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 دراسٌة تأصيلّيٌة مصطلُح الّتشبيه الّتمثيلّي/

 *د. زكرّيا قّصاب                                        

 امللّخص

ُالقدماءُ (مثيلي  شبيه الت  )الت   مصطلح هذا البحث تحديد   يحاول   عند
ى إلى  والمحدثين؛ وذلك بسبب ما أصابه من اضطراب   على مر  العصور، أد 

داته على نحو   وإلى سوء فهم   ,المصطلحات   بغيره من   خلطه    جامع   في ضبط محد 
ارس رأيًا مختلفًا  المستغرب أن يجد   من   ولم ا كان الحال كذلك، لم يكن   .مانع   الد 

، ت ذين  ين ال  لدى البالغي   فاوتت جهودهم؛ بحسب ثقافتهم، وتحصيلهم العلمي 
. ههم الديني  تيُارس استقراء المصطلح في أم ات الكتب ال  ا على الد  كان لزامً ُو وتوج 

رس البالغي   ، ثم  ووصوًل  ،اهتم ت بالد   إلى مرلل  الن ج  والتتمال عند الجرجاني 
رين. ولم ا   ن في الن قل عنالبالغي ين المحدثيتفاوتتُسبلُمرلل  الشروح لدى المتأخ 

نقلُبعضُاآلراءُمنُ ن  أو م   ،متمي ز   القدماء، رأيت أل  أذكر إل  م ن كان لديه رأي  
 مانع   جامع   . ولعل  الغرض النهائي  لهذا البحث هو الوصول إلى تعريف  دون تحقيق  

 .     ينُفيُتطبيقهلهذا المصطلح، وتبيان طرق البالغي  

 

 

 

 

                                                           

 .تلي ُالعلومُاإلسالمي  -جامع  أفيون  *
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term  of pictorial simile (original study) 

Afyon kocatepe - Turky- Dr.zakaria kassab 

Abstract 

This article attempts to determin a term of pictorial simile(original 

study),because it has been surrounded with confusion all along, 

something which has made it over lap with other term with it s own 

determinats.In view of this, it is not strnage for researchers to 

come upon a variety of views about this term,These views are 

offered by rhetoricians who differ in terms of their efforts,cultural 

background academic qualifications and religious 

orientations.These views lead to a stage of maturity and 

culmination as in AL jurjani,a stage of explication as in recent 

rhetoricians. since most modern rhetoricians just developed what 

was propounded by their predecessors,I have decided to mention 

only those who have outstading views or those who went astray 

and rebroduced views without checking.It is hoped that the 

ultimate aim of this article is to reach a definitive understanding for 

this term,and to now how stylist of rhetoricians to do it. 
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 متهيد

 :في الل غ  المصطلحات   ن  غيره م  ع  م  ( )تمثيل   ح  ل  ط  ص  م   ل  داخت -أوًل 

ِل مع  غيرِه وسيلٌة من وسائِل ضبطِه، والّلغُة اخِ د  المصطلِح الُمت   إّن تحديد  
يِء  )ويكون تمثيلُ  :جاء في تهذيب الّلغةإذ  هي الُمنطلُق في هذا الباب؛ الشَّ

يِء  م أصل   :وفيُالمقاييس .(1)(ِبهِ  تشبيًهابالشَّ يدل  على  صحيح   )الميم والث اء والال 
يء. وهذا م   يء للش  ين والباء  :أن   وذكر   .(2)نظيره( :هذا، أي   ثل  مناظرة الش  )الش 

 وفي ال لسان: .(3)لوًنا ووصًفا( ه  ل  وتشات   يء  على تشابه الش   يدل   والد   والهاء أصل  
( )تمثيل   مصطلحي في صوص تداخاًل فنجد في هذه الن   .(4)(الت مثيل )الت شبيه:
ُذلكُإلىو)تشبيه   لل  األصلي   (،ُويعود بإزاءُ وهي وضع شيء   ،اشتراتهما في الد 

بينُ آخر، على سبيل تحديد ما هو مشترك   بأمر   آخر، أو قياس أمر   شيء  
ُ الط رفين. ويتأت د هذا التداخل ُبتحديدُال ذين ع ن   ين  عند ال لغوي   المصطلحين  في وا

لل  الصطاللي  للمصطلحين تحديًدا جعلوا فيه دلل  لكونهاُ ،المشابه () الد 
ُاآلخرالمصطلحين، سببً  في مشترك ً  ُموضع ُفي ُألدهما ُلستخدام فيقولُ ،ا

يء( (:ه387الخوارزمي  ) يء بالش   وإلى ذلك ذهب الكفوي   .(5))الت شبيه: تمثيل الش 
 غ :شبيه في الل  )الت   :فقال ،شبيهمن دلل  الت   مثيل أعم  ، فجعل دلل  الت  (ه1094)

( بمعنى المشابه  لغيره في  جعل (ه502) اغبوكان الر   .(6)ا(مثيل مطلقً الت   ثل  )الم 
                                                           

 .,ُمادةُ)مثل(ه(370) د بن ألمد األزهري  : محم  غةتهذيب اللّ  ( 1)

 .،ُمادةُ)مثل(ه(395) :ُألمدُبنُفارسمقاييس اللغة (2)

 .ةُ)شبه(: ماد  ابقالسّ  (3)

 ةُ)مثل(.، ماد  ه(711) دُبنُمكرم: محم  لسان العرب (4)

 .94ألمدُالخوارزمي،ُدُبنُ: محم  مفاتيح العلوم (5)
 ةُ)شبه(ُ.، ماد  الكفوي   وب بن موسى الحسيني  : أي  ّياتالكلّ  (6)
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اُمعُويتداخل )الم ث ل( أيًج  .(7)األلفاظُالموضوع ُللمشابه ( )أعم   منُالمعاني معنىً 
ُفي دلل  المشابه  الس   (مصطلح ) تمثيل   لل ُبعجهم يخلط في الد  ُوابق ،

فيُ عن قول   )عبارة   ه:بأن   ل  ث  اغب األصفهاني يعر ف الم  فالر   ،لهما  الصطاللي  
رهألد   ، ليبي ن  بينهما مشابه    آخر    في شيء  قوًل  ، يشبه  شيء    نحو ,هما اآلخر ويصو 

(ُاآلي ،ُأيُهمُفيُوراة  وا الت  ل  م   الذين ل   ل  ث  )م   (،ُوقوله:عت  اللبن  ي  يف  ض  الص  ) قولهم:
 .(8)وراةُكالحمارُفيُجهلهُبماُعلىُظهرهُمنُاألسفار(جهلهم بمجمون لقائق الت  

منُ هو ضرب   ثل  (، والم  تمثيلي   تشبيه  ) انياهد الث  ( والش  ل  ث  )م   لاهد األو  فالش  
اُستفاد مم  وي  . اشبيه عمومً للمثل يدخل فيه الت   ما ذكره من لد    ،ُُومثيلي  ستعارة الت  ال  

ُاستئيسي   ال  لل  الر  هي الد   المشابهة داللة سبق أن   ُتجيز هذهُ ألد   عمال  تي
 لغ  دللت   يوجد في متن ال  المصطلحات في موضع اآلخر. والسؤال هنا: أل  

مصطلح الت شبيه جديدًة تمي ز  البالث دللت   ل يعدم   ؟أخرى يمكنها تحييده وتمييزه
ُفيُها دلل  )الت  من غيره من المصطلحات، ولعل  أهم   الت مثيلي   ُجاء ُفقد صوير(،

 مثال  ، والت  ه  غير   ر على مثال  و   ص  الم   ل  ث   م  ، والم  نتصاب  ال   ول  ث  الم   ل  ص  المفردات: )أ  
ره  يء  الش   له   ، ومث ل  ورة  : الص  مثال  )الت   لسان:وفي ال  ،ُ(9)(ر  و  ص  الم   يء  الش   ىُلت   : صو 
بمعناهُ لغوي ون  استعمله ال   فن ي   صوير( هنا مصطلح  و)الت   .(10)إليه( ه ينظر  تأن  
( ال  رقدي  المعاصالن   ك  يجعل تي تفيد ضربًا من الش  ، وهذا تدل  عليه األداة )تأن 

ل    ها صورة  ، لكن  األصل   ورة الممث ل  ليست صورًة طبق  الص   إنتاجُ فيها اد  ع  ، ي  معد 

                                                           

 .ةُ)مثل(د الراغب األصفهاني، ماد  : الحسين بن محم  المفردات في غريب القرآن (7)

