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 الممخص :

اىتـ عمماء البالغة والباحثوف في فنونيا بأىمية فنوف عمـ البياف المتمّثمة ) بالتشبيو واالستعارة    
والكناية ( في بناء الخطاب سواء أكاف ذلؾ في القرآف الكريـ أـ الموروث األدبي بشقيو الشعري 

عمى مراتب الفصاحة والجزالة فيو ؛ أالفنوف في تحقيؽ والنثري ، فعمموا جاىديف عمى بياف دور ىذه 
نجازي بنمطيو المباشر ثر ىذه الفنوف في تحقيؽ الفعؿ اإللذا جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى أ

 وغير المباشر في الخطاب األدبي .
حة ونظرا لما يتسـ بو مصنؼ نيج البالغة لإلماـ عمي ) عميو السالـ  ( بأعمى مراتب الفصا   

التي دفعت العديد مف الباحثيف والدارسيف مف القدماء والمحدثيف ليكوف ميدانا رحبا ؛ والجزالة والبياف 
مما دفع الباحث التخاذه نموذجا مف النماذج الفصيحة وميداف عمؿ لو ، مسمطا الضوء  ،لدراساتيـ 

في تحقيؽ القوة اإلنجازية لمفعؿ ر تمؾ الفنوف البيانية امي فيو ؛ لما وجده فيو مف أثكَ عمى الخطاب الحِ 
 . القولي 

 
، التداولية ، أفعاؿ الكالـ ، المقاصد المباشرة ، المقاصد غير المباشرة  ) الكممات االفتتاحية : 

 . (التشبيو ، االستعارة ، الكناية 
Employing the arts of rhetoric in constructing the performance act 

of linguistic discourse 
( The Wisdom Discourse in Nahj Al-Balaghah as an example) 

Dr . Ahmed Dreece Hassan       
College of Islamic Sciences / University of Dhi Qar / Iraq 

 
Abstracts: 
   The scholars of rhetoric and researchers in its arts were interested in the 
importance of the arts of eloquence represented (similarity, metaphor, and 
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metonymy) in constructing discourse, whether it is in the Holy Qur’an or the 
literary heritage, in its two parts, poetic and prose. Therefore, this study 
came to shed light on the impact of these arts in achieving the achievement 
act in its direct and indirect patterns in literary discourse. 
In view of what is characterized by the compilation of Nahj al-Balagha of 
Imam Ali (peace be upon him) from the highest levels of eloquence, 
eloquence and eloquence, which prompted many researchers and scholars, 
both ancient and modern, to be a vast field for their studies; This prompted 
the researcher to take it as a model of the eloquent models and its field of 
work, highlighting the wise discourse in it; For what he found in it of the 
effect of those graphic arts in achieving the feative act in it. 
key words: )deliberative, speech act, simile, metaphor, metonymy(. 

 المقدمة                                   
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                                

العالميف والصالة والسالـ عمى خير األناـ أبي القاسـ محمد وعمى آلو  الحمد هلل رب     
 الطيبيف الطاىريف وأصحابو الغر المنتجبيف 

 وبعد...
اتخذت الدراسات المغوية منحى جديدا وذلؾ منذ دعوة دوسوسير إلى دراسة المغة    

 لذاتيا وفي ذاتيا وفؽ منيج وصفي استقرائي يسمط الضوء عمى الظواىر المغوية في
الباب عمى مصراعيو أماـ  ػ ذلؾػ زمف محدد مف حياة المغة ؛ مما فتح و  بيئة معينة 

فأشبعوا البحث المساني درسا وتمحيصا متخذيف مغوي المسانيف والباحثيف في الدرس ال
مف المناىج المسانية الحديثة كالبنيوية والسيميائية والتداولية وحتى التفكيكية طريقا 
يرتكزوف عمى معاييره وآلياتو في البحث والتنقيب في ظواىر المغة المختمفة التي تدور 

 في إطار تمؾ المناىج .
ساحة واسعة مف تمؾ البحوث والدراسات ؛ وذلؾ لما يتسـ وشمؿ المنيج التداولي م   

كونو ييتـ بدراسة المغة في االستعماؿ  ، بو مف أىمية كبيرة لدى الباحث المساني
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وبذلؾ بدأت إرىاصات الدرس التداولي األولى وفؽ المنيج المساني  ،وسياقات التواصؿ 
 المغويةج التداولي في بحوثيـ العممي الحديث عند بيرس وموريس المذيف أشارا إلى المني

، الذي استقر منيجو البحثي عمى دراسة المغة في سياؽ االستعماؿ مرورا بفنجنشتايف 
صحة القائـ عمى معايير ، بعد أف تخّمى عف منيجو الفمسفي المنطقي في دراستيا 

 وقائع الخارجية مف عدميا .األقواؿ لممطابقة 
وتعد نظرية األفعاؿ الكالمية ػ ميداف بحثنا ىذا ػ التي وضع أسسيا أوستف واستقرت     

  .عند سيرؿ مف أبرز مباحث الدرس التداولي  منيجا متكامال
حاطة بموضوع البحث ؛ منيج وانطالقا مف متطمبات     البحث العممي المتكامؿ وا 

بشكؿ مختصر ػ تناوؿ ػ  لبحث عمى مطمبيف : األوؿ تنظيرىارتأى الباحث أف يقسـ ا
مفيوـ التداولية ونشأتيا وأبرز عممائيا مع إشارة إلى تقسيـ األفعاؿ الكالمية اإلنجازية 

 .عند أوستف وسيرؿ  
الثاني : تطبيقي بّيف فيو الباحث دور فنوف عمـ البياف ) التشبيو واالستعارة والكناية ( 

مي لإلماـ عمي ) عميو السالـ ( كَ الحِ في بناء القوة اإلنجازية لمفعؿ القولي في الخطاب 
فكالـ اإلماـ عمي )  في نيج البالغة بعد أف اعتمده الباحث ميدانا لمبحث والتحميؿ .

عميو السَّالـ ( مف حيث البالغة و الفصاحة في أعمى مستوى مف الروعة ، بحيث ال 
أمير البياف و َمشَرع  ( يضاىيو كالـ غيره قط ، كيؼ ال وعمي ) عميو السَّالـ 

 .  الفصاحة و البالغة 
 المطمب التنظيري :

 : التداولية ػ أوال 
التداولية ىي أحد فروع عمـ المسانيات الحديثة ، إاّل أف جذور المصطمح قديمة تعود    

( التي تعني   pragmaticus  (يقابميا فيو مصطمح ، إذ  إلى الفكر المغوي اليوناني
إلى العربية بمصطمحات المصطمح ، وقد ترجـ  (ٔ)العممية المنيجية الغرض العممي أو 

 .( ٕ)عّدة منيا : التبادلية ، واالتصالية ، والنفعية ، والذرائعية 
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تعود اإلرىاصات األولى في استعماؿ مصطمح التداولية بمفيومو الحديث إلى    
ؿ الدليؿ المغوي الفيمسوؼ األمريكي ) تشارلس بيرس ( ؛ وذلؾ عندما دعا إلى تناو 

 . (ٖ)بأبعاده الثالثة : البعد التركيبي والبعد الداللي والبعد التداولي
ـّ نجد تشارلس موريس ػ الذي ُيعد ىو اآلخر مف منظري ومؤسسي التداولية ػ ال     ث

يبتعد كثيرا عف بيرس في منيجو العممي ؛ وذلؾ عندما جعؿ التداولية جزءا مف 
الثة فروع ليذه األخيرة ، وىي : التركيب وعمـ الداللة والتداولية السيميائية عند تمييزه لث

(ٗ) . 
ولكف لـ تصبح التداولية ميدانا لمباحثيف والدارسيف في الدرس المساني الحديث إاّل     

في منتصؼ القرف العشريف عمى يد كرايس وأوستف وسيرؿ ، إذ عمموا جاىديف عمى 
لمرِسؿ والمخاطب النجاح عممية التواصؿ وضع معايير عامة يشترؾ فييا كؿ مف ا

 .  (٘)الخطابي وتبييف مراد المتكمـ 
تعني التداولية )) الكيفية التي تتحقؽ بيا المغة عند االستعماؿ وعند التخاطب ،    

وتندرج ىذه القضايا كميا في إطار تيار مف الدراسات والنظريات تسمى عند أىؿ 
، ويشكؿ البحث في مقاصد المتكمـ والوصوؿ إلى غرض ( ٙ)االختصاص بالتداولية ((

الخطاب اليدؼ الرئيس لمتداولية ؛ لذا قد تتعدى التداولية المعنى الظاىر لمكالـ أو 
الحرفي إلى المعنى المستتر ؛ لذا فيي فرع مف فروع عمـ المغة يبحث في كيفية 

د تخرج عف سمتيا اكتشاؼ المتمقي لمقصد المتكّمـ ، فقوؿ المتكمـ : أنا عطشاف ق
 الخبرية بالعطش لتدخؿ في الفعؿ اإلنجازي األمري المتمّثؿ 

منتج النص أف ُيجمب لو كوب مف الماء ، فكثيرا ما يقوؿ المتكمـ شيئا ويعني  بطمب
 .    ( ٚ)شيئا آخرا

وال تنتمي التداولية إلى أي مستوى مف مستويات الدرس المغوي سواء أكاف صوتيا أـ    
صرفيا أـ تركيبيا أـ دالليا ، بؿ ىي تستوعب المستويات جميعا ، أضؼ لذلؾ أنيا ال 
تمتمؾ أنماطا تجريدية ووحدات تحميؿ ، وال تندرج تحت أي عمـ مف عموـ المغة مع أنيا 

انب الدرس كعمـ الداللة وعمـ المغة االجتماعي وعمـ المغة تتداخؿ معيا في بعض جو 
 . (ٛ)النفسي وتحميؿ الخطاب وغيرىا 
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ونتيجة ليذا التداخؿ واتساع مجاالت التداولية أصبح مف الصعب وضع تعريؼ    
؛ ويبدو أف أكثر  (ٜ)جامع مانع ليا ، فضال عف كثرة التعريفات التي لـ تسمـ مف المآخذ

؛ وذلؾ ألف  (ٓٔ)ىو أف التداولية تعني )) دراسة المغة في االستعماؿ (( التعريفات قبوال
معنى المتكمـ ال يمكف الوصوؿ إليو بالكممات وحدىا ، وال يرتبط بالمتكمـ دوف السامع ، 
أو بالسامع وحده ، بؿ أف مقصدية الخطاب تقوـ عمى أساس مجموعة عوامؿ متمثمة 

في سياؽ معيف لغوي أو مادي أو اجتماعي وصوال في تداوؿ المغة بيف المتكمـ والسامع 
 . (ٔٔ)إلى المعنى الكامف في الخطاب

لقد رأى بعض الباحثيف في مقاصد الكالـ أف لممعنى ثالثة مستويات : المعنى المغوي   
المأخوذ مباشرة مف داللة الكممات والضمائـ والجمؿ ، ومعنى الكالـ وىو المعنى 

 السياقي ثـ 
 . (ٕٔ)ىو معنى المتكمـ المعنى الكامف و 

  :(ٖٔ)وقد حّدد بعض الباحثيف المميزات التي تتميز بيا التداولية عف غيرىا ، وىي 
ػ تقوـ التداولية عمى دراسة االستعماؿ المغوي ، وموضوع البحث فييا ىو توظيؼ ٔ

 المعنى المغوي في االستعماؿ الفعمي .
 وال موضوعات مترابطة .ػ ال تمتمؾ التداولية وحدات تحميؿ خاصة بيا ، ٕ
ػ  تدرس التداولية المغة في جانبيا الوظيفي العاـ سواء أكاف معرفيا أـ ثقافيا أـ ٖ

 اجتماعيا .
 ػ تعد التداولية نقطة التقاء مجموعة مف العمـو المختمفة ذات الصمة بالمغة  .ٗ
د ظيرت لنا نتيجة ليذا االتساع في الدرس التداولي وتداخمو مع العموـ األخرى ؛ فق   

مجموعة مف أنواع التداولية منيا : التداولية االجتماعية التي تيتـ بدراسة شرائط 
االستعماؿ المغوي المستبطة مف السياقات االجتماعية ، والتداولية المغوية التي تيتـ 
بدراسة المغة في سياقيا التركيبي ، والتداولية التطبيقية التي تعنى بمشكالت التواصؿ 

اقؼ المختمفة كجمسات المحاكمة واالستشارات الطبية ، والتداولية العامة التي في المو 
 . (ٗٔ)تيتـ بدراسة المغة في وظيفتيا االتصالية 
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ويؤّكد الدارسوف أف الدرس التداولي يقوـ عمى أربعة عناصر ىي : ) اإلشارة ،    
، وسنترؾ الحديث  (٘ٔ)واالفتراض السابؽ ، واالستمزاـ الحواري ، واألفعاؿ الكالمية (

عف العناصر الثالثة األولى دوف العنصر الرابع ) األفعاؿ الكالمية ( ؛ ألنو ميداف 
 عممنا في المبحث التطبيقي .
 ثانيا ػ األفعاؿ الكالمية :  

تعد نظرية األفعاؿ الكالمية مف أىـ مباحث الدرس التداولي ، ويعد كؿ مف فالسفة    
 مف مؤسسي ىذه النظرية ورّوادىا. المغة فنجنشتايف وأوستف ورسؿ 

