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الملخص:
إ ّن للدعاء قيمةکربی فی القرآن الکرمي ،حيث يکشف لنا البارئ عزوجل فی قوله هذا :قُل ما
يعبأ بکم ربی لوال دعاءکم (الفرقان )77:عن مدی أمهية الدعاء فی عالقة اإلنسان بربه و أثره فی
جلب رعاية اهلل و رمحته .
و الدعاء القرآنی إضافة إلی أمهيته القصوی بإعتباره أحد طرق اإلرتباط بني العبد و املعبود
سبحانه ،فيه من املعانی و األسرار و اللطائف و البالغة ماجعل العلماء يبذلون قصاری جهدهم
السبزواري Emai:mirzaineya_99@yahoo.com
 -1أستاذ مساعد يف فرع اللغة العربية و آداهبا جبامعه احلكيم ّ
لسبزواري
 -2طالب دكتوراه يف فرغ اللغة العربيه و آداهبا جبامعة احلكيم ا ّ
تاريخ دريافت93/10/09 :

تاريخ پذيرش94/08/28 :
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،و بداعة أسلوبه،و براعة بيانه،و قوة معانيه و صدقها،وفصاحة ألفاظه و سالستها.
إ ّن الباعث إلی هذا البحث هو بيان جانب من جوانب اإلعجاز القرآنی،ومعرفة قدرمن
لطائف القرآن الکرمي البديعة وصوره اخليالية .فدرسنا فيه الوجوه البيانية التی أشاعت اجلمال فی
اآليات کاجملاز ،و األستعارة ،و التشبيه ،و الکناية ،و حاولنا الکشف عما ضم حبر الدعاء الزاخر من
لطائف البيان فی آيات الدعاء.
الکلمات الرئيسية :القرآن الكرمي ،آيات الدعاء،مضامني الدعاء،الصور اخليالية.

.1المقدمة:
فإ ّن خري العلوم و أشرفها منزلة ،العلم بکتاب املبني ،ذلک الکتاب احملکم،و املنهل العذب،و
املعني الزاخر الصافی،و املعجزة اخلالدة الذی ال تنقضی عجائبه،و ال حتصی علومه،وال تستقصی
معانيه.
أمسها بالقلب.و مبا أ ّن
مما الشك فيه أ ّن املوضوعات اليت أقرب للنفس تكون أكثر إمتاعا،و ّ
الدعاء من أصدق املواضيع و أقرهبا للنفس كونه فيض الشعور و ضعف النفس و إنكسارها ،يناجي
متجردا من قوته ،و من كل القوي،مقبالً اليه ،معرضاً عمن سواه ،كاشفاً عن حاجته يف
فيه العبد ربه ِّ
عما فيه من روائع النظم و بدائع
تذلل و استعطاف،فكان جديرا بالدراسة و التحليل للكشف ّ
السبك.
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األلباب يقتطفون مثاره حمتَذين أسلوبه و بيانه.
و قد حاولنا أن نعرض – حسب علمنا املتواضع – ماجاء يف الدعاء القرآين من تلك املعاين
و األسرار .و مبا أ ّن اآليات اليت اشتملت الدعاء كثرية يف القرآن الكرمي،و أن مضامني هذه األدعية
نظراً لتنوع الداعني متنوعة ،فمنها مضامني و مطالب دنيوية و منها أخروية ،فال ّداعني مع احتادهم يف
تتوحد مطالبهم ،فدعاء األنبياء خيتلف عن دعاء عباد الرمحن و
التوجه إيل اهلل ّ
عزوجل إال أهنم مل ّ
يؤدوهنا
هوالء خيتلف دعاؤهم عن غريهم  ،فاختلفت األدعية بإختالف العقيده و اختالف امل َّ
همة اليت ّ
َ
ضمت
يف هذه احلياة .فحاولنا يف هذه الدراسة الوجيزة أن خنتار بعض هذه األيات الدعائية اليت ّ
نبني جانبا من جوانب اإلعجاز و اجلماليّات
مطالب دنيوية أو أخروية من قبل ال ّداعني ساعني أن ّ
فيها .فهناك آيات و مضامني عديدة و متنوعة يف القرآن الكرمي صدرت عن قلب ال ّداعني لكننا و
حسب دراستنا اقتطفنا بعض هذه اآليات من بستان القرآن الكرمي لتكون دليال علي بلوغ القرآن حد
مناذج من اآليات املباركة
جل اهتمامنا أن ندرس َ
اإلعجاز الذي حتطّمت أمامه قوي املعاندين.فكان ّ
تضمنت مقاصد دنيوية و مقاصد أخروية و مما الشك فيه أن معظم هذه األدعية دنيوية و كيف
اليت ّ

ِ
ف بأعمال البد من اإلستعانة بربّه للقيام هبا علي أحسن و أمتّ
ال و قد ُخلق اإلنسان ضعيفا و ُكلِّ َ

وجه.
للصور اخليالية فی آيات الدعاء ،فاخرتنا مناذج
نستعرض فی الصفحات القادمة مناذج متنوعة ُ
خمتلفني منها علي لسان األنبياء عليهم السالم و منها علي لسان
داعني
َ
دعائيه عديدة علي لسان َ
ضمت هذه اآلية من صور مجالية بديعة و
املؤمنني و الصاحلني و درسنا كل آية وحدها مبيّ َ
نني ما ّ
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صور مجاليّة.و إمنا سنكتفي بعرض مناذج حماولني الرتكيز علي ِّ
أدِّلا يف
ما جاء يف الدعاء القرآين من ُّ

السداد.
حتقيق ما أرادت هذه ِّ
الدراسةَ بيانَه مستم ّدين من اهلل العون و ِّ
يسعی واضعو هذا املقال لإلجابة علی هذا السؤال وهو  :مبا أن هذا الدعاء غالباًما يصدر
عن نفسيات أضنتها احلاجة و أرهقتها الشدة ،أو مشلتها النعمة و الرمحة ،و مبا أن الداعی فی کال
احلالتني ينصرف ذهنه کليا لذات الدعاء کيف خترج هذه األدعية عن الداعی اللّهفان؟ هل هی
عبارات سهلة بسيطة،قريبة يفهمها اجلميع أم هی غامضة ملتوية مليئة بالصور اخليالية ال تدرک
دالالهتا و مراميها البالغية أم هی خليط من الصورتني فجاءت بليغة فی غاية اإلعجاز رغم وضوحها
وسالستها؟

 .2-1خلفية البحث:
هناک العديد من الدراسات و الکتب السابقة و احلديثة التی تناولت القرآن و بالغته و
إعجازه للکشف عن أسرار البالغة فيه.فکان الطابع السائد إظهار الوجوه البيانية ،والبديعية،
واإلعجاز املعجزفيه.إال أ ّن الدراسات و البحوث التی تناولت املوضوع نفسه أی أساليب الدعاء و
صوره و خياله مل تکن کما ينبغی .فهناک من الآللی فی الدعاء القرآنی ما حيتاج إلستخالصه.
فکامنت هذه دراسة موجزة إللقاء الضوء علی بالغة آيات الدعاء؛ علماً بأن للقرآن دقة و إحکاماً ال
يتفوق عليها.
يستطيع أی کاتب أن حياکيها دعک من أن ّ
ومن الدراسات التی تطرقت إلی املوضوع نفسه مايلی:
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 -1أسلوب الدعاء و داللته فی القرآن الکرمي رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري بإشراف
 -2آيات الد عاء فی القرآن الکرمي ( دراسة لغوية ترکيبية بالغية) وهی رسالة جامعية لألستاذ
أنور سامل بن حمفوظ الرامی.
 -3اإلتساع املعنوی للدعاء فی القرآن الکرمي (توسعه معنايی دعا در قرآن کرمي ) مقال
ألعظم برجم و مستانه أبوترابيان.

