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 ْغتَفِإَذا َفر
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صدق اهلل العلي العظيم

االنشراح / اآليتان ٧- ٨



(( اللهم (...) دعوتك فأجبتين وسألتك فأعطيتين ورغبت إليك فرمحتين))
من دعاء يوم عرفة لإلمام احلسني (عليه السالم)



يطيب ملركز العميد الدويل للبحوث والدراسات 
أن  املقدسة  العباسية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  الشؤون  لقسم  التابع 

يتحف متابعيه من القراء االكارم باإلصدار الثاين من السلسلة املباركة (كنوز اآلل) 
املشتملة عىل كنوز معارف أهل البيت عليهم السالم وما قدموه من عطاء لإلنسانية مجعاء، 

فبعدما جاء االصدار االول بعنوان (الفقه السيايس لإلمام عيل عليه السالم) خصَّ االصدار الثاين 
أرساره  عىل  كاتبته  توقفت  اذ  اسلوبية)،  (دراسة  عرفة  يوم  يف  السالم)  (عليه  احلسني  اإلمام  دعاء 
اللغوية وما اكتنزته من دالالت متنوعة كشفت مجالية النص الدعائي لإلمام عليه السالم، متخذة من 
املنهج االسلويب أداة ملقاربة دعائه عليه السالم وترشيح عباراته الستيعاب مضامينه، وكشف خفاياه, 
وأسباب استدعائه، إذ توقفت عىل البنى االسلوبية االكثر حضورا واالقو تأثريا يف املتلقي او السامع 
متمثلة (البنى الصوتية والبنى الرتكيبية والبنى الداللية)، متوصلة عرب دراستها اىل انه ال يوجد يشء 
بعيد عن املقصودية من قبله (عليه السالم)،فاختيار االلفاظ بأصواهتا ومعانيها ووضعها يف تركيب 
حمكم ليفيض اىل داللة خاصة بالرتكيب وعامة بالسياق هذه االمور مل تكن حمض اعتباط او مصادفة 
منه عليه السالم وانام هو منه عىل نحو القصدية التامة.. كيف ال وهم عليهم السالم مجيعا مثلام وصف 
 ، أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب نفسه وشملهم معه بوصفه:((نحن أمراءُ الكالم، وفينا تشبَّثت عروقهُ
لت أغصانُه))، وهم امتداد جلدهم النبي االكرم حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم الذي هو  وعلينا هتدَّ

أفصح العرب وأبلغهم ،وهم مجيعا بنور القرآن وأسلوبه مهتدون وبه يبلغون ويدعون.
وكانت هذه الدراسة واعية هلذه الثوابت املعرفية يف مساراهتا التي اختذهتا يف رسالتها وعرضها بصورة 

ترفد املتلقي وتكشف له ارسار دعائه عليه السالم والطرق التي اختذها يف بيان مقاصده وتأثرياته.
وأخريا ندعو اهللا العزيز القدير أن نكون موفقني يف خدمة أهل البيت عليهم السالم، ونرش كل 
ما فيه فائدة علمية نقدمها للمجتمع يف حماولة منا للوقوف عىل مرتكزات من شأهنا ان ترتك أثرا 

معرفيا طيبا يف عقول القراء ونفوسهم. 

كلمة املركز

مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
قسم الرسائل واالطاريح اجلامعية
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املقدمة
بسمه تعاىل

ريب مل جتعل للخلق طريقاً إىل معرفتك إالّ بالعجز عن معرفتك فأهتدي هبد أهل 
خاصتك القائلني: 

اء  الرسّ يف  هللا  فاحلمد  مانع))  لعطائه  وال  دافع  لقضائه  ليس  الذي  هللا  احلمد   ))
والرضاء واحلمد هللا يف العافية والبالء واحلمد هللا إن حلّ أو ارحتل عظيمُ القضاء. احلمد 
هللا محداً تركع له نعوت الواصفني وتنحرس أمامه عقول السامعني، احلمد هللا بزنة عرشه 
ومداد كلامته وعدد ذرات خلقه. فأمحد ريب محداً ارتضاه لذاته فال حييط به علامً إالّ هو... 

فريب احلمد حقه والكربياء رداؤه والشكر واجب له. 
فاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سادات احلامدين خريته من خلقه 
واحلسن  العاملني  نساء  وسيدة  املؤمنني  أمري  عيل  عمه  وابن  األمني  املصطفى  حبيبه 

واحلسني وذريته املعصومني ومن واالهم إىل يوم الدين... وبعد: 
املرتدي للمصطلح احلديث  القديم  املفهوم  لتبيان مجالية وأحقية تطبيق  يف حماولة 
عىل النص الديني املوروث جعلنا من األسلوبية حديثة التسمية قديمة املضمون وسيلة 
ملقاربة وترشيح عبارات اإلمام (احلسني) (عليه السالم) يف دعائه يوم عرفة؛ الستيعاب 

مضامينها والوقوف عىل خفاياها، وأسباب استدعائها. 
وكام هو ديدن األسلوبيني فإننا ننطلق من كون املحلل األسلويب يسعى من خالل 
عمله التحلييل إىل حتديد البنى األسلوبية األكثر تأثرياً يف اجلانب املعنوي وهلذا سنتتبّع 
وسنرصد  الداللية)  والبنى  الرتكيبية  والبنى  الصوتية  (البنى  االسلوبية:  البنى  تلك 
داخلها اخلصائص االسلوبية األبرز حضوراً أو أثراً. لذا انبنت الدراسة هذه عىل ثالثة 

أركان: 
- الصوت.
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- الرتكيب.
- الداللة.

نة  ة بعضها إىل بعض مكوّ فبدأ التحليل من الصوت؛ بوصف الكالم أصواتاً منظمّ
كلامت هلا معانٍ معينة. يتم بوساطتها تكوين الدائرة الكالمية، فهي متثل رسالة وقائلها 
األصوات  وهذه  أصوات.  امللفوظ  الكالمي  فالفعل  هلا.  املستقبِل  والسامع  املرسل، 
هناك من ال يعتقد بوجود اتفاق أو مناسبة بينها وبني املعنى االمجايل للفظة، وثمة من 
يقول بعكس ذلك. لذا جاءت دراسة الفصل األول من الرسالة مشتملة عىل موضوع 
باملعنى. وعرضنا فيه آراء املختصني بذلك مع ذكر شواهد من النص  عالقة الصوت 
الرشيف. كام ان الدراسة فيه جاءت مبنية عىل أساس تقسيم العرب لألصوات بحسب 
بني  إىل مهموسة وجمهورة، وشديدة ورخوة ومتوسطة  ت  مِ سّ قُ إذ  خمارجها وصفاهتا، 
بة  الشدة والرخاوة، وإىل صوامت وصوائت وغريها من التقسيامت التي جاءت مناسِ
لطبيعة كل صوت من أصوات العربية. ثم ييل هذا املوضوع موضوع البنيات التكرارية 
وقد جاء عىل أربعة أشكال، إذ تناولت الدراسة التكرار عىل مستو الصوت املفرد، 
وعىل مستو احلرف العامل ثم عىل مستو الكلمة، ثم عىل مستو العبارة أو الرتكيب 
وفيه تكرار تام للرتكيب وتكرار غري تام. ثم انتقلت الدراسة إىل موضوع صويت آخر 

وهو الرتنم السجعي وأثر إيقاعه يف املعنى انسجاماً وتوكيداً. 
البنيات  وجاء التسجيع متنوعاً يف النص لذا درسنا أكثر من شكل سجعي، ومنه 

التسجيعية املتوازية والتطريفية والرتصيعية. 
واحتو النص أيضا عىل متقاربات صوتية متنوعة وهذا ما جعلنا نفرد لدراسته 
املفردة  ألصوات  التام  غري  التكرار  ن  تضمّ التجنيسية.  الصوتية  البنيات  هو  موضوعاً 
البنيات  موضوع  هو  وهذا  إليه  عائدة  ومفردات  لغوي  جذر  هناك  فيكون  الواحدة، 
التجنيسية االشتقاقية كام تناولنا موضوع املضارعية الذي خيتلف فيه حرف واحد بني 



١٠

..

أصوات  اعداد   تتساو حيث  الصويت  القلب  دراسة  فضالً عن  املجنستني.  املفردتني 
القلبية.  يناه  سمّ وقد  خيتلف  األصــوات  ترتيب  أن  إالّ  اهليأة،  يف  وتتشاكل  املفردتني 
تنظرياً  بالدرس  تناولناها  األشكال  وهذه  التذيلية.  التجنيسية  البنيات  عىل  نا  عرجّ كام 
آثار أرسارها وقوة سحرها؛ ألن خلق جتمعات صوتية  ف عىل  التعرّ وحتليالً رغبة يف 
هبيأة معينة يسهم يف إثبات احلجة العقلية عن طريق استهواء الرغبة القلبية يف استقبال 

املزيد من املؤثرات السمعية. 
وهذه األصوات مباحة االستعامل للجميع ولكن جتميعها من ناحية تقارب وتباعد 
ب يعتمد عىل ذوق املنتج وإحساسه بام حتمل  بعضها عن بعض يف امللفوظ الكالمي املركّ
 فالرتكيب عىل مستو لذا  والعقول.  القلوب  تسيطر عىل  أرواح  تلك األصوات من 
ترتيب األلفاظ، واعتامد األساليب، واختيار أداة حمددة من أدوات ذلك األسلوب هنا 
ل املفاجئ جعل الكل يقول بقصدية إظهار هذا  واختيار أخر هناك، فضالً عن التنقّ
الرتكيب بالشكل الذي يأيت عليه، السيّام عند أهل اللغة والفصاحة والبالغة والبيان، 
وهذا ما جعلنا نبحث عن خفايا الرتاكيب وأسباب الرتب وعلة الرتتيب. وهذا هو حمور 
الدراسة الثاين (الفصل الثاين) املوسوم بأسلوبية املبنى الرتكيبي، والذي تضمن أشهر 
االستفهام.  النداء وأسلوب  أسلوب  النص ومها:  وأكثرها وروداً يف  الطلب  أساليب 
البنيات  الفصل أيضاً  الثاين. وقد تضمن هذا  واألول جاء بصيغ خمتلفة، كام هو حال 
الرشطية والبنيات الرتاتبية واحلذفية، والعدولية وكانت هذه الرتاكيب مليئة بصور هلا 
أبعاد بيانية تستحق الرصد واملتابعة، لذا جاء الفصل الثالث من الدراسة لتبيان داللة 
تلك الصور املجازية الواردة يف النص الرشيف، وما تضيفه عىل النص من لياقة لغوية 
البلغاء  سادات   مستو إىل  العامة   مستو من  بالنصوص  ينهض  معنوي  وغموض 

وعمداء الكالم وعاملقة البيان. وجاءت الدراسة بحسب ورود الصور البيانية. 
التشبيهية  وغري  التشبيهية  املجازية  البنيات  املجاز:  أصناف  من  فتضمنت 
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واالسنادية. وكذلك تضمنت البنيات الكنائية. 
أسلوبية  دراسات  من  سلسلة  ضمن  حلقة  ستكون  تعاىل)  (بعونه  الدراسة  وهذه 
 – العي  اطّ بحسب   – أهنا  عىل  املباركة.  األدعية  نصوص  بدراسة  ت  اختصّ سبقت 
الدراسة األوىل التي  ختتصّ بدراسة نصّ دعائي واحد ممّا يُعدُّ مزيّة ال سبق هلا. – وإن 

وفقت فبفضل من (اهللا) تعاىل وإالّ فبتقصري مني - .
فضالً  والبالغة  واألدب  والنحو  اللغة  كتب  من  كبرية  جمموعة  من  انتفعتُ  وقد 
كالم  مقصد  مع  انسجاماً  اآلراء  أكثر  إىل  للوصول  والتفاسري  املعاجم  كتب  عن 
اإلمام(احلسني) عليه السالم. كام أنني مل ابتعد عن آراء العلامء املحدثني من املختصني 
يف اللغة أو البالغة أو النقد. ألن الولوج يف مضامر هذا املوضوع  حيتاج مطالعة ومتابعة 
ودقة يف اختيار املفردات وكيفية جتميعها، وهذا ما جعلني أشعر بالشطط يف أكثر من 
الرشيد  الدكتور:  املفضال  ومؤديب  معلمي  وجدت  (تعاىل)  منه  بفضل  ولكن  موطن 
عباس الددة املوسوي مالذاً آمناً وإالّ لكنت من املغرقني يف هذا البحر اللجي. فاشكره 
ففني فأسأل ريب أن يشكر جهده ويطيل  مع علمي أين كيفام شكرته فبشكري له من املطّ

عمره وال حيرمني طلته املباركة. 
املؤمنني  ومجيع  سعيي  وبارك  ساعدين  من  وكلّ  وأمي  أيب  إىل  موصول  وشكري 

الذين رفعوا أكفهم إىل السامء من أجيل. 
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إرصاً كام محلته عىل الذين 
من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا واستغفر اهللا ريب 

يل ولكم واحلمد هللا رب العاملني عىل إمتام النعمة. 





 أسلوبية املبنى الصوتي

     وفيه :

أوًال: البنيات الصوتية الفردية.

ثانيًا: البنيات الصوتية التكرارية .

ثالثًا: البنيات الصوتية التسجيعية.

رابعًا: البنيات الصوتية التجنيسية.

الفصل االول
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أوًال: البنيات الصوتية الفردية:
أشار علامء العربية القدامى وعىل رأسهم اخلليل بن أمحد الفراهيدي إىل وجود مناسبة 
ة  رصَ رصَ األخطب رصَ وعالقة بني الصوت واملعنى إذ قال: ”رص اجلندب رصيراً ورصْ
“(١). وهذا ما  وا يف صوت اجلندب مداً وتومهوا يف صوت األخطب ترجيعاً فكأهنم تومهّ

، ووافق اخلليل فيه(٢).  رآه سيبويه أيضاً
أما ابن جني فقد اهتم هو اآلخر هبذه املسألة؛ فهو القائل: ”إن الكثري من هذه اللغة 
يؤكد  وهو  عنها“(٣).  هبا  عربّ  التي  األفعال  أصوات  حروفه  بأجراس  مضاهياً  وجدته 
أن هذا موضع رشيف  ”اعلم  فيقول:  بآراء من سبقه  باستشهاده  إليه  ما ذهب  صحة 
لطيف. وقد نبه عليه اخلليل وسيبويه، وتلقته اجلامعة بالقبول له واالعرتاف بصحته“(٤).
مقطعة  بحروف  صوت  ”الكالم  إن:  بالقول  الفكرة  هذه  يؤيد  ممن  الكثري  وهناك 
دالة عىل معانٍ مفهومة من خمارج خمتلفة“(٥). فللصوت أثر يف توليد املعنى، وهلذا الرأي 
وه باباً واسعاً إذ قالوا: ”فأما مقابلة األلفاظ بام يشاكل  ذهب أغلب علامء العربية وعدّ
وذلك  مأموم  عارفيه  عن  متلئب  وهنج  واسع  عظيم  باب  فهو  االحداث  من  أصواهتا 
دلوهنا  يعَ مت األحداث املعربّ هبا عنها فَ أهنم كثرياً ما جيعلون أصوات احلروف عىل سَ
وحيتذوهنا عليها“(٦). ولكن العلامء مل يذهبوا مجيعهم إىل هذا الرأي لذا قال السيوطي 
ان أهل اللغة والعربية ”كادوا يطبقون عىل ثبوت املناسبة بني االلفاظ واملعاين“(٧). فهو 
مل جيزم بذهاب مجيع العلامء إىل االعتقاد بوجود تلك املناسبة أو العالقة، ذلك أن منهم 
إبراهيم  فالدكتور  العربية،  علامء  من  املحدثني  إىل  اخلالف  هذا  وامتّد  خالف(٨).  من 

١. العني (مقدمة الكتاب): ١/ ٥٦. 
٢. ينظر: الكتاب: ٤/ ١٤- ١٥. 

٣. اخلصائص: ١/ ٦٥. 
٤. م. ن: ٢/ ١٥٢. 

٥. رسائل اخوان الصفاء وخالن الوفاء: ٣/ ١١٤. 
٦. املزهر يف علوم اللغة وأنواعها:  ١/ ٤٢. 

٧. م. ن: ٤٠. 
٨. إذ انه نُقل عن عباد بن سليامن الصيمري من املعتزلة انه قال باملناسبة الطبيعية بني اللفظ ومدلوله، ولكن اجلمهور أنكر عليه هذا وقال: 

(لو ثبت ما قاله الهتد كل انسان إىل كل لغة وملا صح وضع اللفظ للضدين(...)). ينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها:  ١/ ٤٠. 



١٥

..

ليست عقلية منطقية وإنام مرجعها  الصوت واملعنى  الصلة بني  أن   ير  – مثالً  أنيس 
غت استعامل اللفظ ملعناه(١). وهذا الرأي يبنيّ لنا وجود صلة بني  ظروف اجتامعية سوّ
األصوات واملعاين وإن مل تكن هذه الصلة ثابتة بل سببها ظروف اجتامعية بيئية معينة – 

بحسب د. ابراهيم أنيس- . 
فقد  ما  فيها  واألخرية  ووصفية(٢*)،  رمزية  األلفاظ  جعل  فقد  اهللا  عبد  الطيب  أما 
العالقة يف  باعتباطية  وصفيته، وما احتفظ هبا وفيه حاكى لفظه معناه(٣). فهو كام قال 
متعددة  الذاتية  الداللة  أو  ”املناسبة  فـــ  بسببيتها يف بعضها اآلخر.  قال  األلفاظ  بعض 
الصفة  يف  يظهر  وبعضها  املعنيّ  لليشء  الصوتية  املحاكاة  إىل  يرجع  بعضها  الوجوه 
ما  العلة  أوجه  ”من  و  للمعاين“(٤).  التعبريية  والصفة  اللغوية  للعالمات  التعبريية 
يستعمله  الذي  واملعنى  لألشياء  ترمز  التي  احلسية  العالمات  بني  عالقة  من  يكون 
املتكلم خاصة، فهي ال تقوم عىل مطلق املواضعة بل جتري عىل عالقة طبيعية تنم عنها 
ل الصويت وأبعاد الرتكيب، فاختيار هذه العالمات وإن  اخلصائص التي تظهر يف التشكّ
كان يتم يف نطاق املواضعة واالصطالح إالّ انه معلل تثبت فيه مناسبة الصورة اللفظية 
للحظات املعنى الذي يروم املتكلم صياغته“(٥). وليس علامء العربية – قدماء وحمدثني- 
ل من قال بذلك  وحدهم من ذهب إىل القول باملناسبة بني الصوت واملعنى ومل يكونوا أوّ
افالطون(٦).  الرأي وكذلك  إىل هذا  يميل  كان  آخرون فسقراط  إليه علامء  بل سبقهم 
ومن املحدثني مهبلت وبسربسن الذي عدّ بعض األلفاظ صد ألصوات الطبيعة(٧). 
وحتى دي سوسري الذي قال باعتباطية العالقة بني الدال واملدلول فلو فتشنا يف كالمه 
ها أمثلة حقيقية للعالقة  لوجدناه يقر بوجود عالقة سببية يف بعض الكلامت حتى إنه عدّ

١. ينظر: من أرسار اللغة: ١١٩. 
بحروف  تقليدها  وحاول  باحلواس.  املدركة  الواضحة  صفاهتا  الكلامت  هذه  مدلوالت  يف  راعى  الواضع  ان  عنده:  والوصفية   .*٢
شاهبة من هذه الصفات مثل: خرير وزفري فقد راعى ناحية الصوت يف املدلوالت فقلدها بحركات وسكنات تشاهبها وكذا واضع  مُ

خشن وأملس فهنا التمس حماكاة اخلشونة واملالمسة باألحرف املكونة هلاتني الكلمتني. ينظر: املرشد إىل فهم اشعار العرب: ٢/ ١٢. 
٣. ينظر: املرشد إىل فهم أشعار العرب: ٢/ ١٢- ١٣.

٤. الرتكيب اللغوي لألدب بحث يف فلسفة اللغة واالستطيقا: ٦٦.
٥. م. ن: ٦٥.

٦. ينظر: داللة األلفاظ: ٦٣.
٧. ينظر: م. ن: ٦٨- ٦٩. 



١٦

..

بني الصوت واملعنى و إن كانت عنده قليلة العدد(١). 
     فالعالقة بني الصوت واملعنى يمكن أن تكون موجودة حتى لو مل تكن األسامء 
أصلية يف املسميات. فالدال حتى لو كان قد أُلصق لصقاً باملدلول يمكن أن يكون هذا 
االلصاق أو االختيار فيه جمانسة. فيمكن ان يوضع – بل ومن املناسب جداً- ملا فيه قوة 
وصالبة مادية من املسميات ما فيه قوة نطقية أو حيتاج إىل قوة يف النطق من االسامء. 
عليه ذلك  يدل  وما  للدال  فهمه  لغته وبحسب  يتحسسه كل بحسب  ان  يمكن  وهذا 
العرب  بحياة  منها  حرف  كل  ”ارتبط  قد  العربية  حروف  ان  بعضهم   ير لذا  الدال. 
الفهم  هذا  لوجود  نظراً  وتطلعاهتم“(٢).  وخماوفهم  وعباداهتم  وحاجاهتم  األقدمني 
وهذا التناغم بني العريب ولغته، بنيّ بعضهم معنى احلرف يف العربية وهو صد صوته 
– عىل  فنية  إليه إالّ من متتّع بأصالة  الوجدان وال يستشعر هذا وال هيتدي  أو  بالنفس 

مستو الباث واملستقبل-(٣). 
      وللدكتور حممد مبارك رأي يؤيد به فكرة إحيائية احلرف، وعنده أن احلرف العريب 
له إحياء خاص، وهذا االحياء إن مل يدل داللة قطعية وحتمية عىل املعنى فهو يدل داللة 
ه إليه ويوحي به(٤). وهذا ما  اجتاه واحياء يثري يف النفس جواً هييء لقبول املعنى ويوجّ
جعل بعضهم يعتقد أن حروف الكلامت يف العربية إنام وجد كل حرف منها يف مكانه 

لسبب مكني من األسباب االجتامعية واجلغرافية(٥). 
وراء  خفية  معانٍ  هلا   ،األخر اللغات  يف  كغريها  الفصحى  العربية  فأصوات      
ن من اللغة والعارف  أصوات حروفها، ترتبط بصميم نفسية العريب(٦)؛ فالعريب املتمكّ
ف األصوات.  هبا جيعل الصوت املفرد أداة أو وسيلة لتصوير املعنى املقصود فهو يوظّ
وهذا هو السبب يف تقسيم األصوات إىل جمهورة وأخر مهموسة، وإىل شديدة ورخوة، 

وأخر متوسطة بني الشدة والرخاوة و...
١. ينظر: علم اللغة العام: ٨٨. 
٢. سايكلوجية الشعر: ٢٢. 

٣. ينظر: خصائص احلروف: ٣٨. 
٤. ينظر: خصائص العربية ومنهجها األصيل يف التجديد والتوليد: ٢٤. 

٥. ينظر: سايكلوجية الشعر: ٢٢. 
٦. ينظر:م. ن: ٢٢.  



١٧

..

وإن هذه القوة التعبريية التي متتلكها بعض الرتاكيب الصوتية يف التعبري عن املعنى 
املبارشة  واملحاكاة   الصد بمثابة  أنيس  إبراهيم  د.  يراها  وبينه  بينها  فيام  والتالؤم 
احلديثة  اللغوية  الدراسات  يف  تُعرف  الصورة  وهذه  املعاين  أو  املدلوالت  ألصوات 
(بمحاكاة األصوات)(١). وإن استشعار الداللة واإلحياء اخلفي وراء األصوات لبادٍ يف 
دالالت أصوات القرآن الكريم املقصودة؛ ألن النص القرآين نص مقصود    – فمثالً 
صوت(الصاد)  ففي  ا))(٢*)  فِيهَ ونَ  خُ رِ طَ يَصْ مْ  هُ ((وَ (تعاىل):  قوله  يف  يصطرخون   –
إطباق  من  يف(الصاد)  ملا  وأقواها؛  الصفريية  األصوات  أشد  من  ومها   – و(اخلاء) 
ا يف (اخلاء) من استعالء -(٣). وكذلك جماورة (الصاد) لــ(الطاء) الذي  واستعالء، وملِ
هو من احلروف الشديدة(٤). ومجيعها فيها قوة وصفري واحتكاك وشدة وهذا يتناسب 
مع أصوات أهل النار التي يطلقوهنا؛ حيث ”يطرق أسامعنا صوت غليظ حمرشج خمتلط 
األصداء، متناوح من شتى األرجاء. إنه صوت املنبوذين يف جهنم (( وهم يصطرخون 

 .(٥)“ فيها)) فجرس اللفظ نفسه يلقي يف احلس هذه املعاين مجيعاً
نوا من متييز األلفاظ وتقسيمها إىل لفظ  ولوال وجود العالقة بني الدال واملدلول ملا متكّ
جزل وسهل ورقيق وعذب ووحيش وغريب، وهذا ما جاء إالّ بتحسسهم الوحدات 
يعني وجود داللة  اإلنسان(٦). وهذا  منها كالم  ون  يتكّ التي  األلفاظ  تلك  الصوتية يف 
كامنة يف بعض أصوات اللغة ويف بعض الرتاكيب الصوتية ويف بعض الكلامت املحاكية 

حيث يرتبط فيها اللفظ واملعنى(٧). 
فهذه القيمة التعبريية التي يمتلكها الصوت أو املقطع هلا حضور بنيّ يف النص احلسيني 
ال تشوبه شائبة. ومن األمثلة عىل هذا قوله (عليه السالم): ”اللهم اجعلني أخشاك كأين 
أراك...“(٨). فاختار(عليه السالم) لفظة (اجعلني) والتي توحي بالقوة والشدة ؛ ألن 

١. ينظر: دور الكلمة يف اللغة: ٩٦.
٢.* سورة فاطر/ من اآلية ٣٧. 
٣. ينظر: النكت احلسان: ٢٧٨. 

٤. ينظر: األصول يف النحو: ٣/ ٤٠٢. 
٥. يف ظالل القرآن: ٥/ ٢٩٤٥. 

٦. ينظر: أصوات وإشارات: ٢٠٠. 
٧. ينظر: األسلوبية الصوتية: ٢٢. 

٨. اقبال االعامل (حتقيق: جواد القيومي االصفهاين): ٢/ ٧٨.  



١٨

..

اجلعل بمعنى التصيري(١). فاجلعل يتطلّب قوة وإرادة وقصدية، لذا طلب (عليه السالم) 
يف  تأملنا  ولو  هكذا...  ه  يصريّ من  إىل  حيتاج  السالم)  (عليه  فهو  املطلق.  القادر  من 
ة عن معناها اللغوي موحية به دالة عليه؛ ألن مجيع  أصوات هذه املفردة لوجدناها معربّ
أحرف لفظة (اجعلني) جهرية، واجلهر ”يعني اإلعالن والصوت الشديد القوي“(٢). 
فجميع أحرفها قوية، وابتدأت بــ(اهلمزة) و(اجليم) ومها من حروف الشدة(٣)، وهذا ما 
زاد املعنى اللغوي قوة وشدة وجعل املفردة تُدلل عىل قوة اجلاعل(سبحانه) وعىل رغبة 
السائل يف التغيري. وشدة نطق (اهلمزة) واملشقة التي يتحملها املتكلم عند نطقها(٤) دلّت 
عىل قوة هذه الرغبة عنده (عليه السالم). وقد وردت هذه املفردة يف النص يف أكثر من 
أحد عرش موضعاً وكانت أغلبها يف موضع السؤال والطلب - أما يف بقية املواضع فلم 

تأت مع املسألة -. فمن ورودها يف موضع املسألة ما جاء يف قوله (عليه السالم):
 ”اللهم اجعلني أخشاك كأين أراك“(٥).

”اللهم اجعل غناي يف نفيس واليقني يف قلبي“(٦).
”اجعل سمعي وبرصي الوارثني مني“(٧).

”وال جتعلنا من القانطني(...) وال جتعلنا من رمحتك حمرومني(...) واجعلنا من أهل 
اخلري(...) اللهم اجعلنا يف هذا الوقت ممّن سألك فأعطيته(...)“(٨).

ونالحظ – هنا- ان املفردة جاءت يف مجيع هذه املواضع - تقريباً- يف طلب التكامل 
الروحي الذي يصبّ يف مصلحة دين الفرد، ومل يكن فيها طلب مادي أو طلب يتعلق 
سبيل  عىل   – اجلانب  هبذا  تتعلق  الدعاء  يف  مسائل  هكذا  وجود  برغم  الدنيا،  بأمور 

التمثيل - ما جاء يف قوله(عليه السالم): ”ونجني من أهوال الدنيا“(٩). 

١. ينظر: خمتار الصحاح: ٤٥. 
٢. النكت احلسان: ٢٧٨. 

٣. ينظر: األصول يف النحو: ٣/ ٤٠٢. 
٤. ينظر: موسيقى الشعر: ٢٨. 

٥. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٨.  
٦. م. ن: ٢/ ٧٨.

٧. م. ن والصحيفة. 
٨. م. ن:  ٨٦.  
٩. م. ن:  ٧٩. 



١٩

..

بنيّ هذه الدالالت الصوتية واللغوية أن األمور الروحية واملعنوية هبا حاجة إىل  وتُ
قوة تكوينية جاعلة أكثر من األمور املادية، ولذا صار (عليه السالم) يسأل بــ(اجعل) 
ملا هو روحي، يعجز الكل عن تقديمه للفرد سو القادر املطلق (سبحانه). هذا مضافا 

إىل صيغة الفعل التي جاءت عليها املفردة، إذ جاءت عىل صيغة األمر(١*). 
وهذا  املسألة.  إلجابة  ورجاء  قصدية  وفيه  تأكيد  فيه  األمر  فعل  بصيغة  والطلب 

ح مد قوة العالئق التواشجية بني الصوت وداللة املفردة.  يوضّ
 (...) احلمد كام خلقتني فجعلتني سميعاً بصرياً  ”لك  السالم):  قوله(عليه  أما يف 
خلقتني فجعلتني خلقاً سوياً...“(٢)نجد ان هذه املفردة وردت يف موضعني، ومل تكن 
فيهام يف موضع مسألة وطلب، بل يف موضع محد ومتجيد. ومع أن(اجلعل) هنا جعل 
حتقيق  للعبد  ليس  ألن  التكوينية؛  واإلرادة  والقدرة  القوة  يتطلّب  أيضاً  انه  إالّ  مادي 
كينونته بمشيئته(٣)؛ ألنه عاجز فاجلعل بيد(اهللا) سبحانه وتدبريه وكان ألصوات هذه 

املفردة دورٌ يف تبيان قوهتا. 
فيه  نجد  شاك)  أخْ اجعلني  (اللهم  يف  لــ(جعل)  الثاين  املفعول  إىل  االنتقال  وعند 
الصوت  هو  و“اهلمس  اهلمس،  حروف  من  ومها  و(الشني)،  صوت(اخلاء)  تالحق 
اخلفي الضعيف“(٤). ألنه ”الن يف خمرجه دون املجهور، وجر معه النفس فكان دون 
املجهور يف رفع الصوت“(٥). ولذلك عند نطق (اخلاء) و(الشني) يكون فيهام جريانٌ 
للنفس يتالءم مع وضعه النفيس (عليه السالم) إذ انه (عليه السالم)  – هنا- يف حالة 
د  ه وخضوع، فهو بعد أن انتهى من محده (سبحانه) والثناء عليه بدأ يُعدِّ انقطاع وتوجّ
نعمه (تعاىل) واسرتسل باالعرتاف بالتقصري والعجز عن شكره (تعاىل)، ثم عاد للحمد 
السالم) طلبه بسؤاله  املسألة والطلب، وبدأ (عليه  إىل  انتقل  ثم   والتسبيح مرة أخر
نْ  (سبحانه) اخلشية، وكانت أصوات هذه املفردة مالئمة حلاله (عليه السالم) فهو كمَ
١*. األمر خيرج من معناه احلقيقي إىل املعنى املجازي، ومن أشهر معانيه الدعاء. ينظر: معاين النحو:     ٤/ ٢٦. ومن هذه املعاين 

) سورة نوح/          من اآلية ٨.  املجازية – الدعائية- قوله (سبحانه): ( ربِّ اغفر يل ولوالديَّ
٢. م. ن: ٧٩. وعبارته (حياً سوياً). و(خلقاً سوياً) هو ما جاء يف مفاتيح اجلنان: ٤١٣. 

٣. ينظر املناجيات وأدعية األيام عند اإلمام زين العابدين دراسة أسلوبية (رسالة ماجستري): ٣٠.
٤. النكت احلسان: ٢٧٨.

٥. تاج العروس (باب اخلاء املعجمة): ٧/ ٢٢٤. 
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اه البارئ  لِئ غيضاً وقيحاً من شدة التقصري جتُ لِئ صدره بشحنات احلزن واألسى ومُ مُ
متبوعاً  االحتكاكي(١)،  (اخلاء)  صوت  فجاء  الشحنات  هذه  تفريغ  وأراد  (سبحانه) 
تِمت اللفظة بصوت (الكاف) الذي هو من  (٢). واختُ بصوت (الشني) الذي فيه تفشٍ
أصوات اهلمس. وان الجتامع (اخلاء والشني والكاف) والتي فيها مهس وخفاء داللة 
توحي بحسية اليشء املطلوب وخفائه؛ ألن اخلشية يشءٌ معنوي قلبي، فهي أمرٌ خفي 
حمسوس غري ملموس. مكاهنا القلب، ألهنا ”خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك 
عن علم بام خيشى منه“(٣) لذا قيل إهنا ”تأمل القلب بسبب(...) وتارة بمعرفة جالل(اهللا) 
وهيبته وخشية األنبياء من هذا القبيل“(٤). فهي حالة شعورية يتحسسها اإلنسان عن 
شعوره بعظمة اخلالق (سبحانه) وهيبته وهي ال حتصل إالّ ملن اطلع عىل حال الكربياء 
ء }(٦*) فخفاء املسألة  امَ لَ هِ الْعُ بَادِ َ مِنْ عِ ى اهللاَّ شَ ْ وذاق لذة القرب(٥) لذا قال (تعاىل): { إِنَّامَ خيَ

ينسجم معه ما يف أحرفها من خفاء. 
وإن لرتتيب احلروف أو األصوات يف الكلمة وقعاً مؤثراً يف املتلقي؛ فلام كان لكل 
داليل.  صويت  تناغم  عنه  ينتج  األصوات  اختيار  فحسن  معينة،  داللة  صويت  جرس 
تالؤماً  أشد  كان  أعدل  كان  فكلام  التأليف  يف  احلروف  تعديل  التالؤم  هذا  وسبب 
والفائدة يف التالؤم حسن الكالم يف السمع وسهولته يف اللفظ أو النطق وتقبّل املعنى له 
ا يرد عليه من حسن الصورة  يف النفس، فتكون فيه درجة كبرية من التأثري يف املتلقي؛ ملِ
وطريق الداللة(٧). كام أن لتباعد احلروف التي تتألف منها اللفظة أثراً أيضاً يف حسن 
ألن  الشديد(٨)؛  القرب  أو  الشديد  البعد  إما  سببه  التنافر  فإن  كر  ذُ وكام  اللفظة،  تلك 
احلروف جتري من السمع جمر األلوان من البرص وال شك يف أن االلوان املتباينة عند 
مجعها تكون يف املنظر أحسن من األلوان املتقاربة، وهلذا فالسواد مع البياض أشد منه 

١. ينظر: علم األصوات: ٣٠٣. 
٢. ينظر: م. ن: ١٢٦. 

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ٢٨٣. 
٤. التعريفات: ١٣٣. 

٥. ينظر: الفروق اللغوية: ٢١٨. 
٦.* سورة فاطر/ من اآلية ٢٨. 

٧. ينظر: النكت يف اعجاز القرآن (ضمن ثالث رسائل يف اعجاز القرآن): ٨٨. 
٨. م. ن والصحيفة.  
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مع الصفرة وهذا أحسن لقرب ما بينه وبني األصفر وبعد ما بينه وبني األسود، فاللفظة 
(١) لذا ينبغي املزج  كالنقوش كلام كانت الواهنا املمزوجة متباعدة كلام كانت أكثر حسناً
بني احلروف املتباعدة للحفاظ عىل رشاقة اللفظة وطراوهتا. وهذه املشاكلة واملخالطة 
يف احلروف وجدت يف النص احلسيني وعىل مستو املفردة الواحدة كام يف (أخشاك) 
فــ(اهلمزة) و(األلف) حرفا جهر و(اخلاء) و(الشني) و(الكاف) أحرف مهس. وأيضاً 
قوله  الداليل يف  الصويت  وج  التمّ فنالحظ هذا  الرتكيب،  د عىل صعيد  التباين وجِ هذا 

شف السوء و(...)»(٢). ِيب دعوة املضطر إذا دعاك وتَكْ (عليه السالم): «اللهم إنك جتُ
شف) قد ابتدأ كلٌّ منهام بصوت (التاء) االنفجاري(٣).  يب) و(تَكْ نجد أن الفعلني (جتُ
يب) جاء مضموماً ممّا أد إىل حتديد سعة انفجارها، ولكن هذا التحديد  ولكن يف (جتُ
والتحديد  التوكيد  وهذا  الضمة.  قوة  عن  نامجة  القوة  وهذه  وتوكيد،  قوة  صاحبته 
يب املضطر، أي إنه (عليه السالم) أراد القول: إنك  يناسبان املوضع؛ ألنه (سبحانه) جيُ
يب كل مضطر سألك. أي كلّ من دعا وجد اإلجابة، فاإلجابة تتطلّب مسألة.  يا إهلي جتُ
يبه. وبعد صوت (التاء)  وهذا فيه حتديد؛ فاإلجابة ملن دعا، وتوكيد؛ فإن كل من دعا جتُ
جاء صوت (اجليم) الذي هو صوت جهري وفيه قوة وشدة ثم (الياء) و(الباء) وكلّ 
نبئ بقوة ثقة السائل باملسؤول وقدرة  منهام من حروف اجلهر القوية والشديدة، والتي تُ
«قوي  ألهنا  األصوات،  هذه  إليه  أومأت  ما  وهذا  اإلجابة،  عىل  (سبحانه)  املسؤول 
االعتامد عليها يف خمارجها، وأشبع، ومنع النفس أن جيري معها عند النطق هبا»(٤). كام 
اللفظ ظهوراً وإيضاحاً  له وقع خاص(٥)، يعطي   ان لوجود(الياء) بني صوتني صد
ناً. فوضوح املفردة هنا داللة عىل وضوح اإلجابة وجتليها منه (سبحانه) ولو  وقوة ومتكّ
 شف) نجده ابتدأ بصوت (التاء) االنفجاري املفتوح ممّا أد نظرنا إىل الفعل الثاين (تكْ
اتسعت  مفتوحة  كانت  وإذا  املتفجرة  احلروف  التاء من  انفجاره؛ «ألن  زيادة سعة  إىل 

١. ينظر: رس الفصاحة: ٦٤.
٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٤.

٣. ينظر: مناهج البحث يف اللغة: ١٢٣. 
٤. النكت احلسان: ٢٧٨. وينظر: رس الفصاحة: ٣٠. 

٥. اخلصائص: ٣/ ١٢٩. 
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رقعة انفجارها، فإذا وقع بعدها ساكن كان هو القرار الذي يمسك هذا الدوي احلادث 
تاله  والذي  الساكن  املهموس  (الكاف)  صوت  بعد(التاء)  وجاء  التفجري»(١)..  من 
، وبعده صوت (الفاء) وهو صوت مهموس  صوت (الشني) املهموس الذي فيه تفشٍ
رخو(٢). ولعلّ هذا اهلمس والسكون ورخاوة (الفاء) اخلامتة وصمتها إضافة إىل رخاوة 
السكون  وإحالل  بكشفه  السوء-  وهو   – يقلق  ما  وزوال  ذهاب  إىل  يرمز  (الكاف) 
ذ نطقنا(الشني)؛ ألن نطقها يُشعر  ه، وإن هذا السوء شعرنا بدفعه وزواله مُ واهلدوء حملّ

باخلالص واالرتياح واالستقرار. 
نا  وتُشعرِ معها  وتتناغم  املضطر)  يب  (جتُ تالئم  والقوة  واإلعالن  اجلهر  فأصوات 
بوجود مناسبة بني األصوات ودالالهتا. وكذلك أصوات اهلمس واإلخفاء، فإهنا تالئم 
(تكشف السوء)؛ ألن السوء أمر خفي ال يعلمه إالّ هو (سبحانه)، فنحن نجهل  السوء 

وال نعلمه ولكن ال نجهل املضطر. 
ج موسيقي (صويت) –  ع والتباين يف أصوات هذه األفعال نجم عنه متوّ وهذا التنوّ
داليل، أفرز مجالية تأخذ بلب السامع. وحفاظاً عىل هذا االنسجام ولكي تكون العالقة 
بني اللفظ واملعنى موزونة وال يكون ألي منهام فضل عىل اآلخر قال اجلاحظ: «فيسابق 
معناه لفظه، ولفظه معناه، فال يكون لفظه إىل سمعك أسبق من معناه إىل قلبك(...)»(٣). 
وهنا نلمح إشارة هلا السبق إىل العالقة بني األصوات ودالالت األلفاظ، فقوله: ال يكون 
لفظه إىل سمعك أسبق من معناه إىل قلبك يدل عىل القول بإمكانية االختيار. واالختيار 
املعنى  تأدية  باشرتاكها يف  قيل  التي  فاأللفاظ  املعنى.  ملا يالئم  يكون من رصيد لغوي 
نفسه – تقريباً- فيها تباين، وهذا التباين قد يكون سببه الداللة الناجتة عن األصوات 
املفردة - من ناحية القوة والرخاوة – ومالئمتها للمعنى الدقيق املراد. فإن كانت النظرة 
ما  يف  الداللية  الفوارق   تر املعمقة  فالنظرة  ترادفها،  ر  تُظهِ املفردات  لتلك  السطحية 
بينها. وارجع اجلاحظ سببها إىل داللة األصوات فجعل داللة الصوت نظرياً للمعنى ( 

١. اعجاز القرآن: ٢/ ٢٧٣. 
٢. ينظر: األصول يف النحو: ٣/ ٤٠٢. 

٣. البيان والتبيني: ١/ ١١٥. 
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ال يكون لفظه إىل سمعك أسبق من معناه إىل قلبك). 
مي بــ(التناغم الصويت) إشارة إىل االحساس   ويف هذا السياق ورد عند املحدثني ما سُ

باحلروف عىل نحو تأيت فيه متناسقة متجاوبة(١). 
حتتاج  أصوات  فهناك  نفسه،  الصوت  طبيعة  إىل  يعود  لألصوات  الداليل  فالتباين 
احلروف  أشق  من  «فإهنا  (اهلمزة)  األصوات  هذه  ومن  هبا  للنطق  عضيل  جهد  إىل 
واعرسها حني النطق؛ ألن خمرجها فتحة املزمار، وحيس املرء حني ينطق هبا كأنه خيتنق، 
م بعض  ومثلها (القاف) و(...) وهذه تتطلّب للنطق وضعاً خاصاً للسان حيمل املتكلِّ
األحرف،  هذه  أحد  نطق  عند  ونتحسسها  هبا  نشعر  واملشقة  التكلفة  فهذه  الشقة»(٢). 

فكيف ان نطقنا حرفني معاً؟ أكيداً ستبدو أكثر وضوحاً وأشد ظهوراً. 
وقد وردت هذه األحرف جمتمعة يف بعض مفردات النص احلسيني الرشيف. ومنه 

ما جاء يف قوله(عليه السالم):
 «أم أي عطاياك أقوم هبا شكراً»(٣).

و»ما أقلت األرض مني»(٤).
و»اللهم أقلبنا يف هذا الوقت منجحني مفلحني»(٥).

و»اليك أقبلنا موقنني»(٦).
و»اقراري بآالئك معدداً»(٧).

وهنا نالحظ جميء (اهلمزة) و(القاف) معاً يف بداية الكلمة يف كل من لفظة (أقوم– 
واملشقة  باإلجهاد  توحي  كلها  املفردات  هذه  و  إقراري).   – أقبلنا   – أقلبنا   – أقلّت 
رنا بالتكلّف واجلهد؛ ملجيء (اهلمزة) و(القاف)  والعناء، فلفظة (أقوم) عند نطقها تُشعِ
معاً؛ وداللتها كذلك؛ ألن القيام حيتاج إىل استعداد وفيه بذل جهد وتعب. ولذا مل يقل 

١. ينظر: الصومعة والرشفة احلمراء: ١٤٨. 
٢. موسيقى الشعر: ٢٢. 

٣. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٦.
٤. م. ن:  ٧٧. 
٥. م. ن:  ٨٥. 
٦. م. ن:  ٨٦. 
٧. م. ن:  ٨٤. 
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ا يف (أقوم) من دالالت العزم والثبات(١). برغم  (عليه السالم) اي عطاياك أشكرها؛ ملِ
أن الشكر قد يكون يف اللسان والنية القلبية، ولكن استحالة التمكن من تأدية الشكر 
يدلُّ عىل أنه (عليه السالم) ولو أجهد نفسه – وهذا اجلهد متأتٍ من جهد القيام – كأن 
- التي فيها قول وفعل: قيام وركوع وسجود-؛  يقوم بالشكر عن طريق الصالة مثالً
املقابل واملساوي  الشكر  تأدية  ن من  يتمكّ أيضاً ال  نقيض اجللوس(٢)، فهو  القيام  ألن 

للنعم اإلهلية. فقوة أصوات هذه املفردة تنسجم مع قوهتا اللغوية والداللية. 
التوايل  (أقلّت) فلمجيء (اهلمزة) و(القاف) عىل  إلــى  بالنسبة       وكذلك احلال 
مناسبة مع داللة اللفظة، إذ اهنا تعني محل اليشء ورفعه فأقلّ اليشء أي أطاق محله(٣). 
ومحل األشياء هذا ورفعها يتطلّب مللمة جلميع القو، واستنفاراً للطاقة يشبه إىل حدٍ ما 
حالة الفرد حني ينطق (اهلمزة) و(القاف)، فيشعر وكأنه خيتنق، ألهنام من أشقّ احلروف 
له عن  وأعرسها. وباالنتقال إىل املفردة األخر وهي (أقلِبْنا) نجد إن (قلبه) بمعنى حوّ
(٥). فالقلب والتقليب فيه قصدية،  لْب اليشء إذا اكببناه وقلبناه بأيدنا تقليباً وجهه(٤)، وقَ
املسؤول هو (اهللا) سبحانه  وملّا كان  – هنا-  انه  إالّ  القالب واملقلوب.  وفيه شدة عىل 
مل يكن يف األمر شقة وتكلّف عليه بل الشقة والتعب هنا عىل السائل (عليه السالم)؛ 
ل وينقلب عن ذلك املوضع ولذا قال (عليه السالم) (أقلبنا يف هذا  ألنه هو من سيتحوّ
الوقت منجحني مفلحني) فسأل اهللا القلب والنجاح والفالح، وهذا ما ملسناه عند نطق 

 . (اهلمزة) و(القاف) معاً
بلنا)  يف(أقْ وداللته  الصوت  بني  الرتابطية  والوشائج  العالقات  هذه  أيضاً  ونجد 
قصداً  أم  وروحياً  قلبياً  معنوياً  قصداً  أكان  سواء  القصد  وهذا  قصدنا(٦).  تعني  والتي 
مادياً – عىل مستو األبدان- فهو فيه جهد ومشقة؛ ألن املعنوي يتطلّب إقبال القلب 
والروح والعقل والسمع و... حتى حيصل اإلقبال احلقيقي أو االنقطاع، وأما القصد 

١. ينظر: لسان العرب (قوم): ١٢/ ٤٩٦. 
٢. ينظر: م.ن: والصحيفة . 

٣. ينظر: م. ن (قلل): ١١/ ٥٦٥. 
٤. ينظر: القاموس املحيط (قلبه): ١٢٧. 
٥. ينظر: مجهرة اللغة (قلب): ١/ ٣٧٣. 

٦. ينظر: م. ن (قبل): ٢/ ١٨٧٦. 
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املادي ففيه جهد، جهد الذهاب إىل بيت (اهللا) سبحانه وأداء مناسك احلج كام قال(عليه 
نا عىل مناسكنا واكمل  نني قاصدين فأعّ السالم): «إليك أقبلنا موقنني ولبيتك احلرام آمِّ
إليه(مهزة)  ت  زَ مَ رَ البدين  والتعب  هذا  القصدي  اإلقبال  ومشقة  حجنا...»(١).  لنا 

و(قاف) أقبلنا. 
إذعان واعرتاف وانقياد(٢). وهذا  فيه  فإن اإلقرار  (اقراري)  إلــى  بالنسبة  وكذلك 
فحسب  الكالم   مستو عىل  كان  وإن  اإلقرار  ألن  وعزيمة؛  وإرادة  قوة  يتطلّب  ه  كلّ
فإن املشقة فيه متأتية من جماهدة النفس يف اإلذعان للحق. وقد أوضح (عليه السالم) 
بأنه كان يذكر نعم (اهللا) ويعددها برغم يقينه القطعي  بقوله (اقراري بآالئك معدداً) 
ىص) «وإن كنت مقراً أين مل أُحصها لكثرهتا وسبوغها وتظاهرها  من أهنا ال تُعد وال حتُ
– ومها (اهلمزة)  القويان  الشديدان  وتقادمها...» (٣). وبذا يكون الصوتان املجهوران 
ا عامّ خيتلج يف نفس اإلمام (عليه السالم) ونقال لنا  و(القاف) يف هذه املفردات – قد عربّ

مشاعره وما يتحسسه وهو يف ذلك املوقف. 
فأصوات العربية هلا دالالت يستشعرها ويتحسسها ويتذوقها العريب؛ فــ»اصطناع 
ت به مئات أو آآلف من القرون جعلت تلك  األلفاظ للتعبري عامّ جيول يف األذهان قد مرّ
األلفاظ شيئاً أرقى من جمرد رموز»(٤). ومن هنا قيل بقصدية ألفاظ القرآن واهنا ختاطب 
اجلانب النفيس لد املتلقي؛ ألن األلفاظ اكتسبت قدسيتها شيئاً فشيئاً بعد أن محلت 
للمعنى  تصويرها  ولشدة  البرشي،  العقل  انتجها  التي  والعلوم  اآلداب  أرقى  للناس 
ووصفها له من خالل أصواهتا أُختذت وسيلة إليصال الوحي اإلهلي إىل عقول البرش 

فنزلت هبا الكتب الساموية(٥). 

١. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي):٨٦/٢. 
٢. ينظر: معجم البستان (قرر):١٩١٠/٢.
٣. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي):٨٤/٢.

٤. داللة األلفاظ: ٧٣. 
٥. ينظر: م. ن: ٧٤. 
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ثانيًا: البنيات الصوتية التكرارية:
يمثل التكرار أحد األركان األساسية التي جتىلّ النص احلسيني عن وجوده وتواتره؛ 
ة عن أمهية تلك املسألة عند السائل وهو يوحي  ملا فيه من ملسات توكيدية إحلاحية معربّ
بمد رسعة وسعة استجابتها عند املسؤول؛ ألن التكرار معناه اإلعادة وكررت عليه 
احلديث إذا ارددته عليه، فكرر اليشء أعاده مرة أخر(١). ويعد التكرار من ”حماسن 
إحيائية  صورة  النص  ببعض“(٢). ألنه سيُضفي عىل  بعضه  تعلق  إذا  الفصاحة، السيام 
إغناء  عىل  يعمل  الذي  الصويت  التمحور  عىل  عالوة  والداللية  النفسية  ببواعثها  نبئ  تُ

 . النص فنياً ومجالياً
ف اإلمام (عليه السالم) التكرار يف هذا النص توظيفاً بالغياً ناقالً    – ملن  وقد وظّ
يقرأ النص – صورة السائل وهو غارق بتلك النفحات اإليامنية، التي نقلته من عامل إىل 
آخر، فنجده ينادي سيده بشكل مبارش مكرراً نداءه، ولكن هذا التكرار بعيد عن السأم 
وامللل؛ ملا فيه من جتديد وتغيري سواء يف اجلانب الداليل أو يف اجلانب الصويت. فنالحظه 
(عليه السالم) تارة ينادي بــ(اللهم) ويكرر هذا، وأخر بــ(إهلي) ويكررها أيضا و... 
. وهذه  بوصفه وسيلةً ألداء مهمة  د  مِ اعتُ التكرار  ان  عليه هذا،  يدل  ما  وأدل  هكذا. 

ت أكثر من مستو، فالتكرار يف هذا النص جاء عىل مستويات منها:  الوسيلة ضمّ

- تكرار الصوت:
ملّا كان للصوت املفرد داللة خاصة كان لتكرار هذا الصوت علة، ألن التكرار فيه 
فلو  النفيس،  ووضعه  القائل  حلال  رة  مصوِّ تعبريية  وقوة  أكثر  داليل  إحياء  وفيه  تأكيد 
الحظنا مثالً افتتاحية النص احلسيني – قيد الدراسة – نجده (عليه السالم) قد أجهر 
محده هللا تعاىل ثم بدأ بتعداد صفات قوته تعاىل، بأصوات غلب فيها اجلهر عىل اهلمس 

١. ينظر: لسان العرب (كرر): ٥/ ١٣٥. 
٢. الربهان يف علوم القرآن: ٣/ ٩. 
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إذ  صوت(العني)  هو  وتكراراً  وضوحاً  األصوات  هذه  وأكثر  الضعف،  عىل  والقوة 
قال(عليه السالم): ”وال لعطائه مانع وال كصنعه صنع صانع وهو اجلواد الواسع فطر 
أجناس البدائع واتقن بحكمته الصنائع ال ختفى عليه الطالئع وال تضيع عنده الودائع 
أتى بالكتاب اجلامع وبرشع اإلسالم النور الساطع وهو للخليقة صانع وهو املستعان 
عىل الفجائع جازي كلّ صانع (...) وراحم كلّ ضارع ومنزل املنافع والكتاب اجلامع 
– صوت العني  بالنور الساطع (...) وهو السميع البصري“(١). فقد ورد هذا الصوت 
– يف هذا املقطع االفتتاحي يف – ما يقارب – ستة وعرشين موضعاً. وان تكرير وترديد 
صوت معني يعود إىل ما يتمتع به ذلك الصوت من طبيعة متده بإمكانيات داللية وبأبعادٍ 
احيائية، ولعلّ لتكرار صوت (العني) أسباباً دعت الختياره بوصفه صوتاً افتتاحياً، فهو 
صوت جمهور(٢). فيه إعالن رصيح ينسجم وقوة ترصيح اإلمام (عليه السالم) بذكر 
صفات قوة (احلق) تعاىل بعد محده. واجلهر هبذا احلمد والثناء أسهم يف إيضاحه ما يف 
(٣)، فهو يُرشد إىل  هذا الصوت من علنية وجهر. وملّا كان صوت (العني) صوتاً استمرارياً
االنتباه إىل استمرارية ما ذكره اإلمام (عليه السالم) من صفات تُشعر بقوته (سبحانه) 
مثالً قوله: ليس لقضائه وال لعطائه مانع وال كصنعه صنع صانع. فقضاء (اهللا) تعاىل ال 
يدفعه أحدٌ أبداً وهذا يشء مستمر وكذلك عطاؤه (سبحانه) فال يمنعه أحدٌ أبداً وكذلك 
صنعه (تعاىل)،فليس كصنعه صنع. وهذه أمور أزلية مستمرة واستمراريتها تنسجم معها 
استمرارية صوت (العني). ولعلّ وضع اإلمام (عليه السالم) النفيس الذي ال خيلو من 
القدوس (سبحانه) يف وقت مقدس ومكانٍ  االضطراب واالرتعاد؛ لوقوفه بني يدي 
مقدس كان السبب وراء اختيار صوت (العني) هذا الصوت الذي يتوسط بني الشدة 
والرخاوة عند األقدمني(٤)، ويتميّز بالرخاوة عند املحدثني(٥). وتوزيعه عىل املفردات؛ 
ألن رخاوة هذا الصوت التي قال هبا الفريقان تتناسب مع وضع اإلمام (عليه السالم) 
١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٤. وعبارته (للخليفة، املستهان). و(اخلليقة ،املستعان) ما وجدناه يف طبعة احلجر: ٣٠٩، 

واقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٥٢.
٢. ينظر: علم األصوات: ٣٠٤. 

٣. ينظر: دراسة الصوت اللغوي: ٣١٩.
٤. ينظر: رس الفصاحة: ٣٠. واألصول يف النحو: ٣/ ٤٠٢. 

٥. ينظر: مناهج البحث يف اللغة: ١٠٩. 
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يف ذلك املوقف الذي يرتعد فيه كيان كل من وقف مكانه ويضطرب؛ وصوت (العني) 
وكذلك  واالضطراب(١).  والدفع  احلركة  عىل  يدلّ  لكونه  االضطراب  هذا  عن  عربّ 
لصوت (العني) داللة أخر، فهو من أطلق احلروف وأضخمها جرساً وما دخل بناء 
نت لنصاعة هذا الصوت(٢). فوجوده يف هناية املفردات (مانع، صانع،  مفردة إالّ وحسً
مؤثراً  وقعاً  للمفردة  وجعل  واستمرارية،  وقوةً  وضوحاً  زادها   (... البدائع،  واسع، 
اً. فهذا الصوت احللقي الواضح املجهور حكى يف هذه املفردات املعرفة الفطرية  ومعربّ
املبارشة الواضحة – لد املنتج (عليه السالم) – لصفات (احلق) سبحانه، ولعلّ هذا 
من أسباب اختياره الفتتاحية النص وتعداد ما يدلُّ عىل القوة والعظمة والعلم والعطاء 
التقديمية  الداللة  مع  داللتها  تنسجم  التي  التعريفية  الصفات  من  وغريها  واحلكمة 
ح بحقيقة ما يأيت بعدها من مسائل وطلب واعرتاف  االفتتاحية التي توحي وجتهر وترصّ

وغريها ممّا يرتبط ارتباطاً داللياً وثيقاً بداللة مفردات هذه الفقرة. 
ومن التكرار الصويت أيضاً ما جاء يف قوله (عليه السالم) يف الفقرة التي تعدّ مسألتها 
ها خالصة لعدة مقدمات؛ إذ سأل اإلمام (عليه السالم)  من أهم املسائل، ويمكن عدّ
املسألة  هذه  ملقدمة  السالم)  (عليه  اختار  وقد  النار.  من  رقبته  فكاك  سبحانه  (اهللاَ) 
األساليب  فجاءت  صويت،   – فكري  تداخل  فيها  حدث  والتي  املالئمة  األصوات 
واألصوات فيها منسجمة ومتعانقة، فقال (عليه السالم): ”يا أسمع السامعني يا أبرص 

الناظرين ويا أرسع احلاسبني ويا أرحم الرامحني صلِّ عىل حممد وآلِ حممد (...)“(٣). 
ما   – يف  الفقرة  هذه  يف  ورد  فقد  واضحاً،  حضوراً  لصوت(الياء)  ان  فنالحظ 
يقارب- عرشة مواضع. و(الياء) هو من أصوات املد واللني التي تتصف بخصائص 
جتعلها قادرة عىل إحداث تأثريات نفسية(٤)، فهي ترد تلبية لدواعٍ نفسية؛ ألن أحرف 
احلروف  من  يشء  وليس  الصوت  هلواء  متسعة  وخمارجها  مهموسة  ”غري  واللني  املد 

١. ينظر: مقاييس اللغة: ٢/ ٢٥٧. 
٢. ينظر: العني (مقدمة الكتاب): ١/ ٥٣. 

٣. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٧.
٤. ينظر: موسيقى الشعر العريب: ١١٠. 
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أوسع خمارج منها وال أمد للصوت“(١). فكان (عليه السالم) قد رفع صوته وصوت 
يا أبرص،  يا أسمع،   ) النداء يف قوله  ياء  الصوت، واملد كان يف (ألف)  املد يالئم رفع 
(السامعني،  يف  أكثر  برز  والذي  (الياء)  صوت  مد  إىل  باإلضافة  أرحم)  يا  أرسع،  يا 
فيها استطالة ومد، وإن مد  فهنا جاءت طويلة مشبعة  الرامحني)  الناظرين، احلاسبني، 
الصوت  رفع  وان  البواطن(٢).  يف  املؤثر  االنفعال  عىل  يدلّ  (الياء)  بحرف  الصوت 
لذا  املسألة  الطلب ورضورة هذه  تبيان أمهية هذا  أثر يف  له  املد كان  والنداء وتوظيف 
ف (عليه السالم) هذه األدوات كلها لإلفصاح عنها وهي(فكاك رقبتي من النار)  وظّ
وأيضاً توظيفه (عليه السالم) صوت (الكاف) الشديد املهموس(٣) يف ذروة مسألته – 
إله أالّ أنت  النار ال  ”أسألك فكاك رقبتي من  إذ قال:  أي عند ذكرها- وبعد ذكرها، 
وحدك ال رشيك لك لك امللك ولك احلمد وأنت عىل كل يشء قدير يا رب يا رب“(٤). 
فتكرار صوت (الكاف) جاء يف عرشة مواضع وهلذا التكرار أثر يف تصوير املعنى، ألن 
تكرار (الكاف) يعدّ تكراراً داالً له وظيفة يف تصوير احلدث ملا حيمله هذا التكرار من 
هو  املسألة  وحمور  املسألة  هذه  ثقل  عن  يكشف  النطقي  الثقل  فهذا  النطق(٥).  يف  ثقل 
(فكاك) فهذه املفردة قد تكرر فيها هذا الصوت الذي حيدث عند نطقه رنّة قوية هتتز 
هلا النفس(٦)، لكونه صوتاً شديداً انفجارياً، ويف هذه اللفظة عىل وجه اخلصوص؛ ألن 
(الكاف) عندما ترد مع أحد أحرف العلة يتضخم صداها(٧)، وهذا التضخم الصويت 
فككت  اخلالص  يعني  الفكاك  إن  إذ  املفردة،  معنى  مع  متداخالً  جاء  النطقي  والثقل 
اليشء خلّصته أو فصلته وفكّ الرقبة يعني ختليصها من أسار الرق وعتقها، فأصل الفك 
هو الفصل بني الشيئني وختليص بعضهام من بعض(٨). فهذا االحياء الصويت يتداخل مع 
معنى املفردة املعجمي؛ ألن التخليص والفصل والعتق يتطلّب القوة والشدة، وفصل 

١. الكتاب: ٢/ ٢٨٥. 
٢. ينظر: املدخل اللغوي يف نقد الشعر: ١٠١. 

٣. ينظر: رس الفصاحة: ٣٠. 
٤. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٧.

٥. ينظر: اإلعجاز الفني يف القرآن: ٨١. 
٦. ينظر: م. ن: ٨١- ٨٢. 

٧. ينظر: لغة الشعر العراقي املعارص: ١٤٦. 
٨. ينظر: لسان العرب (فكك): ٩/ ٤٧٥- ٤٧٦. 
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األشياء يصدر صوتاً أوحى به تكرار (الكاف). فالتكرار الصويت يقوم بمهمة الكشف 
عن القوة اخلفية يف املفردة(١). وإننا – هنا- ننطلق من قناعة؛ هي أن بعض األصوات 
تتداخل مع معاين املفردات وحتاكيها، وتولّد معها دالالت يتقصدها (الباث) للتعبري 
عن أحاسيسه ومشاعره وما يدور يف فكره  من معانٍ ومضامني. فالقيم الصوتية جلرس 

احلروف والكلامت عند التكرار ال تفارق القيمة الفكرية والشعورية املعربَّ عنها(٢).

