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 المستخمص:

ُعدت المغة ظاىرة اجتماعية وجزءًا مف المسار االجتماعي باستعماالتيا المتنوعة ودالالتيا  
المبطنة التي تؤطر أبعاد النسؽ االجتماعي والمكوف البيئي لبعد زمني معيف وتنسجـ مع طبيعة 

دراكو ال بّد مف تتبع النصوص المتوارثة ضمف السياؽ الثقافي لمشارح  واقعو ، ولمعرفة ىذا األثر وا 
ة بيف صانع النص ومتمقيو تحيط بيـ عتمدَ لذلؾ المكّوف في أحداث تواصمية مُ والنسؽ االجتماعي 

ة يريد أطر الزماف والمكاف وما يحتويو مف سنف وأعراؼ نشأ فييا الخطاب المثقؿ بغاية فكرية دالّ 
حداث أثرىا بواسطة المغة .  إيصاليا وا 

 .الكممات المفتاحية: )االثر، المعطيات االجتماعية، توجيو، نيج الببلغة(
The effect of social and customary data on the Arab environment 
in directing meaning in the commentaries of Nahj al-Balaghah until 

the seventh century AH 
Marwa Ghani AL-Aboudi 

Dr.Rafid Mtasher AL-Seaadan 
College of Education for Human Sciences - Dhi Qar University 

Abstract: 
Language is considered a social phenomenon and part of the social 

path with its uses and implicit connotations that frame the dimensions of 
the social system and the environmental component of a specific time 
dimension and are in harmony with the nature of its reality.  The creator 
of the text and its recipients are surrounded by the frameworks of time 
and space and the norms and customs it contains in which the discourse 
was born that is burdened with an explicit intellectual purpose that it wants 
to communicate and effect through language. 
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اعتمد فيرث في معرفة العبلقة بيف المغة واألنساؽ العرفية لبيئة معينة عمى البعد االجتماعي 
، وقد أدرؾ (1) ليا في أساسيا الثقافي التواصمي ليدرؾ بذلؾ أىمية السياؽ في الكشؼ عمى المعاني

أساس عتمدت لدييـ كاالشّراح أف المغة ىنا ىي جزء مف نظاـ اجتماعي لو أنساقو وسننو التي 
افتراضي إلدراؾ دالالت الخطاب الموّجو إلييـ مف اإلماـ عمي )عميو السبلـ( ، ألّف المتكمـ ىو 
ابف ىذه البيئة وجزء مف مكونيا االجتماعي والثقافي وحيف يوّجو خطابو إلى أبنائيا فإّنو ييدؼ 

ف ارتفعت درجة فصاحتو ودق ة استعماؿ إلحداث ذلؾ األثر المتحصؿ مف فيـ أعماؽ النص حتى وا 
ألفاظو ، وىذا الخطاب ىو ضمف سياؽ خاص بو ، ولكي يصؿ الشارح إلى سياؽ ذلؾ الخطاب 
فإّنو يعتمد عمى مرجعياتو الثقافية لتمّكنو مف إدراؾ البعد االجتماعي المغوي )األنثروبولوجي( ؛ 

افية مناظرة وذلؾ ألّف ))المغوي األنثروبولوجي يحتاج لربط طرؽ كبلـ مجموعات محددة بعوامؿ ثق
ـّ الحصوؿ عمى المعنى الكامؿ لممعمومات التي يتبادلونيا ويتضمف ىذا أيضًا ضرورة فيـ  حتى يت

، ولمعرفة خطوات  (2) المغوي الكامؿ لػ)وظيفة( األشكاؿ الكبلمية التي يحمؿ أنماطيا القواعدية((
فؽ لمضاميف ىي:المكّوف التوجيو الداللي المعتمد لدييـ البّد مف تتبع شرحيـ لمنصوص وتحميمو و 

 البيئي لممكاف كنسؽ ثقافي والعرؼ االجتماعي المعتمد لدييـ واالستعماؿ المغوي في سننيـ.
 أواًل: المكّون البيئي

َفَمِف اْسَتَطاَع ِعْنَد ذِلَؾ َأْف َيْعَتِقَؿ َنْفَسُو َعَمى اهلِل، َفْمَيْفَعْؿ، ومنو قوؿ اإلماـ )عميو السبلـ( : ))
ْف َكاَف َذا َمَشقَّة َشِديَدة َوَمَذاَقة َفِإْف  ـْ ِإْف َشاَء اهلُل َعَمى َسِبيِؿ اْلَجنَِّة، َواِ  َأَطْعُتُموني َفِإنّْي َحاِمُمُك
تََناَؿ ِمْف َوَأمَّا ُفبَلَنُة، َفَأْدَرَكَيا َرْأُي اْلنَّْساِء، َوِضْغٌف َغبَل ِفي َصْدِرَىا َكِمْرَجِؿ اْلَقْيِف، َوَلْو ُدِعَيْت لِ .َمِريَرة

ـْ َتْفَعْؿ، َوَلَيا َبْعُد ُحْرَمُتَيا األوَلى، َواْلِحَساُب َعَمى اهللِ  ، َل  3(( .َغْيِري َما َأَتْت ِإَليَّ

وسياؽ النص ىنا يؤّكد فيو اإلماـ عمى أّنو يسير بيـ في طريؽ الرشاد المؤدي إلى الجنة مع 
دة سبيؿ الحؽ والرشاد أف يكوف وعرًا ألّنو الصعوبة والمرارة في ذلؾ إاّل أّنو يحمميـ فيو وكعا

يتضمف ترؾ الدنيا بممذاتيا ، ثـ استدرؾ دور عائشة في اعتراض ذلؾ السبيؿ وما ُعرؼ عف 
النساء مف ضعؼ الرأي والضغينة في القمب واألحقاد الشخصية التي تغير فييا طبيعة مف حوليا 

ُدعيت لذلؾ ، ووصؼ ىذا الحؽ المشتعؿ  وتقبؿ عميو بأفعاليا التي لف تأتي بيا لغيره في حاؿ
بحرارتو أّنو كقدر الحداد الكبير ، ورأى الراوندي أّنو لفظ مخصوص لدى العرب لكؿ مف يعمؿ 

 ، وخصصو ابف أبي الحديد المعتزلي بالحداد تبعًا لطبيعة البيئة العربية آنذاؾ (4) بالنار كالصباغ
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(5). 
االستعماؿ الوظيفي في ذلؾ المجتمع واستعماؿ ىذا النوع مف إذًا فالداللة العرفية نابعة مف 

القدور لكؿ ما يغمي عمى النار كنسؽ معتمد في مكونيـ البيئي ، وساعدت مرجعيات الشراح 
 الثقافية عف طبيعة ىذا المكّوف إلى توجيو ىذا الوصؼ بالحقد الشديد الذي يثني الحديد.