.2معانی الدعاء:
دلّتتت م تتادة (دع تتا) ف تتی مع تتاجم اللغ تتة و الق تترآن الک تترمي عل تتی مع تتان ع تتدَّة منه تتا  :العب تتادة ،
واإلستعانة ،والسؤال ،والطلب ،والنداء .وال ّدعاء فی األصل واحد األدعية وهو «:أن متي َل الشت إليتک

بص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوت و ک ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتالم يک ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتون من ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
ُ
تک.تقول :دع ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ُ
توت أدع ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتو ُدع ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاءً
4
لفهمزت.وال ّدعاءفياإلص ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتطال :
» .أيناديتهوطلبتإقباله،و ُ
عاو،إالّأنّالواوملّاجاءتبعداالَ ُ
أصلهد ٌ
طلبُاألدنىللفعلِ ِمناألعلى:علىجهةاخلضوعواالستكانة .5و هوأيضا « الرغبة الی اهلل عزوجل ،دعاه دعاءً و
َدعت َتوی» .6أوهتتو« اإلبتهتتال إلتتی اهلل عزوجتتل بالس تؤال والرغبتتة فيمتتا عنتتده متتن اخل تري ،والتضت ُّترع إلي ته فتتی

حتقيق املطلوب و إدراک املأمول».

7

.مضامين ُّ
الدعاء:
3
ُ
 -3هذا العنوان کما جاء فی ملخص الرسالة فی موقع األلوکة.ومل أعثرعلی اسم الکاتب وال نص الرسالة.
 -4ابو احلسني امحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة( :دعا).
 -5ابو القاسم احلسني بن حممد راغب اإلصفهانی ،املفردات فی غريب القران ،مادة( :دعا).
 -6ابو الفضل مجال الدين حممد بن مکرم ،ابن منظور ،املصدر السابق ،مادة( :دعا).غريب
 -7أميل ناصيف ،أروع ماقيل من االدعية ،دار اجليل ،بريوت (،ال ت).7 ،
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َّ ِ
ِ
و ذلک فی قوله تعالیِ :
ِ
مت َعلَي ِه ْم َغ ِري
اهدنَا ِّ
َنع َ
ين أ َ
يمصَرا َط الذ َ
الصَرا َط املُستَق َ
غض ِ
ني( الفاحتة.)7-6 :
امل ُ
وب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالِّ َ
َ
ِ
ِ
يماإلستعارة التصرحيية.و هی:
ففی قوله تعالی علی لسان املؤمنني:اهدنَا ِّ
الصَرا َط املُستَق َ
مشبَّهاًبه ،و اشرتاكاً بينهما من وجه و افرتاقاً من آخر»(.
« إ ّن التشبيه مستَدع طرفني مشبِّهاً و َ
الدين احلق بالصراط املستقيم جبامع اإلهتداء و
السكاكي1407 ،هت 1987-م .) 332 ،فقد ُشبِّه ِّ
الوصول إلی الغاية املقصودة و إلی النجاة فی کليهما .و استعري اللفظ الدال علی املشبه به و
هوالصراطللمشبه و هو(الدين احلق) علی طريق اإلستعارة التصرحيية .و ملا کان اللفظ
املستعارالصراطإمساً جامداً لذات ،مسّيت اإلستعارة«أصلية» .فأبرز املعقول فی صورة احملسوس
لزيادة اإلعتناء بشأن هذا الطريق املطلوب حتی کأنّه يُلمس و يُری .و فی تعبرياملستقيم احرتاس،
معوجاً يستغرق السري فيه زمناً طويالً و يلقی السالک فيه زيادة عناء و مش ّقة و
أل ّن الصراط قديکون ّ
التوهم ج بوصفاملستقيملتأکيد أ ّن الصراط
قد ّ
اليؤدی إلی الغاية املطلوبة ،و لدفع هذا ّ
املؤدی إلی النجاة صرا ٌط مستقيم.فقد جیء بالتصرحيية رمبا لبساطة الدعاء و لوضو الطلب و بعده
ّ
عن الغموض.

 .2- 3الصبر و اإلستقامة و النَّصر فی الجهاد:
تدامنا و
و ذلتتک فتتی قولتته تعتتالی علتتی لستتان طتتالوت و جنتتودهَ :ربَّنتتا أَفت ِرغ َعلَينتتا َ
صترباً َو ثتَبّتأَقت َ
ِ ِ
ين(البقرة.)25:
ُ
انصرنا َعلَی ال َقوم الکافر َ
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تت للمشتبه أم ٌتر
صَّر بش من أرکانه سوی امل َشبه و َ
يد ُّل عليته بتأن يثب َ
قديُضمر التشبيه فی النفس فاليُ َ
ُ

فيسمی التشبيهُ استعارًة بالکناية أو مکنياً عنها» (.التفتازانی1376،هت.)98 ،
خمتص باملُشبه بهّ ،
حيث شبهوا الصرب باملاء تشبيه املعقول باحملسوس ،و حذفوا املشبه به و هو املاء ،و أُشتري إليته
ب تتذکر الزم تته املس ت ّتمی ختي تتيالً و ه تتو اإلفت تراغ عل تتی س تتبيل اإلس تتتعارة املکني تتة( الشت تريف الرض تتی(،د ت)،
)38األصتتلية ،و قرينتهتتا لفظتتة(اإلفراغ) .فتکتتون لفظ تةأفتترغ  است تعارة ختييليتتة ،ألن املستتتعار لتته
لفظتتة( أفتترغ ) صتتورة ومهيتتة تشتتبه ص تورة( أف ت ِرغ ) احلقيقيتتة وقرينتهتتا إضتتافتها إلتتی الصتترب و نظ تراً إلتتی أن
اإلستعارة التخييلية قرينة املکنية فهی الزمة ِّلا التفارقها.ألنه ال إستعارة بدون قرينة.
و قيتتلَ :ش تبَّهوا الص ترب مبتتاء تشتتبيه املعقتتول باحملستتوس و حتتذفوا املشتتبه بتته و ذکتتروا الزم تاً متتن
لوازمه و هو اإلفراغ علی سبيل اإلستعارة املکنية مثّ شبّهوا خل َقه فی نفوسهم بإفراغ املاء من اإلناء علی
ب مجيع ما فی اإلناء ،و املقصود متن ذلتک الکنايتة عتن قتوة الصترب أل ّن
ص ُّ
طريقة التخييلية فإن اإلفراغ َ
إفراغ اإلناء يستلزم أنه مل يبق فيه ش مما حواه .فاشتملت هذه اجلملة علی استعارة مکنية و ختييلية و
ص ِّربنا و اإلستتعارة أبلت ،
کناية  (.بن عاشور1997،م.)56 ،و قيل:أفرغ علينا صرباً حقيقته َ
َّ
فيعمتته(.
يعمنتتا مجيع تاً کإفراغتتک املتتاء علتتی الش ت
ُّ
ألن اإلف تراغ يتتدل علتتی العمتتوم و معنتتاه ارزقنتتا ص ترباً ّ
العسکری1419،هت.)274 ،
و ف ت ت ت ت تتی تعب ت ت ت ت تتريهم  و ثبّت ت ت ت ت تت أق ت ت ت ت تتدامنا کناي ت ت ت ت تتة ع ت ت ت ت تتن الثب ت ت ت ت تتات و ع ت ت ت ت تتدم الفت ت ت ت ت ترار( .
الطباطب تتائی1422،ه ت تت ،ج،2

 .)297فج تتاءَت ه تتذه العب تتارة أف تترغ علين تتا ص ت ترباً عل تتی س تتبيل

اإلستعارة ،و ذلک فی تصوير بارع بلفظ قليل ،له أثره فی نفس الستامع متن غتري إطالتة و الإطنتاب.و
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قدذکر لوط عليه السالم و جنوده مراتب الفتوز و النجتاج بأقتل العبتارات ،فقتدموا درساًخمتصترا للنصتر
بثالثتتة ألفاظ:الصتترب ،الثبتتوت و متتن مث النصتتر.فما النصتتر إال بالصتترب و الثبتتوت.فعربوا عتتن عتتدة أمتتور
بألفاظ قليلتة تصتور املوقتف العظتيم للستامع کأنته أمتر بستيط يستهل الوصتول إليته بأبستط األدوات کمتا
عربوا عنه بأقل االلفاظ .وذلک عن طريق اإلستعارة.

