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امللخص:
تناولت الدراسة فاعلية الوصف ،وصوره البالغية يف التأثري واإلقناع إىل جانب

وظيفته اجلاملية يف كالم اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السالم ) ،وإن رجحت

كفة اإلقناع  ،فألهنا تضطلع بمهمة إقامة احلجة يف التأثري ،واستاملة املتلقي ،كي
يستوعب املفهوم احلقيقي للصورة املرسومة عرب شحذ الذهن  ،واستثارة املدركات
احلسية  ،وذلك بام يتناسب مع الدور الرسايل لإلمام سالم اهلل عليه  ،فكالمه نور يبني

ظلمة السبيل إىل احلق تعاىل  ،يتبارى إىل عروجه املريدون  ،واملتعطشون إىل احلكمة

 ،والطالبون احلق إينام كانوا  ،كيف ال وهو سليل النبوة وامتداد اإلمامة وكالمه
حجة عىل العاملني  ،فهو أحد األنوار املحمدية التي اغدقتنا بنورها املشع جمد ًا وسمو ًا
وارتقا ًء معرفي ًا ،فهو مثل تلك األنوار ،يستمد ألقه وضياءه من الفصاحة املحمدية

والبالغة العلوية التي افحمت الدارسني ،وروت ظمأ املتعطشني للكلمة البليغة
املشعة مجاالً شكلي ًا ومضمون ًا معرفي ًا.

كان جتيل الوصف واضح ًا عرب األساليب البالغية التي وظفها اإلمام لتبيان احلق

وإقامة احلجة  ،فكان التشبيه  ،وهو أكثر االساليب البالغية التي وظفت يف كالمه

سالم اهلل عليه  ،لذا كانت هناك وقفة للباحثة معه  ،وإىل جانب التشبيه كانت هناك
االستعارة  ،والكناية  ،والطباق،وايضا السجع الذي وظفه اإلمام الستاملة القلوب
والتأثري فيها  ،وإقامة احلجة عىل املتلقي .

حاولت الباحثة القارصة تبيان ذلك عرب حمورين  ،تناول املحور األول الوصف

بمعناه االصطالحي عند بعض النقاد العرب القدماء واملحدثني ،هبدف إيضاح
املصطلح والوقوف عليه قدي ًام وحديث ًا ،أما املحور الثاين فتناول اإلقناع من حيث
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املفهوم  ،أما املحور الثالث استعرضت فيه الباحثة أهم األساليب البالغية املتبعة يف

الوصف  ،يف حماولة لرصد اجلانب اإلقناعي يف كالم اإلمام موسى بن جعفر عليه
السالم  ،فقد كانت هناك املوعظة والدعاء واملحاججة  ،سبقت إىل ذلك مقدمة ،

وختمت بخامتة  ،تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث .

112

 زينب عذافة طعمة املالكي.م.م

Abstract
The current study tackles the motive of description, imagery,
persuasion, aesthetic, in the discourse of Imam Mosa Ibn Ja`afar
Al-Kadhim (Peace be upon him). The acts of persuasion triumphs
as it takes the responsibility to cast the evidence for capturing the
attention of the interlocutors and for having him perceive the real
concept of the imam in focus. Such is a way to manifest the so great
a role, message role, of the imam whose word is the light to guide
people into piety. All those who desire to have wisdom run in line
with him, the descendent of the prophetic family and a mesh of the
immamite chain; he is one of the divine Muhammadian lights.
The description grows more evidently as eloquent to cast the
evidence, simile and metaphor are more preponderant devices used
in his speech. Moreover, there are other figure of speech; allusion,
borrowing, consonance, used to have the insight of the people, and
so forth.
The researcher endeavours to manifest such an issue through
two axes . The first takes hold of the description etymologically for
certain Arab critics, old and new, the second does the persuasion
.The third does the most eloquent devices used to fathom the
persuasive angle in the discourse of the imam as there are advice ,
supplication and argumentation and there are an introduction and
a conclusion cuddling all the results.
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املقدمة
يعد الوصف أحد العوامل التي متنح النص أدبيته  ،فهو نوع من أنواع التصوير،

إال إنه يتخذ اللغة األداة التعبريية له  ،لذا التصوير الفوتوغرايف والصور املرسومة

عرب األلوان .

والوصف قد عرف قدي ًام وحديث ًا  ،وتناولته العديد من الدراسات من جوانب

عدة ،ملا له من أمهية عىل مستوى النص األديب  ،شعر ًا كان أم رسد ًا  ،ومل تقترص أمهية
الوصف عىل اجلانب اجلاميل والتزييني فحسب ،إنام شملت جوانب عديدة أخرى
تفسريية  ،وإيضاحية  ،وتوجيهية  ،شكلت خطاب ًا موجه ًا ،ورسالة مقصدية ذات

أبعاد تداولية .

وعرف الوصف قدي ًام بوصفه أحد األغراض الشعرية يف العرص اجلاهيل ،فوصف

الشعراء الراحلة واملحبوبة واألطالل والليل  ،ولطاملا وصف العرب مآثرهم

وبطوالهتم وفروسيتهم  ،إال إنه كان جلي ًا يف العرص العبايس  ،إذ تعدد أنواع

الوصف ،واستحدث الشعراء موضوعات جديدة ألغراضهم الشعرية نتيجة

لتطور احلياة املدنية يف هذا العرص ،وتطور األساليب احلياتية  ،وظهور الطبيعة الغنّاء
بدل الصحراء القاحلة وحياة اخلشونة والبداوة يف العصور التي سبقته .

أما الوصف يف النثر فلم حيفل بذي األمهية التي ناهلا يف الشعر  ،إال إن اهلل تبارك

وتعاىل أفحم كل قرحية شعرية بكتابه املنزل ،الذي فيه تبيان َا لكل يشء  ،ببالغته

والوصف الذي استأثر به ،فسحر االرواح  ،وجذب النفوس إليه ،واقام احلجة عىل

الناس  ،حتى انشغلوا به عن كل شعر .
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أما أهل البيت سالم اهلل عليهم فقد كان كالمهم امتداد ًا لرسالة القرآن  ،مهام

اختلف العرص  ،أو تشاكلت األزمنة والظروف  ،فها هو اإلمام موسى بن جعفر

سالم اهلل عليه يتحفنا بموائده السنية وجواهره الثمينة  ،فمن الدعاء إىل املوعظة
احلسنة  ،إىل املحاججة  ،إىل الرسالة.

ووسط هذا التنوع النيص لإلمام سالم اهلل عليه  ،يتجىل الوصف عرب بعدين :
األول  :مجايل تزييني عرب رسم الصورة الفنية يف النص  ،إال إن الباحثة جتد أن اإلمام

سالم اهلل عليه مل يوظف اجلانب اجلاميل لذاته  ،إنام كان ذلك خدمة ألهدافه سالم اهلل

عليه يف توضيح وبيان الرسالة .