يعد فنجنشتايف مف العمماء المتأثريف بعممي الفمسفة والمنطؽ ؛ لذا حاوؿ دراسة المغة   
مف الوجية الفمسفية المنطقية ، وذلؾ عندما أراد إيجاد لغة مثالية تتطابؽ مع الفكر 

جو إلى دراسة الفمسفي ، ولكف سرعاف ما عدؿ عف منيجو الفمسفي في دراسة المغة وات
المغة العادية ، وذلؾ عندما ذىب إلى أف وظيفة المغة ال تقتصر عمى وصؼ وقائع 
العالـ الخارجي وتقريرىا ، فيناؾ العديد مف الوظائؼ التي تتوّخاىا الجمؿ المغوية 
كاألمر واالستفياـ والنيي والتينئة والقسـ والتحذير والتنبيو وغيرىا ، وال تخضع المغة ػ 

، أو أف ىناؾ معنى ثابتا  اكممة معنى محدد إلى قواعد منطقية بحيث تؤّدي كؿَ عنده ػ 
لكؿ جممة ال يتغير ميما تغيرت السياقات ، بؿ أف الكممة ػ عنده ػ تتغير بتغّير 

وتتعدد معاني الجمؿ ومقاصدىا بتغير ، استعماليا في المواقؼ اليومية المختمفة 
 . (ٙٔ)السياقات التي ترد فييا 

ّثر أوستف بآراء فنجنشتايف ؛ فألقى محاضرات في جامعة أكسفورد بيف سنتي وتأ   
، وكانت تمؾ المحاضرات  ٜ٘٘ٔوأخرى في جامعة ىارفرد في سنة  ٜٗ٘ٔو ٕٜ٘ٔ

رّدا عمى فالسفة الوضعية المنطقية الذيف كانوا يروف أف ىدؼ المغة ىو وصؼ وقائع 
صدؽ إف طابقت الواقع وبالكذب إف لـ العالـ الخارجي بعبارات إخبارية يحكـ عمييا بال

تطابؽ ؛ لذا أنكر أوستف أف يكوف ىدؼ المغة محصورا بيذه العبارات الواصفة لوقائع 
المغالطة الوصفية ) عمى ىذا المنحى الوظيفي لمغة مصطمح  فأطمؽالعالـ الخارجي ؛ 

، وذىب إلى أف الكثير مف العبارات تشبو العبارات الوظيفية في تركيبيا لكنيا ال ( 
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تصؼ وقائع العالـ الخارجي وال توصؼ بصدؽ أو كذب مثؿ عبارات العقود والوصية 
 .  (ٚٔ)وغيرىا ، وىي عبارات ال تُنشئ قوال بؿ تؤّدي فعال ؛ فيي أفعاؿ كالـ 

 : تف عمى ما يأتيوتقوـ نظرية األفعاؿ الكالمية عند أوس
 : (ٛٔ)أوال : مّيز أوستف بيف نوعيف مف األفعاؿ

ػ أفعاؿ إخبارية : وىي أفعاؿ تصؼ وقائع العالـ الخارجي ، ويمكف وصفيا بالصدؽ ٔ
 أو الكذب ، أي ىي جمؿ وصفية إثباتية تقريرية يمكف أف تكوف كاذبة أو صادقة .

نجز بيا أفعاؿ في ظروؼ أفعاال أو تُ : وىي عبارات تؤّدي ػ أفعاؿ أدائية ) إنشائية ( ٕ
وسياقات معينة ، وال توصؼ بصدؽ أو كذب ، بؿ تكوف ػ حسب تسميتو ػ موّفقة أو 

 غير موّفقة ، كالتسمية والوصية واالعتذار والنصح والتنبيو والتحذير وغيرىا . 
ئية مف توفر شروط المالئمة وأخرى قياسية في األفعاؿ األدا ػ عند أوستفػ وال بد    

، فأما شروط المالئمة فيي شروط يتوقؼ عمييا أداء الفعؿ أو إخفاقو  (ٜٔ)لتكوف موّفقة
 ، وىي : 

أ ػ  وجود إجراء عرفي معيف مقبوؿ ، ولو أثر عرفي معّيف ، ويتضمف ىذا اإلجراء 
نطؽ كممات وعبارات معينة يتمفظ بيا أشخاص معينوف ، في ظروؼ معينة ، كألفاظ 

 و العقود . الزواج أو الطالؽ أ
 ب ػ أف يكوف الناس مؤىميف لتنفيذ ىذا اإلجراء .

 ب ػ أف يكوف التنفيذ صحيحا وكامال .
أما الشروط القياسية ، فيي شروط ليست الزمة ألداء الفعؿ ، بؿ ألدائو أداء موفقا    

 غير معيب ، فإذا لـ تتحقؽ كاف ذلؾ إساءة في أداء الفعؿ ، وىي :
 اإلجراء صادقا في أفكاره ومشاعره ونواياه . أ ػ أف يكوف المشارؾ في

 ب ػ أف يمتـز المشارؾ في األداء بما يمـز بو نفسو .
 :  (ٕٓ)لقد رأى أوستف أف الفعؿ الكالمي يتكوف مف ثالثة أفعاؿ ، وىي

ػ الفعؿ المفظي : ويتألؼ مف أصوات لغوية معينة ومفيومة ، تنتظـ في تركيب ٔ
لمغة معينة ، ويخضع لقواعد نحوية ؛ لتنتج معنى  إسنادي صحيح لو معنى ، وتنتمي

 محددا ) المعنى األصمي ( ، ولو مرجع يحيؿ إليو ، وىو يتعمؽ بالمتكمـ .
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ػ الفعؿ اإلنجازي الغرضي : وىو ما يؤديو الفعؿ المفظي مف معنى إضافي ، يتوارى ٕ
المفظي مف ما يؤديو الفعؿ  وأ، ويتحقؽ بقولنا شيئا ما ،  (ٕٔ)خمؼ المعنى األصمي 

وظيفة في االستعماؿ ، ويتعمؽ بتحقيؽ قصد المتكمـ ، كالوعد والتحذير واألمر والنصح 
 وغيرىا .

ػ الفعؿ التأثيري : ويقصد بو األثر أو رد الفعؿ الذي يصدر مف المتمقي أو السامع ، ٖ
ب سواء أكاف تأثيرا أو ىو األثر الذي يحدثو الفعؿ اإلنجازي في السامع أو المخاطَ 

 سديا أـ فكريا أـ شعوريا . ج
والحظ أوستف أف الفعؿ المفظي ال ينعقد الكالـ إال بو ، والفعؿ التأثيري ال يالـز    

فالكثير مف األفعاؿ ال يترتب عمييا أثر عند المتمقي ؛ لذا وجو ، األفعاؿ جميعيا 
حتى أصبح الفعؿ األخير ىو أساس النظرية ، ؛ اىتمامو نحو الفعؿ اإلنجازي 

؛ وذلؾ ألف الفعؿ  (ٕٕ)نجازية أو النظرية اإلنجازية صبحت تسمى بنظرية األفعاؿ اإلأو 
اإلنجازي يرتبط بمقصد المتكمـ ، وعمى المتمقي أف يبذؿ جيدا لموصوؿ إلى ذلؾ 
المقصد ، وال بد أف يحاوؿ السامع فؾ شفرة الخطاب   ، فيقوؿ ما ىو موجود بالقوة 

حسب قوتيا اإلنجازية لؾ أوستف إلى تقسيـ األفعاؿ ذإلى ما موجود بالفعؿ ؛ مما دفع 
راضيا عف ىذا التصنيؼ تماما فيو عمى خمسة أصناؼ ، في اآلف الذي لـ يكف أوستف 

   :(ٖٕ)، وىي 
ػ أفعاؿ األحكاـ : وىي األفعاؿ التي تتمثؿ في ُحْكـ يصدره قاض أو َحَكـ ، وقد يكوف ٔ

ظنيا أو تقديريا ، مثؿ : ُأبرئ ، ُألـز ، ُأشّخص ، نيائيا أو مرحميا ، نافذا أو غير نافذ ، 
 ُأحّمؿ ، ُأقّيـ ... إلخ ، أي أف أفعاؿ األحكاـ ىي ممارسة لحكـ .

ػ أفعاؿ الممارسة أو أفعاؿ القرارات : وىي األفعاؿ التي تتضمف اتخاذ القرارات لصالح ٕ
إلخ ، وىي  ، مثؿ : ُأوّظؼ ، ُأعّيف ، أطرد ، ُأوّرث ، أمنح ...ضشخص أو ضده 

 أفعاؿ تمّثؿ توكيد نفوذ أو ممارسة سمطة معّينة .
ػ األفعاؿ اإللزامية أو أفعاؿ التعّيد : وىي األفعاؿ التي تتمثؿ في تعّيد المتكمـ بفعؿ ٖ

ا إلخ ، وىي أفعاؿ تمّثؿ اتخاذ تعّيد أو إعالن شيء ، مثؿ ُأقسـ ، أِعد ، أتعاقد عمى ...
 .عف قصد 
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كوف ىذه األفعاؿ رّدة فعؿ لحدث معّيف ، كاالعتذار ، والشكر ، ػ أفعاؿ السموؾ : وتٗ
 والمواساة والتينئة ... إلخ ، وتعّبر ىذه األفعاؿ عف اتخاذ موقؼ  .

ػ األفعاؿ التفسيرية أو أفعاؿ اإليضاح : وتستعمؿ ىذه األفعاؿ إليضاح وجية نظر أو ٘
أجيب ، أساؿ ...إلخ ،  بياف رأي ، أو توصيؿ حجة ، مثؿ : أؤّكد ، ُأنكر ، أصؼ ،

 أي ىي أفعاؿ تقوـ عمى تقديـ حجج ومبررات ومعمومات  .
ثـ جاء سيرؿ ليحكـ األسس المنيجية ليذه النظرية ، معتمدا عمى المفاىيـ األساسية    

التي وضعيا أوستف وخاصة فيما يتعمؽ بالفعؿ اإلنجازي الذي شّكؿ لب ىذه النظرية ، 
باسمو فأصبحت تسمى : ) نظرية سيرؿ في األفعاؿ  ليقترف بعد ذلؾ اسـ النظرية

 .   (ٕٗ)الكالمية (
 : (ٕ٘)وتتسـ نظرية األفعاؿ الكالمية عند سيرؿ بالسمات اآلتية 

ػ نص سيرؿ عمى أف الفعؿ اإلنجازي ىو الوحدة الصغرى لالتصاؿ المغوي ، واف لمقوة ٔ
ف لنا نوع الفعؿ اإلنجازي ىو الذي يبيّ ، و اإلنجازية دليال ُيسمى دليؿ القوة اإلنجازية 

الذي يؤديو المتكمـ عند نطؽ الجممة ، يتمّثؿ بالنبر والتنغيـ في الجمؿ المنطوقة ، 
 ما يسّمى باألفعاؿ األدائية .ىو ، و وصيغة الفعؿ في المغة المكتوبة   وعالمات الترقيـ

وـ بالعرؼ ػ الفعؿ الكالمي ػ عنده ػ أوسع مف أف يقتصر عمى مراد المتكمـ ، فيو محكٕ
 المغوي واالجتماعي .

ػ جعؿ سيرؿ شروط المالئمة لمفعؿ اإلنجازي أربعة ، يمكف مف خالليا التمييز بيف ٖ
 األفعاؿ الكالمية المختمفة ، وىي :

أ ػ شروط المحتوى القضوي : ويتحقؽ ىذا الشرط عندما يكوف لمكالـ معنى قضوي 
و مرجع ، ومتحدَّث بو أو خبر ، منسوب إلى قضية معينة ، تقوـ عمى متحدَّث عنو أ

وىذا المحتوى القضوي ىو المعنى األصمي لمقضية ، ويتحقؽ المستوى القضوي في 
سياقات زمنية معينة ، فمثال فعؿ الوعد يتحقؽ فيو شرط المحتوى القضوي إذا كاف داال 

 عمى حدث يمـز بو المتكمـ نفسو في المستقبؿ .
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لشرط في الفعؿ اإلنجازي إذا كاف المتكمـ قادرا ب ػ الشرط التمييدي : ويتحقؽ ىذا ا
مف المتكمـ والسامع أف الفعؿ  عمى إنجاز الفعؿ ، ولكف ال يكوف األمر واضحا عند كؿّ 

 المطموب سينجز في السياقات المعتادة لمحدث أو ال .
ج ػ شرط اإلخالص ويتحقؽ عندما يكوف المتكمـ مخمصا في أداء الفعؿ فال يقوؿ غير 

 ، وال يزعـ أنو قادر عمى فعؿ ما ال يستطيع فعمو . ما يعتقد
 د ػ الشرط األساس : ويتحقؽ عندما يحاوؿ المتكمـ التأثير في السامع إلنجاز الفعؿ .

