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عنوان  ورقة العمل:جماليات البالغة املحمدية وفعاليتها 
الإبالغية )التمثيالت النبوية اأمنوذجا( 

د.زينب دوادي  و اأ . اأمرية بن خملوف

مقدمة:
جتلت عناية �الأقدمني بالتمثيل ودوره �لداليل و�جلمايل، و �إن �أبرز مهمة له هي �ينا�س �لنف�س، و�إخر�ج �ملعنى من خفي �إىل جلي، 
، لذلك فاإن هذ� �الأ�سلوب �لبالغي قد وظفه عز وعال يف �لقر�آن �لكرمي  �أن �سر �جلمال فيه هو �لتقريب و�لتو�سيح و�لتف�سري  كما 
كتعبري بياين يجمع بني طياته مناذج حية م�ستمدة من �لو�قع �مل�ساهد لتكون �أقي�سة للحقائق �ملجردة �أو �الأعمال �ملجربة �لتي تقع حتت 
�حل�س و�الإدر�ك يف �لدنيا ،ويف هذ� يقول �هلل تعاىل :"ولقد �سربنا للنا�س يف هذ� �لقر�آن من كل مثل لعلهم يتذكرون " ")1( و �لتمثيل 

�لنبوي ينهل من �لقر�آن جتلياته ، فتنري جمالياته �لر�سالية هدى ونور� �إبالغيا ر�سيد�.
و�ساأتناول من �جلماليات �لبالغية للتمثيل يف �خلطاب �لنبوي زو�يا معينة �أهدف من خاللها �إىل �إبر�ز �لبالغة �لنبوية وفي�س 
جمالها مبو�فقة �لتمثيل ومطابقته مقت�سى �حلال، وفق ما تتطلبه �لظروف �لتي قيل فيها �حلديث، وكذ� �ملالءمة بني طريف �ل�سورة 
�لتمثيلية مما يعطي لها قوة وتاأثري�، �إىل جانب �لو�سائل �لتو�سيحية �لتي ��ستعملها �سلى �هلل عليه و�سلم كالر�سم  �لت�سكيلي �ملعرب 
�لعلوية  و�جلمالية  �لفنية  �للم�سة  �لنبوية  �الإبالغية  و�الآليات  �لتوظيفات  هذه  كل  ويف  �مل�ساهد  باملح�سو�س  �ملجرد  �ملعنوي  وت�سوير 

�ملتفردة ،  ومن ثم فاإن �لبحث يف جمالية �لتمثيل �لنبوي يت�سمن مايلي :

اأ -  جمالية منا�سبة التمثيالت 
النبوية ملقت�سى احلال و املقام:

العربي  للبيان  الدار�سون   يجمع  يكاد 
اأن  مقولة "مطابقة الكالم ملقت�سى احلال 
العربية   البالغة  هيكل  هي  ف�ساحته"  مع 
 ، والبديع  والبيان  املعاين  الثالثة:  بعلومها 
"واإن مطابقة الكالم ملقت�سى احلال ي�سمل 
مباحث البالغة كلها و تتبع خوا�ص تراكيب 
اأق�سام  من  واحدا  نوعا  تخ�ص  ال  الكالم 
اال�ستهجان  و  اال�ستح�سان  واإن   ، البالغة 
ينطبق على مو�سوعات البالغة كلها ")2(

ملقت�سى  الت�سبيهات  مطابقة  اأن  اإذ 
احلكم  يف  الفي�سل  هي  واملقام  احلال 
هو  املقام  الأن  عدمه  من  الكالم  ببالغة 
بني  االأ�سلوب  نوعية  ي�ستدعي حتديد  الذي 
ي�ستوجب  وكذا  اإن�سائيا  اأو  خربيا  يكون  اأن 

اختيار نوع ال�سورة املمثل بها وتراوحها بني 
اأن تكون مفردة اأو مركبة، مفزعة اأو هادئة 
مرغبة اأو منفرة واإىل غري ذلك من االأمور 
التي تخ�سع الأحوال املخاطبني  ومقاماتهم 
ونف�سياتهم وكذا نف�سية االأديب ومالب�سات 
 " الأن  ذلك  به  املحيطة  والظروف  حديثة 
املقام التخاطبي يعني ح�سور متكلم ينتمي 
اإىل موقع اجتماعي و�سياق تاريخي وين�سد  
كالمي  بفعل  عنه  وعرب  حمددا  مق�سدا 
يعني  كما  متميزة،  اإيديولوجيا  من  ينطلق 
موقع  اإىل  كذلك-  ينتمي-  متلق  ح�سور 
عليه  ويتوجب  تاريخي  و�سياق  اجتماعي 
الكا�سف عن فهم خا�ص  الفعل  نوع من رد 
اإدراك  اإىل  و�سوال  تاأويلية  للكالم وحماولة 
اأي�سا-  كله  ذلك  يف  حمكوما  املق�سود 

باإيديولوجيا خا�سة ومتميزة")3(

احلديثية  الن�سو�ص  فاإن  ولذلك 
عن  �سدرت  متثيلية  ت�سبيهات  املت�سمنة 
مواقع  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
اجتماعية متعددة ويف �سياق تاريخي حمدد 
وهدفه التبليغي للر�سالة االإلهية يعطيه تلك 
االإيديولوجيا املتميزة عن كل التعبريات الأن 
الطاقة الروحية  هي التي تتغلغل يف املتلقي 
اأفرزته  الذي  الديني  واخلطاب  للدعوة 
املحددة  والتاريخية  االجتماعية  احليثيات 
لنوعية اخلطاب النبوي الذي متيز من بني 
احلال  ملقت�سى  مطابقته  من   به  متيز  ما 
الذي  هو  احلال  اأو  "املوقف  اأن  اإذ  واملقام 
و�سع  يبني  الذي  وهو  اخلطاب  عليه  يبنى 
ال�سامع الراهن وما يعرفه وما هو يف حاجة 
االإعتبار  املتكلم بعني  اأن يعرفه،وياأخذ  اإىل 
الذي   ) احلال  )مقت�سى  ال�سامع  حاجة 
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الكالمي  املوقف  يف  اإليه  بالكالم  يتوجه 
ال  جديدا  �سيئا  بكالمه  ليعلمه  الراهن 

يعلمه")4(  
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قوله  ذلك  من 
رجل  فرح  من  العبد  بتوبة  اأفرح  هلل   ":
زاده  عليها  مهلكة  مفازة  يف  راحلته  اأ�سل 
يف  و�سماال  ميينا  ي�سرب  فهو  وحمولته، 
طلبها  حتى اأي�ص فيها واأ�سرف على الهلكة 
افتقدته  حيث  اإىل  اأرجع  نف�سه:  يف  فقال 
فاأموت هناك، فرجع فوجد بعريه عليه زاده 
وحمولته، فجعل يهلك من الفرح، فيقول هلل 

تعاىل: اأنت عبدي واأنا ربك ثالثا،
قالوا: يا ر�سول اهلل، هل بهذا فرحا؟ 
 "  : و�سلم  فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
العبد  بتوبة  اأفرح  هلل  بيده،  نف�سي  والذي 
من هذا ببعريه")5( فهذا احلديث النبوي 
ت�سويره  يف  بديعا  متثيال  ت�سمن  ال�سريف 
اإىل  املفتقد  ال�سعيف  العبد  االإن�سان  حلال 
رحمة اهلل فهو الذي يهديه من �سالله فاإذا 
ما فكر يف توبة ن�سوح وعاد اإىل اهلل تائبا 
املطلع  فاإن اهلل  باكيا معرتفا بذنوبه  منيبا 
ِ َوَما  ْعنينُ على ال�سرائر الذي »َيْعَلمنُ َخاِئَنَة ااْلأَ

. )6( » ورنُ دنُ ْخِفي ال�سُّ تنُ
وهذه  الطاهر،  الرجوع  بهذا  يفرح 
العلوي  املعنى  هذا  امل�سيئة  العودة 
بني  و�سيئة  بعالقة  املرتبط  والروحاين 
�سلى  الكرمي  الر�سول  لها  مثل  وعباده  اهلل 
راحلته  و�سلم بني من �سلت منه  اهلل عليه 
مفازة  اأو  فالة  ويف  بعيد  �سفر  يف  )بعريه( 
مهلكة ال ماء له وال زاد فوقع امل�سافر املحتار 
يف ا�سطراب �سديد ويئ�ص من اإيجاد �سالته 
وكاد يهلك من اأثر اجلوع والعط�ص ثم رواده 
اأمل حثه على الرجوع اإىل املكان حيث اأ�ساع 
بعريه فوجد ما كان يطلب فاعرثته الده�سة 
لديه  اأفقده �سوابه وتعرثت  مع فرح �سديد 

واأنا  ربي  اأنت  يقول:  اأن  بدل  العبارات 
عبدك،قال:اأنت عبدي واأنا ربك.

