
أ.طارق ثابت

123 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

أ.د: رمحن غركان
جامعة القادسية / كلية الرتبية

قسم اللغة العربية

حديث المعرفة
قراءة اسلوبية

Speeches of Knowledge
Stylistic Reading

Prof. Dr. Rahman Gharkan
University of Al-Qadesiya

College of Education
Department of Arabic





أ.د. رمحن غركان

125 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

ملخص البحث  

الستة:  االسلوب  مكونات  من  اختذت  املعرفة  حديث  يف  قراءة  البحث  قدم 
اظهار  ألجل  قراءة  آليات  املعنى(  البناء،  التصوير،  الرتكيب،  اإليقاع،  )املعجم، 
خصائص االداء االسلويب يف كشفها عن املعنى النبوي وتعبريها عنه، وقد اجتهدت 
التي  اإليقاعية  والصورة  عليها  املعجم  توزع  التي  الداللية  احلقول  بيان  القراءة يف 
انتظم عليها بناء احلديث يف التعبري عن املعنى ،وخصوصية الرتكيب يف لغة احلديث 
موصولة باملعنى النبوي املعرب عنه، وأسلوب التصوير البياين الرئيس اعني )التشبيه( 

وكيفية اداء املعنى بالصدور عنه.

وبناء احلديث بشكليه: االفقي والعمودي وصلتهام يف االحياء باملعنى بوصفه 
نبويًا  معنى  حاملة  نبوي  ببيان  صيغت  وروحية  وعاطفية  عقلية  معيطات  جمموعة 
شاماًل يف قصديته اإلبالغية غري مقيد بزمان او مكان، عامًا يف انسانيته غري حمدد بفئه 
او قومية، موصواًل بالتعبري عن احلياة واإلحياء بكيفية بنائها بوصفها حقائق دائمة 
االزدهار أكثر منها وقائع متغرية ال ثوابت هلا، لذا عملت القراءة عىل تأمل أسلوب 

احلديث موصواًل بكيفية ادائه املعنى التعبريي.
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...Abstract...

The research paper has presented a reading in the speeches 
of  knowledge based on six components; encyclopedia, rhythm, 
composition, imagery, construction and  content. The reading 
mechanisms are to present the characteristics of the stylistic 
performance in revealing the prophetic content and its expressions. 
The reading  exerts itself in exposing deductive fields the dictionaries 
used, the speech mechanisms transpire the content depending 
mainly upon the imagery. The importance of the construction in the 
language of communication is related to the expressive prophetic 
content and the acts of resemblance to have the content without 
referring explicitly to it.

Speech erecting, vertically and horizontally, appertains to the 
content , a heap of intellectual, emotional and spiritual results coined 
at a prophetic declaration promulgating universal prophetic content 
in a poetic poem not delimited to time or place, being universally 
humanitarian, not addressing a denomination or a nationality, 
expressing life and how to develop it as it is regarded as more 
permanent prosperous facts, so the present study takes hold of both 
the speech policy and how to perform the expressive content.
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... تقديم ...

جتتهد هذه القراءة يف تأمل حديث املعرفة وقراءته اسلوبيًا كشفًا عن خصائص 
االختيار  املنهج:  يف  الثالثة  املكونات  أعني  واملكونات  الركائز  يف  االسلويب؛  أدائه 
والتصوير  والرتكيب  واإليقاع  الستة:املعجم  االداء  والتوزيع واالتساع ومكونات 
والبناء واملعنى التعبريي الذي هو يف احلديث الرشيف معنى نبوي.ذلك ان حديث 
آٍن معًا، ويصدر عن افق تعبريي واحد،  املعرفة؛ مكثف وشامل ودقيق خاص يف 
ونبض من أداء كالم مقصود، وبث خطايب شامل األبعاد،فيه من نبوءات الكالم 
  اذ جاء يف األثر أن األمام: عيل بن ايب طالب  تبليغ،  القصد  نبوة  فيض،ومن 
سأل رسول اهلل  عن سنته فقال: )املعرفة رأس مايل، والعقل أصل ديني، واحلب 
والعلم  رفيقي،  واحلزن  كنزي،  والثقة  أنييس،  اهلل  وذكر  مركبي،  والشوق  اسايس، 
سالحي، والصرب ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقني 
قويت، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، واجلهاد خلقي، وقرة عيني يف الصالة(.)1(

