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 [اكتب نصاً]
 

                                  

 
 بإش!!راقب!!أوراق تزھ!و  حل!تالت!!ي ، ، ش!!جرة ال!در النق!يالح!ت م!!ن ارض طیب!ة ق!د 

  ال!نجم علیھ!ا ن!ور ت م!ن م!اء طھ!ور، كلم!ا م!رّ یوسقبت من ارض مسك، ، تنالنھار
ً كرامإ تنحني ، ولك!ن كی!ف الق!دیر ربّ ال!س بصوتھ بتالوة آیات وتؤن ،لبشیر النذیرل ا

   ٠البتولحرمة الطھر  وما راعى؟ى الدھر بھا قس

خ!دھا ب٠٠ببی!ت احزانھ!ا  ٠٠بغص!نھا المكس!ور ،  لیالً  سراجھا تبكي تظلّ  لى التيإ
   ٠٠تحت شجر االراك  ٠٠المحمر

ً ي تسید یا   ألس!طر ،ف!ي ذاك!رة الت!اریخ انا بین خصالكم اجول بحبٍر ظ!ل م!داده باقی!ا
ً حروف من نھجكم  ،حاءالس!م إلنس!انیةا بلغ صداه في آفاق طالما ،ت من صوتٍ تركب ا

    ٠اشراق البدر المنیر لتروي صورة ،النورفیھا قنادیل  تنارالتي ا بعطر الرسالة

  

  

  

  المصطفى ةضعیا ب لیكِ إ                                                              

                                                                     

       الباحثة                                                                           



  شكر وعرفان                                               

حان هللا س'ب ،المتكب'رالمل'ك الق'دوس المھ'یمن الجب'ار واج'د الع'دم  ه حمدا ال'ىشكرا   

والحج'ر  ،ك'ل مخلوق'ات الب'ر والبح'ر ھ بش'كرهنادت هللا وسبحان ،الح نجم وخفق ماكل

ومفسراً  ،ھتالیاً لكتاب على فترة من الرسل رسل رسوالً أ اذحمده أو ،والحصى والمدر

ب'ھ ك'ل مخلوق'ات االرض  مستبش'رة  آیاتھ لینقلھم من مھاوي الظلم الى نور االشراق

االف'ق  لتض'يء بھ'م الفج'ر قنادی'ل الت'ي علق'ت بھ'ا ش'جرة الطھ'ر ھجعل من ذراری'و،

    ٠المظلم

االس'تاذ ، ووالديّ لي حالوة االیام  لدھر لیقدمواالذین تجرعوا مرارة ا بالشكر واخص

 ط''وال ي اب''داھاوالتوجیھ''ات القیم''ة الت'' لمالحظ''اتعب''اس عن''وز  لال''دكتور ص''باح 

 نْ وإ ،ن'يتھجمی'ع الص'عوبات الت'ي واجبفض'ل هللا ن خاللھ'ا تخط'ي م' ،مرحلة البحث

یحفظھ'م بظل'ھ و ،ی'وفقھم لك'ل خی'ر نْ هللا أ فأس'ال ة عن شكرھم،كانت االحرف عاجز

    ٠ھ سمیع مجیبانّ الدائم 

ك'ل ل موص'ول والش'كر ،بالكت'ب القیم'ة تن'يناغة الحیدری'ة الت'ي واشكر مكتبة الروض

  ٠) eالمكتبات التي تعنى بأثر اھل البیت(

  

  

  

 الباحثة                                                                           



 
  فھرست المحتویات

  الصفحة    الموضوع

  ب) -( أ       المقدمة

  )٤١-١(       التمھید

  )١٦-١(      الصورة الحسیة عند القدامى والمحدثین ٠أ

  )٤١-١٧(    نھج البالغة رؤیة عامة ٠ب

  الفصل االول:                        
  الصور الحسیة في نھج البالغةانواع            

   )٨٩-٤٢(  

  )٦٩-٤٤(    المبحث االول: الصور البصریة والسمعیة

  )٦٢-٤٤(     اوال: الصورة البصریة

  )٤٩-٤٦(     الصورة البصریة اللونیة -أ

  )٥٣-٥٠(      الصورة البصریة الضوئیة -ب

  )٥٨-٥٣(     الصورة البصریة المتحركة -ج

  )٦٢-٥٩(     الثابتة البصریة الصورة -د

  )٦٩-٦٢(     ثانیا: الصورة السمعیة

  )٨٣-٦٩(     الصور اللمسیة والذوقیة والشمیةالمبحث الثاني: 

  اوالً: الصورة اللمسیة
  

   )٧٤-٦٩(  



 
  فھرست المحتویات

 ً   : الصورة الذوقیةثانیا
  

  )٧٧-٧٤(  

  )٨٣-٧٨(    ثالثاً: الصورة الشمیة

  )٨٩-٨٣(    اختالط الحواسة بنتجَ المبحث الثالث: الصور المُ 

  الفصل الثاني :                       
  ممیزات الصورة الحسیة في نھج البالغة         

 )١٤٩-٩٠(  

  )١٠٦-٩١(    المبحث االول: التكثیف الداللي

  )١٣١-١٠٧(    المبحث الثاني: عالقتھا بالبعد البیاني 

  )١١٧-١٠٨(    اوالً: الصورة التشبیھیة

  )١٢٢-١١٧(   ثانیاً: الصورة االستعاریة

  )١٢٦-١٢٣(   ثالثاً: الصورة المجازیة

  )١٣١-١٢٦(   رابعاً: الصورة الكنائیة

  )١٤٩-١٣٢(   المبحث الثالث: البعد االجتماعي

  الفصل الثالث:                     
  وظائف الصور الحسیة في نھج البالغة        

 )١٩٦-١٥٠(  

  )١٦١-١٥٢(   المبحث االول: الوظیفة االرشادیة 



 
  فھرست المحتویات

  )١٧٦-١٦١(  الحجاجیة المبحث الثاني: الوظیفة 

  )١٨٥-١٧٦(   االفھامیةالمبحث الثالث: الوظیفة 

  )١٩٦-١٨٦(   المبحث الرابع: الوظیفة الجمالیة

  )١٩٨-١٩٧(   النتائج

  المصادر والمراجع
  

 )٢٢٠-١٩٩(  

Summary  I –II          

 



                                      

     الرحیم الرحمن هللا بسم                         

  المقدمة                                  

 رحم:ة الرس:ل م:ن فترة على المبعوث على والسالم والصالة العالمین رب % الحمد 

 الط::اھرین یب::ینالط بیت::ھ اھ::ل وعل::ى ،هللا عب::د ب::ن محم::د ،ون::ذیراً  مبش::راً  للع::المین

٠االخیار المصطفین ورسلھ ،انبیائھ على والسالم والصالة 

  ما بعدأ

 االدبی::ة ھماتج::نتا تحس::ین ف::ي تس::ابقونی ،االدبی::ة مح::افلھم ف::ي الق::دم من::ذ الع::رب ك::ان

 الب:ؤرة الص:ورة ع:دتّ  ذإ ،ةرالص:و علیھا اطلقوا فنیة قوالب في االثار تلك ووضعوا

الوس:یلة  ووج:دوا ف:ي المش:اھد الحس:یة ،المتلق:ي لىإ المرجوة الغایة تقدیم في ةالرئیس

نھ::ج ( حظ::ي كت::اب وق::د ،كث::ر م::ن الص::ور الذھنی::ةأ ف::ي س::بك اث::ارھم االدبی::ة المثل::ى

فكری:ة المضامین ال من ما یحتویھالعصور ب جدل الباحثین واالدباء على مرّ ب )البالغة

 عل::ى ل::ھِ ااقوف::ي رك::ز )_(م::ام عل::ياإل بم::ا ان)\(بھ::ا الرس::ول ھی::ة الت::ي ج::اءلاال

والظرف الصعب  ،معاناة المجتمع وھمومھ)_(فیھا التي عكس المحسوسة المشاھد

(الصورة الحس:یة ف:ي بلذا جاءت الرسالة موسومة  ،االسالمي بالمجتمع الذي عصف

    نھج البالغة)

 الحس:ي يالص:ورالمش:ھد  ت:داخل فھي ،اثناء البحث الصعوبات التي واجھتني في اامّ 

 المعن:ى لتقری:ب اكثر من مشھد حس:يذ یجد القارئ إ ،)_(مام عليفي نصوص اإل

ایص:الھ و ،وتفھم:ھ االمر تقبل في ھادراك يقوّ ی لكي الظرف آنذاك وأ بحسب الموقف

 لنص:وص وص:فیة تحلیلی:ة ل:ذا كان:ت دراس:تي اس:تقرائیة، بأوض:ح ط:رق لى المتلق:يإ

الش:اھد م:ن موض:وع  اس:تقطعتن بع:د أح نھج البالغة شرو انھج البالغة تناولت فیھ

  كتب اللغة البحث  ضمّ  وكذلك ،لیھا بالتحلیلوعرجت ع ،نصوص نھج البالغة

  -أ -                                     



                                      

ف::ي بع:::ض  والرج:::وع ،والبالغ::ي االدب:::ي النق::د كت:::ب ع::ن فض:::الً  والت::راجم واالدب

ی::ات الش::عریة الت::ي واالب ،الش::ریفة واالحادی::ث النبوی::ة ،اآلی::ات القرآنی::ةاالحی::ان ال::ى 

     ٠في االذھان المعنى عرضھا لتثبیتمن البحث  اقتضى

  ٠وخاتمة ،وثالثة فصول ،تمھید وقد قسمت منھجیة الرسالة على

الق:دامى والمح:دثین الص:ورة الحس:یة ب:ین فق:رتین ھم:ا: االول  ا التمھی:د فقس:م عل:ىاّم:

  ٠والثاني: نھج البالغة رؤیة عامة

المباح:ث (انواع الص:ورة الحس:یة ف:ي نھ:ج البالغ:ة) وتض:من  قد ضم الفصل االولو

  :االتیة

 اللمس::یة الص::ورة ة، والمبح::ث الث::اني: المبح::ث االول: الص::ور البص::ریة والس::معی

  ٠الحواساختالط ب ةنتجَ الصور المُ  :، والمبحث الثالثوالشمیة والذوقیة

بھ:ا الص:ورة الحس:یة عن:د اإلم:ام  الخصائص الت:ي تمی:زت نيفي الفصل الثاوتناولت 

(ممیزات الص:ورة الحس:یة ف:ي وفق ذلك جاء الفصل الثاني بعن:وان) وعلى _(علي

لتكثی::ف ال::داللي، والمبح::ث م::ن المبح::ث االول: اا مباحث::ھ فتكون::ت نھ::ج البالغ::ة )اّم::

  المبحث الثالث: البعد االجتماعيالثاني: عالقتھا باألداء البیاني، و

 حاكھ:اوظ:ائف الص:ورة الحس:یة ف:ي نھ:ج البالغ:ة) الت:ي (درس:ت الثال:ث الفصل وفي

الوظیف:ة  :االولالمبح:ث ، مباحث أربعة تضمنقد و ،) في نصوصھ_االمام علي (

االرشادیة، والمبحث الثاني: الوظیفة االفھامیة، والمبحث الثالث: الوظیفة الحجاجی:ة، 

    الرابع: الوظیفة الجمالیة والمبحث

دھا ج:اءت قائم:ة وبع: النتائج العلمیة التي توص:لت الیھ:ا تحل:یالً  بأھموختمت الدراسة 

  ٠والمراجعالمصادر 

ھ نع:م الم:ولى ولیھ اّن: نھجالى مغزى القول في  كون قد وصلتفأسال هللا سبحان ان ا

  الباحثة                                          -ب -               ونعم النصیر  



                                      

  

 



 ١...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

    

              

      التمھید               

       الصورة الحسیة وكتاب نھج البالغة

                                                                              
                       الق999999دامى  عن999999د الحس999999یة الص999999ورة مفھ999999وم  -أ

  والمحدثین
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

  :توطئة

الش""عراء یس""توحون مف""رداتھم  ألنّ  ؛يالص""ورة الحس""یة متأص""لة ف""ي الش""عر العرب""  

ذلك انعكس على ش"عرھم؛ ألّنھ"ا    نّ ، فإربة حسیةالتج تكان من البیئة، ولماوصورھم 

((اس""اس التص""ویر ف""ي الش""عر بعام""ة، والص""ورة الحس""یة أق""وى، م""ن غی""ر ش""ك ف""ي 

واإلحس""اس ب""ھ م""ن الص""ور البرھانی""ة العقلی""ة الت""ي تھ""دف ال""ى  ،الدالل""ة عل""ى المعن""ى

  )١(اإلقناع))

وق"د اس"ھمت ھ"ذه  النزع"ة الحس"یة "ب"  الق"دیم العرب"ي اتسمت الص"ورة ف"ي الش"عرإذ 

ً  الصور الجمالیة وتصویرھا بنقل النزعة ً شكلیاً حرفیاً  حسیا  البیئ"ي لواق"عمع ا متطابقا

ت ، ل"ذا بقی")٢(ذل"ك الواق"ع ةف"ي محاك"اواحاسیسھ دخل  ،االدبیةان یكون لمشاعره من 

 ؛فھي انبثاقات وجدانیة مرسومة بمش"اعر القائ"ل الصورة شكل االحساس لدى المبدع

داخ"ل  ش"ارة مض"یئة ف"ي دُّ وانفعال"ھ ف"ي الوق"ت نفس"ھ تع" ،ان"ھمش"بعة بعمی"ق وجد ھاألنّ 

  )٣(ناقد تجاوزھا أليال یمكن النص االدبي 

((مأخ""ذاً ف""ي تفكی""ر االنس""ان من""ذ الق""دم بس""بب االنفع""ال  دراس""ة الص""ورة إذ اخ""ذت

الوج""داني المنبث""ق م""ن اعم""اق البش""ر، وتط""ورت عل""ى وف""ق تط""ور الرؤی""ا الحس""یة 

ف"ي بن"اء مفھ"وم  تاس"ھم الت"ي ووجھات النظ"ر اآلراءرت فیھا ثفك ،)٤(والعقلیة لدیھ))

كث""ر المص""طلحات أمص""طلح الص""ورة م""ا ی""زال م""ن ((نّ أذل""ك ،)٥(الص""ورة عن""د النق""اد

، وذلك لما لھ م"ن اھمی"ة بالغ"ة ف"ي شدھا صلة بمقاییس الجودة االدبیةھمیة واأاالدبیة 
                                                           

ومقوماتھ"ا اللغوی"ة والنفس"یة والجمالی"ة، دار العل"وم  الق"یس شعر امرئالصورة الفنیة في سعد أحمد الحاوي،  - ١

  ٥٤ھـ: ١٤٠٣، ١للطباعة والنشر، الریاض،ط
  ١٤٣ -١٤٠: م١٩٧٣، ٥ظ: عز الدین اسماعیل ، االدب وفنونھ " دراسة ونقد" ، دار الفكر العربي، ط - ٢

، ١صباح عباس عنوز، الصورة الفنیة بین حسیتھا وإیحاء المعنى، دار السالم ، بیروت، ط ٠ظ: د - ٣
 ٦٤:  م٢٠١٠ھـ، ١٤٣١

ص""باح عب"""اس عن"""وز ، دالل"""ة الص"""ورة الحس"""یة ف"""ي الش"""عر الحس"""یني ، تص"""در ع"""ن وح"""دة الدراس"""ات  ٠د - ٤

  ١٨م : ٢٠١٣ھـ ، ١٠٤٣، ١، قسم الشؤون الثقافیة ، ط )_الحسین ( اإلمامالتخصصیة في 

  ٢٨:  م١٩٩٩ ھـ،١٤٢٠ (رسالة ماجستیر) )_علي ( اإلمامظ:  عباس الفحام ، التصویر الفني في خطب  - ٥



 ٣...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

تجربت""ھ العم""ل االدب""ي، فالص""ورة تمث""ل ج""وھر الش""عر، واھ""م وس""ائط الش""اعر لنق""ل 

بم"ا عث"ر علی"ھ م"ن البحث بمتابعة الص"ورة الحس"یة  نھجوقد ،)١(والتعبیر عن واقعھ))

  طورھا یثة وقوفاً على بدایاتھا ومراحل تجاء من مصطلحات حداشارات القدماء وما 

عرف"""ت الص"""ورة الحس"""یة ف"""ي الت"""راث النق"""دي العرب"""ي عن"""د البالغی"""ین الق"""دامى إذ 

ھن""اك اش""ارات ال""ى و ،)٢(ال""ى اھمی""ة وجودھ""ا ف""ي ال""نص االدب""يوالمح""دثین واش""اروا 

وج"د البح"ث  مفھوم الصورة بوصفھا اداة تعبیری"ة تحم"ل المض"مون والش"كل مع"اً، إذ

 ً  ،    البی"اناع"الم البالغ"ة و فق"د ع"رف رھ"ط م"ن، ما یومئ الى ذلك تص"ریحاً او تلمیح"ا

ً  الحسیة، في تعریفاتھم ما یؤكد معنى الصورة ً  قدیما     )٣(بتعریفات متقاربة وحدیثا

الص""ورة ھ""و ل""ى فح""وى أش""ار إم""ن  لم""اء ف""ي تعریف""اتھم للبالغ""ة ف""أولث""م ت""درج الع

 ،س"جب م"ن النّ رْ وضَ  ،ما الشعر صناعةٌ نّ إ((:جودة الشعر بقولھالجاحظ في حدیثھ عن 

الصورة البص"ریة یماءاتھ الى ویستشف من قول الجاحظ  إ،)٤(من التصویر)) وجنسٌ 

لق"ي ق"ول الج"احظ  وق"د،)٥(حس"یة ص"ورة التي یمكن للمتلقي ان ینتقل بتخیلھ لھ"ا ال"ى 

ف"ي  للص"ورةالص"فات الحس"یة  ع"ن والنق"اد فراح"وا یبحث"ونالبالغی"ین م"ن تأیی"داً ھذا 

فیما الذي عرف  –م الحسي للمعنى یالتقد ادرك الجاحظ ((وقد،)٦(داخل النص االدبي

ً یعد عنص"راً  –فیما بعد باسم الصورة ن أام عل"ى اعتب"ار الش"اعر والرس" نب"ی مش"تركا
                                                           

، ١، الق""اھرة، طاآلدابي، مكتب""ة عم""ى التطیل""لص""ورة الش""عریة عن""د األعل""ي الغری""ب محم""د الش""ناوي، ا ٠د - ١

 ١٧م: ٢٠٠٣

 -١٤٩م : ٢٠٠٢، ١، دمشق، طالشعري، دار الفكر المعاصر بداع، العاطفة واالعیسى علي عاكوبظ:  - ٢
١٦٦  

ھ""ـ ، ١٣٨٨ظ: الج""احظ ، البی""ان والتبی""ین، تحقی""ق عب""د الس""الم ھ""ارون، نش""ر مطبع""ة الخ""انجي، الق""اھرة،  - ٣

واب""ن رش""یق القیروان""ي، العم""دة ف""ي محاس""ن   ٥٨واب""و ھ""الل العس""كري، كت""اب الص""ناعتین:  ١٤٤/ ١م: ١٩٦٨

   ١/١٤٥م: ١٩٧٢، ٤یق محیي الدین عبد الحمید، بیروت، طالشعر وآدابھ، تحق
تحقی""ق وش""رح عب""د الس""الم ھ""ارون، ش""ركة مكتب""ة ومطبع""ة عیس""ى الب""ابي الحلب""ي الحی""وان، كت""اب الج""احظ،  - ٤

  ١٣٢/ ٣: م١٩٦٥ھـ، ١٣٨٥، ٢وأوالده، مصر ، ط

 ٤/ ١: لصورة الفنیة بین القدیم والحدیثوزموني، مفھوم اظ: ابراھیم امین الز - ٥

   ٤/ ١: والحدیث القدیم بین الفنیة الصورة مفھوم الزوزموني، امین ابراھیم   - ٦



 ٤...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

 ص""ریة ف""ي ذھ""نب ارة ص""ورث""إق""ة تجعل""ھ ق""ادراً عل""ى المعن""ى بطری منھم""ا یق""دم ك""ال

ن ین"تج ع"ن أخ"ر مص"ور دون آبمعن"ى  –ى الحقیق"ي دل فی"ھ المعن"بالمتلقي تقدیماً یست

 وأم""ا ال""ذي یتغی""ر ھ""و الش""كل نّ إول، وال ھ""ذه تغیی""ر ف""ي المعن""ى األتبدعملی""ة االس""

ب"اللفظ أھتم(( ھ"ـ)٢٥٥الج"احظ(ت: نّ بمعن"ى أ ،)١())ھا ذلك المعنىبالصورة التي قدم 

تقب""ل م""ا ی""ذھب إلی""ھ بعض""ھم وھ""و ان الج""احظ  ولكن""ھ ل""م یھم""ل المعن""ى، وم""ن ھن""ا ال

ك"""رس جھ"""وده لخدم"""ة االلف"""اظ وألجل"""ھ خ"""اض عب"""د الق"""اھر الجرج"""اني غم"""ار ھ"""ذا 

  )٢())البحث

ال"ى  ) فق"د عل"ل ش"َدة انتب"اه ق"ارئ الش"عر وس"امعھھ"ـ٣٢٢ت: (ا ابن طباطبا العلويامّ 

العین تنجذب لكل  نّ أل؛ ھمیة ذكرھا في النص الشعريأالى  الصورة الحسیة، واشار

ان ك"ل حاس"ة : ((ذ یق"ولإ، وكذلك ما نجده في االذن واالنف والفم والیدما یتصل بھا 

وروداً  وروده علیھ"ا ذا ك"انإتتقبل ما یتصل بھا مما طبع"ت ل"ھ  مانّ إحواس البدن من 

 لطیفاً باعتدال ال جور فیھ، وبموافقة ال مض"ادة معھ"ا، ف"العین ت"ألف الم"رأى الحس"ن،

تن الخبی"ث، نت"أذى ب"المیو الطی"ب، وتقذى بالمرأى القبیح الكریھ، واألن"ف یقب"ل المش"مّ 

الخفیض الس"اكن  تللصو فذن تتشوّ البشع المر، واأل والفم یلتّذ بالمذاق الحلو، ویمجّ 

وتت""""أذى ب""""الجھیر الھائ""""ل، والی""""د ت""""نعم ب""""الملمس الل""""ین الن""""اعم، وتت""""أذى بالخش""""ن 

في قول"ھ  الصورة ظھوري ف الى دور الحواس الخمس ر العلوياشاوقد ،)٣(المؤذي))

  ٠السابق

                                                           
ع""الم الكت""ب الح""دیث، )،_(عل""ي اإلم""ام، حجاجی""ھ الص""ورة ف""ي الخطاب""ة السیاس""یة ل""دى كم""ال الزم""اني ٠د - ١

  ١٦م : ٢٠١٢االردن ، 

  ١٤م: ١٩٧٢ھـ، ١٣٩٢، ١احمد مطلوب، مصطلحات بالغیة، مطبعة العاني، بغداد، ط ٠د - ٢
، ش""رح وتحقی""ق عب"اس عب""د الس""تار، مراجع"ة نع""یم زرزور، دار الكت""ب اب"ن طب""ا طب"ا العل""وي، عی""ار الش"عر - ٣

 ٢٠م : ٢٠٠٥ـ، ھـ ١٤٢٦، ٢العلمیة ، بیروت ، ط



 ٥...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

كان"""ت  اذ((:، بقول"""ھ)١(ھ"""ـ)٣٣٧(ت: قدام"""ة ب"""ن جعف"""رعند (الص"""ورة)ووردت كلمة 

ك"ل لشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیھا كالصورة، كم"ا یوج"د ف"ي لمعاني ال

       وق""د جع""ل ،)٢())ت""أثیر الص""ور یقب""ل ھ ال ب""د فیھ""ا م""ن ش""يء موض""وعص""ناعة م""ن اّن""

الص"ورة بمثاب"ة الھیك"ل والش"كل وبھ"ذا ف"ان قدام"ة یس"یر عل"ى خط"ى  قدامة بن جعف"ر

، الش""""""كل والھیئ""""""ة والحقیق""""""ةمثاب""""""ة ((اذ جع""""""ل الص""""""ورة ب ،اص""""""حاب اللغ""""""ة

لة عن"د مش"ك فق"ھ"ـ) تو٣٨٦ت: (وعندما ما ج"اء الرم"اني، النوع وكذلك)٣())والصفة

ورأى ان قدراً كبیراً م"ن االس"تعارات  ،المتلقيفي تقدیم المعنى الى  االعجاز القرآني

ان النقل"ة ف"ي ال ح"ظ  ،والتشبیھات القرآنیة لھ"ا م"ن الت"أثیر ف"ي تق"دیم المعن"ى للح"واس

ن م"ن الجان"ب المعن"وي ال"ى الحس"ي، ویق"ع أفي النص القرآني یبداالستعارة والتشبیھ 

ھ الحاس"ة ال"ى تق"ع علی" ال خ"راج م"اإمنھا ((:)٤(الرماني على وجوه اربعة عند التشبیھ

عادة الى م"ا ج"رت ب"ھ ع"ادة، ومنھ"ا ھ ب خراج ما لم تجرِ إمنھا ویھ الحاسة، ما تقع عل

خ""راج م""ا ال ق""وة ل""ھ ف""ي إومنھ""ا عل""م بالبدیھ""ة ال""ى م""ا یعل""م بالبدیھ""ة، ی خ""راج م""ا الإ

بع الھجري عند ابي ھالل في القرن الرا د صدى ما قالھ الرمانيوقد ترد،)٥(الصفة))

 وھك""ذا نج""د اب""ا ھ""الل العس""كري ی""ذكر الص""ورة الحس""یة، )٦(ھ""ـ)٣٩٥ت: العس""كري(

االوج""ھ االربع""ة الت""ي یمك""ن ب""دورھا ان تحق""ق بالغ""ة التش""بیھ واح""دة م""ن  بوص""فھا

تق"ع  خ"راج م"ا الإ: اح"دھأ: بلغ"ھ م"ا یق"ع عل"ى اربع"ة اوج"ھأو(( واجود التش"بیھ :بقولھ

                                                           
 ١٤، الصورة الفنیة بین حسیتھا وایحاء المعنى : صباح عباس عنوز٠دظ : - ١

  ٦٥محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت :  ٠قدامھ بن جعفر ، نقد الشعر، تحقیق وتعلیق د - ٢

:   ص"ور)م: م"ادة (١٩٧٣ ،ھ"ـ١٣٩٣، مطبع"ة حكوم"ة الكوی"ت، الزبیدي، تاج العروس من ج"واھر الق"اموس - ٣
٣٥٨  - ٣٥٧/ ١٢  

، ٣والبالغي ، المركز الثقافي العرب"ي، بی"روت ، ط جابر عصفور  الصورة الفنیة في التراث النقدي ٠ظ: د - ٤

 ٢٦٣ - ٢٦١م : ١٩٩٢

حققھا وعلق علیھا محمد خلف ، ثالث رسائل في اعجاز القران ) ضمن النكت في اعجاز القران (، الرماني - ٥

  ٨١:  ٥ط، محمد زغلول سالم ، دار المعارف القاھرة  ٠هللا ود

 ٢٦٣في التراث النقدي والبالغي : ، الصورة الفنیة جابر عصفور ٠دظ:  - ٦



 ٦...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

َوال9َِّذیَن َكَف9ُروا أَْعَم9الُُھْم : وھ"و قول"ھ تع"الى ،تق"ع علی"ھ الحاس"ة علیھ الحاسة الى ما

ْمآُن َماء ، والمعن"ى ال"ى م"ا یح"سّ  ما ال یحسّ  جفاخر، )١(َكَسَراٍب بِقِیَعٍة َیْحَسُبُھ الظَّ

: یحسبھ الرائ"ي ، ولو قالالفاقةوعظم  ة  الحاجةا بطالن المتوھم مع شدّ مالذي یجمعھ

  )٢())عظم حرصاً علیھألیھ، وإفاقة  اشدّ  الظمآن نّ أل)،الظمآن( :قع موقع قولھماًء لم ی

" للمعن""ى اكث""ر مم""ا  م البص""ريی" التق""دعل""ى لص""ورة (( یل""حّ االعس""كري ف""ي بحث""ھ  نّ إ

َوالَ َتْجَع9لْ َی9َدَك َمْغلُول9ًَة إِل9َى ُعُنق9َِك َوالَ باآلی"ة القرآنی"ة دل ت، ویس)٣())یفعل الرماني

ْحُسوراً  َتْبُسْطَھا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعدَ  الغ"ّل مش"اھد ، ((:فیعلق علیھا ق"ائالً انّ ،٤ َملُوماً مَّ

ب"""ھ عل"""ى ق"""بح واالمس"""اك غی"""ر مش"""اھد، وص"""ور ل"""ھ ق"""بح ص"""ورة المغل"""ول لیس"""تدل 

ھ""ـ) اتض""حت مع""الم ٤٧١ت: (ج""اء عب""د الق""اھر الجرج""اني وعن""دما، )٥(االمس""اك))

ما ھو تمثیل وقیاس لم"ا نعلم"ھ نّ إواعلم ان قولنا " الصورة " ((بقولھ:،)٦(الصورة لدیھ

جن"اس تك"ون م"ن ح"اد األآة ب"ین ن"ونُ یالب ال"ذي ن"راه بأبص"ارنا، فلم"ا رأین"ابعقولنا عل"ى 

وفرس م"ن ف"رس، بخصوص"یة تك"ون ف"ي  من إنسان نسانإن بیّ تفكان  جھة الصورة،

ف"ي المص"نوعات فك"ان تب"ین ذاك، وكذلك كان االم"ر ال تكون في صورة  ھذا صورة

 ثم وجدنا بین المعنى في احد البیتین وبین"ھ ف"ي ،من سواٍر بذلك وسوارٍ  من خاتمٍ  خاتمٍ 

ن قلن"ا: للمعن"ى أنا عن ذلك الفرق وتلك البینونة ب"عبر االخر بینونة في عقولنا وفرقاً،

العب"ارة ع"ن ذل"ك بالص"ورة ش"یئاً نح"ن  ف"ي ذل"ك ول"یس غی"ر ص"ورتھ في ھذا ص"ورة

في كالم العلماء ویكفی"ك ق"ول الج"احظ:  منكٌر، بل ھو مستعمل مشھورفینكره  هابتدأنا
                                                           

  ٣٩سورة النور :  - ١
ملت"زم  البجاوي ومحم"د اب"و الفض"ل اب"راھیم،علي محمد  قیق، تحالكتابة والشعر ، كتاب الصناعتینالعسكري - ٢

  ٢٤٦: ١ط ، القاھرة ،دار الفكر العربي الطبع والنشر

 ٢٦٤: والبالغي  ، الصورة الفنیة في التراث النقديجابر عصفور ٠د - ٣

  ٢٩سورة االسراء :  - ٤
 ٢٨١: اب الصناعتینت، كالعسكري - ٥

  "اتھا ومصادرھا وسماتھا الفنی"ة، الصورة الفنیة في المفضلیات " انماطھا وموضوعظ: زید بن غانم الجھني - ٦

 ٤٣/ ١ھـ :  ١٤٢٥،  ١، الجامعة االسالمیة ، المدینة المنورة ، ط



 ٧...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

فالجرج"اني اعط"ى للص"ورة دالل"ة ،)١())م"ن التص"ویر ما الش"عر ص"ناعة وض"ربٌ نّ إو

الص""ورة مس""توعبة  نّ أل الحیة ق""د تك""ون ف""ي الش""كل وق""د تك""ون ف""ي المض""مون؛طاص""

تفس""یراً أعط""ى ((وك"ذلك،)٢(ان ت"نعكس عل""ى االخ""رم""ن والنظ""رة الح"دھما الب""د  ،لھم"ا

لفھ في النص، فقال باألركان االربعة: النظم والبن"اء، الترتی"ب آلدراسة الكالم وتدقیقاً 

، ل""ذا أعط""ى لحاس""ة االبص""ار أھمی""ة خاص""ة عن""د م""ا ك""ان ی""وازن ب""ین )٣(والتعلی""ق))

  )٤(أعمال الشعراء والرسامین، فھما یعطیان أفكاراً بطریقة معبرة

لمعن"ى الفھ"م الش"كلي ومقابل"ة اھـ) ال"ى ٦٣٧ت: (ثیرابن اال تقود الصورة الحسیة عند

ا تش""بیھ ص""ورة بص""ورة ّم""وا ٠٠٠ام""ا تش""بیھ معن""ى بمعن""ىً ((قول""ھ: ف""ي )٥(المحس""وس

9ْرِف ِع9ینٌ َوِعْن9دَ  :كقولھ تعالى ْكُن9ونٌ  *ُھْم َقاِص9َراُت الطَّ ُھنَّ َب9ْیٌض مَّ وإّم"ا  ،)٦( َك9أَنَّ

، )٧(َوال9َِّذیَن َكَف9ُروا أَْعَم9الُُھْم َكَس9َراٍب بِقِیَع9ٍة : كقولھ تعالى ،تشبیھ معنى بصورة

ا المع"اني الموھوم"ة بالص"ور المش"اھدة، واّم" ھربعة، لتمثیلوھذا القسم أبلغ االقسام األ

  تشبیھ صورة بمعنى كقول ابي تمام : 
                                                           

عبد الق"اھر الجرج"اني ، دالئ"ل االعج"از ، ق"راه وعل"ق علی"ھ محم"ود محم"د ش"اكر، الناش"ر مكتب"ة الخ"انجي ،  -١

  ٥٠٨:  م٢٠٠٤، ھـ١٤٢٤، ٥القاھرة ، ط

محمد حسین علي الصغیر، الصورة الفنیة في المثل القرآني ،  دار الھادي للطباعة والنشر ، بیروت  ٠دظ : - ٢
   ٢٥م : ١٩٩٢ھـ، ١٤٢١، ١، ط

 ص""باح عب""اس عن""وز ، ال""نص االدب""ي م""ن التك""وین الش""عري ال""ى انم""اط الص""ور البیانی""ة وھیمن""ة التل""وین ٠د - ٣

  ١٤م : ٢٠٠٧، دار الضیاء للطباعة والنشر، النجف االشرف، الشعري " دراسة بیانیة تطبیقیة"

الط"ابع الحس"ي للص"ورة ، المحروق"ي ناص"ر محمد ، وظ:٥٠٨الجرجاني ، دالئل االعجاز: عبد القاھر ظ :   - ٤

تص"در ع"ن مؤسس"ة عم"ان  ،ن"زوى مجل"ة ،دقی"ق ألنم"اط الص"ورة الش"عریة الشعریة عند اب"ن المعت"ز نح"و تحدی"د

     ٦: م٢٠٠٥ ،)٤٢(العدد، للصحافة والنشر واالعالن

  ١٢٤صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا وإیحاء المعنى :  ٠ظ: د - ٥

  ٤٩ -٤٨سورة الصافات :  - ٦

  ٣٩سورة النور :  - ٧

                               -ب  –/ ب ب  -ب - -/  -ب –( ب ب ووزن""""""""ھ العروض""""""""ي ھ""""""""والبی""""""""ت م""""""""ن الكام""""""""ل المض""""""""مر * 

  ) -ب  - --/ -ب  –/ ب ب -ب  - -



 ٨...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

   المغرمِ  فتك الصبابة بالمحبّ                     *العدابوفتكت بالمال الجزیل و

وھو فتك معنوي، وھ"ذا  ،بابةالصّ  بفتكِ  -العدا وذلك صورة مرئیةٌ وببھ فتكھ بالمال فشّ 

وھك"ذا نج"د اب"ن ،)١(الى غی"ر ص"ورة)) قل صورةٍ ن ھألنّ  ؛ألطف االقسام االربعةالقسم 

الى االقسام االربعة من تكوین الصورة والذي یسھم في تكوینھ"ا بكالمھ االثیر یوحي 

تش""بیھ مف""رد بمف""رد، والث""اني: تش""بیھ مرك""ب بمرك""ب، منھ""ا االول:  عنص""ر التش""بیھ

  ٠والثالث: تشبیھ مفرد بمركب، والرابع: تشبیھ مركب بمفرد 

ذھني المت"وھم فتنتق"ل م"ن ھن"ا ال" الى فالصورة عنده تنبثق من عالمھا الحسي المشاھد

والتخ"یالت  ھـ) في حدیث"ھ ع"ن المحاكی"ات٦٨٠ت: (واشار حازم القرطاجني ك،وھنا

 ،ا م""ا ی""درك ب""الحسّ (( ان االش""یاء منھ""، بقول""ھ:الش""عریة ال""ى اھمی""ة الص""ورة الحس""یة

نفس"ھ،  ، والذي یدركھ االنسان ب"الحّس فھ"و ال"ذي تتخیل"ھبالحس دراكھإومنھا ما لیس 

تخّی"""ل بخواص"""ھا  ھ"""افإنّ ا االش"""یاء المدرك"""ة ب"""الحس فاّم"""٠٠ل ت"""ابع للح"""سّ ی"""ن التخیأل

الق""ول  ضلغ""ر ةة ش""ھیرة مناس""بب""ف""ي ذل""ك قریعراض""ھا، وكلم""ا كان""ت االع""راض أو

رفیھ ص"تیقمال او على الك یلھُ یل من ان یقصد تخیخلو الشيء المخیّ  وال ،كانت احسن

عل"ى الكم"ال وج"ب ان یقص"د ف"ي محاكات"ھ ال"ى قص"د تخییل"ھ  نّ فإ على ادنى ما یخیلھ

احوال"ھ او الالحق"ة ل"ھ ف"ي ح"ال  ة الالزمة لھ في جمی"عوأعراضھ القریبذكر خواصھ 

  )٢())ما من جھة ھیئتھ ومقداره ولونھ وملمسھ

وا مص""طلح " الص""ورة الفنی""ة او البالغی""ة او لمعذن فالنق""اد الع""رب الق""دامى ل""م یس""تا

لین""ا ف""ي ح""ین نج""د مح""اورات بع""ض الب""احثین إالبیانی""ة ف""ي دراس""اتھم الت""ي وص""لت 

ن الدارس""ین فكان""ت ھ""ذه المح""اوالت م""بھ""ذا المص""طلح، المح""دثین الع""رب لالھتم""ام 

ل"م تختل"ف نظ"رة الب"احثین المح"دثین ال"ى الص"ورة ع"ن (( إذ،)٣(بمثابة دراسة تأصیلیة
                                                           

بدوي  ٠ود احمد الحوفي ٠ابن االثیر ، المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ، قدم لھ وحققھ وعلق علیھ د - ١

  ١٣٠/ ٢م : ١٩٥٩ھـ ، ١٣٧٩، ١طبانة، مكتبة نھضة مصر، ط
حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وس"راج االدب"اء ، تق"دیم وتحقی"ق محم"د الحبی"ب اب"ن الخوج"ھ ، دار الغ"رب  - ٢

  ٩٩ - ٩٨م : ١٩٨٦ ٣االسالمي ، بیروت ط
  ٤٧/ ١ظ: غانم الجھني ، الصورة الفنیة في المفضلیات :  - ٣



 ٩...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

، تنوعت نظ"رتھم )١())دیثحوفي العصر ال ،فھم یلتقون في اطارھا العام ٠٠ینالسابق

ً ((فمنھم من رأھا ،من جوانب شتى الحسیة الى الصورة نفس"یاً  ترس"م مش"ھداً أو موقف"ا

ھ"ا((تخطف ف"ي ح"دس الش"اعر المب"دع ف"ي والبعض االخرى رأ)٢())أو وصفاً مباشراً 

  )٣(خالل لحظة فائقة تنیر معالم نفسیتھ جمیعھا))

في عرف الحكماء ((الصورة :) الصورة قائالً ھـ١٣٠٠(ت:بطرس البستاني إذ عرف

ل"ة أو م"رآة لمش"اھدة آا كیفی"ة تحص"ل ف"ي العق"ل، وھ"ي منھتطلق على معاٍن وغیرھم 

ش"بیھ بالمتخی"ل ف"ي الم"رآة، ومنھ"ا م"ا یتمی"ز ب"ھ والمث"ال ال ،وھي الش"بح ،ذي الصورة

ال""ذھن ویس""مى  الش""يء مطلق""اً س""واء ك""ان الخ""ارج ویس""مى ص""ورة خارجی""ة أو ف""ي

والص"ورة بمعن"ى الرس"م  ٠٠صورة ذھنیة، وكما یطل"ق ف"ي الجث"ة یطل"ق ف"ي المع"اني

البس""تاني ف""ي تك""وین الص""ورة ال""ى ن""وعیین م""ن یرج""ع بط""رس وھن""ا ،)٤())مث""الوال

، وداخلی""ة وتس""مى " ص""ورة ذھنی""ة" الم""دركات الخارجی""ة تس""مى " ص""ورة حس""یة"

ي الق"""ران الك"""ریم) ان ( التص"""ویر الفن"""ي ف"""ف"""ي كتاب"""ھ)١٩٦٧ت: (رأى س"""ید قط"""بو

 فھ""و  یعب""ر بالص""ورة المحس"""ة ،نآھو االداة المفض""لة ف""ي اس""لوب الق"""رالتص""ویر((

وع""ن الح""ادث المحس""وس والمش""ھد  ،ع""ن المعن""ى ال""ذھني والحال""ة النفس""یة المتخیل""ة

یرس"مھا  المنظور وعن النموذج االنساني والطبیعة البشریة ثم یرتق"ي بالص"ورة الت"ي

  )٥(و الحركة المتجددة))أفیمنحھا الحیاة الشاخصة 

                                                           
 التخصصیةعن وحدة الدراسات  الحسیة في الشعر الحسیني ، تصدر ، داللة الصورس عنوزاصباح عب ٠د - ١

  ١٩م : ٢٠١٣ھـ، ١٠٤٣، ١) ، قسم الشؤون الثقافیة ، ط_في اإلمام الحسین (

  ٨٩: م١٩٦٣لألدب، دار المعارف ، مصر،  النفسي التفسیر اسماعیل، الدین عز - ٢
    
م، ١٩٨٠العربي، منشورات دار الكتاب اللبناني، بیروت،  الشعر في وتطوره الوصف فن إیلیا الحاوي، - ٣

  ١٦: م١٩٨٧ودار الكتاب المصري، القاھرة 

م"ادة الص"ورة) : (م،١٩٩٨، ١بی"روت،ط، والنش"ر دار المعرف"ة للطباع"ةبطرس البستاني، دائ"رة المع"ارف،  - ٤

٦١/ ١١  

 ٢٩ن: آ، مكتبة القرن الكریم آي في القر، التصویر الفنقطب سید - ٥
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م"ح والثانی"ة : نمطی"ین م"ن الص"ورة االول"ى ص"ورة حس"یة بمال یؤكد سید قطب نجدو

   )١(معنویة بال مالمح

"المج"از  من خ"الل بحث"ھ الصورةتطرق الى  فقد اللغة الشاعرة)العقاد في كتابھ (أّما 

ة ش""ارات ترم""ز ال""ى الحقیق""إو ةوص""ور مس""تعار وأخیل""ة (( تش""بیھات:ابأّنھ""والش""عر" 

االنسان االول ب"دأ مص"وراً  أنّ  اشار العقاد الىإذ  ،)٢())ةالمحسوس باألشكالالمجردة 

، ولھ"""ذا ع"""رف الص"""ورة ق"""ائالً )٣(ب"""الحروف اث"""م تعل"""م الكتاب"""ة قب"""ل ان یرم"""ز الیھ"""

الص"""ورة المجازی"""ة ق"""د اس"""تحالة ال"""ى م"""ا یش"""بھ الح"""روف االبجدی"""ة ف"""ي تط"""ور ((:

   ٠محسوسةال للمظاھروجدت الصورة تعبیر عن حالة ،ف)٤())الكتابة

الش"اعر نفس"ھ ال"ى االش"یاء الت"ي تس"تھوي ویرى دي لویس الص"ورة ((ھ"ي ان یق"رن 

  )٥(حواسھ))

الص"ورة ف""ي ابس"ط وص"ف لھ"ا، ھ""ي تعبی"ر ع"ن حال""ة او تق"ول روز غری"ب ان((إذ و

او مظاھرھما المحسوسة، ھي لوح"ة مؤلف"ة م"ن كلم"ات او مقطوع"ة  امبأجزائھحدث 

وقیمتھ"ا  لكنھ"ا ف"ي التعبی"ر الش"عري ت"وحي ب"أكثر م"ن المظ"اھر، وصفیة في الظاھر،

تستمده م"ن اجتم"اع الخط"وط واالل"وان  تھا االیحائیة، فھي ذات جمالترتكز على طاق

والحركة ونحو ذل"ك م"ن عناص"ر حس"یة، وھ"ي ذات ق"وة ایحائی"ة تف"وق ق"وة االیق"اع، 

  )٦(والعاطفة)) وي بالجتوحتوحي بالفكرة كما  ھاألنّ 

                                                           
ً ظ: عبد االلھ الضائغ - ١  ،١ط ، بغداد نشر، – طبع العامة الثقافیة الشؤون دار ،، الصورة الفنیة معیاراً نقدیا

  ١٣٣:   م١٩٨٧

الناشر مكتبة االنجلو المصریة ،  مزایا الفن والتعبیر في اللغة العربیة العقاد، اللغة الشاعرة محمود عباس - ٢
  ٣٧:  م١٩٦٠، ، القاھرةللطباعة والنشر

 ١٣٠، و ظ: عبد االلھ الصائغ ، الصورة الفنیة معیاراً نقدیاً : ٣٨، اللغة الشاعرة: العقاد محمود عباسظ: - ٣

  ٤٣م، ن :  - ٤

   ٧٦: م١٩٨٢دي لویس، الصورة الشعریة، ترجمة احمد ناصف واخرون، دار الرشید للنشر، بغداد،  - ٥
  ١٩١م: ١٩٧١الحدیث، دار المكشوف ، بیروت ،  روز غریب، تمھید في النقد - ٦
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واالس"تعارة ونجد الصورة عند روز غریب تتخط"ى ح"دود االس"الیب البیانی"ة التش"بیھ 

والمجاز، وكذلك تتعدى عندھا حدود الخیال والعاطفة فقد تنشأ عن اصل واقعي بعی"د 

تكم"ل ح"دیثھا ب"القول: ، و١عن الخیال وضروب البیان وتتركز على الجانب االیح"ائي

المج"از،  روبض"الصورة الشعریة ال تنحصر في التشابھ واالستعارة وسواھا م"ن ((

ول"""و ج"""اءت منقول"""ة ع"""ن  لظ"""اھرم"""ن معناھ"""ا ا ب"""أكثرولكنھ"""ا ك"""ل ص"""ورة  ت"""وحي 

  )٢())الواقع

بالص"ورة  وعالقتھجابر عصفور فكرة مناسبة عن طبیعة الخیال  الدكتور اعطىوقد 

   وان العالقة بینھما قائمة على النحو االتي :

  الشاعر والرسام ینقالن العالم في اشكال فنیة إن •

  عناصر مادتھلف بین آھما یھدف الى تكوین التناسب والتكال •

     )٣(نالمتلقی نفوسفي  للتأثیرسیخدمان في الجانب الحسي  •

الدالل"ة، و وج"ھ م"ن اوج"ھ أ(( طریقة خاصة من طرق التعبیر :عرف الصورة قائالً و

ً ، ولك"ن أّی"وت"أثیرھ في معن"ى م"ن المع"اني م"ن خصوص"یة ثھمیتھا فیما تحدأتنحصر   ا

الصورة ل"ن تغی"ر م"ن طبیع"ة المعن"ى ف"ي  نّ إ، فالتأثیر و ذاكأكانت ھذه الخصوصیة 

وی"رى ال"دكتور الص"غیر ،)٤())ھاال من طریقة عرضھ وكیفیة تقدیم" انھا ال تغیرذاتھ، 

تق""وم عل""ى الت""أثیر ف""ي ذھ""ن المتلق""ي بمختل""ف دالل""ة  الص""ورة عن""د ج""ابر عص""فور انّ 

النص في منھج تقدیمھ فیحدث عن"د المتلق"ي ن"وع م"ن التص"ویر التعبیر الذي یفرضھا 

                                                           
ھـ ، ١٤١٢، ١، بیروت، ط، دار الھاديالقرآنيي المثل فالصورة الفنیة  محمد حسین علي الصغیر، ٠دظ: - ١

 ٣٠م : ١٩٩٢

  ١٩١، تمھید في النقد االدبي : روز غریب - ٢

  ٢٨٧ -٢٨٤جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي :  ٠ظ: د - ٣

  ٣٢٣: والبالغي النقدي التراث في الفنیة الصورة عصفور، جابر ٠د - ٤
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امت"""زاج المعن"""ى وااللف"""اظ :(( بأّنھ"""اداود س"""لوم الص"""ورة ال"""دكتور  دّ ع"""یو،)١(التخیل"""ي

مھ"ا والنظ"ر إلیھ"ا ؤومن ترابطھا وتال ،الصورة االدبیةوالخیال كلھا ھو الذي یسمى ب

 هتتجس"د الص"ورة عن"د، إذ )٢(االدب"ي الس"لیم )) النص یقوم التقدیرواحدة عند نقد مرة 

 لتك"ون وح""دة ال""نص وتجمیعھ""ا عل"ى وف""ق س"یاق ،م"ن خ""الل ترتی"ب االفك""ار الجزئی"ة

    ٠متكاملة

ص""الح اب""و اص""بع ان""واع الص""ورة منھ""ا " الص""ورة المف""ردة والص""ورة  درس وق""د

لغ""وي  تركی""بھ""ا ((نّ أوك""ان تعریف""ھ للص""ورة عل""ى ،)٣(المركب""ة والص""ورة الكلی""ة "

 بأس"الیبا میمك"ن تص"ویرھ ش"یئینخی"ل لعالق"ة ب"ین لتصویر معنى عقلي وع"اطفي مت

ا عل"ي البط"ل اّم"،)٤())و التراس"لة اما عن طریق المشابھة أو التجسید أو التجربة أعدّ 

والرم""زي ال""ذي ف""وت عل""ى  وال""دیني یرج""ع اص""ول الص""ورة ال""ى االث""ر االس""طوريف

ھلي وكأن"ھ ش"اعر یون""اني ھ ی"درس الش"اعر الج"ااالنتف"اع ب"ھ فم"ثالً اّن"ال"دارس فرص"ة 

مثالً یجع"ل قص"ة حی"اة الشخص"یة الیونانی"ة (اودی"ب)  الطابع االسطوري علیھ فیضی

فلكثی""ر م""ن الص""ور ((:ذ یق""ولإ ،)٥(تلتق""ي م""ع حی""اة الش""اعر الج""اھلي ام""رئ الق""یس

س ، تفس""رھا الطق""والموغل""ة ف""ي الق""دمالمس""تخدمة فی""ھ اص""ولھا االس""طوریة والدینی""ة 

ص"لة وثیق"ة بتق"دیس وھك"ذا كان"ت لعب"ادة االص"نام ، )٦())الشعائریة في العقیدة القدیم"ة

                                                           
محم""د حس""ین عل""ي الص""غیر ، نظری""ة النق""د العرب""ي رؤی""ة قرآنی""ة معاص""رة ، دار الم""ؤرخ العرب""ي ،  ٠دظ: - ١

  ٢١م : ١٩٩٩ھـ، ١٤٢٠، ١بیروت ، ط

  ٨١/ ١م : ١٩٦٧داود سلوم ، النقد االدبي ، مطبعة الزھراء ، بغداد ،  ٠د - ٢

المؤسس""ة م ، ١٩٥٧م حت"ى ١٩٥٨ظ : ص"الح اب"و اص"بع ، الحرك"ة الش"عریة ف""ي فلس"طین المحتل"ة من"ذ ع"ام  - ٣

  ٧٥ -٣١:  ١للدراسات والنشر ، طالعربیة 

  ٣١م ، ن :  - ٤

رن الث""اني الھج""ري " دراس""ة ف""ي اص""ولھا ق""خ""ر الآف""ي الش""عر العرب""ي حت""ى ص""ورة ، العل""ي البط""ل ٠ظ: د - ٥

  ٤٩، ٣٨وتطورھا " ، دار االندلس للطباعة والنشر : 

: " وتطورھا اصولھا في دراسة" الھجري الثاني القرن اخر حتى العربي الشعر في الصورة البطل، علي٠د - ٦
٣٨ 
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الت"ي   اآللھ"ة تق"دیساھم للذكرى، ثم تطور االمر ال"ى ، فرسموا موت١الصورة الحسیة 

م یقتصر االم"ر عل"ى ذل"ك فعب"دوا المتمثلة بعبادة االصنام ولجسدتھا الصورة المرئیة 

عب"ادة الص"ور  ، حتى وصل االمر ال"ىجوم والقمر لتلبي حاجاتھم الحسیةالشمس والن

مب"""ارك الص"""ورة الش"""عریة  زك"""يوع"""رف ال"""دكتور ، )٢( المتخیل"""ة ك"""الجن والمالئك"""ة

شعره ما قارئ  لصف "المرئیات " وصفاً یجعالذي ی لقُ فلمھي اثر الشاعر ا:((بقولھ

قص""یدة مس""طورة أم یش""اھد منظ""راً م""ن من""اظر الوج""ود، وال""ذي یص""ف  یق""رأأی""دري 

ھ یق"رأ قطع"ة نفس"ھ ویح"اور ض"میره، ال أّن" یناجيوصفاً یخیل للقارئ انھ  الوجدانیات

  )٣())مجید مختارة لشاعر

((صورة حس"یة ف"ي كلم"ات اس"تعاریة ھاویرى الدكتور محمد عبد هللا الصورة على أنّ 

 -ما في سیاقھا نغمة خفیض"ة م"ن العاطف"ة اإلنس"انیة، ولكنھ"ا أیض"اً ُش"حنت الى درجة

  ،)٤())الً عاطفة شعریة خالصة أو انفعا -منطلقة الى القارئ

(( نق""ل الفك""رة عل""ى )ال""ذي س""بقھم(احم""د الش""ایب ال""دكتور الص""ورة عن""دوق""د عمل""ت 

ودق""ة والص""ورة ھ""ي العب""ارة الخارجی""ة للحال""ة الداخلی""ة وھ""ذا ھ""و  بأمان""ةوالعاطف""ة 

 تناس"بمرجع"ھ ھ"ذا ال، وق"وة ،روع"ة جم"ال، صفھا بھ منناالصیل، وكل ما  ھامقیاس

ً بینھ""ا وب""ین م""ا نص""ور م""ن عق""ل الكات""ب ومزاج""ھ تص""ویراً  خالی""اً م""ن الجف""وة  دقیق""ا

، )٥(ا نعامل"ھ))ّن"س"معھ كأنوكأن"ا نحادث"ھ  ق"رأهُ نحی"ث بدیب وقلبھ والتعقید، فیھ روح األ

نجد فك"رة الخی"ال والص"ورة الت"ي اودھ"ا المح"دثون بتعریف"اتھم وتأسیساً على ما سبق 

المختلفة قد رصدھا العرب االوائل، لذلك اصبحت الصورة مقیاساً  ف"ي الرق"ي الفن"ي 
                                                           

 م :١٩٧١،  ١للمالیین ، بیروت ، ط، المفصل في تاریخ العرب قبل االسالم ، دار العلم جواد علي ٠ظ : د - ١
  ١٣، داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني : صباح عباس عنوز ٠، وظ: د ٢٥٠/ ٩

باع ، دار القلم ، عبد هللا الط قیق، تح فمستطر فنٍ في كل  فطرستَ بشیھي، المُ ظ : شھاب الدین محمد األ - ٢

  ١٤ - ١٣الصورة الحسیة في الشعر الحسیني :  ، داللةصباح عباس عنوز ٠وظ : د،  ٣٢٤: م١٩٨١بیروت ، 

  ٦٩م :٢٠٠٦زكي مبارك، الموازنة بین الشعراء ، المجلس االعلى للثقافة ، القاھرة ،  ٠د - ٣

  ٣٢م: ١١١٩محمد حسن عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف القاھرة ،  ٠د - ٤
  ٢٥٠ -٢٤٩م:١٩٥٥ھـ، ١٤٧٤، ٥النھضة المصریة، القاھرة ، طاحمد الشایب، اصول النقد االدبي، مكتبة  - ٥



 ١٤...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

فز المش"اعر واالحاس"یس ف"ي وكان الخیال الشعري یعم الناس كلھم ویح عند المتلقي،

ل مع"اً یری"د بھ"ا المب"دع ان الصورة الحسیة ھي جمع للح"س والخی"ا نّ أل ؛) ١(وجدانھم

التخی""ل اح""الل  نّ أل ؛رة مرئی""ة ومحسوس""ة ال""ى المتلق""يالتعبیری""ة مص""و غایت""ھینق""ل 

   )٢(تأعاني في االذھان محل الصور والھیللم

االس"تعارة والمج"از ھوم الصورة البالغیة في التش"بیھ مف علىالنقاد القدامى قد وقف و

ً تعریف جدم نللذلك  ً نقدی ا  تخلو الصورة من المجاز اصالً " الصورة " بینما  لمصطلح ا

فھ"ي تش"كل ل"ك ذعل"ى ال"رغم م"ن  -فتكون عبارات خفیة االس"تعمال ،بالمعنى الحدیث

  )٣(خیال خصب لة علىادصورة 

، وكلم"ا المب"دعحساس لدى ورة تبقى شكل اإلالص نّ أ((قادالن اتریفتعالل خنتبین من 

م"""رآة عاكس"""ة للمعان"""اة اإلنس"""انیة، وكلم"""ا  تظھ"""رانغمس"""ت بوجدان"""ھ وانفعال"""ھ كلم"""ا 

ش"""اف كتل""ذة واالتحق""ق الل ھدالش""اعر عل"""ى إیص""الھا مرئی""ة للمش"""ا ح""رصأظھ""رت 

 ً   الح"دث تفعی"لو ترس"یخ الفك"رة لذا شكلت الصور الحسیة العامل الرئیس في،)٤())معا

             ٠بمنظار حسيلمتلقي لدى ا

م"انع الج"امع ال الصورة لم نج"د التعری"ف االص"طالحياذن من خالل بحثنا لمصطلح 

ا، وال""ذي وج""دناه م""ن خ""الل الت""ي عرض""نا لھ"" ف""ي س""ائر المص""ادر حس""یةللص""ورة ال

فالق""دامى رك""زوا ف""ي بن""ائھم  ،االخ""تالف فیم"ا بی""نھم مختلف""ة بع""ض تعریف"اتھم للص""ورة

والعاطف"ة  ،والتص"ویر ،وا الخی"الع"دّ فا المح"دثون امّ  للصورة على المقاییس البالغیة،

م"ع ذل"ك ل"م یغفل"وا ع"ن  النفسیة احدى المرتكزات الرئیس"ة ف"ي بن"اء الص"ورة الحس"یة

                                                           
، وظ : دي ل"ویس ، الص"ورة ٩٨، الصورة الفنی"ة ب"ین حس"یتھا وإیح"اء المعن"ى : س عنوزاصباح عب ٠ظ : د - ١

  ٤٣الشعریة : 

 صباح عباس عنوز ، داللة ٠، وظ : د ٢٥٠ -  ٢٤٩، منھاج البلغاء وسراج االدباء : ظ : حازم القرطاجني - ٢
 ١٩ - ١٨الصورة الحسیة في الشعر الحسیني : 

 ٢٥، الصورة في الشعر العربي حتى اخر القرن الثالث الھجري : علي البطل ٠ظ : د  - ٣

  ١٤، الصورة الفنیة بین حسیتھا وإیحاء المعنى : صباح عباس عنوز ٠د - ٤



 ١٥...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

النق"اد الق"دامى لی"ھ إم"ا وص"ل ((نّ أفضالً عن  ،دور البالغة في صنع الصورة الحسیة

غلتھم ع"ن تحدی"د ش"أق"د  ،ان ثنائیة اللفظ والمعن"ى استعمالھم لمصطلح الصورة إالّ  في

ص"وراتھم ومف"اھیمھم م"ن ھ"ذا مفھوم اصطالحي دقیق لمصطلح الصورة فانبجس"ت ت

ومھم""ا یك""ن م""ن ام""ر الص""ورة الحس""یة فإنھ""ا تترك""ز ف""ي تق""دیم االفك""ار ،)١())المب""دأ

مصورة عبر الحس، لذا نج"دھا قریب"ة م"ن الذائق"ة الوجدانی"ة لإلنس"ان ومقتض"ى ح"ال 

الص"""ورة  ألنّ ؛)٢(الق"""ول ف"""ي ك"""ل زم"""ان ومك"""انالمخاط"""ب الت"""ي تتواف"""ق م"""ع باع"""ث 

االبداع الھیئة الحسیة أو الشعوریة لألجسام  ((تشكیل جمالي تستحضر فیھ لغةالحسیة

ق""درة المب""دع وخبرت""ھ ف""ي تش""كلیھا بط""رق  )٣())أو المع""اني بص""یاغة جدی""دة تملیھ""ا

 د ھ"ذا االس"تعراضوبع" متنوعة تستجلب فیھا عین الن"اظر نح"و المش"اھد المحسوس"ة،

ج"د البح"ث ان المتتب"ع لنش"وء ی وتعاقبھم على دراسة الصورة الحس"یة، النقدي للعلماء

  ھ"ذه نّ وأوقد تط"ورت ف"ي تن"امي االی"ام عن"د الن"اس،  ،الصورة الحسیة یجدھا رموزاً 

 الحس"یة الصورة فترسخت احاسیسھم عن اً ریتعب كانت القدماء ھاارتضا التي الرموز

 )الش""جر( فعب""دوا المعب"ودات، ص""ور ف""ي الرم"ز فك""رة س""اعدت ث"م تص""وراتھم، بنس"ج

 )س"واع(وعب"دوا الرجل، لتقدیس رمز وھو )ود( وعبدوا الحیاة، لتقدیس رمزاً  نتوكا

، س"واء أكان"ت الش"مس لتق"دیس رم"ز وھ"و )ھب"ل( وعب"دوا الم"رأة، لتق"دیس رمز وھو

 القدیم"ة والقص"ور ،والكن"ائس المعاب"د رانج"د أم عل"ى الكھوفران على جد مرسومة

فوجدوا في  ،عند القدماء لداللة على اھمیة الصورة ،)٤( المیالد قبل ما الى تعود التي

قبل اكتش"اف  افكارھم الى االخرین عن التعبیر فية المثلى الصور المحسوسة الوسیل

ال"ذین  ىال"إنصافاً لألمانة العلمیة البحث  یشیر ،النقدي ضراوبعد ھذا االستع، الكتابة

الص"ورة الحس"یة ف"ي الش"عر  دالل"ة( ك"ان ذل"ك ف"ي كت"ابو ،كتبوا في الصورة الحسیة
                                                           

 ٨م : ٢٠٠٨، االردن ، الحدیثب تران الكریم، عالم الكقھیاجنھ ، الصورة النفسیة في ال محمد سلیم - ١

  ١٩صباح عباس عنوز ، داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني :  ٠د - ٢
 ،١ط ، بغ""داد نش""ر، – طب""ع العام""ة الثقافی""ة الش""ؤون دار نق""دیاً، معی""اراً  الفنی""ة الص""ورة الص""ائغ، االل""ھ عب""د - ٣

 ١٥٩:  م١٩٨٧
ظ : اب""ن الكلب""ي، كت""اب االص""نام ، تحقی""ق االس""تاذ احم""د زك""ي، الناش""ر  ال""دار القومی""ة للطباع""ة، الق""اھرة،  - ٤

  ١٤صباح عباس عنوز ، داللة الصورة الحسیة  في الشعر الحسیني :  ٠د وظ: ١٣، ٢٧م : ١٩٦٥ھـ ،١٣٨٤



 ١٦...........................................................................................................التمھید..........
 

 
 

راء ف""ي كتاب""ھ تعریف""ات وآوق""د تن""اثرت  ،عن""وز عب""اس ص""باح ل""دكتورل ،)الحس""یني

د أج""رى للص""ورة الحس""یة امت""دت من""ذ نش""أتھا حت""ى اس""تقرارھا مص""طلحاً نق""دیاً، وق""

وم"ن أزمن"ة  )_(الحس"ین اإلم"املش"عراء ال"ذین رث"وا ا تطبیقات اجرائی"ة عل"ى ش"عر

عن ذلك فقد وجدت مبحثین منش"ورین اح"دھما  مبنیاً أنواعھا ودالالتھا، فضالً مختلفة 

م بعنوان(الص"ورة ٢٠١١) لس"نة ١في مجلة "ابحاث البصرة للعلوم االنسانیة" الع"دد(

الحض""ارة  ف""اقآ عس""كر) لش""یماء عثم""ان محم""د، ومجل""ة "الحس""یة ف""ي ش""عر فھ""د ال

م، بعن"وان( الص"ورة الحس"یة الحزین"ة ف"ي مراث"ي ٢٠٠٦) لس"نة ١٨" العدد(االسالمیة

    ٠الشریف الرضي) لنرجس االنصاري
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 ١٨.....التمھید .....................................................................................................................
 

 
 

 اریخیة وق<دكتاب نھج البالغة من النفائس المكنونة في كنوز الحقبة االدبیة والت عدّ ی  

البالغة والمص<نف شح بوشاح بدقة اسلوبھ ورصانة تعبیره المو اذھل عقول من قرأه

ر واالزمن<ة م<ا زال ذل<ك الكت<اب عل<ى م<ر العص<و لبیان والفصاحة والب<دیعابصنوف 

بمض<<<امین احكام<<<ھ وس<<<نن  عل<<<ى االرض الس<<<ماء اش<<<راقة بمعدن<<<ھ الثم<<<ین یض<<<يء

ن بم<<دارج اقوال<<ھ بع<<د الق<<رآ بالحقیق<<ة ونب<<ذ التزیی<<ف فك<<ان ص<<ورة نابض<<ة)\نبی<<ھ(

    ٠الكریم

ش<اع ف<ي الن<اس ذك<ره، ون<ال اعج<اب العلم<اء واالدب<اء، ((وغ<ة نھ<ج البالب برز كتا 

فتدارسوه في كل مكان وزمان، لما اشتمل علیھ م<ن عج<اب االلف<اظ، وم<ا احت<واه ف<ي 

ان لم یكن معدوماً لوال ما في القران  نظیره البیان وجوامع الكلم في اسلوب قلّ  رسح

 نّ أ ال<<ى ذل<<ك ض<<افی،)١())القم<<ة ف<<ي البی<<ان والبالغ<<ة واالدبالك<<ریم م<<ن ال<<ذروة و

في صدر كتابھ المصادر التي رجع الیھا او الشیوخ  ٠٠٠لم یذكر ((الشریف الرضي

ع<ن نقل ف<ي بع<ض م<ا نق<ل  -كما یبدو من تضاعیف الكتاب -ھانّ  نقل عنھم ، االّ  نالذی

د ب<<ن یحی<<ى س<<عیوالمقتض<<ب للمب<<رد وكت<<اب المغ<ازي ل ،كت<اب البی<<ان والتب<<ین للج<احظ

ناق<ب امی<<ر الم<ؤمنین ألب<<ي جعف<<ر والمقام<ات ف<<ي م ،ديّ وكت<<اب الجم<ل للواق<< ،االم<وي

 ،الطب<<ري، وحكای<<ة اب<<ي جعف<<ر محم<<د ب<<ن عل<<ي الب<<اقر وت<<اریخ اب<<ن ج<<ریح ،س<<كافياإل

ب<<ن الكلب<<ي وخب<<ر  وم<<ا وج<<د بخ<<ط ھش<<ام ،الیم<<انّي ع<<ن أحم<<د اب<<ن  اب<<ي قتیب<<ة وروای<<ة

ل<<ب ع<<ن اب<<ي االعراب<<ي وحكای<<ة ثعض<<رار ب<<ن حم<<زة الص<<دائي وروای<<ة اب<<ي جحیف<<ة، 

وھ<ذا ،)٢())بھ<ا عن ھؤالء، نقل من المصادر اخرى ل<م یص<رحولعلھ في غیر ما نقل 

 مص<ادر واخ<رى ل<مذكر بع<ض الب< قصد ذلك واكتفىال یعني ان الشریف الرضي قد 

ً عل<<ي ك<<ان  اإلم<<امك<<الم  نّ ع<<ود ال<<ى أوالس<<بب ی ،یص<<رح بھ<<ا قب<<ل الش<<ریف  معروف<<ا

م<<ن  ھ<<ا) ك<<ان مؤلفی_(عل<<ي اإلم<<امك<<الم  تالت<<ي نقل<< اغل<<ب المص<<ادر نّ وأ ،الرض<<ي

                                                           
أیوب الحائري، قبسات من نھج البالغة ، الناشر مؤسسة السراج للطباعة والنشر والتحقیق ، بیروت، الشیخ  - ١

  ٣٣م : ٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦، ٢ط
 ٧/  ١ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :   - ٢



 ١٩.....التمھید .....................................................................................................................
 

 
 

 ب نھ<ج البالغ<ة بالمص<ادر الت<ي ت<وھمكت<ا یثقل نْ أال یرید فالشریف الرضي الشیعة، 

 اإلم<<امونس<<بوه ال<<ى  ،ال<<ذین لفق<<وه ھ<<م ھ<<منّ ، وأھ<<ذا الكت<<اب ك<<ان م<<ن ت<<ألیفھم الق<ارئ انّ 

الت<ي رج<ع بع<ض المص<ادر  ل<ى ع<دم ذك<ر)ھذا ما دفعھ في بعض االحیان إ_(علي

  ٠لیھاإ

جمع بعض خطب<ھ  وقد)_(هفي عصر باھتمام بالغ)_(علي اإلمامظي كالم قد حو

نق<ل  ال<ذيقب<ل الش<ریف الرض<ي  )_(عل<ي لألم<امالمعاص<رین  ماع<ة م<نج واقوالھ

   وھم : في كتاب نھج البالغة  الرضي عنھم

 )السقیفة(في كتابھ ھـ)٧٦(ت: سلیم بن قیس الھاللي العامري )١

ف<<ي  ھ<<ـ)٨٧(ت:رث ب<<ن المنتج<<ع اب<<ن معاوی<<ة الكن<<ديب<<ن الح<<القاض<<ي ش<<ریح ا )٢

 )الخطب(كتابھ

ف<ي كتاب<ھ  ھ<ـ)٩٤(ت: )_(علي بن الحس<ین ب<ن اب<ي طال<بزین العابدین  مامإلا )٣

 )السجادیة الصحیفة(

) _(ط<ب امی<<ر الم<ؤمنین عل<<يخ(كتاب<<ھ ھ<<ـ) ف<ي٩٦: ب<ن وھ<<ب الجھن<ي(ت زی<د  )٤

 على المنابر في الجمع واالعیاد وغیرھما )

 ھـ) في كتابھ (الشورى)١٠٤(ت: بن شراحیل الكوفيعمر  )٥

ال<<ذي دون خط<<ب  )٣()ھ<<ـ١١٠(ت: المجاش<<عي التمیم<<ي الك<<وفياألص<<بغ ب<<ن نبات<<ة  )٦

عل<<ي  اإلم<<ام( ف<<ي كتاب<<ھ ونق<<ل عن<<ھ ب<<دون وس<<اطة ،القائھ<<ا)ف<<ور _(عل<<ي اإلم<<ام

)_(()٠ )٤ 

                                                           
علي  اإلماماحد شرطة اصحاب الخمیس في خالفة  من صحابة أمیر المؤمنین وكان من االصبغ بن نبابة  -٣

  بیل استشھاده لھ حتى اخر قول عندما دخل علیھ  قعلي اقوا اإلمامالذي نقل عن ) _(
، مصادر نھ<ج البالغ<ة : وظ :  ھب<ة ال<دین الشھرس<تاني ، م<ا ھ<و نھ<ج البالغ<ة ، ظ :  عبد الزھراء الحسیني - ٤

     ٩٣ - ٨٩م : ٢٠١٠ھـ ، ١٣٣١علیھ السید عبد الستار الحسیني، النجف االشرف ، علق 



 ٢٠.....التمھید .....................................................................................................................
 

 
 

محم<د  ) اب<ن _(جعفر الصادق اإلمام عن ) المرویةخطب أمیر المؤمنین(كتاب )٧

روح  رواه اب<و ھ<ـ)١٤٨)( ت: _(لي بن الحسین ب<ن عل<ي ب<ن أب<ي طال<ببن ع

 )٥(ةفرج بن فروة عن مسعدة بن صدق

 )٦()المؤمنین ألمیر الزھراء خطبة(في كتابھ ھـ)١٥٧(ت: ابن محنق االزدي )٨

 )المؤمنین أمیر خطب(في كتابھ ھـ)١٨٣(ت: مام موسى الكاظماإل )٩

 ھكتاب<< ف<ي ھ<ـ)٢٠٦(ت: النس<ابة الكلب<يالمن<ذر ھش<ام ب<ن محم<د ب<ن الس<ائب  أب<و - ١٠

 )٧())_(المؤمنین أمیر خطب(

 )المؤمنین امیر خطب(ھكتاب في)ھـ١٤٨(ت:ابن مھران السكوني إسماعیل – ١١

 لإلم<<ام كلم<<ة مائ<<ة( كت<<اب )ھ<<ـ٢٥٥محب<<وب الج<<احظ (ت: بح<<ر ب<<ن عم<<رو ب<<ن – ١٢

  ٠)٨( ))_(علي

ل<ى إغی<ره  م<ا س<بقھنّ فكرة الجم<ع، وإول من استدل على إّن الشریف الرضي لم یكن أ

ً _(عل<ي اإلم<امالشریف الرضي ك<ان جمع<ھ لك<الم  ، ولكنذلك  فق<د ،) ش<امالً جامع<ا

الت<ي یس<تمد منھ<ا مبثوث<ة ف<ي تض<اعیفھا  قب<ل الش<ریف )_(عل<ي اإلم<اماقوال كانت 

ف<<ي  لق<<ارئ الم<<تمعنل معینھ<<ا ھ<<ذه االق<<وال ث<<روة ادبی<<ة ال تنف<<دم<<ا أرادوا، و نالمؤلف<<و

  :  وھيھذه الكتب في توثیق نھجھ ب ستعانفالشریف الرضي أ، البالغيأسلوبھ 

                                                           
  ١٩٠/  ٧:  ٢،الناشر دار الكتب العلمیة ، ط ، الذریعة الى تصانیف الشیعیةرانيظ : آغابزرك الطھ - ٥
د ش<مس یوسف علي الطویل، وضع فھارسھ احم ٠ظ :  ابن الندیم ،الفھرست ، ضبطھ وعلق علیھ وقدم لھ د - ٦

ھ<<ج ء الحس<<یني، مص<<ادر نوظ: عب<<د الزھ<<را ١٤٨م  :٢٠٠٢ھ<<ـ ، ١٤٢٢، بی<<روت ، ال<<دین ، دار الكت<<ب العلمی<<ة

 ٥٣البالغة: 
اصحاب  من وھو من اھل الكوفة وكان ١٩١/  ٧: الشیعیة تصانیف الى الذریعة الطھراني، آغابزركظ :  - ٧

  ٨٧/  ٩:  ٣االعالم ، ط، ظ : الزركلي ك) وكذل_الباقر والصادق ( یناإلمام
 ، الحس<<یني الزھ<<راء وظ :عب<<د  ١٩١ -١٨٧/ ٧الش<<یعیة:  تص<<انیف ال<<ى الذریع<<ة الطھران<<ي، آغ<<ابزركظ:   - ٨

 ٩٣ -٨٩وظ : الشھرستاني ، ما ھو نھج البالغة :   ٦٠– ٥٣: البالغة نھج مصادر
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 الت<<ي طبع<<ت بكت<<اب واح<<د )ورس<<الة الص<حابة كت<اب(االدب الص<<غیر والكبی<<ر  )١

 )ھـ١٤٥(ت :  المقفعالبن 

 ھـ)١٥١كتاب (السیرة النبویة) البن اسحاق المطلبي (ت:  )٢

 ھـ)١٦٨بي (ت: كتاب ( أمثال العرب) للمفضل بن محمد الضّ  )٣

 ھـ)٢٢٤البي عبید القاسم بن سالم (ت:  )الحدیث غریبكتاب ( )٤

 ھـ)٢٤٠محمد بن عبد هللا االسكافي (ت: ل كتاب (المقامات) )٥

و(الحی<<وان) و (البخالء)و(رس<<ائل الج<<احظ الفلس<<فیة)  ن)ی(البی<<ان والتبی<< كت<<اب )٦

 لعم<<رو ب<<ن بح<<ر ب<<ن محب<<وب ) )_(عل<<ي  اإلم<<امم<<ن ك<<الم  ة كلم<<ةمائ<<و(

 ھـ)٢٥٥لجاحظ (ت:ا

 ھـ)٢٥٦لمحمد بن اسماعیل ابن ابراھیم (ت: )البخاريصحیح (ابكت )٧

 ھـ)٢٦١(ت: مسلم بن الحجاج القشیريل (صحیح مسلم)ابكت )٨

مش<كل  ة والسیاس<ة)و (تأوی<لاإلمام<و(عیون االخب<ار) و( اب (ادب الكاتب)كت )٩

 )ھـ٢٧٦القران) لعبد هللا ابن قتیبة الدینوري (ت:

    كت<<اب ( أنس<<اب االش<<راف) ألحم<<د ب<<ن یحی<<ى اب<<ن ج<<ابر البغ<<دادي ال<<بالذري  )١٠

 ھـ)٢٧٩(ت: 

 )ھـ٢٨٣ت:كتاب (السیرة النبویة) لعبد الملك بن ھشام االنصاري ( )١١

 ھـ)٢٨٥( الكامل في اللغة واالدب)و(المقتضب) للمبرد (ت:تابك )١٢

 ھـ)٢٩٦كتاب(البدیع) عبد هللا بن المعتز (ت: )١٣

 ھـ)٣٠٦لمحمد بن خلف بن حیان (ت: كتاب (اخبار القضاء) )١٤

 ھـ)٣٠٧كتاب(تفسیر القمي) ابراھیم بن ھشام (ت: )١٥

 ھـ)٣١٠(ت:د ابن حماد الدوالبيكتاب (الكنى واالسماء) لمحمد بن احم )١٦

 ھـ)٣١٠كتاب (تاریخ الرسل والملوك) محمد بن جریر الطبري(ت: )١٧

 ھـ)٣١٠لمحمد بن العباس الیزیدي (ت: )االماليكتاب ( )١٨

 ھـ)٣٢٧االندلسي (ت:  الفرید) البن عبد ربھكتاب(العقد  )١٩
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الرس<ائل) كتاب (الكافي) ولھ (اصول الكافي)و(فروع الكافي) و(الروضة) و( )٢٠

 ھـ)٣٢٨(ت:لمحمد بن یعقوب الكلیني

 ھـ)٣٦٩(ت:الكشيمد بن عمر بن عبد العزیز كتاب (الرجال) لمح )٢١

 ھـ) ٣٧٠كتاب (تھذیب اللغة) لألزھري (ت: )٢٢

 )١(ھـ)٣٧٠كتاب (لیس من كالم العرب) الحسین بن احمد ابن خالویھ (ت:  )٢٣

حول نھ<ج البالغ<ة ال<ى یومن<ا ھ<ذا روح والمؤلفات بعد الشریف الرضي ثم توالت الش

ً  مص<وغ منث<ور ك<الم حقیقت<ھ ف<ي(( یخف<ى ال الكتاب ھذا نّ أ عن فضالً   ب<ین تن<اثر فنی<ا

 آن ف<<ي وفنی<<ة تاریخی<<ة حقیق<<ة بوص<<فھ لتحفظ<<ھ الت<<اریخ انام<<ل وتالقفت<<ھ الكت<<ب اطن<<اب

ً ) _(عل<<<ي اإلم<<<ام ج<<<اء ل<<ذا ،)٢()) أب<<<داً  تظ<<<ام ان للحقیق<<<ة یمك<<<ن وال واح<<د  ص<<<ادحا

 بھص<<حة م<<ا نس<< التش<<كیك ف<<ي ف<<يوھ<<ذا االم<<ر ك<<ان س<<بباً  ،والمؤلم<<ة الم<<رة ةبالحقیق<<

ال<ى  والسبب ف<ي ذل<ك یرج<ع ،) في ھذا الكتاب_(علي اإلمامالرضي من كالم الى 

الن<اس ((منھ<ا انّ ، بنصوص نھج البالغ<ة قةً موثالتي جاءت  ةتزییف الحقائق التاریخی

 تس<تیقظ ھت الجاھلیة كامنة في اعماقاستثأروا بالسلطة ومالوا الى الدنیا فمنھم من ظلّ 

 ُكْف;راً  أََش;دُّ  األَْع;َرابُ  :ن الك<ریمالق<رآ ج<اء ف<ي م<ا وھ<ذا ،)٣(لھ<ا المن<اخ )) متى تھی<أ

 ً   ٠)٤(َحِكیمٌ  َعلِیمٌ  َوّهللاُ  َرُسولِھِ  َعلَى ّهللاُ  أَنَزلَ  َما ُحُدودَ  َیْعلَُمواْ  أَالَّ  َوأَْجَدرُ  َونَِفاقا

بھ<<ا  بوص<<یتھ الت<<ي اوص<<ى یأخ<<ذواول<<م )\(ة انش<<قوا بع<<د الرس<<ولبع<<ض الص<<حاب نّ إ

ر نفل )٥(في تمزیق وحدة االسالم فكان لحادثة السقیفة اثٌر ظاھرٌ  ،بالخالفة) _(لعلي
                                                           

  ٤٠-٣٠ظ: عبد الزھراء الحسیني ، مصادر نھج البالغة :  - ١
دراس<<ة ف<<ي إثبات<<ھ عل<<ى ض<<وء ال<<نص النقل<<ي وماھی<<ة  ةالحقیق<< ص<<وت البالغ<<ة نھ<<ج ،عن<<وز عب<<اس ص<<باح ٠د - ٢

  ١٤: المنجز الفني
  م ، ن - ٣
  ٩٧سورة التوبة :  - ٤
م<ن كت<اب الغ<دیر  -الولی<د ب<ن عقب<ة -م<روان -الحك<م -ابو سفیان – مسار األمويالمروان خلیفات، قراءة في  - ٥

ھ<ـ، ١٤١٩، ١ط،الغدیر للدراسات اإلسالمیة، الناشر مركز سالميإلمعارف الفقھ ا للشیخ األمیني، مؤسسة دائرة

  ١٣: م١٩٩٨
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ة رقاب الن<اس، فراسة عمر فانھ اوطأ بني امیّ  ت فیھصحّ ((عن طریقھا فقد لّ ر ضنفل

ایام<ھ فاخ<ذ الخم<س كل<ھ ھب<ة فریقیة ف<ي وافتتحت إ ووالھم الوالیات واقطعھم القطائع

 ل<<<م تس<<<لم م<<<ن ای<<<دیھم، فكان<<<ت تل<<<ك االرض ھب<<<ة )*ف<<<دك(رض أ حت<<<ى،)١())لم<<<روان

ل<ك ف<ي خدیج<ة الت<ي ب<ذلت ك<ل م<ا تممھ<ا أ ف) لموق<Ÿ() البنت<ھ فاطم<ة\(الرسول

الرس<ول م<دعیاً البي بكر انتزعھا م<ن ابن<ة سبیل خدمة االسالم وعندما(( تمت البیعة 

ذ اعط<<اه خم<<س إ الخ<<راج ی<<ذھب ال<<ى م<<روان فك<<ان أغل<<ب ،)٢())انھ<<ا مل<<ك للمس<<لمین

 ب<ن الحك<م م<روان نّ أ ال<ى ف<ي ذل<ك والس<بب یع<ود وھو خمسمائة الف دینار، ،افریقیا

ً كان متزوجالذي  م<ا یؤك<ده عب<د ال<رحمن ب<ن حنب<ل ، وھ<ذا )٣(م اب<انأ عثمان من ابنة ا

ً حمالج   :)٤(الخلیفة ي الكندي مخاطبا

ً                االنام                   حلف باX ربّ أ   دىسُ  ما ترك هللا شیئا

  لكي نبتلي بك أو تبتلى               ولكن خلقت لنا فتنة                  

  منار الطریق علیھ الھدى              نا                  االمینین قد بیّ  نّ فإ

ً فما أخ   وال جعال درھما في ھوىغیلة                                ذا درھما

                                                           
  ١٣٢/  ١،  شرح نھج البالغة : ابن ابي الحدید - ١

أب<ادھم في أطراف الحجاز كان یسكنھا القدماء من العمالیق الى ان جاء الملك العراقي نابونید و * ارض فدك تقع

یھ<ود خیب<ر وس<یطروا عل<ى  وتمكن<وا م<ن الس<یطرة عل<ى ف<دك ث<م ج<اء ،العمالیق ثم رحل بعد عشرین سنة، فعاد 

، ق<ذف هللا ع<ز وج<ل ف<تح الحص<ون ) م<ن _(االم<ام عل<ي ولما فرغالمنطقة، اشتھرت بزراعة القمح والتمور، 

ھ<ا ل<م توج<ف علیھ<ا ) ألنّ \، فكان<ت ملك<اً لرس<ول هللا() عل<ى ف<دك\في قلوبھم الرع<ب، فص<الحوا رس<ول هللا(

عل<<ى  ائ<<دات ھ<<ذه االرضع ) م<<ن Ÿ(تنف<<قفكان<<ت ) N) البنت<<ھ فاطم<<ة(\فوھبھ<<ا النب<<ي(بخی<<ل وال رك<<اب، 

، دار الس<یرة، )محاولتھم تصویرھم قضیة فدك بأنھا خ<الف فقھ<ي(نتصاراإلالعاملي، علي الكوراني ظ: الفقراء  

  ٢٩/ ٧ھـ: ١٤٢٢، ١بیروت، ط

م : ١٩٩٤ھـ ، ١٤١٤، بیروت ،، دار الجواد ١) حیاتھ وفضائلھ ، ط_علي ( اإلماممحمد جواد مغنیة ،  - ٢
٢٥٥  

یف ، دار الیقظ<<ة العربی<<ة للت<<ألحقی<<ق وفھرس<<ة محم<<ود الف<<ردوس العظ<<م،  تال<<بالذري، انس<<اب االش<<رافظ :  -٣

   ١٢٨ – ١٢٧/  ٥، م١٩٩٩والترجمة والنشر ، دمشق 

 ١٩٨/  ١: ، شرح نھج البالغة ابن ابي الحدید - ٤
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   فھیھات سعیك ممن سعى                مس البالد      عطیت مروان خُ وأ

ن ب<<ین زت<<وا((الس<<لطة ال<<ى ع<<دم وج<<ود دارت ح<<ولت ھ<<ذه االنقس<<امات الت<<ي فق<<د ادّ   

الحاكم والمحكوم ول<م یك<ن ھن<اك تض<امن ص<حیح ب<ین الخلیف<ة والكث<رة الض<خمة م<ن 

یرث<ى ل<ھ وضع  الى )\(بعد الرسول ، وقد وصل حال المسلمین)١(رعیتھ العربیة))

فل<م  ،موال العامة س<یرة عم<راألعثمان في سار قد ولو ((اذ یقول الدكتور طھ حسین:

ً  بحق<<ھ لجن<<ب نفس<<ھ وجن<<ب الّ الم<<ال إینف<<ق   فكان<<ت ام<<وال،)٢())المس<<لمین ش<<راً عظمی<<ا

یة ) وبن<<<<اء عل<<<<ى وص<<<<_(عل<<<<ي اإلم<<<<امف الرعی<<<<ة تنف<<<<ق للخاص<<<<ة دون العام<<<<ة،

لی<<ھ االم<ة بع<<د إ ل<تم<ا م<<ا یھم<ھ م<<ا آنّ وإ ،ھم<ھ االكب<<ر الخالف<<ة تكان<)م<<ا \(الرس<ول

: یق<<ول )_(ل<<ذا نج<<ده لمین) وم<<ا اص<<ابھا م<<ن تم<<زق ب<<ین وح<<دة المس<<\(الرس<<ول

استولى بن<و ((قدف الى ذلك ،یضاف٣]َعْنزٍ  َعْفَطةِ  ِمنْ  ِعْنِدي أَْزَھدَ  َھِذهِ  ُدْنَیاُكمْ  َوَألَْلَفْیُتمْ [

ة ف<ي إطف<اء ل<حی أمیة على سلطان االسالم في شرق االرض وغربھا، واجتھدوا بك<لّ 

ع المن<<ابر ولعن<<وه عل<<ى جمی<< ، والتح<<ریض علی<<ھ ووض<<ع المعای<<ب والمثال<<ب ل<<ھ،ن<<وره

، فض<لیةوھم وقتلوھم، ومنعوا من روایة حدیث یتضمن ل<ھ بل حبس وتوعدوا ما دحیھ

، رفع<ة وس<مّواً  مھ، فم<ا زاده ذل<ك إالّ حتى حظروا أن یسمى أحد باسأو یرفع لھ ذكراً 

وكلما ك<تم تض<وع نش<ره، وكالش<مس ال تس<تر كلما ستر انتشر عرفھ،  وكان كالمسك 

 اإلم<امف،)٤())ادركت<ھ عی<ون كثی<رة وكضوء النھار ان حجبت عنھ ع<ین واح<دةبالراح 

ج<<<زءاً مم<<<ا كت<<<ب ع<<<ن اإلم<<<ام  نّ ع<<<الم االم<<<وي، وأاال ق<<<د ح<<<ورب م<<<ن)_(عل<<<ي

  )٥(عن عین التاریخ خفيو أبغیره أ قد ألحقالفكري  تراثھ عن ونقل)_(

                                                           
  ٣٩/ ١: م١٩٥٦ملتزم الطبع والنشر دار المعارف ، القاھرة،  ،طھ حسین ، الفتنة الكبرى ٠د - ١
  ١٩٧/  ١م ، ن :  - ٢
  ٢٠٢ / ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
  ١٧/  ١ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٤
 ٢٢ة ": س عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیقصباح عبا ٠د - ٥



 ٢٥.....التمھید .....................................................................................................................
 

