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ملخص
ينطلق ىذا البحث من أن االستعارات يف القرآن عديدة وتشمل كثَتا من العناصر اليت حتتاج إىل
التحليل العميق والسيما يف سورة البقرة وآل عمران والنساء .ذلك ظتا كانت يف كل من تلك السور قد
توافرت االستعارات بأنواعها الكثَتة .وأغراض البحث اليت قررىا الكاتب يف ىذا البحث ىي معرفة
ألفاظ االستعارات وخصائصها يف سورة البقرة وآل عمران والنساء ومعرفة آثارىا يف مراد اآلية يف كل
منها .فاظتنهج اظتستخدم فيو ىو اظتنهج الوصفي ،لوصف اآليات القرآنية وصفا دقيقا من حيث داللة
ألفاظها يف ضوء العالقات السياقية داخل النص .ونتيجة البحث ىي أن االستعارة من وسائل القرآن
الكرمي يف إلقاء وصايا اهلل إىل الناس بكشف العالقة بُت معاين االستعارات ومراد اآليات القرآنية.
وكانت االستعارة ذات فوائد كثَتة يف عملية التعليم والتعلم وال سيما يف مساعدة اظتدرس والكتاب
اظتواد الدراسية من حيث يسهل للتالميذ فهمها فهما دقيقا.
اظتدرسي على إلقاء ّ
اظتصطلحات الرئيسية :اطتصائص ،االستعارة ،التضمُت الًتبوي
ABSTRACT
This study started from the assumption that isti'ârah widely used in the Qur'an and has the
essential elements of interest to be investigated further, especially in Sura al-Baqarah, Ali
Imran and An-Nisa. The purpose of this study is to find the letter isti'ârah characteristics and
its influence on the meaning of the verse. The method used in this study is descriptive method, to
explain in depth the meaning of the words used and selected based on its context in the Qur'an.
The results of this study it can be concluded that the media is seen as isti'arah Qur'an to convey
the message of Allah to mankind by way of revealing the relationship between the meaning
isti'arah with the intended meaning in the verses of the Koran. In terms of education, isti'arah
also very useful to use in teaching and learning, particularly useful in helping teachers and
textbooks so easily understood by students.
Keywords: Characteristic, Isti’arah, Educational Implication
