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لمون شيئا، وجعل لكم السمع احلمد هللا الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تع

واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون، وهو الذي علم آدم األمساء كلها، وهو الذي علم 

والصالة والسالم على أفصح العرب سيدنا حممد وعلى آله . بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم

أما بعد، فكم كان سروري عظيما حينما وجدت .وصحبه الذين جوا منهج األدب

ة سنيحة ملقابلة األساتذة الكرام األعزاء إللقاء العالقة النسبية بني مباحثي العلمية فرص

والعلوم العربية، حىت ظهرت مداركي العربية القليلة عندهم، عسى اهللا أن يشرح صدري 

  .وييسر أمري وحيلل عقدة من لساين يفقهوا قويل

مل هلا ميادين تبحث فيها إن اللغة العربية كإحدى اللغات احلية املتقدمة ىف العا

فمما يتقلق باللغة علم األصوات الذي يلد احلروف اهلجائية . أحوال املتعلقة باللغة وأدا

ومنها علم الصرف وهو علم يعرف به حتويل أصل واحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان . وأسرارها

تغيري أواخر ومنها علم النحو أو اإلعراب وهو علم يعرف به . مقصودة ال حتصل إال ا

الكلم الختالف أحواهلا ىف احلكم كأن تكون مرفوعا إذا كانت مبتدأ أو خربا أو فاعال أو 

نائب فاعل، وأن تكون منصوبا إذا كانت مفعوال أو مصدرا أو متييزا، وأن بكون جمرورا 

ومنها علم الداللة وهو علم يعرف به . إذا كانت مضافا إليه أو وقعت بعد حروف اجلر

  .اللفظ على ما وافقه حىت ظهرت املعاجمداللة 

ومما يتعلق باألدب العريب هو تاريخ األدب العريب تبحث فيه األحوال واألشخاص 

مع خصائصهما منذ العصر اجلاهلية حىت اآلن، ومنها علم العروض والقوايف وهو علم 

 ومنها علم البالغة وهو هلم يعرف به. يعرف به قواعد صحة أوزان الشعر وفسدها

مطابقة الكالم ملقتضى احلال، وينقسم إىل املعاين والبيان والبديع، وقد ظهر لنا ىف عصرنا 

احلاضر قسم آخر يف علم البالغة يعين األسلوبية، واإللتفات كأحد مباحثي العلمية نوع 

  .منها

فبعناية اهللا وتوفيقه أخرجت مباجثي العلمية املتعلقة باللغة العربية وأدا معا، إما 

ى طريق جرنال العلمي أو البحث العلمي أو رسالة قصرية أو الكتب العامة واخلاصة عل



و أكثر املباحث العلمية اليت أخرجتها يتعلق باألدب العريب وباخلصوص . إعدادا للدراسة

 آمني. عسى أن تكون نافعة يل يف الدنيا واآلخرة وللقارئني والقارئات. علم البالغة

 
صد به اإلمتاع اللذيذ والتأثري العميق، وهو يعرب عن جتربة األدب فن من الفنون يق

خاصة وقعت لألديب، وشعر ا شعورا معينا، وأراد أن ينقلها إىل اآلخرين، فيعرض 

ومن . معانيه بطريقة خاصة، ويعرب عنها باختيار األلفاظ وخمتلف الصور وشىت اخلياالت

بري، ولكل أديب طريقته اخلاصة يف فاألدب فن وتع. يلجأ إىل هذا األسلوب يسمى أديبا

واألدب ذا املعىن وذه الكيفية ىف التعبري، خيتلف . إخراج املعاين اليت تتفاعل يف صدره

عن غريه من األشياء اليت يعرب عنها بطريقة جمردة مل تأت فيها األلفاظ إال ألداء املعىن 

فمشاعره اخلاصة والوصول إىل الغرض، وليس لنفسية الكاتب عالقة باملوضوع، 

وانفعاالته احلادة ال يضمنها التعبري عن معانيه، وإمنا جيب أن ينحيها جانبا، فال يستعني 

ومن يسلك هذا السبيل . باأللفاظ املوحية، وال بالصور البيانية، وال باخلياالت الواسعة

ق وراء فاألديب ينسا. يسمى عاملا أو صحفيا، وال ميكن أن نسميه أديبا حبال من األحوال

أما العامل فال يعرف اخليال، وإمنا . اخليال، وال يعتد بالواقع، وال يعرف الدليل أو الربهان

األدب يضعف فيه العقل واملنطق، والعلم . يتمسك بالواقع، وجيري وراء الدليل والربهان

 .حيكمه العقل واملنطق

راته غامضة األسلوب العلمي عبارته واضحة حمددة دقيقة، واألسلوب األديب عبا

. الكلمة ىف األسلوب العلمي وظيفتها تأدية املعىن وتوضيح الفكرة. موحية فضفاضة

 . والكلمة ىف األسلوب األديب وظيفتها التأثري ىف النفس واإليقاع ىف النغم

اخلطابة هي فن مواجهة اجلماهري، وهي الفن األديب الذي يعتمد على املواجهة، 

وأغراض اخلطب عديدة، فهناك اخلطب . وحضور البديهةويتطلب اللباقة وحدة اخلاطر 

الدينية اليت تلقى يوم اجلمعة وىف العيدين ويوم عرفة وغري ذلك من املناسبات الدينية، 