 
 

ل<ى زرع ب<ذور الش<ك ف<ي نس<بة ة من المؤرخین من قدامى ومح<دثین إأدى بجماع فقد

 اإلم<امو  ب<ین نھ<ج البالغ<ة) وانك<روا الص<لة _(عل<ي اإلم<امكتاب نھج البالغة الى 

ً كالً أ)_(علي   )١(و بعضا

اب<<<<ن خلك<<<<ان              غرس<<<<ھا)_(لتش<<<<كیك ف<<<<ي نس<<<<بة ال<<<<نھج لألم<<<<ام عل<<<<يل ب<<<<ذرة  أول 

((وق<<د اختل<<ف :بقول<<ھ )٢(ھ<<ـ)٤٣٦للش<<ریف المرتض<<ى(ت:  ترجمت<<ھعن<<د  ھ<<ـ)٦٨١ت:(

علي بن اب<ي طال<ب رض<ي هللا  اإلمامالناس في كتاب نھج البالغة المجموع من كالم 

م<ا ، وانّ ؟ وق<د قی<ل: ان<ھ ل<یس م<ن ك<الم عل<يجمع أخیھ الرض<ي أم جمعھ ھو ھل عنھ،

    جماع<<<ة م<<<نبع<<<ھ ث<<<م أت، )٣())ال<<<ذي جمع<<<ھ ونس<<<بھ إلی<<<ھ ھ<<<و ال<<<ذي وض<<<عھ وهللا اعل<<<م

  :وھمالمشككین 

(( عل<<<ي ب<<<ن إذ یق<<<ول: ( می<<<زان االعت<<<دال)ھ<<<ـ) ف<<<ي كتاب<<<ھ٧٤٨: ( تال<<<ذھبي •

الرافض<<<ي المعتزل<<<ي  الم<<<تكلم الحس<<<یني الش<<<ریف المرتض<<<ى [العلوي]حس<<<ینلا

بالغة ول<ھ مش<اركة قوی<ة وھو المتھم بوضع كتاب نھج ال٠٠صاحب التصانیف

زم بان<<ھ مك<<ذوب عل<<ى أمی<<ر وم<<ن ط<<الع كتاب<<ھ نھ<<ج البالغ<<ة ج<< ف<<ي العل<<وم،

عل<<<<ى الس<<<<یدین: اب<<<<ي بك<<<<ر  ح<<<<طّ لراح، واالّص<<<< س<<<<بّ لا ففی<<<<ھ،)¸(الم<<<<ؤمنین

والعب<ارات الت<ي م<ن ل<ھ معرف<ة  ،الركیك<ةوفیھ التناقص واالش<یاء )،¸(وعمر

 بع<دھم م<ن المت<أخرین ج<زم ب<أنّ بنفس القرشیین الصحابة وبنفس غیرھم مم<ن 

 )٤())الكتاب اكثره باطل

                                                           
 ٣٨م : ١٩٧٢ھـ ، ١٣٩٢هللا نعمة ، مصادر نھج البالغة ، عبد  - ١
ح<ول ت<أمالت نھ<ج البالغ<ة ، نش<ر  ال<درویش عب<دهللا ب<ن صالح الشیخ مع حوارظ:المحقق جعفر السبحاني ،  - ٢

  ٢٠): _الصادق ( اإلماممؤسسة 
حقق<ھ وعل<ق حواش<یھ وض<ع فھارس<ھ مح<ي ال<دین عب<د   ابن خلكان ، وفی<ات األعی<ان ، وأنب<اء أبن<اء ازم<ان ، - ٣

  ٣/  ٣م : ١٩٤٨ھـ ، ١٣٦٧الحمید ، الناشر مكتبة النھضة ، القاھرة ، 
/  ٣: الق<اھرة ي محمد البج<اوي ، دار الكت<ب العربی<ة ، لتحقیق عمیزان االعتدال في نقد الرجال ، الذھبي ،  - ٤

١٢٤  
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ما قالھ الذھبي  الوافیات)بالوافي صاحب كتاب(ھـ)٧٦٤(ت: الصفديفقد كرر  •

  في شكھ للنھج البالغة ) ھـ٧٤٨ت:(

الذي بین موقفھ من كت<اب ال<نھج الجنان)  مرآة( في كتابھ ھـ) ٧٦٨ت:(یافعيال •

وق<<د اختل<<ف الن<<اس ف<<ي كت<<اب (نھ<<ج (( :عن<<د ترجم<<ة للش<<ریف المرتض<<ى ق<<ائالً 

البالغة) المجموع من كالم علي بن ابي طالب رض<ي هللا عن<ھ ھ<ل ھ<و جمع<ھ 

ل<ذي ما اح<دھما ھ<و اھ لیس من كالم علي وإنّ أخیھ الرضي، وقد قیل إنّ أو جمع 

 )١())وضعھ ونسبھ إلیھ وهللا أعلم 

نص<اً  ال<ذي أوردلس<ان المی<زان) (ھـ) ف<ي كتاب<ھ٨٥٢العسقالني(ت:  ابن حجر •

 میزان االعتدال)ما قالھ الذھبي في كتابھ (

العرب<ي) رأی<ھ م<راء البی<ان ( أف<ي كتاب<ھ)ھ<ـ١٣٧٣(ت: ویورد محمد كرد علي •

 تطوی<<ل (( ول<م یعھ<د:ل ال<واردة ف<ي كت<<اب ال<نھج إذ یق<ولح<ول تطوی<ل الرس<ائ

م<ن رس<الة عل<ي ب<ن اب<ي م<ا ك<ان  اللھ<م إالّ  ،ولفي أھل الق<رن األھ تطویل مثل

ذا ص<حت ھ<ذا إ ،شتر النخعي، وھي ف<ي مطال<ب إداری<ة عظیم<ةطالب الى األ

 )٢())نسبتھا الى أمیر المؤمنین

ف<ي م<ا (( ونس<بوا إلی<ھ :( فجر االسالم) یق<ولھـ) في كتابھ١٣٧٣ت: (أحمد أمین •

م<ن الخط<ب واالدعی<ة والكت<ب والم<واعظ  كثی<ر نھج البالغة، وھو یش<تمل عل<ى

والحكم، وقد شك في مجموعھا النقاد قدیماً وحدیثاً كالصفدي وھ<وار وأس<توجب 

ك لفظی<ة ال تع<رف ل<ذلھذا الشك أمور: ما في بعضھ من سجع منم<ق، وص<ناعة 

ُھمْ  َعِشیَرَتكَ  أَْكِرمْ [العصر كقولھ:  إِلَْی;ھِ  الَّ;ِذي َوأَْص;لُكَ  َتِطی;رُ  بِ;ھِ  الَّ;ِذي َجَناُح;كَ  َف;إِنَّ
م<<ا ح<<دثت بع<<د ان نقل<<ت الفلس<<فة الیونانی<<ة ال<<ى وم<<ا فی<<ھ م<<ن تعبی<<رات إنّ  ]َتِص;;یرُ 

                                                           
معرفة ما یعتبر من الحوادث الزمان ،  مؤسسة األعلمي، بیروت، الیافعي ، مرآة الجنان وعبرة یقظان في  - ١

   ٥٥/  ٣م : ١٩٧٠ھـ، ١٣٩٠،  ٢ط
  ١٢م : ١٩٦٩ھـ ، ١٣٨٨، بیروت ،  ٣محمد كرد علي ، امراء البیان العربي ، دار االمانة ، ط - ٢
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، واالیم<<ان العربی<<ة، وبع<<د أن دون<<ت العل<<وم كقول<<ھ (االس<<تغفار عل<<ى س<<ت مع<<انٍ 

 )١())صح كل ھذه االشیاء التزال مجاالً للبحثوأیھا ال ی٠٠اربع دعائم)على 

 ھـ) في كتابھ ( تاریخ االدب العربي)١٩٦٨( ت: أحمد حسن الزیات •

 )( اثر التشیع في االدب العربيومحمد سید كیالني في كتابھ •

ذین س<<اروا ف<<ي الطری<<ق نفس<<ھ ف<<ي العص<<ر الح<<دیث أب<<و الفض<<ل اب<<راھیم ف<<ي وم<<ن ال<< 

وعل<ى م<ّر العص<ور ((الب<ن اب<ي الحدی<د إذ یق<ول: شرح نھ<ج البالغ<ة)الكتاب( تحقیقیھ

) مث<اراً للش<ك _(عل<ي اإلم<امكت<اب نھ<ج البالغ<ة ال<ى واالزمان كانت نس<بة م<ا ف<ي 

 (( ان م<اوالسبب یعود في ذل<ك ال<ى،)٢())والباحثین المتقدمین والمتأخرین عند العلماء

وبع<ض الخط<ب االخ<رى، والت<ي  قیةكالشقش<بعض الص<حابة یض ب<النھج من تعر في

ك<<انوا قب<<ل عص<<ر  ال<<ذین مح<<دثونال رواه ق<<د ع<<رض فیھ<<ا ب<<ابي بك<<ر وعم<<ر وعثم<<ان،

ھ<<<و م<<<ذكور ف<<<ي كت<<<ب  مم<<<ا ٠٠٠ الش<<<ریفین المرتض<<<ى والرض<<<ي، وقب<<<ل ان یول<<<دا

ال<دینوري، ونص<ر ب<ن م<زاحم، والیعق<وبي  حنیفةن االقدمین، كالطبري وابن المؤرخی

( نھ<ج ذھب فریق ال<ى إلغ<اء إس<ناد الكت<اب ((، فضالً عما)٣())ةبیقتوالمسعودي وابن 

ینبع م<ن مض<مون الخطب<ة (الشقش<قیة) ولق<د  كل األثر ثرما كان األوربّ  ،البالغة) إلیھ

ھ<ا تفي نھ<ج البالغ<ة وقف<ة تاریخی<ة ال یمك<ن الح<د إلغاؤھ<ا، فق<د تناول الشقشقیةجاءت 

) تؤك<د ان الخطب<ة لیس<ت للش<ریف الرض<ي رضي هللا عن;ھ(كتب أخرى قبل ان یولد الرضي

  ٠)٤() ))_علي ( لألماموأنھا 

( شرح نھج البالغة) والذي یع<رض فی<ھ الحدید في كتابھ أبي والدلیل الذي یورده ابن

وهللا لقد وقفت في ھذه الخطبة في  ((:مصدق یحاجج بھ ابن الخشاب بالقولكالم ابن 

 الرض<<ي بم<<ائتي س<<نة ولق<<د وج<<دتھا مس<<طورة بخط<<وط  كت<<ب ص<<نفت قب<<ل ان یخل<<ق

                                                           
  ١٤٩ -١٤٨م: ١٩٦٥أحمد امین ، فجر االسالم ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاھرة ،  - ١
  ٧/  ١ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٢
  ٢٣  - ٢٢عبد هللا نعمة ، مصادر نھج البالغة : - ٣
 ٢٢ة : صباح عباس  عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیق ٠د - ٤
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ب<و أالعلم<اء وأھ<ل االدب قب<ل ان یخل<ق النقی<ب  م<ن وأع<رف خط<وط م<ن ھ<و عرفھاأ

ش<یخنا ف<ي تص<انیف  ةھ<ذه الخطب< كثی<راً م<ن ان<قلت: وقد وج<دت أي ضوالد الرأحمد 

ان یخل<ق أبي القاسم البلخي أمام البغدادیین من المعتزلة وك<ان ف<ي دول<ة المقت<در قب<ل 

ً ض<<الر اح<<د  أب<<ي جعف<<ر ب<<ن قب<<ة كثی<<راً منھ<<ا ف<<ي كت<<اب ي بم<<دة طویل<<ة ووج<<دت أیض<<ا

 نص<اف، وك<ان أب<و جعف<رالمعروف بكت<اب اإل وھو الكتاب المشھور یةاإلماممتكلمي 

ف<ي ذل<ك العص<ر قب<ل ان  وم<ات) تع;الىرحم;ة هللا (الش<یخ اب<ي القاس<م البلخ<ي تالم<ذة ھذا من

   )١()) موجوداً ) رحمة هللا علیھ(یكون الرضي

الغ<ة ان ینك<ره  ومن ھذا المنطلق التاریخي فال یمكن لباحث متمعن من قراءة نھج الب

مس<ألة ((نّ وأ ھ،ال<ذي ع<رف ب< من خالل اس<لوبھ ف<ي الك<الم )_(لعلي بن ابي طالب

ع ض<<) لھ<<ا عالق<<ة بالوض<<ع السیاس<<ي فق<<د و_(عل<<ي م<<املإلنف<<ي نس<<بة نھ<<ج البالغ<<ة 

 ینقل ظل ومازال كتاب نھج البالغة مع ذلك فان)٢())األمویةاالعالم في خدمة الدولة 

 ومعان<<اتھم ،المجتم<<ع بأحاس<<یسمص<<داق الص<<ورة التاریخی<<ة بمنظ<<ار ین<<بض  للبش<<ریة

وطمس<<ھا ع<<ن ع<<ین  ،ة التاریخی<<ةالحقیق<<ھ<<ذه ) زی<<ف م<<ن أنك<<ر _(ة جس<<د فیھ<<ابحقیق<<

ل<نھج  الفن<ي ب<األداءومھما یكن من أمر فقد بھ<ر الن<اس ف<ي العص<ر الح<دیث  ،التاریخ

، وھ<<ذا م<<ا یؤك<<د عل<<ى فن<<ھ در عل<<ى مث<<ل ھ<<ذا الس<<بك الفن<<ي س<<واهال<<ذي ال  یق<<البالغ<<ة، 

 المض<<امین ئ<<ع ال<<ذي حم<<لورقی<<ھ، إذ ل<<م یج<<د الب<<احثون م<<ا ی<<وازي نتاج<<ھ الفن<<ي الرا

ً الرفیعة  الفنیةوالمقاصد  االلھیة ، لذا ألفت كت<ب تتح<دث ع<ن مس<اره االدب<ي ال<ذي معا

متخصص<ة  كتب و ،دراسات اكادیمیة وتنوعت ھذه الكتب بین،یة أثر في الذائقة العرب

  ٠في مجال الدراسات النقدیة واالدبیة 

                                                           
  ٢٠٦ - ٢٠٥/ ١، شرح نھج البالغة : الحدیدابن ابي  -١
 وماھیة النقلي النص ضوء على إثباتھ في دراسة" ةالحقیقس عنوز ، نھج البالغة صوت صباح عبا٠د - ٢

  ٢٦:  "الفني المنجز
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 واس<عة بدراس<ة لھ<ا وق<دم ورتبھ<ا اختارھ<ا)البالغ<ة نھج روائع علي اإلمام( كتاب )١

 ھ<<<ـ،٢،١٤٢٣ط بی<<<روت، والتوزی<<<ع، والنش<<<ر للطباع<<<ة الغ<<<دیر ج<<<رداق، ج<<<ورج

    ٠م٢٠٠٢

 االبراھیم<<ي، عزی<<ز عل<<ي الش<<یخ)  البالغ<<ة نھ<<ج مالح<<م ف<<ي) _(عل<<ي اإلم<<ام( )٢

 لبن<<<<<<<ان االس<<<<<<<المیة، ال<<<<<<<دار ومكتب<<<<<<<ة ط<<<<<<<رابلس الس<<<<<<<ائح مكتب<<<<<<<ة الناش<<<<<<<ر

 ٠م١٩٩٦ھـ،١،١٤١٦،ط

قص<<ي الش<<یخ عس<<كر، مؤسس<<ة ال<<بالغ  (االس<<لوب القصص<<ي ف<<ي نھ<<ج البالغ<<ة) )٣

 م٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،

 النش<<ر مؤسس<<ة الغ<<روي، محم<<د) البالغ<<ة نھ<<ج م<<ن المس<<تخرجة والحك<<م االمث<<ال( )٤

 ف<ي االمث<ال( وكت<اب٠ ھ<ـ١٣١٥ ، ٣ط ، المقدس<ة ق<م والنشر، للطباعة االسالمي

 ٠قم،١آبادي،ط فیروز انتشارات الناشر) البالغة نھج

 المع<<<ارف مؤسس<<<ة نش<<<ر االمل<<<ي، زاده)  البالغ<<<ة نھ<<<ج ف<<<ي الكام<<<ل االنس<<<ان(  )٥

 م١٩٩٥ ھـ،١٤١٦ ،١ط االسالمیة،

 اع<داد)) _( الم<ؤمنین أمی<ر موالنا عن الرضي اورده لما"  البالغة نھج اتمام( )٦

 ٠م١٣٨٤ھـ،١٤٢٦ شریعت، مطبعة ،١عصفور،ط ال حسن الشیخ

 عزی<ز الشیخ متنھ وحقق نصھ ضبط ،صدر الدین السرخسي)البالغة نھج اعالم( )٧

 ،١ط االس<المي، واالرش<اد الثقافة وزارة والنشر الطباعة مؤسسة العطاردي، هللا

 ٠ھـ١٤١٥

  ٠م٢٠١٢ھـ،١٤٣٣، ) ھاشم مرتضىالبالغة نھج اعالم( )٨

 س<<ید لنص<<وص ھادف<<ة دراس<<ة" )البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي والترب<<وي الفك<<ري البع<<د(كت<<اب )٩

مؤسس<<ة  ،الغف<<اري الرس<<ول عب<<د ال<<دكتور "والفكری<<ة االدبی<<ة الوجھ<<ة م<<ن البلغ<<اء

  م٢٠١٠ھـ، ١٤٣١ ،١طانصاریان للطباعة والنشر، ایران،

 لمكت<ب الت<ابع النش<ر ال<دكتور لبی<ب بیض<ون، مرك<ز)  البالغ<ة نھج تصنیف(  )١٠

 نھ<<<<<ج ف<<<<<ي الم<<<<<رأة( وكت<<<<<اب ھ<<<<<ـ١٤١٧ ،٣ط ای<<<<<ران، االس<<<<<المي، االع<<<<<الم

   م٢٠٠٥ ھـ،١٤٢٦ بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة البالغ مؤسسة)البالغة
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 للتحقی<ق العل<وم دار الش<یرازي، الحس<یني محم<د) البالغ<ة نھج توضیح( كتاب )١١

 ٠م٢٠٠٢ ، ھـ١٤٢٣ ، قم ، ١ط ، والتوزیع والنشر والطباعة

 ن<<واني، ومھ<<دي الغ<<روي ال<<دین ج<<الل)  البالغ<<ة ل<<نھج الموض<<وعي التنظ<<یم( )١٢

 ٠م١٩٧٨ ھـ،١٣٩٨ طھران، جھان، انتشارات الناشر

دار  ،الس<<ید عل<<ي االعرج<<يس<<ید حس<<ین  (ثقاف<<ة النزاھ<<ة ف<<ي نھ<<ج البالغ<<ة) )١٣

  م٢٠١١ھـ، ١٤٣٢ ،١،طللطباعة والنشر والتوزیع،بیروت المحجة البیضاء

 المقدس<ة، العلوی<ة العتب<ة الناشر حسون، فارس الشیخ) البالغة نھج في الحج( )١٤

 ٠م٢٠١١ ھـ،١٤٣٢االشرف، النجف

 العربی<<ة ال<<ى نقل<<ھ آمل<<ي، ج<<واد)  البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي والعلمی<<ة النظری<<ة الحكم<ة( )١٥

 ٠المقدسة قم القربى، ذوى ناشر ، ھـ١٣٨٤ ،١ط محمدي، باسم

 ١ط ، بیروت العلمیة، الكتب دار العمري، حسین) البالغة نھج في الخطاب( )١٦
 م٢٠١٠ ،
 ،دار ال<<<<دین ش<<<<مس مھ<<<<دي محم<<<<د الش<<<<یخ) البالغ<<<<ة نھ<<<<ج ف<<<<ي دراس<<<<ات(  )١٧

 ٠م١٩٧٢، ھـ٢،١٣٩٢ط بیروت، والتوزیع، والنشر للطباعة) Ÿ(الزھراء

 مؤسس<<<ة الجالل<<<ي، الحس<<<یني حس<<<ین محم<<<د) البالغ<<<ة نھ<<<ج ح<<<ول دراس<<<ة(   )١٨

 م٢٠٠١ ھـ،١٤٢١ ،١بیروت،ط للمطبوعات، األعلمي

 ف<ي العالقات قسم الناشر الحكیم، تقي محمد) البالغة نھج في التوحید دقائق(  )١٩

 ٠ ھـ١،١٤١٢ط البالغة، نھج مؤسسة

 م١٩٩٧ھـ ،١٤١٨، ٤، ط(روئ نھج البالغة) حسن موسى الصفار  )٢٠

 ٠قم االنصار، دار القمي، لعباس) البالغة نھج حكم شرح(  )٢١

 ،١ط الم<ؤمن، االمی<ر عب<د) البالغ<ة ونھ<ج الك<ریم القران في والكون السماء( )٢٢

 ٠ش٠ھـ١٣٨٦ ق،٠ھـ١٤٢٨ قم، عمران، مطبعة،

 أمی<<<<ر س<<<<یرة( وكت<<<<اب ) ف<<<<ي نھ<<<<ج البالغ<<<<ة)\((س<<<<یرة الرس<<<<ول االعظ<<<<م )٢٣

الناش<<ر العتب<<ة  ،المیالن<<يھاش<<م الس<<ید  )البالغ<<ة البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي)_(الم<<ؤمنین

 ٠م٢٠١١ھـ ، ١٤٣٢العلویة المقدسة، 
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 مطبع<ة الكرباس<ي، اب<راھیم الش<یخ جعف<ر محمد) البالغة نھج صحائف( كتاب )٢٤

 ٠م١٩٩١ ،١بغداد،ط الجاحظ،

 التمیم<<ي، ارك<<ان نص<<ھ وض<<بط ونس<<قھ جمع<<ھ) البالغ<<ة نھ<<ج ش<<روح ص<<فوة( )٢٥

 ٠م٢٠٠٤، ھـ١٤٢٥ ،٢بیروت،ط للمطبوعات، العارف مؤسسة الناشر

 الس<<لطاني، ك<<اظم یحی<<ى ال<<دكتور) البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي العام<<ة والص<<حة الط<<ب( )٢٦

 ٠م٢٠١٤ھـ،١٤٣٥  ،١ط االشرف، النجف المقدسة، العلویة العتبة الناشر

 ، دار الھ<<<ادي للطباع<<<ة والنش<<<ر) س<<<امي خض<<<را( قبس<<<ات م<<<ن نھ<<<ج البالغ<<<ة )٢٧

 ٠م٢٠٠٣ھـ، ٢،١٤٢٤ط، بیروت،والتوزیع

 للطباع<ة الس<راج مؤسس<ة الناش<ر ،قبسات م<ن نھ<ج البالغ<ة) ای<وب الح<ائري( )٢٨

 ٠م٢٠٠٥ ھـ،١٤٢٦ ،٢ط بیروت، والتحقیق، والنشر

، المؤسس<<<ة قاس<<<م حبی<<<ب ال<<<دكتور (الفلس<<<فة واالعت<<<زال ف<<<ي نھ<<<ج البالغ<<<ة)  )٢٩

 ٠م١٩٨٧ھـ،١٤٠٧، ١، طوالتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة

 للطباع<ة االس<المیة ال<دار مطھ<ري، مرتض<ى الشیخ) البالغة نھج رحاب في( )٣٠

 ٠م١٩٩٢ ھـ،١٤١٣ ،١ط بیروت، والتوزیع، والنشر

 علی<ھ وعل<ق وحقق<ھ اص<ولھ وثق ،محمد جواد مغنیة ) ظالل نھج البالغةفي ( )٣١

 ،١ط س<<<تار، مطبع<<ة االس<<المي، الكت<<اب دار مؤسس<<ة الناش<<ر الغری<<ري، س<<امي

 ٠م٢٠٠٥ ھـ،١٤٢٥

 االدارة() البالغ<ة نھ<ج ف<ي النفس علم(وكتاب علم االجتماع في نھج البالغة)( )٣٢

 انب<<<اء دار ،١ط المحن<<<ك، ناص<<<ر للھاش<<<م )البالغ<<<ة نھ<<<ج ف<<<ي القی<<<ادي واالس<<<لوب

 ٠االشرف النجف والنشر، للطباعة

، دار المحج<<ة ) حس<<ین عل<<ي االعرج<<يآلل<<ئ م<<ن كن<<وز نھ<<ج البالغ<<ةخم<<س ( )٣٣

 ٠م٢٠١٠ھـ، ١٤٣١، ١طالبیضاء،

للطباع<ة والنش<ر  ، دار الھ<ادي) محس<ن عل<ي المعل<م( العقائد من نھج البالغ<ة )٣٤

 ٠م١٩٩٩ھـ، ١،١٤٢٠،طوالتوزیع، بیروت
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ال<<دكتور وكتاب(الم<<دخل ال<<ى عل<<وم نھ<<ج البالغة) البالغ<<ة) (علوم نھ<<جكت<<اب )٣٥

محس<<<<ن ب<<<<اقر الموس<<<<وي، دار العل<<<<وم للتحقی<<<<ق والطباع<<<<ة والنش<<<<ر والتوزی<<<<ع، 

   ٠م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣ ،١بیروت،ط

اإلم<<<ام الخ<<<امنئي، الناش<<<ر ال<<<دار االس<<<المیة،  )الع<<<ودة ال<<<ى نھ<<<ج البالغ<<<ة( )٣٦

 م٢٠٠٠، ١بیروت،ط

 الس<<تار عب<<د الس<<ید علی<<ھ عل<<ق الشھرس<<تاني، هللا لھب<<ة) البالغ<<ة نھ<<ج ھ<<و م<<ا( )٣٧

 ٠م٢٠١٠ ھـ،١٤٣١ االشرف، النجف المقدسة، العلویة العتبة الناشر الحسني،

، أمی<ر برغ<ل )المبادئ واالس<الیب الترب<وي ف<ي نھ<ج البالغ<ة دراس<ة مقارن<ة( )٣٨

 ٠م٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٦، ١دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع، ط

 والنش<<ر للطباع<<ة ال<<والء دار ، رزق خلی<<ل)البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي العدال<<ة مجتم<<ع(  )٣٩

 نھ<<ج ف<ي االجتماعی<<ة العالق<ات نظ<<ام(وكت<اب م٢٠٠١ ھ<<ـ،١٤٢٢ ،١ط والتوزی<ع،

 ٠م٢٠٠١ ،١ط والتوزیع، والنشر للطباعة الوالء دار ،)البالغة

ھ<ادي كاش<ف الغط<اء، دار االن<دلس للطباع<ة والنش<ر  (مستدرك نھج البالغة) )٤٠

 م١٩٩٦ـ، ھ١٤١٦والتوزیع، بیروت، 

خیل للطباعة ، دار النالخویلدي مكي حسن) البالغة نھج ضوء في مسؤولیتنا( )٤١

 ٠م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥، ١والنشر، بیروت، ط

 للتحقی<ق العل<وم دار الموس<وي، ب<اقر لمحسن) البالغة نھج علوم الى المدخل( )٤٢

 م٢٠٠٢ ھـ،١٤٢٣ ،١ط بیروت والتوزیع، والنشر والطباعة

 البیض<اء المحج<ة دار الفت<ال، لعل<ي) علیھم والرد البالغة نھج في المشككون( )٤٣

 م٢٠٠٥ھـ،١،١٤٢٦بیروت،ط والتوزیع، والنشر للطباعة

 مؤسس<ة منش<ورات ،الحس<یني الزھ<راء لعب<د )واس<انیده البالغ<ة نھ<ج مصادر( )٤٤

    م١٩٧٥ ھـ،١٣٩٥ ،٢ط بیروت، للمطبوعات، األعلمي

 ٠م١٩٧٢ھـ،١٣٩٢ نعمة، هللا عبد) البالغة نھج مصادر( )٤٥
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كتاب(المعالم الحضاریة في نھج البالغة)باقر شریف القرش<ي، تحقی<ق مھ<دي  )٤٦

ھ<ـ، ١٤٣٣، ١مطبع<ة س<تاره،ط)_باقر القرشي، الناشر مؤسسة اإلم<ام الحس<ن(

 ٠م٢٠١٢

م<ام )لول<ده اإل_می<ر الم<ؤمنین(وص<یة أ (المالم<ح التربوی<ة ف<ي نھ<ج البالغ<ة )٤٧

ً )_الحسن( ھ<ـ، ١،١٤٣٦،طلبن<ان الناشر مع<الم الفك<ر، ،عماد الكاظمي )إنموذجا

 ٠م٢٠١٥

" دراس<<<ة وش<<<رح ألھ<<<م الص<<<ور م<<<ام عل<<<ي ف<<<ي نھ<<<ج البالغ<<<ة(م<<<ن بالغ<<<ة اإل )٤٨

 ھ<<<ـ١،١٤٢٧،طالمحب<<<ین،قمالناش<<<ر مؤسس<<<ة  ،ع<<<ادل حس<<<ن االس<<<دي)البالغی<<<ة

  ٠م٢٠٠٦،

" ق<راءة علوی<ة لس<یرة المحمدی<ة" ال<دكتور أحم<د راس<م النبوة في نھج البالغة( )٤٩

ھ<ـ، ١،١٤٣١بی<روت، ط والنشر والتوزیع، النفیس، دار المحجة البیضاء للطباعة

 ٠م٢٠١٠

 النقل<<ي ال<<نص ض<<وء عل<<ى إثبات<<ھ ف<<ي دراس<<ة"  الحقیقی<<ة ص<<وت البالغ<<ة نھ<<ج( )٥٠

 للطباع<<ة المعم<<ورة دار عن<<وز، عب<<اس ص<<باح لل<<دكتور) "الفن<<ي المنج<<ز وماھی<<ة

  ٠م٢٠١٣ ، ھـ١٤٣٤ ،١ط بغداد، والنشر،

للدكتور صادق عبد الرضا علي، دار الم<ؤرخ  )والطب الحدیث البالغة نھج( )٥١

 م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤، ١العربي، بیروت، ط

الناش<ر  (نھل الحضارة في نھج البالغة) السید عبد المطل<ب رض<ا الموس<وي، )٥٢

 ٠م٢٠١٥ھـ، ١٤٣٦، ١،طالمقدسة/ قسم الشؤون الفكریة والثقافیة العتبة العلویة
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  وھي:نھج البالغة عن ادب امعیة تحدثت وكذلك جاءت رسائل ج

) عبد الواحد خل<ف وس<اك آل جھود ابن ابي الحدید النحویة في شرح نھج البالغة )١

كلی<<<<<ة اآلداب، جامع<<<<<ة الخم<<<<<اس،  جمھ<<<<<ور ك<<<<<ریم اش<<<<<راف ال<<<<<دكتورعجی<<<<<ل، 

  ٠م١٩٩٧ھـ، ١٤١٨البصرة،

 عبوس<<<<<<<<ي فض<<<<<<<<یلة ،)البالغ<<<<<<<<ة نھ<<<<<<<<ج ف<<<<<<<<ي والش<<<<<<<<ریعة العقی<<<<<<<<دة الف<<<<<<<اظ( )٢

 الكوف<<<ة، جامع<<<ة التربی<<<ة، كلی<<<ة زوی<<<ن، عل<<<ي ٠د اش<<<راف)ماجس<<<تیر(محس<<<ن،

 ٠م١٩٩٨ ھـ،١٤١٨

 ،الفح<<ام حس<<ین عل<<ي عب<<اس) )  _(عل<<ي اإلم<<ام خط<<ب ف<<ي الفن<<ي التص<<ویر( )٣

 جامع<<ة التربی<<ة، كلی<<ة) ماجس<<تیر(المحن<<ھ عب<<ود محم<<د ع<<دنان س<<عید ٠د اش<<راف

 ٠م١٩٩٩ الكوفة،

 الس<<عیدي حمی<<د ش<<ندوخ ھ<<ادي) البالغ<<ة نھ<<ج كت<<اب ف<<ي وداللت<<ھ ص<<وره الح<<ذف )٤

  ٠م٢٠٠٠ اآلداب، كلیة البصرة، جامعة) ماجستیر(

 التربی<ة كلی<ة الالم<ي حم<د محم<ود)داللی<ة دراس<ة( البالغة نھج في الفعلیة الجملة( )٥

 ٠م٢٠٠١ ھـ،١٤٢٢) ماجستیر( القادسیة جامعة

 ج<<واد فرح<<ان عل<<ي)وص<<فیة دراس<<ة( البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي) _( عل<<ي اإلم<<ام لغ<<ة )٦

  ٠م٢٠٠١ القادسیة، جامعة ، التربیة كلیة) ماجستیر( الكردي

 ھوی<دي علي عبد ھادي) الحدید ابي البن البالغة نھج شرح في اللغویة المباحث( )٧

 جامع<<ة اآلداب، كلی<<ة د عب<<د الك<<اظم محس<<ن الیاس<<ري،٠م٠اش<<راف أ )دكت<<وراه(

   ٠م٢٠٠٢ ،ھـ١٤٢٣،  الكوفة

دراس<<ة داللی<<ة) لمیث<<اق عل<<ي عب<<د الزھ<<رة أبنی<<ة المش<<تقات ف<<ي نھ<<ج البالغ<<ة (( )٨

(ماجس<<تیر) كلی<<ة اآلداب د ع<<دنان عب<<د الك<<ریم جمعھ،٠م٠االص<<میري، بإش<<راف 

  ٠م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣صرة، جامعة الب
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 علی<<وي الحس<<ین عب<<د نج<<الء) البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي الح<<رب خط<<ب ف<<ي البی<<اني االداء )٩

 جامع<<<ة اآلداب، كلی<<<ة الكریط<<<ي، حبی<<<ب ح<<<اكم د٠أ اش<<<راف)ماجس<<<تیر(الغزال<<<ي

 ٠م٢٠٠٢ ھـ،١٤٢٣ الكوفة،

د ٠اش<راف أ،)ماجس<تیر( ك<اظم محم<د یلاص)  البالغة نھج في التأكید اسالیب )١٠

 ٠م٢٠٠٢ ھـ،١٤٢٣القادسیة، جامعة التربیة، كلیة جواد كاظم عناد،

) دكت<<وراه( طال<<ب اب<<ي ب<<ن عل<<ي م<<املإل البالغ<<ة نھ<<ج كت<<اب ف<<ي لغوی<<ة دراس<<ة )١١

  ٠م٢٠٠٣ البصرة، جامعة اآلداب، كلیة سلمان داود سمیر

 واالم<<راء والق<<ادة والعم<<ال ال<<والة ال<<ى طال<<ب اب<<ي ب<<ن عل<<ي الخلیف<<ة رس<<ائل )١٢

 للبن<<ات  التربی<<ة كلی<<ة) ماجس<<تیر( الماج<<دي عل<<ي س<<میر زین<<ب) تاریخی<<ة دراس<<ة(

  ٠م٢٠٠٤ ، بغداد جامعة،

خطب نھج البالغة" دراسة توصیلیة" ف<اتن فاض<ل ك<اظم العبیدي،(ماجس<تیر)   )١٣

   ٠م٢٠٠٥كلیة التربیة، جامعة بابل، 

 عل<<<ي ج<<<واد محم<<<د) _(طال<<<ب اب<<<ي ب<<<ن عل<<<ي م<<<املإل الوعظی<<<ة الخط<<<ب )١٤

  ٠م٢٠٠٥ تكریت، جامعة التربیة، كلیة) ماجستیر(

 احم<د) بالغی<ة دراس<ة(،)ھ<ـ٦٧٩:ت(البحران<ي الدین لكمال البالغة نھج شرح )١٥

  ٠م٢٠٠٥ دیالى، جامعة التربیة، ،كلیة وسیج بطل

) ماجس<تیر(الزی<دي زعی<ر ھلی<ل جبار) صرفیة دراسة( البالغة نھج في الفعل )١٦

  م٢٠٠٥ ، ھـ١٤٢٦ ، القادسیة جامعة التربیة، كلیة

) ماجس<تیر( س<یالن اس<ماعیل عب<اس) نحوی<ة دراس<ة( البالغ<ة نھ<ج ف<ي التقیید )١٧

  م٢٠٠٦ المستنصریة، كلیة ، التربیة كلیة

 وس<الك، خل<ف الواح<د عب<د) نحوی<ة دراس<ة( البالغ<ة نھج في المعاني حروف )١٨

  م٢٠٠٦ ھـ،١٤٢٧ البصرة، جامعة ، اآلداب كلیة)دكتوراه(

 )ماجس<<تیر(زی<<دان ھ<<ادي أحم<<د) "الدالل<<ة ف<<ي بح<<ث" البالغ<<ة نھ<<ج خط<<ب( )١٩

 ، ھ<<ـ١٤٢٧  باب<<ل، جامع<<ة التربی<<ة كلی<<ة ح عب<<اس الس<<الم،ااش<<راف ال<<دكتور ص<<ب

 ٠م٢٠٠٦
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نھ<ج  كت<اب موضوعات كتاب البالغة والتطبیق بنص<وص مخت<ارة م<ن اءثرا( )٢٠

 )وأث<<ره ف<<ي تحص<<یل ط<<الب الص<<ف الخ<<امس األدب<<ي )_(البالغ<<ة لألم<<ام عل<<ي

ي، بح<<ر ال<<راو أحم<<د ٠دم ٠أ افراش<<(ماجس<<تیر)  یليحی<<در محس<<ن س<<لمان الش<<و

   ٠م٢٠٠٧كلیة التربیة ابن الرشد ، جامعة بغداد، 

 عطش<<<<<<ان حام<<<<<<د وداد) نحوی<<<<<<ة دراس<<<<<<ة( البالغ<<<<<<ة نھ<<<<<<ج ف<<<<<<ي التواب<<<<<<ع )٢١

 اآلداب، كلی<ةالیاس<ري، اش<راف ال<دكتور عب<د الك<اظم محس<ن )ماجس<تیر(السالمي

  ٠م٢٠٠٧ الكوفة، جامعة

 نعم<ة د٠أ اش<راف ،)ماجستیر(فرھود حسین رزاق) البالغة نھج في التوحید( )٢٢

  ٠م٢٠٠٧ ھـ،١٤٢٨ الكوفة، جامعة الفقھ، كلیة ابراھیم محمد

 الفت<<<<اح عب<<<<د عل<<<<ي) نحوی<<<<ة دراس<<<<ة(البالغ<<<<ة نھ<<<<ج ف<<<<ي الخبری<<<<ة الجمل<<<<ة )٢٣

 ٠ م٢٠٠٧ بابل جامعة التربیة، كلیة (ماجستیر)محي،

 س<جاد) ھ<ـ٦٥٦: ت( الحدی<د ابي البن البالغة نھج شرح في النحویة المباحث )٢٤

 جامع<ة اآلداب، كلیة، الشریفي الزھرة عبد محمد د٠م٠أ) ماجستیر( حسن عباس

  ٠م٢٠٠٧ الكوفة،

 عل<ي ال<رحمن عب<د الھ<ادي عب<د) فنی<ة تحلیلی<ة دراس<ة( البالغ<ة نھج في المثل )٢٥

 جامع<<<ة اآلداب، كلی<<<ةاش<<<راف خلی<<<ل عب<<<د الس<<<ادة اب<<<راھیم،  )ماجس<<<تیر(الش<<<اوي

 م٢٠٠٧ الكوفة،

 أحم<د حی<در) بالغی<ة دراس<ة) (_(عل<ي اإلم<ام خط<ب ف<ي البدیعیة المظاھر )٢٦

 كلی<<ة) ماجس<<تیر(التمیم<<ي خم<<یس عب<<ود فاض<<ل د٠م٠أ اش<<راف الزبی<<دي حس<<ین

 ٠م٢٠٠٧، ھـ١٤٢٨دیالى، جامعة رشد، ابن التربیة،

)  ماجس<<تیر( الخال<<دي، كظ<<وم فلح<<ي تغری<<د) البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي ال<<داللي التقاب<<ل( )٢٧

 ھ<<ـ،١٤٢٨ الكوف<<ة، جامع<<ة للبن<<ات، التربی<<ة كلی<<ة غال<<ب، ناص<<ر عل<<ي اش<<راف

  ٠م٢٠٠٧
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 الق<رن حت<ى البالغة نھج شروح من تحقیق( ومواعظھ) _(علي اإلمام حكم )٢٨

 جامع<<ة اآلداب، كلی<<ة) دكت<<وراه(الس<<كیني المش<<اوي خ<<اف قاس<<م)الھج<<ري الس<<ابع

  ٠م٢٠٠٨ ھـ،١٤٢٩ البصرة،

 عب<<د) تحلیلی<<ة دراس<<ة( ومس<<تویاتھ وانماط<<ھ بنیت<<ھ البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي الخط<<اب )٢٩

 ٠م٢٠٠٨ بغداد، جامعة اآلداب، كلیة) دكتوراه(اعوج الرضا عبد الحسن

 عل<ي عب<اس ،)والمض<مون الش<كل في دراسة" البالغة نھج في القرآني االثر( )٣٠

  ٠م٢٠٠٨ الكوفة، جامعة اآلداب كلیة) دكتوراه(الفحام،

 ش<رافا ،حمی<د ش<ندوخ ھ<ادي) البالغ<ة نھ<ج ف<ي الكریم نللقرآ الداللي االثر( )٣١

  ٠م٢٠٠٨ ھـ،١٤٢٨ البصرة، جامعة اآلداب كلیة) دكتوراه( عدنان عبد الكریم

) الخطاب<ة ف<ي ارس<طو نظری<ة ض<وء ف<ي دراس<ة(البالغة نھج في الخطبة بنیة )٣٢

 ٠م٢٠٠٨ البصرة، جامعة اآلداب، كلیة) ماجستیر( مطر حسن محمد طارق

 محم<<د ایم<<ان) داللی<<ة معجمی<<ة دراس<<ة( البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي ةوالھی<<أ الفل<<ك الف<<اظ )٣٣

  ٠م٢٠٠٨) ماجستیر(الشوكي

  الخ<وئي، هللا لحبیب البالغة نھج شرح في البراعة منھاج في اللغویة المباحث )٣٤

 كلی<<<ة، ص<<<الح حس<<<ون نھ<<<اد د٠م٠أ اش<<<راف ) دكت<<<وراه(ش<<<غیدل ك<<<اظم مص<<<طفى

 ٠م٢٠٠٨ ، بغداد جامعة اآلداب،

 عب<<د)البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي الخط<<اب بنی<<ة ف<<ي تحلیلی<<ة دراس<<ة(وال<<وعي الخط<<اب )٣٥

 ٠م٢٠٠٨ ھـ،١٤٢٩ البصرة، جامعة) دكتوراه(العمري الرضا عبد الحسني

) دكت<<وراه(تعل<<ق ش<<بھ الجمل<<ة ف<<ي نھ<<ج البالغ<<ة) محم<<ود عب<<د حم<<د الالمي( )٣٦

ھ<<<ـ، ١٤٢٩د ص<<<باح عب<<<اس الس<<<الم، كلی<<<ة التربی<<<ة ، جامع<<<ة باب<<<ل، ٠اش<<<راف أ

   ٠م٢٠٠٨

، بإش<<<راف ف<<<ائزة عب<<<د االمی<<<ر ش<<<مران ) ابنی<<<ة المص<<<ادر ف<<<ي نھ<<<ج البالغ<<<ة( )٣٧

 م ٢٠٠٩،ھـ١٤٢٩،، كلیة التربیة، جامعة الكوفةدعلي ناصر غالب٠أ
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 الجلی<<ل عب<<د) " دراس<<ة نحوی<<ة اس<<لوبیة"البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي والت<<أخیر التق<<دیم( )٣٨

 اآلداب، كلی<<ة د احم<<د عل<<ي الربع<<ي،٠م٠اش<<راف أ )ماجس<<تیر(هللا عط<<ا ض<<اري

 ٠م٢٠٠٩ بابل، جامعة

) دكت<وراه(رس<ن، ك<ریم فاطمة") اسلوبیة دراسة"  البالغة نھج في االستدالل( )٣٩

  ٠م٢٠٠٩ ھـ،١٤٣٠ بغداد، جامعة للبنات، التربیة كلیة

تطبیقیة ")یسرى خل<ف س<میر (اسلوب الشرط في نھج البالغة" دراسة نحویة  )٤٠

، اآلدابكلی<<ة  د نھ<<اد فل<<یح حس<<ن الع<<اني،٠اش<<راف ا) ماجس<<تیر( دی<<وان الس<<عیدي

  ٠م٢٠٠٩ھـ، ١٤٣٠جامعة المستنصریة، 

المباحث الداللیة في ش<روح مھ<ج البالغ<ة المطبوع<ة" دراس<ة موازن<ة" جن<ان  )٤١

للبن<ات، جامع<ة ) اشراف الدكتورة خدیجة زبار، كلیة التربیة دكتوراهناظم حمید (

  ٠م٢٠٠٩بغداد، 

 الحس<ین عب<د نج<الء) البالغ<ة نھ<ج ف<ي الح<رب خط<ب ف<ي التركیبة الظواھر( )٤٢

  ٠م٢٠١٠ بعداد، جامعة الرشد، ابن ، التربیة كلیة) دكتوراه(علیوي

ً  الحدی<<د اب<<ي اب<<ن) _(طال<<ب اب<<ي ب<<ن عل<<ي اإلم<<ام ورس<<ائل كت<<ب )٤٣ ) انموذج<<ا

   م٢٠١٠ ، بغداد جامعة اآلداب كلیة) ماجستیر( احمد إسماعیل ابراھیم

 ، )البالغ<<ة ونھ<<ج الك<<ریم الق<<ران لغ<<ة ب<<ین الداللی<<ة وقیمت<<ھ الت<<رادفمفھ<<وم ( )٤٤

 كلی<<ة ناص<<ر، ب<<ك خی<<ر مھ<<ا د٠ا ،اش<<راف)ماجس<<تیر( العزی<<ز، عب<<د ترك<<ي ف<<راس

 ٠م٢٠١٠ ھـ،١٤٣١ لبنان، في االسالمیة الجامعة والعلوم، االنسانیة اآلداب

) ظ<<<<<افر عب<<<<<یس ف<<<<<ي ش<<<<<رح نھ<<<<<ج البالغ<<<<<ة جھ<<<<<ود حبی<<<<<ب هللا الخ<<<<<وئي( )٤٥

الیاسري، كلیة اآلداب، جامع<ة  محسن اشراف الدكتور عبد الكاظم)ماجستیر(عناد

     ٠م٢٠١٠ھـ، ١٤٣١الكوفة، 

 حت<ى البالغ<ة نھ<ج ش<روح ف<ي) _(عل<ي اإلمام خطب في النحوي االحتمال )٤٦

 اش<<راف) ماجس<<تیر( العمی<<دي، مس<<لم عل<<ي مق<<داد الھج<<ري، الس<<ابع الق<<رن نھای<<ة

 ھ<ـ،١٤٣٢باب<ل، جامع<ة االنس<انیة، للعلوم التربیة ،كلیة كاظم محسن ظافر د٠م٠أ

  ٠م٢٠١١
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 هللا لحبی<<ب البالغ<<ة نھ<<ج ش<<رح ف<<ي البراع<<ة منھ<<اج كت<<اب ف<<ي البی<<اني البح<<ث )٤٧

 االس<<تاذ بإش<<راف س<<عید، عل<<ي عب<<د ح<<وراء)) ھ<<ـ١٣٢٤: ت(الخ<<وئي الھاش<<مي

 جامع<<<<ة للبن<<<<ات، التربی<<<<ة كلی<<<<ة) ماجس<<<<تیر(عن<<<<وز، عب<<<<اس ص<<<<باح ال<<<<دكتور

 ٠م٢٠١١ ھـ،١٤٣٢الكوفة،

 جب<ر نھای<ة ،"البالغة لنھج تحلیلیة دراسة) "_(علي اإلمام فكر في االرشاد )٤٨

د طال<ب ٠م٠وأ د محم<ود ك<اظم التمیم<ي٠اش<راف ا )دكت<وراه( المحمداوي، خلف

  ٠م٢٠١١ المستنصریة، الجامعة التربیة، كلیة عوید نایف،

 خال<د) والجمالیة الداللیة الوظائف في دراسة"  البالغة نھج في البدیع اسالیب )٤٩

 كلی<<ة د مش<<كور ك<<اظم الع<<وادي،٠أ اش<<راف )دكت<<وراه(الحمی<<داوي، حمی<<دي ك<<اظم

  ٠م٢٠١١ الكوفة، جامعة اآلداب،

 وس<<ام) الص<<رفیة البیئ<<ة دالل<<ة ف<<ي دراس<<ة( البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي المص<<دریة ةالبین<< )٥٠

 التربی<<ة، كلی<<ةد س<<لیمة جب<<ار غ<<انم، ٠م٠اش<<راف أ )ماجس<<تیر( الم<<الكي، جمع<<ة

  ٠م٢٠١١ ھـ،١٤٣٢ البصرة، جامعة

 عبی<<<<<د حم<<<<<زة ك<<<<<ریم)البالغ<<<<<ة نھ<<<<<ج ف<<<<<ي الش<<<<<رطي االس<<<<<لوب تراكی<<<<<ب( )٥١

  م٢٠١١)ماجستیر(

اش<<راف  )ماجس<<تیر( حس<<ن محم<<د دنی<<ا) _(عل<<ي اإلم<<ام رس<<ائل ف<<ي الجمل<<ة )٥٢

  م٢٠١١ ، ھـ١٤٣٢ الكوفة، جامعة م حسن عبد المجید الشاعر،٠د٠أ

 س<<<ویلم ع<<<ویطر محم<<<د) نحوی<<<ة دراس<<<ة( البالغ<<<ة نھ<<<ج ف<<<ي وداللت<<<ھ ال<<<ربط )٥٣

 ٠م٢٠١١ ، بغداد جامعة الرشد، ابن التربیة، كلیة) ماجستیر(

محم<<د ك<<اظم  )الدالل<<ة النحوی<<ة ف<<ي الق<<ران الك<<ریم، واثرھ<<ا ف<<ي نھ<<ج البالغ<<ة(  )٥٤

 م٢٠١١كلیة التربیة االساسیة، جامعة المستنصریة ،  )ماجستیرعبادي(

) دكت<وراه(فرح<ان دھ<ش نعم<ة) االجتم<اعي اللغ<ة عل<م ض<وء ف<ي البالغة نھج )٥٥

 بغ<داد، جامع<ة رش<د، اب<ن التربی<ة، ،كلی<ة الع<زاوي ك<ریم رح<یم نعمة د٠أ اشراف

 ٠م٢٠١١، ھـ١٤٣٢
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 الك<<<اظم عب<<<د ف<<<راس)نحوی<<<ة دراس<<<ة( البالغ<<<ة نھ<<<ج ف<<<ي للمجھ<<<ول المبن<<<ي )٥٦

 جامع<<ة للبن<<ات التربی<<ة كلی<<ة الس<<الم، عب<<اس ص<<باح ٠د اش<<راف) ماجس<<تیر(حس<<ن

 ٠م٢٠١١ ھـ،١٤٢٣ ، الكوفة

 البحران<<ي می<<ثم ال<<دین كم<<ال للش<<یخ البالغ<<ة نھ<<ج ش<<رح ف<<ي داللی<<ة مباح<<ث )٥٧

 مھ<<دي من<<اف د٠أ اش<<راف  الخرس<<ان خض<<یر الواح<<د عب<<د وص<<ال)ھ<<ـ٦٧٩:ت(

 ٠م٢٠١١ الكوفة، جامعة للبنات، التربیة كلیة) ماجستیر(الموسوي

 محم<<د)  البالغ<<ة نھ<<ج ش<<رحیھما ف<<ي الراون<<دي عل<<ى الحدی<<د اب<<ي اب<<ن ردود )٥٨

 ٠م٢٠١١ المستنصریة، جامعة اآلداب، كلیة)ماجستیر(یاسر محمود

 میس<<م)تحلیلی<ة وص<فیة دراس<<ة( البالغ<ة نھ<ج نص<<وص ف<ي وص<لتھ الموص<ول )٥٩

 ٠ م٢٠١١بغداد، جامعة رشد، ابن التربیة، كلیة) ماجستیر(حیدر الحسین عبد

) الھج<<ري عش<<ر الخ<<امس الق<<رن ف<<ي ی<<ةاإلمام تفاس<<یر ف<<ي البالغ<<ة نھ<<ج أث<<ر )٦٠

 ،كلی<ة الجب<وري لفت<ھ الزھ<رة عب<د د٠أ اش<راف غض<بان، كامل محسن)ماجستیر(

 ٠م٢٠١٢ ھـ،١٤٣٣ الكوفة، جامعة الفقھ،

الف<<اظ الحی<<اة االجتماعی<<ة ف<<ي نھ<<ج البالغ<<ة" دراس<<ة ومعج<<م" حس<<ام ع<<دنان  )٦١

اآلداب، جامع<<ة  ح<<اكم حبی<<ب الكریط<<ي، كلی<<ة ال<<دكتور )اش<<رافدكتوراه(الیاس<<ري

  ٠م٢٠١٢ھـ ١٤٣٣الكوفة، 

 محم<<<<د) " البالغ<<<<ة نھ<<<<ج ش<<<<رح ف<<<<ي الص<<<<باغة نھ<<<<ج ف<<<<ي النحوی<<<<ة الدالل<<<<ة )٦٢

 مص<<طفى ٠د ،بإش<<راق)ماجس<<تیر( حس<<ین فرح<<ان عل<<ي) ھ<<ـ١٤١٥: ت(التس<<تري

   ٠م٢٠١٢ ھـ،١٤٣٣بغداد، جامعة اآلداب، كلیة شغیدل، كاظم

) حی<<در عب<<د _(عل<<ي م<<امغ<<راء ف<<ي نھ<<ج البالغ<<ة لإلدالالت التحذیری<<ة واال )٦٣

كلی<<ة التربی<<ة  د اس<<عد محم<<د عل<<ي النج<<ار،٠اش<<راف أ)دكت<<وراهوف (الزھ<<رة معی<<

 ٠م٢٠١٣ھـ ، ١٤٣٤للعلوم االنسانیة جامعة بابل 

 الوص<ي ك<الم اس<رار الكش<ف في الوضي الدیباج( البالغة لنھج العلوي شرح )٦٤

  ك<<اظم مش<<كور ال<<دكتور اش<<راف) ماجس<<تیر(عزی<<ز محم<<د فرق<<ان) بالغی<<ة دراس<<ة

   ٠م٢٠١٣ ھـ،١٤٣٤ الكوفة، جامعة اآلداب، كلیة العوادي،
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) الھج<ري الس<ابع ن الق<ر نھای<ة حتى البالغة نھج شروح في التلقي مستویات  )٦٥

 كلی<<ة)ماجس<<تیر(الكریط<<ي حبی<<ب ح<<اكم اش<<راف الس<<اعدي حس<<ین مھ<<دي محم<<د

 م٢٠١٣ ھـ،١٤٣٤ ، الكوفة جامعة اآلداب،

 اب<راھیم جمع<ة ش<ھاب") فنی<ة دراسة"  البالغة نھج في) \(النبي خطب أثر )٦٦

 الكوف<<ة، جامع<<ة اآلداب، كلی<<ة اب<<راھیم، الس<<ادة عب<<د خلی<<ل اش<<راف) ماجس<<تیر(

   ٠ م٢٠١٣

) س<ھیل محم<د دكت<وراهاالجمال والتفصیل في نھج البالغة" دراس<ة تحلیلی<ة" ( )٦٧

حس<<ین األرن<<اؤوطي، كلی<<ة التربی<<ة اب<<ن الرش<<د للعل<<وم االنس<<انیة، جامع<<ة بغ<<داد، 

   ٠م٢٠١٤ھـ، ١٤٣٥د الرحمن عذاب الالمي، اشراف عب

 راف طال<ب عوی<دبإش<كام<ل عب<اس،  الزمان والمكان في نھج البالغ<ة) زھی<ر )٦٨

ھ<<<<ـ، ١٤٣٥،جامع<<<<ة المستنص<<<<ریةكلی<<<<ة التربی<<<<ة، ) ماجس<<<<تیر،(الشمري ن<<<<ایف

 ٠م٢٠١٤

 نعم<اش ص<الح وردة)داللی<ة بالغی<ة دراس<ة( البالغ<ة نھ<ج ف<ي القص<ر اسلوب )٦٩

 جامع<<ة اآلداب، كلی<<ة (دكت<<وراه)الزھرة، عب<<د عقی<<ل د٠م٠ أ بإش<<راف العرك<<اوي،

 )١())٥٢٠١ الكوفة،

  

   

  

  

  

  

                                                           
) السنة االولى، مجلة مختصة تھتم بالكتاب والمكتبات تصدر عن العتبة العلویة ٣د، العدد(اظ: مجلة مد - ١

 ٧٠ - ٦٥:  م٢٠١٤، لسنة المقدسة، قم الشؤون الفكریة والثقافیة
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 نھ(((ج ف(((ي الحس(((یة الص(((ور ن(((واعأ :االول الفص(((ل
  البالغة
  والسمعیة البصریة الصور:  االول المبحث

  البصریة الصورة  -اوالً 

  اللونیة البصریة الصورة  - أ
 الضوئیة البصریة الصورة   -ب

  المتحركة البصریة الصورة -ج

  الثابتة البصریة الصورة -د

  السمعیة الصورة: ثانیا

  والشمیة والذوقیة اللمسیة الصور: الثاني المبحث

  اللمسیة الصورة: اوالً 

 ً   الذوقیة الصورة: ثانیا

 ً   الشمیة الصورة: ثالثا

  الحواس ختالطبا ةنتجَ المُ  الصور: الثالث المبحث
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  توطئة :

ى المرتك##زات والبص##ر والش##م وال##ذوق واللم##س اح##د الح##واس الخم##س الس##مع ع#ّدت  

بكھ###ا العواط###ف والمش###اعر الت###ي تس###ھم ف###ي حالرئیس###ة ف###ي نس###ج الص###ورة الحس###یة 

اً لھ##ذا الھ##دف اعل##ى مرات##ب الص##ور اقناع##اً وتحقیق##الص##ورة الحس##یة ((ألنّ  ؛االنس##انیة

 الصورة م#نذ یستمد المبدع إ،)١())حاكاة الحس على اختالف انتماءاتھكونھا معنیة بم

 لتل##ك االولی##ةالم##ادة  التق##اط ف##ي حواس##ھ كلھ##ا ویعتم##د عل##ى ،البیئ##ة الت##ي یع##یش فیھ##ا

تتواف##ق م##ع باع##ث الق##ول ((ھ##األنّ ؛)٢(ث##م یص##وغھا بحس##ب قدرات##ھ االبداعی##ة لص##ورة،ا

ومقتض###ى ح###ال المخاط###ب، فكان###ت الص###ورة الحس###یة قریب###ة م###ن الذائق###ة الوجدانی###ة 

  )٤(فاعلیة كلما زادت وضوحاً وبروزاً))((الصورة تزید ألنّ ،)٣())لإلنسان

وم##ا  ال##ى اعم##اق ال##نفس البش##ریة والكش##ف ع##ن خفایاھ##اتن##تج ع##ن ذل##ك ولوجھ##ا  وق##د

او تمت#از بخص#ائص متع#ددة غی#ر منفص#لة ع#ن التخی#ل ((تختزنھ م#ن طاق#ات ابداعی#ة

ل##ى ق##درة المب##دع ف##ي ابتك##ار الص##ورة المقص##ودة، وم##ن خ##الل ذل##ك یمك##ن الحك##م ع

دراك الصورة، حتى لو كان#ت عناص#رھا ذھنی#ة، وا وسیلة الحس((نّ أل ،)٥())الصورة

وسل ال#ى ، فتشكل على صورة معینة في ذھن المتلقي، ویتا الفكر على ھیئة مایتخیلھ

 وتح##اول الخ##ارجي، الح##س ع##الم تتخط##ى((ھ##األنّ ؛)٦())دراكھ##ا بحاس##ة م##ن الح##واسا

  )٧())النفسیة الداخلیة باإلبعاد التنبؤ اجل من عمیقة ودیان في الغور

                                                           
  ٦٤ء المعنى: یحاصباح عباس عنوز، الصورة الفنیة بین حسیتھا وإ ٠د - ١
 ٢٠٢/  ١الفنیة في المفضلیات :  ظ: غانم الجھني ، الصورة - ٢
 ١٩صباح عباس عنوز ، داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني :  ٠د - ٣
ش##اردز، مب##ادئ النق##د االدب##ي والعل##م والش##عر، ترجم##ة وتق##دیم وتعلی##ق محم##د مص##طفى ب##دوي، مراجع##ة رتأ٠أ - ٤

   ١٧١:م ٢٠٠٥، ١وسھیر القلماوي، المجلس االعلى للثقافة، مصر ،ط لویس عوض
من التكوین الشعري الى انماط الصورة البیانیة وھیمنة التلوین  صباح عباس عنوز ، النص االدبي ٠د - ٥

  ٤٩:  " الشعوري " دراسات وتطبیقیة
 ٢٤٤م : ١٩٨١الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي ، دار المعارف ، القاھرة ، ، علي ابراھیم  ابو زید - ٦
  ٣٨في شعر المعتمد بن عباد االشبیلي :  ةالفنیایمان ناصر ، الصورة  - ٧
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ما ھي وس#یلة نّ ص، وإ، واالبانة داخل النورة الحسیة ال ترد لمجرد التوضیحصال نّ إ 

في فھم المعن#ى ال#ى  لتكون اكثر قبوالً ،)١(نھا وسیلة توضیحیةاكثر من كو جمالیة فنیة

الحس#یة الت#ي كان#ت تتناس#ب  رةس#خر الص#و)_(عل#ي اإلمامفكل من یستقبل النص، 

  ٠)٢(الى المتلقي المغزى من البیئة إلیصال المستقاةرؤاھم  مع

، إذ بلغ##ت م##ا ف##ي نھ##ج البالغ##ة ع##دد م##رات ورودھ##ا ج##اءت الص##ورة البص##ریة ف##ي

      ٠حسیة ) صورة بصریة٢٤٦(یقارب

 بص##ریة وس##معیة وذوقی##ة وش###میةوتنقس##م الص##ورة الحس##یة ف##ي نھ##ج البالغ###ة ال##ى 

م#ن ھ#ذه الص#ور مس#احة مختلف#ة ع#ن االخری#ات وھ#ي  ة، وقد كان لك#ل واح#دولمسیة

  كاالتي :

   والسمعیةالبصریة  الصور: المبحث االول
  الصورة البصریةاوالً :

 الخ#ارجي لعالمالمحیطة بااالشیاء وھي تلك الصورة التي تمكن المشاھد من ادراك   

والحج#وم التشكیل الفن#ي ال#ذي یظھ#ر الھیئ#ات ف#ي المق#ام األول، فیظھ#ر األبع#اد ففي((

حاس#####ة ع#####ن طری#####ق  )٣())والمس#####احات واألل#####وان والحرك#####ة وك#####ل م#####ا ی#####درك

لحسیة، خ#الل اعطائھ#ا تفاعلیة االدراك بتقویة المدركات ا تقّوي(التي ()(العینالبصر

إلحساسات تنشأ ع#ادة حینم#ا اتقلید ((فھي، )٤())المتأمل من بصر الناظر مناخاً یقترب

فعل#ي لب#ؤرة النظ#ر، ویب#دو أن ھ#ذا الت#أثیر  تركیز حقیقی#ة أو تحدی#دحینما نقوم بعملیة 

 كث#رحاس#ة البص#ر أ نّ أل؛)٥())یختلف في الدرجة اختالف#اً كبی#راً م#ن ش#خص ال#ى آخ#ر

، لذا نج#د اب#ن ح#زم االندلس#ي ف#ي ب#اب االش#ارة ب#العین الحواس استقباالً للواقع البیئي

                                                           
  ٦٩ظ: شیماء عثمان محمد، الصورة الحسیة في شعر فھد العسكر :  - ١
 ١٥، داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني : عنوز عباس صباح ٠ظ: د -٢
  ٢٠٣ / ١:  المفضلیات في الفنیة الصورة الجھني، غانم ٠د - ٣
     ٣٣صباح عباس عنوز، النص االدبي من التكوین الشعري الى انماط الصور البیانیة :  ٠د - ٤
 ٢٠٠:االدبي النقد مبادئ أرتشاردز،٠أ - ٥
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ع#ن الرس#ل،  واعل#م ان الع#ین تن#وب((:بقولھ )١(یة حاسة البصر لدى االنسانیبین اھم

وی##درك بھ##ا الم##راد والح##واس االرب##ع اب##واب ال##ى القل##ب ومناف##ذ نح##و ال##نفس، والع##ین 

، ودلیلھ##ا الھ##ادي، فس الص##ادقھ##ا عم##الً، وھ##ي رائ##د ال##ناابلغھ##ا واص##حھا دالل##ة واوع

س#ات وق#د تھا المجلوة التي بھا تقف على الحقائق وتمیز الص#فات وتفھ#م المحسوومرآ

((ترتبط ارتباط#اً وثیق#اً بالرؤی#ة الص#ورة البص#ریة نّ أل،)٢())یس الخبر كالمعاینقیل: ل

لس###طح منھ###ا ال###ى اعم###اق الش###اعر الوص###فیة الخارجی###ة لألش###یاء فھ###ي اق###رب ال###ى ا

ذلك ب# اس، ب#ل تك#اد تنف#ردإذ نجد لحاسة البصر التق#دم عل#ى غیرھ#ا م#ن الح#و؛٣))ذاتھ

ألّن((حاس##ة ؛)٤(حاالتھ##ا حس##یة ل##دى الق##دماء ، ل##ذلك نج##د ان الص##ورة ف##ي أغل##بالتق##دم

البصر، ھي من أكثر الح#واس الت#ي تخاطبھ#ا الص#ورة، وأول الح#واس الت#ي تع#د م#ن 

 اإلم##امفالص##ورة البص##ریة عن##د ،)٥(قن##وات الص##ورة، واكثرھ##ا أھمی##ة ف##ي تكوینھ##ا))

نتب#اه المقاب#ل، والق#ارئ ف#ي تركزت على المش#اھد الحس#یة لتثی#ر النظ#ر وا )_(علي

باتج##اه قل##وب ال) یج##دھا حافل##ة باألحاس##یس والمش##اعر الت##ي تس##تمیل _(نصوص##ھ

) بألوانھ##ا _الح##دث ومجری##ات االم##ور وب##رزت جمالی##ة الص##ورة البص##ریة عن##ده(

عق##ول المخلوق##ات الت##ي اودعھ##ا الخ##الق بمخلوقات##ھ، وتفرع##ت البراق##ة الت##ي تس##حر 

  اربعة انواع : لصورة البصریة في نھج البالغة علىا

                                                           
  ٧١: العسكر فھد شعر في الحسیة الصورة محمد، عثمان شیماء: ظ - ١
، االردن،  ١والتوزی##ع ، طاب##ن ح##زم االندلس##ي، ط##وق الحمام##ة ف##ي االلف##ة واالالف ، دار االس##راء للنش##ر  - ٢

  ٥٦م : ٢٠٠٥
لرؤیا وجماالت النسیج"، منش#ورات اتجاھات ا" العراق في الحدیث العربي الشعر تطورعلي عباس علوان ، - ٣

  ٤٧م : ١٩٧٥ارة االعالم العراقیة، وز

  
ون#زار  یوسف حسن نوفل، الصورة الشعریة والرمز اللوني دراسة تحلیلیة احصائیة لشعر البارودي ٠ظ : د -١

ج##ابر عص##فور ،  ٠وظ : د ١٣قب##اني وص##الح عب##د الص##بور ، دار المع##ارف، جامع##ة ع##ین الش##مس، الق##اھرة : 

  ٣٢٣ -٣١١الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي : 

 
الرف#وع،  عب#د سلیم ب#ن س#اعد الس#لمي، الص#ورة الفنی#ة ف#ي ش#عر الخنس#اء، (رس#الة ماجس#تیر) اش#راف خلی#ل - ٥

  ١٤٧م: ٢٠٠٩جامعة مؤتھ، 
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  : بصریة اللونیةالصورة ال  -أ

ع##امالً مھم##اً ف##ي اث##ارة  ذ ُع##ّدتأ ،الح##س الص##ورة البص##ریة اللونی##ة ف##ي می##دان تدخل##

درج##ة ق##وة تأثیرھ##ا  ل##وان ف##ياأل تختل##ف المش##عات اللونی##ة، إذاتج##اه بالع##ین  ستحّس##

  ٠العین ةالفیزیائي الموجي باتجاه عدس

حتوی#ھ م#ن بم#ا ت ،لحاس#ة الع#ین البش#ریة الخارجی#ة م#ن المثی#رات واح#دة ناالل#وا تعدُّ  

النفس#ي  و الت#وترھمی#ة الل#ون ف#ي تحقی#ق االس#ترخاء أأقابلی#ة فیزیائی#ة موجی#ة وی#دخل 

ً  ھ##و الل##ونو(( )١(للمتلق##ي  لل##نفس )٢())الالش##عور ف##ي المنطم##ر االحس##اس ش##كل دائم##ا

((لیس#ت مج#رد إحساس#ات عل#ى ش#بكة الع#ین الصورة اللونیة نّ فضالً عن أ االنسانیة،

ف#اللون(( تتلق#اه الع#ین ش#كالً منقوش#اً ف#ي ،)٣())الّتفكیر واالنفعاالتإّنھا ترتبط بعملیات 

حروف بذاتھا، لكنھا ال تنفع#ل ب#ھ إال عن#دما تع#ود ب#ھ م#ن ص#ورتھ المج#ردة ھ#ذه ال#ى 

ل#دى  للحال#ة النفس#یةاالل#وان مج#رد رم#وز  ل#م تع#دُّ  ،إذ )٤(صورتھ الحس#یة المباش#رة))

 ال#نص ف#ي داخ#ل ن ركائز التعبیر الفني والجم#الي، بل صارت ركیزة ھامة ماالنسان

     ٠االدبي

الص#ورة الحس#یة اللونی#ة لیقن#ع (( عل#ى ف#ي مع#رض كالم#ھ عّبر )_(علي اإلمام نّ إ

 ف##ي ص##وره)_برز (أ، ف##ةالمھم##مجری##ات الح##دث ال##ى  ھویثی##ر انتباھ##،)٥(المش##اھد))

ض ص###فر والفض##ي واالب###ی(االحمر واالخض##ر واالالمثی##رات اللونی##ة المتنوع###ة مث##ل

ً حیاناً یمزج بینھما لیضیف نوعوالفیروزي وحتى اللون االسود وأ م#ن الط#ابع الفن#ي  ا

  ٠الذي یبھر فیھا المشاھد الى عظمة الخالق بمخلوقاتھالحسي 

                                                           
، الص##ورة البص##ریة ف##ي قص##ائد ش##عراء كرك##وك " دراس##ة ف##ي نم##اذج مخت##ارة " ،       ظ: س##نان عب##د العزی##ز - ١

  ١٠٢م :٢٠١٠) سنة ١)، العدد (١٧مجلة جامعة تكریت للعلوم االنسانیة ، المجلد ( 
  ١٢٦:  بین حستیھا وإیحاء المعنى صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة ٠د - ٢
، ع##الم المعرف##ة، سلس##لة ثقافی##ة ش##ھریة تص##درھا عب##د الحمی##د ش##اكر، العلمی##ة اإلبداعی##ة ف##ي ف##ن التص##ویر٠د - ٣

 ١٥: م ١٩٨٧المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، 
  ٥٧: ٠م١٩٦٣ ، مصر المعارف، دار ،عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي لألدب - ٤
  ٩٥رة الحسیة في الشعر الحسیني : صباح عباس عنوز ، داللة الصو ٠د - ٥
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ْھَتھُ  ف((إِنْ [ :وساوُ الّط## ق#ةلْ فیھ##ا عجی##ب خِ  ی#ذكرُ  )_(م#ن خطب##ة ل##ھو    أَْنَبَت((تِ  بَِم((ا َش(بَّ

 َكَمْوِش(يِّ  َفُھ(و ،بِ(اْلَمَالبِسِ  َض(اَھْیَتھُ  َوإِنْ  ،َربِی(عٍ  ُك(لِّ  َزْھ(َرةِ  ِمنْ  ُجنِيَ  َجًنى قُْلتَ  اْألَْرضُ 
 َق(دْ  أَْل(َوانٍ  َذاتِ  َكفُُص(وٍص  َفُھ(وَ  ،بِ(اْلُحلِيِّ  َش(اَكْلَتھُ  َوإِنْ  ،اْلَیَمنِ  َعْصبِ  َكُمونِقِ  أَوْ  اْلُحلَلِ 

َقتْ    ١ Lاْلُمَكلَّلِ  بِاللَُّجْینِ  ُنطِّ

أل#وان ھ عن#دما ش#بّ  اللونی#ةالخط#وط من خالل الصورة الحس#یة )_(علي اإلمامحقق 

وان  ،باختالف الوانھ واصباغھ بأزھار متنوعة جمع#ت جمع#اً واح#داً  وسریش الطاوُ 

وخ#الص مزینة بفص#وص م#ن الزبرج#د وال#ذھب ردة یمانیة ضاھیتھ بالمالبس فھو كب

 اإلم##امف، )٢(العقی##ان المرص##عة بص##فائح الفض##ة ال##ذي جعلھ##ا كاإلكلی##ل ب##ذلك الترص##یع

 ابع##اد نس##ج وس م##نالط##اوُ  ل##وانألالوص##ف ال##دقیق  ھ##ذا م##ن خ##الل تمك##ن )_(عل##ي

مش##حون ش##حناً قوی##اً یت##ألف ع##ادة م##ن كالٍم(( الص##ورة تحت##وي عل##ى نّ أل الص##ورة؛

و أالل تحم##ل ف##ي تض##اعیفھا فك##رة ظ## ،حرك##ة ،ل##وانعناص##ر محسوس##ة: خط##وط ،أ

الخ#ارجي كثر من انعك#اس الواق#ع من المعنى الظاھر، وأ ھا توحي بأكثرنّ عاطفة أي إ

ً وتؤلف مجموعھا ك#الً منس#جم ) للن#اظر ق#وس ق#زح ف#ي لوح#ة فنی#ة _(فجعلھ#ا،)٣())ا

    ٠معبرة بخطوطھا والوانھا المختلفة

 ِم(نْ  َش(ْعَرةً  َتَص(فَّْحتَ  َوإَِذا[:وس المتدرج#ةش الط#اوُ ف#ي وص#ف ال#وان ری#)_(وقولھ

(((ةً  ُحْم(((َرةً  أََرْت(((كَ  َقَص(((بِھِ  َش(((َعَراتِ  (((ةً  ُخْض(((َرةً  َوَت(((اَرةً  ،َوْرِدیَّ ً  ،َزَبْرَجِدیَّ     ُص(((ْفَرةً  َوأَْحَیان(((ا
  ٤] َعْسَجِدیَّةً 

                                                           
فاتن  محمد اللبون ، الناشر مؤسسة التاریخ العربي  للطباعة  قیقنھج البالغة ، شرح محمد عبده ، تح - ١

  ٢٦٣/  ٢:  ١والنشر والتوزیع، بیروت ،ط
/  ٩: م١٩٦٥ھ#ـ ، ١٣٨٥،  ٢ل ابراھیم ، طابو الفض قیق محمد: ابن ابي الحدید، شرح نھج البالغة ، تحظ  - ٢

: م١٩٩٩ھ#ـ ، ١٤٢٠، ١، ط ، وظ : میثم البحراني ، ش#رح نھ#ج البالغ#ة، منش#ورات دار الثقل#ین ، بی#روت٢٧٢

 ٤٩/  ١٠:  ھاج البراعة في شرح نھج البالغة ، منالخوئي ، وظ : حبیب هللا الھاشمي ٢٨٨/ ٣
  ١٩٢روز غریب ، تمھید في النقد االدبي :  - ٣
  ٢٦٥/ ٢مد عبده : نھج البالغة ، شرح مح  - ٤



....................................................................................................................الفصل   ٤٨االول
  

 
 

 

) حكم##ة الص##انع الب##دیع بص##ورة بص##ریة لونی##ة ف##ي وص##ف _(عل##ي اإلم##امع##رض 

انھ#ا ب#ین حم#رة لوة بصیص#ھا وتقل#ب أش#فافیتھا وش#دّ وس في وُ امن شعرات الط ةشعر

ھ#ذه الص#ور ،)١(ص#فرة كص#فرة ال#ذھب كحمرة ال#ورد وخض#رة كخض#رة الزبرج#د و

لش####كل  ص###ور االحساس####ات((ألنّ  ؛ةعیمش###اھد حس####یة س####ر عط####ت لل####نصأ ةالثالث###

الل#وان المتقلب#ة ف#ي خطوط م#ن اب ،)٢())الى العیان صورة ملونةیخرجھا ف ٠٠صريب

ل#وان األھ#ذه  عل#ل((اللونیة بطابع حسي لیب#رز رسم ھذه الخطوط )_(طالئھا وكأنھ

، لیزی#د م#ن االدراك )٣())ھا بل#ون غی#ر االخ#رم#ن مواض#ع اص ك#لّ واختالفھا واختص

((بغیة ایص#ال المتلق#ي ال#ى ل دقة صنیع الخالق بھذا المخلوقللمشاھد من خال الیقیني

) ال#ذي جس#د _(عل#ي اإلم#ام )٤())، ولكي یتم التفاع#ل ب#ین ن#صمشھد حسي مرسوم

الزاھ##ي م##ن  (( لیتخ##ذ الل#ونالمش##اھد ة ملیئ##ة ب##األلوان وب#ین ج##ذب ع#ینلوح##ة فنی# فی#ھ

  ٠دیباجة مصقولة ببریقھا ولمعانھا )٥(شعاعھا وصفاء نورھا))إ

 الن##اس أم##ر ح##ین ص##فین ی##وم وذل##ك هللا رس##ول أص##حاب یص##ف)_وم##ن ك##الم ل##ھ(

ا [: بالصلح ُ  َرأَى َفلَمَّ َنا أَْنَزلَ  ِصْدَقَنا هللاَّ ْص(رَ  َعلَْیَن(ا َوأَْن(َزلَ  اْلَكْب(تَ  بَِعُدوِّ (ى النَّ  اْس(َتَقرَّ  َحتَّ
ً  اْإلِْسَالمُ  ً  ،ِجَراَنھُ  ُمْلقِیا ئا (ا لَ(وْ  َولََعْمِري ،أَْوَطاَنھُ  َوُمَتَبوِّ ینِ  َق(امَ  َم(ا أََتْی(ُتمْ  َم(ا َن(أْتِي ُكنَّ  لِل(دِّ
  ٦]ُعودٌ  لِْإلِیَمانِ  اْخَضرَّ  َوَال  ،َعُمودٌ 

((ا لَ((وْ  َولََعْم((ِري( ((عل##ى التقص##یر والتف##ریط فق##ال: ص##حابھأ)_عل##ي( اإلم##ام ی##وبخ  ُكنَّ

ینِ  َق(امَ  َم(ااالس#الم كتقص#یرھم الی#وم( یعني لو قص#رنا ف#ي ب#دو)أََتْیُتمْ  (َما)مثلَنأْتِي  لِل(دِّ

                                                           
ظ: و،  ٢٨٩/  ٣، شرح نھج البالغة : : البحراني ، وظ ٢٨٦/  ٩: ظ: ابن الحدید، شرح نھج البالغة - ١

 ٤٩/  ١٠:  في شرح نھج البالغة الھاشمي، منھاج البراعة
  ١٢٦:  وایحاء المعنى صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا ٠د - ٢
 ٢٩٠/  ٣البالغة : البحراني ، شرح نھج  - ٣
 ١٢٣، داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني : صباح عباس عنوز ٠د - ٤
  ٨٤، الصورة الشعریة والرمز اللوني : حسن یوسف نوفل ٠د - ٥
  ٩٦/ ١نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٦
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)األول: تش#بیھ لل#دین بالبی#ت ذي العم#ود ال#ذي قوائم#ھ ُعودٌ  لِْإلِیَمانِ  اْخَضرَّ  َوَال  َعُموٌد،

ذات الفروع واألغص#ان علیھ ولواله ألنھدم وخرب، والثاني: تشبیھ لألیمان بالشجرة 

لمش##بھ ب##ھ(البیت والش##جرة) وذك##ر ،فح##ذف ك##ل م##ن ا)١())الت##ي بھجتھ##ا ونض##ارتھا بھ##ا

    ٠ستعارة مكنیةاكل من لفظة (العمود والعود)  م من لوازمھالز

ألّن الل###ون االخض###ر ی###وحي  ؛)اْخَض###رّ ( اللونی###ة المف###ردة) _(عل###ي اإلم###ام وظ###ف

) _(ل#ذا ق#رن الكامل#ة، والطمأنین#ة ،والخص#ب ،والنم#اء ،واألم#ل ،والراحة ،بالبھجة

یوض#ح للمتلق#ي  نْ أ أراد )_(؛ ألّن#ھبالشجرة في وص#فھ لإلس#الم )االخضرار(لفظة 

قوت##ھ وقیام##ھ عل##ى  لی##دل بالبی##ت لفظ##ة(العمود)ك##ذلك و ،دین##ھ عش##رائم##ن  م##ا تكام##ل

ف ف##ي المش#رّ  هدور ل#ىا )_(یرجعھ#ا ،لإلس#المائل ض#وانتظ#ام أم#وره، فك#ل تل#ك الف

 ،ب##ھ منف##آ هللا بوحدانی##ة واعت##رف)\تب##ع النب##ي االك##رم(ل##ى م##ن أوإ ،خدم##ة االس##الم

 َفْض(لِھِ  ِم(ن ّهللاُ  آَت(اُھمُ  بَِم(ا َف(ِرِحینَ كم#ا ق#ال تع#الى: ،النصر علیھم سبحانھ هللا لفأنز

 )٢(َیْحَزُن(ونَ  ُھمْ  َوالَ  َعلَْیِھمْ  َخْوفٌ  أَالَّ  َخْلفِِھمْ  مِّنْ  بِِھم َیْلَحقُواْ  لَمْ  بِالَِّذینَ  َوَیْسَتْبِشُرونَ 

 ِعن(دِ  ِم(نْ  إِالَّ  النَّْصرُ  َوَما قُلُوُبُكمْ  بِھِ  َولَِتْطَمئِنَّ  ُبْشَرى إِالَّ  ّهللاُ  َجَعلَھُ  َما وقولھ سبحانھ:

ق ف##ي س#یاق الخطب#ة ال تنطب## المحسوس#ة ةالص#ور وھ##ذه،)٣(َحِك(یمٌ  َعِزی(زٌ  ّهللاَ  إِنَّ  ّهللاِ 

 بوا لإلم#ام عل#ي لم یس#تجیھم )((ألنّ _مام علي(على جمھرة المخاطبین في عصر اإل

ن الھ#دف م#ن وراء ھ#ذه الص#ورة ھن#ا مق#ام تأنی#ب أساس#اً بی#د ا فالمق#ام فیما دعا إلی#ھ،

وح##ال أتباع##ھ ال##ذین خ##ذلوه ول##م یقوم##وا بواج##ب  ،ب##ین ح##ال أولئ##ك المقارن##ة الّ ل##یس إ

   )٤())فكان موقفھم موقف الضد من أصحاب الرسولنصرتھ؛ 

  
                                                           

  ٢٧٨/ ٤الھاشمي، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة :  - ١
  ١٧٠سورة آل عمران:  - ٢
  ١٠سورة االنفال: -  ٣
عل####ي عم#####ران، أس#####لوب عل####ي ب#####ن أب#####ي طال####ب ف#####ي خطب#####ھ حربی####ھ، المكتب#####ة المختص#####ة ب#####أمیر ٠د  - ٤

  ٣٥٧م: ٢٠١١ھـ، ١٤٣٢) بمشھد المقدسة، _المؤمنین(
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  : الصورة البصریة الضوئیة-ب

للض#وء  نّ فضالً عن أ ،ى جزئیاتھاالصورة الضوئیة ھي كل صورة غلب الضوء عل

واالشعاع اللوني ال#ى ام السماویة التي تصدر االضواء واالجر بالكواكبعالقة اكیدة 

) اس#تمد مص#در _(عل#ي اإلم#امف ،المشعة التي تزین ثوب اللیل المعتم جانب النجوم

الكواك##ب، والس##راج، والمص##ابیح، (ة  ف##ي اس##تعمالھ للفظ##ةاإلش##عاع للص##ورة الض##وئی

باإلش#عاعات ملیئة الضوئیة  البصریة الصورةاءت خیوط ج) ف٠٠النجوم والشمس، و

  ٠عین المشاھد باتجاه مجریات االمور قریبة من )_(لھاعجالفكریة والمعرفیة لی

 أََال  [) وھ#و ی#ومئ فیھ#ا ال#ى ذك#ر المالح#م:_(عل#ي اإلم#امف#ي ق#ول  ظ#ھوھذا ما نلح

  ١]ُمنِیرٍ  بِِسَراجٍ  فِیَھا َیْسِري ،اِمنَّ  أَْدَرَكَھا َمنْ  َوإِنَّ 

اضاءت )بالصورة البصریة الى الكماالت لالئمة االطھار التي _علي( اإلماماشار 

ورش##ح  ،لھ##ا لفظ##ة الس##راج لعل##وم واالخ##الق الفاض##لة، واس##تعاربھ##ا طری##ق هللا م##ن ا

) جع#ل الص#ورة اكث#ر اش#عاعاً عن#دما _(ھّن#فض#الً ع#ن أ،)٢(المنیر)(االستعارة بلفظة

فض#الً التفنن في ایصال الداللة ال#ى الس#امع، ((بذلك لیحقق)السراج بالمنیرن لفظة(قر

ھ##م مص##در  بوص##فھم )e(ف##ي بی##ت النب##وة )٣())ع##ن رھاف##ة الح##س وص##دق الیق##ین

  ٠التي یسلكونھا االشعاع الفكري الذي ینیر للبشریة دروبھم 

عن##دما ی##ذكر فض##لھ ب##ین )_(ایض##اً ف##ي قول##ھ الض##وئیة ردت الص##ورة الحس##یةوو

َراجِ  َكَمَثلِ  ،َبْیَنُكمْ  َمَثلِي َمانّ إ[ :الناس ْلَمةِ  فِي السِّ   ٤] َولََجَھا َمنْ  بِھِ  ءُ َیْسَتِضي ،الظُّ

                                                           
  ٢٣٥/  ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ١
  ٢٠١/  ٣البحراني ، شرح نھج البالغة :  میثمظ : - ٢
  ٢٧، داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني :  صباح عباس عنوز ٠د - ٣
  ٣٠٥/   ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  -     ٤
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المنی##ر  اجبالس##ر )_(الص##ورة الض##وئیة ع##ن نفس##ھ الش##ریفة )_(عل##ي اإلم##ام مث##لّ 

ة یستض##یئون بن##ور علوم##ھ م##ن الط##البین ل##ھ بالھدای## نّ ، ألالس##راج)بكلمة(، فعب##ر بی##نھم

ً  كما قال تعالى: ،)١(الھدایةاللة الى طریق ولج الض ِ  إِلَى َوَداِعیا ً  بِإِْذنِ(ھِ  هللاَّ  َوِس(َراجا

نِیراً   ) كم#ا یستض#يء_(علوم#ھ لصورة الحسیة اللونیة مشرقة بنورفجاءت ا،)٢(مُّ

) للص###ورة الحس###یة _(حلك##ة اللی###ل، ف##أعطىف###ي  ،الظ##الم الس###ائر لنس###ف الس##راج

بالحاض###ر  وم###روراً  ،الت###ذكر ص###ور مرتبط###اً بالماض###ي، بواس###طةتانط###الق ھ###ذا ال((

االحس#اس  ش#عاعإ((ذھ#ن المتلق#ي )_(بھ#ا الت#ي اف#اضّ ،)٣())بواسطة التجربة الحالیة

ً  یدخلُ  الذي كم#ا ق#ال ،الصورة الضوئیة بكامل خصائصھا وابعادھ#ا الفنی#ة  )٤())مكونا

  :مالك االشتر

ا لَھُ  َیُحجُّ  والَِّذي إنَّھُ   الَمِ  لََدى ِسَراجٌ  سُ                          النَّ   )٥(ُمنِیرُ  الظَّ

ِ  َرُس(ولِ  ِم(نْ  َوأََن(ا [:أبی#ھ اب#ن زی#اد إل#ى) _(ل#ھ كتاب منو (ْوءِ  هللاَّ (ْوءِ  ِم(نَ  َكالضَّ  الضَّ

َراعِ    ٦] اْلَعُضدِ  ِمنَ  َوالذِّ

عن#دما  الضوئیة المص#حوبة بحرك#ة ال#ذارع ) الصورة الحسیة_(علي اإلماموضح 

       أص####لھ العض####د ال####ذي بال####ذراع) _(هللا رس####ول ال####ى بالنس####بة نفس####ھ(()_(ھش####بّ 

 ،م#ن رس#ول هللا ت#ھقرابن مدى ین یبأ كالمھ من راد) ما أ_(علي اإلمامف،)٧())وأسھ

                                                           
،  ١٧٢/  ٤، شرح نھج البالغة : ، وظ : میثم البحراني ٩٨/ ١١البالغة: ، شرح نھج ظ : ابن ابي الحدید -  ١

   ١٢٤/  ١١:  في شرح نھج البالغة  ، منھاج البراعةالھاشمي وظ
  ٤٦االحزاب :  سورة - ٢
  ٧٩م : ١٩٧٩، ، بغداد، الشعر بین الواقع واالبداع ، دار الرشید للنشرصبیح ناجي القصاب - ٣
  ١٢٤:  بین حسیتھا وإیحاء المعنى صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة٠د - ٤
  ١٤ھـ : ١٤٢١، قم ،  ٢مالك االشتر ، دیوانھ ، جمع وتحقیق وشرح قیس العطار ، ط - ٥
  ٤٤٩/ ٣نھج البالغة ، شرح محمد عبده :   - ٦

   421): _( علي اإلمام رسائل ، البصیر حسن كامل ٠د - ٧
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ة بان#ة ع#ن ش#دّ م#ن ھ#ذا التش#بیھ اإل(()_(رادھ#ذه الص#لة ب#ل أ ونیعرف المسلمین كلّ ف

الض#وء الث#اني ش#بیھ بالض#وء االول، وال#ذارع  نّ متزاج واالتحاد والقرب بینھما، فإاال

ً  اتص##االً متص##ل بالعض##د  ) ف##ي \(اھ##ا رس##ول هللاعط##اه إیّ  ق##د ، وھ##ذه المنزل##ةبین##ا

 العملی#ة والعلمی#ة للمعرف#ة الث#اني الفك#ري والروح#ي ھ#و االتص#ال )١()مقامات كثیرة)

بمثاب#ة )\(هللا ) لرس#ول_(فك#ان ،الرسالة واالستعداد الفطري لھالمفاھیم  المنقطع

الص##ورة  )_(عل##ي اإلم##اموبھ##ذا م##زج  ،س##یر الرس##الة الخال##دةف##ي الع##ون والس##ند 

لیجع#ل  ،)٢())تدركھا الحواس إدراكاً مباشراً یس#یراً  ((لكي بین الحركة واللون الحسیة

  ٠المزدوج بنظرة واحد رصد المشھد الحسيب ةكامل درایةالمتلقي على 

 َوَع((َرفَ  ،َس((بِیلَھُ  َوَس((لَكَ  َطِریَق((ھُ  أَْبَص((رَ  َق((دْ  :[ف##ي ص##فة المتق##ین )_ل##ھ( وم##ن خطب##ة

 ِم(نَ  َفُھ(وَ  ،بِأَْمَتنَِھ(ا اْلِحَب(الِ  َوِم(نَ  بِأَْوَثقَِھ(ا اْلُع(َرى ِم(نَ  َواْسَتْمَسكَ  ِغَماَرهُ  َوَقَطعَ  ،َمَناَرهُ 
ِ  َنْفَسھُ  َنَصبَ  َقدْ  ،الشَّْمسِ  َضْوءِ  ِمْثلِ  َعلَى اْلَیقِینِ    ٣]ُسْبَحاَنھُ  ِ َّ

 َض((ْوءِ  ِمْث((لِ  َعلَ((ى اْلَیقِ((ینِ  َفُھ((َوِمنَ () بالص##ورة البص##ریة الض##وئیة_(اإلم##ام اس##تدل

واھ#ل )\لنب#ي الخ#اتم(على الحقائق االلھی#ة الت#ي اودعھ#ا الخ#الق س#بحانھ ل )الشَّْمسِ 

المل#ك  قى بعین الیقین الحقائق وش#اھد دق#ائ((رأفھو)_بیتھ األطھار االتقیاء، یقول(

والملكوت ال یختلجھ في ذلك شك ووھم كما ی#رى بص#ره ن#ور الش#مس ف#ي الوض#وح 

 أكث#ر((م#ن تع#دّ ھ#ا ألنّ  ؛داللت#ھ اللونی#ة بض#وء الش#مسوظ#ف )_(اإلم#امف،)٤())والجال

 الح#رارة ةواھب فالشمس الضوء، ومصدر الشمس لون ھألنّ  ونورانیة، إضاءةً  األلوان

                                                           
  ٢٩١/ ١٦: ن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة اب - ١
  ٩٨م : ١٩٦٣عز الدین اسماعیل ، التفسیر النفسي لألدب ، دار المعارف ، مصر ،  ٠د ٢
  ١٣٥/ ١ نھج البالغة، شرح محمد عبده: - ٣

 ١٤٧ /٦الھاشمي، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة  : - ٤
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، ) ب##ألوان س##اطعة مش##رقة_(فص##ورھا،)١())والس##روروالغبط##ة  ش##اطوالنّ  والحی##اة

وان لب#األ ،ل#ذلك الوص#ف المم#زوج تترك في نفس المتلق#ي ص#ورة البھج#ة واالش#راق

جمی#ع البش#ریة  نّ أ على)_(، لیدل بھا)واالحمر ،واالصفر ،االبیض(المشعة كاللون

عل#ى مث#ل ض#وء  ) بالنس#بة لھ#م\(فك#ان ،ھ#ا) المع#ارف الت#ي یجھلون\تستمد منھ(

    ٠والمحبة ،والبھجة ،والقوة ،والعطاء ،والبركة ،الخیرالشمس في 

  الصورة البصریة المتحركة : - ت

وم##ة والحرك##ة ف##ي داخ##ل ال##نص الص##ورة المتحرك##ة ف##ي نھ##ج البالغ##ة بالدیم تمت##ازأ

ً ال##نص طابع## ) لیم##نح_(عل##ي اإلم##امظفھ##ا و، االدب##ي ً حركی## ا ً حس##ی ا عل##ى ((تس##اعده ا

جذب انتباه المتلقي بكل مستویاتھ فقد حضرت الصورة الحس#یة بش#كل واس#ع النط#اق 

 ال##نصالص##لة م##ا ب##ین عل##ى تقوی##ة  س##اعدتْ  )٢())عل##ى الوج##ود قیم##ة جمالی##ةلتض##في 

م#ن س##یاق  لوغھ##ا وفھمھ#ابف#ي  الغای##ة المرج#وة والمتلق#ي تق#ود المش##اھد بحركتھ#ا ال#ى

  ٠ النص

 اإلم#امج البالغ#ة كم#ا ف#ي ق#ول المتحرك#ة بكث#رة ف#ي نھ#وورد ھذا النوع من الصورة 

وا[ :ال#ذي یص#ف فیھ#ا اص#حابھ بص#فین)_(علي  َی(ْومَ  اْلِھ(یمِ  اْإلِبِ(لِ  َت(َداكَّ  َعلَ(يَّ  َفَت(َداكُّ

  ٣] ِوْرِدَھا

ب#الواقع البیئ#ي ال#ذي  )_عل#ي( اإلم#امارتبطت الصورة البصریة الحركیة ف#ي ك#الم 

ی#دك بعض#ھا ، فدھ#ا الم#اءوورمن تزاحم االبل العطشى عند  آنذاككان یعیشھ العرب 

ش#تیاق ة وااعط#ت للن#اظر دالل#ة عل#ى ش#دّ  )١(( دك)فكلم#ة ،)٤(ة االزدحامبعضاً من شدّ 
                                                           

  ٧٦م: ١٩٨٥المسرحیة، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة، شكري عبد الوھاب، اإلضاءة  - ١
  ٢٩صباح عباس عنوز ، النص االدبي في التكوین الشعري الى انماط الصور البیانیة : ٠د - ٢
  ٩٤/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :   - ٣
    ، ٢٧٠/  ٤: عبده محمد شرح ،، وظ : نھج البالغة ١٥٤/  ٢، شرح نھج البالغة : میثم البحرانيظ :  - ٤

 ٢٧٠/  ٤:  في شرح نھج البالغة وظ : الھاشمي ، منھاج البراعة
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حت##ى بل##غ عن##دھم مبل##غ االب##ل ) عن##د تولی##ھ الخالف##ة _(الن##اس وح##اجتھم الماس##ة إلی##ھ

ً مواردھ##ا، دحم عن##د الت##ي ت##ز ٢)الھ##یم( رب ض##والع##رب ت(( فیض##رب بعض##ھا بعض##ا

م#ا بع#دت ف#ي وتخصھا دون غیرھا بھذه الص#فة، ألّن األب#ل ربّ  ،األمثال بعطاش األبل

 ،المرع##ى ع##ن الم##اء حت##ى تج##اوز ظم##أ العش##رة والعش##رین ویبعثھ##ا ص##رارة أكبادھ##ا

 ،والن##زاع إل##ى األوط##ان ف##تعلن بحنینھ##ا ،٣)اناألعط##(وتصلص##ل احش##ائھا ع##ن ت##ذكر 

والّس#وق العنی#ف لم#ا  ،لیلة قربھ#ا م#ن الس#یر الش#دیدوتعاني  ٤)أرزامھا(وتستریح الى 

أوامھ##ا ویش##د ص##داھا وھیامھ##ا، حت##ى اذا انس##یت مواردھ##ا یج##دھا ویرھقھ##ا فیتزای##د 

ىء عل##ى ال##ورد بعض##ھا، وغ##ادر لّ##ش##رب بعض##ھا، وحُ  ٥)ردّص##(وش##ارفت مش##اربھا، 

) ق##اد _(اإلم##امف،)٧())، والت ح##ین ورود٦)الزح##ام ص##وادیھا تح##وم ولوابیھ##ا تل##وب

