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 الُممّخص: 
ستعارة اال التعرؼ عمى زيارة الناحية المقدسة كالبحث عف مكاضع كركد تيدؼ ىذه الدراسة، إلى    

فزيارة الدراسات الحديثة في عمـ األسمكب، عمى ضكء كدراستيا كتحميميا  في ىذه الزيارة الشريفة
الناحية المقدسة ىي كاحدة مف الزيارات التي يزار بيا اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ كىي مركية عف 

التي  االستعارةأسمكب تناكؿ البحث  كما كصاحب العصر كالزماف اإلماـ الميدم ]عجؿ ا فرجو[ 
ألكاف  مف أدؽ ستعارةاال، فلكنان مف ألكاف البياف الذم يمقي بظاللو كسحره عمى النص األدبي تعتبر
مف حيث المعنى كالٌداللة كذلؾ بالخياؿ الذم كأكمميا تأدية  ك أرقيا تأثيران، كأجمميا تصكيران، البياف

ستعممو المبدع في كصفو لشيء ما، كتمثؿ االستعارة أحد ركائز الكالـ التي اعتمد عمييا اإلماـ ي
  لأللفاظ. لييعطي معنى بميغان  الميدم ) عجؿ ا فرجو( في ىذه الزيارة الشريفة؛

، كاقتداره عمى تكظيؼ اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ بالغةالدراسة عف أسرار فصاحة ك  ىذه ككشفت    
األلفاظ خدمة لممعاني، حتى تككف قريبة لألذىاف، ككذلؾ بما تحممو االستعارة مف صكر مكثفة حممت 

 كات اإلقناع كالتأثير.كتمثؿ االستعارة أداة ميمة مف أدكما ألكانا عديدة، 
 ٍلكىًممات اٍلًمٍفتىاًحيَّة: ا

)زيارة الناحية المقدسة، االستعارة، دراسة نظرية، االستعارة التصريحية، االستعارة المكنية، دراسة 
 تحميمية، تطبيقية(.

The allegorical method of visiting the holy area 

 

Zainab Abbas Rabeeh,             dr.Ahmed Hussein Al Saadi 

University of Babylon/College of Islamic Sciences/Department of the 

Language and Miracles of the Qur’an 

Abstract:  

      This study aims to identify the visit to the holy area, search for metaphors 

in this honorable visit, study and analyze it in the light of recent studies in 

stylistics. The owner of the era and time, Imam Al-Mahdi [may God hasten 

his reappearance] The research also dealt with the method of metaphor, 

which is considered one of the colors of the statement that casts its shadows 

and magic on the literary text. Which the creator uses in describing 

something, and the metaphor is one of the pillars of speech that Imam Al-
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Mahdi (may God hasten his reappearance) relied on in this honorable visit; 

To give a strong meaning to the words. This study revealed the secrets of the 

eloquence and eloquence of the Imam [may God hasten his reappearance], 

and his ability to employ words to serve meanings, so that they would be 

close to the mind, as well as the intense images that metaphor carries with 

many colors, and metaphor is an important tool of persuasion and influence . 

Key words: (visiting the holy area, metaphor, theoretical study, declarative 

metaphor, machine metaphor, analytical study, applied) .  

 

 المقدمة:
كأطمؽ لفصاحتو العناف، كالصالة  الذم خمؽ اإلنساف، كعممو البياف، الحمد     

كالسالـ عمى أفصح مف نطؽ بالضاد، نبي الرحمة كاليدل، كمعمـ الناس الخير كالتقى، 
كخير مف خطب الناس كخاطبيـ، كعمى آلو كصحبو األبرار، كعمى مف اتٌبع ىديو، 

 .كاستف سنتو، كسار عمى دربو إلى يـك الديف
ككما ىك معمـك ، في زيارة الناحية المقدسة في ىذا البحث عف االستعارة تحدثسأ     
زيارة الناحية المقدسة ىي كاحدة مف الزيارات الكاردة لزيارة اإلماـ الحسيف ]عميو أف 

السالـ[ في يكـ عاشكراء، كىي زيارة منسكبة إلى اإلماـ الميدم ] عجؿ ا فرجو[، )) 
شيكرة لسيد الشيداء أبي عبد ا  الحسيف ]عميو السالـ[ كييزار بيا إحدل الزيارات الم

، فيي زيارة مميزة كليا (ُ)في عاشكراء كغيره مف األياـ كىي مف الزيارات المطمقة((
خصائصيا العجيبة؛ فيي تبدأ بالسالـ عمى أنبياء ا مف آدـ ] عميو السالـ[ إلى خاتـ 

و[، ثـ بالسالـ عمى أبي عبد ا الحسيف الشييد األنبياء ] صمكات ا كسالمو عمي
]عميو السالـ[ كأنصاره األبرار األكفياء، ثـ تعٌرج عمى صفات أبي عبد ا ]عميو 
السالـ[ كسيرتو كنيجو قبؿ حركتو في عاشكراء، كتيبيف سبب حركة اإلماـ الحسيف 

[، كتبيف األرضية التي ]عميو السالـ[، ككيفية ابتداء حركة اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ
ميدت لحركة سيد األحرار، كمف ثـ ما انفردت بو ىذه الزيارة ىي أنيا بينت كيفية 
استشياد اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ كتعدد المصائب التي انصبت عميو في كربالء 
كالحزف الذم أصاب األمة بفقده كشيادتو، كبكاء السماكات كاألرضيف كما فييف كما 

ى ما أصابو كلحؽ بو، كما جرل في الككف مف اىتزاز كارتباؾ، كبينت قدرة بينيف عم
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تحمؿ اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ في تحمؿ المصائب، كفي الختاـ تنتيي بالدعاء 
كالتكسؿ با سبحانو كتعالى كباألئمة ] عمييـ السالـ[، كما سيتناكؿ البحث االستعارة 

ميـ في  شريفة ككما معركؼ أف االستعارة  أسمكبلككيفية اشتغاليا في ىذه الزيارة ا
المغة العربية، حيث أف العرب استعممكا االستعارة منذ القدـ كما زاؿ األدباء يستخدمكف 
االستعارة في كتبيـ ليعبركا عف مقاصدىـ بطريقة غير مباشرة، كلتمييز أساليبيـ 
كإلظيار مياراتيـ المغكية.  فنجد أف اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ استعمؿ االستعارة في 

ي ىذه الزيارة الشريفة ليجعؿ الزائر يحمؽ في عالـ الخياؿ عف طريؽ مكاضع متعددة ف
تعبيره عف الفكرة بطريقة غير مباشرة ، فجاء اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ في التعبير 
بالصكرة عف المعاني التي يراد اثباتيا في ذىف المتمقي، فنقؿ لو األفكار كالمعاني 

مى الحقيقة، كالتصكير البالغي المعتمد بصكرة حسية، كقد تضافر التصكير المعتمد ع
عمى االستعارة في تشكيؿ الصكرة الفنية في الزيارة، كنقؿ ما يعانيو اإلماـ ]عجؿ ا 
شراؾ  فرجو[ مف أسى كحزف كألـ كحرقة عمى مصاب اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ كا 

ب البياف تعبيران، السامع أك المتمقي بيذا الحزف الشديد ألف االستعارة ىي مف أدؽ أسالي
كأرقيا تأثيران، كأجمميا تصكيران، كأكمميا تأديةن لممعنى، فاستعماؿ اإلماـ]عجؿ ا فرجو[  
لالستعارة كتكظيفيا بيذه الكيفية الدقيقة يدؿ عمى المخزكف الداللي لديو إذ كمما تكسعت 

اؼ ما لغة االستعماؿ في ابتكار االستعارات دؿ ذلؾ عمى كصكؿ اإلنساف إلى اكتش
 بيف األشياء مف عالقات. 