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المقدمة
إن القرآن الكرمي مصدر أساسي لإلسالم ،وىو معجزة خالدة ال يزيدىا التقدم العلمي
والتكنولوجيا .ويف كمال ىدايتو -أيضا -أنو نزل بلغة ال تغلبها لغات أخرى يف العامل ،وىي لغة ؼتتارة
تأٌب من لغة قريش بعد أن ًب عتا التغلب على اللهجات العربية األخرى وبعد أن أصبحت لغة اآلداب
لسائر قبائل العرب ،وىي أفصح وأبلغ ما يف لغات بقية القبائل العربية ،وما ىي إال اللغة العربية (الوايف،
د.ت.)ٕٔٔ :
وقد اتفق رتهور الباحثُت على أن اللغة العربية ىي أقدر اللغات السامية على التعبَت عن اظتعاين
اجملردة ،واللغات السامية ىي أقدر اللغات القددية عتذا التعبَت (الرافعي .)ٔٚ :ٜٜٔٓ ،فلغة القرآن -
إذن -قد بلغت إىل شتاء درجتها يف التعبَت ،وتبلغ إىل كمال اإلعجاز .وكمال إعجازه اللغوي يأٌب يف
ؼتتلف النواحي ،ومنها اتساق عباراتو ومعانيو وأحكامو ونظرياتو وانطباق آياتو على ما يكشفو العلم
من نظريات علمية؛ ومنها إخباره بوقائع ال يعلمها الناس إال عالم الغيوب؛ وفصاحتو يف ألفاظو وبالغة
عباراتو وقوة تأثَته .ويف ىذا قال السيد ػتمد رشيد رضاء يف مقدمة إعجاز القرآن ظتصطفى الصادق
الرافعي إن القرآن كالم اهلل اظتعجز للخلق يف أسلوبو ونظمو ،ويف علومو وحكمو ويف تأثَت ىدايتو ،ويف
ب عن الغيوب اظتاضية واظتستقبلة ،ويف كل باب من ىذه األبواب لإلعجاز فصول ويف كل
كشفو ُ
اضتج َ
فصل منها فروع ترجع إىل أصول (الرافعي .)ٔٚ :ٜٜٔٓ ،وبعبارة أخرى أن إعجازه ال يغَته التقدم
اإلنساين يف كل زمان ومكان رغم أنو ال يزال يواجو حتديات العصر اضتديث ،ولكنو راسخ أعلى
الرسوخ .فهذا الكتاب اظتقدس جيري يف قمة اللغة وبالغتها ،ألن لو خواص الًتاكيب ،وأسرار األساليب
ولطائف اظتعاين.
ومن النواحي البالغية اليت جتعل لغة القرآن يف مكانة سامية ويتميز من اللغات األخرى ما
يسمى بـ"االستعارة" .وىي استخدام كلمة يف غَت معناىا اضتقيقي لعالقة اظتشاهبة بُت اظتعنيُت ،مع قرينة
معينة دتنع إرادة اظتعٌت اضتقيقي (بكري أمُت .)ٕٔٔ :ٜٕٔٛ ،ومعٌت ىذا أن الكلمة يف االستعارة
ذات اظتعنيُت اظتشاهبُت ،اظتعٌت األول حقيقي والثاين غَت حقيقي ،وإرادة اظتعٌت اضتقيقي ؽتنوعة بقرينة
معينة ،فاظتراد ىو معناه اجملازي .واالستعارات يف القرآن جاءت يف اآليات الكثَتة ،ومثـال
          

