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٢٠٧

ملخص البحث

الداليل  مستواها  يف  االسلوبية  البنى  متديد  عىل  البحثي  العمل  هذا  يتمركز 
) يف عبارات دعاء اإلمام احلسني يوم عرفة، يف رصد جلوانب  (مقاربة وحتليالً
الصور املجازية، وهي تشغل مساحة الغموض املعنوي واجلامل اللغوي، فضالً عن 

الرتشيف اللغوي والتضخيم الداليل لكشف البعد الفلسفي املضمر والعميق.

البنيات  منها  وكان  املجاز  أصناف  عىل  األول  املحور  يف  الضوء  سلطنا  وقد 
ا  أمّ التشبهية،  البنيات املجازية غري  الثاين يف  بينام أختصّ املحور  التشبهية،  املجازية 
البنيات املجازية اإلسنادية لينتهي مضامر بحثنا  جنا فيه عىل  الثالث فقد عرّ املحور 
الوجود  براهني استدالل إلثبات فلسفة  إذ كانت بمجموعها  الكنائية.  البنيات  يف 

واحلقيقة الثابتة للوجود الساموي.
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Abstract
The present project focuses upon the stylistic 

cornerstones of the Imam Al-Hussein supplication in ̀ Arafat 
with its semantic level, comparatively and analytically and 
observes the figurative images that loom mysterious and 
linguistically marvelous ,the linguistic austerity and the 
semantic hyperbole to expose the philosophic, deep and 
concealed horizon. 

    
The first axis gives importance to the figures of 

speech; the figurative resemblance structures, yet the 
second allots space to the figurative nonresemblance  
structures, in time the third axis surveys the supportive 
figurative structures, to the last, the paper terminates at 
the honorific structures.
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: البنيات املجازية  أوالً

غري  (أي  املجازية  الصور  ن  تتضمّ التي  البنيات  عىل  –هنا–  دراستنا  ز  ترتكّ
اللغة تدل عىل املوضع أو املكان، فجاء يف  احلقيقية) إذ إن أصل لفظة (املجاز) يف 
املصدر  واملجاز   (...) وجمازاً  جوازاً  الطريق  «جزت  من  اهنا  واللغة  املعاجم  كتب 
هذا  إىل  املوضع  هذا  من  جاز  من  مأخوذ  «املجاز  األثري:  ابن  وقال  واملوضع»(١). 
املوضع إذ ختطاه إليه (...) فحقيقته هي االنتقال من مكان إىل مكان»(٢). وللمعنى 
: «جزت الطريق وجاز املوضع جوزاً وجوازاً وجمازاً»(٣).  ذاته ذهب ابن منظور قائالً
ف هذا املعنى  فحقيقة معناه االنتقال من موضع إىل آخر أو من مكان إىل آخر. ووظِّ
ق، إذ انزلقت داللته من املكان  زحلَ زحلِقاً كام هو مُ يف البالغة فصار هذا املصطلح مُ
إىل الكالم. فاآلن جمرد أن يُذكر (املجاز) يتبادر إىل الذهن املجاز البالغي لذا قيل ان 
ز به، عىل اهنم  املجاز «نقل إىل اللفظ اجلائز أي املتعدي مكانه األصيل واللفظ املجوّ
جازوا به مكانه األصيل»(٤). فهذا املجاز اللغوي فيه انزالق من يشء أصيل ثابت إىل 
ها اخلليل بأهنا: «ما  آخر مرن ومتغري بحسب السياق. واألصيل هو احلقيقة التي حيدّ
يصري إليه حق األمر ووجوبه. وبلغت حقيقة هذا: أي يقني شأنه»(٥). كام قيل اهنا 
رّ يف االستعامل عىل أصل وضعه يف  قِّ «اللفظ الدال عىل موضوعه األصيل»(٦) أو ما أُ

اللغة(٧). فهي متثل األساس املنطلق عنه املعنى اجلديد والذي يُسمى املجاز.

واملجاز يف االصطالح هو: «كل كلمة أُريد هبا غري ما وقعت له يف وضع واضعها 
ملالحظة بني الثاين واألول فهي جماز. وإن شئت قلت: كل كلمة جزت هبا ما وقعت 
له يف وضع الواضع إىل مامل توضع له، من غري ان تستأنف فيها وضعاً ملالحظة بني 

ما جتوز هبا إليه وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع واضعها فهي جماز»(٨). 
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ان لكل جماز  املجاز) -ومالزمته جاءت من  املتالزم (احلقيقة -  الثنائي  فهذا 
يف  وشعريته  القول  فنية  إن  إذ  الفني،  للقول  مالزم  معه-  حلّت  حلّ  فأينام  حقيقة 
أعم صورها ربيبة املجاز لبالغته ولذا قيل ان املجاز أبداً أبلغ من احلقيقة(٩). هلتكه 
احلجب احلقيقية لأللفاظ ليقولبها يف دالالت جديدة تناسب املعنى املراد ايصاله. 
اضافة إىل اثارة املتلقي وتشويقه وادهاشه هبذه التنقالت الداللية املتأرجحة. وهذا 
ما يزيد اقباله وتوجهه طمعاً منه يف االستزادة من الرتاكيب التي جتعل املعنى «متصفاً 

بصفة حسية تكاد تعرضه عىل عيان السامع»(١٠). 

من  فهو  غريه.  من  أكثر  التوظيف  أو  االختيار  يف  حرية  فيه  االسلوب  هذا 
عت جماالت التعبري واالبداع واضفت عىل اللغة  «اساليب البالغة العربية التي وسّ

طابع اجلامل»(١١).

إن  إذ  املعنوية  العالقات  رصد  رسعة  يف  الفطنة  يعتمد  االسلوب  هذا  ان  كام 
املتكلم هو أول من يتنبه لوجود عالقة بني املعنى األصيل واملعنى اجلديد (املجازي) 
االلفاظ  ملعاين  مقصود  عقيل  شعوري  توظيف  فاملجاز  وعليه  داللياً.  بينهام  فريبط 
للحصول عىل دالالت جديدة. وهذا التوظيف العقيل «نتوصل إليه بحكم العقل، 
هذا  ن  ويمكِّ ارادته»(١٢).  بنتائج  الشعور  وهيز  استعامله  بطريقة  االحساس  فيثري 
االسلوب صاحبه من إلقاء صفات املاديات عىل املعنويات وإلقاء صفات املعنويات 
يقول جرجي  لذا  القريب.  البعيد وابعاد  تقريب  أيضاً من  نه  كِّ مَ يُ املاديات كام  عىل 
زيدان: «ان ما يستعمل للداللة املعنوية من األلفاظ وضع أصالً للداللة احلسية ثم 

محل عىل املجاز لتشابه يف الصور الذهنية»(١٣).

االختبارات  يف  وسعة  ل  التنقّ يف  حرية  صاحبه  يُعطي  االسلوب  هذا  ان  كام 
أو كل معنى  إن كل مفهوم  إذ  املعاين  ليشمل مجيع  وامتداد ظله  افقه  املتاحة لسعة 
يمكن أن يُعربَّ عنه بأكثر من تركيب لغوي تعبرياً جمازياً. وهلذه التعبريات املجازية 
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. فضالً عامّ فيها من مجالية ولياقة ادبية ورياضة ذهنية فاهنا تتحقق منها  امهية ودواعٍ
فوائد أشهرها وأمهها «االتساع والتوكيد والتشبيه»(١٤). فاملجازات جتذب االذهان 
األلفاظ يف  باختيار  ملُطلِقها  العنان  تطلق  اهنا  كام  املتلقي  من طريق دغدغة مشاعر 
فت العرب باستعامل املجاز مليلها إىل  غِ صياغته للرتاكيب واختيار االساليب «هلذا شُ
االتساع يف الكالم، وإىل الداللة عىل كثرة معاين االلفاظ وملا فيه من الدقة يف التعبري، 

فيحصل للنفس فيه رسور وأرحيية»(١٥). 

وهذه املعاين اجلديدة التي خترج إليها األلفاظ قطعاً حتتاج إىل ما يدل عىل جدية 
عن  اجلديد  السياق  بنتِ  أو  اجلديدة  الداللة  عالقة  وقطع  الداللة  وحتديث  املعنى 
هو  «وهذا  القرينة  يُسمى  هذا  اجلديدة  الداللة  نارص  ومُ القديم.  أو  االصيل  املعنى 
املحدد الداليل الذي يساعد عىل فهم املعنى اجلديد الذي انزلق إليه اللفظ بدالً من 
املعنى القديم من ناحية ويساعد أيضاً عىل اغفال أو إلغاء املعنى القديم الذي وضع 
»(١٦). فاملجاز اسلوب يعتمد املعنى احلقيقي الذي انسلخ عنه واملعنى  له اللفظ أصالً

بيح اآلخر.  اجلديد الذي اهتد إليه وقرينة متنع األول وتُ

من  ه  و«تعدّ فتستعمله  العرب  كالم  يف  بنيّ  حضور  له  هذا  الداليل  والعدول 
يف  حضوراً  له  نجد  لذا  البالغة»(١٧).  ورأس  الفصاحة  دليل  فإنه  كالمها  مفاخر 
القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم وطرق أبواب فنوهنم البالغية، واملجاز عىل رأس 
هذه الفنون؛ ألنه «أعم من االستعارة والتمثيل والكناية، فهو جنس هلا»(١٨). ومن 

البنيات املجازية الواردة يف النص: 

التشبيهية 

قويل  فن  فهي  املشاهبة  عىل  عالقتها  بنى  تُ التي  املجازية  الصور  هبا  ونقصد 
بنى عىل أخذ كلمة ووضعها مكان اخر مع اشرتاط العالقة بينهام باملجاورة أو  يُ
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املشاكلة(١٩). وهذا ما جيعل الرباعة فيه خاصة يف اخلاصة. ملا يلزمه من احاطة باللغة 
اعتباطياً؛ ألن  ربطاً  يكن  مل  الذي  املعاين  بني  الربط  ن صاحبها من  كِّ متُ ذكاء  ة  وحدّ
ق العبارة عىل غري حقيقة وضعها األصيل االبانة(٢٠). ونقل املعاين هذا من  علِّ غاية مُ
مي استعارة من اعرته اليشء اعريه اعارة وعارة،  اللفظ املخصوص هبا إىل آخر سُ
واستعار  ر  وتعوّ والتداول  املداولة  شبه  وهي  بينهم  تداولوه  ما  والعارية:  والعارة 

طلب العارية فاستعارة اليشء طلبه(٢١). 

إليه  أشار  ما  وهذا  حتقيقها  واجده  يروم  اغراض  له  الداليل  ل  التحوّ وهذا 
العسكري بقوله: «نقل العبارة عن موضع استعامهلا يف أصل اللغة إىل غريه لغرض، 
وذلك الغرض إما أن يكون رشح املعنى وفضل االبانة عنه، أو تأكيده واملبالغة فيه 
أو االشارة إليه بالقليل من اللفظ أو حتسني املعرض الذي يربز فيه وهذه األوصاف 
املصيبة تتضمن ما ال تتضمنه  ان االستعارة  املصيبة، ولوال  موجودة يف االستعارة 
»(٢٢). وهنا بنيّ العسكري  احلقيقة من زيادة فائدة لكانت احلقيقة أوىل منها استعامالً
فضل االستعارة إىل جانب قسميها فهي (مصيبة وغري مصيبة) أي منها ما تتحقق 

منه الفائدة ومنها ماال تتحقق منه فائدة وهذا يتوقف عىل امكانية املنتج. 

هذا االسلوب فيه اتساع معنوي فيُعطي اليسري من اللفظ الكثري من املعنى ممّا 
ولّد إجيازاً وبياناً ومبالغة يف اثبات االشياء إضافة إىل التجسيم(٢٣). وهذه االغراض 
التي  املرونة  تلك  االلفاظ.  مرونة  سببها  االسلوب  هذا  نتيجة  يتحقق  مما  وغريها 
مدلول  إىل  األصيل  اللفظة  مدلول  نقل  يُ بوساطته  الذي  النقيل  ن  التمكّ من  نتجت 
ل الداليل هذه قد تكون تنامت يف االذهان نظراً ملا  جديد ومقصود. وفكرة التحوّ
لذا  احلقيقي.  املعنى  بلوغها  عن  ويعجز  بل  ال  يتقاعس  ودالالت  معانٍ  من  قق  حتُ
واستُعملِت  إالّ  واحدة  كلمة  يوجد  ال  «يكاد  قيل:  حتى  الكالم  يف  اعتامدها  ر  كثُ
للداللة املعنوية، وذلك دليل كافٍ عىل ان قابلية املعاين لالنتقال هي كقابلية االلفاظ 
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وحدة  ثل  متُ اهنا  كام  تقدمية  بمثابة خطوة  الداللية هي  املفارقة  لالبدال»(٢٤). وهذه 
تأملية حتتاج لوقفة زمنية (حلظوية) تعصف بالذهن الستخالص التجربة الشعورية 
–اجتاه ما يواجه املنتج- والعمل عىل تشكيلها بأشكال تتسم بالذاتية. فاالستعارة 
ن  هي خطرات ذهنية أشبه بالومضات الربيقية بالنسبة للمنتج وذلك من حيث التمكّ
من حتقيق الرتابط الداليل. وبالنسبة للمتلقي فمن حيث ادراك ذلك الرتابط. فهي 

تقدح باالذهان لتوقد الداللة اجلديدة.

وهذا االسلوب القصدي كان حمط  اهتامم العرب يف مطارحاهتم لذا نجد له 
حضوراً متميزاً يف النص القرآين. إذ لوال ابداعهم فيه ملا ورد يف الكتاب العزيز. ومن 
ام  هُ ْ محَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ةِ وَ َ محْ لِّ مِنَ الرَّ ناحَ الذُّ ُام جَ فِضْ هلَ اخْ وروده فيه قوله(سبحانه): ﴿وَ
عل  بالطائر، فجُ الذل  املشاهبة هنا حتققت من تشبيه  رياً﴾(*) وعالقة  غِ بَّياينِ صَ رَ ام  كَ
املحذوف(٢٦).  ذلك  عىل  داالً  اجلناح  وبقي  (الطائر)  به  املشبه  ذف  حُ ثم  جناح  له 
للوالدين  وهذه االستعارة «استعارة عجيبة وعبارة رشيفة واملراد بذلك االخبات 
وإآلنة القول هلام والرفق واللطف هبام وخفض اجلناح يف كالمهم عبارة عن اخلضوع 
والتذلل»(٢٧). واستعري هذا املعنى ألن «الطائر خيفض جناحه إذا ترك الطريان»(٢٨). 

فخفض اجلناح للوالدين هو كخفض جناح الطائر عند نزوله لذا استُعري له. 

فاالستعارة هي «ان تريد تشبيه اليشء باليشء فتدع أن تُفصح بالتشبيه وتظهره 
ريه عليه»(٢٩) وحدها السكاكي بقوله هي:  وجتيء إىل اسم املشبه به فتُعريه املشبه وجتُ
ريد به الطرف اآلخر مدعياً دخول املشبه يف جنس  «أن تذكر أحد طريف التشبيه وتُ
باثباتك للمشبه ما خيص املشبه به»(٣٠). فالتشبيه أصيل يف  املشبه به داالً عىل ذلك 
قال  لذا  املجازي  واملعنى  األصيل  احلقيقي  املعنى  بني  عليه  أصالً  ألهنا  االستعارة؛ 
باحلقيقية،  تقيد  وقد  له،  وضع  بام  معناه  تشبيه  عالقته  كانت  ما  «هي  القزويني: 
لتحقيق معناها حساً أو عقالً أي التي تتناول أمراً معلوماً يمكن أن ينص عليه ويشار 



٢١٤

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

له  اللفظ نقل من مسامه األصيل، فجعل اسامً  ان  فيقال  أو عقلية  إليه اشارة حسية 
عىل سبيل االعارة للمبالغة يف التشبيه»(٣١). وعليه يمكن عد هذا االسلوب للبالغة 
حسية  إشارة  األشياء  إىل  االشارة  تتم  فبوساطته  القول،  بأساليب  التفنن  وامكانية 
أو عقلية يف حماولة لتقريب الصور إىل األذهان بدون عناء ودون تكلفة لفظية؛ فهو 

يعتمد االجياز واالختصار. 

لإلمام  االستعاري  االسلوب  يف  وافر  حظ  املكني  االستعاري  للمجاز  وكان 
 يف النص. ومن هذه الصور االستعارية التي وردت يف النص الرشيف ما جاء 
يف قوله : «أنت الذي أرشقت االنوار يف قلوب أوليائك»(٣٢). وهنا االستعارة 
استعامل  هو  االنوار  ارشقت   : فقوله  األنوار.  كارشاق  مرشقة  بيّنة  واضحة 
حقيقي ال جماز فيه ألن األنوار حقيقة ترشق فجعل  الرشوق احلقيقي ألنوار 
والتقدير:  القلوب  يف  االنوار  رشوق  منه  استعار  الذي  احلقيقي  املعنى  الشمس 
التي ترشق يف األفق  به (الشمس)  انوار اهلداية كالشمس. فبحذفه املشبه  ارشقت 
احلقيقي؛  معناه  غري  آخر  معنى  الرشوق  أعطى  للقلوب  األنوار  رشوق  واستعارة 
–التي تيضء الظالم- كام اعطى  ألن القلوب ليس مكاناً لرشوق األنوار املعروفة 
، إذ اصبحت متثل اهلداية والطاعة وااليامن؛ ألن أموراً كهذه  األنوار معنى آخر أيضاً
هي التي متأل القلوب مرشقة فيها لتحييها. وهذا التشبيه االستعاري زاد املعنى الدال 
عىل اهلداية والصالح توكيداً وثبوتاً لتداخله مع الشخصية ومالبسته معها الختياره 
الدم عىل مجيع مفاصل  تبدأ منه عملية توزيع  املناسب (القلب) الذي   املحل 
ر لنا انتقال اهلداية عنه كالدم  اجلسم وبذا يكون املعنى أكثر سعة وشمولية، إذ صوّ
متوزعة عىل مجيع االعضاء، وهذا يُبنيّ عمق ايامن وصالح هؤالء العباد املطيعني، 
وتصوير خمالطة االيامن واهلداية لدمائهم ولعل هذا املعنى يشبه بوجه من الوجوه قول 
الرسول حممد  ألمري املؤمنني: «أنت أخي (...) حلمك من حلمي ودمك من 
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دمي و(...) وااليامن خمالط حلمك ودمك كام خالط حلمي ودمي»(٣٣). فهذا التخالط 
وال  يرون  وال  يعملون  ال    هؤالء  ان  إىل  يشري  والدم  لاليامن  املجانسة  وهذه 
يسمعون وال يقولون إالّ ما يريض (اهللا) سبحانه وكذا ال يبغضون وال يودون إالّ بام 
فيه رضاه (سبحانه). فالقلب ان مل يكن معطياً لاليعازات احلركية فهو ال شك من 
اعطائه لاليعازات الوجدانية اضافة إىل ان العضو قبل حصوله عىل االيعاز الدماغي 
قد وصله االمداد القلبي وإال مل يكن باستطاعته حتى استقبال االيعاز بغض النظر 
اللفظة حتديداً. وهذا  الصورة وهذه  اختيار هذه  ولعل هذا هو سبب  تنفيذه.  عن 
االختيار املقصود وهندسة التوزيع البنائية جعال لالسلوب االستعاري لذة سمعية 
رات والرؤ املتعددة التي  ت العبارة بإطار من التصوّ ممزوجة بلمحات برصية أطرّ

جتعل النص أكثر مرونة وطراوة من حيث االحتامالت املعنوية. 

