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Abstract:
The book of Nahj al-Balajah by Imam Ali (p) is an eternal book after the Holy Qur'aan. It is one
of the tributaries of the technical and rhetorical texts. It contains the narration of the words with the
contents of the Qur'an, including the words of the word, and it has meanings extending from the
meanings of the Holy Qur'an. The Creator's words and above the creature's speech. In this study, we
have taken advantage of the descriptive-analytic approach to metaphoric imagery, including beauty and
symbols, with selected examples of the text of Al-Balaghah. This is considered as a drop from the sea
facing the Emir of the Faithful.. And the rhetorical images in the approach of the rhetoric is not only
the texture of the camel, but is involved in the construction of the structures and the metaphorical
image is the most prominent tools used in the approach of rhetoric, which embodies the senses and
identify the thoughts and ideas and metaphors contained therein bear all the technical characteristics
that make them in the top ranks of artistic images. In conclusion, we briefly summarize the findings of
this study.
Key words: Nahj al-Balajah, photography, metaphor, artistic image.
الملخص:
ّ
يع ّد كتاب نهج البالغة لإلمام علي (ع) كتاباً خالداً بعد القرآن الكريم وهو أحد روافد النصوص الفنية والبالغية إذ يحتوي علي
فرائد الكالم بمضامين عإلية وهو كالبحر بما يتضمن من جواهر الكلم وله معان ممتدة من معاني القرآن الكريم وهو كما وصف دون

كالم الخالق وفوق كالم المخلوق .تطرقنا في هذا البحث باالستفادة من األسلوب التوصيفي-التحليلي إلی التصوير االستعاري بما فيها
من الجمال والرموز مع اتيان بأمثلة مختارة من نص نهج البالغة وهذه تعتبر كقطرة من البحر المواج من درر كالم امير البيان أمير
المؤمنين (ع) كما قمنا بتحليل األمثلة الواردة في إطار البحث .والصور البالغيه في نهج البالغه ليست بنسيج الجمل فقط وانما هي
داخلة في بناء التراكيب وتعد الصورة االستعارية ابرز األدوات التي استخدمت في نهج البالغة وفيها تتجسد األحاسيس وتشخص

الخواطر واالفكار واالستعارات الواردة فيه تحمل كل ا لخصائص الفنية التي تجعلها في أعلي مراتب الصور الفنية .وفي الخاتمة جئنا
بصورة موجزة من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.
المفردات الرئيسة :نهج البالغة ،التصوير ،االستعارة ،الصورة الفنية.
 -1المقدمه:

فإنهـا تتمتـع بقـدرة أكبـر
تعد االستعارة عنص اًر بـالغ األهميـة مـن بنـاء الصـورة الفنيـة ،وهـي خطـوة منظـورة فنيـا علـي التشـبيه ولـذلك ّ
اهتم بها البالغيون اهتماماً بالغاً وأشادو بدورها ومزاياها.
علي التعبير وعلي إغناء لما لها من دور في التأثير والتخييل ،وقد َّ
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واالســتعارة ،لفــظ مســتعار ،أو تشــبيه حــذف وجهــه وأداتــه ،وواحــد طرفيــه والعالقــة فيــه أن يكــون بــين المعنــی الــذي نقــل عنــه اللفــظ
والمعنی الذي نقل إليه رابط معنوي يربط بين اإلثنين ومـن ثـم تؤلـف عليـه إبـداع جديـدة يضـفي علـي اللفـظ إطـار المرونـة والنقـل والتوسـع
يدل عليه اللفظان خالل واقعه اللغوي.
ويضيف إلی المعنی مزايا خاصة نتيجة هذا النقل الذي قد يد ّل علي معنی آخر ال يمكن ان ّ
واالستعارة تعطي األديب إمكانية التعبير بألفاظ غير محدودة ،وتسلمه إلی عالم من الخيال يتناسب ووحدة شـعوره وتشـبيهات هـي
أساس االستعارة ،وهي صورة كما أدركه العرب في بواديهم وما تمضي عليه حياتهم إليومية ،وال تعدد أوصافهم ما يرونه ويجربونه.
فاالسـتعارة إذن أعلـي مقامـاً مـن التشــبيه لمـا يحصـل فيهـا مـن تفاعــل وتـداخل بـين الـدالالت علـي نحــو ال يحـدث بـنفس الثـراء فــي

التشبيه ،بحيث توحي للمتلقي ان طرفي الصورة االسـتعاريه اتحـدا حتـي اصـبح المسـتعار لـه كأنـه المسـتعار منـه نفسـه .أدب اإلمـام علـي

(ع) أدب اسالمي ،نابع من ذهنية اسالمية صاغها أدب القرآن الكريم والحديث النبوي وثقافته «اإلمـام فـي األدب كمـا هـو اإلمـام فـي مـا
أثبت من حقوق وفي ما علم وهدي ،وآيته في ذلك نهج البالغة» (جرداق1395.ه1975-م7 ،و .)8وهذا الكتاب يمثـل اثـ اًر مـن اآلثـار

الفنية في أدب الحضارة العربية اإلسالمية ،فك اًر واسلوباً ،فهو وثيقة تاريخية أدبية ويكون في دقة البيان وروعـة األسـلوب ،وسـمو األفكـار

فــي أعلــي م ارتــب .نــری اإلمــام (ع) فــي كثيــر مــن المواضــع يعبــر بالصــورة الملموســة المحسوســة مــن المعنــی الــذهني أو الحالــة النفســية
قر في ذهنه ،وتؤثر في فؤاده.
فتتوثق صلة المتلقي أو القارئ بالمعنی ،ومن َّ
ثم تست ّ
جمــال االســتعارة عنــد االمــام (ع) يرجــع إلــی أنهــا تصـ ّـور المعنــی تصــوي اًر يحقــق الفــرض مــع إيجــاز فــي اللفــظ وشــئ مــن المبالغــة

المقبولة وتفتح آفاقاً واسعاً للتفكير والتخييل ،فقـوة التصـاوير الفنيـة ترجـع إلـی قـوة األسـلوب الموجـود فـي الـنص فكثـر التصـوير باالسـتعارة
كثرة بينـة فـي نهـج البالغـة وتكـون إحـدی العناصـر الرئيسـية فـي التصـوير الفنـي فـي كـالم االمـام (ع) .وطبيعـة البحـث تقتضـي االعتمـاد

علي المنهج التحليلي والوصفي للكشف عن طبيعة االستعارة وجمالياتها في نهج البالغة.
 -1-1أسألة البحث:

أما السؤالين اللذين نحاول الكشف عن جوابهما خالل البحث فهما:
ّ
َّ
كيف وظف اإلمام علي(ع) ،التصوير االستعاري للبيان عما يجول في قلبه وتأثير علي مخاطبيه؟-الكشف عن مدي تالئم الصور االستعارية المستخدمة في نهج البالغة مع الموضوعات المطروحة في كالمه(ع)؟

 -2-1خلفية البحث:

أما بالنسبة إلی خلفية البحث فهناﻙ تأليفات تطرقت إلی االستعارة والصورة :مقالة«توظيف االستعارة المفهومية لتكـوين المنظومـة

األخالقية فـي نهـج البالغـة» كتبهـا مرتضـي قـائمي نشـرت بمجلـة اللغـة العربيـة وآدابهـا علميـة محكمـة رقـم  ،4سـنة 1438ه.هكـذا مقالـة
«التحليــل المفهــومي الســتعارات نهــج البالغــة ،مـنهج اللســانيات المعرفيــة» كتبتهــا مهتــاب نــور محمــدي واآلخــرون نشــرت بمجلــة الجمعيــة
اإليرانيــة لللغــة العربيــة رقــم 22 ،ســنة 1391ش .وهنــاﻙ مقالــة اخــري بعنـوان «التصــوير األدبــي فــي خطــب نهــج البالغــة ،خطبــة أشــباح

نموذجاً» كتبها روح اهلل نصيری وحسين جإللی طبعت في مجلة اللغة العربية وآدابها رقم  ،3سنة  1391ش .ومقالـة الصـورة الفنيـة فـي
رســائل اإلمــام علــي (ع) ،د ارســة فــي ثــالث رســائل مــن نهــج البالغــة نموذج ـاً» مــن خليــل بروينــي واآلخــرون طبعــت فــي آفــاق الحضــارة
اإلسالمية آكاديمية العلوم اإلنسانية رقم  ،2سنة 1435ه.أما هناﻙ فـرق بـين عملنـا والبحـوث المطروحـة حسـب مـا عثرنـا عليـهَّ ،أنـه لـم
تطرقت هذه البحوث والتأليفات بالصورة االستعارية كبحث مستقل والغور في مجال التصوير االستعاري ومواضعه في نهج البالغة.
 -2الصورة االستعارية في نهج البالغة:
 -1-2االستعارة في اللغة وقيمتها األدبية:

واالســتعارة فــي اللغــة «مــأخوذ مــن العاريــة ،أي نقــل الشــئ مــن شــخص إلــی آخــر حتــي تصــبح تلــك العاريــة مــن خصــائص المعــار

أن الجمــال فــي االســتعارة يكمــن فــي المبالغــةَّ .
إليــه»(مطلــوب1983 ،م .)136 ،وأشــار ابــن قتيبــه إلــی َّ
ألن الغــرض منهــا «التوضــيح،
واستقصاء الصفة ،وانطباع الصورة في المخيلة»(الصافي .)26 ،1998.تقـول العـرب إذا ارادت تعظـيم مهل ـك رجـل عظـيم الشـأن ،رفيـع
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ـام النفــع ،كثيــر الصــنائع :أظلمــت ال ّشــمس لــه ،كســف القمــر لفقــده ،وبكتــه الـريح والبــرق والســماء .يريــدون المبالغــة فــي وصــف
المكــان ،عـ ّ
المصيبة ،وأنها قد شملت وعمت .وليس ذلك بكـذب ،ألنهـم جميعـاً متواطئـون عليـه ،والسـامع لـه يعـرف مـذهب القائـل فيـه .وهكـذا يفعلـون
في كل ما ارادو أن يعظموه ويستقصوا صفته ،ونيتهم في قولهم :أظلمت الشمس ،أي :كادت تظلم ،وكسف القمر ،أي :كاد يكسـف(.ابن

قتيبه1401 ،ه.)167 ،

 -2-2فائدة االستعارة:

تكمن فائدة االستعارة في أنها «تفعل في نفس السامع مـا ال تفعـل الحقيقـة» (العسـكري )1986 ،269.و«االسـتعارة بمـا فيهـا مـن

إيحــاء ،تســهم بجانــب المعــاني واألفكــار فــي إكتمــال وظيفــة العمــل الفنــي» (الصــافي .)1979 ،239.فقــد عـ ّـرف عبــد القــاهر الجرجــاني
االستعارة بقوله« :اعلم ّأنها في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغـوي ،معـروف تـدل الشـواهد علـي أنـه اخـتص بـه حـين وضـع،

ثــم يســتعمله الشــاعر وغيــر الشــاعر فــي غيــر ذلــك األصــل وينقلــه إليــه نقــال غيــر الزم ،فيكــون هنــاﻙ كالعاريــة» (الجرجــاني1412.ه-

1991م.)30 ،

و قـ ـ ـ ــد ذهـ ـ ـ ــب أغلـ ـ ـ ــب أهـ ـ ـ ــل البالغـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــی أن االسـ ـ ـ ــتعارة المكنيـ ـ ـ ــة أبلـ ـ ـ ــغ مـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ــتعارات األخـ ـ ـ ــري – التص ـ ـ ـ ـريحية – و
«ذلك الن اإلنتقال فيها من الحد الـذي يـوهم أنـه ال نقـل فـي الكـالم»(السـامرائي1394. ،ه ـ  1974 -م )124 ،وتكشـف الصـور عـن اإلنفعـال،
وبالتإلی تخلقه ،واالنفعال يجذب إليه المزيد من الصور المتجانسة ،والتي تعبر عنه .ومن هنا كانت االستعا ةر بتفاعلها مع السياق ،والتحادها بقية صـوره

هي الوسيلة الوحيدة للكشف عن انفعال الشاعر ،وبالتإلی َّ
فإن هذا اإلنفعال هو الوسيلة الوحيدة التي تتخلق بها الصورة وتتشكل(.الصافي)1979 ،334.
 -3-2االستعارية في نهج البالغة:

ولمــا كانــت الصــور االســتعارية كثي ـرة ومنتش ـرة فــي نهــج البالغــة بحيــث ال يمكــن حصــرها وال استقصــاءها ،فلــذا اقتصــرت الد ارســة

علــي بعــض النمــاذج المختــارة مــن هــذا الكتــاب القــويم فــي مواضــع الحــرب ،الفتنــة ،الــدنيا ،الــوعظ و ....للتعــرف علــي مواضــع الصــورة
ومصادرها علي قدر وسعنا.
الحرب

ومن كالمه (ع):

للح ِ
وس َناها» (الخطبة)26 :
شب
ُه َبتَها ،وأعدوا لَ َهآ ُعدَّتَها ،فَقَ ْد َّ
رب أ ْ
َ
«ف ُخذوا َ
لظاها َ
االمام (ع) قد وظف االستعارة المكنية لتهويل صورة الحرب فقد شبه الحرب بالنار ولكنه حذف النار وجاء بإحـدي لوازمهـا ،وهـو
قوله (شب لظاها) علي سبيل االستعارة التشريحية.

1

ونجد إلـی جانـب هـذه االسـتعارة كنايـة عـن شـدة الحـرب أو ابتـدائها بشـبوب اللظـي وعلـو السـنا ...والكنايـة هنـا عـن صـفة ،فوجـود
االستعارة إلی جانب الكناية قد زادت الصورة التي اراد االمـام (ع) توضـيحها جمـاالًاكثر وبلوغـاً للمقصـود ،فجـاءت صـادقة التعبيـر ذات

إيحاء وتأثير ورسمت بحق ما يحدث من الحرب عند وقوعها.

 -وهكذا من كالمه (ع) في وصف شدة الحرب ،قال:

ب بأموا ِج َها» (الخطبة)101 :
الح ْر ُ
اج ْت َ
وم َ
« َ
فقد جعل (ع) الحرب كالبحر المائج الغاضب فاإلمام «يعمد إلی الصـورة التـي تطـ أر عليهـا ظـالل خيإليـة يضـفرها العقـل ويحفزهـا
بحيــث تتـوازن العوامــل اإلنفعإليــة والعقليــة والخيإليــة ،ومهمــا اشــتد خيالــه ونــأي ،فإنــه يغتــرف مــن معــين العقــل بقــدر مــا يتخضــب بخضــاب
العاطفة» (الحاوي ،ايليا ،ص ) 156وقد نری ان االستعارة المكنية إلی جانب الكناية ترسم لنا حقيقة مشاعر اإلمـام ومـدي إحساسـه تجـاه
الحرب عند وقوعها وما يمكن أن تخلفه فهي كالبحر ،وهذا هو ما اراد (ع) أن يصوره ألصحابه.

« .1هي التي قرنت بما يالئم المستعار منه ،أو هي أن يراعيي جانيب المسيتعار وييولي ميا يسيتدعيه ويقيم إلييه ميا يقتضييه» (مطليوب ،احميد ،معجيم المصيطلحات
البالغية ،ج  ،1ص .153
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ولقـد كـان نصــيب االسـتعارة المكنيـة 1وافـ اًر فـي نهـج البالغــة منهـا كالمـه فــي خطبتـه فـي حــث اصـحابه علـي القتــال بصـفين حــين

طال منعهم له من قتال اهل الشام ،قال (ع):

ظ ْه َرهُ» (الخطبة)54 :
األمر َب ْ
ط َن ُه و َ
«وقَ ْد َقلَ ْب ُ
ت هذا َ
ّشــبِّه األمــر وهــو معقــول بمحســوس لــه بطــن وظهــر وقــد حــذف المشــبه بــه وابقــي بعــض لوازمــه – الــبطن والظهــر – ومعنــی ذلــك

عبـر الجرجـاني عـن هـذا
تحققه من األمـر ،والوقـوف علـي أنحائـه إذ تـدبره مليـاً فكانـت االسـتعارة المكنيـة أقـدر علـي تجسـيد مـا يريـد ،وقـد ّ
القســم مــن صــميم االســتعارة قــائالً« :وهــو المنزلــة التــي تبلــغ عنــدها االســتعارة غايــة ش ـرفها ويتســع لهــا كيــف شــاءت المجــال فــي تفننهــا

وتصرفها» (الجرجاني1403 ،ه ،ص )60

وهكذا من كالمه (ع) في حث اصحابه علي القتال:
ِ
ِ
السكينة» (الخطبة)66 :
سلمين
الم
شية وتَ َج ْل َب ُبوا َّ
استشع ُروا ال َخ ْ
َ
« َم َعاش َر ُ
لقــد جمــع اإلمــام (ع) فــي هــذا القــول بــين اســتعارتين إذن الكــالم يكــون أكثــر جمــاالً وروعــة وذا اثــر بــالغ ،واالســتعارة األولــي :هــي

مالزمــة الخشــية والتقــوي كمــا الشــعار يــالزم الجلــد والجســد واالســتعارة الثانيــة فــي جعــل الســكينة جلباب ـاً ،وهنــا أبــرز (ع) المعقــول المجــرد

بصورة المحسوس الملموس ،إذ عمد (ع) إلی نقل اللفظ من اصله في اللغة إلی غيره ويجـوز بـه المكـان األصـلي إلـی مكـان آخـر ألجـل
األغراض التي ذكرت من التشبيه والمبالغة واالختصار .كما نراه (ع) يمزج الشعور باللفظ والمعاني المجردة بالصور الحسية ،وكما يبدو

ان اإلمــام (ع) يعمــد إلــی االســتعارة عنــدما يشــعر ان اللغــة اإلعتياديــة عــاجزة عــن التعبيــر عــن انفعاالتــه ومــا يجــول فــي ضــميره وتعـ ّـد
االسـتعارة فــي نهـج البالغــة اسـلوباً مشـرقاً مــن أسـإليب الصــور الفنيـة التــي تجمـع إلــی جنــب العمـق فــي نقـل اللفــظ واضـافة المعنــی الحــس

والحياة.

