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اختیارإلىدفعتنيالتياألسبابأھموإلىوالقرآن،العربیةاللغةفيالنداءأھمیةإلىأشرتالمقدمة،في

ھذا الموضوع، واإلشكالیِة، والمنھِج الذي تَبعتُھ، والخطِة التي ھي الوسیلة للوصول إلى األھداف.

ولھدراساتھم،فيالبلغاءقررهبماموافقتھمدىلمعرفةبالغیةدراسةودرستھالنداءتناولُت

خمسة مباحث:

مقتضىِوفقجرتالتيالنداءأدواتالثاني:المبحثالبالغیین،عندالنداءتعریفاألول:المبحث

عنالنداءخروجالرابع:المبحثاألصل،خالفعلىجرتالتيالنداءأدواتالثالث:المبحثاألصل،

معناه األصلي، المبحث الخامس: الحذف في النداء.

والمراجع،المصادرفھرسویلیھإلیھا،توصلتالتيالنتائجأھمفیھاعرضتبخاتمةالبحثانتھىثم

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.
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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

صلىنبیھهللاخصلذاوقمتھا،ُذروتھاوفصاحتھمالعرببالغةُفیھبلغتجوفينزلالقرآنإن

سجدحتىوبتعبیرھم،بذوقھموسماھمالفصاحةبھذهالقرآنفعالھمخالدة،عقلیةبمعجزةوسلمعلیھهللا

ولمسورهمنسورةبأقصرحتىیفعلواولمبمثلھیأتوابأنفتحداھموفصاحتھ،بالغتھلعظمةأحدھم

یحاولوا. حتى ولو اجتمعت االنس والجن على أن یأتوا بمثلھ لن یستطیعوا ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا.

أھلھاتقالیَدوذكرقومھاتراَثحفظالذيالمرجعوھوبالقرآنمحفوظةالعربیةاللغةإنھذا،

الفصیحبالقولالتنافسقمةفيفوجدھمحدیث.بأحسنشخصیاتھاقصَصوسردوتاریَخھاقبائلھاوعاداِت

األسلوب،وجزالةالبیانوقوةوالتصویرالتعبیرقدرةوُرقِیَِّةالناس،أذھانفيتؤثرالتيالبلیغةوالمعاني

عتبةوصفوقدوالبالغة.الفصاحةمنعالیةمرتبةإلىووصلوامدارُكھموتََوسَّعْتأذواقُھمَسَمْتحتى

القرآنفتحداھم"الماء...منوأعذبالھواءمنأرقھوكالماللعرب"إنفقال:كالمھم،سفیانأبيبن 1

ھـ،1398م./1978القاھرةالصادقیة-األزھراألزھریة،الكلیاتمكتبة،1ط.القرآن،نظمفياإلعجازشیخونالسیدمحمود1
3ص.
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ومافعلوامالذلكبمثلھ،یأتونالجمیعاتعاونواولوحتىمتابعتھعنوعِجزواوالبالغةالفصاحةبھذه

الجھدمنقدراتُھمملكْتماكلَّفبذلواتكذیبھ،علىلِِحرصھمتأخروامااستطاعواولویفعلواأنقدروا

وشكرآمنمنفمنھمواندھشوایدیھبینفُذھلوارؤوسھم،ناكسيخاسرینخائبینوانقلبواأمُرھموافتضح

وهللاقوال"سمعتیقول:ربیعةبنعتبةفھذاواعتدى.واستكبرواعتذركفرمنومنھمواھتدى،واستبشر

نبأسمعتالذيلقولھلیكوننبالكھانة...فوهللاوالبالسحر،والبالشعر،ھوماوهللاقط،مثلھسمعتما

2"عظیم...

لجناة،فرعھوإنلُمغدق،أصلھوإنلحالوةلقولھ"إنیقول:قریش،بلغاءمنوھوالمغیرةبنالولیدوھذا

3"وما أنتم بقائلین من ھذا شیئا

والبلغاءالنحاةمنكلتناولھذلكألجلاألسد،نصیبوالبالغةالفصاحةھذهمنالنداءوألسلوب

وأدواتھ،وأقسامھ،أنواعھ،في:وبحثواالعربیةاللغةفياستعماالتھجمیعفيوتناولوهفیھ،وأفادوا

الذكرمنشابھھوماالظاھر،مقتضىعنوخروجھودالالتھ،وتوابعھ،اإلعرابیة،وحركاتھوألوانھ،

والحذف.

كما أن أسلوب النداء أَظھر جانبا من جوانب اإلعجاز البالغي للقرآن الكریم، وجمال أسلوبھ في اللغة.

لذلك أردُت دراستھ تحت العنوان اآلتي: "أسلوب النداء وأسراره البالغیة".

مشكلة الدراسة وتساؤالتھا.

للتخاطبمفتاحالكونھالالحقةَاألجیاَلفیھوأفادواالنداءبابفيثمینةًمجھوداٍتبذلواالبالغیینإن

ھذاكثیرااستعملتبالغةبفصاحةتمیزتالتيالعربیةواللغةالیومیة،حیاتھموفيمبادئھمفيالناسبین

تشریعفيكثیرااستعملھالجمیلوأسلوبھوبالغتھبفصاحتھالمعجزالكریمالقرآنأنتَْنَسوالاألسلوب،

أحكامھ لیوصل مراده في أذھان مخاطبیھ. وھذا ما یجعلنا نطرح األسئلة التّالیة:

9-8ص.السابق،المرجع3
8ص.السابق،المرجع2
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القرآنإعجازقيالنداءدورماالعربیة؟اللغةجمالتبینالتياألسالیببینمنالنداءأسلوبمرتبةما

الكریم؟ وكیف نستنبط بالغة القرآن في النداء؟ وما دوره في تبلیغ الرسالة؟

أھداف وأھمیة الموضوع.

یعود اختیاري لھذا الموضوع من بین المواضیع ألسباب مھمة وأھداف عدیدة منھا:

أ-كون النداء یشغل بال البالغیین.

ب-دراسة أحد أسالیب القرآن والكشف عن أسرارھا وبیانھا.

جـ-أھمیة البالغة في النداء لما فیھ من جالل المعاني وجمال المباني ووضوح البیان.

د-كثرة استعمال النداء في القرآن وفي الحیاة الیومیة.

ھـ-أھمیة النداء ودوره البالغي.

و- خدمة اللغة العربیة والمساھمة في تطویر التعلیم الوطني.

ز- كون النداء من األسالیب التي تبرز بالغة القرآن وإعجازھا.

المنھج.

البالغیینعندالنداءبتعریفسأقومخاللھاومنبالغیةدراسیةالنداءبدراسةسأقومالبحثھذافي

خالفوعلىاألصلعلىاستعمالھاحیثومنالبعد،أوالقربعلىاستعمالھاحیثمنأدواتھودراسة

مععلیھاوالتعلیقوالتحلیلبالدراسةوالحذف،والذكرالظاھر،مقتضىعلىالنداءخروجأواألصل

لماالبحث،لھذاالمناسبالمنھجھوأنھظنًاوالمقارنة،التحلیلمنھجعلىخیاريوقعلذلكاألمثلة،إتیان

فیھ من التحلیالت اللغویة والمعنویة.

الخطة:
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ثممباحث،وثالثةمقدمةعلىالبحثیكونأنرأیتمنھالھدفإلىوالوصولالموضوعھذاإلنجاز

خاتمة فالمصادر والمراجع ثم الفھارس، وھي كاآلتي:

النحوعلىوھيوالخطةوالمنھجواإلشكالیة،الموضوع،اختیاروأسبابالموضوعأھمیةفیھا:المقدمة

التالي:

وفقجرتالتيالنداءأدواتاستعمالالثاني:المبحثالبالغیین،عندالنداءتعریفاألول:المبحث

المبحثاألصل.مقتضىخالفعلىجرتالتيالنداءأدواتاستعمالالثالث:المبحثاألصل،مقتضى

الرابع: خروج النداء عن مقتضى الظاھر، المبحث الخامس: الحذف في النداء.

المبحث األول: تعریف النداء عند البالغیین.

أنالبدذلكإلىالوصولوقبلالطلبي،اإلنشاءأسلوبمنالمعانيعلمبابفيالنداءجعلواالبالغیینإن

نقوم بتعریف البالغة.

4.البالغة في اللغة: البالغة عند أھل اللغة ھي حسن الكالم مع فصاحتھ وأدائھ لغایة المعنى المراد

5.وفي االصطالح: ھي مطابقة الكالم لمقتضى حال من یُخاطُب مع فصاحة مفرداتھ وجملھ

علمإلىالدراسةھذهمنأكثرونحتاجالبدیع.علمالبیان،علمالمعاني،علمثالثة:علومإلىالبالغةوتنقسم

أحوالمقتضىمنھایطابقمااختیارإلىالعربيالكالمأحوالبھیعرفالذيالعلموھوالمعاني،

6.المخاطبین

ویقوم ھذا الِعلم إلى تقسیم أسالیب الكالم إلى: أسلوب خبري وإلى أسلوب إنشائي.

138ص.السابق،المصدر6
129ص.السابق،المصدر5

الشامیة-بیروتالدارالقلم-دمشق،دار،1ج،1ط.وفنونھا،وعلومھا،أسسھا،العربیة،البالغةالمیداني،حنبكةحسنالرحمان،عبد4
128ص.م.1996ھـ.1416
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تنشئأنتریدفإنكزیدیاقلت:فلوعندك،منشیئاتنشئأنتریدألنكاإلنشائي،األسلوبمنوالنداء

7.اقبال زید، إذن ھو طلب اإلقبال لشخص ما

عنھینوبالذيأنادي"أو"أدعوھوالفعلوفاعل،فعلمنتتكونالندائیةالجملةأنذلكومعنى

زیدا.أناديأوزیداأدعویعني:زید،یاقلتفإذابھ،المفعولھووالمنادى"أنا"ھووالفاعلالنداء.حرف

أنادي)،أو(أدعوالفعلھوالمسندإنتقول:الجملة،ھذهمنإلیھوالمسندالمسنداستخراجأردتوإذا

لتثمخبریةأصلھاالندائیةالجملةأنیعني(أنا)،الفاعلھوإلیھوالمسند وإلیكإنشائیة.جملةإلىُحوِّ

بعض تعریفات النداء عند البالغیین:

ْلتفاِتعلىوَحملُھالمنادىتنبیھأواإلقبالطلبھوالنداء: المدعوِّاسم"ِذْكُرأنھأوالنداء،حروفبأحداْالِ

8"بعد حرف من حروف النداء وھي: یا، وأیا، وأي، وآي، وھیا، والھمزة، ووا، للندبة

اسمذكرھوالنداءأوبالنداء،مخصوصةبحروفالمناَدىانتباهلفَتالمناِديطلبھوالنداءأنیعني

امرئ مسبوق بحرف النداء، مثل: یا عمُر.