معل##م تص##ویر یكس##ب المش##اھد درج##ة م##ن ب((المتحرك##ة ال##نص بالص##ورة البص##ریة 

االحساس او االحتك#اك ب#المعنى فض#الً ع#ن الرج#وع ال#ى بع#ض االفع#ال الت#ي تعط#ي 

الص#ورة  حت#ى غ#دت )٨())المطلوب#ة انطباعاً واحساساً بالحرك#ة وتم#د ال#نص بالحیوی#ة

 زاد رس##وخ الص##ورة لدی##ھ نتیج##ة مم##ا ،یةس##الح بعادھ##اأب ركی##ةع##ین المش##اھد حف##ي 

ب#ن كم#ال ال#دین  وق#د أف#اد الش#اعرالف الس#نین، آل ت#دةممازمن#ة عب#ر  المتولدةللحركة 

  : من ھذا المعنى في قولھالنبیھ 

                                                                                                                                                                      
، دار احیاء التراث العربي للطباعة والنشر ، نسقھ وعلق علیھ زدحام ظ: ابن منظور، لسان العربھو اال - ١

  ٣٨٢/ ٤: )مادة دك  (م :١٩٨٨ھـ ، ١٤٠٨یري ، فھارسھ علي سُ   عزوو
 لس#ان منظ#ور، اب#نظ:   من#ھ تمصُّ الماء مصاً وال تروىالظماء وقیل: االبل التي یصیبھا داء العطش ف االبل - ٢

  ٥٥سورة الواقعة :  اْلِھیم ُشْربَ  َفَشاِرُبونَ :  تعالى وورد في قولھ ١٨٣/ ١٥ھیم):  مادة( العرب
  ٢٧٣/ ٩ظ: ابن منظور، لسان العرب (مادة عطن):  بعد الورود ھو مبرك االبل حول الماء - ٣
  ٢٠٤/ ٥رزم) :  مادة( العرب منظور، لسان ابن: ظتخرجھ من حلقھا ال تفتح بھ فاھا ظ:  ھو صوت - ٤
 ٣١٩/ ٧دون الرّي لسان العرب( مادة صرد):  ربٌ شُ  - ٥
 تلب)  مادة( العرب لسان منظور، ابنھو الطریق الممتد عند السیر نحو مواردھا مشاربھا ظ:   - ٦
جمھوری#ة، ، دار الأحمد مطلوب وخدیجة الح#دیثي ٠في تشبیھات القران، تحقیق د ابن ناقیا البغدادي، الُجمان - ٧

  ٣٣٠ -٣٢٩م: ١٩٦٨ھـ، ١٣٨٧بغداد، 
، مجلة ابحاث البصرة دیوان القیامة انموذجاً  سفیح ، انماط الصورة في شعر قاسم حداد  اشواق غازي ٠د  - ٨

 ١٤٧م  : ٢٠٠٧) سنة ٤-  ٣، مركز دراسات الخلیج ، العدد ( 
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  )١(الَمْوِردِ  َعلى الِھْیمِ  َكاإلِبِلِ                   لَْثِمھا  َعلى النَّاسُ  َیْزَدِحمْ     

 ِعْندَ  بَِھا َتْعُرجُ  لَْحِمَھا ِمنْ  أَْجنَِحةً  َلَھا َوَجَعلَ [ :الخفاش أجنحة وصف في)_وقولھ(

َیَراِن، إِلَى اْلَحاَجةِ  َھا الطَّ   ٢ ]َقَصبٍ  َوَال  ِریشٍ  َذَواتِ  َغْیرَ  اْآلَذاِن، َشَظاَیا َكأَنَّ

 في  البصریة الحسیة الصورة على رصد فاعلیة الحركة في )_(علي اإلمام اعتمد

 بجس#مھ المتص#لة ری#ش، وال قص#ب غی#ر من اللحم من المخلوقة الخفاش اجنحة رسم

 االخ#رى الطی#ور اجنحة عند نجده ال ما وھذا ،اآلذان شقق من مؤلفة وكأنھا ،مباشرة

 تفأخ#ذ ت#وحي ب#المغزى  حرك#ة الص#ورة)_(فجع#ل الطی#ران، عن#د متذبذبة بحركة

 بھ##ذا الخ##الق خل##ق ص##نیع ب##دیع )٣(متأم##ل ل##دى الفك##ر اض##اءة ف##ي طریقھ##ا ش##ّد االلف##اظ

  ٠ الصغیر المخلوق

 َذلِكَ  َكانَ  َفإَِذا[:)_(علي اإلماملحسیة الحركیة في قول وكذلك نلمس الصورة ا 

ینِ  َیْعُسوبُ  َضَربَ    ٤] اْلَخِریفِ  َقَزعُ  َیْجَتِمعُ  َكَما إِلَْیھِ  َفَیْجَتِمُعونَ  ،بَِذَنبِھِ  الدِّ

 إِلَْی(ھِ  َفَیْجَتِمُع(ونَ )((_ف#ي قول#ھ( حركیةالصورة الحسیة طاقة )_(علي اإلماممنح 

ف#ي )_(ال#ى عالم#ة ظھ#ور ص#احب االم#ر أوم#أعن#دما  ))اْلَخِری(فِ  َق(َزعُ  َیْجَتِمعُ  َكَما

 )٥(اخر الزمان خالل ع#رض لمش#ھد اجتم#اع الم#ؤمنین حول#ھ باجتم#اع ق#زع الخری#ف

) اورد ص##ورة اجتم##اعھم بھ##ذه _(عل##ي اإلم##ام نّ فض##الً ع##ن أ،)٦(ف##ي س##رعة تألیفھ##ا

ف#ي الص#ورة  نصر الحركةعف ،صورة ملیئة بالحركة والحیویة) ((_(لیجعلھاالھیئة 
                                                           

  ٥٢ھـ : ١٢٩٩، مطبعة ثمرات الفنون ، بیروت ، ابن النبیھ، دیوانھ - ١
  ٢٤٥/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٢
  ٤٢صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا وایحاء المعنى :  ٠دظ:  - ٣
  ٥٥٤/  ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٤
  ١٥٢/  ١١قطع السحاب الصغیرة المتفرقة غیر المتراكم ظ: ابن  منظور ، لسان العرب ،(مادة قزع ) :  - ٥
 ٣٤٥/  ٥البحراني، شرح نھج البالغة : میثم : ، وظ ٢٥٨/  ٢٠ظ : ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :   - ٦

 ٣٣/ ٢٢نھج البالغة :  ، وظ : الھاشمي ، منھاج البراعة في شرح
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ألّن الحرك####ة أص####عب م####ا ف####ي التص####ویر،  ٠٠یةت####وحي بخی####وط التجرب####ة الش####عور

لألم#ر ال#ذي اخب#ر  )١())وق#درة الن#اظر الم#درك بإحساس#ھ ،وتصویرھا مرھ#ون بملك#ة

الصورة  أغنتف(( )_(مستقبالً عن صاحب العصر والزمان عما سیحصل)_(بھ

م##ن  )٢())م##ا ھ##و مرئ##ي وحرك##ي ب##ین الجم##ع ٠٠خ##الل  م##ن الحس##یة الحركی##ة المتلق##ي

 )_(ودنی##اھم ل##ھ ،م##ر دی##نھمھ ف##ي تف##ویض أواجتم##اعھم حول## ،س##رعة تلبی##ة الن##داء

  ٠والموكل بأمر السماء ،قیادة الناسالصاحب الشرعي في بوصفھ 

ُ  َق(َرنَ  َولََق(دْ [ فض##ل ال#وحي: الخطب#ة القاص#عة ح#ول ف#ي)_(وقول#ھ  ِم((نْ ) \(بِ(ھِ  هللاَّ

ً  َكانَ  أَنْ  لَُدنْ   أَْخ(َالقِ  َوَمَحاِسنَ  ،اْلَمَكاِرمِ  َطِریقَ  بِھِ  َیْسلُكُ  َمَالئَِكتِھِ  ِمنْ  َملَكٍ  أَْعَظمَ  َفِطیما
بُِعھُ  ُكْنتُ  َولََقدْ ، َوَنَھاَرهُ  لَْیلَھُ  اْلَعالَمِ  َباعَ  أَتَّ ھِ  أََثرَ  اْلَفِصیلِ  اتِّ   ٣] أُمِّ

ً  الحس#یة الص#ور روعأ )_(عل#ي اإلمامصور  م#ا وھ#ذا (( ،الفص#یل بحرك#ة مس#تعینا

بُِع((ھُ  ُكْن((تُ  َولََق((دْ (:اش##ار إلی##ھ بقول##ھ َب((اعَ  أَتَّ ((ھِ  أََث((رَ وھ##و ول##د الناق##ة ( )اْلَفِص((یلِ  اتِّ ) وھ##و أُمِّ

ف#ي خلوات#ھ  وحض#راً  لیلھ ونھاره سفراً اه إشارة الى فرط مالزمتھ لھ وعدم مفارقتھ إیّ 

(( ن#وع م##ن ان#واع الس#لوك ال##ذي تمی#زت ب##ھ عل##ى مم#ا ی##دل ھ#ذا االتب#اع )٤())وجلوات#ھ

، وھ##ذا ھا االنس##ان، فالتقلی##د س##لوك مكتس##بكثی##ر م##ن الكائن##ات الحی##ة، وم##ن ض##من

 ً ً  اإلمامكان یشجع )\(، فالنبياالكتساب یمدھا اجتماعیا ه، وھ#ذا على تقلی#د)_(علیا

ً \(یعني ان مسیرتھ مع النب#ي ً  ) كان#ت مس#یرة موجھ#ة توجیھ#ا تش#رب فیھ#ا  ص#حیحا

حرك#ة المحسوس#ة فال،)٥())ھ وجس#ده حت#ى مل#ك مش#اعره واحاسیس#ھاالسالم ف#ي روح#

                                                           
 ٨٦سنان عبد العزیز ، الصورة البصریة في قصائد شعراء كركوك :  - ١
م ٢٠١٢ھ#ـ ،  ١٤٢٣، النجف االشرف ، ١ح عباس عنوز، إیماء الھمس دراسات نقدیة تطبیقیة ، طصبا ٠د - ٢

 :٤٩  

  ٣٢٧/ ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :   - ٣
  ٣٥ / ١٢، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ٤
 رحیم نعمة د٠أ اشراف، (رسالة دكتوراه) االجتماعي  اللغة علم ضوء في البالغة فرحان ،نھج دھش نعمة  - ٥

  ٣٩: م٢٠١١، ھـ١٤٣٢ بغداد، جامعة رشد، ابن التربیة، ،كلیة العزاوي كریم
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) ترك#ت \(ل#ھ في بیان نشأتھ في بیت الرس#الة النبوی#ة وص#حبتھ)_(صھرھاالتي 

ف##ي  القیم##ة التعبیری##ة العمیق##ةاث##راً نفس##یاً عمیق##اً نابع##ة م##ن (()_عل##ي( اإلم##امعن##د 

ب#ل   فق#ط بتحركات#ھ الس#لوكیة ةالمتمثل# )١())ورة ولیس التشابھ الشكلي المحس#وسالص

      ٠جمیع ابعادھا الخلقیة والمعرفیةب معارفھ االلھیةتجسدت ب

َ  َوإِنْ [:)_(وقولھ ٌ  أََصابَ  َقدْ  َیُكونَ  أَنْ  َرَجا أَْخَطأ (اطُ  َجاِھل (ابُ  َع(اشٍ ، َجَھ(اَالتٍ  َخبَّ  َركَّ

َواَیاتِ  َیْذُرو ،َقاِطعٍ  بِِضْرسٍ اْلِعْلم  َعلَى َیَعضَّ  لَمْ  ،َعَشَواتٍ  یحِ  َذْروَ  الرِّ   ٢]اْلَھِشیمَ  الرِّ

َواَی(اتِ  َی(ْذُروف#ي قول#ھ(  بالص#ورة البص#ریة الحركی#ة)_(يلع اإلماماستدل   َذْروَ  الرِّ

یحِ  ھ بص#یرة بھ#ا وال ش#عور للروای#ات ل#یس ل# حج#ل المتص#فّ ھذا الرّ ((على)اْلَھِشیمَ  الرِّ

على روایة بعد اخرى ویمشي من غیر فائدة، كم#ا ان  بوجھ العمل علیھا، بل ھو یمرّ 

 )٣())علھ##ا وال یع##ود الیھ##ا م##ن ذل##ك نف##عح الت##ي ت##ذري الھش##یم ال ش##عور لھ##ا بفال##ری

ة م##ن خ##الل معرفت##ھ الواس##عة ج##وھر الحقیق##((اخ##رج )_(عل##ي اإلم##امف، ص##احبھل

ً  وإلمام##ھ  بعناص##ر االم##ور، فح##رك ف##ي المتلق##ي مع##اني الوق##ائع التاریخی##ة والفنی##ة مع##ا

 ،)٤())ل##ى الفطن##ة و الدرب##ة والدرای##ةبانتقائ##ھ الص##ور واالمثل##ة واالس##لوب المرتك##ز ع

عن##د  )٥(لھش##یم)( لال##ریح ذروالمتحرك##ة م##ن  البص##ریة الحس##یة الص##ورة لعب##توبھ##ذا 

ً  دوراً ) _(عل######ي اإلم######ام بش######كل  المتلق######ي ال######ى المقص######د بل######وغ ف######ي مھم######ا

صورة الرجل المغرور الفارغ، الذي ینسب الى نفسھ المعرفة ف#ي ك#ل (()_(اخرج

                                                           
  ٩٣سنان عبد العزیز، الصورة البصریة في قصائد شعراء كركوك :    - ١
  ٥٢ /١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٢
  ٢٢٥/  ٣، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ٣
 وماھیة النقلي النص ضوء على اثباتھ في دراسة" ةس عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیقصباح عبا ٠د - ٤

 ٧٩:  "الفني المنجز
ً  الذي تكسر من كل شيءمھو الیابس ال  - ٥  ( مادة ھشم) :عدیم النفع ظ : ابن منظور، لسان العرب، اصبح بالیا

٩٥/ ١٥    
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 )_(عل##ي اإلم##ام فح##رك ،لم##ا یدعی##ھ،)١(ش##يء وھ##و م##ن ذل##ك ال یمل##ك أي ش##يء))

عملھ غیر مص#حوب  یكون یجب ان ال  كل انسان  نّ رة، وھو أللصو الحسي المشھد

ً  َفأَْص(َبحَ   :المبارك#ةالس#ور  في نالحظھ ما وھذا ،بالنفع لھ وال غیره  َت(ْذُروهُ  َھِش(یما

َیاح ُ :وقول#ھ)٣( اْلُمْحَتِظ(رِ  َكَھِش(یمِ  َك(اُنواوقول#ھ تع#الى:،٢الرِّ َث(ل  َكَف(ُرواْ  الَّ(ِذینَ  مَّ

ِھمْ  یحُ  بِ(ھِ  اْشَتدَّتْ  َكَرَمادٍ  أَْعَمالُُھمْ  بَِربِّ  المث#ل ف#ي فالص#ورة،)٤( َعاِص(فٍ  َی(ْومٍ  فِ(ي ال(رِّ

 تأتی#ھ ث#م بع#ض، ف#وق بعض#ھ المجتم#ع بالرم#اد الك#افرین اعم#ال فیھ#ا تجس#دّ  القرآني

ً  من#ھ یب#ق ل#مف فتنس#فھ، عاص#ف ی#وم ف#ي الشدیدة الریح  الك#افرین اعم#ال وك#ذلك ،ش#یئا

 قیم#ة االعم#ال یم#نح ال#ذي االیم#ان عل#ى تق#وم ال ھ#األنّ  القیام#ة؛ ی#وم دھمتفی# ال ضائعة

  :  بقولھ الشریف الرضي من نھج البالغة افاد وقد ،)٥( وفائدة

ُ  بھا فُھمُ        )٦(العاصفاتُ  فیھ تعیثُ                                  الھشیمِ  مثل

        : جعفر الحلي سید قول وكذلك

  )٧(الَھشیم الریح َمع َیذرى َكما                       َھباءً  َویذروھا َفیحصدھا   

  

  

                                                           
  ، ١سة االنتشار العربي ، بیروت ، ط) سلطة الحق، مؤس_عزیز السید جاسم ، علي بن ابي طالب( - ١

  ٢٦٦: م ١٩٩٧
  ٤٥الكھف : سورة  - ٢
  ٣١سورة القمر :  -  ٣
 ١٨سورة ابراھیم :  - ٤
 ٥١٣/  ٢:  م١٩٩٧ ھـ،١٤١٧ ، ١ط بیروت، ، العربي التراث احیاء دار ، الزمخشري ، الكشاف: ظ  - ٥
 ٠د ھاعیان## وت##رجم راجع##ھ الص##فار، رش##ید ألفاظ##ھ وفس##ر قوافی##ھ ورت##ب حقق##ھُ  دیوان##ھ، المرتض##ى، الش##ریف - ٦

 الحلب#ي الب#ابي عیس#ى العربی#ة الكت#ب إحی#اء بدار طبع الشبیبي، رضا محمد الشیخ االستاذ لھ قدم جواد، مصطفى

  ١٢٦/  ١:  م١٩٥٨ ، وشركاه
  ٤٠٨ھـ :  ١٣٣١جعفر الحلي ، دیوانھ، مطبعة العرفان ، صیدا ،  - ٧
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  الصورة الثابتة :  -ج

، فض#الً وع#دم الحرك#ةوابعادھا الس#كون وھي تلك الصورة التي تغلب على اجزائھا  

ق مج#االً إیحائی#اً واس#عاً دون ابتة من بین انواع الصور التي تخلالصورة الث(( عن انّ 

ً  ان یعني  )١())ذا الثبات غالباً ما ی#رد ف#ي نص#وص، فھثبات الصورة معنى سلبیاً دائما

المثی##رات  اتب##اع إل##ى )_(عل##ي اإلم##ام الت##ي اس##تدعت ثانھ##ج البالغ##ة مرتب##اً باألح##د

  ٠لیة نسج الصورة بھذا النمط الحسيعمفي الصامتة 

ل#ذي یخب#ر ب#ھ  ) ا_(علي اإلماملصورة الحسیة في كالم وقد تردد ھذا الصنف من ا

ٌ [:ع##ن المالح##م بالبص##رة ورِ  اْلَع((اِمَرةِ  لِِس((َكِكُكمُ  َوْی((ل  أَْجنَِح((ةٌ  لََھ((ا الَّتِ((ي اْلُمَزْخَرَف((ِة، َوال((دُّ
ُس((وِر، َكأَْجنَِح((ةِ   َوَال  َقتِ((یلُُھمْ  ُیْن((َدبُ  َال  الَّ((ِذینَ  أُولَئِ((كَ  ِم((نْ  اْلفَِیلَ((ِة، َكَخ((َراِطیمِ  َوَخ((َراِطیمُ  النُّ

  ٢]َغائُِبُھمْ  ُیْفَقدُ 

:      ب#القول فیھ#ا االت#راك دخ#ول عن#د البص#رة ببی#وت س#یحل م#ا)_(عل#ي اإلم#ام صور

 وال###دور( المعم###ورة وازق###تكم المس###تویة لط###رقكم يأ"  الع###امرة لس###كككم وی###ل(( " 

 أراد) النس###ور كأجنح###ة أجنح###ة لھ###ا الت###ي(ھبوال###ذّ  ب###الّزخرف ھ###ةالمموّ ) المزخرف###ة

ً  الس#قوف ع#ن ب#ارزة والب#واري خشاباأل من یعمل وما رواشنھا ورالدّ  بأجنحة  حفظ#ا

 أراد) الفیل##ة كخ##راطیم وخ##راطیم(الش##مس وش##عاع االمط##ار ع##ن وغیرھ##ا للحیط##ان

 بالق#ار وتطل#ى الفی#ل خرط#وم ش#كل عل#ى الخوص من تعمل التي میازیبھا بخراطیمھا

 ویحف#ظ المطر ماء منھا لیسیل طوحالسّ  من تدلى أزید أو اذرع خمسة من نحواً  یكون

 ال##ى ایص##الھا أراد الت##ي الغای##ة بل##غ) _(ّن##ھأ ع##ن ،فض##الً )٣())والحیط##ان طوحالّس##

ً  استحض#اراً  ال#ذھن م#ن تری#د الت#ي((و حسیة بطریقة المشاھد  المحس#وس ی#ربط خیالی#ا

                                                           
سنان عبد العزیز، الصورة البصریة في قصائد شعراء كركوك" دراسة في نماذج مختارة" مجلة جامعة  - ١

   ٩٥م :  ٢٠١٠) لسنة ١) العدد(١٧تكریت للعلوم االنسانیة، المجلد(
  ٢١٤/  ١:  عبده محمد شرح البالغة، نھج - ٢
 ١٨١/  ٨:  البالغة نھج شرح في البراعة منھاج الخوئي، الھاشمي هللا حبیب - ٣
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 الفك#رة ترس#خ ،لك#ي)١())وتكل#ف تص#نع دون م#ن انس#یابیة ذل#ك غی#ر أو بالالمحسوس

 س##یتركھ ال##ذي )٢())االث##ر أعن##ي وكم##ال، بوض##وح متحقق##ة الص##ورة یجع##ل(( بطریق##ة

 ب###دورھا التغی###ر م###ن سیحص###ل وم###ا البص###رة لمدین###ة دخ###ولھم عن###د االت###راك ھ###ؤالء

  الفیلة بخراطیم ومیازیبھا النسور بأجنحة)_(یشبھھا التي وسقوفھا المزخرفة

ً  أََراُھ(مْ  َك(أَنِّي[ :بن قیس في وصف األت#راك لألحنف) _(قولھ ویستكمل  َك(أَنَّ  ،َقْوم(ا

َقةُ  اْلَمَجانُّ  ُوُجوَھُھمُ    ٣] اْلُمَطرَّ

طابع البصري الحسي، عندما شبھ وجوه ال) الصورة التشبیھیة ب_(علي اإلمامطبع 

ي االنبس###اط كالنع###ل المطرق###ة أو ،االس###تدارة ، ووج###ھ الش###بھ ھ###واالت###راك ب###التروس

    )٤(وھو تشبیھ للمحسوس بالمحسوس ،وفةالمخص

بأش##كال االت##راك وج##وه  طة الص##ورة الحس##یة البص##ریةاس##) بو_(عل##ي اإلم##امرس##م 

عم#ق ك#ذلك الص#ورة الحس#یة أ((فكان#ت في االستدارة واالنبساطھندسیة ثنائیة االبعاد 

عناصرھا من الواق#ع بلغ في نقل التأثیر المنشود من الصور الذھنیة التي ال تلتمس وأ

     س##ھمت ف##ي تقری##ب الص##ورة ال##ى ذھ##ن المش##اھد ع##ن والت##ي أ )٥())ي الملم##وسالح##

م عن حیاة مریرة ومستقبل مجھول بم#ا تحق#ق قع المؤلم الذي ینارھاصات ذلك الوا((

                                                           
 وماھی#ة النقل#ي ال#نص ض#وء عل#ى إثبات#ھ ف#ي دراس#ة"  الحقیق#ة صوت البالغة نھج ، عنوز عباس صباح ٠د - ١

 ٩٣"  :  الفني المنجز
 ، ١بغ##داد،ط ، نش##ر -طباع##ة العام##ة الثقافی##ة الش##ؤون دار ، نج##ر ال س##وزان عن##د الف##ن فلس##فة حك##یم، راض##ي - ٢

  ٤٢:  م١٩٨٦
  ٢١٤ - ٢١٣/  ١عبده :  محمدنھج البالغة، شرح  - ٣
، ٢١٤ -٢١٣/  ١ظ : نھج البالغة ، شرح محم#د عب#ده :   ، و١٣١/  ٣، شرح نھج البالغة : ظ : البحراني - ٤

 ١٨٦/  ٨، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ظ : الھاشمي و
للطباعة والنشر، بیروت،  ، دار النھضة العربي، قضایا النقد االدبي بین القدیم والحدیثزكي العشماوي ٠د - ٥

  ٢٠٢:  م١٩٧٩
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) ع##ن اح##وال _(عل##ي اإلم##امبم##ا تنب##أ ب##ھ  )١())ی##ھ م##ن تب##دل الح##ال وتب##ادل االدوارف

  ٠ند دخول االتراك فیھا والعبث بھاالبصرة ع

(ى الس(اعةُ  َتقُ(ومُ  َال ((م#ن قب#ل عن#دما ق#ال:)\(ذا االمر الذي تنبأ بھ رسول هللاوھ  َحتَّ

 ذل(فَ  ،اْلُوُج(وهِ  حْم(رَ  ،اْألَْع(ُینِ  صِغارَ  التُّْركَ  ُتَقاتِلوا َوَحتَّى ،الشعرُ  نعالُھم َقْوًما ُتَقاتِلُوا
َق(ةُ  اْلَمَج(انُّ  ُوُج(وَھھم ك(أنَّ  األنوفِ  ھم الن(اس خْی(رَ  وتج(دون ،اْلَمَطرَّ  لَِھ(َذا كراھ(ةً  أش(دَّ

  ٢)) اإلِسالم فِي خیاُرھم اْلَجاِھلِیَّةِ  فِي ِخیاُرھم معادنُ  والناسُ  فِیھِ  یدخلَ  َحتَّى األمرِ 

للس#امع  تمّكن حسیة ثابتة ھیئةبون البصرة االتراك الذین یدخل) \الرسول( صفو 

 الغیبی#ة معرفت#ھوھ#ذا دلی#ل عل#ى  ،اش#كالھم وھو لم ی#ر ،بھذه الصفة رسم اشكالھممن 

 ،وص#دق دعوت#ھ)\عل#ى نب#وة محم#د(دلیل  وھذا ،ھیةإلمن رؤیة )\(استمدھا التي

 ،البص#رة یدخلون عندما دورھم عنفي حدیثھ )\(ما بداهیستكمل )_(علي اإلمامف

  ٠كارھون لھذا االمر وھم ،جذري في حیاة الناس ر،وما سیحدث فیھا من تغیّ 

ال##ى  أص##حابھ م##ن الص##الحین ف##ي) _(ف##ي قول##ھ )بمعناھ##ا المج##ازي_واس##تعمالھا(

ینِ  فِي َواْإلِْخَوانُ  اْلَحقِّ  َعلَى اْألَْنَصارُ  أَْنُتمُ [ :نصرتھ   ٣]اْلَبأْسِ  َیْومَ  َواْلُجَننُ  الدِّ

ع الواقیة ی#وم و) اصحابھ بعد انتھاء حرب الجمل((بأنھم الدر_علي( اإلماموصف 

ھ#م ی#دفعون ع#ن الح#ق وی#دافعون الشّدة والبأس وف#ي اش#تداد الخط#وب واألزم#ات؛ ألنّ 

 بمعن##ى الت##رس وھ##و جم##ع ُجّن##ة :َواْلُج##َننُ  وع##ن ال##بالد م##ن اس##تبدادھا،)_( )٤(عن##ھ))
                                                           

  ٧١شیماء عثمان  محمد،  الصورة الحسیة في شعر فھد العسكر :   - ١
ق#دم ل#ھ عب#د ال#رحمن المرعش#لي، دار احی#اء الت#راث  االت#راك) قت#ال االخبار ع#ن( ابن كثیر، البدایة والنھایة  - ٢

 ب##ن محم##د هللا عب##د اب##و -وظ:    ٢١٨/ ٦: م٢٠٠١ھ##ـ، ١٤٢٢، ١العرب##ي للطباع##ة والنش##ر والتوزی##ع،بیروت،ط

 ، الش#یخ آل عب#دالعزیز ب#ن الحص# الش#یخ ومراجع#ة بإش#راف ماج#ھ، اب#ن س#نن القزوین#ي، الربع#ي ماج#ھ بن یزید

  الترك باب ٥٩٨ -٥٩٧: م١٩٩٩ ، ھـ١٤٢٠ ،١ط الریاض، ، السالم دار الناشر
  ١٩٩/ ١نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٣
  ٣١٥/ ٢السید عباس الموسوي، شرح نھج البالغة:  - ٤
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 أي :اْلَب(أْسِ  َیْومَ  َواْلُجَننُ ،ومعنى(()١(الشّدة والحربوھي ما استتر بھ من السالح یوم 

یوصل  نْ أ بذلك )_اراد (ف،)٢())كما ان الترس یحفظ صاحبھ من الحرب كذلك انتم

وھا من المی#ل ف#ي اتب#اع الباط#ل، كم#ا م ومنعھم حفظوا انفسھنّ تلقي من أالفكرة الى الم

  ٠قال األعشى ،والسیوف ،والسھام ،صاحبھ في الحرب من الرماح اْلُجَننُ یحفظ 

  )٣(الِمَجن َكَسراةِ  َكَفلٍ  في هُ                               َنحا َحّتى بِالُرمحِ  َفثاَبرَ 

 ً   الصورة السمعیة  - ثانیا
ال#ذي یعتم#د و(( ( االذن)ف#ي رس#م ص#ورتھا الحس#یة حاس#ة الس#معوھ#ي الت#ي تس#ھم   

ھ###ذه  ةقس###یماالص###وات والص###ور الص###وتیة  نّ أ((الً ع###نفض###،)٤())تيالجان###ب الص###و

الص#وت ((:واش#ار اب#ن س#ینا ال#ى مص#در الناق#ل للص#وت بقول#ھ ،)٥())الصور الحس#یة

 ((الص#وت اھت#زازاتألنّ ؛)٦(س#رعة م#ن أي س#بب ك#ان))ببق#وة وودفع#ھ تموج الھواء 

تنطل##ق م##ن جھ##ة الص##وت، وتذب##ذب م##ن مص##انعھ الھ##واء،  محسوس##ة ف##ي موج##ات

، ویستقر الجزء األكبر منھ#ا ف#ي الس#مع الفضاء حتى تتالشىالمصدرة لھ، فتسبح في 

، خب#راً أو انش#اء، أم#راً  بحسب درجة تذبذبھا فتوحى بدالئلھا، فرحاً أو حزن#اً، نھی#اً أو

أو ش######یئاً عادی######اً مم######ا یفس######ره التش######ابك العص######بي ف######ي ص######دى او موس######یقى، 

                                                           
وظ: الھاش##مي، منھ##اج  ١٠٤/ ٣وظ: می##ثم البحران##ي:  ٢٨٤/ ٧ظ: اب##ن اب##ي الحدی##د، ش##رح نھ##ج البالغ##ة:  - ١

 ٩٠/ ٨نھج البالغة : البراعة في شرح 
ھ#ـ ١٤١٨، ١س#بھر، طفي شرح نھج البالغة، الناشر دار أمیر كبیر للنشر ، مطبعة  بھج الصباغة التستري، - ٢

  ١٧٩/ ١٠م : ١٩٩٧، 
توزی#####ع،  -نش#####ر  -كام#####ل س#####لیمان، دار الكت#####ب اللبن#####اني طباع#####ة٠، تحقی#####ق ددیوان#####ھش#####رح األعش#####ى،  - ٣

  ( السراة: الظھر، المجن: الترس) ٢١١:  ١بیروت،ط
الضیاء  صباح عباس عنوز ، اثر البواعث في تكوین الداللة البیانیة شعر جمیل بثینة انموذجاً ، دار ٠د - ٤

 ٢٣٢م :  ٢٠٠٧ھـ ، ١٤٢٨،  ١للطباعة والنشر، النجف االشرف ، ط
القاھرة ، دار الفكر  -عرض وتفسیر ومقارنة  -عز الدین اسماعیل ، االسس الجمالیة في النقد العربي ٠د - ٥

  ٣١٣م : ٢٠٠٥العربي ، 
 نسخھ وصححھ ووق#ف عل#ى طبع#ھ مح#ب ال#دین الخطی#ب، مطبع#ة المؤی#د ابن سینا، اسباب حدوث الحروف، - ٦

  ٣ھـ: ١٣٣٢القاھرة، ،
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العق##ل" وص##ورة أذن  "عل##ى االذن الباطن##ة أو فھي((وق##ع ج##رس الكلم##ة ،)١())ال##دماغ

وق##د وج##د البح##ث  )٢())حس##اس الش##فتین والف##م والحل##ق حینم##ا تلف##ظ الكلم##ةاللف##ظ، أي إ

ن م#ن البیئ#ة وھ#ي ص#وٌر حس#یة س#معیة ك#ااس#تمدت ماھیتھ#ا  ص#اخبة،صوراً س#معیة 

الع##رب  نّ المتلق##ي بم##ا یبتغی##ھ م##ن كالم##ھ، أل ) حریص##اً عل##ى افھ##ام_(عل##ي اإلم##ام

 نّ غی#ره؛ ألأكانت في التش#بیھ أم ف#ي  الحسیة سواءً  ألصق بالبیئة عند سماعھم االمور

 ق#ربأاذا كان#ت  الس#معیة ال تتكام#ل االّ الص#ورة  نّ أل ذلك ایسر الطرق ال#ى افھ#امھم؛

الق#درة عل#ى  م#ن لھ#ا ) ف#ي نصوص#ھ لم#ا_(ھ#اب االنتباه لدى المتلقي، فوظفجذ الى

عوام#ل االنبع#اث باتج#اه  م#ن ھبداخل# م#ا كیحرلطاقة االستیعابیة لدى المتلقي وتخلق ا

یس##ت ة الس##معیة ف##ي نھ##ج البالغ##ة مس##احة لش##كلت الص##ور((، ل##ذاي یس##معھاالم##ر ال##ذ

والظ#روف  ،بعین#ات المك#ان والزم#انالص#وتیة اس#تعانت ف#ي رس#م عناص#رھا  بالھینة

 اإلم#امعن#د  االب#داعي رق#يالانب#أ ع#ن  وھ#ذا االم#ر،)٣())تحیط بھا ة التي كانتبیالعص

ثب#ات جل اواضح الداللة، من أ بإیقاعالسمعیة ) وقدرتھ في تطویع الصورة _(علي

، وك#ذلك یج#ذب انتب#اه الس#امع ال#ى فح#وى اس#اس منطق#يل#ھ عل#ى  الشيء والمحاججة

 م#رات ع#دد حی#ث م#ن الص#ورة الس#معیة بع#د الص#ورة البص#ریة جاءت وقد،)٤(النص

  ٠)صورة سمعیة٥٠ما یقارب( البالغة نھج  في ورودھا

 ی#ذكر) _قول#ھ( ف#ي كم#ا ،الس#معیة الص#ورة م#ن الصنف بھذا البالغة نھج حفل وقد

ِ [ للزاھ##د: هللا ث##واب  ،اْلَحَم((امِ  بَِھ((ِدیلِ  َوَدَع((ْوُتمْ  ،اْلِعَج((الِ  اْلُولَّ((ھِ  َحنِ((ینَ  َحَنْن((ُتمْ  لَ((وْ  َف((َو هللاَّ

                                                           
ھـ، ١٤٢٠، ١ن، دار المؤرخ العربي، بیروت،طلي الصغیر، الصوت اللغوي في القرآمحمد حسین ع ٠د - ١

  ١٤م: ٢٠٠٠
  ١٧٠ریتشاردز، مبادئ النقد االدبي: أ ٠أ - ٢
ھ#ج البالغ#ة ، مجل#ة ابح#اث البص#رة الص#ورة الس#معیة واالیقاعی#ة ف#ي ند شروق محسن ك#اطع الط#ائي ، ابع#ا - ٣

 ٥٥م : ٢٠١٢) ،سنة ١) العدد (٣٧٠العلوم االنسانیة المجلد (
صباح عباس عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیقة " دراسة في اثباتھ على ضوء النص النقلي وماھیة ٠ظ د  - ٤

  ١٠٥م : ٢٠١٣ھـ ، ١٤٣٤،  ١، بغداد ، ط المنجز الفني " ، دار المعمورة للطباعة والنشر
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لِ((ي ُج((َؤارَ  َوَج((أَْرُتمْ  ْھَب((انِ  ُمَتَبتِّ ِ  إِلَ((ى َوَخ((َرْجُتمْ  ،الرُّ  اْلتَِم((اسَ  ،َواْألَْوَالدِ  اْألَْم((َوالِ  ِم((نَ  هللاَّ

َئةٍ  ُغْفَرانِ  أَوْ  ِعْنَدهُ  َدَرَجةٍ  اْرتَِفاعِ  فِي إِلَْیھِ  اْلقُْرَبةِ    ١] َسیِّ

  اس##الیب االیح##اء بالص##ورة الس##معیة بأص##وات    ) واح##داً م##ن _(عل##ي اإلم##اماس##تعمل 

لتقوی###ة االیح###اء بالص###ورة ))٤(، وج###ؤار الرھب###ان)٣(، وھ###دیل الحم###ام)٢(حن###ین الول###ھ(

بالول##ھ )_(الس##معیة ال##ى م##دى االنقی##اد والتض##رع 1 س##بحانھ وتع##الى عن##دما مثلھ##ا

ق وك###ذلك خ##ص الس###یا ،بھ##دیل الحم###ام استیحاش##اً ووحش##ةو ،العج##ال ش##وقاً ورغب###ة

   )٥(وخشیة وكذلك لشھرتھم بشدة التضرعبجؤار الرھبان خوفاً  بالتمثیل مرة ثالثة 

یقاع#اً حزین#اً ال#ى م#دى إ الس#معیة م#ن خ#الل دالل#ة الص#ورة) _(عل#ي اإلم#اماعطى 

رة الس##معیة بط##ابع یوظ##ف الص##و نأ رادأ)_(ھّن##النقی##اد 1 س##بحانھ، وأالتض##رع وا

الت##داعي ال##ى  ب##ھ ق##لتینو((ؤثر ف##ي ال##نفسلك##ي ت## المش##اھد الحی##ة ل##ذلك كث##رت حس##ي

الح#دث ) لمجری#ات _()٦())ي موقف#ھتق#وّ  حركی#ة ن#ا ال#ى ص#ورة حس#یةالماضي لینقل

 ،)٧(تبع###ث مع###اني الرھب###ة والروع###ة والس###مو والعظم###ة ف###ي نف###س المتلق###ي))مم###ا ((

  ٠بذل جھد وتكلفدون من ي افادت المعنى المطلوب لمتداعیات الصورة السمعیة الت

                                                           
  ٩٣/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ١
 ٥٦١/  ١٣( مادة ولھ) : ھ  ظ : ابن منظور ، لسان العرب:الناقة التي فقدت ولدھا فیھ على اثره تبكي علی - ٢
 ٥٣/  ١٥( مادة ھدل) : صوت نوحھا ، لسان العرب: - ٣
  ١٥٧/  ٢الستغاثة  لسان العرب: ( مادة جأر) : الصوت المرتفع بالتضرع وا - ٤
 ٤:  في شرح نھج البالغة ، و ظ : الھاشمي ، منھاج البراعة ١٤٢/  ٢ظ : البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٥

 /٢٠٦  
 ٣٠ - ٢٩صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا وایحاء المعنى :  ٠د - ٦
 ٦٦الصورة السمعیة واالیقاعیة في نھج البالغة :  ، ابعادالزبیدي شروق محسن كاطع - ٧
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   ف###ي الخطب###ة القاص###عة :       )_(ھف###ي س###یاق قول###ت الص###ورة الحس###یة الس###معیة مثل###وت

ْی((رِ  أَْجنَِح((ةِ  َكَقْص((فِ  َوَقْص((فٌ  ،َش((ِدیدٌ  َدِويٌّ  َولََھ((ا َوَج((اَءتْ [  ((ى الطَّ  َی((َديْ  َب((ْینَ  َوَقَف((تْ  َحتَّ

ِ  َرُسولِ    ١ ]ُمَرْفِرَفةً ) \( هللاَّ

المعج#زة الت#ي ح#دثت ف#ي  ص#ورة حس#یة جمیل#ة للس#امع ع#ن)_(علي اإلمامعرض 

(( "ولھ#ا دوي ش#دید" ص#وت الش#جرة ) حاض#راً فج#اءت_(وك#ان )\(زمن النب#ي

 )حت#ى وقف#ت(اجنحة الطیرص#وت اي ص#وت مث#لكصوت الریح (وقصف كقصیف) 

ع#زز )_(عل#ي اإلم#امف،)٢())ممتثل#ة ألم#ره منق#ادة لحكم#ھ )\(بین ی#دي رس#ول هللا

) السمع مثل لفظة (دوي ش#دید، وقص#فبألفاظ توحي برسم المشھد بالصورة الحسیة 

، الص##وت الم##دوي عل##ى نف##س المتلق##ي ذل##ك رس##م م##دى ت##أثیر س##اعدت ب##دورھا عل##ى

ع ماالس## أبھ##رتالت##ي  ة ف##ي تعبی##ره ع##ن الموق##ف او الحال##ةص##نع الص##ور)ی_ھ(ّن##وأ

د الص#ورة بحاس#ة الس#مع، في رسم ابعا )_(من ھول الحدث فاستعانعقلھ  ثارتأو

ف#ور  للش#جرة عل#ى االنقی#اد والطاع#ة 1 س#بحانھ وتع#الى الصوت الم#دوي) ب_(فدلّ 

  ٠فاھتزت من اثرھا) \(هللارسول لسماعھا 

 َعِم(لَ  َعلِ(مَ  َفَمنْ  بِاْلَعَمِل، َمْقُرونٌ  [ اْلِعْلمُ :)_جسدت الصورة السمعیة في قولھ (قد و

  ٣ ] َعْنھُ  اْرَتَحلَ  َوإِالَّ  أََجاَبھُ  َفإِنْ  بِاْلَعَملِ  َیْھتِفُ  َواْلِعْلُم،

ھت#ف العل#م ی) عن#دما جع#ل _(عل#ي اإلم#املص#ورة الحس#یة ف#ي ك#الم دالل#ة ا تظھر

اس#تعارة وھ#ي بطبیع#ة االم#ر لإلنس#ان اس#تعارھا  )ھت#ف(بالعمل اي ینادي ب#ھ، فلفظ#ة

ول#م  ،) للمعقول وھو العلم، لیبین ان االنسان متى ما كان عالم#اً ب#األمور الدینی#ة_(

                                                           
  ٣٢٨/  ٢:  نھج البالغة ، شرح محمد عبده  - ١
  ٨٩/  ١٢:  في شرح نھج البالغة الھاشمي ، منھاج البراعة - ٢
  ٥٧٧/  ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
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یقرن#ھ ، ما لم م یثمر علمھلان االنسان  یعمل بھا سلبھ هللا سبحانھ علمھ او بتعبیر اخر

وحي بالس##مع؛ الھت##ف) وھ##ي لفظ##ة ت##(اس##تعان بلفظ##ة) _(عل##ي اإلم##امف، )١(بالعم##ل

وح#ت وھك#ذا أ،)٢(الذھنیة وض#وحاً)) الصور السمعیة للكلمات من اكثر االحداث((ألنّ 

كم#ال االنس#ان  ھألّن#العل#م ال یمك#ن لإلنس#ان ان یحی#ھ ب#دون العم#ل ب#ھ؛  نّ للسامع من أ

    ٠وقوامھ

، اْلُمْخَت(الِ  اْلَمِرحِ  َمْشيَ  َیْمِشي [وس:عجیب خلقة الطاوُ  یذكر فیھا)_(ومن خطبة لھ

حُ  ً  َفُیَقْھقِھُ  ،َوَجَناَحْیھِ  َذَنَبھُ  َوَیَتَصفَّ   ٣] ِوَشاِحھِ  َوأََصابِیغِ ، ِسْرَبالِھِ  لَِجَمالِ  َضاِحكا

ً  َفُیَقْھقِ(ھُ (ورة الحس#یة الس#معیةلص#) ل_(عل#ي اإلمام أعطى  )ِس(ْرَبالِھِ  لَِجَم(الِ  َض(اِحكا

 ً ل##ى حس##ن عن##د نظ##ره إ كالقھقھ##ةتھ ص##وص##ورة مش##یتھ وعن##دما جعل(( طابع##اً حركی##ا

 ،)٤())والس##ربال مس##تعار والقھقھ##ةظ الض##حك س##ربالھ واعجاب##ھ بجم##ال كس##وتھ، ولف##

ھذه رسخ ) _( اإلمامفاحدى القوى المؤثرة على االیقاع السمعي،  )٥()( یقھقھفكلمة

ة الت#أثیر شدّ ((نّ ؤوس وصوت االنسان؛ ألصوت الطا لیجذب انتباه السامع الى فظةلال

بالباعث الصوتي الى ما یمكن ان یكون اعتقاداً غامضاً في وج#وه ومطابق#ة فنی#ة ب#ین 

م##دى اظھ##ار  عل##ى الق##درة طة االس##تعارةاس##بو )_(، فحق##ق)٦(الص##وت والمعن##ى))

  ٠وس واعجابھ بالوان ریشھ الزاھیة والبراقة الطاوُ  فرحة

  :  نوه الى ھذ المعنى قائالً  الصنوبري ولعل الشاعر

                                                           
 ٣٩١/  ٥، شرح نھج البالغة : ، وظ : البحراني  ٣٧٢/  ١٩ظ: ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ١
 ١٧٠أ رتشاردز، مبادئ النقد االدبي :٠أ - ٢

  ٢٦٣/  ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
 ٢٨٩/  ٣البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٤
 ٣٣٥/ ١١: ( مادة قھقھ ) : ظ : ابن منظور ، لسان العربالضحك العالي ، - ٥
  ٨١م :  ١٩٧٥، جمال محمد بشیر ، القاھرة  ٠، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة دستیفن أولمان - ٦
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ً  َقھَقھَ  للشَّربِ                    أوتاُرھا ترنَّمتْ  القیانُ  وإذا    )١(إِبریقھ ضاحكا

امِ  َنَعقَ  َقدْ  ،ِضلِّیلٍ  إِلَى أَْنُظرُ  لََكأَنِّي [:)_(وقولھ   ٢] ِبالشَّ

الت#ي ج#اء بھ#ا  ٣م#ؤثر الس#مع وھ#و النع#قبالحس#یة  الص#ورةب) _(علي اإلمام لداست

)c()) (اتنب#أ بھ# م#ن المالح#م الت#ي ھ#ذا الق#ول وع#دّ ،)٤(كنایة عن دعوتھ))وھو_ (

 ) بالص##ورة_(، فاس##تعانم##ور الت##ي ح##دث وم##ا س##تحدث مس##تقبالً اال ال##ى مجری##ات

ة ب##دء ظھ##وره وش##دّ بت##وحي للمتلق##ي  ،)٥())خاللھ##ا إث##ارة حس##یة((الس##معیة لیعط##ي م##ن

م#ا اش#ار ال#ى م#ا یخ#رج ف#ي اخ#ر الزم#ان كالس#فیاني ((وھ#ذا  ھت#وخطور االمر احتدام

، ب#ین الن#اس واذاعھ#ا فیھ#ا ظالمت#ھ وب#ث )٦(بھ#ا)) وغیره، فقال: نعق بالش#ام: اي نع#ر

ُ  :(النعق)الى معنىالكریمة آلیة ا وقد أشارت  َیْنِع(قُ  الَّ(ِذي َكَمَث(لِ  َكَف(ُرواْ  الَِّذینَ  َوَمَثل

وص##ف س##بحانھ )٧( َیْعقِلُ((ونَ  الَ  َفُھ((مْ  ُعْم((يٌ  ُبْك((مٌ  ُص((مٌّ  َونِ((َداء ُدَع((اء إِالَّ  َیْس((َمعُ  الَ  بَِم((ا

عة الت##ي تلی##ق بھ##م فم##ثلھم طة الص##ورة الحس##یة الس##معیة البش##اس##وتع##الى الك##افرین  بو

تع#رف م#راده او ت#درك  مثل البھائم التي تسمع ص#وت المن#ادي م#ن دون انسبحانھ ك

  : قولھالشریف الرضي الى ھذا المعنى ب قد اشارو،)٨(غایة النداء

                                                           
م : ١٩٩٨ھـ ، ١٨٦٣،  ١، دار صادر بیروت للطباعة والنشر ، طبري ، دیوانھ، تحقیق احسان عباسالصنو -١

٣٨٠/  ١  
  ٢٢٣/  ٢، شرح محمد عبده : نھج البالغة - ٢
  ٢٠٥/  ١٤: (نعق) :عال ظ : ابن منظور، لسان العرب ھو الصیاح بصوت - ٣
  ٢٩٩میثم البحراني، اختیار مصباح السالكین :  - ٤
) لسنة ٧)، المجلد( ١انتھاء عباس علیوي، الصورة البیانیة في شعر ذي الرمة، مجلة ذي قار، العدد ( - ٥

 ٨٧م: ٢٠١١
    ٢/٦٣، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : القطب الراوندي - ٦
  ١٧١سورة  البقرة  - ٧
ن الكریم ، فصلت للدراسات والنشر ، ، وظیفة الصورة  الفنیة في القرآاغبعبد السالم احمد الر ٠ظ : د - ٨

  ١٦٦م : ٢٠٠١ھـ ، ١٤٢٢حلب ، 
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  )١(َنجرانِ  َعلى َمنِزلَُھم َوأََقضَّ            لَعلَعٍ  َعن بَِجمِعِھم الَزمانُ  َنَعقَ  

 َع((نِ  ُیبِ((ینُ  َیَك((ادُ  بَِص((ْوتٍ  ُمْع((ِوًال  َزَق((ا َقَوائِِم((ھِ  إِلَ((ى بَِبَص((ِرهِ  َرَم((ى َف((إَِذا:[ )_وقول##ھ (

َغاَثتِھِ  ِعھِ  بَِصاِدقِ  َوَیْشَھدُ  ،اْستِ ِعھِ  بَِصاِدقِ  َوَیْشَھدُ ، َتَوجُّ   ٢]َتَوجُّ

ال#ذي  وسحسي من خالل صوت الط#اوُ  بأسلوب) لوحة سمعیة _(علي اإلمامرسم 

أي ))ُیِب#ینُ  َیَكادُ صوتھ بالبكاء والنیاح ((رافعاً  أي)) ِبَصْوتٍ  ُمْعِوًال (() وصاحَزَقا(( ( 

وانزع#اج  توجع فرط ) على_(بذلك فدلّ ،)٣())وھو كنایة من الموت لعن ویرتحیظ

) _(فب#ین ام#ام الجمی#ع، بمنظ#رهیغتر  ما كانبعد ،ساقیھ وس من قبحالطاوُ  لما یبدیھ

وبھ#ذا حق#ق  ،االل#م ف#رط متوج#ع م#نالویبك#ي كاإلنس#ان  ،یص#یحوس الطاوُ  للسامع انّ 

بش#كل یت#رك  اظھ#ار المعن#ى عل#ى القدرةبوساطة الصورة السمعیة ) _(علي اإلمام

ً  صدى   :الكبرقول المرقش ا من ذلك، ع المتلقيفي سم واضحا

واقِسُ  الُھُدوءِ  بعدَ  ُضربتْ  كما                َحولَنا البومِ  منَ  َتْزقاءً  وَتْسمعُ    )٤(النَّ

تشبیھ صوت نواقیس الكنائس المتقط#ع رة الحسیة السمعیة عند الشاعر بتشكلت الصو

   )٥(بصوت البوم في ھدأة اللیل لصداه وتكراره

  

                                                           
  ٤٧٠/  ٢م : ١٩٦١ـ ، ھ١٣٨٠الشریف الرضي ، دیوانھ ، دار صادر بیروت للطباعة والنشر ،  - ١
  ٢٦٤ -٢٦٣/ ٢نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٢
  ٤٨/  ١٠، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ٣
بي ، دیوان المفضلیات ، شرح محمد القاسم بن محمد بن بشار االنباري ، مطبعة االباء ، الضالمفضل   - ٤

  ٤٦٥م : ١٩٢٠بیروت ، 
 
  ٢٤٥ : المفضلیات في الفنیة الصورة ، الجھني غانم٠د - ٥
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ُتَھ((ا[وفی##ھ یب##ین طلب##ھ للحك##م: )_(وم##ن ك##الم ل##ھ فُ((وسُ  أَیَّ  َواْلقُلُ((وبُ  ،اْلُمْخَتلَِف((ةُ  النُّ

َتةُ  ((اِھَدةُ  اْلُمَتَش((تِّ  َوأَْن((ُتمْ  ،اْلَح((قِّ  َعلَ((ى أَْظ((أَُرُكمْ  ُعقُ((ولُُھمْ  َع((ْنُھمْ  َواْلَغائَِب((ةُ  ،أَْب((َداُنُھمْ  الشَّ
  ١]اْألََسدِ  َوْعَوَعةِ  ِمنْ  اْلِمْعَزى نفُورَ  َعْنھُ  َتْنفُِرونَ 

ألّن##ھ  ) وخ##ص النف##وس والقل##وب؛_) المتخ##اذلین ع##ن نص##رتھ(_(اإلم##امخاط##ب 

ة عق##ولھم ذھولھ##ا ع##ن رش##دھا وإص##ابة وج##ھ ب##یب##ذلك المع##زى القول((بغراد ) أ_(

بانصرافھا عن دعائھ الى م#ا ینبغ#ي، وش#ّبھ نف#ارھم بنف#ور المع#زى م#ن ص#وت  الحق

،وھ#ذا ((مث#ل یض#رب لغای#ة النف#ور )٢())األسد، ووجھ التشبیھ ش#ّدة نف#ارھم ع#ن الح#قّ 

خ#وف المع#زى م#ن  م#ا م#ن ش#ّدةوالفرار، بمحض الصوت، دون وق#وع الواقع#ة، وربّ 

ش##يء فإّنم##ا ی##دل عل##ى بی##ان ح##ال األس##د، لج##أ ال##ى األس##د ب##دل الف##رار، واّن دّل عل##ى 

 فادخ#ل ،بھذه الطریق#ة المروع#ة )_(في ابتعادھم عنھ ،)٣())أصحابھ غیر المحمودة

 (نفور، وعوع#####ة)مث#####ل الس#####مع والحرك#####ة افع#####ال )_(ف#####ي الص#####ورة البص#####ریة

ف#ي رس#م  المع#روف باإلغ#ارة والحرك#ة (األس#د)بحیوان المفترس وھو )_(وربطھا

معن#اً ف#ي ق#وة الج#ري  للمتلق#ي) _الح#ق، ف#أعطى(صورة ھؤالء وفرارھم من قول 

     ٠الحیاة الحسیة لصورةل)_(منحف ،وسرعة المالحقة

  والشمیةوالذوقیة  اللمسیة : الصورلمبحث الثانيا

  الصورة اللمسیة -اوالً 
الت#ي (الی#د) حاس#ة اللمسمض#امین خیوطھ#ا  نس#ج ھي تلك الص#ورة الت#ي ت#دخل ف#ي  

الخش###ونة والنعوم###ة، و، ( الب###رودة والح###رارةمث###له الحاس###ة تح###ددھا المثی###رات لھ###ذ

  )٠٠والصالبة، والرطوبة  والرخاوة
                                                           

  ٢/٢١٦نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ١
 ٣٩/ ٣شرح نھج البالغة:  میثم البحراني، - ٢
  ٥٣٠محمد الغروي، االمثال والحكم المستخرجة من نھج البالغة:  - ٣
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الص##ورة البص##ریة حی##زاً اق##ل م##ن  ف##ي نھ##ج البالغ##ة اللمس##یة الص##ورة وق##د ش##غلت

طیع تتس# فإن ما یدرك بحاسة اللم#سالبصریة بارز فیھا  اثر الحاسة(( ألنّ  ؛والسمعیة

ذل#ك فق#د  فض#الً ع#ن،)١(علیھ#ا )) انطب#اع الح#دّ ان تدركھ حاسة البصر، وھ#ذا م#ا قل#ل 

ص#ورة اللمس#یة وردت ال، بن#اء الص#ورة الحس#یة مكمالتن م الصورة اللمسیة شكلت

     ٠صورة لمسیة)١٦ما یقارب( ،عدد مرات ورودھا في نھج البالغة في

         ف##ي الخطب##ة الشقش##قیة:)_(عل##ي اإلم##امق##ول  ف##ي ھ##ذه الص##ورة الحس##یة تردوو 

َرَھا[  َھا َوَیْخُشنُ  َكْلُمَھا َیْغلُظُ  َخْشَناءَ  َحْوَزةٍ  فِي َفَصیَّ   ٢ ]َمسُّ

) عل###ى نس###ج ال###نص _(عل###ي اإلم###اماللمس###یة ف###ي س###یاق ك###الم س###اعدت الص###ورة 

ال#ذي یص##عب  الخش##ن الجس#م بھیئ##ةاطب#اع الخلیف##ة الث#اني ع##ن ى وتماس#كھ، عن##دما كّن#

) كشف بھا ع#ن _لإلمام علي( وااللم الحزنووھذا التنوع الشعوري باألسى ،٣مسھ

فجعلھا وفق وجوه موضوعیة ( على(( فجاءت الصورة اللمسیة مصیر االمة المریر،

ي ف###ي جھ###ة ص###عبة الم###رام ش###دیدة الش###كیمة، ث###م ی###أتي ب###الكلم ف###ي ح###وزة خش###ناء) أ

لم#ا اي تض#اعفت جروحھ#ا، وھ#و یغل#ظ كلمھ#ا) ( االخ#رى الص#ور ف#ي كما (الجراح)

) _(فجع##ل،)٤(" ))ایخش##ن مس##ھوم##ا یؤك##د ذل##ك "  ألنّ ض##وع، ف##ي وح##دة المو ل ی##ز

بع#د  الح#داث المری#رةا المجتمع م#ن لیھؤول إما سیمؤشراً خطیراً الى  العامل الحسي

  ٠)\(رسول هللال

                                                           
  ٢٤٤/ ١، الصورة الفنیة في المفضلیات : غانم الجھني ٠د - ١
 ٣٤١/  ٢محمد عبده : ، شرح نھج البالغة - ٢
، وظ  ٣١٨/  ١، شرح نھج البالغة : ، وظ : البحراني ٣١٨/  ١بالغة : ظ : ابن ابي الحدید ، شرح نھج ال - ٣

 ٥٥/  ٣براعة في شرح نھج البالغة : ، منھاج ال: الھاشمي
اھیة المنجز صباح عباس عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیقة " دراسة في اثباتھ على النص النقلي وم ٠د - ٤

  ٧٤الفني" : 
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َ  إِنَّ  ُث((مَّ  [):\(اً النب##ي محم##د ح##ال الن##اس قب##ل بعث##ة بی##ان ف##ي)_(وقول##ھ  ُس((ْبَحاَنھُ  هللاَّ

داً  َبَعثَ  ْنَیا ِم(نَ  َدَن(ا ِحینَ بِاْلَحقِّ ) \(ُمَحمَّ (َالعُ  اْآلِخ(َرةِ  ِم(نَ  َوأَْقَب(لَ  ،اِالْنقَِط(اعُ  ال(دُّ  ،اِالطِّ

  ١ ] ِمَھادٌ  ِمْنَھا َوَخُشنَ  َساٍق، َعلَى بِأَْھلَِھا َوَقاَمتْ  إِْشَراقٍ  َبْعدَ  َبْھَجُتَھا َوأَْظلََمتْ 

ف#ي  )ِمَھ(ادٌ  ِمْنَھ(ا َوَخُش(نَ () من خالل الص#ورة الجزئی#ة اللمس#یة_(علي اإلمامحقق 

ع##دم االس##تقرار بھ##ا طة الكنای##ة عل##ى ((اس##لی##دل بو ،ة اح##دى الم##ؤثرات اللمس##یةاث##ار

ذل##ك ی##تم بانتظ##ام الش##رائع وثب##ات ق##وانین الع##دل  ألنّ وفق##دان طی##ب الع##یش والراح##ة، 

قوتھ#ا االیحائی#ة ((افھم#ت ق#دالص#ورة اللمس#یة  نّ ، فض#الً ع#ن أ)٢(ویرتفع بارتفاعھ#ا))

حی#ي ال#دالالت وص#والً ال#ى من دون مالبسات بطاق#ة تعبیری#ة تاضاءة ذھن المتلقي و

یجع#ل ل ،لمتلق#ي بحاس#ة اللم#س) م#ن ایص#ال الدالل#ة ال#ى ا_(الذي اراده)٣())المدلول

لن###اس قب###ل بعث###ة المعاش###ي ل )٤()) طة ع###ن الواق###عبّس###مُ  رؤی###ة٠٠تب###دو ((الص###ورة 

 ف#ي ت الكنایةفأدّ  ،شة وفقدان الشعور باألمن والطمأنینةین قساوة المع)م\(الرسول

الص##ورة الحس##یة اللمس##یة،  ھ##ذه واجبھ##ا ف##ي اظھ##ار )ِمَھ((ادٌ  ِمْنَھ((ا َوَخُش((نَ ( )_قول##ھ(

شبھ ما تكون بارض جرداء تحكمھا الذئاب الناھب#ة لحق#وق فصورة الحیاة قبل البعثة ا

   ٠الرعیة

 ُط(((ولِ  ِم(((نْ  اْلِمْع(((َزى ُرَك(((بَ  أَْعُی(((نِِھمْ  َب(((ْینَ  [َك(((أَنَّ :الرس###ول)ف###ي أص###حاب _وقول###ھ( 

  ٥ُسُجوِدِھْم]

                                                           
 ٣٤١/  ٢، شرح محمد عبده : نھج البالغة - ١
 ١٢٧/  ١٢:  في شرح نھج البالغة ، منھاج البراعةظ : الھاشمي - ٢
  ٤٢صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا وایحاء المعنى :  ٠د - ٣
 والتوزیع ،، دار الینابیع للطباعة والنشر علي نجیب ابراھیم ٠فرانسوا مورو، الصورة األدبیة، ترجمة د  - ٤

 ٨٢م : ١٩٩٢دمشق ، 
  ١٦٦/ ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٥
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ص#ورة ع#ن  وق#د انتج#ت)\(النبي ألصحاب) صورة السجود _(علي اإلمامرسم 

م بمنتھ##ى الخش##ونة اذ ھجب##اھ لی##دل ب##ذلك عل##ى كث##رة س##جودھم حت##ى اص##بحت  لمس##یة

ات البعی#####ر ف#####ي الغلظ#####ة والخش#####ونة                ى وثفن#####بجل#####د رك#####ب المع#####ز)_یص#####فھا (

(دٌ كما قال تع#الى:  ،)١(في ملمسھا َحمَّ ُ  مُّ ُس(ول ِ  رَّ اء َمَع(ھُ  َوالَّ(ِذینَ  هللاَّ  اْلُكفَّ(ارِ  َعلَ(ى أَِش(دَّ
ً  َت((َراُھمْ  َبْی((َنُھمْ  ُرَحَم((اء ع((ا داً  ُركَّ ((نَ  َفْض((الً  َیْبَتُغ((ونَ  ُس((جَّ ِ  مِّ ً  هللاَّ  فِ((ي ِس((یَماُھمْ  َوِرْض((َوانا

ُجودِ  أََثرِ  مِّنْ  ُوُجوِھِھم حاس#ة  باس#تعمالص#ورة ) ق#رب ال_(ھّن#عن أ فضالً  )٢(السُّ

لھا الدور االكبر في تقریب الصورة في اذھان المتلق#ي، ومنح#ت إیح#اء ((ألنّ اللمس، 

الت##ي عب##رت ع##ن م##دى  )٣())والبس##اطة حیوی##اً أدى ال##ى ان تتس##م الص##ورة بالوض##وح

لیھ سبحانھ بش#رط ان دیة للتقرب إفالسجود واحد من الطرق المؤ ،انقیادھم 1 سبحانھ

  ٠الصادقة  بالنیةالعمل رن تقی

 م##ن وھ##و الح##ارثي زی##اد ب##ن الع##الء عل##ى دخ##ل وق##د بالبص##رة) _(ل##ھ ك##الم وم##ن

 َھ(َذا اْلُم(ْؤِمنِینَ  أَِمی(رَ  َی(ا َق(الَ  :[لیھ حال اخیھ عاصم بن زیاد إ ویعوده، ویشك أصحابھ
(ي َوْیَح(كَ  َق(الَ  َمأَْكلِ(ك َوُجُش(وَبةِ  َمْلَبِس(كَ  ُخُش(وَنةِ  فِ(ي أَْنتَ  َ  إِنَّ  َكأَْن(تَ  لَْس(تُ  إِنِّ  َتَع(الَى هللاَّ

ةِ  َعلَى َفَرضَ  ُروا أَنْ  اْلَعْدلِ  أَئِمَّ غَ  َكْیَال  النَّاسِ  بَِضَعَفةِ  أَْنفَُسُھمْ  ُیَقدِّ   ٤]َفْقُرهُ  بِاْلَفقِیرِ  َیَتَبیَّ

ف#ي  الحارثي زیاد بن العالء اخو طریقة الخاطئة التي اتبعھاال)_(علي اإلمام حاجج

وھو زاھ#د  عن ذلك ،كیف ینھاه اإلماملدنیا عندما (( قال: عاصم مستنفراً عن زھده ل

#ك َوُجُش#وَبةِ  َمْلَبِسكَ  ُخُشوَنةِ  ِفي أَْنتَ  َھَذا اْلُمْؤِمِنینَ  أَِمیرَ  َیافي الدنیا( أي خش#ونتھا  )َمأَْكلِ

ي(٠٠)كلمة تستعمل لالھانةَوْیَحكَ ( :)_) (َقالَ (ال لین فیھ ْستُ  إِنِّ )حتى تق#یس َكأَْن#تَ  لَ

                                                           
  ١٠٥/ ٧، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة :  الھاشمي  - ١
  ٢٩سورة الفتح :  - ٢
لسنة ) ٧) المجلد (١، الصورة البیانیة في شعر ذي الرمة مجلة جامعة ذي قار العدد (انتھاء عباس علیوي - ٣

 ٨٩م  : ٢٠١١
  ٣٥١/ ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٤
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َ  إِنَّ نفس##ك ب##ي( ((ةِ  َعلَ((ى َف((َرضَ  َتَع((الَى هللاَّ هللا  ف##انّ  ،ناألئم##ة الج##ائرومقاب##ل )اْلَع((ْدلِ  أَئِمَّ

سبحانھ لم یم#ض ك#ونھم أمام#اً حت#ى یرت#ب عل#یھم ش#ئون االئم#ة المنص#وبین م#ن قبل#ھ 

ُروا أَنْ ( (اسِ  بَِض(َعَفةِ  أَْنفَُس(ُھمْ )أي یقیس#وا(ُیَق(دِّ )جم#ع ض#عیف أي یعیش#وا كالض#عفاء النَّ

 ومقالی##د الحك##م، وھ##و خلیف##ة المس##لمین وبی##ده بی##ت الم##ال ،)١())ف##ي المأك##ل والمل##بس

شریان قلبھ فب#ات یخف#ق  ) غرس ببیت النبوة واكل من ثمارھا وسارت في_(ولكنھ

(غَ  َك(ْیَال ((م#ل والیت#امى والج#ائعین ل##ذا یق#ول:لألرا )اذ ل##و َفْق(ُرهُ  بِ(اْلَفقِیرِ أي یھ##یج( ٢)َیَتَبیَّ

رأى امامھ یتنعم بلذائذ الحیاة ھ#اج ب#ھ الفق#ر ول#م یص#بر وانح#رف ع#ن الج#ادة ام#ا اذا 

فج#اءت الكنای#ة  ،)٣())ك#ان ذل#ك س#لوة ل#ھ وتطمین#اً لقلب#ھ رأى امامھ یع#یش مث#ل عیش#ھ

 المأك##ل )٤()جش##وبةم##ن خش##ونة المل##بس و( )_(الت##ي ك##ان بھ##ا ع##یشللتص##ور حال##ة ا

ى المتلق##ي ل##توص##یلھ ا )_(اراد نق##ل الموق##ف ال##ذي عل##ىیة فعمل##ت الص##ورة اللمس##

ال یج#دون ف#ي  نمن المحت#اجین ال#ذی باألخرینأسي تال معنى یدرك فیھا ھجعلیبطریقة 

  ٠ھذه الحیاة ما یسد متطلباتھم الیومیة

) وھي من خطب المالحم یصف فیھ#ا ح#ال الن#اس ف#ي محن#ة بن#ي _ومن خطبة لھ(

اقَِبةِ  اْلُعلُومِ  بِِزَنادِ  َیْقَدُحوا َولَمْ  ،اْلِحْكَمةِ  بِأَْضَواءِ  َیْسَتِضیُئوا لَمْ  :[أمیة  َذلِ(كَ  فِ(ي َفُھمْ  ،الثَّ
ائَِمةِ  َكاْألَْنَعامِ  ُخورِ  السَّ   ٥]اْلَقاِسَیةِ  َوالصُّ

 الت##ي قل##وبھم تحج##رو فق##دان ال##رأي لمس##یةبص##ریة  بص##ورة) _(عل##ي اإلم##ام رس##م

(( فھ#م ف#ي ذل#ك: أي ف#ي ع#دم استض#اءتھم بأض#واء الحكم#ة  اذ یقول: كسرھا یصعب

األنعام اس#تواؤھم ف#ي كاألنعام السائمة والصخور القاسیة، ووجھ المشابھة بینھم وبین 

                                                           
  ٣٢٠/ ٣الشیرازي، توضیح نھج البالغة:  - ١
٢ -   
  ٣٢٠/ ٣م، ن:  - ٣
 ٠د تحقیق العین، كتاب الفراھیدي، احمد بن الخلیل) وشبھھ الشعیر خبز مثل الطعام من ینخل مالم الجشبُ  - ٤

/ ٦:  م١٩٨٨ ھـ،١٤٠٨ بیروت، للمطبوعات، االعلمي منشورات السامرائي، ابراھیم ٠ود المخزومي مھدي

  بمعنى ھاج  أو غلب علیھ الفقر ظ: ابن منظور ، لسان العرب(مادة بیغ) -٣٩
  ١/١٨٠نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٥
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لك الشھوة والغضب دون اعتبار ش#يء م#ن ح#ظ العق#ل وع#دم الغفلة واالنخراط في س

س#اوة قل#وبھم وع#دم لینھ#ا التقید بھ كما ال قید لألنعام السائمة، وبینھم وبین الص#خور ق

(ن قُلُ(وُبُكم َقَس(تْ  ُث(مَّ  كما ق#ال تع#الى: ،وآیاتھ وخشیتھا من ذكر هللا  َفِھ(يَ  َذلِ(كَ  َبْع(دِ  مِّ

فكان#ت ص#ورة تل#ك االنع#ام الش#اردة ع#ن مرعاھ#ا ،)٢()))١(َقْس(َوةً  أََشدُّ  أَوْ  َكاْلِحَجاَرةِ 

 فلفظ##ةف##ي س##یاق خطاب##ھ لھ##م،  )_(تماث##ل م##ا قص##دهوالض##ائعة ع##ن طری##ق عودتھ##ا 

النغ#الق عق#ولھم  ،)_(عل#ي اإلم#امت#ألم  عن مدى للسامع توحي )القاسیة الصخور(

   ٠وتحجر قلوبھم عند سماع صوت الحق

 ً   الصورة الذوقیة - ثانیا

 ف##ي ت##دخل الت##ي الذوقی##ة الحس##یة الص##ورة بن##اء ف##ي) اللس##ان(ال##ذوق حاس##ةاس##ھمت   

 والملوح##ة، والحموض##ة، والم##رارة، الح##الوة،( مث##ل الحاس##ة لھ##ذه المثی##رات حیزھ##ا

 نھ###ج ف###ي االلف###اظ طلیع##ة ف###ي"  والم###رارة الح##الوة"  لفظ###ة ت###أتي إذ، )٠٠والعذوب##ة

 ت#وحي انھ#ا ابرزھ#ا لع#ل كثی#رة دالالت تحمل ٠٠النص في استخدامھا((نّ أل البالغة؛

ت#ھ بحالو ال#ذوقي الط#ابع ذات) _(اإلم#ام ص#ور تجسد،)٣())الممتع الجمیل بالشيء

 المتقل#ب، بمظھرھ#ا ول#یس بجوھرھا) _(یراھا التي لألشیاء العذبة وبمرارتھ المّرة

 الوجدانی##ة االنفع##االت م##ن نفس##ھ علی##ھ تنط##وي م##ا یب##ین(( ان ذل##ك م##ن) _( یری##د

ً  یطبع عندما فكانھ النفسیة، والخلجات  تنبع#ث الذوقی#ة ص#ورة والحالوة المرارة طعما

 یحاكي نص انتاج في )٤())ورؤاه احساسھ تعكس معین حادث باتجاه نفسھ اعماق من

                                                           
  ٧٤سورة البقرة:  - ١
  ٤١/ ٣میثم البحراني، شرح نھج البالغة:  - ٢
 الجزائ##ري الش##عر"  لألطف##ال الموج##ھ الش##عر ف##ي الص##ورة تش##كیل ف##ي الح##واس توظی##ف ، جل##ولي العی##د ٠د - ٣

 ١٣:  م٢٠٠٨ سنة ،)٤٤١( العدد ، دمشق ، العربي الكتاب اتحاد الناشر االدبي، الموقف مجلة ،" عینھ لألطفال
 ، االسالمیة الحضارة افاق مجلة ، الرضي الشریف مراثي في الحزینة الحسیة الصورة ، االنصاري نرجس - ٤

  ٤١٦:  م٢٠٠٦ سنة ،)٩( مجلد ،) ١٨( العدد ، الثقافیة والدراسات  االنساني العلوم معھد الناشر
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وق#د  ،)١(الدالل#ة ووض#وح الحج#ة ابان#ة ف#ي الخی#ال م#ع الفك#ر اعم#اق م#ن ن#ابع الحدث

 م###ا ورودھ###ا م###رات ع###دد حی###ث م###ن البالغ###ة نھ###ج ف###ي الذوقی###ة الص###ورةج###اءت 

     ٠ ذوقیة صورة) ١٦(یقارب

 وص##ف ف##ي) _(قول##ھ ف##ي كم##ا البالغ##ة، نھ##ج ف##ي الذوقی##ة الص##ورة جس##دت وق##د

ِویَّةِ  بِاْلَكأْسِ  َوَشِرُبوا َمْعِرَفتِِھ، َحَالَوةَ  َذاقُوا َقدْ [ :المالئكة تِھِ  ِمنْ  الرَّ   ٢] َمَحبَّ

 للمالئك##ة، االلھ##ي العش##ق الذوقی##ة الحس##یة الص##ورة بوس##اطة) _(عل##ي اإلم##ام رس##م

 عش##قھ، ف##ي ذواتھ##م ف##ي م##ال) ش((ربوا(لفظ##ةو ،ل##تعقالتھم) ذاق##وا( لفظ##ة)_(فاس##تعار

 نّ أ ع#ن فضالً ، )٣(الرویة بكأس الثانیة واالستعارة بالحالوة، االولى االستعارة ورشح

 وتنب#ئ الیقینی#ة الرؤی#ا مط#اف الى(( المتلقي ذھن انقیاد من استطاع) _(علي اإلمام

 ف#ي تش#ربت حت#ى تع#الى س#بحانھ هألوام#ر وااللت#زام واالنقی#اد المحب#ة ،)٤())عمق عن

 ذلك تضمن ٠٠ وعاء الحسیة الصورة) ((_(فجعل عقولھم، في وترسخت قلوبھم،

       ٠المالئكة لھؤالء )٥())المعرفي الیقین

ً  تواجدت ْنَیا َم(َراَرةُ ):[ _(قول#ھ ف#ي الص#ورة ھذه أیضا  َوَح(َالَوةُ  اْآلِخ(َرِة، َح(َالَوةُ  ال(دُّ

ْنَیا   ٦]اْآلِخَرةِ  َمَراَرةُ  الدُّ

                                                           
 وماھی#ة النقلي النص ضوء على ھاثبات في دراسة"  ةالحقیق صوت البالغة نھج عنوز، عباس صباح ٠د:  ظ - ١

  ١٢٥" :  الفني المنجز
  ١٥٠/  ١:  عبده محمد شرح ، البالغة نھج -- ٢
/  ٦:  في شرح نھ#ج البالغ#ة البراعة منھاج ، الھاشمي: وظ ، ٣٧٤/  ٢:  البالغة نھج ،شرح البحراني:  ظ - ٣

٣١٧  
  ٨٣:  المعنى وایحاء حسیتھا بین الفنیة الصورة ، عنوز عباس صباح ٠د - ٤
  ٦٣:  الحسیني الشعر في الحسیة الصورة داللة ، عنوز عباس صباح ٠د - ٥
  ٥٥١/  ٤:  عبده محمد شرح ، البالغة نھج - ٦
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 لیرس#م)  وم#رارة ، ح#الوة( فذكر الذوق على الدالة باألفعال) _(علي اإلمام استدل

 ان وظ#اھر واالل#م، ةلل#ذّ  والم#رارة الح#الوة لفظ#ي اس#تعارو(( ذوقی#ة حسیة صورة لنا

ً  بھا االلتذاذ وعدم اتھالذّ  ترك عن الالزمة الدنیا ماآل ً  لآلخ#رة، طلبا  ثوابھ#ا ال#ى وش#وقا

 ع##ن الغفل##ة یس##تلزم ال##دنیا اتلل##ذّ  االبتھ##اج وك##ذلك ول##ذاتھا اآلخ##رة لح##الوة مس##تلزمة

 اإلم#ام ل#غفب، )١())لش#قاوتھا بومس#تعق لع#ذابھا مس#تلزم ذل#ك لھ#ا العم#ل وت#رك اآلخرة

 فنی##ة بص##ورة احاسیس##ھ ایص##ال((  الذوقی##ة الحس##یة الص##ورة طری##ق ع##ن)_(عل##ي

 المتلق#ي یتوص#ل طریقھ#ا ع#ن الت#ي )٢())الغای#ة تل#ك ال#ى الوصول في تھووسیل رائعة،

 لیجن#ي وتحمل#ھ ص#بره ج#راء م#ن الدنیا ھذه في لنفسھ االنسان یجنیھا التي الثمرة الى

 الق##وى ب##ین جمع##ت معب##رة) _( هص##ور((ج##اءت ل##ذا اآلخ##رة، ف##ي عمل##ھ ح##الوة

ً  ج##اء ال##ذي الص##ور وت##درج االدراكی##ة ، )٣())المستحض##رة النفس##یة الوثب##ات م##ن منبثق##ا

 والنفس##یة الفكری##ة ال##رؤى م##ع تتواف##ق الت##ي الوس##یلة) _(جعلھ##ا الت##ي ال##ذوق لحاس##ة

  وق#د أف#اد ،المتلق#ي ال#ى االیقاعات من الطریقة بھذه ایصالھا) _(رادأ والتي للمتلقي

  : من ھذا المعنى في قولھ المتنبي الطیب ابو

  )٤(أَھوالِھِ  َعلى إِّال  ُتخَتطى ال            َمراَرةٌ  الَزمانِ  في الَحالَوةِ  دونَ     

ةٌ  أَوْ  ُحْلَوةٌ  َعاقَِبةٌ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ :[  االنسان عاقبة بیان في) _(وقولھ   ٥] ُمرَّ

 بی#ان ف#ي المعن#ى مكثف#ة داللی#ة غای#ة القصیرة الحكمة بھذه)_(علي اإلمام حقق وقد

 م##رة، او حل##وة ام##ا تك##ون االخ##رة أم ف##ي ال##دنیا ف##ي تكان##أ س##واءً  ام##رئ ك##ل عاقب##ة

                                                           
  ٣٣٩/  ٥:  البالغة نھج شرح ، البحراني -- ١
  ١٥:  المعنى وایحاء حسیتھا بین الفنیة الصورة ، عنوز عباس صباح٠د - ٢
 وماھی#ة النقل#ي ال#نص ض#وء عل#ى اثبات#ھ ف#ي دراس#ة"  الحقیق#ة صوت البالغة نھج ، عنوز عباس صباح ٠د - ٣

  ١٢٠" :  الفني المنجر
  ١٩٠/  ٣:  م١٩٨٠ ، ھـ١٤٠٠ ، بیروت العربي، الكتاب دار الناشر ، البرقوقي شرح ، دیوانھ المتنبي، - ٤
  ٥٣٦/ ٤:  عبده محمد شرح البالغة نھج - ٥
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فتك##ون لك##ل م##ن لفظ##ة ،)١(الش##ر او الخی##ر جان##ب ال##ى) وم##رة حل##وة( لفظ##ي واس##تعارة

  ٠الحالوة والمرارة صورة توحي بالذوق المتناقض بین الحالتین للدنیا

 طریقھ##ا ع#ن تول#دت ،الحتمی##ة االنس#ان عاقب#ة ع#ن)_(رس##مھا الت#ي الحكم#ة ھ#ذه ان

 المحس##وس الواق##ع(( ادراك عل##ى ب##دورھا المتلق##ي س##اعدت الت##يو الذوقی##ة الص##ورة

 وھ#ي ال#داخلي، النفسي االحساس اعماق ومع الفكریة التجریبیة الجوانب ومع بأبعاده

 بی#ده م#رهأ عاقب#ة لیح#دد االنس#ان یض#عھا الت#ي )٢()) االنفعالی#ة فق#الموا بحسب تتنوع

  ٠سواء أكانت حسنة أم سیئة

 حس#یة بطریق#ة المتلق#ي ال#ى ایص#الھا المرج#وة الغای#ة بلوغ الذوقیة الصورة وتجسدت

ً  فِیَھا َوُیْسَقْونَ : تعالى قولھ في كما سلسة،   )٣(َزنَجبِیالً  ِمَزاُجَھا َكانَ  َكأْسا

       ب##ذلك دلّ لی## بالزنجبی##ل الجن##ة اھ##ل ش##راب الذوقی##ة الحس##یة بالص##ورة س##بحانھ ص##ور

 للخم#ر االوص#اف ج#ودأ م#ن وذلك اللسان، یحذى الزنجبیل نّ أل المقطع، لذاذة على((

   )٤())العرب عند

  الحس#یة، الص#ورة رس#م ف#ي الش#عري البی#ت ف#ي الكریم#ة اآلیة حاكت ما صدى ونجد

  :یاسر بن عمار قول في كما ، نفسھ الطعم المتلقي ذوق الى فیتبادر

ً  كِ                  الِمس خالطھ األَبرارِ  َشراب من    )٥(َزنَجبیال َمزاجھا َوَكأسا

 نالق##رآ الت##ي رس##مھا بالص##ورة ش##بیھة ذوقی##ة حس##یة ص##ورة یاس##ر ب##ن عم##ار لن##ا ینق#ل

  ٠سبیلھ في المقاتلون لھؤالء في جناتھ سبحانھ اعده الذي للشراب الكریم
                                                           

:  البالغ#ة نھ#ج ش#رح ف#ي البراع#ة منھ#اج ، الھاش#مي:  وظ ،٣٠٩/  ٥:  البالع#ة نھ#ج ش#رح ، البحراني:  ظ - ١

٢٦٥/ ٢١ 
 ، ٢ط ، بیروت ، المعاصر الفكر دار العربي، االدب في الفنیة الصورة االسلوب جمالیات ، الدایة فایز ٠د - ٢

  ٧٢:  م١٩٩٠
  ١٧سورة األنسان:  -  ٣
البغ#دادي، الُجم#ان ف#ي تش#بیھات الق#رآن، تحقی#ق أحم#د مطل#وب وخدیج#ة الح#دیثي، دار الجمھوری#ة،  ابن ناقیا - ٤

  ٣٦٦م: ١٩٦٨ھـ، ١٣٨٧بغداد، 
  ٧٤:  ھـ١٤٢١ ، عترت مطبعة ، قم ، ٢ط ، العطار فیس وشرح وتحقیق جمع ، دیوانھ ، یسار بن عمار - ٥
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 ً   الصورة الشمیة  - ثالثا

 االنس##ان یس##تطیع الت##ي)(األنفتس##ھم ف##ي تكوینھ##ا حاس##ة الش##م وھ##ي الص##ورة الت##ي  

 ،) ٠٠ ، الع##رفوالعنب##ر ،الطی##ب والمس##ك(مث##ل الطیب##ة ان ی##درك ال##روائح بواس##طتھا

) وظف الصورة الشمیة ف#ي نصوص#ھ لتس#توعب _(علي اإلمامف ،والروائح الخبیثة

   ٠الوصول إلیھا )_(یریدالغایة التي كان 

م##ا لغ##ت الص##ورة الش##میة م##ن حی##ث ع##دد م##رات ورودھ##ا ف##ي نھ##ج البالغ##ة بوق##د 

  شمیة )صور١٠یقارب(

عل##ي  اإلم##امتجس##دت مع##الم الص##ورة الش##میة ف##ي نھ##ج البالغ##ة، كم##ا ف##ي ق##ول  ولق##د 

ُ  أََرادَ  َولَوْ [:)_آدم( النبي في خلق)_(  اْألَْبَص(ارَ  َیْخَط(فُ  ُن(ورٍ  ِمنْ  آَدمَ  َیْخلُقَ  أَنْ  هللاَّ

  ١لََفَعلَ ] َعْرفُھُ  اْألَْنَفاسَ  َیأُْخذُ  َوِطیبٍ ، ُرَواُؤهُ  اْلُعقُولَ  َوَیْبَھرُ  ِضَیاُؤهُ 

 َعْرفُ(ھُ  اْألَْنَفاسَ  َیأُْخذُ  َوِطیبٍ (خطوط الصورة الشمیة)_(علي اإلمامي قول فوردت 

ال#ذي  ) من الطین_(آدم النبي ذكر خلق هللاحدیثھ عن ب )_(التي عبر عنھا لََفَعلَ)

بالطیب ال#ذي یأخ#ذ االنف#اس  )_(انھ ان یخلقھ بھا لفعل الذي وصفھلو اراد هللا سبح

ان((العرف: ما یشم من رائحة طیبة كان#ت أو خبیث#ة، وأرادھ#ا ھن#ا الطیب#ة  عند شمھ،

الت###ي یعظ###م وقعھ###ا ف###ي النف###وس، ویعظ###م تأثیرھ###ا ف###ي الخیاش###یم م###ن عبق###ھ ریحھ###ا 

) _(اإلم#امف، )٣(لفظة المحسوس للمعقول تقریب#اً لألفھ#ام )_(واستعار )٢(ونفوذه))

(( اق#وى م#ن غی#ر ش#ك ف#ي الدالل#ة عل#ى  طاقةالشمیة لھذه الصورة  ھتصیاغفي  منح

                                                           
  ٣١٤/ ٢عبده : ، شرح محمد نھج البالغة -١
یحیى بن حمزة بن علي الحسیني الیمني، الدیباج الوضيء في الكشف عن اسرار ك#الم الوص#ي "ش#رح نھ#ج  - ٢

 اإلم#امالبالغة"، تحقیق خالد بن قاسم بن محمد المتوكل، اشراف االستاذ عبد الس#الم ب#ن عب#اس الوج#ھ، مؤسس#ة 

  ١٩٧٧/ ٤م: ٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤، ١زید بن علي الثقافیة، صنعاء، الیمن، ط
  ٢٢٠ / ٤:  البالغة نھج شرح : البحراني، ظ -٣
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مم#ا  )١()) التي تھ#دف ال#ى اإلقن#اع المعنى واإلحساس بھ من الصور البرھانیة العقلیة

ن ب#یّ ) ان یُ _(الغرض المنش#ود ال#ذي ارادهزاد في تماسك النص وصیرورتھ باتجاه 

ف##ي  أح##دٌ امامھ##ا الح##واجز وال یت##دخل للمتلق##ي ق##درة هللا س##بحانھ وتع##الى الت##ي ال تق##ف 

(( فلیس یعد ھذا م#ن الض#روري ان یع#رف االنس#ان عل#ة یرھا وان فعل ھذا االمریتغ

التشریع مثالً وسبب االمر ومصلحتھ، ولكن االنس#ان یعل#م عل#ى نح#و االجم#ال ان هللا 

  ٠لحكمة ارادھا سبحانھ و )٢(م ال یأمر اال بما فیھ المصلحة))یتعالى حك

) ف##ي بی##ت _(عل##ي لألم##امالتربی##ة الس##امیة  بعط##ر وج##اءت الص##ورة الش##میة حافل##ة 

ِ  َرُس((ولِ  َغْی((رَ  اْإلِْس((َالمِ  فِ((ي َیْوَمئِ((ذٍ  َواِح((دٌ  َبْی((تٌ  َیْجَم((عْ  َولَ((مْ [ ق##ول:ذ ی، إالنب##وة ) \(هللاَّ

َسالَةِ  ،اْلَوْحيِ  ُنورَ  أََرى َثالُِثُھَما َوأََنا ،َوَخِدیَجةَ  ِة ] ِریحَ  َوأَُشمُّ  ،َوالرِّ ُبوَّ   ٣النُّ

اس#تعار لف#ظ ال#ریح لم#ا (( عن#دماحركی#ة  الص#ورة الش#میة  )_(عل#ي اإلمامقد منح ف

         ال###ریح ح###ظ الق###وة ح ب###ذكر الش###م، ألنّ ادرك###ھ م###ن مق###ام النب###وة واس###رارھا، ورّش###

آلل  الخالص بالحب(( یبلغ بالصورة الشمیةراد ان أ )_(ھنّ فضالً عن أ،)٤())الشامة

ومخاطب#ة  للمنش#ئ الیقین#يالحسیة منبثقة من الوجدان  ھذه الصورفكانت ) _(البیت

ى ومقامھ#ا ب#ین الن#اس ك#ي تص#ل ال# ،عن اس#رار النب#وة، )٥())للمتلقي الیقینيالوجدان 

والمخل#وق ف#ي آن  ،عن#د الخ#الق فتبلغ بھ#ا المقام#ات االلھی#ة والدرج#ة العالی#ة النفوس،

  ٠واحد

                                                           
، االسكندریة ، امعیة، دار المعرفة الجالنقد االدبي بین القدیم والحدیثمحمد زكي العشماوي ، قضایا  ٠د -١

  ١٨٨م : ٢٠٠٩
،االی#ام للطباع#ة والتحقی#ق   یزی#ك محم#د ق#دم ل#ھن الصامت و الناطق ،محمد طلیس، الحكمة االلھیة بین القرآ - ٢

  ٢٠٢م : ٢٠٠٨ھـ ،١٤٢٩،  ١عالم والتوثیق ، طواإل
  ٣٢٧/  ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
 ٢٩٢/ ٤میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٤
  ٨٥صباح عباس عنوز ، داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني :  ٠د - ٥
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  ١الذنوب ][ تعطروا باالستغفار، ال تفضحكم رائحة :)_(وقولھ

ف##ي رس##م الص##ورة الحس##یة بحاس##ة الش##م م##ن الجم##ع ب##ین )_(عل##ي اإلم##اماس##تعان 

لى(تعط####روا الص####ورة االو ف####ي ص####ورتین متناقض####تین خطتھ####ا االس####تعارة المكنی####ة

 ،اس###تغفارهعل###ى المحص###لة النھائی###ة لإلنس###ان نتیج###ة )_(باالس###تغفار) لی###دل بھ###ا

 ل#روائح الكریھ#ة وق#دزال#ة اف#ي إب ب#ھ الن#اس طّی#ت) بالعطر الطی#ب ال#ذي ی_(یشبھھ

منھ#ا كم#ا  الن#اس ینفر ثانیة التيالحسیة الصورة الوھي  ،برائحة الذنوب )_(شّبھھا

، وھك###ذا كث###رة ذنوب###ھ وقل###ة اس###تغفارهس###بب ب م###ن الرائح###ة الخبیث###ةنف###ر الم###ؤمن ی

ً  بعداً لصورة الشمیة ) ا_(اعطى الصورة الناجمة من ھ#ذا الن#وع تق#وم (( نّ أل ؛داللیا

بالص##ورة  لیق##ّرب ) بھ##ذا التعبی##ر_ل##ذا ج##اء(،)٢())التحلی##ل ال##واعي لألش##یاءعل##ى 

فأعط#ت  ،الى المتلقي بھ#ذه الحكم#ة القص#یرة یصالھإ )_(معنى الذي أرادال، الشمیة

   ٠ھا في تطویع نسج اللفظ بخیوط الصورة الحسیةتوظیف

یبُ  [نِْعمَ :)_وقولھ(    ٣]ِریُحھُ  َعِطرٌ  َمْحِملُھُ  َخفِیفٌ  اْلِمْسكُ  الطِّ

ی(بُ  نِْع(مَ في قول#ھ( الشمیة بالمسك الكنائیة بوساطة الصورة )_(علي اإلمامجاد أ  الطِّ

ً نوع# وھ#و یع#ّد عن#د الع#رب  )ِریُح(ھُ  َعِط(رٌ  َمْحِملُ(ھُ  َخفِیفٌ  اْلِمْسكُ  م#ن ان#واع العط#ور  ا

رة المس##ك دویب##ة ف##أ((انّ  فض##الً ع##ن ،ل##ك الوق##تف##ي ذ ون بھ##اب##یتطیّ  ك##انوا الممت##ازة

 -ف##اذا ص##ادھا الص##ائد -ت تص##اد ألج##ل س##رتھاف)*تكون ف##ي ناحی##ة ُتّب##(بالخش##شبیھة

أكث#ر م#ن ما و -عصب سرتھا بعصاب شدید وھي مدالة، فیجمع فیھا دمھا، ثم یذبحھا

ذكّی#اً ال#دم المح#تقن فیھ#ا مس#كاً  حت#ى یس#تحیل -یأكلھا ثم یأخذ السّرة فیدفنھا في الش#عر
                                                           

  ٢١٨/  ٢٠نھج البالغة ، شرح ابن ابي الحدید :   - ١
، عاتكة وھبي الخزرجي أنموذجاً  –دراكیة في تشكیل الصورة الشعریة كریم حسن الالمي، المثیرات اإل ٠د -٢

  ١٥م : ٢٠٠٨، سنة )٤٨،العدد (آداب المستنصریة مجلة 
  ٣٤١/ ١٩:  ابن ابي الحدید، شرح نھج البالغة -٣

    ١٠١/ ٤ظ: لسان العرب، ابن منظور:  ھمشییولد او بدایة * قیل ھو ولد الظبي في اول ما 
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ت#رك الت#ي ت عن#د الع#رب لطبیع#ة اس#تعمالھالمس#ك ) _(عل#ي اإلم#امخ#ص لذا  ،)١())