منه،  البليغ  النوع  التشبيه، وعن  بياين واحد وهو  أسلوب  احلديث عن  صدر 
واملسند  املسند  من  فيها كل  إسمية،جاء  مجل  كلها  منه،  مجلة  سبع عرشة  ممتدًا عىل 
اليه معرفني، كان املسند يف اجلمل كلها معرفًأ بـ )ال التعريف( بأستثناء اجلملتني: 
اخلامسة والسابعة عرشة اللتني جاءتا معرفتني باإلضافة، اما املسند اليه فكله معرف 
)ال  بـ  معرفًا  اليه  املسند  فيها  جاء  التي  عرشة  السابعة  اجلملة  بإستثناء  باإلضافة 
املسند  بإضافة  التعريف  عليها  فغلب  األخرى  عرشة  الست  اجلمل  اما  التعريف( 
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اليه اىل ضمري املتكلم،ويف اجلملتني: األوىل والثانية أضيف اىل اسم ظاهر مضاف 
اىل ضمري املتكلم.)2( وملا كانت املعاين النبوية هنا نبضًا شموليًا يف الوجود وامتدادًا 
رسمديًا يف الزمان واملكان،فقد ناسبها وأضاء حاهلا هذا األداء باجلمل األسمية فقط 
من دون حضور جلملة فعلية واحدة. وملا كانت املعاين املوضوعية نبوية ذات قصد 
فقد  لدهيا  الواقع  قبل  واحلقيقة  فيها  الصدق  حال  بثبوت  رامزة  وإحياءات  تبليغي 
اضاء تعريف املسند وعدم تنكري املسند اليه مقتىض حال اخلطاب، وجهات البث 

التي يعنيها، هي انسانية عامة، اذ هي للناس كافة.

التسلسل  اسلوب  اتصف  فقد  عرشة  السبع  األسمية  اجلمل  تسلسل  اما 
يف  اقناعي  نزوع  ذات  وحسية  املسند  يف  أومعنوية  عقلية  ادائيتني:  بخصيصتني 
املسند اليه وهو ماتلحظه القراءة عىل املستوى األفقي لصياغة اجلملة، اما املستوى 

العمودي فقد بدأ بام هو عام شامل أواًل؛ اعني: املعرفة والعقل.

وخلص اىل ما هو خاص ذايت ثانيا، اعني:اخُلُلق والصالة. وان نظرة متأملة يف 
املسند )املشبه( يف كل مجلة تفصح عن نزوع معنوي، ولكن املسند اليه ينزع للحسية 
او اللفظ املجسد ملعنى احلسية، ومرد ذلك اىل حضور االقناع وقوة التأثري يف صياغة 

خطابية كهذه الحتققه الصياغات االخرى:

املعرفة رأس مايل.... 1
والعقل أصل ديني.... 2
واحلب أسايس.... 3
والشوق مركبي.... 4
وذكراهلل أنييس.... 5
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والثقة كنزي.... 6
واحلزن رفيقي.... 7
والعلم سالحي.... 8
والصرب ردائي.... 9

والرضا غنيمتي.... 10
والفقرفخري.... 11
والزهد حرفتي.... 12
واليقني قويت.... 13
والصدق شفيعي.... 14
والطاعة حسبي.... 15
واجلهاد خلقي.... 16
وقرة عيني يف الصالة... . 17

ومل يأت اللفظ يف صياغة اجلملة فنيًا خالصًا انام جاء ابالغيًا خالصًا، الحتفاله 
وضع  فقد  تأويليًا،  املوحي  الفني  عن  صدوره  من  اكثر  موضوعيًا  املقنع  باملؤثر 
احلديث عنارص املعرفة يف الوجود وضعًا توصيفيًا من جهة القصد وضعًا موصوفًا 
من جهة الصلة باحلقيقة اكثر منها بالواقع كونه متغريًا جزئيًا أما احلقيقة فواحدة، 
كشفا  مكشوفًا  ووضعًا  املعرفة  عنارص  التلقي  وعي  يدي  بني  احلديث  يضع  لذا 
اللفظ  مستوى  عىل  االختيار  جاء  لذا  للتأويل  املنتجني  والتفكري  التأمل  عىل  ًباعثا 
توزيع  خضع  ثمة  ومن  جزئي،  بموجود  تقيد  دون  من  الكيل  الوجود  عن  معربًا 
أعني  به(  واملشبه  )املشبه  فبني  املجاورة  والتوازي،اما  لعنرصي:املجاورة  اجلمل 
السبع عرشة،  اجلمل  تتابع  فبني كل مجلتني عىل  التوازي  وأما  اليه.  واملسند  املسند 
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أعني بني )املعرفة والعقل ثم احلب والشوق ثم ذكر اهلل والثقة ثم الصرب والرضا 
اللفظ األول  الطاعة واجلهاد( بام كان فيه  اليقني والصدق ثم  الفقر والزهد ثم  ثم 
اجياد  فاملعرفة  وجود،  حالة  الثاين  اللفظ  جاء  فيام  اجياد  مصدر  متوازيني  كل  من 
والعقل وجود واحلب اجياد والشوق وجود، وذكراهلل اجيادوالثقة وجود، وهكذا، 
وملا جاءت عنارص االختيار عىل مستوى اللفظ وكيفية التوزيع عىل مستوى اجلمل 
خاضعة لنمط اسلويب خمصوص يف االداء كان فيه املقال موصواًل بأشكال اتسع فيها 
اللفظ عىل املعنى من جهة التعبري،كام اتسعت جزئيات األسلوب )التشبيه( من جهة 
األداء، فجاء اخلطاب السهل موصواًل بفائض تعبري، وبخصائص أسلوب؛ تستعيص 
سهولته عىل حماوالت األتيان بمثلها. وأن قراءة يف مكونات األداء األسلويب الستة، 

تذهب اىل تعضيد هذا الوصف الذي أوجزته هذه التقدمة.