( لعلي الجندي، إذ إن ه فّن الّتشبيهوانظرُلدىُالبالغيينُالمعاصرينُ)(. ل  ث  : مادة )م  المفردات (8)
, ج  .20,2خلط بين مصطلحي مثل  وتمثيل 

 (.ل  ث  ة )م  ماد   (9)

 .(ل  ث  ة )م  : ماد  ساناللّ  (10)
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، ووظ فه غوي ون  الل   التقطه   مهم   ي  فن   ح  م  ل  وهو م   .و  ه   ه  على نحو  تحسبه كأن   األصل  
( )تصوير   في تحديدهم للمصطلح. وإذا ما علمنا أن  مصطلحي ين  بعض البالغي  

ُم  ي، ك  ل   فتخي ل   تخي لته  ) يقال:ف ها،ذات   لل   الد   ( يتعاوران  و)تخييل   رت  تقول  ا  ه  : تصو 
، وتمي زه من غيره من إدراًتا أتيًدا ي  الفن   ه  د  ع  قد أدركنا ب   نا نكون  ، فإن  (11) (ر  و  ص  ت  ف  

  دللته األساسي  فجاًل عن  يحتوي أن ه  على مثيل()الت   برز لذا ,المصطلحات
شبيه(،ُأوُخييل(، وهو ما يفتقده )الت  الت  صوير(ُأو)الت  ) هي المشابه (، دللً  أخرى )

  .ما سنرى  مثيل( على نحو  الت  فيه على لد  ما يكون في ) ما ل يكون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(ل  ي  )خ   ة: ماد  ساناللّ  (11)
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 العرض

  ًًًًً ًًًًًل   فًًًًًي داخلُ الّتًًًًً –اثانًي المصًًًًًطلحات  نًًًًًد  ن  ( وغيًًًًًره ِمًًًًًمصًًًًًطلح )تمثي
 : ين  البالغيّ 

إذُ ,األوائل ون  ا لهذا المصطلح فيما كتبه البالغي  نجد لجورً  ادر أن  من الن  
ُيسته207) اءالفر   نرى  ُأو( بمعنى )الت  ل  ث  )م   مصطلح عمل( ستعارةُ)ال   مثيل(
ُتعالى:مثيلي  الت   ُقوله ُعن ُفيقول  :29 -الحجرات– ((وراة  م في الت  ه  ل  ث  م   ذلك  ))  (،

إذ خرج ولده، ثم  قو اه  ،ضربه هللا عز  وجل  للنبي  صل ى هللا عليه ل  ث  وهو م  )...
فهوُ (،ه210كذلكُفعلُأبوُعبيدةُ) .(12)منها( ُبماُنبتُبأصحابه، كما قو ى الحب  

ُتعالى: ُقوله ُعن ُالقواعده  ى بنيان  ت  أ ُف  )) يقول ُمن ُ- ((م  جاز  ه م  مجاز  ) :-26النحل
ُالكالمتأصلوا شيئً س  . إذا ا  األساس   :، والقواعد  شبيه  والت   ل  ث  الم   ُهذا ُقالوا وهوُ ،ا
 :قوله   ن  م  ، و  المشابه    شبيه( دلل   والت   ثل  الم   )مجاز   وهوُيقصدُمنُقوله: .(13)(ل  ث  م  

 يقول  ف ,آخر   على ما نص  عليه في موضع   ،(14)مثيل  الت   مثيل أو مجاز  ( الت  ل  ث  )هو م  
(ُ ُتعالى: ُقوله ر ف  ف  على ش  )عن ُ(هار   ا ج  )–ُ مجازُ اآلي    )ومجاز   -109التوب 

ُالكفرُ ذيالبناء ال   ن  ا م  قوى أثبت أساسً ألن  ما بنوه على الت   ,مثيلالت   ُعلى بنوه
 البناء   ت  ب  ث  ، وهو ما يجرف من سيول األودي  فال ي  ف  ر  فاق فهو على شفا ج  والن  

ُقوله: .(15)عليه( ُمن ُعندُمثيلي  مثيل( ما يعرف بالستعارة الت  )مجاز الت   ويستفاد  
ُالجالظ مثل   ونجد   .ين  البالغي   ن  م   رين  المتأخ   ُلدى ُيستخدمُ( ال  ه255) ذلك ذي

(ُ ُبمعنىل  ث  م  مصطلح ُالشاعر:  (، فيذهب إلى أن  مثيلي  الستعارة الت  ) ( م  ه  ) قول
                                                           

 .69 ،3اء،ُج: يحيى بن زياد الفر  معاني القرآن (12)

 .359 ،1ى،ُج: معمر بن المثن  مجاز القرآن (13)

  ُعنده.مثيلي  الستعارة الت   :يعني ،ومجازُالتمثيل ،والمثل ،فمجازُالمثل (14)

 .1ُ،269ج :مجاز القرآن (15)
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 .(17)(واةُالبديعالر   يه  ذي يسم  ، وهذا ال  ل  ث  ما هو م  )إن   (16)(ذي يت قى به  ال   هر  الد   ساعد  
ُقدام فت في هذا الس  طور الال  وقد يكون الت   ُيد ُعلى ُلدث  ال ذي ،(ه337) ياق

فيجعُ ،إلى معنىً  اعر إشارةً يريد الش   )أن   :فقال ،فهعر  استعمل مصطلح  تمثيل  و 
عم ا أراد أن يشير  آخر، وذلك المعنى اآلخر والكالم منبئان   على معنىً  ا يدل  تالمً 
ُوللكناي تعريفً  ح أن يكون  وهذا الكالم يصل   .(18)إليه( ُولالستعارة ُللمثل فهيُ ،ا

نُييكون بين المعنيين أو الكالمي،ُُوآخر ليدل  على معنىً  جميعها يوضع فيها كالم  
ُاتوص  ي   عالق    ُمراد ُإلى ُبها ُقدام  يمكن القول: إن   موجزة   وبعبارة   لمتكلم.ل  مراد

دة      بالغي   وهذا يقع تحته أنواع   )المعنى(ُو)معنىُالمعنى(، فال يمكن الوثوق  .متعد 
ذيُنقلُ( ال  ه395) أو ه(383) بما جاء به قدام  هنا، ول بما جاء به العسكري 

.ُكذلكُ(19)()مماثل    ( مصطلح  مصطلح )تمثيل  بتالم قدام  وشواهده، لكن ه استبدل 
ه للت   (ه456) ابن رشيق   ر ك  في لد   ًل،ستعارة أو  فجعله من ضروب ال   ،مثيل د 

ُقدام شبيه، وعر فه قريبً فأخرجه من لي ز الت   ُتعريف ُمن  اتمث ل شيئً  أن  ) فقال: ،ا
  والمثل والكناي ، وتأت د ذلك مثيلي  ستعارة الت  فأدخل فيه ال   ،(20)منه( بشيء  فيه إشارة  

ل الحقيقي  والت   .(21) تيُأتىُبهاباألمثل  ال    في فهم المصطلح وتحديده لم ينجز إل   حو 
الكالمُ محاسن   إذ ما فتئ ينب ه على أن   ،(ه471) على يد عبد القاهر الجرجاني  

اُتدورُعليهاُأقطابً  لكونها(،ُ( و)استعارة  و)تمثيل   (تكون بحسب ما فيه من )تشبيه  
                                                           

  ُوقبله:ُيل  م  بن ر   البيت لألشهب   (16)
ل    د  ب   ت  ان  ى ل  إن  األ ل  و          الد  ا أم  خ  ي   كل  القوم   هم  القوم    مُُُُُُُُه  اؤ  م  ف 
 د  اع  س  ب   ل تنوء   ف   ك   ير  ا خ  م  و         ذي يت قى به  ال   هر  م  ساعد  الد  ه        

 . 4ُ،55الظ،ُج: عمرو بن بحر الج  بيينالبيان والتّ  (17)
 .158:ُقدام ُبنُجعفر،ُعرالشّ  نقد (18)
 .353 ،: الحسن بن عبد هللا العسكري  نا تين، الكتابة والشعركتاب الّص  (19)
 .450 ،1ج ،القيرواني   : الحسن بن رشيق  عر ونقدهالعمدة في صنا ة الشّ  (20)

 فماُبعدُ. 450 ،1ابق،ُجانظر الس   (21)
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 هاا أن  دللته الخاص ، فإذا كان صحيحً  جعل لكل   ي وهذا .(22)االمعاني في متصر فاته
 ين  لغوي  أن  ال   ذكرت  أنُوقدُسبقُ. (23)فصيلها تتباين لدى الت  تلتقي في الجمل ، فإن  