 واق###علل الش##میة الص###ورة )_(ق##ربف عن###د استنش##اقھ، إلنس##انص##حیة عل###ى ا اً اث##ار

   ٠المسك ماستعمالھاالقتصادي لحیاة الناس في 

ال تردوا ):[\وقولھ()٢(]المسك الطیبِ  أطیب[:بالمسك قائالً  )\(ولقد اشاد الرسول

  )٣(المحمل]الطیب؛ فأّنھ طیب الریح، خفیف 

: الكریم##ة اآلی##ة ف##ي كم##ا الجن##ة، رحی##ق لوص##ف المس##ك لفظ##ة الك##ریم الق##ران اس##تعمل

 ُاْلُمَتَنافُِسونَ  َفْلَیَتَناَفسِ  َذلِكَ  َوفِي ِمْسكٌ  ِخَتاُمھ)٤(  

 بالك##افور یم##زج وقی##ل(( )٥(طیبھ##ا ف##ي بالمس##ك الجن##ة رحی##ق وتع##الى س##بحانھ ص##ور

  )٦())بالمسك مزاجھ ویختم

 لََعَزَف(تْ  ِمْنَھا لَكَ  ُیوَصفُ  َما َنْحوَ  َقْلبِكَ  بَِبَصرِ  َرَمْیتَ  َفلَوْ  [صفة الجنة:) في _وقولھ(

ْنَیا إِلَ((ى أُْخ((ِرجَ  َم((ا َب((َدائِعِ  َع((نْ  َنْفُس((كَ  اتَِھا َش((َھَواتَِھا ِم((نْ  ال((دُّ   َمَناِظِرَھ((ا َوَزَخ((اِرفِ  َولَ((ذَّ
 َس(َواِحلِ  َعلَ(ى اْلِمْس(كِ  ُكْثَب(انِ  فِ(ي ُعُروقَُھ(ا ُغیَِّبتْ  أَْشَجارٍ  اْصِطَفاقِ  فِي بِاْلفِْكرِ  َولََذِھلَتَ 
  ٧]أَْنَھاِرھا

 تض#ارب أوراق ) المناظر البھیجة للجنة ومن ض#منھا ص#ور_(علي اإلماموصف 

ً بعضبعضھا  المكتظةتلك االشجار   منھ#ا فتنبث#ق ،عل#ى س#واحل انھارھ#ا بسبب النسیم ا

                                                           
  ٣٤٥ /١٩:  البالغة نھج شرح الحدید، ابي ابن - ١
الخ#الف، تحقی#ق الس#ید عل#ي الخرس#ان والس#ید ج#واد الشھرس#تاني والس#ید مھ#دي ط#ھ كت#اب الشیخ الطوسي،  - ٢

  ١٧٠/ ٣:  ھـ١٤١١النجف، مؤسسة النشر االسالمي، قم المقدسة،
ع##ون المعب##ود ش##رح س##نن اب##ي داود، العظ##یم آبادي(ب##اب ف##ي رد  وظ: ٢١٣/ ١١اب##ن عب##د الب##ر، التمھی##د :  - ٣

  ١٥٣/ ١١م: ١٩٩٥ھـ ،١٤١٥الطیب)دار الكتب العلمیة بیروت،
  ٢٦:  المطففین  سورة  - ٤
  ٣٦٥:  القران تشبیھات في الُجمان البغدادي،  ناقیا ابن - ٥
  ٧٢٤/  ٤:  الكشاف الزمخشري، - ٦
  ٢٦٦-٢٦٥/ ٢نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٧
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) _ف##ي ط##ین الجن##ة وص##فھا( فق##د غیب##ت عروقھ##ا ،المس##ك كرائح##ة عط##رة رائح##ة

 ش#دة م#ن وتحی#ر ل#ذھل المنظ#ر ذل#ك تص#ور اذا االنس#ان ف#ان ،بالمسك لطیب رائحتھ#ا

بالص#ورة  )_عل#ي( اإلم#ام جّس#د،)١(الجمیل النعیم ذلك من التملى الى النفس اشتیاق

ص##ورة لالمش##اھد الحس##یة الغیبی##ة  تل##ك ،ص##وت حفی##ف الش#جر ،لت##ي واكبتھ##اا ،الش#میة

    ٠نسیمھاالجنة وطیب 

وردت كلمة(المسك) في نھج البالغة مرتین، بداللة الرائحة الطیبة العطرة، وھ#ذا م#ا 

  )٢(الحظة البحث في القولین

ِ  َرُس(ولِ  ِم(نْ  َمْوِض(ِعي َعلِْم(ُتمْ  َوَقدْ ) في فضل الوحي: [_وقولھ (  بِاْلَقَراَب(ةِ ) X( هللاَّ

نِي َولَ((دٌ  َوأََن((ا ِحْج((ِرهِ  فِ((ي َوَض((َعنِي اْلَخِصیَص((ةِ  َواْلَمْنِزلَ((ةِ  اْلَقِریَب((ةِ   َص((ْدِرهِ  إِلَ((ى َیُض((مُّ
نِي فَِراِشھِ  فِي َوَیْكُنفُنِي نِي َجَسَدهُ  َوُیِمسُّ   ٣]َعْرَفُھ  َوُیِشمُّ

 ب#ین م#ن)\(النب#يھ بھم#ا خّص# نت#یلال والمنزل#ة القراب#ةال#ى ) _(عل#ي اإلمام اشار

 عن#دما)\(االك#رم النب#ي حج#ر ف#ي المبارك#ة النش#أة وھي)_(طالب ابي عمھ أبناء

نِي(((فعب#ر كظلھ)\(النبي یالزم) _(كان )أي یض#مني َوَیْكُنفُنِ(ي َص(ْدِرهِ  إِلَ(ى َیُض(مُّ

((((نِي فَِراِش((((ھِ  فِ((((يال####ى كنف####ھ وحض####نھ( نِي َجَس((((َدهُ  َوُیِمسُّ )أي ریح####ھ َعْرَف((((ھُ  َوُیِش((((مُّ

) _(ف##دلّ ،)٤()))ل##ھ وقیام##ھ ب##أمره\ة تربیت##ھ(ش##ارة ال##ى ش##دّ ل##ھ إ وھ##ذا٠٠الطّی##ب

ِنيالكنائیة بین حاسة اللمس بقولھ ( بالصورة  ة)لیدل عل#ى الكرام#ة المطلق#َجَسَدهُ  َوُیِمسُّ

من مّس دِمي دمُھ لم تص(بُھ [)بقولھ:\(ھ هللا سبحانھ بھا، وقد نوه الرسولالتي خصّ 

                                                           
  ١٧/ ٣: البالغة نھج توضیح  الشیرازي، الحسیني محمد - ١
 ھ###ـ،١٤١٠،١) والمعج###م المفھ###رس أللفاظ###ھ، دار المتع###ارف للمطبوع###ات، بی###روت،ط_عل###ي( اإلم###امظ:  - ٢

   ١٤٣٠م: ١٩٩٠
  ٣٢٧ -  ٣٢٦/ ٢نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٣
  ٣١/ ١٢، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة :  الھاشمي - ٤
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نِيبكلم###ة ( ش###مالوحاس###ة ،)١(]الن(((ار ) \(((كنای###ة ع###ن تقریب###ھھ###ي )َعْرف(((ھ َوُیِش(((مُّ

 ع##امالً  الص##ورة الحس##یة م##ن) _(،فجع##ل٢))ب##ةرائحت##ھ الطیّ  حت##ى ك##ان یش##مّ )_(ل##ھ

 لی####دل ،المحسوس###ة بالمش####اھد حفل###ت الت####ي المركب###ة الص####ورة رس###م ف####ي مس###اعداً 

 ،فةد مص#ادمج#رّ  تك#ن ل#م )\(حج#ر النب#ي ف#ي المطلق#ة الرعای#ة عل#ى أنّ )_(بذلك

 وعبادی##ة وتربوی##ة نفس##یة لغای##ة) _(عل##ي لإلم##ام حباھ##ا لھی##ةإ مش##یئة كان##ت م##اوانّ 

     ٠واحد نآ في وعلمیة

  )٣(مرتین في نھج البالغة، بداللة الرائحة الزكیة الطیبة(عرفھ) كلمةوردت 

  ختالط الحواسالثالث: الصور الُمنتَجة با المبحث

وتعني ف#ي  ،روع الضروب الحسیة في نھج البالغةأاختالط الصور واحدة من  عدّ ی  

ص##ف و((ف##ن بالغ##ي یق##وم عل##ىھ##و و : ا ف##ي االص##طالحاّم##،)٤((تبادل الرس##ل)اللغ##ة

مدركات الحاس#ة األخ#رى، فتعط#ي المس#موعات  مدركات حاسة من الحواس بصفات

ً  ألواناً، وتصیر المشمومات     )٥())، وتصبح المرئیات عاطرةأنغاما

ان ینظر ویس#مع  من خاللھا تراسل الحواس القوة المشتركة التي یستطیع المتلقي عدّ یُ 

دراك محسوس##ین ك##إالمحسوس##ات ص##ور ویلم##س ویت##ذوق ویش##م، فتجم##ع لدی##ھ جمی##ع 

                                                           
ابن سید الناس، عیون االثر في فنون المغازي والشمائل ، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت،  - ١

  ٤١٨/ ١م: ١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦
  ٢٣٥/ ٣الشیرازي، توضیح نھج البالغة :  - ٢

  ١١٣٧: م١٩٩٠ ،١بیروت،ط للمطبوعات، المتعارف دار أللفاظھ، المفھرس والمعجم) _(علي اإلمام - ٣
،  مادة (رسل) الزمخشري ، اساس البالغةو ٢١٥ -٢١٢/ ٥:ابن منظور ، لسان العرب مادة (رسل) :ظ - ٤

  ٢٣١ ھـ :١٣٩٩دار صادر بیروت ، 
م: ١٩٩٧، الناشر دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الحدیث محمد غنیمي ھالل، النقد األدبي ٠د - ٥

٣٩٥  
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) س##خر ھ##ذا الن##وع م##ن الص##ور لتأدی##ة _(عل##ي اإلم##امف،)١(البص##ر واللم##س بحاس##تي

تمی#ز ب#ین  أو تقب#ل الص#ور دفع#ة واح#دة(( الى المتلقي بطریقة فنیة تمكن#ھ م#نالمعنى 

ھ ّن####أ فض####الً ع####ن )٢())الملم####وسوس####ات ف####ال تخل####ط ب####ین المرئ####ي ص####ور المحسو

لمتول#دة ا،)٣())التي ھي نت#اج مھ#م للص#ورة الحس#یة لعملیة تراسل الحواس((ھیأ)_(

للرؤی##ا الحس##یة بمنظ##ار  ةدف##اق متع##دّ المتلق##ي عل##ى ف##تح آ لتس##اعد ،م##ن تماس##ك ال##نص

  ٠واحد

((ا:)_(عل#ي اإلم##امف##ي ق#ول  تجس#د مج##يء ھ#ذا الن##وع م#ن تراس##ل الح#واس  َبْع((دُ  [ أَمَّ

َما ُ  َفإِنَّ ْنَیا َمَثل ُ  الدُّ َھا لَیِّنٌ  ،اْلَحیَّةِ  َمَثل ٌ  َمسُّ َھا ] َقاتِل   ٤َسمُّ

ة فنی##ة غای##ة ف##ي االب##داع بطریق## )_(اإلم##امالص##ورة الحس##یة ف##ي ك##الم وق##د تحقق##ت 

وذل#ك ان ال#دنیا ٠٠ن مس#ھا : ل#یّ لدنیا بالحیة، ووج#ھ التمثی#ل قول#ھا مثلّ (( والدقة عندما

ن فیم#ا یش#تھیھ منھ#ا ویتناول#ھ الش#قاوة ول سھلة ف#ي ع#ین الن#اظر إلیھ#ا م#ع أالمتنا لذیذ

 فیھ##وى إلیھ##ا الجاھ##ل بم##ا فیھ##ا م##ن س##وء العاقب##ة ویح##ذرھا ل##یموالع##ذاب األاألخروی##ة 

م#ن یحسبھا الجاھ#ل س#واراً  ظرھانمحسن العارف بھا كما أّن الحّیة لین مّسھا  العاقل

المظ##اھر الخداع##ة )_(عل##ي اإلم##ام ل##ذا ش##ّبھ،)٥())ت##ھإلیھ##ا لغرّ  ذھ##ب أو فض##ة یھ##وى

)بوس#اطة _(نب#ھغتر الناظر بحس#نھا الظ#اھري وباطنھ#ا المری#ر، ة التي یبالحیّ  للدنیا

الزائل#ة،  ال#دنیا المتلق#ي ان ال ینج#رف نح#و مف#اتن واللمسیة الذوقیةوالبصریة  الصور

  :  )_(اذ یقول

                                                           
 -  ١٦٤م : ١١٩١،  ظ : د حسن یوسف نوفل ، الصورة الشعریة و اللرمز اللوني ، دار المعارف ، القاھرة - ١

١٦٥ 
 ١٦٥: م ، ن  -  ٢
 ٨٥صباح عباس عنوز، داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني : ٠د - ٣
  ٤٩٢/  ٣نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٤
  ٢٨٣/  ٥البحراني ، شرح نھج البالغة :  میثم - ٥
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ةُ  الَنتِ  َوإِن                   الُسم َتَنفُثُ  َكَحَیةٍ  ُدنیا ِھيَ    )١(الَنت الَمَجسَّ

       اسناد تل#ك ((في)_علي ( اإلمامالذوقیة عند واللمسیة و عملت الصور البصریةوقد 

  ٠ھم في المھالك عزخرف الدنیا ومتاعھا الزائل فتوقمن الذین یغترون ب )٢())الحجة

(ا:ال#دنیا ف#ي ذم)_(وقولھ  ُرُكمُ  َف(إِنِّي َبْع(دُ  [ أَمَّ ْنَیا أَُح(ذِّ َھ(ا ،ال(دُّ       ُحفَّ(تْ  َخِض(َرةٌ  ُحْل(َوةٌ  َفإِنَّ

َھَواتِ    ٣]بِالشَّ

 ال#ذوق والبص#ر م#ني تس#ابح تینابلق#) مزج بین صورتین حسیتین مت_(علي اإلمام

ھ#ذین ما خص متعلق ) لما یروق النفس لھما، وانّ خالل استعارة لفظة (حلوة وخضرة

ً قرب##ھم##ا م##ن اكث##ر س##ائر الح##واس نّ ، ألالحس##یین وااللت##ذاذ  ،ل##ى ال##نفسف##ي تأدیتھ##ا ا ا

ویر ال#دنیا تصفي  )٤())لعلھا مبتكرة  بداعیة ذكیةإلتفاتة إ)((_(طتھما، لذا حققاسبو

م##ع الش##كل والل##ون ف##ي  ٠٠ع##م ) ث##م ادخ##ل (( الط(حلوة وخض##رةبكلمت##ین حس##یتین

ھج الحسیة لیبین للمتلقي مھما بلغت الدنیا في زینتھا المتنوع#ة م#ن المب#ا )٥())الصورة

  ٠واللذائذ فعلى االنسان ان یتجنبھا 

ْنَیاال#دنیا: [ ) ف#ي ذمّ _(علي اإلماماخرى یخطھا وصورة   اْلَفَن(اءُ  لََھ(ا ُمنِ(يَ  َدارٌ  َوال(دُّ

الِبِ  َعِجلَتْ  َوَقدْ  َخْضَرة ُحْلَوةٌ  َوِھيَ  اْلَجَالءُ  ِمْنَھا َوِألَْھلَِھا اِظرِ  بَِقْلبِ  َواْلَتَبَستْ  لِلطَّ   ٦]النَّ

)ح##ال اھ##ل ال##دنیا وذم مباھجھ##ا  الزائل##ة الت##ي تخ##دع الن##اظر _(عل##ي اإلم##امع##رض 

ْنَیاالیھا بالقول: (( ( وھ#ذه دخ#ول ف#ي )اْلَج(َالءُ  ِمْنَھ(ا َوِألَْھلَِھ(ا اْلَفَن(اءُ  لََھ(ا ُمنِيَ  َدارٌ  َوالدُّ

                                                           
  ٦١) : _علي ( اإلمامالحكمة في دیوان  - ١
  ٣٩:   صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا وإیحاء المعنى ٠د - ٢
  ١٨٧/   ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
 ١٠٦:  بین حسیتھا وایحاء المعنى ، الصورة الفنیةاس عنوزصباح عب ٠د - ٤
  ٦٨م :١٩٦٣عز الدین اسماعیل ، التفسیر النفسي لألدب ، دار المعارف ، القاھرة ، ٠د - ٥
  ٨٧/ ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٦
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نھا الدار التي قدر هللا لھا الفناء فلن تدوم نیا وصفاتھا وإلنا بحال الد الموعظة وتذكیر

اذا كانت الى فناء وأھلھا ال#ى و٠٠وال وبقاؤھا الى فناءولن تستمر بل وجودھا الى ز

ول وج##وده فیھ##ا إن عل##ى ھ##ذا ّح##ییتعام##ل معھ##ا االنس##ان وكی##ف ج##الء عنھ##ا فكی##ف 

 ُحْل((َوةٌ  َوِھ((يَ (٠٠الباقی##ة الت##ي ال تفن##ىن ینظ##ر ال##ى م##ا وراءھ##ا م##ن الحی##اة االنس##ان أ
الھ#ا إنھ#ا حل#وة )ب#ین اس#باب التھال#ك علیھ#ا والرك#ون إلیھ#ا واالطمئن#ان بح٠٠َخْضَراءُ 

ب#ین  اسوتراس#ل الح# فق#د س#اعدف#ي حقیقتھ#ا م#ّرة،  ولك#ن )١())ھ#ا المنظر تسّر من رآ

 عل##ى تقری##ب المعن##ى)ف##ي س##یاق ال##نص _(ام##حاكھ نت##یلال البص##ر وال##ذوق حاس##تي

تنف##ع  الھ##ا ومفاتنھ##ا ل##نال##دنیا عل##ى ال##رغم م##ن جم نّ عل##ى أ)_لك(ب##ذ دلّ للس##امع ف##

یتخیل#ھ  في وس#ط الص#حراءبسراب ما تكون اشبھ فصورة الدنیا  ،صاحبھا المغتر بھا

لیجن#ي ثمارھ#ا ف#ي  ،العم#ل الص#الح ف#ي ھ#ذه ال#دنیا الّ فل#م یب#ق لإلنس#ان إ ،م#اء الظمآنُ 

 َیْحَس(ُبھُ  بِقِیَع(ةٍ  َكَس(َرابٍ  أَْعَم(الُُھمْ  َكَف(ُروا َوالَّ(ِذینَ كما ق#ال تع#الى:  ،االخرة وبالعكس

ْمآنُ  ً  َیِجْدهُ  لَمْ  َجاءهُ  إَِذا َحتَّى َماء الظَّ َ  َوَوَجدَ  َشْیئا      ٠)٢(ِحَساَبھ َفَوفَّاهُ  ِعنَدهُ  هللاَّ

كم فیھ((ا ، وان هللا مس((تخلفان ال((دنیا حل((وةٌ خض((رةٌ ((:ب##القول)\(الرس##ول وق##د ن##وه

  )٣()) ؟تعلمونینظر كیف ل

((ونَ  إِلَ((ْیُكمْ  أَْنُظ((رُ  [َوَك((أَنِّي: بص##فین ) ألص##حابھ ف##ي س##احة الح##رب_وقول##ھ (    َتِكشُّ

َبابِ  َكِشیشَ  ً  َتأُْخُذونَ  َال  ،الضِّ   ٤َضْیماً ] َتْمَنُعونَ  َوَال  َحّقا

رس#م ق#وام الص#ورة الحس#یة، فش#بھ ل حاستي الس#مع والبص#ر) _(علي اإلمام وظف

ً بعض#جلودھ#ا بعض#ھا  ح#كي تضباب الت#بصوت الخوف الھلع وال اصواتھم من عن#د  ا

                                                           
 ٣٣١/ ١عباس الموسوي، شرح نھج البالغة :  - ١
  ٣٩سورة النور :  - ٢
، دار الكتب العلمی#ة  )الخصائص الكبرى(البیب في خصائص الحبیب المعروف ب  الطالب السیوطي، كفایة - ٣

  ١١٧٩وظ : مسلم بن الحجاج النیسابوري:  ١٨٥/  ٢ھـ، : ١٤٢٤م ، ٢٠٠٣،  ٣، بیروت ، ط
  ٢٠٧/  ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٤
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بلوح#ة  )٢())(( رس#م قوام#ھ الكلم#ات) الغای#ة م#ن_(وھكذا بلغ،)١(االزدحام والھزیمة

ص##وت قت##ات  بس##ببال##ذي اص##ابھم  والھل##ع والخ##وف الج##بنفنی##ة معب##رة ع##ن ص##ورة 

عن#د ازدحامھ#ا (( فالصوت الناجم عن احتك#اك جل#ود الض#باب ببعض#ھا ال#بعض العدو

 یت#وخى توص#یل فك#رة ال#ى وال فاق#د لل#دور والوظیف#ة ال یعب#ر ع#ن انفع#الٍ  ھو ص#وت

ع#####دیم الفائ#####دة والج#####دوى ن#####تج ص#####دفة ع#####ن احتك#####اك  ھ ص#####وتّن#####االخ#####رین إ

ً ینمع اً حشد للصورة الحسیة )_(فأضاف،)٣(عفوي)) ن#تج  ةیالحقیق من المحسوسات ا

 ال#ذي س#اعد المتلق#ي عل#ى )٤(ش#عوریة ةقیم#ذات  ةودالل# ،ي مع#ین ل#ھتص#ور ذھن#عن 

  ٠بلوغ الغایة بمدركاتھ الحسیة والذھنیة في آن واحد 

ً عذبتالملك كالنھر العظیم تستمد [ :)_(وقولھ وان  منھ الجداول، فان كان عذبا

  ٥]كان ملحاً ملحت

في جع#ل  العبرة بین البصر والذوقتراسل الحواس ) عن طریق _(علي اإلمامغ بل

عل#ي  اإلم#امالق#وم ال#ذي ش#بھھ  الحكمة القص#یرة م#ن ان رئ#یسالمتلقي یتمعن في ھذه 

ك#ون ع#امالً ل الت#ي توھي الج#داو ،تستمد منھ صغائر ھذه االنھر العظیم بالنھر)_(

 ً ) _ال#ذي عب##ر عنھ##ا(الخ##راب  س##ائر المجتم#ع ، اذا فس#د ع##مّ األرض إلص##الح مھم#ا

اً قوی#اً ف#ي ق#د یول#د أث#ر(( ھاتین الصورتین الحس#یتینبالماء المالح او العذب واجتماع 

                                                           
، وظ : ١١٤/  ٣ح نھج البالغة : ، شر، وظ : البحراني ٢٣/  ٧لبالغة : ظ : ابن ابي الحدید ، شرح نھج ا - ١

 ٢٠٧/  ٢ھج البالغة ، شرح محمد عبده :ن
، ١ ،ط،بغ##داد -الرش##ید دار وآخ##رون، الجن##ابي نص##یف أحم##د: ترجم##ة الش##عریة، الص##ورة: ل##ویس دي س##ي - ٢

   ٢١م: ١٩٨٢
اسات رللد ر، مجلة المنھاج ، تصدر عن مركز الغدیالتشبیھ الداللي في نھج البالغة علي زیتون، دور٠د - ٣

    ٢٣٤م :  ١٩٩٦ھـ ، ١٤١٧ة االولى ، ، السن) ٢العدد (بیروت،  االسالمیة ، 
 ١٣٢م : ١٩٧٨، بیروت ، عاصر قضایا وظواھره ، دار العودة، الشعر العربي المعز الدین اسماعیل٠ظ: د - ٤
  ٢٧٩/  ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٥
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المعن###ى یص###ال إ أراد )_(عل###ي اإلم###ام فض###الً ع###ن أنّ ،)١())االنفع###االت والمواق###ف

ب#دورھا ص#ورة  اكتمل#ت،)٢())بطریقة حسیة توزعت بین ((التذوق والتعبی#ر واالب#داع

    ٠وابعادھا الحسیة  بأجزائھامتكاملة 

[مثل المؤمن ال(ذي یق(رأ الق(ران كمث(ل االترج(ة :نالقرآفي فضل قارئ  )_وقولھ (

ریحھ((ا طی((ب وطعمھ((ا طی((ب، ومث((ل الم((ومن ال((ذي ال یق((رأ الق((ران كمث((ل الریحان((ة، 
الفاجر الذي ال یقرأ القران مثل الحنظلة طعمھ(ا م(ّر  ریحھا طیب وطعمھا مّر، ومثل

  ٣] وال ریح لھا

 خی##وط الش##م وال#ذوقو البص#ر ب#ین اسوتراس#ل الح##) بوس#اطة _(عل##ي اإلم#امك ح#ا

ھا ب#المؤمن بخی#وط ثالثی#ة االبع#اد یب#دؤن ف#ي بی#ان فض#ل ق#راءة الق#رآ الصور الحسیة

 ب##ة الرائح##ة والطع##م وم##رة ثانی##ةترج##ة طیبفاكھ##ة اال )_(ال##ذي یش##بھن الق##ارئ الق##رآ

ت#دبر و ،نللق#رآ ت#ھ ءبع#دم قراالم#ّر  وباطن#ھالظ#اھر  بإس#المھبالریحانة طیبة الرائح#ة 

 لھ بقراءة القرآن بالحنظلة بطعمھا الّمر  لةثالثة یشبھ الفاجر الذي ال ص ومرة ،معانیھ

المتنوع#ة ال#ى  الحس#یة راد من عرض#ھ لھ#ذه الص#ورأ)_علي( اإلمامف، لھا وال ریح

((على التعبیرات الروحیة الصادقة والمناجاة الحقة مع رب#ھ س#بحانھ ف#إن المتلقي لیدل

) \(وتمثل###ھ ألق###وال الرس###ول هوت###دبرعب###ق ورائح###ة كالم###ھ مس###توحاة م###ن تفك###ره 

ت#أثیراً ق#راءة الق#رآن ت#رك ،فت)٤())ھ#ب الم#ؤمن ق#وةاللس#ان لغ#ة وت حادیثھ التي تم#نحوأ

ً  غذاء الروح بوصفھبالغاً على ظاھر االنسان وباطنھ      ٠والقلب معا

                                                           
 ٢٨تشاردز ، مبادئ النقد االدبي : أ ر٠أ - ١
م ١٩٨٥االبداع الفني ، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع ، االسكندریة ، سالم محمد عزیز ،  - ٢

 :٣٧  
  ٢٨٠ -  ٢٧٩/  ٢٠نھج البالغة ، شرح ابن ابي الحدید :  - ٣
، الناشر التمیمي للنشر والتوزیع ،  ١، ط داء البیاني في لغة  الحدیث الشریفس عنوز ،  االصباح عبا ٠د - ٤

  ٣١م  : ٢٠١٢ھـ ، ١٤٣٣النجف االشرف ، 



....................................................................................................................الفصل   ٨٩االول
  

 
 

 

) في باب \) اذ قال النبي(_(علي اإلمامالحدیث النبوي في كالم  وقد جاء صدى

ریحھ((ا طی((ب  (( مث((ل الم((ؤمن ال((ذي یق((رأ الق((ران مث((ل االترج((ةن:الق##رآفض##ل ح##افظ 
مث(ل التم(رة ال ری(ح لھ(ا وطعمھ(ا  ،وطعمھا طیب، ومثل المؤمن الذي ال یقرأ القران

ذي ریحھا طیب وطعمھا مّر، ومثل المن(افق ال(حلو، ومثل المنافق الذي یقرأ القران 
  )١()) مرّ یس لھا ریح وطعمھا ال یقرأ القران كمثل الحنظلة ل

وال##ذي ال یق##رأ  ،ف##ي طیبھ##ا وطعمھ##ا الم##ؤمن ال##ذي یق##رأ الق##ران باألترج##ة)\(مث##لّ 

 وال ،ن بفاكھ#ة طعمھ#ا حل#والمن#افق ال#ذي یق#رأ الق#رآ القران بالتمرة ال ریح لھا، ومثلّ 

    ٠طعمھا مّر وال ریح لھا التي ن بالحنظلةرائحة لھا، والذي ال یقرأ القرآ

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
محمد صالح المازن#دراني، ش#رح اص#ول الك#افي المع#روف كت#اب الك#افي ف#ي االص#ول والروض#ة(ابي جعف#ر  -١

، ١محم####د ب####ن یعق####وب الكلین####ي) (ب####اب فض####ل حام####ل الق####ران)دار احی####اء الت####راث العرب####ي ، بی####روت، ط

النیس#ابوري ، ص#حیح مس#لم ، دار اب#ن ح#زم للطباع#ة  مسلم بن الحجاج القیشري،و  ٢٧/ ١١م:٢٠٠٠ھـ،١٤٢١

  ٣٢٠م : ٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٣،  ١والنشر والتوزیع ،ط
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الفص,ل الث,اني: ممی,زات الص,ورة الحس,یة ف,ي نھ,,ج 
  البالغة

   الداللي التكثیف :المبحث االول

  البیاني بالبعد عالقتھا: الثاني المبحث

  التشبیھیة الصورة: اوالً 

 ً   االستعاریة الصورة: ثانیا

 ً   المجازیة الصورة: ثالثا

 ً   الكنائیة الصورة: رابعا

  االجتماعي البعد: الثالث المبحث
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  الدالليالتكثیف : المبحث االول 
 : توطئة

 الكلم=ة ص=یاغة ف=ي اللغ=ة رون=ق على للداللة لمعنىا تكثیفھاب الحسیة الصورة تمتاز  

 ٠ واالطناب االسھاب عن بھا واالبتعاد النص سیاق في وحبكھا

 واح=دة بنیة في أجزائھ وارتباط ببعض بعضھ النص التحام(( في اداة التكثیف عدّ  فقد

ً  القول قصدیة یؤدي كي ً  شیئا  فأع=اروه وائ=لاأل ھ الع=ربعرف= وق=د المتلق=ي، لدى مھما

ف==ي ال==نص     العض==ویة الوح==دة دراس==ة ال==ى دع==اھم ذل==ك ولع==ل حق==ھ، ومنح==وه ت==ھاھمی

 ق=درة ع=ن تكش=ف الت=ي االبداعی=ة المالم=ح م=ن واحداً  الداللي التكثیف ،یعدّ )١())االدبي

 م=ن والتغیی=ر والتركی=ب التش=كیل وع=ن جھ=ة م=ن واالب=داع الخل=ق عن لتعبر المنشيء

 النط=ق ف=ي االلف=اظ توال=ف ان الكلم بنظم الغرض لیس((ذلك فضالً عن،٢ اخرى جھة

 وتن=اغم،)٣())العق=ل اقتض=اه ال=ذي الوج=ھ عل=ى معانیھ=ا وتالقت دالالتھا تناسقت اذا بل

 وم==ا الك==الم ش==بكات((بتن==وع المعن==ى ت==وھج م==ن المس==تقاة الص==ورة بواقعی==ة االحس==اس

 دالالت ذات ام بیانی==ة ص==رفیة، او كان==ت لغوی==ة كالمی==ة مس==تویات م==ن تحتھ==ا ینطم==ر

 ایج==از ُع==دّ  ذإ ،)٤())العض==ویة بالوح==دة ف==ي النق==د االدب==ي بع==د س==مي م==ا وھ==و ،خ==رىأ

 ال==ى الحص==یف الق==ارئ فض==ول تثی==ر مكثف==ة ایحائی==ة دالالت المعن==ى وحص==ر العب==ارة

 حدیث=ھ عند)_(علي اإلمام المعنى ھذا الى اشارو قصیرة، بعبارة  ةعدّ معاٍن  حصد

ً  رأی===ت م===ا:((ق===ائالً   البلی===غ ع===ن  المع===اني وف===ي إیج===از الق===ول ف===ي ول===ھ إال ق===ط بلیغ===ا

  المع==اني تس==خیر ف==ي ةالواس==ع ت==ھوذھنی المنش==ئ لم==امعل==ى إ ی==دل مم==ا ،وھ==ذا)٥())إطال==ة

                                                           
" دراس=ة ف=ي اثبات=ھ عل=ى ض=وء ال=نص النقل=ي وماھی=ة  الحقیق=ة ص=وت البالغ=ة نھ=ج عن=وز، عباس صباح ٠د - ١

  ١٢٩:  الفني"المنجز 
 ٢٣ المجلد ، بغداد جامعة ، للبنات التربیة كلیة مجلة ، العباسي الشعر في التكثیف ، هللا عبد نجم شیماء:  ظ - ٢

 ١١١٣: م٢٠١٢) ٤(العدد
  ٤١ - ٤٠:  االعجاز دالئل ، الجرجاني القاھر عبد - ٣
 ١١:  تطبیقیة نقدیة دراسة الھمس ایماء ، عنوز عباس صباح ٠د - ٤
  ٥٨:  م١٩٧١ ، ٢ط ، القاھرة ، ابراھیم الفضل ابومحمد  قیقتح ، الصناعتین كتاب ، العسكري ھالل ابو - ٥
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 اس==لوب امت==از وق==د حس==ي، بمنظ==ار ب==ھ تح==یط الت==ي االم==ور مجری==ات عل==ى االط==العو

 اّن=ھ إذ بغریب ھذا ولیس الرائع الفذّ  االسلوب بھذا البالغة  نھج في) _(علي اإلمام

 اإلم=ام نھج=ھ ال=ذي االس=لوب ھذا ان ،النبوة وتربى في حجر ،الرسالة كنف في عاش

 یح=رك حت=ى الحس=یة للص=ورة المش=ھد رس=م عن=د الح=دث لی=وجز اداة جعلھ)_(علي

 االطال==ة بھ==ا یس==توجب ال قص==یرة بعب==ارات وتأویل==ھ المعن==ى حم==ل ال==ى المتلق==ي ذھ==ن

 الس==امع یص==یب ق==د او االطال==ة م==افیھ تطل==بی ال الح==دث وأ الموق==ف نّ أل واالطن==اب؛

 ف=التكثیف ،بیان=ھ معرف=ة ال=ى ش=وق ف=ي المتلقي فیجعل  واالعادة التكرار لكثرة بالملل

اّن المقت==رن بعمی==ق المع==اني أي  ياللفظ== س==بكال عملی==ة م==ن الباح==ث یس==تنبطھ ال==داللي

ن یكون الكاتب ق=د حم=ل وھذا یستوجب أ ،ن واحدرصٌّ للكلمات والمعاني في آ ھناك

ف=ي خدم=ة المعن=ى ویوظفھ=ا  ،تؤھل=ھ النتق=اء الكلم=ات بألفاظھ=ا المختلف=ةمعرفة علمی=ة 

    ٠التي امتازت بھذه السمة)_(ھالبحث الضوء على نصوص ویسلط ،بشكل ابداعي

ا[ :)_(قولھو َقْیَنا اْلَبأْسُ  اْحَمرَّ  إَِذا ُكنَّ ِ  بَِرُس,ولِ  اتَّ ,ا أََح,دٌ  َیُك,نْ  َفلَ,مْ ) \( هللاَّ  أَْق,َربَ  ِمنَّ

     ٦ ] ِمْنھُ  اْلَعُدوِّ  إِلَى

 اْحَم=رَّ  إَِذاقولھ ( فيالصورة البصریة اللونیة  المعنى من خالل)_(علي اإلمامكثف 

ا ج=اء م= الس=یرو مس=لم ف=ي ب=اب الجھ=اد هوردأوھذا ما  ،االمر عن اشتداد كنایة)اْلَبأْسُ 

 یح=اذي ب=ھالش=جاع مّن=ا لل=ذي  نّ ، وإنتقي بھ( وهللا اذا أحمر الباس (:على لسان البراء

ف==ي مواجھ==ة االم==ر قب==ل  وھ==ذا الق==ول یعط==ي معن==ى التأّھ==ب،)٧()))_(یعن==ي النب==ي

ھ==ا ألنّ  ھ حم==رة الح==رب بالن==ار؛یش==بتعن==ى ب==ذلك بدالل==ة ثانی==ة ھ==و )_(ھاو اّن==حدوث==ھ، 

ن واح==د ((وتق==ول الع==رب ایض==اً ق==د حم==ى ال==وطیس اذا والحم==رة ف==ي آتجم==ع الح==رارة 

                                                           
  ٥٥٧/  ٤:  عبده محمدشرح ،  نھج البالغة   -٦
  ٧٩٢مسلم بن الحجاج النیسابوري ، صحیح مسلم :    - ٧
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ن اآل:((یوم حنین وھي حرب ھ=وازن ) في\(لقول الرسول )١(اشتد بالقوم حربھم))

 الخط==ب، وعظ==م الح==رب حم==س(() ب==الوطیس ع==ن\(ىّن==وك ، ٢))حم,,ي ال,,وطیس

 عل=ى وتجمع لالشتواء، النار فیھا فیوقد تحتفر حفیرة كالمھم في الوطیس نّ أل مجاز،

عم=رو  ) ال=ى_(عل=ي اإلمامما جاء في خطاب ك،)٣())لالحتیاز احتفرت فإنّ  وطس،

  بن معد الزبیدي : 

  )٤(قد حمي الوطیس وأضرمت          ناٌر علیك وھاَج أمٌر مفظععمرو  یا

 ب=دء ب=ذلك عل=ى تفأوجزھ=ا بعب=ارتین دلّ= ،للمعن=ى االیحائی=ة القوة بذلك )_(ویقوي 

تعن=ي  الل=ون االحم=ر دالل=ة نّ أل ؛حمرارال) ب=ا_(رلذا عب= ،)٥(لھیبھاواحتدام  الحرب

اللغ=ویین  كان اللون االحمر یعنى لدىلما (( للدماء والقتل اً شعوب رمزعند مختلف ال

م=ا یتع=دى ص=فة  –ایض=اً  –ھ إطالقات=ون االحم=ر ف=ان ة الت=ي ھ=ي ل=بالحمرالمصبوغ 

وص==ف ب==ھ ی اللح==م، والخم==ر، كم==ا :حم==رین، اذ نج==دھم ی==ذكرون ان األل==ذاتھاالحم==رة 

الص=ورة الحس=یة  ل=ون)_(علي اإلمام ، فضالً عن أنّ )٦())الموت االحمر أي الشدید

 )١())بین وقفة الخیر والص=الح المتمثل=ةجمع كان المكان الذي  ھألنّ  ،باللون االحمر((

                                                           
، ١االم==ین الش==نقیطي، طالس==ید المرتض==ى ،األم==الي، ص==ححھ وض==بط الفاظ==ھ وعل==ق حواش==یھ الش==یخ احم==د   - ١

 ٧٧/ ٤م : ١٩٠٧ھـ ، ١٣٢٥
 ق=م ، االس=المي النش=ر مؤسس=ة ، الغف=اري أكب=ر عل=ي علی=ھ وعل=ق ص=ححھ الفقی=ھ، یحض=ره ال من الصدوق، - ٢

 م=روان علی=ھ وعل=ق حقق=ھ ،و ظ : الش=ریف الرض=ي ، المج=ازات النبوی=ة ، ٣٧٧/  ٤:  ھـ١٤٢٦ ، ٤ط المقدمة،

 مسلم صحیح ، النیسابوري الحجاج بن مسلم  ،وظ :٣٩:  م١٩٨٧ ، ھـ١٤٠٨ ، الدایة رضوان محمد ود العطیة

 :٧٩١     
  ٣٩الشریف الرضي، االثار النبویة او مجازات االثار النبویة:  - ٣
 والنشر للطباعة البیضاء المحجة دار ، عقیل محسن بھ واعتنى حققھ) ،_علي ( اإلمامالحكمة في دیوان  - ٤

 ١٨٠:  م٢٠٠٥ ، ھـ١٤٢٦ ، ١ط ، بیروت ، والتوزیع
  ٣٤٩/  ٥، شرح نھج البالغة : ، وظ : میثم البحراني ١١٦/ ١٩:  ، شرح نھج البالغةظ : ابن ابي الحدید - ٥
  ١٠٤یوسف حسن نوفل ، الصورة الشعریة والرمز اللوني : ٠د - ٦
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عل==ى  الق==درةالل==ون  ف==أعطىواص==حابھ وب==ین الك==افرین )\(برس==ول هللا )١())المتمثل==ة

ال وذل=ك  )٢(تتمث=ل بش=كلھا ولونھ=ا وایحاءاتھ=ا الص=ورة اس=تقاللیةمنح و جذب االدراك

 ف==ردة  دون ال==دخول ف==ي تفاص==یللیعط==ي دالل==ة متاال م==ن خ==الل كثاف==ة المعن==ى  یظھ==ر

ص===ورة فنی===ة موحی===ة، لحال===ة الح===رب للمتلقي(()_(یف===تح الح===رب وس===رد وقائعھ===ا

    ٠بمعان متعددةالتعبیریة  فاق الرؤیةآ مما یعزز )٣(والدمار))

ینِ  َیْعُسوبُ  َضَربَ  َذلِكَ  َكانَ  [َفإَِذا):_(قولھو     ٤] بَِذَنبِھِ  الدِّ

دالل=ة حركی=ة ل ب=ذلك بلنحل لیدلمشھد أمیر اصورة الحسیة ال) _(علي اإلمامكثف  

تع==یش ھ==ذه ال تتب==ع امیرھ==ا ف==ي تنظ==یم ام==ور حیاتھ==ا اذ  الت==ي جماع==ة النح==لل ظاھری==ة

ال==ى معن==ى  ان یش==یر) اراد _(اإلم==امف، دون مل==ك یجمعھ==ام==ن  الص==غیرة الحش==رات

ف=ي بی=ان دور مھم=اً  ب من خاللھا عنص=ر التكثی=ف دوراً علی الذي الباطنة بداللتھاخر 

 انّ  ھ==و :ة االول==ىالدالل== ، فھنال==ك دالالت ع==ّدة،ھعن==دما یق==وم بض==رب ذنب==٥)الیعس==وب(

 یك====ونظھ====ور ص====احب االم====ر، ال====ذي  ل====ى عالم====ات) اش====ار إ_(عل====ي اإلم====ام

الدالل==ة و ،جم==ع اعوان==ھ واص==حابھل  اً الس==یر ف==ي االرض اس==تعدادھ==و )الض==رب(معن==ى

: ھ=و كنای=ة ع=ن الداللة الثالث=ةو، االعداء القتال لمواجھةة كنایة عن تجھیز عدّ : الثانیة

بالس=بع ف=ي  ك لش=بھھف=ي االرض ذل= اقامة دین هللاو ،في الوقوف بوجھ الباطل ثوراتھ

 الحركی==ة اس==ھم عنص==ر التكثی==ف ف==ي رس==م الص==ورة الحس==یة فق==د، )٦(وص==ولتھ غض==بھ

                                                           
  ٩٦الصورة الحسیة  في الشعر الحسیني : داللة صباح عباس عنوز ،  ٠د - ١
  ١٩صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا وایحاء المعنى :  ٠د ظ: - ٢
ف==الح حم==د احم==د ولیل==ى عب==ود ف==ارس ، مالم==ح الص==ورة ف==ي ش==عر رش==ید س==لیم  ٠قص==ي س==الم عل==وان ود ٠د - ٣

  ١٠٤الخوري : 
  ٥٥٤/  ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٤
ھو ذكر النحل وامیرھا التي تظھر لھ وتجمع عنده ویطلق على الرئیس والسید والمقدم عل=ى الن=اس ف=ي دین=ھ  - ٥

  ١٩٨/  ٩ظ : ابن منظور ، لسان العرب ، ( مادة عسب) : 
  ٣٤٥ -  ٣٤٤/  ٥ظ : میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٦
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 اإلم=امف، للسامع والناظر معاً مدعیات الضرب على االرض وعوامل حدوثھ مصوراً 

ً إقناع عمد الى ایجاز العبارة)_(علي ً عوإمتا ا ً دھاش=اً وإ، وتأثیرا لس=امع ف=ي ض=وء ل ا

كم=ا ،)_(عل=ي اإلم=امبھ  الذي تنبأ لواقع التاریخيالممتد ل المستقبلي االبداعي العمل

   : )_(علي اإلمامیمدح  العشاريقال 

  )١( َتَولى لَِمن الَقویم الدین َعلى              غضوب َیعسوب الَنحل أَمیر  

        الخ==وارج، أم==ر م==ن فراغ==ھ بع==د الش==ام أھ==ل إل==ى الن==اس اس==تنفار ف==ي)_(قول==ھ وم==ن

ِ  َواْی,مُ [ :الس=داد بطریق وینصحھم ,ي هللاَّ  َواْس,َتَحرَّ  ،اْل,َوَغى َحِم,سَ  لَ,وْ  أَنْ  بُِك,مْ  َألَُظ,نُّ  إِنِّ
ْأِس ] اْنفَِراجَ  َطالِبٍ  أَبِي اْبنِ  َعنِ  اْنَفَرْجُتمْ  َقدِ  ،اْلَمْوتُ    ٢الرَّ

 اْنفِ,,َراجَ  َطالِ,,بٍ  أَبِ,,ي اْب,,نِ  َع,,نِ  اْنَف,,َرْجُتمْ  َق,,دِ ()_( ف==ي ق==ول اإلم==ام عل==ي تظھ==رفق==د 

ْأسِ   دالالت حم=ل الس=یاق التش=بیھي، إذ الكنای=ة عنص=رم=ن خ=الل  التكثیف جمالیة)الرَّ

معن=اه انف=راج بع=ض  )انف=راج ال=رأس(و یكونألبدن، س عن االرأ تفرقھو : منھا عّدة

االلتئام والعود الى الصحة او یكون معناه انفراج من یری=د ان ینج=و  كان بعیدعظامھ 

 تف=رقھم ھ=و) ف=ي س=یاق واح=د _(عل=ي اإلم=امل ھذه المع=اني اوجزھ=ا وك ،)٣(برأسھ

ف=ي انح=رافھم  فھؤالء ،بنصائحھ  االخذ وعدم وابتعادھم عن جادة الصواب)_(عنھ

لخ=ص ) _(عل=ي اإلم=امف، عل=ى االط=الق لی=ھال فائدة من رجعتھم إ عن ھذا الطریق

     یتخی=ر االفك=ار القریب=ة لك=ي المع=اني حثی=ثس=یاق م=بطن ببھ=ا یوجزلكل ھ=ذه االم=ور 

ن یخ=ل ذل=ك ببنائی=ة ، م=ن دون أفي أقصر نص ممك=نما یریده السارد بشكل یؤدي ((
                                                           

الس=الم ورؤوف  ولی=د عب=د الك=ریم االعظم=ي ،  مطبع=ة عم=اد عب=د  ٠العشاري ، دیوانھ ، حققھ وعلق علیھ د - ١

  ٤٢٩م : ١٩٧٧ھـ ، ١٣٩٧،  ١االمة ، بغداد ، ط
  ٧٧/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٢
، وظ : القطب الراوندي ، منھاج البراعة ف=ي ش=رح نھ=ج ١٩١/  ٢ظ : ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٣

، منھ=اج البراع=ة  ، وظ : الھاش=مي٨١- ٨٠/  ٢لبالغة : شرح نھج ا : میثم البحراني ، ، وظ٢٣٩ / ١البالغة : 

  ٦٤/  ٤في شرح نھج البالغة : 
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تجس=دھا  بص=ریةبص=ورة  المعبر عن مشاھد حیة تتأجج ف=ي ع=ین المتلق=ي )١())النص

        ٠الوحدة الموضوعیة 

اِعي:)_(قولھو اِمي َعَملٍ  ِبَال  [ الدَّ   ٢َوَتٍر] بَِال  َكالرَّ

 ) _(عل==ي اإلم==ام عن==د ص==ورة الحس==یة الحركی==ةرس==م ال عنص==ر التكثی==ف ف==ي س==اعد

 عل=ى داع  ل=دعوة االثر  حصول عدم((حكمة وھو اناستقصاء ال بوساطة التشبیھ من

 ال وھ==و الص==الة إقام==ة ال==ى دع==ا كم==ن ب==ھ، عام==لٍ  غی==ر نفس==ھ ال==داعي یك==ون ال ام==ر

 هللا س==بحانھ م==ن كالم==ھ ان ال==ذي ی==دعو)_(عل==ي اإلم==ام م==ا عن==ىاو ربّ  )٣())يیص==لّ 

ً س==ھم رم==ى كم==ن ،هال یس==تجیب دع==اء بموج==ب عمل==ھ وال یعم==ل ان یرزق==ھ وتع==الى  ال ا

 وبھ=ذا المطل=وب، الھ=دف ایص=ال ال=ى یدفع=ھ وترٍ  الى مستند غیر ھألنّ  الھدف، یصیب

المتوق==د م==ن  يبإش==عاعات الفك==ر للمع==ان بھ==ذه الحكم==ة للمتلق==ي)_(عل==ي اإلم==ام یش==ع

ً ((لیعطي بذلك لوحدة العضویةترابط لجمرة ال الموض=وع، وھك=ذا لوح=دة  اساساً حیویا

) مفت=اح لومض=ة داللی=ة تش=ع _(عل=ي اإلم=اموحدة العضویة ف=ي نص=وص نجد ان ال

زز م=ن تقری=ب حس=یة تع= بروابطالمتماسك  ،)٤())في نسیج الوحدة الموضوعیة للنص

   ٠المشھد الى المتلقي

ُكمْ  ِجَھادِ  إِلَى َدَعْوُتُكمْ  اذا:[هللاِ  رسول اصحاب في)_(قولھو   ٥] أَْعُیُنُكمْ  َداَرتْ  َعُدوِّ

 )أَْعُی=ُنُكمْ  َداَرتْ (قولھ فيعن طریق الكنایة )_(علي اإلمامالتكثیف الداللي عند  تولد

بالجھ==اد فھم وع==دم رغب==تھم خ==وش==دة  ت=رددھم و ت==وبیخھم ف==ي  ال==ى دالل==ة )_(فیش=یر
                                                           

 ٧٩حسین العمري ، الخطاب في نھج البالغة " بنیتھ وأنماطھ ومستویاتھ دراسة تحلیلیة" :  - ١
  ٥٧٢/  ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده :   - ٢
  ١٤٩ /٢٢لبراعة في شرح نھج البالغة : ،  منھاج االھاشمي - ٣
على ضوء النص النقلي وماھیة  ھصباح عباس عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیقة " دراسة في اثبات ٠د - ٤

  ١٣٥المنجز الفني" : 
  ٧٧ -  ٧٦/  ١شرح محمد عبده :  ،نھج البالغة - ٥
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ن یكون خوفھم بس=بب جب=نھم م=ن  القت=ال او كأ )١(ود عنھوتحیرھم بین النھوض والقع

واھلیھم، كم=ا ج=اء  في ذلك انھم ال یریدون ان یتركوا اموالھم وتجارتھمیكون السبب 

ُ  لك==ریم عل==ى لس==ان ح==ال اھ==ل االع==راب:ن اف==ي الق==رآ  ِم,,نَ  اْلُمَخلَّفُ,,ونَ  لَ,,كَ  َس,,َیقُول
,ا بِأَْلِس,َنتِِھم َیقُولُ,ونَ  لََنا َفاْسَتْغفِرْ  َوأَْھلُوَنا أَْمَوالَُنا َشَغلَْتَنا اْألَْعَرابِ   قُلُ,وبِِھمْ  فِ,ي لَ,ْیسَ  مَّ

,نَ  لَُك,م َیْملِكُ  َفَمن قُلْ  ِ  مِّ ً  هللاَّ ً  بُِك,مْ  أََرادَ  أَوْ  َض,ّراً  بُِك,مْ  أََرادَ  إِنْ  َش,ْیئا ُ  َك,انَ  َب,لْ  َنْفع,ا  بَِم,ا هللاَّ

؛ االعض=اءخ=ص العی=ون بال=ذكر ع=ن س=ائر ) _(عل=ي اإلم=امف،)٢( َخبِیراً  َتْعَملُونَ 

ھ=ذه االحتم=االت  فكث=رةه االنس=ان ف=ي نفس=ھ، فیھا م=ا یض=مر یظھر حواساكثر ال نّ أل

 التعبی=ر؛ ألنّ  ان یطی=ل )_(عل=ي اإلم=امم=ن  فال یستلزم ،ان االعینرتنطبق على دو

    ٠الموقف ال یستدعي ذلك 

التكثی==ف ال==داللي عب==ر االحتم==ال والتوق==ع الل==ذین یمنح==ان (()_(عل==ي اإلم==ام وظ==ف

وم==ن ث==م االس==تنتاج فحص==ل ال==تالزم ب==ین الح==دث  ،المتلق==ي فرص==ة ال==ربط ب==ین االش==یاء

 َج,اء إَِذا :ف=ي قول=ھ تع=الى)_(عل=ي اإلم=اممض=مون ق=ول  ج=اء وق=د ،)٣())والتذكر

  )٤(اْلَمْوتِ  ِمنَ  َعلَْیھِ  ُیْغَشى َكالَِّذي أَْعُیُنُھمْ  َتُدورُ  إِلَْیكَ  َینُظُرونَ  َرأَْیَتُھمْ  اْلَخْوفُ 

 ٠٠الت=ي(( تعك=س  متمثل=ة بحرك=ة العی=ونص=ورة حس=یة  للمتلق=ي ن الك=ریمالق=رآرسم 

 مطمئن=ونآمن=ون  واآلث=امجبن المنافقین وخورھم عند القت=ال، وج=رأتھم عل=ى ال=ذنوب 

بحرك=ة شاخص=ة  وش=ماالً یمین=اً ،)٥())ف=ي رؤوس=ھم ترتعش منھم القلوب وتدور العیون

                                                           
 ٤: ، منھاج البراعة في شرح نھج البالغ=ة و ظ : الھاشمي، ٧٩/  ٢البالغة :  ، شرح نھجمیثم البحرانيظ : - ١

 /٦٣ 
  ١١سورة الفتح :  - ٢
 وماھی=ة النقل=ي ال=نص ض=وء عل=ى اثبات=ھ ف=ي دراس=ة" ةس عنوز ، نھ=ج البالغ=ة ص=وت الحقیق=صباح عبا ٠د - ٣

  ١١٨:  " الفني المنجز
  ١٩سورة االحزاب :  - ٤
ھـ ، ١٤٢٤،  ١االسالمي ، مطبعة اسوة ، طمحمد جواد مغنیة ، تفسیر الكاشف ، مؤسسة دار الكتاب  - ٥

  ٢٠٢/  ٦م :   ٢٠٠٣
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عند سكرات مثیرة للسخریة والضحك، ثم قورنت ھذه الحركة للعیون بحركة العیون 

  ٠ )١(ى ھؤالء الجماعةلد الموت لیصور للمتلقي عمق الخوف والتردد

 إِْقَب,,الَ  إِلَ,,يَّ  َف,,أَْقَبْلُتمْ  :[)_(ل==ھ البیع==ةوف==ي  ش==أن طلح==ة والزبی==رف==ي )_(وم==ن ك==الم

 ،َفَبَس,,ْطُتُموَھا َكفِّ,,ي َقَبْض,,تُ  ،اْلَبْیَع,,ةَ  اْلَبْیَع,,ةَ  َتقُولُ,,ونَ  أَْوَالِدَھ,,ا َعلَ,,ى اْلَمَطافِی,,لِ  اْلُع,,وذِ 
ُھَما اللَُّھمَّ  ،َفَجاَذْبُتُموَھا َیِدي َوَناَزَعْتُكمْ  ,اسَ  َوأَلََّب,ا َبْیَعتِ,ي َوَنَكَث,ا َوَظلََمانِي َقَطَعانِي إِنَّ  النَّ

  ٢] أَْبَرَما َما لَُھَما ُتْحِكمْ  َوَال  َعَقَدا َما َفاْحلُلْ  َعلَيَّ 

ف===ي البیع===ة ص===ورة حس===یة كنائی===ة  ) ف===ي حدیث===ھ ع===ن_(عل===ي اإلم===املق===د رس===م 

 نھ=ایف=ي تكو س=ھمتأ)َفَجاَذْبُتُموَھا َیِدي َوَناَزَعْتُكمْ  َفَبَسْطُتُموَھا َكفِّي َقَبْضتُ )(_قولھ(

تفاص=یل االح=داث لھ=ذا والبس=ط م=ن دون ال=دخول ف=ي  ،خ=الل الق=بض ة الی=د م=نكحر

واالس=ھام ف=ي العم=ل وك=ذلك  ،االمر، فداللة (القبض) تعن=ي ال=رفض وع=دم المش=اركة

ذل=ك تعن=ي فعك=س  )البس=ط(ا اّم= ،البیع=ة ألم=راالص=رار المطل=ق و المن=ع تعطي معن=ى

إنق==الب بع==ض  لی==دل عل==ى ،بھ==ذا المعن==ى عب==ر)_(عل==ي اإلم==امف والرض==ا، القب==ول

لم=ا آل=ت الخالف=ة و، بیعت=ھ بع=د )طلحة والزبیر() علیھ وال سیما_اصحاب الرسول(

الن==اس  یضح==روق==اموا بت نكث==ا بیعت==ھ،ف ،وب==القوة ب==اإلكراه من==ھارادوا اخ==ذھا )_(إلی==ھ

 َی,,,,ِدي َوَن,,,,اَزَعْتُكمْ (:قول====ھ ف====ي )_(ھ====ذا م====ا دّل علی====ھو )_(عل====ى اإلم====ام عل====ي

تقتص==ر وح==دھا عل==ى بیع==ة ال  )_م==ام عل==ي(البیع==ة ف==ي خالف==ة اإل نّ وأ) َفَجاَذْبُتُموَھ,,ا

 والناس ق=د ش=ھدوا ،وخالفتھمامتھ ) على إ\(ونبیھ سبحانھ هللاما نص نّ ، وإالناس لھ

) _(م=ام عل=ياإل والظرف الراھن ف=ي عص=ر حكم الزمن لذا فإنّ ، الحدث التاریخي

احت=اج ال=ى ) _مام(اإل نّ عن أ ، فضالً ني في شأن الخالفةوالتأ ،الصبراقتضت منھ 

                                                           
  ٢٤٧ن الكریم : غب، وظیفة الصورة الفنیة في القرآاحمد عبد السالم الرا٠ظ : د - ١
  ٢٢٣/ ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده : - ٢
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 )Ÿ(امم=دور القیادي المفترض من اإلالو ،شریحة من الناس تعي متطلبات المجتمع

 ؛) الی=د لھ=ذا االم=ر_(عل=ي اإلم=اموق=د خ=ص  ،عملھ في اص=الح الوض=ع ومعالجت=ھ

 س==واءً  ،المتخاص==مینالص==لح ب==ین و ،والمیث==اق ،اخ==ذ العھ==د ف==ي الوس==یلة األق==رب ھ==انّ أل

 نّ أفض=الً ع=ن  ،المتعاھ=د علی=ھ إلتمام االم=ر المصافحة في من خالل الكتابة ام تاكان

الس=تجابة وجدانی=ة بس=بب ((یتفاع=ل م=ع الح=دثان من المتلق=ي راد أ )_(علي اإلمام

م=ن )١() فباح بما یعتم=ل ف=ي اطوائ=ھ))_(علي اإلمامبة شعوریة خاض غمارھا تجر

ن یستحض==ر تل==ك المش==اھد بس==یاق وأ ،خ==الل تل==ك الحرك==ة الحس==یة البص==ریة للص==ورة

     ٠ االطالة فیھ من دون ةومكثف ،وجیز بمعان معبرة

ُ :[ الجم==ل ی==وم الرای==ة أعط==اه لم==ا الحنفی==ة ب==ن محم==د البن==ھ)_(ل==ھ ك==الم م==ن و   َت,,ُزول

 ُ َ  أَِع,,رِ  ،َناِج,,ِذكَ  َعلَ,,ى َع,,ضَّ  َت,,ُزلْ  َوَال  اْلِجَب,,ال  اْرمِ  ،َق,,َدَمكَ  اْألَْرِض  فِ,,ي تِ,,دْ  ،ُجْمُجَمَت,,كَ  هللاَّ
ِ  ِعْندِ  ِمنْ  النَّْصرَ  أَنَّ  َواْعلَمْ  ،َبَصَركَ  َوُغضَّ  ،اْلَقْومِ  أَْقَصى بَِبَصِركَ    ٢] ُسْبَحاَنھُ  هللاَّ

 المعب==ر ع==ن اتالكنای== جمل==ة م==ن الحس==یة البص==ریة ر) بالص==و_(عل==ي اإلم==امحق==ق 

م==ن  جمل==ة لمحم==د ب==ن الحنفی==ة كالم==ھ )ف==ي_(س==بفاك ،الھ== والتأھ==بموق==ف الح==رب 

ُ ھي(( الشروط ُ  َتُزول  َعلَ,ى َعضَّ و : كنایة عن صفة الثبات والمالزمة،َتُزلْ  َوَال  اْلِجَبال
: كنای=ة ع=ن ص=فة َقَدَمكَ  اْألَْرِض  فِي تِدْ  صفة الحمیة ورباط الجأش،: كنایة عن َناِجِذكَ 

 ھ==ااتف==ي طیّ  ، حمل==ت)٣())م==ن الكنای==ات ع==ن ص==فةق==دام تلتھ==ا مجموع==ة الش==جاعة واإل

ھ=ا م=ن مظن=ة الش=جاعة ان یجعل قدم=ھ كالوت=د، ألنّ  :منھالمتلقي المعنى ل دالالت كثفت

 لغ==رض وب==د م==ن رده أف==ال  ،علی==ھاذا اغی==ر  الّ یقت==ل ف==ي الح==رب اح==د إ ان ال والبس==الة

                                                           
 وماھیة النقلي النص ضوء على اثباتھ في دراسة" صباح عباس عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیقة ٠د - ١

  ٥٩:  " الفني المنجز
  ٤٤/  ١شرح محمد عبده :نھج البالغة،  - ٢
المكتبة المختص=ة ب=أمیر الم=ؤمنین، ق=م  ،علي أحمد عمران، اسلوب علي بن ابي طالب في خطبھ الحربیة ٠د - ٣

  : م٢٠١١ھـ، ١٤٣٢المقدسة، 
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 ،بدالل=ة الص=بر عل=ى المك=اره عزیمتھ على القت=ال من رفعوال جأشھ طاورب قلبھ تثبیت

حت==ى یحص==ل ل==ھ النص==ر م==ن عن==د هللا ، فیك==ون م==ن موجب==ات انفع==ال الع==دو وانقھ==اره

        االنس==ان علی==ھ  نّ أ للع==الم كل==ھ بطریق==ة م==وجزة )_(ھرس==معم==ا  فض==الً ،)١(س==بحانھ

(( توص=یات خاص=ة فیم=ا على في االرض مشتملة مكان یضع قدمھ يّ یعرف في أ نْ أ

 ف=ي الح=رب فتقضي االنسانیة عدم العب=ث بالض=عفاء ال=ذین ال ناق=ة لھ=م ھزم العدواذا 

واس==عافھ  وال جم==ل كالنس==اء واالطف==ال والش==یوخ وع==دم ای==ذائھم وانق==اذ الج==ریح م==نھم

ھ الب==د ّن==(( ت==وحي بأوس==یلة) _(الت==ي اتخ==ذ منھ==ا )٢())وت==رك مط==اردة الھ==ارب وقتل==ھ

ً ت==لإلنس==ان ان یل للظ==الم والش==ر عل==ى  زم بق==یم هللا س==بحانھ وتع==الى ك==ي ال یك==ون عون==ا

ً متحقق ىالفضیلة، وقد كان المعن العض=ویة فأسس=ت حامل=ة للوح=دة البالكنایة التي ھي  ا

یش=یر م=ن  )٣(خیرة لوحدة موض=وعیة مترابط=ة االج=زاء اوض=حت مبتغ=ى ال=نص))األ

المقات==ل  ىوالمعامل==ة االنس==انیة الت==ي یج==ب عل== ،خاللھ==ا ال==ى االھ==داف المتبع==ة للح==رب

     ٠في سبیل هللا بشعار الجھاد وعدم التمادي في تصرفاتھ ،عھاااتب

 اْألَْم,َرْینِ  َھ,َذْینِ  َوَم,عَ  ،َوأَْبَرقُ,وا أَْرَع,ُدوا َوَق,دْ  [:الجم=ل أص=حاب ص=فة في)_(قولھو

 ُ   ٤]اْلَفَشل

م==امھم الح==رب عل==ى إ واعلن==أ نالن==اس ال==ذی بع==ض ) اح==وال_(عل==ي اإلم==امع==رض 

 وم==رآة ،ف==ي تفعی==ل المش==ھد والح==دث الس==میعة مرك==زاً  البص==ریة ةرج==اعالً م==ن الص==و

    ٠برعدھا وبرقھا  المضطربةطر الطبیعة بأالحدث  لطبیعةعاكسة 

                                                           
  ٣٥١/  ١ظ : میثم البحراني، شرح نھج البالغة :  - ١
، مطبعة النعمان ، ، منشورات دار التربیة، بغداداإلمامتمع وجھاز الحكم عند ، المج العلي آل سیفعبد  - ٢

  ١٥٥م : ١٩٦٩ھـ ، ١٣٨٨النجف االشرف ، 
 وماھیة النقلي النص ضوء على اثباتھ في دراسة" صباح عباس عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیقة ٠د  - ٣

  ١٣٥:  " الفني المنجز
  ٤٣/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٤
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ً تكثیف= الس=یاق)_(حمل فقد ً داللی= ا  كنایت=ان ھم=او )َوأَْبَرقُ,وا أَْرَع,ُدوا(بھ=اتین الكلمت=ین ا

) _(عل==ي اإلم==امو اع==الن الح==رباس==تعدادھم ف==ي ع==ن التھدی==د والوعی==د واالن==ذار و

ش=جاع م=ن ام=ارة ال نّ أل ؛والضعف ،عن الفشل ُینبئ یصف وعیدھم وصفاً جمیالً بانھ

الح=رب ف=ي  آداباص=حابھ  ) یعل=م_(هول=ذا نج=د ،)١(في الح=رب الس=كوت والص=مت

,ھُ  اْألَْص,َواتَ  [َوأَِمیُتوا: قولھ لھم  الق=واد بع=ض یفعل=ھ م=ا ولأ نّ أل ،)٢(]لِْلَفَش,لِ  أَْط,َردُ  َفإِنَّ

 عل=ي اإلمامو ،عةكما یقال الحرب خد خصومھم لرھب ھمتاصوا رفع ھو الحرب في

وت==أجیج  ،الص==وت برف==ع تق==رن ال الش==جاعة نّ إ وی==رى النظری==ة ھ==ذه یخط==ئ) _(

 ،ق والرع=د المط=ركم=ا یس=بق الب=ر ،ل=م ی=تم بع=دبق الحدث بالوعی=د ال=ذي وس خصومال

تختص==ر المس==افات لتس==یر ((ھ==األنّ  ؛التكثی==ف بوس==اطة الكنای==ة) فع==ل _(عل==ي اإلم==امف

ً  بأش==یاءس==رعة الح==دس  دارة الح==رب الت==یقن والت==دبر ف==ي ا ذ انّ إ )٣())مؤرخ==ة مس==بقا

 بالدالل===ةع==ن طبیع==ة وعی==دھم عب==ر )_(عل===ي اإلم==ام نّ أع==ن  ، فض==الً ج==داً  نامھم==

فیك==ون ل==ھ وق==ع  وحي بھ==ا اللف==ظ باألص==داء والم==ؤثرات ف==ي ال==نفسالت==ي ی==((اإلیحائی==ة

 الش=ریف الرض=ي وق=د أف=اد، في نفس المتلق=ي لصورة السمعیةھیمن بھا اتُ  )٤())خاص

    :  من ھذا المعنى بالقول

ً  أَرَعدوا إِذا    )٥(بِالَصواِرمِ  لَُھم أَبَرقنا الَنأيِ  َعلى           بَِوعیِدِھم لَنا َیوما

  

                                                           
، منھاج البراعة في شرح نھج البالعة ، وظ : الھاشمي ١٠٣:  ظ : میثم البحراني ، اختیار مصباح السالكین - ١

 :١٤٠/  ٣  
  ٤٣/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٢
م ١٩٩٦، منشورات اتحاد الكت=اب الع=رب، دمش=ق ، ل دنقلالبنیات الدالة في شعر امعبد السالم المساوي ،   - ٣

 :   
، ١القرآني، دار الھادي للطباعة والنشر، بیروت، ط، الصورة الفنیة في المثل محمد حسین علي الصغیر ٠د - ٤

  ٢٥٤م :  ١٩٩٢، ھـ ١٤١٢

 ٣٥٣/  ٢م : ١٩٦١ھـ ، ١٣٨٠الشریف الرضي ، دیوانھ ، دار صادر بیروت للطباعة والنشر ،  - ٥
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ُ :)_(علي اإلمامقول و ْنَیا [ أَْھل   ١ِنَیاٌم] َوُھمْ  بِِھمْ  ُیَسارُ  َكَرْكبٍ  الدُّ

م==ن ھ==ذه ) _(ال س==كانھا ج==اعالً وزوا ھ==ل ال==دنیح==ال أ )_(عل==ي اإلم==امع==رض 

یرس=م  )_(عل=ي اإلم=امف، بالس=لطة والمغت=رین المتجب=رینمة رسالة یقدمھا ال=ى كالح

 نی=ة بدالل=ة غ ورة حس=یة م=وجزةبص= ف=ي ھ=ذه ال=دنیا للبشریة جمعاء مصیر كل انس=ان

ي رال ی=دو م=اماألي بھ الى والزمن یمضفي ھذه الدنیا،  منھا: وھو ان االنسان كالنائم

ي ف=ي وعدم التم=اد ،ینحقوق االخر مراعاةمتى یستیقظ من غفلتھ لیحیي ضمیره في 

 ،        والدت===ھك===ل انس==ان یس===یر ف===ي ركب==ھ من===ذ  نّ أ ظلمھ==م، ویحم===ل دالل===ة اخ==رى وھ===ي

 فدالل==ة الرك==ب ،)٢(ف==ي ال==دنیا لیتج==ھ ب==ھ ال==ى اخرت==ھ ركب==ھوال ی==دري مت==ى توق==ف ع==ن 

م العم=ر، ف=ي ح=ین غفل=ة الع=امر، (( تص=رّ دالل=ة )_(عل=ي اإلم=امتعطي عن=د  رسائال

ا ك=ان ع=د عّم=تمك=ان یبالس=ائر ال=ى نیا واالقبال ال=ى االخ=رة، حی=ث ان واالدبار عن الدّ 

               مأ ب===ھ الس===ائر عل===ماً ، قرب===اً وبع===داً قھرّی===لی===ھویق===رب ال===ى م===ا یس===یر إ ب===ل الس===یر،ق

ص=ورة متكامل=ة غنی=ة للمتلق=ي  رس=م ق=د )_(عل=ي اإلم=ام نّ ع=ن أفضالً ،)٣())لم یعلم

، ل=ذا المعبرة عن الشعور بإیقاظ الضمیر االنساني من خالل عنصر االیجاز يبالمعان

التص=ویر حت=ى  وتكثی=ف ،یعمد الى تعمق الدالل=ة ف=ي المش=بھ ب=ھ)_(علي اإلمام نجد

وط==رق ت==درجھا ف==ي ھ==ذه  ،ھ==ل ال==دنیالقص==ة أ هاختص==ارف==ي  یزی==د خصوص==یة المش==بھ

ھ==ا ع==الم الم==رور ال ع==الم نّ ، إوال بق==اء ق==رارٍ  ال==دنیا مح==ل رحی==ل ال مح==لّ ((نّ ، ألالحی==اة

  ٠وھم نیام باھلھا )٤())عالم متحركبأنھ عالم الدنیا  ر عن) یعبّ _(ھكما انّ  ،القرار

                                                           
  ٥١٤/ ٤نھج البالغة،  شرح محمد عبده :   - ١
  ١١٢/  ٢١البالغة :  ، منھاج البراعة في شرح نھجالھاشميظ :   - ٢
محمد الغروي ، االمثال والحكم المستخرجة من نھج البالغة ، مؤسسة النشر االسالمي للطباعة والنشر ، قم  - ٣

  ٦٩ھـ   : ١٣١٥،  ٣المقدسة ، ط
ھـ ، ١٣٨٤،  ١النظریة والعلمیة في نھج البالغة ، نقلھ الى العربیة باسم محمدي ، طجوادي آملي ، الحكمة  - ٤

  ١١٧ناشر دوى القربى ، قم : 
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  ١]َفُیْحلَبَ  َضْرعٌ  َوَال  َفُیْرَكبَ  َظْھرٌ  َال  اللَُّبونِ  َكاْبنِ  اْلفِْتَنةِ  فِي [ ُكنْ :)_(قولھو

تك=ون ف ،المرس=ل التش=بیھ بوس=اطة لص=ورة الحس=یةا معنى) _(علي اإلمام فقد كثف

ف=ي زم=ن الفتن=ة ك=ابن  ن یكون=واب=أ أصحابھتشبیھ  :الحسي منھا ھذا التشبیھ لة فيالدال

س=یاق قول=ھ م=ن  یرید )_(ھنّ و أأ ،الذي ال ینتفع منھ ال في ركبھ وال في لبنھ ٢اللبون

بتعبی===ر حس===ي  )_(فأش===ار، الق===ولف===ي الفع===ل وال ُیس===اندوا الباط===ل وینص===روه  نأ

==بَ  َض==ْرعٌ  َوَال  َفُیْرَك==بَ  َظْھ==رٌ وج==ھ الش==بھ (((ال==ى ً  )٣())َفُیْحلَ  :ثال==ثمعن==ى  ال==ى مض==افا

 ع==ن ورفعھ==ا ،العص==ر ف==تن مواجھ==ة ف==ي واالس==تعداد التأھ==ب ) یری==د م==نھم_(ھّن==ا

 عن=ھ التكلی=ف اللب=ون اب=ن یرف=ع كما، مواعوانھ الفتن مثیري مساعدة عدم في المجتمع

 البنھ في الفتنة ھ=ي ح=ال اإلمامفحالة المشبھ التي یریدھا ((، في تقدیم العون لصاحبھ

عطلھا من المظھر والوبر والض=رع اللبون مجسدة في تلك المظاھر الثالث التي  بنا

 ،)٤(م=ور))یكن لھ شيء من ھ=ذه األ یة فائدة فیھ (في الحسن) یرجوھا مستغل اذا لموأ

 بطریق=ةالحكم=ة ھ=ذه ف=ي ایص=ال  بالتش=بیھ الحس=ي الصورة خصّ )_(ھنّ فضالً عن أ

ً  االق=رب ا تك=ونھ=ألنّ  ؛ةضامغة غیر سلس  ل=دى المتلق=ي ال=ى فھ=م المعن=ى وتقبل=ھ دائم=ا

     ٠عن باقي االسالیب البیانیة االخرى

فِیعُ  [):_(وقولھ الِب َجَناحُ  الشَّ   ٥]الطَّ

ت===وحي مس===تلزمات الحس===یة بلفظ==ة  ةلص==ورمكث===ف ل) بإیج===از _(عل==ي اإلم===امق==دم 

یق=وم مق=ام ((الش=افع نّ أل ؛) بكلم=ة الجن=اح_(فیقدم=ھ امور الناس النھوض في تسھیل
                                                           

  ٥٠٣/  ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ١
  ٢٢٩/  ١٢) : ن منظور،  لسان العرب : (مادة لبناب ظ :السنتین او الثالثة  وھو ولد الناقة الذي استكمل   - ٢
  ٢٢٢/  ٥میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  ظ : -٣
م : ٢٠١٠ھ==ـ ، ١٤٣١، ١، طبی==روت) ، دار المعرف==ة ، _عل==ي ( اإلم==ام، رس==ائل كام==ل حس==ن البص==یر ٠د - ٤

٤٢٠  
  ٥١٤/  ٤ نھج البالغة، شرح محمد عبده : - ٥
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او الوسیلة  الجناح) بمثابة ي یقوم (أ ،)١())ھتبغیسعیھ وإیصالھ الى الجناح في إنجاح 

 فض=الً ع=ن أنّ  ،المش=فوع برید في ایصال فحوى الرسالة لحاجة الطالب ال=ىلاساعي 

ثاب==ة المع==ین والناص==ر ف==ي اتم==ام بم وھ==ي ،دالل==ة اخ==رى (للجن==اح)یعطي)_(اإلم==ام

المراد ف=ي انج=اح حاج=ة المش=فوع ل=ھ، الشفاعة توسط من لھ جاه عند ((نمر وھو أاأل

ال=ذي  )٢())وسیلة الشفیع فش=بھھ بجن=اح الط=ائرفكان المشفوع لھ یطیر نحو ما قصده ب

  ٠یعینھ في النھوض والطیران

ھم ش=فعاؤنا ) من اقرب ما یتوسل بھ المتوسلون الى هللا تعالى _(((اھل البیتنّ إذ إ

ي ل=و وج=دت ش=فعاء ّن=إ اللھ=مّ زی=ارة الجامع=ة الكبی=رة (الج=اء ف=ي  كم=اجاللھ،  لیھ جلّ إ

              لجعل======تھم  ،االخی======ار االئم======ة األب======رار ن محم======د واھ======ل بیت======ھب إلی======ك م======راق======

َھ,ا َی,ا :ب=القول الكریم=ة اآلی=ة الی=ھ اش=ارت م=ا وھ=ذا،)٤()) ٣)شفعائي  آَمُن,واْ  الَّ,ِذینَ  أَیُّ

قُواْ    : ھقولفاد بشار بن برد من ھذا المعنى في أو، )٥(اْلَوِسیلَةَ  إِلَیھِ  َواْبَتُغواْ  ّهللاَ  اتَّ

ُ  َقلبي إِنَّ      )٦( ُمجیبِ  َغیرُ  َوأَنتَ  َیدعو باتَ                َمن إِلى الَجناحِ  ِمثل

  

  

                                                           
ھ==ـ ، ١٤٢٧بی==روت ، ، ١، دار الكت==ب العلمی==ة ، ط، جم==ھ وتری==ب اب==راھیم ش==مس ال==دینالم==ؤمنین امی==ر حك==م - ١

  ٩٠م : ٢٠٠٦
  ١١١/  ٢١، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ٢
منش=ورات دار الثقل=ین، بی=روت :   تعریب السید محمد رضا النوري النجف=ي، ،عباس القمي ، مفاتیح الجنان  - ٣

٦٢٤  
  ٢١٠المستخرجة من نھج البالغة : والحكم محمد الغروي ، االمثال  - ٤
  ٣٥سورة المائدة :  - ٥
، دار الكتب العلمی=ة بی=روت محمد مھدي ناصر الدین وقدم لھ  بشار بن بر د ، دیوانھ ، شرحھ ورتب قوافیھ - ٦

  ٧٩م : ١٩٩٣ھـ ، ١٤١٣،  ١، ط
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,,ا [:وم==ا ص==اروا إلی==ھ بع==دھا ف==ي ح==ال الن==اس قب==ل البعث==ة)_(وقول==ھ َ  َف,,إِنَّ  َبْع,,دُ  أَمَّ  هللاَّ

,,داً  َبَع,,ثَ  ُس,,ْبَحاَنھُ  ُ  اْلَع,,َربِ  ِم,,نَ  أََح,,دٌ  َولَ,,ْیسَ ) \(ُمَحمَّ ً  َیْق,,َرأ ِعي َوَال  ،ِكَتاب,,ا ةً  َی,,دَّ  َوَال  ُنُب,,وَّ

 ً ,اَعةَ  بِِھ,مُ  َوُیَب,اِدرُ  ،َمْنَج,اتِِھمْ  إِلَ,ى َیُس,وقُُھمْ  َعَص,اهُ  َم,نْ  أََطاَع,ھُ  بَِمنْ  َفَقاَتلَ  َوْحیا  أَنْ  السَّ
,ى َعلَْی,ھِ  َفُیقِ,یمُ  اْلَكِس,یرُ  َوَیقِفُ  ،اْلَحِسیرُ  َیْحِسرُ  بِِھمْ  َتْنِزلَ  ً  إِالَّ  َغاَیَت,ھُ  ُیْلِحَق,ھُ  َحتَّ  َال  َھالِك,ا
أَُھمْ  ،َمْنَجاَتُھمْ  أََراُھمْ  َحتَّى فِیھِ  َخْیرَ    ١َرَحاُھْم ] َفاْسَتَداَرتْ  ،َمَحلََّتُھمْ  َوَبوَّ

الع=رب الرح=ى ح=ال ك=ة بحرمن خالل الصورة الحسیة المتمثلة )_(علي اإلمامنقل 

 ً الت==ي )َرَح,,اُھمْ  َفاْس,َتَداَرتْ (المعن=ى بوس==اطة الكنای==ة ف=ي كلم==ة  بع=د البعث==ة النبوی=ة مكثف==ا

ى ع==ن وف==رة عیش==ھم ) كّن==_(ن یك==ونل==ت ف==ي جعبتھ==ا سلس==لة م==ن ال==دالالت، ك==أحم

الرح==ى ال  نّ ؛ ألكان==ت متوقف==ة قبی==ل البعث==ة النبوی==ةبع==دما  المعاش==یةوانتظ==ام ام==ورھم 

 م=رھمونف=وذ أ ،) كّن=ى ع=ن ق=وتھم_(و یكونأ ،بعد تكامل وانتظام ادواتھ الّ تستدیر إ

ی==دیھم وأ ،م==رھمع==دما ك==انوا مقھ==ورین مغل==وبین عل==ى أوظھ==ور س==لطانھم ب==ین الن==اس ب

  : بن عادیا  السموأل  الشاعر كما قال،)٢(بنصر من هللا سبحانھ على اعدائھم

ُ  َحولَُھم َرحاُھم َتدورُ                     لَِقوِمِھم َقطبٌ  الَرّیانِ  َبني َفإِنَّ     )٣(َوَتجول

تت=وھج م=ن خاللھ=ا بطاق=ة داللی=ة  الحس=یة ف=ي تخ=زین الص=ورة)_(علي اإلماماسھم 

 اإلم=اماتص=ال ((أنّ  ما ی=دل عل=ىحتماالت المتعدد تدخل المتلقي في دائرة اال ،يمعانال

غ==رض االتص==ال بالتجرب==ة ع==ن ق==رب، فت==رجم ھ==ذا  م==ع الواق==ع ن==ابع م==ن)_(عل==ي

                                                           
  ١٧٣/ ١:  عبده محمد شرح ، البالغة نھج - ١
/ ١البالغ==ة، ش==رح محم==د عب==ده: وظ: نھ==ج ١٧٤/  ٧:  ف==ي ش==رح نھ==ج البالغ==ة ، منھ==اج البراع==ةظ : الھاش==مي ٢

١٧٤-١٧٣  
عمر فاروق الطب=اع ش=ركة دار االرق=م اب=ن  ٠شرحھ وضبط نصوصھ وقدم لھ د، دیوانھ ، بن عادیاالسموأل  - ٣

  ٥٧م : ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٧، ١االرقم للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت، ط
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دوران  نّ أ م==دلالً عل==ى )١(االتص==ال بحكم==ة مستخلص==ة عب==ر ش==بكات المعن==ى ھ==ذه))

    ٠وعدم التوقف ،الرحى توحي بالحركة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

                                                                

                                                                   

                                                                               

                                                           
  ١٥ طبیقیة " :صباح عباس عنوز ، إیماء الھمس " دراسات نقدیة ت ٠د - ١
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  عالقتھا باألداء البیاني : المبحث الثاني
  توطئة :

عملی-ة نس-ج  ف-ي س-تند علیھ-ا الص-ورة الحس-یةالت-ي ت من االس-ساالداء البیاني  عدّ ی   

، لصور الحس-یةل المتفرقة نواةالة في جمع رة الرئیسلبؤامركز  النص وتماسكھ، فھي

الممھ-د  وتفریعاتھا المختلف-ة بوص-فھا ،البیانیة تاریخ االدب العربي بالصور عني وقد

 الدالل--ة م--ن الش--يءُ  ب--ھ ُب--یِّنَ  م--ا: الَبی--انُ ((؛ ألنّ ال--ى المتلق--ي تقری--ب الفك--رة ف--ي عملی--ة

ً  الشيءُ  وبانَ . وغیِرھا                ٠٠ لف-ظٍ  بأَبلغ المقصود إظھار الَبیان ٠٠َبیِّن فھو اتََّضح،: َبیانا

ً ،)١())والظھ--ورُ  الَكْش--فُ  وأَص--لُھ ذه االس--الیب لیجع--ل نص--ھ ال--ى ھ-- فالمنش--ئ یلج--أ دائم--ا

((الغایة التي یج-ري إلیھ-ا القائ-ل والس-امع، ؛ ألنّ مؤثراً  جذب قلوب سامعیھیالتعبیري 

ف-ذلك ھ-و  ،وأوض-حت ع-ن المعن-ى ،إّنما ھو الفھم واالفھام فب-أي ش-يء بلغ-ت األفھ-ام

ذ إ ،لص-ور البیانی-ة) م-ن ا_(عل-ي اإلماموال یخلو نھج  )٢(البیان في ذلك الموضع))

ّ مفتاح-- )_(جعلھ--ا داء البی--اني اال نّ ((أل،الم--دارك واالف--اق الحس--یة ب--وابأ ھ--ایف--تح ب ا

ا یتآلف الفعل االبداعي مع البیان المتخ-ذ للتعبی-ر ع-ن الواق-ع یحركھ باعث معین حینھ

الت-ي یص-عب عل-ى المتلق-ي فھمھ-ا  ةكش-ف المع-اني الغامض-لی ،)٣(بصورة واض-حة ))

م-ن الواق-ع  المستس-قاة الص-ور البیانی-ة ب-دررالى تزیین اس-لوبھ  )_(فلجأ ،دراكھاوإ

ش--ملت  الت--ي ،الص--ورة بك--ل تفاص--یلھاع--ایش یالمتلق--ي یجع--ل  لك--ي ،المحس--وس البیئ--ي

  ٠یة ئواالستعاریة والمجازیة والكناالصور التشبیھیة 

    

  
                                                           

    ٥٦٤-٥٦٢/ ١مادة بین):ابن منظور، لسان العرب( - ١
 ٧٦/ ١م: ١٩٤٨، ٣ین، تحقیق عبد السالم محمد ھارون، مؤسسة الخانجي، القاھرة، طیالجاحظ، البیان التب - ٢
االشرف،  ، النجف١كریم بین النظریة والتطبیق، ط،صباح عباس عنوز ،االداء البیاني في لغة القران ال ٠د  - ٣

   ٢٣م : ٢٠١٢ھـ ، ١٤٣٣
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  :الصورة التشبیھیة - اوالً 
ا ف-ي تق-دیم التشبیھ الركیزة االساسیة في بناء الصورة الحسیة التي تسھم بدورھ یعدّ   

ع-ّد تل-ذا  ،للعیان م-ن خ-الل عق-د رب-ط ب-ین المش-بھ والمش-بھ ب-ھ المشھد بكامل جزئیاتھ

ً لون االخرى یةالبیاناالسالیب قیاساً بأنواع  األنیق تعمد الی-ھ الممتاز  التعبیر من ألوان ا

ي التفاع-ل ب--ین طرف--(( نّ فض-الً ع--ن أ،)١(تس--وقھا ال-دواعي إلی--ھح-ین النف-وس ب--الفطرة 

ة عل--ى نح--و الحقیق-- ام--عل--ى م--دى تحق--ق الص--فات المش--تركة بینھ الص--ورة ال یتوق--ف

  بإمكان-ھ ان یكش-فا  أوت-ي م-ن یقظ-ة عقلی-ة وح-س مرھ-ف والواقع، بل ان المبدع بم-

ا عل-ى م-وتفاعلھوجھاً من وج-وه الش-بھ یص-لح لل-ربط ب-ین طرف-ي الص-ورة التش-بیھیة 

 ً ب-ھ  مس-تدع ب-ین ط-رفین مش-بھٍھ ومش-بھٍ ة اش-تراك ، لعملی)٢())النحو الذي یكون مالئما

اشرف كالم العرب وفیھ تكون من((  عدّ  التشبیھ نّ فضالً عن أ،)٣(لعالقة تجمع بینھما

ألط--ف، ك--ان بالش--عر  ھھتش--بیالفطن--ة والبراع--ة عن--دھم، وكلم--ا ك--ان المش--بھ م--نھم ف--ي 

ً ذ عّد التشبیھ نمط-،إ)٤(أعرف، وكلما كان الى المعنى أسبق، كان بالحذف ألیق)) م-ن  ا

ب--اقي ان--واع الص--ور  ال--ىانم--اط الص--ورة البالغی--ة الت--ي احتل--ت مس--احة كبی--رة قیاس--اً 

    ٠االخرى

) اللوح-ة التش-بیھیة لع-رض الص-ور بط-ابع حس-ي رص-ین _(علي اإلمامقد وظف و

الصورة بكامل احداثھا ووقائعھا الى عین الن-اظر بمش-ھد ألفت-ھ جوان-ب  تداعیاتینقل 

) وان _(عل-ي اإلمامت علیھا الصور في خطب یبنُ التشبیھات التي الحیاة لذا نجد ((

 ھ-ااطراف فیما ب-ین اتخذت من المشاھدات والمحسوسات مادة لھا فھي شدیدة االئتالف

                                                           
  ٣/ ١م : ٥٢١٩،  ١علي الجندي ، فن التشبیھ ، مطبعة نھضة مصر ، ط ٠د ظ: - ١
مجید عبد الحمید ناجي ، االسس النفسیة ألسالیب البالغة العربیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  ٠د - ٢

  ١٩٦م : ١٩٨٤ھـ ، ١٤٠٤،  ١، بیروت ، ط
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  زرزور نعیم ظ: السكاكي ، مفتاح العلوم ، ضبط وكتب حواشھ وعلق علیھ - ٣

  ٢٤٥ الصناعتین : كتابو ظ : العسكري ، ، ٣٣٢م :  ١٩٨٣ھـ ، ١٤٠٣،  ١ط
م : ١٩٦٧ھـ ، ١٣٨٧، ١وخدیجة الحدیثي، ط مطلوب ، البرھان في وجوه البیان ، تحقیق أحمدابن وھب - ٤

١٣٠ 
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 ورّكب وألف حتى توافقت فیم-ا بینھ-اسبب ما أضیف بجناسھا على الرغم من تباعد أ

ا ت إلیھ-فّ-له ل-م یق-ع بالحس-بان ألتفاذا بھا خلقت من ذل-ك الص-ھر والتركی-ب مع-اني ث-رّ 

ال--ى  اق--رب((اكث--ر االس--الیب البیانی--ة نّ أل ،)١())ھم لھ--اتة ألف--علیھ--ا وش--دّ الن--اس عتی--اد ال

ر ف-----ي العص-----ر الج-----اھلي وص-----در ة الش-----عالواق-----ع الحس-----ي واق-----رب ال-----ى طبیع-----

  ٠ )\(المنزل على نبیھ التي تمثل في كالم هللا سبحانھ وتعالى،)٢())االسالم

بالمش-اعر واالحاس-یس الت-ي ((حفل-ت في نھج البالغ-ة )_(علي اإلمامتشبیھات  نّ إ 

یص--الھا، إ )_(عل--ي اإلم--امراد الفك--رة الت--ي أیص--ال ر ف--ي إك--ان لھ--ا ال--دور الكبی--

م--ام لإلفك--ار الحال--ة النفس--یة عنھ--ا، وق--د عكس--ت ھ--ذه األ التعبی--روالمع--اني الت--ي أراد 

ص---ادقة تن---بض ب---الحرص عل---ى االس---الم ع---ن مش---اعر ، والت---ي كان---ت ت---نم )_(

یح----اء ة ف----ي االب----داع، وف----ي الق----درة عل----ى اإلوالمس----لمین فكان----ت تش----بیھاتھ غای----

    ٠ن المعرفي الموحي بمدركات االموروالتفن)٣())والتصویر

ً  لَُھGGمْ  َیْفGGَتحُ  ُثGGمَّ  [: أمی--ة ف--ي بن--ي )_قول--ھ (   َكَسGGْیلِ  ُمْسGGَتَثاِرِھمْ  ِمGGنْ  َیِسGGیلُونَ  أَْبَوابGGا

َتْینِ    ٤] أََكَمةٌ  َعلَْیھِ  َتْثُبتْ  َولَمْ  َقاَرةٌ، َعلَْیھِ  َتْسلَمْ  لَمْ  َحْیثُ  اْلَجنَّ

الس-یل  ج-رف حوبة بص-وتبحرك-ة مص- البص-ریة) الص-ورة _(عل-ي اإلم-امرسم  

س-یل ب خ-روجھم عل-ى بن-ي امی-ةو ھ س-یالن الجی-وشیشبتفي  التمثیلي التشبیھ مستعمالً 

 ام-عنھ وتع-الى قص هللا سبحانھ سبأ اللتانوھما جنتا  ،ربالذي اباد جنتي مأ )٥(العرم
                                                           

، مؤسسة دار الصادق الثقافیة للطباعة )_علي ( اإلمامفي خطب  عباس علي الفحام ، التصویر الفني ٠د - ١

  ٧٩م : ٢٠١٢ھـ ، ١٤٢٣  ، ١والنشر والتوزیع ، ط
  ٥ن : مان في تشبیھات القرآابن ناقیا البغدادي ، الجُ  - ٢
ع-دنان عب-د الك-ریم جمع-ھ،  ٠میثاق عبد الزھرة ، ابنیة المشتقات في نھج البالغة دراسة داللی-ة ، بإش-راف د - ٣

  ١٢١م : ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤
  ٢٦٨/  ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٤
 فأباد ھ امامھ لیقاب من السیل كل  فجرفعن جرد اكل سدھم  ثق من سدھم ناتجھو الماء  الشدید الذي انب - ٥

  ١٧٢/ ٩:(مادة عرم)نھ ، ظ:ابن منظور، لسان العرب،الجنتین وھدم منازلھم وقصورھم  بسب كفرھم با+ سبحا
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ْلَناُھم اْلَعGGِرمِ  َسGGْیلَ  َعلGGَْیِھمْ  َفأَْرَسGGْلَنا أَْعَرُضGGوا :ن الك--ریم بقول--ھف--ي الق--رآ َتGGْیِھمْ  َوَبGGدَّ  بَِجنَّ