مكونات األداء األسلوبي

تنقسم مكونات األداء األسلويب يف حديث املعرفة النبوي عىل قسمني: أوهلام 
يتضمن مخسة مكونات هي: املعجم واإليقاع والرتكيب والتصوير والبناء. وثانيهام 
يتضمن مكونًا واحدًا هو املعنى النبوي. وإنام كان املعنى نبويًا ألنه جنس يف الكالم 
واقعيًا مرحيل  احلقيقة، وليس قصدًا  دائم  نوعًا ومعنى من خطاب حقيقي  وليس 
املعنى، أو مؤقت القصدية. ثم ان خصوصية الصدور جعلت للنص القرأين معنى 
قرانيًا، وللحديث النبوي معنى نبويأ وعىل الضفة األخرى من كالم الناس؛ للنص 
الشعري معنى شعري، وللنص املرسحي معنى مرسحي، وهكذا تتصل خصوصية 

املعنى بجهة الصدور أتصال حتديد وتوجيه وقصٍد وتعبري.



أ.د. رمحن غركان

131 العدد اخلاص )2( السنة الثانية 1434# /2013م

أ( المكون المعجمي

وحاجة  الثراء  اىل  املعنى  حاجة  عن  خطاب  اي  يف  املعجم  مكونات  تصدر 
الداللية دل  بالتنوع وتعدد احلقول  التأثري واإلقناع وكلام فاض املعجم  املرسل اىل 
ذلك عىل متكن املرسل من عنارص الرسالة وكيفية االرسال،وكلام انتظمت عنارص 
املرسل من جهة  تعبريي معني دل عىل ذلك خصوصية  اسلوب  املعجم عىل وفق 
)األداء األسلوب( وبعده عن الرتهل اللفظي، ألنه جمتهد يف االقتصاد ويف اللفظ 

بقدر اجتهاده بفائض املعنى وثرائه يف آن معًا.

وقد ضم حديث املعرفة تسعة وثالثني لفظًا توزعت عىل سبعة حقول داللية 
هي:حقل العقل وفيه )العقل والعلم واملعرفة(. وحقل احلب وفيه )احلب والشوق 
ورأس  )األساس  وفيه  األساس  وحقل  العني(.  وقرة  واحلزن  والرفيق  واألنيس 
الدين وذكراهلل  الدين وفيه )أصل  املال والكنز والغنيمة والقوت والرداء( وحقل 
واجلهاد  )السالح  وفيه  السالح  وحقل  واليقني(  واألخالق  والشفاعة  والصالة 
والطاعة  والرضا  )الكفاية  وفيه  الكفاية  وحقل  واحلرفة(  واملركب  والقوة  والصرب 
والزهد والصدق والثقة والفخر( ويف كل هذه احلقول الستة حيرضاملوجه االخالقي 
باليومي  اتصاهلا  مع  مرجتلة  غري  بصياغات  لإلقناع  اخلطاب  ينزع  ثابتة،  بفاعلية 
متصفًا  املعجمي  املكون  جاء  حتى  جتلياهتا  يف  الفاعل  وبالنبض  احلياة  يف  املتحرك 

بخصائص اخلطاب اإلقناعي يف:  

التي 	  الستة  الداللية  احلقول  يف  اإلقناعي  املعنى  جهات  اللفظ  فصاحة  أضاءت 
توزعها  التي  الستة  الداللية  احلقول  تسلسل  اتصف  وقد  احلديث،  توزعها 
األساس  اىل  جتىل  وما  احلب  اىل  عنه  وماعرب  العقل  من  دقيق  بتناسب  احلديث 
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وما أستقام عليه اىل الدين وما استضاء به إىل اإلسالم وما أحتيج إليه،ويف ختام 
احلديث الكفاية وما أستظل هبا.

اإلقناع  نزوع  عن  احلديث  معجم  فيه  انبنى  الذي  البياين  األسلوب  أفصح 
احليس  وهيمنة  املتأمل  املوجه،والعاطفي  بالرتبوي  تفيض  للمعنى  بصياغات 

الباعث عىل األقناع.

اتسم معجم احلديث باإلجياز مع ألفاظ العقل: )عقل،علم،معرفة( واإلفاضة يف 	 
ألفاظ الشؤون األخرى؛ احياء بأن العقل واحد وشؤون احلياة األخرى جتليات 
كلها  االلفاظ  عىل  التعريف(  )هيمنة  جاءت  اخرى،كام  احيانًا  وعنه  حينًا  فيه 
موصولة بغلبة األسمية وغياب الفعلية، ذلك الن املعاين يف اجلمل السبع عرشة 
حقيقة دائمة الواقع، متحركة بني يدي احلياة حركة أزل وليس انتقاالت مرحلية.

