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ل: دخخَ مخَ

من  ليس  إذ  خصائصه،  يف  اثاًل  ممُ َتَنوعا  استدعى  االقتباس  طرق  يف  التنوَع  إنَّ 
املعقول أن تتوّحد مع مثل هذا التنوع .

واحدَا،  ونفسًا    ، واحدًا  ماء  كلها  النهج جيدها  املتأّمل يف نصوِص  إَن  والقول 
يف  األبعاض  لباقي  الِفًا  ممُ أبضاِعه  من  لبعِض  َليَس  الذي  كاجلسم  واحدًا،   وأسلوبًا 
املاهية)))،  ال يمنع من ظهور خصائص ،  ومزايا متلفة لكل نوع من هذه االقتباسات .

ناِسبه ويستقصيه، لتفردها  وِمن الطبيعي أن يستدعي تنوع اخلصائص تصنيفًا يمُ
ا مغنيًا «))). »ماثلة يف بنية اخلطاب الذي يتكامل َنصًّ

ملّا كان األمر كذلك البّد أن َيتولد عن هذه اخلصائص دالالٌت موحيٌة، متّيزها،  
وسامٌت فنيٌة هلا مجالّيتها، اصطبغت هبا، فقاد إىل َحتمية تصنيفها إىل:)خصائص داللية(

و)خصائص فنية( تبعًا لعطاءاٍت معاين هذه االقتباسات وألفاظها.

)))  ينظر: رشح ابن أيب احلديد: املقدمة .
)))  سلطة احلق ،  ص:9)). 









ة  الليِّ ل: الصاِئص الدَّ ث األوَّ  املبحخَ

التي  خصائصها  عرض  بفعِل  واملمُتحقق  االقتباس  لصور  وتعميق  إضاءة  إّنا 
النصوص، وجتّل يف بعض من اخلصائص  لبنى االقتباس يف  الداللية  املنح  استهدفت 

التي انَضوت حتت جناح املستوى الداليل، وهي: 

ياق . أوال: تغيري املفردة َتبعًا مِلمُقتىض السِّ

وكان تغريها وفقا ملتطلبات عديدة، منها:

اليل. قَتَبسة َتبعًا للتوافق الدَّ أ- تغيري الفردة المُ

عمد اإلماممُ إىل اقتباس املفردِة القرآنيِة لعمق داللتها، ولقدسيتها يف نفس املتلقي، 
ولقدرهتا عل بث املعاين، والدالالت املكتنزة فيها ومحلها للمعاين التي يطول رشحها 
إذا أراد املتكلم العادي التعبري عن مثل هذه املعاين التي أرادها القرآنمُ مل يصل إىل بغيته 

إاّل بلفٍظ أطول، وأقّل داللة))).

الذهنية  الصورِة  استدعاء  عل  قادرٍة  منشطة  إشاراٍت  بمثابِة  أصبحت  لقد 
املصاحبة هلا، ومن خصائص االقتباس عنده يف عموم اقتباساته تطويع ما اقتبسه 

)))  ينظر:البيان والتبيني، ص:94 .و تقّدم الكلمةمُ عنرصًا داللّيا يشّع باإلحياءاِت املتعّددة.  ينظر:حمارضات 
ط،  بريوت،  العريب  الثقايف  املركز  وزميله،  ناظم  حسن  ترمجة  جاكوبسن،  رومان  واملعنى،  الصوت  يف 

ص:90.





َسعيا خللق التوافق الداليل، ومَتّثل هذا األمر يف املفردة حني يغرّي من تركيبتها البنائية)))، 
قتىض احلال. أو يف مواقعها حني يّقدم أو يمُؤّخر بَحَسِب ممُ

م  يمُعديكمُ أن  الشيطان:))فاحذروا عباَد اهللِ عدَو اهللِ  ذرًا أصحاَبه من  َ قالحممُ
بدائِِه، وأن يستفزنكم بندائِِه، وأن جيلب عليكم بخيِلِه، وِرجلِه (())).

ۓ      ے   ﴿ے   تعاىل:  قوله  املفردة)يستفزنكم(من  يف  االقتباس  وقع 
ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
ۋ  ۅ  ۅ       ۉ   ﴾)))، يف سياقها القرآين كانت خطابًا مبارشًا بصيغة األمر، 
غري أنَّ السياَق اجلديد يف كالم اإلمام فرض تعبريًا َجديدًا يف املفردِة حني أوردها 
ه هبذا الفعل املضارع الدال عل احلضور  ه، وفاعليتمُ بصيغِة املمُضارع وللكالم استمراريتمُ

واملستقبل مع احلفاظ عل معناها القرآين الذي وردت فيه. 

والتعبري البنائي للمفردة-من حيث الزمان- مل يكن مانعًا يف استحضار معناها 
يقفز  املتلقي حتى  َسمَع  م(  )َيسَتِفزنَّكمُ النهجية  املفردة  أن تطرق  القرآين وما  يف سياقها 
قراءة  اكتامل  قبل  اإلفهام  فيتحقق  ناظريه،   أمام  للمفردة)اسَتفِزز()4)  القرآين  املعنى 

النص، فأصبحت بمثابة)اقرتان رشطي( )))*.

وَغريَّ الرتكيبمُ القرآين)فانبذ إليِهم(يف قوله تعاىل: ﴿ ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ﴾))) إىل صيغِة املفرد،  يف كتاب له  إىل 

)))    ينظر:الفصل األول، املبحث األول اقتباس املفردة القرآنية ، ص :))-)). 
)))   نج البالغة، خ)87)(، ج)/))).

)))   اإلرساء/4)
القرآن،   أحكام  وينظر:  ج)/449.   الطويس،    ، القرآن  تفسري  يف  استنزل.ينظر:التبيان  أي  استفزز:     (4(

للجصاص،  ج)/))).
رَف عند علامء النفس، ويعني حضور يشٍء عند حضور يشٍء  )))  * االقرتانمُ الرشطي هو مصطلح علمي عمُ
آخر اقرتن  بِه، كام توصل إليه العامل الرويس)بافلوف( . ينظر:أساسيات علم النفس الرتبوي،  د.حمسن 

حسني االزيرجاوي، دار الكتاب للطباعة، املوصل، )99)م،  ص:8))     
)))   األنفال/8) .





مَّ  ذهمُ باألمِر اجلزِم،  ثمُ جرير بن عبد اهلل البجيل ملا أرسله إىل معاوية،  وّما جاء فيه: ))... خمُ
لَم  ذ إليه، وإن اختاَر السِّ زية ،  فإن اختار احلرَب فانبمُ ِلية ،  أو ِسلٍم ممُ همُ َبني َحرٍب ممُ َخريِّ

الم(( ))). ذ بيَعَتهمُ والسَّ فخمُ

الضمري يعود إىل معاوية، وأراد اإلمامأن يعرب عن أمر مقصود فتم له ذلك 
تركيب  وهو  إليه(،  ذ  الرتكيب)فانبمُ يف  تشّكلت  التي  القرآنية  املفردات  هبذه  عرب  حني 
وراء  ما  إىل  باملتلقي  تأخذ  موجزة  داللية  إحالة  ومثلت  النص  عل  غنيًة  داللًة  أضفى 

النص حني يعود إىل َصدِر اآلية املقتبسة، وهي إشارٌة واضحٌة إىل خيانة معاوية .

وللوصول باملفردِة القرآنيِة إىل أقىص عطائها الداليل، نجدهأحيانا يقتبسها 
يف بنيتها الرصفية القرآنية املتعارف عليها كام يف قوله:) ...انفروا – رمحكم اهلل – إىل 

 .((() كممُ وال َتثَّاقلوا إىل األرض َفَتِقّروا باخَلسِف، و َتبوؤوا بالذلِّ وِّ قتاِل َعدمُ

قوله  القرآنية)اثاقلتم(يف  املفردة  إىل  الرصيف  بانتامئها  تعود  )تثاقلون(  واملفردة 
ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    تعاىل:﴿ڄ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ  

ک  ک  ک   ﴾))).

التغري احلاصل  القرآنية)4)عل الرغم من  لقد نجح اإلماميف تطويع الداللة 
ِرَفت هبا، والتي َدّلت بحروِفها  يف بنيتها البنائية مع احلفاظ عل ِسمتِها الرصفية التي عمُ
إن  األرض  عل  يتساقطون  كأنم  حتى   ، القتال  عن  هؤالء  تثاقل  مقدار  عل  الثقيلة 

)))   نج البالغة، ك)8(ج)/9. 
)))   املصدر السابق، ك)))(ج)/))).

)))   التوبة/8).
)4)   واصل املفردة)اّثاقلتم(:تثاقلتم إىل نعيم األرض، أو إىل االقامة باألرض، وهو توبيٌخ عل ترك اجلهاد، 
وعتاٌب عل التقاعد عن املبادرة إىل اخلروج، وقيل :أي َتكاسلتمُم ، وِملتمُم إىل املَقام يف الدعِة، واخَلفِض، 
وطيب املَكان. ينظر: ممع البيان ،  الطربيس،  ج)/4).  وينظر: جامع البيان،  الطربي،  ج)/)7).  

وينظر :اجلامع الحكام  القرآن،  القرطبي،  ج40/8). وينظر: تفسري القرآن،  ابن كثري،  ج)/)7) .  





ًة للنص . وِحيًة شّكلت بمُؤرًة دالليَّ م هبا – املفردة – داللًة ممُ أرادوا، القيام وهكذا َقدَّ

همُ للمفردات، َمصحوَبًة باملناخ العام الذي ينهل منه تلك  وغالبًا ما تأيت اقتباساتمُ
االقتباسات، وكأنَّه يقتبس سياقها معها لإلفاَدِة منه ِضمَن داللِة النَّص اجلديد .

ياق .  مُقَتىض السِّ ب- َتَغريرّ النصوص القَتبسة َتبعًا لمِ

راِد امَلدلويل من خالل اإلفادِة من تركيبِِه،  أو  تكّيف النصُّ القرآين،  والنبويُّ للممُ
معناه،  وقد نجح اإلماممُ يف إجياِد كثرٍي من هذا التكييف.

نجده  يطوع ما اقتبسه من آيات وفقا للسياق العام للنص باعتبارِه » املَرجع 
ِة القوِل ويكون لفظًا أو قاباًل للرّشِح  ال إليه املتلقي كي يتمكن من إدراك مادَّ الذي حيمُ
م،  اللفظي «))) ، ومن أمثلة ذلك قوله وقد مّر بقتل اخَلواِرج يوم النهروان : )) بمُؤسًا لكمُ
املمُِضّل  الشيطانمُ   : فقال  املؤمنني؟  أمرَي  يا  م  َغّرهمُ َمن   : لهمُ فِقيل  َغّركم،  َمن  م  كمُ رَضّ لقد 
م اإلظهار  م باألماين ،  وَفَسحت هلم باملعايص ،  ووَعدهتمُ وء ، َغّرهتمُ ارةمُ بالسُّ س األمَّ واألنفمُ

فاقَتَحَمت هبم النار(())).

جوع إىل اآلية ﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک   بالرِّ
ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾)))،  نلمح إِبدااًل يف الصيغِة 
م  هتمُ الغائِب )َغرَّ م األماين( إىل  تكمُ املمُقَتبسة، إذ حتول اخلطاب من املخاطب احلارض)َغرَّ

باألمايِن( .

يف اآليِة املباركِة وقع التغريرمُ من ِقَبل األماين ،  وهي نسبٌة مازيٌة لغويٌة وقعت 
و َمعنوي ليس له وجود يف عامل املحسوس بِفضِل االستعارِة ،  ويف  يف نسبة التغرير ملا همُ
وء( ،  باإلضافة  ارة بالسُّ كالِمِه  وقع التغريرمُ من ِقَبل )الشيطان املمُضّلّّ والنفس األمَّ

)))   اخلطيئة والتكفري،  ص:).
)))   نج البالغة، ق))))(، ج)/0)).

)))   احلديد/4).





ئِل : )َمن َغّرهم..؟( ،  وهو سؤال عن  إىل العدول من املخاطب إىل الغائب بعد أن سمُ
الغائب باعتبارهم َموتى ،  ومل تبَق سوى أجساِدهم يف الوقت الذي نجد اآلية يف حوار 
بارشًا ،  إنَّ مالءمة سياق احلال واملقال التي اسَتدعت هذا التغيري مع  مع أولئك حوارًا ممُ

فق املعنوي الكبري للمقتبسات ،  ووضوح إحالتها الداللية . احَلفاظ عل الدَّ

الئم للسياِق العام لكالِمِه  ونجد مثااًل آخر أعاد فيه الصياغة بأسلوٍب جديٍد ممُ
َعدَل عن  َكَتبه إىل احلارث اهلمداين حني  له  للداللة اجلديـدة يف قوله يف كتاٍب  خدمًة 
م اسَم اهللِ أن َتذكره إاّل َعل احَلق())) ،  وهو من  ِصيغة اجلمع إلـى املفـرد فقـال : ) وَعظِّ

قوله تعاىل : ﴿ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  
یجئ  حئ  مئ  ىئ   ﴾ ))). 

وقال له أيضًا: )) وال َتَتمنَّ املوَت إاّل برَشط َوثِيق (()))،  وهو من قولِه تعاىل يف 
خطاِب َبني إرسائيل: ﴿   ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴾)4).

﴿ٺ   تعاىل:  لقوله  إفراد  وهو  الغيَظ()))،  صيغة:)وأكِظم  يف  وكذلك 
ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ        
بصيغِة  ها  وجَّ ممُ االقتباَس  جعل  فرد  ممُ لشخٍص  ٌه  وجَّ ممُ خطاَبه  والنَّ  ڤ﴾)))، 

الئاًِم لسياِق النص . اإلفراد، فأصبح االقتباسمُ ممُ

)َعَتت  باملايض  الوجوه()7)  املضارع)تعتوا  إبداِل  إىل  أحيانًا  التغيريمُ  ويصل 

)))   نج البالغة، ك)9)(، ج)/)4)    .
))) البقرة/4)). وينظر:رشح ابن أيب احلديد، ج8)/)).

)))  نج البالغة، ك)9)(ج) /)4) .
)4)  اجلمعة/) – 7 . وينظر:رشح ابن أيب احلديد ج8)/)). 

)))  نج البالغة،  ك)9)(ج)/ .
آل عمران/4)). وينظر: رشح ابن أيب احلديد،ج8)/)).  (((

نج البالغة،خ)74)(ج)/0))-))).  (7(





عن  احَلديث  ِحفظهام()))بصيغِة  َيؤدهمُ  إبدال)وال  يف  ذلك  من  العكس  أو   ،((() الوجوهمُ
، ومل يؤده منها َخلق  املايض)مل يؤده(يف قوله:))مل َيَتكاَءدهمُ صنع يشٍء منها إذ صَنَعهمُ
، ومل يكونا لتشِديد سلطان...(()))، النَّ سياَق احلديِث يف اخلطبِة كان  َبرأهمُ وَخَلَقهمُ ما 
َتًبعًا  املمُقَتَبس  يف بدِء خلق األرض، وهو حديٌث يف زمٍن مىض استدعى رضورَة تغيري 

لذلك.

هِطِعني()4) إىل فعل األمر)فاهِطعوا(يف قوله:)فاهِطعوا  أو يغري املقتبس املضارع )ممُ
كم َعليها()))،  حني جاءت خطبته للوعظ واإلرشاد فتطلب  وا بِجدِّ ظُّ م إليها وكمُ أسامَعكمُ

األمر املخاطبة بصيغة األمر أو يف إبدال اجلمع باملفرد))).

اليل بَتغريِّ مواقعمِ االقتباس .  ثانمِيًا:الَتنوع الدَّ

احتّلت النصوص القرآنية املقتبسة- اقتباسًا مبارشًا - مواقَع متلفة تبعًا الختالف 
ِسياَقي احلاِل واملقال)7)، فأفَضت إىل ِهباٍت دالليٍة امتاز هبا كلُّ َموقٍع دوَن ِسواه .

   أ- داللةمُ االقتباساتمِ الواقعة يف بدايةمِ النرّصوص .

هي غالبا ما تكون منطلقات حلديث ينبع منها َسواء أكان يف ِخطبِهأم يف كتبِه،  
فتغدو املحوَر األساس الذي تدور النصوص يف فلِكِه، وتلتف حوله، من ذلك قوله بعد 

)))  قال تعالــى: ﴿ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ﴾.  طـه/)))
)))  من قوله تعاىل: ﴿ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  

ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی   ﴾. البقرة/))).
)))  نج البالغة،خ))8)(ج)/48).

ْم َهَواء ( . البقرة/)4. مُ ْم َوَأْفئَِدهتمُ همُ وِسِهْم ال َيْرَتدُّ إَِلْيِهْم َطْرفمُ ؤمُ ْقنِِعي رمُ ْهِطِعنَي ممُ من قوله تعاىل: ) ممُ  (4(
)))  نج البالغة، خ))8)(ج)/ 8)) .

)))  ينظر:املصدر السابق، ك)8(ج)/9 .
خ)7)))   يف  النور/7)  سورة  88)(ج)/)8)،  خ)  يف  النحل/8))  سورة  املثال:  سبيل  عل  ينظر    (7(

ج)/7))، سورة االنفطار/ يف خ ) 8))(ج)/40)،  سورة النحل/90 يف ق) )))(، ج)/04) .





تالوته لقوله تعاىل:﴿ ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک   ﴾)))، فقال:)) ياَلهمُ َمرامًا ما 
وهم ِمن  َكر،  وَتناوشمُ دَّ ، وَخَطرًا ما أفَظَعهمُ لقد استخَلوا منهم أيَّ ممُ أبعدهمُ وَزورًا ما أغفلهمُ
م  ون منهمُ َيَتكاثرون؟ يرجَتِعمُ رون أم بَعديِد اهللكى  آبائِِهم يفِخَ َبعيد !!! أبَِمصاِرع  مكاٍن 
أجسادًا َخَوت، وحركاٍت َسَكنت(()))، ثم يميضيف ذكِر أحواِل املوتى يف قبورِهم، 
م التي أضَحت َعرصاٍت خاويًة، وربوعًا خاليًة  وما سيؤولون إليه، بعد أن تركوا دياَرهمُ
بوا وهكذا تمُكرر  وذهبوا عنها ضاّلاًل، فنذَهبمُ يف إثِرِهم، وَنطأمُ هامَتَهم ونسكن فيام َخرَّ

وقةمُ ))). األياممُ فعلَتها معنا، فيختلط يف القبوِر امللوكمُ والسَّ

يدخل بعدها رسممُ صوٍر بيانيٍة تشخصية حني يذكر تسليَط األرِض عليهم لتأكل 
رة ٍتذكرييٍة رادعة واعظة ،   نفِّ من حلوِمِهم،  وترشب من دمائِهم ليصل باملتلقي إىل صور ممَُ
حتى يصل إىل القول:))وإنَّ للموِت َلغمراٍت هي أفظعمُ ِمن أن تمُسَتغَرق بِصَفٍة،  أو َتعَتِدل 
عل قلوِب أهِل اّلدنيا()4)،  وقوله هذا لإلمعان يف التهويل ،  والتذكري،  واالعتبار،  ويف 
ّظت  الدعوِة للعمِل ملا بعد القبور،  حينئذ ،  نمُدِرك داللَة املقتبِس القرآين املبارش،  حني تشَّ

معانيه يف ثنايا خطبه  فكانت املنطلق إليه ،  وحموره األساس ،  وخامتته أيضًا. 

ا هيمنٌة داللّيٌة للنص القرآين الذي أخذ بتالبيِب اخلطبة، ثم أدارها معه حيث  إنَّ
عل  الداّلّّة  االستنكارية  االستفهامات  تلك  النص  يف  معانيها  من  َعّزز  والذي  يدور، 
التوبيخ: ) أبِمصاِرِع آبائِهم يفَخرون أم بعديِد اهللكى يتكاَثرون...(، ويف تصويٍر بياينٍّ 

َتشِخيِص .

وتوالت مثل هذه اهليمنة يف قوله تعاىل:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  

التكاثر/)-) .  (((
)))  نج البالغة، خ))))( ج)/0)) .

)))  ينظر:املكان نفسه، ج)/0)) – ))) .
)4)   ينظر:املصدر السابق، ج)/))) – 7)) .





ڀ   ڀ     ڀ   ڀ﴾))) يف إحدى خطبه))) ،  التي حّث فيها عل الذكر والتقوى . 

َطّوع نصوَصه  أن اإلمام  املتلقي  يدرك  النصوص، ونظائرها)))،  قراءِة هذه  َبعد 
هيِمنا يف َسوق داللِة النّص لتسري  للنص املمُقَتَبس، وجعلها – اآليات املقتبسة – عنرصًا ممُ

َتامِسك . تَسلِسٍل ممُ يف ِظّلِه، فيصبح النّص يف َنَسٍق موضوعيٍّ ممُ

ا إشارٌة داّلٌة تعود  مل يرتك زاويًة من زوايا النّص خاليًة من البثِّ الداليل لآلية، إنَّ
مِة النص، وبذلك تصبح إطاراً تنتظم  ة يف مقدَّ باملتلقي إىل الفواتح القرآنية املمُقتَبسة واملمُستِقرَّ

فيه النصوص، أو أن يكون بمثابِة األرضية التي يمُمكن أن تمُؤّسس عليها الداللة العامة هلا.

رِة يف نصوص اإلمام، فام أن  املمُتكرِّ وشّكل ذكرمُ املوِت وصوِرِه أحَد املعامل 
و َبنيِّ . يرتكه قليال إاّل ويعود مرًة أخرى، وهذا الذكر كان يريده للناس كافة كام همُ

بغية  به  حييط  حني  املقتبس  القرآين  للنّص  النهجي،  النّص  تبعية  وتتجّل 
ڇ   ڇ    چ   چ   چ   تعاىل:﴿   لقوله  تفسريه  يف  كام  معانيه   وبيان  تفسريه، 
ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ژ﴾)4). 

ب- َداللةمُ االقتباساتمِ الواقعة يف اثناء النَّص. 

قتبسة يف بدايِة النص)))، أو يف وسِطِه))) أو بعد ذلك بقليٍل  فتارة نجد النصوَص املمُ

)))   النور/7) .
)))  ينظر: نج البالغة، خ )7))(ج)/7)) – 9)) . 

البالغة، خ)8))(،  . نج  االنفطار/)   .  ﴾ تعاىل: ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ       قوله  ينظر مثال:   (((
ج)/40) – )4) .

)4)   النحل/90 .
)))  ينظر مثال: سورة يونس/4)يف خ)07)(، ج)/)))، املدثر/)4يف خ)94)(، ج)/04)، النساء/9) يف 
خ))))(،  ج)/8 ،  ص/)7يف خ)87)(، ج)/)))،  النحل/8)) يف خ)88)(،  ج)/)8)،  املدثر/)4يف 

خ)94)(، ج)/04) – )0)، األنفال/يف8) ق))9(،  ج)/)7)،  املدثر/8)ق )77)(، ج)/44) .
)))  ينظر مثال: سورة،  القصص/4)يف خ))))(،  ج)/)7،  طه/)))يف خ)94)(، ج)/)0)، احلج/)) 

ك)7)(، ج)/40)، احلديد/يف)) ق)9)4(، ج)/8)) .





أو كثري))) ، َلعّل من أبرز تلك الدالالت- الناجتة عن تغري مواقعها – االشرتاك الفاعل 
د، والبناء الداليل للنصوص، والتي يلعب فيها السياق دورًا بارزًا . يف عملية السَّ

هاّمً مع تنّوٍع يف األحداث والزمان  يف خطبة طويلة له  شّكل السدمُ عنرصًا ممُ
ل القول يف ابتداء خلق السامء  َفصِّ واملكان ،  لينتقل باملتلقي من )مكان( إىل آخر ،  حني يمُ
واألرض ،  وقصة خلق آدم ،  وما جرى له مع إبليس،   يصل بنا إىل ذروة احلدث املتمثل 
إبليس  إاّل  َفَسجدوا   ((  : يقول  ،  حيث   السجود آلدم إبليس عن  امتناع  يف 
لصال ؛  ِ،  واستهَوَن َخلق الصَّ النَّار  َز بخلَقِة  قوةمُ وتَعزَّ الشَّ ةمُ وَغلَبت عليه  احَلِِميَّ تهمُ  اِعرَتَ
خطِة ،  واستتاممًا للَبِليَّة ِ،  وإنجازًا للِعدِة  فقال : » إنََّك  فأعطاه اهللمُ النَّظرَة استِحقاقًا للسُّ
ه آدَم دارَا أرَغَد فيها عيَشهمُ ،  وآَمَن  مَّ أسَكَن سبحانمُ من املمُنظرين إىل يوِم الوقِت املعلوم » ثمُ

َره إبِليس وَعداَوَتهمُ ...(())).  َته ،  وَحذَّ لَّ فيها حَمَ

احلكاية  عل  اعتامدًا  القويل  د  السَّ عمليِة  من  يَتجّزأ  ال  )))جزءًا  اآليةمُ َمّثلت  لقد 
النهج،   العملية السدية يف بعض مواضع  القرآين يف  النص  فاعلية  القرآنية، وازدادت 
ويكاد املتلقي ال حيّس هبا لوال شهرة نسبتها القرآنية التي التصقت يف أذهان املتلقني، 
م إىل َنرِص إِخوانِكم فَجرَجرتم َجرَجرة اجَلمِل األرَسِّ ،   كمُ يًا:))...َدَعوتمُ َتَشكِّ كقوله ممُ
تذائٌِب َضِعيف   » كأنَّام يمُساقون  َنيٌد ممُ م جمُ م َتثاقل النِّضِو األدَبر ،  ثم َخرَج إيلَّ ِمنكمُ وَتثاَقلتمُ

ون« (()4). م ينظرمُ إىل املوِت وهمُ

رسمهالذلك  التي  بةمُ  املركَّ الصورةمُ  اكتملت  ما  املباركة  اآليةمُ  ِذَفت  حمُ لو 
التخاذل الذي توضح بالتشبيه، فجعل املتلقي يدرك الصورَة التي أرادإيصاهلا إليه 

ياق))). من ِخالل السِّ

)))   ينظر مثال: سورة األنعام/ 8)يف خ)7)(، ج)/))، العنكبوت/) يف خ))))(،  ج)/4)، الزمر/)7 
يف خ))8)( ج)/)))، الشعراء/7) يف خ))9)(، ج)/07)،  لقامن/4) يف ،  خ)4))(، ج)/))،  

البقرة/))) يف خ))))(، ج)/7)،  فصلت/0)يف خ))7)(، ج)/))) .
))) نج البالغةخ))(ج)/))-)) .

))) األعراف/)) . وينظر:احلجر/8، 7) ،  ص/80.
نج البالغة، ج) 8)(ج)/)8.  (4(

همُ يف األداء اللغوي والوظيفةاالبالِغيَّة للغة.الداللة القرآنية عند الرشيف املرتىض ،  د. حامد  للسياق أثرمُ  (((
كاظم عباس،  دار الشوؤن الثقافية العامة،  بغداد، 004)م،  ص:70.





 ،اإلمام نصِّ  مع  َتَتواَشج  حني  القرآين،  للمقتبس  السدية  املقدرةمُ  وتنمو 
ٍة، فيغدو النّص مكتنزًا وناضحًا بالداللة كام يف قولهيف وصيته  فينصهران يف بوَتَقٍة بنائيَّ
فارقكم ،  إن  م ، واليوَم ِعربٌة لكم ، وَغدًا ممُ ملا رضبه)ابن ملجم(: ))أنا باألمِس صاحبِكمُ
ربٌة وهو لكم َحَسنٌة  ابَق فأنا ويلُّ َدمي وإن أفَن ،  فالفناءمُ ِميعادي ،  وإن أعفمُ فالعفو يل قمُ
همُ وال طالٌع  ،  فاعفوا: » َأاَل حتّبون أن يغفر اهلل لكم« واهللِ ما َفَجأين مَن املوِت وارٌد َكِرهتمُ

أنَكرَتهمُ ،  وما كنت إاّل كقارٍب َوَرد ،  وطالٍب َوَجد »وما عند اهلل خري لألبرار«(())).

إنَّ املتلقي ال تصيبه املفاجأة من حضور هذيِن املمُقَتَبَسني يف الوصية ،  فحني يتـم 
قـراءة النص جيده وقد تبلور عنهام، وتولد منهام، فقوله تعاىل:)أن يغفر اهلل لكم( ارتبط 

وا (وقوله تعاىل: ﴿ک  گ  گ     گ  گ  ڳ   برباط وشيٍج مـع قولـه : ) فاعفمُ
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ﴾ ارتبط 

بام قبله بحرِف الَعطِف وبالنّص عمومًا حني بنّي َسبب ذلك كله، ونتيجَتهمُ يف آن .

إذ  املَتبوعني  عِن  التابِعنَي  أ  تربُّ يسَمع  مل  ))...وكأّنهمُ  قولهواِعظًا:  ويف 
ْم بَِربِّ اْلَعامَلنِي« َكذب العادلون بَِك،  يكمُ َسوِّ بنٍِي، إِْذ نمُ ا َلِفي َضالٍل ممُ نَّ ِ إِْن كمُ يقولون:»َتاهللَّ

إذ َشبَّهوك بأصناِمِهم، ونحلوَك ِحلَيَة املَخلوِقنَي بأوهاِمِهم(())).

همُ بالنصِّ املمُقَتبس التحامًا بنائيًا حني قدم له بقوله:)إذ يقولون(،  لقد التحم كالممُ
شرتكًا يف الداللة، والتنسيق هو الذي َسمح بالوضوح الداليل،  وهو هبذا جعله عمال ممُ

وجتيّل املعنى .

التوافق  إلنشاء  املشهد،  صلب  يف  تعمل  اآلية  جعل  اإلماميف  أفلح  لقد 
د ماَءه، وروَنَقه . دِّ َ املعنوي،  وإشاعة ظالهلا الداللية، ومّد النصِّ بام جيمُ

السد  مصاديق  من  ِمصداقًا  يمُعد  واالحتجاج  للتعليل  القرآين  النص  وإحضار 

))) نج البالغة، من كالم له ، ج)/4).
)))   نج البالغة، خ)87(، ج)/))). 





والبناء الداليل، من ذلك احتجاجه بقوله تعاىل:﴿ ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    
عذاَب  االمِة  هذِه  خرِي  عل  تأَمنَّن  ))ال   :قوله بعد   ،(((﴾ ڍ    ڇ   ڇ     ڇ  

ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعاىل:َ﴿ٱ   وبقوله  اهلل((، 
ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ ﴾)))بعد قوله:)وال َتيأسّن لرشِّ هذه 
األمِة من َروِح اهللِ تعاىل(، فشّكل منها مجيعًا وحدة بنائية يف رسد قام عل االحتجاج)))، 
فقال: ))ال تأمَنن عل خرِي هذه األمة عذاَب اهلِل لقولِه سبحانه وتعاىل:» َفال َيْأَمنمُ َمْكَر 
وَن ، وال تيأسن رش هذه األمة من روح اهلل تعاىل » إِنَّهمُ ال َيْيَأسمُ ِمْن  ارِسمُ ِ إاِلَّ اْلَقْوممُ اخْلَ اهللَّ

وَن »(()4). ِ إاِلَّ اْلَقْوممُ اْلَكاِفرمُ َرْوِح اهللَّ

وكذلك عند استحضار قوله تعاىل:﴿ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  
وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ ﴾)))يف الكالم عن الزهد))).

ج- َداللةمُ االقتباساتمِ الواقعةمِ يف هناياتمِ النرّصوص .

التلخيص  أو  التوكيد  نحو  بالنص  تّتجه  ِحيَنئٍذ،  تكون  تميزةمُ  ممُ دالليٌة  إنارٌة 
باعتباره نّصًا قرآنيًا له تأثريه النفيس والعقائدي يف ذهن املتلقي وله القدرة عل تثبيِت 
النوع حضوره املَلحوظ يف النصوص  يمُوجز  وهلذا  التذكري به حني  املعنى وتوكيده أو 

النَّهجية)7).

)))   األعراف/99. 
)))     يوسف/87. 

)))    ينظر:رشح ابن أيب احلديد، ج9)/74) .
)4)  املكان نفسه .
)))احلديد/)) .

نج البالغة، خ )9)4(ج)/8)) .  (((
(((( خ   (/ حممد    ، خ)8)(ح)/)8   (/ األنفال  ج)/))،   خ))(  عمران/97  ل  ا  ينظر:سورة    (7(

خ  الدخان/9)   ،((9 ح)/   )(07( خ  األنبياء/04)  )87(ح)/)8)،   خ  البقرة/0)  ح)/)))، 
))8)(  ج)/0)) املجادلة/9) خ )89)(ح)/)9)، األعراف/87 ك )))(ج) /4))، ص/7)ق 
)78( ح)/7)) القصص/) ،  ق )09)(ح)/00)، احلج /)) ق )44)(ح)/)))،  يوسف/87   

ق)77)(ج)  )4) .





وبعد كالمه  يف احلج وألمهيته ختم خطبته بقوله تعال:﴿ ڌ   ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ   ں ﴾))) .

ر فيها من الدنيا والتي َخَتَمها بقوله تعاىل :  وتكرر األمرمُ يف خطبة له  حذَّ
ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ              ڤڦ   ڤ   ڤ           ڤ   ٹ   ﴿ٹ  

ڃڃ  ڃ  ڃ             چ ﴾ ))).

خطبته التي مَتحِورت حول معنًى واحد أعاد التذكري بِه، وتوكيده وبعد خطبة 
قبَل  العمل  املتقني، ودعا إىل  فيها صفات  بتقوى اهلل، وأباَن  فيها  طويلة أخرى أوىص 

احليلِةِِِِ إىل قوله تعاىل: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ   الِغيلة،  وإدباِر  الفوِت وإقبال 
ڳ  ڳ        ڱ﴾)))فلخص هبا حاَل َمن مَل يفعل ذلك من األمم السابقة .

هكذا انتهى يف خطبة أخرى َخّص فيها املنافقني إىل قوله تعاىل:﴿ېئ  ىئ  
ىئ     ىئ  ی      یی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     جب  حب  خب  مب ﴾)4)، اختزلت 
ركزة،  هذه اآلية خطَبَته بأكمِلها ،  فيرتسخ معناها يف ذهِن املتلقي  باعتبارها بمُؤرة داللية ممُ
ومثلام يمُفيض إجيازه– باختيار اآلية املناسبة – إىل الوعظ واإلرشاد خيرج به كذلك إىل 

التهديد والوعيد .

ۆ            تعاىل:﴿ۇ   بقوله  َخَتم  وعدًا  وممُ ذكرًا  معاوية)))ممُ لهإىل  كتاب  يف 
ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  
ائ﴾)))، ويمُدرك متلقي النص بالنربِة التهديدية للنصِّ القرآين  ائ      ى   ېى  

)))  سورة ا لبقرة/8)) ينظر: نج البالغة، خ))(ج)/)) . 
)))   األنبياء/04).  ينظر: نج البالغة، خ)07)( ج)/9)) .

)))الدخان/9) .    ينظر: نج البالغة، خ))8)(ج)/0)) .
)4)  املجادلة/9).   ينظر: نج البالغة، خ)89)(ج/)9). 

)))    نج البالغة، ك )))(، ج)/4)) .
)))   األعراف/87 .





عند مطالعة كالمِهالذي َسَبق هذه اآلية، إذ قال: ).. واحَذر أن يمُصيبَك اهللمُ منه 
ًة غرَي فاِجرٍة َلئِن مجعتني  ويِل لك باهلل أليَّ بعاجِل قارَعٍة مَتسُّ األصَل، وتقطع الدابَر، فإينِّ أمُ

اِكِمنَي«(. َو َخرْيمُ احْلَ مُ َوهمُ َم اهللَّ كمُ وإّياك جوامعمُ األقداِر ال أزالمُ بباَحتَك » َحتَّى حَيْ

وتصل داللةمُ املقتبس إىل ذروهتا يف قوله، وربام يمُوصل اإلجياز إىل التوبيِخ)))،  
أو الرتغيـِب))) ،  أو التذكرِي))).

األمرمُ الاّلفت للنظر يف هذه النصوص ،  إنَّ غالبَيتِها جاءت يف خواتِم النصوص 
ققة بذلك تكثيَف املعنى  ي وظيفتها باعتبارها عالمة تمُشِعر املتلقي بنهايِة النص حممُ لتمُؤدِّ

كتنزة . وتلخيِصِه، ملا فيها من دالالت ممُ

ية، أو للنصح واإلرشاد  ا تأيت للتهديِد، والوعيِد، الذي ارتبط بالسور املَكِّ أو إنَّ
الذي ارتبط بالسور املدنية، وربام يرجع األمرمُ إىل طبيعِة كلٍّ من هذه السور كام هو معلوم 
يف ظروف نزول كلٍّ منهام ومِلمُالءَمِة السور القصار للوعيد، وملا حَيَتِمَله من معاٍن ختتص 

بذلك .

قِل والتهذيب لذا  دَّ هلا من الصَّ الل، واالنحراف ال بمُ إنَّ البيئَة التي يسودها الضَّ
ية يف كالِمِه قد جاءت بقدٍر أكرب ِمن مثيالهِتا املََدنِيَّة )4).  َور املَكِّ نجد السُّ

ع األساليبمِ وَتغري األشكال . اليل بمَِتنوِّ ثالثًا :الَتنوع الدَّ

ِعرَب  هذا  ويأيت   ،((( واملحدثني  القدماء  عند  واألسلوب  للشكل  َتَبع  الّداللَة  إنَّ 
)))   ينظر: نج البالغة، خ)78(ج)/7)) . حني اقتبس اآلية )7)(من سورة )ق( .

)))  ينظر: املصدر السابق خ)09)(ج)/00) . حني اقتبس اآلية ))( من سورة القصص .
)))  ينظر: املصدر السابق، خ))0)(ج)/8)) – 9)) . حني اقتبس اآلية)))(من سورة النازعات .

خان،   )4)    بلغ عدد اآليات املكية التي ختم هبا خطبه،  وكتبه،  وحكمه عرش آيات هي:) األنفال،  يمُونس،  الدمُ
مد ،  املمُجادلة ،  آل  ص، فاِطر،  املؤمنون،  األعراف ،  الناِزعات،  النِّساء،  الَقَصص( واملدنية مخس هي) حممُ

عمران الَبَقرة،  احَلج( .
ل املحدثون القوَل فيه . ينظر: الكتاب،  سيبويه أبو برش عمرو بن عثامن  )))  أشار القدماءمُ إىل هذا األمر، وَفصَّ
قنرب،  حتقيق:عبد السالم حممد هارون، دار اجليل،  بريوت، ط)، وينظر: داللة األلفاظ ،  د.إبراهيم أنيس،  

مكتبة أال نجلو املرصية،  مرص، )د.ت(.





السياقات املمُختلفة، بِدءًا من املفردة ،  وانتهاء باجلملة .

ومل يكن اختيار اإلماملألسلوب أو الشكل املناسب عشوائيًا، ويف الوقت 
لِه،  بِقدر ما هو َمطلب لداللٍة  نفسه، ما كان بدعًا، ونشازًا بني مفرداته، وسطوره، ومجمُ

َمقصودة .

النّص  مرآة  يف  لتنعكس  تنوعها  يف  عديدة  أشكاال  األساليب  هذه  أخذت  لقد 
تنوعة من الداللِة، والتعبرِي، ومن هذه األساليب: فتعطي أضواًء ممُ

همُ يف النَّص . أ- االقتباس اجلزئي ممِن اآليةمِ وداللتمُ

شّكل احلضورمُ اجلزئي من اآليات ظاهرًة بارزًة يف نصوص اإلمام  ،  صحيح 
أنَّه يستحرض جزءًا من اآليِة إاّل أنَّه كان تفعياًل وإنعاشًا للنّص ملا حَيِمل من إشاراِت و 

كثفة))). دالالٍت ممُ

َمشيًا  املوِت  إىل  ))..وامشوا  صفني:  أيام  بعض  يف  ألصحابِه   له كالم  من 
واِق املمَُطنَّب فارِضبوا َثَبَجهمُ فإنَّ الشيطاَن  واد األعَظم ،  والرِّ حًا ،  وعليكم هبذا السَّ جمُ سمُ
كاِمٌن يف ِكِسِه ،  َقد َقّدم للوثبِة َيدًا وأّخر للنُّكوِص ِرجاًل،  فصمدًا َصمدًا حّتى َينجيل 

ْم »(())).  ْم َأْعاَمَلكمُ كمُ ْم َوَلْن َيرِتَ مُ َمَعكمُ ْعَلْوَن َواهللَّ ممُ اأْلَ م عمودمُ احَلقِّ » َوَأْنتمُ لكمُ

ڱ   تعاىل:﴿ڱ   قوله  وهي  منها،  اقتبس  التي  اآلية  مَن  جزءًا  تعاىل  وقولهمُ 
قَتىض احلال  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ   ﴾)))، غري أنَّ ممُ
( يف  كممُ للمفردة)َيرِتَ الداللية  البؤرة  الَتبعيض، مع احلفاظ عل  اقتىض ذلك  الَّذي  هو 

)))  ينظر مثال: آل عمران/97يف خ))(، ج)/))، األنفال/)يف خ)8)(، ج)/)8 ، حممد/))يف خ)))(، 
ج)/)))، القصص/4)يف خ))))(، ج)/)7، الزمر/)7يف خ))8)(، ج)/)))، املجادلة/9)يف 
ج)/4))،  ك)))(،  األعراف/87يف   ، ج)/84  ك))4(،  املجادلة/يف))  ج)/)9)،  خ)89)(، 

احلج/))يف ق)44)(، ج)/))).
)))  نج البالغة، خ)4)(ج)/))) – ))) .

)))  حممد/)) .





كالمهمع أصحابِه يف حرِب صفني،  وخروجهم لقتال معاوية وجندِه ، والتذكري 
ها  م )))، واملعاين كلُّ م)))، ولن يمُضّيعه ، ولن َيظلمكمُ نِقص من ثواِب أعاملِكمُ بأنَّ اهلَل لن يمُ
والصموِد  القتاِل  َحّث عل  وفيها    ، واملقصود  َقَتبس،  املمُ القرآين  السياِق  تقاربة))) يف  ممُ
أمام العدو الذي رمز إليه بالشيطان، وهو رمٌز استعارٌي دالٌّ بام يملكه من َبّث داليل، 
التكاسل  بنبذ  بدأت  الكريمة  واآلية   ،) احَلقِّ لكم عمودمُ  ينجيل  َصمدًا حتَّى  )َصمدًا، 
والتهاون والدعوة إىل السلم عند القدرة والعلو يف طلِب احلق وإحقاقه،  وهذا ماال 
بأَمسِّ  وهم  القتال،  ساحة  يف  اآلن  وهم  لذلك  امتثلوا  القوم  اإلمامألنَّ  حيتاجه 
طمئِن بوقوف اهلل معهم، لذلك وقَع اختياره عل بعٍض دون  احلاجِة إىل وعٍد إهلِي ممُ
أنَّ  حتى  ذروته،  التأثري  يف  فبلغ  احلال،  قتىض  ممُ مع  يًا  مَتَشِّ املباركة،  اآليِة  من  َبعض 
صحبه بعد سامعهم لذلك انطلقوا يف أكثِر من عرشِة آالٍف َخلف اإلمام، وَوَثبوا 
يقضوا  أن  فكادوا  معاوية  َخيمِة  إىل  وصلوا  حّتى  ونباهِلِم،  وسيوِفهِم،  رماِحِهم،   إىل 

الصة خلطته ))). عليِه لوال خديعة رفع املصاحف)4)،  فاآلية َمثَّلت خمُ

ِسِلوزهدهم يف َمتاع الدنيا َبدأ بالنبي  وملّا كان معرضمُ احلديِث تواضَع الرُّ
اهلل  صل  اهلل،  َكليم  بموسى  ثّنيت  ِشئتمُ  فقال:))وإن   بموسى املصطفىوَثنَّى 

عليه وآله ،  إذ يقول: » َربِّ إيِنِّ مِلَا َأْنَزْلَت إيَِلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي «(())).

ما أخذه من كتاِب اهلل يف سياِق السد الكالمي يف خطبته جزٌء من قولِه تعاىل:﴿
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ   ﴾)7).

))) ينظر:ممع البيان ،  الطربيس ، ج08/9).  وينظر:اجلامع الحكام القرآن ،  القرطبي ،  ج))/))).
)))   ينظر:جامع البيان ،  الطربي ، ج))/)8.    وينظر:زاد املسري،  ابن اجلوزي ،  ج7/7)).

)))  ينظر:امليزان يف تفسري القرآن، السيد حممد احلسني الطباطبائي ت))40)(هـ، مؤسسة النرش االسالمي، 
ج8)/40)

)4)  ينظر:رشح هبج الصباغة، للتسرتي، ج))/)4) .
)))   ينظر:نفحات الوالية، الشيخ نارص مكارم الشريازي، قم،  سليامن زادة ، )99)، ج)/)) .

نج البالغة خ) ))) (ج)/)7.  (((
القصص/4)  (7(





ال  فالسياق  االختيار،  هذا  فرض  يف  الزمني  والبعد  املقال  سياق  حّتكم  هنا 
والبعد  احلديث،  سياق  يف  القول  بني  رابط  ال  إذ  توىل«  ثم  هلمُام  »فسقى  لذكر  يّتسع 
الزمني)املضارع(الذي لّف خطَبة اإلمام ال يتالَءم مع الزمِن)املايض( يف اآلية: فقال، 
ها،  لذلك َمّهدالقتباسه بالقول:)إذ يقول(طلبًا للداللِة،  ولكّل من اآلية واخلطبة زمنمُ

وسعيًا إليها.

ِعَي إىل  دمُ أنَّه  بلغه  البرصة، وقد  بعثه إىل عثامن بن حنيف عامله عل  ويف كتاٍب 
ده يف الدنيا وذكر أمره معها،  وهو القادر عل النَّيل  وليمِة قوٍم من أهلها فمىَض إليها، َزّهّ
تِِه، خلص إىل  قها ثالثًا،  وهي دعوة غري مبارشة لالقتداء بِه يف َرِعيَّ ِمنها ، وكيف أنَّه َطلَّ
بمُؤَسها  وَهَجرت يف  ،  وَعَركت بجنبِها  َفرَضها  ا  َرهبِّ لنفٍس أّدت إىل  وبى  القول : ))طمُ
مَضها ، حتى إذا َغَلب الَكرى عليها افرتَشت أرَضها،  وَتوّسدت كّفها يف َمعرٍش  الليِل غمُ
م  اسهر عيوَنم خوفمُ معادِهم ،  وجتاَفت عن مضاِجِعهم جنوهَبم ومَهَهَمت بذكِر رهبِّ
ممُ  ِ همُ ِ َأال إِنَّ ِحْزَب اهللَّ وَلئَِك ِحْزبمُ اهللَّ عت بطوِل استغفاِرِهم ذنوهَبم » أمُ م ،  و تَقشَّ همُ شفاهمُ

وَن « (())). مـُ امْلمُْفِلحـ

پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعاىل:  قوله  يف  االقتباس  وقع 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  
ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   َ ﴾))). 

انتهى إىل  الذنب  الذكر، واالستغفار من  املَعاد، وكثرة  َبعد ذكر صفاِت َخوف 
إجياِز ذلك كله بكوِنِم حزب اهلل وهم املفلحون، أنَّ حمل الشاهد هو التكثيف الداليل يف 
املقطع من اآليِة وال حاجَة له فيام سبقها من كالم ألنَّهمُ ِمَّا ال ينطبق وسياق كالِمه اعتامدًا 

)))   نج البالغة،  ك))4(ج)/84 .
)))  احلرش/)) . 





عل قدرة املَقطع القصري من اآليِة الواحدِة عل الداللة، باعتباِرِه وحدة خاّصة))).

ه يف َداللةمِ النَّص.  ب-الرتاكم االقتبايس و أثرمُ

قة، أو  تفرِّ تجاورة، أو ممُ واملقصود بِه وجودعدد من االقتباسات يِف َنّص واحٍد ممُ
وَرتني معًا، فيغدو ذا َمقدرٍة عل البّث الداليل، عل الرغم ِمن وجود هذا النوع من  بالصمُ

ل ِسَمًة باِرَزًة للنوع اآلخر ِمنها))). الرَتاكم االستعاري يف النصوص املبارشة إاّل انَّه َشكَّ

َيتَبلَور العطاءمُ الداليل، ويصل إىل ذروته حني َيستدعي اإلماممُ  سلسلًة من 
ويمُشَحن  باإلحاالِت، واإليامءاِت، واالشاراِت،  النّص  فيكتنز  املمُتجاورة،  االقتباساِت 

بَِكّم هائٍل من الَقداَسِة واإلحياء .

َيرتقي  مجيعًا  وفيها  املقال  ملمُقَتىض  َتَبعًا  النصوص  يف  املمُقَتَبسات  َعددمُ  وخيتلف 
ه، إنَّ األمَر برمته مل يكن خيلو من مطلبية داللية هي التي تفرض  ؤيتمُ ق رمُ النصُّ ، وَتَتعمَّ
عدد االقتباسات يف نّص دون غريه، ففي كالمهيف خلق األرض والسامء، وبياِن 
عظمة اهلل وَفضِله فأمطَر النصَّ باالقتباساِت املمُتجاورِة لَِيفي بإنزاِل املوضوع يف منزلتِِه 

املناسبة.

من  بدًا  جيد  ال  معاٍن  ِمن  تقدم  ما  َتستوعب  بيانية  صورة  رسم  يريد  حني 
 : تعاليًا يقطر داللًة، وَيفيضمُ بيانًا فقال االستعانِة بالقرآن الكريم، باعتباِرِه َنّصًا ممُ

الشهاب، )د .ت(،  الفتاح اخلالدي،  رشكة  الفني عند سيد قطب،  صالح عبد  التصوير  ينظر: نظرية     (((
اجلزائر،  ص :4) .

