جملة اللغة العربية وآداهبا علمية حمكمة
السنة  ،12العدد  ،4شتاء  1438هـ
صفحة 673 -649

Print ISSN: 1735 -9767
Online ISSN: 2423 – 6187
jal-lq.ut.ac.ir

صيغ األمر ودالالهتا املُختلفة يف خُطب هنج البالغة
محمد صالح شريف عسكري ،1سيد مرتضى صباغ جعفري
ّ

*2

 .1أستاذ مشار  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة خوارزمي
 .2طالب دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة خوارزمي
(تاريخ االستالم 2016/11/8 :؛ تاريخ القبول)2017/3/11 :

امللخّص
إذا كان األمر يف اللغة مُخصّص اا لتحصيل الفعل على وج االستعالء وااللـزام ،وهـو الداللـة احلقيق ّيـة لـ  ،فـإ ّن األمـر
كغري من األساليب اإلنشائيّة األخرى كثرياا ما تتولّد من دالالت جمازيّة مبعونة قرائن األحوال .وهتدف هـذ املقالـة
معرفة صي األمر الواردة يف خُطب هن البالغة ،ودراستها دراسة حنويّة ،بالغيّـة ،والكشـف عـن الـدالالت البالغيّـة
املختلفة الكامنة وراء هذا األسلوب ،لذلك تقوم باستقرائها يف نصوص اخلطب وتقوميها دالليّاا وفـق املنـه الوصـفيّ
التحليليّ .ظَهر من خـالل هـذ املقالـة أ ّن األمـر ورد يف خطـب هنـ البالغـة بصـيغ املختلفـة ،وبنسـبة كـبرية مقارنـة
باجلمل الطلبيّة األخرى ،وأ ّن لصي األمر يف خُطب هن البالغة دالالت خمتلفة منـها مـا يـد ّل علـى طلـب الفعـل علـى
وج االستعالء مع اللزوم ،وهو األمر احلقيقي ،ومنها ما خيرج إىل دالالت بالغيّة ليعبّر هبا اإلمـام عمّـا اخـتل
يف مكنونــات صــدر مــن مشــاعر وأفكــار ،وأ ّن هنــا ــالث دالالت تــرد بكثــرة ،وهــي :النــدب ،والنصــح واإلرشــاد،
والدعاء .وقد جاءت دالالت أخرى ،ولكنّها مل تكثر كثرة هذ الدالالت ،وهذا اخلروج ينمّ عن قيمـة القضـيّة الدالليّـة
يف تفكري اإلمام البالغيّ.

الكلمات الرئيسة
صي األمر ،هن البالغة ،الداللة احلقيقيّة ،الداللة اجملازيّة.
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Email: m.sabbagh@vru.ac.ir

650



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثانية عشر ،العدد الرابع ،شتاء 1438

مقدمة
إنّ هن ـ البالغــة مكــن روافــد البالغــة التطبيقيّــة الّــل تَتجلّ ـى في ـ مباحــف البالغــة مجيعهــا
 ،ومــن أجــل ذلــك كــان هن ـ
وأســاليب الفصــاحة بعــد كــالم اهلل تعــاىل وكــالم الــنيبّ
البالغــة ،ومــا يــزال يفــتح أبواب ـاا كــثرية للدراســة ،فهــو أرض خصــبة للدارســني؛ وذلــك لســعة
مادّت وتنوّع مواضيع  .وقد كثرت الدراسات ،وألّف الشروح الكثرية ،ومع هذا فهنا جوانب
كثرية بحاجة إىل الدراسة ،مكن هذ اجلوانب اخلصبة الل تستحقّ الدراسـة مـن وجهـة نظـر
خمتلفة هي "صي األمر ودالالهتا املختلفة يف خُطـب هنـ البالغـة"؛ لَـأنّ اسـتعماهلا يف خُطـب
هن البالغة قد كثرَ ،ولعلّ خري وسيلة للوصول إىل فهم الكالم والكشف عن أسرار هو اتّبـاع
نظام األساليب النحوية ،ومعرفة داللتها ،وخاصّة يف األوامر والنواهي.
يُعتش األمر من أساليب اإلنشـاء الطلـيبّ ،ومـن أسـاليب األخـرى هـي النـهي ،واالسـتفهام،
والنداء ،والتمنّي .ويُعىن البالغيّونَ هبذ األساليب؛ لكثرة األغراض املتعلّقة هبا ،وملا فيها من
تفنُّن يف القول .ولقد اتّفق الباحثون يف دراساهتم ألساليب اإلنشاء الطلـيبّ علـى أنّ األمـر هـو
األسلوب األوّل ،والنهي األسلوب الثاين ،واالستفهام األسلوب الثالـف( .علـوان1985 ،م106-88 :؛
وعتيق2004 ،م)95-62 :

أمهّيّة البحف:
تكمن يف دراسة الـدالالت احلقيقيّـة واجملازيّـة اخلبيةـة لألمـر رغبـة إىل بيـان مجاليّـة أسـلوب
لصـي األمـر مـن خـالل النظـر يف الـدالالت اإلفراد ّيـة
اإلمـام علـي  ،وحسـن توظيفـ
والتركيبيّة ،وما يقتضي مقام اخلطاب.
أسةلة البحف:
يُحاول هذا البحف اإلجابة عن هذين السؤالني:
 .1كيــف عامــل اإلمــام عل ـيّ بظــاهرة خــروج األمــر عــن داللت ـ احلقيقيّــة إىل دالالت
جمازيّة يف خطب هن البالغة؟
 .2ما الدالالت اجملازيّة والسياقيّة الّل خرج إليها مجلة األمر يف خطب هن البالغة؟

المختلفة في ُخطب نهج البالغة
صيغ األمر ودالالتها ُ
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فرضيّات البحف:
 .1مجلة األمر كثرية االستعمال يف خُطب هن البالغة.
 .2هن البالغة نص أديبّ بلي وردت في أنـواع االسـتخدامات والصـور التركيبيّـة النحويّـة
والبالغيّة جلملة األمر.
خلفيّة البحف:
الش ـكّ أنّ هن ـ البالغــة قــد حَظك ـي بدراســات كــثرية ،تناولت ـ بالبحــف والدراســة مــن زوايــا
مُختلفة .ولكنّ اعتماداا على ما قامَ ب الكاتب من البحف يف الكتُب واجمللّات ،ميكن القول إنّ
ال يُوجــد حبــف علمـيّ أكــادميّ يتنــاول صــي األمــر ودالالهتــا املختلفــة يف خُطــب هنـ البالغــة،
واملوضوع من هذا املنظور جديد مل يسبق أحد ـ اهلل أعلم ـ.

األمر وصيغه يف خُطَب هنج البالغة
األمر لغة« :األمر معروف ،نقيض النهي ،وأمر  ،وأمر ب  ...أمَرَ يـأمر أمـراا ،فـأمترَ أي قبـل
أمر » (ابن منظور ،د.ت.)125 :
األمر اصـطالحاا :أمّـا يف االصـطالح عنـد النحـويّني ،فحـدّ هـو« :كلمـة دَلّـ علـى الطلـب
ب ــذاهتا» (الف ــاكهي1993 ،م ،)101 :وق ــال "اب ــن يع ــيش"« :األم ــر معن ــا  :طل ــب الفع ــل بص ــيغة
خمصوصة» (ابن يعـيش2001 ،م ،ج .)289 :4وقـال "الرضـي"« :وهـو صـيغة يطلـب هبـا الفعـل مـن
الفاعل املخاطب حبذف حرف املضارع» (الرضي1985 ،م ،ج.)267 :2
واألمــر كمــا عرّفـ البالغيّــونَ ،طلــب فعــل طلبـاا جازمـاا علـى جهــة االســتعالء« ،فهــو صــيغة
تستدعي الفعل ،أو قول ينب عن استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة االستعالء» (العلويّ،
1914م ،ج ،)282-281 :3فــالبالغيّون كان ـ هلــم عنايــة يف حبــف داللــة األمــر عل ـى االســتعالء،
ووضعو يف باب علم املعاين ،فـ"السكاكي" يقول« :األمر يف لغـة العـرب عبـارة عـن اسـتعماهلا،
أعي استعمال"ليتر " و"اكنزل" و"نزال"و"ص " على سبيل االستعالء» (السكاكيّ1987 ،م.)318 :
ألس لوب األمر صي كـثرية يفضـي معناهـا إىل األمـر سـواء أكانـ تلـك الصـي حقيق ّيـة أم
جمازيّة ،وهذ الصي هي:
 .1فعل األمر
 .2الفعل املضارع املقترن بالم األمر
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 .3اسم فعل األمر
 .4املصدر النائب عن فعل األمر
 .5األمر بصيغة املاضي
وكثــر اســتعمال صــي األمــر يف هن ـ البالغــة ،والّــل تــوحي بــالروح القياديّــة للخطيــب يف
املواضــيع الــل يتناوهلــا يف خطبت ـ  ،فــإذا كــان هــذا اخلطيــب هــو إمــام املســلمنيَ وخليفتــهم
وقائدهم يف احلرب والسلم ،وموجِّههم يف أمور احليـاة مجيعهـا؛ فإنّـ رُبّمـا حيتـاج إىل األمـر
يف خطبــ أكث ــر م ــن أيّ أس ــلوب آخ ــر .ورد األم ــر يف خط ــب هنــ البالغ ــة مخس ــمائة وتس ــع
ومخسونَ ( )559مرّة بنسبة 53%من جمموع اجلمل الطلبيّة ،واحتلّ بـذلك املرتبـة األوىل مـن
حيف نسبة تواتر األساليب الطلبيّة ،كان هـذا الـورود بطـرق خمتلفـة ونسـب متفاوتـة ،كمـا هـو
معيّن يف اجلدول رقم (:)1
اجلدول ( :)1نسبة أساليب األمر
األمر

عدد مرّات ورودها

النسبة املةويّة التقريبيّة

فعل األمر
املضارع املقترن بالم األمر
اسم فعل األمر
املصدر النائب عن فعل األمر
األمر بصيغة املاضي
اجملموع