 ب( المكون اإليقاعي

املكون اإليقاعي عنرص مستقر يف تشكيل اخلطاب اإلنساين املعرب، فليس من 
نص فاعل اال وينتظمه هنج إيقاعي خاص يمثل أسلوب صياغة حينًا وأسلوب نظم 
احيانًا أخرى أو اهلاجس النفيس املبثوث فيه أو االجتامعي املوجه له او اجلاميل املنفعل 
به. فأسلوب صياغة الكالم وكيفية نظمه ينتجان سياقًا إيقاعيًا، جتمع حركيته: املبنى 
احلاصلة عن  اهليأة  والعبارات من جهة  األلفاظ  إيقاع صادر عن  فالنظم  واملعنى؛ 
أشكال  اإليقاعية بحسب  األشكال  تتعدد  اىل بعض حتى  بعضها  النقلة من  كيفية 

الوضع وأنحاء الرتتيب.
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من  القول  حركات  أوصاف  عن  صادر  إيقاع  عنه  فينتج  األسلوب  أما 
االطراد)3(.  وكيفية  القول  بغرض  وصلتها  بينها  النقلة  وكيفيات  وعبارات  ألفاظ 
ان  عىل  سواء،  حد  عىل  النثر  يف  ونحسه  الشعر  يف  نلحظه  لإليقاع  التصور  وهذا 
عنارصاإليقاع الشعري خصوصًا متتاز من عنارص إيقاع النثر، ويمتاز إيقاع القرآن 
قرأ ذلك  القول وأشكاهلا وقد  فنون  الكريم بخصوصية صادرة عن متيزه عن كل 
النثر،  يف  اإليقاع  يصنعان  رافدان  التعبري  وأسلوب  فالنظم  كثريون)4(  دارسون 
ويمدانه بعنارص انتظامه وأشكال حتققه. ألن تناسب املعاين يف األسلوب بام يامثلها 
تناسب  أن  ثم  إيقاعا خاصًا.  انام يصنع  املتناسبني  التوايل واالستمرار  من كيفية يف 
وتوايل  وتناسبها  األلفاظ  توايل  يف  كيفية  من  يامثله  بام  النظم  يف  اللفظية  التأليفات 
العبارات واجلمل وكيفية انتظامها؛ انتقااًل وترتيبًا،كل ذلك يسهم يف إجياد اإليقاع 
بيانيًا بالغيًا، حتى  النثري. ويف حديث املعرفة الرشيف جييء اإليقاعي،  يف النص 
أجدين ذاهبًا مع الرأي الذي يقول بأن اإليقاع البالغي: حركة تنبثق عن اخللفيات 
الوجدانية واالنفعالية للنفس املبدعة، وتتجسد من خالل العالقات السياقية التي 
تولد بدورها حركة لغوية تتوافق مع حيوية النفس املبدعة وانفعاالهتا فتفصلها عن 
متطلبات اجلمود لتفسح املجال للعاطفة واالنفعال الوجداين حيث يتكامل اجلانبان 
إيقاعية  النص يف صورة  او  الفني  العمل  يولد  النضج  يبلغان  وإذ  املبدع،  نفس  يف 

متكاملة.)5(

فاعاًل يف كل نص  اإليقاعي عنرصًا  املكون  اىل كون   نخلص من هذا االجياز 
فنون  تعدد  عىل  نثرًا  أم  األداء  أشكال  تعداد  عىل  شعرًا  كان  أ  سواء  مؤثر،  ابداعي 
النثر. بام يوجهني اىل تشخيص عنارص املكون اإليقاعي يف حديث املعرفة الرشيف 

يف مايأيت:
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البليغ من أول مجلة تشبيهية )املعرفة راس 	  التشبيه  صدور احلديث من أسلوب 
مايل( اىل اخر اجلملة )وقرة عيني يف الصالة( وعىل امتداد سبع عرشة مجلة جعل 
النص يصدر عن إيقاع من اسلوب بياين واحد،كانت اجلملة االوىل فيه مرتكزًا 

جتلت األخرى عنها بفائض من ثراء اخلطاب.

متناسبًا 	  جاء  الفتًا  إيقاعيًا  نمطًا  األسمية  الصياغة  اسلوب  عن  احلديث  صدور 
مع شمولية املعاين وثبوت اتصاهلا باحلقيقة وتعبريها عنها بام يدل عىل الديمومة 
ونزعته  املعنى  أصالة  مع  متناغاًم  رتيبًا  االسمية  إيقاع  بدا  حتى  واالستمرار، 

االنسانية.

