فقلية اللغاو الٙبيىٕبعىخ في األدب الْشبئ
ْ
ّٕلٙية هعكٙةٔ
الغًة الراهًة ،الٙغلغل الصذيذ ،الْذد واظذ و الرالذىو،سبيِ ، 9;17ؿ 77-88
ظغى اإللًاُ< جْشيفه وأعاليبه في يهس البالغة
ظيذس ُصهشاب،الذكحىساه في اللغة الْشبية وآدابها ،شاهْة عًٙاو ،ئيشاو
هعٙىد خىسعًذي ،أعحار هؾاسن في لغن اللغة الْشبية وآدابها بصاهْة عًٙاو ،ئيشاو.
يىرس ّباعي ،ىالب في هشظلة الذكحىساه في فشُ اللغة الْشبية وآدابها بصاهْة عًٙاو ،ئيشاو.

الٙلخـ
هى الفًىو البالغية الٙلفحة للًَش في يهس البالغة وفي كريش هى الًقىؿ األدبية األخشى هى ها يٙكى جغٙيحه بفى
ً
ً
;ظغى اإللًاُ :لمذسجه وعشّحه في ئلًاُ الٙخاىب ،الفى الزي ال يصذ له ًّىايا هغحمال في الكحب البال ْغية هٙا
ُيىهن ْأيه يًذسز جعث ًّىاو; :الٙزهب الكالهي :الؽحشاكه هِ هزا الفى في بْل هقاديمه ،أو ;ظغى ْ
الحْليل:
لٙا له هى هؾابهة في الًْىاو ،بيذ ْأو لهزا الفى خقىفيات جفقله ّى بالي الفًىو ،كٙا له أعاليب ْ
هحؾْبة شذيشة
ْ
بالذساعة والبياو هٙا ْ
جْشيف
يإهله بأو ُيذسط جعث ًّىاو هغحمل .فيأجي هزا البعد لـحغليو النىء ّليه وجمذين
ٍ
ْ
جيبيمي
لهزا الفى وبياو الفىاسق بيًه وبيى الفًىو الٙؾابهة له والحفحيؼ ّى بْل أعاليبه الٙحًىّة هى خالل هًهس
ً
ْ
يغحٙذ ْ
هادجه هٙا وسد في يهس البالغة هى هقاديك هزا الفى ولذ ْ
جىفل البعد في أهن يحائصه ئلى يماه هي أوال:
ْ
ْ
ْ
الٙحلمي بأعشُ ها يٙكى ُ
ويمًْه بالفكشة الٙىشهة له،
فى ظغى اإللًاُ< هى أو يىسد الٙحكلن كالهه بعيد يإذش في
ً
ْ ً
ئيصاص هشغىب فيه .ذاييا :يخحلف فى ظغى اإللًاُ ّى فى الٙزهب الكالهي في
هىٍفا البذيهيات الٙمبىلة لذيه في
ٍ
ْ
ْ
الْملية فعغب ،كٙا أو فى ظغى اإللًاُ يهذف ئلى
اعحخذام هخحلف البذيهيات وّذم االلحقاس ّلى العصس
ْ
عشّة ئلًاُ الغاهِ وئبْاده ّى ْ
الحشيد والحفكش اليىيل ،فيٙا أو فى الٙزهب الكالهي ال يهذف بالنشوسة ئلى
ً
عشّة اإللًاُ .ذالرا :هًان سكائض هحًىّة يْحٙذ ّليها فى ظغى اإللًاُ في أعاليبه الٙخحلفة ،هى أهٙها :اعحخذام
ً
البذيهيات الْملية والبذيهيات الْشفية والبذيهات الؾشّية والبذيهيات الحاسيخية ،وأظيايا الٙضز بيى هزه
البذيهيات.
الكلٙات الذليلية :فى ظغى اإللًاُ ،أعاليب ظغى اإللًاُ ،يهس البالغة ،الفًىو البالغية الصذيذة.

-جاسيخ الىفىل7196/99/71:

جاسيخ المبىل7197/91/71:

ًّىاو بشيذالكاجب اإللكحشويىhaydarzohrab@semnan.ac.ir :
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 -7الٙمذهة
لن يضل دساعة الٙباظد البالغية وعبش لىاييًها وبياو أؽكالها وركش هقاديمها جؾغل هغاظة كبيشة في األبعاخ الٙشجبية
ً
ْ
باألدب الْشبي ورله هًز الْقىس الٙحمذهة ًّذها ٍهشت كحب لحؾخيـ وؽشض وجغٙية الفًىو البالغية هغحهذفا
ئٍهاس هىالف اإلّصاص في المشآو الكشين ئلى شايب بياو وشىه الصىدة والصٙال في الًقىؿ األدبية بؾكل ّام .ولذ
ً
ْ ً
ْ
ْ
ؽهذت هزه الذساعات وبٙشوس الضهاو جمذها هلعىٍا هى شهات هحْذدة ،بيذ أو رله ال يًْي أو الكحب والذساعات
ً
ً
البالغية اعحىفث بياو وؽشض شٙيِ الفًىو البالغية ّلى ظذ عىاء ،بل يصذ هًان جفاوجا هلعىٍا في هغحىى االهحٙام
ً
بها ،فًٙها ها ظَيث بالبياو والحمغين والؾشض الىافي وهًها ها لن جكى كزله 7وهًها ها لن جزكش أعاعا في الكحب
ْ
البالغية،كفى بالغي يٙكى جغٙيحه بـ; :فى ظغى اإللًاُ :لٙا يحٙحِ بغشّة الحأذيش في الٙخاىب والمذسة ّلى ئلًاّه
بأيغش اليشق وهى فى يًذسز مٙى الٙعغًات الًْٙىية في ّلن البذيِ ،هى هًا يأجي هزا البعد لذساعة هزا الفى
ًّىاو
وبياو عٙاجه وجٙييض أعاليبه ،ولذ ألصأجًا العاشة ئلى اخحالق هزا الًْىاو لهزا الفى ،ظيد لن يْرش له ّلى
ٍ
ْ
ْ
مبابية ْ
عببث الخلو بيى هزا الفى وبْل الفًىو البالغية
البالغية هٙا ْأدى بأو يبمى في أشىاء
هغحمل في الكحب
ٍ
الٙؾابة لهّ .لى هزا جكٙى مشوسة هزا البعد في جغليو النىء ّلى ها يشجبو بهزا الفى وسفِ الغحاس ّى بْل
جْشيف بالغي له وبياو الفىاسق بيًه وبيى الفًىو
شىايبه الٙبهٙة كفى بالغي هغحمل غيش هذسوط بهذف جمذين
ٍ
ْ
ْ
الٙؾابهة له وكزا البعد ّى بْل أعاليبه هى خالل هًهس جيبيم ْي يغحٙذ هادجه هٙا وسد في يهس البالغة ،ولذ شاء
الحشكيض في جٙييض أعاليب هزا الفى ّلى يقىؿ يهس البالغة لغببيى< األول :كرشة اعحخذام هزا الفى في هزا الغفش
ً
ْ
هفحىظا ْ
الصليل ،والراييْ :
لحمقي أعاليب أخشى لهزا
جؾْب أعاليبه الٙحًىّة فيه ،هِ الْلن بأو هصال البعد يبمى
ْ
ْ
الٙهٙة األخشىْ .أها اخحياس الًٙهس الحيبيمي لهزه الذساعة ،فمذ شاء بغبب أو هزا الًٙهس
الفى في الًقىؿ األدبية
يغاّذ ّلى ومىض هفافل البعد وهْشفة هخحلف أعاليب هزا الفى بحمذين يٙارز وامعة لها.
جحًاول هعاوس هزا البعد دساعة عٙات وخقائـ ْ
فى ظغى اإللًاُ في عبيل الىفىل ئلى جْشيف بالغي له
ً
وهى ذن بياو الفىاسق بيًه وبيى الفى الٙزهب الكالهي وفى ظغى الحْليل وأخيشا جىميط أعاليبه الٙحًىّة في يهس
البالغة هِ ركش بْل الؾىاهذ الحيبيمة لها .هزه الذساعة جهذف ئلى اإلشابة ّى األعئلة اآلجية:




ها هى جْشيف فى ظغى اإللًاُ هى الًَٙىس البالغي؟
ها هي الفىاسق بيى فى ظغى اإللًاُ والفًىو الٙؾابهة له؟
ها هي أعاليب هزا الفى والشكائض الحي يْحٙذ ّليها؟

 -1خلفية البعد

ْ
اإللًاُ كًْىاو ّام كاو وال يضال هعو دساعات هحْذدة وهى شهات هحًىّة ،فبْنها جًاوله كٙهاسة اشحٙاّية جشجبو
بغلىن اإليغاو في ظغى جأذيشه ّلى اآلخشيى وكيفية هخاىبة الًاط للًصاض في هخحلف الٙصاالت كالغياعة أو ئداسة

الذوائش العكىهية ككحاب; :فى اإللًاُ :لـ :هاسي هيلض 1وكحاب; :اإللًاُ :لـ :شيٙظ بىسز ،1أو كحاب; :فى الحعذخ
واإللًاُ :لـ :ولين.ز.هاكالىف 4وبْنها جًاولث الٙىمىُ ْ
كفى هى فًىو الحصاسة والحغىيك ككحاب; :ركاء اإللًاُ :لـ:
كيشت دبليى .هىسجيًغيى ،5والبْل اآلخش جًاوله كيشيمة هى ىشق الذّىة ئلى الذيى باإلفادة هى األعاليب اإللًاّية

فقلية اللغاو الٙبيىٕبعىخ في األدب الْشبئ ،الغًة الحاعِ ،الٙغلغل الصذيذ ،الْذد واظذ و الرالرىو ،سبيِ71 / 7196

الٙغحخذهة في المشآو الكشين كالبعد الزي يعٙل ًّىاو; :اإللًاُ أعغه وأهذافه في مىء أعلىب المشآو الكشين
ْ
دساعة وففية جعليلية :لخالذ ظغيى ظٙذاو ظيد يشى في اإللًاُ[ :أفنل وعيلة لًؾش الذيى رله أيه يخاىب
ْ
الْمىل واألسواض لبل األبذاو ويعشن الفيشةٕ ]...ظٙذاو7416 ،ه ،6.ٔ798 :كٙا أو هًان سعائل شاهْية وهماالت
باللغة الفاسعية جًاولث بياو ىشق اإللًاُ في خيب يهس البالغة وّاللحها بْلن الًفظ االشحٙاّي كالشعالة الصاهْية

الحي كحبحها عيذة فاىٙة هىعىي باللغة الفاسعية وهي; :بشسعى ساهبشدهاى الًاّى دس خيابهاى يهس البالغه و
همايغه آو با ّلن سوايؾًاعى :أيٕ :دساعة اليشق اإللًاّية في خيابات يهس البالغة ولياعها بيشق اإللًاُ في ّلن

ً
الًفظٔ ظيد ظاولث ئذبات اعحخذام اليشق اإللًاّية الٙزكىسة في ّلن الًفظ 7في خيابات يهس البالغة ،وأينا ها

كحبحها صهشا كشم پىس كشعالة شاهْية وهمالة هغحخششة هًها باللغة الفاسعية جعٙل ًّىاو; :الًاُ هخاىب دس يهس
البالغه :أيٕ :ئلًاُ الٙخاىب في يهس البالغةٔ فمذ سفذت الباظرة أعلىب" :الحبليغ" و"العكٙة" و"الٙىَّة" في
خيب يهس البالغة ودسعث هصال اعحخذام كل واظذة هى هزه األعاليب الرالذة والٙإذشات اإليصابية في ّٙلية اإللًاُ
ً
ن :ظشية الفكش وجْييى الهذف وهشاّاة القذقٕ .كشم پىس7194 ،ػ :فـ  <ٔ51-17وهكزا يصذ كحبا وهماالت
كريشة يَشت ئلى اإللًاُ هى شهات واّحباسات ْ
ؽحى ،ولكى ها ْ
يٙيض هزه الذساعة ّى أخىاجها هى الحشكيض ّلى "ظغى
ْ
كـفى بالغي هى فًىو ّلن البذيِ لن ُيزكش في الكحب البالغية هِ جمذين جْشيف بالغي له وجىميط أعاليبه
اإللًاُ"
ْ
والشكائض الحي يْحٙذ ّليها هِ ركش ؽىاهذ بالغية ظية ألعاليب هزا الفى.
ً
ً
 -1اإللًاُ لغة وافيالظا