وهو خطاأ اأو زلة ل�سان نتجت عن حالة 
م�سطربة من اإ�سراف على الهالك ثم فرح 
ْفَرٍة  حنُ �َسَفا  َعَلَى  ْم  نتنُ َوكنُ  « وال�سالمة  النجاة 

ْنَها« )7( . م مِّ اِر َفاأَنَقَذكنُ َن النَّ مِّ
الكالم  مبوافقة  ارتبط  ما  ولكن 
ال�سرد  هذا  هو  واملقام  احلال  ملقت�سى 
الق�س�سي املمتع واملفيد الذي �ساقه النبي 
ل�سامعيه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي 
للو�سول اإىل نتيجة تقبلها العقول املتب�سرة 
وتذعن لها القلوب املوؤمنة وهي :"  والذي 
اأفرح بتوبة العبد من هذا  نف�سي بيده، هلل 
ببعريه" وهو اجلانب االإمياين الذي يتوافق 
مع مقت�سى تبليغ الر�سالة ومبطابقة كالمه 
�سلى اهلل عليه و�سلم ملقت�سى احلال واملقام 
الدين  هذا  نحو  االأفئدة  ت�سرئب  حيث 
يحب  باإله  لالإميان  يدعو  الذي  اجلديد 
اأذنبوا  مهما  اإليه  رجوعهم  ويطلب  عباده 
واإمنا عليهم باال�ستغفار والعودة الأن هناك 
به،  اهلل  فرح  املوؤمن،  �ساأن  " وبدء  النجاة 
يف  اأمره  وظهر  خرج  هاهنا  من  له،  وحبه 
البدء، فهذا ي�سر اهلل فيما بينه وبني عبده، 
و�سعه يف باطن معرفته، فهو يحبه ويخافه، 
تخافه  اأن  فاخلوف  ويخ�ساه،...  ويرجوه 
اأن ترجوه من رحمته  والرجاء  يف عظمته، 
واخل�سية اأن تخ�ساه من مهابته، واحلب هو 
اأحبك فاأعطاك من حبه لك حتى اأحببته... 
والذي و�سع فيك من احلب �سر منظوم من 
فهذه   )8( التوحيد..."  ونور  املعرفة  نور 
"يح�سن  ومقت�ساه  الكالم  بني  املطابقة 
يرتامى  النف�ص،باأن  من  التخييل  موقع  بها 
فيقوى  التعجيب،  من  اأنحاء  اإىل  بالكالم 

بذلك تاأثر النف�ص ملقت�سى الكالم")9( .
البالغة  املعتربة يف  "االأ�سرار  اأن  كما 

مع  احلال  ملقت�سى  الكالم  مطابقة  هي 
يقت�سيها  التي  االأمور  واأ�سرارها  ف�ساحته 
عند  وتركه  االإنكار  عند  كالتاأكيد  احلال 
عدمه وغري ذلك" )10( و هذا من �سمات 
البالغة النبوية ومن اأ�سرار تبليغه الر�سالة 
الذي اأوكل بها، وقد ا�ستعمل الر�سول �سلى 
واإي�سال  كالمه  لتاأكيد  و�سلم  عليه  اهلل 
م�سمونه اإىل متلقيه اأ�سلوب الق�سم بقوله : 
"والذي نف�سي بيده" وتاأكيده بالم االإبتداء 
فعل  توظيف  وكذا  التوكيد  اأفادت  التي 
التف�سيل: اأفرح: املعرب عن فرحة اهلل بتوبة 

عبده.
الكالم  ملطابقة  يتكاتف  ما  وهذا 
الرتبوي  واملقام  اخلطاب  حال  ملقت�سى 
عليه  اهلل  �سلى  يقفه  الذي  والتعليمي 
فرحة  وهي  فكرة  اإي�سال  يريد  وهو  و�سلم 
اإىل  يدعو  مما  عباده،  بتوبة  وجل  عز  اهلل 
التواب  هو  الأنه  اهلل  اإىل  العودة  حتبيب 
الرحيم،"ذلك الأن املقام اأ�سا�ص يف الكالم، 
ومن ال يعرف املقام ال يح�سن املقال، و كلما 
و تنوعت  تعددت املقامات تعددت املقاالت 
وال  عربة  وال   ، باملقام  معلوق   املقال   و 
تنا�سقها  عدم  يف  اللفظية  للزخرفة  داللة 
بيان مدار  ...واإن  فيه  �سكلت  الذي  واملقام 
مقت�سى  على  قائم  قبحه  اأو  الكالم  ح�سن 
االأحوال  مقت�سيات  كانت  ملا  احلال،واأنه 
العلم  وجب  ومتفاوتة  خمتلفة  و  عديدة 
والدراية بها حتى يكون الكالم ح�سنا وفق 

مقامه" )10(*
ومن متثيالته النبوية املطابقة ملقت�سى 
اأتباعه  وكل  م�ستمعيه  حاثا  واملقام  احلال 
بالتالوة  القراآن  تعاهد  على  احلر�ص  اإىل 
حمفوظا  ويبقى  ين�سى  ال  لكي  واال�ستذكار 
 ": و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قوله  ال�سدور  يف 
بيده  الذي نف�سي  القراآن، فو  تعاهدوا هذا 
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لهو اأ�سد تفلتا من االإبل يف عقلها" )11( 
ا�ستعمال  يف  القراآن  مع  التاأدب  اإن 
غري  من  �سواه  يف  ت�ستعمل  التي  االألفاظ 
بل  ن�سيت  املرء  يقول  اأن  يليق  فال  حرج، 
الأنه  القراآن  بتعهد  االأمر  اأن  كما  ن�سيت 
ي�سرع يف التفلت من ال�سدور والبد للحافظ 
من ا�ستذكاره وتعهده بالتالوة، واإال تق�سى 

منه فهو اأ�سد تفلتا من االإبل. )12( 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سرب  "واإمنا 
من  غريها  دون  باالإبل  املثل  و�سلم  عليه 
اإذا  كانت  واذ  والبغال،  واحلمري  اخليل 
القراآن  بني  ملا  و�سردت  ذهبت  تربط  مل 
االإبل  اأن  ذلك  ومن  التنا�سب  من  واالإبل 
وال�سغري  والقوي،  ال�سعيف  مع  تنقاد 
قوتها  �سدة  مع  واالأنثى،  والذكر  والكبري، 
وعظم خلقها، والقراآن مع علو قدره وجاللة 
اأمره وعجز اخللق على االإتيان مبثله مي�سر 
والكبري،  ال�سغري  والقوي،  لل�سعيف  منقاد 
والذكر واالأنثى")13(  ومن ذلك اأن االإبل 
واأوزار  اأثقال  يحمل  والقراآن  الثقل  حتمل 
ح�سنات،  بع�سر  منه  حرف  فكل  املذنبني 
هذا  هنا  فح�سن  �سيئة  تكفر  ح�سنة  وكل 
كليهما  اأن  يف  والقراآن  االإبل  بني  الربط 
القارئ  واملوؤمن  عموما  االإن�سان  ي�ساعد 
ال�سيئات  من  باحلط  له  واملتعهد  للقراآن 
احلياة،  م�ساق  على  االإعانة  وكذا  والذنوب 
لتحمل  بها  ي�ستعان  اآنذاك  االإبل  اأن  كما 
الذين يوؤمون البيت احلرام وحمل اأثقالهم 
َبَلٍد  اإِىَل  ْم  اأَْثَقاَلكنُ ِملنُ  »َوحَتْ تعاىل:  حيث قال 
�ِص « )14(  .  وْا َباِلِغيِه اإِالَّ ِب�ِسقِّ االأَنفنُ وننُ ْ َتكنُ ملَّ
وباملقابل فاإن القراآن الكرمي بتعاهد املوؤمن 
له فاإنه يناجي ربه فيح�سل القرب بالتالوة 
اإىل  يوؤدي  الذي  البعد  بعد  له  والتدبر 
القراآن من  تفلت  ثم  الذنوب ومن  اقرتاف 
ال�سدور، وهنا جند هذا االإعالء من �ساأن 

القراآن وكذا االإبل التي �سرب اهلل بها املثل 
ودعا اإىل النظر والتدبر يف خلقها بقوله عز 
ِلَقْت«  وَن اإِىَل ااْلإِِبِل َكْيَف خنُ رنُ وجل: »اأََفاَل َينظنُ

 )15(
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  األب�ص  فقد 
واملحافظة  القراآن  تعاهد   : فكرة  و�سلم 
على اإر�ساداته ثوبا بيئيا ماأخوذا من احلياة 
وربطها  االإبل  عقل  �سرورة  وهو  املعي�سة 
ثوب  هي  واللغة   " تتفلت  ال  لكي  جيدا 
الفكرة، واالأ�سلوب هو ف�سال الثوب وطرازه 

اخلا�ص" )16(  
ومن ثم فاإن الر�سول الكرمي �سلى اهلل 
عليه و�سلم بخطابه م�ستعمال هذه العنا�سر 
�سيكون  احلياة  واقع  من  املاأخوذة  املوؤثرة 
قوله وحديثه موؤثرا الأنه قد توفرت فيه كل 
العنا�سر االأ�سلوبية املقنعة مبا فيها مطابقة 
كالمه �سلى اهلل عليه و�سلم ملقت�سى احلال 
التمثيل  هذا  يقت�سي  هنا  واملقام  واملقام، 
لكي  القراآن  تعاهد  فكرة:  لرت�سيخ  املوؤثر 
وتطبيقا  لفظا  حمفوظا  ويبقى  ين�سى  ال 
البالغي  التاأثري  يكون  واإمنا   ، �سلوكيا 
، ثم عر�سها  املعلومات  و  االأفكار  "ب�سحة 
للمخاطبني  مالئما  قويا  وا�سحا  عر�سا 
اأراد  من  و  املعتمر   بن  ب�سر  كالم  ومن   ،
 ، كرميا  لفظا  له  فليلتم�ص  كرميا  معنى 
و  ال�سريف  اللفظ  ال�سريف  املعنى  فاإن حق 
اأو  يف�سدهما  اأن ت�سونهما عما  من حقهما 
فاإن   ، منازل  ثالث  يف  وكن   ...، يهجنهما 
اأوال الثالث اأن يكون لفظك ر�سيقا عذبا ، و 
فخما �سهال ويكون معناك ظاهرا مك�سوفا 
و قريبا معروفا ، اإما عند اخلا�سة اإن كنت 
اإن  العامة  عند  ،واإما  ق�سدت  للخا�سة 
ي�سرف  لي�ص  املعنى  و   ، اأردت  للعامة  كنت 
الأن يكون من معاين اخلا�سة وكذلك لي�ص 
اإمنا  و  العامة  معاين  من  يكون  باأن  يت�سح 