كام ان قوله : «وببابك أقف فال تطردين»(٣٤) من االستعارة املكنية أيضاً؛ 
. فاملعنى املجازي هنا جاء عن  ألن عالقة املشاهبة هنا بُنيت عىل حذف املشبه به أيضاً
طريق تشبيه من ال شبيه له (سبحانه) –قطعاً تشبيهاً جمازياً- بالرجل الكريم املشهور 
أو (بيت) له  إليه وأكيداً كل رجل له سكن وكل سكن  القاصدين  بقضاء حوائج 
باب فاستعار اإلمام  هذه الباب إىل مملكته (سبحانه) بعد حذف املشبه به. ومن 
هنا أمكن تعدد الدالالت الناجتة عن وجود لفظة (بابك)؛ ألن هذه اللفظة أصبحت 
تدل عىل العطاء والسامحة واجلود والقرينة عىل امكانية القول بصحة هكذا دالالت 
أالّ  طلب  ملا  هلذه  مغايرة  دالالت  يقصد    كان  فلو  تطردين.  فال   : قوله 
عصية  حاجة  لقضاء  أو  املغفرة  لطلب  يكون  قد  (سبحانه)  ببابه  فالوقوف  يُطرد. 
عىل االنسان أو لطلب التوفيق لفعل اخلري واالستزادة منه أو(...). فقصد الوقوف 
خيتلف باختالف قصد الواقف لذا فيه امكانية التعدد وكثرة االحتامل. وهذا التعدد 

جيعل الرتكيب أكثر تأللؤاً ويعطيه ملعاناً متجدداً بتجدد املعنى. 
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وقد ورد يف النص قول آخر شبيه هبذا القول وهو: «وال من بابك مطرودين»(٣٥) 
البؤري،  املعنى اجلوهري  احلفاظ عىل  هنا جاء بضمري اجلامعة مع  ان اخلطاب  إالّ 
إىل  يشري  ما  وهذا   . املنشئ  عليه  ز  ركّ لذا  أمهيته،  عىل  تدل  املعنى  هذا  واعادة 
امكانية تعدد الدالالت وضمري اجلامعة هنا ساند هذا املعنى؛ ألن تعدد الشخصيات 
ع، فاحتياجات االفراد حتامً ختتلف.  يدل عىل تعدد الطلبات وهذا التعدد مدعاة للتنوّ
ووقوف اجلميع هبذه الباب يدل عىل سعتها وشموليتها لذا كل صاحب حاجة يقف 
هبا. وهذا املعنى ليس حقيقياً يف تلك الباب؛ ألهنا ليس هلا وجود حقيقي يف األصل. 
هذه  استعريت  من  إىل  تعود  و...)  وجتاوز  وغفران  وكرم  (عطاء  من  املعاين  فهذه 
الباب لكرمه توصيفاً جمازياً. وهذا التجاوز للمواصفات اخلاصة باالشياء املعروفة 
عند العقالء قد تم بوساطة االسلوب املجازي االستعاري لذا قيل ان «لالستعامل 
املواصفات  جتاوز  عىل  ابتكارية  قدرة  من  حيويه  ملا  خاصة(...)  أمهية  االستعاري 
املألوفة إىل خلق مواصفات جديدة، دون اللجوء إىل توارث صور جمازية ربام تكون 
قد فقدت جمازيتها أو ماتت فتصبح عديمة الفائدة اسلوبياً»(٣٦). وهذا ما نجده يف 

هذه العبارات ومنها ما جاء يف قوله : «أهلمتني معرفتك»(٣٧). 

م) الذي أصله االبتالع(٣٨)، لتوصيف مد معرفته به  ف  الـ (هلَ فهنا وظّ
ر هذه املعرفة عند شخصه الطاهر. فهو ليس قاضامً هلا وحسب بل  (سبحانه) وجتذّ
ن (اهللا) سبحانه. وهذا ما ذهب إليه العلامء يف  لقيت يف قلبه من لدُ وملتهامً. فهي كام أُ
اها﴾(*) إذ قالوا: «اإلهلام:  كَّ نْ زَ حَ مَ لَ فْ دْ أَ تفسريهم لإلهلام يف قول (اهللا) تعاىل: ﴿قَ
إلقاء اليشء يف الروع، وخيتص ذلك بام كان من جهة (اهللا) تعاىل وجهة املأل األعىل 
(...) وأصله من التهام اليشء وهو ابتالعه»(٤٠). فهنا االستعارة جاءت يف املفردة 
اهلمتني  احلقيقي:  تقديره  يكون  قد  االستعاري  التشبيهي  املجاز  وهذا  (اهلمتني) 
ب هبا وهذا التمثيل يُعربِّ عن قوة  رشّ معرفتك كالتهام الفصيل احلليب. فكأنه  مُ
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املعنى ودقة اختيار األلفاظ املناسبة له، فأُختري ما وضع أصالً ملا هو مادي لتوصيف 
ن إذ إن ابتالع اليشء يُعربِّ عن احليازة عليه  ما هو معنوي وهذا سببه الثقة والتمكّ
ن منه. أو قد يكون سبب هذا االختيار القصدي هلذه املفردة لتوليد الصورة  والتمكُّ
ثّل التهام املعرفة بالتهام األشياء التي ينتج عن التهامها هضمها وبالتايل توزيع  التي متُ
عت عىل العقل والقلب وعىل  فوائدها عىل اجلسم. فكذلك املعرفة، فهي أيضاً توزّ
كل اجلوارح؛ إذ إن املعرفة احلقة (هللا) سبحانه تعمي البرص عن النظرة التي ال تريض 
(اهللا) ومتنع اليد عامّ ال يريض (اهللا) سبحانه أيضاً، وكذلك االذن يف سمعها والرجل 
التهامها  بعد  مت  ضِ هُ فاملعرفة  املرشوع.  بغري  التفكري  وحتى  و(...)  سعيها  يف 

وتوزعت عىل كل دقائق البدن فغذهتا كام يُغذي احلليب البدن.

وهذه الصورة املحسوسة جاءت لتُعربِّ عن الالحمسوس؛ ألن املعرفة ال يُمكن 
بتَلع. واعتامد هذه الصورة عربّ وبنيّ ثقة اإلمام  بمعرفته به (سبحانه) التي  أن تُ
أيضاً يف  بب  سِّ مُ الصورة عمالً هو  نتحسس من وراء هذه  اننا  فه (اهللا) هبا. كام  عرّ
  التي تسريه  املعرفة هي  املعرفة. فأصبحت   عمل وفق هذه  بلورهتا فهو 
ولشدة تأثريها عىل شخصه الرشيف قال انه التهمها. وعادة يكون (اللهم) لألشياء 
وجودها  عىل  أي  احلركة  عىل  اجلسم  هبا   يقو ما  وهي  والرشب)  (األكل  املفيدة 
ر  نتصوّ أن  فيمكن  املعرفة  وكذلك  واالستمرار،  احلركة  عىل  الفرد  قدرة  تتوقف 

 . أمهيتها يف حياة اإلمام  وأفعاله كأمهية ما يلتهم الفصيل من حليب مثالً

أما عن سبب اختيار لفظة (اللهم) دون (االبتالع)، فقد يكون ألن البلع يكون 
بعد املضغ إن كان ما يف الفم (طعاماً). كام إن االبتالع يدل عىل التدرج يف األكل 
والرشب. وهذا التأين فيه إشارة إىل امتالء جوف اآلكل –وإن كان نسبياً- أي حتى 
ي،  ج وال تروّ ولو كان فيه سيامء الشبع فقط. أما االلتهام فال يكون معه مضغ وال تدرّ
وهذه الصورة تنقل معها شدة اجلوع والظمأ عند اآلكل لذا فهو يلتهم وال يلتقم. 
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فاجلائع هو خري مستأهل لألكل ملا يملك من قابلية عىل األكل برشاهة. وكذا اإلمام 
 فهو خري مستقبل للمعرفة لذا أهلمه (اهللا) عز وجل إياها؛ ملعرفته (سبحانه) به 
 وباحتياجه هلا وعمله هبا وتوظيفه هلا فاستودعها فيه ليمأل (سبحانه) الفراغ 
الذي يشعر به  بدوهنا. وهذا الفراغ يشبه إىل حدٍ ما فراغ جوف اجلائع العطش. 
فهذا التشبيه االستعاري يعكس لنا مد احتياج االمام  هلذه املعرفة وقابليته يف 

استيعاهبا فصار أرضية مناسبة الستقباهلا. 

وقوله  (اهلمتني) ومل يقل (التهمت) يدل عىل ان متلّك هذه املعرفة حمصور 
  بيد(اهللا) جلّ وعال فيستودعها يف قلب من يشاء من عباده املخلصني ولذا قال
العباد.  متاحة جلميع  مل ولن تكن  فهي  (اهلمتنا)؛ خلصوصيتها.  يقل  (اهلمتني) ومل 
م (سبحانه)   وعلم امللهِ فاختيار لفظة(اهلمتني) يدل عىل شدة احتياج امللتهم 
مت هذا املعنى وهي التي بيّنت أمهيته عند  هبذا االحتياج والصورة االستعارية قدّ

 . قائله

كام ان قوله : «عميت عني ال تراك»(٤١) من املجاز االستعاري املكني؛ ألنه 
 مل يقصد هنا ب(العني) احلاسة املعروفة؛ ألنه (جلّ وعال) ال يُر فهذه العني 
أراد هبا (البصرية) أو (االستدالل العقيل) أو (احلق)؛ ألنه (سبحانه) موجود فهو 
حق وله حق واملستدل عىل وجوده موجود فهو حق وله حق وهذا استدالل عقيل. 
قّ هلا؛ ألهنا بحكم  لذا قال  عميت عني ال تراك أي ال وجود لعني ال تراك فال حَ
املعدم. فمفردة العني الدالة عىل البصرية جاء هبا هنا  تشبيهاً بـ (العني) احلاسة 
  التي هي أهم احلواس يف الكشف عن حقائق االشياء والوقوف عليها. ولكنه
حذف املشبه به ألن التقدير احلقيقي: عميت بصرية ال تراك كام تعمى العيون عن 
رؤية األشياء، وأبقى عىل أكثر من الزمة له لتدل عليه فـ (عميت) تدل عىل وجود 
املشبه به و(تراك) تدل عىل وجوده أيضاً؛ ألن العمى يصيب حاسة البرص يف العني. 
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بنيّ ان   هلذه الصورة جاء ليُ . فاستعارة االمام  والرؤيا تتم بالعني احلاسة أيضاً
البصرية ليست بأقل أمهية من البرص بل هي أهم منه لذا أبقى عىل الزمتني من لوازم 
بينهام وتنبيها عىل أمهية املشبّه ففاقد البصرية يتخبّط  تبياناً لشدة املشاهبة  املحذوف 

كفاقد البرص وأشد. 

ومن الصور االستعارية الواردة أيضاً ما جاء يف قوله : «ان اهلو بوثائق 
وثائق  للشهوة    جعل  إذ  حقيقية؛  غري  جمازية  املعاين  فهنا  أرسين»(٤٢).  الشهوة 
وهذا بعيد عن املعنى احلقيقي للوثائق والشهوة؛ ألن الشهوة يشء وجداين. إالّ انه 
 جعل هلا وثائقاً تشبيهاً هلا بالعدو فوثائق الشهوة كوثائق العدو. وهذا التشبيه 
االستعاري بنيّ مد تأثري هذه الرغبات عىل اإلنسان وسلطتها وتسلطها يف التحكم 
بحياته. وحذف املشبه به يف هذه املواطن عمل عىل تركيز االنتباه عىل املشبه ووجه 

الشبه للوصول إىل أقىص درجات املبالغة التأكيدية لتبيان أثر هذا املشبه.

ان اهلو بوثائق   بقوله:  إذ إن اإلمام  العبارة معنى جمازياً آخر  كام ان يف 
الشهوة أرسين. جعل من نفسه أسرياً للهو. وهذا االرس غري االرس احلقيقي؛ ألننا 
  لكنه استعار نعلم ان االرس حيصل يف احلروب مع العدو. ال حيصل مع اهلو
هذه الصورة لتشبيه اهلو بالعدو وهذا جماز يف غاية اجلامل والدقة. ألن اهلو ذمه 
ا  إِنَّ دُ  داوُ ﴿يا  تعاىل:  قوله  أكثر من موطن ومنها  العزيز ويف  كتابه  (اهللا) سبحانه يف 
نْ  عَ لَّكَ  يُضِ فَ  َو اهلْ بِعِ  تَّ تَ ال  وَ قِّ  َ بِاحلْ النَّاسِ   َ بَنيْ مْ  كُ احْ فَ ضِ  رْ األَ يفِ  ةً  لِيفَ خَ ناكَ  لْ عَ جَ
﴾(*)؛  ِسابِ مَ احلْ وا يَوْ يدٌ بِام نَسُ دِ ذابٌ شَ ُمْ عَ بِيلِ اهللاِ هلَ نْ سَ ونَ عَ لُّ ينَ يَضِ بِيلِ اهللاِ إِنَّ الَّذِ سَ
ذلك ألن اهلو هيوي بمن اتبعه إىل كل داهية يف الدنيا وإىل اهلاوية يف اآلخرة(٤٤). 
فحقيق عىل اإلمام ان يشبهه بالعدو؛ ألنه هيلك صاحبه عاجالً و آجالً سواء أكان 
هو من يضل صاحبه بشكل مبارش أم غري مبارش؛ ألن قوله : ان اهلو بوثائق 

الشهوة أرسين يمكن ان يكون اهلو قد أرس اإلمام  وفق احتاملني:
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انه  أراد أن جيعل اهلو هو من يأرسه بشكل مبارش (أي هو من ينفذ هذه 
العملية). فيكون اهلو هو العدو الذي يأرس اإلمام  دون وسيط ويكون املعنى 
العدو.  اهلو كأرس  والتقدير: أرسين  مغرياهتا أرسين  أو  الشهوة  لوثائق   اهلو ان 

فاهلو هو من قام بالفعل. 

  وهنا يكون (اهلو) أن جيعل من وثائق الشهوة أداة بيد  أو انه أراد
التابعة  باجلند  الشهوة  ووثائق  باألسري  الطاهر  وشخصه  بالعدو   (اهلو) شبه  قد 
للعدو وهي التي تقوم بتطويقه وأرسه لتضعه بني يدي العدو (اهلو) والتقدير وفق 
 بوثائق الشهوة أرسين كأرس جند العدو يل. واملعنى ان اهلو هذا يكون: ان اهلو

ارسين بوساطة وثائق الشهوة.

ن النظر فيها هو االستعامل  وهذه االحتامالت التي خترج إليها النصوص ما يُمكِّ
املجازي وإالّ ملا أمكن اخلروج إىل أي داللة سو احلقيقية. إذن فاللفظ «املستعار 
بالصور  املشحونة  النصوص  كانت  فمهام  للبيان»(٤٥).  فرع  إىل  أصل  عن  نقل  قد 
االستعارية شعريتها عالية واحتاملية التعدد يف الوجوه كثرية إالّ ان معانيها األصلية 

تبقى تنامز بأحاديتها؛ ألن لكل لفظ داللة حقيقية تُقرن به.

أما الداللة اجلديدة فتكون سياقية ختتلف من سياق آلخر يعمد إليها املنتج ليُعربِّ 
، ما جاء  ت داللتها أيضاً التي تغريّ عن فكرة أو معنى يف ذهنه. ومن هذه األلفاظ 
لت لفظة (حيجبني)  يف قول اإلمام : «ما الذي حيجبني عنك»(٤٦) وهنا استُعمِ
توظيف  من  جاءت  االستعامل  هذا  يف  املشاهبة  وعالقة  استعارياً  جمازياً  استعامالً 
ر  تصوّ   يكون  وبذا  يريدون.  من  رؤية  عن  الناس  يمنع  الذي  احلاجب  معنى 
بمخيلته ان امللك القدوس (جلّ وعال) يوجد حاجب بينه وبني الناس يمنع الناس 
من الوصول إليه. مستشفاً هذا املعنى من احلاجب الذي يقف يف أبواب قصور من 
. إالّ انه  قد حذف املشبه به وأبقى عىل الزمة من  بون أنفسهم ملوكاً وحكاماً يُنصِّ
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لوازمه لتدل عليه وهي (حيجبني) مع ان هذا احلاجب هو غري احلاجب احلقيقي إالّ 
ان الوظيفة تتشابه فبكلتا احلالتني وظيفته املنع. وطاملا احلاجب هنا هو غري احلاجب 
  احلقيقي(أي انه ليس برجل) فمن املمكن أن يُعربِّ عن أكثر من دال. فقد يكون
فتبعده عن  منا  الفرد  يرتكبها  التي  الكبرية  الذنوب  إىل  أراد هبذا احلاجب اإلشارة 
نِ  ونَكَ عَ ئَلُ يَسْ (اهللا) سبحانه؛ ألنه (سبحانه) حيب التوابني بدليل قوله املبارك: ﴿وَ
إِذا  فَ نَ  رْ هُ يَطْ تَّى  حَ نَّ  بُوهُ رَ تَقْ ال  وَ يضِ  َحِ املْ يفِ  النِّساءَ  وا  لُ تَزِ اعْ فَ  ًأَذ وَ  هُ لْ  قُ يضِ  َحِ املْ
﴾(*) ومن  ينَ رِ هِّ ُتَطَ ِبُّ املْ حيُ ابِنيَ وَ ِبُّ التَّوَّ مُ اهللاُ إِنَّ اهللاَ حيُ كُ رَ يْثُ أَمَ نَّ مِنْ حَ تُوهُ أْ نَ فَ رْ هَّ تَطَ
حبه (سبحانه) للتوابني نستدل عىل انه ال حيب املذنبني املرصين ومن ال حيبهم قطعاً 
د صاحبها عن (اهللا) تبارك وتعاىل وحتجبه عنه. أو انه  بعِ ال يقرهبم. اذن فالذنوب تُ
بأمور ليست بمعايص ولكنها ختلو   أراد هبذا احلاجب اإلشارة إىل االنشغال 
 قصد  إليه (تعاىل). ويمكن أن يكون  ب هبا  التقرّ من ذكر (اهللا) سبحانه ونية 
باحلاجب عدم املعرفة احلقة (للمحجوب) سبحانه فعدم الوقوف عىل جوهر اليشء 
إن عدم  إذ  الناس.  عامة  مع  حيدث  ما  وهذا  عنه،  لالبتعاد  مدعاة  حقيقته  ومعرفة 
معرفة لطف (اهللا) سبحانه ورمحته وحتننه وحبه خللقه سبب ابتعاد الكثري عنه (تبارك 

وتعاىل). 

أو قد يكون اإلمام املعصوم  يقصد شيئاً آخر، فنحن نتكهن بحسب علمنا 
 قال بحسب علمه ومعرفته وشتان بني االثنني. كام يمكن أن  ومعرفتنا وهو 
عىل  الدالة  والقرينة  وغريها-  ذكرناها  –التي  جمتمعة  معانٍ  عدة  أراد    يكون 
هذا وجود أداة االستفهام (ما) فلو كان ما حيجبه عن (اهللا) سبحانه شيئاً معيناً ملا 
سأل  بقوله: ما الذي؟ فسؤال اإلمام  يدل عىل انه يدور يف ذهنه أكثر من 
القول: أي من هذه األمور (الذنوب - االنشغال  أراد  اكثر من أمر أي  او  احتامل 
 أرادها جمتمعة أو  انه  - عدم املعرفة - (...)) حيجبني عنك يا رب؟ فيمكن 
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املتعددة  املعاين  أما  وراء قصده.  من  واهللا  أحدها.  اختيار  باستحضارها مجيعاً  أراد 
هذه املتحققة بوساطة املجاز فهي التي جتعله «يف كثري من الكالم أبلغ من احلقيقة، 

وأحسن موقعاً يف القلوب واالسامع»(٤٨).

