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ء2012یونیو-ینابر

أطلىب حشبيه الخمثيل في طىزة ألاهفال إلى طىزة هىد

1:مشاره، 7: جلد:الاشهاز

أطلىب حشبيه الخمثيل في طىزة ألاهفال إلى طىزة هىد مً القسآن الكسيم
Rhetorical Dramatic Analogy in Surat Al- Anfal to Surat AlHood) from the Holy Quran
*محمد شعیب یىطف
**دکخىز﵀ دوطذ محمد
***طلیم ہللا خان

Abstract
The Rhetorical aspect of any literary masterpiece has a great importance
in understanding of any literary work. The study of rhetorical nature –
therefore - has a pivotal role in the literature of any advance language over
the globe. One of the terminologies with much importance from the family of
rhetorical brunches is called “dramatic analogy”. As a coincidence, poets and
prose writers of every literature of the world utilize rhetoric in order to convey
their thoughts in a clearer and shorter way to their readers. This multiplies the
importance of rhetorical studies with more importance.
In this particular study only applied dramatic analogy, in a limited portion of
Holy Quran, is lively focused upon.
Key words: Rhetoric, Dramatic Analogy, Holy Quran, Applied Study.
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ملخص البحث:
أظالُب الخعاب اللشآهُت عذًذة مجها أظلىب الدشبُه وهزا مً حىم هللا حعالى أن خاظب
الىاط جحشن به مشاعشهم وتهذيهم الى ظبُل الحم  ،وكذ أفحم اللشآن الىشٍم العشب
اإلاخيلمحن بها بلىة أظلىبه وسوعت بُاهه مجها الدشبُه وهي مً أهىاع علم البُان البالغي ،وهما
ئظخعمله هللا حعالى في هخابه اإلاجُذ هزالً العشب أًضا ئظخعمله في هالمهم وأمثالهم لذاللتها
على هثرة اإلاعاوي ودكت الخعبحر.ومً اإلاعلىم أن الدشبُه له أكعام عذًذة باعخباساث شتى وئهما
كام البحث عً الدشبُه الخمثُل فلغ،وأهذاف البحث هي محاولت آلاًاث التي ًىحذ فُه هىع
الدشبُه الخمثُل(مً ظىسة ألاهفاٌ الى ظىسة هىد ) وهىزا أغشاض اظخعماله في هخاب هللا
عضوحل وهشف معاهُه التي ًخضمجها آلاًاث .ومىهج البحث الىصفي والخحلُلي .وَعخخذم
الباحث اإلاصادس اإلاخعللت بمىضىع البحث مً هخب الخفاظحر مثل  :جفعحر سوح اإلاعاوي
لآللىس ي  ,وجفعحر البُضاوي لىاصشالذًً أبى ظعُذ عبذ هللا بً عمش بً محمذ الشحراصي
البُضاوي ,الخحشٍش والخىىٍش إلبً عاشىس  ,وئعشاب اللشان وبُاهه إلاحي الذًً الذوَش وغحرها
مً الخفاظحر التي حعحن الباحث في البحث .ومً هخب البالغت ألاخشي ,التي ًخشض وٍحث عً
ظشق جذسَغ علم البالغت.
آلاياث التي ذكس فيها الدشبيه الخمثيل
َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ َّ َ ً َ ْ ُ ْ َ َ
َ
كاز ُهىن﴾
ل
﴿-1كما أخسجك زبك ِمً بي ِخك ِبالح ِق و ِإن ف ِسيقا ِمً املؤ ِم ِىين ِ