 كقد تـ تقسيـ البحث عمى مقدمة كمبحثيف، كمف ثـ النتائج تمييا المصادر كالمراجع.    
  المبحث األول: التعريف باالستعارة:

 أواًل: االستعارة لغًة:
ف اٍستعىار الشٍَّيء ًمٍنوي طمب أى :  تقكـ االستعارة في مبناىا المغكم عمى األخذ كالنقؿ     

ييٍعًطيًو أعاره الشيء إعارة، كعارة: أعطاه إياه عارية فيي مأخكذة مف العارية أم نقؿ 
استعار الشيء مف: طمب منو أف يعطيو إياه عارية، ىي اٍسًتٍعمىاؿ كممة بدؿ  ))الشيء: 

ًفي  أيٍخرىل لعالقة المشابية مىعى اٍلقىًرينىة الدَّالَّة عمى ىىذىا ااًلٍسًتٍعمىاؿ كاستعماؿ اأٍلسد
((الشجاع

(ِ)   . 
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 :ثانيًا: االستعارة اصطالحاً  
تيعد االستعارة ظاىرة بالغية ميمة كتأتي أىميتيا مف ادخاليا الكالـ في نكع مف      

المجيكلية التي تحتاج إلى إجالة فكرية لمكصكؿ إلى كنو المقصكد ألف فييا مف 
المحذكؼ ما ييمـز التدقيؽ كالبحث لمكصكؿ إليو استكماال لكجية المعنى. لذا عيني بيا 

ف ما يصدؽ عميو تشاركو ىي فيو، الباحثكف كنظركا إلييا كم ا نظركا إلى التشبيو كا 
كلكنيا تيفٌضؿ عميو ألنيا أكثر اختصار منو، فطرفا التشبيو يحذؼ أحدىما عند 

، فيي ليست إال تشبييان (ّ)االستعارة كىذا الحذؼ يجعميا في صدارة عمكـ البالغة
ناسبة بيف طرفييا مختصران لكنيا أبمغ منو، ففي االستعارة  يجب أف تككف ىناؾ م

 كامتزاج المفظ بالمعنى مف دكف أف تككف بينيما منافرة.
إف إثبات المعنى يحتاج إلى لفظ يدؿ عميو كلكف ىذا ال يتـ بشكؿ مباشر مع     

، كفيسرت ىذه (ْ)االستعارة ألف معنى المفظ ىك مف سيثبتيا لمسامع الذم يجيؿ المعنى
تقكـ في األكؿ عمى أساس االعتناء  باأللفاظ،  الرؤية عمى ثنائية المفظ كالمعنى، كىي

كلكف الجرجاني الذم أعتنى بالمعنى كميا أداه لـ يتركو مف دكف اناطت دكر لو إلجالء 
. كيبدك أف االشتراؾ في الكصكؿ إلى جكىر المعنى ىك األساس فالمعنى (ٓ)مراد المفظ 

 ألذف كالنفس .الجميؿ كالمعبر يحتاج إلى لفظ جميؿ يقع مكقعان حسنان في ا
إف االستعارة ليا أسمكب حركي داخؿ المجاؿ المغكم ، كمف ىنا يككف نكع مف       

التجدد، فاألداء الكالمي سيتغير كمما أردنا التعبير عف أفكارنا المتنكعة ،كىذا يعني 
المكاصمة بجعؿ األساليب الكالمية متنكعة أيضان تتماشى مع تنكع صكر الكاقع ، فتخمؽ 

. فمكؿ معنى حقيقي لفظ حقيقي ييعبر (ٔ)لغكيا جماليان تتجاكز فيو الكاقع المباشركاقعان 
عنو كيكاد أف يككف كقفان عميو. كلكف في االستعارة ينتقؿ ذلؾ المعنى ليككف مع حقيقة 
أخرل متصكرة عمى أساس ركابط، كمف ىنا مىف ييرل أف االستعارة قائمة عمى االنتقاؿ 

 . (ٕ)يقة لفظو المكضكع الستعمالو إلى معنى آخر استعاره الذم ييخرج المعنى مف حق
كتنبع أىميتيا مف قدرتيا عمى التكفيؽ بيف الضديف، كالجمع بيف المتخالفيف، فتعطي    

لمكالـ نكعان مف الجدة في التعبير، إذ تذىب بالذىف إلى ما ىك أعمؽ مف المسمكع، 
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عف طرؽ القدرة التصكيرية التي تقدميا، كىذا ما جعميا حاضرة في الذىف عند الذىاب 
 . ( ٖ)استجالء لممعنى فنكف القكؿ نثرىا كشعرىا

إف البالغة التي تحمميا االستعارة تتأتى مف قرب المشبو كالمشبو بو مف بعضيما      
بعد عممية الحذؼ التي لحقت بالتشبيو ألحد طرفيو كأداتو ككجو الشبو حتى كأنيما 

حد امتزجا أك اتحدا إلى حٌد زىعـ أحدىما أنيما صارا معنىن كاحدان، ييستعمؿ فيو لفظه كا
َـّ نقارب بيف االستعارة كالتشبيو؟ كالجكاب يكمف في أف (ٗ) . كلكف السؤاؿ الميـ ىك ًل

لكؿ منيما طرفيف كرابط ، فقد يككناف حسييف أك عقمييف كرابطيما عقمي ، أك حسييف 
. كىكذا نمحظ تداخالن بيف (َُ)كرابطيما حسي أك رابطو عقمي، أك عقمي كرابطو حسي

ستغناء عف أحد األطراؼ بكصفو معبران عف اآلخر بؿ ىك الطرفيف يصؿ إلى حد اال
 . (ُُ)داخؿ فيو عف طريؽ إثباتو بداللة أحدىما عمى اآلخر 

فاالستعارة مف أكثر الفنكف البالغية التي تتيح لداللة الجممة مجاالن آخران تتحرؾ فيو      
قصكد كىذا يستند إلى القدرة العقمية الستجالء المحذكؼ في الجممة كصكال إلى الم

يترتب عميو إعطاء مساحة أكبر لمباث لمتعبير عف المراد بشكؿ تمميحي عف ما ييريد 
حسب ما يتطمبو سياؽ الكالـ تركيبان مضمكنان ، كبالتالي يمكف أف يتكسع مفيكـ النص 
عالكة عمى النكاحي الجمالي التعبيرية التي سيكتسبيا كالتي تؤثر في الميتمقي بكصفيا 

ة تشده إذ ىي ال تشابو أنماط الكالـ التي تمر عمى أذنو كمع ذلؾ فيي ميصاغة بطريق
ليست بغريبة كلو القدرة عمى االمساؾ بو فيي ال تخرج عف صياغتو المغكية كمحيطو 

 الثقافي.
 ثالثًا: أقسام االستعارة:

 تقسـ االستعارة عمى قسميف كىما:
بو، أك ما استعير فييا لفظ  االستعارة التصريحية: كىي ما صٌرح فييا بمفظ المشبو-ُ

 المشبو بو لممشبو.
االستعارة المكنية: ىي ما حذؼ فييا المشبو بو أك المستعار منو، كرمز لو بشيء - ِ

. كتضفي االستعارة تنكعان لمصياغات الكالمية حيف نتممس فيو نكعيف (ُِ)مف لكازمو
و كبيذا فيي منيا ما ييصرح بمفظ المستعار/المشبو بو أم استعارة لفظو لممشب
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تصريحية، أك ييحذؼ الميستعار منو/ المشبو بو حذفان ييمكف االستدالؿ عميو عف طريؽ 
 .(ُّ)بقايا شيء مف

كالسيما المكنية منيا، إذ ىي  كشكمت االستعارة حضكران  في زيارة الناحية المقدسة    
خذنا إلى تضفي عمى الكالـ شيئا مف االبتكار لما تأتي بو مما ىك بعيد عف الذىف تأ

سعة الخياؿ مف حيث خمقيا لصكر جديدة تيدؼ إلى خدمة المعنى كبياف صكرتو 
الحقيقية بطريقة أكثر سمبان أك إيجابان كصكالن لمداللة الكمية لمنص، فالصكر الغريبة التي 
تحققيا االستعارة  استعمميا اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ تستكقؼ القارئ لطرح كـ مف 