الثاين  :إقناعي  ،هيدف إىل إضاءة املعارف ،وبيان سبل اهلداية أمام املتلقي التي

تعكس الدور الرسايل اهلادف من قبل أئمة آل البيت سالم اهلل عليهم أمجعني،
وسعيهم الدؤوب يف إيصال الرسالة املحمدية وإلقاء احلجة .

لذا سرتكز الدراسة عىل اجلانب اإلقناعي للوصف ،عرب األساليب البالغية

الوصفية يف نصوص اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم .

115

التجليات االقناعية للوصف يف كالم اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالم

الوصف
عىل الرغم من أمهية الوصف يف األدب العريب  ،إال إنه مل حيظ باالهتامم الكايف

يف الدراسات النقدية مقارنة بالدراسات النقدية احلديثة ،من حيث التأصيل وبيان
حدوده وضوابطه.

والتعريف الذي يعد األول من نوعه يف تاريخ النقد العريب ،كان عىل يد أيب جعفر

قدامه بن جعفر املتوىف عام  ، 337إذ يعرفه عىل أنه (( ذكر اليشء كام فيه من األحوال

واهليئات ،وملا كان أكثر وصف الشعراء إنام يقع عىل األشياء املركبة من رضوب

املعاين  ،كان أحسنهم وصفا من أتى يف شعره بأكثر املعاين التي املوصوف مركب
منها  ،ثم بأظهرها فيه وأوالها حتى حيكيه بشعره ويمثله بحسن نعته ))( ،)1لذا فهو
متثيل لألشياء يستند عىل عالقة الصفة التي تتبع املوصوف يف حماكات الواقع .

وعندما نتحدث عن الوصف يف جانبه األديب  ،فهو ما يضفي للنص ادبيته ملا

يمتلكه من رس ٍم للصورة وعرضها عىل املتلقي  ،مما جيعلنا نقرن ذلك باألساليب

البالغية ،السيام التشبيه ملا فيه من صورة فنية خيالية تضفي مجالية للنص االديب
 ،إال إن هناك من فرق بينهام فابن رشيق القريواين يرى بأن الوصف مناسب متام ًا

للتشبيه إال إن له فيه راي ًا كام يف قوله ((...وهو مناسب للتشبيه ،مشتمل عليه ،وليس
به؛ ألنه كثري ًا ما يأيت يف أضعافه ،والفرق بني الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن
حقيقة اليشء ،وأن ذلك جماز ومتثيل((( ،)2وعىل هذا يؤكد القريواين عالقة التشبيه

بالوصف عىل الرغم من بيانه الفرق بينهام  ،فالوصف ما هو إال تصوير كام يف
التشبيه ،إال إنه يعد حماكاة حرفية خترب عن حقيقة األشياء  ،أما التشبيه فيلعب اخليال
دور ًا بارز ًا يف معاجلة الصورة .
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أما يف الدراسات احلديثة فيعد (( تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة

التقاسيم  ،وتلوين اآلثار اإلنسانية بألوان كاشفة عن اجلامل  ،وحتليل املشاعر
اإلنسانية حتلي َ
ال يصل بك إىل األعامق ))( ، )3و اقرتن الوصف السيام يف الدراسات

الرسدية بالتشخيص فيعده جريار جينيت (( تشخيص ًا ألشياء أو أشخاص ))(، )4

فالتصوير يعد اجلانب املهم يف النص األديب سواء أكان شعر ًا أم نثر ًا  ،وقد استثمر

اإلمام موسى الكاظم  gالصورة سواء أكانت حقيقية أم كانت جمازية يف إيصال

رسالته للمتلقي .

اإلقناع
إن كل خطاب موجه حيمل رسالة إىل متلق  ،حياول موجه اخلطاب وعرب هذه

الرسالة إيصال فكر معني  ،أو استاملة املتلقي أو حماولة تفنيد فكرة لديه  ،ويتم ذلك
عرب طرائق عدة منها اسرتاتيجية اإلقناع .

فاإلقناع هو حماولة (( إحداث تغيري يف املوقف الفكري والعاطفي ))( ،)5وقد

قرن ذلك باألساليب البالغية ،ملا للبالغة من قوة إقناعية وتأثريية يف نفس السامع ،
لذا نجد أن القرآن الكريم واألحاديث النبوية ،وكالم االئمة سالم اهلل عليهم حيمل
خاصية إقناعية  ،ملا حتمل تلك النصوص من قيم أخالقية  ،وعقائدية  ،ومضامني

رسالية موجهة إىل املتلقي ،فض َ
ال عن اجلانب اجلاميل  ،ألن اإلقناع (( جيمع بني

خماطبة العقل وخماطبة العواطف ))( ،)6فهو خياطب العقل إلقناع املتلقي ،وخياطب

العاطفة الستاملته ،وهتيئته لالقتناع .

لذا ترى الباحثة إن اإلمام سالم اهلل عليه وظف األساليب البالغية يف الوصف
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يف تبيان القضايا العقائدية والدينية بصورة واضحة  ،ومؤثرة ملا هلا من تأثري إقناعي
ومجايل يف ذات الوقت ،إذ تنامز بقدرهتا عىل تصوير وعرض األشياء ،واالشخاص

،سواء أكانت هذه الصور حقيقية أم كانت جمازية .

هلذا ستحاول الباحثة رصد أهم هذه االساليب البالغية بوصفها آلية الوصف يف

نصوص اإلمام الكاظم سالم اهلل عليه :

التشبيه
يمثل التشبيه أكثر االساليب البالغية توظيف ًا من قبل اإلمام سالم اهلل عليه  ،ملا

ينامز به من خاصية إيضاحية بيانية ثم إقناعية  ،والتشبيه ماهو إال ((عقد مماثلة بني
أمرين  ،أو أكثر ُ ،ق ِصد اشرتاكهام يف صفة  ،أو أكثر  ،بأداة  :لغرض يقصده املتكلم

))( ، )7وللتمثيل أمهية كبرية يف اإلقناع  ،إذ يصفه عبد القاهر اجلرجاين بأن (( برهانه

أنور وسلطانه أقهر  ،وبيانه أهبر ))(. )8

ونلحظ أن اإلمام سالم اهلل عليه  ،وظف هذا النوع من الوصف يف تبيان بعض

احلقائق  ،فهو يصف لنا الشخصية املؤمنة  ،يف قوله ((املؤمن مثل كفتي امليزان كلام

زيد يف إيامنه زيد يف بالئه ))( ،)9فاملؤمن يف إيامنه مثل كفتي امليزان ال يستقيم واليتزن

إال يف تعادل كفيه  ،واليتم التعادل واالتزان إال يف تقابل اإليامن مع البالء عىل وترية
واحدة  ،فإذا انتقص مقدار أحدمها انتقص من اآلخر والعكس بالعكس .

