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Abstract:
Rhetoric is a branch of Arabic sciences through which the
literal figuration of the Holy Qur'ān can be defined and
understood
Many scholars have paid close attention to the literal
figuration and emphasized on it in every era to discover and
find out the literal and eloquent beauties of the meaning of the
words of the holy Qur’ān.
In this article we have tried to study and find out the literal
figuration: its beauties and impact on readers of the holy
Qur'ᾱn especially in Sūrat-ul-Anfāl, Sūrat-ul-Tawbah and
Sūrat-u-Yūnas.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وعلى آله وصحبه
. وبعد،وسلم
ومن حكمة هللا تعاىل أن خاطب الناس ابلوسائل اليت حترك مشاعرهم إىل
سبيل احلق ولذا تنوعت أساليب اخلطاب القرآنية منها أسلوب اجملاز
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االستعاري ،وقد أفحم القرآن الكرمي العرب املتكلمني هبا بقوة أسلوبه وروعة بيانه.
ومن احلقائق أن علوم البالغة يف اللغة العربية على ثالثة أقسام منها:علم البيان وعلم
املعاين وعلم البديع واجملاز من أنواع البيان وهي من أحسن الوسائل البيانية الّيت هتدي إليها
الطبيعة; لذا لك أوردها هللا تعاىل يف كتابه اجمليد والعرب يف كالمهم وأمثاهلم لداللتها على كثرة
املعاين ومليلها إىل االتساع يف دقة التعبري فيحصل النفس به سرور.
ومن املعلوم أن اجملاز على قسمني:اجملاز اللغوي واجملاز العقلى واجملاز اللغوي أيضا على
قسمني اجملاز االستعاري واجملاز املرسل ،واملقصود يف البحث هو بيان اجملاز االستعاري وأنواعه،
وأغراضه البالغية يف ثالثة سور من سورة األنفال ،وتوبة ،ويونس .وأما أهداف البحث هي
عبارة عن كشف معاين اجملاز االستعاري وأغراضه وأسراه وروعته يف حتقيق املعاين القرآنية ،ومنهج
البحث حتليلي بالغي من مجيع أنواع اجملاز االستعاري فيما يلي تفاصيله.
 -1اجملاز االستعاري التمثيلي:
تسمى "االستعارة التمثيليّة"وهذا
االستعارة علي قسمني:مفرد ومركب أما املركب فهي ّ
اللفظ املركب أستعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعىن األصلي واجملازي.
وهذه الصورة الرائعة اجلميلة من اجملاز االستعاري " اجملاز االستعاري التمثيلي" وجدان
ِِ 1
ني الْ َمْرِء َوقَ ْلبه﴾
يف اآلية الكرمية﴿ ،،،....إِذا َدعا ُك ْم لِما ُُْييِي ُك ْم ﴾ وهكذا يف ﴿ َُيُ ُ
ول بَ ْ َ
الل
الل تعاىل والرسول ألن دعوة ّ
هذه اآلية صرُية يف وجوب الطاعة للمؤمنني إبجابة ّ
والرسول دعوة ملا ُيييكم وهي مشتملة على السعادات األخروية والدنيوية ،وأما الغارق يف
الضالالت فهو ميت جمازا غري حقيقيا ألنه حيي يف ظاهر احلياة الدنيوية فهو كامليت ال روح
2
يف جسده .
3
وقال ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير" :املراد ابالستجابة الطاعة واالمتثال"
ويؤيده احلديث الصحيح عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم بقوله" :اي مقلب القلوب ثبت
4
قليب على دينك "
ِ ِ ِ
ص َعلى َع ِقبَ ْي ِه اخل﴾ 5أيضا "استعارة متثيلية"" :شبه
ويف اآلية ﴿فَلَ َّما تَراءَت الْفئَتان نَ َك َ
بطالن كيده بعد تزيينه مبن رجع القهقهري فاملعىن "نكص" هاهنا :بطل كيده وذهب ما
6
خيله".
