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الممخص:
تحتللأ احاديللم ا مللا( للللي سلليللل السللك(ن الاليللة ماالللة لاليللة فللي ا د

العربللي

ان رسلالة ا ملا(
تترك للى المتلقي تأثي اًر بالغاً لما فيهلا ملن مالا ي( ومعلان رفيعلة يميملةو وبملا ّ
للي سلليل السك(ن االت داية اللاس من الجهأ والضكلة لى اللور والهداية اسلتعمأ شلتى
ا سالي

لقلا اكملل لللى المتلقليو وملهلا توظيلف امسلتاها( المجلازي فلي اكملل

تاملن

ورائل رموز وماا ي( لميقةو ليثيلر بهلا مشلالر الجمهلور وللواطاه(و فيعتبلر ملن اروع اسلالي

ا لشللا ل ل ا مللن الواج ل

الويللوف لليللل لاهمللل للللى اسللاس الق لرائن اللاظيللة والمعلويللة وسلليا

الا للك(ض وض ل ّل( البح للم د ارس للة وظ للائف امس للتاها( المج للازي ف للي احادي للم ا م للا( لل للي سللي للل
للرر الحالل( ودرر الاللل(نض محاولللة للاشللف لللن مي ازتللل وجمالياتللل
السللك(ن الق للار ب للساتا
ووظياتللل ي للاأ رسللالة ا مللا( سلليللل لسللك(نوومدى تللأثيرو فللي المتلقلليو و لللك للللى اسللاس

الملللها الو للاي-التحليللليو ومللن المكحللظ فللتن ااثللر امسللتاهامات ال لوارد فللي اللك( ا مللا(
سلليللل السللك(ن للليس رضللل طلل

الاهلل( بللأ امللن و ار و للرض آلللرو فا مللا( سلليللل السللك(ن

استعمأ سلو امستاها( الباً في رض ديلي اترشاد اللاس و ولظه( والتبلا ه( لملاله(
وتوبيخ اللاس م تمامه( بالدليا وحبها و الته( لن اآللر .

الكممات األساسية :امستاها( المجازيو ا ما( للي سلليل السك(نو ا حاديم الق ارو
ودرر الال(.
اتا ُ رر الحا( ُ
.1المقدمة
يعتبر سلو

امستاها( من ا ( اسالي

ا لشا الطلبي في اللغة العربية و ا

ٌّ
لغوي و واساسل طل الاه( «والاه( ورٌ
ا سلو سلو ٌ
ٍ
بحک( من ا حکا( للی جهة اليقين او الظن»س2نو ويستعمأ
بشي ما واوبلسبة او
ا سلو

لية تتعل

ٍ
بشلص ما او
ا

براز العواطف واملاعامت اآلدمية فتن «الحامت اللاسية والعواطف والغرائز

لإللسان کثير م يح ر ا لاظ وم يلاد ا ٌّ
لد ولع ّأ الس
ميضيقها ماهو( وميع ی لليها مجهوأس1نو
امستاها( و لك ن اسالي امستاها( ايضا
ّ
واشمأ سلو

ويواجهل کأ شلص بحياتل في اثلا تکلمل
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ويريد ان يجد لها ا جابة و ولل يسمان :الحقيقي والمجازي

لقي اليهما للاية وا تما(

الوارد في احاديم ا ما( للىسلليل السك(ن الق ا في اتا

ررالحا( ودررالال( محاولة

البك يين العر يديماً وحديثاً .فجا
للاشف لن جماليات

ا البحم محاولة لقا الضو للى امستاهامات

ور امستاها( في معاليها المجازية ووظياتها في اك( ا ما(و و لك

للى اساس الملها الو اي-التحليلي ال ي يتكئ( وطبيعة الموضوع ضوبما ان امستاها(
حي از واسعاً في احاديم ا ما( للي سلليل السك(ن القيمة وبو ال حجة
المجازي شغأ ّ
وبر الاً لللاس في يضايا ( الاثير في الحيا اليوميةو ومن ا الحيم ل( يحظ بالعلاية لدى
الباحثين فرّاز البحم للى امستاها( المجازي في اك( ا ما( ر بة في ر د جمالياتل
ووظائالو ومن لكلل لحاوأ ا جابة لن ا سئلة اآلتية:

-

للي سلليل السك(ن؟
ما ميزات امستاها( المجازي للد ا ما( ّ
ما ااثر ا راض البك ية لكستاها( في احاديم ا ما( سلليل السك(ن؟

ما مدی تأثير سلو امستاها( في احاديم ا ما( لتلبيل اللاس و دايته( ؟

خمفية البحث :تلاوأ اثير من للما اللغة والبك يين سلو

امستاها( بالدراسة والتحقي

في اتبه( اللحوية والبك ية المؤلاة ضاما لجد لدداً من المقامت البحثية او سائر البحوم
الجامعية لها تلاولت

ا ا سلو بالدراسة سابقة بحثلا

ا ومن ا مها:

 لبد الاري( و محمود يوسف س(0222ن في اتابل بعلوان" سلوالاري("و درس

ا ا سلو من حيم الغرض وا ل ار .

 -ليد لالش س(0020ن في رسالتل المعلولة " سلو

امستاها( في القرآن

امستاها( في ا حاديم اللبوية في

ان
رياض ال الحين"و بحم سلو امستاها( دراسة لحوية بك ية تداولية وو أ لى ّ
اللبي س لى اهلل لليل وسل(ن استعمأ سلو امستاها( حقيقياً ومجازياً في ا راضل الملتلاةو
والتها في لك التهاجاً جديداً ووجدد فيلو والها ت

ول حها وارشاد ا.

في دف واحد و تعلي( ا مة

 لبد المعطي ابولثمان و محمد حات( س(0220ن في رسالتل بعلوان "التراکيالوجهة البك ية في القرآن الکري("و درس في يس( من رسالتل سلو

يميز
البك ية .وما ّ

ا البحم لن يرو من البحوم و تلاوأ سلو

اللحوية من

امستاها( وا راضل

امستاها( البك ي

في ا حاديم الق ار لإلما( لليسعن من حيم وظياتل في اك( ا ما( سلليل السك(نو

وتأثيرو المتلقيو ومدى فالليتل ي اأ فارتل سلليل السك(ن لى اللاس والتبا ه(.

.1مفيوم االستفيام:

لرفل ابن ملظور
امستاها( من الجمأ ا لشائية الطلبيةو ومشت ٌ من ماد سفَ ِه َ(ن و ک ا ّ
ست722هن بقولل« :الاه( :معرفتك الشي بالقل  .فهمل فهماً وفهَما :للمل وفهمت الشي :
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مت فكلاً وافهمتلو وتاهّ( الکك(  :فهمل شيئاً بعد شي واستاهمل  :سألل
لقلتل ولرفتل وفهّ ُ
ان ياهمل».س2نو وياأ اح شرح الما أ«:امستاها( وامستعك( وامستلبار بمعلی واحدو
فامستاها( م در استاهمت اي طلبت و ا السين تايدطل »...

