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ملخص البحث:
هذا البحث بعنوان" :أسلوب النداء وأسراره البالغية"
يهدف هذا البحث إلى دراسة أسلوب النداء عند البالغيين لمعرفة مدى أهميته في البيان واإليضاح .فهو
بحث ينتظم في مقدمة ،ومباحث ،ثم خاتمة ،فقائمة المصادر والمراجع ،فجدول الموضوعات ،وذلك على
النحو التالي:
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 وإلى أهم األسباب التي دفعتني إلى اختيار، أشرت إلى أهمية النداء في اللغة العربية والقرآن،في المقدمة
. والخط ِة التي هي الوسيلة للوصول إلى األهداف،والمنهج الذي تَبعتُه
، واإلشكالي ِة،هذا الموضوع
ِ
ُ
 وله،تناولت النداء ودرسته دراسة بالغية لمعرفة مدى موافقته بما قرره البلغاء في دراساتهم
:خمسة مباحث
 أدوات النداء التي جرت ِوفق مقتضى: المبحث الثاني، تعريف النداء عند البالغيين:المبحث األول
 خروج النداء عن: المبحث الرابع، أدوات النداء التي جرت على خالف األصل: المبحث الثالث،األصل
. الحذف في النداء: المبحث الخامس،معناه األصلي
، ويليه فهرس المصادر والمراجع،ثم انتهى البحث بخاتمة عرضت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها
.فجدول الموضوعات
Research Summary:
This research is entitled: "The Appeal Method and its Rhetorical Secrets"
This research aims to study the style of the call of the rhetoricians in order to
know the extent of its importance in the statement and clarification. It is a
research organized into an introduction, chapters, then a conclusion, a list of
sources and references, and a table of topics, as follows:
In the introduction, I referred to the importance of the call in the Arabic
language and the Qur’an, and to the most important reasons that led me to
choose this topic, the problematic, the approach I followed, and the plan that is
the means to reach the goals.

2587

I addressed the appeal and studied it a rhetorical study to find out the
extent of its agreement with what the rhetoricians decided in their studies. It has
five topics:
The first topic: the definition of the call to the rhetoricians, the second topic: the
tools of the call that took place according to the original requirement, the third
topic: the tools of the call that took place contrary to the original, the fourth
topic: the call’s departure from its original meaning, the fifth topic: the omission
in the call.
Then the research ended with a conclusion in which the most important findings
were presented, followed by a list of sources and references, and a table of
topics.
المقدمة
إن القرآن نزل في جو بلغت فيه بالغةُ العرب وفصاحتهم ُذروتها وقمتها ،لذا خص هللا نبيه صلى
هللا عليه وسلم بمعجزة عقلية خالدة ،فعالهم القرآن بهذه الفصاحة وسماهم بذوقهم وبتعبيرهم ،حتى سجد
أحدهم لعظمة بالغته وفصاحته ،فتحداهم بأن يأتوا بمثله ولم يفعلوا حتى بأقصر سورة من سوره ولم
يحاولوا .حتى ولو اجتمعت االنس والجن على أن يأتوا بمثله لن يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
َ
تراث قومها وذكر تقالي َد أهلها
هذا ،إن اللغة العربية محفوظة بالقرآن وهو المرجع الذي حفظ
قصص شخصياتها بأحسن حديث .فوجدهم في قمة التنافس بالقول الفصيح
ت قبائلها وتاريخَها وسرد
َ
وعادا ِ
والمعاني البليغة التي تؤثر في أذهان الناس ،و ُرقِيَّ ِة قدرة التعبير والتصوير وقوة البيان وجزالة األسلوب،
ت أذواقُهم وتَ َوس ْ
حتى َس َم ْ
َّعت مدار ُكهم ووصلوا إلى مرتبة عالية من الفصاحة والبالغة .وقد وصف عتبة
بن أبي سفيان كالمهم ،فقال" :إن للعرب كالما هو أرق من الهواء وأعذب من الماء "1...فتحداهم القرآن

 1محمود السيد شيخون اإلعجاز في نظم القرآن ،ط ،1.مكتبة الكليات األزهرية ،الصادقية-األزهر القاهرة 1978م1398/.هـ،
ص3.
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وعجزوا عن متابعته حتى ولو تعاونوا جميعا ال يأتون بمثله ،لذلك ما فعلوا وما
بهذه الفصاحة والبالغة
ِ
ْ
ملكت قدراتُهم من الجهد
قدروا أن يفعلوا ولو استطاعوا ما تأخروا لِ ِحرصهم على تكذيبه ،فبذلوا ك َّل ما
وافتضح أمرُهم وانقلبوا خائبين خاسرين ناكسي رؤوسهم ،ف ُذهلوا بين يديه واندهشوا فمنهم من آمن وشكر
واستبشر واهتدى ،ومنهم من كفر واعتذر واستكبر واعتدى .فهذا عتبة بن ربيعة يقول" :سمعت قوال وهللا
ما سمعت مثله قط ،وهللا ما هو بالشعر ،وال بالسحر ،وال بالكهانة...فوهللا ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ
عظيم"2 ...
وهذا الوليد بن المغيرة وهو من بلغاء قريش ،يقول" :إن لقوله لحالوة وإن أصله ل ُمغدق ،وإن فرعه لجناة،
وما أنتم بقائلين من هذا شيئا"3
وألسلوب النداء من هذه الفصاحة والبالغة نصيب األسد ،ألجل ذلك تناوله كل من النحاة والبلغاء
وأفادوا فيه ،وتناولوه في جميع استعماالته في اللغة العربية وبحثوا في :أنواعه ،وأقسامه ،وأدواته،
وألوانه ،وحركاته اإلعرابية ،وتوابعه ،ودالالته ،وخروجه عن مقتضى الظاهر ،وما شابهه من الذكر
والحذف.
كما أن أسلوب النداء َأظهر جانبا من جوانب اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم ،وجمال أسلوبه في اللغة.
ُ
أردت دراسته تحت العنوان اآلتي" :أسلوب النداء وأسراره البالغية".
لذلك
مشكلة الدراسة وتساؤالتها.
ت ثمينةً في باب النداء وأفادوا فيه األجيا َل الالحقةَ لكونه مفتاحا للتخاطب
إن البالغيين بذلوا مجهودا ٍ
بين الناس في مبادئهم وفي حياتهم اليومية ،واللغة العربية التي تميزت بفصاحة بالغة استعملت كثيرا هذا
س أن القرآن الكريم المعجز بفصاحته وبالغته وأسلوبه الجميل استعمله كثيرا في تشريع
األسلوب ،وال تَ ْن َ
أحكامه ليوصل مراده في أذهان مخاطبيه .وهذا ما يجعلنا نطرح األسئلة التّالية:

2
3

المرجع السابق ،ص8.
المرجع السابق ،ص9-8.
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ما مرتبة أسلوب النداء من بين األساليب التي تبين جمال اللغة العربية؟ ما دور النداء قي إعجاز القرآن
الكريم؟ وكيف نستنبط بالغة القرآن في النداء؟ وما دوره في تبليغ الرسالة؟
أهداف وأهمية الموضوع.
يعود اختياري لهذا الموضوع من بين المواضيع ألسباب مهمة وأهداف عديدة منها:
أ-كون النداء يشغل بال البالغيين.
ب-دراسة أحد أساليب القرآن والكشف عن أسرارها وبيانها.
جـ-أهمية البالغة في النداء لما فيه من جالل المعاني وجمال المباني ووضوح البيان.
د-كثرة استعمال النداء في القرآن وفي الحياة اليومية.
هـ-أهمية النداء ودوره البالغي.
و -خدمة اللغة العربية والمساهمة في تطوير التعليم الوطني.
ز -كون النداء من األساليب التي تبرز بالغة القرآن وإعجازها.
المنهج.
في هذا البحث سأقوم بدراسة النداء دراسية بالغية ومن خاللها سأقوم بتعريف النداء عند البالغيين
ودراسة أدواته من حيث استعمالها على القرب أو البعد ،ومن حيث استعمالها على األصل وعلى خالف
األصل أو خروج النداء على مقتضى الظاهر ،والذكر والحذف ،بالدراسة والتحليل والتعليق عليها مع
إتيان األمثلة ،لذلك وقع خياري على منهج التحليل والمقارنة ،ظنًا أنه هو المنهج المناسب لهذا البحث ،لما
فيه من التحليالت اللغوية والمعنوية.
الخطة:
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إلنجاز هذا الموضوع والوصول إلى الهدف منه رأيت أن يكون البحث على مقدمة وثالثة مباحث ،ثم
خاتمة فالمصادر والمراجع ثم الفهارس ،وهي كاآلتي:
المقدمة فيها :أهمية الموضوع وأسباب اختيار الموضوع ،واإلشكالية ،والمنهج والخطة وهي على النحو
التالي:
المبحث األول :تعريف النداء عند البالغيين ،المبحث الثاني :استعمال أدوات النداء التي جرت وفق
مقتضى األصل ،المبحث الثالث :استعمال أدوات النداء التي جرت على خالف مقتضى األصل .المبحث
الرابع :خروج النداء عن مقتضى الظاهر ،المبحث الخامس :الحذف في النداء.
المبحث األول :تعريف النداء عند البالغيين.
إن البالغيين جعلوا النداء في باب علم المعاني من أسلوب اإلنشاء الطلبي ،وقبل الوصول إلى ذلك البد أن
نقوم بتعريف البالغة.
البالغة في اللغة :البالغة عند أهل اللغة هي حسن الكالم مع فصاحته وأدائه لغاية المعنى المراد.4
وفي االصطالح :هي مطابقة الكالم لمقتضى حال من يُخاطبُ مع فصاحة مفرداته وجمله.5
وتنقسم البالغة إلى علوم ثالثة :علم المعاني ،علم البيان ،علم البديع .ونحتاج أكثر من هذه الدراسة إلى علم
المعاني ،وهو العلم الذي يعرف به أحوال الكالم العربي إلى اختيار ما يطابق منها مقتضى أحوال
المخاطبين.6
ويقوم هذا ال ِعلم إلى تقسيم أساليب الكالم إلى :أسلوب خبري وإلى أسلوب إنشائي.