474
39
6
10
30
559

84/75%
7%
1%
2%
5/25%
100%

هــذا وال خيفـى مــن خــالل اجلــدول الســابق أنّ اإلمــام عليّـاا قــد أكثــر مــن اســتخدام
صيغة فعل األمر عن بقيّة الصي  ،وهذا مـن بـاب الوصـول املباشـر إىل مـا يريـد اإلمـام ،
حيف إنّ صيغة األمر هي أمّ باب األمر ،واألسلوب األكثر دوراناا بـني عامّـة النّـاس ،وخاصّـتهم
يف تعيني طلب ما حيتاجون ،واإلمام بطبيعة احلال واحـد مـن النّـاس يسـتخدم مـا يـروج
استخدام عندهم.
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فعل األمر

وهو أحد صي األمر ،وال تكون هذ الصيغة إلّا للمخاطب كقول تعاىل﴿ :فَ ِ
ت﴾
كماا أ ُِم ْار َ
ْ
اساتَق ْم َ

(هود« .)112/املراد بفعل األمر هو كلّ لفظ يشتقّ على غرار "افعلْ" للداللة علـى طلـب احلـدث
الذي تشتقّ من هذ الصيغة ،فيشمل غري الثال يّ مثل كلمة "استقمْ" فإنّها على وزن "استفلْ"،
ومثل كلمة "انتظرْ" فإنّها مصوغة على غرار "افعلْ" ولكنّها علـى وزن "افتعـلْ" ومثـل كلمـة "أقـمْ"
فإنّهــا ليس ـ علــى وزن "افع ـلْ" ولكنّهــا علــى غرارهــا يف االشــتقاق» (اايمــد2001 ،م .)25 :ول ـ
عالمتانك ،األوىل :داللت على الطلب ،والثانية :قبول "ياء املخاطبة" (ابن هشام2001 ،م.)16 :
قد يأيت فعل األمـر مُضـمراا ،إذا كـان يف سـياق التحـذير واإلغـراء ،وقـال "سـيبوي "« :هـذا
باب ما ينتصب على إضمار الفعل املتـرو إظهـار اسـتغناء عنـ » (سـيبوي 1983 ،م ،ج،)273 :1
«فيحــذف الفعــل اســتغناء بشــواهد احلــال ،وذلــك عنــدما يكــون ســياق الكــالم ســياق طلــب»
(األوســي1988 ،م .)132 :جــاء األمــر عل ـى طــي اإلغــراء والتحــذير يف ا ــنني وعشــرينَ ()21
مَوضعاا يف خُطب هن البالغة ،وأمّا التحذير فـوَردت لفظـة "إيّـا " أربـع ( )4مـرّات وهـي قـد
عطف ـ عل ـى مصــدر صــريح حبــرف العطــف "الــواو" الــذي في ـ معــىن املشــاركة؛ ألنّ الفاعــل
 « :ــم إيــاكمْ
يُشــار الفعــل يف األداء ،ولكــي يؤكــد هــذا املعــىن ،وهــو التحــذير ،مثــل قولـ
« :فَإي ــاكمْ وَالتلَــوُّنَ فك ــي دكي ــن اهللِ»
وَتَهْزيــعَ األخْــالَق وَتَصْ ــريفَهَا» (اخلطب ــة ،)177 :وقولــ
(اخلطبة ،)177 :وأمّا اإلغراء فورد يف صورة التكرار يف سـبعة عشـر ( )17موضـعاا ،مثـل قولـ
« :الْعَمَـلَ الْعَمَـلَ ،ـم النِّهَايَـةَ النِّهَايَـةَ ،وَاالسْـتَقَامَةَ االسْـتكقَامَةَ ،ــم الصـبْرَ الصـبْرَ ،وَالْـوَرَعَ
الْوَرَعَ » (اخلطبة.)177 :

الفعل املضارع املقترن بالم األمر
هذ "الالم" تسـتعمل يف أمـر الغائـب و"الم األمـر" وهـو "الم" يطلـب بـ الفعـل املضـارع الـداخل
عليـ  ،وقــد وردت يف القـران الكــرمي يف قولـ تعــاىل﴿ :لِيُاْن ِفا ْْ ذُو َس َاع ىة ِما ْان َس َاعتِه﴾ (الطــالق.)7/
يقول املبّرد« :الالم يف األمر للغائب ،ولكلّ من كان غري خماطب ،حنو قول القائل :قـمْ وألقـمْ
معك ،فالالم جازمة لفعل املتكلّم ،ولـو كانـ للمخاطـب لكـان جيـد اا علـى األصـل ،وإن كـان يف
ذلك أكثر الستغنائهم بقوهلم" :اكفْعَلْ" عن "لكتَفْعَلْ"» (املشّد1999 ،م ،ج.)44-43 :2
وصيغة األمر هذ أي :صيغة " ليفعلْ" مل تـرد يف خطـب هنـ البالغـة إ ّلـا يف أمـر الغائـب.
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يف شـأن "الـزبري" بعـدما نكـف
وقد وردت تسع و ال ني ( )39مرّة ،ومن ذلك قول اإلمـام
بيعت « :فَقَدْ أَقَرَ .بالبَيْعَةك ،وَادَ.عَى الوَلكيجَةَ( ،)1فَلْيَأْتك عَلَيْهَا بأَمْر يُعْرَفُ ،وَإالَ .فَلْيَدخُلْ فكيَما خَـرَجَ
مكنْ ـ ُ» (اخلطبــة ،)8 :فــالفعالنك" :فليــأتك" و"فَلْيــدخلْ" فعــالنك مضــارعانك جمزومــانك لــدخول"الم
األمر" عليهما ،ومها مسندانك إىل الغائب.

اسم فعل األمر
أناء األفعال اصطالحاا« :ألفاظ تقوم مقام األفعال يف الداللة على معناها ويف عملها» (ابن

عقيل1980 ،م ،ج.)302 :3
وقسّــم النحويــون أنــاء األفعــال علــى ال ــة أزمنــة وهــي :اســم فعــل مــاضو ،واســم فعــل
مضارع ،واسم فعل أمر (سيبوي 1983 ،م ،ج.)249-248-242-241 :1
وهــي ال ــة أنــواع مــن حيــف أصــلها ،وقــال "ابــن اخلشــاب"« :ويف هــذ الكلــم املسـمّى هبــا
األفعال ،أحكام كثرية من أحكام األفعال ،منـها أنّ فيهـا :املوضـوع ،واملنقـول ،واملشـتقّ كمـا يف
األفع ــال فاملوض ــوع" :صــ ْ" ،و"مــ ْ" ،واملنق ــول كـــ"عليك" و"إلي ــك" و"دون ــك" ،واملش ــتقّ كـــ"ترا ك"
و"نزال"» (ابن اخلشّاب1972 ،م.)252-251 :
وق ــد ورد اس ــتعمال اس ــم الفع ــل املوض ــوع أو املرجت ــل يف موض ــعني ( )2يف خط ــب هنـ ـ
البالغة ،ومها" :إي ٍ" و"هَلم".
« :إي ٍ أَبَا وَذَحَةَ ( »)2وهو اسـم فعـل ،معنـا "زدْ مـن احلـديف أو
إي  :وَرد "إي " يف قول
الفعــل" (الفراهيــدي2003 ،م ،ج ،)103 :4وهــو إذ ين ـوّن فللتــنكري (العكــشيّ2009 ،م ،)298 :وقيــل
للوص ــل (س ــيبوي 1983 ،م ،ج ،)309 :3وه ــو الزم ال يتعـ ـدّى مث ــل "زدْ" ال ــذي مبعن ــا (البغ ــدادي،
1967م ،ج.)210 :6
هلم :وهو مركّب من"ها" يف التنبي و"ملّ" عند "البصريّنيَ" ،ومن "هَل" و"أم" عند "الكوفيّنيَ
(اب ــن يع ــيش2001 ،م ،ج .)29 :3واختل ــف النح ــاة يف "هلـ ـمّ" فق ــال بعض ــهم ،إنّه ــا يف لغ ــة أه ــل
"احلجاز" اسم فعل ،ويف لغة "بي متيم" فعل صحيح متصـرّف ،تتصـرّف بـ الضـمائر مبزنلـة
 .1الوليجة :الدخيلة ،وما يُضمر يف القلب ويكتم( .هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا .)577 :
 .2قال الشريف :الْوَذَحَة :اخلنْفسَاء .وهذا القول يُوم ب إىل "احلجّاج" (هن البالغة ،حتقيـق صـبحي
الصا .)174 :
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يف قول ـ « :وَهَل ـمَ.

ســائر األفعــال (امل ـشّد1999 ،م :ج .)163/3وورد منــها يف خط ــب اإلمــام
الْخَطْبَ فكي ابْن أَبي سُفْيَانَ» (اخلطبة.)163 :
وورد يف خُطــب أمــري املــؤمننيَ اســم الفعــل املنقــول مــن اجلــارّ واجملــرور "علــيكم" يف
:
« :عـهلَيـْكـ ـمْ بـِكـِت ــاب اللّ ـ ك» (اخلطبــة ،)156 :وقول ـ
أربعــة ( )4مواضــع ،ومكنــها قول ـ
«فَعَلَـيْكمْ بالْجَـدك .وَاَالكجْتكهَـادك» (اخلطبـة ،)225 :وإنّـ يتّصــل بـ ضـمري املخاطـب وضـمري الغائــب،
ويتع ـدّى إىل مفعول ـ بالبــاء ودوهنــا ،يقــول "الرضــي"يف ذلــك« :جت ـرّ ضــمري خماطــب كــثرياا،
وضمري غائب شاذّاا قليالا حنو :علي شخصاا ليسي» (الرضي1985 ،م ،ج.)105 :3

