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Abstract 
Regardless of what mentioned in the religious heritage of the Noble Qur’an and the 

honorable hadiths about the personality of Imam Ali (A. S.) and his traits, all of which help 

us to know his great personality and unique characteristics; in Nahj al-Balagha, he 

presented himself to others and tried to define his personality for them through both explicit 

and implicit ways. By presenting in an explicit manner, he made use of the pronoun, the 

noun, and the title; however, via the non-explicit method, he used mechanisms ranging 

from simile, metaphor, metonymy, and nickname, which can be considered as one of the 

most important pillars of presentation on the part of the Imam in Nahj al-Balagha. 

The truth is that Imam Ali (A.S.) as much as he was keen on conveying the relevant 

concepts, he was also concerned with his method in this process. He is the owner of 

linguistic wit as he delivers the relevant concepts in his correct speech style and with 

contemplation and patience. In Nahj al-Balagha, he presented himself to others with 

multiple mechanisms and technical strategies ranging from simile, metaphor, metonymy 

and nickname. In fact, by employing such strategies, he added to his text a suggestive 

dimension and gave it distinction and uniqueness. In light of the status of the forms of self-

presentation in Nahj al-Balagha and since this issue is of great importance in 

comprehending the text, this study deals with its descriptive analytical approach, the 
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mechanisms that the Imam employed in presenting himself and treats the texts that he 

introduced himself with his tongue to others. 

In light of the importance of knowing the Imam through his words and understanding  

that knowing a person through his words is one of the most accurate ways to reach his 

personality, this study deals with its descriptive and analytical approach the types of 

strategies that the speaker employed when he wanted to introduce himself to others in an 

indirect way in the belief that the Imam is the eloquent who chooses the style. The 

grammatical and rhetorician appropriate to the context or the place and the situation and 

puts his words in the situation required by the meaning that he wants and the purpose that 

leads, so studying the mechanisms used in presenting the soul and clarifying the locations 

of their employment in Nahj al-Balagha and approaching the subject in this book improves 

understanding of the recipient and helps him to comprehend the text and reveal new 

linguistic circumstances. To obtain the intended purpose, we treat all the sermons, 

messages, and wisdom found in Nahj al-Balagha from this perspective. The study attempts 

to answer the two questions:  

1. How did the Imam (peace be upon him) diversify the mechanisms of self-

presentation?  

2. Which mechanism affected the psyche of the reader more than the other 

mechanisms and why? 

It is inferred that besides his interest in the direct method of presenting himself, he 

focused special attention on the indirect method and was particularly aware to benefit from 

any mechanism in any context, as the context played a pivotal role in choosing the type of 

mechanism. 

Based on all of the above, it can be concluded that Imam Ali (A.S.), although in the 

process of presenting oneself to others benefited from conscience and explicit knowledge, 

yet he was not satisfied with both of them. The pillars of presentation on the part of the 

Imam in Nahj al-Balagha, and by employing these strategies, he diversified in his graphic 

style, increased the vitality and literariness of the text, and kept it away from using the 

special mechanism. 

And the study leads us to conclude that the patterns of the mechanisms employed in the 

presentation process differ according to the place, the addressee, and the subject, so it 

becomes acceptable, and perhaps even a given, that the author of the text has mastered the 

use of mechanisms, not only for verbal decoration, but to endow his style with timeless art 

and to enjoy a distinct linguistic flair. ; Taking advantage of graphical strategies allowed 

the speaker to activate the recipient’s imagination and strengthen the relationship between 

the text and the recipients, and to diversify the style of the message he wanted to deliver to 

the reader, and increase the expressive energy in clarifying the meaning, especially in the 

embodiment of extractive mental concepts; Benefiting from the studied mechanisms in 
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Nahj al-Balaghah ended in bringing the meanings closer to the awareness of the recipient 

and increased their clarity and determination. 

Close reading and careful standing at the texts that came between the two covers of 

Nahj al-Balagha made it possible for us that the Imam in the presentation process tends to 

indirect expression, as we do not deviate from the path of truth if we say: employing 

indirect expression is one of the likely and preferred method of the Imam (A.S.). 

Considering the attributes and personalities employed by the Imam for himself in Nahj 
al-Balagha, it can be found that he desires the process of presenting himself in a lot of 

ways to embody rational and abstract concepts; This trend presents the “similarity” with its 

two types: the simple analogy and the advanced analogy (metaphor). It is a pivotal 

mechanism affecting the reader’s psyche in presenting oneself, and it has a special 

effectiveness in accepting the intended meaning and determining it for the recipient. 

Keywods: Imam Ali (A.S.), Nahj al-Balagha, self-presentation, Abstraction, Analogy, 

Metaphor, Objectivity.  
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 الملخص
 کــان املفــاهيم املعنيــةعلــی نقــل  حريصــاً  کــان مــا بقــدر احلــق أّن اإلمــام علــي (ع)

بأســـلوبه يف هـــذه العمليـــة؛ فإنّـــه صـــاحب الظرافـــة اللغويـــة حيـــث يلقـــي  أيضـــاً  معنيّـــاً 
املفاهيم املعنية بأسلوبه الکالمـي القـومي ومـع التـدبّر والرتيّـث؛ هـذا فإنـه مضـافاً إلـی 

واللقــب، قــّدم  العلــم واســم الضــمري املــرتاوح بــني االســتفادة مــن الصــريح األســلوب
أخـری تـرتاوح  ج البالغة إلی اآلخرين بآليـات وإسـرتاجتيات فنيّـة متعـّددة نفسه يف

بني التشبيه واالسـتعارة والکنايـة والُکنيـة، وعـرب توظيـف هـذه اإلسـرتاجتيات أضـاف 
والفـــرادة. علـــی ضـــوء مکانـــة أشـــکال تقـــدمي  التمّيـــز ومنحـــه إلـــی نّصـــه بعـــداً إحيائيـــاً 

ج البالغة ومبا أّن هذه بالغـة يف اسـتيعاب الـنّص،  حتظی بأمهية ضيةالق النفس يف 
تتعــاطی هــذه الدراســة مبهنجهــا الوصــفي التحليلــي اآلليــات الــيت وظّفهــا اإلمــام يف 
 تقــدمي نفســه وتعــاجل النصــوص الــيت عــّرف نفســه بلســانه إلــی اآلخــرين اعتقــاداً بــأنّ 

ـــة  علـــی وتعينـــه املتلّقـــي فهـــم ترتقـــي الکتـــاب هـــذا يف مثـــل هـــذه املوضـــوعات مقارب
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 علـی فللحصـول اجلديـدة؛ اللغويـة الظرائـف کشـف علی وتساعده النصّ  استيعاب
 ـــج يف املوجـــودة واحلکـــم والرســـائل اخلطـــب قمنـــا بدراســـة مجيـــع املقصـــود الغـــرض
جبانب اهتمامه باألسلوب املباشـر  من املستنبط أّن اإلمام .املنظور هذا من البالغة

املباشـــر وکـــان علـــی علـــم  غـــري ســـلوبرّکـــز ترکيـــزاً خاّصـــاً علـــی األ نفســـه، يف تقـــدمي
خاص بأن يستفيد مـن أيّـة آليـة يف أي السـياق حيـث کـان للسـياق دور حمـوري يف 

  اختيار نوع اآللية. 
ــــالکلمــــات الرئيســــة:  تقــــدمي الــــنفس، االنتــــزاع،  البالغــــة، ــــج)، (عياإلمــــام عل

  .التشبيه، االستعارة، التجسيد
  

  . المقدمة1
بغــّض النظــر عّمــا ورد يف الــرتاث الــديين مــن القــرآن الکــرمي واألحاديــث الشــريفة حــول شخصــّية 

ومجيعـــه يســـاعدنا علـــی معرفـــة شخصـــية اإلمـــام (ع) والعثـــور علـــی  - اإلمـــام علـــي(ع) ومساتـــه 
ج البالغة بتقدمي نفسه إلی اآلخـرين وحـاول أن يعـّرف  -  خصائصه املتفردة فإنّه أيضاً قام يف 

م باألســــلوبني الصــــريح وغــــري الصــــريح؛ ففــــي عمليــــة التقــــدمي باألســــلوب الصــــريح شخصــــيته هلــــ
استفاد من الضمري واسم العلم واللقب؛ ويف األسلوب غري الصريح استعان بآليات تـرتاوح بـني 
التشبيه واالستعارة والکناية والکنية حيث ميکن اعتبارهـا مـن أهـم مرتکـزات التقـدمي مـن جانـب 

ج البال   غة. اإلمام يف 
ــة معرفــة اإلمــام مــن خــالل کلماتــه وعلمــاً بــأّن معرفــة الشــخص عــن طريــق   وعلــی ضــوء أمهّي
کالمــــه مــــن أدّق الطــــرق للوصــــول إلــــی شخصــــيته، تتعــــاطی هــــذه الدراســــة مبنهجهــــا الوصــــفي 
التحليلـــــي أمنـــــاط اإلســـــرتاجتيات الـــــيت وظّفهـــــا املـــــتکلم حينمـــــا أراد أن يعـــــّرف نفســـــه لآلخـــــرين 

اعتقــاداً بــأّن اإلمــام هــو البليــغ الــذي خيتــار األســلوب النحــوي والبالغــي باألســلوب غــري املباشــر 
املناســــب للســــياق أو املقــــام واملوقــــف ويضــــع کالمــــه الوضــــع الــــذي يقتضــــيه املعنــــی الــــذي يريــــد 
والغــرض الــذي يــؤم، لــذلك دراســة اآلليــات املســتخدمة يف تقــدمي الــنفس وتبيــني مواقــع توظيفهــا 

ـــج البالغـــة ومقاربـــة املوضـــو   اســـتيعاب علـــی ع يف هـــذا الکتـــاب ترتقـــي فهـــم املتلّقـــي وتعينـــهيف 
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اجلديدة؛ فللحصـول علـی الغـرض املقصـود نعـاجل  اللغوية الظرائف کشف علی وتساعده النصّ 
ـــج البالغـــة مـــن هـــذا املنظـــور. فضـــرورة البحـــث  مجيـــع اخلطـــب والرســـائل واحلکـــم املوجـــودة يف 
تکمـــن يف البعـــد اإلبـــداعي منـــه؛ ألّن هـــذا املوضـــوع علـــی الـــرغم مـــن أمهّيـــة وافـــرة مـــا کـــان منـــاط 

  اهتمام الباحثني من هذا املنظور.
  
  ثأسئلة البح 1.1
  أن جتيب عن السؤالني: الدراسة ولحتا

  النفس؟ تقدمي آليات يف) ع(علي اإلمام نوّع کيف - 
  وملاذا؟  األخری اآلليات من أکثر القارئ نفسية علی أثّرت آلية أيّة - 
  
  خلفية البحث 2.1
  يلي:  ما منها) ع( علي اإلمام شخصية تناولت دراسات هناك
جتليـــات شخصـــية اإلمـــام = البالغـــه  ـــجهـــايی از شخصـــيت امـــام علـــی (ع) در   جلـــوه«- 1
ــج يعلــ ) مــن حممدصــفر جربييلــی، يف هــذه املقالــة أشــار الباحــث 1379» (البالغــة   (ع) يف 

إلــــی اميانــــه واطاعتــــه عــــن اهللا ورســــوله و إلــــی معرفــــة اإلمــــام (ع) بالنســــبة إلــــی کــــالم املعصــــومني 
مـام (ع) فقـط، دون أن تشـري فالدراسة ختـتّص بتقـدمي منـاذج دالـة علـی إميـان اإل .كوماشابه ذل

ب الـنّص يف تقدميـه إلی موضوعات أخری ودون أن تشـري إلـی اإلسـرتاجتيات الـيت وظفهـا صـاح
  إلی اآلخرين.