4عبد الرحمان ،حسن حنبكة الميداني ،البالغة العربية ،أسسها ،وعلومها ،وفنونها ،ط ،1.ج ،1دار القلم-دمشق ،الدار الشامية-بيروت
1416هـ1996.م .ص128.
5المصدر السابق ،ص129.
6المصدر السابق ،ص138 .
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والنداء من األسلوب اإلنشائي ،ألنك تريد أن تنشئ شيئا من عندك ،فلو قلت :يا زيد فإنك تريد أن تنشئ
اقبال زيد ،إذن هو طلب اإلقبال لشخص ما.7
ومعنى ذلك أن الجملة الندائية تتكون من فعل وفاعل ،الفعل هو "أدعو أو أنادي" الذي ينوب عنه
حرف النداء .والفاعل هو "أنا" والمنادى هو المفعول به ،فإذا قلت يا زيد ،يعني :أدعو زيدا أو أنادي زيدا.
وإذا أردت استخراج المسند والمسند إليه من هذه الجملة ،تقول :إن المسند هو الفعل (أدعو أو أنادي)،
والمسند إليه هو الفاعل (أنا) ،يعني أن الجملة الندائية أصلها خبرية ثم ح ُِّولت إلى جملة إنشائية .وإليك
بعض تعريفات النداء عند البالغيين:
المدعو
ت بأحد حروف النداء ،أو أنه " ِذ ْك ُر اسم
ِّ
النداء :هو طلب اإلقبال أو تنبيه المنادى و َحملُه على ااْل ِ ْلتفا ِ
بعد حرف من حروف النداء وهي :يا ،وأيا ،وأي ،وآي ،وهيا ،والهمزة ،ووا ،للندبة "8
يعني أن النداء هو طلب المنا ِدي لفتَ انتباه المنادَى بحروف مخصوصة بالنداء ،أو النداء هو ذكر اسم
امرئ مسبوق بحرف النداء ،مثل :يا عمرُ.
المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة تنوب كل حرف منها مناب الفعل
النداء :هو طلب إقبال
ِّ
"أدعو"9
المدعو بحرف من حروف تنوب فعل "أدعو" .إذن النداء عنده
ونفهم منه أن النداء هو طلب الداعي إقبا َل
ِّ
هو الدعاء وطلب الحضور ،نحو :يا علي تفضل.
المتكلم اقبا َل المخاطَب عليه بحرف نائب مناب "أنادي" المنقول من الخبر إلى اإلنشاء.10
النداء :هو طلب
ِ

7فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها( ،علم المعاني) ط ،2.دار الفرقان للنشر والتوزيع ،ص162.
8محمد أحمد قاسم ومحيي الدين ديب ،علوم البالغة ،ط 1.المؤسسة الحديثة للكتاب-طرابلس – لبنان .2003.ص306.
9د .عبد العزيز عتيق ،علم المعاني ،ط ،1.دار النهضة العربية ،بيوت-لبنان1430 .هـ2009.م .ص1156-114.
10أحمد الهاشمي ،جواهر البالغة ،ط ،1.مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت1429 ،هـ2008.م -القواعد األساسية للغة العربية ،دار الكتب
العلمية ،بيروت-لبنان .د.ت.ص71.
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أي النداء هو طلب اقبال شخص لشخص آخر بواسطة حرف تنوب مناب أنادي ،وبهذا الحرف يتغير
الجملة من الخبر إلى اإلنشاء ،وعلى سبيل المثال :تريد أن تنادي زيدا بدال من أن تقول :أنادي زيدا ،تقول:
يا زيد.
النداء هو جهر الصوت أِل ح ٍد بدعوة ليحضر ،ولذلك كانت حروف النداء نائبة مناب "أدعو."11
وهو يقول :إن النداء هو رفع الصوت أو مده لشخص ما لطلب حضوره بواسطة حرف ينوب "أدعو"،
مثل :يا عبد هللا تفضل.
النداء هو دعوة المخاطَب وطلبُ اإلقبال منه بحرف من حروف النداء أو ما ينوب مناب أدعو.12
أي هو طلب اإلقبال من المتكلم إلى المخاطب بحرف ينوب مناب الفعل أدعوا .مثل :يا فاطمة أقبلي.
النداء :هو طلبُ اإلجابة المرئ َما بحرف من حروف النداء ينوب مناب "أدعو".13
أي النداء هو طلب موجه إلى شخص ما لإلجابة بواسطة حرف تنوب "أدعو" ،مثل :يا عامر أجب.
وهذه هي بعض التعريفات الندائية عند البالغيين التي وصلنا إليها ،وهي ال تختلف كثيرا في مضمونها
عن تعريفات النحاة.
ذكر صفة من صفاته
ومن هنا نعرف أننا إذا أردنا اقبال أحد علينا أو لفت انتباهه دعوناه بذكر اسمه أو ِ
بواسطة حرف من حروف النداء مذكور ٍة أو مقدرة بالحذف.
ونالحظ على أن جميع هذه التعريفات التي ذكرناها تعريفات للنداء الحقيقي الذي اُ ْستُعمل على مقتضى
الظاهر.
وأما النداء الذي اُسْتعمل على غير مقتضى الظاهر فيمكن تعريفه بالنداء الذي يتم بذكر شيء بعد حرف
من حروف النداء دون طلب الحضور أو االقبال أو التنبيه أو اإلجابة ،وهذا الشيء يمكن أن يكون جامدا

11أيمن أمين عبد الغنى ،الكافي في البالغة ،البيان البديع المعاني ،دار التوفيق للتراث ،القاهرة ،ص357.
12هذا التعريف هو نفس تعريف النداء عند النحاة.
13حسن حنبكة الميداني ،نفس المصدر ،ص240.
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أو نباتا أو حيوانا أو حرفا أو شعورا أو عضوا من أعضاء اإلنسان ...مثل :يا ُ
بيت ،يا نار ،يا أرض ،يا
شجرةُ ،يا جمل ،يا بقرة ،يا ليتني ،يا لقومي ،يا عجبا ،يا حسرتي ،يا أسفي ،يا رأسي ،واظهري.

المبحث الثاني :أدوات النداء التي جرت ِوفق مقتضى األصل.
14

األصل في نداء القريب أن ينادى بالهمزة أو أيْ  ،وفي نداء البعيد أن ينادى بغيرهما من بقية أدوات النداء
 ،يا ،آيْ  ،آ ،أيا ،هيا ،وا.

النداء الحقيقي هو النداء الذي ُوضعت أدواته على ما وضعت لها في األصل ،فَيُنَ َّز ُل فيه القريبُ
مكان القريب وينادى بأدوات النداء التي وضعت للقريب ،ويُنَ َّز ُل البعيد مكان البعيد أو من هو بمنزلة البعيد
كالنائم والساهي فينادى باألدوات التي وضعت للبعيد.
وأما تحديد القرب أو البعد فمتروك للعرف الشائع ،فالمتكلم هو الذي يعرف ما يناسب المخاطب حيث
يصل إليه صوتُه.
بيان أدوات النداء التي جرت على وفق مقتضى األصل من حيث القرب أو البعد في بعض األمثلة
اآلتية.
 1نداء القريب جريا على األصل.
مما جرى من النداء القريب على وفق مقتضى األصل ،قول الشاعر:
ي ّ
إن أباك كارب يومه
أبن َّ

فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل.15

14علي الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،دار المعارف ،ص210 .
15المصدر السابق ،ص212 .
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جرت أداة النداء (الهمزة) في نداء القريب جريا على األصل ،ألن المنادى في حضرة المنا ِدي جسديا
ونفسيا ،حيث يتكلم في آخر لحظاته مع ابنه المقرب إليه.
ومما جرى من النداء القريب على وفق مقتضى األصل-أيضا-قول الشاعر يخاطب قلبه:
أ فؤادي متى المتاب ألما

تصح والشيب فوق رأسي ألما16؟

فالشاعر يخاطب قلبه الذي هو هو فيناديه بالهمزة الموضوعة للقريب وفقا على األصل ألنه أقرب القرب.
 2نداء البعيد جريا على األصل.
ومما جرى من النداء البعيد على وفق مقتضى األصل ،ما جاء في محكم التنزيل حكاية على لسان نوح.
نادى نوح -عليه الصالة والسالم-ولده الذي كان في معزل مستخدما أداة النداء التي للبعيد(يا)َ .د َّل على
ي ارْ كَبْ َم َعنَا َواَل تَ ُك ْن َم َع ْال َكافِ ِرينَ
ْز ٍل يَا بُنَ َّ
ذلك قول هللا–ع ّز وجل كمالهَ " :ونَادَى نُو ٌح ا ْبنَهُ َو َكانَ فِي َمع ِ

17

(")42
فاستعمل أداة النداء التي تُستعمل للبعيد على ِوفق مقتضى األصل إذ كان بعيدا في معزل عن أبيه.18
ومن الشعر ما جاء من نداء البعيد جريا على مقتضى األصل قول الشاعر:
دعوتك يا بني فلم تجبني

فرُدت دعوتي يأسًا عليَّا.19

نادى الشاعر ابنه المفقود مستعمال أداة النداء (يا) الموضوعة للبعيد جريا على مقتضى األصل ،ألنه في
تحسر تام على فقدان ولده وفي انقطاع الرجاء من حياته ،إذاً فهو بعيد عنه بل أبعد منازل البعد ألنه
مجهول الحال.
المبحث الثالث :أدوات النداء التي جرت على خالف األصل.