ػ قدـ سيرؿ تصنيفا لألفعاؿ اإلنجازية بديال لما قدمو أوستف ، وذلؾ بعد أف انتقد ٗ
متيف ، ولـ يسمـ منو ػ يقوـ تصنيفو عمى أساس عممي واضح منيج أوستف بأنو ال 

حسب رأيو ػ سوى أفعاؿ التعيديات التي صنفيا عمى أساس منيجي واضح ىو األفعاؿ 
اإلنجازية ؛ لذا قّدـ تصنيفا بديال لألفعاؿ اإلنجازية يراه أحكـ وأضبط ، وقد أقاـ تصنيفو 
لألفعاؿ اإلنجازية عمى أسس منيجية ثالثة ، وأنو سيبني عمييا تصنيفو لألفعاؿ 

نجازية ، وىي : الغرض اإلنجازي ، واتجاه المطابقة ، وشرط اإلخالص ، وعمى ىذا اإل
المنيج المساني  قدـ سيرؿ تصنيفا لألفعاؿ الكالمية يختمؼ عف تصنيؼ أوستف ، وىي 

(ٕٙ) : 
أ ػ اإلخباريات : والغرض اإلنجازي فييا ىو وصؼ المتكمـ واقعة معينة مف خالؿ 

ذا الصنؼ سمة الصدؽ والكذب ، ويكوف اتجاه المطابقة قضية معينة ، وتحمؿ أفعاؿ ى
فييا مف الكممات إلى العالـ الخارجي ، وشرط اإلخالص فييا يتمّثؿ في النقؿ األميف 
لمواقعة والتعبير الصادؽ عنيا ، ويتضمف ىذا الصنؼ معظـ أفعاؿ اإليضاح عند 

 أوستف وقسما مف أفعاؿ األحكاـ .
جازي محاولة المتكمـ توجيو المخاطب نحو فعؿ شيء ب ػ التوجييات : وغرضيا اإلن

معيف ، واتجاه المطابقة فييا مف العالـ إلى الكممات ، وشرط اإلخالص فييا يتمّثؿ في 
، الرغبة الصادقة ، والمحتوى القضوي فييا ػ دائما ػ فعؿ السامع شيئا في المستقبؿ 

رجاء ، والنصح ، األمر ، والو ويدخؿ تحت ىذا الصنؼ أفعاؿ : االستفياـ ، 
واالستعطاؼ ، والتشجيع ، والدعوة ، واإلذف ، والتحدي الذي جعمو أوستف في أفعاؿ 

 السموؾ ، وكثير مف أفعاؿ القرارات عند أوستف تدخؿ في ىذا الصنؼ . 
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نجازي التزاـ المتكمـ بفعؿ شيء في المستقبؿ ، واتجاه ج ػ االلتزاميات : وغرضيا اإل
لـ إلى الكممات ، وشرط اإلخالص فييا القصد ، والمحتوى المطابقة فييا مف العا

القضوي فييا ػ دائما ػ فعؿ شيء في المستقبؿ ، عمى أف الكثير مما عّده أوستف ضمف 
 ىذا الصنؼ ال يدخؿ فيو عند سيرؿ .  

يتوافؽ فيو شرط  جازي التعبير عف الموقؼ النفسي بشكؿد ػ التعبيريات : وغرضيا اإلن
ليذا الصنؼ اتجاه مطابقة بيف الكممات والعالـ الخارجي ، ويدخؿ  اإلخالص ، وليس

 والترحيب .، فيو أفعاؿ : الشكر، والتينئة ، واالعتذار ، والمواساة 
بمدى مطابقة  الناجحىػ ػ اإلعالنيات : وىي التعبيرات الكالمية التي يتوقؼ أداؤىا 

فإف ُأّديت أداء ناجحا   حرب ،محتواىا القضوي لمعالـ الخارجي ، ومف أمثمتيا إعالف ال
؛ فالحرب معمنة ، وسمتيا األخرى أنيا تحدث تغييرا في الوضع القائـ ، كما أنيا 
تقتضي عرفا غير لغوي ، واتجاه المطابقة فييا قد يكوف مف الكممات إلى العالـ 

 الخارجي أو مف العالـ الخارجي إلى الكممات ، وال تحتاج إلى شرط إخالص .
فعاؿ اإلنجازية ، وفرؽ بيف األفعاؿ قد مّيز بيف األفعاؿ المفظية واألػ كاف أوستف ٘

اإلنجازية الصريحة واألولية ، ثـّ خطا سيرؿ في ىذا االتجاه خطوة أوسع ليمّيز بيف ما 
أو الحرفية أسماه باألفعاؿ اإلنجازية المباشرة واألفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة ، 

فية ، فذىب إلى أف األفعاؿ اإلنجازية المباشرة ىي التي تطابؽ الحر لمتركيب وغير 
قوتيا اإلنجازية مراد المتكمـ ، فيكوف ما يقولو مطابقا مطابقة تامة حرفية لما يعنيو ، 

وقواعد التأليؼ التي تنتظـ فييا الكممات التي تتكوف منيا الجمؿ وىو يتمّثؿ في معاني 
ع أف يصؿ إلى مراد المتكمـ مف خالؿ اعتماده الكممات في الجممة ، ويستطيع السام

 عمى ىذيف العنصريف معا . 
أما األفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة فيي التي تخالؼ قوتيا اإلنجازية مراد المتكمـ ،    

كأف يكوف التركيب المغوي ذا قوة إنجازية أصمية تدؿ عمى االستفياـ ؛ كونو مصدرا 
المتكمـ ىو األمر أو النفي ، أو ىي األفعاؿ التي ينتقؿ فييا بأداة استفياـ ، إاّل أف مراد 

المفظ أو التركيب مف المعنى الحقيقي الوضعي إلى المعنى المجازي ؛ لذا تحتاج إلى 
؛ إذ  (ٕٚ)تأويؿ لموصوؿ إلى قصد المتكمـ ومراده كاستعماؿ أسموب االستعارة والكناية
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ى الحقيقي إلى المعنى المجازي لموصوؿ تدفع ىذه التراكيب المستمع لالنتقاؿ مف المعن
 . (ٕٛ)إلى مراد المتكمـ وقصده 

وذىب سيرؿ إلى أف األفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة ال تدؿ ىيئتيا التركيبية النحوية    
الحرفي ، إنما تتحقؽ الزيادة مف مراد المتكمـ مف  عمى زيادة في المعنى اإلنجازي

الخطاب ، كما أف السامع يصؿ إلى مراد المتكمـ مف خالؿ التعاوف القائـ بينو وبيف 
، سواء أكاف ذلؾ مف خالؿ (ٜٕ)المتكمـ اعتماد عمى مبدأ التعاوف الحواري عند كرايس

  . (ٖٓ)خرقيا  ذا المبدأ في التواصؿ الخطابي أـحفظ معايير ى
 

 المطمب التطبيقي :
يعد عمـ البالغة ػ بكؿ فنونو مف بياف ومعاف وبديع ػ مف أىـ العمـو التي يبنى عمييا    

الخطاب العربي ؛ وذلؾ لما حوتو تمؾ األساليب البالغية مف أسرار الفصاحة والجزالة 
وذلؾ لما وـ بالتعمـ ؛ والبياف ، بؿ عّد تعمـ عمـ البالغة ومعرفة الفصاحة مف أحؽ العم

، ومعرفة ما خّصو اهلل بو مف الكريـ في معرفة وجوه إعجاز القرآف  يقـو بو مف دور
حسف التأليؼ وبراعة التركيب ، وما ضّمنو مف حالوة ، وجّممو برونؽ الطالوة ، 

، فميست البالغة وسيمة  (ٖٔ)والوقوؼ عمى جزالة الكممة وعذوبتيا وسالستيا وفصاحتيا 
جماليات التعبير وصوره البيانية فحسب )) بؿ ىي أيضا فمسفة جمالية تكشؼ لنا عف 

التفكير ، ثقافة المجتمع ، إيديولوجية الطبقات ، أسموبية الحوار ، فيي مثاؿ العقؿ 
 .  (ٕٖ)البشري عموما ((

ويمحظ عند بناء الخطابات ذات السياقات المغوية البالغية المتضّمنة فنوف عمـ    
و واالستعارة والكناية حضور قضية المعاني اأُلَوؿ والمعاني البياف المتمثمة بالتشبي

، تمؾ القضية الخطابية  (ٖٖ)الثواني بشكؿ كبير أو قضية المعنى ومعنى المعنى
مف البحث البالغي عند عمماء البالغة األوائؿ  واسعةالبالغية التي شغمت مساحة 

ثيرا ، وجعميا أحدى ىػ ( الذي اىتـ بيا كٔٚٗوالمتأخريف ، ومنيـ الجرجاني ) ت
وسائؿ االستدالؿ البالغي الموصمة إلى معرفة المعاني وأغراض الكالـ ؛ فنجده يقوؿ : 
)) إف االستدالؿ الذي ييتـ بو البالغي إنما ىو االستدالؿ التي تقتضيو المالزمات بيف 
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المعاني األولى والمعاني الثواني بحيث يتخذ معنى المفظ دليال عمى معنى آخر يمثؿ 
 . (ٖٗ)الغرض ((

فّرؽ الجرجاني بيف المعنى الظاىري وىو المفيوـ الذي تحممو العبارة بمعناىا  وقد   
السطحي ، أي المعنى الذي تصؿ إليو دوف إعماؿ فكر أو جيد ، والمعنى الثاني أو ما 
يسمى بمعنى المعنى الذي تصؿ إليو بواسطة توظيؼ المعنى األوؿ الظاىري لمفظ 

نى الثاني الذي يريده منتج النص ، وىذا ما بّينو الجرجاني بقولو : )) لموصوؿ إلى المع
فياىنا عبارة مختصرة وىي أف تقوؿ : المعنى ومعنى المعنى ، تعني بالمعنى المفيـو 
مف ظاىر المفظ ، والذي تصؿ إليو بغير واسطة ، ومعنى المعنى ، أف تعقؿ مف المفظ 

ـّ يفضي بؾ المعنى إلى معنى آ  . (ٖ٘)خر ((معنى ، ث
وقد بّيف الجرجاني كيفية االنتقاؿ مف المعنى األوؿ ) السطحي ( لمنص الخطابي    

إلى المعنى الثاني أو الغرض الذي يريده منتج النص بواسطة االستدالؿ العقمي ؛ فيقوؿ 
: )) أو ال ترى أنؾ إذا قمت ) كثير الرماد ( أو قمت ) طويؿ النجاد ( أو قمت ) نؤـو 

إنؾ في جميع ذلؾ ال تفيد غرضؾ الذي تعني بمجرد المفظ ، ولكف يدؿ الضحى ( ف
المفظ عمى معناه الذي يوجيو ظاىره ، ثـ يعقؿ السامع مف ذلؾ المعنى عمى سبيؿ 

 . (ٖٙ)االستدالؿ معنى ثانيا ىو غرضؾ ((
 وغيرولتبييف ذلؾ وتأكيده نتناوؿ فنوف عمـ البياف في بناء األفعاؿ اإلنجازية المباشرة   

اإلماـ عمي في الخطاب المغوي متخذيف مف حكـ نيج البالغة ألمير المؤمنيف المباشرة 
 : ميدنا لمبحث وعمى النحو اآلتي) عميو السالـ ( 
 أوال ػ التشبيو :

عمى مشاركة أمر آلخر في معنى مف المعاني ، وذلؾ ما  التشبيو تركيب لغوي يدؿّ    
لـ يكف عمى وجو االستعارة التحقيقية أو المكنية أو التجريد ،  لوجو جامع بينيما ، 
سواء أذكرت فيو أداة التشبيو ، كقولنا :  ) زيٌد كاألسد ( ، أو ) كاألسد (  بحذؼ ) زيد 

وكاف اسـ المشبو بو خبرا لممشبو ، أو في  ( لقياـ قرينة ، أـ ما حذفت فيو أداة التشبيو
ـْ اَل َيْرِجُعوَف ) زيٌد أسٌد ( ، وكقولو تعالى : حكـ الخبر ، نحو :  } ُصٌـّ ُبْكـٌ ُعْمٌي َفُي

  . (ٖٛ)ىـ ، وقولنا : ) رأيت زيدًا بحرًا ( أي :   (ٖٚ){
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ف تعقيب   المعاني  )) واتفؽ العقالء عمى شرؼ قدره وفخامة أمره في فف البالغة ، وا 
منو ػ يضاعؼ في قواىا في تحريؾ النفوس إلى المقصود  (ٜٖ)بو ػ ال سيما قسـ التمثيؿ

 . (ٓٗ)بيا (( 
ومف أمثمتو في الخطاب الحكمي لإلماـ عمي ) عميو السالـ ( عندما يوصي أتباعو    

 َفُيحَمب، َواَل َضرٌع ُكف ِفي اْلِفتَنِة َكابِف المَُّبوِف ، اَل َظيٌر َفُيرَكبَ وشيعتو أياـ الفتف : ))  
))(ٗٔ) . 
مي المتقّدـ عمى الفاعمية البالغية  لمتشبيو في بناء فعؿ إنجازي كَ الحِ  الخطاباعتمد    

، مف خالؿ خمؽ صورة بصرية حسية تقوـ عمى آلية  ةغير مباشر ذي قوة إبالغية 
التشبيو والتمثيؿ الذي جاء في أعقابو ؛ مما كساه رونقا وجماال ، وذلؾ عندما أوجد 
فعال إنجازيا ذا قوة إنجازية غير مباشرة غرضيا النصح واإلرشاد ، ارتكز عمى طرفي 

جب أف يكوف عمييا أحدىما معقوؿ وىو المشبو الذي يمّثؿ الحالة التي ي، تشبيو 
اإلنساف المؤمف أياـ الفتف ، واآلخر المحسوس ) المشبو بو ( وىو ابف الناقة ) الحوار 

 ( الذي أتى عميو سنتاف .
لقد أثار اإلماـ عميو السالـ ػ مف خالؿ آلية التشبيو ػ خياؿ المتمقي وحّفزه عمى قبوؿ    

فو ، وتقبؿ الرسالة التي فحواىا الخطاب ، دافعا إياه دفعا لتفّحص المعنى المخبوء خم
يبعد نفسو عنيـ ؛ أف  نا لمظممة ، بؿ عميوعو ف ال يكوف اإلنساف المؤمف ػ أياـ الفتف ػ أ

 ىذا يكوف بسموكو فيكوف بمأمف منيـ ، إذ ال يتقي بقوتيـ وال يطمع في ماليـ ، فيو
رع فيرغب في بمنزلة الحوار الذي أتى عميو سنتاف فال لو ظير فيطمع في ركوبو وال ض

 حمبو .
ـ األخرى التي ُبنيت عمى التشبيو ، ووظفيا اإلماـ ) عميو السالـ ( وسيمة كَ ومف الحِ    

بالغية بيانية في بناء الفعؿ اإلنجازي غير المباشر قولو في وصؼ الدنيا وأىميا : )) 
ـُ ((  . (ٕٗ)أىُؿ الدُّنيا َكَركٍب ُيساُر ِبِيـ وُىـ ِنيا

الركب ىو القافمة التي يشّكميا جماعة مف الناس مستعمميف اإلبؿ أو الخيؿ يقصدوف    
مكانا معينا في سفرىـ ، فيـ يعرفوف وجيتيـ ومقصدىـ منذ بداية سفرىـ ، لكّف 
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فضال عف الجيؿ ، المسافر إذا كاف نائما فسوؼ يجيؿ معالـ الطريؽ وشواخصو 
 بمقصده ومكاف وصولو .