لوا إلى أن   ُال   )المشابه ( الدلل    توص  ُتجمع مثيل، ولم ا كانت شبيه والت  الت  تي
 دلل ً  لكونه ،صوير()الت   أم ا. ا،ُدخلتُفيُذلكشبيه أيًج على الت   الستعارة مبني ً 

 (24)تزيدُمنُقيم ُالمعنى،ُوترفعُمنُقدره فني ً  القاهر وسيل ً مثيل(،ُفيراهُعبدتمي ز)الت  

مثيل(ُبالنسب ُإلىُغيرهُفي )الت   يجعل لهذه الدلل  خصوصي  ً  -ين  غوي  ا لل  خالفً –هُلكن  
ُمعه ُتتداخل ُقد ُالتي ُاألنواع في لكم م ن يرى  مثيلك بالت  وذلك أن  ) يقول:ف ،من

شبيهُا في الت  وأم   ،علىُظاهرُاألمر وتارةً  ،فيُالمرآُة ه يراها تارةً  أن  ، إل  والدةً  صورةً 
 ُفيُلغوي  لل  ال  فهو ينطلق من الد   .(25)ك ترى صورتين على الحقيق (ريح، فإن  الص  

جعلُبتما عم م دلل  المشابه  – صويرُفيه أن ه يعم م دلل  الت  فهمه للمصطلح، إل  
مثيل(ُشبيه( و)الت  لتشمل )الت   – (26)تمثياًل  تشبيه   ا، وليس كل  تشبيهً  تمثيل   تل  

فأنت ترى فيه  ،ىُفيُسواُهمثيل( ل تتأت  و)الستعارة(، مع خصوصي   لها في )الت  
ُعلىُ أوصاف   حجرك  )ل ي   مثيلبشكلين مختلفين، فالت   ،والدةً  صورةً  األصل

– وكأن ه يريد أن يجعل .(27) حجركُذلك(ه ي  خي ل إليك أن  ما ي  وإن   ،عيين  حقيق والت  الت  
ُعلى ضربين   صوير  الت   –ين  ا لل غوي  خالفً  يكون  ، وضرب  يكون بال تخييل   ضرب  ،

 وقدُألسنُابنُمعصوم مثيل(.)الت   ميدانه اني( والث  شبيهالت  ) لُميدانه، فاألو  بتخييل  
                                                           

 .27،ُ: عبد القاهر الجرجاني  أسرار البالغةانظرُ (22)
 .  28ابق،ُانظر الس   (23)
 .26ُ،119ابق،ُانظر الس   (24)
  .236 ،أسرار البالغة (25)
 .95،ُأسرار البالغةانظر  (26)
  ،ُعطف119ُمثيل.ُوفيُشبيه والت  صوير تعم  الت  دلل  الت  جعلُ،ُُو131.ُوانظر،237ُابق،ُالس  ( 27)

يقومُعلىُ خاص   مثيل تصوير  ، فالت  مثيل( من باب عطف العام على الخاص  )الت   صوير(ُعلى)الت  
 خييل.الت  
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رامباشرً  ربًطا( ( و)تصوير  لين ربط بين مصطلحي )تمثيل   (ه1120)  ، ففس 
 ه  ي  ه  د  ز  ت   د  ق   / والمرء  م  ه  ب  ر  ق   تمثيل   ن  م   في البعد   ت  ب  ر  ط   :هصويرُفيُبديعيتمثيل بالت  الت  
وع.ُقالُفيُبه عن اسم الن   صوير، مور ىً الت   مثيلُهناُبمعنى:)والت   فقال: ل م  الح   ة  لذ  

ره لت ى كأن ه ينظر إليه.القاموس: مث له له تمثياًل  والمعنى: أن ه طرب من  : صو 
ر لنفسه قربهم، فلحقته لذلك خف      تصوير قرب ألبابه في لال البعد، كأن ه صو 

 األلالمُفيطربُلها.ذي تستخف ه لذ ة ائم ال  سر ته، ثم  مث ل لاله هذه بحال اإلنسان الن  
فيُهذاُ خييل لاضرة  ول ريب أن  دلل  الت   .(28)ائر(مثيل مخرج المثل الس  وأخرج الت  

ره كأن ه(، ) قوله: فيعريفُالت   اتتمالُخييل.ُُو( تفيد اإليهام والت  )تأن   ن  أل وذلكصو 
ر عبد القاهر لهذا المصطلح،  دات   يتطل بتصو  صلُأخرى لجبطه، بعجها يت   محد 

ُإلىُلل  الن  تكون الد   أن   نحو خييل،صوير والت  بدلل  المشابه  والت   ُتحتاج اتج 
 ،خي ل   تم يهف ،رفينفي الط   تأويل، وذلك أن ها ل تكون موجودًة على نحو صريح  

لل ُالد   ألن   ، ً ، وإذا كانت كذلك فال بد  أن تكون عقلي  صريح    ول ها ل مباشرة  ألن  
ُتخييلشرة  ومبا الحسي   صريح    ُول ُفيها ُتأويل ُفال ،، ُ )المشابهاتُ يقول:فنراه

ل   ُتكون في لد  المشابهات األصلي   ل يء،يء للش  تي ينتزعها العقل من الش  ال   المتأو 
كأن ه  فهوُيقصد .(29)ا بالمشب ه(يء به يكون شبيهً كأن  الش   به العقلي  اهرة، بل الش  الظ  

لقاهرُعلىُنعتُا ومنُأجلُذلكُلرصُعبد .حقيقهو على الت   المشب ه، ولكن ه ليس
ُبـتلم  الت   ريح(شبيه ُ(30))الظ اهر أو الص   شبيه()الت   وعلى تأتيد أن  الدلل  في،

إلى إثارة المخي ل ، وجعل  تسعىمثيل(ُفي )الت  هيُتفاوتت،ُُو وإن غرضهاُالمبالغ ،
ا،ُوذلكُعنُطريقُفي إعادة إنتاجها أيًج  بللل ُفقط،ُل في تلق ي الد   االمتلقي طرفً 

                                                           
 .3ُ،201ج ،ين بن معصوم المدني  يد علي صدر الد  : الس  بيع في أنواع البديعأنوار الرّ  (28)

 .100 ،أسرار البالغة (29)

 .108ُ،225ُ،236ابق،ُانظر الس   (30)
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ُالمتإعادة تمث ل الصورة المتخي ل ، والحال  الشعوري   ُيقتجيُ .(31)بها عل ق   وهذا
بهُفيكون الش   ،عن األخرى   ً مستقل   ورتين، ل أن تبقى كل  صورة  فاعل بين الص  الت  

ُيقول- (مثيلالت  ) في  ، ثم  ة أمور يجمع بعجها إلى بعض  ا من عد  )مأخوذً  -تما
ُي   ُمن ُباآلخر،ُالشيئين ي   به، فيكون سبيله سبيل  مجموعها الش  ستخرج ُألدهما مزج

جمعُ، غير ما كان لهما في لال اإلفراد، ل سبيل الشيئين ي  لت ى تحدث صورة  
ُصورتهما( ُوتحفظ ُاألخيرةه ومقصوده .(32)بينهما ُالجمل  ُفي  به العقلي  الش   نا

هنا،ُ القاهرنيُبهُعبدع  ثالُالذيُوالم ا.شبيه عمومً الت   ،ُأووالد   المنتزع من شيء  
 ذين  ال   ل  ث  م  )) ون من بعده، هو قوله تعالى:لتوضيح هذه الفكرة، وتداوله البالغي  

 به منتزع  فالش   -5الجمع ُ- ((اأسفارً  يحمل   ار  م  الح   ل  ث  م  ا ك  وه  ل  م  ح  ي   ثم  لم   وراة  وا الت  ل  م   ل  
ُالحما ُلمل  يكون لهذا الحمل أي  األسفار، وأل  يكون المحمول هو  ، وأن  رمن

بهُمنتزعُمنُألوالُالحمار،ُالش  ) :وهذا يت جح في قوله ،عبد  والت  ، سوى الك  فائدة  
 وهو أن ه يحمل األسفار التي هي أوعي  العلوم ومستودع ثمر العقول، ثم  ل يحس  

ليستُمنُبما فيها ول يشعر بمجمونها، ول يفر ق بينها وبين سائر األلمال التي 
ه يثق ل سوى أن   ، فليس له مم ا يحمل لظ  لل  عليه بسبيل  ، ول من الد  العلم في شيء  

ن ر  وق   ت  ل ف  أ   ألشياء   ، ونتيج   مجموع    ، فهو كما ترى مقتجى أمور  جنبيه   د  ك  عليه، وي  
منهاُ؛ُر  ةُأمُولل  في اآلي  الكريم  استند إلى عد  فإنتاج الد  . (33)(ها إلى بعض  بعج  
على نحو  ل ينفك  يجعل عناصرها مت حدةً  ن  معي   ببناء الجمل  وفق ترتيب   عل قماُيت
ُألد   هُ)هم كالحمار في أن   لو غي رنا تركيب الجمل ، فقلنا مثال: إذ ،راآلخ ن  مها

ُبالجهل،الحمل لينئذ  ل يكون مقترنً  ا، ألن  ( لم يكن شيئً ل  جه  وي   ل  حم  ي   والصورةُ ا

                                                           

 .102ابق،ُانظر الس   (31)
 .101ابق،ُالس   (32)
 .101،ُأسرار البالغة (33)
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ُمي   ُإليها ُعلى لدة   عنصر   ن خالل كل  نظر ُوليس ُدلل ُ ع بر  ، ُفتنتفي المجموع،
ُمثيل في الش  الت   ُما ُومنها  م التي تريد توصيل دلل     المتكل  بمقصدي   له عالق   اهد.