ــج«- 2 = البالغــه از نگــاه رميــون قســيس شــاعر مســيحی معاصــر لبنــانی   امــام علــی(ع) و 
ج ياإلمام عل زهرا ل) 1392( »عاصراملسيحي املشاعر الالبالغة من نظرة رميون قسيس    (ع) و

ـجية رميـون قسـيس حـول اإلمـام علـدأفضلی، قامت الباحثة بتحليل أنشو  البالغـة   (ع) و کتابـه 
وأشـار الشـاعر يف قصـيدته إلـی حتديـد » الفارس الفقيه احلکـيم يعل«کتاب ثنايا   يف جاءت اليت

  البالغة.   شخصية اإلمام علی(ع) کالشجاعة والتقوی والعفاف وميزات األدبية لنهج
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ـــج  ويژگـــی«- 3 يف الفرديــــة ) عصـــفات اإلمـــام (= البالغـــه  هـــای فـــردی امـــام علـــی(ع) در 
عـــن يف املقالـــة املـــذکورة زهـــرا کمـــالی وزيبـــا طـــاهری. تبحـــث الباحثتـــان ل) 1398» (البالغـــة  ـــج

  ورعه واميانه وحّبه إلی الشهادة. بالرتکيز علیميزات شخصية اإلمام(ع) 
ـــــج ســـــيمای امـــــام علـــــی «- 4 ـــــج البالغـــــه= اإلمـــــام علـــــي (ع) يف مـــــرآة  (ع) در آينـــــه 
د.ت) لعلـــي رضـــا تاجريـــان؛ فالباحـــث أحصـــی اخلصـــائص املتميـــزة والفريـــدة لإلمـــام »(البالغـــة

ــج البالغــة و وصــل إلــی أنــه مظهــر العــدل، وعــامل باألســرار، ومظلــوم يف التــاريخ  اســتناداً إلــی 
  نقل املفهوم املعين. و... دون أن يتحدث عن اآلليات اليت وظفت يف

ـــج البالغـــه= «- 5 شـــناخت شخصـــيت امـــام علـــی (ع) بـــر مبنـــای خودپنـــداره ايشـــان در 
) 1399» (البالغــة ــج يف الــذايت مفهومــه علــى بنــاءً  علــي (ع) اإلمــام شخصــية علــى التعــرف

ألصــغر کرميــی رکــن آبــادي، وعلــي حســني زاده وياســر رضــاپور؛ فالدراســة عاجلــت ثالثــة احملــاور 
ـج البالغـة وهـي تصـورالرئيس ، اهللا أمـام نفسـه عـن اإلمـام ة استناداً إلی مفهوم کالم اإلمـام يف 

  حوله. من العامل أمام نفسه عن اإلمام اآلخرين، تصور أمام عن نفسه اإلمام تصور
مــا کــان موضــوع تقــدمي الــنفس  وغناهــا قيمتهــا مــن بــالرغم الدراســات يف هــذه أنّ  واملالحــظ

اهتمام الباحثني؛ ومجيع الدراسـات اکتفـت بدراسـة مفهوميـة لشخصـية من جانب اإلمام مناط 
اإلمام وصفاته فقط ومل تشر إلی اآلليات املوظّفة يف عملية التقدمي، مثّ ما تنوي الدراسـة احلاليـة 
لـــيس احلـــديث عـــن شخصـــية اإلمـــام وصـــفاته، بـــل تشـــتمل علـــی دراســـة النمـــاذج الـــيت يتحـــدث 

  فسه بألقاب وصفات.اإلمام بلسانه عن نفسه ويسّمي ن
  

  )ع( علي اإلمام منظور من النفس تقديم آلّيات. 2
ـج البالغـة تـدعونا إلـی االعتقـاد بـإّن اإلمـام (ع) حتـدث عـن نفسـه وعـن أعمالـه  املراجعة إلـی 
ج البالغة من غري مرّة وقّدم نفسه إلی اآلخرين باألسلوبني الصـريح وغـري الصـريح حسـب  يف 

قـــائالً: (... » أنـــا«ســـبيل املثـــال وال احلصـــر قـــد اســـتفاد مـــن ضـــمري مـــا يقتضـــي الســـياق. علـــی 
قَُه)  َمـــــنْ  أَوَّلُ  فَأَنَـــــا نَِبيِّـــــهِ  َعلَــــى أَمْ  بِـــــهِ  آَمـــــنَ  َمـــــنْ  أَوَّلُ  فَأَنَـــــا اللَّــــهِ  َعلَـــــى أَ  َأْكـــــِذبُ  َمـــــنْ  فـََعلَــــى َصـــــدَّ
) 71- 70: 2009وتکـراره هنـا يفيـد التخصـيص (القـزويين، » أنـا«) فذکر ضـمري 71  (اخلطبة
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ونفــی هــذا » مــا کــان اّول مــن آمــن بــالنّيب وصــّدقه إال أنــا«حيــث أراد صــاحب الــنّص أن يقــول 
  العمل من الغري.

؛ »علــي بــن أيب طالــب«و» علــي أمــري املــؤمنني«، »علــي«وقــد يصــرّح بامســه مرتاوحــاً بــني 
 َواْمُضـوا اللَّـهِ  ِمـنَ  اللَّـهِ  ِإَىل  َوفِـرُّوا اللَّـهِ  ِعبَـادَ  اللَّـهَ  فَـاتـَُّقوا : «...24علی سبيل املثال قال يف خطبة 

ــــوا َلُكــــمْ  نـََهَجــــهُ  الَّــــِذي ِيف  َــــا َوقُوُم ــــيٌّ  ِبُكــــمْ  َعَصــــَبهُ  ِمب  ُمتَْنُحــــوهُ  ملَْ  ِإنْ  آِجــــًال  لَِفْلِجُكــــمْ  َضــــاِمنٌ  فـََعِل
فالسياق يشهد علی أن اإلمـام أراد أن يقـول أنـا بوحـدي ضـامن ... هلـذا أتـی باسـم ». َعاِجالً 
 ِيف  َوَرقَـةٍ  ِمـنْ  َألَْهـَونُ  ِعْنـِدي ُدنـْيَـاُكمْ  ِإنَّ «... قـائالً:  224نفرداً. و صرّح بامسه يف خطبة علي م

؛ فاملقام الحيتاج إلی األمسـاء واأللقـاب األخـری؛ »يـَْفَىن... لَِنِعيمٍ  وَ  لَِعِليٍّ  َما تـَْقَضُمَها َجرَاَدةٍ  َفمِ 
ّص يفنـــی واليبقـــی لـــه شـــیء؛ فهـــذه الوحـــدة ألّن املـــتکلّم يريـــد أن يقـــول کـــل مـــا ميتلـــك الشـــخ

 واالنفــراد جتســدت يف االســم املفــرد. أو يف کتابــه إلــی عثمــان بــن حنيــف األنصــاري قــال: (...أَ 
ـــائَِمةُ  َمتَْتِلـــئُ  ـــَرتِْبضَ  ُعْشـــِبَها ِمـــنْ  الرَّبِيَضـــةُ  َتْشـــَبعُ  وَ  فـََتـــْربُكَ  رِْعِيَهـــا ِمـــنْ  السَّ  زَاِدهِ  ِمـــنْ  َعِلـــيٌّ  َويَْأُكـــلُ  فـَ

اْلَمْرِعيَّـِة...)  السَّـائَِمةِ  وَ  اْهلَاِملَـةِ  بِاْلَبِهيَمةِ  اْلُمَتطَاِوَلةِ  السِِّننيَ  بـَْعدَ  اقْـَتَدى ِإَذا َعْيُنهُ  ِإذاً  قـَرَّتْ  فـََيْهَجعَ 
). فالتوضــيح أّن اإلمـام يف عمليــة تقـدمي الــنفس إلـی اآلخــرين اسـتفاد ثــالث مــرّات 45(الرسـالة 

ذا» علي«من    االسم. وّمسی نفسه 
علــــي أمــــري « مـــرّات نفســـه ســــبع مسّــــی اآلخـــرين إلــــی کتابـــه إضـــافة إلــــی ذلـــك أّن اإلمــــام يف

 اْلُكوَفــةِ  أَْهــلِ  ِإَىل  اْلُمــْؤِمِننيَ  أَِمــريِ  َعِلــيٍّ  اللَّــهِ  َعْبــدِ  ِمــنْ «حيــث نقــرأه منــه يف کتابــه األولــی » املــؤمنني
 ِمـنْ «األشـرت:  علـيهم وىل ملـا مصر أهل إىل له كتاب من ، و»اْلَعَرِب... َسَنامِ  وَ  اْألَْنَصارِ  َجْبَهةِ 
ــــدِ  ــــيٍّ  اللَّــــهِ  َعْب ــــريِ  َعِل ــــْؤِمِننيَ  أَِم ــــْومِ  ِإَىل  اْلُم  ُذِهــــبَ  وَ  أَْرِضــــهِ  ِيف  ِحــــَني ُعِصــــيَ  لِلَّــــهِ  َغِضــــُبوا الَّــــِذينَ  اْلَق

 مـرّة يف» املـؤمننيعلي بن ابـی طالـب امـري «)؛ هذا وإنّه قّدم نفسه مرتني 38(الرسالة » ِحبَقِِّه...
 َأِيب  بْـنُ  َعلِـيُّ  اللَّـهِ  َعْبـدُ  بِـهِ  أََمـرَ  َمـا َهَذا«صفني:  من منصرفه بعد كتبها أمواله يف يعمل مبا وصيته
) 24  (الرسـالة»  اْألََمنَـةَ  بِـهِ  يـُْعِطيَـهُ  وَ  اْجلَنَّـةَ  بِـهِ  لُِيوِجلَـهُ  اللَّهِ  َوْجهِ  ابِْتَغاءَ  َمالِهِ  ِيف  اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريُ  طَاِلبٍ 

ـــدِ  ِمـــنْ «اجلـــيش  علـــى أمرائـــه ومـــرّة يف کتابـــه إىل ـــيِّ  اللَّـــهِ  َعْب ـــنِ  َعِل ـــريِ  طَاِلـــبٍ  َأِيب  ْب ـــْؤِمِننيَ  أَِم  ِإَىل  اْلُم
» عبــد اهللا«) املالحظــة األولــی هــي أّن املــتکّلم يــأيت بتعبــري 50(الرســالة » اْلَمَســاِلِح... َأْصــَحابِ 

ــ ــ ليلقـي أنـه قبـل أن يکـون أمـرياً للمـؤمنني، عبـٌد هللا العظـيم » أمـري املـؤمنني«قبل أن يلّقـب نفسـه بــ
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ذا التعبري عن الغرور والتغطرس احملتمـل، واملالحظـة الثانيّـة هـي أّن اإلمـام أتـی لنفسـه  ويتحاشی 
ألّن املقام، مقام األمر مـن احلـاکم إلـی احملکـوم أو مـن اخلليفـة إلـی النـاس؛ » ؤمننيأمري امل«لقب 

  إليه اقتضی توظيف هذا التعبري.  فنوع العالقة بني املرسل واملرسل 
بغــّض النظــر عــن األســلوب املباشــر الــذي اســتفاد اإلمــام(ع) يف عمليــة تقــدمي الــنفس إلــی 

ا صرا ا، بل وظّـف عـدداً ال بـأس بـه مـن اآلخرين واألدوات اليت استعان  حًة، فإنّه ما اکتفی 
اآلليــات واحملســنات البيانيــة والبديعيــة الــيت تــرتاوح بــني التشــبيه واالســتعارة والکنايــة والکنيــة ميکــن 