16فضل حسن عباس ،نفس المصدر ،ص167.
17سورة هود ،آية .42
18عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني ،نفس المصدر ،ص244-243.
19علي الجارم ومصطفى أمين ،نفس المصدر ،ص215 .
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ت النداء على غير مقتضى الظاهر فيعكسها ،كأن يريد تنزيل المخاطب البعيد منزلة
يَستعمل المتكلم أدوا ِ
القريب ،ويستعمل في ندائه أدوات النداء التي وضعت للقريب ،أو يريد تنزيل المخاطب القريب منزلة
البعيد ،ويستعمل في ندائه أدوات النداء التي وضعت للبعيد ،لدواع بالغية يقتضيها المقام ويريد المتكلم
اإلشارة إليها:
أ-تنزيل البعيد منزلة القريب.
قد يتصرف البليغ باستعمال أدوات النداء تصرفا بليغا ،ويستعمل أدوات النداء على غير ما ُوضعت لها في
األصل ،ويستعمل تارة األدوات التي وضعت للقريب فينادي بها البعيد ،وبذلك ينزل القريب منزلة البعيد،
لداع بالغي يريد اإلشارة إليه ،كأن يريد اإلشارة إلى أن هذا البعيد في جسده قريب إلى قلبه ونفسه حاضر
في تصوره المستمر ،أو يريد اإلشارة إلى أنه لشدة سمعه وانتباهه وسرعة استجابته كأنه قريب ،فهو ال
يحتاج الى أن ينادى بأداة النداء الموضوعة للبعيد .20ومن دواعي ذلك:
 1بيان المتكلم أن المنادى البعيد جسديا قريبٌ إلى القلب والنفس.
يريد المتكلم البعيد أحيانا أن يبن َّ
أن المخاطب البعيد جسديا قريب من قلبه حاضر في ذهنه وال يفارقه،
ويعبر عن هذا القرب النفسي بطريقة النداء مستعمال أدوات النداء القريبة.
كما فعل المتنبي حين كتب إلى الوالي وهو في االعتقال ون ّزله منزلة القريب فناداه بالهمزة الموضوعة
للقريب.
أمالك رقِّي ومن شأنــــــه

هبات اللجين وعتق العبيد

دعوتك عند انقطاع الرجا

ء والموت مني كحبل الوريد.21

فما السبب البالغي الذي دعا الشاع َر إلى استعمال أداة النداء القريب في نداء البعيد؟

 20عبد الرحمان ،حسن حنبكة الميداني ،نفس المصدر ص241.
 21المتنبي ،ديوان المتنبي ،دار بيروت للطباعة والنشر ،بيروت1403 ،هـ1983 .م .ص54.
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السبب أن أبا الطيب المتنبي أراد أن يشير إلى ّ
أن المنادى على الرغم من بعده في المكان ،قريب من قلبه
مستحضر في ذهنه ال يغيب عن باله ،فكأنه حاضر معه في مكان واحد.22
وكما كتب الوالد إلى ولده وهو ينصحه ويعظه ،فاستعمل أداة النداء "الهمزة" –أيضا-الموضوعةَ للقريب
في نداء البعيد وهو على خالف األصل.
أحسين إني واعظ ومؤدب

فافهم فإن العاقل المتَأدِّب.23

إن الوالد يريد أن يشير إلى ّ
أن الولد حتى وإن كان غائبا جسديا ،فهو حاضر في نفسه وذهنه ،وال يفارقه.
-2بيان المتكلم أن المنادى البعيد جسديا قريبٌ لشدة سمعه وسرعة استجابته.
وهذا النوع من النداء ينادَى به الرب-عز كماله وجل شأنه-لشدة سمعه وسرعة استجابته ،كما أكد ذلك في
محكم تنزيله في آيات ِعدة ،تُظهر أنه شديد السمع ومستجيب الدعاء ،ومنه قوله:
ُأ
َان"24...
" َوِإ َذا َسَألَ َ
اع ِإ َذا َدع ِ
ك ِعبَا ِدي َعنِّي فَِإنِّي قَ ِريبٌ ِجيبُ َد ْع َوةَ ال َّد ِ
"… َوا ْعلَ ُموا َأ َّن هَّللا َ َس ِمي ٌع َعلِي ٌمَ " .")244(25وقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُعونِي َأ ْست َِجبْ لَ ُك ْم"26...
وانطالقا من هذه اآليات وغيرها التي تدل على أن النداء الموجه إلى هللا ليس كنداء الخلق للخَلق الذي
ورفع ِة
يحتاج إلى مد الصوت ورفعه حتى يَسمع المنادى ،ولكن هللا سبحانه وتعالى رغم ُع ِّ
لوه وبُع ِده ِ
ضرُّ عًا َو ُخ ْفيَةً ِإنَّهُ اَل ي ُِحبُّ ْال ُم ْعتَ ِدينَ ")55(28
منزلته أ َمرنا بالدعاء له ونداِئه ُخ ْفيَةَ 27في قوله" :ا ْد ُعوا َربَّ ُك ْم تَ َ
لذلك َو ْ
ٌ
صيغةُ النداء التي تدل على
ردت
نداءات كثيرة في القرآن الكريم تَدل على هذا القرب ويُستعمل فيه ِ
أنه-تعالى-رغم بعده قريب لشدة سمعه وسرعة استجابته ،ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم
وإسماعيل:
22علي الجارم ومصطفى آمين ،نفس المصدر ،ص211-210.
23عبد الرحمان حسن حبنك الميداني ،نفس المصدر ،ص245.
24سورة البقرة ،آية186.
25سورة البقرة ،آية244.
26سورة الغافر ،آية60 .
27أيمن أمين عبد الغنى ،نفس المصدر ،ص321.
28سورة األعراف ،آية55.
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ك َأ ْنتَ ال َّس ِمي ُع ْال َعلِي ُم"29
ت َوِإ ْس َما ِعي ُل َربَّنَا تَقَبَّلْ ِمنَّا ِإنَّ َ
" َوِإ ْذ يَرْ فَ ُع ِإ ْب َرا ِهي ُم ْالقَ َوا ِع َد ِمنَ ْالبَ ْي ِ
ولقد ورد النداء في هذه اآلية في كلمة "ربنا" مع حذف أداة النداء مما يدل على أن المنادَى على أقرب
منازل القرب ،ويدل على شدة َسمعه وسُرعة استجابته كما هو واضح في اآلية ،وهو ال يَحتاج إلى واسط
في ندائه للتعبير عن ِشدة هذا السمع وسُرعة االستجابة.
ُ
حديث جبريل عليه السالم ،أخبرنا النبي صلى هللا عليه
ومما جاء في الحديث من هذا النوع من النداء،
ب
وسلم" :إن هللا تعالى لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فا ْنظر إليها ،فذهب فنَظر إليها ثم جاء فقال :أي ر ِ
وعزتك ال يسمع بها أحد إال دخلها ،ثم حفها بالمكاره ثم قال :يا جبريل اذهب إليها ثم انظر إليها ،فذهب
فنظر إليها ،ثم جاء فقال :أي رب وعزتك لقد خشيت أال يدخلها أحد ،فلما خلق هللا النار قال :يا جبريل
اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال :أي رب وعزتك ال يسمع بها أحد فيدخلها ،فحفها
بالشهوات ثم قال :يا جبريل اذهب فانظر إليها ،ثم جاء فقال :أي رب وعزتك لقد خشيت أال يبقى أحد إال
دخلها ."30ولقد ورد النداء في هذا الحديث الشريف "أي رب" عدة مرات.
ولقد استعم َل جبريل عليه السالم في نداء ربه أداةَ النداء (أي) الموضوعةَ للقريب في نداء البعيد ،ليعبر
عن شدة سمعه-تعالى-كأنه قريب جسديا وهو في الحقيقة بَ ِعي ٌد ال تدركه األبصار.
وقال قائل" :أرب الكون ما أعظم قدرتك وأجل شأنك"31
وهو ينادي ربه ويناجيه واستعمل في ندائه أداة النداء (أي) التي للقريب جسديا ،ليعبر عن شدة
سمعه-سبحانه وتعالى-وسرعة استجابته ،وال يحتاج في ندائه أداة النداء التي لِ َم ِّد الصوت ورفعه.
ب .تنزيل القريب منزلة البعيد.
ت النداء التي تستعمل للبعيد فينادي بها القريب لداع بالغي يريد اإلشارة إليه ،كأن
قد يستعمل البليغ أدوا ِ
ورفعة
يريد أن يشير إلى أن المنادى رفي ُع المنزلة وعالي الرفعة وعظي ُم القدر والشأنَ ،كَأ َّن بُعْد مقامه ِ
منزلته بمثابة البعيد إلى األعلى في جسده ،فالالئق به أن ينادى بأدوات النداء التي للبعيدَ .أو يري َد أن يبين
29سورة البقرة ،آية127.
 islamweb .net/22/09/201930سنن أبي داوود ،كتاب السنة باب في خلق الجنة والنار ،ص.60 .
31عباس حسن ،النحو الوافي ،ط ،4.ج ،4.دار المعارف ،القاهرة ،ص1 .
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ُّ
منحط المنزلة جدا صغي ُر الشأن ،فهو النحطاط درجته بَ ِعي ٌد في جسده إلى األسفل ،فالالئق
إلى أن المنادى
به أن ينادى بأدوات النداء التي للبعيد .أو يري َد التعبير عن حالة تلهفه أو ش َّدة طلبه ،فهو بهذه الحالة بمثابة
المستغيث الذي يحتاج إلى م ِّد الصوت و َرفعه في النداء ،وبذلك يحتاج إلى استعمال أدوات النداء التي
س معه .أو يري َد التنبيه على عظم األمر المدعو له مع
تستعمل للبعيد لما فيها من مد الصوت وطول النَّفَ ِ
ش َّدة حرصه على االمتثال حتى َّ
كأن المنادَى مقص ٌر فيه غير مستع ٍّد لالستجابة ،فهو يحتاج إلى م ّد الصوت
ُ
أدوات النداء التي ينادى بها البعيد.
ورفعه حتى يستقر األمر المطلوب ،فالجدير عليه أن يُستعمل في ندائه
أو يكون المنادى نائما أو ساهيا أو ناسيا فيكون كل من النوم والسهو والنسيان بمنزلة البعيد الذي يقتضي
ُ
أدوات النداء التي تستعمل للبعيد .أو يري َد االشعار بغفلة المنادى عن
ُعلو الصوت ومدِّه ويُستعمل لذلك
ِعظم األمر الذي يقتضي اليقظة واالنتباه ،ويقتضي ذلك وجوب امتداد الصوت ورف ِعه وكأن غفلة هذا
الغافل جعلته بعيدا عن ساحة الحضور واليقظة ونزلته منزلة البعي ِدين ثم تُناديه بأدوات النداء التي تُستعمل
للبعيد .أو يري َد أن يبين أن المنادى غافل شارد الذهن أو غير مستعد لالستجابة فهو بمثابة البعيد الذي ال
يسمع حتى يرفع له الصوت فجدير عليه أن ينزل في ساحة البعيدين فينادى بأدوات النداء التي تستعمل
للبعيد.32
وإليك بعض األمثلة لبيان أهم دواعي هذه االستعماالت التي تناولها األدباء في ساحة البالغيين و َسطر
عليها البلغاء والخطباء وغيرُهم في كتبهم:
-1اإلشارة إلى أن المنادى رفيع المنزلة وعظيم القدر.
ومما جاء في القرآن الكريم نالحظ أن هللا سبحانه وتعالى في خطابه لعباده ولجميع مخلوقاته ينزلهم منزلة
الرفيع مع أنه أقرب إليهم من منازل القرب وهو أقرب من حبل
البعيدين عنه مراعاةً لمقام الربوبية
ِ
الوريد ،فيناديهم بأدوات النداء البعيدة ،وقد جاء في محكم التنزيل :يا عباد ،يا أيها المؤمنون ،يا أيها الذين
كفروا ،يا أيها الكافرون ،يا أيها الناس ،يا آدم ،يا إبليس ،يا داود ،يا موسى ،يا أيها النبي ،يا أيها الرسل ،يا
معشر الجن واإلنس ،يا أرض ،يا سماء.