 .3-3دفع الفروض الثقيلة و المغفرة:
ِ
ِ
َخطَأْنَتا َربتَّنَتا
وذلک فتی قولته تعتالی علتی لستان عبتاد الترمحن َ :ربتَّنَتا الَ تُت َؤاخت ْذنَا إِن نَّستينَا أ َْو أ ْ
والَ َحت ِمل علَينا إِصرا َكما َمح ْلته علَى الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْتر
ين من قَتْبلنَا َربتَّنَا َوالَ ُحتَ ِّم ْلنَا َما الَ طَاقَةَ لَنَا بِه َو ْاع ُ
َ ْ ْ َ َْ ْ ً َ َ َ ُ َ
َ
ِ ِ
ين( البقرة.)286:
لَنَا َو ْارمحَْنَآ أَ َ
نت َم ْوالَنَا فَ ُ
انص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
النوع اآلختر متن أنتواع التدعاء جتاء علتى لستان املتؤمنني التذين صت ّدقوا بأنبيتاء اهلل ورستاالته بعتد
إمياهنم باهلل تعاىل وتوحيده وإخال

التوجه إليه.
ّ

فتتی تعبتتريهمالحتمتتل علينتتا إص تراً إستتتعارة تصتترحيية أصتتلية« .استتتعري اإلصتتر للتکتتاليف
الشتتاقة» (الزخمش تتری1429،ه تت ،ج )359 ،1فقتتد ش تتبهت التک تتاليف الشتتاقة باإلص تتر و ه تتو الثق تتل
جبامع ثقل العمل به و اإلمتثتال فيته و استتعري اللفتظ التدال علتی املشتبه بته و هتو اإلصتر للمشتبه و هتو
التکاليف الشاقة علی طريق اإلستعارة التصرحيية األصلية.
وقيل :فقد َشبَّه الدَّاعون اإلصر بااإلصر الذی محَّلَه اللّه عزوجل علی األمم املاضية ،و هذا اإلصر أعم
من اإلصر السابق لتخصيصه بالتشبيه ،و عموم هذا(.األندلسی1422،هت،ج،2

 .)384ففی هذه
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باإلصتتر التتذی وقتتع علتتی األمتتم الستتابقة .و فيتنکتتريه تعظتتيم و هتويتتل ألمتتره .لتتذلک هتتم حريصتتون أشت ّد
توف متتن عتتدم تنفيتتذه کمتتا
احلرصتتعلی عتتدمالوقوع فيتته ،لتتيس ف تراراً متتن أمتتر اللّتته و تکليفتته ،و لکتتن خت ٌ
جيب.
خص
مرة أخرى  :أي أنّه ّ
مرة ومش ّدداً ( ّ
حتملنا ) ّ
ومن اللطيف أن يأيت الفعل ( حتمل ) خم ّففاً ّ
خصتتهبالتحميل ويف ذلتتك داللتتة علتتى أن الشتتاق
األمتتر أو العهتتد الثقيتتل باحلمتتل بينمتتا متتا الميكتتن محلتته ّ
تإهنم رغب توا إىل اهلل تع تتاىل أن يكف تتيهم م تتا
ميك تتن محل تته أم تتا م تتا ال يك تتون مق تتدوراً ال ميك تتن محله،ل تتذلك ف ت ّ
يستطيعون محله مبش ّقة وعناء وما ال يقدرون على محله أصالً واهلل أعلم.
ونتترى الس تؤال والطلتتب بالنتتداء ( ربّنتتا ) تكت ّترر متتع التتدعاء بصتتيغة النهتتي ثتتالث مت ّترات يف عتتدم
حتملنتتا )
املؤاختذة علتى النستيان أو اخلطتأ.ومن اللطيتف أن يتتأيت الفعتل ( حتمتل ) خم ّففتاً م ّترة ومشت ّدداً ( ّ
عربعما الميكن محله بالتحميل ويف ذلك
خص األمر أو العهد الثقيل باحلمل بينما ّ
مرة أخرى  :أي أنّه ّ
ّ
فإهنم رغبوا إىل اهلل تعاىل
داللة على أن الشاق ميكن محله أما ما ال يكون مقدوراً ال ميكن محله ؛لذلك ّ
أن يكفتتيهم متتا يستتتطيعون محلتته مبش ت ّقة وعنتتاء ومتتا ال يقتتدرون علتتى محلتته أص تالً واهلل أعلتتم.مثّ يتج ت ّدد
ولعل يف ذلك إشعاراً
الدعاء بصيغة فعل الدعاء أی فعل األمر اجملازی من دون أن يقرتن بلفظ ( ربّنا ) ّ
التضرع صارقريبامن اهلل تعاىل .ولك أن تري الدقّة يف استخدام أفعال التدعاء
بأ ّن العبد إذا حافظ على ّ
وترتيب تها ( واعتتف عنّتتا واغفتتر لنتتا وارمحنتتا ) فبتتالعفو يستتقط العقتتاب وبتتاملغفرة تستترت التتذنوب وتصتتان فتتال
وجل وبالرمحة يكتون اخلتال  .والبت ّد متن اإلشتارة إىل أن الرتكيتب الستياقي أللفتاظ
يطّلع عليها سواه ّ
عز ّ
الرمحتة .ونستتطيع كتذلك أن نرصتد
الدعاء تأيت تبعاً لرتتيتب دالالتته لتذا قُتدِّم العفتو واملغفترة قبتل طلتب ّ

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 14:10 IRST on Tuesday January 23rd 2018
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الدعاء وصوره بأسلوب النهي أو األمر وفيهذا جتديد لألسلوب بدالً من جميئه على شكل واحد.

 .4-3الذرية الطاهرة:
ك ذُِّريتَّةً طَيِّب تةً إِنَّ َ ِ
يع
فيقوِّلتعتالی علتی لستتان زکريتا عليته الستتالمَ  :ر ِّ
تب ِيل ِمتتن لَّ ُتدنْ َ
تك َس تم ُ
َ
ب َه ْ
ُّعاء (آل عمتران .)38:ارتكتتز دعتتاء زكريتتا يف مواضتتعه التتيت ورد فيهتتا علتتى طلتتب الذريتّتة الطيّبتتة ومل
التتد َ
خيرج دعاؤه لغري ذلك على اإلطالق.
ومتتن اللطيتتف تعت ّددطرق التعبتتري متتن موضتتع آلختتر يف ستؤاله اخللتتف الصتتاا ففتتي اآليتتة الستتابقة
يبني وهن عظامه وثورة الشيب يف رأسه كما أوضح ذلك يف سورة مرمي
جاء الدعاء مباشراً من دون أن ّ
مّن واشتتعل ال ّتراس
رب ّ
إين وهن العظم ّ
 :ذكر رمحة ربّك عبده زكريّا إذ نادى ربّه نداءً خفيّاً قال ّ
وإين ختفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقراً فهب يل متن لتدنك
رب شقيّاً ّ
شيباً ومل أكن بدعائك ّ
رب رضيّاً (مرمي.)6-2:
وليّاً يرثّن ويرث من آل يعتقوب واجعله ّ
والفرق بني التعبريين ت واهلل أعلم ت راجع إىل سياق ورود الدعاء يف كال املوضعني فالدعاء يف آل
عم تران جتتاء مستتبوقاً مبتتا هتتو معجتتز متتن أمتتر رزق متترمي فكتتان ذلتتك موحي تاً لزكريتتا أن منقتتدر علتتى إن تزال
الطعام والرزق يف غري وقته قادر يهب الذرية ولو بعد حينها ثقة منه باهلل وسروراً مبا رآه متن نعمته كرمته
وعال.أمتتا يف املوضتتع الثتتانيمن دعائتته فقتتد افتتحتتت بتته ستتورة متترمي فكتتان مناستتباً متتع بتتدء
ورعايتتته جت ّتل
ّ
السورة التذكري برمحة ربّه وبيان حاله وما كان من أمره يف بداية السورة.
يع ال ُّتدعاء کنايتة «.الکنايتة أن يريتد املتتكلِّم اثبتات معتّن متن املعتاين فتال
فی تعبريانَّک َمس ُ
ُ
يذكره بالفظ املوضوع له يف اللغة و لكن جييء ايل معتّن هتو تاليته و ِردفِته يف الوجتود فيتوميء بته اليته و
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جيعلتته دلتتيال عليتته»( اجلرجتتاين1372 ،هت ت،

)52أی کناي تة عتتن صتتفة اإلستتتجابة و القبتتول .و هتتی

ک َمس ُيعالت ُّتدعاء
ج تواز ارادة معنتتاه حينئتتذ»(القتتزويّن(،د ت) .) 318 ،ف ت إنتّ َ

 مبعنتتی قابتتل

ال ّدعاء و جميب له ،و منه قول القائتل :مستع اللّته ملتن محتده أی :قبتل اللّته دعتاءَه .و إمنتا أُطلتق الستامع
للقابل اجمليب أل ّن من کان أهالً أن يُسمع منه ،فهتو أهتل أن يقبتل منته کتذلک ،و متن اليُعتتد بکالمته
فکالمه مبنزلة ما اليسمع (.الطربسی1425،هت ،ج،2