ِ
ومــن كالمــه االمــام (ع)« :فَــو ِ
شـ َـو إلــی ضــوئي»
الحـ ْـر َب يومــا إال وأَنــا أ ْ
ـدي وتَ ْع ُ
ط َمــعُ ْ
أن تَ ْلحـ َ
اهلل َمــا َدفَ ْعـ ُ
ـت َ
ـق بــي طائفــة فَتَ ْهتـ َ
َ
(الخطبة)58 :
َّ
إن اإلم ــام (ع) يس ــتثمر االس ــتعارة إلث ــارة قض ــايا فكري ــة ف ــي أذه ــان أص ــحابه وخص ــومه ،ف ــإذا ك ــان اله ــدف م ــن االس ــتعارة ه ــو

ضرب من الخيال ،فإن اإلمام (ع) استطاع ان يحرﻙ الذهن بواسطة الخيال.
تحريـكالخيال أو
ٌ
فالضوء الذي يجسده اإلمام قادر علي هداية من يعشو النه سيستدل به ولـو بعـد حـين وذلـك «ألن بصـائر أهـل الشـام ضـعيفة ،فهـم
مـن االهتـداء بهــداه (ع) كمـن يعشــو ببصـر ضـعيف إلــی النـار فــي الليـل» (ابـن ابــي الحديـد 1407 ،ه ،ج  ،4ص  )13إذ يشــير إلـی أن الحــق
واضح لمن يری ،أما من يعشو فلعله يهتدي ،فاالستعارة هنـا قـد أفـادت شـرح المعنـی واثـرت فـي الـنفس مـاال تـوثر الحقيقـة وتسـبب التاكيـد
للمعنی والمبالغة فيه وفيها نوع من االيجاز وتحسين لللمعنی واب ارزه في اجمل الصورة وتعطينا صورة جديدة مع معان بديعة.
الفتنة

ِ
ِ
ِ
ِ
وعرجوا َع ْن طَري ِ
ـح َم ْـن
سفُ ِن ال ّنجاة،
ومن كالمـه (ع)« :أيها ال ّناس ُ
تيج َ
ان المفَاخَرة ،أفلَ َ
المنافرة ،وض ُعوا َ
ُ
شقوا أمو َ
اج الفتَ ِن ِب ُ
ق ُ
بغيـر أ ِ
ِ
لغيـر ِ
إيناعهـا ،كـالزار ِع ِ
ومجتني الثّمرة ِ
فـإن
وقـت
َرض ِـهْ ،
َن َه َ
سلَ َم فَأر َ
استَ ْ
ض ِب ِج َناح ،أو ْ
اح ،هذا ماء آجن ،ولقمة ي ُغص ِبها آكلُها ُ
أقُ ْل يقُولوا:
طالب آ َنس ِبالم ِ
ِ
ِ
ِ
البن أبي ِ
ات َب ْع َد اللّتيا والتي ! واهلل ِ
الطفـل
وت ِم َن
يه ْ
أس ُ
الملك ،وان ْ
كت يقُولوا َج َزع م َن الموتَ .ه َ
ُ
َح َ
َ
رص َعلي ُ
ِ
أم ِه» (الخطبة)5 :
بثَد ِي ّ

اســتعمل اإلمــام االســتعارة فــي قولــه «شــقوا أمـواج الفــتن بســفن النجــاة» واالســتعارة األولــی مكنيــة حيــث شــبه الفتنــة بــالبحر وحــذف

البحـر وجـاء بـالزم مــن لوازمـه ،وهـي األمـواج التـي تهل ـك الفــتن ،والثانيـة تصـريحية حيـث شــبه أفعـال الخيـر بالســفن ،والسـفن تكـون منجــاة
لنجاة الناس من الغرق في أمواج البحر ،وفعل الخير ونهج السبل القويمة منجاة من الفتن ،وتلك هـي المناسـبة بـين الصـورتين ،ثـم ينحـو
 « .1وهي التي اختفی فيها لفظ المشبه واکتفی بذکره شئ من لوازمه دليالً عليه » :مطلوب ،احمد ،معجم المصطلحات البالغية ،ج  ،1ص .145
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في الجملة التإلية النهج نفسه «وعرجوا عن طريق المنافرة» وعرجـوا بمعنـی أتركـوا وهـي اسـتعارة تصـريحية تبعيـة ،أي دعـوا المنـافرة فإنهـا
ال تــأتي بخيــر أبــدا ،الن المنــافرة (التفــاخر) طريــق ضــاللة ،يــورث حقــداً وضــغينة ،وهكــذا يتمســك اإلمــام (ع) بأســلوب االســتعارة فــي قولــه
«وضــعوا تيجــان المفــاخرة» وهــي اســتعارة تصـريحية اصــلية ،إذ المـراد بالتيجــان هنــا مــا يتفــاخر بــه مــن األعمــال كالشــجاعة ،الكــرم مــثالً،
فحــذف هــذه الصــفات وجــاء فــي مكانهــا بالتيجــان ،واالســتعارة هنــا أبــرزت المعنــوي فــي صــورة المحســوس وأضــفت عليهــا جمإلي ـاً مرئي ـاً.

ويمضــي (ع) مــع االســتعارة دائم ـاً معبــ ار عــن موقفــه بقولــه «أفلــح مــن نهــض بجن ــاح أو استســلم ف ــأراح» .ففــي الجملــة األول ــي اســتعارة
تصريحية حيث شبه القوة بالجناح وحذف القوة وجاء بالجناح مكانها علي سـبيل االسـتعارة التصـريحية ،والمناسـبة أن الطـائر ال يطيـر إال

بجناح ،وليس بإمكان احد ان يقوم باألعمال العظيمة إال من يملك القوة .وأما قوله «أو استسلم فأراح» فهي كناية عن صفة وهي الرضـا
بالواقع الحاصل ،ثم ينثني إلی االستعارة مرة أخري ليوصل فكرته لمخاطبه فيشبه امر الخالفة بالماء الكدر والجامع بينهما عدم الوضوح

وتغير األحوال وهو أمر مريب ،فاألنصار قد طالبوا بالخالفـة وبنـو هاشـم ومـن ناصـرهم يطلبونهـا لـه ،وعامـة المسـلمين قـد بـايعوا أبـابكر،
فاألمر ملتبس كالماء العكر ،ويمضي مـع االسـتعارة مـرة أخـري ،فـأمر الخالفـة «لقمـة يغـص بهـا آكلهـا» مـن توالهـا اآلن أورثتـه المتاعـب
كما تورث اللقمة عندما يغص بها صاحبها.
ويواصل اإلمام (ع) التعبير بالصورة الرمزيـة وهـذه المـرة يـأتي باالسـتعارة التمثيليـة فـي قولـه «ومجتنـي الثمـرة لغيـر وقـت إيناعهـا»

حيث شبه حال من يريد الخالفة دون األرضية واالستعداد بحال من يريد جني الثمرة قبل نضجها وهي استعارة معنوي بمحسوس ليـتمكن
المعنی في نفوس السامعين في نقل أفكاره سالكاً مسلـك الصـورة معتمـداً هـذه المـرة علـي التشـبيه فـي قولـه «كـالزارع بغيـر أرضـه» بعـد أن
أضمر المشبه وهو الطالب للخالفة قبل توفر شروطها ومناخها ،والجامع بينهما العناء دون فائدة ترجي.