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وقد نقل حممد علي الصابوين قول ابن عباس يف تفسريه صفوة التفاسري فقال" :جاء
إبليس يوم بدر يف فريق من الشياطني ،يف صورة "سراقه بن مالك " فقال للمشركني :ال غالب
اليوم من الناس ألنين جمريكم وحمافظكم ،فلما اصطف الناس أخذ رسول هللا قبضة من الرتاب،
فرمى هبا يف أعني املشركني فاهنزموا صاغرين ،وأقبل جربيل إىل إبليس وكانت يده يف يد رجل
7
من الكفار  -انتزع يده ووىل مدبرا فقال :إين رأيت ما ال ترون إين أخاف هللا تعاىل ".
وقال حمي الدين الدرويش يف إعراب القران وبيانه":أعما َهلم اليت عملوها يف خالف
الل عليه وسلم ،ووسوس إليهم أهنم ال يغلبون وال يطاقون ،وهذا من أوهامهم أن
الل صلى ّ
رسول ّ
8
اتباع الشياطني جمريهم".
ِ
ف تَ ْع َملُو َن﴾" 9استعارة متثيلية" أيضا شبه حال
ويف اآلية الكرمية ﴿ ......لنَ ْنظَُر َكْي َ
10
العباد مع رهبم حبال رعية مع سلطاهنا يف إمهاهلم للنظر يف حركاهتم وأعماهلم.
 -2االستعارة التصرحيية التبعية:
ِ
ك َم ْن
ووجدان هذه الصورة يف روعة البيان القراين يف هذه اآلية الكرمية ﴿.....ليَ ْهل َ
ك َع ْن بَيِّنَ ٍة َوَُْيىي َم ْن َح َّي َع ْن بَيِّنَ ٍةِ اخل﴾ 11فيها استعارة تصرُيية تبعية  ،12يف اآلية الكرمية
َهلَ َ
اهلالك واحلياة مستعاران للكفر واإلميان أي ليبني إنكار من كفر وإميان من آمن  ،13.وقال
الشوكاين يف تفسري فتح القدير ":هنا احلياة واهلالك مستعاران لإلسالم والكفر ،أي ليظهر
14
إسالم من أسلم عن وضوح بينة ،ويقني أبنه دين احلق ،ويظهر كفر من كفر عن وضوح بينة "
ويف اآلية الكرمية﴿ َ ........ح ََّّت يُثْ ِخ َن ِيف ْاأل َْر ِ
ض اخل﴾"15استعارة تصرُيية" استعار
الثخانة للقتل واجلراحة ألهنا ملنعها من احلركة صريته كالثخني الذي ال يسيل أي يبالغ يف القتل
واجلراحة حَّت يبطل الباطل وُيق احلق16وكقول صاحب روح املعاين":معىن اإلثخان :كثرة القتل
17
واملبالغة فيه حَّت ُيق احلق ويزل الكفر ويضعفه "
أي ال يليق من شأن رسول هللا أن أيخذ األسرى وخيتار فيهم إىل أن يكثر القتل يف
ميادين احلرب مع الكفار ويبالغ فيه ،إلظهار تعظيم اإلسالم واملسلمني وإرهاب أعداء اإلسالم
فال يتجرأ على النيل منها أحد.
الل تعاىل ُيب النعم
فالذين يريدون قبول الفداء فغرضهم حصول الدنيا الفانية ،و ّ
األخروية الدائمة وما هو سبب دخول اجلنة مبا يشرعه لكم من األوامر واألحكام املؤدية إليه،

اإليضاح ( 37عدد)2 :

(ديسمرب )2019

221

منها اإلثخان يف ميادين احلرب والقضاء ألعداء اإلسالم واملسلمني إلعالء كلمة احلق وإقامة
18
العدل ،وإقرار النظام األصلح.
احلُُرُم اخل﴾19يف اآلية الكرمية استعارة تصرُيية
ويف اآلية الكرمية ﴿ فَِإذَا انْ َسلَ َخ ْاألَ ْش ُهُر ْ
تبعية شبه نفوذ الشهر وانقضاءه ابنسالخ جلد احليوان ،ويف األصل السلخ مبعىن الكشط كما
قال العرب " :سلخت اإلهاب عن الشاة أي نزعته عنها" وأييت مبعىن اإلخراج أيضا كما
20
يقال "سلخت املرأة درعها" أي نزعته وقد ورد يف كتاب هللا عز وجل فقال تعاىلَ ﴿:وءايَةٌ
22
َّهلُُم اليل نَ ْسلَ ُخ ِمْنهُ النهار﴾21وأصله استعارة من سلخ جلد احليوان وإزالته مث شاع حقيقة.