نتجو  مُ جلأ  ملا  احلقيقي  االستعامل  ليتحقق يف  كان  لو  املعنى  ان  األمر  وحقيقة 
النصوص إىل املجاز وهبذه الكثرة. وهلذا قال بعضهم: «ان كل استعارة حسنه فهي 
توجب بيان ال تنوب منابه احلقيقة، وذلك انه لو كان تقوم مقامه احلقيقة كانت أوىل 

ز االستعارة»(٤٩). ُ به ومل جتَ

دّ من فائدة تتحقق باالستعامل االستعاري ال تستطيعها احلقيقة، فقد  وعليه فالبُ
هذه  ومن  باملجاز  إالّ  إليها  نصل  ال  معان  توجد  إذ  املعنى.  بتحقيق  الفائدة  تكون 
املعاين عىل سبيل التمثيل ما جاء يف النص احلسيني الرشيف يف قوله : «يا من 
(....) رآين عىل املعايص»(٥٠) حيث هنا نجد اإلمام احلسني  قد استعمل لفظة 
(العني).  البرص  السامع حاسة  بمجرد سامعها خيطر يف ذهن  اللفظة  (رآين) وهذه 
إن (اهللا) سبحانه وتعاىل ير. فهل  نقول  تتحقق بوجودها. ولكن عندما  فالرؤية 
لكن  ال.  قطعاً  املعروفة؟  البرص  حاسة  العني  يمتلك  وعال)  (جل  انه  هذا  معنى 
فالسؤال األدق: هل (سبحانه) رؤيته كرؤيتنا؟   .ير حقيقة ويقيناً (اهللا) سبحانه 
به وال يمكن  أكيداً ال؛ ألنه (سبحانه) ليس بجسم وال يمكن االحاطة  واجلواب 
(سبحانه)  انه  من  أذهننا  يف  الذي  فاليشء  إذن  حقيقته.  عىل  الوقوف  وال  توصيفه 
يعلم بنا وال خيفى عليه يشء نحن ال نعلم كيفية حتققه وال نعلم حقيقته أصالً لذا 
يستحيل التعبري عنه بلفظ مناسب له؛ ألن إن مل تتضح ماهية املدلول فوفق ماذا نضع 
الدال؟ ولكن لتقريب هكذا معاين تقدح يف األذهان نعمد إىل استعارة ألفاظ تنطبق 
األشياء  أو  واملعاين  فاألفكار  عقيل.  هو  ما  وتوضيح  لتقريب  ملموس  هو  ما  عىل 
لتقريبها  ألفاظاً  بكيفيتها نستعري هلا  العلم  نمتلك  التي ال ندرك كنهها وال  الذهنية 



٢٢٣

وظيفة  حيقق  االستعاري  فاالستعامل  حلقيقتها.  املامثل  الدقيق  الوصف  لنصفها  ال 
التعبري عن املعاين الذهنية دون عناء كام انه يساعد متلقيه عىل الفهم واالستيعاب. 
فهنا لوال االستعامل االستعاري للفظة (رآين) الستحال التعبري عن املعنى. كام ان 
هذه االستعامالت االستعارية تعطي النصوص قوة وصالبة تساعد عىل جعل النص 
الً بعضها بعضه اآلخر بشكل متسلسل ومثله  أكثر متاسكاً حتى تكون صوره مكمّ
ما جاء يف قول اإلمام : «إهلي كم من طاعة بنيتها وحالةٍ شيدهتا هدم اعتامدي 
عليها عدلُك»(٥١)، فهنا نلحظ توظيفاً أللفاظ البناء والتشييد واهلدم وكأن احلديث 
 شبه الطاعة واحلالة التي جيعل نفسه  م. ألنه  دِ عن مسكن بني وزخرف ثم هُ
عليها بام يبنيه اإلنسان ويشيّده. والتقدير: كم طاعة بنيتها كبناء البيوت. وكذا احلال 

يف تقدير احلالة.

أخر وهي  استعارة  وهنا  ما هيدمه  لوجود  ليستمر  يكن  مل  البناء  هذا  ان  إالّ 
تشبيه (العدل) باليشء الذي هيدم البناء. فقد يكون مراده  من هذا االستعامل 
سب له  توصيف الطاعة واألطوار املختلفة لإلنسان التي يشعر هبا بأنه فعل شيئاً حيُ
كام يصف (العدل اإلهلي) الذي هيدم االعتامد عىل هذه الطاعات واحلاالت ال جترؤاً 
العبد.  به  يقع  الذي  واالهيام  بالتقصري  اعرتف  بل  (سبحانه)  عدله  عىل    منه 
فأحياناً العبد يعمل عمالً صاحلاً (وهنا ما أطلق عليه اإلمام  بالبناء) وحيسب 
انه  أو   . فيه مثالً الرياح؛ ألنه كان مرائياً  ادراج  انه ذهب  يعلم  له ولكنه ال  ان هذا 
عمل عمالً حيسبه طاعة وفيه ظلم وحيف عىل اآلخرين. أو أي عمل حيسبه العبد 
صاحلاً وسيُكافأ عليه وهو عند (اهللا) ال يرض ذلك العبد وال ينفعه ليس بظلم منه 
 (سبحانه) بل بعدل وانصاف واعطاء كل ذي حق حقه؛ ألن أعامل فيها غبن أو أذ
فالعدل اإلهلي  يتوافق مع عدله (تعاىل)  قبوهلا ال  يقبلها (سبحانه) وان  رياء ال  أو 
يقتيض عدم الظلم وال يُساوي عمل املرائي بعمل املخلص املريد لوجهه (سبحانه). 
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فكل أمر خمالف ألمره (تعاىل) يُعد ناسفاً ألجر الطاعة وهكذا أمور فهي من فعل 
اإلنسان ذاته فهو املقرص وما العدل اإلهلي إالّ كاشف ملا خيتبئ وراء هذه العبادات 
دها ممّا يرتتب عليها من أجر.  وهبذا يكون قد هدم الطاعة وأذهب بفضيلتها وجرّ
اللفظة  بـ (بنيتها) وهذه    واهلدم جاء تابعاً للبناء فجاء الرتتيب متسلسالً فبدأ 
وإن أُطلقت مع البيوت الكبرية إالّ اهنا يف الغالب تأيت مع البنايات الصغرية، فيقول 

أحدنا: بنيت بيتاً.

أما قوله  (شيدهتا) فهذه اللفظة نجدها يف األغلب مع البنايات الضخمة 
نَام  يْ ﴿أَ (سبحانه):  قوله  يف  جاء  ما  ومنه  املعنى  هذا  مثل  يف  القرآن  يف  وردت  وقد 
هِ مِنْ  ولُوا هذِ ةٌ يَقُ نَ سَ مْ حَ بْهُ إِنْ تُصِ ةٍ وَ يَّدَ شَ وجٍ مُ رُ مْ يفِ بُ تُ نْ لَوْ كُ تُ وَ َوْ مُ املْ كُ كْ رِ دْ ونُوا يُ تَكُ
مِ  وْ الءِ الْقَ ؤُ ام هلِ نْدِ اهللاِ فَ لٌّ مِنْ عِ لْ كُ كَ قُ نْدِ هِ مِنْ عِ وا هذِ ولُ ةٌ يَقُ ئَ يِّ مْ سَ بْهُ إِنْ تُصِ نْدِ اهللاِ وَ عِ
ناها  كْ لَ ةٍ أَهْ يَ رْ يِّنْ مِنْ قَ أَ كَ يثاً﴾(*)، ومنه أيضاً قوله (تعاىل): ﴿فَ دِ ونَ حَ هُ قَ ونَ يَفْ ال يَكادُ
  ثم انتقل .(**)﴾ يدٍ شِ ٍ مَ قَرصْ ةٍ وَ لَ طَّ عَ بِئْرٍ مُ ها وَ وشِ رُ ىل عُ يَةٌ عَ يَ خاوِ هِ َةٌ فَ يَ ظاملِ هِ وَ
إىل (هدم). وهذا الرتتيب هو الرتتيب احلقيقي؛ ألن البناء طبيعته سابق للهدم. فإن 
القارئ  ج يف استعامل األلفاظ جيعل  التدرّ البناء موجوداً فامذا هندم؟ وهذا  مل يكن 
فينسفها  العدل  أخرياً  هدمها  التي  املعاين  هلذه  صورة  خميلته  يف  بانياً  معها  ج  يتدرّ
وتُنسف معها هذه الصور من خميلته لعدم جدوهتا؛ ألن هكذا طاعات ال جتدي نفعاً 
ويستشف القارئ الكيس أو السامع من هذا أمراً بالنهي عن هكذا طاعة. فيكون 
املنشئ هنا متحكامً بذهن القارئ ليس جالبا له فقط. كام ان استعامالً كهذا االستعامل 
جيعل ممن يُنشؤون النصوص أكثر تفاعالً مع نصوصهم الرتباط عباراهتم ارتباطاً 

تمم بعضه بعضاً.  معنوياً يُ

هذا وإن االستعامل املجازي االستعاري «يكشف عن احيائية جديدة يف التعبري 
ال حيس هبا السامع يف االستعامل احلقيقي وهي من أبرز صور البيان العريب وأروع 
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ثف  تتكّ املعنى تصويراً  هلا دور يف تصوير  فاالستعارة  الفني»(٥٤).  التصوير  مشاهد 
تتيقن  حتى  األذهان  تتخيلها  تصويرية  لفظية  غري  بمؤكدات  د  وتؤكَّ الداللة  معه 

بتحقق هذه املعاين وحدوثها. 

غري التشبيهية 

فيد به معنى مصطلح عليه غري ما اصطلح عليه يف   من مفاهيم املجاز انه «ما أُ
أصل تلك املواضعة التي وقع التخاطب هبا لعالقة بينه وبني املعنى األول وهذا القيد 
األخري يتم حتديد املجاز؛ ألنه لوال تلك العالقة ملا كان جمازاً من األول بل وضعاً 
جديداً»(٥٥). وان بُنيت هذه العالقة عىل غري التشبيه أي (عىل املالبسة) أصبح املجاز 
؛ ألن املرسل «ما كانت العالقة فيه بني ما استعمل فيه وما وضع له مالبسه  مرسالً
مي هذا املجاز مرسالً لعدم ارتباطه بقيود حتدده وتقيده(٥٧).  غري التشبيه»(٥٦). وسُ
 فهذا الرضب طليق؛ ألنه «أطلق عن التقييد بعالقة واحدة أو ألنه أرسل عن دعو
االحتاد (...) إذ ليس العالقة فيه بني املعنيني املشاهبة حتى يدعى احتادمها»(٥٨). فلو 
املجاز  املشاهبة لصار  مبنية عىل  املجازي  املعنى احلقيقي واملعنى  العالقة بني  كانت 
لقي فيه احلبل عىل الغارب وتركه  مقيداً بتوفري وجه شبه بني املعنيني ولكنه أُطلق وأُ

. صاحبه مرسالً

– اللغوي  التوظيف  هلذا  بد  وال  ومركباً.  مفرداً  املجاز  من  النوع  هذا  ويأيت 
ة تكمن وراء جميئه تتحقق عليها فائدة أو وظيفة بيّنها الدكتور فضل  املعنوي من علّ
فيه  يربز  الذي  الوقت  نفس  يف  للغة  العادية  االشارية  الوظيفة  يكمل  «انه  بقوله: 
يُعربِّ عن طريقة رؤية االشياء  املرسل  املجاز  ان  الشكيل للرسالة (...) أي  اجلوهر 
واالحساس هبا»(٥٩). فهذا الصنف املجازي ينقل املعنى املراد إيصاله نقالً أميناً مع 

تسليط الضوء عىل بؤرة النص حرصاً منه عىل الفكرة من التاليش والتفتت. 
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باملعنى  تربطه  عالقة  من  البدّ  األصيل  معناها  غري  يف  هنا  األلفاظ  واستعامل 
األصيل ومنها السببية واملسببية واجلزئية والكلية واحلالية واملحلية و(...)(٦٠).

النص  يف  حضور  هلا  األلفاظ  لدالالت  احلقيقية  غري  االستعامالت  وهذه 
احلسيني الرشيف. ولعلّ من دواعي حضورها رغبة اإلمام  يف خماطبة (احلق) 
يف  ما  إىل  إضافة  مهذبة.  أخالق  عن  تنم  مشذبة  وعبارات  مؤدبة  بأساليب  تعاىل 
اخلطاب الفني من رىض للذوق العريب وهذا ما ارتضاه  يف خطابه له (سبحانه)، 
 . كام ان وراء كل نتيجة سبب فكل توظيف غري حقيقي له سبب كام تبنيّ وسيتبنيّ
«يا ذا اجلالل واالكرام   : ومن هذه االستعامالت غري احلقيقية ما ورد يف قوله 
هلا  العبارة  يف  الواردة  (األيادي)  فلفظة  اجلسام»(٦١).  وااليادي  واالنعام  والفضل 
معنيان أحدمها احلقيقي واآلخر املجازي الذي يُفهم من السياق؛ ألن جميء اللفظة 
ة إىل غريها-  –أي لو اهنا كانت بمفردها غري منظمّ ضمن أخواهتا يف سياق واحد 
أحد  يمثل  الذي  اجلسم  من  العضو  ذلك  اليد  ألن  فقط؛  األول  املعنى  منها  لفهم 
األطراف. ولوال السياق ملا فهم سو هذا املعنى. إذن فالسياق هنا فرض معنى آخر 
هلذه اللفظة؛ ألن خماطبة (احلق) سبحانه بيا ذا األيادي عبارة غري صحيحة بحسب 
ظاهرها؛ ألنه (سبحانه) «مل يُطلع العقول عىل حتديد صفته ومل حيجبها عن واجب 

معرفته (...) تعاىل اهللا عامّ يقول املشبِّهون به واجلاحدون له علواً كبرياً»(٦٢). 

قول  من  مأخوذ  املعنى  وهذا  والعطاء  النعمة  (األيادي)  من  املقصود  فاملعنى 
وا بَلْ يَداهُ  وا بِام قالُ نُ عِ لُ هيِمْ وَ يْدِ لَّتْ أَ ةٌ غُ ولَ لُ غْ ودُ يَدُ اهللاِ مَ يَهُ قالَتِ الْ (اهللا) سبحانه: ﴿وَ
راً  فْ كُ ياناً وَ غْ بِّكَ طُ لَ إِلَيْكَ مِنْ رَ نْزِ مْ ما أُ نْهُ ثِرياً مِ نَّ كَ يدَ يَزِ لَ يْفَ يَشاءُ وَ نْفِقُ كَ تانِ يُ وطَ بْسُ مَ
ا اهللاُ  أَهَ فَ بِ أَطْ رْ حَ وا ناراً لِلْ دُ قَ ام أَوْ لَّ ةِ كُ يامَ مِ الْقِ ضاءَ إِىل يَوْ بَغْ الْ ةَ وَ داوَ مُ الْعَ نَهُ يْ نا بَ يْ قَ لْ أَ وَ
﴾(*). فالعرب كانت تُسمي النعمة  ينَ دِ سِ ُفْ ِبُّ املْ اهللاُ ال حيُ ساداً وَ ضِ فَ رْ نَ يفِ األَ وْ عَ يَسْ وَ
املرسل  املجازي  االستعامل  وهذا  العطاء  يف  سبب  فاليد  باليد(٦٤).  تُعطى  ألهنا  يداً 
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أيادي  هناك  فجعل  احلواس  تدركه  تصويراً  ره  وصوّ املعنى  د  جسّ السببي  الكنائي 
عظيمة تُعطي عطايا عظيمة، يف حني كان باإلمكان القول يا واهب النعم العظيمة 
لكنه  قصد نقل املعنى إىل عامل احلواس ملا يف هذا النقل من توضيح ملا ال تقع 
عليه احلاسة؛ ألن احلارض واملشاهد أوضح من الغائب(٦٥) لذا حاول  إحضار 

املعنى وجتسيده جمازياً حرصاً منه عىل الدقة يف النقل والتوصيل.

وهذا ما أعطى العبارة وفرةً داللية حتى ان هذه األيادي اجلسام أصبح معناها 
واضحاً يف شموليته لكل النعم واملواهب؛ مع التأكيد عىل وفرهتا وديمومتها. وهذا 
دّ من تأثريه يف املنشئ  لذا وقع اختياره  التصوير كام انه يؤثر يف القارئ فإنه البُ
 : عليه. وقد ورد يف النص استعامل آخر مقارب هلذه الصورة وذلك يف قوله 
«واقمني بصدق العبودية بني يديك»(٦٦). فبني يديك هنا ال يُقصد منها ظاهر اللفظ. 
فهذا التعبري لو نظرنا له من زاوية أدق لوجدناه تعبرياً جمازياً حتى عندما نقوله ملن 
يمتلك اليدين من البرش؛ فعندما نقول لشخص (أليس هذا البستان بني يديك؟) فال 
نقصد ان البستان الذي تقاس مساحته بالدوم هو بني يدي الرجل انام نقصد وارد 
هذا البستان بني يدي الرجل. وبذا أصبح البستان من ناحية إمكانية الترصف به هو 

بني يديه وذلك الرجل هو مالكه والبستان بني يديه.

ف وعودة اليشء إىل صاحبه.  فهذا الرتكيب عربّ عن التملّك والقدرة يف الترصّ
ف اإلمام  هذا املعنى يف تقديم  فهو تعبري جمازي عندما نقوله لشخص ما. ووظّ
خطابه له (سبحانه) وقطعاً هو (جلّ وعال عام يقول املشبِّهون) ال يمتلك اليدين. 
وعلمه  بمملكته  وإحاطته  (سبحانه)  قدرته  لتبيان  جمازٍ  يف  جمازاً  التعبري  فأصبح 
احلقة  العبودية  فسأل  العبودية.  اقمني بصدق   : قال  لذا  فيها  من  بأحوال كل 
الصادقة لشعوره بعظمة (احلق) سبحانه إلحاطته بنا علامً ووقوفنا بني يديه بمشيئته 
ف بنا وبأحوالنا، والوقوف بني يديه أي يف ساحته  وإرادته وقدرته ومتكنه يف الترصّ
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الناجتة عن املجاز هالة  الداللة  التصوير وضع عىل  عربّ عن سلطانه وملكه. وهذا 
من القدسية والعظمة تناسب العظمة احلقيقية التي مل يُكشف عنها لوال املجاز وإن 
فت فلم تكن هبذه اجلاملية؛ ألن املجاز ينامز بإضفاء طاقة تعبريية هائلة  شِ حدث وكُ

عن طريق االختزال واحلذف واإلجياز(٦٧). 

وظاهر  النار»(٦٨).  من  رقبتي  «اعتق   : قوله  أيضاً  املرسل  املجاز  ومن 
املسألة هنا ان العتق خاص بالرقبة. ولكن املعنى املقصود غري هذا؛ ألنه غري معقول 
هنا  بالرقبة  فاملقصود  النار!  يف  اجلسد  باقي  وترك  الرقبة  عتق  (سبحانه)  يُسأل  أن 
(اإلنسان) فاعتق رقبتي أي: اعتقني. وهنا أطلق  اجلزء وأراد به الكل فالعالقة 

بني املعنيني احلقيقي واملجازي اجلزئية.

ما كانَ  ﴿وَ الكريم يف قوله (سبحانه):  القرآن  ده ما ورد يف  يُعضّ املعنى  وهذا 
ةٌ  مَ لَّ سَ ةٌ مُ يَ دِ ةٍ وَ نَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ تَحْ أً فَ طَ ناً خَ مِ ؤْ تَلَ مُ نْ قَ مَ أً وَ طَ ناً إِالَّ خَ مِ ؤْ تُلَ مُ مِنٍ أَنْ يَقْ ُؤْ ملِ
ةٍ  نَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ تَحْ مِنٌ فَ ؤْ وَ مُ هُ مْ وَ وٍّ لَكُ دُ مٍ عَ وْ إِنْ كانَ مِنْ قَ وا فَ قُ دَّ لِهِ إِالَّ أَنْ يَصَّ إِىل أَهْ
نْ  مَ ةٍ فَ نَ مِ ؤْ ةٍ مُ بَ قَ يرُ رَ رِ ْ حتَ لِهِ وَ ةٌ إِىل أَهْ مَ لَّ سَ ةٌ مُ يَ دِ يثاقٌ فَ مْ مِ نَهُ يْ بَ مْ وَ نَكُ يْ مٍ بَ وْ إِنْ كانَ مِنْ قَ وَ
يامً﴾(*). ومعناه عتق  كِ لِيامً حَ كانَ اهللاُ عَ بَةً مِنَ اهللاِ وَ ِ تَوْ نيْ تابِعَ تَ يْنِ مُ رَ هْ يامُ شَ ِدْ فَصِ ْ جيَ ملَ

إنسان مؤمن مملوك(٧٠).

ن أن يكون سبب  رت املعنى تصويراً مقصوداً؛ ألنه من املمكِّ وهذه العالقة صوّ
العرب كانوا يعاقبون املذنب واملعتدي  إذ إن   . اختيار هذه (اللفظة) ما كان شائعاً
برضب رقبته وقطعها وحتديد هذه املنطقة قد يكون ألن الرضب عليها يضمن موت 
املرضوب وبرضبة واحدة وبلمحة برص فمن أراد أن يفتديه يدفع الدية مقابل أالّ 
تُقطع رقبته أي أالّ يقتلوه وشاع هذا االستعامل. فقد يكون اإلمام  خص الرقبة 
معنى    اإلمام  ف  فوظّ احلياة.  يعني  وعتقها  اهلالك  يعني  رضهبا  ألن  بالذكر؛ 
املوت واحلياة توظيفاً جمازياً يف عبارته فجعل النار التي أراد بطلبه منه (تعاىل) العتق 
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ما  املعنى  وهذا  باجلنة.  العتق  بعد  مملوكاُ  كان  من  حيياها  التي  واحلياة  املوت،  منها 
اللفظي  والرتشيد  واالقتصاد  املعنوي  بالتكثيف  املميّز  احلضور  هذا  ليحرض  كان 
لأللفاظ  احلقيقي  املعنى  احتاد  نتيجة  جاء  األخري  املجازي  املعنى  ألن  املجاز؛  لوال 
(عتق- رقبة) مع املعنى املجازي الذي شاع عند العرب –ألن عتق الرقبة عندهم 
املوت  الرقبة من  الرقبة هو عتق صاحب هذه  فعتق  بأكمله-  الشخص  يعني عتق 
أو الرق. فالتوظيف املجازي األخري(عتق اإلنسان من النار) جاء حامالً ألكثر من 
معنى وهذا أقو وأوكد يف الداللة. لذا قيل إن املجاز املرسل «يؤدي يف اللحظة 
ث واختزاهلا إىل خاصية فريدة  األوىل إىل تلخيص خواص األشياء يف وجدان املتحدِّ
يتمركز عليها انتباهه وتتوقف هذه اللحظة عىل حرية ذهنه يف جتاوز كل الصعوبات 

للوصول إىل هدفه بطرق عديدة»(٧١). 