.)286

 .5-3اإلنضمام فی عداد الصالحين و شهداء األعمال:
ِ
تول فَا ْكتُْبنَ تتا َم ت َتع
الر ُس ت َ
تت َواتتَّبَ ْعنَ تتا َّ
َنزلَ ت ْ
ف تتی قت تتوله تعالت تتی عل تتی لس تتان احلواريي ت تنَ :ربتَّنَ تتا َآمنّ تتَا مبَتتا أ َ

ِِ
ين( آل عمران.)53:
الشَّاهد َ

فتتی تعبتتريهم فاکتبنتتا کنايتتة عتتن صتتفة الثبتتات علتتی اإلميتتان فتتی اخلامتتتة .فتتا ّن احل تواريني مل
صِّرحوا فی دعائهم بأن جيعل اللّه عاقبتهم خرياً و مل يقولوا أدخلنا فی صفوف األنبياء و الصاحلني بل
يُ َ
عربوا عن ذلک کلته بالکنايتة ،فتا ّن اإلنضتمام متع الشتاهدين الحيصتل ّإال متع الثبتات
لزموا اإلختصار و ّ
علی اإلميان.ومن اجلميل کذلک نری أن الرتكيب السياقي أللفاظ الدعاء تأيت تبعتاً لرتتيتب دالالتته لتذا
جاء فيه تقدمي اإلميان قبل اإلتباع و تقدميهما علی انضمامهم فی عداد الشاهدين فإذا استطاع الداعي
أن يتتنفض عتتن قلبته غبتتار الشتترک ويستشتتعر يف نفستته حالوةاإلميتتان فإنتّته وال شتتك قتتادر علتتى أن ينتتال
کرامات اهلل عزوجل.

 .6-3نزول المائدة من السماء و العيد و السرور:
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الزم معنتتاهُ متتع
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ظ أُريت َتد بتته ُ
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لتطمئن قلوهبم فهنالک دعا ربته ج ّتل وعتال قتائال  :اللَّ ُه َّتم
وتعالی أن يُ ِّنزل عليهم مائدة من السماء
ّ
ِ
السماء تَ ُكو ُن لَنَا ِعيداً ِّأل ََّولِنَا و ِ
ِ
ني
آخ ِرنَا َوآيتَةً ِّمن َ
تري ال َّترا ِزق َ
تك َو ْارُزقْتنَتا َوأَن َ
َ
َربتَّنَا أَن ِزْل َعلَْينَا َمآئ َدةً ِّم َن َّ َ
تت َخ ْ ُ
(املائدة.)114:
فتتی تعبتتريه  عيتتداً  إستتتعارة تصتترحيية أصتتلية .فقتتد ُشتتبّه الستترور بالعيتتد جبتتامع الفتتر فتتی
کتتل ،و استتتعري اللفتتظ التتدال علتتی املشتتبه بتته و هتتو العيتتد للمشتتبه و هتتو الستترور علتتی طريتتق اإلستتتعارة
التصترحيية األصتلية ،و أدختل املشتبه فتی املشتبه بته حتتی صتار متن جنسته .فقولته تعتالی  أنتزل علينتا
مائدةً من السماء تکون لنا عيداً ألولنا و آخرنا « حقيقتته ذات سترور و اإلستتعارة أبلت ألن العتادة
جرت فی األعياد بتوفري السرور عنتد الصتغري و الکبتري فتضتمن متن معنتی السترور متا التتضتمنه احلقيقتة
» ( .العسکری1419،هت.)274 ،

 .7-3المغفرة و الرحمة:
ب ا ْغ ِفتتر ِيل وأل ِ
َختتي َوأ َْد ِخ ْلنَتتا ِيف
وذلتتک فتتی دعاءموستتی عليتته الستتالم کلتتيم ّ
اللهعزوجتتلَ  :ر ِّ ْ َ

ِ
ك وأَنت أَرحم َّ ِ ِ
ني( 8األعراف.)151:
الرامح َ
َر ْمحَت َ َ َ ْ َ ُ
فی قوله :

و أدخلنا فی رمحتک  جماز مفرد مرستل و هتو «:هتو الکلمتة املستتعملة

فی غري ما و ِضعت له يف اصطال به التخاطتب علتي وجته ي ِ
تح متع قرينتته عتدم إرادتته » (.القتزويّن،
ص ُّ
ُ َ
َ
(د ت)،

 ،) 268عالقته احلالية.

(السيوطی1429،هت ،ج،3

.)114

)8املعنی :فی رمحتک :أی فی جنتک و نعمتک.

Downloaded from journals.lu.ac.ir at 14:10 IRST on Tuesday January 23rd 2018
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مکاهنتتا و هتتی اجلنّتتة فجت باحلتتالالرمحتتة  و أُريتتد احملتتلاجلنّتتة  فعالقتتته احلاليتتة ،و مثلتته فتتالن
جتتالس فتتی ستترور(.اِّلامشی1429 ،ه ت .)254 ،والتعبتتري برمحتتتک

بتتدالً متتن( جنّتتتک )

داللة علی َّ
أن اجلنّة کلها رمحة و نعمة.

 .8-3ميل القلوب إلی األهل و رزقهم الثمرات:
ِ
ند
نت ِمن ذُِّريَِّيت بَِواد َغ ِْري ذي َزْرع ِع َ
َس َك ُ
و ذلک علی لسان إبراهيم عليه السالمَّ :ربتَّنَا إِ ِّين أ ْ
ِ
ِِ
تاس تَتهت ِوي إِلَتتي ِهم وارزقْتهتتم ِّمتن الثَّمتتر ِ
ِ
ات لَ َعلَّ ُهت ْتم
يمتواْ َّ
بتَْيتِت َ
اج َعت ْتل أَفْئت َتد ًة ِّمت َتن النَّت ِ ْ
الصتالََة فَ ْ
تك الْ ُم َحت َّترم َربتَّنَتتا ليُق ُ
ْ ْ َ ُْ ُ َ َ َ
يَ ْش ُكُرو َن ( 9إبراهيم.)37:
فی تعبريه أفئدةً  جماز مفرد مرسل عالقته اجلزئية و هی کون املذکور ضمن ش آخر.
عزوجتل قلتوب اخللتق َِحتت ُّن إلتی ذلتک املوضتع،
هذا سؤال من إبراهيم عليه السالم أن جيعل اللّه ّ
ليکون فی ذلک أنس لذريَته مبن يرد عليهم من الوفود ،و ليجلب أرزاقهم علی مرور األوقات .و ذکتر
اجلزء األفئدة و أراد اإلنسان بکلّيّته ،أل ّن األفئدة التأتی وحدها مفصولة عن أجسادها بل تأتی
تبعاً لصاحبها.
و فتتی تعبتتريه عليتته الستتالم  هتتتوی إلتتيهم إستتتعارة « .و هتتذه متتن حماستتن اإلستتتعارات و
حقيقة اِّلوی من علو إلی اخنفاض کاِّلبوط» (.الش تريف الرضتی( ،د ت)،

 )132و « املتراد تسترع

إليه تم شتتوقاً و تطتتري إلتتيهم حب تاً» (.الصتتابونی( ،د ت)  ،ج.)91 ،2فقتتد شتتبه اإلستراع بتتاِّلوی .و
استتعري اللفظ الدال علی املتشبه به و هو( اِّلوی ) للمشبه و هو( اإلسراع ) مث اشتق من اِّلوی ،هتوی
 -9اللغة  :هتوی  :األصل :من اِّلوی أی :السقوط،من علو إلی إخنفاض ،کاِّلبوط .و هنا حتن و متيل اليهم القلوب.
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الحيَ ُّتل فيهتا و إّمنتا ُحيَ ُّتل فتی
الرمحتة ُ
الرمحتة .و متن املعلتوم أن ّ
الرمحة اجلنّتة التتی حتُ ُّتل فيهتا ّ
املراد من ّ
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 هت ت تتوی إل ت تتيهم أل ّن احلن ت تتني ق ت تتديکون م ت تتن املق ت تتيم باملکان(.الشت ت تريف الرض ت تتی ،املص ت تتدر الس ت تتابق،
.)132و إختيار الفعلهتوی باملضارع يدل علی جتدد هذا امليل و اإلسراع مرة بعد مرة.