يف   7/ والنبأ  واألعراف/))  والشعراء/4)  وطه/0))  إبراهيم/4)  سورة  معنى  اقتباس  مثال:  ينظر   (((
/)خ))(،  ونوح  والصافات/)-7   (0/ ولقامن  األنبياء/0)  سورة  معنى  واقتباس  ج)/7،   ،)(( خ 
والنساء/90   (9/ واملائدة   (/ واملائدة  القيامة/))  املؤمنون/)))،  معنى  اقتباس  ج)/0)-))، 
البقرة/44 والتوبة/09)يف خ))0)(، ج)/)0)، واقتباس  خ))8(ج)/47)، واقتباس معنى سورة 
وسورة  األنبياء/0)-))  سورة  معنى  واقتباس   ، خ)74)(ج)/0))  يف  طه/)))  سورة  معنى 
هود/)4 يف خ))0)(، ج)/)))-7))، واقتباس معنى سورة غافر/0) والنساء/)) واألنفال /)) 

والفرقان/70 يف ك)))(، ج)/ )) .





بحانه َفتَق األجواِء، وَشقِّ اإلرجاِء ،  وَسكائِك اهلواء( ثم يصل إىل القول:  )ثمَّ انشأ سمُ
نَّ َسقفًا حَمفوظًا،  لياهمُ نَّ َموجًا َمكفوفًا ، وعمُ فالهمُ ))َفَسّوى ِمنهمُ َسبَع سمواٍت ،  َجَعَل سمُ
 ، الَكواكِب  بزينِة  َنها  َزيَّ مَّ  ثمُ ها،  َينظممُ دساٍر  ها،  وال  يدَعممُ َعَمٍد  بَِغرِي  وعًا،  َمرفمُ وَسمكًا 
دائٍِر، وَسقٍف  َفَلٍك  يِف  نرِيًا  ممُ وَقَمرًا  سَتِطريًا،   ممُ فيها رِساجًا  الثَّواِقِب، وأجرى  وضياِء 

ـٍِر...(())). سائ

ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ     ﴿گ   القرآنية:  باالقتباسات  النصُّ  يزدحم 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ﴾)))، ﴿ ەئ   
ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ         ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ     ھ   ٌ﴾)))، و﴿ھ    ی    ی   ی   ی     
ې  ې   ې   ې   ۉ       ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   
ڃ   ڄ           تعاىل:﴿ڄ   وقوله   ،(((﴾ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   تعاىل:﴿ڤ    وقوله   ،(4(﴾

ڃ  ڃ  ڃ     چ   ﴾))).

دالاللًة،   فينفجر  أقّل  نجية  ية  َنصِّ مساحة  يف  أكثر  بصورٍة  االقتباساتمُ  وتتواىل 
ا الناس  تكاماًل يف َمبناه ، وَمعناه ، كام يف إحدى خطبه: ))... فاهلل اهلل أيُّ ويغدو نّصا ممُ
م َعَبثًا، ومل  قكمُ م ِمن حقوِقِه ، فإنَّ اهلَل سبحاَنه مل خيلمُ م ِمن كتابِِه واستوَدَعكمُ ِفيام استحفَظكمُ
م، وَكتَب  م وَعِلَم أعامَلكمُ م يف َجهالٍة وال َعَمًى، قد َسّمى آثاَركمُ دًى ، ومل َيَدعكمُ م سمُ ككمُ َيرتمُ
همُ أزمانًا ، َحتَّى أكَمَل  م َنبيَّ ر فيكمُ لِّ يَشٍء، وَعمَّ م الكتاب تِبيانًا لكمُ م، وأنزَل عليكمُ آجاَلكمُ
م َعل لسانِِه حَمابَّهمُ ِمَن  ِديَنه الَّذي َريِضَ لِنفِسِه، وأَنى إليكمُ ِفيام أنَزَل ِمن كتابِِه  لهمُ ولكم 
ة ، وَقّدم  جَّ م احلمُ ذ َعليكمُ َ األعامِل ومكاِرِهِه ، نواهيِه وأواِمِرِه ، وألقى إليكم املَعِذرة واختَّ

)))  نج البالغة، خ ))(، ج)/))-)) .
)))  األنبياء/0) .

)))  البقرة/9) .

)4)   لقامن/0) .
)))  الصافات/7 .

)))   نوح/)) .وينظر:رشح ابن أيب احلديد، ج)/ )7 – 80 .





م بنَي َيدي َعذاٍب َشديٍد(())). م بالَوِعيِد، وأنَذَركمُ إليكمُ

ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   املباركة:﴿  اآليات  بأصداء  النّص  وييش 
چ   چ   ڃ   و﴿ڃ    ،(((﴾ ں    ڱ     ڱ   ڱ     ﴿ڱ        ڭ﴾)))،  ڭ   ڭ  
چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ ﴾)4)، و﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
ٿ   ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   و﴿ٺ   ەئ﴾)))،  ائ       ائ   ى   ى   ې   ېې  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   و﴿ٱ    ،(((﴾ ڃ  ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ       پ   پ   پ  
ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ 
ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ  
گ ﴾)7) و﴿ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى     ى  ائ        

ائ  ەئ  ەئ ﴾)8). 

اخلطبةمُ التي قاَمت عل هذه االقتباسات كانت ِخطابًا مَع عموم الناس: )فاهلل اهلل 
قيم احلّجة َعليِهم. ا الناس(، لذلك أراد اإلمامِعرَب هذا احَلشد االستعاري أن يمُ أيُّ

)))   نج البالغة، ج)/47) – 48) .
)))   املؤمنون/))) .

)))  القيامة/)) .
)4)  فاطر/4) . 
)))   يس/)) .

)))  النحل/89 .
)7)  املائدة/) .

النساء/94 .  ينظر :رشح ابن أيب احلديد، ج)/78) .  (8(





اآليات  يف  األمر  كان  مثلام  النص  يف  واحلارض  املايض  الفعالن؛  اشرتك  وقد 
املقتبسات، مع حِلاظ أمٍر آخر هو االشرتاك يف ِصيغِة اخِلطاب َمع النَّاِس يف املَوضوعني، 
َلهمُ وصاغ منها خطبَته،    َ ويف هذين األمرين أجاد اإلمام انتقاء اقتباساتِِه التي نبعت منها مجمُ
وحتقق بذلك تفعيل املقتبسات وتفجري طاقتها الداللية، وبرز مثل هذا احلشِد يف مواضيع 

عديدة ِمن النَّهِج ، والذي َمّثل إثراء املعنى الداليل    للنص))).

مُقتىض  لمِ بقًا  طمِ األفعالمِ  أزمانمِ  يفمِ  وَتغريرّ   ، القتبساتمِ يف  األشخاصمِ  يابمُ  :غمِ رابعًا 
اَلقال .

االقتباس يمُمّثل تداخاًل نّصيًا يف احلدث وشخوِصِه ،  ومكانه، إاّل أّن التمّعن يف 
شرَتكًا هلا ، أال وهو احَلَدث فاملراد يف األغلب األَعم هو  النصوص النهجية يمُظهر قاساًم ممُ
احَلَدث ،  لالعتبار ،  أو التذكري أو الرتهب به ، أو غري ذلك ، بَِغضِّ النَّظِر عن فاِعِله، أو 

زمانِِه، أو مكانِِه ، وقد يكون الَتشابه مع احلدث الواقع ، أو املمُرَتَقب حدوَثه .

يف خطبٍة سابقٍة لهكام َمرَّ بنا)))- بعد ذكر املوت، وفوات الفرصة – فرصة 
وذهَب  مافات،  أن))فات  بعد  َغفَل  َمن  ذكِر  إىل  ق  َتطرَّ أن  وبعد  الصالح-،  العمل 

نيا حِلاِل باهِلا(()))يتلو قوله تعاىل: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ماذَهب، ومَضت الدُّ
ڳ  ڳ        ڱ    ﴾)4). 

عليهم  َبَكت  ما  الذين  هؤالء  بذكر  منها  بعضًا  أخَذ  التي  السورةمُ  حت  رَصَّ
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ڇ        أحواهِلِم؛  بِوصِف  اآلياتمُ  ومضت   ، السامءمُ
﴾)))،  أنم  ڌ  ڎ             ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک 

)))ينظر مثال: نج البالغة، خ))9)(، ج)/)0) – )0)، ك)7)(، ج)/))-)) ،  ك)))(، ج)/)) .
)))   ينظر: الباب األول،  الفصل الثالث ،  ص: 0))  . 

)))     نج البالغة، ))8)(، ج)/0)) .
)4)  الدخان/9) .

)))  الدخان/)) – 8) .





آل فرعون )))*، أراد االعتبار بحال هؤالء، وأال يكون – ِمّن سمعه – يف حال 
حدث  أيَن  وال  م  همُ َمن  معرفة  املهم  وليس  مىض،  ِمَّن  لالعتبار  دعوة  ا  إنَّ كحاهلم، 
َمثِّل دعوًة للِعَظة واالعتِبار، لذلك مل َيكن للشخوص أمهيتمُها يف  هذا األمر، بقدِر ما يمُ

السياق .

كونات  ممُ فيها  لتلتقي  السدية،  األعامل  يف  تميز  ممُ بحضوِر  الشخصيةمُ  وتتمتع 
،  مل تكن  دي  اتََّصفت باألسلوب السَّ التي    الروائي، ونصوص اإلمام  اخلطاب 
نجد  هنا  من   ، فقط  احلدِث  عل  نَصّبا  ممُ احلديثمُ  مادام  لذاهتا  فيها  مفقودًة  الشخصيةمُ 
الشخصيَة تمُذكر َترصحيًا أحيانًا)))،  وَتلميحًا أحيانًا أخرى)))، إاّل أنَّ النوع الثاين كان هو 

األغلب يف النصوص املقتبسة 

إزاء  وإنَّام  لذاهتا  تكون مقصودة  احلال حني  كام هو  َنمطيٍة،  إزاء شخصيٍة  لسنا 
النص،  الداللة يف  َرفِد  القدرة عل  هلا  إفهامّيٍة  ، وَمقصدّيٍة  لغاية  ثِّل وسيلًة  متمُ شخصية 
ِه ِمن َغرِي ما َفضل َجعله اهللمُ فيه  مِّ كقوله واعظًا:)...وال تكونوا كاملمَُتَكرّب عل ابِن أمُ

سوى ما أحَلَقت الَعَظَمةمُ بنفِسِه()4).

م أن يكونوا كقابيَل الَّذي َحسد أخاه هابيل  قال ابنمُ أيب احلديد يف رشِحِه: »ناهمُ
ح بذكرِه اعتامدًا عل الداللية اإلشارية  م«)))، واإلمام مل يمُرصِّ فقتله، ومها إخوان ألٍب وأمُ
ِمّا  الوعِظ، والتذكرِي وإقامِة احلجة، وهذا كله  إنَّهكان يسعى إىل  ثم  للمفردات، 
 ال يتطلب الرتكيز عل الشخصية يف احَلدِث بقدر الرتكيز عل احلَدِث نفِسه، فهو

)))  * قال تعاىل:﴿  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ﴾ . الدخان/7) .
)))    ينظر:نج البالغة، خ)9(، ج)/8)، خ)))(، ج)/)7، ك )44(، ج)/)7، ق)4)(، ج)/))) .

ج)/))،   خ))(،   ، ج)/8)  خ)9(،   ، ح)/))   ،)(( خ  ج)/))،   ،)(( خ  السابق،  ينظر:املصدر      (((
خ)89)(، ج)/)9) .

)4)   املصدر السابق، خ)87)(، ج)/)))، حيث وقع االقتباس يف)ابن امه(من قوله تعاىل:  ) يا ابن أم ال 
تأخذ بلحيتي وال برأيس ( . طه/94 .ينظر:هبج الصباغة ،  التسرتي ،  ج)/))، ومنهاج الرباعة، اخلوئي،  

ج)/44)،  وابن ميثم البحراين ، )/8)) .
)))  ينظر:رشح ابن أيب احلديد ، ج))/7)) .  





ألنَّه  والتخصيص)))**،  التشخيص  وليس  للشخوص  العامة  اإلشارة  عن  يبحث 
بنَي اخلرِي، والرّش، واحلقِّ والباِطل، وما يستحرضه من  اع األزيل  ِة الرصِّ يمُِشري إىل ِقصَّ
يقّل  ال  وَلعّله  اخلطايب،  النصِّ  يف  البنائية  العنارص  أحد  هو  والزمن  عليِه  يرتتَّب  أثٍر 
أمهيًة َعِن احَلَدث، أو الشخصية،  باعتبارِه رحبة داللية َتستوِعب ذلك كّله، وِمن ثم 

َينثُّ داللًة يف النص .

أو  فردٍة،  ممُ ِمن  اقتبسه  ما  يمُدَرج  إنَّه  االقتباس،  وللزمِن ِخّصيصٌة يف عمليِة 
بِِه، أو َمواعِظِه، وال جيعلها يف معزل عن زماِنا،  تمُ آيٍة،  أو حديث نبويٍّ يف ِخَطبِِه، أو كمُ
ك يف مياديِنِِه الزمنية املمُتعارفة، و »للمبدع دوره يف عملية التناص  تَحرِّ ويمُدخلها يف سياٍق ممُ
تحرك جديد، فيصبح  حني يقتطع النص القرآين، أو احلديث النبوي، ويمُدخله يف سياٍق ممُ

ىص من النصوص قبله« ))).  خالصًة ملا ال حيمُ

النص  دائرِة  ِضمن  املقتبس  النص  زمانيِة  يف  الرحب  التحرك  هذا  ويتجّل 
مِن)املايض( هو  النَّهجي، حني يعرض اإلمام إىل ذكِر أحواِل األمم الغابرة، فيبدو الزَّ
َمنطقية،  بتلك األمم َيستدعي إحضاره لرضورٍة سياقيٍة  فالتذكري  الغالب،  الظاهر يف 
مثل قوله:))..َفلامَّ َمَهَد أرَضه، وانفَذ أمَره اختاَر آدَم  ِخريًة ِمن خلِقِه وِجعلهمُ 
أنَّ  َعنه،وأعَلمهمُ  َناه  فيام  إليِه  وأوَعَز   ، همُ أكلمُ فيها  وأرَغَد  َته،  َجنَّ وأسَكَنه  تِه،  ِجبِلَّ ل  أوَّ
وافاة  ممُ َعنهمُ  َناه  ما  فأقَدم عل  بَِمنِزَلتِه،  مِلَعِصَيتِِه، واملخاطرِة  التعّرض  اإلقدام عليه  يف 
ِقيم احلّجة عل ِعباِدِه..(()))،  لسابق علمه، فأهَبَطهمُ بعد الّتوبِة ليعمر أرَضه بَِنسله، ولِيمُ

ٹ   ٿ    ٿ   ٿٿ   ٺ     ٺ   ٺ   تعاىل:﴿ٺ   قوله  هي  االقتباس  وموارد 

)))  ** وهذا السلوك يمُمّثل أحد متظهرات الرؤية اجلديدة اآلن حني ذهَب بعضمُ كتاِب الروايِة اجلديدِة يف 
وائية بِحروٍف فقط. تعاملهم مع الشخصية َمذاهب َجديدة،  وأحيانًا َغريبة ِحني أشاروا إىل َشخصياهتم الرِّ

حركية الشخصية يف الرواية اجلديدة، سعيدي حممد، جتليات احلداثة، ع)، ص:))) .
اخلطيئة والتكفري،  ص:)) .  (((

نج البالغة، خ)87(، ج)/77).    (((





ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   و﴿  ڤ﴾)))،   ٹ   ٹ   ٹ  
ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ و   ،(((﴾ ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴾))). 

الفعل  يف  كاَنت  نجدها  النّص،  يف  القرآين  االقتباِس  موارِد  إىل  النَّظِر  وعند 
وكان  بارِشًا،  ممُ حديثًا  وزوِجهكان  آدم  مَع  اهلل  ِمن  املقال  سياَق  النَّ  )املضارع(، 
األمم،   ِمن  مىض  عامَّ  م  َيتكلَّ حني  تلف  ممُ هنا  املقال  سياَق  ألنَّ  باملايض،   حديثمُه

ل، واألنبياءتذكريًا، واعتبارًا)4). سمُ والرُّ

)املضارع( الفعلمُ يكون  اهلل  بِنَِعِم  والتذكري  والَوعظ  واإلرشاد  النصح  وعند 
الفايِش  برأِسِه عل الساحة املستقبلية هو األظهر، مثل قولِِه: ))احلمدمُ هللِ  املطّل 

ی   ىئ   ىئ   ىئ     ﴿ تعاىل:  قولِه  من  انتهاٌل  وهو  ِجنَده(()))،  والغالِب  ه  مَحدمُ اخَللِق  يف 
.(((﴾ ی   

دى  ِرِك سمُ تمُ اتَّقوا اهلَل َفام خلَق امرؤ عَبثًا فيلهو وال  ا الناس  ويف قولِه واِعظًا: أيُّ
و()7)، وهو قوٌل يعودمُ بنا إىل قولِه َتعاىل:﴿ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   فيلغمُ

ڭ  ڭ   ﴾)8).

ها  ددمُ زمنيٍِّة حيمُ َمظّلة  ِوفَق  استجالِب احلديث  ِمقدار نجاحهيف  بدا واِضحًا 
املمُستقبل  نحو  املمَُتحّرك  واملضارع  تارًة،  املايض  مني  الزَّ الفضاِء  َتعميم  فنرى   ، السياقمُ

األعراف/4).  (((
)))  البقرة/)).
)))  البقرة/8).

)4)  ينظر: نج البالغة، خ))))(، ج)/)7-)7  و خ)7(، ج)/77)   .
املصدر السابق، خ))8)(، ج)/))).  (((

)))   املائدة/)).
)7)  نج البالغة،ق)70)(،ج)/)4).

)8)   املؤمنون/))).





ِةِ حينام  رد ما اقتبسه ِمّا َعِلَق بِه ِمن داللٍة زمنيَّ تارًة أخرى، َتَبعًا للحديث، وكأنَّهجيمُ
اختالِف  من  غم  الرَّ عل  واحدٍة  غايٍة  إىل  الوصول  مع  للحديث،  مني  الزَّ الَفضاَء  َغريِّ  يمُ
  همُ األساليب، فاآلية جاءت بصيغِة استفهاٍم استنكاريٍّ مع يشٍء من التَّوبيخ، وكالممُ
ر لالختالف بنَي الصيغتني هو اختالف املخاَطبنِي  ، واملمُرَبِّ أتى بصيغِة النَّفي الوعِظي اللنيِّ

يف كّل ، أي أنَّهمُ اختالٌف يف َمقاِم احَلال. 





نيَّة. صاِئُص الفخَ املبحُث الثاني: الخَ

إّن اللغَة وسيلٌة من أهمِّ وسائل التعبري عن اإلحساس، وما يعرتي النفس من 
ا بجانِب ذاك كله تغدو وسيلًة فنيًة هلا خصوصية مجالية عند األديب  َخَلجاٍت،  إاّل أنَّ
املقتدر، فتصبح ذات أَثر، وتأثرٍي كبريين يف املتلقي وخيتلف هذان األمران من أديب إىل 

آخر .

اللغة ليست َمدلواًل معنويًا فقط، ،  إذ » ليس الشأنمُ يف إيراِد املعاين وَحدها،  وإنَّام 
هو جودةمُ    اللفظ..«)))، وان كانت خطب اإلمام، وكتبه ليست َعَمال فنّيًا مقصودًا 

ها يف األدب العريب . ا اّتَسَمت بخصائِص َفنيَّة َقلَّ نظريمُ لذاته، غري إنَّ

هناك  إذ  الدينية،  النصوص  هبا  اتصفت  ما  كثريًاً  سامٌت  الفنية  واخلصائص 
مَحيميَّة بني الغرض الديني، والغرض الفني، فيجعل منه وسيلة للتأثري والَتمكني َقصد 
هذا  اطبِة  ممُ من  َمناص  فال  ًا،  ِوجدانِيَّ جانبًا  لإلنساِن  أنَّ  ذلك  واإلذعان،  االستجابة،  

اجلانب بلغة الَنَظر الَفنِّي، ومجاله))).

النهجية يف حَماور ثالثة؛  الفنيةمُ لالقتباساِت يف النصوص  وانتظمت اخلصائصمُ 

)))   الصناعتني ،  أبو هالل العسكري ،  ص: ))
)))   ينظر: يف البنية اإليقاعية للشعر العريب،  د. كامل أبو ديب،  دار العلم للمالين،  ط)،  بريوت، )98)م،  

ص: 9)) . 





اجلانب املوسيقي، واجلانب البالغي، واجلانب الرتكيبي .

يقي.    أ- السَتوى المُوسمِ

يكشف لنا هذا املستوى أثَر إيقاِع احلروف والكلامت املقتبسة يف النص ومجاليته، 
ؤثر فيه أم هي التي َتتأثر، وأثَر ذلك يف نفس املتلقي، انطالقًا ِمن أنَّ اللغَة  َسواء أكانت تمُ
خر غرِي اللغوية« )))،  ملَّا كانت » ظاهرًة صوتيًة ختتلف اختالفًا كليًا َعن سائر الرموز األمُ

يِّزها ،  منها : دَّ أن َتتَّصف بَخصائِص متمُ ال بمُ

ن له. َقَتبس والنَّص اَلاضمِ ويت بَي المُ م الصَّ أواًل: التالؤمُ

خر يف اجلملة)))، من  ؤثِّر عل عالقاهتا مع الكلامت األمُ إنَّ البنيَة الداخليَة للكلمِة تمُ
هنا يشكل ما اقتبسه اإلمام– أحيانًا – حمورًا إيقاعيًا، يمُامرس سلطَته يف اجلمل التي 

ًا، وصفة صوتية تكشف عن اجلو العام للمعنى . بجواره، فيمنح النصَّ َجَرسًا موسيِقيَّ

لوَن  َومَّ ه يف حتديد موسيقى النص يف قوله:))أما رأيتم الذين يمُ للمقتبس دورمُ
بمُورًا،  قبورًا؛وما مجعوا  م  مُ بيوهتمُ َكثريًا، كيف أصبحت  َمِشيدًا، وجَيمعون  وَيبنوَن  َبعيِدًا، 
َئٍة  مُم للوارثنَي، وأزواجهم لقوٍم آخرين، ال يِف َحَسَنٍة يزيدون، وال ِمن َسيِّ وصارت أمواهلمُ

َيسَتعتِبمُون(())).

ہ   تعاىل:﴿ہ   قوله  من  املمُقتبسة  القرآنية  املفردة  َنَسِق  عل  املقطعمُ  سار 
مع  تناِغاًم  ممُ جاء  واحٍد،  موسيقيٍّ  وبناٍء  دٍة،  وحَّ ممُ قافيٍة  ذا  املقطع–   – وكأنَّه  ہ﴾)4)، 

اذ . ها إىل َنَسٍق صويِتّ أخَّ ن املوسيقي الناتج عن َتغريِّ الفواِصل،  فقادت مجيعمُ التلوِّ

الصوت والداللة،  د. حممد بو عاممة،  ملة الرتاث العريب ،  دمشق ،  احتاد كتاب العرب ،  ع )8 .  (((
)))   ينظر:أضواء عل الدراسات اللغوية املعارصة،  ص:)7) .. 

)))   نج البالغة، خ)8))(ج)/))).
)4)   الفتح/))





رافق  بورًا(()))،  قمُ ))َكثريا،  دباملفرَدَتني:  َمهَّ )بورًا(  املفردِة  إىل  وللوصول 
املَعاين،  لَتغريِّ  َتَبعًا  احلنِي واآلخر  َتَغريَّ بني  والتي   ، الفاصلِة  احتاٌد يف  املعنى،  االحتاد يف 
تالَءمت املفردةمُ والنصُّ احلاِضن هلا بِحضوِر حرف)الباء(، وهو صوٌت انفجاري َمهور 
ا،  َنرَباهتمُ أسهمت  حروٍف  مع  بالتوافِق  جِر،  والزَّ دِع،  بالرَّ املَشوب  التذكرِي  عل  للداللة 

ها الصويت يف َكشِف صورِة املعنى للمتلقي. وإيقاعمُ

ًة يف االستفهام        ًة َجليَّ تِه تمُظهر بمُؤرًة دالليَّ تِِه، وِشدَّ ومع هذا احلشد الصويت املمَُعربِّ بقوَّ
من  واستنكارِه  َعَجبِِه،  بِِهَعن  َعربَّ  ًا  أدائِيَّ أسلوبًا  ل  َشكَّ والذي  َرأيتمُم...(،  )أَما 

السامعني لَغفَلتِِهم عن ذكِر املَوت.   

 ، وهكذا األمرمُ يف قولهعند ذكر حال أهل القبور: ))...وَقد أدبرت احليلةمُ
، والَت حنَي َمناص!َهيهات َهيهات!قد فاَت ما فاَت، وذهَب ما ذهَب،  وأقبَلت الغيلةمُ

نَظِرين«(())). ومَضت الدنيا حلاَل باهَلا » فام َبَكت عليِهم السامءمُ واألرضمُ وما كانوا ممُ

وَمبناها،  داللتها  من  ٹ﴾)))أفاد  ٹ   ﴿ٿ   الكريمَة:  استقىاآليَة  ملَّا 
ِل:)والِت حني ِمناص!ِهيهات ِهيهات!قد  َ ها املوسيقية يف ما تالها ِمن مجمُ فَطغت صبغتمُ

فاِت ما فات( .

َل إيقاٌع داخيلٌّ للنص، كان املقتبسمُ دافعًا  َقٍة َتشكَّ ٍل قصريٍة، رسيَعٍة، ومتدفَّ يف مجمُ
ل، فاملَدُّ املمُتناِغم، واملمُتواِصل يف املفرداِت )الَت، َمناص،   له،  فرتك أَثَره فيام جاورهمُ ِمن مجمُ
هَيهات َهيهات، فاَت، فات( يكاد يكون رصخًة مدوّية تكِشف عن َضياع آمال هؤالء 

ره اإلمام بفعل هذه املدود . يف فضاء ٍشاسٍع َمفتوٍح، ال حدَّ له، َصوَّ

حني أراد التعبرَي عن َتوقَّف اآلمال وتوّقف احلياة الّدنيا وحاهِلا ،  وانقطاِع األمل 
نَظِرين( سكون  يف النظرة ) االنتظار( جاء باآليِة التي ختَم هبا املقطَع بنهايتِها الساكنِة ) ممُ

)))   ينظر:الفصل األول،  اقتباس املفردة القرآنية ،  ص : ))  .
نج البالغة، خ))8)(ج)/0)) .  (((

)))   سورة ص/) .





فِزعة  احلياة واألعامل ونجح يف هذين األمرين نجاحًا كبريًا، حني رسم لنا صورة صوتيًة ممُ
موسيقى  استقطبت  وهكذا    ، وانقطاِعِه  بالعمِل  واآلخرة  احلياِة  كتناقِض  بتناقضاهِتا 

دمُ النصُّ صداها. ردِّ ًة يمُ املمُقَتَبِس موسيقى النص ،  وحتّكمت بِه فغِدت بمُؤرًة صوتيَّ

املوسيقي  االنتظاِم  يف  واشرتكت  النصوص،  بمساِر  أخذت  املقتبسات  إنَّ 
إىل  بنصوِصها  تقرتبمُ  ٍة  موسيقيَّ بجامليٍة  النفس،  يف  ؤثِّر  يمُ بام  وحروِفها،  للمفرداِت، 

املساحِة الشعرية ، وله ِمثل هذِه النَّامذج غري َموضٍع ِمن نصوِص النهج))).

. يقى النَّصرّ وسمِ َقتَبس لمِ ثانمِيًا:َتطويع النَّصرّ المُ

فرض  يف  قدرهتا  للنصوِص  نرى  حينئذ  كالِمه،  يف  اقتبسه  يمُطّوعما  وقد 
موسيقاها، وإيقاعاهتا عل املفردات أو النصوص املقتبسة، فتصبح َصدى من أصدائِه، 

ولونًا من ألوانِِه . 

من ذلك قولهالذي اقتبس فيه قوله تعاىل:﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ﴾))) فقال: 
وروثًا هالِكَا، ومل َيتقّدمه وقٌت  شاِركًا، ومل َيِلد فيكون ممُ بحاَنه فيكون يف الِعزِّ ممُ ))مل يمُوَلد سمُ
وال زماٌن، ومل َيَتعاَوَرهمُ ِزيادٌة وال نمُقصان، بل َظهر للعقوِل بام أرانا ِمن عالماِت التَّدبري 
املمُتَقن، والَقضاِء املمُرَبم وِمن شواِهِد َخلِقِه َخلقمُ السمواِت موّطداٍت بال َعَمٍد، قائامٍت 
نَّ لهمُ  بِطئاٍت ولوال إقراِرهمُ ئاٍت، وال ممُ َتلكِّ ذِعنات َغريمُ ممُ نَّ َفَأَجبَن طائِعات ممُ بال َسَنٍد َدعاهمُ

نَّ َموِضعًا لَِعرِشه، وال َمسَكنًا مِلالئَِكتِِه (()))  واِعية مِلا َجَعلهمُ نَّ له بالطَّ مُ ِة، وإذعانمُ بالّربوبِيَّ

يوضح الكالم معنى استدالليًا عميقًا، لذلك غابت فيه اجلمل القصرية املتدفقة، 
واملتلقي إزاء مجل استداللية  متتابعة تقوده إىل نتائج أراد اإلمام بيانا، وهذا كله مل يمنع 

إتيانا يف حلة لفظية زاد يف مجاليتها موافقة املقتبسات جلاراهتا يف اإليقاع . 

)))  ينظر مثال:خ)4))(ج)/9) – 0) ، خ)8))(ج)/40 – )4)، ك)8)( ج)/70 – )7 .
)))   اإلخالص/) . 

))) نج البالغة، خ)77)(ج)/)))-))) . . 





نقصاٌن(،  وال  زيادٌة  والزماٌن،  )وقٌت  هالِكَاَ(،  موروثًا،  شاركًا،  فاأللفاظ)ممُ
ئات( ،  أّلفت َنغاًم  َتلكِّ ذِعنات غري ممُ وّطدات بال َعَمد، قائاِمت بال َسَند(، )طائِعات ممُ )ممُ
ع بني ثنايا النصِّ وفقراتِِه ،  وارتبطت برباٍط وثيٍق ذاَب فيه إيقاعمُ  تواِزنًا ،  َتوزَّ وِسيقيًا ممُ ممُ
  ،النص القرآين املمُقَتبس ،  إذ كانت اآلية مرتكزًا داللّيًا كبريًا،  اصَطبغ بصبغِة كالمه

هة ملتابعِة املعاين يف مثِل هذِه االستدالالت .   وجَّ ألّن العناية كانت ممُ

َتَنّوعًا يف املوسيقى أيضًاً، نحن إذن  إنَّ َتعّدد االستدالالت، وترابطها اسَتدعى 
أمام جَتانس صويت ساعَد يف ربط املعنى يف ذهِن املتلقي وتعزيِزِه من خالل اجتامع املعاين 
بَِتوايل التسلسل الصويت الذي قاد بدوره إىل تسلسل موضوعي َجَعل اآليتني املمَُقَتَبستني 

رتكزاتِِه .  ًا من ممُ مرَتَكزًا َداللِيَّ جزءًا من موسيقى النّص ومُ

قبله،  يشَء  فال  األوِل  هللِ  قوله:))احلمدمُ  يف  اخلصيصة  هذه  مثل  وتتجّل 
واآلِخِر فال يشء بعَده والظاِهِر فال يشِء فوقه،والباطِن فال يشَء دونه(())) .

اإلهلية  بالذات  يتعلق  عميق،  عقائدي  استدالل  حول  النّص  يتمركز  حني 
وتنزيها، يّتجه النّص نحو التجريد املعنوي املَحض، وَينتج عن هذا ذوبان املمُقَتَبس يف 

بوتقِة النص وموسيقاه . 

ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   تعاىل:﴿ۈئ     قوله  من  انطلق  الَقِصري  فالنّص 
قبله، وآِخٌر اليشَء بعده، وهذا ما  أوٌل اليشَء  ـ  اله  َجّل عمُ ـ  ﴾)))، فهو  ی  ی   ىئ  

مجَعته اآليةمُ بني َطرَفيها)األول(و)اآلخر(، فال أثر ملوسيقاها فقط،  بل األثر كّل األثر 
ملعناها.

 . ع الَعانمِ ريه َتَبعًا لَتنوِّ ب َبي إيقاعمِ المُقَتَبس وَمعنى النَّص،  َوَتغرّ ثالمِثًا : الَتناسمُ

)))   نج البالغة، خ))9 (ج)/87) .
)))   احلديد/) . 





هناك عالقة بني الَنربِة الصوتية للمفردة، ومعناها)))، إذ لكثرٍي من املعاين َجرساٌت 
تمُصاحبها)))فهي بمثابِة وشائج بني الداللِة واملبنى تمُعرف هبا املعاين من ألفاِظها، وإيقاع 

حروفها .  

إنَّ املوسيقى مل تكن ِحكرًا عل النصوص الشعرية، بل ختّطتها إىل بعض النصوص 
َخصائص  من  يصٌة  ِخصِّ وهذه  البالغة.  نج  نصوص  مقدمتها  ويف  املمُتعالية،  النثرية 
ليندمج  املوضوع ومجال اإلخراج حتى  تآلف جيمع بني مجال  ممُ  « فهو  النهجي،  النص 
التعبريمُ باملدلوِل، أو الشكلمُ باملعنى، اندماج احلرارة بالنار، والضوء بالشمس، واهلواء 
الشعر  من  ًا  إيقاِعيَّ تنوعًا  أكثر  النثَر  أّن  هو  التنوع  هذا  عل  ساعد  والذي  باهلواء..«)))، 
م، تالنَِي  املمُتَِّقني: ))...أّما الليل فصاّفون أقداَمهمُ النفكاِكِه من القافية كقوله يف وصف 
م، وَيسَتثرِيوَن بِه دواَء دائِِهم، فإذا َمّروا  زنوَن بِه أنفَسهمُ رّتلونهمُ َترتياًل، حيمُ ألجزاِء القرآِن يمُ
َب  نمُصمُ أّنا  وَظّنوا  َشوقًا،  إليها  م  همُ نفوسمُ وَتَطّلعت  َطَمعًا،  إليها  َرَكنوا  تشويٌق  فيها  بآيٍة 
وا إليها َمسامَع ِقلوهِبِم، وَظّنوا أنَّ زفرَي َجهنَّم  م، وإذا َمّروا بآيٍة فيها خَتويٌف، أصغمُ نِهمُ أعيمُ

وَشهيَقها يِف أمُصوِل آذاِنِم ...(()4).

يِف  النص  َتوحد  َنجد  وبِدءًا  واخلوِف،  والرهبِة،  باخلشوع،  تمُوِحي  رقيقٌة  ألفاٌظ 
آيات  لسامعهم  َتبعًا  واخلوِف  الشوِق  عند  وصفِهم  يف  وانقسم  املؤمنني،  عل  الكالِم 
بحروٍف  جاء  واالستبشاِر  والشوِق  بالَفَرِح  وصفهم  عند  الرتهيب  أو  الرتغيب، 
والياء( وهي حروف    ، والواو  فَطَغت احلروفمُ )األلف،   ، َطمئَِنة  ممُ  ، َمهموَسٍة هادئٍة 

الئمٍة للسياِق والشعوِر العام. اللني،  وبألفاظ ممُ

وعند وصِفِهم باخلوِف والّرهبِة من اهلل انتقل للحديث بحروٍف مهورٍة ،  َقِلَقة،  

)))  ينظر: يف البنية اإليقاعية للشعر العريب ،  ص : )9) . 
)))  ينظر: عنارص حتقيق الداللية،  ص:) .  

)))  اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،  جورج جرداق ، منشورات ذوي القربى، قم،  ط ، 4)4) هـ ،  
ص:40 .

)4)   نج البالغة،  خ)88)(، ج)/)8) .





والطاء،   والكاف،  والقاف،  )اهلاء،  احلروف  فكثرت  املَقال،  ملمُقتىض  َتَبعًا  انفجارية، 
والضاد ،  والضاء...( ،  ويف جرسه نربة قوية ، تالزم التصويت االنفجاري الشديد . 

فأكَسَب  داخليًا،  إبداعًا  خلق  العبارات  وداللة  األصوات،  بني  التجانَس  إنَّ 
املمُصاِحَبني  املَعَنَينِي  مع  نَسِجَمني  ممُ وسيقينيَّ  ممُ أسلوَبني  يف  َملموسًا،  مجاليًا  بمُعدًا  النّص 
مونًا واِحدًا يف النّص وَهيَمَن التنوعمُ  ِردًا ِمثَلام مل يكن َمضمُ طَّ هلام، مل يكن إيقاعًا واحِدًا ممُ

املوسيقيُّ هَبيَمَنِة التنوع املضمويِن له .

وبـ  قِصرَية،  ٍل  َ مجمُ ويف  ه  كلامتمُ ت  اصطفَّ َجة  َتموِّ ممُ هاِدَئة،  ٍة  موسيقيَّ ٍة  وبإيقاِعيَّ
قال:))... املَوزونة، حيث  الشعرية  إىل  همُ  قولمُ اقرتب  اجلملة  ناياِت  د يف  وحَّ ممُ )فونيم( 
وأَحّب احَلمد إليك وأفَضَل احَلمِد ِعنَدك مَحدًا َيمألمُ ما َخَلقت، ويبلغمُ ما أَردَت،  مَحدا 
ه ،  َفَلسنا َنعلم  ه، وال يفنى مَددمُ َجبمُ َعنك، وال َيقرصمُ دوَنك،  محدًا ال َينقِطعمُ َعددمُ ال حيمُ
َك ِسَنٌة وال نوٌم ،  ومل َينَتِه إليَك نَظـٌر ،   ذمُ وٌم، ال َتأخمُ نه َعَظَمتِك إاّل إنَّا َنعلم أنَّك حيٌّ َقيُّ كمُ

ـك َبرٌص...(())). ومَل يمُدِركمُ

تناِسقة يف حروِفها  تَِّحدة ممُ تساوية يف الوزن – تقريبًا - وإيقاعاٌت ممُ ا فواصل ممُ إنَّ
)))املناسب  الَسَجعمُ فيها  َطغى  تجاورٍة)))،  ممُ قرآنيٍة  ملقتبساٍت  أصداًء  ومفرداهِتا، وجاءت 

َة تِلَك املَعاين وهدوئِها . للمعاين، وَعَكَست ِدقَّ

ويكثر عندهاقرتان املعاين الشديدة باحلروف االنفجارية الشديدة التي تكون 
اِطب املنافقني، أو يذكر حال الكفار، حينئذ  للزجِر والتنبيِه والتذكرِي والتقريِع، وِحنَي خيمُ
ية  املَكِّ السَوِر  من  تكون  هنا  االقتباسات  وأغلب  صاِخَبٍة،  راِدَعٍة  قصريٍة،  َمٍل  بِجمُ يأيت 
َهها يف مثِل  املناسبة للزجِر، والتقريِع، والتهديِد، ال ِسّيام يف خطبِِه، وكتبِِهالتي وجَّ

)))   نج البالغة، خ ))))(ج)/70 – )7 .
)))     ينظر مثال:خ)44(ج)/)9، خ ))))( ج)/70 ، خ))8)(ج)/))) – 7)) .

)))  ال يمثل السجع عيبا يف النص النهجي،  بل هو شكل من أشكال اجلامل حتى يف القرآن الكريم .ينظر: 
موسيقى الشعر،  إبراهيم أنيس،  ص: )0) .





م  وَتسنَّّمتمُ لامِء،  الظَّ يف  اهتديتمُم  ))بِنا  ّذرًا:  وحممُ رًا،  َذكِّ قولهممُ ومنها  املواضيع)))،  هذه 
بأَة َمن  النَّ راِعي  يمُ الواعية، وكيف  يفَقِه  ِقَر َسمٌع مل  ومُ الّسار،  انفَجرتمُم عِن  العلياء، وبنا 

.((()) فارقهمُ اخَلَفقانمُ يحةمُ ؟ َرَبَط ِجناٌن مل يمُ أصَمتهمُ الصَّ

َجزلٍة  َمتِينٍة  وبلغٍة  ورصني،  حاد،  لغوٍي  بأسلوٍب  لألفكار،  تسلسل  ممُ عرٌض 
َحزينًة  سحة  ممُ النص،  أضَفت عل  موسيقيٌة  نغمٌة  والتي صاحبتها  الشديدة،  بحروِفها 
ينَسجممُ  وبأسلوٍب  َوسقة،  ممُ بلغٍة  النّص  وأحاَط  خِة،  بالرصَّ تكون  ما  أشبه  غاِضَبًة، 

وأحاسيَسه الغاضبة، لتمُفِصح عن الطقس احلزين الذي كان فيه .

 حروف )الضاء، واجليم، والقاف، والدال( جتعل املتلقي يستشِعر لوعَة اإلمام
. ٍة))) يائسٍة من هؤالء الَّذيَن أصمتهم الصيحةمُ وَغَضبه، وما صاحبها من أسئلٍة استنكاريَّ

ِصيَغت  قد  كانت  وإن  سطِحه)4)،  عل  والطافية  باملقتبساِت،   َييِش  والنّص 
َجِر من هؤالء والناطق هبذه احلروف،  بحروٍف، وكلامٍت وكأّنا تمُعربِّ عن شعوٍر بالضَّ
بِح، واألمَلِ واالختناق، وهنالك أمثلٌة عديدة من هذا النوع يف  والكلامت َيكاد حَيس بالذَّ

النَّهج))).

هذا التقسيٌم الصويت جاء َتَبعا لَِتَغرّي املوضوع يف النص، والتجانس بني األصواِت، 

)))  ينظر مثال: اقتباس سورة فاطر/8 يف خ)7))(ج)/)8، الشعراء/7)) يف خ))9)(ج)/07) ،   االنفطار/) 
يف خ)8))(ج)/40)، يونس/0) يف خ))))( ج)/47) ، األعراف/87 يف ك)))(ج)/4))

نج البالغة، خ))(ج)/)) – 4) .  (((
)))  اختلف املفسون يف ما جاء بعد االستفهام وهو قوله:)) وقر سمع مل يفقه الواعية (( هل هو دعـاء أم 
توبيخ، ينظر: رشح ابن ميثم البحراين، ج)/)7)،  منهاج الرباعة،  اخلوئي، ج)/7))،  نج الصباغة،  

التسرتي، ج)/ ) .
)4)  من قوله تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  
ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ    ﴿ تعاىل:  قوله  ومن  احلديد/9..    .﴾ ې   
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾، 

األعراف/79). ينظر:هبج الصباغة،  التسرتي،  ج)/).
خ))0)(،  ج)/)9)-)9).   ،)9(( خ  ج)/4))-))).  خ)80)(،  البالغة،  نج  مثال:  ينظر   (((

ج)/)))-7)). 





وداللة العبارات َخلق إبداعًا داِخِلّيًا، فأكَسَب النصوَص بمُعدًا مَجاليًا َملموسًا، وهكذا 
ألَقت املفرداتمُ والرتاكيبمُ املمُقَتَبسة بحروِفها صداها عل موسيقى النّص املمَُتساوَقة مع 
َوٍر  صمُ إىل  تقود  عباراٍت  ل  ّشكِّ لتمُ وتسمو  للنَّظم  الكليَّة  الداللةمُ  َتَتحّقق  عندها  املعاين، 

شعريٍة زاهيِة األلوان، َعذبِة املعاين .

ي. سَتوى الَبالغمِ ب-المُ

يتمحور االهتامم حول حماولة التَعرف عل نمِط بعِض األساليب البالغية التي 
ظهرت كخصائص دون ِسواها يف عملية االقتباس ، وليس األمرمُ َمعنيًا بالوقوِف عند 
التقسيامت البالغية ،  وبعناوينها املمَُتعارف عليها ،  فاالهتامم َينصبُّ عل ما يتعلق بعملية 

االقتباس أواًل ،  وبوضوحِه كظاهرٍة باِرَزٍة ثانيًا .

ومن أهم اخلصائص يف هذا الستوى:

ها يف النَّص . مة وأثرمُ ةمِ الجسَّ أواًل- اقتمِباسمُ الصورةمِ االستعاريَّ

تتجّل فاعليةمُ النص املقتبس – أحيانًا – يف استكامل رسم الصورة البيانية واإلفادة 
منه يف التجسيم ، والتشخيص ،  ومها فنَّان امتازا بحضوِرِ فاعل ٍ، وكبرٍي، ليزداد التواصل 

بني النص واملتلقي .

قامت صور اإلمام عل التشكيل الفّني ، وخضعت لبنائية دافقة لتؤدي غرضًا 
دالليا مقصودًا  بأمجل وأهبى صورة ، وتنفتح فضاءات نصوصه عل مرصاعيها للفيض 

الداليل .

لقد َتنامى التصويرمُ البياين القرآين املمُسَتدعى– وهو األكثر حضورًا من التصوير 
ي بالنص، وتفاعلِه  البياين للحديث النبوي– بفعل هذين الفنني القادرين عل َشدِّ املمُتَلقِّ

َمَعه 

اقتبس التجسيم القرآين يف قوله تعاىل:﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   





ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ڇ   ڇ   چ          چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
﴾)))يف  گ  گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

قوله:))ومتسك بحبل القرآن(())).

إىل التمسك بحبلِه تعبريًا عن السقوِط،   ًا، َفدعا أصبح القرآنمُ ِجساًم ماديِّ
اللة،  واالضطراِب، ما مل نتمسك بذلك احلبل، وهذا التمسك خالص من التيِه والضَّ
اجلامل  من  وهلا  الداللية،  منافذه  إىل  باإلضافة  عديدة  مَجالية  َمنافَذ  يفتح  تصويٌر  وهو 
ٍة،  »وطريقة التصوير هي  ا استندت إىل صورٍة قرآنيَّ واإلمتاع نصيب كبري، السيام وإنَّ

أمجل طرائق التعبري،  وأفضلها يف الفنِّ والدين«))).

َخلٌق  هو  ما  بَقدِر  فقط،  داللية  ومَضة  ليس  والتشخيص  التجسيم  تواجد  إنَّ 
وإبداع .

واجتمعت جتسيامت عديدة يف إحدى خطبه، ارتكز كثري منها عل الصورة 
القرآنية املقتبسة من قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ﴾)4)، فقال : ))عباد اهلل إن من أحب عباد اهلل إليه عبدًا أعانه 
اهلل عل نفسه، فاستشعر احلزَن وجتلَبَب اخلوَف، فزَهَر ِمصباحمُ اهلمُدى يف قلبِه وأعدَّ القرى 
ن الشديد، نَظر فأبرَص، وذَكر فاسَتكَثر،  ب عل نفِسِه الَبعيد، وهوَّ ليوِمه النازِل بِه،  َفقرَّ
َب َناًل ، وَسلَك َسبِياًل َجَددًا ، قد َخلَع  همُ ، فرَشِ َلت له مواِردمُ رات، َسهمُ وارَتوى ِمن عذٍب فمُ
وم ، إاّل مّهًا واِحدًا اِنفَرَد بِِه،  َفَخرَج ِمن ِصَفِة الَعمى ،  هواِت ، وخَتّل عِن اهَلممُ رَسابيل الشَّ

دى(())). شاَرِكة أهِل اهَلوَى ، وصاَر من مفاتيِح أبواِب اهلمُدى، وَمغاليِق أبواِب الرَّ وممُ

)))  آل عمران/)0) .
)))    نج البالغة، ك )9)(، ج)/)4) .

)))    مشاهد يوم القيامة يف القرآن الكريم،  سيد قطب،  ص :) .
)4)  النحل/))) .

نج البالغة، خ))8(، ج)/49) – 0)) .  (((





وأدقها من خالل  األفكار،  أعمِق  ت عن  أّنا عربَّ بسيطة، واضحة، غري  صور 
واخلوَف  ِشعارًا)))،  احلزَن  يرى  حني  املتلقي  فيدهش  ٍة،  ماديَّ بآثار  املعنويات  إظهارها 
املمَُجسامت  هذه  مع  واختلطت  رسابيل،  هواِت  وللشَّ ِمصباحًا،  للهدى  وانَّ  ِجلبابًا، 
ور بالغية أخرى، حني استعار)الَقرى( للعمل الصالح بجامع االنتفاع، و)الَعمى( صمُ

الل، بجامع َعدِم اهلداية . للضَّ

وصل التصويرمُ ذروَته حني اختلطت الصور يف قولِه: )وصار من مفاتيِح 
أسباِب  اهلدى سَببًا من  أبواب  بمفتاِح  وأراد  دى(،  الرَّ أبواِب  اهلدى، ومغاليِق  أبواِب 

اهلدى ،  وَمغالِيِق أبواِب الرَش: أي َسَببًا ِمن أسباِب َغلِقِه .

وعندها  الدقيق،  واملعنى  الوضوِح،  بني  ومجعت  باحلركِة،  نابضٌة  صور  إّنا 
نفسه  َيَتصور  حني  منها،  واخلوف  الصورة،  مجال  تناِقَضني، مها  ممُ بشيئني  املتلقي  حيس 
التشويِق  بني  لقد مجعت  ليَس كذلك،  أنَّه  يتصور  أو حني  الصفات   اتَّصَف هبذه  ِمَّن 
واإلغراِء من جانب، والتذكري والتنبيه من جانب آخر، وبذلك أضَفت هذه التجسامتمُ 
بمُعدًا مَجالِيًا ظاهرًا، وهكذا األمر حني يرى املتلقي أنَّ للفتنِة عينًا)))، وللباطِل َجَسدًا))) 

وصوالٍت)4) أو حني نسمع أنَّ للشيطاِن سنابَك))). 