ذلك :

(البقرة .)ٖٔٛ :فكلمة "صبغة" استعارة

ألن ليس هلل صبغة وإمنا شبو دينو بالصبغة ألن الدين قوي اآلثار للمؤمنُت كآثار الصبغة على الثوب.

Vol. XXVIII No. 2 2013/1434

340

خصائص االستعارة...

فاستعمال معٌت "صبغة" غَت حقيقي لوجود القرينة وىي إضافتها هلل .ومثال

آخر   :

(   اظتائدة .)ٙٗ :فإيقاد النار يف اضترب استعارة ألن اضترب ال نار عتا وإمنا شبهت
بالنار ألهنا تأكل أىلها كما تأكل النار اضتطب .فاستعمال معٌت إيقاد النار ىنا غَت حقيقي لوجود
القرينة ،وىي "اضترب".
ومن البيان السابق ظهر أن االستعارة تشبيو ورد فيو اظتشبو ،واظتشبو بو ،ومها طرفا التشبيو.
واالستعارة حذف أحدطريف التشبيو .واصطالح "اظتشبو" يف التشبيو يساوي اصطالح "مستعار لو" يف
االستعارة ،و"اظتشبو بو يف التشبيو يساوي "اظتستعار منو" يف االستعارة.
واالستعارات يف اضتقيقة من الوسائل القرآنية يف بيان ما حتتوي عليو اآليات للناس لالعتبار،
سواء كانت متعلقة باألحكام الشرعية أوالعقائد أواظتعاملة اليومية ،كما جتري يف اظتثالُت السابقُت.
فمكانتها ىامة جدا يف كشف مراد اآليات.
والسؤال الذي يظهر من اظتظاىر السابقة ،ما ىي االستعارات يف سورة البقرة وآل عمران
والنساء؟ ،وما ىي العملية اليت جتري يف االستعارات سورة البقرة وآل عمران والنساء ؟ ،وما ىي العالقة
بُت االستعارة ومراد اآليات؟ ذلك ظتا كانت االستعارات يف القرآن عديدة وتشمل كثَتا من العناصر اليت
حتتاج إىل التحليل العميق .ويف حُت أن القرآن الكرمي يشمل سورا كثَتة ،والسور فيو تشمل اآليات
الكثَتة ،فبالطبع أهنا حتتاج إىل وقت طويل لتحليلها .وبالنظر إىل ىذا تتقيد موضوع ىذا البحث على
االستعارات يف تلك السور فحسب .وجبانب ذلك توافرت سورة البقرة وآل عمران والنساء االستعارات
بأنواعها الكثَتة.
وأغراض البحث اليت قررىا الكاتب يف ىذا البحث ىي معرفة ألفاظ االستعارات وخصائصها
يف سورة البقرة وآل عمران والنساء ومعرفة آثارىا يف مراد اآلية فيها .ومن الفوائد اليت يرجى حصوعتا يف
ىذا البحث ىي ترقية الفهم عن العناصر البالغية يف القرآن الكرمي؛ وترقية وعي اظتسلمُت أن تعيُت
خصائص االستعارة القرآنية وآثارىا ظتراد اآلية اليت توفرت فيها حيتاج إىل الدقة العالية ،ألن عدم الدقة
فيو ديكن أن يؤدي إىل االؿتراف يف التفسَت .فاظتنهج اظتستخدم فيو ىو اظتنهج الوصفي ،وىو عند
ياقوت (ٕٓٓٓ )ٔٔٙ :ما يهتم بدراسة اللغة أو اللهجة عن طريق الوصف الدقيق ألصواهتا
ومقاطعها ،وأبنيتها الصرفية ،وتراكيبها النحوية اليت تعرب عن غتموعة من اظتعاين اظتختلفة ،وداللة ألفاظها
يف ضوء العالقات السياقية داخل النص.
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البحث