مدار ال�سرف على ال�سواب واإحراز املنفعة 
، مع موافقة احلال ، و ما يجب لكل مقام 
من املقال")17(، و بالتايل يجب اأن يتوفر 
يف الكالم البليغ ال�سحة اللغوية واملنا�سبة 
املعنوية  لتكون املطابقة و التاأثري يف املتلقي 
ذات  عبارات  من  املوقف  يقت�سيه  ما  وفق 
ال�سلة باملو�سوع املتناول ، "ولي�ص من �سك 
و  ال�سالت  هذه  يف  تبحث  البالغة  اأن  يف 
كيفية  وهي  الرئي�سة  م�ساألتها  عليها  تقيم 

مطابقة الكالم ملقت�سى احلال ")18(
الكالم ملقت�سى  واإن خلا�سية مطابقة 
احلال اأهمية اإذ تقت�سي جراأة و�سجاعة مع 
ف�ساحة وبالغة وذلك اأن يكون املتحدث " 
احلرية  الأن  النف�ص،  �ساكن  اجلاأ�ص  رابط 
واحل�سر191،  احلب�سة  يورثان  والده�ص 
االإجب،)19(وقد  و  االإرتاج   �سبب  وهما 
ر�سي  عفان-  بن  عثمان  اأ�ساب  ما  بلغك 
اأول ما �سعد املنرب فارجت عليه،  اهلل عنه- 
يعدان  كانا  قبلي،  كانا  اللذين  " اإن  فقال: 
عادل  اإمام  اإىل  واأنتم  مقاال،  املقام  لهذا 

اأحوج منكم اإىل اإمام قائل..." )20( 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ولكن      
بيانا  واأ�سلمهم  ل�سانا  العرب  اأف�سح  و�سلم 
تبني األفاظه وعباراته نور القراآن وتعاليمه 
بجعله  وكذا  اللغة  و�سالمة  احلجة  بو�سوح 
مطابقا  كالمه  فياأتي  مقال  مقام  لكل 
ملقت�سى احلال الأن الغاية االأ�سمى والهدف 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  كالمه  من  املن�سود 
ال�سالة  عليه  لقوله  التبليغ  اأو  االإبالغ  هو 
وال�سالم يف خطبة حجة الوداع" اللهم هل 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  رددها  بلغت" والتي 
و�سلم يف اأطول خطبه االأخرية " وهي الزمة 
خل�ست  الأنها  مقامها،  يف  الداللة  عظيمة 
حياة كاملة يف األفاظ معدودات، فما كانت 
فا�سلة خامتة  بعلمها من  كلها  النبي  حياة 
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وهو  وال�سالم  ال�سالة  عليه  قوله  من  اأبلغ 
فقد  الرفيع  ربي  جالل   " بنف�سه:  يجود 
اأن  ترى  الداللة  هذه  ول�سدق  بلغت"، 
ال�سمة الغالبة على اأ�سلوب النبي يف كالمه 
قبل  االإبالغ  �سمة  هي  اأيدينا  بني  املحفوظ 
كل �سمة اأخرى، بل هي ال�سمة اجلامعة التي 
اأ�سل �سامل ملا تفرق  ال �سمة غريها، الأنها 
من �سمات هي منها مبثابة الفروع، واالإبالغ 
هو ال�سمة امل�سرتكة يف اأفانني كالمه جميعا 
اأو  الق�س�ص  جمرى  فيه  جرى  ما  حتى 
جمرى  اأو  املروؤو�سني  اإىل  االأوامر  جمرى 
ليدعو اهلل على  امل�سلم  يلقنه  الذي  الدعاء 
مثاله..." )21(  وهذا االإبالغ اأو االإبالغية 
النبوية كانت  التمثيالت  النبوية من خالل 
مطابقة  و منا�سبة ملقت�سى احلال ومقامه.

مع  الن�ص  مطابقة  وتعني   : املطابقة  و 
يقابل  مبا  والغر�ص  واملق�سد  الهدف 

ذلك اأهداف املتفنن وحاجة املتلقي.
الكلمة  �سروط  توفر  وينبغي  الكالم:  و 

والكالم واملتكلم.
 و املقت�سى : ال�سبب الداعي اأو املنا�سبة اأو 
الغاية التي دفعت املتفنن اإىل التعبري.

احلال:الواقع و املقام الذي يلزم التعبري و 
التاأليف .

العالقات  �سبكة  و  املق�سد  هي   : املنا�سبة 
التي تربط بني امل�سطلحات املتقدمة. 

)22(
البالغة  التعبري يف  فاإن" فنون  ولهذا 
العربية يف ناحيتها النظرية علم من العلوم 
االأدبية،و هنا نذكر اأنها من ناحيتها الفنية 
لها،  و�سائل  تعد  اأخرى  علوم  اإىل  بحاجة 
يف  اأويل  بواجب  منها  كل  يقوم  اأن  ويجب 
البالغي  الفن  يتقدم  ثم  البليغ  االإن�ساء 
التعبي  ح�سن  من  عليه  ما  ليتم  ذلك  بعد 
ومطابقته ملقت�سى احلال واأهم هذه العلوم 

هي  هذه   )23(" واملنطق  النحو  البالغية 
االأفكار  �سجدت  التي  االإن�سانية  " البالغة 
مل  غايتها،  دون  العقول  وح�سرت  الآياتها، 
م�سنوعة،  كاأنها  االإحكام  من  وهي  ت�سنع 
بعيدة  ال�سهولة  على  وهي  لها  يتكلف  ومل 
قلب  يعمرها  النبوة  األفاظ  الأن  ممنوعة 
ل�سان  وي�سقلها  خالقه،  بجالل  مت�سل 
)24( بحقائقه..."  القراآن  عليه  نزل 

النطق  يف  تتلون  الت�سبيهي  التعبري  وفنون 
الذي  املوقف  ح�سب  الكالمي  االإنتاج  و 
ينبغي  ومما  اأكرث  اأو  جزئية  �سورة  يتطلب 
مالحظته وحدة التطبيق البالغي و التذوق 
االإرث  بني  احل�ساري  التوا�سل  و  اجلمايل 
الت�سبيهية . )25( و املعا�سرة يف ال�سورة 

والتمثيل النبوي راعى يف خملتف تعبرياته 
مايتطلبه  ح�سب  واملقام  احلال  مقت�سى 
الأن"  ذلك  املتلقي  و  املخاطب  من  الظرف 
موافق  ا�ستعمال  عن  انحرف  اإذا  املتكلم 
للحكم والقواعد،احتاج امل�ستمع اإىل تقدير 
ا�ستدالالت  يتو�سل عرب  التعاون،حتى  مبداأ 
املتكلم  يق�سد  الذي  املقت�سى  اإىل  متتابعة 
،فهي  اخلرق  هذا  من  البغية  اإبالغه،اأما 
مبداأ  �سوء  البيانية،ويف  ال�سور  توليد 
املتكلم  يكون  اأن  من  بد  هذا،ال  التعاون 
يف  امل�ساركني  بني  التفاعل  متعاونا،ليتم 
على  امل�ساركة  تكون  االإت�سال،باأن  عملية 
النحو الذي يقت�سيه املقام واملقال" )26( 
وكل اأحاديثه عليه ال�سالة وال�سالم ت�سب 
الر�سول  ،وكان  التبليغي  املنحى  هذا  يف 
التفاعل  ليتم  متعاونا   مي�سرا  الكرمي 
ذلك  كل  يف  للر�سالة،ومراعيا  واال�ستجابة 
من  ينا�سبها  ما  وموظفا  واملقام  احلال 

املقال.

ب -  جمالية املالءمة الت�سويرية 
)بني طريف ال�سورة ( للتمثيل 

النبوي :
يتوقف جناح االأديب على ح�سن اإبراز 
اختيار  بعد  ذهنه  يف  املختزنة  ال�سورة 
ما  ونفي  احلية  العنا�سر  واإثبات  االأجود 
علق بها  مما ي�سوه املنظر ويقبحه ، وهذه 
الفني  باخليال  ترتبط  االإبداعية  العملية 
اأعماق  يف  اأختزن  مما  يتوالد  واخليال 
وخرباتها،  احلياة  جتارب  جراء  النف�ص 
التقارب  اأوجه  اخليال  هذا  يف  ويراعي 
والت�سابه بني املعاين اأو املح�سو�سات و ح�سن 
اإ�سراقا،  ويزيده  املعنى  يجلو  الت�سوير 
عند  ال�سورة   م�سطلح  ا�ستخدام  ويغلب 
البالغيني   و النقاد،"ويبدو هذا امل�سطلح 
للت�سبيه  ع�سريا  بديال  االأحيان  اأكرث  يف 
واال�ستعارة،... ويف اأحيان اأخرى يبدو اأو�سع 
اأو  باحلقيقة  التعبري  لي�سمل  منهما  دائرة 
املق�سودة  �سمن  وال�سورة  املجاز")26(  
الت�سبيهية  ال�سورة  هي  التحليل  هذا 
"و يقوم بناء الت�سبيه التمثيلي  التمثيلية،   
خميلة  يخاطب  الذي  الكلي  الت�سوير  على 
املتلقي اإذ يوؤول الت�سبيه التمثيلي اإىل �سورة 
اإىل  لها  املتلقي  متثل  ويوؤدي  ممتدة،  كلية 
باإقرارها  ال�سياق  يعنى  التي  الغاية  اإدراكه 