املصدر النائب عن فعل األمر
هو أحد أساليب األمر يف العربيّة ،والّذي يهمّنا يف هذا اجملال إقامة املصدر مقام فعـل األمـر
وأن جيـري جمـرا  ،ويـؤدّي مـا يؤدّيـ مـن معـىن األمـر ،يقــول "سـيبوي "« :وسّـا أجـري مُجــرى
الفعل من املصادر قول الشاعر:
فَنَدْالا زُرَيْقُ املال نَدْلَ الثّعالب
على حنيَ أهلى الناسَ جلُّ أمورهم
كأنّـ قــال" :انــدلْ"» (ســيبوي 1983 ،م ،ج ،)116-115 :1ويقــول "ابــن جنّــي"« :فه ـذا وحنــو مل
يرفض ناصب لثقل بل ألنّ ما ناب عن جار عندهم جمرا  ،ومـؤدٍ .تأديتـ » (ابـن جنّـي ،دون تـا،
ج.)264 :1
وورد يف ُخطــب هن ـ البالغــة املصــدر النائــب عــن فعــل األمــر يف عشــرة ( )10مواضــع،
واملصدر يف أكثرها متّفق مع فعل يف اللفظ ،حنو قول اإلمام  :قول اإلمام « :فَمَهْالا،
الَ تعُدْ لكمكثْلكهَا ،فَإنَ.مَا نَفَفَ الشَ.يْطَان عَلَى لكسَانكَ » (اخلطبة .)186 :ومن نصب املصدر نائباا عن
فعل ااذوف ،هو ما وقع موقع الدعاء "علي " أو "ل " ،ومن الـدعاء "عليـ " قـول أمـري املـؤمننيَ
« :بُعْداا لَهُمْ كَمَا بَعكدَتْ َمُودُ» (اخلطبة ،)182 :ومن الدعاء "ل " ،حنو« :سُـقياا مكنـك مُحييَـةا
مُرْويةا تامّةا عَامةا طَيِّبَةا ( »...اخلطبة .)114 :ومن النـادر ورود املصـدر النائـب عـن فعـل األمـر
غــري متّفــق مــع فعلـ يف اللفــظ يف كالمـ هــذا« :وَيْحَـكَ إنَ .لككــل .أَجَـلو وَقْتـاا لَــا يَعْـدُو ُ وَسَـبَباا لَــا
يَتَجَــاوَزُ ُ» (اخلطبــة ،)186 :فــ"وَيْحَكَ" مصــدر نــاب عــن فعــل األمــر ،وهــو مــن املصــادر الّــل مل
تستعمل أفعاهلا ،وعلّل "ابن جنّيّ" عدم ورود فعل مـن "ويـح" جتنّبـاا الجتمـاع إعاللـني يف الفـاء
والعني( .ابن جنّي ،دون تا ،ج)392 :1
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األمر بصيغة املاضي
يــأيت الفعــل املاضــي ويــراد ب ـ الطلــب واإلنشــاء ال اخلــش وغالب ـ اا مــا يكــون يف الــدعاء فقــال
"سيبوي "« :واعلمْ أنّ الدعاء مبزنلة األمر والنهي ،وإنّما قيل دعاء؛ ألنّ استُعظكم أن يقال :أمر
وهني ،وذلك قولك" :اللّهمّ زيداا فاغْفرْ ذنب " و"زيداا فأصلكحْ شأن " و"عمـراا لكيَجْـز ك اهلل خـرياا "
وتقـول" :زيــداا قطــع اهلل يــد " ...ألنّ معنـا  :زيــداا ليقطــع اهلل يــد » (ســيبوي 1983 ،م ،ج.)142 :1
ويقول "املشّد"« :واعلمْ أنّ الدعاء مبزنلة األمر والنهي ...فَأما قولك" :غَفَرَ اهلل زيداا" ،و"رَحـمَ
اهلل زيداا" ،وحنو ذلك ،فَإنري لفظ لفظ اخلـش ومعنـا الطلـب ،وإنّمـا ذلـك لـيعلم السـامع أنّـك
التُخش عن اهلل عزّ وجلّ ،وإنّما تسأل » (املشّد1999 ،م ،ج .)132 :2ويقول "الرضـيّ"« :واعلـمْ أنّ
املاضــي ينصــرف إىل املســتقبل باإلنشــاء الطلـيبّ :إمّــا دعــاءب ،حنــو" :رَحكمَــك اهلل ،وإمّــا أمــراا،
كقول عليّ رضي اهلل عنـ يف النـه " :أَجـزَأَ امـرُى قكرنَـ ُ وَآسَـى أَخَـا ُ بنَفسِـ ك"» (الرضـيّ1985 ،م،
ج .)12 :4جــاء األمــر بصــيغة املاضــي يف خطــب هن ـ البالغــة يف ال ــني ( )30موضــعاا ،ويف
« :وُقكرَ سَمْع لَمْ يَفْقَـ ك الوَاعكيَـةَ» (اخلطبـة ،)4 :ويف غـري الـدعاء مثـل قـول
الدعاء حنو قول
اإلمام « :فَاتقَىْ عَبْد رَبِّ ُ ،نَصَحَ نَفْسَ ُ ،قَدمَ تَوْبَتَ ُ ،غَلَبَ شَهْوَتَ ُ» (اخلطبة.)63 :
الفروق الدالليّة يف صي األمر
فعل األمـر :إ ّن األمـر بصـيغة " كا ْف َعـلْ"  ...أشـ ّد مـن األمـر بصـيغة "لكيفعـلْ"؛ أل ّن املـتكلّم يلقـي يف
األوىل مبادّة الفعل إىل املخاطب أمراا إيّا بإيقاع الفعل ،ولـيس يف الثانيـة مـا يُشـري إىل األمـر
سوى الالم (ابن خالوي 1941 ،م .)42 :واستعمل العرب صيغة "اكفعلْ" بكثرة يف كالمهـم ،فمعنـا
"اكفعلْ فوراا" وعدم التراخي ،وهذا شأن الطلب يف اجلملة (السـكاكيّ1987 ،م ،)153 :لـذلك نـرى
هذا النمط من األمر أكثر شيوعاا واستعماالا يف خُطَب هن البالغة من غري من أ اط األمر
« :فَخُــذوا
األخــرى ،خاصّــة فيمــا يتعلّــق بالــدعوة إىل اجلهــاد واالســتعداد ل ـ  ،مثــل قول ـ
« :اغْـزُوهُمْ قَبْـلَ أَنْ يَغْ ـزُوكمْ»
لكلْحَـرْب أهْبَتَهَــا ،وَأعكـدُّوا لَهَــا عُــدتَهَا» (اخلبطــة ،)26 :وقولـ
(اخلبطة« ،)27 :إنّ التحريض على اجلهاد قد قال في الناس فأكثروا وكلّهم أخـذوا مـن كـالم
أمري املؤمنني » (فائز1435 ،هـ.)433 :
صـيغة املصـدر :ذهــب "الزخمشـريّ" إىل أنّ إقامــة املصـدر مقــام الفعـل فيـ اختصـار مــع
الرقَ ِ
ااب﴾ (حممّـد )4/و«أصـل " :فاضـربوا
ب ِّ
إعطاء معىن التوكيد ،يقول يف قول تعاىل﴿ :فَ َ
ض ْار َ
الرقاب ضرباا" فحُذف الفعل ،وقدّم املصدر فأنيب مناب مضاف إىل املفعول ،وفي "اختصار"
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م ــع إعط ــاء معىن"التوكي ــد"؛ أل ّن ــك ت ــذكر املص ــدر وت ــد ّل عل ــى الفع ــل بالنص ــبة ال ــل فيـ ـ »
(الزخمشريّ2009 ،م .)1017 :ويقول "ابن أ ري"« :وإنّما يُفعل ذلك لضـرب مكـن املبالغـة والتّوكيـد
الرقَ ِ
اب﴾ ويف ذلك اختصـار مـع إعطـاء معـىن التوكيـد املصـدريّ» (ابـن
ب ِّ
كقول تعاىل﴿ :فَ َ
ض ْر َ
األ ري ،دون تا ،ج ،)289 :2حنـو قـول اإلمـام علـي « :فَصَـمْداا صَـمْداا حَتَ.ـى يَنْجَلكـيَ لَكـمْ عَمُـودُ
اَلْحَق( ».اخلطبة" ،)208 :فصمداا" مصدر ،واملصـدر أقـوى وأ بـ مـن الفعـل ،مثّ أنّ املصـدر هـو
احلدث اجملرّد والفعل هو احلدث املقترن بالزمن فاإلمام حني أمر باملصدر أراد الـدوام
واللزوم« ،فاستحسنَ حذف الفعل يف بعض املواضع ،إمّا إبانة لقصـد الـدوام واللـزوم حبـذف
مــا هــو موضــوع للحــدوث والتج ـدُّد ،أي الفعــل  ..أو لكــون الكــالم سّــا يُستحســن الفــراال مكن ـ
بالسرعة» (الرضي1996 ،م ،ج.)307-306 :1
اسم الفعل :إنّ أهمّ داللة السم الفعل هي اإلجياز ،ونوع من املبالغة واالختصار ،قال "ابن
يعيش"« :والغرض منها اإلجياز واالختصار ،ونوع من املبالغة ،ولوال ذلك ،لكان األفعال الل
ه ـذ األلفــاظ أنــاء هلــا أوىل مبوضــعها ،ووج ـ االختصــار فيهــا جميةهــا للواحــد والواحــدة،
والتثنية واجلمع بلفظ واحد وصورة واحـدة] ...فهـذا[ دليـل علـى مـا قلنـا مـن قصـد اإلجيـاز
واالختصار ،وأمّا املبالغة فإنّ قولنا" :ص "،
أبل يف املعىن مـن "اسْـك ْ" وكـذلك البـواقي» (ابـن يعـيش2001 ،م ،ج )4-3 :3مثـل قـول أمـري
املــؤمنني « :فَعَلَ ـيْكمْ بالْج ـدك .والْاكجْتكهــادك ،وَالتَ.أَهُ.ــب وَالْاكسْ ـتكعْدادك ،وَالتَ .ـزَوُ.دك فكــى مَنْــزل ال ـزَ.ادك»
اسم الفعل "عَلَيْكمْ" لتوكيـد املعـىن؛ ألنّ «معـاين أنـاء األفعـال،
(اخلطبة )225 :واستعمل
أمراا كان أو غري أبل وآكد مكن معاين األفعال الّل يقـال إنّ هـذ األنـاء بمعناهـا ،أمّـا مـا
كانَ مصدراا يف األصل ..وأمّا الظرف واجلارّ واجملرور ..وكذا ،كانَ أصـل "عليـك زيـداا :وَجـب
عليــك أخــذ زيــد ،وإليــك عنّــي :أي ضــم رحلــك و قلــك إليــك واذهـبْ عنّــي ،ووراء أي :تــأخرْ
وراء  ،فَجرى يف كلّها االختصار لغرض التأكيد» (الرضيّ1996 ،م ،ج.)89 :3
صــيغة املاضــي :قــد يســتخدم املــتكلّم اجلملــة اخلشيّــة الــل فعلــها مــاضو مكــان اجلملــة
اإلنشائيّة الطلبيّة الل تدلّ على الدعاء ،للداللـة علـى حتقيـق وقـوع مضـمون اجلملـة ،إلدخـال
السرور إىل نفس املخاطب( ،السكاكيّ1987 ،م )325-324 :ويقول "ابن جنّي"« :وحنـو مكـن ذلـك،
لفظ الدعاء وجمية على صورة املاضي الواقع ،حنـو" :أيّـدَ اهلل" ،و"حَرَسَـك اهلل" ،إنّمـا كـان
ذلك حتقيقاا لـ  ،وتفـاىالا بوقوعـ  ،أنّ هـذا ابـ بـإذن اهلل ،وواقـع غـري ذي شـكّ .وعلـى ذلـك
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يقول السامع للدعاء إذا كان مُريداا ملعنا  :وَقَعَ إنْ شاء اهلل ،ووَجـبَ ال حمالـة أن يقـع وجيـب»
وهو يسـأل املغفـرة لنفسـ وللنّـاس قبـل
(ابن جنّي ،دون تا ،ج .)856 :3مثل قول اإلمام عليّ
موت ـ « :غَفَ ـرَ اهلل ي وَلَك ـمْ » (اخلطبــة ،)149 :فــاملراد كــأنّ الغفــران قــد حصــل حقّ ـاا ،ولــذلك
اسـتعمل لفـظ الفعـل املاضـي علـى التقريـر والتحقيــق .ومثـل قولـ « :فَـرَحكمَ اللَ.ـ ُ امْـرَأا نَـزَعَ عَـنْ
يف دعائـ
شَهْوَتك ك وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِ ك» (اخلطبة .)177 :وقد يستعمل يف الـدعاء عليـ  ،كقولـ
على "عمرو بن العاص"« :وَخَزيَـ ْ أَمَانَـة اَلْمُبْتَـاع» (اخلطبـة ،)26 :ومثـل قولـ يف شـأن "مصـقلة
بن هبرية الشيباين" (ابن أيب احلديد2007 ،م ،ج« :)77 :3قَبَ.حَ اللَ ُ .مَصْقَلَةَ فَعَلَ فكعْلَ السَ.ادَةك وفَـرَ.
فكـرَارَ الْعَبيـدك» (اخلطبــة ،)44 :وقــد يُســتعمل الفعــل املاضــي للحصــول علـى الداللــة علـى إظهــار
الرغبــة واحلــرص يف وقــوع الفعــل وحتقّقـ  ،حنــو قــول أمــري املــؤمنني « :أَبْـدَلَنيَ اللَ.ـ ُ بهـمْ
خَيْراا مكنْهُمْ واَبْدَلَهُمْ شَرّاا مكنّي» (اخلطبة ،)69 :فكأنّ األمر املطلوب واقـع لديـ ؛ وهلـذا اسـتعمل
املاضي الذي يفيد بوت احلدث ووقوع .