به 	  املشبه  عىل  )االضافة(  بـ  التعريف  وغلبة  املشبه  عىل  )أل(  بـ  التعريف  غلبة 
وتكرار ذلك بتتابع متناسب خلق نمطًا إيقاعيًا خمصوصًا يف األداء.

غلبة البث املعنوي الوجداين منه او العقيل او املنطقي يف املشبه يف مقابل شيوع 	 
البث احليس يف املشبه به خلق عنرص اداء إيقاعي اشاعه تكرار هذا املنحى يف مجل 

احلديث كلها بأنحاء صياغية متناسبة.

قرص مجل التشبيه السبع عرشة وتتابعها عىل نمط اداء واحد يف الرتكيب وكيفية 	 
الصياغة خلق حسًا إيقاعيًا عززت جمساته تكرار اجلمل عىل نمط صياغي متشابه 

العنارص جعل الصياغة تبث عىل حلن إيقاعي متشابه العنارص.

جـ( المكون التركيبي

بالغي  أوهلام  تركيبيان،  نوعان  املعرفة  حديث  يف  الرتكيبي  املكون  عىل  هيمن 
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بياين وثانيهام نحوي داليل فأما البالغي فتمثل يف التكرار والتفريع وأما النحوي فبدأ 
يف التحول البنيوي الداليل. يتمثل التكرار هنا يف صورة اجلملة وأسلوهبا وتركيبها 
مبتدأ وخرب  مايل( من  )املعرفة رأس  معناها؛ ألن مجلة  لفظها وجزء من  وليس يف 
يف  الداليل  البث  أختلف  وأن  اسلوهبا  ونبض  صورهتا  تكررت  به  ومشبه  أومشبه 
كل مجلة من سواها من اجلمل السبع عرشة،حتى خلق هذا التكرار ملمحًا إيقاعيًا 
أرشت اليه يف املكون اإليقاعي وعنارصالتكرار متثلت يف: صورة اجلملة وأسلوب 
العطف،والتعريف بـ )أل( يف املشبه، والتعريف بـ )االضافة( يف املشبه به، وتتابع كل 

ذلك يف مجل احلديث كلها عىل نحو من تناسب ثري الداللة.

اما التفريع يف لغة احلديث هنا فال اخص به اصطالح البالغيني القدماء حتديدًا، 
الذي خيصونه كام التكرار يف اللفظ الظاهر انام اقصد املعنى قبل اللفظ، كام يف التكرار 

الذي ذهبت اليه األن.

نظام  عن  ومابعدها  والثالثة  الثانية  اجلملة  تتفرع  تركيبي  نظام  هنا  فالتفريع 
– تتابع فيه سلسلة اجلمل  الذي  بالشكل  اجلملة االوىل وأسلوهبا وكيفية تركيبها، 
العنارص ونمط  كام يف احلديث الرشيف هنا- تضافرا جيمعهام سلسلة متشاهبة من 
أحادي من كيفية الرتكيب، بام تكون فيه اجلملة األوىل مصدرًا تصدر عن فاعليته 
االسلوبية اجلمل األخرى فيام يشبه الرتادف الداليل اخلاص. وهذا النمط الرتكيبي 
يناسب اخلطابات ذات النزوع التوجيهي األقناعي والبث األرشادي احلافل باملعاين 
احلقيقة  عن  يفصح  نحو  عىل  باحلقيقية،  واملكتنزة  بالشمول  املحتفية  االنسانية 
واليرمزهلا ويبوح واليوحي ويكشف عن القناع. والتفريع اذا تكثف يف نص من 

خطاب أو يف نص بعينه خلق نمطا إيقاعيًا مؤثرًا.
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اما الرتكيب النحوي املاثل يف عنرص التحول البنيوي الداليل فيتضح يف تتابع 
اجلمل االسمية وتناسبها وتآلفها ومتاسكها حتى بدا احلديث بجمله السبع عرشة 
مجلة واحدة من جهة وفيضًا من مجل ذات ثراء تعبريي من جهة اخرى، باميعكس 
التامسك النحوي فاعلية البنية يف كل مجلة اسمية من جهة وثراء بثها الداليل موصولة 
بسياق من متاسك نيص مع اجلمل األخرى من جهة ثانية. ويكشف هذا النمط عن 
نزعة عاطفية اىل األفصاح وتوق اىل التبليغ وصفاء ذات ينزع اىل اضاءة األخرى، 

لذا جتيء بالغة الرتكيب مكتنزة بتامسك عضوي داليل.