َتْینِ  Gن َوَشGْيءٍ  َوأَْثGلٍ  َخْمGطٍ  أُُكGلٍ  َذَواَتى َجنَّ ة ش-دّ  الش-بھ ھ-و انّ  ووج-ھ )١(َقلِیGلٍ  ِسGْدرٍ  مِّ

 منھ-ا ل-م یب-قذ إ، ربجنت-ي م-أ س-بحانھ كم-ا ازال هللا ،حكمھم زوالو ،الخروج علیھم

 ٣)أكم-ةوال یثبت علیھ ( )٢()قارةلم تسلم علیھ( )_(علي اإلمامعبر عنھا كما  ،شيء

)٤(    

تغی--ر لل ) ب--ین طرف--ي التش--بیھ_(عل--ي اإلم--امل--ت الص--ورة الحس--یة ل--دى اكتم فق--د

(( ذات ط-ابع المس-تقبلي بالح-دث والتنبؤالشمولي الذي سیواكب سقوط دولة بني امیة 

لمص--یر  )٥())ف--ي أغلبھ--ا دالالتھ--ا تش--مل عل--ى الغلب--ة والتھدی--د والتخوی--ف حرب-ي، ألنّ 

 ) م-ن هللا س-بحانھ س-یفتح عل-ى االم-ة بالنص-رة والغلب-ة_(االمویین الذي تحدث عنھ

ب ، ك--زوال جنت--ي م--أرب بس--بم--ن زوال ج--ورھم وظلمھ--م وطغی--انھمعل--ى الج--ائرین 

مدھم سبحانھ بأنواع ال توص-ف م-ن الم-أكوالت النباتی-ة، فأنس-اھم كفرھم با+ بعد ان أ

    ٠ال حیاة فیھا قاحلة جرداء يضاأر نیتتلك الجن فأصبحت ،الشیطان ذكر هللا

ً  بھا وصى) _(لھ وصیة ومن ُ  َغِشَیُكمُ  َوإَِذا :[العدو إلى بعثھ جیشا    َفاْجَعلُوا اللَّْیل

َماحَ    ٦] ِكفَّةً  الرِّ

                                                           
  ١٦سورة سبأ :  - ١
، ، لسان العرب: ابن منظور وقیل القارة یطلق على اھل القرى ظقیل ھو  المنخفض من االرض المنبسط   - ٢

   ١٤٧/  ١١) :  مادة قرأ(
  ١٧٣/ ١و تل من حجر واحد ظ: ابن منظور، لسان العرب:( مادة أكم):وھي المرتفع من االرض من جبل ا -٣
 ٢٩٤/  ٣ھج البالغة : ، شرح ن،وظ : میثم البحراني ٢٨٥/  ٩ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  ظ : - ٤

  ٦٧/  ١٠: في شرح نھج البالغة ، منھاج البراعةوظ : الھاشمي
 ، مجلة ابحاث كلیة التربیة ر والفرزدقالشعریة ونماذجھا بین جریالصورة  محمد حسن،  صالح  ٠د  - ٥

  ٢٤٣م : ٢٠١٠) ٩) ، المجلد (٤الموصل ، العدد (، جامعة االساسیة
  ٤٠٠/  ٣، شرح محمد عبده : نھج البالغة - ٦
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وھ-و  ،عیناً بالص-ورة البص-ریةتعسكر الج-یش مس-) دروساً لم_علي ( اإلمامأعطى 

مث-ل جعلوھ-ا او ،الرم-اح والس-یوف والت-رسب عس-كركم فحفوا ان نزلتم وغشیكم اللیل

االداة  )_(عل-ي اإلم-امفح-ذف  البلی-غ، على صعید التش-بیھفي االستدارة  )٢( ١)الكفة(

 س--اویھما،ت ث--م ب--ھ المش--بھ م--ن المش--بھ تقری--ب ف--ي والتأكی--د التش--دید من--ھ والغ--رض(( 

عل--ي  اإلم--امفل--و ق--ال  )٣())التش--بیھیة الق--وة ف--ي الط--رفین تس--اوي ب--وھم االداة فح--ذفت

ُ  َغِشَیُكمُ  َوإَِذا(( [:ألصحابھ)_( َماحَ  َفاْجَعلُوا اللَّْیل و نحو ذل-ك ك-ان كم-ا أ ]كالِكفَّةً  الرِّ

ن أ فطل-ب إل-یھم بحذف-ھ، ح-ذف االداة )_(لم یطلب منھ التط-ابق ف-ي التش-ابھ، ولكن-ھ

ھ ح-ذف ھن-ا وج-ھ الش-بھ ال-ذي ھ-و االس-تدارة ثم إّن-رماحھم كفة مائة في المائة، تكون 

َماحَ  َفاْجَعلُوا اللَّْیلُ  َغِشَیُكمُ  َوإَِذا فلم یقل:  یقصر وجھ الش-بھ  في االستدارة لكیال فَّةً كِ  الرِّ

ا معن-ى آخ-ر أیض-اً ھ-و ن یتفھم-والكف-ة عل-ى االس-تدارة وح-دھا، عس-ى أبین الرم-اح و

المی-زان مقی-اس العدال-ة  نصاف اللذین توحي بھما لفظة كفة التي ھ-ي كف-ةالعدالة واإل

عمق-اً (( من حذف وجھ الش-بھعطى أ )_(علي اإلمام نّ أفضالً عن ،)٤())نصافواإل

ً طابع-- الص--ورة التش--بیھیة تفاكتس--ب )٥())ع--داً فنی--اً أنعك--س ذل--ك عل--ى المش--بھداللی--اً وب  ا

بھ-ذا الك-الم ان یجع-ل (() _(عل-ي اإلم-امالم-راد عن-د  المعن-ى للمتلقي اً عززتحسی

 كل جندي سالحھ قریباً منھ وعلى ھیئة یمك-ن اس-تعمالھ عن-د أول لحظ-ة یس-تیقظ فیھ-ا

ر اخ-ذ الح-ذ الج-یش تتطل-ب م-ن التي )٦(تحركاتھ)) احدى أو صوت ھجوم للعدو على

  ٠حتى ألبسط االمور موعدم االغفال عنھ والحیطة،

                                                           
  ١١٢/  ١٢ ، ( مادة كفأ) :یة ، ظ : ابن منظور ، لسان العربأي جعلھا متساو - ١

  ٥٨/  ١٨:  في شرح نھج البالغة ، منھاج البراعةظ : الھاشمي - ٢
  ٤١:  والتطبیق النظریة بین الكریم القران لغة في البیاني االداء ، عنوز عباس صباح ٠د  - ٣

  ٤٢٣) : _علي ( اإلمام، رسائل البصیركامل حسن  ٠د - ٤
  ٩في شعر دعبل الخزاعي دراسة بالغیة :  التشبیھیة الصورة، سعد محمد علي التمیمي - ٥
التربیة، بغداد، مطبعة النعمان، ، منشورات دار اإلمامعند  المجتمع وجھاز الحكم عبد العلي آل سیف،  - ٦

  ١٥٣:  م١٩٦٩ھـ، ١٣٨٨النجف االشرف،
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ُمُكمْ  َمَواِعِظُكمْ  َعنْ  َوَتَتَخاَدُعونَ  [:أصحابھ في)_( قولھو  إِلَيَّ  َوَتْرِجُعونَ  ُغْدَوةً  أَُقوِّ

مُ  َعَجزَ ، اْلَحنِیَّةِ  َكَظْھرِ  َعِشیَّةً  مُ  َوأَْعَضلَ  اْلُمَقوِّ   ١]  اْلُمَقوَّ

ع--دم ) م--ن خ--الل الص--ورة الحس--یة المخادع--ة واالنح--راف و_(عل--ي اإلم--امص--ور 

 )_(من--ھ الموعظ--ةو اخ--ذ النص--یحة وتل--ون ف--ي افع--الھم مالاالس--تقامة ف--ي س--لوكھم 

 واظھ--ار المقارن--ة، بھ--دف (() اداة التش--بیھ_(عل--ي اإلم--امفاثب--ت ،)٣( ٢بظھ--ر الحنی--ة

 المقارن-ة حال-ة لتبی-ان شیئین على الحكم في الفكري االستقرار حالة وحصول التمیز،

 اإلم--ام س--خر فق--د ذل--ك ع--ن فض--الً  )٤()) الك--الم قص--دیة عل--ى الحك--م ث--م وم--ن بینھم--ا

 بن-اءاً  وبناءھ-ا الدالل-ة رس-م ف-ي(( لیع-زز حس-ي باط-ار التش-بیھیة الصورة) _(علي

 ً ً  فنیا  المنحرف-ة افع-الھم ف-ي)_(الحظ-ھ ال-ذي النفس-ي التطل-ع) _(بھا بلغ،)٥())راقیا

ً  مع-وج الق-وس ظھ-ر ان كما مقوم یقومھا ال التي  الش-ریف ، وق-د أف-اد ال یس-تقیم دائم-ا

  :  ) في یوم عاشوراء_(الحسین اإلمامفي رثاء  من ھذا المعنى الرضي

  )٦(َرماِدھا إِرثُ  لَُھنَّ  الُخدودِ  ُسحمُ           دوَنھُ  الَحنِیَّةِ  َكُمنَعِطفِ  ُنؤيٌ        

ٌ  اْلَخَطاَیGا َوإِنَّ  أَال [ :المدین-ة في بویع لما) _( لھ كالم ومن  َعلَْیَھGا ُحِمGلَ  ُشGُمسٌ  َخْیGل

َمتْ  لُُجُمَھا َوُخلَِعتْ  أَْھلَُھا ارِ  فِي بِِھمْ  َفَتَقحَّ   ٧]النَّ

                                                           
  ١٦٥/ ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ١
 - ٣٧٠/  ٣:  (مادة حنا)منظور، لسان العرب،ابن ھر القوس الذي یصعب استقامتھ ظ :أي معوجین كظ - ٢

٣٧١  
 ٤٢٤ -٤٢٣/  ٢ثم البحراني، شرح نھج البالغة: وظ : می ٧٥/  ٧غة : ، شرح نھج البالظ: ابن ابي الحدید - ٣

  ١٠٣/  ٧:  في شرح نھج البالغة ج البراعةا، منھ و ظ : الھاشمي
  ٣٧:  والتطبیق النظریة بین الكریم نالقرآ لغة في البیاني االداء ، عنوز عباس صباح ٠د - ٤
  ٤:  "بالغیة دراسة "دعبل شعر في  التشبیھیة ةرالصو التمیمي، سعد  - ٥
  ٣٦١/  ١، دیوانھ : الشریف الرضي - ٦
  ٤٨/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٧
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راك--ب  )_(ھش--بّ عن--دما  حرك--ي بمنظ--ر حس--ي) الخطای--ا _عل--ي ( اإلم--امجس--د 

 س الجامح-ة الت-ي یص-عبلش-ما خی-لالكراك-ب  رالن-ا ف-ي اص-احبھبلق-ي تي تالذنوب ال

عل-ي  اإلم-ام نّ ع-ن أفض-الً ،)١(المھال-ك دروبال-ى  فتلق-ي ب-ھ رویض-ھاصاحبھا ت على

متبادل--ة م--ن خ--الل الج--دل ال--ذي  إض--اءة((لیش--كل عن--ده  ) ج--اء بالتش--بیھ المؤك--د _(

نس--ان وھم--ا: الخطای--ا والتق--وى، وھ--ذا م--ا دف--ع بالن--اتج اإلین یتجاذب--ان ب--ین بع--دس--عره 

 ) لموق--ف االنس--ان ال--ذي_(عل--ي اإلم--املیش--كل ق--راءة متناس--بة م--ع رؤی--ة ال--داللي 

ل-ذا یلع-ب الض-میر االنس-اني بمدركات-ھ ،)٢())م-ن الطاع-ة والمعص-یة ك-لٍ  حبال تجاذبھی

ً دوراً  الداخلیة لل-نفس الحسیة ا ال-ى طری-ق تج-اه بھ-ا اّم-واال ،ف-ي تحدی-د خطوات-ھ مھم-ا

       ٠و الخالصالمھالك أ

؟  شGمسٍ  خیGلِ  ھGا أذنGابُ م كأنّ یدیھون أفعیرم (( ما لي أراھ):\قال الرسول (وكما 

   )٣()) اسكنوا في الصالة

 نْ ة الحركی-ة ال-ى جماع-ة م-ن المص-لین أكالم-ھ بوس-اطة الص-ور)\وجھ الرس-ول (

ال یرفع--وا  نْ ة وھ--م واقف--ون ب--ین یدی--ھ س--بحانھ، وأوالخش--ی ،والوق--ار ،یلزم--وا الس--كینة

ح خی--ل الجم--والمث--ل  الش--نیع فعلھ--م)\(ھفش--بّ  ،ف--ي الس--الم ای--دیھم یمین--اً وش--ماالً االّ 

    ٠طربة في حركتھا ضالشرسة والم

  

                                                           
وظ : الھاشمي ، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة  ١٠٨ظ :  میثم البحراني ، اختیار مصباح السالكین :  - ١

 :١٩٨/   ٣ 
   ٢٣٧ - ٢٣٦ علي زیتون ، دور التشبیھ الداللي في نھج البالغة  : ٠د - ٢
الحجاج،  صحیح  ، وظ : مسلم ابن  ٢٦٥الشریف الرضي، المجازات النبویة أو المجازات االثار النبویة :   - ٣

  ١٨٦مسلم، ( باب السكوت في الصالة والنھي عن االشارة بالید) : 
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 وفیھ-ا ب-ذلك بأھ-ل ھ-و ولیس ،األمة بین للحكم یتصدى من صفة في)_(لھ كالم من

Gُبَھاتِ  لGَْبسِ  َفُھGَوِمنْ  [:هللاّ  إل-ى الخالئق أبغض  َیGْدِري َال  اْلَعْنَكُبGوتِ  َنْسGجِ  ِمْثGلِ  فGِي الشُّ
َ  أَمْ  أََصابَ    ١ ] أَْخَطأ

متلق-ي مع-ززاً ال-ى ال نواف-ذ التطل-ع) بوس-اطة الص-ورة الحس-یة _(عل-ي اإلمام فتح  

، فھ-و ال المجتم-ع عل-ى سلبیة راثمن آبالقضاء  ھلاالجبالتشبیھ التمثیلي الى ما یتركھ 

بنس--ج  )_(مثلھ--او ،موراألب-- غی--ر ع--المھ ألّن-- ؛أم أخط--أ فیم--ا حك--م ب--ھ ی--دري أص--اب

لجھلھا  ، وذلكالواھنة بسھولة بخیوط بیتھمن الحشرات العنكبوت الذي یوقع فریستھ 

ُ : كم---ا ق---ال تع---الى)٢(ع---ن التمیی---ز َخGGGُذوا الGGGَِّذینَ  مثGGGل ِ  ُدونِ  ِمGGGن اتَّ  َكَمَثGGGلِ  أَْولَِیGGGاء هللاَّ
َخGGGGGGَذتْ  اْلَعنَكُبGGGGGGوتِ  ً  اتَّ  َكGGGGGGاُنوا لGGGGGGَوْ  اْلَعنَكُبGGGGGGوتِ  لََبْیGGGGGGتُ  اْلُبُیGGGGGGوتِ  أَْوَھGGGGGGنَ  َوإِنَّ  َبْیتGGGGGGا

 ع--ن طری--ق التمثی--ل القرآن--ي ع--رض )_(عل--ي اإلم--ام نّ ع--ن أ فض--الً ،)٣(َیْعلَُمGGونَ 

اءات الدالل-ة في نش-ر إیح-ھمت بدورھا سأالتي  ة الحیةالطبیع لصورة الحسیة لمشھدا

  ٠في نفوسھم  وغرسھ ،لتوصیل المعنى بطاقاتھا االیضاحیة

ِ  َواْیمُ  [:في بني أمیة)_وقولھ (  َكالنَّابِ  َبْعِدي ُسوءٍ  أَْرَبابَ  لَُكمْ  أَُمیَّةَ  َبنِي لََتِجُدنَّ  هللاَّ

ُروسِ    ٤] بِِرْجلَِھا َوَتْزبِنُ  بَِیِدَھا َوَتْخبِطُ  بِفِیَھا َتْعِذمُ  الضَّ

ھ ش-بّ  عن-دماالصورة الحس-یة  لبیان ما أّدتھ بالقسم البار كالمھ)_(علي اإلماماردف 

 )٥()الض---روسبالن--اب (والوحش--یة ف--ي مع--املتھم للرعی--ة  الھمجی--ة افع--ال بن--ي أمی--ة

                                                           
  ٥٢ - ٥١/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ١
في  ، منھاج البراعةحبیب هللا الھاشمي الخوئي : وظ   ٣٨٤/ ١ظ : میثم البحراني ، شرح نھج البالغة : - ٢

    ٢٢٤/  ٣:  شرح نھج البراعة
  ٤١سورة العنكبوت :  - ٣
  ١٦٠/  ١نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٤
لفرط  شغفھا  وھي الناقة المسنة الصعبة المراس في معاملتھا لصاحبھا التي تعض حالبھا  لتبقى لبنھا لولدھا - ٥

  ٥١/  ٨، لسان العرب : (مادة ضرس ) :  علیھ ظ : ابن منظور



...............................................................................  ١١٥....................................الفصل الثاني
 

 
 

ھ-ا ھا وخبطھ-ا بی-دھا وزجفكدمھا وعضّ  :واشار الى وجھ الشبھ بأوصاف(( )١(لحالبھا

 فض-الً ع-ن أنّ ،)٢()) الردیئ-ةشارة الى جمی-ع حركاتھ-ا المؤذی-ة درھا إ برجلھا ومنعھا

می-ة ل-ى بن-ي أأن أمر الخالفة ستنتھي إ شارة واضحة الىإ ((أعطى )_(علي اإلمام

ً  التش--بیھیة الص--ورة ) للمتلق--ي م--ن خ--الل_(عل--ي اإلم--ام ت--ركف،)٣(م--ن بع--ده))  طابع--ا

 ً االش-رار ال-ذین ح-اربوا علی-اً خاتمة االمور، وسوء المنقلب، بالنس-بة ال-ى ((الى سردیا

 ھ-ؤالءلحرك-ة وافع-ال  )٤())ھ ع-ن س-وء عاقب-ة الظ-المین تجس-یداً أھلھ وكان-ت توقعات-و

  ٠الظالمین وسخطھم على بني البشر

  : ازمخ أبي بشٌر بنلیھ الشاعر وھذا ما اشار إ 

  )٥( َرقیُبھا الَضراءَ  َیمشي ال بَِشھباءَ        الَمال ِمنَ  الَضروسِ  َعطفَ  لَُھم َعَطفنا  

ُجَھا ُثمَّ  [:أمیة بني فتنة في)_(وقولھ ُ  ُیَفرِّ  َیُسوُمُھمْ  بَِمنْ  اْألَِدیمِ  َكَتْفِریجِ  َعْنُكمْ  هللاَّ

 ً   ٦]ُعْنفاً  َوَیُسوقُُھمْ  َخْسفا

 م-ا ب-ین  الش-بھ ووج-ھ )٧(ب-زوال االدی-م زوال دول-ة بن-ي أمی-ة )_(علي اإلمامھ شبّ اذ 

)ع-ن طری-ق الص-ورة _(اإلم-امف، م-ن ظل-م بن-ي أمی-ة ھ-و الخ-الصھین المش-ب ھذین

                                                           
،  ٤٠٩/  ٢، وظ : میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  ٥٥/  ٧، شرح نھج البالغة : ظ :ابن ابي الحدید - ١

 ٧٢ / ٧:  في شرح نھج البالغة ، منھاج البراعةظ : الھاشميو
  ٤٠٩/  ٢غة : میثم البحراني ، شرح نھج البال - ٢
نماطھ ومستویاتھ دراسة تحلیلیة " دار الكتب العلمیة تھ وأنی، الخطاب في نھج البالغة " بُ حسین العمري ٠د - ٣

  ٧٢م : ٢٠١٠،  ١، بیروت ، ط
م : ١٩٩٧، بیروت ، ١طة الحق، مؤسسة االنتشار العربي، طعزیز السید جاسم ، علي بن ابي طالب سل - ٤

٢١١  
ھـ، ١٤١٥، ١خازم، دیوانھ، قدم لھ وشرحُھ مجید طراد، الناشر دار الكتاب العربي، بیروت، طبن ابي  بشر - ٥

  ٢٩م: ١٩٩٤
  ١٦١/  ١:  نھج البالغة ، شرح محمد عبده  - ٦
   ٩٦/  ١: ( مادة أدم) : للحم ظ : ابن منظور ، لسان العربھو الجلد الذي یلي ا -٧



...............................................................................  ١١٦....................................الفصل الثاني
 

 
 

ص-الھم وقلعھ-م واستیشارة الى زوال دولتھم بظھ-ور بن-ي العب-اس عل-یھم (( إالتشبیھیة

م-ن عب-اد هللا المقص-ودین ب-أذاھم ة االب-رار منھم لبقیّ وتتبعھم آلثارھم وحصول الفرج 

داة ) اثب--ت ا_(عل-ي اإلم-ام نّ فض-الً ع-ن أ،)١())عم-ا فی--ھ : أي یش-قّ كم-ا یف-رج الجل-د

درج-ة التق-ارب ف-ي بوتق-ة بیانی-ة  طرف-ي الص-ورة ال-ىالتشبیھ (الكاف) لك-ي تق-رب ((

ال-ذي  مغ-زى الحس-يالس-امع  لل )٢())خیال المتلق-ي، واب-رزت احاس-یس فنیة أثرت في

یخ-رج  ل-م ان المجتمع ((في دائرة المحاسبة والتوقع على حد سواء، االّ )_( وضعھ

تمنع-ھ علی-ھ مناف-ذ ال-وعي و تس-د القبلی-ة الت-ياألنویة  بعد من النمط البدوي القائم على

للدول--ة  )٣())ح--داث مس--تقبلیةم--ن أ –رد االس-- – اإلم--امم--ن التح--اور م--ع م--ا یعرض--ھ 

    ٠االمویة

GGَجرُ  َیِمیGGدُ  َكَمGGا :[ َوَمGGاُدوا)Xف--ي اص--حاب الرس--ول ()_(وقول--ھ یحِ  َیGGْومَ  الشَّ  الGGرِّ

ً  اْلَعاِصفِ  َوابِ  َوَرَجاءً  اْلِعَقابِ  ِمنَ  َخْوفا     ٤]لِلثَّ

ال--ى اس--لوب التش--بیھ المرس--ل ف--ي بن--اء المرتك--زات االساس--یة ) _(عل--ي اإلم--املج--أ 

ً  الحس--یةللص--ورة   ألص--حابھ) ((_(یص--ورالش--دیدة ل بحرك--ة الری--اح)_(مس--تعینا

 ) واض--طرابھم عن--د س--ماعھم ل--ذكر هللا تع--الى بحرك--ة \(الرس--ولحرك--ة اص--حاب 

 ھدونھاویش-العاصف وھي صورة استوحاھا مما یعرفھ مخاطبوه  الریح یوم شجاراال

 نّ م الذي تھب فیھ الریاح العاصفة ف-إھ في الیونحیاتھم المعیشیة، فكلھم یسلمون بأفي 

میل تارة ال-ى الیم-ین وت-ارة ال-ى باً كبیراً في حركتھا یجعلھا تاضطراتعرف  االشجار

ع-ن  الحسیة اكتملت الصورة،)٥(الیسار وتارة الى الشمال وتارة الى الجنوب وھكذا))
                                                           

  ٤١٠/  ٢، شرح نھج البالغة : میثم البحراني   - ١
ي الرم--ة ، مجل---ة ذي ق--ار ، كلی--ة اآلداب ، جامع---ة لی---وي ، الص--ورة البیانی--ة ف---ي ش--عر ذانتھ--اء عب--اس ع  - ٢

  ٨٥م : ٢٠١١) ، لسنة ٧) ، المجلد (١صریة، العدد (المستن
  ٧٣ - ٧٢:   البالغة نھج في الخطاب العمري، حسین ٠د -   ٣
  ١٦٦/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٤
  ١٩١) : _علي ( اإلمامكمال الزماني ، حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى  ٠د - ٥
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عن--د  لھ--ؤالءطری--ق التش--بیھ المرس--ل المجم--ل لیس--ھب ف--ي تفص--یل مت--داعیات الخ--وف 

) تفاص-یل الص-ورة _(فینق-ل ،س-بحانھب-ا+  لیدل على عمق ایمانھم ،عادذكر یوم الم

لھ-ؤالء  اص-حابھ نظ-رة )_(بھ-ا لیمعن ،المطرزة بخیوط مرھفة بالحس الى المتلقي

   ٠ة تعلقھم باألخرة + سبحانھ وشدّ  من محبتھم

 ً   الصورة االستعاریة  :  ثانیا
یعب-ر  يفي عملیة تكوین الصورة الحسیة الت-من االسالیب البیانیة المھمة ة ستعاراال  

          نّ ؛فض----الً ع----ن أ)١((( تس----میة الش----يء باس----م غی---ره إذا ق----ام مقام----ھ ))ب----القول عنھ---ا

مع-انیھم، ول-یس كثر م-ن الفاظھم أ ألنّ  في كالم العرب؛ ما احتیج إلیھافإنّ االستعارة ((

م-ا كان-ت ربّ  في لسان غیر لسانھم، فھم یعب-رون ع-ن المعن-ى الواح-د بعب-ارات كثی-رة،

بع--ض ذل-ك ف--ي س-تعملوا أ م--اش--تركة بین-ھ وب--ین غی-ره، وربّ م كان-ت ام--مف-ردة ل-ھ، ورب

 المنش-ئ ی-دخل ف-ي ص-ناعة ال-نص م-ن ألنّ ،)٢(موضع بعض على التوس-ع والمج-از))

بتلك الت-ي یق-وم  ھھم مقامھ، لعالقة اشتراك شبییحل محل طرف اخر یقو طرٍف واحدٍ 

ن حس-ھ-ا اذا طرفیھ، ب-ل انّ  حدحذف أ مجرد تشبیھلیست(( الستعارةاف، )٣علیھا التشبیھ

من سعة الداللة  تتضمنھ، لما أقوى ایحاء من التشبیھ -استعمالھا للداللة على الصورة

ی--وھم معھ--ا المتلق--ي (( الت--أثیر واالث--ارة بدرج--ة لق--درة عل--ىاو،)٤())وق--وة التص--ویر

 ذ ع-ّدتإ ،المنش-ئوكلھ-ا تتوق-ف عل-ى اب-داع ،)٥())لتداخل بین المس-تعار للمس-تعار ل-ھا

و ظ-اھرة لغویة من باب التوس-ع أ لضرورة تأتياالسالیب النفسیة التي االستعارة من 

                                                           
  ١٥٣/  ١ن : یالجاحظ ، البیان والتبی - ١
  ١٤٢لكاتب ، البرھان في وجوه البیان  : ابن وھب ا - ٢
  ٢٠١جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي :  ٠د ظ: - ٣
 ٤٥٨م : ١٩٧٣،  بیروت ، الثقافة دار ، الحدیث االدبي النقد ھالل، غنمي محمد ٠د - ٤
  ٢٢٤، االسس النفسیة ألسالیب البالغة : مجید عبد الحمید ناجي ٠د  - ٥
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) _(عل-ي اإلم-امفوالتفنن في فن الق-ول،  ،سالیب التعبیرجمالیة لغرض التلوین في أ

  ٠)١(الغرضین للتوسع في المدركات الحسیة للمتلقي لھذینالصورة االستعاریة سخر 

َبGتْ  أَْشGَجارٍ  اْصGِطَفاقِ  فGِي[:الجنة صفة في)_(وقولھ  اْلِمْسGكِ  ُكْثَبGانِ  فGِي ُعُروقَُھGا ُغیِّ

  ٢] أَْنَھاِرَھا َسَواِحلِ  َعلَى

االس-تعارة ) من خالل الصورة الشمیة جمال الجنة عن طریق _(علي اإلمامصور 

لی-دل  (الرم-ال) عروقھا) ام-راً مختص-اً بالمش-بھ ب-ھ المح-ذوف(لمشبھاذ اثبت لنیة المك

) واھتزازھ-ا ب--ریح أَْش-َجارٍ  اْص-ِطَفاقِ عظ-یم م-ا اع-د ف--ي دار الخل-د م-ن (ب-ذلك عل-ى ((

َب--تْ (  َس--َواِحلِ  َعلَ--ىأي ف--ي ت--الل المس--ك ب--دل الرم--ل ( )اْلِمْس--كِ  ُكْثَب--انِ  ِف--ي ُعُروقَُھ--ا ُغیِّ

االس-تعارة إلظھ-ار ھ-ذا  اسلوب(() اتخذ_(علي اإلمام نّ فضالً عن أ،)٣() ))أَْنَھاِرَھا

) أرضاً تنبت فیھ-ا ع-روق أش-جار الجن-ة، اْلِمْسكِ  ُكْثَبانِ مال الجنة فجعل (الوجھ من ج

وھذه التالل مكونة من المسك طّیب الرائحة بدالً م-ن الت-راب الحقیق-ي، فكی-ف س-تنمو 

ف--ي ٠٠ھم س--أ ) ((_(عل--ي اإلم--امف،)٤())كان--ت كثبانھ--ا م--ن المس--كش--جار إذا ھ--ذه اال

وفق الرؤیة الحسیة الت-ي اف-اض بھ-ا س-یاق اللف-ظ على )٥())ایضاح الصورة وتوسیعھا

  ٠والخیال  ،ي افاق الوصفوالجمال الذ ،من عبق الرائح

                                                           
) دراسة ادبیة نقدیة ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، _علي ( اإلمامكامل حسن البصیر ، رسائل ٠دظ : - ١

  ٤٢٤م : ٢٠١٠ھـ ، ١٤٣١،  ١ط
  ٢٦٦/ ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٢
 ٥٦/  ١٠:  في شرح نھج البالغة ، منھاج البراعةالھاشمي - ٣
في نھج البالغة ، بحوث المؤتمر الدولي االول تحت  حسام عدنان رحیم ، الفاظ الطیب والعطر ومتعلقاتھا - ٤

 ٤٨/  ٦م : ٢٠١١، النجف االشرف ،  ١عنوان  ( نھج البالغة سراج الفكر وسحر البیان ) ، جامعة الكوفة ، ط
 ١٨صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا وایحاء المعنى :  ٠د - ٥



...............................................................................  ١١٩....................................الفصل الثاني
 

 
 

 أَْصGGَدافُ  َعْنGGھُ  َوَضGGِحَكتْ  اْلِجَبGGالِ  َمَعGGاِدنُ  َعْنGGھُ  َتَنفََّسGGتْ  َمGGا َوَھGGبَ  [ َولGGَوْ :)_وقول--ھ (

رِّ  َوُنَثاَرةِ  َواْلِعْقَیانِ  اللَُّجْینِ  فِلِزِّ  ِمنْ  اْلبَِحارِ     ١] اْلَمْرَجانِ  َوَحِصیدِ  الدُّ

 المع--ادن ش--بھ )_(ھ(( إّن--وھ--و االس--تعاریتین، ) الص--ورتین_(عل--ي اإلم--امس--خر  

بطونھا الفل-زات، رج من فیخرج من جوفھ الھواء، وكذلك المعادن یخ ،یتنفس بحیوان

الصدف أول م-ا ینش-ق  نّ إنسان یضحك واثبت الضحك بمالحظة أاالصداف ب ھثم شبّ 

اللؤل--ؤ فی--ھ یش--بھ باإلنس--ان وان الض--احك ویب--دو من--ھ اللؤل--ؤ یش--بھ بف--م االنس-- وینف--تح

) _(عل--ي اإلم--امذ م--نح إ،)٢())طرف--ھ ولطافت--ھ ھس--ان ف--ي رقّ--لواللحم--ة فی--ھ تش--بھ ال

ق--وة تس--اعد االدراك االنس--اني (( ص--یةیالتشخ االس--تعارةالص--ورة الحس--یة م--ن خ--الل 

وم-ن ث-م  ،ف-ي ف-تح فض-اءات التخی-لالكبی-ر  ل-دوره ل-ة بیس-ر وس-ھولةعلى رص-د الدال

 ھداش--س--یاق الص--ورة الحس--یة للم ف--ي يال--ى المتلق-- )٣())تقویض--ھا لتقری--ب الص--ورة 

الطبیع-ة ف-ي كالم-ھ لھ-ذه )_(عل-ي اإلم-امشخص-ھا وكل تلك الحرك-ة الت-ي  ،ةالطبیع

    ٠ما تسبح + سبحانھنّ إ

 َجGْورِ  ِمGنْ  َتْصGُرخُ  :[ول-یس ل-ھ بأھ-ل م-ن یتص-دى للحك-ملھ في صفة  )_(من كالمو

َماءُ  َقَضائِھِ    ٤] اْلَمَواِریثُ  ِمْنھُ  َوَتَعجُّ  ،الدِّ

ً  التش-خیص عنص-ر ) م-ن خ-الل_(عل-ي اإلم-امم-نح لقد  عن-دما  الص-ورة طابع-اً حّی-ا

) ك--ل م--ن ال--دماء _عن--دما ش--ّبھ( ،تع--ج) للمواری--ث(و(تص--رخ) لل--دماء الفعل اس--تعار

مس--تعار ال )_(فح--ذف، م--اوالمواری--ث بإنس--ان یبك--ي م--ن ف--رط الظل--م ال--ذي لح--ق بھ

فتت-ألم وتع-ج)  /لفظة(تص-رخكل م-ن  (االنسان) وذكر الزم من لوازمھ(المشبھ بھ)منھ

                                                           
  ١٤٢/ ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده  :  - ١
  ٢٤٨/   ٦:  في شرح نھج البالغة ، منھاج البراعةالھاشمي - ٢
  ٤٧:  المعنى وایحاء حسیتھا بین الفنیة ةرالصوصباح عباس عنوز ، ٠د - ٣
  ٥٢/ ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده  :  - ٤
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 ھ-األنّ  ؛االستعارة المكنی-ة) _(وقد خصّ  ،وتصیح استعارة مكنیة الدماء التي أریقت

كثرھ--ا عمق--اً ف--ي عملی--ة أو٠٠كث--ر االس--الیب تحریك--اً ل--دوائر التأم--ل العقل--ي أ ((م--ن

ی---ة االس---تدالل الفك---ري الت---ي توص---لنا ال---ى الدالل---ة المطلوب---ة عب---ر االیح---اءات البالغ

 نّ ووج--ھ االس--تعارة أ،)١(الص--ورة الموحی--ة)) نطاقواس--المنطم--رة ف--ي تك--وین الس--یاق 

 ال-دماءوكان-ت  ،والشكایة بواقع الحالالدماء والمواریث لما كانا یصدران عن التظلم 

الت--ي تفص--ح ع--ن لس--ان الباطل--ة  باألحك--امبغی--ر ح--ق والمواری--ث المس--تباحة  المھراق--ة

طابع-اً ع-ن طری-ق االس-تعارة المكنی-ة  ) للمتلقي_(علي اإلمام عطىأوبھذا ،)٢(حالھا

تفض ث م--ن الحی--اة ف--ي االش--یاء، فتن--بم--ا یب--((التش--خیصعب--ر  س--معیاً مص--وراً حس--یاً 

 لیدل عل-ى )٣())بالحس والحركة والحیاة وتجاوبھم ،شخوصاً تأخذ من األحیاء وتعطي

   ٠الرھیب) بھذا التعبیر _(عبر عنھف بالرعیة الحكام یوقعھ الذي والظلم الجور حدة

   ٤] آَذانِِھمْ  أُُصولِ  فِي َوَشِھیَقَھا َجَھنَّمَ  َزفِیرَ  أَنَّ  َوَظنُّوا [:المتقینفي صفة )_(وقولھ

 ھعن-دما ش-بّ  الص-ورة الس-معیة مكنی-ةال س-تعارةالا) بوس-اطة _(عل-ي اإلمامعرض  

وھ---و  لوازم---ھل---ھ الزم---ة م---ن  واس---تعار ،ئن ح---ي ح---ذف من---ھ المش---بھ ب---ھك---ام بنھ---ج

ف-ي  نالمع-ذبی اھلھ-اص-وت  ب-ذلك والمراد،)٦(و(الزفیر)وھو صوت توقدھا ٥(الشھیق)

ا :ن الكریم إلیھا القرآ كما اشار،)٧(النار ارِ  َففِي َشقُواْ  الَِّذینَ  َفأَمَّ  َزفِیGرٌ  فِیَھGا لَُھGمْ  النَّ

GGن َرأَْتُھGGم إَِذا وقول--ھ تع--الى: ٨َوَشGGِھیقٌ  َكGGانٍ  مِّ ً  لََھGGا َسGGِمُعوا َبِعیGGدٍ  مَّ ظGGا  َوَزفِیGGراً  َتَغیُّ

                                                           
 ١٠٠ - ٩٩ة القران الكریم : البیاني في لغاالداء  صباح عباس عنوز ، ٠د - ١
  ٣٨٦/  ١، وظ : میثم البحراني، شرح نھج البالغة :  ٢٨٥/  ١ظ : ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٢
   ١١٢م: ٢٠٠٧، ١٧طالقاھرة، الشروق، دار ،في القران الكریممشاھد القیامة ، سید قطب - ٣
  ٣٣٠/ ٢نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٤
  ٢٢٨/  ٧المرتفع جداً ظ: ابن منظور ، لسان العرب، (مادة شھق) : وھو تردد البكاء او االنین الشدید  - ٥
 ٥٥/  ٦وھو امتأل صدر االنسان غماً ثم یزفر بھ أي یخرجھ ، ظ : لسان العرب، ( مادة زفر) :  - ٦
  ١١٤/  ١٢، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة :  ظ :  الھاشمي - ٧
  ١٠٦سورة ھود :  - ٨
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)أراد_(عل-ي اإلم-امف، وھكذا ھیمنت حاسة السمع في بناء الص-ورة الحس-یة )١ ( 

 ع--امالً  )_( وجعلھ--ا ،)٢(والھابھ--ا ص--یة تنش--یط الح--واسیبوس--اطة االس--تعارة التشخ

 ھ--ؤالءال--ذي یكن--ھ  عل--ى م--دى االیم--ان )_(، لی--دل ب--ذلكایص--ال المقص--د اً ف--يمھم--

 ،الس-معیة بھ-ذه الص-ورة )_(مخافتھم من عذاب االخرة حتى یصورھفي م المتقون

یلقیھ اصحاب الن-ار م-ن  منھما من ھول المطلع للعقاب لما ن تتنفسرئتایكون لجھنم ف

  ٠اذانھم اصول في بلغ صوتذلك ال وقع وكأن ،العذاب

            :ربھ اب---ن ملج---مض---عل---ى س---بیل الوص---یة لم---ا  أستش---ھاده قب---ل) _(ل---ھ ك---الم م---نو

GGGGدٌ  [ ُعوا َفGGGGَال  )\(َوُمَحمَّ َتھُ  ُتَضGGGGیِّ  َھGGGGَذْینِ  َوأَْوقGGGGُِدوا اْلَعُمGGGGوَدْینِ  َھGGGGَذْینِ  أَقِیُمGGGGوا ُسGGGGنَّ

  ٣]اْلِمْصَباَحْینِ 

) ف-ي (العم-ود)و (المص-باحفي رسم الصورة الحسیة كلمتي) _(علي اإلماماستعمل 

الكت--اب  )_(ھعن--دما ش--بّ  ،االس--تعارة التص--ریحیةالحقیق--ي بوس--اطة  اغی--ر معناھم--

 م-وروقی-ام االس-الم وانتظ-ام أ م-دار ان بجامع ورشح بذكر اإلقامة ،ینوالسنة بالعمود

 بالعم--د اكم--ا ان م--دار الخیم--ة وقیامھ--) \(س--لمین ول--زوم م--ا ج--اء ب--ھ رس--ول هللالم

ینی-ر  )\اّن-ھ( بج-امع ورشح بذكر اإلیق-اد ،ینما مرة ثانیة بالمصباحھ، ثم شبھالثابت

) _(عل--ي اإلم--امف،)٤(كم--ا یھ--دي المص--باح ال--ى المطل--وب للبش--ریة دروب الظلم--ة،

طرازاً خاص-اً ف-ي االدراك واس-لوباً فری-داً لصورة الحسیة البصریة الضوئیة((وھب ل

م---ن المعرف---ة وتوص---یلھا ال---ى ال یمك---ن االس---تغناء عن---ھ ف---ي اكتش---اف ن---وع متمی---ز 

                                                           
  ١٦سورة الفرقان :  - ١
  ٧٠عز الدین اسماعیل ، التفسیر النفسي لألدب : ظ: - ٢
  ٤٠٧/  ٣نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
/  ٣: ، وظ : می--ثم البحران--ي، ش--رح نھ--ج البالغ--ة١٢١-١٢٠/  ٩: ظ : اب--ن اب--ي الحدی--د، ش--رح نھ--ج البالغ--ة - ٤

  ١١٧/ ٩البراعة في شرح نھج البالغة  :  ، منھاج: الھاشميوظ  ١٩٧
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ل یخ--رج معھ--ا بش--كوع--دم التخل--ي عنھم--ا  ،ووج--وب اتب--اع االم--رین،)١())االخ--رین

   ٠الرشاد الذي یرشد الناس الى درب  بالمدرك الحسي الصورة مكتنزة

 َبْعGدَ  اْلَباِطGلِ  َفنِیGقُ  َوَھGَدرَ [: ح-ال الن-اس ف-ي محن-ة بن-ي امی-ةفي  )_من خطبھ لھ (و

ینِ  َعلَى َوَتَھاَجُروا ،اْلفُُجورِ  َعلَى النَّاسُ  َوَتَواَخى، ُكُظومٍ    ٢]َعلَى اْلَكِذبِ  َوَتَحابُّوا ،الدِّ

ص--وت )ُكُظGGومٍ  َبْعGGدَ  اْلَباِطGGلِ  َفنِیGGقُ  َوَھGGَدرَ (بالص--ورة الس--معیة  )_(عل--ي اإلم--امب--رز 

واس-تعار ل-ھ  )٣(یھ-در بإنس-ان عن-دما ش-بھ الباط-ل  ظھور الباطل بعد س-كوتھ وان-دثاره

رب للرج-ل ض-)) یالفتن-ةلھ-در ف-ي ھ-و كا((في المثل:((كما جاء وھو،)٤()فنیقلفظة (ال

         وھ---ي العن---ة ف---ي یح---بس ال---ذي ك---البعیر ش---يء ذل---ك وراء ول---یس يیص---یح ویجل---

 ىغ-رض المعن-في افادة )_(اإلمامفي كالم  السمعیةفتمكنت الصورة ،)٥())الحظیرة

 بوس--اطةللمتلق--ي ) _(عل--ي اإلم--ام ووظفھ--ا ،الفتن--ة م--ن ان الباط--ل ینم--و ف--ي ج--ذور

ومحرك-اً ل-دوائر  المعزى وسیلة مھمة من وسائل ایضاح تعدّ  ھاألنّ  ؛المكنیة االستعارة

ً التأمل العقلي      ٠والحسي معا

  
  
  
  

                                                           
، بغداد  ١محمد رضا مبارك ، اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،ط ٠د - ١

  ٨٠م : ١٩٩٣، 
  ١٨١/ ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٢
  ٥١/  ١٥: (مادة ھدر ) : ظ : ابن منظور ، لسان العرب تردد الصوت في الحنجرة - ٣
/ ١٠ :وال یھ-ان لكرامت-ھ عل-یھم ظ : لس-ان العرب:(م-ادة فن-ق) د اھل-ھ ال یرك-باالبل الذي یك-رم عن-ھو فحل  - ٤

٣٣٥  
  ١٩٢/  ٧ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٥
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  الصورة المجازیة :ثالثاً: 
 ھ--األنّ ؛)أحجی--ة ال--نص(نطل--ق علیھ--ا  نْ یمك--ن أالمجازی--ة م--ن الص--ور الت--ي الص--ورة   

 المعن--ى تأوی--ل م--ن ال--نص إلی--ھ س--یؤول م--ا ال--ى التش--ویق المتلق--ي نف--س ف--ي بع--ثت

مف-اخر كالمھ-ا؛ (( العرب كثیراً ما تستعمل المج-از، وتع-ده م-ن نّ لذا نجد إ المجازي،

 نّ أل؛)١(ع--ن س--ائر اللغ--ات ))ھ دلی--ل الفص--احة ورأس البالغ--ة، وب--ھ بان--ت لغتھ--ا ّن--فإ

ف-ي  موض-وعة ل-ھ ب-التحقیق اس-تعماالً الكلمة المس-تعملة ف-ي غی-ر م-ا ھ-ي ((المجاز ھو

        معناھ---ا ف---ي ذل---ك  ةرادوع حقیقتھ---ا م---ع قرین---ة مانع---ة م---ن إالغی---ر، بالنس---بة ال---ى ن---

     )٢())النوع

تِ :)\(رس--ول هللاقُ--بض  )عن--دما_(قول--ھ ارُ  [َفَضGGجَّ  َوَمGGَألٌ  َیْھGGبِطُ  َمGGَألٌ  َواْألَْفنَِیGGةُ  الGGدَّ

  ٣]َیْعُرجُ 

       ة الفع-ل ذ ن-زع حقیق-ل-ي ص-ورة حس-یة س-معیة، إ) بالمج-از العق_(عل-ي اإلم-امحقق 

) ال-ى ال-دار _(علي اإلمام اسندھا متصل باإلنسان، في حقیقة االمر (ضج) فالضج

) ب-ھ _(داروأ والعالق-ة مكانی-ة ،واالسناد ال-ى المك-انالتوسع  باب من وھو االفنیةو

، )٤(عل-ىل-ى الرفی-ق األ) إ\(نب-ي الرحم-ة ئكة النازلین فیھا عندما انتقلضجیج المال

 )٥())للمعن-ى صدى كان لو كما((الصورة السمعیة في صنعأسھم )_(ھفضالً عن أنّ 

ال-ذین یھبط-ون ال-ى دث-ھ المالئك-ة یح يال-ذ یجفي تقدیم الغرض م-ن ج-راء ھ-ذا الض-ج

  ٠السماء  الىویعرجون  ،االرض

                                                           
 ي ی-وعل-ق حواش-یھ محم-د مح، وفص-لھ، ونق-ده ، حقق-ھ وآداب-ھ ، العمدة في محاسن الشعرابن رشیق القیرواني - ١

  ٢٦٥/  ١:  م١٩٨١ھـ، ١٤٠١، ٥،ط بیروت والتوزیع والطباعة،، دار الجیل، للنشر الدین عبد الحمید
  
  ٣٣٨/  ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
  ٢١٩/  ١٢:  في شرح نھج البالغة البراعة منھاج ،الھاشمي:  ظ -  ٤
  ٣٩٢:  البنائیة النظریة ، فضل صالح - ٥
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ُ  ُذِكرَ  إَِذا [:هللا رسول اصحاب في)_وقولھ(   ١] ُجُیوَبُھمْ  َتُبلَّ  َحتَّى أَْعُیُنُھمْ  َھَملَتْ  هللاَّ

ك--ان انبث--اق (ھمل--ت) ال--ى مالفعل ) الص--ورة الحس--یة البص--ریة_(عل--ي اإلم--امس--ند أ

ما الذي یس-یل نّ وإ مجاز عقلي بعالقة مكانیة، العین ال تھمل نّ الدمع وھي (العیون) وأ

كم----ا ج----اء ف----ي قول----ھ  ت----ل ثی----ابھم،تب حت----ى هللا س----بحانھ م----ن خش----یة الب----اكیندم----ع 

أَْعُیُنُھمْ  َتَولَّواْ :سبحانھ ْمعِ  ِمنَ  َتفِیضُ  وَّ ً  الدَّ  َسGِمُعواْ  َوإَِذا: وقولھ تع-الى،)٢( َحَزنا

ُسولِ  إِلَى أُنِزلَ  َما ْمعِ  ِمنَ  َتفِیضُ  أَْعُیَنُھمْ  َتَرى الرَّ ا الدَّ ولك-ن  )٣(اْلَحقِّ  ِمنَ  َعَرفُواْ  ِممَّ

م + حب-تھمو ،م-ن ربھ-م ھ-ؤالء اسند الفع-ل مج-ازاً لی-دل عل-ى ق-رب) _(علي اإلمام

 (( فكان--ت الص--ورة منقول--ة عب--ر المج--از العقل--ي بعالقت--ھ المكانی--ة لتوض--یحس--بحانھ

اب--ن الح--اج  یق-ول الش--اعرف--ي نفوس--ھم، ف بش--كل یثی-ر المبالغ--ة ال--ى المتلق--ي،)٤())االم-ر

  النمیري:

َحابِ  ُوْطفُ  َھَملَتْ  َوَقدْ  َھا السَّ ُ  أَوْ  َعْینِي َمَداِمعُ                       َكأَنَّ دِ  َنَوال   ُمَحمَّ

ِ  َرُسولِ  َسِميُّ    )٥(َمْحَتدِ  أَْشَرفَ  األَْنَصارُ  َشاَدتِ  لَھُ                     الَِّذي َوالَملِكُ  هللاَّ

َھرُ  إِالَّ  قَِیاِمھِ  ِمنْ  لَھُ  لَْیسَ  َقائِمٍ  ِمنْ  َوَكمْ  [:)_قولھ (و   ٦] َواْلَعَناءُ  السَّ

 ، عن--دما ذك--ر جزئی--ةالعالق--ة المرس--ل ال مج--ازال ع--ن طری--ق)_(عل--ي اإلم--امق--دم  

 نّ عل-ى أ بالمجاز المرس-ل نیبیُ  نْ د أار، وأ)الصالة(القیام) واراد بھ الكل وھي(الجزء

نف-س العب-د االس-تعداد بقیام العبد في توجھ + س-بحانھ الت-ي تغ-رس ف-ي  الصالة متعلقة

                                                           
  ١٦٦/  ١نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ١
  ٩٢ سورة التوبة : - ٢
  ٨٣سورة المائدة :  ٣
  ٨٠صباح عباس عنوز ، االداء البیاني في لغة القرآن الكریم :  ٠د - ٤
عبد الحمید عبد هللا الھرامة ، المجمع الثقافي، ابو ظبي،  ٠ابراھیم بن الحاج النمیري، دیوانھ، تقدیم وضبط د - ٥

  ٨٧م: ٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤
  ٥٣٢/  ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٦
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ش--روط قب--ول  م--ن وھ--ي الس--لیم طری--قوالس--یر ف--ي ال رحمت--ھ،نح--و س--احة والتطل--ع 

رس--م ص--ورة معكوس--ة بحرك--ة ل ة الحس--یة الحركی--ةرالص--وب) _(س--تعانأف، العب--ادة

التع--ب  إالّ ش--رائط العب--ادة ل--م یب--ق منھ--ا ((ل--ذین فق--دوا ا ھ--ؤالء الجماع--ة م--ن الن--اس

  م-انّ ، وإفقط والقعود القیام حركة كذلك ال تقصر علىو،)١())والعناء، والسّھر والظماء

    ٠بھا وفق الطریق الذي رسمھ لھ االسالم والعمل السیر

 لََطGGائِفِ  َوَبGGِدیعِ  َجَبُروتGGِھِ  اْقتGGَِدارِ  ِمGGنِ  َوَكGGانَ [ :الك--ون ص--نعة عجی--ب ف--ي)_(وقول--ھ

اِخرِ  اْلَبْحرِ  َماءِ  ِمنْ  َجَعلَ  أَنْ  َصْنَعتِھِ  ً  اْلُمَتَقاِصفِ  اْلُمَتَراِكمِ  الزَّ  ِمْنGھُ  َفَطرَ  ُثمَّ  ،َجاِمداً  َیَبسا
 ً     ٢ ]اْرتَِتاقَِھا َبْعدَ  َسَماَواتٍ  َسْبعَ  َفَفَتَقَھا، أَْطَباقا

فاس-تعان بالص-ورة    ،عجائب ابتداء خلق االرضان یصور لنا  )_(علي اإلمام رادأ

ً بكلم--ة ( البص--ریة اللمس--یة فالمك--ان  ،بالم--اء اةغط--م االرض ك--ان نّ ي إ) أَجاِم--داً  َیَبس--ا

 لَُھGمْ  َفاْضGِربْ  : ع-الىكما ق-ال ت،)٣(مرسل بعالقة ما كان مجازیبس ییكون رطبا ثم 

 ً ً  اْلَبْحGGرِ  فGGِي َطِریقGGا ) ال--ى ب--دایات تك--وین طبق--ة االرض ھ--و ان _(یش--یر،)٤( َیَبسGGا

رض م-ن ، وُخلق-ت األماء م-ن بخ-ارهس-خلقت ال((أصل الجرام سائل عّبر عنھ بالماء 

ً  ِمْنھُ  َفَطرَ  ُثمَّ ( أصبحت االرض یبساً جامداً بعد السیولة زبده، ثم أي خل-ق م-ن  )أَْطَباقا

أن كان-ت مجتمع-ة، ذلك الیبس أطباقاً في السماء ثم جعلھا سبع سماوات منفص-لة بع-د 

 الGGَِّذینَ  َیGGرَ  َولGGَمْ  رض كتل--ة واح--دة، وذل--ك مص--داق قول--ھ تع--الى:وق--د كان--ت ھ--ي واأل

GGَما أَنَّ  َكَفGGُروا ً  َكاَنَتGGا َواْألَْرضَ  َواتِ السَّ  نْ ) اراد أ_(اإلم--امف‘)٦()) ٥َفَفَتْقَناُھَمGGا َرْتقGGا

                                                           
  ٢٤٥/  ٢١ج البراعة : ھاشمي، منھاج البراعة في شرح نھال - ١
  ٣٥٤ -٣٥٣/  ٢ نھج البالغة ، شرح محمد عبده : - ٢
  ٥٢/  ١١ظ : ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٣
  ٧٧سورة طھ :  - ٤
  ٣٠سورة االنبیاء:  - ٥
ھ--ـ، ١٤٢٤، ١للمطبوع--ات ، ط االعلم--يالعلم--ي ف--ي الق--ران الك--ریم ، مؤسس--ة  لبی--ب بیض--ون ،االعج--از ٠د - ٦

    ٤٨- ٤٧م:٢٠٠٣
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 ) م--ن خ--الل ھ--ذا الوص--ف_، ف--أعطى(قب--ل الیب--اس طبیع--ة االرضیص--ور للمتلق--ي 

ب-ل وج-ود الش-مس ص-لدة قوی-ة اي ق صخوراً االرض قبل ان تتماسك وتصبح  صورة

ث-م فط-ر  ،رض ص-لبةوتحول الصلصال ال-ى أ ،التي تساعد حرارتھا على تبخر الماء

ف--ي  اللمس--یة الص--ور الحس--یة )_(زب--رأ وھك--ذا م--ن ذل--ك الی--بس اطباق--اً ف--ي الس--ماء،

ف االح-داث الت-ي ص-ی، فھ-و م-ن ص-نع الخی-ال(( ل-م یك-ن ، ال-ذيتجسید ش-كل االرض

المختلف-ة وھ-و ل-م یس-تعمل ف-ي ذل-ك  بمراحلھ-االخل-ق عملیة  وقعت ویتطرق الى تتابع

بیة یاالحداث الغو ،ما كان عن علم ودرایة بمجریات االموروانّ ،)١()) حكایةروایة أو 

    ٠والشھودیة في الماضي والمستقبل

  یة ئالصورة الكنارابعاً :

یة من الصور الحسیة التي تشكل المكم-ل لبن-اء قاع-دة الھ-رم البی-اني ئالصورة الكنا   

((ان تكن--ى ع--ن الش--يء أو ھ--ي،)٢(ان ت--تكلم بش--يء وتری--د غی--ره ))((: ھ--يوالكنای--ة 

األم-ر ف-ي ھـ) ھذا ٤٧١وضح عبد القاھر الجرجاني(ت: )٣(وتعرض بھ وال تصرح))

(( ان یری-د الم-تكلم إثب-ات معن-ى م-ن المع-اني، ف-ال ی-ذكره ب-اللفظ تعریفھ للكنایة ق-ائالً:

ف-ھ ف-ي الوج-ود، فی-ومئ ولكن یجيء الى معن-ى ھ-و تالی-ھ وردالموضوع لھ في اللغة، 

ن معناھا اللغ-وي ة في االصطالح مویقترب معنى الكنای )٤(دلیالً علیھ))إلیھ، ویجعلھ 

((ت-رك التص-ریح ب-ذكر الش-يء ال-ى م-ا یلزم-ھ الكنایة ھي ھـ)٦٢٦یقول السكاكي (ت:

وظیف-ة فنی-ة ف-ي (( فض-الً عم-ا تؤدی-ھ الكنای-ة م-ن)٥(لینتقل من المذكور الى المتروك))

ً المقام االول، فھي ال تع م-ا تلج-أ ال-ى االس-لوب االوف-ر نّ مباش-راً،  وإ بر تعبیراً تقریریا

زره ویش--ّد أ ویقوی--ھالتوظی--ف الكن--ائي مم-ا یع--زز المعن-ى  نّ أل، ت-أثیراً واالعم--ق دالل-ة
                                                           

  ٢٣٣:  " ُبنیتھ وانماطھ ومستویاتھ دراسة تحلیلیة" الخطاب في نھج البالغةحسین العمري ،   -  ١
  ١٧٤/  ١٢ابن منظور ، لسان العرب ( مادة كنى ) :  - ٢
  ٣٨١ابو ھالل العسكري، كتاب الصناعتین:  - ٣
، قرأه وعلق علیھ  محمود محمد شاكر، الناشر مكتب-ة الخ-انجي، دالئل االعجازكتاب عبد القاھر الجرجاني،  - ٤

 ٦٦: م٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٤، ٥القاھرة، ط
م: ١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣السكاكي، مفتاح العلوم، ضبطھ وشرحھ نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت،  - ٥

٤٠٢  
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ً  )١())مقارنة بالتصریح المباشر عنھ  ؛ بأّن-ھف-یحس الق-ارئ ،مم-ا یض-یف الس-یاق رونق-ا

 م-دارك الحس-یةاللول-وج بھ-ا ال-ى االب-واب ل تف-تحالتي  ةالمتوھج يالمعانِ  امام كتلة من

    ٠للصورة المخزون باطار المعنى نةالمكوّ 

) _(ن الك--ریم، فك--انلكنای--ة مس--لك الق--رآ) ف--ي اس--لوب ا_(عل--ي اإلم--اموق--د س--لك 

 ً  التعبی-ر عل-ى ق-ادرة ف-ّذهبطریق-ة  عنى الى المتلق-يالم یصالفي إ كل الحرص حریصا

    )٢(معجبة من موھبة بیانیة )_(، بما یمتلكھوالمھذب الموحي

ِ [:)_(قول------ھو GGGGGGُدْنَیاُكمْ  َوهللاَّ                     ِخْنِزیGGGGGGرٍ  ِعGGGGGGَراقِ  ِمGGGGGGنْ  َعْینGGGGGGِي فGGGGGGِي أَْھGGGGGGَونُ  َھGGGGGGِذهِ  لَ

   ٣]َمْجُذوٍم  َیدِ  فِي

 ان ھ-وع-ن  عب-رلیالحس-یة  الص-ور بش-عأ الكنایة ) لنا من خالل_(علي اإلمام صور

وھ----و عن----ده  ،بمنظ----ار حس----ي ف----ي عین----ھ وحقارتھ----ا ونفرتھ----اورخص----ھا ال----دنیا 

 خنزی-ر م-ن بكون-ھ تأك-د اذا  خی-ر فی-ھ ألّن العرق ال؛ ٥(مجذوم)في ید  )٤((عراق)بمثل

 اإلم---امراد أ ،)٦(بلغ---ت النف---رة م---ن ال---دنیا غایتھ---ا وبھ---ذا الوص---ف ،ف---ي ی---د مج---ذوم

ع--ن  یھ الموج--ب لكم--ال النف--رة واالنزج--ارالتمثی--ل والتش--بب--ین بھ--ذا ((ان یُ  )_(عل--ي

ق االدراك لمعن--ى س--ھمت ف--ي(( تحق--الت--ي أ )٧()) ح--الل ال--دنیا وم--ا فیھ--ا م--ن الح--رام

   ٠ ، فھي كنایة عن صفةفي اظھار حالة النفرة من الدنیا)٨(الصورة المطلوبة ))

                                                           
البیانی--ة ف--ي ش--عر عم--ر اب--و ریش--ة، منش--ورات دار مكتب--ة الحی--اة،  الص--ائغ ، الص--ورة وج--دان عب--د االل--ھ ٠د - ١

  ٧٤ : م ١٩٩٧، ١توزیع، ط –نشر  -ومؤسسة الخلیل التجاریة طباعة
  ١٣٤ظ : میثاق عبد الزھرة ، ابنیة المشتقات في نھج البالغة :  - ٢
  ٥٤٩/ ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
   ١٦٢/  ٩ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة (عرق) : ظ :العظم الذي ال لحم فیھ ، - ٤
  ٢٢٢/  ٢الید المقطوعة ظ :  لسان العرب ( مادة جذم ) :  - ٥
  ٣٣٤/  ٥ظ : میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٦
  ٣٥٨/  ٢١:  في شرح نھج البالغة ، منھاج البراعةالھاشمي - ٧
  ٨٧یتھا وایحاء المعنى : صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حس ٠د - ٨
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ؤوسِ  اْألَْرضَ  َوَفَرشَ [ :المالحم ذكر إلى ابھ یومئ) _(لھ خطبة منو     ١] بِالرُّ

 اْألَْرضَ  َفGGGGَرشَ وقول----ھ (بة تمثل----بالص----ورة الحركی----ة الم )_(عل----ي اإلم----اماراد   

ؤوسِ  وكث-رة القتل-ى  ،م برعیت-ھال-ذي یوقع-ھ الظ-الوالج-ور  ،الظلمة عن شدّ  كنایة )بِالرُّ

 المعن-ى ال-ى متلقی-ھ عب-ر دالالت ال-نص االیحائی-ة، واعتم-اداً (( )_(ف-أعطى، )٢(فیھا

یعم ف- برعیت-ھ، یوقع-ھ ظل-م ال-ذيبی-ان مق-دار ال ف-ي،)٣(على قدرات المتلق-ي المعرفی-ة))

ونح--ن ال  ،ة تعطش--ھ لل--دماءمم--ا ی--دل عل--ى ش--دّ  ،ل--دماء الن--اسارج--اء االرض بس--فكھ 

ھ م--ن ھ--و ذل--ك الش--خص ال--ذي یفع--ل فعلت--ھ ) ف--ي كالم--_( اإلم--امن--دري م--ا  اراده 

االرض فساداً فیھا على الرغم من تخمین الشراح من ذك-رھم  في عبثالذي یالشنیعة 

یكش-ف ل اً السیاق بقي خفی نّ إ الّ إ على رقاب الناسالحاكم المتسلط  سماء معینة لھذاأل

  ٠الزمن عنھ

 ِعْنGGدَ  لGGَھُ  أَْصGGَحرَ  َمGGا َعلGGَى َنَداَمGGةً  َیGGَدهُ  َیَعGGضُّ  َفُھGGوَ [ ف--ي عص--یان الخل--ق: )_(قول--ھو

امَ  فِیھِ  َیْرَغبُ  َكانَ  فِیَما َوَیْزَھدُ  ،أَْمِرهِ  ِمنْ  اْلَمْوتِ    ٤ ] ُعُمِرهِ  أَیَّ

 عل-ى الذي یستشعر الندم األنسان حركة ید حسیة بصریةبصورة ) _(اإلمام صور

 َیGَدهُ  َیَعGضُّ  َفُھGوَ ()_فیق-ول( ،وال یستطیع بذلك دفع-ھ عن-ھ ،في الماضي ارتكبھفعل 

عن االسف والحزن والندم والتحسر لما شغلتھ من االمور الدنیوی-ة ع-ن  كنایة) َنَداَمةً 

 َیا َنْفسٌ  َتقُولَ  أَن : كما قال تعالى ،)٥(النادمین ذكر هللا  وفي االخرة من الخاسرین

                                                           
  ٢٢٤/  ٢نھج البالغة ،شرح محمد عبده :  - ١
/  ٨: نھاج البراعة في شرح نھج البالغة، موظ : الھاشمي ٤٧/  ٩ظ : ابن ابي الحدید، شرح نھج البالغة:  - ٢

٣١٨   
  ١١١:  الشریف صباح عباس عنوز ، االداء البیاني في لغة الحدیث ٠د - ٣
  ١٨٤/ ١: عبده محمد ،شرح البالغة نھج - - ٤
 ٢٧٣/ ٧، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : ، شرح نھج البالغة : وظ : الھاشمي ظ : میثم البحراني - ٥
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طGGGتُ  َمGGGا علGGGَى َحْسGGGَرَتى ِ  َجنGGGبِ  فGGGِي َفرَّ GGGاِخِرینَ  لَِمGGGنَ  ُكنGGGتُ  َوإِن هللاَّ وقول---ھ ،)١( السَّ

ع-زز المش-ھد )_(عل-ي اإلم-امف،)٢(فِیَھا أَنَفقَ  َما َعلَى َكفَّْیھِ  ُیَقلِّبُ  َفأَْصَبحَ تعالى:

ً ((الحسي ) ت-وحي _(وجعلھ-ا،)٣()) المع-اني اختصار لھ سھلت التي بالكنایة مستعینا

ً وتمنحھا نوع ،الماضي صورةدراك المتلقي الى أالمفاھیم الي ترشد  بالكثیر من م-ن  ا

وق-د أف-اد  ،والتحس-ر كنای-ة ع-ن ص-فة ،والن-دم ،كون كل م-ن الح-زن، فیاالثارة الحسیة

رف بمع-اقرة لی-ونس ب-ن ف-روة ال-ذي ُع- من ھذا المعنى ف-ي قول-ھ حماد عجردالشاعر 

  :الخمرة

طتَ                 الَّذي َعلى َیَدیكَ  َنَدمٍ  من َفَتَعضُّ       )٤(الّناِدمُ  َیَعضُّ  َكما فیھِ  َفرَّ

وا وطائفة [:) في یوم الجمل_(قولھو     ٥] أَْسَیافِِھمْ  َعلَى َعضُّ

في حرب الجم-ل فة من الجیش بوساطة الصورة البصریة طائ) _(علي اإلماموجھ 

GGGوا(ب---القول: وت---رك  ،ص---بروال ،والتماس---ك ،كنای---ة ع---ن الثب---ات)أَْسGGGَیافِِھمْ  َعلGGGَى َعضُّ

ھ قبض-ھم عل-ى (( شبّ )_(اإلمامف،)٦(مالزمة العمل بموجبھو ،االستسالم في المعركة

الم-دارك  ب-واب التأوی-ل والتفس-یر ام-امأمھ-دت للمتلق-ي  الكنای-ةف،)٧())السیوف ب-العض

  ٠الحسیة

 لَُھGGمْ  َفGGاْخفِضْ [:مص--ر قل--ده ح--ین )¸(بك--ر أب--ي ب--ن محم--د إل--ى) _(ل--ھ عھ--د م--نو

ْظَرةِ  اللَّْحَظةِ  فِي َبْیَنُھمْ  َوآسِ  ،َوْجَھكَ  لَُھمْ  َواْبُسطْ  ،َجانَِبكَ  لَُھمْ  َوأَلِنْ  ،َجَناَحكَ   َحتَّى َوالنَّ
                                                           

  ٥٦سورة الزمر :  - ١
  ٤٢سورة الكھف:  - ٢
ً  بثینة جمیل شعر في البواعث اثر ، عنوز عباس صباح ٠د - ٣   ١٩٤:  انموذجا
  ٤١م : ١٩٨٣، ١الناشر دار الفكر اللبناني، بیروت، طحماد عجرد، نازك  سابایا رد ، ٠د - ٤
  ٣٦٣/ ٢ ، شرح محمد عبده :نھج البالغة - ٥
 ١ط ، والتوزیع والنشر والطباعة للتحقیق العلوم دار ، البالغة نھج توضیح ، الشیرازي الحسیني محمدظ :  - ٦

  ٣٤٥/  ٣م : ٢٠٠٢ ، ھـ١٤٢٣ ، قم ،
  ١٨٥/  ١٠نھج البالغة :  ابن ابي الحدید، شرح - ٧



...............................................................................  ١٣٠....................................الفصل الثاني
 

 
 

GGَعَفاءُ  َیْیGGأَسَ  َوَال  ،لَُھGGمْ  َحْیفGGِكَ  فGGِي اْلُعَظَمGGاءُ  َیْطَمGGعَ  َال  َ  َفGGإِنَّ  ،َعلGGَْیِھمْ  َعGGْدلِكَ  ِمGGنْ  الضُّ  هللاَّ
GGGِغیَرةِ  َعGGGنِ  ِعَبGGGاِدهِ  َمْعَشGGGرَ  ُیَسGGGائِلُُكمْ  َتَعGGGالَى GGGاِھَرةِ  َواْلَكبِیGGGَرةِ  ،أَْعَمGGGالُِكمْ  ِمGGGنْ  الصَّ  َوالظَّ

  ١]َواْلَمْسُتوَرةِ 

 م--ن جمل--ة )¸(عل--ى مص--ر محم--د ب--ن اب--ي بك--ر عامل--ھال--ى )_عل--ي( اإلم--اموج--ھ  

تھ-ا حك-م وم-واعظ مھم-ة ف-ي س-یر حمل-ت ف-ي طّیا ،الرعی-ة مع معاملتھ في التوصیات

ف--ي دوران الص--ورة  ال--رئیس الكنای--ة المح--ور م--ن ، ج--اعالً الحك--م وانتظ--ام قوانین--ھ

والتواض--ع والش--فقة  الرحم--ةب )خفGGض الجنGGاح()ع--ن _ى(عن--دما كّن--وھ--و  ،الحس--یة

 لَِمGنِ  َجَناَحGكَ  َواْخفGِضْ  قال تعالى: اكم ،حوائجھماء ضوعدم االستعالء علیھم في ق

َبَعكَ  كنای-ة ع-ن الرف-ق ف-ي األق-وال واألفع-ال  )َجانَِبGكَ  لَُھمْ  َوأَلِنْ (،)٢(اْلُمْؤِمنِینَ  ِمنَ  اتَّ

ع-ن لق-ائھم بالبشاش-ة كنای-ة  )َوْجَھGكَ  لَُھGمْ  َواْبُسطْ ( وعدم الغلظة والجفاوة في المعاملة،

ْظGَرةِ  اللَّْحَظGةِ  فGِي َبْیGَنُھمْ  َوآسِ (من غیر عبوس وھو من لوازم التواض-ع،  كنای-ة  )َوالنَّ

  ٠)٣(عن االستقصاء في العدل بینھم في األمور الصغیرة والكبیرة

 س--لم التعام--ل االداري م--ع الرعی--ة ،عامل--ھ ال--ى رس--الة ل--ھ ف--ي)_(عل--ي اإلم--امرس--م 

 أم-ر ع-ن مس-ؤولك-ل  ال-ى یوص-ل الفك-رة نْ أبھ-ا  )_راد(أ، بص-ریة حس-یة بصورة

داة یمتص من خاللھ-ا وال یجعلھا أ لھم، عینیھ في معاملتھ یجعل هللا نصب نْ أ الرعیة

         ٠وحقوقھم ،قوت الضعفاء

 َصَیاِصGGي فGGِي ُرَقَبGGاءَ  لَُكGGمْ  َواْجَعلGGُوا :[الع--دو إل--ى بعث--ھف--ي وص--یتھ لج--یش )_(قول--ھو

   ٤]أَْمنٍ  أَوْ  َمَخاَفةٍ  َمَكانِ  ِمنْ  اْلَعُدوُّ  َیأْتَِیُكمُ  لَِئالَّ  اْلِھَضابِ  َوَمَناِكبِ  اْلِجَبالِ 

                                                           
  ٤١٢/ ٣عبده: نھج البالغة ، شرح محمد  - ١
 ٢١٥سورة الشعراء:  - ٢
  ٣٧١ -٣٧٠/ ٤، شرح نھج البالغة: ظ: میثم البحراني - ٣
  ٣٩٩/  ٣شرح محمد عبده :  نھج البالغة ، - ٤
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 ُرَقَبGاءَ  لَُكGمْ  َواْجَعلGُوا( في قولھ بعثھ لقتال العدو وصایاه لجیش )_(علي اإلمام وجھ

المواص--لة و ،م--ن الع--داء ثغ--ور المس--لمین)كنای--ة ع--ن تحص--ن اْلِجَبGGالِ  َصَیاِصGGي فGGِي

 ،المترق-ب للثغ-ور خ-الل رص-دھمم-ن  غ-اراتال خط-رواالس-تعداد لمواجھ-ة  ،الثب-اتو

صیاص-ي ف-ي ( لح-ال الع-دو((مت-رقبین دائم-اً یقظ-ین وایكون- نْ وأ ،عنھ-ا وعدم االغفال

، فان مناك-ب جم-ع منك-ب، كامأي مرتفعات اآل ومناكب الھضاب)) أي أعالیھا(الجبال

فق-د عمل-ت ،)١())بمعنى المرتف-ع وھض-اب جم-ع ھض-بة بمعن-ى الجب-ل القلی-ل االرتف-اع

الجبھ-ة الص-حیحة الت-ي ف-ي رس-م )_(عل-ي اإلم-امعن-د  المتحرك-ة الصورة البصریة

 ،واألرص-اد ،ویبث-ون العی-ون ،((وكیف ینزل-ون بھ-اعدم األغف-ال عنھ-اراد من الجند یُ 

لتبقى حصون المسلمین خالیة م-ن خط-ر ،)٢(واألماكن التي یوجد فیھا ھؤالء الرقباء))

زی---ن  اإلم---ام ف---ي دع---اء كم---ا ج---اء ف---ي الص---حیفة الس---جادیةزح---ف الع---دو إلیھ---ا، 

Gدٍ  َعلGَى َصGلِّ  للَُّھمَّ ا((ألھل الثغور )_(العابدین Gنْ  َوآلGِِھ، ُمَحمَّ  اْلُمْسGلِِمینَ  ُثُغGورَ  َوَحصِّ

تِكَ  دْ  ،بِِعزَّ تَِك، ُحَماَتَھا َوأَیِّ   ٠ )٣())ِجَدتِكَ  ِمنْ  َعَطاَیاُھمْ  َوأَْسبغَ  بِقُوَّ

  

  

  
  

                                                           
 ٤٤٨/  ٣،  توضیح نھج البالغة : الشیرازي - ١
 ١٩٦-١٩٥البالغة: حسین العمري، الخطاب في نھج  - ٢
 ٧٢السجادیة، دار العلوم واآلداب، بغداد :  )، الصحیفة_زین العابدین ( اإلمام - ٣
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  المبحث الثالث: البعد االجتماعي 
  :توطئة

ببع-دھا االجتم-اعي الت-ي تتص-ل بأحوالھ-ا العدال-ة  )_عل-ي( اإلم-امحكومة دت جسّ   

من  اً للظروف التي عصفت بالدولة االسالمیةعبوضاعھا المتقلبة تة االسالمیة وأاالم

نف--وس والبغض--اء ف--ي  ،الع--داوةتفش--ي عنھ--ا  ن--تج المجتم--ع المس--لمجس--د  ف--تن مزق--ت

ابع--اد  وب--األخص )\(بع--د الرس--ول بن--و أمی--ة اتبعتھ--ابس--بب السیاس--ة الت--ي  افرادھ--ا

ش، وق-د اصبحت العامة في ش-ظف م-ن الع-یفقد (( الحكم) عن دائرة _(علي اإلمام

عین---ا امی---ر  اخ---ذت مص---اعب الحی---اة منھ---ا ك---ل مأخ---ذ، وعل---ى ھ---ذا المش---ھد ت---دور

االس----المیة الس----امیة رادت----ھ الرس----الة ویق----ارن ذل----ك بم----ا أ، ) رؤی----ة_(الم----ؤمنین

االس-الم  ارس-اه ) لیس-تعید م-ا_(عل-ي اإلم-امفج-اء  ،من العیش الرغی-د )١(لإلنسان))

ال--ذي س---اره  نفس--ھ الطری--ق عل--ىفس--ار  س--الميف--ي بن--اء المجتم--ع اإلقواع--د الم--ن 

     ٠ للمجتمع الحقیقیة مة الصورة) یرسم لأل_() فبدأ\(الرسول
ف-ي أح-رج ظ-روف (( االس-المیة مع-اتتالمج) مختل-ف ص-نوف _(عل-ي اإلم-امقاد  

من--ذ  اإلم--ام أدرك لق--د اجتماعی--ة وسیاس--یة م--رت بھ--ا االم--ة االس--المیة الفتی--ة آن--ذاك،

یجمع أطرافھا في مركزی-ة  علیھ أن كانصالح شاملة، إمقبل على عملیة  ھ البدایة انّ 

العام-ة، والت-ي  الص-حیح للتجرب-ة االجتماعی-ة الش-كل حدة تنطلق اساساً في تك-ریسوا

ب---ل وحت---ى  ف---ي دائرتھ---ا طبع---اً الجوان---ب السیاس---یة واالقتص---ادیة واالخالقی---ةتض---م 

(( ص--ورة الع--الم العرب--ي ج--اء ح--امالً ) _(عل--ي اإلم--ام انّ ع--ن  فض--الً ،)٢())العقائدی--ة

                                                           
  ٢٠:  صباح عباس عنوز ، نھج البالغة صوت الحقیقة  ٠د -١
علي  اإلمامعبد الرحمن الوائلي ، جدلیة العالقة بین التجربة االجتماعیة " دراسة ضوء فلسفة التاریخ عند  - ٢

 ١٤٨م : ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤، ١) "، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع ، ، ط_بن ابي طالب (
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وم--ن ث--م  لألف--رادالقاع--دة االجتماعی--ة  )١(واالس--المي عل--ى مح--ك الممارس--ة لترس--یخ))

عل-ي  اإلم-ام الذي تدور حولھ اھتمام-اتالرئیس  (( العامل او المحورنّ ؛ ألالجماعات

 ل ت-امًّ م-ا یكش-ف ع-ن تمّث-نّ وبناء الذات االنسانیة، وھ-ذا إ ،كلھو بناء المجتمع ك)_(

ح ص-ال نّ ، وأمن-ي ونم-وه المط-ردش-رط اس-تقراره األ ن ص-الح المجتم-ع ھ-ولحقیقة أ

المنطل-ق ) م-ن ھ-ذا _(علي اإلمامفانطلق ،)٢())المجتمع موقوف على صالح افراده

د ح-دّ ((ومراكزھم االجتماعی-ة وھك-ذا ،أفراده دیانبناء المجتمع بغض النظر عن أ في

معانی--ھ وتفاص--یلھ وال--ذي  ظ--ام االجتم--اعي االس--المي ب--أدقِ مع--الم الن)_(عل--ي اإلم--ام

على أساسھ تتحدد الروابط والعالقات التي یجب ان تحكم عالقات البشر م-ع بعض-ھم  

مث--االً رائع--اً یحت--ذى ب--ھ ف--ي جمی--ع الجوان--ب، قوال--ھ عمال--ھ وأحی--ث كان--ت أ، ال--بعض

ف-ي ب-ّث روح االخ-اء والمحب-ة  اإلم-امز بھ-ا وباألخص من جھة المواصفات الت-ي تمّی-

  ٠ھا في نفوسھم وغرس )٣())وحدة الصف والكلمةبین المسلمین، وحرصھ على 

باألبعاد االجتماعیة الت-ي ج-اءت  ) في نھج البالغة_(علي اإلماماقوال  توقد زخر

والفروق--ات  ع--ن الخل--ل االجتم--اعي)_(اغلبھ--ا مط--رزة باط--ار حس--ي كش--ف فیھ--ا

بوض--ع الحل--ول المناس--بة  )_( عل--ي اإلم--املطبقی--ة الت--ي تفش--ت ف--ي المجتم--ع وب--دأ ا

    ٠لمعالجتھا والحد منھا

                                                           
تنمیة في النظام االجتماعي" ، شالل حمید سلیمان ، المنظور التنموي لإلسالم "دراسة تحلیلیة ألطر ال ٠د - ١

  ٢م : ٢٠١١ھـ، ١٤٣٢) ،  ٥٩مجلة آداب الرافدین ، العدد (

) " دراسة في ضوء نھج _علي ( اإلمامعبد الرضا عبد االمیر الزبیدي ، في الفكر االجتماعي عند   - ٢

  ١٣٩م : ٢٠٠٥ھـ ، ١٤٢٦، ١البالغة " مطبعة سرور، قم ، ط
  ١ط ، والتوزیع والنشر للطباعة الوالء دار ، البالغة نھج في االجتماعیة العالقات نظام ، رزق خلیلالشیخ   - ٣

   ٢٦ - ٢٥م : ٢٠٠١، 
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اكَ  [):_(الحسن البنھ)_(علي اإلمام قال ابِ  َوُمَصاَدَقةَ  َوإِیَّ َرابِ  َفإِنَّھُ  اْلَكذَّ  َكالسَّ

بُ  دُ  اْلَبِعیدَ  َعلَْیكَ  ُیَقرِّ   ١] اْلَقِریبَ  َعلَْیكَ  َوُیَبعِّ

اجتماعی--ة بات--ت ن ظ-اھرة ) م--_(الحس--ن ف--ي وص--یتة البن-ھ) _(عل-ي اإلم--امح-ذر 

عل-ى الن-اس،   الك-ذبمداوم-ة  في المجتمع وھ-ي ظ-اھرةمن االفراد عند فئة مستشریھ 

الى وج-ھ الش-بھ ب-ین شار وأ ،ببالسرا وعود الشخص الكاذب )_(علي اإلمامفشبھ 

بُ  :(تین بقولھالصور Qدُ  اْلَبِعیQدَ  َعلَْیQكَ  ُیَقرِّ ة م-ا یق-ول فی-وھم حقیق- ) اْلَقِریQبَ  َعلَْیQكَ  َوُیَبعِّ

ص-عبة المن-ال  االح-وال وھي ف-ي ك-ل ،قریبة ةوالبعیدفیجعل لك االشیاء القریبة بعیدة 

 وھم--ھتیمث--ل الس--راب ال--ذي  ةرؤی--ة ثابت-- ال--ى مقص--د ذي الش--خص الموع--ود ال یص--ل

 َكَسQَرابٍ  أَْعَمQالُُھمْ  َكَفQُروا الQَِّذینَ : اآلی-ة الكریم-ة لیھت إارشوھذا ما أ،)٢(ماء الظمآن

ْمآنُ  َیْحَسُبھُ  بِقِیَعةٍ    )٣(َماء الظَّ

لك--ي     یق--رب الص--ورة للمتلق--ي بم--درك حس--ي بص--ري  نأ )_(عل--ي اإلم--ام رادأفق--د 

وھي في  ،لألشخاص لكاذبلما یمنیھ ا،)٤())مطاف الرؤیا الیقینیة تأخذ بالسامع الى((

  ٠ال من قریب وال من بعیدرض الواقع الحوال غیر موجودة في كالمھ على أكل ا

َخِع--يِّ  ِزَی--ادٍ  ْب--نِ  لُِكَمْی--لِ ) _(وقول--ھ ً  أَْوَدعَ  أََحQQدٍ  ِمQQنْ  َمQQا:[ ُكَمْی--لُ  َی--ا النَّ  إِالَّ  ُسQQُروراً  َقْلبQQا

ُ  َوَخلQQَقَ  QQُرورِ  َذلQQِكَ  ِمQQنْ  لQQَھُ  هللاَّ ً  السُّ  فQQِي َكاْلَمQQاءِ  إِلَْیَھQQا َجQQَرى َنائَِبQQةٌ  بQQِھِ  َنَزلQQَتْ  ،َفQQإَِذا لُْطفQQا
    ٥]اْإلِبِلِ  َغِریَبةُ  ُتْطَردُ  َكَما َعْنھُ  َیْطُرَدَھا َحتَّى اْنِحَداِرهِ 

                                                           
  ٥١٠ / ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده : - ١
في شرح نھج  ، منھاج البراعة الھاشميو ظ :  ٢٤٦  - ٢٤٥/  ٥:  ، شرح نھج البالغةظ : میثم البحراني - ٢

  ٧٧/ ٢١:  البالغة 
  ٣٩سورة  النور :  - ٣
 ٨٣:  المعنى وایحاء حسیتھا بین الفنیة الصورة ، عنوز عباس صباح ٠د -  ٤
  ٤٢٣/  ٣:  محمد عبده نھج البالغة ، شرح  - ٥
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 ش-ھد الم-اءم في اطار اجتم-اعي الصورة الحسیة البصریةب) _(علي اإلمامعرض 

ك--روه عن--ھ بج--ري الم--اء ف--ي اللط--ف ال--ى دف--ع المج--ري ش--بھ ((عن--دما  ف--ي انح--داره

 إِالَّ  أَْمُرَنQا َوَمQام-ن ام-ر هللا ھألّن-، ووجھ الشبھ شدة االنحدار للدفع والحف-ظ، انحداره

وكذلك دفع ذلك اللطف للنائبة بط-رد غریب-ة االب-ل، ووج-ھ ،)١(بِاْلَبَصر َكلَْمحٍ  َواِحَدةٌ 

 الس-رور ادخ-الم-ا یلعب-ھ  مدى والسامع ظراللن) _(لیبین،)٢())واالبعاد الطردالشبھ 

 ھ-اتأثیرم-ن  )٣())االنس-انیة ال-نفس ف-ي یع-ن م-ا إظھ-ار ف-ي(( الب-الغو المھ-م ت-أثیره من

 نوائ-ب عن-ھ وتع-الى س-بحانھ هللا فیط-رد ،حاجت-ھ قض-اء عن-د المؤمن قلب في واضحال

عل---ي  اإلم---ام نّ ع---ن أ ، فض---الً الدخیل---ة ف---ي غی---ر ارض---ھا االب---ل تط---رد كم---ا ،ال---دنیا

            ض-----منت حس-----یةص-----ورة االخ-----وة ف-----ي المجتم-----ع ب س-----لم ف-----ي بن-----اء ع-----زز)_(

ول وموافق-ة ب-تحظ-ى بق حجاجی-ة منطلقات لوقائع والحقائق باعتبارھامجموعة من ا((

 )_(عل-ي اإلم-ام ف-ي وص-فھ باتجاه الحدث التدریجي الذي برع )٤())جمیع مخاطبیھ

الفائ--دة  )_غ فی--ھ(بل-- يس--ح وبمنظ--ار ،الحركی--ة تھ--ااتقری--ب الص--ورة بكاف--ة جزیئو

والتحص-یل االلھ-ي ل-ذلك  )رضQوان هللا علیQھ(زی-اد ب-ن لكمی-ل مخاطبت-ھ فياالجتماعیة للسامع 

سQلمین (( من ادخل على أھل البیQت مQن الم):\(وكما جاء في قول الرسول ،الفعل

ً رسرو   )٥(دون الجنة )) اً لم یرض هللا لھ ثوابا

  

  

                                                           
  ٥٠القمر :   سورة - ١
  ٣٤٥/  ٥ظ : میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٢
  ١١٤ المعنى :صباح عباس عنوز ، الصورة الفنیة بین حسیتھا وایحاء  ٠د - ٣

   ١٨٧) : _علي ( اإلمامالصورة في الخطابة السیاسیة لدى   ، حجاجیةكمال الزماني ٠د - ٤
ضبط وتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  ،الصغیر المعجم الطبراني، - ٥

  ٥١/  ١م : ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨،  ١، ط
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QQِحیحِ  نَِفQQارَ  اْلَحQQقِّ  ِمQQنَ  َتْنفQQُِروا َفQQَال  [:)_(وقول--ھ  ِذي ِمQQنْ  َواْلَبQQاِرئِ  اْألَْجQQَربِ  ِمQQنَ  الصَّ

َقمِ    ١ ]السَّ

 الغ--رض النفس--ي الحس--یة البص--ریةص--ورة بوس--اطة ال ) تعبی--ره_(عل--ي اإلم--ام بل--غ 

الص--حي ف--ي البیئ--ي م--ن الواق--ع  المستس--قاةھ--ذه الحكم--ة لواق--ع المعن--ى م--ن المتأم--ل و

وھ-ذا م-ا ن-وه  ،س-وي لتص-رفاتھم االجتماعی-ةغی-ر  ف-راداال لس-لوك المتضمن المجتمع

ٌ  اْلَحQQQقَّ  إِنَّ  [:بقول---ھ ف---ي موض---ع اخ---ر )_(إلی---ھ  َخفِیQQQفٌ  اْلَباِطQQQلَ  َوإِنَّ  ءٌ َمQQQِري َثقِیQQQل

م-ن اھل-ھ  الح-ق قب-ول مرھم بالتحلي ب-األدب والتواض-ع ف-يأ) _(اإلمامف،)٢(ٌء]َوبِي

ھ ، ووج-مذي الس-ق م-نوالبارئ ،)٣()االجرب(شبیھ بنفار الصحیح من وعدم النفار منھ

االج--رب ف--ي تقری--ب الص--ورة  خ--ص )_(فض--الً ع--ن ان--ھ،)٤(ة النف--ارھ--و ش--دّ الش--بھ 

 فیت-رك وحی-داً ال یقرب-ھ أح-دٌ  ،وة خوفاً م-ن الع-دوىنأقصي عن اقرانھ ع ھألنّ  ؛للمتلقي

  :  طرفة بن العبدالشاعر  كما قال م العدوى،لیھنتقل إكي ال ت

  )٥(األَجَربُ  الَصحیحَ  ُیعدي َكما ُیعدي              َدعاَرةً  َیسَتفیقُ  ال َمن َوقِرافُ 

 الغای--ة المرج--وة المتلق--يال--ى  رس--م الص--ورة وتق--دیمھا) ف--ي _(عل--ي اإلم--ام اذ بل--غ 

 ،)٦(م-ا ی-ؤثر وبش-كلھ المتب-ادل عل-ى الس-لوك االجتم-اعي))(()_(خ-رج معھ-اا بشكل

                                                           
  ٢٣٢/ ٢ نھج البالغة ، شرح محمد عبده : -  ١
  ٥٨١/ ٤م ، ن :  - ٢
  ٢٢٧/   ٢: ن منظور ، لسان العرب (مادة جرب)، ابیعلو ابدان الناس واالبل رھو بث - ٣
منھاج البراعة في ش-رح نھ-ج البالغ-ة : ،  ظ : الھاشمي و ١٩١/ ٣، شرح نھج البالغة :  ظ: میثم البحراني - ٤

٧٨/  ٩ 
للص--حافة والطباع--ة والنش--ر ، بی--روت ،  اعتن--ى ب--ھ حم--دو طم--اس ، دار المعرف--ة ، دیوان--ھ  طرف--ة ب--ن العب--د  - ٥

  ١٤م : ٢٠٠٣ھـ ،١،١٤٢٤ط
 ، النجف ١ھاشم حسین ناصر المحنك ، علم االجتماع في نھج البالغة ، دار انباء للطباعة والنشر ، ط ٠د - ٦

  ٤٠٢: االشرف
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حت-ى   من اص-حابھ قول الحقد في تصرفاتھم وتعاملھم في تقبل المنعكس على االفرا

   ٠من افواه المجانین

الس--لطة جع--ل ی ال--ذي یوقع--ھ الح--اكم للرعی--ة ال--ذي الظل--م م--ن یتب--رأ) وھ--و _(وقول--ھ

 َطَرَقَنQQا َطQQاِرقٌ  َذلQQِكَ  ِمQQنْ  َوأَْعَجQQبُ  :[یحص--د فیھ--ا ام--وال الن--اس بص--فة الھدی--ة ل ،س--بیالً 
َمQQا َشQQنِْئُتَھا َوَمْعُجوَنQQةٍ  ،ِوَعائَِھQQا فQQِي بَِمْلفُوَفQQةٍ  QQةٍ  بِِریQQقِ  ُعِجَنQQتْ  َكأَنَّ  أَ  َفقُْلQQتُ  َقْیئَِھQQا أَوْ ،َحیَّ

مٌ  َفَذلِكَ  ،َصَدَقةٌ  أَمْ  َزَكاةٌ  أَمْ  ِصلَةٌ    ١] اْلَبْیتِ  أَْھلَ  َعلَْیَنا ُمَحرَّ

  تفش-ي ظ-اھرة لالھ-دف الترب-وي للمتلق-ي  ة) بصورة حسیة ذوقی-_(علي اإلمامحقق 

 ال-ى یوصل نداءه نْ أ من خالل العرضراد أ )_(علي اإلمامف، الرشوة في المجتمع

اي  )َذلQِكَ  ِمQنْ  َوأَْعَجQبُ ( ((:ق-ائالً  لغرض دنیوي، كل من یستطیع قضاء حوائج الناس

الت-ي  ھدی-ةالب وتقرب-ھ إل-يّ  ش-عث ب-ن ق-یس الكن-ديمما ذكرتھ من قصة عقیل قص-ة األ

لین-ا ل-یالً تى إأي أ )َطَرَقَنا َطاِرقٌ (٠٠اية استمالة لي وتخدیعاً ایّ كانت رشوة في الحقیق

 َوَمْعُجوَنQQةٍ  ِوَعائَِھQQا فQQِيھ--ا (ئطاھ--ا وغاي بھدی--ة عل--ى زع--م الط--ارق بھ--ا لفّ  )بَِمْلفُوَفQQةٍ (
َمQاعلم-ت م-ن الط-ارق بھ-ا ( ھا ونفرت عنھا لم-اتبغضاي أ )َشنِْئُتَھا  بِِریQقِ  ُعِجَنQتْ  َكأَنَّ

 أَمْ  َزَكQاةٌ  أَمْ  ِصQلَةٌ  أَ  َفقُْلQتُ لغایة البخل والنف-رة( القاتل الموجب ي بالسمّ أ )َقْیئَِھا أَوْ  َحیَّةٍ 
مٌ ) أي كّل منھا(َفَذلِك َصَدَقٌة،  بری-ق عجن-ت ووج-ھ الش-بھ،)٢())) اْلَبْیQتِ  أَْھلَ  َعلَْیَنا ُمَحرَّ