الدالالت املختلفة لصيغ األمر يف خُطب هنج البالغة
الداللة احلقيقيّة لألمر يف خطب هن البالغة:
إنّ كـثرياا مـن اخلطبــاء واألدبـاء عنــد كتابتـهم عمّــا يـدور يف خــواطرهم ،مييلـون إىل الــدالالت
اجملازيّة لألمر ،ملا هلا من تأ ري يف النفس واملشاعر واألحاسيس والعدول هبا عمّا هو مـألوف
وتقريريّ ،ولكن ليس مـن املـانع أن ينـال اخلطبـاء واألدبـاء يف موضـوعاهتم الداللـة احلقيقيّـة
لألمــر يف نصوصــهم األدبيّــة وخطابــاهتم ،وهــي أن يتوجّـ األمــر مــن األعل ـى إىل األد عل ـى
سبيل اإلجياب( .السيوطي2008 ،م ،ج)335 :1
ورد يف خطب هن البالغـة واحـد ومخسـني ( )51أمـراا يف داللتـ احلقيقيّـة ،وهـذا يشـكّل
( )9%من جمموع األمر يف خُطب هن البالغة ،ومن اذج :
حيـف يـأمر أصـحاب مبواصـلة القتـال وعـدم تركـ « :فَـأَقكيمُوا عَلـى
 مثل قول اإلمامشَأْنكمْ ،وَالْزمُوا طَريقَتَكمْ ،وَعَضُّوا عَلَى الْجهَادك بنَوَاجذككمْ» (اخلطبة.)121 :
 ،أصــحاب بــأن جيعلــوا "ابــن عبّــاس" هــو احلكــم ،مثّ أمــرهم باغتنــام
 وأيضـاا أمْـرالفرص والدفاع عن أطراف البالد اإلسالميّة (ابن أيب احلديد2007 ،م ،ج« )206 :7فَادْفَعُوا فكـي
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()1

صَ ـدْر عَمْ ــرو بْ ــن الْعَ ــاص بعَبْ ـدك اهللِ بْ ــن الْعَب ــاس ،وَخُ ــذوا مَهَ ـلَ األي ــام ،وَحُوط ــوا قَوَاصكــيَ
اإلسْالَم» (اخلطبة.)242 :
 «فَقَدْ أَقَر بالبَيْعَةك ،وَادعَى الوَلكيجَةَ ( ،)2فَـلْيَأْتك عَلَيْهَا بأَمْر يُعْرَفُ ،وَإالري فَلْيَدخُلْ فكيَما خَرَجَ"الزبري"عل ـى الع ــودة إىل البيع ــة ،وإبط ــال نقض ــها( .اب ــن أيب
مكنْ ـ ُ» (اخلطبــة :)8 :أوج ـبَ
احلديد2007 ،م ،ج)230 :1
()3

 -وأمْر مبهاجَمة "معاوية"« :وَعَلَيْكمْ بهذَا السوَادك األعْظَـم ،وَالـرِّوَاق املطَنـب » (اخلطبـة:

 :)65كان"معاويــة" قــد أقــام خيمــة يف معركــة "ص ـفّني" اجتمــع حوهلــا العســكر ،فــأمر اإلمــام
باهلجوم علي ( .ابن أيب احلديد2007 ،م ،ج)110 :3
الدالالت اجملازية لألمر يف خطب هن البالغة:
إنّ أسلوب األمر كغري من األساليب اإلنشائيّة األخـرى كـثرياا مـا خيـرج عـن داللتـ احلقيقيّـة
الل أقرّها النحاة ،وهو طلب الفعـل مـن األعلـى لـألد علـى وجـ اإلجيـاب واإللـزام ،وتتولّـد
من الدالالت اجملازيّة تُدر من سياق الكـالم وقـرائن األحـوال؛ وهـي تعكـس مواقـف شـعوريّة
للمتكلّم ،ويعبّر القائل بذلك عن عواطف وخواجل الل تدور يف نفس وتكشف خبايا ما يدور
يف أحشائ فيأيت تعبري مُوحياا يدخل يف القلـوب وخياطـب العواطـف فيتـأ ّر السـامع وتتحقّـق
الفائدة املرجوّة من كالم .
هذ الدالالت اجملازيّة كثرية ،واحلاكم فيها هو الذوق ،ولعلّ صاحب"عروس األفراح" أكثر
مــن حشــدوا تلــك الــدالالت ،وقــد أوصــل الــدالالت إىل مخــس وعشــرينَ ( )25داللــة (الســبكي،
2003م ،ج.)468-461 :1
إنّ الدالالت الل تدلّ عليها صي األمر ال ميكن عزل بعضها عن بعض عزالا كـامالا ،إنّمـا
هي معانٍ تتداخل وتتشارب ،فإ ّن أي أسـلوب إنشـائ ّي سـواء كـان أمـر اا أم غـري يُفيـد جمموعـة
مـن الــدالالت املتقاربــة املتداخلـة يثريهــا األســلوب يف الـنفس املتلقّيــة ،وهــي دالالت شــعوريّة أو
 .1قواصي اإلسالم :أطراف (هن البالغة ،حتقيق فارس احلسّون.)474 :
 .2الوَليجة :الدّخيلة وما يُضمر يف القلب ويكتم (هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا .)568 :
 .3الرِّوَاق املطَنّب :الرواق ككتاب وغراب :الفسطاط ،واملطَنّب :املشدود باألطْنَـاب مجـع طنُـب ـ ـ بضـمّتني ـ ـ
وهو حبل يشدّ ب سُرَادكقُ البي (هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا .)584 :
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نفسيّة ،وهلذا فقد جند اختالفـاا يف تسـمية هـذا الـدالالت أو تعيينـها بـني العلمـاء؛ ألنّهـا أمـور
ذوقيّة نفسيّة متقاربة (دراز1986 ،م.)17-16 :
اجلدول ()2
الداللة اجملازيّة

عدد األمر

النسبة املةويّة التقريبيّة

الندب
النصح واإلرشاد
الدعاء
التحذير
التنبي
االعتبار
اإلهانة
اإلباحة
االلتماس
التخيري
التعجيز
اإلنذار
التهديد
التكوين