د( المكون التصويري

لغوي صياغة  بنسق  فانه يصوغها  معينة  نثري موّجه صورة  يرسم نص  حني 
ذات اداء اقتصادي مكثف تقرتب األلفاظ فيها من ان تكون رموزًا دالة عىل معاٍن 
يريدها ذلك نص بام جتيء الصورة كام ذهب اىل ذلك اجلرجاين ؛ ابداعًا ذهنيًا حييل 

إىل إحساس باألشياء والوقائع صادر عن نمط من اإلدراك احليس هلا.)7(

فهي أحساس من جهة األدراك وهي ابداع من جهة األداء وهي انجاز للمعنى 
وحتقيق له، وهنا يسهم اخليال بقوة يف صريورهتا. ولكن اخليال يف لغة الصورة يف 
بالواقع  املعرفة( بوصفه أنموجًا خيال موصول  احلديث الرشيف، كام يف )حديث 
وصادر عنه ومتصل باحلقيقة ومعرب عنها تعبري كشف وإيضاح وإقناع، لذا هييمن 
عليه النزوع احليس بام جيعله يف متناول وعي املتلقي قريبًامن برصه، فاعاًل يف بصريته 
فعل داللة اواًل ثم فعل تأمٍل باعث عىل التفكري. وجاءت الصورة يف حديث املعرفة 
صادرة عن اسلوب التشبيه البليغ، بام بدا املعاين يف كل مجلة من نتاج حتاور داليل 
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اوتشارك موٍح بني املشبه ذي البث املعنوي واملشبه به ذي البث احليس فجاء تشبيه 
املعرفة  بني  املعنى  انتاج  يف  الداللية  املشاركة  يشبه  عام  كاشفًا  املال  برأس  املعرفة 
التشارك بني  الثراء، وهكذا  املنبع او املصدرأو ديمومة  املال لإلحياء بمعنى  ورأس 
يقبلها  التي  املحدودات  او  والثوابت  االسس  بمعنى  لالحياء  الدين  وأصل  العقل 
املنطق، وهكذا بني احلب واألساس يف معنى الثابت الفطري الدائم االزدهار،وبني 
الشوق واملركب يف معنى احلركة املثمرة او احلركية االجيابية الدائمة، وبني ذكر اهلل 
معنى  والكنزيف  الثقة  وبني  االزدهار،  الدائم  واالحياء  التكامل  معنى  يف  واألنيس 
الثراء الروحي واملادي يف آن معًا، وبني احلزن والرفقة يف معنى غياب اخللود عن 
الزائل او قل عدم جدوى االنقياد للزائل او احلزن عىل املؤقت توقًا للدائم، وبني 
العلم والسالح يف معنى احلامية واألمان واالطمئنان، وبني الصرب والرداء يف معنى 
احلامية والدفاع، وبني الرضا والغنيمة يف معنى القناعة وبني الزهد واحلرفة يف معنى 
صورة  والواقع  سامء  فطرة  احلقيقة  ألن  الواقعية،  وليست  احلقيقية  للحياة  االنتامء 
ارض متغرية. وبني اليقني والقوت يف معنى ديمومة احلياة، وبني الصدق والشفاعة 
يف معنى االنتامء للصواب بوصفه حقًا مرادًا،وبني الطاعة والكفاية يف معنى االنقياد 
هلل سبحانه، وبني اجلهاد واخللق يف معنى الصربعىل شؤون الدنيا وتناقضاهتا بيقني 
الذي ال شائبه  العني يف معنى االطمئنان  الصالة وقرة  اهلي واحد، وبني  اجتاه  من 
فيه وال انكسار فهو فرح باهلل دائم. ومما تستنتجه القراءة من لغة الصورة التشبيهية 

مايايت:

ماتنزع 	  هو  العقيل  األقناع  عىل  يبعث  بام  تفيض  به  واملشبه  املشبه  بني  املجاورة 
فطرة  باحلقيقة  الحتفاهلام  الظاهروالعميق،  مستوييها:  يف  الصورة  لغة  اليه 

وجود،وتوجيههام الواقع ليكون حقيقة اجياد اجيايب يف معانيه االنسانية.
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كل مجلة رسمت صورة تبليغيية افصحت عن معنى الديمومة والتواصل االجيايب، 	 
واقرتان املعنى بالدائم االجيايب اي االنساين العام، الن التبليغ انساين شامل فهو 

للناس كافة، وهو من سامت النبوة املرشفة.

الصورة يف كل مجلة ليست للجامل الفني املحتفي بالزينة الباعثة عىل االغراء، انام 	 
هي للتأثري الباعث عىل احلقيقة التي يمّثل كشفها للمتلقي مفاجأة تدهش ادهاشًا 
يتآزر فيه الفني بالعقيل والذوقي بالوجداين، وأثر ذلك يكون اجلاميل صادرًا عن 
الصورة الكاشفة عن احلقيقة لتكون احلقيقة املكشوف عنها هي اجلامل، بام جتيئ 

كيفية الكالم البيانية اداء مجاله معنى احلقيقة كام كشفت عنها صورة الكالم. 