مفهوم االستعارة وأركانها
وقد عرف البالغيون االستعارة بعباراهتم اظتختلفة ،ولكنها يف اظتعاين اظتتشاهبة .وعرفها اصترجاين
أهنا ادعاء معٌت اضتقيقة يف الشيء للمبالغة يف التشبيو مع طرح ذكر اظتشبو من البيان مع ذكر القرينة (
اصترجاين ) ٕٓ :ٜٔٛٛ ،وعرفها خفاجي أهنا غتاز تكون عالقتو تشبيو معناه مبا وضع لو.
ىذه ىي من التعاريف الشاىرة لالستعارة .وبرغم من أهنا ؼتتلفة يف العبارات إال أهنا متفقة يف
اظتعٌت ،وىي يف اضتقيقة مأخوذة من التشبيو عن طريق ذكر طرفيو إلخفاء اظتعٌت اضتقيقي وإظهار اظتعٌت
اجملازي مع قرينة معينة ختفى اظتعٌت األصلي ،وكانت بُت اظتعنيُت عالقة مشاهبة .لذلك كان التشبيو
أساس االستعارة كما قالو علي اصتارم ومصطفى أمُت إن االستعارة تستفيد من بالغة التشبيو وتزيد عليو
أن جوىرىا يعتمد على تناسى التشبيو (اصترجاين .)ٕٓ :ٜٔٛٛ ،وعلى سبيل اظتثال رأيت أسدا خيطب
على اظتنرب فلكلمة "أسد" معنا اضتقيقي واجملازي ،ومعناىا اضتقيقي اضتيوان اظتعروف؛ ومعناىا اجملازي
رجل ذو شجاعة ،واظتعٌت اظتذكور ىنا اجملازي ،ولكن بينهما عالقة ؽتاثلة وىي شجاعة ،والقرينة اليت
تدل على ىذه االستعارة "خيطب على اظتنرب" ،ألن األسد ال ديكن أن خيطب شيئا على اظتنرب.
وال بد لالستعارة من ثالثة أركان ىي اظتستعار منو ،أي اظتشبو بو؛ واظتستعار لو ،أي اظتشبو؛
واظتستعار أي اللفظ اظتنقول (اظتراغي .)ٕٔٛ :ٜٜٕٔ ،يسمى األول والثاين طريف االستعارة ،وال بد أن
حيذف أحدمها إىل جانب وجو الشبو حىت تصح االستعارة .ومثال ذلك يف اآلية  ٜمن سورة مرمي:
"واشتعل الرأس شيبا" .اظتستعار ىنا االشتعال ،واظتستعار منو النار ،واظتستعار لو الشيب ،واصتامع بُت
اظتعنيُت مشاهبة ضوء النار لبياض الشيب.
ومن البيان السابق يعرف أن االستعارة جزء يتعلق وثيقا بالتشبيو .وإذا نظرنا إىل حقيقة التشبيو
واالستعارة بالضبط ،ىناك فرق أساسي بينهما ،أمهو كما يلي:
ٔ .يف االستعارة يسقط ذكر احد طريف التشبيو ،ومثال ذلك " :مر بنا البحر " (حذف اظتشبو) ؛
ومثال آخر " :إين ألرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإين لصاحبها" (حذف اظتشبو بو) .أما
التشبيو فيذكر كل واحد من اظتشبو واظتشبو بو ،ومثال ذلك " :أنت حبر" ،لفظ "أنت" مشبو،
و"حبر" مشبو بو.
ٕ .ما يصلح بو دخول أداة التشبيو فهو التشبيو ،وما ال يصلح دخول ىذه األداة فهو االستعارة.
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أنواع االستعارة وخصائصها
تتفرع االستعارة إىل أنواع باعتبار طريف التشبيو ولفظ االستعارة ومالئماهتا .وبياهنا ما يلي:
ٔ .االستعارة باعتبار طريف التشبيو
تنقسم االستعارة باعتبار طريف التشبيو إىل قسمُت ،مها االستعارة التصرحيية واظتكنية .ومفهوم
كل منهما يعتمد على اتفاق البالغيُت .ويف ىذا ،قال بكري شيخ أمُت (ٕ :)ٔٔٚ :ٜٔٛإذا حذف
اظتشبو فاالستعارة تصرحيية ،وإذا حذف اظتشبو فاالستعارة مكنية .وقال السيد أزتد اعتامشي (ٔ:ٜٜٔ
ٖ٘ٓ)  :إذا حذف يف الكالم لفظ اظتشبو فقط فاالستعارة تصرحيية أو مصرحة ،وإذا ذكر يف الكالم
لفظ اظتشبو وحذف يف لفظ اظتشبو بو ،وأشَت إليو بذكر لوازمو فاالستعارة مكنية أو بالكناية .وقال