183
98
89
51
42
24
7
3
3
2
2
2
1
1

36%
19/25%
17/5%
10%
8/25%
4/75%
1/25%
0/5%
0/5%
0/5%
0/5%
0/5%
0/25%
0/25%

اجملموع

508

100%

ويُالحَظ من اجلدول أنّ األمر ورد يف خطب هنـ البالغـة مخسـمائة ومثـاين ( )508مـرّات
مث إ ّنـ قـد
يف دالالتـ اجملازيّـة ،وهـذا يشـكّل ( ) 91%مـن جممـوع األمـر يف خطـب هنـ البالغـةّ ،
ظهر بعد رصد مجيع الدالالت الل خرج إليها األمر يف خطب هن البالغة أنّ اإلمـام نـوّع
يف أنواع الدالالت ،ومل يقتصر على داللة واحدة ،بينما يُالحَظ أنّ هنـا ـالث ( )3دالالت تـرد
بكثرة ،وهي :الندب ،والنصح واإلرشاد ،والدعاء.
وقــد جــاءت دالالت أخــرى ،ولكنّهــا مل تكثــر كثــرة هــذ الــدالالت ،وتلــك مثــل :التحــذير،
والتنبيـ  ،واالعتبــار ،واإلهانــة ،واإلباحــة ،االلتمــاس ،والتخــيري ،والتعجيــز ،واإلنــذار ،التهديــد،
والتكوين ،ومـن الطبيعـيّ أن حيظـى النـدب ،والنصـح واإلرشـاد ،بنسـبة عاليـة مـن حيـف ورود
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األمر فيهما ،ويرجع ذلك إىل أ ّن هاتني الداللتني مـن أكثـر الـدالالت تط ُّرقـ اا عنـد اإلمـام علـ ّي
؛ حيف إنّ إمام املسلمني وموجِّههم يف شوىن الدنيا والعقىب ،وخاصّة فيما يتعلّق بالزهـد
وتر الدنيا واالستعداد لآلخـرة ،وإنّـ مل يـأل جهـداا يف دعـوة النـاس إىل الزهـد ،ويف خُطَبـ
الشريفة قد استخدم صي األمر املختلفة هلذ الدعوة وغريها.
لقد اختلف تراكيب الدعاء الل استعمل يف األدعية الواردة يف هن البالغـة ،فاشـتمل علـى
صي خمتلفة ،منها األمر اخلارج إىل الدعاء جمازاا ،لعلّ كثرة هذا اخلـروج راجعـة إىل أنّ الـدعاء
قد شكّل وسيلة ناجحة لتوجي األمّة وتبليغها مبا ينبغـي أن تكـون عليـ مـن تصـفية القلـوب وصـالح
األعمال ،فهو أسلوب غري مباشر ،ولكنّ نتائج فعّالة ،وهو املفضّل واملؤ ّر أكثر يف التبلي .
ومن خالل هذا العرض ي ّتضـح لنـا أ ّن األمـر بدالالتـ اجملاز ّيـة كـان شـائع اا يف خطـب هنـ
البالغة ،وسأبدأ بتحليل أكثرها شيوعاا فيها:
 .1الندب:
لغة« :وَنَدَبَ القوم إىل األمر يندهبم ندباا :دعاهم وحثريهم  ..اجلوهري :نَدَبَ لألمر فانتدَبَ لَ
أي دَعا لَ فَأجابَ» (ابن منظور ،دون تا.)4380 :
اصــطالحاا« :والنــدب ك ـلّ مــا يف فعل ـ ــواب ،ولــيسَ يف ترك ـ عقــاب ،كقول ـ ﴿ :اُذْ ُك ا ُروا اهللَ
َكثِيرا﴾ (األحزاب( »)41 :احلسيّ العلويّ1992 ،م ،ج.)411-410 :1
وهو قريب مكن النصـح واإلرشـاد؛ الشـتراكهما يف طلـب حتصـيل املصـلحة ،غـري أنّ النـدب
ملصلحة أخرويّة ،واإلرشاد ملصلحة دنيويّة (عبّاس1997 ،م.)153 :
اســتخدم اإلمــام األمــر يف داللــة النــدب-حســب مــا فهمت ـ  -مائــة و ــالث ومثــانني
( )183مرّة ،ومن الطبيع ّي أن حتظـي هـذ الداللـة بنسـبة عاليـة مـن حيـف ورود األمـر فيهـا،
ويرجــع ذلــك إىل النــدب مــن أكثــر الــدالالت تطرّقـاا عنــد اإلمــام إذ هــو مُرشــدهم يف حتصــيل
املصلحة األخرويّة.
ومن أمثلة هذ الداللة :قول اإلمام :
 «تَـزَودُوا فكــي الـدُّنْيَا مكـنَ الـدُّنْيَا مَــا تَحُــوزُونَ بـ ك أَنْفسَــكمْ غَــداا» (اخلطبــة ،)28 :فيــدعوهمإىل أن يتّخذوا زاداا يف الدنيا مبا فيها بأن يتصَـدّقوا مبـا أعطـاهم اللّـ منـها ،وحيفظـوا
هبذ وأمثاهلا أنفسهم من النّار.
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«تَعَاهَـدُوا أَمْـرَ الصـالَةك ،وَحَــافكظوا عَلَيْهَــا ،وَاسْـتَكْثكرُوا مكنْهَــا ،وَتَقَربُــوا بهَــا» (اخلطبــة:)192 :
دَعا لتعاهُد أمر الصالة ،واملحافَظة عليها ،والتقرُّب هبا إىل اللّ .
 وقول يف اغتنام فرصة احلياة« :فَلْيَعْمَل الْعَامكل مكنْكمْ فكي أَيام مَهَلك ك ،قَبْـلَ إرْهَـاق أَجَلكـ ك،وَفكــي فَرَاغك ـ ك قَبْ ـلَ أَوَانك شُ ـغُلك ك ،وَفكــي مُتَنَفريسِ ـ ك قَبْ ـلَ أَنْ يُؤْخَ ـذَ بكَظَمكـ ك» (اخلطبــة )85 :نَصَ ـحَ
بالعمل للقادر مكنّا يف أيّام احلياة ومدّة البقاء.
يف الدعوة إىل االستعداد للموت« :فَعَلَيْكمْ بالْجـدك .والْاكجْتكهـادك ،والتَ.أَهُ.ـب
 وأيضاا قولوالْاكسْـتكعْدادك ،والتَ.ـزَوُ.دك فكــى مَنْــزل الـزَ.ادك» (اخلطبــة )225 :نَصَـحَهم باإلعــداد للمــوت عُدّتـ ،
وأوصاهم بما ينفعهم بأن يُشمّروا عن سواعد اجلدّ يف العمل الصا .
 .2النصح واإلرشاد:
أرشــد اهلل وأرشــد إىل األمــر ورَشّــد  :هــدا  ،وأرشــد غــري  :هــدا وسَـدّدَ إىل الرشــاد (ابــن
منظور ،دون تا ،)1649 :وهـو الطلـب الـذي ال تكليـف وال إلـزام فيـ « ،وإنّمـا هـو طلـب حيمـل بـني
طيّات معىن النصيحة واملوعظة واإلرشاد» (عبداهلل2000 ،م.)34 :
وقــد خيــرج األمــر عــن داللتـ احلقيقيّــة إىل داللــة النصــح واإلرشــاد حــني يُســتعمل «يف ســياق
التعل ــيم وبي ــان م ــا ينبغ ــي فعلــ » (الع ــاكوب1993 ،م ،ج ،)257 :1كقولــ تع ــاىل يف ش ــأن كتاب ــة ال ــدين
ِ
ب بِال َْع ْد ِل﴾ (البقرة.)282/
واإلشهاد﴿ :إِ َذا تَ َدايَاْنتُ ْم بِ َديْ ىن إِلَى أ َ
ب بَاْيانَ ُك ْم َكات ِ
س ًّمى فَا ْكتُبُوهُ َولْيَكْتُ ْ
َج ىل ُم َ
ورد األمر لداللة النصح واإلرشاد مثانية وتسعنيَ ( )98مرّة يف خطب هن البالغة:
 كإرشادات وتعليمات احلربيّة إىل ابن "حممّد بن احلنفيّة" ملّا أعطا الراية يـوم اجلمـل (ابـنأيب احلديد1996 ،م ،ج ،)241 :1وهي خشة طويلة يف احلروب املختلفة« :عَضَ .عَلَـى نَاجـذك َ أَعكـر اَللَ.ـ َ
جُمْجُمَتَكَ تكدْ فكي اَلْأَرْض قَدَمَكَ اكرْم ببَصَر َ أَقْصَى اَلْقَوْم وغضَ .بَصَرَ َ» (اخلطبة.)11 :
 ومثل إشارت إىل "عمر بن اخلطّـاب"  -ملّـا استشـار يف الشُّـخُوص للقكتـال بـأن يبقـى يفمكان ـ  ،ويبعــف اجلــيش إىل املعركــة (ابــن أيب احلديــد1996 ،م ،ج« :)68 :5فَك ـنْ قطْب ـاا ،وَاسْ ـتَدكر
الرحَا بالْعَرَب ،وَأَصْلكهمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْب» (اخلطبة.)146 :
 ومن نصائح أيضاا« :وَلْيَخْزُنك الرَ.جُل لكسَانَ ُ فَإنَ .هَذَا اللك.سَانَ جَمُوح بصَاحكب ك» (اخلطبـة: ،)177فأَرش ـدَ النّــاس أن حيفظــوا لســاهنم عــن التع ـدّي ب ـ عل ـى الغــري ،وحيفظــو عــن
الثر رة ،وكلّ ما يُؤذي.
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 .3الدعاء:
«وهــو كــالم إنشــائيّ دالّ علــى الطلــب مــع خضــوع ويســمى ســؤاالا» (التــهانوي1996 ،م ،ج.)785 :1
حبث ـ "س ــيبوي " فق ــال« :اكعل ـمْ إنّ ال ــدعاء مبزنل ــة "األم ــر" و"الن ــهي" وإنّم ــا قي ــل" :دعاء"؛ألنّــ
اس ــتعظم أن يق ــال" :أمر"و"هن ــي" وذل ــك قول ــك" اللّهــمّ زي ــداا ف ــاغفرْ ذنبــ "» (س ــيبوي 1983 ،م:
 .)142/1ونّا "ابن قتيبة" و"ابن فارس" املسألة (ابن فـارس1997 ،م )298 :وإنّـ « :طلـب الفعـل
على سبيل التضّـرع» (القـزويي2003 ،م .)117 :و«يكـون مـن األد إىل األعلـى» (التفتـازاين ،دون
﴿ر ِّب ا ْغ ِف ْر لي﴾.
تا ،ج ،)320 :2حنو قول تعاىلَ :