ومما يلفت االنتباه أن اإلمام سالم اهلل عليه  ،عقد صلة بني الشخصية املؤمنة

وبني امليزان  ،يف عمله واتزانه املرشوط بتعادل الكفتني ،وال يريد اإلمام هنا امليزان

نفسه ،إنام أراد بذلك عملية اإلتزان واالستقرار ،وتعادل القوى إن صح التعبري ،
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فاملؤمن لن تستقيم ُأموره يف دينه إال إذا متحص يف البالء ،وكلام ارتفعت درجة إيامنه

إرتفع مستوى نسبة البالء بام يتناسب مع ما وصل إليه من القرب االهلي ،فال يرتك
املؤمن من دون متحيص ومن دون أن يعرف اهلل منه حقيقة إيامنه ،لذا يقول اهلل تبارك
ِ
تكُوا َأن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه ْم َل ُي ْف َتن َ
ُون ﴾( ، )10فبعد تعادل
ب الن ُ
وتعاىل ﴿ َأ َحس َ
َّاس َأن ُي ْ َ

القوى يصدر القرار يف إيامن هذه الشخصية  ،فاهلدف األسايس من الوصف ليس
شخصية بعينها وال امليزان إنام اراد بيان عدة أمور عرب هذا الوصف ،وهو الصدق
واالستقامة يف التوجه إىل اهلل تعاىل يف كل حال من االحوال .

عمد اإلمام سالم اهلل عليه إىل االقناع عرب هذه اآللية ملا للتشبيه من خاصية

تأثريية يف النفوس  ،إذ تثري اخليال وحتفز املتلقي لإلقبال عىل تلقي كالم األمام ،ثم
حماولة تفحص املعنى الذي خيبو خلفه  ،ثم تلقي الرسالة املبثوثة التي فحواها  ،إنكم
معرضون للبالء يف أي حال من األحوال  ،فتسلحوا بالصدق واالخالص والثبات

 ،وال يكون أيامنكم عارض ًا يميل كام متيل الريح  ،فالتمحيص والبالء هو الرصاط

والبوصلة التي يتم عربها التأكد من صدق املؤمن أو تردده  ،وهذا ما يؤكده االمام
احلسني سالم اهلل عليه إذ يقول َّ
ّاس عَبيدُ الدُّ نْيا والدِّ ي ُن َل ِع ٌق َعىل أ ْل ِسنَتِ ِه ْم
((إن الن َ
عائشهمَ ،فإذا مصوا بِالب ِ
الء َق َّل الدِّ ّيان َ
ُون))( ،)11فالبالء الكفة
َ
ُ ِّ ُ
َيو ُطو َن ُه ما َد َّر ْت َم ُ ُ
الثانية يف حياة املؤمن التي يتم عربها اثبات عقيدته واخالصه ،

ايامن  +بالء = شخصية مؤمنة أو شخصية منافقة  ،وفقا حلقيقة األيامن من عدمه

يف قلب املؤمن .

ويف موضع آخر لوصف الشخصية املؤمنة قوله (( إذا مات املؤمن بكت عليه

املالئكة وبقاع األرض التي يعبد اهلل عليها وأبواب السامء التي كانت تصعد بأعامله
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فيها وثلم يف االسالم ثلمة ال يسدها يشء ألن املؤمنني حصون االسالم كحصن

سور املدينة هلا ))( ،)12فاألمام هنا يصف فقد املؤمن ووقع هذا الفقد عىل االسالم،

ووصف املؤمنني باحلصن أي محاته ،ثم شبه هذا احلصن بحصن سور املدينة الذي

يقام حلامية أهلها ودفع االعتداء عنها ،وأي ثلمة يف هذا السور سيؤدي إىل ضعف
السور بأكمله وسيتهدد أمن املدينة .

إن التشبيه هنا إنام جاء لإليضاح  ،وبيان أمهية الفرد املؤمن يف اإلسالم عرب

التصوير  ،فقد رسم سالم اهلل عليه لنا صورة تثري الذهن لينطلق يف خياله لتبيان
العالقة القائمة بني املؤمن وبني سور املدينة الذي حييط هبا ويمنع االعتداء عنها ،
مما يدفع النفس للتفاعل مع هذه احلقيقة التي أضاءت للمتلقي حقائق عدة منها :

اوال  :احرتام املؤمن ،واحلفاظ عىل حياته  ،وإدراك أمهيته بوصفه جزء ًا من الكل
وهو االسالم ،فهو يستمد امهيته ومكانته ووظيفته من خالل االسالم .

ثانيا  :إيصال رسالة للمتلقي بأن اهلل سبحانه وتعاىل ينظر إىل املؤمنني كبنيان واحد
وحلمة واحدة  ،فهو يقول يف حمكم كتابه ﴿ إِن ََّم ا ُْل ْؤ ِمن َ
ُون إِ ْخ َو ٌة ﴾ (.)13
ثالثا  :تنبيه املتلقي إىل دوره املسؤول يف الدفاع عن بيضة األسالم،وتصديه للشبهات
التي من املمكن أن تنال العقيدة سواء عىل املستوى امليداين للقتال أم عىل املستوى

الفكري يف التصدي للشبهات التي تشوه الصورة املرشقة للرشيعة املحمدية

السمحاء  ،فوجود االسالم آمنا كام املدينة االمنة مقرتنا بوجود سورها احلامي
ألمنها واماهنا .

ويف موضع آخر للتشبيه ،إذ يقول سالم اهلل عليه (( ...فإذا التبست عليكم الفتن
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كقطع الليل املظلم  ،فعليكم بالقرآن ))( ، )14فعقد الصلة بني الفتن والليل املظلم
 ،حتفز الذهن إىل ختيل الليل باجزائه الشديدة الظلمة التي جتعلنا نفقد القدرة عىل
االبصار والرؤية الواضحة ،بل نكاد النرى شيئا يف حلكة الظالم ،مما جيعلنا نتفقد

ماحولنا لنستعني به ونفكر أي االشياء نلتمس ،وبأهيا هنتدي إىل الطريق  ،فهنا يوجه
اإلمام االذهان إىل السبيل املنقذ ،واهلادي الذي اليظل  ،وهو القرآن الكريم الذي

فيه تبيان لكل يشء  ،يتسلح به املؤمن لدفع الشبهات التي تطرأ لالنسان املؤمن
فتزعزع عقيدته وصالبة إيامنه  ،أو املعايص  ،والشهوات التي يضعف االنسان
أمامها ،فينسى دوره وينسى عالقته باهلل ،فيتهاوى نحو احلضيض .

