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مفكوم األمر عند البالغيين
القدامى-دراسة وصفية تحليلية
أ.ػريد بوعمامة
المركز الجامعي النعامة
املخلص:
ًىذسج َزا البدث غمً الذساظاث التي حهنى
باإلاىسور الثلافي لؤلمت بهامت ،و باإلاىسور البالغي بطفت
خاضت.
و ًخمدىس الحذًث َىا خىٌ ؤظلىب ألامش وهكشة
البالغُحن لهزا ألاظلىب ،و ؤَم اللػاًا ؤزاسَا
البالغُىن بخطىص ألامش.

 - 1مفهوم ألامر
هداوٌ في بذاًت َزا البدث ؤن هلف نىذ
مفهىم ألامش هما نشفه ؤصحاب اإلاهاحم ،و
ؤًػا هما وسد في اضؿالح البالغُحن .
للذ ُن ّشف ألامش بخهاسٍف هثحرة ،إن في اللغت وإن
في الاضؿالح ،وكذ وكفىا نلى بهؼ جلً
الخهاسٍف.
أ-ألامر في اللغة
َ
ُ
َّ
الش ْإ ُن وحمهه ؤ ُم ٌ
ىس ،ومطذس
ألا ْمش
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ً ُ َ ٌ
َ ُ
وَى لفل َن ٌّام
ؤ َم ْشج ُه إرا ولفخه ؤن ًفهل شِئا،
ُّ
ْ
َْ
ِلؤلفهاٌ َوألاك َىاٌ و ِلها ،ونلى رلً كىله حهالى:
َ
َ
َ ُ ُّ
ُ
﴿إل ُْ ِه ًَ ْش ِح ُو ألا ْم ُش ول ُه﴾ ،1وكاٌ﴿ :ك ْل ِإ َّن ألا ْم َش
ِ
ُو َّل ُه هلل ًُ ْخ ُفى َن في َؤ ْه ُفعه ْم َما َال ًُ ْب ُذو َن َلًَ
ِ
َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ َ
َ ْ ٌ 2
ْ
ًلىلىن لى وان لىا ِمً ألام ِش ش يء﴾  .وكاٌ في
َ
الصحاح"َ :ؤ َم ْشُج ُه ب َى َزا َؤ ْم ًشا َو َ
الج ْم ُو ألا َو ِام ُش".3
ِ
َ
"ألا ْمشُ
كاٌ ابً مىكىس في لعان الهشب:
َ
َ ْ ُ ٌ َ ُ َّ َ
َ
الى ْه ِي :ؤ َم َش ٍُ ِب ِه َوؤ َم َش ٍُ ،ألاخحر نً
مهشوف ه ِلُؼ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َََ ُ
َ
َ
َ
زف الح ْش ِف ًإ ُم ُشٍ ؤ ْم ًشا
هشام ،وؤم َشٍ ِإ ًَّاٍ نلى خ ِ
َ ً ََْ َ َ َ َ ْ َُ َ ٌ َ َ ُ
الهشب ؤ َم ْشج ًَ
ِوإماسا فإجمش ؤي ك ِبل ؤمشٍ جلى
َ َ
َ َ
ؤ ْن ج ْف َه َل ِول َخ ْف َهل َو ِبإن ج ْف َه َل".4

َ
غذ َّ
مش ُّ
"ألا ُ
الى ْهي
وكاٌ الفحروص ؤبادي:
َ
َ
ََ َ َََْ َ
وؤلا ًَماس ِبى ْعشَا ...ومطذس ؤمش نلُىا ِإرا
و ِ
اإل ِ
ماس ِ
َ
ُ
الاظم ِؤلا ْمشة بالى ْع ِش".5
ِول َي،
ًَُ َ
كاٌ في جاج الهشوط" :لغت ألا ْم ُش ِغ ُّذ
َّ
الى ْهي م ًْ َؤ َم َشٍ ًَ ْإ ُم ُشٍ َؤ ْم ًشا ،والجمو ُؤ ُم ٌ
ىس ،وٍلاٌ
ِ ِ
َ
َ
ََْ َ َ ْ َ َ َ َ َ
مشٍ ،كاٌ ألاصَشي ألا ْم ُش ِغ ُّذ
ائخمش ؤي ك ِبل ؤ
َ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ
َ
َّ
َّ
الى ْه ِي ،وٍلاٌ ؤ ِمش ألامش ًإمش ِإرا اشخذ والاظم
َ
ٌ َ
الش ُّش َؤم َشَ ...وؤ َم َشٍ َ
هى َ
ط َش ٍُ،
ِؤلا ْم ُش بالىعش وجلى
ِ
َ
ٌ َ
6
وسحل ِإ َّم ٌش ِوإ َّم َشة ه ِئ َّم ْو َوِإ َّم َهت بالىعش"
َ َ َ
وٍلاٌ لئلبذام ؤمش هدى﴿ :ؤال ل ُه
َ
َْ
ّ
وٍخخظ رلً باهلل حهالى دون
الخل ُم َوألا ْم ُش﴾،7
ََ
﴿وؤ ْو َحى ِفي
الخالئم ،وكذ ُخ ِمل نلى رلً كىله:
َ
ُ
و ِ ّل َظ َم ٍاء ؤ ْم َش ََا﴾ .8نلى رلً خمل الحىماء
َ
ُ
الش ُ
﴿كل ُ
وح ِم ًْ ؤ ْم ِش َسِّبي﴾ ،9ؤي مً
كىله حهالى:
ِ
إبذانه وكىله﴿ :إ َّه َما َك ْى ُل َىا ل َص ْيء إ َرا َؤ َ ْد َه ُاٍ َؤنْ
ِ ٍ ِ س
ِ
َه ُلى ٌَ َل ُه ُه ًْ َف َُ ُيى ُن﴾ 10فئشاسة إلى إبذانه ونبرّ
َ
نىه بإكطش لفل وؤبلغ ما ًُ َخل َّذم فُه فُما بُيىا
َ َ َ َّ
﴿و َما ؤ ْم ُشها ِإال
بفهل الص يء ،ونلى رلً كىله:
َواخ َذة﴾ّ ،11
فهبر نً ظشنت إًجادٍ بإظشم ما
ِ
ًذسهه وَمىا.