- تكرار احلرف العامل: 
ورد يف النص احلسيني الرشيف نوع آخر من التكرار، وهو تكرار احلروف. ومنها 

حروف النداء واجلر والعطف و...الخ. 
احلرف  هذا  لتكرار  وان  (يا).  النداء  حرف  تكرار  ورد  النداء  أحرف  تكرار  ومن 
خصيصة عند املنتج (عليه السالم)؛ إذ ان ما فيه من مد ينسجم مع ما يكمن يف قلب 
بكثرة ومن  يرد مكرراً  ما جعله  املدعو (سبحانه) ولعلّ هذا  الداعي وعظمة وكربياء 
تكراره هذا ما جاء يف قوله (عليه السالم): ”يا اهللا يا بدئُ ال بَدءَ لك يا دائم ال نفاد لك 
يا حي يا قيوم يا حميي املوتى يا من هو قائم عىل كل نفس بام كسبت يا من قل له شكري 
فلم حيرمني (...)“(٣) ويف هذه الفقرة من النص نجد ان حرف النداء (يا) قد تكرر سبع 
 بصيغ خمتلفة فمرة جاء مفرداً وأخر مرات، ورافق هذا التكرار الصويت جميء املناد
ع والتعدد جاء نتيجة ورود هذا  مضافاً كام ورد بصيغة االسم املوصول. ولعلّ هذا التنوّ
سع واالمتداد وزيادة  ل عملية التوّ احلرف؛ ألن تكرار احلروف يف بداية العبارات يسهّ
عدد العبارات عن طريق تأكيد املعنى بإضافة وتكرار الصوت بشكل متتابع(٤). فتكرار 
ر فيها  كِ حرف النداء (يا) أعطى الفقرة تنوعاً وتكثيفاً لغوياً حممالً باملعاين والصور التي ذُ
أسهم  التكرار  فهذا  ورمحته،  وحلمه  وعلمه  وديمومته  (سبحانه)  قدرته  بنيّ  تُ صفات 
بينها هبذا االسلوب  والتنقل  والدالالت  العبارات  التعددية يف  التمكني من  يف حتقيق 

١. ينظر: األفكار واألسلوب: ٥٠. 
٢. ينظر: التكرير بني املثري والتأثري: ٨٤. 

٣. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٥٦. وزاد الشيخ القمي ( يا بديع ال ندّ لك، يا حي حني ال حي). مفاتيح اجلنان: ٤١٦. 
٤. ينظر: لغة الشعر العراقي املعارص: ١٥٠. 



٣١

..

امكانية هذا احلرف يف رسم صورة عظمة  إىل  الفلسفي اجلزل، إضافة  البالغي  الفني 
زع عىل  هذه املعاين والدالالت؛ ملا فيه من مد منسجم مع تلك املعاين ودالالهتا قد توّ
عبارات هذه الفقرة. فهذا التكرار جاء لينقل هذه املعاين التعجبية اليقينية االستعطافية. 
ومن تكرار احلروف أيضاً، ورد يف النص تكرار احلرف (مل). ومنه تكرار هذا احلرف 
مخس مرات يف قول االمام (عليه السالم): ”الذي مل يتخذ ولداً (...) ومل يكن له رشيك 
ان تكرار  له كفواً أحد“(١). وهنا نلحظ  يولد ومل يكن  يلد ومل  الذي مل  امللك (...)  يف 
حرف النفي جاء لزيادة توكيد نفي معنى أخلص االمام (عليه السالم) يف اثبات نقيضه 
ينفي  الذي  (مل)  النفي  فحرف  والتضمني.  الداليل  التكرار  بقرينة  النفي  هذا  بوساطة 
املضارع وجيزمه ويقلب زمنه للاميض(٢). قد جاء يف قوله (عليه السالم): مل يتخذ ولداً، 
ويف قوله املقتبس من القرآن الكريم: مل يلد. وهنا رافق تكرار (مل) تكرار داليل، وهذا 
 داللة النفي، فاإلمام (عليه السالم) نفى أن يكون له (سبحانه) ولد، كام  التكرار قوّ
هذا  فنفى  (سبحانه)  يريد  كام  سبحانه  (اهللا)  توحيد  لتوكيد  يكون  قد  التكرار  هذا  ان 
من. كام ان معنى التوحيد ظهر  املعنى بحرف النفي ذاته (مل) وبوساطة نص قرآين مضّ
أيضاً من خالل نفي وجود الرشيك إذ قال (عليه السالم): ومل يكن له رشيك يف ملكه. 
وتقرير ذلك عن  وأوليته  واثبات وجوبه  (اهللا) سبحانه  توحيد  السالم)  (عليه  فأعلن 
طريق النفي. فالنفي هنا لتقرير املعنى واثباته، فنفي الرشيك اثبات لوحدانيته (تعاىل). 
فقوله: مل يولد فيه وصف للقدم واالولية، ومل يلد فيه نفي للشبه واملجانسة، ومل يكن له 
كفواً أحد قرر تلك املعاين وبت احلكم هبا(٣). فزيادة النفي  بتكرار اداته عمل عىل زيادة 
هذا  ألن  انقطاع؛  وعدم  واستمرارية  أقدمية  فيه  النفي  وهذا  االجيايب.  االثبايت  التأكيد 
احلرف (مل) قلب داللة الزمن املضارع إىل امليض، وداللة األخري فيها توكيد أكثر عىل 
القطع بوقوع الفعل. فالنفي – هنا – وقع يف زمن متقدم داللياً، وبنفي هذه املعاين ثبت 

 . معنى التوحيد املتحقق وجوباً

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٨.
٢. ينظر: معاين النحو: ١٦٢. 

٣. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٤/ ٨٢٣. 



٣٢

..

ومن تكرار احلروف الوارد يف النص، تكرار حرف العطف (الواو) بكثرة. ومنه ما 
جاء يف قوله (عليه السالم): ”واسعدين بتقواك وال تشقني بمعصيتك وخر يل يف قضائك 
وبارك يل يف قدرك“(١). وهنا نجد ان املعاين جاءت مكملة بعضها لبعض ومتممة، من 
ناحية املعنى اخلاص بكل عبارة، وجمتمعة من ناحية الدالالت النهائية. فاإلمام (عليه 
(اسعدين  الشقاء  السعادة عىل  وتقديم   ،بالتقو السعادة  (اهللا) سبحانه  السالم) سأل 
السعداء ال  بتقواك وال تشقني بمعصيتك) قد يكون ألن رغبة كل فرد أن يكون من 
من االشقياء، فذكرها أوالً لالستئناس هبذا الذكر ولالطمئنان به ورجاء حتقيقه رغبة 
فيه. ثم انتقل إىل طلب االبتعاد عن املعصية، وهذا االبتعاد الرتتيبي يف النطق يدل عىل 
رغبة السائل (عليه السالم) يف االبتعاد عن املعصية حتى انه ال حيب ذكرها فيؤخرها 
عاتق  عىل  يقع  ما  ضمن  جاء  العبارتني  هاتني  يف  الرتتيب  وهذا  النطقي.  الرتتيب  يف 
الفرد من اعامل، فرتبها ترتيباً أولوياً من حيث تقديمه وتأخريه هلا يف الواقع – فالعباد 
املخلصون أبعد الناس عن املعايص – ثم انتقل (عليه السالم) إىل ما هو بيده (سبحانه) 
وال تفويض للفرد فيه وهو القضاء، فسأل (اهللاَ) سبحانه االختيار، وهذا يُبني مد ايامنه 
املباركة  سأل  االختيار  هذا  وبعد  (سبحانه).  الرمحة  برب  السالم)  (عليه  ظنه  وحسن 
االنتقال  وهذا  ويقدر.  يقيض  ما  يف  (سبحانه)  للطفه  واستدامه  استزاده  هذا  ويف  فيه، 
ما  لفعل  التوفيق  فطلب  الرتتيب(٢).  الفادهتا  العاطفة؛  (الواو)  بوساطة  تمّ  والرتتيب 
فيه رضاه (سبحانه) واالبتعاد عامّ جيلب سخطه (تعاىل) ويورث الشقاء والندامة وقع 
ضمن اختيار الفرد، ومسألتاه جاءتا مرتبتني، وهذا الرتتيب فرعي جاء ضمن ترتيب 
أوسع منه وهو االنتقال من ما يستطيع فعله الفرد إىل ما ال يستطيع فعله وهو (القضاء 
تدبريه  من  هو  ما  إىل  املخلوق  شأن  من  هو  ممّا  السالم)  (عليه  انتقل  انه  أي  والقدر) 
مرتبتني.  جاءتا  مسألتامها  وأيضاً  (سبحانه)  بيده  مها  وقدره  (اهللا)  فقضاء  (سبحانه)، 
– هنا -؛ ألن هذه  أيضاَ مطلق اجلمع(٣)  أفادت  والتي  بــ(الواو)  الرتتيب حتقق  وهذا 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٨.
٢. ينظر: رشح ابن عقيل: ١٠٢/٣. 

٣. ينظر: م. ن: ١٠٢/٣. 



٣٣

..

العبارات املتعددة داللتها واحدة وهي (رضاه سبحانه)، وان هذه الداللة حتققت نتيجة 
ج فيها واستجمع  العبارات. فتكرار هذا احلرف سلسل املعاين وتدرّ ع معاين هذه  جتمّ
بتكراره دالالهتا. فتكراره أعطى مرونة وسهولة يف االنتقال من عبارة إىل أخر، وهذا 
لتأكيد أمهية املضمون واحلاحاً، رغبة يف حتققه،  ع والتطويل والتكرار قد يكون  التوسّ

ألمهيته عند السائل(عليه السالم). 
السالم)  ما جاء يف قوله (عليه  النص الرشيف  الذي ورد يف  ومن تكرار احلروف 
وللدرجات   (...) سامع  للدعوات  وهو  هللا(...)  ”احلمد  االفتتاحي:  املقطع  ضمن 
رافع (...) وللجبابرة قامع“(١). ولعلّ (الالم) املكررة – هنا – مل تكن يف معنى واحد. 
فنالحظ يف هذه العبارات وضوح التكرار الصويت نتيجة تكرار هذا احلرف املكسور، 
امللك  وشبه  وامللك  االستحقاق  معانيه  فمن  حقيقته،  يف  معنى  من  أكثر  له  والذي 
والتمليك وغريها من املعاين التي ذكرهتا كتب النحو(٢). وان اغلب هذه املعاين وردت 
يف النص، ففي قوله (عليه السالم): احلمد هللا أفادت االستحقاق لوقوعها بني معنى 
 – ه كام يستحقه. ويف قوله: وهو للدعوات سامع، أفادت التمليك  وذات فاحلمد حقّ
وإن كان هذا التمليك جمازي؛ فــ(سبحانه) هو املالك احلقيقي واملُملِّك -؛ ألن (اهللا) 
يُعطي  فالعبد  استُودِع من دعوات ومسائل،  وما  أُلقي يف ساحته  ما  يسمع  جل وعال 
رفعها ووضعها. والعبد من  (تعاىل)  يديه  بني  املسألة  فتصبح  االجابة،  وينتظر  الدعاء 
أما يف قوله (عليه السالم): وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فــ(الالم) أفادت معنى 
امللك (امللكية)؛ ألن الدرجات واجلبابرة وكل يشء هو ملك له (سبحانه) وهذا التملك 
حقيقي؛ ألنه هو (سبحانه) من أوجدها من العدم، فإذاً رفع الدرجات وقمع اجلبابرة 
بعدالة  ولكن  ويقمع  يشاء  من  يرفع  فبمشيئته  وتعاىل)  (سبحانه  املالك  هو  ألنه  بيده 
ولطف و(سبحانه) وحده القادر عىل هذا. وهذا املعنى أوضحته (الالم)، فهذا احلرف 
من  أذن  عىل   – مستثقالً  وال  ممالً  يكن  مل  التكرار  فهذا  داللياً.  واختلف  صوتياً  تكرر 
ع داليل وإن كان بسيطاً؛ ألن بعض العلامء ير ان  يسمعه- وال فيه غثاثة، ملا فيه من تنوّ

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٤.
٢. ينظر: مغني اللبيب عن كتب االعاريب: ٢٧٥، علل النحو: ٢٠٩.



٣٤
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معاين (الالم) املتعددة أكثرها يرجع إىل االختصاص واالستحقاق(١).
مجالية  العبارات  أعطى  ع  املتنوّ وجودها  ان  إالّ  دقتها  برغم  الداللية  اخليوط  فهذه 
(عليه  الباث  من  بقصدية  النص  عىل  مدورة  فالتكرارات  فيها.  ب  تدّ الروح  وجعل 
السالم) وهلا دالالت متعددة هي الباعث عىل اجيادها، وأغلب هذه الدالالت األمهية 
اثبات  حماولة  أو  ابعادها،  وحماولة  منها  اخلوف  أو  املسألة  حتقيق  يف  والرغبة  والتأكيد 
 مستو عىل  أوسع  اختيار  مساحة  فيه  هذا  احلروف  وتكرار  عليها.  بالربهان  حقيقة 
والفكري  احلروف-  هذه  بعد  تأيت  التي  املفردة  اختيار  إىل  بالنسبة   – اللفظي  احلقلني 
توزيع هذه  أنتج حرية يف  ما  الذي تشرتك هذه احلروف يف صناعته. وهذا  (املعنوي) 
املفردات واالفكار يف النص ودون عناء، لصغر احلرف – يف ما يتعلق بوحداته الصوتية 

– ونضجه الداليل. 

- تكرار املفردة: 
التكرار يف أحد معانيه هو تسليط الضوء عىل نقطة حساسة يف العبارة، وهذا يكشف 
تبيان  يف  أثراً  والنصوص  العبارات  يف  (املفردة)  لتكرار  فإن  هبا(٢).  املتكلم  اهتامم  عن 
أمهيتها عند املتكلم، وأيضاً تكشف لنا هذه املفردات املتكررة عامّ خيتلج يف صدر منتج 

النص.
 فنالحظ يف النص احلسيني تكرار بعض املفردات منها: (اللهم، رب، سبحانك، 
تكرار  فمثالً  املفردات علة،  مفردة من هذه  لتكرار كل  ان  ..) ونالحظ  سبحانه، ريب 
لفظة (اللهم) التي هي صيغة نداء، ألهنم يرون ان (امليم) املشددة عوض من (يا) يف 
أوله وال جيمع بينهام إالّ يف رضورة الشعر(٣). فهذه الصيغة وردت بكثرة نسبية يف النص، 
. أربعة منها فقط مل تتصدر اجلمل، ومن هذا ما  فهي وردت يف أربعة وعرشين موضعاً
جاء يف قوله (عليه السالم): ”ثم ما رصفت ودرأت عني اللهم من الرض والرضاء أكثر 

١. ينظر: معاين النحو: ٣/ ٥٥. 
٢. ينظر: قضايا الشعر املعارص: ٢٧٦. 

٣. ينظر: رس صناعة اإلعراب: ١/ ٤٣٠. 



٣٥

..

ممّا ظهر يل من العافية والرساء(...)“(١). ”فاجعل لنا اللهم يف هذه العشية نصيباً من كل 
خري تقسمه“(٢).

أما بقية املواضع فقد جاءت متصدرة ومقدمة لطلب يف األغلب، أي اهنا تأيت ويأيت 
بعدها طلب، كقوله (عليه السالم): ”اللهم فصلِّ عىل حممد وآلِ حممد“(٣). وان لتكرار 
هذه اللفظة صد خاصاً هبا؛ ملا حتويه من مزايا خاصة إذ اهنا حتتوي عىل مجيع أحرف 
يف  ورودها  أغلب  وان  التفخيم(٤).  عىل  الدالة  (امليم)  إليها  مضافاً  (اهللا)  اجلاللة  اسم 
هذا النص كان يف بداية الفقرات؛ لداللتها عىل املدحة والتفخيم للمدعو؛ ألن الداعي 
يعمد إلظهار هذا التفخيم ابتداء ليكون له مدخالً حسناً ملا يأيت بعد ذلك من أمور هي 
من صلب الدعاء“(٥). لذا نجد هذه اللفظة بأغلب حاالت ورودها – يف هذا النص – 
جاءت مقرونة بمسألة، فاملسألة حتتاج ملقدمة تطمئن هبا نفس السائل لتكون له سبيالً 

للغوص يف عمق املسألة؛ ألنه سأل رجاءً لإلجابة.
وأيضاً ورد هذا النوع من التكرار – تكرار املفردة – يف لفظة (إهلي) دون حرف نداء 
، فنسبة ورودها فاقت سابقتها  – ما يقارب - أربعة وثالثني موضعاً وقد تكررت يف 
”فلك احلمد إهلي (...) هنيتني  (اللهم) ومن ورودها ما جاء يف قوله (عليه السالم): 
أو  حلذف  الداعي؛  نفس  يف  خاصاً  أثراً  اللفظة  هذه  لتكرار  وان  هنيك“(٦).  فارتكبت 
اضامر حرف النداء وإضافتها إىل (يا) املتكلم وهذا يبنيّ مد احساس السائل بقرب 
ح لنا  املسؤول. وان نسبة وجودها يبنيّ لنا مد أمهية هذه املرحلة أي اهنا تبنيّ وتوضّ
ماهية االنقطاع بل ذروة االنقطاع ويشعر قائلها عند نطقها وكأنه اجتاز املسافة ووصل 
ر وكأن  إىل عليني وكأنه اقرتب قاب قوسني أو أدنى، لذا ترك حرف النداء وصار يتصوّ
 – أو هذا قلمي  – هذا كتايب  يقول أحدنا  فلامّ  املتكلم،  (ياء)  به بداللة  املناد خاص 
ت  لغوياً وعربّ كته هذه األشياء  ملّ املتكلم هي من  باملتكلم و(ياء)  أشياء خاصة  فهذه 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٦.
٢. م. ن:  ٨٥. 

٣. م. ن والصحيفة.  
٤. ينظر: املقتضب: ٤/ ٢٣٩. 

٥. دعاء االمام عيل (عليه السالم) دراسة نحوية أسلوبية (رسالة ماجستري): ٨١. 
٦. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٣.



٣٦

..

عن متلكه هلا وخصوصيتها به مادياً ومعنوياً، وهذا ما مل نجده يف لفظة (اللهم). ولكن 
كلتا اللفظتني جاءتا يف األغلب يف صدر الفقرات أو اجلمل ولذا تعد كل منهام (الكلمة 
الداللة عنارص معجمية تعربّ عن مثل جمتمع ما(١).  املفتاح) والتي يعدها بعض علامء 
املفردات من معان فيها تداخل فكري ونفيس وردت متكررة يف  ونظراً ملا حتمله هذه 

صدر العبارات غالباً. 
مواضع  مخسة  يف  وجاءت  النص،  يف  مكررة  جاءت  فقد   ( (ربّ لفظة  وكذلك 
بّ البلد احلرام واملشعر احلرام (...)  مضافة، يف قوله (عليه السالم): ”ال اله إالّ أنت رَ
آبائي  بّ  رَ وَ يبّ  املنتجبني“(٢). و“رَ وآله  النبيني  بّ حممد خاتم  رَ وَ  (...) بّ جربائيل  ورّ
وال  مضافة  غري  مفردة  جاءت  موضعني  ويف  العاملني...“(٤).  بّ  و“رَ األولني...“(٣). 
لنا  بّ عظيم كريم رحيم...“(٥). و“فال كايف  رَ تَعالْيتِ من  وَ ست  ”تقدّ النداء:  بصيغة 
ك“(٦).  ومجيع املعاين التي وردت فيها هذه اللفظة كانت تؤكد  بّ لنا غريُ واكَ وال رَ سِ
السالم)  املالك“(٧). فقوله (عليه  ”تطلق عىل  اللفظة  ثابتة، هي ان هذه  حقيقة وداللة 
رب البلد احلرام واملشعر احلرام وجربائيل وحممد وآله (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وربه 
السالم)  (عليه  قوله  ويف  اهللا،  ملك  هم  مجيعاً  هؤالء  ان  تبنيّ  والعاملني  األولني  وآبائه 
ست وتعاليت من رب كريم كان يعدد صفات املالك فقال بأسلوب مؤدب تقدست  تقدّ
وتعاليت ثم وصف املالك بأنه كريم عظيم رحيم وهذه الصفات تُعضد ما دلّ عىل قدرة 

املالك، وعظمة هذه الربوبية وتبنيّ مد لطفه ورمحته وعظمته. 
بِّ بام أنشأتني فأحسنتَ  لت فطريت رَ بِّ بام برأتني فعدّ أما يف قوله (عليه السالم): ”رَ
بِّ بام أنعمت  بِّ بام كألتني ووفقتني رَ بِّ بام أحسنت إيل ويف نفيس عافيتني رَ صوريت رَ
بِّ بام أطعمتني وسقيتني (...)  بِّ بام أوليتني ومن كلِّ خري أعطيتني رَ عيلّ فهديتني رَ

١. ينظر: علم األسلوب: ٢٤٠. 
٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٠.

٣. م. ن: ٨٤. 
٤. م. ن:  ٨٥. 
٥. م. ن:  ٨٤. 
٦. م. ن:  ٨٦. 

٧. دعاء االمام عيل (عليه السالم) دراسة نحوية أسلوبية: ٨٧.
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بِّ بام أعنتني وأعززتني(...)“(١). رَ
النداء، وبعبارات  فقد تكررت لفظة (رب) يف ثامنية مواضع هنا، وجاءت بصيغة 
متتابعة وملّا كانت هذه العبارات فيها ذكر الرمحة ونزول النعمة إذ ذكر (عليه السالم) 
تعديل الفطرة وحتسني الصورة واإلحسان والعافية يف النفس والتوفيق واهلداية واخلري 
واإلطعام واإلغناء واإلعانة والعزة والسرت، فكرر (عليه السالم) النداء للربِّ سبحانه 
ينسجم  اللفظة  تكرار  فكان  هلا ومنزهلا.  الفاعل  انه سبحانه  النعم وبنيّ  لذكر  بتكراره 
مع تكراره وتعداده (عليه السالم) لذكر النعم وانه تبارك وتعاىل ليس ببعيد لذا أضمر 
(عليه السالم) حرف النداء. ويف قوله (عليه السالم) ال رب لنا غريك فإنه توكيد لكل 
النص، وهبا جزم  املفردة يف  تكرار هلذه  آخر  فهذا  السالم)  (عليه  له  قول  ما سبق من 

(عليه السالم) انه ال مالك لنا غريه. 
ومن التكرارات أيضاً تكرار لفظة (ريب)، إذ جاءت بعدة مواضع من النص وأغلب 
ورودها كان بمثابة اعرتاف وترصيح بربوبيته (تعاىل) والتأكيد عليها، ومنه قوله (عليه 
السالم): ”أنت ريب ومليك أمري“(٢). وهنا يلحظ جميء لفظة (ريب) التي تكررت يف 
عدة فقرات لفظياً، جاءت حاملة – هنا – ملعنى داليل مكرر. إذ ان معنى أنت ريب: أنت 
قوله  املعنى  هذا  بعد  وجاء  وصاحبه(٣).  ومستحقه  مالكه  يشء  كل  رب  ألن  مالكي؛ 
(عليه السالم): ومليك أمري. وهلذا التكرار قطعاً غرض حارض يف ذهن املنشئ (عليه 
التأكيد عىل انه مربوب ومملوك وانه يف غاية القبول والرىض  السالم)، وقد يكون هو 
عن حاله هذه. ولعلّ هذا ما جعله يكرر هذه املفردة (ريب) – ويف هذه العبارة كررها 
داللياً أيضاً – ويف هذا توكيد رصيح. ويبدو أن هذا ما جعله يعمد إىل اجلمع بني ضمري 
املخاطب (أنت) وضمري املتكلم (الياء) يف (ريب)، وهذا التأكيد عىل وحدانية (الرب) 
ب والتزلّف أكثر إىل ساحة (القدوس) سبحانه ولذا  سبحانه يُبني مد حماوالت التقرّ
أردف كالمه بقوله (مليك أمري)؛ ألن اإلمام (عليه السالم) يعلم انه (سبحانه) مادام 
١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٩. وهو مل يذكر (رب بام انعمت عيلّ فهديتني رب بام أوليتني ومن كل خري اعطيتني) ولكن 

هذا ما ثبته حسني االعلمي يف اقبال االعامل: ٦٥٤. والشيخ القمي يف مفاتيح اجلنان: ٤١٣- ٤١٤. 
٢. م. ن والصحيفة. 

٣. ينظر: لسان العرب (ربب): ١/ ٣٩٩. 
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هو مالكه فهو مالك أمره، لكنه قد يكون أوجدها ألجل السامح لنفسه باالستقرار يف 
غ. فألنك أنت ريب ومليك  ساحة (الرمحن) ال فقط االقرتاب منها، فجعل عبارته املسوّ
تُظهر  املتكلم  و(ياء)  (أنت)  الضمريين  واجتامع  منك.  ب  وأتقرّ إليك  أجلأ  فأنا  أمري 
املسؤول  إىل  السالم)  (عليه  السائل  حلاجة  والتمسك  االلصاقية  املحاوالت  تلك  لنا 
بنيّ مد اخالص السائل (عليه السالم) ونقائه  (سبحانه) فلفظة (ريب) املكررة جاءت لتُ
من كل الرتسبات االجتامعية واالعتقادات الفاسدة التي كانت يف املجتمع سائدة – وقد 
يفصح عن  املفردة  هذه  فتكرار  اآلهلة.  تعدد  فكرة  من   – بعضهم  عند  اآلن  إىل  تكون 
املالك  السائل (عليه السالم) أمره إىل (اهللا) سبحانه واالقرار بوحدانية  حقيقة تسليم 
لذا قال (أنت) وزاد يف تأكيد هذا املعنى فقال (ومليك أمري) فاملالك مالك له وألمره 

وهذا حقيقة االيامن والتوحيد والتسليم والقبول. 
وهذه التكرارات هي من قبيل أسامء (الذات املقدسة)، ولكثرة ورودها وتكراراهتا 
دّ من وجود سبب وراء ذلك، والسبب – الذي يتجه إلينا – هو أن  وبألفاظ خمتلفة البُ
كل عليه ومل  م أموره كلها (هللا) سبحانه وتوّ اإلمام (عليه السالم) يف ذلك املوقف قد سلّ
يسأل سواه وال يريد من غريه (تعاىل) ومل يشغله يف تلك اللحظات غري ذكره (سبحانه) 
وقلبه وروحه. ولسانه  يكن يف عقله  املسؤول ومل  بينه وبني  ان حييل  ومل يسمح ليشء 
ع ويعرتف ويقر ويسأل  (عليه السالم) غري(اهللا) سبحانه، وألطاف (اهللا)، فوقف يترضّ

وهو يذرف الدموع حياء وخشية، ورغبة ورهبة فيه ومنه (سبحانه). 
ومن تكرار املفردات أيضاً تكرار لفظة (دافع) والتي وردت يف موضعني فمرة كان 
”وللكربات دافع“(١)،  الدفع متعلقاً باخلالق وأخر باملخلوق، فقال (عليه السالم): 
”ليس لقضائه دافع“(٢)، والدفع هو ”اإلزالة بقوة“(٣). فلامّ كان احلديث عنه (سبحانه) 
السالم) ليس لقضائه  الكربات، وملا قال (عليه  يدفع  الدفع فهو (سبحانه)  فقد حتقق 
يمتلكون  ال  ألهنم  املخلوقني؛  من  الدفع  عىل  القدرة  وسلب  الكالم  نفى  فهنا  دافع 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٤.
٢. م. ن والصحيفة. 

٣. لسان العرب (دفع): ٨/ ٨٧. 
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القوة، فقضاء (اهللا) سبحانه ال يدفعه أحدٌ اطالقاً ولذا فالدفع هنا غري متحقق. فاللفظة 
فهنا  بــ(ليس)،  الثانية منفية  مثبتة ويف  تكررت ومعناها واحد ولكن يف اجلملة األوىل 
التكرار صويت وفيه داللة وتصوير لقدرته تعاىل وإشارة ملموسة إىل ضعف املخلوق، 
فأكد (عليه السالم) هبذا التكرار قدرته (سبحانه) يف دفع املكاره والكربات والقضاء إن 
أراد (سبحانه)، وهذا ما مل يمكن ألي خملوق فعله أبداً، فثبت قدرة (اهللا) سبحانه وقوته 

ونفى وسلب القدرة والقوة من العبد. 

- تكرار العبارة: 
ه القدامى من سننهم يف الكالم،   التكرار من حماسن أساليب الفصاحة وأمهها لذا عدّ
(١). وهذه اخلصيصة الداللية كغرة  فإذا أرادوا االبالغ عن يشء معتنى به كرروه توكيداً
بالنسبة لألغراض الداللية األخر هلذا االسلوب. ولعل هذا ما جعله يرد يف  العقد 
النص بصور وأشكال متنوعة وخمتلفة ولوال تعدد دالالته واالغراض التي تتحقق أثر 
وجوده ملا تعددت صوره، ومن هذه الصور التكرار الرتكيبي أو تكرار العبارة والذي 

جاء يف النص عىل شكلني: 
* تكرار تام. 

* تكرار غري تام. 

 التكرار التام: •
والعبارات  اجلاهزة  العبارات  تغيري ويف األغلب يكون يف  العبارة دون  تُكرر  وفيه 
هبا  لالهتامم  يكون  قد  هبا  واالتيان  منه،   مقتبسة  أو  سابق  نص  من  واملجتزأة  املنقولة 
ألمهيتها أو لبالغتها وجزالتها وقدرهتا عىل اداء املعنى يف موطن ذكرها أكثر من غريها، 
أي اهنا أدق من غريها من العبارات يف نقل املعنى املراد من قبل املنشئ ومن العبارات 

املكررة يف النص احلسيني الرشيف (احلمد هللا) و(لك احلمد). 

١. ينظر: الصاحبي يف فقه اللغة: ٣٤١. 



٤٠

..

افتتاحية  عبارة  بوصفها  كرت  ذُ النص  هلا يف  ذكر  أول  (احلمد هللا)  األوىل  والعبارة 
الذي  هللا  ”احلمد   : قائالً نصه  السالم)  (عليه  (احلسني)  اإلمام  افتتح  إذ  للنص، 
– هي عبارة جاهزة من حيث الرتكيب والرتتيب  – هنا  ليس(...)“(١). وهذه العبارة 
النيص املوقعي؛ لورودها يف القرآن الكريم يف املوقع االفتتاحي ذاته تقريباً؛ ألن القرآن 
رهِ الفاحتة، وأول الفاحتة بعد البسملة (احلمد هللا) فهذه العبارة بعد  وَ الكريم يبدأ أوىل سُ
فها يف  عدّ العبارة االفتتاحية للسورة وللقرآن كله. فاإلمام (عليه السالم) وظّ البسملة تُ
دعاء يوم عرفة بتكرارها لفظاً وموقعاً مرة، وتكرارها لفظاً مرات أُخر – فهي وردت يف 

مواطن أخر من الدعاء - .
ه منها:  وتوظيفها االفتتاحي هذا له أكثر من داللة، لعلّ

 ان اإلمام (عليه السالم) افتتح دعاءه هبذه العبارة؛ ألن افتتاح أي عمل بذكر من .١
. فقد يكون (عليه  القرآن الكريم، يضفي عىل ذلك العمل قدسية وحرمة وجيعله مباركاً

السالم) ألجل التربك ابتدأ هبا. 
فيه واعتامده .٢ ملا  به والسري هبداه واالمتثال  فالعمل  القرآن كتاب (اهللا) سبحانه  ان   

بوصفه دستوراً، وتقديم آياته عىل أي يشء آخر والتأيس به شكالً ومضموناً ال ريب من 
ب من (اهللا) سبحانه وجيلب رضاه ويورث السعادة والطمأنينة وجيعل الفرد منا  قرِّ انه يُ

يشعر ويتحسس حبال الوصال بينه وبني (اهللا) جلّ يف عاله. 
العبارات .٣ أكثر  العبارة  فيه مناسبة داللية أكرب فهذه  بعبارة احلمد  النص  افتتاح  ان   

مالءمة هلذا النص، فتوفيقه (تعاىل) لعبده (عليه السالم) بالذهاب ملكة املكرمة وأداء 
(عليه  اإلمام  فابتدأ  احلمد.  تستوجب  نعمة  اجلبل  ذلك  عىل  والوقوف  احلج  مناسك 
السالم) هبذه العبارة – حتديداً - ؛ ألهنا السبيل الذي ارتضاه لنا (سبحانه) لنحمده به.

السالم)  (عليه  اإلمام (احلسني)  تركيز  إىل  يشري  االبتدائي  العبارة  ان ذكر هذه  كام 
ة عنايته باحلمد فافتتح دعاءه به.  وشدّ

قول  يف  ورودها  منها  أيضاً  النص  من   أخر مواضع  يف  العبارة  هذه  وردت  وقد 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٤.
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السالم)  (عليه  فهو   .(١)“(...) هللا  احلمد  موقناً  مؤمناً  ”وأقول  السالم):  (عليه  اإلمام 
يقول بعد حتقيق وتدقيق (احلمد هللا)، فهو واثق ومتأكد من قوله هذا ألنه آمن وأيقن 

بعقل وتعقل. فقوله هذا قول العامل املتحقق املتيقن باألدلة والرباهني. 
إيامن ويقني  أرادنا (سبحانه) ان نحمده هبا تتالءم مع  املقتبسة والتي  العبارة  فهذه 
اإلمام (عليه السالم) اللذين أفصح عنهام. فأراد (عليه السالم) القول اين أمحد (اهللا) 
بنيّ ويؤكد هذا احلمد تركيزاً منه (عليه السالم)  ألنه يستحق احلمد فهو حقه. لذا عاد ليُ
عليه. فقال: ”احلمد هللا محداً يعادل محد مالئكته املقربني(...)“(٢).فاإلمام (عليه السالم) 
محد (اهللا) سبحانه محد من استشعر النعمة وتلذذ هبا فأوجب عىل نفسه احلمد. وحاول 
أن يصف محده هذا بقوله: يعادل محد مالئكته املقربني... ورغبته يف اظهار احلمد قد 
أيضاً تكررت  بعبارات أخر منها (لك احلمد) والتي  تكون هي سبب ورود احلمد 
ز اإلمام (عليه السالم) عىل (املحمود) سبحانه  يف النص احلسيني الرشيف، وفيها ركّ
فقدمه عىل احلمد. وجاءت هذه العبارة يف النص بعد سابقتها (احلمد هللا) التي جاءت 
يف املقطع االفتتاحي كام اهنا وردت يف أكثر من موضع ولكن مجيع مواضعها أو مواضع 
، إالّ يف موضع واحد جاءت فيه يف أواخر النص.  ورودها كانت يف بدايات النص تقريباً

وهو يف آخر الفقرة األخرية من الدعاء بوصفها العبارة اخلامتة للنص. 
لبلوغ  التوفيق  ولعلّ  هللا)،  بــ(احلمد  السالم)  (عليه  اإلمام  ابتدأه  الرشيف  فالنص 
احلمد  بوجوب  يشعر  السالم)  (عليه  (احلسني)  اإلمام  جعل  واملكان  الزمان  ذلك 
فابتدأ ذكره به. وذكره احلمد هذا وتعداد النعم وتقديم االعرتاف بالتقصري يف حرضة 
(القدوس املتعال)، وطلب العون منه (تعاىل)، وسؤاله التوفيق للتوجه إليه (سبحانه) 
يف كل املسائل صغريها وكبريها – وهذا يدل عىل شدة ارتباط العبد بخالقه – وما عاشه 
اإلمام (عليه السالم) واستشعره من انقطاع وعروج وابتعاد عن العامل املادي وتذوقه 
أثقل ظهره  الروحانية واخلشية واخلضوع والتذلل، وإلقاء ما  النفحات االيامنية  لتلك 
 : بني يدي (اللطيف) سبحانه جعله يشعر بوجوب احلمد هللا أيضاً فاختتم ذكره به قائالً

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٨.
٢. م. ن والصحيفة. 
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”احلمد هللا وحده“(١). فهذه العبارة تكررت يف بداية الدعاء فقط – سو العبارة اخلامتة 
– وهبا انصبّ جل اهتاممه (عليه السالم) وتركيزه عىل محده (سبحانه). أما عبارة احلمد 
 . بدايته مطلقاً ترد يف  الدعاء، ومل  الثانية (لك احلمد) فهي تكررت يف وسط وهنايات 
تأتِ يف مقدمته  للنعم ومل  وثناءً وذكراً وتعداداً  الدعاء كانت محداً  بداية  ان  واملالحظ 
مسألة البتة. وكذلك املقطع اخلتامي الذي وردت فيه (احلمد هللا). فهي أيضاً مل تأتِ فيه 

مع املسألة. 
ففي  أبداً.  هللا)  (احلمد  معها  ترد  ومل  احلمد)  (لك  معها  فرتد  املسائل  ذكر  عند  أما 
اإلهلية  (الذات  وبعده صار قصده  (احلمد) خالصاً  السالم)  (عليه  كان قصده  البداية 

املقدسة) بقصد املسألة. 
ففي قوله (عليه السالم): ”واجعل يل يا إهلي الدرجة العليا يف اآلخرة واألوىل اللهم 
ان   .(٢)“(...) الدهور  بوائق  (...) وصلِّ عىل حممد وآل حممد وأعني عىل  احلمد  لك 
عبارة (لك احلمد) قد جاءت قبلها مسألة كام جاءت بعدها، ولعل هذا سبب تقديم 

م.  دِّ (املحمود) سبحانه عىل احلمد، لتوجهه إليه يف املسألة، فهو املسؤول فقُ
(عليه  انقطاعه   مد إىل  يشري  الدعاء  وهنايات  وسط  يف  احلمد)  (لك  ذكر  ان  كام 
ق يف الدعاء أكثر  السالم) وإىل أي مستو من اخلشوع واخلشية قد وصل. فكلام تعمّ
 : كلام متسك (باهللا) أكثر، فيقدمه عىل كل يشء، لذا يكرر (عليه السالم) هذه العبارة قائالً
”وأبوء بذنويب فاغفرها يل يا من ال ترضه ذنوب عباده (...) فلك احلمد (...)“(٣). و“ 
فلك احلمد (...) اللهم اوسع عيل من رزقك احلالل وعافني يف بدين وديني (...)“(٤). 
مع  لكن  اخلامتة)  الوسط،  (البداية،  اقسامه  وبكافة  النص  توزعت يف  احلمد  فعبارات 

وجود فوارق داللية بينها، فتارة يقدم احلمد وأخر يقدم من حقه ذلك احلمد. 
ومن التكرار الرتكيبي التام أو تكرار العبارة ذاهتا أيضاً عبارة (صلِّ عىل حممد وآل 
ة مواضع؛ ملا هلا من أثر خاص يف  حممد). وقد تكررت هذه الصيغة تكراراً تاماً يف عدّ

١. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٢.
٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٨- ٧٩.

٣. م. ن:  ٨٣. 
٤. م. ن:  ٨٥- ٨٦. 
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الدعاء، لذا ذكرها اإلمام (احلسني) (عليه السالم) قبل البدء بأول مسألة، ولكن بصيغة 
حتديداً،  العبارة  هذه  لكن   .أخر بصيغ  معناها  السالم)  (عليه  يكرر  وظل   ،أخر

رت أكثر من مرة.  كِ ذُ
ولعل اإلمام (عليه السالم) كررها كثرياً (لفظاً ومعنًى)؛ ألنه فيها استجابةً وامتثاالً 
تَهُ  ئِكَ الَ مَ َ وَ ألمره (سبحانه)، إذ قال (جل شأنه وغلب قهره) يف سورة األحزاب: ((إِنَّ اهللاَّ
))(١*)، ورغبة الفرد يف  لِيامً وا تَسْ مُ لِّ سَ يْهِ وَ لَ وا عَ لُّ وا صَ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ بِيِّ يَ ىلَ النَّ ونَ عَ لُّ يُصَ
ب اكثر ممّن جييب املسائل والدعوات، فيعمد  استجابة دعائه جتعله كثرياً ما حياول التقرّ
إىل امتثال أوامره (سبحانه) ليصل لدرجة القبول والرىض عنده (سبحانه). فتكرار هذه 

العبارة فيه امتثال وتأكيد. 
ر هذه العبارة جيء به ألجل قبول الدعاء واستجابته(٢)؛  كام انه ممّا يبادر للذهن ان ذكُ
ألن (حممداً) صىل(اهللا) عليه آله وسلم حبيب (اهللا) سبحانه والدعاء له وألهل بيته – 
بأن يصيل عليهم من (جل عن جمانسة خملوقاته)(٣)-  قبل املسألة، فيه استشفاع واحلاح 
(املصطفى)  حلبيبه  يدعو  من  دعوة  بإجابة  قىض  سبحانه  فــ(اهللا)  مهذب؛  بأسلوب 
املسألة ويشفعها بمسألته  فالفرد يسأل هذه  أمر هبا.  صىل(اهللا) عليه وآله وسلم؛ ألنه 
رد – فأكرم األكرمني سبحانه ال جييب االوىل ويرتك الثانية فهو أرحم  اخلاصة حتى ال تُ
وأكرم من ذلك وأرأف وألطف -. لذا عمد اإلمام (عليه السالم) إىل هذا األسلوب 
 – (سبحانه)  أمر  كام  حممد  وآل  حممد  عىل  يصيل  أن  سبحانه  (اهللا)  فيسأل  االستداليل 
وهذه املسألة اجابتها قطعية فاحلق (تعاىل) أمر هبا يف كتابه العزيز – ويرفق مسألته مع 
هذه املسألة فعىل سبيل التمثيل قوله (عليه السالم): ”صلِّ عىل حممد وآل حممد وامتم 
علينا نعمك واسعدنا بطاعتك (...)“(٤) و“صلِّ عىل حممد وآل حممد واعطني يف هذه 

١*. سورة األحزاب/ اآلية ٥٦. 
٢. نُقل عن أيب عبد اهللا (عليه السالم) قوله: ال يزال الدعاء حمجوباً حتى يصيل عىل حممد وآل حممد. الكايف: ٢/ ٤٩١. 

صالته  يف  وسجوداً  ركوعاً  املصيل  انعطاف  من  أخذ  املعنى  وهذا  هبم،  والرمحة  الرأفة  هي  حممد  وآل  حممد  عىل  (تعاىل)  وصالته   .٣
ها عىل وليدها وعائد املريض يف انعطافه عليه ثم كثر حتى صار يف  اً عليه ورأفة، كاملرأة يف حنوّ واستعري هذا ملن ينعطف عىل غريه حنوّ
الرمحة والرتؤف ومنه: صىل اهللا عليك أي ترأف وترحم عليك، ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه 

التأويل: ٣/ ٥٥٥. 
٤. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٤.
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العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحداً من عبادك (...)“(١). فاإلمام (عليه السالم) ابتغى 
وسيلةً إىل (اهللا) سبحانه – وهم حممد وآل حممد صىل (اهللا) عليه وآله وسلم- الستجابة 
رصانة  النص  ذكرها  فزاد  الكريم،  القرآن  من  مقتبس مضموهنا  العبارة  وهذه  دعائه. 
ومتانة وقوة. كام اهنا تُعطي السائل قوةً قلبية ويقيناً بأنه (سبحانه) ينظر إليه ويسمعه؛ 
ألنه فعل كام أمر (سبحانه) فستُجاب دعوته كام ضمن (سبحانه). فتكرار هذه العبارة له 
أثر لغوي فني له قوته الواقعية يف النص وأثر معنوي خاص يؤثر اجياباً يف نفسية السائل 

ويبعث فيها طمأنينة وسكون الستجابة دعائه. 

 التكرار غري التام: •
ويصاحب فيه تكرار العبارة بعض التغيري، وهذا النوع من التكرار انبث يف النص

احلسيني الرشيف وبشكل كثيف، ومنه قوله (عليه السالم):
”ال إله إالّ أنت سبحانك إينّ كنت من الظاملني

ال إله إالّ أنت سبحانك إينّ كنت من املستغفرين
 ال إله إالّ أنت سبحانك إينّ كنت من املوحدين
 ال إله إالّ أنت سبحانك إينّ كنت من الوجلني

ال إله إالّ أنت سبحانك إينّ كنت من الراجني الراغبني
ال إله إالّ أنت سبحانك إينّ كنت من املهللني املسبحني

ال إله إالّ أنت سبحانك ريب ورب آبائي األولني (...)“(٢).
ويف هذا التكرار الرتكيبي غري التام تظهر العبارة األوىل أكثر وضوحاً وسطوعاً ألهنا 
نَّ أَن  ظَ ا فَ بً اضِ غَ بَ مُ هَ ونِ إِذ ذَّ ا النُّ ذَ مقتبسة حرفياً من القرآن الكريم من قوله (تعاىل): ((وَ
 ،(*٣) (( ِنيَ املِ نتُ مِنَ الظَّ انَكَ إِينِّ كُ بْحَ هَ إِالَّ أَنتَ سُ تِ أَن الَّ إِلَ امَ لُ  يفِ الظُّ نَادَ يْهِ فَ لَ رَ عَ دِ لَّن نَّقْ
التهليل والتسبيح رافقه  وقد تكررت ولكن بتكرارها حصل تغيري يسري. فتكرار هذا 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٤. 
٢.  م. ن: ٢/ ٨٤. 

٣*. سورة األنبياء/ اآلية ٨٧. 
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(عليه  إيامنه  قوة  عىل  تدلل  حسنة  صفات  مجيعها  وكانت  املسبِّح،  ل  املهلِّ صفات  ذكر 
ل – ومسبِّح )،  د –ووجل – وراجٍ – وراغب – ومهلِّ السالم). فهو (مستغفر – وموحّ
سو مفردة واحدة وهي (ظامل) وردت يف هذه الفقرة. وهنا مل يذكر خصاالً سيئة ومل 
يذكر تقصريه بوضوح أو بخشونة لفظية؛ ألنه قد يكون استشعر تصاغر ذنبه وضآلته 

أمام اإلله الذي كرر(عليه السالم) توحيده وتسبيحه لعظمته. 
سبحانك  أنت  إالّ  إله  ال  فيه:  قال  الذي  اإلله  ان   رأ السالم)  (عليه  يكون  فقد 
 أعظم من أن تذكر الذنوب مع تكرار هتليله وتسبيحه، فقد يكون (عليه السالم) رأ
يقل  مل  لذا  املحل.  يناسب  ال  و...  والرشك  واجلحود  الكفر  بألفاظ  التقصري  ذكر  ان 
(عليه السالم) اين كنت من املذنبني بل قال اين كنت من املستغفرين وقال اين كنت من 
(الوجلني – الراغبني – الراجني) فكان (عليه السالم) خيتار املفردات التي تنسجم مع 
توحيده له (سبحانه)، املفردات التي تدلّ عىل احلاجة واالفتقار إليه (تعاىل) واملسكنة، 
وتدل عىل اخلوف والرغبة. فرتك طرح ذنوبه بني يديه (تعاىل) ملحلٍ آخر وركزّ عىل ما 

ينسجم ويتجانس مع ثبوت التنزيه والتسبيح لإلله الواحد الذي ال إله غريه. 
 . لذا فاختياره (عليه السالم)  لأللفاظ التي فيها بيان للتقصري كان دقيقاً

احلال  صالح  عىل  تدل  التي  املفردات  هذه  مع  لـ(ظامل)  السالم)  (عليه  فذكره 
فيها  توجد  اللفظة ال  تقارب؛ ألن هذه  فيه  كان  قائلها  القلبية عند  العقيدة  وإخالص 
إشارة إىل سلبية األعامل كام لو قال (عليه السالم): (مذنب – كافر – معاند – جاحد). 
فقوله (عليه السالم): الذي جاءت فيه لفظة (ظامل): ال إله إالّ أنت سبحانك اين كنت 
(اهللا)  نبي  لسان  عىل  ورد  القول  وهذا  الكريم،  القرآن  من  مقتبس  وهو  الظاملني.  من 
، انام لرتكه األوىل.  (يونس) (عليه السالم). ومناسبة هذا القول ليس ألنه ارتكب حمرماً
وبرتكه هلذا األوىل رأ انه ظلم نفسه؛ ألنه مال هبا عامّ هو أصح وأكثر صواباً. فهو مل 
يكن عاصياً انام قرصّ يف حق نفسه فحرمها من الدرجات العىل للكامل – وإن وصل إىل 
بعضها -. فتوظيف هذا النص – هنا – مل يكن متناقضاً مع ما حلقه من مفردات. اضافة 
إىل ان توظيف هذا النص له أثر يف استجابة الدعاء فقد ورد عن الرسول (صىل اهللا عليه 
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وآله وسلم) انه قال: ”ما من مكروب يدعو هبذا الدعاء إالّ استجيب له“(١). فقد يكون 
اإلمام ذكره وحذا حذوه رغبة يف االستجابة وكشف الكروب وتفريج اهلموم. فلعلّ 
خشنة  ليست  ألهنا  والرجوع؛  الطاعة  عىل  الدالة  األلفاظ  تلك  مع  اللفظة  هذه  ورود 
كام  اللفظة  فهذه  املعايص.  وكبائر  الفواحش  كألفاظ  للتقصري  علنة  ومُ ظهرة  مُ وليست 
وع وتبيان ألمر  فيها خفة ورقة يف إظهار سلبيات األفعال، فيها تذلل وخشوع وخضِ
فهو  و...  استغفر وهلّل وكربّ وسبّح  مهام  أنه  السالم) وهو  (عليه  عنه  االفصاح  أراد 
يبقى مقرصاً. ألنه وإن مل يفعل الكبائر فقد صدر منه ما ال يرضاه هو (عليه السالم). 
بغري قصد وبغري عمد. وهذا  منه  بالقصد يصدر  يفعله  مل  الذي  ان  القول:  أراد  فكأنه 
يُظهر تواضع اإلمام (احلسني) (عليه السالم) وعدم تبجحه بأفعاله احلسنة لذا يقول: 
(عليه  لشأنه  استصغاراً  املعصومني،  من  كنت  اين  يقل  ومل  املستغفرين،  من  كنت  اين 
ص احلياء  السالم) أمام (اهللا) جلّ شأنه، واظهاراً الحتياجه (هللا) سبحانه، بأسلوب تقمّ
والتواضع، واإلحلاح والرغبة يف القبول عنده (تعاىل) لذا يكرر اإلمام (عليه السالم) 
عبارة (ال إله إال انت سبحانك) والتي متثل اجلزء الثابت من العبارات املكررة رجاء 

االجابة ثم يذكر صفاته فأصبحت تكراراته (عليه السالم) هنا: 
               ثابت                                                                     متغري

إين كنت من الظاملني ال إله إالّ أنت سبحانك  
ال إله إالّ أنت سبحانك    إين كنت من املستغفرين

     وهكذا (...)
فثبوت اجلزء الذي يتعلق (بالذات اإلهلية املقدسة) يتناسب مع حقيقتها؛ فواجب 
الوجود (سبحانه) دائم وثابت وال تتغري أحواله. ولعل ديمومة هذا التكرار الثابت هلذه 

العبارات فيه اشارة إىل هذا املعنى.
أما اجلزء اآلخر من العبارات فهو متغري وهو يناسب حقيقة املخلوق؛ ألن اخللق 
أمجع أحواهلم متغرية بدءاً من حقيقة وجودهم فهم كانوا عدماً ثم صاروا يف الوجود 

١. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٣/ ١٣٣. 
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انتهاءً إىل العدم بعد ان كانوا وجوداً. 
فالتهليل والتسبيح تكررا تكراراً لفظياً تاماً، وهذا التكرار قد يكون سببه رغبة اإلمام 
التهليل والتسبيح  (عليه السالم) يف التأيس بام ورد يف القرآن الكريم فاتبع أسلوبه يف 
وأكد املعنى بتكرار العبارة ملرات عديدة. كام انه اتبع اسلوب القرآن يف تقديم الصفات. 
أو قد يكون التكرار سببه األمهية الداللية للمكرر. وإالّ كان باإلمكان أن يقول (عليه 
السالم): (ال اله إالّ انت سبحانك اين كنت من الظاملني، اين كنت من املستغفرين، اين 
ذكره (سبحانه) هتليالً وتسبيحاً مع كل  إىل  السالم) عمد  (عليه  انه  إالّ  كنت من...) 

ردده.  عبارة. أو لعله كرر (عليه السالم) هذا الذكر ملا يرتكه من أثر عىل شخصية مُ
افصاح  واعطى مساحة  أوسع،  اختيار  اعطى مساحة   – هنا   – التام  فالتكرار غري 
وتبيان وتوضيح أكرب؛ فلو كان تاماً ملا ذكر اإلمام (عليه السالم) كل هذه الصفات مع 

هذا األسلوب القرآين يف التهليل والتسبيح. 
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ثالثًا: البنيات الصوتية التسجيعية: 
جاء يف كتب البالغة ان السجع هو ”تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور عىل حرف 
واحد  وجه  عىل  صوهتا  دت  ردّ إذا  احلاممة  ”فسجعت  الرتديد،  من  ألنه  واحد“(١)؛ 
وكذلك سجعت الناقة يف حنينها“(٢). فالكالم املسجوع هو أن يأيت صاحبه بالقرينتني 
فصاعداً عىل هنج واحد(٣). فهو أحد مستويات الكالم التي يكون التوازي (الصويت) 
أساسها. وتواطؤ الفواصل هذا – عىل حرف واحد- يف النثر هو كالقافية يف الشعر(٤).

فقال:  السجع،  إطار حدِّ  ع يف  ن وسّ مَ هناك  أنّ  نجد  السجع  أشكال  د  لتعدّ ونظراً 
”ومعناه يف ألسنة علامء البيان اتفاق الفواصل يف الكالم املنثور يف احلرفِ أو يف الوزن أو 
هام“(٥). وإن هلذا االتفاق (سواء أكان يف احلروف أم يف األوزان أم يف كليهام)  يف جمموعِ
ايقاعاً خاصاً. وهذا اإليقاع هو من مزايا النثر الفني وخيتلف عن إيقاع النص الشعري؛ 
األسلوب  فهذا  اللغوية(٦).  املقاطع  يف  مطرد  غري  متوازناً  متوازياً  يكون  النثر  يف  ألنه 
البالغي من مزايا الكالم املنثور وال يقع إالّ فيه. وينامز ببنائه عىل سكون االعجاز (أي 

األواخر) (٧).
وهذا الفن البديعي يُشكل سمة أسلوبية مميّزة يف النص احلسيني (الرشيف)؛ وذلك 

ع أشكاله ومنها:  لوفرته وتنوّ

- املتوازية: 
     وهي أن "تتفق الكلمتان يف الوزن وحروف السجع"(٨). فتكون فيه اللفظة األخرية 

١. املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٢١٠.
٢. أساس البالغة: ٤٣٩. 
٣. ينظر: م. ن والصحيفة.

٤. ينظر: البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/ ٥٠٣. 
٥. الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٣/ ١٨. 

٦. ينظر: يف النص القرآين وأساليب تعبريه: ١٠٢.
٧. ينظر: البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/ ٥٠٤.

٨. الربهان يف علوم القرآن: ١/ ٧٥. 

ثالثًا: البنيات الصوتية التسجيعية: 



٤٩

..

التسجيعي  الشكل  هذا  ورد  وقد  والروي(١).  الوزن  يف  نظريهتا  مع  متفقة  القرينة  من 
يف أكثر من موضع، ويف أكثر من تشكيلة بنائية، فمن حيث اإلطار اخلارجي – أي ما 
وبنظرة عمودية   – األلفاظ داخل كل عبارة  املسجوعة ال عدد  العبارات  بعدد  يتعلق 
نجده تارة يأيت قصرياً ويكون يف عبارتني متتاليتني فقط وأخر طويالً فيتجاوز عدد 
العرشة، ويف مواطن أخر نجده متوسطاً  الفقرات حتى  املسجوعة يف بعض  ألفاظه 
باإلساءة  وعارضته  واإلحسان  باخلري  عارضني  من  ”يا  السالم):  (عليه  قوله  ففي 
والعصيان يا من هداين لإليامن قبل أعرف شكر االمتنان يا من دعوته مريضاً فشفاين 
وعرياناً فكساين...“(٢). فنالحظ يف هذه الفقرة السجع قد ورد بمقطعني وكانت فاصلة 

املقطع األول ختتلف عن فاصلة املقطع الثاين ففي قوله (عليه السالم): 

يا من عارضني باخلري واإلحسان      اإلحسان
وعارضته باإلساءة والعصيــــــــــــــان    العصيان

يــــــــــــا من هداين لإليمـــــــــــــــــــــــان   اإليامن

جاء السجع يف ثالث عبارات أما يف قوله(عليه السالم):
يا من دعوته مريضاً فشفاين     شفاين

وعريانـــــــــاً فكســــــــــــــــــانــي   كساين

فجاء يف عبارتني فقط. وهذا هو القصري عمودياً، ويف قوله (عليه السالم): ”اللهم 
أربع  يص فسرت واستغفر فغفر(...)“(٣). فقد ورد يف  ر فقهر وعُ دَ ر وقَ دْ قَ فَ ن ملك  مَ يا 
أربع  أو  ثالث  يف  ومتوسطة  عبارتني  يف  قصرية  جاءت  االسجاع  وهذه  عبارات. 
من  مقطع  بكل  خاص  رتيب  نغم  عنها  انبثق  متوافقة  بصور  اهنا جاءت  كام  عبارات. 

١. ينظر: خزانة األدب وغاية األرب: ٢/ ٤١١. 
٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨١- ٨٢.  

٣. م. ن:  ٨٥.  



٥٠

..

املقاطع السجعية فلو تأملنا يف داخل العبارات املسجوعة لوجدناها متوازية فيام بينها 
حمققة إيقاعاً ناجتاً من التوازن الرتكيبي العام مضافاً إىل اإليقاع السجعي اخلاص فمثالً 

يف قوله (عليه السالم): 
  

 اللهم يا من 

 ملك 

 استغفر

 عيص 

 فقدر 

 فسرت 

 فغفر

 فقهر  قدر

 َ رتَ رَ وسَ هَ رَ وقَ دَ ) يف كل من (قَ لَ عَ فباالضافة إىل اإليقاع الناتج عن تكرار صيغة (فَ
) وتكرار الصوت األخري يف كلٍّ منها (الراء) نجد ايقاعاً ناجتاً عن التكرار الرتكيبي  رَ فَ وغَ
نة من مفردتني ال أكثر (املفردة  داخل كلِّ عبارة،  مع بقية العبارات؛ ألن كل عبارة متكوّ
الفقرة. وهذا  ”املسجوعة“) وهذا تكرر يف مجيع عبارات هذه  الثانية  املفردة  االوىل + 
التكرار الرتكيبي والرصيف والصويت يرافقه تكرار داليل أعلنته (الراء) التي هي حرف 
السجع؛ ألن ما فيها من وفور بالتكرير(١) جعلها تكون جزءاً أساسياً يف االيقاع والداللة؛ 
ألن تكرارها يف أربعة مواضعٍ وما فيها من تكريرٍ واستمرارية يتداخل مع استمرارية 
قدرة املالك وتكرارنا للمعصية وتكرار سرته (سبحانه) وتكرار االستغفار من بعضنا 
بوفرة  ح  الصويت ترصّ التكرير  وفرة  فنالحظ  غفرانه (سبحانه)  وتكرار  ذنب  عند كل 
التكرير الداليل. فهذا املقطع (الرائي) انامز بتداخل وانسجام وعىل املستويات كافة ففيه 
تكرار صويت ورصيف وتركيبي وداليل، وهذا انتج ايقاعاً خاصاً يدلِّل عىل مد احساس 
املفردات  باختيار  شعور  من  االحساس  هذا  عكسه  وما  (سبحانه)  باملسؤول  السائل 

وحسن توزيعها وباالنتقال إىل قوله (عليه السالم): 

١. ينظر: رس صناعة اإلعراب: ١/ ١٩٣. 
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 يا من دعوته
 فشفاين  مريضا 

 فكساين وعرياناً 

والسجعي  والرصيف  الرتكيبي  التكرار  عن  الناتج  اإليقاع  وضوح  أيضاً  فيه  نجد 
ألن  سابقه؛  عن  خيتلف  املسجوع)  (احلرف  الفواصل  هنايات  إيقاع  وهنا  (احلرف). 
النون،  (األلف،  فيها  ر  تكرّ إذ  حرف،  من  أكثر  ويف  متشاهبة  جاءت  الفواصل  هنايات 
املقطع بحرف  د هذا هو ختام  يُعضِّ املفردات. وما  يتواز مع  ايقاعاً  الياء) وهذا ولّد 
العبارات؛  داللة  مع  يتالءم  هنا  الصوت  ومد  الصوت(١).  مد  به  يراد  وهذا  (الياء) 
مدعاة  فهي  مؤملة  وهي  هبا  ابتُيل  من  إالّ  يتحسسها  ال  ذاتية  أشياء  والفاقة  املرض  ألن 
بذات  التصاقاً وتعلقاً  أكثر  يبدو  األمل  املعنى وجعل  كثّف  (الياء)  الصوت ووجود  ملد 
م. وال ختفى اجلاملية الصوتية الناجتة عن قرص العبارات املسجوعة؛ ألن األلفاظ  املتكلّ
السامع وهذا  املسجوعة من سمع  الفواصل  أكثر حسناً لقرب  السجع  قلّت كان  ام  كلّ
بـ(السجع القصري) (٢). وهذه اجلاملية متحققة يف ما سبق من نصوص؛ ألن  ى  ما يسمّ
عباراهتا جاءت قصرية ومؤلفة من كلمتني ال غري واأللفاظ القليلة أوجز وأرق؛ ألن 

ت عىل اآلذان لقرب فواصلها ولني معاطفها(٣).  أطرافها إن تقاربت لذّ
     أما يف قوله (عليه السالم): ”اللهم انك(...) تشفي السقيم وتغني الفقري وجترب 
الكسري وترحم الصغري وتعني الكبري وليس دونك ظهري وال فوقك قدير وأنت العيل 
الكبري. يا مطلق املكبّل األسري يا رازق الطفل الصغري يا عصمة اخلائف املستجري يا من 

ال رشيك له وال وزير(...)“(٤). 
م الفقرة إىل وحدات  فنجد فيه أيضاً توازناً ايقاعياً عالياً؛ ألن السجع املتوازي قسّ

١. ينظر: الربهان يف علوم القرآن: ١/ ٦٨. 
٢. ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٢٥٧. 

٣. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٣/ ٢٣. 
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٤.  
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بني  الفقرات  لطول  خيضع  النظام  وهذا  متواترة  هندسية  وبناءات  منتظمة  ايقاعية 
بامللل.  عر  يُشِ ال  انه  إالّ  عرش.  عبارات  من  ألكثر  هنا-   – السجع  وامتد  الفواصل(١). 
عر الطول العمودي هذا بالتكلفة؛ ألن منتج النص ذلّل رقاب األلفاظ لتمتطيها  وال يُشِ
م نفسه بيشء منها، لذا يظهر تنظيم طول العبارات بني الفواصل متغرياً،  لِزِ املعاين فال يُ
إذ ان طول العبارات مل يكن عىل مستو واحد. فطول العبارات افقياً قد تغري، فنجد يف 

قوله (عليه السالم): 
تغني  الفقري
جترب  الكسري

ترحم  الصغري
نت من لفظتني هنا،  وهذا يمثل املقطع األول يف الفقرة.  ان العبارة املسجوعة قد تكوّ
ثم تغريّ النظام البنائي وبدأت هيأة بنائية أخر زاد فيها عدد املفردات داخل العبارات 

املسجوعة فقال (عليه السالم) يف املقطع الثاين من الفقرة: 
يا مطلق املكبّل  األسري

ليس دونك  ظهري 
وال فوقك  قدير 

وأنت العيل  الكبري 
يا رازق الطفل  الصغري 

نت من أكثر من لفظتني وهذه هي  وهنا نالحظ تغريّ طول العبارة املسجوعة إذ تكوّ
ت هبا الرتابة؛ ألننا نالحظ تكرار الصيغة الرصفية وهنايات الفواصل  رسِ اجلدة التي كُ
فظة  للّ الصيغة الرصفية  للفقرة وهو تغريّ  اننا نجد عامالً آخر أضاف حيوية  ثم  ذاهتا. 
ع  املسجوعة (مستجري) يف قوله (عليه السالم): (يا عصمة اخلائف املستجري) وهذا التنوّ
يف طول العبارات وقرصها بني الفواصل، وتغري الصيغة الرصفية يف لفظة (مستجري) 
يُشري إىل ان املحافظة عىل االيقاع الناتج عن التامثل والتوافق مل تكن غاية اإلمام (عليه 

١. ينظر: املقامات اللزومية أليب طاهر حممد بن يوسف الرسقسطي، دراسة أسلوبية (أطروحة دكتوراه): ٤٢. 
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االيقاع  ذلك  عىل  احلفاظ  ألجل   – حمددة  وتراكيب  بصيغ  نفسه  قيّد  يُ مل  فهو  السالم) 
النغمي – بل ان املشاعر واملعاين حارضة فقولبها بقوالب اختارها من رصيده اللغوي 
القلوب بل  ه االسامع وتنفره  فاً متجّ ه الرشيف. فسجعه مل يكن متكلّ والذي يصفه نصّ

فه وال شقه تظهر عىل قائله(١).  كان حقاً من مزايا البالغة الفطرية، فال تكلّ
ثم ان اإلمام (عليه السالم) بانتقاله إىل: العبارة األخر، عاد إىل الصيغة الرصفية 
بنيّ  السابقة فقال: يا من ال رشيك له وال وزير. وهذا التغريّ حيفز عىل التواصل(٢). ويُ
باتفاق  يتقيّد  ال  السالم)  (عليه  اإلمام  جعل  ما  هذا  ولعل  اللفظ،  عىل  املعنى  فضيلة 
حرف السجع نفسه، فيظهر يف هذه الفقرة – أيضاً- بانتقاله(عليه السالم) من (سقيم) 
إىل (فقري – كسري – صغري... والتي حرف السجع فيها هو (الراء))، ان اإلمام (عليه 
فقط،  الروي  باتفاق حرف  اكتفى  فهو  (الراء)،  السجع  نفسه بحرف  لزم  يُ مل  السالم) 

وهو الذي سبق احلرف األخري(٣). 
وهذه احلرية يف انتقاء األلفاظ هي رس مجالية النص، إذ ليس فيه حتجيم للمعنى، 
ما  إال  تكتسِ  مل  تريد  رِكت وما  تُ «إذا  واملعاين  اللفظ.  لنفسه  ك عىل طبيعته فطلب  فرتُ

يليق هبا»(٤).
     و ان الجتامع األلفاظ املتغايرة يف هذه الفقرة بعداً داللياً دل عىل عبودية األلفاظ 
فها كيفام يشاء فجمع بني: صغري كبري، فوقك دونك،  للمعاين عنده (عليه السالم) فوظّ
تغني فقري، جترب كسري... ولكنه  ظلّ داعياً منقطعاً ال يفارقه األنني باحثاً عامّ يعربِّ عن 
ف األصوات لتُعربِ عامّ يريد. ومن هذه األصوات صوت املد  موسيقاه الوجدانية فوظّ
أنينه  حامالً  (الياء)  صوت  وامتدّ  السجع  حرف  هي  التي  (الراء)  سبق  الذي  (الياء) 
وبتكرارها  صوتني  بني  لوقوعها  وبروزاً  وضوحاً  أكثر  هنا  جاءت  إذ  السالم)؛  (عليه 
حاجة  استمرارية  إىل  هذا  أشار  (ذايت)  تكرير  من  حتمل  وما  بعدها  تكرار(الراء)  مع 
و...)  للمطلق  واألسري  للرحيم  والصغري  للمعني  والكبري  للغني  (الفقري  ملواله  العبد 

١. ينظر: النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري: ١/ ٧٥. 
٢. ينظر: املناجيات وأدعية األيام عند اإلمام زين العابدين(عليه السالم) دراسة أسلوبية: ٤٧.