أدق  وتفسري  املعنى  عن  افصاح  وسيلة  يكون  احلاالت  بعض  يف  فاملجاز 
الفائدة إلمكانيته يف  زيادة يف  فيه من  ملا  باملجاز؛  احلقيقة  نُفرسِّ  فأحياناً  احلقيقة  من 
استيعاب املعنى احلقيقي إضافة إىل املعنى اجلديد الذي يتولّد يف الذهن فيُعربّ عنه 
جمازاً بإضافة قرائن وعالقات لغوية جديدة بني املعاين احلقيقية واملجازية(٧٢) فعالقة 

املالبسة يف هذه البنية املجازية جعلتها تكون أكثر احيائية من احلقيقة. 

االسنادية

 ويتم يف هذه البنية املجازية إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو له لعالقة 
مي عقلياً  مع قرينة تعمل عىل منع ارادة املعنى الناتج عن االسناد احلقيقي(٧٣). وسُ
بحكم  األصيل  مكانه  عن  «لتجاوزه  أي  الوضع»(٧٤)  دون  العقل  إىل  «الستناده 
باحلكمي(٧٦)  يُسمى  اإلسناد  من  النوع  هذا  ان  كام  اإلسناد.  العتامده  العقل»(٧٥)؛ 
باإلثبات وإن وقع يف  لتعلقه  اإلثبات  يُسمى جمازاً يف  انه  باحلكم»(٧٧). كام  «لتعلقه 
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ه اجلرجاين  عل بمعنى االثبات ال يكون جمازاً»(٧٩). وعدّ النفي(٧٨)؛ ألن «النفي ما مل جيُ
نبئ بحذاقة صاحبه ويُفصح عنها فهو يقوم عىل عالقة  من كنوز البالغة(٨٠)؛ ألنه يُ
إسنادية بعيدة عن احلقيقة يسوغها الغرض الداليل لواجدها ووجود القرينة يُضفي 
عن  هبا  املفاد  احلكم  اخرجت  مجلة  «كل  اجلرجاين:  عنه  قال  لذا  عليها.  املقبولية 
بنيِّ بعد املعنى احلقيقي لأللفاظ  يُ ل»(٨١). وهذا  التأوّ موضعه يف العقل لرضب من 
وعدم  االسنادي.  السياق  حيدد  الذي  الطارئ  أو  الثانوي  املعنى  عن  والرتاكيب 
ثَ  دُ م عليه املعنى وحتَ خُ التجاذب هذا بني احلقيقة وما انشطر عنها من شأنه «أن يَفْ

 .(٨٢)« فيه النّباهةُ

الرشيف  احلسيني  النص  يف  موضع  من  أكثر  يف  جاء  املجاز  من  النوع  وهذا 
ومنه ورد يف قول اإلمام : «خرست صفقة عبد مل جتعل له من حبك نصيباً»(٨٣) 
فنلحظ هنا أن اخلرسان أُسند إىل الصفقة. واحلقيقة ان الصفقة أعجز من أن خترس أو 
تربح. فاخلارس أو الرابح يكون صاحب الصفقة أو املسؤول عنها ال الصفقة ذاهتا. 
ولكنه  أسند اخلرسان للصفقة، فقال: خرست صفقة عبد ومل يقل: خرس عبد 
 اطالق املعنى واتساعه وعدم تقييده.  صفقته. ولعله يكون سبب هذا رغبته 
فلو قال: خرس عبد حلدّ املعنى بصفقةٍ معينة وألصبح املعنى متقوقعاً يف حيزٍ مغلق. 
لكن قوله: خرست صفقة عبد شملتْ مجيع الصفات جلميع العباد طاملا ال يوجد 
الفعل  باسناد  العقيل جاء  االسناد  املجاز يف  فهذا  فيها نصيب من حبه (سبحانه). 
ال إىل فاعله احلقيقي بل إىل السبب؛ ألن اخلسارة إن حتققت هي أو الربح فسببها 
الصفقة. فهي جمرد سبب. فهنا أطلق السبب وأراد املسبٍّب. ولعل التأكيد عىل املعنى 
واملبالغة فيه والرغبة يف تصوير مد سعة سلبية االمور البعيدة عنه (سبحانه) هي 

سبب إجياد هذه العالقة االسنادية غري احلقيقية. 
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ومثل هذه العالقة أيضاً ورد يف النص يف قوله : «أقالني منها فضلك»(٨٤) 
فنجد هنا مسنداً وهو الفعل (أقال) ومسنداً إليه وهو (فضلك). ويظهر لنا من ظاهر 
الكالم ان اإلقالة مسندة إىل الفضل واملتأمل يدرك ان الفضل ال يقيل. إذن فيوجد 
أصبح  فالفضل  بفضلك)  رب  يا  (أقلتني  التقدير  يكون  وعليه  اجلملة  يف  حمذوف 
إسناد  فاعلها  إىل  وليس  سببها  إىل  اإلقالة  فإسناد  واملقيل(سبحانه).  اإلقالة  سبب 
جمازي. قد يكون اختيار املنشئ له رغبة يف إظهار سعة فضل (اهللا) سبحانه وتبيان 
  منه  مقصود  بتخيّل  إليه  الفعل  أسند  حتى  (سبحانه)  له  الفضل  هذا  مالزمة 

لالعرتاف بلطفه وفضله (سبحانه). 

ومما جيرتحه الذهن اجتاه هذا اإلسناد السببي هو مراد اإلمام  يف استدامة 
هذا السبب وزيادة سعته بإشارة وطلب تلميحي بعيد عن اجلأر والترصيح، متظهرا 
عن طريق هذه العالقة التي عدل هبا عن إسناد الفعل إىل فاعله احلقيقي لسببه. وقد 

يكون هذا ألثره الكبري يف حتقيق الفعل واحداثه(٨٥). 

ومن املجاز االسنادي أيضاً ما جاء يف قوله : «بك أستدل عليك فاهدين 
بنورك إليك»(٨٦). وهنا جاءت لفظة (استدل) وهي من الداللة وهي «ما يتوصل به 
إىل معرفة اليشء»(٨٧) والفرد منا عندما يضل حيتاج إىل دال أو هاد يدله وهيديه. وهذا 
املعنى نقله اإلمام  إىل توصيفه للحق (سبحانه): بك استدل عليك. فبالوقت 
ف توظيفاً  الذي جعل به اإلمام (احلق) سبحانه ضالته جعله دليله. فاملعنى هنا وظَّ
ر لنا صورة جمازية. ألن كيف يكون (اهللا) سبحانه داالً باملبارشة –بحسب  جمازياً ليصوّ
ظاهر اللفظ- وكيف يستدل عليه؟ فلو قلنا ان هذا االستعامل حقيقي الطلقنا عليه 
(سبحانه) صفات املاديات لتحديده بجهة معينة واستدللنا عليه وشخصناه فجعلناه 
 إذ ورد عن أمري املؤمنني . ن نفاه نفياً مطلقاً . وكيف يقول هبذا املعنى ابن مَ دليالً
قوله: «وكامل االخالص له نفي الصفات عنه (...) ومن جهله فقد أشار إليه ومن 
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القول  بظاهر  األخذ  ينايف  ما  وهذا  ه»(٨٨).  عدّ فقد  ه  حدّ ومن  ه  حدّ فقد  إليه  أشار 
ح أصولية املعنى وحقيقته  ومدعاة إىل اجلزم بمجازيته. ولذا ال بدّ من تقدير يوضّ
املضاف  ف  ذِ وحُ وجودك.  عىل  رب  يا  استدل  بآياتك  يكون:  التقدير  هذا  ولعل 
واكتُفي بوجود املضاف إليه الضمري (الكاف) الراجع عليه (سبحانه). وهذا ليس 
إليه  قام املضاف  لقيام قرينة تدل عليه ويُ ذف  إذ إن املضاف حيُ العربية  بغريب عىل 
ا﴾(*) فقيل: «الكالم  فًّ ا صَ فًّ َلَكُ صَ املْ بُّكَ وَ جاءَ رَ مقامه(٨٩). ومنه قوله (سبحانه): ﴿وَ
عىل حذف املضاف للتهويل أي وجاء أمر ربك وقضاؤه سبحانه»(٩١). ولربام ألن 
اللفظ  التقدير- هو معدم لوال وجود  –عىل  آيات   : اللفظ املحذوف يف قوله 
املذكور فـ (سبحانه) هو من أوجد الدليل الدال عىل وجوده. فاكتفى  بذكر من 

أوجد الدليل تعظيامً. 

فوجود اآليات تدلّ عىل وجود واجدها وبلطفه (سبحانه) عقل اإلنسان وفطن 
، فمرجعية الدال والضال  هلذا الدليل. فلواله (سبحانه) ملا وجد دال وال ضال أصالً
املعنى هو سبب اإلسناد   األصل دون سواه. ولعل هذا  له (سبحانه). فذكر 
آخر  سبب  املسببية  العالقة  هلذه  يكون  أن  يمكن  كام  السبب.  واملراد  املسبِّب  إىل 
لوجودها؛ فقوله : بك أستدل عليك. مل يقصد منه االستدالل الظاهري. أي 
مل يقصد االستدالل الوجودي فقط (أي إثبات وجوده سبحانه فقط) بل قد يكون 
قصد مد قدرته وإبداعه وبه قصد املعنى الدقيق للوجود. فوجود اليشء يدل عىل 
واجده فاآليات من خلق (السامء - األرض - اإلنسان - (...)) تدل عىل وجود 
واجدها (سبحانه) لكنه  مل يقل: بك نستدل. بل قال: بك أستّدل. ويبدو من 
هذا ان استدالله  ليس كاستدالل غريه. فحقيق ان كل ما انبت يف األرض يدل 
يْنا فِيها  قَ لْ أَ ناها وَ دْ دَ ضَ مَ رْ األَ للجميع أو للعامة عىل وجود (اهللا) سبحانه. ولكن ﴿وَ
رٍ﴾(**) يدل  دَ ناهُ بِقَ قْ لَ ْ ءٍ خَ لَّ يشَ ﴾(*) و ﴿إِنَّا كُ ونٍ زُ وْ ْ ءٍ مَ لِّ يشَ تْنا فِيها مِنْ كُ بَ نْ أَ َ وَ وايسِ رَ
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عىل حكمة وعدالة اخلالق (سبحانه) وهذا االستدالل ال يصل إليه إالّ أهل العلم 
ولذا جعله  حديثاً ذاتياً فردياً بعيداً عن اجلامعة. وهذه التأمالت الدقيقة تدل 
عىل األدلة العميقة التي اعتمدها  للوصول إىل هذا االستدالل العلمي الدقيق. 
فبهذا الصنع الدقيق واملحكم استدل  عىل حكمة (اهللا) البالغة. وهذه الدقة يف 
اإلبداع والعدالة جعلت اإلمام  حيذف كل يشء ويرتك كل يشء ويقصد (اهللا) 
: بك أستدل عليك وعىل هذا يكون التقدير: بتقديرك أستدل  سبحانه مبارشة قائالً

عىل حكمتك وعدالتك يا رب. 

تأويالت ومعانٍ ممكنة  الباب مفتوحاً لعدة  املجاز هنا ترك  ان  ومن هذا نجد 
يف  بيّنة  معنوية  له  املانعة  والقرينة  يُقصد  مل  ألنه  (الظاهر)؛  احلقيقي  املعنى  إالّ 
. واملعنى املجازي أعطى داللة الديمومة والثبوت، ألن إسناد اليشء  عقائدهم 
إىل واجب الوجود ودائم الوجود –ولو كان إسناداً جمازياً- يعطي دالالت الثبوت 
ن  التمكِّ فرط  عىل  كمنبه  عمل  املجازي  الرضب  فهذا  والوجوب.  واالستمرارية 

والثبات(٩٤). 

وبعد هذا االستدالل اسرتسل  ليقول طلبه (فاهدين بنورك إليك) عاطفاً 
 ال  إنه  إذ  املجاز  أيضاً ال خيلو من  إياه مبارشة دون أي استغراق زمني. وهو 
يقصد االهتداء املكاين «من هديت إىل البيت»(٩٥). وما منع املعنى احلقيقي السابق 
تد إليه.  دّ بمكانٍ معني حتى هيُ من التحقق منع هذا املعنى؛ ألنه (سبحانه) ال حيُ
(بنورك  قوله  يف  الظهور  واضح  املجازي  اإلسناد  ان  كام  التوفيق(٩٦).  هنا  فاهلداية 
إليك) فهو  ال يقصد اهلداية بنور (اهللا) سبحانه بل بنور اإليامن بك ونور اإليامن 
هذا يؤدي إىل طاعة اهللا فيكون التقدير: وفقني بنور اإليامن بك إىل طاعتك. فحذف 
 اإليامن الذي يكون وجوده يف قلب العبد أكيداً، ولكنه يبقى وجوده عائداً إىل 
ب إىل (اهللا) سبحانه. فنور هذه النعمة (نعمة اإليامن)  التوفيق اإلهلي. ووجوده يقرّ
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إليه  املضاف  وأبقى  الطاعة  وحذف  وإليه.  منه  ألنه  سبحانه؛  (اهللا)  إىل    نسبه 
(الكاف)؛ ألهنا تقود إىل(اهللا) تعاىل. 

وهذا اإلسناد ليس إسناداً موضوعاً بأصل وضع اللغة أي ليس حقيقياً بل هو 
إسقاط اختياري يعتمد عىل إمكانية املنتج العقلية ورصيده اللغوي وذوقه األديب؛ 
ألن أصل التعبري الفني غري املتكلّف فكرة (أو معنى) وخيتار هلا صاحبها ألفاظاً فإن 
شاء فعربّ تعبرياً حقيقياً وإالّ فيُعربِّ عن طريق إقامة العالقات غري املبارشة بني اللفظ 
مجالية  لتُعطيها  األدبية  ولياقته  مقبولية  العبارة  ليُعطي  ذكائه  عىل  معتمداً  واملعنى 

تأثريية. 

ويتمثل املجاز العقيل هذا أيضاً يف قوله : «حميط بنا علمك»(٩٧) فهنا نجد 
لِت إىل العلم، واإلحاطة من أحاط باليشء أي أحدق به من مجيع  إن اإلحاطة أُوكِ
اجلهات ومنه احلائط(٩٨). ويبدو ان هذه املفردة جاء استعامهلا هنا استعامالً حقيقياً إالّ 
ان اسنادها جمازي. فاإلحاطة مادية والعلم يشء غري ملموس بل له آثار ملموسة. 
وعليه لعله يكون املعنى احلقيقي: حميطة بنا آثار علمك؛ ألن آثار علمه (سبحانه) 
تقلنا  واألرض  تظلنا  فالسامء  بينة  إىل  حتتاج  ال  وإحاطتها  بنا  حميطة  فعالً  ونتائجه 
به. وعلمه (سبحانه)   احتذ مثال  أبدع ال عن  واألجرام جتانبنا وهذا صنيع عامل 
ه وال حقيقة وصفه، ولعلّ هذا ما جعل اإلمام  يسند اإلحاطة إىل  بلغ حدّ ال يُ
العلم تأمالً وتأثراً به فأسند إليه كل يشء؛ ألن لفظة (حميط) تشمل كل ما حولنا من 
العلم.  وتبيان لالحمدودية هذا  تأكيد  فيه  فيها وأرض ومن عليها. وهذا  سامء وما 
ك األلفاظ عىل ظاهرها  ز يف احلكم الذي جيري عىل الكلمة ففيه ترتُ وهذا هو التجوّ
مي  ويكون معناها مقصوداً يف ذاته ومراداً من غري تورية وال تعريض(٩٩). ولذا سُ
ز يكون بالعالقة االسنادية بني األلفاظ ال يف ذات األلفاظ.  باالسنادي؛ ألن التجوّ

فاليشء فيه يُسند لغري ما هو له(١٠٠).
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ز االسنادي أيضاً ما جاء يف قول اإلمام : «نبهتني لشكرك  ومن هذا التجوّ
إسناداً  سبحانه  (اهللا)  إىل  التنبيه  أسند  قد   اإلمام ان  نجد  وهنا  وذكرك»(١٠١) 
ز إسنادي أو جماز إسنادي؛ ألن ظاهر العالقة اإلسنادية هذه  مبارشاً وهذا فيه جتوّ
ر. وهذا املنبّه ممكن ان  ال يتوافق مع عقيدته ؛ ألن التنبيه حيتاج إىل منبِّه أو مذكِّ
فته  يكون برشاً كام يمكن ان يكون خلقاً آخر. ألن التنبيه من نبهته عىل اليشء إذا وقّ
عليه، ونبهه من الغفلة أيقظه وتنبّه عىل األمر شعر به(١٠٢). ومجيع هذه املعاين تدلّ 
عىل ان املنبّه يعمل عىل حتفيز اجلانب اإلدراكي عند اإلنسان حتى يدرك شيئاً معيناً 
ألن  هبا؛  القيام  عن  وتعاىل  سبحانه  (احلق)  شأن  جلّ  الوظيفة  وهذه  عليه.  ويقف 

مؤدهيا يكون بتامس مبارش بشكل أو بآخر مع املنبَّه. 

فالرسل مثالً هم من العباد ومع العباد وبعثهم (سبحانه) لتذكري وتنبيه العباد. 
والنعم  املواعظ  ذكر  طريق  عن  وشكره  سبحانه  (اهللا)  لذكر  العباد  ينبهون  فهم 
واأللطاف فتنتبه الناس فتشكر وتذكر ويكون التقدير احلقيقي لقوله  وفق هذه 
ر الناس وأرشدهم لطاعة  الرؤية: نبهني رسولك  لشكرك وذكرك؛ ألنه  ذكّ

(اهللا) سبحانه وألقى احلجة عليهم فهو عمل بوصفه منبّهاً ومذكراً. 

البينات  واآليات  املنقطعة  وغري  املتوالية  النعم  من  جعل    يكون  قد  أو 
هي املنبّه الذي نبّهه لذكر وشكر (اهللا) سبحانه لرتادفها وشدة ظهورها. وعىل هذا 
املعنى يكون التقدير احلقيقي: نبهتني نعمك لشكرك وذكرك. وباالحتاملني كليهام 
يكون اإلمام (احلسني)  قد حذف املسند إليه احلقيقي الذي هو الفاعل املضاف 
وأبقى عىل املضاف إليه (الضمري) العائد عىل (الذات اإلهلية املقدسة) وأسند إليه 
التنبيه؛ ألنه (سبحانه) هو من أوجد املنبِّه. وأياً كان هذا املنبِّه فهو عائد له (سبحانه) 
ومسند يف وجوده إىل (اهللا) تعاىل. فاإلمام (احلسني)  ربام حذف املنبّه استغناء 
املجاز االسنادي جيء  يكون هذا  أوجده. وعليه  الذي  بذكر األصل  واكتفاء  عنه 
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–أو  فاملجاز  املتعال(١٠٣).  العظيم  سبحانه  الفعل  إليه  أُسنِد  ملن  وترشيفاً  تعظيامً  به 
اإلسناد- العقيل يؤدي وظائف داللية عقلية مقصودة. 