إلماـ ) عميو السالـ ( ىذه الحالة فيرسـ بواسطة التشبيو صورة حسية وقد استثمر ا   
تثير الذىف وتدفع المتمقي  لمبحث عف العالقة القائمة بيف طرفي التشبيو لموصوؿ إلى 

عف ىدفيـ الذي  غرض الفعؿ وقصد الخطاب ، وذلؾ عندما شبو أىؿ الدنيا الغافميف
} َوَما َخَمْقُت :ؿ اهلل في محكـ كتابو العزيزإذ قاخمقوا مف أجمو وىو عبادة اهلل تعالى؛

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِف { ُدوْا َفِإفَّ َخْيَر في قولو تعالى :، والتزود بالتقوى ؛  (ٖٗ)اْلِجفَّ َواإْلِ } َوَتَزوَّ
، فإذا بيـ يتغافموف عف سبب النشأة والخمؽ فيعيشوف دوف أف يكشفوا  (ٗٗ)الزَّاِد التَّْقَوى { 

 فضال عف اآلخرة التي يخمدوف فييا .، الدنيا  سر الحياة
فال يعرفوف ؛ ومف ىنا يشبييـ اإلماـ بأصحاب الركب النياـ الذيف تغافموا عف ركبيـ    

لى أيف ؟ .  مف أيف ؟ وفي أيف ؟ وا 
إف ىذا التشبيو الذي اعتمده اإلماـ ) عميو السالـ ( حرؾ ذىف المتمقي لمتفاعؿ مع    

ومعنى ثانيا ػ يتجاوز سمة اإلخبار التي غير مباشر  فعال إنجازيا ىذه الحقيقة ؛ فأوجد
اتسـ بيا الخطاب في معناه الظاىر ػ ييتدي إليو المتمقي مف خالؿ االرتكاز عمى آلية 
) حفريات النص ( ليصؿ إلى قصد الخطاب وغرضو ، وىو التبميغ والتحذير ، ومفاده 

ومعرفة ىدفيـ فييا وسر وجودىـ ،  : إف األشخاص الذيف غفموا عف الحياة الدنيا
وانصاعوا وراء لذاتيـ وأىوائيـ وغرائزىـ دوف االلتفات إلى ما بعد الحياة والخمود في 
ف اآلخرة ىي دار  الحياة األخرى ، غير متنبييف إلى أف الدنيا ىي دار ممر ال مقر ، وا 

ف مصيرىـ يتوقؼ عمى ما يجنوف في ىذه الحياة إف كاف خيرا  ف كاف الخمود وا  فخير وا 
شرا فشر، وال يعوف ذلؾ حتى يواجيوف في آخر المطاؼ مصيرا لـ يخطر عمى باليـ 
وىو نار جينـ ػ والعياذ باهلل ػ  فيـ بسيرتيـ ىذه كركب يسار بأىمو وىـ نياـ ، ال يعوف 

 ما يحصؿ ليـ أثناء سيرىـ وما ينتيوف إليو مف مصير .
اـ ) عميو السالـ ( يصؼ فييا الدنيا : وفي حكمة أخرى مف الخطاب الحكمي لإلم   

ُـّ النَّاِقُع ِفي َجوِفَيا ، َييِوي ِإَلْيَيا الِغرُّ  )) َمَثُؿ الدُّنَيا َكَمَثِؿ الَحيَِّة ، َلي ٌف َمسَُّيا ، َوالسَّ
 .( ٘ٗ)اْلَجاِىُؿ ، َوَيحَذُرَىا ُذو المُّب  اْلَعاِقُؿ ((
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إليضاح ، موّشحا بالتمثيؿ الذي يحرؾ إف اعتماد الخطاب لمتشبيو الذي يأتي ل   
مما يحقؽ )) لمنفس مف األنس بإخراجيا مف خفي إلى جمي  ؛ (ٙٗ)النفوس إلى المقصود

، كاالنتقاؿ مما يحصؿ بالفكرة إلى ما يعمـ بالفطرة ، أو بإخراجيا مما لـ تألفو إلى ما 
إلى المحسوس ، ألفتو ... أو ما تعممو إلى ما ىي بو أعمـ ، كاالنتقاؿ مف المعقوؿ 

 .  (ٚٗ) فإنؾ قد تعّبر عف المعنى بعبارة تؤديو وتبالغ ((
وىذا ما نجده في نص اإلماـ ) عميو السالـ ( الذي وجيو إلى المتمقي الذي ستشّده  

ف ىذه الصورة تحمؿ في طياتيا  الصورة المشتركة ألطراؼ العالقة في التشبيو ، وا 
و الخطاب الحكمي الدنيا بالحية إنما أراد أف المعاني المراد إيصاليا لو ، فعندما شب

ألوانيا  يا بالحية التي يعجب الرائي مظيرىا وجماؿيشبو الدنيا بزخرفيا وزبرجيا وجمال
لكنيا تخزف السـ الزعاؼ في جوفيا ؛ لذا يبتعد عنيا المبيب ويحذرىا ، ويأمنيا الجاىؿ 

لنجاة منيا أو اإلفالت مف بيف فييا المغتر بيا ؛ فيقترب منيا ، فتفاجئو ال يستطيع ا
 أنيابيا .

إف الدعوة التي أطمقيا الخطاب الحكمي لإلماـ ) عميو السالـ ( مفادىا : الحذر مف    
ف أظيرت لو كؿ مفاتف الحسف  الدنيا وعدـ االغترار بيا ، وعدـ الركوف إلييا ػ وا 

 والجماؿ  ػ بؿ يجب التحفظ مف غدرىا واالحتراز منيا .
غرضو النصح غير مباشر، نجازيا اـ ) عميو السالـ ( فعال إؽ اإلموبذلؾ حق   

واإلرشاد والتحذير بواسطة آلية التشبيو والتمثيؿ وبما ليما مف خاصية اإلقناع والتأثير 
 في النفوس ، وتحفيز ذىف المتمقي في اإلقباؿ عمى الخطاب . 

اعتمدت التشبيو وسيمة ومف النصوص الحكمية األخرى لإلماـ ) عميو السالـ ( التي    
بالغية ، قولو في نصح  ولده اإلماـ الحسف ) عميو السالـ ( : )) إيَّاَؾ ومصادقَة 

 . (ٛٗ)الكذَّاِب ، فإنَّو كالسَّراِب يقّرُب عميؾ البعيَد ، ويبع ُد عنؾ القريَب ((
يالحظ في النص الحكمي السابؽ أف اإلماـ ) عميو السالـ ( قد حّقؽ غرض    

أوجد ف ؛بواسطة التشبيو القائـ عمى التخييؿ ؛ عندما شبو الكذاب بالسراب  التحذير
النص الحكمي صورة حسية بصرية وّفرت أكبر قدر ممكف مف الشعرية التي تحرؾ 
ذىف المتمقي لمبحث عف العناصر المشتركة بيف صفة الكذب والسراب وقد بينيا اإلماـ 
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و حكمتو وىو ضبابية الرؤية التي تمنع بطرح وجو الشبو المشترؾ بينيما الذي ختـ ب
 مف الوصوؿ إلى الحقيقة كاممة .

 : االستعارة ػثانيا 
)) االستعارة ىي : أف تذكر أحد طرفي التشبيو وتريد بو الطرؼ اآلخر ، مدعيا دخوؿ 
المشبو في جنس المشبو بو ، داال عمى ذلؾ بإثباتؾ لممشبو ما يخص المشبو بو ، كما 

أسٌد وأنت تريد بو الشجاع ، مدَّعيا أنو مف جنس األسود ، فتثبت  تقوؿ : في الحماـ
لمشجاع ما يخص المشبو بو ، وىو اسـ جنسو ... أو كما تقوؿ : إّف المنية أنشبت 
أظفارىا ، وأنت تريد بالمنية السبع ، بادعاء السبعية ليا ... فتثبت ليا ما يخص 

التركيب المغوي البالغي لالستعارة : )) ؛ وبذا يكوف  (ٜٗ)المشبو بو ، وىو : األظفار ((
ىو شكؿ التشبيو الذي حذؼ أحد طرفيو ، تارة المشبو ، وتارة المشبو بو ، وصرؼ 

؛ فاالستعارة عممية لغوية  (ٓ٘)((ز بفعؿ السياؽ المغوي الذي يضّمومدلولو إلى المجا
وضع ما بالغية تقوـ عمى أساس المشابية وتعتمد عمى نقؿ العبارة أو الصفة مف  م

وضعت لو في المغة إلى غيره ؛ لغرض شرح المعنى أو إبانتو أو تأكيده والمبالغة فيو 
 .( ٔ٘)أو اإلشارة إليو بقميؿ مف المفظ ، أو تحسيف السياؽ المغوي الذي يبرز فيو 

وتقسـ االستعارة عمى قسميف : تصريحية ومكنية ، فالتصريحية ما حذؼ فييا    
 .( ٕ٘)والمكنية ما ذكر فييا المشبو وحذؼ المشبو بو المشبو وذكر المشبو بو ، 

ولو عدنا إلى الخطاب الحكمي عند اإلماـ ) عميو السالـ ( لوجدنا تفشي االستعارة    
المكنية بشكؿ كبير دوف التصريحة التي حّدىا عمماء البالغة بحد معيف وىو حذؼ 

بقاء المشبو بو ، وذلؾ ال يعني خمو الخطاب الحكم ي مف االستعارة المشبو وا 
التصريحية بشكؿ واضح ، بؿ أف الخطاب يعمد في كثير مف بناه المغوية في تحقيؽ 
القوة اإلنجازية لمفعؿ عمى استعارة ألفاظ مف سياقاتيا التي وضعت ليا في أصؿ المغة 
إلى سياقات لغوية جديدة ومبتكرة ، وىذا ىو )) األصؿ في الصورة االستعارية أف تكوف 

وتفاجئيا بالمعاني ، االبتكار ، حتى تستطيع أف تمثؿ إعجاب النفس قائمة عمى 
والدالالت اإليحائية التخييمية التي ال عيد ليا بيا ؛ فتثير دىشتيا واستغرابيا ، ألف 
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االستغراب والتعجب حركة لمنفس إذا اقترنت بحركتيا الخيالية ؛ قوي انفعاليا وتأثرىا ، 
 . (ٖ٘)ساعدة شيء آخر ((وميمة الصورة ىي استكشاؼ شيء بم

ومف تمؾ األقواؿ قولو ) عميو السالـ ( : )) قُموُب الر جاِؿ وحشيٌة ، َفَمف تألََّفيا أقَبَمت    
 . (ٗ٘)عميِو((

)) إف االستعارة القائمة عمى االبتكار والجدة في التصوير أكثر تأثيرا في نفس    
ؿ ىذه االستعارة تزيد النفس زيادة المتمقي مف االستعارة الذابمة أو المبتذلة ؛ ألف مث

معرفة لـ تكف معروفة ليا مف قبؿ ، وألف النفس تشعر بالمذة تجاه ىذه المعرفة الجديدة 
... التي يكسبيا المتمقي مف ىذه الصور اإلستعارية النادرة البعيدة القائمة عمى الخمؽ 

الكشؼ عف مشاعرىا  واالبتكار ، تزيد المعنى المراد نقمو وضوحا ، والذات التي يراد
 .   (٘٘)جالء ((

إف الجدة المبتكرة في االستعارة التصريحية التي قاـ عمييا الفعؿ اإلنجازي ذو    
الغرض اإلرشادي في خطاب اإلماـ ) عميو السالـ ( السابؽ إنما تمّثؿ في مخالفة 