ــج البالغــة. لــذلك  الدراســة ــدف اعتبارهــا مــن أهــم مرتکــزات التقــدمي مــن جانــب اإلمــام يف 
وإلی تبيني أمناط اآلليات املوظّفة إليصـال املفهـوم املـراد  البالغة ج يف املوضوع هذا مقاربة إىل

  النّص.  استيعاب على اعتقاداً بأّن مثل هذا التحقيق يساعد
  
  التشبيه آليةب تقديم الشخصية 1.2

إّن التشبيه کأسـلوب مـن األسـاليب البيانيـة ذو فاعليـة خاصـة لتقريـب املعـاين إلـی إدراك املتلّقـي 
يــدّل علــی  القــزويين اخلطيــب تعبــري حــد نــی وضــوحاً ويکســبه تاکيــداً؛ فهــو علــیحيــث يزيــد املع

) إّن هــذا الفــن خيــرج اخلفــي إلــی اجللــّي 209: 2009مشــارکة أمــٍر آلخــر يف معنــی (القــزويين، 
ويــدين البعيــد مــن القريــب، ويزيــد املعــاين رفعــًة ووضــوحاً، ويکســبها مجــاالً وفضــالً؛ فــاملتکلم إذا 

وصوف مع التوضيح، أو وجه من املبالغة، يعمد إلی شـيء آخـر تکـون هـذه أراد إثبات صفة مل
الصـــفة واضــــحة فيـــه ويعقــــد بـــني االثنــــني مماثلــــًة، جتعلهـــا وســــيلة لتوضـــيح الصــــفة أو املبالغــــة يف 

ـا؛ هلـذا کــان التشـبيه أوّل طريقــة تـدّل عليـه الطبيعــة لبيـان املعنی.(اهلــامشي،  ) 264: 1386إثبا
ـج البال غـة يـدعونا إلـی االعتقـاد بـأّن اإلمـام (ع) وظّـف التشـبيه يف عمليـة تقـدمي والتقّصي يف 

  النفس بکثرة؛ فقد ّمسی نفسه عرب هذه التقنية الکالمية مسّميات جتدر الفحص والدراسة.  

  للرحی اإلمام قطبٌ  1.1.2
ّــ َواللَّــِه «: يف خطبتــه الثالثــة يقــولحيــث ذين غصــبوا اخلالفــة وحرمــوه منهــا يشــکو اإلمــام (ع) ال

ــْيلُ  َعــينِّ  يـَْنَحــِدرُ  َلَقــْد تـََقمََّصــَها فُــَالٌن َوإِنَّــُه لَــَيْعَلُم َأنَّ َحمَلِّــي ِمْنَهــا َحمَــلُّ اْلُقْطــِب ِمــَن الرََّحــى  َوَال  السَّ
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بکــر وهــو عبــارة کنائيــة للخالفــة   أيبيرمــز إلــی » تـََقمَّــصَ «فعــل ؛ فالتوضــيح أّن »الطَّــْريُ  ِإَيلَّ  يـَْرَقــى
، ي(مکـارم شـرياز لنفسـه ومتتّـع منـه  جلبابا(سرتا) وزينةجعل اخلالفة أبابکر  نّ أل ؛ا كساليت مت

فــاملتکلم کــره وأبــی أن يصــرّح باســم الشــخص املعــين يف الــنّص ووظّــف اســم  )1/320: 1383
کــان عامــداً يف اإلمــام(ع)  الکنــائي الــذي يکّنــی بــه عــن العلــم العاقــل املــذکر. هــذا و » الفــالن«

وعــــی وعلــــم لتنظــــيم شــــئون أّي لــــيس لــــه يلقــــي أّن أبــــابکر  التعبــــري ألنــــه أراد أنتوظيــــف هــــذا 
 ؛ کمـا أنّ ن نفسـه باخلالفـة فقـطزيّـفإنّـه احلکومة وال فائدة فی خالفته واليستحق هلـذا املنصـب 
؛ إذاً هلــذا التعبــري دور إحيــائي لنقــل املعــاين القمــيص يــزين األشــخاص وإن کــان هلــم عيــوب کثــرية

إّن املفهوم جاء مؤکداً بالقسم والالم وقـد، حيـث جعـل الکـالم اخلـربي إنکاريـاً الضمنية. هذا و 
) وهــذا خــري دليــل علــی أّن املــتکلم رأی شــيئاً مــن إمــارات اإلنکــار يف 35: 1416(التفتــازاين، 

  املخاطب ووصل إلی أنّه أغمض عينيه عن احلقيقة وأخذ ينکرها. 
واخلالفـة مبنيـة علـی التشـابه بکلماتـه احملوريـة  اإلمـام(ع)کما يبـدو مـن الـنّص فالعالقـة بـني و 

 ،بــالرحی(املــتکلم/ اخلالفــة/ القطــب/ الرحــی)؛ فصــاحب الــنّص شــّبه نفســه بالقطــب واخلالفــة 
تمــع بعــد وفــاة النــيب(ص) أمــر ه يف اجملألن خالفتــ ؛اســتحقاقه للخالفــة حيــتّج علــیوهــذا التشــبيه 

ر القطـب الرحـی تـدير اخلليفـة اجملتمـع يعـين کمـا يـدي ضروري مثل ضرورة وجود القطب للرحـی،
 حيتــل احلــاکم دوراً  يأيضــا، فمکانــة اخلليفــة يف إدارة اجملتمــع منزلــة القطــب يف حتــرّک الرحــی. أ

يف شــــئون اجملتمــــع وعلــــی النــــاس أن يبــــايعوا عــــادال عاملــــا ليســــوق الــــبالد إلــــی املســــتقبل  أساســــياً 
ـَـا أَ «املشــرق کمــا يقــول اإلمــام(ع) يف خطبــة أخــری  » نَــا ُقطْــُب الرََّحــى تَــُدوُر َعَلــيَّ َوأَنَــا ِمبََكــاِين ِإمنَّ

اإلمــام قطــب الرحــی يف معرفــة اإلســالم ويف إدارة اململکــة اإلســالمية وتــدبريها ف) 119(اخلطبــة 
حتتـــاج احلکومـــة حبـــاکم عـــادل عـــامل واع ألمورهـــا  ، إذاً باحلکمـــة ومصـــلحة اإلســـالم واملســـلمني

وعدم حضور اخلليفة احملقة يؤدي اجملتمع إلی حافة املشـاکل کمـا  ،املختلفة لکی حيفظ نظامها
  .ال جدوی للرحی دون القطب

ومـــا يهمنـــا مـــن الفقـــرة الســـابقة هـــو أّن اإلمـــام انتـــزع مـــن نفســـه قطبـــاً للرحـــی وحمـــوراً رئيســـاً 
للخالفة والدعامة للبناية اإلسالمية حيث قّرر لو مل يکن هو اخلليفة، فال أسـاس للخالفـة کمـا 

نّــه ال معنــی للرحــی دون القطــب. فــاملتکّلم جتّســد هــذا املفهــوم العقلــي ونقلــه إلــی املتلقــي عــرب أ
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ــْيلُ  َعــينِّ  يـَْنَحــِدرُ «آليــة تشــبية التمثيــل. واليفوتنــا أن نقــول إّن يف تعبــري  وظّــف اإلمــام (ع) » السَّ
ـذا التعبـري وتعبـري االستعارة التصرحيية؛ إذ شّبه نفسه بذروة اجلبـل الـيت جيـري السـيل منـه، فـأراد 

  لته العالية اليت اليضاهيه شيء.أن جيّسد مسّو مقامه ومنز » الطَّْريُ  ِإَيلَّ  يـَْرَقى َوَال «

  لّحامٌ  اإلمام 2.1.2
ويعـرب عـن  يشـکو ظلمهـمو إلـی مفاسـد بـين أميـة يف خطبـه وکتبـه  من غري مـرّةيشري اإلمام (ع) 

اْلِفـَنتِ ِعْنـِدي َعلَـْيُكْم ِفْتنَـُة بَـِين أَُميَّـَة فَِإنـََّهـا ِفْتنَـٌة َعْميَـاُء  ِإنَّ َأْخَوفَ « :استيائه واغتياظه منهم قائالً 
ــم إذاً جــاءت ) 93(اخلطبــة » ُمْظِلَمــةٌ   واحرمــة رســول اهللا وقتلــ هتکــوافتنــتهم أخــوف الفــنت؛ أل

آذاهــم حتــی يبلــغ إلــی القمــة يف أيــام  وا(ع) واســتمر  ّيــاً عل وابيــت اهللا احلــرام وســبّ  واأوالده وهــدم
أعطـی هـدايا  و مـن الـرتاث والفـئ  علّياً (ع) منعو غصب اخلالفة  ؛ فهذا هو الذيخالفة عثمان

  .کثرية القربائه وحرم اإلمام (ع) من بيت املال إال قليال
 ِإنَّ : «أمـوال املسـلمني يقـول مهـدداً يف توزيـع  بـين أميـة (ع) سوء تصـرفاتيعل يریوعندما 

ــدٍ  تـُــرَاثَ  لَُيَفوِّقُــوَنِين  أَُميَّــةَ  بَــِين  ــِئْن بَِقيــُت َهلـُـْم َألَنـُْفَضــنَُّهْم  تـَْفوِيقــاً ) وآلــه عليــه اهللا صــلى( ُحمَمَّ َواللَّــِه َل
َـــةَ  ِب ـــِوَذاَم الرتَّ ـــاِم اْل  أي الرضـــي قـــال: لُيَفّوقـــونين التوضـــيح أّن الشـــريف )77(اخلطبـــة » نـَْفـــَض اللَّحَّ

 )101: 2003لبنهــا (دخيــل،  مــن الواحــدة احللبــة وهــو الناقــة ُفــواقك قلــيال املــال مــن يعطــونين
يشّبه نفسه باللّحام ويشّبههم باألحشاء النتنـة الـيت تعزهلـا القصـاب عـن سـائر  فصاحب الکالم

م عــن احلکومــةاللحــوم، يعــين أقســم بــاهللا تعــالی  م عــن مناصــبهم وأبعــدّ والتــدخل يف  أن أطــردّ
حتی يرغب الناس عـنهم کمـا يفّصـل القّصـاب أمعـاء الوضيعة مکانتهم  نّ ظهر أأمور املسليمن و 

  الشاة من حلومها.
فتقرير التشبيه يف هـذا اخلطـاب هـو أنّـه مبـين علـی املفعـول املطلـق النيـايب الـدال علـی اهليئـة؛ 
فاإلمام جّرد من نفسه شخصية أخری حيث شّبه نفسه باللحام وشـّبه بنـی أميّـة بـالوذام الرتبـة؛ 

بيه االّول (أنــا کاللحــام) مطلــق الطــرفني، ويف التشــبيه الثــاين (بــين أميــة کــوذام الرتبــة) جــاء فالتشــ
، والصــورة احلســـية الـــيت قُــدمت أتاحـــت الفرصـــة »الرتبـــة«بـــه مقيـــداً بصــفة   املشــبه مطلقـــاً واملشــبه

  لمتکلم حتی جيسد املفهوم املعين.ل



 401   )مرضية کدخدائيو  علي جنفي إيوکي( ... دراسة اآلليات الفنية لتقدمي النفس

  اإلمام سراجٌ  3.1.2
وصــياً للنــيب (ص) کــان يــدعو النــاس إلــی اهللا تعــالی ويهــديهم إلــی إّن اإلمــام علــي (ع) باعتبــاره 

الطريق القومي اململوء بالظلمات ويقيم هلـم علـی سـنن احلـّق يف جـواد املظلّـة، فلـيس بعجيـب أن 
َـا«...يشّبه نفسه بالسراج املنري الذي ينّور الظلمة بتوقّـده قـائالً:   السِّـرَاجِ  َكَمثَـلِ  بـَْيـَنُكمْ  َمثَلِـي ِإمنَّ

» تـَْفَهُمـوا قـُلُـوِبُكمْ  آَذانَ  َأْحِضـُروا وَ  ُعـوا وَ  النَّـاسُ  أَيـَُّهـا فَـاْمسَُعوا َوجلَََها َمنْ  بِهِ  ءُ  َيْسَتِضي الظُّْلَمةِ  ِيف 
 ِإينِّ  وَ  نَِبيِّـــي ِمـــنْ  ِمْنَهـــاجٍ  وَ  َريبِّ  ِمـــنْ  بـَيِّنَـــةٍ  َلَعَلـــى ِإينِّ  «...) کيـــف ال وهـــو القائـــل: 187(اخلطبـــة 

  ).97(اخلطبة » اْلَواِضحِ  رِيقِ الطَّ  َلَعَلى
فــالنّص الــذي بــني أيــدينا يشــهد علــی أّن علــي (ع) قــّدم نفســه إلــی النــاس کســراج منــري 
ورأی أنّه يف النـاس مثـل مصـباح يف الظلمـة ينـري هلـم طريـق األمـن والسـالمة؛ فيتوجـب علـيهم 

توظيـف هـذا التشـبيه مـن أن يستفيدوا من نوره ويقتدوا بـه کـي ال يهيمـوا يف طـريقهم.إذاً مـرّد 
النــاس إال باعتمــادهم  جانــب املــتکّلم يرجــع إلــی االعتقــاد بــأن الميکــن احلصــول علــی هدايــة

علی اإلمام واالقتداء به. فالتشبيه املوظّف بتصويره احلسي جـاء کآليـة فاعلـة النتقـال املفهـوم 
  املعين إلی املتلّقي.