1

ئن حاٌ الصحابت في هشاهت جلعُم الغىاةم بالعىٍت مثل حالهم في هشاهت خشوحً للحشب
مً بِخً باإلاذًىت  ،ووان ئخشاحا مخلبعا بالحىمت والصىاب ،ووان فشٍم مً اإلاإمىحن ًىشهىن
الخشوج ،لعذم اظخعذادهم لللخاٌ ،فالدشبُه بحن الحالخحن اللخحن وكعخا في بذس وهما:
أولهما -هشهىا كعمت الغىُمت بُجهم بالدعاوي ،وواهذ جلً الىشاهت مً الشبان فلغ ألنهم هم
الزًً كاجلىا وغىمىا.وزاهحهما -هشهىا كخاٌ كشَش ألنهم خشحىا مً اإلاذًىت بلصذ الغىُمت ولم
ّ
ٌعخعذوا لللخاٌ,ولىً الله حعالى كاٌ لهم في ألامشًٍ :هما أهىم اخخلفخم في اإلاغاهم فاهتزعها
ّ ّ
ّ
الله مىىم ،وحعل كعمتها على ًذ الشظىٌ صلى الله علُه وآله وظلم ،فلعمها على العذٌ
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والدعىٍت ،فيان هزا هى اإلاصلحت الخامت لىم ،هزلً إلاا هشهخم الخشوج ئلى ألاعذاء فيان
عاكبت هشاهخىم لللخاٌ بأن كذسه لىم ،وحمع به بِىىم وبحن عذوهم على غحر مُعاد هصشا
2
وفخحا.
3
﴿ وئن فشٍلا مً اإلاإمىحن لياسهىن ﴾كاٌ ابً هثحر" :أي والحاٌ أن فشٍلا مجهم واسهىن
للخشوج للخاٌ العذو  ،خىفا مً اللخل أو لعذم ؤلاظخعذاد"

4

بيان الدشبيه وجحليله :
في هزه آلاًت حشبُه الحاٌ بحاٌ "هزا الحاٌ هحاٌ ما أخشحً سبً مً بِخً بالحم ووحه
الشبه هى هشاهُت اإلاإمىحن في بادب ألامش إلاا هى خحر لهم في الىاكع فالدشبُه جمثُلي ولِغ
مشاعى فُه حشبُه بعض أحضاء الهُئت اإلاشبهت ببعض أحضاء الهُئت اإلاشبه بها ،أي أن ما
هشهخمىه مً كعمت ألاهفاٌ على خالف مشتهاهم ظُيىن فُه خحر عظُم لىم ،حعب عادة
هللا حعالى بهم في أمشه ونهُه"