 32عبد الرحمان ،حسن حنبكة الميداني ،نفس المصدر ،ص241.
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ومما جاء في القرآن الحكيم في نداء القريب كالبعيد ما ورد في قوله تعالى حكاية على لسان إبراهيم –عليه
السالم:
ت ِإنِّي َأخ ُ
ك َع َذابٌ ِمنَ
َاف َأ ْن يَ َم َّس َ
َصيًّا ( )44يَا َأبَ ِ
"يَا َأبَ ِ
ت اَل تَ ْعبُ ِد ال َّش ْيطَانَ ِإ َّن ال َّش ْيطَانَ َكانَ لِلرَّحْ َم ِن ع ِ
ان َولِيًّا")45(33
الرَّحْ َم ِن فَتَ ُكونَ لِل َّش ْيطَ ِ
فإبراهيم –عليه السالم-ينادي أباه بأداة النداء (يا) البعيدة وهو قريب منه لينبئ ببعد مكانته وعلو منزلته
وسمو مرتبته عنده كأن بُع َد هذه الدرج ِة بُ ْع ٌد في الجسد.
وكندائك لفظ الجاللة ،يا هللا وتستعمل في ندائه يا الموضوعة للبعيد على خالف مقتضى األصل مشيرًا إلى
رفعة مكانه وبعد درجته مع أنه أقرب منازل القرب ألنه أقرب من حبل الوريد .34ومما جاء من الشعر
قول أبي نواس:
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة

فلقد علمت بأن عفوك أعظم.35

فالشاعر ينادي ربه جل جالله وعز شأنه وهو قريب منه فيناديه بأداة النداء (يا) البعيدة على خالف
مقتضى األصل ليشير إلى أن المنادى رفيع القدر عظيم الشأن كأن بعد درجته في ال ِعظم بعد في المسافة.
ُّ
منحط المنزلة جدا وصغي ُر الشأن.
-2اإلشعار إلى أن المنادى
ُّ
منحط المنزلة لديه أو صغير الشأن ويريد أن يشير إلى ذلك
يرى المتكل ُم البلي ُغ إلى أن المخاطب القريب
القريب منحط المنزلة
بواسطة النداء ،فيناديه باألدوات التي تستعمل في نداء البعيد ،ليشير إلى أن مخاطبه
َ
لديه وصغير الشأن.
ومن ذلك ما جاء في محكم التنزيل حكايةً على لسان فرعون في ندائه لموسى-عليه السالم" :فَقَا َل لَهُ
ك يَا ُمو َسى َم ْسحُورًا")101(36
فِرْ عَوْ ُن ِإنِّي َأَلظُنُّ َ

33سورة مريم آية 43
34بسوتي عبد الفتاح بسوتي ،نفس المصدر ص148.
35محمود افتدي واصف ،ديوان أبي نواس ،ط ،1.المطبعة العمومية ،مصر1898 ،م .ص.199.
36سورة اإلسراء آية 101
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إن فرعون في نظره إلى موسى -عليه السالم – وضيع الشأن صغير القدر ،فكيف ال؟ ألنه هو الذي كفر
واستكبر ويعتبر نفسه الرب األعلى "أنا ربكم األعلى" لذلك يُنَادي موسى-عليه السالم-بأداة النداء (يا)
الموضوع ِة للبعيد على خالف األصل ألنه قريب إليه بل بين يديه ،ويخاطبه كالبعيد ،ليشير إلى أنه منحط
المكانة إلى األسفل في نفسه ،وي ِّ
ي منزلة البُعد المكاني .وكذلك قولك لمن هو معك:
ُنز ُل هذا البُع َد النفس َّ
اسكت يا هذا أو اجتهد يا كسول ،ف ِكال المثالين المنادى فيه قريب حاضر الجثمان لكن لألسف استعملتَ أداة
النداء الموضوعةَ للبعيد على خالف مقتضى األصل ،لتشير إلى أن المنادى القريب حقي ُر الشأن وضي ُع
القدر كأن هذا البعد النفسي بع ٌد في الجسم إلى األسفل .ومما جاء في الشعر قول الفرزدق يهجو جريرا:
أو الئك آبائي فجئني بمثلهم

إذا جمعتنا يا جرير المجامع.37

فالشاعر في نظره إلى مخاطَبه وضيع المكانة صغير الشأن لذلك يناديه بأداة النداء البعيدة دون القريبة
ليشير إلى هذ البعد النفسي والشعوري كأنه بعد في الجسم إلى األسفل.
-3التعبير عن حالة تلهفه وشدة طلبه.
س.
وهو بهذه الحالة بمثابة المستغيث الذي يحتاج إلى مد الصوت ورفعه وطول النَّفَ ِ
ولقد ورد في القرآن الكريم حكاية على رسوله –صلى هللا عليه وسلم-نداءان لِكلمة الرب استعمل فيهما
الرسول –صلى هللا عليه وسلم-أداة النداء (يا) الموضوعة للبعيد ،ليعبر عن حالة نفسه الحزينة من أجل
قومه الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورًا بعد أن بلغهم ما ُأنزل عليهم منه ،وأسمعهم آياته ،وقرأها على
مسامعهم عدة مرات ،وعاينوا معجزاتها وعجائبها ،وأفهمهم دالالتها ومعانيها ،فأصروا على عنادهم
وواصلوا َجحدهم وكفرهم ،حتى أنهم ال يؤمنون مهما حاول إقناعهم وانذارهم ووعيدهم وترهيبهم من
عذاب يوم أليم ،ومهما حاول َو ْعظَهم و تبشيرهم ووعدهم وترغيبهم في جنات النعيم لن يؤمنواَ " .وقَا َل
ال َّرسُو ُل يَا َربِّ ِإ َّن قَوْ ِمي اتَّ َخ ُذوا هَ َذا ْالقُرْ َآنَ َم ْهجُورًا")30(38

37الفرزدق ،ديوان الفرزدق ،ط ،1.ش .األستاذ علي فاعو ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان1987،م1408 .هـ .ص360.
38سورة الفرقان ،آية 30
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فعبر الرسول –صلى هللا عليه وسلم-في ندائه "يا" مع أنه ينادي ربه السميع القريب وهو أقرب إليه من
حبل الوريد ،لينبئ بحزنه من أجل قومه ،وتلهفه الستجابتهم ،وحرصه على نجاتهم من عذاب يوم عظيم.
" َوقِيلِ ِه يَا َربِّ ِإ َّن هَُؤاَل ِء قَوْ ٌم اَل يُْؤ ِمنُونَ  .")88(39أي لما تصلبوا على كفرهم وعنادهم فهم لم يتحركوا-ولو
َذرَّة-حركة نحو االيمان ،فعبر عن تلهفه إليمانهم ،ونجاتهم وتوجُّ ع قلبه من أجلهم ،بأداة النداء البعيدة.40
-4التنبيه على عظم األمر المدعو له وعلو شانه.
حتى كأن المنادى مقصر فيه غافل عنه مع شدة حرصه على االمتثال .وهذا النوع كثير جدا في القرآن
ك "41
ك ِم ْن َربِّ َ
الكريم وخاصة في نواهيه وفي أوامره .كما في قوله تعالى" :يَا َأيُّهَا ال َّرسُو ُل بَلِّ ْغ َما ُأ ْن ِز َل ِإلَ ْي َ
فاهلل-سبحانه وتعالى-ينادي حبيبه الذي أقرب القرب إليه فاستخدم أداة النداء (يا) البعيدة ،ليشير إلى ِعظَ ِم
األمر المدعو له وإلى شدة حاجته باالمتثال .ويُحمل على ذلك جمي ُع النداءات الموجهة من هللا إلى العباد
باألوامر والنواهي.
فاهلل عز وجل أقرب إلى عباده من حبل الوريد ،ومع ذلك يناديهم بهذه اللحظات كالبعيد ،لينبههم باألمر
وعلو شأنه ،وليبادروا باالمتثال ولالستجابة.
الذي دعاهم ألجله
ِّ
َظي ٌم")13(42
ي اَل تُ ْش ِر ْك بِاهَّلل ِ ِإ َّن ال ِّشرْ َ
ومن ذلك قوله تعالى حكاية على لسان لقمان الحكيم" :يَا بُنَ َّ
ك لَظُ ْل ٌم ع ِ
43
ُأْل
ي َأقِ ِم ال َّ
ور
ك ِإ َّن َذلِ َ
صابَ َ
ُوف َوا ْنهَ ع َِن ْال ُم ْن َك ِر َواصْ بِرْ َعلَى َما َأ َ
"يَا بُنَ َّ
صاَل ةَ َوْأ ُمرْ بِ ْال َم ْعر ِ
ك ِم ْن ع َْز ِم ا ُم ِ
(")17
لقمان الحكيم ينادي ابنه القريب إليه جسميا ونفسيا ويوجه إليه التعاليم الشرعية والقيم الحسنة ،ويستعمل
في ندائه أداة النداء البعيدة (يا) للتنبيه على ِعظم األمر وليبادر باالستجابة واالمتثال.44

