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 :المثل القرآني واالستعارة التمثيمية

 تعقيب عمى ما ورد في كتاب جهود العمماء لمدكتور أحمد حمد محسن الجبوري.

 الدكتور طارق أمين ساجر الرفاعي م.د.

 الجامعة العراقية –كمية اآلداب   

 الخالصة:

مأة  بكأ ر مأةل ملأ  يتعلق الموضوع بتأللي  استأتعة ا التمليليأن مأم الملأر ال   إأا أ معا لعمأ  العل

ه ؛ وض به مإد وقأوع اةدلأن لو ارت اضأمة مكأةبمن لمأو د  ؛ تياإل ةم بةلملر العي س يعوز التالمب بإصِّ

لالتتغإة  بعلك مم  الل  لي  يعبِّ  مإه علك الملر  إتتعة ا تمليلين. وخ ج الد تو  لامد العبو ي مأم 

ّ  رال يم م لم ُيؤت  بةلملر  ةتتعة ا تمليلين  مسالاةدلن قد اصلت رعالً وعلك اإلعمةع بوعوب لم ت وم 

مإد ارتأ ا  تلأك الاةدلأن ؛ دوم لم ي أدل دلأيالً متأولةً لأعلك أ ورأا دأعا ت ييأد وتععيأز لمضأموم الملأر 

مأوم والعلمأة  لإكأ  رضأةدر الأديم وم ةصأد  أ رلتيأت بةادلأن مأم المصأةد   ودسسته التا ياتةعمأة الموعِّ

بأأه أ ومأأم    إفتأأه ا تأأدر  علأأك الاأأ ج الأأعي للأأزل الأأد تو  لامأأد العبأأو يالمطبومأأن والمخطوطأأن التأأ

 التوريق.

Abstract: 

This subject is concerned with writing the indirect metaphor from the 

Quranic Proverb. 

In general , the scholars agreed among themselves to bring the proverb which 

its context couldn't be changed and which is to be mentioned when something 

occurs or we presume and it is similar to its cause replace much speech needed 

by the use of this proverb as an indirect metaphor. 

As viewed by Dr. Ahmed Al-Juboory , to give the indirect metaphor 

something should happen in reality to be able to give the proverb without giving 

any reason to justify that. 

This is considered a sort of restriction to the mentioning of proverbs.   I 

quoted the evidences from references which support opinions concerning this 

viewpoint.                                                                                             
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الموسوم وفي االستعارة المفردة والتمثيمية في كتاب وري بحثابحمد الجاالستاذ الفاضل الدكتور أ نجزأ     
ورد والتمثيمية في القرآن الكريم ( وأالمحدثين في تحديد مصطمح االستعارة المفردة و ماء القدماء ) جيود العم
فكار المحيطة بو , واختصر بذلك مشكورًا الجيد ودالالتو واأل البالغي ء في تطوير المصطمحآراء العمما

مس اجماعيم في عمى الباحثين عند الخوض في ىذا المضمار , وفي مضمون البحث اختمف مع ما يال
لقاء الضوء عمى ىذا الموضوع سأستعرض ما ساقو الدكتور أحمد ارة التمثيمية القرآنية , ولغرض إِ االستع

 وأبيِّن آراء عمماء البالغة في ذلك .من آراء العمماء وأحدد ما خرج بو عمييم 

 تمثيمية فيي قولو : الدكتور أحمد الجبوري في االستعارة ال األستاذ أما آراء العمماء التي ساقيا

 : ىـ ( ٔٚٗعبد القاىر الُجرجاني ) ت ـ ٔ

وأما التمثيل الذي يكون مجازًا  فردة واالستعارة التمثيمية بقولو: ))ول من ماَز بين االستعارة المأ يعدّ      
ُم ِرْجاًل أراك تقدِّ  )تردَّد في الشيء بين فعمو وتركو: ي لقولك لمرج :لمجيئك بو عمى حّد االستعارة , فمثالو

ُر أُ وُتؤَ  ر ُأخرى , ثم اخُتِصر الكالم وُجعل ( فاألصل في ىذا ْخرىخِّ : أراك في ترددك كمن يقّدم رْجاًل وُيؤخِّ
ُرىا عمى  ثم  , كاألسد: رأيت رجاًل رأيت أسداً  :الحقيقة , كما كان االصل في قولككأنَّو ُيَقدِّم الرِّْجل ويؤخِّ
وتكررت عنده المقارنة بين نوعي االستعارة ) المفردة والمركبة (, فقد  (ٔ)(( ُجعل كأنو األسد عمى الحقيقة

, قال: ))فاعمم أن حكم التمثيل (ٕ)ذكر أنو إذا ثبت أن االستعارة ليست نقل االسم ولكن ادعاء معنى االسم
و أن ثم أورد مجموعة أمثال ليبرز ىذا المعنى وى (ٖ)في ذلك حكميما , بل االمر في التمثيل أظير((

االستعارة التمثيمية ( مبناىا عمى المشابية بين مضرب المثل وحادثة جديدة مشابية لمورده , قال: )) )
( ضرب عبارة خضراء الدمن مثاًل لممرأة (: )) إّياكم وخضراء الدمن ((, أنو )فإذا قمنا في قول النبي )

ضراء الدمن( مثاًل ليا ... ولكنو ( ضرب عبارة )خالحسناء في منبت السوء , لم يكن المعنى انو )
 .(ٗ)معنًى يستدل بمعنى المفظ عميو وُيستنبط منو ((

