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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
لِدَ في حاضنة  ا يزعم به مؤلفه أنّه نسق تعبيري وُ يجترح هذا البحث مصطلحً
الناس  توعية  إنتاجه  من  هدفهم  ؛  النبوة  بيت  أهل  عن  الصادرة  الخطابات 
األول  مضارّ  ليبيّنوا  وااليجابي،  السلبي  بوجهيها  األخالقية  المنظومة  بمفاهيم 
يكون  وذاك  هذا  ومن  المتلقي،  باتجاهه  ليندفع  الثاني  ومنافع  المستمع،  ليتجنبه 

للمؤثرات اللفظية قوتها اإلصالحية؛ لتعديل سلوك األفراد والمجتمع.
استثمار  التعبيري؛  النسق  إنتاج هذا  النبوةفي  بيت  أهل  البحث غاية  وعلّل 
ميل الطبع العربي إلى اللغة المتأدبة ذات السبك العالي؛ ألنّ العرب أهل فصاحة 
وبالغة، ومن أجل ذلك كانت معجزة نبينا األكرم محمد القرآن الكريم) بسبكه 
العالي ومقاصده المتعالية، و توليد سبك أدبي ذي مالمح صياغية مزدوجة تجمع 
السبك  هذا  فيكون  الشرعي،  النصح  ومستلزمات  األدبي،  اإلبداع  متطلبات  بين 
ا ال يُحسب على أساليب األدب المألوفة في التداول اإلبداعي العربي حتى  خاصًّ
حاول  التي  الشعر  مثالب  قبيل  من  مثالب،  من  عليها  ل  يُسجّ ما  عليه  ينسحب  ال 
العرب األقدمون سحبها على القرآن الكريم حينما أرادوا الطعن بالكتاب المجيد.

الكلمات المفتاحية: النسق التعبيري، التعريف، أدب التعريف.
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Abstract:
This research censures an idiom whose author assumes to be 

a "sequence of expression" generated in the Ahalalbayt speeches. 
The aim is to raise people's consciousness through concepts of 
moral systems in both of its negative and positive faces. In the first, 
it is to state the harmful aspects, in the second  to be avoided by 
the listener and the advantages to be adopted by the recipient .All 
in all one could sense the literal effects concerning their reformative 
power to amend the conduct of the individuals and the society.

The research traces the aim of Ahalalbayt in the production 
of this contextual sequence to invest the Arabs' temperament 
tendency towards highly elegant language since the Arabs are by 
nature people of eloquence and rhetoric. As found in the miracle 
of our Prophet Muhammad; the Glorious Quran with its highly 
expressive style and succinct literary expression and elevated 
missions. Such meets the requirements of the literary creativity and 
the legal advice to the extent that set the Quranic characteristics 
beyond the familiar literary patterns and styles, that is why it is not 
to be accused of a defect. 

Keywords: contextual sequence, character – presentation, art 
of character-presentation…
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: التعريف وجماالت اشتغاله:  أوالً
العلامء يف  يستعمله  الكتاب، وأكثر مصطلح  كتابات  مفردة ترتدد يف  أكثر  لعلّ 
االختصاصات املختلفة بال استثناء، هو مفردة أو مصطلح (التعريف)، فهو يمثّل: 

مدخالً ال مناص منه يف مطالع البحوث واألحاديث العلمية.-
عرفنا - ملا  فلوالها  املصطلحات،  هبا  وأعني  العلوم  ملفاتيح  مفاهيميةً  خالصةً 

دالالت املصطلحات.
الراء  بكرس   - ف)  (املعرَّ و  ف)  (املعرِّ بني  التعالق  أمام  والباحثون  العلامء  ويقف 
معرفة  جيب   ) إذ  (التعريف)؛  وهو  منهام  يرشح  ما  ألمهية  دقيقة  وقفات   – وفتحها 
املعرف قبل معرفة املعرف قبليّة زمانية وذاتية، فإنّ كونه طريقاً لتلك املعرفة يثبت القبلية 
الزمانية، وكونه سببا هلا يثبت القبلية الذاتية، فيكون غري املعرف ويكون أيضا أجىل منه، 
فيه غري  إذ لواله لدخل  التمييز،  به  العموم واخلصوص ليحصل  أن يساويه يف  والبدّ 
املعرف عىل التقدير كونه أعمّ وأطلق أو من وجه، فلم يكن مانعاً مطرداً، أو خرج عنه 
بعض أفراده عىل تقدير كونه أخصّ إما مطلقاً أو من وجه فلم يكن جامعاً ومنعكسا)١.
وقد بلغ األمر يف بعض الباحثني إىل تفضيل التعريف عىل مفاهيم راسخة كثرية 
املصطلحات  إنّ  قيل:  حتى  (املصطلح)،  قبيل  من  الصدراة  يف  وضعها  عىل  درج 
العلامء  عناية  يعكس  العلوم٢.ممّا  مفاتيح  التعاريف  وانام  العلوم،  مفاتيح  ليست 