٣. وهذا ما يسمى بالنسق. ينظر: منة املنان يف الدفاع عن القرآن (املقدمة): ٥٥. 
٤. أرسار البالغة: ١٤. 
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وبتوظيف هذه األصوات استطاع (عليه السالم) أن يُعربِّ عامّ أراد وجعل هذا الرضب 
عن  للتعبري؛  استجابة  من  فيه  ملا  والدعاء  القول  فنون  من  دّ  عُ وقد  غايته،  ال  وسيلة 
اهنا  إالّ  املسجوعة  الفقرة  هذه  طول  ورغم  املتبتلني(١).  قلوب  يف  الوجدانية  املوسيقى 
بليغة وغري متكلفة. وليس هناك جمانبة للحقيقة ان أُشري إليها اهنا من حماسن صنوف 

الكالم؛ ألن سجعها سلم من التكلّف وبرئ من التعسف(٢). 

- التطريفية: 
     وفيها ال يشرتط االلتزام بالصيغة الرصفية بل جيب االتفاق بنهايات الفواصل، 
فحدوا هذا النوع من التسجيع بأن "تكون الكلمتان األخريتان من السجعتني خمتلفتني 

يف الوزن متفقتني يف احلرف األخري"(٣). 
    وهذا الشكل السجعي يكون أكثر مرونة من سابقه؛ ألنه يتيح للمنشئني حرية 
أكرب يف االختيار لعدم تقييده بالزنة الرصفية ومنه قوله (عليه السالم): «أوجبت عيلّ 
«اللهم   : أيضاً ومنه  فطرتك...»(٤).  بعجائب  وروعتني  معرفتك  أهلمتني  بأن  تك  جّ حُ
اكشف كربتي واسرت عوريت واغفر يل خطيئتي واخسأ شيطاين وفك رهاين»(٥). وهنا 
ج املوسيقي العذب الذي ال خيرج عن موسيقى الوجدان املوحية بالضعف  نالحظ التموّ
واالنكسار واحلاجة. فنجد هنا ان املستو النغمي يتغري مع بقاء ثوابت مشرتكة؛ ألننا 
(األمر)،  وهي  واحدة  بصيغة  الفعل  فيها  جاء  الفقرة  هذه  يف  العبارات  ان  نالحظ 

وهنايات الفواصل املسجوعة جاءت متشاهبة وألكثر من حرف إذ نجد يف قوله: 

١. ينظر: النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري: ١/ ٧٨. 
٢. ينظر: الصناعتني(الكتابة والشعر): ٢٦١. 

٣. البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/ ٥٠٧. 
٤. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥ وعبارته (وروعتني ونبهتني فطرتك) وثبت الشيخ االعلمي (روعتني بعجائب فطرتك): 

ب.   اقبال االعامل: ٦٥٢. أما الشيخ القمي فعبارته (روعتني بعجائب حكمتك): مفاتيح اجلنان: ٤١٠ ولعلها األصوّ
٥. اقبال االعامل(حتقيق:القيومي): ٢/ ٧٨. 
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 اللهم    

 اكشف

فـــــــ

 كّ 

 اخسأ 

 كربتي 

 شيطاين 

 رهاين

 عوريت اسرت 

 خطيئتي  يل اغفر

 )يت( 

 )اين( 

 )اين( 

 )يت( 

 يت)( 

يف املقطع األول تكرار (التاء) و(الياء) ويف الثاين تكرار (األلف) و(النون) و(الياء) 
ما يف  إىل  رنيناً. مضافا  له  فكثّفه وجعل  أكثر وضوحاً وحيوية،  اإليقاع  ما جعل  وهذا 
ر باحلاجة والرغبة اجلادة يف الوصول إىل  الطلب بصيغة األمر من أثر يف توليد جو يُشعِ
املبتغى، كام ان ترديد (الياء) يف هنايات الفواصل «يوحي باالنكسار واالستسالم والتذلل 
(هللا) تعاىل، فهو يعمل عىل مد الصوت وتنغيمه وفقاً ملا يتناسب مع موضوعة النص»(١). 
    فمرة تكررت (تاء + ياء) وأخر – ع هنايات الفواصل  فهذا املد (اليائي) مع تنوّ
نة  (ألف + نون + ياء) – والتوازي الصويت الناتج عن البناء الرتكيبي فالعبارات متكوّ
ه أعطى  من (فعل+ مفعول) إضافة إىل قرص العبارات وتكرار صيغة فعل األمر هذا كلّ
ع يف  ج والتنقل والتنوّ ذ به األسامع وتتشوق إليه النفوس. وهذا التموّ الفقرة ايقاعاً تتلذّ
ع النغمي نتجت  ع زنة (املفردة املسجوعة). فهذه احلرية يف التنوّ اإليقاع يتناسب مع تنوّ
عن حرية اختيار زنة (املفردة) وهذا يالئم املستو الداليل هلذه الفقرة؛ إذ نجده (عليه 
ل بحرية من مسائل دينية إىل مسائل تتعلق باحلياة الدنيا وبالعكس. ومن  السالم) تنقّ
يا  يا مؤنيس يف حفريت  ديت يف كربتي  أيضاً قوله (عليه السالم): «يا عُ ف  املطرّ السجع 
وليي يف نعمتي...»(٢). فهنا السجع جاء بصورة متوافقة، حتى ان االنتظام يف هيكلية 
 فظة املسجوعة) ال يؤثر عىل املستو عبارات الفقرة جعل من تغري الصيغة الرصفية (للّ
مت إىل وحدات ايقاعية منتظمة، فالعبارات  سِّ النغمي هلا؛ ألننا نالحظ ان الفقرة قد قُ

١. الصحيفة السجادية (رسالة ماجستري): ٥٧. 
٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٠. 
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جاءت بمستو بنائي واحد وهو: 
حرف نداء +   مناد +     حرف جر  +   اسم جمرور 

    يا            عديت           يف            كربتي 
    يا            مؤنيس          يف            حفريت
    يا            وليي             يف            نعمتي 

وا أصل السجع االعتدال؛  وهذا هو االعتدال الذي قال بجامليته أهل البالغة فهم عدّ
ألنه يميل إليه الطبع وتتشوق إليه النفس(١). هذا باإلضافة إىل املوسيقى الداخلية الناجتة 
 )  املناد يف  امللكية)  و(ياء  النداء  (يا)  مثل  عبارة  كل  يف  املكررة  األصوات  متاثل  عن 
(الياء)  السجع  العبارات، وحرف  عديت- مؤنيس- وليي) وحرف اجلر (يف) يف مجيع 
يف ( حفريت – كربتي – نعمتي) ولعل طغيان حرف (الياء) هذا عىل النص، وتوظيفه 
بشكل موحد عىل مجيع العبارات سبّب االستغناء عن توحيد الزنة الرصفية التي مل تكن 

متحققة يف املفردات املسجوعة. 
ر بحجم الطابع الذايت الذي تركه املنشئ (عليه  كام ان حضور (الياء) املتميز هذا يُشعِ
السالم) يف هذه الفقرة، والذي يرسم ضعف السائل (عليه السالم) وحاجته للمسؤول 
(تبارك وتعاىل) ويشري النكساره واحتياجه، فيبدأ برفع صوته عند ندائه (احلق تعاىل) 
– هنا- جاء مقابالً وموازناً  وينكرس عند حديثه عن نفسه. فوجود املناد (سبحانه) 
داللياً لشدة افتقار السائل وحاجته وكأنه يطلب االشفاق ولكن دون ترصيح – هنا-. 
– هو االيقاع  فالعبد فقري منكرس   – والذي حاكى هذا االنكسار واالفتقار احلقيقيني 
 – هنا   – السجعية   فالنغمة  هذا.  اليائي  السجع  من  املتحقق  صوتياً  املنكرس  النغمي 
أسهمت يف رسم مالمح الصورة الداللية هلذه املعاين. ومن هذا النوع السجعي أيضاً 
قوله (عليه السالم): «ال حتىص آالؤك وال يبلغ ثناؤك وال تكافئ نعامؤك(...) دعوتك 
فأجبتي وسألتك فاعطيتني ورغبت إليك فرمحتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك 

فكفيتني(...)»(٢). فنالحظ – هنا – قرص العبارة وجزالتها يف قوله (عليه السالم):
١. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٣/ ٢١. واملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٢١٢. 

٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٤- ٨٥.   
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ال حتىص آالؤك 
ال يبلغ ثناؤك

ال تكافئ نعامؤك
وكذلك يف: 

دعوتك فأجبتي 
سألتك فاعطيتني 

رغبت إليك فرمحتني
 وثقت بك فنجيتني

 فزعت إليك فكفيتني
ع يف  ففي املقطع األول نالحظ تكرار النفي بـ(ال) وصيغة املضارع، وهذا النفي وسّ
املعنى الداليل وزاد من شموليته؛ ألن (اآلالء والنعم والثناء) أمور غري متناهية وال يمكن 
الفعل  لصيغة  تكراراً  نجد  الثاين  املقطع  ويف  حمدودية(١).  الال  معنى  ز  عزّ فهو  حرصها 
والضمري (الكاف) مضافا إىل ان السجع يف هذه الفقرة مل يلتزم باحلرف األخري فقط بل 
التزم بأكثر من حرف ففي املقطع األول تكرر كل من (ا – ؤ – ك) يف ( االؤك – ثناؤك – 
نعامؤك) ويف املقطع الثاين تكرر(ت – ن – ي) يف (أجبتني – أعطيتني – رمحتي – كفيتني) 

وهذا السجع الذي حتقق بأكثر من حرف كثّف االيقاع واعطاه قوةً ووضوحاً وداللة. 

- الرتصيعية: 
ويف  أوزاهنا  يف  متفقة  السجعتني  يف  األلفاظ  هبا  تكون  التسجيعية  البنية  وهذه     
اعجازها "أي يف احلرف األخري من كل متقابلني فيها"(٢). وهذا اللون من السجع نجده 
بتامثل احلرف األخري  تلتزم  إىل وحدات صوتية  املسجوعة  للعبارات  تقسيمه  وبسبب 
يف كل لفظتني متقابلتني منها صار يمتلك بعداً صوتياً مؤثراً وهذا ما نالحظه يف قوله 
لْت  َ نْت أنت الذي أَمجْ سَ ت أنت الذي أَحْ مْ نْعَ (عليه السالم): «يا موالي... أنت الذي أَ

١. ينظر: الصحيفة السجادية (رسالة ماجستري): ٧٠. 
٢. البالغة العربية اسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/ ٥٠٥. 
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لْت...»(١). ومنه أيضاً «يا من حفظني يف صغري يا  مَ لْت أنت الذي أَكْ أنت الذي أَفْضَ
من رزقني يف كربي...»(٢). وهنا نر أثر توحيد النغم يف نفس السامع؛ ألن االستامع 
النثر املسجوع أو اخلاضع لنظامٍ معنيّ يف توايل  إىل املوسيقى الصوتية املنسجمة أو إىل 
الكلامت ورسد العبارات حيدث شيئاً من الدهشة واالرتياح(٣). ونجد هذا واضحاً يف 

لَت رسيريت...»(٤).  تَدَ يت واعْ رَ لَتِ فطْ تَمَ قوله (عليه السالم): «حتى إذا اكْ
     فنالحظ التوافق والتامثل بني العبارتني املسجوعتني بني ألفاظ كل منهام 

 

 إذا حتى    
   فطريت + اكتملت

   رسيريت + اعتدلت

هذا مضافا إىل تساوي القرائن وهذا يُعدّ من أفضل السجع؛ ملجيء فصوله متساوية 
األجزاء وكأهنا أفرغت يف قالب واحد(٥). وهذا ما زاد يف اظهار اإليقاع وكثّفه وأكده؛ 

ألنه يعمل عىل إعادة اإليقاع ذاته. 
     وهناك نوع آخر من السجع املرصع وهو أيضاً من النوع القصري ولكنه مفروق 
(أي مل تتوالَ عباراته) وهذا يف قوله (عليه السالم): «فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك 
التامثل  ألن  والقلوب؛  اآلذان  تنفره  مل  وهذا  شكرتني...»(٦).  أطعتك  وإن  أعطيتني 

والتوافق حاصل نسبياً يف العبارة التي ختللت العبارتني املرصعتني فنالحظ يف: 
إن دعوتك     أجبتني

إن سألتك       أعطيتني
إن أطعتك     شكرتني

يف  وكذلك  النهايات  ويف  الرصفية  الزنة  يف  متامثلتان  والثالثة  األوىل  العبارتني  ان 
اهليأة البنائية الرتكيبية. وقد شاركتهام العبارة الثانية يف التامثل بنهايات الفواصل وباهليأة 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٢. 
٢. م. ن والصحيفة.  

٣. ينظر: دراسات يف علم النفس األديب: ٨٦. 
٤. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥

٥. ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٢٥٥. 
٦. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٦
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الرتكيبية. إالّ ان الصيغة الرصفية للمفردة املسجوعة فيها وهي (أعطيتني) جاءت غري 
ع أضفى لوناً آخر إىل الطيف املوسيقي.  مماثلة لنظريتيها. وهذا التنوّ

والتداخل السجعي هذا نجده حارضاً يف بقية أنواع السجع – فعىل سبيل التمثيل- 
ما جاء  يف قول اإلمام (عليه السالم): «يا من أقال عثريت ونفس كربتي وأجاب دعويت 
س  أقال عثريت ونفّ (يا من  العبارة األوىل والثانية  أُخذت  لو  وسرت عوريت...»(١). فهنا 
كربتي) لوجد فيهام سجعاً مطرفاً ولكن لو أخذنامها مع ما بعدمها لوجدنا سجعاً متوازياً 
نه من االرتقاء ليدخل كل  عاً نغمياً مكّ مفروقاً. وهذه املرونة التي يف السجع اعطته تنوّ
مراتب الكالم وحتى الدعاء – الذي هو خطاب يتقدم به األدنى إىل األعىل - فام يملكه 
أساسياً  ركناً  جعله   – الداخلية   – االشجان  انغام  مع  يتوافق  نغمي  ترنم  من  السجع 
يف كل األدعية، السيام دعاء اإلمام (احلسني) (عليه السالم) يف يوم عرفة، إذ ان هذا 

الرضب البديعي قد احتل املساحة األكرب منه. 
ع إن  ويمكن عدّ هذا النمط الصويت مقياس الفصاحة والبالغة؛ ألن الكالم املسجّ
مل عىل  ار فحُ ف، ومل يكن بعالقته مع املعنى رضر ورضِ كان بعيداً عن التكلّف والتعسّ
جع(٢). فالسجع يمثّل وسيلة التحليق لالنتقال  الطبع، صار أفصح وأبلغ من غري املسّ

من عامل إىل آخر.

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٨٢. 
٢. ينظر: الطراز املتضمن الرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٣/ ٢٨. 
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رابعًا: البنيات الصوتية التجنيسية: 
هذا اللون البديعي مشتق من اجلنس؛ ”ملجيء حروف الفاظه من جنس واحد ومادة 
واحدة“(1)، واجلنس هو األصل. فيقال جانسه إذا شاكله واشرتك معه يف جنسه. فهو 
ع عنه واحتد  املشاكلة واالحتاد يف جنس؛ ألن اجلنس اليشء أصله الذي اشتق منه وتفرّ

م ذاته(2).  معه يف صفاته العظمى التي تقوِّ
وهذا التشاكل والتداخل الصويت أظهر اشكاله رسعة إىل األذهان (اجلناس) الذي 
فيه يؤتى بلفظتني ”بينهام متاثل يف احلروف وتغاير يف املعنى“(3). ولذا يُالحظ يف اجلناس 
الفعل،  االلفاظ، فداللة االسم ختتلف عن داللة  فروقاً يف معاين  أن هناك  االشتقاقي 
بتلك  خاصة  داللة  أمر)  مضارع-   - (ماضٍ صيغه  من  صيغة  لكل  فإن  الفعل  وحتى 

الصيغة. 
معنى  يعطي  فبعضها  الصيغ  باختالف  ختتلف  الدالالت  ففيه  االسم،  وكذلك 
تتحقق  التي  الدالالت  من  وغريها  طارئ،  ولكنه  قوة  فيه  وبعضها  ن  والتمكّ الثبوت 

بحسب الصيغ املختلفة التي تشرتك باجلذر اللغوي نفسه. 
فهذا الفن بديع يف اختيار االلفاظ التي يوهم تشاكلها اللفظي بالتكرير لكنها رسعان 

فاجئ بالتأسيس ملعنى جديد خيتلف عن معنى من شاكلتها لفظياً من املفردات(4).  ما تُ
البديعي  اجلنس  هلذا  اعطت  االلفاظ  بني  الداللية  واملغايرة  اللغوية  االصالة  وهذه 

جنبة صوتية حببته لآلذان وجنبة عقلية ارشكت يف حتليلها االذهان. 
تكرار بعض االصوات  – المتالكه داللة  الفن من دالالت  يمتلك هذا  ملا  ونظراً 
ه أحد وسائل املنشئني اليصال  وداللة التامثل اللفظي واالختالف املعنوي- فيمكن عدّ
افكارهم بأسلوب فني جزل، يصل فيه املعنى تاماً مع ضامن حتقيق التأثري. وحقيقة أي 
نص ابداعي فيه تأثري تكون بداية هذا التأثري متحققة يف صاحب النص. ويبدو ان هذا 

١. جنان اجلناس يف علم البديع: ٢٥. وينظر املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٢٦٢. 
٢. ينظر: البالغة العربية اسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/ ٤٨٥.

٣. املصباح يف املعاين والبيان والبديع: ١٧٣. وينظر: البليغ يف املعاين والبيان والبديع: ٢٨٢. 
٤. ينظر: البالغة العربية اسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/ ٤٨٥.
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هو سبب ورود االساليب يف النصوص بنسب خمتلفة، بحسب درجة مناسبته لنفسية 
اإلمام(احلسني)  قبل  من  مقصوداً  اختياراً  أُختريت  التي  االساليب  هذه  ومن  املنتج. 
النص  يف  وردت  وقد  التجنيسية  البنية  اسلوب  عرفة،  بيوم  دعائه  يف  السالم)  (عليه 

الرشيف بأشكال متعددة، منها: 

- االشتقاقية: 
يعتمد  وهو  االنواع،  ببقية  قياساً  الورود،  يف  الصدارة  التجنيس  من  النوع  وهلذا 
اختالف  فيه  فيكون  اللغوي)(1).  (اجلذر  األصل  يف  الكلامت  تتفق  فبهِ  االشتقاق، 
باألحرف واتفاق باجلذر الذي اشتُقت منه الكلمتان ومل يشرتط فيه غري هذا ولذا يسميه 

بعضهم بــ(املطلق)(2). ومن أمثلته قوله (عليه السالم): 
ورمحتك  رأفتك  عنا  ترصف  وال  و...  سواك  لنا  كايف  فال  استكفيناك  ما  ”واكفنا 
كايف)  استكفيناك-  (اكفنا-  األلفاظ  جميء  نلحظ  هنا  الرامحني(...)“(3).  أرحم  يا 
تشاهباً  نجد  األلفاظ  هذه  ويف  االشتقاق،  مجعها  وقد  الرامحني)  أرحم-  و(رمحتك- 
، فالتشابه من حيث اجلذر اللغوي واالختالف من حيث املعنى. فـ(اكفنا) فعل  واختالفاً
أمر يدلّ عىل الطلب ممّن يستطيع القيام بـ(الكفاية) فاكفنا أنت واملقصود (سبحانه). أما 
ل عىل الطلب؛ ألن من معاين (استفعل)  (استكفيناك) فنحن من استكفى بك فهو يدّ
أحرف  من  جاءت  التكلفة  وهذه  نطقها  عند  بتكلفة  تشعرنا  اللفظة  وهذه  الطلب(4). 
الزيادة (السني والتاء) وهذا اجلهد العضيل املبذول يف النطق يتالءم وقوة داللة اللفظة 
اليقني وحيتاج  لدرجة  ايامن  إىل  فهو حيتاج  (االستكفاء)؛  لتحقيق هذا  املبذول  واجلهد 
عزيمة وكذا توكل. فاالستكفاء هو ترك األمور بيد املستكفى به وترك األمور وتسليمها 
له (سبحانه) ودون اعرتاض حيتاج إىل أقىص درجات التكامل الروحي. وهذا التكامل 
متحقق يقيناً عنده (عليه السالم) لذا قال: فال كايف لنا سواك فصيغة (كايف) هي وصف 

١. ينظر: جرس األلفاظ وداللتها: ٢٧٨. واملرشد إىل فهم اشعار العرب: ٢/ ١٤٥- ١٤٦. 
٢. ينظر: الطراز املتضمن الرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٢/ ٣٦٠. 

٣. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٦.  
٤. ينظر: املهذب يف علم الترصيف: ٩٦. 
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(سبحانه)  له  مالزمة  الصفة  فهذه  والتجدد(1).  احلدوث  عىل  ويدلّ  الفعل  من  مشتق 
باستمرار  ومستمرة  (االستكفاء)  موطن  جتدد  مع  تتجدد  فهي  واستمرار  جتدد  وفيها 
(كفي)  من  املشتقة  الثالث  الصيغ  ان  ونالحظ  (سبحانه).  للكايف  املستكفي  حاجة 
يدلّ عىل  استكفيناك) كالمها  (اكفنا-  دعاء فصيغة  لكونه  النص  مع  منسجمة  جاءت 
يا رب؛ ألنك  يا رب والثانية نحن (نستكفي) بك  أنت  (اكفنا)  الطلب ولكن األوىل 
قوية  ورنة  دوياً  الذي حيدث  االنفجاري  الشديد  (الكاف)  فجاء صوت  الكايف.  أنت 
عند نطقه داخالً يف االلفاظ املجنّسة: (اكفنا- استكفيناك- كايف) و متداخالً مع املعنى، 
أو  فاملحل  بــ(اعطنا)  (اكفنا) جاءت مسبوقة  املعنى؛ ألن  لتعضيد  فالتجنيس هنا جاء 
نجد  وبذا  بالكايف(سبحانه)  السالم)  فاستكفى(عليه  ومسألة؛  طلب  موضع  املوضع 

فضيلة التجنيس واضحة يف النص؛ ألنه جاء مآزراً للمعنى ومنارصاً له(2).
، ألنه مل يتم فيه تكرار املفردة  و ان هذا النوع من اجلناس يتمتع بمستو نغميٍ عالٍ
نفسها بل تكرار بعض األحرف وإضافة أُخر مما يؤدي إىل خلق موسيقى خاصة. فإن 
(عليه  فانقطاعه  االنقطاع،  موسيقى  توليد  يف  أثراً  التجنيس  من  اللون  هذا  لتوظيف 
فتسبل  القلوب  وترقق  بالعقول  وتستأثر  باألرواح  تسمو  أنغاماً  خيلق  كان  السالم) 
فكيف  السامع،  حال  عن  التعبري  عىل  قدرهتا  يف  وشفافيتها  ورقتها  لعذوبتها  الدموع؛ 

باملنشئ والقارئ بعده؟. 
أرحم  يا  ورمحتك  رأفتك  عنا  ترصف  ”وال  السالم):  (عليه  قوله  ذلك  ومن 
الرامحني“(3)، وهنا نجد اجلناس االشتقاقي الذي جعلته (الياء مع األلف) و(الياء مع 
م  فقدّ ورمحتك  رأفتك  عنا  ترصف  ال  السالم)  (عليه  قال  ألنه  متموجاً؛  يبدو  النون) 
التي  يا أرحم) ثم (الرامحني)  النداء فقال (  بــ(يا)  (رمحتك) وهي هادئة ثم مد صوته 
والرامحني  بمد  ابتدأت  أرحم  يا  فنجد  النون هبا.  (الياء) وإحلاق  املد  بحرف  اختتمت 
اختتمت به ورمحتك مل يأتِ مدٌ فيها. فلو ختيلنا شكل املوجة الصوتية النامجة من نطق 

١. ينظر: املهذب يف علم الترصيف: ٢٥٢. 
٢. ينظر: ارسار البالغة: ٨. 

٣. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٦. 
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هذه العبارة لوجدنا (رمحتك) تكون مستقيمة و(يا أرحم) تكون قمة املوجة و(الرامحني) 
ع املعنوي؛ ألن (أرحم) هو األكثر  ع النغمي متجانسٌ مع التنوّ متثل قعرها وإن هذا التنوّ
الرمحة ولكن رمحتهم  رمحة من غريه ورمحته أشمل و(رامحني) هي صفة ملن يمتلكون 
اجلمع  عىل  تدل  نجدها  نطقها  عند  اللفظة  فهذه  شيئاً.  تعدّ  ال  (أرمحهم)  برمحة  قياساً 
والداللة؛ ألن  اللفظ  بني  تغايراً  لوجدنا هناك  هنا  تأملنا يف داللتها  لو  والكثرة ولكن 
رمحة  ال  (سبحانه)  رمحته  السالم)  (عليه  طلب  ولذا  رمحة.  أقل  اهنم  إالّ  مجعهم  رغم 
الرامحني. فجاءت مدة (األلف) يف (يا) النداء منسجمة مع داللة املناد، وجميء (الياء 
والنون) يف هناية (الرامحني) واللذين يمكنان من التطريب(1). جيانس داللة املفردة؛ ألن 
مد الصوت هبا فيه ضعف وانكسار إضافة إىل األنني وكأن انكسار(الياء) يف هذا املقطع 
جاء حماكياً لالنكسار احلقيقي الذي يعيشه ويتحسسه السائل (عليه السالم). وهذا – 
أي الضعف واالنكسار- يتواءم مع قلة رمحة هؤالء الرامحني مقارنة برمحته (سبحانه) 

فهذا التجانس اللفظي االشتقاقي ولّد جتانساً صوتياً- داللياً. 
نته فإن له أثراً أيضاً يف تصوير املعنى(2)،  فالتجنيس عالوة عىل أثره يف تأكيد النغم ورّ
وتأكيده. وإن هذا النوع من التجنيس فيه حرية أكثر؛ ألنه ال يشرتط فيه سو االتفاق 
يف اجلذر، فهو ال يتحدد وال يتقيّد بالصيغة وعدد أحرف الزيادة والنقصان وال تقديمها 
ما  هذا  ولعلّ  غريه،  من  أكثر  اسرتسال  وفيه  والسجية  الطبع  وليد  فهو  تأخريها.  وال 
ساعد عىل وفرته يف النص هبذه الكثرة، فهو ورد أكثر من األنواع االخر، وقد جاء 
قصرياً أو مفرداً- ملجيئه بعبارة واحدة ضمن فقرة فيها عدة عبارات- ومنه ما جاء يف 

قوله (عليه السالم): ”ال ذو قوة فأنترص وال حجة فأحتج هبا(...)“(3). 
اعرتافه  يف  احللقي  الصوت  ف  وظّ قد  السالم)  (عليه  اإلمام  ان  هنا-   – ويالحظ 
بعدم امتالكه ما يواجه به (اهللا) تعاىل أو ما يدفع به عن نفسه. وألجل تأكيد هذا املعنى 
ف (عليه السالم) التجنيس االشتقاقي بوصفه  وايضاحه بشكل يناسب صدق نيته وظّ

١. ينظر: الربهان يف علوم القرآن: ١/ ٦٨. 
٢. ينظر: املرشد إىل فهم اشعار العرب: ٢/ ٢٣٣. 

٣. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٣.
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أكثر انواع التجنيس اظهاراً للجرس الصويت ملا فيه من متاثل. وهذا التامثل فيه اعادة – 
وإن مل تكن تامة- للجذر اللغوي، وهذا يُشري إىل أمهية معنى تلك اللفظة التي اشتُقت 
منها االلفاظ املجانسة هلا؛ فهي تعد النقطة املركزية التي حتوم حوهلا الدالالت اجلديدة 

الناجتة عنها. 
أكثر عن طريق االشتقاق،  املستشعرة يف جرس االلفاظ تظهر  التعبريية  فالقوة  إذاً 

 . وهذا ما يزيد املعنى وضوحاً وحتققاً
كام أن هذا النوع من التجنيس جاء مكرراً أو مزدوجاً – أي انه جاء بأكثر من عبارة 
ضمن الفقرة ذاهتا وبصورة متوالية- ومنه ما جاء يف قوله (عليه السالم): ”اهلي علمني 
من علمك املخزون وصني بسرتك املصون، إهلي حققني بحقائق أهل القرب واسلك 
حت بأكثر من  يب مسلك أهل اجلذب(...)“(1). وهذه اجلناسات االشتقاقية املتوالية رصّ
داللة، فهي بيّنت أمهية األصل الذي اشتُقت منه هذه االلفاظ: (العلم- السرت املصون- 
الصيغة  جيعل  السالم)  (عليه  السائل  جعل  ما  هذا  ولعلّ  احلسن)  املسلك  احلقيقة- 
االشتقاقية االوىل من كل زوج جمنّس طلبيه(صيغة فعل أمر) طلباً مقصوداً رجاء لتحققه. 
الداليل، وإن كان معنى  التشاكل  – هنا- كشف عن  الصويت  التشاكل  ان هذا  كام 
االوىل  االشتقاقية  الصيغ  ألن  القريب،   املستو عىل  هذا  ولكن  تغاير  فيه  اللفظتني 
جاءت عىل زنة الفعل، والصيغ االشتقاقية االخر جاءت اسامء. وداللة االول فيها 
جتدد وتغري. أما الثاين فمعيارها الثبوت واالستمرار. وهذه الدالالت تتفق مع معاين 
التعلم واملعرفة واالستزادة  فيه طلب  مني.  هذه املجنسات. فقوله (عليه السالم): علّ
من علم (اهللا) سبحانه. فعلم اإلمام املعصوم (عليه السالم) من علمه (تعاىل). وهبذا 
يعرتف (عليه السالم)  – وهذا هو اسلوبه- فهو يقر ان لوال فضل (اهللا) تعاىل عليه لبقي 
جاهالً فهو عدّ نفسه كمن ال علم له، وجاء ليطلب العلم من العامل (سبحانه) وهذا يُبني 
باقٍ  الباقي وعلمه  العليم (سبحانه)؛ ألنه هو  األزيل هو علم  الدائم  الثابت  العلم  ان 

ك). والذي اثبتناه هو ما ذكره الشيخ القمي:  نّي برسِّ ١. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: الشيخ حسني االعلمي): ٦٦١. وعبارته (وصُ

مفاتيح اجلنان: ٤٢٦. 
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ببقائه. ولذا قال (عليه السالم) يف الصيغة الثانية من الزوج املجنّس: علمك. فالصيغة 
االشتقاقية هلذه املفردة تتالئم مع داللتها. 

مني  علّ السالم):  (عليه  قوله  ان  لوجد  البعيد   املستو الداللة عىل  ذت  أُخِ إذا  أما 
ال يدل عىل انه جاهل؛ ألن من يطلب العلم هو من أهل العلم ولذا قال: من علمك 
منه  يعرفه هو وأراد االستزادة  يقصد علامً  ه كان  لعلّ السالم)  فاإلمام (عليه  املخزون. 
مني وصنّي ملا حدث لبس يف املعنى  لذلك ذكر من (علمك) تأكيداً. فهو لو قال: علّ
ن  زِ العلم بقوله: (املخزون- ولعله خُ مني من علمك ثم وصف ذلك  ولكنه قال: علّ
عاملِ  (سبحانه)  ألنه  الداللية؛  املشاكلة  من  شيئاً  بيّنت  الصوتية  فاملشاكلة  للخاصة). 
واإلمام (عليه السالم) متعلم والعامل (سبحانه) هو أصل العلم واإلمام (عليه السالم)  

(تعاىل) علمه.  هو الوعاء الذي يودعه العاملِ
ف االمكانيات الداللية يف جرس األلفاظ ذوات  فاملنتج (عليه السالم)- هنا- وظّ

هم يف رسم املعنى الذي يُريد.  تسِ اجلذر اللغوي الواحد لُ
وتكامالً  كثافة  أكثر  أصبحت  االشتقاقي  اجلناس  بوساطة  املتحققة  املعاين  فوفرة 
 املتجانستني احدامها ضميمة لألخر اللفظتني  التجنيس؛ ألن  بوساطة ازدواج ذلك 
قرر  وتُ معناها  لتكمل  االوىل  جتانس  الثانية  فنجد  املعنى،  وتكملة  التتمة  جهة  عىل 
فائدهتا(1). وهذا حتقق يف هذه الفقرة؛ ألن طلب (العلم و السرت) ممن أُضيفا إليه يدل عىل 
احلاجة إليه وعدم االستغناء عنه، كام يؤكد هذا شدة فقر الطالب وحاجته إىل املسؤول 

(سبحانه) وما يمتلكه. وهنا يُعتمد (عىل اجلرس يف متييز املعنى لتامثل ألفاظه)(2). 

- التضارعية: 
متثل هذه البنية ثاين تدرجات هذا اللون البديعي وفرة يف النص احلسيني وقد تناثر 
ه أن جيمع بني كلمتني متجانستني ال تفاوت بينهام إالّ  هذا اللون بأكثر من موضع، وحدّ

١. ينظر: الطراز املتضمن الرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٢/ ٣٦٤. 
٢. جرس األلفاظ وداللتها: ٢٧٨. 
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فينتج  باملعنى  اللفظتني  د كل من  لتفرّ به؛  يزدان  النص  بحرف واحد(1) وهذا ما جيعل 
”أنت  عنه تكرار صويت واختالف داليل. ومنه قول اإلمام (احلسني) (عليه السالم): 
بِّ بام ألبستني من  الذي أغنيت أنت الذي أقنيت“(2). وكذلك يف قوله (عليه السالم)“رَ
ذكرك الصايف ويرست يل من صنعك الكايف صلّ عىل حممد وآل حممد...“(3). فنالحظ 
ان  األول  النص  يف  فنجد  الكايف)  الصايف-  أقنيت،  (أغنيت-  يف  متت  املضارعة  هنا 
لتوظيف ضمري املخاطب (الظاهر) تداخالً مع داللة األلفاظ؛ ألن أغنى وأقنى اعطى 
لذا فهو يغني من  وأوىل(4). والغني هو من ال حيتاج ألحد وهو من اسامئه (سبحانه) 
وأقنى:  إليه  ن  يَسكُ ما  أعطاه  أي  وأقناه  اهللا  وأغناه  واإلعطاء  الرضا  والقنى:  يشاء(5). 
نَى)) أَقْ نَى وَ وَ أَغْ نَّهُ هُ أَ أعطاه ما يدخره بعد الكفاية(6). ومنه ما قيل يف قوله (تعاىل): ((وَ

(7*) ”أي أعطى ما فيه الغنى وما فيه القنية أي املال املدخر وقيل (أغنى): أرىض. وحتقيق 

وير صاحب  الغناءين“(8).  أعظم  والطاعة وذلك  الرضا  من  قنية  له  انه جعل  ذلك 
التفسري املبني ان ”أغنى أعطى مجيع العباد ما يكفيهم من الرزق أما أقنى فغري بعيد أن 
تكون إشارة إىل وسائل اإلنتاج“(9). ومجيع هذه املعاين تؤكد انه (سبحانه) وحده يغني 
واإليقاع  النص.  املخاطب يف سياق  قد كرر ضمري  السالم)  (عليه  نجده  ولذا  ويقني 
اهلادئتني  اللفظتني  مضارعة  إيقاع  مع  منسجامً  جاء  اهلمسية  تكرار(التاء)  من  الناتج 
– هنا- بنيّ هبدوءٍ  هلدوء وسكون (الياء) فيهام، وتأكيداً لدالليتهام. فاجلناس املضارع 
تام ان الغنى والقنى بيد (اهللا) سبحانه. ومع ان التامثل بني اللفظتني ناقص إال انه حقق 
وقعاً نغمياً مؤثراً يف اآلذان والقلوب. مضافاً إىل ما انتجه االستواء والرتديد والتكرير 
املتقارب زمنياً من قيمة موسيقية عالية. وكذلك بالنسبة لتجنيس اإلمام (عليه السالم) 
١. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٢/ ٣٦٦- ٣٦٧. وحسن التوسل إىل صناعة الرتسل: ١٩٣. واملثل 

السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ١٥٦. 
٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٢. 

٣. م.ن:٧٩.
٤. ينظر: أساس البالغة (غني): ١/ ٧١٥ و(قنن) ٢/ ١٠٦. 

٥. ينظر: لسان العرب (غنا): ١٥/ ١٣٥. 
٦. ينظر: م. ن (قنا): ١٥/ ٢٠٢. 

٧*. سورة النجم/ اآلية ٤٨. 
٨. مفردات ألفاظ القرآن: ٦٨٦.

٩. التفسري املبني: ٧٠٣.
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وكالمها  و(الكاف)،  (الصاد)  بني  فيهام  املضارعة  فتحققت  الكايف)،  بني(الصايف- 
املتحقق من وجودمها.  املشرتك  الداليل  النتاج  اهلمسية، ولعل هذا سبب  يشرتكان يف 
إذ ان اإلمام (عليه السالم) جعل  التاميز الصويت،  التاميز الداليل حتقق بتحقق  فمع ان 
(اهللا) سبحانه  – وكأن  للصنع  (الكايف) وصفاً  والثانية  للذكر  (الصايف) وصفاً  االوىل 
جعل الصفاء يف الذكر الذي استعار له اإلمام (عليه السالم) صورة املبلس. والكفاية يف 
الصنع الذي صنعه (سبحانه) وذللـه ويرسه للبرش- إال ان كلتا اللفظتني جاءتا وصفاً 
للنعم واهلبات اإلهلية. واملضارعة هي من أكد هذه الدالالت بإثبات وجود تلك النعم 

 . بوساطة توكيد صفائها وكفايتها. فاملضارعة – هنا- باينت داللياً وارشكت لفظياً
وقوله  وقصبي“(1).  ”عصبي  السالم):  (عليه  قوله  أيضاً  املضارع  التجنيس  ومن 
قصبي،  يف(عصبي-  املوسيقي  التكثيف  وهنا  وه(...)“(2)،  ونادّ وه  حادّ ”وقد   : أيضاً
وه) ناتج عن التكثيف الصويت الناتج عن املضارعة املتقاربة التي أدت إىل  وه- نادّ حادّ
فيه. فوجود(الواو)  أثر  املكثفة  املزدوجة  الصوتية  للتجمعات  توكيدي.  تكثيف داليل 
وه) يعطي املفردتني قوة يف النطق والداللة، إذ إن هذه  وه) و(نادّ و(التشديد) يف (حادّ
القوة النطقية تبنيّ مد عصيان هؤالء القوم وبعدهم عن (اهللا) سبحانه وقوة عقيدهتم 
الفاسدة، وهذه القوة الداللية اشارت إليها القوة اللفظية بوجود (التشديد) و(الواو). 
فالتجنيس مل خيرج عن نظرية تداعي املعاين وااللفاظ يف علم النفس وله أصله يف الدراسات 
يف  ومتشابكة  متقاربة  الفاظ  وهناك  اجلرس  يف  بعض  أو  كل  اتفاق  متفقة  فألفاظه  النفسية، 
بنيّ كيف يقع  ر الكلمة بأختها يف اجلرس أو املعنى، وهذا اجلانب النفيس يُ املعنى بحيث تذكِّ

التجنيس دون معاناة، إذا كان املنشئ ملامً بلغته عارفاً بتصاريفها حمساً بذوقها(3). 
فالتجنيس يكشف عن ثراء املنشئ اللغوي وذوقه يف االختيار. وقد وردت يف النص 

أنواعاً أخر من أنواع البنية التجنيسية ولكن بنسب ضئيلة، ومنها: 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٧.
٢. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: االعلمي): ٦٥٦. ومفاتيح اجلنان: ٤١٦. 

٣. ينظر: البديع يف ضوء اساليب القرآن: ١٧٠. 
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- القلبية:
ويسمى هذا النوع من التجنيس املقلوب واملعكوس واملخالف "وهو ما اختلف فيه 
ترتيب حروف اللفظتني واتفقا يف النوع والعدد واهليأة"(1). وهذا اللون من اجلناس يقع 
يف احلروف واأللفاظ(2). وقد ورد بكال شقيه يف النص. فقد جاء قلب احلروف وكذلك 
قلب األلفاظ. فمن قلب احلروف ما جاء يف لفظتي (عملت وعلمت) يف قوله (عليه 
تُ يقيناً غري ذي شك  لِمْ لْتُ وعَ مِ السالم): ”... وجوارحي كلها شاهدة عيلّ بام قد عَ

انك سائيل عن عظائم األمور(...)“(3). 
وهنا نلحظ اللفظة األوىل (عملت) جاءت يف هناية العبارة ثم ابتدأ (عليه السالم) 
اللفظتني  جعل  ما  وهذا  (علمت)  الثانية  املعكوسة  باللفظة  ابتدأها  وقد   أخر مجلة 
متجاورتني وهذا التجاور املصحوب بالقلب الصويت أعطى الفقرة تكثيفاً ايقاعياً عمل 
عىل تأكيد املعنى يف زيادة اليقني بالعلم اجتاهه (سبحانه) وهذا التامثل الصويت املعكوس 
الدالالت  ب بني  يقرّ الذي رس قوته كامن يف كونه  حقق مجالية نتجت عن االنسجام 
التداخل  حصيلة  هو  فاالنسجام   .(4)أخر جهة  من  الوزن  وبني  جهة  من  والصوت 

والتشاكل الصويت- الداليل. 
”حتى ال احب تعجيل ما اخرت وال تأخري ما  أما يف قول اإلمام (عليه السالم): 
عجلت(...)“(5). فانسبكت العبارتان صوتياً وداللياً؛ لرتديد مفردات متقاربة صوتياً 
معاين  أعطى  القلب  أو  االنعكاس  وهذا  معكوس.  ترتيبها  ان  إذ   ، ترتيبياً ومتباعدة 
مغايرة لتلك االلفاظ املعكوسة؛ ألن قوله (عليه السالم) ال أحب تعجيل أي ال أطلب 
التعجيل ما مل يعجله (اهللا) سبحانه، فتعجيله (تعاىل) للقضاء مثالً أمر اجيايب أما االول 
فقد جاء مع النفي فهو سلبي؛ ألنه لو حتقق ملا حتققت معه فائدة. وكذلك مع قوله (عليه 
السالم): وال تأخري أي ال اريد أن أسألك التأخري ما مل تأخره أنت يا رب. فانعكست 
املعاين والبيان  املعاين والبيان والبديع: ١٩٠، والبليغ يف  املصباح يف  العربية اسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/ ٤٩٦. وينظر:  البالغة   .١

والبديع: ٢٨٦. ويف البالغة العربية علم البديع: ١١٨. 
٢. ينظر: الطراز املتضمن الرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٣٦٨. واملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٢٧٣. 

٣. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٣.
٤. ينظر: املرشد إىل فهم أشعار العرب: ٢/ ٢٣٤. 

٥. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٨.
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املعاين النعكاس الرتتيب وحضور النفي، وهذا ما اكد الداللة املثبتة املغايرة للنفي؛ ألن 
اإلمام (عليه السالم) سأل التوفيق لتسليم األمور إىل (اهللا) تعاىل رىض وقبول دون أدنى 
ل يف االمور فقط بل سأل أيضاً  اعرتاض أو حتى ريب. فهو مل يسأل عدم طلب  التعجّ
عدم طلب التأخري يف القضاء إالّ ما شاء (سبحانه) تعجيله وتأخريه فالداللة املقصودة 
هي املتحققة من معكوس الرتتيب، فهذا القلب أكد الداللة وزادها قوة وتأثرياً. وحتقيق 
هذه الداللة ما حصل لوال هذا االنسجام والتداخل الصويت والذي نجد له حضوراً 
أيضاً يف قول اإلمام (عليه السالم): ”أسألك اللهم حاجتي التي ان اعطيتنيها مل يرضين 
األلفاظ،  قلب  من  أيضاً  فهذا  أعطيتني(...)“(1)  ما  ينفعني  مل  منعتنيها  وإن  منعتني  ما 
الذي له أثر يف إعادة اهليكلة الذهنية، إذ يعمل منشطاً فكرياً يكرس كل رتابة عند املنشئ 
املعنى  بؤرة  عىل  به  يُركز  االلفاظ  قلب  ألن  النص؛  هذا  يقرأ  أو  يسمع  من  كل  وعند 
وهذا حيتاج إىل وعي وقصدية اكثر من غريه. فجناس القلب أفاد شمول املعنى ومن 
جانبيه املعكوسني وأكدّ املقدرة يف االختيار اللفظي والدقة يف التفكري(2). فهذا النوع من 

التجنيس أضفى عىل الكالم حسناً وقبوالً لتأخري املقدم وتقديم املؤخر. 
وورد يف النص نوعٌ آخر من التجنيس، لكنه أقل وفرة من سابقه، فورد يف قول (عليه 
السالم): ”اللهم اجعل(...) والنور يف برصي والبصرية يف ديني“(3)، كام ورد يف قوله 
الصورة  وهذه  وعافنا(...)“(4).  عنا  اللهم  واعف  حجنا  لنا  ”واكمل  السالم):  (عليه 

االخر من صور البنية التجنيسية وهي:

- التذييلية:
يف  نالحظ  إذ  آخرمها(5).  أو  أوهلام  يف  أكثر  أو  حرف  بزيادة  اللفظان  خيتلف  وهبا 
او تشاكل  يوجد جتانس  (برصي- بصرييت) و(اعف- عافنا) جتانساً صوتياً ولكن ال 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي):٨٧. 
٢. ينظر: النثر الصويف يف األدب العريب: ٢٣٦. 

٣. اقبال االعامل(حتقيق :القيومي):٧٨/٢. 
٤. م. ن: ٨٦. 

٥. ينظر: حسن التوسل إىل صناعة الرتسل: ١٨٧. والبالغة العربية اسسها وعلومها وفنوهنا: ٢/ ٤٩٣. 
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رؤية  هبا  يتم  التي  املعروفة  احلاسة  إىل  إشارة  هو  البرص  ألن  لفظتني؛  كل  بني  معنوي 
املاديات. أما البصرية فهي احلجة واالستبصار يف اليشء وهي عقيدة القلب(1). وهذا 
اجلمع بني األلفاظ املتقاربة يف اللفظ واملتباعدة يف املعنى منح النص بعداً تصويرياً كان 
للمستو الصويت دوراً بارزاً فيه. وكذلك احلال (اعف- عافنا) فالعفو ”هو التجاوز 
اهللا  يعافيه  ”ان  والعافية  والطمس“(2).  املحو  وأصله  عليه  العقاب  وترك  الذنب  عن 
من سقم أو بلية وهي الصحة ضد املرض“(3). وهنا أيضاً نجد تقارباً وجتانساً صوتياً 
وتباعداً معنوياً. ولكن برغم ان لكل مفردة معنى خاصاً إالّ ان هناك تناسباً وتداخالً 
السالم)  انه (عليه  بالوجه اآليت؛  بقريب، ويمكن االستدالل عليه  ليس  داللياً ولكنه 
فيه  ما  أكثر لكل  السعي  الرؤية من  لتمكنه  النور لبرصه وذلك  اهللا (سبحانه)  ملا سأل 
مصلحة دينه (عليه السالم) كام ان البصرية يف الدين متكنه من رؤية احلقائق أو قد يكون 
من وجه آخر، فالرؤية وإن كانت لألمور املادية امللموسة فإهنا تشرتك مع البصرية التي 
هي لألمور املعنوية املحسوسة؛ ألن البرص يمكن من عدم التخبط يف السري والبصرية 
بالنسبة  وكذلك  الرؤية.  عىل  يدل  فكالمها  ثمَّ  ومن  الدين  يف  التخبط  عدم  من  متكن 
 إلــى (اعف- عافنا) فإنه يبدو وكانه ال يوجد تناسب بينهام، ولكن هذا عىل املستو
املعنوي القريب، ولكن عىل املستو الداليل البعيد فمن املمكن ان يكون هناك رابطٌ 
بني اللفظني ألن العفو هو حمو الذنب وسأل (عليه السالم) العفو منه (سبحانه) لتبقى 
احلسنات ومتحى السيئات ثم انتقل (عليه السالم) لسؤال العافية وهنا قد تكون العافية 
ق هبا الفرد لكل عمل صالح ويبتعد عن األعامل السيئة والذنوب  يف الدين والتي يوفّ
وبكال املسألتني (العفو- العافية) تكون النتيجة واحدة وهي بياض صحيفة الفرد فمع 
العفو ال وجود للذنوب ومع العافية يف الدين كذلك ومن هنا يكون التجانس الصويت 
قد رافقه جتانس داليل ولذا فاجلناس يعد من املنبهات األسلوبية؛ ألنه يرتكز عىل القيم 
(4). وهذا ما نجده  الصوتية اخلالصة التي هلا ايقاعات متناسبة ومتداخلة صوتياً أو داللياً

١. ينظر: لسان العرب (برص): ٤/ ٦٥. 
٢. م.ن (عفا): ١٥/ ٧٢.

٣. م. ن والصحيفة.
٤. ينظر: جدلية اإلفراد والتذكري: ١٣٧. 
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يف اجلناس املذيل إذ ان الفاظه هلا ايقاعات خاصة وكان هلا تناسب داليل كام هلا تناسب 
صويت. وبسبب االعتقاد بوجود جتانس داليل وإن كان بعيداً، هو كون النص دعاء وقد 
صدر عن منشئ له من التكامل الروحي ما أدخله يف حيّز العصمة لذا يُستبعد ان يكون 
(عليه السالم) قد وقف يف تلك اللحظة يف تلك األجواء الروحانية التي طغت عليها 
زائلة  أموراً  ليسأل  إمام معصوم ويقف  الربانية وهو  اإليامنية واالنقطاعات  النفحات 

تتعلق بالدنيا وبعيدة عن أمور الدين وعن اخلشوع واخلضوع والتذلل و... . 





الفصل الثاني

    وفيه :

أوًال:   البنيات الندائية. 

ثانيًا:   البنيات االستفهامية.

ثالثًا:  البنيات الشرطية .

رابعًا:  البنيات الرتاتبية .

خامسًا:  البنيات احلذفية .

سادسًا: البنيات العدولية .

أسلوبية املبنى الرتكييب
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أوًال:  البنيات الندائية: 
دُ الصوت... و(النداء)  عْ النداء يف اللغة الصوت وهو مشتق من(الند) الذي هو بُ
وأرفع  مذهباً  أبعد  أي:  فالن  من  صوتاً   أند صوت(١)...“وفالن  بأرفع  الدعاء  هو 
“(٢). ومن هذا يتبنيّ ان بني الدعاء والنداء عالقة هلا جذور متداخلة؛ ألن أصل  صوتاً

الدعاء يف اللغة النداء(٣).
 ويُعتمد إلبالغ املناد ن من أداة نداء ومناد أما يف االصطالح فإنه أسلوب يتكوّ
حاجة أو لدعوته إلغاثة أو نرصة أو غري ذلك(٤). ونظراً ملا له من دالالت متعددة وملا هلا 
، إذ ان جمساته امتدت إىل مجيع مفاصل  من أمهية نجد هلذا الكائن اللغوي حضوراً الفتاً
النص فورد يف ما يقارب(١٢٤) موضعاً. فتخلل النص بفقراته، سواءً أكان احلديث 

طلباً أم اخباراً، ولذا ير بعضهم أن الدعاء هو نداء قد يقرتن بطلب أو ال يقرتن(٥).
 (املناد النداء+  (أداة  بصورة  ورد  إذ  صورة،  من  بأكثر  األسلوب  هذا  ورد  وقد 
هي  وروداً  األكثر  الصورة  ان  إالّ  املذكور).   املناد النداء+  أداة  و(حذف  و(اللهم) 
عىل  الديني  النص  نشئ  مُ يكون  ودائامً  ديني.  النص  أن  هذا  سبب  يكون  وقد  األوىل. 
ة؛   عالٍ من االنقطاع والتوجه احلقيقي الصادق لذا نجد ألفاظه وأساليبه معربِّ مستوً
ألنه ينتقي منها ما يناسب وضعه. فاختيار (يا) النداء اختيار مقصود ولعله يكون وجود 
ما فيها من مد هو سبب اختيارها؛ ألن مد الصوت ينقل املنشئ إىل وضع شعوري خاص. 
ولرغبة املنشئ باحلفاظ عىل هذا الشعور نجده يكرر هذه الصيغة أكثر من غريها. ومن 
ورود هذه الصيغة يف النص قوله(ع): ”يا من عفا عن العظيم من الذنوب بحلمه يا من 
أسبغ النعمة بفضله يا من أعطى اجلزيل بكرمه(...)“(٦). وهنا يصادفنا التوأم األسلويب 
الثالثي عن طريق تكرار (يا من) ثالث مرات. ونالحظ أيضاً أن املناد هنا مل يكن اسامً 

١. ينظر: لسان العرب (ندي): ٣١٥/١٥. 
٢.  م. ن: ٣١٦/١٥. 

٣. ينظر: ما وراء الفقه: ١٣٦/١٠. 
٤. ينظر: يف النحو العريب نقد وتوجيه: ٣٠١، ٣٠٢. 

٥. ينظر: ما وراء الفقه: ١٣٦/١٠.
٦. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٠/٢.
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رصحياً، وهذا ما يُعطيه مرونة أكثر فيأيت مناسباً جلميع املعاين؛ ألنه عىل سبيل التمثيل 
اسم(الرحيم) من غري املناسب أن يأتِ مع معاين الغضب واالنتقام والعكس كذلك. 
 املناد مع  النداء(يا)  حرف  فاجتامع  معني.  ملعنى  خمصصة  غري  فهي  الصيغة  هذه  أما 
غري الرصيح يغني النصوص بأبعادها اللغوية والفنية والنفسية. إذ ان لغة النص هلا أثر 
بالغ األمهية فكلام كانت أمتن كانت عىل ايصال الفكرة أقدر، عالوة عىل إلقاء وشاح 
اجلاملية الفنية املثرية عليها، وهذه اإلثارة الناجتة عن التفنن يف االختيار تعمل عىل تغذية 
ب والسامع. وهذا ما نتحسسه يف النص . إذ النِّداء  اجلانب النفيس عند كل من املخاطِ
عت أصالً لنداء  هو رفع الصوت جللب انتباه البعيد، وأداة النِّداء التي وردت هي وضِ
البعيد(١). ولكن النكتة هي أن املناد هنا أقرب للمنادي من حبل الوريد. ولكنه(ع) 
 – األسلوب  وهذا  سواها.  أداة  بأية  نداء  النص  يف  يرد  مل  إذ  حتديداً.  األداة  هبذه  ناداه 
وتعاىل  شأنه  خلالقه(جلَّ  يتوجه  فمن  للتعظيم،  الدعاء  يف  به  جيء  يكون  قد   - النداء 
ن روعه ويُطمئن نفسه  دَّ له من لياقة أدبية. فمن أراد الدعاء قصد النداء ليسكِّ ذكره) ال بُ
م املدعو(تعاىل ذكره) ونزهه عن جمانسة خلقه. فأقر ببعده عن حلظات العيون،  بأنه عظّ
مل من خفايا. وقد يكون  فناداه تعظيامً، وهذا البعد اختذه السائل دليالً عىل العظمة بام حيَ
املنشئ وجد – واهللا أعلم- أن ما يناسب هذا املعنى من األدوات(يا)؛ ألن ما فيها من 

املد جعلها تالئم معنى التعظيم. 
العام  واملعنى  الدالالت  هذه  بني  حاصل  وتداخالً  متازجاً  هناك  أن  نالحظ  وأننا 
النداء  الذنوب بحلمه نجد فيه أن داللة  العظيم من  يا من عفا عن  للجمل فقوله(ع) 
التعظيمية مضافاً إليها سعة املد الصويت يف ألف(يا) جاءت منسجمة مع عظمة الذنوب 
وما قابلها من عظمة العفو الذي عفاها، وبرز لنا انفتاحُ (يا) النداء وسعتها سعةَ العفو 
ن  وانفتاحه، والدليل أنه جاء معادالً للعظيم من الذنوب. وهذا العفو العظيم الذي متكَّ
من تبديد الذنوب العظيمة كان بحلمه (سبحانه)، فإن كان الذنب عظيامً والعفو أعظم 
فكيف هي عظمة احللم الذي تم به ذلك العفو؟ فأي عظمة هي تلك!؟ ومن هذا نجد 

١. ينظر: الكتاب: ٢/ ٢٣٠، معرتك االقران: ١/ ٣٤٠. 
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أن داللة األلفاظ تتالءم مع داللة األسلوب وهذا التالؤم والتناسب استمر باستمرار 
الفضل  فسعة  بكرمه...  اجلزيل  أعطى  من  ويا  بفضله  النعمة  أسبغ  من  يا  احلديث: 
أعطى)  (أسبغ،  االفعال  عليها  جاءت  التي  الصيغة  هلا  مالئمة  جاءت  حتققه  وقطعية 
فيها تضخيم  األلفاظ والصيغ  اجلزيل، ودالالت هذه  به  أعطى  الذي  الكرم  وكذلك 
وقوة وشمول جاء مناسباً لداللة األسلوب واألداة. وهذه األداة جاءت يف ما يقارب 
الطلب  يرد معها  مل  النِّداء ولكن  فيها  التي ورد  املواضع  (تسعة وسبعني) موضعاً من 
ى من املواضع كان ملعنى اإلخبار وهذا قد  واملسألة إالّ يف ثالثة مواضع تقريباً. وما تبقّ

يكون ألسباب منها: 
  أن اإلخبار أعم من الطلب؛ فالطلب هو يشء خاص يراد حتقيقه. أما اإلخبار فهو •

يكون  باختالف أحواله كأن  املنادي  إخباراً عن حال  قد يكون  واسع غري حمدد؛ ألنه 
تقصريه  عن  أو  وعبادته  طاعته  عن  خمرباً  يكون  قد  أو  كافراً  جاحداً  أو  شاكراً  حامداً 
و...  وكرمه  وعظمته  لرمحته  واصفاً   املناد حال  عن  اإلخبار  يكون  قد  أو  وجتاوزه. 

فاإلخبار فيه سعة شمولية تناسبها سعة املد يف (يا) النداء. 
  أو ألن املنادي يسعى لتحقيق مسألته وطلبه فعمد إىل أسلوب يشعره بحتمية حتقق ما •

يريد، فوجود (يا) التي هي لنداء البعيد تزيده شعوراُ ببعد املناد، والطالب بغيته حتقق 
املسألة فيحذفها ويسأل. لذا جاء اإلخبار مع (يا) النداء أكثر من الطلب معها. 

ومن ورود النداء مكرراً أيضاً، ما جاء يف قول اإلمام (عليه السالم): 
”يا من حفظني يف صغري يا من رزقني يف كربي يا من أياديه عندي ال حتىص ونعمه 
– هنا- جاء مكرراً يف ثالثة مواضع. وتكراره  ال جتاز(...)“(١). فحرف النداء (يا) 

هذا ”أعطى البناء الرتكيبي مداً زمنياً يستصحب نفساً أطول ممّا لو استعمل 
سواه“(٢). 

السالم)  (عليه  اإلمام  أحوال  تغري  أو  الزمني  البعد  مع  ينسجم  الزمني  املدّ  وهذا 
ث عنها (عليه السالم) يف ما بعد النداء، ويف هذه  عرب الزمن – هذه األحوال التي حتدّ

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٨١/٢.
٢. ينظر: املناجيات وأدعية األيام عند اإلمام زين العابدين(ع) دراسة أسلوبية(رسالة): ٦٩. 
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العبارات الطلبية نجد شيئاً ثابتاً وآخر متغرياً. 
يا من           حفظني يف صغري

يا من          رزقني يف كربي
يا من         أياديه عندي ال حتىص 

عن  احلديث  فتكرار  متغري.  بعدها  وما  ثابتة  العبارات  بداية  أن  فنالحظ 
(تعاىل)  استمرار وثبوت وديمومة؛ ألنه  التكرار  ثابتاً، ويف هذا  املناد(سبحانه) جاء 
ج فهو حاله (عليه السالم). فنراه يبدأ من الصغر  ثابت ودائم وأزيل. أما املتغريّ واملتدرّ

ج صعوداً إىل الكرب فيقول: يف صغري، يف كربي. ويتدرّ
– هنا- جاء مكرراً، وتكراره ثابت بثبوت املقصود(سبحانه) وهو ثبوت   فاملناد
الرشيف  سنّه  بتغريّ  املتغريّ  السالم)  (عليه  اإلمام  حال  هو  واملتغريّ  ووجودي.  لفظي 
يُشري  النداء هذا  فتكرار  اللفظ واملعنى.  فاملتغري جاء متغرياً يف  السالم)،  وحاله (عليه 
السالم)  شعوره(عليه  باملناد(سبحانه)،وإىل  السالم)  (عليه  اإلمام  عالقة   مد إىل 

باحلاجة إىل اهللا (تعاىل)، وعدم االستغناء عنه (سبحانه). 
النّداء وتعدد صيغه  النداء األخر التي وردت يف النص -ولعلّ كثرة  ومن صيغ 
 – تعاىل(١)  اهللا  إىل  واللجوء  الترضع  عىل  دالله  الزخمرشي:   ير كام  سببها  يكون  قد 
فِفت ميمها يف بعض اللغات(٢). وقد  صيغة النّداء بــ(اللهم) وكثُرت يف الكالم حتى خُ
فت (يا) النّداء وعوض  ذِ لِف يف أصلِها فري – البرصيون – أن أصلها (يا اهللا) وحُ اختُ
منها (امليم) املشددة(٣). وير – الكوفيون – أن امليم ليست عوضاً من (يا) النِّداء(٤). 
ومع أهنم اختلفوا إالّ أهنم اتفقوا عىل أهنا من األسامء اخلاصة بالنِّداء. وقد وردت هذه 

الصيغة يف النص احلسيني يف (٢٤) موضعاً. 
ظ أن أغلب املواضع التي جاءت فيها هذه الصيغة كانت طلبية أي إهنا مسائل  واملالحَ
يريد املنادي من املناد (سبحانه) أن حيققها له الفتقاره هلا أو لالستزادة منها. ومن هذا 

١. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٢/ ٥٢٥.
٢. ينظر: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: ٢/ ٢٦٨. 