حديد بواسطة الحرارة الشديدة، ُيقاؿ : قاف الحّداد والقيف في المغة مأخوذ مف ضرب الحداد لم
الحديد يقينو قينًا إذا سّواه أو عّدلو وفقًا لما ُيريد باستعماؿ الحرارة ، وكؿ مف يعمؿ في ىذا المجاؿ 

 .(6) لدى العرب فيو قيف، واختص لدييـ بالحداد دوف غيره
 السيوؼ والصفائح والسكاكيف  والبيئة العربية ُعرفت بمينة التعديف وخاصة الحديد فصنعوا

، واستعمؿ اإلماـ ىذا الوصؼ المأخوذ مف طبيعة البيئة العربية التي يسكنوف فييا ويتعايشوف (7)
معيا إليصاؿ معنى الحقد بأدؽ صورة ممكنة تصّور شدة النار التي يستعمميا الحداد وأثرىا في 

حقد النفوس ويؤثر عمى اآلراء ويشعؿ الفتنة التذويب والتغيير واستعماؿ القوة لممواجية كما يغّير ال
ويميؿ أذىاف مف يتتبعيا ، ومخاطبة المتمقي  باستعماؿ ألفاظ وعناصر لغوية مف بيئتو تجعمو 
يحّرؾ الصورة المنطوقة لمفظ ويتخّيؿ المعنى بدّقة مصّورة كتخيمو ليونة الحديد بالنار المشتعمة 

تغمي يستمدىا مف واقع بيئتو ؛ ليحدث في نفسو أثرًا وردة ليدرؾ تمامًا شّدة ذلؾ الحقد وكأّنو نار 
فعؿ تستوجبيا غاية المتكمـ ، ويختمؼ األمر لو أنيـ لـ يشيدوا ىذه الصناعة أو يروا بمثميا مف 
قبؿ فاستحضار ألفاظ الخطاب في الذىف بييأة مصّورة تجعمو في محؿ المقارنة بيف صورتيف 

محّممة بالمشاعر التي تحدث التفاعؿ في عممية التواصؿ أحدىما تحؿ محؿ األخرى كوجو ليا و 
دراؾ  المنسجمة مع طبيعة السياؽ المتضمف الحث عمى تحمؿ وعورة طريؽ الحؽ والتكميؼ ، وا 
الشارح لدقة ىذا المفظ تأتى مف المعطيات الثقافية التي تمتع بيا وسّمطيا عمى النص ليستمد منو 

 السبلـ( والمعاني المكتنفة فيو.الطاقة اإلبداعية لوصؼ اإلماـ)عميو 

 

اْنَطِمْؽ َعَمى َتْقَوى اهلِل كذلؾ في توضيح عبارة )انزؿ بمائيـ( مف قوؿ اإلماـ )عميو السبلـ(: ))

 (عبئشخ)اٌحمذ اٌشذٌذ •

 (اٌحذاد)إٌبس اٌشذٌذح•

فً سٍبق صعىثخ طشٌك •
 اٌحك فً ظً األحمبد 

 سٍبق إٌص 

رغٍٍش اٌشأي اٌزي ٌزجعه •
 اٌفعً إٌّجز

 رسىٌخ اٌحذٌذ ورزوٌجه•

 اٌذالٌخ اٌّجطٕخ
اٌحث عٍى اإلسادح : اٌّزىٍُ•

 اٌزً ال رٕثًٕ وثٍىغ اٌجٕخ 

ثٍىغ دلخ اٌّعٕى :اٌشبسح•
 ثىاسطخ اٌّعطٍبد اٌثمبفٍخ 

 اٌغبٌخ
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ْف َحؽّْ اهلِل ِفي  مِ َوْحَدُه اَل َشِريَؾ َلُو، َواَل ُتَروَّْعفَّ ُمْسِممًا، َواَل َتْجَتاَزنََّعَمْيِو َكاِرىًا، َواَل تَْأُخَذفَّ ِمْنُو َأكَثرَ 
َـّ اْمِض ِإَلْيِيـْ  ، ُث ـْ ـْ ِمْف َغْيِر َأْف ُتَخاِلَط َأْبَياَتُي ِبالسَِّكيَنِة  َماِلِيَفِإَذا َقِدْمَت َعَمى اْلَحيّْ َفاْنِزْؿ ِبَماِئِي

، َواَل ُتْخِدْج ِبالتَِّحيَِّة لَ  ـْ ـَ َعَمْيِي ـْ َفُتَسمّْ  8((ُيـْ َواْلَوَقاِر، َحتَّى تَقُوـَ َبْيَنُي

وسياؽ النص ىنا إشارة بأخبلقيات معينة يتوّجو بيا اإلماـ إلى مف كّمفو بجمع الصدقات ، 
قامة الحؽ في أدؽ األمور وأيسرىا سواء مادية كانت أـ  وتتمثؿ ىذه الوصية بتحقيؽ العدؿ وا 

القبيمة،  شخصية  ومف ضمنيا تنبييو عمى النزوؿ بمائيـ التي شرحيا الراوندي قائبًل: )) والحّي:
فإذا قدمت : أي دخمت فانزؿ بمائيـ أي : أنزؿ بو يعني انزؿ بقريب منيـ عمى رأس مائيـ ، فإّف 
ّنما قّيد نزولو بمائيـ  عادة أحياء العرب وأىؿ البوادي أف يكوف بينيـ وبيف مائيـ شيء قميؿ، وا 

 .(9) ليكوف أبعد مف الريبة منيـ بو وأقرب إلى عمميـ ومعرفتيـ بو ((
مّكنت ثقافة الشارح بطبيعة البيئة العربية في ذلؾ الوقت مف توجيو المعنى وفقًا إلرادة المتكّمـ 
المنسجمة وطبيعة السياؽ الداؿ عمى التوجيو والنصح واألخذ بأخبلقيات عممو بعيدًا عف الشبيات 

ـ وتواضعيـ المثيرة لمريبة مف قبؿ أىؿ القبيمة التي ينزؿ بيا ، وعادة  يكوف بيف موضع خيامي
أرض معينة تفصؿ بينيـ وبيف الماء الذي يكونوف حولو فاختير لو موقعًا كيذا لينزؿ بو بعيدًا عمى 

 اإلطبلع عمى خصوصياتيـ وفي نفس أقرب إلى مكاف عمميـ .
وعادة القبائؿ أف يسكنوا بجانب الماء ألّنو يمثؿ الحياة لدييـ ودليبًل عمى الفكر العممي الذي 

حكاـ يمتمكونو  فاإلنتاج لدييـ والعمؿ مرتبط بوضع البيئة التي يسكنوىا ومدى تفاعميـ معيا وا 
المنسجـ مع طبيعة النص الذي يتحدث (10)سيطرتيـ عمييا إلحداث التقّدـ االجتماعي واالقتصادي

عف جمع الصدقات مف جية ، وآداب الضيافة مف جية أخرى وىذا متحقؽ ببيئة فييا الماء؛ ألّنو 
عّبر عنيا اإلماـ بقولو )الحّي( دوف لفظ القبيمة الرتباط الماء وجود الحياة البشرية التي  داّؿ عمى

(( ]األنبياء:بالحياة نحو قولو تعالى :) ، كذلؾ ُعّد رمزًا مقدسًا [ٖٓ) َوَجَعْمَنا ِمَف اْلَماِء ُكؿَّ َشْيٍء َحيٍّ
ه العناصر ترسـ في الذىف جزئيات ، وحيف تتوفر ىذ(11) في الحضارات القديمة ؛ألّنو مصدر النماء

العدؿ والحؽ التي حّث اإلماـ )عميو السبلـ( عمييا ، إذ إّف استحصاؿ الصدقات غير بعيد عف 
إلزاـ أسس التعامؿ حيف أمره أف ينزؿ بمائيـ ، كشفت عف دالالتو معرفة الشارح بالتكويف البيئي 

 ليـ في ظؿ سياؽ الخطاب الموّجو.



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثاني/العدد الالثالثالسنة الثالثة /المجلد مجلة الدراسات المستدامة ..  