#( المكون البنائي

واحد،  صياغة  اسلوب  عن  لصدوره  عضوي  بتامسك  احلديث  بناء  اتصف 
تبدت عنه اجلمل االخرى يف مستوى افق تبليغي واحد، فجاء احلديث افقيًا منفتحًا 
عىل التعدد بام بدا بناؤه جاريًا كالنهر فأوّله: )املعرفة رأس مايل( واذا كان ختامه يف 
اجلملة السابعة عرشة بـ )قرة عيني يف الصالة( فان االمكان يبقيه مفتوحًا عىل مجل 
اخرى يصدر الكالم فيها عن صفات سنة رسول اهلل  ومعانيها الرشيفة، بام جعل 
أوهلا  اخلاتم  األكرم  الرسول  سنة  بأن  احياءًا  )الالهنائي(  بـ  اشبه  افقيًا  احلديث  بناء 
أريض هو املعرفة بوصفها رأس مال الناس يف الدنيا، وأخرها ممتد اىل السامء ومن 
معانيه هناك ان قرة العني الصالة يف األخرة فجاء املكان يف احلديث متسعًا واسعًا أوله 
أريض وآخره ساموي، وملا جاء احلديث مبنيًا بصياغات من مجل اسمية فأن رسمدية 
عنها  املعرّب  النبوية  املعاين  ألن  ايضًا،  الزمان  رسمدية  وتشبهها  ممكنة  تصبح  املكان 
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فيض من نبوة أوهلا يف األرض وأخرها يف السامء وبثراء من تواصل واستمرارية، 
الترتددفيه االفعال والتتبادل فيه االدوار االماكن واالشخاص، بمعنى ليس هناك 
من نزوع درامي حلركة الزمان واملكان، ألن احلقيقة سكوهنا حركة وأزليتها أماكن.

أما بناء احلديث عموديًا فيحفل بام يبعث عىل األقناع فجاء اسلوب الصياغة 
مضيفًا شيئًا عىل يشء آخر إضافة إفاضة وإقناع وليس إضافة زيادة وترهل وهكذا 
املال  )رأس  به  املشبه  ثم  الشوق،...(  )املعرفة،العقل،احلب،  املشاهبات  تسلسلت 
وتراتبها  االشياء  تنوع  عن  يكشف  ذلك  وكل  الدين،األساس،االنس،...(  أصل 
بام  املتلقي ويستميل اصغائه،  يستدرج وعي  وليس تشظيها وتراكمها، وكل ذلك 

يكون التبليغ فيه مفضيًا إىل اإلقناع واإلفصاح فيه مؤديًا إىل الوضوح.

العنارص بشكل الفت من خالل  بتشابه  البناء من جهة مكوناته  اتصف  وقد 
اليه باإلضافة، غلبة املعنوي  بـ )ال( واملسند  هيمنة اجلملة االسمية،تعريف املسند 
عىل احياء املسند واحليس عىل املسند اليه، البدء من املشرتك االنساين )املعرفة رأس 
اسلوب  جاء  بام  الصالة(  العني  )قرة  االنسان  يف  االيامنية  باخلصيصة  واخلتام  مال 

البناء صادرًا عن مقتىض املعنى وحميطًا به.

و( المعنى التعبيري

بيانيًا  التصويري بوصفه معنى  املكون  ايضاحه يف  التعبريي هو ماسبق  املعنى 
صادرًا عن اسلوب التشبيه البليغ بالشكل املتناسب الباعث عىل االيضاح والتأثري 
واإلقناع، فاملعرفة معلومة ولتقرير حاهلا تشبهت برأس املال للتعبري عن معنى اصل 
العقل واحلب والشوق وذكراهلل سبحانه  الذي يدر خريًا وعطاء، وهكذا يف  النامء 
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يلفت  وبام  واألنيس؛  واألصل  واملركب  واألساس  الدين  بـ:اصل  تشبهت  حني 
معلومًا  كونه  لتقرير  إما  به  باملشبه  وجيء  ومعروف  معلوم  شأن  املشبه  ان  النظر 
لبيان  او  والرداء،  والسالح  واالنيس  والشوق  واملركب  االساس  مثل:  معروفًا 
إمكان املشبه به كام يف: كنزي وسالحي وقويت، او لبيان حال املشبه كام يف: رفيقي 
وفخري وشفيعي والصالة. واقرتان الغرض البالغي بثالثة موجهات رئيسة هي: 
تقرير حال املشبه وبيان امكانه وبيان حاله،يعززالفاعلية اإلبالغية للحديث، والبث 
األقناعي والسيام يف عنارصه: العاطفية والعقلية والرتبوية. وهوية املعنى التعبريي 
هنا نبوية رشيفة لغلبة الصدق فيها عىل جمرد االقناع، والحتفاهلا باحلقيقة املوصولة 
بواقع صائب، والصدور الفني فيه عن صواب احلقيقة الدائم بام بدت الصياغة فيه 

لغة تعبري واقناع باليقني اكثر منها بمجرد الصياغة الفنية للخطاب.

