مصطلحُ التّشبيه التّمثيليّ /دراسةٌ تأصيليّ ٌة
د .زكريّا قصّاب*
امللخّص
يحاولُ ُهذا ُالبحث ُتحديدُ ُمصطلح ُ(التُشبيه ُالتُمثيليُ) ُعند ُالقدماءُ
والمحدثين؛ ُوذلك ُبسبب ُما ُأصابه ُمن ُاضطرابُ ُعلى ُمر ُالعصورُ ،أدى ُإلىُ
خلطهُ ُبغيرهُمنُ ُالمصطلحاتُُ ,وإلىُسوءُفهمُ ُفيُضبطُمحدداتهُعلىُنحوُ ُجامعُُ
مانعُُ .ولما ُكان ُالحال ُكذلكُ ،لم ُيكنُ ُمنُ ُالمستغرب ُأن ُيجدُ ُالدارس ُرأياً ُمختلفاًُ

لدى ُالبالغيُين ُالُذينُ ُتفاوتت ُجهودهم؛ ُبحسب ُثقافتهمُ ،وتحصيلهم ُالعلميُ،
وتوجههمُالدينيُ ُ .وكانُلز ًُ
اماُعلىُالدُارسُاستقراءُالمصطلحُفيُأماتُالكتبُالُتيُ

ل ُإلىُمرلل ُالنج ُوالتتمالُعندُالجرجانيُ،ثمُ
اهتمتُبالدرسُالبالغيُُ ،ووصوًُ

مرلل ُالشروحُلدىُالمتأخرينُ.ولماُتفاوتتُسبلُالبالغيينُالمحدثينُفيُالنقلُعنُ
القدماءُ،رأيتُأل ُأذكرُإل ُمنُكانُلديهُرأيُ ُمتميزُُ ،أوُمُنُ ُنقلُبعضُاآلراءُمنُ

دونُتحقيقُُ.ولعلُالغرضُالنهائيُلهذاُالبحثُهوُالوصولُإلىُتعريفُُجامعُُمانعُُ
لهذاُالمصطلحُ،وتبيانُطرقُالبالغيُينُفيُتطبيقهُُُُُُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
نُ-تلي ُالعلومُاإلسالمي .
*ُجامع ُأفيو ُ
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Abstract
Abstract
This article attempts to determin a term of pictorial simile(original
This article attempts to determin a term of pictorial simile(original
study),because it has been surrounded with confusion all along,
study),because it has been surrounded with confusion all along,
something which has made it over lap with other term with it s own
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
determinats.In view of this, it is not strnage for researchers to
come upon a variety of views about this term,These views are
come upon a variety of views about this term,These views are
offered by rhetoricians who differ in terms of their efforts,cultural
offered by rhetoricians who differ in terms of their efforts,cultural
background
academic
qualifications
and
religious
background
academic
qualifications
and
religious
orientations.These views lead to a stage of maturity and
orientations.These views lead to a stage of maturity and
culmination as in AL jurjani,a stage of explication as in recent
culmination as in AL jurjani,a stage of explication as in recent
rhetoricians. since most modern rhetoricians just developed what
rhetoricians. since most modern rhetoricians just developed what
was propounded by their predecessors,I have decided to mention
was propounded by their predecessors,I have decided to mention
only those who have outstading views or those who went astray
only those who have outstading views or those who went astray
and rebroduced views without checking.It is hoped that the
and rebroduced views without checking.It is hoped that the
ultimate aim of this article is to reach a definitive understanding for
ultimate aim of this article is to reach a definitive understanding for
this term,and to now how stylist of rhetoricians to do it.
this term,and to now how stylist of rhetoricians to do it.

ُ
ُ
ُ
ُ
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متهيد
لُ-تداخلُُمُصُطُلُحُُ(تمثيلُ)ُمُعُغيرهُمُنُُالمصطلحاتُُفيُاللغ :
أوًُ
ِ
المصطلح المتد ِ
ِ
ضبطه ،والّلغ ُة
وسائل
اخ ِل مع غيرِه وسيل ٌة من
إن تحديد
ّ
ِ ُ
الش ِ
تمثيل َّ
نطلق في هذا الباب؛ إذ جاء في تهذيب الّلغة( :ويكون
يء
الم ُ
ُ
هي ُ
بالش ِ
َّ
تشبيها ِب ِه)(ُ.)1وفيُالمقاييس(ُ:الميمُوالثاءُوالالمُأصلُُصحيحُُيدلُعلىُ
يء
ً

مناظرة ُالشيء ُللشيءُ .وهذا ُمُثلُ ُهذاُ ،أيُُ :نظيره) (ُ .) 2وذكرُ ُأنُ(ُ :الشين ُوالباءُ
لون
والهاءُأصلُ ُوالدُ ُيدلُ ُعلىُتشابهُالشُ ُ
اُووصفا)(ُ .)3وفيُاللسانُ:
ً
يء ُوتشاتُلُهُ ُ ً

ُتداخال ُفي ُمصطلحي ُ(تمثيلُ)ُ
ًُ
(التشبيهُ :التمثيل) (ُ .) 4فنجد ُفي ُهذه ُالنُصوص

و(تشبيهُ)ُ،ويعودُذلكُإلى ُاشتراتهماُفيُالدلل ُاألصلي ُ ،وهيُوضعُشيءُ ُبإزاءُ

شيءُ ُآخرُ ،أو ُقياس ُأمرُ ُبأمرُ ُآخرُ ،على ُسبيل ُتحديد ُما ُهو ُمشتركُ ُبينُ
الطرفينُ .ويتأتد ُهذا ُالتداخل ُفي ُالمصطلحينُ ُعند ُاللغويُينُ ُالذين ُعنُوا ُبتحديدُ
ُتحديدا ُجعلوا ُفيه ُدلل ُ(المشابه )ُ ،لكونهاُ
الدلل ُالصطاللي ُللمصطلحين
ً

ُسببا ُلستخدام ُألدهما ُفي ُموضع ُاآلخرُ ،فيقولُ
مشترك ًُ ُفي ُالمصطلحينًُ ،
إلىُذلكُذهبُالكفويُ
ُ
الخوارزمي ُ(387ه)(ُ :التشبيهُ:تمثيلُالشيءُبالشيء)(ُ .)5و

(1094ه)ُ،فجعلُدلل ُالتُمثيلُأعمُ ُمنُدلل ُالتُشبيهُ ،فقال(ُ :التُشبيهُفيُاللُغ ُ:
وكانُالراغب ُ(502ه) ُجعل ُ(المثل)ُبمعنىُالمشابه ُلغيرهُفيُ
ُ
التُمثيلُمطلًُقا)(ُ .)6
( )1تهذيب الّلغةُ:محمُدُبنُألمدُاألزهريُُ(370ه)ُ,مادةُ(مثل).
( )2مقاييس اللغةُ:ألمدُبنُفارسُ(395ه)ُ،مادةُ(مثل).
السابقُ:مادُةُ(شبه).
(ّ )3

( )4لسان العربُ:محمُدُبنُمكرمُ(711ه)ُ،مادُةُ(مثل).
( )5مفاتيح العلومُ:محمُدُبنُألمدُالخوارزمي.94ُ،
( )6الكّلّياتُ:أيُوبُبنُموسىُالحسينيُُالكفويُُ،مادُةُ(شبه)ُ.
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ل)ُأيجاُمعُ
ًُ
معنىُمنُالمعانيُ(أعمُُاأللفاظُالموضوع ُللمشابه )(ُ.)7ويتداخلُ(المث
ُ
ً
مصطلح ُ( ُتمثيلُ) ُفي ُدلل ُالمشابه ُالسُابق ُ ُ ،وبعجهم ُيخلط ُفي ُالدُلل ُ
فالراغب ُاألصفهاني ُيعرف ُالمُثُلُ ُبأنُه(ُ :عبارةُ ُعن ُقولُ ُفيُ
الصطالليُ ُلهماُ ُ ،
لُفيُشيءُُآخرُُبينهماُمشابه ُُ،ليبينُُألدُهماُاآلخرُويصورهُ,نحوُ
شيءُُ،يشبهُُقوًُ

قولهم(ُ:الصُيفُضُيُعتُاللبنُ)ُ،وقوله(ُ:مُثُلُُالذينُلُمُلُواُالتُورُاة)ُاآلي ُ،أيُهمُفيُ
جهلهمُبمجمون ُلقائقُالتُوراةُكالحمارُفيُجهلهُبماُعلىُظهرهُمنُاألسفار)(ُ.)8
ُضرب ُمنُ
ُ
ُاألول ُ(مُثُلُ) ُوالشُاهد ُالثُاني ُ(تشبيهُ ُتمثيليُ)ُ ،والمُثلُ ُهو
فالشُاهد ُ
شبيهُعموماُ.ويُستفادُممُاُ
ًُ
الُستعارةُالتُمثيليُ ُ ُ،وماُذكرهُمنُلدُ ُللمثلُيدخلُفيهُالتُ

ُالرئيسي ُالُتي ُتجيز ُاستعمالُ ُألدُ ُهذهُ
سبق ُأنُ داللة ُالمشابهة ُهي ُالدُلل ُ
المصطلحات ُفي ُموضع ُاآلخرُ .والسؤال ُهناُ :ألُ ُيوجد ُفي ُمتن ُالُلغ ُدللتُُ
جديدة ُتميزُمصطلحُالتشبيهُ
أخرىُيمكنهاُتحييدهُوتمييزه؟ ُلُيعدمُ ُالبالثُدللتُ ُ
ً

التمثيليُ ُمن ُغيره ُمن ُالمصطلحاتُ ،ولعل ُأهمُها ُدلل ُ(التُصوير)ُ ،فقد ُجاء ُفيُ

غيرهُُ ،والتُمثالُُ
نتصابُ ،والمُمُثُلُ ُالمُصُُور ُعلى ُمثالُ ُ ُ
ُ
المفردات(ُ :أُصُلُ ُالمُثُولُ ُالُ
الشُيءُ ُالمُصُُورُ)(ُ،)9وفيُالُلسان(ُ :التُمثالُُ:الصُورةُُ،ومثلُ ُلهُ ُالشُيءُُ:صورهُ ُلتُىُ
ن ُبمعناهُ
تأنُه ُينظرُ ُإليه) (ُ .) 10و(التُصوير) ُهنا ُمصطلحُ ُفنيُ ُاستعمله ُالُلغويو ُ
النُقدي ُالمعاصرُ ،وهذا ُتدل ُعليه ُاألداةُ(تأن) ُالُتي ُتفيد ُضرباً ُمن ُالشُك ُيجعلُ

الصُورة ُالممثل ُليست ُصورًة ُطبقُ ُاألصلُُ ،لكنُها ُصورةُ ُمعدل ُُ ،يُعُادُ ُفيها ُإنتاجُ