باستشياد اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ كحكؿ اإلصرار عمى قتالو  االسئمة التي تتعمؽ
كقتمو كانتياؾ حرمتو ألف الصكر االستعارية تجسد الحدث كتضخمو ككأنيا تجعمو ماثالن 

 أماـ الميتمقي.
 المبحث الثاني: دراسة تحميمية تطبيقية في شواىد االستعارة:

 الشكاىد مع التحميؿ:
 المكنية:أكالن: شكاىد االستعارة  

السَّالُم َعمى ))كجاء في قكؿ اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ مف االستعارات المكنية :  -ُ    
السَّالُم َعمى الشَِّفاِه الذَّاِبالِت، السَّالُم َعمى النُّفوِس الُمْصَطِمَماِت، ،الُمَضرََّجاتِ  الُجيوبِ 

السَّالُم َعمى األْجَساِد الَعارَياِت، السَّالُم َعمى الُجُسوِم  السَّالُم َعَمى األرَواِح الُمخَتمَساتِ 
الشَّاِحَباِت، السَّالُم َعمى الدَِّماِء السَّاِئالِت، السَّالُم َعمى األْعَضاِء الُمقطََّعاِت، السَّالُم 

ؤوِس الُمَشااَلتِ  ((َعمى الرُّ
فقد تـ االستعارات ىنا بالسالـ عمى الجزء المستعار  (ٗٔ)

اللة عمى الكؿ / الشخص المقصكد فالمستعار منو في سياؽ ىذه االستعارات لمد
محذكؼ كلكف معرفة مصدر الزيارة كسياقيا التػأريخي كالغرض الذم تيحاكيو كالدالالت 

يكًب،  اًء،  الشِّفىاًه، النُّفكًس، األركىاًح،التي تحمميا األلفاظ )الجي ، الدِّمى سيكـً األٍجسىاًد، الجي
اًء، ؤكًس( مف أنيا تنتمي إلى كحدة أكبر كأف مجمكعيا يككف تمؾ الكحدة  األٍعضى الرُّ

التي تؤكد عمى أىمية الشخص كىكؿ الحدث كتفصح عف بشاعتو التي ىي بالتأكيد 
تعكس بشاعة المشاركيف فيو ، فالسالـ ىنا عمى اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ كعمى 

الجيكب كىي فتحة الثكب في مقدمة مىف استشيدكا معو في كاقعة الطؼ ، إذ بيدأ ب
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، كالجيكب ال تضرج إال مف دماء صاحبيا فتككف  (ُٓ)المالبس التي يدخؿ منيا الرأس
ميمطخة بالدماء فيككف في التصكير معنى النحر كاإلقباؿ عمى المكت لصحة االعتقاد، 
ثـ نينقؿ إلى الشفاه التي ىي أكؿ ما ييالقي الماء عند اإلركاء كصمت حد الذبكؿ كتأثرت 

كىذا المنع في المقابؿ  بالعطش الناجـ ًمف منعو عف شرب الماء الذم ىك سر الحياة
ىك داللة عمى القصد المعقكد لسمب الحياة فاإلركاء ىك حؽ لخمؽ ا كميـ كال يجكز 
فيو المنع إنسانية كال شرعان ،فكصكؿ الذبكؿ ليا إنما ىك الكصكؿ إلى غاية اإلنياؾ 
فيي الجزء األكثر نضارة ألف مالمح ما يقع في الكجو ىي التي تعكسو كقد تنبأ 

إلى اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ غيرات الداخمية كمدل شدتيا كقكة تأثيرىا .ثـ يعرج بالمت
، كىذا ال يتـ إال باإلنياء (ُٔ)النفكس التي ييراد إصطالميا أم المستأصمة كالميقتىمىعة

الكمي / القتؿ كىك داللة عمى اإلصرار في التمادم كفضح لممكقؼ الميبيت نحك لإلماـ 
كأصحابو ، فبالقمع المادم لمنفس يتصكر الطرؼ اآلخر لعنو ا الحسيف ]عميو السالـ[ 

أنو سيقتمع النيج .ثـ ييمضى في تصكير ما حدث كاالستعارة المكنية خير مىف ينيض 
، ، كيتضمف ( ُٕ)بو فبعد النفكس تأتي األركاح التي أيختمست كسمبت بطريقة مخادعة

ؿ ، كالمعنكم الذم يتركز في ىذا اإلختالس معنييف المادم في سمب الركح أم القت
بطريقة السمب ىك التنصؿ عف الكعكد التي كصمت اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ 

 ، فىأيختيمست األركاح الطاىرة بطريقة الخداع كالغدر. (ُٖ)تتكسمو لإلقباؿ
أما األجساد العارية فإف معناىا يتجو في ظاىره إلى عممية السمب كىذا ليس      

عداء آؿ البيت ]عمييـ السالـ [ فمف تمادل في اختالس ركحؾ لف بغريب عف خمؽ أ
يتكانى عف سمبؾ ما يسترؾ كلكف المعنى األعمؽ لمعارية ما يؤخذ مف أصؿ المغة 

، كليمةه عرٌية ذات ريح باردة )) فالعىًرٌل: الريح الباردة. يقاؿ : ريحه عىًريَّةه، كمساءه عىًرمٌّ
))
عمى تكقؼ الحركة فييا التي تأتي مف جراء تدفؽ  ، فكانت بركدة األجساد داللة(ُٗ)

الدـ الذم نفد مف كثرة الطعف كالتقطيع ، ثـ ييحذؼ المستعار منو كىك اإلماـ كأصحابو 
شحب الرجؿ ًإذا تغير  ))]عمييـ السالـ [ لتدؿ عمييـ الجسكـ التي تغير لكنيا إذ ييقاؿ: 

((لىكنو كىزؿ
ء كتكالب األعداء كقمة الناصريف ، فالقمؽ عمى مصير الديف كمنع الما(َِ)
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كالخكؼ عمى النساء كالعياؿ أدل إلى ىذا التغير المكني الذم ىك بكؿ تأكيد نتيجة 
 طبيعية لما يمركف بو.

فالسٍَّيؿ: جمعيو سييكؿ.  ))كييعرج بالسالـ عمى الدماء الميسالة إطالقان عمى أصحابيا   
((كمىًسيؿ المىاء كجمعيو أىٍمًسمةه، كىًىي ميىاهي األمطار ًإذا سالىت

، فمف كثرة الدماء السائمة (ُِ)
 مف األجساـ الشريفة في ىذا اليكـ كأنيا سيؿ المياه الميتدفقة. 

طع كلـ تسمـ األجساد الشريفة مف التمثيؿ داللة عمى اإليغاؿ في الكراىية فقد ق    
األصبع الشريؼ لإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ كبترت يدا اإلماـ العباس ]عميو السالـ[ 
فرمزية تمؾ األعضاء إنما جاءت لمداللة عمى ما ييمثؿ أصحابيا كما تيمثؿ القضية التي 

.كىك مما (ِِ)يحممكنيا فانتيت أعضاؤىـ مقطعة مف أجميا ،فالتقطيع أنما يككف لمثكب
قطعى: قطعتي الشيء  ))ف  فاستعار المقطعات إلى األعضاءيختص بمبسو اإلنسا

((ًقطعا
.فشبو  أجسادىـ الشريفة بالثياب المقطعة كحذؼ المستعار منو . كتيطمؽ (ِّ)

((ككسائط نقميا -كزماف نقميا  -البضائع التي تنقؿ  ))لفظة الميشاالت عمى 
، أما أف (ِْ)

ظياره صكرتو تصكر االستعارة لمرؤكس ميشاالت فيي أنما تحاكؿ ت عميؽ ما حدث كا 
تجسيـ األمكر المعنكية كذلؾ بإبرازىا لمعياف في صكرة شخكص ))الحقيقية عف طريؽ 

((ككائنات حية يصدر عنيا كؿ ما يصدر عف الكائنات الحية مف حركات كأعماؿ
(ِٓ). 