واخلطب السياسية اليت يلقيها الزعماء والنواب ىف املؤمترات وجمالس التمثيل النيايب، 

ه عن موكله أمام القاضي، واخلطب واخلطب القضائية اليت يضعها احملامي أمام مرافعت

وهدف اخلطيب هو . احلفلية اليت تلقى يف مناسبات التكرمي لآلحياء أو التأبني للموتى

إقناع السامعني واستمالتهم إىل صفه، وهو يلجأ إىل احلجة واملنطق والقياس وما إىل ذلك 



يثري الوجدان ويلجأ إىل األسلوب العاطفي الذي . من وسائل اإلستدالل بقصد اإلقناع

أن يكون ) 1(أما خصائص األسلوب اخلطايب فهي . وحيرك الشعور بقصد اإلستمالة

أن ال تتواىل اجلمل على وترية واحدة تدفع امللل إىل النفوس ) 2(مناسبا ملستوى السامعني 

) 4(أن تكون العبارات مؤثرة، ذات القوة العاطفية اليت تثري الوجدان وتوقد الشعور ) 3(

وأهم ما مييز األسلوب اخلطايب هو ) 5(القصار هي املناسبة لألسلوب اخلطايب اجلمل 

 .وضوح الفكرة، فال بد أن حتدد الفكرة مث تقسم إىل أفكار جزئية متدرجة

  

طريقة فهم املعىن املقايل واملعىن الداليل لعبارات النص بتحليل عبارات النص يف  -3

  :جوانبها اآلتية 

 هو مناسب من السجع واملقابلة والطباقجانبها الصويت مما ) أ

  :السجع هو توافق الفاصلتني ىف احلرف األخري من النثر،  وهو ثالثة أقسام 

أوهلا السجع املطرف وهو ما اختلفت فاصلتاه ىف الوزن، واتفقتا ىف التفقية، حنوقوله 

  ما لكم ال ترجون هللا وقارا وقد خلقكم أطوارا: تعاىل 

  أمل جنعل األرض مهادا واجلبال أوتادا                           

ثانيها السجع املرصع، وهو ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتني أو أكثرها ىف الوزن 

هو يطبع األسجاع جبواهر لفظه، ويقرع : والتفقية، مثل قول احلريري 



إن بعد الكدر صفوا، وبعد املطر : ومثل قول اهلمذاين. األمساع بزواجر وعظه

  :أما املثال من النص فهو. واصح

، تسب، وشرف منتسبال خيفى أن العلم أفضل مك: أما املثال من النص فهو

، التفاق مكتسب ومنتسب، وتقتين جتتين، وأطيب مثرة تقتينوأنفس ذخرية 

  .وجتتين ىف الوزن والتفقية

  .ثالثها السجع املتوازي، وهو ما اختلفت فيه الفقرتان ىف الوزن والتفقية

الختالف سرر ) فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة: (حنو قوله تعاىل       

  . وأكواب وزنا وتفقية

املقابلة هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على 

فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره :(كقوله تعاىل . الترتيب

  وكذب باحلسىن فسنيسره للعسرىلليسرى، وأما من خبل واستغىن 

ومها قد يكونان امسني، حنو قوله . الطباق هو اجلمع بني لفظني مقابلني يف املعىن

  )هو األول واآلخر والظاهر والباطن: (تعاىل



  ). وحتسبهم أيقاظا وهم رقود(               

  :أو فعلني، حنو قوله تعاىل 

  )ت وأحياوأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أما(          

  )مث ال ميوت فيها وال حييا(          

  )وهلن مثل الذي عليهن باملعروف: (أو حرفني، حنو قوله تعاىل

  :أما املثال من النص فهو

  )ومن يضلل اهللا فما له من هاد: (أو خمتلفني، حنوقوله تعاىل

أحدمها طباق اإلجياب، وهو مامل خيتلف فيه الضدان إجيابا : الطباق ضربان

قل اللهم مالك امللك تؤتى امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء (ا حنو وسلب

واختصر وطول  :أما املثال من النص فهو) وتعز من تشاء وتذل من تشاء

  .وصعب وسهل وأكثر وقلل

وهو ما اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا، حبيث جيمع : وثانيهما طباق السلب

ت مرة، واآلخر منفي تارة أخرى يف أحدمها مثب –بني فعلني من مصدر واحد 



هل (وحنو ) يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا(كالم واحد، حنو 

  :أما املثال من النص فهو) يستوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون

جانبها النحوي من استخدام اجلملتني اإلمسية والفعلية والتقدمي والتأخري ) ب

 .واستخدام األدوات

مسية هي ما تركبت من مبتدأ وخرب، وهي تفيد بأصل وضعها ثبوت اجلملة اإل

حنو األرض  - بدون نظر إىل جتدد وال استمرار - شيئ لشيئ ليس غري

فال يستفاد منها سوى ثبوت احلركة لألرض، بدون نظر إىل جتدد  -متحركة

  :أما املثال من النص فهو. ذلك وال حدوثه

اعل، أو من فعل ونائب فاعل، وهي اجلملة الفعلية هي ما تركبت من فعل وف

وذلك أن الفعل (موضوعة إلفادة التجدد واحلدوث يف زمن معني مع اإلختصار

دال بصيغته على أحد األزمنة الثالثة بدون احتياج لقرينة، خبالف اإلسم، فإنه 

وملا كان الزمان ). اآلن أو أمس أو غدا: يدل على الزمن بقرينة ذكر لفظه

 الفعل غري قار بالذات، أى الجتتمع أجزاؤه ىف الوجود الذي هو أحد مدلويل



: حنو. كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد األزمنة الثالثة مفيدا للتجدد أيضا

فال يستفاد من ذلك إال ثبوت " اشرقت الشمس وقد ويل الظالم هاربا"