( )7المفردات في غريب القرآنُ:الحسينُبنُمحمُدُالراغبُاألصفهانيُ،مادُةُ(مثل).
فن ال ّتشبيه)ُلعليُالجنديُ،إذُإنهُ
( )8المفرداتُ:مادةُ(مُثُلُ)ُ.وانظرُلدىُالبالغيينُالمعاصرينُ( ّ
خلطُبينُمصطلحيُمثلُوتمثيلُ,ج.20,2
( )9مادُةُ(مُثُلُ).
( )10الّلسانُ:مادُةُ(مُثُلُ).
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األصلُ ُعلىُنحو ُتحسبهُكأنُهُ ُهُوُُ .وهوُمُلُمُحُ ُفنُيُ ُمهمُ ُالتقطهُ ُاللُغويونُُ،ووظفهُ
بعض ُالبالغيُينُ ُفي ُتحديدهم ُللمصطلحُ .وإذا ُما ُعلمنا ُأن ُمصطلحي ُ(تصويرُ)ُ
و(تخييلُ) ُيتعاورانُ ُالدُلل ُ ُذاتُهاُ ،فيقال(ُ :تخيلتهُ ُفتخيلُ ُلُيُ ،كُمُا ُتقولُُ :تصورتُهُُ
ُ()11
ُأتيداُ ،وتميزه ُمن ُغيره ُمنُ
فُتُصُُورُ) ُ ،فإنُنا ُنكونُ ُقد ُأدركنا ُبُعُدُهُ ُالفنُيُ ُإدر ً
اتا ً

فجال ُعن ُدللته ُاألساسيُ ُ
المصطلحاتُ ,لذا ُبرز ُ(التُمثيل) ُعلى ُأنه ُيحتويُ ُ ً

(المشابه )ُ،دلل ً ُأخرىُ ُهي ُ(التُصوير)ُأو(التُخييل)ُ،وهوُماُيفتقدهُ(التُشبيه)ُ،أوُ
ى.
نُفيهُعلىُلدُماُيكونُفيُ(التُمثيل)ُعلىُنحوُُماُسنر ُ
ماُلُيكو ُ

( )11الّلسانُ:مادُةُ(خُيُلُ).
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العرض
داخل فًًًًًي مصًًًًًطلح (تمثيًًًًًل) وغيًًًًًره ِمًًًًًن المصًًًًًطلحات نًًًًًد
ً
ثانيًًًًًا– ال ّتًًًًً ُ
البالغيين:
ّ
ن ُاألوائلُ ,إذُ
نجدُلجوراُلهذاُالمصطلحُفيماُكتبهُالبالغيُو ُ
ًُ
منُالنُادرُأنُ ُ

الفراء ُ(207ه) ُيستعمل ُمصطلح ُ(مُثُلُ) ُبمعنى ُ(التُمثيل) ُأو ُ(الُستعارةُ
ىُ ُ
نر ُ
التُمثيليُ )ُ ،فيقول ُعن ُقوله ُتعالى((ُ :ذلكُ ُمُثُلُهُم ُفي ُالتُورُاة)) ُ–الحجراتُ:29ُ -
(...وهو ُمُثُلُ ُضربه ُهللا ُعز ُوجل ُللنبي ُصلى ُهللا ُعليهُ ،إذ ُخرج ُولدهُ ،ثم ُقواهُ
بأصحابهُ،كماُقوىُالحبُ ُبماُنبتُمنها)(ُ .)12كذلكُفعلُأبوُعبيدةُ(210ه)ُ ،فهوُ
مجازه ُمُجازُُ
يقول ُعن ُقوله ُتعالى((ُ :فُأُتُى ُبنيانُهُم ُمن ُالقواعد)) ُ-النحل ُُ (ُ :-26
ُشيئا ُقالوا ُهذا ُالكالمُ ،وهوُ
المُثُلُ ُوالتُشبيهُُ ،والقواعدُُ :األساسُُ .إذا ُاُسُتأصلوا ًُ

ُ،ومُنُ ُقولهُُ:
مُثُلُ)(ُ .)13وهوُيقصدُمنُقوله(ُ :مجازُ ُالمُثلُ ُوالتُشبيه)ُدلل ُ ُالمشابه ُ ُ
(هوُمُثُلُ)ُالتُمثيلُأوُمجازُُالتُمثيلُ(ُ،)14علىُماُنصُعليهُفيُموضعُُآخرُُ,فيقولُُ
عن ُقوله ُتعالى((ُ :على ُشُفُا ُجرفُ ُهارُ)) ُ–التوب ُ(ُ -109ومجازُ ُاآلي ُ ُمجازُ
ُأساسا ُمُنُ ُالبناء ُالُذي ُبنوه ُعلى ُالكفرُ
ًُ
التُمثيلُ ,ألن ُما ُبنوه ُعلى ُالتُقوى ُأثبت

والنُفاق ُفهو ُعلى ُشفا ُجُُرفُُ ،وهو ُما ُيجرف ُمن ُسيول ُاألودي ُفال ُيُثُبُتُ ُالبناءُُ
عليه) (ُ .) 15ويستفاد ُمن ُقوله(ُ :مجاز ُالتُمثيل) ُما ُيعرف ُبالستعارة ُالتُمثيليُ ُعندُ

المتأخُرينُ ُمُنُ ُالبالغيُينُُ .ونجدُ ُمثلُ ُذلك ُلدى ُالجالظ ُ(255ه) ُالُذي ُيستخدمُ
مصطلح ُ(مُثُلُ) ُبمعنى ُ(الستعارة ُالتُمثيليُ )ُ ،فيذهب ُإلى ُأنُ ُقول ُالشاعر(ُ :هُمُ
يادُالفراءُ،ج.69ُ،3
ُ
( )12معاني القرآنُ:يحيىُبنُز
( )13مجاز القرآنُ:معمرُبنُالمثنُىُ،ج.359ُ،1
( )14فمجازُالمثلُ،والمثلُ،ومجازُالتمثيلُ،يعنيُ:الستعارةُالتُمثيليُ ُعنده.
( )15مجاز القرآنُ:ج.269ُ،1
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الرواةُالبديع)(ُ.)17
ساعدُ ُالدُهرُ ُالُذيُيتقىُبهُ)((ُ)16إنُماُهوُمُثُلُُ،وهذاُالُذيُيسمُيهُ ُ ُ

وقد ُيكون ُالتُطور ُالالُفت ُفي ُهذا ُالسُياق ُلدث ُعلى ُيد ُقدام ُ(337ه)ُ ،الذيُ

ُمعنىُ ،فيجعُ
ُ
عرفهُ ،فقال(ُ :أنُ ُيريد ُالشُاعر ُإشارًُة ُإلى
ُو ُ
استعمل ُمصطلح ُتمثيل ُ
ً
علىُمعنى ُآخرُ،وذلكُالمعنىُاآلخرُوالكالمُمنبئانُ ُعماُأرادُأنُيشيرُ
ُ
تالماُيدلُ ُ
ًُ
ً
يفا ُللمثل ُولالستعارة ُوللكناي ُ ،فهيُ
ن ُتعر ًُ
إليه) (ُ .) 18وهذا ُالكالم ُيصلُح ُأن ُيكو ُ

ُعلىُمعنى ُآخرُ ُ،ويكونُبينُالمعنيينُأوُالكالميينُ
ُ
جميعهاُيوضعُفيهاُكالمُ ُليدل
ً
عالق ُ ُيُتوصُل ُبها ُإلى ُمراد ُالمتكلمُ .وبعبارةُ ُموجزةُ ُيمكن ُالقولُ :إنُ ُمراد ُقدام ُ
(المعنى)ُو(معنىُالمعنى)ُ ،وهذاُيقعُتحتهُأنواعُ ُبالغيُ ُ ُمتعددةُُ .فالُيمكنُالوثوقُ
بماُجاءُبهُقدام ُهناُ،ولُبماُجاءُبهُالعسكريُ ُ(383ه) ُأو ُ(395ه)ُالُذيُنقلُ
تالمُقدام ُوشواهدهُ،لكنهُاستبدلُبمصطلحُ(تمثيلُ)ُمصطلحُ ُ(مماثل ُ)(ُ.)19كذلكُ

ُأولًُ،
ابن ُرشيقُ ُ(456ه) ُفي ُلده ُللتُمثيل ُدركُُ ،فجعله ُمن ُضروب ُالُستعارة ُ

ُشيئاُ
يبا ُمن ُتعريف ُقدام ُ ،فقال(ُ :أنُ ُتمثل ًُ
فأخرجه ُمن ُليز ُالتُشبيهُ ،وعرفه ُقر ًُ

بشيءُفيهُإشارةُُمنه)(ُ،)20فأدخلُفيهُالُستعارةُالتُمثيليُ ُوالمثلُوالكناي ُ،وتأتدُذلكُ
باألمثل ُالُتيُأتىُبهاُ(ُ.)21والتُحولُالحقيقيُُفيُفهمُالمصطلحُوتحديدهُلمُينجزُإلُُ

علىُيدُعبدُالقاهرُالجرجانيُ ُ(471ه)ُ ،إذُماُفتئُينبهُعلىُأنُ ُمحاسنُ ُالكالمُ

أقطاباُتدورُعليهاُ
تكون ُبحسبُماُفيهُمنُ(تشبيهُ) ُو(تمثيلُ)ُو(استعارةُ)ُ،لكونها ُ ًُ
بنُرمُيلُ ُوقبلهُُ:
( )16البيتُلألشهبُُ ُ

اؤهُمُُُُُُُُُُهمُالقومُُكلُالقومُُيُاُأمُخُالدُُ
ُُُُُُُوإنُاأللُىُلُانُتُُبُفل ُدُمُ ُ
ُُُُُُهُمُساعدُالدُهرُُالُذيُيتقىُبهُُُُُُُُُ ُومُاُخُيرُُكُفُُلُتنوءُُبُسُاعُدُ

( )17البيان وال ّتبيينُ:عمروُبنُبحرُالجُالظُ،جُ.55ُ،4

الشعرُ:قدام ُبنُجعفر.158ُ،
( )18نقد ّ
الصنا تين ،الكتابة والشعرُ:الحسنُبنُعبدُهللاُالعسكريُُ.353ُ،
( )19كتاب ّ

الشعر ونقدهُ:الحسنُبنُرشيقُُالقيروانيُُ،ج.450ُ،1
( )20العمدة في صنا ة ّ
( )21انظرُالسُابقُ،جُ450ُ،1فماُبعدُ.
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ُ،فإذاُكانُصحيحاُأنُهاُ
ًُ
المعانيُفيُمتصرفاتها(ُ.)22وهذاُيجعلُلكلُُدللتهُالخاص

تلتقيُفيُالجمل ُ،فإنُهاُتتباينُلدىُالتُفصيل(ُ.)23وقدُسبقُأنُذكرتُ ُأن ُالُلغويُينُُ
توصلوا ُإلى ُأنُ ُ(المشابه ) ُالدلل ُ ُالُتي ُتجمع ُالتُشبيه ُوالتُمثيلُ ،ولما ُكانتُ

شبيهُأيجاُ،دخلتُفيُذلكُ.أما ُ(التُصوير)ُ ،لكونه ُدلل ًُُ
ًُ
الستعارةُمبني ًُ ُعلىُالتُ
تميز(التُمثيل)ُ،فيراهُعبدالقاهرُوسيل ًُُفني ًُُتزيدُمنُقيم ُالمعنىُ،وترفعُمنُقدره