، ھ-و الم-أكولاعظ-م االس-باب للنف-رة م-ن  نّ أل ؛لھا المطلق ھاھكر بداللة قیئھا وأ حیة

لیھ المس-تلزم للظل-م والج-ور ع-ن س-بیل هللا فیك-ون ال-ذي إقصد مھدیھا في طلب المیل 

ك--ان ینف--ر (( )_(عل--ي اإلم--ام نّ أع--ن  فض--الً ،)٣(المھل--ك یقدم--ھ ذل--ك الش--خص كالس--مّ 

 نقل-ة((عل-ى)_(ب-ذلك لی-دل،)٤())یصانعھ بالھدی-ة ع-ن م-ال المس-لمین نیحاول أممن 
                                                           

  ٣٧٥/  ٢شرح نھج البالغة ، محمد عبده :  - ١
   ٢٦٧/ ٤١، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ٢
  ٧٧/  ٤، وظ : میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  ٢٤٨/ ١١، شرح نھج البالغة : ظ : ابن ابي الحدید - ٣
، ، بیروت ١عة والنشر والتوزیع ، طللطباحسین االعرجي ، ثقافة النزاھة في نھج البالغة ، دار المحجة  - ٤

  ١٥١م : ٢٠١١ھـ ، ١٤٣٢
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 والمش--اعر باألحاس--یس الفی--اض والش--عور االنس--انیة منتھ--ى ف--ي اخالقی--ة حض--اریة

ق-درة عل-ى بی-ان  الص-ورة الحس-یة التش-بیھ المرس-لب )_(عط-ىوبھذا أ،)١())البشریة

ً تربوی بعداً شناعة ما یرمي إلیھ من یصانعھ بالھدیة، وفي ھذا   )_(نفس-ھ جع-لمن  ،ا

یصرف الرشوة بتصریف مغ-ایر فعلى كل من(( االنسانیة السمة بھذه التحلي في قدوة

 الدنیوی-ة جعلھ-ا وس-یلة لقض-اء حاج-اتیل )٢())ویطم-ئن بھ-الحقیقتھا، كي یبیحھا لنفسھ 

 ،الص--ورة الحس--یةتفعی--ل  ف--ي)_(عل--ي اإلم--امأس--ھم عل--ى حس--اب الن--اس االخ--رین، 

 كتنھ-- الت--ي المرغوب--ة غی--ر الع--ادة ھ--ذه نب--ذ ج--لاالجتم--اعي م--ن أ بإطارھ--اھ--ا جخروأ

 ،والتنزی--ھ ،الح--رص يللمجتم--ع اس--مى مع--ان )_(ب--ذلك ق--دمف ،الم--ادي الف--رد كاھ--ل

للمتلق-ي مم-ا یع-زز  ،دون مقاب-لم-ن  مراعاة هللا في قضاء ح-وائج الن-اس في والتربیة

  ٠ینونبذ الفرقة بین االخر ،التعاونیة افاق الرؤیة

 وق-د البص-رة عل-ى عامل-ھ وك-ان ،األنصاري حنیف بن عثمان إلى) _(لھ كتاب من

ُ  لَِیْشQَغلَنِي ُخلِْقQتُ  [ َفَمQاقول-ھ: إلیھا فمضى أھلھا، من قوم ولیمة إلى دعي أنھ بلغھ  أَْكQل
َباتِ  یِّ َھQا اْلَمْرُبوَطQِة، َكاْلَبِھیَمQةِ  الطَّ ُمَھQا ُشQُغلَُھا اْلُمْرَسQلَةِ  أَوِ  َعلَفَُھQا َھمُّ  ِمQنْ  َتْكَتQِرشُ  َتَقمُّ
ا َوَتْلُھو أَْعَالفَِھا،   ٣]بَِھا ُیَرادُ  َعمَّ

وح-ال  معان-اة) _(فیھ-ا الصورة الحسیة بلوحة اف-رغخطوط )_(علي اإلمامحدد  

م-ن ات ب-ذكر م-ا یل-زم المش-تغل ب-ذلك ب-یّ أك-ل الطعن االشتغال ب ونفّر(( ةشیعمالاالمة 

ل-ك : ھمھا علفھا الى قول-ھ : ی-راد بھ-ا وذ، واشار الى وجھ الشبھ بقولھمشابھة البھیمة

م-ن طعام-ھ  شبھ البھیمة المعلوفة في اھتمامھ بما یعتلفھان المشتغل بھا ان كان غنیاً أ

م-ھ م-ن حط-ام ال-دنیا ث-م تعلیف-ھ، مّ یقبما یكس-بھ و اھتمامھالحاضر، وان كان فقیراً كان 

                                                           
 ٢٠٤) : _علي ( اإلمامعبد الرضا الزبیدي ، في الفكر االجتماعي عند  - ١

  ١٥٢حسین االعرجي ، ثقافة النزاھة في نھج البالغة :  - ٢
  ٤٤٩/  ٣نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣
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ولیس ش-غلھا  )١())منھ كالسائمة التي ھمھا األكتراش ادعما یر غفلتھكرشھ مع  ویمأل

ال-ى عثم-ان ب-ن حنی-ف  الشاغل اشباع ما حولھا من السوائم  ھ-ذه الرس-الة الت-ي بعثھ-ا

 البؤس--اء الن--اس مراع--اة ھمھ--اوأ ةالعدی--د م--ن االھ--داف االجتماعی-- تض--من االنص--اري

ق--د  باط-ار حس-ي )_(ھ-االص-ورة الت-ي طرز نّ وأ ،رمقھ-م س-دّ ی م-ا یملك-ون ال نال-ذی

 ال--دور) _(عل--ي اإلم--ام فیھ--ا أدى )٢())((عب--رت ف--ي اطوائھ--ا ع--ن س--یاق اجتم--اعي

ال-ى  باألش-خاصالب-ذخ ال-ذي یوص-ل الحد من ظ-اھرة  من المجتمع في البارز القیادي

 ، فیصبح حالھ كالبھیمة المربوطة ل-یس ھمھ-ا  ف-ي ال-دنیا االّ التخمة ومن ثم االكتراش

 ھ س-ببوھ-ذا التف-اوت الطبق-ي  ،جاعوا حس بحال من حولھا سواًء شبعوا أموال ت علفھا

التوزیع غیر العادل للثروة من قب-ل  إلى)_(علي اإلماملیھ كما یشیر إ في ذلك یعود

  ٠ھؤالء بین افراد المجتمع مما یحدث خلل في سلم الھرم االقتصادي 

ِ  َواْیQQمُ  [:) ف--ي رس--التھ الی--ھ_(وقول--ھ ً  هللاَّ ِ  بَِمِشQQیَئةِ  فِیَھQQا أَْسQQَتْثنِي َیِمینQQا  َألَُروَضQQنَّ  هللاَّ

ً  َعلَْیھِ  َقَدْرتُ  إَِذا اْلقُْرِص  إِلَى َمَعَھا َتِھشُّ  ِرَیاَضةً  َنْفِسي ً  بِاْلِمْلحِ  َوَتْقَنعُ  َمْطُعوما  َمأُْدومQا
QQائَِمةُ  َتْمَتلQQِئُ  أَ  ُدُموَعَھQQا ُمْسQQَتْفِرَغةً  َمِعیُنَھQQا َنَضQQبَ  َمQQاءٍ  َكَعQQْینِ  ُمْقلَتQQِي َوَألََدَعQQنَّ   ِمQQنْ  السَّ
بِیَضةُ  َوَتْشَبعُ  َفَتْبُركَ  ِرْعیَِھا ُ  َفَتْربِضَ  ُعْشبَِھا ِمنْ  الرَّ   ٣ ]َزاِدهِ  ِمنْ  َعلِيٌّ  َوَیأُْكل

 ف---ي ،والنفس---ي الری---ادي العام---ل بص---ریة حس---یة بص---ورة) _(عل---ي اإلم---امجس---د  

ب--ث الص--ورة  )_(اإلم--امف، الع--یش مس--تلزمات بس--طألقبولھ--ا  ف--ي ت--رویض ال--نفس

ان تل-ك  )_عل-ي ( اإلم-امراد منھ-ا التشبیھ المرسل المفصل غای-ة أ الحسیة بوساطة

) ق--د تك--ون جمی--ع الق--وى النفس--یة حت--ى تقن--ع ب--القرص _(الریاض--ة الت--ي اش--ار إلیھ--ا

ھ من تلك الریاض-ة كع-ین م-اء الشعیر مطعوماً وبالملح مأدوماً واالمر الثاني یدع مقلت

ً  اس-تفرغووجھ الشبھ في ذلك  ،ماؤھا نضب ش-وقاً ال-ى لق-اء رب-ھ وھ-و  بالبك-اء دموع-ا
                                                           

  ١٠٥/  ٥البالغة : میثم البحراني ، شرح نھج  - ١
  ١١٥: المعنى  وایحاء حسیتھا بین الفنیة الصورة ، عنوز عباس صباح ٠د -- ٢
  ٤٥٠/  ٣نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ٣



...................................................................................................................الفصل   ١٤٠الثاني
 

 
 

ن یك--ون ) أ_اس--تبعد ( (()_(عل--ي اإلم--ام نّ أع--ن  فض--الً ،)١(فرض--ھ ال--ى هللا م--ؤد

Qائَِمةُ  َتْمَتلQِئُ  (أَ شبھ كحال البھیمة، وما أالمأكل) في _(حالھ  َفَتْبQُرَك) ِرْعیَِھQا ِمQنْ  السَّ

بِیَضQQةُ  َ(َتْشQQَبعُ أي تن--ام   ُعْشQQبَِھا (ِمQQنْ ، ك--البروك لالب--ل والّرب--وض للغ--نم ي الغ--نمأ )الرَّ

ً )_عل-ي ( اإلم-ام وبھذا أعط-ى )٢()) ي تستقرأ َفَتْربَِض) وغی-ر ((الب-ن حنی-ف درس-ا

حت-ى  الھ-دى، ت علیھا نواف-ذابن حنیف، ان عدالة علي بن ابي طالب مع نفسھ قد سدّ 

 َق-الَ  َكَم-ا أَُك-ونَ أو  ب-األخرینالتحسس االلھي و )٣(باللذة عن العدل)) ال تنحرف النفس

  :اْلَقاِئلُ 

  )٤( اْلقِدِّ  إِلَى َتِحنُّ  أَْكَبادٌ  َوَحْولَكَ          بِبِْطَنةٍ  َتِبیتَ  أَنْ  َداءً  َوَحْسُبكَ      

 اْلَھQQَوى َغلََبQQاتِ  َبْعQQضُ  إِلَْیQQكَ  َیْسQQبَِقنِي أَوْ :[)_(الحس--ن البن--ھ ف--ي وص--یتھ)_(وقول--ھ

ْنَیا َوفَِتنِ  ْعبِ  َفَتُكونَ  الدُّ فُورِ  َكالصَّ َما النَّ  فِیَھQا أُْلقQِيَ  َما اْلَخالَِیةِ  َكاْألَْرِض  اْلَحَدثِ  َقْلبُ  َوإِنَّ
   ٥] لُبُّكَ  َوَیْشَتِغلَ  َقْلُبكَ  َیْقُسو أَنْ  َقْبلَ  بِاْألََدبِ  َفَباَدْرُتكَ  َقبِلَْتھُ  ءٍ َشيْ  ِمنْ 

 جان--ب التربی--ة والتعل--یم عل--ى ) ف--ي مع--ر ض الص--ورة الحس--یة_(عل--ي اإلم--امرك--ز 

          وھ---ي م---ن  )٦()قل---ب الح---دثل( حس---یة بص---ریة ةص---وربف---ي رص---ده )_(وھ---و ان---ھ

ھ ي واالحق-اد، ول-ذا ش-بّ ھ-ا خالی-ة م-ن الرذائ-ل والمعاص-رقھ-ا، ألنّ القل-وب وأاصغر  ((

                                                           
  ١١٠/  ٥:  ظ : میثم البحراني، شرح نھج البالغة - ١
، قم  ١، دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع ، طتوضیح نھج البالغة  محمد الحسیني الشیرازي، - ٢

  ١٢٦ / ٤: م ٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٣، 

  ٢٥٩:  سلطة الحق )_عزیز السید جاسم ، علي بن ابي طالب ( - ٣

) ، حققھ واعتنى بھ محسن عقیل ، دار المحجة البیضاء للطباعة والنشر _علي ( اإلمام الحكمة في دیوان - ٤

  ٣٩م : ٢٠٠٥ھـ ، ١٤٢٦،  ١والتوزیع ، ط
  ٤٢٣/  ٣نھج البالغة ، شرح محمد عبده  :  - ٥
ظ : ابن منظور ، لسان  والحدث ھو  مشتق من حداثة السن وتعبر كنایة عن اول العمر او سن الشباب - ٦

  ٧٥/  ٣( مادة حدث) : العرب: 
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ووج-ھ الش-بھ القابلة للزراعة  ،)١())) قلوب االطفال باألرض الخالیة _(علي اإلمام

نتق--اش ح--دث لم--ا ك--ان خالی--اً م--ن االمقل--ب ال نّ ، وذل--ك أم--ا ألق--ي م--ن ش--يء قبلت--ھو((

 ب-األرضش-بھ فینتفش بھ أر وشّ أ لما یلقى إلیھ من خیر وغیرھا مع كونھ قابالً بالعقائد 

ص-الحة  اكان-ت سواءً  ،) ٢())القابلة لما یلقى فیھا من البذورالخالیة من النبات والزرع 

بص---ورة ملیئ---ة بالحرك---ة )_(كم---ا عب---ر عنھ---ا یص---بحف ،غی---ر ص---الحة للزراع---ة أم

راكب-اً وھ-و م-ع ذل-ك نف-ور ع-ن الص-عب ال-ذي ال یمك-ن ((ك-البعیر اي بالصعب النفور

) االب--اء ف--ي تق--ویم _(عل--ي اإلم--اموھن--ا یح--ث  ،وال یمك--ن الس--یطرة علی--ھ ٣))ن--ساأل

 حی-اة ف-ي ت-أثیراً  واعظمھ-ا االجتماعی-ة الرك-ائز اھ-مم-ن (( ھاألنّ  ؛منذ الطفولة  ابنائھم

ً  المجتم--ع ً  س--لبا ) _(عل--ي اإلم--امل--ذا نج--د  )٤())والتعل--یم التربی--ة ركی--زة وھ--ي وایجاب--ا

المنطل--ق االساس--ي ف--ي بن--اء الشخص--یة ((تع--دّ  ھ--األنّ یح--ذر م--ن خط--ر ھ--ذه المرحل--ة؛ 

االس--تراتیجي واالتج--اه بھ--ا نح--و س--لوك مع--ین، وال س--یما عم--ر الح--دث، وھ--و المح--دد 

 الحی--اة الس---عیدة لص--ورة المش--رق،)٥())مس--تقبل المجتم---عساس--ي لبن--اء والمنطل--ق األ

    ٠التعلیمیةو دھا التربویةابأبع

وك-ل  الظ-المین ظل-مم-ن فی-ھ  یتبرأ ،الى بعض عمالھفي رسالتھ )_(علي اإلماموجھ 

 َمQQا َواْخَتَطْفQQتَ [:هللا ف--ي رعیت--ھ الض--عفاء ب--القول ين یتق--أالقوی--ة  ةیم--ارس الس--لط م--ن

                                                           
) ، دار _علي ( اإلمامحسین مجید محمد ، المحاضرات االخالقیة في تنمیة الذات والمجتمع من كلمات  - ١

  ٢٧٧م : ٢٠٠٧ھـ ، ١٤٢٨،  ١الھادي للطباعة والنشر والتوزیع ، ط
  ١٥/  ٥میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٢
  ٦٧/  ١٦ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٣

 العدد ، معاصرة اسالمیة دراسات مجلة ،) _( الحسین اإلمام لنھضة االجتماعي البعد الخطیب، شھید - ٤

  ٣١٢:  م٢٠١٣ لسنة ،) ٨(
  ٣٨٠ھاشم ناصر المحنك ، علم االجتماع في نھج البالغة :  - ٥
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ْئبِ  اْختَِطQافَ  َوأَْیَتQاِمِھمُ  ِألََراِملِِھQمْ  اْلَمُصQوَنةِ  أَْمQَوالِِھمُ  ِمQنْ  َعلَْیQھِ  َقَدْرتَ   َداِمَیQةَ  اْألََزلِّ  الQذِّ
  ١] اْلَكِسیَرةَ  اْلِمْعَزى

 م-ن  المس-تقى ف-ي الدق-ة والتعبی-رالصورة الحسیة غای-ة مشھد ) _(علي اإلمامیلتقط 

ف--ي  المؤك--د بالتش--بیھ)_(عل--ي اإلم--ام نس--تعافا، الحیوانی--ة الغ--ادرة ةالطبیع--مش--ھد 

لفق-راء المص-ونة والمحفوظ-ة الیت-امى واالرام-ل وا م-والأفي اخ-ذه  رسالتھ الى عاملھ

، ووجھ الشبھ سرعة أخ-ذه دامیة المعزى الكسیرة باختطاف الذئب االزل(( لھم عندك

الصورة الحس-یة ن من خالل بیّ یُ ) ان _(علي اإلماموأراد ،)٢(لھ وخفتھ لھ في ذلك))

 اإلم---امخ---ص و ان الظل---م یص---نعھ ھ---ؤالء بالرعی---ة، ول---یس م---ن ص---نع هللا س---بحانھ،

: وذل-ك الخفی-ف ال-وركین((ھ ألّن-في رسم حركیة الصورة  )٣(االزلالذئب ) _(علي

م-ن المع-زى كثی-رة ودامی-ة أیض-اً،  سرع لوثبتھ، وان اتفق ان تكون ش-اةشد لعدوه واأ

 نّ وخ-ص الدامی-ة، أل(( كس-یرةالمن المعزى غیر  )٤())اقدر اختطافھاكان الذئب على 

وھذا ما أف-اد  ،)٥())دامیاً فیثب علیھ لیأكلھى ذئباً ھ یرة الدم حتى انّ من طبع الذئب محبّ 

  الفرزدق بالقول :الشاعر  منھ

ً  َرأى لَّما السوءِ  َكِذئبِ  َوُكنتَ    ً  بِصاِحبِھِ             َدما   )٦(الَدمِ  َعلى أَحالَ  َیوما

 الحس-یة الص-ورة حركی-ةل ح-دثألا تص-ارع مق-دار یع-زز نْ أ رادأ )_(علي اإلمامف 

(( حفظ العدل واشاعة العدال-ة االجتماعی-ة ف-ي المجتم-ع مطلب-اً في)_(بھ تجلىالذي 

                                                           
  ٤٤٣/  ٣: نھج البالغة ، شرح محمد عبده - ١
   ٨٧/  ٥میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٢
  ٧٤/  ٦: لجري ظ : ابن منظور ، لسان العرب: ( مادة زلل) سریع العدو وا یكون ھو - ٣
  ١٦٩/  ١٦ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٤
  ٧٤/  ٦:  منظور ، لسان العرب (مادة زلل)ابن   - ٥
، ١بی--روت، ط، دار الكت--ب العلمی--ة، االس--تاذ عل--ي ف--اعور وق--ّدم ل--ھ لف--رزدق ، دیوان--ھ ، ش--رحھ وض--بطھا - ٦

  ٥١٩:  م١٩٨٧، ـھ١٤٠٧
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غی--ر التعام--ل ھ--ذا  ان ال یك--ون ف--ي وھ--و)١())ساس--یاً ف--ي سیاس--ة عل--ي ب--ن اب--ي طال--با

 اإلم----امیص----ورھم  يال----ذ الض----عفاء ةللرعی---- ال----واليظل----م  ف----ي وحش----يو اجتم----اعي

الض-یم س-تطیع دف-ع الت-ي ال ت الكسیرة الدامی-ة) (بالمعزىضعف حالتھمفي أ)_(علي

مجتم--ع الع--الم برمت--ھ ان  ف--ي مض--امین رس--التھ عوی--د) _عل--ي( اإلم--امف ،ع--ن نفس--ھا

 ش-ونییعوغی-ر مس-لمین لھ-ذا ك-انوا  ،تشیع ((عدالة االسالم بین الناس جمیعاً مس-لمین

معن-اه الواس-ع فالع-دل ب ،وطمأنین-ة ف-ي الم-ال والجس-د واالرضف-ي ظل-ھ ب-أمن وس-الم 

وج-ھ الع-دل ب-ین أم-ام الق-انون وغیرھ-ا م-ن أ المس-اواةو القضاء وأحكام القضاء یشمل

ب-ین  ی-قفرتونب-ذ ال ،لع-دلا یس-وده مجتم-ع ف-يالمصونة )٢())الناس، وتحقیق مصالحھم

   ٠الطبقات المتنوعة في المجتمع الواحد 

   ان الشQQQیطان ذئQQQب االنسQQQان كQQQذئب الغQQQنم یأخQQQذ القاصQQQیة ((:)\(وق---ال الرس---ول

  ٣))والشاذة

الص-ورة الحس-یة الحركی-ة م-دى الخط-ورة الت-ي یكنھ-ا الش-یطان ن الرسول بوساطة بیّ 

ش--بھ الش--یطان (( وھ--و عن--دما ب--الغنم مك--ر ال--ذئبكم--ا ی ،م--ن المك--ر والخدیع--ة لإلنس--ان

یھمن-ا ھ-و أن-ھ ة التشبیھ البلیغ، وم-ا جعلھ بمرتبھ وخبث مكره، ثم  أنّ لمخاتلتھ  بالذئب،

ب--ھ واالداة ووج--ھ الش--بھ المتمث--ل  ف--ذكر المش--بھ والمش--بھان ك--ذئب الغ--نم جع--ل الش--یط

باالغتی--ال ح--ین یأخ--ذ ال--ذئب الحقیق--ي القاص--یة والش--اذة مثلم--ا یغت--ال الش--یطان رؤى 

  ال-نفس ت-رویض فعلی-ھ )٤(ل ))تان قلیل االیمان وھو مالزم لھ ومخالفضیلة عند االنسا

                                                           
عة ، دار االضواء للطبا والسیاسیة ) رائد العدالة االجتماعیة_علي ( اإلمامقاسم خضیر عباس ،  ٠د - ١

  ٦م :  ٢٠٠٤ھـ ، ١٤٢٥، والنشر والتوزیع، بیروت

  ١٠٦:  والسیاسیة االجتماعیة العدالة رائد )_( علي اإلمام ، عباس خضیر قاسم - ٢
الرضي ، المجازات النبویة او مجازات االثار النبویة ، حققھ وعلق علیھ مروان العطیة ود محمد  الشریف - ٣

  ٣١٨م : ١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٨رضوان الدایة، 
  ٤٧ - ٤٦صباح عباس عنوز ، االداء البیاني في لغة الحدیث الشریف :  ٠د ٤
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الحذر في م-ن الوق-وع ف-ي مزال-ق المجتم-ع، المترتب-ة م-ن ظل-م االخ-رین بغی-ر ذن-ب و

     ٠لحقوقھم المشروعة في العیش الرغید في ھذه الحیاة  

، وھ-و المحت-اجین الذي ال یرید ان یوقعھ برعیت-ھ الظلم منفیھ  یتبرأوھو )_(قولھو

 المت-دھورة، عل-ى ال-رغم م-ن الحال-ة االجتماعی-ة رعیت-ھ من غیرهو أخیھ بین یفرق لم

ُ  قُفُولَُھQا اْلبِلQَى إِلQَى ُیْسQِرعُ  لَِنْفسٍ  أََحداً  أَْظلِمُ  َوَكْیفَ  [لبني عقیل بن ابي طالب:  َوَیُطQول
ِ  ُحلُولَُھا الثََّرى فِي Qى أَْملQَقَ  َوَقQدْ  َعقِیًال  َرأَْیتُ  لََقدْ  َوهللاَّ ُكمْ  ِمQنْ  اْسQَتَماَحنِي َحتَّ ً  ُبQرِّ  َصQاعا

QQُعورِ  ُشQQْعثَ  ِصQQْبَیاَنھُ  َوَرأَْیQQتُ  َمQQا َفْقQQِرِھمْ  ِمQQنْ  اْألَْلQQَوانِ  ُغْبQQرَ  الشُّ َدتْ  َكأَنَّ  ُوُجQQوُھُھمْ  ُسQQوِّ
  ١] بِاْلِعْظلِمِ 

 العدال-ة عام-ة مب-دأه خاص-ة وغی-ر ن للمجتمع االس-الميبیّ ین ) أ_(علي اإلماماراد 

     وذل-ك وھ-و اخ-وه عقی-ل ب-ن اب-ي طال-ب لی-ھق-رب الن-اس إأ عل-ى وتطبیق-ھ في المجتمع

ومراع-اة الع-دل ال-ى الح-ّد  عل-ى بی-ت الم-ال (( تنبیھ لنفي الظلم ببلوغ-ھ ف-ي المحافظ-ة

، ف-ي بی-ت الم-ال عیال-ھ وكون-ھ ذا ح-قّ  قتھ وفاق-ةفا على شّدة الذي فعلھ مع اخیھ عقیل

الموج-ود  والح-قّ ة والفاق-ة ھ-ذه االس-باب الثالث-ة، وھ-ي االخ-وّ م تدعھ من ل انومعلوم 

   )٢())ھ الیھ بعضھ خوفاً من شبھة الظلمالفاقة الى ان یدفع لذى

ً طابع الحسیة الصورةعلى  )_(علي اإلمامفاض لقد ا  ً  ا  دوراً  )_(لع-ب فیھ-ا لونّیا

 اإلم--امف والع--وز الفق--ر م--ن عقی--ل بن--و یعیش--ھ ك--ان ال--ذي الوض--عف--ي اب--راز  كبی--راً 

بالقس-م براءة ساحتھ من الظلم باقتصاص قصتھ مع عقی-ل فق-ال: مؤك-داً یؤكد (()_(

ِ (ر الب---ا QQQى(ض---عیفاً اً ملق---ي افتق---ر وص---ار أ )أَْملQQQَقَ  َوَقQQQدْ  َعقQQQِیًال  َرأَْیQQQتُ  لََقQQQدْ  َوهللاَّ  َحتَّ

ُكمْ  ِمنْ () _(اعطیھي طلب مني السماحة والجود وان أ )اْسَتَماَحنِي ً  ُبQرِّ ) وق-د َصQاعا

Qُعورِ  ُشQْعثَ  ِصQْبَیاَنھُ  َوَرأَْیتُ اللغة ( مضى مقداره في بیان ر اي مغّب- )اْألَْلQَوانِ  ُغْبQرَ  الشُّ

َمQQا(وض--رھم  )َفْقQQِرِھمْ ة (ش--دّ  (مQQن)االل--وان  رال--رؤوس متغّی-- َدتْ  َكأَنَّ  ُوُجQQQوُھُھمْ  ُسQQوِّ
                                                           

  ٣٧٤/  ٢: نھج البالغة ،  شرح محمد عبده  - ١
  ٧٦/  ٤شرح نھج البالغة : میثم البحراني ،   - ٢
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فالص--ورة ،)١())ض--رب لون--ھ ال--ى الس--وادف--ان م--ن نح--ل جس--مھ م--ن الج--وع ی )بQQِاْلِعْظلِمِ 

وأوض-اع ح-الھم  ،آنذاكمن الحیاة التي كان یعیشھا العرب )_(استمدھااللونیة التي 

 یلدلب- ،وض-اعھم المعاش-یة المت-دھورةنھ-ا أ) بشعورھم المغبرة التي ترتب ع_(یبدأ

 ،ب--ر رؤوس--ھم اث--ر ذل--كفتغ ،ل--ألرضة فرش--ھم ل--لق ،انع--دام الت--رف فتغب--ر رؤوس--ھم

ال-ى الص-فرة من-ھ  الت-ي تمی-ل ل-وان بش-رتھم أ ح-دث ف-يال-ذي  تغیرال والصورة الثانیة

، فق-رھم ببس-ب )٢(ك-العظلمحتى اص-بحت  ھ)بصورة دقیق_(كما عبر عنھ ،االسوداد

فھم م--ن فیت--ر ،ألقارب--ھ م یغ--دق االم--وال م--ن بی--ت الم--ال) م--ع ذل--ك ل--_(عل--ي اإلم--امف

 ،ب--ین الن--اس فك--رة الع--دلل م--ا فی--ھ م--ن مراع--اةٍ (( ذل--ك نّ أل م--وال العام--ة م--ن الن--اس؛أ

دونم-ا نظ-ر ال-ى  ،نس-ان وقدس-یة حقوق-ھرف-ع لكرام-ة اإلعید یُ وفكرة المساواة عل-ى ص-

نظ-ار الن-اس ال-ى واجب-اتھم نح-و ت أ، وفی-ھ م-ا فی-ھ م-ن لْف-المتقاض-یین موقف الجانبین

ف--ي  )٣(خ--وانھم ال--ذین یعایش--ونھم بالمس--اواة ))فی--ھ، ونح--و إ یعیش--ونالمجتم--ع ال--ذي 

 ،س-یرة الحی-اة االنس-انیةمف-ي  درساً (( ي) الذي یعط_حكومة علي بن ابي طالب (

الت--ي  مان--ةعل--ى اداء الواج--ب وتحقی--ق ش--روط األ یھ--دي ال--ى س--مو ال--نفس وق--درتھا

الحق-وق  تأدی-ةف-ي  )٤())المتمكن-ةالقویة ھا بھذا الشكل المثالي والروح والعزیمة تمالتز

عل--ى حس--اب  حق--وق الرعی--ة المس--ؤول ال یھ--در معھ--ا والواجب--ات المفروض--ة بش--كل

) _(عل--ي اإلم--امف، لی--ھق--رب الن--اس إأق--راء حت--ى ل--و ك--ان الف اس االخ--رینحق--وق الن--

ب-ن اب-ي  ھ-و عقی-لوھ لی-ق-رب الن-اس إالعدالة االنسانیة م-ع أنظام یطبق وبشكل عملي 

                                                           
  ٢٦٤/  ١٤الخوئي ، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : حبیب هللا الھاشمي  - ١
     الوسمة  أخضر  منھ الى الكدرة ،والعظلم: صبٌغ أحمر وقیل: ھوبعض الشجر یكون لونھا  ھو عصارة - ٢

  ٢٧٨/  ٩ظ : ابن منظور ، لسان العرب (عظلم) : 

) صوت العدالة االنسانیة ، اختصره وحققھ حسن حمید السنید ،  الناشر _علي ( اإلمامجورج جرداق ،  ٣

  ٢٦٦ھـ  :  ١٤٢٤،  ١، مطبعة لیلى ، ط ) للطباعة والنشر_المجمع العلمي ألھل البیت (
  ١٥٠حسین االعرجي ، ثقافة النزاھة في نھج البالغة :   - ٤
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، والرفاھی-ة ،ل-ى من-ابر الت-رفالنائم-ة عصحو فیھا الض-مائر ، لكي ت)(رضQوان هللا علیQھطالب 

   ٠الرعیة  م بأموالوالتنعّ 

 المسQلمون((:)\الرس-ول (الن-اس كم-ا ق-ال  نّ أل والع-دل ف-ي المجتم-ع؛ احقاق الحق

    ١)) سواسیة كأسنان المشط

خ--ر ف--ي دس--تور وآ )المس--لمین سواس--یة ال ف--رق ب--ین مس--لم\(جع--ل الرس--ول الك--ریم

یض--اح الدالل--ة الص--ورة الحس--یة بوس--اطة التش--بیھ البلی--غ م--ن ا فق--د بلغ--ت ،االس--الم

      )٢(للفكرة كثر قبوالً بمدرك حسي الى المتلقي لیجعلھا أ االجتماعیة

 بَِكبِیQِرُكمْ  َصQِغیُرُكمْ  لَِیَتQأَسَّ  [:بین االخرین والمحبة التآلف على الحث) في _(وقولھ

ینِ  فِي َال  اْلَجاِھلِیَّةِ  َكُجَفاةِ  َتُكوُنوا َوَال  ،بَِصِغیِرُكمْ  َكبِیُرُكمْ  َوْلَیْرأَفْ   َعنِ  َوَال  َیَتَفقَُّھونَ  الدِّ
 ِ     ٣ ].َشّراً  ِحَضاُنَھا َوُیْخِرجُ  ِوْزراً  َكْسُرَھا َیُكونُ  أََداحٍ  فِي َبْیٍض  َكَقْیِض  ،َیْعقِلُونَ  هللاَّ

لمحب--ة ب--ین اف--راد ) الص--ورة الحس--یة عل--ى التواف--ق والت--آلف وا_(عل--ي اإلم--ام بن--ى

م-ن خ-الل  اھبھا، ومذاالدیان واالختالف بین) الى نبذ الفرقة _(یدعوھمالمجتمع، ف

دم عقلی-تھم ألوام-ر ع-م ف-ي ال-دین وھجفاة الجاھلیة في عدم تفقھشبھوا ن یأ نھاھم(( ما

ث-م أھا ان كسرھا كاسر ووجھ الشبھ انّ  ذن ببیض االفاعي في اعشاشھا،هللا فیشبھون إ

حض-انھا  ھ یظّن القطا فی-أثم كاس-ره وان ل-م یكس-ر یخ-رجألنّ  وقیل: ى الحیوان بھ،لتأذّ 

یح-ل الح-د اذاھ-م  فكذلك ھؤالء اذا اشبھوا جف-اة الجاھلی-ة ال شراً إذ تخرج أفعى قاتال

ھ--م علی--ھ م--ن  ھمل--وا وترك--وا عل--ى م--اأن إو ،ھ--انتھم لحرم--ة ظ--اھر االس--الم عل--یھموإ

                                                           
ظ : الصدوق، من ال یحضره الفقیھ، صححھ وعلق علیھ علي أكبر الغفاري ، مؤسسة النشر االسالمي ، ق-م  - ١

 ٠وظ: السرخسي، كتاب المبس-وط ، (كت-اب النك-اح ب-اب االكف-اء) ق-دم ل-ھ د ٣٧٩/  ٤ھـ : ١٤٢٦،  ٤المقدمة، ط

ھ--ـ ، ١٤٢١، ١ی--روت، طكم--ال عب--د العظ--یم العن--اني، منش--ورات محم--د عل--ي بیض--ون، دار الكت--ب العلمی--ة، ب

  ٢١/ ٥م: ٢٠٠١
  ٤٧:  الشریف صباح عباس عنوز ، االداء البیاني في لغة الحدیث ٠ظ : د - ٢
  ٢٦٧/  ٢: نھج البالغة ، شرح محمد عبده  - ٣
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 التعام-لم س-لّ رسم للبش-ریة )_(علي اإلمامف،)١())دب خرجوا شیاطینة األالجھل وقلّ 

 ف--ي اخالق--ھ وآداب--ھ ف--انّ  –ان یتأس--ى الص--غیر م--نھم ب--الكبیر ((م--ن خ--الل ب--ین االف--راد

 نّ والرأفة الرحم-ة، ألالكبیر بالصغیر  وان یرأف -كیسثرة التجربة أحزم وأالكبیر لك

عمق التجرب-ة م-ن  فجاءت الصورة الحسیة تعزز،)٢())ةالصغیر مظنة الضعف والرق

یر یش-(()_(اإلم-امف، اي منفع-ة ممع منھتال یجني المج نخطورة ھؤالء العابثین الذی

 نّ بعی-داً ع-ن الح-ق والعم-ل ب-ھ، أل طبقاتھ، اذا اص-بحو فئاتھ لى اوضاع المجتمع بكلا

س--اره ال--ذي یری--ده ل--ھ جمی--ع رك--ائزه االجتماعی--ة ق--د افس--دت ف--انحرف المجتم--ع ع--ن م

 ةالجاف-- لف--رد المس--لم ان یتحل--ى بھ--ذه االخ--القال یری--د ل)_(ھألّن--،)٣())االس--الم الح--ق

أراد ، الش-ر وكس-رھا س-وى احتض-انھا بیض االف-اعي الت-ي ال یجن-ي م-نفیصبح مثل 

 )٤(الحس-یة بكلم-ة (ق-یض) ھ-ذه الص-ورة لمتلقي ان یمعن الفكرة ف-يل)_(علي اإلمام

ا مح--و ھ--ذه اّم-- ارواح البش--ریة، دیك--ون یحص-- س--لوكھمبالتمس--ك او االحتض--ان  نّ ي إأ

تك--ون ھ--ذه  نّ رّبم--ا ال ی--دري أ وأ ،یفعل--ھ نْ َم--عل--ى  اً وزر تطل--بفی ،ث--ار الجاھلی--ةالا

فیم-ا بع-د فة ق-د ت-زول عن-ھ ص-ان ھ-ذه ال ال ی-دري االنس-انفك-ذلك  ،نعامبیض البیضة 

عن-دما  ھمغی-ر ع-ادات بعض-) \(النبي ان تاریخ االسالمي كیفالینا في وھذا ما رأ

    ٠ھداھم الى االسالم

  

  

                                                           
  ٢٩٣/  ٣البحراني ، شرح نھج البالغة : میثم  - ١
  ٢٨٢/  ٩ابن ابي الحدید ، شرح نھج البالغة :  - ٢

مجل-ة دراس-ات معاص-رة، جامع-ة ك-ربالء،  )_الحس-ین ( اإلم-امالخطیب الشھید ، البعد االجتماعي لنھض-ة  - ٣

  ٣١٤: م٢٠١٣)لسنة ٨العدد (
  ٢٠٤/  ١١ھو الكسر او القطع  ظ : ابن منظور ، لسان العرب : (مادة قضض) :  - ٤
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 ح---ین أعمالھ---ا و مص---ر عل---ى واله لم---ا النخع---ي لألش---تر  ف---ي كتاب---ھ )_(قول---ھ و

   :للمحاس-ن اأجمعھ- و كتب-ھ عھد أطول وھو بكر، أبي بن محمد أمیرھا أمر اضطرب
ْحَمQةَ  َقْلَبQكَ  ْشِعرْ َوأَ  [ Qةِ  الرَّ ِعیَّ Qةَ  لِلرَّ ً  َعلQَْیِھمْ  َتُكQوَننَّ  َوَال  بِِھQمْ  َواللُّْطQفَ  لَُھQمْ  َواْلَمَحبَّ  َسQُبعا

 ً   ١]أَْكلَُھمْ  َتْغَتنِمُ  َضاِریا

بحرك-ة  ف-ي تك-وین الص-ورة الحس-یة )_(علي اإلمامعند  المكنیة االستعارةأسھمت 

ً )_(اإلم--امف، اكلھ--أ ال--ذي یھج--م عل--ى فریس--تھ لیغت--نمالس--بع  ب--النظر  (( یوص--ي مالك--ا

    ن یكون ھناك م-ن امتی-از ألح-د عل-ى بعین العدل والمساواة لكافة ابناء المجتمع دون ا

یج--ب  الت--ية ف--ي السیاس-- تربوی--ةدروس--اً   )_(عل--ي اإلم--ام أعط--ىوھك--ذا ،)٢())خ--رآ

)العالق-ة الوجدانی-ة ب-ین _(عل-ي اإلم-امیع-الج (( اتباعھا وك-ذلك العادل الحاكم على 

ھ یج-ب أن تك-ون ھ، ف-یالحظ أّن-و ب-ین الح-اكم ورعیت-(الم-واطنین) أ الحكومة والرعی-ة

 َوَال ) ((_(الم--واطنین وس--عادتھم، كم--ا ف--ي قول--ھایجابی--ة تت--وخى منفع--ة ھ--ذه العالق--ة 

ً  َعلQQَْیِھمْ  َتُكQQوَننَّ  ً  َسQQُبعا )) وك--أن ھ--ذه الفق--رة تع--الج نظ--ام الض--رائب أَْكلَُھQQمْ  َتْغَتQQنِمُ  َضQQاِریا

الح--د المعق--ول م--ن حی--اة ان ھ--ذا النظ--ام یج--ب أن یأخ--ذ باالعتب--ار  عتب--رت--اوات، وتواإل

وعدم فرض ض-رائب تزی-د  ،من صیانة دخلھم ألنفسھم وعدم استغاللھموالمواطنین، 

 وج--ھ ثق--ل م--ن كاھ--ل الف--رد المعاش--ي، ل--ذا وت،)٣())ع--ن ط--اقتھم وتفس--د عل--یھم حی--اتھم 

((ھذه القواعد السامیة لما یجب أن یكون علی-ھ رسالتھ لمالك االشتر )_(علي اإلمام

ع وأدب وتق-وى، وخش-یة 2 رولصالح، وما ینبغ-ي أن یتص-ف ب-ھ م-ن سلوك الحاكم ا

یس-تمیل بھ-ا  ورحمة بالن-اس تس-لك ب-ھ طری-ق الع-دل، وق-درة عل-ى أنّ تمنحھ الشجاعة 

                                                           
  ٤٥٨/ ٣نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ١
 تحقیق ونشر مركز فقھ) الى مالك االشتر ، _علي ( اإلمام، الدولة االسالمیة شرح لعھد اللنكراني محمد - ٢

  ٦٥ھـ : ١٤٢٥،  ١) ، ط_االئمة االطھار (
ھـ ، ١٤٢١،  ٢مس الدین ، عھد االشتر ، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ، بیروت، طشمحمد مھدي  - ٣

  ٧٤م : ٢٠٠٠
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ً  یعن--ي انّ  ال )١())قل--وب الرعی--ة لیص--لحوا بمودت--ھ وجاھ--ل ف--ي ھ--ذه  غی--ر ع--ادلٍ  مالك--ا

 قی--ادةف--ي   ان یف--تح للس--امع الص--ورة الحقیقی--ة)_(عل--ي اإلم--ام االم--ور، واّنم--ا أراد

س--وى  الح--ول لھ--م وال ق--وةال--ذین لص--حیح م--ع الرعی--ة الض--عفاء ا المجتم--ع والتعام--ل

   ٠سبحانھ وتعالى باطار حسي حركي  هللا رحمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  
                                                           

،  ٢) مسیرة وجھاد وعطاء انساني، دار المرتضى ، بیروت ، ط_(علي  اإلمامحسن الحاج حسن، ٠د - ١

  ٢٠١م :  ٢٠٠٥ھـ ، ١٤٢٥
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ف--ي نھ--ج  الفص--ل الثال--ث: وظ--ائف الص--ورة الحس--یة
  البالغة

  

  المبحث االول: الوظیفة االرشادیة

  المبحث الثاني: الوظیفة الحجاجیة

  المبحث الثالث: الوظیفة االفھامیة

  المبحث الرابع: الوظیفة الجمالیة 
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  :توطئة

ً  ع##امالً  الحس##یة الص##ورة ع##ّدت   تق##ود  الت##ي انت##اج الب##ؤرة الرئیس##ة لل##نص، ف##ي مھم##ا

 حت##ى ب##الحواس، المرس##ومة الص##ورة أو المرئی##ة المش##اھدة مس##توى (( إل##ىالمتلق##ي

ً نوع## المتلق##ي م##نحتالت##ي و )١())ومتلقی##ھ المنش##ئ ب##ین التفاع##ل یحص##ل  المتع##ة((م##ن ا

 عن#د بعین#ھ؟ س#لوك أو موق#ف ال#ى دفعھت خاصة اثارة المتلقي انفعاالت فتثیر الشكلیة،

 االس#تجابة طبیع#ة تأم#ل ال#ى ذات#ھ ف#ي الص#ورة تأثیر نتجاوز انفسنا نجد المستوى ھذا

 ،)٢())وأھمیت##ھ الش##عر بوظیف##ة یتص##ل أع##م تص##ور ض##وء ف##ي تص##احبھ أو تعقب##ھ الت##ي

 الص###ور م###ن المحس###وس تعی###ین عل###ى متوق###ف الص###ور وظ###ائف ف###ي البح###ث((نّ أل

 وحظھ#ا ،الموص#وفة العناصر بحقیقة الصنفین من كل في الصورة ومقابلة ،والمجرد

 فھ##ي،)٣())والتجری##د التع##ویض ف##ي دورھ##ا ض##بط ومحاول##ة والتجری##د، الح##س م##ن

 فیم#ا أھمیتھ#ا تنحصر الداللة أوجھ من جھو أو التعبیر، طرق من خاصة طریقة((تعدّ 

ً  ولك###ن وت###أثیر، خصوص###یة م###ن المع###اني م###ن معن###ى ف###ي تحدث###ھ  ھ###ذه كان###ت أّی###ا

 ھ#اإنّ  ذات#ھ، ف#ي المعن#ى طبیعة من تغیر لن الصورة نّ فإ ،التأثیر ذاك أو الخصوصیة،

الق#درة  ل#نصّ المنش#ئ ا م#نحوبھ#ذا ی،)٤())تقدیم#ھ وكیفی#ھ عرضھ طریقة من الّ إ تغیر ال

    ٠تحقیق الغرض المنشودل معاني الموحیةعلى تولید ال

  

  

  

   

                                                           
 ٣٨داللة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني : صباح عباس عنوز،  ٠د - ١
 بیروت، العربي، الثقافي المركز الناشر ، والبالغي النقدي التراث في الفنیة الصورة عصفور، جابر ٠د  - ٢

  ٣٢٣:  م١٩٩٢ ،٣ط
 المؤمنین بأمیر ةتصالمخ المكتبة الحربیة، خطبھ في طالب ابي بن علي اسلوب عمران، احمد علي ٠د - ٣

)e (١٢٠:  م٢٠١١ ، ھـ١٤٣٢ المقدسة، مشھد 
  ٣٢٣:  والبالغي النقدي التراث في الفنیة الصورة عصفور، جابر ٠د - ٤
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  االرشادیة الوظیفة: المبحث االول

 ل##ذا المتلق##ي، ذھ##ن ف##ي وترس##یخھا الفك##رة تفعی##ل ف##ي االرش##ادیة الوظیف##ة تس##ھما    

 س#لوك ی#ھتوجھ#و (( والس#بب)النص#یحة (المعرفی#ة او التوجیھی#ة الوظیف#ة علیھا یطلق

 ف#ي الترغی#ب بغرض التوجیھ ھذا كان سواء االمور، من أمر الى ومواقفھ المخاطب

عل#ى  عل#ى ق#درة المنش#ئوتعتم#د ھ#ذه الوظیف#ة ،)٥())من#ھ التنفیر بغرض أو االمر ذلك

مماثل#ة لھ#ا، لكنھ#ا أش#د قبح#اً أو االصلیة التي یعالجھا بمع#ان أخ#رى ((توظیفھ للمعاني

ة ع##اني الثانوی##ة ال##ى المع##اني األص##یلحس##ناً، فتس##ري ص##فات الحس##ن أو الق##بح م##ن الم

ھ#ذه الوظیف#ة تق#وم عل#ى ((تمثی#ل  نّ فض#الً ع#ن أ،)٦())فیمیل المتلقي إلیھا أو ینفر منھا

الص#ورة )_(عل#ي اإلم#امس#خر لذا  ،)٧())في نفوس السامعین تضخیم وقعھالمعنى و

 ةص##حیو ةواجتماعی## ةدینی## ألغ##راضالف##رد  لوظیف##ة االرش##ادیة ف##ي توجی##ھالحس##یة ل

ھ م##ن ھ##ذه االم##ور الت##ي نّب## راتخ##اذ الحیط##ة والح##ذ ت عل##ىا ترك##زوغیرھ## ونفس##یة

مباش#رة  بطریق#ة األفراد داخل المجتمع الواحدالى كافة ھ الموجّ ) في كالمھ _(ھاإلی

ً لكون##ھ امام## ناالخ##رو بھ##ا تحل##ىعل##ى تطبیقھ##ا ك##ي ی)_(وعم##ل او غی##ر مباش##رة،  ا

 الت##وجیھي ال##دور اّدت ف##ي نھ##ج البالغ##ة الحس##یة الص##ورة ووظیف##ة ،مفت##رض الطاع##ة

         ٠والقیادي معاً  واالرشادي

 َھ-ِذهِ  إِنَّ : ِزَی-ادٍ  ْب-نَ  ُكَمْی-لَ  َی-ا:[)رض-وان هللا علی-ھ(لكمی#ل ب#ن زی#اد النخع#ي)_(كالم ل#ھ ومن 

ُ  َما َعنِّي َفاْحَفظْ  أَْوَعاَھا َفَخْیُرَھا أَْوِعَیةٌ  اْلقُلُوبَ  -اسُ  لَ-ك أَقُ-ول -انِيٌّ  َفَع-الِمٌ  :َثَالَث-ةٌ  النَّ  ،َربَّ
 لَ--مْ  ِری--حٍ  ُك--لِّ  َم--عَ  َیِمیلُ--ونَ  َن--اِعقٍ  ُك--لِّ  أَْتَب--اعُ  َرَع--اعٌ  َوَھَم--جٌ ، َنَج--اةٍ  َس--بِیلِ  َعلَ--ى َوُم--َتَعلِّمٌ 

  ٨]َوثِیقٍ  ُرْكنٍ  إِلَى َیْلَجُئوا َولَمْ  اْلِعْلمِ  بُِنورِ  َیْسَتِضیُئوا

                                                           
عالم الكتب الحدیث ، ، )_( اإلمام عليطابة السیاسیة لدى كمال الزماني، حجاجیة الصورة في الخ ٠د -٥

   ٨٣م: ٢٠١٢االردن، 
  ٣٥٣النقدي والبالغي : جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث  - ٦
 ٣٤٣م ، ن :  - ٧
  ٥٣٣/ ٤البالغة ، شرح محمد عبده : نھج  - ٨
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اصناف الن#اس ف#ي  یاد عن طریق الوظیفة االرشادیةلكمیل بن ز )_(ماماإل عرض

الع#الم الرب#اني ال#ذي یق#وم ب#ین الن#اس مق#ام : اقس#ام ةثالث# عل#ى)_(ھذه الدنیا فقسمھا

) واالوص#یاء م#ن e(االئم#ة وھ#ؤالء ھ#مالناصح بین الناس الرباني والمرشد  اإلمام

ً لھدایة البشریة أو یكون ھذا الع#الم متعلم#ارسلھم هللا  نالذی) e(االنبیاء عل#ى س#بیل  ا

 ن یمثل#ون الغالبی#ة الكب#رى م#ن الن#اسوالقس#م الثال#ث ال#ذی م#ن العق#اب االنتفاء والنج#اة

ویركض##ون وراء ك##ّل ویمیل##ون م##ع ك##ل ری##ح تھ##ب  ،ھن##ا وھن##ا س##یرھم ف##ي متذب##ذبین

قل##وبھم مظلم##ة عل##ى حی##رة وش##ك ف##ي  ،ح##ق عل##ى باط##ل أمك##ان عل##ى أ اءً س##و ن##اعق،

 بالس#مع المص#حوبة الحركی#ة الحس#یة الصورة بوساطة فالتوجیھ االرشادي، )٩(حیاتھم

وح#ده ب#ل ھ#و موج#ھ ال#ى ك#ل م#ن ی#درك ) لكمیل ب#ن زی#اد _(علي اإلماملم یعن بھ 

 حض##ور وتكثی##ف القاع##دة توض##یح(()عل##ى_(، فعم##لالحق##ائق ویع##ي نتائجھ##ال##ك ت

لغای###ة الت###ي یری###د ل اكث###ر تق###بالً  لتك###ون عملی###ة التوجی###ھ،)١٠())ال###ذھن ف###ي األفك###ار

ألص#ناف الن#اس وطب#اعھم ف#ي ھ#ذه  ةتنوع#وم حسیة الى المتلقي بطرق)_(ایصالھا

  ٠ الدنیا

ُرُكمُ :[بال##دنیا بالزھ##د الن##اس فیھ##ا یع##ظ) _( قول##ھو ْنَیا َوأَُح--ذِّ َھ--ا ال--دُّ  ُش--ُخوٍص  َدارُ  َفإِنَّ

-فِیَنةِ  َمَی-َدانَ  بِأَْھلَِھ-ا َتِمی-دُ  ،َب-ائِنٌ  َوَقاِطُنَھا ،َظاِعنٌ  َساِكُنَھا َتْنِغیٍص  َوَمَحلَّةُ   َتْقِص-فَُھا السَّ
ا َوِمْنُھمُ ، اْلَوبِقُ  اْلَغِرقُ  َفِمْنُھمُ  ،اْلبَِحارِ  لَُججِ  فِي اْلَعَواِصفُ   اْألَْم-َواجِ  ُبُطونِ  َعلَى ِجيالنَّ

َیاحُ  َتْحفُِزهُ   َوَم-ا بُِمْس-َتْدَركٍ  َفلَ-ْیسَ  ِمْنَھ-ا َغ-ِرقَ  َفَما ،أَْھَوالَِھا َعلَى َوَتْحِملُھُ  ،بِأَْذَیالَِھا الرِّ
  ١١]َمْھلَكٍ  َفإِلَى ِمْنَھا َنَجا

                                                           
  ٢٥٠/ ٢١البالغة :  ، منھاج البراعة في شرح نھجظ: الھاشمي - ٩
  ١٢٢: م٢٠٠٩ بیروت،،١ط ، الخطاب تحلیل في محاوالت ، الحباشة صابر - ١٠
  ٣٣٧/ ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده :  - ١١
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الس##فینة ھ##ل ھ##ل ال##دنیا با، وأبالس##فینة ال##دنیا خ##الل تش##بیھ ) م##ن_(عل##ي اإلم##امح##ذر 

ووج#ھ الش#بھ ان راكب#ي  ،بالری#اح العاص#فة الدنیویةاالمتحانات واضطرابھا باھلھا، و

الفانی#ة الت#ي یمثلھ#ا بس#فینة عائم#ة البحار الغامرة عن#د ھب#وب الری#اح السفینة في لجج 

ب السفینة في البح#ر اكبر ألھل الدنیا مثالً )_(ضربو المتالطمةفي وسط االمواج 

ھالك#ھ، ، وم#نھم م#ن ال یتعج#ل الناجي ومنھم الھالك على الفوروقد مادت بھم، فمنھم 

فكون من مقاسات وھذا حال اھل الدنیا ال ین ناجٍ  الریاح ال یدري أھو ھالٌك أموتحملھ 

كالس#فینة ف#ي ھات، فال#دنیا: ((ھ#ذا التمثی#ل عل#ى تش#باحتوى ل#ذا،)١٢(الشدائد والمصائب

ورم#یھم بحوادثھ#ا: ك#األحوال الت#ي تلح#ق راتھا كحركات السفینة الریح العاصف وتغیّ 

وقسمتھم الى غریق وبق أي: ھالك بحوادثھا، وإل#ى ن#اٍج ال#ى ح#ین  اھل السفینة حینئذ

یری#د أن یعب#ر ع#ن ش#يء (( )_(عل#ي اإلمامف،)١٣())مقاساة متاعھا وال بّد من ھالكھ

 ً  النص##ح واالرش##ادمل##ت الوظیف##ة االرش##ادیة دورھ##ا ف##ي تق##دیم عف،)١٤()) متحق##ق حس##یا

 المتقل##ب المش##ھد الص##وريخاللھ##ا  م##ن)_(دبص##ورة حس##یة جّس## ،المتلق##ي وجی##ھتو

      ٠والعظة منھا المتقلبة ھل الدنیالحال أ ،الحركیة بكامل تفصیالتھ

ُ [: الجم#ل ی#وم الرای#ة أعط#اه لم#ا الحنفی#ة اب#ن محم#د البن#ھ) _(ل#ھ كالم من و   َت-ُزول

 ُ َ  أَِع--رِ  ،َناِج--ِذكَ  َعلَ--ى َع--ضَّ  َت--ُزلْ  َوَال  اْلِجَب--ال  اْرمِ  َق--َدَمكَ  اْألَْرِض  فِ--ي تِ--دْ  ،ُجْمُجَمَت--كَ  هللاَّ
ِ  ِعْندِ  ِمنْ  النَّْصرَ  أَنَّ  َواْعلَمْ  ،َبَصَركَ  َوُغضَّ  ،اْلَقْومِ  أَْقَصى بَِبَصِركَ    ١٥]ُسْبَحاَنھُ  هللاَّ

والواجب#ات المتبع#ة  الش#روط من جملة الحنفیة بن محمد البنھ)_(علي اإلمام یوجھ 

الجب#ال ال  (( لو زال#تإذ یقول: مقاتل في سبیل هللا في ايّ  الواجب توفرھافي الحرب 

                                                           
، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : وظ: الھاشمي ١٧٧/ ١٠نھج البالغة:  ابي الحدید، شرحظ: ابن  - ١٢

١٩١/ ١٢   
 ٣٩٦میثم البحراني، اختیار مصباح السالكین:  - ١٣
  م٢٠٠٢ ، ھـ١٤٢٢صباح عباس عنوز، االداء البیاني في شعر الشیخ علي الشرقي، النجف االشرف،  ٠د - ١٤
 :١٤٠  
  ١/٤٤:  شرح محمد عبدهنھج البالغة،  - ١٥
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حال بطری#ق األول#ى  كل تزل، وھي نھي على تقدیر محال، وذلك مستلزم النھي على

ب##ین الن##اب والض##رس وللع##ض علی##ھ فائ##دتان، اح##دھما رب##ط الج##أش  والناج##ذ: الّس##نَ 

عساه یق#ع م#ن  عض الرأس فیقاوم ماب یة، والثانیة تصلّ وتماسك اجزاء البدن المتجزّ 

      تثبی##ت لمحم##دوص##ف اع##ارة جمجمت##ھ "، ق##ال: وم##ن ذل##ك  الض##رب فی##ھ، واس##تعار

عل##ھ ) أي: اجَق--َدَمكَ  اْألَْرِض  يف-- دْ ت--وف##ي ذل##ك الح##رب( ھ ال یقت##لواش##عار ل##ھ باّن##)¸(

 ببص#ره أقص#ى الق#وم أن یعل#م عل#ى م#اذا یق#دم، وغ#ضّ  كالوتد في الثبات وفائدة رمیھ

مظّن#ة  یوفبعد ذلك: لیكون عالمة للسكینة، وألّن أدام#ة النظ#ر ال#ى وق#وع الّس# بصره

 سبحانھ، هللا عند من)١٦())ما خیف على البصر وبرھان علمھ باّن النصرالرھبة، وربّ 

ُ  َجَعلَھُ  َوَماكما قال تعالى:  ْص-رُ  َوَم-ا ،قُلُ-وُبُكمْ  بِ-ھِ  َولَِتْطَم-ئِنَّ  ُبْشَرى إِالَّ  هللاَّ  ِم-نْ  إِالَّ  النَّ

ِ  ِعن--دِ  َ  إِنَّ  هللاَّ  ال##دعم االرش##ادي )_(عل##ي اإلم##ام وبھ##ذا فّع##ل،)١٧( َحِك--یمٌ  َعِزی--زٌ  هللاَّ

ال#دعم المعن#وي  ھ#ذا عل#ى م#ا ترك#ھ ،الس#امع الصورة الحس#یة عن#د في بطابع الحجاج

    ٠في مواجھة العدو استعدادهللمقاتل في حالة من اثر نفسي 

ُ  اْلَحَس--دَ  َف--إِنَّ  َتَحاَس--ُدوا َوَال :[ )_(قول##ھو ُ  َكَم--ا اْإلِیَم--انَ  َیأُْك--ل --ارُ  َتأُْك--ل  َوَال  اْلَحَط--بَ  النَّ

َھا َتَباَغُضوا   ١٨]اْلَحالَِقةُ  َفإِنَّ

ك#ّل وھ#و عل#ى  ،ل#نفس االنس#انیةة ا) بوس#اطة الوظیف#ة االرش#ادی_(علي اإلمامر حذّ 

ط#رق ب فالحاس#د یعم#ل ،نفسھ من االمراض النفسیة ومن جملتھا الحس#د ان ینق نسانا

    )_عل#ي ( اإلم#امف، أب#داً  حب#ب ل#ھ الخی#رال ی وفھ# ،النعمة عن اخی#ھ زوال على شتى

ة الحسد ماحیاً لما في النفس من الخواطر الخیرّی#كل لكون فظ األل ھا ھنا قد استعار((

قھا ف#ي ح#ال وذل#ك بس#بب اس#تغرا ،رتھا ملك#اتوومانعاً من صیر ،التي ھي الحسنات

ط#ب، ووج#ھ الش#بھ م#ا یش#ترك فی#ھ ھ ذلك بأكل الن#ار الحبھ، وشبّ  المحسود واشتغالھا 

                                                           
  ١٠٥میثم البحراني، اختیار مصباح السالكین :  - ١٦
  ٨االنفال :سورة  - ١٧
  ١٣٤/ ١ نھج البالغة، شرح محمد عبده : - ١٨
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الصورة الحس#یة  عملت،)١٩())واستھالكھماناء الحسنات والحطب الحسد والنار من إف

ف##ي داخ##ل  الحس##د ین##تج ع##ن م##رض نفس##ي نّ أ متلق##ي م##نال المعن##ى ال##ى عل##ى ایص##ال

كما جاء ف#ي االسالم ،نھى عنھ  نحو ھذا الفعل الذي تجھت، فالنفس الكریمة ال االنسان

ُ  اكم والحس---د، ف---أنّ اّی---(( الح###دیث النب###وي:  كم---ا تأك---ل الن---ارُ  الحس---ناتِ  الحس---د یأك---ل
    )٢٠())الحطب

الحس##د  نّ لحط##ب، ألأك##ل الن##ار لب ناتللحس## الس##یئات أك##ل) X(االك##رم ھ الرس##ولش##بّ 

یج###ري ف###ي قل###ب االنس###ان مج###رى الن###ار المتوق###دة الھتیاج###ھ واتق###اده وإرماض###ھ،  

    ٠)٢١() الصورة الحسیة حال المشبھ في نفس المتلقي ورسخھ في نفسھXفأوضح(

لِھِ  فِي اْلَبْردَ  َتَوقَُّوا:[)_(قولھو ُ  َفإِنَّھُ  آِخِرهِ  فِي َوَتلَقَّْوهُ  أَوَّ  فِ-ي َكفِْعلِ-ھِ  اْألَْبَدانِ  فِي َیْفَعل

لُھُ  اْألَْشَجارِ    ٢٢]ُیوِرقُ  َوآِخُرهُ  ُیْحِرقُ  أَوَّ

ص#ل م#ن ((ال#ى أ الص#ورة البص#ریة خ#الل م#ن ة فنی#ةبطریق# )_(عل#ي اإلم#ام اشار

اد ل#ھ دفع#ة مّض#ر باألب#دان، ّن االنتقال من ھواء ال#ى ھ#واء مض#اصول الطّب، وھو أ

واالبدان في الصیف تكون متعودة للھ#واء الح#اّر ف#اذا  ،وأول البرد یكون في الخریف

ى ن یستدفأ ویت#وقّ ، فیجب أھواء المضادالدخل الخریف وبرد الھواء كان االنتقال الى 

تك##ون متع##ودة للھ##واء  فاألب##دانا ف##ي الش##تاء ّم##، أالب##دن للب##رد ذی##الب##رد وی##درج ف##ي تعو

ھ والم##راد بقول##ھ: یح##رق: أّن## ٠٠خ##ر ب##رد الش##تاء آ فی##ھ ربی##ع ك##انالب##ارد، ف##اذا دخ##ل ال

                                                           
  ٢٩٧/ ٢میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :   -١٩
علیھ مروان  ، حققھ وعلقظ: الشریف الرضي، المجازات النبویة او مجازات االثار المجازات النبویة  - ٢٠

 ٢١:  م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٨محمد رضوان الدایة،  ٠العطیةود
صباح عباس عنوز، االداء  ٠وظ: د٢١١ظ: الشریف الرضي،  المجازات النبویة او مجازات االثار النبویة:  ٢١

 ٦٠البیاني في لغة الحدیث الشریف : 
  ٥٢٨/ ٤نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٢٢
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ص##ورة ) ال_م#نح(،)٢٣())واالس#تقبال یس والتلق##يبئ#ف#ي االح##راق أش#د الت ألنّ  ؛سئیب#

حال#ة الص#حیة الت#ي یك#ون علیھ#ا ال ف#ي بی#ان للمتلق#ي المعن#ى تأدیة على القدرة الحسیة

ً  م#دلوالً  )_(ف##أعطى، البدنی##ة ع#ن االم##راض االنس##ان بعی##داً  جس#د  ع##نحركی##اً  حس##یا

كث#ر م#ن أ االب#دانفیھ#ا ك#ون التي ت فصلي الشتاء والصیف في للطقس لمناخيالتقلب ا

ت الوظیف#ة االرش#ادیة عملھ#ا ف#ي م#نح ال#نص ، ف#ادّ الجس#دي للم#رضاالوقات عرضاً 

ً نوع   ٠الصحیة التي یجب على المتلقي اتباعھا االفادةمن  ا

ْبرِ  َوَعلَْیُكمْ :[)_(قولھو -ْبرَ  َفإِنَّ  بِالصَّ ْأسِ  اْإلِیَم-انِ  ِم-نَ  الصَّ  َخْی-رَ  َوَال  اْلَجَس-دِ  ِم-نَ  َك-الرَّ

    ٢٤]َمَعھُ  َصْبرَ  َال  إِیَمانٍ  فِي َوَال  َمَعھُ  َرْأسَ  َال  َجَسدٍ  فِي

 عام##ل وھ##و ،النفس##یة بالمقوم##ات مط##رزة ارش##ادیة بوظیف##ة) _(عل##ي اإلم##ام یوج##ھ

) _(ھم#ا ش#بّ وانّ  ،حل#ى بھ#ا االنس#ان الم#ؤمنالت#ي یت الب#ارزةالس#مة  ال#ذي یع#دُّ  الصبر

(( لش##رفھا وحاج##ة جمی##ع الفض##ائل االخ##رى الجس##د اعض##اء دون م##ن سرأالص##بر ب##ال

ث#م عل#ى البق#اء علیھ#ا ع#ن  ،االیم#ان الكام#ل ال#ى الص#بر عل#ى اكتس#ابھا التي ھي أج#ر

 )_(عل##ي اإلم##امف،)٢٥(الب##دن بدون#ھ ))ت ال##رأس ف#ي ع##دم قی#ام ھبھ##ا فأش#الخ#روج عن

(( وجعل#ھ رأس االیم#ان وحیات#ھ ل#دى االنس#انھمی#ة الص#بر على أ بطریقة حسیة یؤكد

ھ م#ن ال ص#بر وجعل الصبر لألیمان كالرأس من الجسد یشعر باّن# ،وبصیرتھ وقوامھ

اس#اس  ع#لَ جُ ال#ذي ،)٢٦(واّن درجات االیم#ان یق#اس ب#درجات الص#بر)) ،لھ ال ایمان لھ

ي المدركات الحس#یة ف# القدرة على تفعیل لصورة ) ا_(، وبذلك منحكل عمل یعملھ

  ٠فھم  االرشاد المتوجھ للمتلقي

                                                           
الم نھج البالغة، ضبط نصھ وحقق متنھ الشیخ عزیز هللا العطاردي، مؤسسة علي بن ناصر السرخسي، اع - ٢٣

 ٣٠٠ھـ :  ١٤١٥، ١الطباعة والنشر وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي، ط
  ٥١٧/  ٤نھج البالغة ، شرح محمد عبده : - ٢٤
 ٥٩٧، اختیار مصباح السالكین : میثم البحراني - ٢٥
 ١٤٣ /٢١، منھاج البراعة في شرح البالغة :  الھاشمي - ٢٦
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ابِ  َوُمَصاَدَقةَ  َوإِیَّاكَ  :[)_(البنھ الحسن)_(وقولھ َرابِ  َفإِنَّھُ  اْلَكذَّ بُ  َكالسَّ  َعلَْی-كَ  ُیَق-رِّ

دُ  اْلَبِعیدَ    ٢٧اْلَقِریَب] َعلَْیكَ  َوُیَبعِّ

 غی#ر بطریق#ة ) بوظیف#ة ارش#ادیة_(البن#ھ الحس#ن )في وصیتھ_(علي اإلمام حذر

ً  مصاحبة الكذاب ال#ذي یتالع#ب من مباشرة ویتح#دث ع#ن  ،عل#ى الن#اس ب#الكالم دائم#ا

) _فی###وھم المقاب###ل بالحقیق###ة الخادع###ة ((فش###بھھ( ،ش###يء ال ص###حة ل###ھ ف###ي الواق###ع

ء قری#ب المك#ان وكلم#ا أس#رع نح#وه العطش#ان یبع#د ھ م#اة كأنّ بالسراب یتألأل في البریّ 

 فیخلف#ھ ویق#رب إلی#ھ المقاص#د ویجل#ب اب یع#د االنس#انعنھ فال یصل إلی#ھ أب#داً، والك#ذّ 

یص#ل  نْ ،ال#ذي یری#د أ)٢٨()) االنسان نحوھا ولكن ال یصل االنسان ال#ى تل#ك المقاص#د

) _(ج#ادة الص#واب، وبھ#ذا حق#ق رك االنسان في حیرة من ام#ره ال یع#رفتلیھا فیإ

ة  من الكذاب باألمور الجدییتركھ  ) الى السامع ما_(ایصالھا الغایة التي كان یرید

   ٠اثار نفسیة لدى المكذب

ْنَیا أَْھ-لِ  إِْخَالدِ  ِمنْ  َتَرى بَِما َتْغَترَّ  أَنْ  َوإِیَّاكَ  ):[_) البنھ الحسن(_وقولھ(  إِلَْیَھ-ا ال-دُّ

--أَكَ  َفَق--دْ  َعلَْیَھ--ا َوَتَك-الُبِِھمْ  ُ  َنبَّ --َفتْ  ،َنْفِس--َھا َع-نْ  لَ--كَ  ِھ--يَ  َوَنَع--تْ  ،َعْنَھ-ا هللاَّ  َع--نْ  لَ--كَ  َوَتَكشَّ
َما ،َمَساِویَھا ُ  ،َبْعٍض  َعلَى َبْعُضَھا َیِھرُّ  ،َضاِرَیةٌ  َوِسَباعٌ  ،َعاِوَیةٌ  ِكَالبٌ  أَْھلَُھا َفإِنَّ  َوَیأُْك-ل
  ٢٩]َصِغیَرَھا َكبِیُرَھا َوَیْقَھرُ  ،َذلِیلََھا َعِزیُزَھا

) بص##ورة _(البن##ھ الحس##ن ھ##ل ال##دنیا ف##ي وص##یتھ)ح##ال أ_(عل##ي اإلم##امع##رض 

اریة باع الّض#یطلبھا سوى الكالب العاویة والسّ  لك الدنیا بجیفة، الل ذ(( یمثّ إارشادیة 

س#ھمھ م#ن الجیف#ة وك#ذلك أھ#ل  لّ فیق# ،على بعض مخافة االستباق إلیھاھا ضالھارة بع

، )٣٠())یتكالبون في حطامھا، فیقھر قویھم ض#عیفھم للحص#ول عل#ى االكث#ر منھ#ا الدنیا
                                                           

  ٥١٠/ ٤د عبده : منھج البالغة، شرح مح - ٢٧
 ٧٧/ ٢١، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة: الھاشمي - ٢٨
  ٤٢٩/ ٣ :نھج البالغة، شرح محمد عبده - ٢٩

 ٣٤٥محمد الغروي، االمثال والحكم المستخرجة من نھج البالغة:  - ٣٠



.................................................................................................................  ١٥٩.الفصل الثالث
 

 
 

-ةٍ  ُدْنَی-ا فِ-ي َیَتَناَفُس-ونَ  :[)في التحذیر من فتن الزم#ان_(فیقول  َعلَ-ى َوَیَتَك-الَُبونَ  ،َدنِیَّ

ُ  َقلِی---لٍ  َوَع---نْ  ُمِریَح---ةٍ  ِجیَف---ةٍ  أ ---ابِعُ  َیَتَب---رَّ  )٣١(]اْلَمقُ---ودِ  ِم---نَ  َواْلَقائِ---دُ  اْلَمْتُب---وعِ  ِم---نَ  التَّ

ع#ن في ھذه الدنیا الت#ي ُتنب#ئ  وطباعھم ،المغترین دنیاال اھل عن طبیعة)_(فكشف،

لھیة كشفت عن مساوى اناس#ھا المنح#درین ال#ى م#دارج ال#دنیا ومباھجھ#ا یة إرؤیة غیب

ي ت##الص##ورة الحس##یة الحركی##ة م##ن البیئ##ة الحیوانی##ة المفترس##ة ال) _(س##تمد، أالزائل##ة

الص#ورة االخ#رى الك#الب ، وئل#ةإش#باع مل#ذاتھا الزایأكل فیھا الق#وي الض#عیف ألج#ل 

 اض#افت ، وبھ#ذامك#ان ف#ي قل#وبھمد لصوت االنس#انیة ووجال  ھم ھمج رعاءو العاویة

الدنیا كل م#ن ص#ورة أھل لحال  )_(للمشھد الحسي الذي یرسمھ الصورة التشبیھیة

ش##یوع الع##داوة  عل##ى خطی##ر مؤش##راالم##ر ھ##ذا و ،باع الض##اریةالك##الب النابح##ة والس##

) _(عل##ي اإلم##املعظ##ة والعب##رة م##ن ك##الم فا ،والبغض##اء وس##فك ال##دماء ف##ي المجتم##ع

ویح##ذرھم م##ن  ،یوص##ل المقص##د ال##ى البش##ریة جمع##اء نْ یری##د أ) _بن##ھ الحس##ن(أل

      ٠الى ھذا المستوى الرھیباالنحدار 

--ِحیحِ  نَِف--ارَ  اْلَح--قِّ  ِم--نَ  َتْنفِ--ُروا َف--َال  :[الن##اس عظ##ة ف##ي )_(وقول##ھ  اْألَْج--َرِب، ِم--نَ  الصَّ

َقمِ  ِذي ِمنْ  َواْلَباِرئِ    ٣٢]السَّ

غل#ب علیھ#ا الط#ابع  افھامیة ارشادیة بوظیفة الحسیة الصورة) _(علي اإلمام یوجھ

ِحیحِ  نَِفارَ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َتْنفُِروا َفَال ((:یقول ذإ النفسي  ِمنَ (٠٠ الصحیح نفار مثل يأ) الصَّ
 الص#حیح یف#ر ولذا العدوى، یوجب خبیث داء وھو الجرب بداء أصیب الذي)اْألَْجَربِ 

ً  من###ھ        االنس###ان)م###ن(الم###رض م###ن الب###رىء الص###حیح االنس###ان أي)َواْلَب---اِرئِ ( -خوف###ا

َقمِ  ِذي( م#ا  م#دى للمتلق#ي ویب#ین الحق قول من النفار عدم من ،)٣٣())المریض أي)السَّ

 بع#د ال#نفس ف#ي االحس#اس اث#ر بق#اء((نّ أل؛ على نفسیة االنسان النفار ذلك یتركھ تأثیر
                                                           

  ٢٣٧/ ٢: عبده محمد شرح البالغة، نھج - ٣١
  ٢٣٢/ ٢: ن م، - ٣٢
 ٣٦٧ -٣٦٦/ ٢: البالغة نھج توضیح الشیرازي، - ٣٣
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 یك###ون ال###ذي كالش###خص بص###ریة بص###ورة ویرس###مھا ،)٣٤())الخ###ارجي الم###ؤثر زوال

ً مصاب ) _(ارادف#، الجمی#ع من#ھ یف#ر ال#ذي )٣٥()الج#رب(م#رض وھ#و مع#دي بمرض ا

نتم ال ف#أ ،الناس األصحاء یھربون م#ن األم#راض خ#وف الع#دوة((نّ إمن مغزى القول 

لی###ھ واعمل###وا ب###ل ب###ادروا إ ،تس###لكوا نف###س الطری###ق عن###دما تق###ابلون الح###ق وترون###ھ

ك##ل انس##ان ال ینف##ر م##ن م##ن  ارش##ادیة بوظیف##ة الحس##یة الص##ورة) _(فق##رب،)٣٦(ب##ھ))

    ٠الدنیویة مصلحتھغیر حتى لو كان في قول الحق 

 لمال##ك رس##التھ ف##ي) _(عل##ي اإلم##ام اوض##حھا الت##ي االنس##انیة ال##نفس ص##ور وتب##رز

ْحَمةَ  َقْلَبكَ  وأْشِعرْ : [االشتر ِعیَّةِ  الرَّ  َعلَ-ْیِھمْ  َتُك-وَننَّ  َوَال  بِِھ-مْ  َواللُّْط-فَ  لَُھ-مْ  َواْلَمَحبَّةَ  لِلرَّ
  ٣٧]أَْكلَُھمْ  َتْغَتنِمُ  َضاِریاً  َسُبعاً 

 ق#دو ،مالك االشتر النخعي مصر على والیھو جیشھ دألحد قوا) _(علي اإلمام وجھ

 واللط#ف والمحب#ة بالرحم#ة (( المليء النفس وعبق المحبة روح تحمل برسالة عظھو

 النفس#ي والعن#ف القس#وة ن#واعأ ك#ل ع#ن المبتع#د الرعی#ة، طمأنینة والمحقق والمنصب

 )٣٨()والترب##وي) واالداري التنظیم##ي ال##نفس عل##م یتض##من م##ا من##ھ وجان##ب والجس##دي،

 ال#ذي ال#رئیس العام#ل ھألّن# لرعیة؛ا مع تعاملھ في النفسي الشعور عامل) _(فادخل

 مظ#اھر ك#ل ع#ن واالبتع#اد الرعی#ة م#ع الراع#ي ب#ین فرھ#ااتو الواج#ب الثق#ة فیھ یدخل

 عملی#ة((نّ أل ؛معھ#م التعام#ل وكیفی#ة الح#وار مب#دأ على) _(فركز ،والعنف الوحشیة

 االن#ا م#ن یس#یر واح#د اتج#اه ف#ي تح#دث ان یمك#ن ال الح#وار خ#الل من والتفسیر الفھم

                                                           
  ٣٤٠:  م١٩٧٢ ،٣ط اللبناني، الكتاب دار النفس، علم صلبیا، جمیل٠د - ٣٤
  ٢٢٧/   ٢) : جرب مادة( العرب لسان منظور، ابن ، واالبل الناس ابدان یعلو رٌ بث ھو - ٣٥
  ٤٤٩/ ٢نھج البالغة: عباس الموسوي، شرح  - ٣٦
  ٤٥٨/ ٣نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٣٧
  ٤٨: م١٩٩٠، ١،طاالشرف النجف ، والنشر للطباعة انباء دار،  البالغة نھج في النفس علم المحنك، ھاشم - ٣٨
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 الرعی#ة ومتطلبات ،الراعي تعامل بین مشترك تفاعل وجود غیر من ،)١())االخر الى

 كم##ا ،الراع##ي یتح##ول عن##دما وھ##و ،ف##ي المجتم##ع كبی##رة ثغ##رة یح##دث الّ وإ الرعی##ة

ً س##بع،)_(یص##فھم ً ض##اری ا  اتحكمھ## غاب##ةب ھاش##بّ  المجتم##ع فیص##بح ،حول##ھ م##ا فخی##یف ا

  ٠الرعیة لحقوق الناھبة السباع

  الحجاجیة الوظیفة المبحث الثاني:
حاججت#ھ أحاج#ھ  ((بقول#ھ: ،)٢(للجدل عن#د اب#ن منظ#ور مرادفةلفظة الحجاج  تورد   

 ،البرھ#ان :والحج#ة٠٠حتى حججتھ أي غلبتھ بالحجج التي أدلیُت بھا حاجةً محجاجاً و

(( دالل#ة ومعن#ى مس#تمدین مم#ا معن#ى الحج#اج حم#لیف،)٣())وقی#ل م#ا دوف#ع ب#ھ الخص#م

" الج#دل" ي " التخاصم" و " التن#ازع" ووالمتمثل ف بي،التخاط یشكل سیاقھ أو شرطھ

ض الع#رب عل#ى تفس#یرھم ل#بع ((انعكست ھذه النظرة للحجاج عندوقد،)٤(و"الغلبة" ))

أل-م ت-َر  :الكریم#ة اآلی#ةلی#ھ م#ا اش#ارت إ )٥())وي ھ#ذا اللف#ظاآلیات القرآنیة التي تح#

ح#ول الحج#اج  القرآنیة اآلیةویعلق الزمخشري على ،)٦(الذي حاج ابراھیَم في ربھِ 

اب#راھیم لم#ا س#مع جواب#ھ ((:نّ إ ق#ائالً  ) والنم#رود_(الحجاج ال#ذي وق#ع ب#ین اب#راھیم

الج#واب لیبھت#ھ  ل#كذ ح#ون یحاجھ فیھ، ولكن انتقل الى ما ال یقدر فی#ھ عل#ىاألحمق لم 

 مفھ#ومو،)٧())م#ن حج#ة ال#ى حج#ة دلیل على جواز االنتقال للمج#ادل أول شيء، وھذا

                                                           
 والتوزیع، والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة التأویل، وفلسفة اللغة ماھیة في مجد، توفیق سعید ٠د - ١

  ١٥٥:  م٢٠٠٢ ھـ،١٤٢٣ ،١ط بیروت،

  ٩٩) : _( اإلمام عليكمال الزماني، حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى ٠ظ: د ٢
  ٥٣/ ٣: (حجج)  ابن منظور، لسان العرب: مادة - ٣
  ٩٩: م٢٠٠١ ،)٣٠( المجلد الكویت، الفكر، عالم مجلة حبیب اعراب، الحجاج واالستدالل الحجاجي،  - ٤

  ١٠٠) : _( اإلمام علي لدى السیاسیة الخطابة فيكمال الزماني، حجاجیة الصورة  ٠د - ٥
  ٢٥٨سورة البقرة :  -  ٦
الزمخش###ري، الكش###اف ع###ن حق###ائق التنزی###ل وعی###ون األقاوی###ل ف###ي وج###وه التأوی###ل حققھ###ا وخ###رج احادیثھ###ا  - ٧

 ھ####ـ،١٤١٧ ، ١ط بی####روت، ، العرب####ي الت####راث احی####اء دارعب####د ال####رزاق المھ####دي ، وعل####ق علیھ####ا احادیثھ####ا 

  ٣٣٣/ ١: م١٩٩٧



.................................................................................................................  ١٦٢.الفصل الثالث
 

 
 

 م#ن المف#اھیمنفس#ھ تع#ّد الوقت  في، وھذا الطابع من المفاھیم التي برزت فیھا الحجاج

تع#دد ال#ى (( والس#بب یع#ود،)١())ضبطھ وتدقیقھالمثیر لاللتباس بالنسبة للباحث عن ((

ج ف###ي وال یبتع###د معن###ى الحج###ا ٢))، وأش###كال توظیف###ھ وتب###این مرجعیات###ھاس###تعماالتھ

 ھ#و((الحج#اج ھ#ـ)٣٩٥(ت:العس#كري ھ#الل اب#ویق#ول االصطالح عن معناه اللغوي، 

وكش##ف  ،البرھ##ان ف##ي المعنی##ین ھ##و ظھ##ور الحج##اجمفھ##وم  ف##دلّ ،)٣())الحج##ة ظھ##ور

      ٠واسكاتھ على الخصم القاطع الدلیل المصطنعة بألقاء حجب الزیف

ً مفاھیم الحجاج الى ثالث#ة مف#اھیم یتعدد للج#دل ونج#ده خاص#ة  (( مفھ#وم یجعل#ھ مرادف#ا

 ً ً  عن##د الق##دماء وبع##ض المح##دثین الع##رب، ومفھ##وم یجعل##ھ قاس##ما لج##دل ب##ین ا مش##تركا

ومفھ##وم ل##ھ ف##ي العص##ر عل##ى س##بیل المث##ال)  ( أرس##طووالخطاب##ة ونج##ده عن##د الیون##ان

 نّ م##ق م##ن المفھ##ومین الس##ابقین، ذل##ك ألالح##دیث ف##ي الغ##رب، وھ##و مفھ##وم أدق وأع

الحجاج قد أخذ شیئاً فشیئاً في االستواء مبحثاً فلسفیاً ولغوی#اً ق#ائم ال#ذات ف#ي العص#ور 

الحدیث##ة مس##تقالً ع##ن ص##ناعة الج##دل م##ن ناحی##ة، وع##ن ص##ناعة الخطاب##ة م##ن ناحی##ة    

  )٤())اخرى

ً  بروزاً  الحسیة الصورة برزت ) _(عل#ي اإلم#امالحج#اجي عن#د  فقفي المو واضحا

ان محاول#ة ((، إذتق#وي الحج#ة وال#دلیل القطع#ي ل#دى المخاط#ب الحسیة الصورة نّ أل؛

 م#ا ال ت#نجح ف#ي الوص#ول ال#ى األھ#دافاإلقناع ف#ي المس#توى الحج#اجي للخط#اب، ربّ 

ل##دى وتغیی##ر القناع##ات  ،م##ن ھ##ذه األھ##داف ھ##و محاول##ة الھ##دم الثق##افي المرج##وة، وأنّ 

المتلقین عل#ى األق#ل ف#ي ال#زمن المنظ#ور، وھ#ذا واض#ح كثی#راً ف#ي الخط#اب العل#وي، 

أن ال#وعي الثق#افي ل#م یك#ن  الى الحجة والدلیل ب#ل بس#بب الخطاب كان یفتقر لیس ألنّ 

                                                           
 ٩٧:  مجلة عالم الفكر واالستدالل الحجاجي، حبیب اعراب، الحجاج - ١

  ٩٣: )_( علي اإلمام لدى السیاسیة الخطابة في الصورة  حجاجیةكمال الزماني،  ٠د - ٢
مؤسس#ة النش#ر االس#المي التابع#ة لجماع#ة المدرس#ین بق#م،  ابو ھالل العسكري، معجم الفروق اللغویة، تحقیق - ٣

  ١٥٨:  ھـ ١٤٢١، ٢ط
 والفن##ونن م##ن خ##الل خصائص##ھ االس##لوبیة ، منش##ورات كلی##ة اآلداب الق##رآ لحج##اج ف##يعب##د هللا ص##ولھ، ا ٠د - ٤

  ١٢/ ١: م ٢٠٠١ ،١، طتونس اإلنسانیة،
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ی#روم م#ن  م#ن خط#اب حج#اجي اإلمامیدلي بھ  ناضجاً بالمستوى الذي یؤھلھ لتقبل ما

الت##ي تش##تبھ عل##ى المتلق##ین، كم##ا أن ھ##ؤالء المتلق##ین ل##م  خالل##ھ بی##ان كثی##ر م##ن األم##ور

یكونوا متساوین في فھم طبیعة األحداث التي تتمخض منھا حركة المجتم#ع وال س#یما 

 ،م#عفي التوج#ھ السیاس#ي وال#دیني للمجت )١(طبقاتھ العلیا التي تمثل االقطاب المتنفذة))

ف#ي خطابت#ھ الحربی#ة والس#لمیة  )_(ھم#ن توجیھ# ةالرئیس# ضاغ#رفكان ذل#ك م#ن اال

م#ن  )٢())الممكنة لألقناع ف#ي أي موض#وع ك#ان((الكشف عن الطرق  بھا التي یحاول

ھ#م ف#ي أي ((م#ن الوظ#ائف األتع#د  الحجاجی#ةالوظیف#ة  نّ ذا ف#إل# ور ال#دنیا واالخ#رة،أم

الحربی##ة كغیرھ##ا م##ن الخط##ب ب##رزت فیھ##ا  عل##ي اإلم##امخط##ب  نّ وعلی##ھ ف##إ خطب##ة،

، مم##ا ی#دعم الموق##ف الحج#اجي ل##دى )٣()) لحجاجی##ة ب#روزاً واض##حاً وممی#زاً الوظیف#ة ا

 الموق#فلی#ھ ول إؤبم#ا س#ی میرھو ال#ذم او ت#ذكأالمخاطب في ابراز النص#ح او الت#وبیخ 

    ٠باتجاه االمر المطروحالحجاجي 

 تعاطی#ھ ف#ي الفاعلال#دور(( في نصوصھ لكي ت#ؤدي الحجاج )_(علي اإلماموظف 

 كان##ت وإن خص##ومھ إفح##ام) _(عل##ي اإلم##ام مقص##د یك##ن فل##م عص##ره، قض##ایا م##ع

ً  ك###ان ب###ل محلھ###ا، غی###ر ف###ي نوای###اھم  طریق###ة وف###ق عل###ى للحقیق###ة ومظھ###راً  ناطق###ا

علیھ#ا الفئ#ة الض#الة ف#ي الط#رق المعوج#ة الت#ي تس#یر ) _(بھ#ا التي ق#وم،)٤())القرآن

ف##ي محاجج##ة الخص##م لوظیف##ة الحجاجی##ة ت##ؤدي ھ##ذا ال##دور فج##اءت ا ،تت##بعھم الباط##ل

 اإلم#امط#ابع الحج#اجي ف#ي نص#وص ، ولع#ل الس#بب ف#ي ش#یوع الوالقاء الحجة عل#یھم

، ف#ي عص#ره وتزع#زع االس#الم ف#ي عقی#دتھم ،الى اختالف النف#وسیرجع ) _(علي

                                                           
 ٢٩٣:  ومستویاتھ دراسة تحلیلیةالخطاب في نھج البالغة: بنیتھ وأنماطھ  حسین العمري، ٠د - ١
 بغداد، ، للنشر الرشید دار ،بدوي الرحمن عبد٠د  لھ وقدم وشرحھ الیونانیة عن ترجمة ، الخطابة ،ارسطو - ٢

  ٢٩:  م١٩٨٠

   ١٢١في الخطبة الحربیة :  )_( علي احمد عمران، اسلوب علي بن ابي طالب ٠د - ٣
وظیفة الحجاج في نھج البالغة قراءة في  ،العكیلي سكران برزان حیدر .دو السعیدي حمید شندوخ ھادي ٠د - ٤

  ٣٢: )٩٧العدد ( ، جامعة ذي قارماط والدالالت، مجلة كلیة اآلداباالن
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) تری#د الزعام#ة لھ#ا _(عل#ي اإلم#امئات الخارجة عن حكوم#ة فكل واحد من ھذه الف

والمی#ل  ،ح#ب الس#لطةة حقب#ب یطلق على تلك الحقبة نْ یمكن أ السلطة، عرش واعتالء

       ٠الى الدنیا

ف##ي  الخ##وارج أم##ر م##ن فراغ##ھ بع##د الش##ام أھ##ل إل##ى الن##اس اس##تنفار ف##ي) _(قول##ھو 

ُ  بُِرْكنٍ  أَْنُتمْ  َوَما: [التحكیم  َض-لَّ  َكإِبِ-لٍ  إِالَّ  أَْن-ُتمْ  َم-ا إِلَ-ْیُكمْ  ُیْفَتَق-رُ  ِع-زٍّ  َزَوافِ-رُ  َوَال  بُِكمْ  ُیَمال
   ١]آَخرَ  ِمنْ  اْنَتَشَرتْ  َجانِبٍ  ِمنْ  ُجِمَعتْ  َفُكلََّما ُرَعاُتَھا

مش#بھاً  ك#ة ھ#ؤالء المتخ#اذلینحر ) بوساطة الصورة البص#ریة_(علي اإلمامصور 

         الوظیف###ة الحجاجی###ة ف###ي كش###ف تدّ ف###أالف###ارة م###ن مرعاھ###ا،  ب###لبحرك###ة اإل اھمّی###إ

 ت#ھثقع#دم المس#تلزم ل((انھم لیسوا لھ بثقة ابداً وھو وصف لھ#م برذیل#ة الخل#ق والك#ذب 

 فالن رك#ن ش#دید لیھ في خصمھ یقال:نھم لیسوا بركن یمیل بھ المستند إكو٠٠بأقوالھم

 وامتن#اعة بینھم#ا م#ن المش#اركة ف#ي الش#دّ استعارة لھ من رك#ن الجب#ل وھ#و جانب#ھ لم#ا 

ةً  بُِك-مْ  لِ-ي أَنَّ  لَوْ  :تعالى ه قولھالمعتصم بھ ونحو  )٢( َش-ِدیدٍ  ُرْك-نٍ  إِلَ-ى آَِوي أَوْ  قُ-وَّ

 -مْ إِلَ-ْیھُ  ُیْفَتَق-رُ  ِع-زٍّ  َزَوافِ-رُ  َوَال  -ن#ي م#نكم وھ#و وص#ف بالتخ#اذل والعج#زیمنع أي قوىّ 
ال#ى  یم#اءھم بإب#ل ض#ّل رعاتھ#ا، واإلھتش#بی٠٠حق#ارةوال وھو وصف لھم برذیل#ة ال#ذلّ 

ھ##م م##ا جمع##ت م##ن جان##ب انتش##رت م##ن جان##ب إش##ارة ال##ى أنّ ھ##ا كلّ وج##ھ الش##بھ وھ##و أنّ 

یك####ون نظ####ام بھ####ا اآلراء ال یجتمع####ون عل####ى مص####لحة  اومتش####تتّ وا الع####زوم عیفض####

 ة ك##ل واح##د منھ##اق##رفتف ،كح##ال االب##ل الت##ي فق##دت رعاتھ##ا یك##ون ح##الھم،ف)٣())أح##والھم

  ٠لیھتھتدي إ جھةة وال تدري في ایّ  ،بجانب اخر

                                                           
  ١/٧٧نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ١
  ٨٠سورة ھود :  -   ٢
  ٧٩/ ٢میثم البحراني، شرح نھج البالغة :  - ٣
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-دٍ  أَْصَحابَ  َرأَْیتُ  لََقدْ [):\() في اصحاب محمد_وقولھ(  أََح-داً  أََرى َفَم-ا) \(ُمَحمَّ

داً  َب-اُتوا َوَق-دْ  ،ُغْب-راً  ُش-ْعثاً  ُیْص-بُِحونَ  َك-اُنوا لََقدْ  ،ِمْنُكمْ  ُیْشبُِھُھمْ   ُیَراِوُح-ونَ  َوقَِیام-اً  ُس-جَّ
  ١]َوُخُدوِدِھمْ  ِجَباِھِھمْ  َبْینَ 