والباحثني هبذا املجال املعريف.
املعجمي واملجال  املجال  املفردة بني جمالني مهمني مها  ن حضور هذه  تلوّ وقد 

العلمي، حاولنا يف هذا البحث أن نضيف جماالً ثالثًا هو األدب.
لذا سنقف عند هذه املجاالت الثالثة؛ لنكشف عن تفاصيل املجال الثالث الذي 

اجرتحناه وهو (أدب التعريفات).
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املجال املعجمي: 
من وظيفة املعجامت الرئيسة هي مجع املفردات وتوضيح معانيها؛ ليكون دليالً 
ألهل اللغة ومتعلميها يف فهم املفردات، ليستعينوا بتلك املعرفة عىل تركيب مجلهم 

بشكل صحيح، ومن ثم التواصل بشكل فاعل.
فه  وقد وسم الرشيف اجلرجاين هذا النمط من التعريفات بـ (التعريف اللفظي) وعرّ
عىل أنه (هو أن يكون اللفظ واضح الداللة عىل معنى فيفصل بلفظ أوضح؛ داللة عىل 
ا حقيقيًا يراد به إفادة تصور  ذلك املعنى، كقولك: الغضنفر األسد، وليس هذا تعريفً

غري حاصل، وإنام املراد تعيني ما وضع له لفظ الغضنفر من بني سائر املعاين)٣.
ويعتمد املعجميون يف رشح املعاين عىل آلية التعريف، وذلك من خالل حرص 
املفردات – الوحدات املعجمية – وترتيبها، ومن ثم الرشوع بتعريفها، فـ (الوحدة 
املعجمية هي الكلمة املفتاح، أو كلمة املدخل التي تستهل هبا كلامت مادة واحدة...
وعند تعريف كلامت هذه املجموعة يبدأ بتعريف الفعل مثالً (كتب)، ويلتزم منهج 

املعجم بالبداية بالفعل يف تعريف سائر مواد املعجم)٤.
ويعدّ التعريف املعجمي من أيرس أنواع التعريفات يف تراثنا العريب؛ لكونه يتامسّ 

مع احلدود التداولية االعتيادية.
املجال العلمي: 

من  (كلّ  بقوله  هـ)   ٦٣٢ ت   ) اآلمدي  خلّصه  ا  جدًّ مهم  أمر  عىل  العلامء  أمجع 
عىل  ليكون  الرسم  أو  باحلدّ  أوالً  معناه  ر  يتصوَّ أن  العلوم  من  علمٍ  حتصيل  حاول 

بصرية فيام يطلبه)٥.
حمموالته  جهة  من  الذهن،  يف  اليشء  متثيل  التعريف:  يكون  ذلك  خالل  ومن 
مة:  ا (غري املقوّ ف بـ (مقومة، أي: الالزمة) و أيضً املفردة واملركبة عىل السواء، وتعرَّ

العرضية)..٦



١٤٢

 أدب التعـريف-تأصيل من تراث اإلمام احلسن

صها:  ووضع العلامء رشوطاً لتحقيق ذلك، ملخّ
ف..١ أن يكون أوالً معرباً عن جوهر املعرَّ
رضورة داللته عليه وحده وال يشء سواه..٢
أال تتساو املعرفة واجلهل يف ما يدلّ عليه التعريف؛ من قبيل القول: السكون .٣

هو كل ما ليس بمتحرك.
أن تكون لغة التعريف واضحة وغري مبهمة ودالة عىل املراد ببيان..٤