لإلمامالقدرة عل مجع مثل هذه التجسيامت املصورة يف صورة بيانية مركبة 
ومجالمُ  املعنى  دّقةمُ  حينئذ  فيجتمع  صورة،  أهبى  يف  وإظهاره،  املعنى،  متاِم  إىل  بنا  تصل 

الصورة، لتستِقرَّ يف األذهاِن لِتمُامِرس ِسحَرها وتأثرَيها الكبريين .

عار: هو ما َييل اجَلَسد ِمن ثِياٍب ،  و جتلَبَب اخلوَف : َجَعله ِجلبابا أي َثوبًا . ينظر: رشح ابن أيب احلديد،   )))  الشِّ
ج)/89)،  ورشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/)40 . 

)))  ينظر: نج البالغة ، خ)89(،  ج)/)8) – )8) .
)))     ينظر: املصدر السابق ، خ)))(،  ج)/)7 – 77 .

)4)   ينظر: املصدر السابق ، خ)9)(،  ج)/7)) .
)))   ينظر: املصدر السابق ،  ق)))(،  ج)/8)) – 9)) .





ه يف الَتَلقي . مقَتَبسات وأثرمُ ثانمِيًا- التَّكثيفمُ الصوري للمُ

وِحيًا،  ممُ النّص  فيغدو  وري،  صمُ حشد  استدعاِء  – إىل  – أحيانًا  االقتباسمُ  يقود 
عرّبًا عن نفسه، وذا ِصبغٍة أدبية، جتري بتدفق ِمّا يثري دهشة املتلقي، وَتدعه يسرتِسل،  وممُ
يف  يصة  اخِلصِّ هذه  مثل  نجد  أن  الغريِب  من  وليس  القراءة،  أو  لالستامع،  ويسَتسِلم 

ؤثر. نصوص النهج، ويصبح ذا طابٍع اختزايٍل تكثيفٍي ممُ

تَفِرقٍة،  تجاِورٍة؛أو ممُ يأيت احلشدمُ التصويري للمقتبسات أحيانًا يف مموعة مجٍل ممُ
وأحيانًا أخرى جتتمع يف مجلٍة واِحَدٍة .

فمن النوع األول قوله:))األقاويلمُ حمفوظٌة، والسائِرمُ مبلوة، وكلُّ نفٍس باِم 
كَسَبت َرِهينة والناس َمنقوصون َمدخولون إاّل َمن َعِصم اهلل ..(())).

معنوي،  بوشاح  ارتبطت  متجاورة،  ملقتبسات  وظالل  بأصداء  النّص  ازدحم 
ٻ   ﴿ٱ   تعاىل:  قوله  هي  االقتباسية  املرجعيات  وتلك  دها،  يمُوحِّ متناسق  وعظي 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ   ﴾)))،  وقوله تعاىل: ﴿ ڃ  ڃ      

چ        ﴾)))،  وقوله تعاىل: ﴿جب حب  خب  مب ىب ﴾ )4).

استطاعأن يشري بمعنى اآليات األوىل إىل معنى حموري يف نصه، وبالثانية 
رَسل باعتباِر ما سيكون،  انتقل من املبني للمعلوم إىل اسم املفعول« مبلوة » وهو ماٌز ممُ

وصيغة ) َمبلّوة ( املفعولية تدل عل خضوعها لعلِم اهلل الذي مثل الفاعلية املقدرة .

 )... َمدخولون  َمنقوصون  قوله:)والناس  أن  رشحه  يف  التسرتي  ويرى 
ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ    تعاىل:﴿ہ    قوله  معنى  طياته  بني  حيمل 

)))   نج البالغة،  ق))4)(، ج)/4)) .
)))   ق/)).

)))  الطارق/9 .  
املدثر/8).  (4(





ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ې       ې   ى    ى      ﴾))).

َلهمُ بعضها بيد بعض لتوصل املتلقي إىل  َ مجع اإلمام املقتبسات يف مقطع تأخذ مجمُ
احلضور  هذا  من  الرغم  وعل  اخلرب،  أسلوب  اعتمدت  بصيغة  كان  وإن  هادئ  حتذيٍر 
َحيَّة،   َور  املََلِل، ألّنا صمُ أو  ف،  اَلتَكلُّ أّنا مل تصل إىل حدِّ  إاّل  النص  احلاشد للصور يف 

نابضة، وهلا القدرة عل دفع املتلقي إىل ساحة الفهم واإلمتاع . 

ومن النوع الثاين قوله: ))فَكيَف إذا كاَن بنَي طابقني ِمن ناِر َضجيج َحَجٍر 
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ﴿ېئ   تعاىل:  قوله  من  بٌة  ركَّ ممُ صورٌة  وهي   ، َشيطان(()))  وَقرين 
ٹ      تعاىل:﴿ٹ   قوله   ،(((﴾ يئ  ىئ   حئمئ   جئ   ی   ی   ی    ی   
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ   ﴾)4)، آيتان اجتمعتا، وأسهمتا يف رسم هذه 

الصورة املوحدة . 

والباعث يف كال النوعني يف التكثيف الصوري واستحضار مثل هذا احلشد هو 
يف  األمر  هذا  ويكثر  كله،  ذلك  إىل  بحاجة  واملقال  املقام،  سياق  اإلمامإنَّ  إدراك 
اخلطب والكتب التي تأيت للنصِح، والوعِظ والتذكرِي، والزجِر والتهديِد))) ،  وتتوصل 
النَص متامسكًا يف  وحد فتجعل  ممُ بناٍء  االقتبايس إىل وحدٍة معنويٍة، ِضمَن  هبذا احلشِد 

مستوى أديب مجيل، وفاعل . 

)))    ص/4) . ينظر: هبج الصباغة،  التسرتي،  ج8 /))) – ))) .  
)))    نج البالغة خ)87) (ج)/))) . 

)))    البقرة/4) . 
)4)    الزخرف/)) . 

النور/))،    ، النساء/9)  األحزاب/)7،  من:  اقتبس  حيث   (4(/ ك)9)(ج)  البالغة  نج  ينظر:     (((
وخ))7)(،  الصف/)ـ)  البقرة/4)،  من  اقتبس  حيث  ج)/7)،   ،)  (((( خ،  النساء/))و 
ج)/8))حيث اقتبس من األنعام/9)، إبراهيم/)4، وك) 7) (ج)/))،  حيث اقتبس من:القمر/))،   

الزلزلة/، غافر/9)، اإلرساء/))       .





قَتبسات . ثالثًا : َغلبة األساليمِب اإلنشائمِيَّة يف المُ

عند التمعن يف سطور النهج ،  ونصوصه ،  يتبني كثرة اعتامد الصيغ اإلنشائية فيها 
كاألمر، والنهي ، واالستفهام ، والرتجي، والنداء ، والقسم ، والتعجب »ألنا أقوى 
من الصيغ اخلربية وفيها جتديد لنشاط السامعني ، وأشّد تنبيهًا ، وأكثر إيقاظًا،  وأدعى 
إىل مطالبتِهم املشاركة يف القوِل ويف احلكم ،  وهي يف الوقت نفسه أدّق يف تصوير مشاعر 
اخلطيب ، وأفكاره ، ألن أفكاَره ، ومشاعَره املتنوعة يف حاجة إىل أساليب متغايرة تفصح 

عنها«))). 

إىل  فالداعي  اآلخر  دون  ـ  واإلنشاء  اخلرب  ـ  منهام  نوٍع  عل  الكالم  يقترص  وال 
ذلك هو مقتىض املقال ، غري أن حتويل األخبار إىل إنشاء يكثر يف احلكم واملواعظ عل 
النبي  خرب  من  وهو  كانت...()))،   أنى  احلكمة  )خذ   : كقوله  اخلصوص،  وجه 

املصطفى: )) احلكمة ضاّلة املؤمن فحيث وجدها فهو أحّق هبا(())).

ِفيد إظهار العناية بأخذ  إنَّ وضَع كالِم رسوِل اهللاإلخباري موضع اإلنشاء يمُ
احلكمِة، واالهتامم هِبا)4). 

واألسلوب اإلنشائي هذا يمنح الكالَمـ  فوق الداللةـ  قيمًة مجاليًة، ِمن ِجَهة َخلق 
وشيجٍة نفسيٍة بني النّص واملتلقي حني حياول معرفه هذا األمر الذي َبدأ بفعل األمر)خذ(، 

ليكَتِشف أخريًا منزلَة احلكمة وموقعها ِمّا استوَجب احَلثَّ عل َطَلبِها واألخِذ هِبا . 

وعند السد والرواية حلدٍث ما نجدهيستعني باألسلوب اخلربي فيعمد إىل 
حتويل اإلنشاء املمُقَتَبس إىل أسلوٍب خربٍي، كقولهحني ذكر النبي:))حّتى إذا 

   بالغة اإلمام عيل   (((
)))  نج البالغة، ق)79( ،  ج)/7)) .

))) ينظر سنن الرتمذي ،  ج4/)))  ،    اجلامع الصغري،  ج)/)0)  ،     ينابيع املودة ،  ج)/4)4 . 
)4)  يفيد وضع اإلنشاء يف موضع اخلرب إظهار العناية باليشء ،  واالهتامم به، ينظر: مجالية اخلرب واإلنشاء ،  د . 

حسني مجعة ،  منشورات احتاد الكتاب،  دمشق ،  )00)،  ص: )4 .





الوالئِج،   َعل  واّتكلوا   ، لمُ  بمُ السُّ وغالتهم  األعقاِب،   عل  قوٌم  رَجع  رسوَله  اهللمُ  قبَض 
َرّص  َعن  البناَء  ونقلوا   ، تِِه  بِمودَّ ِمروا  أمُ الَّذي  الَسبَب  وَهَجروا  ِحم   الرَّ غري  وَوَصلوا 

أساِسِه ، فبنوه يِف َغرِي َموِضِعه(())).

وهو من قوله تعاىل: ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  

ک﴾))).

وكذلك حني حول األسلوب اإلنشائي – األمر – يف قوله تعاىل :﴿ٺ  ٺ  
ِمَر بِه ِ، وَبّلَغ  ٺ ﴾)))،  فقال بأسلوب خربي رسدي عن حياة املصطفى : )) فَصدَع باِم أمُ
مَل بني ذوي األرحام بعد  دَع  وَرَتق بِه الَفتَق ،  وأّلَف بِه الشَّ ّـَ رساالٍت ربِّه ،  َفّلَم بِه الص

ـِن القاِدحـة فـي القلوب(()4). العداوِة الواِغرِة ، والضغائ

ڄ   ڄ   تعاىل:﴿ڦ   قوله  معنى  األخري  املقطع  يف  أخباره  يف  وحيمل 
ڍ   ڇ    ڇ    ڇ   ڇ   چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

گ  گ      ﴾))).

يبي .     كمِ ج- السَتوى الرتَّ

البالغية،  املعاجلِة  عل  ِحكرًا  ليَست  كيبي  الرتَّ اجلانِب  خصائِص  دراسَة  إنَّ 
َلِة َبنَي الشكِل واملضمون عل َوجِه اخلصوص، بقدر  فاملوضوع – هنا – ال يتعلق بالصِّ
ات احلاصلة يف تركيِب وبناء بعِض املقَتَبسات، وأثر  َتَغريِّ ق باخَلصائِص الَفنية للممُ ما يَتعلَّ

)))  نج البالغة، خ))4)(،  ج)/48 – 49 .
)))  آل عمران/44) .ينظر: رشح ابن أيب احلديد ، ج07/9) .

)))  احلجر/94 .
)4)  نج البالغة، خ))))(،  ج)/))) .

)))   آل عمران/)0) .ينظر: نفحات الوالية،  ج)/80) .





ع منهمُ  الرتكيب املمُقَتبس يف بناء وتركيب النص النهجي املمُسَتِضيف، وهذا مفهوٌم عام َتَتفرَّ
َمصاديق عديدة منها :

ها يف بنَيةمِ النَّص .    َتَبسة ودورمُ أوال- إمِبدال الفردةمِ القمُ

قَتضياٌت َفنية َكام يف قولِهحاّثًا  تلك ِخّصيصٌة استدعتها رضوراٌت داللية، وممُ
قوله  من  وهذا  الِعطاش(()))،  اهلِيم  وروِد  م  البيت:))وردوهمُ آِل  ِمن  العلم  أخذ  عل 

تعاىل:﴿ٹ   ٹ  ٹ ﴾))).

قَتىض احلال ، فقوله تعاىل يف حمل  هناك فارق بني القولني ،  نتج عن اختالف ممُ
الذمِّ حني يمُشبِّه رشب أهل النار برِشِب اهلِيم َشديدة العطش)))، من خالل التشبيه البليغ 
 ه املقدر يف)رِشِب اهلِيم(، أي: كرشِب اهلِيم ، وهو كنايٌة عن ِشّدة املَوِقف،  وقولمُ
  ،بيِت رسوِل اهلل آِل  ين من  والدِّ الِعلم،   أخِذ  ، يف  ذا حرص  َنكون  أن  حثٌّ عل 
كحرص اهلِيم الظامء عل ورود املاء)4)، وتدافعها عليه، وهو كنايٌة عن ِشّدِة حاَجِة الناس 
لعلوِم آِل البيت ، ورضورة التدافع عل أبواهِبِم ، والورود من َمعني علوِمِهم ، إذ أنَّ 
تشبيهيٍة  َبيانيٍة  املمُرتكزين إىل صورٍة  َذينك األسلوبني  َيستدعي  املقوَلَتني  ِمن  ِسياَق كل 

تلَفَتني  . واحَدٍة، ولكن بصيغتني ممُ

ل )هادَم الَّلذاِت())) يف احلديِث النبوي باملوِت يف كتاٍب له كَتبهمُ إىل احلارث  وَبدَّ
م اسَم اهلل أن تذكره إاّل َعل َحّق وأكثر ذكَر املَوت، وما َبعد  اهلمداين، حيث قال:))وَعظِّ
املَوت، وال َتَتَمّن املوَت إاّل برِشٍط َوثِيق(()))، وسياق املقام هو الذي َفرَض العدول ِمن 

)))  نج البالغة، خ))8( ،  ج)/))) .
)))   الواقعة/)) .

ها.ينظر: جامع البيان، الطربي، ج7)/))).    )))  اهلِيم هي اإلبِل الِعطاش ،  أو الَّتي ال تروي من املاء لداٍء يمُصيبمُ
وينظر: التبيان يف تفسري القرآن ،  الطويس ،  ج9/)0).  

)4)  ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج)/98) .
)))  ينظر: بحار األنوار،  ج)/)))، ميزان احلكمة ،  ص:4)9)،  منازل اآلخرة،  ص :9)  . 

)))  نج البالغة ،  ك)9)(، ج)/)4) .





فرد، وهو احلارث اهلمداين، يف حني  مع إىل املمُفَرد يف قولِه، أنَّه موّجه إىل ممُ ِصيَغِة اجلَّ
وّجها لعموِم املسلمني . ممُ همُ كان كالممُ

دبِر(()))،  وقال))..وتقليب األزمنة والدهور ِمن إقباِل َليٍل مقبٍل، وإدباِر َناٍر ممُ
وهو من قوله تعاىل:﴿ائ   ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ      ﴾))).

وَلعّل َوجه ختصيِصِه اإلقباَل بالليِل ،  واإلدباَر بالنهاِر،  َمع أنَّ لكلٍّ ِمنهام 
إقبااًل وادبارًا ،  كون األمر يف الدنيا عل خالف املمُراد يف األغلب »))). 

تعاىل:﴿ڭ  ۇ   قولِِه  ِمن   ) يشرتي   ( القرآنية  املفردة  استبدل  مَجيلٍة  استعارٍة  ويف 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  
  ،(4(﴾ جئ    ی   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ      ېئ    ۈئېئ   ۈئ   ۆئ  
َعينِِه يف كالم قاَله لولِدِه حممد ابن احلنفية يف واقعة  عربًا َعن املعنى  باملفردِة ) أِعر (، ممُ

ني:))أِعر اهلَل مججَمَتك(()))  .  ِصفِّ

زدَوَجٍة ،  إنا استعارٌة تدعو إىل التأمل،  واملفردة )أِعر( استجلبهابصورٍة ممُ
بح، وهو املعنى الذي َتضّمنته اآليةمُ املباركة .  حني نقلها من اخَلسارِة إىل الرِّ

والتجارِة  لإلعارِة  رمزَا  كانت  هنا  ِمن  أصاًل،  يملكها  إنا)إعارة(و)َبيع(ملن 
بِح العظيم  الناجحِة، وَتَضّمن هذا الرمزمُ إضاءتني: احلثَّ عل الشهادة، والتأكيَد عل الرِّ

من هذه اإلعارة . 

استطاع اإلمامأن يشحن كالَمه هبذه الدالالِت واإلضاءاِت خالل اإلفادة 

))) نج البالغة ،  خ)8))(، ج)/ )8 .
)))  املدثر/)) ـ 4) .

)))   هبج الصباغة،  التسرتي ،  ج)/)7) . 
)4)     التوبة/))) . 

))) نج البالغة ،  خ)0)(، ج)/9)   .





ِسَمت بالفن االستعاري الذي َعربَّ عنهبمفرداٍت حتمل  ِمن الصور القرآنية التي رمُ
املعنى عيَنه، والصور نفَسها  السّيام إذا ما تذكرنا مناسبة هذه املفردات لذلك املوقف 
َمَتك(تفِصح عن  جمُ ني ـ فاإلعارة َتدلُّ عل إمكانيِة اإلرجاع،  واللفظة )مجمُ ـ َحرب ِصفِّ

دمدمة طبول احلرب  . 

ها يف َتركيبمِ النَّصمِ النَّهجي .  َقَتبسةمُ وأثرمُ  ثانمِيًا : الثنائيةمُ المُ

هذه  تكون   اإلمام عند  النصوص  لبناِت  من  َلبِنًة  الثنائيةمُ  الرتكيبةمُ  َشّكلت 
)ابنمُ  ى ِحينئٍذ بالثنائيِة )الَتقابلية(، وقد اهَتمَّ َسمَّ رتاِدَفني، أو متقابلني َفتمُ الثنائية يف إيراد ممُ

بكر عل الثنائيات الصوتية، وأثِرها يف النَّص))).  جني(ِمنذ وقٍت ممُ

ًة عل يشٍء واحٍد  ادف، باعتبارِه ألفاظًا دالَّ ويمُمكن َعّد النوع األول َنوعًا ِمن الرتَّ
يف  تقابَِلَتني  ممُ فرَدَتني  ممُ إيراد  هو  باق  الطِّ باعتبار  ِطباقًا،  الثاين  والنوع  باعتباٍرواحد)))، 

املَعاين))) .

املمُتَسلِّطة عل الشاعِر، أو الناثِِر، وهو أحد األضواء  واألّول يمُعرب عن الفكرة 
ِلع  نطَّ بحيث  ِضيئها  َفيمُ اثِر  النَّ أو  اِعر،  الشَّ أعامِق  عل  النَّّص  َسّلطها  يمُ التي  الالشعورية 

عليها)4)، ولِِكال النَّوعنِي ِمن الثنائية دور يف بنية وموسيقى النص .

1- ثنائيةمُ الرَتادمَِفي .

فَعمل،   َوَوِجَل   ، فاعرَتف  واقرَتَف   ، َفَخَشع  َسِمع  َمن  َتقّية  قال:))َفاّتقوا 
َر فازَدَجر ، وأجاَب فأناب ، وراَجَع  ذِّ َ فاعَترَب ، وحمُ ربِّ َوحاَذر َفباَدر ، وأيَقَن فأحَسن ، وعمُ
ِرَي َفَرأى ، فأرَسَع طالِبًا، وَنجا هاِربًا ، فأفاَد َذِخريًة، وأطاَب  َفتاب ، واقَتدى فاهَتدى ، وأمُ

)))  ينظر: اخلصائص، ج)/7)) – 8)) .
ينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،  جالل الدين السيوطي،  حتقيق: حممد جاد املوىل وآخرون،  دار اجليل ودار   (((

الفكر،  بريوت ،  لبنان ،  )د.ت(، ج)/)40 .وينظر: الداللة القرآنية عند الرشيف املرتىض، ص:))).
)))   ينظر: معجم املصطلحات البالغية وتطورها،  )طباق( .

)4)  ينظر:قضايا الشعر املعارص،  نازك املالئكة، مكتبة النهضة،  بغداد، ))9)،  ص: )4) .





  ، حاَجتِِه  وحاِل   ، َسبيلِه  َوَوجِه   ، رِحيلِه  لَيوِم   ، زادًا  واسَتظَهر  َمعادًا،  ر  وَعمَّ  ، رَسيَرًة 
وَموطن فاَقتِِه ، وَقّدم أماَمه لداِر َمقاِمِه(())).

بحروِفها  َشديد،  َوقٍع  ذات  قصريٍة  ٍل  َ مجمُ رّص  يف  والَسَجعمُ  الثنائيةمُ  تعاضدت 
عَتِمدًة قوَله تعاىل: ﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے   ع،  ممُ وسياِقها املمُتَنوِّ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ     ﴾))). 

يشف  الذي  النّص  تركيب  يف  األساس  البناء  الثنائيات  هذه  استحضار  وَمثَّل 
عن توازٍن موسيقي أشَبه بالقافية ، فيدخل النّص بانسيابية يف َنفس املمُتلقي ، ومل تكن 
ها يمُوِحي بالنَّصِح، واإلرشاِد ، والذي قام  ياق ، بل من صميم العمل، وَميئمُ لَيًة يف السِّ حمُ
عل إسناٍد من اجلناس ِعرب املفردات: )حاَذَر،  باَدَر ، أجاَب ، أناَب( ، واضاف إضاءًة 
امع، ونقلمُ اخلرب هبذا األسلوب فيه  أسلوبيًة تتمثل بتوكيِد اخلرب ، وَتركيِزِه يف ذهِن السَّ

ق بالتامثل الرصيف، والصويت بنَي املفردات. تعظيٌم هلل، حَتقَّ

ضَطرًا، وإن نالهمُ  ومن النوع الثاين قولهواصفًا املنافق: ))إن أصاَبهمُ َبالٌء دعا ممُ
غرَتًا(())). رخاٌء أعَرَض ممُ

فريسام  َبرَصيٍة،  عقليٍة  مواَزَنٍة  يف  ام  يضعهمُ طباٍق،   عل  قاَمتا  توازَنتان،  ممُ لتان  مجمُ
غرَتًا . ضَطرًا ،  وإن نالهمُ رخاٌء أعَرَض ممُ صورًة، َجِلّيًة لِلَّذى... إن أصابهمُ بالٌء دعا ممُ

حرِف  عل  الَوقف  خالل  من  االضطرار  هذا  لنا  ترسم  ضَطّرًا(تكاد  واملفردة)ممُ
ًة هلذا  الّضاد، وهذه الطباقات قادت إىل تناغٍم وائتالٍف وتوازن، ورسمت صورة أزليَّ

الِصنف ِمَن الناس .

))) نج البالغة، خ)80(، ج)/4)) .
ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ    ﴿ تعاىل:  قوله  وكذلك   .  (0  – الليل/)    (((
))وقوله  الذريات/   .  ﴾ ڃ      ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ﴿ تعاىل:  وقوله   . البقرة/44  ے﴾ 
تعاىل: ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ﴾ . البقرة/97) . ينظر:رشح ابن أيب احلديد ، ج9/ )))  .  

)))نج البالغة، ق)0))(ج)/89) .  





اديةمُ . ٌة َتقابليٌة َتضَّ 2- ثمِنائمِيَّ

رافق ذلك التغاير  وقد تقوم الثنائيةمُ عل الِضّدية ،  وما ينتج عنها من َتبيان صويت يمُ
املعنوي ،  بجانب ما ينضوي بني طرفيها من شمولية ملستويات عديدة .

ومن ذلك قولهيف كتاب له إىل عبد اهلل بن العباس: ))أما بعد فإنَّ املَرَء قد 
َك باِم نِلَت  ورمُ ن رسمُ ، فليكمُ ن لِيمُدرَكهمُ همُ َفوت ما مَل يكمُ ن لَيفوَته، وَيسوءمُ همُ َدرِك ما مَل َيكمُ ُّ َيسمُ
كثِر بِِه َفَرحًا،  نياَك َفال تمُ َك عل ما فاَتَك ِمنها، وما نِلت ِمن دمُ ن أَسفمُ من آِخرتِك، ولَيكمُ

َك ِفيام َبعد املَوت(())).  ن مَهُّ وما فاَتَك ِمنها َفال َتأَس َعليِه َجِزعًا، ولَيكمُ

َفوت(،  )َدرك،    ،) همُ َيسوءمُ  ، فنجد)َيسهمُ  النص  عل  التقابليةمُ  الثنائيةمُ  طغت 
ا  وكأنَّ  ) َجزعًا   ، َفرحًا   (  ، دنياك(    ، )آِخرَتك   ، فاَتك(    ، )نِلت  أسَفَك(  )رسورَك، 

وئ   ەئ   ەئ     ائ   ائ   ى   ى   ﴿ې    تعاىل:  قولِه  من  اقتبسهمُ  ما  حول  تدور 
وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ ﴾))).    

و آٍت نتيجة ذلك كله يف اآلية ،  وجعل  كيال تأسوا عل ما فات وال تفَرحوا باِم همُ
راَفَقهمُ  َمشَهدين وَمعنَيني  تقابٌل بني  َورًا يف كتابِه إىل واليه، هو  املعنى حممُ اإلمامهذا 
ردت يف النص لتكتمل هبا الصورة ، ألّن التقابَل  راِدفٍة ، وسانَِدٍة ، اطَّ تقابٌل يف معاٍن ممُ

»طريقٌة من طرق التَّصوير«))). 

 : كقوله  واحدة  مساحٍة  يف  الثنائيِة  هذه  ِمن  النوعان  هذان  َيَتداخل  وقد 
)َفَتبارَك الَّذي َيسجد لهمُ َمن يف الساموات واألرض َطوعًا وَكرهًا ، ويعفر لهمُ َخّدًا َوَوجهًا،  
اعِة إليه ِسلاًم وَضعفًا ،  ويمُعِطي لهمُ القياَد َرهبًة وَخوفًا ()4)، وهلذه الثنائية أكثر  لقي بالطَّ ويمُ

)))   نج البالغة،  ك)))(، ج)/)) – 4) .
)))  احلديد/ )) .وينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج))/0)) .

)))    ينظر: التصوير الفني يف القرآن الكريم ،  سيد قطب ،  منشورات دار األضواء ،  قم ،  ص : )7 . 
)4)    نج البالغة، خ)80)(، ج)/)4)-)4).    





  ُمن موقع يف النص القرآين)))واملفردتان األخريان َمثَّلتا ِطباقًا واِضحًا  فجاَء اإلمامم
ا: )ِطوعًا وَكرهًا( . تقابِلَتني مهمُ بمفرَدَتني ممُ

حرية  ـ  اآلية  يف  كام  ـ    ذكر  والسجود  باإليامِن  ق  َيتعلَّ الكالممُ  كان  وحني 
االختيار)َطوعًا( ، وقدرة اإلجبار)َكرهًا( ، ويف َمعرِض حديثِه عن قدرة اهلل، وَجرَبوتِه 
ٍة  النَّّص ، بمفرداٍت إحيائيَّ ِحيك بناء  لتمُ استوَجَب ذكر الرهبِة واخَلوف وكلها اجتَمعت 
عل الرغم ِمن وجوِد الَغريِب فيها ، فأتى هذا اإلحياء عن ترابط الكالم بعضه ببعض، 
احتاملية  وتعدد  وَخوفًا(  َرهبًة  القياَد  لهمُ  )ويمُعِطي   :قوله يف  ماِزيًا  َمنَزعًا  ونزوعه 

ي  املعاين، وهذا من َشأنِه إثارة املمُتعِة يف َنفس املمُتَلقِّ

  ، تنفتح عل كلِّ زماٍن ومكان  ، بل  راد هبا زمٌن  دون غريِه  الثنائيات اليمُ وهذه 
فالسجود هلل،  وطاعة املخلوقات له ، ال تقف عند زماٍن دون آخر،  وللطباق فيها حيمل 

وسيقى داخلية كامنة يف نسيج املفردات وتراكيبه، ومجله  بني َطيَّاته ممُ

َجدلِيَّة  َثِّل  متمُ حيث  النهج،  من  أخرى  مواضَع  يف  الثنائيات  هذه  مثلمُ  رت  وتكرَّ
اع َبني احلقِّ والباِطل، واحَلياِة واملَوت، والرَشِّ واخَلري))) . أزلِيَّة يف الرصِّ

قَتَبس يف النص النَّهجي .  ةمِ للممُ يَغةمِ البمِنائمِيَّ َن الصِّ ثالمِثًا : اإلفادةمُ ممِ

  ، اإلمام، وكتبه  وتركيبِه يف خطب  ببنائِه،  األحيان  املمُقتبسمُ يف بعض  َيِطّل 
َيَّزًة تزيد من التواصل بني  غًة ممُ غَته هبذه الرتاكيب ، فتصبحمُ لمُ ومواعظه، وهبذا يَشحن لمُ

ي هلا . نصوِصِه ، واملمُتلقِّ

)))  ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾. أألعراف / ))  ﴿ 
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ﴾ الرعد/)). ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ﴾ الروم/4).  

﴿گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں﴾  السجدة/)) 
)))  املصدر السابق ينظر:خ)7))(، ح)/))، ك)))(، ج)/9))، ق)7)(، ج) /)))، خ)0)( ح)/)9، 

خ)0))(، ح)/)))خ)09)(، ح)/0))، ق)))4(ح)/4)) . 





َخريًا(()))،   بالنِّساِء  وا  ))اسَتوصمُ الرشيِف:  احلديِث  من  اقتَبسه  ما  ذلك  من 
م سَتلقوَن َبعدي ذالًّ  فقال: ))استوِص بالتجاِر َخريًا(())). ويف قولِه: ))أما إنَّكمُ

شاِمال(()))، وهو من قول املصطفى:)) َستلقون َبعدي أثَرًة (()4).

فاشرتوه،  احلقَّ  الناَس  مَنعوا  م  إنَّ قبلكم  كان  َمن  َهلَك  ))فإّنام   :قوله ويف 
بالباطِل فاقتدوه(()))،  صدًى لرتكيِب احلديِث الرشيِف: ))إّنام هلك الذين  وأخذوهم 
عليِه  أقاموا  الضعيفمُ  فيِهم  رَسَق  وإذا  َتركوه  الرشيفمُ  فيِهم  رَسَق  إذا  كانوا  قبلكم 

احَلد(())).

وقال يف مالك األشرت: ))مالِك وما مالِك(()7)، وهو قوٌل يعود بنا إىل قولِه 
تعاىل:﴿ے       ۓ  ۓ  ڭ   ﴾)8).

ة( يف قول: )مامالِك( للتعظيم ،  قال التسرتي  وأفاد  من الصيغة )ما احلاقَّ
بتدأ ،  ومجلةمُ » ما مالِك « خرٌب لبياِن َعظيِم األمِر مثل  يف رشحِه:« والظاهر أنَّ » مالِك » ممُ

ة..()9). ، ما احلاقَّ ةمُ قولِه تعاىل: ) احلاقَّ

إنَّه ارتكاٌز إىل العنرص البنائي القرآين، والذي ظهر أيضًا يف قوله: ))َيَتَنّزل  

البخاري،  صحيح  يغة.ينظر:  الصِّ هذِه  عن  َكثريًا  َتبَتِعد  ال  عديدة  بِصيٍغ  الرشيف  النبوي  احلديثمُ  َورَد    (((
ج)/)4)،  صحيح مسلم، ج78/4)،  سنن ابن ماجة، ج)/94)،  سنن الرتمذي ، ج)/))) .

)))   نج البالغة، ك)))(، ج)/0)) .
)))  نج البالغة، خ)7)(، ج)/)0) .

)4)   سنن النسائي، امحد بن شعيب النسائي ت))0)(هـ ،  دار الفكر،  بريوت، 0)9)م ، ج8/))) .صحيح 
البخاري، ج87/8 ،  

)))   نج البالغة، ك)79(، ج)/))) .
الرتمذي،  البخاري، ج4/)))، صحيح مسلم ج)/4))، سنن  الدار مي، ج)/)7)، صحيح  ))) سنن 

ج)/)44 .
)7)  نج البالغة،  ق))44(ج)/8)) .

احلاقة/) – ) .  (8(
هبج الصباغة،  التسرتي ،  ج7/))) .  (9(





اهلَل  أنَّ   ((  : يِف  الرشَّ النبويِّ  احلديِث  بناِء  ارتكز عل  إذ  املِصيبِة(()))،   َقدر  الصربمُ عل 
نـزل املعونَة علـى َقـدر املَؤونِة (())). يمُ

وقد يعتمد الصياغَة املمُقتبسة بأكمِلها دون زيادٍة أو نقصان كقوله: ))ما عاَل 
َمن اقَتَصد(()))، أو يف قوله:))أحبِب َحبيَبك َهونًا ما ...(()4)، أو كام يف قوله:))تتنّزل 

املعونةمُ عل َقدِر املَؤونِة(())).

)))    نج البالغة،  ق )44)( ، ج)/)8) .
)))    اجلامع الصغري،  السيوطي ، ج)/ 97)،    كنز العامل ،  املتقي اهلندي ،  ج)/47) . 
)))   نج البالغة ، ق)40)(،ج)/)8) .   ينظر :الباب االول ، الفصل االول ، ص : 9).
)4)  نج البالغة ، ق)8))(،ج)/7)) .   ينظر :الباب االول ، الفصل االول ، ص : 9).

)))  املصدر السابق ، ق)9))(،ج)/)8) .









ألَباُب الَثاِني

ة التخَضِمنُي ِف نخَهِج البخَالغخَ

همُ . ل: أنـــــواعمُ الَفصـلمُ األورّ
ه مُ. يـــَفتمُ الَفصلمُ الَثانمِ :  َوظمِ
همُ . الَفصلمُ الَثالمِث: َخَصائمِصمُ

ل الَفصلمُ األوَّ
ي. أنواع الَتضممِ

َربمِ . ـَ عر الع يمُ الشمِمِمِمِمِمِمِمِمِمِمِ ل:َتضممِ ألَبَحثمُ األوَّ
يمُ الََثل الَعَربمِ . : َتضممِ ألبحثمُ الَثانمِ









َمدَخل : 

مع  العالقاِت  من  سلسلٌة  ولكنه  موّحدة،  ماّدة  أو  ستقّلة،  ممُ ذاتًا  »ليس  النّص 
من  كاّمً  إليه  َتسحب  مجيعها  ومعجمه  قواعده  مع  اللغوي  ونظامه  أخر،  نصوص 
اآلثاِر، واملقَتَطفات من التاريخ، وهلذا فإّن النصَّ يشبه يف معطاه جيش خالص ثقايف 
األديب  والعمل  واإلرجاعات«)))،  واملمُعتقدات،  األفكار  من  ىص  حتمُ ال  بمجموعات 
وتأثريًا يف  اكاة  أكثر حممُ النصوص أصبح  وَتداخاًل مع غريِه من  انِفتاحًا،  أكثر  كلاّم كان 
تعّددة، ِمّا يساعد عل َخلق جوٍّ  اآلخرين، وأصبح أكثر قدرة عل توليد معاٍن جديدة ممُ
العصور، وهذا ماال  َمّر  َفرِض هيمنتِه وتأثريِه يف اآلخرين عل  القدرة عل  له  إبداعي 
َتعالية كالنّص النهجي،  والذي هو كغريه من النصوص التي  يتوافر إاّل يف نصوص ممُ
بة عل لسانِه، وهو  ها يف َمرجعّية اإلمام الثقافية واملمَُتشعِّ َتنفتِح عل نصوٍص سابقٍة هلا أثرمُ

رف بكثرة حفظه، وسعة ذاكرته))).  الذي عمُ

تنّوع  والكاتب حني يكتب، واخلطيب حني خيطب، إنَّام يرتكز إىل خزين َثقايٍف ممُ
تعاقَبٍة عل ذهنِه)))، وهو أساس انبثاق جتربته  ،  وتأثرهمُ بنصوٍص ممُ تكون من خالله حفظهمُ

اخلطيئة والتكفري، ص:))) .  (((
رَف عنه  قال صاحبمُ العمدة يف حفِظه للشعر:(( َحفظ َكثريًا ِمن أشعاِر العرب، وأمثاهِلم وِحَكِمهم، لقد عمُ  (((
فاِضل بني الشعراِء، وقّدم امرأ القيس..((. العمدة يف حماسن الشعر، ونقده، ج)/))) .وقال  اّنه كان يمُ
م ملّا رأى حفَظه للشعر:)) ما  همُ ابن عباسَحرب األمة، واملشهور بَكَثرِة ِحفِظِه للشعر حني قال له أحدمُ
رأيتمُ أذكى منَك قط »،  فقال:لكنّني ما رأيتمُ أذكى من عيِل بن أيب طالب(( .األغاين:أبو الفرج األصفهاين 

ت))))هـ(، حتقيق:سمري جابر، دار الفكر، بريوت، ط)، )د. ت(، ج)/)8 .
الرتاِث  عن  ابتعادِهم  بقدِر  قيمًة  َيقّلون  الشعراء  أّن  ويرى)أدونيس(،  ص:))).  والتكفري،  ينظر:اخلطيئة   (((

واملوروِث األديب فهام بمثابِة نقطٍة ثابتٍة يدور حوهلا الشعراءمُ . ينظر: الثابت واملتحول، أدونيس،  ص:7).





صريورِة  حالة  »يف  املمُحَدثنِي  عند  فالنصوص  َفراغ،  من  النّص  يأيت  ال  إذ  اإلبداعية، 
التداخل بني  َمدارج اإلنتاج«))) ضمن عمليِة  التفاعل وعن تعهد  َعمل، ال يكّف عن 
د  ـّ َمه الذي يعيش معه)))، وقد  باملحيط  ارتباطًا لغويًا  للنصِّ  أّن  ثم  النصوص)))،  تلك 
اإلمام هلذا املنطلق حني ربط كثريًاً من نصوصه باملوروث اللغوي والثقايف العربـي 

القديـم من ِشعــــٍر)4) وَمَثل.

ما َفتِئت العالقةمُ قائمًة بني املمُبِدع، وتراثِه القديم من ِشعر، أو َنثر، والتي تعود به 
«))) أو السمعي املخزون يف ذاكرتِه الضاغط عل املمُنتِج بَقصٍد، أو بغرِي  إىل« اإلرِث الَنصِّ

قصد .

م  إنَّ األديب،  املوروث  لسياقات  ثقايف  نتاج  سوى  ليسوا  النصوص  بدعو  وممُ
يكتبون عن َفيِض هذا املخزون الثقايف يف ذاكرهتم كأفراد، ويف ذاكرة الاّلوعي اجَلمعي 

ملجتمعاهتِم.

دركًا لقيمِة األثر الكبري لإلشارات املبارشة، أو غري املبارشة  وملّا كان اإلمامممُ
عر واملَثل واحِلكمة ، استحرضها يف نصوصِه بِصور َشّتى، َتبعًا مِلمُقتضياِت املَقاِل، أو  للشِّ
احلال باعتبارها إشاراٍت كاِفَية الستثارِة ذاكرة املتلقي، واستصحاب الداللة املصاحبة 

تداخل النصوص يف الرواية العربية،  عبد الرمحن محاد ، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 997) ،  ص:)).  (((
وهذا املفهوم َبدأ حديثا مع الشكليني انطالقا من ) شلوفسكي(الذي فتق الفكرة، فأخذها عنه » باختني«   (((
والتكفري،   اخلطيئة  ينظر:  النصوص.  بني  القائم  التَّداخِل  عل  تعتمد  حقيقية  نظرية  إىل  هلا  َحوَّ الذي 

ص:)))-))) .
ينظر:علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات، سعيد حسن بحريي، الرشكة املرصية العاملية للنرش، القاهرة،   (((

997)، ص:) .
وردت بعض األشعار عل سبيل االستشهاد وسبقها قوله: ))كام قال أخو هوازن ، أو كام قال أخو   (4(
بني سليم ، أو كام  قال القائل((، وهذه األبيات كام هو ظاهر ال تدخل يف باب.ينظر:نج البالغة:خ)4)(، 

ج)/)8،  ك))4(، ج)/9)،  ك)))(، ج)/9) . 
التي تنصهر  ّذب نصوصًا أخرى، ومن الرسوباِت املوسوعية  املمُبدع سلسلٌة من النصوص هتمُ )))   الّن ثقافة 
ببطء، الواحدة يف األخرى،  فترتك القديمة آثاَرها يف اجلديدِة.ينظر:السيامئية وفلسفة اللغة، امربتو ايكو، 

ترمجة:د.امحد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، )00)م،  ص:)9)-)9).





فيع، والَبالغة  هلا فور َسامعها، أو قراءهِتا، ال ِسّيام وقد مَتّيز بالِفطرة السليمة، والذوِق الرَّ
اآلرسة، ثم بذخريٍة من الِعلم انفرد هبا عن أقرانِه))) .

عرمِي. يمُ الشِّ ل : الَتضممِ الَبَحثمُ األوَّ

، وسيظّل َمنهاًل فّياضًا لألدباِء، والعلامء، فهو زاٌد ال ينفد، ومعنٌي ال  كان الشعرمُ
فنوِن  من  كثريًاً  فيها  قصائَِدهم وعاجلوا  الشعراءمُ  أودَعها  التي  للمعاين  ورافٌد  ينضب، 

احلياة، وأصنافًا من احِلكَمِة . 

ختلق  والتي  عري«)))،  الشِّ االئتِناِس  »ظاهرة  هي  إّنام  الشعري،  التضمني  عمليةمُ 
رغبًة عند املمُتلقي لالستزادِة من قراءتِِه .

إّن التبايَن الكبري بني القيم، واملفاهيم اجلاهلية، واإلسالمية مل يمنع من وجود 
ِعَث  بمُ َمنظومٍة من مكارم األخالق  متّثلت يف  والتي  بينها  قواِسم، ومساحاٍت مشرتكة 

َتّمَمها))).   ليمُ الَنبيُّ

والشعرمُ ديوانمُ الَعرب، فإذا خفي يشء من القرآِن الكريم، رجع بعضمُ املفسين 
ِرف فيام  إليه، ليلتمسوا، تلك     املعاين)4)، حتَّى أّن ابَن عباسأقام تفسرَيه- الذي عمُ
بِه  فاستعاَن  الناس،  بنَي  واشتهر  ذاَع،  الذي  الشعر  نافع()))-عل  ابن  بـ)سؤاالت  بعد 

كشاهٍد عل معانيِه، وَيبقى »الشعرمُ قوًة ثانيًة للغِة وطاقَة ِسحٍر وافتتـان«))).

ينظر: من روائع نج البالغة ،  ص:)).  (((
)))   كام يمُسّميها الدكتور إبراهيم ريكان .ينظر:نقد الشعر يف املنظور النفيس ،  دار الشؤون الثقافية ،  بغداد ، 

989)م ،  ص :))-)).
)))  لقوله:)) إّنام بمُِعثت المّتم َمكارَم األخالِق (( .كام انهاستمع إىل شعر كعب بن زهري يف املسجد 

النبوي ينظر: العمدة ،  ص :)9 . 
)4)  ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن ،  السيوطي، ج)/99). 

)))  سؤالت نافع بن األزرق ت)))(هـ ، إىل عبد اهلل بن عباس ت)8)(هـ ،  حتقيق د.إبراهيم السامرائي، 
مطبعة املعارف، بغداد، 8)9) م.

)))  اللغة العليا، جون كوهن، ترمجة:أمحد درويش، املجلس األعل للثقافة، القاهرة، )99)، ص:90 .   





  ، الَعريب  الشعري  املوروث   عل  اإلمام  لنصوِص  ِحب  الرَّ االنفتاح  ولعّل 
وتداخلها َمَعه ،  َمّهد لرفد الداللة وتعزيزًا هلا ، حني أدرَك ما للشعِر من أَثٍر يف نفِس 
  ، التعامل معه   يف  اللثام عن مهارته  يومنا هذا)))،  وأماَط  ، وحتى  آنذاك  املتلقي 

ووفرة اطالعه عليه.

املبارش،   الَتضمني الشعري  أنواع عديدة، هي:     ومتّثل تضميَنه للشعر يف 
والَتضمنِي الشعري غري املبارش.

عري البارش  . ي مُالشِّ اًل : التَّضممِ أوَّ

، ضخم ال يتوانى اإلماممن الرجوِع إليه،  ستودٌع ثقايفٌّ إّن الرتاَث الشعري ممُ
فتارًة يأيت به َشطرًا، وأخرى َبيتًا كاِماًل، تبعًا ملقتضيات ورضورات َتستدعي ذلك، ال 
ِسّيام وإّن بعَض األبياِت أو شطرًا منها حّققت ذيوعًا لدى املمُتلقي لصياَغتِها عل طريقِة 

األمثال، ِمّا ساعد إدخاهلا يف دائرة التعالقات النَّصية لرضورهتا .

طر يف النَّص النَّهجي )2)*. يمُ الشَّ  أ- تضممِ

تغيرٍي  دوَنام  بعضِه، وهو مع ذلك تضمنٌي حريف  أو  الشطر  باستحضار  ويتجّل 
نَيتِه أو تركيبِِه،  كقولهيف كتاٍب بعثه َجوابًا إىل معاوية: )) .. وزعمت أينِّ لكلِّ  يف بمُ
ن ذلك َكذلَِك فليَس اجلنايةمُ عليك فيكون  ِهم َبَغيت، فإن َيكمُ اخللفاء َحَسدت، وعل كلِّ

ها ..(())). الِعذرمُ إليك:َوتِلك شكاٌة ظاِهر َعنَك عارمُ

واوين ذوات العدد،  يب فعليه بِحفِظ الدَّ ))) قال)ابن األثري(((: َمن اَحّب أن يكون كاتبًا، أو كان عنده طبع ممُ
وال يقنع بالقليِل من ذلك...)) .  املثل السائر، ج)/9)).   وقال )أبو هالل العسكري( : )) وَمن مَل يكن 

راوية الشعاِر العرب َتبنّي النقصمُ يف صناعتِِه ((. الصناعتني ،  ص:8)) . 
)التضمنَي اجلزئي(.ينظر:البالغة واألسلوبية،  يوسف أبو العدوس، املكتبة األهلية للنرش  وَساّمه البعضمُ  (((

والتوزيع، عامن، ط)، 999) ، ص:))) .
)))  نج البالغة:ك )8)( ج)/7) .





َؤيب اهلمُذيل، والبيتمُ الذي  استشهد اإلمامبشطٍر من بيٍت يف قصيدة أليب ذمُ
ورد فيه هو:

ها ))) كاٌة ظاِهٌر َعنَك عارمُ ـها         َوتِلَك ِشِِ ِحبُّ ها الـواشون أيّن أمُ َوعـريًّ

ِه –  همُ رجٌل بأمِّ وأصبح هذا البيت فيام بعد َمَثاًل ، حتَّى أنَّ عبَد اهلل بن الزبري ملَّا ّعريَّ
وهي أسامء بنت ايب بكر املعروفة بذاِت النطاقني – قال له عبد اهلل: »وتلك ِشكاٌة ظاهر 
ها، وأراد أّن َتعيرَيهمُ إّياه بأن أّمه كانت ذاَت النِّطاقني ليَس بعاٍر يلزق به، وإّنه  َعنَك عارمُ

َيفَتِخر بذلك«))).

باستشهاده بشطِر البيت أنَّ هذا الذي ذكره معاويةمُ ليس ِمّا وقع  وأراد اإلماممُ
عل معاوية، أو خيصه فيكون العذر له، فهذا ليس بعاٍر يلحق اإلماَممع أنَّه مل يفعله، 
ح معنى الشطر عند من حَيفظ سياق الشعر الذي ورد فيه، ويبدو أنَّ البيَت قد  فَيتَوضَّ
ة  فِرغ دالَلَته العامَّ شاَع بني الناِس إىل احَلّد الذي أنَّ شطَره َيدلُّ عليه،  أمّهية التضمني فيمُ

يف النَّص.

حمُ ( يف الكتاِب عينِه حني  ةمُ املمَُتَنصَّ ومَتثَّل أيضًاً بشطٍر آخر هو: ) َوقد َيستِفيدمُ الّظنَّ
نبمُ إليِه إرشادي  قال: ))...ما ِكنتمُ العتذر ِمن أينِّ كنتمُ أنِقممُ عليِه أحداثًا ،  فإن كاَن الذَّ

حمُ (())).   ةمُ املمَُتَنصِّ نَّ : وقد َيسَتفيدمُ الظِّ وٍم ال َذنَب لهمُ ّب َملمُ وِهدايتي لهمُ ،  َفرمُ

الّنصح،  يف  املمُبالِغ  ح:  واملمَُتَنصِّ همة،  :التُّ ةمُ نَّ الظِّ األمثال(:  )مجهرة  صاحبمُ وقال 

ّم غيارها. ديوان اهلذيلني، القسم  مِس ثمُ ها    وإاّل طلوع الشَّ )))  ومطلع القصيدة هو:َهل الَدهرمُ إاّل ليلٌة وَنـارمُ
رشاح  من  كثرٌي  نَسبه  وقد   . ص:))   ،(94(  ، هـ   (((4 املرصية،  الكتب  دار  مطبعة  القاهرة،  األول، 
ؤيب اهلذييل .ينظر مثال: ِمنهاج الرَباعة،  الراوندي،  ج9)/99. وِمنهاج الرَباعة، اخلوئي،  النهج إىل أيب ذمُ

ح)/79. وأعالم نج البالغة، ج)/)4).
)))  لسان العرب، مادة)شكا(، ج4)/440– )44 .ثامرمُ القلوِب يف املمُضاِف واملَنسوب ،  أبو منصورعبد امللك 

ابن حممد الثعالبي،  حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف ،  القاهرة ،  ))9 م ،  ج)/94).
)))  نج البالغة، ك)8)(ج)/9) .