ن يكون من أحسن  لته ألَ وهذه املزايا التي يتمتّع هبا هذا األسلوب (املجاز) أهّ
املواقف إليضاح  يُعتمد يف كثري من  لذا  الطبيعية  إليها  التي هتدي  البيانية  الوسائل 
املعاين(١٠٤). حتى انه يأيت مرتاكامً يف بعض األحيان ملا له من أمهية يف الكالم، ومن 
وهنا  يديك»(١٠٥).  بني  ظاهر  ذيل  «هذا   :اإلمام قول  يف  جاء  ما  صوره  تراكم 
نلحظ جميء املجاز العقيل االسنادي واملجاز املرسل، ويتمثل األول يف قوله: هذا 
الذل ال يظهر هو؛ ألن ما ظهر هو ضد ما بطن(١٠٦) وما بطن  ذيل ظاهر واحلقيقة 
ال يمكن الوقوف عليه فام ظهر جتب فيه إمكانية الوقوف عليه، فهو أقرب إىل عامل 
التقدير  يكون  فلعله  هذا.  عليه  ينطبق  ال  والذل  عليه.  ونقف  ندركه  لذا  احلواس 
أن  املمكن  الذل من  احلقيقي. هذه عالمات ذيل ظاهرة. فعالمات  املعنى  بحسب 
نتلمسها ونقف عليها باحلواس (فنقف عىل بعضها بالعني كاهليأة فدائامً الذليل يكون 
ئ الرأس غري منتصب القامة وحتى مالبسه ففي أيام العز ختتلف عامّ  طأطِ منحنياً مُ
يف أيام الذل إضافة إىل ما نراه يف وجهه من عالمات توحي بذله. ونقف عىل بعضها 
اآلخر بالسمع فاسلوب الذليل يتوشح باملسكنة والضعف إضافة إىل نربة الصوت، 
الدرجات)  وحسب  الشخصيات  بحسب  نتلمسها  التي  العالمات  من  وغريها 
إسناد  إليه (ذيل)  املسند  إىل  املسند (ظاهر)  فاسناد  نتحسسه بظهور عالماته  فالذل 
جمازي؛ ألن املسند إليه احلقيقي حمذوف. وهذا قد يكون أُريد منه التأكيد عىل تبيان 

حال السائل . فاملجاز كثرياً ما يؤتى به للتوكيد(١٠٧). 

: بني  قوله  املرسل وذلك يف  فهو  العبارة  الذي جاء يف  اآلخر  املجاز  أما 
  ز جيء به توصيفاً لعظمته (سبحانه) وحقيقة ملكه فيصف يديك. وهذا التجوّ
أحواله  بتقلب  إىل علمه  يديه (سبحانه) وحتت طواعيته إضافة  بني  كله  الكون  ان 
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الغرض  لتحقيق  املجاز  واختيار  (سبحانه).  له  الظهور  واضح  فيه  وما  فالكون 
املجازي هذا جاء لقدرة املنتج التخييلية والتصويرية يف إثبات الداللة املقصودة(١٠٨). 
وهذا التكثيف الداليل الناتج عن الرتاكم املجازي االنزالقي. (االسنادي - املعنوي) 
ب الداللة. إضافة إىل ما أضفى عىل الكالم رونق وحسن ولطافة  ل الرتكيب وشعّ قلّ
ألن «عبارات املجاز أقرب إىل حتسني الكالم وتلطيفه»(١٠٩). كام ان هلذا االنزالق 
املعنوي قدرة يف اكساب اللفظ معنى جديداً أو أكثر من معنى عدا املعنى القديم أو 
(احلقيقي) الذي كان عليه اللفظ أو الرتكيب يف أصل وضعه(١١٠)؛ ألن املجاز يقع 
عليه اختيار املنشئ غالباً عندما جيد عجزاً يف التعبري احلقيقي عن تأدية املعنى لسبب 
أو آلخر فيكون ال خيار أمامه إالّ املجاز ويصبح هو الطريق الوحيد إىل املعنى(١١١). 
فاملجاز  تعبرياته»(١١٢).  القرآن يف  يسلكها  التي  «الطريق  انه  عبيدة  أبو  عنه  قال  لذا 
عنده التفسري والتأويل واملعنى والتقدير؛ ألنه كان يقول يف تفسريه لآليات (جمازه 

كذا) و(تفسريه كذا) و(معناه كذا) و(غريبه) و(تقديره) (تأويله)(١١٣). 

ومن الرتاكامت املجازية األخر ما نجده عند قراءتنا لقوله : «يا من ألبس 
أولياءه مالبس هيبته فقاموا بني يديه مستغفرين»(١١٤). فهنا املعنى غري حقيقي؛ ألن 
امللبس هو ما صنع من املادة اخلام خصيصاً لسرت البدن (بدن اإلنسان) فهو ال يكون 
للهيبة وطاملاً ليس هليبته (سبحانه) مالبس حقيقية فال يمكن حتقق الفعل (ألبس) 
أن  كيف  تبيان  هو  الفني  التصوير  هذا  من  فاملراد  احلقيقي.  املعنى  بحسب  أيضاً 
أولياءه (سبحانه) عليهم هيبة ووقار منه (تعاىل) وكيف ان هذه اهليبة ألبسهم إياها 
كام يلبسون مالبسهم. فقد يكون اإلمام  أراد هبذه اهليبة العلم الذي وهبه (اهللا) 
سبحانه ألوليائه أو احلكمة أو التوفيق للطاعة وغريها من األمور التي جتلب اهليبة 
فألبسهم  والرتف.  الغنى  الدال عىل  الناعم  بامللبس  تتحقق  اهليبة ال  لإلنسان؛ ألن 

مالبس هيبته أي أودعهم ما يورث اهليبة وجيلبها. 



٢٣٨

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

بنيّ  ليُ املعنى  هلذا  االستعاري  املجازي  التصوير  هذا    اختياره  يكون  وقد 
كيف ان اهليبة والوقار صارت كأهنا هالة حتيط هبم كام امللبس حييط بالبدن من مجيع 
يلبسون  كام  هيبته  مالبس  أولياءه  ألبس  من  يا  يكون:  احلقيقي  والتقدير  اجلوانب 
مالبسهم. إالّ انه  حذف املشبه به. كام ان يف العبارة يف قوله  (البسهم) جماز 
آخر نتيجة اسناد الفعل إليه (سبحانه) مبارشة وهذا اسناد جمازي؛ ألنه (سبحانه) ال 

يصدر منه هكذا فعل باملبارشة.

العبارة  يف  نجد  االستعاري  واملجاز  االسنادي  العقيل  املجاز  هذا  إىل  وإضافة 
جمازاً آخر وهو املرسل يف قوله : فقاموا بني يديه. ف(بني يديه) عبارة معناها 
فجوة  خلق  إىل   أد ع  املتنوّ املجازي  الرتاكم  هذا  ولكن   - مرّ –كام  حقيقي  غري 
عة؛ ألن اإلمام  ذكر بعد قوله: «ألبس أولياءه  عملت عىل تكثيف الداللة املتنوّ
مالبس هيبته، فقاموا بني يديه مستغفرين» فالقارئ والسامع جيد يف الوهلة األوىل 
. ولو كان هذا  ان مالبس اهليبة أُلبست لألولياء تكريامً هلم وتثميناً جلهودهم ومكافأةً
املعنى متحققاً فلم جميء االستغفار من هؤالء األولياء بعده؟ كان من املفرتض ان 
يقول فقاموا بني يديه شاكرين. إال ان هذا املعنى يبدو انه غري متحقق. ووجود هذه 
للطاعة  التوفيق  قد تكون مالبس  اهليبة  املعنى فمالبس  للتدقيق يف  الفجوة مدعاة 

والعبادة احلقة واالستغفار. لذا بعد لبسهم هلا قاموا مستغفرين. واهللا العامل. 

هذا وقد وردت يف النص تراكامت جمازية أخر منها ما جاء فيه املجاز العقيل 
قال  إذ  الكالم  اسناد  حيث  من  ولكن  ع  تنوّ فيه  وأيضاً  االستعاري.  إىل  باإلضافة 
إليك جماز  ارجعني   : االنوار»(١١٥). ففي قوله  إليك بكسوة  «فارجعني   :
عقيل حقيقته: يمكن أن تكون ارجعني إىل طاعتك. وهنا املجاز يف حديثه  عن 
استعاري مكني خاص  فاملجاز  األنوار  بكسوة  قوله:  أما يف  (تعاىل).  إليه  الرجوع 
باملتكلم. فإن كان الرجوع إىل (اهللا) سبحانه خاصاً به فشكل الراجع وهيأته خاصة 
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األبدان.  التي تكسو  املالبس  بالكسوة    اإلمام  يقصد  نفسه. وهنا ال  بالراجع 
انام قد يكون أراد اهلداية واإليامن، حتى عندما يعود إىل طاعة (اهللا) سبحانه تكون 
طاعته طاعة املهتدي املؤمن العارف بحقيقة املطاع. فيكون هذا املجاز مستمداً من 
احلقيقة التي من املمكن ان تكون: ارجعني إىل طاعتك بكسوة األنوار كام تكسوين 

املالبس. 

(ارجعني)  بلفظة  اراد  انه  فممكن  هذا،  غري    اإلمام  مراد  يكون  قد  أو 
الرجعة إىل احلياة بعد املامت والتي يقف العباد فيها يف ساحة (الرمحن) وهنا الرجوع 
رجوع غري مبارش، فهو رجوع جمازي مكاين أي رجوع الفرد إىل احلياة يرجع ليقف يف 
ساحة من ساحاته (تعاىل)، ولذا قال : ارجعني إليك. ثم بنيّ احلال واهليأة التي 
أراد أن يكون عليها يف ذلك اليوم بقوله: بكسوة األنوار. فجعل النور لباساً. وهذا 
السؤال مع انه مستقبيل استرشايف إالّ ان حتقيقه حايل أو آين؛ ألنه  هبذا السؤال 
أراد أن تكون أعامله يف الدنيا (أي أعامله اآلنية أو اللحظوية) صاحلة لكي ينال عنها 
اجلزاء احلسن يف اآلخرة (احلياة املستقبلية). وأول عالمات هذا اجلزاء الرجوع النريّ 
امليضء وكأنه يرتدي حلالً من نور. وكأن هذه األعامل الصاحلة تتجسد لتكون ثوباً 
ينَ  الَّذِ ا  َ أَهيُّ ﴿يا  الذين قال فيهم (سبحانه):  من نور يكتيس به صاحبها فيكون من 
مْ  كُ لَ خِ دْ يُ وَ مْ  ئاتِكُ يِّ سَ مْ  نْكُ عَ رَ  فِّ كَ يُ أَنْ  مْ  كُ بُّ رَ سى  عَ وحاً  نَصُ بَةً  تَوْ اهللاِ  إِىلَ  وبُوا  تُ وا  نُ آمَ
عى  مْ يَسْ هُ هُ نُورُ عَ وا مَ نُ ينَ آمَ الَّذِ بِيَّ وَ زِي اهللاُ النَّ ْ مَ ال خيُ ارُ يَوْ هنْ ا األَ تِهَ ْ رِي مِنْ حتَ ْ نَّاتٍ جتَ جَ
 .(*)﴾ يرٌ دِ ْ ءٍ قَ لِّ يشَ ىل كُ نا إِنَّكَ عَ رْ لَ فِ اغْ نا وَ نا نُورَ ِمْ لَ نا أَمتْ بَّ ولُونَ رَ ِمْ يَقُ يْامهنِ بِأَ هيِمْ وَ يْدِ َ أَ بَنيْ

وهذه االستعارة جيء هبا هنا للتوصيف والتشبيه رغبة يف بلوغ الغاية.
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: البنيات الكنائية  ثانياً

بناء  البيانية يف  املعنى أهم األركان  ثنائي  الرتكيب  يعد هذا األسلوب احادي 
احلقيقية  االحتامالت  حتقق  إمكانية  من  املتحققة  املعنوية  لكثافته  الداللية  الصورة 
واملجازية جمتمعة؛ فاألسلوب الكنائي يعتمد عالقة املدلول املزدوج بالدال الواحد. 

والكناية وكام جاء يف لسان العرب من كنى يكني كناية وهي أن تتكلم بيشء 
الذين ذكروها  األوائل  يُدلل عليه(١١٧). ومن  بام  اليشء  بغري  م  تكلّ يُ أو  وتريد غريه 
معمر بن املثنى(١١٨) ولكنه مل يضع اخلطوط العامة هلا. أما الرازي فقد قال عنها: «ان 
فيد بمعناها معنى ثانياً وهو املقصود وإذا كنت تفيد املقصود بمعنى  تذكر لفظة وتُ
د للبالغة بصورة  وجب أن يكون معناها معرباً»(١١٩). وبمجيء اجلرجاين الذي قعّ
باللفظ  اثبات معنى من املعاين فال يذكره  املتكلم  الكناية بأهنا: «أن يريد  عامة حدّ 
املوضوع له يف اللغة ولكن جييء إىل معنى هو تاليه وردفه يف الوجود فيومئ به إليه 

وجيعله دليالً عليه»(١٢٠).

فالكناية فيها بُعدان أحدمها سطحي أو ظاهر –وسطحي ألنه قريب املنال عند 
عميق  واآلخر  احلقيقي.  املعنى  وهو  اللفظ  ظاهر  مع  يتوافق  الذي  وهو  املتلقي- 
أن  التي يمر هبا وهو ما يمكن  الشعورية  بتجربته  املنتج  يتوافق مع عمق إحساس 
نسميه باجلانب املجازي من املعنى لذا قال ابن األثري: «ان الكناية إذا وردت جتاذهبا 
جانبا حقيقة وجماز وجاز محلها عىل اجلانبني معاً (...) وكل منهام يصحُّ به املعنى وال 
خيتل»(١٢١). فالكناية حقيقة يسترت هبا املجاز ولعلّ هذا ما جعل القزويني يعدها أبلغ 
لة باملعاين املجازية  من احلقيقة(١٢٢). فالصور الكنائية حاملة للمعاين احلقيقية وحممّ
كام ان «اثبات الصفة باثبات دليلها واجياهبا بام هو شاهد يف وجودها آكد وأبلغ يف 
فيها  فاملعنى احلقيقي يعمل   .(١٢٣)« الً فْ غُ فتثبتها ساذجاً  إليها  الدعو من أن جتيء 
كدليل إثبات صحة املعنى املجازي وعليه فال بدّ من عالقة بني املعنيني فـ «استخدام 
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اللفظ يف غري معناه الذي وضع له ال يتم إالّ عند وجود عالقة تربط بني املعنيني: 
املعنى الكنائي الذي استخدم فيه اللفظ واملعنى األصيل الذي كنى به»(١٢٤). وهذه 
العالقة هي «عالقة الردف والتبعية أو بمعنى آخر التالزم بني املعنى الذي يدل عليه 

ظاهر اللفظ واملعنى املراد»(١٢٥). 

العرف  مصدرها  املعنيني  بني  املالزمة  أو  العالقة  هذه  ان  بعضهم   وير  
ابن األثري.  ث عنها  التي حتدّ املجاذبة  العالقة هذا هو سبب  والعادة(١٢٦). فتأصيل 
القرآنية ومنها قوله (سبحانه):  النصوص  الكثري من  ينطبق عىل  املعنى  ونجد هذا 
مْ  هُ ونَ وَ دُّ مْ يَصُ تَهُ يْ أَ رَ مْ وَ هُ سَ ؤُ ا رُ وْ لَوَّ ولُ اهللاِ  سُ مْ رَ لَكُ رْ  فِ تَغْ يَسْ ا  تَعالَوْ مْ  ُ إِذا قِيلَ هلَ ﴿وَ
أهنم  أي  حقيقته  عىل  اخذناه  ان  رؤوسهم  وا  لوّ (سبحانه)  فقوله   (*)﴾ ونَ ُ ربِ تَكْ سْ مُ
هلا  باهلز  حتريكها  «اكثروا  أو  واستكباراً(١٢٨).  اعراضاً  وأمالوها  رؤوسهم  عطفوا 
ما وراء  تأملنا يف  املراد وإن  يتعارض مع  استهزاء بدعائهم إىل ذلك»(١٢٩). فهو ال 
القوم  هؤالء  اعراض  لنا  ر  يصوّ كنائي  تعبري  هو  الرؤوس  يل  ان  لوجدنا  الظاهر 
االستهزاء  هو  العميق  فاملعنى  حقيقة.  رؤوسهم  حيركوا  مل  وإن  حتى  وصدهم 
 مد لتبيان  الرؤوس  يل  حركة  وهو  حيس  بيشء  للمتلقي  ثِّل  مُ الذي  واالستكبار 
عصياهنم واستكبارهم. لذا يقول بعض الباحثني: «هو موقف مل حتلله العبارة حتليالً 
تتأمل  ان  وعليك  نحوه  الطريق  وفتحت  إليه  أومأت  وانام  وجممالً  مفصالً  مبارشاً 
صور أعناقهم ورؤوسهم وهي متيل وتنعطف فور سامع هذا العرض لتدرك ما وراء 
ذلك من رفض وسخرية وكفر وغيض وحقد وامتهان كل ذلك مشوب بشعور حاد 
وانفعال حممي نحو هذا الرسول ومصادمة دعوته»(١٣٠). فهذا الرتكيب ظاهره ممكن 

التحقق وكذا باطنه وهذا التجاذب هو مزية الكناية. 

 : قوله  يف  جاء  ما  س  املقدّ احلسيني  النص  يف  الواردة  الكنايات  ومن 
أو  الطائر  ريش  من  وهي  واخلري  التنعم  عىل  تدل  والرياشة  قانع»(١٣١)  كل  «رائش 
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أحدمها  معنيني  منها  نفهم  أن  يمكن  الرتكيب  هذا  يف  اللفظة  وهذه  كسوته(١٣٢). 
  اإلمام  يكون  ان  املمكن  من  إن  إذ  اللفظ،  ظاهر  مع  يتوافق  الذي  الظاهري 
صناعية  جماالت  يف  ف  يوظّ الطيور  ريش  ألن  احلقيقي؛  االستعامل  بالرياشة  قصد 
) تكون أكثر ثمناً من  كثرية. واألشياء املصنوعة من الريش (كاملالبس والفرش مثالً
سواها وقد يكون السبب يف نعومتها وحسن منظرها. ومن يتصف بالطمع واجلشع 
ر إالّ بكنز األموال فنفسه والناس منه يف تعب. فهو حياول  والبعد عن القناعة ال يُفكّ
مجع املال بأية وسيلة وال ينفقه حتى عىل نفسه ومثل هذا من أين له أن ينعم بعيشه 
له بكنز  القناعة فال حاجة  أما من كنز  الريش ويتكئ عليه؟  نع من  ويفرتش ما صُ
يّش  م نفسه بام أنعم (اهللا) سبحانه عليه. فالقانع يكون باسطاً يده فريُ ينعِّ فُ األموال 
 : يُزيده (اهللا) من فضله. فقال  نفسه وأهله وال يقرت عليهم ومن يصنع هكذا 
رايش كل قانع، أي أنعمت عىل كل قانع فرتيش فالرياش هو «اخلصب واملعاش 
القانع  ينعم عىل  (اهللا) سبحانه  ان  قيل: هل معنى هذا  واملال واالثاث»(١٣٣). وإن 
اهللا  عطاء  لصورة  عاكسة  كمرآة  هو  ألنه  القانع  ذكر  اإلمام  ولكن  ال  قلنا:  فقط؟ 
(سبحانه) فمن خالله يتضح العطاء والفضل ال من خالل البخيل اجلشع فاختار 

 القانع ليُبني الرياشة. 

أما املعنى اآلخر للفظة (رايش) فهو املعنى ما بعد الظاهر أي البعيد أو العميق 
اإلمام  ان  أي  معه.  حقيقي  وجود  الظاهر  للمعنى  يكون  ال  ه  ولعلّ الكنائي  أو 
زِق وإن  (احلسني)  قصد العيش الرغيد اهلادئ؛ ألن القانع هو من اكتفى بام رُ
كان قليالً وهذا االكتفاء والرىض كفيالن يف جعله يتحسس اهلناء ويتذوقه ويشعر 
رياشة  يف  جتعله  فقناعته  املنبسطة.  هذه  ظهر  عىل  من  كل  من  أغنى  وكأنه  بالنعيم 
ق  فرِّ جمازية تامة. فهو ليس مرتيشاً يف معاشه وأثاثه بل يف نفسه وروحه وعقله وال يُ
املعبود  من  وتوفيق  العبد  من  بنيِّة  يكون  وهذا  احلقيقي  بالرياش  م  تنعّ ن  عمّ نفسه 
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(سبحانه). فقوله : رايش كل قانع. أي ان كل قانع كفاه (اهللا) سبحانه مؤنته 
وجعله ينظر إليها بعني السعة والكثرة أو ان اإلمام  قصد عدم الرياشة احلقيقية 
العطاء  كثرة  عن  كنائية  صورة  متثل  الرياشة  ان  أي  منها.  ن  التمكّ مع  ولكن  أيضاً 
وتوايل النعم من (اهللا) سبحانه عىل القانع وليس بالرضورة أن يعمد القانع هذا إىل 
اقتناء ما يُصنع من الريش. فاملعنى يكون وفق هذا ان الرياشة يمكن أن نطلقها عىل 
ن ال األخذ أو العمل هبا.  ن منها ولو كان بعيداً عنها، أي رشط التمكّ كل من متكّ
فالقانع لقناعته يُضاعف له (اهللا) سبحانه العطاء وهبذا يكون متمكناً من أن يكون 
مرتيشاً. ف(رايش) يف قول اإلمام  حتتمل معنىً حقيقياً يناسب حقيقة اللفظة 

وآخر كنائياً حيتمل وجهني وبحسب القانع. 