التعريف  وظائف  عن  فضالً  ف،  املعرّ بحسب  التعريف  أنامط  العلامء  د  وحيدّ
دها العلامء والباحثون باآليت:  وتسلسله املنطقي، أما أنامطه الرئيسة فيحدّ

١ـ التعريف احلقيقي real وهو حتصيل ما ليس بحاصل من التصورات.
verbal-Nominal وهو تصور حاصل يف  أو اإلسمي  اللفظي  التعريف  ٢ـ 

الذهن٧.
ويقسم التعريف احلقيقي عىل قسمني، مها: 

: ويتم بذكر اجلنس والفصل، أي بذكر صفة جوهرية لليشء  ١ـ التعريف باحلدّ
متيزه متاماً من غريه.

description: وهو تعريف يدلّ عىل خواص اليشء أو  التعريف بالرسم  ٢ـ 
أعراضه بصورة متيزه من غريه.

ثانياً ـ التعريف اإلسمي (اللفظي)
وهو تعريف ملعنى اللفظ املتفق عليه يف لغة ما، أو علم ما أو نظرية، وهو نوعان: 
١ـ التعريف القامويس dictionary: ويتعلق برتمجة اللفظ من اللغة األجنبية إىل 

القومية أو العكس، أو برشحها.
بكلمة  تعريف  وهو   :stipulative املستحدث  أو  االشرتاطي  التعريف  ٢ـ 
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يسمى  عديدة  لوسائل  تبعاً  اإلسمي  التعريف  معيناً.ويتم  معنى  تشرتط  مستحدثة 
اليشء،  موضوع  ويتناول   intrinsic الذايت  والتعريف  باملثال،  كالتعريف  باسمها 
باإلشارة  والتعريف  الظاهرية،  أوصافه  ويتناول   extrinsic اخلارجي  والتعريف 
ويتم   lexical املعجمي  والتعريف  صورته،  أو  اليشء  إىل  ويشري   ostensive
والتعريف  اللفظ،  فيه  الوارد  السياق  مع  يتفق   ،contextual والسياقي  باملرادف، 
التحلييل analytic يتم باحلد أو بالرسم، والتعريف الرتكيبي synthetic ويتم بذكر 
عالقات اليشء بغريه، والتعريف التدقيقي précising ويساعد عىل إزالة غموض 
لفظ معني، والتعريف النظري theoretical وهو تعريف للفظ بقبول نظرية معينة 
العلمية،  املعرفة  وتقدم  النظريات  بتغري  يتغري  التعاريف  من  النوع  وهذا  العلم،  يف 

والتعريف اإلقناعي persuasive وغايته التأثري يف املواقف، وعمله تعبريي.
وملا كان احلدّ يدلّ عىل ماهية اليشء، كان كلُّ حدٍّ تعريفاً، وليس كل تعريف حداً 

تاماً، بل قد يكون حداً ناقصاً، أو رسامً تاماً، أو غري تام.٨
املجال األديب: 

ال بدّ لنا من وقفة تفصيلية عند حمطّات معينة؛ ليسوغ لنا االجرتاح، وستكون 
وقفاتنا عند اآليت بيانه: 

: مقدمات اجرتاح املصطلح:  أوالً
صنا دالالت اجلذر املتداول للوحدة املعجمية  (ع  ر  ف)، يف مدوناتنا  إذا تفحّ

د عىل معنيني أساسيني، مها:  اللغوية الرتاثية سنجدها تؤكّ
اإلعالم.-
اإلظهار.-

يدلّ  صحيحان،  أصالن  والفاء  والراء  العني  هـ)   ٢١٣ (ت  فارس  ابن  .يقول 
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اإلعالم.والتعريف  و(التعريف:  ببعض)  بعضه  متّصالً  اليشء  تتابع  عىل  أحدمها 
ة) ٩. أيضا: إنشاد الضالّ

ة:  الضالّ ف  (وعرّ ف):  ر  (ع  مادة  يف  فيذكر  هـ)   ٧١١ (ت  منظور  ابن  أما 
دها)١٠. نشِ

وينصّ الفريوز آبادي (ت ٨١٧ هـ) يف مدونته املعجمية ( القاموس املحيط): 
فك،  (تعرّ فت ما عندك تطلّبت حتى عرفت، ويقال ا ئتِه.فاستعرِ ف إليه حتى يعرِ