 .9-3المغفرة للمؤمنين:
وذلتتک علتتی لستتان إب تراهيم عليتته الستتالم :ربتَّنَتتا ا ْغ ِفتتر ِيل و لِوالِت َتد َّ ِ ِ ِ
توم
ي َول ْل ُمت ْتؤمن َ
ني يَت ْتوَم يتَ ُقت ُ
ْ
َ
َ

احلِ َساب(11إبراهيم.)41:
ْ

فی تعبريه عليه السالم  :يوم يقوم احلساب  قيل:
اليصح فيه القيام علی احلقيقة و إمنا املتراد يتوم
 - 1إستعارة مکنية .و ذلک « أل ّن احلساب
ّ
يتکامل فيه احلساب و يقع الثواب و العقاب .و من قوِّلم :قامت السوق إذا اجتمع أهلهتا و استتمر
بيعهتتا» (نفتتس املصتتدر،

 .)132و قيتتل يتتوم يقتتوم احلستتاب  أی :يثبتتت و يتحقتتق ،و قدشتتبه

احلستتاب برجتتل قتتائم (صتتافی1411،هتت ،ج،7
الزخمشری1429،هت،ج،2

 .)203أی مستتتعار متتن قيتتام القتتائم علتتی الرجتتل(.

 527و درويش1430،هت ،ج،4

.)161

تري إليتته بتتذکر الزمتته
و قدشتتبه احلستتاب برجتتل قتتائم ،و حتتذف املشتتبه بتته و هتتو الرجتتل ،و أُشت ُ
املسمی ختييالً و هو القيام علی سبيل اإلستعارة املکنية األصلية ،و قرينتها لفظة( القيام ) .ففی اثبات
ّ
القيام للحساب إستعارة ختييلية.

 -10إذا کان اللفظ املستعار فعالً أو اسم فعل ،أو امساً مشتقاً أو حرفاً أو امساً مبهماً ،فاإلستعارة تصرحيية تبعية .

 -11املعنی :جاء فی جممع البيتان للطربستی  ،ج ( :86 ،6و استتدل أصتحابنا هبتذا علتی متا ذهبتوا إليته متن أ ّن أبتوی إبتراهيم عليته الستالم مل
يکونا کافرين ،النه إمنا يسأل املغفرة ِّلما يوم القيامة ،و لو کانا کافرين ملا سأل ).
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القريتة( يوستتف)82:أی :أهتتل القريتتة .و املتراد يتتوم يقتتوم أهتتل احلستتاب فجتاء بتته تعتتالی علتتی إستتقاط
املضتتاف (.الشتريف الرضتتی ،املصتتدر الستتابق ،132 ،درويتتش ،املصتتدر الستتابق،

 .)161فت ُذکَِر

احملل و ير ُاد به احلال.
 - 3اجملتاز العقلتی .اجملتاز العقلتیَّ « :
أن ك َّتل مجلتة أخرجتت احلكتم املفتاد هبتا عتن موضتعه متتن
العقل لضرب من
تأول فه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي جم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاز» (اجلرج ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاين1430،ه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت2009-م،
الت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ّ
.

.)284

ففت ت تتی إست ت تتناد القيت ت تتام إلت ت تتی

احلساب جماز عقلی (الزخمشری ،املصدر السابق ،ج،2

 ، )527أل ّن احلساب ليس فاعله احلقيقتی

و إمنا الذی يقوم للحساب هم الناس .و التعبري ب يوم يقوم احلساب بدالً من( يوم يقوم الناس
للحساب )لبيان شدة ذلتک اليتوم و عظمتته حتتی کتان هتذا اليتوم قتائم بذاتته متن شتدة اجلتزع ،و عظتم
املشهد ،و فيه کذلک إستحضار لصورة ذلک اليوم العظيم بأقصر طريق.

 .10-3اإلسترحام:
ْس
جاء فی قوله تعالی علی لسان زکريا عليه السالمَ :ر ِّ
ب إِ ِّين َوَه َن الْ َعظْ ُم ِم ِّّن َوا ْشتَ َع َل َّ
الرأ ُ
ب َش ِقيًّا( 12مرمي.)4:
ك َر ِّ
َشْيبًا َوَملْ أَ ُكن بِ ُد َعائِ َ
فی قوله تعالی :وهن العظم منّی کناية عن ذهاب القوة و ضعف اجلسم.
و فی قوله تعالی :و اشتعل الرأس شيباً قيل:
ف و نقصان القوة .اإلشتعال :انتشار شعاع النار.
الضع ُ
 ) 12اللغة :الوهنَ :
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 - 2جمتتاز مف تترد مرستتل عالقت تته احمللي تته ،هتتو ک تتون الش ت حي ت ُّتل في تته غتتريه .مث تتل

و إس تتأل
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و استتتعري املشتتبه بتته و هتتو النتتار .للمشتتبه و هتتو الشتتيب مث حتتذف املشتتبه بتته و أشتتري إليتته بتتذکر الزمتته
املسمی ختييالً و هو اإلشتعال.
ّ
 - 2استعارة تصرحيية تبعية .فقد شبه انتشار الشيب و کثرته باشتعال النار فی احلطب جبامع
ستترعة اإلنتشتتار فتتی کتتل ،و استتتعري اإلشتتتعال لإلنتشتتار ،و اشتتتق منتته اشتتتعل مبعنتتی انتشتتر علتتی ستتبيل
اإلستعارة التصرحيية التبعيّة.
أصل اإلنتشار للنار ،و هو فی هذه اآلية و فی هذا املوضع أبل  ،و حقيقته کثرة شيب الرأس،
ّإال أن الکثرة ملا کانت تتزايد تزايداً سريعاً ،صارت فی سرعة اإلنتشتار کالنتار فتی اشتتعاِّلا ،و هتذا لتون
متتن التخييتتل و متتن اإلستتتعارات العجيبتتة .و کتتان زکرياعليتته الستتالم قتتال قتتد ِشتتخت؛ فتتان الشتتيخوخة
دالّة علی وهن العظم و شيب الرأس ،ألهنا هی السبب فی ذلک ،و لکنّه عليه السالم ترک احلقيقتة
و هی قوله شاب رأسی ،و جاء باجملاز ،ملا علم أ ّن اجملاز أحسن من احلقيقة و أکثر وقعاً فی النفس(.
ّ
عبد التواب1995،م .)63 ،

طلب الوزير و شد األزر:
.11-3
ُ

ِ
ِ
تارو َن
ف تتی قول تته تع تتالی عل تتی لس تتان موس تتی کل تتيم اللّتته عزوج تتلَ  :و ْ
اج َع تتل ِّيل َوزي ت ًترا ِّم ت ْتن أ َْهل َيه ت ُ

أ َِخيا ْش ُد ْدبهِ

أ َْزِر َيوأَ ْش ِرْكهُ ِيف أ َْم ِري (13طه.) 29-22 :
 )13اللغة :الوزير :من الوزر الذی هو احلِمل .و مسّی الوزير وزيراً ألنه حيمل ثقل محل امللک .و قيتل متن التوزر بفتحتتني مبعنتی اجلبتل التذی يُلتجتأ
إليه ،مسُّی به أل ّن امللک يلتجأ إليه فی آرائه و أحکامه .أو من املؤازة و املعاونة.
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فتی تعبتريه عليته الستالم:

و اشتدد بته أزری تشتبيه متثيتل« .و هتو التشتبيه التذی يکتون

فيکون سبيله سبيل الشيئني ُميزج أحدمها باآلخر حتی حتدث صورة عندما کان ِّلما فی حال اإلفراد ال
سبيل الشيئني ُجيمع بينهما و حتفظ صورهتا» (.اجلرجانی1430،هت2009 -م،

.)78

و هنت تتا جت تتاء الکت تتالم«متثت تتيالً ِّليئت تتة املعت تتني و املعت تتان هبيئت تتة مشت تتدودالظهر حب ت تزام» ( بت تتن عاشت تتور
1997،م،ج،16

.)213

شبهت صورة موسی مستعيناً بأخيه هارون عليه السالم بصورة رجتل ُشت ّد ظهتره بتاملئزر .فوجته
الشتتبه هنتتا صتتورة المفرد،وهتتذه الصتتورةمنتزعة متتن متع تتدد،و الصتتورة املشتترتکة بتتني الط ترفني هتتی وج تتود
شخص قوی الظهر و معان فی أموره.