دة   ورةُعلىُلقيقتهاُتكون الص   ، دون غيرها. فليس المراد في اآلي  الكريم  أن  محد 
، وفي جهله  أخرى، بل أن ي شب ه اليهود بالحمار في لمله مر ةً  ، وأن  طرف   في كل  

 يتعل ق به غرض   قاء في شيء  )الذم  بالش    هي جديدة   ا صورة  تنت  من الصورتين معً 
 .(34)وعدمُالوصولُإلىُتلكُالفائدة( ،،ُمعُلرمانُذلكُالغرضشريف    وفائدة   جليل  
لهُ .ُومنهاُما(35)فيُالوصف مبالغ    مجر د   لألولى، وليست   اني  تخييل  ورة الث  والص  
)تحصلُ إذ ،بالن سب  إلى الت شبيه مثيل تكون مجاعف ً ذة في الت  فالل   ,بالمتلقي صل   
ُغير ت  لو فرض   مذاق    ُمن ُاألشياء ُتلك ُفي ُلك ُلُ ت  فرض   ،امتزاج   لصولها ما
ل(، وهو الط  .ُ(36)يكون( لل ،ُإنتاج الد   رفُالمشاركُفيولم ا كان المتلقي هو )المؤو  

نظامُ  يراع  إذاُلمُوذلكُشبيه؟ُبي ن عبدالقاهر له كيف يمكن أن يخل  بالمغزى من الت  
ُتتباعها، ،الجمل ُفي ُالمبدعمقصدي   إلى ينظر   أو لم   واأللفاظ ُف(37)  ات ُالن   كون  ،

مثيلُللت   القاهر إلى تعريف  وانتهىُعبد.ُمن مراعاة كل  ذلك فيه ا لبد  سليمً  للي  الد  
له، بل الت   ه إجمال  غرض   ه لم يكن  ألن  ،ُمانع   ه جامع  ل يمكن وصفه بأن   فريقُما فص 
ها أن  ) :فقال ،مثيلبين الستعارة والت   فظُل  ل ن  يكُو قد مجى في الستعارة، أن  لد 

م. وهذا الحد  ل يجيء نقل عن ذلك األصل على الش  ي   ، ثم  أصل   غوي  الل   رط المتقد 
م في ال   وهوُ ، وتمثياًل مثيل، من أن ه األصل في كونه مثاًل معنى الت   منذي تقد 

له لك إل جمل   ذي ل ي  ، وال  الت شبيه المنتزع من مجموع أمور   ُأوُ حص  ُالكالم من

                                                           

 .110 ،102 ،أسرار البالغة (34)

 فماُبعد. ،222ُ،239ابق،ُانظر الس   (35)

 .102،ُأسرار البالغة (36)
 .111 ،109 ،105 ،103،ُانظر الّسابق (37)
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عقد منها جاريً  على أصولها ولقائقها ك قد تجد األلفاظ في الجمل التي ي  ألن   ،أتثر
ُاللغ ( ُ. (38)في ُشأنها ، وقد تكون غير شبيه قد تكون تمثياًل شأن الت  فالستعارة

ُُوتمثيل   ُأوشروط الت   لها قأن تتحق   فيها  ل بد  تمثياًل  كونها، شبيهُشروط الت   مثيل
لل  فيها يجب أن تكون منتزع ً وقدُأوجزهاُعبد .اعمومً  مثيلي  الت   منُ القاهر بأن  الد 

د   ، وأن تكون األلفاظ في من الكالم أو أتثر   على جمل    ، وذلك بأن تكون مبني  ً متعد 
 لغ  وجبت  لفظ على أصل وضعه في ال  أم ا إذا خرج ال   .علىُأصلها معظمها جاري ً 

ُالتمثيلال   ُوامتنع ات ُ  المتكل م لها القول الفصل في تحديد الن  مقصدي  ُو ،ستعارة،
 ،مثيلالت   الستعارةُأو :أي   ،المركب    لل   الد   أو   المفردة   لل   الد   ، إن كان المراد  للي  الد  

ُقوله: ُمن ُيظهر به  ) وهذا ُوكانُإلى الش   وإذا لم ت مكن نسب  الش  ُالنفراد، ُعلى يء
ُبمستعاغيره، فليس ال   لاله مع   با من  مرك   . (39)(، ولكن مجموع الكالم مثل  ر  سم
قد م ك ت  )بلغني أن   المثلُالمعروف ين  ياق لدى البالغي  اهد المتداول في هذا الس  والش  
ر أخرى، فإذا أتاك  رجاًل  . (40)الم(والس   ئت  على أي هما ش   كتابي هذا فاعتمد    وتؤخ 

ر  د بين األمرين، وترجيح الرأي فيهما، ول يتصو  فمقصد المتكل م يت جه إلى دلل  الترد 
د والترجيح في الش   ُالوالدالترد  ه دت وهم  ) يء ر لقولكفلو ج   : )تقد مك أن تتصو 

نفسكُ في قلبك، كل فت   أو تنو ه   ر أخرى()وتؤخ   :تقل   ما لم   وفائدةً  ( معنىً رجاًل 
لل ُنفسهاُعندُعبدُلها الد   ها ألفاظ  اثل ( كل  م  ( و)الم  مثيل  ل( و)الت  ث  و)الم  . (41)ا(شططً 

ُالقاه ُالسابق  حو من الكالم يمكن تسميته بأي   فهذا الن  ر، ُاأللفاظ ُ(42)من ألن  ،

                                                           

 .238،ُالبالغةأسرار  (38)
 .260 ،الّسابق (39)

 .301 ،302 ،1،جالبيان والتبيينخبرُهذهُالمقال ُفيُ (40)
 .112 ،أسرار البالغة (41)
 .113 ابق،الس   (42)
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لل   ُالمعروفُ ال لغوي  والدة  الد  ُالصطاللي ُبمعناه ُالمثل ُبين ُوالعالق  فيها،
،ُمثاًل  تمثيل   ، وليس كل  تمثيل   ، فكل  مثل  وخصوص   والت مثيل، هي عالق  عموم  

ُا تمثيلي  مثيل يكون تشبيهً فالت    ا المثل فال يكون إل  ، أم   ً تمثيلي   يكون استعارةً ُوا،
ُ الجرجاني  ف.  ً تمثيلي   استعارةً  ُاآلخر، ُموضع ُفي ُالمصطلحين ُألد يقول:ُفيستخدم

مها مذكور   )المثل( قد ي جرب بجمل   )واعلم أن   اُيكون مشب هً  ل بد  فيها من أن يتقد 
هذاُ أن   ومعلوم   .(43)على ذكر المشب ه( هُبهُوالقتصارول يمكن لذف المشب   ،به

 ، فبان أن  يه التمثيلي  شبذكر فيه الطرفان هو من قبيل الت  الجرب من الكالم الذي ي  
 أن ه قد يخفى، فيشتبه مثيل إل  الت   ومم ا طريقه طريق المثل أو مثيل(.قصده به )الت  

تخرجهُمنُ سرع إلى استنتاج دلل   قد تجعل القارئ ي   ،   ديني   بالستعارة، لعتبارات  
بالمخلوقين  من اآليات  التي فيها تشبيه  هلل عز  وجل   ،ذي قد تسب بهال   يني  الحرج الد  