ألقاتلن من ّفرق بني
وعن أيب بكر الصديق حني قال عن من مينعون عن الزكوة فقالّ «:
حق املال» .فال خالف بني العلماء أن من فرق بني الصالة والزكوة
الصالة والّزكاة فإن الّزكاة ّ
ّ
23
السنن متهاوان فسق ،ومن ترك النوافل جيحد فضلها.
مستحال للكفر ومن ترك ّ
قال اجلصاص :24وقد استدل اإلمام الشافعي هبذه اآلية الكرمية أن من ترك الصالة
َقاموا
متعمدا يقتل ألن هللا تعاىل أابح دماء الكفار جبميع احلاالت واملراد من قوله تعاىلَ ﴿:وأ ُ
25
الصالةَ َوآتَ ُوا َّ
الزكاةَ ﴾ قبول لزومهما والتزام فرضهما دون فعلهما.
َّ
ت اخل﴾26استعارة تصرُيية تبعية
ض ِمبا َر ُحبَ ْ
ويف اآلية الكرمية﴿ َوضاقَ ْ
ت َعلَْي ُك ُم ْاأل َْر ُ
معناه كانت األرض كالضيقة عليهم ألن األرض ال تصلح للضيق ،والتشبيه كناية عن اخلوف
27
واخلزن" ،كما قال العرب للمحزون :ضاق صدره ،وللمسرور :شرح صدره".
ولقد نصر هللا تعاىل املسلمني يف مواقع شَّت يف ميادين القتال مع الكفار واملشركني
كبدر ،وأحد وخندق وحديبية ومكة وقريظة والنضري ،وهم قليل والكفار كثري :فخاطبهم هللا
تعاىل أن النصر من جهته يف هذه املواقع احلربية إما نصرا كامال وهو األكثر ،وإما نصرا جزئيا
للرتبية ،كما حدث يف أحد ،حينما خالف مجاعة من أصحابه وتركوا جبل الرماة فجاء خالد
رضي هللا عنه وأصحابه فقتلوهم ،وكما حدث يف غزوة حنني حينما افتخروا على قوهتم وشوكتهم
فغاب عنهم النصر فاهنزموا أمام أعدائهم.
وذكر بعضهم أن عدد غزوات الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم إحدى وعشرون ،قاتل
بنفسه يف مثان فقط ،وسراايه ست وثالثون.
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الص َد ِ
قات اخل﴾28استعارة تصرُيية تبعية ،األخذ أستعمل هنا
ويف اآلية الكرمية﴿ َو َأيْ ُخ ُذ َّ
يف معىن القبول ألن هللا تعاىل ال أيخذ من العباد أخذا حقيقيا فهو استعارة للقبول29 ،وجوز أن
الل تعاىل جمازا مرسال ،وقيل:املراد من األخذ أخذ الرسول فهو قائم مقام أخذ
إسناد األخذ إىل ّ
ِ َّ ِ
اللَ.30"....
ك إََِّّنا يُبايِ ُعو َن َّ
ين يُبايِ ُعونَ َ
ّ
الل تعاىل تعظيما لشأن نبيه كما يف قوله تعاىل" :إ َّن الذ َ
ضو ٍان َخْي ٌر أ َْم َم ْن
س بُْنيانَهُ َعلى تَ ْقوى ِم َن َّ
ويف هذه اآلية الكرمية﴿ أَفَ َم ْن أ َّ
اللِ َوِر ْ
َس َ
31
َسس ب ْنيانَه على َشفا جر ٍ
ف ها ٍر اخل﴾
أ َّ َ ُ ُ َ
ُُ
ويف اآلية استعارة تبعية،واالستفهام فيه "استفهام إنكاري" يف هذه اآلية الكرمية
استعاراتن .االستعارة األوىل (استعارة مكنية) حيث شبهت اخلوف والتقوى ابألرض الصلبة يبىن
عليها البنيان ،واالستعارة األوىل هي (استعارة تصرُيية) حيث شبهت فيه اخلوف والتقوى
أبساس البناء تشبيها مضمرا ويدل عليه لوازمه وهو التأسيس والبنيان .