ثــم عــزي الصــورة الوصــفية التــي تخللــت هــذه الصــورة االســتعارية وذلـ ـك فــي قولــه (ع) «فــإن أقــل يقول ـوا حــرص علــي المللــك وان

أســكت يقول ـوا :جــزع مــن المــوت» وهــي صــورة معب ـرة عــن نفســها يــدركها الــذهن بــال عنــاء تكشــف عــن الحركــة والحركــة المضــادة ،ومنهــا
يمضــي إلــی نفــي اي خــوف وجــبن عــن نفســه باســتعمال أســلوب االســتعارة التمثيليــة فــي قولــه «هيهــات بعــد اللتيــا والتــي» حيــث تشــير هــذه
االسـتعارة التــي معناهــا هيهــات أن أخـاف بعــد أن خضــت مــن األهـوال الكبيـرة والصــغيرة خــالل حيـاتي الحربيــة والجهاديــة و«اللتيــا والتــي»
تعبير عن الكبير والصغير ،وا ّن اللتيا تصغير التي وهو ما يناسب األمر الضعيف ،و(التي) هي ما يناسب األمر العظـيم .ويؤكـد اإلمـام
(ع) في ما ذهب إليه من عدم خوفه بالصورة التشبيهية في قولـه (واهلل البـن ابـي طالـب آنـس بـالموت مـن الطفـل بثـدي أمـه) بـل إن هـذه
الصورة لتوكد رغبته بالموت أكثـر مـن دفـع الخـوف مـن المـوت ،ونالحـظ مـن خـالل مـا سـبق مـن التعبيـر بالصـورة خطـين متـوازيين ،فهـو
(ع) في القسم األول يدعو إلی نبذ الفرقة والشقاق بعد أن تمـت البيعـة البـي بكـر ،وفـي القسـم الثـاني ينفـي عـن نفسـه الطمـع فـي الخالفـة
بعد أن تمت ،ويرد االمام (ع) في خالل هذا الكالم علي من يتهمه بالقعود عن طلب حقه كما يزعمون.
وهكذاً يوظف االمام (ع) االستعارة المكنية في كالمه إذ قال:
ِ
اء َها بأ َنيا ِب َها»(الخطبة)101 :
« َع َّ
ض ْت الفتْنة أب َن َ
جعل اإلمام (ع) من الفتنة قالباً حسـياً ،فش ّـبهها بحيـوان ،فـاغر فمـه بحيـث بـرزت األنيـاب ،وهـي تصـطك انطباقـاً علـي مـن أثارهـا

وأرادها وعبر عن ذلك بأبناءها وذلك مشهد يشير بفضاعة األمر من جهة وحصول النتائج اإلليمة من جهة أخـري ،ولهـذا نجـد أن أمثـال
هذه االستعارات الساحرة والجميلة «تشكل مثاالً لألدب الذي يؤلف بين الفن والغاية النفعيـة االلتزاميـة أن فمهمـا اضـطربت نفـس الخطيـب
وازدحمت باإلنفعاالت فانه ال يتخلي في عبارته عن األداء البليغ والصور الفنية وسنة االيحاء والتمثيل» (الحاوي ،بالتا)128 ،

نجد االمام (ع) في هذه العبارة يسـتنطق الكلمـات ويوضـع العالقـات الخفيـة التـي تعبـر عـن كـوامن الـنفس فهـو يـربط بـين االشـياء
المتباينة .وكالمه (ع) في وصف الفتن:
« ِفتن ِ
ِ
رحولة» (الخطبة)102 :
ظ ِلم....
الم ْ
كق َ
تأتيكم َم ْزمومة َم ُ
ْ
ط ِع الليل ُ
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فقــد شــبه االمــام (ع) الفــتن باإلبــل ،فجعلهــا مزمومــة مرحولــة ،أي تامــة األدوات كاملــة اآلالت ،كاإلبــل التــي عليهــا رحلهــا وزمامهــا
وقد جاهزة الن تركب .وكثي اًر ما نری بان اإلمـام (ع) يسـتقي اكثـر اسـتعاراته مـن واقـع البيئـة الصـحراوية ،وبالخصـوص مـا يتصـل باإلبـل
منها ،ولعل سبب اختيار اإلمام لإلبل هو لشدة قربها إلی النـاس ،وكثـرة ترددهـا علـي أعيـنهم ،فعنـدما يـرد هـذا المشـهد الـذي كـان قـد ألفـه
العربي لرسم صورة ما ،كان المتوقـع ان تخـرج باهتـة سـاذجة ،ألنهـا أخـذت مـن المشـاهد المألوفـة لـدي النـاس ،ولكـن نـری عكـس هـذا فـي

نهج البالغة وجاءت الصور االستعارية فيه بارزة موحية تحمل كثي ار من المعاني الجديدة والمؤثرة التي لم يألفها العربي.
واالستعارات الجيدة هي التي تمتلك القدرة عل خلق دالالت جديدة ومؤثرة عن صور مألوفة ومعتادة ،فإن من خصائصها تجسـيم
األمــور المعنويــة ،وذلــك بإبرازهــا للعيــان فــي صــورة شــخوص وخلــع الصــفات اإلنســانية عليهــا .واالســتعارات فــي نهــج البالغــة تكــون ثريــة
بعالقات جديدة في نهج البالغة واستعمل االمام (ع) االستعارة التصريحية ،1التي ال تسمح كثي اًر بإحالة الفكر ،الن المقارنـة بـين طرفيهـا

تكون واضحة ومع ذلك كانت داللتها عميقة أيضاً .األعداء

ومن كالمه (ع) في نقد وتعريض من رفض مبايعته ،قال:

ذه ْم لَ ُه أَشراكا» (الخطبة)7 :
«إتّخذوا ال ّ
ألم ِرِهم َمالكا ،واتَّ َخ ُ
ش َ
يطان ْ
االمــام (ع) يصــف مــن اتبــع الشــيطان بصــفة مــن اتخــذ الشــيطان مالكـاً طهــو اًر يجــب اتباعــه ،والشــيطان نفســه اتخــذ هـؤالء اتباعـاً

يطيعونه في اوامره ،وله حبائل يتمسك هؤالء بها عند إتباع الهواء ومجانبة طريق الرشاد ،فهم لم يكتفوا باتباع الشيطان ،إنما جعل هـؤالء
شركاء له فيما يريد ،فقد اعطت االستعارة هنا صورة مفزعة لحال هؤالء لمن عنده بقية من إيمان فـي قلبـه ،وسـاعدت علـي ترسـيخ إيمـان
أصحابه بانه علي حق بعد أن تخيلوا هذه الصورة لخصومهم.
نجـد االتحـاد وشـدة اإلمتـراج بـين المشـبه بــه هـو الـذي جعـل الصـورة فـي االسـتعارة أكثــر مبالغـة منهـا فـي التشـبيه وابعـد اثـ اًر وكــان

اإلمام (ع) يعلم تماماً أن «االستعارة إنما تستند اصالً إلی نقل وادعاء وعالقـة مشـابهة ....وان االدعـاء ال يجعـل مـن الكـالم حقيقـة ذلـك
ألنه يقوم علي مفهوم النقل ومتي ما عرفنا أن المـتكلم قـد أنكـر مفهـوم النقـل أيضـاً فإننـا نسـقرر فـي شـئ مـن اإلطمئنـان ان الكـالم حقيقـة

بالنسبة له» (السامرائي1394 ،هـ)121 ،.

ومن كالم له (ع) في الخوارج:
لي َه ِ
ِ
أمالوا أ ْ ِ
ِ
هم» (الخطبة)181 :
َّت الس ُ
وصب ْ
ثم ُ
ودْ َّ ،
شر َعت األَس َّنة إلي ِه ْم ُ
امات ْ
يوف َع ٰ َ
« ُبعدا لَ ُهم كما َبع َد ْت ُ
شبه (ع) وقع السيوف علي رؤوس الخوارج بصب تأكيداً بصـب الميـاه مـن جهـة سـرعة نزولهـا علـيهم واختيـار الهامـة دون أجـزاء
ّ

الـرأس األخــري يكــون تأكيــداً للمــوت الحقيقــي ،فجــاءت االســتعارة هنــا ممزوجـة مـن لــوني الحيــاة المــادي والمعنــوي ،فســرعة ســقوط الســيوف
علي هاماتهم جاءت معبرة عن حركـة الـنفس ومشـاعرها الوجدانيـة ولفظـة «ص ّـبت» صـورة حسـية ولهـا أثـر فـي الـنفس ونـری بـأن الصـورة

االستعارية تكون متفاعلة األطراف.