 ىـ ( : ٙٓٙـ فخرالدين الرازي ) ت ٕ

عقد في كتابو نياية اإليجاز فصاًل بعنوان ) التمثيل ( فقال : )) إن العمماء قد خّصوا التمثيل المنتزع      
م التمثيل ... فقد يكون ذلك التمثيل عمى حد االستعارة كقوليم من اجتماع ُأمور يتقيد البعض بالبعض باس

لمن يتردد في االمر : أراك تقدُِّم رجاًل وتؤخر ُأخرى, واألصل: أراك في ترددك كمن يقدِّم رجاًل ويؤخر 
, وقال في فصل )المثل(: تشبيو سائر, وتفسير السائر: أنو يكثر استعمالو , عمى معنى أن  (٘)ُأخرى((
بمنزلو األول, واألمثال ال ُتغيَُّر ألن ذكرىا عمى تقدير أْن يقال في الواقعة المعينة أنيا بمنزلة من  الثاني

 .(ٙ)قيل لو ىذا القول, فاألمثاُل كمُّيا حكايات ال ُتغيَُّر((
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 ىـ(: ٕٙٙـ  أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي )تٖ

مثيمية ( تقوم عمى استخدام األمثال, إذ يستعار المثل ذكر الدكتور أحمد أن االستعارة المركبة ) الت     
لمورد ذلك المثل , فيستعار بنصو ,  ةالمضروب لحادثة قديمة فيستخدم مرة أخرى في حادثة جديده مشابي

وىذا ما أكَّده السكاكي بقولو: )) وىذا نسميو التمثيل عمى سبيل اإِلستعارة , ولكون األمثال كميا تمثيالت 
 .(ٚ)ستعارة ال يجد التغيير إلييا سبياًل ((عمى سبيل اإلِ 

 ىـ (: ٜٖٚـ  جالل الدين محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن احمد الخطيب القزويني ) ت ٗ

أشاد بجيوده المتمّيزة بِإفراده لالستعارة التمثيمية مكانًا خاصًا بتسميتيا )المجاز المركب( وعّرفيا      
المفظ المركب المستعمل في ما ُشبَِّو بمعناه األصمي تشبيو التمثيل  بقولو: )) وأما المجاز المركب فيو

لممبالغة في التشبيو , أي: تشبيو إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور باأُلخرى , ثم تدخل 
 .(ٛ)المشبََّية في جنس المشبو بيا مبالغة في التشبيو ؛ فتذكر بمفظيا من غير تغيير بوجو من الوجوه ((

وذكر رّد القزويني عمى السكاكي الذي عدَّ اإِلستعارة المركبة ) التمثيمية ( من اإِلستعارة المفردة      
بقولو: )) وعدَّ التمثيل عمى سبيل االستعارة منيا. وفيو نظر؛ الن التمثيل عمى سبيل االستعارة ال يكون 

 . (ٜ)إاّل مركبًا , فكيف يكون قسمًا من المجاز المفرد ؟! ((

 ىـ (: ٖٗٚبي ) ت بف الدين الطيـ شر ٘

بي سار عمى منيجي السكاكي والقزويني , وعقد عنوانًا خاصًا لالستعارة المركبة ) بذكر أن الطي      
 . (ٓٔ)التمثيمية ( مّيز فيو بين المثل والتمثيل

ىب اليو ثم بّين الدكتور أحمد الجبوري أن المعول عميو عند المتأخرين من عمماء البالغة ىو ما ذ     
 . (ٔٔ)العمماء األوائل كعبد القاىر الجرجاني والسكاكي والقزويني ومن اقتفى اثرىم

 (ٕٔ)الفرق بين المثل واالستعارة التمثيمية في مصطمح عمماء البالغة واالدب :_ 

بين الدكتور أحمد تحت ىذا العنوان : أن القرآن الكريم مميء باآليات التي جرت مجرى المثل ,      
الحديث النبوي الشريف , وكذلك كالم العرب , وذكر أن الفرق بين المثل واالستعارة التمثيمية , )  وكذلك

, بينما ) االستعارة  (ٖٔ)المثل ( في اصطالح عمماء األدب والنقد ىو: )) القوُل السائر الُمَمثَُّل بمضربو ((
َربِو بحالِة َمْوِرِده , أي : )) تشبيو التمثيمية ( في اصطالح عمماء البالغة ىي : مثل ُشبِّيت حالة َمضْ 

  (ٗٔ)الصورة المنتزعة من حالِة المشبَّو بالصورة المنتزعة من الحالة التي كان عمييا المشبو بو ((
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وأما المثل في القرآن الكريم فيو : )) الكالم الذي ُيقصُد بو تصوير حالة أو واقعة أو شخص إِلتعاظ      
صورة التي صوَّرىا ليم , أو إِليناسيم بيا سواء طال الكالم أم قُصَر , شاع وفشا القارئين أو السامعين بال

 .(٘ٔ)أم بقي في لوحتو الالمعِة مكتوبًا محفوظًا((

 فال يكون المثل ) استعارة تمثيمية ( إاّل أن ُيستعار لحادثة جديدة مشابية لمورده((: (( وختم ذلك بقولو     

(ٔٙ). 