٣. ينظر: االنصاف يف مسائل اخلالف بني البرصيني والكوفيني (مسألة ٤٧): ١/ ٣٤١. 
٤. ينظر: م. ن والصحيفة. 
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قوله (عليه السالم): ”اللهم فاعطنا يف هذه العشية ما سألناك...“(١). فهنا املنادي (عليه 
به كان  م  تقدّ الذي  الطلب  املالحظ عىل  املناد (سبحانه). ولكن  السالم) طلب من 
وهذا  املوصولية  بــ(ما)  إشارة  حتقيقه  أراد  ما  إىل  أشار   وأنه  (اعطنا)،  اجلامعة  بصيغة 
لكل  العطاء شامالً  (ما) جعل طلب  (نا)؛ ألن وجود  اجلامعة  لوجود ضمري  مناسب 
املسائل، وأن وجود (نا) جعلته شامالً ملسائل السائلني كلها. فأصبحت شمولية املسألة 
من جانبني: أحدمها: العطاء شامل جلميع السائلني، واآلخر: أن يكون ملسائل السائلني 

كلهم. فيكون املعنى أعطنا كل الذي سألناك. 
ميم  تشابه  يبدو وكأهنا  التي  (اللهم)  للتعظيم يف  املشددة  امليم  يناسبه وجود  وهذا 
دمنا  ما  أعطنا  أي  الزمنية،  االستمرارية  معه  أعطى  (ما)  وجود  يكون  قد  أو  اجلامعة. 
نسألك يف هذه العشية، وهي ليلة مباركة تُطلب فيها احلوائج وإن عدم وجود حرف 
نداء يف هذه الصيغة يناسب رجاء التحقق العاجل هلذه املسائل (يف هذه العشية)؛ ألن 

حذف حرف النِّداء يدلُّ عىل عجلة املتكلِّم شوقاً منه لقول ما يريد حتقيقه. 
وقد وردت هذه الصيغة مع اإلخبار أيضاً كام يف قوله: ”اللهم لك احلمد(...)“(٢). 
 – – أي محد املنادي للمناد ال لغريه  فهنا املنادي أخرب املناد أن احلمد له ال لغريه 

فناداه ثم خصه فحمده دون سواه. فهنا النِّداء أفاد التخصيص. 
تقريب  فيه  وهذا   املناد وبقاء  النِّداء  حرف  حذف  بصيغة  جاء  النداء  ونجد 
الصيغة كغريها جاءت يف  النص. وهذه  النِّداء وروداً يف  أقل صيغ  وتلطيف(٣). وهو 
ف حرف  ذِ ”إهلي أمرتني فعصيتك(...)“(٤)، فهنا حُ مواضع الطلب واإلخبار، ومنه: 
النّداء وير الزركيش ان حذف األداة يدل عىل ”التعظيم والتنزيه، ألن النّداء يترشب 
التعظيم  ويتمحص  األمر  معنى  ليزول  نداء(الرب)  من  فت(يا)  ذِ فحُ األمر  معنى 
واإلجالل“(٥). وهذا احلذف جاء مناسباً للسياق؛ ألن احلذف يقلل االستغراق الزمني 

١. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٦/٢. 
٢. م. ن: ٧٩.

٣. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٢/ ٤٣٥. 
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٣/٢.

٥. الربهان يف علوم القرآن:  ٣/ ٢١٣. 
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يف  استغراق  دون  أي   (١) متصالً العطف  إلفادهتا  العاطفة؛  الفاء  وجود  يناسب  وهذا 
الزمن فال يوجد زمن يعتد به بني املعطوف واملعطوف عليه، وهذا التوايل الرسيع نسبياً 
يتناسب معه حذف أداة النداء لترسيع النطق بتقليل زمنه؛ ألن حذف جزء من الكالم 

يؤدي إىل تقليل زمن نطقه. 
بنعمك  اعرتف  ”إهلي  السالم):  (عليه  قوله   ، أيضاً النداء  أداة  حذف  ومن 
النداء هنا جاء مع االعرتاف والترصيح. فالسائل حذف  عندي(...)“(٢) فحذف أداة 
قال  وذاتيتها حتى  النعم  تلك  يُبني خصوصية  وهذا  م.  املتكلِّ بـ(ياء)  النداء وجاء  أداة 
(عليه السالم عندي)،وهذه الصيغة جاءت منسجمة مع املعنى. واملالحظ أن حذف 
. وهذا يشري اىل اجلانب النفيس الذي  أداة النداء مل يأتِ معه ذكر لضمري اجلامعة(نا) مثالً

يستشعر ذاتية هذه اللفظة والتي متثل منزلة من منازل القرب مع التعظيم.
واخللق  واللطف  اجلميل  األدب  عىل  الزخمرشي  عند  هذه  إضافة(الياء)  وتدلُّ 
قضاء  يف  رغبة  به(سبحانه)  املبارش  واالتصال  ع  الترضّ زيادة  إىل  مضافا  احلسن(٣). 
احلاجة. فوظيفة النداء احلقيقية يف هذا النص – ويف مجيع نصوص األدعية- هي إشعار 
هذه  يف  النداء  عدّ  يمكن  وال  سبحانه(٤).  (احلق)  ساحة  يف  واحلضور  بالقرب  السائل 
وال   . غافالً ليس  (سبحانه)  ألنه  واالستدعاء؛  التنبيه  وظيفته  حقيقي  نداء  النصوص 

تأخذه سنة وال نوم. 

١. ينظر: رشح ابن عقيل: ٣/ ١٠٣. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٣/٢. 

٣. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٢/ ٥١٠. 
٤. ينظر: البناء االسلويب يف أدعية األئمة(عليهم السالم)(رسالة ماجستري): ٢٣٩. 



٨٠

..

ثانيًا: البنيات االستفهامية: 
املفهوم العام هلذا املصطلح هو "طلب الفهم"(١). إالّ ان هلذا، (األسلوب) بعدين: 

األول: حقيقي(ظاهري)، والثاين: جمازي(تأوييل). 
للمنشئ  هيبه  زمنياً  فراغاً  يمتلك  انه  إذ  خاصة  مزية  هذا  االستفهام  وألسلوب 
املعنى؛ ألنه طلب والطلب بدهيياً حيتاج إىل وقت لتحقيقه.  يتطلبه  ما  واملتلقي، وهذا 
ولكن هذه الوقفة الزمنية يف الدعاء بصورة عامة ويف هذا النص حتديداً مل تكن ألجل 
للتأمل  دعوة  فيه  انام  إجابة  إىل  حيتج  مل  فهو  حقيقياً،  يكن  مل  االستفهام  ألن  اإلجابة؛ 
الزمنية للمنشئ فسحة  الوقفة  والتدبّر لكل من يقرأ الدعاء بعد منشئه. وأعطت هذه 
ر ويستجمع أفكاره ثم يعود لينطلق جمدداً؛ ألن السمة الرتاكمية  هيدأ فيها ويسكن ويتذكّ

هي التي سيطرت عىل هذا األسلوب. 
فكان (عليه السالم) يسأل بال انتظار اإلجابة ألن املحل دعاء فالطلب – االستفهام 
أن  فنجد  العميق   املستو عىل  أما  الظاهر.  بحسب  وهذا  إليه(سبحانه)  جه  موّ فيه   –
لدواع  يسأل  ولكن  باإلجابة  علمه  مع  السالم)  نفسه(عليه  السائل  إىل  جه  موّ السؤال 
داللية خرج إليها االستفهام، فجيء بأدوات االستفهام وال يطلب هبا االستفهام. فمثالً 
يف قوله(عليه السالم): ”فأيُّ نعمك يا إهلي أُحيص عدداً وذكراً أم أيُّ عطاياك(...)“(٢). 
نر أن أداة االستفهام حارضة يف اجلملة إالّ انه(عليه السالم) ال ينتظر اجلواب فهو 
معنى  أعطت  هنا  االستفهامية  فــ(أي)  وترادفها.  النعم  كثرة  تبيان  أراد  انام  يستخرب،  ال 
هذا  ان  واحلقيقة  إليه(سبحانه)  السؤال  ه  وجّ السالم)  ونجده(عليه  والعجز،  القصور 
األسلوب  املنشئ هذا  اتباع  باإلجابة ولكن  عامل  السالم) وهو  إليه(عليه  جه  موّ السؤال 
بالنداء فقال:  ب(سبحانه) لذا نجد هنا ان االستفهام جاء مصحوباً  طلباً إلقبال املخاطَ
أي نعمك+ يا إهلي... فجاء االستفهام متصدراً الكالم ثم النداء، ثم عاد إىل االستفهام 
عجز  إىل  يشري  لالستفهام  التكرار  وهذا  واحدة،  ككتلة  العبارتني  جعل  ممّا   أخر مرة 

١. الربهان يف علوم القرآن:  ٣٢٦/٢. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٦/٢.
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ع يف األساليب أعطى  السائل واستبعاده التمكن من حتقيق هذا الفعل. كام ان هذا التنوّ
ب ألن  ب واملخاطَ النص مسحة مجالية مضافا إىل تقوية الداللة وتعميق الصلة بني املخاطِ
 أسلوب االستفهام لطلب الفهم واالستخبار وأسلوب النداء هو أيضاً طلب إقبال املناد
عىل املنادي وان الجتامع هذين األسلوبني يف مجلة واحدة وتوجيهها إىل شخص واحد – 
يكون  لكي  الثاين  الشخص ويعضده  انتباه  األول عىل جلب  بالغاً وسيعمل  أثراً   - مثالً
االنتباه مع تركيز فيكون اقباالً كلياً وان توجيه الطلب (االستفهامي- الندائي) املكثّف 
الطلبي  الذات املقدسة يكون ألجل طلب اإلقبال والنظر بعني الرمحة؛ ألن الرتاكم  إىل 
للمسؤول،  والدائمة  الشديدة  واحلاجة  والضعف  باالنكسار  يوحي  أسلوباً  يُنشئ  هذا 
حتقق  والتامس  املدعو  استعطاف  وان  التعظيم  والنداء  النفي  فاالستفهام-هنا-غرضه 
مطلب الداعي استوجب نفي اإلرادة والفعل للداعي وختصيص الطلب بالنداء(ياإهلي)
وتوجيهه ملن يملك املشيئة واإلرادة والفعل. ومنه أيضاً قوله (عليه السالم): ”اللهم(...) 
وأنت  يل  املستضعفني  إىل  أم  فيتجهمني  بعيد  إىل  أم  فيقطعني  قريب  إىل  تكلني  من  إىل 
ريب...“(١)، فهنا أيضاً الطلب االستفهامي مقرون بطلب ندائي، كام نالحظ جميء (أم) 
الداللة  كثّف  مما  هبا.  عنه  املستفهم  لتعدد  االستفهامية؛  املساحة  زيادة  عىل  عملت  التي 
اإلنكارية للمعنى، إذ انه (عليه السالم) بسؤاله: إىل من تكلني؟ يعلم أن (اهللا) سبحانه ال 
يكله إىل أحد. ثم عاد مسرتسالً باألسئلة: إىل بعيد أم إىل قريب أم إىل املستضعفني يل؟؟؟ 
وهو منكر هلا. فالباث ما أراد إالّ ليقول: إهلي أعلم أنك ال تكلني ال إىل قريب وال إىل بعيد 
وال إىل املستضعفني يل، ولكنه (عليه السالم) استحسن االستفهام ألداء هذا املعنى؛ ألنه 
مالً  يُعربِّ عن فكرة املنشئ وينقل مشاعره؛ فهذا األسلوب وإن كان جمازياً إالّ انه يبقى حمَّ
دة لبثها. فهذا  هِّ م هلا بأداة تكون ممُ قدِّ بخصائص االستفهام وما فيه من اهتامم بالفكرة لذا يُ
ل منه عىل إجابة؛ ألنه عائد عىل املستفهم نفسه املمتلك لإلجابة، ومن  االستفهام ال يعوّ
هذا قوله(عليه السالم): ”فبأي يشء استقبلك يا موالي أبسمعي أم ببرصي أم بلساين أم 

بيدي أم برجيل أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك(...)“(٢). 
١. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٩/٢. 

٢. م. ن: ٨٣/٢.
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أو  العام  اإلطار  يف  األدوات  يف  ع  التنوّ مع  االستفهامية  اجلمل  تراكم  نالحظ  فهنا 
الرتكيب  يف  نفسها  األداة  ترديد  او  بالتزام  تراكم  إىل  مضافا  الرتكيب  هلذا  األسايس 
له (عليه السالم) بقوله:  الثانوي؛ ألن قوله (عليه السالم): فبأي يشء أستقبلك؟ فصّ
عنه  الذي سأل  اليشء  ل هذا  تشكّ التي  األجزاء هي  فهذه   ... أم  ببرصي  أم  أبسمعي 
نعمك  كلها  (أليس  أيضاً  بسؤال  ولكن  السؤال  عن  أجاب  ثم  يشء؟)  (بأي  املنشئ 
اإلطار  يمثالن  واهلمزة)  فــ(أي  وعليه  االستفهامي.  الرتاكم  هذا  نلحظ  ولذا  عندي) 
والشكل  الثانوي  أو  التفصييل  الرتكيب  يمثالن  املكررة)  وأم  للرتكيب و(اهلمزة  العام 

ح هذا:  أدناه يوضَّ

نعمك  كلها  (أليس  (اهلمزة) يف  إىل  أستقبلك)  (فبأي يشء  (أي) يف  فاالنتقال من 
تراكامً  يمثل  أم...)  ببرصي  أم  (أبسمعي  يف  املكررة)  وأم  (باهلمزة  مروراً  عندي) 
ع األدوات- يكشف عن حرية وقلق(١). ومن ذلك قد تكون  استفهامياً متنوعاً- متنوّ
يص هبا! أو قد  حريته يف كيفية مواجهة (اهللا) سبحانه يف هذه النعم التي وهبها لنا وعُ

١. ينظر: خصائص األسلوب يف الشوقيات: ٣٥٢. 
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أجلأت  احلرية  وهذه  ووظائفها.  األعضاء  هذه  خلق  استيعاب  يف  املتأمل  حرية  تكون 
املنشئ إىل استعامل (أم) لتبديد ما يعرتيه وتشظيته بتشظي املستفهم عنه. ولذا نجد ان 
تكرار (أم) مثّل ملمحاً أسلوبياً تراكمياً. وهذا الرتاكم كام ير بعض الباحثني يفىض إىل 
رضب من الرتابة، تطول هبا وقفة التأمل لتكشف عامّ يف النفس من طرب خاص سواء 

أكان ناجتاً عن نكبة أم عن هبجة(١).
النفوس.  يف  املعنى  تقرير  تعزيز  أفادت  داللية  قوة  اهلمزة)  مع  ملجيء(ليس  وان 
به  واإلقرار  عندي)  نعمك  (كلها  عنه  املستفهم  إثبات  عىل  عملت  هنا  فــ(اهلمزة) 
والقطع باستقراره، وهذا التأكيد املعنوي وهذه القوة الداللية متأتية نتيجة جميء (ليس 

مع االستفهام باهلمزة) ولذا قيل: ”التقرير خيتص بالوقوع بعد النفي“(٢).
صيغت  ألهنا  توليدية؛  بنية  اهنا  هنا  املجازية  االستفهامية  الرتاكيب  عىل  فاملالحظ 
هلا دالالت جديدة  فأصبحت  فيها(٣)  أُرشبت  ملعان  معه عن حقيقتها  بوضع خرجت 
غري الداللة األصلية. ويف بعض احلاالت نجد أدوات االستفهام ترد متوالية وبشكل 
”وما عسى اجلحود ولو جحدت يا موالي ينفعني كيف وأنّى ذلك  مبارش فمثالً يف: 

وجوارحي كلها شاهدة عيل(...)“(٤).
اليوم  ذلك  من  اضطرابه  شدة  من  زمني  استغراق  دون  وأجاب  سأل  املنشئ  فهنا 
الذي تشهد فيه اجلوارح بني يديه(سبحانه)، لذا تكررت أدوات االستفهام(كيف وأنّى 
ذلك؟؟) وبذا يكون خرج ملعنى التعجب وشدة انكار الفعل، فالسائل يعلم االجابة، ال 
بل أجاب فهو قد يكون أراد التأكيد عىل أنه ال جيحد وال ينكر عمالً قام به؛ ألن اجلحود 
ال جيدي نفعاً وكثّف االستفهام ليشدد عىل نكران هذا الفعل ويقرر املعنى املراد ويقطع 
ف (عليه السالم) االستفهام ألداء هذه األغراض املعنوية؛ ألنه يمتلك أدوات  به، ووظّ
؛ لتدلّ عىل جو الفكرة من أول  نه من التعبري عن املشاعر لذا تكون متصدرة غالباً متكّ

١. ينظر: خصائص األسلوب يف الشوقيات: ٣٥٢- ٣٥٣. 
٢. معاين النحو: ٤/ ٢٠١. 

٣. ينظر: االتقان: ٢/ ٤٠٩.
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٣/٢.
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م.(١) وهلة فهي احلالة التعبريية ألول ومضة يف فكر املتكلِّ
انام  حقيقية  استفهامية  بدواعٍ  احلسيني  النص  يف  األسلوب  هذا  ورود  يكن  مل  لذا 
”كثرياً  فأدواته  والتأكيد  واإلثارة  للتنبيه  موضع  من  أكثر  يف  جاء  أسلوبياً  منبهاً  يمثل 
ما تستعمل يف معان غري االستفهام بحسب ما يناسب املقام“(٢). فمثالً يف قوله (عليه 
السالم): ”ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحيص مد إنعامك سالفه وآنفه 
ملا حرصناه عدداً وال أحصيناه أبداً هيهات أنّى ذلك...“(٣) فهنا نالحظ أن السؤال جاء 
ىص. فقد  بــ(أنّى؟) ولكن ال نلحظ انتظاراً لإلجابة؛ ألنه ذكر أن النعم ال يمكن أن حتُ
بنيّ يقينه القطعي  يكون املنشئ عمد إىل هذا األسلوب ليلفت االنتباه إىل هذا املعنى أو ليُ
ن من احصاء هذه النعم فأكد نفي (ما حرصناه وال أحصيناه) بأسلوب  يف نفي التمكّ
ملا  (أنّى)  املنشئ عىل  اختيار  النفي. ولذا وقع  لتوكيد  االستفهام. فاالستفهام جاء هنا 
سع يف املعنى وزيادته، فهي تعطي معنى (أين) و(كيف) وربام(متى) أيضاً  فيها من توّ
دة. فهي أقو استفهاماً وهذه القوة نجدها حتى يف اللفظ نتيجة  فهي جتمع معاين متعدِّ

التشديد(٤). 
فهذه األدوات – هنا- يالحظ أهنا مل تعمل عملها احلقيقي فجاءت بوصفها منبهات 
 ، أسلوبية عملت عىل نقل املعنى بأدق صورة وبأقل عدد من األلفاظ وبزمن قصري نسبياً
وهذا ما جعل النص يكون أفصح وأبلغ، وهذه إشارة إىل مد إحساس القائل بام يقول 

وأمهية داللة ذلك القول عنده. 

١. ينظر: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم: ٣١٨. 
٢. االيضاح يف علوم البالغة: ١/ ١٣٦. 

٣. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٧/٢.
٤. ينظر: معاين النحو: ٤/ ٢١٩. 
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ثالثًا: البنيات  الشرطية: 
إن للتعبري بأسلوب الرشط وقعاً خاصاً ومميّزاً عند املتلقي؛ ألنه حصيلة اقرتان عقيل 
فني. فيهيمن عىل الفكرة منذ نشوئها يف الذهن؛ ألنه يعمل عىل تعليق عبارتني غالباً ما 

تكون األوىل سبباً للثانية أو مرتبطة هبا عىل معنى من املعاين(١).
فالرشط يعتمد ذكر السبب والنتيجة وهذا يتطلّب حضوراً ذهنياً، فهو أسلوب يُعربَّ 
به عن فكرة تامة وهو يعتمد عىل الرشط الذي هو بمنزلة السبب واجلواب الذي هو 
بمنزلة املسبب ويتحقق الثاين إذا حتقق األول وينعدم إذا انعدم فالثاين معلّق وجوده عىل 

وجود األول(٢). 
وهذا األسلوب ال خيلو من اجلوانب اجلاملية فذكر األداة والرشط واجلواب فيه يشء 
من الرتاكمية لتواليها يف الذكر مضافا إىل ما فيه من اجياز وهذا ما يزيد تراكمية األسلوب 

وضوحاً. وهذا التوايل وقرص العبارات يعطي شيئاً من التوقيع وإن كان غري منتظم. 
”حتى  وهلذا األسلوب حضورٌ يف النص احلسيني، وقد ورد بأدوات خمتلفة فمنه: 
إذا استهللت ناطقاً بالكالم امتمت عىل سوابغ اإلنعام وربيتني زائداً يف كل عام حتى إذا 
اكتملت فطريت واعتدلت رسيريت أوجبت عىل حجتك بأن أهلمتني معرفتك وروعتني 
ونبهتني  خلقك  بدائع  من  وأرضك  سامئك  يف  ذرأت  ملا  وأيقظتني  فطرتك  بعجائب 
لشكرك وذكرك وأوجبت عيل طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويرست 
يل تقبّل مرضاتك ومننت عيل بجميع ذلك. حتى إذا امتمت عيل مجيع النعم ورصفت 

عني كل النقم(...)“(٣).
أو  حتقيقاً  الرشط  بوقوع  ”للقطع  هي  التي  (إذا)  الرشط  أداة  جميء  نالحظ  وهنا 
باعتبار ما“(٤) ولذا نالحظ أن مجيع األفعال التي جاءت معها كــ(فعل رشط أو جوابه) 
جاءت ماضية؛ ألن الفعل املايض له داللة حتمية بوقوع احلدث ألن املايض حدث ومل 

١. ينظر: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم: ٣٥١. 
٢. ينظر: يف النحو العريب نقد وتوجيه: ٣٠٧. 

٣. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٥٢.
٤. املصباح يف املعاين والبيان والبديع: ٥٣. 
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يشك أحد يف إمكان حدوثه ألنه حدث وانتهى. فداللته تتالءم وداللة (إذا) التي تكون 
للرشط املقطوع بحصوله ولكثري احلصول أو الوقوع(١). وحتى املضارع الذي جاء معها 
لِب زمنه إىل امليض كام يف (حتى إذا امتمت عيل مجيع  نجده قد نفي بــ(مل) وبذا يكون قُ
النعم ورصفت عني كل النقم مل يمنعك جهيل) نلحظ يف هذه الفقرة أن أسلوب الرشط 
له مزية تراكمية واضحة إذ انه ورد ثالث مرات بأداة مكررة (إذا) و نلحظ ان عبارة 
العاطفة) بني هذه اجلمل وكذا  أكثر من مجلة وربطت(الواو  نت من  فعل الرشط تكوّ

ح:  احلال بالنسبة إىل اجلواب. واملخطط اآليت يوضِّ

األداة + فعل الرشط + جوابه 

 أوجبت عيل حجتك 

 نبهتني لشكرك 

وأيقظتني ملا ذرأت يف سامئك 

وأرضك 

 أوجبت عيل طاعتك

 يرست يل تقبل مرضاتك

 فهمتني ما جاءت به رسلك

 مننت عيل يف مجيع ذلك 

أمتمت عيل سوابغ اإلنعام 

 ربيتني زائداً يف كل عام 

فطريت اكتملت

 واعتدلت رسيريت

- حتى إذا + استهللت ناطقاً بالكالم +

أوجبت عيل حجتك 

لشكرك نبهتني

وأيقظتني ملا ذرأت يف سامئك 

وأرضك 

أوجبت عيل طاعتك

يرست يل تقبل مرضاتك

فهمتني ما جاءت به رسلك

مننت عيل يف مجيع ذلك 

أمتمت عيل سوابغ اإلنعام 

يف كل عام  ربيتني زائداً

 اكتملت فطريت

 واعتدلت رسيريت
- حتى إذا +

١. ينظر: االيضاح يف علوم البالغة: ٨٨. 



٨٧

..

يمثل  ألنه  اجلزاء؛  يف  منه  وأكثر  الرشط  يف  حصل  قد  الرتاكم  ان  هذا  من  ويتبني 
هنا  وجد  الذي  الرتاكم  وهذا  النتيجة.  أو  اجلواب  فهو  الرشط  من  النهائية  املحصلة 
عىل مستو اجلملة الرشطية إذ اهنا تكررت ثالث مرات أو عىل مستو العبارة داخل 
اجلملة الرشطية كام الحظنا – أكد قطعية املعنى وحتميته وعمل عىل تقوية داللة (إذا) 

وما جاء معها من أفعال ماضية أو بحكم املاضية. 
: ”لو حاولت واجتهدت مد االعصار  ومن اجلمل الرشطية الواردة يف النص أيضاً

واألحقاب لو عمرهتا أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت(...)“(١).
وتعدادها  النعم  حرص  حتقيق  بامتناع  املعنى  أكدت  والتي  (لو)  هنا  الرشط  وأداة 
وبينت أن هذا األمر مقطوعٌ به؛ ألهنا ”لتعليق ما امتنع بامتناع غريه فيستلزم يف كل من 
مجلتيها عدم الثبوت وامليض“(٢)؛ فهي تفيد االمتناع فيناسبها النفي ويؤكد امتناعها هذا 

باملايض؛ ألن املايض داللته قطعية أكثر من غريه.  
عوا يا موالي عىل  وجاءت أداة الرشط هذه أيضاً يف قوله (عليه السالم): ”ولو اطلّ

ما اطلعت عليه مني إذاً ما أنظروين ولرفضوين وقطعوين(...)“(٣). 
وجاء معها الزمن املايض أيضاً وقد زاد املعنى توكيداً هنا جميء حرف اجلواب (إذا) 
أَ األذهان لسامع جواب الرشط. وبامتناع الرشط (أي امتناع حصول اطالع  والذي هيَّ
اخللق عىل ما اطلع عليه سبحانه) امتنع اجلواب. فبعدم حتقق الرشط مل يتحقق اجلواب 

لداللة (لو) عىل ”امتناع اليشء المتناع غريه“(٤).
ومن الرشط أيضاً قوله (عليه السالم): ”ولوال رمحتك لكنت من املفضوحني وأنت 
مؤيدي بالنرص عىل أعدائي ولوال نرصك يل لكنت من املغلوبني(...)“(٥). وهنا نلحظ 
الرتاكم الرشطي إذ ان اجلملة الرشطية قد تكررت وباألداة ذاهتا (لوال) والتي أفادت 
ه إرادة املنشئ تأكيد  اثبات الرشط ونفي اجلزاء. وهلذا الرتاكم سبب – فهو مقصود- علّ

١. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٧/٢. 
٢. املصباح يف املعاين والبديع والبيان: ٥٦. 

٣. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٣/٢. 
٤. الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٣/ ٣٠٠. 

٥. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٠/٢.  
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د ملسألة، واطمأن من حتققها؛ ألنه أثبت وجود  ثبوت النعم ووجودها وبذا يكون مهّ
النعم وأكد هذا املعنى فلمَ ال تتم النعمة بإجابة دعوته؟! فبقوله: لوال رمحتك لكنت 
من اهلالكني. أي لوال وجود أو ثبوت رمحتك لكنت من املفضوحني. فالرمحة موجودة 
امتنع  الرمحة  فبوجود  والفضيحة.  اهلالك  ونفي  وجودها  إثبات  عىل  (لوال)  وعملت 
اهلالك او الفضيحة لداللة (لوال) عىل امتناع اليشء لوجود غريه(١). وكذلك يف قوله 
(عليه السالم): لوال نرصك يل لكنت من املغلوبني، فهو (عليه السالم) مل يكن مغلوباً 
لوجود النرص منه (سبحانه). وما اكد وجود الرمحة والسرت والنرص هو وجود الالم؛ 
ألن دخوهلا عىل جواب لوال أفاد التوكيد(٢). وهذا األسلوب يتالءم مع اجلو العام؛ ألن 
النص دعاء فالغالب فيه هو الطلب واملسألة فاعتامد هذا األسلوب وهذه األداة حتديداً 
النعم  استنزال  بتحقيقها(٣) جاء مناسباً؛ ألن  ثبوت عبارة الرشط والقطع  أفادت  التي 
وقف  السالم)  احلسني(عليه  فاإلمام  النكران.  ال  الشكران  يتطلب  منها  واالستزادة 

يعرتف بوجود النعم ويعددها ثم يطلب. 
وهذا التنقل يف السياق من لفظة مكررة إىل أخر جديدة يف السياق جيعل النص أكثر 
حيوية، فلوال وجود رمحتك يا رب لكان اإلمام (عليه السالم) من اهلالكني املفضوحني 
ولكن انت يا رب مقيل عثرته برمحتك ولوال نرصك يا رب له (عليه السالم) لكان من 

املغلوبني ولكن أنت يا رب مؤيده. 
فهذا االنتقال من احلديث عن(الذات املقدسة) ثم إىل احلديث عن شخصه (عليه 
(عليه  اإلمام  إحساس   مد إىل  يشري  (سبحانه)  عنه  احلديث  إىل  العودة  ثم  السالم) 
عن  نتج  باحلديث  فالتداخل  عليه.  انعامه   ومد (سبحانه)  املسؤول  بقرب  السالم) 
تداخلٍ وانسجامٍ شعوري شعر به وحتسسه اإلمام (عليه السالم) بلطف (اهللا) سبحانه 
الذي ال يبارحه. وإنه لوال وجود الرمحة السرت والنرص ملا كان موجوداً يف ذلك املكان. 
فهذه النعم دائامً يتحسسها اإلمام (عليه السالم) وهي معه وتشمله بكل خطوة وكل 

١. رشح ابن عقيل: ٤/ ٢٦. 
٢. ينظر: املفصل يف صنعة اإلعراب: ٤٢٦. 

٣. ينظر: مغني اللبيب: ١/ ٢٧٢، ينظر: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم: ٣٥٩. 
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حلظة فهي متداخلة ومتجانسة مع كل ما هو يف حياته. فتداخل املفردات هذا أو تداخل 
احلديث – تارة عن (الذات اإلهلية املقدسة) وأخر عن اإلمام (عليه السالم)- أشار 

ن البالءات.  إىل تداخل وتشابك تلك النعم مع كل مفاصل حياته، فتهوّ
     ويف أسلوب الرشط هذا نجد تبايناً يف نسبة ورود أدواته واجلدول اآليت يوضح 

هذه النسب: 
إنلوإذالوالاألداة

٢٣٥١٣عدد مرات ورودها
فنالحظ أن أكثر أدوات الرشط وروداً يف النص(إن) التي هي للمحتمل املشكوك 
”فإن دعوتك   : فيه(١). إالّ ان ورودها يف النص مل يكن يف مواضع مشكوك فيها، فمثالً
فهنا نجد  أطعتك شكرتني وإن رشكتك زدتني“(٢)  أعطيتني وإن  أجبتني وإن سألتك 
بالشكر  والزيادة  بالطاعة  والشكر  بالسؤال  متعلق  والعطاء  بالدعاء  متعلقة  اإلجابة  ان 
وهذه األمور ال يظهر فيها شك أو احتامل فمعناها مؤكد فبحصول األول يتحقق الثاين. 
فكذلك  بايل سواك“(٣)  أُ فال  تكن غضبت عيل  مل  ”فإن  السالم):  (عليه  قوله  وأيضاً يف 
املعنى هنا غري قابل للشك واالحتامل. فمن هذه األمثلة نلحظ أن (إن) جاءت للجزم يف 
مواضع ليس للشك واالحتامل فيها نصيب، فجاءت ملعانٍ مؤكدة ومقطوع هبا ومستقرة 
املخاطب  به  يأنس  لتبيني احلال عىل وجه  املعنى  الذهن. وقد تكون علة جميئها هبذا  يف 
بايل  وإظهاراً للتناصف يف الكالم(٤). فقوله (عليه السالم): فإن مل تكن غضبت عيل فال أُ
سواك أظهر فيه مد اهتاممه برضاه(سبحانه) وسعيه إلطفاء غضبه عنه (عليه السالم) 
ب (سبحانه) من عباده. أو ربام كانت  وعدم مباالته بسواه وهذا ما حيب سامعه املخاطَ
القوة الداللية الرشطية التي متتلكها (إن)(٥) تتالءم مع القوة اليقينية عند اإلمام (احلسني) 

فها لتأدية هذا الغرض املعنوي املتحقق احلصول عنده (عليه السالم).  لذا وظّ
١. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٣/ ٢٩٨، ينظر: الربهان يف علوم القرآن:  ٢/ ٣٦٠. 

٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٦/٢.
٣. م. ن: ٧٩.

٤. ينظر: الربهان يف علوم القرآن: ٢/ ٣٦١.
٥. ينظر: م. ن: ٢/ ٣٦٠.
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رابعًا: البنيات الرتاتبية: 
إن للعالقات اإلسنادية أثراً يف خلق ظواهر أسلوبية مهمتها تبيان املعنى املقصود 
وإبرازه ومنها التقديم والتأخري والذي يعتمد التغيري يف الرتتيب املعروف للجملة وقد 
الغاية ال  بعيد  الترصف  املحاسن واسع  الفوائد جم  كثري  "باب  بأنه  القدامى  وصفه 
عه  يزال يفرتّ لك عن بديعةٍ ويُفيض بك إىل لطيفة وال تزال تر شعراً يروقك مسمَ
ف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولَطف عندك ان قدم فيه يشء  ويَلطُ
ل اللفظ من مكان إىل مكان"(١) وهذا التحويل والتغيري يف أمكنة املفردات فضالً  وحوّ
عامّ فيه من ملسات مجالية تبقى النزعة العقلية هي التي تطغي عليه. فهو يكون ألغراض 
فنية أو معنوية(٢).  فهذا األسلوب هو ”أحد أساليب البالغة فإهنم أتوا به داللة عىل 
القلوب أحسن موقع  متكنهم من الفصاحة وملكهم يف الكالم وانقياده هلم، وله يف 

وأعذب مذاق“(٣). 
عىل  املفعول  أو  املبتدأ  عىل  اخلرب  كــتقديم  القواعدي  الرتتيب  هذا  خرق  وعملية 
ل إنزياحاً مقصوداً له غايات  الفاعل أو اجلار واملجرور عىل متعلقه ونحو ذلك، تشكِّ
متعددة، فهذا األسلوب ”يمثِّل نوعاً من اخلروج عن اللغة النفعية إىل اللغة اإلبداعية“(٤) 
ألنه  االبداعي(اجلامل)؛  اجلانب  إىل  (االيصال)  النفعي  اجلانب   يتعد النص  نشئ  فمُ
وفق  لنفسها  قنن  وتُ املتلقي  إىل  حرة  لتنطلق  القوانني  م  طِّ حتُ بمشاعر  أفكاره  يدثِّر  سً
الغرض. فهذه الظاهرة األسلوبية تؤيد ان لكل لغة مزايا وخصائص وال هيتدي إليها 
وإىل استنباطها إالّ من لديه حس لغوي ينشأ مع نشأة اللغة داخله؛ ألن اللغة تُكتسب 
يتعلمها(٥).  لكل من  فهي ملك  الوراثة  قوانني  املفهوم من  باملعنى  تورث  اكتساباً وال 
فنظم  العربية.  يتذوق  يستشعرها من  تقديم علة وأغلب علله ألغراض داللية  فلكل 
من  فيها  يثار  وما  النفس  ألحوال  تابعاً  يكون  العبارة  داخل  معني  برتتيب  الكلامت 

١. دالئل اإلعجاز: ١٠٦. 
٢. ينظر: األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية: ٦٩. 

٣. الربهان يف علوم القرآن:  ٣/ ٢٧٣. 
٤. البالغة واألسلوبية: ٣٢٩.

٥. ينظر: من أرسار العربية: ٣٢. 
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التقديم والتأخري  املقصودة من  الدالالت  يثار(١). وهذه  أن  ما يمكن  أو  معان وصور 
يوم  احلسيني  النص  يف  نجده  ما  فمثالً  وحتليله،  النص  بترشيح  عليها  الوقوف  يمكن 
عرفة يف قوله (عليه السالم): ”اللهم ما أخاف فاكفني وما أحذر فقني ويف نفيس وديني 
مني ومن  فاحرسني(...) وفيام رزقتني فبارك يل ويف نفيس فذللني ويف أعني الناس فعظِّ
مني وبذنويب فال تفضحني وبرسيريت فال حتزين وبعميل فال تبتلني  رش اجلن واإلنس فسلّ
ونعمك فال تسلبني وإىل غريك فال تكلني...“(٢) فنلحظ هنا أن التقديم جاء عىل امتداد 
إىل  يعمد  املتكلم  ألن  دواعيه؛  وله  مقصود  هو  بل  الصدفة  وليد  يكن  مل  وهذا  الفقرة 
هذا األسلوب لغاية نفسية يسعى لتحقيقها برتبيته لأللفاظ عىل غري ما يقتضيه ترتيبها 
(فاكفني)؛  لــ(ما أخاف) عىل  السالم)  االمام (عليه  فتقديم  الوضعي(٣)  أو  الوجودي 
ألنه مل يرد هنا أن يسأل اهللاَ (سبحانه) الكفاية املطلقة فهو مل يقدم اكفني فحددها وقيدها 
بــ(ما أخاف) فيبدو ان هناك شيئاً أثار خماوف االمام (عليه السالم) فسأل هلذا اليشء 
وحذراً،  خوفاً  العبارتني  يف  التقديم  فكان  فقني)  أحذر  (ما  قوله  يف  وكذلك  الكفاية. 
(ويف  يف  تأملنا  لو  وكذلك  منه.  وحيذر  خياف  بام  وكبّلها  والوقاية  الكفاية  فخصص 
الذلة  يقصد  يكن  مل  السالم)  (عليه  فاملنشئ  فعظمني)  الناس  أعني  ويف  فذللني  نفيس 
بمفهومها املطلق، أي ان يكون ذليالً بل أراد أن يشعر هبا هو (عليه السالم) يف نفسه 
مه، وأخرّ الذلة فتخصيص املوطن هو الغاية ومل تكن  فقط. فحددّ املوطن (نفسه) وقدّ
الذلة هي الغاية فهو (عليه السالم) مل يردها بمعناها الشامل فخصصها بنفسه بداخله. 
مني) فهو (عليه السالم) لو أراد  بــ(ويف أعني الناس فعظّ ولذا أردف كالمه الرشيف 
بمعناها  يردها  مل  فهو  العظمة  وحتى  الناس،  أعني  العظمةَ يف  ملا سأل  ذليالً  يكون  أن 
م (عليه  الشامل حتى ال يشعر هبا بداخله فخصص موضعها وهو(أعني الناس). فقدّ
السالم) واملسؤول (سبحانه) يعلم ما يف نية السائل وحتى قبل أن يسأل ولكن تقديمه 
م  رغبة منه وطلباً لالطمئنان فهو مل يقل: ذللني يف نفيس حتى ال خترج الذلة لغريه لذا قدّ

١. ينظر: خصائص الرتاكيب: ٢/ ٣. 
٢. اقبال االقبال(حتقيق: القيومي): ٧٩/٢.

٣. ينظر: التقديم والتأخري يف القرآن الكريم: ١٢٨. 
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مني يف أعني الناس. حتى ال خترج  (يف نفيس) ليحرصها وخيصصها. وأيضاً مل يقل: عظِّ
العظمة ألعني الناس وعينه (عليه السالم). فهو أراد أن يشعر بالذلة يف نفسه وال يشعر 

هبا الناس وأراد أن يراه الناس عظيامً وال ير هو نفسه كذلك. 
م (إىل  ويف قوله (عليه السالم): (وإىل غريك فال تكلني) فنجده (عليه السالم) قد قدّ
غريك) وبذا يكون (عليه السالم) قد حدد اجلهة التي أراد أن تكون مسؤولة عنه اهتامماً 
هبا وتعظيامً هلا، فأخر (فال تكلني) ألنه مل يرد إىل غريه (سبحانه) أن يوكل فلام قال: إىل 
الفقرة نجده قد  التقديم يف هذه  إليك ال إىل غريك. وان  القول  أراد  غريك فال تكلني 
أفاد التخصيص تعظيامً للمسؤول كام ان السائل يتلذذ هبذا التقديم استئناساً واطمئناناً 
هبذا الذكر. فكل تقديم يستلزم تأخري وهذا التغيري يف ترتيب النظام الرتكيبي للجمل 
التقديم  ينتج عنه بالرضورة تغري بالداللة وانتقاهلا من مستو إىل آخر(١). ومن أمثلة 
”وأن إليك مردي“(٢) وفيه نالحظ تقديامً للجار واملجرور  أيضاً قوله (عليه السالم): 
م  وبذا تمّ تقديم الضمري(الكاف) يف (إليك) العائد عليه (سبحانه) وهبذا تعظيم للمقدّ
مه (عليه  (سبحانه) وإشارة إىل أوليته وانه موجود قبل النشأة بل هو من أنشأها، لذا قدّ
الرجوع  وهذا  أمجعني  اخللق  هناية  إىل  تشري  التي  (مردي)  وأخرّ  اللفظ  يف  السالم) 
واملرد الذي ال يمثل اليشء بل الثاين، ألنه يُسبق بالوجود، فالوجود الدائم املتمثّل به 
مثِّل النهاية. هنايتنا نحن اخللق  (سبحانه) يمثل البداية فيجب أن يتقدم و(ومردي) هو يُ
والتي ال تكون إالّ بني يديه (تعاىل)، فهذه العملية – عملية اخللق والنهاية- ال تتم إالّ 
برعايته (سبحانه) فهو احلاضن هلا والصانع (فسبحانه) أشمل؛ ألنه موجود قبل البداية 
وبعد النهاية هلذا هنا حتديداً ولوجود (مردي) كان من اللطيف تقديم البداية عىل النهاية 
واخلالق عىل املوجود والدائم عىل الزائل الرادّ إليه، وإضافة إىل ما يف التقديم من العناية 
واالهتامم والتعظيم(٣) وتأكيد عىل اللفظة املتقدمة نجد أنه (عليه السالم) اختار مؤكداً 
فالتقديم  املؤكدة.  (أن)  وجود  وهو  التقديم  توكيد  به  د  عضّ املراد  املعنى  لتوكيد  آخر 

١. ينظر: البالغة واألسلوبية: ٣٣١. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٤/٢. 

٣. ينظر: التعبري القرآين: ٥١- ٥٢. 



٩٣

..

انام  العمل األديب  تقديم وتأخري يف  ”فكل  النصوص  والتأخري هو ظاهرة مقصودة يف 
هيدف األديب من ورائه إىل الوصول إىل غايته التي من أجلها أنشأ عمله“(١) فعىل سبيل 
من  يل  بَق  سَ للذي  أخرجتني  ”لكنك  السالم):  (عليه  قوله  يف  نالحظ  أيضاً،  التمثيل 
للجار  تقديامً  يب...“(٢)،  رؤفت  ذلك  قبل  ومن  أنشأتني  وفيه  يرستني  له  الذي   اهلد

 .(اهلد) م هنا (اهلاء) العائد عىل واملجرور فمثالً (له) و(فيه) والضمري املقدّ
عىل  يدلُّ  (يرستني)  عىل  (له)  فتقديم  املعنى،  أمهية  عىل  يدلُّ  فالتقديم  وعموماً 
م  دِّ فقُ الغاية،  لبلوغ  مساعد  عامل  هو  والتيسري  الغاية  هي  اهلداية  ألن  م،  املقدّ أمهية 
الضمري العائد عىل(اهلد) لرشفه وعلو مقامه. وكذلك احلال بالنسبة إىل تقديم (فيه) 
العائد عىل (اهلد) فالتقديم هنا تقديم  م الضمري(اهلاء) أيضاً  دِّ قُ عىل(أنشأتني) ففيها 
رشف(٣). ونالحظ تقديامً للجار واملجرور يف (ومن قبل ذلك رؤفت يب) أي من قبل 
انتباهنا يف هذه  يلفت  مل  السالم)  (عليه  فاإلمام  فيه رؤفت يب  والنشأة   للهد التيسري 
العبارة إىل الرأفة؛ ألنه مل يقدمها بل لفت االنتباه إىل سعة وحجم تلك الرأفة التي تغمر 
االنسان حتى من قبل خروجه إىل احلياة. وهنا نستشعر عمق املعنى الذي جعل فيه (من 
فجعل(عليه  م  والقِدَ والسبق  األقدمية  عىل  األوىل  لداللة  يب)  (رؤفت  قبل  ذلك)  قبل 

مها يف الرتتيب الرتكيبي.  السالم) هلا األسبقية والتقدم اللفظي عن طريق تقدِّ
وهناك تقديم آخر يف هذه العبارة وهو تقديم (الذي له يرستني) عىل (وفيه أنشأتني) 
واحلقيقة أن النشأة يف جو يسوده اهلد تسبق اهلداية إليه. ألن احلكم عىل الفرد املهتدي 
وغري املهتدي تكون بعد بلوغه سن التكليف أما النشأة فهي أشمل لسبقها زمنياً. ولعل 
االمام  تقدير  يف  وأخص  أدق  للهداية  والتيسري  فالتوفيق  املعنى  ألمهية  التقديم  هذا 

احلسني (عليه السالم) من النشأة فيها؛ ألن ليس كل من نشأ فيها صار مهتديا.
السالم):  لفظياً داللياً فمثالً يف قوله (عليه  تناسباً  التقديم  أنواع  ونلحظ يف بعض 
م (عليه السالم) ضمري املتكلم (الياء) لتبيان أمهية  ”ورصفت عني كلّ النقم“(٤) فهنا قدّ

١. دالالت التقديم والتأخري يف القرآن الكريم – دراسة حتليلية: ٤٩. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٥/٢. 

٣. ينظر: دالالت التقديم يف القرآن الكريم: ١٣٩. 
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٦/٢.



٩٤

..

املشار إليه هبا عنده (سبحانه) إذ انه أنزل عليه النعم ورصف عنه النقم ولذا نجد االمام 
املجاوزة والبعد(١).  أفاد معنى  الذي  (عليه السالم) عمد إىل اختيار حرف اجلر(عن) 
النقم  عنه  فأبعد  م  املقدّ الضمري  عليه  عاد  بمن  (سبحانه)  وعنايته  لطفه   مد ليبنيّ 
وجاوزها فتقديم الضمري أعطى داللة العناية واالهتامم اخلاص؛ ألن (الياء) فيها ذاتية 
تأكيداً منه عىل دفع  يقل عنا بل قال (عني)  السالم) مل  انتساب األشياء فهو (عليه  يف 
النقم عنه حتديداً؛ ألن املوطن هنا هو اعرتاف وذكر لتوايل النعم ورصف النقم، وهذه 

الداللة جاءت داللة (عن) مناسبة هلا منسجمة معها. 
وهذه املعاين مل تكن لتتحقق لوال هذه التحوالت يف الرتب. فهي تعطي للمنشئ 
وهذه  والتلميح(٢).  واإلشارة  واإلحياء  االجياز  بطريق  نفسه  يف  عامّ  للتعبري  جماالً 
التحوالت واالنزياحات التي وردت يف األمثلة السابقة كانت من باب تقديم اللفظ 
عىل عامله؛ ألن التقديم أما يكون عىل نية التأخري كتقديم خرب املبتدأ مثالً أو تقديم ال 
عىل نية التأخري كأن جتيء إىل اسمني حيتمل كل واحد منهام أن يكون مبتدأ ويكون اآلخر 
خرباً فتقدم هذا تارة وذاك أخر(٣). والتقديم عىل نية التأخري هو نفسه تقديم اللفظ 
عىل عامله. أما اآلخر فهو تقديم اللفظ عىل غري عامله وكام يف قوله (عليه السالم): 
والقرآن  ويس  وطه  كهيعص  ومنزل  والفرقان  والزبور  واإلنجيل  التوراة  ”ومنزل 
احلكيم...“(٤) فهنا نلحظ تقديامً وتأخرياً ألسامء هذه الكتب الساموية املقدسة. إذ ان يف 
تسلسل بعثة األنبياء (عليهم السالم) أصحاب هذه الكتب يكون: النبي موسى(عليه 
الكتب.  تسلسل  وذاته  السالم)  (عليهم  عيسى  النبي  ثم  د  داوُ النبي  وبعده  السالم) 
د (عليه  م انجيل عيسى (عليه السالم) عىل زبور داوُ إالّ ان املنشئ (عليه السالم) قدّ
السالم)! وهذا التقديم له علة، فقد يكون – واهللا العامل -  سبب التقديم انه أراد (عليه 
إذ  عالية،  ومكانة  شاملة  رسالة  أصحاب  لكوهنم  العزم  أويل  األنبياء  تقديم  السالم) 
”كأهنم يقدمون  ان رساالهتم أشمل من رساالت بقية األنبياء وهنا كام قال سيبويه: 

١. ينظر: موسوعة احلروف: ٢٩٩. 
٢. ينظر: من بالغة النظم العريب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: ١/ ١٢٣. 

٣. ينظر: دالئل اإلعجاز: ٩٦- ٩٧. 
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٠/٢. 
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الذي بيانه أهم هلم وهم ببيانه أعنى وان كانا مجيعاً هيامهنم ويعنياهنم“(١). وهنا قد يسأل 
م (عليه السالم) كتاب النبي اخلاتِم(صىل اهللا عليه وآله وسلم) كام فعل  سائل: ملَ مل يقدِّ
مع انجيل عيسى(عليه السالم)؟ وهذا التأخري قد يكون لسبب من هذه األسباب أو 

لغريها؛ ألنه تقديم مقصود: 
النبي (صىل اهللا عليه وآله وسلم) هو خاتم األنبياء وكتابه خاتم  - قد يكون ألن 

ر ذكره؛ ليناسب هذا التأخري اللفظي التأخري التأرخيي – الزمني-  الكتب تنزيالً فأخّ
- أو قد يكون ألن هذه الكتب متثّل الديانات السابقة فذكرها (عليه السالم) أوالً 
ثِّل عنده الديانة احلالية والواجبة  ثم ذكر الديانة التي يعتنقها هو (عليه السالم)؛ إذ اهنا متُ
ر ديانته أو الكتاب الذي يُمثلها لتأخر املتكلم (عليه السالم) عنهم. إذ انه  اإلتباع. فأخّ

(عليه السالم) بدأ هبم ثم بنفسه وهذا تسلسل منطقي فذكر السابق ثم الالحق. 
نزِل عىل النبي(صىل اهللا عليه وآله  - أو ألنه (عليه السالم) مل يذكر الكتاب الذي أُ
للقرآن  آخر  اسم  وهو  (والفرقان)  قال  انه  بل  و(القرآن)  يقل  مل  فهو  باسمه  وسلم) 
الكريم كام انه اسم لسورة من سوره املباركة وقد يكون ذكره (عليه السالم) هلذا االسم 
اشارة إىل تلك السورة وليس للقرآن كله ملاذا؟ ألنه (عليه السالم) لو كان يريد القرآن 
كله فام الداعي لذكر بعض بدايات السور األخر؟ وهلذا مل يكتفِ (عليه السالم) بذكر 
الكريم).  والقرآن  ويس  وطه  (كهيعص  سورة  من  أكثر  بداية  ذكر  انه  بل  االسم  هذا 
ل نسبياً يف ذكر القرآن الكريم، قد يكون هو السبب وراء التأخري.  وهذا التلميح املطوّ
– أي ذكر أسامءها  الثالثة األوىل ذكراً امجالياً  الكتب  بدأ بذكر  فيكون (عليه السالم) 
فقط- أما الرابع ففيه يشء من التفصيل وبه يكون انتقل من القرص إىل الطول وهذا غري 
معيب بل لعله األنسب أو ربام قصد االمام (عليه السالم) بقوله الفرقان (القرآن) مجيعه 
وأخر ذكره لتأخر نزوله. وقد يكون ذكره لبدايات هذه السور ألمهية ما يف تلك السور 

نجهلها نحن. 
فاإلمام (عليه السالم) يترصف يف النظم وهذه الترصفات حتمل املتلقي عىل مشاركته 

١. الكتاب: ١/ ٣٤. 



٩٦

..

يف تفكريه والوقوف عىل دالالت الرتاكيب والعيش يف ظالهلا فيستبطن املعنى ويتأثر به 
من خالل االرتباط باألديب(١). فيكون النص هبذه االنزياحات أكثر حيوية وإثارة؛ ألن 
: ”يا من  البدّ من سبب وراء التقديم والتأخري هذا. فمن التقديم عىل غري العامل أيضاً
سرتين من اآلباء واألمهات أن يزجروين ومن العشائر واالخوان أن يعريوين...“(٢) فهنا 

ورد تقديامن – وقطعاً كل تقديم يتبعه تأخري- ففي: 
 اآلباء واألمهات/ التقديم األول. • 
 العشائر واالخوان/ التقديم الثاين. • 

م (عليه السالم) اآلباء عىل األمهات؛ وسبب هذا قد يكون  ففي العبارة األوىل قدّ
ان احتامل زجر اآلباء لألبناء أكرب من احتامله من النساء (األمهات) وذلك يكون لرقة 
عاطفة،  من  حتمله  ملا  وأيضاً  الرجال  من  التعامل  يف  خشونة  أقل  فالنساء  األم  جنس 
فهذه الرقة والعاطفة فضالً عن شدة حبها لولدها – فهي من محلته أشهر يف أحشائها- 
وتعلقها به كلها جتتمع لتحيل بينها وبني الزجر وبذا تكون أبعد عنه من الرجل وهذا 
قد يكون سبب تقديم اآلباء عىل األمهات يف النص كام هو احلال يف العبارة الثانية التي 
مت فيها العشائر عىل االخوان يف التعيري، فإن التعيري يُستبعد من األخوان أكثر من  دِّ قُ
أي فرد آخر وفئة أخر؛ ألن األخ أقرب رمحاً كام ان العادة تقتيض أن يكون األخوة قد 
- وهذا له أثر يف زرع بذور املحبة وحتسني  عاشوا سوياً ولو مدة وجيزة – الطفولة مثالً
التعيري منهم  العالقات وهذا ما مل يتوفر مع بقية األفراد. وهو سبب استبعاد حصول 

أكثر من غريهم وقد يكون هذا وراء تقديم العشائر عىل األخوان. 
وهناك تقديم حيصل مع أسلوب النداء ومنه: ”وأنا أشهد يا إهلي بحقيقة ايامين وعقد 
النداء+  النداء (أداة  عزمات يقيني وخالص رصيح توحيدي و(...)“(٣) فهنا نجد ان 

م.  ر الكالم. وهذا يُبني مد تشعب األفكار يف ذهن املتكلّ املناد) مل يتصدّ
الذكر  الثانية يف  املرتبة  النداء يف  السالم) جعل  انه (عليه  لديه حتى  ومد أمهيتها 

١. ينظر: من بالغة النظم العريب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: ١/ ١٢٣. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٣/٢.

٣. م. ن: ٧٦/٢. 
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..

الضمري  بذكر  تتضح  األمهية  وهذه  السالم).  (عليه  لــ(شهادته)  األوىل  املرتبة  وجعل 
املنفصل (أنا) والذي كان باإلمكان عدم ذكره ولكنه جيء به لالهتامم باألمر وتفخيامً له، 
فهو(عليه السالم) جعل جل اهتاممه عىل ما أراد أن يشهد ويعرتف به بني يديه(سبحانه) 
ودمي  وحلمي  و...  يقيني  عزمات  وعقد  إيامين  بحقيقة  إهلي  يا  أشهد  أنا  قال:  ولذا 
هذه  السالم)  (عليه  د  فعدّ و...)  وسجودي  ركوعي  وحركات  وسكوين  وشعري... 
د كل  األجزاء واختالف األحوال يقظةً ونوماً حركةً وسكوناً ولوال أمهية املسألة ملا عدّ
هذا فتأخري النداء وتقديم (شهادته) (عليه السالم) ما هو إالّ ”للعناية واالهتامم. ألن ما 
م يمثل النقطة األساسية التي يتمحور  كانت به عنايتك أكرب قدمته بالكالم“(١). ألن املقدّ
عليها املعنى ومثله يف قوله (عليه السالم): ”صدق كتابك اللهم وإنباؤك(...)“(٢) فهنا 
النداء  مع  تزامحت  التي  املقصودة  الفكرة  التأخري  هذا  سبب  ولعله  النداء  تأخر  أيضاً 
فيها  قصد  ألنه  عنده؛  ورضورهتا  ألمهيتها  النداء  عىل  السالم)  (عليه  اإلمام  فقدمها 
قصداً واعياً ولذا يُعدُّ التقديم والتأخري بعداً إدراكياً لوعي املبدع باملكونات املتشابكة يف 
الصياغة وليس هذا وحسب بل هو أيضاً إدراك خالق يُكثف املستو اجلاميل للتعبري 
عن طريق خلق بنية تكون عالقتها متداخلة وتفاعالهتا متبادلة بفنية مستمدة قيمتها من 

النحو اإلبداعي(٣). 
وهناك نوع آخر من التقديم والتأخري ورد يف النص وهو أيضاً من تقديم اللفظ عىل 
”يا  فمثالً يف:  فنياً مجالياً  منه  وأكثر  معنوياً  يكون  قد  التقديم  هذا  عامله. ومسوغ  غري 
(عليه  اإلمام  لفظة (رمحن) ولعل  لفظة (رحيم) عىل  م  تقدّ نلحظ  يا رمحن“(٤).  رحيم 
م بقصدية االنتقال من اخلاص إىل العام؛ ألن (رحيم) صفة مشبهة تدلُّ عىل  السالم) قدّ
الثبات والبقاء و(رمحن) صيغة مبالغة تدلُّ عىل الكثرة(٥). لذا ناسب الثانية(رمحن) أن 
تدلّ عىل الرمحة الكثرية، وأن تدلّ األوىل (رحيم) عىل ثبوت تلك الرمحة ودوامها(٦)؛ 

١. التعبري القرآين: ٥٢. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٨/٢.  

٣. ينظر: البالغة واألسلوبية: ٣٢٩. 
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٥/٢. 

٥. ينظر: امليزان: ١/ ١٦. 
٦. ينظر: منة املنان يف الدفاع عن القرآن: ١/ ٧٥- ٧٦. 



٩٨

..

ألن صيغة فعالن أكثر مبالغة من صيغة فعيل، فـ(رمحن) أشد مبالغة من (رحيم) (١).
أنعمها  التي  النعم  لذكر  حديثاً  كان  رمحن)  يا  رحيم  (يا  العبارة  هذه  سبق  وما 
(كفلتني-  يف  (الياء)  املتكلم  ضمري  وجود  بداللة  خاصة.  نعم  فهي  عليه،  (سبحانه) 
هذه  خصوصية  تناسبها  وخصوصيتهُ  خصوصية  فيه  الكالم  فهذا  متني)  سلّ كألتني- 
أُختُص هو(عليه  الرمحة اخلاصة  باملؤمن(٢). وكأن هذه  ان (الرحيم) خاص  إذ  اللفظة 
مت عىل (رمحن) ملناسبتها السياق. فذكر (عليه السالم) النعم اخلاصة  دِّ السالم) هبا، فقُ

به ثم ذكر اللفظة التي فيها خصوصية وثبات وهي (رحيم). 
م يا رحيم  كام يرد يف الذهن تقدير آخر هلذا التقديم، فلعلّ اإلمام(عليه السالم) قدّ
ر(يا رمحن) ملناسبة هناية هذه اللفظة هنايات ما سبقها ”وكألتني من طوارق اجلان  ليؤخِّ
وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رمحن“(٣) لتولِّد ايقاعاً سجعياً يزيد 
النص متاسكاً. وهذا الرضب ال ينظر فيه إىل العالقات اإلسنادية أو األصول النحوية 
وانام يكون تبعاً لغايات فنية تكون امللفوظات مرتبة وفقها ترتيباً يمكن من خالله خلق 
منطقية مجالية تشد أجزاء البنية الداللية للرتكيب وجتعل هلا انسياباً ذهنياً يتساوق مع بنية 

األثر النفيس هلذا الرتكيب(٤).
وبذا يكون هذا التقديم أفاد فائدتني: فائدة معنوية هي االختصاص. وفائدة لفظية 
الصويت  والتوازن  التنغيم اآلخذ  افظ عىل  متاماً، وهبا حيُ كاملعنى  التعبري  هي جزء من 
والشعور  االحساس  خوايف  ويبعث  القلوب  حتريك  يف  فعالة  مشاركة  يشارك  الذي 
يكون  ربام  أو  التنغيم(٥).  ومجال  الرتتيل  حالوة  ذاق  من  إالّ  احلقيقة  هذه  يُدرك  وال 
أُخر تتناسب مع السياق وفق ما يراه اإلمام (عليه السالم) – هنا- لغايات  التقديم 
م لفظة يف موضعٍ وتتأخرّ يف موضع آخر  قدَّ فتُ  ،(٦*). والتقديم يكون ملالحظ أخر

١. ينظر: جممع البيان: ٥٢/١. وزبدة التفاسري: ١٥/١. وامالء ما منّ به الرمحن: ٥/١. 
٢. ينظر: امليزان: ١٩/١. وروي عن االمام الصادق(عليه السالم) انه قال: الرمحن بجميع اخللق والرحيم باملؤمنني خاصة. التفسري 

الصايف: ٨٢/١. 
٣. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٥/٢.

٤. ينظر: أدبية النص القرآين(أطروحة): ٦٥. 
٥. ينظر: خصائص الرتاكيب: ٣١٤. 

٦*. فرتتيب لفظتي(رحيم) و(رمحن) جاء عىل غري ترتيب وروده يف البسملة. 



٩٩
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بحسب ما يقتيض السياق(١).
انزياحاً مقصوداً  يُعد  فهو  مل يكن  أم  التأخري  نية  أكان عىل  فالتقديم سواءً  وعموماً 
برتتيب  ق  يتعلّ فيام  هبا  اخلاص  للطابع  لغة  ”خيضع كل  أمهية خاصة؛ ألنه  وله  غاية  له 

األجزاء داخل اجلملة فيها“(٢). 
فالتقديم والتأخري يكون بحسب األمهية الداللية، فضالً عن ذوق املنتج يف حسن 
ترتيب املفردات، فاعتُمد بوصفه خصيصة أسلوبية هلا دور يف ترتيب تدرجات األولوية 

اء ذلك الرتتيب.  الداللية، مضافاً إليها اجلاملية النسقية املتحققة جرّ

١. ينظر: التعبري القرآين: ٥٩.
٢. نظرية اللغة يف النقد العريب: ٢١٦.



١٠٠

..

خامسًا:  البنيات احلذفية: 
بجوهر  املساس  عدم  عىل  احلرص  مع  اللغوي  التطويل  بدل  الرتشيد  اعتامد  هو 
يولّد  ممّا  الداللية  والضخامة  الرتكيبة  البنية  رشاقة  عىل  حمافظة  ففيه  بؤرته،  أو  النص 
املختصني  بعض  دفع  ما  وهذا  الترصيح  عىل  التلميح  لتقديم  للذهن  مقصوداً  إيقاظاً 
كان  وكلام  وملكتك  حسك  ويستفز  التفكري  إىل  يدفعك  ما  الكالم  "خري  بأن:  للقول 
املشغوفة  النفس  برسائر  س  وأَمَ القلب  يف  أدخل  كان  القدرات  هذه  تنشيط  عىل  أقدر 
– احلذف-  دائامً باألشياء التي تومض وال تتجىل"(١). فهذا هو مقياس اللغة الشعرية 
النصهار أفكار وعواطف األديب فيه فتصل رسالته بأقل األلفاظ وأكثف املعاين؛ ألن 
هذا املحدد أو املقياس يعتمد الرتشيق اللفظي؛ ألنه عند أهل اللغة جاء بمعنى القطف 
فقال اخلليل (رمحه اهللا) احلذف ”هو قطف اليشء من الطرف“(٢). وجاء بمعنى القطع 
، إذا رضبته به فقطعت منه  فقال ابن دريد يف مجهرة اللغة: ”حذفت رأسه بالسيف حذفاً
ذنبه“(٣). كام جاء  إذا قطعت بعض عسيب  الفرس أحذفه حذفاً  قطعة(...) وحذفت 
بمعنى اإلسقاط فذكر اجلوهري يف صحاحه ”حذف اليشء اسقاطه، يقال حذفت من 
شعري ومن ذنب الدابة أي أخذت“(٤). وكل هذه املعاين تشرتك يف الداللة. إذ تدلّ عىل 

الرتشيق والرتشيد والتقليص. 
فاحلذف الكالمي (اللّغوي) يكون بقطع يشء من املفردة أو اجلملة أو مجلة بأكملها 
أو حتى جمموعة مجل. ولعل أول االشارات التي وصلت عن هذا األسلوب اللغوي 
ه بقوله: ”هو اسقاط كلمة لالجتزاء  يف كتاب سيبويه(٥). كام ذكره الرماين فيام بعد وحدّ

عنها بداللة غريها من احلال أو فحو الكالم“(٦).
ه ضمن باب شجاعة العربية وجعله معظم ذلك الباب وذكر  ثم ابن جني ذكره وعدّ

١. خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: ١٢١. 
٢. العني(حذف): ٣/ ٢٠١. 

٣. مجهرة اللغة(ح ذ ف): ٥٠٨/١  ينظر: لسان العرب(حذف): ٩/ ٤٠. 
٤. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ٤/ ١٣٤. 