 وقد تفيد اجلملة الفعلية. اإلشراق للشمس، وذهاب الظالم ىف الزمان املاضي

اإلستمرار التجددي شيئا فشيئا حبسب املقام ومبعونة القرائن، ال حبسب 

  . بشرط أن يكون الفعل مضارعا - الوضع

إن األلفاظ قوالب املعاين، فيجب أن يكون ترتيبها الوضعي حسب : التقدمي 

ومن البني أن رتبة املسند إليه التقدمي، ألنه احملكوم عليه، ورتبة . ترتيبها الطبيعي

وما عدامها فهو متعلقات وتوابع تأيت تالية  -د التأخري، إذ هو احملكوم بهاملسن

هلما ىف الرتبة، ولكن قد يعرض لبعض الكلم من املزايا واإلعتبارات ما يدعو 

إىل تقدميها، وإن كان من حقها التأخري فيكون من احلسن، إذا تغيري هذا 

لغرض الذي يؤدي إليه، األصل واتباع هذا النظام ليكون املقدم مشريا إىل ا

ما يفيد زيادة ىف ) 1: (وال خيلو التقدمي من أحوال أربع . ومترمجا عما يريد

املعىن مع حتسني ىف اللفظ، وذلك هو الغاية القصوى وإليه املرجع يف فنون 



وجوه يومئذ ناضرة : (قال تعاىل. والكتاب الكرمي هو العمدة يف هذا -البالغة

مي اجلار يف هذا قد أفاد التخصيص وإن النظر ال يكون إن تقد). إىل را ناظرة

ما يفيد زيادة ىف املعىن فقط، ) 2. (إال اهللا، مع جودة الصياغة وتناسق السجع

، فتقدمي املفعول يف هذا لتخصيصه )بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين(حنو 

ما ) 3. (بالعبادة، وأنه ينبغي أال تكون لغريه، ولو أخر ما أفاد الكالم ذلك

ما حيتل ) 4. (يتكافأ فيه التقدمي والتأخري، وليس هلذا الضرب شيئ من املالحة

) 1: (وللتقدمي دواع شىت. به املعىن ويضطرب، وذلك هو التعقيد اللفظي

: تعجيل املساءة، حنو ) 2(العفو عنك صدر به األمر : تعجيل املسرة، حنو

ثالثة تشرق الدجا : ، حنو التشويق إىل املتأخر) 3(القصاص حكم به القاضي 

ليلي : التلذذ، حنو)4. (مشس الضحى وأبو إسحاق والقمر* ببهجتها 

  . اسم اهللا اهتديت به: التربك، حنو ) 5(وسلمى هجرت  -وصلت



وعلى اهللا فليتوكل : (حنو. يؤخر املسند إليه إن اقتضي املقام تقدمي املسند: التأخري 

فحينئذ : أما املثال من النص فهو. صيص، قدم اجلاروارور للتخ)املؤمنون

  خيتار من العلم أرفعه، ويستعمل منه أنفعه

) املسند واملسند إليه(إذا اقتصر ىف اجلملة على ذكر جزأيها : استخدام األدوات 

فاحلكم مطلق، وذلك حني اليتعلق الغرض بتقييد احلكم بوجه من الوجوه 

ليهما شيئ مما يتعلق ما وإذا زيد ع. ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن

أو بأحدمها، فاحلكم مقيد، وذلك حيث يراد زيادة الفائدة وتقويتها عند 

السامع، ملا هو معروف من أن احلكم كلما كثرت قيوده ازداد إيضاحا 

وختصيصا، فتكون فائدته أمت وأكمل، ولو حذف القيد لكان الكالم كذبا أو 

ن قال فكالمه مرفوع، وإن أمر إ: أما املثال من النص فهو. غري مقصود

 فأمره مسموع

جانبها املعجمي كما وجدته يف مباحث فقه اللغة وبعض نظريات علم الداللة عن ) ج

  الكلمات املفردات والعبارات



نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سليمان الصريي من املعتزلة أنه ذهب إىل أن 

وإال لكان : أن يضع، قال بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع

وكان بعض من . ختصيص اإلسم املعني باملسمى املعني ترجيحا من غري مرجح

وقد عقد ابن جين ىف . إنه يعرف مناسبة األلفاظ ملعانيها: يرى رأيه يقول

اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، : اخلصائص بابا ملناسبة األلفاظ للمعاين، وقال

أما  .ه، وتلقته اجلماعة بالقبول له واإلعتراف بصحتهوقد نبه عليه اخلليل وسيبوي

  .العالقة بني املفردات والعبارات ىف النص السابق وبني مدلوالما فمناسبة طبيعية

  جانبها األسلويب من استخدام التشبيه وااز) د

التشبيه  هو عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما يف صفة أو أكثر بأداة 

أركانه أربعة، وهي املشبه يعين األمر الذي يراد . قصده املتكلملغرض ي

إحلاقه بغريه، واملشبه يه يعين األمر الذي يلحق به املشبه، ووجه الشبه يعين 

الوصف املشترك بني الطرفني ويكون يف املشبه به أقوى منه ىف املشبه وقد 

للفظ الذي يذكر وجه الشبه ىف الكالم وقد حيذف، وأداة التشبيه يعين ا



يدل على التشبيه ويربط املشبه باملشبه به وقد تذكر األداة ىف التشبيه وقد 

  .حتذف

ااز هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له ىف اصطالح التخاطب لعالقة مع 

والعالقة هي املناسبة بني املعىن . قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعي

. ن املشاة بني املعنيني وقد تكون غريهااحلقيقي واملعىن اازي، قد تكو

والقرينة . فإذا كانت العالقة املشاة فااز استعارة وإال فهو جماز مرسل

  .وهي املانعة من إرادة املعىن احلقيقي قد تكون لفظية وقد تكون حالية

جانبها املعنوي كما وجدته يف علم املعاين من مسائل اخلرب واإلنشاء واإلجياز ) هـ

  اإلطناب والوصل والفصلو

هو كالم حيتمل الصدق والكذب لذاته أي بقطع النظر عن خصوص : اخلرب 

وإمنا ينظر ىف احتمال الصدق والكذب إىل  -املخرب أو خصوص اخلرب

الكالم نفسه ال إىل قائله، وذلك لتدخل األخبار الواجبة الصدق كأخبار 

 - حنو السماء فوقنا -اهللا تعاىل وأخبار رسله، والبديهيات املألوفة



والنظريات املتعني صدقها وال حتتمل شكا كإثبات العلم والقدرة للموىل 

ولتدخل األخبار الواجبة الكذب كأخبار املتنبئني ىف  -سبحانه وتعاىل

إفادة ) 1: (األصل ىف اخلرب أن يلقى ألحد غرضني. دعوى النبوة

ويسمى هذا  .املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة إذا كان جاهال له

إفادة املخاطب أن املتكلم عامل أيضا بأنه يعلم ) 2" (فائدة اخلرب"النوع 

وقد خيرج اخلرب عن الغرضني ". الزم الفائدة"اخلرب، ويسمى هذا النوع 

: السابقني إىل أغراض أخرى تستفاد بالقرائن ومن سياق الكالم، أمهها

حتريك ) 2(ريب،  إين فقري إىل عفو: اإلسترحام واإلستعطاف، حنو) 1(

إظهار ) 3(ليس سواء عامل وجهول، : اهلمة إىل ما يلزم حتصيله، حنو

إظهار التحسر ) 4(، )رب إين وهن العظم مين:(الضعف واخلشوع، حنو

إظهار الفرح مبقبل ) 5(، )إين وضعتها أنثى: (على شيئ حمبوب، حنو

كقولنا التوبيخ، ) 6) (جاء احلق وزهق الباطل: (والشماتة مبدبر، حنو

: التذكري مبا بني املراتب من التفاوت، حنو) 7(الشمس طالعة،: للعائر



أبغض احلالل إىل اهللا : "التحذير، حنو) 8(اليستوي كسالن ونشيط، 

املدح، ) 10" (إن اهللا اصطفاين من قريش: "الفخر، حنو) 9(، "الطالق

 إذا طلعت مل يبد منهن كوكب* فإنك مشس وامللوك كواكب : حنو

عاجلت : وقال املسيح ابن مرمي عليه السالم  :املثال من النص فهوأما 

  األبرص واألكمه فأبرأما، وعاجلت اجلاهل فأعياين

أو ما ال حيصل مضمونه وال . هو كالم ال حيتمل صدقا وال كذبا لذاته: اإلنشاء 

يتحقق إال إذا تلفظت به، فطلب الفعل يف افعل، وطلب الكف يف ال 

بوب ىف التمين، وطلب الفهم ىف اإلستفهام، وطلب تفعل، وطلب احمل

. اإلقبال ىف النداء، كل ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ املتلفظ ا

فاإلنشاء غري . إنشاء طليب وإنشاء غري طليب: وينقسم اإلنشاء إىل نوعني

الطليب ماال يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ 

القسم والتعجب والرجاء، ويكون برب املدح والذم وصيغ العقود و

  : أما املثال من النص فهو. ولعل وكم اخلربية



هو وضع املعاين الكثرية يف ألفاظ أقل منها، وافية بالغرض املقصود مع : اإلجياز 

  . اإلبانة واإلفصاح

إجياز قصر وهو ما تزيد فيه املعاين على : وينقسم اإلجياز إىل قسمني

يه حمذوف ويسمى إجياز البالغة ألن األقدار تتفاوت األلفاظ وال يقدر ف

) خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني: (كقوله تعاىل . فيه

  .  فهذه اآلية القصرية مجعت مكارم األخالق بأسرها

فالعلم هو الكنز الذي يقىن، والثروة اليت ال : أما املثال من النص فهو

  .تفند وال تفىن

حبذف شيئ من العبارة ال خيل بالفهم عند وجود وإجياز احلذف يكون 

وذلك احملذوف إما أن . ما يدل على احملذوف من قرينة لفظية أو معنوية

أصله ومل أكن، أو امسا مضافا حنو ) ومل أك بغيا(يكون حرفا حنو 

أى يف سبيل اهللا، أو امسا مضافا إليه حنو ) وجاهدوا ىف اهللا حق جهاده(

أى بعشر ليال، أو امسا ) ليلة وأمتمناها بعشروواعدنا موسى ثالثني (



أى عمال صاحلا، أو امسا صفة ) ومن تاب وعمل صاحلا(موصوفا حنو 

أى مضافا إىل رجسهم،  أو شرطا حنو ) فزادم رجسا إىل رجسهم(حنو 

ولو ترى إذ (أى فإن تتبعوين،  أوجواب شرط حنو ) اتبعوين حيببكم اهللا(

ولئن سألتهم من (أمرا فظيعا، أو مسندا حنو أى لرأيت ) وقفوا على النار

أى خلقهن اهللا، أو مسند إليه، أو ) خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا

أى عما يفعلون، أو مجلة ) اليسأل عما يفعل وهم يسألون(متعلقا حنو 

أى فاختلفوا، أو مجال حنو ) كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني(حنو 