م طلح امستاها( بقوله(« :معلاو طل

س3ن

و ولرف البك يون

المراد من الغير للی جهة امستعك( وفقوللا:طل

المراد

المراد و لا( فيل وفي ا مرو ويوللا و للی جهة امستعك( يلرج ملل ا مر فتلل طل

س4ن
ولرف السکاکي امستاها( بقولل« :وامستاها( لطل
للی جهة التح يأ وا يجاد»
ّ
الح وأ في ال ن و ما ان يکون حکما بشي للی شي او م يکون و وا وأ و

الت دي ويمتلع الاکاکل من ت ور الطرفين و والثالي و الت ورو وم يمتلع الاکاکل من

الت دي
تطل

تطل

وث( المحکو( بل و ما ان يکون لاس الثبوت او املتباو ...فتلك في امستاها(

ما و في اللارج ليح أ في

لك لقش لل مطاب وفيما سواو تلقش في

لك ث(

س5ن

ان يح أ لل في اللارج مطاب فتلقش ال ن في ا وأ تابعل وفي الثالي متبوع».

لما يريد «باملت ار فمثك ا اردلا ان لهدد
والمتکل( يستطيع ان يعبر بتسلو امستاها( ّ
ساريا ولدلوو لی ال كح لستايد من امستاها( من يوأ لل ال( تقطع ايدي الساريين؟ و ا
اوجز من متسر وايبأ للی ا
 .2االستفيام المجازي :

کثي اًر ما يلرج سلو

المعالي ا

س6ن

كح وام تقطع ايديك کما تقطع ايدي بقية الساريين»

امستاها( لی معان اُلری للکت بك ية وايحا فوائد متؤديها

ليةو وله ا مبحم امستاها( يرتبط بالمباحم البك ية و کر السيوطي

ست922هن في امتقان اثلين وثكثين ملهاوفه و المعالي وا

راض البك ية

دوات

امستاها( ليست متبالد او متلافر بحيم م يرتبط بعضها ببعضووميجتمع کأ ملها مع

ا لریو بأ يمکن ان يجتمع رضان او اکثر معاًو مثكً التوبيخ مع ا لکار اوالتحضيض
مع التشوي وامفتلار والت کير.و« ّن راد تلك المعالي البك ية من ادوات امستاها( ت لح
ن تکون مجا اًز اوکلاية او ير ماو لکن التحقي لل يد يراد ملها تلك المعالي بطري المجاز
ويد يراد بطري الکلاية ويد يراد بطري الها مستتبعات الکك(».س7نو ث( ن

و ا سالي

امستاهامية «في يو التعبير والحيوية وبيان ما يکتلف ا لسان في ا حواأ والعواطف
والغرائز وافاد معلی کثير بلاظ يليأ وا ف اح لن المراد بأحسن
لی ال وا

بألطف وجل مزايا ليست بأجمعها في ير ا»

س8ن

ور ودلو الملاط

عمي (عميو السالم) الفنية :
ٗ .االستفيام المجازي في األحاديث القصار لإلمام ّ
للي سلليل السك(ن من ا ا سلو المجازي في اكمل بمعاليل الملتلاة
ياثر ا ما( ّ
الح

وارشاد ( ,والمولظة االتقرير والتوبيخ وا لاار و...

و دفلُ داية اللاس لى طري
فتن امستاها( المجازي اشد تأثي اًر في اللاوسو واويعل
122
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ديلية وارشادية .
راض ّ
ٗ.ٔ-التقرير:
رض التقرير في امستاها( المجازي و« ا ثبات مع الوضوح وا ثبات مع التسلي(

...و و م يحتاج لی جوا

في ا ستاها( المجازي

لل يقرر فک اًر من ا فکار يحمأ

س20ن
ااثر العر من
الملا َ
ط للی ا يرار بها ووبمعلی آلر السؤاأ لاسل جوا ثابت ».و و َ
ا الغرض في اكمه( ومسيما ا ما( للي سلليل السك(ن ال ي استعمأ ا ا سلو

لغرض ا رشاد والتعلي(و ن الجمأ التقريرية متكئمة و ا الموضوع وومن شوا د لك في

اك( امير المؤملين سلليل السك(ن يولل حين يريد يرار اللاس بأحواله( في الدليا و الته(

ص ِريعٌ ُم ْبتَمى،
َح َو ٍال َ
ستُم تََر ْو َن أ ْ
ص ِب ُح َ
س َ
ون َعمَى أ ْ
ون َوُي ْ
لن اآللر ( :أ ََولَ ْ
شتَّىَ ،
َى َل الدُّنيا ُي ْم ُ
ِ
ودِ َ ،
س ِبم ْغفُ ٍ
ب ُّ
ول
الد ْن َيا َوا ْل ُم ْو ُ
آخر ِب َن ْف ِس ِو َي ُج ُ
َو َعا ِئ ٌد َي ُع ُ
طال ُ
ودَ ،و ُ
ت َي ْطمُ ُب ُو َو َغاف ٌل َولَ ْي َ َ
َع ْن ُو)22().و ا ما( يلاط اللاس بأن يلظروا لى احواأ الدليا بعين العبر يريد ا يرار
مله( به ا ا سلو التقريري "اولست( ترون ا أ الدلياّ "...ن دلوأ الهمز للى اللايسلست(ن
يدأ للى معلى التقرير لما بعدو ويريد ا ما( ان يهتموا بما يالل سلليل السك(ن و و من

بأن فيل التزالاً با يرارو و ّلل اويع في اللاوس من ارو
ل ائص التقرير بامستاها( ّ
بتسلو اللبرو وا ا ادللت للى ليس الف امستاها( االت تقري اًر ودللها معلى ا يجا و
واولست( ترون يعلي الت( ترون.اما يمان جعلل للى ا لاار يعلي الست( ترون ايها

وجل سؤالل لحو اولئك ال ين في
الملارون؟ و وفي ماان آلر من و الموضولية ا ما( ّ
ِ
الش َب ِ
َى ُل َّ
غض َارِة
الي َرِم؟ َو َى ْل َي ْنتَ ِظ ُر أ ْ
(و َى ْل َي ْنتَ ِظ ُر أ ْ
َى ُل َ
اب إَِّال َى َواني َ
الة من مر ا يا( يائكَ :
الصح ِ
َّة ّإال َن َو ِ
الس ْقِم؟)( ،)21فا ما( يريد ان يقرر اللاس بما اُثبت له( من مرور الشبا
از َل َّ
ِّ
واتيان الهر( بعدو و وان ال حة متبقى ام ويعقبها المرضو فالتار سلو امستاها(
التقريري لما ان

ا ايوى من اك( مجرد لن التقرير ثار لواطف المتلقي "فهأ" في

الموضع تحمأ معلى التقرير.

ا

.2-4العرض والتحضيض:

التحضيض يعلي الحم للى ٍ
ويو و فهو«:التر ي
لمأ ما ّ
بشد ّ
س22ن
اوترال » .و والعرض القوأ با د والرف فهو «:التر ي في فعأ شي او ترال تر يباً
القوي في فعأ شي

بالعطف والمكيلة  ».ويظهر الار بين العرض والتحضيض في لغ( ال وت والالمات

الملتار .