ضون ويستغنون باليشء عن اليشء الذي  ٥. إذ قال: (اعلم اهنم مما حيذفون الكلم وإن كان أصله يف الكالم غري ذلك وحيذفون ويعوّ

أصله يف كالمهم أن يستعمل حتى يصري ساقطاً): الكتاب: ١/ ٢٤. 
٦. النكت يف اعجاز القرآن(ضمن ثالث رسائل يف اعجاز القرآن): ٧٦. 



١٠١
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أنّ العرب حتذف ”اجلملة واملفرد واحلرف واحلركة وليس يشء من ذلك إالّ عن دليل 
عليه. واالّ كان فيه رضب من تكليف علم الغيب يف معرفته“(١).

العرب ال حيذفون شيئاً  أن  أن هناك رشطاً أساسياً يف احلذف وهو  تبنيّ  ومن هذا 
إالّ ويف ما أبقوا دليالً عىل ما ألقوا(٢). فهذا الرضب من القول به حاجة إىل دقة وتركيز 
املأخذ عجيب األمر شبيه  املسلك لطيف  باب دقيق  ”هو  لذا قيل عنه  اختيار  وحسن 
بالسحر فإنك تر به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة 
وجتدك أنطق ما يكون إذا مل تنطق وأتمّ ما تكون إذا مل تُبن“(٣). ففضول الكالم إذا وجد 
االّ  به  ق  يتعلّ ”ال  صعب  (احلذف)  املسلك  فهذا  حالوته.  ويفقده  ببهائه  يذهب  فيه 
 .(٤)“ فرسان البالغة من سبق إىل غايتها وما صىل ورضب يف أعىل درجاهتا بالقدح املعىلّ
َّا  ملَ لذا نجده يف أبلغ النصوص عىل االطالق (يف القرآن الكريم) فمثالً يف قوله تعاىل: ((وَ
الَ  انِ قَ ودَ ِ تَذُ أتَنيْ رَ ِمُ امْ وهنِ دَ مِن دُ جَ وَ ونَ وَ قُ نَ النَّاسِ يَسْ ةً مِّ مَّ يْهِ أُ لَ دَ عَ جَ يَنَ وَ دْ اء مَ دَ مَ رَ وَ
ىلَّ إِىلَ  مَّ تَوَ امَ ثُ ُ ى هلَ قَ سَ بِريٌ *فَ يْخٌ كَ بُونَا شَ أَ اء وَ عَ رَ الرِّ دِ تَّى يُصْ قِي حَ تَا الَ نَسْ الَ امَ قَ كُ بُ طْ ا خَ مَ
قِري))(٥*) فهنا جاء احلذف يف أربعة مواضع  ٍ فَ ريْ َّ مِنْ خَ لْتَ إِيلَ َا أَنزَ بِّ إِينِّ ملِ الَ رَ قَ لِّ فَ الظِّ
ر املعنى ”وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم، وامرأتني تذودان  قدّ فيُ
مواشيهم)  أو  (أغنامهم  فحذف  غنمهام“(٦).  هلام  فسقى  غنمنا  نسقي  ال  وقالتا  غنمهام 
هنا ألنه غري مراد واملراد هو ما دلّ عىل عفتهام(٧). وقال الزخمرشي: ”فإن قلت مل ترك 
املفعول غري مذكور يف قوله (يسقون) و(تذودان) و(نسقي)؟ قلت: ألن الغرض هو 
الفعل ال املفعول. أال تر أنه إنام رمحهام ألهنام كانتا عىل الذياد وهم عىل السقي“(٨). 
ومن هذا نلحظ ان مجالية احلذف ال يقف عليها إالّ املتلقي الكيّس الفطن الذي ينتبه إىل 

دقائق األمور فيُحلل ويستنبط الداللة املقصودة. 
١. اخلصائص: ٢/ ٣٦٠. 

٢. ينظر: األصول يف النحو: ٢/ ٢٥٤. 
٣. دالئل اإلعجاز: ١٢١. 

٤. املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ٢/ ٢٠٩. 
٥*. سورة القصص/ اآلية ٢٣- ٢٤.  

٦. معاين النحو: ٢/ ٨٥. 
٧. ينظر: أنوار التنزيل وأرسار التأويل: ٤/ ١٧٥.

٨. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٣/ ٤٠٥. 



١٠٢

..

وهلذا احلذف دواع كام ير املختصون إذ قالوا: ”ال شك ان للحذف دواعي وللذكر 
أيضاً واحلذف يف موضعه رضورة وبالغة يستدعيان عدم الذكر، كام ان للذكر بالغة يف 
موضعه ال يستقيم الكالم إالّ به“(١). كام ترتتب عليه فوائد. فيجعلون من فوائده شحذ 
كه الستنباط املعاين(٢). كام انه يعمل عىل  ذهن السامع واختبار ذكائه؛ ألن احلذف سيُرشِ
زيادة شد االنتباه شعوراً باللذة؛ ألن كلام كان الشعور باملحذوف أعرس كان االلتذاذ به 
أشد وأكثر وكان ذلك أحسن(٣). ولعلّ سبب هذا ما يف احلذف من استدعاء وتطوير 
اجلاميل  ق  التذوّ قيمة  عن  كشف  فيه  بعضهم   ير لذا  التخييلية،  الذهنية  لالحتامالت 
احلذف  (٤).ففي  الفقرات  ترشيق  عىل  يعمل  الذي  االجيايب  اللغوي  االقتصاد  وسمة 

توسعة لدائرة االختيار الذهني عىل مستو املنتج واملتلقي.
ولكن دواعي احلذف هذه وفوائده أو غاياته ختتلف باختالف املتلقي فمثالً النص 
جه إىل املخلوق من اخلالق (جل شأنه وتعاىل ذكره) أو من إنسان إىل آخر فهنا يمكن  املوّ
أن نخترب ذكاء املتلقي أو نشوقه أو لكي نجلب انتباهه ونضمن استمراره معنا بإقباله 

الذهني و...
وتعاىل)  (تبارك  خالقه  إىل  املخلوق  به  ه  توجّ الذي  الدراسة-  قيد   – النص  ولكن 
فقطعاً ستختلف فيه دواعي احلذف وغاياته. وتصبح فوائد وغايات تعود للمنشئ ذاته 

ه إليه النص (سبحانه وتعاىل).  ال إىل من وجِّ
ة صيغ. إذ ورد  ة وبعدّ فهذا األسلوب ورد يف النص احلسيني الرشيف يف مواضع عدّ
فيه حذف (احلرف، واملفردة، واجلملة، وشبه اجلملة). ومن حذف احلرف ما جاء يف 
قوله (عليه السالم): ”إهلي كيف تكلني وقد توكلت يل وكيف أُضام وأنت النارص أم 

كيف أخيب وأنت احلفي“(٥).
له  السالم): إهلي. وهذا احلذف  النداء(يا) يف قوله (عليه  فهنا نلحظ حذفاً حلرف 

١. علم املعاين: ١٢٧. 
٢. ينظر: املعاين يف ضوء أساليب القرآن: ٢٠٧. 

ق إىل علوم القرآن وعلم البيان: ١٠٥.  وّ ٣. ينظر: الفوائد املشَ
٤. ينظر: أدب اإلمام احلسني(عليه السالم)قضاياه الفنية واملعنوية(رسالة ماجستري):١٧٢. 

٥. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠. 



١٠٣
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احلواجز(١)  معها  تُكرس  تقريبية  داللة  فيه  احلذف  هذا  يكون  فقد  مقصود.  ألنه  داللة 
وبني  بينه  وسيطاً  يدخل  يشء  إىل  حيتاج  ال  انه  حتى  املسؤول  بقرب  السائل  لشعور 
املسؤول (سبحانه)؛ ألن العبد يف حالة الدعاء يكون يف أرشف املقامات فال حيتاج إىل 
واسطة بينه وبني مواله (جلّ وعال) (٢). وما يؤيد هذه الداللة جميء (ياء) املتكلم مضافاً 
السالم)  (عليه  واملنادي  (سبحانه)   املناد بني  بالقرب  يشعرنا  ما  وهذا   املناد إليها 
لذا  باملتكلم  يبدو وكأنه خاص  املضاف  التي جعلت  امللكية  (ياء)  إىل  اضافه  انه  حتى 
مل يقل (إهلنا) ملا هلذه العالقة من خصوصية جعلت السائل يشعر وكأنه اجتاز املسافة 
ب من املناد فحذف حرف النداء. ويف هذا إشارة إىل قرب املناد وهذا القرب  وقرُ
 .(٣)من النفس واملثول يف القلب يستدعي من املنادي خطاباً ال حيتاج معه إىل تنبيه املناد
م (عليه السالم) بترسيع الكالم حتى  أو قد يكون هذا احلذف فيه داللة عىل رغبة املتكلّ
يتسنّى له قول كل ما يريد ويطلب كل ما حيتاج، لذا كرر ذكر املناد (إهلي) مع حذف 

.(٤) حرف النداء الذي أعطى السياق شكالً فنياً رفيعاً وحمكامً
ثم انتقل (عليه السالم) إىل حذف املناد فضال عن حذف حرف النداء وذلك يف 
قوله: وكيف أُضام وأنت النارص. ففي هذه الفقرة من النص نجده (عليه السالم) قد 
النداء واملناد أخر. ولعل هذا احلذف إن مل يكن  النداء مرة وحرف  حذف حرف 
ب وحتبّب لعلّ فيه ترسيعاً ألجل االنتقال إىل ما بعده. والذي يُالحظ  ف وتقرّ فيه تلطّ
”إهلي  ب  املناد كانت اعرتافاً بحال املخاطِ التي ذكر فيها  العبارات  يف النص جيد أن 
ب  أنا الفقري- إهلي أنا اجلاهل- إهلي مني ما يليق بلؤمي“(٥)، أو وصف لرمحة املخاطَ
(سبحانه) ”إهلي وصفت نفسك باللطف- إهلي إن ظهرت املحاسن مني فبفضلك“(٦). 
ثم انتقل (عليه السالم) إىل ذكر نعمه (تعاىل) وهبا تم حذف حرف النداء (إهلي كيف 
تكلني) وحرف النداء واملناد(كيف أُضام) ثم انتقل (عليه السالم) إىل مقصده دون 

١. ينظر: بالغة الرتكيب، دراسة يف علم املعاين: ٥٠. 
٢. ينظر: من أرسار البالغة يف القرآن: ٥٨. 

٣. ينظر: خصائص الرتاكيب، دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: ١٢٠.
٤. ينظر: من بديع لغة التنزيل: ٢٥.

٥. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٥٩-٦٦٠. 
٦.  م. ن:  ٦٦٠. 
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حرف نداء وال مناد وال حتى حرف عطف فقال: ”ها أنا أتوسل إليك“(١) فقد يكون 
شوقه (عليه السالم) لبلوغ غايته أو ذروة املسألة وقمة اإلحلاح هو الذي جعله يعمد 
إىل احلذف. فهذا اللون من احلذف – حذف حرف النداء- ورد يف النص يف أكثر من 

موضع(٢). 
 ونجد يف هذه الفقرة حذفاً آخر. وذلك يف قوله (عليه السالم): كيف تكلني وكيف 
أُضام. ففي األوىل ربام يكون التقدير كيف تكلني إىل غريك ويف الثانية قد يكون: كيف 
أُضام من قبل اللئام من خلقك. ولعله (عليه السالم) فَضل احلذف عىل الذكر هنا لئال 
يذكر من هم دونه (تعاىل) مع ذكره له (سبحانه) فقوله: وأنت توكلت يل وأنت النارص 
قد يكون منعه من ذكر غري (اهللا) سبحانه مطلقاً. وبذا يكون (عليه السالم) صان لسانه 
عن ذكر هذا املحذوف حتقرياً له(٣). ومن أنواع احلذف األخر التي وردت يف النص 
حذف الفعل وبقاء ما دلّ عليه وهو املفعول املطلق. ومنه ما جاء يف قوله (عليه السالم): 
فت معه داللته وبقي املصدر وداللته،  ذِ ف الفعل وحُ ذِ ”سبحانك وتعاليت“(٤) وهنا حُ
أعطى داللة  ما  وأثبت وهذا  أعم وأشمل  فهو  مقيد  بزمن واالسم غري  مقيّد  والفعل 
ف وبقي املصدر(٦).  ذِ د قد حُ الثبوت والديمومة(٥). ألن ما هو موضع للحدوث والتجدّ
وقد يكون هذا احلذف لكثرة االستعامل؛ ملا فيه من اختصار مع داللته عىل التوكيد؛ ألن 

ل عىل الفعل دون أن يُذكر(٧).  دّ املصدر بذكره يُ
الدوام  وجيعل  وثبوتاً  قوةً  الكالم  سيُعطي  املطلق  املفعول  وبقاء  الفعل  فحذف 
واللزوم من خصائص القول؛ ألن املفعول املطلق يدل عىل حدث جمرد من الزمان(٨). 
فهو فيه داللة الفعل بحصول احلدث وباستمراره ألنه غري حمدد بزمن فداللته دائمية 
وأبدية ومؤكدة؛ فاملصدر-هنا-بنفسه فيه الداللة الثابتة ألنه حدث دون زمن -ومعلوم 

١. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٥٩-٦٦٠ والصحيفة. 
٢. ينظر: م. ن:٦٦٠،٦٦١،٦٦٢. 

٣. ينظر: الكليات: ٣٨٥.
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٦/٢.

٥. ينظر: معاين األبنية يف العربية: ٩.
٦. ينظر: رشح الريض عىل الكافية: ١/ ٣٠٦

٧. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٤/ ٣١٩. وينظر: معاين القرآن: ٣/ ٥٧.
٨. ينظر: االيضاح يف علل النحو: ٥٥.
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ضع األشياء كلها إىل الضعف واملصدر خلو من ذلك-. أن الزمن خيُ
وورد يف الدعاء حذفٌ للجار واملجرور، فعىل سبيل التمثيل ما جاء يف قوله (عليه 
ف  ذِ السالم): ”إهلي اغنني بتدبريك يل عن تدبريي وباختيارك عن اختياري“(١). فهنا حُ
م وهذا احلذف فيه اجياز واختصار؛  حرف اجلر (الالم) والضمري (الياء) العائد عىل املتكلِّ
ر- مل يرَ حاجة يف تأكيد خصوصية املسألة مرة  – يف ما نقدّ ألن االمام (عليه السالم) 
م (الياء) مع الفعل (أغنني) وهبذا بنيّ ان املسألة هنا  ثالثة، إذ انه قد ذكر ضمري املتكلِّ
خاصة به، ثم ذكر هذا الضمري (الياء) مرة ثانية يف قوله (يل) وهنا أكد خصوصية املسألة 
وأمهية حتققها لديه ولعله اكتفى (عليه السالم) هبذا الذكر للضمري. فحذفه من قوله: 
وباختيارك عن اختياري لداللة ما سبق عليه. أو ربام يكون االمام (عليه السالم) ذكر 
ألن  (تدبريك)  مع  فذكره  السياق.  داللة  يالئم  بام   أخر وحذفه  مرة  واملجرور  اجلار 
التدبري أوسع وأشمل من االختيار الذي حذف معه اجلار واملجرور. فاألول أهم من 
مه وأكد املسألة معه بــ(يل)؛ ألنه أكثر أمهية وشمولية. فاالختيار جزء منه.  الثاين لذا قدّ
كل  يف  داخل  يشء،  لكل  شامل  هو  الذي  (التدبري)  الكل  من  السالم)  (عليه  فانتقل 
األمور؛ فكل أمر حيتاج إىل مدبّر إىل اجلزء(االختيار) الذي يكون يف األمور التي يشعر 
(عليه  وخصه  األول  من  جزء  فالثاين  له.  االختيار  ربه  فيسأل  حرية  يف  انه  العبد  فيها 
السالم)، بالذكر ألنه أهم جزئيات التدبري تقريباً فقد يكون (عليه السالم) وجد بتأكيد 

الكل غنى عن تأكيد اجلزء. 
وقد ورد يف النص احلسيني هذا حذفٌ آخر مع اجلملة الرشطية ومنه ما جاء يف قوله 
(عليه السالم): ”فإن تعذبني يا إهلي فبذنويب بعد حجتك عيل وإن تعف عني فبحلمك 
وجودك“(٢) والتقدير هنا فإن تعذبني فبذنويب تعذبني وإن تعف عني فبحلمك تعف. 
فقد يكون احلذف هنا ”اختصارا لفظيا لظهور املحذوف“(٣). أو قد يكون ألن احلذف 
ب(عليه السالم) وقصده تبيان(ذنوبه)  تابع للمعنى والقصد. ولعله يكون مراد املخاطِ

١. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٣/٢. 

٣. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٤/ ٧٧١. 
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 يف األوىل و(حلمه سبحانه) يف الثانية. أي ان ذنوبه (عليه السالم)  – بحسب ما ير
ب وإن  هو- قد جتاوزت اجلبال علواً وعليها استحق العقوبة ولذا من املمكن ان يُعذَّ
حدث فإنه مستحق ملا ارتكب من ذنوب (فإن تعذبني فبذنويب) فيبدو ان غاية السائل 

هنا االعرتاف بذنوبه وبيان حجمها. 
وكذلك بالنسبة إىل حذف(تعف) يف قوله (عليه السالم): وإن تعف عني فبحلمك 
فقد يكون حذف الفعل هنا للتأكيد عىل املذكور(بحلمك) تبياناً لسعة رمحته(سبحانه) 
 وهذا احللم الذي جتاوز به (سبحانه) تلك الذنوب التي استحق هبا السائل – كام ير
النص وهو ما جاء يف قوله (عليه  العقوبة. ونجد حذفاً آخر يف   – السالم)  هو (عليه 
وأعقد  أجدّ  ال  كيف  يكون:  قد  واملعنى  اآلمر“(١)  وأنت  أعزم  ال  ”وكيف  السالم): 
و... احلسن  واخللق  واجلهاد  الفرائض من (صوم وصالة  من  أمرتني  ما  قلبي(٢) عىل 
الخ) وكل ما أمر به (سبحانه). وعليه يكون سبب احلذف هنا التعميم(٣) أي كيف ال 
د (عليه السالم) األفعال التي عزم  دّ أعزم عىل فعل مجيع ما أمرتني وأنت اآلمر؟ فلم حيُ
عىل فعلها بالذكر قد يكون بحثاً عن االختصار ودفعاً للثقل عن اجلملة(٤). وورد حذف 
آخر يف النص الرشيف أفاد داللة العموم والشمول أيضاً وهو ما جاء ضمن قوله (عليه 
ألنه  جتور)؛  (ال  يف  تمّ  احلذف  وهنا  جتور“(٥)  ال  الذي  العدل  احلكم  ”انك  السالم): 
(عليه السالم) مل يذكر انه (تعاىل) ال جيور عىل من؟ إذ من املمكن أن يكون التقدير: ال 
جتور عيلّ أو ال جتور عىل من رفع مظلمته إليك. ولكن املعنى وإن توافق مع هذا التقدير 
(أهل مملكتك من مجيع خلقك)،  ر(املحذوف)  املقدّ يكون  فقد  وأوسع  أشمل  انه  إال 
د بفرد أو جمموعة فسبحانه  أي: ال جتور عىل مجيع خلقك؛ ألن عدالته (سبحانه) ال حتُ
سع وشمولية يف الداللة املعنوية  . فهنا توّ عادل يف كل يشء ومع اجلميع وال جيور مطلقاً
ل  اللفظي وهذا هو أسلوب أهل الطبع. ألن ذكر ألفاظ يمكن أن يستدّ مع التحجيم 

١. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.
٢. ينظر: لسان العرب (عزم): ١٢/ ٣٩٩.

٣. ينظر: التحرير والتنوير: ٢٥/ ١٥٤. 
٤. ينظر: خصائص الرتاكيب، دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: ١٢٢. 

٥. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٣/٢. 
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العبارة ركيكة وبعيدة عن  قرائن، جيعل  تقديرها عند حذفها لوجود  أو  عىل وجودها 
االحيائية، لبعدها عن اللغة الشعرية التي يُعد احلذف من ركائزها وحمدداهتا، إذ تكون 
الدالالت  وفرة  عن  فضالً  املعاين.  كثيفة  ألفاظها-  لقلة   – املباين  قليلة  به  العبارات 
االحيائية الناجتة عن تعدد االحتامالت املمكنة يف تقدير املحذوف. فمثالً ما جاء يف قوله 
انه  ”إعانة املظلوم“(٢). فاملعنى هنا  انترص فانرصين“(١) والنرص:  ”بك  (عليه السالم): 
املُنتَرصَ  وهو  حمذوف  فيها  اجلملة  ولكن  (سبحانه)  منه  النرصة  يطلب  السالم)  (عليه 
عليه إذ انه (عليه السالم) مل حيدد (الظامل) الذي يريد من (اهللا) سبحانه أن ينرصه عليه. 
ر هذا املحذوف  قدَّ وهذا املحذوف يمكن تقديره بأكثر من وجه. إذ انه من املمكن أن يُ
(الظامل) بـ(النفس األمارة بالسوء). فاإلنسان يظلم نفسه بنفسه بدليل قوله تعاىل: ((إِنَّ 
ن  لَكِ وَ مْ  نَاهُ مْ لَ ا ظَ مَ ))(٣*) و((وَ ونَ لِمُ يَظْ مْ  هُ سَ أَنفُ النَّاسَ  نَّ  لَكِ وَ ئًا  يْ النَّاسَ شَ لِمُ  يَظْ َ الَ  اهللاّ
ون)) (٤**). وبذا يكون التقدير: بك انترص عىل نفيس األمارة بالسوء  لِمُ مْ يَظْ هُ سَ واْ أَنفُ انُ كَ
فانرصين. وإن كان هذا الوجه مستبعداً ملا فيه من جتنّي عىل اإلمام (عليه السالم). ولكن 
غ هلذا التقدير ما جاء من اعرتافات بالذنوب، والقول باستحقاق العذاب لعظيم  املسوّ
تقييم احلسني  اجلناية وهذا كله بحسب رأيه (عليه السالم) وإالّ فمن يتجرأ ولو عىل 
بن عيل (عليهام السالم) ال بل عىل استيعابه(سالم اهللا عليه) – فاملعاين التي جاءت يف 

غت هذا التقدير. النص سوّ
التقدير:  وأما الوجه اآلخر فيُحتمل أن يكون املحذوف (الشيطان). وعليه يكون 
بك أنترص عىل الشيطان فانرصين. ألن الشيطان عدو اإلنسان األول بدليل قوله تعاىل: 
بِينًا))(٥*) . فيكون املعنى: بك أنترص عىل الشيطان  ا مُّ وًّ دُ انِ عَ نْسَ انَ لِإلِ انَ كَ يْطَ (( إِنَّ الشَّ
فانرصين. أو قد يكون املحذوف (اعداءه من البرش). وهذا فيه وجهان، فيمكن أن يكون 
املحذوف (الظامل) من عامة الناس الذي يظلمون اإلمام(عليه السالم) بالتعدي بإثارة 

١. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.
 .٥/ ٢١٠ :( َ ٢. لسان العرب(نَرصَ

٣*. سورة يونس/ اآلية ٤٤. 
٤**. سورة النحل/ من اآلية ١١٨.  

٥*. سورة االرساء/ من اآلية ٥٣. 
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األقاويل جهالً به وحقداً عليه. أو قد يكون املقصود هنا (احلاكم الظامل) وهذا حيتمل 
أن يكون سؤاالً بالنرص اآلين – يف تلك األيام- أو انه (عليه السالم) استرشف املستقبل 
هنا فسأل اهللا (سبحانه) النرص عىل عدوه يف اليوم الذي وعد به (عليه السالم) كام يمكن 
الشامل  النرص  أراد  وبه  السالم) شامالً لكل هذه االحتامالت  يكون سؤاله (عليه  ان 
الدائم. أي انه (عليه السالم) أراد أن يكون النرص حليفه يف كل موقف. بك أنترص دائامً 
نتيجة  جاءت  التي  واألوجه  االحتامالت  وهذه  فانرصين.  كانوا  أياً  أعدائي  عىل  وأبداً 
له.  لّ اء النص أو من حيُ اللغة الشعرية مرتاكمة الدالالت االحيائية قطعاً هي حمتملة عند قرّ
ب احلقيقي واملتلقي األول للنص (سبحانه وتعاىل) يعلم جيداً قصد اإلمام  وإالّ فاملخاطَ
الً باملعنى، بل عمل عىل تكثيفه وتقريره  (عليه السالم) ومراده. فاحلذف هنا مل يكن خمُ

عن طريق تصفية العبارة وشدّ أرسها فقوي حبكها وتكاثر احياؤها(١). 
يف  جاء  ما   ، أيضاً فمنه  احلسيني.  النص  يف  بكثرة  يرد  جعلته  ما  اخلصائص  وهذه 
قوله (عليه السالم): ”أنت الذي أعطيت“(٢) وواضح أنّ يف هذه العبارة حذف. وهذا 
احلذف له داللة أوحت للقارئ بسعة املذكور لعدم حتديده بذكر املحذوف، إذ يمكن 
أعطيت جلميع  الذي  أنت  يكون  أن  يمكن  أعطيتني. كام  الذي  أنت  املعنى:  يكون  أن 
اخلالئق. هذا بالنسبة للمعطى له. فهو هنا غري حمدد. وكذلك نوع العطاء فبالنسبة له 
د فمن املمكن أن يكون العطاء نعمة (العافية أو الرزق أو اهلداية أو... هنا أيضاً غري حمدّ

الخ). فعدم ذكر املُعطى له واملعطى جعل املعنى شامالً لكل االحتامالت والتقديرات. 
فكتامن هذه الدالالت املتعددة من اعطاء النعم وما يرتتب عليه من شعور نفيس هادئ 
ولطيف واستيعاب هذا العطاء لكل اخللق وهذه داللة أخر تزيد من اطمئنان السائل 
وسكونه فضال عن قطعة بحصول هذا العطاء وحتققه بداللة جميء الفعل عىل صيغة 
عىل  يبعث  فيها  والتدبّر  التأمل  ان  نجد  واملعاين  الدالالت  فهذه  (أعطيت).  املايض 
بعبارة  معانٍ  من  قوله  أراد  ما  السالم)  (عليه  فاخترص  النفيس،  واالستقرار  االرتياح 
املعاين  هذه  وإضامر  الذكر  من  أحسن  هنا  احلذف  ألن  أعطيت)؛  الذي  (أنت  قصرية 

١. ينظر: خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: ١١٥. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٢/٢.



١٠٩

..

والدالالت املتعددة يف النفس أوىل وآنس من النطق هبا(١). 
”أنا الذي أقررت“(٢) واإلقرار  ومن احلذف أيضاً ما جاء يف قوله (عليه السالم): 
تقدير  هي  السؤال  هذا  وإجابة  السالم)؟  (عليه  أقرّ  يشء  فبأي  واعرتاف.  اذعان  فيه 
اقراره (عليه السالم)  املحذوف. وهذا ما جعل املحذوف حيتمل وجهني: فقد يكون 
بام نزل عليه من السامء أو قد يكون اقراره (عليه السالم) بام صعد منه إليها أو بربوبيته 

تعاىل. فيكون التقدير: 
أنا الذي أقررت بتوايل نعمك. بدليل قوله (عليه السالم) يف ما بعد: ”واقراري - 

 .(٣)“ بآالئك معدداً
أو أنا الذي أقررت بذنويب أو أعاميل. - 
سبق: -  ما  يف  السالم)  (عليه  قوله  بدليل  رب.  يا  بربوبيتك  أقررت  الذي  أنا  أو 

عدّ وال حتىص. وإن  تُ بالنعم فهي ال  اقراراً  ان كان  بأنك ريب“(٤). وهذا االقرار  ”مقراً 
لنفسه   ير السالم) ال  (عليه  الكثرة؛ ألنه  فيه يشء من  أيضاً  فهو  بالعمل  اقراراً  كان 
عمالً يستحق به اجلزاء احلسن. وان كان اقراراً بالربوبية فهو معنى شامل وواسع أيضاً 
(٥). ووفق هذا نجد ان كل تقدير من هذه التقديرات  ذف معه اللفظ تعظيامً وتفخيامً فحُ
بوساطة  إشارة  الدالالت  هذه  إىل  أُشري  وقد  متشعبة.  ومعان  دالالت  حتته  تقع 
لذا هناك  القليل،  باللفظ  الكثرية  املعاين  فأُشري إىل  اللفظ.  باقي  ذكر(أقررت) وحذف 
ي هذا األسلوب بـ(اإلشارة)(٦)، إلشارة املذكور عىل املحذوف. ومن احلذف  من يُسمّ
الذي ورد يف النص الرشيف ما جاء يف قوله (عليه السالم): ”فكن انت النصري يل حتى 
ين،  تنرصين وتبرصين“(٧) وهنا املحذوف مجلة والتقدير: وكن أنت املبرصِّ يل حتى تبرصّ
ولعل العطف بنيّ هذا احلذف أكثر؛ ألن النرص يشء، والتبرصة يشء آخر، يف النرص 

 . ١. ينظر: دالئل االعجاز: ١٢٧.  
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٢/٢.

٣.  م. ن: ٨٤. 
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٤/٢.

٥. ينظر: الكليات: ٣٨٥. وينظر: التفسري الكبري(مفاتيح الغيب): ١٥٧/١٢. 
٦. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٢/ ٨٨. 

٧. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.



١١٠

..

إعانة للمظلوم – كام تبنيّ يف ما سبق- والبصرية هي احلجة واالعتقاد القلبي – كام مرّ 
سابقاً- فاملعنى يكون: حتى انترص فكن يا رب أنت النصري يل وحتى استبرص فكن أنت 
املبرصِّ يل. ولعل حذف اجلملة هذا جاء لالختصار الذي هو ”مظهر من مظاهر تكثيف 
الرتكيب وإجيازه والتخفيف من ثقله“(١). وهذا احلذف غري خمل باملعنى، وال يُعدّ رضباً 
هنا  والدليل  العربية(٢).  علامء  بجوازه  قال  ما  وهذا  عليه.  دليل  لوجود  التكليف؛  من 
اختالف املعنى. أو قد يكون جيء باحلذف هنا لرغبة املنشئ يف رسعة حتقق الفعل وهو 
(تبرصين)، ملا يف احلذف من تنبيه عىل رسعة وقوع الفعل(٣). فلعل املنشئ (عليه السالم) 
حذف من الكالم ليصل إىل غايته برسعة نطقية تشعره برسعة حتقق الفعل الواقعية. أو 
ن أن ال نرص له إالّ من (اهللا) سبحانه  لداللة ما سبقها عليها؛ إذ انه (عليه السالم) متيقّ
وكذلك البصرية، فال بصرية له (عليه السالم) إالّ منه (سبحانه). فحذف ما حذف من 

الكالم لداللة السابق عليه(٤).  
رتق بسهولة  وهذا احلذف جعل الصياغة تبتعد عن منطقة الشفافية والوضوح التي ختُ
اء النص(٥) إىل منطقة الغموض التي حتتاج إىل تفكيك ومكاشفة الستيعاب  من قبل قرّ
ف منها. وال يتم هذا التقدير إالّ بمعونة القرائن. وأهم هذه  ذِ النصوص وتقدير ما حُ
بْق الذكر(٦). ولذا قيل ان ”االستكشاف يتم أما من خالل (حذف)  القرآن االستلزام وسَ
النصوص  فاستيعاب  بالذكر“(٧).  تتصل  تعبريية  وسائل  خالل  من  وأما  اليشء(...) 
يكون بالكشف عن خفاياها ويف هذا تنشيط لذهن املتلقي. ولعل هذا ما جعل بعضهم 
ق لألدب ال جيد متاع نفسه يف السياق الواضح واملكشوف(...) وانام  يقول: ان ”املتذوّ
جيد متعة نفسه حيث يتحرك حسه وينشط ليستوضح ويتبنيّ ويكشف األرسار واملعاين 

وراء االحياءات والرموز“(٨). 
١. الرتاكيب اللغوية: ١٣٦. 

٢. ينظر: اخلصائص: ٢/ ٣٦٢. وينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ٢/ ٢١٢. 
٣. ينظر: الكليات: ٣٨٩. 

٤. ينظر: من بالغة النظم العريب: ١/ ١٢٤. 
 .٢٢١ :٥. ينظر: البالغة العربية قراءة أخر
٦. ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٢١. 

٧. البالغة احلديثة يف ضوء املنهج اإلسالمي: ٦١.
٨. خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: ١١١. 



١١١

..

فاحلذف يعد رياضة فكرية للطرفني – للباث واملستقبل- لذا ينبغي فيه الرتكيز ألن 
ل بمعناها وال يرض بجاملية مبناها.  من يقصد التخفيف عن كاهل العبارة جيب أالّ خيُ
كان  وإن  بامئه  ذهبنا  بتذالً  مُ كان  إذا  الكالم  األسلوب مطلوب ألن  فالتوسط مع هذا 
مقتصداً فيه إىل درجة يصعب معها تقدير املحذوف وفهم املقصود ذهبنا بغايته. فالكالم 
املتضمن هلذا األسلوب كأنه لوحة أسقط منها ماال حاجة به من اخلطوط تنوهياً بجوهر 
أراد  التي  الفكرة  أو  باملعنى  ق  يتعلّ املوضوع، أو صورة قصد واجدها امهال كل ما ال 
التعبري عنها(١). فهو أسلوب حصني ال يقتحمه إالّ فرسان العربية. ألن طبيعته تتناىف مع 
الوضوح املعهود يف اخلطاب املألوف وكام يعتمد املتلقي عىل السياق وقرائنه إلحضار 

الغائب(٢). فإن املنشئ يعتمدها أيضاً كوسائل إشارية إىل ذلك املحذوف. 

١. ينظر: نحو القرآن: ٣٨. 
 .٢١٧ :٢. ينظر: البالغة العربية قراءة أخر



١١٢

..

سادسًا: البنيات العدولية: 
إن قصدية النصوص هي سبب بحث الباحثني عن أسباب عدول املنشئني من صيغة 
ل األسلويب الفراء يف قوله  إىل أخر يف التعبري. ومن األوائل الذين تنبهوا إىل هذا التحوّ
اختصام ألهنام مجعان  يقل:   ”مل   (*١) (( ِمْ   هبِّ رَ يفِ  وا  مُ تَصَ اخْ نِ  امَ صْ انِ خَ ذَ تفسري((هَ عند 
“(٢). ولكنه مل يُسمه بل اكتفى باإلشارة إىل  ليسا برجلني، ولو قيل: اختصام كان صواباً
لٌ فقال: ”من جماز ما  ل والذي أشار إليه فيام بعد أبو عبيده ملتفتاً إىل انه حتوّ هذا التحوّ
لت خماطبته هذه إىل خماطبة الغائب، قال  وّ جاءت خماطبته خماطبة الشاهد، ثم تُركت وحُ
ِم ...))(*٣*)  يْنَ هبِ رَ جَ لْكِ وَ مْ يفِ الْفُ نتُ ا كُ تَّى إِذَ رِ حَ بَحْ الْ ِّ وَ مْ يفِ الْربَ كُ ُ ريِّ ي يُسَ وَ الَّذِ اهللا: ((هُ
أي بكم“(٤). أما األصمعي فهو وضع مصطلحاً هلذا املفهوم. بقوله إلسحاق بن إبراهيم 

املوصيل: أتعرف التفاتات جرير؟ قلت وما هي؟ فأنشدين: 

قي البشامُ ةٍ سُ امَ رع بشَ ليمى             بِفَ ني سُ عُ أتَنْسى إذّ تُودّ

أو  التغري  هذا  مي  سُ فقد  له؟(٥).  فدعا  البِشام  إىل  التفت  ثم  شعره،  قِبالً  مُ تراه  أال 
ه بعضهم من البديع(٦) وآخرون من البيان(٧)،  ل يف الكالم بــ(االلتفات). وقد عدّ التحوّ
”خالصة علم املعاين التي حوهلا يدندن وإليها  ه ابن األثري من املعاين فجعله من  وعدّ
تستند البالغة وعنها يعنعن“(٨). وما هذا االختالف إالّ لرشفه ولطافته وملا فيه من حيوية 
ل أو االلتفات  ع جانبيه؛ إذ ان هذا التحوّ عة بتنوّ ية مكنتاه من تأدية وظائف متنوّ وجدّ
ل أو امللتفت إليه؛  ل أو امللتفت عنه واآلخر املتحوّ يتطلّب جانبني أحدمها يمثِّل املتحوّ
ألنه يف اللغة يدل عىل ”اليل ورصف اليشء عن جهته املستقيمة، (...) ولفتّ فالناً عن 

١*. سورة احلج/ من اآلية ١٩. 
٢. معاين القرآن: ٢/ ٢٢٠. 

٣**. سورة يونس/ من اآلية ٢٢. 
٤. جماز القرآن: ١/ ١١. 

٥. ينظر: حلية املحارضة يف صناعة الشعر: ١/ ١٥٧. والعمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده: ٢/ ٤٦. 
٦. ينظر: الصناعتني: ٢٦٦. 

٧. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ١/ ٥٦. 
٨. املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر:١٣٥/٢. 



١١٣

..

رأيه: رصفته (...) ومنه االلتفات وهو أن تعدل بوجهك“(١)، وقال الراغب يف مفرداته 
تَ وجهه عن  ”لفَ العرب  لِه بوجهه“(٢) وجاء يف لسان  قِبَ إذا عدل عن  ”التفت فالن: 
ل من  ف وجهه إليه“(٣). فهو حتوّ َ ت إىل يشء والتفت إليه: رصَ فّ لَ فه(...) وتَ َ القوم: رصَ
جهة وانرصاف عنها إىل أخر. ويف الكالم هو تغري األسلوب برصفه عن صيغة إىل 
االلتفات  فيكون  لٌ معنوي  يتبعه حتوّ ل األسلويب(اللفظي)  التحوّ صيغة أخر. وهذا 
الت  فالتحوّ الكالمية.  الت  التحوّ لكل  شامالً  صار  وهلذا  آخر(٤).  إىل  معنى  من 
صيغ  بني  الت  والتحوّ واحلضور)  (الغيبة  الضامئر  الت  وحتوّ األفعال)  الزمنية(صيغ 
االفراد والتثنية واجلمع وكل حديث فيه انتقال لفظي أو معنوي من وإىل أمكننا وضعه 
”أحسن  حتت سقف هذا املفهوم متعدد املصطلحات والفوائد. إذ رأ الزخمرشي انه 
تطرية لنشاط السامع وايقاظاً لإلصغاء إليه من اجرائه عىل أسلوب واحد وقد ختتص 
مواقعه بفوائد“(٥). ورأي الزخمرشي هذا يتبني منه ان لاللتفات فوائد أخر غري التي 
م  ذكرها (تنشيط السامع وايقاظه و (...)) لقوله وقد ختتصّ مواقعه بفوائد، ولذا قسّ
السامع واستجالب صفائه واتساع  (التفنن وتنشيط  الزركيش فوائده إىل عامة تشمل 

جماري الكالم وغريها) وخاصة ختتلف باختالف مواقع الكلم وفق قصد املتكلِّم(٦). 
وهذا الفن قد ازداد رشفاً ورفعة وأصبح موضعاً للدرس والبحث واهتامم اللغويني 
احلج  سورة  من  آية(١٩)  السابقني  النصني  يف  رأينا  كام  الكريم  القرآن  يف  لوروده 
ويف  اجلمع  إىل  املثنى  صيغة  من  ل  التحوّ كان  األوىل  ففي  يونس  سورة  من  وآية(٢٢) 
ل كان من احلضور إىل الغيبة. كام ورد أيضاً يف القرآن الكريم حتولٌ فعيل.  الثانية التحوّ
ا  نَ يْ يَ أَحْ يِّتٍ فَ دٍ مَّ اهُ إِىلَ بَلَ نَ قْ سُ ابًا فَ حَ ثِريُ سَ تُ يَاحَ فَ لَ الرِّ سَ ي أَرْ ُ الَّذِ اهللاَّ ففي قوله(تعاىل): ((وَ
))(٧*) ”وقيل جيء باملضارع حكاية حال، يقع فيها  ورُ شُ لِكَ النُّ ذَ ا كَ َ هتِ وْ دَ مَ ضَ بَعْ رْ َ بِهِ األْ

١. معجم مقاييس اللغة (لفت): ٥/ ٢٥٨. 
٢. مفردات ألفاظ القرآن(لفت): ٧٤٣. 

٣. لسان العرب (لفت): ٢/ ٨٤. 
٤. ينظر: البديع: ٥٨. 

٥. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ١/ ٥٦. 
٦. ينظر: الربهان يف علوم القرآن: ٣/ ٣٢٥- ٣٢٦. 

٧*. سورة فاطر/ من اآلية ٩. 



١١٤

..

إثارة الرياح السحاب ويستحرض تلك الصورة البديعية الدالة عىل القدرة الربانية، ومنه 
فتصبح األرض خمرضة“(١).

ل أو العدول األسلويب نجد له حضوراً يف النص احلسيني الرشيف.       وهذا التحوّ
وقد جاء بصيغ متعددة ومتنوعة، منها: 

ل بني الغيبة واحلضور. •   التنقّ
ل بني صيغ األفعال(املاضية واملضارعة). •   التنقّ
ل بالصيغة من الفعل إىل االسم. •   التحوّ
ب. •  ب إىل احلديث عن املخاطِ ل من احلديث عن املخاطَ  التحوّ

ومزايا  بالغية  ألغراض  إالّ  يكون  ال  الظاهر  مقتىض  عن  واخلروج  االنزياح  وهذا 
الت قوله (عليه  االلتفاتات والتحوّ املتكلِّم(٢). ومن هذه  إليها  املقام وهيدف  يقتضيها 
أحباءه  أذاق  من  يا  االمتنان  عادة  لت  بدّ ما  وانت  غريك  من  يطلب  ”كيف  السالم): 
حالوة املؤانسة(...) أنت الذاكر قبل الذاكرين“(٣). وهنا االلتفات جاء ضمن الكالم 
مع املخاطب (سبحانه) بعدول املخاطب (عليه السالم) من احلضور إىل الغيبة ثم إىل 

احلضور ثانية وكام يف الشكل: 

ب ب                                                                                       املخاطَ املخاطِ

 

غريك 

أنت    

لت  ما بدّ

أذاق  

 أحباءه

 

 أنت 

 ح غ ح

ح: حضور 
غ: غییة 

 

لت  فانتقل (عليه السالم) من خطاب احلارض (كيف يُطلب من غريك وأنت ما بدّ
ل عادة االمتنان بل عمد إىل  رب فيه مبارشة بأنه (سبحانه) مل يّبدِّ عادة االمتنان) والذي مل خيُ
أسلوب فيه من القوة ما يناسب قوة املعنى الذي أراد ايصاله فجعل االستفهام املجازي 

١. البحر املحيط: ٧/ ٢٨٨. 
٢. ينظر: علم املعاين دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين: ١/ ٢٩٢. 

٣. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١. 



١١٥

..

إىل  م  املتكلِّ من  مبارش  بخطاب  مننه  وكثرة  (سبحانه)  لطفه   مد عن  لإلخبار  وسيلة 
ل من عادة الطلب  ب احلارض بأسلوب استفهامي تعجبي حدثت فيه انتقالة وحتوّ املخاطَ
م هبا بعضهم لغريه (سبحانه) (كيف يطلب من غريك) إىل عادة االمتنان عنده  التي يتقدّ
السالم)  (عليه  االمام  ألن  احلضوري؛  اخلطاب  إىل  حيتاج  التوصيف  وهذا  (سبحانه) 
فقط  (سبحانه)  سؤاله  إىل  يدعو  أن  املالئم  غري  فمن  سبحانه  (اهللا)  إالّ  يُسأل  أالّ  أراد 
بفضله،  وجييب  بلطفه  يسمع  حارض  إىل  حيتاج  يطلب  من  ألن  الغائب  بمنزلة  وجيعله 
واحلضور يُشعرنا بقوة وثبوت. فكام ان عادة االمتنان هي عادة ثابتة له (سبحانه) فهذا 
يشءٌ  احلضور  ألن  احلضور)؛  وهي(قوة  متاثلها  قوة  تتطلّب  قوة  فيه  والتالزم  الثبوت 
مالزمٌ له (سبحانه) فهو دائامً حارض. ثم بعد هذا انتقل (عليه السالم) إىل خطاب الغيبة 
(يا من أذاق أحباءه حالوة املؤانسة) ومل يقل: يا من أذقت احباءك حالوة املؤانسة تعظيامً 

للمخاطب (سبحانه)(١). 
ولعلّ املحل استدعى استتار الفاعل يف (أذاق) وضمري الغيبة (اهلاء) يف (أحباءه) فلو 
كان(أذقت احباءك) بدالً عن(أذاق أحباءه) الستشعرنا يف املعنى شيئاً من التخصيص 
والتعيني لقوم أو مجاعة بعينهم وقد يكون (عليه السالم) أراد التعميم والكثرة ويبدو 
ان هذا يتحقق مع ضمري الغيبة. فيكون (عليه السالم) أراد بالتفاتته  هذه الكثرة أي كل 
من أذاقه اهللا(سبحانه) حالوة املؤانسة، فيُعطي االلتفات هنا معنى املبالغة(٢). ثم عدل 
ل قد  التحوّ الذاكرين) وهذا  الذاكر قبل  (عليه السالم) مرة أخر إىل احلضور (أنت 
يكون بقصد توكيد املعنى وتكثيفه وتقوية الداللة، وللتخصيص(٣) ألن (أنت الذاكر) 
عن  للقارئ  تكشف  األوىل  الصيغة  إىل  العودة  وهذه  (سبحانه).  به  الذكر  خصصت 

قصدية املنشئ وتيقظه. 
ونجد يف النص عدوالً من النوع نفسه يف قوله(عليه السالم): ”يا من دعوته(...) 
فابتدأتني  فاغناين ومنترصاً فنرصين وغنياً فلم يسلبني وأمسكت عن مجيع ذلك  مقالً 

١. ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ٢/ ١٣٨. وينظر: الربهان يف علوم القرآن: ٣/ ٣٢٦. 
٢. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٢/ ٣٢٣. 

٣. ينظر: الربهان يف علوم القرآن: ٣/ ٣٢٦. 



١١٦

..

فلك احلمد والشكر يا من أقال عثريت“(١). فااللتفات هنا من الغيبة (دعوته- اغناين- 
العدول  وهذا  احلمد).  فلك  (ابتدأتني-  احلضوري  اخلطاب  إىل  يسلبني)  مل  نرصين- 
م ضمري املخاطب احلارض (الكاف) هلذا  فيه اهتامم وختصيص ولعله (عليه السالم) قدّ
املعنى. ثم عاد (عليه السالم) مرة أخر إىل خطاب الغيبة (يا من أقال) وهذا فيه حتمية 
ما  املايض وهذا  الفعل  للغائب  الذي هو  املسترت (هو)  الضمري  مع  وتوكيد؛ ألنه جاء 
جعل الكالم يبدو وكأنه حكاية وذلك لتحقق وقوع احلدث فااللتفات خلطاب الغيبة 
املصحوب بداللة امليض دلّ عىل التعظيم مع القطع بوقوع احلدث ولعلّ هذه احلتمية 

بتحقق حصول الفعل من دواعي اخلطاب غري املبارش له(سبحانه) تعظيامً وحياء. 
السالم):  (عليه  قوله  يف  جاء  ما  النص  يف  تطالعنا  التي   األخر االلتفاتات  ومن 
بأنك ريب“(٢) وهنا  بالربوبية لك مقراً  هم اين(...) أشهد  اللّ ”وهو عىل كل يشء قدير 

نجد نوعني من االلتفات: 
اخلطاب  إىل  (وهو)  الغيبة  خطاب  من  السالم)  (عليه  بانتقاله  يتحقق  األول: 
احلضوري (اللهم- لك- انك). وهنا املنشئ لعله عمد إىل الغيبة تعظيامً، عند اخباره 
الغالب  يف  تشعرنا  والغيبة  قدير)  يشء  كل  عىل  (وهو  (سبحانه)  عنه  السالم)  (عليه 
بعدم معرفة األمور عن كثب فتُعدم معرفة حقيقتها وهذا يالئم املعنى؛ ألن القدرة التي 
استطال هبا (القدير) سبحانه عىل كل يشء هي أمر ال يدرك كنهه أحد فهذا األمر الغيبي 

اخلفي ناسبه ضمري الغيبة(هو). 
أراد  بدأ (عليه السالم) باإلخبار عن شخصه الرشيف عدل إىل احلضور ألنه  وملّا 
أن يشهد ويعرتف ويقر بربوبية ربه. وهذه الشهادة واالقرار جيب أن يكونا يف ساحة 
الرمحن وبني يديه، فمن غري اللطيف تقال هذه الشهادة إىل غائب- ولو كان غياباً لفظياً 
فقط- فلو قال: أشهد بالربوبية له مقراً بأنه ريب ألصبح املعنى فيه ضعف وتراخي لشبهه 
باحلكاية وليس كالماً مقصوداً وهذا ما مل يرده (عليه السالم) ألن حديثه عن التشهد 
واالقرار فيه قصدية واضحة لسبقه بطلب االقبال من املخاطب بــ(اللهم) وجاء هذا 

١. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٥٦. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٧٤/٢. 



١١٧

..

النداء املقصود مشفوعاً بــ(ان) املؤكدة لعله لتأكيد قصديته وشدة ارادته ورغبته يف هذا 
التوجه الصادق واالنقطاع احلقيقي  االعرتاف (شهادة واقراراً) وهذه القصدية وهذا 
والتأكيد عىل ربوبيته (تعاىل) كأن اخلطاب احلضوري مالئامً له أكثر من خطاب الغيبة 

ولعلّ هذا سبب وقوع االختيار عليه من قبل االمام(عليه السالم). 
ل من صيغة الفعل إىل االسم بانتقاله (عليه السالم) من(أشهد)  أما الثاين: فهو حتوّ
يكون  لعله  االسمي   – الفعيل  االلتفات  فهذا  (مقراً)  إىل  بــ(أرغب)  بقت  سُ والتي 
الفعل  فهو حيمل داللة  االسم  أما  بزمن  مقرون  الفعل  الداللية؛ ألن  االسم  إلمكانية 
الفعل  بالربوبية هنا  اقرتانه بزمن معني. فقوله (عليه السالم): أشهد  احلدثية مع عدم 
مضارع داللته حتدد باحلال واالستقبال أما االسم املشتق (مقراً) ففيه استمرارية زمنية 

مع حتقق احلدث (الثبوت). 
ففي قوله (عليه السالم) اشهد كانت الشهادة آنية ومستقبلية( أي يف تلك اللحظة 
ويف قابل األيام) أما (مقراً) فهو مقرٌ يف امليض واحلال واملستقبل؛ ألن االسم غري مقرون 
بزمن. فاالسم أقو داللة من الفعل. فاإلقرار وإن أُخر لفظاً فهو متقدم معنى؛ ألنه 
يسبق الشهادة فكل من أقرّ بوجوده (سبحانه) شهد بربوبيته وليس كل من شهد أقر. 
وقد يكون (عليه السالم) جعل االقرار عىل صيغة االسم لشموليته وأمهيته، فالشهادة 
الفعل  داللة  تأكيد  لزيادة  االسمي  الفعيل-  ل  التحوّ هبذا  جيء  يكون  فقد  له.  تابعة 
املحدودة بداللة اسم الفاعل املستمرة والشاملة واملؤكدة، حلقيقة حتقق وقوع الوصف 
فيه والتنبيه عىل ذلك الوصف املتحقق(١). لذا قال الرازي: ”أن اسم الفاعل يدل يف كثري 
من املواضع عىل ثبوت املصدر يف الفاعل ورسوخه فيه (...) فانه ال يفهم من صيغة 
الفعل التكرار والرسوخ ومن اسم الفاعل يفهم ذلك“(٢). وبقوله (ال يفهم من صيغة 
الفعل التكرار والرسوخ) فهو هنا يقصد الفعل املايض فهو ليس فيه تكرار. أما املضارع 
ففيه تكرار ولكن ال يدل عىل الرسوخ. لذا داللة اسم الفاعل يف الشاهد أقو. وهذه 
القوة الداللية انتقلت إىل اجلملة عن طريق االنتقال من الفعل إىل االسم. لذا قيل ان 

١. ينظر: البليغ يف املعاين والبيان والبديع: ٨٧. 
٢. التفسري الكبري(مفاتيح الغيب): ٢٥/ ٩.



١١٨

..

الطاقة االحيائية(١). وبوساطتها نصل إىل ما نريد ايصاله من  العدول يمثلُ  ل أو  التحوّ
املعاين والدالالت. 

صيغة  من  الزمني(االنتقال  االلتفات  النص،  يف  وردت  التي  االلتفات  أنواع  ومن 
زمنية إىل صيغة زمنية أخر) ما جاء يف قوله (عليه السالم): ”يا من استنقذ السحرة 
يأكلون رزقه ويعبدون غريه و(...) كذبوا  دوا يف نعمته  من بعد طول اجلحود وقد غّ
املضارع ثم  املايض إىل  الفعل  السالم) من صيغة  التفت االمام (عليه  رسله“(٢). وهنا 

ضح:  عاد إىل املايض مرة أخر وكام موّ
مضارع     ماضٍ مايض  

استنقذ                            يأكلون                            كذبوا
وا                             يعبدون دَ غَ

قوم  رواية حلكاية  للمحل؛ ألنه  مناسب  األفعال، وهو  تنوعاً يف صيغ  نلحظ  فهنا 
ر لنا ما طرأ عىل حاهلم من تغيري فمجيء (استنقذ-  ع والتغيري يصوّ سابقني، وهذا التنوّ
صيغة  تناسبه  ماضية  قصة  عن  اإلخبار  ألن  السياق؛  يالئم  الصيغة  هذه  عىل  غدوا) 
ل التفاتاً  الفعل املاضية. وعدوله عن هذه الصيغة إىل املضارع (يأكلون- يعبدون) شكّ
الفتاً؛ ألنه عربّ عن حدث ماضٍ بفعل مضارع وقد يكون هذا بسبب قدرة املضارع عىل 
م إىل واقعهم.  استحضار تلك الصورة وجعل السامع كأنه مشاهد(٣). وهذا ينقل املتكلِّ
احلالة من  تلك  أهنم قضوا شوطاً من حياهتم وهم عىل  لنا كيف  ر  العدول صوّ وهذا 
اجلحود والكفران فأكلوا رزق اهللا وعبدوا غري اهللا (سبحانه). فهذا املعنى تناسبه داللة 
املضارع يف قدرته عىل نقل الصورة. كام انه بنيّ استمرارية هؤالء عىل هذه احلالة مدة 
طويلة ومع هذا غفر هلم اهللا (سبحانه) وقبل توبتهم واستنقذهم. فصيغة املضارع التي 
جاءت عليها (يأكلون- يعبدون) اشعرتنا ببقائهم عىل هذه احلال مدة طويلة مع جتدد 
ألهنم  واقعهم؛  حاكى  قد  االلتفات  هذا  ان  إىل  اضافة  واستمراريتها(٤).  هذه  أفعاهلم 

١. ينظر: البالغة واألسلوبية: ٢٧٠. 
٢. اقبال االعامل(تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٥٦. 
٣. ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١٤٧/٢. 

٤. ينظر: الربهان يف علوم القرآن: ٣/ ٣٣٦. 



١١٩

..

حتى  املعجزة  حدثت  ان  ما  ولكن  األمر  بداية  يف  سبحانه  (اهللا)  غري  يعبدون  كانوا 
ل الصيغة من املايض إىل املضارع فيها تصوير  لوا إىل عبادته (تعاىل)، فتحوّ انرصفوا وحتوّ
لألحداث، ملا يف املضارع من تغري وجتدد(١) وداللة عىل وقوع احلدث اآلن فأصبحت 
صيغته أقدر عىل تصوير األحداث؛ ألهنا حترض مشهد حدوثها وكأن العني تراها وهي 
تقع(٢). فلو قال (عليه السالم): عبدوا غريه ألمكن ان يكون املعنى اهنم ماتوا وهم عبيد 

لغري (اهللا) سبحانه وهذا خيالف حقيقة واقعهم. 
حتقق  عىل  نبّه  رسله  وكذبوا  فقال:  امليض  إىل   أخر مرة  السالم):  (عليه  وبعدوله 
انه  إالّ  هذا  فعلهم.  وقوع  بتحقق  القطع  ومع  للرسل(٣)  منهم  التكذيب  فعل  وقوع 
فاستنقذ  (سبحانه)  وعفوه  رمحته  سعة  إىل  االلتفات  هذا  فلفت  استنقذهم،  سبحانه 

السحرة برغم القطع بوقوع فعل تكذيب الرسل منهم.
     ومن االلتفاتات الزمنية الواردة يف النص ما جاء يف قوله (عليه السالم): ”مل يمنعك 
جهيل وجرأيت عليك أن دللتني إىل ما يقربني إليك ووفقتني ملا يزلفني لديك“(٤). فهنا 

نلحظ التفاتاً زمنياً متكرراً وكام يف الشكل: 
ب                                          املخاطِ

                              املايض             املضارع
 

 مل يمنعك

 يقربني

 ووفقتني

 يزلفني

١. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ١٣٨/٢. 
٢. ينظر: خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين: ٢٣٠.

٣. ينظر: البليغ يف املعاين والبيان والبديع: ٨٧. 
٤. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٦.



١٢٠

..

إىل  ملتفتاً  عاد  ثم  امليض  إىل  عدل  ثم  املضارع  إىل  املايض  من  التفت  هنا  فاملنشئ 
ل من املايض (مل يمنعك) - املتحقق من دخول (مل)  املضارع مرة أخر. وهذا التحوّ
عىل املضارع- إىل املضارع (يقربني) عمل عىل استحضار صورة؛ ألنه (عليه السالم) 
م عن املايض ثم انتقل إىل داللة حضورية ومستقبلية، وقد يكون (عليه السالم) أراد  تكلّ
هبذا القرب يف (يقربني) الذهاب إىل احلج؛ ألنه شعرية يتقرب هبا العبد إليه(سبحانه) 
والداللة  واالستقبال،  احلال  عىل  لداللته  يكون  قد  املضارع  السالم)  (عليه  فاختياره 
احلالية يمثلها وجوده (عليه السالم) يف ذلك املكان آنذاك. والداللة املستقبلية تتحقق 
بكل يشء يفعله (عليه السالم) فيه قرب منه (تعاىل) وكام دلّ (سبحانه) عليه. وعودة 
االمام إىل املايض(ووفقني) قد يكون لثبوت التوفيق والقطع بوجوده ملا يف صيغته من 
م  ديمومة وثبوت(١) وتالئم معناه. ولعل جعل التوفيق عىل هذه الصيغة (ووفقتني) وتقدّ
(مل يمنعك) عىل (أن دللتني إىل ما يقربني إليك) تنبيهاً عىل حتقق وقوع كل منهام(٢)؛ ألن 

املايض يدل عىل أمر مقطوع بوقوعه، فيصبح احلديث عنه بطريق احلكاية(٣).  
ل يف جعل  ثم عدل(عليه السالم) إىل املضارع (يزلفني) وقد يكون سبب هذا التحوّ
ان  يكون  فاملعنى  وتكرار(٤).  جتدد  من  فيها  ملا  الصيغة  هذه  عىل  و(يزلفني)  (يقربني) 
القرب والزلفى أمور ليست ثابتة بل فيها تغري وجتدد ووجود (ما) يف (ما يقربني) و(ما 
يزلفني) لعله هو سبب هذا التغري؛ ألن عدم حتديد ما يقرب ويزلف إليه (سبحانه) جيعل 
درجات القرب والزلفى غري حمددة وغري ثابتة، إذ ستتغري بتغري الوسيلة (ما يتقرب به 
العبد). فالعدول هنا من املايض إىل املضارع دلّ عىل الزيادة والتغري والتجدد املستمر(٥). 
املتكلمون من ذوي  كام ان له (املضارع) مواقع جاذبة يف كثري من األساليب فيقصده 
اخلربة بأرسار الكلامت ليعربوا به عن األحداث اهلامة التي أرادوا ابرازها وتقريرها(٦). 

١. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٢/ ١٣٨. 
٢. ينظر: البليغ يف املعاين والبيان والبديع: ٨٧. وينظر: الفوائد الغياثية من علوم البالغة: ١٢٦. 
٣. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون واألقاويل يف وجوه التأويل: ٢/ ٥١٨. 

٤. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٢/ ١٣٨. 
٥. ينظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم: ١/ ١٠٤. 

٦. ينظر: خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم البيان: ٢٣٠. 
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”لداللته عىل جتدد اإلرادة واستمرارها“(١).
كام ان هناك حتوالً من نوع آخر ورد يف النص، به انتقل االمام احلسني (عليه السالم) 
من الكالم عن (الذات املقدسة) إىل احلديث عن شخصه الرشيف فقال: ”أنت الذي 
املعرتف  إهلي  يا  أنا  ثم  وتعاليت(...)  تباركت  الذي  أنت  أكرمت  الذي  أنت  عافيت 
بذنويب فاغفر يل أنا الذي أسأت أنا الذي أخطأت أنا الذي مهت(...)“(٢). فهنا انتقل 
وتقصريه  بذنوبه  االعرتاف  إىل  (سبحانه)  ألطافه  عن  احلديث  من  السالم)  (عليه 
عن  احلديث  إىل  (سبحانه)  املتعايل  القوي  عن  احلديث  من  االنتقال  فهذا  واساءته. 
ل  الضعيف املعرتف بذنوبه وخطاياه يوحي باالنكسار واملسكنة واخلضوع. وهذا التحوّ
مل يكن رسيعاً بل فيه يشء من االستغراق الزمني؛ لعطفه (عليه السالم) امللتفت إليه عىل 
ر والتدبّر وهذا  امللتفت عنه بـ(ثم) التي فيها مهلة وتراخي(٣). وهذه املهلة مدعاة للتفكّ

حيدث مع القارئ كام حدث لعله مع االمام (عليه السالم). 

١. التحرير والتنوير: ١٥/ ٢٢. 
٢. اقبال االعامل(حتقيق: القيومي): ٨٢/٢. 

٣. ينظر: معاين النحو: ٣/ ٢٠٦. 





الفصل الثالث

    وفيه :

أوًال: البنيات اجملازية.

ثانيًا: البنيات الكنائية.

أسلوبية املبنى الداليل
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أوًال:  البنيات اجملازية:  
ن الصور املجازية ( أي غري احلقيقية)  ز الدراسة – هنا – عىل البنيات التي تتضمّ ترتكّ
إذ ان أصل لفظة (املجاز) يف اللغة تدل عىل املوضع أو املكان، فجاء يف كتب املعاجم 
واللغة اهنا من ”جزت الطريق جوازاً وجمازاً (...) واملجاز املصدر واملوضع“(1). وقال 
ابن األثري: ”املجاز مأخوذ من جاز من هذا املوضع إىل هذا املوضع إذا ختطاه إليه (...) 
 : فحقيقته هي االنتقال من مكان إىل مكان“(2). وللمعنى نفسه ذهب ابن منظور قائالً
من  االنتقال  معناه  فحقيقة   .(3)“ وجمازاً وجوازاً  جوزاً  املوضع  وجاز  الطريق  ”جزت 
ف هذا املعنى يف البالغة فصار هذا املصطلح  موضع إىل آخر أو من مكان إىل آخر. ووظِّ
يُذكر  ق، إذ انزلقت داللته من املكان إىل الكالم. فاآلن جمرد أن  زحلَ زحلِقاً كام هو مُ مُ
(املجاز) يتبادر إىل الذهن املجاز البالغي لذا قيل ان املجاز ”نقل إىل اللفظ اجلائز أي 
ز به، عىل اهنم جازوا به مكانه األصيل“(4). فهذا  املتعدي مكانه األصيل واللفظ املجوّ
املجاز اللغوي فيه انزالق من يشء أصيل ثابت إىل آخر مرن ومتغري بحسب السياق. 
ها اخلليل بأهنا: ”ما يصري إليه حق األمر ووجوبه. وبلغت  واألصيل هو احلقيقة التي حيدّ

حقيقة هذا: أي يقني شأنه“(5). 
رّ يف االستعامل عىل أصل  قِّ كام قيل اهنا ”اللفظ الدال عىل موضوعه األصيل“(6) أو ما أُ

وضعه يف اللغة(7). فهي متثل األساس املنطلق عنه املعنى اجلديد الذي يُسمى املجاز. 
واملجاز يف االصطالح هو: ”كل كلمة أُريد هبا غري ما وقعت له يف وضع واضعها 
ملالحظة بني الثاين واألول فهي جماز. وإن شئت قلت: كل كلمة جزت هبا ما وقعت له 
يف وضع الواضع إىل مامل توضع له، من غري ان تستأنف فيها وضعاً ملالحظة بني ما جتوز 

هبا إليه وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع واضعها فهي جماز“(8). 
١. العني (جوز): ٦/ ١٦٥. 