وعمى ىذا يمكن أن :(( عددًا من اآليات القرآنية التي جرت مجرى المثل فقالأورد الدكتور أحمد      
تؤخذ بقية اآليات التي جرت مجرى المثل, فتستعار من موضعيا في القرآن الكريم , وُتضرب مثاًل لما 

( , يمكن تسمية المثل القرآني )استعارة تمثيمية -فقط-يناسبيا ويشابو معناىا من الحوادث الجديدة وحينئذ
أما إذا لم توجد حادثة جديدة معناىا مشابو لمعنى المثل القرآني ولم تحصل استعارة لو فإن التعبير القرآني 
يبقى في مكانو تركيبًا جاريًا مجرى المثل , ويمكن إطالق اسم ) المثل ( عميو لمشابيتو لممثل في النظم 

جد فيو )استعارة تمثيمية(, أي:)استعارة مركبة( والتركيب والتصوير ؛ وبناء عمى ىذا فالقرآن الكريم ال تو 
.))(ٔٚ) 

وأورد أمثااًل من األحاديث النبوية وقال بعد تحميل أحدىا مفترضًا حالة تناسبو : )) وعمى ىذا يمكن      
ان تستعار بقية األحاديث التي جرت مجرى المثل في تركيبيا ويطمق عمييا لقب )اإلستعارة التمثيمية ( 

حادثة جديدة معناىا مشابو لمعنى المثل النبوي , فإن لم توجد حادثة جديدة ... فيصح عندما توجد 
 . (ٛٔ)ِإطالق ِإسم ) المثل ( عميو فحسب ((

وأورد عددًا من أمثال العرب السائرة وبعد تحميل بعضيا قال : )) المثل تركيب مضروب لحوادث      
إاّل ان توجد حادثة جديدة ومعناىا مشابٌو لمورد ذلك قديمة , وال ُيعدُّ ذلك المثل )استعارة تمثيمية(

 .(ٜٔ)المثل((

وخمص الدكتور أحمد في آخر بحثو الى القول: ))مما تقَدم يتعين أن التركيب الجاري مجرى المثل      
آية من الكتاب العزيز أو حديثًا نبويًا أو بيتًا من الشعر أو مثاًل من أمثال العرب يمكن استعارتو وضربو 

ثاًل لحادثة جديدة مشابية لمورد المثل في األصل , ويسمى حينئٍذ )استعارة تمثيمية ( كما قال عمماء م
البالغة: ))كل استعارة تمثيمية مثٌل وليس كل مثل استعارة تمثيمية((....... وبناء عمى ىذا فالقرآن الكريم 

, وأمثال العرب السائرة عند انتفاء حدوث يخمو من )االستعارة التمثيمية( وىكذا الحال في األمثال النبوية 
 . عمى حد قولو.(ٕٓ)واقعة جديدة تناسبيا ((

 وتعقيبًا عمى ما تقدم يمكن أن نبين اآلتي:
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عاء معنى دىـ( أنيا :ليست نقل االسم ولكن أٚٗاالستعارة: كما ذكر االمام عبدالقاىر الُجرجاني )ت-ٔ
 )المثل(. ؛ أي : لمشبو بومعنى ا : .....(( بمعنى أن المستعار(ٕٔ)االسم

نو يكثر استعمالو عمى معنى أن المثل تشبيو سائر وتفسير السائر إىـ( فقال: ))ٙٓٙاما الرازي )ت     
الثاني بمنزلة االول, واألمثال ال تغيَّر ألن ذكرىا عمى تقدير ان يقال  في الواقعة  المعينة أنيا بمنزلة من 

 (ٕٕ)حكايات ال تغيَّر((قيل لو ىذا القول , فاألمثال كميا 

ىـ( بقولو: ))وىذا نسميو التمثيل عمى سبيل االستعارة, ولكون ٕٙٙوالى ىذا ذىب السكاكي )ت      
 .(ٖٕ)األمثال كميا تمثيالت عمى سبيل االستعارة اليجد التغيير الييا سبياًل((

مركب : فيو المفظ المركب ىـ( ىذه المعاني وضوحًا بقولو: )) وأما المجاز الٜٖٚوزاد القزويني )ت     
المستعمل فيما شبَّو بمعناه األصمي تشبيو التمثيل لممبالغة في التشبيو, أي : تشبيو إحدى صورتين 
منتزعتين من أمرين أو أمور باألخرى , ثم ُتدِخل المشّبو في جنس المشّبو بيا مبالغة  في التشبيو , فتذكر 

  (ٕٗ)بمفظيا من غير تغيير بوجو من الوجوه ((.

إن التحديد الذي ذىب اليو الدكتور أحمد الذي قّيد بو المثل القرآني بحدوث الواقعة التي تناسبو فعاًل      
حتى يمكن أن يتحول الى )استعارة تمثيمية( لم يسبقو اليو أحد عمى حد عممي , ولم يكن عمى قاعدة 

عو عمماء البالغة السابقين بالبحث أو رصينة يمكن أن تكون سببًا في تطوير الدرس البالغي, وال مما تناز 
اختمفوا عميو في التحميل؛ إذ لم يتقيدوا بحصول الواقعة فعاًل عند استعارة المثل الييا لينتج من الييئة 
المستعار منيا والييئة المستعار الييا ) استعارة تمثيمية (, ولتمام الفائدة يمكن أن نأتي بمثل قرآنيٍّ َتَنازعو 