س األصؿ الذي ُجبمت عميو النفس البشرية ، وذلؾ عندما استعار صفة التوحش مف جن
الحيواف إلى جنس البشر ؛ وبذلؾ خالؼ الخطاب األصؿ الطبيعي لمنفس اإلنسانية ، إذ 
جعؿ أصؿ طبيعة القموب التوحش تستماؿ ألمر خارج عف ىذه الطبيعة وىو التآلؼ 
واإلحساف ؛ فوّجو لذلؾ ، في اآلف الذي يكوف فيو األصؿ ىو األنس والصفو والسالمة 

 . (ٙ٘)اإليحاش و ساءة تتكدر بأمر خارج عف ذلؾ وىو اإل
ومف األمثمة األخرى التي مزج فييا اإلماـ ) عميو السالـ ( بيف االستعارة والتشبيو    

 . (ٚ٘)قولو : )) الشَِّفيُع َجناُح الطاِلِب ((
إف الربط الداللي بيف األشياء الواقعية غير المتجانسة أو التي يجدىا المتمقي متنافرة    

عماؿ فكري وذىني ليجعؿ منيا متجانسة في السياؽ  أحيانا يحتاج إلى إدراؾ حسي وا 
المغوي ؛ فالخياؿ عندما يستعيف ببعض العناصر الحسية في االستعارة فإنما يريد بذلؾ 

 . (ٛ٘)ؿ اإلحساس خصبا والفكر متجددا خمؽ عالـ خيالي يجع
طالؽ لفظ الجناح     الذي يخص ػ الشفيع ىو الذي يسعى في قضاء حاجة الغير ، وا 

عمى الشفيع ىو مجاز حسف مف باب االستعارة ػ الطائر بحسب أصؿ الوضع في المغة 
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؛ فكما أف جناح الطائر وسيمة إلى طمب ما يحتاج إليو أو  (ٜ٘)التشبيوالموّشحة ب
ليروب عند الفزع والخوؼ ، فكذلؾ الشفيع ىو وسيمة لمُمستشفع إلى تحصيؿ األمر ا

المطموب ، أو الخالص مف األمر الميروب منو ، وبذا حّققت االستعارة فعال إنجازيا 
غير مباشر ييدؼ إلى التنبيو وَحث  الشفيع عمى السعي في الشفاعة ، كما حثَّت طالب 

رىـ لوقت الحاجة لمتوسؿ بيـ في المطالب ؛ وبذلؾ الحاجة في حفظ األخواف وادخا
أصبح الشفيع سببا في حصوؿ المطموب لمطالب ، أو شركة في وجود ىذا المطموب ، 
كالجناح الذي ىو آلة بيا يحصؿ المطموب ، كما أف الشركة بينيما حاصمة في الجزاء 

ْنَيا َوَمف َيْشَفْع َشَفاَعًة وذلؾ لقولو تعالى : } مَّف َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكف لَّ  ُو َنِصيٌب م 
ْنَيا { الشفاعة وقضاء الحوائج  تعد مف أسباب األلفة  كما أف،  (ٓٙ)َسي َئًة َيُكف لَُّو ِكْفٌؿ م 

ف السعي فييا مف القربات والوسائؿ إلى  والمحبة وتؤدي إلى كثرة الخمؽ واجتماعيـ ، وا 
 . (ٔٙ)ضى الحكمة اإللييةاهلل تعالى ، وتركيا يعد مخالفة لمقت

وبذلؾ حّققت االستعارة في خطاب اإلماـ ) عميو السالـ ( السابؽ مساحة مشتركة     
ـّ التفاعؿ فييا بيف أطراؼ الصورة البالغية وتوّحدىا ، أي يتالقى ويتواصؿ فييا ُبعدا  ت

تأدية  الصورة البالغية سواء أكانت تمؾ األطراؼ متوافقة أـ متنافرة ، فيي مكنتيا مف
وظيفتيا الجمالية البالغية واألسموبية والداللية ؛ وبذلؾ أصبحت االستعارة أداة تدفع 
القارئ إلى اكتشاؼ أنواع ترابط األفكار وتداعييا ، فأوجدت فعال إنجازيا مكتنز 

 الدالالت اختفى في فيافي النص ىدفو التحفيز والحث .
( : )) َغيَرُة الَمرَأِة ُكفٌر، وَغيَرُة الرَُّجِؿ  ومف األمثمة األخرى قوؿ اإلماـ ) عميو السالـ

 . (ٕٙ)ِإيَماٌف((
إنما جاءت استعارة لفظة الكفر ػ  في خطاب اإلماـ  ػ  لغيرة المرأة ولفظة اإليماف    

لغيرة الرجؿ وذلؾ العتبارات يمكف مالحظتيا فيما ورد عف الموروث الفقيي والعقدي 
 ؿ بيتو األطيار وعمماء المسمميف والباحثيف  .لمنبي ) صمى اهلل عميو وآلو ( وآ

،  (ٖٙ)فقد ورد عف النبي العديد مف األحاديث الشريفة في حب اهلل لمغيور مف الرجاؿ   
ـَ اهلُل َأنَؼ َمف  ـُ عميِو السَّالـُ َغُيورا وأنا َأغَيُر ِمنُو ، َوَأرَغ منيا قولو : )) َكاَف َأِبي إبراِىي

 .  (ٗٙ)((  ال َيغاُر ِمَف المؤِمنيفَ 
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كما ورد عف اإلماـ الباقر ) عميو السالـ ( قولو : )) إفَّ اهلَل لـ يجعؿ الِغيرَة لمنساِء ،    
نَّما َجعَؿ الِغيرَة لمر جاِؿ ؛ ألفَّ اهلَل َقد َجعَؿ لمرَُّجِؿ أرَبَعَة َحرائَر وما َمَمَكت َيِميُنُو ، ولـ  وا 

ن ما َيجَعؿ لمَمرأِة إاّل َزوَجيا َوحَدُه ، ف إف َبَغت مع َزوِجيا َغيَرُه ؛ كاَنت ِعنَد اهلِل زاِنية ، وا 
 . (٘ٙ) َتغاُر الُمنَكراُت ِمنُيفَّ ، أّما الُمؤِمناُت َفال ((

ومما ذكر عف اإلماـ الصادؽ ) عميو السالـ ( أفَّ ِغيَرَة الَمرأِة ىو َحَسُدىا ، والَحَسُد    
ذ َغِضبَف َكَفرَف إالَّ اُلمسِمماُت ِمنُيفَّ ؛ ِلذا ىو أصُؿ الُكِفر ، والن ساُء إذا ِغرَف  َغِضبَف وا 

ُحب ب في الَمرأِة َعدـُ الِغيَرِة ، والِغيَرُة ِصَفٌة َمَحبََّبٌة في الر جاِؿ ، َبؿ ليس الِغيَرُة إالَّ لمر جاِؿ 
 .   (ٙٙ)، وَمف َلـ َيغر ِمَف الر جاِؿ َفيَو َمنُكوُس الَقمِب 

ذه االستعارة مف خالؿ عنصر الجدة القائـ عمى أساس جمع لقد استطاعت ى   
) غيرة المرأة كفر / غيرة الرجؿ إيماف ( أف تكشؼ لنا  صورتيف مف صور المفارقة :

إنسانية جديدة ، وذلؾ بحث يا عمى  لـ ندركيا مف قبؿ ، فخمقت أبعاد عف أشياء
وراء عاطفتيا ، التي قد  ، األوؿ : وجوب تخمي المرأة عف غيرتيا وانسياقيا (ٚٙ)أمريف

تقودىا إلى تصرفات تخالؼ الشرع كرفض تعدد الزوجات لمرجؿ ، فترفض بدافع الغيرة 
مشاركة غيرىا زوجيا معيا ، متناسية أف الزواج جائز بشرط أف يتكفؿ الرجؿ حقوقيا 

ـْ َأالَّ تُْقِسُطوْا ِفي اْلَيَتامَ  ْف ِخْفُت ى َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكـ كاممة ، امتثاال لقولو تعالى : } َواِ 
ـْ ذَ  ـْ َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُك َف الن َساء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْف ِخْفُت ِلَؾ م 

د بالحجاب ، أو ما يحصؿ في وقتنا الحاضر مف عدـ التقيّ  (ٛٙ)َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْا {
تشمة التي تضفي عمييا سمة العفة والوقار ، وقد يكوف ذلؾ بدافع الغيرة والمالبس المح

مف أقرانيا في تقميد النساء المواتي تجردَف عف القيـ اإلسالمية فتركَف المباس المحتشـ ، 
وأصبحف كسمعة معروضة يطمبيا مف يرغب فييا ؛ وبذلؾ خرجت المرأة مف دائرة المرأة 

وقد تدفع الغيرة وحب الذات واالستعالء عند بعض النساء المسممة المحتشمة الممتزمة ، 
شعار  إلى معاممة أقراِنيفَّ مف المؤمنات بسموؾ يحمؿ سمة االنتقاص واالحتقار وا 
الطرؼ المقابؿ بالوضع االجتماعي واالقتصادي المتدني ليا ؛ مما يدفعيا ذلؾ إلى 

؛ لما يمحؽ األذى  عدـ االىتماـ بما توجيو مف قوؿ أو فعؿ إلى الطرؼ المقابؿ
والضرر بحياة غيرىا أو يتيـ بخيانة أو دناءة أو غيرىا ، وكؿ ذلؾ إرضاء لما تشعر 
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خميا مف عقدة الشعور بالنقص عند بعض النساء ، كؿ تمؾ األمور قد تقع بدافع ابد
الغيرة التي قد تخرج المرأة مف دائرة االتزاف إلى دائرة اإلفراط أي مف حالة اإليماف إلى 

 لة الكفر وعدـ اإليماف .حا
األمر اآلخر الذي دعا إليو الخطاب وَحثَّ عميو بواسطة توظيفو فف االستعارة ىو    

تحمي الرجؿ بالغيرة ، وما يعنيو ذلؾ مف اتصافو بالمعاني اإليجابية التي تكمؿ سمات 
شخصية الرجؿ كالَحميَّة ، ورفضو كؿ ما مف شأنو أف يخدش عرضو ، أو ما يصونو 

األىؿ والماؿ والوطف وسائر القيـ والمبادئ والمقدسات التي تعني التكامؿ في خط مف 
اإليماف وعمى درب الفضيمة ، مما يجعمو الئقا بحؽ أف يوصؼ بسمة الرجؿ المؤمف 
الغيور بكؿ ما تحممو تمؾ الكممات مف انضباط ، وحسف تصرؼ ، وسموؾ يميد إلى 

 طريؽ اإليماف المتكامؿ .
النتيجة لصالح الطرفيف ، فمو التـز الجميع بما يفرضو اإلسالـ مف  وبذلؾ تكوف   

أحكاـ شرعية وآداب إسالمية الستطاعوا أف يكونوا نواة صالحة ترفد المجتمع بما فيو 
الصالح واإلصالح ، بعكس األمر لو تخمى الرجؿ عف غيرتو وتمسكت بعض النساء 

 ا عاطفتيا المنحرفة عف السموؾ القويـ .بغيرتيا ذات األفكار واألفعاؿ التي تممييا عميي
لقد استطاعت االستعارة أف تعيد تنسيؽ عناصر المحتوى الداللي لمخطاب وفؽ    

أفكار ورؤى جديدة ، أخرجتيا مف بعدىا السطحي الداللي المتمّثؿ بالغرض انجازي 
نجازي المباشر لمنص ، لتتجو بيا نحو بعدىا العميؽ ) النفسي ( المتمّثؿ بالغرض اإل

غير المباشر لو ؛ فيربط ػ بذلؾ ػ بيف عناصر المحتوى ربطا غير مألوؼ ، ويثير 
دىشة ، ويحدث استجابة مطموبة ، وينجز الخطاب ما ينشده مف غرض وقصد جعمو 

 ِشعارا لو تحت ِدثاره .
أما ما يخص االستعارة المكنية في الخطاب الحكمي عند اإلماـ ) عميو السالـ (    

 . ( ٜٙ)(( الشُّكرِ ِبِقمَِّة  َفاَل تُنف ُروا َأقَصاَىا  ِإَذا َوَصَمت ِإلْيُكـ َأطَراُؼ الن َعـِ  قولو : ))
إف االستعارة تحفز الخياؿ لتصّور األمور واألحداث ، ثـ ترّغب المتمقي في إنجاز    

الفعؿ المراد إيصالو لو ؛ وىذا ما نممسو في حكمة اإلماـ ) عميو السالـ ( المتقدمة 
الذكر ، فقد استعار اإلماـ ) عميو السالـ ( ألفاظ طرؼ الشيء وأقصاه ونسبيا لمنعـ 
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راؼ البساط أو السماط أو غيره مما يتصؼ بيا ، كما استعار فجعؿ لمنعـ أطراؼ كأط
لفظ التنفير ليا ، وىو مف األلفاظ التي تستعمؿ في تنفير الطير ، وىو بذلؾ قد شبو 

 بالطير إذا سقط أولو اتصؿ بو آخره . الن َعـ
وفي ىذه الصورة البالغية التي ارتكزت عمى فف االستعارة حاوؿ اإلماـ ) عميو    

ـ ( أف يصور فاعمية وأثر الدعاء عمى النفس اإلنسانية بمحاولة شحذ خياؿ السال
تصور المعنى العقمي بمعنى حسي مف خالؿ صفة تنفير النعـ ، وبياف العالقة القائمة 
بيف المستعار منو والمستعار لو ؛ كي تتضح الصورة ومف ثـ طرح الرسالة التي يريد 

لة التي التحفت بيف فيافي النص ، وذلؾ القصد الخطاب إيصاليا لممتمقي ، تمؾ الرسا
غير المباشر الذي اختبأ تحت ظالؿ المعنى األوؿ لمخطاب المتمّثؿ في التحفيز 

( يستمـز  تبارؾ وتعالىوالترغيب في الدعاء ، وأف دواـ الشكر مف العبد تجاه الخالؽ ) 
ـْ َلِئف ، وقد ذكر اهلل تعالى ذلؾ في قولو الكريـ : ( ٓٚ)دواميا وكثرتيا ْذ َتَأذََّف َربُُّك } َواِ 

ـْ ِإفَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد {  ـْ َوَلِئف َكَفْرُت ـْ أَلِزيَدنَُّك َشَكْرُت
(ٚٔ ) . 