والكناية –هنا- قد يكون جيء هبا لتعظيم نعم (اهللا) سبحانه وتفخيمها، فمن 
كان  احلسية  املادية  الصورة  هبذه  واالتيان  والتفخيم(١٣٤).  التعظيم  الكناية  دواعي 
مقصوداً ولعلّ السبب هو تصوير احلالة التي يكون عليها القانع سواء أكان متمكناً 
للمعنى  وتأكيد  تأييد  فيه  انطباعاً  ترتك  حسياً  املدركة  الصور  وإن  متمكن.  غري  أم 
الكنائي  التعبري  الكنائي؛ ألن  التوظيف السيّام يف األسلوب  أقو من غريها عند 
أبلغ وآكد من حيث «اقرتان التعبري حينئذٍ بام يدل عىل معناه ويف هذا قوة له ومزية 

وفضيلة»(١٣٥).

بوساطة  املعنيني  اقرتان  هو    اإلمام  قول  يف  الداللة  صحة  عىل  والدليل 
بينهام والتي مل متنع إرادة أي منهام أو كليهام معاً. وقد جاء يف  عالقة املشاهبة يف ما 
أنواع  من  «رزقتني   : قوله  القول يف  هذا  ملا جاء يف  مشابه  آخر  تصويرٌ  النص 
املعاش وصنوف الرياش»(١٣٦) فصنوف الرياش أنواعه وأشكاله. فيمكن أن يكون 
املراد حقيقته، ألن أصناف الطيور متعددة فتكون أشكاهلا وألواهنا وأحجامها خمتلفة 
الريش  من  يصنع  ما  يكون  أن  املمكن  ومن  خمتلفاً.  يكون  صناعتها  من  نتج  يُ فام 
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املتشابه خمتلفاً فقوله  أصناف الرياش ال يتعد عنه معناه احلقيقي. أو ربام اإلمام 
العطاء  عن  الرياش)  (صنوف  بـ  فكنى  احلقيقي  غري  املعنى  قصد    (احلسني) 
واخلري والنعم واهلبات التي متكنه من أن يكون مرتيشاً. وهنا التوصيف لكرم (اهللا) 

سبحانه وفضله يف منتهى الدقة يف نقل املعنى وتصويره وغاية يف تبيانه. 

وال  الكنائي  املعنى  احلقيقي  املعنى  فيها  دُ  بعِ يُ ال  التي  الكنائية  اللوحات  ومن 
العكس ما جاء يف قوله : «مددنا إليك أيدينا وهي بذلة االعرتاف موسومة»(١٣٧) 
فهنا نلحظ صورتني رسمتا لنا هيأة املحتاج باإلضافة إىل نقلهام ملا يكتنفه من شعور 
للطلب.  د  متُ واأليادي  أيدينا)  إليك  (مددنا  األوىل  فالصورة  احلالة.  هذه  يف  وهو 
فالذي ينقصه يشء يطلبه وعند تلبية طلبه يمد يده ألخذه. فصورة األيادي املمتدة 
أصبحت قرينة دالة عىل احلاجة واالفتقار ورضورة تلك احلاجة وأمهيتها امللحة لذا 

د ألخذ العطايا. لبت كام أهنا تعكس كرم املطلوب منه أو املسؤول فاليد متُ طُ

الصورة  ان هذه  اللفظ. كام  الظاهري لظاهر  ر  التصوّ يتحقق من  املعنى  وهذا 
نستمدّ منها معنى آخر ليس بالرضورة ان يرافقه مد األيادي حقيقة. ولكنه يعتمد 
اعتامداً كلياً ومبارشاً عىل الداللة املرتتبة عن تلك الصورة. فقول اإلمام : مددنا 
إليك أيدينا، ال نأخذه عىل ظاهر لفظه بل عىل ما يرتتب عن املعنى الظاهري. أي 
عىل ما يدل عليه مد األيادي. فلعل املعنى املراد االحتياج واملسكنة واالفتقار والعوز 
وعدم االستغناء عن الغني املطلق (سبحانه)، باإلضافة إىل تيقن السائل بحصول 
املعاين  وهذه  (سبحانه)  األكرمني  أكرم  لكرم  وصف  هذا  ويف  املسؤول  من  مراده 
األيادي  األيادي. وبذا تكون صورة مد  يتم فعالً مد  مل  لو  تتحقق حتى  أن  يمكن 
املعنى  . وعىل احتاملية قصدية  السائل  كنائياً لتصوير حال  فت توظيفاً  قد وظّ
تنبني  احلقيقي  املعنى  قصدية  احتاملية  مع  يشءٌ  حتققه  يعارض  ال  الذي  املجازي 
الكناية، لعدم وجود قرينة مانعة من اجتامعهام. فاملعنى املجازي يف الكناية يستمد 
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غوراً  وأبعد  أعمق  لكنه  معه  يتعارض  ال  فهو  احلقيقي  املعنى  من  وجوده  حقيقة 
فيتجاوزه ليكون أكثر تأثرياً وأقو داللة فيناسب قصدية املنتج. فالكناية «بنية ثنائية 
بحكم  متاماً  له  موازٍ  انتاج داليل  له  انتاج صياغي  مواجهة  تكون يف  االنتاج حيث 
املواضعة، لكن يتم جتاوزه بالنظر يف املستو العميق حلركة الذهن التي متتلك قدرة 
الربط بني اللوازم وامللزومات فإذا مل يتحقق هذا التجاوز، فإن املنتَج الصياغي يظل 

يف دائرة احلقيقة»(١٣٨).

وهذه الثنائية هي أيضاً متحققة يف الصورة الثانية من العبارة إذ قال : فهي 
(أيدينا) بذلة االعرتاف موسومة. وهذا ليس بغريب بل هو عني احلقيقة. فكل يد 
رفع لطلب احلاجة هي يد ذليلة. وجعل اإلمام  الذلة هي عالمة وسمة تنامز  تُ
هبا تلك األيادي املعرتفة بحاجتها وهذا ما يشري إليه ظاهر اللفظ. ولكن لو كانت 
النظرة أدق لوجد ان تلك األيادي وان كانت ذلتها فعالً متحققة العرتافها باحلاجة 
االّ ان ليست احلاجة واالعرتاف هبا هي سبب الذلة املبارش بل نوع االعرتاف هو 

السبب. 

ه يعود إىل االعرتاف باحلاجة  فالذلة هي سمة وعالمة تعلو اليد، لكن سببها لعلّ
 . لة هو الذي يُذل األيادي وأصحاهبا حقاً إىل الرمحة التي تغفر الذنوب املخجلة واملُذِ
فالذلة قد يكون سببها ظاهرياً وهو رفع اليد كام يمكن أن يكون سببها خفياً عقلياً 
هو مد قبح األفعال وبشاعتها فعند االعرتاف هبا يشعر املعرتف بالذلة واملسكنة 
السبب  بني  الداليل  الرتاوح  وهذا  اإلحسان.  والعفو  السرت  إىل  واحلاجة  واخلوف 
التصويرية  احليوية  «من  بطاقة  الكنائية  الصورة  د  يُزوّ العقيل  والسبب  املحسوس 
فهناك أوالً املعنى أو الداللة املبارشة، احلقيقية ثم يصل القارئ أو السامع إىل معنى 
املعنى، أي الداللة املتصلة باملعنى املطروح يف النص وهي االبعد غوراً أو االقرب 
فيام يتصل بسياق التجربة الشعورية أو املوقف»(١٣٩). فالتصوير الكنائي أوكد داللة 
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بني  احلقيقية  العالقة  فصله  وعدم  الشعورية  املنتج  بتجربة  الرتباطه  تأثرياً؛  وأشد 
الدال واملدلول وال حتى املجازية. 

ما جاء يف   ، أيضاً   (احلسني)  اإلمام  دعاء  التي وردت يف  الكنايات  ومن 
–هنا- يشري إىل ان  اللفظ  «عطفت عيل قلوب احلواضن»(١٤٠) وظاهر   : قوله 
اإلمام  أراد القول بأن (اهللا) جل يف عاله جعل قلوب املوكلني بحفظه وتربيته 
 قد كان موضع  أيام الصغر. فاإلمام  مشفقة عليه(١٤١). وهذا أمر معروف يف 
عناية الرسول حممد وأمري املؤمنني  وسيدة نساء العاملني  وحتى زوجات 
الرسول واملتورعني من أصحابه. فاملعنى املقصود ال يتعارض مع ظاهر اللفظ 

بيشء.

ولكن من املمكن أن نستشف معنى آخر وراء هذا املعنى. يعني طاملا احلاضن 
للصبي هو املوكل بحفظه فاحلاضن لألمر يمكن أن يكون كذلك. أي احلاضن ألمر 
أن  وحياول  حيفظه  الصبي  حاضن  كام  له،  ومعدٌّ  حافظ  هو    (احلسني)  اإلمام 
ه اعداداً جيداً لقابل األيام. ووفق هذا تكرس احلضانة طوق التحديد باملريب إىل  يعدّ
مراده  يكون  أن  املمكن  فمن  ومستقبلية.  ماضية  داللة  لتُعطي  وأبعد  أوسع  معنى 
وا لواقعته الكونية من األنبياء السابقني   باحلواضن الذين احتضنوا أمره وأعدّ
من  انه  كام  جمازي.  معنوي  احتضان  –هنا-  فاالحتضان   .(١٤٢) آدم  إىل  وصوالً 
املمكن أن يكون املحتضن الذي قصده اإلمام  –وفق هذه الرؤية- هو كل من 
سمع واعية احلسني  فتأثر هبا وتعاطف معها فاحتضنها لتبليغها والتأيس هبا، 
وهذا املعنى أوسع؛ ألن احلواضن و عىل وفق املعنى الظاهري هم أفراد العائلة وهم 
قلة من ناحية العدد، وإن كانوا األنبياء واألوصياء فهم ثلة اخلاصة واخلاصة أقل من 
الذين شملهم املعنى األخري. فاملعنى األشمل هو األخري؛ ألنه شمل عامة  العامة 

رين.  ين واملنذَّ رِ الناس وخاصتهم املنذِّ
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قهم  فرّ الذين  والناس  السابقني  (األنبياء  احتضان  من  املتحقق  فاالحتضان 
عن إمامهم  الزمن) هو احتضان جمازي؛ ألهنم مل يعارصوا اإلمام  حتى 
حيتضنوه فعلياً. وهذا يمثل اجلانب الكنائي من الداللة وفيه شمولية عددية –عىل 
 . ًاألفراد احلواضن- وامتداد زمني مستمر طاملا هناك من يعرف حسينا مستو
ومن ال يعرفه؟ ومتى مل يُعرف؟ فهذه اخلصوصية يف املعنى مع عموميته التي أَومِئ 
بد املجاز باحلقيقة. لذا قيل عن الكناية بمفهومها  إليها ايامءاً مل تكن لتتحقق لوال تلّ
العام اهنا مفزع الباث الذي يفزع إليه بغية اخلفاء فيُحلل الصورة إىل عنرصين وال 

يتضح املعنى األصيل املقصود إالّ بالتأليف بني العنرصين(١٤٣).

وهذا اخلفاء ال يعني االنعدام بل الوجود والظهور إالّ انه غري مبارش. وكذلك 
مجع  وهي  (االمهات)  ففيه  الرحائم»(١٤٤).  االمهات  لتني  «وكفّ  :قوله يف 
باألمر  ليس  حتديداً-  منشئه  وعند  السياق  هذا  –يف  املفردة  وهذه  (األم)  ومفردها 
الذهني.  التناول  قريبة  هي  فالقريبة  بعيدة.   وأخر قريبة  داللة  هلا  كان  ان  البعيد 
ال  فاألم  الصغر.  يف    رعايته  تكفلن  اللوايت  األمهات  املراد  يكون  أن  فيمكن 
بالنسبة  –هذا  وليدها  عىل  ورأفة  ورمحة  عطفاً  منها  أكثر  هو  من  اخللق  بني  يُعرف 
الطفل  تتوىل رعاية وكفالة  التي  (املربية فقط)  أما األم غري احلقيقية  الوالدة–  لألم 
لسبب ما فهي ليست كاألم احلقيقية ولكنها ليست عديمة الرمحة؛ ألهنا أم وتشعر 
بالطفل –غري وليدها- لشعورها بوليدها. فقد يكون اإلمام  قصد من قوله هذا 
شمول مجيع النساء اللوايت حرصن عىل رعايته عندما كان صغري السن(١٤٥). أو ان 
اإلمام (احلسني)  صاحب امللحمة الكونية قد قصد داللة استرشافية طلّ من 
خالهلا عىل املستقبل اضافة إىل إمكانية حتقق املراد من هذا القول ضمن البعد الزمني 
اآلين أو احلايل الذي يعيشه اإلمام  آنذاك، أو املايض الذي ليس ببعيد إىل زمن 

 . وأيام طفولته الرسول
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فالداللة املستقبلية تتحقق من نرصة الكثري من النساء لإلمام إىل يومنا هذا 
وقد سعني إىل تربية أبناء يعشقون ذكر إمامهم  وهذه كفالة عىل املستو البعيد. 
ويمكن أن نسحب الداللة إىل وقت أبعد، إىل اليوم العارش من املحرم يوم خلوده 
 فنجد فيه الكثري من األمهات اللوايت نرصن اإلمام  بمختلف الوسائل، 
فبعضهن بالسالح وبعضهن بتقديم األزواج وأخر بتقديم األبناء وعىل رأسهن بنت 
أمري املؤمنني  السيدة (زينب) التي تكفلّت أمره وعياله ونساءه وحتى نرش مبادئه 

وعنفوانه وكشف مظلوميته وهذه أكرب وأخطر كفالة عىل مر التاريخ. 

جند  إعداد  زمن  وهو  أيضاً،  إليه  الداللة  سحب  يمكن  زمني  متسع  ويوجد 
احلق الذين نرصوا إمامهم احلق  يف يوم العارش فهؤالء النسوة هن متكفالت 

أيضاً ولكن كفالة جمازية. 

 يف زمانه وغري زمانه  اللوايت عملن عىل نرصة (احلسني)  النسوة  فجميع 
يمكن ادراجهن مع اللوايت تكفلن احلسني  لتكفلهن أمره. 

املايض  ان  فنقول:  بامليض.  والصيغة  (كفلتني)  قال    اإلمام  ان  قيل  وإن 
يمكن امتداد داللته إىل احلارض واملستقبل. اضافة إىل ان اإلمام  لو قال بصيغة 
املضارع لصارت الداللية حالية ومستقبلية وملا شملت النساء املتكفالت األوائل. 
األمر  بحصول  لتيقنه  امليض  بصيغة  قال   اإلمام ان  نقول:  ان  يمكن  اننا  كام 

والقضاء بحكمه والبت به وكأنه حدث وانتهى. 

زمنياً.  لتموجها  داللياً  متموجة  صورة  هي  نتجت  التي  فالصورة  وبالنتيجة 
ت إىل احلقيقة انتفضت الداللة املجازية وسحبتها جلانبها، وان سحبها  دّ فهي ان شُ
 َ املجاز عادت احلقيقة لتشدها أخر (...). ولذا بقيت الصورة متوازنة فإن نارصَ
 ، َ احلقيقةَ امليضُ َ املجاز معادل وعادل الصورة. فلام نارصَ احلقيقة يشءٌ ومالت، نارصَ
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وازن الصورة املضارع فعادهلا. وهذا التجاذب بني احلقيقة واملجاز هو الذي جعل 
الصورة الكنائية تنامز بالثبات اهلائم. 

أنطقني  لؤمي  اخرسني  «كلام   : اإلمام  قول  أيضاً  الكناية  من  يُعدّ  ومما 
فيها  دبّت  التي  اإلهلية  الرمحة  أنطقتها  التي  –هنا-  الصمت  فصورة  كرمك»(١٤٦). 
  ث عنه املعصوم رس صاحبه -واللؤم الذي يتحدّ جاءت لتخربنا ان اللؤم خيُ
وبحسب ما أر هو يناسب منزلته، إذ إن كبائر حسنات تايل تلو املعصوم يعتربها 
ان  يناسب حجمه ومكانته- أي    املعصوم  املعايص فعمل  كبائر  املعصوم من 
الذي تصدر منه أعامل ال ينبغي أن تصدر منه يصبح فاقداً للحجة؛ ألنه علم بعدم 
جوازها أو بعدم أولويتها ثم فعلها أو العكس وهذا ما جيعله يفتقر إىل ما يدافع به 

. وبذا صار اللؤم خمرساً لصاحبه.  عن نفسه فيلتزم الصمت حياءً وخجالً

أو ان اإلمام  أراد تبيان يشء آخر بقوله «كلام أخرسني لؤمي» وهذا اليشء 
قد يكون ليس عدم التكلم والنطق فقد يكون كناية عن االبتعاد عن ساحة مناجاة 
املناجاة  ترك  أيضاً؛ ألن  التحقق  املعنى ممكن  هذا  إن  إذ  جلّ يف عاله.  وس)  (القدّ
التي جتعل  األفعال  أيضاً  (الرمحن) سبحانه سببه  واالنقطاع، واالبتعاد عن ساحة 
من صحبها لئيامً أو يشعر باللؤم. ألن العمل عندما يكون يف غاية الصالح سيكون 
ب صاحب العمل ممن قبل  يتقرّ القبول عند قابل السحرة (سبحانه) وبذا  يف غاية 
أيضاً.  معكوساً  العبد  موضع  صار  ذلك  من  العكس  عىل  العمل  كان  وإذا  عمله. 
ف(سبحانه) عادل ال يساوي اللئيم بالكريم احلليم السائر عىل الرصاط املستقيم. 

فالعمل غري املقبول هو سبب ابتعاد العبد عن (مواله) جلّ يف عاله.

وعدم  النعم  بسبوغ  االعرتاف  وعدم  املناجاة  ترك  أصبحت  االبتعاد  ونتيجة 
االعرتاف بالذنوب واخلطايا لطلب رضاه (سبحانه). فإن كان اللؤم يُسكت العبد 
م يف أي موضع بحسب معناه احلقيقي، فهو مبعد للعبد عن ساحة  وجيعله ال يتكلّ



٢٥٠

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

املناجاة واملسألة واالعرتاف بحسب معناه املجازي –هنا- ووجود املشرتك الداليل 
بني املعنيني وهو الصمت يف احلقيقة واالبتعاد الذي معه يتحقق الصمت أيضاً يف 

املجاز –وهذا املعنى- هو أعمق من سابقه؛ ألنه أعقد يف الوصول إليه. 

غ جميء هذه العالقة  فمن ال يقف يف ساحة املناجاة ال يتكلم هبا –هو الذي سوّ
ما  ليؤكد  األسلوب  هذا  قصد    اإلمام  يكون  وقد  الكنائية-  للصور  املالزمة 
يعرتف  فوقف  (سبحانه).  كرمه  يف    منه  وطمعاً  بالتقصري  منه  شعوراً  يقول 
لنفسه ال  التقصري  إذ نسب  وأكثر  بل  فيه  فعل قرصّ  به كل  بأسلوب مؤدب شمل 

للفعل (لؤمي) ليكون أكثر متاساً به.