(ُ)24

لكنُهُ–خالًُفاُللُغويُينُُ-يجعلُلهذهُالدلل ُخصوصي ًُُفيُ(التُمثيل)ُبالنسب ُإلىُغيرهُ
من ُاألنواع ُالتي ُقد ُتتداخل ُمعهُ ،فيقول(ُ :وذلك ُأنُك ُبالتُمثيل في ُلكم ُمن ُيرىُ

الدةُ،إلُُأنُهُيراهاُتارًُةُفيُالمرآُةُ،وتارًُةُعلىُظاهرُاألمرُ،وأمُاُفيُالتُشبيهُ
صورًُةُو ًُ

الصُريحُ،فإنُكُترىُصورتينُعلىُالحقيق )(ُ .)25فهوُينطلقُمنُالدُلل ُالُلغويُ ُفيُ
فهمهُللمصطلحُ،إلُ ُأنهُيعممُدلل ُالتُصويرُفيه ُ–تماُعممُدلل ُالمشابه ُبجعلُ
تشبيهاُ ،وليس ُكلُ ُتشبيهُ ُ ًُ
تلُ ُتمثيلُ ُ ًُ
تمثيال (ُ –ُ ) 26لتشمل ُ(التُشبيه) ُو(التُمثيل)ُ

و(الستعارة)ُ،معُخصوصي ُلهاُفيُ(التُمثيل)ُلُتتأتُىُفيُسواُهُ ،فأنتُترىُفيهُ

الدةُ ،بشكلين ُمختلفينُ ،فالتُمثيل ُ(ل ُيُحجركُ ُأوصافُ ُاألصل ُعلىُ
صورًُة ُو ًُ

التُحقيقُوالتُعيينُُ ،وإنُماُيُخيلُإليكُأنُهُيُحجركُذلك)ُ(ُ .)27وكأنهُيريدُأنُيجعلُ–

خالًُفا ُللغويُينُ– ُالتُصويرُ ُعلى ُضربينُُ ،ضربُ ُيكون ُبال ُتخييلُُ ،وضربُ ُيكونُ
ُ،فاألولُميدانه ُ(التُشبيه)ُوالثُاني ُميدانه ُ(التُمثيل)ُ .وقدُألسنُابنُمعصومُ
ُ
بتخييلُ

( )22انظرُأسرار البالغةُ:عبدُالقاهرُالجرجانيُ.27ُ،
( )23انظرُالسُابقُُ.28ُ،

( )24انظرُالسُابق.119ُ،26ُ،

(ُ)25أسرار البالغة.236ُ،

( )26انظر أسرار البالغة.95ُ،

ُ،وجعلُدلل ُالتُصويرُتعمُالتُشبيهُوالتُمثيلُ.وفيُُ،119عطفُُُ
(ُ)27السُابقُ.237ُ،وانظرُ 131ُ،

(التُصوير)ُعلى ُ(التُمثيل) ُمن ُباب ُعطفُالعام ُعلى ُالخاصُُ ،فالتُمثيل ُتصويرُ ُخاصُ ُيقومُعلىُ

التُخييلُ.
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مباشرُ ،ففسرُ
طا ُ ًُا
(1120ه) ُلين ُربط ُبين ُمصطلحي ُ(تمثيلُ) ُو(تصويرُ)ُرب ً
التُمثيلُبالتُصويرُفيُبديعيتهُ :طُُربُتُ ُفيُالبعدُ ُمُنُ ُتمثيلُ ُقُُربُهُمُُ/والمرءُ ُقُدُ ُتُُزدُهُيُهُُ

لذُةُ ُالحُلمُ ُفقال(ُ :والتُمثيلُهناُبمعنىُ :التُصويرُ،مور ًُ
ى ُبهُعنُاسمُالنُوعُ.قالُفيُ
ُتمثيالُ :صوره ُلتى ُكأنه ُينظر ُإليهُ .والمعنىُ :أنه ُطرب ُمنُ
ًُ
القاموسُ :مثله ُله

تصوير ُقرب ُألبابه ُفي ُلال ُالبعدُ ،كأنه ُصور ُلنفسه ُقربهمُ ،فلحقته ُلذلك ُخف ُُ

سرتهُ،ثمُمثلُلالهُهذهُبحالُاإلنسانُالنُائمُالُذيُتستخفهُلذةُاأللالمُفيطربُلهاُ.
وأخرجُالتُمثيلُمخرجُالمثلُالسُائر)(ُ .)28ولُريبُأن ُدلل ُالتُخييلُلاضرةُ ُفيُهذاُ
خييلُ.واتتمالُ
ُ
التُعريفُفي ُقوله(ُ :صورهُكأنه)ُ،وذلك ُألنُ ُ(تأنُ)ُتفيدُاإليهامُوالتُ
تصورُعبدُالقاهرُلهذاُالمصطلحُ،يتطلب ُمحدداتُ ُأخرىُلجبطهُ،بعجهاُيتُصلُ
بدلل ُالمشابه ُوالتُصوير ُوالتُخييلُ ،نحو ُأنُ ُتكون ُالدُلل ُالنُاتج ُتحتاج ُإلىُ
تأويلُ ،وذلك ُأنها ُل ُتكون
ُموجودة ُعلى ُنحو ُصريحُ ُفي ُالطُرفينُ ،فهي ُمتخيل ُُ،
ً

ألنُهاُلُمباشرةُ ُول ُصريح ُُ،وإذاُكانتُكذلكُفالُبد ُأنُتكون ُعقليُ ًُُ ،ألنُ ُالدُلل ُ

الحسي ُصريح ُ ُومباشرةُُ ،فال ُتأويل ُفيها ُول ُتخييلُ ،فنراه ُيقول(ُ :المشابهاتُ

المتأول الُتيُينتزعهاُالعقلُمنُالشُيءُللشُيءُ،لُتكونُفيُلدُالمشابهاتُاألصليُ ُ
الظُاهرةُ،بلُالشُبهُالعقليُُكأنُالشُيءُبهُيكون ًُ
ُشبيهاُبالمشبه)(ُ.)29فهوُيقصدُكأنهُ

المشبهُ،ولكنهُليسُهوُعلىُالتُحقيقُ.ومنُأجلُذلكُلرصُعبدُالقاهرُعلىُنعتُ

تلم ُالتُشبيه ُبـ(الظاهر ُأو ُالصريح) (ُ ،) 30وعلى ُتأتيد ُأن ُالدلل ُفي ُ(التُشبيه)ُ
تفاوتتُ،وهيُفيُ(التُمثيل)ُتسعى ُإلىُإثارةُالمخيل ُ،وجعلُ
ُ
غرضهاُالمبالغ ُ ،وإن ُ
فيُإعادةُإنتاجهاُأيجاُ،وذلكُعنُطريقُ
ًُ
المتلقيُطرًُفاُلُفيُتلقيُالدُلل ُفقطُ،بلُ
الربيع في أنواع البديعُ:السُيدُعليُصدرُالدُينُبنُمعصومُالمدنيُُ،ج.201ُ،3
( )28أنوار ّ
( )29أسرار البالغة.100ُ،

( )30انظرُالسُابق.236ُ،225ُ،108ُ،
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إعادة ُتمثل ُالصورة ُالمتخيل ُ ،والحال ُالشعوريُ ُالمتعلق ُبها (ُ .) 31وهذا ُيقتجيُ

التُفاعلُبينُالصُورتينُ،لُأنُتبقىُكل ُصورةُ ُمستقلُ ًُ ُعنُاألخرىُُ ،فيكون ُالشُبهُ

في ُ(التُمثيل) ُ-تما ُيقول(ُ -مأخوًُذا ُمن ُعدُة ُأمور ُيجمع ُبعجها ُإلى ُبعضُُ ،ثمُُ

يُستخرج ُمن ُمجموعها ُالشُبهُ ،فيكون ُسبيله ُسبيلُ ُالشيئين ُيُمزج ُألدهما ُباآلخرُ،
لتى ُتحدث ُصورةُُ ،غير ُما ُكان ُلهما ُفي ُلال ُاإلفرادُ ،ل ُسبيل ُالشيئين ُيُجمعُ
بينهما ُوتحفظ ُصورتهما) (ُ .) 32ومقصوده ُهنا ُفي ُالجمل ُاألخيرة ُالشُبه ُالعقليُُ
شبيهُعموماُ .والمثالُالذيُعُنيُبهُعبدالقاهر ُهناُ،
ًُ
المنتزعُمنُشيءُ ُوالدُُ،أو ُالتُ

لتوضيح ُهذه ُالفكرةُ ،وتداوله ُالبالغيُون ُمن ُبعدهُ ،هو ُقوله ُتعالى((ُ :مُثُلُ ُالُذينُُ

أسفار))ُ-الجمع ُُ-5فالشُبهُمنتزعُُ
لُمُلُواُالتُورُاةُثمُلمُُيُحُمُلُوهُاُكُمُثُلُُالحُمُارُُيحملُُ ًُا
من ُلمل ُالحمارُ ،وأنُ ُيكون ُالمحمول ُهو ُاألسفارُ ،وألُ ُيكون ُلهذا ُالحمل ُأيُ

فائدةُُ،سوىُالكُد ُوالتُعبُ ،وهذاُيتجحُفيُقوله(ُ :الشُبهُمنتزعُمنُألوالُالحمارُ،
وهوُأنهُيحملُاألسفارُالتيُهيُأوعي ُالعلومُومستودعُثمرُالعقولُ،ثم ُلُيحسُُ

بماُفيهاُولُيشعرُبمجمونهاُ،ولُيفرق ُبينهاُوبينُسائرُاأللمالُالتيُليستُمنُ

العلمُفيُشيءُُ،ولُمنُالدُلل ُعليهُبسبيلُُ،فليسُلهُمماُيحملُلظُُسوىُأنُهُيثقلُ
عليهُ،ويُكُدُُجنبيهُُ،فهوُكماُترىُمقتجىُأمورُُمجموع ُُ،ونتيج ُُألشياءُُأُلفُتُُوقُُرنُ

بعجُهاُإلىُبعضُ)(ُ.)33فإنتاجُالدُلل ُفيُاآلي ُالكريم ُاستندُإلىُعدُةُأمُورُ؛ُمنهاُ
حدة ُعلىُنحو ُلُينفكُ
ماُيتعلق ُببناءُالجمل ُوفقُترتيبُ ُمعيُنُ ُيجعلُعناصرهاُمت ًُ

ألدُها ُمنُ ُاآلخرُ ،إذ ُلو ُغيرنا ُتركيب ُالجمل ُ ،فقلنا ُمثال(ُ :هم ُكالحمار ُفي ُأنُهُ
ُشيئاُ ،ألنُ ُالحمل ُلينئذ ُلُيكون ُمقترًُناُبالجهلُ ،والصورةُ
يُحمُلُ ُويُجهُلُ) ُلم ُيكن ًُ
( )31انظرُالسُابق.102ُ،
( )32السُابق.101ُ،
( )33أسرار البالغة.101ُ،
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يُنظر ُإليها ُمن ُخالل ُكلُ ُعنصرُ ُعلى ُلدةُُ ،وليس ُعبرُ ُالمجموعُ ،فتنتفي ُدلل ُ
التُمثيلُفيُالشُاهدُ.ومنهاُماُلهُعالق ُ ُبمقصديُ ُالمتكلُمُالتيُتريدُتوصيلُدلل ُُ
محددةُُ،دون ُغيرهاُ.فليسُالمرادُفيُاآلي ُالكريم ُأنُ ُتكون ُالصُورةُعلىُلقيقتهاُ