أى فأرسلوين إىل يوسف ألستعربه ) الصديق فأرسلون يوسف أيها(

  :الرؤيا، فأرسلوه فأتاه وقال له

  :أما املثال من النص فهو

هو زيادة اللفظ على املعىن لفائدة، أو هو تأدية املعىن بعبارة زائدة عن : اإلطناب 

رب إين وهن (حنو . متعارف أو سلط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده

فإذا مل تكن ىف الزيادة فائدة . أى كربت) شيبا العظم مين واشتعل الرأس



ويسمى حشوا إن . يسمى تطويال إن كانت الزيادة ىف الكالم غري متعينة

  .كانت الزيادة ىف الكالم متعينة ال يفسد ا املعىن

فالعلم تستنري األفكار وتبصر األبصار وتظهر : أما املثال من النص فهو

  .وارداألسرار وتسمو املقاصد وتصفو امل

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا (حنو . عطف مجلة على أخرى بالواو: الوصل 

وهو عظيم يف نفسه وحامله : أما املثال من النص فهو). مع الصادقني

  .عزيز يف قومه

ترك هذا العطف بني اجلملتني، وايئ ا منثورة تستأنف واحدة منها : الفصل 

) وى احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسنوال تست(بعد األخرىز حنو 

وحامله : أما املثال من النص فهو. مفصولة عما قبلها" ادفع"فجملة 

  .عزيز يف قومه، إن قال فكالمه مرفوع

  جانبها النفسي واإلجتماعي كما وجدته يف مباحث علم الداللة) و



أا ) 1: ( متتاز الظواهر اإلجتماعية بصفات كثرية من أمهها اخلواص الثالث

تتمثل يف نظم عامة يشترك ىف اتباعها أفراد جمتمع ما، ويتخذوا أساسا لتنظيم 

حيام اجلمعية وتنسيق العالقات اليت تربطهم بعضهم ببعض واليت تربطهم بغريهم 

أا ليست من صنع األفراد، وإمنا ختلقها طبيعة اإلجتماع، وتنبعث من تلقاء ) 2(

وهذا هو ما يعنيه علماء . ت ومقتضيات العمراننفسها عن حياة اجلماعا

أن خروج الفرد على أي ) 3(اإلجتماع إذ يقررون أا من نتائج العقل اجلمعي 

نظام منها يلقي من اتمع مقاومة تأخذه بعقاب مادي أو أديب، أو تلغى عمله 

أعماله  وتعتربه كأنه مل يكن، أو حتول بينه وبني ما يبتغيه من وراء خمالفته وجتعل

ضربا من ضروب العبث العقيم، أو تسلط عليه أكثر من جزاء واحد من هذه 

فاللغة يف كل جمتمع نظام عام يشترك األفراد ىف اتباعه ويتخذونه .  اجلزاءات

فاللغة إذن . أساسا للتعبري عما جيول خبواطرهم ويف تفامههم بعضهم مع بعض

من موضوعات علم  ظاهرة إجتماعية، وهي بوصفها هذا تؤلف موضوعا

ودراسة أية ظاهرة إجتماعية على منهج علم اإلجتماع ومن وجهة . اإلجتماع



القوانني اليت ) 1: (نظره وأغراضه تقتضي على األخص توضيح حقيقتني هامتني 

مبلغ تأثرها ) 2(ختضع هلا هذه الظاهرة يف حياا وتطورها وما يعتورها من شئون 

  .عية األخرىمبا عداها من الظواهر اإلجتما

 

أن األسلوب العلمي عبارته واضحة حمددة : خصائص كل من األساليب الثالثة هي -1

دقيقة، والكلمة ىف األسلوب العلمي وظيفتها تأدية املعىن وتوضيح الفكرة واألسلوب 

والكلمة ىف األسلوب األديب وظيفتها التأثري ىف . األديب عباراته غامضة موحية فضفاضة

أن يكون مناسبا ) 1(أما خصائص األسلوب اخلطايب فهي . ع ىف النغمالنفس واإليقا

أن ال تتواىل اجلمل على وترية واحدة تدفع امللل إىل النفوس ) 2(ملستوى السامعني 

أن تكون العبارات مؤثرة، ذات القوة العاطفية اليت تثري الوجدان وتوقد الشعور ) 3(

وأهم ما مييز األسلوب ) 5(طايب اجلمل القصار هي املناسبة لألسلوب اخل) 4(

اخلطايب هو وضوح الفكرة، فال بد أن حتدد الفكرة مث تقسم إىل أفكار جزئية 

مث إذا نظرنا إىل معيار كل من األساليب الثالثة، فاألسلوب الذي يغلب على . متدرجة



النص السابق هو األسلوب األديب حيث ظهر فيه اإلمتاع اللذيذ والتأثري العميق 

  ار األلفاظواختي

بالرغم من كثرة أنواع ااز واحملسنات البديعية ىف النص السابق إال أن النص ليس  -2

أول ما مييز ) 1: (قطعة أدبية ذات شكل قصصي وذلك ألن القصة هلا مميزاا، وهي 

قائمة على احلوادث أو على تصوير وتتبع حلياة ) 2(القصة هو ارتباطها بالواقع 

من الشخصيات جتمعها ظروف معينة، فإن الشخصية ذات أمهية شخصية أو جمموعة 

قد يكون للكاتب فكرة معينة يبين عليها قصته، ) 3(كربى بالنسبة للبناء القصصي 

كأن تكون قصة نفسية تكشف عن بعض األساليب املعيبة ىف التربية، أو أن تكون 

رية ىف الشكل والقصة تتميز باحل) 4(قصة إجتماعية تقوم على نقد عادات باطلة 

والقصة تستفيد من كافة ) 5(الفين، ال حيكمها الوزن كالشعر، أو احلوار كاملسرح 

إمكانيات األساليب التعبريية األخرى، فهي تتسع للحوار والسرد والوصف والتحليل 

وأنواع القصص كثرية، ومن . والتأمل والشعر واخلطابة والتعبري املباشر والتعبري الرمزي