س23ن

ويستعمأ فيهما «الهمز مع سمن فت بحان ساَمَن و ما اامس( الواحدض والطل
س24ن

سبلع(ن او سمن وتلتص بالاعأ».
م يراد ملل ا جابة َ
حم اللاس للى
للي سلليل السك(ن يولل :ال ي ار َاد بل ّ
ومن امثلة لك في اك( ا ما( ّ
ستَ ْي ِقظٌ ِم ْن َغ ْفمَ ِت ِو قَْب َل ِنفَ ِاد
املتباو آللرته( يبأ ان يموتواو فيقوأ
ّ
حاضا له(( :أََال ُم ْ
123
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الحض متمثأ في يولل" ام مستيقظٌ"

يعيشون في الة لن آلرته( ويسأله( وميطل

فجمالية

من سؤالل

ا ما( يلاط

اللاس و (

ا جواباً لما يريد ثار لواطاه(و

ا ا سلو متمثلة في استعماأ اللاظ للى وف لظا( مثير وديي اما يكحظ

من تلغي( اكمل سلليل السك(ن فتن ملاطبل و ال ي بقي في التل

ا

ا ما( يق د يقاظ

مشالرو فيدلوو بتسلو يوي مثير .ومن العرض يولل )لليل السك(( في حم اللاس للى
لا سلو العرض لل
ظ َة ِألَ ْىمِ َيا؟)()26و وا سلو
ترك الدليا (:أََال ُحٌّر َي َدعُ َى ِذ ِه المُّ َما َ
وشبهها
سلليل السك(ن يريد تر ي اللاس لعد( ر بة في الدليا التي حقّر ا ما( من شألها ّ
ببقية الطعا( في الا( ال ي تتلار ملل الطبايع فيسأله( به ا ا سلو المثير ولالل باللين
واللطافة

يتك ( و رض ا ما( في اكمل ال ي يريد تلبيل اللاس.

ٗ.ٖ-التشويق والترغيب:

ا الغرض«من جلس الشو
ليل.وله ا يد يأتي امستاها( لج

ضو و حمأ اللاس للی لزاع الشي وتهييجها

اللاوس وشد ا لی امرحدم من يبأضاو امر يکون فيل

لير ضفيستعمأ لت ور لك کلل».سٔٛن ،يد يأتي امستاها( لغرض يطل

اللير للمتلقي ويقو(

بتر يبل وتشويقل لى اك العمأ اما جا في احاديم ا ما( للي ار َاد ا ما( تر ي
س ُّر َك أ ْ
اللاس في ا لماأ ال الحة والليرات ا ا ّ
يوجل اكمل لحو ( يائك(:أ ََي ُ
َن تَ ْمقَى اهللَ
اآلخرِة ر ِ
اىدا وفي ِ
ِ
يام ِة َو ُى َو َعمَ ْي َك َر ٍ
ض َبان ُك ْن ِفي ُّ
اغ ًبا َو َعمَ ْي َك
اض َغ ْي ُر َغ ْ
الد ْنيا َز ً َ
َ َ
َغ َدا في الق َ
الصد ِ
ق)28().و فيقوأ به ا ا سلو ا يحائي مرم با له( :لليك بالتزا( التقوى
قوى َو ِّ
ِبالتَّ َ
وال د وفي دلياك ان از داً حتى تلقى اهلل في القيامة راضياً للكو فا ما( ي اأ

المعلى لى الملاط

يستعمأ سلو

امستاها( م الحقيقي ملل و و طل

ا

الاه( بأ

امستاها( المجازي لياون اكمل ااثر تأثي اًر في المتلقيو فالهمز لا تدأ للى معلى التشوي
ن سر

ا التر ي

مامن في يولل" :ايسرك"...

ش ِفي َغ ْي ِظي
(متَى أُ ْ
ا ما( سلليل السك(ن في تر ي اظ( الغيظ وفضيلة ال بر ياأَ :
ِ
ِ ِ
إِ َذا َغ ِ
ت أ َْم ِح ْي َن أَق ِْد ُر فَ ُيقَا ُل لِي لَ ْو
ص ِب ْر َ
ض ْب ُ
ت؟ أ َْم ِح ْي َن أ ْ
َع َج ُز َع ِن اال ْنتقَام فَ ُيقَا ُل لي لو َ
ت؟)()10و استعمأ ا ما( الهمز امستاهامية في يولل ا م للح وأ للى جوا بأ ا
َعفَ ْو َ
ُلر و ي التشوي
امستاها( َا ُم َلت و ار و ا راض ا َ
يتضمن اللص معلى ا لاار.
الغض واما
ّ

لى ال بر واظ(

الغيظ حين

ب َن ِب ِّي ُكم
(عمَ ْي ُكم ِب ُح ِّ
وفي موضع آلر يستعمأ سلو امستاها( في ا الغرض يائكَ :
فَِإ ّن ُو ح ُّ ِ
َس َئمُ ُكم
َ
ق اهلل َعمَ ْي ُكم َوالمو ِجب َعمَى اهلل َحقَّ ُكم أَال تََر ْو َن إِلَى قَ ْو ِل اهلل تَ َعالى( ُق ْل ال أ ْ
(ٕٔ)()11
َعمَ ْيو أ ْ ِ
يشو اللاس مر ح ّ اللبي
الم َوَّدةَ في القُ ْرَبى)
َج َارً إّال َ
و ا ما( اراد ان ّ
س لى اهلل لليل وسل(ن لل ح اهلل لليه( والغرض من "ام ترون" لا استشهاد للى لزو(
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ا أ البيت بآية اريمة ساولئك ال ين للى دى...نو فالسيا ياشف لن جمالية فلية

لكستاها( المجازي في

ا الغرضض اما يدأ ا سلو

العرض و لوع من التشوي والحم والتر ي

ٗ.ٗ-التوبيخ والعتاب:

والتوبيخ يعلي اللو( والتر ي

للى معلى العرض في يوللو فألن

في الرف .

مستقبحا
في ترك فعأ م مو(و و«حين يکون المستاه(
ً

س12ن
ان  « :مابعدو وايع ولکن جدير بأن يلایو والار بيلل
ح ولل ».و او يدأ معلاو للى ّ
وبين ا لکار ان اللاي لا ير ي دي وا ثبات ي دي وا لکار للی العکس».س13نو وااثر

ا ما( للي سلليل السك(ن من

ا ا سلو

في اكمل ومسيما في توبيخ الغافلين والااار

ون
ون َو َع َال َم تَ ْع َم ُي َ
ون َوأَّنى تُ ْؤفَ ُك َ
ون َو ِم ْن أ َْي َن تُ ْؤتُ َ
تيي َ
الم مومة اقولل(:أ َْي َن تَ ُ
َن ِب ِي ُكم)14().و ا ما( سلليل السك(ن يلاط ا أ الباطأ سائكً ياا ( اين

للى افعاله(
َوَب ْي َن ُكم ِعتْ َرة
ان بيلا( لتر اللبي س لى اهلل لليل وسل(ن وما
تتحيرون؟و وايف ترجعون لن الح ؟و مع ّ
يقولون الها ح واأله( لسان الح ض ن م وجل له ا التحير والتردد و فعليا( ان تاولوا
مطيعين له(

تح لون للى السعاد ا بديةو فيعبر لن معلى التوبيخ لهؤم به ا

ا الغرض .ومن امستاها( ال ي ي د بل

يوضح
امستاها( المثير الاعاله( اما ا ّن السيا
ّ
يعبر لن ا المعلى به ا ا سلو المثير
ا ما(و التوبيخ والعتا للغافلين لن الموت
ّ
ِ
ض ِ
ور َم ِن َي ِت ِو)()15و فيلاط ا ما( سلليل السك(ن الم لبين
ب ِم ْن َخ ِط َ
يئ ِت ِو قَ ْبل ُح ُ
يولل( :أََال تَائ ٌ
بتسلو يوي للى جهة التوبيخ ا لااري"ام تائ ٌ "...ومع ا فتله( ميلتبهون.