فيُكلُ ُطرفُُ،وأنُ ُيشبهُاليهودُبالحمارُفيُلملهُمرًُةُ،وفيُجهلهُُأخرىُ،بلُأنُ
تينُمعاُصورةُ ُجديدةُ ُهي ُ(الذم ُبالشُقاءُفيُشيءُ ُيتعلقُبهُغرضُُ
ًُ
تنت ُمنُالصور

جليلُ ُوفائدةُ ُشريف ُُ،معُلرمانُذلكُالغرضُ ،وعدمُالوصولُإلىُتلكُالفائدة)(ُ.)34
والصُورةُالثُاني ُتخييلُ ُلألولىُ،وليستُ ُمجردُ ُمبالغ ُ ُفيُالوصف(ُ.)35ومنهاُما ُلهُ
صل ُ ُبالمتلقيُ ,فاللُذةُفيُالتُمثيلُتكون ُمجاعف ًُ ُبالنسب ُإلىُالتشبيهُ ،إذ ُ(تحصلُ

مذاق ُ ُلو ُفرضُتُ ُلصولها ُلك ُفي ُتلك ُاألشياء ُمن ُغير ُامتزاجُُ ،فرضُتُ ُما ُلُ
يكون)(ُ.)36ولماُكانُالمتلقيُهوُ(المؤول)ُ،وهوُالطُرفُالمشاركُفيُإنتاجُالدُلل ُ،
بينُعبدالقاهرُلهُكيفُيمكنُأنُيخلُبالمغزىُمنُالتُشبيه؟ُوذلكُإذاُلمُيراعُُُنظامُ
ن ُالنُات ُ
الجملُ ،واأللفاظ ُفي ُتتباعهاُ ،أو ُلمُ ُينظرُ ُإلى ُمقصديُ ُالمبدع (ُ ،)37فكو ُ
سليماُلبدُ ُفيه ُمنُمراعاةُكل ُذلكُ.وانتهىُعبدالقاهرُإلىُتعريفُ ُللتُمثيلُ
الدُلليُ ُ ًُ

لُيمكنُوصفهُبأنُهُجامعُُمانعُُ،ألنُهُلمُيكنُُغرضُهُإجمالُ ُماُفصلهُ،بلُالتُفريقُ
بين ُالستعارة ُوالتُمثيلُ ،فقال(ُ :قد ُمجى ُفي ُالستعارةُ ،أن ُلدها ُأنُ ُيك ُونُ ُللُفظُ

اللُغويُ ُأصلُُ،ثمُ ُيُنقلُعنُذلكُاألصلُعلىُالشُرطُالمتقدمُ.وهذاُالحد ُلُيجيءُ
ُوتمثيالُ ،وهوُ
ًُ
في ُالُذي ُتقدم ُمن معنى ُالتُمثيلُ ،من ُأنه ُاألصل ُفي ُكونه ًُ
ُمثال

التشبيه ُالمنتزع ُمن ُمجموع ُأمورُُ ،والُذي ُل ُيُحصله ُلك ُإل ُجمل ُ ُمن ُالكالم ُأوُ

( )34أسرار البالغة.110ُ،102ُ،
( )35انظرُالسُابقُ،239ُ،222ُ،فماُبعد.
( )36أسرار البالغة.102ُ،
( )37انظر السّابق.111ُ،109ُ،105ُ،103ُ،
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أتثرُ،ألنُكُقدُتجدُاأللفاظُفيُالجملُالتيُيُعقدُمنهاُجاري ً ُعلىُأصولهاُولقائقهاُ

في ُاللغ ) (ُ.) 38فالستعارة ُشأنها ُشأن ُالتُشبيه ُقد ُتكون
ُتمثيالُ ،وقد ُتكون ُغيرُ
ًُ
تمثيال ُل ُبدُ ُفيها ُأن ُتتحقُق ُلها ُشروط ُالتُمثيل ُأو ُشروط ُالتُشبيهُ
تمثيلُُ ُ ،وكونها ُ ًُ

عموماُ .وقدُأوجزهاُعبدالقاهرُبأن ُالدلل ُفيهاُيجبُأنُتكون ُمنتزع ًُ ُمنُ
التُمثيليُ ُ ًُ

متعددُُ،وذلكُبأنُتكونُمبني ًُُعلىُجمل ُُمنُالكالمُأوُأتثرُُ،وأنُتكونُاأللفاظُفيُ

معظمهاُجاري ًُُعلىُأصلهاُ .أماُإذاُخرجُالُلفظُعلىُأصلُوضعهُفيُالُلغ ُوجبتُُ

الُستعارةُ ،وامتنع ُالتمثيلُ ُ ،ومقصديُ ُالمتكلم ُلها ُالقول ُالفصل ُفي ُتحديد ُالنُات ُ
الدُلليُُ،إنُكانُالمرادُُالدُلل ُُالمفردةُُأوُُالدُلل ُُالمركب ُُ،أيُُ:الستعارةُأوُالتُمثيلُ،
وهذا ُيظهرُمن ُقوله(ُ :وإذا ُلم ُتمكن ُنسب ُالشبهُ ُإلىُالشُيء ُعلى ُالنفرادُ ،وكانُ

مركُبا ُمنُ ُلاله ُمعُ ُغيرهُ ،فليس ُالُسم ُبمستعارُُ ،ولكن ُمجموع ُالكالم ُمثلُ) (ُ.)39
والشُاهدُالمتداولُفيُهذاُالسُياقُلدىُالبالغيُينُ ُالمثلُالمعروف ُ(بلغنيُأنُكُتُقدمُ
ر ًُ
جال ُوتؤخر ُأخرىُ ،فإذا ُأتاكُ ُكتابي ُهذا ُفاعتمدُ ُعلى ُأيهما ُشُئتُ ُوالسُالم)(ُ.)40
فمقصدُالمتكلمُيتجهُإلىُدلل ُالترددُبينُاألمرينُ،وترجيحُالرأيُفيهماُ،ولُيتصورُ

التردد ُوالترجيح ُفي ُالشُيء ُالوالد ُ(فلو ُجهدت ُوهمُك ُأن ُتتصور ُلقولك(ُ :تقدمُ
وفائدة ُما ُلمُ ُتقلُ(ُ :وتؤخُر ُأخرى) ُأو ُتنوهُ ُفي ُقلبكُ ،كلفتُ ُنفسكُ
ًُ
ُمعنى ُ
ُ
جال)
ر ًُ
ً
شط ًُ
طا)(ُ.)41و(المُثُل)ُو(التُمثيلُ)ُو(المُمُاثل )ُكلُهاُألفاظُُلهاُالدُلل ُنفسهاُعندُعبدُ

القاهرُ ،فهذا ُالنُحو ُمن ُالكالم ُيمكن ُتسميته ُ
ُبأي ُمن ُاأللفاظ ُالسابق (ُ ،) 42ألنُ

(ُ)38أسرار البالغة.238ُ،
( )39السّابق.260 ،
( )40خبرُهذهُالمقال ُفيُالبيان والتبيين،ج.301ُ،302ُ،1
( )41أسرار البالغة.112ُ،
( )42السُابق.113ُ،
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الدلل ُاللغوي ُوالدةُ ُفيهاُ ،والعالق ُبين ُالمثل ُبمعناه ُالصطاللي ُالمعروفُ
مثالُ،
والتمثيلُ ،هي ُعالق ُعمومُ ُوخصوصُُ ،فكل ُمثلُ ُتمثيلُُ ،وليس ُكلُ ُتمثيلُ ُ ًُ

فالتُمثيل ُيكون
ُتشبيها ُتمثيليُاُ ُ ،ويكون ُاستعارًُة ُتمثيليُ ًُُ ،أمُا ُالمثل ُفال ُيكون ُإلُُ
ًُ

استعارًُة ُتمثيليُ ًُُ.فالجرجانيُ ُيستخدم ُألد ُالمصطلحين ُفي ُموضع ُاآلخرُ ،فيقولُ:

(واعلمُأنُ ُ(المثل)ُقدُيجربُبجملُ ُلُبد ُفيهاُمنُأنُيتقدمهاُمذكورُ ُيكون ُمشب ًُهاُ
بهُ ،ولُيمكنُلذفُالمشبُهُبهُوالقتصار ُعلىُذكرُالمشبه)(ُ .)43ومعلومُ ُأنُ ُهذاُ

الجربُمنُالكالمُالذيُيُذكرُفيهُالطرفانُهوُمنُقبيلُالتُشبيهُالتمثيليُُ،فبانُأنُُ
قصدهُبهُ(التُمثيل)ُ .ومماُطريقهُطريقُالمثلُأو ُالتُمثيلُإلُ ُأنهُقدُيخفىُ،فيشتبهُ
بالستعارةُ،لعتباراتُ ُدينيُ ُُ ،قدُتجعلُالقارئُيُسرعُإلىُاستنتاجُدلل ُ ُتخرجهُمنُ
الحرجُالدُينيُ ُالُذيُقدُتسببهُ ،اآليات ُالتيُفيهاُتشبيه ُهللُعز ُوجل ُبالمخلوقين ُمنُ
البشرُ،نحوُتلكُالتيُذكرتُفيهاُاليدُواليمينُوالقبج ُ،وهناُيقولُعبدالقاهر(ُ:فأماُ
ًُ
ماُتكون ُ(اليد)ُفيهُللقدرةُعلىُسبيلُالتُلويحُبالمثلُدون ُالتصريحُ،لتىُتر
ىُكثيراُ
من ُالناس ُيطلق ُالقولُ :إنها ُبمعنى ُالقدرةُ ،ويجريها ُمجرى ُاللفظ ُيقع ُلمعنيينُُ،
تقوله ُتعالى((ُ :والسمواتُ ُمُطويُاتُ ُبيمينهُ))ُ-الزمرُ –67وإذا ُتأمُلت ُعلمت ُأنهُ
جميعا ُقبجتُه)) ُ-
على ُطريق ُالمثلُ .كذلك ُفي ُقوله ُعز ُوجل ُ((واألرضُ ُ ًُ

الزمرُ -67وهذاُمنهمُتفسيرُعلىُالجمل ُ،وقصدُإلىُنفيُالجارل ُبسرع ُُ،خوًُفاُ

على ُالسُامع ُمن ُخطراتُ ُتقع ُللجهال ُوأهل ُالتُشبيهُ ،جل ُهللا ُوتعالى ُعن ُشبهُ
المخلوقينُُ ،ولم ُيقصدوا ُإلى ُبيان ُالطريق ُوالجه ُالتي ُمنها ُيحصل ُعلى ُالقدرةُ