 

 
 767 

 
 

 ثانيًا: العرف االجتماعي 

ومف تمؾ العادات المرتبطة ببعض القبائؿ لدييـ كعرؼ اجتماعي ىو وأد البنات وأشار اإلماـ 
، َلَياِلَي َكاَنِت )عميو السبلـ( إلى ىذه الظاىرة في قولو: )) ـْ ِقِي ، َوَتَفرُّ ـْ ـْ ِفي َحاِؿ َتَشتُِّتِي َتَأمَُّموا َأْمَرُى

ـْ َعْف ِريِؼ ااْلَفاِؽ، َوَبْحِر اْلِعَراِؽ، َوُخْضَرِة الدُّْنَيا، ِإَلى َمَناِبِت األَكاِسَرُة َواْلَقَيا ، َيْحَتاُزوَنُي ـْ ِصَرُة َأْرَبابًا َلُي
ـْ َعاَلًة َمَساِكيَف ِإْخَواَف َد َبر َوَوَبر ، َأَذؿَّ األمَ  يِح، َوَنَكِد اْلَمَعاِش، َفَتَرُكوُى رًا، ـِ داالشّْيِح، َوَمَيا ِفي الرّْ
ـْ َقَرارًا، اَل َيْأُووَف ِإَلى َجَناِح َدْعَوة َيْعَتِصُموَف ِبَيا، َواَل ِإَلى ِظؿّْ ُأْلَفة َيْعَتِمُدوَف َعمَ  ى ِعزَّْىا، َوَأْجَدَبُي

َقٌة، ِفي َببَلِء َأْزؿ، وَأْطَباِؽ جَ  ْيؿ! ِمْف َبَنات َفاألْحَواُؿ ُمْضَطِرَبٌة، َواألْيِدي ُمْخَتِمَفٌة، َواْلَكْثَرُة ُمتََفرّْ
 12(( َمْوُءوَدة، َوَأْصَناـ َمْعُبوَدة، َوَأْرَحاـ َمْقُطوَعة، َوَغاَرات َمْشُنوَنة

إذ إّف سياؽ النص ىنا يتضمف تذكير اإلماـ ليـ بحاؿ األمـ السابقة كيؼ كاف حكاميـ 
طبؽ يفرضوف عمييـ السيطرة ويجعموىـ عبيدًا أذالء وأحواليـ مضطربة مف الفقر والجيؿ الم

باعتمادىـ عمى المرجعيات  (13) والعادات المرتبطة بو كوأد البنات وعبادة األصناـ، وحاوؿ الشّراح
 الثقافية لمعرفة النسؽ االجتماعي في المجتمع آنذاؾ ووجيوه بوجييف : 

األوؿ: الفقر وُعرفت بو قبائؿ معينة مثؿ تميـ وقيس وأسد وىذيؿ .. إذ لشدة فقرىـ المتأتي مف 
رسوؿ )ص( عمييـ :))الميـ اشدد وطأتؾ عمى مضر واجعؿ عمييـ سنيف كسني يوسؼ(( دعاء ال

َواَل َتْقُتُموا مما دفعيـ ىذا الفقر إلى قتؿ أوالدىـ وأيدوا ذلؾ بالنص القرآني الذي منو قولو تعالى: ))
ـْ َخْشَيَة ِإْمبَلؽٍ   [ . ٕٔ(( ]الممتحنة: َأْواَلَدُىفَّ َواَل َيْقُتْمَف [ وقولو تعالى : ))ٖٔ(( ] اإلسراء: َأْواَلَدُك

واآلخر: قيؿ أنَّيـ دفنوىف أحياء تكبرًا وأنفة وخوفًا مف لحوؽ العار بيـ ،ودليميـ في ىذا الرأي 

غبٌخ اٌّزىٍُ ٌزوَ أسس 
األخالق فً اسزحصبي 

 اٌصذلبد

ثٍىغ اٌشبسح ٌزٍه 
اٌذالٌخ 

ثىاسطخاٌّشجعٍبد 
 :اٌثمبفٍخ اٌّزضّٕخ 

 اٌزىىٌٓ اٌجٍئً ٌٍّىبْ

 (أزي ثّبئهُ)

واسرجبطه ثـسٍبق 
ًّ)إٌص  (ح
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و إليو أخاه  ما ُنقؿ عف أّف قبيمة تميـ في أحدى السنوات كانت قد منعت النعماف مف اإلمارة ، فوجَّ
مف بكر بف وائؿ فأخذ منيـ النعـ وسبا الذراري عندىا ، الرياف بف المنذر ومف معو مف األجبلؼ 

فذىب بنو تميـ إلى النعماف واستعطفوه إلرجاعيف فّرؽ ليـ وأعاد إلييـ السبي بخيارىف أي ليا أف 
تختار أباىا أـ أو صاحبيا السابي ليا ، فكاف اختيارىف لؤلب إاّل ابنة قيس بف عاصـ فاختارت مف 

لو بنت إاّل وأدىا ، ففعؿ واقتدى بو آخروف انعكاسًا فكريًا لتمؾ الواقعة  سباىا ، فأقسـ أف ال تولد
 وُعرفًا اجتماعيًا في تمؾ البيئة.

 
و التوجيو األوؿ غير متناسب مع طبيعة سياؽ خطاب اإلماـ الذي نسب ىذا الفعؿ لمجيؿ المطبؽ 

َوَنَكِد اْلَمَعاِش( و)َعاَلًة بًل:)في األمـ السابقة ولـ ينسبو إلى الفقر الذي خّصو بجزئية مف خطابو قائ
د مع وجود َمَساِكيَف( كذلؾ لـ يتـ تخصيص البنات والدفف أحياء إنّما إشارات إلى قتؿ ولفظ أوال

َذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَمْت . ِبَأيّْ َذْنٍب ُقِتَمتْ نص قرآني داؿ وىو قولو تعالى : )) [ ،  9-8((]التكوير: َواِ 
ي استشيدوا بيا تمثؿ البنات واألوالد في حالة الفقر مف دوف تمييز أو تفرقة بمعنى أّف الشواىد الت

، وكذلؾ لفظ )موؤودة( المأخوذ مف وأد أي دفف (14) في االستعماؿ المغوي الذي يمثؿ حقيقة الموقؼ
، وىو ما ُعرؼ كقرينة داّلة عمى طبيعة بعض البيئات العربية (15) البنت حّية في القبر عند الوالدة

اؾ المعتمدة عمى وأد البنات إذا كانت ذات عيب تحمؿ عبلمة ما قبيحة أو برشاء أو مقعدة آنذ
، أو خوفًا مف العار بصورة عامة (16) كسيحة تشاؤمًا منيا العتقادىـ أّنيا رجس مف عمؿ الشيطاف

 .  (17) لمخموؽ ال يوفر ليـ الفائدة في جمب الرزؽ أو الدفاع عف القبيمة
وجية النظر األقرب لمسياؽ النصي وانسجامًا مع معطيات السياؽ الخارجي في إذًا ممكف ترجيح 

أّف اجتماع المواقؼ المتنوعة مع بعضيا كاف دافعًا لسموؾ ىذا العرؼ االجتماعي ، سواء كاف 
العيب الخمقي أو قصص العار الواقعة أو الفقر إذ إّنيا وّلدت شيئًا فشيئًا فكرة الوأد، وقد عّبر النص 

َذا ني عف األثر النفسي الجتماع ىذه األسباب الداعية لتفضيؿ الذكور عمى اإلناث بقولو: ))القرآ َواِ 
ـْ ِباأْلُْنَثى َظؿَّ َوْجُيُو ُمْسَودِّا َوُىَو َكِظيـٌ . َيَتَواَرى ِمَف اْلَقْوـِ ِمْف ُسوِء َما ُبشَّْر بِ  ِو َأُيْمِسُكُو ُبشَّْر َأَحُدُى

ـْ َيُدسُّوُ  [ ، التي ُعدت مف مظاىر 9٘-8٘(( ]النحؿ: ِفي التَُّراِب َأاَل َساَء َما َيْحُكُموفَ  َعَمى ُىوٍف َأ
الجيؿ المطبؽ والتدىور الفكري والديني التي حاوؿ النص القرآني إخراجيـ منيا بتكريـ المرأة 