  اإلمام قاربٌ  4.1.2
إلــی االعتقــاد بأنــه حيــّب املــوت ويشــتاق إليــه دون أي خــوف و  دراســة حيــاة اإلمــام(ع) تــدعونا

وجل. ومن كالم له (عليه السالم) قاله قبل استشهاده على سـبيل الوصـية ملـا ضـربه ابـن ملجـم 
 َكَقــاِرٍب َواللَّــِه َمــا َفَجــَأِين ِمــَن اْلَمــْوِت َوارٌِد َكرِْهتُــُه َوَال طَــاِلٌع أَْنَكْرتُــُه َوَمــا ُكْنــُت ِإالَّ ... «لعنــه اهللا: 

  ).۲۳(الرسالة» َوَرَد َوطَاِلٍب َوَجدَ 
هـو الـذي يسـري إلـی املـاء وقـد بقـي بينـه وبـني املـاء ليلـة » القـارب«واملالحظة اللغوية هـي أّن 

واحدة، والورد هو املـاء الـذي يـورد؛ واملقصـود أّن اإلمـام کـان منتظـراً للمـوت متوقعـاً لـه، راغبـاً يف 
) والــنّص يشــهد علــی أّن املــتکلّم 484: 2003لــذين ســبقوه (دخيــل، لقــاء اهللا تعــالی وأحبائــه ا

جتّســــد شــــوقه للمــــوت عــــرب آليــــة التشــــبيه مبکوناتــــه اإلمــــام/ املــــوت/ العطشــــان/ املــــاء؛ فتقريــــره أّن 
العطشــان  ،املــوت جتــاهشــّبه نفســه صــاحب الــنّص انتــزع مــن نفســه العطشــان الــذي يــورد املــاء؛ ف
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ومابقي للحصول عليه إال ليلة واحدة؛ وأخرياً وجد مطلوبه. فجاء التشبيه الذي يبحث عن املاء 
بذکره أداته مرسالً وبعدم ذکر الوجه (وهـو االشـتياق إلـی املطلـوب) جممـالً. واليفوتنـا القـول بـأّن 

  وجه الشبه الذي کان غري مذکور، عقلي ألّن االشتياق اليدرك بإحدی احلواس الظاهرة. 

  وذراعٌ اإلمام ضوٌء  5.1.2
ـج البالغــة تــدفعنا إلـی االعتقــاد بـأن اإلمــام علــي (ع) أشـار مــن غـري مــرّة إلــی  دراسـة نصــوص 

 َرُسـولِ  ِمـنْ  أَنَـا وَ «...ارتباطه الوثيق مع الرسول (ص)، علی سبيل املثال وال احلصر نـراه قـائالً: 
أّن  هـو القـول هـذا علـی وتعليقنـا )45(الرسـالة » اْلَعُضـدِ  ِمـنَ  الـذِّرَاعِ  وَ  الضَّـْوءِ  ِمـنَ  َكالضَّْوءِ  اللَّهِ 

مــا مــن أصــل  املــتکلم عــرب تقنيــة التشــبية انتــزع مــن نفســه ضــوءاً وذراعــاً حتــی جيّســد للمتلّقــي بأ
واحــد وأنــه شــديد االرتبــاط مــع نــيب اإلســالم وهــذه حقيقــة الينکرهــا أحــد کمــا الميکــن إنکــار 

  اآلخرين عن طريق آلية التشبية. فاإلمام عّرف نفسه إلیالعالقة الوطيدة بني الذراع والعضد؛ 
  
  االستعارةآلية ب تقديم الشخصية 2.2

االستعارة طريقة خاّصة من طرق التعبري أو وجه مـن الوجـوه البيانيـة تنحصـر أمهيتهـا فيمـا حتدثـه 
) وهـي 323: 1984يف معنی من املعاين من خصوصية وتاثري علی حد تعبـري جـابر عصـفور (

أبــرز الصــور اجملازيــة الــيت عــدلت عــن احلقيقــة، متخــذة مــن التشــبيه أساســاً تعــدل عنــه يف «تعــّد 
أمناطها الفنية، فـإدراك العـدول والتحـول يقتضـي بالضـرورة استحضـار التشـبيه ملعرفـة مقـدار هـذا 

  )135- 136: 1997(عبداملطلب، » العدول الداليل الذي أحدثته الصورة اجملازية
أّن اإلمــام (ع) اســتفاد مــن  لنــا تثبــت عنــده املتــأينّ  والوقــوف لــنهج البالغــة لفاحصــةا القــراءة

هــذه التقنيــة الکالميــة حينمــا أراد أن يقــدم نفســه للمتلقــي وليســاعد هــذا الفــّن البيــاين يف تقّبــل 
  املعنی املقصود وبصورة موثرة؛ تأسيساً علی هذا نعاجل النماذج املستخرجة من هذا املنظور.

  إلمام مصباحٌ ا 1.2.2
أميــة خاصــة عثمــان مغــرورين بالــدنيا وراغبــني عــن اهللا ورســوله    أصــبح النــاس يف زمــان خالفــة بــين

بتعـــاد عـــن الـــدنيا ويـــأمرهم بـــاملعروف وينهـــاهم عـــن إلـــی االوأمـــور اآلخـــرة ويـــدعوهم اإلمـــام(ع) 
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 مهتمـــني غـــري ،املنکـــر وينـــذرهم ولکـــن ال يهتمـــون بکالمـــه ومـــازال احلـــرام عنـــدهم مبنزلـــة احلـــالل
أَيـَُّهــــا النَّـــــاُس «خمــــالفتهم وعـــــدم تنــــبههم، يقـــــول: اإلمـــــام ســــرعة انقضـــــاء احليــــاة وحينمـــــا يــــری ب

استســرجوا «قــائالً: ) يفســر الشــارح ۱۰۵(اخلطبــة »اْسَتْصــِبُحوا ِمــْن ُشــْعَلِة ِمْصــَباٍح َواِعــٍظ ُمــتَِّعظٍ 
فســـه ال يکـــون مـــن شـــعلة ســـراج واعـــظ لغـــريه مـــّتعظ يف نفســـه، فـــإّن مـــن مل يکـــن متعظـــا يف ن

) 7/245: 1324، ياخلــوئ ي(اهلــامش» موعظتــه مــؤثرة يف القلــوب بــل تکــون القلــوب نــافرة منــه
(استســـرجوا وأوقـــدوا مصـــباحکم) هـــو أّن علـــيهم أن ينـــّوروا » استصـــبحوا«فاملقصـــود مـــن تعبـــري 

م وعقوهلم بأنوار اإلمام.     قلو
ـــة مـــن نفســـه مصـــباحاً ذا شـــعلة وعـــرب  وتقريـــر االســـتعارة هـــو أّن اإلمـــام انتـــزع بطريـــق الکناي

مکّوناته (االمـام/ العلـم/ املصـباح/ الشـعلة) قـال: أنـا کاملصـباح الـواعظ املـتعظ لـه الشـعلة؛ علـی 
ضوء هذا التفسري ميکننا القول: کلمتا الواعظ واملتعظ جتريـد للمسـتعارله، وکلمـة الشـعلة ترشـيح 

ا مـــن مالئـــم املســـتعارله ومســـتعارمنه للمســـتعارمنه؛ فجـــاءت االســـتعارة املصـــرحة املطلقـــة مبـــا فيهـــ
ــــة حــــال  ــــة الظــــالم. علــــی أي ــــارة وإزال ــــة هــــو اإلن معــــاً. إذاً اجلــــامع املســــتبط مــــن االســــتعارة املعني

  إلی الدين القومي السوي. يزيل الظالم ويهدي الناسحياول أن (ع)   اإلمامف

  اإلمام ناصٌح مطرودٌ  2.2.2
: 1385 احلديــد، أيب ابــن( احلكمــني أمــر مــن بلغــه ومــا التحكــيم بعــد کــالم اإلمــام (ع) ومــن

 َمْعِصــَيةَ  فَــِإنَّ  أَمَّــا بـَْعــدُ :«قــائالً  البلــوى ســبب قــام ببيــان مث بالئــه، علــى اللّــه محــد ) وفيهــا2/210
ــِفيقِ  النَّاِصــحِ   َهــِذهِ  ِيف  أََمــْرُتُكمْ  ُكْنــتُ  َقــدْ  وَ  النََّداَمــةَ  تـُْعِقــبُ  وَ  احلَْْســرَةَ  تُــوِرثُ  اْلُمَجــرِّبِ  اْلَعــاملِِ  الشَّ
 اْلُمَخـالِِفنيَ  إِبَـاءَ  َعلَـيَّ  فَـأَبـَْيُتمْ  أَْمـرٌ  لَِقِصـريٍ  يُطَـاعُ  َكـانَ  لَـوْ  رَأْيِـي َخمْـُزونَ  َلُكمْ  أَْمرِي َوَخنَْلتُ  احلُُْكوَمةِ 

  )  ۳۵(اخلطبة »ِبَقْدِحهِ  الزَّْندُ  َوَضنَّ  بُِنْصِحهِ  النَّاِصحُ  اْرتَابَ  َحىتَّ  اْلُعَصاةِ  اْلُمَناِبِذينَ  وَ  اْجلَُفاةِ 
أّن اإلمـام جـّرد مـن نفسـه ناصـحاً شـفيقاً  هـو السـابق املقطـع مـن نستشـفه أن ميکـن ما وإنّ 

عاملــــاً جمرّبــــاً علــــی طريــــق تقنيــــة االســــتعارة املصــــّرحة التبعّيــــة حيــــث تنتهــــي معصــــيته إلــــی احلســــرة 
  والندامة؛ فخري هلم أن ينصحوا إلی أوامر هذا الناصح الشفيق.