فأم ا ) القاهر:عبد البشر،ُنحوُتلكُالتيُذكرتُفيهاُاليدُواليمينُوالقبج ،ُوهناُيقول
اُلويح بالمثل دون التصريح، لت ى ترى كثيرً ما تكون )اليد( فيه للقدرة على سبيل الت  

،ُإن ها بمعنى القدرة، ويجريها مجرى ال لفظ يقع لمعنيين   من الن اس يطلق القول:
ُ تقوله لت علمت أن ه وإذا تأم   –67الزمر-( (بيمينه   ات  طوي  م   )والسموات  )تعالى:

- ((ها قبجت  جميعً  )واألرض  )على طريق المثل. كذلك في قوله عز  وجل  
اُ، خوفً وهذا منهم تفسير على الجمل ، وقصد إلى نفي الجارل  بسرع    -67الزمر

شبيه، جل  هللا وتعالى عن شبه تقع للجه ال وأهل الت   امع من خطرات  على الس  
، ولم يقصدوا إلى بيان الطريق  والجه  التي منها ي حصل على القدرة المخلوقين  

ُالمثللت علمت أن  وإذا تأم   والقوة. ُطريق  ُعلى ُ)القبج  .. ..ه ُفمعنى وهللاُ–( ..
اُمم   ه ل يشذ  شيء  أمر هللا وقدرته، وأن   في تصر فها تحت   األرض   ل  ث  م   أن   –أعلم

اُوالجامعُيدهُن  يكون في قبج  اآلخذ له م   يء  الش   ل  ث  فيها عن سلطانه عز  وجل  م  
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ُعلىُ مثيل بماللظ   شبيه والت  القاهر في دراسته للت  وقد تفر د عبد .(44)عليه( تبدو
ها في ل تستقيم في الت   ،العكس    ، وهي طريق   من األهمي   كبيرة   درج    مثيل على لد 

 اعرأن  ألد الطرفين هو اآلخر، على لد  قول الش   إثبات   ه ليس المراد  ألن   ،شبيهالت  

  (45)ح  د  ت  ي م   ين  ل   ه  الخليف   ج  و          ه  باح  كأن  غ ر ت  ا الص  د  ب  و  

ل  من طريق ما القصد من الت  إن   م من األلكام المتأو  شبيه لينئذ  ما تقد 
 على لد  قوله:  المقتجى،

ج   بين   جوم  وكأن  الن    (46)اع  د  ــــــــــــت  ب  ا   ن  ه  ين  ب   ح  ن  ل  ن  ا        س  اه  د 

ُلذاخييلعلى الت   على المبالغ ، والث اني مبني   ل مبني  فاألو   يقولُ ،
مثيلُفي الت   العكس ل تجيء   طريق    أن   )وإذا كان األمر كذلك، علمت   :القاهرعبد

ها في الت   ُريح، وأن  شبيه الص  على لد  منُ ا على ضرب  فيه كان مبني   ت  ك  ل  إذا س  ها
ل والت  الت   وماُ .(47)ا(ا شديدً دً ع  ا، ويبع د عنه ب  ا ظاهرً خي ل يخرج عن الظاهر خروجً أو 

شبيهُمثيل والت  ه لم يعر ف مصطلح الت  ابق  أن  في دراسته الس   يؤخذ على الجرجاني  
للعلماء من بعده، يجتهدون في  اا خصبً مرتعً  ت  د  غ  ف   ،مانع   جامع   على نحو   مثيلي  الت  

عوا ميدانا، سوى أن  فهمها وتفسير المراد منها، وقل ما أضافوا شيئا جديدً   هم وس 
شبيه،ُوذلكُيعودُإلىُا من مصطلح الت  جعله يكاد يقترب أليانً  المصطلح، إلى لد   

                                                           

 .359 ،358،ُالّسابق (44)
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مات  مثيلُينطلقُمنُه كان في دراسته للت  ا، وإلى أن  لينً  غموض عبارة الجرجاني    مقد 
مثيل،ُفهم األمثل  الواردة فيها على غير وجهها، فيتو هم أن ها من الت  ، قد ت     عام  

على تلك المقد مات، كما في درسه للتشبيه  ومقصود ذلك العالم الفذ  ضرب أمثل   
ُمنُ شبيه العقلي  ذي ل يحتاج إلى تأويل، والت  ذي يحتاج إلى تأويل، وال  ال   المنتزع

وهو ما سأبي نه فيما  مثيل.ل أن  هذه األمثل  هي من قبيل الت   ،(48)يره،ُوغوالد   شيء  
ُالجليلُ( و)الت  شبيهومم ن ات هم بأن ه ل يفر ق بين مصطلحي )الت   بعد. ُالعالم مثيل(
ُالمفتيه538) مخشري  الز   ُعثمان ُبن ُالحسن ُذكر ُفقد أن  صالب  (ه1095) (

اف يجعل  من الد سوقي   وإلى ذلك ذهب كل   ،(49)(شبيها للت  مثيل مرادفً )الت   الكش 
، ومن المعاصرين محق قا (50)القرن الثالث الهجري() ي  والبنان (ه1230)

 كاإلنبابي   رأًيا مختلًفا آخرون   رأىُو ،(52)ألمد هنداوي هالل ود. ،(51)افالكش  
ُُو710) يرازي  القطب الش   عن  ال ذي نقل  ه(1313)  ه(793) الت فتازاني عدالس  ه(

اف، أن  مراده بالت   فيُلواشيهما حقيقُفيُوالت  . (53) مثيلي  ستعارة الت  مثيل ال  على الكش 

                                                           

 .101, 93ابق،ُانظر الس   (48)

 . 355:ُالحسنُبنُعثمانُالمفتيُ، خالصة المعاني (49)

دُبنُعرف ُمحم   :للقزوينيّ عد  لى تلخيص المفتاح سوقي  لى مختصر السّ حاشية الدّ انظرُ (50)
م ُم  البناني على مختصر العال  تجريد العال   انظر.ُُو432 ،3سوقي،ُضمنُشروحُالتلخيص،ُجالد  
 .184،ُ 2ج ،د البناني  : مصطفى بن محم   عد على تلخيص المفتاح لإلمام الخطيب القزويني  الس  

:ُمحمودُبنُعمرُأويلوجوه التّ نزيل و يون األقاويل في اف  ن حقائق غوامض التّ انظر الكشّ  (51)
ض، جمخشري  جار هللا الز    . 1ُ،120، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود، والشيخ علي معو 

، د. ألمد هنداوي ةة تفصيليّ دراسة بالغيّ  ازي:الرّ  ة في تفسير الفخرالمباحث البيانيّ انظرُ (52)
ازي ل يفر قون بين والقاضي عبد الجبار وابن قتيب  والر   مخشري   من الز  هالل، وقد ذهب إلى أن  كال  

 .  108مثيل،ُشبيه والت  الت  
 .446ُ،475 ،445 دُاإلنبابي،: محم  انبّ حاشية الشيخ اإلنباني  لى رسالة الّص انظر  (53)
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ُالعمومذلك هو ما ذكره الس   ُعلى ُمعه ُومن  ،شكلألن  بعض المواضع قد ت   ،عد
وُنب ه عليه د. محمد أب والد   ا، وهو في موضع  المصطلحين معً  همالسي ما استخد

هذاُ ل يفر ق بين المصطلحين، وقال: مخشري  الز   موسى، وبنى عليه لكمه في أن  
ُل ُتعالى: ،(54)يتطر ق إليه اللتمال دليل ُقوله ُفي  األصوات   إن  أنكر  ) وذلك
ُ -(مير  الح   لصوت   أصواتهمُ فتشبيه الر افعين  ) :مخشري  يقول الز  ف -19لقمان

ُوإخراجهُإخالء الكالم من لفظ الت   بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالن هاق، ثم   شبيه،
في الذم  والت هجين،  شديدة   ا، مبالغ   اقً ه  ا وصوتهم ن  وا لميرً ل  ع  ج   مخرج الستعارة، وأن  

اهد قد يتطر ق إليه هذا الش   وأعتقد أن   .(55)الصوت( في الت ثبيط عن رفع   وإفراط  
ُ ُأعلم –اللتمال  ذكر بعد هذا الكالم ما يدل  على ذلك، ألن  الز مخشري   –وهللا

 يكون   أن   . ول يمكن  (56)ه(اق  ه  م  البليغ والشتيم ، وكذلك ن  في الذ   ل  ث  م  والحمارُ) فقال:
وهللاُ –مرادهُ كرار، ولعل  ه يكون لينئذ  وقع في الت  ألن   ،شبيه  ( الت  ل  ث  ه من )الم  مقصد  
ُ ُ وهو المعروف بتقليبه العبارة على أتثر   –أعلم ُوجه أن  اآلي  تحتمل أن  –من