إن املتلقي ستشده الصورة املشرتكة ألطراف العالقة يف التشبيه ،وإن هذه الصورة

حتمل يف طياهتا املعاين املراد إيصاهلا للمتلقي ،وهو حتذيره من الوقوع يف هذه الفتن ،
وبيان مدى خطورهتا  ،كوهنا تغشى الفكر والروح عىل حد سواء  ،ليس هذا فحسب
إنام هي تفقد املؤمن برصة وبصريته ،فال يبرص سبيل النجاة حتى ولو كان عىل بعد
خطوات منه  ،وقد يلجأ إىل السبل املنحرفة ظن ًا منه أهنا جادة الصواب  ،فالسائر يف
حلكة الظالم ال يبرص أي الطرق اهدى سبيال  ،لذا يظل يقظ ًَا كي يعرف هذا السبيل

 ،وهذا هو اهلدف اآلخر ،إذ يتوجه الذهن بكامل وعيه إىل القرآن الكريم الذي فيه

خري الدين والدنيا ،وفيه حتصني الفكر من الشبهات والروح من املعايص والزالت .
ويف حتذيره من الدنيا يقول االمام سالم اهلل عليه وهو يعظ هشام (( ياهشام ،إن

مثل الدنيا مثل احلية مسها لني ويف جوفها السم القاتل  ،حيذرها الرجال ذوو العقول
 ،وهيوى إليها الصبيان بأيدهيم ))( ،)15فعقد الصلة بني الدنيا  ،وبني احلية جيعل
الذهن هيرع إىل صورة األفعى كام صورها اإلمام سالم اهلل عليه  ،فظاهرها ناعم
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 ،ويف باطنها يكمن اهلالك والسم  ،كذلك الدنيا  ،تستهوي أفئدة البرش بملذاهتا
وفتنها املحرمة  ،فيلتذ اإلنسان غاف ً
ال عن رشكها  ،فإذا ما انتبه ووعى حلقيقة األمر ،

أدرك مدى اهلوة السحيقة التي غارت هبا نفسه وروحه.

إن حب اإلنسان للدنيا يبني جدار ًا صلد ًا بينه وبني رؤية احلقيقة  ،إال إن اإلمام

سالم اهلل عليه  ،حاول هدم أو عىل أقل تقدير خدش هذا اجلدار  ،كي يتمكن املتلقي
من رؤية احلقيقة أو جانب ًا منها .

وضمن هذا اإلطار أيضا عرب صور ًة أخرى ،يصف اإلمام سالم اهلل عليه الدنيا

هلشام قائالً(( ياهشام  ،مثل الدنيا مثل ماء البحر ،كلام رشب منه العطشان ،ازداد
عظش ًا حتى يقتله ))( ،)16نلحظ أن الصورة األوىل اختصت بوصف الدنيا ،

ومقدرهتا عىل خداع املؤمن  ،أما الصورة الثانية فقد اختصت بوصف املؤمن وحاله
معها ،فمهام حاول االرتواء منها ،لن يزداد إال حبا هلا وطمع ًا فيها  ،حتى ترديه
رصيع فتنتها  ،وترده ما فيه هالكه وهالك دينه  ،فتشبيه الدنيا بامء البحر  ،الذي
اليروي العطش ،تبيانا للمؤمن حال الدنيا عىل حقيقتها  ،وحتذير ًا له  ،كي اليقع

فريسة لعطشه وطمعه  ،ألنه لن يرتو البتة .

ومن كالم له سالم اهلل عليه يف آداب الدعاء (( من دعا قبل الثناء عىل اهلل والصالة

عىل النبي  oكان كمن رمى بسهم بال وتر ))( )17وتوظيف التشبيه هنا جاء عىل
سبيل اإليضاح  ،والتعليم  ،والتأ ديب يف بيان أمهية الثناء عىل اخلالق سبحانه وتعاىل
 ،ألنه املوجد واملنعم واملتفضل عىل عباده بالنعم  ،ومن ثم الصالة عىل نبي الرمحة
حممد ( ص)  ،ألنه الوسيلة بيننا وبني اهلل  ،وألنه حلقة الوصل التي يتم عربها ايفاد

الرمحة االهلية ،واألنوار الربانية التي هتطل ترتا عرب نبي الرمحة إىل عباده  ،ليس هذه
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فحسب إنام هو تبيان ألمهية التوحيد والنبوة يف حياة االنسان  ،ومن ثم حياول اإلمام

شحذ الذهن وحتفيزه لتخيل أمهية هذه اآلداب يف الدعاء عرب رسم صورة الرامي

بال وتر ،ألن األداة الرئيسية النطالقة السهم برسعته اهلائلة  ،إنام هي الوتر  ،فهنا
حياول اإلمام الربط بني هذه الصورة وبني ترك الثناء  ،والصالة عىل النبي صىل اهلل

عليه وسلم  ،كي يدرك املتلقي يف ذهنه أمهية هذه اآلداب يف إيصال الدعاء اىل اهلل

سبحانه وتعاىل كي يتلقى االجابه من لدن السميع املجيب .

ويطالعنا اإلمام سالم اهلل عليه يف وصف آخر يف توظيفه للتشبيه  ،فمن كالمه

سالم اهلل عليه (( ..فضل الفقيه عىل العابد كفضل الشمس عىل الكواكب ،)18()) ..
إذ يقيم اإلمام سالم اهلل عالقة مقارنة بني تفضيل الفقيه عىل العابد ،وبني تفضيل
الشمس عىل الكواكب  ،فهو حيفز الذهن عىل تصور فضل الشمس عىل الكواكب
االخرى  ،فالكواكب ال جتاري الشمس بضيائها هذا من جانب  ،ومن جانب آخر

الكواكب تستمد نورها من الشمس  ،فضال عن أن ضياء الشمس يف رشوقها

حيجب كل نور الكواكب والنجوم  ،بل نكاد ال نرى يف سامئنا سوى الشمس ،
كذلك الفقيه العامل بدينه كالشمس يف ضياءها يستنري بعلمه العباد ،ويميض يف

سبيله عارف ًا طريقه  ،بينام يبني لآلخرين سبيلهم  ،فهذه الصورة يف ذهن املتلقي

جتعله يدرك أمهية العلم  ،من جانب  ،وأمهية العبادة مع العلم  ،فاهلل سبحانه وتعاىل
ال يبايل بكثرة صالة العبد وصيامه بقدر تفكره وعلمه وتفقده جلادة الصواب .
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االستعارة
تعد االستعارة من أكثر االدوات البالغية توظيف ًا بالوصف  ،وأكثرها فاعلي ًة يف

االقناع والتخييل  ،ألهنا حترك اخليال بينام التشبيه حيفز الذهن  ،مما جيعلها أداة فاعلة

يف التأثري عىل النفوس ،واستاملتهم نحو فكرة معينة  ،أو توجه معني  ،ويعرفها عبد
القاهر اجلرجاين عىل أهنا (( ادعاء معنى االسم  ،ال نقل االسم عن اليشء ))( ،)19أي
إن االرتكاز ينبني عىل املعنى ال عىل اللفظ  ،وبصورة أوضح هي (( استعامل اللفظ

يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعنى املنقول عنه واملعنى املستعمل فيه ))

( ،)20وقد استثمر اإلمام سالم اهلل عليه االستعارة يف كالمه  ،ففي رواية عن إبراهيم
بن أيب بكر انه قال (( سمعت أبا احلسن موسى عليه السالم أنه قال  :إن علي ًا عليه
السالم باب من أبواب اهلدى  ،فمن دخل من باب عيل كان مؤمن ًا  ،ومن خرج منه

كان كافر ًا  ، ))..،يصف اإلمام الكاظم سالم اهلل عليه اإلمام عيل عليه السالم عىل

أنه باب هدى  ،إلقامة احلجة عىل ناكري أمامة اإلمام سالم اهلل عليه  ،فبوصفه باب
اهلدى  ،فاحلق إذن مع عيل وعيل مع احلق  ،وال يوجد سالك إىل احلق من دون أن

يطرق بابه ويلج من خالله  ،فلو اختذ باب ًا غري اإلمام عيل سالم اهلل عليه  ،خلرج من
احلق إىل الباطل  ،ومن الظلامت إىل النور  ،فبيان السبيل السالكة إىل اهلدى اليتم

إال من خالل والية اإلمام سالم اهلل عليه حرص َا ،وإنكار ذلك وحماولة الولوج من

باب غري باب اهلدى ،هو حتام خروج من اإليامن إىل الكفر  ،ألنه سيظل طريقه ولن
يصل إىل اهلل .

ويطالعنا توظيف آخر لإلستعارة يف دعاءه عليه السالم عند ورود املسجد ((

..اللهم افتح يل ابواب رمحتك ومغفرتك  ،واغلق عني أبواب سخطك .)21())..
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فهو يطلب من اهلل تعاىل ،أن يفتح له أبواب رمحته  ،ويغلق عنه أبواب سخطه  ،فقد

استعار اإلمام معنى الباب والقاه عىل الرمحة  ،إذ عمد إىل االقناع والتأثري يف املتلقي
عرب هذه االستعارة ،لكون الدعاء رسالة تواصلية بني اإلمام سالم اهلل عليه وربه من

جانب  ،وبينه وبني املؤمن املتلقي للدعاء من جانب آخر ،فهو حياول استاملة املتلقي

للدعاء كي يؤثر يف روحه ونفسه لالنسجام بالدعاء وحماولة ايصال رسالة معينة إىل
ذهن املتلقي للدعاء ،تبدأ بتساؤله ملا هم أبواب وليس شيئ ًا آخر ؟ ومل هم مجع وليس
مفرد  ،فلم يستعمل اإلمام مفردة ( باب ) ؟

فالباب هو اجلزء من البيت أو الغرفة الذي يتم عربه التواصل مع من خارج الغرفة،

مما جيعل الذهن يتحرك حول هذا املكان الذي يصوره لنا اإلمام يف املعنى الضمني

لالستعارة  ،إذ يتخيل املتلقي نفسه وهو يف غرفة وهلا عدة ابواب وليس بابا واحدا
 ،والباب هنا هو الوسيلة التي يتم عربها نيل الرمحة االهلية  ،فاإلنسان املؤمن يطلب
من الذات االهلية ،أن هييئ له أسباب الرمحة ،وان يوفقه إىل ذلك  ،وأن حيول بينه

وبني اسباب سخطه سبحانه وتعاىل .

كام يرسل اإلمام رسالة اىل املتلقي مفادها ،إن هناك عدة اسباب لرمحة اهلل تعاىل ،

وليس باب ًا واحد ًا ،إذ ال يقترص عىل املسجد فحسب ،وإن كان دخول املسجد مدعاة

لدعائه سالم اهلل عليه  ،وهذا من رمحته تعاىل وشفقته بنا  ،فأعامل اخلري التي تؤدي
إىل فتح باب الرمحة كثرية ،ومتعددة وليست حمصورة بعمل واحد  ،ففي دعاء كميل

لإلمام عيل عليه السالم (( اللهم اين اسألك موجبات رمحتك  ، )22())..إذ ينبه هذا
الدعاء بان هناك أعامالً كثري ًة وليس عم ً
ال مفرد َا يوجب للعبد رمحة اهلل سبحانه
وتعاىل  ،فالسؤال هنا مناط بام يوجب لإلنسان الرمحة  ،كذلك أسباب السخط
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والنقمة هي عديدة  ،يف هذه الدنيا  ،لذا سيحاول املتلقي معرفة هذه األسباب

والسعي هلا وجتنب أسباب النقمة .

ويف موضع آخر وهو يعظ هشام بن احلكم قائ ً
ال ((  ...ياهشام الغضب مفتاح

الرش ))( ،)23فهو حيذر هشام من الغضب ويصفه بانه مفتاح لكل رش  ،وهنا يصور

اإلمام فاعلية الغضب عىل النفس اإلنسانية بمحاولة شحذ خيال املتلقي يف تصور

املعنى احليس للمفتاح  ،والعالقة القائمة بينه وبني املعنى املستعار ،كي تتضح
الصورة ومن ثم الرسالة  ،فاملفتاح هو ما تنفتح عربه املغاليق املقفلة  ،فاألبواب
والصناديق وغريها من األشياء املغلقة التي اليتم التوصل اليها اال عرب مفتاحها

 ،واليمكن ان يتم ذلك باي مفتاح آخر  ،هنا تستبني الصورة وتتضح بأن الرش له
مفتاح وهو الغضب ،فهدف الصورة احلسية هو التحذير والنهي عن الغضب ملا

يرتتب عليه من اقرتاف اعامل الرش وتفشيه  ،ثم حماولة السيطرة عليه وكبح مجاحه

كي اليتحول إىل سلطة غاشمة تتحكم باالنسان .

ويف موضع آخر لالستعارة  ،يف كالم له سالم اهلل عليه  ،وهو يصف السخاء وحيث

عليه (( السخاء شجرة يف اجلنة وأغصاهنا يف الدنيا  ،فمن تعلق بغصن منها أدته إىل

اجلنة .)24())...