ــهذا وإّن صاحب الن ــ ــ ــ ــ  َكـانَ  لَـوْ «ّص وّظف االسـتعارة التمثيليـة يف نفـس الفقـرة حيـث أتـی ب
ة مــع قرينــة »أَْمــرٌ  لَِقِصــريٍ  يُطَــاعُ  ؛ فــإّن هــذا الرتکيــب اســتعمل يف غــري مــا وضــع لــه لعالقــة املشــا
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مانعة مـن إرادة معنـاه الوضـعي، فهـو يسـّمی التمثيـل علـی سـبيل االسـتعارة وقـد يسـّمی التمثيـل 
  )  297- 301: 2009ّمسی مثًال (القزويين،  كومتی فشا استعماله کذلمطلقاً 

» الزبّـــاء«أحـــد ملـــوك العـــرب وقـــد دعتـــه » جذميـــة األبـــرش«والتوضـــيح أّن قصـــري کـــان مـــولی 
ــا؛ فأشــار قصــري أن ال يفعــل وحــّذر جذميــة مــن هــذا العمــل اعتقــاداً بــأّن  ملکــة اجلزيــرة للــزواج 

ارادت ثـأر أبيهـا، فخالفـه ومـا أنصـت لـه وذهـب إليهـا فقتلتـه؛ الزبّاء دبّـرت خدعـة ومکـراً ضـّده و 
) فـذهبت مـثالً 49- 51: 1412فقال قصـري متحسـراً: لـو کـان يطـاع لقصـري أمـر (ابـن اجلـوزی،

 يعــين )4/87: 1324 اخلــوئي، اهلــامشي. (رأيــه يف مصــيب وهــو عصــي ناصــح لکــل يضــرب
 مل لکـن املعرفـة، حـقّ  التحکيم قبول عواقب ويعرف السياسة يف جتربة ذو) ع(اإلمام أن رغم
علی ضوء هذا املفهوم شّبه اإلمـام هيئتـه املطـرودة الـيت ). جيشه( أصحابه علی نصائحه تؤثّر

اليصغي أحٌد إلی کالمه واليهـتّم بنصـائحه بقصـري مضـی شـرح قصـته وأصـبح شـأنه يف تلـك 
ــ صــاحب يريــد الّــيت الظــروف شــأن قصــري املغــرتب املطــرود؛ وهــذه هــی الرســالة  إيصــاهلا نصال

  املتلّقي.  إلی
 وهـذا »ِبَقْدِحـهِ  الزَّنْـدُ  َوَضـنَّ «إضافة إلی ذلك الميکن اإلغمـاض عـن تعبـري متثيلـي آخـر وهـو

 املــــتکلم: أراد فقــــد يســــمع، مــــن وجــــود لعــــدم باحلقــــايق اإلفصــــاح عــــن يکــــفّ  ملــــن يقــــال مثــــل
 خـاليف، علـى ألنکـم أمجعـتم نصـح، غري به نصحتکم الذي النصح أنّ  ظننتُ  حىت خالفتموين

 واخلـالف اإلبـاء مـن مـنکم لقيـت مـا لشـدة صـاحل رأی ذلـك بعـد لـی يقدح مل أنّه العبارة وتعين
ـــد مشـــّبهاً امتناعـــه عـــن النصـــح  والعصـــيان. علـــی أيـــة حـــال جعـــل املـــتکم شخصـــيته مرادفـــاً للزّن

عارة بامتنــاع الزّنــد عــن الَقــدح؛ فاســتعري الکــالم املوضــوع للمشــبه بــه، للمشــّبه علــی طريــق االســت
االعتبـار هـو أّن املـتکلم أتـی بتعبـري لـيس  بعـني يّتخـذ أن هنـا القـاریء علـی ومـا جيـب التمثيلية.

  غريباً مبهماً للمتلقي العريب وهذا األمر يساعده علی االنتقال السريع للمفهوم املعين. 

 اإلمام طبيٌب ونازعٌ  3.2.2

 أصـــحابه مــن رجـــل إليــه قـــام بعــد التحکـــيم الّــذي فـــرض علــي اإلمـــام(ع) يف وقعــة صـــفني، قــد
 اإلمـام فصـفق أَرَشـد؟ األمـرين أي نـدر فلـم ـا، أمرتنـا مث احلكومـة (التحکـيم) عـن يتنـا فقال:
اِء الــدَِّويِّ وََكلَّــِت النَّزَ ... « األخــرى قــائالً: علــى يديــه إحــدى َعــُة اللَُّهــمَّ قَــْد َملَّــْت َأِطبَّــاُء َهــَذا الــدَّ
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صـاحب  بـأنّ  القـول إلـی نـذهب حـني الصواب الجنانب لعلّنا ؛)۱۲۱(اخلطبة» بَِأْشطَاِن الرَِّكيِّ 
ترکـوا اجلهـاد وأصـّروا علـی التحکـيم النّص انتزع من نفسه طبيباً عاجزاً عن عالج املرضی الذين 

؛ فاملســتعارله هــو بــل يضــطّر علــی الصــلح والتحکــيم الّنضــالمــا اســتطاع أن حيــّثهم علــی حيــث 
  لطبيب؛ فجاء املرض مؤملاً وجاء الطبيب عاجزاً!اإلمام واملستعارمنه هو ا

وهو الـذي يسـتقي » النازع«مجع » الَنَزعة«کلمة » َعُة بَِأْشطَاِن الرَِّكيِّ َكلَِّت النَّزَ «ويف عبارة 
ــــــــل، و» الشــــــــطن«مجــــــــع » األشــــــــطان«املــــــــاء، و وهــــــــو » الرکــــــــيّ «مجــــــــع » الرکــــــــی«وهــــــــو احلب

لمـات ميکـن القـول بـأّن املـتکلم انتـزع ) علی ضوء معانی هذه الک209: 2003  البئر؛(دخيل،
مــن نفســه نازعــاً ضــُعف بســبب حبائــل اآلبــار؛ إذاً املســتعارله هــو اإلمــام واملســتعارمنه هــو النــازع 

 بـل املقبـول، مـن يصـبح أوالً، مث املستعارله األصحاب واملستعارمنه هو حبـل البئـر ثانيـاً. وهکـذا
مرّکبـة تشـتمل علـی اإلمـام الناصـح املعـذَّب مـن عنـاد أنّنـا أزاء صـورة تشـبيهية  بـه املسـّلم من رّمبا

األصــحاب مــن جانــب، والنــازع املعــذَّب مــن حبــل البئــر مــن جانــب آخــر؛ فالوجــه املشــرتک أو 
اجلــامع هــو العــذاب. وأخــرياً الغــرض مــن الکــالم املبــّين علــی اجملــاز هــو بيــان معانــاة املــتکلم يف 

م مما سبب له الکلل   وامللل. إصالح األصحاب وعدم جتاو

  شجرٌة ُصلبةٌ  اإلمام 4.2.2
قلــة األکــل  أنّ اعتقــاداً بــ قوتــه القليــلاإلمــام(ع) و زهــد علــی حينمــا اعــرتض بعــض األصــحاب 

 يـَُقـولُ  ِبَقـائِِلُكمْ  ...وَكـَأينَِّ : «، رّد علـيهمفشـلتنتهـي إلـی الو  مع العدوّ  جتعله ضعيفاً عن النضال
ــْجَعانِ  ُمَنازَلَــةِ  وَ  اْألَقْـــرَانِ  ِقتَــالِ  َعــنْ  الضَّــْعفُ  بِــهِ  قـََعــدَ  فـََقــدْ  طَالِــبٍ  َأِيب  ابْــنِ  قُــوتُ  َهــَذا َكــانَ  ِإَذا  الشُّ
َوى َوقُـوداً ِإنَّ الشََّجرََة اْلَربِّيََّة َأْصَلُب ُعوداً َو الرََّواتَِع اخلَِْضرََة أََرقُّ ُجلُـوداً َو النَّابِتَـاِت اْلِعْذيَـَة أَقْــوَ  َأَال 

  )  ۴۵رسالةال( »َو أَْبطَأُ ُمخُوداً 
يشهد علی أّن املتکلم جّرد من نفسـه شـجرة برّيـة ونبتـاً  أيدينا بني اّلذي النص هذا مثل إنّ 

مــا يف القــّوة وصــالبة اجلــذور واملتانــة؛ فالتوضــيح أنّ  األشــجار الــيت تنمــو يف  بــدويّاً وشــّبه نفســه 
الــيت النباتــات رتاق حــ، مثّ االصــحراء أقــوی خشــبا مــن النباتــات الــيت تــزرع يف احلــدائق والبســاتني

ذه الصـفات اسـتعارمها  .الغّضة من النباتات األخریاشتعاًال وأشد أقوی سقی باملطر ت وعلماً 
  صاحب الکالم لنفسه جبامع القّوة والصالبة واالستحکام يف الطرفني.
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  اإلمام ماءٌ  5.2.2
 والـزبري طلحـة قتـل بعـد خطَبهـا إنه ويقال ضاللتهم من ويهديهم الناس يعظ فيها له خطبة ويف

ــا«...  ِمــنْ  َأْشــَفقَ  بَــلْ  نـَْفِســهِ  َعلَــى ِخيَفــةً ) ع( ُموَســى يُــوِجسْ  ملَْ  أُرِيتُــهُ  ُمــذْ  اْحلَــقِّ  ِيف  َشــَكْكتُ  َم
ـــــةِ  ـــــالِ  َغَلَب ـــــْومَ  الضَّـــــَاللِ  َوُدَولِ  اْجلُهَّ ـــــا اْلَي ـــــنْ  اْلَباِطـــــلِ  وَ  احلَْـــــقِّ  َســـــِبيلِ  َعلَـــــى تـََواقـَْفَن ِـــــقَ  َم  ملَْ  ِمبَـــــاءٍ  َوث
  )4اخلطبة ».(َيْظَمأْ 

َمــــا زِْلــــُت أَنـَْتِظــــُر ِبُكــــْم «قــــائالً: اإلمــــام (ع) خياطــــب بقيــــة أصــــحاب اجلمــــل فالتوضــــيح أّن 
م ينقضون البيعة عدة مرات ويعرف ؛»َعَواِقَب اْلَغْدرِ  ـم حـق املعرفـة اإلمام (ع) همأل ّ أهـل  إذ أ

يعــين أنــا مل  »ِيف اْحلَــقِّ ُمــْذ أُرِيتُــهُ  َمــا َشــَكْكتُ «الغــدر واخلدعــة ويطلــب مــنهم أن يتّبعــوه ويقــول: 
أفضــل املســري للوصــول إلــی الفــوز  إذ يب ثقــواتالطريــق و  هــذهســلکوا تأرتــب يف احلــق وعلــيکم أن 

) ِخيَفًة َعلَـى نـَْفِسـِه بَـْل عَملْ يُوِجْس ُموَسى («احلرب يقول: هوالنجاح ويف اإلجابة عن قلقه هلذ
  »َوُدَوِل الضََّاللِ  َأْشَفَق ِمْن َغَلَبِة اْجلُهَّالِ 

هــــو أّن علــــي (ع) عــــرب تقنيــــة االســــتعارة املصــــرحة  الســــابقة املقطوعــــة مــــن يهّمنــــا الــــذي إنّ 
األصــلية جعــل نفســه مــاءاً جبــامع الفائــدة يف الطــرفني اعتقــاداً بــأّن مــن اعتمــد علــی هــذا املــاء مل 

دليـــل علـــی حتقـــق للفعـــل املضـــارع خـــري » مل«يظمـــأ؛ ولغويـــاً البـــّد مـــن القـــول إّن اســـتفادة مـــن 
  مفهوم الفعل وقطعيته. 