٢. املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٨٤. 
٣. لسان العرب (جوز): ٥/ ٣٢٥. 

٤. أنوار الربيع: ٦/ ١٠٤. 
): ٣/ ٦. وينظر: معجم مقاييس اللغة (حق): ٢/ ١٩.  ٥. العني (حقّ
٦. اخلصائص: ٢/ ٤٤٢. وينظر: لسان العرب (حقق): ١٠/ ٥٢. 

٧. ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٨٤. 
٨. أرسار البالغة: ٣٥١- ٣٥٢. 
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لكل جماز حقيقة  ان  – ومالزمته جاءت من  املجاز)  (احلقيقة-  املتالزم  الثنائي  فهذا 
فأينام حلّ حلّت معه - مالزم للقول الفني، إذ ان فنية القول يف أعم صورها ربيبة املجاز 
لبالغته ولذا قيل ان املجاز أبداً أبلغ من احلقيقة(1). هلتكه احلجب احلقيقية لأللفاظ ليقولبها 
يف دالالت جديدة تناسب املعنى املراد ايصاله. اضافة إىل اثارة املتلقي وتشويقه وادهاشه 
هبذه التنقالت الداللية املتأرجحة. وهذا ما يزيد اقباله وتوجهه طعامً منه يف االستزادة من 

الرتاكيب التي جتعل املعنى ”متصفاً بصفة حسية تكاد تعرضه عىل عيان السامع“(2). 
وهذا االسلوب فيه حرية يف االختيار أو التوظيف أكثر من غريه. فهو من ”اساليب 
عت جماالت التعبري واالبداع واضفت عىل اللغة طابع اجلامل“(3). البالغة العربية التي وسّ
هو  املتكلم  ان  إذ  املعنوية  العالقات  رصد  رسعة  يف  الفطنة  يعتمد  االسلوب  وهذا 
بينهام  املعنى األصيل واملعنى اجلديد (املجازي) فريبط  يتنبه لوجود عالقة بني  أول من 
عىل  للحصول  االلفاظ  ملعاين  مقصود  عقيل  شعوري  توظيف  فاملجاز  وعليه  داللياً. 
االحساس  فيثري  العقل،  بحكم  إليه  ”نتوصل  العقيل  التوظيف  وهذا  جديدة.  دالالت 
ن هذا االسلوب صاحبه من إلقاء  بطريقة استعامله وهيز الشعور بنتائج ارادته“(4). ويمكِّ
نه أيضاً من  كِّ مَ صفات املاديات عىل املعنويات وإلقاء صفات املعنويات عىل املاديات كام يُ
تقريب البعيد وابعاد القريب. لذا يقول جرجي زيدان: ”ان ما يستعمل للداللة املعنوية 
من األلفاظ وضع أصالً للداللة احلسية ثم محل عىل املجاز لتشابه يف الصور الذهنية“(5).

ل وسعة يف االختيارات املتاحة لسعة  وان هذا االسلوب يُعطي صاحبه حرية يف التنقّ
افقه وامتداد ظله ليشمل مجيع املعاين إذ إن كل مفهوم أو كل معنى يمكن أن يُعربَّ عنه 
بأكثر من تركيب لغوي تعبرياً جمازياً. وهلذه التعبريات املجازية امهية ودواعي. فإضافة 
إىل ما فيها من مجالية ولياقة ادبية ورياضة ذهنية فاهنا تتحقق منها فوائد أشهرها وأمهها 
”االتساع والتوكيد والتشبيه“(6). فاملجازات جتذب االذهان عن طريق دغدغة مشاعر 

١. ينظر: دالئل االعجاز: ٦٩. 
٢. االيضاح يف علوم البالغة: ٣٩. 

٣. علم اساليب البيان: ٢١٢. 
٤. اصول البيان العريب: ٤٣. 

٥. الفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية: ٥٦. 
٦. اخلصائص: ٢/ ٤٤٢. 
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واختيار  للرتاكيب  صياغته  يف  األلفاظ  باختيار  ملُطلِقها  العنان  تطلق  اهنا  كام  املتلقي 
وإىل  الكالم،  يف  االتساع  إىل  مليلها  املجاز  باستعامل  العرب  فت  غِ شُ ”هلذا  االساليب 
الداللة عىل كثرة معاين االلفاظ وملا فيه من الدقة يف التعبري، فيحصل للنفس فيه رسور 

وأرحيية“(1). 
وهذه املعاين اجلديدة التي خترج إليها األلفاظ قطعاً حتتاج إىل ما يدل عىل جدية املعنى 
وحتديث الداللة وقطع عالقة الداللة اجلديدة أو بنت السياق اجلديد عن املعنى االصيل 
نارص الداللة اجلديدة هذا يُسمى القرينة ”وهذا هو املحدد الداليل الذي  أو القديم. ومُ
يساعد عىل فهم املعنى اجلديد الذي انزلق إليه اللفظ بدالً من املعنى القديم من ناحية 

.(2)“ ويساعد أيضاً عىل اغفال أو إلغاء املعنى القديم الذي وضع له اللفظ أصالً
 فاملجاز اسلوب يعتمد املعنى احلقيقي الذي انسلخ عنه واملعنى اجلديد الذي اهتد

بيح اآلخر.  إليه وقرينة متنع األول وتُ
مفاخر  من  ه  و“تعدّ فتستعمله  العرب  كالم  يف  بنيّ  حضور  له  هذا  الداليل  والعدول 
كالمها فإنه دليل الفصاحة ورأس البالغة“(3). لذا نجد له حضوراً يف القرآن الكريم الذي 
نزل بلغتهم وطرق أبواب فنوهنم البالغية، واملجاز عىل رأس هذه الفنون؛ ألنه ”أعم من 
االستعارة والتمثيل والكناية، فهو جنس هلا“(4). ومن البنيات املجازية الواردة يف النص: 

 التشبيهية: -
بنى عىل  يُ بنى عالقتها عىل املشاهبة فهي فن قويل  ونقصد هبا الصور املجازية التي تُ
املشاكلة(5).  أو  باملجاورة  بينهام  العالقة  اشرتاط  مع   اخر كلمة ووضعها مكان  أخذ 
ن  كِّ ة ذكاء متُ وهذا ما جيعل الرباعة فيه خاصة يف اخلاصة. ملا يلزمه من احاطة باللغة وحدّ
ق العبارة عىل  علِّ صاحبها من الربط بني املعاين الذي مل يكن ربطاً اعتباطياً؛ ألن غاية مُ

١. اخلالصة يف علوم البالغة: ٣٩. 
٢. العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقية: ٢٠. 

٣. العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: ١/ ٢٦٥. 
٤. حسن التوسل إىل صناعة الرتسل: ١٠٥. 

٥. ينظر: تأويل مشكل القرآن: ١٧٢. 
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غري حقيقة وضعها األصيل االبانة(1). ونقل املعاين هذا من اللفظ املخصوص هبا إىل آخر 
مي استعارة من اعرته اليشء اعريه اعارة وعارة، والعارة والعارية: ما تداولوه بينهم  سُ

ر واستعار طلب العارية فاستعارة اليشء طلبه(2).  وهي شبه املداولة والتداول وتعوّ
ل الداليل له اغراض يروم واجده حتقيقها وهذا ما أشار إليه العسكري  وهذا التحوّ
وذلك  لغرض،  غريه  إىل  اللغة  أصل  يف  استعامهلا  موضع  عن  العبارة  ”نقل  بقوله: 
الغرض إما أن يكون رشح املعنى وفضل االبانة عنه، أو تأكيده واملبالغة فيه أو االشارة 
اللفظ أو حتسني املعرض الذي يربز فيه وهذه األوصاف موجودة يف  بالقليل من  إليه 
االستعارة املصيبة، ولوال ان االستعارة املصيبة تتضمن ما ال تتضمنه احلقيقة من زيادة 
“(3). وهنا بنيّ العسكري فضل االستعارة إىل  فائدة لكانت احلقيقة أوىل منها استعامالً
ماال  الفائدة ومنها  منه  تتحقق  ما  منها  أي  فهي (مصيبة وغري مصيبة)  جانب قسميها 

تتحقق منه فائدة وهذا يتوقف عىل امكانية املنتج. 
فهذا االسلوب فيه اتساع معنوي إذ يُعطي اليسري من اللفظ الكثري من املعنى ممّا ولّد 
إجيازاً وبياناً ومبالغة يف اثبات االشياء فضالً عن التجسيم(4). وهذه االغراض وغريها 
من  نتجت  التي  املرونة  تلك  االلفاظ.  مرونة  سببها  االسلوب  هذا  نتيجة  يتحقق  مما 
نقل مدلول اللفظة األصيل إىل مدلول جديد ومقصود.  ن النقيل الذي بوساطته يُ التمكّ
قق من معانٍ ودالالت  ل الداليل هذه قد تكون تنامت يف االذهان نظراً ملا حتُ وفكرة التحوّ
ر اعتامدها يف الكالم حتى قيل:  يتقاعس ال بل ويعجز عن بلوغها املعنى احلقيقي. لذا كثُ
”يكاد ال يوجد كلمة واحدة إالّ واستُعملِت للداللة املعنوية، وذلك دليل كافٍ عىل ان 

قابلية املعاين لالنتقال هي كقابلية االلفاظ لالبدال“(5). 
حتتاج  تأملية  وحدة  ثل  متُ اهنا  كام  تقدمية  خطوة  بمثابة  هي  الداللية  املفارقة  وهذه 
لوقفة زمنية (حلظوية) تعصف بالذهن الستخالص التجربة الشعورية – اجتاه ما يواجه 

١. ينظر: النكت يف اعجاز القران ضمن( ثالث رسائل يف اعجاز القرآن): ٨٥. 
٢. ينظر: لسان العرب (عور): ٤/ ٦١٨- ٦١٩. 

٣. الصناعتني الكتابة والشعر: ٢٦٨. 
٤. ينظر: البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد: ٢/ ١٤٤- ١٤٥- ١٤٦. 

٥. الفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية: ١٢٩. 
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بالذاتية. فاالستعارة هي خطرات ذهنية  تتسم  بأشكال  املنتج- والعمل عىل تشكيلها 
الرتابط  ن من حتقيق  التمكّ للمنتج وذلك من حيث  بالنسبة  الربيقية  بالومضات  أشبه 
الداليل. وبالنسبة للمتلقي فمن حيث ادراك ذلك الرتابط. فهي تقدح باالذهان لتوقد 

الداللة اجلديدة.
له  نجد  لذا  مطارحاهتم  يف  العرب  الهتامم  حمطاً  كان  القصدي  االسلوب  وهذا 
حضوراً متميزاً يف النص القرآين. إذ لوال ابداعهم فيه ملا ورد يف الكتاب العزيز. ومن 
ةِ ))(1*) وعالقة املشاهبة  َ محْ لِّ مِنَ الرَّ نَاحَ الذُّ امَ جَ ُ فِضْ هلَ اخْ وروده فيه قوله(سبحانه): ((وَ
ذف املشبه به (الطائر) وبقي  عل له جناح ثم حُ هنا حتققت من تشبيه الذل بالطائر، فجُ
رشيفة  وعبارة  عجيبة  ”استعارة  االستعارة  وهذه  املحذوف(2).  ذلك  عىل  داالً  اجلناح 
واملراد بذلك االخبات للوالدين وإآلنة القول هلام والرفق واللطف هبام وخفض اجلناح 
”الطائر خيفض  املعنى ألن  والتذلل“(3). واستعري هذا  يف كالمهم عبارة عن اخلضوع 
الطائر عند  للوالدين هو كخفض جناح  الطريان“(4). فخفض اجلناح  إذا ترك  جناحه 

نزوله لذا استُعري له. 
وتظهره  بالتشبيه  تُفصح  أن  فتدع  باليشء  اليشء  تشبيه  تريد  ”ان  هي  فاالستعارة 
ريه عليه“(5) وحدها السكاكي بقوله هي: ”أن  وجتيء إىل اسم املشبه به فتُعريه املشبه وجتُ
ريد به الطرف اآلخر مدعياً دخول املشبه يف جنس املشبه به  تذكر أحد طريف التشبيه وتُ
داالً عىل ذلك باثباتك للمشبه ما خيص املشبه به“(6). فالتشبيه أصيل يف االستعارة؛ ألهنا 
أصالً عليه بني املعنى احلقيقي األصيل واملعنى املجازي لذا قال القزويني: ”هي ما كانت 
عالقته تشبيه معناه بام وضع له، وقد تقيد باحلقيقية، لتحقيق معناها حساً أو عقالً أي 
التي تتناول أمراً معلوماً يمكن أن ينص عليه ويشار إليه اشارة حسية أو عقلية فيقال ان 

١*. سورة االرساء من اآلية ٢٤. 
٢. ينظر: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع: ٢٦٨. 

٣. تلخيص البيان يف جمازات القرآن: ٢٠٠. 
٤. م. ن والصحيفة.

٥. دالئل االعجاز: ٦٧. 
٦. مفتاح العلوم: ١٧٤. 
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اللفظ نقل من مسامه األصيل، فجعل اسامً له عىل سبيل االعارة للمبالغة يف التشبيه“(1). 
وعليه يمكن عد هذا االسلوب للبالغة وامكانية التفنن بأساليب القول، فبوساطته تتم 
االشارة إىل األشياء إشارة حسية أو عقلية يف حماولة لتقريب الصور إىل األذهان بدون 

عناء ودون تكلفة لفظية؛ فهو يعتمد االجياز واالختصار. 
وكان للمجاز االستعاري املكني حظ وافر يف االسلوب االستعاري لإلمام (عليه 
ما  الرشيف  النص  يف  وردت  التي  االستعارية  الصور  هذه  ومن  النص.  يف  السالم) 
جاء يف قوله (عليه السالم): ”أنت الذي أرشقت االنوار يف قلوب أوليائك“(2). وهنا 
االستعارة واضحة بيّنة مرشقة كارشاق األنوار. فقوله (عليه السالم): ارشقت االنوار 
هو استعامل حقيقي ال جماز فيه ألن األنوار حقيقة ترشق فجعل (عليه السالم) الرشوق 
القلوب  يف  االنوار  رشوق  منه  استعار  الذي  احلقيقي  املعنى  الشمس  ألنوار  احلقيقي 
والتقدير: ارشقت انوار اهلداية كالشمس. فبحذفه املشبه به (الشمس) التي ترشق يف 
األفق واستعارة رشوق األنوار للقلوب أعطى الرشوق معنى  آخر غري معناه احلقيقي؛ 
اعطى  كام   - الظالم  تيضء  التي   – املعروفة  األنوار  لرشوق  مكاناً  ليس  القلوب  ألن 
أموراً كهذه  اهلداية والطاعة وااليامن؛ ألن  إذ اصبحت متثل   ، أيضاً األنوار معنى آخر 
هي التي متأل القلوب مرشقة فيها لتحييها. وهذا التشبيه االستعاري زاد املعنى الدال 
الختياره  معها  ومالبسته  الشخصية  مع  لتداخله  وثبوتاً  توكيداً  والصالح  اهلداية  عىل 
احلقيقي  السالم)القلب  قصد(عليه  –فإن  (القلب)  املناسب  املحل  السالم)  (عليه 
املادي-فهو الذي تبدأ منه عملية توزيع الدم عىل مجيع مفاصل اجلسم فضالً عن انه حمل 
العقل والعلوم ويصح أن حيصل به التبيني(3)، وبذا يكون املعنى أكثر سعة وشمولية، 
بنيّ عمق ايامن  ر لنا انتقال اهلداية عنه كالدم متوزعة عىل مجيع االعضاء، وهذا يُ إذ صوّ
هذا  ولعل  لدمائهم  واهلداية  االيامن  خمالطة  وتصوير  املطيعني،  العباد  هؤالء  وصالح 
ألمري  وسلم)  وآله  عليه  اهللا  (صىل  حممد  الرسول  قول  الوجوه  من  بوجه  يشبه  املعنى 

١. االيضاح يف علوم البالغة: ٢٦١. وينظر: التلخيص يف علوم البالغة: ٢٩٥. 
٢. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١. 

٣. ينظر: التبيان يف تفسري القرآن: ٣٢٦/٧.
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املؤمنني (عليه الصالة والسالم): ”أنت أخي (...) حلمك من حلمي ودمك من دمي 
و(...) وااليامن خمالط حلمك ودمك كام خالط حلمي ودمي“(1). فهذا التخالط وهذه 
املجانسة لاليامن والدم يشري إىل ان هؤالء (عليهم السالم) ال يعملون وال يرون وال 
يسمعون وال يقولون إالّ ما يريض (اهللا) سبحانه وكذا ال يبغضون وال يودون إالّ بام فيه 
رضاه (سبحانه). فالقلب ان مل يكن معطياً لاليعازات احلركية فهو ال شك من اعطائه 
لاليعازات الوجدانية اضافة إىل ان العضو قبل حصوله عىل االيعاز الدماغي قد وصله 
االمداد القلبي وإال مل يكن باستطاعته حتى استقبال االيعاز برصف النظر عن تنفيذه. 
ولعل هذا هو سبب اختيار هذه الصورة وهذه اللفظة حتديداً. وهذا االختيار املقصود 
بلمحات  ممزوجة  سمعية  لذة  االستعاري  لالسلوب  جعال  البنائية  التوزيع  وهندسة 
أكثر  النص  جتعل  التي  املتعددة   والرؤ رات  التصوّ من  بإطار  العبارة  رت  أطّ برصية 

مرونة وطراوة من حيث االحتامالت املعنوية. 
املكنية  االستعارة  من  تطردين“(2)  فال  أقف  ”وببابك  السالم):  (عليه  قوله  ان  كام 
هنا  املجازي  فاملعنى   . أيضاً به  املشبه  حذف  عىل  بُنيت  هنا  املشاهبة  عالقة  ألن  أيضاً؛ 
جاء عن طريق تشبيه من ال شبيه له (سبحانه) – قطعاً تشبيهاً جمازياً - بالرجل الكريم 
له  (بيت)  أو  سكن  وكل  سكن  له  رجل  وكل  إليه  القاصدين  حوائج  بقضاء  املشهور 
باب فاستعار اإلمام (عليه السالم) هذه الباب إىل مملكته (سبحانه) بعد حذف املشبه 
اللفظة  (بابك)؛ ألن هذه  لفظة  الناجتة عن وجود  الدالالت  تعدد  به. ومن هنا أمكن 
أصبحت تدل عىل العطاء والسامحة واجلود والقرينة عىل امكانية القول بصحة هكذا 
دالالت  يقصد  السالم)  (عليه  كان  فلو  تطردين.  فال  السالم):  (عليه  قوله  دالالت 
أو  املغفرة  لطلب  يكون  قد  (سبحانه)  ببابه  فالوقوف  يُطرد.  أالّ  طلب  ملا  هلذه  مغايرة 
لقضاء حاجة عصية عىل االنسان أو لطلب التوفيق لفعل اخلري واالستزادة منه أو(...). 
فقصد الوقوف خيتلف باختالف قصد الواقف لذا فيه امكانية التعدد وكثرة االحتامل. 

وهذا التعدد جيعل الرتكيب أكثر تأللؤاً ويعطيه ملعاناً متجدداً بتجدد املعنى. 
١. مفاتيح اجلنان (دعاء الندبة): ٧٠٩. 

٢. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.
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وقد ورد يف النص قول آخر شبيه هبذا القول وهو: ”وال من بابك مطرودين“(1) إالّ 
ان اخلطاب هنا جاء بضمري اجلامعة مع احلفاظ عىل املعنى اجلوهري البؤري، واعادة هذا 
ز عليه املنشئ (عليه السالم). وهذا ما يشري إىل امكانية  املعنى تدل عىل أمهيته، لذا ركّ
تعدد الدالالت وضمري اجلامعة هنا ساند هذا املعنى؛ ألن تعدد الشخصيات يدل عىل 
ع، فاحتياجات االفراد حتامً ختتلف. ووقوف  للتنوّ التعدد مدعاة  الطلبات وهذا  تعدد 
اجلميع هبذه الباب يدل عىل سعتها وشموليتها لذا كل صاحب حاجة يقف هبا. وهذا 
املعنى ليس حقيقياً يف تلك الباب؛ ألهنا ليس هلا وجود حقيقي يف األصل. فهذه املعاين 
من (عطاء وكرم وغفران وجتاوز و...) تعود إىل من اسعريت هذه الباب لكرمه توصيفاً 
جمازياً. وهذا التجاوز للمواصفات اخلاصة باالشياء املعروفة عند العقالء قد تم بوساطة 
”لالستعامل االستعاري أمهية خاصة(...)  االسلوب املجازي االستعاري لذا قيل ان 
ملا حيويه من قدرة ابتكارية عىل جتاوز املواصفات املألوفة إىل خلق مواصفات جديدة، 
فتصبح  ماتت  أو  جمازيتها  فقدت  قد  تكون  ربام  جمازية  صور  توارث  إىل  اللجوء  دون 
“(2). وهذا ما نجده يف هذه العبارات ومنها ما جاء يف قوله (عليه  عديمة الفائدة اسلوبياً

السالم): ”أهلمتني معرفتك“(3). 
معرفته   مد لتوصيف  االبتالع(4)،  أصله  الذي  هم  اللَ السالم)  (عليه  ف  وظّ فهنا 
ر هذه املعرفة عند شخصه الطاهر. فهو ليس قاضامً هلا وحسب بل  به(سبحانه) وجتذّ
العلامء يف  إليه  ن (اهللا) سبحانه. وهذا ما ذهب  لدُ قلبه من  لقيت يف  أُ ملتهامً.  فهي كام 
قالوا:  إذ  ا))(5*)  اهَ وَ قْ تَ وَ ا  هَ ورَ جُ فُ ا  هَ َمَ هلْ أَ ((فَ تعاىل:  (اهللا)  قول  يف  لإلهلام  تفسريهم 
”اإلهلام: إلقاء اليشء يف الروع، وخيتص ذلك بام كان من جهة (اهللا) تعاىل وجهة املأل 
األعىل (...) وأصله من التهام اليشء وهو ابتالعه“(6). فهنا االستعارة جاءت يف املفردة 
(اهلمتني) وهذا املجاز التشبيهي االستعاري قد يكون تقديره احلقيقي: اهلمتني معرفتك 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٦.
٢. البالغة واالسلوبية: ٢٠٧. 

٣. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥.
٤. ينظر: لسان العرب (هلم): ١٢/ ٥٥٤. 

٥*. سورة الشمس / اآلية ٨. 
٦. مفردات ألفاظ القرآن (هلم): ٧٤٨. 
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ب هبا وهذا التمثيل يُعربِّ عن قوة  رشّ كالتهام الفصيل احلليب. فكأنه (عليه السالم) مُ
املعنى ودقة اختيار األلفاظ املناسبة له، فأُختري ما وضع أصالً ملا هو مادي لتوصيف ما 
ن  ن إذ ان ابتالع اليشء يُعربِّ عن احليازة عليه والتمكُّ هو معنوي وهذا سببه الثقة والتمكّ
ثّل  متُ التي  الصورة  لتوليد  املفردة  القصدي هلذه  االختيار  هذا  يكون سبب  قد  أو  منه. 
التهام املعرفة بالتهام األشياء التي ينتج عن التهامها هضمها وتوزيع فوائدها عىل اجلسم. 
عت عىل العقل والقلب وعىل كل اجلوارح؛ إذ ان املعرفة  فكذلك املعرفة، فهي أيضاً توزّ
احلقة (هللا) سبحانه تعمي البرص عن النظرة التي ال تريض (اهللا) ومتنع اليد عامّ ال يريض 
(اهللا) سبحانه أيضاً، وكذلك االذن يف سمعها والرجل يف سعيها و(...) وحتى التفكري 
مت بعد التهامها وتوزعت عىل كل دقائق البدن فغذهتا كام  ضِ بغري املرشوع. فاملعرفة هُ
ألن  الالحمسوس؛  عن  لتُعربِّ  جاءت  املحسوسة  الصورة  وهذه  البدن.  احلليب  يُغذي 
السالم)  (عليه  اإلمام  ثقة  وبنيّ  عربّ  الصورة  هذه  واعتامد  بتَلع.  تُ أن  يُمكن  ال  املعرفة 
فه (اهللا) هبا. ونتحسس من وراء هذه الصورة عمالً هو  بمعرفته به (سبحانه) التي عرّ
بب أيضاً يف بلورهتا فهو (عليه السالم) عمل وفق هذه املعرفة. فأصبحت املعرفة  سِّ مُ
التهمها.  انه  قال  تأثريها عىل شخصه الرشيف  السالم) ولشدة  التي تسريه (عليه  هي 
يقو هبا اجلسم عىل  ما  املفيدة (األكل والرشب) وهي  وعادة يكون(اللهم) لألشياء 
الفرد عىل احلركة واالستمرار، وكذلك املعرفة  احلركة أي عىل وجودها تتوقف قدرة 
ر أمهيتها يف حياة اإلمام (عليه السالم) وأفعاله كأمهية ما يلتهم الفصيل  فيمكن أن نتصوّ

 . من حليب مثالً
أما عن سبب اختيار لفظة (اللهم) دون (االبتالع)، فقد يكون ألن البلع يكون بعد 
املضغ إن كان ما يف الفم (طعاماً). كام إن االبتالع يدل عىل التدرج يف األكل والرشب. 
كان  ولو  حتى  أي  نسبياً-  كان  وإن   – اآلكل  جوف  امتالء  إىل  إشارة  فيه  التأين  وهذا 
ي، وهذه  تروّ ج وال  تدرّ معه مضغ وال  يكون  فال  االلتهام  أما  فقط.  الشبع  فيه سيامء 
الصورة تنقل معها شدة اجلوع والظمأ عند اآلكل لذا فهو يلتهم وال يلتقم. فاجلائع هو 
خري مستأهل لألكل ملا يملك من قابلية عىل األكل برشاهة. وكذا اإلمام (عليه السالم) 
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فهو خري مستقبل للمعرفة لذا أهلمه (اهللا) عز وجل إياها؛ ملعرفته (سبحانه) به (عليه 
الفراغ  السالم) وباحتياجه هلا وعمله هبا وتوظيفه هلا فاستودعها فيه ليمأل (سبحانه) 
الذي يشعر به (عليه السالم) بدوهنا. وهذا الفراغ يشبه إىل حدٍ ما فراغ جوف اجلائع 
التشبيه االستعاري يعكس لنا مد احتياج االمام (عليه السالم) هلذه  العطش. فهذا 

املعرفة وقابليته يف استيعاهبا فصار أرضية مناسبة الستقباهلا. 
املعرفة  وقوله (عليه السالم) (اهلمتني) ومل يقل (التهمت) يدل عىل ان متلّك هذه 
حمصور بيد(اهللا) جلّ وعال فيستودعها يف قلب من يشاء من عباده املخلصني ولذا قال 
(عليه السالم) (اهلمتني) ومل يقل (اهلمتنا)؛ خلصوصيتها. فهي مل ولن تكن متاحة جلميع 
م  العباد. فاختيار لفظة(اهلمتني) يدل عىل شدة احتياج امللتهم (عليه السالم) وعلم امللهِ
مت هذا املعنى وهي التي بيّنت أمهيته  (سبحانه) هبذا االحتياج والصورة االستعارية قدّ

عند قائله (عليه السالم). 
كام ان قوله (عليه السالم): ”عميت عني ال تراك“(1) من املجاز االستعاري املكني؛ 
 يُر املعروفة؛ ألنه (جلّ وعال) ال  بـ(العني) احلاسة  ألنه (عليه السالم) مل يقصد هنا 
فهذه العني أراد هبا (البصرية) أو (االستدالل العقيل) أو (احلق)؛ ألنه (سبحانه) موجود 
فهو حق وله حق واملستدل عىل وجوده موجود فهو حق وله حق وهذا استدالل عقيل. 
هلا؛  قّ  حَ فال  تراك  ال  لعني  وجود  ال  أي  تراك  ال  عني  عميت  السالم)  (عليه  قال  لذا 
ألهنا بحكم املعدم. فمفردة العني الدالة عىل البصرية جاء هبا هنا (عليه السالم) تشبيهاً 
بـ(العني) احلاسة التي هي أهم احلواس يف الكشف عن حقائق االشياء والوقوف عليها. 
ولكنه (عليه السالم) حذف املشبه به ألن التقدير احلقيقي: عميت بصرية ال تراك كام 
تعمى العيون عن رؤية األشياء، وأبقى عىل أكثر من الزمة له لتدل عليه فـ(عميت) تدل 
عىل وجود املشبه به و(تراك) تدل عىل وجوده أيضاً؛ ألن العمى يصيب العني حاسة 
. فاستعارة االمام (عليه السالم) هلذه الصورة  البرص. والرؤيا تتم بالعني احلاسة أيضاً
بنيّ ان البصرية ليست بأقل أمهية من البرص بل هي أهم منه لذا أبقى عىل الزمتني  جاء ليُ
١. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠ وعبارته ( ال تزال). أما ما ذكره املجليس والقمي       ( ال تراك) وهو ما اثبتناه، 

راجع: بحار األنوار: ٩٥/ ٢٢٦. ومفاتيح اجلنان: ٤٢٦.
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البصرية  ففاقد  املشبّه  أمهية  وتنبيها عىل  بينهام  املشاهبة  لشدة  تبياناً  املحذوف  لوازم  من 
يتخبّط كفاقد البرص وأشد. 

 اهلو ”ان  السالم):  (عليه  قوله  ما جاء يف  أيضاً  الواردة  االستعارية  الصور  ومن 
بوثائق الشهوة أرسين“(1). فهنا املعاين جمازية غري حقيقية؛ إذ جعل (عليه السالم) للشهوة 
وثائق وهذا بعيد عن املعنى احلقيقي للوثائق والشهوة؛ ألن الشهوة يشء وجداين. إالّ 
انه (عليه السالم) جعل هلا وثائقاً تشبيهاً هلا بالعدو فوثائق الشهوة كوثائق العدو. وهذا 
يف  وتسلطها  وسلطتها  اإلنسان  عىل  الرغبات  هذه  تأثري   مد بنيّ  االستعاري  التشبيه 
املشبه  املواطن عمل عىل تركيز االنتباه عىل  به يف هذه  املشبه  التحكم بحياته. وحذف 

ووجه الشبه للوصول إىل أقىص درجات املبالغة التأكيدية لتبيان أثر هذا املشبه.
 اهلو ان  بقوله:  السالم)  (عليه  اإلمام  ان  إذ  آخر  جمازياً  معنى  العبارة  يف  ان  كام 
بوثائق الشهوة أرسين. جعل من نفسه أسرياً للهو. وهذا االرس غري االرس احلقيقي؛ 
استعار  لكنه   اهلو مع  حيصل  ال  العدو.  مع  احلروب  يف  حيصل  االرس  ان  نعلم  ألننا 
(عليه السالم) هذه الصورة لتشبيه اهلو بالعدو وهذا جماز يف غاية اجلامل والدقة. ألن 
الَ  اهلو ذمه (اهللا) سبحانه يف كتابه العزيز ويف أكثر من موطن ومنها قوله تعاىل: ((وَ
ِ... )) (2*)؛ ذلك ألن اهلو هيوي بمن اتبعه إىل كل  بِيلِ اهللاَّ ن سَ لَّكَ عَ يُضِ  فَ َوَ بِعِ اهلْ تَّ تَ
داهية يف الدنيا وإىل اهلاوية يف اآلخرة(3). فحقيق عىل اإلمام ان يشبهه بالعدو؛ ألنه هيلك 
صاحبه عاجالً و آجالً سواء أكان هو من يضل صاحبه بشكل مبارش أم غري مبارش؛ 
ألن قوله (عليه السالم): ان اهلو بوثائق الشهوة أرسين يمكن ان يكون اهلو قد أرس 

اإلمام (عليه السالم) عىل وفق احتاملني:
 انه (عليه السالم) أراد أن جيعل اهلو هو من يأرسه بشكل مبارش (أي هو من ينفذ •

العدو الذي يأرس اإلمام (عليه السالم) دون وسيط  العملية). فيكون اهلو هو  هذه 
ويكون املعنى ان اهلو بوثائق الشهوة أو مغرياهتا أرسين والتقدير: أرسين اهلو كأرس 

١. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.
٢*. سورة ص/ من اآلية ٢٦. 

 .٨٤٩ :(هو) ٣. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن
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العدو. فاهلو هو من قام بالفعل. 
 أو انه أراد (عليه السالم) أن جيعل من وثائق الشهوة أداة بيد (اهلو) وهنا يكون •

(عليه السالم) قد شبه (اهلو) بالعدو وشخصه الطاهر باألسري ووثائق الشهوة باجلند 
التابعة للعدو وهي التي تقوم بتطويقه وأرسه لتضعه بني يدي العدو (اهلو) والتقدير 
 بوثائق الشهوة أرسين كأرس جند العدو يل. واملعنى ان اهلو وفق هذا يكون: ان اهلو
ن  ارسين بوساطة وثائق الشهوة. وهذه االحتامالت التي خترج إليها النصوص ما يُمكِّ
النظر فيها هو االستعامل املجازي وإالّ ملا أمكن اخلروج إىل أي داللة سو احلقيقية. 
النصوص  كانت  فمهام  للبيان“(1).  فرع  إىل  أصل  عن  نقل  قد  ”املستعار  فاللفظ  إذن 
التعدد يف الوجوه كثرية إالّ ان  املشحونة بالصور االستعارية شعريتها عالية واحتاملية 
قرن به. أما الداللة  معانيها األصلية تبقى تنامز بأحاديتها؛ ألن لكل لفظ داللة حقيقية تُ
أو  فكرة  عن  ليُعربِّ  املنتج  إليها  يعمد  آلخر  سياق  من  ختتلف  سياقية  فتكون  اجلديدة 
اإلمام  قول  يف  جاء  ما   ، أيضاً داللتها  ت  تغريّ التي  األلفاظ  هذه  ومن  ذهنه.  يف  معنى 
لت لفظة (حيجبني) استعامالً  ”ما الذي حيجبني عنك“(2) وهنا استُعمِ (عليه السالم): 
جمازياً استعارياً وعالقة املشاهبة يف هذا االستعامل جاءت من توظيف معنى احلاجب 
ر بمخيلته ان  الذي يمنع الناس عن رؤية من يريدون. وبذا يكون (عليه السالم) تصوّ
امللك القدوس (جلّ وعال) يوجد حجاب بينه وبني الناس يمنع الناس من الوصول 
بون أنفسهم  إليه. مستشفاً هذا املعنى من احلاجب الذي يقف يف أبواب قصور من يُنصِّ
. إالّ انه (عليه السالم) قد حذف املشبه به وأبقى عىل الزمة من لوازمه  ملوكاً وحكاماً
لتدل عليه وهي (حيجبني) مع ان هذا احلجاب هو غري احلاجب احلقيقي إالّ ان الوظيفة 
تتشابه فبكلتا احلالتني وظيفته املنع. وطاملا احلاجب هنا هو غري احلاجب احلقيقي(أي انه 
ليس برجل) فمن املمكن أن يُعربِّ عن أكثر من دال. فقد يكون (عليه السالم) أراد هبذا 
احلجاب اإلشارة إىل الذنوب الكبرية التي يرتكبها الفرد منا فتبعده عن (اهللا) سبحانه؛ 

١. ثالث رسائل يف اعجاز القرآن: ٨٦. 
٢. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني األعلمي): ٦٦٠. 
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...))(1*) ومن  ابِنيَ التَّوَّ ِبُّ  َ حيُ ((إِنَّ اهللاّ ألنه (سبحانه) حيب التوابني بدليل قوله املبارك: 
حبه (سبحانه) للتوابني نستدل عىل انه ال حيب املذنبني املرصين ومن ال حيبهم قطعاً ال 
د صاحبها عن (اهللا) تبارك وتعاىل وحتجبه عنه. أو انه (عليه  بعِ يقرهبم. اذن فالذنوب تُ
السالم) أراد هبذا احلجاب اإلشارة إىل االنشغال بأمور ليست بمعايص ولكنها ختلو من 
ب هبا إليه (تعاىل). ويمكن أن يكون (عليه السالم) قصد  ذكر (اهللا) سبحانه ونية التقرّ
اليشء  الوقوف عىل جوهر  فعدم  (للمحجوب) سبحانه  احلقة  املعرفة  باحلجاب عدم 
ومعرفة حقيقته مدعاة لالبتعاد عنه، وهذا ما حيدث مع عامة الناس. إذ ان عدم معرفة 
لطف (اهللا) سبحانه ورمحته وحتننه وحبه خللقه سبب ابتعاد الكثري عنه (تبارك وتعاىل). 
أو قد يكون اإلمام املعصوم (عليه السالم) يقصد شيئاً آخر، فنحن نتكهن بحسب 
علمنا ومعرفتنا وهو (عليه السالم) قال بحسب علمه ومعرفته وشتان بني االثنني. كام 
يمكن أن يكون (عليه السالم) أراد عدة معانٍ جمتمعة – التي ذكرناها وغريها- والقرينة 
(اهللا) سبحانه شيئاً  ما حيجبه عن  كان  فلو  (ما)  االستفهام  أداة  الدالة عىل هذا وجود 
الذي؟ فسؤال اإلمام (عليه السالم) يدل عىل  معيناً ملا سأل (عليه السالم) بقوله: ما 
انه يدور يف ذهنه أكثر من احتامل او اكثر من أمر أي أراد القول: أي من هذه األمور 
انه (عليه  يا رب؟ فيمكن  املعرفة- (...)) حيجبني عنك  (الذنوب- االنشغال- عدم 
السالم) أرادها جمتمعة أو أراد باستحضارها مجيعاً اختيار أحدها. واهللا من وراء قصده.

أما املعاين املتعددة هذه املتحققة بوساطة املجاز فهي التي جتعله ”يف كثري من الكالم 
أبلغ من احلقيقة، وأحسن موقعاً يف القلوب واالسامع“(2). وحقيقة األمر ان املعنى لو 
الكثرة.  وهبذه  املجاز  إىل  النصوص  نتجو  مُ جلأ  ملا  احلقيقي  االستعامل  يف  ليتحقق  كان 
منابه احلقيقة،  تنوب  بيان ال  استعارة حسنه فهي توجب  ”ان كل  قال بعضهم:  وهلذا 
دّ  ز االستعارة“(3). وعليه فالبُ ُ وذلك انه لو كان تقوم مقامه احلقيقة كانت أوىل به ومل جتَ
الفائدة  تكون  فقد  احلقيقة،  تستطيعها  ال  االستعاري  باالستعامل  تتحقق  فائدة  من 

١*. سورة البقرة/ من اآلية ٢٢٢. 
٢. العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: ١/ ٢٦٦. 

٣. ثالث رسائل يف اعجاز القرآن: ٨٦. 
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سبيل  عىل  املعاين  هذه  ومن  باملجاز  إالّ  إليها  نصل  ال  معان  توجد  إذ  املعنى.  بتحقيق 
التمثيل ما جاء يف النص احلسيني الرشيف يف قوله (عليه السالم): ”يا من (....) رآين 
عىل املعايص“(1) حيث هنا نجد اإلمام احلسني (عليه السالم) قد استعمل لفظة (رآين) 
وهذه اللفظة بمجرد سامعها خيطر يف ذهن السامع حاسة البرص (العني). فالرؤية تتحقق 
بوجودها. ولكن عندما نقول إن (اهللا) سبحانه وتعاىل ير. فهل معنى هذا انه (جل 
وعال) يمتلك العني حاسة البرص املعروفة؟ قطعاً ال. لكن حقيقة ويقيناً (اهللا) سبحانه 
ير. فالسؤال األدق: هل (سبحانه) رؤيته كرؤيتنا؟ واجلواب ال؛ ألنه (سبحانه) ليس 
بجسم وال يمكن االحاطة به وال يمكن توصيفه وال الوقوف عىل حقيقته فالقول إن اهللا 
سميع بصري يعني علمه باملسموعات واملبرصات. إذن فاليشء الذي يف أذهاننا من انه 
(سبحانه) يعلم بنا وال خيفى عليه يشء نحن ال نعلم كيفية حتققه وال نعلم حقيقته أصالً 
لذا يستحيل التعبري عنه بلفظ مناسب له؛ ألن إن مل تتضح ماهية املدلول فوفق ماذا نضع 
الدال؟ ولكن لتقريب هكذا معاين تقدح يف األذهان نعمد إىل استعارة ألفاظ تنطبق عىل 
ما هو ملموس لتقريب وتوضيح ما هو عقيل. فاألفكار واملعاين أو األشياء الذهنية التي 
ال ندرك كنهها وال نمتلك العلم بكيفيتها نستعري هلا ألفاظاً لتقريبها ال لنصفها الوصف 
الدقيق املامثل حلقيقتها. فاالستعامل االستعاري حيقق وظيفة التعبري عن املعاين الذهنية 
دون عناء كام انه يساعد متلقيه عىل الفهم واالستيعاب. فهنا لوال االستعامل االستعاري 
للفظة (رآين) الستحال التعبري عن املعنى. كام ان هذه االستعامالت االستعارية تعطي 
الً  النصوص قوة وصالبة تساعد عىل جعل النص أكثر متاسكاً حتى تكون صوره مكمّ
بعضها بعضه اآلخر بشكل متسلسل ومثله ما جاء يف قول اإلمام (عليه السالم): ”إهلي 
توظيفاً  نلحظ  فهنا  عليها عدلُك“(2)  اعتامدي  بنيتها وحالةٍ شيدهتا هدم  كم من طاعة 
م. ألنه  دِ هُ ثم  بني وزخرف  والتشييد واهلدم وكأن احلديث عن مسكن  البناء  أللفاظ 
ويشيّده.  اإلنسان  يبنيه  بام  عليها  نفسه  جيعل  التي  واحلالة  الطاعة  شبه  السالم)  (عليه 
والتقدير: كم طاعة بنيتها كبناء البيوت. وكذا احلال يف تقدير احلالة. إالّ ان هذا البناء 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨١. 
٢. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.
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باليشء  (العدل)  تشبيه  وهي   أخر استعارة  وهنا  هيدمه  ما  لوجود  ليستمر  يكن  مل 
الذي هيدم البناء. فقد يكون مراده (عليه السالم) من هذا االستعامل توصيف الطاعة 
سب له كام يصف (العدل  بأنه فعل شيئاً حيُ التي يشعر هبا  واألطوار املختلفة لإلنسان 
اإلهلي) الذي هيدم االعتامد عىل هذه الطاعات واحلاالت ال جترؤاً منه (عليه السالم) 
عىل عدله (سبحانه) بل اعرتف بالتقصري واالهيام الذي يقع به العبد. فأحياناً العبد يعمل 
عمالً صاحلاً (وهنا ما أطلق عليه اإلمام (عليه السالم) بالبناء) وحيسب ان هذا له ولكنه 
. أو انه عمل عمالً حيسبه طاعة  ال يعلم انه ذهب ادراج الرياح؛ ألنه كان مرائياً فيه مثالً
وفيه ظلم وحيف عىل اآلخرين. أو أي عمل حيسبه العبد صاحلاً وسيُكافأ عليه وهو عند 
(اهللا) ال يرض ذلك العبد وال ينفعه ليس بظلم منه (سبحانه) بل بعدل وانصاف واعطاء 
كل ذي حق حقه؛ ألن أعامل فيها غبن أو أذ أو رياء ال يقبلها (سبحانه) وان قبوهلا 
ال يتوافق مع عدله (تعاىل) فالعدل اإلهلي يقتيض عدم الظلم وال يُساوي عمل املرائي 
بعمل املخلص املريد لوجهه (سبحانه). فكل أمر خمالف ألمره (تعاىل) يُعد ناسفاً ألجر 
الطاعة وهكذا أمور فهي من فعل اإلنسان ذاته فهو املقرص وما العدل اإلهلي إالّ كاشف 
بفضيلتها  الطاعة وأذهب  قد هدم  يكون  العبادات ويكشفه وهبذا  ملا خيتبئ وراء هذه 
دها ممّا يرتتب عليها من أجر. واهلدم جاء تابعاً للبناء فجاء الرتتيب متسلسالً فبدأ  وجرّ
(عليه السالم) بــ(بنيتها) وهذه اللفظة وإن أُطلقت مع البيوت الكبرية إالّ اهنا يف الغالب 
. أما قوله (عليه السالم) (شيدهتا)  تأيت مع البنايات الصغرية، فيقول أحدنا: بنيت بيتاً
فهذه اللفظة نجدها يف األغلب مع البنايات الضخمة وقد وردت يف القرآن يف مثل هذا 
وجٍ  رُ مْ يفِ بُ نتُ لَوْ كُ تُ وَ َوْ مُ املْ ككُّ رِ دْ واْ يُ ونُ نَامَ تَكُ يْ املعنى ومنه ما جاء يف قوله (سبحانه): ((أَ
انتقل  ثم   .(**2)  (( يدٍ شِ مَّ  ٍ قَرصْ وَ ةٍ  لَ طَّ عَ مُّ بِئْرٍ  (تعاىل):((وَ قوله  أيضاً  (1*) ومنه   (( ةٍ  يَّدَ شَ مُّ
(عليه السالم) إىل (هدم). وهذا الرتتيب هو الرتتيب احلقيقي؛ ألن البناء طبيعته سابق 
ج يف استعامل األلفاظ جيعل  للهدم. فإن مل يكن البناء موجوداً فامذا هندم؟. وهذا التدرّ
ج معها بانياً يف خميلته صورة هلذه املعاين التي هدمها أخرياً العدل فينسفها  القارئ يتدرّ

١*. سورة النساء/ من اآلية ٧٨.    
٢**. سورة احلج/ من اآلية ٤٥. 
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نفعاً  وتُنسف معها هذه الصور من خميلته لعدم جدوهتا؛ ألن هكذا طاعات ال جتدي 
ويستشف القارئ الكيس أو السامع من هذا أمراً بالنهي عن هكذا طاعة. فيكون املنشئ 
هنا متحكامً بذهن القارئ ليس جالبا له فقط. كام ان استعامالً كهذا االستعامل جيعل ممن 
تمم  يُ معنوياً  ارتباطاً  عباراهتم  تفاعالً مع نصوصهم الرتباط  أكثر  النصوص  يُنشؤون 

 . بعضه بعضاً
ال  التعبري  يف  جديدة  احيائية  عن  ”يكشف  االستعاري  املجازي  االستعامل  وإن  هذا 
حيس هبا السامع يف االستعامل احلقيقي وهي من أبرز صور البيان العريب وأروع مشاهد 
د  ثف معه الداللة وتؤكَّ التصوير الفني“(1). فاالستعارة هلا دور يف تصوير املعنى تصوير تتكّ
بمؤكدات غري لفظية تصويرية تتخيلها األذهان حتى تتيقن بتحقق هذه املعاين وحدوثها. 

 -غري التشبيهية: 
فيد به معنى مصطلح عليه غري ما اصطلح عليه يف أصل  من مفاهيم املجاز انه "ما أُ
تلك املواضعة التي وقع التخاطب هبا لعالقة بينه وبني املعنى األول وهبذا القيد األخري 
 .(2)" يتم حتديد املجاز؛ ألنه لوال تلك العالقة ملا كان جمازاً من األول بل وضعاً جديداً
؛ ألن  التشبيه أي (عىل املالبسة) أصبح املجاز مرسالً بُنيت هذه العالقة عىل غري  وان 
املرسل ”ما كانت العالقة فيه بني ما استعمل فيه وما وضع له مالبسه غري التشبيه“(3). 
الرضب طليق؛  فهذا  وتقيده(4).  بقيود حتدده  ارتباطه  لعدم  املجاز مرسالً  مي هذا  وسُ
إذ ليس  التقييد بعالقة واحدة أو ألنه أرسل عن دعو االحتاد(...)  ”أطلق عن  ألنه 
العالقة فيه بني املعنيني املشاهبة حتى يدعى احتادمها“(5). فلو كانت العالقة بني املعنى 
بني  شبه  وجه  بتوفري  مقيداً  املجاز  لصار  املشاهبة  عىل  مبنية  املجازي  واملعنى  احلقيقي 
هذا  ويأيت   . مرسالً صاحبه  وتركه  الغارب  عىل  احلبل  فيه  لقي  وأُ أُطلق  ولكنه  املعنيني 

١. أصول البيان العريب: ٩٣. 
٢. الفلك الدائر عىل املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ٧٨. 

٣. االيضاح يف علوم البالغة: ٢٥٤. 
٤. ينظر: أصول البيان العريب: ٥٠. 

٥. البيان يف ضوء أساليب القرآن: ١٥٢. 
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ة تكمن  النوع من املجاز مفرداً ومركباً. وال بد هلذا التوظيف اللغوي – املعنوي من علّ
وراء جميئه تتحقق عليها فائدة أو وظيفة بيّنها الدكتور فضل بقوله: ”انه يكمل الوظيفة 
االشارية العادية للغة يف نفس الوقت الذي يربز فيه اجلوهر الشكيل للرسالة(...) أي ان 
املجاز املرسل يُعربِّ عن طريقة رؤية االشياء واالحساس هبا“(1). فهذا الصنف املجازي 
ينقل املعنى املراد إيصاله نقالً أميناً مع تسليط الضوء عىل بؤرة النص حرصاً منه عىل 

الفكرة من التاليش والتفتت. 
واستعامل األلفاظ هنا يف غري معناها األصيل البدّ من عالقة تربطه باملعنى األصيل 

ومنها السببية واملسببية واجلزئية والكلية واحلالية واملحلية و(...)(2).
احلسيني  النص  هلا حضور يف  األلفاظ  لدالالت  احلقيقية  االستعامالت غري  وهذه 
(احلق)  خماطبة  يف  السالم)  (عليه  اإلمام  رغبة  حضورها  دواعي  من  ولعلّ  الرشيف. 
تنم عن أخالق مهذبة. فضالً عامّ يف اخلطاب  بأساليب مؤدبة وعبارات مشذبة  تعاىل 
الفني من إرضاء للذوق العريب وهذا ما ارتضاه (عليه السالم) يف خطابه له (سبحانه)، 
. ومن  كام ان وراء كل نتيجة سبب فكل توظيف غري حقيقي له سبب كام تبنيّ وسيتبنيّ
هذه االستعامالت غري احلقيقية ما ورد يف قوله (عليه السالم): ”يا ذا اجلالل واالكرام 
والفضل واالنعام وااليادي اجلسام“(3). فلفظة (األيادي) الواردة يف العبارة هلا معنيان 
ضمن  اللفظة  جميء  ألن  السياق؛  من  يُفهم  الذي  املجازي  واآلخر  احلقيقي  أحدمها 
لفهم  غريها-  إىل  ة  منضمّ غري  بمفردها  كانت  اهنا  لو  أي   – واحد  سياق  يف  أخواهتا 
اليد ذلك العضو من اجلسم الذي يمثل أحد األطراف.  منها املعنى األول فقط؛ ألن 
ولوال السياق ملا فهم سو هذا املعنى. إذن فالسياق هنا فرض معنى آخر هلذه اللفظة؛ 
األيادي عبارة غري صحيحة بحسب ظاهرها؛ ألنه  ذا  بيا  ألن خماطبة (احلق) سبحانه 
(سبحانه) ”مل يُطلع العقول عىل حتديد صفته ومل حيجبها عن واجب معرفته (...) تعاىل 

 .(4)“ اهللا عامّ يقول املشبِّهون به واجلاحدون له علواً كبرياً
١. علم األسلوب مبادئه واجراءاته: ٢٥٠. 

٢. ينظر: البالغة الواضحة: ١١٠. 
٣. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٦.

٤. هنج البالغة: ١/ ٩٤. 
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فاملعنى املقصود من (األيادي) النعمة والعطاء وهذا املعنى مأخوذ من قول (اهللا) 
تَانِ  وطَ بْسُ اهُ مَ واْ بَلْ يَدَ الُ واْ بِامَ قَ نُ عِ لُ هيِمْ وَ يْدِ لَّتْ أَ ةٌ غُ ولَ لُ غْ ِ مَ ودُ يَدُ اهللاّ يَهُ الَتِ الْ قَ سبحانه: ((وَ
 .(*1) ا...))  رً فْ كُ وَ انًا  يَ غْ بِّكَ طُ رَّ مِن  يْكَ  إِلَ لَ  نزِ أُ ا  مَّ م  نْهُ مِّ ا  ثِريً كَ نَّ  يدَ يَزِ لَ وَ اء  يَشَ يْفَ  كَ نفِقُ  يُ
وهذا  العطاء  يف  سبب  فاليد  باليد(2).  تُعطى  ألهنا  يداً  النعمة  تُسمي  كانت  فالعرب 
ره تصويراً تدركه احلواس  د املعنى وصوّ االستعامل املجازي املرسل الكنائي السببي جسّ
فجعل هناك أيادي عظيمة تُعطي عطايا عظيمة، يف حني كان باإلمكان القول يا واهب 
النعم العظيمة لكنه (عليه السالم) قصد نقل املعنى إىل عامل احلواس ملا يف هذا النقل من 
توضيح ملا ال تقع عليه احلاسة؛ ألن احلارض واملشاهد أوضح من الغائب(3) لذا حاول 
(عليه السالم) إحضار املعنى وجتسيده جمازياً حرصاً منه عىل الدقة يف النقل والتوصيل. 
وهذا ما أعطى العبارة وفرةً داللية حتى ان هذه األيادي اجلسام أصبح معناها واضحاً 
يف شموليته لكل النعم واملواهب؛ مع التأكيد عىل وفرهتا وديمومتها. وهذا التصوير كام 
دّ من تأثريه يف املنشئ (عليه السالم) لذا وقع اختياره عليه.  انه يؤثر يف القارئ فإنه البُ
النص استعامل آخر مقارب هلذه الصورة وذلك يف قوله (عليه السالم):  وقد ورد يف 
اللفظ.  يُقصد منها ظاهر  العبودية بني يديك“(4). فبني يديك هنا ال  ”واقمني بصدق 
ملن  نقوله  عندما  حتى  جمازياً  تعبرياً  لوجدناه  أدق  زاوية  من  له  نظرنا  لو  التعبري  فهذا 
يمتلك اليدين من البرش؛ فعندما نقول لشخص (أليس هذا البستان بني يديك؟) فال 
نقصد ان البستان الذي تقاس مساحته بالدونم هو بني يدي الرجل انام نقصد وارد هذا 
البستان بني يدي الرجل. وبذا أصبح البستان من ناحية إمكانية الترصف به هو بني يديه 
وذلك الرجل هو مالكه والبستان بني يديه. فهذا الرتكيب عربّ عن التملّك والقدرة يف 
ف  ف وعودة اليشء إىل صاحبه. فهو تعبري جمازي عندما نقوله لشخص ما. ووظّ الترصّ
اإلمام (عليه السالم) هذا املعنى يف تقديم خطابه له (سبحانه) وقطعاً هو (جلّ وعال عام 
يقول املشبِّهون) ال يمتلك اليدين. فأصبح التعبري جمازاً يف جمازٍ لتبيان قدرته (سبحانه) 

١*. سورة املائدة/ من اآلية ٦٤. 
٢. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٢/ ٢٢٤. 

٣. العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: ١/ ٢٨٧.
٤. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.
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وإحاطته بمملكته وعلمه بأحوال كل من فيها لذا قال (عليه السالم): اقمني بصدق 
العبودية. فسأل العبودية احلقة الصادقة لشعوره بعظمة (احلق) سبحانه إلحاطته بنا علامً 
ف بنا وبأحوالنا، والوقوف  ووقوفنا بني يديه بمشيئته وإرادته وقدرته ومتكنه يف الترصّ
بني يديه أي يف ساحته عربّ عن سلطانه وملكه. وهذا التصوير وضع عىل الداللة الناجتة 
عن املجاز هالة من القدسية والعظمة تناسب العظمة احلقيقية التي مل يُكشف عنها لوال 
فت فلم تكن هبذه اجلاملية؛ ألن املجاز ينامز بإضفاء طاقة تعبريية  شِ املجاز وإن حدث وكُ

هائلة عن طريق االختزال واحلذف واإلجياز(1). 
النار“(2). وظاهر  من  رقبتي  ”اعتق  السالم):  (عليه  قوله  أيضاً  املرسل  املجاز  ومن 
املسألة هنا ان العتق خاص بالرقبة. ولكن املعنى املقصود غري هذا؛ ألنه غري معقول أن 
يُسأل (سبحانه) عتق الرقبة وترك باقي اجلسد يف النار! فاملقصود بالرقبة هنا (اإلنسان) 
فاعتق رقبتي أي: اعتقني. وهنا أطلق (عليه السالم) اجلزء وأراد به الكل فالعالقة بني 
ده ما ورد يف القرآن الكريم يف قوله  املعنيني احلقيقي واملجازي اجلزئية. وهذا املعنى يُعضّ
نَة))ٍ (3*). ومعناه عتق إنسان مؤمن  مِ ؤْ ةٍ مُّ بَ قَ يرُ رَ رِ تَحْ ا فَ ئً طَ نًا خَ مِ ؤْ تَلَ مُ ن قَ مَ (سبحانه): ((وَ
ن أن يكون سبب  رت املعنى تصويراً مقصوداً؛ ألنه من املمكِّ مملوك(4). وهذه العالقة صوّ
. إذ ان العرب كانوا يعاقبون املذنب واملعتدي برضب  اختيار هذه (اللفظة) ما كان شائعاً
رقبته وقطعها وحتديد هذه املنطقة قد يكون ألن الرضب عليها يضمن موت املرضوب 
وبرضبة واحدة وبلمحة برص فمن أراد أن يفتديه يدفع الدية مقابل أالّ تُقطع رقبته أي 
أالّ يقتلوه وشاع هذا االستعامل. فقد يكون اإلمام (عليه السالم) خص الرقبة بالذكر؛ 
ف اإلمام (عليه السالم) معنى املوت  ألن رضهبا يعني اهلالك وعتقها يعني احلياة. فوظّ
واحلياة توظيفاً جمازياً يف عبارته فجعل النار التي أراد بطلبه منه (تعاىل) العتق منها املوت، 
ليحرض هذا  كان  ما  املعنى  باجلنة. وهذا  العتق  بعد  كان مملوكاُ  التي حيياها من  واحلياة 
احلضور املميّز بالتكثيف املعنوي واالقتصاد والرتشيد اللفظي لوال املجاز؛ ألن املعنى 

١. ينظر: علم األسلوب مبادئه واجراءاته: ٢٥١. 
٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٧.

٣*. سورة النساء/ من اآلية ٩٢. 
٤. ينظر: التفسري املعني للواعظني واملتعظني: ٩٣.
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املجازي األخري جاء نتيجة احتاد املعنى احلقيقي لأللفاظ (عتق- رقبة) مع املعنى املجازي 
فعتق  بأكمله-  الشخص  عتق  يعني  الرقبة عندهم  عتق  – ألن  العرب  عند  الذي شاع 
الرقبة هو عتق صاحب هذه الرقبة من املوت أو الرق. فالتوظيف املجازي األخري(عتق 
اإلنسان من النار) جاء حامالً ألكثر من معنى وهذا أقو وأوكد يف الداللة. لذا قيل إن 
ث  املجاز املرسل ”يؤدي يف اللحظة األوىل إىل تلخيص خواص األشياء يف وجدان املتحدِّ
واختزاهلا إىل خاصية فريدة يتمركز عليها انتباهه وتتوقف هذه اللحظة عىل حرية ذهنه يف 

جتاوز كل الصعوبات للوصول إىل هدفه بطرق عديدة“(1). 
فاملجاز يف بعض احلاالت يكون وسيلة افصاح عن املعنى وتفسري أدق من احلقيقة 
فأحياناً نُفرسِّ احلقيقة باملجاز؛ ملا فيه من زيادة يف الفائدة إلمكانيته يف استيعاب املعنى 
فيُعربّ عنه جمازاً بإضافة قرائن  الذهن  يتولّد يف  الذي  املعنى اجلديد  احلقيقي إضافة إىل 
البنية  وعالقات لغوية جديدة بني املعاين احلقيقية واملجازية(2) فعالقة املالبسة يف هذه 

املجازية جعلتها تكون أكثر احيائية من احلقيقة. 

- االسنادية:
 ويتم يف هذه البنية املجازية إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو له لعالقة مع 
مي عقلياً ”الستناده  قرينة تعمل عىل منع ارادة املعنى الناتج عن االسناد احلقيقي(3). وسُ
إىل العقل دون الوضع“(4) أي ”لتجاوزه عن مكانه األصيل بحكم العقل“(5)؛ العتامده 
”لتعلقه باحلكم“(7). كام انه  اإلسناد. كام ان هذا النوع من اإلسناد يُسمى باحلكمي(6) 
عل  ”النفي ما مل جيُ يُسمى جمازاً يف اإلثبات لتعلقه باإلثبات وإن وقع يف النفي(8)؛ ألن 

١. علم االسلوب مبادئه واجراءاته: ٢٥٢. 
٢. ينظر: الصورة الفنية يف املثل القرآين: ١٥٣. 

٣. ينظر: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع: ٢٥٨. 
٤. االيضاح يف علوم البالغة: ١/ ٨٨. وينظر: التبيان يف البيان: ٢٠٩. 

٥. الكليات: ٨٠٥. 
٦. ينظر: دالئل اإلعجاز: ٢٢٨. 

٧. مفتاح العلوم: ٣٩٣. 
٨. م. ن والصحيفة. 
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.(1)“ بمعنى االثبات ال يكون جمازاً
ويُفصح عنها فهو  نبئ بحذاقة صاحبه  يُ البالغة(2)؛ ألنه  ه اجلرجاين من كنوز  وعدّ
يقوم عىل عالقة إسنادية بعيدة عن احلقيقة يسوغها الغرض الداليل لواجدها ووجود 
القرينة يُضفي املقبولية عليها. لذا قال عنه اجلرجاين: ”كل مجلة اخرجت احلكم املفاد 
بنيِّ بعد املعنى احلقيقي لأللفاظ  ل“(3). وهذا يُ هبا عن موضعه يف العقل لرضب من التأوّ
والرتاكيب عن املعنى الثانوي أو الطارئ الذي حيدد السياق االسنادي. وعدم التجاذب 
 .(4)“ ثَ فيه النّباهةُ دُ م عليه املعنى وحتَ خُ هذا بني احلقيقة وما انشطر عنها من شأنه ”أن يَفْ
وهذا النوع من املجاز جاء يف أكثر من موضع يف النص احلسيني الرشيف ومنه ورد 
 (5)“ نصيباً حبك  من  له  جتعل  مل  عبد  صفقة  ”خرست  السالم):  (عليه  اإلمام  قول  يف 
فنلحظ هنا أن اخلرسان أُسند إىل الصفقة. واحلقيقة ان الصفقة أعجز من أن خترس أو 
ذاهتا.  الصفقة  ال  عنها  املسؤول  أو  الصفقة  صاحب  يكون  الرابح  أو  فاخلارس  تربح. 
ولكنه (عليه السالم) أسند اخلرسان للصفقة، فقال: خرست صفقة عبد ومل يقل: خرس 
عبد صفقته. ولعله يكون سبب هذا رغبته (عليه السالم) اطالق املعنى واتساعه وعدم 
املعنى متقوقعاً يف حيزٍ  املعنى بصفقةٍ معينة وألصبح  فلو قال: خرس عبد حلدّ  تقييده. 
مغلق. لكن قوله: خرست صفقة عبد شملتْ مجيع الصفات جلميع العباد طاملا ال يوجد 
فيها نصيب من حبه (سبحانه). فهذا املجاز يف االسناد العقيل جاء باسناد الفعل ال إىل 
الصفقة.  الربح فسببها  أو  السبب؛ ألن اخلسارة إن حتققت هي  إىل  فاعله احلقيقي بل 
فهي جمرد سبب. فهنا أطلق السبب وأراد املسبٍّب. ولعل التأكيد عىل املعنى واملبالغة فيه 
والرغبة يف تصوير مد سعة سلبية االمور البعيدة عنه (سبحانه) هي سبب إجياد هذه 

العالقة االسنادية غري احلقيقية.  
منها  ”أقالني  السالم):  (عليه  قوله  يف  النص  يف  ورد  أيضاً  العالقة  هذه  ومثل 

١. الكليات: ٨٠٥. 
٢. ينظر: دالئل اإلعجاز: ٢٢٨. 

٣. أرسار البالغة: ٣٨٥. 
٤. دالئل اإلعجاز: ٢٢٧. 