39سورة الزخرف ،آية 88
40أيمن أمين عبد الغنى ،نفس المصدر ،ص259-258.
41سورة المائدة ،آية 67
42سورة لقمان ،آية 13
43سورة لقمان ،آية 17
 44بسوتي عبد الفتاح بسوتي ،نفس المصدر ،ص149.
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وكقولك ل َولَدك :يا ولدي ال تصاحب اللئيم .وأنت تستعمل في ندائه يا الموضوعة للبعيد ،لتنبهه على
خطورة مصاحبة اللئيم ،وليبادر باالستجابة ،لذلك يحتاج إلى مد الصوت ورفعه حتى يستقر األمر
المطلوب.
-5أن يكون المنادى نائما أو ساهيا أو ناسيا.
فيكون كل من النوم والسهو والنسيان في حكم البعيد الذي ال يشعر حتى يرفع له الصوت ويمتد له
الصدى.
ومنه قول النبي-صلى هللا عليه وسلم-لحذيفة اليماني يوم الخندق "قم يا نومان" استخدم النبي –صلى هللا
عليه وسلم-في ندائه لحذيفة وهو نائم أداة النداء (يا) الموضوعة للبعيد ون َّزله منزلة البعيد ،ألن النائم يُحكم
حُكم البعيد أو الغائب ،ويقتضي نداؤه م َّد الصوت ورفعه .45وكقولك لصديقك النائم :أيا صديقي استيقظ،
وتنزله منزلة البعيد مع قربه إليك جسديا ونفسيا ،فاستخدمتَ أداة النداء "أيا" الموضوعة للبعيد على خالف
األصل ،كأنه لم يَ ُع ْد يُ َع ُّد في ساحة الحضور .وهذا النوع من النداء كثير في حياتنا اليومية.
-6اإلشعار بغفلة المنادى عن األمر العظيم الذي يقتضي اليقظة واالنتباه.
ومما جاء في القرآن الكريم قوله-تعالى" :يَا َأيُّهَا اِإْل ْن َس ُ
ك ْال َك ِر ِيم .")6(46فاهلل -سبحانه
ك بِ َربِّ َ
ان َما َغ َّر َ
وتعالى-ينادي الكافر الذي استمر على غفلته إلى يوم القيامة ،ويستخدم أداة النداء الموضوعة للبعيد،
وينزله منزلة البعيد وتبعده عن ساحة الحضور ،لإلشعار بغفلة هذا الكافر عن كرم أكرم المكرِّمين .ومما
جاء في الشعر قول أبي العتاهية يعظ مخاطبه:
يا من يموت غدا ماذا اعتددت لكر

ب الموت يوم غواشه وأهواله.47

أنزل الشاعر مخاطبه الذي يعظه منزلة البعيد وناداه بأداة النداء (يا) البعيدة على خالف مقتضى األصل،
ليشير إلى أنه غافل اَل ٍه عن األمر العظيم الذي يقتضي االنتباه ،وهو بمثابة البعيد الذي يحتاج إلى مد
الصوت ورفعه.
 45أيمن أمين عبد الغنى ،نفس المصدر ،ص360.
 46سورة االنفطار ،آية 6
 47أبو العتاهية ،ديوان أبي العتاهية ،دار بيروت للطباعة والنشر-بيروت1986 ،م1306 .هـ .ص369.
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وهكذا في كل موضع اُ ْستُخدم فيه حرف النداء له وظيفته الخاصة يجب أن نبحث عن الغاية والعلة اللتين
أوجبتا هذا االستخدام.48

المبحث الرابع :خروج النداء عن معناه األصلي.
يخرج النداء عن معناه األصلي الذي يعني طلب اإلقبال أو االنتباه إلى معان وأغراض أخرى غير النداء
الحقيقي ،تُفهم من السياق والذوق وقرائن الحال والمقال.

 48توفيق الفيل ،بالغة التراكيب ،مكتبة اآلداب ،ص215 .
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فإن األصل في النداء أن يكون للقريب الذي يصل إليه الصوت أو البعيد الذي ال يتجاوز امتداد الصوت،
ولكنهم جاوزوا هذا الحد فنادوا القريب الذي ال يسمع وحتى من ال ينتبه كما نادوا البعيد الذي ال يَ ْنفعه
امتداد الصوت وال رفعُه ،ونادوا غي َر الحي كالميت وغي َر العاقل كالجمل والفرس والطير والوحوش،
ومشاه َد الطبيعة ،كالبرق والسحاب واألشجار والزهور ،والليل والنهار ،والقبور والبيوت ،واألطالل
والكواكب كالشمس والقمر والنجوم ،كما نادوا مشاع َر النفس وأحوالها وانفعاالتها وعواطفها
والديار،
َ
كالحسرة والويل والزجر واللوم والتمني والرجاء والعجب والحب والبغض واللذة والحزن واالختصاص
ُ
نغمات أصواتها وما يقترن بها
وغير ذلك من المشاعر التي تحرك النفس ،وهي باختالف معانيها تختلف
انزعاج .وهذه الحركات النفسية
من بكاء وضحك أو فرح وسرور أو حزن ومأساة أو مظاه َر دهش ٍة أو
ٍ
ٌ
ومعان وأث ٌر في اللغة العربية ،ويستخدم
دالالت
والتعبيرات الفطرية والتأوهات واالنفعاالت التلقائية لها
ٍ
ت الندا ِء دون طلب االقبال أو انتباه وهي خارجة عن هذا الغرض ،وإنما يكون لغرض
المعبر بها أدوا ِ
بالغي يقصد إليه المتكلم.
وتمشيا مع علما ِء اللغة وعلما ِء البالغة نجد أنهم وضعوا لهذه الحركات أمثلةً غزيرةً من ال ِكتاب ودواوين
الشعراء واألدباء وفي حياتنا اليومية ،ومن استعماالتها:
-1التحسر:
وذلك في نداء الحسرة وما شابهه من التأوهات النفسية الداخلية.
نفسي ،فيقول المتحسر مثال :يا حسرتا.
ألم
يُستعمل الندا ُء في التأوه الداخلي للتعبير عن ٍ
ٍ
ٌ
آيات كثيرة ومتنوعة ،من هذا االستعمال تعبيرا عن حالة المتحسرين ،منها :قوله
وجاءت في القرآن الكريم
تعالىَ" :أ ْن تَقُو َل نَ ْفسٌ يَا َح ْس َرتَا َعلَى َما فَر ْ
ب هَّللا ِ َوِإ ْن ُك ْن ُ
َّط ُ
َّاخ ِرينَ ")56( 49
ت فِي َج ْن ِ
ت لَ ِمنَ الس ِ
وصف هللا-سبحانه وتعالى-حالة نفس المسرف بالمعاصي حين ينزل عليها العذاب يوم القيامة ،إذ تنادي
بالحسرة على ما فرطت في جنب هللا.

49سورة الزمر ،آية 56
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ُول ِإاَّل َكانُوا بِ ِه يَ ْستَه ِْزُئونَ )30(50
قال هللا تعالى" :يَا َح ْس َرةً َعلَى ْال ِعبَا ِد َما يَْأتِي ِه ْم ِم ْن َرس ٍ
عبر هللا –سبحانه وتعالى-عما يشعر به المتحسرون من كفرهم لعذاب هللا الشديد ،فنادى الحسرة عليهم،
تعبيرا عما كانوا يستهزئون به في الدنيا.
وفي اآليات السابقة نجد أن المنا ِدي ينادي الحسرة كأنها تستطيع فعل شيء تجاه ماحل عليه من المأساة،
وفي الحقيقة الحسرة ال تنادى بها ،لذلك تُعتب ُر هذا الندا ُء خار ٌج عن نطاق النداء المألوف الذي يعني طلب
اإلقبال واالنتباه إلى التحسر بأسلوب النداء.
-2الرثاء والتحزن:
تلقائي.
يُستَعمل الندا ُء برفع الصوت تعبيرا عما في النفس من األحزان ،وتبعثه إلى بث صوتي
ٍ
ومما جاء في الشعر قول الشاعر الحسن بن مطير في نداء قبر معن متحزنا:
أيا قبر معن كنت أول حفرة

من األرض خطت للسماحة مضجعا

يا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مــــــرتعا.51
فنداء القبر في البيتين يفيد التحسر والتحزن على فقد معن 52كأن القبر في نظر الشاعر يحس ويسمع،
والحقيقة يخالف ذلك ،لذلك كان هذا النداء خارجا عن النطاق الذي يفيد الطلب إلى التحزن.
ب:
وقال المهلهل 53في رثاء أخيه ُكلَ ْي ٍ
دعوتك يا كليب فلم تجبني

وكيف يجيبني البلد القفار.54

50سورة يس ،آية 30
51الحسين بن مطير ،شعر الحسين بن مطير األسدي ،ج ،1.مجلة معهد المخطوطات العربية ،مج ،15ص173.
52معن بن زائدة بن عبد هللا بن مطر الشيباني أبو الوليد ،كان من أشهر جواد العرب .وأحد الشجعان الفصحاء ،أدرك العصر العباسي واألموي،
53هو أبو ليلى عدي بن ربيعة من بني جشم من شعراء الجاهلية القدامى ،وهو خال امرئ القيس.
54عمر فرُّ وخ ،تاريخ األدب العربي ،ج ،1.دار العلم للماليين ،بيروت ،ص111.