ريد  تمُ أنََّك  َظّن  الّنصِح لصاحبِك  بالغَت يف  إذا  أنَّك  والشعر ألكثم بن صيفي، ومعناه 
عن  أمحد  أبو  وأنشدنا  للتهمِة،  ب  فتأهَّ النَّصيَحِة  يف  بالغَت  إذا  وأنََّك  لنفِسَك،  ا  َحظَّ

الصويل عن ايب ذكوان قال أنشدين عامرة بن عقيل :

وطمُ وأمـَدحمُ م واٍق أحمُ ــم          ألعراِضكمُ ـلَّ ِشكركمُ ـَ أمل تعلموا أّنى واِْن ق

((( ــحمُ وَكم ِسقتمُ يف آثارِكم ِمن َنصيَحـٍة          وقد َيستفيــدمُ الِظنَّــةمُ املمَُتَنصِّ

واإلمام أكثر يف نصحه للخليفِة عثامن بن عفان حّتى أنَّه قال يف موضٍع آخر 
 ، ن بذَل له نمُرصَته، فاسَتنَفدهمُ من الكتاب: ))فأّينا كان أعدى له ،  وأهدى إىل َمقاتِِلِه ،  أمَّ
همُ فرَتاخى َعنهمُ وَبّث املَنوَن إليه...(()))، ويقصد بذلك معاوية  ن اسَتنرَصَ همُ ،  أمَّ واسَتَكفَّ

الذي تقاعس عن نرِصة اخلليفة، يف حني أنَّه أرسَل وَلَديه حِلامَيتِه.    

، وال يمه ذلك كله مادام  بِه الَظنُّ أمُيِسَء  مل يبخل بالنصيحة، والوعظ حّتى لو 
َِم فتمثَل هبذا  انَّه أراد اإلرشاد، واهلداية، السّيام أيام الفتنة ونتيجة إلرسافِه يف النَّصِح اهتُّ
َتَضع  أّنا  إاّل  ٍة  بيانيَّ َتَتَمظهر بصورٍة  الذي حيمل داللًة وإن كانت ال  البيت  الشطر من 

ح . وٍر عام بعموِم داللة املمَُتَنصِّ املتلقي أمام ِمصداٍق ِمن َمصاديِق َتصَّ

ويف املثالني السابقني اقترَص التضمنيمُ عل الشطر الثاين للبيتني لإلشارة إىل معنى 
غِة الشعر))). د إشارية لمُ َؤكِّ يفهمه املتلقي بمجرِد َسامِعِه، وهذا ما يمُ

)))  مجهرة األمثال، أبو هالل العسكري، ت))9)(هـ، حتقيق:حممد أبو الفضل إبراهيم وعبد املجيد قطامش، 
أيضًا. صيفي  بن  أكثم  إىل  رشحه  يف  البحراين  ج)/))).ونسبه  988)م،  ط)،  بريوت،  الفكر،  دار 

البيت ،  ومل ينسبوه إىل قائل.ينظر  ينظر:رشح ابن ميثم البحراين، ج)/))).وذكر بعض الرشاح صدر 
هم مثاًل ، ومل  البالغة، ج)/)4). ومنهاج الرباعة، اخلوئي، ج9)/00).واعتربه أحدمُ مثال:أعالم نج 

يذكر صدَر البيت معه. ينظر:رشح نج البالغة، املوسوي، ج9/4)). 
)))  نج البالغة، ك)8)(ج)/8) .

)))  حماولة يف تعريف الشعر احلديث، أدونيس، ملة شعر، ع)، السنة الثالثة، 9)9)م،  ص:)9 .





ويف مواضع أمُخر من النص النهجي استحرضالشطَر األول من البيِت الذي 
ورد فيه)))

ب- َتضمي الَبيت الشعري يف النرّصِّ النَّهجي.

وهو النوعمُ الغالِب يف عمليِة التَّضمني الشعري إذا ما قوِرَن بالتَّضمنِي الشطري)))، 
َي بالتضمني   الكيل))). مِّ وسمُ

رَب عل هاتا أحَجى،  من ذلك قوله يف اخلطبة)الَشقَشقيَّة( : )) ... فرأيتمُ أنَّ الصَّ
َل لسبيِلِه،  َحتَّى َمىض األوَّ َنبًا  راثي  تمُ احَللِق َشجًا، أرى  َقَذى، ويِف  الَعني  فَصرَبتمُ ويِف 

مَّ مَتثََّل بقول األعشى()4)*: الٍن َبعَده)ثمُ فأدىل هبا إىل فمُ

ـِِر(())) ــوِرها           وَيوممُ َحيَّــاِن أِخي جابـ      َشّتان ما َيـوِمي َعل كمُ

الكبري،  لألعشى   اإلمام به  الذي متثل  البيَت  النهج  ونسَب بعضمُ رشاح 
نافرِة َعلَقمة بن  وهو أبو بصري ميمون بن قيس ابن جندل، من القصيدة التي قاهلا يف ممُ

عالثة وعامر بن الطفيل وأوهلا :

َعلَقــممُ ما أنـَت إىل عــاِمـــٍر             النَّاقِص األوتــاِر والوا تِـــِر)))

البالغة،  َنبًا صيَح يِف َحَجراتِه(.ينظر:نج  َعنَك  ل( ، والشطر: )َدع  مَحَ اهَليجا  َقلياًل يلحق  الشطر: )لبِّث   (((
ك)8)(، ج)/))،  وخ)7))(، ج)/80. 

ج)/)8،  خ)4)(،  ج)/))،  خ)4)(،  ج)/0)،  خ)4)(،  ج)/))،  خ))(،  البالغة،  نج  ينظر:    (((
ك)))(، ج)/9) .

)))  ينظر: البالغة واألسلوبية،  ص:))) .
حها الشيخمُ حممد  مل َيِرد هذا التعليق يف َنّص ابِن ايب احلديد، ولكنه َوَرد يف َمتن اخلطبة يف النسخة التي رَشَ  (4(
ّقق رشح ابن ايب احلديد إىل أنَّ هذا التعليق َموجود  عبده، وحَقّقها حممدمُ حمي الدين عبد احلميد، وأشار حممُ

يف َمطوطِة النهج .ينظر: رشح ابن أيب احلديد ،  ج)/9)) .
)))  نج البالغة، خ))(، ج)/)) .

))) ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج)/)4) . وينظر:ِمنهاج الرَباعة،  الراوندي ،  ج)/4)). وينظر:أعالممُ 
نج البالغة، ج)/)4.                                                    





وأراد اإلمام بذلك أنَّ هناك فرقًا شاِسعًا بني يوِمِه يف اخلالفة مع ما انتَفَض عليه 
نَي بِه من انتشار احَلبل واضِطراب أركان اخلالفة وَبني يوِم َمن َسَبَقهمُ  ِمن األمر، وما ممُ
 ، همُ دٍة،  وأركاٍن ثابَتٍة وسكوٍن شامٍل، فانتظَم أمرمُ َهَّ يف اخلالفِة حيث َولَيها عل قاعدٍة ممُ
ه)))، والفرق بني حاليِهام، كالفرِق بني حاِل )جابر( يف َسَفِره،  ه، وسكنت أيَّاممُ واّطَرَد حالمُ
قاء،  ل َكثري الَعناء، َشديد الشَّ تِه، فاألوَّ وهو عل كوِر ناَقتِه وحال أخيه)َحيَّان(يف رفاِهيَّ

احة ، أي أنَّ اإلماَم أنَشَده للَمَثل))) . والثاين وافرمُ النَّعيم،  وايف الرَّ

وذكر ابنمُ أيب احلديد يف رشحه)))، وصاحب مجهرة األمثال)4)، وممع األمثال))) 
قّصة)جابر وحيان(. 

وقامَضِجرًا بتثاقِل أصحابِه عن اجلهاد، ومالفتهم له يف الرأي ملَّا تواترت 
عليه األخبارمُ باستيالء أصحاب معاوية عل البالد، وَقِدَم عليه عاماله عل اليمن، حني 
ها، إن مل تكوين  طمُ ها وأبسمُ َغلب عليهام)بسمُ بن أرطاة(، فقال: )) ما ِهي إاّل الكوَفةمُ أقبِضمُ

ِك فقبَّحِك اهلل)ومتثل بقول الشاعر()))*:  إاّل أنِت هَتبُّ أعاصريمُ

َلَعمرمُ أبيَك اخَلري ياَعمرو إنّني    عل ورَضٍ ِمن ذا اإلناِء َقليٍل (()7)

ٍة، وهي يف قبَضتِه:أي يف َترصفه، فاألول َماز لغوّي غري  أظهر الكوفَة هبيئٍة ماديَّ
رَسل )لتقيده بالتشبيه(، باعتباره استعارة قائمة عل التشبيه، والثاين)يف قبضته(، وهو  ممُ

ماٌز عالقته السببية، ألنَّ القبَضَة هي الَسَبب يف الترصف، والَتَمكن . 

)))  ينظر: رشح ابن أيب احلديد ،  ج)/44) .
)))   ينظر: منهاج الرباعة ،  اخلوئي ، ج)/47.

)))   ينظر: رشح ابن ايب احلديد ، ج)/)4) – 44) .
)4)   ينظر،  مجهرة األمثال، ج)/0)) .

)))   ينظر: َممع األمثال،  أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري ت)8))(، حتقيق حممد حمي الدين عبد 
احلميد، دار املعرفة،  بريوت، ) د.ت(ج)/))) .

هكذا وردت يف متن اخلطبة .ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج)/80) .  (((
)7) نج البالغة، خ)4)(، ج)/0) .





من  أنت(خرج  )إاّل  الكوفة  خطاب  إىل  أصحابِه  ِخطاب  وبخروجِهمن 
لٌك إاّل  الَغيَبِة – بالنسبة إىل الكوفة – إىل خطاب احلارض)))، فإن مل يكن يل من الدنيا ممُ

لك الكوفِة ذات الِفَتن، واآلراء املمُختلفة، فأبَعَدها اهلل . ممُ

إلثارهِتا  باألعاصري  قاِق  والشَّ االختالِف  من  أهِلها  من  حيدث  كان  ما  وشبَّه 
الرتاب، وإفسادها األرض))). 

لقد أراد اإلماممن هذا كله بيان َضَجِره من أهلها حني تثاقلوا عن اجلهاد 
لفظ  فاستعار  االستعارة،   َوجه  متثيل عل   « البيت هو  هلذا  التمثيل يف تضمينه  ووجه 
الكوفةمُ  فيه  ما تشرَتك  املمُشاهبِة  َوَوجه  للكوفة،  فيه  للدنيا ولفظ)الَورَض()))القليل  اإلناء 
ه من الدنيا وما اشتمل اإلناءمُ من  والَورَض من احَلقارِة بالنسبة إىل ما استوىل عليه َخصممُ
ًا  َشبَّه َنصَّ الطعام »)4)، وكأنَّه رَضٌب من التَّشبيِه الضمني بلوٍن َجديد، وهو أن يكون املمُ

ًا. نثريًا، واملشبه به نصًا ِشعريَّ

اح النهج البيَت إىل شاعٍر بعينِه ))). َّ ومل َينسب صاحبمُ )ممع األمثال(، أو رشمُ

قارَنًة مع ما أراد الشاعر،  ًة، وَعقَد ممُ ن جتربًة إنسانِيَّ وبتضمينه هلذا البيت إنَّام، َضمَّ
تلَفَتني، فهام تدوران حول حمور إنساين واحد، وانطلقا من وحدة  وإن كانت التجربتان ممُ

ه، وأمَلَهمُ يف قوِل الّشاعِر هذا عند تضمينه. يف املعاناة اإلنسانية ، من هنا أسقطمَهَّ

ويف خطبتِه السابقة، والتي َخَطبها بعد تواتِر األخباِر باستيالِء أصحاِب معاوية عل 
م ألَف فارٍس ِمن َبني َفراِس بِن َغنم: البالد، َخَتم بقولِه: )).. أما واهللِ لَوِددتمُ أّن يل بِكمُ

ينظر:رشح ابن أيب احلديد،  ج)/89) .  (((
ينظر:املكان نفسه .  (((

َسم يف اإلناء ،  أو هو الَدَرن الباقي فيه ، ويمُستعار لكلِّ بقيٍة ِمن يشٍء َيقلُّ االنتفاع به  الَورَض:هو َبقّية الدَّ  (((
.ينظر: رشح ابن أيب احلديد ، ج)/88)،   وينظر: رشح ابن ميثم البحراين،  ج)/))) .

رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/))) .  (4(
الراوندي،  الرباعة،   ومنهاج  ج)/)8).      ، احلديد  أيب  ابن  .رشح  ج)/4)    ، األمثال  ينظر:ممع    (((

ج)/))).ومنهاج الرباعة ،  اخلوئي ،  ج0)/)47.





ـِـةمُ احَلِميِم (())) ــممُ       َفواِرسمُ ِمثل أرِمي نالَِك لو َدَعوَت أتاَك ِمنهمُ همُ

عن  تثاقلوا  الذين  أصحابِه  من  بداًل  َمعه  يكونوا  أن  مَتنَّى  الذين   – هؤالء  َشبَّه 
نرِصتِه، حتى غزاهم جندمُ الشام يف ِعقِر دارِهم)))- بأرِمَيِة احَلميِم .

يف وإّنام َخصَّ  حاب، واحَلِميم:هو وقتمُ الصَّ :مجع)رمي(، وهو السَّ        واالرِميِةمُ
فوقًا، ألنَّه ال ماَء فيِه، وإنَّام  الشاعرمُ سحاَب الصيف بالذكر ، ألنَّه اَشدَّ جفواًل وأرسع خمُ
رِي المتاِلئِِه باملاء، وذلك ال يكون يف األكَثِر إاّل زمان الشقاء  يكون السحابمُ ثقيَل السَّ
وا ،  والّدليلمُ عل ذلك  ِغيثمُ عوا، واإلغاثِة إذا استمُ وإّنام أراد الشاعرمُ وصَفهم بالّسعِة إذا دمُ

ممُ »))). ه:هنالَِك لو َدعوَت أتاَك ِمنهمُ قولمُ

ِح)4)، ويف لساِن العرب نجد النسبَة  ندب اهلمُذيل يف الرشَّ ِسَب البيتمُ إىل أيب جمُ ونمُ
نفَسها، ولكن برواية )رجال())).

واللغة األدبيةمُ املمُتمثِّلة يف استحضاِر اَلبيِت اعتمَدت التَّرصيّح دوَن اإلحياَء، وَفيها 
ٍل َيّتِضح الفرقمُ بنَي املمُقاَمني، بني  مِه، وَضَجرِه، وبأدنى تأمُّ ِة َترَبُّ اللِة الَكثري عل ِشدَّ مَن الدَّ

َو فيِه، وما كان َيَتمّناه . ما همُ

عرمِي َغريمِ البارشمِ . ثانمِيًا: التَّضميمُ الشِّ

برتاكيبِها،  ِرَفت  وعمُ ها،  صيتمُ ذاع  ِشعريٍة  ومعاٍن)))  تراكيب،  تضمنِي  يف  ومَتثَّل 

نج البالغة، خ)4)(، ج)/)) .  (((
كام َفَعل )بسمُ بن ارطاة( حني أغاَر عل أطراِف الكوفة . ينظر: نج البالغة ،  خ)4)(ج)/9)، وينظر:   (((

رشح ابن أيب احلديد ،  ج)/87) .
ثعلبة بن مالك بن كنانة  بني فراس بن غنم بن  ،  ج)/)8).وقصد هبؤالء  ابن أيب احلديد  ينظر: رشح   (((

وعرفوا بالشجاعة.ينظر: املصدر السابق : ج)/88) .
)4)  ينظر: املصدر نفسه ،  ج)/)8) . وعند الرجوع إىل ديوان اهلذيلني مل أجد البيت فيه.

)))  ينظر: لسان العرب،ج4)/7))، ووردت بمثل هذه الرواية يف األغاين أيضًا. ينظر: األغاين،ج 0)/0)).
فيدٍة، أو  دًا من كالٍم أو َمَثٍل سائِر، أو مجلٍة ممُ رَّ ا ممُ )))    َجّوز)ابنمُ أيب اإلصبع(املرصي أن يكون التضمني معنيًّ

َفَقَرٍة من َكِلَمٍة .ينظر:حترير التحبري، ص:40) .





ومعانيِها تلك التي اقرتبت هبا من ِصيغِة املََثل، واحِلكَمِة .

وقد ختتلًف أحيانًا عن صياغتِها البنائيِة – مع االحتفاظ بدالالهتا عل معانيها)))- 
عرية  بارِش، اعتامدًا ملَرِجِعيِّتها الشِّ ًا غري ممُ عدمُ تضِمينا ِشعريِّ عند إِدخاهلا يف النصِّ النَّهجي، وتمُ

ِرَفت هبا . التي انَطَلقت ِمنها وعمُ

املمُمِكن  ومن  َنسيِجه،  وإعاَدة  َمعناه)))،  مع  الشعر  لفظ  من  بَِبعض  يمُؤتى  وقد 
تضمينها – عل الَرغِم من ِقّلتِها – إىل تضميناٍت شعرّيٍة)قريبٍة(، وأخرى)َبعيدة( .

يب . عرمِي َغريمِ البارشمِ الَقرمِ يمُ الشِّ أ : الَتضممِ

ِمن السهولة بمكاٍن إرجاع هذا النوع من التضمني إىل موارِدها التي اسَتقى منها،  
ِمن  فاسَتمعوهمُ    ، إّياب  َغيَبٍة  لِّ  َولِكمُ   ، ِكتاب  أَجل  َفلِكلِّ   ...  ((    :ه قولمُ من ذلك 

م...(())). ا إن َهتَف بِكمُ م ، واسَتيِقظومُ وهمُ قلوَبكمُ م ، وأحرِضمُ َربَّانِيكمُ

قال ابنمُ أيب احلديد: )) وقد قاَلهمُمُ َعبيدمُ بن األبرص، واستثنى ِمَن العموِم املوَت، 
فقال:

ـَؤوبمُ          َوغائِبمُ املــوِت ال َيؤوبمُ (()4)،  ـــــلُّ ِذي غيـبـٍة ي       وكمُ

اِعر))).  ققمُ الرشِح إىل َموضِعِه يف ديواِن الشَّ وأرَجَعه حممُ

ـ  َيرى  فالشاعر اجلاهيل  القائَِلني،  لٍّ من  كمُ َعقيِدة  ن يف  َيكممُ الَقولني  والفرقمُ بني 
وعدم،  فناٌء  عندهم  فاملوت  احلياة،  إىل  األموات  من  ألحٍد  العودَة  أن  ـ  َعقيدتِِه  ِوفق 

.ينظر:معجم   « االهتدام   « بمصطلِح  ِرَف  عمُ َيسريًا  فًا  ترصمُ اآلخر  القسِم  يف  ف  والتَّرصمُ ِقسٍم  اخَذ  إّن    (((
املصطلحات البالغية،  وتطورها، مادة)االهتدام(، ج)/40) .

)))    ينظر:املكان نفسه .
)))    نج البالغة، خ)04)(، ج)/08) .

)4)    رشح ابن أيب احلديد، ج4/7)) .
)))    املكان نفسه .وينظر: ديوان َعبيد بن األبرص ،  دار صادر،  بريوت، )د.ت(،  ص : )) .





غائٍب  لِّ  لكمُ فالعودةمُ  متامًا،  ذلك  عكس  – يرى  باملعاد  اليقني  واإلمام –بمقتىض 
توكيَد  التَّضميني  االستحضار  هبذا  اإلماممُ  وأراَد  ِمنها،   دَّ  بمُ ال  عوَدٌة  إنا  موتِه)))،  بعد 

توبيِخِه، وتقريِعِه هلم عل َغفَلتِِهم))).

َمق َعبيدًا يف استثنائِِه«)))،  ال يوجد ما َيدّل  وابن أيب احلديد يف قوله أّنه : » حيمُ
 . ؤيِّده يف ِسياِق كالِمِه عليه، ويمُ

ام، وَفحَص  ويف إخبارِه عن عبد امللك بن مروان قال)4):)) كأيّن بِه َقد َنَعق بالشَّ
وِس وَفرَش األرَض بالرؤوِس َقد  براياتِِه يف َضواحي كوفان َفعطَف إليها َعطَف  الرضَّ

 ((())... همُ َلت يِف األرِض َوطَأتمُ ه وَثقمُ رتمُ َفَغَرت فاِغَ

يئةمُ  وس هي الناقةمُ السَّ وس( والرضَّ نلمح قوله: ) فَعطَف إليها َعطف الرضَّ
ـها)))،  وهذا يعود بنا إىل َقول برِش بن أيِب خازم : ـَ اخَللق َتَعضُّ حالِبــ

ها)7) اَء َرقَيبمُ وِس ِمَن املال          بَِشــهباِء ال َيميش الَضـــرَّ َعَطفنا هَلمُم َعطَف الرضَّ

بليٍغ  تشبيٍه  يف  بِه،  ٌه  شبَّ ممُ الرضوس(  و)عطف  الذّم،  َمورد  يف  التضمنيمُ  ورد 
ياق  مع » هلم« ِطبقًا ملمُقَتىض السِّ حَمذوف األداة، مَع استبداِل ِصيغِة املمُفرد » هلا« بصيغِة اجلَّ
الذي أوحى بذلك، فالسياق هو عبارة »عن كل ما َيكَتنِف اللفظ الذي نريد فهمه من 
َدوال أخرى َسواء أكانت لفظية كالكلامت التي تشكل مع اللفظ الذي نريد َفهمه كالمًا 
يط بالكالِم وتكون ذاَت داللٍة  رَتابِطًا ،  أو حالية كالظروِف واملالبساِت الَّتي حتمُ واِحدًا ممُ

لُّ غائٍِب  )))    ويف مكان آخر من النهج أراد بالغياب غياب السفر لذلك قال: )) ليَس كّل طالٍب يمُِصيب وال كمُ
َيئوب (( نج البالغة،  ك)))(،  ج)/9) 0 
)))    ينظر:منهاج الرباعة ،  اخلوئي ، ج7/)0).

)))    رشح ابن أيب احلديد ،  ج4/7)) . 
)4)  بنظر: رشح ابن أيب احلديد ج7/9) . 

)))   نج البالغة خ)4))(، ج)/0) . 
)))  ينظر: لسان العرب، مادة)رضس(، ج4/9)4 .ينظر: رشح ابن أيب احلديد ج8/9) . 

)7)  ديوان برش بن ايب خازم ،  ص:)) .





يف املَوضـوِع«)))

ويف كتاٍب له إىل عثامن بن حنيف األنصاري،  وهو عاِمله عل البرصة، قال 
ريُّ األطعَمِة وَلَعّل  وَدين َجَشعي، إىل خَتَ َيغِلَبني َهواي، ويقمُ فيه: ))... ولكن َهيَهات أن 
ِمبطانًا  أبيَت  أو  بالشبِع!!  له  َعهَد  وال  رص،  القمُ يف  لهمُ  طمَع  ال  َمن  اليامَمِة  أو  باحلجاِز 

: ى!!أَو أكوَن كام قال القائلمُ وٌن َغرثَى،  وأكباٌد َحرَّ وَحويل بمُطمُ

ـٍة      وَحوَلَك أكباٌد حَتِنُّ إلــــى الَقدِّ (())) ـَ َك داًء أن َتبيَِت بِبِطنـ َوحسبمُ

آلًة  همُ  بطنمُ ِكثرِة األكل)))، »وكأنَّام صارت  الَبطن من  َعظيم  يزال  ِمبطان:الذي ال 
نفِسِه،  ِة  وِعفَّ زهِدِه  عن  يغِة  الصِّ هذه  خالل  ِمن  اإلمامعربَّ لكّن  ب  والرشَّ لألكِل 

فمُ عنه السياق«)4) . َفضاٍل عن َتركيِز التَّوبيِخ للمخاَطِب وهذا املعنى يكشمُ

وبطون َغرثى:جائعٌة)))، وبذا ينطوي الَنّص عل طباٍق ِضمني يف املمُفَرَدَتني)ِمبطانًا، 
َغرثى( .

وهناك روايٌة أخرى ذكرها ابنمُ ايب احلديد يف رشحِه للنص، وهي:)أأبيتمُ ِمبطانًا، 
وَحويل بطون َغرثى..( فيكون وقعمُ االستفهاِم االستنكاري أشّد يف َبياِن داللِة النص التي 

د الستحالِة حدوثِها باألداة)َهيَهات(. كَشفت عن رفِضِه ملِثِل هذه املعادلة التي َمهَّ

حاتم  إىل  َمنسوَبٍة  أبياٍت  من  داء...(،  َك  ؛)وحسبمُ اإلمام  َنه  َضمَّ الذي  والبيت 
البيتمُ  َمعها  وليس  متام  أليب  احلامسة  ديوان  يف  األبيات  هذه  وردت  وقد  الطائي)))، 

)))  دروس يف علم األصول،  حممد باقر الصدر،  مؤسسة النرش اإلسالمي،  قم ،  ص :)0)-04).
)))  نج البالغة،  ك))4(، ج)/80 .

)))  رشح ابن ايب احلديد، ج))/))).
)4) خصائص اجلملة العربية يف نج البالغة،  ص:)4 .

)))   ينظر:رشح ابن أيب احلديد ،  ج))/))).
)))   ديوان حاتم الطائي،  دار صادر ،  بريوت ، )98)م،  ص: )4.ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج))/8)).    

ينظر: رشح ابن ميثم البحراين ، ج)/0)4.   





والقافية،  الطويل(،  الوزن)البحر  حيث  من  القصيدِة  مع  نَسِجم  ممُ وهو  املذكور)))، 
ز ذلك روايِة ابِن أيب احلديد، وإن كانت بروايِة)َكفى بك عارًا())). عزِّ واملعنى، والذي يمُ

)أكباد(،  ِكر اجِلزءمُ همُ اجِلزئّية، حنَي ذمُ رَسل عالقتمُ )وحولك أكباد...(، َماٌز ممُ والقولمُ
وأراد الكل، وهم الناس الفقراء.

همُ هذه: )أو أبيتمُ ِمبطانًا وَحويل بطون َغرثى( تضمنٌي لقوِل األعشى: ومقولتمُ
م َغرثى يبِتَن مَخائصا))) كمُ  َتبِيتوَن يِف املَشَتى ِمالًء بطوَنكم   وجاراتمُ

قاربمُه يف املعنى َتنفريًا ،  فيعّد لونًا من  ولتوكيد املعنى نفسه استحرض البيت الذي يمُ
ّل  قارب له جَتَ ده   بمعنًى ممُ ِة األمر ورضورتِه أكَّ يَّ ألواِن التوكيد ملا أراد قوله ،  وألمهِّ
يباِت مع وجود  يف البيِت الَّذي اسَتشَهَد به َتنِفريًا عن العار الالزم عن االستِمتاِع بالطَّ

عام)4) .  َذوي احلاجِة إىل َيسرِي الطَّ

سَتَوَيني ِضمنًا وَترِصحيًا،  لَيعوَد َبعدمها مَتسائاًِل عل  لقد ذكر هذا املعنى يف ممُ
م  قال:هذا أمريمُ املمُؤمنني، وال أمُشاِركهمُ سبيل النَّفي أو االستنكار:))أأقَنعمُ ِمن َنفيس بأن يمُ

هِر...(())). يِف َمكارِه الدَّ

  وكذالك نرى مثل هذا التضمني حني قال:)كحامِل التَّمر إىل َهَجر، أو داعي 
َده إىل النِّضاِل())). َسدِّ ممُ

)))   رشح محاسة أيب متام ،  أبو زكريا حييى التربيزي ت))0)(هـ ،  حتقيق تغريد الشيخ،  وامحد شمس الدين،  
دار الكتب العلمية، بريوت، 000)م، ج)/)98-)98.

)))  الشاهد الشعري يف نج البالغة،  بحث مطوط،  عبد الواحد خلف وساك ،  كلية الرتبية ،  ميسان ،  ص:4).
)))  ديوان األعشى،  ص:)9).

)4)  رشح ابن ميثم البحراين،  ج)/0)4.
)))   نج البالغة،  ك ))4(، ح)/)8 . 

)))  نج البالغة ،  ك)8 ( ،  ج)/4). وقَع التضمنيمُ من قوِلِ الشاعر اجلاهيل)خاِرَجة بن رضار املري(:َفانََّك 
ينظر: هبج  األمثال،  ج)/))).  ينظر: ممع  َخيرَبا  ارِض  إىل  مَترا  َكمستبِضِع  َنحَونا  عَر  الشِّ واستبضاعك 
مهمُ  َعلِّ الصباغة ،  التسرتي ،  ح)/89  .ينظر: رشح ديوان احلامسة ، للتربيزي ،  ج)/))8.وقول الشاعر:أمُ

همُ َرمـايِن  ممع األمثال،  ج)/00).  رشح ابن أيب احلديد،  ج))/ 47). وٍم َفلامِّ اشَتدَّ ساعدمُ ـَ ماَيَة كلَّ ي الرِّ





()))، وقوله:)َكام َتدين تمُدان())).  َك َظهر املَِجنِّ ويف قوله::)َقلبَت البِن َعمِّ

ي( .  عرمِي َغري المُبارشمِ الَبعيمِد )العَنومِ يمُ الشِّ  ب : الَتضممِ

بعد  منها  واإلفادِة  للشعر،  –املشهورة-)))  املعنوية  املَضامنِي  عل  قائٌم  وهو 
ِصياَغتِها صياغًة جديدة،  عل وفق سياِق القوِل وَمبناه .

أو  بزيادٍة  الَتغيري،  من  بيشٍء  َمعهمُ  يتعامل  إّنام  الشعَر،  يتناول  واإلمامحني 
اليل الذي أراده يف  نَسِجاًم مَع العطاِء الدَّ نقصان، ثم َيصوَغهمُ صياغًة جديدًة، فيجعله ممُ

السياق .

قوِل  من  يكون  قد  والذي  َصول(()4)،  ِمن  أَنفَذ  َقول  بَّ  ))رمُ  :قال
بَّ كالٍم يمُؤثر  بَّ تدل عل التَّقليل، أي رمُ (()))، رمُ ـرمُ ـَ ينفذ ما ال َتنفذ األبـ العرب:))والقول مُ

يف نفوِذ السطوِة )))، وهو َمَثٌل يمُرَضب للرفِق واللني الذي يبلغ ما ال يبلغ بالعنف)7).

النًا كان شاهدنا لرَيى ماَنرَصَك اهللمُ بِه عل  وقال له بعضمُ أصحابه: َوَددتمُ أنَّ أخي فمُ
أعدائَِك،  فقال : ))أَهوى أِخيك َمَعنا؟ فقال: َنعم، قال: ولَقد َشِهدنا يف َعسَكِرنا هذا 

 .(8()) مانمُ ، وَيقوى هِبم اإليامنمُ جاِل ،  وأرحاِم النِّساِء َسريَعف هِبم الزَّ أقواٌم يف أصالِب الرِّ

الذي خيرج  ِم  بالدَّ اإلنسانمُ  َيرعف  كام  رَجهم،  الزمان:يمُوِجدهم وخيمُ َيرَعف هبم 

ـــم       َلََ )))   نج البالغة،  ك ))4( ،  ج) /)7 . وهو من قول الشاعر )معن ابن أوس(:    َقلبت لهمُ َظهَر املَِجنِّ َفَ
ـّول .  ينظر: رشح احلامسة،  للتربيزي ،  ج)/)9). ـَ م َعل ذاَك إاّل َريَثام أحت َأدمُ

م َيبَق ِسوى الِعدواِن  ـَ )))  نج البالغة،  ح)49)( ، ج)/)).وهو تضمني لقول الشاعر)الفند الزماين(: َول
وا  ينظر: رشح احلامسة،  للتربيزي،  ج)/)).ينظر: املستقىص يف أمثال العرب ،  الزمرشي  مـُ م َكام دانـ ِدنَّاهمُ

ت)8))( هـ ،  دار النرش،  ط)،  بريوت ، )98)م ،  ج)/98). 
م أن يكون التضمنيمُ أصاًل لألقواِل املشهورِة .ينظر: البالغة واألسلوبية ،  ص:0)) . )))  يشرتطمُ بعضهمُ

)4)    نج البالغة، خ)94)(،  ج)/48) .
)))  رشح ابن أيب احلديد ،  ج9)/0)) .

)))   ينظر: توضيح نج البالغة،  ج4/))4.
)7)   ينظر: تفسري ابن ميثم البحراين،  ج)/9)).

)8)   نج البالغة، خ)))(،  ج)/9) – 40 .





من أنفِه قال الشاعر:

ــهمُ رَضيِبا ))) . ـَ َوما َرَعَف الزماَن بِمثِل َعمرو    وال َتِلد النَّساءمُ ل

الصورة  َصميِم  يف  َيدخل  املحسوسات  عامَل  وإِدخالِه  الزمان  جتسيم  إنَّ 
ٍة، دلَّ عليها الفعلمُ املضارع » َيرَعف  االستعارية)املَكنية(، إذ َأَطَلَّ علينا الزمانمُ هبيئٍة آَدميَّ

يَصٌة من خصائِص املمُستعار منه املَحذوف  » وهي ِخصِّ

هي  والثانية  الَكثرِة  عل  والدال  الَتَدفق  األوىل  داللتان،  له  )َيرعف(  والفعلمُ 
مان مِلثِل  ا تمُوِصل إىل َكثرِة َعطاء الزَّ االستمرارية، واملمُوِصلة إىل َعَدِم االنقطاع، وكلتامهمُ

لو األرِض منهم . هؤالء، وَعدم خمُ

ال  بام  غٌد  – وَسيأيت  َغٍد  ويف  ِخَطبِِه:))أال  إحدى  قولهيف  أيضًاً  ذلك  ومن 
بَّام يعود بنا إىل قوِل  هَلا عل َمساِوِئ أعامهِلا(()))، وَلرمُ امَّ ذمُ الوايل من َغرِيها عمُ َتعِرفون – يأخمُ

الشاعر :

ِد))) زوَّ نَت جاِهال         َويأتيَك باألخباِر َمن مَل تمُ بدي َلَك األّياممُ ما كمُ  َستمُ

واشتهرت  ذاعت  ملعاٍن  النوع،  هذا  من  أخرى  تضمينات  يف  فعَل  وهكذا 
تساِوَقًة مع جتربتِِه حني عَكسهمُ عل حاله، ومعاناتِه  بمرجعياهِتا بني الناس،  وجاءت ممُ

، مثل تضمينِه لقوِل الشاعر:

(4( َردُّ إلــى َقليٍل َتقَنعمُ ها           واذا تمُ ـَ بتـ َوالّنفسمُ راغبٌة إذا َرغَّ

الرباعة،   ومنهاج   . ج)/09)  البالغة،  نج  رشح  مثال:  ينظر  بعينه.  شاعر  إىل  النهج  رشاح  ينسبه  ومل    (((
اخلوئي،  ج)/)8). 

)))   نج البالغة ،  خ)4))(، ج)/9) – 0) .
ديوان َطَرفة بن العبد ،  حتقيق د. سعدي الضناوي ،  دار الكتاب العريب ،  ط)،  بريوت ،  ، 997)م،    (((

ص:0)). 
)4)  ينظر: ديوان اهلذيليني ،  ج)/) .





َمكروٍه  َمافة  ِب  حتمُ ِمّا  َكثرٍي  نفَسك عن  ترَدع  مَل  إن  أّنَك  واعلم   ((  قوله يف 
ِر(())). َ َسَمت بَِك األهواءمُ إىل َكثرٍي ِمن الرضَّ

وكذلك يف تضمينه قوَل الشاعر:فللموِت ما َتِلدمُ الوالـــدة)))

وا لِلموِت، وأمَجعوا للَخراب (())) . يف قوله: )) لِدمُ

حَمالَة  ال  َنعيٍم  َوكّل  باطل  اهلل  َخال  ما  يَشٍء  َكّل  َأاَل  َلبيد:   قوَل  تضمينه  ويف 
(4( ـِـلمُ زائ

اِر عاِفية (())) ِة حَمقور، وكّل َبالٍء دوَن النَّ يف قوله:)) وكّل َنعيٍم دون اجَلنَّ

البَحثمُ الثان: َتضميمُ الََثل الَعربمِمِ .

ِكن من املفردات إذ  » ليَس يف  للمثِل قدرٌة يف الَعطاِء الداليل الكبري ،  بأقلِّ َعَدٍد ممُ
كالِم الَعَرِب أوجز منها ،  وال أَشدَّ اختصارًا »)))،  وتكاد جتمع التعريفاتمُ االصطالحية 
ة  َعربِّ َتَخيَّل ،  مرسومة بكلامٍت ممُ للَمَثل عل أنَّه » صورٌة حّيٌة ماثَِلٌة ملَشَهٍد واقعيٍّ ،  أو ممُ
وجزة يمُؤتى هبا غالبًا لتقريِب ما يمُرضب له من االستعارِة ،  أو الِكنايِة،  أو التشبيه«)7). ممُ

 ، والتشبيهمُ  ، والكنايةمُ  ، واالستعارةمُ  ، واإلجيازمُ  ،  - بيانِِّيًا   – بالكلامِت  والرسممُ 

)))   نج البالغة ،  ك )))( ، ج)/))) .
)))   احلامسة ،  ج99/4 .

)))  نج البالغة ،  ق))))(، ج)/)8) .
)4)   ديوان َلبيد،  الشيخ الطويس،  حتقيق د.حنا نرص احلتي،  دار الكتاب العريب ،  ط)،  بريوت،  ، )99)م،  

ص:)4) .  
)))   نج البالغة،  ق)87)(،  ج)/47) .

)))  املثل السائر،  ابن األثري،  ج)/)7 .
)7) هذا ما استخلصه الدكتور حممد حسني الصغري يف كتابه ) الصورةمُ الفنية يف املََثل القرآين ( بعد استعراضه 
للمعاين االصطالحية للمثل .ينظر:الصورة الفنية يف املثل القرآين،  دار الرشيد للنرش،  بغداد ، )98)م،  

ص:0) -0) .





املمُستفرَغة يف األمثال، مع ماهلا من»الشيوِع واالنتشاِر وكثرة الدوران عل األلسن«)))جعل 
منها طاقًة دالليًة فاعلًة، ليس يف النصوص األدبية فقط ،  بل تعّداها إىل كتاِب اهلل )))، 

.(((وحديِث رسولِه املصطفى

ثقافِة  من  جزءًا  كاَن  وأنَّه  ِسّيام  ال  النهجي،  النصِّ  يف  وروده  من  إذن  غرابَة  ال 
غِة الَعرب، وآداهِبِم . العرص الذي عاش فيه اإلمام، وقد َأخَذ مساحًة واسَعًة ِمن لمُ

ما ِمن َشكٍّ أنَّ كلَّ إنسان يتأثر بام حوله من ظروف، وثقافات وآداب تستدعي 
للَمثل يف كالم  بأخرى واالستحضار  أو  والنفيس بصورٍة  اللغوي  الرتكيب  ظالهَلا يف 
ت  امتدَّ آنذاك، حني  احلياة  طبيعِة  من  التأثر،  ذلك  َفَرضها  رضورة  وكتبِه   ،اإلمام

ثقافةمُ اإلمام فشملت الشعَر واملََثَل العريب .

ام أكرب كام  همُ ،  وإن كانت مساحتمُ النبوية الرشيفة  ِة  القرآن والسنَّ ومل تقترص عل 
ِمن  يتبعه  وما  الفصل،  التَّضمنِي يف هذا  بمساحِة  وِرَن  قمُ ما  إذا  االقتباس  باب  َيَتبنّي يف 

فصوِل أمُخرى 

مع  ية  التناصَّ العالقَة  وّطد  التضمني  آلية  ِعرب  باملََثل  النهجي  النص  وإثراء        
ذلك  إبقاء  يف  يساعد  قد  إّنام   « بذلك  يقوم  حني  الناثر  أو  فالشاعر،  األديب،  املوروث 
الثَّقاَفِة  عل  احِلفاِظ  من  نوٌع  وهو  ٍة،  عارِصَ ممُ صورٍة  يف  احلياة  له  أعاد  أو  حّيًا،  املأثور 

والتَّذكري هِبا«)4). 

قابل ذلك – حني َزَخرت نصوصمُ النهج بالتضمني املََثيل – جعلها تنفتح  ويف ممُ

ى ِحكمة إذا مل يتداول مَثاًل وإذا كثر  وهذا هو الفارق بني املََثل واحِلكمة » فالقول الصادر عن جتربٍة يمُسمَّ  (((
ه يف املناسباِت املختلفة » .مجهرة أمثال العرب، ج)/) . ه وشاع أداؤمُ استعاملمُ

القرآين. املثل  تناولت  التي  املؤلفات  الدكتور حممد حسني الصغري،  والشيخ السبحاين، يف كتابيهام  أورد   (((
ينظر:الصورة الفنية يف املثل القرآين،  ص:)40 – 409 .وينظر:مفاهيم القرآن،  )دراسةمُ األمثاِل واألقساِم 

يف القرآِن الكريم(،  مطبعة اعتامد،  قم،  إيران، ))4) هـ ، ج9/)) – 7) .
ينظر:املصدر السابق،  ج9/)) – 70 .  (((

)4)   التناص مع الشعر العريب،  عبد الواحد لؤلؤة،  ص :8)  .





َوِر، واملعاين، وتستمد أكرَب َقَدٍر من الطاقة الداللية واإلحيائية،  عل أجواٍء فسيحٍة من الصُّ
والبنية العميقة للَمَثل، إذ مل يكن تضمينها لدواٍع جتميلية تزينَيٍة بقدر ما هي إنامٌء داليل 

للنص .

ويبقى– رّبام – سبب تفضيل بعضها دون بعض ارتكازها عل شيوِعها وانتشارها 
بني الناس من جهٍة، وما حتمله من دالالٍت دون سواها من جهٍة أخرى .

لقدَ تنّوعت طرائقمُ التضمني للَمَثل العريب يف النّص النهجي فمنها ما كان َتضمينًا 
بارشًا هلا، ومنها ما كان غري ذلك . ممُ

ي البارشمِ للَمثل .   ال: الَتضممِ   أوَّ

يَّاب، وعبيٌد كأرباب؟؟،  وٌد َكغمُ همُ وّبخًا بعَض أصحابه:« أشمُ من ذلك قولهممُ
ثُّكم  قوَن َعنها، وأحمُ َفَتَتفرَّ البالِغِة  باملَوِعَظِة  م  كمُ ِمنها، وأَعظمُ َفَتنِفروَن  احِلَكم  م  أتلو عليكمُ
ِرِقني أيادي َسَبأ،  َترجعون  َتفَّ م ممُ عل ِجهاِد أهِل الَبغي َفام آيِت َعل آخِر الَقول َحّتى أراكمُ

م«))). م، وَتَتخاَدعون َعن َمواِعِظكمُ إىل َمالِِسكمُ

مالِس  َعن  م  لَِتفرقهمُ بهمُ ورَضَ التفرق،  ِة  ِشدَّ يف  يمُرضب  َمَثٌل   « سبأ  وأيادي 
املََثلمُ  وجاء  قحطان،  بن  َيعرب  بن  يشجب  بن  َسبأ  أوالِد  من  َقبيلٌة  وَسَبأ  كر«)))،  الذِّ
قوا يف البالد، وصار  قوا بعد انِفتاِح َسّد َمأِرب وسقوطه فتفرَّ ِة هؤالء حني َتَفرَّ من ِقصَّ

ق بعد اجتامع))). يمُرَضب فيمن يَتَفرَّ

قني أيادي َسَبأ ( أي: كأيادي َسَبأ وهو َتشبيٌه  م متفرِّ وقوله:) ... َحتَّى أراكمُ
العرِب  عند  تداَولة  ممُ ٍة  خصوِصيَّ ذات  استعارًة  اتِه  طيَّ بنَي  حَيملمُ  األداة،   حمذوف  بليٌغ 

)))  نج البالغة، خ))9(، ج)/88) .
))) رشح ابن ميثم البحراين،  ج)/477 .

باليمن. بلقيس  مدينة  (اسم  سبأ   ( أنَّ البعضمُ  .وقال  ج)/)7)  األمثال،   وينظر:ممع   . نفسه  املكان    (((
ينظر:النهاية يف غريب األثر،  أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري،  حتقيق:طاهر امحد الزاوي،  املكتبة 

العلمية،  بريوت، 979)م، ج)/9)) .





يمُرضب  َمَثل  وهو  القدرة)))،  بجامِع  للقوة  ٌة  ترصحييَّ استعارٌة  واأليادي  اإلسالم،   قبَل 
ٍ«))) ،  وهو توكيد  ق  َزَّ ممُ لَّ  ْم كمُ ْقَناهمُ َوَمزَّ ِقني، وأصله قوله تعاىل عن أهِل َسبأ: »  للمتَفرِّ

ِقني(( ))) َتَفرِّ لقوله:))ممُ

النّص،  بنية  يف  ومَتوضِعِه  التصويري،  املَثل  باستحضار  املمُراد  املعنى  تعّزز  لقد   
بصورتِه التي اقرتَنت بداللِة تعارف الناس عليها من خالل َمعرفة ِقّصته املمُرتبطة به)4). 

داللٍة  إىل  أفىض  حيث  املََثل،  َسامع  د  بمجرَّ وجودها  عن  تمُفصح  هنا  الصورة 
َمقصودٍة، اقرتنت باإلشارة إىل رمٍز استعاري مِلا َمىض من الزمان فهو أداٌء رمزي كان 

ًا للوصول إىل الغاية الداللية املنشودة . َعربِّ ممُ

املَعريف  اخلزين  البارزةمُ يف ساحِة  العالمةمُ  ي هو  املمُتلقِّ ذهِن  املمُخَتزن يف  املعنى  إنَّ 
ل اإلفصاح عن  املََثِل دون سواه ، فَسهَّ اتَّكأ النصُّ عليها يف عمليِة التضمني هلذا  التي 

الداللة الكاِمنة يف النّص والتي أحرضها التضمنيمُ إىل ساحة اإلفهام.

إنَّ اإلمامإذن مل يستنِسخ املَثَل استنساخًا منفِصال عن سياقه يف النص بقدرما 
ٍة استطاع إدخاهلا، واستنزاهلا فيه وما ِمن شّك أنَّ له القدرة عل َتشكيل  كان ذا َمقِدَرِة بيانِيَّ

اللغة املناسبة للحاِل واملقال .

      ومن ذلك أيضًاً قوله:)) .. واهلل لقدَ رّقعتمُ ِمدرَعتي هذه َحتَّى اسَتحَييتمُ 

ب .ينظر:املثل  اقترص تعريف املََثِل عند األستاذ منري القايض عل َكونِِه استعارة متثيلية َمبنية عل التشبيه املمَُركَّ  (((
– ))(، 0)9)م،  العراقي،  مج 7، األعداد)0)  العلمي  القايض، ملة املجمع  الكريم، منري  القرآن  يف 
 . رميله  ابن  األشهب  بيت  عل  تعليقِه  يف  َمَثال  االستعارَة  َسّمى  حني  بذلك  اجلاحظ  َسبقه  ص:4.وقد 
ينظر:البيان والتبيني، ج4/)).ينظر:معجم املصطلحات البالغية ،  وتطورها،  ج)/))) .ينظر:الصورة 

الفنية يف املثل القرآين ،  ص :7) .
ينظر:منهاج الرباعة ،  اخلوئي ،  ج)7/))) .ينظر:رشح نج البالغة ،  ج)/)4) .  (((

))) ينظر:منهاج الرباعة ،  الراوندي ،  ج)/))4 .
ِرفت  )4)  ولوال هذه القصص التي رافقت األمثاَل ملا فيها كثري من معانيها، الّن للَمثِل مقدمات وأسباب قد عمُ

م .ينظر:املثل السائر، ج)/)) . وصارت َمشهورة بني الناس َمعلومة ِعندهمُ





باِح حَيَمدمُ  ب َعنِّي، فِعنَد الصَّ :أمُعزمُ ها َعنك؟ فقلتمُ من راقِعها، وَلقد قاَل يل قائٌل:أال َتنبِذمُ
ى (())).  الَقوم السُّ

احِة،   ة لَيِصل إىل الرَّ ى(َمَثٌل يمُرَضب مِلحَتِمل املَشقَّ باِح حَيَمد القوممُ السُّ )ِعنَد الصَّ
ليِل فيحمدون عاقبَة ذلك بقرِب املنزل إذا أصَبحوا ))).  فأصله أنَّ القوم يسريون يف الَّ

همُ راحٌة َطويَلٌة (()))، وقال إّنه ال يعلم  قال التسرتي يف رشحه:)) َمَثٌل لَِتَعٍب آخرمُ
أصله)4). 