ْ
وسدت هْايي هخحلفة للفَة "اإللًاُ" في هْاشن اللغة هًها[ :سفِ الشأط والًَش في رل وخؾىُ] وهًها[ :أو ُيمًِ البْيش
ً
ً
سأعه ئلى العىك للؾشب] وهًها[ :أو جنِ الًالة ّرًىيها في الٙاء وجشفِ هى سأعها لليال ئلى الٙاء لحصحزبه اشحزابا]

ٕابى هًَىس7995 ،م :ز .ٔ111 /77كٙا يعٙل هادة المًىُ هًْى الشما والمبىل ،فمذ أوسد ابى هًَىس في ;لغاو
ْ ُ
ً
َ ً
َ
الْشب[ ::ل ًّ َِ بًفغه لًْا ولًاّة :سمي ...ولال بْل أهل الْلن :ئو الم ًُىُ يكىو بًْٙى الشما ،والمايِ بًْٙى
الشامي] ٕابى هًَىس7995 ،م :ز .ٔ117/77كٙا وسد في ;الًٙصذ في اللغة[ ::الحًِ بالؾيء :سمي به] ٕهْلىف<
البغحايي ،الجاسيخ .ٔ657 :كزله لال الشاغب اإلففهايي...[ :لال بْنهن :المايِ هى الغائل الزي ال يلط في الغإال
ً
ويشمى بٙا يأجيه ّفىا ٕ ]...الشاغب اإلففهايي1999 ،م.ٔ171 :
ْأها هًْاه االفيالظي ف ِٙاالّحشاف بىشىد بْل الفىاسق لْٙايي هزه اللفَة في الْلىم الٙخحلفة الحي جحيشق
ْ
ئلى هىمىُ اإللًاُ كْلن االشحٙاُ وّلن الًفظ ،ئال أيه يٙكى اإلؽاسة ئلى هغاظة هؾحشكة بيى جله الْٙايي ،فاإللًاُ
علىن خاؿ لذى الٙخاىب ،فمذ ركش
ّميذة أو
هىلف أو
جْضيض أو جْذيل
جغييش أو
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
بًْٙاه االفيالظي هى الًصاض في ّ
ّ
ْ
هاسي هيلض في هًْى هزا الٙقيلط أيهّٙ[ :لية جغييش أو جْضيض الٙىالف ،أو الْٙحمذات أو الغلىنٕ ].هيلض1997 ،م:
ً
ؽيء لى يفْلىه في الْٙحاد ئرا لن
 .ٔ1كٙا يغب شيٙظ بىسز ئلى أسعيى جىفيفا لإللًاُ وهى[ :فى ظٙل الًاط ّلى ٍ
ً
ُ
ًّىايا ٍّ
ُ
لفى بالغي هغحمل باعن "اإللًاُ"
الكحب البالغية
جيلب هًهن] ٕبىسز1999 ،مْ .ٔ14 :أها في البالغة فلن ج ًْٓىو
أو "ظغى اإللًاُ" ظحى يؾاس ئلى جْشيفه هًان وئو اعحخذهث هزه اللفَة بًْٙاه اللغىي أو الْشفي الزي جمحشب هى
الًْٙى االفيالظي.

< /7ظغى اإللًاُ< جْشيفه وأعاليبه في يهس البالغة

 -4الحْشيف بعغى اإللًاُ هى الًَٙىس البالغي
ً
ً
ً
ئرا ساشًْا كحب البالغة بعرا ّى فى ظغى اإللًاُ ال يصذ له ًّىايا هغحمال في ًّاويى ّلن البذيِ وبالحالي ال يصذ له
ً
ً
ْ
جْشيفا وامعا لكي يحن دساعة رله الحْشيف وهًالؾحه ،كٙا أو االّحٙاد ّلى الحْشيف اللغىي فعغب أو الحْاسيف

الىاسدة في الكحب الحي جًاولث اإللًاُ هى صوايا هخحلفة غيش صاوية ّلن البالغة ،8ال يغًيًا ّى البعد ّى جْشيف
ْ
يًغصن هِ الٙفهىم البالغي لهزا الفى ،رله ألو كل باظد وكاجب يًَش ئلى الٙىمىّات ويْالصها بلعاً الْلن
ْ
ويعلل الٙىمىّات ظغب هْييات رله الْلن وأهذافه ،فًْٙى اإللًاُ ْ
وآلياجه في هصال الذّاية
الزي يكحب فيه
ً
ْ
الحصاسية هرال يخحلف ّى هًْى اإللًاُ في هصال الغياعة ،كٙا أو آليات اإللًاُ في ّلن الًفظ ال جًعقش باإللًاُ
ُ
ْ
الكالهي بل جحْذى ئلى أهىس أخشى جًالؼ في كحب ّلن الًفظ .لزله ال بذ هى الحذليك في هقاديك ظغى اإللًاُ
"كفى بالغي" لكي يقل ئلى ّباسة جقلط للحْشيف بهزا الفى وبياو الٙشاد هًه  -في البالغة ّ -لى أو جكىو ؽاهلة
ْ
ألعاليبه الٙحًىّة ،وفي عبيل الىفىل ئلى الْباسة الًٙؾىدة ال ْبذ هى ْجحبِ ْ
أهن هىاففات هزا الفى وأسكايه الٙيشدة في
هخحلف هقاديمه وش ِٙرله في ّباسة ابحذائية ودساعة جله الْباسة دساعة جيبيمية لكي يقل في يهاية الٙياف ئلى
ً
ً
ْ
ّباسة هىشضة ْ
وهْبشة جقلط جْشيفا لهزا الفى ،ولذ ْأدى الحذليك في أهرلة هزا الفى بٙخحلف أعاليبه والحي يغصل لغٙا
هًها في الٙعىس الغادط هى هزه الذساعة ئلى جشؽيط ّباسة جصْ ِٙ
أهن هىاففات هزا الفى وأسكايه وهي كاآلجي:
;فى ظغى اإللًاُ هى مشب هى الٙعغًات الًْٙىية يْحٙذ ّلى "اخحقاس الٙغافة" في ئلًاُ الٙخاىب و"عشّة

ْ
جمبله" للفكشة الٙىشهة له " ،باعحخذام ىىائف هخحلفة هى البذيهيات بلعاً اليىائف الٙخحلفة هى الًاط ".وهى
ُ
عٙات هزا الفى ئلى شايب عشّة اإللًاُ" ،ؽٙىل الحأذيش:".
ولكى ْيحنط ها وسد في الْباسة الٙزكىسة ْ
ييبمه ّلى هرال همحبظ هى يهس البالغة في ئلًاُ هى ُيفشه في االيؾغال
ْ
جصْلى أكرش ؽغله بأهله وولذن فاو
واالهحٙام باألهل والىلذ ،بحشن اإلفشاه وهى لىل اإلهام ّلي ّليه الغالم[ :ال
ُ
ُ
ْ
فاو الله ال ُينيِ أولياءه وئو يكىيىا أّذاء الله فٙا ُ
أهله وولذن َ
هٙه وؽغله بأّذاء الله؟ٖ] ٕالؾشيف
أولياء الله
يكى
الشمي.ٔ516 :1994 ،
ْ
ْ
ْأول ها يلفث الًَش في هزه الْباسة اإللًاّية ويصْلها جحٙحِ بعغى اإللًاُ وال اإللًاُ وظذه ،هى أو اإلهام ّليه
ْ
ْ
الٙيىلة الحي هى ؽأيها أو ْ
ْ
والحشيد في
جصش الغاهِ ئلى الحفكش اليىيل
الغالم لن يحٙغه في اعحذالله هزا باألدلة
ْ
فعة همذهات جله األدلة ،ظيد لذ يإدي ىىل الفكش والحشيد ئلى ٍهىس جغاؤالت شذيذة ال بذ للٙحكلن أو يصيب
ّليها ،ولذ جحٙادى علغلة هزه الحغاؤالت واألشىبة فيحعىل الكالم هى "خياب ئلًاّي" ئلى "بعد شذلي" يعحاز ئلى
ْ
يماػ ظحى يًحهي بالحًاُ الغاهِ ،وًّذئز جمل الميٙة البالغية والفًية للكالم وئو كايث الًحيصة
صهاو
ّ
ّ
ىىل ٍ
وهضيذ ٍ
ْ
ْ
ْ
واظذة ئال أيها ال جأجي ئال بْذ ًّاء ويماػ ىىيل ،ولزله أؽيش في الْباسة ئلى "اخحقاس الٙغافة" و"عشّة الحمبل".
ذن هًان سكيضة أعاعية في فى ظغى اإللًاُ وهى اعحخذام أهش بذيهي يًاعب ظال الٙخاىب هى ظيد يىُ ذمافحة
ْ
ً ً
واجصاهه الفكشي ،فلى كاو هزا الكالم ْ
هىشه إليغاو غيش ْ
هحذيى كٙا لى كاو الٙخاىب هلعذا هرال ،لٙا أذش هزا الكالم
ْ
فيه ألو الٙلعذ ال يإهى بالله هى األعاط ظحى يإهى بًقشه ألولياءه ،ئرو كاو هى النشوسي اإلؽاسة ئلى أهٙية
الحًاعب بيى األهش البذيهي الٙزكىس في الْباسة اإللًاّية وبيى ْ
يىّية الٙخاىب وهزا الحًاعب يشجبو بٙشاّاة همحنى
ُ ْ
العال وهي جْذ هى دّائن الكالم البليغ كٙا ال يخفى ،ولزله وسد في الْباسة ها يؾيش ئلى هزا األهش وهى" :اعحخذام
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ىىائف هخحلفة هى البذيهيات بلعاً اليىائف الٙخحلفة هى الًاط" .وفي الىالِ يكٙى شٙال هزا الفى وظغًه
ً
ً
بالذسشة األولى في هشاّاة هزا الؾشه ئر بذويه ال يًحهي الكالم ئلى اإللًاُ أعاعا فنال ّى ظغى اإللًاُ.
ً
وأخيشا جبمى هغألة "ؽٙىل الحأذيش" ،فٙى عٙات هزا الفى أو يكىو الكالم اإللًاّي ّلى يعى لى اىلِ ّليه أغلب
أهش بذيهي هى بيى
األؽخاؿ الٙؾابهيى للٙخاىب األفلي اللحًْىا به ،وهزا يشجبو بــ" :ظغى االخحياس في
ايحماء ٍ
ٍ
ْ
ْ
هخحلف البذيهيات الٙمبىلة ًّذ الٙخاىب" فكلٙا كاو األهش البذيهي "ألشب ئلى الًفىط" و"أدل ّلى الٙيلىب" كاو
ْ
ْ
بأهش بذيهي آخش كبذاهة" :أو الله جْالى كافل
أذش اإللًاُ أؽٙل وأكبش ،وفي هزا
الٙرال لى جٙغه اإلهام ّليه الغالم ٍ
ْ ْ
ْ
األسصاق" ْ
لشبٙا كاو األذش اإللًاّي ألل ،أليه ًّذئز لذ يحبادس ئلى رهى الغاهِ أهش بذيهي آخش وهى أو "الذييا هعل
َ ُ َّ ُ َ
هْشك لؾحى أيىاُ الٙحاّب فيها كٙا ْ
اخحباس واهحعاو واإليغاو ْ
فشض بزله المشآو الكشينَ :و ل ًَ ٓبل َىيك ٓن ّبؾ ٓىء ّه َى
ٓ َ ٓ َ ٓ ُ َ َٓ
َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ ٓ ُ َ َّ
الر َٙشات َو َب ِّؾش ْ
القاب َ
شيى ٕالمشآو الكشين ،البمشة ٔ.755 ،وّليه جبمى
ظو
ّ
الخى ّف و الص ّىُ و يمـ ّهى األه ّ
ّ
ىال و األيف ّ
ّ
ظالة الملك جغاوسه ،بيًٙا األهش الزي ركشه اإلهام ّليه الغالم يمحلِ شزوس الملك هى يفظ الغاهِ ويصْله يحىكل ّلى
الله وال يفشه في االهحٙام بؾإوو األهل والىلذ بل يمىم بىاشبه ذن يىكل األهش ئلى الله جْالى.
ً
ْ
ْ
ً
بًاء ّلى هاعبك ،يٙكى المىل بأو أسكاو هزا الفى جحؾكل هى ذالخ يماه سئيغة هي :أوال :اخحقاس الٙغافة في
ً
ً
االعحذالل وعشّة اإللًاُ .ذاييا:ظغى اعحخذام اليىائف الٙخحلفة هى البذيهيات الٙمبىلة ًّذ الٙخاىب .ذالرا :ؽٙىل
ْ
الحأذيش .وّليه يٙكى جمذين الْباسة اآلجية كحْشيف بالغي لهزا الفى; :ظغى اإللًاُ< هى أو يىسد الٙحكلن كالهه بعيد
ْ
ْ
ْ ً
الٙحلمي بأعشُ ها يٙكى ُ
ئيصاص هشغىب فيه:.
في
لذيه
الٙمبىلة
ت
البذيهيا
فا
ويمًْه بالفكشة الٙىشهة له ،هىٍ
يإذش في
ٍ
 -5الفشق بيى ظغى اإللًاُ والفًىو الٙؾابهة له