مصطفى أمُت ( : )ٔٔٚ :ٜٔ٘ٚإن التصرحيية ما صرح بلفظ اظتشبو بو ،واظتكنية ما حذف فيها اظتشبو
بو ورمز لو بشيء من لوازمو.
أ -االستعارة التصرحيية
من البيان السابق ديكن أن يعرف أن االستعارة التصرحيية ىي ما صرح فيها بلفظ اظتشبو بو ،أو
ىي ما استعَت فيها لفظ اظتشبو بو للمشبو .ومثال ذلك قول أزتد شوقي يرثي الشيخ عمر اظتختار زعيم
اجملاىدين ليبيا :
* يستنهض الوادي صباح مساء
رفع ـ ـوا رفاتــك يف الرمال لـ ـ ـواء
* يوحي إىل جيل الغد البغضاء
يا وحيهم نصب ـ ـوا منـ ـ ــارا من دم
* يكسوا السيف على الزمان مضاء
 ...يا أيها السيف اجملرد بالفال
ويف كل استعارة ثالثة عناصر ،وىي اظتستعار منو ،واظتستعار لو ،واظتستعار .فاظتشبو بو ىو
اظتستعار منو ،واظتشبو ىو اظتستعار لو ،واللفظ الذي يؤخذ من اظتشبو بو إىل اظتشبو ىو اظتستعار .ويف
تلك األبيات شبو شرف الشهادة باظتنار ،جبامع السمو يف كل منهما ،واستعَت اللفظ الدال على اظتشبو
بو للمشبو  ،والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي "من دم" وظتا كان اظتشبو بو مصرحا بو
فاالستعارة تصرحيية.
ب -االستعارة اظتكنية
االستعارة اظتكنية -كما سبق ذكره -ىي ما حيذف فيها اظتشبو بو ويرمز إليو بشيء من لوازمو.
ومثال ذلك نشيد عمر أيب ريشة يف إحدي اظتناسبات الوطنية ،تغٍت فيها جبالء اظتستعمر عن وطنو
سورية:
343
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تالمسها ذناىب عقرب ؟
*
ضلوع غضة
أين يف القدس
ً
وقفة اظترجتف اظتضطرب
*
وقف التاريخ يف ػترابـ ـ ـ ــها
يف شتاع العامل اظتستغرب
*
كم روى عنها أناشيد النهي
يعرف يف البيت الثاين (وقف التاريخ يف ػتراهبا  )...أن التاريخ كائن حي ذو روح وحياة،
يقف يف ػتراب األمة مرجتفا مضطربا .شبو التاريخ باإلنسان جبامع التذكر وحفظ اظتعلومات يف كل
منهما ٍب حذف اظتشبو بو ،وىو اإلنسان ،ورمز إليو بشيء من لوازمو أو خصائصو ،وىو الوقوف على
سبيل االستعارة اظتكنية .وبعبارة أخرى :ذكر اظتستعار لو ،وىو التاريخ ،وحذف اظتستعار منو ،وىو
اإلنسان ،وكنا عنو مبا يناسبو ،وىو الوقوف.
ٕ .االستعارة باعتبار لفظها
تنقسم االستعارة باعتبار لفظها إىل قسمُت ،مها األصلية والتبعية.
أ .االستعارة األصلية
االستعارة األصلية ىي ما كان لفظ اظتستعار أواللفظ الذي جرت فيو االستعارة اشتا جامدا غَت
مشتق (بكري شيخ أمُت .)ٕٔٗ :ٜٕٔٛ ،ومثال ذلك يف قول الشاعر التهامي رائيا ابنا صغَتا:
وكذلك عمر كواكب األسحار
يا كوكبا ما كان اقصر عمره *
وإجراء االستعارة يف ىذا اظتثال كما يلي :شبو االبن بالكوكب جبامع صغر اصتسم وعلو الشان
يف كل منهماٍ ،ب استعَت اللفظ الدال على اظتشبو بو وىو لفظ "كوكب" للمشبو وىو لفظ "االبن" على
سبيل االستعارة التصرحيية ،وذلك للتصريح فيها بلفظ اظتشبو بو ،والقرينة حرف النداء الذي نودي بو
الكوكب .ومن ذلك البيت يعرف أن لفظ اظتستعار ،وىو "الكوكب" اسم جامد غَت مشتق ،ومن أجل
ذلك يسمى ىذا النوع من االستعارة "استعارة أصلية".
ب .االستعارة التبعية
االستعارة التبعية ىي ما كان اللفظ اظتستعار أو اللفظ الذي جرت يف االستعارة اشتا مشتقا أو
فعال (بكري شيخ أمُت .)ٕٔٙ :ٜٕٔٛ ،ومثال ذلك يف قول اهلل تعاىل