وألامش الخلذم بالص يء ظىاء ؤوان رلً
ْ
ْ
بلىلهم ِاف َهل ول َُ ْف َهل ،ؤو وان بئشاسة ؤو غحر
رلً ،ؤال جشي ؤهه كذ ّ
ظمى ما سؤي إبشاَُم في
ّ ََ
﴿إ ِوي ؤسي ِفي
اإلاىام مً ربذ ابىه ؤمشا خُث كاٌ:
ََ ّ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َِ َ َ َ
َ
اإلاى ِام ِؤوي ؤربدً فاهكش مارا جشي كاٌ ًا ؤب ِذ
َ
افه ْل َما ُج ْؤ َمش﴾ّ 12
فعمى ما سآٍ في اإلاىام مً
َ َ
﴿و َما ؤ ْم ُش ِف ْش َن ْىن
حهاؾي الزبذ ؤمشا ،وكىله:
13
ّ
فهام في ؤكىاله وؤفهاله ،وكىله:
ُذ ﴾
ِب َش ِش ٍ
ََ َ ْ
هللا﴾ 14إشاسة إلى اللُامت فزهشٍ ّ
بإنم
﴿ؤحى ؤم ُش ِ
ألالفاف.
ََ ْ ْ َ َ
ً
ْ ً 15
ْ
وكىله حهالى﴿ :للذ ِحئذ شِئا ِإمشا﴾  ،ؤي
َ
َ
َ َُ
مىىشا مً كىلهم ؤ ِم َش ألا ْم ُش ؤي ه ُب َر وهث َر هلىلهم
َ
َ
َُ
ْ
﴿وؤ ِولي ألا ْم ِش﴾ 16كُل
اظخف َد َل ألا ْمش ،وكىله
ألامشاء في صمً الىبي نلُه الطالة والعالم،
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ّ
آلام ُشون
وكُل
ألائمت مً ؤَل البِذ ،وكُل ِ
باإلاهشوف ،وكاٌ ابً نباط (سض ي هللا نىه) َم
الفلهاء وؤَل ّ
الذًً اإلاؿُهحن هلل ظبداههّ ،
وول
17
َزٍ ألاكىاٌ صحُدت...
َ
ّ
وفي كامىط اللشآن للذامغاوي (ؤمش)
وؤلامشة بىعش
بفخذ الهمضة نلى ظخت نشش وحهاِ ،
الهمضة نلى وحه واخذ ،فلذ ًذٌ ألامش نلى
مهنى ّ
﴿خ َّتى َح َاء َ
الذًً هما في كىله حهالىَ :
الح ُّم
َ َ َْ
هللا﴾ ،18وكذ ٌهني اللىٌ في هدى كىله
وق َه َش ؤم ُش ِ
ْ َ
َ
﴿إر ًَد َى َاص ُنىن َب ُْ َن ُهم ْؤم َش َُم﴾ ،19ؤي كىلهم
حهالىِ :
َ
َ
بُنهم ،وهلىله حهالى﴿ :ف َخ َى َاص ُنىا ؤ ْم َش َُ ْم َب ُْ َن ُه ْم
َو َؤ َظ ُّشوا َّ
الى ْج َىي﴾ ،20وَهني الهزاب في كىله
َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ
اٌ الش ُْؿان إلاا ك ِض َي ألا ْم ُش﴾ ،21ؤي
حهالى﴿ :وك
وحب الهزاب.