) ِخيَفـًة َعلَـى نـَْفِسـِه بَـْل َأْشـَفَق عملَْ يُـوِجْس ُموَسـى («هذا وإّن املـتکّلم يف توظيـف عبـارة 
ـــاِل َوُدَوِل الضَّـــَاللِ  مـــال إلـــی االســـتعارة األخـــری؛ إذ کمـــا أّن موســـی نـــيب اهللا  »ِمـــْن َغَلبَـــِة اجلُْهَّ

خـــاف مـــن هـــذا املشـــهد الســـحري علـــی أمتـــه مـــن الفتنـــة واالبتعـــاد عـــن طريـــق احلـــق، کـــذلك 
ــا هــو البعــد الــديين الــذي  اإلمــام الحيزنــه فــوت اخلالفــة، بــل مــا يدفعــه إلــی احلــزن واخلــوف اّمن

وهـو خـائف علـی ابتعـاد النـاس - ) فهيئـة اإلمـام34: 2003حيصل علی املسـلمني؛(دخيل، 
يئة النيب موسی الذي کان خائفاً علی أمته من الفتنة واالبتعاد. إذاً  -عن الدين القومي شّبه 

ة، حيــث کـلٌّ مــن املشـّبه واملشــّبه بــه  اُسـتعِمل هــذا الرتکيـب يف غــري مــا وضـع لــه لعالقـة املشــا
ــــــا مبالغــــــًة يف التشــــــبيه هيئــــــة منتزعــــــة مــــــن متعــــــدد، مث دخلــــــت املشــــــّبه يف الصــــــورة امل شــــــّبه 

  ).297: 2009  (القزويين،
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  اإلمام ثمرٌة من شجرة الرسول 6.2.2
احلــق أّن اإلمــام علــي (ع) کــان خــري وارث خلــري نــّيب (ص)؛ فقــد قــّدم نفســه کثمــرة مــن شــجرة 

 منـا قـالوا: األنصـار اهللا(ص) بأنّ  رسول وفاة بعد السقيفة أنباء إليه انتهت رسول اإلسالم حينما
أمري وتنازلوا للقرشيني عن اخلالفة وسّلموا هلم احتجاجاً بأّن القرشـيني شـجرة رسـول  ومنكم أمري

ــوا«...) فــرّدهم اإلمــام قــائالً: 92: 2003اهللا وعشــريته إذاً هــم أولــی باخلالفــة! (دخيــل،   اْحَتجُّ
ــَجرَةِ  احــتّج علــی قــريش مــن  ) فــالنص يشــهد علــی أّن اإلمــام67(اخلطبــه » الثََّمــرَةَ  َوَأَضــاُعوا بِالشَّ

نفس األسلوب؛ فهو ابن رسول اهللا (ص) وصهره فهو أولی به من غريه؛ فالتعبري الذي بين علی 
االســـتعارة املصـــرحة األصـــلية هـــو أّن علـــي بـــن أيب طالـــب انتـــزع مـــن نفســـه مثـــرة طيبـــة مـــن تلـــك 

ا الغاية ا ّ ا وما انتفعوا منها مع أ   ملتوخاة من الشجر.الشجرة؛ الثمرة اليت ما اهتّم الناس 
  

  الکنايةآلية ب تقديم الشخصية 3.2
املراد بالکنايـة أن يريـد املـتکلم إثبـاَت معنـی مـن املعـاين، فاليـذکره بـاللفظ املوضـوع لـه يف اللغـة، 
 ولکــــن جيــــيء إلــــی معنــــی هــــو تاليــــه ورِدفــــه يف الوجــــود، فيــــومیء بــــه إليــــه، وجيعلــــه دلــــيالً عليــــه.

ـا مبـا هـو شـاهد يف وجودهـا، ) «66: 1992(اجلرجاين،  فإثبـات الصـفة بإثبـات دليلهـا، وإجيا
  ).72(املصدر نفسه: » آکد وأبلغ يف الّدعوی من أن جتیء إليها فتثبتها هکذا ساذجاً ُغفالً 

ج البالغه نری أنّ   مـن اليتجـزأ جـزء هـي الکنايـة إمکانيـات مـن االستفادة إذا تصفحنا 
علـی  ه.بـه يف نصوصـ   قـام بـدوٍر اليسـتهانلفّن البالغـي هذا ا أنّ صاحب النّص حيث  مهمة

ضــوء أمهّيــة املســألة واحلضــور املکثّــف هلــذه التقنيــة يف أداء املقصــود، نعــاجل األمثلــة املعنيــة مــن 
  هذا املنظور.

  اإلمام عالٌم من العلماء 1.3.2
ــــةِ  ِقَيــــامُ  وَ  اْحلَاِضــــرِ  ُحُضــــورُ  َال  لَــــوْ  «...قــــال اإلمــــام (ع) يف اخلطبــــة املعروفــــة بالشقشــــقية   احلُْجَّ

 َمْظلُـــومٍ  َســـَغبِ  َال  وَ  ظَـــاملٍِ  ِكظـَّــةِ  َعلَـــى يـَُقـــارُّوا َأالَّ  اْلُعَلَمـــاءِ  َعلَـــى اللَّـــهُ  َأَخـــذَ  َوَمـــا النَّاِصـــرِ  ِبُوُجـــودِ 
َا... َعَلى َحْبَلَها َألَْلَقْيتُ    )3(اخلطبة » َغارِِ
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املـــتکّلم بتعبـــريه غـــري املباشـــر جعـــل نفســـه عاملـــاً مـــن الفقـــرة النثريـــة الســـابقة تشـــهد علـــی أّن 
العلمــاء وانتــزع مــن شخصــيته عاملــاً يتوجــب عليــه أّال يســکت علــی ظلــم الظــامل وجــوع املظلــوم؛  
 کيــف ال، واحلــال أّن اهللا تعــالی أوجــب علــيهم دفــع الظــاملني وأخــذ حقــوق املظلــومني. فــاملکين

 املتلّقـي خيـال ينّشـط اء. فمثـل هـذه اآلليـةهـو العلمـ بـه ومکـين اإلمـام هو) موصوف وهو( عنه
  واملتلقني.  النص بني العالقة ويقوی

  اإلمام مفرٌِد بالتوحيد 2.3.2
» األشـباح«يف خطبـة يشري فأخذ اإلمام  ؛اإلمام (ع) أن يصف اهللا لرياه جهرة طلب أحٌد من

ــا  هصـفاته ويثنيـبالتفصـيل إلـی الکائنـات وخملوقاتـه ويشـرح الشـهرية  بـأدق اجلمـل الـيت ال ميـدح 
اللَُّهمَّ َوَهَذا َمَقاُم َمْن أَفْـَرَدَك بِالتَّْوِحيـِد الـَِّذي ُهـَو لَـَك وََملْ ...: «قائالً غريه وينتهي کالمه بالدعاء 

) يعين أنا أبذل قصـاری جهـدي لکـی ۹۱(اخلطبة» يـََر ُمْسَتِحّقاً ِهلَِذِه اْلَمَحاِمِد َواْلَمَماِدِح َغْريَكَ 
  العباد حق املعرفة.  كعرفي

أن يصــرّح بامســه،  يياإلمــام (ع) يــری نفســه أمــام خالقــه ويســتحالــنّص يشــهد علــی أّن و 
؛ إذاً انتــزع صــاحب الــنّص مــن نفســه شخصــا وتلوحيــاً  وخاضــعاً  يکــين عــن نفســه خاشــعاً  هلــذا

ومکـين بـه آخر ومسّاه من أفرد اهللا بالتوحيد و...؛ فاملکين عنه (و هو موصوف) هو اإلمـام  
عـدم التصـريح  بـأنّ  القـول إلـی نـذهب حـني احلقيقـة الجنايف هو من أفرد اهللا بالتوحيد. ولعّلنا

ـــة أدب باالســـم يف هـــذا الســـياق الـــذي خيـــتّص بـــاهللا وشـــرح صـــفاته،  املـــتکلم يـــّدل علـــی غاي
  ه ونزاهته.ذيبو 

   اإلمام صادٌق في النّية 3.3.2
خالفتـه  أول يف عثمـان مقتـل بعـد خطبها إنه وقيل والتقوى، الشهادة کالم اإلمام(ع) يف ومن

 »َشــَهاَدَة َمــْن َصــَدَقْت نِيَّتُــُه َوَصــَفْت ِدْخَلتُــُه َوَخلَــَص يَِقينُــُه َوثـَُقلَــْت َمَوازِينُــهُ ...« :حيــث يشــهد
هـو أّن املــتکلم انتـزع مـن نفسـه شخصــاً  السـابقة املقطوعـة مــن يهّمنـا الـذي إنّ  ؛)۱۷۸(اخلطبـة

؛ فاملتلّقي أمام الغائب اآلخر الذي هو صادق النيّـة حسـن »صدقت نيّته و...َمن «آخر مسّاه 
الســـريرة خـــالص اليقـــني ثقيـــل املـــوازين بأعمالـــه الصـــاحلة ومـــا هـــو إال املـــتکلم نفســـه. إذاً الکنايـــة 
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سنحت الفرصة لصاحب النّص أن يعدل عن التصريح إلی موصوف مکين عنه.فتقـدمي الـنفس 
  نائي مبا فيه من الطرافة والظرافة.حصل عن طريق األسلوب الک

  اإلمام وصيٌّ للّنبي 4.3.2
ـــج البالغـــة علـــی تأسيســـاً  القـــول: ولـــو أّن اإلمـــام وِصـــَی اآلخـــرين مـــراراً  ميکـــن دراســـة نصـــوص 

أُوِصــــــيُكَما، أُوِصــــــيَك،  وتکــــــراراً يف کتابــــــه املــــــذکور واســــــتفاد يف نصوصــــــه کلمــــــات أُوِصــــــيُكْم،
إال مــرّة واحــدة فقــط حيــث » وصــّياً « و... غــري أنّــه اليســمی نفســه الوصــية، وصــّييت أَْوَصــْيُتُهْم،
 ِديِنَهـا ِيف  ُحَجِجَهـا اْخـِتَالفِ  َعلَـى اْلِفـَرقِ  َهـِذهِ  َخطَـإِ  ِمـنْ  أَْعَجـبُ  َال  ِيلَ  َوَمـا َعَجبـاً  فـََيا«نقرأ منه 

) فــالنّص يشــهد علــی أّن املــتکلم  88(اخلطبــة » َوِصــيٍّ  ِبَعَمــلِ  يـَْقَتــُدونَ  َال  وَ  نَــِيبٍّ  أَثـَــرَ  يـَْقَتصُّــونَ  َال 
کنــی عــن نفســه يف هــذا الســياق بالوصــّي حيــث يظــّن أّن الوصــي املــذکور يف الکــالم هــو غــري 
املتکلم؛ واحلال هو نفسه؛ إذاً کلمة الوصي تدعو املوصوف اإلمام علـي (ع) وصـاحب الـنّص 

ذا التعبري الکنائي.   قّدم نفسه إلی اآلخرين 

  لميناإلمام صاحٌب للمس 5.3.2
صــرّح  )ع( علــي اإلمــام بــأن االعتقــاد إلــی يــدفعنا البالغــة ــج نصــوص البحــث والتمحــيص يف

 «...ثالث مـرّات بأنّـه صـاحب لآلخـرين املسـلمني حيـث نـری اسـتعماله يف اجلمـالت اآلتيـه: 
 َكَمـا بِـاْألَْمسِ  َلَصـاِحُبُهمْ  ِإينِّ  وَ  َمْفُتوِننيَ  َألُقَاتَِلنَُّهمْ  وَ  َكاِفرِينَ  قَاتـَْلُتُهمْ  َلَقدْ  اللَّهِ  وَ  لُِقرَْيشٍ  وَ  ِيل  َما
 َوَغـــداً  َلُكـــمْ  ِعـــْربَةٌ  اْلَيـــْومَ  َوأَنَـــا َصـــاِحُبُكمْ  بِـــاْألَْمسِ  أَنَـــا «...) و33(اخلطبـــة » اْلَيـــْومَ  َصـــاِحُبُهمُ  أَنَـــا

 ِعـــْربَةٌ  اْلَيـــْومَ  وَ  َصـــاِحُبُكمْ  بِـــاْألَْمسِ  أَنَـــا«...) و149(اخلطبـــة » َوَلُكـــْم... ِيل  اللَّـــهُ  َغَفـــرَ  ُمَفـــارُِقُكمْ 
  ).23(الرسالة » ُمَفارُِقُكْم... َغداً  وَ  َلُكمْ 

ذا التعبري عن نفسه وشخصيته يف کالم آخر حيث نراه قـائالً:   اْلَقـْومُ  أَيـَُّهـا«...لکّنه کنی 
ِـمْ  اْلُمْبَتَلى اُؤُهمْ أَْهوَ  اْلُمْخَتِلَفةُ  ُعُقوُهلُمْ  َعْنُهمْ  اْلَغائَِبةُ  أَْبَدانـُُهمْ  الشَّاِهَدةُ   يُِطيـعُ  َصـاِحُبُكمْ  أَُمـرَاُؤُهمْ  ِ

ــُتمْ  اللَّــهَ  ــامِ  أَْهــلِ  َوَصــاِحبُ  تـَْعُصــونَهُ  َوأَنـْ ) والــنّص 97(اخلطبــة » يُِطيُعونَــُه... َوُهــمْ  اللَّــهَ  يـَْعِصــي الشَّ
ــ يس إال يشــهد علــی أّن املــتکّلم رّجــح التعبــري غــري املباشــر علــی املباشــر؛ واملقصــود بالصــاحب ل

اإلمام نفسه؛ فجاء هـذا التعبـري کنايـة عـن املـتکلم عينـه دون أن يصـرّح ويقـول أنـا صـاحبکم أو 
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ــام جيعــل الــنّص أکثــر  أنــا أطيــع اهللا. والعــدول عــن أســلوب التصــريح إلــی مــا فيــه قــدر مــن اإل
  حيوية ويعطيه تنّوعاً. 