    :

            

وإجراء االستعارة يف ىذا اظتثال كما يلي :شبو انتهاء الغضب عن موسى بالسكوت ،جبامع
اعتدوء يف كلٍ ،ب استعَت للفظ الدال على اظتشبو بو وىو "السكوت" ،للمشبو وىو "انتهاء الغضب"ٍ ،ب
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اشتق من "السكوت" مبعٌت "انتهاء الغضب" فعل "سكت" مبعٌت "انتهى" .ومن تلك اآلية الكردية
يعرف أن لفظ اظتستعار ،وىو "سكت" مشتق .وعتذا يسمى ىذا النوع من االستعارة "استعارة تبعية".
ٖ .االستعارة باعتبار مالئماهتا
قد ال يكتفي األديب بذكر أركان االستعارة من مستعار منو ،ومستعار لو ،ولفظ مستعار .وإمنا
يزيد يف تعبَته كالما يتصل باظتشبو ،أو باظتشبو بو ،أو هبما معا.
اعتمادا على البيان السابق ،قسم البالغيون ىذه الزيادة إىل ثالثة أقسام ،وىي االستعارة
اظترشحة ،واجملردة ،واظتطلقة (بكري شيخ أمُت.)ٕٔٙ :ٜٕٔٛ ،
أ .االستعارة اظترشحة
االستعارة اظترشحة ىي ما ذكر مع االستعارة مالئم اظتشبو بو (مصطفى أمُت.)ٕٔٙ :ٜٔٚ٘ ،
ومثال ذلك قول اظتتنيب:
وقد بشمن وما تفٌت العناقيد
*
نامت نواطَت مصر عن ثعالبها
وإجراء االستعارة يف ىذا اظتثال كما يلي :شبو اضتكام الذين يسرقون حقوق الناس بالثعالب،
جبامع الغدر يف كلٍ ،ب حذف اظتشبو ،وصرح باظتشبو بو على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية،
والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية ،وىي إضافة كلمة "ثعالب" إىل ضمَت مصر.
ويعرف أن ذكر لفظ "وقد بشمن ،وما تفٌت العناقيد" يف ذلك البيت ترشيح ،ألنو يالئم اظتشبو
بو ،وىو "الثعالب" إذ ىي اليت تبشم من كثَت األكل ،لذلك يسمى ىذا النوع من االستعارة مرشحة.
ب .االستعارة اجملردة
االستعارة اجملردة ىي ما ذكر مع االستعارة مالئم اظتشبو (مصطفى أمُت.)ٕٔٙ :ٜٔٚ٘ ،
ومثال ذلك  :رحم اهلل امرا أصتم نفسو بإبعادىا عن شهواهتا".
وإجراء االستعارة يف ىذا اظتثال كما يلي :شبهت النفس باصتواد ،جبامع االنطالق يف كل
منهماٍ ،ب حذف اظتشبو بو وىو اصتواد ،ورمز إليو بشيء من لوازمو وىو "أصتم" على سبيل االستعارة
اظتكنية األصلية .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية ،وىي إثبات اإلصتام للنفس.
ويعرف أن ذكر لفظ "بإبعادىا عن شهوهتا" يف ذلك اظتثال جتريد ألنو يالئم اظتشبو ،وىو
"النفس" .لذلك يسمى ىذا النوع من االستعارة غتردة.
ت .االستعارة اظتطلقة
االستعارة اظتطلقة ىي ما خلت فيو مالئمات اظتشبو أو اظتشبو بو أو ما ذكر مع االستعارة ما
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يالئم اظتشبو بو واظتشبو معا (مصطفى أمُت )ٕٖٔ :ٜٔٚ٘ ،ومثال ذلك ما قالو ابن نباتة يف وصف
فتاة:
وردا وعضت على العناب بالربد
*
فامطرت لؤلؤا من ترجس وسقت
وإجراء االستعارة يف ىذا البيت كما يلي :شبهت دموع فتاة باللؤلؤ ،جبامع التأللؤ يف كل،
وشبهت عيوهنا بالنرجس ،جبامع اصتمال يف كل ،وشبهت خدودىا بالورد ،جبامع االزترار يف كل،
وشبهت أناملها بالعناب ،جبامع ظهور التعقر يف كل ،وشبهت أسناهنا بالربد ،جبامع ظهور البياض يف
كلٍ .ب حذفت اظتشبهات وصرحت باظتشبو هبا على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية .ومبا أن الشاعر
مل يذكر شيئا يتصل باظتشبو بو أو اظتشبو ،فيسمى ىذا النوع من االستعارة "االستعارة اظتطلقة".
بالغة االستعارة
االستعارة من أساليب العرب القددية ،وتقف مع التشبيو يف التصوير واألديب وإن كانت أكثر
منو ختييال .وقد جاءت صور كثَتة منها يف الشعر اصتاىلي وكتاب اهلل تعاىل وأحاديث نبيو -صلى اهلل
عليو وسلم -وحفل الشعر العريب بعد ذلك بأمثلة كثَتة منها .وكانت االستعارة من األعمدة يف تعبَت