وَهنى به نِس ى بً مشٍم نلُه العالم في
َ
َ َ
َ َ
ّ ّ
﴿إرا ك َض ى ؤ ْم ًشا ف ِئ َّه َما ًَ ُلى ٌُ ل ُه
كىله نض وحلِ :
ُ َ ُ ُ
ه ًْ ف َُيىن﴾ 22ؤي خلم نِس ى وكىله"َ :ب ِذ ٌُو
َ َ
َ َ
َّ
الع َم َى ِ َ َ ْ
ع َوِإرا ك َض ى ؤ ْم ًشا ف ِئ َّه َما ًَ ُلى ٌُ
اث وألاس ِ
َ ُ َ ُ ُ
ل ُه ه ًْ ف َُيىن"ٌ 23هني به نِس ى في نلمه ؤن
ًيىن مً غحر ؤب ،وكذ ًإحي ألامش ؤًػا للمهاوي
آلاجُت :ألامش بهُىه ،واللخل ببذس ،وكخل بني
كشٍكت بفخذ مىت ،واللُامت ،واللػاء ،والىحي،
والزهب ،والىطش ،والفهل ،والشإن ،والحضن،
والىثرة ،واإلاىىش.
24
ؤما ِؤلامش بىعش الهمضة فخهني اإلاىىش
ومما ظبم وعخخلظ ؤن لفل ألامش ًإحي بهذةّ
مهان ؤَمها ماًلي 25:غذ الىهي ،والشإن،
والىثرة ،واللىٌ ،وغحر رلً.
ب -ألامر عند البالغيين القدامى
مجشد ألامش كذ ّ
إرا وان ّ
شذ اهدباٍ الىدىٍحن
ونلى سؤظهم ظِبىٍه ،وؤزاس اَخمامهم إلى دسحت
ؤنهم ججاوصوا ؤخُاها ّ
خذ الىكش إلى لفل ألامش،
إلى اليلف بمهىاٍ وبالخطائظ الىقُفُت له،
فئن الخؿاب البالغي كذ ججاوص الؿشح الىدىي

إر اغؿلو البالغُىن وال ظُما نبذ اللاَش
ّ
والعي ّ
اوي بمهالجت الترابـ اللائم
الجشحاوي
بحن اإلابنى واإلاهنى ،وبحن اللفل والغشع،
وؤماؾىا اللثام نً حىاهب لم ًلخفذ إلُه
الىدىٍىن هخشوج ألامش نً ملخض ى الحاٌ
ّ
وجإزش مهىاٍ ّ
بالعُاق وكشائً ألاخىاٌ.
* ماَُت ألامش نىذ نبذ اللاَش
الجشحاوي (ثَ471ـ):
ّ
حهشع الجشحاوي لؤلمش في ظُاق خذًثه نً
هكشٍت ّ
ّ
الىكم ،والتي جىلي اإلاهاوي اإلالام ألاوٌ في
ّ
حعخمذ مضاًاَا
الترهُب ،كُاظا باأللفاف التي
مً كذستها نلى جإدًت اإلاهاوي اإلاشوم إًطالها
ّ
وألاغشاع واإلالاضذ التي ّ
ًؤمها اإلاخيلم مً
ؤخباس ،وؤمش ،وههي ،واظخخباس ،وحعجب؛ وهي
ّ
بػم ولمت إلى ولمت وؤخز
مهان ال جؤدي إال
الىالم بهػه بىاضُت بهؼ.
ّ
مىضحا" :وَل حشً إرا
ًلىٌ الجشحاوي
َ َ َ َْ ُ َْ
َّ
فىشث في كىله حهالى﴿ :و ِكُل ًا ؤسع ِابل ِعي
َ
َ َ ُ
َْ
ُؼ اإلا ُاء َوك ِض َي ألا ْم ُش
َم َاء ِن َو ٍَا َظ َم ُاء ؤك ِل ِعي َو ِغ
َ ْ َ َ ْ ََ
َْ
ُ
ىد ّي َو ِك َ
ُل ُب ْه ًذا ِللل ْى ِم
واظخىث نلى الج ِ
َّ
الك ِ ِاإلا َحن﴾ 26فخجلى لً منها ؤلاعجاص ،وبهشن
ّ
الزي جشي وحعمو ،ؤهً لم ججذ ما وحذث مً
ّ
ّ
اإلاضٍت الكاَشة والفػُلت اللاَشة ،إال ألمش ًشحو
إلى اسجباؽ َزٍ اليلم بهػها ببهؼ ،وإن لم
ّ
ٌهشع لها الحعً والششف إال مً خُث الكذ
ألاولى بالثاهُت ،والثالثت بالشابهت ،وَىزا إلى ؤن
حعخلشَيها إلى آخشَا ،وؤن الفػل جىاجج بُنها،
ِ
27
وخطل مً مجمىنها. "...