5

فالدشبُه في آلاًت الىشٍمت هى هشاهت جلعُم ألاهفاٌ هما هى مىكف بعض الصحابت سض ي هللا
عجهم واإلاشبه به هشاهت للخاٌ غضوة بذس هما هى مىكف بعض الصحابت سض ي هللا عجهم ,بِىما
وحه الشبه فُه هشاهت بعض الصحابت سض ي هللا عجهم في بادب الامش إلاا هى خحر لهم في
الحلُلت  ,ورهشث فُه أداة الدشبُه (الياف)والغشض مىه بُان حاٌ اإلاشبه  ,والدشبُه
بجملخه حشبُه جمثُلي ألهه مىتزع مً مخعذد.
ُْ
 ﴿-2إ َّهما َم َث ُل ْال َحياة ُّ
الد ْهيا َك َ ْ َ ْ ُ
ىاه م ًَ َّ
الظ ِ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ
ض ِم َّما َيأك ُل
ٍ
ِ
ماء أهصل ِ
ِ
ماء فاخخلط ِب ِه هباث اْلز ِ
ُ َ ََْ َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ
َّ ُ َ ْ َ ْ
َّ
َّ
َ
ُ
ْ
ُ
قادزون عليها أجاها
الىاض وألاوعام حتى ِإذا أخر ِث ألازض شخسفها واشييذ وظً أهلها أنهم ِ
َ ْ ُ َْ ً َْ َ ً َ َ َْ
ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ ّ ْ
َْ
َ
ياث ِلقى ٍم
رلك هف ِص ُل آلا ِ
عك ِ
أمسها ليال أو نهازا فجعلىاها ح ِصيدا كأن لم حغً ِباْلم ِ
َ َ َ َّ ُ َ 6
يخفكسون﴾
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أي حاٌ هزه الحُاة الذهُا  ،في صوالها  ،ورهاب حمالها  ،واإلاعش الزي ًجزٌ مً العماء
7
فخىبذ به ألاهىاع اإلاخخلفت مً الضسوع والفصىٌ.
﴿ مما ًأول الىاط وألاوعام ﴾ أي مما ًأوله الىاط مً الشعحر والثماس والبلىٌ  ،وألاوعام مً
الىؤل والخبن .اخزث بهجتها وحمالها باألصهاس والثماس ،وهى جمثُل لها بالعشوط ئرا جضٍيذ
بالثُاب والحلي.
وًظً أصحابها أنهم ملخذسون على زمشتها وغلتها فجاءها كضاؤها بهالن ما علحها مً الىباث
ئما لُال و ئما نهاسا فجعلىاها ملعىعت ال ش يء فحها هأن لم حغً كاةمت على ظهش ألاسض مً كبل
بيان الدشبيه وجحليله :
هىع الدشبُه في آلاًت الىشٍمت حشبُه جمثُلي"حشبُه مشهب بمشهب" شبه حاٌ الذهُا في ظشعت
جلضحها بحاٌ هباث ألاسض في حفافه ورهابه .كاٌ ابً عاشىس":وان الدشبُه هىا حشبُه حالت
مشهبت بحالت مشهبت.مً بذٌع هزا الدشبُه جضمىه لدشبحهاث مفشكت مً أظىاس الحالحن
اإلادشابهحن بحُث ًصلح ول حضء مً هزا الدشبُه اإلاشهب لدشبُه حضء مً الحالحن
اإلادشابهحن".فلىلهَ ﴿ :ه َم ٍاء َأ ْه َ ْضل َى ُاه م ًَ َّ
الع َم ِاء﴾ "شبه به ابخذاء أظىاس الحُاة مً وكذ الصبا
ِ
ئر لِغ زمت ظىي ألامل في وعُم العِش وهضاسجه ،فلزلً ألامل ٌشبه حاٌ هضوٌ اإلاعش مً
العماء في وىهه ما ًإمل مىه مً صخشف ألاسض وهضاستها"
فاإلاشبه حُاة الذهُاء واإلاشبه به هباث ألاسض بِىما وحه الدشبُه فُه هى ظشعت اهلضاء هباث
ألاسض وصواٌ وعُمها بعذ البهجت وأداة الدشبُه فُه (مثل) وأما هىع الدشبُه حشبُه اإلاشهب
باإلاشهب والغشض مً الدشبُه جلبُح اإلاشبه.
ُ
َ
َّ
ً
َ
َ
َ
عازفىن َب ْي َن ُه ْم ق ْد خظ َس الر َ
طاعت م ًَ َّ
َ ﴿-3و َي ْى َم َي ْح ُش ُس ُه ْم َك َأ ْن َل ْم َي ْل َب ُثىا إ َّال َ
النهاز َيخ َ
يً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
8
َ َّ ُ
قاء الل ِه َوما كاهىا ُمهخديً﴾
كربىا ِب ِل ِ
أي أرهش الُىم هجمع اإلاششهحن واإلاىافلحن للحعاب ﴿هأن لم ًلبثىا ئال ظاعت مً الجهاس ﴾هأنهم
لم ٌعىىىا ئال ظاعت مً الجهاس في الذهباء .وكاٌ البُضاويٌ" :عخلصشون مذة لبثهم في الذهُا
أو في اللبىس لهىٌ ما ًشون والجملت الدشبحهُت في مىضع الحاٌ أي ًحششهم مشبهحن بمً لم
9
ًلبث ئال ظاعت"
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﴿ ًخعاسفىن بُجهم ﴾ أي ٌعشف بعضهم بعضا هما واهىا في الذهُا  ،وهى حعاسف جىبُخ .وكاٌ
ابً الجىصي" وهزا الحاٌ أوٌ ما وششوا زم ًىلعع الخعاسف لشذة ألامش علحهم وهي حاٌ
10
أخشي".
﴿كذ خعش الزًً هزبىا بللاء هللا وما واهىا مهخذًً ﴾ أي للذ خعش هإالء الظاإلاىن الزًً
هزبىا بالبعث واليشىس.
بيان الدشبيه وجحلبله :
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ
اع ًت م ًَ َّ
الج َه ِاس﴾ حشبُه جمثُلي حشبُه اإلاشهب باإلاشهب.
في كىله حعالى﴿ :هأن لم ًلبثىا ِئال ظ ِ
شبه حالهم في الحشش بحاٌ الزًً مىثىا في اللبىس ,وهما كاٌ ابً عاشىس" :هى حشبُه
اإلاحشىسًٍ بعذ أصمان مضذ علحهم في اللبىس بأهفعهم لى لم ًلبثىا في اللبىس ئال ظاعت مً
الجهاس"