 ف#ي اص#حابھ لحج#اج ارشادیة بطریقة الحركیة الحسیة الصورة)_(علي اإلمام یقدم

ذ إ خاف##ة هللا س##بحانھمو ،ب##الورع والتق##وىووص##فھم  )\(الرس##ول ألص##حاب ذك##ره

رأسھ فت#داخل غب#راً   )جمع شعث وھو الذي لم یمشطُشْعثاً  ُیْصبُِحونَ  َكاُنوا لََقدْ یقول:((

ی#ل وكث##رة الرك##وع القی##ام باللّ  ف##انّ  ،ف##ر ال#رأس)جم##ع أغب#ر وھ##و المعُغْبراً ( ش#عره ٠٠

ظل###وا اللی###ل )َب---اُتوا َوَق---دْ والس###جود یس###بب ذل###ك، والم###راد انھ###م ك###انوا عّب###اداً زھ###اداً(

داً كلھ( ھي ان یعمل  )المرواحة بین عملینُیَراِوُحونَ )جمع قائم(َوقَِیاماً جمع ساجد()ُسجَّ

 واھ#م ك#انیعن#ي أنّ  ،)جم#ع خ#دَوُخ-ُدوِدِھمْ )جم#ع جبھ#ة(ِجَب-اِھِھمْ  َب-ْینَ ھذا مرة وذاك مرة(

ً جبھتھم وخدّ ون یضع ذل#ك كنای#ة و -ة وذاك اخ#رىھ#ذه م#رّ -ھم عل#ى االرض خض#وعا

 معھ#ا جع#لت بطریقة الفكرة مقصود إلیصال وذلك )٢())عن ادمان الصالة واالستكانة

 أق#وى(( فیك#ون اوام#ره والت#زام س#بحانھ هللا م#ن المخاف#ة حج#م یدرك للخطاب المتلقي

 الوظیف###ة ركت###فت،)٣())تع###الى هللا م###ن وخش###یتھم خ###وفھم لمقص###وده الداعم###ة الحج###ج

داً  َب--اُتوا /ُغْب--راً  ُش--ْعثاً  ُیْص--بُِحونَ ()_(ف##ي قول##ھ بالحج##اج المقرون##ة االرش##ادیة  ُس--جَّ

ً  )َوُخ--ُدوِدِھمْ  ِجَب--اِھِھمْ  َب--ْینَ  ُیَراِوُح--ونَ  /َوقَِیام--اً  ً  انطباع##ا  م##دى ع##ن الس##امع عن##د حس##یا

دعاء م#ن كث#رة الس#جود وال#ت#ون ییب ھ#منّ درج#ة أ لىإ ،سبحانھ " یحملونھا التي المحبة

 ً ة انقط#اعھم " عل#ى ش#دّ  ب#ذلك رؤوس#ھم لی#دل الغب#رة ف#يمالزمة لھ سبحانھ و تضرعا

كنای#ة ع#ن ((فتك#ون بالسجود فتنتج عن مالمسة رؤوسھم االرض حت#ى تغب#ر، سبحانھ

) بأص###حاب _عل###ي( اإلم###اماالش##ادة م###ن  وھ###ذه،)٤())قش##فھم وت###ركھم لزین###ة ال###دنیا
                                                           

  ١٦٦/ ١ :نھج البالغة، شرح محمد عبده  - ١

  ١٢٠ /٢الشیرازي، توضیح نھج البالغة:  - ٢

  ٢٢٧: )_علي ( اإلمام لدى السیاسیة الخطابة في حجاجیة الصورة الزماني، كمال ٠د - ٣
  ٢٣٩السالكین: میثم البحراني، اختیار مصباح  - ٤
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ً یفتح لھم باب كيل)\(رسولال  م#ن ھ#ؤالء العبرة وبأخذ ،للرجوع الى جادة الصواب ا

الذین غرست في قلوبھم حب االخرة، والس#عي ال#ى جن#ي ثمارھ#ا ف#ي العم#ل الص#الح 

  ٠في الدنیا

ِ  أََم-ا اْلُعْق-َدةَ  َتَركَ  َمنْ  َجَزاءُ  َھَذا [:*)الھریر() بعض اصحابھ بعد لیلة _(قولھو  َوهللاَّ

ُ  الَِّذي اْلَمْكُروهِ  َعلَى َحَمْلُتُكمْ  بِھِ  أََمْرُتُكمْ  ِحینَ  أَنِّي لَوْ  ُ  َیْجَعل  اْسَتَقْمُتمْ  َفإِنِ  ،َخْیراً  فِیھِ  هللاَّ
ْمُتُكمْ  اْعَوَجْجُتمْ  َوإِنِ  ،َھَدْیُتُكمْ   َوإِلَ-ى بَِم-نْ  َولَِك-نْ  ،اْل-ُوْثَقى لََكاَن-تِ  َتَداَرْكُتُكمْ  أََبْیُتمْ  َوإِنْ  َقوَّ

شِ  َدائِ-ي َوأَْنُتمْ  بُِكمْ  أَُداِويَ  أَنْ  أُِریدُ  َمنْ  -ْوَكةِ  َكَن-اقِ -ْوَكةِ  الشَّ  َض-ْلَعَھا أَنَّ  َیْعلَ-مُ  َوُھ-وَ  ،بِالشَّ
    ١]َمَعَھا

أری##د ان ((:قولح##اججھم ب##الو ،اص##حابھ بع##ض ) كالم##ھ ال##ى_(عل##ي اإلم##اموج##ھ 

الشوكة بالشوكة،  فأكون في ذلك كناقش دائي نتمما بي من بعضكم ببعض، وأأداري 

ص#الح م#ن مثل تضربھ العرب لمن یستعان بھ ف#ي إ وھو یعلم ان ضلعھا معھا، وھذا

ض#لعھا  نّ یق#ال: ال ت#نقش الش#وكة بالش#وكة ف#إ یراد إصالحھ ومیلھ الى المستعان علیھ

ووج#ھ  ،ببعض#كم ف#ي إص#الح بع#ض ك#نقش الش#وكة بالش#وكة استعانتيمعھا یقول ان 

كم#ا تش#بھ الش#وكة الش#وكة  شبھ طب#اع بع#ض ویمی#ل إلیھ#اان طباع بعضكم ی المشابھة

                                                                                                                                                                      
لم تر حرب أصعب وال أشد في الجاھلیة وال في االسالم مث#ل (ح#رب ص#فین) حت#ى ان أھ#ل الش#ام ف#ات فیھ#ا  -*

الصالة وال سیما ما جرى في لیلة الھریر لكثرة الضراب وفنى النبل، وتكسر الرماح بالطع#ان، ولج#أ ك#ل ام#رئ 

لكثرة أصوات الناس فیھا للقتال، وقی#ل  منھم عند عدم صالحھ الى قتال صاحبھ بیده وفمھ، وسمیت بلیلة الھریر،

التھلی#ل  الّ ي الظھ#ر والعص#ر والمغ#رب والعش#اء إ) في صالتھم فلم تك#ن ص#التھم ف#_(اإلماماصوات اصحاب 

والتكبیر والتسبیح  والتحمید والدعاء بدالً من الركوع والسجود والق#راءة لم#ا ك#انوا علی#ھ م#ن االض#طراب، وقی#ل 

عھم من شّدة الح#رب، فك#ان لھ#م أص#وات كأص#وات الك#الب الھ#اره عن#د اش#تداد اضطراب معاویة واصحابھ وفز

البرد ظ: الكلیني، الفروع من الكافي(باب صالة المطاردة والمواقف#ة والمسایفة)ص#ححھ وقابل#ھ وعل#ق علی#ھ عل#ي 

ف##ي ظ: الش##یخ المفی##د، اإلفص##اح  ٤٥٨/ ٣ق: ٠ھ##ـ١٣٦٧أكب##ر الغف##اري، الناش##ر دار الكت##ب االس##المیة ، طھ##ران 

  ١١٦: ١))مركز مؤسسة البعثة للطباعة والنشر،قم،ط_)(إثبات إمامة أمیر المؤمنین(_إمامة أمیر المؤمنین(
  ٢٠٢/ ١ : عبده محمد شرح البالغة، نھج - ١
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ل#م اي((،)١())ت ال#ى منق#اش آخ#رما انكسرت معھا في العضو واحتاج#فربّ  وتمیل إلیھا

؛ وابرام ھ#ذا ال#رأي ال#ذي ك#ان ص#واباً ل#و اعتم#د -یبق من اخلد إلیھ في إصالح األمر

ل مش#ھور" ال وھ#ذا مث# إال أن استعین ببعضكم على بع#ض، ف#أكون كن#اقش بالش#وكة،

وكة ؛یق#ول: ال تس#تخرج الش# ، والض#لع المی#للعھا لھ#اض#فإن  -تنقش الشوكة بالشوكة

ا أّن ، فكم#احدھما ف#ي الق#وة والض#عف ك#األخرى في رجلك بشوكة مثلھا، فإنّ  الناشبة

ف#ي لحم#ك، فالثانی#ة إذا حاول#ت اس#تخراج األول#ى  خلتداألولى انكسرت لما وطئتھا ف

 وجدانی#ة، لھ#ا وعظی#ة بطریق#ة(() خطاب#ھ_فق#دم (،)٢())بھا تنكسر، وتلج ف#ي لحم#ك

 ل##ھ ت##ذعن أو نفوس##ھم، تطیق##ھ م##اال فیھ##ا ك##ان وإن المس##تقبلي، اإلص##الح ف##ي آثارھ##ا

 ت#رك م#ن م#ارتكبوه بخطأ إشعارھم من اإلحتجاج في التنویع تنتظم بطریقة أھواؤھم،

        القت##ال، عل##ى والبق##اء الح##رب عل##ى للثب##ات المقتض##ي الموق##ف عل##ى والح##زم ال##رأي

 مث#لّ  )_(عل#ي اإلم#امف،)٣())المحاكم#ة إل#ى معاوی#ة أص#حاب إجابة على وإصرارھم

شِ  َدائِي َوأَْنُتمْ  بُِكمْ  أَُداِويَ  أَنْ  أُِریدُ [ صورة الحسیة البصریةبال -ْوَكةِ  َكَن-اقِ -ْوَكةِ  الشَّ  بِالشَّ
لدى المتلق#ي م#ن ھ#ؤالء ال ی#ؤثر ف#یھم  قبوالً  یجعلھا اكثرل ]َمَعھا َضْلَعَھا أَنَّ  َیْعلَمُ  َوُھوَ 

ً كالم وال حجة مبینة كالذي ینقش الشو      ٠ كة بالشوكة ال یستفید من نقشھ شیئا

 َی-ا أَْی-ِدیُكمْ  َتِرَب-تْ  :[على التباطؤ في نصرة الح#قّ  اصحابھ بعض توبیخ )في_(قولھو

َقتْ  َجانِبٍ  ِمنْ  ُجِمَعتْ  ُكلََّما ،ُرَعاُتَھا َعْنَھا َغابَ  اْإلِبِلِ  أَْشَباهَ    ٤]آَخرَ  ِمنْ  َتَفرَّ

بأس#لوب ق#ائم عل#ى ال#ذم والت#وبیخ  بطریقة حجاجیة المتخاذلین ) _(علي اإلمامشبھ 

 ،ف##ي ح##رب ص##فیني ش##قت طریقھ##ا الرض##ا بھ##ؤالء الجماع##ة الت## متبع##ث ع##ن ع##د

) باألبل الموص#وفة وعقّب#ھ ب#ذكر وج#ھ _(ھھمبش((طریق الشتات والفرقة تواختار

                                                           
  ١١٠/ ٣نھج البالغة :  میثم البحراني، شرح - ١
 ٢٩٤/ ٧ابن ابي الحدید، شرح نھج البالغة:  - ٢
العكیلي ،وظیف#ة الحج#اج ف#ي نھ#ج البالغ#ة " ق#راءة ف#ي االنم#اط  حیدر برزان ٠السعدي ود ھادي شندوخ ٠د - ٣

 ٣٢٩) : ٩٧، العدد(قار ذي جامعة والدالالت" مجلة كلیة اآلداب،
  ١٦٥/ ١نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٤
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واش#ار ب#ھ ال#ى عص#یانھم ل#ھ وك#ونھم  ،الشبھ وھو فقد االنتظام بفق#دان الراع#ي الن#اظم

  ٠ود جمعھمیق،)١(العنان بمنزلة من ال أمیر لھم)) مطلقي

 )_(یش##بھھم) یالح##ظ الت##وبیخ الق##وي ال##ى درج##ة _(عل##ي اإلم##امالق##ارئ ل##نص  

ن قلوبھم جادة الصواب كأ الرأي ال یعرفون ھم فاقدونّ عن أ التي تنبئ الضائعةباالبل 

ل#م ال#ذي یعتص#ر اآل عن تعبیر بل#غ ح#دة ینبئ )_(ھنّ إ ، والقارئ لھذا النص یجدةمیت

، متخ##ذین طری##ق الش##تات والض##یاع ی##راھم متف##رقین عن##ھ وھ##و، قلب##ھ لموق##ف بعض##ھم

ف#ي  الى المع#اني ودالل#ةً  موصلةً  ((دالةً المصحوبة بالحركةالصورة البصریة فجاءت 

) فحصل ت#وائم ب#ین الص#ورة _(المغزى الكبیر الذي یعنیھ االماملھا  نّ أل ؛آٍن واحد

 تعمی#ق ف#ي دورھ#ا االفھامیة الحجاجیة الوظیفة تفادّ  )٢(المنتقاة وبین غرض الكالم))

 غ#اب الت#ي المتفرق#ة االب#ل صورة وھي المحسوس البیئي الواقع من المرسوم المعنى

 وتقاعس#ھم ت#وانیھم بع#د(()بھذا التوبیخ ألصحابھ_(علي اإلمامفخرج  ،راعیھا عنھا

 واخ##تالف عق##ولھم ع##ن الص##واب بغی##اب ص##فھم ف##ي معاوی##ة جن##د اعت##داءات رد ع##ن

 معاوی#ة أص#حاب وب#ین بی#نھم التن#اقض حال#ة یع#رض ثم أمراؤھم بھم المبتلى أھوائھم

 ث##م معص##یتھ رغ##م یطیعون##ھ معاوی##ة وأص##حاب " طاعت##ھ رغ##م اإلم##ام یعص##ون فھ##م

 م#ن انتش#رت جان#ب م#ن جمع#ت وكلما فتفرقت رعاتھا عنھا غاب التي باإلبل یشبھھم

 ی#دل ال#نص وھ#ذا ،والتك#رار التجدد معنى تفید التي كلما الشرط أداة استخدم وقد آخر

 المتقابل#ة الطباقیة الصیغ ھذه باستخدام وجماال قوة قولھ منحت عالیة فنیة مقدرة على

َق--تْ  ،َجانِ--بٍ  ِم--نْ  ُجِمَع--تْ  ُكلََّم--ا()_(ف##ي قول##ھ،)٣())ال##نص عنھ##ا كش##ف الت##ي  ِم--نْ  َتَفرَّ

ً  الحسیة بوظیفتھا الحجاجیة الصورة تجعلمما )،آَخرَ     ٠المتلقي ي نفسف اكثر رسوخا

                                                           
  ١٠٤/ ٧، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ١
" دراسة في اثباتھ على ضوء النص النقلي وماھیة  ةنھج البالغة صوت الحقیقاس عنوز، صباح عب ٠د - ٢

   ٥٩:   المنجز الفني"

" دراسة بالغیة )في نھج البالغة _( اإلمام عليرضاتھ حسین صالح، الطباق والمقابلة في خطب   - ٣

  ٢٠م : ٢٠١٠)، لسنة ١٧العدد( )،٩المجلد( میسان للدراسات االكادیمیة، داللیة"، مجلة
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ُمُكمْ  َم---َواِعِظُكمْ  َع---نْ  َوَتَتَخ---اَدُعونَ [:أص###حابھ ف###ي )_(وم###ن خطب###ة ل###ھ  ُغ---ْدَوةً  أَُق---وِّ

مُ  َعَجزَ  اْلَحنِیَّةِ  َكَظْھرِ  َعِشیَّةً  إِلَيَّ  َوَتْرِجُعونَ  مُ  َوأَْعَضلَ  اْلُمَقوِّ     ١]اْلُمَقوَّ

ھ###ؤالء موق###ف حرك###ة ال) بالص###ورة الحس###یة المص###حوبة ب_(عل###ي اإلم###امح###اجج ی

 المنطوی##ةق##والھم أفع##الھم وأ ) ویش##بھ_(والمتخ##اذلین عن##ھ الجماع##ة م##ن المتقاعس##ین

راد وھ#ذا المش#ھد الحس#ي أ ،داب#المع#وج ف#ي س#یرھا الت#ي ال یس#تقیم أ )٢()یةنالح(بظھر

       ،ةالبیئ#قرب الى رس#م المش#ھد الحس#ي م#ن لیكون أ ،ن یوصلھ الى المتلقي) أ_(منھ

ف##ي تذب##ذبھم ف##ي  وب##ین س##رعة ھ##ؤالء ،فالص##ورة الحس##یة تنقل##ت ب##ین الحرك##ة البطیئ##ة

لھ#ذه  ت الوظیفة الحجاجیة دورھا في بیان الص#ورة الحقیق#ةدّ فبھذا أ، اقوالھم وأفعالھم

      ٠الدنیا الزائلة  والعاكفین على ،الجماعة الخارجة عن الدین

َ  إِنَّ [:البعث###ة قب###ل الع###رب ح###ال بی###ان ف###ي) _(وقول##ھ ---داً  َبَع---ثَ  هللاَّ  َن---ِذیراً ) X( ُمَحمَّ

ْنِزی--لِ  َعلَ--ى َوأَِمین--اً  لِْلَع--الَِمینَ   َدارٍ  َش--رِّ  َوفِ--ي ِدی--نٍ  َش--رِّ  َعلَ--ى اْلَع--َربِ  َمْعَش--رَ  َوأَْن--ُتمْ  التَّ
 َوَتْس-فُِكونَ  اْلَجِش-بَ  َوَت-أُْكلُونَ  اْلَك-ِدرَ  َتْش-َرُبونَ  ُصمٍّ  َوَحیَّاتٍ  ُخْشنٍ  ِحَجاَرةٍ  َبْینَ  ُمنِیُخونَ 
  ٣]َمْعُصوَبةٌ  بُِكمْ  َواْآلَثامُ  َمْنُصوَبةٌ  فِیُكمْ  اْألَْصَنامُ  أَْرَحاَمُكمْ  َوَتْقَطُعونَ  ِدَماَءُكمْ 

ل حوال الع#رب ف#ي الجاھلی#ة قب#أالى  بطریقة حجاجیة إفھامیة) _(علي اإلمامر شاا

دی##ة فك##انوا یش##ربون والعبااالح##وال المعاش##یة ) م##ن ت##دھور ف##ي \(بعث##ة الرس##ول

  ویعب#دون االص#نام  ،امون االرح#ع#ویقط ،یس#فكون ال#دماء )٤()الجش#ب(الطرق ویأكلون

-اتٍ  ُخْش-نٍ  ِحَج-اَرةٍ  َبْینَ یعني بقولھ:( انیجوز  ((_(علي اإلمامف )الحقیق#ة ُص-مٍّ  َوَحیَّ

ارض الع##رب ذات  ونج#د وتھام##ة وغیرھ#ا م##ن ال المج#از، وذل##ك ان البادی#ة بالحج##از

                                                           
  ١٦٥/ ١نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ١
 ٣٧١/ ٣القوس الذي یكون معوج دائماً ظ: ابن منظور، لسان العرب (مادة حنا):  - ٢
  ١/٦٣نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٣
  ٢٨٦/ ٢: (مادة جشب): ھو الغلیظ الخشن من الطعام: ابن منظور ، لسان العرب - ٤
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فیك#ون  حّیاٍت وحجارة خشن، وقد یعن#ي بالحج#ارة الخش#ن الجب#ال ایض#اً او االص#نام،

م#ا ك##انوا علی##ھ م##ن الب##ؤس وص##ف  ،ب##ذلك المعن##يیك#ون و٠٠داخ#الً ف##ي قس##م الحقیق##ة 

ذلك الری##ف ول##ین ب## تع##الى عیش##ة وس##وء االختی##ار ف##ي العب##ادة، فاب##دلھم هللال وش##ظف

، ال تنف##ع وال تض##ر الت##ي م##ن الحج##ارة الص##ماء هللا س##بحانھ ب##دالً  )١())المھ##اد وعب##ادة

االوض###اع ع###ن  م###ن خالل###ھ نب###ذة )_(عل###ي اإلم###امأعط###ى وبھ###ذا المش###ھد الحس###ي 

ال#ى م#دى التغی#ر الج#ذري رغیدة لبن#ي البش#ر ل#یفھم المتلق#ي الالمتدھورة والحیاة غیر 

 لحكوم##ة االلھی##ة) واقامت##ھ ل\بع##د مج##يء منق##ذ البش##ریة النب##ي االك##رم(ال##ذي ن##تج 

  ٠ وتشریع السنن لتوفیر الحیاة الكریمة للبشریة جمعاء  ،العادلة

الفدكیة الى االحوال الت#ي كان#ت علیھ#ا ) في خطبتھا Ÿفاطمة الزھراء( تقتطرّ وقد 

-ارِ  ِم-نَ  ُحْف-َرةٍ  َش-َفا َعلى َوُكْنُتمْ : [) فقالتXالعرب قبل قدوم النبي الخاتم(  فأْنَق-َذُكم النَّ

-اِرِب، َمْذَق-ةَ  ب-األْزالم وَتْسَتْقِس-ُمونَ  األْص-نامَ  تْعُبُدونَ ، بنبّیھِ  منھا -اِمِع، َوُنْھ-َزةَ  الشَّ  الطَّ
-ْرَق، َتْش-َرُبونَ  األَْق-داِم، َوَم-ْوِطئَ  الَعْج-الِن، َوقُْبَس-ةَ   أِذلَّ-ةً  وال-َوَرَق، الق-دَّ  َوَتْقَت-اُتونَ  الطَّ

َفُكمُ  أنْ  َتَخافُونَ  َخاِسئَِین،   ٢] )X(محمد بابي هللاُ  َفأْنَقَذُكمُ  َحْولُِكْم، ِمنْ  النَّاسُ  َیَتَخطَّ

 اْلَعِم-َدةُ  اْلبَِك-ارُ  ُت-َداَرى َكَم-ا أَُداِریُك-مْ  َك-مْ [:في ت#وبیخ بع#ض اص#حابھ)_(ومن كالم لھ

َیابُ    ٣] آَخرَ  ِمنْ  َتَھتََّكتْ  َجانِبٍ  ِمنْ  ِحیَصتْ  ُكلََّما اْلُمَتَداِعَیةُ  َوالثِّ

ھ تنص#ر المتخ#اذلین ف#ي ،بعض اصحابھ في معرض التوبیخ) _(علي اإلمامحاجج 

ی##وبخ اص##حابھ عل##ى ع##دم  ((:وھ##و ق##ائالً ج##یش معاوی##ة  ن ف##ي ح##ربھم ض##دّ والمتث##اقلی

م##ع الط##رف بحی##ث ال یعاقب##ھ االنس##ان وال  )الم##دارات المماش##اتأَُداِریُك--مْ  َك--مْ االطاع##ة(

وھ#و االب##ل اْلَعِم-َدةُ)جم#ع بك#ر وھ##و الفت#ى م#ن االب##ل()اْلبَِك--ارُ  ُت-َداَرى َكَم-ا(٠٠٠یقاطع#ھ
                                                           

  ١٩/ ٢ابن ابي الحدید، شرح نھج البالغة :  - ١
 والمعلوم#ات، للبح#وث االسالمیة المؤسسة الناشر ،)Ÿ( الزھراء فاطمة ھذه العلي، ھاشم السید علي محمد - ٢

  ٨٢:  ھـ١٤٣٠ ،١ط
  ١٠٦/ ١نھج البالغة شرح محمد عبده:  - ٣
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ھ#ذا االب#ل ل#ئالً یكث#ر  االنس#ان ی#دارى نّ ، فإلكن ظاھره سلم الذي انفضخ باطن سنامھ

أص###حابھ ال###ذین س###لمت ظ###واھرھم  ) ی###دارى_عل###ي( اإلم###اموھك###ذا ك###ان  ،جرح###ھ

َیابُ وامتلئت بالنفاق بواطنھم( االنس#ان  نّ ، فإتالخلقة التي قد أنخرق )أياْلُمَتَداِعَیةُ  َوالثِّ

 ُكلََّم---ا(٠٠ب###ال مب###االت وال م###دارات ةه الجدی###دال یق###در أن یلبس###ھا كم###ا یل###بس الب###زّ 
ك##ت م###ن المش##قوقة تھتّ م##ن جوانبھ##ا  )م--ن جان--ب(خیط##ت تل##ك الثی##اب ي )أِحیَص--تْ 

ً ص##لحت م#نكم جانب##أبمعن##ى كلم##ا ،)١())آخ#ر مل##ت الوظیف##ة عفاخلف##تم م##ن جان#ب اخ##ر،  ا

)یت##ألم _(عل##ي اإلم##امك##ان  ی##ان م##ا یك##ن الخص##م م##ن جوان##ب س##لبیةالحجاجی##ة ف##ي ب

      ٠ممقوّ  مھعن طریق الصواب الذي ال یقوّ  یراه من انحرافھمویتوجع لما 

-امِ  أَْھلِ  َمَناِسرِ  ِمنْ  َمْنِسرٌ  َعلَْیُكمْ  أََطلَّ  ُكلََّما [:) في توبیخھم قائالً _ویعقب(  أَْغلَ-قَ  الشَّ

بَّةِ  اْنِجَحارَ  َواْنَجَحرَ  َباَبھُ  ِمْنُكمْ  َرُجلٍ  ُكلُّ  ُبعِ  ،ُجْحِرَھا فِي الضَّ   ٢] ِوَجاِرَھا فِي َوالضَّ

 أََط-لَّ  ُكلََّم-ا[ ((:ھ الذین تثاقلوا عن الجھاد ق#ائالً ) بعض اصحاب_(علي اإلمامیحاجج 

) ھ##و القطع##ة م##ن الج##یش الت##ي تتق##دم ام##ام الج##یش َمْنِس--رٌ ()أي اش##رف عل##یكم َعلَْی--كُ 

امِ  أَْھلِ  َمَناِسرِ  ِمنْ الكثیر( ) فقد كان معاوی#ة ی#والي ارس#ال الجی#وش لغ#زو اط#راف الشَّ

 ِم--ْنُكمْ  َرُج--لٍ  ُك--لُّ  أَْغلَ--قَ الرع##ب ف##ي قل##وب ش##یعتھ( إلدخ##ال) _عل##ي( اإلم##امب##الد 

م####ن ان ی####رى فیكل####ف الجھ####اد وال####ذھاب ل####رد كنای####ة ع####ن تخفی####ھ خوف####اً َباَب----ُھ)

-بَّةِ  اْنِجَح-ارَ دخ#ل ف#ي الحج#ر( )بمعن#ىَواْنَجَح-رَ العادیة( )ھ#ي ن#وع م#ن حی#وان الب#ر الضَّ

اذا رأت االنسان خافت واختف#ت ف#ي  فأنھا)أي ثقبھا، ُجْحِرَھا فِينوعاً ما( -شبیھ بالقط

---ُبعِ ا)تخف###ى(ودارھ###ا الت###ي حفرھ###ا ف###ي ج###وف االرض(  فِ---ي)ھ###و حی###وان س###بع(لضَّ

 قاةمس#ت) بص#ورة حس#یة _(رس#مف،)٣()))أي بیتھا ویقال لبی#ت الض#بع وج#ارِوَجاِرَھا

ھ لم یعمد الى تقدیم ذلك نّ لخوف والجبن التي وصلوا إلیھا، فأحالة ا((من الواقع البیئي

                                                           
  ٢٩٠/ ١ الشیرازي، توضیح نھج البالغة: - ١

  ١٠٧ -١٠٦/ ١ محمد عبده : نھج البالغة ، شرح - ٢

  ١٠٣/ ١توضیح نھج البالغة:  ،الشیرازي الحسیني محمد - ٣
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یج#د  مث#ل ھ#ذا الك#الم ق#د ال نّ وذلك أل،جبناء وخائفون من الع#دو) بشكل تقریري( انتم

ص#ورة  ذاناً صاغیة عندھم، وبالتالي قد ال یؤثر فیھم، بل قدم ھذه الحالة في شكللھ آ

(انحج#ر  ا العرب آنذاك وھما الضبة والض#بعمجبن حیوانین عرفتھاستمد مادتھا من أ

كون تأثیرھا أكثر ووقعھا أشد من قولھ: "فر واس#تثر وذلك حتى ی،)٠٠انحجار الضبة

ع م#ن قط#وجب#نھم ھ خ#وفھم ) ش#بّ _(فاإلم#ام،)١(أو قولھ" خاف من العدو")) في بیتھ"

ذا وخ#ص ھ# ،والض#بعالض#بة  كل من استتارب في بیوتھم  واستتارھم الشام أھلجیش 

أنث##ى الض##بة (( ھ مش##ھور ب##الجبن، ولك##ونألّن## الحی##وان بال##ذكر ف##ي ھ##ذا الموض##ع؛

 الجبن والف##رار، ألنّ الض#باب، وإنم#ا أوق#ع التش##بیھ عل#ى الض#بة مبالغ#ة ف##ي وص#فھم ب#

ت الوظیفة الحجاجیة دورھ#ا ف#ي ترس#یخ المعن#ى دّ ،فأ)٢(من الذكر)) نثى أجبن وأذلاأل

ھ##ؤالء الجماع##ة وخ##وفھم  ع##ن ح##ال ةفص##حمعھ##ا الص##ورة الحس##یة مبش##كل اخ##رج 

    ٠قبترالم

 ِم-نْ  ُجِمُع-وا أَْق-َزامٌ  َوَعبِی-دٌ  َطَغ-امٌ  ُجَف-اةٌ [:الش#ام أھ#ل وذم الحكمین شأن في) _(وقولھ

-نْ  َش-ْوبٍ  ُك-لِّ  ِمنْ  َوُتلُقُِّطوا أَْوبٍ  ُكلِّ  بَ  َوُیَعلَّ-مَ  َوُی-َؤدَّبَ  ُیَفقَّ-ھَ  أَنْ  َیْنَبِغ-ي ِممَّ  َوُی-َولَّى َوُی-َدرَّ
ُؤا الَّ-ِذینَ  ِم-نَ  َوَال  َواْألَْنَص-ارِ  اْلُمَھ-اِجِرینَ  ِم-نَ  لَْیُسوا َیَدْیھِ  َعلَى َوُیْؤَخذَ  َعلَْیھِ  ارَ  َتَب-وَّ  ال-دَّ

  ٣]َواْإلِیمانَ 

 َوَعبِی-دٌ  َطَغ-امٌ  ُجَف-اةٌ ((( ب#القول: ) اسلوبھ الحجاجي الى الحكم#ین_(علي اإلماموجھ 

ال#ذین الخطب#ة ف#ي ذم أھ#ل الش#ام  )َش-ْوبٍ  ُك-لِّ  ِم-نْ  َوُتلُقُِّط-وا أَْوبٍ  ُك-لِّ  ِمنْ  ُجِمُعوا أَْقَزامٌ 

بایعوا معاویة كما ان فیھا ذم الحكم#ین الخبیث#ین األش#عري واب#ن الع#اص وفیھ#ا أیض#ا 

ھا جن##د س##ھم ذل الھجم##ات والغ##ارات الت##ي یش##نح##ث ألھ##ل الكوف##ة أن ی##دفعوا ع##ن أنف

وھذا وصف دقیق لما كان علیھ جند الشام وأتباع معاویة إنھم اع#راب  ،معاویة علیھم

م أذالء النف#وس ال یحمل#ون روح تھفلالناس وس# غالظ القلوب قساة المعاملة من أراذل
                                                           

 ٢٢٧ -٢٢٦) : _( اإلمام عليكمال الزماني، حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى  ٠د - ١

  ١٠٣/ ٦ابن ابي الحدید، شرح نھج البالغة :  - ٢
  ٣٨٦ -  ٣٨٥/ ٢نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٣
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ال والمص###لحة الشخص###یة وح###ب الم### ،ح###رار وتص###رفاتھم ق###د جمع###تھم العص###بیةاأل

وق#د  )_(عل#ي اإلماممن جند  )١())نیة، جمعتھم الجاھلیة لقتال أھل الحقوالمنافع اآل

یس###وا م###ن : نزولھ###ا أي: ل) وتبؤوھ###اX(( ال###دار: مدین###ة الرس###ول(ال###ى )_(اش###ار

 الص#ورة  فترك#ت،)٢())قبل الھجرة وابتنوا بھا المس#اجد دینةماالنصار الذین أسلموا بال

ً  ةجاجیحالالكنائیة  ً  انطباعا الجماع#ة ھ#ؤالء وق#ف ي عن ملدى المتلق غیر محبب حسیا

ة ھ#ذا ح#دّ  الس#امع ذھ#ن الق#انون، فیتب#ادر إل#ىوع#ن ال#دین  من اتباع معاویة الخ#ارجین

 ل#ةئوالما م#ن ھ#ذه الفئ#ة الض#الة )_(ما كان یعانیھالذي یكشف ع الخطاب الحجاجي

            ٠الدنیا زیف الى

 قص##ة بع##د الح##اجّ  عل##ى معاوی##ة ص##احب ق##یس ب##ن الض##حاك غ##ارة بع##د) _(وقول##ھ

َھ--ا[:األط##راف ف##ي ح##دث لم##ا أص##حابھ یس##تنھض وفیھ##ا الحكم##ین --اسُ  أَیُّ  اْلُمْجَتِمَع--ةُ  النَّ
مَّ  ُیوِھي َكَالُمُكمْ  أَْھَواُؤُھمْ  اْلُمْخَتلَِفةُ  أَْبَداُنُھمْ  َالبَ  الصُّ   ٣]اْألَْعَداءَ  فِیُكمُ  ُیْطِمعُ  َوفِْعلُُكمْ  الصِّ

ض#د ال#دفاع  ابھ الحجاجي الى الذین تخاذلوا عنل خط) من خال_علي( اإلمامعبر 

َھ--ا((:) ق##ائالً _یحكمھ##ا( الت##ي بع##ض المن##اطقمعاوی##ة ف##ي  ق##ام بھ##ا الغ##ارات الت##ي  أَیُّ

فلك#ل واح#د م#نھم  آرائھ#م)أي أَْھ-َواُؤُھمْ  اْلُمْخَتلَِف-ةُ فبعضھم تلو بعض(اْلُمْجَتِمَعُة) النَّاسُ 

مَّ )أي یضعف(ُیوِھي َكَالُمُكمْ رأي خاص بھ( مع اصم وھو من الحجارة الص#لب ج)الصُّ

-َالبَ (ال#ذي ال ی#ؤثر فی#ھ الك#الم لفق#د س#معھ باألصمشبھ  )جم#ع ص#لب وھ#و الش#دید الصِّ

)المنب#ئ ع#ن ض#عفكم َوفِْعلُُك-مْ (٠٠القوي أي ان كالمكم بقوتھ وبریق#ھ ی#ؤثر ف#ي الحج#ر

فان االع#داء اذا رأوا ق#ولھم خ#افوا واذا اْألَْعَداَء) فِیُكمُ  ُیْطِمعُ م على االمر(وعدم عزمك

ً الوظیف##ة الحجاجی##ة نوع## ول##دتْ ،)٤())رأوا فعلھ##م المنب##ئ ع##ن ض##عفھم طمع##وا  م##ن ا

                                                           
  ١٠٣/ ٤ھج البالغة : عباس الموسوي، شرح ن - ١
  ٤٦٧میثم البحراني، اختیار مصباح السالكین :  - ٢
  ٦٩/ ١ د عبده:منھج البالغة، شرح مح - ٣

  ١٧٦ -١٧٥/ ١الشیرازي، توضیح نھج البالغة:  - ٤
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ك##رة والص##ور ((فكان الت##وازي واالیق##اع والفي الحس##يالص##ور ذات الط##ابعالمش##اھدة 

ة كالً منسجماً فحققت الكنایة في الشطر االول داللتھا كنایة عن تف#رقھم وع#دم المتحقق

ك##ان المج##از عب##ر ن ك##ونھم مجتمع##ین مع##اً، فیم##ا اجتم##اعھم عل##ى ام##ر عل##ى ال##رغم م##

--مَّ  يُی--وھِ  َكَالُمُك--مْ عالقت##ھ الس##ببیة حاض##راً ف##ي الش##طر الث##اني( --َالبَ  الصُّ  َوفِْعلُُك--مْ  الصِّ
)ف##األمر ھن##ا م##ا بن##ي للفاع##ل واس##ند ال##ى الس##بب، ف##ذكر(كالمھم، فعلھم)ألنھم##ا ُیْطِم--عُ 

المراف#ق  وھ#ذا التن#وع البی#انيالسبب في دف#ع االخ#رین أو االیح#اء لھ#م ب#الطمع ف#یكم، 

یم#نح ال#نص  بأش#كالھالتركیب#ي والس#یاقي وم#ا ی#تمخض عن#ھ م#ن ت#واز وایق#اع  للتنوع

 ً ج االیق##اعي للص###ور المتدرج##ة عل###ى نح##و م###ن الت##دفق الحس###ي م##ن النس### )١())س##بكا

طل##ب م##نھم بع##دم المس##ؤولیة المت )_عل##ي( اإلم##اممم##ا ی##وحي م##ن ك##الم  والش##عور

جان#ب م#ن الت#وتر النفس#ي  ةالمتنوع# ةالبیانی# ةى بھ#ذه الص#ور) عنّ _(وكأنھ ،اتباعھا

) بالحج#ارة الص#ماء _(ھمیص#ف درج#ة الخطب لدى ھ#ؤالء الزم#رة ال#ى ھالذي احدث

((اس#تعار لفظ#ي الص#م الص#الب م#ن لذا ،الصلبة التي ال تنطق وال تتحرك من مكانھا

: بھ#ا ن الك#ریمعف من سماع كالمھم، كما نبھ القرآضأوصاف الحجارة للقلوب التي ت

 ََقْس--َوةً  أَْو أََش--دُّ  َكاْلِحَج--اَرةِ  َفِھ--ي)ا افع##الھم فھ##و تعقی##ب ھ##ذه االق##وال عن##د ،واّم##)٢

حض##ور القت##ال ودع##وتھم ال##ى الح##رب بالتخ##اذل وع##دم التناص##ر والتقاع##د م##ن اجاب##ة 

ت##وحي  فدالل##ة الص##مّ ،)٣())داع##ي هللا، وكراھی##ة الح##رب والف##رار ع##ن مقاتل##ة الع##دوّ 

االسالم ل#م یغ#رس  نّ ؛ ألرغبة في المشاركة في القتالبالخوف الشدید مما یولد عدم ال

 ً     ٠في قلوبھم غرساً حقیقیا

َھ--ا[:)_(وقول##ھ --اِرُكونَ  َع--ْنُھمْ  اْلَمْغفُ--ولِ  َغْی--رُ الغ--افلون  أَیُّ  لِ--ي َم--ا ِم--ْنُھمْ  اْلَم--أُْخوذُ  َوالتَّ

ِ  َعنِ  أََراُكمْ  ُكمْ  َراِغبِینَ  َغْیِرهِ  َوإِلَى َذاِھبِینَ  هللاَّ  َوبِ-يٍّ  َمْرًع-ى إِلَ-ى َسائِمٌ  بَِھا أََراحَ  َنَعمٌ  َكأَنَّ

                                                           
 وماھیة النقلي النص ضوء على ثباتھإ في دراسة"  الحقیقة صوت البالغة نھج صباح عباس عنوز،٠د - ١

  ١١٦: "الفني المنجز
  ٧٤:  سورة البقرة -  ٢
  ٥١/ ٢: میثم البحراني، شرح نھج البالغة  - ٣
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َما َدِويٍّ  َوَمْشَربٍ   إِلَْیَھ-ا أُْحِس-نَ  إَِذا بَِھ-ا ُی-َرادُ  َذا َم-ا َتْع-ِرفُ  َال  لِْلُمَدى َكاْلَمْعلُوَفةِ  ِھيَ  َوإِنَّ
   ١]أَْمَرَھا َوِشَبَعَھا َدْھَرَھا َیْوَمَھا َتْحَسبُ 

البعی###دة  ال###دروب ااتخ###ذوحج###اجي افھ###امي ال###ى ال###ذین  بأس###لوب) _(م###اماإل أش###ار

 لِ--ي َم--ا((ذ یق##ول:، إمكلل##ة بالمخ##اطرجھ##ة ل##ى بة وانح##ازوا إوالط##رق ال##وعرة والص##ع
ِ  َع--نِ  أََراُك--مْ  ) كنای##ة ع##ن اعراض##ھم ع##ن هللا س##بحانھ والتف##اتھم ال##ى غی##ره َذاِھبِ--ینَ  هللاَّ

)إش##ارة ال##ى رغب##تھم ف##ي زھ##رة الحی##اة ال##دنیا وإعج##ابھم َراِغبِ--ینَ  َغْی--ِرهِ  َوإِلَ--ىتع##الى(

ُكمْ كَ بھا( )شبھھم بأنع#ام ذھ#ب بھ#ا َدِويٍّ  َوَمْشَربٍ  َوبِيٍّ  َمْرًعى إِلَى َسائِمٌ  بَِھا أََراحَ  َنَعمٌ  أَنَّ

اد بالس##ائم حی##وان یس##وم ویرع##ى س#ائم ال##ى مرع##ى ومش##رب وص##فھما م##ا ذك#ر والم##ر

) عمل#ت عل#ى _(عل#ي اإلم#امعن#د  فالوظیفة الحجاجی#ة االفھامی#ة،)٢())المستفاد وھو

 -ش##بھھم ب##النعم الت##ي تتب##ع نعم##ا أخ##رى((لمش##ھد حرك##ة االب##ل عن##دماخ الص##ورة ترس##ی

ك#ان أبل#غ ف#ي ض#رب المث#ل  -ھا اذا اتبعت أمثالھاوإنما قال ذلك ألنّ  -سائمة أي راعیة

 الحس#یة الص#ورة ذل#ك بع#د) _(ق#رنث#م ،)٣())ھا راعیھ#ایسیممن االبل التي  -بجھلھا

 ھ#ذا ف#ي أنفس#ھا أوقع#ت الت#ي -الجاھل#ة ال#نعم ھ#ذه(( ألنّ ، ٤)ال#وبي بالمرعى( الحركیة

ب#ین ) _فقرن(،)٥())المعلوفة النعم من وغیرھا مكالغن المذمومین والمشرب -المرتع

ب#ل الت#ي وصورة اال ،ھم الباطلواتباع ھؤالء الجماعة عن طریق الحق ابتعاد صورة

ی#درك المعن#ى  الحس#ي  المش#ھد ھذا صورتفكل من ی ،مرتعھا الصحیح اضلت طریق

یمی#ز  انھ خاصیة في ان لھ ((افھامیة الى المتلقي بطریقة )_(یرید ان یوصلھالذي 

ستحض##رھا وھ##ذا یك##ون ویخص##ص مع##اني الكلم##ات الت##ي یس##تخدمھا والمف##اھیم الت##ي ی

                                                           
  ٢٧٧ -٢٧٦/ ٢:  نھج البالغة، شرح محمد عبده - ١
  ١٥٣/ ١٠، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة: الھاشمي - ٢
 ١١/ ١٠: البالغة نھج شرح الحدید، ابي ابن - ٣
) وبأ(:العرب لسان منظور، ابن: ظ والمشرب المأكل من كان سواء المرض یجلب الذي المرعى كل ھو - ٤

:١٩٧/ ١٥ 
 ١١/ ١٠: البالغة نھج شرح الحدید، ابي ابن - ٥
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خصص###اً ف###ي ملكلم###ات والمف###اھیم أساس###اً مركب###اً جدی###داً مباش###راً وبإعط###اء مع###اني ا

ً  كثرأ المتلقي عند الصورة)_(جعل مما،)١(المحسوسة)) ةالتفاصیل المحدد  ف#ي قرب#ا

 العرب##ي لإلنس##ان المعاش##یة طبیع##ةال نّ أل البدوی##ة؛ البیئ##ة م##ن لمس##توحىا الس##یاق فھ##م

تترك#ز ف#ي  كلھ#ا وھ#ذه األم#ور ،وغیرھ#ا االبل رعي من البداوة حیاة على تقوم آنذاك

   ٠المحسوسة للمشاھد بناء الصورة على االمور

  :االفھامیة الوظیفة: المبحث الثالث
ھ إذا ألّن## ،ب#رز وظ##ائف الص#ورة، وأكثرھ##ا أھمی#ة وذل##ك((م##ن أھ##ذه الوظیف#ة  ع#ّدتْ   

أراد الخطی##ب إقن##اع االخ##رین بمعن##ى م##ن المع##اني فالب##د ل##ھ أوالً م##ن أن یش##رح ھ##ذا 

نف##س المتلق##ي ف##ي ((الص##ورة الحس##یة  تجع##ل تص##ویر )٢(المعن##ى ویوض##حھ بطریق##ة))

 الى الغامضة الصورة توضح الوظیفة ھذه نّ أ عن فضالً ،)٣())أبین تصویر وأوضحھ

 المحس#وس الواق#ع ال#ى المج#رد واقعھ#ا م#ن((  الص#ورة معھ#ا تخرج  بطریقة المتلقي

 عملی##ة ض##من أس##اس حلق##ة تش##كل م##انّ إ الوظیف##ة بھ##ذه وھ##ي وأفص##ح، أوض##ح لتص##یر

        الج###احظ لی##ھإ رش##اا م##ا وھ###ذا،)٤()) بش##ري تواص##ل ك##ل علیھ###ا یق##وم الت##ي ب##الغاإل

 وھتك، المعنى قناع لك كشف شيء لكل جامع اسم((:لبیانل تعریفھ في) ھـ٢٥٥: ت(

ً  محص#ولھ عل#ى ویھج#م حقیقت#ھ إل#ى الس#امع یفضي حتى، الضمیر دون الحجاب  كائن#ا

 یج#ري الت#ي والغای#ة األم#ر م#دار ألنّ  ال#دلیل؛ ك#ان جنس أي ومن، البیان ذلك كان ما

((أخ#ذت وتأخ#ذ فالوظیف#ة االفھامیة،)٥())واإلفھ#ام الفھ#م ھ#و إّنم#ا، والّس#امعِ  القائل إلیھا

 )٦(ین ف#ي الك#الم))ی#العرب كانت تری#د التب في الرؤیة النقدیة العربیة، ألنّ  كبیراً  حیزاً 

                                                           
 ٢٠٦م: ١١١٩محمد حسین عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، الناشر دار المعارف، القاھرة،  ٠د - ١

 ٧٥ ) :_( اإلمام علي لدى  السیاسیة الخطابة في الصورة حجاجیة الزماني، كمال ٠د - ٢

  ٣٣٣جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي :  - ٣

  ٧٥) : _( اإلمام عليكمال الزماني، حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى  ٠د - ٤
  ٧٦/  ١:  والتبیین البیان،  الجاحظ - ٥
، مطبعة التمیمي للنشر ١البیاني بین التأویل وتفسیر النص القرآني ، طصباح عباس عنوز، االداء  ٠د - ٦

  ٩٢م : ٢٠١٢ھـ، ١٤٣٣والتوزیع النجف االشرف، 
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 م###ن ج###اء بالوظیف###ة االفھامیة(التعلیمی###ة) لتخ###دم الغای###ة المرج###وة)_(عل###ي اإلم###امف

 الس#یاق م##ن وتفس#یر م#ا یكن#ھ ،مایص#الھا ال#ى المتلق#ي بطریق#ة یس#ھل عل#ى الس##امع فھ#

، ولك##ون اغل##ب المعنی##ین بالخطاب##ة ق##د ص##مت اس##ماعھم وعق##ولھم ع##ن الت##دبر معن##ى

 ) ف#ي طرح#ھ لمختل#ف القض#ایا العقائدی#ة_تواج#ھ( العقبة التي والتفھم والتعقل وھذه

     ٠وغیرھا والسیاسیة والمستقبلیة

َھ--ا[:)_(قول##ھم##ن الص##ور الت##ي ظھ##رت فیھ##ا الوظیف##ة اإلفھامی##ة و --اسُ  أَیُّ  َس--َیأْتِي النَّ

ُ  َزَمانٌ  َعلَْیُكمْ  ُ  َكَما اْإلِْسَالمُ  فِیھِ  ُیْكَفأ     ١]فِیھِ  بَِما اْإلَِناءُ  ُیْكَفأ

 الن#اسعل#ى  مس#تقبالً  ما یج#ري الى ) بالوظیفة االفھامیة السامع_(علي اإلماموجھ 

 ن##اء بم##ا فی##ھ، ووج##ھ الش##بھاإل بنقالك##ا ،س##الماإل تع##الیم نقل##ب فی##ھزم##ان ت ھ س##یأتيّن##أ

اسمھ  الّ بقى لإلسالم إخروجھم عن تعالیم االسالم من تركھم للعمل بھ وال یو انقالبھم

اس##تعار وص##ف الكف##اء لإلس##الم باعتب##ار (()_(ھّن##وأ،)٢(درس##ھ االّ  وال م##ن الق##رآن

وھ#ذا االس#لوب ،)٣())وغی#ره خروجھ عن االنتفاع بھ، كما یقلب ما في االن#اء م#ن م#اء

ل##ى مس##توى المث##ل فیحق##ق یتك##اثف لیرتف##ع إ ٠٠٠)_(عل##ي اإلم##امعن##د ((االفھ##امي

عل#ى ب#ث  ھا الصورة الحسیةمن خاللسھمت أ،)٤())المتلقيخطابھ وظیفة إفھامیة لدى 

  ٠لیھا االحداث المقبلةلتي ستؤول إالمدركات االمور  ،والتعقل ،والتثبت ،التفھم

 اْب--نِ  ِعیَس-ى فِ-ي قُْل-تُ  ِش--ْئتَ  َوإِنْ :[)_(ف#ي ذك#ر ح##ال عیس#ى ب#ن م#ریم )_(وقول#ھ

--دُ  َك--انَ  َفلََق--دْ ) _(َم--ْرَیمَ  ُ  ،اْلَخِش--نَ  َوَیْل--َبسُ  اْلَحَج--رَ  َیَتَوسَّ  إَِداُم--ھُ  َوَك--انَ  اْلَجِش--بَ  َوَیأُْك--ل
                                                           

  ١٧٣/ ١نھج البالغة، شرح محمد عبده : - ١
/ ٧: نھ#اج البراع#ة ف#ي ش#رح نھ#ج البالغ#ة، موظ: الھاشمي١١٣/ ٧نھج البالغة :  ، شرحظ: ابن ابي الحدید - ٢

١٥٦  
  ٢٤٧البحراني، اختیار مصباح السالكین :  میثم - ٣
ال##نص النقل##ي وماھی##ة ض##وء  عن##وز، نھ##ج البالغ##ة ص##وت الحقیق##ة "دراس##ة ف##ي إثبات##ھ عل##ىص##باح عب##اس ٠د - ٤

  ٩٧:  المنجز الفني"
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َتاءِ  فِي َوِظَاللُھُ  ،اْلَقَمرَ  بِاللَّْیلِ  َوِسَراُجھُ  اْلُجوعَ   َوَفاِكَھُتھُ  َوَمَغاِرَبَھا اْألَْرِض  َمَشاِرقَ  الشِّ
   ١] لِْلَبَھائِمِ  اْألَْرضُ  ُتْنبِتُ  َما َوَرْیَحاُنھُ 

عن طبیع#ة الحی#اة البس#یطة افھامیة الى المتلقي  بطریقة ارشادیة)_(علي اإلمامقدم 

 َم#ْرَیمَ  اْب#نِ  ِعیَس#ى ِف#ي قُْل#تُ  ِش#ْئتَ  وان(() فیق#ول:_(التي كان یعیش#ھا الس#ید المس#یح

--دُ  َك--انَ  لََق--دْ ذكر ح##ال المس##یح ف##اذكر ان##ھ (ان ت## أي إن ش##ئت )_( أي ) اْلَحَج--رَ  َیَتَوسَّ

ویحتم#ل ان یك#ون )٠٠وك#ان ادام#ھ الج#وع (الخش#ن) اللب#اس َوَیْل-َبسُ یأخذه وسادة لھ (

و ان الج#وع ك#ان ب#دال ع#ن ادام#ھ، أ ب#اإلدام والطع#ام، وع كما یلت#ذّ المراد أنھ یلتذ بالج

) باللیل القم-ر وسراجھ( ٠٠للضد الّضد فاستعیر لفظ الجوع لھ من باب استعارة اسم

م###ن الب###رد  مكمن###ھیستض##يء ب###ھ كم###ا یستض##اء بالس###راج (وظالل###ھ ف###ي الش##تاء) أي 

ت وریحان-ھ م-ا تنب- وفاكھت-ھ(اء س#مف#ي ال ومغاربھ-ا)) في الضحى (مشارق االرض(
واستعارة الفاكھة والریحان لما تنب#ت باعتب#ار الت#ذاذ ذوق#ھ وش#مھ ب#ھ  )للبھائم االرض

بوس##اطة الوظیف##ة االفھامی##ة  )_(أس##تطاع ،)٢())حینكالت##ذاذ غی##ره بالفواك##ھ والری##ا

 فك#رةً  )_(یق#دمھال حس#یتھا بتن#وع الص#ورة وبطریقة إبداعیة وبصیاغة فنیة ان ینق#ل

، )٣(بالمس###توى الحس###ي لیعض###ده بالمس###توى التص###ویري))٠٠مص###ورة أو مكثف###ة ((

 والش#عوروالنفس#یة باإلحس#اس  ،عمق المقدرة االنس#انیة مدى لمتلقي على) ا_لیدل(

الت#ي ك#ان والمعاش#یة  ،التجرب#ة الش#عوریة )_(من الفقراء، وك#ذلك لینتق#ل باألخرین

یقاس#م  )_ك ك#ان المس#یح(، وعل#ى ال#رغم م#ن ذا) م#ن البس#اطة_(یعیشھا المسیح

الناس لقمة العیش وھو یح#س ف#ي اعماق#ھ غای#ة م#ن الس#عادة االبدی#ة، فقام#ت الوظیف#ة 

 م#ن تعزی#ز المعن#ى)_(عل#ي اإلم#امعن#د فنی#ة  وبص#یاغة ابداعی#ة وبطریقةمیة االفھا

                                                           
  ٢/٢٥٢نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ١
  ٣١٥/ ٩، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة :  الھاشمي - ٢
اس عنوز، نھج البالغة صوت الحقیقة دراسة في إثباتھ على ضوء النص النقلي وماھیة عبصباح  ٠د - ٣

  ٩٨ -٩٧: المنجز الفني
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 مس#ؤولونفھ#م  س#بحانھ، الرس#ل واالنبی#اء موكل#ون م#ن عن#د هللا نّ أم#ن  ،المتلق#ي عند

 نأ السید المس#یح وبإمكان ،محاجتھات المحتاجین قبل متطلب تأدیةفي  سبحانھ امام هللا

 اإلم##امذا الش##رح والتفس##یر م##ن وبھ## ،وج##اه ویت##رك االخ##رین یع##انونیع##یش ف##ي ع##ز 

ان مھم#####ة الرس#####ل واالنبی#####اء  ان یع#####رف اآلخ#####روناراد  ) ألص#####حابھ_(عل#####ي

  ٠لیست باألمر الھین )e(واالوصیاء

--ْلَطانِ  َص--اِحبُ :[)_(م##ن ك##الم ل##ھو  أَْعلَ--مُ  َوُھ--وَ  ،بَِمْوقِِع--ھِ  ُیْغ--َبطُ  اْألََس--دِ  َكَراِك--بِ  السُّ

  ١]بَِمْوِضِعھِ 

كموق#ف راك#ب  موقف#ھ، وص#احب الس#لطان ) بطریق#ة افھامی#ة_(عل#ي اإلمام صور

بالنفس والتغریر بھا وذلك  ةھ في غایة المخاطرى موقعھ وھو یعلم انّ أي یتمنّ االسد ((

ال##دنیوي  مت##رین بمرك##زھغ) ینب##ھ الم_(فاإلم##ام،)٢(ھ##و وج##ھ الش##بھ براك##ب االس##د))

 ھ ق##وي ولكن##ھ مھ##دد، وھ##و ) براك##ب االس##د ال##ذي یك##ون مركب##_(فیش##بھھم ،الزائ##ل

یص##بح فریس##ة لألس##د وھ##و  )٣(الخط##ر وأن##ھ ربم##ا غف##ل لحظ##ة))ي یع##رف وح#ده ال##ذ((

 ك##ون محمل##ھان ك##ل م##ن یق##ارب ص##احب الس##لطان ی فی##وحي ال##نص، الس##لطان الج##ائع

ً نّ كمحمل راكب االسد على أ ً  ھ یكون محمیا ولكن سرعان ما یھوي الى االرض  وقویا

ھ##ذا المش##ھد الحس##ي بطریق##ة مبس##طة افھم##ت المتلق##ي )_(فع##زز ،فیفترس##ھ االس##د

    ٠المظاھر وحدھا ال تكفي لتقرر بھا سعادة االنسان نّ أ وایقنتھ من

                                                           
  ٥٥٩/ ٤نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ١
  ٣٥١ -٣٥٠/ ٥میثم البحراني ، شرح نھج البالغة :  - ٢
ھ##ـ ، ١٤١٨، ١، بی##روت، ط، دار الرس##ول االك##رم للطباع##ة والنش##رعب##اس الموس##وي، ش##رح نھ##ج البالغ##ة - ٣

  ٤١٠/  ٥:  م١٩٩٨
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 َقائَِم-ةٌ  لََھ-ا َتقُ-ومُ  َال  اْلُمْظلِ-مِ  اللَّْی-لِ  َكقَِط-عِ  فِ-َتنٌ [:الن#اس عل#ى مقبلة حال) في _وقولھ(

  ١َراِكُبَھا] َوَیْجَھُدَھا ،َقائُِدَھا َیْحفُِزَھا َمْرُحولَةً  َمْزُموَمةً  َتأْتِیُكمْ  ،َراَیةٌ  لََھا ُتَردُّ  َوَال 

االی##ام المقبل##ة م##ن  وم##ا س##یحدث ف##ي ،) ال##ى ف##تن اخ##ر الزم##ان_(عل##ي اإلم##امر أش##ا

) أي ال َقائَِم-ةٌ  لََھ-ا َتقُ-ومُ  َال تل#ك الف#تن باللی#ل المظل#م الت#ي (( )_(ھعندما ش#بّ  ،دھورت

تنھض لدفعھا فئة قائمة أو ال تق#وم لھ#ا قائم#ة م#ن ق#وائم الخی#ل، وھ#و كنای#ة ع#ن ع#دم 

 قلع##ةإمك##ان مقابلتھ##ا ب##الحرب وع##دم ال##تمكن م##ن قت##ال أھلھ##ا، أو ال تق##وم لھ##ا بنی##ة أو 

 لََھ--ا ُت--َردُّ  َوَال )(_(ھم، وك##ذلك قول##ھقائم##ة، ب##ل تخ##رب وتنھ##دم فیك##ون كنای##ة ع##ن ق##وتّ 

ترج#ع ب#ل تك#ون غالب#ة دائم#اً، وال  رای#ة م#ن رای#ة تل#ك الفتن#ة وال تف#رّ  )أي تنھزمَراَیةٌ 

لھ#ا واس#تعار ھھا بناقة تامة االدوات كاملة اآلالت، ثم شبّ ٠٠ایات لحربھا رایة من الرّ 

) أي كناق##ة مع##ّدة للرك##وب علیھ##ا زمامھ##ا َمْرُحولَ--ةً  َمْزُموَم--ةً  َت--أْتِیُكمْ أوص##افھا فق##ال(

) أي یس###وقھا بش###ّدة وأراد بالقائ###د َقائِ---ُدَھا َیْحفُِزَھ---ا:(( ث###م عق###ب قول###ھ )٢(ھ###ا))لورحا

) أي یس##وقھا ف##ي الجھ##د والمش##قة ویحم##ل علیھ##ا ف##ي الس##یر َراِكُبَھ--ا َوَیْجَھ--ُدَھاأعوانھ##ا(

ف##وق الطاق##ة، وأراد بالراك##ب أرب##اب تل##ك الفتن##ة وكن##ى ب##الحفز والجھ##د ع##ن س##رعتھم 

االس#ود )باللون((_(مخاطر تلك الفتنة التي عب#ر عنھ#ا وتجلت،)٣(ھم إلیھا))ومبادرت

بما یرمز من لفظة (اللیل)الموصوف ب(المظلم) لما تخلفھ ظلمة الفتن م#ن أث#ار الغ#م 

تبع##ث ٠٠ورة اللی##ل المظل##م والكآب##ة وھ##و مش##ھد حس##ي یبع##ث عل##ى ت##أثیر نفس##ي، فص##

 اإلم##امد لوظیف##ة االفھامی##ة عن##وبھ##ذا عمل##ت ا،)٤(الخ##وف والح##ذر م##ن تل##ك الف##تن ))

  ٠المجتمع  على هرثار خطمن آبیان ما تتركھ الفتنة  في)_(علي

                                                           
  ١/١٧١نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ١
 ١٤٥/ ٧، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ٢
  ١٤٥/ ٧م، ن :  - ٣
سلیمة جبار غانم واحالم عبد المحسن صكر، الداللة االیحائیة لأللوان وأثرھ#ا النفس#ي ف#ي نھ#ج البالغ#ة،  ٠د - ٤

 ٥٧م : ٢٠١٣)، لسنة ٤٠) االصدار (٣آداب ذي قار، المجلد ( مجلة



.................................................................................................................  ١٨١.الفصل الثالث
 

 
 

ِ  ُھ-مْ [:اْألَْنَص#ارِ  َم#ْدحِ  ِفي )_(وقولھ -ُوا َوهللاَّ -ى َكَم-ا اْإلِْس-َالمَ  َربَّ  َغَن-ائِِھمْ  َم-عَ  اْلفِْل-وُ  ُیَربَّ

َباطِ  بِأَْیِدیِھمُ  َالطِ  َوأَْلِسَنتِِھمُ  السِّ   ١]السِّ

ِ  ُھ-مْ ((بالقس#م الب#ار ف#یھم ق#ائالً  مع#ززاً  االنصار مدح ) في_علي ( اإلمامد أشا  َوهللاَّ

ُوا )أي كونھم أغنی#اء ول#م یحت#اجوا َغَنائِِھمْ  َمعَ : المھر(الفلو)اْلفِْلوُ  ُیَربَّى َكَما اْإلِْسَالمَ  َربَّ

-َباطِ  بِأَْی-ِدیِھمُ احتیاجاً مادی#اً(الى االسالم حسب الظاھر،  )یق#ال: رج#ل س#بط الی#دین، السِّ

-َالطِ  َوأَْلِسَنتِِھمُ أي سخیھما( ) _(فاعق#ب،)٢()) )جم#ع س#لیط، وھ#و الطوی#ل الش#دیدالسِّ

لیع##زز المعن##ى بطریق##ة افھامی##ة، عن##دما الص##ورة الحس##یة المس##تمد م##ن الواق##ع البیئ##ي 

 عل#ى النھ#وض واس#تغنائھ ع#ن االخ#رین)٣(بین صورة قوة ومقدرة (الفلو) )_(قارن

  وقواع##ده ،مبادئ#ھوفھم##وا  ،ال##ذین أمن#وا باإلس#الم االنص#ار بص#ورة ش##بیھ ، ف#ي س#یره

د مح#ررین م#ن ك#ل القی#و واص#بححتى أ نفسھموأ ،بأموالھم لدعوة المحمدیةونصروا ا

        ٠الجاھلیة التي كانت تفرض علیھم

 َرأَْی-ُتُكمْ  أَنْ  َص-ْدِري َوَح-اِوحَ  َش-َفى َولََق-دْ :[ ص#فین أی#ام بع#ض ف#ي)_( لھ كالم ومن 

َص-الِ  َحّس-اً  ،أََزالُوُكمْ  َكَما َمَواقِفِِھمْ  َعنْ  َوُتِزیلُوَنُھمْ  ،َحاُزوُكمْ  َكَما َتُحوُزوَنُھمْ  بِأََخَرةٍ   بِالنِّ
َماحِ  َوَشْجراً   ِحَیاِض-َھا َع-نْ  ُتْرَم-ى اْلَمْط-ُروَدةِ  اْلِھ-یمِ  َكاْإلِبِ-لِ  أُْخَراُھمْ  أُْوَالُھمْ  َتْركب ،بِالرِّ

  ٤]َمَواِرِدَھا َعنْ  َوُتَذادُ 

 معھ#ا تكام#لی حس#یة بص#ورة ص#فین واقع#ة ھ ف#ياص#حاب ال#ى) _(عل#ي اإلمام رأشا

 وھ#ي) َص-ْدِري َوَحاِوحَ  َشَفى َولََقدْ :(( (یقول ذإ حدوثھ ودوافع الحربي الحدث مجرى

 األمر آخر أي) بِأََخَرةٍ  َرأَْیُتُكمْ  أَنْ ( العدو غلبھ عن الناشئ قلبھ وحرقة ھتألمّ  عن كنایة

 َحّس--اً  أََزالُ-وُكمْ  َكَم-ا( ومراك#زھم )َم-َواقِفِِھمْ  َع-نْ  َوُتِزیلُ-وَنُھمْ  َح-اُزوُكمْ  َكَم-ا َتُح-وُزوَنُھمْ (
                                                           

   ٥٩٦/ ٤نھج البالغة، شرح محمد عبده: - ١
  ٤/٤٨٠محمد الحسیني الشیرازي، توضیح نھج البالغة:  - ٢
  ٣٢٩/ ١٠المھر الصغیر اذا انفطم عن امھ  ظ: ابن منظور، لسان العرب: (فال):  - ٣
         ١٧٩-١٧٨ /١نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٤
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َصالِ  َماحِ  َوَشْجراً  بِالنِّ ً  طعنونھموت بالمراماة، قتالً  تقتلوھم أي )بِالرِّ  ح#ال بالرم#اح طعنا

 م#دبرین نولیّ م األخرى الكتیبة منھم األولى الكتیبة أي) أُْخَراُھمْ  أُْوَالُھمْ  َتْرَكبُ ( كونھم

 اجتماعھ#ا بع#د) ْلَمْط-ُروَدةِ ا(للش#رب الحی#اض عل#ى المجتمع#ة العط#اش) اْلِھ-یمِ  َكاْإلِبِلِ (

 عل#ى طردھ#ا فان) َمَواِرِدَھا َعنْ (وتطرد) َوُتَذادُ  ِحَیاِضَھا َعنْ ( وتدفع ھامسبال) ُتْرَمى(

ً  بعض#ھا ركوب یوجب االجتماع ذلك  تل#ك وك#ذلك بع#ض عل#ى ھاض#بع ووق#وع بعض#ا

 المتعاقبةالنفسیة  الوظیفة االفھامیة ساعدت فقد معاویة  ضد حربھم في ،)١())الكتائب

لدرج#ة االخ#رى باألعداء ف#ي الجول#ة  )_(علي اإلمامبیان ما تلحقھ كتیبة جیش  في

ال#ى درج#ة  میاھھ#ا م#وارد عن المطرودة االبل) للمتلقي انھزامھم  ب_(یصور معھا

عل##ى الطبیع##ة  باألب##ل تركی##زاً  فی##أتي((ین##تج ع##ن خ##وفھم س##قوط بعض##ھم ف##وق بع##ض

الحیوانیة، وإشارة الى الس#لوك الغری#زي ال#ذي ب#ات یح#رك جماع#ة ھ#ذا الج#یش دون 

العقل، ویردف اإلبل بصفة تخصھا(الھیم) تعبیراً عن مق#دار الش#حن ال#ذي ش#حنت ب#ھ 

ولكنھ یشفعھا بصفة أخرى ھي(المط#رودة)لیقیم تلك الغرائز، وال یكتفي بھذه الصفة، 

داخل نفوس تلك اإلبل صراعاً بین غریزتین: غری#زة الش#وق الش#دید ال#ى الم#اء الت#ي 

أّن مجم#ل أبع#اد ھ#ذا التركی#ب ٠٠التي تدفعھا عنھ تشدھا إلیھ، وغریزة الخوف الشدید

لوض##عیة )ذل##ك _الداللی##ة ق##د عمل##ت عل##ى إنت##اج الدالل##ة المترتب##ة عل##ى ق##راءة عل##ّي(

 الملق#ى الك#الم ان عل#ى لی#دل الحج#اج مخ#رج الخطبة فاخرج لذا،)٢())الجیش المھزوم

 الصورة برزت لذا ،ظھره وراء الخالف ویطرح نفسھ من لیتمكن للحكم، تقویة الیھم

ً  تعبی####راً  تحم####ل(( )٣()وح####اوحبكلم####ة ( للمتلق####ي، الس####معیة  ف####ي یج####ول عم####ا كنائی####ا

-ال##واو(حرف##يّ  تك##رار ال##ى الع##ودة ولرّبم##ا وخ##ذالن، ومعان##دة اآلم م##ن) _(ص##دره

 م#ن ،)٤()) منھم#ا أص#حابھ اإلم#ام یش#كو ك#ان اللذین والتردد التراجع معنى كثفا)الحاء
                                                           

  ٢٢٦/ ٧:  البالغة نھج شرح في البراعة منھاج الھاشمي، - ١
علي زیت#ون، دور التش#بیھ ال#داللي ف#ي نھ#ج البالغ#ة، مجل#ة المنھ#اج تص#در ع#ن مرك#ز الغ#دیر للدراس#ات ٠د - ٢

 ٢١٦م : ١٩٩٦ھـ، ١٤١٧، نة االولىاإلسالمیة، العدد الثاني، الس

   ١٥/٢٣٠صوت یخرج من اعماق الصدر مصحوب بحح : ظ: ابن منظور، لسان العرب (مادة وحح):   - ٣
  ٦٤:  البالغة نھج في واالیقاعیة السمعیة الصورة ابعاد الطائي، محسن شروق - ٤
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لینق#ل الح#دث  مش#ھد الح#رب ج#زأ) _(، ولكن#ھالح#رب في مواقفھم في ھؤالء تموج

یقل##ل م##ن ش##أن اع##دائھم حت##ى یتص##اغروا ف##ي أع##ین المق##اتلین بكام##ل تفاص##لیھ حت##ى ((

لك##ي یثب##ت  ھم بھ##ذا الخط##ابخ##اطبوی )١(فیق##ول ع##ن اع##دائھم ف##ي معرك##ة ص##فین))

عزیمتھم في القتال ویشید بمواقفھم البطولیة ف#ي اح#رازھم النص#ر ف#ي الجول#ة الثانی#ة 

    ٠عند السامع)_(علي اإلمامالمغزى الخطابي لدى  مما یعمق

 ال#بالد عل#ى معاوی#ة أصحاب باستیالء األخبار علیھ تواترت وقد )_(ومن خطبة لھ

 غل#ب لم#ا نم#ران ب#ن وس#عید عب#اس بن هللا عبید وھما ،الیمن على عاماله علیھ قدم و

             الجھ#اد ع#ن أص#حابھ تثاق#ل لم#ا المنب#ر عل#ى) _(فق#ام ،أرط#اة أب#ي ب#ن بس#ر علیھما

-ي اللَُّھمَّ : [فقال الرأي في لھ ومخالفتھم  ،َوَس-ئُِمونِي َوَس-ئِْمُتُھمْ  ،َوَملُّ-ونِي َملِْل-ُتُھمْ  َق-دْ  إِنِّ
-ي َشّراً  بِي َوأَْبِدْلُھمْ  ،ِمْنُھمْ  َخْیراً  بِِھمْ  َفأَْبِدْلنِي  اْلِمْل-حُ  ُیَم-اثُ  َكَم-ا قُلُ-وَبُھمْ  ِم-ثْ  اللَُّھ-مَّ  ،ِمنِّ

ِ  أََما ،اْلَماءِ  فِي     *َغْنمٍ  ْبنِ  فَِراسِ  َبنِي ِمنْ  َفاِرسٍ  أَْلفَ  بُِكمْ  لِي أَنَّ  لََوِدْدتُ  َوهللاَّ

ُ  َفَواِرسُ                         ِمْنُھمْ  أََتاكَ  َدَعْوتَ  لَوْ  ُھَنالِكَ    ٢]  اْلَحِمیمِ  أَْرِمَیةِ  ِمْثل

 ھ#ؤالء من) _(یعانیھ كان ما بطریقة افھامیة حسیة بصورة) _(علي اإلمام رسم

 وحرق#ة لوعت#ھ((ع#ن ب#ذلك )_(فعبر قلوبھم، الفعلي االیمان یدخل ال نالذی الجماعة

 ان عل##یھم وی#دعو هللا ال#ى یتوج#ھ ال#روح ع#ذاب م#ن المم#ض واألل#م المعان#اة م#ن قلب#ھ

 عل#یھم یم#ارس م#ن عل#یھم یرس#ل بأن الماء في الملح یذوب كما ویحللھا قلوبھم یذھب
                                                           

والتوزیع، دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر  ،وي، المدخل الى علوم نھج البالغةمحسن باقر الموس ٠د - ١

  ٦٦م : ٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، ١بیروت ط
  ٦٣ – ٦٢/ ١:  نھج البالغة، شرح محمد عبده - ٢

 ن#زار ب#ن مض#ر ب#ن إلیاس بن مدركة بن خزیمة بن كنانة بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن غنم بن فراس بنو -*

 م#ن غایة على وكانوا، ببزرة سلیم ببني فراس بنو وأوقعت ،بمصر أقاموا بزرة،: دیارھم من. عدنان بن معد بن

 محافظات في مصر في كبیرة طائفة منھم ،قدید وادي في المكرمة مكة شمال دیارھم كانت والفروسیة، الشجاعة

مؤسس##ة  كحال##ة، معج##م قبائ##ل الع##رب القدیم##ة والحدیث##ة، الناش##ر رض##ا ظ: عم##ر  س##اقلتة و الش##رقیة و س##وھاج

  ٩١٢/ ٣م: ١٩٩٤ھـ، ١٤١٤، ٧ط ،الرسالة، بیروت
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 ھ#ذا م#رارة ویع#اني تخ#رج وروح#ھ تتقط#ع نفس#ھ ان أح#دھم یش#عر حت#ى والظلم القھر

 اذا ل#ھ یس#تجیبون غنم بن فراس بني من فارس ألف بدلھم لھ یكون ان تمنى ثم التمرد

 بالشجاعة مشھور  حي كنانة من غنم بن فراس وبني مسرعین دعوتھ ویلبون اداھمن

بع#ض  یكن#ھ م#اع تفص#ح الحس#یة الصورة فجعل ،)١()) الداعي إجابة وسرعة والحمیة

       ھألّن## ؛مخ##رج الش##كایة " س##بحانھ الك##الم) _(فخ##رج) _(عل##ي م##املإل  اص##حابھ

ً ھتنبی شدأ((  ً  كثروأ ا  ،الحك#م وف#ي الق#ول ف#ي بالمش#اركة مط#البتھم ال#ى دعىوأ ،إیقاظا

 ،فك###ارهأ ألنّ  وأفك###اره؛ الخطی###ب مش###اعر تص##ویر ف###ي أدق نفس###ھ الوق###ت ف###ي وھ##ي

خرج#ت  بش#كل،)٢())عنھ#ا تفص#ح متغ#ایرة س#الیبأ ل#ىإ حاج#ة في المتنوعة ومشاعره

 تثاق##ل م#ن واالل#م اللوع#ة معن#ى تحم#ل) _(عل#ي اإلم#ام عن#د الحس#یة الص#ورة معھ#ا

) بالس#ابقین _(((ال#دعاء ت#أّس من#ھ ن ذل#كفك#ا، نص#رتھ ع#ن تخاذلھمو الجھلة ھؤالء

) إذ قال رّب إّني _(الى هللا والدعاء علیھم كنوح كایة من قومھممن األنبیاء في الشّ 

اء على من لم ی#رِج الدعّ بختم فراراً ثم  لیالً ونھاراً فلم یزدھم دعائي االّ  دعوت قومي

بِّ صالحھم بقول#ھ:  -اراً  اْلَك-افِِرینَ  ِم-نَ  اْألَْرِض  َعلَ-ى َت-َذرْ  َال  رَّ فعك#س  ،)٤()) )٣( َدیَّ

     ٠وشكایة حالھم " بعدم التصدیق بھم  حال االنبیاء السابقینسیاق النص 

 َس--ارَ  َوَق--دْ  بِ--ھِ  َك--أَنِّي أَْحَن--فُ  َی--ا[ :بالبص##رة المالح##م ع##ن ب##ھ یخب##ر فیم##ا) _( وقول##ھ

 ُیثِی-ُرونَ  َخْی-لٍ  َحْمَحَم-ةُ  َوَال  لُُج-مٍ  َقْعَقَع-ةُ  َوَال  لََج-بٌ  َوَال  ُغَب-ارٌ  لَ-ھُ  َیُكونُ  َال  الَِّذي بِاْلَجْیشِ 
َھا بِأَْقَداِمِھمْ  اْألَْرضَ  َعامِ  أَْقَدامُ  َكأَنَّ   ٥]النَّ

ً أَْحَن-فُ  َی-ا( ((بكالم#ھ ال#ى عثم#ان ب#ن حنی#ف بقول#ھ:عل#ي  اإلم#امیشیر   )وق#د ك#ان والی#ا

وأسمھ عل#ي ب#ن محم#د وك#ان ی#دعى  صاحب الزنجب)أي بِھِ  َكأَنِّيعلى البصرة(لألمام 

                                                           
  ٢٠٩ /١:  البالغة نھج شرح ،الموسوي عباس - ١
  ٢٩٥: م١٩٩٧ بیروت، العربي، االنتشار مؤسسة الحق، سلطة طالب ابي بن علي جاسم، السید عزیز -٢
  ٢٦سورة نوح :  -  ٣
  ٣١٠/ ٣، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة: الھاشمي - ٤
  ١٣/ ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده:  - ٥
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وقت##ل ف##ي حول##ھ كثی##ر م##ن العبی##د والص##عالیك  واجتم##ع) ث##ار \ن آل الرس##ول(ان##ھ م##

)لع#دم كون#ھ جیش#اً ُغَب-ارٌ  لَھُ  َیُكونُ  َال  الَِّذي بِاْلَجْیشِ  َسارَ  َوَقدْ (٠٠البصرة مقتلة عظیمة

 َقْعَقَع-ةُ  َوَال لھ#م( ال ص#یاح )أيلََج-بٌ  َوَال وانم#ا ك#ان اتباع#ھ حفات#ا( ،ینث#ر الغب#ار خیل لھ
لم یكن لھم خیل حتى تكون لھ#ا لج#م وقعقع#ة اللج#ام ص#وتھ ل#دى  ألنھ)جمع لجام، لُُجمٍ 

أي یظھ#رون الغب#ار )بِأَْق-َداِمِھمْ  اْألَْرضَ  ُیثِی-ُرونَ ( ص#وتھا)أيَخْیلٍ  َحْمَحَمةُ  وَال الحركة(

 )_(عل#ي اإلم#امب#ھ  الج#یش ال#ذي تنب#أ نّ یدل عل#ى أ مما ،)١(دون الخیول )) باألقدام

اق#دامھم  وق#ع ) رك#ز ف#ي كالم#ھ عل#ى_(ھألّن#، البصرة ك#ان م#ن المش#اة الى دخولھب

عراض##اً منتش##رة  اً النع##ام لكونھ##ا ف##ي االغل##ب قص##ار بأق##دام(( تش##بھ ف##ي االغل##ب الت##ي

كم##ا ف##ي النع##ام، وأراد بأث##ارتھم االرض بأق##دامھم ش##دة  ،االص##ابع الص##در مفرج##ات

الص##ورة الحس##یة المص##حوبة  اظھ##ار ج##ل، م##ن أ)٢(ى بھ##ا عنھ##ا ))وط##ئھم لھ##ا وكّن##

ھ#ذا الج#یش ال#ذي  للمش#اة م#ن لی#دل ب#ذلك عل#ى الكث#رة العددی#ة ،بالحركة ال#ى المتلق#ي

عل#ى  عل#ى االرض أق#دامھمص#وات وق#ع أ ب#ذلك غل#بف ف#اق الخی#ل، صحبھ قائد الزنج

       ٠الخیل حمحمة

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ٢٨٦ /٢الشیرازي، توضیح نھج البالغة:  - ١
 ١٨١/ ٨، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ٢
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    الجمالیة الوظیفة: المبحث الرابع

 نّ المع###اني واالبان###ة عنھ###ا، ف###إ((مھم###اً ف###ي توض###یح دوراً الص###ورة الجمالی###ة  أدت   

الوظیفة الجمالیة ال یكون المقصود منھا سوى تحقیق نوع من المتع#ة الجمالی#ة والل#ذة 

  ٠تلقیھ للخطاب فور،)١())التي یحسھا الشخص

حدیثھ عن االس#تعارة  الى الوظیفة الجمالیة من خالل اشار عبد القاھر الجرجانيوقد 

ً ((ذ یقول:ابراز جمالیة االسلوب، إ ما تقوم بھ من الى  بانھ#ا أش#د افتتان#اً وأكث#ر جریان#ا

 ً ویمتن#ع  (( اسحر سحراً وأمالً بكل ما یم#أل ص#دراً وكذلك،)٢())واعجب حسناً واحسانا

ویؤنس نفساً ویوفر أنس#اً واھ#دى ال#ى ان تھ#دي الی#ك أب#داً ع#ذارى ق#د تخی#ر لھ#ا عقالً 

م#دت الجمال، وعني بھا الكمال وأن تخرج لك من بحرھا جواھر إن باھتھا الجواھر 

ف###ي الش###رق والفض###یلة باع###اً ال یقص###ر وأب###دت م###ن االوص###اف الجلیل###ة محاس###ن ال 

ارتبط####ت وظیف####ة الص####ورة الجمالی####ة عن####د ال####ى ذل####ك فق####د (( یض####اف، )٣(تنك####ر))

لش##اعر عل##ى نق##ل بالوص##ف والمحاك##اة، حی##ث ك##انوا یلح##ون عل##ى ق##درة ا٠٠الق##دماء

وتمثیلھ#ا ف#ي ذھ#ن المتلق#ي كم#ا ل#و ك#ان  ،ع#ادة محاك#اة مش#اھدهجزیئات الخارجي، وإ

المحسوس#ة  ص#ور الطبیع#ة فی#ھ متوھج#ة ،اص#یلھبكام#ل تف ،)٤())ویعاین#ھ یرى المش#ھد

  ٠فنیة خالبة بمشاھدھا الحّیةلوحة في 

) بص##ورة حس##یة جس##دت فیھ##ا مع##الم _(عل##ي اإلم##امعن##د ب##رزت الوظیف##ة الجمالی##ة 

 لش##رح اب)_(عل##ي اإلم##امفیھ##ا  الب##دیع، فق##د فّص##ل لص##نع هللا وخلق##ھالق##درة االلھی##ة 

 المتلق##ي بطریق##ة محبب##ة تف##تح م##ن خاللھ##ا ذھ##نایص##الھا  المرج##و المغ##زى لإلیص##ال

ص#ورة مط#رزة بخط#وط ملون#ة مفعم#ة باألحاس#یس المعب#رة بجمالی#ة متقن#ة  وترسم لھ

) حافل#ة _(الجمالی#ة ف#ي نصوص#ھ بالشواھد البصریة المرئی#ة، ل#ذا ج#اءت الص#ورة
                                                           

   ٧٧) : _علي ( اإلمامكمال الزماني، حجاجیة الصورة في الخطابة  السیاسیة  لدى  ٠د - ١
  ٢٩عبد  القاھر الجرجاني، اسرار البالغة:  - ٢
  ٢٩: م، ن  - ٣
  ٧٧): _(علي اإلمام لدى  السیاسیة  الخطابة في الصورة حجاجیة الزماني، كمال ٠د - ٤
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، ل#ذا ك#ون العجی#بف#ي ھ#ذا ال دعھ#اوال#ذي أ االلھي بالسیاقات المعبرة عن ھذا الجمال

ً  اكثر )_(جاءت الصورة الحسیة عنده ً  توضیحیا ، فضالً عن أّنھ#ا أكث#ر لدیھ وافھاما

  ٠لى االفھامالتأثیر یؤدي إتأثیراً في المتلقي، وھذا 

 اْلبَِح-ارِ  أَْص-َدافُ  َعْن-ھُ  َوَضِحَكتْ  ،اْلِجَبالِ  َمَعاِدنُ  َعْنھُ  َتَنفََّستْ  َما َوَھبَ  َولَوْ [:)_(قولھ

رِّ  َوُنَثاَرةِ  َواْلِعْقَیانِ  اللَُّجْینِ  فِلِزِّ  ِمنْ  -رَ  َم-ا ،اْلَمْرَج-انِ  َوَحِصیدِ  الدُّ  َوَال  ،ُج-وِدهِ  فِ-ي َذلِ-كَ  أَثَّ
  ١]اْألَْنَعامِ  َذَخائِرِ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  َولََكانَ  ِعْنَدهُ  َما َسَعةَ  أَْنَفدَ 

 من خ#الل م#نحبیان قدرة هللا سبحانھ وتعالى ل الحسیة الصورة)_(علي اإلمامسخر 

 الجمالی#ة واالفھامی#ة ال#وظیفتینبالص#ورة الحس#یة ) _لیحق#ق(  الحی#اة تلك الجمادات

 ً  ةوبحلھ##ذه الص##ورة الحس##یة المص##منح##ت ة الت##ي التشخیص##ی االس##تعارةج##اعالً  مع##ا

  م####ن خ####الل داللت####ین الض####حك والت#####نفس ھ####ا جمالی####ةعل####ى منحالق####درة بالس####مع 

 المع##ادن وك##ذلك الھ##واء، جوف##ھ م##ن فیخ##رج سیت##نفّ  بحی##وان المع##ادن)((_(فش##بھھا

 حكالّض## ثب##توأ یض##حك بإنس##ان ص##دافاأل ش##بھ ث##م الفل##زات، بطونھ##ا م##ن یخ##رج

 انس##ناال بف##م یش##بھ اللؤل##ؤ من##ھ ویب##دو وینف##تح ینش##ق م##ا أول الص##دف ان بمالحظ##ة

) لھ#ذه _(الوص#ف ال#ذي م#نح فیھ#ا وبھ#ذا،)٢())اننس#باأل یش#بھ فی#ھ اللؤلؤو الضاحك

ال#ى ح#د یجعلھ#ا  قدرت#ھ دللت على االثر الظاھر والحكمة المتقن#ة ف#يالحیاة  الجمادات

 فب#رزت الوظیف#ة الجمالی#ة ، والحرك#ة ) تتسم ھذه المخلوق#ات باالبتھ#اج والرض#ا_(

نة ف#ي ج#وف رزاق الباطهللا سبحانھ لإلنسان من النعم واال ھاوھبالقدرة  التي  للمتلقي

       ٠ثر ذلك في جوده ما أالبحار، 

َب-تْ  أَْش-َجارٍ  اْص-ِطَفاقِ  فِ-ي بِ-اْلفِْكرِ  َولَ-َذِھلَتْ  :[الجن#ةصفة في ) _(قولھو  ُعُروقَُھ-ا ُغیِّ

ْط--بِ  اللُّْؤلُ--ؤِ  َكَب--ائِسِ  َتْعلِی--قِ  َوفِ--ي ،أَْنَھاِرَھ--ا َس--َواِحلِ  َعلَ--ى اْلِمْس--كِ  ُكْثَب--انِ  فِ--ي  فِ--ي الرَّ
                                                           

  ١٤٢/ ١عبده :  نھج البالغة، شرح محمد - ١
  ٢٤٨/   ٦:  في شرح نھج البالغة البراعة منھاج ،الھاشمي - ٢
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َمارِ  تِْلكَ  َوُطلُوعِ  ،َوأَْفَنانَِھا َعَسالِیِجَھا  َغْی-رِ  ِم-نْ  ُتْجَن-ى ،أَْكَماِمَھ-ا ُغلُ-فِ  فِ-ي ُمْخَتلَِف-ةً  الثِّ
الَِھ-ا َعلَ-ى َوُیَط-افُ  ُمْجَتنِیَھ-ا ُمْنَی-ةِ  َعلَى َفَتأْتِي َتَكلُّفٍ   بِاْألَْعَس-الِ  قُُص-وِرَھا أَْفنَِی-ةِ  فِ-ي ُنزَّ

َقةِ  َواْلُخُمورِ  اْلُمَصفََّقةِ    ١]اْلُمَروَّ

االفھامی#ة ف#ي وص##ف الجن#ة ومنظرھ##ا والجمالی##ة  تینال#وظیف)_عل##ي( اإلم#ام وظ#ف

      ھی##ة ب##القول:ة إلی##ع##ن رؤی##ة غیب تنب##ئ الت##يجم##ال مباھجھ##ا ونعیمھ##ا ال##دائم والعجی##ب 

قھ##ا بس##ب اتض##ارب أور أي)أَْش--َجارٍ  اْص--ِطَفاقِ  فِ--ي بِ--اْلفِْكرِ )أي اندھش##ت(َولَ--َذِھلَتْ (( (

ف##ي الجن##ة ال##ذي یص###فق  ھ###بُّ ال##ذي یاالنس##ان اذا تص###ور ذل##ك النس##یم  ف##انّ  ،النس##یم

م###ن ذل###ك النع###یم  ال###نفس ال###ى التمل###ى اش###تیاقة ل###ذھل وتحی###ر م###ن ش###دّ  ،االش###جار

)جمع كثی#ب وھ#و اْلِمْس#كِ  ُكْثَب#انِ  ِفي)أي ع#روق تل#ك االش#جار(ُعُروقَُھ-ا ُغیَِّبتْ الجمیل(

ل##ذھلت )والجن##ة( )أي انھ##ارأَْنَھاِرَھ--ا َس--َواِحلِ  َعلَ--ىط##ین الجن##ة ھ##و المس##ك( نّ ، ف##إالت##ل

ْطبِ ( ٠٠٠أي الخصل)اللُّْؤلُؤِ كباسة( )جمعَكَبائِسِ  َتْعلِیقِ  َوفِي( بالفكر وھو اج#ود  )الرَّ

 فِ----يان####واع اللؤل####ؤ: وس####مى رطب####اً لبقای####ا الم####اء فی####ھ الموجب####ة للنظ####ارة والبھج####ة(
أیض##اً أو  ) جم#ع ف#نن وھ##و الغص#نَوأَْفَناِنَھ##ا(جم#ع عس##لوج بمعن#ى الغص#ن)َعَس-الِیِجَھا

َم---ارِ  تِْل---كَ  َوُطلُ---وعِ ث###م یعق###ب ب###القول: (( )٢(ن###وع آخ###ر من###ھ)) )أي ظھ###ور اللؤل###ؤ الثِّ

ر المعھ#ودة، أي الفواك#ھ أو الم#راد بتل#ك الثم#ار، الثم#ا وص#غراً  كب#راً ُمْخَتلَِف-ًة)كالثمرة(

،فج###اءت الص###ورة الحس###یة  الت###ي تقط###ف م###ن غی###ر جھ###د وال تكل###ف )٣())المختلف###ة

 اتأص#و ج#رس((م#نوطیب مغرسھا ج#اعالً ) تفصح عن جمال جنة الخلد _(عنده

 عةمس###مو رةالص###و لتك###ون الش###جر أوراق كباحتك###ا عمس###مو إیح###اء( )قإص###طفا(

ً إیقاع# ول#دت الت#ي ف)لق#اا الط#اء، الصاد،( اتبأصو  ،بل#والق لقب# المس#امع ز بھ#اّت#ھت  ا

 ةالكلم## فتك##ون ألن##س،وا الف##رح مش##اعر ع##ن راً تعبی## یح##دث ال##ذي قالتص##فی منغ##ذل##ك 

ً عمق## التمنحھ## رةالص##و ىعل## تش##ع س##معیة ب##ؤرة تّیةالص##و وداللتھ##ا جرس##ھا لبجم##ا  ا

                                                           
  ٢٦٦/ ٢نھج البالغة ، شرح محمد عبده:  - ١
  ١٦/ ٣الشیرازي،  توضیح نھج البالغة : - ٢
  ١٧/ ٣: البالغة نھج توضیحمحمد الحسیني الشیرازي،   - ٣
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ً یسیقمو ع#ن طری#ق ھ#ذا الوص#ف  تول#دت، )١())ف#ي المتلق#ي عنصراً مؤثراً  اوتجعلھ ،ا

(( االلفاظ المستعملة ھا ھنا الرؤیة المتنوعة الحسیة مما یعزز افاق الوظیفة الجمالیة 

استعارات، اذ لیست اشجار الجنة وأنھارھا وكثبان مس#كھا وكب#ائس لؤلؤھ#ا: كم#ا ھ#و 

) المش#ھد الحس#ي ال#ذي _، فح#رك()٢())وأشرفعلى من ذلك بل أالمحسوس عندنا 

  ٠ الخلد جنان في للمؤمنین سبحانھن عظمة ما عده بیّ یرسمھ  للمتلقي ل

 آَی-ةً  َوَقَمَرَھ-ا لَِنَھاِرَھ-ا، ُمْبِص-َرةً  آَی-ةً  َشْمَس-َھا َوَجَع-لَ : [الس#ماء ص#فة في) _( وقولھ

ةً  رَ  َمْجَراُھَما، َمَناقِلِ  فِي َوأَْجَراُھَما لَْیلَِھا ِمنْ  َمْمُحوَّ  َدَرِجِھَم-ا، َم-َداِرجِ  فِي َسْیَرُھَما َوَقدَّ
َھارِ  اللَّْیلِ  َبْینَ  لُِیَمیِّزَ  نِینَ  َعَددُ  َولُِیْعلَمَ  بِِھَما، َوالنَّ     ٣]بَِمَقاِدیِرِھَما َواْلِحَسابُ  السِّ