من القدماء والمعاصرين بالبحث والتحميل وجعمو ) استعارة تمثيمية ( دون تحديد واقعة  عمماء البالغة
حقيقية تناسبو ألجل التوضيح , وذلك في قولو تعالى: )) ُأولئك عمى ُىدًى من ربِّيم وُأولئَك ُىُم 

 [٘المفمحون((]البقرة:

)عمى ىدًى(( : )مثٌل( لتمكنيم من ىـ( في معنى االستعالء في قولو تعالى: )ٖٛ٘قال الزمخشري )ت     
اليدى واستقرارىم عميو , وتمسكيم بو. شبيت حاليم بحال من اعتمى الشيء وركبو؛ ونحوه: ىو عمى 

 .  (ٕ٘)الحق وعمى الباطل((

ىـ( بقولو: )) قولو تعالى: ))عمى ىدًى(( )استعارة تمثيمية ٕٓٚٔوصّرح أبو الثناء األلوسي )ت     
بحال من  –وىي تمكنيم من اليدى واستقرارىم عميو وتمسكيم بو  –ل اولئك تبعية(: حيث شبيت حا

اعتمى الشيء وركبو, ثم استعير لمحال التي ىي المشبو المتروك كممة االستعالء المستعممة في المشبو بو 
  (ٕٙ)والى ذلك ذىب الّسعد((
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ى ىدًى من ربيم(( رجوع ىـ( فقال: قولو تعالى )) أولئك عمٖٜٖٔأما محمد الطاىر بن عاشور)ت     
الى اإلخبار عنيم بأن القرآن ىدى ليم ,واإِلتيان بحرف اإلستعالء تمثيل لحاليم بأن ُشبِّيت ىيئة تمكنيم 
من اليدى وثباتيم عميو, بييئة الراكب في اإِلعتالء عمى المركوب والتمكن من تصريفو , فشبيت حالتيم 

حرف اإلستعالء ؛ ألن االستعالء أقوى أنواع تمكن شيء من  المنتزعة من متعدد تشبييًا ضمنيًا دّل عميو
شيء.....فتكون كممة ))عمى(( ىنا بعض المرّكب الدال عمى الييئة المشبو بيا عمى وجو اإليجاز , 

لمصرح بو بعض المركب الدال ال وأصمو: أولئك عمى مطية اليدى؛ فيي)تمثيمية تصريحية( إاّل أن ا
 . (ٕٚ)و((عيجم

بعد كالم:)) والذي أختاره في ىذه اآلية أن يكون قولو تعالى: ))أولئك عمى ىدًى(( )استعارة ثم قال      
تمثيمية( مكنية , ُشبِّيت الحالة بالحالة , وُحذف لفظ المشبو بو وىو المركب الدال عمى الركوب كأن يقال 

لممركب الدال عمى المشبو  :راكبين مطية اليدى , وأبقى ما يدل عمى المشبو وىو: )أولئك واليدى( وَرمزَ 
 (ٕٛ)بو بشيء من لوازمو وىو لفظ )عمى( الدال عمى الركوب عرفًا((.

ثم أورد األلوسي في تفسيره ما دار من نزاع بين التفتزاني والجرجاني في تحميل ىذا الجزء من  -     
ي كون كل من الطرفين  اآلية فقال: )) إن السيد أنكر اجتماع التمثيمية والتبعية, ألن كونيا تبعية يقتض

معنى مفردًا ؛ ألن المعاني الحرفية مفرده , وكونيا تمثيمية  يستدعي انتزاعيما من أمور متعددة وىو 
 يستمزم تركبو. وأبدي في اآلية ثالثة أوجو:

األول: أنيا استعارة تبعية مفرده بأن شبَّو تمسك المتقين باليدى ,باستعالء الراكب عمى مركوبو في التمكن 
 واالستقرار فاستعير لو الحرف الموضوع لإِلستعالء .

الثاني: أن يشبِّو ىيئة منتزعو من: المتقي واليدى وتمسكو بو,  بالييئة المنتزعة من : الراكب والمركوب 
لفاظ التي بإزاء كل من طرفييا ؛ لكن لم يصرح من األتمثيمية(تركب  استعارةواعتالئو عميو فيكون ىناك )

اّل بكممة )عمى( فإن مدلوليا ىو العمدة في تمك الييئة وما عداه تابع لو مالحظ ضمن ألفاظ المشّبو بو إِ 
ن لم تقدر في نظم الكالم فميس في ))عمى(( إستعارة اصاًل بل ىي عمى حاليا قبل اإلستعارة كما  منِويَّة وا 

 إذا ّصرح بتمك األلفاظ كميا .

ستعارة بالكناية , وتجعل كممة )عمى(قرينة ليا عمى الثالث: أن يشّبو اليدى بالمركوب عمى طريق اال
 عكس الوجو األول .

 (ٜٕ)وىذا الخالف بين الشيخين في ىذه المسألة مما سارت بو الركبان.......((.