* -ماَُت ألامش نىذ الضمخششي (ثَ538ـ):
للذ جىاوٌ الضمخششي الحذًث نً ماَُت
ّ
ألامش إلاا وان بطذد جفعحر كىله حهالى:
َ
﴿و ٍَ ْل َؿ ُهى َن َما َؤ َم َش هللا به َؤ ْن ًُ َ
ىض َل﴾ً ،28لىٌ:
ِِ
"فئن كلذ ما ألامش؟ كلذ َى ؾلب الفهل إلاً
َى دوهً وبهثه نلُه" 29وَزا كشٍب حذا مً
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كىله (ؾلب الفهل نلى حهت الاظخهالء) وكىله
(نلى حهت الاظخهالء) ؤو (ممً َى دوهً) ال
ّ
ًطادم مهنى الذناء وما شابهه ألهه لِغ اإلاهنى
ّ
اإلاىكىس إلُه في جدذًذ ألامش وإهما َى مً اإلاهاوي
الجاهبُت
وكذ الخل الضمخششي الطلت اللائمت بحن
اإلاهنى الاضؿالحي للطُغت في مثل كىلىا:
ْ ْ
ْ
(اه ُخ ْب) ،و(ل َخى ُخ ْب) ،ومهنى ألامش الزي َى
ّ
فالذاعي الزي ًذنىن
الشإن مً الشئىن،
ُْ
لخلىٌ ْاه ُخ ْب َّ
مشب ٌه بأمش ًَإمشن ،وكىلً اهخب
َّ
خثً نلُه ّ
الذاعي وما ؤمشن به َزا آلامش
َى ما
ّ
مذنى إلُه مً
فهى في الحلُلت مإمىس به ؤو
ّ
ران ّ
الذاعي ،وخحن ّ
وعمُه ؤمشا إهما وعخهمل
اإلاطذس الزي َى ألامش في اإلاإمىس به هما ّ
ٌعمى
ّ 30
اظم اإلافهىٌ باإلاطذس ،وَزا غاًت في الذكت
ّ
كاٌ الضمخششي "وبه -ؤي وباألمش -الزي َى
واخذ ألامىس ألن ّ
الذاعي الزي ًذنى إلُه مً
ّ
ّ
مشبه بأمش ًإمشٍ فلُل له ؤمش حعمُت
ًخىالٍ
اإلافهىٌ به باإلاطذس هإهه مإمىس به هما كُل له
ّ
ّ
شإن ،والشإن الؿلب واللطذً ،لاٌ :شإ هذ
31
شإهه ،ؤي كطذث كطذٍ"
ّ
العي ّ
اوي (َ626ـ):
 ماَُت ألامش نىذًّ
ّ
ًزَب ّ
الع ّ
ياوي إلى ؤن هال مً ألامش والىهي
ّ
والىذاء ٌعخهمل لؿلب الحطىٌ في الخاسج ،إما
خطىٌ زبىث ملطىد وٍطذق َزا نلى ّ
الىذاء
وٍخخظ بزلً ّ
ّ
الىهي.
وألامش ،ؤو خطىٌ اهخفائه
زم ٌهلذ ملاسهت بُنها وبحن الاظخفهام فُلىٌ:
"والفشق بحن الؿلب في الاظخفهام وبحن
ّ
والىهي ّ
الؿلب في ألامش ّ
والىذاء واضح ،فئهً في
الاظخفهام جؿلب ما َى في الخاسج لُدطل في
رَىً هلش له مؿابم ،وفُما ظىاٍ جىلش في
رَىً زم جؿلب ؤن ًدطل له في الخاسج
مؿابم ،فىلش الزًَ في ألاوٌ جابو وفي الثاوي
مخبىم".32

زم ًىاضل كائال في ّ
خم اإلاهاوي
ّ
ّ
العالفت الزهش" :فىلىٌ متى امخىو إحشاء َزٍ
ّ
ألابىاب نلى ألاضل ،جىلذ منها ما هاظب
اإلالام.33"...
ّ
العي ّ
اوي ًلابل بحن
ومً اإلاالخل َىا ؤن
ّ
ّ
الفشعي ،وَشحر إلى ؤن
ألاضلي والغشع
الغشع
فشق اإلالام اإلاالئم كذ ًىجم نىه الاهخلاٌ مً
ّ
ّ
ؤضلي آخش،
ؾلبي ؤضلي إلى مهنى ؾلبي
مهنى
ّ
ّ
ّ
فُخشج الاظخفهام إلى ألامش ،والعؤاٌ إلى الخمني.