يف �سمائر القارئني )املتلقني(" )27(  
تزيد  التي  هي  املعربة  فال�سورة      
ويجلي  البعيد  فيقرب  جماال  املعاين 
الغام�ص فينقل ال�سعور اإىل النف�ص حيا قويا 
ومتجددا وال تربز هذه ال�سمات اإال بقدر ما 
يحدث التالوؤم بني طريف الت�سبيه التمثيلي 
باعتبار  حالتني  الطرفان  يكون  طبعا  وهنا 
على  يكون  والربط  التمثيل   يف  الرتكيب 
الركن  اأن  باالمتداد  واملراد  االإمتداد  قدر 
اإذ يرد  الت�سبيهي ال يكون مفردا بل مركبا 
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الت�سبيه هنا ت�سبيها حلالة بحالة  )28( 
�سلى  الكرمي  الر�سول  اأراد  ولقد      
التي  احلالة  ي�سور  اأن  و�سلم  عليه  اهلل 
اأن يكون عليها املوؤمنون من التعاون  ينبغي 
والتاآزر والرتاحم فيما بينهم فقال :" مثل 
املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، 
ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا  الواحد  اجل�سد  مثل 
واحلمى"  بال�سهر  اجل�سد  �سائر  له  تداعى 
املوؤمنني  قلوب  تنتظم  قوة  فاالإميان   )29(
وتبقى على احتادهم مما يجعلهم متوادين 
بينهم  والوحدة  ومرتاحمني  ومتعاطفني 
وحدة حقيقية تغو�ص يف االأعماق وامل�ساعر، 
في�سبههم  واالأل�سنة  الوجوه  على  وتبدو 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول 
باجل�سد الواحد، الذي اإن اأ�سيب ع�سو من 
مبا  اجل�سم  كل  بات  �سغر-  واإن  اأع�سائه 
يعاين  متاأملا  �ساهرا  وروح-  عقل  من  حواه 

احلمى واأنني االأمل وتاأوهاته.
الواحد  اجل�سد  حالة  هذه  اأن  فكما 
اإىل  امل�سلمون  نحن  الكرمي  النبي  فيدعونا 
واخلطوب،  امللمات  يف  ونتحد  نتكاتف  اأن 
من  بواحد  خطب  اأو  م�سيبة  اأملت  ما  فاإذا 
بامل�ساركة  الكل  لذلك  تداعى   اجلماعة 
اإيجاد  عن  والبحث  والتعاطف  االأمل  يف 
نالحظه  ما  اأول  اإن  و  للمع�سالت،  احللول 
بني  التالوؤم  قوة  النبوي  التمثيل  هذا  يف 
واملمثل  التمثيلية  الت�سبيهية  ال�سورة  طريف 
فيها بني حالة التعاون والتاآزر بني املوؤمنني 
بني  كما  وقالبا،  قلبا  تكون  اأن  يجب  والتي 
بفكرة  يوحي  مما  الواحد  اجل�سم  اأع�ساء 
عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  النبي  راقية متثلها 
امل�سلم  املجتمع  اأفراد  يطبقها  اأن  واأراد 
احلياتية  املواقف  خمتلف  ويف  باإميانهم 
و"  واحلرب  ال�سلم  يف  يواجهونها  التي 
ما  الدقة  واأدق  التعبري  يف  اللطف  األطف 

املعنى،  " تداعى"  من عجب  لفظ  يحمله 
قد  اجل�سد  اأع�ساء  اأن  اإليك  يخيل  فهو 
وتناديه  بع�سا،  بع�سها  يدعو  للنجدة  هبت 
يجعل  ثم  موا�ساته  اأو  �ساحبها  الإ�سعاف 
هو  واإمنا  مغيث  بال  ال�سراخ  لي�ص  تناديها 
وهو  وامل�ساعد  امل�سعف  العلمي  اجلواب 
عليه  اهلل  �سلى  فالر�سول  واحلمى،  ال�سهر 
يف  االإميان  حقيقة  يقرر  اأن  يريد  و�سلم 
قلوب املوؤمنني ببيان اللوازم البينة لوجوده، 
ف�سرب لهم مثال ي�سور لهم �سورة اأع�ساء 
مل  اأحدهما  اأمل  اإذا  اجل�سد،  يف  اجل�سد 
اجلميع  في�سهر  �سائرها  دون  باالأمل  ينفرد 

ل�سهره ويحم اجلميع حلماه")30(
يتاأثر  االإ�سالمي  املجتمع  فاإن  وهكذا 
الأنهم  اأفراده،  اأحد  اأ�ساب  ب�سر  جميعه 
حياة  على  يدل  مما  واحد  ج�سد  كمثل 
بني  التالوؤم  قوة  واإن  وال�سمائر،  القلوب 
النبوي  احلديث  هذا  يف  ال�سورة  طريف 
متعدد  من  املنتزع  ال�سبه  وجه  يف  تتمثل 
وهذا ميثل عدة مظاهر حياتية ، ن�سادفها 
ما يحيط  اأهمية كل  وندرك  ونتفاعل معها 
قيمته  قلة  اعتقدنا  اأو  ال�سئ  �سغر  واإن  بنا 
من  ن�ست�سف  كما  االأوقات،  من  وقت  يف 
معاين هذا احلديث النبوي الدقة من جهة 
وال�سمولية من جهة اأخرى، الدقة من حيث 
الرتكيز على اأهمية الفرد يف االأمة واأهمية 
هو  الهدف  ولكن  االأع�ساء يف اجل�سم،  كل 
اإبراز �سرورة االإحتاد واإن كان ميكن تطبيق 
هذه الفكرة يف وجه ال�سبه من خالل قولنا 
اإال  الكل  هذا  وما  اجلزء،  اإىل  الكل  حاجة 
بذلك  فتحقق  لتكوينه  ترا�ست  اأجزاء 
والروحي،"فكان  املادي  واالحتاد  االإندماج 

وجه ال�سبه وكاأنه حمور ال�سورة")31(
طريف  بني  التالوؤم  هذا  بذلك  فيكون 
ال�سورة ممثال يف الربط القوي بني �سيئني 

مما  ال�سيء  اأجزاء  اأحد  فقد  عند  والتاأثر 
يوؤثر على االإ�ستمرارية وقوة احلياة.

الت�سبيهات  اأن  بالذكر  واجلدير      
يغلب  النبوية  االأحاديث  يف  التمثيلية 
حيث  الرتكيب  هذا  وياأتي  الرتكيب،  عليها 
وهذا  اأجزاء،  ذات  مف�سلة  ال�سورة  تاأتي 
مع  يتوافق  ال�سورة  الأجزاء  التف�سيل 
طبيعة النف�ص التي جتنح دائما اإىل التطلع 
اأ�سار  وقد  ودقائقها،  االأ�سياء  خبايا  اإىل 
يف  الطريقة  هذه  بالغة  اإىل  "القزويني" 
ما  هو  فقال" واملركب  وطرافتها  الت�سوير 
اأمور يجمع  ال�سبه فيه من عدة  انتزع وجه 
بع�سها اإىل بع�ص ثم ي�ستخرج من جمموعها 
ال�سبه �سبيل ال�سيئني ميزج اأحدهما باالآخر 
حتى حتدث لهما �سورة غري ما كان لهما يف 

حال االإفراد..." )32(.
التمثيل  عن  الناجتة  ال�سورة  واإن 
تتطلب �سروطا لنمائها واحلكم على حيويتها 
اجلرجاين  القاهر  عبد  فهذا  وجتددها 
" فاإنك جتد ال�سورة املعمولة فيها  يقول : 
كلما كانت اأجزاوؤها اأ�سد اختالفا يف ال�سكل 
اأمت  بينها مع ذلك  التالوؤم  والهيئة ثم كان 
واالئتالف اأبني، كان �ساأنها اأعجب واحلذق 
التحليل  وهذا   )33( اأوجب"  مل�سورها 
مع  يتوافق  يكاد  اجلرجاين  عند  لل�سورة 
ما قاله  بيار ريفريدي )reverdy( خا�سة 
كلما   " وهو  التايل  االأمر  على  اأكد  عندما 
املتاآلفتني  احلقيقتني  بني  العالقة  كانت 
اكت�سبت  و�سحيحة  بعيدة  )املتالئمتني( 
اأعمق  تاأثريية  وقدرة  اأكرب  قوة  ال�سورة 
و�ساعرية اأبني")34( كون الت�سوير الفني 
اأو ال�سورة الب�سة ثوب التمثيل و�سيلة للتبليغ 
اأو االإبالغ وتعترب " طريقة جديدة للتعامل 
الداليل  الأنها حتولها عن نهجها  اللغة،  مع 
العادي وتزيد على قدرتها الداللية خا�سية 
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االإيحاء")35( 
اإىل  النظر  يف  التقليدي  املقيا�ص  واإن 
ح�سن الت�سبيه، مل يبق هو ذاته يف البالغة 
التي  االأربعة  ال�سروط  اأن  اإذ  احلديثة 
 ، اجليد)36(  للت�سبيه  الع�سكري  يذكرها 
قد تخطاها الزمن وتخطاها بالتايل االأدب 
فلزيادة  ال�سروط  بهذه  اأخذ  واإن  والنقد 
احلر�ص على ح�سن الت�سبيه وجودتة، لذلك 
فاإن " الت�سبيه ك�سورة �سعرية والنظر اإليه 
بني  يقرب  كونه  املفهوم  خالل  من  يكون 
حقيقتني  خمتلفتني، وال ينظر اإليه فقط من 
خالل طبيعة كل حقيقة، اإذا كانت جمردة 
التقريب  واإمنا من خالل عملية  اأو ح�سية، 
اجلمع  هذا  موقع  ومع  ذاتها  بحد  واجلمع 
للعالقة  ميكن  وما  العام،  ال�سياق  داخل 
اأن  اجلديدة امل�ستحدثة بني طريف الت�سبيه 