 ثم عّقب بآراء عمماء البالغة حول الموضوع ووافق التفتزاني فيما ذىب  اليو في رأيو الذي ذكرناه آنفًا .
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ىر بن عاشور نفسو َحَكمًا في ىذا النزاع فقال: ))وأطال السيد الجرجاني في ذلك في ــ وأدخل الطا     
حاشيتو لمكشاف , وحاشيتو عمى المطول, كما أطال السعد التفتزاني في حاشيتو عمييما, وتراشقا سيام 

ية تشبيو المناظرة الحادة , ونحن ندخل في الحكومة بين ىذين العممين بأنو ال نزاع بين الجميع أن اآل
أشياء بأشياء عمى الجممة , حاصمة من ثبوت اليدى لممتقين, ومن ثبوت االستعالء عمى المركوب غير 

يقة الحاصل بيا ىذا التشبيو ,فاألكثرون يجعمونيا طريقة التمثيمية أن اختالف الفريقين ىو في تعيين الطر 
؛ بأن يكون تشبيو تمك االشياء حاصال باإلنتزاع والتركيب  لييئة , والّسيد يجعميا طريقة التبعية بأن يكون 

ردين المشبو والمشبو بو ىما فردان من تمك األشياء ؛ ويحصل العمم ببقية تمك األشياء بواسطة تقييد المف
 المشبو والمشبو بو.

ويجوز طريقة التمثيل وطريقة المكنية؛ فينصرف النظر ىنا الى أّي الطريقتين أرجح اعتبارًا  واوفى      
في البالغة مقدارًا , والى أنَّ الجمع بين طريقتي التمثيمية والتبعية ىل يعّد متناقضًا في اعتبار القواعد 

 البيانية كما زعمو السيد؟

ر في عمم البيان أن أىمو أشد حرصًا عمى اعتبار تشبيو الييئة , فال يعدلون عنو الى المفرد ميما تقر      
استقام اعتباره, وليذا قال الشيخ في)دالئل اإلعجاز(عند ذكر بيت بشار : كأن مثار النقع.....,: )) قصد 

ميل من جانب , والسيوف بالكواكب تشبيو النقع والسيوف فيو, بالميل المتياوية كواكبو ,ال تشبيو النقع بال
من جانب, ولذلك وجب الحكم بأن اسيافنا في حكم الصمة لممصدر أي )مثار( لئال يقع في تشبييو تفرق, 

ين إذا تقرر ىذا تب : وأضاف     (ٖٓ)فإّن نصب األسياف عمى أن )الواو( بمعنى )مع( ال عمى العطف((
ىل البالغة , ووجيو: أن من اىم اغراض البمغاء وأوليا باب األوفى عند أ لديك أن لمتشبيو التمثيمي الحظ

التشبيو وىو أقدم فنونيا ,وال شك أن التمثيل أخّص أنواع التشبيو , ألنو تشبيو ىيئة بييئة فيو أوقع في 
 النفوس وأجمى لممعاني.

عد بكالم ثم قال : ونحن نجد اعتبار التمثيمية في اآلية أرجح؛ ألنيا أوضح وأبمغ وأشير وأس     
)الكشاف( .أما كونيا أوضح فألن تشبيو التمثيل منزع واضح ال كمفة فيو... بخالف طريقة التبعية فإنيا 
ال تفيد ِإاّل تشبيو التمكن باالستعالء ثم يستفاد ماعدا ذلك بالتقييد. وأما كونيا أبمغ فألن المقام لما سمح 

الىما باإِلعتبار ما فيو خصوصيات أقوى وأعز. وأما كونيا بكال االعتبارين باتفاق الفريقين ؛ الجرم كان َأوْ 
أشير فألن التمثيمية متفق عمييا بخالف التبعية. وأما كونو أسعد بكالم )الكشاف( فألن ظاىر قولو : ) 

 وفي تفسيره تفصيل مفيد فراجعو. (ٖٔ)مثٌل ( أنو أراد التمثيل ... ((

سيام المناظرة الذي دار بين أعالم عمماء البالغة القدماء كل ىذا النزاع والخصام والتماحك وتراشق      
والمعاصرين حول ) االستعارة التمثيمية ( في القرآن الكريم ؛ واستاذنا الفاضل الدكتور أحمد يقول في ختام 

بعد بيان تحديده الذي ذكرناه وىو: وجوب وجود واقعة جديدة تناسب معنى المثل ليكون )  –بحثو عنيا 
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ال فال استعارة ت ما نصو : )) وبناًء عمى ىذا فالقرآن الكريم يخمو من )االستعارة التمثيمية ( .  -مثيمية (  وا 
الروم [و ]ٕٚالزمر : [؟! واهلل تعالى يقول : )) َوَلَقْد َضَرْبَنا ِلمنَّاِس في ىذا اْلُقْرَءآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل ((  (ٕٖ)((
ْفنا ِلمنَّاِس  ]ٛ٘:  ْفنا في ىذا  ]ٜٛاالسراء :[في ىذا اْلُقْرَءآِن ِمْن ُكلَّ َمَثٍل (( )) َوَلَقْد َصرَّ )) َوَلَقْد َصرَّ

)) َوِتْمَك اأْلَْمثاُل َنْضِرُبيا ِلمنَّاِس َوَما َيْعِقُمَيا ِإاّل الَعاِلُموَن ((  ]ٗ٘الكيف:[اْلُقْرَءآن ِلمنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل (( 
 . ]ٖٗالعنكبوت:[

ؤول الى ) االستعارة التمثيمية ( عند اعارة معناىا مجازًا الى واقعة حقيقية أو مفترضة ــ وىذه األمثال ت
تتناسب والحال الذي تدل عميو ؛ وال يشترط ان تكون الواقعة حقيقية. كما ذىب اليو الدكتور احمد 

 الجبوري.