َّه ْم أ ُِحي َط هبِِ ْم اخل﴾32استعارة تبعية يف هذه اآلية الكرمية
ويف اآلية الكرمية ﴿ َوظَنُّوا أَن ُ
يذكر هللا تعاىل إنعاماته وإحساانته على الناس مث تزجرهم عن اإلنكار عن وحدانيته وجتاوزهم
احلدود ،ومنها األمن بعد شدة اخلوف والنجاة من األعداء واملخاطر اليت تغرض هلا ،فاهلل تعاىل
هو الذي ُيفظهم يف الرب والبحر ويعتقد الراكبون أهنم غارقون هالكون بسبب األمواج
واألعاصري العاتية اليت حتيط هبم من كل مكان ،يف تلك األحوال املخزونة ال جيد الركاب ملجأ
إال هللا ،فيخلصون يف دعائهم إىل هللا تعاىل وال يتّجهون إىل الطاغوت ،ويقولون لئن أجنيتنا من
33
هذا لنكونن من املسلمني.
َّه ْم أ ُِحي َط هبِِ ْم﴾ استعارة تبعية :أي أهلكوا ،وقيل :إن
ففي قوله تعاىل ﴿ َوظَنُّوا أَن ُ
اإلحاطة استعارة لسد مسالك اخلالص ،تشبيها له إبحاطة األعداء إبنسان ،مث كىن بتلك
35
االستعارة عن اهلالك ،لكوهنا من روادفها34.فالعرب يقولون "أحاط العدو إذا غلب"
ت تَ ْه ِدي الْ ُع ْم َي ﴾ "36استعارة تصرُيية"
ويف اآلية الكرمية ﴿ َوِمْن ُه ْم َم ْن يَْنظُُر إِلَْي َ
ك أَفَأَنْ َ
أي ومن الذين يعانون دالئل نبوتك الواضحة ولكنهم ال يسمعون من آايت هللا ،أفأنت تقدر
على هدايتم إىل سبيل احلق والرشاد ؟ ،قال اإلمام القرطيب  " :37فيه تسلية النيب صلى هللا عليه
وسلم فكما التستطيع أن ختلق األعني لألعمى لينظر هبا السبيل ،فكذلك ال تستطيع أن
38
تعطيهم شرف اإلميان وقد قضى هللا تعاىل عليهم بعدم اإلميان "
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ويف قوله تعاىل" ﴿تسمع الصم  . .هتدي العمي﴾ هذان اللفظان ومها(الصم والعمي)
فيهما استعارة تصرُيية شبههم يهما لتعاميهم عن سبيل اهلداية وصممهم عن السماع للخري فهم
39
مبنزلة صم ال يعقلون وال يسمعون الكالم،وهي استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس الصم.
 -3االستعارة التصرحيية األصلية:
40
ب ِرُيُ ُك ْم ﴾
ووجدان هذه الصورة الرائعة يف اآلية الكرمية﴿ َوال تَ َ
ناز ُعوا فَتَ ْف َشلُوا َوتَ ْذ َه َ
فيها استعارة تصرُيية أصلية ،أي تذهب شوكتكم .41.وقيل :املراد هبا احلقيقة ألن
42
ِ
عاد
رت اب َّ
ت ٌ
لصبا وأُهلك ْ
الفتح والنصرة ال تكون إال بريح أرسله هللا تعاىل .ويف احلديث « نُص ُ
ابلدَّبور».
هذه اآلية صرُية يف امتثال أوامر هللا تعاىل ورسوله ما نص عليه مث أتبعه أبن قال ( َوالَ
تَنَ َاز ُعواْ فَتَ ْف َشلُواْ)....