الفعلمنابمنھاحرفكلتنوبمخصوصةحروفبأحدالداعيعلىالمدعوِّإقبالطلبھوالنداء:

9""أدعو

عندهالنداءإذن"أدعو".فعلتنوبحروفمنبحرفالمدعوِّإقباَلالداعيطلبھوالنداءأنمنھونفھم

ھو الدعاء وطلب الحضور، نحو: یا علي تفضل.

10.النداء: ھو طلب المتكلِم اقباَل المخاطَب علیھ بحرف نائب مناب "أنادي" المنقول من الخبر إلى اإلنشاء

الكتبدارالعربیة،للغةاألساسیةالقواعدم-2008ھـ.1429بیروت،للمطبوعات،األعلميمؤسسة،1ط.البالغة،جواھرالھاشمي،أحمد10

71د.ت.ص.بیروت-لبنان.العلمیة،

1156-114ص.م.2009ھـ.1430بیوت-لبنان.العربیة،النھضةدار،1ط.المعاني،علمعتیق،العزیزعبدد.9
306ص..2003لبنان.–للكتاب-طرابلسالحدیثةالمؤسسة1ط.البالغة،علومدیب،الدینومحیيقاسمأحمدمحمد8
162ص.والتوزیع،للنشرالفرقاندار،2ط.المعاني)(علموأفنانھا،فنونھاالبالغةعباس،حسنفضل7
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یتغیرالحرفوبھذاأنادي،منابتنوبحرفبواسطةآخرلشخصشخصاقبالطلبھوالنداءأي

تقول:زیدا،أناديتقول:أنمنبدالزیداتناديأنتریدالمثال:سبیلوعلىاإلنشاء،إلىالخبرمنالجملة

یا زید.

11".النداء ھو جھر الصوت ِألحٍد بدعوة لیحضر، ولذلك كانت حروف النداء نائبة مناب "أدعو

"أدعو"،ینوبحرفبواسطةحضورهلطلبمالشخصمدهأوالصوترفعھوالنداءإنیقول:وھو

مثل: یا عبد هللا تفضل.

12.النداء ھو دعوة المخاطَب وطلُب اإلقبال منھ بحرف من حروف النداء أو ما ینوب مناب أدعو

أي ھو طلب اإلقبال من المتكلم إلى المخاطب بحرف ینوب مناب الفعل أدعوا. مثل: یا فاطمة أقبلي.

13.النداء: ھو طلُب اإلجابة المرئ َما بحرف من حروف النداء ینوب مناب "أدعو"

أي النداء ھو طلب موجھ إلى شخص ما لإلجابة بواسطة حرف تنوب "أدعو"، مثل: یا عامر أجب.

مضمونھافيكثیراتختلفالوھيإلیھا،وصلناالتيالبالغیینعندالندائیةالتعریفاتبعضھيوھذه

عن تعریفات النحاة.

صفاتھمنصفةذكِرأواسمھبذكردعوناهانتباھھلفتأوعلیناأحداقبالأردناإذاأننانعرفھناومن

بواسطة حرف من حروف النداء مذكورٍة أو مقدرة بالحذف.

مقتضىعلىاُْستُعملالذيالحقیقيللنداءتعریفاتذكرناھاالتيالتعریفاتھذهجمیعأنعلىونالحظ

الظاھر.

حرفبعدشيءبذكریتمالذيبالنداءتعریفھفیمكنالظاھرمقتضىغیرعلىاُْستعملالذيالنداءوأما

جامدایكونأنیمكنالشيءوھذااإلجابة،أوالتنبیھأواالقبالأوالحضورطلبدونالنداءحروفمن

240ص.المصدر،نفسالمیداني،حنبكةحسن13
ھذا التعریف ھو نفس تعریف النداء عند النحاة.12
357ص.القاھرة،للتراث،التوفیقدار،المعانيالبدیعالبیانالبالغة،فيالكافيالغنى،عبدأمینأیمن11
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یاأرض،یانار،یابیُت،یامثل:اإلنسان...أعضاءمنعضواأوشعوراأوحرفاأوحیواناأونباتاأو

شجرةُ، یا جمل، یا بقرة، یا لیتني، یا لقومي، یا عجبا، یا حسرتي، یا أسفي، یا رأسي، واظھري.

المبحث الثاني: أدوات النداء التي جرت ِوفق مقتضى األصل.

14النداءأدواتبقیةمنبغیرھماینادىأنالبعیدنداءوفيأْي،أوبالھمزةینادىأنالقریبنداءفياألصل

، یا، آْي، آ، أیا، ھیا، وا.

ُلاألصل،فيلھاوضعتماعلىأدواتھُوضعتالذيالنداءھوالحقیقيالنداء القریُبفیھفَیُنَزَّ

ُلللقریب،وضعتالتيالنداءبأدواتوینادىالقریبمكان البعیدبمنزلةھومنأوالبعیدمكانالبعیدویُنَزَّ

كالنائم والساھي فینادى باألدوات التي وضعت للبعید.

حیثالمخاطبیناسبمایعرفالذيھوفالمتكلمالشائع،للعرففمتروكالبعدأوالقربتحدیدوأما

یصل إلیھ صوتُھ.

األمثلةبعضفيالبعدأوالقربحیثمناألصلمقتضىوفقعلىجرتالتيالنداءأدواتبیان

اآلتیة.

األصل.علىجریاالقریبنداء1

مما جرى من النداء القریب على وفق مقتضى األصل، قول الشاعر:

15.أبنيَّ إّن أباك كارب یومھ        فإذا دعیت إلى المكارم فاعجل

212ص.السابق،المصدر15
210ص.المعارف،دارالواضحة،البالغةأمین،ومصطفىالجارمعلي14
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جسدیاالمناِديحضرةفيالمنادىألناألصل،علىجریاالقریبنداءفي(الھمزة)النداءأداةجرت

ونفسیا، حیث یتكلم في آخر لحظاتھ مع ابنھ المقرب إلیھ.

ومما جرى من النداء القریب على وفق مقتضى األصل-أیضا-قول الشاعر یخاطب قلبھ:

16؟أ فؤادي متى المتاب ألما      تصح والشیب فوق رأسي ألما

فالشاعر یخاطب قلبھ الذي ھو ھو فینادیھ بالھمزة الموضوعة للقریب وفقا على األصل ألنھ أقرب القرب.

األصل.علىجریاالبعیدنداء2

ومما جرى من النداء البعید على وفق مقتضى األصل، ما جاء في محكم التنزیل حكایة على لسان نوح.

علىَدلَّللبعید(یا).التيالنداءأداةمستخدمامعزلفيكانالذيوالسالم-ولدهالصالة-علیھنوحنادى

17اْلَكافِِریَنَمَعتَُكْنَوَالَمَعنَااْرَكْببُنَيَّیَاَمْعِزٍلفِيَوَكاَناْبنَھُنُوٌح"َونَاَدىكمالھ:وجلهللا–عّزقولذلك

)42"(

18.فاستعمل أداة النداء التي تُستعمل للبعید على ِوفق مقتضى األصل إذ كان بعیدا في معزل عن أبیھ

ومن الشعر ما جاء من نداء البعید جریا على مقتضى األصل قول الشاعر:

19.دعوتك یا بني فلم تجبني          فُردت دعوتي یأًسا علیَّا

فيألنھاألصل،مقتضىعلىجریاللبعیدالموضوعة(یا)النداءأداةمستعمالالمفقودابنھالشاعرنادى

ألنھالبعدمنازلأبعدبلعنھبعیدفھوإذاًحیاتھ،منالرجاءانقطاعوفيولدهفقدانعلىتامتحسر

مجھول الحال.

المبحث الثالث: أدوات النداء التي جرت على خالف األصل.

215ص.المصدر،نفسأمین،ومصطفىالجارمعلي19
244-243ص.المصدر،نفسالمیداني،حنبكةحسنالرحمانعبد18
.42آیةھود،سورة17
167ص.المصدر،نفسعباس،حسنفضل16
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منزلةالبعیدالمخاطبتنزیلیریدكأنفیعكسھا،الظاھرمقتضىغیرعلىالنداءأدواِتالمتكلمیَستعمل

منزلةالقریبالمخاطبتنزیلیریدأوللقریب،وضعتالتيالنداءأدواتندائھفيویستعملالقریب،

المتكلمویریدالمقامیقتضیھابالغیةلدواعللبعید،وضعتالتيالنداءأدواتندائھفيویستعملالبعید،

اإلشارة إلیھا:

أ-تنزیل البعید منزلة القریب.

فيلھاُوضعتماغیرعلىالنداءأدواتویستعملبلیغا،تصرفاالنداءأدواتباستعمالالبلیغیتصرفقد

البعید،منزلةالقریبینزلوبذلكالبعید،بھافیناديللقریبوضعتالتياألدواتتارةویستعملاألصل،

حاضرونفسھقلبھإلىقریبجسدهفيالبعیدھذاأنإلىاإلشارةیریدكأنإلیھ،اإلشارةیریدبالغيلداع

الفھوقریب،كأنھاستجابتھوسرعةوانتباھھسمعھلشدةأنھإلىاإلشارةیریدأوالمستمر،تصورهفي

ومن دواعي ذلك:.یحتاج الى أن ینادى بأداة النداء الموضوعة للبعید 20

والنفس.القلبإلىقریٌبجسدیاالبعیدالمنادىأنالمتكلمبیان1

یفارقھ،والذھنھفيحاضرقلبھمنقریبجسدیاالبعیدالمخاطبأنَّیبنأنأحیاناالبعیدالمتكلمیرید

ویعبر عن ھذا القرب النفسي بطریقة النداء مستعمال أدوات النداء القریبة.