 .12-3الشفاء من المرض:
ّأما نيب اهلل أيّوب فجاء دعاؤه يف موضعني :
األ ّول فی قوله تعالی :وأَيُّوب إِ ْذ نَادى ربَّه أ َِّين م َّس ِّن الضُُّّر وأَنت أَرحم َّ ِ ِ
ني(
الرامح َ
َ َُ
َ َ
َ َ َُْ
َ َ
األنبياء.)83:
الضتر فتی حتني أ ّن
مسنی الضُّر جماز عقلتی .فقتد أستند املتس إلتی ُّ
فی تعبريه عليه السالم ّ 
املتتس لتتيس فاعلتته احلقيقتتی و إّمنتتا الفاعتتل احلقيقتتی هتتو اللّتته عزوجتتل و لکتتن أَستتند أيتتوب عليتته الستتالم
جل شأنه.
الضُّر إلی املس تأدباً منه مع اللّه ّ
و فی قوله :و أنت أرحم الرامحني التعريض .و هو«:تضمني الكتالم َداللته لتيس ِّلتا ذكتر
كقولك:ماأقبح البخل ،تعرض بأنَه خبيل» (احلليب1400،هت 1980-م ،
َ

.)143فإنّتك تترى كيتف
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وجتته الشتتبه فيتته صتتورة منتزعتتة متتن عتتدة أمتتور جيمتتع بعضتتها إلتتی بعتتض مث يستتتخرج متتن جمموعهتتا الشتتبه
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ضره.و يعنی أيوب عليه السالم أنّه ال أحد أرحم منک .و هتذا تعتريض منته بالتدعاء إلزالتة متا
كشف ّ
به من البالء ،و هو من لطيف الکنايات فی طلب احلاجات.
الش تتيطان بنص تتب
مس تتّن ّ
ويف املوض تتع الث تتانيفی قول تته :واذك تتر عب تتدنا أيّتتوب إذ ن تتادي ربّتته ّ
أين ّ
وعتتذاب.)41: (فقولتته  ( :عبتتدنا أيتّتوب ) تش تريف متتا بعتتده تش تريف حيتتث أضتتافه ستتبحانه إىل
نفستته وهتتو كمتتا يف دعائتته الستتابق أختترب عتتن حالتته ومل يطلتتب متتن اهلل تعتتاىل شتتيئاً صتترحياً بتتل تتترك ذلتتك
طمعاً يف وسع رمحته ومتام نعمه وكرمه واهلل أعلم.

قرة العين و القدوة للمتقين:
ّ .13-3

َّ ِ
تب لَنَتتا ِمت ْتن أ َْزَو ِاجنَتتا
ين يتَ ُقولُتتو َن َربتَّنَتتا َهت ْ
جتتاء فتتی قولتته تعتتالی حکايتتة عتتن عبتتاد التترمحنَ :والتتذ َ

ِ ِ
ِ
ني إِ َم ًاما
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
َوذُِّريَّاتنَا قُتَّرَة أ َْع ُني َو ْ

 ( الفرقان.)74:

فتتی قولتته تعتتالی :قُت ّترة أعتتني  کنايتتة عتتن موصتتوف .ف تقتترة أعتتنيمصتتدر يُکنَّتتی بتته عتتن
السرور و الفر  .من قُتّرت العني أی بردت سروراً ( .الصابونی ،املصدر السابق ،ج،2
و فی قوله تعالی و اجعلنا للمتقني إماماً 
وجه الشبه ( .اجلارم و أمني1420،هت ،

.)277

تشبيه بلي  .و هو متا ُحتذفت منته األداة و

.)25

و املت ت تراد م ت تتنإمامت ت تاًأی إجعلن ت تتا للمتق ت تتني کاألئم ت تتة .قي ت تتل أ ّن اإلم ت تتام أص ت تتله املِث ت تتال (.اب ت تتن
منظتتور1997،م،ج109 ،1متتادة :أمتتم) .و القالتتب التتذی يصتتنع علتتی شتتکله مصتتنوع متتن مثلتته .و
أطلق اإلمام علی القدوة تشبيهاً باملِثال ،و غلب ذلک فصار اإلمام مبعنی القدوة و جری التکالم علی
التتشبيه البلي  ( .بن عاشور ،املصدر السابق ،ج،19

.)83
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وخصه بقوله ( :أنتت أرحتم ال ّترامحني) مستتعطفاً رمحتته راجيتاً
عرض حاله من جهة وأثّن على اهلل تعاىل ّ
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ِ
ِ ِ ِ
ين
فتتی قولتته تعتتالی علتتی لستتان خليلتته عليتته الستتالم َ :و ْ
اج َعتتل ِّيل ل َستتا َن ص ت ْدق يف ْاآلخ ت ِر َ

(الشعراء.)84:
فی قوله :لسان صدقجماز مرسل .فقد دعاء ابراهيم عليه السالم طالباً من اللّه عزوجتل
اللستتان الصتتادق يريتتد بتته الثنتتاء احلستتن و التتذکر اجلميتتل .و ذکت ُتر اللستتان جمتتاز ،ألنتّته ستتبب هتتذا الثنتتاء،
فالعالقة هی السببيّة .أو ِألن اللسان وسيلة ِّلذا الذکر( القول ) و آلته ،فالعالقة هی اآللية.
و قيل فی قوله ( :لسان صدق ) استعارة ( .نفس املصدر  ،ج،19

 .)83و العرب تضتع

اللسان موضع القول علی اإلستعارة ،أل ّن القتول يکتون باللستان ،و کتذلک يس ّتمون اللغتة لستاناً.و فتی
قوله ( لسان صدق ) تتقييد ِّلذا اللسان أی اللسان املوصوف بالصدق ال مطلق اللسان.

 .15-3طلب الحکم و القضاء14و النُّصرة من اللّه:
حتمتتل
جتتاء فتتی قولتته تعتتالی علتتی لستتان نتتو عليتته الستتالم بعتتد متتا دعتتا قومتته ستتنني عديتتدة و َّ
املشاق ،ولکن مل يزدهم دعاءه إال فرارا ،عنتدها طلتب متن ربّته ج ّتل و عتال قتائالً:
ّ

َك َّذب ِ
ون فَافْتتَ ْح بتَْي ِّن َوبتَْينَ ُه ْم فَتْت ًحا َوََنِِّّن َوَمن َّمعِي ِم َن الْ ُم ْؤِمنِني
ُ

ب إِ َّن قَت ْتوِمي
َر ِّ

(الشعراء.)118-117:

فی قوله تعالی:فافتح بينی و بينهم فتحاً قيل:
 - 1اس ت ت ت ت ت ت تتتعارة ( الش ت ت ت ت ت ت تريف الرض ت ت ت ت ت ت تتی ،املصدرالس ت ت ت ت ت ت تتابق،
(الصابونی،املصدرالسابق ،ج،2

 .)215تص ت ت ت ت ت ت تترحيية تبعي ت ت ت ت ت ت تتة

 .)292فقد ُشبِّه احلکم بالفتح ،و احلاکم بالفتّا ألنّه يفتح وجته

)14و ممتتا جتتاء موافق تاً ِّلتتذا املعن تتی قولتته تعتتالی علتتی لس تتان شتتعيب عليتته الستتالم:
(األعراف.)89:

َربّن تتا افتتتح بيننتتا و بتتني قومن تتا بتتاحلق و أنتتت ختتري الف تتاحتني
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سن:
الذکر َ
الح َ
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استعري الفتح للحکم ،و اشتق من احلکم أُحکم مبعنی إقضی علی سبيل اإلستعارة التصرحيية التبعية.
 - 2کناية عن نزول العذاب( .الطباطبائی ،املصدرالسابق ،ج،15

.)297

الملک العظيم:
ُ .16-3

تال ر ِّ ِ
تب ِيل ُم ْل ًكتا َّال
ب ا ْغف ْتر ِيل َوَه ْ
جاء فی قوله تعالی حکاية عن ستليمان عليته الستالم :قَ َ َ

ِ
ِ ِ
اب 
َحد ِّم ْن بتَ ْعدي إِن َ
َّك أَ َ
نت الْ َوَّه ُ
يَنبَغي أل َ

( .)35 :