التمثيمية ( كثيرة االستعمال أورد الدكتور أحمد ما ذكره الدكتور بسيوني عبدالفتاح : )) أن ) االستعارة  -ٕ
في كالم العرب نثره وشعره , وفي القرآن الكريم , وفي الحديث الشريف, وكان في تحميمو لالستعارة 
التمثيمية يميد بافتراض حاٍل تكون ) مشبَّيا ( ويكون المثل المستعار من كالم العرب ) مشّبيًا بو ( مما 

وأورد االمثمة عمى ذلك ....  –ًا لمذىب القدماء والمعاصرين يجعل اإلستشياد باألمثال مقبواًل وموافق
وأضاف : أن الدكتور بسيوني لم يوفق في تحديد اآليات التي تجري مجرى المثل , وأنو كان يذكر حالة 
مفترضة ) حادثة جديدة ( أمام التركيب الجاري مجرى المثل أو بعده , وىذه الحالة المفترضة تجعل 

عترض الدكتور أحمد عمى ذلك لقرآني أو الحديثي فييا )كاستعارة تمثيمية ( ممكنًا . ثم ااستخدام التركيب ا
بقولو : لكن ىذا التمييد كان مظنونًا أو مزعومًا أو مقحما في ما يبدو لنا .... إذ أن  نفسو السطر في

ة ( فيذا غير ذلك يجيز استعمال كل آيات القرآن الكريم وعبارات الحديث الشريف ) استعارات تمثيمي
صحيح ؛ ألن التراكيب الجارية مجرى المثل في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف قد حددىا العمماء 

 انتيى (ٖٖ).... ((

إن ما ذىب اليو الدكتور بسيوني بافتراض الحادثة الجديدة الموافقة لممثل وعدم اشتراط وقوعيا بشكل      
يو الدكتور أحمد ؛ ذلك ألن المستعار المعنى الكامن في المثل عام يعدُّ مخرجًا من المأزق الذي دخل ف

سواء كان آية كريمة أو حديثا نبويًا شريفًا أو مثاًل سائرًا ؛ وعند افتراض واقع يناسب ذلك المعنى , 
يستعار مركب المثل فيتحول تمقائيًا من الييئتين ىيئة المثل المستعار منو )المشبو بو ( , وىيئة الواقعة 

فترضة المستعار لو ) المشبو ( الى ) استعارة تمثيمية ( وذلك متاح لجميع البمغاء في جميع األمثال ؛ الم
إذ يمكنيم االفتراض دون انتظار واقعة فعاًل , لذلك ال سبيل لالعتراض في جعل جميع األمثال ) استعارة 

 تمثيمية ( عند افتراض حدث مناسب لممعنى الكامن في المثل .

عن أن استنباط األحكام من تمك األمثال القرآنية , أو حاجة الخطباء و الوّعاظ الى إيصال  فضالً      
مضامينيا وما ترمي اليو الى المجتمع , يستوجب تمك اإِلفتراضات لتوضيح مدلوالتيا وتبويبيا في الكتب 
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ييدًا لمباحثين والمحممين والمصنفات كأحد مصادر الثقافة الدينية ؛ وأن ما ذىب اليو الدكتور أحمد يعّد تق
 عند تناوليم المثل القرآني .

لقد لجأ البالغيون الى افتراض الوقائع التي تناسب المثل عند استعارتو وضربو لزيادة توضيح  -ٖ
المعاني والدالالت حولو , وفي كتب البالغة المطبوعة كثير من ذلك متاح إِلطالع الباحثين , إال أننا 

 مخطوطة ما يؤيد ذلك زيادة لمفائدة ودعمًا لمبحث .سنورد من المصادر ال

ىـ( ذكر ٘ٗٚمفتاح تمخيص المفتاح , لشمس الدين محمد بن مظفر الخطيبي الخمخالي توفي نحو ) –أ 
في مخطوطو ىذا , بعد تعريفو لممجاز المركب قولو : )) كما أنك تجد إنسانًا استُفتَي في مسألة فيُيمُّ تارة 

ب وال يُيمُّ ُأخرى , فتأخذ صورة تردده ىذا وُتشبُييا بصورة تردد ِإنسان قام ليذىب في باطالق المسان ليجي
أمر , فتارة يريد الذىاب فيقدم رجاًل وتارة ال يريد فيؤخر أخرى , ثم تدخل صورة تردد المفتي في جنس 

وتؤخر ُأخرى , والمجاز  صورة تردد االنسان الذاىب لممبالغة في التشبيو قائاًل أراك أييا المفتي تقدم رجالً 
فالواقعة التي ضرب ليا المثل  (ٖٗ)المركب سمي ) التمثيل عمى سبيل االستعارة وقد يسمى التمثيل ((

 مفترضة لقولو : ) انسان استُفتي ( وانسان نكرة .