الموضوعةبالھمزةفناداهالقریبمنزلةونّزلھاالعتقالفيوھوالواليإلىكتبحینالمتنبيفعلكما

للقریب.

أمالك رقِّي ومن شأنــــــھ          ھبات اللجین وعتق العبید

21.دعوتك عند انقطاع الرجا       ء والموت مني كحبل الورید

فما السبب البالغي الذي دعا الشاعَر إلى استعمال أداة النداء القریب في نداء البعید؟

54ص.م.1983ھـ.1403بیروت،والنشر،للطباعةبیروتدارالمتنبي،دیوانالمتنبي،21
241ص.المصدرنفسالمیداني،حنبكةحسنالرحمان،عبد20
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قلبھمنقریبالمكان،فيبعدهمنالرغمعلىالمنادىأّنإلىیشیرأنأرادالمتنبيالطیبأباأنالسبب

22.مستحضر في ذھنھ ال یغیب عن بالھ، فكأنھ حاضر معھ في مكان واحد

للقریب–أیضا-الموضوعةَ"الھمزة"النداءأداةفاستعملویعظھ،ینصحھوھوولدهإلىالوالدكتبوكما

في نداء البعید وھو على خالف األصل.

23.أحسین إني واعظ ومؤدب         فافھم فإن العاقل المتأَدِّب

إن الوالد یرید أن یشیر إلى أّن الولد حتى وإن كان غائبا جسدیا، فھو حاضر في نفسھ وذھنھ، وال یفارقھ.

استجابتھ.وسرعةسمعھلشدةقریٌبجسدیاالبعیدالمنادىأنالمتكلم-بیان2

فيذلكأكدكمااستجابتھ،وسرعةسمعھشأنھ-لشدةوجلكمالھالرب-عزبھیناَدىالنداءمنالنوعوھذا

محكم تنزیلھ في آیات ِعدة، تُظھر أنھ شدید السمع ومستجیب الدعاء، ومنھ قولھ:

اِع إَِذا َدَعاِن... 24""َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب َدْعَوةَ الدَّ

َأَنَّ"…َواْعلَُموا "لَُكْم...أَْستَِجْباْدُعونِيَربُُّكُم"َوقَاَل)".244(َعلِیٌمَسِمیٌعهللاَّ 2526

الذيللَخلقالخلقكنداءلیسهللاإلىالموجھالنداءأنعلىتدلالتيوغیرھااآلیاتھذهمنوانطالقا

هرغموتعالىسبحانھهللاولكنالمنادى،یَسمعحتىورفعھالصوتمدإلىیحتاج وِرفعِةوبُعِدهُعلوِّ

ًعاَربَُّكْم"اْدُعواقولھ:فيُخْفیَةَوندائِھلھبالدعاءأَمرنامنزلتھ )"55(اْلُمْعتَِدیَنیُِحبَُّالإِنَّھَُوُخْفیَةًتََضرُّ 2728

علىتدلالتيالنداءِصیغةُفیھویُستعملالقربھذاعلىتَدلالكریمالقرآنفيكثیرةنداءاٌتَوردْتلذلك

إبراھیملسانعلىتعالىقولھذلكومناستجابتھ،وسرعةسمعھلشدةقریببعدهأنھ-تعالى-رغم

وإسماعیل:

55آیة.األعراف،سورة28
321ص.المصدر،نفسالغنى،عبدأمینأیمن27
60آیة.الغافر،سورة26
244آیة.البقرة،سورة25
186آیة.البقرة،سورة24
245ص.المصدر،نفسالمیداني،حبنكحسنالرحمانعبد23
211-210ص.المصدر،نفسآمین،ومصطفىالجارمعلي22
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ِمیُع اْلَعلِیُم 29""َوإِْذ یَْرفَُع إِْبَراِھیُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْیِت َوإِْسَماِعیُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّ

أقربعلىالمناَدىأنعلىیدلمماالنداءأداةحذفمع"ربنا"كلمةفياآلیةھذهفيالنداءوردولقد

واسطإلىیَحتاجالوھواآلیة،فيواضحھوكمااستجابتھوُسرعةَسمعھشدةعلىویدلالقرب،منازل

في ندائھ للتعبیر عن ِشدة ھذا السمع وُسرعة االستجابة.

علیھهللاصلىالنبيأخبرناالسالم،علیھجبریلحدیُثالنداء،منالنوعھذامنالحدیثفيجاءومما

رِبأيفقال:جاءثمإلیھافنَظرفذھبإلیھا،فاْنظراذھبلجبریلقالالجنةخلقلماتعالىهللا"إنوسلم:

فذھبإلیھا،انظرثمإلیھااذھبجبریلیاقال:ثمبالمكارهحفھاثمدخلھا،إالأحدبھایسمعالوعزتك

جبریلیاقال:النارهللاخلقفلماأحد،یدخلھاأالخشیتلقدوعزتكربأيفقال:جاءثمإلیھا،فنظر

فحفھافیدخلھا،أحدبھایسمعالوعزتكربأيفقال:جاءثمإلیھافنظرفذھبإلیھا،فانظراذھب

إالأحدیبقىأالخشیتلقدوعزتكربأيفقال:جاءثمإلیھا،فانظراذھبجبریلیاقال:ثمبالشھوات

رب" عدة مرات.". ولقد ورد النداء في ھذا الحدیث الشریف "أيدخلھا 30

لیعبرالبعید،نداءفيللقریبالموضوعةَ(أي)النداءأداةَربھنداءفيالسالمعلیھجبریلاستعمَلولقد

عن شدة سمعھ-تعالى-كأنھ قریب جسدیا وھو في الحقیقة بَِعیٌد ال تدركھ األبصار.

31"وقال قائل: "أرب الكون ما أعظم قدرتك وأجل شأنك

شدةعنلیعبرجسدیا،للقریبالتي(أي)النداءأداةندائھفيواستعملویناجیھربھیناديوھو

سمعھ-سبحانھ وتعالى-وسرعة استجابتھ، وال یحتاج في ندائھ أداة النداء التي لَِمدِّ الصوت ورفعھ.

ب. تنزیل القریب منزلة البعید.

كأنإلیھ،اإلشارةیریدبالغيلداعالقریببھافیناديللبعیدتستعملالتيالنداءأدواِتالبلیغیستعملقد

وِرفعةمقامھبُْعدَكأَنَّالقدر والشأن،وعظیُمالرفعةوعاليالمنزلةرفیُعالمنادىأنإلىیشیرأنیرید

یبینأنیریَدأَوللبعید.التيالنداءبأدواتینادىأنبھفالالئقجسده،فياألعلىإلىالبعیدبمثابةمنزلتھ

1ص.القاھرة،المعارف،دار،4ج.،4ط.الوافي،النحوحسن،عباس31
30islamweb .net/22/09/201960ص.والنار،الجنةخلقفيبابالسنةكتابداوود،أبيسنن.
127آیة.البقرة،سورة29
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فالالئقاألسفل،إلىجسدهفيبَِعیٌددرجتھالنحطاطفھوالشأن،صغیُرجداالمنزلةمنحطُّالمنادىأنإلى

بمثابةالحالةبھذهفھوطلبھ،شدَّةأوتلھفھحالةعنالتعبیریریَدأوللبعید.التيالنداءبأدواتینادىأنبھ

التيالنداءأدواتاستعمالإلىیحتاجوبذلكالنداء،فيوَرفعھالصوتمدِّإلىیحتاجالذيالمستغیث

معلھالمدعواألمرعظمعلىالتنبیھیریَدأومعھ.النَّفَِسوطولالصوتمدمنفیھالماللبعیدتستعمل

الصوتمّدإلىیحتاجفھولالستجابة،مستعدٍّغیرفیھمقصٌرالمناَدىكأنَّحتىاالمتثالعلىحرصھشدَّة

البعید.بھاینادىالتيالنداءأدواُتندائھفيیُستعملأنعلیھفالجدیرالمطلوب،األمریستقرحتىورفعھ

یقتضيالذيالبعیدبمنزلةوالنسیانوالسھوالنوممنكلفیكونناسیاأوساھیاأونائماالمنادىیكونأو

هالصوتُعلو عنالمنادىبغفلةاالشعاریریَدأوللبعید.تستعملالتيالنداءأدواُتلذلكویُستعملومدِّ

ھذاغفلةوكأنورفِعھالصوتامتدادوجوبذلكویقتضيواالنتباه،الیقظةیقتضيالذياألمرِعظم

تُستعملالتيالنداءبأدواتتُنادیھثمالبعیِدینمنزلةونزلتھوالیقظةالحضورساحةعنبعیداجعلتھالغافل

الالذيالبعیدبمثابةفھولالستجابةمستعدغیرأوالذھنشاردغافلالمنادىأنیبینأنیریَدأوللبعید.

تستعملالتيالنداءبأدواتفینادىالبعیدینساحةفيینزلأنعلیھفجدیرالصوتلھیرفعحتىیسمع

32.للبعید

وَسطرالبالغیینساحةفياألدباءتناولھاالتياالستعماالتھذهدواعيأھملبیاناألمثلةبعضوإلیك

علیھا البلغاء والخطباء وغیُرھم في كتبھم:

القدر.وعظیمالمنزلةرفیعالمنادىأنإلى-اإلشارة1

منزلةینزلھممخلوقاتھولجمیعلعبادهخطابھفيوتعالىسبحانھهللاأننالحظالكریمالقرآنفيجاءومما

حبلمنأقربوھوالقربمنازلمنإلیھمأقربأنھمعالرفیِعالربوبیةلمقاممراعاةًعنھالبعیدین

الذینأیھایاالمؤمنون،أیھایاعباد،یاالتنزیل:محكمفيجاءوقدالبعیدة،النداءبأدواتفینادیھمالورید،

یاالرسل،أیھایاالنبي،أیھایاموسى،یاداود،یاإبلیس،یاآدم،یاالناس،أیھایاالكافرون،أیھایاكفروا،

معشر الجن واإلنس، یا أرض، یا سماء.