11

فاإلاشبه في آلاًت الىشٍمت هى اإلاحشىسون مً كبىسهم بعذ صمً ظىٍل ,واإلاشبه به اإلاحشىسون
لم ًلبثىا في كبىسهم ئال ظاعت مً نهاس ,بِىما وحه الشبه فُه جحلم وحصىٌ الحشش  ,وأداة
الدشبُه فُه (هأن) وأما هىع الدشبُه فُه فهى حشبُه جمثُلي(حشبُه اإلاشهب باإلاشهب) والغشض
مً الدشبُه هى بُان ملذاس حاٌ اإلاشبه.
َ َ ُ َْ َْ َ َْ ْ َ َْ
َ ْ َ ْ َ
َ ً َ َ َ َ َّ َ
ألا َ
ص ّم َو ْال َبصير َو َّ
يان َمثال أفال جرك ُسون﴾
ى
خ
ظ
ي
ل
ه
يع
م
الظ
ِ
ِ ِ
 ﴿-4مثل الف ِسيقي ِن كاْلعمى و ِ
ِ
ِ ِ

12

أي صفت فشٍم اإلاإمىحن وفشٍم اليافشًٍ﴿ واألعمى وألاصم  ،والبصحر والعمُع ﴾ في اللغت
العمى ًلاٌ في افخلاد البصش والبصحرة  ،والصمم :فلذان ّ
حاظت العمع  ،وبه ًىصف مً ال
ّ
ًصغي ئلى الحم وال ًلبله 13.وحشبُه الىفاس باألعمى لخعامُه عً آًاث الله ،وباألصم لعذم
ِ
اظخماعه وجذبش معاهُه﴿ هل ٌعخىٍان مثال ﴾ هل :بمعنى اظخفهام ئهياسي :أي ال ٌعخىٍان مً
ًبصش هىس الحم وَعخض يء بضُاةه ومً ًخبغ في ظلماث الضاللت وال يهخذي ِئلى ظبُل
الششاد ﴿.أفال جزهشون ﴾ أي أفال جخفىشون وجخعظىن ؟ والغشض الخفشٍم بحن أهل العاعت
وؤلاًمان  ،وأهل الجحىد والعصُان .