ْ
بْذ الحْشك في الٙعىس الغابك ئلى ركش عٙات فى ظغى اإللًاُ وجشؽيط ّباسة للحْشيف بهزا الفى ،ال بذ هى جبييى
ً
الفىاسق بيًه وبيى الفًىو البالغية الٙؾابهة له ،ظيد هًان ْفًاو بالغياو يؾابه أظذهٙا َّ
فى ظغى اإللًاُ هؾابهة ظميمية

وهى ها ُيْشف بـ" :الٙزهب الكالهي" وفى آخش يؾابهه في الًْىاو دوو الٙعحىى وهى ها ُيْشف بـ" :ظغى الحْليل" ،ففي
ها يلي يأجي بياو الفىاسق بيًهٙا وبيى فى ظغى اإللًاُ.

 7-5الفشق بيى "ظغى اإللًاُ" و"الٙزهب الكالهي"
بالٙشاشْة ئلى الكحب البالغية واالىالُ ّلى جْشيف فى الٙزهب الكالهي والحذليك في األهرلة الٙزكىسة له في هزه
ً
ُ
ْ
ْ
الكحب يَهش أو هغألة اإللًاُ يْذ هى أهذاف فى الٙزهب الكالهي أينا ظيد جغحخذم فيه العصس الماىْة في عبيل
ئلًاُ الٙخاىب هٙا يىهن اجعاد هزا الفى هِ فى ظغى اإللًاُ ،فٙا هى الفاسق بيى هزيى الفًيى وها هي يمية االؽحشان
بيًهٙا؟
في عبيل اإلشابة ّى هزا الغإال ال هعيـ هى الحأهل في الحْشيف الزي لذهًاه لفى ظغى اإللًاُ ولياعه هِ
جْشيف فى الٙزهب الكالهي في ّلن البالغة .ركش أفعاب الكحب البالغية جْاسيف هؾابهة لفى الٙزهب الكالهي،
فمذ ركش الخييب المضويًي في ;الحلخيـ في ّلىم البالغة[ ::الٙزهب الكالهي< وهى ئيشاد ظصة للٙيلىب ّلى
ىشيمة أهل الكالم ٕلى كاو فيهٙا آلهة ئال الله لفغذجأ] ٕالخييب المضويًي1999 ،م ٔ96 :ولن يضد الحفحاصايي في
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ً
ً
; ْ
الٙيىلّ :لى أفل الحْشيف عىى ؽشظا للْباسة الٙزكىسة وجىميعا للٙالصهة بيى فغاد الغٙاوات واألسك وجْذد
اآللهةٕ .الحفحاصايي ،الٙيىل1971 ،م.ٔ667 :
ْ
ئرو يٙكى المىل بأو الٙزهب الكالهي يعزو ظزو ّلٙاء ّلن الكالم في الحٙغه باألدلة "الْملية" في أغلب
ْ
ِ
هؾْش بهزا ،جمىل ّائؾة ظغيى فشيذ في كحابها ;وؽي الشبيِ
األظياو ،كٙا وأو جغٙية هزا الفى بالٙزهب الكالهي

بألىاو البذيِ[ ::الٙزهب الكالهي ّباسة ّى اظحصاز الٙحكلن ّلى الًْٙى الٙمقىد بعصة ّملية جميِ الْٙايذ له
ْ
فيه ،أليه هأخىر هى ّلن الكالم الزي هى ّباسة ّى ئذبات أفىل الذيى بالبشاهيى الْمليةٕ ].فشيذْ .ٔ778 :1999 ،ذن
ً
ً
الٙرال الزي ُيزكش غالبا لهزا الفى في الكحب البالغية يْحٙذ أينا ّلى دليل ّملي في ئذبات وظذايية الله وهى لىله
ِ َّ َّ َ َ َ َ
َ َ َ
جْالى في عىسة األيبياء :ل ٓى كاو ّف ّيه َٙا ّآل َهة ّئال الل ُه لف َغذجإ ...المشآو الكشين ،األيبياء ،ٔ11 ،ولكى ها يًبغي
ْ
االلحفات ئليه هى أو الذليل الْملي جاسة يأجي في غاية الىمىض وجاسة ال يكىو كزله بل يعحاز ئلى الحبييى والحذليك ظحى
يفهٙه الٙخاىب وهزا يإدي ئلى جمليل عشّة ّٙلية اإللًاُ ،ولذ يعحاز الغاهِ ئلى هغاّذة فكشية لكي يحنط له
ً
وشه االعحذالل كٙا هى العال بالًغبة لهزه اآلية المشآيية ،ولزله يصذ كريشا هى الٙفغشيى ايؾغلىا بحىميط االعحذالل
ً
الىاسد في هزه اآلية ودفِ الؾبهات الىاسدة ّليها وئو كايث ؽبهات واهية كمىل المائل هرال" :هارا لى كاو هًان آلهة
هحْذدوو ذن اجفمىا وجقالعىا في ها بيًهن؟ٖ" واإلشابة ّى هزا الغإال يعحاز ئلى هضيذ هى الكالم في ؽشض هًْى
ً
ً
األلىهية وهًْى الفغاد ووشه الحٙايِ في وشىد ئلهيى أو أكرش ولذ أذاس هزه اآلية بعرا ّمليا واعِ الًياق ًّذ الٙفغشيى
ً
ظيد يصذ بْنهن يغحفيذ هى هزه اآلية لزكش أكرش هى عحة ّؾشة وشها في االعحذالل ّلى الحىظيذ جًمغن ئلى
اعحذالالت ّملية واعحذالالت ًٍية ويييل الكالم في سد الؾبهات الىاسدة ّلى هزه اآلية المشآيية كٙا فْل رله فخش
ْ
الذيى الشاصي في كحابه; :الحفغيش الكبيشٕ :فخش الذيى الشاصي ،ال جاسيخ ،ز  /11فـ  ٔ754 -759وال ؽه أو هزا
ْ
األهش ال يذل ّلى النْف في اآلية المشآيية الؾشيفة ألو يفظ جعشيه الْمىل وئذاسة األعئلة والًماػ يًحهي ئلى جشعيخ
ْ
ُ ْ
الْمائذ العمة في الًفىط ،بيًٙا كٙا ْهش في جىميط هىاففات فى ظغى اإللًاُ جْذ عشّة ئلًاُ الٙخاىب باخحياس يىُ
هى البذيهيات الحي ْ
جبْذ الؾبهات ّى رهًه هى الغٙات األعاعية لهزا الفى وّلى هزا األعاط يٙكى الحٙييض بيى
ً
ْ
هقاديك فى الٙزهب الكالهي وهقاديك فى ظغى اإللًاُ ،ظيد ئو في فى الٙزهب الكالهي ال يىاشه بالنشوسة أدلة
ْ
جًحهي بالًاُ الٙخاىب بؾكل عشيِ .أمف ئلى رله أو البذيهيات الٙغحْٙلة في فى ظغى اإللًاُ ال يمحقش ّلى
البذيهيات الْملية الشائصة في فى الٙزهب الكالهي فعغب ،بل هًان هغاظة واعْة في اخحياس ؽحى أيىاُ البذيهيات
في ئلًاُ هخحلف ىىائف الًاط كٙا عًؾيش ئلى بْل أيٙاىها في الٙعىس الغادط ًّذ ْجحبِ أعاليب هزا الفى في يهس
البالغة.
ْ
ً
بًاء ّلى ها عبك يٙكى المىل بأو فى الٙزهب الكالهي ئرا كاو يحٙحِ بغشّة اإللًاُ وؽٙىل الحأذيش في بْل
هقاديمه فهى في الىالِ لغن ه ى ألغام فى ظغى اإللًاُ الزي يْحٙذ ّلى اعحخذام البذيهات الْملية ،وبْباسة أخشى:
; فى ظغى اإللًاُ يؾٙل بْل هقاديك فى الٙزهب الكالهي ،جله الحي جحٙحِ بغشّة اإللًاُ وؽٙىل الحأذيش :كمىله
َّ َ ٓ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َٓ ُ َ
ُٓ
لال َه ٓى ُي ٓعى ٓالْ َ
َام َو ّه َى َس ّه ِين ٕ ٔ78لل ُي ٓع ّي َيها ال ّزى أيؾأها أ َّول َه َّشة َو ُه َى
جْالى :و مشب لًا هرال و ي ّغى خلمه
ّ ّ
ُ ِّ َ ٓ َ
ّبكل خلك ّ ّل ِين ٕٕ ٔ79المشآو الكشين ،يظ 78 ،و ،ٔ79فهزا الٙميِ المشآيي هى الٙقاديك الٙؾحشكة بيى الفًيى،
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وعحأجي اإلؽاسة ئلى هَاهش ظغى اإللًاُ فيه ًّذ العذيد ّى أعلىب ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الْملية في
الٙعىس الغادط.
 1-5الفشق بيى فى "ظغى اإللًاُ" و"ظغى الحْليل"
ً
يَهش الفشق شليا بيى ظغى اإللًاُ وظغى الحْليل بْذ الًَش في جْشيف فى ظغى الحْليل والحأهل في أهرلحه ،فمذ ركش
ً
ً
لييف غيش
باّحباس
لىفف ّلة هًاعبة له
الخييب المضويًي في جْشيف هزا الفى[ :ظغى الحْليل< وهى أو يذّي
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ظميمي وهى أسبْة أمشبٕ ]...الخييب المضويًي1999 ،م ٔ96 :ولن يضد الحفحاصايي عىى ؽشظا لْباسة الحلخيـ هِ
ٍ
الحقشيط بْذم هىافمة الْلة الٙزكىسة في فى ظغى الحْليل هِ الىالِ ،لال في ; ْ
الٙيىل[ ::ظغى الحْليل وهى أو يذّي
ً
ً
ً
ً
لييف غيش ظميمي أي :بأو يًَش يَشا يؾحٙل ّلى ليف ودلة ،وال يكىو هىافما لٙا في
باّحباس
لىفف ّلة هًاعبة له
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يفظ األهش ،يًْي يصب أو ال يكىو ها اّحبش ّلة لهزا الىفف ّلة له في الىالِٕ ]...الحفحاصايي ،الٙيىل1971 ،م:
 .ٔ668ذن البيث الؾْشي الًٙغىب ألبي الْالء الْٙشي والزي اؽحهش كٙرال ْ
لفى ظغى الحْليل ،يإيذ ها وسد في
ْ
جْشيف هزا ْ
أدلة غيش ظميمية فيه ،يمىل ْ
الْٙشي في لقيذة سذائية له:
الفى هى اّحٙاد
ً
ُ ُ
َّ ٓ
ْ
ُ
َ
أذش اللذ ّم
وشهه
ولكًها في
الًٙيش لذيٙة
ذس
وها كلفة الب ّ
ّ
ّ
ٕ ْ
الْٙشي7957 ،مٔ11 :
ْ
ْٓ
َّ ٓ
ْ
الْٙشي عبب الكلفة في المٙش ئلى ّلة غيش ظميمية وهي اللذم ،واللذم هى اللين أو النشب بؾيء ذميل
فمذ أسشِ
ٓ
ُيغَ ِٙول ُْهٕ .ابى هًَىس7995 ،م :ز.ٔ165 /71
ْ
يَهش هٙا علف أو األديب في اعحخذاهه فى ظغى الحْليل يهذف ئلى ئيكاس ّلة ظميمية واإلجياو بْلة غيش
ظميمية ،بيًٙا في فى ظغى اإللًاُ يهذف الٙحكلن إلسؽاد الٙخاىب ئلى الىالِ وئلًاّه باعحخذام أدلة بذيهية فادلة،
ً
ً
ً
ً
كي يإهى الٙخاىب بالفكشة الٙىشهة له ويمًِ به ئلًاّا ظميميا وال ئلًاّا روليا .فالٙحكلن والغاهِ ًّذ اعحخذام فى
ْ
ظغى الحْليل يْلٙاو بأو الْلة الٙزكىسة في الكالم غيش فعيعة ألبحة ،ولكى الٙحْة الزولية العافلة هى سبو األهىس
ً
بْلل غيش ظميمية هي الحي جصزب األرواق وجْيي الفى ً
بهاء وشٙاال ،بيًٙا في فى ظغى اإللًاُ يكىو الحشكيض ّلى
الٙحْة العافلة ّى عشّة اإللًاُ ئلى شايب الحٙحِ الزولي الًاجس ّى ظغى اخحياس األهش "القعيط" البذيهي الٙزكىس
في الكالم.
 -6أعاليب ظغى اإللًاُ في يهس البالغة
ً
ُ
كٙا ركش في الٙعىس الشابِ هًان ذالخ سكائض أعاعية يْحٙذ ّليها هزا الفى وهي أوال :االهحٙام باخحقاس الٙغافة في
ً
ً
ْ
االعحذالل وعشّة اإللًاُ ،وذاييا :اعحخذام ىىائف هخحلفة هى البذيهيات ،وذالرا :االهحٙام بؾٙىل الحأذيش ،وبٙا أو
هقاديك هزا الفى جؾحشن في ها بيًها في الشكيضة األولى والرالرة ،وجحفاوت في يىُ األهش البذيهي الٙخحاس هى لبل
الٙحكلن ،يأجي جمغين أعاليب هزا الفى بلعاً الشكيضة الرايية وهي جشجبو بًىُ األهش البذيهي الٙزكىس في الْباسة
اإللًاّية ،وّلى هزا األعاط ْجن سفذ أعاليب خٙغة لهزا الفى في يقىؿ يهس البالغة وهي كاآلجي:

 /77ظغى اإللًاُ< جْشيفه وأعاليبه في يهس البالغة

 7-6ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الْملية
ْ
يمذم ركش هزا األعلىب هى أعاليب فى ظغى اإللًاُ ،لكىيه أوعِ األعاليب اإللًاّية في ؽٙىل الحأذيش وعْة دائشة
ْ
الٙخاىبيى ،ئر ئو البذيهات الْملية ال جخحـ بفئة هى الًاط دوو فئة ،وال بذياية دوو دياية أخشى ،وال برمافة دوو ها
ْ
ْ
عىاها ،ويصذس اإلؽاسة ئلى أو هزا األعلىب أؽبه أعاليب فى ظغى اإللًاُ بفى الٙزهب الكالهي ظيد ئو في فى
ً
الٙزهب الكالهي أينا يغحفيذ هى البشاهيى الْملية هِ الفشق الزي بيًاه ًّذ الكالم ّى بياو الفىاسق بيى الفًيى .ولذ
ْ
وسدت يٙارز هحْذدة هى هزا األعلىب في يهس البالغة هى أشالها لىل اإلهام ّليه الغالم في العد ّلى اإليفاق
وّذم الحشيد في اإلظغاو لملة رات اليذ:
َ ُّ
ْ
ئّياء المليل ،فاو العشهاو ألل هًهٕ ].الؾشيف الشمي1994 ،م .ٔ479 :لذ
 [ لال ّليه الغالم :ال جغحط هى
ّ
ّ
ّ
ْ
ْ
ُ
اعحخذم في هزا الٙرال أهش بذيهي ّملي وهى بذاهة أو" :الال ؽيء ألل هى الؾيء المليل".
ّلى هزا الغشاس لىله ّليه الغالم في وفف ظال الْالن والصاهل ّلى ها يغبه ئليه ابى ابي العذيذ في خاجٙة
ؽشظه لًهس البالغة ًّذ ركش بْل العكن الًٙغىبة لإلهام ّلي ّليه الغالم هٙا لن يزكشه الؾشيف الشمي في يهس
البالغة:
ً
ً
ْ
ْ
[ الْالن يْشف الصاهل أليه كاو شاهال ،والصاهل ال يْشف الْالن أليه لن يكى ّالٙإ ].ابى أبي العذيذ،
ً
7995م:ز  .ٔ561/5فغبك الصهل لْلن الْالن الْادي 9أينا هى البذيهيات الْملية والىشذايية.
ْ
كٙا يالظٌ في هزا األعلىب أيه يحٙحِ بمذسة ئلًاّية فائمة ياؽئة هى ظغى اإلؽاسة ئلى بذيهيات ّملية جًاعب
ً
ْ
ْ
هىمىُ الكالم ،وهزه المذسة هٙا يْحشف بها الٙخاىب أظيايا ًّذ عٙاّه للْباسة اإللًاّية هٙا يذل ّلى ؽذة جأذيش هزا
ُ
َ
األعلىب ،وهى أهرلة رله يٙكى اإلؽاسة ئلى ها وسد في يهس البالغة هى لقة كليب الص ٓشهي هِ اإلهام ّلي ّليه
الغالم ،فمذ أسعله بْل أهل البقشة ئليه ليغحفغش لهن ظميمة ظاله وهىلفه هى أفعاب الصٙلْ ،
فلٙا شاءه الششل
وبيى له اإلهام ّليه الغالم ظميمة األهش ّشف ْأيه ّلى ظك ،ذن ىلب هًه اإلهام ّليه الغالم البيْة في الٙصلظْ ،
ْ
ولكًه
ْ
ْ
جٙايِ ّى رله بعصة أيه سعىل أهل البقشة وال بذ هى الششىُ ئليهن لبل البيْة ليشى سأيهنًّ ،ذ رله لال له اإلهام
ّليه الغالم:
ٓ ََ
َ َ َ َ
َ
ً َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َّ
َ
ٓ
والٙاء،
يد ،فششْث ّئليهن وأخبشجهن ّى الك ّإل
ّ
[ أسأيث لى أو الزيى وساءن بْرىن سائذا جبح ّغي لهن هغ ّالو الغ ّ
َ
ُ َ َ
ً َ َ
ََ
ُ َ َ
َ
َ َ
َ
فخال ُفىا ئلى َ
والٙاء .فمال ّ -ليه
فايْا؟ لال :كًث ج ّاسكهن وهخ ّالفهن ّئلى الك ّإل
الّ َْ ٙاى
ّ
ؼ والٙص ّاد ّب ،ها كًث ّ
ّ
َ َ َّ
َ ُ ً َ َّ
ُ
ُ
الله َ
اعحيْث أو ٓأه َح ًّ َِ ًّذ ليام ٓال ُع ْص ّة َّ
فبايْحه ّليه الغالم].
ّلي،
ا
ه
ى
ف
:
الششل
فمال
.
ن
الغالم -فاهذد ّئرا يذ
ّ
ّ
ٕالؾشيف الشمي1994 ،م 144 :و.ٔ145
ْ
ْ
فمذ ألغن كليب الصشهي في هزا الٙرال أيه لن يغحيِ أو يحٙايِ ّى بيْة اإلهام ّلـٙا ع ِٙهى ظصة لىية ،رله أليه

وشذ يفغه أهام أهش ّملي بذيهي يفهٙه كل أظذ وهى "ّذم شىاص سشىُ الْالن ئلى الصاهل".
ْ
ها يلفث الًَش في هزا األعلىب ئمافة ئلى ؽذة الحأذيش وعْة دائشة الؾٙىل ،هى لقش الْباسات اإللًاّية فيه
ً
ْ
غالبا بالمياط هِ بالي األعاليب ،ورله يْىد ئلى ىبيْة البذيهيات الْملية ،ئر ئيها هى ألشب األهىس ئلى الًفظ فيكفي
ْ
ً
ُ
خقىفا ئرا كايث جله البذيهيات هقعىبة بؾىاهذ ْ
ظغية هحىفشة
لفث الًَش ئليها لكي يحن الحأذش بها بيشيمة جلمائية
لذى الصٙيِ كٙا يصذ رله في بْل اآليات المشآيية كمىله جْال في عىسة يظ في شىاب هى اعحبْذ الْٙاد وئظياء

فقلية اللغاو الٙبيىٕبعىخ في األدب الْشبئ ،الغًة الحاعِ ،الٙغلغل الصذيذ ،الْذد واظذ و الرالرىو ،سبيِ79 / 7196

َّ َ ٓ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َٓ ُ َ
ُٓ
لال َه ٓى ُي ٓعى ٓالْ َ
َام َو ّه َى َس ّه ِين ٕ ٔ78لل ُي ٓع ّي َيها ال ّزى أيؾأها أ َّول َه َّشة َو ُه َى
الٙىجى و مشب لًا هرال و ي ّغى خلمه
ّ ّ
ُ ِّ َ ٓ َ
ْ
اهكايية ئظياء الٙىجى
ّبكل خلك ّ ّل ِين ٕٕ 79المشآو الكشين ،يظ 78 ،و .ٔ79فلى ؽاء الله جْالى أو ُيمًِ الغائل 79ب
بيشيمة ئّصاصية ّلى يذ سعىل الله فلى الله ّليه وآله لفْل ،كٙا عبك رله ًّذ يبي الله ّيغى ّليه الغالم ،77ولكى
ْسبٙا ْأدى رله بالحًاُ ران الغائل فعغب وجًحهي المقة بايٙاو ؽخـ واظذ أو هصٙىّة هى األؽخاؿ الزيى سأوا
ُ َ
هؾهذ اإلظياء ،ذن لذ ْ
يحغشب الؾه في الىالْة بٙشوس الضهاو وجًكش الْٙصضة هى أعاعها ،ولكى اآلية اعحخذهث
أهش بذيهي ّملي ولفحث األيَاس ئلى لذسة الله جْالى ّلى الخلك هى
أعلىب ظغى اإللًاُ باعحخذام "هفهىم األولىية" ك ٍ
ٍ
ُ
دوو عابمة ،فهى ئرو ألذس ّلى جصذيذ الخلك هِ وشىد عابمة هى باب األولىية وهزا الٙفهىم هذّن بؾاهذ ظغي
لشيب وهى يؾأة اإليغاو األولى وخلمه في هزا الْالن ألول هشة هٙا ال يٙكى ئيكاسه كؾاهذ ظغي لشيب يحكشس بخلك
ً
األىفال في هؾاسق الذييا وهغاسبها وبهزا اجغْث دائشة ئلًاُ اآلية لحؾٙل ّذدا أكبش هى الٙخاىبيى في ىىل الضهاو،
ْ
ْ
ْ
وال ؽه أو هزا األهش ُيْذ هى وشىه لىة المشآو ولذسجه ّلى جىعيِ دائشة الحأذيش ظيد ئو اآلية جخاىب شٙيِ
ْ
الٙؾككيى في أهش الْٙاد وجزكشهن بهزا األهش البذيهي الْملي الٙذّىم بالؾاهذ العغي وال جكحفي بالًاُ ؽخـ أو
ْ
هعذدة باىاس هكايي وصهايي خاؿ لابلة ْ
لحغشب الؾه ئليها هِ هشوس
هصٙىّة هى األؽخاؿ باإلؽاسة ئلى هْصضة
ٍ
الضهاو.
ْ
الْشفية
 1-6ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات
الٙمقىد هى البذيهيات الْشفية هي جله األهىس الٙحالصهة في ها بيًها والْٙشوفة بيى الًاط بعيد جمل الْرىس ّلى ها
يًالنها كبذاهة ْأو" :ؽشب الٙاء ْ
يغبب سفِ الْيؼ" وئو كاو في بْل العاالت الًادسة ؽشب الٙاء ال يإدي ئلى سفِ
ْ
ً
الْيؼ ،كأو يكىو الؾخـ هقابا بٙشك االعحغماء 71وهى أهرلة هزا المغن لىله ّليه الغالم في العد ّلى
الحىافل االشحٙاّي:
ْ
ْ
يْذلى أظذكن ّى المشابة يشى بها الخقافة أو يغذها بالزي ال يضيذه ئو أهغكه وال يًمقه ئو أهلكه،
... [ أال ال
ُ
ْ ُ
ٓ
أيذ كريشة ،وهى جلى ظاؽيحه
وهى يمبل يذه ّى ّؾيشجه ،فايٙا جمبل هًه ًّهن يذ واظذة ،وجمبل هًهن ًّه ٍ
َ
يغح ٓ
ذم هى لىهه الٙىدةٕ ].الؾشيف الشمي1994 ،م.ٔ65 :
ُ
َ
يقشة اآلخشيى ئرا ها فمذوا
اعحًذ ّليه الغالم في هزا الكالم ئلي أهش بذيهي ّشفي وهى بذاهة فمذ الؾخـ
ْ
ْ
يقشجه ًّذ ظاشحهن ئليه .وئيٙا ُف ًْف هزا األهش هى البذيهيات الْشفية وال الْملية أليه لذ يعقل الًٙميِ ّى ّؾيشجه
ّلى يقشجهن له في ظاالت خافة،كأو جكىو أفشاد الْؾيشة هى روي الكشم والغٙاظة والذياية فيمابلىا اإلعاءة
باإلظغاو والمييْة بالىفل والعشهاو بالْياء.