241ص.المصدر،نفسالمیداني،حنبكةحسنالرحمان،عبد32
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–علیھإبراھیملسانعلىحكایةتعالىقولھفيوردماكالبعیدالقریبنداءفيالحكیمالقرآنفيجاءومما

السالم:

ْحَمِنَكاَنالشَّْیطَاَنإِنَّالشَّْیطَاَنتَْعبُِدَالأَبَِت"یَا ِمَنَعَذاٌبیََمسََّكأَْنأََخاُفإِنِّيأَبَِتیَا)44(َعِصیًّالِلرَّ

ْحَمِن )"45(َولِیًّالِلشَّْیطَاِنفَتَُكوَنالرَّ 33

منزلتھوعلومكانتھببعدلینبئمنھقریبوھوالبعیدة(یا)النداءبأداةأباهالسالم-ینادي–علیھفإبراھیم

وسمو مرتبتھ عنده كأن بُعَد ھذه الدرجِة بُْعٌد في الجسد.

إلىمشیًرااألصلمقتضىخالفعلىللبعیدالموضوعةیاندائھفيوتستعملهللایاالجاللة،لفظوكندائك

الشعرمنجاءومما.الوریدحبلمنأقربألنھالقربمنازلأقربأنھمعدرجتھوبعدمكانھرفعة 34

قول أبي نواس:

35.یا رب إن عظمت ذنوبي كثرة          فلقد علمت بأن عفوك أعظم

خالفعلىالبعیدة(یا)النداءبأداةفینادیھمنھقریبوھوشأنھوعزجاللھجلربھیناديفالشاعر

مقتضى األصل لیشیر إلى أن المنادى رفیع القدر عظیم الشأن كأن بعد درجتھ في الِعظم بعد في المسافة.

الشأن.وصغیُرجداالمنزلةمنحطُّالمنادىأنإلى-اإلشعار2

ذلكإلىیشیرأنویریدالشأنصغیرأولدیھالمنزلةمنحطُّالقریبالمخاطبأنإلىالبلیُغالمتكلُمیرى

المنزلةمنحطالقریَبمخاطبھأنإلىلیشیرالبعید،نداءفيتستعملالتيباألدواتفینادیھالنداء،بواسطة

لدیھ وصغیر الشأن.

لَھُ"فَقَاَلالسالم:لموسى-علیھندائھفيفرعونلسانعلىحكایةًالتنزیلمحكمفيجاءماذلكومن

)"101(َمْسُحوًراُموَسىیَاَألَظُنَُّكإِنِّيفِْرَعْوُن 36

101آیةاإلسراءسورة36
.199ص.م.1898مصر،العمومیة،المطبعة،1ط.نواس،أبيدیوانواصف،افتديمحمود35
148ص.المصدرنفسبسوتي،الفتاحعبدبسوتي34
43آیةمریمسورة33
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كفرالذيھوألنھال؟فكیفالقدر،صغیرالشأنوضیع–السالم-علیھموسىإلىنظرهفيفرعونإن

(یا)النداءالسالم-بأداةموسى-علیھیُنَاديلذلكاألعلى"ربكم"أنااألعلىالربنفسھویعتبرواستكبر

منحطأنھإلىلیشیركالبعید،ویخاطبھیدیھ،بینبلإلیھقریبألنھاألصلخالفعلىللبعیدالموضوعِة

ُلنفسھ،فياألسفلإلىالمكانة معك:ھولمنقولكوكذلكالمكاني.البُعدمنزلةالنفسيَّالبُعَدھذاویُنزِّ

أداةاستعملَتلألسفلكنالجثمانحاضرقریبفیھالمنادىالمثالینفِكالكسول،یااجتھدأوھذایااسكت

وضیُعالشأنحقیُرالقریبالمنادىأنإلىلتشیراألصل،مقتضىخالفعلىللبعیدالموضوعةَالنداء

القدر كأن ھذا البعد النفسي بعٌد في الجسم إلى األسفل. ومما جاء في الشعر قول الفرزدق یھجو جریرا:

37.أو الئك آبائي فجئني بمثلھم         إذا جمعتنا یا جریر المجامع

القریبةدونالبعیدةالنداءبأداةینادیھلذلكالشأنصغیرالمكانةوضیعمخاطَبھإلىنظرهفيفالشاعر

لیشیر إلى ھذ البعد النفسي والشعوري كأنھ بعد في الجسم إلى األسفل.

طلبھ.وشدةتلھفھحالةعن-التعبیر3

وھو بھذه الحالة بمثابة المستغیث الذي یحتاج إلى مد الصوت ورفعھ وطول النَّفَِس.

فیھمااستعملالربلِكلمةوسلم-نداءانعلیھهللا–صلىرسولھعلىحكایةالكریمالقرآنفيوردولقد

أجلمنالحزینةنفسھحالةعنلیعبرللبعید،الموضوعة(یا)النداءوسلم-أداةعلیھهللا–صلىالرسول

علىوقرأھاآیاتھ،وأسمعھممنھ،علیھمأُنزلمابلغھمأنبعدمھجوًراالقرآنھذااتخذواالذینقومھ

عنادھمعلىفأصرواومعانیھا،دالالتھاوأفھمھموعجائبھا،معجزاتھاوعاینوامرات،عدةمسامعھم

منوترھیبھمووعیدھموانذارھمإقناعھمحاولمھمایؤمنونالأنھمحتىوكفرھم،َجحدھموواصلوا

"َوقَاَلیؤمنوا.لنالنعیمجناتفيوترغیبھمووعدھمتبشیرھموَوْعظَھمحاولومھماألیم،یومعذاب

ُسوُل )"30(َمْھُجوًرااْلقُْرآََنھََذااتََّخُذواقَْوِميإِنََّربِّیَاالرَّ 38

30آیةالفرقان،سورة38
360ص.ھـ.1408م.1987بیروت-لبنان،العلمیة،الكتبدارفاعو،علياألستاذش.،1ط.الفرزدق،دیوانالفرزدق،37
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منإلیھأقربوھوالقریبالسمیعربھیناديأنھمع"یا"ندائھوسلم-فيعلیھهللا–صلىالرسولفعبر

حبل الورید، لینبئ بحزنھ من أجل قومھ، وتلھفھ الستجابتھم، وحرصھ على نجاتھم من عذاب یوم عظیم.

یتحركوا-ولولمفھموعنادھمكفرھمعلىتصلبوالماأي)".88(یُْؤِمنُوَنَالقَْوٌمھَُؤَالِءإِنََّربِّیَا"َوقِیلِِھ 39

ع قلبھ من أجلھم، بأداة النداء البعیدة ة-حركة نحو االیمان، فعبر عن تلھفھ إلیمانھم، ونجاتھم وتوجُّ 40.َذرَّ

شانھ.وعلولھالمدعواألمرعظمعلى-التنبیھ4

القرآنفيجداكثیرالنوعوھذااالمتثال.علىحرصھشدةمععنھغافلفیھمقصرالمنادىكأنحتى

ُسوُل بَلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْیَك ِمْن َربَِّك 41"الكریم وخاصة في نواھیھ وفي أوامره. كما في قولھ تعالى: "یَا أَیُّھَا الرَّ

ِعظَِمإلىلیشیرالبعیدة،(یا)النداءأداةفاستخدمإلیھالقربأقربالذيحبیبھوتعالى-یناديفا�-سبحانھ

العبادإلىهللامنالموجھةالنداءاتجمیُعذلكعلىویُحملباالمتثال.حاجتھشدةوإلىلھالمدعواألمر

باألوامر والنواھي.

باألمرلینبھھمكالبعید،اللحظاتبھذهینادیھمذلكومعالورید،حبلمنعبادهإلىأقربوجلعزفا�

الذي دعاھم ألجلھ وعلوِّ شأنھ، ولیبادروا باالمتثال ولالستجابة.

ِتُْشِرْكَالبُنَيَّ"یَاالحكیم:لقمانلسانعلىحكایةتعالىقولھذلكومن ْرَكإِنَّبِا�َّ )"13(َعِظیٌملَظُْلٌمالشِّ 42

َالةَأَقِِمبُنَيَّ"یَا 43اْألُُموِرَعْزِمِمْنَذلَِكإِنَّأََصابََكَماَعلَىَواْصبِْراْلُمْنَكِرَعِنَواْنھَبِاْلَمْعُروِفَوْأُمْرالصَّ

)17"(

ویستعملالحسنة،والقیمالشرعیةالتعالیمإلیھویوجھونفسیاجسمیاإلیھالقریبابنھیناديالحكیملقمان

44.في ندائھ أداة النداء البعیدة (یا) للتنبیھ على ِعظم األمر ولیبادر باالستجابة واالمتثال

149ص.المصدر،نفسبسوتي،الفتاحعبدبسوتي44
17آیةلقمان،سورة43
13آیةلقمان،سورة42
67آیةالمائدة،سورة41
259-258ص.المصدر،نفسالغنى،عبدأمینأیمن40
88آیةالزخرف،سورة39
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علىلتنبھھللبعید،الموضوعةیاندائھفيتستعملوأنتاللئیم.تصاحبالولديیالَولَدك:وكقولك

األمریستقرحتىورفعھالصوتمدإلىیحتاجلذلكباالستجابة،ولیبادراللئیم،مصاحبةخطورة

المطلوب.

ناسیا.أوساھیاأونائماالمنادىیكون-أن5

لھویمتدالصوتلھیرفعحتىیشعرالالذيالبعیدحكمفيوالنسیانوالسھوالنوممنكلفیكون

الصدى.

هللا–صلىالنبياستخدمنومان"یا"قمالخندقیومالیمانيوسلم-لحذیفةعلیھهللالنبي-صلىقولومنھ

لھللبعیدالموضوعة(یا)النداءأداةنائموھولحذیفةندائھوسلم-فيعلیھ یُحكمالنائمألنالبعید،منزلةونزَّ

استیقظ،صدیقيأیاالنائم:لصدیقكوكقولك.ورفعھالصوتمدَّنداؤهویقتضيالغائب،أوالبعیدُحكم 45

خالفعلىللبعیدالموضوعة"أیا"النداءأداةفاستخدمَتونفسیا،جسدیاإلیكقربھمعالبعیدمنزلةوتنزلھ

األصل، كأنھ لم یَُعْد یَُعدُّ في ساحة الحضور. وھذا النوع من النداء كثیر في حیاتنا الیومیة.