يف مجلة )املعرفة رأس مايل( احياء بمعنى عمومية الرسالة املحمدية التي يشرتك 
فاملعرفة رأس مال كل عاقل، ولكنها حني جتيء  الناس،  الناس كل  هلا  يف احلاجة 
عنوانًا يف سنة نبوية مرشفة بالوحي فذلك موصول بشموليتها للناس كافة، وجاءت 
اعمق  بشمولية  عنه  وتفصح  نفسه  املعنى  لتوكيد  ديني(  أصل  )العقل  مجلة  بعدها 
ثريًا  األنسانية  للفطرة  االنتامء  ليكون  اسايس(  )احلب  مجلة  ثم  التوجيه،  يف  وأدق 
اجلملتني  وبني  وثرائه،  ذلك  لتعميق  مركبي(  )الشوق  مجلة  جاءت  وقد  نقائه،  يف 
االوىل والثانية صلة من وعي عميق،كام بني اجلملتني الثالثة والرابعة صلة من قلب 
نقي،وثريا اجلمل االربع يف اجلملة اخلامسة )ذكراهلل انييس( اما اجلمل االثنتي عرشة 
االخرى فتجليات عن اجلمل اخلمس االوىل،مع ان املعنى التعبريي احتفل بالتقابل 
ذكراهلل  والشوق،  احلب  والعقل،  )املعرفة  مثل  من  اخر  او  نحو  عىل  االلفاظ  بني 
حديث  فيه  يظهر  والفقر...(بام  الزهد  والرضا،  الطاعة  والصرب،  اجلهاد  والصالة، 
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املعرفة مكتنزًا بالثوابت التي ينبني عليها الوجود من عقل وعاطفة وصدق وصرب 
وذكر وصالة وعلم ومعرفة وجهاد.حتى استمد احلديث عنوانه من احاطة بعنارص 

املعرفة من عقلية ونقلية ووجدانية احاطة تبعث عىل التدبر والتأمل والتفكري.
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 الخالصة

الستة:  االسلوب  مكونات  من  اختذت  املعرفة  حديث  يف  قراءة  البحث  قدم 
اظهار  ألجل  قراءة  آليات  املعنى(  البناء،  الرتكيب،التصوير،  اإليقاع،  )املعجم، 
خصائص االداء االسلويب يف كشفها عن املعنى النبوي وتعبريها عنه، وقد اجتهدت 
التي  اإليقاعية  والصورة  عليها  املعجم  توزع  التي  الداللية  احلقول  بيان  القراءة يف 
انتظم عليها بناء احلديث يف التعبري عن املعنى، وخصوصية الرتكيب يف لغة احلديث 
موصولة باملعنى النبوي املعرب عنه، وأسلوب التصوير البياين الرئيس اعني )التشبيه( 

وكيفية اداء املعنى بالصدور عنه.

وبناء احلديث بشكليه: االفقي والعمودي وصلتهام يف االحياء باملعنى بوصفه 
نبويًا  معنى  حاملة  نبوي  ببيان  صيغت  وروحية  وعاطفية  عقلية  معيطات  جمموعة 
شاماًل يف قصديته اإلبالغية غري مقيد بزمان او مكان، عامًا يف انسانيته غري حمدد بفئه 
او قومية، موصواًل بالتعبري عن احلياة واإلحياء بكيفية بنائها بوصفها حقائق دائمة 
االزدهار أكثر منها وقائع متغرية ال ثوابت هلا، لذا عملت القراءة عىل تأمل أسلوب 

احلديث موصواًل بكيفية ادائه املعنى التعبريي. 

 
...............................

العجلوين،518/2، ( 1 اخلفاء،  وكشف  عياض،85/1  القايض:  املصطفى،  بتعريف  الشفا 
وصفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، السيوطي،21/1. وختريج احاديث 
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االحياء، العراقي، 161/4. والفوائداملجموعة، الشوكاين، 326/1
نظرية البيان العريب، د.رمحن غركان، ص.( 2
منهاج البلغاء، حازم القرطاجني، ص363.( 3
ثالث قضايا حول املوسيقا يف القران، نعيم اليايف، ص90.( 4
االسس اجلاملية لإليقاع البالغي يف العرص العبايس، ابتسام امحد محدان، ص87.( 5
ان ( 6 البالغية  املصطلحات  معجم  يف  مطلوب  امحد  عنه  مايأخذ  وبحسب  القرطاجني  يرى 

او  مماثلة  بصفة  يوصف  اخر،  يشء  اىل  يلفت  ثم  ما،  شيئًا  الشاعر  يصف  ان  هو:  التفريع 
خمالفة ملا وصف به األول، فيستدرج من احدمها اىل األخر، ويستطربه اليه، عىل جهة تشبيه 
او مفاضلة، او التفات او غري ذلك، مما يناسب به بعض املعاين وبعض،فيكون ذكر الثاين 
كالفرع عن ذكر األول، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، امحدمطلوب، 396/2-

.397
ارسار البالغة، اجلرجاين، ص81.( 7
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