فشبيت الرؤكس بالبضائع التي تنقؿ مف مكاف إلى مكاف آلخر كمف ثـ حذؼ المشبو 
ضائع. كما أف ىذا مف أقبح األفعاؿ ففيو داللة عمى أنغماس في فعؿ بو كىك الب

 المحاـر كىك التمثيؿ الذم نيى عنو اإلسالـ .
السَّاَلُم َعَمى الشَّْيِب اْلَخِضيِب، السَّاَلُم )): ما جاء في قكلو الشريؼ]عجؿ ا فرجو[  -ِ

((َعَمى اْلَخدَّ التَِّريبِ 
دَّ( فالسالـ يككف جاءت ىنا استعارة مكنية . (ٕٙ) في) الشٍَّيًب، اٍلخى

عمى الكٌؿ الذم يضـ ىذه األجزاء، إذ استعار ىذه األلفاظ  ييريد بيا اإلماـ الحيسيف 
]عميو السالـ[ فجاء بالشيب ثـ كصفو بالخضيب لتمكيف المعنى مف استكماؿ تأثيره، 

الدـ كنحكه ككؿ شيء غير لكنو بحمرةو ك ))كالخضب كضع في أصؿ المغة لمكف األحمر
((فيك مخضكب

، إف معنى التحكؿ المكني ىنا يرمز إلى كقكع الحدث / االستشياد (ِٕ)
كتحكؿ الحقيقة إلى حقيقة أخرل فالبياض لمشعر يأتي بفعؿ الزمف، أما اإلحمرار يحتاج 
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إلى فعؿ خارجي فكـ احتاج مف الدـ إلى ىذا التحكؿ؟ كـ منبعا ن لمجراح كانت عمى 
حتى أكتسب البياض حقيقتو األخرل كىي الشيب الخضيب داللة  رأسو ككجو الشريؼ؟

عمى ذلؾ . فبعد تخضيب الشيب سييكم صاحبو إلى األرض كيمتصؽ خده بالتراب 
كىذا داللة عمى كقكع اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ كي يككف خده مالصقان لمتراب 

، إذا لىًزؽى تىًربى الرَّجؿي يىترى  ))كممطخان بو فالتريب في أصؿ المغة مف بي فيكى تىًربه
((بالتُّراب

، إذ ثمة إشارة تحمميا االستعارة ىنا في كطء الخيؿ لجسده الشريؼ ككمما  (ِٖ)
فعمكا ذلؾ كاف خده الشريؼ الصؽ بالتراب ، كأخيران ىي داللة عمى الشيادة كما جاء 

اًبًو  ؿ تىًربى نحرؾ أم ))في قكؿ الرسكؿ صمكات ا عميو ًلبىٍعًض أىٍصحى فقيًتؿ الرجي
((شىًييدنا

(ِٗ). 
]عجؿ ا إنما تماشى مع صدؽ الحالة النفسية لإلماـ إف التالحؽ االستعارم        

فرجو[ في تصكير ما حدث حقيقة، كييسيـ في إحاطة الشخصية التي تيصاغ فييا ىذه 
ف تمؾ الصياغات المغكية تكحي باالىت ماـ االستعارات بنكع مف التأكيد عمى  دكرىا ، كا 

بيا بكصفيا مقصد النص،  إذ يدفع الميتمقي لطرح كمان مف األسئمة تدكر حكؿ مىف؟ 
 . كلماذا؟

حداث تغيير في        كلالستعارة المكنية قدرة عمى تحقيؽ الترابط بيف األشياء كا 
المعنى عف طريؽ إيجاد صكر داللية جديدة  تككف أكثر قدرة عمى تصكير  الحكارية 

 فرجو[ كالمتمقي ليتناسب مع المكقؼ الذم يمر بو كتصكير الحالة بيف اإلماـ ]عجؿ ا
المأساكية التي يمر بيا اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[. إذ ىي تمنح الكالـ نكعان مف المبالغة 
الناشئة عف تصكير ما يصعب إدراكو كادخالو في مجاؿ اإلدراؾ فتجعمو قريبان مف 

 .(َّ)الحكاس
ارِ ))قاؿ اإلماـ الميدم ]عجؿ ا فرجو[ : -ٖ ((َوَطَحْنَت ُجُنوَد اْلُفجَّ

سناد الطحف  (ٖٔ) كا 
 ))لمجنكد سيأخذنا إلى بيعد داللي آخر يخرج عف حقيقة الفعؿ، إذ إف الطحف يككف 

((لمشٍَّيء المطحكف نىٍحك الدًَّقيؽ كىغىيره
، كما أف فعؿ الطحف يتطمب قكة ألجؿ تحكؿ  (ِّ)

مطحكنة إلى شكؿ آخر، إذ إف فيو تصغير لجزيئاتيا ، ىكذا جعمتنا االستعارة المادة ال
نتصكر األمر في قكة اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ كصمكدًه عمى الرغـ مف أف كؿ 
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الميعطيات العسكرية لـ تكف بجانبو لكنو كاف األقكل إيمانان كىذا ىك األىـ الذم يستمد 
 لفجار مف الحركة إلى السككف منو تمؾ القكة التي حكلت جنكد ا

((السَّالُم َعمى الُمَجرَِّع ِبكاَساِت الرَِّماحِ ))قاؿ اإلماـ الميدم  ]عجؿ ا فرجو[  -ّ  
(ّّ) 

رًَّع( في المغة نجد أنيا تحمؿ معنى اإلكراه كالخركج عف اإلرادة ) كبالعكدة إلى لفظة الميجى
في إتياف الشيء كىذا ينطبؽ مع صيغتيا في كقكعيا اسـ مفعكؿ فقد تتجرع الدكاء 

كالحزف كالغيظ، كسيككف الميتىجرِّع عميو اإلبتالع شيئان فشيئان 
كىذه مما ال رغبة لمنفس (،ّْ)

!؟ إذ يتعاضد الكأس في دعـ ىذا التىجرُّع حيف نعرؼ  فييا فكيؼ إذا جيرِّعت المكت
فكاف يتجرَّع الرماح في جسده (،  ّٓ)لغكيان أنو ال ييقاؿ لو كأس إال إذا كاف مممكءا 

 الطاىر رمحان فرمحان تشرب مف دمو كيشربيا جسده الشريؼ .
نكع إف الصكر االستعارية تضيؼ عمقان لمنص عف طريؽ تعميؽ الحدث بنقمو إلى     

الغمكض ؛ ألف االستعارة بكصفيا فنان بالغيان يحمؿ مقاصدان تتجو إلى تكثيؼ  العبارة 
 بتقميؿ المفردات كاختيار الركابط البعيدة في تقديـ المعنى.

والشِّْمُر َجاِلٌس َعمى َصْدِرَك، َوُموِلٌغ َسْيَفُو )) قاؿ اإلماـ الميدم ] عجؿ ا فرجو[ -ْ
((َعمى َنْحِركَ 

إلى المعنى المغكم لمفظة )ميكًلغه( ىك الشرب بأطراؼ  العكدةكب، (ّٔ)
فما العالقة بينيا كبيف السيؼ ؟ لقد أحدثت االستعارة المكنية تغيران في  (،ّٕ)المساف

كظيفة السيؼ حيف شبيت طرفو  بالمساف فالمعركؼ أنو يبتر أك يقتؿ إنما يشرب فيذا 
ؼ / يشرب مف النحر الدماء غير المكت مراـ بعيد قربتو لنا ، فماذا بعد أف يمغ السي

شييدان ، كدائما ما تستعمؿ لفظة يمغ لشرب الكالب الماء مف اإلناء أليس في ىذا داللة 
عمى نجاسة صاحب الفعؿ كفعمو ، أليس في ىذه الصكرة كحدىا اختصارا لمعرفة 

 مكقؼ الجانبيف كماىيتيما. 
عجؿ ا فرجو[ أف يصكر المعسكر ]كيعكد التالحؽ االستعارم حيف أراد اإلماـ     