وتعارفوا عرف بعضهم بعضاً)١١.
جواهر  من  العروس  (تاج  املعجمية  مدونته  يف  هـ)    ١٢٠٥ ت  الزبيدي(  ونقل  
ه)١٢ِ. ر وتدبّر ألثرِ القاموس)  عن  الراغب أنّه قال: ( املعرفة والعِرفان: إدراك اليشء بتفكّ

التعريف هو نسق تعبريي بنحو متأدب يدرك هبا  إنّ أدب  القول:  وعليه يمكننا 
دة يُقصد هبا التوعية وتعديل السلوك عرب املؤثرات اللفظية. ة مفاهيمية حمدّ املتلقي ضالّ
وا الناس بمفاهيم املنظومة  وهو أسلوب دأب عىل إنتاجه أهل بيت النبوة ؛ ليوعّ
ومنافع  املستمع،  ليتجنبه  األول  مضارّ  ليبيّنوا  واالجيايب،  السلبي  بوجهيها  األخالقية 
الثاين ليندفع باجتاهه املتلقي، ومن هذا وذاك يكون للمؤثرات اللفظية قوهتا اإلصالحية؛ 
ث من  لتعديل سلوك األفراد واملجتمع.ويمكننا مقاربة هذا النسق التعبريي املستحدَ
اإلقناعي  (التعريف  ى  مسمّ حتت  املحدثون  رصده  ممّا   ، النبوة  بيت  أهل  عنديات 

persuasive) الذي أرشنا إليه يف (التعريف العلمي) آنف الذكر.
وقد مال أهل بيت النبوة إىل هذا األسلوب التوعوي؛ ملسوغات أمهها: 

ميل الطبع العريب إىل اللغة املتأدبة ذات السبك العايل؛ ألنّ العرب أهل فصاحة -
وبالغة، ومن أجل ذلك كانت معجزة نبينا األكرم حممد(القرآن الكريم) بسبكه 

العايل ومقاصده املتعالية١٣.
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توليد سبك أديب ذي مالمح صياغية مزدوجة جتمع بني متطلبات اإلبداع األديب، -
أساليب  عىل  سب  حيُ ال  ا  خاصًّ السبك  هذا  فيكون  الرشعي،  النصح  ومستلزمات 
ل عليها  األدب املألوفة يف التداول اإلبداعي العريب حتى ال ينسحب عليه ما يُسجّ
من مثالب، من قبيل مثالب الشعر التي حاول العرب األقدمون سحبه عىل القرآن 
الكريم حينام أرادوا الطعن بالكتاب املجيد، إذ رصد الباري جلّت قدرته ذلك بقوله 

. ١٤ نُونَ }) مِ ا تُؤْ لِيالً مَّ رٍ ۚ قَ اعِ لِ شَ وْ وَ بِقَ ا هُ مَ {وَ
ثانيًا: سامته األدبية املميزة: 

لكلّ جنس أديب أو نوع سامته اخلاصة التي متيزه من سواه من األجناس األدبية 
واألنواع األخر، و(تداخل األجناس األدبية وأنواعها ليس حدثاً جديداً قد طرأ 
عىل النظرية األدبية، وإنام كان نتيجة لتعدد أنواعها وتطورها عرب عملية التوارث من 
جهة، والتجريب املستمر من جهة أخر، إذ نجد مالمح هذا التداخل يف النظرية 
يعتمدونه إىل  النقاد واملنظرون  ما زال  الذي  النظري  تُعدُّ األساس  التي  األرسطية 

يومنا هذا، عىل الرغم مما أثارته من إشكاالت كثرية).١٥
ا ملا نريد أن نجرتحه من نوع أديب لئال خيتلط بسواه  لذلك علينا أن نضع حدودً
من األنواع األدبية األخر، وسبب ميلنا إىل ذلك التجنيس؛ إنّ األدب بأي شكل 
ا ال ( ينشأ يف الفراغ، وإنام يف حضن جمموعة  ا أم صغريً من أشكاله سواء أكان كبريً

من اخلطابات احلية التي يشاركها يف خصائص عديدة)١٦.
–؛ ألنّه   ومن مراقبتنا لطبيعة (أدب التعريفات) يف نصوص أهل بيت النبوة