ومن كالمه (ع) يصف اصحاب الجمل ويقول:

هذين األ َْم َر ِ
ِ
س َنا ُنرِع ُد حتي ُنوِقعُ ،وال ُنسي ُل َحتّي ُن ْم ِطر» (الخطبة)9 :
وم َع
ين الفَ َ
ش ُل ،ولَ ْ
« َوقَ ْد ار َع ُدوا و ْأب َرقُوا َ
جمـع اإلمـام (ع) فـي هـذا القـول بـين اسـتعارتين ،فقـد اسـتعار اإلرعـاد واإلبـراق للوعيـد والتهديـد ،ومـن ثـم اسـتعار السـيل لألصــابة.
والمطر لتحقق الفعل ،ففي االستعارة األولي «الضوضاء والجبلة أمارة الجبن والعجز ،وهو صفة اصحاب الجمل الذين ارعدوا وأبرقوا بال

مطر ،وان الصمت والسكون إمارة الشجاعة والبطولة وهي من صفات اإلمام (ع)( ».مغنية1978 ،م)117 ،

أمــا فــي االســتعارة الثانيــة فيقــول« :إن أصــحاب الجمــل فــي وعيــدهم واجالبهــم بمنزلــة مــن يــدعي انــه يحــدث الســيل قبــل احــداث
ـدعي ذلــك ،وانمــا تجــري األمــور علــي
المطــر .وهــذا محــا ٌل ألن الســيل إنمــا يكــون مــن المطــر ،فكيــف يســبق المطــر ،وأمــا نحــن ّ
فإنــا ال نـ ّ

 « .1هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه » .مطلوب ،احمد ،معجم المصطلحات البالغية ،ج  ،1ص 155
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حقائقها ،فإن كان منامطر كان منا سيل ،واذا أوقعنا بخصمنا أوعدنا حينئذ باإليقاع به غيره من خصومنا» (ابن ابـي الحديـد1386 ،هــ،
ج)237 ،1
وفي هذا الكالم يوجه النقد والتعريض ألصحاب الجمل ومن جهة أخري تكـون فيـه المبالغـة فـي الحـدث بنجـاح ،وال يخفـي مـا فـي

هذه االستعارة مـن حـرص اإلمـام (ع) علـي تطمـين أصـحابه إلـی مـا سـتؤول إليـه نتـائج المعركـة القادمـة بعـد أن كثـر التهديـد مـن الطـرف
اآلخ ر ،فجـاءت االسـتعارة تحمـل فـي داللتهـا إشـارات النصـر القريـب المتمثـل بسـيل المـاء بعـد المطـر ،فتكـون االسـتعارة هنـا منسـجمة مـع
الحالة النفسية ومعبرة عنها.
عتاب األصحاب

ومن كالمه (ع) في عتاب بعض اصحابه:
ـن ِب ِـه ،أَم علـي َن ِب ِ
ِ
ِ
يـه؟ فأنـا َّأو ُل
ب،
قاتلكم اهللُ ف ٰ
آم َ
كم تَقُ َ
ْ َ
علي َم ْـن أكـذ ُ
ولون َعلي يكذ ُ
«ولَقَد َبلَ َغني أ ّن ْ
ب ،أعلـي اهلل؟ فأنـا َّأو ُل َم ْـن َ
ُ
ِ
ِ
كان لَ ُه ِوعاء» (الخطبة)71 :
ولم تكوُنوا ِم ْن ْ
أهلِ َها ،ويلُ ِّم ِه كيال ِب َغير ثَ َم نن لَ ْو َ
َم ْن َ
ص َّدقَ ُه ،كال واهلل ولكنها لَ ْهجة غ ْبتُ ْم َع ْن َها ْ
هنا نجد اإلمام ( ع) يشير بم اررة وخيبة أمل إلی سعة علمه الفيـاض الـذي لـم يسـتطع أصـحابه ،وال أتباعـه مـن اإلفـادة الجـادة بـه،
ويلمه كيال بغير ثمن لو كان له وعاء» فإن اإلكتيال للبضائع عـادة مـا يكـون بـثمن يقابلهـا قيمتهـا ،ومـع إن
فعمد إلی التعبير عنه بقوله « ّ
اإلمام (ع) قد بذل علمه للغادي والرائح ،ولكنه لـم يجـد لـه حملـة ،وال صـدو اًر واعيـة تسـتوعب هـذا الكنـز المتمـوج بالمعـارف االلهيـة ،فهـو

والحالــة هــذه ال وعــاء لــه وال آنيــة ،وقــد أتــاهم عفويـاً وفطريـاً ،كمــا تــأتي البظاعــة لمريــديها دون ثمــن ومــال ،وفــي ذلــك نــری مـ اررة الشــكوي

النه (ع) يسـير إلـی نفاسـة نصـائحه وعلومـه ومعارفـه ،ولكـن ال يعبأبهـا وال يسـتمع إليهـا ،وال يهتـدي بضـوء نورهـا مخـاطبوه .ونـری
واأللمّ ،
في هذه االستعارة حولت األشـياء المعنويـة إلـی صـور حسـية إذن نـتمكن بالتصـوير االسـتعاري أن نـری ونسـمع ونلمـس ونـذوق المعنويـات
وهذا سر اعجاز وجمال االستعارة والتصاوير الفنية.
ومن كالمه (ع) في عتاب وتقريع أصحابه عند ورود خبر استيالء معاوية علي إليمن ،قال:
سطُ َها» (الخطبة)25 :
« َما ِه َي إال الكوفَة أ ُ
َقبض ُُ َها وأ َْب ُ
حينما رأي االمام (ع) تثاقل أصحابه من الجهـاد قـال «مـاهي إال الكوفـة أقبضـها وأبسـطها» ويمكـن ان يقصـد االمـام (ع) سـلطته

وسيطرته علي الكوفة كما يسيطر اإلنسان علي يده في القـبض والبسـط فـي صـورة حسـية ملموسـة .أو قـد يقصـد االمـام (ع) بـذلك هيمنـة
المال ــك عل ــي ملك ــه يتص ــرف ب ــه أن ــي يش ــاء ،دون مع ــارض أو دون م ــن يم ـ ـلك حقـ ـاً ف ــي التص ــرف ،وق ــد جاءهن ــا عل ــي س ــبيل االس ــتعارة
التصريحية.

وهناﻙ وجه آخر يرتبط بـإرادة االمـام (ع) باعتبـار الكوفـة كـالثوب أو البسـاط القـابلين للقـبض والبسـط ،فحـذف المشـبه بـذكر شـي
من لوازمه.

وعلي الرغم من أن المعاني التي تمثلت في بعض كالم اإلمام (ع) تبدو في مجملها شائعة يسيرة ولربما مألوفة لكنها ظهرت فـي

حلــة بالغيــة ،حتــي تبــدو للســامع وكأنــه يســمعها أول م ـرة لتمكنهــا فــي نفــس الســامع ،كمــا إن عنايــة اإلمــام (ع) بــالواقع النفســي بمــا يثيــر
عواطف سامعيه فاالستعارة في نهج البالغة وليدة الخيال ،واإلد ارك الحسي لألشياء يقوم علي الحقيقة.
ونری االستعارة المكنية في كالمه هذا ،قال (ع):

وجَّر ْعتُموني ُن َغ َب التَّه ِ
مام أنفاسا»(الخطبة)27 :
«قاتلكم اهللُ لَقَ ْد َمألتُ ْم قلبي قيحا ،و َ
ْ
ش َحنتُ ْم َ
ص ْدري غيظا َ ُ
وهذا من بليغ كالم اميرالمؤمنين ،فقد جعل التهمام وهو الهم :ما يشرب ففيه استعارتان أيضاً ،شبه التهمام بمـا يشـرب وأشـار إلـی

شئ من لوازمه وهو الجرعة ،لفظة «جرع» وما توحي به من تفزز النفس من مشروب الهم ،فضالً عن أن الفعـل «ج ّـرع» وتشـديده هكـذا
يومئ إلی اإلمعان في التجريع مرة بعد أخـري ،واالسـتعارة الثانيـة فقـد جـاءت «أنفاسـاً» لمعنـی العـبء الـذي لقيـه مـنهم – أي جرعـوه الهـم
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مرة بعد أخري نفساً بعد آخر ،فما ان ينتهي النفس األول حتي يأتي الثاني  ...وهكذا ،فقد تضافرت االستعارتان لتجسيد مراد اإلمام (ع)
مما فعله اصحابه لعدم طاعتهم ألمره.

وفي كالمه (ع):
َعا َن ُه ْمَّ ،
َستَ ِعي ُنك َعلي قَُر ِ
فإن ُه ْم قَطَ ُعوا َر َحمي( »...الخطبة)172 :
« َّ
وم ْن أ َ
اللهم إ ّني أ ْ
يش َ
قصــد اإلمــام (ع) أن ق ـريش هــم رهــط رســول اهلل (ص) وهــم رهــط اإلمــام كــذلك ،فالــدعاء علــيهم مــن جانــب االمــام (ع) يســتوقف

السامع ،إذ كيف يدعو علي رهطه وهنا يأتي دور االستعارة في تسويغ هذا الدعاء من خالل تهويل هؤالء حينما قطعوا رحم اإلمـام (ع)،
وهذا ما يتنافي مع تعإليم الدين ،ويخرج عنه ،فالذين يقطعون ما امر اهلل به أن يوصل ،هو جـرأة علـي أو امـر اهلل تعـإلی ،ولهـذا اسـتحق
هؤالء هذا الدعاء من اإلمام (ع) وهنا يبرز دور االستعارة بتهويل هـذه الصـورة ،الن الـرحم يسـتدعي المحافظـة علـي الصـلة فكـان القطـع
أشــد إيالمـاً ،وتتضــح قيمــة االســتعارة مــن قــدرتها علــي تجــاوز العالقــات اللغويــة المألوفــة بــين األلفــاظ ،وخلــق عالقــات جديــدة تســبب ســعة
داللتها إذن لها قدرة علي اإليحاء بالمعاني الجديدة.