ثرها شيوعا يف عصرنا القصة اإلجتماعية والقصة النفسية والقصة أشهرها وأك

  . التارخيية

بتحليل عبارات النص  طريقة فهم املعىن املقايل واملعىن الداليل لعبارات النص السابق -3

  :يف جوانبها اآلتية 

 جانبها الصويت مما هو مناسب من السجع واملقابلة والطباق) أ

ال  :ىف احلرف األخري من النثر، أما املثال من النص فهوالسجع هو توافق الفاصلتني 

، وأطيب تقتينوأنفس ذخرية  تسب، وشرف منتسبخيفى أن العلم أفضل مك

وهو . القويتوسل إىل نيل رضا اخل قائق، به يتوصل إىل معرفة احلجتتينمثرة 

وال  صاحبه، ال يضيع أبدا كاهاوأكرم فروعه وأز الهاأفضل نتائج العقل وأع

  .راتبه، وال تنحط مطالبهتقر كسبه وال خييب ميف

املقابلة هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على 

  كونوا للعلم رعاة وال تكونوا له رواة : أما املثال من النص فهو. الترتيب

  ني، أو فعلني ومها قد يكونان امس. الطباق هو اجلمع بني لفظني مقابلني يف املعىن



والعلم ال يوصل إىل معرفة فضله وجاللة قدره إال : أما املثال من النص فهو

  اجلهل، كما ال جيهل شرف مكانه وعلو شأنه إال أهل بالعلم

شرف  جيهلإىل معرفة فضله وجاللة قدره إال بالعلم، كما ال  يوصلوالعلم ال 

  مكانه وعلو شأنه إال أهل اجلهل

ن استخدام اجلملتني اإلمسية والفعلية والتقدمي والتأخري جانبها النحوي م) ب

 .واستخدام األدوات

اجلملة اإلمسية هي ما تركبت من مبتدأ وخرب، وهي تفيد بأصل وضعها ثبوت 

حنو فالعلم تستنري  -بدون نظر إىل جتدد وال استمرار - شيئ لشيئ ليس غري

للعلم ، بدون نظر إىل فال يستفاد منها سوى ثبوت استنار األفكار  -األفكار 

  . جتدد ذلك وال حدوثه

اجلملة الفعلية هي ما تركبت من فعل وفاعل، أو من فعل ونائب فاعل، وهي 

وذلك أن الفعل (موضوعة إلفادة التجدد واحلدوث يف زمن معني مع اإلختصار

دال بصيغته على أحد األزمنة الثالثة بدون احتياج لقرينة، خبالف اإلسم، فإنه 



وملا كان الزمان ). اآلن أو أمس أو غدا: الزمن بقرينة ذكر لفظه يدل على

الذي هو أحد مدلويل الفعل غري قار بالذات، أى الجتتمع أجزاؤه ىف الوجود 

: " حنو. كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد األزمنة الثالثة مفيدا للتجدد أيضا

إال ثبوت املعاجلة فال يستفاد من ذلك " عاجلت األبرص واألكمه فأبرأما 

وقد تفيد اجلملة الفعلية اإلستمرار التجددي شيئا . ىف الزمان املاضي" ألنا"

بشرط أن يكون الفعل  -فشيئا حبسب املقام ومبعونة القرائن، ال حبسب الوضع

فحينئذ خيتار من العلم أرفعه، ويستعمل منه : أما املثال من النص فهو. مضارعا

  .أنفعه

فاظ قوالب املعاين، فيجب أن يكون ترتيبها الوضعي حسب إن األل: التقدمي 

ومن البني أن رتبة املسند إليه التقدمي، ألنه احملكوم عليه، ورتبة . ترتيبها الطبيعي

وما عدامها فهو متعلقات وتوابع تأيت تالية  -املسند التأخري، إذ هو احملكوم به

ا واإلعتبارات ما يدعو هلما ىف الرتبة، ولكن قد يعرض لبعض الكلم من املزاي

إىل تقدميها، وإن كان من حقها التأخري فيكون من احلسن، إذا تغيري هذا 



األصل واتباع هذا النظام ليكون املقدم مشريا إىل الغرض الذي يؤدي إليه، 

ما يفيد زيادة ىف ) 1: (وال خيلو التقدمي من أحوال أربع . ومترمجا عما يريد

وذلك هو الغاية القصوى وإليه املرجع يف فنون املعىن مع حتسني ىف اللفظ، 

وجوه يومئذ ناضرة : (قال تعاىل. والكتاب الكرمي هو العمدة يف هذا -البالغة

إن تقدمي اجلار يف هذا قد أفاد التخصيص وإن النظر ال يكون ). إىل را ناظرة

قط، ما يفيد زيادة ىف املعىن ف) 2. (إال اهللا، مع جودة الصياغة وتناسق السجع

، فتقدمي املفعول يف هذا لتخصيصه )بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين(حنو 