واالنتباه.الیقظةیقتضيالذيالعظیماألمرعنالمنادىبغفلة-اإلشعار6

ْنَساُنأَیُّھَا"یَاقولھ-تعالى:الكریمالقرآنفيجاءومما َكَمااْإلِ -سبحانھفا�)".6(اْلَكِریِمبَِربَِّكَغرَّ 46

للبعید،الموضوعةالنداءأداةویستخدمالقیامة،یومإلىغفلتھعلىاستمرالذيالكافروتعالى-ینادي

مین.أكرمكرمعنالكافرھذابغفلةلإلشعارالحضور،ساحةعنوتبعدهالبعیدمنزلةوینزلھ ومماالمكرِّ

جاء في الشعر قول أبي العتاھیة یعظ مخاطبھ:

47.یا من یموت غدا ماذا اعتددت لكر         ب الموت یوم غواشھ وأھوالھ

األصل،مقتضىخالفعلىالبعیدة(یا)النداءبأداةوناداهالبعیدمنزلةیعظھالذيمخاطبھالشاعرأنزل

مدإلىیحتاجالذيالبعیدبمثابةوھواالنتباه،یقتضيالذيالعظیماألمرعنَالٍهغافلأنھإلىلیشیر

الصوت ورفعھ.

369ص.ھـ.1306م.1986والنشر-بیروت،للطباعةبیروتدارالعتاھیة،أبيدیوانالعتاھیة،أبو47
6آیةاالنفطار،سورة46
360ص.المصدر،نفسالغنى،عبدأمینأیمن45
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اللتینوالعلةالغایةعننبحثأنیجبالخاصةوظیفتھلھالنداءحرففیھاُْستُخدمموضعكلفيوھكذا

48.أوجبتا ھذا االستخدام

المبحث الرابع: خروج النداء عن معناه األصلي.

النداءغیرأخرىوأغراضمعانإلىاالنتباهأواإلقبالطلبیعنيالذياألصليمعناهعنالنداءیخرج

الحقیقي، تُفھم من السیاق والذوق وقرائن الحال والمقال.

215.صاآلداب،مكتبة،التراكیببالغةالفیل،توفیق48
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الصوت،امتدادیتجاوزالالذيالبعیدأوالصوتإلیھیصلالذيللقریبیكونأنالنداءفياألصلفإن

یَْنفعھالالذيالبعیدنادواكماینتبھالمنوحتىیسمعالالذيالقریبفنادواالحدھذاجاوزواولكنھم

والوحوش،والطیروالفرسكالجملالعاقلوغیَركالمیتالحيغیَرونادوارفُعھ،والالصوتامتداد

واألطاللوالبیوت،والقبوروالنھار،واللیلوالزھور،واألشجاروالسحابكالبرقالطبیعة،ومشاھَد

وعواطفھاوانفعاالتھاوأحوالھاالنفسمشاعَرنادواكماوالنجوم،والقمركالشمسوالكواكَبوالدیار،

واالختصاصوالحزنواللذةوالبغضوالحبوالعجبوالرجاءوالتمنيواللوموالزجروالویلكالحسرة

بھایقترنوماأصواتھانغماُتتختلفمعانیھاباختالفوھيالنفس،تحركالتيالمشاعرمنذلكوغیر

النفسیةالحركاتوھذهانزعاٍج.أودھشٍةمظاھَرأوومأساةحزنأووسرورفرحأووضحكبكاءمن

ویستخدمالعربیة،اللغةفيوأثٌرومعاٍندالالٌتلھاالتلقائیةواالنفعاالتوالتأوھاتالفطریةوالتعبیرات

لغرضیكونوإنماالغرض،ھذاعنخارجةوھيانتباهأواالقبالطلبدونالنداِءأدواِتبھاالمعبر

بالغي یقصد إلیھ المتكلم.

ودواوینالِكتابمنغزیرةًأمثلةًالحركاتلھذهوضعواأنھمنجدالبالغةوعلماِءاللغةعلماِءمعوتمشیا

الشعراء واألدباء وفي حیاتنا الیومیة، ومن استعماالتھا:

-التحسر:1

وذلك في نداء الحسرة وما شابھھ من التأوھات النفسیة الداخلیة.

یُستعمل النداُء في التأوه الداخلي للتعبیر عن ألٍم نفسٍي، فیقول المتحسر مثال: یا حسرتا.

قولھمنھا:المتحسرین،حالةعنتعبیرااالستعمالھذامنومتنوعة،كثیرةآیاٌتالكریمالقرآنفيوجاءت

ْطُتَماَعلَىَحْسَرتَایَانَْفٌستَقُوَل"أَْنتعالى: َِجْنِبفِيفَرَّ اِخِریَنلَِمَنُكْنُتَوإِْنهللاَّ )"56(السَّ 49

تناديإذالقیامة،یومالعذابعلیھاینزلحینبالمعاصيالمسرفنفسوتعالى-حالةهللا-سبحانھوصف

بالحسرة على ما فرطت في جنب هللا.

56آیةالزمر،سورة49
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)30(یَْستَْھِزئُوَنبِِھَكانُواإِالََّرُسوٍلِمْنیَأْتِیِھْمَمااْلِعبَاِدَعلَىَحْسَرةً"یَاتعالى:هللاقال 50

علیھم،الحسرةفنادىالشدید،هللالعذابكفرھممنالمتحسرونبھیشعروتعالى-عما–سبحانھهللاعبر

تعبیرا عما كانوا یستھزئون بھ في الدنیا.

المأساة،منعلیھماحلتجاهشيءفعلتستطیعكأنھاالحسرةیناديالمناِديأننجدالسابقةاآلیاتوفي

طلبیعنيالذيالمألوفالنداءنطاقعنخارٌجالنداُءھذاتُعتبُرلذلكبھا،تنادىالالحسرةالحقیقةوفي

اإلقبال واالنتباه إلى التحسر بأسلوب النداء.

والتحزن:-الرثاء2

یُستَعمل النداُء برفع الصوت تعبیرا عما في النفس من األحزان، وتبعثھ إلى بث صوتي تلقائٍي.

ومما جاء في الشعر قول الشاعر الحسن بن مطیر في نداء قبر معن متحزنا:

أیا قبر معن كنت أول حفرة       من األرض خطت للسماحة مضجعا

51.یا قبر معن كیف واریت جوده    وقد كان منھ البر والبحر مــــــرتعا

ویسمع،یحسالشاعرنظرفيالقبركأنمعنفقدعلىوالتحزنالتحسریفیدالبیتینفيالقبرفنداء 52

والحقیقة یخالف ذلك، لذلك كان ھذا النداء خارجا عن النطاق الذي یفید الطلب إلى التحزن.

في رثاء أخیھ ُكلَْیٍب:وقال المھلھل 53

54.دعوتك یا كلیب فلم تجبني     وكیف یجیبني البلد القفار

وخ،عمر54 111ص.بیروت،للمالیین،العلمدار،1ج.العربي،األدبتاریخفرُّ
ھو أبو لیلى عدي بن ربیعة من بني جشم من شعراء الجاھلیة القدامى، وھو خال امرئ القیس.53
معن بن زائدة بن عبد هللا بن مطر الشیباني أبو الولید، كان من أشھر جواد العرب. وأحد الشجعان الفصحاء، أدرك العصر العباسي واألموي،52
173ص.،15مجالعربیة،المخطوطاتمعھدمجلة،1ج.األسدي،مطیربنالحسینشعرمطیر،بنالحسین51
30آیةیس،سورة50

2606



فالغرضإذنعلیھ،وتحسرهحزنھعنتعبیرافناداهالبسوسحربفيقُتلالذيأخاهیتحزنالمھلھلفإن

اإلقبالطلبیفیدالذياألصليالنداءمعنىعنخارجالسابقمنغیرهوفيالنداءھذافيالبالغي

واالستجابة إلى التحسر والتحزن.

:-التمني3

یامثال:المتمني،فیقولالمنال.عسیرأمراالمتمنیةالنفسمشاعرعنتعبیراالصوتبمدالنداءیُْستعمل

لیتني.

الذینلسانعلىقولھ-تعالى-حكایةفیھجاءومماالكریم،القرآنفيكثیرالندائيالغرضمنالنوعوھذا

متاعمنقارونأوتيمامثَللھمیكونالسالم-بأنموسى-علیھعھدفيإسرائیلبنيمنالدنیاحیاةتمنوا

)"79(َعِظیٍمَحظٍّلَُذوإِنَّھُقَاُروُنأُوتَِيَماِمْثَللَنَالَْیَتیَا"وزینة:وجوھرمالمنالدنیا 55

عنخارٌجالنداءمناألسلوبوھذاالتمني،یفیدبلالتنبیھوالاالتیانطلبیفیدالاآلیةھذهفيالنداء

دارنادىحینمعلقتھفيشدادبنعنترةقولالشعر،منجاءومماالتمني.إلىالمألوفاألصليمعناه

محبوبتھ عبلة:

56.یا دار عبلة في الجواء تكلمي       وعمي صباحا دار عبلة واسلمي

بھا.التكلممتمنیامحبوبتھدارفنادىالماضیةالذكریاتمعأحزانھالعبسيشّداِدبُنعنترةُالشاعُربث

وھذا النداء خارج عن النطاق الذي یفید طلب االقبال واالنتباه إلى التمني.

-التعجب:4

وعماالمأثورالتعجبحالةمنالنفسفيعماتعبیراالصوتبرفعالنداُءیُستعملوالتأسفالتعجبففي

في النفس من التأسف.

201ص.م2004سنةللنشرالمعرفةدار،2ط.السبع،المعلقاتشرحالزوزني،أحمدبنالحسینهللاعبدأبوالقاضي،56
79آیةالقصص،سورة55
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المالئكةبشرتھالماسارةلسانعلىحكایةًالقرآنفيوردماالتعجب،حالةفيالقرآنفيجاءومما

َعِجیٌبلََشْيٌءھََذاإِنََّشْیًخابَْعلِيَوھََذاَعُجوٌزَوأَنَاأَأَلُِدَوْیلَتَىیَا"قَالَْتیعقوب:إسحاقوراءومنبإسحاق

)72"( 57

البشارةمنسمعتوماَرأْتمالِعظمنفسھاإلىفأضافھاالویلفنادتالبشارةھذهمنسارةتعجبت

نجاِب،منولِیَائسٍةالسنفيولٍُمتقدمٍةلَِعقِیٍمبالحمل نادتالسیدةِألنالتعجُبغرُضھالنداءوھذااْالِ

متعجبة. وھذا النداء خارج عن معناه األصلي إلى التعجب.