كزله هى ؽىاهذ هزا األعلىب لىله ّليه الغالم في جشن ُهقادلة أسبْة أفًاف هى الًاط هن :العٙمى والبخالء
ْ
ْ
والفصاس والكزابىو ،وسد في يهس البالغة:
ْ َ ُ َ َ
ْ َ ُ َ َ
ْ
ْ
ُ
فايه يشيذ أو َي َ
فايه َي ُمْ ُذ ًّه َ
ًفْه َفي ُْ
أظى َز ها جكىو
قادلة البخيل
نشن ،و ئيان وه
األظٙك
لة
...[ ئيان وهقاد َ ّ
ْ ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َ ُ ُْ
ْ
ْ
َ
وه َ
ُ
وهقادلة الكزاب فايه ْ
قادلة الفاشش فايه َيبيْه بالحافه ،و ْئيان ُ
ان ُ
كالغشاب ُي ِّمش ُب ّليه البْيذ ويبْذ
ئليه ،و ئي
ّ
ّ
َ
َ
ّليه المشيبٕ ].الؾشيف الشمي1994 ،م.ٔ475 :
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فمذ ؽٙل هزا الكالم ّلى أسبِ ّباسات ئلًاّية باعحخذام أسبْة أهىس بذيهية ّشفية هي :ئمشاس األظٙك بقاظبه ،وبخل
ْ
ٓ
البخيل ّلى اآلخشيى ،وغذس الفاشش ،وكزب الكزاب ،وئيٙا ُف ًْف هزا الٙرال مٙى ؽىاهذ ظغى اإللًاُ بالبذيهيات
الْشفية وال الْملية لىشىد بْل العاالت االعحرًائية فمذ يًفِ األظٙك في بْل العاالت الًادسة ،ولذ يصىد البخيل
ً
ً
هًافغة لخقٙه ً
سياء ،ولذ يفي الفاشش لٙقلعة أكبش ًّذه أو ًّذها جْحشيه فعىة مٙيش في بْل األولات ،ولذ
أظيايا
ْ
ً
أينا ً
يذسة لٙقلعة ولحية أو لحيهيش عْٙحه ليغحْيذ ذمة الًاط به ،ولكى هزه ظاالت يادسة.
يقذق الكزاب
ْ
ها يشفِ هى أهٙية هزا األعلىب أيه يؾابه أعلىب ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الْملية هى ظيد ؽذة
ْ
الحأذيش وعْة دائشة الٙخاىبيى ظيد ئو البذيهيات الْشفية أهىس هًحؾشة بيى الًاط ولشيبة هى جصاسبهن وال جخحـ بفئة
دوو فئة أخشى ،ذن هًان كٙية كبيشة هى البذيهيات الْشفية يٙكى اعحخذاهها في هصال اإللًاُ.
 1-6ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الؾشّية

ْ
الٙمقىد هى البذيهيات الؾشّية هي جله األظكام والْٙحمذات الٙغلٙة الحي يْحشف بها شٙيِ أفشاد ؽشيْة هْيًة
كىشىب القالة والقىم في اإلعالم أو اإليٙاو بالصًة والًاس والعغاب أو سشعاو الضهذ في الذييا ّلى الشغبة فيها و...
ويًذسز جعث هزا الًْىاو شٙيِ المين األعاعية الٙزكىسة في المشآو الكشين كعغى الحمىى والْذل ولبط الفصىس
والْقياو ،وهى أهرلة هزا المغن يٙكى اإلؽاسة ئلى هزه الؾىاهذ الرالذة:
األول :لىله ّليه الغالم في هًِ الًاط ّى االغحياب:



َ
هْقية ،فلْله
فغيش
[...يا ّبذ الله ،ال جْصل في ّيب أظذ بزيبه ،فلْله هغفىس له ،وال جأهى ّلى يفغه
ٍ

هْزب ّليه .فليكفف هى ّلن هًكن ّيب غيشه لٙا يْلن هى ّيب يفغه ،وليكى الؾكش ؽاغال له ّلى هْافاجه
هٙا ُ
ابحلي به غيشهٕ ].الؾشيف الشمي1994 ،م.ٔ797 :
لاسو ّليه الغالم في هزا الكالم بيى أهشيى بذيهييى ؽشّييى كرش ركشهٙا في ذًايا المشآو الكشين وهٙا هغألة "ظغى

الششاء" في غفشاو الزيىب وّذم المًىه هى سظٙة الله جْالى 71و"لبط االغحشاس" واالعحهاية بالحًزيشات المشآيية.74

الرايي :لىله ّليه الغالم لٙى أفشه في االيؾغال واالهحٙام باألهل والىلذ:
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
جصْلى أكرش ؽغله بأهله وولذن فاو يكى أهله وولذن أولياء الله فاو الله ال ينيِ أولياءه وئو يكىيىا
[ ال
ُ
ُ
ْ
أّذاء الله فٙا هٙه وؽغله بأّذاء الله؟ٖ] ٕالؾشيف الشمي1994 ،م.ٔ516 :
ْ
اعحًذ اإلهام ّليه الغالم في هزا المىل ئلى سكائض بذيهية في هًَىهة الْمائذ اإلعالهية وهي بذاهة أو الله هى كافل
ْ
األسصاق 75وأيه يذافِ ّى أوليائه 76ويشاّي ؽأيهن فمذ وسدت لقـ وآيات هحْذدة في الحأكيذ ّلى هزه العميمة في
المشآو الكشين ،هى أؽهشها لقة يىعف ّليه الغالم ظيد هكشوا به وأخششىه ئلى القعشاء وألمىه في البئش واجهٙىه
بالغشلة واجهن بالغىء وابحلي بالغصى ولكى في يهاية الٙياف ىاس فيحه في اآلفاق باليهاسة والًضاهة وأفبط ّضيض هقش
ْ
واّحشف ئخىجه بالخيأ ،كٙا أو في لقة أفعاب كهف وكيفية يصاجهن هى ىىاغيث ّقشهن خيش ؽاهذ ّلى هزا
األهش ،وكزله لقة هىعى ّليه الغالم وؽىاهذ أخشى كريشة .فاإليغاو الٙإهى ْ
لـٙا يغ ِٙاألهش البذيهي الٙزكىس في
هزا الٙرال جحبادس ئلى رهًه علغلة هى المقـ واآليات المشآيية الٙإيذة الحي جحعذخ ّى يقشة الله جْالى ألوليائه
ولهزا يمحًِ بالفكشة الٙيشوظة في الكالم وهي ّذم اإلفشاه في االيؾغال باألهل والىلذ ،فالله ال ينيِ أولياءه .ويمشب
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الهن للشصق ،وسد في يهس البالغة[ :يابى آدم ،ال جعٙل ْ
هى هزا الكالم ها ُيغب ئليه في جشن ْ
هن يىهه الزي لن يأجه
ُ
ْ
يه هى ّٙشن يأت ُ
الله فيه بشصلهٕ ].الؾشيف الشمي1994 ،م.ٔ511 :
ّلى اليىم الزي لذ أجان ،فايه ئو
ّ
الرالد :لىله ّليه الغ الم في ئذبات هىاو الذييا ًّذ الله جْالى وظماسجها في ّيى الٙحذيًيى:
ْ
ْ
ُ
ْ
هىاو الذييا ّلى الله أيه ال ُيْقى ئال فيها ،وال ُيًال ها ًّذه ئال بحشكهإ ].الؾشيف الشمي1994 ،م.ٔ544 :
ّ [ هى ّ
َ
فمذ أعحخذم ّليه الغالم في هزا الٙرال بذاهة سشعاو الضهذ في الذييا ّلى الشغبة فيها لًيل ها ًّذ الله هى الرىاب
ْ
ً
ْ
الصضيل وهزا هى البذيهيات الؾشّية ،وكزله أؽاس ئلى أو الله ال ُيْقى ئال في ّالن الذييا وهزا أينا هى البذيهيات
ْ
الؾشّية ظيد ئو الذييا داس ّٙل واآلخشة داس ظغاب وشضاء كٙا هى وامط في ؽشيْة اإلعالم.
ْ
الٙالظٌ في هزا األعلىب هى أي ه ال يحٙحِ بذائشة واعْة هى الٙخاىبيى ،ظيد يمحقش األذش اإللًاّي للبذيهيات
الؾشّية ّلى الٙحؾشّيى هٙى يْحشفىو بقعة ؽشيْة هْيًة ،ولكى هِ رله كرش اعحخذام هزا األعلىب في يهس
ْ
ْ
والغش في رله يْىد ئلى أو يقىفه جخاىب شٙاّة الٙغلٙيى ،وهًان كٙية كبيشة هى البذيهيات الؾشّية الحي
البالغة
ْ
يْحشف بها لاىبة الٙغلٙيى ّلى سغن جؾحث هزاهبهن وجْذد فشلهن ،كاألهىس الٙزكىسة في األهرلة الرالذة الغابمة.
 4-6ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الحاسيخية
ْ
ً
وٍف اإلهام ّلي ّليه الغالم المنايا الحاسيخية في دفِ الٙغاليات وسفِ الؾبهات وئلًاُ الخقىم ،وكريشا ها كاو
يغحًذ ئلى ها هى هحغالن ّليه هى عيشة الًبي فلى الله ّليه وآله في االعحذالل ّلى فعة سأيه وبيالو آساء هخالفيه،
ْ
كمىله في ئبيال سأي الخىاسز في جكفيش أهل الكبائش ،فمذ لال ًّهن ابى أبي العذيذ في ؽشظه لًهس البالغة[ :واّلن أو
ً
الخىاسز كلها جزهب ئلى جكفيش أهل الكبائش ،ولزله أكفشوا ّليا ّليه الغالم وهى اجبْه ّلى جقىيب الحعكين]...
ً
ٕابى أبي العذيذ7995 ،م :ز ،ٔ487/1ولذ أشاب اإلهام ّليه الغالم ّى هزه الؾبهة هغحخذها بْل البذيهيات
الحاسيخية الٙشجبية بغيشة الًبي فلى الله ّليه وآله وعلن وألًِ الكريش هًهن ببيالو هزا الضّن ورله لىله في يهس
البالغة:
ُ ِّ
ْ
ْ
[ فاو أبيحن ئال أو جضّٙىا أيي أخيأت ومللث ،فلن جنللىو ّاهة أهة هعٙذ فلى الله ّليه وآله ،بناللي،
ْ
البشء ُ
وجكفشويهن بزيىبيٖ عيىفكن ّلى ّىاجمكن جنْىيها هىامِ ُ
والغمن ،وجخليىو هى
وجأخزويهن بخيئي،
ْ
ْ
َ
الٙعقى ،ذن فلى ّليه ،ذن ْوسذه
أريب بٙى لن ُيزيب .ولذ ّلٙحن أو سعىل الله فلى الله ّليه وآله سشن الضايي
َ
َ
َ
َ
أهله ،ولحل الماجل ْ
الٙعقى ،ذن ل َغ َن ّليهٙا هى الفيء،
ووسخ هيشاذه أهله .وليِ الغاسق وشلذ الضايي غيش
ويكعا الٙغلٙات ،فأخزهن سعىل الله فلى الله ّليه وآله بزيىبهن ،وألام ْ
ظك الله فيهن ،ولن يًْٙهن عهٙهن
ُ
َ
أهلهٕ ]...الؾشيف الشمي1994 ،م.ٔ784 :
هى اإلعالم ،ولن يخشز أعٙاءهن هى بيى ّ