ِإَذا ويطالعنا نص حكمي آخر لالستعارة المكنية في قولو ) عميو السالـ ( : ))    
َـّ َأَساَء َرُجٌؿ  َماِف َوَأْىِمِو ، ُث اَلُح َعَمى الزَّ ـْ َتْظَيْر ِمْنُو ِخزيٌة  الظَّفَّ اْسَتْوَلى الصَّ َفَقْد  ِبَرُجٍؿ َل

َماِف وَأْىِمِو َفَأْحَسَف َرُجٌؿ  َظَمـَ  َذا اْسَتْوَلى اْلَفَساُد َعَمى الزَّ َر  الظَّفَّ ، َواِ   .( ٕٚ)((ِبَرُجٍؿ َفَقْد َغرَّ
ال يمكف لالستعارة أف تؤدي الوظيفة المناطة بيا إال إذا اندرجت في نسؽ لغوي    

جممي محدد ؛ )) ألف االستعارة تجاوز االقتصار عمى كممة واحدة ، وىي تحصؿ مف 
 . (ٖٚ)التفاعؿ أو التوتر بيف بؤرة المجاز واإلطار المحيط بيا (( 

ستيالء مف الكائف العاقؿ أو حتى لذا تجد أف استعارة الخطاب الحكمي لصفة اال   
غير العاقؿ إلى معنى عقمي مجرد وىو اإلصالح والفساد لـ يكف ليؤّدى الغرض منو 
إال عندما اندرج في أسموب لغوي وسياؽ لفظي ساىـ في تحقيؽ الغرض المقصود مف 
ا الخطاب تجاه المتمقي ، أضؼ لذلؾ ما حققتو أسموبية المقابمة البالغية التي اتسـ بي
 الخطاب ، كؿ ذلؾ شكؿ مرتكزا بي نا لالستعارة لتحقؽ الفعؿ االنجازي لمنص الحكمي .

لـ َيدعُ اإلماـ ) عميو السالـ ( إلى سوء الظف باآلخريف ، بؿ عمى العكس مف ذلؾ    
تماما ؛ إذ َدَعت التشريعات اإلسالمية األخالقية والسموكية إلى حسف الظف بالمؤمنيف ، 
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وء الظف عمؿ يبعد اإلنساف عف الوقوع في المحرمات ، فقد جاء في واالجتناب عف س
( ٗٚ) كتاب اهلل الكريـ : } َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْجتَِنُبوا َكِثيرًا م َف الظَّف  ِإفَّ َبْعَض الظَّف  ِإْثـٌ {

) عميو ، فسوء الظف يوصؿ اإلنساف إلى مرتبة اإلثـ والعياذ باهلل ، وقد ترجـ اإلماـ 
، وقولو :  ( ٘ٚ)السالـ ( ذلؾ بعدة أقواؿ منيا قولو : )) اَل َوَرَع َكالوُقوِؼ ِعنَد الشُّبَيِة ((

 . (ٙٚ)((ِبالظَّف  َليَس ِمَف الَعدِؿ الَقَضاُء َعَمى الث َقِة )) 
يصاؿ رسالة فحواىا أف     إنما أراد اإلماـ ) عميو السالـ ( توجيو المتمقي لمخطاب وا 

عمى اإلنساف المؤمف أف يحذر في التعامؿ بحسف الظف مع اآلخريف إذا كانت البيئة 
االجتماعية قد انتشر فييا الفساد واستولى عمى مفاصؿ الدولة ، فإف كانت البيئة بيئة 

ف مساوئ األخالؽ فال مندوحة أف يتعامؿ اإلنساف مع باقي إسالمية صالحة محصنة م
 أفراد المجتمع بحسف ظف وثقة .

زُؽ ِرزَقاِف : َطاِلٌب َو     ومف ذلؾ قولو ) عميو السالـ ( في الرزؽ وأنواعو : )) َالر 
َمطُموٌب ، َفَمف َطَمَب َالدُّنَيا ؛ َطَمَبُو َالَموُت َحتَّى ُيخِرَجُو َعنَيا ، َوَمْف َطَمَب َاآلِخَرَة ؛ 

 . (ٚٚ)َطَمَبتُو َالدُّنَيا َحتَّى َيْسَتوِفَي ِرزَقُو ِمنَيا ((
طمب الشيء مف صفات الكائف الحي ، وبما أف النص يدور في سياقو العاـ حوؿ    

وصؼ سموؾ اإلنساف في الحياة الدنيا ، فقد استعار اإلماـ ) عميو السالـ ( صفة 
الطمب مف اإلنساف لمرزؽ والموت والحياة ، وىو استعارة مكنية ألبست المستعار لو ) 

كائف الحي ، ويسمى ىذا األسموب المغوي البالغي الرزؽ / الموت / الحياة ( صفة ال
 .  بالتشخيص

ثارة انفعالو     إف )) التشخيص عممية نفسية ، وظيفتو التأثير في نفس المتمقي ، وا 
المناسب عف طريؽ تشخيص المعاني المجردة في صور حسية يخّيؿ لممتمقي أنيا 

نما يصار لذلؾ مف أجؿ المبالغة في تأكيد ثباتيا لممعاني  متحدة بيا ، وا  الصفات ، وا 
التي يراد عرضيا مف خالؿ الصورة ومف أجؿ جعؿ التخييؿ الذي تحدثو الصورة في 

 .   (ٛٚ)مخيمة المتمقي عف طريؽ التشخيص ، أقدر عمى إحداث االستجابة المناسبة ((
وىنا منحت االستعارة المكنية المعنى العقمي المعنوي ) الرزؽ / الموت / الحياة (    
عًنى حسيا ممموسا ؛ أي أنيا صورت الرزؽ والموت والحياة بصورة الكائف الحي م
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الطالب لإلنساف ؛ وبذا استطاعت االستعارة بواسطة التشخيص أف تحقؽ وظيفة التأثير 
في نفس متمقي النص ، محّققة الفعؿ اإلنجازي وغرضو الذي ينشده اإلماـ ) عميو 

وحصر اإلنساف ىدفو بذلؾ دوف سواه ، مع ما السالـ ( وىو التنفير عف طمب الدنيا 
يمزميا مف الغاية المقدرة وىو الموت ، فكأف األخير طالب لممرء لغاية إخراجو مف الدنيا 
؛ بسبب طمبو ليا ، ورّغب في طمب اآلخرة بما يمزمو مف طمب الدنيا حتى يصؿ إليو 

 . (ٜٚ)رزقو منيا وىو محمود 
اسطة التشخيص نوعا مف الحياة بتحويميا الشيء لقد أضفت االستعارة المكنية بو    

المعنوي الالمحسوس إلى شيء مادي محسوس يمكف التعبير عنو ؛ فسيمت بذلؾ عمى 
 المتمقي إدراؾ المعنى المراد وبموغ اليدؼ .

 :ثالثا ػ الكناية 
)) الكناية : لفظ أريد بو الـز معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ ، كقولؾ : ) فالف    

طويؿ النجاد ( أي طويؿ القامة ، و ) فالنة نؤوـ الضحى ( أي مرىفة مخدومة ، غير 
محتاجة إلى السعي بنفسيا في إصالح الميمات ؛ وذلؾ أف وقت الضحى وقت سعي 
نساء العرب في أمر المعاش ... فال تناـ فيو مف نسائيـ إال مف تكوف ليا خدـ ينوبوف 

ف يراد مع ذلؾ طوؿ النجاد ، والنوـ في الضحى مف عنيا في السعي لذلؾ ، وال يمتنع أ
 . (ٓٛ)غير تأويؿ ((

وتعد الكناية مف األدوات التي وظفيا اإلماـ ) عميو السالـ ( في بناء الخطاب    
الحكمي ؛ وذلؾ لما ليا مف قدرة تأثيرية في إثارة المدركات الحسية لدى المتمقي ؛ مما 

 أغراضيا وأىدافيا المتوّخاة في النص المغوي .ينعكس ذلؾ في قدرتيا عمى التعبير عف 
ومف أمثمة ذلؾ : قولو عميو السالـ : )) َعِجبُت ِلعاِمٍر داَر الَفناِء وتاِرٍؾ داَر الَبقاِء 

))(ٛٔ ). 
كّنى اإلماـ ) عميو السالـ ( عف الدنيا بدار الفناء وعف اآلخرة بدار البقاء ، وىي    

حقيقة يدركيا اإلماـ  ) عميو السالـ ( وصّرح القرآف بيا ؛ وذلؾ في قولو تعالى : } 
ِو َنَباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح َواْضِرْب َلُيـ مََّثَؿ اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَماء َأنَزْلَناُه ِمَف السََّماِء َفاْخَتَمَط بِ 

َياُح َوَكاَف المَُّو َعَمى ُكؿ  َشْيٍء مُّْقَتِدرًا { ، وقولو تعالى : } َيا َقْوـِ ِإنََّما  (ٕٛ)َىِشيمًا َتْذُروُه الر 
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فَّ اآْلِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقَراِر { ـ ) عميو ؛ إنما استعمؿ اإلما (ٖٛ)َىِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمتَاٌع َواِ 
السالـ ( الكناية لما تممكو مف خاصية جمالية وقوة إقناعية ودليؿ وحجة ، تدفع المتمقي 
إلى تخيؿ الصورة ، وتجعمو يستشعر الخوؼ عمى مصيره ، ثـ االنصياع ليذا التحذير 
الذي بينتو الكناية مف عدـ طمب الدنيا وعمارتيا ؛ فإف مصيرىا إلى زواؿ وفناء ، كما 

نبات الذي ضربو اهلل ليا مثال  إلى ىالؾ وبوار ، ولكف اطمبوا اآلخرة ىو مصير ال
الباقية واعمموا ليا ، والتمسوا ما عند اهلل بطاعتو ، فإف اهلل يدعو أولياءه داره وىي جنتو 
التي أعّدىا ألوليائو البررة ، فتسمموا مف اليموـ واألحزاف فييا ، وتأمنوا مف فناء ما فييا 

طت الكناية ذىف المتمقي ودفعتو أعده اهلل ألوليائو المتقيف ؛ وبذلؾ نشّ  مف النعيـ الذي
 إلى إدراؾ ذلؾ بوعي . 

ومف  أمثمة الكنايات األخرى التي ُبنيت عمييا أفعاؿ الكالـ في خطاب اإلماـ ) عميو    
 الساـ ( قولو : 

بُر عمى َقدِر الُمِصيبِة ، َوَمف َضَرَب يَدُه عمى فَ  )) َحِبَط  ِخِذِه ِعنَد ُمِصيَبتِو ؛َينِزُؿ الصَّ
  (ٗٛ)َأجُرُه((

ـّ     )) إف اهلل سبحانو جعؿ لإلنساف قوة استعداد ألف يصبر بمقدار مصيبتو ، فمف ت
ومف قُصر في االستعداد لحصوؿ ، ُأفيض عميو ذلؾ المقدار مف الصبر ؛ استعداده 

 .  (٘ٛ)ى الصبر ((حبط أجره وىو ثوابو عم؛ ىذه الفضيمة وارتكب ضدىا وىو الجزع 
لقد كّنى اإلماـ عف الجزع بما يمزمو وىو ضرب اليديف عمى الفخذيف ، فمو ذكر   

لكاف خاليا مف جماؿ التعبير ، وقوة ؛ المعنى الصريح ) الجزع ( مجردا مف التصوير 
التأثير في المتمقي ؛ فال يستطيع أف يؤّدي المعنى كما أدتو الكناية ، إذ منح الفف 

لمتخيؿ العقمي صورة مرئية حسية تراىا العيف وتسمعيا األذف ، ووىب حسف الكنائي ا
التصوير الذي اتشحت بو الكناية المعنى قوة تأثير ال يمكف أف يجدىا المتمقي في 

، وىنا جاء عمؿ الكناية المتمّثؿ بتجسيد المعاني المعقولة بصورة (ٙٛ)المعنى الصريح 
صود وىو التحذير مف الجزع أثناء المصيبة ليساىـ في إدراؾ الغرض المق؛ محسوسة 

لما يقوده ذلؾ مف بطالف األجر مف اهلل ) سبحانو وتعالى ( ، وال شؾ إف إظيار 
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المعنى المقصود بفعؿ غير مباشر القصدية بواسطة الفف الكنائي ليترؾ أثرا كبيرا في 
 نفوس البشر خاصة المؤمنيف منيـ . 
: )) َمف ُيعِط بالَيِد الَقِصيَرِة ؛ ُيعَط ِبالَيِد الطَِّويَمِة ومنيا أيضا قولو ) عميو السالـ  ( 

))(ٛٚ ). 
كّنى اإلماـ ) عميو السالـ ( بالطوؿ والقصر عف الكثرة والقمة في العطاء ، ووّشح    

ىذه الكناية باستعارة لفظ اليد مف باب المجاز المرسؿ القائـ عمى عالقة السببية ؛ ألف 
 اليد ىي سبب العطاء .