14
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في آلايت الكسيمت حشبيهان بيانهما كاآلحي:
"فُه حشبُه جمثُل أي هحاٌ مً حمع بحن العمى والصمم  ،ومً حمع بحن البصش والعمع
ّ
فهىان حشبحهان  :ألاوٌ حشبُه حاٌ الىفشة اإلاىصىفحن بالخعامي عً آًاث الله حعالى بحاٌ مً
خلم أعمى أصم والثاوي حشبُه حاٌ الزًً آمىىا فاهخفعىا بأظماعهم وأبصاسهم اهخذاء ئلى
الجىت واهىفاء عما واهىا خابعحن فُه مً ضالٌ الىفش والذحىت حاٌ الزًً آمىىا وعملىا
15
الصالحاث فاهخفعىا بأظماعهم وأبصاسهم اهخذاء ئلى الجىت فىصا باإلاشام".
وٍحخمل أن ًيىن هىان أسبع حشبحهاث بأن ٌعخبر حشبُه حاٌ ول مً الفشٍلحن الفشٍم اليافش
والفشٍم اإلاإمً بحاالزىحن أي مثل الفشٍم اليافش واألعمى ومثله أًضا واألصم  ،ومثل الفشٍم
اإلاإمً والبصحر ومثله أًضا والعمُع.
جحليل الدشبيه آلاول في آلايت الكسيمت:
اإلاشبه في آلاًت الىشٍمت هى ظاةفت الىفاس واإلاششهحن ,واإلاشبه به هى ألاعمى وألاصم بِىما وحه
الشبه فُه عذم اظخفادتهم مً الحم اإلاعمىع واإلاىظىس وحشف الدشبُه فُه (الياف) و أما
هىع الدشبُه فهى مشظل مفصل مشظل لزهش آداة الدشبُه ومفصل لزهش وحه الشبه فُه
والغشض مً الدشبُه هى جلبُح اإلاشبه.
جحليل الدشبيه الثاوي في آلايت الكسيمت:
اإلاشبه هى ظاةفت اإلاإمىحن والصذكحن  ,واإلاشبه به البصحر والعمُع بِىما وحه الشبه فُه
اظخفادتهم مً الحم اإلاعمىع واإلاىظىس وحشف الدشبُه (الياف) وأما هىع الدشبُه فُه فهى
مشظل مفصل مشظل لزهش آداة الدشبُه ومفصل لزهش وحه الشبه فُه والغشض مً الدشبُه
جضٍحن اإلاشبه.
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ُ َ
َ ﴿-5ويا َق ْىم ال َي ْجس َم َّى ُك ْ
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ُ
العزاب هما أصاب كىم هىح بالغشق  ،وكىم هىد بالشٍح ،
أي ال ًىعبىىم عذاوحي أن ًصِبىم
18
وكىم صالح بالشحفت وكاٌ ابً حشٍش"17 :ال ًحملىىم عذاوحي  ،وفشاق الذًً الزي أها علُه.
وما دًاس الظاإلاحن مً كىم لىط بميان بعُذ عىىم  ،أفال جخعظىن وحعخبرون ! ؟ وكذ ًحخمل
19
أن ًلاٌ :معىاه :وما ُ
داس كىم لىط مىىم ببعُذ.
بيان الدشبيه وجحليله :
"فُه حشبُه جمثُل "حشبُه مفشد باإلاشهب" كاٌ شعُب علُه العالم للىمه ًاكىم ال ًىعبىىم
شلاكىم ئًاي أن ًصِبىم مثل ما أصاب ألامم العالفت وههي الشلاق مجاص أو هىاًت عً
نهحهم
20
وهى أبلغ مً جىحُه الىهي ئلحهم ألهه ئرا ههى وهى ال ٌعلل علم ههي اإلاشاكحن بالعشٍم ألاولى"
فاإلاشبه في آلاًت الىشٍمت هالهت كىم شعُب علُه العالم واإلاشبه به هالهت ألاكىام العابلت
بِىما وحه الشبه فُه اإلاخالفت والعصُان لىبحهم وحشف الدشبُه فُه (مثل) وأما هىع الدشبُه
حشبُه اإلافشد باإلاشهب(شبه كىم شعُب بأكىام ألاهبُاء ما كبلهم.والغشض مً الدشبُه جلبُح
اإلاشبه(بُان كباحت اإلاىىشًٍ واإلاششهحن).
َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َّ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ ْ َُ
﴿ويصىع الفلك وكلما مس علي ِه مَل ِمً قى ِم ِه س ِخسوا ِمىه قال ِإن حسخسوا ِمىا ف ِئها وسخس
ُْ َ
َ ْ َ ُ َ 21
ِمىك ْم كما حسخسون﴾
بذأ هىح علُه ّ
العالم بصىع العفُىت ،وولما ّ
مش علُه حماعت مً أششاف كىمه ،اظتهضءوا به
ومً صىاعخه ،وهزبىا بما ّ
جىعذهم به مً الغشق ،فلاٌ هىح على ظبُل الىعُذ  ,ئن حسخشوا
مىا لصىع هزه العفُىت ،فاها ظيسخش مىىم في اإلاعخلبل ححن الغشق ،هما حسخشون مىا
آلان ،فعىف حعلمىن كشٍبا بعذ جمام العمل مً ًأجُه عزاب يهُىه في الذهُا ،وهى عزاب
22
الغشق.
بيان الدشبيه وجحليله:
َ َ َ ْ َُ
َ
في آلاًت الىشٍمت حشبُه جمثُلي ,ووحه الدشبُه في كىله﴿ :هما حسخشون﴾ فهى حشبُه في
العبب الباعث على السخشٍت ،وئن وان بحن العببحن وٍجىص أن ججعل واف الدشبُه مفُذة
َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ 23
معنى الخعلُل والتي في كىله حعالى﴿ :وارهشوه هما هذاهم﴾
وفي وسخش مىىم مشاولت ألهه ال ًلُم باألهبُاء علحهم الصالة والعالم  ،ولزا فعش بعضهم
السخشٍت باالظخجهاٌ  ،وهى مجاص ألهه ظبب للسخشٍت  ،فأظللذ السخشٍت وأسٍذ ظببها.
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وكاٌ الضسهش ي" 24:وئهما لم ًلل﴿ :وعتهضيء بىم﴾ ألن الاظتهضاء لِغ مً فعل ألاهبُاء".