لودوا الاسه( للى
لعأ اجمأ ما ياأ ا ما( في ا البا للدما يلاط اللاس و ( ّ
ان ِبيمَ َك ِة َن ْف ِس َك أَما ْ ِ
ُّيا ِ
من
س لَ َك ْ
س ُ َ
س َك أَي َ
من َدائ َك َبمُول أ َْم لَ ْي َ
اإل ْن َ
ارتاا ال لو ( :ما آ َن َ
َ
ِ
َما تَْر َح ُم ِم ْن َن ْف ِس َك ما تَْر َح َم ُو ِم ْن َغ ْي ِر َك؟)()16و لرج امستاها( لن ا أ
َن ْو َمت َك َيقَظَ ٌة أ َ
وضعل لى معلى مجازي اراد بل ا ما( توبيخ مرتابي المعا ي ال ين اويعوا الاسه( في
يترح َمون للى الاسه( ض فا ما( به ا ا سلو امستاهامي يبين للا معلى
مهلاة ال لو
م ّ
العتا "ماآلسك ...ويعت لليه( بألسه( به و ال لو و الته( مشاا له( "اما من دائك
بلوأ"اما يتبين للا ظهار تعج

ا ما( من ؤم الغافلين ال ين األه( لائمون.

ون َما ال
ون ما ال تَأْ ُكمُوَن ُو َوتَ ْب ُن َ
ون ما ال تَ ْدركوَنو َوتَ ْج َم ُع َ
ْممُ َ
فاي ار ا المثاأ (ما َبالُ ُكم تَأ َ
س ُك ُنوَن ُو ؟)()17و "فما بالا(" توبيخ لاس للد ( آماأ بعيد المدى وطواأ لمر ( يقومون
تَ ْ
بجمع الماأ افلين ان الموت يدراه( فجأ فه و ا مواأ م تايد ( فيتعج امير المؤملين
سلليل السك(ن من حاله(
ٗ.5-اإلنكار

ويوبله( .
و ّ

في رض ا لاار يلار الاك( ال ي يلقيل المتال( العقأ او الشرع او القالون و «...يد يکون
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المتلقي ملک اًر مر من ا مورض وجا داً للو فيقو( اللطا باملزياح الترکيبي مرً الری
فيأتي سلو امستاها( ا لکاري ليلکر للی الملاط لکارو وليبطلل او يک بلو او يوبللو
اوی يو( بتبکيتل»...س18نو ولكستاها( ا لااري الواع بحس

ما يريدو المتال( من ا لاارو ولل

معليان:

.

ان مدليل کا
ان مابعد ا ير وايع و ّ
«-2ا لکار التک يبيض ومعلاو ّ
س20ن
-2ا لکار التوبيليض ومعلاو ان مابعد ا وايعٌ ولکلل يبيح وفاللل يستح التوبيخ».

موجهًا اكمل لى
ياثر ا ما( لليسلليل السك(ن من ا ا سلو المجازي في اكمل ّ
اللاس ممزوجا بتوبيله( وتقريعه(وو من امثلة لك يولل سلليل السك(ن( :أ َْي َن تَ ِ
ض ُل ُعقُولُكم
ً
()22
ِ
وتَ ِزيغُ نُفُوس ُكم أَتَستَْب ِدلُ َ ِ
الح ِ
الص ْد ِ
ا
ق؟) و وفي لقا
اض َ
ق َوتَ ْعتَ ُ
الباط َل ِب َ
ون َ
ون الكذ َ
ْ
ْب ِب ّ
ُ
َ
يحرك اللاس لى ا حساس بعظمة ما يقولل
ا سلو ا لااري الممزوج بتوبيخ الااار ما ّ

حرف لكستاها( ا لااري التوبيلي وتقريع الااار "اتستبدلون
ا ما( سلليل السك(ن.فهلا الهمز
ٌ
 ...فاي امستاها( ا لااري يقع ا مر الملار بعد مز امستاها( .
يستاه( في موضع آلر
(ى ْل تَْنظُُر إِّال فَ ِقي ارً
شاايا لن ا أ زمالل مستلا ار له( حاله(َ :
ً
ق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خل ِب َح ِ
تم ِردا
اهلل َو َا
الب َ
س ْب َحا َنو ُك ْف ارً أ َْو َبخيالً اتّ َخ َذ ُ
ُي َكا ِب ُد فَ ْق َار أ َْو َغنيا َبدَّل ن َع َم اهلل ُ
فرً أ َْو ُم َ
يو ع ْن سم ِع المو ِ
ِ
اع ِظ وق ار؟نس21نو فامستاها( في ا الموضع لرج لن ا أ
ََ
كان ِبأُ ُذ َن َ َ ْ
وضعل ليحمأ معلى لاارياً ممزوجاً بالتوبيخ متل وويقوأ في ا الزمن م يوجد م فقير
ياابد الاقر او بليأ يرى بلكً بح اهلل تعالى ال ي و سب

الحالة بتسلو استاهامي لااري يوي التأثير ومستثير المشالير.

شاايا لن
لاوو فيعب ُمر
ً

و

ٗ.6-االستبطاء:

يعلي ويوع امر او فعأ بالبط والهدو واما جا امستبطا  :و وجود الشي بطيئا

س22نو وايضا في يوأ آلر يعلي« :حين يراد التعبير لن الشعور باستبطا ح وأ المستاه(
للل»س23نو و ا الغرض ليس بمعلی امستبعاد وويوع الاعأ او الحدمض « لما بمعلی لروج
امستاها( لی فعأ محق بالضرور ض ويؤمن المر بحدوثلض ولکلل يستبطئ ويولل ما بسب

امستهتار والعبم واما بسب

استلکارو و واما بسب

تأليرو ...وامابسب

آلر».س24نو استعمأ

ا ما( للي سلليل السك(ن ا ا سلو في اكمل ومسيما حين راى اللاس بطيئون في
ام تما( بشوؤن الماله( الدليوية واآللروية اقولل( :يا ع ِبيد الدُّنيا والع ِ
ليا إِذا ُك ْنتُ ْم
ام َ
َ
مين َ
َ َ
ِ
شتَرون َوِبالّمَ ِ
ِ
ِفي َّ
يما َب ْي َن َذلِ َك َع ِن
يل َعمَى فُُرش ُكم تَتَ َ
النيار تَِب ُ
يعون َوتَ ْ ُ
نامون وف َ
صمّ ُبون َوتَ ُ
ون في ِاإلر ِ
الع ِ
ون َّ
اد َو َمتَى
الز َ
شاد فَ َمتَى تُقَ ّد ُم َ
س ّوقُون فَ َمتَى تُفَ ّك ُر َ
اآل ِخ َرِة تَ ْغ َفمُ َ
ون َ
مل تُ َ
وب َ
ْ
الم َع ِاد)25().و ا ما( سلليل السك(ن يظهر تَ َعجُّبل من اولئك ال ين يعيشون في
تَيتَ ُمون بأمر َ
يزودوا الزادو فيسأله( بتسلو
دليا ( ويقضون ا يا( من دون املتباو ُل ار ( ومن دون ان ّ
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يحائي مثير يا ا أ الدليا ال ين ا بحت( اعبيد ا و ريت( في لعيمها ورلائها والت( في الة

من الراا( لما ا

ا البط والتمهأ في امر معادا(و فمتى تريدون تزويد الزاد؟ فتمثّأ سلو

موبلا ّياو.
امستاها( في يولل "فمتى" مارر ي اأ المعلى الى المتلقي ّ
يايد تأايد ا المعلى.