٥. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠. ولكن عبارته (حرست) وما ذهبنا إليه هو ما أثبته الشيخ القمي يف مفاتيح 
اجلنان: ٤٢٦. واملجليس يف بحار األنوار: ٩٥/ ٢٢٦. 
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فضلك“(1) فنجد هنا مسنداً وهو الفعل (أقال) ومسنداً إليه وهو (فضلك). ويظهر لنا 
من ظاهر الكالم ان اإلقالة مسندة إىل الفضل واملتأمل يدرك ان الفضل ال يقيل. إذن 
فيوجد حمذوف يف اجلملة وعليه يكون التقدير (أقلتني يا رب بفضلك) فالفضل أصبح 
سبب اإلقالة واملقيل(سبحانه). فإسناد اإلقالة إىل سببها وليس إىل فاعلها إسناد جمازي. 
قد يكون اختيار املنشئ له رغبة يف إظهار سعة فضل (اهللا) سبحانه وتبيان مالزمة هذا 
الفضل له (سبحانه) حتى أسند الفعل إليه بتخيّل مقصود منه (عليه السالم) لالعرتاف 

بلطفه وفضله (سبحانه). 
يف  السالم)  (عليه  اإلمام  مراد  هو  السببي  اإلسناد  هذا  اجتاه  الذهن  جيرتحه  ومما 
استدامة هذا السبب وزيادة سعته بإشارة وطلب تلميحي بعيد عن اجلأر والترصيح، 
متظهرا عن طريق هذه العالقة التي عدل هبا عن إسناد الفعل إىل فاعله احلقيقي لسببه. 

وقد يكون هذا ألثره الكبري يف حتقيق الفعل واحداثه(2). 
ومن املجاز االسنادي أيضاً ما جاء يف قوله (عليه السالم): ”بك أستدل عليك فاهدين 
بنورك إليك“(3). وهنا جاءت لفظة (استدل) وهي من الداللة وهي ”ما يتوصل به إىل 
معرفة اليشء“(4) والفرد منا عندما يضل حيتاج إىل دال أو هاد يدله وهيديه. وهذا املعنى 
نقله اإلمام (عليه السالم) إىل توصيفه للحق (سبحانه): بك استدل عليك. فبالوقت 
توظيفاً  ف  وظَّ هنا  فاملعنى  دليله.  جعله  ضالته  سبحانه  (احلق)  اإلمام  به  جعل  الذي 
ر لنا صورة جمازية. ألن كيف يكون (اهللا) سبحانه داالً باملبارشة – بحسب  جمازياً ليصوّ
ظاهر اللفظ- وكيف يستدل عليه؟؟ فلو قلنا ان هذا االستعامل حقيقي الطلقنا عليه 
فجعلناه  عليه وشخصناه  واستدللنا  معينة  بجهة  لتحديده  املاديات  (سبحانه) صفات 
. إذ ورد عن أمري املؤمنني(عليه  ن نفاه نفياً مطلقاً . وكيف يقول هبذا املعنى ابن مَ دليالً
أفضل الصالة والسالم) قوله: ”وكامل االخالص له نفي الصفات عنه (...) ومن جهله 

١. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.
٢. ينظر: ملحات بالغية يف معاين القرآن لألخفش: ٧١. 

٣. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١. 
 .٣١٧ :( ٤. مفردات ألفاظ القرآن (دلّ
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ه“(1).وهذا ما ينايف األخذ بظاهر  ه فقد عدّ ه ومن حدّ فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حدّ
ح أصولية املعنى وحقيقته  القول ومدعاة إىل اجلزم بمجازيته. ولذا ال بدّ من تقدير يوضّ
ف املضاف واكتُفي  ذِ ولعل هذا التقدير يكون: بآياتك استدل يا رب عىل وجودك. وحُ
بوجود املضاف إليه الضمري (الكاف) الراجع عليه (سبحانه). وهذا ليس بغريب عىل 
قام املضاف إليه مقامه(2). ومنه قوله  ذف لقيام قرينة تدل عليه ويُ العربية إذ إن املضاف حيُ
ا)) (3*) فقيل: ”الكالم عىل حذف املضاف  فًّ ا صَ فًّ َلَكُ صَ املْ بُّكَ وَ اء رَ جَ (سبحانه): ((وَ
للتهويل أي وجاء أمر ربك وقضاؤه سبحانه“(4). ولربام ألن اللفظ املحذوف يف قوله 
(عليه السالم): آيات – عىل التقدير-  هو معدم لوال وجود اللفظ املذكور فــ(سبحانه) 
هو من أوجد الدليل الدال عىل وجوده. فاكتفى (عليه السالم) بذكر من أوجد الدليل 

تعظيامً. 
وفطن  اإلنسان  عقل  (سبحانه)  وبلطفه  واجدها  وجود  عىل  تدلّ  اآليات  فوجود 
، فمرجعية الدال والضال  هلذا الدليل. فلواله (سبحانه) ملا وجد دال وال ضال أصالً
سبب  هو  املعنى  هذا  ولعل  سواه.  دون  األصل  السالم)  (عليه  فذكر  (سبحانه).  له 
اإلسناد إىل املسبِّب واملراد السبب. كام يمكن أن يكون هلذه العالقة املسببية سبب آخر 
لوجودها؛ فقوله (عليه السالم): بك أستدل عليك. مل يقصد منه االستدالل الظاهري. 
أي مل يقصد االستدالل الوجودي فقط (أي إثبات وجوده سبحانه فقط) بل قد يكون 
عىل  يدل  اليشء  فوجود  للوجود.  الدقيق  املعنى  قصد  وبه  وإبداعه  قدرته   مد قصد 
واجده فاآليات من خلق (السامء- األرض- اإلنسان-(...)) تدل عىل وجود واجدها 
(سبحانه) لكنه (عليه السالم) مل يقل: بك نستدل. بل قال: بك أستّدل. ويبدو من هذا 
ان استدالله (عليه السالم) ليس كاستدالل غريه. فحقيق ان كل ما انبت يف األرض 
نَا  يْ قَ لْ أَ ا وَ نَاهَ دْ دَ ضَ مَ رْ األَ يدل للجميع أو للعامة عىل وجود (اهللا) سبحانه. ولكن  ((وَ

١. هنج البالغة: ١/ ١٥. 
٢. ينظر: رشح ابن عقيل: ٣/ ٣٦. 

٣*. سورة الفجر/ اآلية ٢٢. 
٤. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: ٣٠/ ١٢٨. وينظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن (تفسري البغوي): ٤/ ٤٨٦.
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 (**2)(( رٍ دَ اهُ بِقَ نَ قْ لَ ءٍ خَ ْ لَّ يشَ )) (1*) و ((إِنَّا كُ ونٍ زُ وْ ءٍ مَّ ْ لِّ يشَ ا مِن كُ ا فِيهَ نَ تْ نبَ أَ َ وَ ايسِ وَ ا رَ فِيهَ
يدل عىل حكمة وعدالة اخلالق (سبحانه) وهذا االستدالل ال يصل إليه إالّ أهل العلم 
ولذا جعله (عليه السالم) حديثاً ذاتياً فردياً بعيداً عن اجلامعة. وهذه التأمالت الدقيقة 
االستدالل  هذا  إىل  للوصول  السالم)  (عليه  اعتمدها  التي  العميقة  األدلة  عىل  تدل 
العلمي الدقيق. فبهذا الصنع الدقيق واملحكم استدل (عليه السالم) عىل حكمة (اهللا) 
البالغة. وهذه الدقة يف اإلبداع والعدالة جعلت اإلمام (عليه السالم) حيذف كل يشء 
: بك أستدل عليك وعىل هذا يكون  ويرتك كل يشء ويقصد (اهللا) سبحانه مبارشة قائالً

التقدير: بتقديرك أستدل عىل حكمتك وعدالتك يا رب. 
ومن هذا نجد ان املجاز هنا ترك الباب مفتوحاً لعدة تأويالت ومعانٍ ممكنة إالّ املعنى 
(عليهم  عقائدهم  يف  بيّنة  معنوية  له  املانعة  والقرينة  يُقصد  مل  ألنه  (الظاهر)؛  احلقيقي 
السالم). واملعنى املجازي أعطى داللة الديمومة والثبوت، ألن إسناد اليشء إىل واجب 
الوجود ودائم الوجود – ولو كان إسناداً جمازياً- يعطي دالالت الثبوت واالستمرارية 

ن والثبات(3).  والوجوب. فهذا الرضب املجازي عمل كمنبه عىل فرط التمكِّ
إليك)  بنورك  (فاهدين  ليقول طلبه  السالم)  وبعد هذا االستدالل اسرتسل (عليه 
عاطفاً إياه مبارشة دون أي استغراق زمني. وهو أيضاً ال خيلو من املجاز إذ إنه (عليه 
السالم) ال يقصد االهتداء املكاين ”من هديت إىل البيت“(4). وما منع املعنى احلقيقي 
تد إليه.  دّ بمكانٍ معني حتى هيُ السابق من التحقق منع هذا املعنى؛ ألنه (سبحانه) ال حيُ
فاهلداية هنا التوفيق(5). كام ان اإلسناد املجازي واضح الظهور يف قوله (بنورك إليك) 
فهو (عليه السالم) ال يقصد اهلداية بنور (اهللا) سبحانه بل بنور اإليامن بك ونور اإليامن 
بنور اإليامن بك إىل طاعتك. فحذف  التقدير: وفقني  هذا يؤدي إىل طاعة اهللا فيكون 
وجوده  يبقى  ولكنه  أكيداً،  العبد  قلب  يف  وجوده  يكون  الذي  اإليامن  السالم)  (عليه 

١*. سورة احلجر/ من اآلية ١٩. 
٢ **. سورة القمر/ اآلية ٤٩. 

٣. ينظر: الكشاف من حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ١/ ٩٠. 
 .٨٣٥ :(هد) ٤. مفردات ألفاظ القرآن

.٨٣٥ :(هد) ٥. ينظر: مفردات ألفاظ القرآن
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(نعمة  النعمة  هذه  فنور  سبحانه.  (اهللا)  إىل  ب  يقرّ ووجوده  اإلهلي.  التوفيق  إىل  عائداً 
اإليامن) نسبه (عليه السالم) إىل (اهللا) سبحانه؛ ألنه منه وإليه. وحذف الطاعة وأبقى 

املضاف إليه (الكاف)؛ ألهنا تعود إىل(اهللا) تعاىل. 
هو  بل  حقيقياً  ليس  أي  اللغة  وضع  بأصل  موضوعاً  إسناداً  ليس  اإلسناد  وهذا 
إسقاط اختياري يعتمد عىل إمكانية املنتج العقلية ورصيده اللغوي وذوقه األديب؛ ألن 
فإن شاء  ألفاظاً  (أو معنى) وخيتار هلا صاحبها  املتكلّف فكرة  الفني غري  التعبري  أصل 
فعربّ تعبرياً حقيقياً وإالّ فيُعربِّ عن طريق إقامة العالقات غري املبارشة بني اللفظ واملعنى 

معتمداً عىل ذكائه ليُعطي العبارة مقبولية ولياقته األدبية لتُعطيها مجالية تأثريية. 
”حميط بنا علمك“(1) فهنا  ويتمثل املجاز العقيل هذا أيضاً يف قوله (عليه السالم): 
لِت إىل العلم، واإلحاطة من أحاط باليشء أي أحدق به من مجيع  نجد أنّ اإلحاطة أُوكِ
اجلهات ومنه احلائط(2). ويبدو ان هذه املفردة جاء استعامهلا هنا استعامالً حقيقياً إالّ ان 
اسنادها جمازي. فاإلحاطة مادية والعلم يشء غري ملموس بل له آثار ملموسة. وعليه 
ونتائجه  (سبحانه)  علمه  آثار  ألن  علمك؛  آثار  بنا  حميطة  احلقيقي:  املعنى  يكون  لعله 
فعالً حميطة بنا وإحاطتها ال حتتاج إىل بينة فالسامء تظلنا واألرض تقلنا واألجرام جتانبنا 
ه وال حقيقة  بلغ حدّ وهذا صنيع عامل أبدع ال عن مثال احتذ به. وعلمه (سبحانه) ال يُ
وصفه، ولعلّ هذا ما جعل اإلمام (عليه السالم) يسند اإلحاطة إىل العلم تأمالً وتأثراً 
به فأسند إليه كل يشء؛ ألن لفظة (حميط) تشمل كل ما حولنا من سامء وما فيها وأرض 
ز يف احلكم  التجوّ وما عليها. وهذا فيه تأكيد وتبيان لالحمدودية هذا العلم. وهذا هو 
يف  مقصوداً  معناها  ويكون  ظاهرها  عىل  األلفاظ  ك  ترتُ ففيه  الكلمة  عىل  جيري  الذي 
ز يكون  مي باالسنادي؛ ألن التجوّ ذاته ومراداً من غري تورية وال تعريض(3). ولذا سُ

بالعالقة االسنادية بني األلفاظ ال يف ذات األلفاظ. فاليشء فيه يُسند لغري ما هو له(4).
”نبهتني  السالم):  (عليه  اإلمام  قول  يف  ما جاء  أيضاً  االسنادي  ز  التجوّ هذا  ومن 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٦.
٢. ينظر: لسان العرب (حوط): ٧/ ٢٨٠. 

٣. ينظر: دالئل اإلعجاز: ٢٢٦. 
٤. ينظر: البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد: ٢/ ٨٢. 
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لشكرك وذكرك“(1) وهنا نجد ان اإلمام(عليه السالم) قد أسند التنبيه إىل (اهللا) سبحانه 
اإلسنادية  العالقة  ظاهر  ألن  إسنادي؛  جماز  أو  إسنادي  ز  جتوّ فيه  وهذا  مبارشاً  إسناداً 
وهذا  ر.  مذكِّ أو  منبِّه  إىل  حيتاج  التنبيه  ألن  السالم)؛  (عليه  عقيدته  مع  يتوافق  ال  هذه 
املنبّه ممكن ان يكون برشاً كام يمكن ان يكون خلقاً آخر. ألن التنبيه من نبهته عىل اليشء 
الغفلة أيقظه وتنبّه عىل األمر شعر به(2). ومجيع هذه املعاين  فته عليه، ونبهه من  إذا وقّ
تدلّ عىل ان املنبّه يعمل عىل حتفيز اجلانب اإلدراكي عند اإلنسان حتى يدرك شيئاً معيناً 
ويقف عليه. وهذه الوظيفة جلّ شأن (احلق) سبحانه وتعاىل عن القيام هبا؛ ألن مؤدهيا 

يكون بتامس مبارش بشكل أو بآخر مع املنبَّه. 
فالرسل مثالً هم من العباد ومع العباد وبعثهم (سبحانه) لتذكري العباد وتنبيههم. 
فهم ينبهون العباد لذكر (اهللا) سبحانه وشكره عن طريق ذكر املواعظ والنعم واأللطاف 
هذه  وفق  السالم)  (عليه  لقوله  احلقيقي  التقدير  ويكون  وتذكر  فتشكر  الناس  فتنتبه 
الرؤية: نبهني رسولك (صىل اهللا عليه وآله وسلم) لشكرك وذكرك؛ ألنه      (صىل اهللا 
ر الناس وأرشدهم لطاعة (اهللا) سبحانه وألقى احلجة عليهم فهو  عليه وآله وسلم) ذكّ

عمل بوصفه منبّهاً ومذكراً. 
أو قد يكون (عليه السالم) جعل من النعم املتوالية وغري املنقطعة واآليات البينات 
هي املنبّه الذي نبّهه لذكر وشكر (اهللا) سبحانه لرتادفها وشدة ظهورها. وعىل هذا املعنى 
يكون التقدير احلقيقي: نبهتني نعمك لشكرك وذكرك. وبكال االحتاملني يكون اإلمام 
(احلسني) (عليه السالم) قد حذف املسند إليه احلقيقي الذي هو الفاعل املضاف وأبقى 
عىل املضاف إليه (الضمري) العائد عىل (الذات اإلهلية املقدسة) وأسند إليه التنبيه؛ ألنه 
يف  ومسند  (سبحانه)  له  عائد  فهو  املنبِّه  هذا  كان  وأياً  املنبِّه.  أوجد  من  هو  (سبحانه) 
وجوده إىل (اهللا) تعاىل. فاإلمام (احلسني) (عليه السالم) ربام حذف املنبّه استغناء عنه 
واكتفاء بذكر األصل الذي أوجده. وعليه يكون هذا املجاز االسنادي جيء به تعظيامً 

١. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني األعلمي): ٦٥٢. وبحار األنوار: ٩٥/ ٢١٧ ومفاتيح اجلنان: ٤١٠. 
٢. ينظر: لسان العرب (نبه): ١٣/ ٥٤٦. 
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وترشيفاً ملن أُسنِد إليه الفعل سبحانه العظيم املتعال(1). فاملجاز – أو اإلسناد- العقيل 
يؤدي وظائف داللية عقلية مقصودة. 

أحسن  من  يكون  ن  ألَ لته  أهّ (املجاز)  األسلوب  هذا  هبا  يتمتّع  التي  املزايا  وهذه 
إليضاح  املواقف  من  كثري  يف  يُعتمد  لذا  الطبيعة  إليها  هتدي  التي  البيانية  الوسائل 
املعاين(2). حتى انه يأيت مرتاكامً يف بعض األحيان ملا له من أمهية يف الكالم، ومن تراكم 
صوره ما جاء يف قول اإلمام(عليه السالم): ”هذا ذيل ظاهر بني يديك“(3). وهنا نلحظ 
العقيل االسنادي واملجاز املرسل، ويتمثل األول يف قوله: هذا ذيل ظاهر  جميء املجاز 
واحلقيقة الذل ال يظهر هو؛ ألن ما ظهر هو ضد ما بطن(4) وما بطن ال يمكن الوقوف 
ندركه  لذا  احلواس  عامل  إىل  أقرب  فهو  عليه،  الوقوف  إمكانية  فيه  فام ظهر جتب  عليه 
التقدير بحسب املعنى احلقيقي.  ونقف عليه. والذل ال ينطبق عليه هذا. فلعله يكون 
هذه عالمات ذيل ظاهرة. فعالمات الذل من املمكن أن نتلمسها ونقف عليها باحلواس، 
ئ الرأس غري منتصب  طأطِ فنقف عىل بعضها بالعني كاهليأة فدائامً الذليل يكون منحنياً مُ
القامة وحتى مالبسه ففي أيام العز ختتلف عامّ يف أيام الذل إضافة إىل ما نراه يف وجهه 
يتوشح  الذليل  بالسمع فاسلوب  بذله. ونقف عىل بعضها اآلخر  من عالمات توحي 
باملسكنة والضعف إضافة إىل نربة الصوت، وغريها من العالمات التي نتلمسها بحسب 
الشخصيات وحسب الدرجات) فالذل نتحسسه بظهور عالماته فاسناد املسند (ظاهر) 
إىل املسند إليه (ذيل) إسناد جمازي؛ ألن املسند إليه احلقيقي حمذوف. وهذا قد يكون أُريد 
منه التأكيد عىل تبيان حال السائل (عليه السالم). فاملجاز كثرياً ما يؤتى به للتوكيد(5). 

العبارة فهو املرسل وذلك يف قوله (عليه السالم):  الذي جاء يف  أما املجاز اآلخر 
فيصف  ملكه  وحقيقة  (سبحانه)  لعظمته  توصيفاً  به  جيء  ز  التجوّ وهذا  يديك.  بني 
(عليه السالم) ان الكون كله بني يديه (سبحانه) وحتت طواعيته مضافا إىل علمه بتقلب 

١. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ١/ ٨٠. 
٢. ينظر: اخلالصة يف علوم البالغة: ٣٩.

٣. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.
٤. ينظر: لسان العرب (ظهر): ٥/ ٥٢٣.

٥. ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ١/ ٨١.
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أحواله فالكون وما فيه واضح الظهور له (سبحانه). واختيار املجاز لتحقيق الغرض 
املقصودة(1).  الداللة  إثبات  يف  والتصويرية  التخييلية  املنتج  لقدرة  جاء  هذا  املجازي 
املعنوي)  املجازي االنزالقي. (االسنادي-  الرتاكم  الناتج عن  الداليل  التكثيف  وهذا 
ب الداللة. فضال عامّ يضفيه عىل الكالم    من رونق وحسن ولطافة  ل الرتكيب وشعّ قلّ
ألن ”عبارات املجاز أقرب إىل حتسني الكالم وتلطيفه“(2). كام ان هلذا االنزالق املعنوي 
قدرة يف اكساب اللفظ معنى جديداً أو أكثر من معنى عدا املعنى القديم أو (احلقيقي) 
الذي كان عليه اللفظ أو الرتكيب يف أصل وضعه(3)؛ ألن املجاز يقع عليه اختيار املنشئ 
فيكون ال  أو آلخر  لسبب  املعنى  تأدية  احلقيقي عن  التعبري  عندما جيد عجزاً يف  غالباً 
خيار أمامه إالّ املجاز ويصبح هو الطريق الوحيد إىل املعنى(4). لذا قال عنه أبو عبيدة 
انه ”الطريق التي يسلكها القرآن يف تعبرياته“(5). فاملجاز عنده التفسري والتأويل واملعنى 
والتقدير؛ ألنه كان يقول يف تفسريه لآليات (جمازه كذا) و(تفسريه كذا) و(معناه كذا) 

و(غريبه) و(تقديره) (تأويله)(6). 
”يا  السالم):  (عليه  لقوله  قراءتنا  عند  نجده  ما   األخر املجازية  الرتاكامت  ومن 
من ألبس أولياءه مالبس هيبته فقاموا بني يديه مستغفرين“(7). فهنا املعنى غري حقيقي؛ 
ال  فهو  اإلنسان)  (بدن  البدن  لسرت  خصيصاً  اخلام  املادة  من  صنع  ما  هو  امللبس  ألن 
يكون للهيبة وطاملاً ليس هليبته (سبحانه) مالبس حقيقية فال يمكن حتقق الفعل (ألبس) 
أيضاً بحسب املعنى احلقيقي. فاملراد من هذا التصوير الفني هو تبيان كيف أن أولياءه 
(سبحانه) عليهم هيبة ووقار منه (تعاىل) وكيف ان هذه اهليبة ألبسهم إياها كام يلبسون 
(اهللا)  وهبه  الذي  العلم  اهليبة  هبذه  أراد  السالم)  (عليه  اإلمام  يكون  فقد  مالبسهم. 
اهليبة  جتلب  التي  األمور  من  وغريها  للطاعة  التوفيق  أو  احلكمة  أو  ألوليائه  سبحانه 

١. ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٨٤. 
٢. الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٨٢/١. 

٣. ينظر: العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقية: ٢٠. 
٤. ينظر: الكليات: ٨٠٤. 

٥. جماز القرآن: ١/ ١٩. 
٦. ينظر: جماز القرآن:  ١/ ١٨- ١٩. 

٧. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.
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فألبسهم  والرتف.  الغنى  عىل  الدال  الناعم   بامللبس  تتحقق  ال  اهليبة  ألن  لإلنسان؛ 
مالبس هيبته أي أودعهم ما يورث اهليبة وجيلبها. 

املعنى  هلذا  االستعاري  املجازي  التصوير  هذا  السالم)  (عليه  اختياره  يكون  وقد 
بالبدن من  امللبس حييط  اهليبة والوقار صارت كأهنا هالة حتيط هبم كام  ان  بنيّ كيف  ليُ
مجيع اجلوانب والتقدير احلقيقي يكون: يا من ألبس أولياءه مالبس هيبته كام يلبسون 
(عليه  قوله  يف  العبارة  يف  ان  كام  به.  املشبه  حذف  السالم)  (عليه  انه  إالّ  مالبسهم. 
اسناد  وهذا  مبارشة  (سبحانه)  إليه  الفعل  اسناد  نتيجة  آخر  جماز  (البسهم)  السالم) 
جمازي؛ ألنه (سبحانه) ال يصدر منه هكذا فعل باملبارشة. وإضافة إىل هذا املجاز العقيل 
(عليه  قوله  يف  املرسل  وهو  آخر  جمازاً  العبارة  يف  نجد  االستعاري  واملجاز  االسنادي 
ولكن   - مرّ كام   – حقيقي  غري  معناها  عبارة  يديه)  فــ(بني  يديه.  بني  فقاموا  السالم): 
عة؛  ع أد إىل خلق فجوة عملت عىل تكثيف الداللة املتنوّ هذا الرتاكم املجازي املتنوّ
ألن اإلمام (عليه السالم) ذكر بعد قوله: (ألبس أولياءه مالبس هيبته) (فقاموا بني يديه 
أُلبست لألولياء  اهليبة  الوهلة األوىل ان مالبس  مستغفرين) فالقارئ والسامع جيد يف 
. ولو كان هذا املعنى متحققاً فلم جميء االستغفار  تكريامً هلم وتثميناً جلهودهم ومكافأةً
من هؤالء األولياء بعده؟ كان من املفرتض ان يقول فقاموا بني يديه شاكرين. إال ان 
هذا املعنى يبدو انه غري متحقق. ووجود هذه الفجوة مدعاة للتدقيق يف املعنى فمالبس 
اهليبة قد تكون مالبس التوفيق للطاعة والعبادة احلقة واالستغفار. لذا بعد لبسهم هلا 

قاموا مستغفرين. واهللا العامل. 
العقيل  املجاز  فيه  جاء  ما  منها   أخر جمازية  تراكامت  النص  يف  وردت  وقد  هذا 
ع ولكن من حيث اسناد الكالم إذ قال (عليه  باإلضافة إىل االستعاري. وأيضاً فيه تنوّ
السالم): ”فارجعني إليك بكسوة االنوار“(1). ففي قوله (عليه السالم): ارجعني إليك 
جماز عقيل حقيقته: يمكن أن تكون ارجعني إىل طاعتك. وهنا املجاز يف حديثه (عليه 
السالم) عن الرجوع إليه (تعاىل). أما يف قوله: بكسوة األنوار فاملجاز استعاري مكني 

١. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.
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وهيأته  الراجع  فشكل  به  خاصاً  سبحانه  (اهللا)  إىل  الرجوع  كان  فإن  باملتكلم.  خاص 
التي  املالبس  بالكسوة  السالم)  (عليه  اإلمام  يقصد  ال  وهنا  نفسه.   بالراجع  خاصة 
طاعة(اهللا)  إىل  يعود  عندما  حتى  واإليامن،  اهلداية  أراد  يكون  قد  انام  األبدان.  تكسو 
سبحانه تكون طاعته طاعة املهتدي املؤمن العارف بحقيقة املطاع. فيكون هذا املجاز 
مستمداً من احلقيقة التي من املمكن ان تكون: ارجعني إىل طاعتك بكسوة األنوار كام 

تكسوين املالبس. 
أو قد يكون مراد اإلمام (عليه السالم) غري هذا ، فممكن انه اراد بلفظة (ارجعني) 
العباد فيها يف ساحة (الرمحن) وهنا الرجوع  الرجعة إىل احلياة بعد املامت والتي يقف 
رجوع غري مبارش، فهو رجوع جمازي مكاين أي رجوع الفرد إىل احلياة يرجع ليقف يف 
ساحة من ساحاته (تعاىل)، ولذا قال (عليه السالم): ارجعني إليك. ثم بنيّ احلال واهليأة 
التي أراد أن يكون عليها يف ذلك اليوم بقوله: بكسوة األنوار. فجعل النور لباساً. وهذا 
انه مستقبيل استرشايف إالّ ان حتقيقه حايل أو آين؛ ألنه (عليه السالم) هبذا  السؤال مع 
السؤال أراد أن تكون أعامله يف الدنيا (أي أعامله اآلنية أو اللحظوية) صاحلة لكي ينال 
الرجوع  اجلزاء  املستقبلية). وأول عالمات هذا  (احلياة  اجلزاء احلسن يف اآلخرة  عنها 
النريّ امليضء وكأنه يرتدي حلالً من نور. وكأن هذه األعامل الصاحلة تتجسد لتكون ثوباً 
ا  نَ ِمْ لَ ا أَمتْ نَ بَّ ولُونَ رَ من نور يكتيس به صاحبها فيكون من الذين قال فيهم ( سبحانه):  ((يَقُ
)) (1*). وهذه االستعارة جيء هبا هنا للتوصيف  يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ ا إِنَّكَ عَ نَ رْ لَ فِ اغْ نَا وَ نُورَ

والتشبيه رغبة يف بلوغ الغاية.

١*. سورة التحريم/ من اآلية ٨. 
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ثانيًا:  البنيات الكنائية:  
يعد هذا األسلوب احادي الرتكيب ثنائي املعنى أهم األركان البيانية يف بناء الصورة 
واملجازية  احلقيقية  االحتامالت  حتقق  إمكانية  من  املتحققة  املعنوية  لكثافته  الداللية 

جمتمعة؛ فاألسلوب الكنائي يعتمد عالقة املدلول املزدوج بالدال الواحد. 
والكناية وكام جاء يف لسان العرب من كنى يكني كناية وهي أن تتكلم بيشء وتريد 
بن  معمر  ذكروها  الذين  األوائل  ومن  عليه(1).  يُدلل  بام  اليشء  بغري  م  تكلّ يُ أو  غريه 
”ان تذكر لفظة  الرازي فقد قال عنها:  أما  العامة هلا.  املثنى(2) ولكنه مل يضع اخلطوط 
فيد بمعناها معنى ثانياً وهو املقصود وإذا كنت تفيد املقصود بمعنى وجب أن يكون  وتُ
د للبالغة بصورة عامة حدّ الكناية بأهنا:  “(3). وبمجيء اجلرجاين الذي قعّ معناها معرباً
”أن يريد املتكلم اثبات معنى من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة ولكن 

جييء إىل معنى هو تاليه وردفه يف الوجود فيومئ به إليه وجيعله دليالً عليه“(4).
عند  املنال  قريب  ألنه  وسطحي   – ظاهر  أو  سطحي  أحدمها  بُعدان  فيها  فالكناية 
املتلقي- وهو الذي يتوافق مع ظاهر اللفظ وهو املعنى احلقيقي. واآلخر عميق يتوافق 
مع عمق إحساس املنتج بتجربته الشعورية التي يمر هبا وهو ما يمكن أن نسميه باجلانب 
املجازي من املعنى لذا قال ابن األثري: ”ان الكناية إذا وردت جتاذهبا جانبا حقيقة وجماز 
فالكناية  املعنى وال خيتل“(5).  به  وجاز محلها عىل اجلانبني معاً (...) وكل منهام يصحُّ 
حقيقة يسترت هبا املجاز ولعلّ هذا ما جعل القزويني يعدها أبلغ من احلقيقة(6). فالصور 
باثبات  ”اثبات الصفة  لة باملعاين املجازية كام ان  الكنائية حاملة للمعاين احلقيقية وحممّ
دليلها واجياهبا بام هو شاهد يف وجودها آكد وأبلغ يف الدعو من أن جتيء إليها فتثبتها 

١. ينظر: لسان العرب (كني): ١٢/ ٢٣٣. ومعجم املصطلحات البالغية وتطورها: ٣/ ١٥٥. 
٢. يف تفسريه لقوله (تعاىل): (أو جاء أحد منكم من الغائط) قال: كناية عن إظهار لفظ قضاء احلاجة يف البطن وكذلك قوله تعاىل: (( أو 

المستم النساء)) كناية عن الغشيان. ينظر: جماز القرآن: ١/ ١٥٥. 
٣. هناية اإلجياز ودراية اإلعجاز: ٢٧٢. 

٤. دالئل اإلعجاز: ٦٦. 
٥. املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ٣/ ٥١. 

٦. ينظر: التلخيص يف علوم البالغة: ٣٣٨. 
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“(1). فاملعنى احلقيقي يعمل فيها كدليل إثبات صحة املعنى املجازي وعليه  الً فْ ساذجاً غُ
فال بدّ من عالقة بني املعنيني فــ“استخدام اللفظ يف غري معناه الذي وضع له ال يتم إالّ 
اللفظ واملعنى  فيه  الذي استخدم  الكنائي  املعنى  املعنيني:  عند وجود عالقة تربط بني 
آخر  بمعنى  أو  والتبعية  الردف  ”عالقة  هي  العالقة  وهذه  به“(2).  كنى  الذي  األصيل 

التالزم بني املعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ واملعنى املراد“(3).  
وير بعضهم ان هذه العالقة أو املالزمة بني املعنيني مصدرها العرف والعادة(4). 
ث عنها ابن األثري. ونجد هذا املعنى  فتأصيل العالقة هذا هو سبب املجاذبة التي حتدّ
ا  الَوْ مْ تَعَ ُ ا قِيلَ هلَ إِذَ ينطبق عىل الكثري من النصوص القرآنية ومنها قوله (سبحانه): ((وَ
)) (5*) فقوله  ونَ ُ ربِ تَكْ سْ م مُّ هُ ونَ وَ دُّ مْ يَصُ تَهُ يْ أَ رَ مْ وَ هُ وسَ ؤُ ا رُ وْ ِ لَوَّ ولُ اهللاَّ سُ مْ رَ رْ لَكُ فِ تَغْ يَسْ
وأمالوها  رؤوسهم  عطفوا  أهنم  أي  حقيقته  عىل  اخذناه  ان  رؤوسهم  وا  لوّ (سبحانه) 
(6). أو ”اكثروا حتريكها باهلز هلا استهزاء بدعائهم إىل ذلك“(7). فهو  اعراضاً واستكباراً
تعبري  هو  الرؤوس  يل  ان  لوجدنا  الظاهر  وراء  ما  تأملنا يف  وإن  املراد  مع  يتعارض  ال 
ر لنا اعراض هؤالء القوم وصدهم حتى وإن مل حيركوا رؤوسهم حقيقة.  كنائي يصوّ
ثِّل للمتلقي بيشء حيس وهو حركة  فاملعنى العميق هو االستهزاء واالستكبار الذي مُ
يل الرؤوس لتبيان مد عصياهنم واستكبارهم . لذا يقول بعض الباحثني: ”هو موقف 
الطريق نحوه  إليه وفتحت  العبارة حتليالً مبارشاً مفصالً وجممالً وانام أومأت  مل حتلله 
وعليك ان تتأمل صور أعناقهم ورؤوسهم وهي متيل وتنعطف فور سامع هذا العرض 
لتدرك ما وراء ذلك من رفض وسخرية وكفر وغيض وحقد وامتهان كل ذلك مشوب 
الرتكيب  فهذا  دعوته“(8).  ومصادمة  الرسول  هذا  نحو  حممي  وانفعال  حاد  بشعور 

ظاهره ممكن التحقق وكذا باطنه وهذا التجاذب هو مزية الكناية. 
١. دالئل اإلعجاز: ٧٠. 

٢. علم البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان: ٢٠٠. 
٣. م. ن والصحيفة. 

٤. ينظر: يف البالغة العربية علم البيان، د. حممد مصطفى هدارة: ٨١. 
٥*. سورة املنافقون/ اآلية ٥. 

٦. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٤/ ٥٤٣. وتفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب: ٣/ ٢٦٧. 
٧. التبيان يف تفسري القرآن: ١٠/ ١٣. 

٨. التصوير البياين دراسة حتليلية ملسائل البيان: ٣٦٦. 
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س ما جاء يف قوله (عليه السالم):  الواردة يف النص احلسيني املقدّ الكنايات  ومن 
”رائش كل قانع“(1) والرياشة تدل عىل التنعم واخلري وهي من ريش الطائر أو كسوته(2). 
الذي  الظاهري  أحدمها  معنيني  منها  نفهم  أن  يمكن  الرتكيب  هذا  يف  اللفظة  وهذه 
يتوافق مع ظاهر اللفظ، إذ ان من املمكن ان يكون اإلمام (عليه السالم) قصد بالرياشة 
واألشياء  كثرية.  صناعية  جماالت  يف  ف  يوظّ الطيور  ريش  ألن  احلقيقي؛  االستعامل 
) تكون أكثر ثمناً من سواها وقد يكون  املصنوعة من الريش (كاملالبس والفرش مثالً
السبب يف نعومتها وحسن منظرها. ومن يتصف بالطمع واجلشع والبعد عن القناعة ال 
ر إالّ بكنز األموال فنفسه والناس منه يف تعب. فهو حياول مجع املال بأية وسيلة وال  يُفكّ
نع من الريش  ينفقه حتى عىل نفسه ومثل هذا من أين له أن ينعم بعيشه ويفرتش ما صُ
م نفسه بام أنعم (اهللا)  ينعِّ ويتكئ عليه؟ أما من كنز القناعة فال حاجة له بكنز األموال فُ
يّش نفسه وأهله وال يقرت عليهم ومن يصنع  سبحانه عليه. فالقانع يكون باسطاً يده فريُ
زيده (اهللا) من فضله. فقال (عليه السالم): رايش كل قانع أي أنعمت عىل كل  هكذا فيُ
قانع فرتيش فالرياش هو ”اخلصب واملعاش واملال واالثاث“(3). وإن قيل: هل معنى 
هذا ان (اهللا) سبحانه ينعم عىل القانع فقط؟ قلنا: ال ولكن اإلمام ذكر القانع ألنه هو 
العطاء والفضل ال من  يتضح  اهللا (سبحانه) فمن خالله  كمرآة عاكسة لصورة عطاء 

خالل البخيل اجلشع فاختار (عليه السالم) القانع ليُبني الرياشة. 
أما املعنى اآلخر للفظة (رايش) فهو املعنى ما بعد الظاهر أي البعيد أو العميق أو 
(احلسني)  اإلمام  ان  أي  معه.  حقيقي  وجود  الظاهر  للمعنى  يكون  ال  ه  ولعلّ الكنائي 
زِق وإن كان  (عليه السالم)  قصد العيش الرغيد اهلادئ؛ ألن القانع هو من اكتفى بام رُ
قليالً وهذا االكتفاء والرىض كفيالن يف جعله يتحسس اهلناء ويتذوقه ويشعر بالنعيم 
تامة.  فقناعته جتعله يف رياشة جمازية  املنبسطة.  أغنى من كل من عىل ظهر هذه  وكأنه 
ن  عمّ نفسه  ق  فرِّ يُ وال  وعقله  وروحه  نفسه  يف  بل  وأثاثه  معاشه  يف  مرتيشاً  ليس  فهو 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٤.  
٢. ينظر: لسان العرب (ريش): ٦/ ٣٠٨. 

٣. لسان العرب (ريش): ٦/ ٣٠٨.
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م بالرياش احلقيقي وهذا يكون بنيِّة من العبد وتوفيق من املعبود (سبحانه). فقوله  تنعّ
(عليه السالم): رايش كل قانع. أي ان كل قانع كفاه (اهللا) سبحانه مؤنته وجعله ينظر 
إليها بعني السعة والكثرة أو ان اإلمام (عليه السالم) قصد عدم الرياشة احلقيقية أيضاً 
ن منها. أي ان الرياشة متثل صورة كنائية عن كثرة العطاء وتوايل النعم  ولكن مع التمكّ
من (اهللا) سبحانه عىل القانع وليس بالرضورة أن يعمد القانع هذا إىل اقتناء ما يُصنع 
ن منها  من الريش. فاملعنى يكون وفق هذا ان الرياشة يمكن أن نطلقها عىل كل من متكّ
ن ال األخذ أو العمل هبا. فالقانع لقناعته يُضاعف  ولو كان بعيداً عنها، أي رشط التمكّ
. فــ(رايش) يف قول  له (اهللا) سبحانه العطاء وهبذا يكون متمكناً من أن يكون مرتيشاً
حيتمل  كنائياً  وآخر  اللفظة  حقيقة  يناسب  حقيقياً  معنىً  حتتمل  السالم)  (عليه  اإلمام 

وجهني وبحسب القانع وكام يف املخطط التوضيحي: 
 

ن  رياش حقيقي قانع متمكِّ
ƒقانع  كنائيرياش  لرياش 

 غري متمكّن

 متمكّن

والكناية – هنا- قد يكون جيء هبا لتعظيم نعم (اهللا) سبحانه وتفخيمها، فمن دواعي 
الكناية التعظيم والتفخيم(1). واالتيان هبذه الصورة املادية احلسية كان مقصوداً ولعلّ 
أم غري متمكن.  أكان متمكناً  القانع سواء  التي يكون عليها  السبب هو تصوير احلالة 
وإن الصور املدركة حسياً ترتك انطباعاً فيه تأييد وتأكيد للمعنى أقو من غريها عند 
التوظيف السيّام يف األسلوب الكنائي؛ ألن التعبري الكنائي أبلغ وآكد من حيث ”اقرتان 
التعبري حينئذٍ بام يدل عىل معناه ويف هذا قوة له ومزية وفضيلة“(2). والدليل عىل صحة 
الداللة يف قول اإلمام (عليه السالم) هو اقرتان املعنيني بوساطة عالقة املشاهبة يف ما بينهام 
والتي مل متنع إرادة أي منهام أو كليهام معاً. وقد جاء يف النص تصويرٌ آخر مشابه ملا جاء 

١. ينظر: الكامل يف اللغة واألدب: ٢/ ٢١٦. 
٢. يف البالغة العربية علم البيان، د. حسن البنداري: ١٦٧- ١٦٨. 
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يف هذا القول يف قوله (عليه السالم): ”رزقتني من أنواع املعاش وصنوف الرياش“(1) 
فصنوف الرياش أنواعه وأشكاله. فيمكن أن يكون املراد حقيقته، ألن أصناف الطيور 
نتج من صناعتها يكون خمتلفاً.  يُ متعددة فتكون أشكاهلا وألواهنا وأحجامها خمتلفة فام 
ومن املمكن أن يكون ما يصنع من الريش املتشابه خمتلفاً فقوله (عليه السالم) أصناف 
الرياش ال يبتعد عنه معناه احلقيقي. أو ربام اإلمام (احلسني) (عليه السالم) قصد املعنى 
غري احلقيقي فكنى بـــ(صنوف الرياش) عن العطاء واخلري والنعم واهلبات التي متكنه 
من أن يكون مرتيشاً. وهنا التوصيف لكرم (اهللا) سبحانه وفضله يف منتهى الدقة يف نقل 

املعنى وتصويره وغاية يف تبيانه. 
دُ فيها املعنى احلقيقي املعنى الكنائي وال العكس  بعِ ومن اللوحات الكنائية التي ال يُ
”مددنا إليك أيدينا وهي بذلة االعرتاف موسومة“(2)  ما جاء يف قوله (عليه السالم): 
فهنا نلحظ صورتني رسمتا لنا هيأة املحتاج مضافا إىل نقلهام ملا يكتنفه من شعور وهو 
د للطلب. فالذي ينقصه  يف هذه احلالة. فالصورة األوىل (مددنا إليك أيدينا) واأليادي متُ
يشء يطلبه وعند تلبية طلبه يمد يده ألخذه. فصورة األيادي املمتدة أصبحت قرينة دالة 
لبت كام أهنا تعكس  عىل احلاجة واالفتقار ورضورة تلك احلاجة وأمهيتها امللحة لذا طُ
ر  د ألخذ العطايا. وهذا املعنى يتحقق من التصوّ كرم املطلوب منه أو املسؤول فاليد متُ
الظاهري لظاهر اللفظ. وهذه الصورة نستمدّ منها معنى آخر ليس بالرضورة ان يرافقه 
تلك  عن  املرتتبة  الداللة  عىل  ومبارشاً  كلياً  اعتامداً  يعتمد  ولكنه  حقيقة.  األيادي  مد 
الصورة. فقول اإلمام (عليه السالم): مددنا إليك أيدينا ال نأخذه عىل ظاهر لفظه بل 
عىل ما يرتتب عن املعنى الظاهري. أي عىل ما يدل عليه مد األيادي. فلعل املعنى املراد 
(سبحانه)،  املطلق  الغني  عن  االستغناء  وعدم  والعوز  واالفتقار  واملسكنة  االحتياج 
أكرم  لكرم  وصف  هذا  ويف  املسؤول  من  مراده  بحصول  السائل  تيقن  إىل  مضافا 
األكرمني (سبحانه) وهذه املعاين يمكن أن تتحقق حتى لو مل يتم فعالً مد األيادي. وبذا 
فت توظيفاً كنائياً لتصوير حال السائل (عليه السالم).  تكون صورة مد األيادي قد وظّ

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥.  
٢. م. ن: ٨٦.   



١٥٩

..

وعىل احتاملية قصدية املعنى املجازي الذي ال يعارض حتققه يشءٌ مع احتاملية قصدية 
املعنى احلقيقي تنبني الكناية، لعدم وجود قرينة مانعة من اجتامعهام. فاملعنى املجازي يف 
الكناية يستمد حقيقة وجوده من املعنى احلقيقي فهو ال يتعارض معه لكنه أعمق وأبعد 
”بنية  غوراً فيتجاوزه ليكون أكثر تأثرياً وأقو داللة فيناسب قصدية املنتج. فالكناية 
ثنائية االنتاج حيث تكون يف مواجهة انتاج صياغي له انتاج داليل موازٍ له متاماً بحكم 
قدرة  التي متتلك  الذهن  العميق حلركة   املستو بالنظر يف  يتم جتاوزه  لكن  املواضعة، 
يظل  الصياغي  املنتَج  فإن  التجاوز،  يتحقق هذا  مل  فإذا  وامللزومات  اللوازم  بني  الربط 
إذ  العبارة  الثانية من  أيضاً متحققة يف الصورة  الثنائية هي  دائرة احلقيقة“(1). وهذه  يف 
قال (عليه السالم): فهي (أيدينا) بذلة االعرتاف موسومة. وهذا ليس بغريب بل هو 
رفع لطلب احلاجة هي يد ذليلة. وجعل اإلمام (عليه السالم)  عني احلقيقة. فكل يد تُ
الذلة هي عالمة وسمة تنامز هبا تلك األيادي املعرتفة بحاجتها وهذا ما يشري إليه ظاهر 
اللفظ. ولكن لو كانت النظرة أدق لوجد ان تلك األيادي وان كانت ذلتها فعالً متحققة 
العرتافها باحلاجة االّ ان ليست احلاجة واالعرتاف هبا هي سبب الذلة املبارش بل نوع 

االعرتاف هو السبب. 
باحلاجة  االعرتاف  إىل  يعود  ه  لعلّ سببها  لكن  اليد،  تعلو  وعالمة  سمة  هي  فالذلة 
 . يُذل األيادي وأصحاهبا حقاً لة هو الذي  إىل الرمحة التي تغفر الذنوب املخجلة واملُذِ
فالذلة قد يكون سببها ظاهرياً وهو رفع اليد كام يمكن أن يكون سببها خفياً عقلياً هو 
مد قبح األفعال وبشاعتها فعند االعرتاف هبا يشعر املعرتف بالذلة واملسكنة واخلوف 
املحسوس  السبب  بني  الداليل  الرتاوح  وهذا  اإلحسان.  والعفو  السرت  إىل  واحلاجة 
د الصورة الكنائية بطاقة ”من احليوية التصويرية فهناك أوالً املعنى  والسبب العقيل يُزوّ
الداللة  املعنى، أي  السامع إىل معنى  أو  القارئ  املبارشة، احلقيقية ثم يصل  الداللة  أو 
املتصلة باملعنى املطروح يف النص وهي االبعد غوراً أو االقرب فيام يتصل بسياق التجربة 
الشعورية أو املوقف“(2). فالتصوير الكنائي أوكد داللة وأشد تأثرياً؛ الرتباطه بتجربة 

 .١٨٧ :١. البالغة العربية قراءة أخر
٢. مجاليات األسلوب الصورة الفنية يف األدب العريب: ١٤١. 
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املنتج الشعورية وعدم فصله العالقة احلقيقية بني الدال واملدلول وال حتى املجازية. 
، ما جاء يف  ومن الكنايات التي وردت يف دعاء اإلمام (احلسني) (عليه السالم) أيضاً
قوله (عليه السالم): ”عطفت عيل قلوب احلواضن“(1) وظاهر اللفظ – هنا- يشري إىل 
ان اإلمام (عليه السالم) أراد القول بأن (اهللا) جل يف عاله جعل قلوب املوكلني بحفظه 
وتربيته مشفقة عليه(2). وهذا أمر معروف يف أيام الصغر. فاإلمام (عليه السالم) قد كان 
موضع عناية الرسول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وأمري املؤمنني (عليه السالم) 
وسيدة نساء العاملني (عليها السالم) وحتى بعض زوجات الرسول (صىل اهللا عليه وآله 
وسلم) واملتورعني من أصحابه. فاملعنى املقصود ال يتعارض مع ظاهر اللفظ بيشء. 
ولكن من املمكن أن نستشف معنى آخر وراء هذا املعنى. يعني طاملا احلاضن للصبي 
اإلمام  ألمر  احلاضن  أي  كذلك.  يكون  أن  يمكن  لألمر  فاحلاضن  بحفظه  املوكل  هو 
ه  (احلسني) (عليه السالم) هو حافظ ومعدٌّ له، كام حاضن الصبي حيفظه وحياول أن يعدّ
معنى  إىل  باملريب  التحديد  طوق  احلضانة  تكرس  هذا  ووفق  األيام.  لقابل  جيداً  اعداداً 
أوسع وأبعد لتُعطي داللة ماضية ومستقبلية. فمن املمكن أن يكون مراده (عليه السالم) 
وا لواقعته الكونية من األنبياء السابقني وصوالً إىل  باحلواضن الذين احتضنوا أمره وأعدّ
آدم (عليهم السالم أمجعني)(3). فاالحتضان – هنا- احتضان معنوي جمازي. كام انه من 
املمكن أن يكون املحتضن الذي قصده اإلمام (عليه السالم) – وفق هذه الرؤية- هو 
كل من سمع واعية احلسني (عليه السالم) فتأثر هبا وتعاطف معها فاحتضنها لتبليغها 
والتأيس هبا، وهذا املعنى أوسع؛ ألن احلواضن وفق املعنى الظاهري هم أفراد العائلة 
وهم قلة من ناحية العدد، وإن كانوا األنبياء واألوصياء فهم ثلة اخلاصة واخلاصة أقل 
من العامة الذين شملهم املعنى األخري. فاملعنى األشمل هو األخري؛ ألنه شمل عامة 

١. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥.   
حيفظانه  بالصبي  املوكالن  واحلاضنة،  احلاضن  (حضن:  ومادة   .٢٤٩  /١٠ اشفقت):  عليه  عطفت  العرب(عطف:  لسان  ينظر:   .٢

ويربيانه): ١٣/ ١٢٣.
الوحي  طريق  عن  بمصيبته  اخرب  وانه  احلسني  فيه  قتل  الذي  املوضع  عىل  وعثر  بكربالء  مرّ  السالم)  (عليه  آدم  النبي  ان   فريو  .٣
ثه اخلرض  (جربائيل) وبكى. ينظر: مستدرك سفينة البحار: ١/ ٨٢. وكذلك بقية األنبياء فيذكر عن بكاء موسى (عليه السالم) حني حدّ

(عليه السالم) عن آل حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وعن بالئهم وعامّ يصيبهم. ينظر: مستدرك سفينة البحار: ١/ ٣٩٦- ٣٩٧. 
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رين.  ين واملنذَّ رِ الناس وخاصتهم املنذِّ
عن  قهم  فرّ الذين  والناس  السابقني  (األنبياء  احتضان  من  املتحقق  فاالحتضان 
(عليه  اإلمام  يعارصوا  مل  ألهنم  جمازي؛  احتضان  هو  الزمن)  السالم)  (عليه  إمامهم 
شمولية  وفيه  الداللة  من  الكنائي  اجلانب  يمثل  وهذا  فعلياً.  حيتضنوه  حتى  السالم) 
– عىل مستو األفراد احلواضن- وامتداد زمني مستمر طاملا هناك من يعرف  عددية 
حسيناً (عليه السالم). ومن ال يعرفه؟ ومتى مل يُعرف؟ فهذه اخلصوصية يف املعنى مع 
بد املجاز باحلقيقة. لذا قيل عن  عموميته التي أُومِئ إليها إيامءا مل تكن لتتحقق لوال تلّ
الصورة  فيُحلل  اخلفاء  بغية  إليه  يفزع  الذي  الباث  مفزع  اهنا  العام  بمفهومها  الكناية 
العنرصين(1). وهذا  بني  بالتأليف  إالّ  املقصود  املعنى األصيل  يتضح  إىل عنرصين وال 
اخلفاء ال يعني االنعدام بل الوجود والظهور إالّ انه غري مبارش. وكذلك يف قوله(عليه 
لتني االمهات الرحائم“(2). ففيه (االمهات) وهي مجع ومفردها (األم)  السالم): ”وكفّ
هلا  كان  ان  البعيد  باألمر  ليس  حتديداً-  منشئه  وعند  السياق  هذا  يف   – املفردة  وهذه 
داللة قريبة وأخر بعيدة. فالقريبة هي قريبة التناول الذهني. فيمكن أن يكون املراد 
األمهات اللوايت تكفلن رعايته (عليه السالم) يف الصغر. فاألم ال يُعرف بني اخللق من 
هو أكثر منها عطفاً ورمحة ورأفة عىل وليدها – هذا بالنسبة إىل األم الوالدة – أما األم 
غري احلقيقية (املربية فقط) التي تتوىل رعاية الطفل وكفالتة لسبب ما فهي ليست كاألم 
احلقيقية ولكنها ليست عديمة الرمحة؛ ألهنا أم وتشعر بالطفل – غري وليدها- لشعورها 
بوليدها. فقد يكون اإلمام (عليه السالم) قصد من قوله هذا شمول مجيع النساء اللوايت 
حرصن عىل رعايته عندما كان صغري السن(3). أو ان اإلمام (احلسني) (عليه السالم) 

١. ينظر: مفهوم األدبية يف الرتاث النقدي: ١٢٢- ١٢٣.   
٢. اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥.   

٣. إذ يرو عن أم الفضل بنت احلارث اهنا دخلت عىل رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول اهللا اين رأيت البارحة 
حلامً منكراً. قال (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وما هو؟ قالت: انه شديد. قال                  (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وما هو؟ قالت: رأيت 
كأن قطعة من جسدك قُطِعت ووضعت يف حجري. فقال رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله وسلم): خرياً رأيت. تلدُ فاطمة إن شاء اهللا 
غالماً فيكون يف حجرك، فولدت فاطمة احلسني (عليهام السالم) فكان يف حجري كام قال رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله وسلم). ينظر: 
املستدرك عىل الصحيحني: ١٩٤/٣. وهتذيب الكامل: ٦/ ٣٩٧- ٣٩٨. هذا وقد كان (عليه السالم) قد تربّى يف بيت النبي (صىل اهللا 
عليه وآله وسلم) وكان (صىل اهللا عليه وآله وسلم) له أكثر من زوجة. كام ان أمري املؤمنني (عليه السالم) تزوج بعد استشهاد الزهراء 
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صاحب امللحمة الكونية قد قصد داللة استرشافية طلّ من خالهلا عىل املستقبل اضافة 
إىل إمكانية حتقق املراد من هذا القول ضمن البعد الزمني اآلين أو احلايل الذي يعيشه 
اإلمام (عليه السالم) آنذاك، أو حتى امليض الذي ليس ببعيد إىل زمن الرسول (صىل اهللا 

عليه وآله وسلم) وأيام طفولته (عليه السالم). 
فالداللة املستقبلية تتحقق من نرصة الكثري من النساء لإلمام(عليه السالم) إىل يومنا 
عىل  كفالة  وهذه  السالم)  (عليه  إمامهم  ذكر  يعشقون  أبناء  تربية  إىل  سعني  وقد  هذا 
املستو البعيد. ويمكن أن نسحب الداللة إىل وقت أبعد، إىل اليوم العارش من املحرم 
(عليه  اإلمام  اللوايت نرصن  األمهات  الكثري من  فيه  فنجد  السالم)  (عليه  يوم خلوده 
السالم) بمختلف الوسائل، فبعضهن بالسالح وبعضهن بتقديم األزواج وأخر بتقديم 
التي تكفلّت  األبناء وعىل رأسهن بنت أمري املؤمنني (عليهام السالم) السيدة (زينب) 
أمره وعياله ونساءه وحتى نرش مبادئه وعنفوانه وكشف مظلوميته وهذه أكرب وأخطر 

كفالة عىل مر التاريخ. 
احلق  جند  إعداد  زمن  أيضاً، وهو  إليه  الداللة  يمكن سحب  زمني  متسع  ويوجد 
الذين نرصوا إمامهم احلق (عليه السالم) يف يوم العارش فهؤالء النسوة هن متكفالت 

أيضاً ولكن كفالة جمازية. 
وغري  زمانه  يف  السالم)  (عليه  (احلسني)  نرصة  عىل  عملن  اللوايت  النسوة  فجميع 

زمانه يمكن ادراجهن مع اللوايت تكفلن احلسني (عليه السالم) لتكفلهن أمره. 
وإن قيل ان اإلمام (عليه السالم) قال (كفلتني) والصيغة بامليض. فنقول: ان املايض 
لو  السالم)  (عليه  اإلمام  ان  إىل  اضافة  واملستقبل.  احلارض  إىل  داللته  امتداد  يمكن 
املتكفالت  النساء  الداللية حالية ومستقبلية وملا شملت  قال بصيغة املضارع لصارت 
لتيقنه  امليض  بصيغة  قال  السالم)  اإلمام(عليه  ان  نقول:  ان  يمكن  اننا  كام  األوائل. 

بحصول األمر والقضاء بحكمه والبت به وكأنه حدث وانتهى.  

(عليها السالم) اكثر من زوجة. فمن املمكن جداً ان يكون اإلمام (احلسني) (عليه السالم) قد قصد بقوله هذا النسوة اللوايت محلن 
قلوباً طاهرة من زوجات جده وزوجات أبيه= =وقد تكفلن برعايته (عليه السالم) بعطف ولطف وحنان ورمحة ورأفة أحس هبا (عليه 

السالم) فقال: وكفلتني االمهات الرحائم.
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فهي  زمنياً.  لتموجها  داللياً  متموجة  صورة  هي  نتجت  التي  فالصورة  وبالنتيجة 
املجاز  وان سحبها  املجازية وسحبتها جلانبها،  الداللة  انتفضت  احلقيقة  إىل  ت  دّ ان شُ
َ احلقيقة يشءٌ  عادت احلقيقة لتشدها أخر (...). ولذا بقيت الصورة متوازنة فإن نارصَ
، وازن الصورة  َ احلقيقةَ امليضُ َ املجاز معادل وعادل الصورة. فلام نارصَ ومالت، نارصَ
املضارع فعادهلا. وهذا التجاذب بني احلقيقة واملجاز هو الذي جعل الصورة الكنائية 

تنامز بالثبات اهلائم. 
ومما يُعدّ من الكناية أيضاً قول اإلمام (عليه السالم): ”كلام اخرسني لؤمي أنطقني 
كرمك“(1). فصورة الصمت – هنا- التي أنطقتها الرمحة اإلهلية التي دبّت فيها جاءت 
ث عنه املعصوم (عليه السالم)  رس صاحبه - واللؤم الذي يتحدّ لتخربنا ان اللؤم خيُ
ها  يعدّ املعصوم  تلو  تايل  حسنات  كبائر  ان  إذ  منزلته،  يناسب  هو   أر ما  وبحسب 
املعصوم من كبائر املعايص فعمل املعصوم (عليه السالم)  يناسب حجمه ومكانته- أي 
ان الذي تصدر منه أعامل ال ينبغي أن تصدر منه يصبح فاقداً للحجة؛ ألنه علم بعدم 
جوازها أو بعدم أولويتها ثم فعلها أو العكس وهذا ما جيعله يفتقر إىل ما يدافع به عن 

. وبذا صار اللؤم خمرساً لصاحبه.  نفسه فيلتزم الصمت حياءً وخجالً
أو ان اإلمام (عليه السالم) أراد تبيان يشء آخر بقوله (كلام أخرسني لؤمي) وهذا 
ساحة  عن  االبتعاد  عن  كناية  يكون  فقد  والنطق  التكلم  عدم  ليس  يكون  قد  اليشء 
وس) جلّ يف عاله. إذ ان هذا املعنى ممكن التحقق أيضاً؛ ألن ترك املناجاة  مناجاة (القدّ
التي جتعل من  واالنقطاع، واالبتعاد عن ساحة (الرمحن) سبحانه سببه أيضاً األفعال 
صحبها لئيامً أو يشعر باللؤم. ألن العمل عندما يكون يف غاية الصالح سيكون يف غاية 
ب صاحب العمل ممن قبل عمله. وإذا  القبول عند قابل السحرة (سبحانه) وبذا يتقرّ
. فــ(سبحانه) عادل  كان العمل عىل العكس من ذلك صار موضع العبد معكوساً أيضاً
ال يساوي اللئيم بالكريم احلليم السائر عىل الرصاط املستقيم. فالعمل غري املقبول هو 
املناجاة  ترك  أصبحت  االبتعاد  ونتيجة  عاله.  يف  جلّ  (مواله)  عن  العبد  ابتعاد  سبب 

١. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.  
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رضاه  لطلب  واخلطايا  بالذنوب  االعرتاف  وعدم  النعم  بسبوغ  االعرتاف  وعدم 
م يف أي موضع بحسب معناه  (سبحانه). فإن كان اللؤم يُسكت العبد وجيعله ال يتكلّ
احلقيقي، فهو مبعد للعبد عن ساحة املناجاة واملسألة واالعرتاف بحسب معناه املجازي 
– هنا- ووجود املشرتك الداليل بني املعنيني وهو الصمت يف احلقيقة واالبتعاد الذي 
معه يتحقق الصمت أيضاً يف املجاز – وهذا املعنى- هو أعمق من سابقه؛ ألنه أعقد يف 

الوصول إليه. 
العالقة  غ جميء هذه  الذي سوّ هو   – هبا  يتكلم  املناجاة ال  يقف يف ساحة  فمن ال 
املالزمة للصور الكنائية- وقد يكون اإلمام (عليه السالم) قصد هذا األسلوب ليؤكد 
فوقف  (سبحانه).  كرمه  يف  السالم)  (عليه  منه  وطمعاً  بالتقصري  منه  شعوراً  يقول  ما 
يعرتف بأسلوب مؤدب شمل به كل فعل قرصّ فيه بل وأكثر إذ نسب التقصري لنفسه ال 
ِّ واعرتافه  بنيّ مد صدقه يف خشوعه وتذهللاُ للفعل (لؤمي) ليكون أكثر متاساً به. وهذا يُ
ومد شعوره بالتقصري فهو ال يبغي من هذا اال الرىض والقبول لذا اردف عبارة اللؤم 
والصمت بعبارة الكرم والنطق. قال: أنطقني كرمك. وهذا أسلوب املسكني املستكني 
ح باستدرار  الذي ال حول له إالّ بحول سيده ومواله كام ان توايل هاتني الصورتني يلوّ
العفو والتجاوز  السالم) مل يفصح عن طلب  كرم (املوىل) سبحانه. وقد يكون (عليه 
لتجاور الصورتني (اللؤم- الكرم) فحياء اإلمام (عليه السالم) من ذكر لؤمه منعه من 
اإلمام  يكون  قد   – أفعاله  من  ب  حيُ ال  عامّ  السالم)  (عليه  كنّى  فلام  بطلبه.  ح  يُرصّ أن 
(عليه السالم) مل يشأ ذكرها وهو يف رحاب (اهللا) سبحانه(1*)- عمد أيضاً إىل األسلوب 
ذاته يف ذكر كرم أكرم األكرمني (سبحانه) فقوله (عليه السالم): أنطقني كرمك. فقد 
فيكون  واالعرتاف.  النطق  عىل  أين  جرّ يل  وبغفرانك  بكرمك  علمي  ان  به  أراد  يكون 
الكرم أنطقه؛ ألنه أحس نفسه يف مأمن فنطق. أو قد يكون (عليه السالم) أراد انه كلام 
به (سبحانه) لساحته بكرمه  ابتعد عن (اهللا) سبحانه وترك الدعاء واملسألة واملناجاة قرّ

١*. أو انه (عليه السالم) مل يذكر أفعاله حلضور من يسمع الدعاء من البرش العاديني. فهو يعلم ان الذي يعده ذنباً وتقصرياً ال يستطيعون 
فعله ولو حاولوا جهدهم، فذنبه احلسنة التي ال يستطيعوهنا ويعجزون عن اتياهنا لفخامتها وهذا جيعلهم يائسني من الرمحة والغفران؛ 

ألن من يفعل كل هذه احلسنات يطلب الغفران فكيف هبم إذن؟ وهذا قد يبعدهم عن اخلري والصالح يأساً منهم. 
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وتفضله عىل العبد. وهذا جيعل الكرم راداً للعبد إىل مواله. فيكون معنى (أخرسني) هو 
ليس عدم القدرة عىل النطق مطلقاً و(أنطقني) ليس املقدرة عىل النطق بعد فقداهنا. بل 
األول يمثل (اهلرب) والثاين يمثل (العودة). فهذه املعاين احلقيقية واملجازية هي معان 
ممكنة التحقق لوال عالقة املشاهبة بني املعنيني؛ العتامدها عىل املصدر ذاته وهو الرتكيب 
اللفظي فالصور الكنائية كوهنا تدفع ”إىل تأمل عالقات املشاهبة أو التناسب التي تقوم 
الفاعلية  مظاهر  من  مظهراً  باعتبارها  األصيل  معناها  إىل  يصل  حتى  الصورة  عليها 
اخلالقة بني اللغة والفكر ووسيلة للتحديد والكشف“(1). فهي جتمع بني كل الدالالت 
تمل انتاجها من املعنى احلقيقي والدالالت املحتملة من املعنى املجازي لذا هي  التي حيُ
العبارة  سامت  من  ”سمة  يعدها  بعضهم  جيعل  ما  وهذا  داللة.  وأكثف  وأعقد  أعمق 
األدبية“(2). ألن األدب االنشائي يتطلّب خفاءً وغموضاً فنياً ولغةً فنيةً راقيةً تتضمن 
الفهم  (3) - إالّ ان هذا الغموض جيب أالّ يكون متعرسّ  فنياً من حني إىل آخر تصويراً 
والوضوح فإذا كان كذلك أصبح الكالم بعيداً عن البالغة- وير آخرون ان الصورة 
الكنائية ”من التعبريات البيانية الفنية باالعتبارات واملزايا واملالحظات البالغية، فهي 
تضفي عىل املعنى مجاالً وتزيده قوة“(4). اضافة إىل افادهتا املبالغة يف املعنى(5). فالصورة 
فلو نظرنا إىل عبارة  انتاجها فهي مركبة.  الكنائية ليست كغريها الندماج صورتني يف 
”علمت باختالف اآلثار وتنقالت األطوار ان مرادك مني أن  اإلمام (عليه السالم): 
تتعرف إيل يف كل يشء“(6). لوجدنا ان خالصة املعنى أو الداللة النهائية مل تكن احادية 
استعامل  كان  ان  األول  فالوجه  وجه.  من  أكثر  حيتمل  اآلثار  اختالف  ألن  املصدر؛ 
اإلمام(احلسني) (عليه السالم)  هلا استعامالً حقيقياً يكون ما وصلنا من األمم السابقة 
من بقايا دالة عليهم وعىل ما جر هلم هو املقصود. فهناك آثار بقيت دالة عىل صالح 
إمكانية  عىل  تدلّ  آثاراً  هناك  أن  كام  وهالكهم.  آخرين  عذاب  عىل  دالة   وأخر قوم 

١. الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي: ٣٦٤. 
٢. يف البالغة العربية علم البيان، د. حسن البنداري: ١٦٩. 