ُشبيهتكون من باب الت   إذاُ ،مفردة   أي )المشابه ( في الطرفين على أن ها استعارة  ،
ُوتحتملنظرنا إلى أجزائها منفردةً  ُنظرنأن تكون من باب المثل أو الت   ، ُإذا  امثيل

ُبمجموعها. ُالوالد،ُدة للت  ويجري هذا المجرى في تفتيقه األوجه المتعد   إليها ركيب
)ختمُهللاُعلىُقلوبهمُوعلىُسمعهمُ ،ُماُقالهُعندُقولهُتعالى:مختلف    وتأويله بطرق  

 ول تغطي  ث م   ل ختم   :)قلت   -7البقرةُ- (عظيم   وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب  
حتمل أن يكون من كال نوعيه، وهما ما هو من باب المجاز، وي  على الحقيق ، وإن  

                                                           

: محّمد أبو البالغة القرآنيّة في تفسير الّزمخشرّي وأثرها في الّدراسات البالغيّةانظر  (54)

 . 403، 402موسى، 

 .5ُ،18،ُجافالكشّ  (55)
   ابقُنفسه.الس   (56)
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ُوالتمثيل، ُتُ ُالستعارة ُفأن ُالستعارة ُقلوبهمأم ا ُينفذُ,جعل ُل ُالحق  ولُُإليها،ُألن 
ُواعتقاده،ُ ُقبوله ُعن ُواستكبارهم ُعنه ُإعراضهم ُق ب ل ُمن ُضمائرها ُإلى يخلص

ُألنُ وأسماعُ  ههم ُتمج  ُوتعافُ ُها ُإليه، ُاإلصغاء ُعن ُمستوثقُ ُوتنبو ُكأن ها ُاستماعه
منهاُبالختم،ُوأبصارهمُألن هاُلُتجتليُآياتُهللاُالمعروض ،ُودلئلهُالمنصوب ُكماُ

يلُبينهاُوبينُط يُعليهاُولجبت،ُولُ أعينُالمعتبرينُالمستبصرين،ُكأن ماُغُ ُتجتليها
ُالتُ  ُوأم ا ُفأنُ اإلدراك. ُالتيُُمثيل، ُالديني  ُاألغراض ُفي ُبها ُيستنفعوا ُلم ُليث تمث ل

ُوخُ  ُبأشياءُ تل فوها ُأجلها ُمن ُلجابُ ُلقوا رب ُبالختمُُض  ُبها ُالستنفاع ُوبين بينها
ُالجمل ُتجرب ُأن ُويجوز ُمثاًلُوالتغطي . ُقلوبهم ُعلى ُهللا ُختم ُوهي ُهي، ُكما  ُ،

ُسالُ  ُالوادي،ُتقولهم: ُوطُبه ُهلك، ُالعنقاءُ ُتُ اُرإذا ُأطالُ به ُإذا ُوليسُُ، الغيب ،
فيُهالتهُولُفيُطولُغيبته؛ُوإن ماُهوُتمثيلُمث لتُلالهُُللعنقاءُعملُ ُللواديُول

؛ُتُبهُالعنقاءطاُرُنُ وفيُطولُغيبتهُبحالُمُ ُسالُبهُالوادي؛ُنُ فيُهالتهُبحالُمُ 
ختمُُبحالُقلوبُ ُجافيُعنُالحقُ التُ ُنُ فكذلكُم ث ل تُلالُقلوبهمُفيماُكانتُعليهُمُ 

ُعليها( ُ(57)هللا ُلالتُ . ُثالث ُكلُ ُفهذه ُفي ُاآلي ، ُهذه ُمن ُتأويلُ ُلال ُ ُاستنبطها
ُاألخرى،ُمختلفُ  ُمختلفُ ُألنُ ُعن ُكلُ المنظور ُإلى ُنظرنا ُما ُفإذا علىُُعنصرُ ُ،

ُفالنُ لدةُ  ،ُ ُاستعارةًُات  ُمجتمع ًُمفردةًُُسيكون ُالعناصر ُإلى ُنظرنا ُما ُوإذا ُفالنُ ، ات ُ،
لكنُرب ماُيتوه مُُ.ات ُسيكونُمثاًلُها،ُفالنُ ،ُوإذاُماُنظرناُإلىُاآلي ُكلُ سيكونُتمثياًلُ

ُعبارة، ُهذهُالطريق ُتستقيمُفيُكل  ُالتُ ُ،ذلكُلُيكوُنُوُأن  ُأنُيراعيُألن  أويلُلُبد 

ُالسُ  ُمقتجيات ُشططًُياق ُكان ُوإل  ُالمتكل م، ُالتُ ومقصدي   ُولقيق  ُيكشفُا. ُلم مثيل

ُمنُالجانبُال لغويُ ُعنهاُالز مخشريُ  ُإل  ،ُأم اُمنُجه ُالصطالحُفالُنجدُماُيدل 
ُالت مثيلُضربُ  منُالمجاز،ُُعليهُصرالً ُعنده،ُوالظ اهرُمنُاألمثل ُال تيُذكرهاُأن 

                                                           

 .167ُ،165ُ،1جُ،الكّشاف  (57)
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تمثيلي  والمثل والستعارة الت مثيلي   الت خييلي  ، من شبيهُاليجم  الستعارة الت مثيلي   والت  
ريح والمتعد د والستعارة المفردة، وهذا يؤخذ على العموم ألن ه في , دون الت شبيه الص 

 على نحو   ، ومصطلحاته متداخل ً م لبس ً  الز مخشري   بعض المواضع تكون عبارة  
يني   يصعب فيه تحديد مراده، فجاًل  العتزالي   ال تي جعلته ينحو  عن عقيدته الد 

, ضرب مثل   أو ا في تفسير بعض اآليات القرآني  التي فيها تمثيل  خاص   منحىً 
لون اآليات التي فيها تشبيه   منُ هلل عز  وجل  بالمخلوقين   فالمعروف أن  المعتزل  يؤو 

عنُوذلكُ فات،ؤيا إلى غير ذلك من الص  من نحو اليد والقبج  والكالم والر   عباده،
كذلك ما يت صل بمقاول  غير العقالء، أم ا  طريق النتقال من ال لفظ إلى لزمه،

ن   مم ن ل جديدة   الزمخشري فجاء بفكرة   ، لعل ها تكون أقرب إلى عقائد أهل الس 
هي أن ه زيادًة على إقراره بهذا النوع من مجاز  ،يأخذون بالت أويل منها إلى المعتزل 

مثيلُعلىُالمحالُفإن ه يرى أن  بناء الت   -تما يصر ح–المحق قات مثيلُالذيُميدانهُالت  
لُبطريقُالمجاز،ُوبغرضُ ،من الت مثيل ال ذي هو ضرب   (58)يكون من قبيل الت خييل

 خان  د   ماء وهي  ى إلى الس  و  ت  س  ا   م  من ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: )ث   .صويرالت  
ُ- (ين  ع  ائ  ا ط  ين  ت  ا أ  ا قالت  كرهً  ا أو  ا طوعً ي  ت  ئ  ا   ا ولألرض  له   فقال    فقال: -11السجدة

ُوامتثالهما:ومعنى أمر الس  ) ُباإلتيان ُواألرض ُعليه،ُيمتنع   أراد تكوينهما فلم   ماء ا
ُالمطيعم  ه  جدتا كما أراد  وو   ُكالمأمور ُذلك ُفي ُوكانتا األمرُ إذا ورد عليه فعل   ،ا،
ُويبنىُويجوز أن يكون تخيياًل  مثيل.وهو من المجاز الذي يسم ى الت   ،اعط  الم   ،

 ماُذلكُأوت  ئ  ا ش  تي  ئ  ا   األمر فيه على أن  هللا تعالى كل م السماء واألرض وقال لهما:
ُفقالتا:م  يت  ب  أ   ُفيُأتينا على الط   اه، ُقدرته ُأثر ُتصوير ُوالغرض ُالكره. ُعلى ُل وع

ُغير ُل ُغير ،المقدورات ُوالجواب(أن يحق ق شيئً  من ُالخطاب ُمن هو لم ا ف. (59)ا

                                                           

 .5ُ،103،320،ُجالكّشافانظر  (58)

 .5ُ،371ابق،ُجالس   (59)
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مثيلُعندُالتُ ُوإذاُكانُمجازُه،لمُأن هُغيرُ مجازُالتمثيل(ُعُ )ُعطفُ)التخييل(ُعلى