نو واحتراميا و أراد اإلماـ )عميو السبلـ( تذكيرىـ بيا في خطبة أساسيا ترؾ الكبر الذي ينتج ع
سموكيات تكّسر أواصر المجتمع  وتنحرؼ بو نحو الياوية ، وباعتماد الشراح تمؾ األنساؽ 
االجتماعية والعرفية المتداولة كمرجع ثقافي مّكنيـ مف بموغ دقة المعنى المكّثؼ والمنسجـ مع 

 طبيعة السياؽ وغاية المتكّمـ.
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بػ)اعتزاء الجاىمية( في قولو: ))أاَل ومف ذلؾ أيضًا سموؾ التعصب القبمي الذي عّبر عنو اإلماـ 
ـْ َوُكَبَراِئُكـْ  ، َوَأْلَقُوا  !َفاْلَحَذَر اْلَحَذَر ِمْف َطاَعِة َساَداِتُك ـْ ، َوَتَرفَُّعوا َفْوَؽ َنَسِبِي ـْ الَِّذيَف َتَكبَُّروا َعْف َحَسِبِي

، ُمَكابَ  ، َوَجاَحُدوا اهلَل َما َصَنَع ِبيـْ ـْ ـْ َقَواِعُد َأَساِس اْلَيِجيَنَةَعَمى َربِّْي َرًة ِلَقَضاِئِو َوُمَغاَلَبًة آلالِئِو، َفِإنَُّي
ـُ َأْرَكاِف اْلِفْتَنِة، َوُسُيوُؼ اْعِتَزاِء اْلَجاِىِميَِّة((  18اْلَعَصِبيَِّة، َوَدَعاِئ

وسياؽ النص ىنا يتحدث فيو اإلماـ )عميو السبلـ( عف الكبر والنيي عنو ومف معالـ ىذا الكبر 
مثمو التعصب لمقبيمة في تمؾ البيئة ونبييـ اإلماـ بقولو)الحذر الحذر( وذلؾ لما لو مف آثار الذي 

جّبارة عمى المجتمع، بيدؼ تحويؿ مسار النسؽ العرفي لدييـ  المتضمف النيي عف اعتزاء 
ّر بقبيمة ، عمى أّنو النداء باسـ القبيمة حيف يكوف الفرد منيـ قد م (19) الجاىمية ، الذي بّينو الشّراح

أخرى وأصابو مكروىًا فينادي مستغيثًا يالكعبويالمنخعويالكندة...الخ بالصوت العالي الداعي إلى 
االستجابة ، فيأتي لو أبناء قبيمتو يحمموف سيوفيـ لمقتاؿ ، فيعمد أىؿ القبيمة التي ىو فييا لمتأثر 

ظاىرة في البيئة العربية بما بذلؾ وسحب سيوفيـ وىكذا تكوف الفتنة ، واستدلوا عمى وجود ىذه ال
ُنقؿ عف فكرة )التعزي( االنتساب لمقبيمة ، إذ سمع ُأبي بف كعب رجبًل يقوؿ : يا لفبلف ،فقاؿ: 
اعضض بيف أبيؾ ، فقيؿ لو : يا أبا المنذر ما كنت فاحشًا؟ فقاؿ : سمعت النبي)ص( يقوؿ: 

: فمما التقت (21) ،وقوؿ الشاعر (20) ))مف تعّزى بعزاء الجاىمية فأعضوه بيف أبيو وال تكفوا((
 فرساننا ورجاليـ       دعوا يا لكعب واعتزينا لعامر

في حيف أنفرد الكيدري برأيو قائبًل: ))االعتزاء : االنتساب عنى باألدعياء الذيف ينتسبوف إلى 
 .(22) اإلسبلـ وينتحموف أّنيـ عمى سّنة النبي )صمى اهلل عميو وآلو( وىـ أىؿ بدعة((

ـُ َأْرَكاِف اْلِفْتَنِة، َوُسُيوُؼ ..( ُيعد  اإلماـ)عميو السبلـ(:)وقوؿ  ـْ َقَواِعُد َأَساِس اْلَعَصِبيَِّة، َوَدَعاِئ َفِإنَُّي
دليبًل عمى توجيو الشّراح بداللة االنتساب إلى القبيمة وسمة التعصب المتسببة بالفتنة لذلؾ قاؿ 

يعة القبمية أو األساس العرفي االجتماعي المتّبع )سيوؼ( ، وثقافتيـ مّكنتيـ مف إدراؾ تمؾ الطب
لدييـ في تحقيؽ االستغاثة فخرًا وتعصبًا  التي عواقبيا القتاؿ بيف أطراؼ القبائؿ ،بّعّد ىذا التعصب 
وشيجة اجتماعية ذات أبعاد نفسية)سيكولوجية( تدفع بقوى داخمية قد تكوف ال شعورية حيف ييدد 

دراؾ غاية المتكمـ في محاولتو لتيذيب النفس لتوج؛ (23) الخطر أحد أفرادىا يو الداللة بيذا االتجاه وا 
البشرية والمجتمع مف الكبر وتحقيؽ التواصؿ والتقارب االجتماعي؛))ألّف المبدأ الطبيعي لمحياة 
القويمة لممجتمع ما بيف الجعؿ التكويني لئلنساف بمجموع قدراتو المكتسبة المتمثمة بالقوى العقمية 

ية وما يمكف تطويرىا بالتربية والتعميـ ...وبيف الجعؿ التشريعي اإلليي ومنو النظـ اإلسبلمية والجسد
 .(24) وما يعالجو الفقو مف الحياة العممية وتطوراتو((

فاإلنساف في مجتمعو آنذاؾ ال يحتاج لنظاـ دولة سياسي يحقؽ لو الحماية العتماده عمى القبيمة 
يتبنى الفرد أفكارىا وقيميا تحقيقًا لمتماسؾ والمصالح المتبادلة بينو  كقوة يستند عمييا وفي المقابؿ
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وىذا النص الموّجو ليـ رّكز عمى  (25) وبيف مجتمعو حتى صارت القبيمة كياف ووحدة قائمة بذاتيا
 أبرز مظاىر التعصب الموجبة لمفتنة والقتؿ بغير حؽ إلحداث التغيير ليذا النسؽ العرفي .

 

االجتماعية )غمؽ الرىاف( في قوؿ اإلماـ )عميو السبلـ( :)) َأيَُّيا  كذلؾ مف أعرافيـ
ِؽ، َوَنِشَبِت اْلَيَفُناْلَكِبيُر، الَِّذي َقْد َلَيَزُه اْلَقَتيُر ، َكْيَؼ َأْنَت ِإَذا اْلَتَحَمْت َأْطَواُؽ النَّاِر ِبِعَظاـِ األْعَنا

، َوِفي الَجَواِمُع َحتَّى َأَكَمْت ُلُحوـَ السََّواِعِدفَ  ِة َقْبَؿ السُّْقـِ حَّ ـْ َساِلُموَف ِفي الصّْ اهلَل اهلَل َمْعَشَر اْلِعَباِد! َوَأْنُت
ـْ ِمْف َقْبِؿ َأْف ُتْغَمَؽ َرَىاِئُنَيا(( يِؽ، َفاْسَعْوا ِفي َفَكاِؾ ِرَقاِبُك   26اْلُفْسَحِة َقْبَؿ الضّْ

التي مصيرىا النار الموصوفة وىنا في سياؽ النص يحذرىـ اإلماـ مف عواقب سوء أعماليـ 
بأدؽ التفاصيؿ المثيرة لمرعب ترىب األسماع والقموب لعميا تحّرؾ األذىاف النتياز الفرص المتمثمة 
بصحتيـ قبؿ المرض ووجودىـ عمى األرض قبؿ الموت لتخميص أنفسيـ مف عاقبة منتظرة وعّبر 