اعحًذ اإلهام ّليه الغالم في هزا الكالم بأهش جاسيخي هشجبو بغيشة الًبي فلى الله ّليه وآله وعلن ،وهى فالجه ّلى
ِ
ُ
ْ
شرة الٙغلن الزي ُسشن للضيا فالقالة دليل ّلى بماء وفف اإلعالم ّليه،كٙا أو بماء ّمذة الضواز بيى الٙعذود بالضيا
ً
أو الغشلة وصوشحه هى الٙغلٙات وهزا أينا يذل ّلى اإلعالم ،يمىل ابى أبي العذيذ في جْليمه ّلى هزا الكالم:
ْ
ً
ْ
[...وهزا االظحصاز الزي اظحس به ّليهن الصم وفعيط ،أليه لى كاو فاظب الكبيشة كافشا لٙا فلى ّليه سعىل الله
ْ
ْ
فلى الله ّليه وآله وعلن ،وال ْوسذه هى الٙغلن ،وال هكًه هى يكاض الٙغلٙات ،وال لغن ّليه هى الفيء وألخششه ّى

 /7:ظغى اإللًاُ< جْشيفه وأعاليبه في يهس البالغة

لفٌ اإلعالمٕ ].ابى أبي العذيذ7995 ،م :ز  ،ٔ487 /1فارو لىل الخىاسز في جكفيش شٙيِ أهل الكبائش باىل ال
ْ
ْ ً
ْ
هعالة أليه هًالل للغيشة الٙغلٙة لشعىل الله فلى الله ّليه وآله .ولزله يصذ أو كريشا هى الخىاسز سشْىا ّى سأيهن
وجًبهىا لٙىامِ الخيأ في أفكاسهن وجقشفاجهن ولن يبك هًهن ئال صهشة لليلة بالمياط هِ ّذدهن في بذاية أهشهن يحيصة
ْ
االظحصاشات المىية والبشاهيى اإللًاّية الىامعة الحي أدلى بها اإلهام ّلي ّليه الغالم وبْل هى كلفهن اإلهام ّليه
الغالم في الحكلن هِ المىم فمذ ركش ابى األذيش في كحابه ;الكاهل في الحاسيخ :لقة الخىاسز وأعباب ايْضالهن ّى ّلي
ّليه الغالم ذن ركش سشىُ كريش هًهن ّى آساءهن الباىلة هِ ركش بْل هىاٌّ اإلهام ّلي ّليه الغالم لهن ،ولذ ْ
فشض
ً
ْ
في ْأول ظذيره ّى هإالء أو ّذدهن كاو "ئذًا ّؾش ألفا " ولذ يضلىا بعشوساء وهي هًيمة لشيبة هى الكىفة يحشأعهن ّبذ
الله بى الكىاء اليؾكشي وؽبد بى سبْي الحٙيٙي ذن يزكش أعلىب جْاهل اإلهام ّلي ّليه الغالم هْهن في ففعات
وكيفية سشىُ بْنهن ئلى ّلي ّليه الغالم وجشن بْنهن المحال ّلى أذش هىاٌّ اإلهام وظغى جْاهله ئلى أو يمىل في
أواخش ظذيره...[ :فبمي هِ ّبذ الله بى وهب "ألف وذٙايٙائة" فضظفىا ئلى ّلي وكاو ّلي لذ لال ألفعابه :كفىا ًّهن
ْ
ظحى يبذأوكن ]....وهًْى رله أو أكرش هى أسبْة أخٙاط الخىاسز جشاشْىا ّى آساءهن أو أفابهن الؾه في هىالفهن
يحيصة االظحصاشات المىية الحي فذست هى اإلهام ّليه الغالم هًهن فشوة بى يفيل األؽصْي الزي يغب ابى األذيش ئليه
ً
هزا الكالم[ :والله ها أدسي ّلى أي ؽيء يماجل ّليا ،أسى أو أيقشف ظحى يحنط لي بقيشجي في لحاله أو أجبْه
فايقشف في خٙغٙائة فاسط ]...كٙا لعك بْلي ّليه الغالم يعى هائة في يىم المحال وخششث ىائفة أخشى هحفشليى
فًضلىا الكىفة كٙا يمىل ابى األذيشٕ .ابى األذيش7965 ،م :ز  /1فـ  116و ٔ146وهزه المنية الحاسيخية هى ألىى
الؾىاهذ ّلى لىة جأذيش هزا األعلىب.
ُ ْ ْ
أعلىب ظغى اإللًاُ بالبذيهيات الحاسيخية هِ ها يحٙحِ بمىة ئلًاّية هلفحة للًَش كالٙرال الزي ركش ئال أيه
هى ظيد عْة دائشة الٙخاىبيى يأجي في هشجبة هحأخشة ّى أعلىب ظغى اإللًاُ بالبذيهيات الْملية وكزله ظغى
ْ
اإللًاُ بالبذيهيات الْشفية والؾشّية ،رله ألو البذيهيات الحاسيخية لابلة للحغييش هى صهاو ئلى صهاو وهكاو ئلى هكاو،
ُ ْ
ولث ها وًّذ شٙاّة هْيًة ،ولكًها جفمذ
فمذ جكىو لنية هى المنايا الحاسيخية جقًف مٙى البذيهيات الحاسيخية في ٍ
ْ
لحغشب الؾه ئليها ألعباب هحْذدة ْ
أليها لابلة ْ
كذط األكاريب ظىل لنية جاسيخية هْيًة
بذاهحها هِ هشوس الضهاو
ً
وجعشيفها أو اخحالق سوايات جاسيخية شذيذة جمابل الشوايات الغابمة ،بخالف البذيهيات الْملية الحي جبمى ذابحا أو
ْ
ْ
ْ
والؾشّية الحي للٙا يحغشب ئليها الحغييش.
الْشفية
البذيهيات
5-6