وقد وَرَدَ األمر لكداللة الدعاء تسع ومثانني ( )89مَرّة يف خُطَب هن البالغة ،ويكون مجلةا
مكن العبد لكربّ :
 مثــل دعــاء يف االستســقاء« :اللريهُــم فَاسْـقكنَا غَيْثَـكَ .اللريهُــم انْشُـرْ عَلَيْنَــا غَيْثَـكَ وَبَرَكَتَـكَ،وَرزْقَـكَ وَرَحْمَتَـكَ ،وَاسْـقكنَا سُـقْيَا نَافكعَـةا مُرْويَـةا مُعْشكـبَةا» (اخلطبــة ،)143 :فســألَ مكــن اللّـ
املطر ،مّ عَادَ إىل طلب أنواع ما يطلب مكن سبحان بأمتّ ما ينبغي على الوج الذي ينبغي.
 ومــن أمثلــة دعــاء مــا وَرد يف حـقّ الــنيبّ« :اللريهُــم اقْسِـمْ لَـ ُ مَقْسَــماا مكـنْ عَـدْلككَ ،وَاجْــز كمُضَعفَاتك الْخَيْر مكنْ فَضْلككَ .اللريهُم أَعْـل عَلَـى بَنَـاءِ الْبَـاننيَ بَنَـاءه ُ ،وَأَكْـرمْ لَـدَيْكَ نُزُلَـ ُ ،وَشَـرِّفْ
عكنْدَ َ مَنْزلَ ُ ،وَآتك ك الْوَسكيلَةَ ،وَأَعْطك ك السـنَاءه وَالْفَضكـيلَةَ ،وَاحْشُـرْنَا فكـي زُمْرَتكـ ك» (اخلطبـة،)105 :
 ،أن يُضاعكف لَ فضـل وإحسـان أضـعافاا مُضـاعفة فـوق مـا يسـتحقّ،
للنيبّ
فدَعا
ويرفع شأنَ فوق كلّ أصحاب الشـأن مكـن األنبيـاء فَمـا دوهنـم ،ويُكرمـ أجـلّ كرامـة وأفضـلها،
وجيعل عند يف أشرف املنازل ،ويُلحق ب .
 ومن هذ الداللة دعاء على أصـحاب املذبـذبنيَ بصـيغة األمـر واملاضـي« :فَأَبْـدكلني بهـمْف قلـو َب ُه ْم َك َمـا ُي َمـاث ا ْل كم ْلـ ُح كفـي ا ْل َمـا ِء» (اخلطبـة:
خَيْراا مكنْهُمْ ،وأَبْدكلهمْ بي شَـراا مكنِّـى ،ال ريل ُهـم كمـ ْ
 .)25وقولـ « :أَبْـدَلَني اهلل به ـمْ خَيْــراا ي مك ـنْهُمْ ،وَأَبْـدَلَهُمْ بــي شَ ـرّاا لَهُـمْ مكنِّــي» (اخلطبــة،)69 :
إىل اللّـ أن يبدلـ بهـم خـرياا مكمّـن يسـمعوا كالمـ  ،ويسـتجيبوا لَـ  ،كمـا دَعـا أن
فتَضَرعَ
يبعف بدل قائداا أَشر مكن بنظرهم؛ لَأَنهُم يعتشون مصدر قلق لَهُم وإزعاج.
 .4التحذير:
«"حذر" احلاء والذال والراء أصل واحد ،وهو من التحرُّز والتقـيُّظ» (ابـن فـارس1979 ،م ،ج،)37 :2
و«التحـذير :التخويــف» (ابــن منظــور ،دون تـا ،)4332 :والتهديــد بالشـرّ ،ويقــول "الشــوكاين" صــاحب
تفسري "فتح القدير" يف إظهار املعىن الثـاين لألمـر يف اآليـةَ ﴿ :واتا ُقاواْ اللاهَ وا ْعلَ ُماواْ أَن ُكام ُّم َالقُاوهُ﴾
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(البقــرة« ،)223/قول ـ "واتّقــوا اهلل" في ـ حتــذير عــن الوقــوع يف شــيء مــن املحرّمــات» (الشــوكاين،
2007م ،ج ،)312 :1فعَدّ "الشوكاين" التحذير غرضاا بالغيّاا خيرج إلي األمر.

ورد األمر يف داللة التحذير إحدى ومخسنيَ ( )51مرّة ،يف خطب هن البالغة:
 مثل قول « :فَاتقوا اهلله الريذكي أَنْتُمْ بعَيْنـ ك ،وَنَوَاصكـيكمْ بيَـدك ك ،وَتَقَلُّـبُكمْ فكـي قَبْضَـتك ك» (اخلطبـة: ،)184فحذّرهم من معصية اللّ الّذي يراهم ويعلم تصرُّفاهتم ،وقادرعليهم وقاهر هلم.
مــن العيــب والغيبــة ،باعتبــار مــا يعلــم اإلنســان مــن عيــب نفس ـ :
 وأيض ـاا حتــذير«فَلْيَكْففْ مَنْ عَلكمَ مكنْكمْ عَيْبَ غَيْر ك لكمَا يَعْلَمُ مكنْ عَيْب نَفْسِ ك» (اخلطبة.)140 :
.5التنبي :
«نَبّه  ،وأنبه من النوم فَتنبّ  ،وانتب  ،وانتب من نومـ  :اسـتيقظَ ،والتنبيـ مثلـ  ...ونبّهـ مـن
الغفلة فانتب وتَنبّ  :أيقظ  .وتَنبّ على األمر :شَعَر ب  ...ونَبّهتُ أنا :رفعتُ مـن اخلمـول» (ابـن
منظور ،دون تا.)4332 :
﴿وا ْعلَ ُماواْ
ورد فعل األمر "اعْلَمُوا" يف سياق القرآين كثرياا حيمل هذ الداللة ،مثل قول تعـاىلَ :

أَنم ااا غَنِم ااتُم ِم اان َش ااي ىء فَا اأَن لِلا ا ِه ُخمس ااهُ ولِلرس ا ِ ِ ِ
س اااكِي ِن َوابْا ا ِن السا ابِ ِ
يل﴾
اول َول ااذي الْ ُق ْربَااى َوالْيَتَ ا َ
َ ْ
َُ َ ُ
اامى َوال َْم َ
ْ ْ