ّن

ا التارير

ٗ.ٚ-التكثير:

و جعأ الشي اثي اًر و ا ا سلو

«للى شد تقاربل مع التعظي( والتهويأ ياتر

ل(

بسعة التلييأو ويت ف بالمبالغة الالية و ااً ودملة ...ومن لا تبرز جماليتلض
للهما َ
يعد مجرد مبالغة في التهويأ او التعظي( لشلص ماض بأ دا ا ا سلو ا وظياة لددية
س26ن

تتمثأ فيها للا ر التجربة الالية باأ ابعاد ا البشرية والاارية».
ولربما يلجأ العر

لى التاثير للمبالغة في ت اويرو واو افلو اما ياثر ا ما( سلليل

ُّيا َّ
الناس إِلَى َرِّب ُكم َك ْم
السك(نمن ا ا سلو ومسيما حين ل ار اللاس اقولل(:يا أَي َ
ظ ُكم الو ِ
الز ِ
ون
ون َو َح ّذرُك ُم
المح ّذ ُرون َو َز َج َرُك ُم ّ
اج ُر َ
اعظُ َ
وعظُون َوال تَتَِعظُ َ
َ
تُ َ
ون فَ َكم قَد َو َع َ ُ َ
وبمَّ َغ ُكم الع ِ
ون ؟نس27نو ّن ا ما( يستاثر الموالظ والل ائح من جال الابار والعلما
اممُ َ
ََ
َ

لللاس بيلما ل( يأل وا بهاو فيقوأ :ا( ولظا( العلما لاكحا( وح ّ روا( من السيئات فعليا(
ا تلا(

و الارصو فلروج امستاها( في

ا الحديم لن معلاو الحقيقي واضح ن ا ما(

ي د بل المبالغة في اكمل بتضاا ل ائص جمالية فلية فيل ت أ لى المبالغة في

او افل.

.ٛ-3االستبعاد:
ومن

ا الغرض البك يويتضح للا ان الملاط

يری حدوم فعأ او امر ما مستحيكً

للي اقولل سلليل
او متليكً .اما يكحظ من ا الغرض البك ي في اك( ا ما(
ّ
الح َن ْف ِس ِو م ْن ال َي ْق َنعُ ِبال َق ِ
ميلنس28نو فيحمأ ا الحديم معلى
السك(ن:س َك ْي َ
ص َ
ف َي ْ
ستَطيعُ َ
َ
ّن ا ما( يرى بعيدا للحريص للى الماأ و...وال ي ميقلع بالقليأ ان يقو(
امستبعاد

ب كح لاسلو اما ا امستاها( يتضمن معلى التعج واللاي يعلي الل ميستطيع ان
ون وأَ ْنفُسنا نصب الحتُ ِ
وف فَ ِمن أ َْي َن َن ْر ُجو
َع َو ُ
ي لح لاسل .ومن لك يولل َ (:ن ْح ُن أ ْ
ْ ُ ُ
ان الم ُن ِ َ ُ
ٍ
شرفا إِّال أَسرعا ال َك َّرة في ِ
َّ
َّ
ىدم ما َب َنيا َوتَ ِ
فري ِ
ق
يار لَ ْم َي ْرفَ ْعا ْ
َْ َ
َ
من شيء َ َ
البقَاء َو َى َذا المي ُل َوالن ُ
()30
ما َج َم َعا ).و ا ما( يستبعد بأ يستحيأ البقا حد من البشرَ مع وجود م ائ الد رو

متعجبا ايف يمان الرجا من ا يا( التي تسرع في دملا؟
وحوادم الزمان فيقوأ
ً
.ٜ-4التيكم والتقريع :و ا الغرض المجازي في الاك( يعلي« :امسته از والرزاية للی
اآللرينض وفي لل( البديعو ا تيان بلاظ البشار في موضع ا ل ار والولد في وضع الوليد

والمدح في معرض امسته از ».س32ن .
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ومن ا البا في اك( ا ما( للي لليل السك( حيلما اراد ان ي ور حالة ال ين االوا
ين َز َع ُموا
يدلون العل( والاضأ فيلجأ لى سلو امستاها( المجازي متهاما لليه(( :أ َْي َن الِّذ َ
ِ
ِ
ِِ
ض َع ُيم
س َدا لَ َنا أ ْ
س ْب َحا َنو َو َو َ
َن َرفَ َع َنا اهللُ ُ
أَ ْن ُيم َراس ُخون في الع ْمم ُدوَننا َكذباً َوَب ْغ ًيا َعمَ ْي َنا َو َح َ
َخرجيمِ ،بنا يستَعطي اليدى وي ِ
الع َمى ال ِب ِيم).س31ن،
َوأ ْ
َ
ََ ْ
ُ
َعطَانا َو َح َرَم ُيم َوأ َْد َخمَنا َوأ ْ َ َ ُ
ستَ ْجمي َ
يدلون ا مامة واللكفة ا با
ا ما(سلليل السك(ن
يستلف من شأن اولئك ال ين االوا ّ
ّ

فَُيقَمرله( سائكً اين
و...فهأ يريد ا ما( من

ال ين يظلون اله( راسلون في العل( ويحسدون لليلا رفعتلا

ان رض
ا السؤاأ طل الاه( و و العال( بعايبته( ؟مشك في ّ
ا ما( ليس الاه( لما يريد به ا امستاها( "بأين" ان يبين اله( بوا لى م ير ( بيلما ايوا

فتن الدليا ليست دار البقا وم يلبغي لإللسان ان يدلي بمثأ
طع( ل ا الماله(و ّ
الا فيهلك لاسل ضفيسأله( بامستاها( المجازي للى سبيأ التها( والتقريع .اما لجد و ار

ا

ا المعلى معلى آلر و و تعظي( و تالي( شأن ا ئمة بأن اهلل رفعه( بالهداية بواسطته(
ِ
ِ
ب
ب ِب ُك ُم
وبه( تلاشف الضكلة  .وفي ا الجال يولل( :أ َْي َن تَذ َ
المذاىب َوتَ ُ
تيو ِب ُكم ال َغ َياى ُ
ْى ُ
ِ
بنس32نو ا الحديم اشار لى ا أ الغيبة الابرى والظهور بعد اض فيقوأ
وتَ ْخ َد ُع ُك ُم ال َك َواذ ُ
يميلون لى م ا
موجها اكمل لحو ال ين يلدله( الاا بون
بتسلو تهامي يوي ّ
ملتلاة ويلحرفون لن دين الح

ض"فأين" في

ا الموضع َدلّت للى معلى التها( حيم

يتها( للى ؤم الضالين لن ال راط المستقي( .
صالح وتجُّا ار ِبال
(مالِي أ َا
شباحاً ِب َال ُر ٍ
َر ُك ْم أَ ْ
وح َوأ َْرَواحا ِبال فَ َال ٍح َوُن ّ
سكا ِب َال َ
وايضا يوللَ :
َربا ٍح؟)()33و فيتحيرسلليل السك(ن من حاأ امتل متهاما لليه(و لما ا اراا( األا( ور من
دون روح ومن دون فكحو و لا رض ا ما( ت وير حاأ جمع من

حابتل بقولل :لما ا

ا بحت( ا ا والا اراا( به و ال ور ؟ فاثي ار ما يتمثأ سلو التها( والتقريع في اكمل سلليل

السك(ن لحو ا مة ( ال ين يدلون امدلا ات الاا بة واللداله( و الته( وضكلته(.

ٗ.ٔٓ-التعظيم والتفخيم:

و ان اللاظان بمعلی ا جكأ والتبجيأ وتعظي( شأن شي

ما في مراى اللاس

«فالتعظي( والتالي( يرمي ليهما المتکل( بتسلو لاظي مباشرو وبتسلو امستاها( الحقيقيو
ولکلل في امستاها( المجازي يحمأ طبيعة جمالية لا ة».س34نو ويحس الملاط

العظمة والالامة في يوأ المتال( باستعماأ ا سلو المجازي ب ور ايوى واشد .