تولد من اإيحاءات ومدلوالت")37(
النبوية  االأحاديث  والزالت  كانت  وقد 
ومدلوالت  واإيحاءات  اأبعاد  ذات  ال�سريفة 
بنور احلكمة  امل�سعة  باملعاين  متوالدة  ثرية 
رحيق  اإىل  الظماأى  للنفو�ص  واملداوية 
والفائدة  املتعة  حتمل  الأنها  احللو  البالغة 
االإقناع   ببالغة  ي�سمى  ما  اأو  ذاته  االآن  يف 
نحكم  اأن  يجوز  "ال  هنا   ومن  واالإمتاع، 
 " فقط  الأنه  باحل�سن  ما  ت�سبيه  على  اليوم 
تقع  ما  اإىل  احلا�سة  عليه  تقع  ال  ما  اأخرج 
عليه" فقد حترر الت�سبيه من هذه القوالب 
اجلامدة واأ�سبح خا�سعا يف جوهره للتطور 
الفكري يف تقبله وا�ستيعابه لالأمور املجردة 
بات�ساع  ات�سع  اأنه  كما  املختلفة  باأبعادها 
يف  �سار  التي  االأدبية  واملذاهب  االجتاهات 

�سعابها االأدب احلديث")38( 
التمثيل  اإىل  البالغيون  نظر  ولقد 
طرق  من  فنية  طريقة  اأو  �سورة  بو�سفه 
الداللة على املعنى وتتمثل فنيتها يف جت�سيد 

املعاين واإبرازها يف �سور حية لها فعاليتها 
اإثارة اخليال وجذب املتلقي مما يحقق  يف 
لي�ست  التمثيل  يف  والداللة  الفنية،  املتعة 
بحتة  ومادية  ح�سية  اأي  جمردة  اإ�سارية 
فيها  ميتزج  فنية  ت�سويرية  داللة  هي  بل 
�سروط  من  اأن  اإذ  واملعنوي)39(   احل�سي 
ذات  تكون  اأن  الت�سبيهية  ال�سور  فاعلية 
امل�سمون  من  خلت  ما  "فاإذا  قيمية  معاين 
كما   ، �سكال من غري حمتوى  كانت  الباين 
قال ابن ر�سيق )ت456 ه ( يف العمدة اأنها 
باب  ج�سد بال روح وذلك حني حديثه عن 
فنية  فاإن  اإذن     )40(" املعنى  و  اللفظ 
القاهر"  "عبد  نظر  يف  التمثيلية  ال�سورة 
ال�ساعر  قدرة  على  داللتها  يف  تتمثل 
والعالقات  احل�سية  الظواهر  تخطي  على 
وبعبارة  لالأ�سياء،  اإدراكه  ويف  املاألوفة 
على  داللته  يف  التمثيل  فنية  تتمثل  اأخرى 
اكت�سف  حتى  ال�ساعر  تكبده  الذي  اجلهد 
يف  تبدو  والتي  االأ�سياء  بني  متاثل  عالقات 
-ميدان احل�ص الظاهر- متنافرة ال متاثل 
ال  ال�ساعر  منزلة  اإن  بل  توا�سل،  وال  بينها 
عن  اإال   – القاهر  عبد  نظر  يف  تتحدد- 
يف  املبذول  اجلهد  مبدى  االإح�سا�ص  طريق 

حت�سيل ال�سورة)41(.
القاهر  عبد  عنه  عرب  ما  وهذا 
دقة  ح�سب  على  ثم   " بقوله:  اجلرجاين 
ال�سبه،ولطف  من  ا�ستخرج  ما  اإىل  امل�سلك 
ح�سل  ما  اإىل  املق�سد  وبعد  املذهب، 
املدح،  ذلك  مدرك  ا�ستحق  الوفاق،  من 
اأن  العقل  واقت�ساك  التقدير،  وا�ستوجب 
نتائج  يف  باجلنى  وتق�سي  بذكره  تنوه 
ال�سالة  عليه  اأحاديثه  فكره")42(ومن 
الت�سوير متالئما  فيها  بدا  والتي  وال�سالم 
مالءمة قوية بني طريف العالقة الت�سبيهية: 
قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: " النا�ص كاالإبل 

املائة، هل ترى فيها راحلة ؟...")43( 
كلمه  جوامع  من  يعد  احلديث  وهذا 
املعاين  جمع  فقد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
"اختلف  هنا  ومن  موجز   لفظ  يف  الكبار 
ال�سارحون يف املعنى املراد من هذا البيان 
باأو�ساف  تامة  معرفة  على  الدال  النبوي 
النجيبة  الراحلة  قتيبة:  ابن  فقال  الراحلة 
كاملة  فهي  للركوب  االإبل  من  املختارة 
قال  عرفت،  اإبل  يف  كانت  فاإذا  االأو�ساف 
لي�ص  مت�ساوون  النا�ص  اأن  احلديث  ومعنى 
اأ�سباه  هم  بل  الن�سب  يف  ف�سل  منهم  اأحد 
كاالإبل املائة، وقال االأزهري: الراحلة عند 
النجيبة  والناقة  النجيب  اجلمل  العرب 
رجل  يقال  كما  للمبالغة  فيها  والهاء  قال 
احلديث  وعالمة...ومعنى  ون�سابة  فهامة 
الزهد  يف  الكامل  الدنيا  يف  الزاهد  اأن 
كقلة  جدا  قليل  االآخرة  يف  والرغبة  فيها 
فيقول:  النووي  االإبل.ويعقب  يف  الراحلة 
كالم  من  اأجود  وهو  االأزهري  كالم  هذا 
اأن  اآخرين:  قول  منهما  واأجود  قتيبة  ابن 
الكامل  النا�ص  من  االأحوال  املر�سي  معناه 
على  القوي  املنظر  احل�سن  االأو�ساف 
الأنها  راحلة  �سميت  واالأ�سفار،  االأحمال 
فاعلة  فهي  الرحل  عليها  يحمل  اأي  ترحل 

مبعنى مفعوله")44( 
ال�سريف  النبوي  احلديث  هذا  ويف 
ال�سورة  طريف  بني  التالوؤم  هذا  جند 
وهو  امل�سبه  وهو  االأول  فالطرف  املركبة، 
الورع  الزاهد  ال�سالح  ووجود  ككل  النا�ص 
بينهم و الطرف الثاين وهو امل�سبه به: وهو 
العثور على راحلة )جنيبة اأو جنيب( كاملة 
املائة  االإبل  بني  للركوب  �ساحلة  االأو�ساف 
وهذا االأ�سلوب التمثيلي الذي اعتمده عليه 
ال�سالة وال�سالم يعطينا ت�سويرا للعالقات 
االإن�سانية واحلكم على ت�سرفات اجلادين 
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احلري�سني على ر�سى اهلل وما يقابلها من 
الباقية  بالدار  االآبهني  غري  العابثني  كرثة 
فمثل هوؤالء ال�ساحلني اإىل ن�سبة الالمبالني 
باالآخرة كمثل الراحلة املتفردة املتميزة يف 
نعرث  اأن  يتع�سر  التي  االإبل  من  كبري  عدد 
االأو�ساف �ساحلة  كاملة  بينها على جنيبة 
للركوب، وهذا الربط بني االإن�سان ال�سالح 
اأعماله  ال�سالح يف  اأن  يتجلى يف  والراحلة 
يركب   فهو  باقية  حلياة  يوؤ�س�ص  احلياتية 
اأمل  اإىل  امتدت  مهما  حياته  يف  راحال 
وهدف حتذوه للو�سول اإىل الغاية املن�سودة 
وكذلك الراحلة امل�ستعملة للرتحال والتنقل 
املدن  بني  احلاجات  وق�ساء  املاآرب  لبلوغ 
واالأم�سار فهذا الربط بني طريف ال�سورة 
اأجد فيه جانبا ماديا وهو االإن�سان ال�سالح 
تاأويليا  وجانبا  جهة  من  النجيبة  والراحلة 
يرتبط  بهذا التعدد يف وجه ال�سبه وخا�سة 

فكرة ن�سبة اجلزء اإىل الكل.
اأن  اأقول  اأن  ميكنني  تقدم  ومما 
البالغيون  اإليه  ذهب  ما  �سوء  يف  التمثيل 
على  يقوم  ال  ت�سبيه  كل  اأنه  على  القدامى 
ال�سورة  طريف  بني  احل�سية  املقاربة 
وهو  التاأويل،  من  كان  ما  واإمنا  فح�سب، 
اأن  للمتلقي  االإيحاء  على  االأ�سا�ص  يف  قائم 
امل�سبه وهو يف الغالب معنى ذهني جمرد، 
يف  هو  الذي  به  امل�سبه  يف  ومتج�سد  متمثل 
ميكن  هذا  وعلى  ح�سي  موجود  الغالب 
القول اأن التمثيل هو كل �سورة ح�سية يبتكر 
الذهنية  للمعاين  يتخيلها  اأو  الذهن  بها 
من  الذهن  يتمثله  ما  كل  هو  اأو  املجردة، 
بها  تتج�سد  الأن  اأهال  يراها  ح�سية  �سورة 
املعاين الذهنية املجردة وتكون و�سفا ح�سيا 

�سادقا لها )45( 
�سلى  الكرمي  الر�سول  ا�ستخدم  وقد 
الت�سويري  التمثيل  و�سلم  عليه  اهلل 