(األنفــال ،)41/فالفعــل "اعْلَمُــوا" يف ســياق حيمــل معــىن التنبيـ علــى رعايــة العمــل واالهتمــام بشــأن
املنبّـ عليـ ( ،ابــن عاشــور1984 ،م ،ج )107-106 :10وهكــذا يكــون األمــر يف خُطَــب هنـ البالغــة ،ووَرَدَ
األمر فيها لكداللة التنبي يف ا نني وأربعنيَ ( )42موضعاا ،ويكون معظم بـ"اعْلَمُوا":
يُنبّـ النّــاس علـى أنّ هــذا اجللــد الرقيــق ال يقــوى علـى مجــرة صــغرية،
 مثــل قولـفكيف يتَحمل عذاب النار ،فنَصَحَنا برحم نفوسـنا بتـر املعاصـي وهجـر السـيّةات« :وَاعْلَمُـوا
ص ـبْر َع َلــى ال َ.نــار َفــا ْر َحمُوا نُفو َســك ْم َفــإ َن.ك ْم َق ـ ْد َج َ.ر ْب ُتمُو َهــا كف ـي
س كل َه ـذَا الْج ْل ـ كد ال َ.ر كقيــق َ
َأ َ.ن ـ ُ َل ـ ْي َ
مَصَائكب الدُ.نْيَا» (اخلطبة.)184 :
 « :وَاعْلَمُــوا أَنري مَجَــازَكمْ عَلَــى الصِّــراطك وَمَزَالكــق دَحْضك ـ ك ( ،)1وَأَهَاويــل
 ومنــها قول ـزَلَلك ـ ك ،وَتَــارَاتك ( )2أَهْوَالك ـ ك» (اخلطبــة )82 :فهــذا تنبي ـ وتــذكري بــأمر الصــراط ،وأهوال ـ  .وك ـلّ
إنسان البدّ وأن ميرّ علي  ،وهو طريق إىل اجلنّة ،وإنّ طريق حيتاج إىل تقوى وإميان.
 .1مزالق دحض  :الدحض :هو انقالب الرجـل بغتـة ،فيسـقط املـارّ ،واملزالـق :مواضـع الزلـل واالنـزالق.
(هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا )593 :
 .2التارات :النُوَب و الدفعات( .هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا )593 :
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 .6االعتبار:
َى ثَ َم ِرهِ إِ َذا أَثْ َم َر َويَا ْن ِع ِاه﴾
حني تُستعمل صي األمر يف سياق أخذ العشة ،كقول تعاىل﴿ :اُنظُُروا إِل ٰ
(األنعــام( )99/الســيوطي2008 ،م ،ج ،)336 :1فَــدعاهم ســبحان بــأن ينظــروا نَظــر االعتبــار إىل
مثر إذا أَمثَرَ وإىل ينع إذا أينَعَ لَعلّهم يعتشون بما يشاهدون مكن قدرة اللّ يف هذا الكون.
وإنّ الدعوة إىل التدُّبر والتأمُّل ،واالعتبار يف خُطَب هن البالغـة جـاءت أكثرهـا مُوجِّهـة إىل
التأمُّل والـتفكري واالعتبـار يف أحـوال األمـم السـابقة ،ويف أسـباب هالكهـم وفيمـا آلـوا إليـ حيـف
حلّ بهم سخط اللّ وغضب  .وقد يكون هذا التدبُّر واالعتبار يف آيات اللّ املبثو ة يف الكانةات.
وقد وَرَدَت هذ الداللة يف خُطب هن البالغة أربع وعشرين ( )24مرّة بصيغة فعل األمر:
للنّــاس إىل التأمُّــل يف أحــوال مــن مض ـى مكــن املــؤمننيَ قبلــهم ،ولَف ـ َ
 حنــو دعوت ـأنظــار املخــاطبنيَ مكــن النّــاس ،وحَـثريهُم أن ينظــروا كيــف حَقريـقَ الضــعفاء أعلـى املنــازل وأنـى
املراتب وصاروا حُكاماا وقادة؟ عندما كانوا على اتّفاق كلمـة ،ووَحـدة هـدف ،وكيـف أنّهُـم بعـد
تلك املرتبة العالية تَهاووا وسَقَطوا وزال امللك عنهم« :فَانْظرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْف كَانَـ ك الْأَمْلَـاء
مُجْتَمكعَ ـةا وَالْ ـأَهْوَاء مُؤْتَلكفَ ـةا وَالْقلــوبُ مُعْتَدكلَ ـةا وَالْأَيْ ـدكي مُتَرَادكفَ ـةا وَالسُّ ـيُوفُ مُتَنَاصك ـرَةا وَالْبَصَــائكرُ
نَافكـذَةا وَالْعَـزَائكمُ وَاحكـدَةا أَ لَـمْ يَكونُــوا أَرْبَابـاا فكــي أَقْطَــار الْأَرَضكـنيَ وَمُلوكـاا عَلَــى رقَــاب الْعَــالَمكنيَ
فَــانْظرُوا إلَــى مَــا صَــارُوا إلَيْـ ك فكــي آخكــر أمُــورهكمْ حكـنيَ وَقَعَـ ك الْفرْقَــة وَتَشَــتتَ ك الْألْفَــة وَاخْتَلَفَـ ك
س َكرَامَتك ـ ك
ني َو َق ـ ْد َخ َل ـ َع ال ريل ـ ُ َع ـ ْن ُه ْم كل َبــا َ
ني َو َتفَرقــوا ُم َت َحــارب َ
ا ْل َك كل َمــة وَا ْل َأ ْف كة ـدَة َو َت َشــعبُوا ُم ْخ ـ َت كل كف َ
وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نعْمَتك ك وَبَقكيَ قَصَصُ أَخْبَارهكمْ فكيكمْ عكبَراا لكلْمُعْتَبرينَ» (اخلطبة.)238 :
 .7اإلهانة:
اإلهانــة يف اللغــة مصــدر"أهانَ " أي اس ـتَخف ب ـ  ،واســتحقَرَ .ويقال :رجــل في ـ مهانــة أي ذلّ
وضــعف (ابــن فــارس1979 ،م ،ج21 :6؛ ابــن منظــور ،دون ت ـا4724 :؛ الزخمشــري1979 ،م .)489 :وهــي
إظهار ما في تصغري املهان وقلّة املبـاالة بـ  ،وذلـك إذا اسـتعمل صـيغة األمـر يف مقـام عـدم
االعتــداد بشــأن املــأمور (الدســوقي ،دون تـا .)706 :وذكـر "القــزويي" (القــزويي2003 ،م،)117 :
و"العلويّ" (العلويّ1914 ،م ،ج.)283 :3
ويف خُطَب هن البالغة قد خرج األمر إىل داللة اإلهانة يف سبعة ( )7مواضع:
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 ومن هذ الداللة« :اسْك ْ قَبَحَكَ اهلل يَا أَ ْرَمُ(( »)1اخلطبة)185 :؛ فهـذ كلمـة استصـغاريف مواجهة "الشج بن مسهر الطائي"شاعر مكن شعراء اخلوارج رَفَعَ شعارهم
قال اإلمام
"ال حُكــم إلّــا اهلل" يف وج ـ اإلمــام فَعــدلَ عــن حــوار إىل إهانت ـ ؛ ألنّ ـ فَقَ ـدَ مفعولَ ـ (ابــن أيب
احلديد2007 ،م ،ج.)389 :4
 .8اإلباحة:
اإلباحة يف اللغة مصدر"أَباحَ" ،وأحبتك الشيء :أحلَلت لك لـيسَ بمحظـور عليـك ،فَـأَمر واسـع
غري مُضيّق .واملباح خالف ااظور؛ (ابـن فـارس1979 ،م ،ج315 :1؛ ابـن منظـور ،دون تـا )384 :إذ
ُي ْتـر لإلنسـان أن يفعـل مـا يشـاء .وهـو أسـلوب بالغـ ّي يـدخل يف األمـر ،ويُشـب  -نوعـاا مــا -
التفـويض والتســليم ،ولكنّـ يتّجـ اتّجاهـاا بالغيّـاا أكثــر حرّيّــة وتنوّعـاا ،بــل إنّ وجْـ َ األمــر يكــاد
﴿وُكلُاواْ َوا ْش َاربُواْ َحتاى يَاتَبَااي َن لَ ُك ُام
يطمس في  ،وهـذا مـا يثرينـا فنّيّـاا يف مجاليّتـ  ،كقولـ تعـاىلَ :
ض ِم َان الْ َخ ْاي ِط األ َْس َاوِد ِم َان الْ َف ْجا ِر﴾ (البقـرة .)187/ويف خُطـب هنـ البالغـة قـد ورد
الْ َخ ْي ُ
ط األَبْايَ ُ
األمر يف داللة اإلباحة الث ( )3مرّات:
 كما جَعَلَ سَب الناس لَ جائزاا بَعد  ،عندما أجلأهتم الضرورة إىل ذلك« :أَالَ وَإن ُسَيَأْمُرُكمْ بسَبِّي وَالْبَرَاءهةك مكنِّي; فَأَما السبُّ فَسُبُّوني ،فَإن ُ ي زَكَاةب ،وَلَكمْ نَجَاةب» (اخلطبة.)56 :
قتل من دعا إىل مفارقة اجلماعـة واالسـتبداد بـالرأى جـائزاا (البحـراين،
 كما جعل1999م ،ج« :)127 :3أَالَ مَــنْ دَعَ ــا إلَ ــى هــذَا الشِّــعَار ،فَ ــاقْتُلو ُ ،وَلَــوْ كَ ــانَ تَحْــ َ عكمَ ــامَتكي هــذك ك»
(اخلطبة.)127 :
 .9االلتماس:
وأصل االلتماس أن يكون األمر في للمساوي( ،السبكي2003 ،م ،ج )466 :1غـري أنّـ مـن األجـدر
أن يتوسّـع فيـ قلـيالا ،فيشـمل الطلــب مـن األعلـى إىل األد ؛ إذا كانـا مُشـتركني يف البشــريّة،
وك ـان عل ـى ســبيل التلطُّــف .وسّــا ورد من ـ قول"هــود" يف دعوت ـ لقوم ـ مُتلطّف ـاا يف قول ـ
ِ
استَا ْغ ِف ُرواْ َرب ُك ْم ثُم تُوبُواْ إِلَْي ِه يُا ْر ِس ِل الس َماء َعلَْي ُكم ِّم ْد َرارا﴾ (هود.)52/
﴿ويَا قَا ْوم ْ
تعاىلَ :
ويف خُطب هن البالغة قد ورد األمر يف داللة االلتماس الث ( )3مرّات:

 .1أ ْرَمُ :ساقط الثنيّة من األسنان (هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا .)645 :
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« :اَيُ.ها النّاسُ أَعكيْنُوين عَلَي اَنفسِكمْ» (اخلطبة )136 :فطلبَ معونتهم علـى
مثل قول
أنفسهم بأن يلتزموا احلدود ،فيُقيموا احلق والعدلَ ويطبّقوا الشريعة بحمل أنفسهم عليها.
 .10التخيري:
خيّرت بني الشـيةني أي :ف ّوضـ إليـ اخليـار وخت ّيـر الشـيء :اختـار » (ابـن منظـور ،دون تـا:
لغة منَ « :
 .)4157وهــو الطلــب بــأن خيتــار املخاطــب بــني أمــرين أو أكثــر قــال "ســيبوي "« :تقــول" :كـلْ خبــزاا أو
متراا" أي :ال جتمعهما» (سيبوي 1983 ،م ،ج ، )184 :3وهـو الـدعوة إىل اختيـار أمـر مـن ا ـنني أو ال ـة
أمور ،فقد خيرج األمر عن داللت احلقيقيّة إىل داللـة جمازيّـة يـراد بـ طلـب االختيـار «مـع امتنـاع
اجلمع بني األمرين أو األمور الل يطلب إلي أن خيتار بينهما» (التفتازاين ،دون تا ،ج.)314-313 :2
وقد وَرَدَت هذ الداللة يف خُطب هن البالغة مرّتني ( )2بصيغة فعل األمر:
 كقول  ،وهو خيّر أصحاب بني أمرين« :قَدك اكسْتَطْعَمُوكمُ الْقكتَالَ( )1فَأَقكرُ.وا عَلَى مَذَلَ.ةٍ وَتَـأْخكريمَحَلَ.ةٍ أَوْ رَوُ.وا اَلسُ.يُوفَ مكنَ اَلدك.مَاءِ تَرْوَوْا مكنَ اَلْمَاءِ» (اخلطبة ،)127 :فاإلمام يقول ألصـحاب :
إنّ أهل الشام طَلَبُوا مكنكم القتال عنـدما مَنَعـوكم مكـن ارتيـاد املَشـرعة( ،ابـن أيب احلديـد2007 ،م،
ج )153 :2وأنتم بني خيارين ،إمّا أن تقبلوا بذلك فَترضون بالـذُّل واهلـوان ،وتَتَـأخّرونَ عـن املقـام
الكرمي ،وإمّا أن تسقوا السيوف مكن دمائهم ،عندها تسقون مكن املاء.
 .11التعجيز:
التعجيز :التثبيط ،وذلك إذا نَسبت إىل العجز ،وأعجزت فالناا وعاجزت  ،جعلت عـاجزاا (ابـن
منظور ،دون تا2817 :؛ ابـن فـارس1979 ،م ،ج .)884 :3ويف اصـطالح البالغـيّنيَ :هُـو الطلـب بمـا ال
يقدر علي املخاطب ليُظهر عجز ( .التفتازاين ،دون تا ،ج314 :2؛ دراز1986 ،م)28 :
كم ــا يف قولـ ـ تع ــاىل﴿ :وإِ ْن ُك ْن ااتم فِ ااي ري ا ى ِ
ِ
ِ
اورةى ِم ا ْان ِمثْلِ ا ِاه﴾
َْ
ُْ
سا َ
َ
اب مم ااا نَازلْنَ ااا َعلَااى َع ْب اادنَا فَا اأْتُوا ب ُ
(البقرة ،)23/فَليسَ املـراد بـاألمر يف هـذ اآليـة األمـر علـى وجـ التكليـف باإلتيـان بسـورة مكـن
مثل  ،وإنّما املراد إظهار عجزهم عن اإلتيان مبثلها.
يف خُطَــب هنـ البالغــة أفــاد األمــر داللــة التعجيــز مـرّتني ( ،)2مثــل هــذا األمــر« :ذَلكـكَ الْق ـرْآن
فَاسْتَنْطكقو ُ وَلَنْ يَنْطكقَ ولَككنْ أخْبرُكمْ عَنْ ُ» (اخلطبـة ،)159 :فـأرادَ هبـذا األمـر أن يظهـر عجـزهم
أن جيعلوا القرانَ ينطق ويَتَكلّم؛ ألنّ ال لسان ل ولكن ينطق عن من خُوطبَ ب وفهمَ أحكام .
 .1اسْـتَطْعَمُوكمُ القكتَــال :طلبــوا مــنكم أن تطعمــوهم القتــال ،كمــا يقــال «فــالن يســتطعمي احلــديف» أي
يستدعي مي (هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا .)581 :
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 .12اإلنذار:
اإلنــذار يف اللغــة مصــدر" أنـذَرَ "« .وَأَنـذَرَ بــاألمر إنــذاراا ونُــذراا ،عن"كــراع واللحيــاينّ" :أعلَمـ ُ،
والصحيح أنّ النُّذر االسم واإلنذار املصدر .وأنـذَر أيضـاا :خَوفـ وحَـذرير » (ابـن منظـور ،دون تـا:
 ،)4390و«اإلنذار :اإلبالال ،وال يكاد يكون إلّـا يف التخويـف» (ابـن فـارس1979 ،م ،ج ،)414 :5وهـو
يتحقّق حني تستعمل صيغة األمر يف مقام اإلعالم والتخويـف ،ومنـ قولـ تعـاىل﴿ :قُ ْال تَ َمتاعُاوا
فَِنن َم ِص َيرُك ْم إِلَى النا ِر﴾ (إبراهيم.)30 :

ويف خُطَب هن البالغة أفاد األمر داللـة اإلنـذار يف موضـعني ( ،)2ومنـهما« :أَالَ فَتَوَقريعُـوا مَـا
يَكون مكنْ إدْبَار أمُـوركمْ ،وَانْقكطَـاع وُصَـلككمْ ،وَاسْـتكعْمَال صكـغَاركمْ» (اخلطبـة ،)233 :فأنـذَرَهم
األحوال الرديةة املستقبلة املضادّة ملصا العامل الّل جيمعها سوء التدبري وتفرُّق الكلمة.