كتاب درر العبارات وغرر اإِلشارات في تحقيق معاني اإلستعارات , مخطوط لمؤلفو : الشيخ السيد  –ب 
ىـ ( قال : )) وأما التحقيقية التمثيمية فأن يذكر ٜٛٓٔمد بن محمد مكي الحموي الحسيني الحنفي ) ت أح

المفظ المركب الدال عمى المشبو بو مرادًا بو المشبو المتحقق حسًا أو عقاًل عمى طريق التمثيل كما يقال 
فالمشبو المتحقق  (ٖ٘)بن يزيد .... ((لممتردد في أمٍر إني أراك تقدم رجاًل وتؤخر أخرى , وكما كتب الوليد 

عقاًل أي : ) المفترض ( الذي ذكره في قولو : ))يقال لممتردد (( ِإذ لم يحدده من ىو , والمشبو المتحقق 
حسًا أي : ) واقعا ( ىو تردد مروان بن محمد في البيعة لموليد. ولم يرجح بين حدوث الواقعة حسًا أي: ) 

 اضًا(.فعاًل ( أو عقاًل أي: )افتر 

جـ ــ حاشية البوسنوي عمى العصام في االستعارات , مخطوط  لممؤلف : أحمد بن حسين الرومي بوسنوي 
ىـ ( قال : )) المجاز المركب : الييئة الحاصمة من ترتيب اجزائو بأن ينقل جممة من معناىا ٘ٚٔٔ) ت 

ويؤخر أخرى ... استعير ىذا  الحقيقي وتستعمل في غير ما وضعت لو مجازًا , كقولنا فالن يقدم رجالً 
التركيب واستعمل فيمن يتردد في فعل أمر ... والمجاز واقع في ىيئة التركيب دون مفرداتو فإنيا باقية 
عمى معناىا الحقيقي , ويسمى ىذا التجوز )باالستعارة التمثيمية ( , وىي كثيرة في المتشابيات الواردة في 

. نجده افترض )  (ٖٙ)(( ]ٜالنجم : [) فكان قاب قوسين أو أدنى (( الكتاب والسنة كما في قولو تعالى : )
 الواقعة ( المشبو ولم يتقيد بانتظار وقوعيا فعاًل.
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رسالة في االستعارات وما يتعمق بيا وما يتبعيا , مخطوط لمؤلفو : أبو العرفان محمد بن عمي  –د 
لمجاز المركب إن كانت عالقتو ىـ ( قال : )) ثم إٙٓٔالمصري الحنفي المعروف بالصبان ) ت 

المشابية بين الييئة المستعار منيا والييئة المستعار ليا فيو ) استعارة تمثيمية ( ويسمى باالستعارة عمى 
سبيل التمثيل , ... فإذا اشتيرت االستعارة التمثيمية وكثر استعماليا سميت مثاًل , ... مثال االستعارة 

قدام عمى اأَلمر واإِلحجام عنو : إني أراك تقدم رجاًل وتؤخر أخرى , أي : التمثيمية قولك لممتردد بين اإلِ 
وتؤخر تمك الرجل تارة أخرى ؛ بمعنى تتردد في اإِلقدام واإِلحجام ... وقولنا : أي تأخر تمك الرجل تارة 

ن المراد أخرى وىو ما ارتضاه المحقق العصام وغيره في معنى ) المثل ( , وأما ما يظير من العبارة من أ
ن جزم بو السكاكي غير مستقيم ألن ذلك ليس ىيئة المتردد , نعم إن فسَّر الرجل  وتؤخر أخرى فيو وا 

: ) قولك فقولو (ٖٚ)بالخطوة كما صنع السعد في شرحو المفتاح استقام ذلك عمى ما فيو من المناقشة . ((
 مومًا.معلممتردد ( جعل المشبو مجيول أي أنو ) افترضو ( ولم يكن واقعًا 

ىذه اآلراء لعمماء البالغة القدماء والمعاصرين أنيم لم يتقيدوا في استعارة )األمثال( عرض تبين بعد      
نما لجأوا الى افتراض الحوادث إلظيار مدلوالت تمك  لوقائع تحدث فعاًل لتكون ) استعارة تمثيمية ( ؛ وا 

براز الصور البالغية فييا إِلغناء المتمقي با أن  في شك وال لعموم والمعارف التي تنطوي عمييا ,األمثال وا 
 ومن اهلل التوفيق . استعارتيا لحوادث حصمت فعاًل أجدى وأشدُّ تأثيرًا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 : اذلوامش 

                                                           

 . 351ـ  334و  333, ومثلو يف  44ـ  45, دالئل اإِلعجاز : 62جهود العلماء : (ـ 1)

 . 663ـ 666, وأسرار البالغة :  333, دالئل اإِلعجاز : 62(ـ جهود العلماء : 6)

 . 335ـ 334, دالئل اإِلعجاز : 62(ـ جهود العلماء : 3)

 . 335ـ 334, دالئل اإِلعجاز : 62(ـ جهود العلماء : 5)

 .113:  هناية االجياز (ـ4)

 .115(ـ هناية االجياز : 2)

 .133(ـ مفتاح العلوم : 3)

 .334/ 6(ـ االيضاح : 4)

 .354/ 6(ـ االيضاح : 5)

 .655ـ  653(ـ التبيان : 13)

 .156/ 1ومعجم ادلصطلحات البالغية :  41(ـ جهود العلماء : 11)

 ,  من عنوانات الدكتور أمحد اجلبوري . 32(ـ جهود العلماء : 16)

 .23هود العلماء : , كما ورد يف ىامش ج 2, 5ارة التمثيلية , منري القاضي : (ـ االستع13)
 

 .23, كما ورد يف ىامش جهود العلماء :  2, 5(ـ االستعارة التمثيلية , منري القاضي : 14,  15)

 .23جهود العلماء: -(12)

 .33-25جهود العلماء: -(13)

 .31(ـ ينظر جهود العلماء : 14)

 32جهود العلماء: -(15)



77 
 

                                                                                                                                                                                     

 116 -113ينظر جهود العلماء: -(63)