الحق والباطل

ونجد االستعارات المتوالية في إحدي خطبه (ع) .وكانت في توبيخ الخارجين عليه ،فيقول:
«فألنقب َّن الب ِ
الحق ِم ْن َج ْن ِب ِه»(الخطبة)33 :
اط َل َحتَي ْ
يخ ُر َج َ
َ َ
كان اختالط األمر عند بعض الناس ،هو الذي كان وراء إختيار اإلمام (ع) لهذه الصورة ،إذن نقب الباطل كفيل باظهـار الحـق،

بــل لعــل الحــق ال يعــرف إال إذا كــان هنــاﻙ باطــل (تعــرف األشــياء بأضــدادها) ففــي «ألنقـ َّ
ـبن الباطــل» ،اســتعارة مكنيــة شــبه الباطــل بِمــا

ينقب ،فحذف المشبه به ،وأشار إلی الفعل الذي يكون دونه وهو التنقيب ،وهناﻙ استعارة مكنية أخري ،فحتي يخرج الحق من جنبه ،فقد
شبه الباطل بذي جنب فحذف المشبه به وأشير إلی «الجنب» وهو أحد لوازمه ،وكان في القول كله اسـتعارة تمثيليـة ،فقـد شـبه حالـه (ع)
في اظهار الحق بحال من ينقب الباطل ليظهر الحق فيه.

وهكذا من كالمه ما يشابه ما تطرقنا إليه في المثال السابق قوله (ع):
ق ِم ْن َخ ِ
اهلل ألَبقَر َّن ِ
«وأيم ِ
الح َّ
اص َرِت ِه» (الخطبة)104 :
الباط َل حتي أ ْ
رج َ
َخ َ
َ
ُ
خطــب اإلمــام (ع) مشــبعة بــروح التقــو َٰي والــدعوة لمظــاهرة الحــق علــي الباطــل والــدين علــي الــدنيا «وك َّأنــه جعــل الباطــل كالشــئ المشــتمل علــي

الحــق غالب ـاً عليــه ،ومحيط ـاً بــه ،فــإذا بقــر ظهــر الحــق الكــامن فيــه» (ابــن ابــي الحديــد ،ج  ،7ص  )116فقــد بــدا لنــا «الحــق» داخــل كــائن حــي
ممتلــيء ،عبــر عــن هــذا الكــائن «بالباطــل» فألجــل ان يصــل إلــی الحــق ،عليــه أن يبقــر بطــن البــاطن إذن اختــار «الخاصـرة» ألنهــا أكثــر
المناطق مالزمة للبطن ،إذ نجد اللفظة محيطة بمعنا ها إحاطة شاملة ،كما نری يظهر المعنی في إطـار صـورة حسـية ،وبتـأثير اإلنفعـال
واإلحساس ،هي أقرب إلی النفس ،ألنها أكثر ح اررة وحيوية وصدقاً .فالتمثيل في النصين أو االستعارتين «يقوم علي التشبيه المنتزع مـن
مجموع أمور الذي ال يحصله لـك إال جملـة مـن الكـالم أو اكثـر ألن ـك قـد تجـد األلفـاظ فـي الجمـل التـي يعقـدها منهـا جاريـة علـي أصـولها

وحقائقهــا فــي اللغــة» (الجرجــاني ،عبــدالقاهر ،ص )220فاإلمــام (ع) ال يتحــدث عــن الباطــل والحــق بظــاهر الكــالم دون باطنــه بــل علــي
العكس ،فإن إيمانه الراسخ بحقه هو الذي يسبب غضبه.
ومـن التصـوير االسـتعاري والتشـبيهي فيمـا نطـق بـه اإلمـام علـي (ع) مـن ذلـك قولـه فـي رسـالته أرسـلها إلـی أهـل مصـر وقـد بعـث
إلــيهم مالـ ـك بــن الحــارث األشــتر ،وهــو أحــد قادتــه الكبــار والصــناديد األبطــال ليتــولي قيــادتهم ،يقــول االمــام (ع)« :مـــن عبـــد اهلل علـــي
ِ
أرضـ ِه ،وَذهــب ِب ِ
صـي فــي ِ
ـين ع ِ
ِ
ِ
المقــيم
ـرب
أميرالمـؤمنين إلــی
القـوم الّـ َ
حق ِـه ،فَ َ
ـذين َغ َ
ضـ َ
َ
ض ُـبوا هلل حـ َ ُ
الجـور ُ
ُ
سـرادقَة علـي ال ِبــر والفـاج ِر ،و ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الخـوف ،وال ينكـ ُل
يـام
ت
منكر
الظاعن ،فَال
و
ٰ
َ
عدْ ،
نه أما َب ُ
يتناهي َع ُ
فقد َب َعثْ ُ
يستر ُ
معروف ْ
ْ
اح إليه وال َ
ينـام أ َ
إلـيكم عبـدا مـن عبـاد اهلل ،ال ُ
ِ
ِ
ِ
ق َّ
الن ِ
ِ
الفجـار ِم ْـن َحريـ ِ
أمـرهُ فيمـا
الحـارث أخـو مـذحج،
وه َـو مالــﻚ بـن
الـروِع ،أشـد علـي
فاسـمعوا لَ ُ
ـارُ ،
ـه و ُ
ُ
َعن األعداء ساعات ّ
أطيعـوا َ
ِ
ِ
الضريبة ،فـإن أمـركم ْ ِ
سيوف ِ
ِ
يمـوا
سيف ِم ْن
الحق ،فإ ّن ُه
ق
اهلل ،ال َ
ُ
أمـ َركم ْ
َ
طاب َ
نابي َ
َ
ََ ْ
قيمـوا أق ُ
أن تُ ُ
أن تَ ْنفـروا فـانفُروا ،وا ْن َ
كليل الظُبة وال َ
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يقدم وال يحجم ،وال يقـدم إال ع ْـن أمـري ،وقَ ْـد آثَـرتُكم ِب ِـه علـي َن ْفسـي ،لِ َنصـيح ِت ِه لكـم ِ
ـكيمتكم علـي َعـدوكم( ».الكتـاب:
ش
وشـدة َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
فإ ّنه ال ُ ُ
)38
يبــدأ اإلمــام (ع) رســالته بصــورة وصــفية فــي قولــه (إلــی القــوم الــذين غضــبوا هلل حــين عصــي فــي أرضــه وذهــب بحقــه) قــد عبــرت
الجملتان تعبي اًر وصفيا مباشرا ،والقول موجه ألناس غضبوا لما ِ
ضيعت حقوق اهلل وحقوق عباده ،ويمكننا استحضـار صـورة هـؤالء األقـوام
ّ
وهــم غاضــبين منفعلــين تــدب فــيهم الحركــة جيئــة وذهاب ـاً وعالمــات االســتياء باديــة علــي وجــوههم وحركــاتهم ،ثــم يتطــرق اإلمــام (ع) إلــی

الصــورة االســتعارية فــي قولــه (ع) (فضــرب الجــور سـرادقه علــي البــر والفــاجر والمقــيم والظــاعن) حيــث شــبه الجــور باإلنســان وحــذف هــذا
اإلنسان وأبقي علي شئ من لوازمه وهو إقامة سرادق عظيم علي أهل مصر ،وذلـك علـي سـبيل االسـتعارة المكنيـة ،والمناسـبة بـين الواقـع
الموجود وبين االستعارة هو شمول الظلم هذا المصر شموال كليـا ،وكـذلك فـي قولـه (ع) (علـي البـر والفـاجر والمقـيم والظـاعن) كنايـة عـن
صفة وهي شمولية الظلـم لكـل النـاس بـال إسـتثناء ،ومـن الممكـن شـمول الجـور والظلـم يظهـر فـي إختفـاء لـو عـدم وجـود األمـر بـالمعروف