فتی قولتته تعتتالی:ملکتاً الينبغتی ألحتتد جمتتاز عقلتتی ،عالقتته الستتببية .فقتتد أستتند فعتتل
ينبغی فی هذه اآلية املبارکة إلی امللک .و فعل ينبغتی مطتاوع بغتاه ،يقتال :بغتاه فتانبغی لته ،فتی حتني
امليستر .و احلقيقتة أ ّن اإلبتغتاء هتو ستبب
ليس للملک إختيتارو ابتغتاء و إمنتا اللّته عزوجتل هتو املعطتی و ّ
التأدب فی دعاء ستليمان عليته الس تالم إذ مل ي تقل التع تطه أحتداً متن ب تعدی ( .بتن
امللک .و هذا من ّ
عاشور ،املصدر الستابق ،ج،23

 .)262و قيتل فتی قولته الينبغتی کنايتة.حيث کنتی ب

الينبغیعن معنی اليُعطی ألحد ،أی التعطيه أحداً من بعدی (نفس املصدر ،ج،23

.)262

 .17-3العافية و کشف السوء:
تادى َربَّتهُ أ ِّ ِ
تّن
توب إِ ْذ نَ َ
فی قوله عزوجل حکاية عن أيوب عليه الستالمَ :واذْ ُك ْتر َعْب َتدنَا أَيُّ َ
َين َم َّس َ
صب َو َع َذاب .)41: ( 15
الشَّْيطَا ُن بِنُ ْ
مستتنی الشتتيطان بنصتتب و عتتذاب جمتتاز عقلتتی (نفتتس املصتتدر،
فتتی قولتته تعتتالی :أنتتی ّ
ج،23

 )270عالقته السببيّة (.الطباطبائی ،املصدر السابق ،ج،17

 )15اللغة :النُّصب :التعب ،و الداء و البالء.

 )210فقتد أستند أيتوب
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اليقدر عليه ّإال هو.

للمضليّن:
.18-3العذاب و اإلذالل ُ
و ذلتتک فتتی قولتته تعتتالی حکايتتة عتتن حتتال الکتتافرين وهتتم فتتی النارطتتالبني متتن اهلل عزوجتتل أن
ي ت تريهم ال تتذين أض ت تلّوهم ف تتی ال تتدنيا ع تتن احل تتق والص ت تواب وح تتالوا دون وص تتول نوراحل تتق واإلمي تتان إل تتيهم
:وقَت َ َّ ِ
اجلِت ِّتن َو ِْ
اإلنت ِ
تت أَقْت َتد ِامنَا لِيَ ُكونَتتا ِمت َتن
َضت َّتالنَا ِمت َتن ْ
ين َك َفت ُتروا َربتَّنَتتا أَ ِرنَتتا الَّت َذيْ ِن أ َ
تس ََْن َع ْل ُه َمتتا َْحتت َ
تال التتذ َ
َ
16
فصلت.)29:
األسفلني ّ ( 

فتتی تعبتتريهمَ نعلهمتتا حتتتت أقتتدامنا
اإلذالل و التشديد لعذاهبما (.نفس املصدر ،ج،17

کنايتتة .فقتتد کن توا جبعلهمتتا حتتتت أقتتدامهم عتتن
 )389و فی تعبريهم أرنا کنايتة .أی

عني لنا و هو کناية عن إرادة إنتقامهم منهما (.بن عاشور ،املصدر السابق ،ج،24

.)281

و ف ت تتی تعب ت تتريهمليکون ت تتا م ت تتن األس ت تتفلني إس ت تتتعارة (نفت تتس املصت تتدر ،ج،24

)280

بالس تتفالة و جب تتامع اإلذالل ف تتی ک تتل ،مث اس تتتعري لف تتظ
تص تترحيية تبعي تتة .فق تتد ش تتبّهت اإلهان تتة و احلق تتارة ُّ
الستتفالة لإلهانتتة و احلقتتارة ،و اشتتتق متتن الستتفالة مبعنتتی احلقتتارة أستتفلني مبعنتتی األحق ترين علتتی ستتبيل
اإلستعارة التصرحيية التبعية.

 .19-3النصرة :
جاء فی قوله تعالی علی لسان نو  :فَ َدعا ربه أَنِّی مغلُوب فَانتَ ِ
صر( القمر.)10:
َ ٌ
ّ
فی قولهمغلوب فانتصر تشبيه متثيلو الوجه فيه منتزع من أمور ع ّدة.
16
الرنس.
) اللغة :اجلعل حتت األقدام :الوطء باألقدام و َّ
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عليه السالم ّ
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هو يائس متن إجتابتهم لدعوتته حبتال التذی قاتتل أو صتارع فغلبته مقاتلته أو مصتارعه ،جبتامع العجتز فتی
کل .و إستطاع نو عليته الستالم و هتو فتی مقتام الشت ّدة و احلاجتة أن يص ّتور حاجتته فتی صتورة قريبتة
ملموسة کأهنا ماثلتة للعيتان عتن طريتق التمثيتل (بنتت حامتد بتن أمحتد اللحيتانی1422،ه ت 2001 -م،
 )295أل ّن التمثيتتل«يعمتتل عمتتل الستتحر فتتی تتتأليف املتبتتاينني حتتتی خيتصتتر لتتک بُعتتد املشتترق و
املغرب...و هو يُريک للمعانی املمثّلة باألوهام شتبهاً فتی األشتخا

املاثلتة ...و يُنطتق لتک األخترس،

و يعطيک البيان من األعجم ،و يُريک احلياة فتی اجلماد،ويريتک التئتام عتني األضتداد ،فيأتيتک باحليتاة
وامل ت ت تتوت جمتمعني،کمايق ت ت تتال ف ت ت تتی املم ت ت تتدو هوحي ت ت تتاة ألوليائ ت ت تته و م ت ت تتوت ألعدائ ت ت تته (»...اجلرج ت ت تتانی،
املصدرالسابق.)99 ،

 .20-3الهالک و الخسران:

17

و ذلک فی دعائه عليه السالم علی أبی ِّلب:

ب (18
ت يَ َدا أَِِب َِّلَب َوتَ َّ
تَتبَّ ْ

تبت.)1:
املؤدی إلی اِّلالک و
ب إستعارة ،و التباب اخلُسران ِّ
ت يَ َدا أَِِب َِّلَب َوتَ َّ
فی قوله تعالی تَتبَّ ْ
املراد باليدين هنا املال و امللک ،يقال فالن قليل ذات اليد أی قليل املال و امللک ( .الشريف الرضی،
املصدرالسابق،

.)364

فقد شبه املال و امللک باليدين جبامع النفع فی کل ،و استعري اللفظ الدال علی املشبه به و
هو اليد للمشبه و هو املال و امللک علی طريق اإلستعارة التصرحيية األصلية.
 -17هذامن باب الدعاء علی الغري و مل يکن صادراً من األدنی إلی األعلی بل هو من اللّه عزوجلعلی الذين مشلهم سخطه و غضبه.

18
األول دعاء ،و الثانی خرب.
اإلعرابَّ :تب : عطف علی تبّت  ،أی :و کان ذلک فکأنَّه قال :أهلکه اللّه عزوجل و قد هلکّ ،
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سبحانه التباب إلی يديه فی حني أن املراد أبو ِّلب نفسه فی ذلک ،أل ّن األعمال فی األکثر تکون
باأليدی.

 .21-3اإلستعاذة برب العالمين من الشرور:
و ذلک فی قوله تعالی خماطباً حبيبه حممد صلی اهلل عليه وآله وسلم يعلِّمه کيفية اإلستعاذة
رب:قُ ْل
أحب األلفاظ لديه و أعذهبا وهی لفظة ِّ 
جل وعال من الشرورو ذلک عن طريق ّ
به ّ
اسق إِذَا وقَب وِمن َشِّر النَّفَّاثَ ِ
ب الْ َفلَ ِقِ من َشِّر ما خلَقوِمن َشِّر َغ ِ
ات ِيف
َعوذُ بَِر ِّ
أُ
َ َ َ
َ
َ
َ َ
الْع َقد وِمن َشِّر ح ِ
اسد إِذَا َح َس َد (  19الفلق.)5-1
ُ
َ
َ
فی قوله تعالی :و من شر غاسق إذا وقب
املصدر،

إستعارة .و املراد بالغاسق هنا الليل(.نفس

 )364فقد ّشبِّه الليل بالغسق جبامع الضرر و اخلوف فی کل ،و استعري اللفظ الدال علی

املشبه به و هو الغسق للمشبه و هو الليل ،و اشتق من الغسق الغاسق علی سبيل اإلستعارة التصرحيية
التبعية.