املتن املستنبَط منه هذا األدب، وجدنا السامت األدبية اآلتية: 
تغلب عليه الصياغة الفنية: .١

يشرتط يف التعريف سواء أكان معجميًا أو علميًا (أن تكون األلفاظ املستعملة 
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الوحشية  األلفاظ  استعامل  يصح  فال  فيها،  إهبام  ال  واضحة  ناصعة  التعريف  يف 
فال  القرينة  مع  القرينة.أما  بدون  واملجازات  املشرتكة  وال  الغامضة  وال  والغريبة، 
املشرتك واملجاز وإن كان حيسن - عىل كل حال -  بأس كام قدمنا ذلك يف بحث 

اجتناب املجاز يف التعاريف واألساليب العلمية)١٧.
يف حني أن التعريف الذي نحن يف صدد جتنيسه فهو عىل اخلالف من ذلك، نعم 
البقية، بل  ألفاظه (واضحة)، ولكنه ال يوافقه يف  السابق بكون  يتوافق مع الرشط 

جتد صياغته: 
مستعملة املجازات بأنواعها املختلفة..١
مستعملة املعاين املشرتكة..٢

وعليه فصياغات (أدب التعريفات) صياغات فنية أكثر من كوهنا علمية، من قبيل 
قول اإلمام احلسنيف تعريفه (الرشف): هو اصطناع العشرية، ومحل اجلريرة١٨.

ع برشي يربطه رابط الدم والنسب، هو تكوين صنعه التزاوج  فالعشرية وهي جتمّ
 والعيش يف مكان معني، إذ ليس يف مقدور اإلنسان أن يصطنعه، لذا انزاح اإلمام

يف تركيبه عن النسق اللغوي املعهود ومال إىل األساليب البالغية الصانعة للنصوص 
الفنية الرائقة.

فانه  فلو رجعنا إىل مفردة الرشف يف املتنني املعجمي والعلمي ملا وجدنامها يعرِّ
هبذه الصياغة املجازية العالية.

يغلب عليه االختصار الشديد: .٢
عادة يميل التعريف العلمي و املعجمي إىل وضع املقادير اللفظية بموازاة بلوغ 
ف إليه، وإالّ كان  الفكرة للمتلقي، فإن كان اإلجياز هو املعيار للصياغة، مال املعرِّ

التفصيل معيار صياغة التعريف العلمي أو املعجمي.
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أما يف متون األدب الذي نحن بصدد جتنسيه – أعني أدب التعريفات – فاالجياز 
للميل  رشيك  اإلبداعي  امليل  أنّ  ذلك  نصوصه؛  لصياغات  احلاكم  املعيار  هو 
النصحيّ يف اإلنتاج، أي أن املؤلف يقصد جاين التأثري األديب والتأثري السلوكي عرب 

جهاز لفظي مؤثّر.
الصديق  عىل  اجلرأة  (اجلبن):  احلسنلـ  اإلمام  تعريف  ذلك  أمثلة  ومن 

والنكول عن العدو١٩.
 ،ع املؤرشات األخر إذ خلّص اإلمام  أهمّ ركنني يف حتديد اجلبن، وعنهام تتفرّ
األخ،  عىل  أ  يتجرّ أن  الطبيعي  فمن  الروح،  رشيك  وهو  الصديق  عىل  يتجرأ  فالذي 
واحلبيب، والزميل، واجلار، بمعنى أن غري مأمون اجلانب جلرأته عىل أقرب شخص له.
الذي  فالشخص   ،٢٠ جماهبته  عن  االمتناع  بمعنى  العدو،  عن  النكول  وكذلك 
يعرض عن عدوه ال لسبب إجيايب كاجلنوح للسلم، بل لضعف وخنوع، فهو غري 
مستأمن عىل ما سو ذلك، ألنّه من هذا الباب بال مبادئ ومستعدّ للتنازل عن أي 

يشء من أجل سالمته.
يغلب عليه احلضور يف إجابة السؤال املبارش أو االفرتايض: .٣

ليس مألوفًا يف متون التعريفات العلمية أو املعجمية أن يكون مبنيًا عىل املحاورة، 
وإن وردت شذرات من ذلك هنا أو هناك، ولكن النسق العام فيهام هو امليل انتاج 