  
  لکنية الشخصية بآلية اتقديم  4.2

الـذي تصـدره  (اإلسـم، اللقـب، الکنيـة) اإلضـايف مـن أنـواع العلـمالکنية اصـطالحا هـي املرکـب 
» األب، األم، اإلبـــــــــن، البنـــــــــت، األخ، األخـــــــــت، العـــــــــم، العمـــــــــة، اخلـــــــــال واخلالـــــــــة«ألفـــــــــاظ 
واهلدف من الکنية عادة هو تعظـيم ملکانـة الشـخص وقيمتـه  )464- 465: 1383  (يعقوب،

  والشرف.وعالمة من عالمات املدح  وإجالله والزيادة من احرتامه
ـج البالغـة يـدفعنا إلـی االعتقـاد بـأّن اإلمـام وظّـف يف عمليـة نقـل  فالتقصي يف نصـوص 
املفهوم املعين األشکال املتعددة من الکنية حسب مـا يقتضـيه السـياق حمـاوًال أن يقـدم نفسـه 
ــــذا القســــم مــــن العلــــم. فــــالفقرات اآلتيــــة تتحــــدث عــــن هــــذا الشــــکل مــــن  إلــــی اآلخــــرين 

  النفس.  تقدمي

  اإلمام أٌب للحسن 1.4.2
 ِإَىل  َدَعـــْوتَ  ... قَـــدْ « حينمـــا مســـع اإلمـــام (ع) أّن معاويـــة دعـــاه إلـــی احلـــرب کتـــب إليـــه قـــائالً:

 وَ  قـَْلبِـهِ  َعلَـى اْلَمـرِينُ  أَيـَُّنا لَِتْعَلمَ  اْلِقَتالِ  ِمنَ  اْلَفرِيَقْنيِ  أَْعفِ  وَ  ِإَيلَّ  اْخرُجْ  وَ  َجانِباً  النَّاسَ  َفدَعِ  احلَْْربِ 
 َذلِــكَ  وَ  بَــْدرٍ  يـَــْومَ  َشــْدخاً  َخالِــكَ  وَ  َأِخيــكَ  وَ  َجــدِّكَ  قَاتِــلُ  َحَســنٍ  أَبُــو فَأَنَــا َبَصــرِهِ  َعَلــى اْلُمَغطَّــى
ــــْيفُ  .» نَِبّيــــاً .. اْســــَتْحَدْثتُ  َال  وَ  ِدينــــاً  اْســــَتْبَدْلتُ  َمــــا َعــــُدوِّي أَْلَقــــى اْلَقْلــــبِ  بِــــَذِلكَ  وَ  َمِعــــي السَّ

اإلمـام قـدّم نفسـه عـن طريـق علـم  نـری أنّ  جاء يف الفقرة السابقة ما علی تأسيساً ) ۱۰رسالةال(
الکنية (أبو حسن) إلی معاوية الذي ران علـی قلبـه الـذنب وقسـته کثـرة اقرتافـه فـال يبصـر طريـق 
النجاة، حيث يبدو أنه کان عامداً وواعياً يف اسـتعمال هـذا التعبـري اإلحيـائي کيـف ال، فإنـه أراد 

نت والتزال احلرب والنضال بني احلق والباطل باقية؛ وعـداوة معاويـة مـع أهـل أن يقول رمزياً: کا
تمرار النـزاع البيت ستستمّر فيما بعد خاصة مع احلسن (ع). فتوظيف الکنية هذه يـنّم عـن اسـ

  بني احلق والباطل.



 411   )مرضية کدخدائيو  علي جنفي إيوکي( ... دراسة اآلليات الفنية لتقدمي النفس

  اإلمام ابٌن ألبي طالب 2.4.2
يقوم بتجسيد خوف أصـحابه مـن  الدراسة تدعونا إلی االعتقاد بأّن اإلمام (ع) حينما يريد أن

احلرب والنضال من ناحية، وشجاعته واشتياقه إلی احلرب وعدم اهتمامه إلی املـوت مـن ناحيـة 
حيـث وظّفـه يف أربـع » ابـن أيب طالـب«أخری، فقد يقّدم نفسـه يف هـذا السـياق بعبـارة حتفيزيـة 

«... ، )5(اخلطبـة  »ِمَن الطِّْفِل بِثَـْدِي أُمِّـهِ َواللَِّه َالْبُن َأِيب طَاِلٍب آَنُس بِاْلَمْوِت « خطب قائالً:
 طَالِـبٍ  َأِيب  ابْـنِ  َعـنِ  انـَْفـَرْجُتمْ  قَـدِ  اْلَمـْوتُ  اْسـَتَحرَّ  وَ  الْـَوَغى محَِـسَ  لَـوْ  َأنْ  ِبُكمْ  َألَُظنُّ  ِإينِّ  اللَّهِ  َواميُْ 

ـــسَ  لَـــوْ  َأنْ  ِإَخـــاُلُكمْ  ِفيَمـــا ِبُكـــمْ  َلَكـــَأينِّ  اللَّـــهِ  وَ «...، )34 اخلطبـــه...» (الـــرَّْأسِ  اْنِفـــرَاجَ   اْلـــَوَغى محَِ
ـــيَ  ـــرَابُ  َومحَِ ) 97(اخلطبـــة » قـُبُِلَهـــا... َعـــنْ  اْلَمـــْرأَةِ  اْنِفـــرَاجَ  طَالِـــبٍ  َأِيب  اْبـــنِ  َعـــنِ  انـَْفـــَرْجُتمْ  َقـــدِ  الضِّ

 اْلِفـرَاشِ  َعلَـى ِميتَـةٍ  ِمـنْ  َعلَـيَّ  أَْهَونُ  بِالسَّْيفِ  َضْربَةٍ  َألَْلفُ  بَِيِدهِ  طَاِلبٍ  َأِيب  اْبنِ  نـَْفسُ  ...َوالَِّذي«و
  )123 اخلطبة( »اللَّهِ  طَاَعةِ  َغْريِ  ِيف 

بــأّن اإلمــام  القــول إلــی نــذهب حــني احلقيقــة باالســتناد إلــی الفقــرات الســابقة الجنــايف لعلّنــا
اية اإلنسان هي املوت؛ فإنّه ابن أليب طالـب املرحـوم، فکمـا أّن ابـاه مـات،  أراد أن يلقي بأّن 

 اْلُمِقـيمُ  يـَُفوتُـهُ  َال  َحِثيـثٌ  طَالِـبٌ  اْلَمـْوتَ  ِإنَّ «وت يرصـده فـال دليـل للخـوف منـه وهـو القائـل فامل
) لـذلك خـري لـه وألصـحابه أن ميوتــوا 123(اخلطبـة » اْلَقْتـلُ  اْلَمـْوتِ  َأْكـَرمَ  ِإنَّ  اْهلَـاِربُ  يـُْعِجـزُهُ  َوَال 

  يف اجلهاد ويف ساحة النضال مع أعداء اهللا وال يف فراشهم. 

  اإلمام ابٌن للخال 3.4.2
بــن عبــاس إلــی زبــري قبــل نشــوب حــرب الصــفني لينصــحه ويرغبــه عــن املعرکــة ااإلمــام(ع) أرســل 

ــُن خَ «والقتــال، ويطالبــه أن يقــول هکــذا:  ــُه يـَُقــوُل َلــَك اْب َوأَْنَكــْرَتِين  الِــَك َعــَرفْـَتِين بِاحلَِْجــازِ فـَُقــْل َل
ــاْلِعرَاقِ  ــ ) وإن کــان اإلمــام (ع) أمــريا وحاکمــا ولکنــ۳۱اخلطبــة»(ِب ـــ » بــن اخلــالا«ه قــّدم نفســه کــ

يثــري عواطــف زبــري حتــی يــؤثر الکــالم يف قلبــه؛ ألن التــأثري العــاطفي هلــذا اللفــظ أکثــر مــن  يلکــ
ــــابن اخلــــال لالســــتمالة واملالطفــــة واالذکــــار «لقــــب أمرياملــــؤمنني کمــــا يقــــول الشــــارح:  ــــري ب التعب

) واليفوتنــا القــول بــأّن هــذا التعبــري اســتفاد 4/44: 1324، ياخلــوئ ي(اهلــامش» بالنســب والــرحم
ج البالغة.   مرّة واحدة يف 
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  اإلمام ابٌن للعمّ  4.4.2
 أو اهلريـر ليلـة ألصـحابه قالـه أنـه واملشـهور واملقاتلـة احلـرب تعلـيم يف اإلمـام علـي (ع) كـالم ومن
 َواْسـَتْحُيوا اْلَكـرَّ  فـََعـاِوُدوا اْعَلُموا أَنَُّكْم بَِعْنيِ اللَِّه َوَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل اللَّهِ ...و « بصفني: اللقاء أول
) يعــين علــيکم أن تثبّتــوا يف 66اخلطبــة »(احلَِْســاِب... يـَــْومَ  نَــارٌ  وَ  اْألَْعَقــابِ  ِيف  َعــارٌ  فَِإنَّــهُ  اْلَفــرِّ  ِمــنَ 

املواجهـــة مـــع العـــدو وال ختـــافوا وال تفـــّروا مـــن املعرکـــة؛ ألنکـــم أمـــام ربکـــم وهـــو يـــری تصـــرفاتکم 
  (أعمالکم) ويسمع کالمکم ويعلم نياتکم وأنا أيضا معکم ويرشدکم إلی السعادة والنجاح. 