وتعجب أمیر الشعراء أحمد شوقي من طول بقاء أبي الھول أحِد آثار الفراعنة عصورا كثیرة، فقال:

58.أبا الھول طال علیك العصر         وبُلِّغت في األرِض أقصى الُعُمر

مستعمالاآلثارھذهالشاعرنادىالھول،أبایاالتقدیرالنداء،أداةحذفمعالھول""أباالبیتفيالشاھد

األصليالنطاقعنخارجالنداءوھذاأََمِدھا،بقاءطولمنعجبھعنلیعبرالتعجب،فيالنداءأسلوب

إلى التعجب.

-الزجروالتلویم:5

الجملوالالكلماتیكفیھوالالنداء،یناسبھالمخاطبأنإلىلإلشارةالتلویموالزجرفيالنداءیُستعمُل

اتقائھولعدمللناصحاستجابتھلعدمویزجرهقلبھالشاعرنادىالشعر:منجاءومماالنداء.منالمتجردة

المالمة، فقال:

59.یا قلب ویحك ما سمعت لناصح     لما ارتمیت وال اتقیت مالما

الزجریفیدالذيالنداءیناسبھالقلبھذاأنإلىمشیرافناداهالنداء،أسلوبفاستعملقلبھالشاعریخاطب

والتلویم.

الرجاء:وانقطاع-الیأس6

151ص.المصدر،نفسالفتاح،عبدبسیوتي59
132ص.م.1988العودة-بیروت،دار،1ج.،1ط.والسیاسة،والتاریخالسیاسةفيالشوقیات،الشوقي،أحمد58
72آیةھود،سورة57
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یُستعمل النداء تعبیًرا عن مشاعر النفس الیائسة مما فیھا من انقطاع الرجاء.

ومما جاء في الشعر منھ قول مالك بن ریب لما انقطع رجاؤه من الحیاة وھو في طریقھ إلى السفر:

60.فیا صاحبي رحلي دنا الموت      فانزال برابیة إني مقیم لیالیا

فاستعملالموت،منھودناالحیاةمنیَئَسلماوالرمحالفرسوھماالرحلةفيصاحبَیھیناديفالشاعر

إلىالطلبمنالنداءفخرجالیائسة،المشاعرمنالنفسفيعمالإلشعارمخاطبتھمافيالنداءأسلوب

التعبیر عن الیأس وانقطاع الرجاء.

-اإلغراء:7

الفأنتمظلوم،یاتكلمیتظلم:لمنكقولكلھ،المدعواألمرطلبعلىللحثاإلغراءفيالنداءیُستعمل

ترید من ھذا النداء طلب اإلقبال بل ترید إغراء المنادى وحثھ على بث الشكوى وإظھار التظلم.

بعضفيالدولةسیفكانیقال:الدولة،سیففيالمتنبيالطیبأبيالشاعرقولالشعرمنجاءومما

علىویقصیھالطیبأبيعنویعرضویجیزھم،عنھمفیسمعالمتشاعرینمنقوماإلیھیقرباألحیان

فضلھ وأدبھ ولما طال أمر ذلك أنشد أبو الطیب قائال:

61.یا أعدل الناس إال في معاملتي      فیك الخصام وأنت الخصم والحكم

فالشاعر یغري سیف الدولة في عدلھ الذي عم جمیع الناس ما عداه، فناداه بعدلھ لیغریھ بھ.

-االختصاص:8

وھو تخصیص حكم علق بضمیر باسم ظاھر صورتھ صورة المنادى، ویتم دائما بحذف حرف النداء.

ِ"َرْحَمةُقولھ-تعالى:التخصیصمنالقرآنفيجاءومما 62َمِجیٌدَحِمیٌدإِنَّھُاْلبَْیِتأَْھَلَعلَْیُكْمَوبََرَكاتُھُهللاَّ

وسلم:علیھهللاصلىقولھالحدیثفيجاءومماالبیت.أھلیامتخصصینأي)"73(

73اآلیةھود،سورة62
332ص.المصدر،نفسالمتنبي،دیوان61
91ص.القیسي،حمودينوريت.الدكتورالریب،بنمالكدیوانریب،بنمالك60
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63" أي متخصصین یا معاشر األنبیاء."إنا معاشر األنبیاء ال نورث

64:ومما جاء في الشعر قول بشامة النھشلي

65.إنا بني نھشل ال ندعي ألب            عنھ وال ھو باألبناء یشرینا

والتقدیر: إنا یا بني نھشل.

ویكون التخصیص: إما للتفاخر، كقولك: عليَّ أعتمد أیھا الرجل. وتقصد بھ نفسك.

وإما للتواضع، نحو: أنا الفقیر المسكین أیھا الرجل. والمقصود ھو المتكلم نفسھ.

عمرا.یامنكأفقھالناسكلعنھ:هللارضيعمركقولتخصیصا،نفسھاإلنساننداءمنمانعوال

ویقصد بھ نفسھ.

القوم.أیھاكذاأفعلأناقلت:إذاإنشاء،والنداءخبراالختصاصأنھوواالختصاص:النداءبینالفرق

االختصاصوأماالنداءأداةیذكرقدالنداءوفيالرجال.بینمنمتخصصاكذاتفعلبأنكاالخبارتریدأي

66.فال یذكر األداة

-الندبة:9

وھي نداء الموجع منھ أو المتوجع علیھ بأداة النداء "وا" أو "یا" عند عدم اللبس.

ومما جاء من الشعر قول الشاعر أبي الطیب المتنبي:

67.وا حرَّ قلباه ممن قلبھ شبُِم          ومن بجسمي وحالي عنده سقُم

331ص.المصدر،نفسالمتنبي،دیوان67
167-166ص.المصدر،نفسحسن،فضلالدكتور66
20ص.ھـ.1418م.1998بیروت-لبنان،العلمیة،الكتبداربسج،حسنأحمدش.،1ط.الحماسة،دیوانالطائي،أوسبنحبیبتمامأبو65

ھو بشامة بن الغدیر العذري من شعراء المفضلیات، وھو جاھلي نھشلي، كان كثیر المال حتى فقأ عین بعیر، ومن عاداتھم، إذا ملك الرجل ألف64
بعیر فقأ عین فحلھا.

،1ط.للزمخشري،الكشافتفسیرفيالواقعةواآلثاراألحادیثتخریجالزیلعي،محمدبنیوسفبنهللاعبدمحمدأبيالدینجمالالحافظ63
177ص.م.2003ھـ.1424السعودیة،العربیةالمملكةواإلرشاد،والدعوةواألوقافاإلسالمیةالشؤونوزارة
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النداءأسلوبمستعمالالداخليالتأوهھذاعنوعبّرالدولة،سیفیحبالذيقلبھعلىیتوجعوالشاعر

المندوب لیشیر إلى ھذا الشعور التلقائي منھ.

ھذهمنالتفجعتریدبلاالقبالالنداءھذامنتریدالوأنتظھراه.واأوأذناه،واأورأساه.واكقولك:

األعضاء.

-االستغاثة:10

یُستعمل أسلوُب النداء لالستغاثة، وھو نداء إلى من یخلص من شدة أو یعین على دفعھا.

كقولك: یا أ�، وأنت ترید منھ االستغاثة، أو یا للناس للغریق. ومنھ قول الشاعر:

68.یا لقومي ویا ألمثاِل قومي         ألناس عتوھم في ازدیاد

والشاعر في ھذا النداء یرید طلب اإلغاثة لقومھ، فعبر عن ھذا الشعور الداخلي مستعمال أسلوب النداء.

والتوبیخكالویلأخرى،أغراضإلىذكرھاسبقتالتياألغراضھذهغیرعلىالنداءأسلوبیأتيوقد

السلیمالذوقذلككلمنوالتحقیر...والمرجعوالتودد،والتحببوالتنبیھ،والتذكر،والتحیروالتعظیم،

وقرائن األحوال ومقتضى المقال.

المبحث الخامس: الحذف في النداء.

الحذف واإلیجازیقتضیانوالمقامفالحالالحال،لمقتضىالكالممطابقةالبالغیون:عرفھاكماوالبالغة

ویُلخصھالكالمیوجزأنالمتكلممنالبالغةتَتَطلبوعندئذبھ،واالختصارالكالموطيَّواالقتصار

أواألحوالبدالئلواالكتفاءالحذفأناكتشفواالبالغیینأنوجدناالمنادىمعرحلتناوفيتلخیًصا،

النوعھذامننصیبَھللمنادىووضعواالمعنى،وسحرالكالموفصاحةالبیانصریحمنالمقالقرائن

آخرحذفالمتكلم)،(یاءالمنادىمنإلیھالمضافحذفالمنادى،حرفحذفأربعة:أقساما

تقتضيبالغیةٌدواٍعاألربعةاألقسامھذهمننوعولكلالمنادى،منالموصوفحذفالمنادى(الترخیم)،

ھذا الحذف.

151ص.المصدر،نفسالفتاح،عبدبسیوتي68
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النداء.حرفحذف1

منازلأقربفيالمناَدىأنوھوواضٌح،بالغٌيوداعالبلیغنفسفيداللةلھالنداءأداةحذفإن

والتوصیلالتوسلدونمباشرةوتنادیھبینھما،َوْصٍلوضعإلىیحتاجالحتىالمناِديمنالقرب

مثل:،ودعائھالربنداءفيوالسیماوجسدیا،نفسیاوحسیا،معنویاقربھلشدةالنداءبأداةواالستعانة 69

ِِمْنھُْمآََمَنَمْنالثََّمَراِتِمَنأَْھلَھَُواْرُزْقآَِمنًابَلًَداھََذااْجَعْلَربِّإِْبَراِھیُمقَاَلتعالى: "َوإِْذقولھ َواْلیَْوِمبِا�َّ

نفسفيالمنادىقُربعلىداللةالنداءأداة)"ُحذفت114(ِعْلًماِزْدنِيَربِّ"َوقُْلتعالىوقولھ"اْآلَِخِر 7071

المتكلم، حتى ال یحتاج أن یوضع لھ األداة.