ق�سد  وذلك  طرفيه  بني  املتالئم  بالربط 
التي  االإي�ساح  و�سائل  من  و�سيلة   " جعله 
ال  مبا  درا�سته  لتقرير  املعلم  بها  يتذرع 
جنده  ولهذا  للن�سيان،  جماال  للتلميذ  يدع 
يف  الغور  بعيدة  اجلوانب،  وا�سعة  ظاهرة 
تعميق املعاين وتاأثريها يف القلوب الأن هذا 
االأ�سلوب يج�سم املعاين ويعرب عنها باأ�سلوب 

ت�سويري يقربه اإىل العقول")46( 
من  اإذن  البالغي  التمثيل  فوظيفة 
لي�ص  طرفيه  بني  املوجودة  التالوؤمية  حيث 
مداه  يتعدى  واإمنا  والتبيني  االإي�ساح  فقط 
من  يتطلب  مما  اإيحائية  اأبعاد  خلق  اإىل 
كي  ومثابرة،  وروية  وتفكريا  جهدا  القارئ 
طريف  بني  والت�سابه  االإلتقاء  نقاط  يتلم�ص 
اإىل  اإذا  ما و�سل  الت�سبيهية حتى  ال�سورة 
اأوىل  وبامليزة  اأحلى  نيله   كان   " بع�سها: 
وكان موقعه يف النف�ص اأجل واألطف وكانت 

به اأ�سن واأ�سغف" )47(
ومن ثم فاإن التمثيل" ال يقدم للمتلقي 
باب  اأمامه  يفتح  ما  مبقدار  ظاهرا  معنى 
دون  عامله  يدخل  وا�سعا،  واالإيحاء  التاأويل 
اإن  و  منتهاه")48(  بلوغ  من  يتمكن  اأن 
مطلب  ال�سورة  يف  الفنية  اللمحة  اقتنا�ص 
ولكن   ذاته،  االإن�سان  درا�سة  ع�سر  ع�سري 
الرغبة يف ولوج هذا املجال املحفوف باملتعة 

الفكرية يهون علينا �سعوبة  االأمر.

ج-  جمالية ت�سوير املعنوي 
املجرد باملح�سو�س املادي:

ما  اإىل  العرب  البالغيون  تنبه  قد 
املعاين  ت�سخي�ص  اأو  جت�سيد  عليه  ينطوي 
من  ح�سية  �سور  يف  املجردة  الذهنية 
اإي�سال  و  التعبري  جمال  يف  بالغي  تاأثري 
واإن   ، املتلقي  اإىل  ممتع  قالب  يف  الفكرة 
متثيالته  يف  النبوية  الت�سويرية  اللغة 

اأهم  من  كانت  وال�سالم  ال�سالة  عليه 
بتحويل  الذهن  اإىل  الفكرة  تقريب  و�سائل 
املجرد اإىل حم�سو�ص م�ساهد وذلك باإبراز 
اخلفي وا�سحا جليا للعيان وهذا بتج�سيده 
وت�سخي�سه ويعد الت�سخي�ص طريقة تربوية 
واإي�سال  العلوم املجردة  تلقني  وتعليمية يف 
االأفكار املاثلة يف الذهن باإلبا�سها ثوبا من 
اأعظم  من  كانت  وهذه  املح�سو�سة  احلياة 
اإذ  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  مهام 
اأجزاء  بني  بارزة  العالقات  �سبكة  "تبدو 
لتاأثري   العليا  القيمة  فاإن  ولهذا  ال�سورة 
م�سهدها  يف  تكون  الت�سبيهية،  ال�سورة 
الت�سبيه  زوايا  من  يت�سكل  الذي  العام 
الت�سبيهي  البناء  املختلفة وعالئق مفردات 
البارز  واملعنى  واملتخيل،  املح�سو�ص  من 
َو الَِّذي  واخلفي")49( لذلك قال تعاىل: »هنُ
َعَلْيِهْم  َيْتلنُو  ْم  ْنهنُ مِّ واًل  َر�سنُ نَي  يِّ ااْلأنُمِّ يِف  َبَعَث 
ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  منُ  هنُ َعلِّمنُ َوينُ يِهْم  َزكِّ َوينُ اآَياِتِه 
ِبنٍي « )50(  اَلٍل مُّ وا ِمن َقْبلنُ َلِفي �سَ َواإِن َكاننُ
يعني  امل�سخ�ص  الت�سويري  واالأ�سلوب 
على الك�سف عن املعاين الكثرية با�ستخدام 
االإن�سان  التي حباها اهلل  املتنوعة  احلوا�ص 
بني  الربط  حني  لتوظيفها  اإياها  ومنحه 
الطريقة  هذه  ويف  واملح�سو�ص  املعقول 
والوجدان  احل�ص  يخاطب  الت�سويرية 
من  �ستى  منافذ  من  النف�ص  اإىل  وي�سل 
املنفعل  الوجدان  ومن  بالتخيل،  احلوا�ص 
منفذا  الذهن  ويكون  واالأ�سواء،  باالأ�سداء 
ال  النف�ص  اإىل  الكثرية  منافذه  من  واحدا 
منفذها الوحيد")51( ، لذلك ذهب بع�ص 
االأ�سا�ص  التج�سيد  اعتبار  اإىل  البالغيني 
االأول بل الوحيد يف اأي اإثارة اإنفعالية ومن 
التخييل  اعترب  الذي  الزماكان  ابن  هوؤالء  
جعل  اإىل  �سبيال  ال�سعرية  ال�سورة  يف 
الذهن يتج�سد  املوجود يف  و  املعنى املجرد 
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اأو يت�سخ�ص يف �سيئ ح�سي و م�ساهد ، وما 
عند  مثله  جند  الزملكان  ابن  عند  جنده 
بالغيني اآخرين كابن االأثري و الزخم�سري 
و  القرطاجني  و  والعلوي  اجلرجاين  و 
ت�سخي�ص  هوؤالء  اأوىل  فقد  اإذن  غريهم، 
يف  وجت�سيمها  الذهن  يف  املجرة  املعاين 
و  بالغة  اأهمية  تعاين  و  ت�ساهد  �سورح�سية 
مرد ذلك اأن العرب جعلت من احل�ص اأداة 
اأن  كما   ، فهمها  و  االأ�سياء  الإدراك  وحيدة 
مما  اأكرث  احل�سي  بال�سيئ  تاأن�ص  النف�ص 
�سبيل  فاإن  لذلك  املعنوي  باملدرك  تاأن�ص 
املعاين  بتج�سيد  يكون  االإدراك  و  املعرفة 

الذهنية يف �سور ح�سية . )52(
ال�سالة  عليه  قوله  ذلك  اأمثلة  ومن 
ال  ثم  العلم  يتعلم  الذي  مثل   " وال�سالم 
يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فال ينفق 

منه")53(
فهذا التمثيل النبوي مثل فيه الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم منحه اهلل علما غزيرا 
ا�ستحوذ  اأناين  ولكنه  وغريه  نف�سه  لينفع 
على ما لديه من علم وكنزه يف �سدره كما 
منها  ينفق  وال  ثرواته  املال  �ساحب  يكنز 
التمثيل  فهذا  واالآخرة  الدنيا  يف  في�سقى 
هو  والذي  العلم  من  االإنفاق  ربط:  النبوي 
نتائجه  اإال  تظهر  ال  جمرد  فكري  جانب 
الطيبة اإذا كان علما نافعا وبني اإنفاق املال 
والذي هو حم�سو�ص ومادي بحت، ويف هذا 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اأراد  الربط 
اأن يربي النفو�ص العاملة املوؤمنة على العطاء 
ال�سخي يف عدم البخل بالعلم واالإنفاق منه 
العلم  كامت  فاإن  لذلك  املال  من  ينفق  كما 
يلجمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة كما 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  حديث  يف  ورد 
و�سلم " من �سئل  عن علم فكتمه اأجلم  يوم 

القيامة بلجام من نار" )54( 

للمعنى  امل�سخ�سة  متثيالته  ومن 
" اإياكم  و�سلم  عليه  قوله �سلى اهلل  كذلك 
كما  احل�سنات  ياأكل  احل�سد  فاإن  واحل�سد، 

تاأكل النار احلطب")55(
ف�سخ�ص الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
النار  ف�سور  نارا،  احل�سد  املوؤثرة  بلغته 
احل�سد  و�سرر  احلطب  وتاأكل  حترق  اأنها 
بذلك  فتحرق  والروح،  للنف�ص  تدمريي 
وت�سلطها  اجلميلة  امل�ساعر  ال�سلبي  ال�سعور 
فياأكل  عليهم  اأنعم  الذين  اهلل  عباد  على 
ال�سيئات  وينمي  احل�سنات  ال�سعور  هذا 
الت�سخي�ص  فهذا  جمرد،  معنوي  كجانب 
عن  البعد  ب�سرورة  قويا  اإح�سا�سا  يعطي 
يف  املتاأججة  الثورة  ويج�سم   ال�سلوك  هذا 
�ستحرقه  النار  وهذه  نارا،  احلا�سد  قلب 
املعربة  الت�سخي�سية  اللغة  قمة  وهذه  اأوال 
ما  احل�سد  در  هلل  قيل:  لذلك  املعنى  عن 
اأعدله بداأ ب�ساحبه فقتله اأو اأن يليه " ويليه 
الباري  واتهم  الق�ساء  اأنه خا�سم  احلا�سد 
وخالف  ال�سرع  مع  االأدب  واأ�ساء  العدل  يف 
احلا�سد  يبقى  و�سوف  املنهج،  �ساحب 
نعم  تذهب  اأو  ميوت  حتى  دائمة  حرقة  يف 
احلا�سد  اأال  ي�سالح  وكل  عنهم،  النا�ص 
اهلل  نعم  عن  تتخلى  اأن  معه  فال�سلح 
خ�سائ�سك  وتلغي  مواهبك  عن  وتتنازل 