 .333عجاز:ينظر دالئل اإلِ  -(61)

 .115(ـ هناية اإلجياز:66)

 .133(ـ مفتاح العلوم:63)

 .6/334االيضاح: (ـ65)

 .155|1(ـ تفسري الكاشف : 64)

 .1/165تفسري روح ادلعاين: -(62)

 1/656تفسري التحرير و التنوير: -(63)

 1/654تفسري التحرير و التنوير: (ـ64)

 1/165روح ادلعاين: (ـ تفسري65)

 514-511:ينظر دالئل اإلعجاز -(33)

 .654ـ1/653(ـ تفسري التحرير والتنوير : 31)

 .111هود العلماء : (ـ ج36)

 .133 -54العلماء :  جهود -(33)

 .153مفتاح تلخيص ادلفتاح | سلطوط :  -(35)

 .26(ـ كتاب درر العبارات وغرر االشارات , سلطوط : 34)

 .44ـ حاشية البوسنوي على العصام يف االستعارات , سلطوط : 32))

 .23 -22سلطوط :  –رسالة يف االستعارات للصبان  ـ33))
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 ادلصادر ادلطبوعة :

. كما ورد 1523لسنة  3مع العلمي العراقي , رللد ري القاضي , منشور ضمن رللة اجملـ االستعارة التمثيلية , حبث من إعداد من1

 يف جهود العلماء 

ىـ ( تصحيح زلمد رشيد رضا , دار ادلعرفة بريوت 535-531اين ) ت : أبوبكر عبدالقاىر بن عبدالرمحن اجلرج أسرار البالغة ـ6

 م .1534 -ىـ 1354, 

ىـ  ( شرح وتعليق الدكتور زلمد 335ـ االيضاح يف علوم البالغة : أبو عبداهلل جالل الدين زلمد بن عبدالرمحن القزويين ) ت 3

 م .1534 -ىـ 354, بريوت ـ لبنان ,  5عبدادلنعم خفاجي , دار الكتاب اللبناين ط

ىـ ( , حتقيق الدكتور ىادي مطر اذلاليل , عامل الكتب 353) ت  والبديع والبيان : شرف الدين الطييبـ التبيان يف علم ادلعاين 5

 م .1543ىـ ـ 1533,  1بريوت , مكتبة النهضة العربية ط

 م .1553ر سحنون تونس , ىـ ( دا1353: االستاذ الشيخ زلمد الطاىر ابن عاشور )ت  ـ التحرير والتنوير4

ـ تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل : أبو القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشري اخلوارزمي 2

 م .1522ىـ ( مصطفى البايب احلليب مصر 434ـ  523) 

فردة ( و) التمثيلية ( يف القرنن الكر م : الدكتور أمحد محد ـ جهود العلماء ) القدماء واحملدثني ( يف حتديد مصطلح االستعارة ) ادل3

 م .6335ىـ ـ 1533زلسن اجلبوري , 

ىـ ( , تصحيح زلمد رشيد رضا والشيخ زلمد زلمود الشنقيطي دار 535ـ 531ـ دالئل االعجاز : عبدالقاىر اجلرجاين ) ت4

 م .1556ـ 1513ود زلمد شاكر , مطبعة ادلدين بالقاىرة , م . واألخرى تعليق زلم1534ىـ ـ 1354ادلعرفة ـ بريوت لبنان , 

ىـ ( 1633ـ روح ادلعاين يف تفسري القرنن العظيم والسبع ادلثاين : أبو الفضل شهاب الدين السيد زلمود اآللوسي البغدادي ) ت 5

 م .1543ىـ 1534, دار الفكر , بريوت , 
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 م 1543ىـ ـ 1533لعلمي العراقي , د مطلوب , مطبعة اجملمع اـ معجم ادلصطلحات البالغية وتطورىا : الدكتور أمح13

ىـ ( , تصحيح أمحد سعد علي , مطبعة مصطفى البايب 262ـ مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي ) ت11

 م . 1533احلليب وأوالده , مصر , 

حتقيق الدكتور ابراىيم السامرائي والدكتور زلمد بركات , دار  ىـ ( ,232ـ هناية اإِلجياز : فخر الدين زلمد بن عمر الرازي ) 16

 م .1544الفكر للنشر , عمان , 
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 ادلصادر ادلخطوطة : 

 12/515ىـ ( , رقم ادلخطوط 1134ـ حاشية البوسنوي على العصام يف االستعارات : أمحد بن حسني الرومي البوسنوي )ت1

 مكتبة ادلسجد النبوي الشريف.

درر العبارات وغرر االشارات يف حتقيق معاين االستعارات : شهاب الدين أبو العباس أمحد بن زلمد مكي احلسيين ادلصري  ـ6

 ( مكتبة ادلسجد النبوي الشريف.6)114/4ىـ ( , رقم ادلخطوط 1354احلنفي )ت 

ىـ ( , 1632صري احلنفي ادلشهور بالصبان ) تـ رسالة يف االستعارات وما يتعلق هبا وما يتبعها : أبو العرفان زلمد بن علي ادل3

 مكتبة ادلسجد النبوي الشريف. 36/515رقم ادلخطوط 

مكتبة  64/515ىـ ( , رقم ادلخطوط 354ـ مفتاح تلخيص ادلفتاح : مشس الدين زلمد بن مظفر اخلطييب اخللخايل ) ت حنو 5

 ادلسجد النبوي الشريف.

 