2606

فإن المهلهل يتحزن أخاه الذي قُتل في حرب البسوس فناداه تعبيرا عن حزنه وتحسره عليه ،إذن فالغرض
البالغي في هذا النداء وفي غيره من السابق خارج عن معنى النداء األصلي الذي يفيد طلب اإلقبال
واالستجابة إلى التحسر والتحزن.
-3التمني:
يُسْتعمل النداء بمد الصوت تعبيرا عن مشاعر النفس المتمنية أمرا عسير المنال .فيقول المتمني ،مثال :يا
ليتني.
وهذا النوع من الغرض الندائي كثير في القرآن الكريم ،ومما جاء فيه قوله-تعالى-حكاية على لسان الذين
تمنوا حياة الدنيا من بني إسرائيل في عهد موسى-عليه السالم-بأن يكون لهم مث َل ما أوتي قارون من متاع
ُون ِإنَّهُ لَ ُذو َح ٍّ
الدنيا من مال وجوهر وزينة " :يَا لَيْتَ لَنَا ِم ْث َل َما ُأوتِ َي قَار ُ
َظ ٍيم")79(55
ظع ِ
النداء في هذه اآلية ال يفيد طلب االتيان وال التنبيه بل يفيد التمني ،وهذا األسلوب من النداء خار ٌج عن
معناه األصلي المألوف إلى التمني .ومما جاء من الشعر ،قول عنترة بن شداد في معلقته حين نادى دار
محبوبته عبلة:
يا دار عبلة في الجواء تكلمي

وعمي صباحا دار عبلة واسلمي.56

بث الشاع ُر عنترةُ ُ
بن ش ّدا ِد العبسي أحزانه مع الذكريات الماضية فنادى دار محبوبته متمنيا التكلم بها.
وهذا النداء خارج عن النطاق الذي يفيد طلب االقبال واالنتباه إلى التمني.
-4التعجب:
ففي التعجب والتأسف يُستعمل الندا ُء برفع الصوت تعبيرا عما في النفس من حالة التعجب المأثور وعما
في النفس من التأسف.

55سورة القصص ،آية 79
56القاضي ،أبو عبد هللا الحسين بن أحمد الزوزني ،شرح المعلقات السبع ،ط ،2.دار المعرفة للنشر سنة 2004م ص201.

2607

ومما جاء في القرآن في حالة التعجب ،ما ورد في القرآن حكايةً على لسان سارة لما بشرتها المالئكة
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب" :قَالَ ْ
ت يَا َو ْيلَتَى َأَألِ ُد َوَأنَا َعجُو ٌز َوهَ َذا بَ ْعلِي َش ْي ًخا ِإ َّن هَ َذا لَ َش ْي ٌء ع َِجيبٌ
")72(57
تعجبت سارة من هذه البشارة فنادت الويل فأضافها إلى نفسها لِعظم ما َر ْ
أت وما سمعت من البشارة
ب ،وهذا النداء غرضُه التعجبُ أِل ن السيدة نادت
بالحمل لِ َعقِ ٍيم ولٍ ُمتقدم ٍة في السن ولِيَائس ٍة من ااْل ِ نجا ِ
متعجبة .وهذا النداء خارج عن معناه األصلي إلى التعجب.
وتعجب أمير الشعراء أحمد شوقي من طول بقاء أبي الهول أح ِد آثار الفراعنة عصورا كثيرة ،فقال:
أبا الهول طال عليك العصر

األرض أقصى ال ُع ُمر.58
وبُلِّغت في
ِ

الشاهد في البيت "أبا الهول" مع حذف أداة النداء ،التقدير يا أبا الهول ،نادى الشاعر هذه اآلثار مستعمال
أسلوب النداء في التعجب ،ليعبر عن عجبه من طول بقاء َأ َم ِدها ،وهذا النداء خارج عن النطاق األصلي
إلى التعجب.
-5الزجروالتلويم:
يُستعم ُل النداء في الزجر و التلويم لإلشارة إلى أن المخاطب يناسبه النداء ،وال يكفيه الكلمات وال الجمل
المتجردة من النداء .ومما جاء من الشعر :نادى الشاعر قلبه ويزجره لعدم استجابته للناصح ولعدم اتقائه
المالمة ،فقال:
يا قلب ويحك ما سمعت لناصح

لما ارتميت وال اتقيت مالما.59

يخاطب الشاعر قلبه فاستعمل أسلوب النداء ،فناداه مشيرا إلى أن هذا القلب يناسبه النداء الذي يفيد الزجر
والتلويم.
-6اليأس وانقطاع الرجاء:
57سورة هود ،آية72
 58أحمد الشوقي ،الشوقيات ،في السياسة والتاريخ والسياسة ،ط ،1.ج ،1.دار العودة-بيروت1988،م .ص132.
59بسيوتي عبد الفتاح ،نفس المصدر ،ص151.
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يُستعمل النداء تعبيرًا عن مشاعر النفس اليائسة مما فيها من انقطاع الرجاء.
ومما جاء في الشعر منه قول مالك بن ريب لما انقطع رجاؤه من الحياة وهو في طريقه إلى السفر:
فيا صاحبي رحلي دنا الموت

فانزال برابية إني مقيم لياليا.60

ئس من الحياة ودنا منه الموت ،فاستعمل
فالشاعر ينادي صاحبَيه في الرحلة وهما الفرس والرمح لما يَ َ
أسلوب النداء في مخاطبتهما لإلشعار عما في النفس من المشاعر اليائسة ،فخرج النداء من الطلب إلى
التعبير عن اليأس وانقطاع الرجاء.
-7اإلغراء:
يُستعمل النداء في اإلغراء للحث على طلب األمر المدعو له ،كقولك لمن يتظلم :تكلم يا مظلوم ،فأنت ال
تريد من هذا النداء طلب اإلقبال بل تريد إغراء المنادى وحثه على بث الشكوى وإظهار التظلم.
ومما جاء من الشعر قول الشاعر أبي الطيب المتنبي في سيف الدولة ،يقال :كان سيف الدولة في بعض
األحيان يقرب إليه قوما من المتشاعرين فيسمع عنهم ويجيزهم ،ويعرض عن أبي الطيب ويقصيه على
فضله وأدبه ولما طال أمر ذلك أنشد أبو الطيب قائال:
يا أعدل الناس إال في معاملتي

فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.61

فالشاعر يغري سيف الدولة في عدله الذي عم جميع الناس ما عداه ،فناداه بعدله ليغريه به.
-8االختصاص:
وهو تخصيص حكم علق بضمير باسم ظاهر صورته صورة المنادى ،ويتم دائما بحذف حرف النداء.
ت ِإنَّهُ َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد
ومما جاء في القرآن من التخصيص قوله-تعالىَ " :رحْ َمةُ هَّللا ِ َوبَ َر َكاتُهُ َعلَ ْي ُك ْم َأ ْه َل ْالبَ ْي ِ

62

( ")73أي متخصصين يا أهل البيت .ومما جاء في الحديث قوله صلى هللا عليه وسلم:

60مالك بن ريب ،ديوان مالك بن الريب ،ت.الدكتور نوري حمودي القيسي ،ص91.
61ديوان المتنبي ،نفس المصدر ،ص332 .
62سورة هود ،اآلية 73
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"إنا معاشر األنبياء ال نورث "63أي متخصصين يا معاشر األنبياء.
ومما جاء في الشعر قول بشامة النهشلي:64
إنا بني نهشل ال ندعي ألب

عنه وال هو باألبناء يشرينا.65

والتقدير :إنا يا بني نهشل.
ي أعتمد أيها الرجل .وتقصد به نفسك.
ويكون التخصيص :إما للتفاخر ،كقولك :عل َّ
وإما للتواضع ،نحو :أنا الفقير المسكين أيها الرجل .والمقصود هو المتكلم نفسه.
وال مانع من نداء اإلنسان نفسه تخصيصا ،كقول عمر رضي هللا عنه :كل الناس أفقه منك يا عمرا.
ويقصد به نفسه.
الفرق بين النداء واالختصاص :هو أن االختصاص خبر والنداء إنشاء ،إذا قلت :أنا أفعل كذا أيها القوم.
أي تريد االخبار بأنك تفعل كذا متخصصا من بين الرجال .وفي النداء قد يذكر أداة النداء وأما االختصاص
فال يذكر األداة.66
-9الندبة:
وهي نداء الموجع منه أو المتوجع عليه بأداة النداء "وا" أو "يا" عند عدم اللبس.
ومما جاء من الشعر قول الشاعر أبي الطيب المتنبي:
وا ح َّر قلباه ممن قلبه شبِ ُم

ومن بجسمي وحالي عنده سق ُم.67

63الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي ،تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ،ط،1.
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،المملكة العربية السعودية1424 ،هـ2003 .م .ص177.
64هو بشامة بن الغدير العذري من شعراء المفضليات ،وهو جاهلي نهشلي ،كان كثير المال حتى فقأ عين بعير ،ومن عاداتهم ،إذا ملك الرجل ألف
بعير فقأ عين فحلها.
65أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ،ديوان الحماسة ،ط ،1.ش .أحمد حسن بسج ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان1998 ،م1418 .هـ .ص20.
66الدكتور فضل حسن ،نفس المصدر ،ص167-166.
67ديوان المتنبي ،نفس المصدر ،ص331.
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والشاعر يتوجع على قلبه الذي يحب سيف الدولة ،وعبّر عن هذا التأوه الداخلي مستعمال أسلوب النداء
المندوب ليشير إلى هذا الشعور التلقائي منه.
كقولك :وا رأساه .أو وا أذناه ،أو وا ظهراه .وأنت ال تريد من هذا النداء االقبال بل تريد التفجع من هذه
األعضاء.
-10االستغاثة:
يُستعمل أسلوبُ النداء لالستغاثة ،وهو نداء إلى من يخلص من شدة أو يعين على دفعها.
كقولك :يا أهلل ،وأنت تريد منه االستغاثة ،أو يا للناس للغريق .ومنه قول الشاعر:
ألمثال قومي
يا لقومي ويا
ِ