ُالدُ ُالجرجانيُ  ُفإنُ يخي ل ُالمجاز، ُبطريق ُالتُ التُ ُلل  ُالزُ ُخييليُ مثيل ُمخشريُ عند
ُ،أوجه ُمجازُ ُلقيق ُ ُفالُينظرُفيهاُإلىُجه ُ ُ،حالعلىُالمُ ُيخي لها،ُإذاُكانتُمبني ًُ

ياق،ُ،ُويُ ويؤخذُكماُهُ:أيُ  ُالس  تركُللمتلقيُتخي له.ُوهذاُمنُأبدعُماُقيلُفيُهذا
ُالتكل ف. ُعن ُالز مخشريُ ُوأبعده ُعند ُُتمثيلُ ُفالت خييل ُتمثيلُ ُ،خاص  ُبالمحال.ُألن ه

،ُلمُيزدُشيئًُُ،ومنُجاءُبعدُهذينُالعالمين ُوالز مخشري  ُبهاُيُ أعنيُالجرجاني  فيُُعتد 
ُ خصيصُماُذهبُإليهُا،ُفمنُدلل ُالتُ تعميمًُُاُلها،ُأوتخصيًصُدلل ُالمصطلح،ُإل 

( كاتي  اُ،ُوكانُمنتزعًُاُغيرُلقيقي ُ )الت شبيهُمتىُكانُوجههُوصفًُُ(ُمنُأنُ ه626الس 
ةُأمُو ُباسمُالتُ ،ُخُ رُ منُعد  أنُيكونُُوالمرادُبالوصفُغيرُالحقيقيُ ُُ.(60)مثيل(ص 

ُوالوهميُ وهميُ  ُالعقليُ ُا، ُمن ُوجُ،أخص  ُل ُمادُ ألن ه ُلجميع ُول ُلهيئته ُفيُُهُ تُ ود إل 
ُالتُ ُ،الوهم ُلدلل  ُأنسب ُأبعدُُ،خييلوهذا ُكان ُالوهم ُفي ُأبعد ُكان ُكل ما يء ُالش  ألن 

ُكاتيُ واألمثل ُالتيُمث لُلهاُالسُ ُا،فيُالتخي ل.ُوذلكُيجعلُميدانُالمصطلحُمحدودًُ

.ُويجافُإلىُذلك،ُ،ُهيُنفسهاُالتيُمث لُلهاُالجرجانيُ فيُالوهميُ  ُُفيُالعقلي  أن 
لسبُُ–ُالحقيقيُ ُمنُالمواضعُبالعقليُ ُيلتبسُفيُكثيرُ ُغيرُلقيقي ُ ُماُهوُوصفُ 

ُيُ ُ-ُ(61)نفسهُكاتيُ السُ  ُصعوب ُ فهذا ُوبُ ُظهر ويبقىُُ.طريقتهُ ُأوُ شُ ُدُ عُ صنيعه،
لخيصُمنُأبرزُالذينُأت دواُشر احُالتُ ُنُ (ُومعظمُمنُجاءُبعدهُمُ ه739القزوينيُ)

ُالتعميم ُالمركُ ُ،دلل  ُالت شبيه ُبإدخال ُالت مثيليُ وذلك ُالت شبيه ُفي ُُ.(62)ب عندُوهو
ُكانُوجهُالشبهُفيهُعقليًُ ريحُأوُبإدخالُالت شبيهُالص ُُ.االت حقيقُلُيدخلُفيهُإل ُإن 

ُالت فتازانيُفيه، ُصر ح ُتشبيهُ ه793)ُكما ُبأن  ُتمثيلُ الثُ ُ( ر ُالمنو  ُبالعنقود عندُُري ا

                                                           

 .455،ُكاتيُ دُبنُعليُالسُ :ُيوسفُبنُمحمُ مفتاح العلوم (60)

 .458ابق،ُالسُ ُانظر (61)

 .249,253،ينُالخطيبُالقزوينيُ دُبنُسعدُالدُ :ُمحمُ البالغة اإليضاح في  لوم انظر (62)
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ي د  منه، وهذا وهم   ،كاتي  عند الس   الجمهور، وليس بتمثيل   مثلما ذكر المحق ق الس 
ريف ) على غير وجهها في أن  وجه الشبه  ألن ه فهم عبارة القزويني   ،(ه816الش 

د   منتزع   د  بً كونه مرك   ، أن  المقصود بالنتزاع هنامن متعد  لُ هوُأجزاؤه، ا من متعد 
ُمت أن ه منتزع   د  من  المغربي   ن  م   وتابعه في ذلك كل  . (63)شبيهفي طرفي الت   عد 

 .(64)(ه1230) ( والد سوقي  ه1110)

ُالفهم ُهذا ُانسرب ُفتابعواين  من البالغي   ه إلى المحدثين  بعج   أو ،وقد ، 
ي  القزوين

وزعمُبعجهمُاآلخرُ .(66)تابعوا الت فتازاني ومن شاتله من الشر اح ،ُأو(65)
، وقد بي نت أسباب هذا (67)مثيل عند الجرجاني  يدخل في مفهوم الت  أن  المفرد العقلي 

ا منهم توق ف عند ادر أن تجد والدً ومن الن   .(68)الوهمُفيُدراستيُللمصطلحُعنده

                                                           

 .339،ُفتازاني الهروي  : سعد الدين مسعود بن عمر الت  كتاب المطّولانظرُ ( 63)
 .338،ُيد الحسيني  ل: علي بن محمد الس  المطو   ريفُعلىُكتابُيد الش  لاشي  الس  انظرُُو  

.ُوانظر3ُ،432ُج،ُ: لبن يعقوب المغربي  مواهب الفّتاح في شرح تلخيص المفتاحانظرُ( 64)
، ج عد: الد سوقي  3ُلاشي  الد سوقي  على شرح الس  ، بيروت )ضمن 432، ، دار اإلرشاد اإلسالمي 

 شروحُالتلخيص(.ُُ

(65 )ُ ُيد ألمد الهاشمي  : الس   جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعانظر ُوأسرار227ُ، .
  . 280وعلمُالمعانيُوالبيانُوالبديع:ُد.ُعبدُالعزيزُعتيق،ُ .86البيان: علي محمد العماري، 

  . 330 : سي د جعفر الحسيني،أساليب البيان في القرآنانظرُ( 66)

ة ومعجم المصطلحات البالغيّ ،132ُ،ُبالغته ونقده ،عبد القاهر الجرجاني  انظرُفيُذلك:ُ( 67)
 . 40د.ُألمدُمطلوبُ.ُوالقرآنُوالصورةُالبياني :ُد.ُعبدُالقادرُلسين،ُ : 333،ُوتطورها

 (ُمنُهذاُالبحث.12انظرُالصفح ُرقمُ)( 68)
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طبيق.ُ، أو بات باع طريقتهم في اإلجراء والت  (69)حليلقد والت  ما جاء به القدماء بالن  
ال تي لبد   -الز مخشري   و الجرجاني   لسي ما-ولعل  ذلك يعود إلى صعوب  طريقتهم

دة   بعلوم   ودراي    ،إلتقانها من موهب     .متعد 

 وتعريفه: الّتشبيه الّتمثيلّي حمّدداُت -اثالًث

ما يكون من المفيد بعد هذا العرض للمصطلح وتطوره، تبيين أهم  ورب  
يجعلهُ تحديًدا (مثيلي  الت   شبيه)الت   مصطلح تحديد المحد دات التي يمكن على أساسها

 فهمهله،ُيأخذُبالحسبانُ  إلى تعريف  ل يتداخل مع غيره من المصطلحات، ووصوًل 
 ، ُواتتمالهلسي   لغوي ،دللته ال  ُوالن ظري  والت طبيقي  ُنججه ُمرلل  ُفي ويمكنُ .ما

د الد   هذه المحد دات في ثالث : إيجاز لها المحد  لل  فيه يجب أن تكون فالد   :للي  أو 
د الت   ل ،عقلي  ً   :ركيبي  بغرض المبالغ  في الوصف، بل الت خييل. وثانيها المحد 

اُبا في طرفيه من عنصرين أو أتثر، وأن يكون المشب ه به مبني  فيجب أن يكون مرك  
ُفيه. ُأتثر ُأو ُجمل  د الس   على ُأطرافُال   :ياقي  وثالثها المحد  ُبالحسبان ُيأخذ ذي