ومناقبك..." )56(
وقد اأراد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأن يقرر هذا املعنى يف نفو�ص املوؤمنني فاأتى 
الهيئة  �سبه  حيث  حكيم  ح�سن  بتخييل 
وحبوط  واحل�سنات  احل�سد  بني  احلا�سلة 
بقبحه  اجلميلة  ال�ساحلة  احل�سنات 
بني  احلا�سلة  بالهيئة  �سره  وحدة  ودمامته 
يلقى فيها فتحيله رمادا...  النار واحلطب 
والتي  املح�سو�سة  الواقعة  ال�سورة  فهذه 
اجلزل  احلطب  اأحمال  حني،  كل  نراها 

اإىل  تنقل  الثقاب،  من  عود  راأ�ص  يفنيها 
اأو ثوان فاإذا هي  اأجزائها العدوى يف ثانية 
 ، وراءها  ما  اإىل  اللهب  فيها  ينتقل  مثلها 
كل  نتوقاه  املخيف  الداهم  اخلطر  فهذا  
احلفظ  كل  اال�ستعال  مواد  بحفظ  التوقى 
للح�سد  ، هو �سورة مطابقة  الكارثة  خوف 
اأطنانا  يفني  الذي  النف�سي  اخلطر  هذا 
فتلك  هباء،  ويرتكها  احل�سنات  من 
يف  بالت�سبيه  جت�سمت  قد  املتعلقة  املعاين 
مدلولها  وتاأكد  فتقررت  ال�سورة،  هذه 
حم�سو�ص  اإىل  جمرد  معقول  من  باالنتقال 

م�ساهد)57( .
التج�سيمي  الدور  يظهر  هنا  ومن 
اأ�سا�ص  و  حا�سم  كعن�سر  التمثيلي  للت�سبيه 
اأن  يجب  ال  لكن  و   ، الت�سخي�ص  عملية  يف 
ال�سورة  يف  الت�سخي�ص  مفهوم  نح�سر 
ال�سور  تقدمي  وظيفة  باآداء  الت�سبيهية 
اإمنا  و  احل�سية للمعاين املجردة يف الذهن 
ال�سفات  و  ال�سمات  باإبراز  ذلك  يتعدى 
حمل  و  االأ�سياء  اأو  لالأ�سخا�ص  االأ�سا�سية 
املتلقي على متثلها و كاأنه ي�ساهدها )58(.

وال�سالم  ال�سالة  عليه  متثيالته  ومن 
باملح�سو�ص  املعنوي  عن  فيها  عرب  والتي 
الذي  " مثل  وال�سالم:  ال�سالة  عليه  قوله 
كمثل  احل�سنات  يعمل  ثم  ال�سيئات  يعمل 
فكلما  خنقته  قد  �سيقه  درع  عليه  رجل 
اإىل  يخرج  حتى  حلقة  انفكت  ح�سنة  عمل 

االأر�ص")59( 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  مثل  فقد 
اقرتاف  بعد  احل�سنات  عمل  الأثر  و�سلم 
ال�سيئات كمثل رجل تخنقه درع ثقيلة عند 
عنقه – كون الرقبة مو�سع الرق يف اأوقات 
ما�سية من جهة ومو�سع احلياة واملوت من 
وترك  الدرع  حلقات  انفكاك  اأخرى-  جهة 
اجل�سم  يريح  مما  الثقل  وانقا�ص  املتنف�ص 
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والنف�ص على حد ال�سواء من حيث املنظور 
الروح  اأن  وكذا  امل�ساهد  واملح�سو�ص  املادي 
اإىل  توؤوب  التي  التائبة  والنف�ص  املوؤمنة 
عمال  قدمت  اأو  معروفا  اأ�سدت  فكلما  اهلل 
روحية  بطماأنينة  �سعرت  كلما  �ساحلا 
تف�سي اإىل راحة ال ي�سعر بها اإال من مار�ص 
يقول:  تعاىل  اهلل  فاإن  لذلك  الف�سيلة  هذه 
 )60(  » َئاِت  ـيِّ ال�سَّ ْذِهْبَ  ينُ �َسَناِت  احْلَ »اإِنَّ 
�َسَنِة  ِباحْلَ »َوَيْدَروؤنُوَن   : وجل  عز  يقول  كما 
 ،)61( اِر«  الدَّ ْقَبى  عنُ ْم  َلهنُ اأنُْوَلِئَك  َئَة  يِّ ال�سَّ
ال�سيئات  من  جعل  النبوي  التج�سيم  فهذا 
عليه  وت�سيق  �ساحبها  تخنق  ثقيال  درعا 
مما يوحي بالثقل املادي وكذا املعنوي كما 
ي�سور ويج�سم احل�سنات باأنها و�سيلة لفك 
حلقات الدرع وجعلها تتناق�ص حتى يخرج 
يرجو  معافى  �سليما  االأر�ص  اإىل  �ساحبها 
رحمة ربه وينعتق من ربقة الذنوب واالآثام 
التي كانت تقيده وتثقل بها رقبته كما ت�سقى 

بها روحه.
ب�سيغة  الوارد  النبوي  الت�سوير  فهذا 
عمل  مع  جتددا  يعطي  الت�سبيهي  التمثيل 
اأعماله  يراقب  اأن  يجب  الذي  اآدم  ابن 
وبقدر  ل�سيئاته  مذهبة  ح�سناته  تكون  لكي 
الدنيا  يف  حليفه  الفوز  يكون  ذاك  حر�سه 

واالآخرة فيفوز فوزا عظيما.
والرتبوي  الراقي  االأ�سلوب  هذا  وما 
واالأنام  الربية  خري  من  نورا  اإال  الهادي 
فهذا  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  حممد 
فيه  تراوح  متثيال  املت�سمن  احلديث 
االإر�ساد بني الرتغيب والرتهيب، الرتغيب 
نف�سه  الوقت  ويف  احل�سنات  عمل  يف 
هنا  فيكون  ال�سيئات  عمل  من  الرتهيب 
�سامال  اأو  مزدوجا  والتاأثري  كبريا  االأثر 
بني االإنذار والتب�سري ومن ثم فاإن الر�سول 
العبارة  و�سلم قد ربط بني  �سلى اهلل عليه 

املعاين  وبني  مببناها  الغنية  املرتاكبة 
واملرتبطة  املعنوية  باإيحاءاتها  املتدفقة 
بني  الدمج  هذا  يت�سح  فهذا  باملح�سو�ص 
واملعنى   اللفظ  وبني  واملح�سو�ص  املعنوي 
به  وارتباطه  املعنى  وروحه  "فاللفظ ج�سم 
ب�سعفه  ي�سعف  باجل�سم  الروح  كارتباط 

ويقوى بقوته ")62(
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  واإن 
املعاين  من  حتمل  وعباراته  األفاظه  كانت 
النورانية والتي مت�ص القلوب وتنري االأفكار 
وتوقظ ال�سمائر مما ي�سهد للر�سول الكرمي 
من قوة البالغة وح�سن البيان بعد القراآن 
الكرمي، " واأما القاعدة النف�سية اأو العلمية 
نف�ص  يف  يتوافر  ما  اأن  فهي  الظاهرة  لهذه 
اأو انفعال �سادق  االأديب من فكرة وا�سحة 
يجذب اإليه من االألفاظ والعبارات وال�سور 
ما يالئمه بطريقة تكاد تكون اآلية ال تكلف 
الطبيعي  املثال  هو  وهذا  �سنعة،  وال  فيها 

لالأ�سلوب")63(
عليه  اهلل  -�سلى  التمثيلية  وت�سبيهاته 
و�سلم- ال تكلف وال �سنعة فيها واإمنا ت�سدر 
عن فطرة نقية وبالغة نبوية موؤيدة بوحي 
معجز وتبيان �ساطع وحجة دامغة للباطل، 
هو  املظهر  هذا  به  يت�سل  الذي  " واالأ�سل 
اأن الغر�ص من التعبري والبيان اإظهار ما يف 
االأخيلة  و  والعواطف  احلقائق  من  النف�ص 
وو�سيلة  وال�سامعني  القراء  اإىل  واإي�سالها 
اللفظية-  العبارات  اأو  االأ�سلوب-  ذلك هي 
هما  اأو  التاأثري  اأو  االإفهام  غايته  كانت  اإذ 
اأن الواجب على االأ�سلوب  معا، ومعنى هذا 
حتقيق هذه الغاية حتقيقا كامال، فالبد اأن 
يكون �سادق االأداء، م�ساويا للمعنى املراد، 
ال يزيد وال ينق�ص وقبل ذلك يكون االأديب 
املن�سئ فاهما ما يريد اآداءه، �سادق ال�سعور 
والت�سويرية  اللغوية  الو�سائل  وعنده  به، 

ا�ستطاع  ذلك  له  توافر  ما  فاإذا  الالزمة، 
البليغ اأن يحقق املطابقة بني اللفظ واملعنى 

واأن يجعل كال منهما كفء لالآخر" )64( 
تعبق  النبوية  التمثيالت  جاءت  وقد 
ب�سدق ال�سعور وترفل باللفظ املعرب وتتغلغل 
يف القلوب بالعبارة املوؤثرة فتحققت له عليه 
اللغوية  ال�سالمة  هذه  وال�سالم  ال�سالة 
املعاين  اإي�سال  على  الت�سويرية  والقدرة 

مبختلف اأبعادها.
ال�سريفة  النبوية  االأحاديث  ومن 
قوله  املح�سو�ص  ثوب  يف  للمعنوي  امل�سورة 
عليه ال�سالة وال�سالم : "اإياكم وحمقرات 
حتى  الرجل  على  يجتمعن  فاإنهن  الذنوب 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  واأن  يهلكنه، 
نزلوا  قوم  كمثل  مثال  لهن  �سرب  و�سلم 
فجعل  القوم  �سنيع  فح�سر  فالة  باأر�ص 
يجيء  والرجل  بالعود،  يجيء  الرجل 
ثم  �سوادا  ذلك  من  جمعوا  حتى  بالعويد 
اأججوا نارا فاأن�سجت ما قذف فيها")65(