و

ومن امثلة لك في اكملسلليل السك(ن حيلما اراد تعظي( شألل سلليل السك(نفي للمل
وشأن ا ئمةولليه( السك(و فيقوأ( :ما َن َزلَ ْت آي ٌة إِّال عمِم ُ ِ
لت َوأَ ْي َن َن َزلَ ْت في لَ ْي ٍل أ َْو
يم َن َز ْ
َ
َ ْ
تفَ
()35
في َن ٍ
سانا قَ ُؤال ).و رض التعظي(
س ْي ٍل َوِا َّن َرّبي َو َى َ
ب لي َق ْم َبا َعقُوال َولِ َ
يار أ َْو َج َب ٍل أ َْو َ

في الحديم واضح

ّن ا ما( يقوأ تعظيما لشألل سلليل السك(ن ن ربي الطالي للماً
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ا العل( ضفيستعمأ سو امستاها( ي اأ

لى المتلقي بأاثر يو وشد بان ا ئمة لديه( لل( لدلي.

ا المعلى

.ٔٔ-4التنبيو ولفت النظر:

ويد يلرج امستاها( لن رضل ا
بل ولات اللظ ارليل

لي ليايد التلبيل للملاط

للی امر ي التباو اوت کيرو

ي حيم يوجل اكمل لحو اللاس في
اوالی اي شأن .اقوأ ا ما( لل ّ
ات
ت فيو ما فَ َ
وا تلا( الارص التي امامه( ( :إِ َّن ُع ْم َرك َوقْتُ َك الّذي أَ ْن َ
ِِ
الع َد َم ْين)36().و اين في ا المجاأ تحمأ
ص َة َب ْي َن َ
فَأ َْي َن ؟قُ ْم فَا ْغتَنم الفُ ْر َ

تلبيهه( بمر ا يا(
يك
س َيأ ِْت َ
َم َ
ضى َو َما َ
معلى التلبيل لللاس وال ار ( بالعمر ال ي يلقضيو فعلى ا لسان ان يلتهز الارص البايية
حيالل ن ما مضى من العمر مضى ولن يرجعض فل ايها ا لسان ما امامك من الارص

مفتاً التبا ( بقولل" :اين "؟ في المثاأ وتؤدي وظياة التلبيل وال ار (.
ش ّي ُدوا الممالِ َك َو َم ّي ُدوا المسالِ َك َوأَ َغاثُوا
ذين َ
ث( يقوأ في ا ال دد سائك(:أ َْي َن الّ َ
ُّيوف؟)()37و ار َاد توجيل التباو اللاس لحو معلى اكملو فسأله( م
وف َوقَُّروا الض َ
الم ْم ُي َ
للح وأ للى الجوا

ن الجوا

واضح اشد الوضوحض بأ ي د استثار التبا ه( وان

يأل وا العبر والمولظة من الماضينو فأين ال ين ...؟يعلي التبهوا ايها اللاسو فامستاها(

يسترلي التبا ه( لحو معلى يولل .

ٗ.ٕٔ-التيديد والتيويل والوعيد:

للي
و ا الغرض ُيستعمأ في ل ار بشرض او تهديد من امر ما .ومن ا يو ُأ ا ما( ّ
ف يسمَم ِم ْن ع َذ ِ ِ ِ
مين الفَ ِ
س ّرعُ إِلَى َي ِ
اج َرِة
َ
سلليل السك(ن:سائكً متعجباً من امتل :س َك ْي َ َ ْ
اب اهلل المت َ
؟)()38وايف لرج لن ا أ وضعل لى معلى تهديد اللاس فيلاي ا ما( السل( وا مان من
اولئك ال ين يقسمون ا با وم يتأملون في لواي

يماله( مل ار له( به ا ا سلو امستاهامي

المثير مبيلاً الوليد ا لهي من لقوبة ول ا و يائكً :ام فالتبهوا ان مقس( الاا

م يسل(

لليسلليل السك(ن ان ي ور الظل( والجور في زمالل للد الحاا(
من لقوبة اهلل .واراد ا ما( ّ
الظالمين والمحترفين الحرف الملتلاةو فيستعمأ سلو امستاها( المجازي يائك( :الح ِ
اك ُم
َ
الم فَو ِ
ظَالِماً وفي األ ْ ِ ِ
جائ ار فَم ْن ي ْنصر الم ْظمُوم عمَى الظّ ِ
إالالعمماء
الناس
اهلل َما أَ ْتمَف
َ
ُ
َ
َ
َ
َحكام َ َ َ ُ ُ
ِ
ون َو ُّ
وس َي ْعمَ ُم
ام
اغبون َوالتُ ّج ُار
الزّى ُ
َ
الخائفُ َ
الر َ
اع َ
ون وال ُغ َازةُ المر ُائون و ُ
الطَّ ّم ُ
الجائرون َ
اد ّ
الح ّك ُ
ين ظمّ ُموا أَي ُم ْن َقمِ ٍب َي ْن َقمِ ُبون؟)()40و ن السيا في ا القوأ ياشف لن الجمالية الالية
الِّذ َ
في امستاها( المجازي المتمثأ في رض الوليدض فيحمأ "اي" في المثاأ معلى التهويأ
لل ين ظلموا في الماله( وت رفاته( في اية مهلة االواو فالحاا( يظلمون المظلو( والعلما

لن الدليا و...فه( بألماله( الباطلة يظلمون اللاسض

طمالين او ال از د ال ار
ا االوا ّ
فا ما( يلاطبه( بتسلو يحائي يويو مستثي اًر لواطف المتلقين "اي ملقل
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ويهدد ( من يو( سوف يلقلبون ليلو و و يو( القيامة .وا ما( سلليل السك(ن ل( ُي ِرد من
ّ
ضمن اكمل
التساؤمت جوابا لما ا ما( ّ
وجل اكمل لحو الغافلين لن اآللر والم لبينو ل ا ّ
و

بتسلو مجازي ف لك ايوى تأثي ار واشد لاو ا في اللاس مما يستعمأ لاد .

ٗ.ٖٔ-التعجب:

لما لاي سببل».س42نو او
سلو التعج في امستاها( المجازي « و الاعاأ اللاس ّ
و «شعور داللي تلاعأ بل اللاس حين تستعظ( ام ار لاد ار واو ممثيأ لل واو مجهوأ

الحقيقة و او لاي السب ».