ظغى اإللًاُ بالٙضز بيى بذيهيات هحًىّة

هى أعاليب فى ظغى اإللًاُ أو يٙضز الٙحكلن بيى بذيهيات هحًىّة للىفىل ئلى ئلًاُ الٙخاىب ،كأو يٙضز بيى أهش
بذيهي جاسيخي وأهش بذيهي ؽشّي وآخش ّملي ،وهى يٙارز هزا األعلىب ها وسد في الخيبة  759في يهس البالغة:
ْ
[ ولمذ كاو في سعىل الله -فلى الله ّليه وآله -ها يذله ّلى هغاوب الذييا وّيىبها ئر شاُ فيها هِ خافحه
ً
وصويث ًّه صخاسفها هِ َّين صلفحه فليًَش ياٍش بْمله أكشم الله هعٙذا بزله أم أهايه فاو لال أهايه فمذ كزب
ْ
والله الَْين باإلفه الَْين وئو لال أكشهه فليْلن أو الله لذ أهاو غيشه ظيد بغو الذييا له وصواها ّى ألشب
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الًاط هًه فحأعى هحأط بًبيه والحـ أذشه وولس هىلصه وئال فال يأهى الهلكةٕ ] ...الؾشيف الشمي1994 ،م:
118و.ٔ119
في هزا الٙرال أؽاس اإلهام ّلي ّليه الغالم ئلى أهش بذيهي جاسيخي وهى "الْيؾة الٙحىامْة" للًبي فلى الله ّليه وآله
ْ
ْ
وجعٙله للصىُ والْيؼ وهؾاق العياة ،فمقة لصىئه ئلى ؽْب ئبي ىالب وبمائه هًان هِ أهل بيحه وأجباّه ُوهًْاجهن
لؾَف العياة وس بيهن ظصش الٙصاّة ّلى بيىيهن خيش ؽاهذ ّلى رله وهي هزكىسة في شل كحب جاسيخ اإلعالم
بحفقيل وئعهاب ،ذن أؽاس اإلهام ّليه الغالم ئلى "َّٙة صلفة الًبي" فلى الله ّليه وآله لذى الله جْالى وًّايحه به
ً
ْ
بأهش ّملي ْبيى وهى "اعحعالة
وظبه له وهزا أينا هى الٙغلٙات الحي ال يؾه فيها هغلن .ذن سبو اإلهام هزيى األهشيى ٍ
اشحٙاُ اإلهاية هِ الٙعبة" وبهزا أذبث ظماسة الحلهي بًْين الذييا ظيد ال جقلط لإلكشام ،بل الضهذ فيها والحًضه ًّها
ً
ُ ْ
ويْذ ئكشاها له ،والحلهي بالًْين هى الخزالو واإلهاية.
هى الزي يليك بٙمام الٙإهى
كٙا يالظٌ ،هزا األعلىب ّلى سغن اّحٙاده ّلى ىىائف هحًىّة هى البذيهيات يفحمش ئلى لذسة الٙخاىب ّلى
ُ
سبو جله البذيهيات الٙحًىّة بْنها ببْل ظحى يًصط في ّٙلية اإللًاُ ،ففي الٙرال الزي ركش يحىلف اإللًاُ ّلى
ئيصاد الشبو بيى أهش بذيهي جاسيخي وأهش بذيهي ؽشّي وأهش بذيهي ّملي لكي يًحهي الٙخاىب ئلى الًحيصة الٙحىخاة
هى الْباسة اإللًاّية ،أمف ئلى رله ْأو الْباسة اإللًاّية في هزا األعلىب ال يٙكى أو جكىو ّباسة لقيشة ً
ّادة كمقش
بْل الْباسات الحي ركشت كؾىاهذ لعغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الْملية أو الْشفية الظحىائها ّلى ّذة شٙل
جحكفل اإلؽاسة ئلى بذيهيات هحْذدة.
 -7الٙفاملة بيى أعاليب ظغى اإللًاُ
ْ
كٙا اجنط في الٙعىس الغابك كل أعلىب هى أعاليب فى ظغى اإللًاُ يحٙحِ بمىة ئلًاّية في ئلًاُ ىائفة أو ىىائف هى
ْ
الٙخاىبيى ،فٙى هزه الصهة ال يٙكى جفنيل أعلىب ّلى آخش ،ظيد ئو هشاّاة همحنى العال وىبيْة هىمىُ الكالم
هي الحي جصْل الٙحكلن يٙيل يعى اخحياس أعلىب هْيى هى بيى األعاليب ،ولكى هِ رله ئرا أخزيا بًَش االّحباس
ْ
فًْذئز يٙكى المىل بأو أعلىب ظغى اإللًاُ
أهٙية "ؽٙىل الحأذيش وعْة دائشة الٙخاىبيى" في الْباسة اإللًاّية،
ٍ
ْ
باعحخذام البذيهيات الْملية يعشص لقب الغبك في هزا الٙصال ،رله ألو البذيهيات الْملية أهىس يْحشف بها الًاط
ْ
ً ْ
شٙيْا ئال هى ؽز ويذس وّليه يٙكى هخاىبة شٙيِ األىياف باعحخذام هزه البذيهيات ،كٙا ويمىى األذش اإللًاّي في
ً
هذّىها بؾىاهذ ْ
ظغية كاآلية المشآيية الحي يىلؾث في الٙعىس الغادط ًّذ العذيد ظىل
هزا األعلىب ئرا كاو
ْ
ؽىاهذ هزا األعلىب ،فمذ كايث جص ِٙبيى أهش بذيهي ّملي وؽاهذ ظغي لشيب يشاه كل أظذ .ذن يأجي في الشجبة
ً
ْ
ُ
أعلىب ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الْشفية ،ألو لبىل هزا الًىُ هى البذيهيات أينا ال جخحـ بيائفة
الرايية
هْيًة هى الًاط ،فيٙكى هخاىبحهن ّلى أعاعها ،بيًٙا ال يٙكى اعحخذام البذيهيات الؾشّية أو البذيهيات الحاسيخية
ْ
ْ
ئال ًّذ هى يإهى بقعة ؽشيْة هْيًة أو يإهى بقعة لنية جاسيخية هْيًة ،هزا هِ أو بْل البذيهيات الحاسيخة لذ
جفمذ بذاهحها هِ هشوس الضهاو ألعباب هخحلفة ْهشت اإلؽاسة ئلى بْنها ًّذ العذيد ظىل أعلىب ظغى اإللًاُ
باعحخذام البذيهيات الحاسيخيةْ .أها أعلىب ظغى اإللًاُ بالٙضز بيى بذيهيات هحًىّة فباألمافة ئلى ىىل الْباسات
ْ
اإللًاّية فيه ،يحىلف ظقىل اإللًاُ فيه ّلى لذسة الٙخاىب ّلى الشبو بيى بذيهيات هحًىّة وهحْذدة ولزله ال بذ
لٙى يغحخذم هزا األعلىب أو يحٙحِ بٙمذسة بالغية فائمة كي يعغى اخحياس بذيهيات يغهل ّلى الٙخاىب ئيصاد
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ْ
الشبو بيًها وئال عيفؾل في ّٙلية اإللًاُ وعيعحاز ئلى هضيذ هى البياو والحىميط في يمل الفكشة ئلى الٙخاىب
وئلًاّه وهزا يخالف ها وسد في جْشيف فى ظغى اإللًاُ في ها يشجبو بغشّة اإللًاُ وئيصاص الْباسة اإللًاّية.
 -8الًحائس:
يحلخـ يحائس البعد في الًماه اآلجية:
ُ
ْ
 .7يٙكى جشؽيط الْباسة اآلجية للحْشيف بفى ظغى اإللًاُ هى الًَٙىس البالغي; :فى ظغى اإللًاُ< هى أو يىسد
ْ
ْ
ْ
ْ ً
الٙحلمي بأعشُ ها يٙكى ُ
الٙحكلن َ
ويمًْه بالفكشة الٙىشهة له ،هىٍفا البذيهيات الٙمبىلة
كالهه بعيد يإذش في
ئيصاص هشغىب فيه:.
لذيه في
ٍ
ُ .1يْذ اخحقاس الٙغافة في ئلًاُ الٙخاىب هِ اعحخذام ىىائف هخحلفة هى البذيهيات الًٙاعبة لٙمحنى العال
وؽٙىل الحأذيش هى ّالهات فى ظغى اإللًاُ.
 .1يخحلف فى ظغى اإللًاُ ّى فى الٙزهب الكالهي في اعحخذام ىىائف هخحلفة هى البذيهيات ظيد ال يمحقش
فمو ّلى العصس الْملية ،كٙا ْأو فى ظغى اإللًاُ يهذف ئلى عشّة ئلًاُ الغاهِ وئبْاده ّى العاشة في ْ
الحشيد
ْ
والحفكش اليىيل ،فيٙا أو فى الٙزهب الكالهي ال يهذف بالنشوسة ئلى عشّة اإللًاُ.
 .4فى ظغى اإللًاُ يؾٙل بْل هقاديك فى الٙزهب الكالهي ،جله الحي جحٙحِ بغشّة اإللًاُ وؽٙىل الحأذيش.
ْ
لفى ظغى اإللًاُ أعاليب هحًىّة جحٙايض فيٙا بيًها بلعاً يىُ األهش البذيهي الٙزكىس في الكالم وهي جًمغن ئلى
.5
ً
ً
خٙغة ألغام هي :أوال :ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الْملية .ذاييا :ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات
ً
ً
ْ
الْشفية .ذالرا :ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الؾشّية .سابْا :ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الحأسيخية.
ً
خاهغا :ظغى اإللًاُ بالٙضز بيى بذيهيات هحًىّة.
 .6أعلىبي ظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الْملية وظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الْشفية يحٙحْاو بحأذيش
ً
ْ
ئلًاّي يؾٙل هخحلف ىىائف الًاط ،كٙا يحٙحْاو غالبا ّبم َقش الْباسات اإللًاّية ،فيٙا أو أعلىبي ظغى اإللًاُ
باعحخذام البذيهيات الؾشّية وظغى اإللًاُ باعحخذام البذيهيات الحاسيخة ال يحٙحْاو بؾٙىل الحأذيش ّلى دائشة
وعيْة هى الٙخاىبيى هماسية باألعلىبيى األوليى.
 .7يحىلف يصاض أعلىب "ظغى اإللًاُ بالٙضز بيى بذيهيات هحًىّة" ّلى لذسة الٙخاىب في سبو جله البذيهيات
ْ
بْنها ببْل ،كٙا أو الْباسة اإللًاّية في هزا األعلىب ال جأجي لقيشة الظحىاءها ّلى ّذة شٙل جؾيش ئلى أهىس
بذيهية هحْذدة.
هىاهؼ
 -7ساشِ ّلى عبيل الٙرال ها يشجبو بفى الحؾبيه في ؽشض الٙخحقش للحفحاصايى فمذ اعحىّب هزا الفى وجْشيفه
ْ
وبياو ألغاهه  49ففعة هى ففعات هزا الكحاب ،ساشِٕ :الحفحاصايي ،ال جاسيخ :ز /1فـ  ،ٔ57-8كٙا أو
ً
ً
ْ
ألغام في ففعات هحْذدة لؾشض االعحْاسة
الغكاكي في هفحاض الْلىم يخقـ فقال هيىال يحنٙى ذٙايية ٍ
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وبياو جمغيٙاجها ولكًه يخحقش الكالم في ركش بْل الفًىو األخشى ويكحفي بزكشها في ففعة أو ألل .ساشِ:
ٕالغكاكي7987 ،م :فـ .ٔ188-169
ْ
 -1جعذخ الٙإلف في هزا الكحاب الٙحششن ئلى الْشبية ّى أيىاُ اإللًاُ كـ" :اإللًاُ الىاّي" و"اإللًاُ
الحلمائي" وكيفية جأذيش اإللًاُ وركش ؽشوىه هِ جىفيف ؽاهذيى هى "ّٙالمة الحأذيش" في سأيه في الفقل األخيش هى
كحابه وهٙا" :فشايكليى سوصفلث" و"ويغحىو جؾشؽيل" .ساشِٕ :هيلض1997 ،م :فـ .ٔ199-199
 -1يحعذخ الٙإلف في هزا الكحاب الٙحششن ئلى الْشبية ّى بْل الٙىاميِ الٙهٙة الْقشية الٙإذشة في
اإللًاُ كـ" :لغة الصغذ" وهْشفة "ىيف الؾخقية" ًّذ الٙخاىب .ساشِٕ :بىسز1999 ،م :فـ<796-79
فـ.ٔ171-177
 -4لام هإلف هزا الكحاب الٙحششن ئلى الْشبية بْشك جصشبحه في هصال العذيد الًاظس وكؾف سهىصه
ً
هغحْيًا بيائفة هى األهرلة في عبل ّشك "لىاّذ العذيد الٙإذش" ظغب جْبيشهٕ .هاكىالف ،ال جاسيخ.ٔ6 :
ْ
 -5يحيشق الٙإلف في هزا الكحاب الٙحششن ئلى الْشبية بْذ ؽشض واف ألهٙية جْلن فى اإللًاُ ئلى ؽشض ّؾش
ههاسات ئلًاّية في هصال الحصاسة .ساشِٕ :هىسجيًغيى1977 ،مٔ.
ْ
 -6كزلک جًاول ّبذ الله ّلي ّلي الرىسي هىمىُ اإللًاُ في المشآو الكشين وجعذخ ّى أعاليب لغىية
لإللًاُ في المشآو الكشين كـ :الحكشاس واعحْٙال المغن والىّذ والىّيذ واالظحصاز و ْ
الحذسز و ...ساشِّ :لي
الرىسي.http://www.yemen-nic.info :ٔ1975/71/7ٕ ،
 -7وهي ظغب سؤيحها جًمغن ئلى :اإللًاُ العغي واإللًاُ االعحذاللي ،كٙا أيها جعذذث ّى ىشق ئلًاّية
أخشى كـ" :اإللًاُ اللغايي" و "اإللًاُ الْٙلي" و بْل ؽشوه اإللًاُ .ساشِٕ :هىعىى7199 ،ػٔ.
َ
 -8يًالؼ هىمىُ اإللًاُ وىشله والٙإذشات الٙشجبية به في كحب ّلن الًفظ أكرش هى غيشها ،ولذ وسدت
ْ
جْاسيف هؾابهة لإللًاُ في هزه الكحب جشكض ّلى أو اإللًاُ ّٙلية جهذف ئلى جغييش األفكاس أو الْٙحمذات أو
الغلىكيات أو فشك الٙىالفٕبؾكل غيش هباؽشٔ ّى ىشيك اعحخذام الٙإذشات الحي جإذش في يٙو جفكيش
الٙخاىب أو الٙإذشات الالؽْىسية الحي جإذش في الٙخاىب هى ظيد ال يؾْش .يمىل هاسي هيلض[ :اإللًاُ هى
ّٙلية جغييش أو جْضيض الٙىالف ،أو الْٙحمذات أو الغلىن .وجًمغن ئعحصابحًا لشعائل اإللًاُ ئلى لغٙيى بْذ
جفكيش ،دوو جفكيشٕ ]...هيلض1997 ،م.ٔ1 :
 -9الٙمقىد هًا ّلن الًاط وئال ّلن الله ال يغبمه شهل كٙا يًالؼ هزه الٙغألة ًّذ ّلٙاء الذيى والفالعفة.
 -79ليل هىْ " :
أبي بى خلف" أو"الْاؿ بى وائل" أو"أهية بى خلف"ٕ .اليبشعي7986 ،م :ز.ٔ678 :8
َ
َ
ِّ ٓ ُ َ ُ
ِّ َ
 -77وسدت ركش هزه الْٙصضة في المشآو الكشين ّى لغاو ّيغى ّليه الغالم :أيي أخل ُك لكن ِّه َى الييى ك َه ٓي َئ ّة
ّ
َ
ٓ َ ٓ ْ
َّ ٓ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ٓ ً ٓ ْ َ ُ ٓ ُ ٓ
ُ ٓ
ىء األك ََ ٙه واألٓب َش َؿ َوأظ ّيـي ال َٓ ٙىجى ّب ّار ّو الل ّهٕ ...المشآو الكشين ،آل
اليي ّش فأيفخ ّف ّيه فيكىو ىيشا ّب ّار ّو الل ّه وأب ّش
ّٙشاو.ٔ49 ،
ِ
ُ
ْ
ْ
 -71هشك ال يعظ باالسجىاء هى يقاب به فيكرش هى ؽشب الٙاء دوو أو يشجىي .وعِ بيشط البغحايي في كحابه
ْ
;دائشة الْٙاسف :في ؽشض وجىفيف هزه الْلة .ساشِٕ :البغحايي7878 ،م :ز/1فـ .ٔ498-491
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َ
ُّ
َ
َّ
َّ
ٓ
َ
َّ
 -71كمىله جْالىُ :ل ٓل َيا ّ َباد َي َّالزي َى َأ ٓع َش ُفىا َّلى أ ٓي ُفغه ٓن ال َجم ًَ ُيىا ه ٓى َس ٓظ َٙة الله ئ َّو الل َه َي ٓغف ُش الز ُي َ
ىب َش ًّ ٙيْا ّئي ُه ُه َى
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ ّّ
ّ ّ
َُٓ
الغف ُىس َّالش ّظ ُين ٕالمشآو الكشين ،الضهش.ٔ51 ،
ٓ َْ َ َ ٓ
َََ
ٓ َْ َْ ٓ َ ٓ َ
َ
كمىله جْالى :أفأ ّه ًُىا َهك َش الل ّه ۚ فال َيأ َه ُى َهك َش الل ّه ّئال الم ٓى ُم الخ ّاع ُشوو ٕالمشآو الكشين ،األّشاف ،اآلية  ٔ99ولىله:
-74
َّ َ َ َ َ ِّ ٓ َ ٓ ُ َ ٓ
َ َّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ ٓ ِّ
َ َّ َ ُ ٓ ٓ َ َ َ ِّ ٓ ُ ٓ ُ َ
ُ
ىو ٕ٘ ٗ:7المشآو
اب سب ّهن هؾ ّفمىو ّ٘ ٗ:7ئو ّزاب سب ّهن غيش هأه ٍ
وال ّزيى يقذلىو ّبي ّىم الذ ّيى ٘ ٗ:7وال ّزيى هن ّهى ّز ّ