والنهــي عــن المنكــر ،ولكــن تعبيــر االمــام (ع) عــن ذلــك يكــون بــأدق شــكل (فــال معــروف يســتراح إليــه وال منكــر يتنــاهي عنــه) إذن نفــس
اإلنسان هناﻙ دائمة القلق واإلنتظار والغضـب بحيـث ال يسـتراح إلـی معـروف حتـي يتغيـر ،وال منكـر يتنـاهي عنـه ،فتطمـئن الـنفس ،وقـد
استطاع هذا المقطع أن يصور لنا الحركة الخارجية والحركة النفسية للمواطن في تلـك الفترة وفي ذلك المكان.
أمــا فــي الجــزء الثــاني مــن الرســالة فيصــف االمــام (ع) الرجــل الــذي بعثــه إلــيهم ليكــون قائــداً لهــم ،فهــو عبــد مــن عبــاد اهلل ،ومعنــی

العبودية هنا هو أنـه يعامـل علـي أسـاس كتـاب اهلل وسـنة رسـول اهلل (ص) (ال ينـام أيـام الخـوف وال ينكـل عـن العـدو سـاعات الـروع) فهـو

موصــوف بــالحزم ،والشــجاعة ،ولكــن التعبيــر جــاء كنائيـاً ،وعبــارة (ال ينــام أيــام الخــوف) كنايــة عــن صــفة إليقظــة والحــذر ،إذن فهــو كثيــر

الحزم ،و(ال ينكل عن العدو ساعات الروع) كناية عن صفة الثبات وعدم االهتزاز أمام العدو إذن فهو شجاع غايه الشجاعة .ثم يتطـرق

اإلمام إلی التشبيه ليبي ن بعض صفات هذا الرجل فيقول (أشد علي الفجـار مـن حريـق النـار) فالمشـبه ضـمير (هـو) يعـود علـي مال ـك بـن
الحارث ،والمشبه به حريق النار ،والمناسبة بينهما هو اثر كل منهما بحيث إن حمال علي شئ ال يبقي منه شئٌ والصـورة هنـا تبـين هيئـة
وضــمير هــذا الرجــل (وهــو مال ـك بــن الحــارث أخــو مــذحج) وهــو شــخص يعرفــه أهــل ذلــك الزمــان بأنــه مــن صــناديد العــرب ومــن أبطالهــا.
ويستمر االمام (ع) في رسالته موصيا وواصفا (فاسمعوا له واطيعوا أمره فيما يطابق الحق) إن الصورة هنا ذهنيـه يـدركها القـارئ بسـهولة
ويسر ،وهي اإلمتثال ألوامره وطاعته ،ولكن فيما يطابق الحق ،وما طابق الحق عنـد االمـام (ع) هـو التطـابق مـع القـرآن والسـنة ،والعمـل
علي أساسهما ،فال طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إن هذا الرجل (سـيف مـن سـيوف اهلل) وهـو تشـبيه مبنـي علـي االسـتعارة ،فالصـورة مركبـة ،ومال ـك بـن الحـارث كالسـيف فـي حدتـه

وقطعه وصرامته وهو سيف من سيوف اهلل ،أي أن ه رجل من الرجال الذين تتوفر فيهم تلـك الميـزات ،فهـو إذن صـارم فـي اوامـره دون اي
زلل ووهن وهكذا قاطع في ما عليه من واجبه كقائدو مسؤول في مهمتـه ،فهـو كالسـيف (ال كليـل الظبـة وال نـابي الضـربية) ال يرجـع عمـا
عزم عليه ،واذا عزم أنفذ أمره ،ولمـا كـان أمـره كـذلك فعلـي النـاس أن يطيعـوه إذا أمـرهم وأن يقيمـوا إن طلـب ذلـك مـنهم ،ثـم يصـف االمـام
(ع) حركتــه بأنهــا مــن أمـره فهــو ال يقــدم عــن أي أمــر أو يحجــم عنــه إال بــأمره ،وهــي صــورة وصــفية تناســب مقــام الحــرب الــذي يكــون فيــه

الكالم سهال واضـحاً ال يحمـل تـأويالت مختلفـة ويخـتم االمـام (ع) الرسـالة بصـورة يـدركها العقـل بـال عنـاء وهـو إن هـذا الرجـل (مال ـك بـن
الحارث) صاحب أنفة ال يرضي بالذل والمهانة وقد آثرتكم به علي نفسي ليكون لكم عونا ومعلما وقائداً.

الوعظ

وقال االمام (ع) واعظاً:
اللسان جموح ِبص ِ
ِ
احبه» (الخطبة)176 :
فان
«
ْ
سا َنهّ ،
َ َ
وليخزن ُ
َ
الرج ُل ل َ
فقــد شــبه اإلمــام هــذا العضــو الصــغير بالدابــة ،واســتعار للســان وصــف مــن اوصــاف الدابــة ،فوصــفه بأنــه جمــوح بصــاحبه ،وهــو

وصف يطلق علي الدابة إذا كانت صعبة اإلنقياد ،إذن من الصعب ان يكبح جماحها راكبها ،فهي تلقيه فـي المهالـك دون شـك إذن نـری
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الوجه مناسبا الستعارة هذه اللفظة لوصف اللسان ،حيث ان اإلنسـان إذا لـم يحكـم سـيطرته علـي هـذا العضـو وتـرك عنانـه ،فانـه بـال ش ـك
سيوقعه في الهلكة وسوء العاقبة.
ومن كالمه (ع) الذي وظف االستعارة مع الكناية ويجسد كل ما يريد أن يومئ به إلی أصحابه قوله:
ِ ِِ
إبن ع ِّم رس ِ ِ
الفـر َّ
كم ِب َع ِ
ـه عـار فـي
ـاوُدوا َّ
ـن ِّ
فإن ُ
اسـتَ ْحيوا ِم َ
«و ْ
الكـر و ْ
وسـلَّ َم ،فَ َع َ
صلَّي اهللُ عليـه وآلـه َ
ول اهلل َ
وم َع ِ َ ُ
لموا أَّن ْ
ين اهللَ ،
اع ُ
ِ
َعقَ ِ
ساب» (الخطبة)66 :
األ ْ
اب ،ونار ْ
يوَم الح َ
عز َّ
االمام (ع) هنا اراد من (العين) الرعاية والعناية والحفظ ،وقد كني عن صفة الباري َّ
وجل أي حمايته ورعايته ،إن ثقافة اإلمام
وخبرته العميقة بطبائع النفس البشرية اختار العين كي يطمئن اصحابه بأن العلي القدير يراهم ويعلم اعمالهم ،ودعم ذلك بأنهم إنما

وحث البعد
يسيرون إلی الجهاد بقيادة ابن عم رسول اهلل (ص) فهو يتمثل رسول اهلل في اهدافه ونظراته وفي ذلك ما فيه من قوة الدفع
ّ
المعنوي لدي المقاتلين إن كانوا مؤمنين حقاً.

التهديد

 ومن كالم لإلمام (ع) وقد جاء فيه تهديد لعدوه وانذاره من خطبة له في ذم الناكثين ،قال:ِ
فطم ْت» (الخطبة)22 :
هم لعلي أنفُس ِه ْم
يرتضع َ
«وا َّن ْ
ُ
ون أ ّ
ظم ُحجَّت ْ
َما قَ ْد َ
أع َ
وفي هذا النص نری االستعارة التمثيلية ،وقد سماها القزويني بالمجاز المركب ،1والمعنی في قوله (ع) ان من يطلب أم اًر بعد

فواته كطالب الرضاعة بعد فطمه وقد ذهب لبن أمه ،وقد أرسلها االمام (ع) مثالً ،ووجه الشبه هو الحالة الحاصلة من عدم إد ارﻙ الشئ

وبلوغه بسبب فواته ،وقد ادرﻙ االمام (ع) أن الصورة أبلغ من الفكرة ،لهذا كثرت الصورة الواقعية في خطبه وفي استعاراته التمثيلية
خاصة ،ممثلة عواطفه التي كانت تتراجع بين الغيظ والنقمة والتهديد والوعيد والحث والتحريض مفعمة بإليأس والم اررة ،وكل ذلك يكون

محاطة ب «الحلة البيانية التي تشرق فيها اللفظة اشراقاً وتتمزق عبرها حجب النفس واألشياء ،فيأتي المعنی وهو ينطوي علي معان،
وترد اللفظة وكأنها تنطوي علي ألفاظ ،وتجعل علياً [ع] إمام البالغة بقدر ما هو إمام الدين والسياسة» (الحاوي ،بال تا ،ص.)304