ألناس عتوهم في ازدياد.68

والشاعر في هذا النداء يريد طلب اإلغاثة لقومه ،فعبر عن هذا الشعور الداخلي مستعمال أسلوب النداء.
وقد يأتي أسلوب النداء على غير هذه األغراض التي سبقت ذكرها إلى أغراض أخرى ،كالويل والتوبيخ
والتعظيم ،والتحير والتذكر ،والتنبيه ،والتحبب والتودد ،والتحقير...والمرجع من كل ذلك الذوق السليم
وقرائن األحوال ومقتضى المقال.
المبحث الخامس :الحذف في النداء.
والبالغة كما عرفها البالغيون :مطابقة الكالم لمقتضى الحال ،فالحال والمقام يقتضيان الحذف واإليجاز
ي الكالم واالختصار به ،وعندئذ تَتَطلب البالغة من المتكلم أن يوجز الكالم ويُلخصه
واالقتصار وط َّ
تلخيصًا ،وفي رحلتنا مع المنادى وجدنا أن البالغيين اكتشفوا أن الحذف واالكتفاء بدالئل األحوال أو
قرائن المقال من صريح البيان وفصاحة الكالم وسحر المعنى ،ووضعوا للمنادى نصيبَه من هذا النوع
أقساما أربعة :حذف حرف المنادى ،حذف المضاف إليه من المنادى (ياء المتكلم) ،حذف آخر
دواع بالغيةٌ تقتضي
المنادى(الترخيم) ،حذف الموصوف من المنادى ،ولكل نوع من هذه األقسام األربعة
ٍ
هذا الحذف.
68بسيوتي عبد الفتاح ،نفس المصدر ،ص151.
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 1حذف حرف النداء.
ي واضحٌ ،وهو أن المنادَى في أقرب منازل
إن حذف أداة النداء له داللة في نفس البليغ وداع بالغ ٌ
القرب من المنا ِدي حتى ال يحتاج إلى وضع َوصْ ٍل بينهما ،وتناديه مباشرة دون التوسل والتوصيل
واالستعانة بأداة النداء لشدة قربه معنويا وحسيا ،نفسيا وجسديا ،والسيما في نداء الرب ودعائه ،69مثل:
ت َم ْن َآ َمنَ ِم ْنهُ ْم بِاهَّلل ِ َو ْاليَوْ ِم
قوله تعالىَ " :وِإ ْذ قَا َل ِإ ْب َرا ِهي ُم َربِّ اجْ َعلْ هَ َذا بَلَدًا َآ ِمنًا َوارْ ُز ْق َأ ْهلَهُ ِمنَ الثَّ َم َرا ِ
اَآْل ِخ ِر "70وقوله تعالى " َوقُلْ َربِّ ِز ْدنِي ِع ْل ًما")114(71حُذفت أداة النداء داللة على قُرب المنادى في نفس
المتكلم ،حتى ال يحتاج أن يوضع له األداة.
فتكون األداة مقدرة ذهنيا ،واألداة التي تقدر عند الحذف ،هي "يا" ألنها أم الباب.
لذلك حُذفت أداة النداء في جميع النداءات التي وردت في كلمة الرب في القرآن الكريم باستثناء نداءين
ناداهما رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم-فاستعمل فيهما أداة النداء لشدة حاجته وللتعبير عن حالة نفسه
الحزينة:
األولىَ " :وقَا َل ال َّرسُو ُل يَا َربِّ ِإ َّن قَوْ ِمي اتَّ َخ ُذوا هَ َذا ْالقُرْ َآنَ َم ْهجُورًا")30(72
الثانيةَ " :وقِيلِ ِه يَا َربِّ ِإ َّن هَُؤاَل ِء قَوْ ٌم اَل يُْؤ ِمنُونَ ")88(73
ومما جاء من القرآن في حذف أداة النداء غير كلمة " َربِّ " قوله تعالى حكاية على لسان هارون فيما دار
بينه وبين أخيه موسى –عليه السالم" :قَا َل ا ْبنَ ُأ َّم ِإ َّن ْالقَوْ َم ا ْستَضْ َعفُونِي َو َكا ُدوا يَ ْقتُلُونَنِي فَاَل تُ ْش ِم ْ
ت بِ َي
اَأْل ْعدَا َء َواَل تَجْ َع ْلنِي َم َع ْالقَوْ ِم الظَّالِ ِمينَ ")150(74
فحذف هارون-عليه السالم-أداةَ النداء مستعطفا ،ليشير إلى أنه كان قريبا منه جسديا ونفسيا ،حسيا
ب منازل القرب النفسي منه ،لكونه ابنَ أمه.75
ومعنويا ،إذ هو َأ ْشع َر أنه في أقر ِ
69أيمن أمين عبد الغنى ،نفس المصدر ،ص359-358.
70سورة البقرة آية126 .
71سورة طه ،آية 114
 72سورة الفرقان ،آية 30
 73سورة الزخرف ،آية 88
 74سورة األعراف ،آية 150
 75عبد الرحمان حسن حنبك الميداني ،نفس المصدر ،ص244.
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ومما جاء من الشعر في حذف حرف النداء ،قول بكر بن النطاح في مدح أبي دلف العجلي:
ف بوركتَ في كل بلدة
أبا ُدلَ ٍ

كما بورك في شهرها ليلة القدر.76

فالشاعر ينادي ممدوحه (أبا دلف) بدون أداة النداء مشيرا إلى أن هذا الممدوح قريب إلى نفسه جدا حتى ال
يحتاج إلى أداة النداء ،ليزيل أ َّ
ي حاجز بينهما ،فألغى األداة (يا).
ق ،وتريد من هذا النداء االشعار بأن هذا
ومنه قولك لصديقك وأنت تجالسه :صديقي ُأحبك بكل ِ
صد ٍ
الصديق قريب من قلبك وحاضر في ذهنك وفي مجلسك ،فحذفتَ أداة النداء (يا) إلزالة أ َّ
حاجز بينكما
ي
ٍ
ولإلشارة إلى هذا الشعور الداخلي.
قد تُ ُ
حذف أداةُ النداء وتعوضُ بميم مشددة في لفظ الجاللة "هللا" فتقول :اللهم ،بدال من يا هللا.
ك َم ْن تَ َشا ُء َوتَ ْن ِز ُ
ك ِم َّم ْن تَ َشا ُء َوتُ ِع ُّز َم ْن تَ َشا ُء َوتُ ِذلُّ
ع ْال ُم ْل َ
ك ْال ُم ْل ِك تُْؤ تِي ْال ُم ْل َ
وجاء في القرآن" :قُ ِل اللَّهُ َّم َمالِ َ
ك َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر ")26(77وهذا مخصص للفظ الجالل" هللا" دون غيره من
ك ْال َخ ْي ُر ِإنَّ َ
َم ْن تَ َشا ُء بِيَ ِد َ
األسماء.
 2حذف ياء المتكلم من النداء.
ولحذف ياء المتكلم في النداء دالئل واضحة ودواع بالغيَّةٌ تدعو المتكلم إلى االختصار.
ومما جاء من القرآن قوله تعالى حكاية على لسان هارون –عليه السالم:-
"قَا َل يَا ا ْبنَ ُأ َّم اَل تَْأ ُخ ْذ بِلِحْ يَتِي َواَل بِ َرْأ ِسي"78...
هارون عليه السالم نادى ابن أ َّمه موسى –عليه السالم-فأضافه إلى نفسه وحذف المضاف إليه (ياء
المتكلم) للتحبب والتقرب إليه وليعبر على أن عالقة األمومة التي تربط بينهما ال تحتاج إلى ياء المتكلم ،أو
لإليجاز وتجنبا لثقل النطق على اللسان.

 76بكر بن النطاح ،شعر بكر بن النطاح ،مطبعة المعارف-بغداد1975 ،م1395 .هـ ص22.
77سورة آل عمران ،آية26
78سورة طه ،آية 94
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ونجد في القرآن النداءات التي وردت فيها كلمة ُ" َربِّ " المضافة إلى ياء المتكلم تكون محذوفة ،لإليجاز
الضعف أمام المنادَى ،والتسرع إلى بث الحاجة للعلي العظيم ،سواء
والترحم ،وإظهار
ب والدعا ِء
ِ
والتحب ِ
ِ
ألصالحين من المخلوقات أم غيرهم؟ ولقد َو َر َد هذا النداء في القرآن كثيرا حكاية على لسان الصالحين.
مثال ،قول موسى عليه السالم" :قَا َل َربِّ ِإنِّي قَت َْل ُ
ت ِم ْنهُ ْم نَ ْفسًا فََأخ ُ
ون")33(79
َاف َأ ْن يَ ْقتُلُ ِ
موسى-عليه السالم-يتسرع إلى بث الحاجة ويريد أن يجيز الكالم فحذف المضاف إليه (ياء المتكلم).
وإلى جانب ذلك نجد إبليس يستعمل هذا األسلوب تجاه الرب مع عصيانه" .قَا َل َربِّ فََأ ْن ِظرْ نِي ِإلَى يَوْ ِم
يُ ْب َعثُونَ ")79(80فإبليس ينادي ربه ويدعوه برحمته ويسترحم ويتسرع إلى بث حاجته فحذف المضاف إليه
(ياء المتكلم) .وكثيرا ما يأتي هذا الحذف من القرآن " :يا قوم" يا عباد".
ومما جاء من الشعر في حذف المضاف إليه (ياء المتكلم) من النداء قول أبي نواس:
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة

فلقد علمت بأن عفوك أعظم.81

فالشاعر ينادي ربه ويدعوه ويستعطف ويسترحم بين يديه ،فحذف المضاف إليه ليجيز الكالم تعبيرا عن
ضعفه وقلة حيلته.
-3حذف آخر المنادى(الترخيم).
قد يَحذف البليغ آخر كلمة المنادى من الحروف األصلية بطريقة معينة لداع بالغي يُلبيه المتكلم ،ويشير
بعض االنفعاالت النفسية والمشاع َر الداخلية التي يُحددها السياق ويقتضيها المقام ،كالتخفيف أو
فيه
َ
التلميح ،أو االستهزاء ...وقد يكون هو ضعف الناشئ من خوف أو هول ،ونحوهما مما يُحدث العجز عن
إتمام النطق بالكلمة.