 يمــع جيشــه لکــيث ة (ابــن عــّم) يف احلــداملــؤمنني(ع) يســتخدم کنيــ أمــري وجيــدر بالــذکر أنّ 
يشـرح هلــم فضــيلته وشـأنه ونســبه ويــذکّرهم بـأن طاعتــه کطاعــة النـّيب (ص) کمــا قــال رســول اهللا: 

؛ فهـــو قائـــد يف )146- 147: 1422، ي(قنـــدوز » طـــاعيت كأمـــري، طاعتـــ كيـــا علـــي! أمـــر «
ابـن عـّم «احلرب وليکن أمره مطاعاً کما کانت احلال بالنسبة إلی رسول اهللا. لذلك جاء تعبـري 

  ور إحيائي خيدم املفهوم املعّين.املتکلم وله د إليه يرمي الذي متجاوباً مع للغرض» رسول اهللا
  

  . النتائج3
يف عمليــة  اســتفادوإن علــي (ع)  اإلمــام االســتنتاج بــأنّ  ميکــن ســبق مــا کــلّ  علــی تأسيســاً  - 1

مـا، بـل وظّـف  إّال أنّـه، تقدمي الـنفس إلـی اآلخـرين مـن الضـمري والعلـم الصـريح مـا اکتفـی 
عــدداً مــن آليــات تــرتاوح بــني التشــبيه واالســتعارة والکنايــة والکنيــة ميکــن  األکثــر الکثــري يف

ـج البالغـة، وعـن طريـق توظيـف  اعتبارها من أهّم مرتکـزات التقـدمي مـن جانـب اإلمـام يف 
وأبعـده عـن اإلکثـار  هذه اإلسرتاجتيات نوّع يف أسلوبه البياين وزاد علی حيويّة النّص وأدبيته

  من توظيف اآللية اخلاصة. 
والدراســــة تــــدفعنا إلــــی االســــتنتاج بــــأّن أمنــــاط اآلليــــات املوظفــــة يف عمليــــة التقــــدمي ختتلــــف  - 2

 أنّ  بـه املسـّلم مـن رّمبـا بـل املقبـول، مـن يصـبح باختالف املقام واملخاطب واملوضوع، لذلك
 ليهـــب بـــل فحســـب، اللفظيّـــة خرفـــةللز  اآلليـــات، ال اســـتعمال يف تفـــّنن صـــاحب الـــنّص قـــد

املتمّيــزه؛ فاالســتفادة مــن اإلســرتاجتيات البيانيــة  بالظرافــة اللغويــة وليتمّتــع اخلالــد الفــن أســلوبه
واملتلقـني وأن يتنـوّع يف  الـنص بـني العالقـة وتقـوی املتلّقي خيال سنحت للمتکّلم أن تنّشط
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علـی الطاقـة التعبرييـة يف بيـان املقصـود أسلوب الرسالة اليت أراد إيصاهلا إلـی القـاریء ويـزداد 
ـــج  خاصـــة يف جتســـيد املفـــاهيم العقليـــة االنتزاعيـــة؛ فاالســـتفادة مـــن اآلليـــات املدروســـة يف 

  وزادت علی وضوحها وتقريرها. املتلّقي إدراك إلی املعاين تقريب البالغة انتهت إلی
 ج البالغة من نصوٍص، أتاحـت ما جاء بني دّفيت عند املتأينّ  الفاحصة والوقوف إّن القراءة - 3

أّن اإلمام يف عملية التقدمي مييل إلی التعبري غري املباشـر حيـث ال حنيـد عـن جـاّدة الصـواب  لنا
  إذا قلنا: إّن توظيف التعبري غري املباشر من األسلوب املرّجح واملفّضل عند اإلمام (ع).

ــج البالغــة فمــن دراســة الصــفات والشخصــيات املوظفــة مــن جانــب اإلمــام  - 4 (ع) لنفســه يف 
يف الکثــري األکثــر إلــی جتســيد املفــاهيم  الــنفس تقــدمي عمليــة ميکــن القــول بأنّــه (ع) يرغــب يف

بنوعيـــه التشـــبيه البســـيط والتشـــبيه املتطـــّور » التشـــبيه«العقليـــة واالنتزاعيـــة؛ وهـــذا االجتـــاه جعـــل 
نفس وهلا فاعلية خاصـة يف تقبّـل (االستعارة) آلية حمورية مؤثّرة علی نفسية القاریء يف تقدمي ال

املعنــی املقصــود وتقريــره عنــد املتلّقــي؛ فبواســطة هــذه اآلليــة جــاء اإلمــام قطبــاً، حلّامــاً، ســراجاً، 
  اً، شجرة صلبة، ماءاً ومثرة.قارباً، ضوءاً، ذراعاً، مصباحاً، ناصحاً مطروداً، طبيباً، نازع
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  المقاالت
 معاصـــر مســـيحی شـــاعر قســـيس رميـــون نگـــاه از البالغـــه ـــج و) ع(علـــی امـــام«ش). 1392افضـــلي، زهـــرا (

  )100- 85، (صص 3مشاره  پژوهشنامه نهج البالغه،، »لبنانی
ــــــــــــج البالغــــــــــــه«تاجريــــــــــــان، علريضــــــــــــا (بــــــــــــی تــــــــــــا).  ، »ســــــــــــيمای امــــــــــــام علــــــــــــی (ع) در آينــــــــــــه 

rasekhoon.net/article/show/141880  
ــــــــي، حممــــــــد صــــــــفر ( هــــــــايی از شخصــــــــيت امــــــــام علــــــــی (ع) در   جلــــــــوه«ش). 1379جربييل

  )21- 12، (صص 226مشاره  مجله پاسدار،، »البالغه  ج
شـناخت شخصـيت «ش). 1399آبـادي، اصـغر، علـي حسـني زاده، ياسـر رضـاپور مريصـاحل (  کرميي رکن

ج البالغه سـال يـازدهم،  پژوهشـنامه علـوی،» امام علی (ع) بر مبنای خودپنداره ايشان در 
  )133 - 109مشاره دوم، (صص 

کنگــــره ، »ــــج البالغــــه در) ع(علــــی امــــام فــــردی هــــای  ش). ويژگــــی1398زيبــــا طــــاهری (کمــــايل، زهــــرا  و 
  )14- 1(صص بازخوانی ابعاد شخصيتی امير المومنين علی عليه السالم، 

References 

books 

Holy Quran 

Ibn Abi al-Hadid (1385 A.D.). Explanation of Nahj al-Balagha, Edited by: 

Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim; 2nd floor, d.b: House of Revival of Arab 

Heritage. [In Arabic] 



 415   )مرضية کدخدائيو  علي جنفي إيوکي( ... دراسة اآلليات الفنية لتقدمي النفس

Al-Taftazani, S.D. (1416 BC). Mukhtasar Al-Maani, 2nd Edition, Qom: Dar Al-

Fikr. [In Arabic] 

Jurjani, A. Q. (1992 AD). Evidence of Miracles, Reading and Investigation: 
Mahmoud Muhammad Shaker, 3rd Edition, Dar Al-Madani, Jeddah. [In Arabic]  

Dokhayyal, A. M. A. (2003 AD). Nahj al-Balagha, 1st Edition, Beirut: Dar al-
Murtada. [In Arabic]  

Abdul Muttalib, M. (1997 AD). Arabic Rhetoric Anothr Reading, 1st Edition, Cairo: 
The Egyptian International Publishing Company – Longman. [In Arabic] 

Asfour, J. A. (1984 AD). The artistic image in the critical and rhetorical heritage,  
(d. i), Cairo: House of Culture for Printing and Publishing. [In Arabic] 

Al-Qazwini, Kh. (2009). Clarification in the sciences of rhetoric, investigation: 
Muhammad Abdul-Qadir Al-Fadli, 1st edition, Beirut: Al-Masaba Al-Asriyyah. 
[In Arabic]  

Kunduzy, S. I. (1422 BC). Springs of affection for people of kinship, investigation 
by: Ali bin Jamal Ashraf, (D.T), Qom: Endowments and Charitable Affairs 
Organization, Dar Al-Aswa for Printing and Publishing. [In Arabic]  

Makarim Shirazi, N. (1383 st). Payam Imam Amir al-Mu'minin (peace be upon 
him), Tehran, Dar al-Kutub al-Islamiyyah. [In Persian]    

Al-Hashimi, A. (1386 st). Jawahir al-Balaghah fi al-Ma’ani, al-Bayan and al-Badi’, 
1st edition, Qom: Dar al-Fikr. [In Arabic] 

Al-Hashimi Al-Khoei, H. M. H. (1324 A.D.). Minhaj Al-Aqqarah fi Sharh Nahj-al-
Balaghah, Edited by: Ibrahim Al-Mianji, (Dr. I), Tehran: Islamic Library. [In Arabic] 

Yacoub, E. B. (1383 st). Encyclopedia of Grammar, Syntax and Syntax, 1st Edition, 
Tehran: Al-Istiqlal Publications. [In Arabic] 

Articles 

Afzali, Z. (1392). "Imam Ali (AS) and Nahj al-Balaghah from the perspective of 
Raymond Qassis, a contemporary Lebanese Christian poet", Nahj al-Balaghah 
Research Journal, No. 3, (pp. 85-100). [In Persian].    

Tajerian, A. (Bita). "The image of Imam Ali (AS) in the mirror of Nahj al-
Balaghah", rasekhoon.net/article/show/141880. [In Persian].    

Gabriel, M. S. (1379). "Manifestations of the personality of Imam Ali (AS) in Nahj 
al-Balaghah", Pasdar Magazine, No. 226, (pp. 12-21). [In Persian].    

Karimi Roknabadi, A, A. Hosseinzadeh, Y. Rezapour Mirsaleh (1399). "Recognition 
of the personality of Imam Ali (AS) based on his self-concept in Nahj al-
Balaghah" Alavi Research Journal, Year 11, Number 2, (pp. 109-133). [In Persian]. 

Kamali, Z., Z. Taheri (1398). Personal characteristics of Imam Ali (AS) in Nahj al-

Balaghah. [In Persian].    



 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياإلسالمية الحضارة  اق آف
  416 -  389، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 24سال )، پژوهشيـ  علميعلمي (مقالة  نامة دوفصل

  نهج البالغهبررسي راهبردهاي هنريِ خودمعرفي در 
  ***علي نجفي ايوكي
 ††**مرضيه كدخدايي

  چكيده
علي (ع) به همان اندازه كه به چگونگي نقل مفاهيم مورد نظر حقيقت آن است كه امام 

حساسيت نشان داده، در فرايند انتقال به سبك بياني خود نيز توجه ويژه ورزيده است؛ او 
نگري باال   انديشي و ژرف  داراي ظرافت بياني است كه مفاهيم مورد نظر خويش را با پيش

كند. بررسي القاگر اين است كه حضرت با   در سبكي كامالً مستحكم به مخاطب القا مي
هاي مختلف هنري از جمله تشبيه، استعاره، كنايه و كُنيه، از زبان خود،   ابزارها و استراتژي

ها، بعد القايي به متن خود   كند و از رهگذر همان استراتژي  خويشتن را به ديگران معرفي مي
دهد. در پرتو جايگاه   د مخاطب قرار ميبخشد و آن را به صورت شاخص و متميز فرادي  مي

هاي خودمعرفي در نهج البالغه، و از آن روي كه اين موضوع در فهم متن بسيار مهم و   گونه
هاي   تحليلي، استراتژي ـ كارساز است، پژوهش پيش روي بر آن است تا با روش توصيفي

د و از آن منظر به تحليل بندي و تحليل نماي  خودمعرفي در نهج البالغه را شناسايي، دسته
شود كه   چنين استنباط مي هايي بپردازد كه آن استراتژي در آنها به كار بسته شده است.  متن

حضرت در فرايند خودمعرفي، بيان غير مستقيم را بر بيان مستقيم ترجيح داده است. ديگر 
دخالت دهد. بر اين  دانسته كدام استراتژي را در كدام سياق  انديشي باال مي  اينكه با پيش

  توان گفت كه سياق، نقشي كليدي در گزينش نوع استراتژي داشته است.  اساس مي
  گرايي.  امام علي (ع)، نهج البالغه، خودمعرفي، انتزاع، تشبيه، استعاره، عينيت ها:  كليدواژه
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