أن أقطَعُ هذه النطفة» (الخطبة)48 :
ت ْ
ومن خطبة أخري قالها (ع) عند مسيره إلی الشام ،وقال« :وقَ ْد َأرْد ُ
إن
تحمل هذه الخطبة في طياتها تهديداً وانذا اًر فقد استعمل (ع) (أقطع) علي وجه االستعارة أي أتجاوز ّ
ليدل بواسطة االسـتعارةّ ،
ذل ــك أم ــرهين ،وهك ــذا ج ــاء بلفظ ــة (النطف ــة) وه ــي الم ــاء القلي ــل وق ــد يري ــد «بالنطف ــة م ــاء الفـ ـرات» (اب ــن اب ــي الحدي ــد 1386 ،ه ،ج ،3

ص )201لذا يكون التعبير مجا اًز مرسالً لعالقة الجزئية ،أما العنصر الثالث يمكن أن يفهم من سياق العبارة وهو كناية عن الفـرات وألن

«معاني اإلمام في خطبة تصدر جميعاً عن انفعـال صـادق ،فإنـه يتوسـل إليهـا بـالفكرة المشـبعة بـالغلو فـي طبيعـة أدائهـا ،يـومئ إلـی ذلـك

من شدة إيغاله في التفكير وادراكه من المعاني نهاية مطافها» (الحاوي ،بال تا ،ص)156
الدنيا
ّ

ومن كالمه (ع) قوله عن الدنيا:

ِ
ام َهــآ عنـ َـد أق ـو ِام ِبمنزلــة السـ ِ
وحاللهــا بعيـ ُـد غيـ ُـر
موها جــائال
صــادفتُ َ
الم ُ
خضــوِدَ ،
خطامهــاَ ،قلقــا وضــي ُنها ،قَـ ْـد َ
«َ ...
صـ َ
ـدر َ
ـار َحر ُ
ُ
ن
موجود» (الخطبة)105 :

هــذه اســتعارة لطيفــة ،ذات بعــد ذهنــي عميــق ،إذ جعــل اإلمــام الــدنيا كالدابــة ،فجعلهــا جائلــة الخطــام ،قلقــة الوضــين ،حيــث ذكــر

اصحابه بانهم صادفوها وقد صعبت علي من يليها واليـة حـق كمـا تستصـعب الناقـة علـي راكبهـا إذا كانـت جائلـة الخطـام ،ولـيس بإمكـان
راكبهــا الســيطرة علــي زمامهــا ،قلقــة الوضــين بحيــث ال يثبــت هودجهــا تحــت راكبهــا ،فمــا يلبــث حتــي يســقط مــن علــي ظهرهــا ،فتلقيــه فــي
المهالك.
 « .1هو اللفظ المرکب المستعمل فيما شبه بمعناه األصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه أي تشيبه احيدص صيورتين منتيزعتين مين أميرين أو األميور بياألخرص،
ثم تدخل المشبه في جنس المشبه به ،بها مبالغة في التشبيه فتذکر بلفظها من غير تعقيد بوجه من الوجوه » .الخطيب القزوينيي ،االيضياح فيي عليوم البالغية،
ج  ،2ص 304
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قال اإلمام (ع):

عنـد ِه ِ
ـور أمـوا ِج مسـتفحلة ،ولُ َجـ ِج ِب َحـار زاخــرة ،تَ ْل ِـتطم أوِاذي أموا ِج َهـا ...وتر ُغـو زبــدا كـالفُ ِ
األرض علـي ُم ِ
ياج َهــا،
كـبس
حول َ
ُ
« َ
ُ
ُ
اصطخاب أمو ِ ِ
المتالطم لِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مقهو ار ،وفـي ِحكمـة الـذل منقـادا أسـي ار» (الخطبـة:
بعد
الماء
ماح
اصب َح َ
فَ َخ َ
ثقل َحملها  ...فَ َ
ض َع ِج ُ
ساجيا ُ
اجه َ
)91

يصــور الــنص عظمــة الخــالق وقدرتــه وبــديع صــنعته ســبحانه ،ونــری فــي الــنص كيفيــة خلــق األرض بأســلوب رفيــع غايــة فــي الدقــة
والرصــانة ،وذلــك بأســلوب مجــازي بــديع ،حيــث وظــف اإلمــام االســتعارة لتصــوير هــذا المشــهد ،فقــال «كــبس األرض علــي مــور أم ـواج
مستفحلة ،ولجـج بحـار ازخـرة ،وتلـتطم اواذي أمواجهـا ...وترغـوا زبـداً كـالفحول عنـد هياجهـا» ،فهـذه الصـورة تنطـق عـن مكنونهـا ،فتصـور
الحدث كالمشاهد للعيـان ونـری االمـام (ع) جعـل األمـواج مسـتفحلة ترغـو رغـاء اإلبـل عنـد هياجهـا .امـا قولـه (ع)« :فخضـع جمـاح المـاء

المتالطم لثقل حملها ....فأصبح بعد اصطخاب امواجه ساجياً مقهو اًر ،وفي حكمة الـذل منقـاداً أسـي اًر»فقـد جعـل اإلمـام فـي هـذه ،الصـورة

للمـاء جماحـاً ،ووصـفه بالخضــوع بعـد الحالـة التـي كــان عليهـا مـن الهيـاج واالصــطخاب ،فجعلـه منقـاداً أسـي اًر ،وســاجياً مقهـو اًر ،فهـذه كلهــا

وصـور اللوحـة الرائعـة فـي وصـفه
تعتبر من االستعارات الدقيقة ،واحسن االمام (ع) في اختيار الوجه المناسب لالسـتعارة فـي كالمـه هـذا ّ
هذا.
 -3الخاتمة:

وا َّن الصور البالغية في نهج البالغة ليست بسنيج الجمل فقط واّنما هي داخلة في بناء التراكيـب وأداء المعـاني وبالغـة فـي أداء
ِ
نصـاً أدبيـاً فحســب ،واأللـوان البالغيــة فيــه وســيلة
الحقــائق الدينيــة وبالغــة فــي بيــان الحكــم والعبــر والميـزات األخالقيــة ،ولــيس هــذا الكتــاب ّ
ألداء األغراض الدينية والسياسية ومن أهم هذه الوسائل التي تترﻙ أث اًر عميقاً هي االستعارة حيث نجـذ تأثيرهـا بـار اًز فـي وصـف الطبيعـة

والحرب والنماذج البشرية بأنواعها...

 تع ـ ّـد الص ــورة االس ــتعارية أب ــرز األدوات الت ــي اس ــتخدمت ف ــي نه ــج البالغ ــة وفيه ــا تتجس ــد األحاس ــيس وتش ــخص الخـ ـواطر واألفك ــار.استعارات الواردة في نهج البالغة تحمل كل الخصائص الفنية التي تجعلها في أعلي مراتب الصور الفنية منها:
 اإلنتقال بالنص من الجمود اللفظي المجرد إلی السيرورة في التعبير والمرونة في اإلستعمال.وكأنهـا ناطقـة تـتكلم وقـادرة تتصـرف وهكـذا
إن فـي تعبيـرات اإلمـام (ع) توجـد إشـاعة الحيـاة فـي الجمـاد واضـافة الحركـة عنـد الكائنـات ّ
 ّيجدر بالذكر فقد كثر التصوير باالستعارة بأنواعها في نهج البالغة وهذا يرجع إلی مـا أوتـي اإلمـام (ع) مـن ملكـات ومواهـب فضـالً
عن نهجه األسلوب القرآني في تصوير المعنويات والحسيات.

 إستعان اإلمام(ع) في االستعارة بعناصر من الواقع المحسوس ،وكان الشبه علي الغالب يؤخذ من األشياء المدركـة بـالحواس للمعـانيتشخص األمور المعنوية وكثي اًر ما تضفي عليها الحياة.
المعقولة ،واذن ّ

 استعانت استعارات نهج البالغة بأعضاء من جسم اإلنسان أو الحيوان والسيما اإلليف منه كالناقة واستعانت أيضـاً بـبعض موجـوداتالبيعة من شجر وخيام وأقواس وسهام ....وغير ذلك.

أن أغلــب االســتعارات فــي نهــج
 الصــور االســتعارية تســتعين بالكنايــة فــي كثيــر مــن األحيــان ،فيكــون للكنايــة دورهــا فــي الصــورة والواقــع ّالبالغة جاءت من النوع الذي يحمـل باإلضـافة إلـی كونـه اسـتعارة ،مجـا اًز بالكنايـة وللتشـبيه دور كبيـر فيهـا .واسـتعاراته تعطـي صـفة
الفعل لمن اليفعل وصفة من يعقل إلی ما اليعقل وفيها نوع من دقة البمالغة وشدة الوقع وخالصة القول َّ
إن نهج البالغة يكون ثريـة

باالســتعارات والحلــة الجمإليــة والتصــاوير الفنيــة بلغــت اوجهــا فــي اســتعارات اإلمــام (ع) ويكــون إختيــارة لأللفــاظ موفقـاً وعرضــها بهــذه
الطريقة االستعارية أوسع داللة علي المقصود.
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