معنى غمؽ الرىف وفقًا  (27) ِئُنَيا( ووجو الشّراحاإلماـ عف فوات األواف بغمؽ الرىاف قائبَل:)ُتْغَمَؽ َرَىا
لممعطيات االجتماعية كثقافة معتمدة لدييـ في معرفة شرع الجاىمية آنذاؾ والذي يتضمف أّف الراىف 
إذا لـ يردىا عميو في الوقت المشروط بينيـ ممؾ المرتيف الرىف وظّؿ في يده ، ونيى اهلل عف ىذا 

، وىو أمر معروؼ لدييـ (28) معتزلي بقوؿ النبي :))ال ُيغمؽ الرىف((الفعؿ ونبيو األكـر واستدؿ ال
 ،عّبروا عنو بأشعارىـ كحقيقة واقعية اقتبسوىا في كتاباتيـ ، إذ يقوؿ زىير بف أبي سممى:

 وفارقتؾ برىف ال فكاؾ لو    يـو الوداع فأمسى رىنيا غمقا

وأراد اإلماـ بذلؾ أف يصؼ ، (29) وغيرىا مف الشواىد التي تدؿ عمى تعامميـ مع ىذه الظاىرة 
ليـ انتياء الفرصة وانقضاء الوقت المحتـ والمشروط عمييـ التي ال ينفعيـ بعدىا الندـ بتمؾ الصورة 
المستمدة مف القرينة االجتماعية والعرفية لتمؾ البيئة العربية لتكوف أدؽ في إيصاؿ الفكرة وأكثر حثًّا 

يدوا ىذا الفعؿ أمرًا واقعًا وأدركوا أثره النفسي في دواخميـ أو عمى إحداث األثر في نفوسيـ ألّنيـ ش

 غبٌخ اٌّزىٍُ

االثزعبد عٓ اٌزعصت 
 واٌىجش

غبٌخ اٌشبسح رىجٍه 
اٌّعٕى ثذلخ ثجٍىغ غبٌخ 

اٌّزىٍُ ثىاسطخ اٌّعطٍبد 
 اٌثمبفٍخ

ٌٍزىصً إٌى اٌعشف 
 االجزّبعً ٌذٌهُ

 االسزعبٔخ ثبٌشعش 
ِب ُٔمً عٓ اٌعشة ثىالعخ 

 حذثذ

ٌزحمٍك اٌزّبسه 
 االجزّبعً

وٌزغٍٍش ِسبس إٌسك 
 االجزّبعً اٌعشفً ٌذٌهُ 
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 عمى األقؿ سمعوا بو وشيدوا عمى نماذج لو أماميـ .

 

 

 ثالثًا: االستعمال المغوي 

اشتيرت بعض الكممات والعبارات باستعماليا المغوي وفؽ الضوابط العرفية االجتماعية لمداللة 
عمى مواقؼ معينة ارتبطت بيا وحيف خاطبيـ القرآف لجأ إلى استعماؿ بعض ىذه الصيغ والمفردات 

لفظ لتصؿ داللتيا إلييـ بالمعنى المطموب وكذلؾ فعؿ اإلماـ )عميو السبلـ( ، فمف ذلؾ استعماؿ 
 30السماء في قولو : ))اْلَحْمُد هلل الَِّذي اَل ُتَواِريَعْنُو َسَماٌء َسَماًء، َواَل َأْرٌض َأْرضًا((

وسياؽ النص ىنا يحمد فيو اإلماـ )عميو السبلـ( اهلل ألّنو يرى ويسمع كؿ شيء وال ُيحجب 
عنو أمر صغر أو كبر وقالو في مف وصفو بالحرص ، وفي قولو )اَل ُتَواِري َعْنُو َسَماٌء َسَماًء( وّجو 

تقتضي قولو: )) المعتزلي المعنى وفقًا لنسؽ ثقافي ديني قائـ عمى قاعدة الشريعة اإلسبلمية التي 
إّف السموات تحجب ما وراءىا عف المدركيف بالحاّسة وأّنيا ليست طباقًا متراصة بؿ بينيما خمؽ مف 

تباع ىذا القوؿ واعتقاده أولى(( ، وىو قد رّجح ىذا المعنى مف (31) خمؽ اهلل تعالى ال يعمميـ غيره وا 
حقة لمحمد والستحضار اإلماـ دوف غيره لتخصيص قدرة الباري عز وجؿ وتحقيقًا لعظمتو المست
 لوجوده كممجأ عظيـ القوى والسيطرة يحقؽ لو اإلنصاؼ بعد االتياـ .

في حيف اتّبع الكيدري في ىذا التوجيو األساس العرفي الستعماؿ المغوي عند العرب في حقيقة 
ّف كؿ ما سفؿ فيو أرض ، وىو أيضًا إثبات لقدرة الخ الؽ في أّف كؿ ما عبلؾ فيو سماؤؾ لدييـ وا 

. واعتمد البحراني ىذا األساس العرفي  (32)اإلدراؾ رؤية وعممًا الذي ال يحتاج فيو آلة أو جسـ
المعتمد لدى العرب في توضيح داللة قولو: ))َوَناَداَىا َبْعَد ِإْذ ِىَي ُدَخاٌف ُمِبيٌف، َفاْلَتَحَمْت ُعَرى 

ٚصف ٔاس :فً اٌخطاب•
 ظُٕٙ ٚ غٍك اٌش٘ٓ

االػرّاد ػٍى  : اٌؾاسغ •
 اٌؼشف االظرّاػً  

سٍبق إٌص  
 واٌسٍبق اٌثمبفً

اٌحس ػٍى اعرصّاس •
 اٌٛلد ٚاٌفشؿ

إحذاز أشش فً •
 إٌفظ 

 غبٌخ اٌّزىٍُ   
 ذٛظٍٗ اٌّؼٕى تذلح•

 تٍٛؽ غاٌح اٌّرىٍُ•

 غبٌخ اٌشبسح  
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 .(33)َأْشَراِجَيا(( الذي يشير إلى السماء

ى جعؿ لفظ )السماء( يختص بكؿ سقؼ يعمو البيت أو بمعنى المطر النازؿ اعتاد العرب عم
 ومف ذلؾ قوؿ الشاعر الطفيؿ الغنوي يصؼ الفرس: (34) أو السحاب ..الخ

 (35) وأحمر كالديباج أّما سماؤه     فريا وأّما أرضو فمحوؿ

المقصود بيا وكذلؾ ُعدت السماء في العرؼ العربي ىي القبة الزرقاء التي تظير ألنظارىـ و 
، وأصميا مف االرتفاع ، فكؿ ما ارتفع سما نحو األفؽ أطمقوا عميو (36) كرة اليواء المحيطة باألرض

 .(37) اسـ السماء حتى قيؿ ىو كؿ ما عبلؾ فأظمؾ

وكأّف اإلماـ أراد الربط بيف عمـ اهلل لدقائؽ األمور وكذلؾ قدرتو في تمييز الحقوؽ ليثبت ليـ 
التي ال يدركوف فييا وجود اهلل الذي تحجبو عنيـ طبقات مف الخمؽ ومف أّنيـ يممكوف الحاسة 

األغمفة ومف كؿ ما يتبادر إلى ذىنيـ في لفظ السماء، متعمدًا استعماؿ ىذا المفظ لتحقيؽ الشمولية 
التي تيرب مف الخطاب المغوي لتستقر في أذىانيـ خيااًل مثقبًل بالداللة التي تحدث في نفوسيـ أثر 

واصؿ بينيـ ومع ذلؾ يدرؾ أدؽ تفاصيميـ في موازنة افتراضية تبيف ليـ ضعؼ قدرتيـ ، تمؾ الف
وربط الشارح بيف االستعماؿ المغوي العرفي ليذا المفظ والداللة مّكنة مف الوصوؿ إلى دقة االرتفاع 

 بكؿ دالالتو وقرب اهلل وبعدىـ عنو بكؿ دالالتو االرتفاع في أذىانيـ .