ّ
ّ
ّ
ألاضلي :ألامش
الؿلبي
ًخظ اإلاهنى
وفُما
ّ
ّ
ؤلفُىا العي ّ
اوي "ًشبـ بيُاجه الغشغُت الثاوٍت
ّ
اإلاخيلم بالبيُاث الترهُبُت ّ
الذاللُت
في رًَ
ّ
ّ
ّ
العؿدُت ،رلً
الترهُبُت
اإلالذسة ،زم بالبيُاث
ؤن ألامش ّ
ًخدلم بطُغ مخطىضت منها :ضُغت
افهل ،لُفهل ،فهاٌ ،اإلاطذس ،واظم فهل ألامش
(ضه  ،إًه ،مه ،خيهل ،آمحن )...وغحرَاّ ،
وٍىخذ
ّ
الطُغ
بُنها ششؽ الاظخهالء ،بمهنى ؤن
ّ
ّ
العالفت الزهش إرا ؤحشٍذ نلى خلُلتها،
واظخهملذ نلى ظبُل الاظخهالء ،واهذ ؤمشا،
فاخخجبذ بزلً ظائش اإلاهاوي مً دناء،
والخماط ،وتهذًذ وغحرَا ،جلً التي جشجبـ
بلشائً ألاخىاٌ ،لزا دؤب ؤئمت اللغت نلى انخباس
جلً ّ
الطُغ خلُلت في ألامش ،مجاصا في غحرٍ".34
ّ
العي ّ
اوي كائال" :وال شبهت في ؤن
وَعخإهف
ّ
ّ
اإلاخطىس ،نلى ظبُل الاظخهالء ممً َى
ؾلب
ؤنلى سجبت مً اإلاإمىس ،اظخدبو إًجابه وحىب
ّ
الفهل بدعب حهاث مخخلفت ،وإال لم
ٌعخدبهه ،فئرا ضادفذ َزٍ ؤضل الاظخهماٌ
ّ
بالششؽ اإلازوىس ؤفادث الىحىب ،وإال لم جفذ
ّ
غحر الؿلب".35
ّ
ًفُذ هالمه ؤن جىافش ششؽ الاظخهالءً ،ترجب
نىه وحىب إهجاص الفهل ،في خحن ؤن ؤلاخالٌ به
ًىجم نىه ّ
مجشد ؾلب الفهل ،و ًمىً جلخُظ
الىدى ّ
ما كاله نلى ّ
36
الخالي:
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ؤمش  +اظخهالء

الفهل.
ؤمش  -اظخهالء

وحىب

 ؾلـب الفهل.
ّ
هما ًمىً إحماٌ الششوؽ التي
ًجب ؤن جخػافش ختى ًيىن ألامش ؤمشا فُماًلي:
 ؾلب الحطىٌ في
الخاسج
 مؿلىب غحر
خاضل
 مؿلىب ممىً
الحطىٌ
ّ
معخهل
 الؿالب
ٍ
نلى اإلاؿلىب مىه
إن َزا ّ
زم ّ
الىمـ مً الؿلب خحن ًجشي نلى
غحر ؤضلهً ،خشج إلى مهان جىاظب اإلالام الزي
ّ
ًخم إهجاصٍ فيها ،فئرا اظخهمل وكطذ به
ّ
ّ
جىلذ نً رلً مهنى ّ
الذناء
الخػشم والابتهاٌ
ّ
مثل :اللهم اغفش واسخم.
ّ ّ
لؿف ّ
ووحهه
وإرا اظخهمل وكطذ به الخ
ّ
الىذ ّ
ّ
لىذٍ جىلذ نً رلً مهنى الالخماط
ّ
والعؤاٌ ،ؤما إرا ؤهجض في ملام ؤلارن هلىلهم:
ّ
ّ
حالغ الحعً ؤو ابً ظحرًً فئهه ًخىلذ نىه
الخعجحز و ّ
مهنى ؤلاباخت ،وكذ ًخشج إلى ّ
الخدذي
إرا ّ
وحه إلى شخظ ًّذعي ؤمشا لِغ في وظهه
اللُام به ،فُمخىو بزلً خطىٌ ألامش في الخاسج
ّ
وٍخىحه ألامش هدى
هكشا للحىم نلُه باالمخىام،
الخ ّ
مؿلىب آخش ممىً ّ
دلم ،وَى جبُان عجض
اإلاؿلىب فُه.