 .13التهديد:
التهديد يف اللغة التخويف والوعيد( .ابـن منظـور ،دون تـا )4631 :وذلـك يف اصـطالح البالغـيّنيَ
إذا استُعمل صيغة األمر يف مَقام عدم الرضا باملـأمور بـ ( ،الدسـوقي ،دون تـا702 :؛ الصـعيدي،
ض
1999م ،ج47 :2؛ وعرفـ 1984 ،م ،ج )75 :2فهو يتح ريقـ ُق إذا كـان اآل كمـر قـد أمـر بمـا هـو غـري را و
عن  ،كقول تعاىل﴿ :ا ْع َملُوا َما ِشْئتُ ْم إِنهُ بِ َما تَا ْع َملُو َن بَ ِص ِير﴾ (فصل  ،)40 :و«ليس املـراد أمـرهم
بكلّ عمل شاءوا بل األمر هنا يُفيد التهديد ،بدليل قول سبحان "إنّ بما تعملون بصري" ،وسرّ
بالغة التعبري باألمر يف مقام التهديد أنّ اهلل سبحان لكشدّة غضب عليهم ،كأنّ يأمرهم بمـا
يُوجب عقابَهم لينكل بهم أشدّ تنكيل» (عرفة1984 ،م ،ج.)75 :2
جاء فعـل كمـن أفعـال األمـر يف خطـب هنـ البالغـة دا ّلـ اا علـى التهديـد والتـنفري« :وَاللريـ ك إنري
امْرَأا يُمَكِّنُ عَدُو ُ مكنْ نَفْسِ ك يَعْرُقُ لَحْمَ ُ( )1وَيَهْشكمُ عَظْمَ ُ وَيَفْري جلْدَ ُ( )2لَعَظكيم عَجْزُ ُ ضَـعكيف
مَــا ضُــم ْ عَلَيْـ ك جَـوَانحُ صَـدْر ك( )3أَنْـ َ فــهكنْ ذَا َ إنْ شكـةْ َ» (اخلطبــة ،)34 :فــأمَرَهُم أن
يكونوا ذلك املرء الّذي وَصَفَ بالعجز والضعف أمام العدُوّ أمراا على سبيل التهديد والتنفري.
 .1يَعْرُقُ لَحْمَ ُ :يأكل حتّى ال يبقى من شيء على العظم (هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا .)578 :
 .2فَرَا يَفْري  :مَزّقَ ُ ميزق (هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا .)578 :
 .3ماضُمّ علي اجلوانح :هو القلب ،وما يتبع من األوعية الدموية ،واجلـوانح :الضـلوع حتـ الترائـب،
والترائب :ما يلي التّرْقوَتَني من عَظْم الصدر (هن البالغة ،حتقيق صبحي الصا .)578 :
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 .14التكوين:
الك ــون :احل ــدث ،وق ــد ك ــانَ كونــاا وكينون ــة ،وك ــونَ اهلل الش ــيء :أحدَ َــ  ،واهلل مُكــوِّن األش ــياء
يُخرجهــا مكــن العــدم إىل الوجــود( ،ابــن منظــور ،دون تـا )3960-3959 :ويف اصــطالح البالغــينيَ:
«التكوين إنشاء من عدم لكوجود» (التفتازاين ،دون تا ،ج.)317 :2
ويف خُطَب هن البالغة أفاد األمر داللة التكـوين يف موضـع واحـد« :يَقـول لكمَـنْ أَرَادَ كَوْنَـ ُ
كنْ فَيَكون» (اخلطبة ،)232 :فهو أمر مكن اهلل إلجياد الكائنات مكن العدم فوراا.

النتائج
يُمكن إمجال أهمّ االستنتاجات الل متّ تأكيدها خالل هذا البحف:
.1كان امليل إىل اعتماد األساليب الطلبيّة ـ خاصّـة األمـر ـ ـ مـن أهـمّ اخلصـائص الشـكليّة
البارزة يف خُطب هن البالغة ،ذلك؛ ألنّها متنح املتكلّم حريّة ،وجماالا واسعاا للتعبري واإلقنـاع
والتــأ ري بــاللجوء إىل اســتعمال هــذ األســاليب ،وهــذ احلريّــة واجملــال مــا يُالحــظ يف تع ـدُّد
دالالت األمر من أمر حقيقيّ إىل دالالت جمازيّة .وقد ورد مخسمائة وتسعة ومخسونَ ()559
أمــراا يف خطــب هنـ البالغــة ،وكــان هــذا الــورود بطــرق خمتلفــة ونســب متفاوتــة بــني أســاليب
يف خطب  .وأمّا فعـل األمـر الظـاهر املسـند إىل املخاطـب
األمر الل جاء هبا اإلمام علي
فهو األكثر استعماالا يف خُطب هن البالغة ،وهو يف أربعمائة وأربعة وسـبعنيَ ( )474موضـعاا،
وهذ الكثرة من بـاب الوصـول املباشـر إىل مـا يريـد اإلمـام  ،حيـف إنّ فعـل األمـر هـو أمّ
باب األمر ،واألسلوب األكثر دوراناا بني عامّة النّاس ،وخاصّتهم يف تعيني طلـب مـا حيتـاجون.
ي أ ّنـ أشـ ّد مـن املضـارع املقتـرن بــالم األمـر؛ أل ّن املـتكلّم فيـ يُلقـي
ومن ناحية املستوى الدال ّ
مادّة الفعل إىل املخاطب أمراا إيّا بإيقاع الفعل بينما ليس يف املضارع املقترن بـالم األمر مـا
يُشري إىل األمر سوى الالم .وقد ورد املضارع املقترن بــ"الم األمـر" تكسـع و ال ـنيَ ( )39مـرّة.
وأمّــا اســم الفعــل فقــد ورد اســتعمال بعــض أنــاء األفعــال يف خطــب هنـ البالغــة سـ ّ ()6
مرّات ،فَجرى يف كلّها االختصار لغرض التأكيد .وقد ورد فيهـا اسـتعمال املصـدر النائـب عـن
فعـل األمـر مثـاين ( )8مـرّاتٍ ،وذلـك لغـرض التاكيـد واالختصــار واإلغـراء بالفعـل .وقـد جــاء
األمر بصيغة املاضي يف خطب هن البالغة يف تسعة وعشرينَ ( )29موضعاا ،ويكون غالباا يف
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الدعاء ل  ،والدعاء علي  ،وسبب هذا االستعمال أنّ الفعل املاضي يعطي حتقيقاا بوقوع الطلـب
وهذا يف حقيقت يناسب أسلوب الدعاء الذي يراد من حتقيق املدعوّ ب .
 .2ورد يف خطب هن البالغـة تسـعة وأربعـون ( )51أمـراا يف داللتـ احلقيقيّـة ،وهـو طلـب
حدوث الفعل على سبيل االستعالء واإللزام ،ويكون غالباا يف التأهُّـب للحـرب ،وإعـداد عـدّهتا،
ويف إ ر غزو األعداء.
 .3اســتعمل أمــري املــؤمنني أقســام األمــر يف خُطَب ـ كآليــة تــشز إمكانــات األديــب يف
اســتخدام الطاقــة التعبرييّــة الكامنــة يف اللغــة إليصــال رســالت إىل املتلقّــي بكـلّ مــا فيهــا مــن
القيم اجلماليّة ،فيخرج األمر كثرياا عن داللت احلقيقيّة ليحقّق ما ينوي من أغراض ودالالت
جمازيّــة .وقــد ورد األمــر يف خطــب هنـ البالغــة مخســمائة ومثــاين ( )508مـرّات يف دالالتـ
اجملازيّــة ،مثّ إنّـ قــد ظهــر بعــد رصــد مجيــع الــدالالت الــل خــرج إليهــا األمــر يف خطــب هنـ
البالغــة أنّ هنــا ــالث دالالت تــرد بكثــرة وهــي :النــدب ،والنصــح واإلرشــاد والــدعاء .وقــد
جاءت دالالت أخرى ،ولكنّها مل تكثر كثرة هذ الدالالت ،وهي :التحذير ،والتنبيـ  ،واالعتبـار،
واإلهان ــة ،واإلباح ــة ،االلتم ــاس ،والتخ ــيري ،والتعجي ــز ،واإلن ــذار ،التهدي ــد ،والتك ــوين .وم ــن
الطبيع ـيّ أن حيظ ـى النــدب ،والنصــح واإلرشــاد ،بنســبة عاليــة مــن حيــف ورود األمــر فيهمــا،
ويرجع ذلك إىل أنّ هاتني الداللتني من أكثر الدالالت تطرُّقاا عند اإلمام علي ؛ حيف إنّـ
إمام املسلمني وموجِّههم يف شوىن الدنيا والعقـىب .وكثـر األمـر اخلـارج إىل الـدعاء يف خطـب
هن البالغة ،لعلّ كثرة هذا اخلروج راجعـة إىل أنّ الـدعاء أسـلوب غـري مباشـر لتوجيـ األمّـة
وتبليغها مبا ينبغي أن تكون علي من تصفية القلوب وصالح األعمال ،ولكنّ نتائج فعّالة.
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