صُمنُمن ليث مقصديته، والن   تكل  مالم :والمتلقيصُوالن   تكل  مالث :ُالمصال الث  الت  
ُمن جه  ُوالمتلقي ُوارتباطاته، ات ُقدرته على الوصول إلى الن   جانب عالقاته
د ل ، بحسب الث  رإلىُآخ ذي قد يختلف من ناقد  ال   للي  الد   قاف  والمعتقد. وهذا المحد 

منُ ،به من أنواع  عل ق يتلكنُلجورهُأتثرُفيه،ُوفيماُ ،يخص  الت شبيه الت مثيلي  ولده
يل الد  ألن   ،امثيل عمومً والت   ، مثيلي  والستعارة الت   ،لث  الم   نحو: لل ُه لبد  فيه من تخ 

ُ التي أنتجها المبدع، واستحجارها بكل   ُومشاعرُ من أفكار   فيهاما ومواقف

                                                           

 ، علم البيان: د. بكري الشيخ أمين، وقد ذهب إلى أن  ة في ثوبها الجديدالبالغة العربيّ انظرُ (69)
د   حل  ( م  كلم  )مركب   حل  لنا أن ن   لُ والد   المركب جزء   ألن   ،مثيلي  شبيه الت  الت  (ُفيُتعريفُكلم  )متعد 

د يمكن تجزئته وتفصيله، ،ُيتجز أ  . 38بينما المتعد 
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ذيُياق ال  بالس  ، ثم  ربطها ق   وغير محق   ق   ومحق   ،   وغير مرئي      وألاسيس، وعوالم مرئي  
ُالغرض. ُإلى ُللوصول ُفيه، ( مثيلي  شبيه الت  عريف المقترح لمصطلح )الت  ا الت  أم   ترد

ب   تخييلي   عقلي   أن ه تشبيه  ) فهو: ة أمور   مرك  فيُطرفهُ في طرفيه، ومبني   من عد 
 كل ها،ريحُبأنواعهُشبيه الص  ي خرج منه الت   عريففهذا الت   (.أو أتثر   اني على جمل   الث  
ذيُمنهُبيتُبشارُالمشهورُال   ب الحسي  ، والمرك  ، والمفرد العقلي  المفرد الحسي   :أي  
 مثيل،ُوليسُمنه:ه من الت  ين أن  ذي توه م بعض البالغي  ال  

 (70)هب  ات  ى كو  هاو  ت   وأسياف نا ليل  ناُُُُُُُُوس  ؤ  ر   قع  فوق  الن   كأن  م ثار     

ُفالت     ُيريك ُأن ُعلى ُموضوع ُالمظلم،ُالهيئ  التي ترى عليها ال  شبيه نقع
ُوتنخفض،وم  ق وت  والسيوف في أثنائه تبر   ُوتعلو  من جهات   وترى لها لركات   ض

الد. مختلف    قعُول جرم أن  المقصود تشبيه الن   كما يوجبه الحال لين يحمى الج 
ُمنُجانب،ُليل بالن  ليل المتهاوي كواتبه، ل تشبيه ال  يوف فيه، بال  والس   يوفُوالس  قع

(،ُولوُتركيبُالجمل ،ُفالواوُبمعنىُ)معدُهذاُالحكمُمنُبالكواتب من جانب، ويتأت  
ُلقال: عنصر   قصد تشبيه كل   ُالنفراد، ُعلى ُيقابله ُذلكُوكواتب ليل  ) بما ُومع ،)

د الذي هو عكس  .لل  فيه لسي    ألن  الد   ،مثيلفالبيت ليس من قبيل الت   والمتعد 
اهدُالمتداولُبما يقابله، والش   على لدة   فيه تشبيه كل  عنصر   ألن  المراد ،بالمرك  

 هنا قول امرئ القيس:  

ف   لدى وكرها العن اب     اُُُُُُُا ويابسً تأن  قلوب  الطير  رطبً   (71)يال  الب   والحش 

                                                           
 .198و 194و 174،ُاألسرارهوُفيُديوانه،ُانظرُ (70)
 .192،ُاألسرارانظرُ هوُفيُديوانه، (71)
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ا في مكان  فقط، ما أراد اجتماعً ، وإن  صاًل يئين ات  فهو لم يقصد إلى أن يجعل بين الش  
لت الت  ليل أن  والد   ُفقلت:ك لو عد  ، وكأن  طب من القلوب ع ن اب  تأن  الر  ) ركيب،

 بات.ك تجد الفائدة نفسها، وليس كذلك الحكم في المرك  ( فإن  بال   لشف   اليابس  

وهذهُاألنواعُ-  خييلي    الت  ل، والستعارة التمثيلي  ث   ، والم  مثيلي  أم ا الستعارة الت  
ُوجودُمثيلي  شبيه الت  فيها ما يتحق ق في الت   قفالبد  أن يتحق   -تل ها تمثيل   ُماعدا ،
 المشب ه والمشب ه به .  :أعني ،االطرفين معً 

بقي أن أشير إلى مسأل   مهم   ، لعل ها تخف ف من كثرة المصطلحات التي 
مني   عندهمُ (72)ع ني بها بعض البالغي ين  أن  ما اصط لح على تسميته بالت شبيه الج 

كاتي  وغيرهما  ،إن ما هو ضرب  من الت مثيل أو الت شبيه الت مثيلي  عند الجرجاني  والس 
ُاألداُة ُمنه وصيغ بطريق الت لميح دون الت صريح, وبأسلوب المنطق الذي  ،لذف

يحاول تثبيت الفكرة المرادة في الذ هن، وذلك بإسنادها إلى صورة لسي   توضحها 
 نُهذاُالجنسُقولُابنُالمعتز:وتجليُغامجها.ُوماُكانُم

ض  الح ــ ــــــــسو                      ب ر  على م ج   د  فإن  صبر ك  قاتل ه     ا ص 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا          إن  لم تجد  ما تأتل ه                 (73)فالن ار تأتل  نفس 

كت عنه، وت رك غيظه يترد د  تشبيه  وذلك ألن  ) بر عليه وس  الحسود  إذا ص 
ها بعًجا ل  ،فيه بالن ار ال تي ل ت مد  بالحطب لت ى يأتل بعج  مم ا لاجته إلى الت أو 

 .(74)ظاهرة  بي ن  (

                                                           
 .239 ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعانظرُ 72
 .96 ،نقالُعنُمحققُأسرارُالبالغ  ،ديوان ابن المعتز 73
 .346 ،.ُوانظرُمفتاحُالعلوم97 ،أسرار البالغة 74
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 امتةاخل

 مم ا سبق يمكن إيجاز الن تائ  اآلتي : 

ُهيُ( و)مثل  تمثيل  (ُو)المشابه ( في مصطلحات) تشبيه  ) دلل    -1 ُشاتلها (ُوما
. ألد أسباب استعمال ألدها في مكان    اآلخر عند ال لغوي ين  وبعض البالغيين 

بب الث اني، فيتعل ق بوضع المصطلح، وما تبعه من اضطراب لدى  -2 أم ا الس 
مين، ثم  مرلل  الستقرار لدى الجرجاني   ال ذي عد  الت مثيل تصويًرا  ،البالغيين المتقد 

 ت خييل. هُالخاًصا طريق  

ُكانُ ( بدللت  جديدة  من نحو:تمثيل  ربط  مصطلح ) -3 ُو)تخييل( )تصوير(
بيل لتمييزه من )الت شبيه( وغيره من المصطلحات نحو: )الستعارةُالمفردة(ُعندُ الس 

.  الجرجاني  وبعض البالغيين 

أوُبقصدُ ،اجتهاد  بعض البالغيين  في فهم عبارة الجرجاني على غير وجهها -4
بب  األساسي  في تداخل )الت مثيل( مع غيره في الد رس الت   سهيل على المتعل مين الس 

 البالغي.ُُ

دات  للت شبيه الت مثيلي وتعريف  له -5 ابتداًء من  ،انتهى البحث إلى وضع محد 
ُالعبارة ،ال لغ ، ومن مقولت البالغيين ُفهم ُفي ُوجوههاُ ،وطرقهم ُفي وتقليبها

 ،و أنواع الت شبيه والستعارة التي يمكن أن ت لب س  على المتلق ي المختلف . ثم  فر ق بينه
مني  ال ذي هو ضرب  منه.    و بي ن صلته الوثيق  بالت شبيه الج 
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24-Al- Kullīīāt, Muʿjam fī al- Muṣṭalaḥāt wa al- furūq al-Lughawīīah, 
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Bakri al-Shikh amīn, (Baīrūt: Dār al-ʿlm leal-malāīin1982) 
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