ِ
اللِ ِأبَفْو ِاه ِه ْم﴾"43استعارة تصرُيية أصلية"،44
ور َّ
ويف اآلية الكرمية﴿يُِر ُ
يدو َن أَ ْن يُطْف ُؤا نُ َ
شبه حاهلم يف تكذيب النيب وصد الناس عن اتباعه حبال من ُياول أن يطفئ نور هللا بفمه،
فالكالم مركب مستعمل يف غري ما وضع له على طريقة تشبيه اهليئة ابهليئة.،فالنور استعارة أصلية
45
الل تعاىل قرينة.
تصرُيية ،ونسبته إىل ّ
الكفار وأهل الكتاب ُيبون أن يطفئوا نور اهلداية الذي بعث به حممد رسول هللا صلّى
فيضل الناس كلهم أمجعون وأيىب هللا إال أن
احلق
الل عليه وآله وسلم ،ويريدون أن يطفؤا شعلة ّ
ّ
ّ
46
يتم نوره بتثبيته ولو كره املنكرون.

 -4مكنية ختيلية:
وجدان هذه الصورة الرائعة من صور اجملاز االستعاري يف اآلية الكرمية ﴿ َوإِ َّما َختافَ َّن ِم ْن
47
ٍ ِ
ِ ِ ِ
خوفا وخيفا وخمافة وخيفة
قَ ْوم خيانَةً فَانْب ْذ إلَْيه ْم ﴾ فيه إستعارة مكنية ختيلية،خاف خياف ْ
ابلكسر وأصلها خوفة معناه الفزع هنا مستعار للعلم .
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فمعىن اآلية:إن ظهرت عالمات اخليانة من القوم املعاهدين ،فانقض عهدهم ،وأعلمهم
أبنين قد نقضت العهد منكم ،وذلك حَّت تستوي أنت وهم يف العلم بنقض العهد ألن ال
يتهموك ابخليانة والغدر.
إن هذا اإلعالن بنقض العهد إليهم دليل على ثقة املسلمني أبنفسهم ،وفيه إشارة على
48
الل ال ُيب اخلائنني ،أي يعذهبم على اخليانة.
أهنم جيتنبون أنفسهم عن الغدر واخليانة ألن ّ
49
ويف اآلية الكرمية﴿ ح ََّّت إِذا أَخ َذ ِ
ت ْاألَرض ُزخرفَها .......فَجعْلناها ح ِ
صيداً اخل﴾
َ
ََ
َ
َ
ْ ُ ُْ
ِ
ِ
ت﴾
ض ُز ْخُرفَها َوازَّيَّنَ ْ
استعاراتن:االستعارة األوىل:يف قوله سبحانهَ ﴿ :ح ََّّت إذا أ َ
َخ َذت ْاألَْر ُ
استعارة مكنية تبعية ،ألن الزخرف اسم للجمال وا ّلزينة واختالف األلوان املؤنقة ،و قوله
سبحانه( :أ ِ
ض ُز ْخُرفَها)  .أي لبست اجلمال أبلوان األزهار كما قال العرب" :أخذت
َ
َخ َذت ْاأل َْر ُ
50
املرأة قناعها إذا لبسته".
واالستعارة الثانية:يف قوله سبحانه تعاىل ﴿ :فَجعْلناها ح ِ
صيداً ﴾ هذه استعارة أخرى،
ََ
َ
ألن احلصيد من صفة النبات ،ال من صفة األرض .فاملعىن :فجعلنا نباهتا حصيدا ،فاكتفى يف
51
اآلية بذكر األرض من ذكر النبات ألن النبات فيها ،ومنشؤه منها.
وقال السكاكي 52أن يف الكالم استعارة مكنية  .شبهت األرض املزينة اجلميلة ابلنبات
53
اخلضراء وجعل احلصيد ختيال".
 -5مكنية أصلية:

اللِ
ِ َّ ِ
الس ْفلى َوَكلِ َمةُ َّ
ين َك َفُروا ُّ
وجدان هذه الصورة الرائعة يف اآلية الكرمية﴿ َو َج َع َل َكل َمةَ الذ َ
ِه َي الْ ُعْليا ﴾54ففي اآلية الكرمية "استعارة مكنية أصلية"هذا من ابب االستعارة 55.أي إن مل
الل مؤيده ،وكافيه ،كما نصره عام اهلجرة ،ملا أراد املشركون واملنافقون
تنصروا دين رسوله فإن ّ
حبسه أو قتله أو نفيه من بلده( :وإِ ْذ ميَْ ُكر بِ َّ ِ
وك أ َْو
وك أ َْو يَ ْقتُلُ َ
ين َك َفُروا لِيُ ثْبِتُ َ
ُ َ
ك الذ َ
َ
56
وك)"...