س41ن

ا ا سلو

في اكمه( حين ارادوا

و ااثر العر من

التعبير لما في دوالله( ومشالير ( ضاما استعمأ ا ما( للي

في احاديثل

ا ا سلو

براز ما في لاسل من الحير اما( بعضه(و اقولل للدما و ف حاأ المؤمن للد ترال
ِ
السم ِ
وح ْ ِ ِ
ف َن َجا ِم ْن
اء تَ َع ّج َب ِت
اع َجبا َك ْي َ
المالئك ُة َوقَ ْ
ص َع ْ
الت َو َ
دت ُر ُ
الدليا( :إِ َذا َ
المؤم ِن إلَى َّ َ
َد ٍ
خيارنا؟)()42و رض امستاها( في الحديم و ظهار التعج من حاأ ال ي
ار فَ َ
س َد فيو ُ
من

ّن المكئاة تتعج
اللدالة ول( يللدع بزلرفها وولرج لى اهلل طا اًر
لاش في الدليا ّ
لجاتل ملهاض "فايف" يدأ للى ا المعلى اما يتضح للا من المتي والجبا و وتعجبت .
صا ِب َك
الم ْبتَمى َعمَى َد ِائ َك َو َجمَّ َ
صب ََّرك أَي َ
دك َعمَى َم َ
(ما َ
ّ
ُّيا ُ
وتأمأ ا التعبير الجميأَ :
()43
اك ع ْن الب َك ِ
اء َعمَى َن ْف ِس َك؟) و والتعبير ظهار التعج من بر اللاس ال ي
ُ
َو َع َّز َ َ

ي يبه( ال( ال لو في بر ويتحمأ و الم يبة التي يترت لليها ل ا ُ اللاسو فه و
ال ور امستاهامية يامن و ار ا رض آلر يلبث من دالأ لاس ا ما( و و التحسر للى
ف ي ْن ِ
ِ
حاله(  .وبه ا الشأن يولل متعجبا(:ع ِج ْب ُ ِ
ف َغ ْي َره)44().و فتسلو
صُ
سو َك ْي َ َ
ً َ
ت ل َم ْن َي ْظم ُم َن ْف َ
يعبر لما يعالي حياأ بعض اللاس وفايف
فتن ا ما( ّ
التعج في يوللسلليل السك(ن واضح ّ
يلتظر ا ل اف من ال ي يظل( لاسل بارتاا
ٗ.ٔٗ-النفي:

ال لو .

اثي اًر ما وجدلا في اك( العر لروج امستاها( لن رضل الرئيسي لى لاي شي ما او
ارب أَو تَ ْنفَع ُكم َّ ِ
ب؟)()45و
فعأ اقوأ ا ما( للي سلليل السك(نَ :
الن َواح ُ
نكم األَقَ ِ ُ ْ
ُ ُ
(ى ْل تَ ْدفَعُ َع ُ
يعلي م تدفع للا( ا يار الموتو وم تلاع لا( اللواح و فهأ في ا المقا( تعبير لن
لاي اكمل سلليل السك(ن.
ِ
الي َوى)46().و لا ا ما( سلليل السك(ن اراد
ومثلل َ ( :ك ْي َ
ستَ ِطيعُ َ
ف َي ْ
اليدى َم ْن َي ْغم ُب ُو َ
لاار اولئك ال ين ل لليه( الهوى فايف لكستاها( ا لااري في معلى اللاي اي م

ان طال
يستطيع الهدى ال ي تبع واو وفلروج امستاها( الحقيقي لى معلى ا لاار يعلي ّ
الهوى دايتلُ ُمستبعد  .وا ما( سلليل السك(ن استعمأ سلو امستاها( في معلاو المجازي
لغرض اللاي للُ اشد تأثي ار وااد للاي ما يريدو.
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ٗ.ٔ٘-التمني :

يد يلرج امستاها( لى التملي لزاأ الممان ملزلة المستحيأ وومثلل في التمللي يلوأ ا ملا(:
()47
اص أَو م َال ٍذ أَو مع ٍ
(ى ْل ِم ْن َخ ٍ
ار أ َْو َم ٍ
ااد أ َْو قَار ٍ
يعبلر للن حلاأ
َ
جااز؟) و ا ملا( ّ
ْ ََ
الص أ َْو َم َن ٍ ْ َ
ال ين لسروا الاسه( واآلن دللوا اللار فيتملون الرجوع لياعلوا الحسلات ولالن يهلات لهل( ان
يرجعوا لى الدليا سفهأن توحي للا بمعلى التملي.

ٗ.ٔٙ-اإلرشاد والتوجيو والتذكير:

و المعالي الثكثة تجتمع في سيا بك ي واحد ضمن سلو

امستاها( المجازي .وامير

يوجل اكمل لحو ا مة لغرض رشاد ( وت اير ( بيو(
المؤملين سلليل السك(ن اثي اًر ما ّ
ِ
ور ما أَْل َي َج ُك ْم ِب َد ٍ
َىل ال ُغ ُر ِ
سمُوب
ىيد َو َ
القيامة اقولل(:يا أ ْ
ار َخ ْي ُرىا َز ٌ
يميا َم ْ
ش ّرَىا َعتيد َوَنع ُ
ِ
وب َو َمالِ ُكيا َم ْممُوك وتُ ارثُيا َمتُْروك؟)()48و فهلا يراد بامستاها( ا رشاد
َو َمسال ُميا َم ْح ُر ٌ

تعودو السامع رشاد ( لى لد( الغرور بالماديات ولد( الر بة
والتوجيل لى امر ير ال ي ّ
ابدا .فأشار لى حقيقة الدليا و الة الاثيرين للها ملادياً ّيا (
والحرص بالدليا التي م تايدلا ً
ش َغمَ َك ِبص ِ
الح ِو
(:مالَ َك َو َما إِ ْن أ َْد َرْكتَ ُو َ
َ
يا دا رشاد ( ومن ا الملواأ يولل سلليل السك(ن َ
ِ
ع ِن االس ِتمتاَ ِع ِب ِو وا ْن تَمتَّع َ ِ
الموت ِب ِو؟)()50و وفيل رشاد اللاس
ظفر
َ
َ ْ
ت ِبو َن ّغ َ
ْ ْ
ص ُو َعمَ ْي َك ُ
وملعه( لن طل

الدليا التي ا ادراتها شغلتك بسعي و كح و لسقها وتملعك من التمتع

بهاو ن للى اللاس طل

اآللر ولعيمها الماان ال ي م شغأ فيها يملع اللاس لن التمتع

وم موت فيها فأشار استاهامل "مالك " لى

ا المعلى رشاد (.

التحسر والتأسف:
ٗ.ٔٚ-
ّ
يد يلرج امستاها( لى معلى التحسر ال ي و امر لاسي يلبع من للجات اللاس بسب
شي ما او ( او ( يحتأ بلو او تأو ات تلبث من مهمو( ض

ا ا سلو

فقد

وجد اثي ار ما

ا

للي سلليل السك(ن يلرج اثي ار من استاهاماتل لى
في اك( العر وو ا و ا ما( ّ
الغرض البك ي الجميأو فمثكً ا الحديم (:أ َْي َن ال ُقمُوب الّتْي و ِىب ْت لِ ِ
مو َو ُعوِق َد ْت َعمَى
ُ َ
طاع ِة ِ
اهلل ؟)()52و ا ما(سلليل السك(ن يتحسر للى المؤملين ال ين مضوا بيلما االوا يبأ
َ
ا المقا( مجا از في

لك في الدليا يعيشون مطيعين هلل ضفأين اس( استاها( استعمأ في
َى ُل م ِ
ذي َن قَتَمُوا َّ
الر ِ
يين
التحسر للى السلف الماضي ول
دائ ِن َّ
الن ِب َ
س الّ ْ
ا المثاأ سأ َْي َن أ ْ َ
رسمِين؟نس51نو تأسف امير المؤملين للى حاأ ا أ الرس و ( ال ين ظلموا
الم َ
َوأَ ْطفَأوا ُن َ
ور ُ
ا لبيا المرسلين لهدايته( ويتلو ( وال ( الع ا

له ا ا سلو

وما يبلل تاتس

ا لهيو فاآلن اين

بوا؟ فالرؤية البك ية

ل تها الجمالية من لم التأثير ال اتي والروحي لللاس التي

تواجهها الحير والهمو( والاواجع.
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امستاها( المجازي في احاديم ا ما( للي سلليل السك(ن

رر الحا( ودرر الال( و تترج( للا مدى لم المعالي والماا ي( في اك(

امير المؤملينو و ا ا يكحظ اكمل سلليل السك(ن يحمأ مع اسالي

مستعملة معالي رفيعة

تؤثر تلأثي اًر لميقاً في َمن القي لليلض وتؤدي وظياتها ا رشادية والولظية .فتن امير المؤملين
اثي اًر ما يستعمأ سلو امستاها( في معاليل المجازية اا لاار والتوبيخ والتها( للى الااار
والمشراين و رض ا رشاد والهداية متل .فيستعمأ امستاها( في معلاو البك ي

راى الل

اشد تأثي ار في المتلقي من الحقيقي ملل ال ي يلما رايلاو في ا حاديم.