المقابؿ لمعسكر اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ [ مف حيث السمكؾ كاألخالقيات كما 
استكجب عميو اتخاذ مكقؼ المناىضة كالخركج إلعادة الديف إلى الناس جاء بما يعبر 

 عف المستعار لو الذم كاف حذفو كالتنكيو لو بالزمة خدمة لممعنى.
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َحتَّى ِإَذا الَجوُر َمدَّ َباَعُو، وأْسَفَر الظُّْمُم ِقَناَعُو، َوَدَعا  :((جؿ ا فرجو[كما قاؿ ] ع -ٓ
((الَغيُّ أْتَباَعوُ 

، ففي تقريب المعنى ريسمت صكرة عف طريؽ عممية التشخيص في (ّٖ)
( في ىيئة بشرية ألنيا في حقيقتيا صفات يكصؼ بيا جعؿ) ـي ك الغىيُّ كري ك الظٍُّم الجى

المسافة ما بيف الكفيف إذا إنبسطت ))كأفعاؿ تصدر منو فأبقاىا داللة عميو ، فالباع ىك 
((الذراعاف يمينان كشماالن 

، إذان ليست ثمة محدكدية لمجىكر فيك يبسط مفاسده في كؿ (ّٗ)
المد صار كؿُّ شيءو كاضحان كال يحتاج الظمـ إلى ما ييغطيو فكشؼ اتجاه ، فبعد ىذا 

نفسو كنضى عنو ما كاف يتخفى خمفو/ القناع الذم ىك الزمة مف لكاـز الميتخفي، ثـ 
جاء اإلماـ ]عجؿ ا فرجو [ بما ىك أعمؽ كأشمؿ حيف ساكل بيف جيش يزيد 

ف لكٌؿ منيـ جنكده فاإًلتباع لما يعقؿ كلو قدرة  كالشيطاف مف حيث الضالؿ كاألتباع كا 
التأثير كقد جاءت لفظة الغي بالقرآف الكريـ جامعة لكؿ المفاسد بكصفيا معاكسة لؾ ما 

ال ِإْكرَاَه ِفي الدِّيِن  َقد  ىك قكيـ الذم ييمثمو الديف كيسكؽ لنا قكلو تعالى ىذا المعنى: ﴿
طَّاُغوِت َوُيْؤِمن ِبالمَِّو َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقٰى تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  َفَمن َيْكُفْر ِبال

، فثنائية الرشد كالغي تتمركز حكؿ الكفر (ٓٗ)اَل انِفَصاَم َلَيا  َوالمَُّو َسِميٌع َعِميٌم ﴾
بالطاغكت كاإليماف با فتمثؿ الرشد كاإليماف في منيج اإلماـ الحسيف كأتباعو ]عمييـ 

 في حيف تمحكر الغي كاإليماف بالطاغكت حكؿ يزيد كأتباعو. السالـ[ ،
فاْنَزَعَج .َوَوَقَع الَمْحُذوُر ِبِعْتَرِتَك َوَذويكَ  : "]عجؿ ا فرجو[ ككما قاؿ اإلماـ -ٔ 

فالبكاء يككف لعيف  (ُْ) الرَُّسوُل، َوَبَكى َقْمُبُو الَمُيوُل، َوَعزَّاُه ِبَك الَمالِئَكُة َواألْنِبَياُء"
لباكي، لكنو أراد مضاعفة الحزف لمالءمة المصاب إحساسان بالصدمة التي يدؿ عمييا ا

( بمعناه المغكم الذم ييراد بو " المخافة مف األمر ال يدرم ما ىجـ عميو  لفظ )المىييكؿي
، تمؾ الصدمة ىي أقرب في التأثير عمى القمب ال العيف، ألف حقيقة البكاء ال (ِْ)"

 بالحزف ميمكفه لو.تنسب لو كلكف اإلحساس 
   ثانيًا: شواىد االستعارة التصريحية:

حدكدان ، إذ جاءت بأربعة أما االستعارة التصريحية فكاف كركدىا في متف الزيارة م    
حتاج إلييا سياؽ التعبير عف ما أراد إليصاؿ المعنى عف طريؽ التأكيد عمى مكاضع ا

 كجكد المستعار منو.
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. (ٖٗ)" َوَسَنْنَت السَُّنَن، َو َأْطَفْأَت اْلِفَتَن"  في قكلو الشريؼ ]عجؿ ا فرجو[  فجاء -ُ
فنجد ىنا أيضان االستعارة التصريحية تشكمت مف أسناد اإلطفاء إلى الفتف بعد االستغناء 

تساع المعنى  كمخالفة الشريعة كالعمؿ بعكس ما عف المستعار لو الذم ينماز ىنا با
ة التي تتضمنيا لفظة الفتنة تحتاج دائما ي، إف المعاني السمب (ْْ)ي قرآنو الكريـأراد ا ف

صالح كىذا أشبو بعممية اإلطفاء ليا أم سحبيا مف حالة  إلى تعديؿ كتقكيـ كا 
. (ْٓ)ضطراب نحك حالة السككف / اإلخماد الذم ىك المعنى المتكخى مف اإلطفاءاال

ستقصاء حقيقتيا التي كردت في القرآف الكريـ نجد أنيا مكصمة كما أف تمؾ المعنى با
ف المنع عنيا ىك اإلصالح الذم يتضمف اإلطفاء. أضؼ إلى ذلؾ الفائدة  إلى النار كا 
البالغية المتكخاة في تكضيح الفكرة في أف الفتنة ليا نار ليست بالمعنى المشخص 

مخمفات النار الحقيقة كالخسائر الذم مف السيؿ االحاطة بو عف طريؽ الرؤية، كما أف 
 فييا أىكف كأقؿ مف تمؾ الناتجة عف الفتنة فخسائرىا أثمف كأكـر مخمكؽ كىك اإلنساف.

داللة لفظة الحبؿ في قكلو ]عجؿ ا  في تصريحية جميمةالستعارة الكتأتي ا -ِ  
تىمىكفى المستعار منو مف البقاء إذ  (ٙٗ): "وَتَمسَّْكَت ِبِو َوِبَحبِمِو، فأرَضيَتُو َوَخشْيَتُو" فرجو[

حيف أراد بمعنى حبؿ ا داللة  في النص لقدرتو عمى النيكض بالفكرة الميراد إيصاليا
عف التمسؾ بالقرآف كديف ا كعيده كىذا ما أشار إليو القرآف الكريـ في قكلو تعالى: 

إن  ))  :كأكده الحديث النبكم الشريؼ ،(ْٕ)"﴾َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوا﴿
ىذا القرآن ىو حبل اهلل المتين ، وىو النور المبين وىو الشفاء النافع ، عصمة لمن 

((تمسك بو ، ونجاة لمن اتبعو 
، فحذؼ ىذه المعاني كجعميا في الحبؿ الذم  (ْٖ)

فداللة  يحمؿ مف المعاني القكة كالربط أم الصمة ككاف نتيجة ذلؾ اإلرضاء كالخشية ،
التمسؾ مف لدف اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ [ تمؾ التضحية العظيمة التي انتيت 

 بالشيادة ألجؿ بمكغ آخر درجات الرضى. 
كتصكر لنا الزيارة الدكر  (9ٗ(()َوِلمَحقِّ َناِصراً  ))كما جاء في قكلو]عجؿ ا فرجو[  -ّ

الذم يقكـ بو اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[ ليصؿ بنا نحك بياف طريقو  الكبير كالمضني
فأيف يتمثؿ الحؽ بغير تمؾ  (ٓ٘(()َوِلمَحقِّ َناِصراً  ))الذم ال يحيد عنو في قكلو الشريؼ 

المعاني الذم ينيض بيا حبؿ ا التي تتجسد بكؿ ما جاء بو الديف فاالستغناء عف 
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ار منو أفاض عمى المعنى بإتساع ألف معنى لفظة المستعار لو  كالتصريح بالمستع
الحؽ يتفرع التجاىات كثيرة كميا تتفؽ مع الفيـ كالبيعد اإلنساني فتحقؽ النيصرة شمكلية 