والقوةُ .وإذا ُتأمُلت ُعلمت ُأنُه ُعلى ُطريق ُالمثلُ ..ُ ..ُ ..فمعنى ُ(القبج )ُ–وهللاُ
أعلم– ُأنُ ُمُثُلُ ُاألرضُ ُفيُتصرفهاُتحتُ ُأمرُهللاُوقدرتهُ،وأنُهُلُيشذ ُشيءُ ُممُاُ
فيهاُعنُسلطانهُعز ُوجل ُمُثُلُ ُالشُيءُ ُيكون ُفيُقبج ُاآلخذُلهُمُنُاُوالجامعُيدهُ
 43أسرارُالبالغ .113ُ،
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عليه) (ُ .) 44وقد ُتفرد ُعبدالقاهر ُفي ُدراسته ُللتُشبيه ُوالتُمثيل ُبماللظ ُ ُتبدو ُعلىُ
درج ُ ُكبيرةُ ُمنُاألهميُ ُ،وهيُطريق ُ ُالعكسُُ،لُتستقيمُفيُالتُمثيلُعلىُلدهاُفيُ
التُشبيهُ،ألنُهُليسُالمرادُُإثباتُُأنُألدُالطرفينُهوُاآلخرُ،علىُلدُقولُالشُاعرُ
ُوبُدُاُالصُباحُكأنُغرتُهُُُُُُُُُُوجُهُالخليف ُُلُينُُيمُتُدُحُ(ُُ)45
إنُما ُالقصد ُمن ُالتُشبيه ُلينئذ ُما ُتقدم ُمن ُاأللكام ُالمتأول ُمن ُطريقُ
المقتجىُ،علىُلدُقولهُُ:
وكأنُالنُجومُُبينُُدجُاهُاُُُُُُُُسُنُنُلُحُُبُينُهُنُُاُبُتُ ـ ـ ـ ـ ـ ـدُاعُ(ُ)46
فاألول ُمبنيُ ُعلى ُالمبالغ ُ ،والثاني ُمبنيُ ُعلى ُالتُخييلُ ،لذا ُيقولُ
ُ
عبدالقاهر(ُ :وإذاُكانُاألمرُكذلكُ،علمتُ ُأنُ ُطريق ُ ُالعكسُلُتجيءُ ُفيُالتُمثيلُ
على ُلدها ُفي ُالتُشبيه ُالصُريحُ ،وأنُها ُإذا ُسُلُكُتُ ُفيه ُكان ُمبنيُا ُعلى ُضربُ ُمنُ
ًُ
اُظاهراُ،ويبعدُعنهُبُعُ ًُد
ًُ
ًُ
جُعنُالظاهرُخروج
التُأولُوالتُخيلُيخر
اُشديدا)(ُ .)47وماُ

يؤخذ ُعلى ُالجرجانيُ ُفي ُدراسته ُالسُابق ُأنُه ُلم ُيعرف ُمصطلح ُالتُمثيل ُوالتُشبيهُ

التُمثيليُُعلىُنحوُُجامعُُمانعُُ،فُغُدُتُُمر ًُ
اُخصباُللعلماءُمنُبعدهُ،يجتهدونُفيُ
ًُ
تع

ُجديداُ ،سوى ُأنُهم ُوسعوا ُميدانُ
ًُ
فهمها ُوتفسير ُالمراد ُمنهاُ ،وقلما ُأضافوا ُشيئا

جعلهُيكادُيقتربُألياناُمنُمصطلحُالتُشبيهُ،وذلكُيعودُإلىُ
ًُ
المصطلحُ،إلىُلدُ ُ
( )44السّابق.359ُ،358ُ،
محقق أسرار البالغة.223ُ،
نقال ن ّ
( )45البيتُلمحمُدُبنُوهيبُ،يقولهُفيُالمأمونً ُ،
نقال
( )46منُأبياتُ ُللقاضيُالتُنوخيُفيُيتيم ُالدهرُ ،جً ُ،310ُ ،2
.225
( )47أسرار البالغةُ.226ُ،
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محقق أسرار البالغةُ،
ن ّ

ليناُ،وإلىُأنُهُكانُفيُدراستهُللتُمثيلُينطلقُمنُمقدماتُُ
غموضُعبارةُالجرجانيُُ ًُ

عامُ ُُ ،قد ُتُفهم ُاألمثل ُالواردة ُفيها ُعلى ُغير ُوجههاُ ،فيتوهم ُأنها ُمن ُالتُمثيلُ،
ومقصودُذلكُالعالمُالفذ ُضربُأمثل ُ ُعلىُتلكُالمقدماتُ،كماُفيُدرسهُللتشبيهُ

الُذي ُيحتاج ُإلى ُتأويلُ ،والُذي ُل ُيحتاج ُإلى ُتأويلُ ،والتُشبيه ُالعقليُ ُالمنتزع ُمنُ
شيءُُوالدُُ،وغيره(ُ،)48لُأنُهذهُاألمثل ُهيُمنُقبيلُالتُمثيلُ.وهوُماُسأبينهُفيماُ

بعدُ .وممن ُاتهم ُبأنه ُل ُيفرق ُبين ُمصطلحي ُ(التُشبيه) ُو(التُمثيل) ُالعالم ُالجليلُ
الزمخشر ُ
ُ
ي ُ(538ه) ُفقد ُذكر ُالحسن ُبن ُعثمان ُالمفتي ُ(1095ه) ُأن ُصالبُ

الكشاف ُيجعل ُ(التُمثيل ُمرادًُفا ُللتُشبيه) (ُ ،) 49وإلى ُذلك ُذهب ُكلُ ُمن ُالدسوقيُُ
(1230ه) ُوالبنانيُ ُ(القرن ُالثالث ُالهجري)

(50

)ُ ،ومن ُالمعاصرين ُمحققاُ

ُمختلفا ُكاإلنبابيُُ
الكشُاف (ُ ،) 51ودُ .ألمد ُهنداوي ُهالل (ُُ ،) 52ورأى ُآخرونُ ُرًأيا
ً

ُوالسُعد ُالتفتازاني ُ(793ه)ُ
(1313ه) ُالذي ُنقل ُعنُ ُالقطب ُالشُيرازيُ ُ(710ه) ُ
فيُلواشيهماُعلىُالكشافُ،أنُمرادهُبالتُمثيلُالُستعارةُالتُمثيليُ (ُ.)53والتُحقيقُفيُ

( )48انظرُالسُابق.101,ُ93ُ،
( )49خالصة المعانيُُ:الحسنُبنُعثمانُالمفتيُ.ُ355،
السعد لى تلخيص المفتاح للقزوينيُ:محمُدُبنُعرف ُ
( )50انظرُحاشية ّ
الدسوقي لى مختصر ّ
ّ
ُ.وانظر ُتجريدُالعالُم ُالبنانيُعلىُمختصرُالعالُم ُ
الدُسوقيُ،ضمنُشروحُالتلخيصُ،جُ 432ُ ،3
السُعدُعلىُتلخيصُالمفتاحُلإلمامُالخطيبُالقزوينيُُُ:مصطفىُبنُمحمُدُالبنانيُُ،ج.184ُ،ُ2
الكشاف ن حقائق غوامض ال ّتنزيل و يون األقاويل في وجوه ال ّتأويلُ:محمودُبنُعمرُ
( )51انظر ّ

جارُهللاُالزمخشريُُ،تحقيقُالشيخُعادلُعبدُالموجودُ،والشيخُعليُمعوضُ،جُ.120ُ،1
ُ

تفصيليةُ،دُ.ألمدُهنداويُ
بالغية
الرازي :دراسة
( )52انظرُالمباحث
ّ
ّ
ّ
البيانية في تفسير الفخر ّ
الرازيُلُيفرقون ُبينُ
ُمنُالزمخشريُ ُوالقاضيُعبدُالجبارُوابنُقتيب ُو ُ
ُ
هاللُ،وقدُذهبُإلىُأن ُكالُ
التُشبيهُوالتُمثيلُ.ُ108ُ،
الصّبانُ:محمُدُاإلنبابي.475ُ،446ُ،445ُ،
( )53انظر حاشية الشيخ اإلنباني لى رسالة ّ
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ذلك ُهو ُما ُذكره ُالسُعد ُومن ُمعه ُعلى ُالعمومُ ،ألن ُبعض ُالمواضع ُقد ُتُشكلُ،
المصطلحينُمعاُ،وهوُفيُموضعُ ُوالدُ ُنبهُعليهُدُ.محمدُأبوُ
ًُ
لسيماُاستخدامه ُ

الزمخشر ُ
موسىُ،وبنىُعليهُلكمهُفيُأنُ ُ ُ
ي ُلُيفرق ُبينُالمصطلحينُ،وقالُ :هذاُ

دليل ُل ُيتطرق ُإليه ُاللتمال (ُ ،) 54وذلك ُفي ُقوله ُتعالى(ُ :إن ُأنكرُ ُاألصواتُُ
لصوتُ ُالحُميرُ)ُ -لقمان ُُ -19فيقول ُ
ُالزمخشريُ(ُ :فتشبيه ُالرافعينُ ُأصواتهمُ
بالحميرُ ،وتمثيل ُأصواتهم ُبالنهاقُ ،ثمُ ُإخالء ُالكالم ُمن ُلفظ ُالتُشبيهُ ،وإخراجهُ
اُلميراُوصوتهمُنُهُاًُقاُ،مبالغ ُُشديدةُُفيُالذمُوالتهجينُ،
ًُ
مخرجُالستعارةُ،وأنُُجُعُلُو

وإفراطُ ُفي ُالتثبيط ُعن ُرفعُ ُالصوت) (ُ .) 55وأعتقد ُأنُ ُهذا ُالشُاهد ُقد ُيتطرق ُإليهُ

اللتمال ُ– ُوهللا ُأعلم– ُألن ُالزمخشريُ ُذكر ُبعد ُهذا ُالكالم ُما ُيدل ُعلى ُذلكُ،
نُ
فقال(ُ:والحمارُمُثُلُُفيُالذُمُالبليغُوالشتيم ُ،وكذلكُنُهُاقُه)(ُ.)56ولُيمكنُُأنُُيكو ُ

مقصدُهُمنُ(المُثُلُ)ُالتُشبيهُُ ،ألنُهُيكون ُلينئذ ُوقعُفيُالتُكرارُ،ولعلُ ُمرادهُ– ُوهللاُ
أعلم ُ– ُوهو ُالمعروف ُبتقليبه ُالعبارة ُعلى ُأتثرُ ُمن ُوجه ُ– ُأن ُاآلي ُتحتمل ُأنُ
تكون ُمنُبابُالتُشبيهُ،أيُ(المشابه )ُفيُالطرفينُعلىُأنهاُاستعارةُ ُمفردةُُ ،إذاُ
ائهاُمنفردةُ،وتحتمل ُأنُتكون ُمنُبابُالمثلُأوُالتُمثيلُإذاُنظرناُ
ًُ
نظرناُإلىُأجز

إليها ُبمجموعهاُ .ويجري ُهذا ُالمجرى ُفي ُتفتيقه ُاألوجه ُالمتعدُدة ُللتُركيب ُالوالدُ،
وتأويلهُبطرقُُمختلف ُُ،ماُقالهُعندُقولهُتعالى(ُ:ختمُهللاُعلىُقلوبهمُوعلىُسمعهمُ

وعلىُأبصارهمُغشاوةُولهمُعذابُ ُعظيمُ) ُ-البقرةُ(ُ-7قلتُُ :لُختمُ ُولُتغطي ُثمُُ
علىُالحقيق ُ،وإنُماُهوُمنُبابُالمجازُ،ويُحتملُأنُيكون ُمنُكالُنوعيهُ،وهماُ

( )54انظر البالغة القرآنيّة في تفسير ّ
مخشري وأثرها في الدّراسات البالغيّة :مح ّمد أبو
الز
ّ
موسى.403 ،402 ،
الكشافُ،ج.18ُ،5
(ّ )55
( )56السُابقُنفسه.
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الستعارة ُوالتمثيلُ ،أما ُالستعارة ُفأن ُتُجعل ُقلوبهمُ ,ألن ُالحق ُل ُينفذ ُإليهاُ ،ولُ
يخلص ُإلى ُضمائرها ُمن ُقبل ُإعراضهم ُعنه ُواستكبارهم ُعن ُقبوله ُواعتقادهُ،
وأسماعُهم ُألنُها ُتمجه ُوتنبو ُعن ُاإلصغاء ُإليهُ ،وتعافُ ُاستماعه ُكأنها ُمستوثقُُ
منهاُبالختمُ،وأبصارهمُألنهاُلُتجتليُآياتُهللاُالمعروض ُ،ودلئلهُالمنصوب ُكماُ
تجتليهاُأعينُالمعتبرينُالمستبصرينُ،كأنماُغُطيُعليهاُولجبتُ،ولُيلُبينهاُوبينُ
اإلدراكُ .وأما ُالتُمثيلُ ،فأنُ ُتمثلُليث ُلمُيستنفعواُبها ُفي ُاألغراض ُالديني ُالتيُ
تلفوها ُوخُلقوا ُمن ُأجلها ُبأشياءُ ُضرب ُلجابُ ُبينها ُوبين ُالستنفاع ُبها ُبالختمُ
ُمثالُ،
والتغطي ُ .ويجوز ُأن ُتجرب ُالجمل ُكما ُهيُ ،وهي ُختم ُهللا ُعلى ُقلوبهم ًُ

ارتُ ُبه ُالعنقاءُُ ،إذا ُأطالُ ُالغيب ُ ،وليسُ
تقولهمُ :سالُ ُبه ُالواديُ ،إذا ُهلكُ ،وط ُ
للواديُول ُللعنقاءُعملُ ُفيُهالتهُولُفيُطولُغيبته؛ُوإنماُهوُتمثيلُمثلتُلالهُ
طارتُبهُالعنقاء؛ُ
فيُهالتهُبحالُمُنُُسالُبهُالوادي؛ُوفيُطولُغيبتهُبحالُمُنُُ ُ
فكذلكُمثلتُلالُقلوبهمُفيماُكانتُعليهُمُنُ ُالتُجافيُعنُالحقُ ُبحالُقلوبُ ُختمُ
هللا ُعليها) (ُ .) 57فهذه ُثالث ُلالتُ ُاستنبطها ُمن ُهذه ُاآلي ُ ،في ُكلُ ُلال ُ ُتأويلُُ
مختلفُ ُعن ُاألخرىُ ،ألنُ ُالمنظور ُمختلفُُ ،فإذا ُما ُنظرنا ُإلى ُكلُ ُعنصرُ ُعلىُ
مفردةُ،وإذاُماُنظرناُإلىُالعناصرُمجتمع ًُُ،فالنُات ُ
لدةُُ،فالنُات ُسيكون ُاستعارًُة ُ ًُ

سيكون
ُمثالُ .لكنُربماُيتوهمُ
ُتمثيالُ،وإذاُماُنظرناُإلىُاآلي ُكلُهاُ،فالنُات ُسيكون ًُ
ًُ

أن ُهذهُالطريق ُتستقيمُفيُكل ُعبارةُ ُ ،وذلكُلُيكونُُ ،ألن ُالتُأويلُلُبد ُأنُيراعيُ
طاُ .ولقيق ُالتُمثيل ُلم ُيكشفُ
مقتجيات ُالسُياق ُومقصدي ُالمتكلمُ ،وإل ُكان ُشط ًُ

عنهاُالزمخشريُ ُإل ُمنُالجانبُاللغويُُ،أماُمنُجه ُالصطالحُفالُنجدُماُيدلُ
عليهُصرال ً ُعندهُ،والظاهرُمنُاألمثل ُالتيُذكرهاُأنُالتمثيلُضربُُمنُالمجازُ،
الكشافُ،ج.167ُ،165ُ،1
()57
ّ
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يجم ُالستعارةُالتمثيلي ُوالتُشبيهُالتمثيلي ُوالمثلُوالستعارةُالتمثيلي ُالتخييلي ُ،منُ
دون ُالتشبيهُالصريحُوالمتعددُوالستعارةُالمفردةُ،وهذاُيؤخذُعلىُالعمومُ,ألنهُفيُ
بعض ُالمواضع ُتكون ُعبارةُ ُالزمخشريُ ُملبس ًُُ ،ومصطلحاته ُمتداخل ًُ ُعلى ُنحوُُ

ُفجال ُعن ُعقيدته ُالديني ُالعتزالي ُالتي ُجعلته ُينحوُ
ًُ
يصعب ُفيه ُتحديد ُمراده،

منحى ُخاصُا ُفي ُتفسير ُبعض ُاآليات ُالقرآني ُالتي ُفيها ُتمثيلُ ُأو ُضرب ُمثلُُ,
ُ
ً
فالمعروفُأن ُالمعتزل ُيؤولون ُاآلياتُالتيُفيهاُتشبيهُُهللُعز ُوجل ُبالمخلوقينُ ُمنُ
الرؤياُإلىُغيرُذلكُمنُالصُفاتُ،وذلكُعنُ
عبادهُ،منُنحوُاليدُوالقبج ُوالكالمُو ُ
طريق ُالنتقال ُمن ُاللفظ ُإلى ُلزمهُ ،كذلك ُما ُيتصل ُبمقاول ُغير ُالعقالءُ ،أماُ
الزمخشري ُفجاء ُبفكرةُ ُجديدةُُ ،لعلها ُتكون ُأقرب ُإلى ُعقائد ُأهل ُالسن ُممن ُلُ
يادة ُعلىُإق اررهُبهذاُالنوعُمنُمجازُ
يأخذون ُبالتأويلُمنهاُإلىُالمعتزل ُ ،هيُأنهُز ً

التُمثيلُالذيُميدانهُالمحققاتُ–تماُيصرحُ-فإنهُيرىُأنُبناءُالتُمثيلُعلىُالمحالُ

يكونُمنُقبيلُالتخييل(ُ)58الذيُهوُضربُُمنُالتمثيلُ،لُبطريقُالمجازُ،وبغرضُ
التُصويرُ .من ُذلك ُما ُذكره ُعند ُقوله ُتعالى(ُ :ثُمُ ُاُسُتُُوى ُإلى ُالسُماء ُوهيُ ُدُخانُُ
ُطوعا ُأوُ ُكرًُها ُقالتُا ُأُتُينُا ُطُائُعُينُ) ُ-السجدة ُُ -11فقالُ:
ًُ
فقالُ ُلهُا ُولألرضُ ُاُئُتُيُا

(ومعنى ُأمر ُالسُماء ُواألرض ُباإلتيان ُوامتثالهماُ :أراد ُتكوينهما ُفلمُ ُيمتنعُا ُعليهُ،
ووجدتا ُكما ُأرادُهُمُاُ ،وكانتا ُفي ُذلك ُكالمأمور ُالمطيعُ ،إذا ُورد ُعليه ُفعلُ ُاألمرُ
ُ
المُطُاعُ ،وهو ُمن ُالمجاز ُالذي ُيسمى ُالتُمثيلُ .ويجوز ُأن ُيكون
ًُ
ُتخييالُ ،ويبنىُ

األمرُفيهُعلىُأن ُهللاُتعالىُكلمُالسماءُواألرضُوقالُلهماُ :اُئُتيُاُشُئُتُماُذلكُأوُ
أُبُيتُمُاهُ ،فقالتاُ :أتينا ُعلى ُالطُوع ُل ُعلى ُالكرهُ .والغرض ُتصوير ُأثر ُقدرته ُفيُ
المقدورات ُل ُغيرُ ،من ُغير ُأن ُيحقق ًُ
ُشيئا ُمن ُالخطاب ُوالجواب)(ُ.)59فهو ُلماُ
الكشافُ،ج.103،320ُ،5
( )58انظر ّ
( )59السُابقُ،ج.371ُ،5

372

هُغيرهُ ،وإذاُكانُمجاز ُالتُمثيلُعندُ
عطفُ(التخييل)ُعلى ُ(مجازُالتمثيل)ُعُلمُأن ُ
الجرجانيُ ُيخيل ُالدُلل ُبطريق ُالمجازُ ،فإنُ ُالتُمثيل ُالتُخييليُ ُعند ُ
ُالزمخشريُُ
يخيلهاُ،إذاُكانتُمبني ًُُعلىُالمُحالُ،فالُينظرُفيهاُإلىُجه ُُلقيق ُُأوجه ُمجازُُ،

أيُُ :يؤخذُكماُهوُ،ويُتركُللمتلقيُتخيلهُ.وهذاُمنُأبدعُماُقيلُفيُهذاُالسياقُ،
وأبعده ُعن ُالتكلفُ .فالتخييل ُعند ُالزمخشريُ ُتمثيلُ ُخاصُُ ،ألنه ُتمثيلُ ُبالمحالُ.
ومنُجاءُبعدُهذينُالعالمينُ،أعنيُالجرجانيُوالزمخشري
ُ،لمُيزدُشيئاُيُعتدُبهُفيُ
ًُ

تعميماُ،فمنُدلل ُالتُخصيصُماُذهبُإليهُ
تخصيصاُلهاُ،أوُ ًُ
ًُ
دلل ُالمصطلحُ،إلُ
عاُ
شبيهُمتىُكانُوجههُوصفاُغيرُلقيقيُُ،وكانُمنتزًُ
ًُ
السكاتي(626ه)ُمنُأنُُ(الت
منُعدةُأمُورُُ،خُص ُباسمُالتُمثيل)(ُُ .)60والمرادُبالوصفُغيرُالحقيقيُ ُأنُيكونُ
وهميُاُ ،والوهميُ ُأخص ُمن ُالعقليُُ ،ألنهُل ُوجود ُلهيئته ُول ُلجميع ُمادُتُهُ ُإل ُفيُ
الوهمُ ،وهذاُأنسبُلدلل ُالتُخييلُ ،ألن ُالشيءُكلماُكانُأبعدُفيُالوهمُكانُأبعدُ
لُ.وذلكُيجعلُميدانُالمصطلحُمحدوداُ ،واألمثل ُالتيُمثلُلهاُالسُكاتيُُ
ًُ
فيُالتخي

فيُالوهميُُ،هيُنفسهاُالتيُمثلُلهاُالجرجانيُ ُفيُالعقليُ.ويجافُإلىُذلكُ ،أنُ
ماُهوُوصفُُغيرُلقيقيُ ُيلتبسُفيُكثيرُ ُمنُالمواضعُبالعقليُ ُالحقيقيُُ–ُلسبُ
السُكاتيُ ُنفسه (ُ -ُ ) 61فهذا ُيُظهر ُصعوب ُ ُصنيعهُ ،وبُعُدُ ُشُأوُ ُطريقتهُُ .ويبقىُ
القزوينيُ(739ه)ُومعظمُمنُجاءُبعدهُمُنُ ُشراحُالتُلخيصُمنُأبرزُالذينُأتدواُ
دلل ُالتعميمُ ،وذلك ُبإدخال ُالتشبيه ُالمركُب ُفي ُالتشبيه ُالتمثيليُ (ُ .) 62وهو ُعندُ
ُكانُوجهُالشبهُفيهُعقلياُ.أوُبإدخالُالتشبيهُالصُريحُ
ًُ
التحقيقُلُيدخلُفيهُإل ُإن

فيهُ ،كما ُصرح ُالتفتازاني ُ(793ه) ُبأن ُتشبيهُ ُالثُريا ُبالعنقود ُالمنور ُتمثيلُ ُعندُ

( )60مفتاح العلومُ:يوسفُبنُمحمُدُبنُعليُالسُكاتيُُ.455،
( )61انظرُالسُابق.458ُ،
( )62انظر اإليضاح في لوم البالغةُ:محمُدُبنُسعدُالدُينُالخطيبُالقزوينيُ.249,253،
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الجمهورُ ،وليس ُبتمثيلُ ُعند ُالسُكاتيُُ ،وهذا ُوهمُ ُمنهُ ،مثلما ُذكر ُالمحقق ُالسيدُ
الشريفُ(816ه)ُ ،ألنهُفهمُعبارةُالقزوينيُ ُعلىُغيرُوجههاُفيُأن ُوجهُالشبهُ
منتزعُ ُمنُمتعددُُ،أن ُالمقصودُبالنتزاعُهنا ُكونهُمركُ ًُباُمنُمتعددُ ُهوُأجزاؤهُ ،لُ

أنه ُمنتزعُ ُمن ُمتعددُ ُفي ُطرفي ُالتُشبيه (ُ.) 63وتابعه ُفي ُذلك ُكلُ ُمُنُ ُالمغربيُُ

(1110ه)ُوالدسوقيُُ(1230ه)(ُ.)64
وقد ُانسرب ُهذا ُالفهمُ ،أو ُبعجُه ُإلى ُالمحدثينُ ُمن ُالبالغيُينُُ ،فتابعواُ
القزوينيُ(ُ،)65أو ُتابعواُالتفتازانيُومنُشاتلهُمنُالشراح(ُ .)66وزعمُبعجهمُاآلخرُ
أن ُالمفردُالعقليُيدخلُفيُمفهومُالتُمثيلُعندُالجرجانيُ(ُ،)67وقدُبينتُأسبابُهذاُ
الداُمنهمُتوقفُعندُ
الوهمُفيُدراستيُللمصطلحُعنده(ُ .)68ومنُالنُادرُأنُتجدُو ًُ

المطولُ:سعدُالدينُمسعودُبنُعمرُالتُفتازانيُالهرويُُ.339ُ،
( )63انظرُكتاب
ّ

المطولُ:عليُبنُمحمدُالسُيدُالحسينيُ.338ُ،
ُُُوانظرُلاشي ُالسُيدُالشُريفُعلىُكتابُُ ُ
( )64انظرُمواهب الف ّتاح في شرح تلخيص المفتاحُ:لبنُيعقوبُالمغربيُُ،جُ.432ُ،3وانظرُ
لاشي ُالدسوقي ُعلى ُشرح ُالسعدُ :الدسوقيُ ،جُ ،432ُ ،3دار ُاإلرشاد ُاإلسالميُ ،بيروت ُ(ضمنُ
شروحُالتلخيص)ُُ.
( )65انظر ُجواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ُُ :السُيد ُألمد ُالهاشميُُ .227ُ ،وأسرارُ
البيانُ:عليُمحمدُالعماريُ.86ُ،وعلمُالمعانيُوالبيانُوالبديعُ:دُ.عبدُالعزيزُعتيقُ.280ُ،
( )66انظرُأساليب البيان في القرآنُ:سيدُجعفرُالحسينيُُ.ُ330ُ،
البالغية
( )67انظرُفيُذلكُ:عبدُالقاهرُالجرجانيُ ،بالغته ونقدهُ،132ُ،ومعجم المصطلحات
ّ

وتطورهاُ:ُ333ُ،دُ.ألمدُمطلوبُُ.والقرآنُوالصورةُالبياني ُ:دُ.عبدُالقادرُلسينُ.ُ40ُ،
( )68انظرُالصفح ُرقمُ(ُ)12منُهذاُالبحث.
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ما ُجاء ُبه ُالقدماء ُبالنُقد ُوالتُحليل(ُ ،)69أو ُباتباع ُطريقتهم ُفي ُاإلجراء ُوالتُطبيقُ.
ولعل ُذلك ُيعود ُإلى ُصعوب ُطريقتهم-لسيما ُالجرجانيُ ُو ُالزمخشر ُ
يُ -التيُلبدُ
إلتقانهاُمنُموهب ُُ،ودراي ُُبعلومُُمتعددةُُ.
ثالثًا -حمدّداتُ التّشبيه التّمثيليّ وتعريفه:
وربُما ُيكون ُمن ُالمفيد ُبعد ُهذا ُالعرض ُللمصطلح ُوتطورهُ ،تبيين ُأهمُ
تحديداُيجعلهُ
المحدداتُالتيُيمكنُعلىُأساسهاُتحديدُمصطلحُ(التُشبيهُالتُمثيليُ)ُ ً

لُإلىُتعريفُُلهُ،يأخذُبالحسبانُفهمهُ
لُيتداخلُمعُغيرهُمنُالمصطلحاتُ،ووصوًُ

النظري ُوالتطبيقيُ ُ ،ودللته ُالُلغوي ُ ،لسيُما ُفي ُمرلل ُنججه ُواتتمالهُ .ويمكنُ

إيجاز ُهذهُالمحدداتُفيُثالث ُ :أولهاُالمحددُالدُلليُُ :فالدُلل ُفيهُيجبُأنُتكونُ
عقلي ًُُ ،ل ُبغرض ُالمبالغ ُفي ُالوصفُ ،بل ُالتخييلُ .وثانيها ُالمحدد ُالتُركيبيُُ:

فيجبُأنُيكونُمركُباُفيُطرفيهُمنُعنصرينُأوُأتثرُ،وأنُيكونُالمشبهُبهُمبنيُاُ

على ُجمل ُأو ُأتثر ُفيهُ .وثالثها ُالمحدد ُالسُياقيُُ :الُذي ُيأخذ ُبالحسبان ُأطرافُ
التُصالُالثُالث ُ:المتكلم ُوالنُصُوالمتلقيُ :المتكلم ُمنُليثُمقصديتهُ،والنُصُمنُ
جه ُعالقاته ُوارتباطاتهُ ،والمتلقي ُمن ُجانب ُقدرته ُعلى ُالوصول ُإلى ُالنُات ُ
الدُلليُُالُذيُقدُيختلفُمنُناقدُُإلىُآخرُ،بحسبُالثُقاف ُوالمعتقدُ.وهذاُالمحددُلُ
يخصُالتشبيهُالتمثيليُولدهُ،لكنُلجورهُأتثرُفيهُ،وفيماُيتعلقُبهُمنُأنواعُُ،منُ
ًُ
نحوُ :المُثُلُ ،والستعارةُالتُمثيليُ ُ ،والتُ
مثيلُعموماُ ،ألنُهُلبد ُفيهُمنُتخيلُالدُلل ُ

التي ُأنتجها ُالمبدعُ ،واستحجارها ُبكلُ ُما ُفيها ُمن ُأفكارُ ُومواقف ُومشاعرُ

العربية في ثوبها الجديدُ،علمُالبيانُ:دُ.بكريُالشيخُأمينُ،وقدُذهبُإلىُأنُُ
( )69انظرُالبالغة
ّ

لناُأنُنُحلُُكلم ُ(مركبُ)ُمُحلُُكلم ُ(متعددُ)ُفيُتعريفُالتُشبيهُالتُمثيليُُ،ألنُُالمركبُجزءُُوالدُُلُ
يتجزُ،بينماُالمتعددُيمكنُتجزئتهُوتفصيله.ُ38ُ،
أ
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وألاسيسُ،وعوالمُمرئيُ ُُوغيرُمرئيُ ُُ،ومحقُق ُُوغيرُمحقُق ُُ،ثمُربطهاُبالسُياقُالُذيُ
تردُفيهُ،للوصولُإلىُالغرضُ .أمُاُالتُعريفُالمقترحُلمصطلحُ(التُشبيهُالتُمثيليُ)ُ
فهو(ُ :أنهُتشبيهُ ُعقليُ ُتخييليُ ُمركبُ ُمنُعدةُأمورُ ُفيُطرفيهُ،ومبنيُ ُفيُطرفهُ
الثُانيُعلىُجمل ُُأوُأتثرُ)ُ.فهذاُالتُعريفُيخرجُمنهُالتُشبيهُالصُريحُبأنواعهُكلهاُ،
أيُُ:المفردُالحسيُُ،والمفردُالعقليُُ،والمركُبُالحسيُُالُذيُمنهُبيتُبشارُالمشهورُ
الُذيُتوهمُبعضُالبالغيُينُأنُهُمنُالتُمثيلُ،وليسُمنهُ:
ىُكواتُبُه(ُ)70
هاو ُ
قُ ُرُؤوسُناُُُُُُُُوأسيافناُليلُُتُ ُ
ُُُكأنُمثارُُالنُقعُفو ُ
ُُفالتُشبيه ُموضوع ُعلى ُأن ُيريك ُالهيئ ُالتي ُترى ُعليها ُالُنقع ُالمظلمُ،

السيوفُفيُأثنائهُتبرق ُوتُومُضُوتعلوُوتنخفضُ ،وترىُلهاُلركاتُ ُمنُجهاتُُ
ُ
و
مختلف ُ ُكما ُيوجبه ُالحال ُلين ُيحمى ُالجالدُ .ول ُجرم ُأن ُالمقصود ُتشبيه ُالنُقعُ
والسُيوفُفيهُ،بالُليلُالمتهاويُكواتبهُ،لُتشبيهُالُليلُبالنُقعُمنُجانبُ،والسُيوفُ
بالكواتبُمنُجانبُ،ويتأتُدُهذاُالحكمُمنُتركيبُالجمل ُ،فالواوُبمعنىُ(مع)ُ،ولوُ
قصد ُتشبيه ُكلُ ُعنصرُ ُبما ُيقابله ُعلى ُالنفرادُ ،لقال(ُ :ليلُ ُوكواتب)ُ ،ومع ُذلكُ
فالبيت ُليس ُمن ُقبيل ُالتُمثيلُ ،ألن ُالدُلل ُفيه ُلسي ُُ .والمتعدد ُالذي ُهو ُعكسُ
المركُبُ ،ألن ُالمراد ُفيهُتشبيهُكل ُعنصرُ ُعلىُلدةُ ُبماُيقابلهُ،والشُاهدُالمتداولُ
هناُقولُامرئُالقيسُُُ:
ًُ
تأنُقلوبُالطير ًُ
ُرطب
اُويابساُُُُُُُُُُلدىُوكرهاُالعنابُُوالحشفُُالبُالُي(ُ)71

( )70هوُفيُديوانهُ،انظرُاألسرارُ174ُ،وُ194وُ.198

( )71هوُفيُديوانهُ،انظرُاألسرار.192ُ،

376

ادُاجتماعاُفيُمكانُفقطُ،
ًُ
صالُ،وإنُماُأر
فهوُلمُيقصدُإلىُأنُيجعلُبينُالشُيئينُاتُ ًُ

ُالرطب ُمن ُالقلوب ُعنابُُ ،وكأنُ
والدُليل ُأنُك ُلو ُعدلت ُالتُركيبُ ،فقلت(ُ :تأن ُ

اليابسُُلشفُُبالُ)ُفإنُكُتجدُالفائدةُنفسهاُ،وليسُكذلكُالحكمُفيُالمركُباتُ.
أماُالستعارةُالتُمثيليُ ُ،والمُثُلُ،والستعارةُالتمثيليُ ُالتُخييليُ ُ-وهذهُاألنواعُ
تلها ُتمثيلُُ -فالبد ُأن ُيتحقُق ُفيها ُما ُيتحقق ُفي ُالتُشبيه ُالتُمثيليُُ ،ماعدا ُوجودُ
ًُ
الطر
فينُمعاُ،أعنيُ:المشبهُوالمشبهُبهُُُ.
بقيُأنُأشيرُإلىُمسأل ُمهم ُ،لعلهاُتخففُمنُكثرةُالمصطلحاتُالتيُ
عنيُبهاُبعضُالبالغيين ُأن ُماُاصطلحُعلىُتسميتهُبالتشبيهُالجمنيُ(ُ)72عندهمُ
إنماُهوُضرب ُمنُالتمثيلُأوُالتشبيهُالتمثيلي ُعندُالجرجاني ُوالسكاتي ُوغيرهماُ،
لذف ُمنه ُاألداُةُ ،وصيغ ُبطريق ُالتلميح ُدون ُالتصريحُ ,وبأسلوب ُالمنطق ُالذيُ
يحاولُتثبيتُالفكرةُالمرادةُفيُالذهنُ،وذلكُبإسنادهاُإلىُصورةُلسي ُتوضحهاُ
وتجليُغامجهاُ.وماُكانُمنُهذاُالجنسُقولُابنُالمعتزُ:
ُُُُُُُُُُُُُاصبرُعلىُمجضُالحـ ـ ـ ـ ــسوُُُُُُُُُُُدُفإنُصبركُقاتلهُُ
ُُُُُُُُُُُُُفالنارُتأتلُنفسهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاُُُُُُُُُُإنُلمُتجدُماُتأتلهُ(ُ)73
وذلكُألن ُ(تشبيهُ ُالحسود ُإذاُصبرُعليهُوسكتُعنهُ،وتركُغيظهُيترددُ
هاُبعجاُ ،مماُلاجتهُإلىُالتأولُ
فيهُبالنارُالتيُلُتمد ُبالحطبُلتىُيأتلُبعج
ً
ظاهرةُبين )(ُ.)74

 72انظرُجواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع.239ُ،
 73ديوان ابن المعتزُ،نقالُعنُمحققُأسرارُالبالغ ُ.96ُ،
 74أسرار البالغةُ.97ُ،وانظرُمفتاحُالعلوم.346ُ،
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اخلامتة
مماُسبقُيمكنُإيجازُالنتائ ُاآلتي ُُ:
ُ -1دلل ُ ُ(المشابه )ُفيُمصطلحات(ُتشبيهُ)ُو(تمثيلُ)ُو(مثلُ)ُوماُشاتلهاُهيُ
ألدُأسبابُاستعمالُألدهاُفيُمكانُُاآلخرُعندُاللغويينُوبعضُالبالغيينُ.
ُ -2أما ُالسبب ُالثانيُ ،فيتعلق ُبوضع ُالمصطلحُ ،وما ُتبعه ُمن ُاضطراب ُلدىُ
مثيلُتصويراُ
البالغيينُالمتقدمينُ،ثم ُمرلل ُالستقرارُلدىُالجرجانيُُ ،الذيُعد ُالت
ً
خاصاُطريقُهُالتخييلُُ.
ً
ُ -3ربط ُمصطلح ُ(تمثيلُ) ُبدللت ُجديدة ُمن ُنحو(ُ :تصوير) ُو(تخييل) ُكانُ
السبيلُلتمييزهُمنُ(التشبيه)ُوغيرهُمنُالمصطلحاتُنحو(ُ:الستعارةُالمفردة)ُعندُ
الجرجانيُوبعضُالبالغيينُ.
ُ -4اجتهاد ُبعضُالبالغيين ُفيُفهمُعبارةُالجرجانيُعلىُغيرُوجههاُ ،أوُبقصدُ
التُسهيلُعلىُالمتعلمينُالسبب ُاألساسي ُفيُتداخلُ(التمثيل)ُمعُغيرهُفيُالدرسُ
البالغيُُُ.
ابتداء ُمنُ
ُ -5انتهى ُالبحث ُإلى ُوضع ُمحددات ُللتشبيه ُالتمثيلي ُوتعريف ُلهً ُ ،
اللغ ُ ،ومن ُمقولت ُالبالغيينُ ،وطرقهم ُفي ُفهم ُالعبارةُ ،وتقليبها ُفي ُوجوههاُ

المختلف ُ.ثمُفرقُبينهُوُأنواعُالتشبيهُوالستعارةُالتيُيمكنُأنُتلبسُعلىُالمتلقيُ،
وُبينُصلتهُالوثيق ُبالتشبيهُالجمنيُالذيُهوُضربُمنهُُُ.
ُ
ُ
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الزمخشرّيُ :محمُدُأبوُموسىُ،مكتب ُوهب ُ،
 -8البالغة القرآنية في تفسير ّ
القاهرةُ.1988ُ،

 -9البيان وال ّتبيينُ:الجالظُ،تحقيقُوشرحُعبدُالسُالمُهارونُ،دارُالجيلُ،
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البنانيُ،مطبع ُمحمُدُعليُصبيحُ،مصرُُ.
ُ-11تهذيب اّللغةُ:األزهريُ،لقُقهُوقدمُلهُ:عبدالسالمُهارونُ،راجعهُ:محمدُ
عليُالنجارُ،القاهرةُُ.

ُ-12جواهر البالغةُ:السُيدُألمدُالهاشميُ،دارُالفكرُ،دمشقُُ.ُ1994ُ،
الصًًًًبانُ:محم ـ ـدُاإلنبـ ــابيُ،المطبع ـ ـ ُ
ُ-13حاشًًًًية اإلنبًًًًابي لًًًًى رسًًًًالة ّ
األميريُ ُ،القاهرةُُ.
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السعد لى تلخيص المفتاح للقزوينيُ:
الد
ُ-14حاشية ّ
سوقي لى مختصر ّ
ّ
الدُسوقيُ،دارُاإلرشادُاإلسالميُ،بيروتُُ.
المطولُ :عليُ ُبن ُمحمُد ُالسُيدُ،
لى كتاب
ّ

الشريف
السيد ّ
ُ -15حاشية ّ
المكتب ُاألزهري ُللتراثُ،القاهرةُُُ.

ُ -16خالصة المعانيُ :المفتيُ ،تحقيق ُودراس ُ :دُ .عبدالقادر ُلسينُ ،دارُ
العتصامُ،القاهرةُُُ.
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ُ -19العمدة في صنا ة الشعر ونقدهُ :لبن ُرشيق ُالقيروانيُ ,تحقيقُ :دُ.
النبويُعبدُالوالدُشعالنُ،طُ،1القاهرةُُ.2000ُ،
فن ال ّتشبيهُ:عليُالجنديُ،مكتب ُالنهج ُ،مصرُ،طُ.1952ُ,1
ّ ُ-20
الصنا تين ،الكتابة والشعرُ :العسكريُُ ،تحقيقُ :علي ُمحمدُ
ُ -21كتاب ّ
البجاويُ،محمُدُأبوُالفجلُإبراهيمُ،المكتب ُالعصري ُ،بيروتُُ.
المطول في شرح تلخيص المفتاح ُُ :سعد ُالدين ُمسعودُ
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التفتازانيُ،المكتب ُاألزهريُ ُللتراثُ،القاهرةُُ.
الكشاف
ّ ُ -23

ن حقائق غوامض التنزيل و يون األقاويل في وجوه

التأويلُ :جار ُهللا ُ
ُالزمخشريُُ ،تحقيق ُوتعليق ُودراس ُ :الشيخ ُعادل ُعبدُ
الموجودُوعليُمعوضُ،مكتب ُالعبيكانُ،الرياضُ.

ُ:ألبيُالبقاءُالكفويُ،
ُ
ُ -24الكّلياتُ،معجمُفيُالمصطلحاتُوالفروق ُالُلغوي
ُالرسال ُ ،بيروتُ،
تحقيقُ :دُ .عدنان ُدرويش ُومحمد ُالمصريُ ،مؤسُس ُ

طُُُ.1993ُ،2
380

ُ-25لسان العربُ:لبنُمنظورُ،دارُصادرُ،بيروتُُ.

البيانية في تفسير الفخر الرازيُ :دُ .ألمدُهنداويُهاللُُ،
ُ -26المباحث
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مكتب ُوهب ُ،القاهرةُُُ.
ُ -27مجاز القرآنُ :ألبي ُعبيدةُ ،عارضه ُبأصول ُوعلق ُعليهُ :دُ .فؤادُ
سزكينُ،مكتب ُالخانجيُ،القاهرةُُُ.
ُ -28معاني القرآنُ :الفراءُ ،تحقيقُ :ألمد ُنجاتي ُومحمد ُعلي ُالنجارُ،
القاهرةُ.1955ُ،
البالغية وتطورهاُ:دُ.ألمدُمطلوبُ،مكتب ُلبنانُُ،
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ُ:الراغبُاألصفهانيُ،مطبع ُالبابيُالحلبيُ،
ُ-32المفردات في غريب القرآن ُ
القاهرةُُ.
ُ -33مقاييس اللغةُ :لبن ُفارسُ ،راجعه ُوعلق ُعليهُ :أنس ُالشاميُ ،دارُ
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ُ -34مواهب الف ّتاح في شرح تلخيص المفتاحُ :ابن ُيعقوب ُالمغربيُ ,دارُ
اإلرشادُاإلسالميُ،بيروتُُ.

ُ-35نقد الشعر :قدامة بن جعفرُ،تحقيقُكمالُمصطفىُ ،مكتب ُالخانجيُ،
القاهرةُ،طُُ.1963ُ،3
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