فاإلمام يصور للمتلقي بأن السخاء شجرة يف اجلنة  ،مما حيفز اخليال إىل تصور

هذه الشجرة وهي بني النعيم املقيم  ،وأي شجرة تلك التي مستقرها اجلنان ؟؟
وليس هذا فحسب  ،إنام وجود هذه الشجرة وجتذرها يف النعيم املقيم فيه داللة عىل

ثبات وجود هذه الصفة احلميدة يف اجلنة  ،وللشجرة أغصان ،بأهيا تعلق العبد أدت

به إىل اجلنة  ،ويف ذلك ترغيب للمتلقي  ،واستاملته كي يكون ذلك حافز ًا للتمسك
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هبذه الصفة الكريمة  ،إن الرسالة املراد إيصاهلا للمتلقي هي  :إن السخاء من اخلالل
احلميدة وأحدى مسببات العروج إىل اجلنة  ،ونيل رضا اهلل سبحانه وتعاىل  ،فأسع
أهيا العبد  ،واستثمر هذه اخلالل الكريمة  ،فهي أحدى موجبات رضا اهلل .
الكناية
الكناية من األساليب البالغية التي تنامز بقدرهتا االقناعية يف احلجاج إىل جانب

التشبيه واالستعارة فهي (( عند أهل البيان أن يريد املتكلم إثبات معنى من املعاين
فاليذكره باللفظ املوضوع له من اللغة  ،ولكن جييء إىل معنى هو تاليه ورديفه يف

الوجود فيوميء به إليه  ،وجيعله دليال عليه  ،فيدل عىل املراد من طريق أوىل ))(، )25
وهو هبذا يمتلك قوة اقناعية فضال عن كونه دليال وحجة عىل املتلقي  ،وقد وظف

االمام سالم اهلل عليه الكناية بكثرة يف كالمه هبدف االستاملة ،ملا متتلك الكناية من
خاصية مجالية  ،وهبدف االقناع والقاء احلجة عىل املتلقي ،

يصف لنا اإلمام سالم اهلل عليه رضر السلطة وتأثريها عىل العبد املؤمن (( ما ذئبان

ضاريان يف غنم قد تفرق رعاؤها بأرض يف دين املسلم من الرئاسة ))( ، )26فاملتلقي
يدرك خطورة املوقف  ،والبالء الذي قد يصيبه من حب الرئاسة  ،فالوصف الذي

وظفه اإلمام عليه السالم كناية عن فتك هذا احلب بدين املؤمن  ،فالصورة املرسومة
تقتيض ختيل الذئبني وليس ذئب ًا واحدا  ،وختيل انفرادمها بالغنم عند غياب الراعي

وهو يف أشد اجلوع  ،إن ختيل الصورة جتعل املتلقي يستشعر اخليفة  ،والشفقة عىل

نفسه من هذا املصري  ،ثم االقتناع والتسليم هبذا التنبيه والتحذير من قبل اإلمام

سالم اهلل عليه .
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ويف دعاء له عند رميه عليه السالم بربكة السباع من قبل املهدي العبايس (( ..

حتصنت باحلصن احلصني  ،)27())..فاملقصود هنا ليس احلصن املتعارف عليه حلامية
املدن والقالع  ،وإن كان قد استند عىل هذا املعنى  ،إنام أراد باحلصن ما حيمله

من معنى احلامية والوقاية واملنع من االعداء واي رضر خارجي  ،وهو كناية عن
قدرة اهلل يف محاية عباده املخلصني ويف ذلك ،إستاملة للمستمع واملتلقي كي يتفاعل
مع املعنى املقصود  ،سيام وان الدعاء يتطلب التفاعل وانسجام النفس كي حيدث

اخلشوع والترضع هلل سبحانه وتعاىل  ،و نلحظ ذلك يف دعاء له عليه السالم ((..
والتجأت إىل الكهف املنيع  ، )28())...فهو خيرب عن التجائه إىل كهف منيع مانع
وحام له  ،وقد جاء الكهف معرف َا  ،فهو كهف خمصص  ،مما جيعل الذهن يتحرك

يف خياله ليكتشف من هذا الكهف املنيع الذي حيمي اإلمام وهو يف بركة السباع ؟
فورود هكذا معان يف هذه الكناية  ،إنام كان منسج َام مع واقع للحال  ،إذ طلب االمام

سالم اهلل عليه احلامية  ،واللجوء من احلامي املانع من االذى ومن أي عدو  ،وهو
يريد هبذا اهلل سبحانه وتعاىل .

ويف دعاء آخر له سالم اهلل عليه ّوهو يناجي اهلل تعاىل ((اللهم اغفر يل ما اليرضك ،

واعطني ماال ينقصك  ،فانك الوسيع رمحته  ،البديع حكمته  ،)29())..فهل هناك

ما يرض اهلل سبحانه وتعاىل كي حيدد االمام طلبه بام ال يرضه ؟ وهل هناك ماينقص

اهلل تبارك وتعاىل ،كي حيرص طلبه بام ال ينقصه ؟ .

هنا ينشط الذهن ويسعى إىل حل هذه املعادلة  ،فاملتلقي يدرك بأن اهلل ال ترضه

معصية العبد وإن عظمت املعصية  ،وال تنقصه العطية وان عظمت  ،واإلمام سالم
اهلل عليه  ،وهو العابد العامل الرباين ال ختفى عليه هذه احلقيقة باي حال من االحوال
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 ،هنا يتمظهر هدف الكناية  ،فاملراد من قوله سالم اهلل عليه  ،هو أن يغفر له مطلق
الذنب مهام كان حجمه  ،وأن يمن عليه من كل نعم اهلل سبحانه وتعاىل وهذا فيه

دليل عىل قدرة اخلالق سبحانه وغناه  ،فال يضريه طلب العبد فهو القادر املهيمن .

ويطالعنا اإلمام سالم اهلل عليه  ،وهو يصف لنا شيعة أمري املؤمنني عيل عليه

السالم إىل موسى بن بكر الواسطي (( ...ولو متحصتهم ملا خلص من االلف واحد
 ،ولو غربلتهم مل يكن اال ماكان يل  ،اهنم لطاملا اتكؤا عىل االرائك  ،فقالوا  :نحن

شيعة عيل إنام شيعة عيل من صدق قوله فعله ))( ،)30فاإلمام وظف الكناية يف
إيضاح حاهلم عرب الوصف يف ذهن املتلقي  ،فاالمتحان والغربلة والتمحيص مها

الفاصل يف معرفة صدق الوالء من عدمه  ،ألن أغلب املوالني وكام يصفهم االمام

سالم اهلل عليه  ،اعتمدوا عىل والئهم ألهل البيت سالم اهلل عليهم  ،فآثروا الركون
عند هذا احلد من دون أن يعملوا بام انتهجه أئمة أهل البيت سالم اهلل عليهم  ،فهم

كمن يفرح بإبصارهم السبيل من دون أن يسلكوه .