ولو تدبرنا ىذه الكناية وما فييا مف دقة التعبير وجماؿ الصياغة ؛ ألدركنا أف    
الخطاب ال يمكف أف يؤّدي مقصده بغيرىا مف األلفاظ ؛ وذلؾ لشدة التناسؽ والترابط 
واالنسجاـ بيف ألفاظيا ومعناىا ، إذ غّطى اإلماـ المعنى الحقيقي بيذا الستار الشفاؼ ، 

شؼ أغوار النص والوصوؿ إلى المعنى المتواري خمؼ ىذا المعنى داعيا المتمقي إلى ك
المجازي ، فيشعر بمذة الكشؼ عف المعنى مف خالؿ تفكيؾ عناصر النص تمييدا 
لموصوؿ إلى غرضو وفحواه ، فالمتمقي يخضع ػ  دائما ػ لتجاربو الخاصة وثقافتو 

 وعادات مجتمعو ليتأكد المعنى ويتقرر .
لكناية صورة ذىنية عند المتمقي فمنحت معًنى ثابتا يطمئف إليو لقد استحضرت ىذه ا   

العقؿ ويتأثر بو القمب ؛ فحققت بذلؾ استمالة المتمقي والسامع لكي يتفاعؿ مع قصد 
ف كاف يسيرا ػ الخطاب ، ومفاده )) إف ما ينفقو المرء مف مالو في سبيؿ الخير والبر  ػ وا 

... ففرؽ عميو السالـ بيف نعمة العبد ونعمة  فإف اهلل يجعؿ الجزاء عميو عظيما كثيرا
ؼ عمى ِنَعـ المخموقيف أضعافا كثيرة إذ كانت الرب ... ألف نعـ اهلل سبحانو أبدا تضعّ 

، وقد أشار  (ٛٛ)نعمة اهلل تعالى أصؿ النعـ كميا فكؿ نعمة إلييا ترجع ومنيا تنزع ((
، وقولو  (ٜٛ)َنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا  {لذلؾ بقولو تعالى : } َمف َجاء ِباْلَحسَ  الكريـ  القرآف

ـْ {  . (ٜٓ)تعالى : } ِإف تُْقِرُضوا المََّو َقْرضًا َحَسنًا ُيَضاِعْفُو َلُك
ومف التعابير الكنائية التي استعمميا اإلماـ ) عميو السالـ ( في تحقيؽ الفعؿ    

ٌة (()) لمظَّاِلـِ الَباِدي َغَدا ِبَكف ِو عَ اإلنجازي قولو :   . (ٜٔ)ضَّ
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الكؼ في الكناية عف الندامة ، ووصؼ  وّظؼ اإلماـ ) عميو السالـ ( صورة عّض    
، وىي صورة يضعيا ( ٕٜ)الظالـ بالبادي احترازا عف المكافي الذي يجزي الظمـ بالظمـ 

، اإلماـ بيف يدي الظممة والطغاة وما سيؤوؿ إليو حاليـ وموقفيـ أماـ اهلل يوـ القيامة 
الرؤوس أذالء بيف يدي جبار السموات واألرض ، يعضُّوف عمى  وىـ يقفوف مطأطئي

أصابعيـ مف شدة ندميـ عمى ظمـ العباد ولكف الت حيف مندـ ، وىي صورة 
ـُ َعَمى َيَدْيِو {  .( ٖٜ)استحضرىا اإلماـ مف قولو تعالى : } َوَيْوـَ َيَعضُّ الظَّاِل

والغرض مف النص المتمّثؿ بالتحذير مف صفة  وىنا وّضحت الكناية المعنى المراد   
الظمـ ، والتنبيو مف الوقوع فييا بواسطة تقريب الفكرة المجردة مف الصورة المحّسة 
بروعة تعبيرىا وجماؿ تصويرىا وشدة تأثيرىا في النفس ، فالتصوير يعطي الكناية قوة 

ناية مصورة موحية ، حتى جاءت الك (ٜٗ)تأثير في النفس ال نجدىا في المعنى الصريح 
اإلماـ ) عميو السالـ ( ، إذ أظيرت المعنى وافيا بألفاظ بالمعنى المراد مف خطاب 

، ونشّطت ذىف المتمقي إلدراؾ الحقيقة بواسطة تخيؿ الصورة التي جعمتو موجزة 
َـّ يتعّزز مدى  يستشعر الخيفة والشفقة عمى نفسو مف ىذا المصير المحتوـ ، ومف َث

ـّ التسميـ واالقتناع بيذا التنبيو تقّبؿ متمقي  دراكيا بوعي ُث الخطاب ليذه الحقيقة وا 
 والتحذير .
  الخاتمة :

 وفي ختاـ بحثنا ىذا نمخ ص ما توصمنا إليو باآلتي :  
ػ منيج التداولية ىو مف المناىج المسانية الميمة التي ظيرت مع بدايات التفكير ٔ

 المساني اليوناني  .
ة دراسة المغة لموصوؿ إلى مقاصد الخطاب ضمف سياقات االستعماؿ ػ تعني التداوليٕ

 المتمّثمة بالمتكمـ والسامع والسياقات المختمفة المحيطة بالخطاب .
كالتبادلية واالتصالية إلى مصطمحات عدة في العربية التداولية طمح مصـ رجِ ػ تُ ٖ

  . والنفعية والذرائعية
دراستو  وذلؾ فيػ بدأت إرىاصات ىذا العمـ في الدرس المساني الحديث عند بيرس ٗ

 وموريس عند دراستو لمسيميائية .، لمدليؿ المغوي  
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ػ ترتكز التداولية عمى أربعة معايير ميمة ىي : اإلشارة ، واالفتراض المسبؽ ، ٘
 واالستمزاـ الحواري ، ونظرية األفعاؿ الكالمية .

ػ تعد نظرية األفعاؿ الكالمية مف أبرز مباحث الدرس التداولي ، وخاصة فيما يتعمؽ ٙ
 قصدية الخطاب .ازي الذي يعد أساس النص المغوي و بالفعؿ اإلنج

ػ يعد أوستف وسيرؿ مف أبرز منظري التداولية في الدرس المساني المعاصر ، خاصة ٚ
 فيما يتعمؽ بتقسيميـ ألفعاؿ الكالـ اإلنجازية .

قصدية الخطاب بصورة مباشرة أو غير إلنجازية لمفعؿ االنجازي بتحقيؽ ػ تتمثؿ القوة اٛ
 مباشرة .

ػ ارتبط عمـ البالغة بإعجاز القرآف ؛ لذا وّجو العمماء جيودىـ لدراسة فنوف البالغة ، ٜ
خاصة فيما يتعمؽ بفنوف عمـ البياف كالتشبيو واالستعارة والكناية ، التي شّكمت مرتكزا 

ما مف مرتكزات بناء الخطاب العربي عامة والقرآني خاصة ؛ فدارت بحوثيـ حوؿ مي
المعنى الظاىري والمعنى العميؽ أو المعاني األوؿ والمعاني الثواني ، وكاف الجرجاني 

 مف أبرز الباحثيف في ىذا المجاؿ في كتابيو دالئؿ اإلعجاز وأسرار البالغة .
و السالـ ( ورسائمو وكتبو اإلماـ عمي ) عمييعد نيج البالغة الذي ضـ خطب ػ  ٓٔ

و بحرا زاخرا لفنوف البالغة وأسرار الفصاحة ، وتناسؽ العبارة وانسجاميا ، وجزالة وِحَكمَ 
الكممة وروعة جرسيا ؛ لذا قصده الباحثوف في فنوف بديع القوؿ ػ الذي تربع عمى عرش 

وأساليبو التي كّمما تعّمقوا في جماؿ البالغة العربية ػ يغترفوف مف فنوف البياف وصوره 
 بحرىا انكشفت ليـ كنوز ال تنتيي .  

غّطت فنوف عمـ البياف المتمّثمة بالتشبيو واالستعارة والكناية مساحة واسعة مف ػ ٔٔ
وّظؼ تمؾ السالـ ( في نيج البالغة ، إذ إلماـ عمي ) عميو الخطاب الِحَكمي عند ا

جاءت الصور البالغية البيانية تثير لمفعؿ الكالمي ؛ ف الفنوف في بناء القوة اإلنجازية
خياؿ المتمقي وتحّفز ذىنو لقبوؿ الخطاب والبحث في ما وراء النص لموصوؿ إلى 
المعاني الدفينة القابعة في قاع النص وفيافيو ؛ وذلؾ مف خالؿ إثارة المدركات الحسية 

النص ومطمبو سواء  لدى المتمقي التي عممت عمى تحريؾ ذىنو لمتفاعؿ مع غرض
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أكاف الفعؿ اإلنجازي اعتمد قوتو اإلنجازية المباشرة أـ غير المباشرة في تحقيؽ قصدية 
 الخطاب المتمّثمة بالنصح واإلرشاد والتنبيو والترغيب والتحذير وغيرىا . 

نيض فف الكناية في خطاب اإلماـ عمي ) عميو السالـ ( بالدور األكبر في  ػ ٕٔ
 ير المباشرة ثـ االستعارة ثـ التشبيو .تحقيؽ المقاصد غ

 اليوامش :
 
 . ٜٙٔػ ينظر :  المنطؽ البراغماتي عند بيرس : ص ٔ
 . ٚٙٔػ ينظر : دليؿ الناقد األدبي : ص  ٕ
 . ٜ٘ٔػ  ٛ٘ٔػ ينظر : مبادئ في المسانيات : ص ٖ
 . ٜٔ،  ٛٔ: ص ػ ينظر : مدخؿ إلى المسانيات التداولية ٗ
  ٓٔػ  ٜػ ينظر : آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر : ص ٘
 . ٛ٘ٔػ مبادئ في المسانيات : ص  ٙ
 .  ٖٔث المغوي المعاصر : صػ ينظر : آفاؽ جديدة في البح ٚ
, وآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر :  ٔٔػ ينظر: مدخؿ إلى المسانيات التداولية : ص ٛ

 . ٔٔػ  ٓٔص
  ٕٔ،  ٔٔػ ينظر : آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر : ص ٜ

 ٘ٛٔػ مبادئ في المسانيات : ص ٓٔ
 . ٗٔ: صػ ينظر :  آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر ٔٔ
 . ٖٔ: صالمصدر نفسو  ػ ينظر : ٕٔ
 .  ٜٛٔػ ينظر : المنطؽ البراغماتي عند بيرس : ص ٖٔ
 .  ٘ٔص: ػ ينظر : آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر  ٗٔ
 فما بعدىا  . ٘ٔ: صالمصدر نفسو  ػ ينظر : ٘ٔ
 . ٕٗػ  ٔٗ: ص المصدر نفسو ػ ينظر :  ٙٔ
 . ٕٕص ، و مدخؿ إلى المسانيات التداولية : ٖٗ: ص المصدر نفسو ػ ينظر :  ٚٔ
 . ٕٕ: ص ػ ينظر : مدخؿ إلى المسانيات التداولية ٛٔ
 فما بعدىا  . ٕٗٔػ ينظر : التحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد : ص ٜٔ
 فما بعدىا . ٕٕينظر : مدخؿ إلى المسانيات التداولية : ص ػ  ٕٓ
 . ٘ٗالمعاصر : ص ػ ينظر : آفاؽ جديدة في البحث المغوي ٕٔ
 . ٕ٘ػ ينظر : مدخؿ إلى المسانيات التداولية :  ص ٕٕ
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 فما بعدىا . ٕٕٕػ ينظر : التحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد : ص ٖٕ
 . ٚٗػ ينظر : آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر : ص ٕٗ
 فما بعدىا . ٕ٘ػ ينظر : مدخؿ إلى المسانيات التداولية : ص ٕ٘
ػ  ينظر : نحو نظرية عربية لألفعاؿ الكالمية : ) بحث ( منشور في مجمة الدراسات المغوية ،  ٕٙ

 فما بعدىا . ٚٚٔ: صٜٜٜٔ، أبريؿ ػ يونيو ، ٔ، عدد ٔالرياض ، مجمد 
 . ٚٔمنشور في مجمة المخبر / الجزائر  : ص( ػ ينظر : التداولية النشأة والتطور ) بحث  ٕٚ
 . ٜٕػ ينظر : مدخؿ إلى المسانيات التداولية : ص ٕٛ
ػ ينظر : نحو نظرية عربية لألفعاؿ الكالمية  ) بحث ( منشور في مجمة الدراسات المغوية ،  ٜٕ