  كليست بمحدكدة. 
]عجؿ ا كيصرح اإلماـ  (ُٓ) "وأدخمَِّني َداَر الَقَرارِ  "كما قاؿ ]عجؿ ا فرجو[  -ْ     

فرجو[ في رغبتو أف تككف الجنة ىي مناه كمآلو كمأكاه كلكنو لـ يسمييا بؿ صرح 
إذ يحمؿ بتسمية أخرل أكثر ثبكتان كالصؽ في الفيـ لما يستعمؿ لو فال يأت لغيره 

، فكاف التصريح بالمستعار منو (ِٓ)المعنى المغكم لمفظة )القرار( المستقر كالثبكت 
ر مالئمة لسياؽ الكالـ كأليؽ لممعنى فقد تككف الجنة عمى كحجب الميستعار لو أكث

َوٱْضِرْب َلُيم مََّثاًل رَُّجَمْيِن َجَعْمَنا األرض كىي ليست بدار قرار كلنرل قكلو تعالى :﴿
ُيَما ِبَنْخٍل  َوَجَعْمَنا َبْيَنُيَما َزْرًعا ٍب  َوَحَفْفنَٰ  ۦِبَثَمرِهِ  َوُأِحيطَ * أِلََحِدِىَما َجنََّتْيِن ِمْن َأْعنَٰ

َميَتِني َلم  َفَأصَبَح ُيَقمُِّب َكفَّيِو َعَمٰى َمٓا َأنَفَق ِفيَيا َوِىَي َخاِوَيٌة َعَمٰى ُعُروِشَيا َوَيُقوُل يَٰ
، فعند تأمؿ اآلتيتيف الكريمتيف نفيـ أف استعماؿ المصطمح لما  (ّٓ)﴾ ُأشِرك ِبَربِّٓي َأَحدا

ف العمراف إلى الخراب ، كىذا ما ال يحدث ىك دنيكم كغير مستقر إذ تغير حاؿ جنتو م
 في دار القرار ألف جنتو ىناؾ ال تبديؿ ،إذ اتكأ اإلماـ ]عجؿ ا فرجو [

نَّ اْْلِخَرَة ِىَي َداُر  عمى التعبير القرآني :"  ِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمتَاٌع َواِ  َيا َقْوِم ِإنََّما ىَٰ
 التى رارالق دار كىى اآلخرة الدار  فكا  " القرطبي ىذا بقكلو :  كقد فسر، (ٗ٘)اْلَقرَاِر"

 كالنار بأىميا استقرت الجنة " ألف كذلؾ   "عنكـ.تزكؿ كال تمكتكف فال فييا تستقركف
     (( ٓٓبأىميا" استقرت

إف الحاجة إلى االستعارة إنما لخدمة المعنى كمف أكجو تمؾ الخدمة ىك التعبير       
، كمع ىذا االختالؼ باأللفاظ لممعنى الكاحد (ٔٓ)عنو بأكثر مف لفظ كىذا تكسعة لو

نخرج مف اليعد الكصفي في لمحدث إلى بعد آخر يككف أبمغ عف طريؽ نقؿ الحقيقة مف 
 . (ٕٓ)مستكل إلى آخر

لقد أفادت االستعارات في منح النص مركنة أكثر في التعبير عف المعاني كال        
سيما أنيا تختص بحدث يتعمؽ بجكانب نفسية أيحتيج معيا إلى رسـ صكر لبياف جسامة 
الحدث كالتركيز عمى الشخص المحكرم فيو ، كما أنيا منحتو عمقان تعبيريان كاضحان عف 
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مراـ بعيدان إلثارة العقؿ كالفضكؿ في طرح التساؤالت طريؽ حذؼ أحد األطراؼ كجعؿ ال
 عف كنو المقصكد كما حدث لو كلماذا؟ 

 
 النتائج:

لقدرتيا  في ىذه الزيارة الشريفة  اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ أسمكب االستعارة استعمؿ-ُ
عمى مصاب  فنقمت ما يعانيو اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ مف حسرة كألـ ؛عمى نقؿ المعاني

ألف الكممات أك الجمؿ  فاالستعارة ىي أكضح مف الحقيقة ،اإلماـ الحسيف ]عميو السالـ[
كما  ،التي استعارىا اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ تككف أكقع كأكثر تعمقان في ذىف المتكمـ

يجازىا فيي أبمغ في الداللة مف الحقيقة. ترجع بالغتياك   إلى حسف تصكيرىا كا 
بنكعييا، االستعارة التصريحية االستعارة الميدم ]عجؿ ا فرجو[  استعمؿ اإلماـ-ِ

 كاالستعارة المكنية، ككاف الحضكر األكبر في ىذه الزيارة الشريفة لالستعارة المكنية
ما االستعارةككاف حضكرىا في ستة مكاضع    .التصريحية كاف في أربعة مكاضع كا 

ثرائو حيث  كما كتكصؿ البحث إلى أف االستعارة بنكعييا-ّ ساىمت في تقكية المعنى كا 
جسدت لنا الصكر التي أراد اإلماـ ] عجؿ ا فرجو[ إيصاليا، كما ىي إبالغ كتقريب 
لمصكر المحسكسة التي بدكرىا تيعًمى مف شأف النص األدبي كترتقي بو، عمى غرار 

  النصكص التي تيعد ضعيفة لخمكىا مف طعـ االستعارة.
 

 اليوامش:
                                                           

الدُّرر تىقُعاث الوهدٌ الونتظز ها خزج عي اإلهام )عج( خالل الغُبت الصغزي ورسائل الشُخ  ــ 1

 . 55الحسُنٍ:  الوفُد، هحود رضا 
استعار(. كينظر: القامكس الفقيي: مادة ) ّٔٔ/ِ ، إبراىيـ مصطفى كآخركف:المعجـ الكسيط - ِ

 استعار(. مادة (ِِٔسعدم أبك حبيب، 
 .ْٗكتاب فمسفة البالغة ، جبر ضكمط: ينظر:  - ّ
 .ُّّالجرجاني : دالئؿ األعجاز في عمـ المعاني، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف  ينظر:  - ْ
 .ُٗٗالصكرة الفنية في المثؿ القرآني، محمد حسيف عمي الصغير:  ينظر: - ٓ
 .ُّٗأسمكبية اإلجراء البالغي في قراءة النص الشعرم: رحمف غركاف:  ينظر: - ٔ
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 .ُِِ: كطكاط  العمرم محمد الديف رشيدحدائؽ السحر في دقائؽ الشعر،  ينظر: - ٕ
 .ُُٔمحمد حسيف عمي الصغير:  لعربي في ضكء القرآف الكريـ،ينظر : أصكؿ البياف ا - ٖ
. ِْٓالبديع، عيسى عمي العاككب،  -البياف -المفصؿ في عمـك البالغة العربية المعانيينظر:  - ٗ

 . ْْٔكينظر: أساليب البياف في القرآف الكريـ، السيد جعفر السيد باقر الحسيني، 
 .َُْ  :المصباح في المعاني كالبياف كالبديع، بدر الديف بف مالؾ الشيير بابف الناظـ ينظر: -َُ
، ألبي يعقكب يكسؼ بف أبي بكر بف محمد  السكاكي:  مينظر:  -ُُ  .ٗٗٓفتاح العمـك
 .176عبد العشَش عتُق:  علن البُاى، ــ 12
 .ُٕٔفي البالغة العربية عمـ البياف، عبد العزيز عتيؽ:  - ُّ
 .ِِٕالمزار الكبير، ألبي عبد ا محمد بف محمد بف النعماف الممقب بالشيخ المفيد:  - ُْ
النظـ المستعذب في تفسير غريب الفاظ الميذب، محمد بف أحمد بف محمد بف سميماف:  - ُٓ
 ) مادة الجيب(.َُٖ/ُ
، نشكاف بف سعيد الحميرم:  - ُٔ مادة )  ُّٖٔ/ ٔشمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك

 أصطمـ(.
 ْٗ/ُمختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازم:  - ُٕ

 )مادة خمس(.
 .2/237َنظز: الولحوت الحسُنُت، هزتضً الوطهزٌ :  - ُٖ

 .ِّْ/ِكتاب العيف، ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم:  -ُٗ
 .ِٖٕ/ُ:دريد بف الحسف بف محمد بكر ألبيجميرة المغة، كتاب  - َِ
 .َٓ/ ُّتيذيب المغة، ألبي منصكر محمد بف أحمد بف األزىرم :  - ُِ
 مادة) ٖٖ/ ِأساس البالغة، ألبي القاسـ جار ا محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم: - ِِ

 .(قطع
 .ُِٔٔ/ ّالصحاح تاج المغة كتاج العربية، ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم :  - ِّ
 .ّٗٗ/ ٔتكممة المعاجـ العربية، رينيارت بيتر آف دكزم:  - ِْ
 .ََِفي البالغة العربية عمـ البياف، عبد العزيز عتيؽ:  - ِٓ
 .ِّٕلشيخ المفيد: الممقب با المزار الكبير، ألبي عبد ا محمد بف محمد بف النعماف - ِٔ
 .ُٖٕ/ ْكتاب العيف، ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم :  - ِٕ
 .ُٖ كتاب األلفاظ ، أبف السكيت أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ: - ِٖ
النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد ابف عبد الكريـ  - ِٗ

 .ُٖٓ/ُثير:الشيباني الجزرم ابف األ
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 .ُٗٗ، ُٖٗينظر : في البالغة العربية عمـ البياف، عبد العزيز عتيؽ:  - َّ
 .ِٕٔالمزار الكبير، ألبي عبد ا محمد بف محمد بف النعماف الممقب بالشيخ المفيد:  - ُّ
 .ُٓٓ/ُ:دريد بف الحسف بف محمد بكر ألبيجميرة المغة، كتاب   - ِّ
 .273ا محمد بف محمد بف النعماف الممقب بالشيخ المفيد:المزار الكبير، ألبي عبد _  33
 )مادة جرع(.  ِِّ/ُينظر: تيذيب المغة، محمد بف أحمد بف األزىرم:  -  ّْ

ينظر: التمخيص في معرفة أسماء األشياء، ألبي ىالؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد  - ّٓ
 .ُٖٗ/ُالعسكرم: 

 .ِٕٕا محمد بف محمد النعماف الممقب بالشيخ المفيد: أبي عبدألف المزار الكبير، ل -  ّٔ
ينظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم:  -  ّٕ
 )مادة كلغ(.ُِّٗ/ْ

 .ِٕٓ: المزار الكبير، ألبي عبد ا محمد بف محمد بف النعماف الممقب بالشيخ المفيد -  ّٖ
 هادة بىع(. )ٔٔ/ُالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد الفيكمي:  -  ّٗ

 . ِٔٓسكرة البقرة :آية / -َْ
 .277المزار الكبير، ألبي عبد ا محمد بف محمد بف النعماف الممقب بالشيخ المفيد: - ُْ
 )هادة هىل(. 212/ 6تهذَب اللغت، هحود بي أحود األسهزٌ:  - 42
 .ِْٕالمزار الكبير، ألبي عبد ا محمد بف محمد النعماف الممقب بالشيخ المفيد:  - ّْ

لقد كردت لفظة )الفتنة ( في القرآف الكريـ تحمؿ معاف كثيرة تمضي باالتجاه السمبي لممعنى  - ْْ
فر ، كالك َْ/ : آيةسكرة طو فجاءت تعبيران عف االختبار كاالبتالء كقكلو تعالى : ﴿ كفتناؾ فتكنا﴾

، كالضاللة كالقتؿ كقكلو ُُٗ/  : آيةكالشرؾ   كقكلو تعالى : ﴿ الفتنة اشد مف القتؿ ﴾ سكرة البقرة
، كاألذل كقكلو تعالى ﴿جعؿ فتنة َُُ/  : آيةتعالى : ﴿إف خفتـ أف يفتنكـ الذيف كفركا﴾ سكرة النساء

كلو تعالى : ﴿كاحذرىـ ، كالعدكؿ عف طريؽ الحؽ كق َُ/  : آيةالناس كعذاب ا﴾ سكرة العنكبكت
 .ْٗ/  : آيةأف يفتنكؾ عف بعض ما أنزؿ ا إليؾ﴾ سكرة المائدة

الطراز األكؿ كالكناز لما عميو مف لغة العرب المعكؿ، عمي بف أحمد بف محمد حسيني  - ْٓ 
 .ُّٖ/ُالمعركؼ بابف معصـك المدني: 

 .ِْٕلممقب بالشيخ المفيد:المزار الكبير، ألبي عبد ا محمد بف محمد بف النعماف ا - ْٔ 
 َُّسكرة آؿ عمراف : آية / -  ْٕ
 .ُِٔ/ّالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي:   -  ْٖ
 .ِْٕ:المزار الكبير، ألبي عبد ا محمد بف محمد بف النعماف الممقب بالشيخ المفيد -  ْٗ
 .ِْٕ:ـ. ف -  َٓ
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 .َِٖ :ـ. ف  - ُٓ
 .َِّ/ّينظر: كتاب العيف، ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم:  - ِٓ
  .ِْ،ِّسكرة الكيؼ : آية /  - ّٓ

أىمَّف  ﴿ كجاء ت لفظة القرار بمعنى مستقران  أم قارة في قكلو تعالى : .ّٗسكرة غافر : آية/ - ْٓ
اًجزنا  ٍيًف حى عىؿى بىٍيفى اٍلبىٍحرى كىاًسيى كىجى عىؿى لىيىا رى لىيىا أىٍنيىارنا كىجى عىؿى ًخالى عىؿى اأٍلىٍرضى قىرىارنا كىجى  بىؿٍ   المَّوً  مَّعى  أىًإلىَٰوه جى

  . ُٔسكرة النمؿ : آية /  ﴾يىٍعمىميكفى  الى  أىٍكثىريىيـٍ 

 .ُّٓ/ُٓتفسير القرطبي، ألبي عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر األنصارم:  - ٓٓ
 .ُُٓالبرىاف في كجكه البياف، أبك الحسف إسحاؽ بف إبراىيـ بف سميماف بف كىب الكاتب: - ٔٓ
الصناعتيف الكتابة كالشعر، أبك ىالؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف  - ٕٓ

 .ِٗٔ العسكرم:
 

 :المصادر والمراجع

 القرآن الكريم* 

أساس البالغة، أبك القاسـ جارا محمكد بف عمر بف أحمد  .ُ
(، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، ھّٖٓالزمخشرم)ت

 ـ.ُٖٗٗ، ُبيركت، لبناف،ط
أساليب البياف في القرآف الكريـ، السيد جعفر السيد باقر الحسيني، مؤسسة  .ِ

 .ھُّٕٖ،ُبكستاف، مكتب اإلعالـ االسالمي، ط
أسمكبية اإلجراء البالغي في قراءة النص الشعرم، د. رحمف غركاف، تمكز  .ّ

 ـ.َُِٗ، ُديمكزم طباعة كنشر كتكزيع دمشؽ، ط
أصكؿ البياف العربي في ضكء القرآف الكريـ، د. محمد حسيف عمي الصغير،  .ْ

 ـ.ُٗٗٗ، ُدار المؤرخ العربي، بيركت، لبناف، ط
البرىاف في كجكه البياف )نشر مف قبؿ باسـ نقد النثر لقدامة بف جعفر(، أبك  .ٓ

الحسيف إسحاؽ بف إبراىيـ بف سميماف بف كىب الكاتب، تحقيؽ، د. حفني 
 ـ.ُٗٔٗ،  ُمحمد شرؼ ،  مطبعة الرسالة، مصر، ط