ّ
هما ًمىً ؤن ًخشج إلى التهذًذ ،ورلً بإن
ّ
ّ
اإلاخيلم إلى نبذ شخم مىالٍّ ،
وولي وهمخه،
ًىحه
ألامش الخالي( :اشخم مىالن) كاضذا جإدًبه حضاء
له نلى ظىء ضىهه وظماحت ظلىهه ،وفي ملام

َزا اللبُل ال ًمىً ؤن ًيىن الفشق الزي ّ
ًؤمه
ّ
ّ
اإلاخيلم ألامش بالشخم ،بل ألامش بمهشفت الصم
ّ
ّ
الشخم وَى ّ
التهذًذ.37
الشخم ؤي ما ٌعخدبو
ّ
اوي إلى ؤن ألامش ّ
العي ّ
والىهي ًفترع
ًزَب
ّ
ّ
فيهما ؤن ًخدللا نلى الفىس ،ألن خمىلتهما
ّ
ّ
الؿ ّ
لبُت جىحب جىفُز اإلاؿلىب نلى
الذاللُت
عجل ،وَى ما ٌعشي نلى اإلاؿلىب في الاظخفهام
والىذاء ًلىٌ..." :وألامش وال ّىهي ّ
ّ
خلهما الفىس،
ّ
ّ
والتراخي ًخىكف نلى كشائً ألاخىاٌ ليىنهما
ّ
ّ
للؿلب ،وليىن الؿلب في اظخذناء حعجُل
اإلاؿلىب ؤقهش مىه في نذم الاظخذناء له نىذ
ؤلاهطاف ّ
والىكش إلى خاٌ اإلاؿلىب بإخىيهما
وَما الاظخفهام ّ
والىذاء ّ
مىبه نلى رلً ضالح،
ومما ّ
ًيبه نلى رلً جبادس الفهم إرا ؤمش اإلاىلى
نبذٍ باللُام زم ؤمشٍ ؤن ًلىم بإن ًػؿجو
وٍىام ختى اإلاعاء إلى ؤن اإلاىلى ّ
غحر ألامش دون
ّ
جلذًش الجمو بُنهما في ألامش وإسادة التراخي
لللُام ،وهزا اظخدعان الهلالء نىذ ؤمش اإلاىلى
نبذٍ باللُام ؤو اللهىد ؤو نىذ نهُه إًاٍ إرا لم
ًدبادس إلى رلً ّ
رمه".38
وواضح مً َزا الىالم ؤن ألاضل في ألامش
والىهي إ ادة الفىس ،وؤما ّ
ّ
جدللهما بإظلىب
س
ّ
ّ
ًدعم بالتراخي فئهه ٌهضي إلى ملخض ى الحاٌ،
ووعخجلي َزٍ الفىشة مً اإلاثاٌ الزي ظاكه،
ّ
ومؤداٍ ؤن اإلاىلى خحن ًإمش نبذٍ باللُام ؤو
اللهىد ،ؤو خحن ًنهاٍ نً رٌ39نّ ،
ًخدخم نلى
ّ
وإال هاٌ ّ
َزا ألاخحر الامخثاٌ ّ
الضحش
لىلي وهمخه،
ّ
والخىبُخ.
ّ
اوي هالمه ّ
العي ّ
مبِىا ؤن جخطُظ
وٍىاضل
ّ
ألامش بطفت الاظخمشاس ،والىهي بطفت ّ
اإلاشة
جضهُخهً ،لىٌّ :
مزَب ال ًمىً ّ
"وؤما الىالم في
ؤن ألامش ؤضل في ّ
اإلاشة ؤم في الاظخمشاس ،وؤن
ّ
الىهي ؤضل في الاظخمشاس ؤم في ا ّ
إلاشة هما َى
مزَب البهؼ ،فالىحه َى ؤن ًُىكش إن وان

240

2017

ّ
الؿلب بهما ساحها إلى كؿو الىاكو هلىلً في
جدشن وفي ّ
ألامش ّ
ّ
للعاهً ّ
للمخدشن ال
الىهي
جخدشن فاألشبه ّ
ّ
اإلاشة ،وإن وان الؿلب بهما
ّ
ّ
للمخدشن
ساحها إلى اجطاٌ الىاكو هلىلً
ّ
ً
ّ
ّ
جدشن ،وال جكج ّن َزا ؾلبا للحاضل فئن الؿلب
خاٌ وكىنه ّ
ًخىحه إلى اإلاعخلبل.40"...
وبهزا ًيىن ّ
الع ّي ّ
اوي كذ هفى جخطُظ
اإلاشة ؤو الاظخمشاسّ ،
ألامش ّ
والىهي بطفت ّ
ألن مثل
َزٍ ّ
الخدذًذاث آًلت إلى خاٌ اإلاإمىس به،
ّ
ّ
واإلاىهي نىه ،ومً ّزمت فئرا وان الؿلب
اإلاعخفاد مً اظخهماٌ ألامش ّ
ّ
ًخىحب
والىهي
ّ ّ
ىكف نً الفهل ،هإن هلىٌ
كؿو الىاكو ؤو الخ
آمشًٍ ّ
ّ
ّ
اإلاخدشن" :ال
"جدشن" ،وهاَحن
العاهً:
جخدشن" ،جيىن ّ
الطفت هي ّ
ّ
اإلاشة ّؤما إرا وان
ّ
ّ
ّ
الخىظل بهما ٌعخىحب
الؿلب اإلاخىخى نً
ّ
اجطاٌ الىاكو ؤو الاظخمشاس في اللُام بالفهل،
هإن هلىٌ آمشًٍ ّ
"جدشن" جيىن ّ
اإلاخدشن ّ
الطفت
ّ
َىا هي الاظخمشاس ،نالوة نلى ّ
ؤن الؿلب
ّ
ُ
ّ
ؤال ًيىن
مىطبا نلى فهل كذ ششم في
ًلخض ي
إهجاصٍ ،بمهنى ؤن ّ
خحزٍ ّ
الضماوي ًىدطش في
وٍمذد َزا اإلاعخلبل ّ
ّ
بالىكش إلى
اإلاعخلبل،
ّ 41
آلاوهت التي خطل فيها الؿلب .