بالتقصري  ه واعرتافه ومد شعوره  لِّ بنيّ مد صدقه يف خشوعه وتذلُ يُ وهذا 
بعبارة  اللؤم والصمت  اردف عبارة  لذا  والقبول  الرىض  اال  يبغي من هذا  فهو ال 
الكرم والنطق. قال: أنطقني كرمك. وهذا أسلوب املسكني املستكني الذي ال حول 
ح باستدرار كرم (املوىل)  له إالّ بحول سيده ومواله كام ان توايل هاتني الصورتني يلوّ
الصورتني  لتجاور  العفو والتجاوز   مل يفصح عن طلب  سبحانه. وقد يكون 
فلام  بطلبه.  ح  يُرصّ أن   من ذكر لؤمه منعه من  الكرم) فحياء اإلمام  (اللؤم - 
ب من أفعاله –قد يكون اإلمام  مل يشأ ذكرها وهو يف رحاب  كنّى  عامّ ال حيُ
(اهللا) سبحانه(*)- عمد أيضاً إىل األسلوب ذاته يف ذكر كرم أكرم األكرمني (سبحانه) 
أين  فقوله : أنطقني كرمك. فقد يكون أراد به ان علمي بكرمك وبغفرانك يل جرّ
عىل النطق واالعرتاف. فيكون الكرم أنطقه؛ ألنه أحس نفسه يف مأمن فنطق. أو قد 
واملناجاة  واملسألة  الدعاء  وترك  سبحانه  (اهللا)  عن  ابتعد  كلام  انه  أراد    يكون 
به (سبحانه) لساحته بكرمه وتفضله عىل العبد. وهذا جيعل الكرم راداً للعبد إىل  قرّ
مواله. فيكون معنى (أخرسني) هو ليس عدم القدرة عىل النطق مطلقاً و(أنطقني) 
ليس املقدرة عىل النطق بعد فقداهنا. بل األول يمثل (اهلرب) والثاين يمثل (العودة). 
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بني  املشاهبة  عالقة  لوال  التحقق  ممكنة  معان  هي  واملجازية  احلقيقية  املعاين  فهذه 
الكنائية كوهنا  فالصور  اللفظي  الرتكيب  ذاته وهو  املصدر  املعنيني؛ العتامدها عىل 
تدفع «إىل تأمل عالقات املشاهبة أو التناسب التي تقوم عليها الصورة حتى يصل 
والفكر  اللغة  بني  الفاعلية اخلالقة  باعتبارها مظهراً من مظاهر  معناها األصيل  إىل 
تمل انتاجها  ووسيلة للتحديد والكشف»(١٤٨). فهي جتمع بني كل الدالالت التي حيُ
لذا هي أعمق وأعقد  املجازي  املعنى  املحتملة من  املعنى احلقيقي والدالالت  من 
وأكثف داللة. وهذا ما جيعل بعضهم يعدها «سمة من سامت العبارة األدبية»(١٤٩). 
ألن األدب االنشائي يتطلّب خفاءً وغموضاً فنياً ولغةً فنيةً راقيةً تتضمن من حني إىل 
(١٥٠) -إالّ ان هذا الغموض جيب أالّ يكون متعرسّ الفهم والوضوح  آخر تصويراً فنياً
فإذا كان كذلك أصبح الكالم بعيداً عن البالغة- وير آخرون ان الصورة الكنائية 
«من التعبريات البيانية الفنية باالعتبارات واملزايا واملالحظات البالغية، فهي تضفي 
عىل املعنى مجاالً وتزيده قوة»(١٥١). اضافة إىل افادهتا املبالغة يف املعنى(١٥٢). فالصورة 
الكنائية ليست كغريها الندماج صورتني يف انتاجها فهي مركبة. فلو نظرنا إىل عبارة 
«علمت باختالف اآلثار وتنقالت األطوار ان مرادك مني أن تتعرف   : اإلمام 
إيل يف كل يشء»(١٥٣). لوجدنا ان خالصة املعنى أو الداللة النهائية مل تكن احادية 
املصدر؛ ألن اختالف اآلثار حيتمل أكثر من وجه. فالوجه األول ان كان استعامل 
اإلمام (احلسني)  هلا استعامالً حقيقياً يكون ما وصلنا من األمم السابقة من بقايا 
دالة عليهم وعىل ما جر هلم هو املقصود. فهناك آثار بقيت دالة عىل صالح قوم 
وأخر دالة عىل عذاب وهالك آخرين. كام أن هناك آثاراً تدلّ عىل إمكانية اإلنسان 
العقلية واجلسمية. وهذا االختالف يف ما وصل إىل اإلمام  –وحتى إلينا- يدل 
عىل اختالف عطاء (اهللا) سبحانه وجزائه لألقوام كل عىل شاكلته ففي موضع الرمحة 
نجده (سبحانه) أرحم الرامحني ويف موضع النقمة أشد املعاقبني. فإذاً اختالف اآلثار 
–هنا- يمكن أن يكون مراداً منه اختالف املعامل األثرية الباقية أو اختالف األخبار 
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الواصلة عن األمم السابقة؛ ألن األثر هو بقية اليشء(١٥٤). واملعامل هي بقايا واألخبار هي 

بقاياهم. وهذا  فهي  تتناقل  أخبارهم  قد رحلوا وبقيت  املخربَ عنهم  إن  إذ  أيضاً كذلك، 

ف عىل  ظة، فبوساطته يتعرّ االختالف يف االنعام واالنتقام جيد فيه العاقل املتأمل عربة وعِ

ف إيل يف كل يشء.  (الواجب) سبحانه يف كل يشء لذا قال : ان مرادك منى أن تتعرّ

فاإلمام  نظر إىل هذه اآلثار نظرة املعترب وجعلها أحد وسائل معرفة (احلق) سبحانه. 

إليه  والوصول  عليه  ف  التعرّ وسيلة  حتديد  جيوز  ال  لذا  حمدد  وجه  له  ليس  (سبحانه)  فـ 

(سبحانه) فكل الوجود بمشيئة (واجب الوجود) جل ذكره وعال شأنه لذا كل الوجود 

اختلفت  الوجود) سبحانه. فالختالف األعامل  ملعرفة (واجد  توظيفه  دال عليه ويمكن 

اآلثار واختالف اآلثار يدل عىل اختالف اجلزاء. أو ان اإلمام  مل يقصد بـ (اختالف 

اإلمام  يكون  قد  بل  السابقة.  باألمم واألقوام  املتعلقة  املحسوسة  اآلثار  اختالف  اآلثار) 

السقيم  نفسية  فمثالً  العام.  أو  الذايت  الشخيص   املستو عىل  عقلية  أموراً  هبا  أراد   

ليست كنفسية السليم، واختالف األثر هنا ينتج عن اختالف املؤثر. فاإلنسان الذي يمر 

هباتني احلالتني (املرض- العافية) يشعر باالختالف. فايام الصحة اجليدة يكون الفرد منا 

يف رخاء وسعادة أما يف أيام االبتالء واملرض فيكون مهموماً كئيباً متأملاً. ومع علمه ان كلتا 

احلالتني من (اهللا) سبحانه لكن األوىل تُشعره بأن (اهللا) سبحانه منعم مفضل والثانية تشعره 

الراحم  املعاقب  املحاسب  املخترب  املبتيل  احلق  إىل  ف  فيتعرّ وخمتربه.  مبتليه  (سبحانه)  انه 

ف عىل (الواجب) سبحانه كام أوجب.  املنعم املكرم. فاختالف اآلثار جيعلنا نتعرّ الغافر 

فاختالف اآلثار سواء أكان تعبرياً حقيقياً كنائياً فهو أد املعنى وكثّف داللته الحتامله أكثر 

من وجه. وكذلك لو انتقلنا إىل تتمة القول، إذ قال : وتنقالت األطوار. فهذه األطوار 

ا  وْ ْ تَرَ ممكن أن تكون املراحل العمرية التي يمر هبا الكائن ومنه قوله (سبحانه وتعاىل): ﴿أَ ملَ

باقاً﴾(*) فيكون  قصد األطوار التي يمر هبا االنسان  امواتٍ طِ بْعَ سَ قَ اهللاُ سَ لَ يْفَ خَ كَ

وهذا  اآلخر  فكل طور خيتلف عن  رفاتاً  ثم  يصبح شيخاً  أن  إىل  نطفة  كان  مذ  نشأته  يف 

فالطور  احلاالت وحسب كل حالة.  بكل  (احلق) سبحانه  ف عىل  يتعرّ االختالف جعله 
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هو احلالة(١٥٦). وهذا املعنى يوافق سابقه يف جعل األثر ذايت فيكون املعنى العام: علمت 

باختالف أثر العافية والبالء وتنقالت األطوار واملراحل العمرية التي مررت هبا ان مرادك 

ف إيل يف كل ذلك.  منها أن تتعرّ

املعنى  وهذا  العصور   مد عىل  الزمنية  التنقالت  األطوار  بتنقالت  قصد    انه  أو 
حقيقياً  استعامالً  اآلثار)  (اختالف  استعامل  فيه  يكون  الذي  السابق  املحتمل  املعنى  يناسبه 
ع عصورهم ان مرادك  فيكون املعنى: علمت مما وصل إلينا من السابقني وتغريّ حاالهتم وتنوّ
الطور  يكون  ان  فيمكن  احلالة  أو  التارة  هو  الطور  ان  وبام  يشء.  كل  يف  إيل  ف  تتعرّ أن  مني 
يتعلق بحالة الفرد واملجتمع معاً أو خاصاً بالفرد. فمثالً حالة احلرب والسلم فهي انتقاالت يف 
أحوال األفراد واجلامعات، أو الغنى والفقر فهذه األوضاع هي أيضاً تغريات يف حاالت الفرد 
وأطواره املعاشية. فالفرد يكون يف السلم يف حاالت ال يكون عليها يف احلرب ويف الغنى يكون 
يف يشء ويف الفقر يف آخر. وهذه التنقالت والتحوالت والتغريات التي يتعرض هلا الفرد تُغري 
(الواحد  يسببها  التي  املختلفة  األسباب  إىل  ف  يتعرّ فتجعله  شمولية  رؤية  له  وجتعل  أفكاره 
ف إليه (سبحانه) بأكثر  األحد) سبحانه حلكمة واجبة لوجوبه (تعاىل). فيكون الفرد قد تعرّ
ف عليه (سبحانه) يف كل يشء، يف الشدة والرخاء والعافية والبالء  من وسيلة وطريق وتعرّ

والرساء والرضاء، والعطاء واجلزاء. 

عليها  علّمت  التي  فهي  الكناية،  لوال  مجيعاً  بتحقيقها  القول  يمكن  مل  املعاين  وهذه 
املعنى وال أصالته.  إذ اهنا ال حتدد جمازية  القرينة فيها عىل احلياد،  ووضعت احداثياهتا؛ ألن 
وهذا ما جيعل األسلوب الكنائي ينامز عن باقي أنواع املجاز. فصوره «التبني لغتنا فحسب بل 
افكارنا ومواقفنا وأنشطتنا وهي قائمة عىل جتربتنا، الهنا تعقد عادة عالقات فيزيائية أو سببية 
مبارشة»(١٥٧). فهذا األسلوب يُعدل إليه ليعطي املعنى عمقاً خاصاً ويضفي عليه ضالالً ينتج 
من زيادة التصورات اخلاصة باملدلول عليه منها(١٥٨). فمثالً يف قول اإلمام : «قاموا بني 
ب به هؤالء القوم  يديه متملقني»(١٥٩). قد يكون أراد به اإلمام  الكناية عن مجيع ما يتقرّ
كرب،  أو  صغر  مهام  صالح  عمل  كل  حتته  يدخل  املعنى  وهذا  سبحانه  (احلق)  إىل  أعامل  من 
ب  والتقرّ التودد  زيادة يف  فيه  امللق  كنائياً وليس حقيقياً؛ ألن  الوصف  يكون  أن  يمكن  وبذا 
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بل هو أشد الود واللطف(١٦٠). واألعامل الصاحلة ليست مجيعها يف منتهى االحلاح التوددي 
ب. فالعمل بحسب نية صاحبه، وصاحب النية ليس يف كل احلاالت  التقريب إالّ اهنا فيها تقرّ
ع والدعاء. وعليه تكون  ر والذوبان والغرق يف الترضّ هو بمستو واحد من االنقطاع والتفكّ
أن يكون  أو يمكن  باملعنى احلقيقي.  منها  املتحقق  املعنى  منها تشبيه  يراد  اللفظ كنائية  داللة 
انقطاع هؤالء األخيار   قد أراد  املعنى حقيقياً، فال توجد قرينة مانعة له، فيكون اإلمام 
هم  خصصوها  التي  أو  هلا  املخصصة  األماكن  يف  قيامهم  أو  للعبادة  املخصصة  األوقات  يف 
للعبادة. فمن املمكن بل والوارد جداً ان يكونوا هؤالء قد كانوا يف غاية اللني واللطف والتودد 
ع يف حالة توجههم للعبادة يف أوقاهتا وأماكنها. وهذا املعنى فيه تكثري وإحلاح  واملسكنة والترضّ
فيمكن أن يؤخذ عىل انه الوجه احلقيقي للداللة. ولكن لو تأملنا يف ان امللق هو «الزيادة يف 
ع فوق ما ينبغي»(١٦١) لوجدنا ان التملق يتحقق بني األفراد وليس بني  التودد والدعاء والترضّ
يبقى مقرصاً  فهو  للواجب (سبحانه)  قرابني  م من  وقدّ فعل  مهام  العبد  والعباد؛ ألن  املعبود 
وليس يف أعامله زيادة عىل الواجب بل ليس فيها مساواة ملا هو واجب، فأعامله ليست معادلة 
ملا هو فيه وعليه. فهي ليست فوق ما ينبغي، لذا نجد حتى املعصومني يعرتفون بالتقصري 
أمام الواجب (سبحانه). ومن هنا نجد ان لفظة (متملقني) قد استعملت استعامالً كنائياً وعىل 
وفقه يكون املعنى االول الذي قلنا بكنائيته هو االستعامل احلقيقي املناسب لداللة هذه اللفظة 
–هنا-؛ ألن جمازيته تتالءم مع جمازية االستعامل هلذه اللفظة وجمازية املجاز حقيقته. والوجه 
الذي قلنا بأصالته وانه احلقيقي هو املعنى املكنى عنه. فحقيقته مع جمازية استعامل اللفظة جتعل 

 . منه جمازياً وبذا حتققت الكناية إلمكانية حتقق احلقيقة واملجاز معاً

ور بصور جديدة بحسب  لت فيها الداللة حتى اهنا صارت تتبلّ وهذه الصورة –هنا- حتوّ
مبارشة،  داللة  املعنى  عىل  تدل  مل  التي  العبارة  «خصوبة  إىل  يعود  وهذا  والسياق  االستعامل 
وح، وتومئ، وتشري، وترتك حتديد املراد، والنص عليه للقو وامللكات البيانية تشقق  وانام تلّ
فيام وراء اللفظ صنوفاً من املعاين ورضوباً من االشارات»(١٦٢). فالكناية حتمل معنى حقيقياً 
امكانية حتقق اجلميع.  املجازي مع  أكثر من وجه وكذا  املعنى احلقيقي  فيها  وجمازياً، وحيمل 

وهذا ما يطلق عليه املختصون بشعرية النصوص. 
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ينظر: لسان العرب (عور): ٤/ ٦١٨- ٦١٩. . ٢١
الصناعتني الكتابة والشعر: ٢٦٨. . ٢٢
ينظر: البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد: ٢/ ١٤٤- ١٤٥- ١٤٦. . ٢٣
الفلسفة اللغوية وااللفاظ العربية: ١٢٩. . ٢٤

(*) سورة االرساء من اآلية ٢٤. 
ينظر: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع: ٢٦٨. . ٢٥
تلخيص البيان يف جمازات القرآن: ٢٠٠. . ٢٦
م. ن والصحيفة.. ٢٧
دالئل االعجاز: ٦٧. . ٢٨
مفتاح العلوم: ١٧٤. . ٢٩
االيضاح يف علوم البالغة: ٢٦١. وينظر: التلخيص يف علوم البالغة: ٢٩٥. . ٣٠
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١. . ٣١



٢٥٦

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

مفاتيح اجلنان (دعاء الندبة): ٧٠٩. . ٣٢
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.. ٣٣
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٦.. ٣٤
البالغة واالسلوبية: ٢٠٧. . ٣٥
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥.. ٣٦
ينظر: لسان العرب (هلم): ١٢/ ٥٥٤. . ٣٧

(*) سورة الشمس / اآلية ٨. 
مفردات ألفاظ القرآن (هلم): ٧٤٨. . ٣٨
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠ وعبارته (ال تزال). أما ما ذكره املجليس والقمي (ال . ٣٩

تراك) وهو ما اثبتناه، راجع: بحار األنوار: ٩٥/ ٢٢٦. ومفاتيح اجلنان: ٤٢٦.
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.. ٤٠

(*) سورة ص/ من اآلية ٢٦. 
٨٤٩. . ٤١ :(هو) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن
ثالث رسائل يف اعجاز القرآن: ٨٦. . ٤٢
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني األعلمي): ٦٦٠. . ٤٣

(*) سورة البقرة / من اآلية ٢٢٢. 
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: ١/ ٢٦٦. . ٤٤
ثالث رسائل يف اعجاز القرآن: ٨٦. . ٤٥
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨١. . ٤٦
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.. ٤٧

(*) سورة النساء / من اآلية ٧٨. 
(**) سورة احلج / من اآلية ٤٥. 

أصول البيان العريب: ٩٣. . ٤٨
الفلك الدائر عىل املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ٧٨. . ٤٩
االيضاح يف علوم البالغة: ٢٥٤. . ٥٠
ينظر: أصول البيان العريب: ٥٠. . ٥١
البيان يف ضوء أساليب القرآن: ١٥٢. . ٥٢
علم األسلوب مبادئه واجراءاته: ٢٥٠. . ٥٣
ينظر: البالغة الواضحة: ١١٠. . ٥٤
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٦.. ٥٥
هنج البالغة: ١/ ٩٤. . ٥٦

(*) سورة املائدة / من اآلية ٦٤. 
نظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ٢/ ٢٢٤. . ٥٧
العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: ١/ ٢٨٧.. ٥٨



٢٥٧

اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.. ٥٩
ينظر: علم األسلوب مبادئه واجراءاته: ٢٥١. . ٦٠
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٧.. ٦١

(*) سورة النساء / من اآلية ٩٢. 
ينظر: التفسري املعني للواعظني واملتعظني: ٩٣.. ٦٢
علم االسلوب مبادئه واجراءاته: ٢٥٢. . ٦٣
ينظر: الصورة الفنية يف املثل القرآين: ١٥٣. . ٦٤
ينظر: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع: ٢٥٨. . ٦٥
االيضاح يف علوم البالغة: ١/ ٨٨. وينظر: التبيان يف البيان: ٢٠٩. . ٦٦
الكليات: ٨٠٥. . ٦٧
ينظر: دالئل اإلعجاز: ٢٢٨. . ٦٨
مفتاح العلوم: ٣٩٣. . ٦٩
م. ن والصحيفة. . ٧٠
الكليات: ٨٠٥. . ٧١
ينظر: دالئل اإلعجاز: ٢٢٨. . ٧٢
أرسار البالغة: ٣٨٥. . ٧٣
دالئل اإلعجاز: ٢٢٧. . ٧٤
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي) ٦٦٠. عبارته (حرست) وما ذهبنا إليه هو ما أثبته الشيخ . ٧٥

القمي يف مفاتيح اجلنان: ٤٢٦. واملجليس يف بحار األنوار: ٩٥/ ٢٢٦. 
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.. ٧٦
ينظر: ملحات بالغية يف معاين القرآن لألخفش: ٧١. . ٧٧
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١. . ٧٨
٣١٧. . ٧٩ :( مفردات ألفاظ القرآن (دلّ
هنج البالغة: ١/ ١٥. . ٨٠
ينظر: رشح ابن عقيل: ٣/ ٣٦. . ٨١

(*) سورة الفجر/ اآلية ٢٢. 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: ٣٠/ ١٢٨. وينظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن (تفسري . ٨٢

البغوي): ٤/ ٤٨٦.
(*) سورة احلجر/ من اآلية ١٩. 