 

ـْ ُيَباِيْعِني َبْعَد وكذلؾ االستعماؿ  المغوي لمفظة )السّبة( في قوؿ اإلماـ )عميو السبلـ( : ))َأَفَم
ِإنَّْيا َكؼّّ َيُيوِديٌَّة،َلْو َباَيَعِني ِبَيِدِه َلَغَدَر ِبُسبَِّتِو َأَما ِإفَّ َلُو ِإْمَرًة  !َقْتِؿ ُعْثماَف؟ اَل َحاَجَة ِلي في َبْيَعِتوِ 

 غاٌح اٌؾاسغ  • غاٌح اٌّرىٍُ  •

اٌغٍاق إٌصً •
 (اٌغّاء)ٌفظ

اٌغٍاق اٌصمافً  •
االعرؼّاي اٌٍغٛي  )

 (ٌٍفظ عّاء

أدسن اٌشبسح رٍه  
اٌذالالد ثبالعزّبد  
عٍى اٌّشجعٍبد  
اٌثمبفٍخ ٌٍعشف  

 اٌجٍئً

رّثً دالٌخ وً ِب 
اٌُسمف  : اسرفع

اٌمجخ  + اٌسحت+
ِبثعذهب  +اٌزسلبء

 ِٓ اٌّخٍىلبد

ثٍبْ لذسح اٌخبٌك  
فً عجىس وً 

طجمبد االسرفبع  
فً أرهبٔهُ ثعٍّه  
 ٌٍذسن رفبصٍٍهُ  

ثٍىغ دلخ اٌذالٌخ  
ثمشاءح ِبوساء  

إٌص واٌىصىي  
 إٌى غبٌخ اٌّزىٍُ  



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثاني/العدد الالثالثالسنة الثالثة /المجلد مجلة الدراسات المستدامة ..  

 

 
 767 

 38((!َفُو، َوُىَو َأُبو األُكُبِش األْرَبَعِة، َوَسَتْمَقى األمَّة ِمْنُو َوِمْف َوَلِدِه َيْوَمًا َأْحَمرَ َكَمْعَقِة اْلَكْمِب َأنْ 

وسياؽ النص ىنا يتحدث فيو اإلماـ عف مرواف بف الحكـ حيف خمى سبيمو بعد أف وقع أسيرًا 
و المبايعة بينيما رّد يوـ الجمؿ طمبًا لشفاعة الحسف والحسف )عمييما السبلـ( وحيف اقترحا عمي

اإلماـ )عميو السبلـ( أّف ىذا الشخص لـ يبايعو بعد قتؿ عثماف ومّر الوقت عمى قبوؿ بيعتو ألّنيا 
لف تأتي في صدؽ موقؼ ووالء وأّنو قد فقد الثقة في مبايعتو ووصؼ كّفو بأّنيا ييودية، أّما )السّبة( 

و إرادة اإلماـ باستعماؿ ىذا المفظ لمحصوؿ عمى أّنيا بمعنى األست وحاولوا توجي (39) فذكر الشّراح
الداللة النابعة مف االستعماؿ العرفي ليذا المفظ في تمؾ البيئة لئبل يكوف ُمستغربًا عمى متمقييؤلّنو 
أراد بو اإلىانة والغمظة بسموؾ عربي معتاد في خطبيـ وكبلميـ ، مؤكديف ذلؾ بما ُنقؿ عف 

تى تمدح الناس وتذميـ ؟ فقاؿ: ما أحسنوا وأساؤوا ، وحيف نزؿ المتوكؿ ألبي العيناء قاؿ: إلى م
القرآف الكريـ عمييـ انعكس ليـ بذات الطابع السموكي وخاطبيـ بما يعرفونو في المدح والذـ نحو: 

ـَ اْلَعْبُد ِإنَُّو َأوَّابٌ )) شعروا [ ، لذلؾ ىـ لـ ئٖ(( ]القمـ:  ُعُتؿٍّ َبْعَد َذِلَؾ َزِنيـٍ [ و))ٖٓ(( ]ص: ِنْع
 بغرابة المفظ المستعمؿ في الذـ كػ)زنيـ(.

ورأى المعتزلي أّنو قد تكوف الداللة بالمعنى الحقيقي ليذا المفظ ، بسموؾ حركي يحدثو مرواف 
واقعًا جسديًا في تطبيقو كما معروؼ في تمؾ البيئة لدى الغادر الذي يحبؽ استيزاًء وتيكمًا بعد 

 .(40) اتفاؽ أو عيد عاىده

الشّراح ىنا نابع مف طبيعة المغة المستعممة في تمؾ البيئة وتبعًا لممعطيات الثقافية وتوجيو 
التي تشمؿ األعراؼ االجتماعية لدى العرب في استعماالتيـ المغوية وسموكياتيـ في إحداث ردة 
الفعؿ الكبلمي أو الحركي المجّسد لطبيعة الموقؼ الذي حدثت فيو عممية التواصؿ وأثره لدى 

ركيف في ىذا العممية؛ ألّف سموؾ األفراد عادة ما يكوف نابع مف بيئتيـ وقيميا التي تعد مركزًا المشا
 ليا لتكوف اإلطار المرجعي الذي يتحوؿ شيئًا فشيئًا إلى معايير اجتماعية تكشؼ سموكيات متنوعة

 صدرىا المغة((، والمغة ىي األداة لنقؿ تمؾ الثقافة ؛ألّف)) لكؿ ثقافة مجموع أنساؽ رمزية تت(41)

(42). 

ولخطورة النفاؽ والغدر ادخؿ اإلماـ في خطابو المفظ الدقيؽ ليؤّكد طبيعة معتادة باالستعماؿ 
المغوي االجتماعي المألوؼ لدى المتمقي عامة ؛ليدرؾ حقيقة األمر وشدة وقعو ولعمو أراد الوجييف 

سيرورتيا لؤلسماع تحذيرًا مف  الداللييف معًا ]الحقيقي والمجازي[ لتكوف داللة مكثّفة تحمؿ في
رباكو معتمدًا قوة الميجة في كشفو إذالؿ  (43) تبعات ىذا السموؾ الذي يتسبب في تفكؾ المجتمع وا 

سموكو المزدوج وبّث ثقافة اليقظة والوقاية لولديو ]الحسف والحسيف )عمييما السبلـ([  ولمتمقي 
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ة في نقؿ ثقافة البيئة وغاية المتكّمـ وصواًل خطابو ،فتضافرت القرائف بالنص بيف دقة استعماؿ المغ
إلى إدراؾ الشّراح لدقة الداللة المنعكسة عف تمؾ الضوابط االجتماعية ، فساىـ بشكؿ أكبر في 

 عرض تمؾ السموكيات ومعالجتيا .