ووصف سالم اهلل عليه اتكاؤهم عىل االرائك كناية عن حال شيعته سالم اهلل

عليه  ،فاجللوس عىل االرائك انام يكون للراحة والدعة والنوم  ،ومل يقصد االمام
هنا جمرد اجللوس  ،إنام كان ذلك تصوير االتكاء عىل الوالية  ،وليس هذا فحسب

 ،إنام كان اتكائهم من دون عمل ومن دون أن يرتمجوا هذا الوالء بام حيقق مصداقية

هذا الوالء  ،فتوظيف الكناية واستحضار اإلمام سالم اهلل عليه صورة االتكاء عىل
االرائك  ،إنام يؤكد فاعلية الكناية يف التأثري يف املتلقي وإقناعه عرب استثارة املدركات

احلسية  ،يعزز مدى تلقي املستمع هلذه احلقيقة وادراكها بوعي ودقة فينعكس هذا
الوعي عىل احلال التي يمر هبا االمام سالم اهلل عليه من ضغط ومعاناة من قبل النظام
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احلاكم وقتها من جانب  ،والصرب عىل هذه املحن وعدم القيام والثورة بوجه احلاكم

 ،وذلك لقلة النارص الواعي املدرك لقضيته واملستميت يف طاعة االمام بوصفه
صوت احلق ووت القران .

ويف كالم له مع هشام بن احلكم وهو يعظه (( ياهشام بئس العبد عبد يكون ذا

وجهني وذا لسانني  ،يطري أخاه إذا شاهده ،ويأكله إذا غاب عنه  ،)31())..حيذر

اإلمام املتلقي وعرب الكناية من النفاق  ،إذ يصفه عىل أنه ذو لسانني ،وذو وجهني
 ،كناية عن اختالف كالمه ووجهه يف حضور أخيه وغيابه  ،فاملتلقي قد تشمئز

نفسه للوهلة األوىل وهو يتخيل إنسانا يمتلك وجهني أو لسانني  ،فقد يداخله

االستهجان  ،ليدرك بعدها مدى ضحالة هذه الصفة الذميمة واستقذارها  ،ومن
ثم االبتعاد وجتنبها .

الطباق :
تم توظيفها يف النصوص األدبية العربية
يعد الطباق من املحسنات البديعية التي َّ

القديمة  ،وعرفت بوظيفتها التزينية واجلاملية التي تستميل املتلقي  ،ملا حتمله من

ايقاع وموسيقى تعمل عىل استاملة املدركات احلسية  ،إذ يعرف عىل أنه (( اجلمع

بني لفظني مقابلني يف املعنى ))( ، )32كام يف قوله تعاىل (( هو األول واآلخر والظاهر

والباطن ))( ، )33وكام يف قوله تعاىل (( وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا ))

(. )34

والطباق من االساليب البالغية التي هلا الدور الفاعل يف االقناع والتأثري يف املتلقي،

و أن (( هلا دور ًا حجاجيا ال عىل سبيل زخرفة اخلطاب  ،ولكن هبدف االقناع
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والبلوغ باألثر مبلغه حتى لو ختيل الناس غري ذلك ))( ، )35واألمام سالم اهلل عليه

كآبائه االطهار كالمهم جواهر ودرر ينامز بخصائصه اجلاملية واملوضوعية عىل حد

سواء  ،فهو خيدم اهدافهم الرسالية يف هداية اإلنسان والتأثري فيه  ،كي يستميل

القلوب للحق واالذعان له .

فمن كالم له سالم اهلل عليه  ،وهو جييب ابن مسكان عندما سأله عن األئمه

سالم اهلل عليهم ((من أنكر واحد ًا من االحياء  ،فقد انكر االموات ))( ، )36إن

تقابل املوت واحلياة يف كالم اإلمام سالم اهلل عليه يعزز احلجة واالقناع  ،ويفحم
املتلقي عن االفاضة بأي سؤال من املمكن أن يرد يف ذهنه  ،ملا يف كالم االمام من

جواب قطعي بوجوب الوالء لالئمة سالم اهلل عليهم عىل حد سواء األحياء منهم
واألموات  ،فضال عن ذلك فاالمام سالم اهلل عليه يثبت واليته عرب هذا الكالم،

وأنه إمام مفرتض الطاعة بوصفه من االحياء عند صدور هذا الكالم وإن إنكار

إمامته وواليته إنكار لالئمة السابقني عليهم السالم أمجعني .

ويف كالم له عن سامعة أنه قال ((ال تستكثروا كثري اخلري  ،وال تستقلوا قليل

الذنوب  ،فإن َ
قليل الذنوب جيتمع حتى يصري كثريا  ،)37())..فهو حيذر من استكثار
اخلري واستقالل الذنوب القليلة  ،فإن الذنوب القليلة إذا اجتمعت صارت كثرية ،

فتوظيف اإلمام سالم اهلل عليه لثنائيات تضادية يعزز من قوة املعنى والتأثري عىل
امللتقي  ،إذ يريد باجتامع املتضادات ( الكثري  ،القليل )  ،ال بيان أمهيتها بالنسبة

ملتلقي اخلطاب  ،إنام هو تبيان وتوضيح بأن االمهية غري مناطة بالكثرة او القلة  ،إنام

هو نوعية العمل وثباته وصدقه .

ويف دعاء له سالم اهلل عليه عندما علم بمكيدة املهدي العبايس ((...اهلي كم
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عدو شحذ يل ظبة مديته  ،وارهف يل شبأ حده  ، )...( ،فلام رأيت ضعفي عن
احتامل الفوادح وعجزي عن ملامت احلوائج رصفت عني ذلك بحولك وقوتك

ال بحويل وقويت  ، )38())..فعرب الثنائيات املتضادة يوضح تباين القوى بني العبد

الضعيف والرب القوي ،فهو يف هذا التوظيف يربهن عىل عجز العبد أمام القوة
االهلية املهيمنة وإنه الحول له وال قوه إال بإذنه تعاىل وحوله وقوته ،هذا من جانب

 ،ومن جانب آخر يربهن عىل أن هذه القوة الربانية هي احلامية للعبد  ،ولن تتخىل

عنه يف احلك الظروف  ،فاهلل مع العبد مادام العبد مع اهلل  ،ففي دعاء أمري املؤمنني
عيل عليه السالم ((..اللهم ارحم ضعف بدين ودقة عظمي  ،)39())...فالربهنة عىل
ضعف العبد أمام القوة االهلية واجلربوت والعظمة  ،كان ديدن أئمة أهل البيت

سالم اهلل عليهم يف الدعاء والتذلل له سبحانه وتعاىل .

ويف كالم له وهو يعظ هشام بن احلكم (( ياهشام  ،تعلم من العلم ما جهلت ،

وعلم اجلاهل مما علمت  ،ع ّظم العامل لعلمه ودع منازعته  ،وصغر اجلاهل جلهله ،

والتطرده  ،ولكن قربه وعلمه ))()40هنا يوظف االمام الثنائيات الضدية ( العلم ،
اجلهل ) ،وبيان اهلوة الواسعة بينهام  ،وبيان أمهية العلم ومكانته وتكريمه عرب بيان

ضعة اجلهل وصغاره .