٣. ينظر: م. ن والصحيفة. 
٤. علم البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان: ٢١٧. 

٥. ينظر: م. ن: ١٦٩.
٦. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.    



١٦٦

..

 – العقلية واجلسمية. وهذا االختالف يف ما وصل إىل اإلمام (عليه السالم)  اإلنسان 
(اهللا) سبحانه وجزائه لألقوام كل عىل شاكلته  اختالف عطاء  يدل عىل  إلينا-  وحتى 
املعاقبني.  النقمة أشد  الرامحني ويف موضع  الرمحة نجده (سبحانه) أرحم  ففي موضع 
الباقية  األثرية  املعامل  اختالف  منه  مراداً  يكون  أن  يمكن  هنا-   – اآلثار  اختالف  فإذاً 
بقية اليشء(1). واملعامل  السابقة؛ ألن األثر هو  الواصلة عن األمم  أو اختالف األخبار 
أخبارهم  وبقيت  رحلوا  قد  عنهم  املخربَ  ان  إذ  كذلك،  أيضاً  هي  واألخبار  بقايا  هي 
تتناقل فهي بقاياهم. وهذا االختالف يف االنعام واالنتقام جيد فيه العاقل املتأمل عربة 
ف عىل (الواجب) سبحانه يف كل يشء لذا قال (عليه السالم):  ظة، فبوساطته يتعرّ وعِ
ف إيل يف كل يشء. فاإلمام (عليه السالم) نظر إىل هذه اآلثار  تتعرّ ان مرادك منى أن 
نظرة املعترب وجعلها أحد وسائل معرفة (احلق) سبحانه. فــ(سبحانه) ليس له وجه حمدد 
ف عليه والوصول إليه (سبحانه) فكل الوجود بمشيئة  لذا ال جيوز حتديد وسيلة التعرّ
(واجب الوجود) جل ذكره وعال شأنه لذا كل الوجود دال عليه ويمكن توظيفه ملعرفة 
(واجد الوجود) سبحانه. فالختالف األعامل اختلفت اآلثار واختالف اآلثار يدل عىل 

اختالف اجلزاء. 
أو ان اإلمام (عليه السالم) مل يقصد بــ(اختالف اآلثار) اختالف اآلثار املحسوسة 
املتعلقة باألمم واألقوام السابقة. بل قد يكون اإلمام (عليه السالم) أراد هبا أموراً عقلية 
السليم،  كنفسية  ليست  السقيم  نفسية  فمثالً  العام.  أو  الذايت  الشخيص   املستو عىل 
احلالتني  هباتني  يمر  الذي  فاإلنسان  املؤثر.  اختالف  عن  ينتج  هنا  األثر  واختالف 
رخاء  يف  منا  الفرد  يكون  اجليدة  الصحة  فايام  باالختالف.  يشعر  العافية)  (املرض- 
كلتا  ان  علمه  ومع  متأملاً.  كئيباً  مهموماً  فيكون  واملرض  االبتالء  أيام  يف  أما  وسعادة 
احلالتني من (اهللا) سبحانه لكن األوىل تُشعره بأن (اهللا) سبحانه منعم مفضل والثانية 
ف إىل احلق املبتيل املخترب املحاسب املعاقب  تشعره انه (سبحانه) مبتليه وخمتربه. فيتعرّ
سبحانه  (الواجب)  عىل  ف  نتعرّ جيعلنا  اآلثار  فاختالف  املكرم.  املنعم  الغافر  الراحم 

١. ينظر: لسان العرب (أثر): ٥/٤
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كام أوجب. فاختالف اآلثار سواء أكان تعبرياً حقيقياً أم كنائياً فهو أد املعنى وكثّف 
داللته الحتامله أكثر من وجه. وكذلك لو انتقلنا إىل تتمة القول، إذ قال (عليه السالم): 
وتنقالت األطوار. فهذه األطوار ممكن أن تكون املراحل العمرية التي يمر هبا الكائن 
ا)) (1*) فيكون (عليه السالم) قصد  ارً وَ مْ أَطْ كُ قَ لَ دْ خَ قَ ومنه قوله (سبحانه وتعاىل): ((وَ
األطوار التي يمر هبا االنسان يف نشأته مذ كان نطفة إىل أن يصبح شيخاً ثم رفاتاً فكل 
ف عىل (احلق) سبحانه بكل احلاالت  طور خيتلف عن اآلخر وهذا االختالف جعله يتعرّ
وحسب كل حالة. فالطور هو احلالة(2). وهذا املعنى يوافق سابقه يف جعل األثر ذايت فيكون 
املعنى العام: علمت باختالف أثر العافية والبالء وتنقالت األطوار واملراحل العمرية التي 

ف إيل يف كل ذلك.  مررت هبا ان مرادك منها أن تتعرّ
العصور   الزمنية عىل مد التنقالت  بتنقالت األطوار  السالم) قصد  انه (عليه  أو 
فيه استعامل (اختالف اآلثار)  الذي يكون  السابق  املعنى املحتمل  يناسبه  املعنى  وهذا 
ع  استعامالً حقيقياً فيكون املعنى: علمت مما وصل إلينا من السابقني وتغريّ حاالهتم وتنوّ
ف إيل يف كل يشء. وبام ان الطور هو التارة أو احلالة  عصورهم ان مرادك مني أن تتعرّ
فيمكن ان يكون الطور يتعلق بحالة الفرد واملجتمع معاً أو خاصاً بالفرد. فمثالً حالة 
فهذه  والفقر  الغنى  أو  واجلامعات،  األفراد  أحوال  يف  انتقاالت  فهي  والسلم  احلرب 
األوضاع هي أيضاً تغريات يف حاالت الفرد وأطواره املعاشية. فالفرد يكون يف السلم 
يف حاالت ال يكون عليها يف احلرب ويف الغنى يكون يف يشء ويف الفقر يف آخر. وهذه 
رؤية  له  أفكاره وجتعل  تُغري  الفرد  هلا  يتعرض  التي  والتغريات  والتحوالت  التنقالت 
سبحانه  األحد)  (الواحد  يسببها  التي  املختلفة  األسباب  إىل  ف  يتعرّ فتجعله  شمولية 
ف إليه (سبحانه) بأكثر من وسيلة  حلكمة واجبة لوجوبه (تعاىل). فيكون الفرد قد تعرّ
ف عليه (سبحانه) يف كل يشء، يف الشدة والرخاء والعافية والبالء والرساء  وطريق وتعرّ

والرضاء، والعطاء واجلزاء. 
التي علّمت عليها  الكناية، فهي  بتحقيقها مجيعاً لوال  القول  املعاين مل يمكن  وهذه 

١*. سورة نوح/ اآلية ١٤. 
٢. ينظر: لسان العرب (طور): ٤/ ٥٠٧. 
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وال  املعنى  جمازية  حتدد  ال  اهنا  إذ  احلياد،  عىل  فيها  القرينة  ألن  احداثياهتا؛  ووضعت 
أصالته. وهذا ما جيعل األسلوب الكنائي ينامز عن باقي أنواع املجاز. فصوره ”التبني 
تعقد عادة  قائمة عىل جتربتنا، الهنا  افكارنا ومواقفنا وأنشطتنا وهي  بل  لغتنا فحسب 
املعنى عمقاً  ليعطي  إليه  يُعدل  أو سببية مبارشة“(1). فهذا األسلوب  فيزيائية  عالقات 
خاصاً ويضفي عليه ضالالً ينتج من زيادة التصورات اخلاصة باملدلول عليه منها(2). 
به  أراد  يكون  قد  متملقني“(3).  يديه  بني  ”قاموا  السالم):  (عليه  اإلمام  قول  يف  فمثالً 
ب به هؤالء القوم من أعامل إىل (احلق)  اإلمام (عليه السالم) الكناية عن مجيع ما يتقرّ
سبحانه وهذا املعنى يدخل حتته كل عمل صالح مهام صغر أو كرب، وبذا يمكن أن يكون 
ب بل هو أشد الود  الوصف كنائياً وليس حقيقياً؛ ألن امللق فيه زيادة يف التودد والتقرّ
إالّ  التقريب  التوددي  االحلاح  منتهى  يف  مجيعها  ليست  الصاحلة  واألعامل  واللطف(4). 
ب. فالعمل بحسب نية صاحبه، وصاحب النية ليس يف كل احلاالت هو  اهنا فيها تقرّ
وعليه  والدعاء.  ع  الترضّ يف  والغرق  والذوبان  ر  والتفكّ االنقطاع  من  واحد   بمستو
تكون داللة اللفظ كنائية يراد منها تشبيه املعنى املتحقق منها باملعنى احلقيقي. أو يمكن 
أن يكون املعنى حقيقياً، فال توجد قرينة مانعة له، فيكون اإلمام (عليه السالم) قد أراد 
انقطاع هؤالء األخيار يف األوقات املخصصة للعبادة أو قيامهم يف األماكن املخصصة 
هلا أو التي خصصوها هم للعبادة. فمن املمكن بل والوارد جداً ان يكونوا هؤالء قد 
للعبادة يف  ع يف حالة توجههم  اللني واللطف والتودد واملسكنة والترضّ كانوا يف غاية 
أوقاهتا وأماكنها. وهذا املعنى فيه تكثري وإحلاح فيمكن أن يؤخذ عىل انه الوجه احلقيقي 
ع فوق ما  التودد والدعاء والترضّ ”الزيادة يف  امللق هو  تأملنا يف ان  للداللة. ولكن لو 
العبد  التملق يتحقق بني األفراد وليس بني املعبود والعباد؛ ألن  ينبغي“(5) لوجدنا ان 
م من قرابني للواجب (سبحانه) فهو يبقى مقرصاً وليس يف أعامله زيادة  مهام فعل وقدّ

١. االستعارات التي نحيا هبا: ٥٨. 
٢. ينظر: العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقية: ١٣٥. 

٣. اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.    
٤. ينظر: لسان العرب (ملق): ١٠/ ٣٤٧. 

٥. لسان العرب (ملق): ١٠/ ٣٤٧.  
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عىل الواجب بل ليس فيها مساواة ملا هو واجب، فأعامله ليست معادلة ملا هو فيه وعليه. 
فهي ليست فوق ما ينبغي، لذا نجد حتى املعصومني (عليهم السالم)  يعرتفون بالتقصري 
أمام الواجب (سبحانه). ومن هنا نجد ان لفظة (متملقني) قد استعملت استعامالً كنائياً 
لداللة  املناسب  احلقيقي  االستعامل  هو  بكنائيته  قلنا  الذي  االول  املعنى  يكون  ووفقه 
هذه اللفظة – هنا-؛ ألن جمازيته تتالءم مع جمازية االستعامل هلذه اللفظة وجمازية املجاز 
مع  فحقيقته  عنه.  املكنى  املعنى  هو  احلقيقي  وانه  بأصالته  قلنا  الذي  والوجه  حقيقته. 
احلقيقة  حتقق  إلمكانية  الكناية  حتققت  وبذا  جمازياً  منه  جتعل  اللفظة  استعامل  جمازية 

واملجاز معاً. 
ور بصور جديدة  لت فيها الداللة حتى اهنا صارت تتبلّ – هنا- حتوّ وهذه الصورة 
املعنى  عىل  تدل  مل  التي  العبارة  ”خصوبة  إىل  يعود  وهذا  والسياق  االستعامل  بحسب 
 للقو عليه  والنص  املراد،  حتديد  وترتك  وتشري،  وتومئ،  تلّوح،  وانام  مبارشة،  داللة 
وامللكات البيانية تشقق فيام وراء اللفظ صنوفاً من املعاين ورضوباً من االشارات“(1). 
فالكناية حتمل معنى حقيقي وجمازي، وحيمل فيها املعنى احلقيقي أكثر من وجه وكذا 

املجازي مع امكانية حتقق اجلميع. وهذا ما يطلق عليه املختصون بشعرية النصوص. 

١. التصوير البياين دراسة حتليلية ملسائل علم البيان: ٣٨٤. 
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 اخلامتة 
بعون (اهللا) وتوفيقه اكتملت الرسالة وما بقي إالّ اجياز نتائجها يف سطور:  

ان ما يتعلق بلغة هذا النص وأسلوبه فظهر من حتليل عباراته انه ال يوجد يشء بعيد 
عن املقصودية من قبله (عليه السالم). لذا نجد يف اسلوبية املبنى الصويت: 

(عليه - اختياره  سبب  وهذا  داليل.  أثر  له  ظهر  توزيعاً  موزعة  جاءت  االصوات  ان   
ترتيب  بسبب  غريها  من  أكثر  املقصود  املعنى  ملحاكاهتا  أخر؛  دون  ملفردة  السالم) 
أصواهتا وأثر ذلك الرتتيب. فالصوت له داللة يستشعرها من يتحسس آثار نطق ذلك 
املسألة، فكل منهم يقول بحسب  الصوت. ولعل هذا سبب اختالف املختصني هبذه 

استيعابه ودقة وصفه ملا يتحسسه. 
للوحدات - تكرار  من  فيه  ملا  داللة.   أقو توكيدياً  أسلوباً  بوصفه  التكرار  اعتامد   

من  فيه  عامّ  فضالً  معنوياً،  وتأكيداً  صوتياً  وانسجاماً  تداخالً  يولد  ممّا  نفسها  الصوتية 
جانب إحلاحي يتناسب مع موضوعة النص. وهذا التكرار جاء بنسب متفاوتة لوروده 

بأشكال متعددة. 
 ظهر من التحليل ان التسجيع يف هذا النص احلسيني الرشيف جاء عىل غرار النسق -

القرآين. فال أفضلية عىل املعنى فيه. بل ألجل املعنى وعدم املساس به نجد اإلمام (عليه 
فاً. فسجعه (عليه  السالم) قد جتاوز مسألة االلتزام بالسجعة لذا مل يكن متصنعاً أو متكلّ
نتقل فيه من جزء إىل آخر دون تعثر أو حتى شعور بصعوبة االنتقال.  السالم) سلس ويُ

 حضور فن التجنيس يف النص مل يكن ألجل اإلتيان بتجمعات صوتية فيها جتانس -
الداللة  تأكيد  له داللة صوتية تعمل عىل  مثري فقط؛ فثمة داللة متحققة منه؛ ذلك أن 
القلب  داللة  عىل  زيادة  حارضتني.  كانتا  الداللتني  وكلتا  (املعنوية).  وهي  احلقيقية 

الصويت املتحققة يف بعض أنواعه والتي يمكن وصفها بأهنا مميز أسلويب تنبيهي. 
 وظهر من التحليل ان أبرز مالمح أُسلوبية املبنى الرتكيبي: -
 االستعامل غري احلقيقي لداللة بعض األساليب، مثل (النداء – االستفهام) اضافة إىل -

السمة الرتاكمية. 

..
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أو - الرتاتبية   – التمثيل  – وعىل سبيل  الرتتيب  أساليب خرق  لبعض   حضور الفت 
وال  الداللية.  األمهية  بحسب  كانت  وروده  مواضع  فكل  والتأخري.  التقديم  أسلوب 

يوجد موضع ورود واحد كان فيه التقديم اعتباطياً، فوراء كل تقديم باعث وسبب. 
الرشيف - النص  عبارات  يف  حضوراً  الداليل  والتضخيم  اللغوي  الرتشيق  ملبدأ  ان   

ألجل  تكن  مل   – هنا   – األسلوب  هذا  ودالالت  (احلذف)،  أسلوب  يف  ذلك  يتضح 
التشويق أو جلب االنتباه؛ ألنه خرج عن دائرة اخلطاب العادي؛ لكونه (عليه السالم) 

ه بخطابه إىل (اهللا) تعاىل.  توجّ
وأكثر - األشكال  متعدد  وكان  الظهور.  بيّنة  أسلوبية  سمة  كان  اخلطاب  يف  ل  التحوّ  

ل من احلديث عن (الذات اإلهلية املقدسة) إىل احلديث  أشكاله وضوحاً وبروزاً هو التحوّ
عن شخصه الرشيف؛ ألنه شغل مساحة واسعة يف النص كام ان االنتقال (الرتبي) من 

احلديث عن اخلالق إىل احلديث عن املخلوق زاد االلتفات وضوحاً ونصاعة. 
 أما املستو الداليل فكانت النتيجة الكرب فيه هي ان النص الرشيف مل يرد فيه التشبيه -

االستعارة  أما  وواضحة.  بسيطة  تشبيهات  أغلبها  وكانت  تقريباً  مواطن  أربعة  يف  إالّ 
الترصحيية فلم ترد يف النص مطلقاً. وهذا ما جيعلني أشعر وكأن اإلمام (عليه السالم) 

كان يتقصد االبتعاد عن ذكر املشبه به حتديداً. ولعل هلذا االبتعاد أسباباً منها: 
 ان النص فيه مسألة واعرتاف بالتقصري وفيه أيضاً محد وثناء ومتجيد واعرتاف بالنعم. -

أي انه (عليه السالم) كان يف دعائه كثري الذكر (هللا) تعاىل. ويمكن ان يكون هذا أحد 
أسباب عدم ذكر املشبه به؛ ألنه (سبحانه) ليس كمثله يشء، فعند ذكره بمَ يشبهه وهو 
(عليه السالم) ممن ينفون  مسألة تشبيه (احلق) تعاىل ووجود الشبيه. وهذا الذكر الكثري 

يؤثر عىل نسبة ورود (التشبيه – االستعارة الترصحيية). 
 أو ربام تكون بالغة اإلمام (عليه السالم) وإمكانيته جعلته يسمو بخطابه إىل أرقى -

ل أكثر أساليب البيان غموضاً وأكثرها  املستويات وهو يف حرضة املوىل (تعاىل) لذا يفضّ
ابتعاداً عن املبارشة التصويرية. وهذا أكثر أساليب اخلطاب وقاراً. 

 كام يمكن أن يكون نوع اخلطاب هو سبب عدم التفصيل يف التصوير. فالنص خطاب -
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م الغيوب (سبحانه). و هو (سبحانه) ال حيتاج إىل  م به اإلمام (عليه السالم) إىل عالّ تقدّ
الرتكيز يف إيضاح وذكر مجيع االحداثيات وهذا ما جعل اإلمام (عليه السالم) يستغني 

عن التفصيل يف رسم الصور. 
 أما بالنسبة إىل البنيات املجازية األخر فكان هلا ظهور متميز: -
النص - التشبيهية أو املجاز االستعاري املكني كان له حظ وافر يف   فالصور املجازية 

احلسيني الرشيف، كام ان صوره كانت مجيعها مصيبة حمققة للفائدة. ففضالً عن مجاليتها 
الفنية جاءت حاملة لفلسفة اإلمام (عليه السالم) واعتقاداته؛ لذا ال يمكن محلها عىل 
وجهتها احلقيقية، وإن حدث فهو بعيد كل البعد عن احلقيقة املقصودة وعن مذهبهم 

(عليهم السالم). 
فاالستعارة وجدناها حارضة بوصفها خطرات ذهنية أشبه بالومضات الربيقية التي -

تقدح باألذهان لتوقد الداللة اجلديدة. 
 حضور الصور املجازية غري التشبيهية أو املجاز احلر (املرسل) واالعتامد عليه بوصفه -

مكمالً لوظيفة اللغة؛ ألن هذا االنزالق املعنوي ال تربطه باملعنى احلقيقي عالقة مشاهبة 
دة تصويرية وثبوت داليل؛ ألن العالقة بني املعنى القديم واملعنى اجلديد  فعباراته فيها جِ

مبنية عىل املالبسة. 
 كام الحظنا يف مقارباتنا التحليلية املساحة التي شغلتها العالقات االسنادية املجازية. -

وهذه العالقات تستند إىل العقل لذا وجدنا فيها بعداً فلسفياً عميقاً لكنه مضمر؛ ألن 
ظاهر هذه العالقات جماز أما بنيتها العميقة املضمرة فهي احلقيقة املبتغاة. 

 وان وجود هذه الصور املجازية يف النص الرشيف أغنته داللياً، بوصف هذه الصور -
ت  (الصائبة) وسائل افصاح عن املعنى وتفسريه بشكل أدق من احلقيقة حتى، لذا فُرسِّ
استيعاب  يف  إلمكانيته  الفائدة  يف  زيادة  من  فيه  ملا  املجاز،  ظهر  عىل  احلقيقة  قِلت  نُ أو 

املعنى احلقيقي من خالل املعنى اجلديد. 
تنتج احلقيقة - النص عبارات وصور خصبة  التحليل األسلويب وجدنا يف   من خالل 

واملجاز، وترتك حتديد املراد للملكات وبحسب كل متلقي – سو املتلقي األول للنص 
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(املتلقي احلقيقي) – وهذه املجاذبة املزدوجة هي رس شعرية العبارات الكنائية وأدبيتها. 
 وبصورة امجالية فإننا وجدنا يف الصور البيانية فضالً عن كثافتها الداللية اخلاصة بكل *

صورة، تكثيفاً داللياً آخر ناجتاً عن تراكم تلك الصور. إذ إهنا وردت منفردة ومرتاكبة أو 
فت  جمتمعة. وهذا ما جعل عتبة هذه الصور تكون أكثر بروزاً وإلفاتاً. كام ان بعضها وظّ
كرباهني استداللية إلثبات فلسفة الوجود واحلقيقة الثابتة لواجب الوجود (سبحانه). 



املصادر واملراجع
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املصادر واملراجع
  القرآن الكريم. -

الفكر،  دار  العطار،  خالد  وصححه:  نقحه  الشافعي.  السيوطي  الدين  جالل  القرآن:  علوم  يف  االتقان   (١
بريوت، ط١: ١٤٢٥- ١٤٢٦ / ٢٠٠٥. 

٢) أساس البالغة: أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمرشي – حتقيق: حممد باسل عيون السود – 
دار الكتب العلمية – بريوت. 

– دار توبقال:  – ترمجة: عبد املجيد جحفة  التي نحيا هبا: جورج اليكوف ومارك جونسن  ٣) االستعارات 
ط١: ١٩٩٦. 

٤) أرسار البالغة: أيب بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي – قرأه وعلق عليه: حممود 
حممد شاكر – مطبعة املدين، ط١، ١٤١٢/ ١٩٩١. 

٥) االسلوب دارسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية: أمحد الشايب، مكتبة النهضة املرصية، ط٥. 
٦) أصوات وإشارات: أ. كوندرانوف – ترمجة: إدوارد يوحنا – وزارة الثقافة واإلعالم. بغداد.

العامة:  الثقافية  الشؤون  دار   – الصغري  عيل  حسني  حممد  د.  معارصة:  بالغية  رؤية  العريب  البيان  أصول   (٧
 .١٩٨٦

٨) األصول يف النحو: أيب بكر حممد بن سهل بن الرساج النحوي البغدادي حتقيق: د. عبد احلسني الفتيل – 
مؤسسة الرسالة – بريوت، ط٣، ١٩٨٨. 

٩) اعجاز القرآن يف دراسة كاشفة الرسار البالغة ومعايريها: عبد الكريم اخلطيب- دار الفكر العريب – مرص، 
ط١، ١٩٦٤. 

١٠) اقبال االعامل: ابو القاسم عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن حممد بن طاووس – طبعة احلجر – طهران.
- وطبعة دار املرتىض – بريوت، ط١، ١٤٢٩/ ٢٠٠٨ .

- وطبعة مؤسسة األعلمي – بريوت، تقديم وتعليق: الشيخ حسني األعلمي، ط١، ١٤١٧/ ١٩٩٦.
- وطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي- قم، حتقيق: جواد القيومي األصفهاين،ط١، ١٤١٤.

١١) األفكار واألسلوب: أ. ف تشيترشين – ترمجة: د. حياة رشارة – دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد – 
أعظمية. 

نّ به الرمحن: أيب البقاء العكربي، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط١، ١٣٩٩ / ١٩٧٩.  ١٢) امالء ما مَ
الرمحن بم حممد أيب  الربكات عبد  البرصيني والكوفيني: أيب  النحويني  ١٣) االنصاف يف مسائل اخلالف بني 

سعيد االنباري، دار الفكر، دمشق. 
١٤) أنوار التنزيل وأرسار التأويل: عبد اهللا بن حممد الشريازي الشافعي البيضاوي، اعداد وتقديم: حممد عبد 

الرمحن املرعشيل، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، ط١، ١٤١٨هــ/ ١٩٩٨م.
١٥) أنوار الربيع يف أنواع البديع: سيد عيل صدر الدين بن معصوم املدين – حققه وترجم لشعرائه: شاكر هادي 

شاكر – مطبعة: النعامن – النجف األرشف، ١٣٨٨/ ١٩٦٨. 
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١٦) االيضاح يف علل النحو: الشيخ عبد الرمحن بن اسحاق الزجاجي النحوي البغدادي، حتقيق: حممد السيد 
عثامن. دار الكتب العلمية، بريوت، ط٢، ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م. 

١٧) االيضاح يف علوم البالغة: جالل الدين أبو عبد اهللا حممد بن سعد الدين ابن عمر القزويني – دار احياء 
العلوم – بريوت، ط٢، ١٩٩٨. 

١٨) بحار االنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة االطهار: العالمة حممد باقر املجليس. – حتقيق: حممد مهدي السيد 
حسن املوسوي والسيد ابراهيم وحممد الباقر البهبودي. – مؤسسة الوفاء – بريوت، ط٢، ١٤٠٣/ ١٩٨٣.

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض  البحر املحيط: أيب حيّان األندليس- حتقيق:   (١٩
ط١،  لبنان،  بريوت-  العلمية،  الكتب  دار  النجويل،  أمحد  ود.  املجيد  عبد  زكريا  د.  التحقيق:  يف  وشارك 

.٢٠٠١/١٤٢٢
 – املعتز، اعتنى بنرشه وتعليق املقدمة والفهارس عليه: اغناطيوس كراتشقوفسكي  البديع: عبد اهللا بن   (٢٠

منشورات دار احلكمة، حلبوين - دمشق. 
٢١) البديع يف ضوء أساليب القرآن الكريم: د. عبد الفتاح الشني، دار الفكر العريب، ١٤٣٠ / ٢٠٠٩. 

إبراهيم- دار  ٢٢) الربهان يف علوم القرآن: بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركيش، حتقيق: حممد أبو الفضل 
احياء تراث الكتب العربية، ط١، ١٣٧٦/ ١٩٧٥. 

٢٣) بالغة الرتاكيب (دراسة يف علم املعاين): أ. د. توفيق الفيل، مكتبة اآلداب. القاهرة. 
٢٤) البالغة احلديثة يف ضوء املنهج االسالمي: د. حممود البستاين- دار الفقه للطباعة، ط١، ١٤٢٤. 

٢٥) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا: عبد الرمحن حسن حبنّكة امليداين – دار القلم – دمشق، الدار 
الشامية – بريوت،ط١، ١٤١٦ / ١٩٩٦.

٢٦) البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد – علم البيان: د. بكري الشيخ أمني- دار العلم للماليني-  بريوت، ط٤، 
 .١٩٩٢

٢٧) البالغة العربية قراءة أخر: د. حممد عبد املطلب، الرشكة املرصية العاملية للنرش- لونجامن طبع يف دار 
نوبار للطباعة- القاهرة، ط١، ١٩٩٧. 

٢٨) البالغة الواضحة (البيان واملعاين والبديع): عيل اجلارم ومصطفى أمني – دار املعارف – مرص ، ط١٤، 
 .١٣٧٩ / ١٩٥٩

٢٩) البالغة واالسلوبية: د. حممد عبد املطلب- الرشكة املرصية العاملية للنرش- لونجامن، طبع يف دار نوبار 
للطباعة، ط١، ١٩٩٤. 

٣٠) البليغ يف املعاين والبيان والبديع: الشيخ أمحد أمني الشريازي، مؤسسة النرش االسالمي، ط١، ١٤٢٢. 
٣١) البيان يف ضوء أساليب القرآن الكريم: عبد الفتاح الشني – دار الفكر العريب – مرص، ١٤٢٢/ ٢٠٠٢. 
٣٢) البيان والتبيني: أيب عثامن عمر بن بحر اجلاحظ – حتقيق ورشح: عبد السالم حممد هارون – مطبعة املدين 

املؤسسة السعودية بمرص، ط٧، ١٤١٨/ ١٩٩٨. 
حممد  السالم  عبد  حتقيق:  الزبيدي-  احلسيني  مرتىض  حممد  السيد  القاموس:  جواهر  يف  العروس  تاج   (٣٣
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هارون – مطبعة حكومة الكويت، ١٤١٥/ ١٩٩٤. 
٣٤) تأويل مشكل القرآن: أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة. حتقيق: السيد أمحد صقر – مكتبة دار الرتاث 

– القاهرة، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦. 
٣٥) التبيان يف البيان: الطيبي. حتقيق: د. عبد الستار حسني موط، دار اجليل، بريوت، ط١، ١٤١٦/ ١٩٩٦. 
٣٦) التبيان يف تفسري القرآن: الشيخ الطويس – حتقيق وتصحيح: أمحد حبيب قصري العاميل – مكتبة االعالم 

االسالمي، ط١، ١٤٠٩. 
٣٧) حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن: ابن أيب االصبع املرصي – تقديم وحتقيق: د. 
حفني حممد رشف، ورشف عىل اصدارها: حممد توفيق عويضة – جلنة احياء الرتاث االسالمي – اجلمهورية 

العربية املتحدة. 
٣٨) التحرير والتنوير: الشيخ حممد الطاهر بن عاشور- دار سحنون للنرش والتوزيع – تونس، ١٩٩٧. 

٣٩) الرتاكيب اللغوية: أ. د. هادي هنر – دار اليازوري، عامن – األردن، املطبعة العربية، ٢٠٠٤. 
٤٠) الرتاكيب اللغوية لألدب بحث يف فلسفة اللغة واالستطيقا: د. لطفي عبد البديع – مكتبة النهضة املرصية، 

مطبعة السنة املحمدية، ط١، ١٩٧٠.
ط٢،  القاهرة،   – وهبة  مكتبة  موسى-  أبو  حممد  حممد  د.  البيان:  ملسائل  حتليلية  دراسة  البياين  التصوير   (٤١

 .١٤٢٧/ ٢٠٠٦
٤٢) التعبري القرآين: د. فاضل صالح السامرائي، مكتبة رشيد اهلجري، العراق- بغداد، ط١، ١٤٣٤/ ٢٠١٣. 
٤٣) التعريفات: عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين – حتقيق: ابراهيم االبياري – دار الكتاب العريب – بريوت، 

ط١، ١٤٠٥. 
٤٤) تفسري أيب السعود (ارشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم): أيب السعود حممد بن حممد العامدي- دار 

احياء الرتاث العريب، بريوت- لبنان. 
ق عليه: الشيخ حسني االعلمي- مطبعة اهلادي-  م له وعلّ ٤٥) التفسري الصايف: الفيض الكاشاين، صححه وقدّ

قم، ط١، ١٤١٦. 
٤٦) التفسري الكبري (مفاتيح الغيب): فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي- دار الكتب العلمية- 

طهران، ط٢. 
٤٧) تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب: الشيخ حممد رضا القمي املشهدي – حتقيق: حسني دركاهي – مؤسسة 

الطبع والنرش وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي. 
٤٨) التفسري املبني: حممد جواد مغنية – مؤسسة دار الكتاب االسالمي، ط٢ منقحة ومزيدة، ١٤٠٣/ ١٩٨٣. 

٤٩) التفسري املعني للواعظني واملتعظني: حممد هويدي – مؤسسة العطار الثقافية – ايران، ١٤٣٠. 
٥٠) التقديم والتأخري يف القرآن الكريم: محيد أمحد عيسى العامري – دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عربية، 

بغداد، ط١، ١٩٩٦. 
٥١) التكرير بني املثري والتأثري: د. عز الدين عيل السيّد – عامل الكتب. بريوت، ط١، ١٣٩٨/ ١٩٧٨، ط٢، 
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 .١٤٠٧/ ١٩٨٦
٥٢) التلخيص يف علوم البالغة: جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويني اخلطيب – ضبطه ورشحه: عبد 

الرمحن الربقوقي- املكتبة التجارية الكرب- مرص. 
٥٣) هتذيب الكامل: يوسف بن الزكي عبد الرمحن أبو احلجاج املزي – حتقيق: د. بشار عواد معروف – مؤسسة 

الرسالة، بريوت، ط١، ١٤٠٠/ ١٩٨٠.
ق عليها: حممد خلف اهللا  ايب وعبد القاهر اجلرجاين حققها وعلّ ٥٤) ثالث رسائل يف اعجاز القرآن: الرماين واخلطّ

أمحد، د. حممد زغلول سالم- دار املعارف- مرص، ط٥، ٢٠٠٨. 
٥٥) جدلية االفراد والرتكيب يف النقد العريب القديم: د. حممد عبد املطلب – ط١، بمرص، ١٩٩٥. 

٥٦) جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: د. ماهر مهدي هالل – دار الرشيد – 
مجهورية العراق وزارة الثقافة واالعالم، ١٩٨٠.

٥٧) مجاليات األسلوب (الصورة الفنية يف األدب العريب): د. فايز الداية – دار الفكر املعارص – بريوت، دار 
الفكر – دمشق، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣. 

العلم  دار  بعلبكي-  منري  رمزي  د.  له:  م  وقدّ قه  حقّ دريد.  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أيب  اللغة:  مجهرة   (٥٨
للماليني- بريوت، ط١، ١٩٨٧. 

 – ة بارشاف: صدقي حممد مجيل  – طبعة جمددّ ٥٩) جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع: أمحد اهلاشمي 
مؤسسة الصادق، طهران. 

٦٠) جنان اجلناس يف علم البديع: الشيخ صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي- حتقيق: سمري حسني حلبي 
– دار الكتب العلمية – بريوت، ط١، ١٤٠٧/ ١٩٨٧. 

٦١) حسن التوسل إىل صناعة الرتسل: شهاب الدين حممود احللبي – حتقيق: أكرم عثامن يوسف – دار الرشيد 
– مجهورية العراق وزارة الثقافة واالعالم، ١٩٨٠. 

٦٢) حلية املحارضة يف صناعة الشعر: أيب عيل حممد بن احلسن بن املظفر احلامتي- حتقيق: د. جعفر الكتاين- 
دار الرشيد- مجهورية العراق وزارة الثقافة واالعالم، ١٩٧٩. 

٦٣) خزانة األدب وغاية األرب: تقي الدين أيب بكر عيل عبد اهللا احلموي االزراري – حتقيق: عصام شيعتو – 
دار ومكتبة اهلالل – بريوت، ط١، ١٩٨٧. 

٦٤) خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي حتقيق ورشح: عبد السالم حممد 
هارون – دار الكاتب العريب- القاهرة، ١٣٨٧/ ١٩٦٧. 

٦٥) اخلصائص: أيب الفتح عثامن بن جني حتقيق: حممد عيل النجار- عامل الكتب- بريوت. 
٦٦) خصائص االسلوب يف الشوقيات: حممد هادي الطرابليس – مطابع اهليأة املرصية العامة للكتاب، املجلس 

األعىل للثقافة، ١٩٩٦. 
٦٧) خصائص الرتاكيب (دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين): د. حممد حممد أبو موسى – مكتبة وهبة- القاهرة، 

ط٧، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦. 
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٦٨) خصائص احلروف يف العربية ومعانيها: حسن عباس – منشورات احتاد الكتاب العرب، ١٩٩٨. 
٦٩) خصائص العربية ومنهجها األصيل يف التجديد والتوليد: حمارضات ألقاها االستاذ: حممد املبارك – هنضة 

مرص – الفجالة – القاهرة، ١٩٦٠. 
 /١٤٢٣ ط١،  بريوت،   – املرتىض  دار  دخيل  عيل  حممد  السالم):  (عليه  احلسني  االمام  ووصايا  حكم   (٧٠

 .٢٠٠٢
٧١) دراسات يف علم النفس األديب: حامد عبد القادر – القاهرة، ١٩٤٩. 

٧٢) دراسة الصوت اللغوي: د. أمحد خمتار عمر – عامل الكتب – القاهرة، ط٤، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦. 
٧٣) دالئل االعجاز: الشيخ عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين-        حتقيق: د. حممد التنجي، دار 

الكتاب العريب- بريوت، ط١، ١٩٩٥. 
٧٤) دالالت التقديم والتأخري يف القرآن (دراسة حتليلية): د. عبد العظيم املطعني و د. عيل مجعة – مكتبة وهبة، 

ط١، ١٤٢٦/ ٢٠٠٥. 
٧٥) داللة األلفاظ: د. إبراهيم أنيس – مطبعة االنجلو املرصية، ط٦، ١٩٩١. 

٧٦) دور الكلمة يف اللغة: ستيفن أوملان – ترمجة: د. كامل بشري- دار غريب – القاهرة. 
٧٧) رسائل اخوان الصفاء وخالن والوفاء: اخوان الصفاء - دار صادر للطباعة والنرش، دار بريوت للطباعة 

والنرش ، ١٣٧٦/ ١٩٧٥. 
اآللويس  حممود  السيد  الدين  شهاب  الفضل  أيب  املثاين:  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح   (٧٨

البغدادي – دار احياء الرتاث العريب، بريوت. 
– مطبعة عرتت، النارش: مؤسسة املعارف  – حتقيق: مؤسسة املعارف  ٧٩) زبدة التفاسري: فتح اهللا الكاشاين 

االسالمية – قم-ايران، ط١، ١٤٢٣. 
٨٠) سايكلوجية الشعر ومقاالت أخر: نازك املالئكة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٣. 

٨١) رس صناعة االعراب: أيب الفتح عثامن بن جني، تح: د. حسن هنداوي، دار القلم – دمشق، ط١، ١٩٨٩. 
 – العلمية  الكتب  دار   – احليل  اخلفاجي  سنان  بن  سعيد  بن  حممد  بن  اهللا  عبد  حممد  أيب  الفصاحة:  رس   (٨٢

بريوت، ١٤٠٢/ ١٩٨٢. 

٨٣) رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك: هباء الدين عبد اهللا بن عقيل العقييل اهلمداين املرصي ومعه كتاب 
منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن عقيل: ملحمد حميي الدين عبد احلميد- مكتبة اهلداية- بريوت. 

وتعليق: يوسف حسن عمر- مؤسسة  االسرتاباذي- تصحيح  الدين  الكافية: ريض  الريض عىل  ٨٤) رشح 
الصادق- طهران، ١٣٩٥/ ١٩٧٥. 

٨٥) الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها: أيب احلسن أمحد بن فارس – حتقيق: السيد أمحد صقر – 
دار احياء الكتب العربية، مرص، ١٩٧٧. 

ار  اد اجلوهري- حتقيق: أمحد عبد الغفور عطّ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): اسامعيل بن محّ  (٨٦
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– القاهرة، ط١، ١٣٧٦/ ١٩٥٦. ط٢، ١٤٠٧/ ١٩٨٧. 
٨٧) الصحيفة احلسينية الكاملة: حممد صادق حممد الكربايس – املركز احلسيني للدراسات – لندن – اململكة 

املتحدة، ١٤٢٨/ ٢٠٠٧. 
حممد  عيل  حتقيق:   – العسكري  سهل  بن  اهللا  عبد  بن  احلسن  هالل  أبو  والشعر:  الكتابة  يف  الصناعتني   (٨٨

البجاوي وحممد أبو الفضل ابراهيم – املكتبة العرصية، بريوت - لبنان، ١٤٠٦/ ١٩٨٦. 
 – الرشيد  دار   – الصغري  عيل  حسني  حممد  د.  وبالغية):  نقدية  (دراسة  القرآين  املثل  يف  الفنية  الصورة   (٨٩

مجهورية العراق وزارة الثقافة واالعالم، ١٩٨١. 
٩٠) الصومعة والرشفة احلمراء (دراسة نقدية يف شعر عيل حممود طه): نازك املالئكة – دار العلم للماليني، 

بريوت، ط٣، ١٣٩٩/ ١٩٧٩. 
ن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: السيد حييى بن محزة بن عيل بن ابراهيم العلوي  ٩١) الطراز املتضمّ

اليمني- دار الكتب اخلديوية، مطبعة املقتطف- مرص، ١٢٢٢/ ١٩١٤. 
مطبعة   – الشيخ  حسن  الواحد  عبد  د.  تطبيقية):  (دراسة  العريب  البالغي  والرتاث  الداللية  العالقات   (٩٢

االشعاع الفنية، ط١، ١٤١٩/ ١٩٩٩. 
٩٣) علل النحو: أيب احلسن حممد بن عبد اهللا الوراق – حتقيق: حممود حاتم حممد درويش – مكتبة الرشيد – 

الرياض – السعودية، ط١، ١٤٢٠/ ١٩٩٩. 
٩٤) علم أساليب البيان: د. غازي يموت – دار األصالة، ط١، ١٤٠٣/ ١٩٨٣. 

القاهرة،  املعرفة،  عامل  دار  خمتار-  مؤسسة  النارش   – فضل  صالح  د.  واجراءاته:  مبادئه  االسلوب  علم   (٩٥
 .١٩٩٢

٩٦) علم االصوات: د. كامل بشري – دار غريب – القاهرة، ٢٠٠٠. 
٩٧) علم البيان (دراسة حتليلية ملسائل البيان): د. بسيوين عبد الفتّاح فيّود – مؤسسة املختار – القاهرة، دار 

املعامل الثقافية – االحساء، ط٢، ١٤٢٥/ ٢٠٠٤. 
يوسف  مالك  النص:  مراجعة  عزيز،  يوسف  يوئيل  د.  ترمجة:   – سورس  دي  فردينان  العام:  اللغة  علم   (٩٨

املطلبي – دار آفاق عربية للطباعة والنرش. 
٩٩) علم املعاين: د. عبد العزيز عتيق – دار النهضة العربية – بريوت، ١٩٧٠. 

١٠٠) علم املعاين (دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين): د. بسيوين عبد الفتاح فيود – مكتبة وهبة – القاهرة. 
له وعلّق  قه وفصّ ١٠١) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده: أيب عيل احلسن بن رشيق القريواين االزدي – حقّ

هوامشه: حممد حميي الدين عبد احلميد – مطبعة السعادة – مرص، ط٣، ١٣٨٣/ ١٩٦٤. 
١٠٢) العني: أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي. حتقيق: د. مهدي املخزومي ود. ابراهيم السامرائي. 

سلسلة املعاجم والفهارس. 
١٠٣) الفروق اللغوية: أيب هالل العسكري. حتقيق: مؤسسة النرش االسالمي، ط١، ١٤١٢. 

 – – دار احلداثة  – مراجعة وتعليق: د. مراد كامل  العربية: جرجي زيدان  اللغوية واأللفاظ  الفلسفة   (١٠٤
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لبنان، ط٢، ١٩٨٢. 
ه وعلّق عليه: د. امحد احلويف، د. بدوي  م له وحققّ ١٠٥) الفلك الدائر عىل املثل السائر: ابن أيب احلديد – قدّ

طبانة – دار الرفاعي – الرياض، ط٢، ١٤٠٤/ ١٩٨٤. 
دار   - حسني  عاشق  وتعليق:  وحتقيق  دراسة  األجيي.  الدين  عضد  البالغة:  علوم  يف  الغياثية  الفوائد   (١٠٦

الكتاب املرصي – القاهرة، دار الكتاب اللبناين- بريوت، ط١، ١٤١٢/ ١٩٩١. 
أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهللا  عيد  أيب  الدين  شمس  البيان:  وعلم  القرآن  علوم  إىل  املشوق  الفوائد   (١٠٧
الزرعي املعروف بـ(ابن القيم اجلوزية) – حققت أصوله وضبطه مجاعة من العلامء بارشاف النارش دار الكتب 

العلمية- بريوت، ط٢، ١٤٠٨/ ١٩٨٨. 
١٠٨) يف البالغة العربية علم البديع: د. حممود أمحد حسن املراغي – دار املعرفة اجلامعية. 

١٠٩) يف البالغة العربية علم البيان: حسن البنداري – مكتبة االنجلو املرصية، ١٤٠٩/ ١٩٨٩. 
١١٠) يف البالغة العربية علم البيان: د. حممد مصطفى هدارة – دار العلوم العربية – بريوت، ط١، ١٤٠٩/ 

 .١٩٨٩
١١١) يف ظالل القرآن: سيد قطب – دار احياء الرتاث العريب – بريوت، ط٥، ١٩٦٧. 

١١٢) يف النحو العريب نقد وتوجيه: د. مهدي املخزومي – دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد- ٢٠٠٥. 
ن، ٢٠١٠.  ١١٣) يف النص القرآين وأساليب تعبريه: د. زهري غازي زاهد – دار صفاء – عامّ

١١٤) القاموس املحيط: جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي – حتقيق: مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة 
بارشاف: حممد نعيم العرقسويس – مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٢٨/ ٢٠٠٥. 

١١٥) قضايا الشعر املعارص: نازك املالئكة – دار العلم للماليني – بريوت- لبنان. 
ن، ط١، ٢٠٠٣.  ١١٦) قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم: د. سناء محيد البيايت – دار وائل – عامّ

١١٧) الكايف: الشيخ حممد بن يعقوب الكليني – حتقيق وتصحيح وتعليق: عيل أكرب الغفاري – دار الكتب 
االسالمية – طهران، ط٥، ١٣٦٣. 

١١٨) الكامل يف اللغة واألدب: أيب العباس حممد بن يزيد املربد – حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم – دار الفكر 
العريب – القاهرة، ط٣، ١٤١٧/ ١٩٩٧. 

١١٩) الكتاب (كتاب سيبويه): عمر بن عثامن بن قنرب. حتقيق: عبد السالم حممد هارون. دار اجليل- بريوت. 
عمر  بن  حممد  القاسم  أيب  التأويل:  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التأويل  غوامض  حقائق  عن  اف  الكشّ  (١٢٠

الزخمرشي اخلوارزمي. حتقيق: عبد الرزاق مهدي–  دار احياء الرتاث العريب- بريوت. 
١٢١) الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفوي. حتقيق: 

عدنان درويش، حممد املرصي – مؤسسة الرسالة- بريوت، ١٤١٩/ ١٩٩٨. 
١٢٢) لسان العرب: أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املرصي – دار صادر- بريوت. 
وكالة   – القلاموي  سهري  د.  ارشاف:    – الكبييس  محيد  خضريّ  عمران  املعارص:  العراقي  الشعر  لغة   (١٢٣

املطبوعات -  الكويت، ط١، ١٩٨٢. 
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١٢٤) اللغة العربية معناها ومبناها: د. متام حسان – اهليأة املرصية العامة للكتاب، ١٩٧٣. 
١٢٥) ملحات بالغية يف معاين القرآن لألخفش األوسط ت ٢١٥: د. فتحي عبد القادر فريد – مكتبة النهضة 

املرصية – القاهرة، ط١، ١٤٠٣/ ١٩٨٣. 
الكتب  احياء  مؤسسة  االسالمية-  الكتب  احياء  مؤسسة  حتقيق:  الصدر.  حممد  السيد  الفقه:  وراء  ما   (١٢٦

االسالمية-  قم. 
١٢٧) املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين أيب الفتح نرص اهللا بن حممد بن عبد الكريم املوصيل 

ق عليه: د. أمحد احلويف ود. بدوي طبانة – هنضة مرص للطباعة والنرش.  مه وعلّ الشافعي (ابن االثري). قدّ
١٢٨) جماز القرآن: أيب عبيدة معمر بن املثنى التيمي – عارضه بأصوله وعلق عليه: د. حممد فؤاد سزكني، مكتبة 

اخلانجي، القاهرة. 
ق عليه جلنة من العلامء  – حققه وعلّ ١٢٩) جممع البيان يف تفسري القرآن: أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس    
م له: سيد حمسن األمني العاميل – مؤسسة األعلمي – بريوت، ط١، ١٤١٥/ ١٩٩٥.  واملحققني االخصائيني – قدّ
١٣٠) خمتار الصحاح: الشيخ حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي – اخراج: دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان 

– مكتبة لبنان، ١٩٨٦. 
١٣١) املدخل اللغوي يف نقد الشعر (قراءة بنيوية): مصطفى السعدين – دار بور سعيد – االسكندرية. 

١٣٢) املرشد إىل فهم اشعار العرب وصناعتها: د. عبد اهللا الطيب املجذوب – مكتبة ومطبعة مصطفى البايب 
احللبي وأوالده – مرص، ط١، ١٣٧٤/.١٩٥٥

١٣٣) املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي – حتقيق: فؤاد عيل منصور 
– دار الكتب العلمية – بريوت، ط١، ١٩٩٨. 

١٣٤) مستدرك سفينة البحار: الشيخ عيل النامزي الشاهرودي. حتقيق وتصحيح: الشيخ حسن بن عيل النامزي 
– مؤسسة النرش اإلسالمي – قم، ١٤١٨. 

– حتقيق: مصطفى عبد  النيسابوري  أبو عبد اهللا احلاكم  املستدرك عىل الصحيحني: حممد بن عبد اهللا   (١٣٥
القادر عطا – دار الكتب العلمية – بريوت، ط١، ١٤١١/ ١٩٩٠. 

١٣٦) املصباح يف املعاين والبيان والبديع: بدر الدين بن مالك الشهري بـ(ابن الناظم) – حققه ورشحه ووضع 
فهارسه: د. حسني عبد اجلليل يوسف – مكتبة اآلداب، املطبعة النموذجية.

١٣٧) معامل التنزيل يف تفسري القرآن (تفسري البغوي): البغوي – حتقيق: خالد عبد الرمحن العك – دار املعرفة – بريوت.  
١٣٨) معاين االبنية يف العربية: د. فاضل صالح السامرائي. ط١، ١٤٠١/ ١٩٨١. 

١٣٩) املعاين يف ضوء أساليب القرآن: د. عبد الفتاح الشني – دار املعارف، ط٣، ١٩٧٨. 
اء. حتقيق: أمحد يوسف نجايت، حممد عيل النجار، عبد الفتاح  ١٤٠) معاين القرآن: أبو زكريا حييى بن زياد الفرّ

اسامعيل شلبي – الدار املرصية للتأليف والرتمجة – مرص. 
١٤١) معاين النحو: د. فاضل صالح السامرائي – دار احياء الرتاث العريب – بريوت، ط١، ١٤٢٨/ ٢٠٠٧. 
١٤٢) معرتك االقران يف اعجاز القرآن: أيب الفضل جالل الدين عبد الرمحن أيب بكر السيوطي. ضبطه وصححه 
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وكتب فهارسه: أمحد شمس الدين – دار الكتب العلمية – بريوت، ط١، ١٤٠٨/ ١٩٨٨.
١٤٣) معجم البستان: الشيخ عبد اهللا البستاين اللبناين – املطبعة االمريكانية – بريوت – ١٩٢٧. 

رها: د. أمحد مطلوب – الدار العربية للموسوعات، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦.   ١٤٤) معجم املصطلحات البالغية وتطوّ
١٤٥) معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكريا- حتقيق: عبد السالم حممد هارون – مكتبة االعالم االسالمي. 
 – االنصاري  هشام  بن  يوسف  بن  اهللا  عبد  حممد  أبو  الدين  مجال  االعاريب:  كتب  عن  اللبيب  مغني   (١٤٦

حتقيق: د. مازن املبارك وحممد عيل محد اهللا – دار الفكر- بريوت، ط٦، ١٩٨٥. 
١٤٧) مفاتيح اجلنان: الشيخ عباس القمي- تعريب: السيد حممد رضا النوري النجفي- مطبعة البعثة- قم، 

ط٣، ١٣٨٥ /٢٠٠٦.
١٤٨) مفتاح العلوم: أيب يعقوب حممد بن عيل السكاكي – املكتبة العلمية اجلديدة – بريوت. 

 – زادة  سلامن  مطبعة   – داودي  عدنان  صفوان  حتقيق:  االصفهاين-  الراغب  القرآن:  ألفاظ  مفردات   (١٤٩
ايران، ط٢، ١٤٢٧. 

له ووضع هوامشه  م  قدّ الزخمرشي-  بن عمر  اهللا حممود  القاسم جار  أيب  االعراب:  ل يف صنعة  املفصّ  (١٥٠
وفهارسه: د. أميل بديع يعقوب – دار الكتب العلمية- بريوت، ط١، ١٤٢٠/ ١٩٩٩.

د- حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة – مطبعة االهرام التجارية  ١٥١) املقتضب: أيب العباس حممد بن يزيد املربّ
– مرص، ١٩٩٤.  

١٥٢) من أرسار البالغة يف القرآن: حممد السيد شيخون – مكتبة الكليات االزهرية- القاهرة، ١٩٨٤. 
١٥٣) من أرسار العربية: د. ابراهيم أنيس- مكتبة االنجلو املرصية، ط٨، ٢٠٠٣. 

١٥٤) مناسك احلج: السيد عيل احلسيني السيستاين- مطبعة: ستارة – قم، ط٣، ١٤٢٤. 
ان – الدار البيضاء، ١٤٠٧/ ١٩٨٦.  ١٥٥) مناهج البحث يف اللغة: د. متّام حسّ

ن، مؤسسة الرسالة – بريوت، ط١،  ١٥٦) من بديع لغة التنزيل: د. ابراهيم السامرائي – دار الفرقان – عامّ
 .١٤٠٤/ ١٩٨٤

عامل   – عرفة  املعطي  عبد  العزيز  عبد  د.  املعاين):  علم  ملسائل  حتليلية  (دراسة  العريب  النظم  بالغة  من   (١٥٧
الكتب – بريوت ، ط٢، ١٤٠٥/ ١٩٨٤. 

١٥٨) منة املنان يف الدفاع عن القرآن: السيد حممد الصدر-  حتقيق: مؤسسة املنتظر إلحياء تراث آل الصدر.
١٥٩) املهذب يف علم الترصيف: د. هاشم طه شالش، د. عبد اجلليل عبيد،   د. صالح مهدي الفرطويس – 

طبعة التعليم العايل – املوصل. 
١٦٠) موسوعة احلروف يف اللغة العربية: د. أميل بديع يعقوب – دار اجليل – بريوت، ط٢، ١٤١٥/ ١٩٩٥. 
١٦١) موسوعة كلامت االمام احلسني (عليه السالم): اعداد: حممود الرشيفي، حممود امحديان، السيد حممود 
مطبعة:   – االسالمي  االعالم  منظمة   – (ع)  العلوم  باقر  حتقيقات  معهد  تبار.  سجادي  حسني  السيد  املدين، 

أسوة، ط١، ١٤٢٥.
١٦٢) موسيقى الشعر: د. ابراهيم أنيس – مطبعة: جلنة البيان العريب، نرش: مكتبة االنجلواملرصية، ط٣، ١٩٦٥. 
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١٦٣) موسيقى الشعر العريب: د. شكري حممد عيّاد – دار املعرفة – القاهرة، ط١، ١٩٦٨. 
امليزان يف تفسري القرآن: السيد حممد حسني الطباطبائي- مؤسسة النرش االسالمي – قم.   (١٦٤

١٦٥) امليرس يف احلج والعمرة (وفق فتاو سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين): د. عبد اهلادي حممد تقي 
احلكيم. ط٢، ١٤٢٤/ ٢٠٠٤. 

١٦٦) النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري: زكي مبارك – دار الكاتب العريب للطباعة والنرش، القاهرة – مرص. 
١٦٧) نحو القرآن: أمحد عبد الستار اجلواري – املؤسسة العربية للدراسات والنرش– بريوت، ٢٠٠٦. 

١٦٨) نظرية اللغة يف النقد العريب: عبد احلكيم رايض – املجلس االعىل للثقافة- القاهرة، ط١، ٢٠٠٣. 
١٦٩) النكت احلسان يف رشح غاية االحسان: أيب حيّان النحوي االندليس الغرناطي – حتقيق ودراسة: عبد 

احلميد الفتيل – مؤسسة الرسالة – بريوت، ط١، ١٤٠٥. 
١٧٠) هناية االجياز ودراية االعجاز: فخر الدين الرازي – حتقيق ودراسة:      د. بكري الشيخ أمني – دار العلم 

للماليني – بريوت، ط١، ١٩٨٥. 
١٧١) هنج البالغة لإلمام (عيل) (عليه السالم): رشح حممد عبده – دار اجلوادين – بريوت. 

 الرسائل واالطاريح 
١٧٢) أدب اإلمام احلسني (عليه السالم) قضاياه الفنية واملعنوية. رسالة ماجستري: موسى خابط عبود - كلية 

الرتبية- جامعة بابل،٢٠٠٨/١٤٣٩.
الرتبية-   كلية    - البيضاين  زايد  حممد  مولود  دكتوراه:  أطروحة  مجالية).  (دراسة  القرآين  النص  أدبية   (١٧٣

جامعة البرصة، ١٤٢٨/ ٢٠٠٧. 
و(الباقيات  اجلنان)  (مفاتيح  كتايب  يف  السالم)  (عليهم  املعصومني  األئمة  أدعية  يف  االسلويب  البناء   (١٧٤
الصاحلات) للشيخ عباس القمي (دراسة نظرية وتطبيقية). رسالة ماجستري: أمحد حممود أمحد – كلية اآلداب 

– جامعة البرصة، ١٤٣١/ ٢٠١٠. 
١٧٥) دعاء اإلمام (عيل) (عليه السالم) (دراسة نحوية اسلوبية). رسالة ماجستري: حممد اسامعيل عبد اهللا – 

كلية الرتبية – جامعة بابل، ١٤٢٦/ ٢٠٠٥. 
القادسية، ١٤٢٢/  – كلية اآلداب- جامعة  ١٧٦) الصحيفة السجادية رسالة ماجستري: حسن غانم فضالة 

.٢٠٠٢
١٧٧) املقامات اللزومية أليب طاهر حممد بن يوسف الرسقسطي (دراسة أسلوبية) – أطروحة دكتوراه: مي 

حمسن حسني عناد احللفي – كلية الرتبية للبنات- جامعة بغداد، ١٤٢٦/ ٢٠٠٥.  
– رسالة ماجستري:  اسلوبية  السالم) دراسة  العابدين (عليه  االمام زين  األيام عند  املناجيات وأدعية   (١٧٨

ادريس طارق حسني – كلية الرتبية – جامعة بابل، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦. 
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-  تكرار احلرف العامل  ...............................................................................٣٠
-  تكرار املفردة ...........................................................................................٣٤
-  تكرار العبارة ...........................................................................................٣٩
: البنيات الصوتية التسجيعية ....................................................................٤٨ ثالثاً
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- التطريفية .................................................................................................٥٤
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الفصل الثاين:  أسلوبية املبنى الرتكيبي .....................................................٧٣
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املحتويات
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and abstract ambiguity exalting the text from the common 

people level to the level of the masters of eloquence, 

leaders of speech and giants of rhetoric . The study was 

made according to the sources of the rhetorical images. It 

included kinds of metaphors: Simile-metaphoric, non-simile 

and attributive structure and also metonymy).

The study could have been wider because the text was full of 

other stylistic markers. However, we did not examine them to 

avoid repeating these markers as possible.

This study will also be a complementary series of previous 

stylistic studies; especially the studies concerning the holy 

supplication. It was not the first stylistic study neither the 

first study concerning the supplication – hence it has no 

introduction – except that, as far as I know, it was the first 

study which was concerned with one supplication text and 

this is its uniqueness . If I was successful, then this is Allah's 

(Almighty He is) grace. And if I was not successful, then it 

was my deficiency and laziness.
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These sounds are available to all but grouping them, by 

convergence and divergence in the compound speech act, 

depends on the producer's taste and his feeling of what 

these sounds have of spirits dominating the hearts and 

minds. Therefore, the structure according to the words 

order, depending on styles, choosing specific device of that 

style here and another there, in addition to the sudden 

shift, make all speak of the intentionality of revealing this 

structure in the form which it has; especially for those who 

are interested in language, eloquence and rhetoric . This 

what made us search for the secrets of the structure, the 

reasons of categories and the reason of order.

This is the core of the study.

Chapter Two: entitled as stylistics of formative structure which 

includes the famous request forms and its most recurrent 

kinds in the text which are; appositive and interrogative 

structure. The first came in different forms as well as the 

seconds.

This chapter also included the conditional and the sequential 

structure, omission structure and switching structure.

All these structures have many forms of rhetorical dimensions 

worth being observed and studied. Hence, the third chapter 

of the study (Meaning Structure Stylistics) came to explain 

the meaning of these metaphorical shapes present in the 

Holy text and what it adds to the text of linguistic eligibility 
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opinions about it with references to the Holy Text. Moreover, 

its study  was built upon the Arab’s classification for sounds 

according to their articulators and features. They were 

classified into voiced and voiceless, fortes and lenis and 

moderate, consonants and vowels and other classifications, 

which were convenient to the nature of each of the Arabic 

sounds. 

After this topic, the repetitive sound structures were 

presented in four shapes. The study dealt with repetition 

of the single sound, of the letter, of the word, and of the 

phrase or structure, which contains complete or incomplete 

structure repetition. Then, the study discusses another 

sound subject which the rhyming intonation and the effect 

of its rhythm on meaning harmonically and emphatically. 

Rhyming was differently in the text. Hence, we studied more 

than one rhyme scheme including the rhyme scheme (the 

Paralleled, End and Inlaying).

The text also contained various sound approximates and 

this what made us more interesting in studying it as a single 

topic; that is the alliteration. 

We dealt with these forms in the study theoretically and 

analytically to know the impacts of its secrets and the power 

of the its charm.  This is because creating sound clusters 

in certain way contributes to solving a mental argument 

through tempting the emotional desire in receiving more 

auditory effects.
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Abstract
In an attempt to state the aestheticism and superiority of 

applying the old concept which is underneath the modern 

one over the inherited literary religious text, we made 

stylistics, which has a modern name and old content, a 

means to bring together and explain the phrases of Imam 

Hussein (Peace be upon Him) in his supplication on Arafa 

Day. It is to apprehend their contents, explore their truths 

and the reasons of their need.

Following the stylistic pioneers, the study was built on three 

factors:

- Sound

- Structure

- Meaning

The analysis started with the sound as speech is described as 

sounds systemized to each other making words with certain 

meanings. Through these words, the speech circle is formed. 

It represents a message whereas the speaker is the messenger 

and the listener is the receiver. The uttered speech act is 

consisted of sounds. There are people who do not believe 

in the existence of agreement or occasion between these 

sounds and the general meaning of the utterance. Also, there 

are others who stated the opposite of that. Hence, the study 

came in this way.

The first chapter of the study discussed the relationship 

between sound and meaning. We showed the specialists’ 
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