وكذلؾ تضميف اإلماـ لمنص القرآني في خطبتو باستعماؿ لغوي مأخوذ مف تمؾ البيئة ليدؿ 
)بكاء السماء واألرض( إذ يقوؿ: ))َىْيَياَت َىْيَياَت! َقْد َفاَت َما َفاَت، َوَذَىَب َما  عمييا وىو عبارة

ـُ السََّماُء َواألْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِريَف"]الدخاف: [ 9َٕذَىَب، وَمَضِت الدُّْنَيا ِلَحاِؿ َباِلَيا "َفَما َبَكْت َعَمْيِي
و السبلـ( عف الزىد ويوصي فيو العباد بالتقوى وترؾ وسياؽ النص ىنا يتحدث في اإلماـ)عمي ،44((

الدنيا وممذاتيا واليقظة لآلخرة وحسابيا ويصؼ الدنيا بصورة تحير أىميا وحيف تفنى ال يبقى ليـ 
حيمة في اليرب مف سوء عمميـ فييا إذ إّف األواف يكوف قد فات، عندىا لف ينفعيـ حزف بشر في 

رة الواقعية في موازنة مع صورة متوىمة يتفاخروف فييا حيف األرض وال في السماء ىذه ىي الصو 
يموت أحدىـ فتقوـ لو األّمة بكاًء ورثاًء حتى وصؿ األمر أف يتخيموا مبالغة بكاء السماء عميو ، 

بثقافتيـ ألعراؼ العرب وعاداتيـ في ألفاظيـ أدركوا داللة النص الذي يشير  (45) ومعرفة الشّراح
لذلؾ التعظيـ والتبجيؿ لممّيت منيـ الذي يصؿ لوصؼ موتو باليبلؾ الذي حّؿ تتفاعؿ لو كؿ 

 :(46) مكونات الوجود مف شمس وقمر ، نحو ذلؾ قوؿ الشاعر

 والقمرافالشمس طالعة ليست بكاسفة     تبكي عميؾ نجـو الميؿ 

والنص القرآني في أصمو نزؿ تحقيرًا لحاليـ المنافية بصورة مجازية توّضح عدـ اكتراث الوجود 
ة ، وكأّنيـ نكرة ال وجود ليا انعكاسًا دااّلً لصور (47) بيبلكيـ الذي حّؿ بيـ ولف تقؼ األزماف لزواليـ

ماء واألرض( لذلؾ فاستعماؿ قائميف:)بكت عميو الس ه حيف يفقد مجتمعيـ عزيزاً الواقع الذي يعتقدو 
المفظ  في النص القرآني وتضمينو لمخطاب ما ىو إاّل تحقيرًا لمكونيـ االجتماعي المتوارث ، 
واستعانة اإلماـ بالنص القرآني اقتباسًا مباشرًا ضمف سياؽ الوصية ليـ ليثبت ليـ حقيقة واحدة ال 

وجعميا كالمساءلة الفكرية  نص القرآني ليـخبلؼ وال اختبلؼ فييا مف جية ، وتذكيرًا ليـ بتقريع ال
والغاية ىي وىذا ال يتحقؽ لو كاف االقتباس غير مباشر،  مف جية أخرى ليـ لتكوف قانونًا ثابتاً 

 إيقاظيـ مف انجرارىـ وراء الدنيا وممذاتيا وتحقيرىـ في حاؿ عدـ استجابتيـ.

كسياؽ خارجي يساىـ في ة ولكي يستدؿ الشارح عمى طبيعة االستعماؿ المغوي لتمؾ البيئ
إيصاؿ فكرة النص  التي تعمد إلى ضرب المعارؼ المتداولة وتغيير الفكر الجمعي إلحداث ثقافة 
دينية ىدفيا واضح وانجازىا الفعمي واقع تخمصيـ مف قدسية األعراؼ المجتمعية والسموكيات القبمية 

وكذلؾ المنقوؿ مف  اتيـ ومفاخرىـعمد إلى االستشياد بالشعر النابع مف واقعيـ والذي يوثؽ عاد
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توجيو الشراح وكٍؿ لو بعده الزماني و  اإلماـ خطابصار التعاضد بيف النص القرآني و ف كبلميـ،
المنعكس عمى متمقيو المشارؾ في عممية التواصؿ في حّيز السياؽ  والمكاني الذي يكّوف واقعو

 .المغوي وغير المغوي

 الهوامش : 
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 .223/ 4، ٚؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍثحشأً:  95/ 13ٌٍّؼرضًٌ: 
 .26222أخشظٗ أحّذ تّغٕذٖ 26
 .53/ 15ٌغاْ اٌؼشب: 21
 .355/ 2حذائك اٌحمائك فً ؽشغ ٔٙط اٌثالغح: 22
 .126: فىش اتٓ خٍذْٚ)اٌؼصثٍح ٚاٌذٌٚح(،ِحّذ ػاتذ اٌعاتشيٌٕظش: 23
 .421االظرّاع فً ٔٙط اٌثالغح ، ٘اؽُ اٌّحٕه: ػٍُ 24
 .92ٌٕظش: األٔغاق اٌصمافٍح فً اٌؾؼش اٌعاًٍ٘)أطشٚحح دورٛساٖ(: 25
 ( .123) خطثح :  262ٔٙط اٌثالغح : 26
/ 16، ٚؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍّؼرضًٌ:  2/262ٌٕظش: ِٕٙاض اٌثشاػح فً ؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍشاٚٔذي: 22

221. 
 .2441حىاَ : أخشظٗ اتٓ ِاظح فً األ22
 .3/ 1، ِٚخراساخ ؽؼشاء اٌؼشب: 291/ 16ٌٕظش: ٌغاْ اٌؼشب)غٍك( : 29
 (122) خطثح :  246ٔٙط اٌثالغح : 36
 .126/ 9ؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍّؼرضًٌ : 31
 .66/ 2ٌٕظش: حذائك اٌحمائك فً ؽشغ ٔٙط اٌثالغح: 32
 .463/ 2ٌٕظش: ؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍثحشأً: 33
 . 22 /2ٌٕظش: اٌؼٍٓ)عّٛ( : 34
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 .23/ 16ٌٕظش: ذاض اٌؼشٚط ٌٍضتٍذي: 35
 . 331/ 1ٌٕظش: اٌرحشٌش ٚاٌرٌٕٛش: 36
 .392/ 14ٌٕظش: ٌغاْ اٌؼشب)عّا(: 32
 ( .23) خطثح :  162ٔٙط اٌثالغح : 32
/ 6،ٚؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍّؼرضًٌ: 366-365/ 1ٌٕظش: ِٕٙاض اٌثشاػح فً ؽشغ ٔٙط اٌثالغح : 39

 .226-225/ 2 ، ٚؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍثحشأً:254
 .255/ 6ٌٕظش: ؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍّؼرضًٌ: 46
 .35ٌٕظش: االذعا٘اخ إٌفغٍح ٚاالظرّاػٍح،د.عٕاء ػّاؽح: 41
 .25ِفَٙٛ اٌصمافح فً اٌؼٍَٛ االظرّاػٍح، دٍٔظ وٛػ: 42
 .531ٌٕظش: ػٍُ االظرّاع فً ٔٙط اٌثالغح: 43
 ( .191) خطثح :  225ٔٙط اٌثالغح : 44
، ٚؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍّؼرضًٌ: 222-226/ 2ٌٕظش: ِٕٙاض اٌثشاػح فً ؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍشاٚٔذي: 45

 .221-226/ 4، ٚؽشغ ٔٙط اٌثالغح ٌٍثحشأً:  13/26
 .235دٌٛاْ ظشٌش: 46
 .455/ 12، ٚسٚغ اٌّؼأً :  16/26، ٚاٌثحش اٌّحٍط :  112/ 6ٌٕظش: إسؽاد اٌؼمً اٌغٍٍُ : 42
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 الخاتمة : 

 بعد أف أنجزت ىذا البحث بفضؿ اهلل وتوفيقو عمدُت إلى بياف أبرز النتائج المستخمصة :

/كشفت البحث عف مرجعيات الشارح الثقافية التي أسيمت في التوجيو الداللي المناسب ٔ
 لطبيعة بيئة النص وقائمو ومتمقيو وقدرة النص عمى إيصاؿ تمؾ األفكار بأقصر الطرؽ .