السجع :
عرف السجع قدي ًام  ،ووظفه األدباء العرب يف تزيني كتاباهتم  ،ورسائلهم ،

وخطبهم  ،وعرف السجع عىل أنه (( توافق الفاصلتني  ،يف احلرف األخري من
النثر ))( ،)41ويبدو من التعريف ،إن ماهية السجع تزيينيه زخرفية ليس إال  ،إال

إن توظيفه من قبل اإلمام سالم اهلل عليه مل يقترص عىل هذا اجلانب فحسب ،
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فهو يتعامل مع هذه األساليب بام يتناسب مع دوره الرسايل يف إيصال معلومة أو
إيضاحها أو التحذير منها أو تبيان حقيقة أو إحتافنا بحكمة  ،ففي دعاء له سالم اهلل

عليه (( اللهم إين أسألك إيامن ًا دائ ًام وقلب ًا خاشع ًا وعل ًام نافع ًا ويقين ًا صادق ًا وأسألك
دين ًا قي ًام وأسألك رزق ًا واسع ًا ))(.)42

يطالعنا السجع يف كالم اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم  ،وتوظيفه أكثر

مايكون يف الدعاء مقارنة مع النصوص األخرى  ،وتعتقد الباحثة أن هذا التوظيف

هيدف إىل إستاملة النفس اإلنسانية يف اإلقبال عىل الدعاء  ،والتفاعل مع كلامته وما

توحيه من تذلل واستغاثة والتجاء وتوكل عىل اهلل سبحانه وتعاىل  ،ألن الداعي هنا
وعندما يمد يديه إىل خالقه سبحانه  ،يكون بحاجة إىل التفاعل الروحي .

لكن البد لنا أن نبني أن مرحلة االستاملة الروحية هي مقدمة لتهيئة النفس

اإلنسانية للخضوع أمام املشيئة اإلهلية  ،فاإلقبال عىل اهلل سبحانه بنفس مؤمنة

خاشعة متفاعلة  ،جيعلها تدرك بأن االيامن الدائم والقلب اخلاشع والعلم النافع
والدين القيم والرزق الواسع ،إنام هو بتوفيق من اهلل سبحانه  ،عىل الرغم من أن
العبد مكلف بالعمل والسعي لتحقيق ذلك  ،إال إنه ومن دون التوفيق االهلي ُيس َلب

اإلنسان حسن االختيار وحسن العمل .

ويف دعاء له سالم اهلل عليه (( اللهم رب االرواح الفانية  ،ورب االجساد البالية

 ،أسألك بطاعة االرواح البالغة اىل عروجها وبطاعة القبور املشتقة عن أهلها
وبدعوتك الصادقة فيهم وأخذك احلق منهم ..أسألك النور يف برصي واليقني يف
قلبي واخلالص يف عميل وذكرك عىل لساين أبدا ما ابقيتني ))(. )43
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يستهل اإلمام سالم اهلل عليه هذه الفقرة من الدعاء بتعظيم اهلل سبحانه عرب وصف

األرواح باهنا فانية بحرضته  ،واألجساد بالية  ،ففيها معنى الفناء يف حمرض البقاء
والديمومة  ،واالزلية هلل سبحانه وتعاىل  ،أراد اإلمام هنا استشعار هذه احلقيقة من

لدنه عليه السالم من جانب ومن لدن املتلقي من جانب آخر  ،الن الدعاء لدى أهل
البيت سالم اهلل يف تداوليته ذا بعدين  :األول عام  :موجه إىل االنسان املؤمن أينام
كان وحيثام حل  ،والثاين خاص بينه وبني اهلل عز وجل .

لذا فالوصف هنا وعرب السجع  ،يستميل النفوس واالرواح ملا للنفس االنسانية

من حب للنغم واملوسيقى  ،فالسجع بام يثريه يف النفس جتعل القلوب تتفاعل وتتأثر
ومن ثم االقبال لتبرص احلقيقة وإدراكها  ،فيعمل العبد املؤمن عىل إعادة برجمة أعامله

 ،وأعادة صياغة العالقة بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل .
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اخلامتة
إن كالم أهل البيت سالم اهلل عليهم أمجعني  ،ماهو إال جتيل واضح لروح االيامن ،
والنهج القويم  ،والدور الرسايل املناط هبم سالم اهلل عليهم  ،وكالم اإلمام موسى

بن جعفر الكاظم سالم اهلل عليه  ،ما هو إال امتداد هلذا النهج  ،وإنعكاس هلذا النور

وهذا الضياء  ،فهو كاملشكاة التي كلام إزددنا منها قرب ًا زادتنا نور ًا وأبانت لنا الرؤية .
ونصوص االمام موسى بن جعفر سالم اهلل عليه  ،مثل آبائه من الشموس واألقامر ،

ازدانت مجاالً وصور ًا  ،جتذب السامع جذب ًا ليعانق حروفها ويبني حكمتها  ،فاإلمام

سالم اهلل عليه وكام الحظنا عرب هذه الكلامت القارصة القليلة  ،كانت حافلة بألوان
الوصف  ،عرب األساليب البالغية التي إنامزت بخصائصها االقناعية والتأثريية عىل
املتلقي ،فوظفت من قبل االمام سالم اهلل علية بالكيفية التي تفحم السامع عن

املجادلة  ،واإلفرار هبا  ،إذ توصلت هذه الكلامت وعرب نصوص االمام سالم اهلل
عليه إىل :

 -1إن الوصف يف نصوص اإلمام سالم اهلل عليه كان وصف ًا هادف ًا  ،يتناسب مع
الدور الرسايل له ،فضال عن عدم إمهاله اجلانب اجلاميل  ،إال إنه كان اقناعيا بالدرجة

االوىل .

 -2وظف اإلمام سالم اهلل عليه األساليب البالغية يف الوصف سواء أكانت بيانية
أو بديعية أو حمسنات لفظية  ،ومن أمهها  :التشبيه واالستعارة  ،والكناية  ،والطباق

 ،والسجع .

 -3أن الوصف يف كالم االمام عرب االساليب البالغية  ،كان يف الغالب حيمل يف
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طياته معارف عقلية  ،وعقائدية فيها تبيان وايضاح وتفسري لكثري من هذا املعارف ،
إذ كان وصفه سالم اهلل عليه  ،لتبيان الصورة يف ذهن املتلقي كام يف التشبيه  ،إلدراك

املعاين احلقيقية يف تلقي الرسالة ،ثم اإلذعان والقبول هبا  ،أما يف االستعارة فكان
االمام حيفز ذهن املتلقي وخياله عىل حد سواء ملا يتطلبه املوقف أو املعلومة املراد

ايصاهلا .

 -4بعض األساليب التي وظفها االمام سالم اهلل عليه  ،حتفز الروح والنفس
االنسانية وحماولة استاملتها ال لتعي احلقيقة فحسب إنام ألن املوقف يستدعي

التفاعل واخلضوع كام يف السجع  ،الذي وظفه االمام سالم اهلل عليه بكثرة يف
الدعاء ،والدعاء بحاجة اىل حضور الروح وانسجامها يف حديثها مع خالقها .
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