79سورة القصص ،آية 33
80سورة ص .آية 79
81ديوان أبي نواس ،نفس المصدر ،ص199.
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َّ
المعذبين في نار جهنم ويدعون خَزنَةَ
ومما جاء من القرآن في هذه الصيغة قوله تعالى حكاية على لسان
ك قَا َل ِإنَّ ُك ْم َما ِكثُونَ ")77(82
ض َعلَ ْينَا َربُّ َ
جهنم ويترحمون بما هم فيه من العذاب األليمَ " :ونَادَوْ ا يَا َم ِ
ال لِيَ ْق ِ
في قراءة من قرأ بالترخيم.
واألصل :يا مالك ،فحُذفت الكاف إشارةً إلى ما هُ ْم فيه من شدة وعذاب أليم وضيق وحزن وقلة حيلة،
وعجزوا عن إتمام الكلمة لشدة التعب.
ومما جاء من الشعر في ذلك ،قول بشر بن عوانة 83في ابنة عمه فاطمةَ ،في حكاية معركة دارت بينه
وبين األسد:
أفاط ُم لو شهدت ببطن خبت

وقد القى الهزبر أخاك بشرا.84

لقد حذف الشاعر الحرف األخير من النداء ،األصل :أ فاطمة ،فحذف التاء وصارت أفاطم .وهذا يدل على
شدة تعبه ومعاناته من هذه المعركة الضارسة التي خاضها حتى ال يستطيع إكما َل الكلمة.
لكن الحذف يختلف من موقف آلخر ،ويدل على غير ما جاءت به اآلية السابقة وما جاء به بشر بن عوانة
من أدلة ودواع بال غية .ومن ذلك قول امرئ القيس:
أفاطم مهال بعض هذا التدلل وإن

كنت قد أزمعت صرمي فأجملي.85

وهذا الترخيم يختلف تماما من السابق حتى وإن كان كل واحد منهما ينادي حبيبته.
فالشاعر يرخم صوته للتعبير عن حبه الصادق لمحبوبته والتودد إليها ،وتجهيز نفسه للموت بين يديها.
-4حذف الموصوف.
قد يحذف البليغ في النداء الموصوفَ ويذكر الصفة لداع بالغي يقتضيه المقام والسياق.

82سورة الزخرف ،آية 77
83هو بشر بن عوانة العبدي وهو أحد الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ،وقيل إنه شخصية اخترعها بديع الزمان الهمداني ووضع له قصة.
انظر الموقع https://m.mrefa.org 22/09/2019
84المصدر السابق.

85القاضي ،أبو عبد هللا الحسين بن أحمد الزوزني ،نفس المصدر ،ص29.
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صب ِْر َوال َّ
ومنه قوله تعالي" :يَا َأيُّهَا الَّ ِذينَ َآ َمنُوا ا ْستَ ِعينُوا بِال َّ
صاَل ِة ِإ َّن هَّللا َ َم َع الصَّابِ ِرينَ ")153(86
وطي الكالم ،والحذف من هنا يكون أبلغ وأفصح
أي يا أيها القوم الذين آمنوا ،فحذف الموصوف لإليجاز
ِّ
َّاح ُر ا ْد ُ
ك ِإنَّنَا لَ ُم ْهتَ ُدونَ ")49(87
ك بِ َما َع ِه َد ِع ْن َد َ
ع لَنَا َربَّ َ
من الذكر .ومنه-أيضا-قوله تعالىَ " :وقَالُوا يَا َأيُّهَا الس ِ
أي :يا أيها الرجل الساحر.88أو يا موسى العالم-الساحر عندهم ليس مذموما-فحُذف الموصوف (الرجل)
وبقي الصفة (الساحر) لإليجاز واالقتصار .ومنه-أيضا-قوله تعالىَ " :وقَالُوا يَا َأيُّهَا الَّ ِذي نُ ِّز َل َعلَ ْي ِه ال ِّذ ْك ُر
ك لَ َمجْ نُ ٌ
ون ")6(89أي :يا أيها الرسول الذي نزل عليه الذكر ،فحذف الموصوف (الرسول) وبقي الصفة،
ِإنَّ َ
لإليجاز.
ب مجتهد :يا أيها المجتهد ،أي :يا أيها الطالب المجتهد ،فحذف الموصوف فذكر
ومنه قول المعلم لطال ٍ
الصفة مباشرة ،للتسرع ولإليجاز لطي الكالم.
فائدة:
قال الزمخشري ":كثر النداء في القرآن بـ (يا أيها) دون غيرها ألن فيها أوجها من التأكيد ،وأسبابا من
المبالغة ،منها:
 1ما في (يا) من التأكيد والتنبيه.
 2ما في (ها) من التنبيه.
 3ما في التدرج من اإلبهام في (أي) إلى التوضيح.
والمقام يناسب المبالغة والتأكيد ،ألن كل ما نادى هللا له عباده من أوامره ،ونواهيه ،وعطائه ،وزواجره،
ووعده ،ووعيده ،ومن اقتصاص أخبار األمم الماضية ،وغير ذلك مما أنطق هللا به كتابه ،أمور عظام،

86سورة البقرة آية153.
87سورة الزخرف ،آية 49
88عبد العزيز عتيق ،نفس الصدر ،ص174 .
89سورة الحجر ،آية 6
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ومعان واجبٌ عليهم أن يتيقظوا لها ،ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها ،وهم غافلون،
وخطوب جسام،
ٍ
فاقتضى الحال أن ينادوا باآلكد األبلغ"90
ومما سبق ندرك أن أسلوب النداء ال يعني طلب اإلقبال فقط عند البالغيين ،وإنما يخرج من هذا المفهوم
إلى أغراض أخرى .وأدوات النداء تُ َعبِّر بذاتها عن أحوال الناس ومنازلهم عند المتكلم ،وكل شخص له
أدواته الخاصة من حيث المنزلة .وأيضا أحوا ُل المخاطبين أحيانا تقتضي اإليجاز وطي الكالم.

الخاتمة.
وبعد هذه الرحلة الطويلة مع أسرار النداء في البالغة وميدانه الرحب ،وما فسره المفسرون وسطره
بعض ما وصلنا إليه من
البلغاء في كتبهم أثناء رحالتهم سالكين طريق النداء ،فقد حان األوان أن نذكر
َ
نتائج أثناء هذه الرحلة وهي-بحمد هللا-كثيرة وثمينة.
ُ
ُ
تتبعت دراساتهم
وجدت أن أكثر العلماء في البالغة بعد ما
والذي الحظته أثناء هذا السفر الطويل مع النداء
في ألفاظه ودالالته ومعانيه وصيغه واستعماالته ال يختلفون في النداء اللهم إال قليال مما ال يستحسن
القياس به ،هذا ما جعل النداء َوحْ دَة متماسكة منذ قدم الزمان ،وله دور كبير في ظاهرة إعجاز القرآن
الكريم حيث تستطيع أن تحدد مقام الشخصيات ومكانَتهم وقيمتَهم وأحوالهم لدى المنادي وتحديد مسافتهم
ت التلقائيةَ.
من حيث البعد والقرب وقيمة األمر المستدعى له كما يحدد مشاع َر الشخصيا ِ
ُ
انتهيت من هذا كله إلى أن النداء يتنوع ويتفاوت حسب المواقف والمطالب وحسب الشخصيات ومكانتهم
االجتماعية ومشاعرهم النفسية وحواسهم التلقائية مما جعل النداء يتغير بتغير تلك المواقف ،ألنه أبل ُغ

90أيمن أمين عبد الغنى ،نفس المصدر .ص359.
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مقامات الخطابية لكونه تثير النفوس حتى ترغب إلى استماع المتكلم وتُهَيُِّؤ ها الستجابة الطلب واإلقبال،
ألسباب:
-1اإلفتتاح بالنداء من أصدق مقامات الخطابية وأبلغها إلى النفوس ،وكثيرا ما يفتتح الحوار أو الخطاب
بالنداء.
-2كثرة األسرار اللغوية في النداء حيث تستطيع أن تُنزل من تنادي مكان الذي يليق به.
-3تُوجد دراسات كثيرة وفنون بالغية متعددة في نداء واحد ،مثال :نداء "رب" فيه حذف حرف النداء،
وحذف ياء المتكلم ،وتنزيل البعيد منزلة القريب لِعلو شأنه...
-4استعمال صيغة النداء للتعبير عن بعض التأوهات النفسية ،كالتحزن والتأسف والتضجر...
-5كون النداء من أنواع الكالم التي تفيد معنى تاما وتحتوي على حرف واسم فقط ،ال يوجد هذا النوع من
الكالم إال في النداء.
ومعان أخرى بواسطة النداء كإظهار التعجب والحزن واألسف ،والدعاء
-6يمكنك أن تكتسب أساليب
ٍ
والتمني والتنبيه والتوضيح والتعريف والتعيين...
-7إن الجملة التي تأتي بعد النداء هي نتيجة من البواعث النفسية التي تبعثها النداء.
-8غالبا ما يأتي بعد النداء أسلوب االنشاء :األمر ،أو النهي ،أو الطلب ،أو االستفهام ،ليصادف هذه األمور
نفسا مهيأة يقظة.
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