فتكون األداة مقدرة ذھنیا، واألداة التي تقدر عند الحذف، ھي "یا" ألنھا أم الباب.

نداءینباستثناءالكریمالقرآنفيالربكلمةفيوردتالتيالنداءاتجمیعفيالنداءأداةُحذفتلذلك

نفسھحالةعنوللتعبیرحاجتھلشدةالنداءأداةفیھماوسلم-فاستعملعلیھهللا–صلىهللارسولناداھما

الحزینة:

ُسوُل"َوقَاَلاألولى: )"30(َمْھُجوًرااْلقُْرآََنھََذااتََّخُذواقَْوِميإِنََّربِّیَاالرَّ 72

)"88(یُْؤِمنُوَنَالقَْوٌمھَُؤَالِءإِنََّربِّیَا"َوقِیلِِھالثانیة: 73

"كلمةغیرالنداءأداةحذففيالقرآنمنجاءومما دارفیماھارونلسانعلىحكایةتعالىقولھ"َربِّ

بَِيتُْشِمْتفََالیَْقتُلُونَنِيَوَكاُدوااْستَْضَعفُونِياْلقَْوَمإِنَّأُمَّاْبَن"قَاَلالسالم:–علیھموسىأخیھوبینبینھ

)"150(الظَّالِِمیَناْلقَْوِمَمَعتَْجَعْلنِيَوَالاْألَْعَداَء 74

حسیاونفسیا،جسدیامنھقریباكانأنھإلىلیشیرمستعطفا،النداءالسالم-أداةَھارون-علیھفحذف

75.ومعنویا، إذ ھو أَْشعَر أنھ في أقرِب منازل القرب النفسي منھ، لكونھ ابَن أمھ

244ص.المصدر،نفسالمیداني،حنبكحسنالرحمانعبد75
150آیةاألعراف،سورة74
88آیةالزخرف،سورة73
30آیةالفرقان،سورة72
114آیةطھ،سورة71
126آیة.البقرةسورة70
359-358ص.المصدر،نفسالغنى،عبدأمینأیمن69
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ومما جاء من الشعر في حذف حرف النداء، قول بكر بن النطاح في مدح أبي دلف العجلي:

76.أبا ُدلٍَف بوركَت في كل بلدة           كما بورك في شھرھا لیلة القدر

الحتىجدانفسھإلىقریبالممدوحھذاأنإلىمشیراالنداءأداةبدوندلف)(أباممدوحھیناديفالشاعر

یحتاج إلى أداة النداء، لیزیل أيَّ حاجز بینھما، فألغى األداة (یا).

ھذابأناالشعارالنداءھذامنوتریدِصدٍق،بكلأُحبكصدیقيتجالسھ:وأنتلصدیقكقولكومنھ

بینكماحاجٍزأيَّإلزالة(یا)النداءأداةفحذفَتمجلسك،وفيذھنكفيوحاضرقلبكمنقریبالصدیق

ولإلشارة إلى ھذا الشعور الداخلي.

قد تُحذُف أداةُ النداء وتعوُض بمیم مشددة في لفظ الجاللة "هللا" فتقول: اللھم، بدال من یا هللا.

ْناْلُمْلَكَوتَْنِزُعتََشاُءَمْناْلُمْلَكتُْؤتِياْلُمْلِكَمالَِكاللَّھُمَّ"قُِلالقرآن:فيوجاء َوتُِذلُّتََشاُءَمْنَوتُِعزُّتََشاُءِممَّ

منغیرهدونهللا"الجالل"للفظمخصصوھذا)"26(قَِدیٌرَشْيٍءُكلَِّعلَىإِنََّكاْلَخْیُربِیَِدَكتََشاُءَمْن 77

األسماء.

النداء.منالمتكلمیاءحذف2

ولحذف یاء المتكلم في النداء دالئل واضحة ودواع بالغیَّةٌ تدعو المتكلم إلى االختصار.

ومما جاء من القرآن قولھ تعالى حكایة على لسان ھارون –علیھ السالم-:

78""قَاَل یَا اْبَن أُمَّ َال تَأُْخْذ بِلِْحیَتِي َوَال بَِرْأِسي...

ھابننادىالسالمعلیھھارون (یاءإلیھالمضافوحذفنفسھإلىالسالم-فأضافھ–علیھموسىأمَّ

أوالمتكلم،یاءإلىتحتاجالبینھماتربطالتياألمومةعالقةأنعلىولیعبرإلیھوالتقربللتحببالمتكلم)

لإلیجاز وتجنبا لثقل النطق على اللسان.

94آیةطھ،سورة78
26آیةعمران،آلسورة77
22ص.ھـ1395م.1975المعارف-بغداد،مطبعةالنطاح،بنبكرشعر،النطاحبنبكر76
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"كلمةفیھاوردتالتيالنداءاتالقرآنفيونجد لإلیجازمحذوفة،تكونالمتكلمیاءإلىالمضافةُ"َربِّ

سواءالعظیم،للعليالحاجةبثإلىوالتسرعالمناَدى،أمامالضعِفوإظھاروالترحِم،والدعاِءوالتحبِب

الصالحین.لسانعلىحكایةكثیراالقرآنفيالنداءھذاَوَرَدولقدغیرھم؟أمالمخلوقاتمنألصالحین

)"33(یَْقتُلُوِنأَْنفَأََخاُفنَْفًساِمْنھُْمقَتَْلُتإِنِّيَربِّ"قَاَلالسالم:علیھموسىقولمثال، 79

موسى-علیھ السالم-یتسرع إلى بث الحاجة ویرید أن یجیز الكالم فحذف المضاف إلیھ (یاء المتكلم).

یَْوِمإِلَىفَأَْنِظْرنِيَربِّ"قَاَلعصیانھ.معالربتجاهاألسلوبھذایستعملإبلیسنجدذلكجانبوإلى

إلیھالمضاففحذفحاجتھبثإلىویتسرعویسترحمبرحمتھویدعوهربھینادي)"فإبلیس79(یُْبَعثُوَن 80

(یاء المتكلم). وكثیرا ما یأتي ھذا الحذف من القرآن: " یا قوم" یا عباد".

ومما جاء من الشعر في حذف المضاف إلیھ (یاء المتكلم) من النداء قول أبي نواس:

81.یا رب إن عظمت ذنوبي كثرة        فلقد علمت بأن عفوك أعظم

عنتعبیراالكالملیجیزإلیھالمضاففحذفیدیھ،بینویسترحمویستعطفویدعوهربھیناديفالشاعر

ضعفھ وقلة حیلتھ.

المنادى(الترخیم).آخر-حذف3

ویشیرالمتكلم،یُلبیھبالغيلداعمعینةبطریقةاألصلیةالحروفمنالمنادىكلمةآخرالبلیغیَحذفقد

أوكالتخفیفالمقام،ویقتضیھاالسیاقیُحددھاالتيالداخلیةوالمشاعَرالنفسیةاالنفعاالتبعَضفیھ

عنالعجزیُحدثمماونحوھماھول،أوخوفمنالناشئضعفھویكونوقداالستھزاء...أوالتلمیح،

إتمام النطق بالكلمة.

199ص.المصدر،نفسنواس،أبيدیوان81
79آیةص.سورة80
33آیةالقصص،سورة79
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َخزنَةَویدعونجھنمنارفيالمعذَّبینلسانعلىحكایةتعالىقولھالصیغةھذهفيالقرآنمنجاءومما

)"77(َماِكثُوَنإِنَُّكْمقَاَلَربَُّكَعلَْینَالِیَْقِضَماِلیَاَونَاَدْوا"األلیم:العذابمنفیھھمبماویترحمونجھنم 82

في قراءة من قرأ بالترخیم.

حیلة،وقلةوحزنوضیقألیموعذابشدةمنفیھھُْمماإلىإشارةًالكاففُحذفتمالك،یاواألصل:

وعجزوا عن إتمام الكلمة لشدة التعب.

بینھدارتمعركةحكایةفيفاطمةَ،عمھابنةفيعوانةبنبشرقولذلك،فيالشعرمنجاءومما 83

وبین األسد:

84.أفاطُم لو شھدت ببطن خبت      وقد القى الھزبر أخاك بشرا

علىیدلوھذاأفاطم.وصارتالتاءفحذففاطمة،أاألصل:النداء،مناألخیرالحرفالشاعرحذفلقد

شدة تعبھ ومعاناتھ من ھذه المعركة الضارسة التي خاضھا حتى ال یستطیع إكماَل الكلمة.

عوانةبنبشربھجاءوماالسابقةاآلیةبھجاءتماغیرعلىویدلآلخر،موقفمنیختلفالحذفلكن

من أدلة ودواع بال غیة. ومن ذلك قول امرئ القیس:

85.أفاطم مھال بعض ھذا التدلل وإن       كنت قد أزمعت صرمي فأجملي

وھذا الترخیم یختلف تماما من السابق حتى وإن كان كل واحد منھما ینادي حبیبتھ.

فالشاعر یرخم صوتھ للتعبیر عن حبھ الصادق لمحبوبتھ والتودد إلیھا، وتجھیز نفسھ للموت بین یدیھا.

الموصوف.-حذف4

قد یحذف البلیغ في النداء الموصوَف ویذكر الصفة لداع بالغي یقتضیھ المقام والسیاق.