-19اللغتة:الفلتق : أصتتله الفترق الواستتع و هنتا الصتتبح ( .الغاستق ) :اِّلتتاجم بضترره و بش ِّتره ،و هنتتا الليتل ألنتّته ُخيترج الستتباع متن آجامهتتا ،و
تب  :دختتل و هنتتا دختتل ضتتالمه کتتل ش ت  ،الن ّفاثتتات متتن النَّفتتث و النَّفتتث شتتبيه بتتالنفخ ،و هنتتا النستتاء
اِّل توام متتن مکامنهتتا فيتتهَ  ،وقَت َ

الرجال.
الساحرات الالتی يفسخن عزائم ّ
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ب  جماز عقلی عالقته السببية .فقد أسند
ت يَ َدا أَِِب َِّلَب َوتَ َّ
أو فی قوله تعالی تَتبَّ ْ
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من شر الن ّفاثات فی العقدإستعارة (نفس املصدر،

)364فقد شبّه النِّساء الساحرات بالن ّفاثات

فی العقد ،و استعري اللفظ ال ّدال علی
اشتق من النفث الن ّفاثات علی
املشبه به و هو النَّفث للمشبه و هو النساء الساحرات ،و َّ
سبيل اإلستعارة التصرحيية التبعيّة
و قوله:فی العقدکناية عن عزائم الرجال و مواضع الثبات و التّماسک منهم(.نفس
املصدر،

.)366
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بعد أن عشنا مع القرآن دراسة و حتليال،عرضا و تفصيال ،ميکننا أن نوجز أهم النتائج التی
توصل إليها البحث فی النقاط التالية:
 -1إ ّن مقام الدعاء من أصدق املقامات اخلطابية  ،و أبعدها عن التكلّف و من مساته املميزة
اإلجياز.
 -2املتتبّع آليات الدعاء يالحظ غزارة مادة الدعاء فی القرآن الکرمي و ثراء دالالهتا حبيث
ضمت ألفاظ مل ترد فی کالم الناس.
 -3صدور الدعاء من مشاعر نفسية متعدده کاخلوف و الرجاء و التذلل و اخلضوع و األمل
و احلياء.
 -4غرارة مادة ( دعا) و ثراء دالالهتا  ،وانفراد القرآن مبعان مل ترد فی کالم الناس کالدعاء
مبعنی العبادة و السؤال و القول و احلث علی الشیء و الطلب و اإلستعجال و نداء
اِّلالک و هی فی معظم تلک املعانی خترج إلی اجملاز.
 -5تنوع صي الدعاء و تعددها من إنشائية کاألمر و النهی واخلربية کاملصدر.أما أكثر
الدعاء الوارد يف القرآن الكرمي جاء على صيغة األمر .
 -6کثرة النداء بصفة الربوبية ،و قلته بصفة األلوهية ملا فی الربوبية من معانی الرتبية و اإلنعام
و التفضل و اللجوء إلی مصدر اخلري أمال فی اإلجابة.
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 .4النتيجة:
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أعلم  -إلی أ ّن :
أ -الدعاء أکثر ما يکون صدوره فی حالة الش ّدة و اإلضطرارفنراه خيرج عن ال ّداعی فی
بساطة و فی لغة سهلة واضحة قريبة يفهمها العامة واخلاصة.
ب ت أو أل ّن الدعاء فی القرآن يظهر فيه اجلانب التعليمی ،فی تعليم األ ُّمة کيفية القيام
رب العاملني،
هبذه العبادة علی أکمل وجه و أمتّ صورة ،کيف ال إذا کان املنادی هو اللّه ّ
و التعليم الب ّد أن يکون فی أسلوب سهل واضح يفهمه اجلميع.
جت ت أو أل ّن ال ّدعاء غالباً ما يصدر عن أُناس أضنتهم احلاجة و أرهقتهم الش ّدة ،أو
غمرهتم ِ
النعمة و مشلتهم الرمحة .و فی کال احلالت ِ
ني نری ال ّداعی يتجه کليّاً إلی ُکنه الدُّعاء
ّ
تارکاً التنميق و الزخرفة فی الکالم.
د ت و ّأما ما ورد من الصور اخليالية فی األدعية فهوفی جممله بسيط واضح اليصعب علی
السامع و القارئ فی إدارک دالالته و مراميه البالغية ،و ذلک بطريقة فنية رائعة يعکس مسو التعبري
القمر نورالشمس.
علوه کما
القرآنی و َّ
يعکس ُ
ُ

هت ت وإ ّن أكثر اإلستعارات يف آيات الدعاء من باب اإلستعارة التصرحيية ورمبا ذلك يعود

لبساطة الدعاء و بعده عن الغموض.
وت إن أکثر کنايات الدعاء القرآنی هی کنايات عن صفة.
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الص َور البيانيّة و احملسنات البديعيّة فی الدعاء .و رّمبا يعود هذا األمر -و اللّه
 -7قلّة ورود ُّ
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جلوه های خیال در آیات دعاء در قرآن کریم
چکیده:

28

الصور الخيالية في آيات ُّ
الدعاء في القرآن الكريم
ُّ

ی 77سوره ی فرقان( بگو:اگر دعایتان نباشدپروردگارم برای شما ارزشی قائل نیست)اهمیت دعا را
دررابطه ی انسان با پروردگارش،و أثرآن درجلب رضایت و رحمت خداوند آشکار می سازد.
دعای قرآنی عالوه بر اهمیت فوق العاده ی آن به عنوان یکی از راههای ارتباط عبد با معبود
خویش،حاوی معانی،اسرار،نکته ها و بالغت شگفتی است که سبب شده علمای بالغت نهایت تالش
خودرا جهت کشف شاهکارهای نظم و نوآوری های سبک موجود درآن بکار گیرند..و این بالغت
خارق العاده نتیجه ی استحکام نظم قرآن،استواری زیبای آن،بدیع و نو بودن اسلوب،مهارت بیان،قدرت
و صداقت معانی،و فصاحت و روانی الفاظ قرآن می باشد.
انگیزه ی پرداختن به این بحث،آشکار نمودن گوشه ای ازاعجاز موجود در قرآن و آشنایی با
نکته های ظریف و بدیع قرآن کریم و جواهر نهفته در آیات دعاء می باشد.بنابراین به بررسی جلوه های
بیانی همچون تشبیه،مجاز و کنایه موجود درآیات دعاء پرداخته شده و سعی شده است لطائف بیانی
موجود در دریای سرشار دعاهای قرآنی تا حد امکان آشکارشود.
کلیدواژه ها:قرآن کریم ،آیات دعا ،مضامین دعا،جلوه های خیالی.
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دعا در قرآن کریم از اهمیت ویژه ای برخوردار است،به گونه ای که خداوند عـزوجل در آیه
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Fancy aspects on the prayer verses in the Holy
Quran
Abstract:
Prayer (invocation) has an important role in Ouran and Allah in verse
77 of Surah al-Furqan says: “Tell them: If you do not pray, Allah
does not consider any value for you”. This verse shows the
importance of prayer in establishing a relationship between human
beings and their Creatorand in reaching the satisfaction and mercy of
Allah.
Quranicinvocation/prayer, besides its high value as one of the ways
whereby human can be connected with Allah, contains sublime
meanings, mysteries and delicate points which have urged rhetoric
scholars to discover the masterpieces and innovations in its order and
style. This extraordinary eloquence is the result of the strength of
Quran discipline, beautiful steadfastness, exquisite and novelty of
style, skillful expression, power and truthfulness of meanings and the
eloquence and fluency of the words used in it.

ُّ الصور الخيالية في آيات
الدعاء في القرآن الكريم
ُّ
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The main objective for discussing this issue is revealing a small part
of the miracles used in Quran and becoming familiar with the delicate
and novel points and the highly valuable ideas hidden in invocation
verses of Quran. In the same regard, the present study attempts to
examine the figures of speech such as simile, metaphor and ironies
used in invocation verses. In fact, an attempt has been made to
reveal, to the extent possible, the subtleties of expression and
aesthetic aspects applied in the rich sea of Quranic invocations.
Key words:Holy Quran, prayer verses, Fancy aspects.
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