(**) سورة القمر/ اآلية ٤٩. 
ينظر: الكشاف من حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: ١/ ٩٠. . ٨٣
٨٣٥. . ٨٤ :(هد) مفردات ألفاظ القرآن
٨٣٥.. ٨٥ :(هد) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٨٦.. ٨٦



٢٥٨

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

ينظر: لسان العرب (حوط): ٧/ ٢٨٠. . ٨٧
ينظر: دالئل اإلعجاز: ٢٢٦. . ٨٨
ينظر: البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد: ٢/ ٨٢. . ٨٩
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني األعلمي): ٦٥٢. وبحار األنوار: ٩٥/ ٢١٧ ومفاتيح اجلنان: ٤١٠. . ٩٠
ينظر: لسان العرب (نبه): ١٣/ ٥٤٦. . ٩١
ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ١/ ٨٠. . ٩٢
ينظر: اخلالصة يف علوم البالغة: ٣٩.. ٩٣
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.. ٩٤
ينظر: لسان العرب (ظهر): ٥/ ٥٢٣.. ٩٥
ينظر: الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ١/ ٨١.. ٩٦
ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ١/ ٨٤. . ٩٧
الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز: ٨٢/١. . ٩٨
ينظر: العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقية: ٢٠. . ٩٩

ينظر: الكليات: ٨٠٤. . ١٠٠
جماز القرآن: ١/ ١٩. . ١٠١
ينظر: جماز القرآن: ١/ ١٨- ١٩. . ١٠٢
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١.. ١٠٣
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠.. ١٠٤

(*) سورة التحريم/ من اآلية ٨. 
ينظر: لسان العرب (كني): ١٢/ ٢٣٣. ومعجم املصطلحات البالغية وتطورها: ٣/ ١٥٥. . ١٠٥
﴾ قال: كناية عن إظهار لفظ قضاء احلاجة يف البطن . ١٠٦ مْ مِنَ الْغائِطِ نْكُ دٌ مِ يف تفسريه لقوله (تعاىل): ﴿أَوْ جاءَ أَحَ

﴾ كناية عن الغشيان. ينظر: جماز القرآن: ١/ ١٥٥.  مُ النِّساءَ تُ سْ وكذلك قوله تعاىل: ﴿أَوْ المَ
هناية اإلجياز ودراية اإلعجاز: ٢٧٢. . ١٠٧
دالئل اإلعجاز: ٦٦. . ١٠٨
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ٣/ ٥١. . ١٠٩
ينظر: التلخيص يف علوم البالغة: ٣٣٨. . ١١٠
دالئل اإلعجاز: ٧٠. . ١١١
علم البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان: ٢٠٠. . ١١٢
م. ن والصحيفة. . ١١٣
ينظر: يف البالغة العربية علم البيان، د. حممد مصطفى هدارة: ٨١. . ١١٤

(*) سورة املنافقون / اآلية ٥. 
كنز . ١١٥ وتفسري   .٥٤٣  /٤ التأويل:  وجوه  يف  األقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  ينظر: 

الدقائق وبحر الغرائب: ٣/ ٢٦٧. 
التبيان يف تفسري القرآن: ١٠/ ١٣. . ١١٦



٢٥٩

التصوير البياين دراسة حتليلية ملسائل البيان: ٣٦٦. . ١١٧
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٤. . ١١٨
ينظر: لسان العرب (ريش): ٦/ ٣٠٨. . ١١٩
لسان العرب (ريش): ٦/ ٣٠٨.. ١٢٠
ينظر: الكامل يف اللغة واألدب: ٢/ ٢١٦. . ١٢١
يف البالغة العربية علم البيان، د. حسن البنداري: ١٦٧- ١٦٨. . ١٢٢
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥. . ١٢٣
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٨٦. . ١٢٤
١٨٧. . ١٢٥ :البالغة العربية قراءة أخر
مجاليات األسلوب الصورة الفنية يف األدب العريب: ١٤١. . ١٢٦
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥. . ١٢٧
ينظر: لسان العرب(عطف: عطفت عليه اشفقت): ١٠/ ٢٤٩. ومادة (حضن: احلاضن واحلاضنة، املوكالن . ١٢٨

بالصبي حيفظانه ويربيانه): ١٣/ ١٢٣.
فريو ان النبي آدم  مرّ بكربالء وعثر عىل املوضع الذي يقتل فيه احلسني وانه اخرب بمصيبته عن طريق . ١٢٩

بكاء  عن  فيذكر  األنبياء  بقية  وكذلك   .٨٢  /١ البحار:  سفينة  مستدرك  ينظر:  وبكى.  (جربائيل)  الوحي 
ينظر: مستدرك سفينة   وعن بالئهم وعامّ يصيبهم.   عن آل حممد  ثه اخلرض   حني حدّ موسى 

البحار: ١/ ٣٩٦- ٣٩٧. 
ينظر: مفهوم األدبية يف الرتاث النقدي: ١٢٢- ١٢٣. . ١٣٠
اقبال االعامل (حتقيق: القيومي): ٢/ ٧٥. . ١٣١
إذ يرو عن أم الفضل بنت احلارث اهنا دخلت عىل رسول اهللا فقالت: يا رسول اهللا اين رأيت البارحة . ١٣٢

جسدك  من  قطعة  كأن  رأيت  قالت:  هو؟  وما    قال  شديد.  انه  قالت:  هو؟  وما    قال  منكراً.  حلامً 
يف  فيكون  غالماً  اهللا  شاء  إن  فاطمة  تلدُ  رأيت.  خرياً   : اهللا  رسول  فقال  حجري.  يف  ووضعت  عت  طِ قُ
حجرك، فولدت فاطمة احلسني فكان يف حجري كام قال رسول اهللا . ينظر: املستدرك عىل الصحيحني: 
١٩٤/٣. وهتذيب الكامل: ٦/ ٣٩٧- ٣٩٨. هذا وقد كان  قد تربّى يف بيت النبي وكان  له أكثر 
 اكثر من زوجة. فمن املمكن جداً ان   تزوج بعد استشهاد الزهراء  من زوجة. كام ان أمري املؤمنني 
يكون اإلمام (احلسني)  قد قصد بقوله هذا النسوة اللوايت محلن قلوباً طاهرة من زوجات جده وزوجات 
أبيه، وقد تكفلن برعايته  بعطف ولطف وحنان ورمحة ورأفة أحس هبا  فقال: وكفلتني االمهات 

الرحائم.
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠. . ١٣٣
أو انه  مل يذكر أفعاله حلضور من يسمع الدعاء من البرش العاديني. فهو يعلم ان الذي يعده ذنباً وتقصرياً . ١٣٤

اتياهنا لفخامتها  التي ال يستطيعوهنا ويعجزون عن  ال يستطيعون فعله ولو حاولوا جهدهم، فذنبه احلسنة 
وهذا جيعلهم يائسني من الرمحة والغفران؛ ألن من يفعل كل هذه احلسنات يطلب الغفران فكيف هبم إذن؟ 

وهذا قد يبعدهم عن اخلري والصالح يأساً منهم. 
الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي: ٣٦٤. . ١٣٥



٢٦٠

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

يف البالغة العربية علم البيان، د. حسن البنداري: ١٦٩. . ١٣٦
ينظر: م. ن والصحيفة. . ١٣٧
علم البيان دراسة حتليلية ملسائل البيان: ٢١٧. . ١٣٨
ينظر: م. ن: ١٦٩.. ١٣٩
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦٠. . ١٤٠
ينظر: لسان العرب (أثر): ٥/٤. ١٤١

(*) سورة نوح/ اآلية ١٤. 
ينظر: لسان العرب (طور): ٤/ ٥٠٧. . ١٤٢
االستعارات التي نحيا هبا: ٥٨. . ١٤٣
ينظر: العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقية: ١٣٥. . ١٤٤
اقبال االعامل (تقديم وتعليق: حسني االعلمي): ٦٦١. . ١٤٥
ينظر: لسان العرب (ملق): ١٠/ ٣٤٧. . ١٤٦
لسان العرب (ملق): ١٠/ ٣٤٧. . ١٤٧
التصوير البياين دراسة حتليلية ملسائل علم البيان: ٣٨٤. . ١٤٨

املصادر و املراجع
١) القرآن الكريم

٢) االستعارات التي نحيا هبا: جورج اليكوف ومارك 
جونسن - ترمجة: عبد املجيد جحفة - دار توبقال: ط١: 

.١٩٩٦
٣)  أرسار البالغة: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن 
حممد اجلرجاين النحوي - قرأه وعلق عليه: حممود حممد 

شاكر - مطبعة املدين، ط١، ١٤١٢، ١٩٩١. 
البيان العريب رؤية بالغية معارصة: د. حممد  ٤) أصول 
العامة:  الثقافية  الشؤون  دار   - الصغري  عيل  حسني 

 .١٩٨٦
القاسم عيل بن موسى بن جعفر  ابو  اقبال االعامل:   (٥
بن حممد بن حممد بن طاووس - طبعة احلجر - طهران 
- وطبعة دار املرتىض - بريوت، ط١، ١٤٢٩/ ٢٠٠٨ 
وتعليق:  تقديم  بريوت،   - األعلمي  مؤسسة  وطبعة   -

الشيخ حسني األعلمي، ط١، ١٤١٧/ ١٩٩٦.
الدين  البديع: سيد عيل صدر  أنواع  الربيع يف  أنوار   (٦
بن معصوم املدين - حققه وترجم لشعرائه: شاكر هادي 
 -١٣٨٨ األرشف،  النجف   - النعامن  مطبعة:   - شاكر 

 .١٩٦٨

عبد  أبو  الدين  جالل  البالغة:  علوم  يف  االيضاح   (٧
اهللا حممد بن سعد الدين بن عمر القزويني - دار احياء 

العلوم - بريوت، ط٢، ١٩٩٨. 
االطهار:  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  االنوار  بحار   (٨
العالمة حممد باقر املجليس. - حتقيق: حممد مهدي السيد 
حسن املوسوي والسيد ابراهيم وحممد الباقر البهبودي. 

- مؤسسة الوفاء - بريوت، ط٢، ١٤٠٣/ ١٩٨٣.
د.  البيان:  علم   - اجلديد  ثوهبا  يف  احلديثة  البالغة   (٩
بكري الشيخ أمني- دار العلم للماليني-  بريوت، ط٤، 

 .١٩٩٢
١٠) البالغة العربية قراءة أخر: د. حممد عبد املطلب، 
دار  يف  طبع  لونجامن  للنرش-  العاملية  املرصية  الرشكة 

نوبار للطباعة- القاهرة، ط١، ١٩٩٧. 
عيل  والبديع):  واملعاين  (البيان  الواضحة  البالغة   (١١
اجلارم ومصطفى أمني - دار املعارف - مرص ، ط١٤، 

 .١٣٧٩ / ١٩٥٩
١٢) البالغة واالسلوبية: د. حممد عبد املطلب- الرشكة 
نوبال  دار  يف  طبع  لونجامن،  للنرش-  العاملية  املرصية 

للطباعة، ط١، ١٩٩٤. 



٢٦١

الفتاح  عبد  الكريم:  القرآن  أساليب  ضوء  يف  البيان   (١٣
الشني - دار الفكر العريب - مرص، ١٤٢٢/ ٢٠٠٢. 

بن  مسلم  بن  اهللا  عبد  حممد  أبو  القرآن:  مشكل  تأويل   (١٤
قتيبة. حتقيق: السيد أمحد صقر - مكتبة دار الرتاث - القاهرة، 

 .١٤٢٧/ ٢٠٠٦
١٥) التبيان يف البيان: الطيبي. حتقيق: د. عبد الستار حسني 

موط، دار اجليل، بريوت، ط١، ١٤١٦/ ١٩٩٦. 
حممد  د.  البيان:  ملسائل  حتليلية  دراسة  البياين  التصوير   (١٦
 /١٤٢٧ ط٢،  القاهرة،   - وهبة  مكتبة  موسى-  أبو  حممد 

 .٢٠٠٦
 - هويدي  حممد  واملتعظني:  للواعظني  املعني  التفسري   (١٧

مؤسسة العطار الثقافية - ايران، ١٤٣٠
رضا  حممد  الشيخ  الغرائب:  وبحر  الدقائق  كنز  تفسري   (١٨
القمي املشهدي - حتقيق: حسني ادركاهي - مؤسسة الطبع 

والنرش وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي. 
١٩) تلخيص البيان يف جمازات القرآن: ٢٠٠. 

٢٠) التلخيص يف علوم البالغة: جالل الدين حممد بن عبد 
الرمحن  عبد  ورشحه:  ضبطه   - اخلطيب  القزويني  الرمحن 

الربقوقي- املكتبة التجارية الكرب- مرص. 
ايب وعبد  ٢١) ثالث رسائل يف اعجاز القرآن: الرماين واخلطّ
ق عليها: حممد خلف اهللا أمحد،  القاهر اجلرجاين حققها وعلّ

د. حممد زغلول سالم- دار املعارف- مرص، ط٥، ٢٠٠٨. 
العريب):  الفنية يف األدب  ٢٢) مجاليات األسلوب (الصورة 
الفكر -  دار  املعارص - بريوت،  الفكر  دار  الداية -  فايز  د. 

دمشق، ١٤٢٤/ ٢٠٠٣. 
٢٣) جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع: أمحد اهلاشمي 
مؤسسة   - مجيل  حممد  صدقي  بارشاف:  ة  جمددّ طبعة   -

الصادق، طهران. 
٢٤) حسن التوسل إىل صناعة الرتسل: شهاب الدين حممود 
احللبي - حتقيق: أكرم عثامن يوسف - دار الرشيد - مجهورية 

العراق وزارة الثقافة واالعالم، ١٩٨٠. 
٢٥) اخلصائص: أبو الفتح عثامن بن جني حتقيق: حممد عيل 

النجار- عامل الكتب- بريوت. 

٢٦) دالئل االعجاز: الشيخ عبد القاهر بن عبد الرمحن بن 
حممد  بن  حممود  فهد  أبو  عليه:  ق  وعلّ قرأه  اجلرجاين  حممد 
 .٢٠٠٤  /١٤٢٤ ط٥،  القاهرة،  اخلانجي-  مكتبة   - شاكر 
د. حممد  بريوت، حتقيق:        - العريب  الكتاب  دار  وطبعة: 

التنجي، ط١، ١٩٩٥. 
٢٧) روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: أبو 
الفضل شهاب الدين السيد حممود اآللويس البغدادي - دار 

احياء الرتاث العريب، بريوت. 
٢٨) رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك: هباء الدين عبد اهللا 
ابن عقيل العقييل اهلمداين املرصي ومعه كتاب منحة اجلليل 
احلميد-  عبد  الدين  حميي  ملحمد  عقيل:  ابن  رشح  بتحقيق 

مكتبة اهلداية- بريوت. 
٢٩) الصناعتني يف الكتابة والشعر: أبو هالل احلسن بن عبد 
اهللا بن سهل العسكري - حتقيق: عيل حممد البجاوي وحممد 
لبنان،   - بريوت  العرصية،  املكتبة   - ابراهيم  الفضل  أبو 

 .١٤٠٦/ ١٩٨٦
٣٠) الصورة الفنية يف املثل القرآين (دراسة نقدية وبالغية): 
د. حممد حسني عيل الصغري - دار الرشيد - مجهورية العراق 

وزارة الثقافة واالعالم، ١٩٨١. 
ن ألرسار البالغة وعلوم حقائق االعجاز:  ٣١) الطراز املتضمّ
السيد حييى بن محزة بن عيل بن ابراهيم العلوي اليمني- دار 
الكتب اخلديوية، مطبعة املقتطف- مرص، ١٢٢٢/ ١٩١٤. 

(دراسة  العريب  البالغي  والرتاث  الداللية  العالقات   (٣٢
االشعاع  مطبعة   - الشيخ  حسن  الواحد  عبد  د.  تطبيقية): 

الفنية، ط١، ١٤١٩/ ١٩٩٩. 
دار األصالة،  يموت -  د. غازي  البيان:  أساليب  ٣٣) علم 

ط١، ١٤٠٣/ ١٩٨٣.
 - فضل  صالح  د.  واجراءاته:  مبادئه  االسلوب  علم   (٣٤

النارش مؤسسة خمتار- دار عامل املعرفة، القاهرة، ١٩٩٢. 
بسيوين  د.  البيان):  ملسائل  حتليلية  (دراسة  البيان  علم   (٣٥
املعامل  دار  القاهرة،   - املختار  مؤسسة   - فيّود  الفتّاح  عبد 

الثقافية - االحساء، ط٢، ١٤٢٥/ ٢٠٠٤. 
٣٦) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده: أبو عيل احلسن 
له وعلّق هوامشه:  قه وفصّ بن رشيق القريواين االزدي - حقّ



٢٦٢

امللف: يف التسليم ملدينة العلم وأبواهبا

حممد حميي الدين عبد احلميد - مطبعة السعادة - مرص، 
ط٣، ١٣٨٣/ ١٩٦٤. 

٣٧) العني: أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي. 
السامرائي.  ابراهيم  ود.  املخزومي  مهدي  د.  حتقيق: 

سلسلة املعاجم والفهارس. 
٣٨) الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية: جرجي زيدان 
- مراجعة وتعليق: د. مراد كامل - دار احلداثة - لبنان، 

ط٢، ١٩٨٢. 
احلديد -  أيب  ابن  السائر:  املثل  الدائر عىل  الفلك   (٣٩
بدوي  د.  احلويف،  امحد  د.  عليه:  ق  وعلّ ه  وحققّ له  م  قدّ
طبانة - دار الرفاعي - الرياض، ط٢، ١٤٠٤/ ١٩٨٤. 
البنداري -  البيان: حسن  العربية علم  البالغة  ٤٠) يف 

مكتبة االنجلو املرصية، ١٤٠٩/ ١٩٨٩. 
مصطفى  حممد  د.  البيان:  علم  العربية  البالغة  يف   (٤١
العربية - بريوت، ط١، ١٤٠٩/  العلوم  هدارة - دار 

 .١٩٨٩
٤٢) القرآن الكريم

بن  حممد  العباس  أيب  واألدب:  اللغة  يف  الكامل   (٤٣
دار   - إبراهيم  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:   - املربد  يزيد 

الفكر العريب - القاهرة، ط٣، ١٤١٧/ ١٩٩٧. 
وعيون  التأويل  غوامض  حقائق  عن  اف  الكشّ  (٤٤
عمر  بن  حممد  القاسم  أيب  التأويل:  وجوه  يف  األقاويل 
الزخمرشي اخلوارزمي. حتقيق: عبد الرزاق مهدي-  دار 

احياء الرتاث العريب- بريوت. 
٤٥) الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: 
حتقيق:  الكفوي.  احلسيني  موسى  بن  أيوب  البقاء  أيب 
الرسالة-  مؤسسة   - املرصي  حممد  درويش،  عدنان 

بريوت، ١٤١٩/ ١٩٩٨. 
بن  حممد  الدين  مجال  الفضل  أيب  العرب:  لسان   (٤٦
صادر-  دار   - املرصي  االفريقي  منظور  بن  مكرم 

بريوت. 
٤٧) ملحات بالغية يف معاين القرآن لألخفش األوسط 
النهضة  مكتبة   - فريد  القادر  عبد  فتحي  د.   :٢١٥ ت 

املرصية - القاهرة، ط١، ١٤٠٣/ ١٩٨٣.

٤٨) املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر
٤٩) املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين 
املوصيل  الكريم  عبد  بن  حممد  بن  اهللا  نرص  الفتح  أيب 
ق عليه: د. أمحد احلويف  مه وعلّ الشافعي (ابن االثري). قدّ

ود. بدوي طبانة - هنضة مرص للطباعة والنرش. 
 - التيمي  املثنى  بن  معمر  عبيدة  أيب  القرآن:  جماز   (٥٠

عارضه بأصوله وعلق عليه: د. حممد فؤاد سزكني. 
النامزي  عيل  الشيخ  البحار:  سفينة  مستدرك   (٥١
عيل  بن  حسن  الشيخ  وتصحيح:  حتقيق  الشاهرودي. 

النامزي - مؤسسة النرش اإلسالمي - قم، ١٤١٨. 
البغوي):  (تفسري  القرآن  تفسري  يف  التنزيل  معامل   (٥٢
البغوي - حتقيق: عبد الرمحن - دار املعرفة - بريوت.  

أمحد  د.  رها:  وتطوّ البالغية  املصطلحات  معجم   (٥٣
 /١٤٢٧ للموسوعات،  العربية  الدار   - مطلوب 

  .٢٠٠٦
حتقيق  القمي.  عباس  الشيخ  اجلنان:  مفاتيح   (٥٤
مطبعة  النجفي-  النوري  رضا  حممد  السيد  وتعريب: 

البعثة- قم، ط٣، ٢٠٠٦.
عيل  بن  حممد  يعقوب  أيب  العلوم:  مفتاح   (٥٥

السكاكي - املكتبة العلمية اجلديدة - بريوت. 
االصفهاين.  الراغب  القرآن:  ألفاظ  مفردات   (٥٦
زادة -  داودي - مطبعة سلامن  حتقيق: صفوان عدنان 

ايران، ط٢، ١٤٢٧. 
٥٧) هناية االجياز ودراية االعجاز: فخر الدين الرازي 
- حتقيق ودراسة:      د. بكري الشيخ أمني - دار العلم 

للماليني - بريوت، ط١، ١٩٨٥. 
رشح  السالم):  (عليه  (عيل)  لإلمام  البالغة  هنج   (٥٨

حممد عبده - دار اجلوادين - بريوت. 