ومما ّ
ّ
ّ
جطىس
جلذم رهشٍ ًمىً ؤن هجمل
ّ
العي ّ
اوي لؤلمش فُماًلي:
ّ
ألاضلي
ٌ شترؽ في اإلاهنى
لؤلمش الاظخهالء
 كذ ًىطشف ألامش نً مهىاٍ
ّ
ألاضلي إلى مهاوي ؤخشي
واإلباخت ّ
والتهذًذ وغحرَما
خعب ما ًلخػُه اإلالام
وكشائً ألاخىاٌ
ّ
ً فترع في ألامش جدلله نلى
ّ
الفىس ،وؤما التراخي

ّ
فُخىكف نلى ما جملُه
اللشائً.
 ال ًمىً جخطُظ ألامش
اإلاشة ؤو الاظخمشاس ّ
بطفت ّ
ألن
ّ
ًخدذد خعب خاٌ
رلً
اإلاإمىس به.
وكذ ّ
ّ
البالغُت
جبذي لىا بهزا ؤن ألاؾشوخت
ّ
اإلاخهللت بكاَشة ألامش مً خالٌ ّ
مطىف "مفخاح
ً
ً
الهلىم" بيُت واملت ووعلا مخماظيا ،وما رلً
ّ
ّ
ّ
العي ّ
اوي
إال ساشحت بخدلُم ما جدعم به بالغت
ّ
ّ
ّ
مً دكت واحعاق ،وشمىٌ ،ججلذ ؤظاظا في
ّ
الغشغُت
وىنها جؿمذ إلى الىشف نً البيُاث
ّ
ّ
اإلاخيلمّ ،
العابلت نلى ؤلاهجاص
الثاوٍت في رًَ
اللغى ّي.
* -ماَُت ألامش نىذ الخؿُب
اللضوٍني (ثَ739ـ):
كاٌ الخؿُب بشإن ألامش":وألاقهش
ّ
ؤن ضُغخه مً اإلالترهت بالالم هدى :ل َُ ْد ُ
ػ ْش َصٍْ ٌذ،
ِ
ْ
َْ
وغحرَا هدى :ؤه ِش ْم َن ْم ًشاُ ،وس َو ٍْ َذ َبى ًشا ،مىغىنت
ّ
لؿلب الفهل اظخهالء ،لخبادس الزًَ نىذ
ّ
ظمانىا إلى رلً ،وجىكف ما ظىاٍ نلى
42
اللشٍىت"
وٍبذو مً َزا الىالم ؤن الخؿُب لم ًػو
حهشٍفا لؤلمش ،وإهما اخخاس مً ملىالث الهلماء ما
سآٍ ألاقهش ،زم إهه لم ًلؿو بشفؼ ما كُل
خالفا إلاا رهشوٍ ،ولى وان رلً للاٌ :ألامش َى
هزا ولم ًلل ألاقهش ،ومشحو رلً إلى ؤن ضُغت
ألامش وجدذًذ داللتها شغلذ الذاسظحن في هثحر
مً اإلاجاالث ،وخاضت الفلهاء وألاضىلُىن
ّ
الطُغت بالىحىب ّ
الجطاٌ ّ
والىذب وما إلى رلً
مً ؤخيام فلهُت جىحب الحزس في الذساظت
والاظخيخاج.43
وٍخابو الخؿُب خذًثه نً ألامش ّ
مبِىا ؤهه
ّ
لُؤدي مهاوي
كذ ًخشج نً مهىاٍ ألاضلي
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ؤخشي 44واإلباخت ،والتهذًذ ،والخعجحز ،وغحرَا...
زم ًخىع في معإلت جخطُظ ألامش بالفىس ؤو
ّ
اويّ :
العي ّ
خله
التراخي كائال..." :زم ألامش ،كاٌ
ّ
ّ
الفىس ،ألهه الكاَش مً الؿلب ولخبادس الفهم
نىذ ألامش بص يء بهذ ألامش بخالفه إلى حغُحر ألامش
ألاوٌ دون الجمو وإسادة التراخي وفُه هكش".45
ّ
وٍفهم مً كىله (وفُه هكش) ؤهه ًخالف
ّ
ّ
اوي في َزٍ اإلاعإلتّ ،
العي ّ
ألن رلً غحر معلم به
نىذ ّ
خلى اللشائً "فلِغ مفهىم ألامش إال الؿلب
ّ
مفىع إلى
اظخهالء ،والفىس والتراخي
اللشٍىت".46
* -ماَُت ألامش نىذ الهلىي(ثَ749ـ):
ّ
بهذ ؤن ّ
فشق الهلى ّي بحن الؿلب والخبر
ّ
ّ
ّ
إًجابي وٍذخل
كعم الؿلب إلى كعمحن :ؾلب
ظلبي َى ّ
ّ
ّ
الىهي،
والخمني ،وؾلب
غمىه ألامش
ّ
الؿلب مغاًش في الحلُلت إلااَُتّ
ًلىٌ" :انلم ؤن
الخبر ،فالخبر ّ
داٌ هما رهشهاٍ مً كبل نلى
خطىٌ ؤمش في الخاسج فئن وان مؿابلا له فهى
ّ
ّ
ّ
الطذق ،وإال فهى الىزب ،بخالف ؤلاوشاء ،فئهه
ال ّ
ًذٌ نلى خطىٌ ؤمش ،بل مً خلُلت الؿلب
ؤن ًيىن مؿلىبا إال مو وىهه مهذوما في خاٌ
لُخدلم الؿلب في ّ
ّ
خله ،فئرن ماَُخه
ؾلبه،
اظخذناء ؤمش غحر خاضل لُدطل ،وٍىلعم إلى
ؾلب إًجابي ،فالؿلب ؤلاًجابي َى ألامش،
والخمني ،و الؿلب العلبي َى الىهي.47"...