 . ٕٕ: صٜٜٜٔ، أبريؿ ػ يونيو ، ٔ، عدد ٔالرياض ، مجمد 
مية حوارية تواصمية ناجحة ػ  معايير مبدأ التعاوف الحواري التي أقرىا كرايس ، التي  تقـو عمييا عم ٖٓ

بيف المتكمـ والسامع ، ىي : ) مبدأ الكـ ، ومبدأ الكيؼ ، ومبدأ المناسبة ، ومبدأ الطريقة ( ينظر : 
  ٖٖمدخؿ إلى المسانيات التداولية :  ص

 . ٔ: ص ػ ينظر : كتاب الصناعتيف ٖٔ
 . ٙػ  ٘ػ قراءة جديدة لمبالغة القديمة : ص ٕٖ
المباشر في الدراسات التداولية  المعاني األوؿ عند عمماء البالغة ، كما  يػ يقابؿ الفعؿ اإلنجاز  ٖٖ

 يقابؿ الفعؿ اإلنجازي غير المباشر المعاني الثواني عندىـ .
 .  ٜ٘: ص ػ دالئؿ اإلعجاز ٖٗ
 . ٖٕٙ: ص المصدر نفسو ػ  ٖ٘
 . ٕٕٙص  : المصدر نفسو ػ  ٖٙ
 . ٛٔػ البقرة :  ٖٚ
 . ٛٛٔالغة : صػ ينظر : اإليضاح في عمـو الب ٖٛ
ػ ) التمثيؿ :  ما يكوف وجو الشبو فيو منتزع مف متعدد أمريف أو أمور عدة  ( ينظر : اإليضاح  ٜٖ

 ٕٙٔفي عمـو البالغة  : ص
 . ٛٛٔ: ص نيج البالغةػ  ٓٗ
 . ٖٓٚ:  المصدر نفسوػ  ٔٗ
 . ٘ٔٚ: المصدر نفسو ػ  ٕٗ
  ٙ٘ػ الذاريات :  ٖٗ
 . ٜٚٔػ  البقرة :  ٗٗ



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
1322 

 
 . ٖٓٚ:  ػ  نيج البالغة ٘ٗ
  ٛٛٔػ ينظر : اإليضاح في عمـو البالغة : ص ٙٗ
  ٜٓٔ: صالمصدر نفسو ػ  ٚٗ
 . ٔٔٚص: نيج البالغة  ػ  ٛٗ
 . ٜٖٙػ مفتاح العمـو : ص ٜٗ
 . ٗ٘ػ االستعارة في النقد األدبي الحديث : ص ٓ٘
 فما بعدىا . ٜٕ٘ػ  ينظر : كتاب الصناعتيف : ص ٔ٘
 . ٖٖٚػ ينظر :  مفتاح العمـو : ص ٕ٘
 . ٖٕ٘: ص ػ االستعارة في النقد األدبي الحديث ٖ٘
 . ٗٔٚصػ: نيج البالغة  ػ  ٗ٘
 . ٖٕٙ: ص ػ االستعارة في النقد األدبي الحديث ٘٘
   ٕٛٛ/  ٛٔ:   ػ ينظر : شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد ٙ٘
 . ٘ٔٚصػ  نيج البالغة :  ٚ٘
 . ٓ٘ٔ،  ٖٗٔػ ينظر : االستعارة في النقد األدبي الحديث  : ص ٛ٘
 .  ٔ٘ٔػ ينظر : مائة كممة  لإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ) عميو السالـ ( : ص ٜ٘
  ٘ٛ:  ءػ النسا ٓٙ
 . ٕ٘ٔػ ينظر : مائة كممة  لإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ) عميو السالـ ( : ص ٔٙ
 . ٕٖٚص ػ  نيج البالغة : ٕٙ
 ٘٘ٔ/  ٕٓ:  ػ ينظر : تفصيؿ وسائؿ الشيعة ٖٙ
 . ٗ٘ٔ/  ٕٓ:  المصدر نفسو ػ  ٗٙ
 . ٗ٘ٔ/  ٕٓ: المصدر نفسو ػ  ٘ٙ
 . ٙ٘ٔػ  ٕ٘ٔ/  ٕٓ:   المصدر نفسوػ ينظر :  ٙٙ
 فما بعدىا . ٕٚٗػ ينظر : أخالؽ اإلماـ عمي ) عميو السالـ ( : ص ٚٙ
 . ٖػ النساء :  ٛٙ
 . ٘ٓٚص ػ نيج البالغة : ٜٙ
  ٖٜٛ/ ٘:  بف ميثـ البحرانياػ ينظر : شرح نيج البالغة :  ٓٚ
 . ٚػ إبراىيـ :  ٔٚ
 . ٜٕٚصػ  نيج البالغة :  ٕٚ
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 . ٛػ االستعارة في النقد األدبي الحديث  : ص ٖٚ
 . ٕٔػ الحجرات :  ٗٚ
 .  ٕٜٙ/ ٘:  بف ميثـ البحرانياػ شرح نيج البالغة :  ٘ٚ
 . ٜٙٛ/  ٘: المصدر نفسو ػ  ٙٚ
 . ٕٓٛصػ نيج البالغة :  ٚٚ
 . ٕٔٗحديث  : صػ االستعارة في النقد األدبي ال ٛٚ
 . ٕٗٓٔبف ميثـ البحراني: صاػ ينظر : شرح نيج البالغة :  ٜٚ
 .  ٖٕٚ:  ص ػ  اإليضاح في عمـو البالغة ٓٛ
 . ٖٖٚص:  ػ نيج البالغة ٔٛ
 . ٘ٗػ الكيؼ :  ٕٛ
 . ٜٖػ غافر :  ٖٛ
 . ٖٙٚصػ نيج البالغة :  ٗٛ
 . ٜٔٚ/  ٘:  بف ميثـ البحرانياػ شرح نيج البالغة :  ٘ٛ
ػ ينظر : بالغة الكناية والتعريض في القرآف الكريـ دراسة تطبيقية في سورة الزمر ) بحث ( منشور  ٙٛ

 .ٖٜٓ: ص ٕٛٔٓ،  ٛعدد ال،  ٓٔ المجمدالبدر ، في مجمة
 . ٕ٘ٚصػ نيج البالغة :  ٚٛ
 . ٖٖٗ/  ٖ: منياج البراعة في شرح نيج البالغة ػ ٛٛ
 . ٓٙٔػ األنعاـ :  ٜٛ
 . ٚٔػ التغابف :  ٜٓ
 . ٕٗٚ:  ػ نيج البالغة  ٜٔ
  ٖٖٚ/  ٖ: منياج البراعة في شرح نيج البالغة ػ ينظر :  ٕٜ
 . ٕٚػ الفرقاف :  ٖٜ
ػ ينظر : بالغة الكناية والتعريض في القرآف الكريـ دراسة تطبيقية في سورة الزمر ) بحث ( منشور  ٜٗ

  ٜٗٓ: صٕٛٔٓ،  ٛد العد،  ٓٔالمجمد في مجمة البدر ،
 
 

 المصادر :
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 رآٌ انكرٌى انم 

ـ آفاق خذٌذج فً انثحس انهغىي انًعاصر : يحًىد أحًذ َحهح ، دار انًعرفح 

 و . 2002،   1اندايعٍح ، يصر ، غ

ـ أخالق اإلياو عهً ) عهٍه انطالو ( : يحًذ صادق يحًذ رظا انخرضاٌ ، 

 و . 2006هـ / 1421،  2دار انًرذعى ، تٍروخ ، غ

انحذٌس ) األتعاد انًعرفٍح واندًانٍح ( : ٌىضف ـ االضرعارج فً انُمذ األدتً 

 و .1991،  1أتى انعذوش ، األههٍح نهُشر وانرىزٌع ، عًاٌ ـ األردٌ ، غ

هـ 139ـ اإلٌعاذ فً عهىو انثالغح : يحًذ تٍ عثذ انرحًٍ انمسوًٌُ ) خ 

،  2( ، ذحمٍك : عثذ انحًٍذ هُذاوي ، يإضطح انًخرار ، انماهرج ، غ

 . و 2004هـ / 1425

ـ انرحهٍم انهغىي عُذ يذرضح أكطفىرد : صالذ ئضًاعٍم عثذ انحك ، دار 

 و . 1993،   1انرُىٌر ، تٍروخ ، غ

ـ ذفصٍم وضائم انشٍعح ئنى ذحصٍم يطائم انشرٌعح : يحًذ تٍ انحطٍ 

هـ ( ، ذحمٍك يإضطح آل انثٍد إلحٍاء انرراز ،  1104انحر انعايهً ) خ 

 هـ  .1431،  4لى ، غ

هـ ( ، ذحمٍك : يحًىد  411اإلعداز : عثذ انماهر اندرخاًَ ) خ ـ دالئم 

 و .1992يحًذ شاكر ، يؽثعح انًذًَ ، انماهرج ، 

ـ دنٍم انُالذ األدتً : يٍداٌ انروٌهً وضعذ انثازغً : انًركس انثمافً 

 و . 2002،  3انعرتً ، انذار انثٍعاء ، غ

هـ ( ، ذحمٍك : 656خ ـ شرذ َهح انثالغح : اتٍ أتً انحذٌذ انًعرسنً ) 

 و .2001هـ / 1421،  1يحًذ ئتراهٍى ، دار انكراب انعرتً ، تغذاد ، غ



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
1323 

 

 619ـ شرذ َهح انثالغح : كًال انذٌٍ يٍثى تٍ عهً تٍ يٍثى انثحراًَ ) خ 

 هـ .1430،  2هـ ( ، دار انحثٍة ، انثحرٌٍ  ، غ

وكاٌ ، رؤٌح ـ لراءج خذٌذج نهثالغح انمذًٌح : روالٌ تارخ ، ذرخًح : عًر أ

 و .2011،  1نهُشر وانرىزٌع ، انماهرج  ، غ

كراب انصُاعرٍٍ : أتى هالل انحطٍ تٍ عثذ اهلل تٍ ضهم انعطكري ) خ  ـ

هـ ( ، ذحمٍك : عهً يحًذ انثداوي ، ويحًذ أتى انفعم ئتراهٍى ،  395

 و 1952هـ / 1311،  1دار ئحٍاء انكرة انعرتٍح ، غ

ًإيٍٍُ عهً تٍ أتً ؼانة ) عهٍه انطالو ( : ـ يائح كهًح  نإلياو أيٍر ان

هـ ( ، يإضطح  619شرذ كًال انذٌٍ يٍثى تٍ عهً تٍ يٍثى انثحراًَ ) خ 

 و . 1992هـ / 1412،  1األعهًً نهًؽثىعاخ ، تٍروخ ـ نثُاٌ ، غ

، 2ـ يثادئ فً انهطاٍَاخ : خىنح ؼانة اإلتراهًًٍ ، دار انمصثح ، غ

 و . 2006اندسائر ، 

ى انهطاٍَاخ انرذاونٍح : اندٍالنً دالظ ، ذرخًح : يحًذ ٌحٍاذٍ ، ـ يذخم ئن

 . 1916دٌىاٌ انًؽثىعاخ اندايعٍح ، اندسائر ، 

هـ ( ،  626ـ يفراذ انعهىو : ٌىضف تٍ يحًذ تٍ عهً انطكاكً : ) خ 

،   2ظثػ وذعهٍك : َعٍى زرزور ، دار انكرة انعهًٍح ، تٍروخ ـ نثُاٌ ، غ

 و . 1911هـ /  1401

المنطؽ البراغماتي عند بيرس : حامد خميؿ ، دار الينابيع ، مصر ،  ـ
ٜٜٔٙ . 

ـ  يُهاج انثراعح فً شرذ َهح انثالغح : لؽة انذٌٍ أتى انحطٍٍ ضعٍذ تٍ 

هـ ( ، ذحمٍك : عثذ انهؽٍف انكىهكًري ،  513هثح اهلل انراوَذي ) خ 

 هـ .1406يؽثعح انخٍاو ، لى ، 
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هـ 406حطٍٍ تٍ يىضى انشرٌف انرظً ) خ ـ َهح انثالغح : يحًذ تٍ ان

( ، ذحمٍك : لٍص تهدد انعؽار ، شعثح ئحٍاء انرراز وانرحمٍك ، انعرثح 

 هـ .1431،  1انعهىٌح انًمذضح ، غ

 

 انثحىز انًُشىرج : 

طىرج انسير ندراضح ذؽثٍمٍح ) تالغح انكُاٌح وانرعرٌط فً انمرآٌ انكرٌى ـ  

 خايعح تشار ، ، 1عذد ان،  10 انًدهذ ،: ضعاد عؽا اهلل ، يدهح انثذر ( 

 و .2011

ـ انرذاونٍح انُشأج وانرؽىر : ضحانٍح عثذ انحكٍى ، يدهح انًخثر ، خايعح 

 تطكرج ، اندسائر .  

ـ َحى َظرٌح عرتٍح نألفعال انكاليٍح : يحًىد أحًذ َحهح ، يدهح انذراضاخ 

و ( 1999هـ ، أترٌم ـ ٌىٍَى ،  1420انهغىٌح ، ) يحرو ـ رتٍع األول ، 

 ، انرٌاض . 1عذدان،  1ًدهذ ان

 