25

فاإلاشبه في آلاًت الىشٍمت سخشٍت هىح علُه العالم وأجباعه ( مً الىفاس لعلمهم بأنهم حاهلىن
في غشوس) واإلاشبه به هى سخشٍت الىفاس واإلاششهحن(سخشوا مً هىح علُه العالم واجباعه لعمل
ًجهلىن غاًخه) بِىما وحه الشبه فُه هى ظبب السخشٍت وهى اعخلاد ول ظاةفت حهل الاخش وال
ظىاء وحشف الدشبُه (الياف) وأما هىع الدشبُه فهى حشبُه جمثُلي ألن وحه الشبه فُه مىتزع
مً مخعذد والغشض مىه بُان اميان اإلاشبه.
خالصت البحث
أن اللشآن الىشٍم كذ بلغ غاًت ئلى الجماٌ البالغبي في أظلىبه وبُاهه,وكذ أحى باألظالُب
ّ
اإلاخىىعت في الخعاب اللشآوي مجها الدشبُه الخمثُل هي مً أحعً الىظاةل البُاهُت التي تهذي
ئلحها الىفىط البششٍت ,ومً اإلاعلىم أن الدشبُه هي ئحذي الىظاةل لبُان الىالم مً الغُبت ئلى
الخعاب ,ومً الشً ئلى الُلحن ومً الجهل ئلى الفهم لهزا شغفذ العلماء والبلغاء
باظخعماله في الُحىر والشظاةل.و هزا هى البحث جدبعذ فُه زالر عشش آًت التي حشخمل
الدشبُه الخمثُل في زالر ظىس مً ظىسة ألاهفاٌ,وظىسة الخىبت,وظىسة هىد.
رهشث جىضُحها حعب آساء العلماء الزبً ألفىا الخفاظحر البالغبت مثل جفعحر سوح اإلاعاوي
لآللىس ي ,والخفعحر اإلاىحر للضحُلي ,صفىة الخفاظحر وغحرها التي بىحذ فُه شبئ مً هزا الىىع ,
واظخفذث في جىضحها مً هخب العلىم البالغُت أًضا التي حعحن عً جىضُح هزا الىىع
وئحشاءها.وكذ رهشث فىاةذها اإلاخخلفت اًضا وهي:بُان حاٌ اإلاشبه وصفخه ,وهىزا بُان
ملذاسه  ,وبُان جلبُحه وجلشٍش حاله.
رهشث جىضُح آلاًت الىشٍمت كبل بُان الصىس البُاهُت البالغُت لُعحن على الفهم الذكُم
للمعنى اإلاشاد ,زم أوسدث البُان البالغي الزي وحذث في آلاًت الىشٍمت ظبم آساء اإلافعشًٍ
البالغُحن وآخش دعىاها أن الحمذ هلل سب العاإلاحن وصلى هللا حعالى علُه وعلى آله وصحبه
أحمعحن ومً جبعهم باحعان الى بىم الذًً.
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