اف الشّراح بمصادر متنوعة لكي يتوصموا لتمؾ المعطيات االجتماعية ، ومف ىذه / استعٕ
المصادر : النص القرآني ، الشعر ، الحديث النبوي وىذه المصادر تضمنت أعراؼ وعادات 

 متنوعة وصفت مواقفًا وأحداثًا منعكسة عف تمؾ البيئة .

يو السبلـ( وتوجيو الشّراح الداللي / إّف تضافر المعاني المتكّونة مف تمقي نّص اإلماـ )عمٖ
لذلؾ النص أنتجت صورًا متتالية لبيئة متخيمة في ذىف القارئ بتكوينيـ الجغرافي وصناعاتيـ  

 وثقافاتيـ وأعرافيـ وأفكار ساكنييا كمظاىر التعصب لمقبيمة وقتؿ البنات .  

ظيؼ كؿ /كشفت لغة النص عف تمؾ الصور المخبأة وراء الكممات بقدرتيا عمى تو ٗ
يصاؿ  المعطيات االجتماعية واستعماليا لمولوج إلى دواخؿ المتمقيف وجذب أذىانيـ مف جية وا 

 األفكار بأيسر الطرؽ مف جية أخرى .

 والحمد هلل رب العالميف 
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 روافد البحث: 

 أواًل: القرآن الكريم 

 ثانيًا المصادر والمراجع:

o مجموعة  1، ط د.ظىاء عماؼت) أهىاعها ومذخل لعياكها( : الاججاهاث الىفعيت والاجتماعيت ،

 .0212اململكة العربية السعودًة ،  -الىيل العربية ، الطائف

o  إلى مزاًا القرآن الكريم : محمذ بً محمذ العمادي أبو السعود ،دار إحياء إسؼاد العلل العليم

 لبىان ، د.ط،د.ت .–التراث العربي ، بيروت 

o دار إحياء الكتب العربية ، ًحيى البابلي الحلبي 0: علي عبذ الواحذ وافي ، ط ألاظشة واملجتمع ،

 م.  1491 -1631ٌوشركاٍ ، 

o  أبو حيان ألاهذلس ي ، ثحقيق: الشيخ عادل أحمذ عبذ املوجود  والشيخ أحمذ البحش املحيط :

 لبىان. -، دار الكتب العلمية، بيروت1معوض ، ط

o  (،ثحقيق: عبذ الكريم 5021ىط : محمذ مشجض ى الضبيذي )ثفي ؼشح جىاهش اللام جاج العشوطٌ

 م . 1442-ٌ 1912العزباوي، التراث العربي ، الكويت 

o ًًامليثىلىجيا وأظاطير بالد الشافذًً (: املهىذط الذهتىس أحمذ  جاسيخ حضاسة وادي الشافذ(

 . 5792ظىظت ،العشاق ، د.ث ، د.ط . 

o د.ط .1419ٌ( الذار التووسية ، 1646: محمذ الطاَر بً عاشور )تالتحشيش والتىىيش ، 

o  (، جحليم : أحمذ عبذ العليم البيرووي  092:أبى مىصىس محمذ مً أحمذ ألاصهشي )تهزًب اللغتٌ

 ، الذاس املصشيت،د.ث ، د.ط .

o لشن حذائم الحلائم في ؼشح ههج البالغت : العالمت كطب الذًً الكيذسي البيهلي )مً أعالم ال

 . 5كم ، ط  –العادط( جحليم: الؽيخ عضيض هللا العطاسدي ، اعتماد 

o  مكتبة نهضة مصر ، مصر ، د.ت .0: أحمذ محمذ الحوفي ، طالؽعش الجاهلي مًالحياة العشبيت، 

o م .1413-ٌ  1923: دار بيروت للطباعة اليشر دًىان جشيش 

o  لبىان ، د.ت ، د.ط.–لعربي ، بيروت : أبو الثىاء آلالوس ي ، دار إحياء التراث ا سوح املعاوي 

o ( ، التىفيز  997ؼشح ههج البالغت للبحشاوي : همال الذًً ميثم بً علي بً ميثم البحشاوي )ثٌ

 ٌ.5209، 5وإلاخشاج الفني: أبى الحعً العماوي ، مطبعت وفا ، ط

o  بابً أبي :جأليف عض الذًً أبي حامذ عبذ الحميذ هبت هللا الؽهير ؼشح ههج البالغت للمعتزلي

 م . 0222، 5الحذًذ املعتزلي ، جحليم: أبى الفضل إبشاهيم ، الذاس اللبىاهيت لليؽش ، ط

o اس، داس العلم صحاح ال
ّ
في اللغت : إظماعيل بً حماد الجىهشي ، جحليم: أحمذ عبذ الغفىس عط

 ، د.ث .2للمالًين بيروث لبىان ، ط

o 1411،مصر  ، مطبعة الهالل0، طجشجي صيذان : العشب كبل إلاظالم . 
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o  داس أهباء للطباعت ، الىجف5، ط حعين هاصش املحىك  هاؼم :علم الاجتماع في ههج البالغت ،- 

 ، د.ت.العشاق

o الخليل بً أحمذ الفراَيذي ، ثحقيق: د. مهذي املخزومي  ود. إبراَيم السامرائي ، دار العين :

 ، د.ط. 1410العراق  –الرشيذ في بغذاد 

o مشهض دساظاث الىحذة العشبيت 1يت والذولت ( : محمذ عابذ الجابشي ، طفكش ابً خلذون )العصب ،

 . 5770، بيروث لبىان 

o د.ث .5بيروث ، ط –:محمذ بً مكشم بً مىظىس ، داس صادس لعان العشب . 

o اللغىياث ألاهثروبىلىجيت( (: إًذجشط بىلىم )اللغت والعلىنEdgarc.polome   )

www.pdffactory.com  . 

o ثرجمة: د. مىير السعيذاوي مراجعة: د.الطاَر  دهيغ هىػ: مفهىم الثلافت في العلىم الاجتماعيت ،

 .0221لبىان –،  املىظمة العربية للترجمة بيروت 1لبيب ،ط

o في ؼشح ههج البالغت : كطب الذًً أبي الحعين  ظعيذ بً هبت هللا الشاوهذي  منهاج البراعت

 إًشان د.ث ،د.ط. -مطبعت الخيام  في كمهـ ( ، جحليم العيذ عبذ اللطيف الكىهكمشي،  190)ث

o  ههج البالغت ضبط هّصه وابتكش فهاسظه العلميت : صبحي الصالح ، داس الكتاب املصشي ،داس

 م .0222ٌ 5201،  2الكتاب اللبىاوي ، ط

 

 :األطاريح  ثالثًا : الرسائل و
( : ألاوعاق الثلافيت في الؽعش الجاهلي

ً
بووشمة معاشو ، أطروحة دكتوراٍ  )وعم اللبيلت أهمىرجا

م، كلية آلاداب واللغات والفىون ، جامعة جياللي ليابس  0214-0211بإشراف ألاستار الذكتور ألاخضر بركة 

 ، الجزائر.

 
 البحوث المنشورة :رابعًا : 
o  ملحت عً ألاحىال الاكتصادًت عىذ العشب كبل إلاظالم، مجلت مشهض بابل للذساظاث

 ،أ.م.د. ظاهش رّباح الؽمشي  0إلاوعاهيت ، املجلذ الشابع العذد

o  ،امتذاداث العياق الاجتماعي على معاحاث املعاوي ملاسبت في ضىء اللعاهياث الحذًثت

 . https://www.researchgate.net/publication/332083262وعمت دهؾ فشحان 
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