ااثر ا ما( من رض التوبيخ ا لااري للى الم لبين والغافلين لن اآللر ض واثي اًر ما

يتحسر للى الماضي ويتأسف لليه( لاوله( فقدوا الارص المتاحة امامه( ض فيجد ا لسان

في اكمل العبر والمولظة ومن ااثر ا

القيامة والعبر من السلف الماضيو ويتعج

راض البك ية في ا حايم التوبيخ والت ار بيو(
امير المؤملين من حاأ ااثر اللاس في زملل

بأله( يرون احواأ الدليا اللدالة ويرون مرور ا يا( ولد( وفا الدليا بأحد وفك يعتبرون وم

يلتبهون .فه ا ا سلو اضاى للى اك( امير المؤملين يدر للى التأثير فيما لبار للل من
المشالر وا حاسيس.
قائمة اليوامش:

2سجمعلو 235 :0225ن
1سفاضلي و228 :2365ن
2سابن ملظورو459:2994ن
3سابن يعيشود.ت252:ن
4سالعلويو096:2924ن
5سالسکاکيو324:2423و (323
6سفاضلي و227: 2254ن
7سفهويريو248:2222هن
8سفاضليو2254ه226:ن
20سجمعةو242: 0225ن
22ستميمي آمديو283 :2422ن
21ستميمي آمديو037 :2422ن
22سيعقو ولا يو362 :2987ن
23ستميمي آمديو828ن
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24سجمعةو232 :1004ن
25ستميمي آمديو265ن
26ستميمي امدي و 277ن
27سجمعةو234:1004ن
28ستميمي آمديو232ن
10س تميمي آمديو 669ن
12سالشورى12 :ن
11ستميمي آمديو 2320ه(340:
12سمحمود يوسفو28:0222ن
13سالسيوطيو80:0228ن
14ستميمي آمديو283 :2422ن
15سلاس الم درو265ن
16ستميمي آمديو699 :2422ن
17ستميمي آمديو 584ن
18سجمعةو242:1004ن
20سباطا رو68:1007ن
22ستميمي آمدي و272 :2320ن
21ستميمي آمديو2851ن
22سبديع يعقو ولا يو82 :2987ن
23سمحمود يوسفو27:0222ن
24سويليكو248:2876ن
25سويليكو248:2876ن
26سجمعةو242 :1004ن
27ستميمي آمديو704ن
28س تميمي آمديو526 :2422ن
30سلاس الم درو 700ن
32سالبديع بعقو ولا يو م.ت352:ن
31ستميمي آمديو272 :2320ن
32سلاس الم درو272ن
33سلاس الم درو273ن
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34سجمعلو248:0225ن
35ستميمي آمديو424:2422ن
36سلاس الم درو 272ن
37ستميمي آمديو272ن
38ستميمی آمديو426ن
40ستميميي آمديو404ن
42سالشريف الجرجاليوم.ت45:ن
41سبديع يعقو ولا يوم.تو320ن
42ستميمي آمديو176ن
43ستميمي آمديو130ن
44سلاس الم درو462ن
45ستميمي آمديو216ن
46سلاس الم درو425ن
47سلاس الم درو126ن
48ستميمي آمديو706ن
50ستميمي آمديو131ن
52ستميمي آمديو 273ن
51ستميمي آمديو271 :2320ن
المصادر والمراجع:

 ابن ملظوروجماأ الدين محمدبن مکر(س2994ن لسان العر -ج20ضد.طوبيروت:دار ادر. -العلوي ويحی بن حمز س2924ن الطراز المتضمن

سرار البك ة و للو( حقائ

ا لجازضد.ط

وم ر:المقتتف.
 -السکاکيويوسف بن ابي بکرس2423نماتاح العلو( ض ط2وبيروت:دارالکت

العلمية.

 ياس( ومحمد احمد ودي و محي الدين س0222ن للو( البك ة و طرابلس-لبلان:مؤسسة الحديثل للکتا . -باطا روليسي س(0228ن البك ة العربية ضط2ودارالکتا

الجديد المتحد .

 محمود يوسفو لبد الکري(س(0222ن اسلو امستاها( في القرآن الکري(ضط.2ودمش :مطبعة الشا(. السيوطي وجكأ الدين س(0228ن امتقاأ في للو( البك ةض ط2و بيروت :مؤسسة الرسالة. ويليکوريليلس(2987ن الماا ي( اللقديلو مترج(:سمحمدل اورنضد.طوالکويت:سلسلة لال( المعرفة. ابن يعيشوموف الدين سد.تن شرح الما أضد.طوم ر :دار الطبالة المليرية. السيد ابومجدو احمدس(0222ن الواضع في البك ة ضط2ودارجرير. -جمعلوحسينس(0225نجمالية اللبر وا لشا ضد.طو دمش :ملشورات اتحاد الکتا
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( دار العل:وبيروت2 ن المعجم المفصل في المغة واألدبض ط2876 بديع يعو و اميأ ولا يو ميشاأس-

.للمكيين

دارالاتا:(سيد مهدي رجائيضم طوي: ن ررالحا( ودرر الال( تحقي2320 تميمی آمديو لبد الواحد س-

.ا سكمي
.دي الملشاوي ضدارالاضيلة

تن معجم التعريفات و تحقي محمد. الشريف الجرجالي وللي بن محمدسم-

.الشرکة ال حافية العثمالية:طو ستالبوأ.هنحاشية السيالکوتيضد2322 فهويري ولبدالحکي( س-

معهدالمطالعات والتحقيقات:وتهران2ن دراسة ونقدفي مسائل بالغية ىامةضط2365 فاضلي ومحمدس-

.الثقايية

Figurative interrogation duty
in the word of Imam Ali (peace upon him)

Abstract:
Imam Ali word has a high position in Arabic such that has strong effect on
people due to having valuable and excellent concepts and meanings. And
since Imam Ali prophecy is to guide people from neglect to perfection and
to reach this goal, he chose various methods to do his prophecy and used it
to induce his words to addressee eg. arranging his word to figurative
interrogation style such that beyond this style, some deep secrets and
meanings are hidden. Presence of this style invite people to right and induce
their emotions and feelings is among the best presentational style, then it is
proper that in order to deep understanding it, one thinks on it based on the
speech style and literal and abstract proportion . this study tries to examine
figurative interrogation in short anecdotes by Imam Ali in Gorarol hekam
and Dorarol hekam and uncover some properties of this style and it's
beauties and also rate of this style effect and duty on sending Imam
message based on descriptive-analytical method. It is considered that most
of the interrogations applied in Imam word doesn't aim to understanding but
also, beyond this style some other goals are bidden and often Imam Ali has
used interrogation style in religious purposes such as guiding people and
advicing them and paying attention to their actions and also blaming them
due to materialism and ignoring hereafter day.
Keywords: figurative interrogation, Imam Ali, short anecdotes,
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