29ص.المصدر،نفسالزوزني،أحمدبنالحسینهللاعبدأبوالقاضي،85
المصدر السابق.84

ھو بشر بن عوانة العبدي وھو أحد الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، وقیل إنھ شخصیة اخترعھا بدیع الزمان الھمداني ووضع لھ قصة.83
https://m.mrefa.orgالموقعانظر 22/09/2019

77آیةالزخرف،سورة82
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ْبِراْستَِعینُواآََمنُواالَِّذیَنأَیُّھَا"یَاتعالي:قولھومنھ َالِةبِالصَّ َإِنََّوالصَّ ابِِریَنَمَعهللاَّ )"153(الصَّ 86

وأفصحأبلغیكونھنامنوالحذفالكالم،وطيِّلإلیجازالموصوففحذفآمنوا،الذینالقومأیھایاأي

اِحُرأَیُّھَایَا"َوقَالُواتعالى:ومنھ-أیضا-قولھالذكر.من )"49(لَُمْھتَُدوَنإِنَّنَاِعْنَدَكَعِھَدبَِماَربََّكلَنَااْدُعالسَّ 87

(الرجل)الموصوفمذموما-فُحذفلیسعندھمالعالم-الساحرموسىیا.أوالساحرالرجلأیھایاأي: 88

َلالَِّذيأَیُّھَایَا"َوقَالُواتعالى:ومنھ-أیضا-قولھواالقتصار.لإلیجاز(الساحر)الصفةوبقي ْكُرَعلَْیِھنُزِّ الذِّ

الصفة،وبقي(الرسول)الموصوففحذفالذكر،علیھنزلالذيالرسولأیھایاأي:)"6(لََمْجنُوٌنإِنََّك 89

لإلیجاز.

فذكرالموصوففحذفالمجتھد،الطالبأیھایاأي:المجتھد،أیھایامجتھد:لطالٍبالمعلمقولومنھ

الصفة مباشرة، للتسرع ولإلیجاز لطي الكالم.

فائدة:

منوأسباباالتأكید،منأوجھافیھاألنغیرھادونأیھا)(یابـالقرآنفيالنداءكثرالزمخشري:"قال

المبالغة، منھا:

والتنبیھ.التأكیدمن(یا)فيما1

التنبیھ.من(ھا)فيما2

التوضیح.إلى(أي)فياإلبھاممنالتدرجفيما3

وزواجره،وعطائھ،ونواھیھ،أوامره،منعبادهلھهللانادىماكلألنوالتأكید،المبالغةیناسبوالمقام

عظام،أموركتابھ،بھهللاأنطقمماذلكوغیرالماضیة،األممأخباراقتصاصومنووعیده،ووعده،

6آیةالحجر،سورة89
174ص.الصدر،نفسعتیق،العزیزعبد88
49آیةالزخرف،سورة87
153آیة.البقرةسورة86
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غافلون،وھمإلیھا،وبصائرھمبقلوبھمویمیلوالھا،یتیقظواأنعلیھمواجٌبومعاٍنجسام،وخطوب

90"فاقتضى الحال أن ینادوا باآلكد األبلغ

المفھومھذامنیخرجوإنماالبالغیین،عندفقطاإلقبالطلبیعنيالالنداءأسلوبأنندركسبقومما

لھشخصوكلالمتكلم،عندومنازلھمالناسأحوالعنبذاتھاتَُعبِّرالنداءوأدواتأخرى.أغراضإلى

أدواتھ الخاصة من حیث المنزلة. وأیضا أحواُل المخاطبین أحیانا تقتضي اإلیجاز وطي الكالم.

الخاتمة.

وسطرهالمفسرونفسرهوماالرحب،ومیدانھالبالغةفيالنداءأسرارمعالطویلةالرحلةھذهوبعد

منإلیھوصلنامابعَضنذكرأناألوانحانفقدالنداء،طریقسالكینرحالتھمأثناءكتبھمفيالبلغاء

نتائج أثناء ھذه الرحلة وھي-بحمد هللا-كثیرة وثمینة.

دراساتھمتتبعُتمابعدالبالغةفيالعلماءأكثرأنوجدُتالنداءمعالطویلالسفرھذاأثناءالحظتھوالذي

یستحسنالمماقلیالإالاللھمالنداءفيیختلفونالواستعماالتھوصیغھومعانیھودالالتھألفاظھفي

القرآنإعجازظاھرةفيكبیردورولھالزمان،قدممنذمتماسكةَوْحَدةالنداءجعلماھذابھ،القیاس

مسافتھموتحدیدالمناديلدىوأحوالھموقیمتَھمومكانَتھمالشخصیاتمقامتحددأنتستطیعحیثالكریم

من حیث البعد والقرب وقیمة األمر المستدعى لھ كما یحدد مشاعَر الشخصیاِت التلقائیةَ.

ومكانتھمالشخصیاتوحسبوالمطالبالمواقفحسبویتفاوتیتنوعالنداءأنإلىكلھھذامنانتھیُت

أبلُغألنھالمواقف،تلكبتغیریتغیرالنداءجعلمماالتلقائیةوحواسھمالنفسیةومشاعرھماالجتماعیة

359ص.المصدر.نفس،الغنىعبدأمینأیمن90
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واإلقبال،الطلبالستجابةوتُھَیُِّؤھاالمتكلماستماعإلىترغبحتىالنفوستثیرلكونھالخطابیةمقامات

ألسباب:

الخطابأوالحواریفتتحماوكثیراالنفوس،إلىوأبلغھاالخطابیةمقاماتأصدقمنبالنداء-اإلفتتاح1

بالنداء.

بھ.یلیقالذيمكانتناديمنتُنزلأنتستطیعحیثالنداءفياللغویةاألسرار-كثرة2

النداء،حرفحذففیھ"رب"نداءمثال:واحد،نداءفيمتعددةبالغیةوفنونكثیرةدراسات-تُوجد3

وحذف یاء المتكلم، وتنزیل البعید منزلة القریب لِعلو شأنھ...

والتضجر...والتأسفكالتحزنالنفسیة،التأوھاتبعضعنللتعبیرالنداءصیغة-استعمال4

منالنوعھذایوجدالفقط،واسمحرفعلىوتحتويتامامعنىتفیدالتيالكالمأنواعمنالنداء-كون5

الكالم إال في النداء.

والدعاءواألسف،والحزنالتعجبكإظھارالنداءبواسطةأخرىومعاٍنأسالیبتكتسبأن-یمكنك6

والتمني والتنبیھ والتوضیح والتعریف والتعیین...

النداء.تبعثھاالتيالنفسیةالبواعثمننتیجةھيالنداءبعدتأتيالتيالجملة-إن7

األمورھذهلیصادفاالستفھام،أوالطلب،أوالنھي،أواألمر،االنشاء:أسلوبالنداءبعدیأتيما-غالبا8

نفسا مھیأة یقظة.
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المصادر والمراجع.

الكریم.-القرآن1

ھـ.1306م.1986والنشر-بیروت،للطباعةبیروتدارالعتاھیة،أبيدیوانالعتاھیة،أبو

العلمیة،الكتبداربسج،حسنأحمد،1ط.الحماسة،دیوانالطائي،أوسبنحبیبتمام،أبو

ھـ.1418م.1998بیروت-لبنان،

م.2011للتراث-القاھرة،التوفیقیةدار،البالغةفيالكافيالغنى،عبدأمینأیمن

، مكتبة وھیبة، القاھرة، د.ت.لمسائل المعانيعلم المعاني دراسة بالغیة ونقدیةبسیوتي عبد الفتاح،

ھـ.1395م.1975المعارف-بغداد،مطبعةالنطاح،بنبكرشعر،النطاحبنبكر

، مكتبة اآلداب. د.ت.بالغة التراكیبتوفیق الفیل،

ھـ.1306م.1986والنشر،للطباعةبیروتدار،جریردیوانجریر،
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فيالواقعةواآلثاراألحادیثتخریجالزیلعي،محمدبنیوسفبنهللاعبدمحمدأبيالدینجمالالحافظ،

العربیةالمملكةواإلرشاد،والدعوةواألوقافاإلسالمیةالشؤونوزارة،1ط.للزمخشري،الكشافتفسیر

م.2003ھـ.1424السعودیة،

المخطوطات العربیة، د.ت.مجلة معھدشعر الحسین بن مطیر األسدي،الحسین بن مطیر،

م1988العودة-بیروت،دار،1ط.،والسیاسةوالتاریخالسیاسةفيالشوقیات،الشوقي،أحمدالشوقي،

د.ت.القاھرة،المعارف،دار،4ط.الوافي،النحوحسن،عباس

القلم-دمشق،دار،1ط.وفنونھا،وعلومھا،أسسھا،العربیة،البالغةالمیداني،حنبكةحسنالرحمان،عبد

م.1996ھـ.1416الشامیة-بیروتالدار

مكتبة،1ط.البالغیة،وسماتھالقرآنيالتعبیرخصائصمحمد،إبراھیمالعظیم،عبد

ھـ.1413م./1992وھبة-القاھرة،

م.2009ھـ.1430بیروت-لبنان.العربیة،النھضةدار،1ط.المعاني،علمالعزیز،عبدعتیق،

د.ت.دار المعارف،البالغة الواضحة،علي الجارم ومصطفى أمین،

م.1987بیروت-لبنان،العلمیة،الكتبدار،1ط.فاعور،علياألستاذش.،الفرزدقدیوانالفرزدق،

ھـ1408

وخ، وخ،عمرفرُّ م.1981بیروت،للمالیین،العلمدار،4ط.العربي،األدبتاریخفرُّ

والتوزیع،للنشرللطباعةالفرقاندار،2ط.المعاني)(علموأفنانھا،فنونھاالبالغةعباس،حسنفضل

م.1989ھـ.1409

سنةللنشرالمعرفةدار،2ط.السبع،المعلقاتشرحالزوزني،أحمدبنالحسینهللاعبدأبوالقاضي،

م.2004

العربیة،المخطوطاتمعھدمجلةالقیسي،حمودينوريت.الریب،بنمالكدیوانالریب،بنمالك

د.ت.

م.1998ھـ.1403بیروت،والنشر،للطباعةبیروتدارالمتنبي،دیوانالمتنبي،

لبنان،–للكتاب-طرابلسالحدیثةالمؤسسة،1ط.البالغة،علومدیب،الدینومحیيقاسمأحمدمحمد

م.2003

م.1898مصر،العمومیة،المطبعة،1ط.نواس،أبيدیوانواصف،افتديمحمود
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القواعدم-2008ھـ.1429بیروت،للمطبوعات،األعلميمؤسسة،1ط.البالغة،جواھرأحمد،الھاشمي،

د.ت.، دار الكتب العلمیة، بیروت-لبنان.األساسیة للغة العربیة
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