هذا التمثيل النبوي ج�سد فيه الر�سول 
ب�سورة  معنويا  اأمرا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
خالل  من  وذلك  م�ساهدة  حم�سو�سة 
ت�سويره عليه ال�سالة وال�سالم ال�ست�سغار 
النا�ص للذنوب ال�سغرية واالأخطاء الي�سرية 
يف �سوؤون حياتهم املت�سلة طبعا بعقاب اهلل 
وغ�سبه مما يجعل هذا اال�ست�سغار يراكم 
الذنوب واالآثام حتى يهلك �ساحبها ويهوي 
اهلل  من  ب�سخط  ماآله  ويكون  الرذيلة  يف 
هذا  فمثل  واالآخرة،  الدنيا  يف  واخل�سران 
االإن�سان كمثل قوم اجتمعوا العداد الطعام 
اأو  عود  باإح�سار  منهم  واحد  اأكل  اأخذ  ثم 
االأعواد  من  عدد  لديهم  تراكم  حتى  عويد 
فيها  نارا  اأوقدوا  اأو  اأ�سعلوا  ثم  )احلطب( 
من  طعام  من  اأعدوه  ما  النار  فاأن�سجت 
ميكن  التي  االأعواد  وتراكم  كوكب  اأثر 
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تكاثرها  مع  ولكن  قليلة  البداية  يف  عدها 
االإن�سان  للنار فكذلك حال  وقودا  اأ�سبحت 
امل�ست�سغر لذنوبه فهي مع تكاثرها �ستكون 
اهلل  بغ�سب  وذلك  النار  دخوله  يف  �سببا 
عليه من كرثة اآثامه التي ا�ست�سغرها وقد 
 ِ ِعنَد اهللَّ َو  َوهنُ نًا  َهيِّ وَنهنُ  �َسبنُ »َوحَتْ قال تعاىل: 

َعِظيٌم« )66(
نقلنا  الرائع  النبوي  الت�سوير  فهذا 
الذنوب  تراكم  يف  واملتمثل  املعنوي  من 
وا�ست�سغار ابن اآدم لها كمثل القائل: اأكذب 
االأخرى: اأغتاب قليال للت�سلية وقول االآخر: 
وال  دنانري  ب�سع  الأربح  امليزان  يف  اأطفف 
عيبفف ... وهلم جرا فهذه مما يحقر ابن 
اآدم من اأعماله فحني ي�ست�سغر مرة الفعل 
االأول ثم الفعل الثاين فالثالث يقع يف و�سع 
ال ميكن منه اأن يعود اإىل نقطة البدء- اإال 
�سيعر�سه  ما  وهذا  وهداه-  اهلل  رحمه  اإذا 

للهالك.
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قابل  فقد 
الذنوب  ا�ست�سغار  من  الو�سع  هذا  و�سلم 
حتى  حطب  من  الأعواد  اجلامعني  بحال 
نارا  فتكون  منها  ال�سواد  لديهم  يتجمع 
النبوي  التمثيل  فهذا  حمرقة،  متاأججة 
وخوفا  رهبة  النف�ص  يف  يبعث  البديع 
تهلك  التي  والذنوب  االآثام  اقرتاف  من 
احل�سي  الت�سوير  ذاك  وما  �ساحبها 
خامت  اأوتيها  بالغة  اإال  املعنوي  االأمر  لهذا 
الكلم  جوامع  اأوتي  وقد  واملر�سلني  االأنبياء 
العربية  قمةالبالغة  يف  النبوية  واأحاديثه 
القراآن  بعد  الثانية  الدرجة  يف  تاأتي  كونها 
امليزات  بهذه  حتظى  اأن  بد  فال  الكرمي، 
البالغية واالأ�سلوبية العالية، هذا مع اعتبار 
لغوية كثرية  له ميزات  النبوي  اأن احلديث 
على ال�سعيد النحوي والل�ساين واخلطابي 
م�ستويات  من  ذلك  وغري  والداليل،... 

لغوية راقية، وقد �سدقت احلكمة الالتينية 
الكالم  �سناعة  النحو  مو�سوع   "  : القائلة 
ومو�سوع اجلدل �سناعة اخلطابة ومو�سوع 

البالغة ح�سن البيان")67(.
اأن  هو  احلكمة  هذه  يف  يهمنا  وما 
و�سلم متيزت  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بالغة 
وهذا جانب  االإبالغ،  البيان وجودة  بح�سن 
ال�سالة  عليه  ال�ساملة  بالغته  جوانب  من 
�سور  يف  املجردة  املعاين  نقل  هو  وال�سالم 
طريق  عن  امل�ستفاد  العلم  الأن   " م�ساهدة 
جهة  من  النف�ص  يف  املركوز  اأو  احلوا�ص 
الطبع يف�سل العلم امل�ستفاد من جهة النظر 
والفكر يف القوة واال�ستحكام ومتام الثقة به 
باملح�سو�ص  التاأثر  النف�ص  طبيعة  اأن  كما 
 " قالوا:  فقد  باملعقول  تاأثرها  من  اأكرث 
كاليقني"  الظن  وال  كاملعاينة  اخلرب  لي�ص 
عن  والقوة  اال�ستحكام  جهة  من  فاالأن�ص 
فاإذا  العقل  طريق  من  اأقوى  احل�ص  طريق 
يف  املعنى  برز  اأو  املعنى  عقب  املثل  جاء 
ووثقت  النف�ص  اإليه  اأن�ست  التمثيل  معر�ص 
به وقبلته مطمئنة الأنها ردت اإىل ما هي به 
اأعلم وثقتها به اأحكم كما اأن العلم احل�سي 
فهو  العقلي،  من  للنف�ص   " ح�سوال  اأ�سبق 
اأم�ص بها رحما، واأقوى لديها ذمما، واأقدم 

لها �سحبة واأكد عندها حرمة")68  
وهذه دقة بالغة من االإمام عبد القاهر 
يف اإدراك احلقائق البالغية اإذ تنبه اإىل اأن 
يتمثل  مما  اأقوى  احل�سيات  يتمثل  االإن�سان 
اإلف  العقليات لتقدمها يف مدركاته ول�سدة 
�سلة  ذات  كاأنها  لت�سبح  حتى  لها  النف�ص 

بروحه.
به  ي�سلم  ما  توؤكد  اإذن  امل�ساهدة 
يفيد  باملح�سو�ص  املعقول  متثيل  واإن  العقل 
النف�ص  يف  اأثر  اإحداث  هو  عاما  غر�سا 
القلب  وميكن  املعنى  يف  اأن�سا  لها  يوجب 

من  املق�سودة  االأبعاد  ا�ستنباط  من 
التمثيل الذي �ساقه املحدث،"وما من �سك 
تكون  دقت  مهما  ح�سية  خربة  كل  اأن  يف 
اخلربة  اأن  يعني  ونف�سية،وذلك  مركبة 
فقط،  اأحا�سي�ص  موؤتلفة  تكون  ال  احل�سية 
ونف�سية  فكرية  ائتالفها خربات  يداخل  بل 
اخلربات  هذه  من  واحدة  وخيالية،وكل 
النف�سي  اأو  احل�سي  امل�ستوى  يف  قامت  متى 
تولد  الأن  قابلة  كانت  )�سعور،فكر،خيال( 

�سورة كلية للخربة الكلية"االأم" " )69(
هذا  النبوية  التمثيالت  اأدت  وقد 
متغلغال  النف�ص  يف  متكينها  وكان  الغر�ص 
اأ�سلوب  الأن  الدنيا  دامت  ما  يزال  وال 
متيز  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  النبي 

بالقدرات البالغية العالية ومن �سماته:
اأوال- الو�سوح clearness  بق�سد االإفهام.

ثانيا- القوة   Force  لق�سد التاأثري.
)اأو  االمتاع  ق�سد   beauty اجلمال  ثالثا- 

ال�سرور( 
التي  االأ�سلوبية  ال�سفات  من  وهذه 
واأرى  ال�سايب-  اأحمد  البالغي  اأوردها 
اهلل  �سلى  النبي  اأحاديث  على  تنطبق  اأنها 
عليه و�سلم ولكن ب�سيء من املثالية املطلوبة 
وال  �سماوي  بوحي  موؤيد  نبي  اأ�سلوب  يف 
االأدباء  لدى  تفاوتت  واإن  ب�سر  ي�ساهيها 

درجات الو�سوح والقوة واجلمال.
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- خامتة
نبوي   لغوي  اأ�سلوب  النبوي  التمثيل 
متفرد ببيانه و�سماته البالغية ، التي ميزته 
والر�سول   ، ال�سياغة  وجودة  التاأثري  بقوة 
الكرمي يدرك جيدا موقع الكلمة و وقعها يف 

اإلهي نورا وهدى  النفو�ص وهو املوؤيد بوحي 
للعاملني لذلك قال :" اإن من البيان ل�سحرا 
اتخذت  قد  و   ،  " حكمة  ال�سعر  يف  واإن 
 ) )التمثيل  املنحى  هذا  النبوية  البالغة 
�سنع  من  الر�سول  بالغة  واإن   ، لالإبالغ 

اهلل ،وما كان من �سنع اهلل ت�سيق موازين 
البيان عن و�سفه ، واإذا كان البالغ �سمة كل 
�سمة حممد عليه  البالغة هي  ،فاإن  ر�سول 

اأف�سل ال�سالة واأزكى الت�سليم .
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