هللا س#بحانھ ف#ي تس#خیر الك#ون  آی#اتم#ن  ای#ة) بطریقة علمیة _(علي اإلمامعرض 

 َوَجَعْلَن-ا)إشارة ال#ى قول#ھ تع#الى: لَِنَھاِرَھا ُمْبِصَرةً  آَیةً  َشْمَسَھا َوَجَعلَ ((قائالً: بإرادتھ
َھارَ  اللَّْیلَ  َھ-ارِ  آَی-ةَ  َوَجَعْلَن-ا اللَّْی-لِ  آَیةَ  َفَمَحْوَنا آَیَتْینِ  َوالنَّ -ن َفْض-الً  لَِتْبَتُغ-واْ  ُمْبِص-َرةً  النَّ  مِّ

ُكمْ  بِّ نِینَ  َعَددَ  َولَِتْعلَُمواْ  رَّ ْلَناهُ  َشْيءٍ  َوُكلَّ  َواْلِحَسابَ  السِّ ي نّیرة تكشف أ٤ َتْفِصیالً  َفصَّ

ةً  آَی##ةً  َوَقَمَرَھ##ا(ألبص##ارلك##ل ش##يء  وء القم##ر ف##ي الط##رف یمح##ي ض## لَْیلَِھ##ا) ِم##نْ  َمْمُح##وَّ

رَ  َمْجَراُھَم##ا، َمَناِق##لِ  ِف##ي َوأَْجَراُھَمام##ن لی##الي الش##ھر( األول واألخی##ر  ِف##ي َس##ْیَرُھَما َوَق##دَّ

ھ###و أق###رب االج###رام و ،)ض###میر التثنی###ة یع###ود ال###ى الش###مس والقم###رَدَرِجِھَما َم###َداِرجِ 

قط#ع الش#مس فلكھ#ا أي م#دارھا ف#ي س#نة، والقم#ر ف#ي ش#ھر وت ،رضالسماویة الى األ

وھ#ذه التقلب#ات ف#ي ،)٥(ش#اء هللا))كذلك منذ مالیین الس#نین، ویبقی#ان علی#ھ ال#ى م#ا  اكان

-زَ (القص#د والتص#میمحركة االفالك تدل(( على  َھ-ارِ  اللَّْی-لِ  َب-ْینَ  لُِیَمیِّ  َولِ-ُیْعلَمَ  بِِھَم-ا، َوالنَّ
                                                           

البالغة، مجلة ابحاث البصرة للعلوم  نھج في واإلیقاعّیة السمعّیة الصورة أبعاد، الطائي كاطع محسن شروق - ١

  ٦٣: االنسانیة 
  ٣٤٨میثم البحراني، اختیار مصباح السالكین :  - ٢
  ١٤٧/ ١نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٣
  ١٢سورة االسراء:  - ٤
، وثق اصولھ وحققھ وعلق علیھ س#امي الغری#ري، الناش#ر مؤسس#ة البالغة نھج ظالل في مغنیة، جواد محمد - ٥

 ٢٦٨ -٢٦٧/ ٢م :٢٠٠٥ھـ، ١٤٢٥، ١دار الكتاب االسالمي، مطبعة ستار، ط



.................................................................................................................  ١٩٠.الفصل الثالث
 

 
 

---نِینَ  َع---َددُ  ، )١())تعرفن###ا ب###الیوم والقم###ر بالّش###ھر الش###مسبَِمَقاِدیِرِھَم---ا) َواْلِحَس---ابُ  السِّ

معرف#ة و ،ف#ي حب#ك ال#نصللصورة عاملة  االفھامیةوالجمالیة  ) الوظیفتین_(فجعل

 ،العجی#ب بھ#ذا الن#اظم وانتظ#ام ام#ر الك#ونك#یم قدرت#ھ، وتح ،عجائب خلق هللا س#بحانھ

     ٠وتقلب بھجتھا للناظر بلیھا ونھارھا ،ھذه الزینة االلھیة البھیةخلق السماء بف

ُ  اْإلَِس--اسُ  َك--انَ  َولَ--وْ [:) ف##ي الكعب##ة المش##رفة _وقول##ھ (  َواْألَْحَج--ارُ  َعلَْیَھ--ا اْلَمْحُم--ول

َدةٍ  َب---ْینَ  بَِھ---ا اْلَمْرفُ---وعُ  ---فَ  َوُن---ورٍ  َحْم---َراءَ  َوَیاقُوَت---ةٍ  َخْض---َراءَ  ُزُم---رُّ  َذلِ---كَ  َوِض---َیاٍء لََخفَّ
كِّ  ُمَصاَرَعةَ  ُدورِ  فِي الشَّ   ٢]الصُّ

 الكعب##ة الش##ریفة بن##اء المرج##وة م##ن الغای##ة بوظیف##ة جمالی##ة )_عل##ي( اإلم##امن ب##یّ 

ُ  اْإلَِساسُ  َكانَ  ((َولَوْ  بقولھ: التي بنیت بھا بالحجارة )بن#اء الكعب#ة، أي َعلَْیَھا اْلَمْحُمول

 َب-ْینَ أي االحجار التي بنیت الكعبة منھا( )الكعبة،ِبَھا اْلَمْرفُوعُ  َواْألَْحَجارُ اساس الكعبة(
َدةٍ   كان#ت ب#ان) َوِض-َیاءٍ  َوُن-ورٍ  َحْم-َراءَ  َوَیاقُوَت-ةٍ م#ین()نوع من الجوھر الثّ َخْضَراءَ  ُزُمرُّ

-كِّ  ُمَص-اَرَعةَ  َذلِ-كَ  لََخفَّفَ االحجار تشع نوراً( -ُدورِ  فِ-ي الشَّ ف#ان ك#ل انس#ان ل#م ی#ك )الصُّ

   موض##ع ش##ك وریب##ة م##ا یجع##ل هللا س##بحانھ س##ن، وانّ وش##يء ح ،یش##ك ف##ي ان##ھ م##ن هللا

وبھ#ذا عمل#ت الص#ورة الحس#یة  ،الى غ#رس االیم#ان الق#وي ف#ي القل#وب ،)٣()) یحتاجل

م#ن جمالی#ة ف#ي  باألحجار الثمینة البراق#ة بناء الكعبةھ ركمدى ما یت البصریة في بیان

) بھذا القول _(علي اإلمام فدلّ  ،البیت ھو بیت هللا نّ أ من في نفوسھم یف الشكّ فتخ

 ق#ولما التصدیق یكون بتص#دیق نّ دیق، وإان جمالیة البناء لیس ھو كل شيء في التص

) ح##رف _(فاس##تعمل ا اش##ار ال##ى جعلھ##ا قبل##ة للمس##لمین،م##) حین;(رس##ولھ االك##رم

ً مالئم# لیك#ون ال#نص  ،الش#رط المتن#اعالج#واب متناع حمل معنى ا(لو) الذي ی لس#یاق  ا

 األحج##ار م##ن الكعب##ة بن##اء یك##ون نأ تنع##تام  ان أرادت##ھ س##بحانھ وھ##و ،الم##راد المعن##ى

                                                           
  ٢٦٨/ ٢: م، ن - ١
  ٣٢٠/ ٢:عبده محمد شرح ، البالغة نھج - ٢
 ٢١٢/ ٣توضیح نھج البالغة: محمد الحسیني الشیرازي،   - ٣
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 عن#د م#نل#یس  المش#رفة الكعب#ة احج#ار نّ عل#ى أ  في صدورھم فترسب الشكّ  ،الثمینة

 تھممحّب### ال###ى والداعی###ة إل###یھم الجاذب###ة االم###ور م###ن األحج###ار تل###ك نفاس###ة((نّ ؛ ألهللا

 ینس#بھ م#ا كمال#ھ ف#يلمناس#بھ  هللا بی#ت البی#ت ك#ونب والحك#م ھمتص#دیق الى والمسارعة

 ال#ى می#لأ الخل#ق ولك#ون ،النق#یض طرف#ي كملبأ الوصف من سبحانھ هللالى  االنبیاء

 في والشكّ  االنبیاء وصدق الشكّ  بین للمبالغة ھنا المسارعة لفظ واستعار المحسوس،

ال#ذي تمث#ل ف#ي  المظھ#ر الخ#ارجي الب#راق نّ ) ب#ذلك عل#ى أ_(ماماإل فدلّ ، ١))كذبھم

َدةٍ لفظ##ة( زم  یك##ون الزم##اً م##ن ل##واال )َوِض--َیاءٍ  َوُن--ورٍ / َحْم--َراءَ  َوَیاقُوَت--ةٍ  /َخْض--َراءَ  ُزُم--رُّ

ھ#و ب#د ف#ي قلب#ھ باتج#اه هللا ورس#ولھ ب#ل الثق#ة الت#ي یتركھ#ا الع بالبیت الحرام التصدیق

  ٠مصدر من مصادر االیمان الراسخ في قلبھ  

 اْھَت-َدى َم-نِ  َوَبِص-یَرةُ  اتََّقى َمنِ  َفُھَو إَِمامُ  [):\النبي االكرم ( في فضل )_(قولھو

ُتھُ  اْلَقْصدُ  ِسیَرُتھُ  لَْمُعھُ  َبَرقَ  َوَزْندٌ  ُنوُرهُ  َسَطعَ  َوِشَھابٌ  َضْوُؤهُ  لََمعَ  ِسَراجٌ  ْش-دُ  َوُسنَّ  الرُّ
ُ  َوَكَالُمھُ  ُ  َوُحْكُمھُ  اْلَفْصل   ٢]اْلَعْدل

 ةمض#یئ ) بص#ورة حس#یةX(الرس#ول االك#رم منقذ البش#ریة )_علي( اإلمامصف و

 ق##د االك##وان المظلم##ة )ب##ذلك الوص##ف عل##ى ان_ب##رز فیھ##ا الط##ابع الحرك##ي، ف##دّل(

َقى َم###نِ  إَِم###امُ  َفُھ###وَ ((ذ یق###ول:إ )\(م###ھوبقد اش###رقت ) المعل###م والمرش###د \ھ()ألّن###اتَّ

)أي ِس#########َراجٌ )الى الحق(اْھَت#########َدى َمنِ )أي س#########بب بص#########یرة(َوَبِص#########یَرةُ واألسوة(

) یض###يء \)فكما یض###يء المص###باح ك###ذلك الرس###ول(َض###ْوُؤهُ )وأشرق(لََمعَ مصباح(

أي )َس###َطعَ ف###ي السماء()ھو النی###زك ی###رى باللی###ل ی###نقص َوِش###َھابٌ باإلرش###اد والھدایة(

)أي لَْمُع#ھُ  َبَرقَ )ھو ما یقدح م#ن الحج#ر إلخ#راج الن#ار(َوَزْندٌ )فرآه كل أحد(ُنوُرهُ ارتفع(

ُتھُ التوس###ط ف###ي االم###ور ب###ال اف###راط وال تفریط( یعن###ى)اْلَقْص###دُ  ِس###یَرُتھُ نوره( )أي َوُس###نَّ

ْش###دُ طریقتھ(  َوُحْكُم###ھُ والباطل()بین الح###ق اْلَفْص###لُ  َوَكَالُم###ھُ )(\)الغّي ف###ي س###نتھ(الرُّ
                                                           

  ٢٦٠/ ٤: البالغة نھج شرح البحراني، میثم - ١
  ١٦٢/ ١ نھج البالغة، شرح محمد عبده: - ٢
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، ف##أّدت )١()ال یج##وز ف##ي الحك##م أو ان أحكام##ھ كلھ##ا عادل##ة ال أنح##راف فیھ##ا))اْلَع##ْدلُ 

 التش##بیھیة متع##ددة االتج##اه ص##ورةاالفھامی##ة دورھ##ا ف##ي رس##م الوالی##ة الجم ال##وظیفتین

) بالسراج والش#ھاب والزن#د ف#ي كون#ھ س#بب ھدای#ة الخل#ق كم#ا ان _((شبھھ(عندما 

ك##ذلك، ورش##ح التش##بیھ االول بلمع##ان الض##وء، والث##اني بارتف##اع الن##ور، ھ##ذه الثالث##ة 

والثال##ث بب##روق اللم##ع، ویحتم##ل ان یك##ون ف##ي وج##ھ الش##بھ ف##ي الثال##ث إث##ارة أن##وار 

 ف##ي اب##راز جمالی##ة ال##نص المس##بوك م##ن خاللھ##ا تتالی##ھ لأللف##اظ النی##رة )٢(الھدای##ة))

الوق#ت ونفس#یة وجمالی#ة ف#ي ي تعط#ي دالل#ة حس#یة الت) والزند الشھاب، السراج،(مثل

باعتب###ار ان ك###ل ان###واع االض###اءة المش###عة تبع###ث ف###ي نف###س االنس###ان الراح###ة  ھنفس###

 س#تمد من#ھالفك#ري ال#ذي ت ) ك#ان مص#در االش#عاع\(ھّن#لیدل بذلك على أ والطمأنینة

   ٠ة دروبھم وسلك طریق الرشادمن ھذا الضوء في إنار جمعاء البشریة

َنَھ--ا ُث--مَّ خل##ق الس##ماء:[ ابت##داء )ف##ي_قول##ھ (و َواقِ--بِ  َوِض--َیاءِ  ،اْلَكَواِك--بِ  بِِزیَن--ةِ  َزیَّ  الثَّ

 َوَرقِ-یمٍ  ،َس-ائِرٍ  َوَس-ْقفٍ  ،َدائِ-رٍ  َفلَ-كٍ  فِ-ي ُمنِی-راً  َوَقَم-راً  ،ُمْس-َتِطیراً  ِس-َراجاً  فِیَھ-ا َوأَْجَرى
  ٣]َمائِرٍ 

 المب#اھج والمف#اتن ھ#ا م#نوم#ا تتص#ف ب الس#ماء خل#ق ب#دء عن)_(علياإلمام  كشف

َنَھ-ا ُث-مَّ  ((ل:ذ یق#وإ ،للبشریة في ھ#ذا الك#ون الواس#ع هللا سبحانھ التي وھبھا العجیبة  َزیَّ

-ا هللا ق#ال: نّ ؛ ألھ#ا تع#ود ال#ى الس#ماء ال#دنیاقی#ل ان الھ#اء ف#ي زینّ )اْلَكَواِك-بِ  بِِزیَنةِ   إِنَّ

--ا نَّ --َماءَ  َزیَّ ْنَیا السَّ الس##موات ان هللا س##بحانھ جع##ل  والمعن##ى٠٠)٤(اْلَكَواِك--بِ  بِِزیَن--ةٍ  ال--دُّ

 :(ھ##ذه الزین##ة بقول##ھن الكواك##ب، ث##م ب##ین الس##بب الموج##ب لزین##ة وجم##االً بم##ا فیھ##ا م##

َواقِبِ  َوِضَیاءِ  الثواق#ب الم#راد م#ن )٠٠ُمنِیراً  َوَقَمراً  ُمْسَتِطیراً، ِسَراجاً  فِیَھا َوأَْجَرى الثَّ

                                                           
  ١٠٦-١٠٥/ ٢الشیرازي، توضیح نھج البالغة:  - ١
  ٨٨/ ٧، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ٢
  ٢٤/ ١د عبده : منھج البالغة، شرح مح - ٣
  ٦سورة الصافات:  - ٤
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) بال#ذكر _عل#ي( اإلم#امعدا الشمس والقمر حیث افردھما ھنا النجوم والكواكب ما 

والمعن#ى ان النج#وم والش#مس والقم#ر  ،الشمس وفلك الشيء مداره طیرالمسوالسراج 

: ح#ركتین((لھ#ا نّ أل ؛وخ#ص الش#مس باالس#تطالة ،)١())كلھا تسبح في الفضاء الرح#ب

نسبیة التي تراھا من عل#ى االرض ف#ي انھ#ا ت#دور م#ن الحركة الظاھریة وھي  حركة

، الذاتی##ة الحرك##ة وینش##أ منھ##ا اللی##ل والنھ##ار والحرك##ة الثانی##ة ھ##يالش##رق ال##ى الغ##رب 

 َوَس#ْقفٍ قولھ(٠٠حركة دائریة على "محرك" حلزون#يوھي ان للشمس مع مجموعتھا 

)داللة على ان للحركة أكثر من نظ#ام واح#د، فالكوك#ب ال#ذي ی#دور َماِئرٍ  َوَرِقیمٍ  َساِئٍر،

موعت##ھ النجمی##ة ف##ي حرك##ة ف##ي مجموعت##ھ عل##ى "مح##رك" ش##بھ دائ##ري ی##دور م##ع مج

ت#دور ح#ول مح#ور الك#ون ك#ّل حس#بما اخرى حول محور مجرتھ والمج#رات ب#دورھا 

لفظ(الن####ور ) ادخ####ل(( _عل####ي( اإلم####امف،)٢())ر ل####ھ م####ن فل####ك وم####ن س####رعةرّ ق####

ل#ى نح#و خ#اص ل#ھ ف#ي الج#و ع اً ع#د تن#اثررمز الى اللون األب#یض، ویوالضیاء)الذي ی

ر م#ن الل#ون ت النظر اكث#للون النقي یلفا((،ألنّ )٣()) العین إلیھ تأنس بھ النفس وترتاح

م##ا اض##افت للص##ورة الحس##یة ،)٤())تس##تدعي االنتب##اه م##ن خنقھ##اة االض##اءة الق##اتم وش##دّ 

    ٠ھا في ھذا الكون الواسععرونقاً وجماالً لقدرة الخالق الذي اود

 َوَع-َالهُ  بِقِْس-طٍ  ِمْن-ھُ  أََخ-ذَ  َوَق-دْ  إِالَّ  ِص-ْبغٌ  َوَقلَّ  وس:[في وصف ریش الطاوُ  )_(وقولھ

َھ-ا لَ-مْ  اْلَمْبُثوَث-ةِ  َفُھ-و َك-اْألََزاِھیرِ  َوَرْوَنقِ-ھِ  ِدیَباِج-ھِ  َوَبِص-یِص  َوَبِریقِ-ھِ  ِصَقالِھِ  بَِكْثَرةِ   ُتَربِّ
  ٥]َقْیظٍ  ُشُموسُ  َوَال  َربِیعٍ  أَْمَطارُ 

                                                           
  ١٠٣/ ١محمد جواد مغنیة، في ظالل نھج البالغة:  - ١
 ٤٩لبیب بیضون ، االعجاز العلمي في القران :  ٠د - ٢
الداللة االیحائیة لأللوان واثرھا النفسي في نھج البالغة ، صكر ، المحسن عبد واحالم غانم جبار سلیمة ٠د - ٣

  ٥٢مجلة آداب ذي قار: 
  ١٦٢: ت). (د،  بغداد والعمار، الفن في شیرزاد، مبادئ احسان شیرین - ٤
  ٢٦٥ - ٢/٢٦٤نھج البالغة، شرح محمد عبده:  - ٥
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 وس ل##ریش الط##اوُ المظھ##ر الخ##ارجي  ) بص##ورة حس##یة لونی##ة_(عل##ي اإلم##امب##رز أ

 َوَق-لَّ (:د ألوانھ فقالااجمل في تعدبعد ان((  الزاھیة لوان الشمساطیاف أالمتكون من 
 بَِكْث-َرةِ )أي زاد عل#ى الص#بغ وغل#ب علی#ھ(َوَع-َالهُ واف#ر(بِقِْس-ٍط) ِمْن-ھُ  أََخ-ذَ  َوَقدْ  إِالَّ  ِصْبغٌ 

 َفُھ-و)أي حس#نھ وبھائ#ھ(َوَرْوَنقِ-ھِ  ِدیَباِج-ھِ  َوَبِص-یِص الئھ ولمعانھ()أي جَوَبِریقِھِ  ِصَقالِھِ 
َھا لَمْ )المتفرقة(اْلَمْبُثوَثةِ  َكاْألََزاِھیرِ  لما كان من ش#أن )َقْیظٍ  ُشُموسُ  َوَال  َربِیعٍ  أَْمَطارُ  ُتَربِّ

) أل###وان ھ###ذا الط###ائر _ھ(وش###بّ  ،لھ###ا بالش###مس والمط###رزاھی###ر ان تربیتھ###ا وكمااأل

ربیتھ###ا لیس###ت بالش###موس ت نّ ث###ة أت###ى بھ###ذه الجمل###ة تنبیھ###اً عل###ى أب###األزاھیر المبثو

 ت##دبیر الفاع##ل المخت##ار ففی##ھ م##ن الدالل##ة عل##ى عظم##ة الص##انعبم##ا ھ##ي نّ واالمط##ار، وإ

 فنی##ة االفھامی##ة بص##یغةوالجمالی##ة  الوظیفت##ان فج##اءت،)١(تع##الى وقدرت##ھ م##ا ال یخف##ى))

للص#ورة  التف#نن الحس#ي الم#تقنو ،المعرف#ي) _علي( اإلمام نتج عن ابداع ،متكاملة

َھ--ا لَ--مْ  اْلَمْبُثوَث--ةِ  اْألََزاِھی--رِ / ِدیَباِج--ھِ  َوَبِص--یِص /  َوَبِریقِ--ھِ  /ِص--َقالِھِ  بَِكْث--َرةِ لفظ##ة( ف##ي  ُتَربِّ

 عھیوحس##ن ص##ن ،ق##درة الخ##الق عل##ى)_(بھ##ادّل ، )َق--ْیظٍ  ُش--ُموسُ  َوَال  /َربِی--عٍ  أَْمَط--ارُ 

 ،في توزیع ألوانھ بھذه المنظومة العجیبة التي یصعب على الن#اظر تص#ورھا وابداعھ

) _(، فب###ّینالمعم###ورة رج###اءأ ف##ي المنتش###رة الحدیق###ة أزھ##ارك ریش###ھ ال###وان وك##أن

ً ھن#اك وراء ھ#ذا ال#نقش االخ#اذ ص#انع نّ عل#ى أ ب#األلوانبالصورة الجمالی#ة المص#نفة   ا

  ٠على كّل شيء اً درقا

ُ  َال  ُن--وراً  اْلِكَت--ابَ  َعلَْی--ھِ  أَْن--َزلَ  ُث--مَّ [:ف##ي وص##ف الق##ران )_وقول##ھ(  ،َمَص--ابِیُحھُ  ُتْطَف--أ

 َال  َوُش-َعاعاً  ،َنْھُج-ھُ  ُیِض-لُّ  َال  َوِمْنَھاج-اً  ،َقْع-ُرهُ  ُیْدَركُ  َال  َوَبْحراً  ،َتَوقُُّدهُ  َیْخُبو َال  َوِسَراجاً 
  ٢] َضْوُءهُ  ُیْظلِمُ 

                                                           
 ٤٨/ ١٠، منھاج البراعة في شرح نھج البالغة : الھاشمي - ١
  ٣٤٢/ ٢نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٢
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 الط##رق ن الك##ریم بخط##وط مش##عة أظھ##ر م##ن خاللھ##ا) الق##رآ_عل##ي( اإلم##امرس##م 

)وھ##و الكت##اب العزی##ز وع##ّد \(بھ##ا ع##ثالت##ي بُ و(( بوج##وده لت##ي اض##اءتالمظلم##ة ا

ُ  َال  ُنوراً ائل فكون##ھ(ض##ف مل علیھ##ا، وأراد ن##ور العل##م واالخ##الق المش##ت)َمَص##اِبیُحھُ  ُتْطَف##أ

ا ا الن##اس واّم##ا لم##ا انتش##ر م##ن علوم##ھ وحكم##ھ فاقت##دى بھ##ّم##واس##تعار لف##ظ المص##ابیح إ

ً  كون##ھ -دهلعلمائ##ھ وح##املي فوای## ##ُدهُ  َیْخُب##و َال  َوِس##َراجا ھ ال تنقط##ع ھدای##ة وأراد أّن## -َتَوقُّ

: ، لف#ظ البح#ر مس#تعار ل#ھ باعتب#ارینَقْع#ُرهُ  ُی#ْدَركُ  َال  َوَبْح#راً  -الناس بنوره فھو كاألول

كم#ا  ،احدھما عمق أسراره بحیث ال یحیط بھا االفھام وال تصل الى اغوارھا العق#ول

ً كون#ھ مع#دنوالث#اني:  -قع#ر البح#ر العمی#ق الغائضُ  ال یدرك  ة س#یالنف العل#وملج#واھر  ا

ً  -وقول###ھ (()١())لج###واھرالبح###ر مع###دن ل نّ والفض###ائل كم###ا أ  َنْھُج###ھُ  ُیِض###لُّ  َال  َوِمْنَھاج###ا

 -الى هللا، ومن تفھم مقاصده ال یضّل قصده بھ وظاھر كونھ طریقاً واضحاً لمن سلك

 ً مُ  َال  َوُشَعاعا وال تلب#یس باط#ل  الم ش#بھة: أي ال یغط#ى الح#ق ال#وارد ب#ھ ظ#َضْوُءهُ  ُیْظلِ

ً ) م##نح الس##یاق جانب##_(ھّن##وأ )٢(وء والظلم##ة مس##تعار))ض##ولف##ظ الش##عاع وال م##ن  ا

یص#الھا ال#ى ) إ_(عل#ي اإلم#امالتي أراد  ((المحسوسة يالتعاقب الموضوعي للمعان

 ً بالصور المعب#رة ع#ن المعن#ى المطل#وب  امتألتالقران الكریم بلغة قد  المتلقي واصفا

 ،انفعالی##ة تستش##ف م##ن ب##ین التراكی##ب دون االنحی##از ال##ى جان##ب الذاتی##ة الناقل##ة، وف##ي

ً  ،)٣()) متحقق#ة بموض#وعیة عالی#ة ف#ي ال#نص اإلبالغی#ةوعلى ھذا تكون   ترك#ت جانب#ا

الت#ي ن الك#ریم الفكری#ة الت#ي ج#اء بھ#ا الق#رآ باإلش#عاعاتالص#وتي المل#يء  من التناغم

  ٠مسحت بھا الصور المظلمة للجھل

 َعْیَن--ْینِ  لََھ--ا َخلَ--قَ  إِذْ  اْلَج--َراَدةِ  فِ--ي قُْل--تَ  ِش--ْئتَ  َوإِنْ [:الج##رادة ف##ي خل##ق)_(قول##ھو

  ٤]َقْمَراَوْینِ  َحَدَقَتْینِ  لََھا َوأَْسَرجَ  َحْمَراَوْینِ 

                                                           
  ٤٢٨/ ٣میثم البحراني، شرح نھج البالغة :  - ١
  ٤٢٨/ ٣م، ن :  - ٢
  ٠٢٦ھ وانماطھ ومستویاتھ دراسة تحلیلیة" : تحسین العمري، الخطاب في نھج البالغة " بنی ٠د - ٣

  ٢٩٨/ ٢نھج البالغة، شرح محمد عبده :  - ٤
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ف#ي س#بك جمالی#ة بصیغة بلغت غای#ة ف#ي الدق#ة  عین الجرادة )_(علي اإلمامصور 

 خل#ق ح#ول تكلم#ت أي) اْلَج-َراَدةِ  فِ-ي قُْلتَ  ِشْئتَ  َوإِنْ ((عندما قال: النص بأسلوب فني

 تك#ون الذي الكبیر بالكون فكیف صغرھا مع صانع من الھ البد انھ یدل مما الجرادة،

 عینھ#ا فان)َحْمَراَوْینِ  َعْیَنْینِ  لََھا(سبحانھ هللا)َخلَقَ  إِذْ (اجزائھ من ضئیالً  جزءاً  الجرادة

: الحدق#ة: الحدق#ة)َح-َدَقَتْینِ (المص#باح أي الس#راج اض#اءة االسراج)لََھا َوأَْسَرجَ (حمراء

 اض#اءھا قم#راء لیل#ة منھم#ا ك#ال ك#ان مضیئین أي)َقْمَراَوْینِ (و العین، في الرؤیة محل

) بالص##ورة _(ھنّب##، وبھ##ذا مع##تم ةف##ي لیل##ي جعلھ##ا مث##ل الس##راج المنی##ر أ )١())القم##ر

مظ##اھر خلق##ھ  م##ن ةاح##دبوص##فھا و ،الج##رادة عل##ى عجی##ب خل##ق لن##اظرالبص##ریة ا

بعض دقایق الحكم#ة ف#ي خلقھ#ا العین#ین الحم#راوین م#ع ك#ون ح#دقتھا  ((وھو سبحانھ،

الحم#######رة الناری#######ة  قم#######راوین، واس#######تعار لف#######ظ الس#######راج للح#######دقتین باعتب#######ار

فاجتمعت كل من الصورة البصریة الممزوجة من الحمرة المص#حوبة ،)٢(ضاءة))واإل

ً  ل الصورة الحسیة لدى الناظر فتركباإلضاءة على تفعی ً  لھ انطباع#ا ع#ن ع#ین  جمالی#ا

 وكیف اودع الخالق سبحانھ في عین ھذه المخلوقة النباتی#ة ،وطبیعة تركیبھا ،الجرادة

  ٠من صغرھا لرغم على ادرة على تمیز االشیاء الق

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ١٣٣ -  ١٣٢/ ٣: البالغة نھج توضیح الشیرازي، - ١
  ١٢٨/ ٤: میثم البحراني، شرح نھج البالغة  - ٢
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  النتائج:

جمل(ة م(ن ف(ي نھ(ج البالغ(ة ف(ي اثن(اء عملی(ة البح(ث ف(ي الص(ورة الحس(یة  تترتبوقد 

  النتائج وھي: 

) _(المص(حوبة بالحرك(ة عن(د االم(ام عل(يتظھر الصورة الحس(یة البص(ریة  )١

ص(ل وت ،ابع حركي یحم(ل التكثی(ف ال(دالليإذ تأتي بط ،واضحة مؤدیة الداللة

الحرك(ة الص(وریة تج(ذب  نّ أل م(ل تفاص(یلھا المعنوی(ة والفنی(ة؛الى المتلق(ي بكا

 ٠وتحفز لدیھ الفكرة  انتباه المتلقي،

البیئة، والسبب في ذل(ك من  ماھیتھاوجد البحث صوراً حسیة سمعیة استمدت  )٢

الص(ورة  نّ المخاط(ب؛ ألعلى ایص(ال الدالل(ة س(ریعة ال(ى )_(حرص االمام

 ٠السمعیة ال تتكامل اال اذا كانت ابلغ الى جذب االنتباه

القض(ایا االجتماعی(ة المختلف(ة  )_(م(ام عل(يعند اإل لجت الصورة الحسیةعا )٣

ق(((دمت المطل(((وب بطریق(((ة حس(((یة یعیھ(((ا فللمجتمع(((ات واالمص(((ار االس(((المیة 

 ٠فكانت الصورة االكثر حضوراً ھنا رسمت بالتشبیھ الحسي  ،المتلقي

ً _(مام عل(يلصورة الحسیة في نصوص اإلحملت ا )٤ فش(اع  ،) طابع(اً حجاجی(ا

والظ(روف  آن(ذاكالموق(ف  نّ أل شیوعاً واضحاً وتركز في خطاباتھ؛ ھذا االمر

) ان یح((اجج المتخ((اذلین _(ص((فت بالدول((ة االس((المیة اقتض((ت من((ھالت((ي ع

) بص((ور حفل((ت بھ((ذه _(وص((ورھم ،ن ال((دین بھ((ذا االس((لوبوالخ((ارجین ع((

 ٠السمة

ت الوظیف((ة االرش((ادیة دوراً مھم((اً ف((ي تق((دیم النص((ح واالرش((اد ال((ى المتلق((ي ادّ  )٥

الحس(یة الت(ي وتوجیھھ الى جادة الصواب، وذلك بالصور  ،وتعمیق دور الفرد

 ٠الحس والتصور اخذتھ الى حال
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 االفھامی(((ة مث(((ل اجتم(((اع ال(((وظیفتین ،اجتماع(((اً ل(((وظیفتین أو أكث(((ر البح(((ث وج(((د )٦

 النفس(((یة وال(((وظیفتین واالفھامی(((ة، واالرش(((ادیة الحجاجی(((ة والوظ(((ائف والجمالی(((ة،

 الص((ورة ف((ي وكث((ر ،الس((امع عن((د ال((وظیفي ال((دعم یع((زز مم((ا وھ((ذا واالرش((ادیة،

ً  ذوقھ واقناع ،المتلقي اقناع بھدف البالغة نھج نصوص في الحسیة  ٠ فنیا

 الص(ور عن اقل حیزاً  شغلت وقد ،والذوقیة والشمیة اللمسیة الصور البحث وجد  )٧

 ھ(ي والس(معیة البص(ریة الص(ور یتح(دد بك(ون  الس(بب ولع(ل والسمعیة، البصریة

 ال(ى االفھامی(ة والوظ(ائف ،الحجاجی(ة الخطابات ایصال في اكثر علیھا ُیعّول التي

 ٠المتلقي

الن(زاع والمجادل(ة الت(ي ) قائماً عل(ى _مام علي(عند اإللم یكن الطابع الحجاجي  )٨

الفتن بین المتخاصمین، بل دار الطابع الحجاجي ف(ي  القتال واثارتْ  تصل الى حدّ 

  ٠نھج البالغة حول إلقاء الحجة والدلیل على الخصم وإقناعھ

 الس(ماء خل(قمث(ل  الك(ون خل(ق ح(ول س(یاقاتھا ف(ي الجمالیة الوظائف اغلب دارت )٩

 وك(ذلك ،الواسع الفضاء في هللا سبحانھ ابتدعھا التي والنجوم والكواكب واالرض

 خل((ق مث((ل المخلوق((ات ألص((ناف خلق((ھ عجائ((ب ف((ي الخ((الق اب((دعھا الت((ي الق((درة

 ٠والجراد والخفاش وسالطاوُ 

مكلل(ة  )ذات مقص(د دالل(ي_(عند االمام علي الحسیةاغلب الوظائف  جاءت )١٠

 س(یماإلصالح قض(ایا العص(ر وال العمل  والتطبیق في ،والتنظیر االصرار بروح

       ٠القضایا االجتماعیة

 



...........................................................................................................المصادر   ١٩٩والمراجع
 

  المصادر والمراجع 
v القران الكریم 

 علي عبد یاسین، آل .١

 بغ<داد، التربی<ة، دار منش<ورات ،)_(عل<ي ماماإل عند الحكم المجتمع وجھاز •

 ٠م١٩٦٩ ، ھـ١٣٨٨ االشرف، النجف النعمان، مطبعة

 ف<رح ب<ن محم<د بن أحمد بن فرح بن أحمد الدین شھاب العباس أبي األبشیھي، .٢

  )ھـ٦٩٩: ت(، اللخمي

 بی<روت ، القل<م دار الطباع، هللا عبد قیقتح ،مستطرف فنٍ  كل في الُمستطرف •

  ٠م١٩٨١ ،

 علي السید حسین سید االعرجي،  .٣

 ١ط ، والتوزی<ع والنش<ر للطباع<ة المحجة دار ، البالغة نھج في النزاھة ثقافة •

 ٠م٢٠١١ ، ھـ١٤٣٢ بیروت، ،

 للمطبوع<<ات، المتع<<ارف دار أللفاظ<<ھ، المفھ<<رس والمعج<<م) _(عل<<ي م<<اماإل .٤

 ٠م١٩٩٠ھـ، ١٤١٠، ١بیروت،ط

  )ھـ٦٥٥:ت(المعتزلي هللا ھبة بن الحمید عبد الدین عز الحدید، ابي ابن .٥

 الت<<راث إحی<<اء دار إب<<راھیم، الفض<<ل أب<<و محم<<د تحقی<<ق البالغ<<ة، نھ<<ج ش<<رح •

 ٠ م١٩١٩ ھـ،١٣٨٥  ،٢ط والنشر، للطباعة العربي

 الك<<ریم عب<<د ب<<ن مك<<رم ب<<ن محم<<د ب<<ن هللا نص<<ر ال<<دین الف<<تح أب<<و االثی<<ر، ب<<نا .٦

  )ھـ٦٣٧:ت( الموصلي

 احم<د ٠د علی<ھ وعل<ق وحقق<ھ لھ قدم ، والشاعر الكاتب ادب في السائر المثل •

 ٠م١٩٥٩ ، ھـ١٣٧٩ ،١ط مصر، نھضة مكتبة طبانة، بدوي ٠ود الحوفي

  )  ھـ٣٣٧:ت( الفرج، أبو البغدادي زیاد بن قدامھ جعفر، ابن .٧

 العلمی<ة، الكت<ب دار خف<اجي، الم<نعم عب<د محم<د ٠د وتعلیق تحقیق الشعر، نقد •

  ٠بیروت
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<<دٍ  أَُب<<و  ح<<زم، اب<<ن .٨  القرطب<<ي االندلس<<ي ح<<زم ب<<ن َس<<ِعْیدِ  ب<<نِ  أَْحَم<<دَ  ب<<نُ  َعلِ<<يُّ  ُمَحمَّ

 )ھـ٤٥٦:ت( الظاھري

 ، ١ط والتوزی<<<ع، للنش<<<ر االس<<<راء دار واالالف، االلف<<<ة ف<<<ي الحمام<<<ة ط<<<وق •

 ٠م٢٠٠٥ االردن،

 مدرك<ة ب<ن خزیم<ة بن أسد بن حمیري بن عوف بن عمرو بن بشر ،خازم أبن .٩

   ٠نوفل بأبي ویكنى نزار، بن مضر بن الیاس بن

 بی<<روت، العرب<<ي، الكت<<اب دار الناش<<ر ط<<راد، مجی<<د وش<<رحھُ  ل<<ھ ق<<دم دیوان<<ھ، •

  ٠م١٩٩٤ ھـ،١٤١٥ ،١ط

 )ھـ ٦٨١: ت(بكر أبي بن إبراھیم بن محمد بن أحمد خلكان، ابن .١٠

 فھارس<<ھ وض<<ع حواش<<یھ وعل<<ق حقق<<ھ  ازم<<ان، أبن<<اء وأنب<<اء األعی<<ان، وفی<<ات •

 ، ھ<<<ـ١٣٦٧ ، الق<<<اھرة النھض<<<ة، مكتب<<<ة الناش<<<ر ، الحمی<<<د عب<<<د ال<<<دین مح<<<ي

  ٠م١٩٤٨

   ھـ)٧٣٤(ت: هللا عبد بن احمد محمد بن بن محمد بكر أبو الناس، سید ابن  .١١

 للطباع<<<ة ال<<<دین ع<<<ز مؤسس<<<ة ، والش<<<مائل المغ<<<ازي فن<<<ون ف<<<ي االث<<<ر عی<<<ون •

  م١٩٨٦ ھـ،١٤٠٦ بیروت، والنشر،

 ھـ)٤٢٨عبد هللا(ت:علي الحسین بن  ابو ،الشیخ الرئیسابن سینا،  .١٢

 إب<<راھیم ب<<ن أحم<<د ب<<ن محم<<د ب<<ن أحم<<د ب<<ن محم<<د الحس<<ن أب<<و طب<<ا، طب<<ا اب<<ن .١٣

  )ھـ٣٢٢: :ت(العلوي

 دار زرزور، نع<یم مراجع<ة الس<تار، عب<د عب<اس وتحقی<ق ش<رح الشعر، عیار •

 ٠م٢٠٠٥ ھـ،١٤٢٠ ،٢ط ، بیروت ، العلمیة الكتب

 ھـ)٧٧٤اسماعیل القرشي الدمشقي(ت:ابو الفداء  كثیر، ابن .١٤

 العرب<ي الت<راث احی<اء دار  ، قدم لھ عبد ال<رحمن المرعش<لي،والنھایة البدایة •

 م٢٠٠١ ھـ،١٤٢٢ ،١طوالتوزیع،بیروت، والنشر للطباعة

 )ھـ٢٠٤:ت(بشر ابن السائب بن محمد بن ھشام الكلبي، ابن .١٥

 م١٩٦٥، القاھرة ، القومیة دار مطبعة االصنام، كتاب •
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             القزوین<<<<ي الربع<<<<ي ماج<<<<ھ ب<<<<ن یزی<<<<د ب<<<<ن محم<<<<د هللا عب<<<<د اب<<<<و ماج<<<<ھ، أب<<<<ن .١٦

   ،)ھـ٢٧٣: ت(

 ، الش<<یخ آل عب<<دالعزیز ب<<ن ال<<ح الش<<یخ ومراجع<<ھ بإش<<راف ماج<<ھ، اب<<ن س<<نن •

 ٠م١٩٩٩ ، ھـ١٤٢٠ ،١ط الریاض، السالم، دار الناشر

 مطل<<<وب احم<<<د ،تحقی<<<ق الق<<<رآن تش<<<بیھات ف<<<ي الُجم<<<ان البغ<<<دادي، ناقی<<<ا اب<<<ن .١٧

 ٠م١٩٦٨ ، ھـ١٣٨٧ بغداد، ، الجمھوریة دار ، الحدیثي وخدیجة

 ب<ن یوس<ف ب<ن حسن بن محمد بن علي الحسن أبو الدین كمال دیو النبیھ، ابن .١٨

   ٠المصري یحیى

 ٠ھـ١٢٩٩ بیروت، الفنون، ثمرات مطبعة النبیھ، ابن دیوان •

 ال<<<وراق اس<<<حاق ب<<<ن محم<<<د ب<<<ن اس<<<حاق ب<<<ن محم<<<د الف<<<رج أب<<<و الن<<<دیم، اب<<<ن .١٩

 )ھـ٤٣٨:ت(البغدادي

 وض<<ع الطوی<<ل، عل<<ي یوس<<ف ٠د ل<<ھ وق<<دم علی<<ھ وعل<<ق ض<<بطھ الفھرس<<ت، •

 ، ھ<<<ـ١٤٢٢ ، بی<<<روت العلمی<<<ة، الكت<<<ب دار ال<<<دین، ش<<<مس احم<<<د فھارس<<<ھ

    ٠م٢٠٠٢

 )  ھـ٧١١:ت(مكرم بن محمد الدین جمال الفضل أبو ،منظور ابن .٢٠

 عل<<ي فھارس<<ھ ووض<<ح علی<<ھ وعل<<ق نس<<قھ ، الت<<راث إحی<<اء دار، الع<<رب لس<<ان •

  ٠م١٩٨٨ ، ھـ١٤٠٨ شیري،

 )ھـ٣٣٤:ت(سلیمان بن إبراھیم بن إسحاق الحسین أبو وھب، ابن .٢١

 ، ھ<ـ١٣٨٧ ،١ط الح<دیثي، وخدیج<ة أحم<د تحقی<ق ، البی<ان وج<وه في البرھان •

  ٠م١٩٦٧

 )  الدكتور( صالح اصبع، أبو .٢٢

 ، م١٩٥٧ حت<<<ى م١٩٥٨ ع<<<ام من<<<ذ المحتل<<<ة فلس<<<طین ف<<<ي الش<<<عریة الحرك<<<ة •

  ١ط ، والنشر للدراسات العربیة المؤسسة

   ابراھیم علي زید، ابو .٢٣

 م١٩٨١ ، القاھرة المعارف، دار الخزاعي، دعبل شعر في الفنیة الصورة •
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 احمد الراغب، عبد السالم(الدكتور) .٢٤

 ، حل<ب والنش<ر، للدراس<ات فص<لت الك<ریم، القرآن في الفنیة  الصورة وظیفة •

 ٠م٢٠٠١ ، ھـ١٤٢٢

 مطلوب(الدكتور) احمد ٠د .٢٥

 ٠ م١٩٧٢ ھـ،١٣٩٢ ،١ط بغداد، العاني، مطبعة بالغیة، مصطلحات •

 ارسطو،  .٢٦

 دار ب<دوي، ال<رحمن عب<د ٠د ل<ھ وق<دم وش<رحھ الیونانیة عن ترجمة الخطابة، •

 ٠م١٩٨٠ بغداد، للنشر، الرشید

 )الدكتور(الدین عز اسماعیل، .٢٧

  م١٩٧٣ ،٥ط العربي، الفكر دار ،" ونقد دراسة"  وفنونھ االدب •

 دار ، الق<اھرة - ومقارن<ة وتفس<یر ع<رض -العرب<ي النق<د ف<ي الجمالی<ة االسس •

  ٠م٢٠٠٥ العربي، الفكر

  ٠م١٩٦٣ ، مصر المعارف، دار لألدب، النفسي التفسیر •

 ، النجف<ي الطھران<ي رض<ا محم<د ب<ن عل<ي ب<ن محسن محمد الشیخ آغابزرك، .٢٨

  )ھـ١٣٨٩:ت(

 ٠ ٢ط ،بیروت ،العلمیة الكتب دار ،الناشر الشیعیة تصانیف الى الذریعة •

  )  الدكتور( المدني أحمد ،أمین٠٢٢

 ٠ م١٩٦٥ القاھرة، والنشر، والترجمة التألیف لجنة مطبعة االسالم، فجر •

 أ .٢٩

 )ھـ٦٧٩:ت(  میثم بن علي بن میثم الدین كمال البحراني، .٣٠

  م١٩٩٩ ، ١٤٢٠ ، بیروت ، ١ط ، الثقلین دار البالغة، نھج شرح •

    ،بطرس البستاني .٣١

 م١٩٩٨، ١بیروت،ط والنشر، للطباعة المعرفة دار المعارف، دائرة .٣٢

 )الدكتور(، حسن كامل البصیر،  .٣٣
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  م٢٠١٠ ھـ،١٤٣١ ،١ط بیروت، المعرفة، دار ،)_(علي االمام رسائل •

 )الدكتور(علي البطل، .٣٤

 ف<<ي دراس<<ة"  الھج<<ري الث<<اني الق<<رن اخ<<ر حت<<ى العرب<<ي الش<<عر ف<<ي الص<<ورة •

  ٠والنشر للطباعة االندلس دار ،" وتطورھا اصولھا

  )ھـ٢٧٩:ت(جابر بن یحیى بن أحمد البالذري،  .٢٦

 الیقظ<<<ة دار العظ<<<م، الف<<<ردوس محم<<<ود وفھرس<<<ة تحقی<<<ق االش<<<راف، انس<<<اب •

  م١٩٩٩ دمشق والنشر، والترجمة للتألیف العربیة

 )  الدكتور(لبیب بیضون، .٣٥

 ، للمطبوع<<<<ات االعلم<<<<ي مؤسس<<<<ة الك<<<<ریم، الق<<<<ران ف<<<<ي العلم<<<<ي االعج<<<<از •

  ٠م٢٠٠٣ ھـ،١٤٢٤ ،١ط

 الكن<<اني اللیث<<ي ف<<زارة ب<<ن محب<<وب ب<<ن بح<<ر ب<<ن عم<<ر عثم<<ان أب<<و ، الج<<احظ .٣٦

  )  ھـ٢٥٥:ت( البصري

 ، الق<اھرة ، الخ<انجي مطبع<ة نش<ر ھ<ارون، الس<الم عبد قیقتح والتبین، البیان •

  ٠ م١٩٦٨ ، ھـ١٣٨٨

 عیس<<ى ومطبع<<ة مكتب<<ة ش<<ركة ھ<<ارون، الس<<الم عب<<د وش<<رح تحقی<<ق الحی<<وان، .٣٧

 ٠ م١٩٦٥ ھـ،١٣٨٥ ،٢ط ، مصر وأوالده، الحلبي البابي

  ھـ)٤٧١:ت(الرحمن عبد بن القاھر عبد بكر، أبو الجرجاني، .٣٨

 مكتب<<<ة الناش<<<ر ش<<<اكر، محم<<<د محم<<<ود علی<<<ھ وعل<<<ق ق<<<راه االعج<<<از، دالئ<<<ل •

 ٠ھـ١٤٢٤ ،٥ط ، القاھرة الخانجي،

  جورج جرداق، .٣٩

 حمی<<د حس<<ن وحقق<<ھ اختص<<ره ، االنس<<انیة العدال<<ة ص<<وت) _(عل<<ي م<<اماإل 

 لیل<ى مطبع<ة ، والنش<ر للطباعة) e(البیت ألھل العلمي المجمع الناشر السنید،

  ٠ ھـ ١٤٢٤ ، ١ط ،

  )  الدكتور(علي الجندي، .٤٠
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 ٠م١٩٥٢ ،١ط ، مصر نھضة مطبعة التشبیھ، فن .٤١

  )الدكتور( غانم بن محمد بن زید الجھني، .٤٢

 وس<ماتھا ومص<ادرھا وموض<وعاتھا انماطھا"  المفضلیات في الفنیة الصورة •

 ٠ھـ١٤٢٥ ، ١ط المنورة، المدینة االسالمیة، الجامعة ،"  الفنیة

 العربی<<ة ال<<ى نقل<<ھ البالغ<ة، نھ<<ج ف<<ي والعلمی<<ة النظری<ة الحكم<<ة آمل<<ي، ج<وادي .٤٣

 ٠المقدسة قم القربى، وىذ ناشر ، ھـ١٣٨٤ ،١ط محمدي، باسم

 )الشیخ(أیوب ابو الحائري، .٤٤

 ، والتحقی<ق والنش<ر للطباعة السراج مؤسسة الناشر البالغة، نھج من قبسات •

 ٠م٢٠٠٥ ھـ،١٤٢٦ ،٢ط بیروت،

  )  الدكتور(حسن حسین ،الحاج  .٤٥

 ، بی<<روت المرتض<<ى، دار انس<<اني، وعط<<اء وجھ<<اد مس<<یرة) _(عل<<ي م<<اماإل .٤٦

 ٠م٢٠٠٥ ، ھـ١٤٢٥ ،٢ط

  الیاس یلیاإ ،الحاوي .٤٧

 اللبن<<اني، الكت<<اب دار منش<<ورات العرب<<ي، الش<<عر ف<<ي وتط<<وره الوص<<ف ف<<ن •

 ٠م١٩٨٧ القاھرة المصري، الكتاب ودار م،١٩٨٠ بیروت،

 محمد أحمد سعد ،الحاوي .٤٨

 والجمالی<ة، یةنفس<الاللغوی<ة  تھ<ااومقوم الق<یس ام<رئ ش<عر في الفنیة الصورة •

 ٠ھـ١٤٠٣ ،١الریاض،ط والنشر، للطباعة العلوم دار

  )  الدكتور(حسن بن محمود بن صابر الحباشة، .٤٩

 ٠م٢٠٠٩ ،بیروت،١ط ، الخطاب تحلیل في محاوالت •

  )الدكتور( سالمة، علي طھ حسین، .٥٠

 ٠م١٩٥٦ القاھرة، المعارف، دار والنشر الطبعملتزم  الكبرى، الفتنة •

 دار عقی<<ل، محس<<ن ب<<ھ واعتن<<ى حقق<<ھ ،)_(عل<<ي االم<<ام دی<<وان ف<<ي الحكم<<ة .٥١

 ٠م٢٠٠٥ ، ھـ١٤٢٦ ، ١ط والتوزیع، والنشر للطباعة البیضاء المحجة
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 ال<<<<<<دین كم<<<<<<ال آل محم<<<<<<د ب<<<<<<ن حم<<<<<<د ب<<<<<<ن جعف<<<<<<ر یحی<<<<<<ى أب<<<<<<و الحل<<<<<<ي، .٥٢

  )ھـ١٣١٥:ت(الحسني

 ھـ١٣٣١ صیدا، العرفان، مطبعة الحلي، جعفر دیوان •

    لویس، دي .٥٣

 بغ<داد، للنش<ر، الرش<ید دار واخرون، ناصف احمد ترجمة الشعریة، الصورة •

 م١٩٨٢

  )  ھـ٧٤٨:ت(الدمشقي عبدهللا بن قایماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الذھبي، .٥٤

 الكت<<ب دار البج<<اوي، محم<<د عل<<ي تحقی<<ق  الرج<<ال، نق<<د ف<<ي االعت<<دال می<<زان •

 ٠القاھرة العربیة،

   حكیم، راضي .٥٥

 نش<ر، -طباع<ة العام<ة الثقافی<ة الش<ؤون دار نج<ر، ال س<وزان عن<د الفن فلسفة •

 ٠م١٩٨٦ ، ١بغداد،ط

 رتشاردز .٥٦
 ٠د مراجع<<ة ب<دوي، مص<طفىمحم<<د  ٠د وتق<دیم ترجم<ة االدب<<ي، النق<د مب<ادئ •

 م٢٠٠٥ ،١،ط،مصر للثقافة االعلى المجلس ،عوض وسھیر القلماوي لویس

    خلیل الشیخ رزق، .٥٧

 والنش<<ر للطباع<<ة ال<<والء دار البالغ<<ة، نھ<<ج ف<<ي االجتماعی<<ة العالق<<ات نظ<<ام •

 ٠م٢٠٠١ ،١ط والتوزیع،

  )ھـ٣٨٦:ت( عیسى بن علي الحسن، أبو الرماني، .٥٨

 حققھ<ا ،) الق<ران اعج<از ف<ي رس<ائل ث<الث  ض<من( القران اعجاز في النكت •

 القاھرة المعارف دار ، سالم زغلول محمد ٠ود هللا خلف محمد علیھا وعلق

 ٠ ٥ط ،

  االمیر عبد الرضا عبد الزبیدي، .٥٩

"  البالغ<ة نھج ضوء في دراسة) " _(علي االمام عند االجتماعي الفكر في .٦٠

 م٢٠٠٥ ، ھـ١٤٢٦، ١ط ، قم سرور، مطبعة
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  )ھـ١٢٠٥:ت(الحسیني الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمد الزبیدي، .٦١

 ، ھـ١٣٩٣ الكویت، حكومة مطبعة القاموس، جواھر من العروس تاج •
 ٠م١٩٧٣

  )الدكتور(كمال، الزماني، .٦٢

 الكت<ب ع<الم ،)_(عل<ي االم<ام ل<دى السیاس<یة الخطابة في الصورة حجاجیھ •

 م٢٠١٢ ، االردن الحدیث،

 )ھـ٥٣٨ :ت( الخوارزمي عمر بن محمود هللا جار، الزمخشري .٦٣

 وخ<رج حققھ<ا التأوی<ل وج<وه في األقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف •

 ،١ط بی<<روت، العرب<<ي، الت<<راث احی<<اء دار المھ<<دي، ال<<رزاق عب<<د احادیثھ<<ا

 ٠م١٩٩٧ ھـ،١٤١٧

 )الدكتور(نازك سابایارد، .٦٤

  م١٩٨٣ ،١ط بیروت، اللبناني، الفكر دار الناشر عجرد، حماد •

  .التبریزي الخیاباني حسین محمد بن جعفر الشیخ المحقق السبحاني،.٥٥

 نش<ر ، البالغة نھج تأمالت حول الدرویش عبدهللا بن صالح الشیخ مع حوار •

 ٠)_(الصادق االمام مؤسسة

 أولمان، ستیفن .٦٥

 م ١٩٧٥ ، القاھرة بشیر، محمد جمال ٠د ترجمة اللغة، في الكلمة دور •

 السرخس<<<<<ي س<<<<<ھل أب<<<<<ي ب<<<<<ن أحم<<<<<د ب<<<<<ن محم<<<<<د بك<<<<<ر أب<<<<<ي السرخس<<<<<ي، .٦٦

  )  ھـ٤٩٠:ت(الحنفي

 عل<ي محم<د منش<ورات العن<اني، العظیم عبد كمال ٠د لھ قدم المبسوط، كتاب •

   ٠م٢٠٠١ ، ھـ١٤٢١ ،١ط بیروت، العلمیة، الكتب دار بیضون،

    الحسیني ناصر بن عليصدر الدین  السرخسي، .٦٧

 العط<<اردي، هللا عزی<<ز الش<<یخ متن<<ھ وحق<<ق نص<<ھ ض<<بط البالغ<<ة، نھ<<ج اع<<الم •

 ٠ھـ١٤١٥ ،١ط االسالمي، واالرشاد الثقافة وزارة والنشر الطباعة مؤسسة
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 عل<<ي ب<<ن محم<<د ب<<ن بك<<ر أب<<ي ب<<ن یوس<<ف یعق<<وب أب<<و ال<<دین س<<راج الس<<كاكي، .٦٨

  )ھـ٦٢٦(ت:الخوارزمي

 الكت<ب دار ، زرزور نع<یم علی<ھ وعل<ق حواش<ھ وكت<ب ض<بط ، العل<وم مفتاح •

 ٠م١٩٨٣ ، ھـ١٤٠٣ ،١ط ، بیروت العلمیة،

  )الدكتور( ،داود سلوم .٦٩

 ٠م١٩٦٧ ، بغداد ، الزھراء مطبعة االدبي، النقد •

 المناق<ب أب<ي ال<دین كم<ال ب<ن ال<رحمن عب<د الدین جالل الفضل أبو السیوطي، .٧٠

 الدین ناصر بن بكر أبي

 الخص<<<ائص(ب المع<<<روف الحبی<<<ب خص<<<ائص ف<<<ي البی<<<ب الطال<<<ب كفای<<<ة •

 ٠ھـ١٤٢٤ ، م٢٠٠٣ ، ٣ط بیروت، العلمیة، الكتب دار ،)الكبرى

 سلمان(الدكتور) الحمید عبد شاكر، .٧١

 ش<<ھریة ثقافی<<ة سلس<<لة المعرف<<ة، ع<<الم التص<<ویر، ف<<ن ف<<ي اإلبداعی<<ة العلمی<<ة •

 ٠م١٩٨٧ الكویت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس تصدرھا

   احمد الشایب، .٧٢
 ، ھ<<ـ١٤٧٤ ،٥ط ، الق<<اھرة المص<<ریة، النھض<<ة مكتب<<ة االدب<<ي، النق<<د اص<<ول •

 ٠م١٩٥٥

 )ھـ٤٠٦:ت(موسى بن الحسین بن محمد الحسن، أبو الرضي، الشریف .٧٣

 ، ھـ١٣٨٠ والنشر، للطباعة بیروت صادر دار الرضي، الشریف دیوان •
 ٠م١٩٦١

 م<<روان علی<<ھ وعل<<ق حقق<<ھ ،او المج<<ازات االث<<ار النبوی<<ة النبوی<<ة المج<<ازات •

  ٠م١٩٨٧ ، ھـ١٤٠٨ الدایة، رضوان محمد ود العطیة

 ب<<ن محم<<د ب<<ن موس<<ى ب<<ن الحس<<ین ب<<ن عل<<ي القاس<<م أب<<و المرتض<<ى، الش<<ریف .٧٤

 عل<ي ب<ن الحس<ین بن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن إبراھیم بن موسى

 ك<الب ب<ن قص<ي ب<ن من<اف عب<د ب<ن ھاش<م ب<ن المطل<ب عب<د ب<ن طالب أبي بن

  ) ھـ٤٣٦: ت(
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 الص<فار، رش<ید ألفاظ<ھ وفس<ر قوافی<ھ ورت<ب حققھُ  المرتضى، الشریف دیوان •

 رض<ا محم<د الش<یخ االس<تاذ ل<ھ ق<دم ج<واد، مصطفى ٠د ھاعیان وترجم راجعھ

 ، وش<<ركاه الحلب<<ي الب<<ابي عیس<<ى العربی<<ة الكت<<ب إحی<<اء ب<<دار طب<<ع الش<<بیبي،

 ٠م١٩٥٨

 الش<نقیطي، االمین احمد الشیخ حواشیھ وعلق الفاظھ وضبط صححھ األمالي، •

 ٠م١٩٠٧ ، ھـ١٣٢٥ ،١ط

   ابراھیم الدین، شمس .٧٥

 ، ھ<<<ـ١٤٢٧ ، بی<<<روت ،١ط ، العلمی<<<ة الكت<<<ب دار الم<<<ؤمنین، امی<<<ر حك<<<م •

 ٠م٢٠٠٦

   مھدي محمد الدین، شمس .٧٦

 ، ٢ط بی<<<<روت، والنش<<<<ر، للدراس<<<<ات الدولی<<<<ة المؤسس<<<<ة ، االش<<<<تر عھ<<<<د •

 ٠م٢٠٠٠ ھـ،١٤٢١

  )الدكتور(محمد الغریب علي الشناوي، .٧٧

 ،١ط الق<<<اھرة، اآلداب، مكتب<<<ة التطیل<<<ي، االعم<<<ى عن<<<د الش<<<عریة الص<<<ورة •

  ٠ م٢٠٠٣

    الحسیني المھدي بن محمد بن رضا محمد الشیرازي، .٧٨

 ، ١ط ، والتوزیع والنشر والطباعة للتحقیق العلوم دار البالغة، نھج توضیح •

 ٠م٢٠٠٢ ، ھـ١٤٢٣ ، قم

   احسان شیرین شیرزاد، .٧٩

 ٠)ت. د، ( بغداد والعمار، الفن في مبادئ •

  )الدكتور( االلھ عبد الصائغ، .٨٠

نش<<<ر،  -دار الش<<<ؤون الثقافی<<<ة العام<<<ة طب<<<ع ، نق<<<دیاً  معی<<<اراً  الفنی<<<ة الص<<<ورة •

 ٠م١٩٨٧، ١بغداد،ط

  ھـ)٣٨١(ت: باَبَویھ، بن موسى بن الحسین بن عليّ  بن محّمدالصدوق،  .٨١
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 مؤسس<<ة الغف<<اري، أكب<<ر عل<<ي علی<<ھ وعل<<ق ص<<ححھ الفقی<<ھ، یحض<<ره ال م<<ن •

  ٠ھـ١٤٢٦ ، ٤ط ة،المقدس قم االسالمي، النشر

 )الدكتور(علي حسین محمد الصغیر، .٨٢

 ، بی<<روت والنش<<ر، للطباع<<ة الھ<<ادي دار القرآن<<ي، المث<<ل ف<<ي الفنی<<ة الص<<ورة •

  ٠ م١٩٩٢ ھـ،١٤٢١ ،١ط

 ھ<<ـ،١٤٢٠ ،١بی<روت،ط العرب<<ي، الم<ؤرخ دار ن،الق<<رآ ف<ي اللغ<<وي الص<وت •

 م٢٠٠٠

 بی<<روت، العرب<<ي، الم<<ؤرخ دار معاص<<رة، قرآنی<<ة رؤی<<ة العرب<<ي النق<<د نظری<<ة •

 م١٩٩٩ ھـ،١٤٢٠ ،١ط

  )  الدكتور(جمیل صلبیا، .٨٣

 ٠م١٩٧٢ ،٣ط اللبناني، الكتاب دار النفس، علم •

    الصنوبري .٨٤

 والنش<ر للطباع<ة بیروت صادر دار ، عباس احسان تحقیق الصوبري، دیوان •

  م١٩٩٨ ، ١ط ،

 )  الدكتور( هللا عبد صولھ، .٨٥

 اآلداب كلی<ة منش<ورات االس<لوبیة، خصائص<ھ خ<الل م<ن الق<ران ف<ي الحجاج •

 ٠م٢٠٠١ ،١ط تونس، اإلنسانیة، والفنون

  )ھـ١٦٨:ت(عامر بن یعلي بن محمد المفضل العباس، ابو الضبي، .٨٦

 مطبع<ة االنب<اري، بش<ار ب<ن محمد بن القاسم محمد شرح ، المفضلیات دیوان •

 م١٩٢٠ ، بیروت ، االباء

 دار ، عثم<ان محم<د ال<رحمن عب<د وتحقی<ق ض<بط الصغیر، المعجم الطبراني، .٨٧

 م١٩٩٧ ، ھـ١٤١٨ ، ١ط ، والتوزیع والنشر للطباعة الفكر

 للص<<حافة  المعرف<<ة دار ، طم<<اس حم<<دو ب<<ھ اعتن<<ى دیوان<<ھ ، العب<<د ب<<ن طرف<<ة .٨٨

  ٠ م٢٠٠٣، ھـ١،١٤٢٤ط ، بیروت ، والنشر والطباعة
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 بش<<<<<یخ الملق<<<<<ب الطوس<<<<<ي الحس<<<<<ن ب<<<<<ن محم<<<<<د جعف<<<<<ر أب<<<<<و الطوس<<<<<ي، .٨٩

 ھـ)٤٦٠(ت:الطائفة

 والس<ید الشھرس<تاني جواد والسید الخرسان علي السید تحقیق الخالف، كتاب •

 ٠ھـ١٤١١المقدسة، قم االسالمي، النشر مؤسسة النجف، طھ مھدي

   علي عیسى عاكوب، .٩٠

 م٢٠٠٢ ،١ط دمشق، المعاصر، الفكر دار الشعري، واالبداع العاطفة •

 الشیخ علي الكوراني العاملي، .٩١

 بی<<روت، الس<<یرة، دار ،ش<<بكات االنترن<<ت) من<<اظرات الش<<یعة ف<<ي(االنتص<<ار •

 ھـ١٤٢٢ ،١ط

 )الدكتور(خضیر قاسم عباس، .٩٢

 والنش<ر للطباع<ة االض<واء دار ، االجتماعی<ة العدال<ة رائ<د) _( علي االمام •

 ٠م٢٠٠٤ ، ھـ١٤٢٥ بیروت، والتوزیع،

 )الدكتور(حسین محمد هللا، عبد .٩٣

 ٠م١١١٩ القاھرة، المعارف، دار الناشر الشعري، والبناء الصورة •

  شكري الوھاب، عبد .٩٤

 ٠م١٩٨٥ القاھرة، للكتاب، المصریة الھیئة المسرحیة، اإلضاءة •

 االنتشار مؤسسة الحق، سلطة) _(طالب ابي بن علي جاسم، السید عزیز .٩٥

 ٠م ١٩٩٧  ،١ط ، بیروت العربي،

 )ھـ٣٩٥: ت(سھل بن هللا عبد بن الحسن ھالل أبو ھالل ابو العسكري، .٩٦

 ، ٢ط ، الق<<<اھرة اب<<<راھیم، الفض<<<ل اب<<<ومحم<<<د  قی<<<قتح الص<<<ناعتین، كت<<<اب •

 ٠م١٩٧١

 لجماع<<<ة التابع<<ة االس<<المي النش<<ر مؤسس<<ة تحقی<<ق ،اللغوی<<ة الف<<روق معج<<م •

   ھـ١٤٢١ ،٢ط بقم، المدرسین
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 البغ<دادي العش<اري ف<ارس ب<ن محم<د ب<ن حس<ن ب<ن علي بن حسین العشاري، .٩٧

  )ھـ١١٩٥:ت(هللا عبد أبو الدین نجم الشافعي

 ولی<<د  ورؤوف الس<<الم عب<<د عم<<اد ٠د علی<<ھ وعل<<ق حقق<<ھ ، العش<<اري دی<<وان •

 م١٩٧٧ ، ھـ١٣٩٧ ، ١ط ، بغداد االمة، مطبعة االعظمي، الكریم عبد

  )الدكتور(، محمد زكيالعشماوي .٩٨
 للطباع<<<ة العربی<<<ة النھض<<<ة دار والح<<<دیث، الق<<<دیم ب<<<ین االدب<<<ي النق<<<د قض<<<ایا •

 ٠م١٩٧٩ بیروت، والنشر،

  )الدكتور( جابر عصفور، .٩٩
 العرب<<ي، الثق<<افي المرك<<ز ، والبالغ<<ي النق<<دي الت<<راث ف<<ي الفنی<<ة الص<<ورة •

 ٠م١٩٩٢ ،٣ ط ، بیروت

  )  الدكتور(محمود عباس العقاد، .١٠٠

 غری<ب، مكتب<ة الناش<ر العربی<ة، اللغ<ة ف<ي والتعبیر الفن مزایا الشاعرة اللغة •

 ٠القاھرة ، الكبرى االستقالل مطبعة

  )  الدكتور(، عباس علي علوان، .١٠١

 جم<<<االتو الرؤی<<<ا اتجاھ<<<ات" الع<<<راق ف<<<ي الح<<<دیث العرب<<<ي الش<<<عر تط<<<ور •

 ٠م١٩٧٥ العراقیة، االعالم وزرارة منشورات النسیج،

  ) الدكتور(جواد، علي، .١٠٢
 ، ١ط ، بی<روت للمالی<ین، العل<م دار االسالم، قبل العرب تاریخ في المفصل •

 ٠م١٩٧١

  ھاشم، السید علي محمد العلي، .١٠٣

 للبح<<<<<وث االس<<<<<المیة المؤسس<<<<<ة الناش<<<<<ر ،)Ÿ(الزھ<<<<<راء فاطم<<<<<ة ھ<<<<<ذه •

 ھـ١٤٣٠ ،١ط والمعلومات،

  )  الدكتور(احمد علي عمران، .١٠٤

 ب<أمیر المخصص<ة المكتب<ة الحربی<ة، خطب<ھ ف<ي طال<ب اب<ي ب<ن عل<ي اسلوب •

  م٢٠١١ ، ھـ١٤٣٢ المقدسة، مشھد) _(المؤمنین
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 ،)الدكتور( حسین العمري، .١٠٥
 دار"  تحلیلی<ة دراس<ة ومس<تویاتھ وانماط<ھ ت<ھنیبُ "  البالغ<ة نھ<ج في الخطاب •

 ٠م٢٠١٠ ، ١ط ، بیروت العلمیة، الكتب

 )الدكتور(عباس صباح عنوز، .١٠٦

 التمیم<<ي مطبع<<ة ،١ط ، القرآن<<ي ال<<نص وتفس<<یر التأوی<<ل ب<<ین البی<<اني االداء •

  م٢٠١٢ ھـ،١٤٣٣ االشرف، النجف والتوزیع للنشر

 ، ھ<ـ١٤٢٢ االش<رف، النج<ف الش<رقي، عل<ي الش<یخ ش<عر في البیاني االداء •

   م٢٠٠٢

 للنش<<<ر التمیم<<<ي الناش<<<ر ، ١ط، الش<<<ریف الح<<<دیث لغ<<<ة ف<<<ي البی<<<اني االداء •

 م٢٠١٢ ، ھـ١٤٣٣ ، االشرف النجف والتوزیع،

 النج<ف ،١ط، والتطبی<ق، النظری<ة ب<ین الك<ریم الق<رآن لغ<ة ف<ي البیاني االداء •

  ٠م٢٠١٢ ، ھـ١٤٣٣ االشرف،

 ، ھ<<ـ١٤٢٣االش<<رف، النج<<ف  ،١ط ، تطبیقی<<ة نقدی<<ة دراس<<ات الھم<<س إیم<<اء •

 ٠م٢٠١٢

 الدراس<<ات وح<<دة ع<<ن تص<<در الحس<<یني، الش<<عر ف<<ي الحس<<یة الص<<ورة دالل<<ة •

 ھ<ـ١٠٤٣، ١ط ، الثقافیة الشؤون قسم ،)_(الحسین االمام في التخصصیة

 ٠ م٢٠١٣ ،

 ،١ط بی<<<روت، الس<<<الم، دار المعن<<<ى، وإیح<<<اء حس<<<یتھا ب<<<ین الفنی<<<ة الص<<<ورة •

 م٢٠١٠ ھـ،١٤٣١

 التل<وین وھیمنة البیانیة الصور انماط الى الشعري التكوین من االدبي النص •

 النج<<ف والنش<<ر، للطباع<<ة الض<<یاء دار ،" تطبیقی<<ة بیانی<<ة دراس<<ة"  الش<<عري

 م٢٠٠٧ االشرف،

 النقل<<ي ال<<نص ض<<وء عل<<ى اثبات<<ھ ف<<ي دراس<<ة"  الحقیق<<ة ص<<وت البالغ<<ة نھ<<ج •

 ، ١ط ، بغ<<داد ، والنش<<ر للطباع<<ة المعم<<ورة دار ،" الفن<<ي المنج<<ز وماھی<<ة

 ٠م٢٠١٣ ، ھـ١٤٣٤
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  )الدكتور( محمد، الغروي .١٠٧
 االس<<المي النش<<ر مؤسس<<ة البالغ<<ة، نھ<<ج م<<ن المس<<تخرجة والحك<<م االمث<<ال •

  ٠ ھـ١٣١٥ ، ٣ط ، المقدسة قم والنشر، للطباعة

   روز غریب، .١٠٨
  ٠م١٩٧١ بیروت، المكشوف، دار الحدیث، النقد في تمھید •

  مورو، فرانسوا .١٠٩
 للطباع<<<ة الین<<<ابیع دار اب<<<راھیم، نجی<<<ب عل<<<ي ٠د ترجم<<<ة االدبی<<<ة، الص<<<ورة •

  م١٩٩٢ دمشق، والتوزیع، والنشر

 تم<<یم ب<<ن عم<<رو ب<<ن أحم<<د ب<<ن الخلی<<ل ال<<رحمن عب<<د أب<<و الفراھی<<دي، .١١٠

    ،)ھـ١٧٥:ت(

 الس<<<<امرائي، اب<<<<راھیم ٠ود المخزوم<<<<ي مھ<<<<دي ٠د تحقی<<<<ق الع<<<<ین، كت<<<<اب •

    ٠م١٩٨٨ ھـ،١٤٠٨ بیروت، للمطبوعات، االعلمي منشورات

  )ھـ١١٠:ت( صعصعة بن غالب بن ھّمام فراس ،أبو الفرزدق .١١١

 الكت<ب دار ف<اعور، عل<ي االس<تاذ ل<ھ وق<ّدم وض<بطھ ش<رحھ الفرزدق، دیوان •

 ٠م١٩٨٧ ھـ،١٤٠٧ ،١ط بیروت، العلمیة،

  )ھـ٦٨٤: ت( حسن بن محمد بن ،حازم القرطاجني .١١٢

 ، الخوج<ھ اب<ن الحبی<ب محم<د وتحقی<ق تق<دیم ، االدب<اء وسراج البلغاء منھاج •

 م١٩٨٦ ٣ط بیروت االسالمي، الغرب دار

 الرش<<ید دار ، واالب<<داع الواق<<ع ب<<ین الش<<عر ن<<اجي، ص<<بیح القص<<اب، .١١٣

 ٠م١٩٧٩ ،، بغدادللنشر

  إبراھیم بن قطب الحاج بن سید قطب، .١١٤

   ٠القرآن مكتبة الكریم، القران في الفني التصویر •

 ٠م٢٠٠٧ ،١٧ط القاھرة، الشروق، دار القیامة، یوم مشاھد •

   ،) ھـ١٣٥٩: ت( القاسم أبي بن رضا محمد بن عباس القمي، .١١٥
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 دار منش<ورات  النجف<ي، الن<وري رض<ا محم<د السید تعریب ، الجنان مفاتیح •

 ٠بیروت الثقلین،

 )ھـ٤٥٦: ت( شیقر بن لحسنا ،علي بوأ القیرواني، .١١٦

 بی<روت، الحمی<د، عب<د ال<دین يیمح قیقتح ، وآدابھ الشعر محاسن في العمدة •

  ٠م١٩٧٢ ، ٤ط

 محی<ي محم<د حواشیھ وعلق ،وفصلھ ،حققھ ونقده، الشعر محاسن في العمدة •

 ،٥،طبی<<<روت ،والطباع<<<ة والتوزی<<<ع للنش<<<ر الجی<<<ل دار الحمی<<<د، عب<<<د ال<<<دین

 ٠م١٩٨١ ھـ،١٤٠١

        الدمش<<ق الغن<<ي عب<<د ب<<ن راغ<<ب محم<<د ب<<ن رض<<ا ب<<ن عم<<ر كحال<<ة، .١١٧

  ھـ)١٤٠٨(ت: 

 ،٧ط ،بی<روت الرس<الة، مؤسس<ة الناش<ر والحدیثة، القدیمة العرب قبائل معجم •

 م١٩٩٤ ھـ،١٤١٤

 ھـ)٣٢٨/٣٢٩(ت:  إسحاق بن یعقوب بن محمد الكلیني، .١١٨

 وقابل<ھ ص<ححھ)والمس<ایفة والمواقف<ة المط<اردة ص<الة باب(الكافي من الفروع •

 طھ<<<ران االس<<<المیة، الكت<<<ب دار الناش<<<ر الغف<<<اري، أكب<<<ر عل<<<ي علی<<<ھ وعل<<<ق

 ق٠ھـ١٣٦٧

  الفاضل جواد محمد اللنكراني، .١١٩

 تحقی<ق االش<تر، مال<ك ال<ى) _(عل<ي االم<ام لعھ<د ش<رح االس<المیة الدولة •

  ھـ١٤٢٥ ، ١ط ،)e(االطھار االئمة فقھ مركز ونشر

 الح<ارث ب<ن ربیع<ة بن مسلمة بن یغوث عبد بن الحارث االشتر، مالك .١٢٠

   مذحج من النخع بن مالك بن سعد بن جذیمة بن

 ، ق<م ، ٢ط العط<ار، ق<یس وش<رح وتحقی<ق جم<ع دیوان مال<ك االش<تر، •

 ٠ھـ١٤٢١

  )الدكتور(زكي مبارك، .١٢١
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 ٠م٢٠٠٦ ، القاھرة للثقافة، االعلى المجلس الشعراء، بین الموازنة •

 )  الدكتور(رضا محمد مبارك، .١٢٢

 العام<ة الثقافیة الشؤون دار العربي، النقدي الخطاب في الشعریة اللغة •

 م١٩٩٣ ، بغداد ، ١،ط

  )ھـ٣٥٤:ت( الحسین بن احمد الطیب، أبو المتنبي، .١٢٣

 بی<روت، العرب<ي، الكت<اب دار الناش<ر البرقوقي، شرحدیوان المتنبي،  •

 م١٩٨٠ ھـ،١٤٠٠

 )  الدكتور(توفیق سعید مجد، .١٢٤

 والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة التأویل، وفلسفة اللغة ماھیة في •

 ٠م٢٠٠٢ ھـ،١٤٢٣ ،١ط بیروت، والتوزیع،

   مجید حسین محمد، .١٢٥

 اإلم<<ام كلم<<ات م<ن والمجتم<<ع ال<ذات تنمی<<ة ف<ي االخالقی<<ة المحاض<رات •

 ، ھ<ـ١٤٢٨ ،١ط والتوزی<ع، والنش<ر للطباع<ة الھادي دار ،)_(علي

 ٠م٢٠٠٧

    طلیس محمد .١٢٦

 یزی<<ك محم<<د ل<<ھ ،ق<<دم الن<<اطق و الص<<امت الق<<ران ب<<ین االلھی<<ة الحكم<<ة .١٢٧

 ٠ م٢٠٠٨، ھـ١٤٢٩ ، ١ط ، والتوثیق واالعالم والتحقیق للطباعة ،االیام

   علي كرد محمد .١٢٨

  م١٩٦٩ ، ھـ١٣٨٨ بیروت، ، ٣ط االمانة، دار العربي، البیان امراء •

  )  الدكتور(ناصر حسین ھاشم المحنك، .١٢٩

 والنش<<<ر، للطباع<<<ة انب<<<اء دار ،١،ط البالغ<<<ة نھ<<<ج ف<<<ي االجتم<<<اع عل<<<م •

  ٠االشرف النجف

 النج<<<ف والنش<<<ر، للطباع<<<ة انب<<<اء دار البالغ<<<ة، نھ<<<ج ف<<<ي ال<<<نفس عل<<<م •

  ٠االشرف
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   جواد محمد مغنیة، .١٣٠

 ھ<ـ،١٤١٤، بی<روت الج<واد، دار ،١ط ، وفض<ائلھ حیات<ھ) _(علي ماماإل •

  ٠م١٩٩٤

 ،١ط ، اس<<<وة مطبع<<<ة االس<<<المي، الكت<<<اب دار مؤسس<<<ة الكاش<<<ف، تفس<<<یر •

  ٠م٢٠٠٣ ، ھـ١٤٢٤

 الغری<ري، س<امي علی<ھ وعل<ق وحقق<ھ اص<ولھ وث<ق البالغة، نھج ظالل في •

 ھ<<<ـ،١٤٢٥ ،١ط س<<<تار، مطبع<<<ة االس<<<المي، الكت<<<اب دار مؤسس<<<ة الناش<<<ر

 ٠م٢٠٠٥

د المفید، .١٣١ د بن محمَّ الم عبد بن النعمان بن محمَّ  المذحجي الحارثي السَّ
  )ھـ٤١٣:ت(العكبري

 أمی<<<<<ر إمام<<<<<ة إثب<<<<<ات)(_(الم<<<<<ؤمنین أمی<<<<<ر إمام<<<<<ة ف<<<<<ي اإلفص<<<<<اح •

 ١والنشر،قم،ط للطباعة البعثة مؤسسة مركز)) _(المؤمنین

   عباس الموسوي، .١٣٢

 بیروت، والنشر، للطباعة االكرم الرسول دار البالغة، نھج شرح •

 ٠م١٩٩٨ ، ھـ١٤١٨ ،١ط

  )  الدكتور(باقر محسن الموسوي، .١٣٣

 والنش<ر والطباع<ة للتحقی<ق العل<وم دار البالغة، نھج علوم الى المدخل •

  م٢٠٠٢ ھـ،١٤٢٣ ،١ط بیروت والتوزیع،

 )  الدكتور(الحمید عبد مجید ناجي، .١٣٤

 للدراسات الجامعیة المؤسسة ، العربیة البالغة ألسالیب النفسیة االسس •

 ٠م١٩٨٤ ، ھـ١٤٠٤ ، ١ط ، بیروت والنشر،

 بن إبراھیم المعروف بابن الحاج الحاج بن ابراھیم ،النمیري .١٣٥

 المجم<<<ع ، الھرام<<<ة هللا عب<<<د الحمی<<<د عب<<<د ٠د وض<<<بط تق<<<دیم دیوان<<<ھ، •

 ٠م٢٠٠٣ ھـ،١٤٢٤ ظبي، ابو ،لثقافيا

 )  الدكتور(حسن یوسف نوفل، .١٣٦
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 لش<<<عر احص<<<ائیة تحلیلی<<<ة دراس<<<ة الل<<<وني والرم<<<ز الش<<<عریة الص<<<ورة •

 جامع<<ة المع<<ارف، دار الص<<بور، عب<<د وص<<الح قب<<اني ون<<زار الب<ارودي

 ٠القاھرة الشمس، عین

  )ھـ١٣٢٤:ت( الخوئي الھاشمي هللا حبیب المیرزا الھاشمي، .١٣٧

 دار ،١ط عاش<ور، عل<ي تحقیق البالغة، نھج شرح في البراعة منھاج •

 ٠م٢٠٠٨ ، ھـ١٤٢٩ بیروت، العربي، التراث إحیاء

  ) الدكتور(غنمي محمد ھالل، .١٣٨
 ٠م١٩٧٣ بیروت، الثقافة، دار الحدیث، االدبي النقد •

 )الدكتور( محمد، سلیم محمود ھیاجنھ، .١٣٩

 االردن، الح<<دیث، الكت<<ب ع<<الم الك<<ریم، الق<<ران ف<<ي النفس<<یة الص<<ورة •

  ٠م٢٠٠٨

   الرحمن عبد الوائلي، .١٤٠

 الت<اریخ فلس<فة ض<وء دراس<ة"  االجتماعی<ة التجرب<ة بین العالقة جدلیة •

 والنش<ر للطباع<ة الھ<ادي دار ،) "_(طال<ب اب<ي ب<ن علي االمام عند

  م٢٠٠٣ ھـ،١٤٢٤ ،١ط والتوزیع،

 ف<<الح ب<<ن س<<لیمان ب<<ن عل<<ي ب<<ن أس<<عد ب<<ن هللا عب<<د محم<<د أب<<و الی<<افعي، .١٤١

 )ھـ٧٦٨الشافعي(ت:

  ، الزم<ان الح<وادث م<ن یعتب<ر م<ا معرفة في یقظان وعبرة الجنان مرآة •

 ٠م١٩٧٠ ھـ،١٣٩٠ ، ٢ط بیروت، األعلمي، مؤسسة

 ھـ)٧٤٩(ت: الحسیني علي بن حمزة بن یحیى الیمني، .١٤٢

 نھ<<ج ش<<رح" الوص<<ي ك<<الم اس<<رار ع<<ن الكش<<ف ف<<ي الوض<<يء ال<<دیباج •

 االس<<تاذ اش<<راف المتوك<<ل، محم<<د ب<<ن قاس<<م ب<<ن خال<<د تحقی<<ق ،"البالغ<<ة

 الثقافی<<ة، عل<<ي ب<<ن زی<<د األم<<ام مؤسس<<ة الوج<<ھ، عب<<اس ب<<ن الس<<الم عب<<د

  ٠م٢٠٠٣ ھـ،١٤٢٤ ،١ط الیمن، صنعاء،
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  الجامعیة الرسائل
 عدنان سعید بإشراف(_)علي االمام خطب في الفني التصویر عباس، ،الفحام •

 ٠م١٩٩٩ ھـ،١٤٢٠) ماجستیر رسالة(المحنة

 رس<الة(، االجتم<اعي اللغ<ة عل<م ض<وء ف<ي البالغ<ة ،نھ<ج دھ<ش نعمة فرحان، •

 رش<<د، اب<<ن التربی<<ة، ،كلی<<ة الع<<زاوي ك<<ریم رح<<یم نعم<<ة د٠أ اش<<راف) دكت<<وراه

 ٠م٢٠١١، ھـ١٤٣٢ بغداد، جامعة

 بإش<راف داللی<ة، دراس<ة البالغة نھج في المشتقات ابنیة ،میثاق  ،الزھرة عبد •

 ٠ م٢٠٠٣ ، ھـ١٤٢٤ جمعھ، الكریم عبد عدنان ٠د

  والصحف المجالت
 الكوی<ت، الفك<ر، ع<الم مجل<ة  الحجاجي، واالستدالل الحجاج ، حبیب عراب،أ •

  ٠ م٢٠٠١ ،)٣٠( المجلد

 ، الرض<ي الش<ریف مراثي في الحزینة الحسیة الصورة ،، نرجسنصارياأل  •

 والدراس<<ات االنس<<اني العل<<وم معھ<<د الناش<<ر االس<<المیة، الحض<<ارة اف<<اق مجل<<ة

  ٠ م٢٠٠٦ سنة ،)٩( مجلد ،)١٨( العدد الثقافیة،

"  الخزاع<<ي دعب<<ل ش<<عر ف<<ي التش<<بیھیة الص<<ورة ، عل<<ي محم<<د س<<عد ،التمیم<<ي •

 لس<<<نة) ٦٣( الع<<<دد االساس<<<یة التربی<<<ة كلی<<<ة مجل<<<ة"  تحلیلی<<<ة بالغی<<<ة دراس<<<ة

   م٢٠١٠

 الموج<<ھ الش<<عر ف<<ي الص<<ورة تش<<كیل ف<<ي الح<<واس توظی<<ف ،، العی<<دجل<<ولي •

 الناش<ر االدب<ي، الموق<ف مجل<ة ،" عین<ھ لألطف<ال الجزائ<ري الشعر"  لألطفال

 ٠م٢٠٠٨ سنة ،)٤٤١(العدد دمشق، العربي، الكتاب اتحاد

 مجل<<<ة ،)_(الحس<<<ین م<<<اماإل لنھض<<<ة االجتم<<<اعي البع<<<د ،، ش<<<ھیدالخطی<<<ب  •

  ٠م٢٠١٣ لسنة ،)٨( العدد معاصرة، اسالمیة دراسات
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 مجلة والفرزدق، جریر بین ونماذجھا الشعریة الصورة ، محمد صالح ،حسن •

) ٩( المجل<<<د ،)٤(الع<<<دد الموص<<<ل، جامع<<<ة االساس<<<یة، التربی<<<ة كلی<<<ة ابح<<<اث

 ٠م٢٠١٠لسنة

 ، البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي ومتعلقاتھ<<ا والعط<<ر الطی<<ب الف<<اظ ، ع<<دنان حس<<ام ،رح<<یم •

 وس<حر الفك<ر س<راج البالغ<ة نھج( عنوان تحت االول الدولي المؤتمر بحوث

 ٠م٢٠١١ ، االشرف النجف ،١ط الكوفة، جامعة ،) البیان

 المنھ<اج، مجلة البالغة، نھج في الداللي التشبیھ دور ،، علي(الدكتور)زیتون  •

 الس<<نة ،)٢( الع<<دد بی<<روت،  االس<<المیة، للدراس<<ات الغ<<دي مرك<<ز ع<<ن تص<<در

 ٠م١٩٩٦ ، ھـ١٤١٧ ، االولى

 وظیف<<ة العكیل<<ي، س<<كران ب<<رزان حی<<در. ود حمی<<د ش<<ندوخ ھ<<اديالس<<عیدي،  •

 اآلداب، كلی<<ة مجل<<ة وال<<دالالت، االنم<<اط ف<<ي ق<<راءة البالغ<<ة نھ<<ج ف<<ي الحج<<اج

  )٩٧( العدد قار، ذي جامعة

 التنمی<ة ألط<ر تحلیلیة دراسة" لإلسالم التنموي المنظور حمید، شالل سلیمان، •

 ھ<<<ـ،١٤٣٢ ،)٥٩(الع<<<دد الراف<<<دین، آداب مجل<<<ة ،" االجتم<<<اعي النظ<<<ام ف<<<ي

 م٢٠١١

 نھ<ج في)_( علي ماماإل خطب في والمقابلة الطباق حسین، رضاتھصالح،  •

 االكادیمی<<<ة، للدراس<<<ات میس<<<ان مجل<<<ة ،"داللی<<<ة بالغی<<<ة دراس<<<ة"  البالغ<<<ة

 م٢٠١٠ لسنة ،)١٧(العدد ،)٩(المجلد

 نھ<<ج ف<ي واالیقاعی<<ة الس<معیة الص<<ورة ابع<اد ، ك<<اطع محس<ن ش<<روقالط<ائي،  •

 ،س<نة) ١(الع<دد) ٣٧٠(المجل<د االنسانیة العلوم البصرة ابحاث مجلة ، البالغة

 م٢٠١٢

 دراس<ة"  كرك<وك ش<عراء قص<ائد ف<ي البص<ریة الص<ورة سنان ، ،العزیز عبد •

 ،)١٧( المجل<د االنس<انیة، للعل<وم تكری<ت جامع<ة مجل<ة ،"  مخت<ارة نم<اذج في

 ٠م٢٠١٠ لسنة) ١(العدد
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 للبن<ات، التربی<ة كلی<ة مجل<ة العباسي، الشعر في التكثیف نجم، شیماءعبد هللا ، •

 ٠م٢٠١٢) ٤(العدد) ٢٣(المجلد بغداد، جامعة

  ق<ار، ذي مجل<ة الرم<ة، ذي ش<عر ف<ي البیانیة الصورة ، عباس انتھاء ،علیوي •

 ٠م٢٠١١ لسنة)٧(المجلد ،)١(العدد

 لألل<<وان االیحائی<<ة الدالل<<ة ص<<كر، المحس<<ن عب<<د واح<<الم جب<<ار س<<لیمةغ<<انم،  •

 االص<<دار) ٣(المجل<<د ق<<ار، ذي آداب مجل<<ة البالغ<<ة، نھ<<ج ف<<ي النفس<<ي وأثرھ<<ا

 م٢٠١٣ لسنة ،)٤٠(

 والمكتب<ات بالكت<اب تھ<تم مختص<ة مجل<ة االول<ى، الس<نة) ٣(الع<دد م<داد، مجلة •

 لس<<نة والثقافی<<ة، الفكری<<ة الش<<ؤون قس<<م المقدس<<ة، العلوی<<ة العتب<<ة ع<<ن تص<<در

 ٠م٢٠١٤

 المعت<ز اب<ن عن<د الش<عریة للص<ورة الحس<ي الط<ابع ناص<ر، المحروقي، محمد •

 مؤسس<ة ع<ن تص<در ن<زوى، مجلة الشعریة، الصورة ألنماط دقیق تحدید نحو

 ٠م٢٠٠٥ ،)٤٢(العدد واالعالن، والنشر للصحافة ُعمان

 ابح<اث مجل<ة العس<كر، فھ<د ش<عر ف<ي الحس<یة الص<ورة عثم<ان، شیماءمحمد،  •

 ٠م٢٠١١ ،)١(العدد )٣٦(المجلد" االنسانیة العلوم"  البصرة
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Summary: 

The Arabs, since old times, race in their literary venues to improve their 

literary products and presented these works in prose structures that 

they named the image. The image is the basic focus point in presenting 

the purpose for the recipient. They found in the sensational scenes the 

perfect tool for patterning their literary works more than the mental 

image that occupies the recipient in unnecessary matters. Nahgul-

Balagha has gained many dispute by the researchers and the writers 

over the times due to the intellectual and divine contents that the 

Prophet Mohammed presented, since Imam Ali has focused in his 

sayings on the sensed images which reflected the sufferings of the 

society and the difficult states that the Islamic society went through. 

As for the difficulties that faced the study they were exemplified by the 

interference between the sensational imaginary scene in the texts of 

Imam Ali where the reader may find more than a scene to approach the 

meaning according to the condition by the time to strengthen his 

cognition in accepting, understanding and communicating it to the 

recipient in the clearest ways. Therefore, my study was deductive 

descriptive analytic one of the texts in the book. In the study a discussed 

the explanations in the book after I excluded the examples  from the 

texts and analyzed them later. The study also included books of 

linguistic, literature and translation as well as Quran verses, Prophetic 

traditions and poetry lines which were previewed to deepen the 

meaning in the minds. 

The study is divided into a preface, three chapters and a conclusion. The 

preface is divided into two topics, the first is the sensational image 



between the ancients and the modernisms, the second is Nahjul-Balagha 

as a general view. The first chapter included the types of the sensational 

image in Nahjul-Balagha and comprised three topics, the first is the 

visual and audial image and the second is the touch, taste and smelling 

image. As for the third topic, it tackled the image of mixed senses. 

In the second chapter, the properties of the sensational image for Imam 

Ali (p.b.u.h) has been discussed under the title The Characteristics of the 

Sensational Image in Nahjul-Balagha. The topics in this chapter included 

the first one The Semantic Intensity the second concerns its relation 

with the rhetoric performance and the third is about the social 

dimension. 

 In the third chapter I discussed the Functions of the Sensational Image 

in Nahjul-Balagha  which were simulated by Imam Ali in his texts within 

four topics, the first is the Prescriptive Function, the second is the 

Understanding Function, the third is the Justifying Function and the 

fourth is the Aesthetic Function. 

The study is concluded by the main results which I reached after 

extensive analysis followed by the list of bibliography and references.  

 

 