استفرَغ اإلمامما يف املَثِل من داللة، ويف الوقت عينِه َكساهمُ معنًى جديدًا حني 
ر دنياه آلِخرتِه . َضّمنه كالمه، وأدخله يف سياِق أشار فيه إىل َمن َسخَّ

لقد انتقل باملَثل من داللتِه املادية إىل داللتِه املعنوية، واستوَقَفهمُ عند املعنى الذي 
أراده هو، وبذلك استطاع أن يعكس معنى املََثل عل واقِعِه هو، حيث الزهد، 
والَوَرع، والتقوى، ونبذ الدنيا وزخرفتها، وهذا ِّما يمُوِصل إىل النجاة، والسالمة، فلم 

ٍة، وان مل تكن واضحة املَعامل لعموم املمُتلقني . خَيلمُ النّص من صورٍة بيانيَّ

)))  نج البالغة، خ ))))(، ج)/)7 .
  ، الرباعة  منهاج  ج)/))).     ، البحراين  ميثم  ابن  ورشح   . ج)/8))    ، العرب  خطب  ينظر:مجهرة   (((

اخلوئي،  ج9/)9).
))) هبج الصباغة،  التسرتي،ج)/)8) .

املكان نفسه . ونسبه صاحب)مجهرة األمثال(إىل)اجلميح( ،وَنسَبهمُ صاحبمُ طبقات الشعراء إىل غرِي واحٍد   (4(
اجلمحي  سالم  بن  حممد  الشعراء،  فحول  ينظر:طبقات   . ج)/)4   ، األمثال  ينظر:مجهرة   . از  الِرجَّ من 
ت))))(هـ ، حتقيق حممود حممد شاكر ، دار املدين ، جدة ،)د.ت(،ج)/9) . وكذلك َجعَلهمُ صاحبمُ 

املستقىص يف أمثاِل العرب من الرجز :
      ايّن إذا اجِلبس َعل الكوِر انَثنى 

ئَِل املـــاء ِفداء الفَتدى       َلو سمُ
ـد أرى ـَ لتمُ ق       وقاَل كم أتَعبت قمُ
ى باِح حَيمد الَقوممُ السُّ       ِعنَد الصَّ

   املستقىص يف أمثال العرب،ج)/8)).





 ،به جاء  الذي  التضمني  خالل  من  للتناص  آخر  استخدامًا  نجد  وفيه 
بعد  املمُسَتَقر)األخروي(،  إىل  للوصوِل  احَلثيِث  عي  السَّ حماولة  يف  الشخصية  همُ  فتجربتمُ
تواِفقًة مع جتربِة قائل هذا املثل، وكام ال خَيفى فإنَّ  الَسفر)الدنيوي(جاءت منسجمًة، وممُ
دت بني الَنصِّ  ى ما أراد من التَّعبري َعن الِفكرِة الصاحلة للتمثيل والتي َوحَّ املََثَل أدَّ

ياق، الذين » قد يمُكمل أحدمها اآلخر«  والسِّ

لقاِء والَتمييز  لقاِء وأبناِء الطُّ ويف كتاٍب له بعثه جوابًا إىل معاوية قال : ))وما لِلطُّ
املمُهاجرين األولني ،  وَترتيب درجاهِتِم ،  وتعريف طبقاهِتِم ؟ هيهات ! لقد َحنَّ  بنَي 

كممُ هَلا ))))).  ممُ فيها َمن َعليِه احلمُ ِقدٌح ليَس ِمنها وَطِفَق حَيكمُ

قوله:)وما للطلقاء(... استفهاٌم عل سبيل االستحقار واإلنكار عل ِصغر 
ز هذا االستحقار حني تدل  عزِّ شأنِه وحقارتِه يف هذه األمور الكبار)))، وقوله:)َهيهات(تمُ

عل استبعاد أهلية معاوية ملثِل هذا احلكم))).

والقول – وهو حمل الشاهد – )لقد َحّن ِقدٌح لَيس ِمنها(َمَثٌل يمُرَضب مِلَن يدخل 
ِمن غرِي  َعل  الِقداح من عوٍد واحٍد جيمُ ه  م، وأصلمُ بيَنهمُ يدخل  أن  له  ليس  قوِمٍ  بنَي  نفَسه 
وهو  َحنينمُه)4)،  هو  الصوتمُ  فذلك  املمُفيض،   أرادها  إذا  بينهام  ت  فيمُصََّ اخَلَشب،  ذلك 
الِف أصواَت األعواد األخرى فيمُعَرف  صوٌت ناشٌئ عن حركِة ذلك العود)الِقداح( خيمُ
َب َمَثاًل مِلَن َيمَدح قومًا و يمُطريِم ويفَتِخر هبم َمع انَّهمُ ليَس  ِ به انَّه ليَس من مجلتِها، َفرضمُ

ِمنهم))).

)))  نج البالغة،ك)8)(،ج)/4) .   وينظر:لسان العرب،ج))/0)) .   وينظر:تاج العروس،ج87/9).
رشح ابن ميثم البحراين، ج)/0)) .  (((

( ينظر: املكان نفسه .  (((
رشح ابن ايب احلديد، ج))/49) .  (4(

جواب  من  يفهم  كام   –  اإلمام كتاب  يف  معاوية  ألن   . ج)/0))  البحراين،  ميثم  ابن  رشح  ينظر:   (((
عليه  مدا لدينِه، وتأييده إّياه بَمن أيَّدهمُ ِمن أصحابِه، لذلك ردَّ اإلماممُ اإلمام– ذكر اصطفاَء اهلل حممُ
هبذا الَقول بِصيغِة  االستغراب والسخرية .   ينظر:نج البالغة،ك)8)(، ج)/4) . ويمُرَضب مِلن َيفَتِخر 

بقوٍم ليَس ِمنهم. ينظر: منهاج الرباعة ، الراوندي ،ج)/)7 . 





ٌة ساعدت يف َفهِم املمُراد  ٌة بديعيَّ ويف هذا التضمني – كام يف غريِه – أرساٌر تعبرييَّ
ٍة، بل هناك رضورة  ٍة دالليَّ خرفًا يمُؤَتى بِه دوَنام َقصديَّ ِمن كالمه، فاملثل هنا ليس زمُ

َتستدعيه ،  لإلسهاِم يف استكامل داللة النص، وإيصالِه أو تقريبِه من ذهن املمُتلقي ، 

من  قة  تفرِّ ممُ مواضَع  يف  بارشة  ممُ بصورٍة  نها  َضمَّ أخرى  أمثاٍل  ولهبِضعة     
نصوص النَّهج))).

يمُ َغري البارشمِ لمِلَمَثل .  ثَانمِيًا: الَتضممِ

جواز  دون  عائِقًا  يقف  َمصوصٍة  بصيغٍة  الناس  بني  وانتشارها  األمثال  ذيوع 
أبرز  من  ذلك  دَّ  وعمُ األعالم)))،  من  مجلٌة  اشرتطه  ما  هذا   ، الرتكيبية  بنيتها  يف  التغيري 
سحة القول بجواز الترصيح بام تعنيه تسمح بنوع من  َيِّزات املََثل عندهم)))، غري أنَّ فمُ ممُ
التغيري وعملية التغيري هذه تستند إىل أمرين مها؛ التغيري اليسري ال يعيق من إرجاع تلك 
األمثال إىل َمرجعياهِتا أواًل، والتعامل مع األمثال الشائعة، والتي َتكفي بعض ألفاظها 
اِحبمُ مناسٌب،   للداللة عليها، ِمثل قوله يف وصيِة اإلمام البنِه احَلَسن:))...والصَّ
ّب  بَّ قريٍب أبعَد ِمن َبعيد ،  َورمُ همُ ،  واهَلوى رَشيكمُ العناء ،  رمُ ديقمُ من َصدق َغيبمُ والصَّ
َعداء ِمن  ن َلهمُ  َحبيب (()4) نّبه عل أنَّ ِمن البمُ َبعيٍد اقربمُ من َقريب ،  والَغريبمُ َمن مَل َيكمُ
و اقرب، وانفع مَن النََّسب، ويف األقرباء من هو أبَعد من الَبِعيد وهو َمشهور)))، وهذا  همُ

َر للنكوِص َقَدمًا " . نج البالغة،  )))(ج)/))) . َم لِلَوثبِة َيدًا وأخَّ ينظر مثال:قوله : " َقدَّ  (((
دان "  . نج البالغة،خ )49)(ج)/)) .                وقوله: " َكام تدين تمُ

               وقوله((: آخر الَّداِء الَكي)). نج البالغة،خ ))))(ج)/98 .
               وقوله:(( َقذفًا بَِغيٍب َبِعيد ))  . نج البالغة،خ )87)(ج)/))) .

ينظر مثال :السيوطي يف كتابه املزهر، والرازي يف كتابه« ناية اإلجياز،  ص:)8 .والسكاكي،  يف كتابه » مفتاح   (((
العلوم،  ص: 87) .ود.حممد حسني عيل الصغري، يف كتابه،  » الصورة الفنية يف املثل القرآين،  ص:)) . 

الثالثة،  له » واحدًا ِمن رشوطِه  التغيري يف لفظِه املوضوع  » َعدم  دَّ  التعريف االصطالحي عمُ عند توحيد   (((
وهي؛)وجود عالقة املشاهبة( ،  و)السريورة والتداول بني الناس( ،  و)عدم التغيري يف لفظة املوضوع(.

ينظر:املصدر السابق،  ص:0) . 
نج البالغة ك))) (،ج)/))  (4(

رشح ابن ميثم البحراين، ج)/)9) .  (((





ّب أٍخ لَك مَل َتِلده أمك (())) .  املعنى يعود بِنا إىل املََثِل الَعريب املَعروف )) رمُ

نًا املََثَل العريب )) الدهرمُ رَضبان، رَضبمُ َبالٍء، ورَضبمُ َرخاء (()))ويف  َضمِّ وقال ممُ
لَك،  يوٌم  هَر يومان،  الدَّ بِانَّ  ... واعلم   )) :َبَعثه إىل عبد اهلل بن عباس له  كتاب 

َول (()))  نيا دارمُ دمُ ويوٌم َعليك، وأنَّ الدُّ

وَقد َجرى هذا التغيري يف املََثِل لَِينَسجم مع احلالِة الشعورية لإلمام، الظاهرة 
بارِشٍ معه)لَك(و)َعليك(  .  ِه، يف خطاٍب ممُ ب لعاملِه ، وابِن عمِّ يف الِودِّ واحلمُ

َوبِّخًا فيها أهَل الكوفة عل ماطلتهم  طبِه ممُ وقال يف َموضعني من َمواِضع النَّهج يف خمُ
مُوه، وِمن  رمتمُ قاتِلون؟ املَغرور واهللِ َمن َغرَّ بالّنفاِر إىل احَلرِب)4): )) ... وَمع أّي إماٍم َبعدي تمُ

م فَقد فاَز واهللِ بالّسهِم األخَيب، وَمن َرمى بِكم فَقد َرمى بأفوِق ناِصل (())). فاَز بِكمُ

أهل  حرِب  إىل  النهوض  عن  لتقاعِسهم  أصحاَبه  وبِّخًا  ممُ قال  أخرى  ويف 
م باَبه،  ٍل منكمُ لُّ َرجمُ ام أَغلَق كمُ م َمنِسٌ ِمن َمنارِس أهِل الشَّ ام أَطلَّ ََعليكمُ الشام))):))... أكلَّ
مُوه  َمن َنرصمتمُ الَّذليلمُ واهللِ  ؟  ِوجاِرها  بمُع يف  والضَّ حِرها،  يِف جمُ ِة  بَّ الضَّ انِحجاَر  وانَحَجر 

م َفَقد َرمى بِأفَوِق ناصل ...(( )7). !وَمن َرمى بِكمُ

ن َمَثال َعربِّيًا قدياًم:))َرَجَع بأفَوِق ناِصل(()8)، وهو َمَثٌل يمُرَضب مِلَن  يف كليهام َضمَّ

)))  مجهرة األمثال ،  ج)/))4، )47 ،
)))  ما ورد يف وصية احلرث بن كعب لبنيه مجهرة خطب العرب،  ج)/))) .

)))  نج البالغة ك ))7 (.ج)/ . وقاله بصيغة أخرى:)واليوممُ يومان:َيوٌم لك، وَيوٌم َعَليك(.نج البالغة ،  ق 
))9)(، ج)/49)   

رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/))) .  (4(
)))  نج البالغة، خ)9)( ،  ج)/70 .

)))  ينظر: رشح ابن ميثم البحراين، ج)/40) .
نج البالغة ،  خ )))(،  ج )/)))-4))   .   (7(

)8)  ممع األمثال ،  ج)/)9) .





استنجد بَِمن ال ينجـده)))،  ومِلن رجع عن َمقَصِدِه باخَليَبِة أو بام ال غناء عنده ))).

ال  الذي  والناصل:  الِوَتر،  َمدخل  وهو    ، وق  الفمُ املَكسور  االفَوق:  هم  والسَّ
فوقه)4)،  انكَس  الَّذي  واألفوق  ه،  َنصلمُ َسَقط  هم  السَّ امليداين:الناصل:  قال   ،((( لهمُ َنصَل 
هام املَكسورة الفوق، املنزوعة النَّصل، لعدم االنتفاع هبم يف احَلرِب ، كام  م بالسِّ َههمُ وشبَّ
بقدوم  َسامِعِهم  عند   - ــه  ـَ بابـ ِمنهم  كّل  بإغالِق  املوصوف)))وكنَّى  هِم  بالسَّ ينَتِفع  ال 
َطالئع جيش الشام بعد استفهاٍم دالٍّ عل التَّوبيخ – بقوله: فَينَحجرون:أي يسَترِتون يف 
بيوهِتِم جبنًا، كام تَتسرت الَضّبةمُ يف جحرها، والّضبع يف ِوجاِره«))) ، وإنَّام وقَع التشبيهمُ عل 

بالغًة يف وصِفِهم باجّلبِن والفرار. الّضّبة ممُ

ولإلمعان يف التَّوبيخ والذّم جاء بمفردِة ) الَفوز ( – مع أن ال فوَز هبم – عل َسبيِل 
اتَه استهزاًء يعود  ين عل اآلخر« )7)  وحيمل بنَي َطيَّ املجاز » ِمن باب إطالق اسم أحد الِضدَّ
م بعذاٍب ألٍيم ( )8)،  وكذلك باستجالٍب صيغَة التَّفضيل بالَذمِّ  همُ بنا إىل قولِِه تعاىل: ) فَبرشِّ

 

)األخيب( ، أي أَشّد َخيَبة ،  وهو احِلرمان)9).

انمُ فنونًا من البالغِة ،  ٍة َعديدٍة، إذ مجع الَنصَّ وهذا القول فيِه حشٌد لفنوِن بالِغيَّ
كالتَّشبيِه، واالستعارِة، والكنايِة، واحَلرِص، والتَّوكيد.

ا تشبيهان بالغيان،  أما التَّشبيه فقد وقَع يف تشبيِهِهم بانحجاِر الضّبة والّضبع ومهمُ

)))  ينظر: رشح ابن أيب احلديد ،  ج)/)8 .
))) ينظر: األمثال واحلكم املستخرجة من نج البالغة، حممد الغروي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، ط)، 

407) هـ ،  ص:79) 
)))   ينظر: رشح ابن أيب احلديد ،  ج)/90 .

)4)   ينظر: ممع األمثال ،  ج)/)9) .
ينظر: منهاج الرباعة،  اخلوئي ،  ج)/))) .  (((

)))  الوجار هو بيت الضبع . ينظر،  رشح ابن أيب احلديد،  ج)/)8 .
)7)  رشح ابن ميثم البحراين،  ج)/ ))) .

آل عمران/))،    التوبة/4) ،    االنشقاق/4) .   (8(
ينظر: منهاج الرباعة ،  اخلوئي ، ج4/)).  ورشح نج البالغة ،  ج)/ )4) .  (9(





م(وهي استعارٌة لبعثِه هلم إىل احَلرب للداللة عل  واالستعارة يف قوله:)َمن رمى بِكمُ
هِم »الذي ال فوق له وال نصل فإنَّه ال يكاد َيتجاوز  عدِم انبعاثِهم َعن أمره)))، فهم كالسَّ
فائِدَته  معها  يبطل  الذي  السهم  أوصاِف  بأرَدأ  وصفهم  لقد  مسافًة«)))،  القوس  َعن 
ملشاهَبتِـِهم له يف عدم االنتفاع هبِم يف احلرب)))، والكناية حني كنَّى بإغالِق كل منهم باَبه 

داللًة عل جبنهم، وكراهية سامعهم للحرب)4).

واحَلرص يف قوله:)َمن فاز بِكم فَقد فاَز. . .( و)وَمن َرمى بِكم فَقد َرمى  ..(
نترٍص هبم فيمن َنرَصوه))).  للداللة عل  َحرص الذلَّ لكلِّ ممُ

يف  )أفعل(  التفضيل  وصيغة  هؤالء،  من  اإلمام  يأِس  عن  ليمُفِصح  املََثلمُ  وجاء 
ٍة ظاِهرٍة، وما صاَحَبها  )أخَيب(، جاء بموازاة احلالة النفسية، ملا للمفردة من داللٍة نفِسيَّ
من توكيٍد بالَقسم)واهللِ(، والذي جاء كجملٍة اعرتاضيٍة أحسَّ اإلماممُ برضورهِتا، وجتلَّ 

التوكيدمُ يف القسم)املغرور واهللِ(ويف األداة ) َقد ( يف قوله: )َقد فاَز،  قد َرمى( 

واالشرتاك يف املوضوع صاَحَبهمُ تشابه يف البناء يف كلتا اخلطبتني، حيث االستفهام 
بارِش للَمَثِل العريب .  يصاحبه قسٌم ويتبعهام توكيٌد باألداة ) َقد ( ثم يأيت تضمنيمُ غري ممُ

يف  املثلمُ  وساعد  صفاهِتِم  عن  أباَن  الذين  هؤالء  حلالهمع  بياٌن  كلتيهام  ويف 
صدره  يف  حيملها  كان  عٍة  توجِّ ممُ عاطفٍة  عن  َبني  ليمُ منهم،  ويأسِه  اإلمام،   َخيبِة  عكس 

ت النصَّ بَنبِض احَلياة . َفَمدَّ

وهلذا النوع من التضمنِي مساحٌة أوسع من سابقِه يف النصوص النهجية ))).  

)))  ينظر : رشح ابن ميثم البحراين ،  ج) / ))) . 
)))  املكان نفسه . 
)))  املكان نفسه . 

املصدر السابق ، ج)/)4) .  (4(
)))  املكان نفسه .

)))  ينظر مثال قوله  :)) َلو كان يمُطاع لَِقصري أمرمُ ((. نج البالغة،خ)4)( ، ج)/)8 . وقوله : )) ما 
ر سمرٌي وما أمَّ نجٌم يف السامِء َنجام ((. نج البالغة ، خ )))(، ج)/0). وقوله : )) اهَلمُّ نصف  َسمَّ

ـَرم ((  . نج البالغة ، خ ))4)(،ج)/)8 . ـَ اهل





الَفصلَُ الَثاِني

ُة التخََّضِمني ِظيفخَ وخَ

المِليَّة. يفةمُ الدَّ ل :الَوظمِ ـَثمُ األوَّ الَبح

ة. َـّ يفةمُ الَفني البَحثمُ الَثانمِ:الَوظمِ









َمدَخل.

املوروثمُ األديب العريب- ِمن ِشعر وَمَثٍل- بمثابة َرِحم داليل زاخر َيرفد النصوَص 
، وتتوّزع فيه بوصفها َرِصيدًا َمعَنويًا كاِمنًا . همُ بوالدات داللية َتَتفجر عنارصمُ

التضمني  التَّعرف عل توظيٍف  إىل  يمُوصالن  الفصل حول حمورين  سيدور هذا 
يف املمُسَتوَيني الداليل، والفني، فالنص – بام حيتويه من بنى صغرية – هو لفٌظ ومعنى، 
وأفكارِه،  معانيِه،  من  تنبع  وظيفًة  يمُؤدي  قد  َثم  وِمن  ومضموٌن  َشكل  وفكرٌة،  أداٌة 
ًة َتتولد من  عة‘أو قد يؤدي وظيفًة فنيَّ تنوِّ ومضامينِِه لتصّب يف فضاءاٍت داللية رحبة ممُ

ألفاظه‘وأدواته‘وشكله 0

من الصعوبِة بمكان الفصل بني هذين النوعني من التوظيف، وإدراجِهام حتت 
ستقلة هبام وهذا اليعني استقالهلا يف هذه الوظيفة أوتلك دوَنام عالقٍة أو سَبب  عناوين ممُ
َوّحدة، حتمل يف طّياهتا  يربطها ببعِضها لتمُوِصل يف نايِة األمر إىل عطاءاٍت داللية فنيٍة ممُ

طاقًة دالليًة بأهبى صورة))).

هذا ما نجده يف النص النهجي”  فالنّص يف النهج ليس قطعة بالغية ذات مجاٍل 
د، بل هو وظيفة متقنة، إّنه ثمرة التزاوج الطبيعي بني البالغة واألفكار والذي ترتّتب  رَّ ممُ

غويٍَّة جديدٍة واستخدامات لغوية وبيانية جديدة “ 0))) عليه إنجاب أفكاٍر لمُ

)))   باعتبار)) إّن للتضمني الفني وظيفة هي يف الغالب لتطوير املعنى، أو احلدث ((دير املالك،  ص:8)). أو 
باعتباره حامال لوظائف عديدة.ينظر:النص والتناص، ص:)7)-08).

)))  سلطة احلق، ص:)8).





ما استخدمها يف كالمه  الوظيفية لألشعار واألمثال  بالقيمة  لوال معرفة اإلمام 
ة يف  نسجها بسياِق كالمِه ،   وكتبه ومواعظه ،  والذي زاد يف نجاح توظيفها مقدرته الفّذَّ

والوصول إىل غايِة عطاءاهِتا الداللّية والفنّية 0

اليل.  ل : التَّوظيفمُ الدَّ   البَحثمُ األوَّ

سميات الوظائف الداللية للشعر، واملََثِل يف النص النهجي، وَتَتَشعب،   قد تتعّدد ممُ
ا تتوحد مع مشرتكاٍت تسعى إىل اختزاِل تلك التشعبات، وحني سعى اإلمام إىل  غري أنَّ
مثل هذا التوظيف إنام أراد اإلفادة ّما يتضمنه الشعر، واملثل من طاقه تعبرييه، وقدرة 
إحيائية مرتبطة بوجدان املتلقي، ووعيه،  ّما يستدعي إثارة ، وتفعيال للدالالت املختزلة 

، ومن أبرز أنواع هذا التوظيف: 

يح .    أواًل – داللة الَبيانمِ و الَتوضمِ

إبراز املعاين،  واالنتقال هبا من مستوى إىل  البياين وجهان،  متثَّال يف  للتوظيِف 
ضوحًا للمتلقي، وهو ما يتعلق باملحتوى الداليل، ويف إبراٍز املعاين من  آخر،  أكثر منه ومُ
خالل َفنَّي التشخيص والتجسيد- كام سيتَِّضح))) - واملار ِعرب التوظيف االستعاري، 

ق بالتوظيف الفني، ولكّل منهام َموضعه اخلاص . وهو ما َيتعلَّ

سّمى هذا النوع من التوظيف ، والذي يتوّضح يف)اإلحياء( وَثّمة تداخل آخر يف ممُ
الدال دون الترصيح به، وبدالالته اإلحيائية هذه يوصل املتلقي إىل ساحة الَفهم والبياِن 

والتوضيِح، وخصوصًا فيام يتعلق باملََثل، فهو » يوحي دون أن يرصح » ))).

واقعه  عن  للتعبرِي  فائقًة  قدرًة  َوَجد  حني  صدرِه  يف  جييش  عامَّ  اإلماممُ  أباَن  لقد 
مِلَن سأله: كيَف  ّنه يف جواٍب  الشعر َضمَّ التي وافقت شطرًا من  املمُؤملة  املَرير،  وجتربته 

)))  ينظر: الباب الثاين،  الفصل الثاين،  ص: 89)-)9).
)))  اإلشارة اجلاملية يف املثل القرآين،   د.عشتار داود حممد،  منشورات احتاد الكتاب العرب،  دمشق، )00)م، 

ص:8).                                                                





م َعن هذا املَقاِم وأنتمُم أحّق بِه ؟ فقال: ))...فإّنا كاَنت أثرًة َشّحت  كمُ م قوممُ دفعكمُ
،  واملعود إليه يوَم الِقيامِة،   عليها نفوس قوٍم ،  وَسَخت َعنها نفوسمُ آخرين ،  واحلكممُ اهلل مُ
وَدع َعنَك َنبًا ِصيَح يف حَجراتِِه وهلمَّ اخلطَب يف ابن أيب سفيان ،  فلقد أضحكني الدهرمُ 

غ العَجَب ،  ويكثر األَود...(())). بعد إبكائِه ،  وال غرو واهلل فيا له خطبًا َيستفِرِ

َضّمن اإلماممُ خطبَته َشطرًا من بيٍت المريِء الَقيس)))،  أراد به بيان ما هو عليه 
ِمن  فيه  مانحن  إىل  وهلم    ، اخلالفِة  أمِر  ِمن  مامىض  عنَك  َدع  األوىل:    ، زاِوَيَتني  من 
َعجِز  عن  وَبدياًل    ، اًم  َتمِّ ممُ سفيان(  أيب  ابن  يف  اخلطب  )هلم  فجعـل    ،((( معاوية  أمِر 

واِحل(()4). البيت))ولكن حديثًا ما حديث الرَّ

ذلك  عل  والداّل  فيه،  كان  ِمّا  وأَمّر  أشّد،  هي  حاٍل  يف  أصبح  أنَّه  أراد  والثانية 
قرائنمُ عديدٌة، منها تشبيه األمر باخَلطب، وهو احلادث اجَلَلل)))، وعنى به األحوال التي 
ياسِة، قائاًم عند كثرٍي من الناس، صاحِلًا ألن يقع يف  ناِزعًا يف الرِّ ت إىل أن صار معاويةمُ ممُ أدَّ

ا له))). مقابلته، وأن يكون نِدًّ

)))   نج البالغة، خ)7))(، ج)/80-79.
يَح يِف حَجراتِه        ولكن َحديثًا ما حديث الَّرواِحِل.ديوان امرئ  )))  والبيت هو:           َوَدع َعنَك َنبًا ِصِ
القيس،  حتقيق حنا الفاخوري،  دار اجليل،  بريوت، )د.ت(،  ص:))). وذكر ابن أيب احلديد البيت كامال، 
يستشهد  مل  املؤمنني  أمري  أنَّ  ِوَي  ورمُ الكندي،  َحَجر  بن  القيس  المرِئ  فهو  البيت  ا  قائال:))وامَّ واستطرد 
إاّل بصدره َِفقط((.رشح ابن ايب احلديد، ج9/)9). وهكذا نسبه اغلب رشاح النهج.ينظر مثال: منهاج 
الرباعة ،  ج)/4)).   منهاج الرباعة ،  اخلوئي ،  ج0)/))) .وينظر: أعالم نج البالغة،  ج)/4)) 
،  ج)/4))  الرباعة  .ينظر: منهاج  القيس،  ولغريه  البيت المرئ  ان  ايضا  الراوندي يف تفسريه  .ويرى 
الَّرواِحِل ((.ينظر: توضيح نج  للبيت هي : )) وهات حديثًا ما َحديث  .وروى الشريازي تتمة أخرى 
ثم استدرك  البيت،   النسخ قد ذكر مرصاع  البالغة،  ج)/448 .وروى اخلوئي يف رشحه أن يف بعض 
ّساخ،  وانَّه مل َيتمثَّل إاّل بصدِر البيت »منهاج الرباعة ،  ج0)/))) .      و َسهٌو ِمن النمُ قائال: »  والظاهر همُ

)))   ينظر: رشح ابن أيب احلديد ،  ج98/9).
)4)   ينظر: املكان نفسه .وينظر: منهاج الرباعة ،  اخلوئي ، ج0)/))) .

)))  لسان العرب،  مادة)خطب( .
)))  ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج99/9).





إبكائِِه(  الدهر بعـد  وللتوكيد عل فداحِة ذلك اخلطب قال ) فلَقـد أضَحكني 
العَجَب ويمُكثر  ِ)))، لذلك هو َخطب يستفرغمُ  (: أي وال َعَجَب واهلل  رو واهللِ  ـَ و)ال غ

األَود: أي الَعَوج ))) ،  وهو تعبرٌي استعاريٌّ دال .

أصبحت  قّصة  من  تِه  ا  طيَّ بني  حيمله  ما  بِِفعِل  البيت  َشطِر  يف  املمُكَتنِز  املعنى  إنَّ 
بن َسدوس  نزَل عل خالد  القيس- حني  –امرئ  الشاعر  قّصة  فيام بعد‘وهي  مَثاًل 
ابن إصبع اهَلمداين‘فأغاَرت بنو جديلة َعليِه‘فَذَهبوا بأِبِِله‘فلاّم أتى اِمرأ القيِس 
القوَم ‘فأِرّد عليَك  أحَلق عليها  اعطنِي رواحلَك   : لهمُ َذكَر ذلك جلارِه‘فقال  اخَلرب 
م‘فقال: ياَبني جديلة، أَغرتمُم عل اِبِل جاري  اِبَِلك‘فذَهب يِف إِثِرِهم َحّتى أدرَكهمُ
، قالوا: كذلِك ! قال: َنَعم فرَجعوا  همُ !فقالوا:ما هو لك بِجاٍر،  قال:َبل واهلل وهذِه رواحلمُ
ل َبعَدها امرؤمُ القيس،  ونزل َعل جاِرَية بن  إَِليه فأنَزلوه َعنهن ، وذَهبوا هِبن وباإلبِِل، حَتوَّ
، فقال يمدحه بأبياٍت منها هذا البيت)))،  مّرة بن َحنبل أخي َبني َثعل ،  فأجاَره وأكَرمهمُ

مَّ ذهَب ما هو أَجّل ِمنه)4). فصار البيتمُ َمَثال يمُرَضب مِلَن ذهَب من مالِه يشٌء ، ثمُ

اثَلِةٍ ملا أراد اإلمام  الشكَّ أنَّ التضمنَي اجلزئي لشطِر من البيتني انطوى عل ِفكرٍة ممُ
وَجزٍة واِضَحٍة أشّد الوضوح، بفعِل  قوله، فأفاد منها للتعبري عن جتربتِه، وَبيَّنها بصورٍة ممُ

ها حتَّى أصبحت َمَثال بنَي الناس. ِةِ كثر شيوعمُ اإلشارة إىل ِقصَّ

عند الرجوع إىل السياِق يتَّضح َسبب استحضار هذا الشطر دون ِسواه، إنَّام كاَن 
اِعر. ة َعن معاناة كّل من اإلماِم والشَّ لالشرتاِك يف الداللة املمَُعربِّ

ووظف قول األعشى:

)))  املكان نفسه.
)))  ينظر: املكان نفسه.

)))   ينظر: ممع األمثال، ص:94.ينظر: رشح ابن آبى احلديد ،  ج9/)9)-97).
األثر،  غريب  يف  النهاية  ج)/))4.ينظر:    ، األمثال  مجهرة  ينظر:  ج)/8)).    ، األمثال  ممع  ينظر:    (4(

ج)/)4).





اَن أخِى جــابِــرِ())). وِرهــا             َويـــوممُ َحيَّ مـُ )َشّتاَن ما َيوَمي عيل ك

     يف اخلطبة الَشقَشِقيَّة حيث قال: ))فَصرَبتمُ ويف الَعنِي َقذًى، ويف احَللِق َشجًا، 
لمُ لسبيلِه فأدىل هِبا إىل فالٍن َبعَده(())) ثمَّ مَتثَّل بالبيِت،  راثي َنبًا، َحتَّى َمىَض األوَّ أرى تمُ

 . الستكامِل َبياِن حالِه

الالِت  من املعلوم أنَّ للشعر اجلاهيل ِقدرًة عل َشحن النصوص املمُسَتِضيفة هلا بالدَّ
املتلقني،  تأثريًا يف  أكثر  العام، فيكون  املعنى  السياق، واالتَّساق مع  فيها  فيام لو روِعَي 
وهذا ما أدركه اإلمام وأحسن استخدامه، السّيام إذا تذكرنا ما للشعر اجلاهيل من أثٍر 
يف النفوس من هنا ندرك بيان املعنى واتِّضاحه بفعل هذا التوظيف الناجح والكاشف 

لداللة النص العميقة .

ى (()))يف  باح حَيمد القوممُ السَّ ن املثَل العريب:)) فِعنَد الصَّ كذلك األمر حني ضمَّ
الدنيا‘وطلبهم  لزخرف  وَنبِذِهم  األنبياء  بذكِر  سَتشِهدًا  ممُ طويلٍة)4)،   وعظّيٍة  خطبٍة 
لآلخرة ‘كالنبي املصطفى ،  وموسى وداودحتى وصل إىل هذا املََثِل الَّذي 

اها يف التَّضمني  َه أدَّ أّدى به وظيفًة إبداِعيَّ

   ثانمِيًا : َداللة مُالَتََهديدمِ  َو الَوعيد .

وظيفًة  التضمني  فيؤدي  غضبِه،  عن  التضميناتمُ  تمُفصح  حني  ذلك  يتحّقق 
وحية‘تفجر طاقات داللية مزونة يف ذهن املتلقي،  لتعكس ذلك الغضب  ًه ممُ إسقاطيَّ
إاّل  عندك  وألصحايِب  يل  ليس  أنَّهمُ  وذَكرَت   ...(( معاوية  إىل  بعثه  كتاب  كقولهيف 
لب عن األعداِء ناكِلني،   ؛ فلَقد أضَحكَت بعد استِعبار! َمتى ألَفيَت َبني عبد املمُطَّ يفمُ السَّ

)))   ديوان األعشى ،  الرشكة اللبنانية للكتاب،  بريوت، 8)9)م،  ص:)9).
)))   نج البالغة، خ))(، ج)/)).

)))  نج البالغة ، خ))))(، ج)/)7.ينظر: مجهرة خطب العرب، ج)/8)).ينظر: الباب الثاين،  الفصل 
األول،  ص، 77).

)4)   ينظر: نج البالغة ، خ ))))(،  ج )/70-)7.





ِفني ؟ َلبِّث َقليال َيلحق اهَليجا مَحَل‘فسَيطِلبمُك َمن َتطلمُب ...(())). وَّ َ يِف ممُ وبالسَّ

من  شطٌر  وهو  ل(  مَحَ اهَليجا  َيلحق  َقليال  القول:)َلبِّث  يف  التضمني  وقع  حيث 
ل        ما أحَسن املوِت إذا املوتمُ َنَزل البيت :َلبِّث َقلياَل َيلَحق اهَليجا مَحَ

د )مَحل بن بدر()))فقال محل : لّبث قَلياًل يلحق  ه أنَّ مالَك بن زهري َتوعَّ وِقيل أصلمُ
د  ل فأرسل َمَثال يمُرَضب للوعيِد باحلرِب وِقيل أ صله أنَّ مالَك بن زهري َتوعَّ اهليجا مَحَ
ل بن بدر( فقال مَحل: َلبِّث... ... البيت،  ثم أتى وقتَل مالكًا ، فظفر أخوه قيس بن  )مَحَ

زهري به وبأخيِه حذيفه فقتلهام))). 

لقد استحرضه  اإلمام بعد سؤالني عل سبيل االستذكار واالستغراب أراد هبام 
َنفي اخلوِف عن بني عبد املطلب  ِمن األعداء والسيف ، فجاء التضمنيمُ توظيفًا داللّيًا 
الذي  ، وهو  بجيشِه  اإلمام  َقلياًل حتى حيرض  باالنتظار  معاويه ووعيده  هَتديَد  به  أراد 
املََثل  عل   الّدال  الشطر  ذكر  وبمجرد  تطلب«  َمن  َك  يطلبمُ »فسوف  معاويَة  َسيطلب  
ه«فسيطلبك َمن َتطِلب« ،  ز ذلك قولمُ عزِّ تِِة نمُدرك مقداَر التَّهديِد والَوعيد ، والذي يمُ وقصَّ

ديد إليه)4). رِي  الشَّ وهو وعيٌد بالسَّ

بمجرد  َقصده  يمُدرك  املتلقي  أنَّ  حتى  البيت،  شطر  توظيف  االمام  أجاد  وهبذا 
قراءة الشطر، الِسيَّام  بعد أن  جعله يبدو وكأنَّه من سياِق الكالم ، ِمن خالل إذاَبتِِه يف 
بناء هيكيل  تجانسٌة مع كالمه، وأصبح بمثابِة  كالمِه ، فبدا الشطرمُ وكأّنه وحدٌة ممُ

ذي نسيٍج متساوق .

)))  املصدر السابق ،   ك)8)(، ج)/9).
،  ج))/)8).ونسبه كثري من الرشاح  العرب  أيضًا.ينظر: لسان  اللسان إىل ))محل((  )))   ونسبه صاحب 
إىل)محل(.ينظر مثال: منهاج الرباعة ،  الراوندي ، ج)/)8.  ومنهاج الرباعة ،  اخلوئي، ج9)/00).  و 

أعالم النهج ، ج)/)4)
)))   ينظر: مجهرة األمثال ،  ج)/)0).ينظر: رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/))).

)4)   ينظر: املكان نفسه.





كذلك يف قوله يف  جواب قوم سألوه عن عقاِب َمن  أجَلَب عل عثامن َبعدما 
ـِـع: ))يا أخوتاه إيّن لستمُ أجهلمُ ما َتعَلمون وَسأمِسكمُ االمَر ما  اسَتمَسك واذا مَل    بمُوي
(()))، و) آخر الّدواء الَكي ( أّول َمن قاله لقامنمُ  بن عاد،   واِء الـَكيُّ ا ،  فآِخرمُ الدَّ دًّ أِجد بمُ
آِخرِه ويِف  يِف  ِل ما جَيب استعامَله  أوَّ َيستعِمل  يف  ِفيَمن   َمَثال يمُرضب   وأصبح فيام بعد 

أعامل املخاَشَنِة مع العدو إذا مل جَيِد َمَعهمُ الِّلني واملمُداراة))).

أو  بتهديٍد  يمُوحي  ال  تعلمون«  ما  أجهلمُ  لست  إينِّ  أخوتاه   »يا  جوابه:  ستهل  ممُ
وعيد مامل نمُكِمل  قراءة النص  الذي َيصل ذروَته يف قوله:)...وسأمِسكمُ األمَر ما 
ّدا َفآخر الدواء الكي (، واالنتهاء بآخِر الدواء الكي تمُسِفر عن  استمسك ، وإذا مل أجد بمُ
ح  بحرف العطف »الفاء« الذي ال يرتك فسحًه زمنيًة بني ما   َحّل صارم ورسيع يَتوضَّ

يسبقه، وما يلحقه، إذ ال َتواين وال توقف إذا مل يكن بّد من ذلك .

دّويًة يف  وبعد االنتهاء من َسامع جوابه تظل داللةمُ املََثل عالقًة والِصقًة، وممُ
يَّة الوعيد . ذهن املتلقي،  فيتصور من خاللِه ِجدِّ

رد بناء لغوي ذي دالله موضوعية بقدر ما يشكل دفقة شعورية  النص هنا ليس ممُ
ناسٍب ، وتضمينه للمثل )آخر ألداء الكي (،  يف هذا  تمُوحي بالكثري إن جاء يف سياٍق ممُ
ه هتديدًا حقيقّيا  ًة ملا َيعرتي قلَبه من هؤالء الذين مَحل كالممُ السياق يمثل رغبة حقيقيَّ

واَربة فيه ،  وله من ذلك غري مثال))) . هلم ال ممُ

ثالمِثًا: َداللةمُ التوبيخمِ .

وعِة واحلزن‘وكثريًا ما َترَجم أحزاَنه إىل آهاٍت عرب  ِلئ قلبه باللَّ كثريًاً ما ممُ

)))  نج البالغة،  خ))))( ، ج)/99.
)))   ينظر: ممع األمثال ،  ج)/)9).و: مجهرة األمثال ،  ج)/97و: املستقىص يف أمثال العرب ،  )98)،  

ج)/)..
خ))8)(،  ج)/8)،  خ))))(،  البالغة،  نج  ِقريب((،   اليوِم  ِمن  غدًا  ))إنَّ   :  قوله ينظر:    (((

ج)/))).





،  وقد يرتمجها  أخرى  تارًة  ِحزنًا  أو    ، تارًة  َغَضبًا  املتلقي  َفيستشعرها  التضمني،   آلية 
توبيخًا- مِلَن يستحقه- إذا كان أالمر يتعلق بحقوق العباد ،  ونرصة احلق عل الباطل ،  
وال تأخذه يف ذلك لومةمُ الئم ما دام األمر واقعًا بني احلق والباطل وال يّمه كثرة الناس 

حوله أو تفرقهم عنه ،  ألّن طريق احلق قليل سالكوه 

لقد بدأ هبذا األمر مع أقرب الناس إليه‘كالذي فعله مع ابِن عّمه عبد اهلل بن 
عباس)))حني كان واليًا عل البرصة، وِمّا جاء يف وعِظه له من تضمني قوله: )) أّما 
ن رجٌل ِمن أهيل  َك ِشعاري وبِطانتي؛ومل َيكمُ نتمُ أرشكتمَُك يف أماَنتي، وجعلتمُ َبعد،  فإينِّ كمُ
ابِن  الزماَن عل  رأيَت  َفلاّم  ؛  إيلَّ األمانِة  وأداِء  ؤاَزَريت،  وممُ مِلمُواسايت  َنفيس  ِمنَك يف  أوَثَق 
َة َقد َفَنَكت  وَّ َقد َحِرب ،  وأماَنة النَّاِس َقد َخِزَيت،  وهذه األمَّ َك َقد َكِلب، والَعدمُ َعمَّ
فارِقني، وَخَذلتهمُ مع اخلاِذلنِي،  َك َظهَر املَِجّن، ففاَرقَتهمُ مع املمُ رت ؛ َقَلبَت البِن َعمِّ َوَشَغَ

يت...(())) . َك  آَسيت، وال األمانَة أدَّ نَتهمُ مَع اخلائِنني َفال ابن َعمِّ وخمُ

ك َظهر املَِجّن ( يمُرضب مثاًل مِلَن يكون مع أخيه  قوله: ) رَضبت البِن عمِّ
فيتَغريَّ عليه ويصري َخصاًم لهمُ ، ومِلَن يصري حربًا ، بعد كونه سلاًم)))وأصله إنَّ الرجَل إذا 
تِرِسِه  َظهَر  له  َيقِلب  له  َحربًا  فارَقه وصار  فإذا  إليه  تِرِسِه  بطن  يكون  ِسلاًم ألخيه  كان 
داَقِة)4)بعد  ،  فجعَل ذلك كنايًة عن العداوِة بعد الصَّ ليدفع بِه َعن َنفسِه ما َيلقاه  ِمن رَشّ
َقد  الناس  وأماَنةمُ    ، استأَسَد  أي  و)َحِرب(العدو:    ، اشَتدَّ  أي   : أن)َكلب(الزمنمُ
و)َفَنكت(،    ، األمة  وَشَغرت(  )َفَنَكت  أن  وبعد    ، ها  خياَنتمُ افَتَضحت  أي  َخِزَيت: 

له(،  غري أنَّ املشهور انَّه َكَتبهمُ  ِضع يف األصل حتت عنوان)وِمن كتاٍب له إىل بعِض عامَّ )))   وإن كان الكتابمُ ومُ
القول كقوله:))َقلبَت البِن  استدلوا هبا الثبات هذا  قرائن  بن عباس(،  لوجود  اهلل  ه)عبد  البِن عمِّ
َك آَسيت((،  وذهب البعض انه موجه لعبيد اهلل بن عباس.ينظر: رشح  (( و))البِنِ عمِّ َك  َظهر املَِجنِّّ َعمِّ

ابن أيب احلديد، ج))/4)).ينظر: رشح ابن ميثم البحراين، ج)/408.
)))  نج البالغة،  ك))4(، ج)/)7-)7.

)))   ينظر: منهاج الرباعة ،  الراوندي ،  ج) /))) .
)4)  ينظر: رشح ابن ميثم البحراين، ج)/409-0)4.ويرى ابن األثري أن القول: ))َقلبت لهمُ َظهَر املَِجّن((،  

كناية عن تغري املودة.ينظر: املثل السائر، ج)/77.





فساَد  يمُظهر    ، استعاريٌّ مجيل  ،  وهو تصويٌر  ماِجَنة  (:إذا صاَرت  اجلاريةمُ )َفَنكت  من 
ك َظهر املَِجنِّ : أظهرت له  األمة التي)َشَغرت(: أي َخَلت من اخلرِي)))قلبت البِن َعمِّ

العداوَة؟. 

بعد هذا التقديم املصور لواقع األمة ،  وحال اإلمام معهم ، َنستشِعر عظم وقع 
  ، احلدث عليه ، إذ أتت اخليانةمُ يف ِخَضم أحداٍث تكالَبت ،  وترافَقت ؛ اشرتك فيها الزمنمُ
ه ،  إاّل أنَّ ما أوجع اإلمام منها خذالن أقرب  لِّ ،  واالمةمُ ،  وال بأس يف ذلك كمُ والعدوُّ
ِمنَك يف  أوَثَق  َرجٌل  َيكن يف أهيل  ) ومل   ، ،  والنِّرصة  باملمُواساة  واملمُطاَلب   ، إليه  الناس 
ؤاَزَريت ،  وأداَء األمانِة إيّل(، ومل يقترص األمرمُ عل املفارقة واخلذالن  نفيس ملمُواسايت وممُ
الناِس، كام هو واضح يف قوله: )) واخَتَطفَت  إنَّام تعدامها إىل رسقة أمواَل  فقط، 
ئِب األَزّل داميَة  الذِّ املَصوَنِة ألراملهم وأيتاِمِهم، اختطاف  ما َقدرَت عليه ِمن أمواهِلِم 

املَعزى الَكسرية (()))

الظاملة،   اخليانة  هذه  من  وَغَضبِه  اإلمام  َحَنِق  عن  تمُفِصح  التشبيهية  والصوره 
فالذئب األزّل: اخلفيف الِورَكني ِكنايًة عن ِشّدة َعدِوِه ،  ورسعة َوثبِِه عل َمعزى دامية، 
  ، تِه  وقوَّ   ، ئِب  الذِّ َغَلبة  لنا  يكشفمُ  معنويًا  ِطباقًا  فنلمحمُ   ، ضعفها)))  عن  ِكنايٌة  وهي 
وضعف املَعزى ،  وانكساِرها ،  ومها استعارتان ظاهرتان، حَتمالن من الداللِة الكثري،  
خاطب ،  فإنَّ مقدمَته تكشف  وإذا كانت نايةمُ النّص األول تكشف عن توبيخ اإلمام للممُ

عن َشكواه وتظلمه ،  وبذلك كان وقعمُ التوبيخ أَشّد ومعناه آَكد .

والتضمني حَمل الشاهد ِمن ِشعٍر َينَسب إىل)َمَعن بن أوس( حيث قال : 

م      عل ذاك إاّل َريَثام أحتـــّول )4) َقَلبت لهمُ ظهَر املَِجنِّ َفلم أدمُ

)))  ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج))/))).
)))   نج البالغة،  ك))4(، ج)/0)4.

)))  رشح ابن أيب احلديد ،  ج))/)))-4)).
)4)  املستقىص من أمثال العرب،  ج)/98).





م،  قمُ قولكم، وال أطَمعمُ يف َنرصكمُ وكذلك يف قوله:)) أصَبحتمُ واهللِ ال أمَُصدِّ
م! أَقواًل بغرِي  م!القوممُ ِرجاٌل أمثاَلكمُ كمُ كم!ما ِطبُّ م! ما دواؤمُ كمُ م، ما بالمُ وال أمُوِعدمُ العدوَّ بِكمُ

  .((()) ِعلٍم؟ وَغفلًة ِمن َغرِي َوَرٍع ؟وطَمعًا يِف َغري َحقٍّ

يأسه  بعد    ، وغضبِِه  استيائِِه،  عن  اإلماممُ  أعَرَب  استنكاري  استفهاٍم  َنسِق  يف 
ِهم، واستيالء جند معاوية عل كثرٍي من بالِد  نرَِصة أصحابه،  وتقاعسهم عن حقِّ ِمن 
املسلمني، حتَّى أنَّهأقسَم عل ذلك باهلِل)أصبحتمُ واهلِل ...(، ويف ثنايا هذا االستِياِء 
ما  م!  كمُ دواؤمُ ما   ! م  بالكمُ قوله:)ما  يف  الواقع  للتضمني  توظيٌف  َوَقع  الَغَضب  و 
اخ  م!القوممُ ِرجاٌل أمثالكم!(، هو تضمني يعود بنا إىل قول الشاعر اجلاهيل )الرَشَّ ِطبكمُ

بن َيعمر الِكنايِن(:

وا))) تِلمُ ون إن قمُ نرَشمُ أِس ال يمُ ـــم َشَعٌر      يِف الرَّ م هلمُ كمُ القوممُ أمثالمُ

اط ٌهبالٍة  وهو توظيٌف ناجح ملا كان شائعًا عند العرب قبل اإلسالم ، إّن املَِلك حممُ
التي كانوا  والَغيبيَّاِت واآلهلة  حِر  السِّ م من  همُ ، وَخوفمُ الناسمُ يف ميالهِتِم  َسٍة حاكها  قدَّ ممُ
ماء)))، فهي تشفي من اجلنون‘وأحلقوا  َيعبدونا ، واّن دماَء هؤالء امللوك ليست كسائِِر الدِّ
َقتلون  لًة من املمُعَتقداِت،  وَترتََّب عل ذلك اعتقادمُ أمٍر َعِظيم ؛ وهو أنَّ امللوَك ال يمُ هبا مجمُ
بِسهولٍة ، ويف يوم) ذي قار( »عندما قَتَل فارٌس بكريٌّ أحَد أبناِء ملوك فارس الَتَفت إىل 

م األسطورَة بِذلِك.  م َيموتون »)4)، وكأنَّه َحطَّ مُ اجليِش صائِحًا: »يا قوم إنَّ

:)ما  اإلنكاري  االستفهام  سلسلة  وجود  هو  فيه  التوبيخ  داللَة  أفاد  والذي 
م ؟(. م ؟ ما طبكمُ مـُ ك م؟، ما دواؤمُ كمُ بالمُ

)))   نج البالغة، خ)8)(، ج)/)7.
)))  رشح ديوان احلامسة، التربيزي ،  ج)/)).وذكر ابن أيب احلديد يف رشحه مثل هذه العالقة بني القولني 

ينظر: رشح ابن أيب احلديد ،  ج)/90.
)))   ينظر: األسطورة والرمز يف األدب اجلاهيل،  د. عادل جاسم البيايت،  ص :))).