ّ
وبخطىص ألامش ًلىٌ ؤهه "ضُغت حعخذعي
الفهل ،ؤو كىٌ ًىبئ نً اظخذناء الفهل مً
حهت الغحر نلى حهت الاظخهالء" ،48زم ًىضح ما
ؤحمل كائال" :فلىلىا ضُغت حعخذعي ؤو كىٌ
ْ
ًىبئ ،ولم هلل ِ(ا ْف َه ْل) و(ل َخ ْف َه ْل) هما ًلىٌ
ّ
اإلاخيلمىن وألاضىلُىن لخذخل حمُو ألاكىاٌ
الذالت نلى اظخذناء الفهل في هدى الفشظُت،
ّ
والترهُت ،والشومُت ،فئنها ولها دالت نلى
ْ
ْ
الاظخذناء مً غحر ضُغت ِاف َهل ،ول َخ ْف َهل ،وهدى

ّ
ض ْهّ ،
كىلىاَ :ه َضاٌَ ،و َ
فئنهما دالان نلى الاظخذناء
ِ
ْ
َ
ْ
مً غحر ضُغت ِ(افهل) ،وكىلىا مً حهت الغحر،
هدترص به نً ؤمش ؤلاوعان هفعه ،فئن رلً إهما
ًيىن ؤمشا نلى حهت اإلاجاص ،وكىلىا نلى حهت
الاظخهالء ،هدترص به نً الشجبت فئنها غحر مهخبرة
في ماَُت ألامش ،بذلُل ؤن الهبذ ًجىص ؤن ًإمشٍ
ّ
ظُذٍ ،بما َى نلى حهت الاظخهالء ،وال ًطفىهه
بالحماكت ،ولى واهذ ّ
الشجبت مهخبرة لم ٌهلل
رلً في ّ
خم الهبذ لبؿالنها فُه.49"...
ّ
وؤما ما ًخهلم بخخطُظ ألامش بطفت ا ّ
إلاشة
ّ
ؤو بطفت ّ
الخىشاس ،واكخػائه الفىس ؤو التراخي
ّ
العي ّ
اوي في
فلذ ؤشاس الهلىي إلى ما ظبله به
َزٍ اإلاعإلت.
وواضح ؤن الهلىي خاوٌ ؤن ًإحي بخهشٍف
لؤلمش شامل حامو ماوو ،إلى دسحت ؤهه خشج نً
هؿاق اللغت الهشبُت فجهل مياها في حهشٍفه
لؤلوامش باللغاث ألاحىبُت ،واشترؽ في ألامش ؤن
ًيىن مً حهت الغحر خُث ؤهه ال ّ
ًصح ؤن ًإمش
ّ
ؤلاوعان هفعه إال ما وان مً رلً نلى حهت
اإلاجاص ،هما ؤهه اشترؽ الاظخهالء وَى اإلاشاد ؤن
ًيىن آلامش نالُا في الىاكو ؤو ؤن ًشي هفعه
هزلً بخالف ّ
الشجبت.
خاتمة
مماظبم رهشٍ ًمىىىا ؤن وعخجلي ملاسبت
ّ
ّ
البالغُحن اللذامى ألظلىب ألامش والتي جخلخظ
في الىلاؽ الخالُت:
ّ
-)1ألاضل في ألامش ما دٌ نلى ؾلب الفهل مً
الغحر نلى حهت الاظخهالء.
-)2كذ ًخشج ألامش نً مهىاٍ ألاضلي لُفُذ
مهاوي ؤخشي حاهبُت واإلباخت ّ
والذناء والخعجحز.
 -)3ال ّ
ًصح جخطُظ ألامش باإلاشة ؤو الاظخمشاس ؤو
ّ
الفىس ؤو التراخي ألن رلً ًشحو إلى العُاق و
كشائً ألاخىاٌ.
 - )4ال ًمىً لآلمش ؤن ًإمش هفعه.
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