الكشين ،الْٙاسز.ٔ18-16 ،

َْ َ ْ ُ
َ َْ
ََ
َٓ
ك ّئال َّلى الل ّه ّس ٓصل َها ٕ ...المشآو الكشين ،هىد.ٔ6 ،
 -75وسد في المشآو الكشين :وها ّهى دآب ٍة ّفي األس ّ
َْ
َْ َ
 -76وسد في المشآو الكشينّ :ئ َْو الل َه ُيذ ّاف ُِ َّ ّى ال ّز َيى َآه ًُىا ٕ ...المشآو الكشين ،العس.ٔ18 ،

الٙقادس والٙشاشِ:
أ -الكحب:
 المشآو الكشين ابى أبي العذيذّ ،بذ العٙيذ بى هبة الله الٙذائًي ٕ7995مٔ .ؽشض يهس البالغة ،ه  ،7بيشوت :هإعغةاألّلٙي للٙيبىّات.
 ابى األذيشّ ،لي بى أبي الكشم الؾيبايي7965ٕ .مٔ ،الكاهل في الحاسيخ ،ال ىبْة ،بيشوت :داس فادس/داسبيشوت.
َّ
 ابى هًَىس ،هعٙذ بى هكشم ٕ7995مٔ .لغاو الْشب ،ه  ،7بيشوت :داس ئظياء الحشاخ الْشبي. البغحايي ،بيشط ٕ7878مٔ .دائشة الْٙاسف ،ال ىبْة ،بيشوت :داس الْٙشفة. بىسز ،شيٙظ ٕ1999مٔ .اإللًاُ ،ه  ،7سياك :هكحبة ششيشٕ .هحششن ئلى الْشبيةٔ الحفحاصايي ،هغْىد بى ّٙش ٕ1971مٔ .الٙيىل ،ه  ،1بيشوت :داس الكحب الْلٙية. الحفحاصايي ،هغْىد بى ّٙش ٕال جاسيخٔ .ؽشض الٙخحقش ،ال ىبْة ،لن :هكحبة كحبي. الخييب المضويًي ،هعٙذ بى ّبذ الشظٙى الؾافْي الذهؾمي ٕ1999مٔ .الحلخيـ في ّلىم البالغة ،ه ،1بيشوت :داس الكحب الْلٙية.
 الشاغب اإلففهايي ،العغيى بى هعٙذ بى الٙفنل ٕ1999مٔ .هْصن هفشدات ألفاً المشآو ،ال ىبْة،بيشوت :داس الفكش.
 الغكاكي ،يىعف بى أبي بكش بى هعٙذ بى ّلي ٕ7987مٔ .هفحاض الْلىم ،ه  ،1بيشوت :داس الكحب الْلٙية. الؾشيف الشمي ،هعٙذ بى ظغيى ٕ1994مٔ .يهس البالغة ،هعمك:فبعي القالط ،ه  ،4بيشوت /الماهشة:داس الكحاب اللبًايي /داس الكحاب الٙقشي.
 اليبشعي ،الفنل ابى العغى ٕ7986مٔ .هص ِٙالبياو في جفغيش المشآو ،ه ،7بيشوت :داس الْٙشفةٕ .أفغث:ايحؾاسات يافش خغشو ،ىهشاو ايشاؤ.
 فخش الذيى الشاصي ،هعٙذ بى ّٙش بى ظغيى المشؽي ٕال جاسيخٔ .الحفغيش الكبيش ،ه ،1بيشوت :داس ئظياءالحشاخ الْشبي.
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 فشيذّ ،ائؾة ظغيى ٕ1999مٔ .وؽي الشبيِ بألىاو البذيِ ،ال ىبْة ،الماهشة :داس لباء لليباّة والًؾشوالحىصيِ.
 هاكىالف ،ولين ز ٕال جاسيخٔ .فى الحعذخ واإللًاُ ،هحششن :وفيك هاصو ،ه  ،1الماهشة :داس الْٙاسف.ْ
الْٙشي ،أظٙذ بى ّبذ الله ٕأبى الْالءٔ7957ٕ ،مٔ .عمو الضيذ ،ال ىبْة ،بيشوت :داس بيشوت  /داس فادس.
ْ
الكاذىليكية.
 هْلىف ،لىيظ< البغحايي ،كشم ٕال جاسيخٔ .الًٙصذ في اللغة ،ه  ،16بيشوت :الٙيبْة هىسجيًغيى ،كيشت دبليى ٕ1977مٔ .ركاء اإللًاُ ٕهحششن ئلى الْشبيةٔ ،ه ،7سياك :هكحبة ششيش. هيلض ،هاسي ٕ1997مٔ .فى اإللًاُ ٕهحششن ئلى الْشبيةٔ ،ه  ،7سياك الٙٙلكة الْشبية الغْىدية :هكحبةششيش.
ب -الشعائل الصاهْية:

 هىعىي،عيذه فاىٙه 7199ٕ ،ه ػٔ ،بشسعى ساهبشدهاى الًاّى دس خياب هاى يهس البالغه و همايغه آو باّلن سوايؾًاعى ،سعالة هاشغحيش ْ
همذهة لـ :دايؾكذه ّلىم ظذيد ٕكلية ّلن العذيدٔ في "ؽهش سى" -ئيشاو.
ت -الٙماالت:
 ظٙذاو ،خالذ ظغيى ٕ7416هٔ; .اإللًاُ أعغه وأهذافه في مىء أعلىب المشآو الكشين دساعة وففيةجعليلية ،:هإجٙش الذّىة اإلعالهية وهحغيشات الْقشٕ ،غضة-فلغييىٔ ،فـ .715-795
 كشم پىس ،صهشا ٕ7194ه ػٔ; .الًاُ هخاىب دس يهس البالغه ،:فقلًاهه پژوهؾًاهه يهس البالغه ،الغًةالرالرة ،الْذد  ،9فـ ٕ .51-17باللغة الفاسعيةٔ
خ -الٙىلِ اإللكحشويي:
 ّلي ّلي الرىسيّ ،بذ الله ٕ1975/71/7م –  7194/9/79ه ػٔ; .األعاليب اللغىية لإللًاُ في المشآوالكشين ،:الٙشكض الىىًي للْٙلىهات الحابْة للعكىهة اليًٙية ،http://www.yemen-nic.info :لغن
"دليل الذساعات واألبعاخ الصاهْية" ،جمشيش ّىّٕ :بذ الله ّلي ّلي الرىسي ،األعاليب اللغىية لإللًاُ في
المشآو الكشين ،سعالة دكحىساه ،الغىداو ،شاهْة المشآو الكشين1997 ،مٔ.

فقلًاهه لغاو هبيىٕپژوهؼ ادب ّشبئ
ّٕلٙي – پژوهؾئ

عال يهن ،دوسه شذيذ ،ؽٙاسه عى و يكن ،بهاس 7197
ُ
هْشفي ظغى ئلًاُ و ؽيىههاى آو دس يهسالبالغه
ظيذس ُصهشاب .،دايؼ آهىخحه دكحشي صباو و ادبيات ّشب ،دايؾگاه عًٙاو ،ايشاو.
هعٙىد خىسعًذي ،دايؾياس گشوه صباو و ادبيات ّشب ،دايؾگاه عًٙاو ،ايشاو.
يىرس ّباعي ،دايؾصىي دكحشي صباو و ادبيات ّشب ،دايؾگاه عًٙاو ،ايشاو.

چكيذه
يكى اص فًايِ بالغى لابلجىشه دس يهسالبالغه و دس بغياسي اص هحىو ادبي ديگش ،فًْحى اعث كه هىجىاو آو سا ;ظغى الًاُ:
ياهيذ ،چشاكه اص جىايايى و عشّث بااليى دس الًاُ هخاىب بشخىسداس اعث .باايىظال دس كحابهاى بالغى به ايى فًْث بهىىس
هغحمل پشداخحه يؾذه اعث كه به يَش هىسعذ دليل آو هؾابهث ايى فًْث با بْني فًايِ ادبى ديگش هٙچىو فًْث هزهب
كالهى باؽذ ،اصايىسو ايى هماله با اعحفاده اص ;سوػ جيبيمى :به بشسعى پاسهاى اص هقاديك ايى فًْث دس يهسالبالغه هىپشداصد جا
مٙى به دعث دادو جْشيفى بالغي هًاعب بشاى آو وبياو جفاوتهاى آو با فًْثهاى هؾابه ،گىيههاى هخحلف ايى فًْث سا
ييض هْشفى كًذ .ههنجشيى يحايس ايى پژوهؼ بهىىس خالفه ؽاهل ايى هىاسد اعث -7 :ظغى الًاُ فًْحى اعث كه دس آو گىيًذه
با اعحفاده اص اهىس بذيهى هىسدلبىل هخاىب و با كىجاهجشيى ّباستها ،بهعشّث هىشب الًاُ او هىؽىد -1 .ظغى الًاُ با
هزهب كالهى هحفاوت اعث چشاكه دس آو بشخالف هزهب كالهى اص داهًه گغحشدهاى اص بذيهيات اعحفاده هىؽىد ،هٙچًيى يكى
اص اهذاف و ويژگى هاى ههن ظغى الًاُ عشّث دس الًاُ هخاىب و به دوس داؽحى او اص چالؼهاى رهًى اعث ،دسظالىكه دس
هزهب كالهى هٙيؾه عشّث الًاُ هيشض ييغث -1 .گىيههاى هخحلف ظغى الًاُ اص ابضاسهاى هحفاوجى بهشه هىگيشيذ كه
ههنجشيى آيها ّباسجًذ اص :اعحفاده اص بذيهيات ّملى ،بذيهيات ّشفى ،بذيهيات ؽشّى ،بذيهيات جاسيخى ،و گاهى ييض اعحفاده اص
آهيضهاى اص ايى بذيهيات.
كلٙات كليذى :فًْث ظغى ئلًاُ ،ؽيىههاى ظغى ئلًاُ ،يهسالبالغه ،فًىو بالغى شذيذ.

جاسيخ دسيافث7196/99/71 :

جاسيخ پزيشػ يهائى7197/91/71 :

يؾايى پغث الكحشوييكى يىيغًذهhaydarzohrab@semnan.ac.ir:

