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Abstract  
The article discusses the definition of Rational Simile both as grammatical and rhetorical 
terminology. The researcher has tried to point out, within the idiomatic definition, the 
differences of opinions and interpretations among the grammatical and rhetorical scholars in 
the idiomatic definition of Rational Simile. The ancient rhetoric’s have cared a lot in their 

researches and works and have dealt with it in separate chapters and books. 
Imam Abd al-Qaher al-Jurjāni, was the first scholar how differentiate between Simile and 
Rational Simile in his book The Asrar ul Balāghā, then the rhetoric’s differed in its definition, 
the researcher mentioned the opinion of Imam Abd al-Qaher al-Jurjāni and the scholar Al-
Sakaki, and al-Qazwinį, then he balanced among these definitions, and mentioned a 
comprehensive definition of Rational Simile which include all its kinds. 
Keywords: Simile, Rational, rhetoric, similarity. 

نبو كثَت من أىل العلم إىل شيوع التشبيو يف بياف العرب، حىت ذكر ادلربد أف "التشبيو جاٍر كثَتا يف كالـ العرب، حىت 
لذا مل یكن غریبًا منو ظهور أثر ىذه العنایة يف كتابو "الكامل" حيث   (1)لو قاؿ قائل: "ىو أكثر كالمهم مل یبعد" 

 بيو، فكتب ستاً وسبعُت صحفة، عٌت فيها ابلتقييم والتحليل. كتب أوىف ما دونو أىل ذلك العصر عن التش
بل قد عّد بعض ادلتقدمُت التشبيو غرضاً شلا قصدتو العرب يف أشعارىا، ویشهد لرأیو وجود قصائد مبنية على التشبيو عند امرئ 

دلتعدد ادلركب من صور جزئية تضامت القيس، ولبيد، وابن ادلعتز، سواء أكاف من ادلتعدد ادلتالحق على ادلشبو بو، أـ كاف من ا
وامتزجت حىت تكونت منها صورتو الكلية، ردبا قاربت العشرین بيتًا أو ذباوزهتا، ولعل ىذا یوضح سر اىتماـ فقهاء الشعر 

نًتة والعارفُت بنقد التشبيو منذ عصور العرب األوىل، فكانت تشبيهات امرئ القيس، وزىَت بن أيب سلمى، والنابغة الذبياين، وع
 بن شداد، ولبيد بن ربيعة، وطرفة بن العبد، وذي الرمة، وابن ادلعتز زلل عنایة الرواة والعلماء. 

ويف ضوء ىذا نفهم اعتبار عبد ادللك بن مرواف التشبيو وسيلة لكشف صادؽ الشعر من مفتعلة كما ورد يف قصتو مع 
 لما انتهى إىل قولو: عبد هللا بن قيس الرقيات، حُت دخل عليو بقصيدتو "البائية" ف

ىػػػػػػُب"    "ََيتِلُق التَّاُج َفوَؽ ِمفَرِقِو   (2)َعلى َجبػػػٍُت َكأَنػػػػَُّو الذَّ
 غضب عبد ادللك، وقاؿ: قد قلت يف مصعب بن الزبَت: 

ا ُمْصَعٌب ِشهاٌب ِمَن هللا   (3)ذَبَلْت عْن وجِهِو الظلماء"    "ِإظلَّ

الظلم، وأعطيتٍت من ادلدح ما ال فخر فيو، وىو اعتداؿ التاج فوؽ جبيٍت الذي  فأعطيتو ادلدح بكشف الغمم وجالء
 ، ويف روایة كأنٍت من ملوؾ العجم. (4)ىو كالذىب يف النضارة 

                                                 
  ،جامعة بشاور ابكستاف.رئيس قسم الدراسات اإلسالمية 

  ابكستاف. –أستاذ مساعد، بكلية اللغة العربية، ومنسق مركز اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ابجلامعة اإلسالمية العادلية، إسالـ آابد 
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كما كاف التشبيو زلكا لتمييز اإلبداع من التقليد يف قصتو مع األخطل، حُت دخل عليو، فقاؿ لو: قد امتدحتك، 
شبهٍت ابحلية واألسد فال حاجة يل بشعرؾ، وإف كنت قد قلت يّف مثلما قالت أخت بٍت فقاؿ عبد ادللك: إف كنت ت

 ألخيها صخر فهاِت.  -اخلنساء –الشرید 
 فقاؿ األخطل: وما قالت اي أمَت ادلؤمنُت؟ قاؿ: ىي اليت تقوؿ: 

جِد ِإال َحيُث ما نِلَت َأطَوؿُ    "َفما بَػَلَغت َكفُّ ِامرٍِئ ُمَتناِوٍؿ 
َ
 ِمَن ادل

هدوَف يف الَقوِؿ ِمدَحًة 
ُ
 (5)َوال َصَدقوا ِإاّل الَّذي فيَك أَفَضُل"   َوال بَػَلَغ ادل

 ويف كتب الشعر وروایتو ونقده كثَت یؤازر ىذا ویكشف عظيم مكانة التشبيو عند عرب ىذه العصور .  
ىذا وقد جاء التشبيو يف القرآف الكرمي ضمن نظمو ادلعجز، حيث اكتنز من الدقائق واللطائف، واإلػلاءات ما شغل بو العلماء 

 من لدف أيب عبيدة، واجلاحظ، والرماين، والعالمة الزسلشري، وأيب السعود، والطييب، وابن عاشور، وأيب موسى. 
مجعاً، وأتماًل، واستنباطاً، كما دونو ادلربد، وابن ادلعتز، وابن طباطبا،  كما شغل غَتىم بتشبيهات العرب يف أشعارىا:

 واإلماـ عبد القاىر اجلرجاين، وابن أيب عوف. 
يف مجع ما یتعلق بفن التشبيو يف مؤلف من أربعة أجزاء، یعد موسوعة  -رمحو هللا–وقد اجتهد األستاذ علي اجلندي 

 قيق يف بعض جوانبو. يف اببو، وإف كاف حباجة إىل تتميم ورب
على أف مجهرة الدارسُت احملدثُت قد نظروا إىل التشبيو بعيدًا عن قيمتو يف تراث العرب، بل يف ضوء مقایيس النقد 

 الغريب، فغمطوه، وأنزلوه عن مكانتو، وقضوا فيو أبحكاـٍ جائرة. 
 بيو التمثيلي واختالؼ البالغيُت فيو. على أنو ػلسن ىنا التصدیر ببعض التشبيهات، اليت غلب سبثلها قبل عرض التش

إف التعرؼ على أسرار التشبيو وخصائص إابنتو إظلا یتجلى بقدر العنایة ابدلشبو بو، إذ ىو العنصر الذي یفيض على 
الصورة أبطيافها، وإػلاءاهتا، وقد قرف بو ادلشبو ليكتسب منو بقدر ما تفيض بو موىبة ادلبُت، وتودعو ملكتو من أسرار 

 اف يف صورة حية، زلكمة قد امتزجت عناصرىا، وتفاعلت، وتشاربت. البي
ويف ىذا ما یوضح سر رليء ادلشبو مفردًا وادلبشو بو مركبًا يف مجهرة التشبيهات يف بالغة العرب؛ ألف ادلشبو بو یورد 

 اـ: تفاصيل وأحوالً يف ادلشبو یصَت هبا مركبا، واندراً ما َييت على عكس ىذا. كما يف قوؿ أيب سب
 تراي وجوَه األرِض كيَف ُتصَّورُ  "اي صاِحيَبَّ َتقصَّيا َنظَرْیُكَما

 زىُر الراب فكأظلا ىو مقمرُ  تراي هناراً مشمساً قد شابوُ 

 جلَي الربيُع فإظلا ىَي منظرُ  دنيا معاٌش للورى حىت إذا

 (6)نَػْوراً تكاُد لو الُقلوُب تُػنَّوُر"  أضحْت تصوُغ بطوهنا لظهورىا

ثل ادلشبو بو ادلفرد يف لفظو "مقمر" وقد طوت وراءىا ىذا ادلشهد اجلليل، ألف ما سبقها من ذكر النهار حيث سب
النهار  –مل یبلغ ابدلشهد مبلغ النماذج الذي ذابت فيو ىذه العناصر  –أي خالطو  –ادلشمس، وزىر الراب، وأنو شابو 

ر تصفو كلمة "مقمر"، ىذه الكلمة اليت كأهنا انفذة وتالشت أصوذلا، وصارت إىل شيء آخ –ادلشمس ، وزىر الرىب 
 .   (7)دقيقة أطلت منها العُت على ىذا ادلشهد اجلدید 

إف ربليل صور التشبيو كثَتًا ما یبٍت على ذبلية بالغة ادلفردات واألساليب ادلكونة لًتكيب التشبيو، ویتجلى ىذا بوضوح عند 
ورده من ظلاذج سبثلت فيها أسرار البالغة، وأدقها ما فّصلو يف داللة كلمة "هتاوي"، اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين يف ربليل ما أ

 واعتماد روایة نصب "وأسيافنا" ورفض روایة الرفع، وغَت ىذا من جزئيات الًتكيب يف بيت بشار: 
 (8)ُبُو" َوَأْسَيافَػَنا لَْيٌل تَػَهاَوى َكَواكِ        "َكَافَّ ُمثَاَر النػَّْقِع فَػْوَؽ ُرُؤْوِسَنا
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"حيث نظم ىذه الدقائق كلها يف نفسو، مث أحضرؾ صورىا بلفظة واحدة، ونبو عليها أبحسن تنبيو وأكملو بكلمة 
وىي قولو "هتاوي"؛ ألف الكواكب إذا هتاوت واختلفت جهات حركاهتا، وكاف ذلا يف هتاویها تدافع وتداخل، مث إهنا 

 .  (9)ابلتهاوي تستطيل أشكاذلا" 
وىذا ربليل دقيق لصورة ادلشبو بو يف بيت بشار، وبياف لسر تفوقو، وكأف اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين يف ىذا ومثلو 
یلهمنا ادلنهج الصحيح يف دراسة التشبيو، وأنو التفسَت وربليل الشاىد، والتعرؼ على الكلمة الغنية والوقوؼ عندىا، 

 ألنو تطوي وراءىا ىذه الصورة احلافلة. 
 اتبعو يف ىذا ادلنهج العالمة الزسلشري فيما شاع وانتشر يف تفسَته الكشاؼ أبجزائو األربعة.  وقد

ولعل حدیثو يف ربليل أوؿ تشبيو قرآين ؽلثل النموذج األوىف ذلذا ادلنهج، عٌت العالمة الزسلشري بتحليل مفردات تركيب 
 ات:التشبيو، وبياف قيمتها يف إثراء صورة التمثيل، وىذا يف مفرد

 "استوقد" من وقود النار دبعٌت شفوعها وارتفاع ذليبها. 
وإیثار لفظ "بنورىم" على نظَته "بضوئهم" لكوف الذىاب ابلنور أبلغ، إذ الضوء فيو داللة على فرط النور والزايدة فيو، 

عنهم رأساً، وطمسو  فلو قيل: ذىب هللا بضوئهم ألوىم الذىاب ابلزايدة، وبقاء ما یسمى نوراً، والغرض: إزالة النور
 " .َوتَ رََكُهْم ِف ظُُلَماٍت َّلا يُ ْبِصُرونَ أصاًل، دبناسبة ما ذكر بعده "

لفظ "ظلمات" بداللتها على عدـ النور وانطماسها، ويف مجعها، وتنكَتىا، وإتباعها دبا یدؿ على أهنا ظلمة مبهمة ال 
 یًتاءي فيها شيء. 

 ا یدخل اآلف ربت علم ادلعاين، مثل حدیثو عن: كما عٌت بتحليل خصائص تركيب التمثيل شل
ا َأَضاَءْت َما َحْوَلوُ حذؼ جواب "دلا" يف قولو " "، وتوجيو القوؿ ابحلذؼ من الناحية البالغية ابإلغلاز، مع فَ َلما

حولو اإلعراب عن الصفة اليت حصل عليها ادلستوقد دبا ىو أبلغ من اللفظ يف أداء ادلعٌت كأنو قيل: فلما أضاءت ما 
 مخدت، فبقوا خابطُت يف ظالـ، متحرین، متحسرین على فوت الضوء، خائبُت بعد الكدح يف إحباء النار. 

" كالمًا مستأنفًا كأهنم لػما شبهت حاذلم حباؿ َذَىَب اَّللاُ بُِنورِِىمْ على ىذا الوجو من "حذؼ جواب دلا" یكوف قولو "
ابذلم قد أشبهت حاذلم حاؿ ىذا ادلستوقد؟ فقيل: ذىب هللا ادلستوقد الذي طفئت انره اعًتض سائل فقاؿ، ما 

 بنورىم، أو یكوف بدالً من مجلة التمثيل على سبيل ادلثاؿ. 
"؛ أبنو إذا  َذَىَب اَّللاُ بُِنورِِىمْ  : "-سبحانو  –حدیث العالمة الزسلشري عن إسناد الفعل "ذىب" إىل "هللا" يف قولو 

 وذىب بنور ادلستوقد.  –تعاىل  –و مطر فقد أطفأىا هللا أطفئت النار بسبب مساوي من ریح أ
" وقولنا: أذىب هللا نورىم، حيث أف لفظ "أذىبو" دبعٌت: أزالو وجعلو  َذَىَب اَّللاُ بُِنورِِىمْ  التعدي واللزـو بُت تعبَت "

 و أبلغ من اإلذىاب. ذاىباً، وقولو ذىب بو: دبعٌت استصحبو، ومضى بو معو، وادلعٌت: أخذ هللا نورىم وأمسكو، فه
حذؼ ادلفعوؿ يف "ال یبصروف" وأنو من قبيل ادلًتوؾ ادلطرح الذي ال یلتفت إىل إخطاره ابلباؿ، ال من قبيل ادلقدر 

 (10)ادلعنوي كأف الفعل غَت متعد أصاًل. 
اخلطأ أف یقوؿ الدكتور دمحم دمحم أبو موسى عقب ربليل شاىد بشار السابق "اي صاحيب تقصيا نظَتكما..." "ومن 

نظن أننا طلرج بك عن الغرض حُت ضلدثك عن النداء يف "اي"، وامتداد الصوت يف "صاحيب"، واألمر يف "تقصيا"؛ 
ألف ىذا من قبيل علم ادلعاين، وذلك ألف دراسة سياؽ شاىد مهم، وألف الًتابط بُت اخلصائص ليوضح بعضها بعضاً 

أف تكوف مقدمة لدراسة كل صورة من صور البياف؛ ألهنا ىي مهم جداً، دراسة الصيغ ودالالت الًتاكيب ینبغي 
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اخلطوط اليت تتكوف منها ىذه الصور، فقوة التشبيو وضعفو كثَتًا ما یكمن وراءه شيء آخر ليس داخاًل يف مباحث 
 .  (11)التشبيو االصطالحي" 

س راشد؛ إذ بو ذبّلى معامل الفن إف التصور اجلامع الدقيق دلا قيده العلماء من ضوابط التشبيو ال یستغٍت عنو دار 
التشبيهي، وتكشف أصوؿ إابنتو، وربدد أطره ومباحثو، وقضاايه، وتستشرؼ آفاقو، ویستعاف على سلوؾ ادلنهج 

 األمثل أتصياًل، وضبطاً وربلياًل، وتذوقاً، وذبدیداً. 
علم يف الدرس والتحليل ففسدت  وقد غفل أكثر احملدثُت عن ىذا، وأوقعهم غرورىم واضطراهبم يف تنكب طرائق أىل ال

 كثرة من نظراهتم، وأقضياهتم يف ىذا الباب ويف غَته. 
عند  –يف درس ىذا الفن  –وإذا كاف ىذا الصنيع العجيب قد غلب على مجهرة احملدثُت فإف طائفة أخرى قد وقفت 

وتعليقاهتا، ومناقشاهتا، دوف إضافة  مكتفية بًتداد مقوالهتم بعبارهتا، وشواىدىا، –ال سيما ادلتأخرین  –نتاج القدماء 
 أو ذبدید، فانصرؼ عنهم أكثر أىل زماهنم لػّما مل غلدوا فيما كتبوه بياانً حياً یالئم ذبدد العصور واألذواؽ. 

وقد أاثرت ىنا ادلنهج األمثل الذي ارتضاه الراسخوف من علماء األمة يف كافة عصورىا، وىذا بعرض ضوابط العلم 
بعيدة عن اإلیغاؿ يف ادلناقشات وادلماحكات اليت كثرت يف كتب البالغيُت ادلتأخرین، مع العنایة موجزة، مصفاة، 

ادلضاعفة بروح ىذا العلم من تذوؽ األساليب والصور، وتلمس خصائص اإلابنة يف أدب ذوي ادلوىبة والنبوغ، مث فتح 
 رلاالت التجدید يف الدراسة واإلبداع. 

تمثيلي وآراء العلماء البالغيُت فيو مع شواىد مشفوعة بتحليل مبسط كاشف لكي وسوؼ أبدأ بعرض التشبيو ال
 یسهل ربدید قواعد الباب يف ضوئها. 

 التمثيل أو التشبيو التمثيلي: 
تناولت ادلذىبية التشبيو التمثيلي، واحتكت حولو اآلراء، واشتجر يف مفهومو اخلالؼ، حىت أفرزت ادلدارس البالغية 

ذا الفن البياين اجلميل، ابتداء من إماـ البالغة عبد القاىر اجلرجاين، وانتهاء ابخلطيب القزویٍت، تعریفات شىت، ذل
 وػلسن أف نعرض إبغلاز ألبرز ما سبخضت عنو قرائح أعالـ البالغة، من آراء حوؿ مفهـو التشبيو التمثيلي. 

 أوًَّل: رأي اإلمام عبد القاىر اجلرجاين: 
يث وجو الشبو إىل قسمُت: أحدعلا: غَت سبثيلي، واثنيهما: سبثيلي؛ ألف وجو الشبو إما أف قسم اإلماـ التشبيو من ح

یكوف حسيًا وإما أف یكوف عقليًا والعقلي قد یكوف ظاىرًا واضحًا أي عقليًا ربقيقياً، ال ػلتاج إىل التأوؿ، وقد ال 
 إذف ىنالك ثالثة أنواع لوجو الشبو، وىي:  یكوف كذلك بل ال بد فيو من التأوؿ، وذلك إذا كاف عقلياً غَت حقيقي.

: أف یكوف وجو الشبو حسياً، یدرؾ إبحدى احلواس اخلمس الظاىرة، فيكوف من ادلبصرات، أو ادلسموعات، أو أوَّل
 ادلشمومات، أو ادلذوقات، أو ادللموسات، وال یضَت بعد ذلك أف یكوف الوجو مفرداً أو مركباً. كقوؿ الشاعر: 

 (12)وقَػْليبَ كالنَّاِر يف َحّرَِىا"    نَّاِر يف َضْوئَِها "فَػَوْجهَك كال
وكذلك تشبيو اخلد ابلورد والشعر ابلليل يف احلمرة والسواد، فإف وجو الشبو يف مثل ىذه التشبيهات زلسوس، حبيث 
نستطيع أف ندركو مباشرة دوف افتقار إىل أتمل طویل وال حاجة إىل التأوؿ والتفكَت يف استخالصو؛ ألننا نراه يف ادلشبو 

 ما. بو كما نراه يف ادلشبو، فهو زلقق يف كل منه
: أف یكوف وجو الشبو غرزاًي طبعياً، فإف الغرائز والطباع، وإف كانت عقلية؛ ألهنا ال تدرؾ ابحلواس، لكنها تلحق اثنياً 

ابحلسيات، ألهنا حقائق متقررة اثبتة، نعلمها يف ادلشبو بو، كما نعلمها يف ادلشبو، كالشجاعة واجلنب، والكـر والبخل، 
 الكيفيات النفسية. كقوؿ الشاعر: والذكاء والبغاء، إىل ذلك من 
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طُوب"    "أَْنَت َكاللَّْيِث يف الشََّجاَعة َواإِلْقػ   (13)ػَداـِ والسَّْيِف يف ِقرَاِع اخلُْ
مع أف ىذه الصفة ليست من  –ادلشبو وادلشبو بو  –يف ىذا الشعر موجود يف كال الطرفُت  –الشجاعة  –وجو الشبو 

عقلي حقيقي اثبت يف ادلشبو كما ىو يف ادلشبو بو، فهو أمر ال ػلتاج إىل أتوؿ؛ ألهنا  األشياء احملسوسة وإظلا ىي أمر
 معروفة يف ادلشبو "ادلمدوح" مثل وضوحها يف ادلشبو بو "الليث" إال أهنا زبتلف يف الدرجة. 

ىر؛ ألف ادلشبو غَت : أف یكوف وجو الشبو عقلياً غَت حقيقي، ػلتاج يف ربصيلو وإدراكو إىل أتوؿ وصرؼ عن الظااثلثاً 
 مشارؾ للمشبو بو يف حقيقة وجو الشبو، وإظلا يف مقتضاه والزمو، سواء كاف الوجو مفرداً أو مركباً. 

وادلثاؿ على ذلك قوؿ العرب: "ألفاظو كالعسل يف احلالوة" فإف "احلالوة" وجو شبو ظاىري فقط؛ ألف ادلشبو بو وىو 
أما ادلشبو وىو األلفاظ فال یوصف هبا إال على سبيل التأویل، وذلك العسل یوصف ابحلالوة على سبيل احلقيقة، 

إبرادة ما تستلزمو احلالوة، من قبوؿ النفس للشيء، وحسن وقعو فيها، وليس كذلك احلس، فالذي یشبو اخلدود 
 ابلورود يف احلمرة، یرى احلمرة يف ادلشبو، كما یراىا يف ادلشبو بو، دوف أف ػلتاج إىل أتویل. 

األمر: أف ما كاف وجو الشبو فيو عقليًا غَت غرزي، فهو تشبيو سبثيلي، وما عدا ذلك، فهو تشبيو غَت سبثيلي، ضابط 
أف یكوف الوجو مفرداً أو مركباً، ومن ىنا رأى اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين: أف التشبيو عاـ،  –بعد ذلك  –وال یضَتان 

 شبيو سبثياًل. والتمثيل أخص منو، فكل سبثيل تشبيو، وليس كل ت
 اثنياً رأى العالمة أبو يعقوب السكاكي: 

 التشبيو عنده یتفرع إىل قسمُت: تشبيو سبثيلي، وغَت سبثيلي. 
فالتشبيو التمثيلي عنده ما كاف وجو الشبو فيو مركبًا عقليًا غَت غرزي، أي ال یتعلق ابلغرائز والطباع، والكيفيات 

اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين يف أف األمور الغرزیة ال یصلح واحد منها  النفسية، ومن مث، فإف السكاكي یتفق مع
 للتشبيو التمثيلي. 

والتشبيو غَت التمثيلي عنده ما كاف وجو الشبو فيو مفردًا بنوعيو حسيًا أو عقلياً، أو كاف مركبًا حسيا، فمثاؿ ما كاف 
 ابلليل يف السواد والریق ابخلمر يف طيب ادلذاؽ. الوجو فيو مفرداً وحسياً تشبيو اخلد ابلورد يف احلمرة والشعر

، وتشبيو احلجة ابلشمس يف إزالة احلجاب  ومثاؿ ادلفرد العقلي: تشبيو الرجل ابألسد يف الشجاعة وابلبحر يف الكـر
 والكالـ ابلعسل يف ميل النفس. 

 ومثاؿ ادلركب احلسي: 
 (14)َأْسَيافَػَنا لَْيٌل تَػَهاَوى َكَواِكُبُو" وَ        "َكَافَّ ُمثَاَر النػَّْقِع فَػْوَؽ ُرُؤْوِسَنا

 اثلثاً: رأي اخلطيب القزویٍت: 
شهر إطالؽ التشبيو التمثيلي عند البالغيُت ادلتأخرین على ما كاف وجو الشبو فيو مركباً، سواء كاف حسياً كما يف قوؿ 

 حف بو من جناهنا ظُلُم" .   ادلتنيب "كأهنا يف هنارىا قمر 
 ل قوؿ البوصَتي: أـ عقلياً مث

َفِطِم"  "َوالنػَّْفُس َكالطِِّفِل ِإْف تُػْهِمْلُو َشبَّ َعَلى  (15)ُحبِّ الرََّضاِع َوِإْف تَػْفِطْمُو یَػنػْ
ورائد ىذا االذباه ىو اخلطيب القزویٍت، وكأف تركيب وجو الشبو عنده قد أكسب التشبيو مزیة فاؽ هبا صور التشبيو 

و العقلية، وكأف صوغ التشبيو ذي الوجو ادلركب فيو داللة اقتدار سبكنت هبا موىبة ادلفرد، دوف النظر إىل احلسية أ
ادلصور من ادلزج بُت العناصر ادلتعددة، بعد أف صهرهتا، مكونة صورة مركبة، انلت إعجاب النقاد والبالغيُت على مر 

 العصور. 
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 املوازنة بني ىذه األقوال: 
أصحاهبا يف البالغة العربية فإنو قد یالحظ فيها شيء من القصور، فاإلماـ  إف ىذه اآلراء مع وجاىتها ورسوخ أقداـ

عبد القاىر اجلرجاين یقصر تشبيو التمثيل على ما كاف الوجو فيو عقليًا غَت غریزي سواء أكاف مفرداً أـ مركباً، وحجتو 
الوجو فيو حسيًا مركباً، مع أف  يف ذلك أنو ػلتاج يف ربصيلو إىل إعماؿ فكر وإلطاؼ رویة، وینفى التمثيل عما كاف

ىذا الوجو وإف كاف مدركًا ابحلواس إال أف انتزاعو من الطرفُت ونظمو يف ىيئة مركبة، ػلتاج إىل إعماؿ الفكر وإلطاؼ 
 الرویة كالوجو العقلي. 

صوؿ إليو إىل إعماؿ والعالمة السكاكي ؼلص التمثيل دبا كاف وجو الشبو فيو مركباً عقلياً؛ ألف ىذا ادلركب ػلتاج يف الو 
الفكر وإرىاؼ احلس، وقد اتبع اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين يف إعلالو ادلركب احلسي مع أنو مشارؾ للمركب العقلي يف 

 احتياجو إىل بذؿ اجلهد وادلشقة حىت ؽلكن ربصيلو والعثور عليو. 
قييده التمثيل دبا كاف الوجو فيو مركباً سواء كما أعلل العالمة السكاكي ادلفرد العقلي شأف اخلطيب القزویٍت بعده يف ت

أكاف حسياً أـ عقلياً، مع أف ىذا الوجو ال ؽلكن ربصيلو والوصوؿ إليو إال بعد كدِّ الذىن وإرىاؼ احلس؛ ألنو یستلـز 
 صرؼ اللفظ عن ظاىره وإرادة مقتضاه والزمو. 

اىم یعتمدوف يف إیضاح الفرؽ بينهما على احتياج وإذا أتملنا حدیث ىؤالء الفرساف عن التمثيل والتشبيو، فإننا نر 
الوجو إىل بذؿ اجلهد وادلشقة وعدـ احتياجو إىل ذلك، فإذا كاف الطریق إليو سهاًل ميسوراً لوضوحو وقربو مسوا التشبيو 

تشبيهًا سبثيلياً"، ادلعقود عليو "تشبيهًا غَت سبثيلي"، وإذا كاف الطریق إليو وعرا لدقتو وبعده مسوا التشبيو ادلعقود عليو "
ولذا لـز علينا إغلاد تعریف یدور عند ىذه العلة وػلـو حوؿ محاىا، حبيث ال یبقى تشبيو فيو حاجة إىل إعماؿ الفكر 

 وكد الذىن إال تناولناه يف االصطالح. 
ؿ أقواؿ العلماء ولذلك فإين توكلت على هللا وأدليت بدلوى الضعيف يف ىذه ادلسألة مستعينًا دبا انقدح يف ذىٍت من خال

 السابقُت ومالحظات الباحثُت ادلتأخرین، فرأیت أف حّد التشبيو التمثيلي الذي غلمع كل صورة وأشكالو ىو كاآليت: 
"التشبيو التمثيلي ما ال یدرؾ وجو الشبو فيو إال بعد إعماؿ الفكر وبذؿ اجلهد، حسيًا كاف وجو الشبو أو عقلياً، 

 مفرداً أو متعدداً أبداة" . 
 القول بعدم التفريق: 

من علماء البالغة ادلتبحرین يف ىذا الفن ادللّمُت بقواعده وأحكامو من یرى أنو ال فرؽ بُت التشبيهُت، وما علا إال 
وجهاف لعملة واحدة، وقد بنوا قوذلم ىذا على أساس اتفاؽ ادلعٌت اللغوي بُت اللفظُت يف أصل الوضع، فالتشبيو لغة 

 ىو التمثيل والعكس. 
ويف ىذا السياؽ یقوؿ اإلماـ ضياء الدین ابن األثَت: "وجدت علماء البياف قد فرقوا بُت التشبيو والتمثيل، وجعلوا ذلذا 
اباًب مفردًا وذلذا اباًب مفرداً، وعلا شيء واحد ال فرؽ بينهما يف أصل الوضع، یقاؿ: شبهت ىذا الشيء هبذا الشيء  

 .   (16)ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحو" كما یقاؿ مثلتو بو، وما أعلم كيف خفي 
ونسب ىذا القوؿ أیضا للعالمة الزسلشري، أبنو یعترب التمثيل یرادؼ كلمة التشبيو يف ادلعٌت، فكل ما یصدؽ على  
كلمة "سبثيل" من معٌت، یصدؽ على كلمة "تشبيو"، وكل ما یصدؽ على كلمة "تشبيو" من معٌت، یصدؽ على كلمة 

 "سبثيل". 
واحلق أين حاولت الوصوؿ إىل ىذا القوؿ للعالمة الزسلشري غَت أين مل أعثر لو على أثر، ال يف تفسَته وال يف غَتىا 
من الكتب، مث وجدت كالمًا لدكتور دمحم دمحم أبو موسى یذكر فيو أنو يف معرض دراستو من اإلعجاز لدى العالمة 
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القو لفظ التشبيو على صور سبثيليية والعكس، وىذا ليس كاؼ يف الزسلشري مل غلد ما یثبت ىذا الرأي عنو، إال إط
إثبات ىذا القوؿ لعالمة النحو والبالغة، عليك بعبارة الدكتور أيب موسى: "ولست أعتقد أف ىناؾ دلياًل واضحاً على 

َواِت َلَصْوُت ِإنا أَنَكَر اأْلَصْ : "  -تعاىل  –صحة ىذه الدعوى أعٍت عدـ التفریق بينهما إال كالمو يف قولو 
، فتشبيو الرافعُت أصواهتم ابحلمَت، وسبثيل أصواهتم ابلنهاؽ، مث إخالء الكالـ من لفظ التشبيو، وإخراجو (17)"اْْلَِميِ 

سلرج االستعارة وإف جعلوا محَتا وصوهتم هناقاً، مبالغة شدیدة يف الذـ والتهجُت، وإفراط يف الشيط عن رفع الصوت. 
اؽ تشبيو صریح، لكن العالمة الزسلشري مساه سبثياًل وذلك ألنو كما قالوا ال یفرؽ بينهما" وتشبيو األصوات ابلنه

(18)  . 
أنو وإف كاف اللفظاف ذلما معٌت واحدًا يف أصل الوضع، فإف  –على حسب ما بدا يل  –والتعقيب على ىذا الرأي 

وىذا مشهور منثور يف كتب اللغة والفقو  ذلك ال ؽلنع أف یكوف لكل واحد منهما مفهومًا خاصًا بو يف االصطالح،
 أیضاً، فالعربة دبا اصطلح عليو أىل العلم ال أبصل اللفظ ومرجعو. 

 مجاليات التشبيو التمثيلي ومساتو البالغية: 
إخراج ما ال تقع عليو احلاسة إىل ما تقع عليو، وذلك أبف یُلبس ادلعنوي ثوب احملسوس، وػللى أبوصافو وشليزاتو  .1

 ا الشيء ادلعنوي ادلعقوؿ كأنو مشاىد زلسوس یراه الناس ویبصرونو. فيصَت ىذ
: " َوالَِّذیَن َكَفُروا َأْعَماذُلُْم َكَسرَاٍب ِبِقيَعٍة ػَلَْسُبُو الظَّْمآُف َماًء َحىتَّٰ ِإَذا َجاَءُه ملَْ -عزوجل –ومثاؿ ذلك قوؿ هللا  .2

ًئا َوَوَجَد اَّللََّ ِعنَدُه فَػَوفَّاهُ  ْدُه َشيػْ . فأخرج ما ال ػلس من حاؿ أعماؿ الكفار (19) ِحَسابَُو َواَّللَُّ َسرِیُع احلَِْساِب" غلَِ
إىل ما ػلس من حاؿ السراب الذي یندثر ویزوؿ إذا ما قصده طالبو، وادلعٌت الذي غلمعهما بطالف ادلتوىم من 

ألف الظمآف أشد فاقة إليو،  شدة احلاجة وعظم الفاقة، ولو قاؿ: ػلسبو الرائي ماء مل یقع موقع قولو: الظمآف،
 وأعظم حرصاً عليو. 

إخراج ما مل ذبر بو العادة إىل ما جرت بو العادة، ومعٌت ذلك أف ؽلثل حاؿ األمر الشاذ النادر احلدوث حباؿ ما اعتاد  .3
نْ يَا َكَماٍء أَنَزْلنَا : "-تعاىل-الناس وقوعو وألفوه، ومن ذلك قولو  َا َمَثُل اْْلَيَاِة الدُّ َلَط بِِو نَ بَاُت ِإَّنا َماِء فَاْخت َ ُه ِمَن السا

ٰ ِإَذا َأَخَذِت اأْلَْرُض زُْخُرفَ َها َوازاي اَنْت َوَظنا َأْىُلهَ  َها َأََتَىا اأْلَْرِض ِماا َيَُْكُل النااُس َواأْلَنْ َعاُم َحَّتا ا أَن اُهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ
ُرونَ أَْمُرََن لَْياًل َأْو نَ َهارًا َفَجَعْلنَاىَ  َفكا ُل اْْلََيِت ِلَقْوٍم يَ ت َ ِلَك نُ َفصِّ ْ تَ ْغَن ِِبأْلَْمِس  َكذَٰ  .  (20)" ا َحِصيًدا َكَأن َّلا

ففي ىذا التشبيو تصویر لقيمة ىذه احلياة وسبثيل حلقيقتها، فإف مثلها يف هبجتها ومسراهتا وىناءهتا والسعادة فيها  .4
مهما تبلغ من ادلظهر البهي، والزینة الباىرة ليس ذلا بقاء، وإظلا مآذلا إىل الفناء، كمثل ادلاء ینزؿ من السماء 

، واألنعاـ والدواب، وأنّو إذ یبلغ أقصى زخرفو ونضرتو ومتعتو، فينبت النبات الذي َيكل منو الناس مستمتعُت
وامتالء أىل األرض ابلغرور، وظنوا أف كل شيء يف قبضة أیدیهم جاءىم أمر هللا، فصار النبات ىشيما، 
واإلنساف رميماً، كأف مل یغن أحد ابألمس. فهو بياف دلا جرت بو العادة من حاؿ الزینة والبهجة واالطمئناف مث 

 اذلالؾ واخلراب فكذلك حاؿ الناس وىذه احلياة الدنيا، وفيو العربة دلن اعترب، وادلوعظة دلن تذّكر. 
َوَلُو اجْلََواِر اْلُمنَشآُت ِف اْلَبْحِر   : "-عزوجل–إخراج ما ال قوة لو يف الصفة على ما لو قوة فيها، كقولو  .5

 .  (21)" َكاأْلَْعاَلمِ 
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لو يف الصفة إىل ما لو القوة فيها. وقد اجتمعا يف العظم، إال أف اجلباؿ أعظم. ويف فهذا تشبيو قد أخرج ما ال قوة  .6
ذلك العربة من جهة القدرة فيما سخر من الفلك اجلاریة مع عظمها، وما يف ذلك من االنتفاع هبا وقطع األقطار 

 اً من الفخر وتعداد النعم. البعيدة فيها "وما یالـز ذلك من تسخَت الّرايح لإلنساف، فتضمن الكالـ بناء عظيم
إخراج ما ال یعرؼ ابلبدیهة إىل ما یعرؼ هبا من ادلعقوالت وادلدركات: فيشبو ىذا ادلعلـو ادلعقوؿ عند الفطن  .7

 –النبيو والبليد السفيو دبا قد ال تستوعبو عقوذلم، وما ؽلكن إدراكو من البعض دوف البعض اآلخر، فمن ىذا قولو 
ْورَاَة ُثُا َّلَْ ََيِْمُلوَىا َكَمَثِل اْلَِْماِر ََيِْمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الاِذينَ َمَثُل الا  : "-عزوجل  ُلوا الت ا بُوا ِذيَن حُِّ  َكذا

خلاص، ، فمشهد احلمار ػلمل أسفاراً معلـو مفهـو لدى العاـ وا(22)" ِِبََيِت اَّللِا َواَّللاُ ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظااِلِمنيَ 
 فشبو بو حاؿ اليهود الذین ػلملوف التوراة، واجلامع بُت األمرین اجلهل ابحملموؿ وعدـ االنتفاع دبا فيو. 

، واجلامع بُت األمرین خلو (23)" فَ تَ َرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعٰى َكأَن اُهْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويَةٍ  : "-تعاىل–ومنو قولو  .8
 دة احلّث على احتقار ما یؤوؿ بو احلاؿ. األجساد من األرواح، والفائ

ًتا  َوِإفَّ أَْوَىَن -سبحانو –وىكذا قولو  .9 : " َمَثُل الَِّذیَن ازبََُّذوا ِمن ُدوِف اَّللَِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت ازبَََّذْت بَػيػْ
لذي ال یدري ضعف بيت العنكبوت ووىنو وسخافة ، فمن ىذا ا(24)"  اْلبُػُيوِت لَبَػْيُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكانُوا یَػْعَلُموفَ 

 آذلة أخرى یعتمد عليهم وػلتمي حبماىم .  -جل وعال-من یعتمد عليو، فكذلك ضعف حاؿ من أشرؾ مع هللا 
 :نتائج البحث

 من خالؿ ىذا ادلقاؿ توصلت إىل عدة نتائج، أعلها: 
صور سلصوصة، بل كاف عاماً شاماًل لكثَت من التمثيل مصطلح قدمي عریق، غَت أنو مل یكن ذا استعماؿ دقيق يف  .1

 األلواف البيانية كاالستعارة والكنایة وغَتىا. 
 اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين أوؿ من قاـ ابلتفرقة بُت التشبيو والتمثيل مؤیداً رأیو ابألدلة واحلجج.  .2
التمثيل ابدلركبات العقلية غَت دائرة التمثيل عند العالمة السكاكي أضيق منو عند اخلطيب القزویٍت؛ ألنو خص  .3

 احلقيقية، يف حُت جعل اخلطيب التمثيل يف الشبو ادلركب مطلقاً. 
 كاف التشبيو والتمثيل شيئاً واحداً قبل عصر اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين.  .4
حلاجة إىل قد سبخض النظر يف أقواؿ البالغيُت وما حلقها من إثراء أو اعًتاض إىل أف التشبيو التمثيلي مرتبط اب .5

 إعماؿ الفكر وبذؿ اجلهد وتركيب الصور يف الذىن قصد استخراج وجو الشبو وإدارؾ العلة من التمثيل. 
دراسة الصنيع ودالالت الًتاكيب ینبغي أف تكوف مقدمة لدراسة كل صورة من صور البياف؛ ألهنا ىي اخلطوط  .6

 اليت تتكوف منها ىذه الصور . 
لقد أكثر القرآف الكرمي من التمثيالت إىل أف بلغت األلف؛ ألف يف التمثيل سراً لطيفاً وحكمة غالية، إذ بو یصَت  .7

الوىم مغلواًب للعقل، واخلياؿ رلبوراً لالنقياد للفكر وبو یتحوؿ الغائب حاضراً، وادلعقوؿ زلسوساً، وادلعٌت رلسماً، 
 جاً، وادلختلف متحداً، وادلنقطع متصاًل، واألعزؿ مسّلحاً. وبو غلعل ادلتفرؽ رلموعاً، وادلختلط شلتز 

تشبيو التمثيل أبلغ من غَته، دلا يف وجهو من التفصيل الذي ػلتاج إىل إمعاف فكر، وتدقيق نظر وىو أعظم أثراً  .8
أوجع، أو يف ادلعاين، یرفع قدرىا، ویضاعف قواىا يف ربریك النفوس ذلا، فإف كاف مدحًا كاف أوقع، أو ذمًا كاف 

 برىاانً كاف أسطع، ومن مث ػلتاج إىل كدِّ الذىن يف فهمو .
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