)4)  رشح ديوان أيب متام للتربيزي ،  ج)/08).





رابمِعًا : َداللة مُالوعظمِ  و النمُصحمِ  و اإلرَشادمِ    .

َلعلَّ هذا التوظيف الداليل ِمن أَشدِّ التوظيفاِت الداللية بروزًا، وأكثرها حضورًا 
يف كالِم اإلمام،  وكتبِِه، وحكِمِه، فأخذت مساحًة واسعًة يف النَّص النهجي، وقد يكون 
ِة  املمُرَبر لذلك كله هو انَّهكاَن حريصًا أشد احلرص عل القيام بذلك ألنَّه إماممُ األمَّ
ها يف زماٍن كثرت فيه الِفتنمُ وتداخلت فيه األمور فكان هلم َمنارًا ،  وَفنارًا يف هذا  وخليفتمُ

البحر املمُظلم ِمن الِفَتِن .

َوَرَدت  َقد  كأن  الممُ  الظَّ َيسِفر  َويدًا  ))رمُ  :احلسن ابنه  واعظًا  قوله  ذلك  من 
، يمُوِشكمُ َمن أرَسع أن َيلَحق ..(())) . األضغانمُ

كّثفًا،  كاِشفًا عن نفِسِه يف  وجزة ،  دالَّة،  طرح اإلمام معنًى كبريًا،  ممُ يف كلامت  ممُ
الممُ (()))، والذي يمُرَضب  َويدًا َيسفرمُ الظَّ تصوير بياين،  جعل ما ضّمنه من َمَثٍل ،  هو، ))رمُ
ًة من خالل استحضار  َورًا هلذا التصوير،  وداللًة توكيديَّ لألَمِل بعد اليأس، وقد أصبَح حممُ
ويدًا(، ليمُوِصل املتلقي – وباطمئنان – إىل أنَّ الظالَم – وهو استعارة للشّدة–  املصدر)رمُ
سَحًة  من ، واحلاِمل َمَعهمُ فمُ ه ، َفضاًل عن التقريب يف الزَّ ّد تمُ البّد أن يزول،  َمهام طالت ممُ

َكبريًة ِمَن األمل .

املمُسافرين  عن  بِه  َعرّب  املرأة،  فيه  تركب  اهَلوَدج  وهو  ظعينة،  مجع  واألظعان:   «
وا عل غايِة َسريِهم »)))، وما أرسع ما  يف طريق الدنيا إىل اآلخرة، كأنَّ حاهَلم أن َوردمُ
من  ف  الَتخفُّ عن  كنايًة  طاه،  خمُ أرسع  َمن  هو  بالركِب  سيلحق  والذي  ذلك،  سيكون 

نوِب ال يكون ِمَّن َسيلحق بالركِب .  ثَقال بالذَّ الذنوب، وزخرف الدنيا، َفَمن كان ممُ

إنَّ معرفة َمن وقع عليه اخلطاب وهو احلسن  ـ تعني يف فهم وإدراك مقدار 
العظة، وعظمتها،  والسياق هو اآلخر يساعد يف إدراك التبادل بني املعاين املوضوعية 

)))  نج البالغة، ك)))(، ج)/)).
)))   ممع األمثال، ج)/4)).

)))   رشح ابن أيب احلديد، ج)/)).





واملعاين العاطفية، واالنفعالية))).

وَثّمة قول له يندرج حتت هذا التوظيف حيث قال واعظًا: )) وأنِعم الِفكَر ِفيام 
دَّ ِمنه ،  وال حَميَص عنه  م ِمّا ال بمُ جاَءَك َعل لساِن النَّبيِّ األمي ،  َصّل اهللمُ عليِه وآلِِه وسلَّ
،  وَضع َفخَرَك واحِطط  لَنفِسِه  ،  وَدعهمُ وما َريِضَ  َغرِيِه  وخالِف َمن خاَلف ذلك إىل 
مَت  َك ؛ وكام َتدين تمُدان وكام َتزَرع حَتِصد ،  وَكام َقدَّ ر َقدَرك ؛ فإنَّ َعليه َمَرَّ ِكرَبك ،  واذكمُ
ا املمُسَتِمع واجَلّد  م ليوِمَك ،  فاحَلَذر احَلَذر أيُّ اليوم َتقِدم َعليِه َغدًا ،  فأمِهد لَقَدِمَك ،  وَقدِّ

َك ِمثلمُ َخبري« (())).   ئمُ َنبِّ ا الغافل » وال يمُ اجَلّد أيُّ

ٍة يتقّدمها يف الغالب فعلمُ األمر) أنِعم ،  خالِف،   ٍة فعليَّ نسَج النصَّ يف مجل انشائيَّ
َنبِّه هِبام)))،  ومها  مُ،  َضع ،  احِطط ،  اذكر ، ....( ثم استحرض َمَثَلنِي مشهورين ليمُ َدعه 
قوله:) كام َتدين تمُدان ( و) كام َتزرع حَتِصد( ،  وقد وقعت فيها االستعارةمُ يف الدين 

والزراعة، واحلصد )4). 

وعّزز نصحه وارشاده بأسلوب التوكيد اللفظي) فاحَلذر احَلذر( و)اجَلد اجَلد(، 
ثم جاء التعزيز باقتباس قولِِه تعاىل: ﴿ں  ڻ  ڻ       ڻ    ﴾)))،  فتعاضد التضمنيمُ و 

االقتباسمُ يف َحشد الداللة الوعظية التي بلغت درجة التحذير.

عَرفوا فاّنّ املرَء َمبوٌء حَتَت لِسانِه(()))، وهذا ِمّا  موا تمُ وله أيضًا قوله واعظا:)) َتكلَّ
يعودمُ بنا إىل قوِل) زهري بن أيب سلمى(: 

)))  ينظر: دور الكلمة يف اللغة،  ستيفن أوملان،  ترمجة د. كامل حممد برش، مكتبة الشباب املنرية،  ط، 0)مرص،، 
)98)م ،  ص:4).

)))  نج البالغة، خ)49)(، ج)/)).        
فعل  عل  احلث  يف  يرضب  تمُدان((،  َتدين  ج)/))).وقوهلم:))َكام  البحراين،  ميثم  ابن  رشح  ينظر:     (((
األمثال،  مجهرة  ينظر:  الصعق  بن  ليزيد  بعضهم  ))).ونسبه  ج)/)))،  األمثال،  ممع  اخلري.ينظر: 

ج)/8)).
)4)   رشح ابن ميثم البحراين، ج)/))).

)))   سورة فاطر/4).
)))  نج البالغة،  ق)49)(، ج)/89)،  ق))9)(، ج)/48).





ِم))) حِم والـدَّ همُ       َفَلم يبَق إاّل صورةمُ أللَّ ؤادمُ لِسانمُ الَفتى نِصٌف ونصٌف فمُ

وله شواهد أخرى مِلثِل هذا النوع من التَّوظيف يف ساحِة النّص النهجي ،  استجلب 
فيها املايض فحقق به ومضاٍت واسعة الداللة من خالل عالقات تناّصية تضمينية ،  كام يف 
إحضاره ألحد أبيات  َلبِيد يف كالم له : ))ما َخري بخرٍي بعَدهمُ النار،  وما رَشّ برشٍّ بعَده 

اِر عاِفية(( ))) . ّل نعيٍم دوَن اجَلنَّة فهو حَمقور ،  وكلُّ َبالٍء دوَن النَّ اجَلنَّة ،  وكمُ

َؤيب اهلمَُذيل يف قولِه:))واعلم أنََّك إن مَل َترَدع  و تضمني قول الشاعر أيب ذمُ
ِر(( ))) . َ ب َمافَة َمكروٍه َسَمت بَك األهواءمُ إىل كثرٍي ِمن الرضَّ نفَسَك عن كثري ِمّا حتمُ

إىل  التَّمر  كناقِل  ملعاوية: ))فكنت يف ذلك   وتضمني قول أحدهم يف قوله
دِه إىل النِّضاِل(( )4) ًسدَّ َهَجر،  أو داعي ممُ

خاممِسًا : َداللةمُ اإلقناع،  و اإلفَهاممِ .

بَّام تفيض داللةمُ التضمني إىل اإلقناع ،  وَحّث املتلقي ألمٍر ما وإقناِعِه بقرينٍة  ولرمُ
ٍة مع هتيئة مناخ نفيس مصاحب داعم للفكرة والدليل ،  إذ مل يكن اهلدف العقيل  عقليَّ
غائبًا عند اإلمام ،  وكثريًا ما أعتمد املنهج العقيل يف احلديث عن العقائد من؛ توحيٍد ،  

ٍة ،  وَمعاٍد وغريها كثري حتى يصل األمر إىل حديثِه عن احلقِّ والباطل . بوَّ ونمُ

ِة)))ويف أسلوٍب شطري        فالشاهد الشعري قد يكونمُ دلياًل، واملثل َمقرونًا باحِلجَّ

)))   ديوان زهري بن أيب سلمى ،  حتقيق كرم البستاين ،  دار صادر ،  بريوت ،  )د.ت( ،   ص :89 .  
. لُّ َنعيٍم ال حَمالة زائِلمُ لُّ يَشٍء ماَخال اهلَل باطلمُ     وكمُ ))( وهو قول لبيد :ةأال كمُ

       ديوان لبيد ،  ص،  :)4).ينظر: نج البالغة ،  ح)87)(، ج)/47).
. ـعمُ ـَ َردُّ إىل َقليٍل َتقن بـَتها      وإذا تمُ )4(  ويف تضمني قول الشاعر اهلذيل : والنَّفسمُ راِغبًة إذا رغَّ

 ديوان اهلذليني ،  القسم األول ،   ص : ) . نج البالغة ،  ك)))( ،  ج)/))) .
همُ َرمايِن نج البالغة،  ك)8)(،  لاّم اشَتدَّ ساعدمُ ـــــــلَّ يوٍم      َفََ مـُ ))(  وتضمني قول الشاعر: اعّلمه الرمايَة كـ

ج)/4) .ينظر: رشح ابن أيب احلديد ،  ج))/47) . ينظر: منهاج الرباعة ،  الراوندي ، ج)/)7 .   
))) نقد الشعر، قدامة بن جعفر ت)7))( هـ، ص :7). ويرى السيوطي أن يف رضب املثال تبكيت للخصم 

الشديد اخلصومة. ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن،ج9/4).





َمت  ٍة، فقال: ))َمن َكرمُ مه وصوال إىل نتيجٍة حتميَّ ِضمَن معنًى قام عل اإلقناِع بام قدَّ
ه هاَنت َعليـِه َشَهوته(()))، لقد بدأ من حيث انتهى حاتم الطائي: عليِه َنفسمُ

نَتهى الَذمِّ أمَجعا))) ؤَلهمُ        وَفرَجَك ناال ممُ فإنََّك إن أعَطيَت َبطَنَك سمُ

ِمن أوضح َمصاديق الشهوة؛ البطن والفرج، وإشارته باالسِم العام شامٌل 
هوِة. وِحيان بذلك التنازع بني النَّفِس والشَّ َمت، هاَنت( تمُ لكلِّ مصاديقها واملفردتان)َكرمُ

ة  ومن املََثل السائر، واملرَضوب فيمن حيمل شيئًا إىل َمن هو يف ِغنًى َعنه أقام احِلجَّ
إىل  التَّمَر  حَيمل  بَِمن  َههمُ  فَشبَّ له  حاجٍة  يف  هو  بام  نصحهمُ  حني  له  جوابه  يف  معاوية  عل 
تعاىل  اهلل  بَِبالِء  نا  رِبمُ ختمُ َطفقَت  إذ  َعَجبًا  ِمنك  هرمُ  الدَّ لنا  فلقد خّبأ   ((    :فقال َهَجر 
ده إىل  َسدِّ نَت يف ذلك َكناقِل التَّمر إىل َهَجر أو داعي ممُ نا، َفكمُ َنبِيَّ ِعنَدنا ونِعَمته علينا يِف 

النِّضاِل...())) .

حماولة إلفهامِه وإقناع اآلخرين،  إنَّ حديث معا وية يف بياِن نعمِة اهلل عل الناس 
يف َبعث النبي املصطفى، فريىإن ذلك من عجائب الدهر وإنَّ معاوية يف عملَه 
هذا َكَمن ينقل التمَر إىل)َهَجر(، وهي مدينٌة اشَتَهرت يف ِكثرِة متورها ، وهو كناية عن 
العمل الذي ال طائَل من ورائِه، وجاء به كعامٍل من عوامِل اإلقناع النفيس للسامع،  
ٍة  ر يف اختيارِه وتوجيهِه ِوفَق منظومٍة نفسيَّ ق هذه الغاية ،  ووقع األممُ َحقِّ وجاء به ليمُ

تستند إىل شيوع املعنى، ومعرفة املَغزى لالستدالل عل ما أمُريد بيانه.

 – وسيلًة  التَّضمنيمُ  يكون  حني  آخر،  أمٌر  ق  يَتحقَّ واإلفهام  لإلقناع  وباإلضافة 
َمه بِه معا ويه يف  أ نفَسه ِمّا ا هتَّ باإلضافِة ملا تقدم – للتفريغ النفيس، كام يف قولِه حني َبرَّ
ان،  فأفَلَح يف ذلك أّيام فالح، إذ قال: ))وما كنتمُ ألعَتِذَر ِمن  قتِل اخلليفة عثامن بن عفَّ
نتمُ أنقم عليِه أحداثًا فإن كان الذنبمُ إليِه إرشادي وِهدايتي له، فرّب ملوم ال ذنب  أيّن كمُ

)))  نج البالغة، ق)449(،ج)/0)).
)))  ديوان حاتم الطائي، ص :7). ينظر: رشح حكم نج البالغة ، ص :79).

)))  نج البالغة،  ك)8)(، ج)/4).





له، وقد يستفيد الظنة املتنّصح ()))

 ، وصل األمر إىل أن يقدم نصحه وإرشاده للخليفة من ِقَبلِه َحّتى أمُيِسَء بِه الَظنُّ
ا من استحضار هذا البيت الذي ينطبق متام االنطباق عل حالِه. دًّ فلم جَيِد بمُ

  البَحثمُ الَثانمِ : الَوظيفةمُ الفنرّية :

  ليس التضمني بأقّل مساحة من االقتباس، ويمثل هذا املبحث امللمح الفني ـ 
ًة عن  أمهيَّ ٍة التقلُّ  فنيَّ فيَتجل بسامٍت  النصوص عليه  َتّتكيء  الذي  للتضمني  ـ  بأنواعه 

الروافد الداللية يف النّص  

ومثلام كان  للتضمني دور يف العطاء الداليل،  كان له  دور يف التو ظيف الفني، 
والذي  متّثل بمستوياٍت عديدٍة منها : 

ي : ال:السَتوى الَبالغمِ أوَّ

   تنّوع التوظيف الفني يف هذا اجلانب البالغي ،  الِسيَّام فيام يتعلق باملجاز ِمن 
َثِّل  تشبيٍه، واستعارٍة،  وكنايٍة ،  علاًم أنَّ البالغَة مل تكن َمقصودًة لذاهِتا بَِقَدِر ما كانت متمُ

ًة لإلمام ، وأبرز تلك التوظيفات البالغية : ًة،  ِفطريَّ سليقًة َطوِعيَّ

ورةمِ البيانيةمِ يفمِ النَّص .     أ: رفدمُ الصمُ

َمثَّل التشبيه ركيزًة من ركائز هذا التوظيف ،  ومن خالل الركون إىل هذا  لقد 
ة ،  كقوله ملا أراد تصوير حزنه ،   عربِّ حت كثرٌي من املعاين ،  بصورة ممُ الفن البالغي توضَّ

وأمله ِمّا أصابه من نكوص أصحابه عن نرصته ،  وختلفهم عن حقهم ،  وختليهم عنه .

كِغيَّاب،  وٌد  شهمُ قوله:))أ  يف  التشبيه  هذا  لوال  تصويره  يمُمِكن  ماال  ر  صوَّ
َعنها،  رقون  فَتَتفَّ باملَوِعَظِة  وأَعظكم  ِمنها،  َفَتنِفروا  احِلَكم  م  عليكمُ أتلو  كأرباب،  وَعبيٌد 

)))  نج البالغة،  ك)8)(، ج)/9).  ينظر: الباب األول ،  الفصل األول، ص:4)).





قني أيادي َسَبأ،  تَفرِّ وأحّثكم َعل ِجهاِد أهِل البغي فام آتى عل آخِر القول َحّتى أراكم ممُ
.((()) واِعِظكممُ ـَ م وَتَتخاَدعون عـن م ترجعون إىل َمالِِسكمُ

برفقة  ساخر  استنكاريِّ  استفهاميٍّ  إنشائيٍّ  والتَّيه)))بأسلوٍب  بالكرب  وصفهم 
مع  وباألرباب    ، ِحضورِهم  من  الرغم  عل  بالِغيَّاب،  م  َشبَههمُ تشبيهيٍّ  بياينٍّ  أسلوٍب 
اًم  ًتمِّ ًا ممُ َفّنًا ِطباقيَّ هود،  ِغياب(، )َعبيد، أرباب(  َلت األلفاظمُ ) شمُ ـِهم َعبيدًا ،  فَشكَّ َكون
ام صورًة لتناقضات هؤالء،  وتبدهلم من حاٍل إىل حال  ِة، وامتزجا لرَيسمُ للصورِة التشبيهيَّ
ها واالنتفاعمُ هبا،  وَوجه الَشَبه أنَّ الفائدَة يف شاهِد املوعظة دون الغائِب عنها هي سامعمُ
م لتعززهم وشموخهم  د ألوامر أمرائِِهم، ثم أنَّ م َرِعيَّة ِمن شأِنم الَتعبُّ ا الثانية فألنَّ وأمَّ
م  َوبََّخهمُ مَّ  ثمُ يأمَتِروا،  وال  يأمروا  أن  شأنِم  ِمن  الذين  كاألرباب  طاَعتِِهم  وَعدم  ِكرَبًا 
بنفارهم َعاّم يتلو عليهم من احِلَكِم وتفّرقهم عن َمواِعظِه البالغة)))، وهم بعد نفورهم 

ِمّا يقول، وتفرقهم عن حقهم، إّنام َتَفّرقوا كأيادي َسبأ .

تِه بني الناس آنذاك ،   إّنا صورٌة تشبيهية ،  تضّمنت داللًة إشارية للمثل املعروف بِقصَّ
 ووظفها  لبيان تفرق القوم ،  أو للدعاء عليهم)4) ، هي صوره قامت عل التشبيه البليغ وتقديره:

ه يف موضع آخر من َمواضِع  اثِل ملََثٍل عريب شاَع ِذكرمُ )َكقوِم َسَبأ( ،  وهناك توظيف ممُ
النهج))) .

جَيول يف  َعاّم  اإلفصاح  ناِجحًا يف  توظيفًا  ف  ظِّ ومُ فقد  االستعاري  األسلوب  أّما 
فكر اإلمام،  بصور نكاد نراها ، وما كان هلا لَتظهر لوال هذا التوظيف، وكثريًاً ما كانت 

)))    نج البالغة، خ))9(، ج)/88).
)))   رشح  ابن أيب احلديد، ج7/)).

)))  رشح ابن ميثم البحراين، ج)/477
عند  أصحابِه  ق  تفرِّ تشبيِه  يف  ظهورها  ولكن   « فيقول  يستدرك  ثم  عليِهم،  دعاٌء  انَّه  الغروي  يرى   (4(
خطابهبتفرق سبأيمنع الدعاء اّللهم إاّل أن يعم املعنيني باالشرتاك »  .ينظر: األمثال واحلكم املستخرجة 

من نج البالغة ،  ص:)7.
)))  يف قوله مشبها نصح معاوية له بـ)) ناقِل التَّمر إىل َهَجر((  .نج البالغة،  ك)8)(، ج)/4).





ٍة،  ؤلَّفاهِتِم كاشفًة َعاّم يدور يف النفوس من آمال، وحَمبَّ االستعارة يف دراسات السابقني وممُ
وم نفسية))). أو بغض، أو عرض لقضايا اجتامعيه ومهمُ

وكذلك قولهألصحابه يف بعِض أّيام صفني حيّثهم عل قتال األعداء الذين 
واِد  م هِبذا السَّ حًا ، وعليكمُ جمُ وا إيل املَوِت َمشيًا سمُ يطانمُ يف عسكرِهم :))...وامشمُ َكِمَن الشَّ
َم للوثَبِة  يطاَن كاِمٌن يف ِكِسِه وقد َقدَّ واِق املمُطنِب فارضبوا َثَبَجهمُ ،  فإنَّ الشَّ األعَظم ،  والرِّ
م عمودمُ احَلّقش » وأنتم  َيدًا وأّخر للنكوص ِرجاًل ،  فَصمدًا َصمدًا ،  حتَّى ينجيل لكمُ

م (())).  م أعامَلكمُ كمُ َ م ولن َيرِتِ األعلون« ،  واهللمُ َمَعكمُ

ٍة بيانِّيٍه كاشفٍة  سَتحرِضًا فيها تصويرًا دقيقًا بآليَّ َهها جلندِه ممُ    وصايا عديدة وجَّ
ّسدًة هلا يف املفردة)الشيطان(، هي تعبرٌي استعاريٌّ دالٌّ عل َضالَلة جيش  َ للمعاين، وممُ

األعداء وِغوايتهم.

الالِت ملعاوية بجامع  وقعت االستعارةمُ الترصحييةمُ يف هذه املفردِة املضغوطِة بالدَّ
ِوسطه)4)،  برَضِب)َثَبجِه(أي   أوصاهم كّل)))لذلك  يف  للناس  والِغواية  اللة  الضَّ

واق،  فالشيطان أي معاوية كاِمٌن يف َوسطه . واهلاء تعود إىل الرِّ

وخوفِه،  َترّدِده  صورَة  هلم  رسَم  وحزبِه،  الشيطان  ِقتاِل  عل  ند  اجلمُ وحِلّث 
ما،  أمٍر  د يف  رَتدِّ للممُ يمُرَضب  الَّذي أصبح  املََثل  يٍف  متثيلية  استعارٍة  باستحضار  وأظهرها 
ر للنكوص ِرجال(، ويكون )تقديم َيدهمُ للَوثبِة  م للَوثَبِة يدًا وأخَّ وهو قوله:)لقد َقدَّ

)))   يف األدب والبيان،  د. حممد بركات،  ص :)0)  .
)))  نج البالغة ، خ)))(،  ج)/)))-))).

)))  يرى ابنمُ أيب احلديد انَّه ربام أراد بالشيطان إبليس،  أو ربام أراد بِه معاوية، والثاين هو األقرب لوجود 
ابن أيب  اح.ينظر: رشح  الثاين ذهَب كثرٌي مَن الرشُّ القول  َيدا((،  واىل  للوثَبِة  َقّدم  ؤيِّده،  وهي))َقد  قرينٍةتمُ
احلديد،  ج)/7)).ينظر: رشح ابن ميثم البحراين،  ج)/)))-))).ينظر: منهاج الرباعة ،  الراوندي، 
ج)/)9) .ينظر: منهاج الرباعة ،  اخلوئي ، ج)/7) .توضيح نج البالغة ،  ج)/))).وقد يكون املراد 

به - الشيطان- عمرو بن العاص .ينظر: منهاج الرباعة ،  اخلوئي ، ج)/7) .
)4)   لسان العرب،  مادة )ثبج(ينظر: رشح ابن أيب احلديد، ج)/7)).





كنايةعن تزيينه ألصحاِب معاوية احلرب واملَعصية، وتأخريمُ الرجل للنكوص كنايًة عن 
هتيَِئتِِه للفرار إذا التقى اجَلمعان كام حكى اهلل سبحانه عنه )فَلامَّ َتراءت الفئتان َنكَص عل 
قال عل كلِّ َمن  يمُ َمَثٌل بالصميم  َعِقَبيِه وقال اينِّ بريٌء ِمنكم( ، قال ابنمُ األثري، بل هو 
، واإلقبالمُ عل الدنيا ما وَجد إليها َسبياًل وهو من صفاِت  بِن إن جاء اجَلدَّ َشاَكلهمُ يف اجلُّ

األنذال))).

نجح اإلماميف هذا االستبدال املجازي ذي القدرة عل وضِع املتلقي أمام 
َكٍة ، تنبض باحلياِة حتَّى يكاد َيراها، فكان حتريكها للنفِس أقوى وهذا  تَحرِّ ٍة ممُ صورٍة فنيَّ
السامَع  يِشدُّ  َحَسِن  بَمعَرٍض  النصُّ ذا قيمٍة دالليٍة  ِه، وبذا أصبح  يف نصِّ ابتغاه  ما 
باعتامده الركائز املعرفية عند املتلقي، فكان التضمني بمثابة إحالة رسيعٍة، تكفي اإلشارةمُ 
رها املمُتَلقي كيفام يشاء للوصول به إىل حقيقٍة واحدٍة وهي  إليها لتكتمل الصورةمُ فيتصوَّ
ر  َفجِّ الرتدد واخلوف يف صفوِف العدو، وهنا جَتلَّت وظيفةمُ التَّضمني البالغي توظيفا يمُ

اِكرِة . الوعَي املخزون يف الذَّ

رَش(،  املفردات:)َخري،  يف  الطباق  خالل  من  دوره  البالغي  التوظيفمُ  ولعب 
)اجَلنَّة ، النَّار(، ) َنعيم َبالء( ،  يف قولهالذي َسَبق ذكره يف هذا الفصل))).

اخَلشَيَة،  اسَتشِعروا  املمُسلمني  قوله:))َمعارِشَ  يف  آخر  مجيٍل  بانزياٍح  وجاء 
َمَة  لالَّ وا  اهَلام، وأِكملمُ َعن  يمُوِف  للسُّ أنَبى  فإنَّه  الَنواِجِذ  ، وَعّضوا َعل  كينَة  السَّ وا  وجتِلببمُ
با،  وا بِالظِّ َزر،  وناِفحمُ وا الشَّ وا اخَلَزر، واطِعنمُ ها واحِلظمُ يمُوَف يِف أغامِدَها َقبل َسلِّ وا السُّ وَقلِقلمُ

َطا (())) وا الّسيوَف باخلمُ َوِصلمُ

كينِة،  َمتان للَخشَيِة والسَّ سِّ َ َب الَسكيَنِة استعارتان ممُ إنَّ استشعاَر اخلشَيِة، وجَتلبمُ
وإظهارمها بِمظاهِر اللبوس،  للداللة عل رضورة التحيل هبام يف مثل هذه الساعة من 

)))  رشح ابن ميثم البحراين، ج)/))).
)))  ينظر: املثل السائر ،  ج)/)7.

)))  ينظر: الباب الثاين ،  الفصل الثاين،   ص :  )9) .





طا لَتدارك  يف باخلمُ طا(، هو أمٌر بِوصِل السَّ يوف بِاخلمُ احلرب، وقوله:)وصلوا السُّ
دم إليه خطوات يف حاِل  يف، أو الرتدد، ألنَّ الزحَف يف احَلرِب إىل الَعدو والتقَّ قرص السَّ
هبة)))، وذلك ِمن   الرَّ داِخلهمُ  عَب ويمُ الرُّ لقي يف قلبِه  عف، ويمُ همُ الضَّ َ َتومهُّ املمُكاَفَحِة َيكس 
))) أو قول  َضاِربمُ طانا إىل أعدائِنـا َفنمُ ها خمُ نا كـاَن َوصلمُ ت أسيافمُ َ قول الشاعر:وإذا َقرصمُ

الشاعر:

ـم َتلَحِق))) ـَ ها إذا ل َن بَِخطِونا      َيومًا وَنلحقمُ َنِصل السيوَف إذا َقرصمُ

أو من قوِل الشاعر)برشبن عبد الرمحن بن َكعب(:

طانا )4) وإذا السيوفمُ َقصـرَن أكملها َلنا      َحتَّى َتنــاَل هبا الَعدوَّ خمُ

َِكن املمُتلقي ِمن تصوِرها، وإدراِكها،  ٍة متمُ وهلذه االستعارة أثرها يف رسم صورٍة بيانيَّ
ِة  الفنية َتكَتِسب عنرَص األمِهيَّ إذ كلام كانت الصورةمُ أبسط اكتسَبت أمهيَتها »والصورة 

بَِقدِر ما َتَتميَّز بالوضوِح والبساطِة وباأللفِة »))).

وقد وردت يف هذا املعنى أشعاٌر كثريٌة ذكرها ابنمُ أيب احلديد يف رشحِه، ويف غرِي 
واحد من كتِب األدب))).

)))    نج البالغة ، ح)))( ،  ج)/0))-))).
)))  رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/))).

)))  نسب البيت إىل االخنس بن شهاب،  كام يف خزانة األدب،  ونسبه صاحب )األشباه والنظائر( إىل قيس بن 
اخلطيم.ينظر: خزانة األدب ، ج)/4).ينظر: األشباه والنظائر،  ج)/0)).ينظر: رشح ابن أيب احلديد،  
ت  أبو متام يف محاسته بصيغة )واِن َقرصمُ البحراين،  ج)/0)).وأورده  ابن ميثم  ج)/4)).ينظر: رشح 

نا(.ينظر: رشح احلامسة،  للتربيزي ،  ج)/488. أسيافمُمُ
)4) نسَبهمُ صاحبمُ )الكامل يف األدب( إىل كعِب بن مالك.ينظر: الكامل يف األدب ، ج)/4)).ينظر: رشح 
،   ولكن برواية:َنصل  التربيزي إىل )كعب بن مالك( أيضًا  ابن أيب احلديد ،  ج)/4))-))). ونسبه 

ـق رشح محاسة أيب متام ،  ج)/84. ـَ ــم َتلح ـَ دمًا فنلحقها إذا لــ ـرَن بخطِونا      قمُ مـُ يوف إذا َقصـ السمُ
محاسة أيب متام، رشح التربيزي ،  ج)/48.  (((

))) دراسات يف صور القرآن ،  ص:7.





َههمُ البِن عمه)عبد اهلل  ، ما جاء يف قولهيف كتاٍب وجَّ وِمّا َضّمنه بأسلوٍب ِكنائيٍّ
(، كام مرَّ يف موضٍع سابٍق يف هذا الباب))) َك َظهَر املَِجنِّ لبَت البِن عمِّ ابن عباس(: ) َقَ

يص . يم والَتشخمِ ب:القدرة َعىل الَتجسمِ

يف  مَتثَّلت  ٍة  ماديَّ جتّلياٍت  يف  وإبرازها  املعاين  استجالِء  يف  دورمها  واملَثِل  للشعِر 
جتسيِم ما َدقَّ وَخِفَي، وتشخيص اجلامدات غري احَليَّة ، فالشعر ساحٌة يتزاحم فيها هذان 
الفنان، وللمثل –أيضًا – » شأٌن ليس باخَلِفي يف إبراز َخبيَّاِت املعاين، ورفع األستار َعن 
ن والغائب كأنَّهمُ  م يف معرض املمَُتَيقِّ ق واملمَُتَوهَّ ريَك املمَُتَخيَّل يف صورِة املمَُحقِّ احَلقائِق حتى تمُ

شاَهد« )))، وهذا هو صميم فن التجسيم . ممُ

باجليل  اخَلفي  تشبيهمُ  ت)794(هي  الزركيش  عند  األمثال  رَضب  يف  والغايةمُ 
اهد بالغائِب)))، وبذلك تصور احلياة تصويرًا َدقيِقًا )4). والشَّ

تخيَّل وما هو واقع ،   ف العالقةمُ بني ما هو ممُ وبَِفنَّي التجسيِم والتشخيص َتَتكشَّ
َوٍر يمكن إدراكها،   التخيل ملا  ال يمُمِكن ختيله ،  ورسمِه بصمُ حينئذ تتوفر للمتلقي فرصةمُ
املتلقي،   تشدُّ  ٍة  توصيليَّ طاقٍة  بثِّ  عل  القدرةمُ  النهجي  للنص  كان  تقّدم  ما  وبفضِل 
وظيفٍة  ذو  بل  د،  رَّ ممُ مجاٍل  ذات  بالغية  قطعة  ليس  النّص-  فهو-  طويال،   وتستوقَفه 

تَقنة))). ممُ

أصالِب  يف  أقواٌم  هذا  َعسَكِرنا  يِف  َشِهَدنا  وَلَقد   ((  :ه قولمُ ذلك  من 

  ، والتبيني  البيان  ج)/4).ينظر:    ، األدب  خزانة  ج)/4))-))).ينظر:    ، احلديد  أيب  ابن  رشح      (((
ج)/)).

)))  ينظر: الباب الثاين ،  الفصل األول ،  ص :)7).
)))    تفسري الكشاف ،  ج)/)7. 

ينظر: الربهان يف علوم القرآن ،  ج)/488.ينظر: الصورة الفنية يف املثل القرآين ،  ص:))، )8.ينظر:   (4(
مفاهيم القرآن ،  ص:)4.

العربية وآداهبا،  اللغة  الكريطي،  ملة  املثنى(،  د. حاكم حبيب  بن  املجلة يف األمثال أليب عبيدة )معمر   (((
جامعةالكوفة، ع))(السنة االوىل، )00)م ،  ص:4).





َف  ظِّ ومُ لقد  اإليامنمُ (()))،   هِبِم  ،  ويقوى  مانمُ  الزَّ هِبِم  النساِء سريعف  جاِل وأرحاِم  الرِّ
بفنٍّ  هلا  قّدم    ، املمُتلقي  أمام  َترَتاءى  كة  َتحرِّ ممُ   ، ٍة  آدِميَّ بيهئٍة  الزمانمُ  وأمُخِرَج  التجسيممُ 
يف   ( أّنم  بقرينة  بعد  يمُوَلدوا  مل  هؤالء  أنصاَره  أنَّ  إذ  يكون  ما  باعتبار  عقيل  مازي 
من  النَّه  الزمان  إىل  وجدوَدهم  َنَسَب  وإّنام    ،  ) النساء  وأرحاِم    ، الرجال  أصالِب 
                                                                                                                                                : الشاعر  لقوِل  التَّضميني  التوظيفمُ  ودار  وجوِدِهم)))،   لقوابِِل  املمُعّدة  األسباب 

يبا ))) و      َوال َتلد النِّساءمُ َلهمُ رَضِ           وما َرَعَف الزمانمُ بمثِل َعمرمُ

يبدو أّن استعارَة املفردة )َيرَعف( حتمل داللَة الوالدة بقرينِة)َيرَعف هِبم (، ومل 
والذي    ، ،  وتدّفقها  الوالدات  كثرة هذا  منها    ، وبِه دالالٌت عديدة  م(  )َيرعفهمُ َيقل 
بكثرتِِه، وترادِفِه يف حاِل حصولِِه، كان  املمَُتعَارف عليه  الرعاف  الداللة فعل  عزز هذه 

التضمني بِمنِزلِة التَّصوير والتَّشكيل ملعنى خفي ودقيق .

رٍس جاِمٍح جيب اإلمساك بلجاِمِه ،  وردعِه َطَلبًا  ر لنا النفَس هبيئِة َفَ وكذلك صوَّ
للسالمة ،  واألمان يف وصيٍة له  لرشيح ابن هاينء: ))... واعلم أّنَك أن مَل ترَدع 

ر(()4).  َ ِب َمافَة َمكروٍه َسَمت بَك األهواءمُ إىل كثرٍي ِمَن الرضَّ نفَسك َعن كثرٍي ِمّا حتمُ

ر ،  والداّل عل ذلك التجسيم  ها إىل كثرٍي من الرضَّ إن مل تردعها َسمت بك أهواؤمُ
خَتيل  أبرِزها   لَعّل من    ، يل إىل دالالت  ،  والتي حتمُ نفَسك(  )َتردع  القول  للنفس هو 
ٍة ـ والتََّمكن ِمنه، وإاّل فسيقودنا  دَّ من َردِعِه ـ َمنعه بقوَّ النفس بصورِة َفَرٍس جامٍح البمُ
َتقَنع، فالتضمني  ت إىل قليٍل  دَّ بَتها وإذا رمُ ر، فالنَّفسمُ راِغَبًة إذا ما رغَّ ِمِن الرضَّ إىل كثرٍي 
ِيلمُ إىل َمعاٍن خارَجٍة عِن النَّهي من حيث البنية، وحارضة من  وما صاحبه ِمن جَتسيم حيمُ
َكة ،  وملّا كان سياق  تَحرِّ ٍة َتعود عليه بصورٍة ممُ حيث املعنى، وَتعود بِه إىل إشاراٍت دالَّ
نسِجمٍة، وتعالق  تكاِماًل يف تأديته للتوظيف، واملعنى يف بنيٍة ممُ النص وعِظيًا فقد جاء ممُ

ينظر: سلطة احلق ،  ص :)8).  (((
نج البالغة ،  خ)))( ،  ج)/9)-40.  (((

))) ينظر: رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/)9). 
)4)  ينظر: الباب األول ،  الفصل األول ،  ص :)7).





بدي لنا إعجاب  يمُ اإلبداع عند اإلمام مع ما ضّمنه عل مستوى التناص، وهذا ـ قد ـ 
اإلمامبام َضّمنه،  ويدل عل سعة معرفتِه، وحفِظه، وكثرة َمزونِه الشعري لثقافِة 
إىل احلركِة،  السكوِن  املعنى من  ليمُخِرج  بانزياٍح مجيٍل  مَلَّا جاَء  عرصِه، وبإعادِة صياَغتِه 

ٍة عالية .                  فارتقى به إىل أدبيٍة فنيَّ

م َعل َسَنٍن ،  وأنتمُم  نيا ماضيٌة بكمُ ومن خطبة له:))فاهلَل اهلَل ِعباَد اهلل فإن الدُّ
م عل  ا َقد جاءت بأرشاِطها ،  وأِزَفت بإفراِطها ،  ووقَفت بكمُ والساعةمُ يف َقَرٍن ،  وكأنَّ
نيا بأهِلها ،   ِلِها ،  وانرَصَمت الدُّ ا قد أرَشَقت بِزلزاهِلا ،  وأناَخت بَكالِكِ رِصا ِطها ؛ وكأنَّ

م من حضنِها فكاَنت كيوٍم مىض أو شهٍر انقىض ..(( ))) . وأخرَجتهمُ

يلتقي املتلقي برشيٍط تصويري اعتَمد َفنَّ التشبيه، واالستعارة، بعد متهيد كنائي 
وضحًا قرب الساعة  )وأنتمُم والساعَة يف َقَرن(، وقّدم لذلك كله حتذير ِعرب آلية التوكيد  ممُ

اللفظـي:)فاهلل اهلل عـباد اهلل (.       

ِزلزاهَلا،  األرضمُ  لِزلت  زمُ تعاىل:)إذا  قوله  عل  للنص  اعتامدًا  املتلقي  يلمح 
عّزز هذا الزعم وجود بعض املفردات،والبناء  وأخَرَجت األرضمُ أثقاهلـا()))، والذي يمُ

واملوسيقى، وتشابه الفاصلة .

ووصف    ، الثقيلة  الساعة  ألهواِل  ِكل  الَكال  لفظ  استعارة  يف  التجسيم  ومع 
 « يمُالئِم  ما  حة لوجوِد  رشِّ ممُ الناس)))،  واعَتربت  بتلك األهوال عل  اإلناخة هلجومها 
ا بوجوِد صيغِة اجلمع) َكال ِكِلها («،  زت دالالهتمُ املمُستعار منه » وهو) أناَخت( ، وَتعزَّ
باعتبار َتعّدد أهواهلا الثقيلة النازلة هبم«)4)ويعود بنا هذا التجسيممُ إىل قوِل امرئ القيس، 

شبِّهًا كثرة مهومه وقساوهتا:  ممُ

)))  نج البالغة ،  ك)))( ،  ج)/4))-))).
)))  املصدر السابق ،  خ))8)(، ج)/))).

)))  سورة الزلزلة /)-).   .
ينظر:رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/))).  (4(





وِم لَيبَتل  ممُ وَلهمُ                  َعيّل بأنواِع اهلمُ دمُ َوَليٍل َكموِج الَبحِر أرخى سمُ

لتمُ  لهمُ  ملّا  مَتّطى   بِِصلبِِه                             وأرَدَف أعجازًا وناَء بَكلَكِل ))). فقمُ

وجوٍد  من  تشكله  ملا  منه  إدراكًا  الناقة،  من  صورته   اإلمام استمد  وحيث 
ٍة يف َنَفِس الَعرب،   َملحوظ يف حياة العرب يف اجلاهلية واإلسالم، ومِلا هَلا من منزلٍة خاصَّ
املمُرَتكز عل  فنجد حضورها يف الشعر العريب حضورًا كبريًا)))، وبفضِل هذا التجسيم 
وسيلَة  فكان  الساعة،  أهوال  أثقال  َعَظَمِة  َمدى  ي  املمُتلقِّ يمُدِرك  وثقلها،  النَّاقه  صوِرة 

إيضاِح ألمر َخِفي دِقيق .                                                                              

يقي :                                                                                                                ثانمِيًا : السَتوى الوسمِ

د  يقوم النّص أحيانًا عل إبداعيِة التشكيِل املوسيقي الذي مَنحه مجاليًة وتأثريًا يمُعضِّ
ذلك  وتوضيح  الفني))).  األسلوب  عنارص  أحد  هو  املوسيقي  فالدور  ومعناه،  دالَلَته 
وٍر تستند إىل َحشٍد موسيقيٍّ يتناسب واملعنى، ويتواشج معه،  عند عرض املعاين يف صمُ
ٍة عند املمُبدع ، واملمُتلقي يدرك األثَر الداليل للمفردات  ٍة توليديَّ فتدل بذلك عل ابتكاريَّ
من خالل سامعه هلا، ومن ثم يدرك معنى النّص العام، إذ أنَّ وضَع احلرِف، أو الكلمِة 
َمتِها املوسيقى .                 أو اجلملِة عل نحٍو حمدود إنَّام يكون ملزايا وَمالمح فنية تأيت يف مقدَّ

عند النظر إىل  السياِق الداخيل)اللغوي( ندرك عالقَة الكلمة، أو الرتكيب من 
َنه  يمُضمِّ فيام  تغيريًا طفيفًا  يسبقها، من هنا نجد  بام  ، وعالقتها  النص  خالل موقعها يف 
ياق املمُوسيقي كام يف قوله:  ))... َفِلكلِّ أَجٍل ِكتاب، ولِكلِّ َغيَبٍة إياب،  ملناسبِة السِّ
املوسيقية  الفاصلة  اإلمام  اعتمد  م(()4)  قلوَبكمُ واحرضوه  م،  َربَّانيكمُ ِمن  فاستمعوه 

)))     املكان نفسه.
)))    ديوان امرئ القيس ،  ص:)4 .  

)))  لقد وصفها طرفة بن العبد يف معلقته يف أكثر من )8)( بيتًا.ينظر: رشح القصائد العرش، اخلطيب التربيزي،  
حتقيق فخر الدين قباوة،  منشورات دار اآلفاق اجلديدة،  ط)، بريوت، 979)،  ص :)0)-4)).

ينظر: يف النقد األديب،  د. شوقي ضيف،  دار املعارف،  ط)، 977)م ،  ص :98-89.  (4(





املسجوعة يف َنَسٍق موسيقي أذاب فيه ما ضّمنه ليصَبح جزءًاً من النص اليمكن رفعه، 
َمٍل  بجمُ أردفهام  َمسجوعتان،  توازَنتان  ممُ لتان  مجمُ إّياب(  َغيَبٍة  ِكتاب(و)لِكلِّ  أَجٍل  )لِكلِّ 
ؤثِّرًا يشد السامَع ويمُغريه باالستامع  ها بمُعدًا موسيقيًا ممُ تناِغَمٍة،  أضَفت مجيعمُ َمسجوَعٍة ممُ
سحِة، وبالتايل حيتاج املتلقي بمُرهة  إىل مزيد.واملدُّ يف )كتاٍب، إّياب( يمُوحي بالسعة، والفمُ
بارِشًا  من االنتظار ملا يمُفصح عن ذلك الكتاب، وما وراء ذلك اإلياب، مل يكن َتضمينًا ممُ
كام هو ظاهر- لقوِل عبيد بن األبرص:«وكلُّ ذي غيَبٍة َيؤوب »)))، وبذلك َتغريَّ املَعنى 
بتغرّي املَبنى، حديث الشاعر عن ذي الغيبة الذي سيؤوب ما عدا غائب املوت، وحديث 
ٌة لالستعداد  اإلمامعن كّل ذي غيبٍة، وأراد هبا غيبَة املوت، وحديثه هذا دعوٌة ِضمنيَّ
ا دعوٌة إلحضار القلوب َقبل أن َيتف داعي املوت.                                                                                                                                لتلك األوَبِة، إنَّ

ٍة  ترتيَبها يف حلَّ َضّمنه، وأعاد  ملا  القديمة  التجربَة  اسرَتَجع  َقد   وبذا يكون
د .                                                                                                                            َوحَّ جديدٍة َتَتالَءم مع البناء السياقي يف تركيٍب بِنائيٍّ ممُ

النَّاصِح  َمعِصيَة  َبعد فإنَّ  ا  إثر معركِة صفني:))أمَّ التحكيم  ويف خطبٍة قاهلا بعد 
م يف هذِه احلكومِة  كمُ نتمُ أَمرتمُ ب تمُوِرث احَلرَيَة، وتمُعِقب النَّدامَة وقد كمُ فيق العامِل املمَُجرِّ الشَّ
املمُخالِفني  إِباء  علَّ  فأَبيتمُم  أمٌر  لقصرٍي  يمُطاع  لوكان  رأيي  مزوَن  م  لكمُ وَنَخلتمُ  أمري،  
لو  بَِقدِحِه(())).  ندمُ  الزَّ َوضنَّ  بنصِحه  الناصحمُ  ارتاَب  َحّتى  صاة،  العمُ واملمُنابِذين  اجلفاة، 
السابقة،  بنَي األسجاع  ا  فاِصاًل موسيقيًّ ومثَّل  أمر تضمنٌي ظاهر)))،  لقصرٍي  يمُطاع  كان 
ًا  وِسيقيَّ والاّلحقة له نظرا ملا َمّهد لذلك، وما َيسَتتبَِعهمُ من َمعاٍن استدَعت َمَعها َتغيريًا ممُ
صاِحبًا لتغريُّ املعنى يف ِسياق الكالم ،  واملفردات)احَلَسة ،  النَّدامة(، )أمِري ،  َرأيي(،  ممُ
ط  صاة(، )نصحه ،  َقدَحه( ،  وتوسَّ فاة ،  عمُ ِلَيت بأخرى مثل )جمُ ها وتمُ تشاهبت أسجاعمُ
ل واسطًة صوتية بني  بني هذا الَتكّتل الَسجعي تضمنٌي) لو كان يمُطاع لقصرٍي أمر( ،  فشكَّ
تَجانِسة،  فاحَلسة والنَّدامة  املتجانسات الصوتية التي انتظمت ِوفَق تشكيالٍت معنوية ممُ

نج البالغة ،  خ)04)( ،  ج)/08).  (((
.   ديوان عبيد بن األبرص،  ص : )). ـٍة َيمُؤوب   وغائِبمُ املَوِت ال َيؤوبمُ ـَ لُّ ذي َغيبـ )))  وكمُ

)))  نج البالغة، خ)4)( ،  ج)/)8.





حتققًا ألّن القوم مل يطيعوه وهو الناصح املشفق، والعامل املجرب .

وبعد أن قّدم هلم َمنخوَل رأيه ـ وهي استعارة للفظ )النخل( الستخالِص أَسدِّ 
آرائِِه،  وأجودها هلم )))ـ وَعَصوه،  وسيكون مصريهم كمصري أصحاب َقِصري حني مل 

يأخذوا بنصحه .