ما ) 3. (بالعبادة، وأنه ينبغي أال تكون لغريه، ولو أخر ما أفاد الكالم ذلك

ما حيتل ) 4. (يتكافأ فيه التقدمي والتأخري، وليس هلذا الضرب شيئ من املالحة

) 1: (وللتقدمي دواع شىت. به املعىن ويضطرب، وذلك هو التعقيد اللفظي

: تعجيل املساءة، حنو ) 2(العفو عنك صدر به األمر : تعجيل املسرة، حنو

ثالثة تشرق الدجا : التشويق إىل املتأخر، حنو ) 3(القصاص حكم به القاضي 



ليلي : التلذذ، حنو)4. (مشس الضحى وأبو إسحاق والقمر* ببهجتها 

  . اسم اهللا اهتديت به :التربك، حنو ) 5(وسلمى هجرت  -وصلت

وعلى اهللا فليتوكل : (حنو. يؤخر املسند إليه إن اقتضي املقام تقدمي املسند: التأخري 

فحينئذ : أما املثال من النص فهو. ، قدم اجلاروارور للتخصيص)املؤمنون

  خيتار من العلم أرفعه، ويستعمل منه أنفعه

) املسند واملسند إليه(كر جزأيها إذا اقتصر ىف اجلملة على ذ: استخدام األدوات 

فاحلكم مطلق، وذلك حني اليتعلق الغرض بتقييد احلكم بوجه من الوجوه 

وإذا زيد عليهما شيئ مما يتعلق ما . ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن

أو بأحدمها، فاحلكم مقيد، وذلك حيث يراد زيادة الفائدة وتقويتها عند 

حلكم كلما كثرت قيوده ازداد إيضاحا السامع، ملا هو معروف من أن ا

وختصيصا، فتكون فائدته أمت وأكمل، ولو حذف القيد لكان الكالم كذبا أو 

إن قال فكالمه مرفوع، وإن أمر : أما املثال من النص فهو. غري مقصود

 فأمره مسموع



جانبها املعجمي كما وجدته يف مباحث فقه اللغة وبعض نظريات علم الداللة عن ) ج

  ات املفردات والعباراتالكلم

نقل أهل أصول الفقه عن عباد بن سليمان الصريي من املعتزلة أنه ذهب إىل أن 

وإال لكان : بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع أن يضع، قال

وكان بعض من . ختصيص اإلسم املعني باملسمى املعني ترجيحا من غري مرجح

وقد عقد ابن جين ىف . ة األلفاظ ملعانيهاإنه يعرف مناسب: يرى رأيه يقول

اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، : اخلصائص بابا ملناسبة األلفاظ للمعاين، وقال

أما  .وقد نبه عليه اخلليل وسيبويه، وتلقته اجلماعة بالقبول له واإلعتراف بصحته

  .طبيعية العالقة بني املفردات والعبارات ىف النص السابق وبني مدلوالما فمناسبة

  جانبها األسلويب من استخدام التشبيه وااز) د

التشبيه  هو عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما يف صفة أو أكثر بأداة 

أركانه أربعة، وهي املشبه يعين األمر الذي يراد . لغرض يقصده املتكلم

جه الشبه يعين إحلاقه بغريه، واملشبه يه يعين األمر الذي يلحق به املشبه، وو



الوصف املشترك بني الطرفني ويكون يف املشبه به أقوى منه ىف املشبه وقد 

يذكر وجه الشبه ىف الكالم وقد حيذف، وأداة التشبيه يعين اللفظ الذي 

يدل على التشبيه ويربط املشبه باملشبه به وقد تذكر األداة ىف التشبيه وقد 

  .حتذف

ما وضع له ىف اصطالح التخاطب لعالقة مع ااز هو اللفظ املستعمل يف غري 

والعالقة هي املناسبة بني املعىن . قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعي

. احلقيقي واملعىن اازي، قد تكون املشاة بني املعنيني وقد تكون غريها

والقرينة . فإذا كانت العالقة املشاة فااز استعارة وإال فهو جماز مرسل

  .انعة من إرادة املعىن احلقيقي قد تكون لفظية وقد تكون حاليةوهي امل

والصاحب ىف الغربة، واملؤنس ىف اخللوة، : أما املثال من النص فهو

  والشرف ىف النسب 

جانبها املعنوي كما وجدته يف علم املعاين من مسائل اخلرب واإلنشاء واإلجياز ) هـ

  واإلطناب والوصل والفصل



تمل الصدق والكذب لذاته أي بقطع النظر عن خصوص هو كالم حي: اخلرب 

وإمنا ينظر ىف احتمال الصدق والكذب إىل  -املخرب أو خصوص اخلرب

الكالم نفسه ال إىل قائله، وذلك لتدخل األخبار الواجبة الصدق كأخبار 

 - حنو السماء فوقنا -اهللا تعاىل وأخبار رسله، والبديهيات املألوفة

ا وال حتتمل شكا كإثبات العلم والقدرة للموىل والنظريات املتعني صدقه

ولتدخل األخبار الواجبة الكذب كأخبار املتنبئني ىف  -سبحانه وتعاىل

إفادة ) 1: (األصل ىف اخلرب أن يلقى ألحد غرضني. دعوى النبوة

ويسمى هذا . املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة إذا كان جاهال له