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 
 

 

  
954 

                                                                                                                                                      

ميـ  .ٔ تكممة المعاجـ العربية، رينيارت بيتر آف ديكًزم، نقؿ كتعميؽ  : محمَّد سى
 ـ. ُٖٕٗالنعىيمي ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ،  

التمخيص في معرفة أسماء األشياء، أبك ىالؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف  .ٕ
سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم، تحقيؽ: عزه حسف، دار طالس لمدراسات 

 ـ.ُٔٗٗ، ِكالترجمة كالنشر، دمشؽ، ط
(،   ھ َّٕتيذيب المغة، أبك منصكر محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم) ت .ٖ

، ُبيركت، ط –تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي 
 ـ.ََُِ

 بكر أبي بف أحمد بف محمد ا عبد أبك القرطبي، تفسير القرآف ألحكاـ الجامع .ٗ
 البردكني حمدأ: تحقيؽ القرطبي، الديف شمس الخزرجي األنصارم فرح بف

براىيـ  ـُْٔٗ,قُّْٖ ،ِط القاىرة، المصرية، الكتب دار اطفيش، كا 
حدائؽ السحر في دقائؽ الشعر، رشيد الديف محمد العمرم  كطكاط ، ترجمو:  .َُ

إبراىيـ أميف الشكاربي، الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، القاىرة، مصر، 
 ـ.ََِٗ، ِط
ما خرج عف اإلماـ ]عجؿ ا فرجو[ خالؿ الدرر تكقيعات الميدم المنتظر  .ُُ

الغيبة الصغرل كرسائؿ الشيخ المفيد، محمد رضا الحسيني، العارؼ 
 ـ.َُِٓ، ُلممطبكعات، بيركت، لبناف، ط

دالئؿ األعجاز في عمـ المعاني، الشيخ اإلماـ أبي بكر عبد القاىر بف عبد   .ُِ
عمى  ( ، صحح أصمو: محمد عبده، كعمؽھ ْْٕالرحمف الجرجاني) ت

 ـ.ُٖٖٗ،ُحكاشيو: الشيخ محمد رضا  ، دار الكتب العممية، بيركت ، ط
، نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني،   .ُّ شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك

سكرية،  -تحقيؽ: د. حسيف بف عبد ا العمرم كآخركف ، دار الفكر ،دمشؽ 
 ـ. ُٗٗٗ، ُط
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إسماعيؿ بف حماد  الصحاح تاج المغة كصحاح العرب، أبك نصر  .ُْ
(، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممالييف ،  ھّٖٗالجكىرم)ت 
 ـ. ُٕٗٗ، ِبيركت، ط

الصناعتيف، أبك ىالؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف   .ُٓ
ميراف العسكرم، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، 

 .ھ ُُْٗ، بيركت –المكتبة العصرية 
الصكرة الفنية في المثؿ القرآني، د. محمد حسيف عمي الصغير، دار الرشيد،   .ُٔ

 ـ.ُُٖٗشبكة الفكر، العراؽ، 
الطراز األكؿ كالكناز لما عميو مف لغة العرب المعكؿ، عمي بف أحمد بف   .ُٕ

(،  ھ َُُِمحمد معصكـ الحسيني المعركؼ بػ ابف معصكـ المدني)ت 
حياء التراث، قدـ لو : عمي الشيرستاني، مؤسسة تحقيؽ: مؤسسة آؿ البيت إل

 ـ. ُْٖٗقـ، إيراف، آؿ البيت إلحياء التراث،
في البالغة العربية عمـ البياف، د.عبد العزيز عتيؽ ، دار النيضة العربية   .ُٖ

  ـ.ُٖٓٗلمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف ، 
 ،دمشؽ الفكر، دار حبيب، أبك سعدم كاصطالحا، لغة الفقيي القامكس .ُٗ

 .ـُٖٖٗ  ،ِط سكرية،
كتاب األلفاظ )أقدـ معجـ في المعاني(، ابف السكيت، أبك يكسؼ يعقكب بف   .َِ

(، تحقيؽ: د. فخر الديف قباكة،  مكتبة لبناف ناشركف، ھ ِْْإسحاؽ) ت
 ـ.ُٖٗٗ، ُلبناف، ط

كتاب العيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ    .ُِ
تحقيؽ:  ميدم المخزكمي كفاضؿ السامرائي، دار   ھ(ُٕٓالفراىيدم)ت

 كمكتبة اليالؿ،)د.ت(.
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 ،(  ھ ُِّ ت) دريد بف الحسف بف محمد بكر ألبي المغة، جميرة كتاب .ِِ
 .ـُٕٖٗ ،ُط ، بيركت ، لممالييف العمـ دار بعمبكي، منير رمزم: تحقيؽ

كتاب فمسفة البالغة، جبر ضكمط، طبع بالمطبعة العثمانية في بعبدا،   .ِّ
  ـ.ُٖٖٗبيركت، لبناف، 

 عمى أشرؼ الثعمبي، إبراىيـ بف اسحاؽ أبك القرآف، تفسير عف كالبياف الكشؼ .ِْ
 باشو، أميف. د ميارش، زيد. د الغزالي، حسف. د باعثماف، صالح. د اخراجو،
  .السعكدية العربية المممكة جدة، التفسير، دار الباحثيف، مف عدد: تحقيؽ

 القادر عبد بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك الديف زيف الصحاح، مختار .ِٓ
 الدار العصرية، المكتبة محمد، الشيخ يكسؼ: تحقيؽ الرازم، الحنفي

 .ـُٗٗٗ ق،َُِْ ،ٓط بيركت، صيدا، النمكذجية،
المزار الكبير، رئيس الشيعة كفقيو الطائفة، أبي عبد ا محمد بف محمد بف   .ِٔ

النعماف العكبرم البغدادم الشيخ المفيد، تحقيؽ: أحمد عمي مجيد الحمي، 
 .ھ ُّّْ، ُمكتبة العالمة المجمسي) رحمو ا(، مطبعة عمراف، ط

 عمي بف محمد بف أحمد لمرافعي، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح .ِٕ
 ، المعارؼ دار الشناكم، العظيـ عبد: تحقيؽ ،( ھ َٕٕ ت)  الفيكمي المقرم
 (. ت. د) ،ِط ، مصر

 بابف الشيير مالؾ بف الديف بدر كالبديع، كالبياف المعاني في المصباح .ِٖ
 اآلداب، مكتبة يكسؼ، الجميؿ عبد حسني. د: تحقيؽ ،( ھٖٔٔت)الناظـ

  .ـُٖٗٗ ،ُمصر،ط
 محمد القادر، عبد سامر الزيات، أحمد مصطفى، إبراىيـ الكسيط، المعجـ  .ِٗ

 (.ت.د) الدعكة دار النجار،
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، ألبي يعقكب يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي   .َّ مفتاح العمـك
( ، تحقيؽ: أكـر عثماف يكسؼ، مطبعة الرسالة، بغداد  ، ھِٔٔالسكاكي)ت

 ـ. ُِٖٗ، ُط
ع، عيسى عمي العاككب،  البدي -البياف -المفصؿ في عمـك البالغة المعاني  .ُّ

  ـ.َََِمديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية، حمب ، سكريا، 
الممحمة الحسينية، مرتضى المطيرم، تعريب السيد محمد صادؽ الحسيني،  .ِّ

 ـ.ُِٗٗق،ُُّْ، ِط
 بف محمد بف أحمد بف محمد األلفاظ، غريب تفسير في المستعذب النظـ .ّّ

 التجارية، المكتبة سالـ، عبدالحفيظ مصطفى تحقيؽ، الركبي، بطاؿ بف سميماف
 .ـُٖٖٗ المكرمة، مكة

النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف   .ّْ
محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير) 

بيركت،  -(، تحقيؽ: طاىر أحمد الراكم كآخر، المكتبة العممية ھ َٔٔت
 ـ.ُٕٗٗ

 
 