كّنّىعن حالِه مع قومِه بحاِل قصري ـ َمورد الشاهد ـ لَتشابه جتربتِه  مع 
تِه املعروفة حني َنَصح قوَمه ،  فلم يأخذوا بنصحِه ،  حتى دفعوا ثمَن  جتربة قصري بِقصَّ
ل اإلماممُ  ـــم)))، والتي أصبحت َمثاًل فيام بعد ،  وبتضمني هذا املََثل مَحَّ مـُ َمعِصيته حياهت

كثَّفة . غًة إشارّيًة ،  َرمزّيًة ممُ النصَّ لمُ

صاة( ندرك نوعًا من  فاة (، و)املمُنابِذين العمُ وتعاقب الصفات للقوم)املمُخالِفني اجلمُ
سحًة من الذمِّ الرصيح هلم . أنواع التوكيد ، وممُ

ندمُ بَِقدحِه ( ،  َمَثٌل يمُرَضب ملن يبخل بفوائِدِه إذا مل جيد هلا  ه  : )ضنَّ الزِّ وقولمُ
ئ  طِّ ِغّش ،  أو خمُ م ،  واستمُ ها ،  أومل يتمكن من إفاَدهِتا ،  فإن املمُشري إذا اهتُّ قاباًل عارفًا بحقِّ
الفتِِه  يف رأيِه ،  رّبام ال َينقدح له بعد ذلك رأي صالٌح حِلكم الغضِب عليه من جهة  ممُ
وَعدم قبول رأيِِه)))،  فالتضمني هنا ليس بكاشٍف للمعنى فقط بَِقدر ما هو كاشٌف حلزِن 

ز الّلغة االشارّيَة ،  والرمزّيَة املمُكثَّفة. َعزِّ اإلمام ، ولوَعتِه ،  وهذا ما يمُ

  ، ةمُ ةمُ وال الَدنِيَّ تواِزَنَتني قال  : )) املَنِيَّ لَتني ممُ وبتناسٍق موسيقٍي آخر ورد يف مجمُ
والتَقّلل وال الَتوّسل(()4)،  وأضفى اّلتشديدمُ يف املفردات: ) املنّية ،  َدنّية ،  َتقّلل ،  َتَوّسل  
ٍع  بِتتابمُ التناسق ،  فَنتَج عن ذلك كله إيقاعًا عذبًا  ،  تشكل  َرفِد ذلك  يمُسِهم يف  إيقاعا 
وِحيان بَثبات حقيقتِهام،  وحتِمالن أمَرين  لتان اسميَّتان تمُ تَِّصٍل لألصوات املمُنَسِجَمة. مجمُ ممُ

)))  ينظر: رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/)7)
)))  ينظر: رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/)7).

ينظر: الباب الثاين،  الفصل األول ،  ص :)8)  (((
رشح ابن ميثم البحراين ،  ج)/74).  (4(





العاِر،)))،  عل  املوَت  اختار  أي:   ، )العار(  الّدنّية  من  )املوت(خريمُ   : فاملَنّية  تقابِلني  ممُ
الِكرام خيتارون  الدنيا ،  وكثرٌي من  رَتكب يف َطَلب  تمُ و)الَدنّية(هي اخَلسيَسة من األمِر 

املوَت عل ذلك))).  

الناتج عن تضمني  الصويت  التجانس  توليف هذا  باِرزًا يف  ى اجلناسمُ دورًا  وأدَّ
قول) أوس بن حارث( والذي سار َمَثاًل بنَي الناس)))، وبذلك أدخَل التجربَة القديمَة 
الئٍِم هلا،  إذ أّن وضَع احلرف ،  أو الكلمة ،  أو اجلملة  للَمَثِل،  وأعاد تشكيَلها يف سياٍق ممُ
ها ياملوسيقى                                                                                                                                      َمتِّ قدِّ عل نحٍو ما ،  إنَّام يكون مِلَلَمٍح َفّني تأيت يف ممُ

    

 

))( نج البالغة ،  خ))9)(، ج)/48).
))(   ينظر: ممع األمثال ، ج)/)0).

))(  ينظر: رشح ابن ميثم البحراين ، ج)/7)).
)4( ينظر: مجهرة األمثال ، ج)/)))، وممع األمثال ، ج)/)0). وَنَسَبهمُ صاحب األغاين إىل )هانئ ابن أيب 
مهرة يف َموضٍع  ضًا يوم )ذي قار(، كام َنسَبهمُ إليه  صاحبمُ اجلَّ رِّ َ مسعود(، أو إىل)هانئ بن قبيصة الشيباين(، حممُ
آخر من كتابه. ينظر: األغاين ، ج4)/ 8). ينظر: مجهرة األمثال ، ج)/ 7). وَنَسَب صاحبمُ مجهرِة خطب 

ريد بن َزيد(، يِف َوِصّيٍة له لَبنِيه. ينظر: مجهرة خطب العرب ، ج)/))). العرب هذا القوَل إىل )دمُ





الَفصُل الَثاِلث 

صاِئُص التخَضِمني  خخَ

اللمِيَّة. ل:اخَلصائمِصمُ الدَّ  البَحثمُ األوَّ

َية. :اخَلَصائمِصمُ الَفنِّ  البَحثمُ الثَّانمِ









َمدَخل :

ياهِتا،  سمَّ دت يف ممُ     مّتيز التضمنيمُ بخصائص َعديَدة ،  َتنّوعت يف مزاياها وَتعدَّ
اللّية(  َعت بينهام ،  ومها ،  )اخَلصائِص الدَّ َيني بارزين ،  وَتوزَّ َسمَّ غري أّنا َبرزت يف ممُ
ه التي َتدلُّ عليه ،  وتشري إليه،  قد  ه ،  وشواهدمُ و)اخَلصائِص الَفنيَّة( ،  ولكّل منهام أقساممُ
شرتَكة لكنَّها تنصهرمُ أخريًا يف َبوَتَقِة التضمني،   تشرتك – يف كثرٍي من األحيان – يف قواسم ممُ

راِفقه. ٍة فّنية تمُ سواء أكانت أشعارًا أم أمثااًل ،  فتمُظهر لنا َنّصًا ذا داللٍة ،  ومجاليَّ

ِخّصيصٌة  فيه  َتطغى  قد  النهجي  النصَّ  أّن  بِدء  بادئ ذي  ّد من االعرتاف  بمُ وال 
نها تبقى ليَست الوحيدة الفاعلة يف ساَحتِه ،  وقد  دالليةمُ ،  أو فّنيٌة ما عند التضمني لكَّ

يــزة))). َبرهن النصُّ النَّهجي َعن جداراٍت أسلوبية ممُ

والتضمني جيعل للنّص احلاِضن له املقدرة عل َمنح املمُتلقي قراءًة َجديدة ،  فيمُفيض 
نهمُ ِمن َسرِب َغوره ،  وإن كاَن األمرمُ حيتاج إىل  َكِّ ٍة متمُ ياٍت مَجاليَّ ٍة ،  وجَتلَّ به إىل فضاءاٍت دالليَّ

يشٍء من التدقيق واِعامل الفكر.

عًا بني داليل وَفّني كسابقِه يف االقتباِس  وزَّ  إنَّ التوزيَع اخلصائص للتضمني َظلَّ ممُ
هذين  حول  الفصلمُ  َسيدور  لذلك    ، التوزيع  هذا  نحو  ضاِغطٍة  َمنَهِجيٍَّة  ضوِء  يف 

املحورين.  

ة بِه رغم اَنه  تكاِمال يف تأدَيتِِه الوظيفيَة اخلاصَّ وَلد ممُ )))  يرى عزيز السيد جاسم أنَّ النصَّ عند اإلمام« يمُ
ٍة » .سلطة احلق، ص:)8) . رَبِهن – يف حاالتثانية – َعن َجداراٍت أسلوبيَّ يمُ





الليَّة ل :  اخَلصائصمُ الدَّ      البَحثمُ األوَّ

ومّتثلت يف مجلٍة من اخَلصائِص التي َتَتعلق باجلانِب الداليل وعطاءاتِِه، وهي: 

ي َو أشكالمِه . ع أسَاليمِبمِ الَتضممِ اليلمِ بمَِتنوِّ اًل :التنوعمُ  الدَّ     أوَّ

ذلك  يف  وَسيَّان  وأشكالِه  أساليبِِه  ع  لَتَنوِّ َتَبعًا  للتضمني  الداليل  العطاِء  ع  َيَتنوَّ
ه من َتنوعات كثريٍة،  َلعّل من أبرز َمصاديِقها  َتضمني الشعر أو املََثِل،  وَيتأّتى ذلك كلمُ

ما ييل :

ينه . ع أسالمِيب َتضممِ عر بَتنوِّ ع َداللة الشِّ أ- َتنوُّ

ٍة  دالليَّ ٍة  مطلبِيَّ ِوفق  عل  الشعري  الّتضمنِي  من  أنواٍع  اإلمامإىل  عمد  لقد 
بّد من وجود  كاِماًل أخرى، وال  بيتًا  أو  تارًة  بيٍت  ن شطرًا من  يمَُضمِّ نراه  إذ  َمقصودة، 
َدواٍع اسَتدَعت استحضار هذا النوع من التضمني دون ِسواه، ويتبني هذا يف َتَتبع داللَة 

كل نوع منها، والوقوف عندها والنظر إليها واملقارنة بينها، وهي : 

ه يف النَّص . يمُ اجلمِزئي للشعرمِ َو َداللتمُ 1-الَتضممِ

دون  بيٍت  من  لشطٍر  التضمني  من  النوع  هذا  َيتمُم  أن  بمكاٍن  املَعقول  مَن  ليَس 
كتاٍب  أبياٍت يف  ثالثِة  من  أشطاٍر  ثالثَة  ن  َضمَّ كالـذي َحصل حني    ، ة  وَّ َمرجمُ ٍة  َقصِديَّ
ها  داللتمُ عت  َتنوَّ تضميناٌت  سفيـان)))،   أبـي  بن  معاوية  إىل  َجوابـًا  بِه  َبعث    له 

بهة والتَّهديد(عل التوايل ِوفَق السياق الذي ورد فيه كلٌّ منـها . بنَي)التَّوبيِخ وَدفع الشُّ

فًا يف مورِد بيانِه أنَّ األمر ال يتعلق بَك – يا  وظَّ ل ممُ جاء تضمينمُهالشطر األوَّ
ها(())). معاوية – ))فتِلَك َشكاٌة ظاِهٌر عنَك عارمُ

)))   نج البالغة، ك)8)(، ج)/7)-9).
جاء  التضمني  أّن  رشحه  يف  التسرتي  )))-))).ويرى   : ص   ، األول  الفصل   ، الثاين  :الباب  ينظر    (((

لالحتجاج أو الدفاع .ينظر:هبج الصباغة،  التسرتي، ج))/0)) . 





ملثِل هذا  د  َمهَّ ح(يف سياٍق  املمَُتَنصِّ ةمُ  الظنَّ َيستفيدمُ  الثاين)وَقد  وتضمينهللشطر 
، ودفع الشبه التي أوردها معاويةمُ يف كتابه . الردِّ

ل(ال خَيفى ما فيه من هتديٍد ووعيٍد  والشطرمُ الثالث)لبِّث َقلياًل َيلَحق اهَليجا مَحَ
ظاِهَرين دوَن احلاجِة إىل الرجوِع لسياقه الذي ورد فيه .

داللٍة  إىل  وِصاًل  ممُ الشطري  التضمنَي  نرى  حني  مَتامًا  ذلك  من  العكِس  وعل 
بالتضافر مع ما جاوره من السياق، كام يف َتضمينِه شطٍر المرئ القيس:)َوَدع َعنَك َنبًا 

ـٍِق))). ِصيَح يف َحَجراتِِه(كام َمرَّ يف موضٍع ساب

م أنَّهإنام يأيت بمثِل هذا التضمني يف كتبِِه – يف األغلب – أواًل،  يَتوضح ِمّا َتقدَّ
عِربًا عن سخِطِه يف توبيخ، أو هتديد، أو َتربم ثالِثًا، ويف حديثِه  ِه ثانيًا، وممُ ويف ماطبة عدوِّ
زة للشطر، للوصول إىل  الَلِة املمُركَّ مع أعدائِه عند التوبيخ والتهديد كأنهَيكتفي بالدَّ

ما َيبتِغيه من معاٍن بأوجِز صورٍة، وأقلِّ قدٍر من الكلامت.

فالزجر  أتباعِه  أو  أنصارِه،  ِمن  ِب  حيمُ َمن  َمع  َحديثًا  يكن  مل  األعم  األغلِب  يف 
والتهديد والوعيد َتقرعمُ القلوَب واألجساَد قبل أن َتقرع األسامع .

ه يِف َدالَلِة النَّص . عِري الكاٍمل َو أَثرمُ َتضِمنيمُ الَبيِت ألشِّ

مواضع  يف  النَّهجي  النصِّ  يف  الشعري  للبيت  الكامل  املبارش  التضمنيمُ  ورَد 
َقٍة)))، وإذا كان تضمني األشطار قد ورد يف أغلبِه يف كتب اإلمامفإن تضمنَي  تَفرِّ ممُ
همُ يف خطبِه، وبذلك خيتلف الدافعمُ النفيس والداليل هلا ، من ذلك ما  البيت جاء أكثرمُ

ن قوَل األعشى :             جاء يف خطبتِه)الَشقَشِقيَّة(حيث َضمَّ

ينظر:الباب الثاين، الفصل األول ،  ص:)8).  (((
طبِِه،  خمُ بعِض  يف  َورَدت  وقد  ا،  بيانمُ م  َتقدَّ السباٍب  التضمني  دائرِة  يف  الشعري  االستشهادمُ  َيدخل  مل    (((

قٍةِمِن النَّهج.ينظر:الباب الثاين، الفصل األول،  ص:))) . تفرَّ وكتبِِهيف أماكَن ممُ





ـِـــِر ))) وِرها     وَيوممُ َحّياَن أخي جابـ َشّتاَن ما َيوَمي َعل كمُ

ملَّا وجده  الشاعر  لقوِل  التي أسقَطها يف تضمينه  ًا عن َشكواه  عربِّ ممُ به  وقد جاء 
، واختالف احلال يف كل. قاَرَنِة بني خالَفتِه وخالفة َمن َسَبَقهمُ ناِسبًا للممُ ممُ

ن بيتًا آخر حني تواَترت عليه األخبارمُ باستيالِء أصحاب  وهكذا األمرمُ حني َضمَّ
معاوية عل اليمن، وهو قول الشاعر :

َلعمرمُ أبيَك اخَلرِي ياَعمرومُ إنَّني     َعل َورَضٍ ِمن ذا اإلناِء َقليِل )))

التعبري، والتضمني حتَّى  َعربِّ به َعن حزنه يف سياٍق داعٍم ملثِل هذا  ليمُ لقد أورده 
َيصلمُ بنا أخريًا إىل التمنِّي ، فيستحرض بيتًا آخر هو:

ـممُ      َفواِرسمُ ِمثلمُ أرِمَيِة احَلِميـِم ))) نالَِك لو َدَعوَت ،  أتاَك ِمنهمُ همُ

كوى،  الشَّ َمورِد  فقط ويف  اخَلطب  َتضميناٍت ألبياٍت يف  إزاء  نفَسه  املتلقي  جيد 
َمنِّي، واحِلزن، يف كالٍم مَع األصحاِب واألنصاِر . والتَّ

َتَبعًا الختالف  وعند املقاَرنِة بني النوعني يربز التفاوتمُ الداليل يف سياق املقال 
قتىض احلال ،  وكالمها ال خيرج عن حموريه النصوص الداللية التي استضاَفتها ،  إذ مل  ممُ

تكن بِمعَزٍل عنها يف كال النوعني .

يف    اإلمام  َذوِق  عن  َيكشفمُ  الشعرية  التضمينات  ِعرَب  النهجي  النصَّ  إنَّ 
وقبل  األشعار،   بمعاين  الدقيقة  َمعرفتِه  عن  كشفت  ا  إنَّ كام    ، العريب  الشعر  اختياِر 
إّنهمُ تعبرٌي عن إخفاِء كلِّ    ، ،  وأمله  ،  ولوعته  فِصحًا عن حزنه  ممُ هذا وذاك كان 
سَتِمرًا يف نصوصه ،  فكأنَّام اإلخفاء  ذلك،  وإفصاحًا لألمل ،  وما زال ذلك كّله ممُ

نج البالغة، خ))(، ج)/)).  (((
نج البالغة، خ)4)(، ج)/0) .  (((
نج البالغة، خ)4)(، ج)/)) .  (((





التي  املعاين  مع  مَتاما  تواِفَقًة  ممُ التضمينية  اإلحاالتمُ  وكانت    ، تالِزمان  ممُ واإلفصاح 
ة. وَّ أرادهايف كالمِه فأعَطت الداللَة املَطلوبَة ،  واملَرجمُ

يني و أَثَرهمُ يف َدالَلةمِ النَّص . م الَتضممِ اكمُ  ثانيًا : الرتَّ

من  وهو  واحٍد،  نصٍّ  يف  عديدة  تضمينات  تواجد  التضميني  بالرتاكم  ونقصد 
األساليب الفاِعلة يف األثر الداليل ،  ويأيت هذا احلشدمُ التضميني يف النّص بغية َشحِن 

ًة شديدة التكثيف .  يَّ املوقف والتأثري يف املمَُتلقي،  فيغدو صيغًة َنصِّ

ويصبح    ، التضمينات  بِتعدد  املمُتعدد  التأويل  باحِة  عل  النّص  ينفتح  وعندها 
فاعاًل بمقدار فاعلية تسخريها ،  أو مقرتباهتا أو بام تمُوحي بِه من دالالت .

إحدى  يف  لنا  يتَِّضح  كام  واِحدًة  فعًة  دمُ كثريٍة  تضمينات  كالمهمع  تداخل 
ما،   داللٍة  إىل  املمَُتلقي  يمُوِصل  لكي  داليل،  َدفٍق  إىل  إلحساِسِهباحلاجة  خطبه)))، 
ِمّا َحدث،  َبَرِمِه،  وغضبِه  ِة  يتفاعل مع احَلَدث، وَجساَمتِه)))، وللتعبري عن ِشدَّ فَيدَعهمُ 
أنِت هتب  إاّل  أقبِضها وأبسطها، إن مل َتكوين  الكوفة  إاّل  بالنفي والرشط:)ما هَي  فبدأ 

(، ثم استحرض قول الشاعر: ِك َفقبََّحك اهللمُ أعاصريمُ

َلعمرمُ أبيَك اخَلري يا َعمرومُ إنَّني        َعل َورَضٍ ِمن ذا اإلناء َقليِل )))  

:)إّنني َعل َورَضٍ ِمن ذا اإلناِء َقليِل(واِفيًا يف  لقد عرّب به َعامَّ هو فيه فجاء التضمنيمُ
همُ مع هذا احلشد التضميني ، ويلحظ فيه  التعبرِي عن ذلك،  واإلشارة إليه ،  تداخل نصُّ
تراكم تنايّص بحيث َسَمح لتداخِل النصوص واخلروج هبا إىل داللٍة َجديدٍة َمقصودٍة .

بعد استعراضٍه ملا َحلَّ من َعَبث جنود معاوية، وَفتك)بس بن أيب أرطاة(استحرض 

نج البالغة، خ)4)(، ج)/9)-)) .  (((
تواترت األخبارمُ باستيالء جند معاوية بقيادة)بس بن أيب ارطاة(عل اليمن، وَطرِد عامِلها والَعَبِث بأمنِها   (((

ينظر:الباب الثاين، الفصل األول،  ص:))).
نج البالغة، خ)4)(، ج)/0) .  (((





ًا َعاّم َيَتمناه بعد تقاعِس أنصارِه فقال:)أما واهلل لوَددتمُ أنَّ يل  اًم،  ومَعربِّ َتمِّ َتضمينا آخر ممُ
بِكم ألَف فارس ِمن َبني َفرس بن غنم: 

ممُ          فوارسمُ مثــل أرِمَيِة احَلِميــِم ))) نالَِك، لو َدَعوَت، أتاَك ِمنهمُ همُ

كّل من التضمينات يعطي مساحًة دالليَّة معينه، فتلتحم أخريا يف فضاِء النص.

وحني أرادأن َيبعَث بجواب عل كتاب َبعَث به معاوية إليه، أورَد حشدا من 
دِه إىل النِّضاِل، َلَقد َحنَّ قدٌح ليس ِمنها،  َسدِّ التضمينات، )كناقِل التَّمِر إىل َهَجر، داعي ممُ
 ، حمُ املمَُتَنصِّ ةمُ  نَّ الظِّ َيستفيد  له ، وقد  َملوٍم ال ذنَب  ها، َفربَّ  وتلك ِشكاٌة ظاهٌر عنَك عارمُ
ل()))، وهذه كلها تضمينات انتثرت بني سطور الكتاب لكي  َلبِّث َقلياًل َيلحق اهَليجا مَحَ
هلا يف  الداليل  املَقصدمُ  َتَبنيَّ  ما  وبعد  معاوية،  به  مه  اهتَّ ما  دفع  رغَبتِهيف  تمُفِصح عن 
َتوالِيها  أّدى  إذ  احلاشد،  االستحضار  هذا  وراء  الدافع  هنا  يتوضح  سابقة)))،  مواضع 
يه أمام إطالَلٍة نابَِضٍة  تَلقِّ كة استطاع اإلمام هبا أن جيعل ممُ تَحرِّ دة ممُ َتَعدَّ إىل بروِز َدالالٍت ممُ

َور . تزخر باألخيَِلة، والصُّ

آيات  مَخس  باستحضار  مَتثَّلت   ، االقتباسات  بعضمُ  التضمينات  هذه  وجاور 
من  بالكثري  وشاة  ممُ كلوَحٍة  فأصبح   ،(4(كتابه ثنايا  بني  عه  وزَّ بارشًا  ممُ استحضارًا 

االستحضارات التَّضمينية واالقتباسية ِمّا َجَعله َيزَخر باإلحاالت الدالة املمَُكثَّفة.

ٍة منه لولده احلسنيف مواضع  وتراءى مثل هذا احلشد للتضمينات يف وِصيَّ
رقمُ ِرفقًا، رّبام كان الدواءمُ داًء  رقًا كان اخلمُ فقمُ خمُ عديدة مثل قوله:))... إذا كاَن الرِّ
ا  ، وإّياَك واتِّكاَلَك عل املمُنى فإنَّ بَّام َنصَح غري الناصح وَغشَّ املمُسَتنَصحمُ والداءمُ دواًء، ورمُ
رَصَة َقبل  بت ما وَعَظك، باِدر الفمُ َبضائِعمُ املَوتى، والَعقلمُ ِحفظمُ الَتجاِرب، وخريمُ ما َجرَّ

املصدر السابق، ج)/)) .  (((
نج البالغة، ك)8)(، ج)/4)-40 .  (((

ينظر:الباب الثاين،  الفصل األول،  ص:)))،  والفصل الثاين ،  ص ، 77) .  (((
سورة األنفال/)7، آل عمران/8)، األحزاب/8)، هود/88، هود/)8، عل التوايل .  (4(





الَفساد إضاعةمُ  يمُِصيب، وال كلُّ غائٍِب َيؤوب، وِمَن  ليَس كلُّ طالٍب  ة،  صَّ أن تكون غمُ
بَّ  اطر، ورمُ َر لَك، التاجرمُ ممُ دِّ اد وَمفسدِة املَعاد، ولكلِّ أمر عاقبٌة، َسوف يأتِيَك ما قمُ الزَّ
عنٍي َمهني، وال يف َصديٍق َظنني، ساِهل الَدهَر ما َذلَّ  َيسرٍي أنَمى ِمن َكثري، وال َخرَي يف ممُ

همُ ..(())).  عودمُ قمُ

اح النَّهِج  َل رشمُ وهذا الكالم » قد اشتمل عل أمثاٍل كثريٍة َحكيَمٍة »)))، وقد فصَّ
َموارد تِلك التضمينات)))يف هذا املقطع، والوصية عمومًا)4).

الرصف من األمثاِل يف كالِم اإلمام  الذي استدعى ذلك  قتىض احلال هو  ممُ إنَّ 
ِعاِظ هِبا . للوصول إىل َنتائج جتارب السابقني فَيضعها أمام ولده لالتِّ

مكثف  داليل  فيض  عن  املقصود  التضميني  الرتاكم  هذا  أفصح  لقد 
حاولاستنزاله يف ما قّل ودّل من األلفاظ . 

همُ يفمِ النَّص . اليلمِ للَتضمي وأَثرمُ ثالثًا : الَتكثمِيفمُ الدَّ

َيستدِعي بضع  ثف، عندما  املمُكَّ الداللة  التضمني حضور  ونشهد من خصائِص 
َكلامٍت متنح النصَّ معنًى كبريًا ملا َتكَتنَِزه من معاٍن كثرية.

إنَّ الطابَع االختزايل املمُكثف للشعر واملََثل ساعد يف تعزيز هذا التكثيف الداليل، 
ال ِسيَّام حني يكونا حاملني لإلحياء واإلشارة عند ارتباطهام بقصٍة ما تمُوحي بذلك .

َينفتِحان عل مساحاٍت واسعٍة من  إّن شّدة االختزال يف الشعر وامَلَثل جعلتهام 
ام . مُ التأويل تتَّسع يف الداللة كلام ضاقت عباراهتمُ

نج البالغة، ك)))(، ج)/8)-9) .  (((
رشح ابن ايب احلديد،  ج))/)7 .  (((

ينظر:املصدر السابق ،  ج))/)7 -)8 .  (((
قبَل  فيق  الرَّ َعن  و))َسل  أصاب((،  َرمى  َمن  ل  كمُ و))ليَس  الم((،  الظَّ َيسفر  َويدًا  رمُ  ((: قوله  مثل   (4(

الَطريق((.ينظر:نج البالغة، ج)/))، )) .





النصوَص تستهدف االقتصار واالختصار يف  يصة نرى  اخِلصِّ ومن خالل هذه 
َور . صياغِة املعاين، ورسم الصمُ

ة)َقوم َسبأ( وتفرقهم يف البالد َبعد تداعي َسّد َمأرب يف  من ذلك إشارتِه إىل ِقصَّ
ٍة وقعت يف تضمني)أيادي سبأ(يف قولِه ألصحابه:))وأحّثكم عل جهاِد أهِل  إشارٍة دالَّ

قني أيادي سبأ(())). َتَفرِّ الَغي فام آيِت عل آخِر الَقول َحتَّى أراكم ممُ

َمعروفٍة،  قّصة  من  يمُصاِحَبه  بام  اقرِتانًا  قني  تفرِّ للممُ يمُرَضب  سبأ(َمَثٌل  و)أيادي 
َتكثيفي والتكثيف وان كان  التضمينية ذا طابع اختزايل  ِة  النصُّ بفعل اإلشاريَّ فأصبح 

إجيازًا يف اللفِظ إاّل انَّه يقود إىل ِغنى املَعنى .

ِرَف ِمن أمرِه مع قومِه  أملََح إىل معنًى كبري يف اإلشارة إىل)َقِصري(وما عمُ أو حني 
م َمزوَن  حني أمَرهم فلم يطيعوه، وما َحلَّ هبم بعد ذلك، فقال:))... وَنحلتمُ َلكمُ
َمعروَفٍة، ومَلحة تدّل عل  ٍة  ٍة إىل ِقصَّ دالَّ أمٌر(()))، يف إشارٍة  لَِقِصرِي  يمُطاع  َكان  رأيي، لو 

معناها .

اء الَكي(()))، حني َختم به كتابًا بعثه جوابًا ملن  أو كام يف تضمينِِه للَمَثل))آِخر الدَّ
سألهمُ ِعقاَب من أجَلب عل عثامن َبعدما بمُويِع .

َتزَخرمُ  النصوَص  َجَعلت  التي  التَّضمينات  تِلك  يف  الداللية  الكثافة  متثَّلت  لقد 
،  وخلصتها اإلشارةمُ بكلامٍت دااّلٍت ال حتتاج سوى  اللية التي َصَنعها التلميحمُ َؤر الدَّ بالبمُ

وقفة قصرية لنرى قصَد اإلماموغاَيَته. 

ذهن  يف  َمركوَزة  ملعاٍن  مفاتيَح  النصوَص  مَتنح  والتلميحات  اإلشارات  وهذه 
َغدت  حتَّى  واإلرشاد،  للَنصِح  املمَُوَظفة  األمثال  يف  الداليل  التكثيف  ومتثل  ي،  املمَُتَلقِّ

نج البالغة، خ))9(، ج)/88) .  (((
املصدر السابق، خ)4)(، ج)/)8 .  (((

املصدر السابق، خ)4))(، ج)/99 .  (((





َدِة املعاين . َتَعدَّ النصوص كفضاءاٍت ممُ

النص  يف  بدالالهتا  تقذف  حاِدَثٍة  أو  ِقّصة  استدعاِء  عل  تقوم  هنا  والنصوص 
فيغدو ِحزمة من املعاين الدائرة يف َفَلك املَعنى العام للنص .

عر يف النص النهجي، ومن مصاديق ذلك  مل يقترص التكثيفمُ عل املََثل دون الشِّ
َبثَّهاكإشارات  التي  تِلك  يف  ِسيَّام  ال  نامذج،  من  َمّر  كام  عديدة  ألشعاٍر  تضمينه 
الناس  بنَي  كأمثاٍل  ت  وانَترَشَ ذاَعت  التي  الشعرية  املعاين  عن  ة،  َعربِّ ممُ وملحاٍت  داّلٍة، 
وأماَنَة  َحِرب،  َقد  والَعدوَّ  َكِلب،  َقد  َك  َعمِّ ابِن  عل  ماَن  الزَّ رأيَت  كقوله:))فّلام 
  ، املَِجّن  َظهر  َك  َعمِّ البِن  َقَلبَت  وَشَغَرت  َفَنَكت  قد  األّمة  وهذه  َخِزَيت،  َقد  النَّاِس 

َففاَرقَتهمُ مَع املمُفاِرِقني(())). 

ٍل  مجمُ يف   – الواو  العطف  حرف  بداللِة   – َسويَّة  وَتتاَبَعت  األحداثمُ  ترادفت 
َورًا للزمان الذي َكِلب والَعدو الذي َحِرب يف زماٍن َخرَبت فيه  ِموصوَلٍة، رَسَمت صمُ
ه، من الَكَلِب  أمانةمُ الناس، لَِنَصَل إىل أملِ اإلماممن هذه اخليانة التي َحَوت ذلك كلَّ
واحِلراَبِة والَفَنك والَتَفّرق )))، واخللو من اخلري )))،  نحسُّ ِحينئٍِذ بحرقِة احَلدث يف قلِب 

. اإلمام

ِهَد ِفيِه)4)،  الِف ما عمُ َك َظهَر املَِجّن(َمَثٌل يمُرَضب مِلَن خيمُ وقوله:)َقَلبَت البِن َعمِّ
سَتَمدة  َتزلة ممُ وحَيِمل بنَي َطّياتِه داللًة بفعل اإلحالة إىل ما َيسَتتبَِعهمُ من ِظالل معنوية ممُ
بارشٍة،  ِمن اجلوِّ العام للنص والسياق الذي جاء فيه َفعربَّ عن واقٍع َمرير بِصورٍة غري ممُ

ياق الذي َوَرَد فيه التضمني . َنسَتشعرها ِمن السِّ

نج البالغة،  ك))4(، ج)/)7 .  (((
شغرت األمة: تفرقت .ينظر:رشح ابن ميثم البحراين، ج)/409 .  (((

ةمُ : َخَلت ِمَن اخَلري » .رشح ابن ايب احلديد، ج))/))) . ويرى ابنمُ ايب احلديد يف رشحِه: » َشَغرت األمَّ  (((
نج البالغة، ج)/)7 .ينظر:الباب الثاين،  الفصل األول ،  ص:)7)   .  (4(





ي بمَِتغريرّ َمواقمِعهمِ يفمِ النَّص . رابمِمِعَاَ : َتَغريُّ َدالَلة الَتضممِ

اللِة وَتَغرّيها وظيفة هاّمة من وظائِف الكلامت، َبل هي َهدٌف رئيٌس  الدَّ َتعّدد 
أليِّ نشاٍط لغوي))) .

كانت  وإذا  مواقِعها،  بتَغريِّ  معانيهمُ  َتَتغرّي   ،(((« متتابِعة  ٍل  َ مجمُ  « َعن  عبارٌة  النصُّ 
يفتحمُ  النص  بنية  التغيري يف مواقِعها يف  النص، فإن  تلتزم معانيها املعجمية يف  الكلامت 

فَهم من خالل السياق . املجاَل أمام احتامالٍت داللّيٍة َجديدة – قد – تمُ

وتغري مواقع التضمينات يف سياق نصوص النهج قادر عل تنويع العطاء الداليل 
فنراه يف   ،التضمني يف كالم اإلمام فيها، وأصبحت متثل خصيصة من خصائص 

اثناء النص تارة )))*،  وأخرى يف نايته خيتم هبا نصوصه. 

ي الواقمِع يف اثناء النَّص . أ- َداللةمُ الَتضممِ

ر هذا النوع من التَّضمني يف خطب اإلمام، أو كتبِه ليكوَن ِجزءًا ال َيَتجّزأ من  َكثمُ
كَتمل البناء واملعنى عند رفعِه من النص . رَسد النّص وبنَيتِه، إذ يبقى النصُّ غري ممُ

لقد استطاعأن يمُوِجد عالقًة وثيقًة بني ما َضّمنه والنصوص التي استضافت 
كإشاراٍت  نة  املمَُضمَّ املعاين  فتتحرك  التضمني،  ِعرب  يتداخالن  حني  التضمينات  تلك 
كاِشَفٍة عن املعنى العام للنص بام حتمله من معاٍن سانِدة له، عندئذ يصبح النصُّ نسيجًا 

تداِخاًل تدور املعاين فيه حول حموٍر َداليلٍّ َمقصود .          ممُ

ه دون االستعانة باّللواِزِم التي تساعدنا  من الصعوبِة بمكان فهم املمُراد من ذلك كلِّ

)))   عنارص اإلبداع يف شعر ابن زيدون، د.فوزي خرض، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع 
الشعري، الكويت، 004)م، ص:07).

اللغة والسياق، ص:8)) .  (((
، واقترص عل النوعني األخرين فقط والقول:)يف اثناء  )))   * ليس هنالك تضمينات بدأ هباخطَبهمُ أو كتَبهمُ
النص(نقصد بِه ماليس يف بداَيتِه وليس يف نايتِِه، وقد يقرتب من وسِط النَّص أو يبتعد عنهمُ َقلياًل أو كثريًاً.





ٍة عند تداخل النصوص وامتزاجها )))، أو دون االستعانِة بالسياق  يف تكويِن فكرٍة عامَّ
ألنَّ » السياق وحده هو الذي يساعدنا عل إدراك التبادل بني املعاين املوضوعية واملعاين 
يأيت  فكالمها  املََثل،  أو  الشعر،  تضمني  بني  ذلك  يف  َوِسّيان   ،(((« واالنتقالية  العاطفية 

اًم ملعنى السياق الَنصِّ . تمِّ ممُ

أّنا أَتت ِضمن  )))يف إحدى ِخطبه َنجد  الثالثة  النظر يف تضمني األشطار  عند 
ِسياٍق رَسديٍّ دال، فالشطر األول جاء بعد قوله: )) وَزَعمَت إيّن لكلِّ اخللفاء َحَسدت، 
إليك  العذرمُ  فيكون  عليك  اجلنايَة  فليس  كذلِك  ذلَك  َيكن  فإن  َبَغيت  هم  كلِّ وَعل 
َحتَّى  املخشوش  قاد اجلملمُ  يمُ قادمُ كام  أمُ ها وقلت:إين كنت  َشكاٌة ظاِهٌر عنَك عارمُ وتِلَك 

بايِع(()4). أمُ

نتمُ أنِقممُ َعليِه أحداثًا، فإن كاَن  نتمُ ألعَتذر ِمن أينِّ كمُ والثاين يف سياِق قوله:)وما كمُ
ح، وما  ةمُ املمَُتَنصِّ نَّ بَّ َملوٍم ال َذنَب له وَقد َيسَتِفيد الظِّ نبمُ إليه إرشادي وِهداَيتي َلهمُ َفرمُ الذَّ

.((( أردتمُ إاّل اإلصالَح ما استطعتمُ

  ، السيفمُ إاّل  ليَس يل وألصحايِب عنَدك  أنَّه  السياق:))وذَكرَت  والثالث ورد يف 
ناِكلني،  األعداِء  َعن  ِلب  املمُطَّ َعبد  َبني  ألَفيَت  َمتى   ، استِعبار  َبعد  أضَحكَت  فَلَقد 
ما  ِمنَك  بمُ  وَيقرمُ َتطلب  َمن  ل فسيطلبك  مَحَ اهَليجا  َيلَحق  َقلياًل  َلبِّث  فني  وَّ َ ممُ يِف  وبِالسَّ

َتسَتبِعد(())).

َد بينه وما سبقه  الشطر األول ارتبط! بام قبله بحرِف العطف، وكأنَّهقد وحَّ
العذرمُ  فيكون  عليك  اجلنايةمُ  )ليس  وَمبناه،  الشطر  أصِل  من  جاء  الذي  احلرف  هبذا 
وهو  آخر  عطف  بحرف  بعده  بام  وصله  ثم  ها(  عارمُ عنَك  ظاهٌر  َشكاٌة  وتِلَك  إليك 

واملقصود بذلك الزمة السياق، أو املقام، أو املقال، أو غرِيها من الَّلواِزم .  (((
دور الكلمة من اللغة، ص:4).  (((

ينظر:الباب الثاين،  الفصل الثالث ،  املبحث األول،  ص: )))-4)).  (((
)4) نج البالغة،  ك)8)(، ج)/7) .

املصدر السابق، ج)/9) .  (((
))) املكان نفسه.





دون  بالزمان  عليه  واملعطوف  املعطوف  بني  االشرتاك  املتلقي  فيدرك  الواو:)وقلت(، 
بَّ َملوٍم ال َذنَب  ٍة بينهام ، وكذلك الثاين ِحنَي مَتََّم به كالَمه:)َفرمُ وجوِد فاِصَلٍة َزَمنِيَّ
نَّة املمَُتَنّصح(، حيث وَصَل بحرف العطف)الواو( ، أما الثالث فقد  (، )وقد يستِفيد الظِّ َلهمُ
يِف  لب َعِن األعداء ناِكلني وبالسَّ اًم ملَعناه، )َمتى وَجدَت َبني عبِد املمُطَّ َتمِّ ارتبط بام قبله وممُ

فني َلبِّث َقلياًل ... . وَّ َ ممُ

َنهمُ  من شطٍر شعريٍّ آخر وَجَعلهمُ فاِعاًل يف  ونجحأّيام نجاح يف َضمِّ ما َضمَّ
سامِهًا يف استكامل بنية النص السدية ،  حني تعلق ما بعده باِم  إظهاِر املعنى وإمتاِمه،  وممُ
 ((:َسبَقه بحرِف عطف هو من بنية الشطر،  حتى بدا النصُّ نسيجًا واِحدًا ؛ يف قوله
ت َعليها نمُفوسمُ قوٍم ،  وَسَخت َعنها نمُفوسمُ آخرين ،  واحَلَكممُ اهللمُ  ا كاَنت أِثرٌة َشحَّ فإنَّ
مَّ اخَلطب يف ابن ايب  د إَليِه يوَم الِقياَمِة : َوَدع َعنَك َنبًا ِصيَح يِف َحَجراتِِه ،  وَهلمُ ومُ واملَعمُ
فيان ،  فلقد أضَحَكني الدهرمُ بعد إِبكائِِه ،  وال َغرَو واهللِ فياَلهمُ َخطبًا َيستفِرغمُ الَعَجب  سمُ

ويمُكثِر األَود ،  حاوَل القوممُ إطفاَء نوِر اهلِل ِمن ِمصباِحِه وَسدَّ َفوارِه ِمن َينبوِعِه(( ))). 

ا يف أغلبها جاءت لَتشرَتِك يف السياِق السدي   واملمُالحظ يف تضمينِه لألشطار أنَّ
لكالمه

الَقريب والَبعيد يف  بَِنوَعيه  املمُبارش  التَّضمنِي غرِي  وجتّل األمرمُ بصورٍة أوَضح يف 
ـِع))). كثرٍي من املَواض

إبداعي يف  ه يف رسِم املعاين وإمتاِمها يف سياق النص ودور  املََثل دورمُ ولتضمني 
تشكيلِه حني َيسَتحرِضه اإلماممن حافظتِِه وخزينِه الثقايف، فهو قوي احلضور يف 

. ذاكرتِه

يصة، فالسياق هو » املَرجع الذي  وعند العودةِ إىل السياق نجده ييش بِمثِل هذه اخِلصِّ

نج البالغة، خ)7))(، ج)/79-)8 .  (((
ينظر:أنواع التضمني يف نج البالغة، الباب األول، الفصل األول، ص: 8))-)7).   (((





ال إليه املمُتلقي كي َيتمّكن من إدراك ماّدة القوِل ويكون لفظًا أو قاباًل للرشح اللفظي »))). حيمُ

وِمن مصاديِق ذلك تضمينه للَمَثل)لو كان يمُطاع لَقِصري أمٌر(يف قوله:))وقد 
م مزوَن رأيي لو كان يمُطاع لَقصري أمر  نتمُ أمرَتكم يف هذه احلكومِة أمري، وَنَخلتمُ لكمُ كمُ

فاة())). فأَبيتمُم عيلَّ إِباَء املمُخالِِفني اجلمُ

يمُطاع لَقصري أمر( كامل  م مزوَن رأيي(و)لو كان  نجد بني اجلملتني)َنخلتمُ لكمُ
اتصال، باعتبار انَّ الثانية جاءت لبيان األوىل فرَتَك الَوصَل بينهام .

ومن قولهألصحابه يف بعض أيام صفني:))... فإّن الشيطاَن كاِمٌن يف ِكِسِه، 
م احلِق(( ))). ر للنكوص ِرجال، فَصمدًا َصمدًا حتَّى َينجيل َلكمُ م للَوثبِة َيدًا، وأخَّ قد َقدَّ

للَغدر،  َيدًا  م  قدِّ يمُ بَِمن  أشَبه  فحاله  د،  املمُرَتدِّ يطان  الشَّ لذلك  صورَة  املََثلمُ  أعطى 
التي  الشيطان وصورتِِه  ح كمون  َيَتوضَّ مل  التضمنَي  رفع  فلو  للنكوص،  ِرجاًل  ر  َؤخِّ ويمُ

ني . تمُوِهن العزَم يف نفوِس أصحابِهيف ِصفِّ

مُوه،  أو حني جعل املََثل)رمى بأفوق ناِصل( يف بنية قوله:)املَغرورمُ واهللِ َمن َغررمتمُ
م بأفوَق ناِصل()4). هِم األخَيب، وَمن َرمى بِكمُ م واهللِ َفَقد َفاز بالسَّ وَمن فاَز بِكمُ

َلبنات أساِسيَّة يف بناء  ضّمنًا َحشدًا ِمن األمثلِة لَتكون بِمثابِة  وكذلك يف قوله ممُ
كتاب له  بعثه إىل معاوية ،  فضمن األمثال:)) كناقل التمر إىل هجر (()))،  )) داعي 

مسّدده إىل النضال (()))،  )) لقد حّن قدح ليس منها (()7)،  وجعلها يف مجلة كالمه.

اخلطيئة والتكفري،  ص:) .  (((
نج البالغة،  خ)4)(، ج)/)8 .  (((

نج البالغة،  خ)))(، ج)/))) .  (((
املصدر السابق،  خ)8)(، ج)/70 .  (4(
املصدر السابق،  ك)8)(، ج)/4) .  (((

))( املكان نفسه.  (((

)7( املكان نفسه.  (7(





عر واملََثل بوصِفِهام ِجنَسني أدبِيَّني عند  دَّ من القول أنَّ الشِّ وبعد بياِن ما تَقّدم البمُ
ٍة  رَتبَِطني بسياِق ذلك النص، مع اإلحالِة إىل سياقاٍت خارِجيَّ ام يف نصٍّ ما يبقيان ممُ َتضميَنهمُ

َمقصودة .

يمِ الواقمِع يف هَنايةمِ النص . ب- َدالَلةمُ الَتضممِ

لقد كانت التضميناتمُ السابقة – بني ثنايا النص – جزءًا من البناء الداليل فيه، 
ها فتصبح يف أواخر النصوص . وكذلك األمر حني يتغري موقعمُ

َئٍة ،  ودخول  من ذلك قولهيف خطبٍة له ملّا وَقع يف سمعهمن أخباٍر َسيِّ
بيد اهلل بن عباس وَسعيد بن نمران ،  وتثاقل أنصاره  جند معاوية اليمن وطرد عاِمَليه عمُ
م ألَف فارٍس من َبني فراس  اِطبًا أصحاَبه)) أما واهللِ لوَددتمُ أنَّ يل بِكمُ ِهم َخَتم ممُ عن ردِّ

بن َغنم

ممُ       َفوارسمُ ِمثَل أرِميِة احَلميِم (())) نالَِك لو َدَعوت، أتاَك ِمنهمُ همُ

بام  الشاعر،  بقول  َعنها  َعربَّ  منَِيٍة  أمُ ه يف  كلَّ خَلََّص كالَمه  التضمني  وكأنَّههبذا 
ًا أصدَق تعبرٍي َعامَّ خيتلج قلَبه، بَِغضِّ الَنَظِر  عربِّ يعرف باإلسقاط النفيس حيث وجَده ممُ

ام . لٍّ ِمنهمُ عن خصوصية َموقِف كمُ

ريد إيصاَله إليها، َكام يف خطبتِِه التي دعا فيها - بعد  وقد يمُوِصل املمُتَلقي إىل نتيجٍة يمُ
َهدِيِم، واالستشهاد  ري يف  والسَّ بالرسل  االقتداء  – إىل  الصفات  وَتنِزيِِه عن  اهللِ  محِد 
ِفها، فهو :)مل يَضع َحَجرًا َعل َحَجر َحّتى  بحاِل املمُصطفىيف الدنيا، ونبذه لزخرمُ
بَِعهمُ  َة اهللِ عنَدنا حنَي أنعم ََعلينا بِه َسَلفًا َنتَّ َمىَض لَسبيِلِه، وأجاَب داِعَي ربِّه، فام أعظم ِمنَّ
عتمُ ِمدَرَعتي َهذه َحتَّى اسَتحَييتمُ َمن راِقِعها،  ولقد قال يل  وقائِدًا َنَطأ َعِقَبه، واهللِ لقد رقَّ

ى( ))). باِح حَيَمدمُ القوممُ السُّ ب َعّني، فِعنَد الصَّ :اعزمُ ها َعنك؟ فقلتمُ ذمُ قائٌل:أال َتنبمُ

نج البالغة،  خ)4)(، ج)/)).  (((
املصدر السابق، خ))))(، ج)/)7.  (((





الَقَدم،  ر  ؤخَّ ممُ َفَكس هو  بِفتح  هَبديِِه، والَعِقب  بِع َخطَوه وَنسري  َنتَّ َعِقَبه:أي  َنَطأ 
ر  طوة،  َحتَّى كأنَّنا َنطأ مؤخَّ طوًة خمُ باَلغًة يف االتباِع والسلوك عل الطريقِة، نقفو أَثَره خمُ ممُ

َقَدمه ))).

  ،(((  )) ى  َ السَّ الَقوممُ  حَيمدمُ  باِح  الصَّ ِعنَد  بالتضمني:))  خطبه  إحدى  واخَتَتم 
م َكَمن أتَعَب  ه فَسيكون حالكمُ لَّ َصت اخلطبةمُ هبذا املََثل الذي َعنى : إن َفَعلتمُم ذلك كمُ خِّ َفلمُ

ري َلياًل،  وعند ذلك َسيَلقى ثمرَة جهدِه بعد حني . نفَسه يف السَّ

همُ ِحني َخَتم كالَمه باملََثل » آِخر الدواء الَكي » يف جوابِه مِلن َسألهمُ ِمن أصحابِه  وِمثلمُ
ك  رِّ يف معاَقَبِة َمن أجَلَب َعل عثامن،  فقال:))... إنَّ الناَس ِمن هذا األمر – إذا حمُ
– َعل أمُمور:فرَقٌة َترى ما َتَرون،  وفرَقٌة َترى ما ال َتَرون، وفرَقٌة ال َترى هذا وال ذاك 
وا  سِمَحٌة فاَهدأمُ ، وتَقع القلوبمُ َمواِقَعها ،  وتمُوَخذ احلقوقمُ ممُ فاصرِبوا َحتَّى َيدأ الناسمُ
ًة، وتمُوِرثمُ  نَّ وًة وتمُسِقطمُ ممُ م بِه أمري، وال َتفَعلوا َفعَلًة تمَُضعِضعمُ قمُ روا ماذا يأتيكمُ عنِّي، وانظمُ

.((( )) واِء الَكيُّ ّدًا َفآِخرمُ الدَّ ًة، وَسأمسِكمُ األمَر ما اسَتمَسَك، وإذا مَل أِجد بمُ وهنًا و ِذلَّ

ِة يف ذلك أوَضح أنَّ األمَر سيؤول إىل ما أرادوا عندما يأيت  بعد بياِن اختالف األمَّ
الدواء  فإن آخر  ِمن ذلك  دٌّ  بمُ مل يكن  اسَتمَسك، وإذا  ما  بذلك، وسيمسك األمر  همُ  أمرمُ
نا  ، ِمن همُ ِهِم اجلوابمُ ل ِسوى ذلك َلفمُ الَكي، وهو قوٌل حَيِملمُ َجوابًا َعاّم َسألوه، ولو مل َيقمُ

نه يف أواخر النِّصوص . َنِجد داللَة التَّلخيص واالختزال فيام َضمَّ

ةمُ .  يِّ :اخَلصائمِصمُ الَفنِّ     الَبَحثمُ الَثانمِ

إنَّ اجلانَب الفني هو الذي يزيد من روحية النص ،  ويمّدهمُ باألخيِلِة واإلهلام، بل 
هو احلد الفاصل بني اللغة املِعيارية واللغة األدبية .

ينظر: رشح نج البالغة ،  حممد عبده ،  ج)/)7.  (((
املصدر السابق، خ))))(، ج)/)7.  (((
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يَّة َعديدة، وقد  تعاليًا – متّيز بخصائص فنِّ والنص النهجي – باعتباره َنّصا أدبيا ممُ
ثل، إذ اصطبغا – ِعرب آليِة التضمني – هبذه  نه من ِشعٍر أو َمَ انعكس هذا األمر عل ما َضمَّ
من  َفضاءاٍت  يف  وأدَخَلتهمُ  والكناية  واالستعارة  التشبيه  حدود  به  ختّطت  اخلصائص،  

يَّة املمُختلفة كاملستوى الصويت واملستوى البالغي . املمُسَتَويات الَفنِّ

املستويات،  تِلَك  بني  عت  َتوزَّ هذه  الفنية  اخلصائص  نجد  ذلك  ضوء  ويف 
وانَضَوت حتت أقساِمها .

اًل:السَتوى الَصويتمِ .   أوَّ

له  دوٌر أساس يف رسِم بعٍض من اخلصائص  التضمني  والتوظيفمُ الصويت يف 
نَسِجمة َمع بعضها، ويف  املمُميزة له، وتنتج من اختيار مفرداٍت دوَن سواها يف تراكيَب ممُ

الئِم هلا، وهذا ما سوف يمُسلِّط الضوَء عليه يف هذا اجلانب . سياٍق ممُ

ن َلهمُ . ي و الَّنص اَلاضمِ ويتمِ َبي التَّضممِ م الصَّ أ- التالؤمُ

ن بِمعَزٍل عن بناء النّص احلاِضن له، يف دالَلتِه، أو  إنَّ اإلتياَن بتضمنٍي ما مل َيكمُ
دين، أو َمنزوَعنِي عن سياِق  رَّ موسيقاه، فالشعر أو املََثل حني يمُسَتحرَضان ال يمُؤتى هِباِم ممُ

النص .

التَّضمني  فردات  ممُ حروف  بني  تنافر  وجود  َعدِم  من  الصويت  م  التالؤمُ يتحّقق 
وال  للنّص،  املوسيقي  البناء  من  جزءًا  التضمنيمُ  يغدو  وبفضلِه  فيه،   الوارد  والسياق 
ام لوال هذه الفروقات اجَلِلّية بني األجناس األدبية املمُجتمعة يف النصِّ  يمُمِكن التفريق َبينهمُ

يَصةمُ الفنّية يف َموِرَدين مها: ، ومتثَّلت هذه اخِلصِّ

ن . يَقى النَّص الَاضمِ وسمِ ي لمَِيَتالَءم َمع ممُ يع اَلتضممِ 1- َتطومِ

هِبِم  فأبِدلني  وَسئموين،  وَسئِمتمُهم  م  همُ َمَللتمُ قد  إينِّ  م  قوله:))الّلهمُ ذلك  من 
واهلل  أما  املاء،  املِلحمُ يف  يمُامث  كام  م  قلوهَبمُ ث  ممُ الّلهم  ِمنِّي،   ًا  رَشّ يِب  وأبِدهلمُم  م  ِمنهمُ َخريًا 





م ألَف فارس ِمن َبني فراس بِن َغَنم  لَوَدّدتمُ أنَّ يِل بِكمُ

ممُ       فوارسمُ ِمثلمُ أرِمَيِة احَلميِم (())) نالَِك لو َدَعوَت أتاَك ِمنهمُ همُ

َسئَمتهم،  املفردات:)َمللتهم،  يف  امليم،  حلرف  َتَميِّزًا  ممُ َتواِجدًا  املتلقي  جيد  إذ 
م، ِمنِّي(،  م، يمُامث، املِلح، املَاء، أما، بِكمُ لوهَبمُ ث، قمُ م، أبِدهلمُم، ِمنِّي،  ممُ َسئموين، هِبِم، ِمنهمُ
َبيتًا طاِفحًا بحرِف امليم هو اآلخر، ومَتثَّل  نهِمن ِشعٍر نجده  ن فيام َضمَّ وعند الَتَمعُّ
ِمن  قطعٌة  التساوق وكأّنه  بفعِل هذا  فأصبح  مَحِيم(،  أرِمَيِة،  ِمثل،  م،  املفردات:)ِمنهمُ يف 

الّنص،  وال فرَق بينهام، سوى الوزن والقافية .

 « النَّ  موسيقيٌّ  إيقاٌع  ق  َيتحقَّ والنّص  التضمني  فرداِت  ممُ بني  التالؤم  وهبذا 
االنسجام الصويت الداخيل الذي ينَبع من التَّوافق املوسيقي بني الكلامِت ودالالهِتا أو 

بني الكلامِت بَِبعِضها هو املمُوِصل إىل اإليقاع    املمُوسيقي »))). 

ومثل هذا يف قولهيف كتاٍب له بعَث بِه َجوابًا إىل معاوية:))وَزَعمَت إيّن لكلِّ 
ن ذلَك كذلَِك فليَس اجِلنايةمُ َعليك فيكون  هم َبَغيت! فإن َيكمُ ّلِّ لفاِء َحَسدت، وعل كمُ اخلمُ

ها(())). الِعذر إليك، وتِلك َشكاٌة ظاِهٌر َعنَك عارمُ

الكاف  َحرف  حضوِر  يف  اسَتضاَفه  الذي  املَقطَع  ن  املمَُضمَّ طرمُ  الشَّ واَفَق  حيث 
ن ،  ذلِك ،  َكذلِك ،  َعليَك ،  َيكون ،   لهم ،  َيكمُ ل ،  كمُ فرداِت النـّص : ) كمُ الظاهر يف ممُ

إليَك(.

سارت  فرداِت  ممُ اختيار  عل  قائاًِم  ًا  صوتِيَّ مًا  َتالؤمُ هنا  للنص  ي  املمُتلقِّ َيستِشف 
والنص وفق َنَسٍق موسيِقيٍّ يرفد املعنى بَِلمَحة فنية ال َتقلُّ تأثريًا عن الداللة فيه .

ومن كتاٍب لهأليب موسى األشعري ،  عامله عل الكوفة ،  وقد َبَلغهمُ عنه 

))) نج البالغة ،  خ)4)(، ج)/)) .
قضايا الشعريف النقد العريب،  د. إبراهيم عبد الرمحن حممد ،  دار صادر ،  بريوت ،  ص : )) .  (((

نج البالغة ،  ك)8)(، ج)/7) .  (((





م حلرَب أصحاب اجلمل:))... أّما َبعد َفَقد َبَلَغني  َتثبيَط الناَس عن اخلروج إليه ملا َندهَبمُ
  ، ِمئَزَرك  د  واشدمُ َذيَلك  فارَفع  َرسويل  عليك  َقِدَم  فإذا    ، وَعليك  لَك  هو  َقوٌل  َعنك 
د، وايممُ  لت فابعمُ ذ ،  وان َتفشَّ قَت فانفمُ ب ِمن َمَعك ،  فإن حقَّ حَرك ،  واندمُ ج ِمن جمُ واخرمُ
َك بجاِمِدَك ،   َك بخاثِِرَك ،  وذائِبمُ بدمُ َلط زمُ رَتك َحتَّى خيمُ ؤَتنَيَّ ِمن حيث أنت ،  وال تمُ اهللِ لتمُ

وحّتى تمُعَجل يف ِقعَدتِك ،  وحَتَذر َمن أماِمَك،  َكَحَذِرَك من َخلفك...(( ))).

واِفق النّص  وقع التضمنيمُ يف املََثل )))) ال َيدري أخَيثر أم يِذيب ( بعد صياغتِِه بام يمُ
  ، َعليَك    ، َلَك    ، فرداتِِه)َعنَك  ًة لكثرٍي من عباراتِِه وممُ ل الكاف نايًة َسَجِعيَّ الذي َشكَّ

ك ،  قعَدَتك ،  أماَمك ،  ِحذرك ،  َخلفك( . حَرك ،  َمَعك ،  َترتمُ َذيَلك ، ِمئَزَرك،  جمُ

ِعيدًا صياَغَته:) وال ترَتك  ٍة تناسب موسيقى النص فقال ممُ فأوردهبصيغٍة لِفِظيَّ
َدنَّ حالمُك  َك بجاِمِدك( ،  ومعنى هذا املثل: » لَتفسمُ بدك بخاثِِرك ،  وذائِبمُ َلط زمُ َحتَّى خيمُ
نتِظم من    أمِرك »)))،  أو كام يرى ابنمُ ميثم البحراين  و اآلن ممُ َطنَّ ،  ولَِيرِضَبنَّ ما همُ َخلِّ ولِتمُ
  ، تِه  بِِذلَّ تِه  َكِعزَّ بالتَّكديِر،   اِفيِة  الصَّ أحوالِِه  َخليِط  َعن  َكنَّى هباِم   « َمَثالن  ام  مُ إنَّ ه  يف رشِحِ

ِه ،  وسهوَلِة أمِرِه بصعوَبتِِه...()4). ورسوِرِه بَِغمِّ

عل مالءمة األلفاظ  إنَّام هو ِحرٌص منهمُ – هبذه اهليئة  – أو هبام  واإلتيان به 
هًا بصيغِة اخلطاب املمُبارِش  َوجَّ واجَلري بِه يف ميدان موسيقى النَّص، إذ ملّا كاَن الكتابمُ ممُ
املمُبارِشة،  اخلطابية  هذه  وفق  املََثل  هذا  ستحرض  تراها  املمُتَِّصل)الكاف(،  مري  الضَّ عرب 

واملمَُؤثِّرة.

ي . سيقى التَّضممِ ن بمِمومُ ر النَّص اَلاضمِ   2- َتأثُّ

ن يف موسيقى النّص حني يكون جزءًا من بنائه املوسيقي  وجيري إسهاممُ ما َضمَّ

املصدر السابق ،  ك)))(ج)/))) .  (((
)))  ينظر : ممع األمثال ،  ج)/)8) .وينظر: مجهرة األمثال ،  ج)/0)) .
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تواِزَنٍة ،   ٍة ممُ ،  إذ َيتَمثَّل ذلك يف َمعَلَمني واِضَحني ؛ فتارًة يشرتكمُ يف بناء هندسِة موسيِقيَّ
وأخرى يشرتك يف تشكيِل موسيقى النصِّ كاجلناِس َمَثال .

  ، الَغياهبمُ  م  بِكمُ وَتتيهمُ  املذاِهبمُ  م  بِكمُ َتذَهب  أيَن   ((: همُ قولمُ ل  األوَّ املَعَلم  من 
لِّ َغيَبٍة  لِّ أَجٍل ِكتاب ،  ولِكمُ ؤَتون وأنَّى تمُؤَفكون َفِلكمُ م الَكواِذبمُ ؟ ومن أيَن تمُ كمُ وخَتَدعمُ
ق  م،  ولَيصدمُ وا إن َهَتَف بِكمُ م واسَتيِقضمُ وه قلوَبكمُ مُ م وأحرضمُ إّياب ،  فاسَتِمعوه ِمن َربَّانِيكمُ
رائٌد أهَله ،  ولَيجَتِمع َشمَله ،  وليمُحرِض ِذهَنه ،  فلقد فَلَق لكم األَمر َفلَق اخَلَرَزِة وَقَرَفه 

َبه(())).  مَغِة ،  َفِعند ذلك أخذ الباِطلمُ مأَخذهمُ وَركَب اجلهلمُ َمراِكِ َقرَف الصَّ

وعند  أهَله(،  رائٌد  و)لَيصدق  إّياب(  َغيبٍة  قوله:)لكلِّ  يف  التضمني  وقع 
األوىل  فالثالث  توازَنٍة،  ممُ َمسجوَعٍة  ٍل  َ مجمُ بني  عًا  وزَّ ممُ نجده  النص  بنية  يف  النظر  إمعان 
انتهتا  َمسجوعتني  مَلَتني  بجمُ ثم  َكواِذب(،  َغياِهب،  واحٍد:)َمذاهب،  بَسَجٍع  اشرَتَكت 
تواِزَنتان:)لكلِّ أَجٍل ِكتاب  باملفردتني:)تؤتون، تؤفكون(، تتبعهام مجلتان َمسجوَعتان ممُ
ولكلِّ َغيبٍة إّياب(، ثم ثالث أمُخر َتنَتهي باملفردات:)أهَله، َشمله، ِذهَنه(، وهكذا يسري 

النصُّ عل ِمثل هذه الوترية .

أ من بناٍء موسيَقى النص، من خالل ذلك  وبذا شَكلت التضميناتمُ ِجزءًا ال َيَتجزَّ
ًا َينَسِجم و سياَق النّص الصويت . االّتزان، والتناسب ليمثل َمظهرًا إيقاِعيَّ

وقد أخذ االستفهاممُ االستنكاري والتقديم – لكلِّ أجٍل ِكتاب ولِكلِّ َغيَبة إّياب 
املمَُتَنّوعة دورها يف توحيِد النص وتلوين دالالتِِه . – والتوكيدات 

وتكرر إسهاممُ مثل هذا التضمني يف رسِم موسيقى النّص يف قوله عند وصفِه آل 
محِن إن َنَطقوا َصَدقوا ،  واِن َصَمتوا  نوزمُ الرَّ م كمُ البيت:)) فيهم كرائممُ القرآن ،  وهمُ
ن ِمن أبناِء اآلِخَرِة فإنَّه ِمنها َقِدم  ق رائٌد أهَله ،  وليحرض عقله ،  ولَيكمُ مل يمُسَبقوا، فلَيصدمُ

نج البالغة ،  خ)04)(، ج)/08) .  (((





د مع معنى النص  ًا مَجياًل َتوحَّ ،  واليها َينَقِلب ..(())) ،  مّثل الّتضمنيمُ هنا َملَمحًا موسيِقيَّ
وألفاظه .

لت واسطًة بني مموعاٍت َسجعية  ومتثَّل املَعلممُ الثاين يف تِلك التضمينات التي شكَّ
نَطَلقات بني تلك املجموعات ،  كقوله يف  نٍة ،  لتكون بمثابِة اسرتاحاٍت ،  أو ممُ تَلوِّ ممُ
ماَن عل ابِن  عاتِبًا:))... فلاّم رأيَت الزَّ ه عبد اهلل بن عباس ممُ كتاٍب له بعَث بِه إىل ابِن َعمِّ
َك َقد َكِلب ،  والَعدوَّ َقد َحِرب ،  وأمانَة النَّاِس قد َخِزَيت ،  وهذه األمة قد َفَنَكت  عمِّ
ك ظهَر املَِجنِّ ،  ففاَرقَتهمُ مع املمُفاِرِقني ،  وَخَذلَته َمع املمُخاِذلني  وَشَغرت ،  َقَلبَت البِن َعمِّ

يت...(( ))). َك آسيت ،  وال األمانَة أدَّ نًتهمُ مع اخَلائِننِي ،  فال ابَن عمَّ وخمُ

جاء الّتضمني ملعنى قول معن بن أوس :

لمُ ))) م      َعل ذاَك إاّل َريَثام أحَتوَّ َقَلبتمُ َلهمُ َظهَر املَِجنِّ َفَلم َأدمُ

َشَغرت( )َخِزَيت،  َحِرب(،  املَسجوعة:)َكِلب،  َمل  اجلمُ بنَي  واسطًة  ومثَّل 
وكأّن  يت(،  أدَّ )آَسيت،  خائِنني(،  خاِذلني،  فاِرقني،  )ممُ هي:  التضمني  بعد  واألخرى 
َتنويعًا هلا، وَتلوينًا مع ما هِبا ِمن  َتشاهِبات لتمُعِطي  ٌة ِمن نقالت ممُ التضمني نقلٌة موسيقيَّ

َتواِزٍن وانِسجام. 

فإّن  َبعدمُ  أما  وبِّخًا:))...  وممُ رًا  َذكِّ ممُ التحكيم  بعد  قولهألصحابِه  وكذلك 
نتمُ  كمُ وقد  النَّدامة،  وتمُعِقب  احَلريَة،  تمُوِرث  ب  املمَُجرِّ العامِل  فيق  الشِّ النَّاِصح  َمعصيَة 
م َمزون رأيِي لو كان يمُطاع لَقصرٍي أمر، فأَبيتمُم  أَمرتمُكم هذه احلكوَمَة أمري، وَنَخلتمُ َلكمُ
صاة، َحتَّى ارتاَب النَّاِصحمُ بَنصِحه، وَضنَّ الزندمُ  ناة واملمُنابِِذين العمُ عيّل إِباء املمُخالِِفني اجلُّ

بَِقدحِه(()4).

املصدر السابق ، خ)0))(، ج)/8).  (((
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إذ جاء التضمني:)لو كان يمُطاع لَقصرٍي أمر(كواسطِة العقِد َبنَي األسجاع:)َحرية، 
انِسجامًا  َخَلَقت  (التي  َقدَحهمُ  ، )َنصَحهمُ صاة(،  العمُ فاة،  )اجلمُ و  َرأيِي(  )أمِري،  َندامة(، 

ًا يف النَّص . صوتِيَّ

ي َتَبعَاَ لَتَغريرّ الَعانمِ .  يقى الَتضممِ وسمِ ب- َتغريُّ ممُ

كان  حيثام  همُ  ألفاظمُ َفَتشتّد  املمُسَتضيف،  النّص  موضوع  بِتغري  الَتضميناتمُ  َتَتغريَّ 
واملَوَعظة  النَّصح  عند  هادئة  وَتنساب  والَوعيد،  والتَّهديد  جِر  الزَّ َمعرض  يف  النصُّ 
والتَّذكري، ترتفع بقوتِِه وتنخفضمُ هامسًة بفتوِرِه، أو قد تكون قّوًة ثمَّ يرَتد إىل هدوٍء ثم 

يعود هبا إىل ِسريهِتا األوىل حني َيَتغريَّ النصُّ بمواضِعِه بني صيغة وأخرى . 

ِع موسيقى  وتلك واحدٌة من اخلصائص الفنية للتضمني، واملتلقي هنا يتمتع بِتَنوِّ
ِع َمعانيه ،  وينتج عن ذلك أيضًاً تواشٌج بني طبيعِة التعبري األديب  النَّص، مثلام يتمتع بتنوِّ

ونظامِه الصويت فتكمل بذلك أدبية النص .

َحَسٍد  ِمن  بِه  اهّتَمهمُ  ما  عل  فيه  يرّد  معاوية  إىل  به  بعث  الوقع  شديِد  جواٍب  يف 
ِهم  لِّ كمُ وعل  َحَسدت،  َلفاِء  اخلمُ لِّ  لِكمُ إيّن  وزَعمَت   ...((: قال  عليهم  وحتامل  للخلفاء، 
ن َكذلِك فليَس اجِلنايةمُ عليَك فيكون الِعذرمُ إليك وتِلَك َشكاٌة ظاِهٌر َعنَك  َبَغيت فإن َيكمُ

ها(( ))). عارمُ

ويزداد  فيها،  ويمُسايَِرهمُ  الَردِّ  ة  ِحدَّ يمُشاِكل  بيٍت  من  لشطٍر  تضمينًا  استحرض 
الردِّ  له يف ذلك  التهديد  إىل  استدعاه من تضمنٍي الِحق حني وصل  فيام  ّوًة  قمُ التصعيد 
فَلَقد أضَحكَت بعد  إاّل السيف،   ِعنَدَك  أنَّه ليس يل وألصحايب  فقال:))وَذَكرَت 
فني َلبِّث َقلياًل  وَّ َ لب عن األعداء ناِكِلني ،  وبالسيِف ممُ استِعبار َمتى ألفيَت َبني عبِد املمُطَّ

ل(( ))). يلَحق اهَليجا مَحَ
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ضا ،  ازداد  بازدياد احلروف االنفجارية الشديدة املمُعِربة عن الَغضب وَعَدم الرِّ
نه حيث)الباء ،  واحلاء ،  والقاف ،  واجليم ،  والتاء( والتي تمُوحي  مثلها فيام َضمَّ

ة ،  ألّنه يف َمقام الردِّ واالستنكار والَوعيد . وَّ ة والقمُ بالِشدَّ

ٍل َقصرَيٍة جاء التضمنيمُ لشطِر البيت  َ ن ِمن مجمُ وملّا كان النصُّ – يف أغلبه – َتَكوَّ
ٍة، وهذا الرتاكم الصويت املمُتالئِم  ٍة َقِويَّ عوِريَّ ًا عن حالٍة شمُ َعربِّ َتالئاًِم َمع السياق،  وجاء ممُ ممُ

ا يف َكشِف صورة املعنى للمتلقي . مثِّلمُ انِعكاسًا للسياق الوارد فيه،  وأسهمت نرباهتمُ يمُ

فيه  ما  كلُّ    ، رسيٌع  تالحٌق  ممُ مثله  فهو    ، ه  ويمُسايِرمُ املعنى  يمُساوق  النص  إيقاع 
نه داِعاًم لهمُ يف  يحة الَقوّية وجاء ما َضمَّ ك ،  واإليقاع اللفظي يكشف عن هذه الصَّ َتحرِّ ممُ

ة . وَّ ة والقمُ الِشدَّ

فالشطر يف حروفِه وإيقاعِه ونربتِه حازٌم شديٌد وكأنه – بوزنِه الِرجزي – ِقيَل يف 
ساحِة َحرب وقتال ، وقد زاد يف رسعة النّص وَصَخبِه فتثري يف نفس املتلقي هّزًة وَرهبًة، 

عرًا وَخوفًا هبذه املمُوسيقى القارعة للقلِب قبل السمع .  ع ذمُ وَتوّجس حتَّى نكاد نتقطَّ

َمأخَذه،  املمَُتَلقي  َنفس  يأخذ يف  ع  َروِّ ممُ َمشَهٍد  والّتضمنيمُ يف تصويِر  النصُّ  تالَءَم 
وبَتوحد إيقاع النص ومعناه، فأضحيا ِقطَعًة واِحدًة، وهكذا األمر يف تضمني َمعنى قول 

األعشى :

م َغرَثى َيبِتَن مَخائِصا))) كمُ َتبيتمُوَن يف املَشَتى ِمالَءَ بمُطونمُكم      وَجاراتمُ

ِعَي إىل َوليَمِة َقوٍم من  يف كتاٍب له  بعَثهمُ إىل عاملِه عل البرصة ملّا بلغه أنَّه دمُ
ولِكن  ديد:)...  الشَّ والِعتاب  جِر  الزَّ مَن  بنربٍة  بِه  لالقتداء  فدعاه  إليها  فمىض  أهِلها 
الَيامَمة  هيهات أن َيغلَبني َهواي، ويقودين َجَشعي إىل خَترّي األطِعَمِة وَلعلَّ باحلجاِز أو 
َبع أو أبيتمُ ِمبطانًا وَحويل بمُطوٌن َغرَثى وأكباٌد  َمن ال طمَع له يف القرص وال َعهَد له بالشَّ
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ى ...()))،  ) فالباء،  والتاء ،  والطاء ،  والراء( تمُفِصح عن ِمقدار َغَضبِه وعدم رضاه  َحرَّ
َعاّم َسمعهمُ عن تلَك الوليمة . 

ى( تنسجم مع مفردات النّص)َهيهات ،  َهواي( وغريها  )َغرثى ،  َحرَّ املفرداتمُ
ويلِة ذات النَّغمِة العالية ،  والداّلة  من املفردات ،  من حيث انتهائِها بأصواِت املَد الطَّ

عاِء واخلضوع))). عل َوفرِة املوسيقى ورخاَمتِها والتي ترتبط بالدُّ

م لكالِمِه بقوِل الشاعر :  وبَجوٍّ َيلّفه احِلزنمُ واألمَلمُ قدَّ

َلعمرمُ أبيَك اخَلرِي ياَعمرومُ إّننــي     َعَل َورَضٍ ِمن ذا اإلناء َقليـِل 

َلَع  نبِئتمُ بمُسًا قد اطَّ ه بعد ذلك عل وتريٍة ِمن احلزِن واألمَلِ فيقول:)أمُ ليأيت كالممُ
م  كمُ قمُ م باجتاِمِعِهم عل باِطِلهم، وَتَفرُّ دالمُون ِمنكمُ الَيمن واينِّ واهلِل ألظّن أنَّ هؤالِء القوم َسيمُ

م ...())).  كمُ َعن َحقِّ

ن والنّص هو ذلك الطباق يف)اجتامِعِهم، تفرقهم(،  مِّ م هنا فيام ضمُ ويرتاءى التالؤمُ
ن،  فاإليقاع يمُعدُّ ِسمًة  نسِجام مع اإليقاِع يف البيت املمَُضمَّ )باِطلهم، َحقكم(الذي يبدو ممُ
الَسَجع  بفعِل  ق  َيتحقَّ فإنَّه  عر،  الشِّ بمُروزًا يف  أشّد  العربية)4)، وإذا كان  اللغِة  ِمن ِسامت 
فرداِت  ممُ بني  فالتامثل  املوسيقية)))،  الوسائل  من  وسواها  واملمُواَزنة  باق  والطِّ واجلناس 

ويِت))). امت األسلوبية  لإليقاِع الصَّ الرتكيب إحدى السِّ
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ي . َثانمِيًا : المُسَتوى الَبالغمِ

ام  َمعهمُ جيلبان  بالتضمني  النهجي  النّص  ساحِة  يف  املََثل  أو  عر  الشِّ دخول  عند 
ق  واملمَُتحقِّ  ، االنزياَح  اعتمدت  َوٍر  صمُ من  ماهَلمُام  فيعكسان  هبام،  فيصطبغ  ام  خصائَصهمُ
من  البيان  فنون  بَِتلّون  َتَتلون  ٍة  َبيانيَّ صور  من  ام  رافقهمُ يمُ وما  والتَّشخيص    ، بالتَّجسيِم 

استعارٍة ،  وكنايٍة ،  وتشبيه .

َرفِد  يمُسهامن يف  إنَّام  للمعنى  بارَشٍة  ممُ انزياٍح وإجياٍز وإصابٍة  بام حَيمالَنهمُ من  ومها 
يِف البياين هلام. صور النص، أو جيعالنه عاِكسًا أللواِن الطَّ

سِن التَّشبيه)))،  ام َيشرَتكان يف ِخصاٍل ثالث،  هي:إجياِز املعنى، وإصابِة املعنى وحمُ إنَّ
َعّد ِمن أبرز َعنارِص اجلامل يف الَعَمِل األديب .  وهذا ِمّا يمُوِصل إىل بياِن الصورة التي تمُ

ٍة عديدٍة، فإنَّ البالغيني َحرَصوا األمثال يف  وإذا كان الشعرمُ حاِماًل لفنون بالغيَّ
املَجازات التَّمثيلية َعل َوجِه اخلصوص))).

يف  أسَهَمت  ومواعظه  اإلمامورسائله  خطَب  واملََثل  الشعر  َل  خَتلَّ وحني 
عت  َتوزَّ ما  وهذا  تشخيٍص،  أو  جتسيٍم  ِمن  استتبعها  وما  ٍة  بيانِيَّ صورٍة  رسِم  استكامِل 

حَماورمُ هذا اجلانب َبنَي ثناياه .

يص . يم  و الَتشخمِ ي وأَثرهمُ يفمِ َرفد النَّص بالَتجسمِ  أ-الَتضممِ

ور  الصُّ َيتقىصَّ  األديب  النص  مع  التعامل  عند  البالغي  البحَث  أنَّ  املعلوم  من 
رافقها، ومل يكن التضمني بَِبعيٍد من هذا الدور الذي مَتظهر  البيانية والِقَيم اجلاملية التي تمُ

عّدان من أبرِز اخَلصائص الفنية البالغية . يف َفّني التَّجسيِم والتَّشخيص اللذين يمُ

ام ت ))))هـ(  مثِّل العمق البالغي للَمَثِل، والتي أضاَف هلا إبراهيممُ النظَّ ِمّا يمُ ت هذه اخلصال  دَّ )))  وان عمُ
املثل  يف  الفنية  .الصورة  ج)/)    ، األمثال  .ممع  ج)/))4  السيوطي،  املزهر،   .ينظر:  الكناية  َجودَة 

القرآين،  ص:4) – )) .
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بقرينِة  االستعاري  االستخدام  هبا  أملح  ٍة  آدميَّ هبيئٍة  وأظهره  الزماَن  جّسم  لقد 
ًة  ستقبليَّ ني حتمل داللًة ممُ إحدى خصائِصها )َيرَعف(،  التي تمُظهر أطراَفه، وَتيش هبا والسِّ
حتمل التفاؤَل واألمَل، فقال:))... وَلَقد َشِهَدنا يف عسَكِرنا هذا أقواٌم يف أصالِب 

 .((()) ، وَيقوى هبم اإليامنمُ جاِل وأرحاِم النِّساء، َسريعف هبم الزمانمُ الرِّ

االستعاري  الفنَّ  العتامِدها  املَعاين،  من  بالكثرِي  للسامع  تمُوحي  نا  همُ والصورةمُ 
فَردات  القادر عل التَّجسيم لكلِّ ما هو َمعنوي، واالنتقال ِمن املعاين احَلرِفيَّة اللغوية للممُ

إىل املعاين املجازية .

يف  الفنَّي  التصوير  حاالت  أفضل  وهو  االنزياحمُ  َحدث  التجسيم  هذا  وبفضِل 
اإلبداع )))، ومن خالله تنتقل املفرداتمُ من معانيها احلقيقية إىل معانيها املَجازية اجلديدة 
املادي  التصور  خالل  من  تمُدَرك  ذهنية  لصور  جديدًة  وداللًة  جديدًا  َمعنًى  لتمُعطي 

للحواس .

م النفَس اإلنسانية وأخرَجها من عاملِ املعنويات إىل عاملِ الوجود  وكذلك ملا جسَّ
النفَس  وكأنَّ  ية)َترَدع(،  الَنصِّ صورتِِه  بالفعل)أرَدع(يف  ق  املمَُتحقِّ االنزياح  بفعل  املادي 
وِصيًا)رشيح بن  فرٌس جاِمٌح حيتاج إىل ردٍع حتى ال يمُوِرد صاِحَبه َموارد اهَلَلَكِة فقال ممُ
ِب  قّدمتِه إىل الشام:)).. واعلم انََّك إن مل ترَدع نفَسك َعن كثرٍي ِمّا حتمُ هاين(ملَّا َجَعله عل ممُ

ر(())). َ َماَفَة َمكروٍه َسَمت بَِك األهواءمُ إىل َكثرٍي ِمَن الرضَّ

املمُتلقي  مِلَقدرة  األذهان  يف  أثبت  تكون  األشخاص  هبيئِة  املعاين  تصور  وحني 
ِرها . ِه يف تصوِّ االستعانَة بحواسِّ

ومَن املمُتعاَرف عليه عند البالغيني والنقاد ارتباط َفنَّي التجسيم والتشخيص بِفّن 
ه)عبَد اهلل  عاتِبًا ابَن عمِّ االستعارة، وقد نجد شيئًا من ذلك يف الكنايِة، كام يف قولهممُ

نج البالغة ،  خ)))(، ج)/40 .   (((
ينظر: الصورة الفنية يف كالم اإلمام عيل،  ص :))).  (((

نج البالغة،  ك)))(، ج)/))).   (((





، ففاَرقَتهمُ مَع املمُفاِرِقني(())).  َك َظهر املَِجنِّ ابن عباس(:))َقلبَت البِن َعمِّ

إنَّ املمَُتلقي ليكاد َيرى صورًة تكِشفمُ عن عمِق الداللِة يف النصِّ فيصل – دون 
مَتَتّد  – إىل املعنى احلقيقي الكاِمن بني مفرداِت النص، واستطاعأن جَيَعَلها  معاناٍة 
ِعنوانًا   – الكناية  خالل  من   – جعلها  لقد  للنّص،   العام  املَعنى  عن  َعربِّ  لتمُ ع  وَتَتوسَّ

مِة النص . قدَّ لكتابِهوان مل َتكن يِف ممُ

مًة لذلك القول النافذ  سَّ بَّ قوٍل أنفَذ ِمن َصول( يرسم لنا صورًة ممُ ويف قوله:)رمُ
وكأنه سهٌم أو شعاٌع خيرتق األجساد، ولهمُ الِقدرةمُ عل اإليذاِء واإليالِم فيأيت التصويرمُ 

رافدًا إلظهاِر املَعنى بأوَضِح صورٍة .

ي .   رَب آليَّة التَّضممِ ه عمِ عر وَنثرمِ ب-  َحلرّ الشِّ

القديمة  البالغية  املمُصنَّفاِت  يف  تداوله  كثر  بالغيٌّ  مصطلٌح  ونثرِه  الشعر  حلُّ 
واحلديثة)))، ومن خصائِص التضمني عند اإلمامتطويع ما َضّمنه من شعٍر يف خطبِِه، 
ٍة.  وَّ وكتبِِه، ومواعِظِه، والسري هبا يف تياِر النصوص لتكون َعونًا للوصوِل هبا إىل غايٍة َمرجمُ

ويستدعي ذلك تغرّيًا يف تركيب البنية الشعرية بعيدًا عن الَنظِم والَقوايف، واإلتيان 
التامسِك يف  َمِرنًا آخذًا به إىل  ناسب السياق الذي وردت فيه، ليكون استدعاًء  يمُ باِم  هبا 

نج البالغة،  ك))4(، ج)/)7.  (((
البالغية،  وتطورها،  السائر، ج)/78.وينظر:املصطلحات  : ))).وينظر:املثل  ،  ص  ينظر:الصناعتني   (((
مادة)حل( و)حل األشعار(ج)/7)4 – ))4.وينظر:مصطلحات بالغية،  د. بدوي طبانة، مادة)حل(.

عر، وقد َبَحث)ابن منقذ( هذين املصطلحني يف باٍب واحٍد  ه الَعقد، وهو نظممُ الشِّ همُ ونقيضمُ وحّل الشعر:نثرمُ
 ، ّتابمُ ، والكمُ َفهام بقوله:  » إنَّ احللَّ والَعقد هو ما يَتفاَضل فيه الشعراءمُ من كتابِه)البديع يف نقد الشعر(، وعرَّ
م«  وتابعه يف ذلك ابن األثري وأبو  وهو آن يأخذ لفظًا َمنثورًا فينظمه أو شعرًا فينثره ويمُطاِرَحهمُ العلامءمُ فيام بيَنهمُ
هالل العسكري،  وابن أيب اإلصبع املرصي ،  والقز ويني ،  وتبعه رشاح التلخيص ،  وان كان أبو هالل 
العسكري قسمه عل أربعة أرضب ،  واشرتط القزويني يف ذلك رشطني .للتفصيل يف ذلك ينظر:البديع 
يف نقد الشعر،  ص:9)) ،  املثل السائر، ج)/77 ، الصناعتني،  ص:)))، حترير التحبري، ص:9)4، 
اإليضاح، ص :))4، التلخيص ،  ص:))4،  معجم املصطلحات البالغية، ج)/7)4-))4، وقد عده 

القز ويني)حل الشعر( من فنون االقتباس.ينظر:اإليضاح، ج)/)8) . 





نسيج األلفاظ، وتعلق بعضها ببعض ومناسبة السابق لاّلحق يف البنيِة واملعنى . 

يل املمُتلقي إىل  – َتضمينًا إشارّيًا حيمُ – يف كثرٍي منه  َعد هذا اللون من التضمني  ويمُ
كثَّفة، ال ِسيَّام حني يكون َتضمينًا ملا شاَع من أشعاٍر بني الناس آنذاك . ٍة ممُ مناراٍت دالليَّ

ه واحلاّث إليه، لَيكشف  ا الدافع إىل ذلك كلِّ قتىض احلال مهمُ إنَّ دواعي املَقال، وممُ
ِمن خالل إعادة صياغتِها بام َيَتالَءم وسياق النص النهجي وجيعلها َتَتناغم مع ما جاوَرها 

ٍل، وتراكيَب َفتمُوِصل املتلقي إىل املعنى املقصود .  فرداٍت، ومجمُ من ممُ

عند  األشعاٍر  َكثرٍي من  – َنثَر  ٍة  فنيَّ مقدرة  ِمن  َيمتلك  واستطاع اإلمام– بام 
تضمينها يف كالمِه،  وكتبِِه حتَّى َغَدت ِمن بمُنى سياِقها ،  وبذلك يكون غري خارٍج َعاّم 

اشرتَطهمُ البالغيون يف َنثر النَّظم .

لوٍن  يف  َتنحرص  ومل  النَّهجية  النِّصوص  بنَي  يصةمُ  اخِلصِّ هذه  مصاديقمُ  عت  وتوزَّ
واحٍد من نصوِصِه دون سواها .

م  كمُ بالمُ ))ما   :وقوله  ،((()) مانمُ الزَّ هبم  قوله:))َسريَعف  ذلك  من 
السيوَف  لوا  ه:))وِصَ وقولمُ ِمثلكم(()))،  رجاٌل  م!القوممُ  خطبمُكمُ كم؟ما  دواؤمُ ما 
ه:))وانَّ  وقولمُ إّياب(()4)،  َغيَبٍة  لِّ  ولِكمُ ِكتاب،  أَجل  وقوله:))َفِلكلِّ  طى(()))،  باخلمُ

نج البالغة، خ)))(، )/40 ، هو من قول الشاعر:  (((
                     وما َرعَف الزمانمُ بمثِل عمـرو               وال َتِلد النِّساءمُ لــــهمُ رَضيبا 

نج البالغة، خ)8)(، ج)/)7 . هو من قول الشاعر:   (((
وا  تِلمُ نرَشون إن قمُ أِس ال يمُ ـِي الرَّ م هلـــــم َشَعٌر         ف كمُ                             القوممُ أمثالمُ

رشح ديوان احلامسة،  التربيزي ،  ج)/)4).
نج البالغة، خ)))(ج)/)))، هو من قول الشاعر:  (((

طانا إىل أعدائِنا َفنمُضاِربمُ  ها         خمُ نا كان وصلمُ                                وان َقرَصت أسيافمُ
محاسة أيب متام رشح التربيزي،  ج)/488. .

نج البالغة ،  خ)04)(، ج)/08)، هو من قول الشاعر:  (4(
وب  ــــوِت ال َيؤمُ ـَ وبمُ     وغائِبمُ امل وكلُّ ذِي َغيبــــٍة َيؤمُ

ديوان عبيد بن األبرص، ص:)) .





مرِه(()))، وكلها ِمّا جاء يف خطبِه . الفارَّ لَغرِي َمزيٍد ِمن عمُ

ذلك  يِف  قوله:))فكنَت  كتبِهنجد  يف  كله  ذلك  مصاديق  ومن 
َظهر  َك  َعمِّ البِن  آخر:))قلبَت  كتاب  يف  جاء  ما  وكذلك  َهَجر(()))،  إىل  التَّمِر  َكناِقِل 
 ،(4(  )) َحّرى  وأكباٌد  َغرثى،  بمُطون  وحويل  ِمبطانًا  أبيتمُ  وقوله:))أو   ،((()) املَِجنِّ
ب َمافَة َمكروٍه َسَمت بَك  وقوله:))واعلم أنَّك إن مَل َترَدع نفَسَك َعن َكثرٍي ّما حتمُ

ِر(())). َ األهواء إىل كثرٍي ِمَن الرضَّ

َن بَكِلَمٍة َخرَجت ِمن  ه:))ال َتَظنَّ ومن َمصاديق ذلك يف ِحَكمِه ومواعِظِه قولمُ
ه:))ال جَتَعلنَّ َذرب لِسانَِك َعل  َتَمل(()))، وقولمُ أَحٍد سوءًا وأنَت جَتِد هَلا يف اخَلري حممُ

نج البالغة ،  خ)0))(، ج)/)،  هو من قول الشاعر:   (((
ـِـــــــن اخَلَلل َيت مـ رِّ ـِـــــــي الَوَهل               إذا السيوف عمُ              قد َعِلَم املستاخرون ف
ـِــــــي األَجل                مل ينســبهمُ صاحبمُ احلامســـِة إىل أحد زيدمُ فـــ               إنَّ الِفراَر ال يمُ

         ينظر:محاسة أيب متام، رشح التربيزي ،  ج)/))4.
نج البالغة،  ك)8)(، ج)/4)،  هو من قوِل الشاعر:  (((

عر َنحَونا               َكمستبِضٍع مَترًا إىل ارِض َخيرَبا              فانَّك واستبضاعك الشِّ
محاسة أيب متام، رشح التربيزي، ج)/))8.

))) نج البالغة، ك))4(، ج)/)7،  هو من قوِل الشاعر:
ـــّولمُ ـَ م               عل ذاك إاّل َريَثام أحَت              َقلبتمُ لهمُ َظهَر املَِجنِّ َفلــم أدمُ

 املستقىص يف أمثال العرب، ج)/98) .
نج البالغة،  ك))4(، ج)/80.، هو من قول الشاعر:  (4(

م َغـرثى َيبِتن مَخائِصا  كمُ م               وجاراتمُ              َتبيتمُوَن يف املَشتى ِمالَءَ بطونمُكمُ
ديوان األعشى،  ص: )9) .

نج البالغة،  ك)))(، ج)/))).قال الشاعر:  (((
َردُّ إلـــــى َقليٍل َتقَنعمُ بَتها               وإذا تمُ ـــٌة إذا رغََّ ـَ              والنَّفسمُ راغب

 ديوان اهلذليني ،  القسم األول،  ص :) .
نج البالغة، خ)0))(، ج)/8))، هو من قول الشاعر:  (((

ـذرا تِِه عمُ تارًا لِزلَّ ن أنَت ممُ              إِذا ما َبَدت ِمن صاحٍب َلَك َزّلٌة               َفكمُ
ديوان احلامسة، ج)/)).





همُ  َمت َعليِه َنفسمُ ه:))َمن َكرمُ َدَك(()))، وقولمُ َمن أنَطَقَك وال َبالَغَة قولَِك َعل َمن َسدَّ
 .((()) همُ هاَنت َعليِه َشهواتمُ

ويف ما َمرَّ من أمثلٍة نجد أنَّ كثريًاً من هذا التضمني وَرَد يف مقام النصح واإلرشاد 
نصوص  من  واحٍد  نوٍع  عل  تقترص  مل  وإنا  فيه،  وردت  الذي  السياَق  بها  أغلمُ ق  وواَفَ

النهج.

ي َبي اخَلرب واإلنَشاء .    ج- َتغريُّ األسَالمِيب الَبالغيَّة يفمِ الَتضممِ

ه  أقساممُ منهام  ولكلٍّ  البالغي،  التَّوزيع  مظاهر  من  َمظهراِن  واإلنشاء  اخلربمُ 
ه التي خَيرجمُ إليها حقيقة ومازًا))). وأغراضمُ

بينهام بام يتطلبه السياق، قد يقوم اإلمامبتحويل  التضميناتمُ  عت  وقد توزَّ
الشعرية  التضمينات  عند  الوقوف  وعند  الداللية،  للمقصدية  َتَبعًا  اآلخر  إىل  أحدمها 
أنَّه أقّل بكثرٍي من  إاّل  الثاين  النوع األول وإن كان هناك حضور للنوع  املَيل إىل  يتضح 

سابقِه .

يف تضمني األشطار الثالثة يتضح األسلوب اخلربي يف اثنني منهام، ويف الثالث 
نَّة  الظِّ َيستفيد  األشطر:))وقد  يف  األخبار  جاءت  إذ  اإلنشائي،  األسلوب  ورد  فقط 
نِزل فيه املخاَطب  أمُ (()4)، وهو خرٌب خرَج إىل َغرٍض أصيل وهو)فائدةمُ اخلرب(،  حمُ املمَُتَنصِّ

نج البالغة، خ)))4(، ج)/)))، هو من قول الشاعر:  (((
ــًة َهجاين ـَ              وَكم َعّلمتهمُ َنظــــَم الَقوايِف                َفلاّم قاَل قاِفيـ

 حمارضة األدباء، ج)/)4.
))) نج البالغة، خ)449(، ج)/0)).، هو من قول الشاعر:

نَتهى الَذمِّ أمَجعا  ه               وَفرَجَك ناال ممُ ـَ ؤل              فإنَّك إِن أعطيَت َبطَنَك سمُ
ديوان حاتم الطائي، ص:7) .

ٍة،  أما َخرب أو إنشاء.ينظر:معجم املصطلحات البالغية وتطورها،  باعتبار أنَّ الكالَم ِمن ِوجهِة َنَظٍر بالِغيَّ  (((
مادة)إنشاء(، ومادة )خرب(ج)/)))-4))، ج)/4)4-)47 .

نج البالغة ،  ك)8)(، ج)/9) .  (4(





نهمُ الكالم  – َمنزلة اجلاهل باخَلرب، فأفاده باحلكم الذي تضمَّ – وهو معاوية 

إىل  خرج  خرٌب  وهو  ها(()))،  عارمُ عنَك  ظاهٌر  َشكاٌة  الثاين:))وتِلك  الشطر  ويف 
َغرٍض مازيٍّ وهو التوبيخ .

واقترص األسلوبمُ اإلنشائي عل الشطر الثالث وهو:))لبِّث َقلياًل يلحق اهليجا 
ل(()))، وهو إنشاٌء خرَج إىل غرٍض مازي وهو الوعيد . مَحَ

وعند الَتمّعن يف تضمني األبيات األربعة الكاملة، يظهر توّزعها بالتساوي بني 
نالَِك  اخلرِب واإلنشاء، فاخلرب يف البيتني:))َشتّان ما َيومي عل كوِرها(()))، واآلخر:))همُ
مها؛)الَتحّس(يف  َمازَيني  َغرَضني  إىل  خرجا  خربان  ومها   ،(4()) ممُ ِمنهمُ أتاَك  دَعوَت  لو 
ي(يف الثاين، واملمُوِصل إىل هذين املَعَنَيني ِسياقمُ الكالم الذي وردا فيه . األول، و)الَتَشكِّ

عمرو  يا  أبيَك  ا:))َلعمر  ومهمُ اآلخرين  الَبيتني  يف  اإلنشائي  األسلوبمُ  ومتّثل 
إنَّني(()))، و))َوَدع َعنَك َنبًا ِصيَح يف َعَرصاتِِه(()))، فاألول لوجود صيغة القسم)َلعمِر 
أبيك(، والثاين لوجود فعل األمر)َدع(واألول مع أنه أسلوب إنشائي إاّل أنَّه خرج إىل 

غرٍض مازيٍّ وهو اخلرب، واآلخر َخرَج للتشكي .

َيظهر  واألمثاِل  لألشعاِر   – والبعيدة  القريبة   – املبارشة  غري  التضمينات  ويف 
األسلوبمُ اخلربي طاِفحًا يف النصوص، كام يف قوله:))كنا ِقِل التَّمِر إىل َهَجر(()7)، 

املصدر السابق ،  ك)8)(، ج)/7) .  (((

املصدر السابق ،  ك)8)(، ج)/9) .  (((
املصدر السابق ،  خ))(ج)/)) .  (((

)4)  املصدر السابق ،  خ)4)(ج)/)) .
نج البالغة،  خ)4)(ج)/0) .  (((

)))  املصدر السابق ،  خ)7))(، ج)/79.
)7)  املصدر السابق ،  ك)8)(ج)/4) .





بَّ َقوٍل أنفذ ِمن َصول(()))، و))لِكلِّ َغيَبٍة  ده إىل النِّضاِل(()))، و))رمُ سدِّ و))أو داعي ممُ
لِّ أَجٍل ِكتاب(())). إّياب ولكمُ

هبم  قوله:))َسريَعف  يف  كام  اخلرب،  بهإىل  خيرج  قد  اإلنشاء  وحتى 
(()4)، وهو من قوِل الشاعر : )َوما َرَعَف الزمانمُ بمثِل َعمرٍو( إنشاء غري طلبي  مانمُ الزَّ
حتقق بفعل النفي)ما(، وقد خرج إىل اإلخبار لكن اإلمام جاء به َخربًا رِصفًا يدل 

ق بفعل)حرف السني( الداّل عل اإلستقبال . ل واألمِل املمُتَحقِّ عل التفاؤمُ

هذا مع وجود اإلنشاء يف مواضع أخرى وان كاَنت أقل، كام يف قوله:)ال 
 ،((( همُ وءًا()))، وهو يف األصل من أسلوٍب َخربي َمرَّ ذكرمُ تظنََّن بكلمٍة َخرَجت من أحٍد سمُ

همُ قوله:))لِدوا للَموِت(()7)، وهو من أصٍل خربيٍّ أيضًاً . ومثلمُ

و  بَّام يأيت كثرة األسلوب اخلربي يف كالمهمن طبيعِة ذلك الكالم الذي همُ ولرمُ
يف معظمه بياٌن،  وكشٌف عن أموٍر كثريٍة استدعت الرشَح والَوعَظ .

ويف( الصفاَت التعبريية لإلمامذَهب إىل أنَّ الَصَيغ اإلنشائية  وحني خلَّص)احلمُ
واالستِفهام  والَنهي  األمرمُ  وهي  اإلنشائية  يغ  الصِّ كثرة  فقال:«  كالمِه  يف  األكثر  هي 
حَتديدًا  اخلربية  الصيغ  من  أقوى  وهي  ب  والَتعجُّ والَقَسم  والنِّداء  والَتمّني  ي  والرَتجِّ
َتنبيهًا وأكثر إيقاظًا، وأدعى إىل مطالبتهم باملشاركِة يف الَقول  لنشاِط السامعني، وأشّد 
دَّ من  ويف احلكم، وهي يف الوقِت نفسه أدّق يف تصوير َمشاعِر اخَلطيب، وأفكاِرِه، والبمُ

)))  املكان نفسه .
املصدر نفسه ،  خ)94)(ج)/48) .  (((

املصدر السابق ،  خ)04)(ج)/08) .  (((
)4) املصدر السابق ،  خ)))(ج)/9) .

املصدر السابق ،  خ)0))(ج)/8)) .  (((
ينظر: الصفحات السابقة.  (((

نج البالغة ،  خ))))(،  ج)/)8) .  (7(





فِصحمُ عنها »))). تغايرة تمُ أساليب ممُ

يكون كذلك يف  – ال  – قد  انَّه  اإلمامغري  همُ يف عموِم كالم  رأيمُ نعم يصح 
َموارِد التضمني كام هو ظاهر .

ينظر: بالغة اإلمام عيل ،  دار املعارف ، 987) ،  ط)،  ص :9) .  (((