املخاطب أن املتكلم عامل أيضا بأنه يعلم  إفادة) 2" (فائدة اخلرب"النوع 

وقد خيرج اخلرب عن الغرضني ". الزم الفائدة"اخلرب، ويسمى هذا النوع 

: السابقني إىل أغراض أخرى تستفاد بالقرائن ومن سياق الكالم، أمهها

حتريك ) 2(إين فقري إىل عفو ريب، : اإلسترحام واإلستعطاف، حنو) 1(

إظهار ) 3(ليس سواء عامل وجهول، : ، حنواهلمة إىل ما يلزم حتصيله



إظهار التحسر ) 4(، )رب إين وهن العظم مين:(الضعف واخلشوع، حنو

إظهار الفرح مبقبل ) 5(، )إين وضعتها أنثى: (على شيئ حمبوب، حنو

التوبيخ، كقولنا ) 6) (جاء احلق وزهق الباطل: (والشماتة مبدبر، حنو

: ا بني املراتب من التفاوت، حنوالتذكري مب) 7(الشمس طالعة،: للعائر

أبغض احلالل إىل اهللا : "التحذير، حنو) 8(اليستوي كسالن ونشيط، 

املدح، ) 10" (إن اهللا اصطفاين من قريش: "الفخر، حنو) 9(، "الطالق

 إذا طلعت مل يبد منهن كوكب* فإنك مشس وامللوك كواكب : حنو

عاجلت : عليه السالم  وقال املسيح ابن مرمي :أما املثال من النص فهو

  األبرص واألكمه فأبرأما، وعاجلت اجلاهل فأعياين

أو ما ال حيصل مضمونه وال . هو كالم ال حيتمل صدقا وال كذبا لذاته: اإلنشاء 

يتحقق إال إذا تلفظت به، فطلب الفعل يف افعل، وطلب الكف يف ال 

وطلب  تفعل، وطلب احملبوب ىف التمين، وطلب الفهم ىف اإلستفهام،

. اإلقبال ىف النداء، كل ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ املتلفظ ا



فاإلنشاء غري . إنشاء طليب وإنشاء غري طليب: وينقسم اإلنشاء إىل نوعني

الطليب ماال يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ 

 باملدح والذم وصيغ العقود والقسم والتعجب والرجاء، ويكون بر

  : أما املثال من النص فهو. وكم اخلربية ولعل

هو وضع املعاين الكثرية يف ألفاظ أقل منها، وافية بالغرض املقصود مع : اإلجياز 

  . اإلبانة واإلفصاح

إجياز قصر وهو ما تزيد فيه املعاين على : وينقسم اإلجياز إىل قسمني

تتفاوت  األلفاظ وال يقدر فيه حمذوف ويسمى إجياز البالغة ألن األقدار

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض : (كقوله تعاىل ىف النص السابق. فيه

. فهذه اآلية القصرية مجعت مكارم األخالق بأسرها) عن اجلاهلني

فالعلم هو الكنز الذي يقىن، والثروة اليت ال تفند : واملثال اآلخر من النص

  .وال تفىن



هو تأدية املعىن بعبارة زائدة عن هو زيادة اللفظ على املعىن لفائدة، أو : اإلطناب 

فالعلم تستنري : حنو. متعارف أو سلط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده

. األفكار وتبصر األبصار وتظهر األسرار وتسمو املقاصد وتصفو املوارد

فإذا مل تكن ىف الزيادة فائدة يسمى تطويال إن كانت الزيادة ىف الكالم 

نت الزيادة ىف الكالم متعينة ال يفسد ويسمى حشوا إن كا. غري متعينة

  .ا املعىن

وهو عظيم يف نفسه وحامله عزيز : حنو. عطف مجلة على أخرى بالواو: الوصل 

  .يف قومه

ترك العطف بني اجلملتني، وايئ ا منثورة تستأنف واحدة منها بعد : الفصل 

  .وحامله عزيز يف قومه، إن قال فكالمه مرفوع: األخرى حنو 

  جانبها النفسي واإلجتماعي كما وجدته يف مباحث علم الداللة) و

أا ) 1: (متتاز الظواهر اإلجتماعية بصفات كثرية من أمهها اخلواص الثالث 

تتمثل يف نظم عامة يشترك ىف اتباعها أفراد جمتمع ما، ويتخذوا أساسا لتنظيم 



اليت تربطهم بغريهم حيام اجلمعية وتنسيق العالقات اليت تربطهم بعضهم ببعض و

أا ليست من صنع األفراد، وإمنا ختلقها طبيعة اإلجتماع، وتنبعث من تلقاء ) 2(

وهذا هو ما يعنيه علماء . نفسها عن حياة اجلماعات ومقتضيات العمران

أن خروج الفرد على أي ) 3(اإلجتماع إذ يقررون أا من نتائج العقل اجلمعي 

قاومة تأخذه بعقاب مادي أو أديب، أو تلغى عمله نظام منها يلقي من اتمع م

وتعتربه كأنه مل يكن، أو حتول بينه وبني ما يبتغيه من وراء خمالفته وجتعل أعماله 

ضربا من ضروب العبث العقيم، أو تسلط عليه أكثر من جزاء واحد من هذه 

ونه فاللغة يف كل جمتمع نظام عام يشترك األفراد ىف اتباعه ويتخذ.  اجلزاءات

فاللغة إذن . أساسا للتعبري عما جيول خبواطرهم ويف تفامههم بعضهم مع بعض

ظاهرة إجتماعية، وهي بوصفها هذا تؤلف موضوعا من موضوعات علم 

ودراسة أية ظاهرة إجتماعية على منهج علم اإلجتماع ومن وجهة . اإلجتماع

قوانني اليت ال) 1: (نظره وأغراضه تقتضي على األخص توضيح حقيقتني هامتني 



مبلغ تأثرها ) 2(ختضع هلا هذه الظاهرة يف حياا وتطورها وما يعتورها من شئون 

  .مبا عداها من الظواهر اإلجتماعية األخرى