ر مبارش أو غري مبارش. التعريف من طرف املؤلف من دون أن يكون هناك حماوِ
حماورٍ  إىل  ا  هً موجّ يكون  أنه  إنتاجه  عىل  الغالب  فالنسق  التعريف)  (أدب  أما 
إالّ  وإمكاناته  قدراته  ي  ينمّ أن  يستطيع  ال  (اإلنسان  ألنّ  مبارشة؛  غري  أو  مبارشة، 
املتزن  اخللق  إىل  يصل  أن  عليه  جيب  كلّه،  اآلخرين.ولذلك  حياة  يف  باملشاركة 
باملشاركة املتنافسة مع اآلخرين، ومن هنا، فإن اهلدف من املحاورة ليس فقط هو 
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ا إذ الواقع أنّ اإلنسان ال  تنظيم احلياة الفردية، بل هو تنظيم احلياة االجتامعية أيضً
جيد نفسه إالّ داخل املجتمع)٢١.

ومن ذلك ما ورد عن اإلمام املجتبى( قيل له ع: ما الزهد ؟  قال: الرغبة يف 
التقو والزهادة يف الدنيا)٢٢، إذ نالحظ أن التعريف مل ينتج مبارشة من اإلمام ع بل 

رٍ مبارش. كان إجابة عن تساؤل من حماوِ
 :( أدب التعريفات يف تراث اإلمام احلسن) ثالثًا: من معجم

اإلمام  ( روي عن  ما  اهلجري)  الرابع  القرن  أعالم  ( من  احلراين  ابن شعبة  نقل 
السبط التقي أيب حممد احلسن بن عيل صلوات اهللا عليمها ورمحته وبركاته يف طوال 
هذه املعاين يف أجوبته عن مسائل سأله عنها أمري املؤمننيأو غريه يف معان خمتلفة)٢٣.

وسنعمل عىل فهرستها وتقديمها عىل شكل معجم، وبالبيان الواضح يف أدناه: 
اإلخاء: اإلخاء يف الشدة والرخاء..١
اجلبن: اجلرأة عىل الصديق والنكول عن العدو..٢
اجلرأة: موافقة األقران..٣
اجلود: بذل املجهود..٤
احلرمان: تركك حظّك وقد عرض عليك..٥
احلزم: طول األناة والرفق بالوالء واالحرتاس من مجيع الناس..٦
احللم: كظم الغيض وملك النفس..٧
ك..٨ اخلرق: مناوأتك أمريك ومن يقدر عىل رضّ
الدنيئة: النظر إىل اليسري ومنع احلقري..٩

الذل: الفرق عند املصدوقة..١٠
الزهد: الرغبة يف التقو والزهادة يف الدنيا..١١
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السداد: دفع املنكر باملعروف..١٢
السفاه: األمحق يف ماله املتهاون بعرضه..١٣
السفه: اتباع الدناءة ومصاحبة الغواة..١٤
السامح: البذل يف الرساء والرضاء..١٥
السناء: إتيان اجلميل وترك القبيح..١٦
الشجاعة: موافقة األقران والصرب عند الطعان..١٧
ا..١٨ ا وما أنفقته تلفً : أن تر ما يف يديك رشفً الشحّ
الرشف: اصطناع العشرية ومحل اجلريرة..١٩
العي: العبث باللحية وكثرة التنحنح عند املنطق..٢٠
٢١.. الغنى: رىض النفس بام قسم هلا وإن قلّ
الفقر: رشه النفس إىل كلّ يشء..٢٢
الكرم: احلفاظ يف الشدة والرخاء..٢٣
الكلفة: كالمك فيام ال يعنيك..٢٤
اللؤم: قلّة الند وأن ينطق باخلنى..٢٥
رم وأن تعفو عن اجلرم..٢٦ املجد: أن تعطي يف الغُ
د الصنيعة وأداء احلقوق .٢٧ ة: حفظ الدين وإعزاز النفس ولني الكنف وتعهّ املروَّ

والتحبّب إىل الناس.
ة البأس ومنازعة أعزّ الناس..٢٨ املنعة: شدّ
النجدة: الذبّ عن اجلار والصرب واإلقدام عند الكرهية..٢٩
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 اخلامتة:
ا  بعد أن طوينا احلديث عن جتنيس هذا األدب الذي حاولنا أن نجرتح له مصطلحً