خيُْ ِر ُج َ
وقد نقل الطربي أن أاببكر فقال :كنت مع رسول هللا (ص) يف الغار ،وإقدام املشركني
فوقنا فقلت اي نيب هللا :لو رفع أحد قدمه ألبصران .فقال رسول هللا :اي أاب بكر الصديق فما
ظنك ابثنني هللا اثلثهما ؟ ومن املعلوم أن سبب حزن أيب بكر الصديق كان هواخلوف على
57
رسول هللا أن فيقتلوه إذا راؤه ،فأنه الرسول صلى هللا عليه وسلم تسكينا لقلبه"
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 -6مكنية تبعية:

وجدانه يف اآلية الكرمية ﴿فَز َادتْ ُه ْم ِر ْجساً إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم اخل﴾58استعارة مكنية تبعية
أي:خبثاً إىل خبثهم من فساد االعتقاد وسوء العمل ،واملراد هنا ابملرض الشكوك والشبهات يف
أحكام الدين قال اإلمام الرضي "59هذه استعارة جلية ومن املعلوم أن اآلايت القرآنية ال تزيد
الرجس واخلبث بل أضافه إليها على طريق االستعارة ،بل فيها شفاء لألمراض الروحانية يف
القلبية ،ولكن املنافقني ملا ازدادوا البغي والعداوة ،بعد مساعها فكان من املناسب أن يضاف
60
تلك الصورة إىل القرآن على طريق االستعارة .
خالصة البحث:
إن كتاب هللا عز وجل يشمل على اجلمال البالغي يف أسلوبه وبيانه،وقد أتى أبسلوبه
املتنوعة منها اجملاز االستعاري ،وهي من أحسن الوسائل البيانية الّيت هتدي إليها النفوس البشرية
هلذا شغفت العلماء والبلغاء ابستعمال اجملاز مليلها إىل االتساع يف الكالم،يف هذا البحث تتبعت
ثالثة عشر آية اليت تشتمل على أنواع اجملاز االستعاري يف ثالث سور من سورة األنفال إىل
يونس.
فوجدت هذا النوع أبنواعها املختلفة من االستعارة التمثيلية،واالستعارة التصرُيية
األصلية،واالستعارة املكنية التخيلية يف ثالث عشر آية من األساليب البيانية يف البيان
القرآين،وقد حصلت منها فوائد عديدة منها:
 – 1اإلجياز:الذي يدل على املعاين الكثرية يف ألفاظ قليلة ،مع بيان غرض املقصود ،مع
ِ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قُ َّوةٍ﴾
التوضيح واإلفصاح كما يف قوله سبحانه تعاىلَ ﴿ :وأَع ُّدوا َهلُْم َما ْ
أي أعدوا هلم ما استطعتم من أسلحة ،ألهنا تعطي الثقة يف النفس والقدرة على
القتال ،فالقوة ،هنامسببة عن السالح ،فالقوة أوجز من ذكر السالح وأسباب القتال
كلها.
1
احلُْزِن فَ ُه َو َك ِظ ٌيم﴾
َّت َعْي نَاهُ ِم َن ْ
 - 2سعة اللفظ:كما نرى يف قوله تعاىلَ ﴿ :وابْيَض ْ
 - 3إيراد املعىن يف صورة دقيقة مقربة إىل الذهن ،وإىل غري ذلك من الفوائد البالغية.
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فمجمل القول أن اجملاز االستعاري هلا أمهية هامة يف ترسيخ معاين الكلمات يف
النفوس ،وقد أستعملت األسلوب اجملازي يف ثالث سور من سور ،األنفال ،وتوبة،
ويونس لتوضيح معاين األلفاظ اجلاللية وغرسها يف قلوب املسلمني.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
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