ة اآلتية:  ا به، توصلنا إىل النتائج املهمّ خاصًّ
تأليفي واسع ومتشعب ومتداخل يف احلقول املعرفية مجيعها .١ التعريف نسق  إن 

من دون استثناء؛ ألنّه املفتاح الرئيس أليّ مفهوم والباب األسايس أليّ علم.
وليست .٢ التعريفات  هي  العلوم  مفاتيح  أنّ  إىل  الذاهبة  املقولة  البحث  د  أيّ

ء. املصطلحات؛ ألنّ املصطلح بال تعريف حروف صامّ
أثبت البحث الفوارق بني نسق التعريف يف جمايل املعجم والعلوم، وجعل من .٣

.هذه الفوارق سامت أجناسية متيزه من سواه من التعريفات األخر
بنيّ البحث أن التعريف يف أدب التعريف ال يعتمد البساطة يف التعبري بل يميل .٤

إىل الصياغات املجازية واملعاين املشرتكة.
إىل .٥ متيل  وال  االجياز  عىل  التعريف  أدب  يف  التعريف  صياغات  البحث  د  أكّ  

التفصيل واإلسهاب.
استثارة .٦ عىل  إنتاجه  يف  يعتمد  التعريف  أدب  يف  التعريف  أن  البحث  ح  وضّ

رٍ مبارش أو غري مبارش. خارجية سواء أكانت من حماوِ
مال البحث إىل أن أهل بيت النبوةمالوا اىل توليد سبك أديب ذي مالمح صياغية .٧

مزدوجة جتمع بني متطلبات اإلبداع األديب، ومستلزمات النصح الرشعي، فيكون 
سب عىل أساليب األدب املألوفة يف التداول اإلبداعي العريب  ا ال حيُ هذا السبك خاصًّ
ل عليها من مثالب، من قبيل مثالب الشعر التي حاول  حتى ال ينسحب عليه ما يُسجّ

العرب األقدمون سحبها عىل القرآن الكريم حينام أرادوا الطعن بالكتاب املجيد.
مليل .٨ األديب  السبك  من  النوع  هذا  النبوةإىل  بيت  أهل  ميل  أن  البحث  ح  رشّ
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الطبع العريب إىل اللغة املتأدبة ذات السبك العايل؛ ألنّ العرب أهل فصاحة وبالغة، 
العايل  نبينا األكرم حممد(القرآن الكريم) بسبكه  ومن أجل ذلك كانت معجزة 

ومقاصده املتعالية.
ى (التعريف .٩ قارب البحث هذا النوع من األدب ممّا رصده املحدثون حتت مسمّ

.(persuasive اإلقناعي
ح البحث أن هذا النسق هو أسلوب دأب عىل إنتاجه أهل بيت النبوة عليهم .١٠ رجّ

واإلجيايب،  السلبي  بوجهيها  األخالقية  املنظومة  بمفاهيم  الناس  وا  ليوعّ السالم؛ 
ليبيّنوا مضارّ األول ليتجنبه املستمع، ومنافع الثاين ليندفع باجتاهه املتلقي، ومن هذا 
وذاك يكون للمؤثرات اللفظية قوهتا اإلصالحية؛ لتعديل سلوك األفراد واملجتمع.

هو .١١ بأنه:  تعريفه  يمكن  األدب  من  املجرتح  النوع  هذا  أنّ  إىل  البحث  ل  توصّ
دة يُقصد هبا التوعية  ة مفاهيمية حمدّ نسق تعبريي بنحو متأدب يدرك هبا املتلقي ضالّ

وتعديل السلوك عرب املؤثرات اللفظية.
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أصول  يف  اإلحكام  ٢٠٠٣م.   - ١٤٢٤هـ 
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توليد .٨ آليات  خالد.٢٠٠٦.  اليعبودي، 

الثنائية  اللسانية  املعاجم  وبناء  املصطلح 
بعد  ما  دار  فاس:   ط١.  اللغات.  واملتعددة 

احلداثة.
بن .٩ حممد  بن  محد  حتقيق  اخلطايب. 
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