القيم األدبية بوسيلة أشعار الشعراء كما أهنا من وسائل القرآن الكرمي يف إلقاء وصاياه ،واألحاديث
النبوية يف بيان اآليات القرآنية.
فاالستعارة تبلغ قمة الفن البياين ،وجوىر الصورة الرائعة ،والعنصر االصيل يف اإلعجاز ،والوسيلة
األوىل اليت حيلق هبا الشعراء وأولوا الذوق الرفيع ،فباالستعارة يقوم اطتيال الذي كان من مالمح بالغة
الكالم ،وباالستعارة ينقلب اظتعقول ػتسوسا ،تكاد تلمسو اليد ،وتبصره العُت ،ويشمو األنف ،وتتكلم
اصتمادات ،وتتنفس األحجار ،وما إىل ذلك ،فًتى الطبيعة الصامتة اصتامدة تغٍت وترقص ،وتلهو وتلعب
كأهنا شخص ذو الروح واظتشاعر واألحاسيس والقلوب النابضة.
ويصور البجرجاين قيمها البالغية فيما اقتبسو أزتد مصطفى اظتراغي (ٕ )ٕٖٛ :ٜٜٔاعلم أن
االستعارة أمد ميدانا ،وأشد افتنانا ،وأوسع سعة ،وأبعد غورا ،وأذىب ؾتدا يف الصناعة وغورا من أن
جتمع شعبها وشعوهبا ،وحتصر فنوهنا وضروهبا .ومن خصائصها أهنا تعطيك الكثَت من اظتعاين حىت خترج
من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وجتٍت من الغصن الواحد أنواعا من الثمر ،وجتد التشبيهات على
اصتملة غَت معجبة ما مل تكنها ،إن شئت ارتك اظتعاين اليت ىي من خبايا العقل كأهنا قد جسمت حىت
رأهتا العيون ،وإن شئت لطفت األوصاف اصتسمانية حىت تعود روحانية ال تتناوعتا الظنون.
ويفهم من التصوير السابق أن االستعارة من الفنون البالغية اليت تتضمن القيم البالغية العالية
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اليت ال يبلغ إليو أحد بدون الذوق السليم .حيث قال مصطفى أمُت (٘ )ٔٓ٘ :ٜٔٚإن يف االستعارة
ناحيتُت  :األوىل طريقة تأليف ألفاظو ،والثانية ابتكار مشبو بو بعيد عن األذىان ،ال جيول إال يف نفس
أديب وىب اهلل لو استعدادا سليما يف تعرف وجوه الشبو الدقيقة بُت األشياء ،وأودعو قدرة على ربط
اظتعاين وتوليد بعضها من بعض إىل مدي بعيد ال يكاد ينتهي.
وبالتايل قال مصطفى أمُت (٘ )ٔٓ٘ :ٜٔٚإن سر بالغة االستعارة ال يتعدى ىاتُت
الناحيتُت ،فبالغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيو ،وحيملك عمدا على ختيل
صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنو الكالم من تشبيو خفي مستور.
من البيان السابق ديكن االستنتاج أن االستعارة من الظاىرات البالغية القوية يف تأدية اظتعاين
الكالمية ،وىي قمة عالية جتعل الكالم متوفر التخيالت اليت ىي من األعمدة األساسية يف الفنون
األدبية .حيث جيعلها القرآن الكرمي واألحاديث النبوية من الوسائل يف إلقاء الرسالة اإلعتية ،كما أهنا من
وسائل األشعار العربية يف تربيز قيمها األدبية.
أنواع االستعارة في سورة البقرة وآل عمران والنساء
أوال  :أنواع االستعارة يف سورة البقرة
ألفاظ االستعارات يف سورة البقرة عددىا تسعة عشر وتقع يف ستسة عشر آية .ويف حُت أن
االستعارة بوجو أساسي نوعان ،مها التصرحيية واظتكنية؛ واألنواع األخرى يف اضتقيقة فرع منهما ،ألن
التصرحيية واظتكنية يعتمدان على ذكر اظتشبو وحذف اظتشبو بو أو العكس؛ ويكون اظتشبو واظتشبو بو
أساسيُت يف تكوين االستعارات.
ٔ" .ختم" يف

قولو             :

 

شبو الغلق باطتتم جبامع امتناع الرؤية والدخول يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو الغلق ،وصرح
بذكر اظتشبو بو ،وىو اطتتم على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق من "اطتتم" فعل "ختم" مبعٌت
"غلق" ،وال يذكر ىناك مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة .والقرينة
اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي قلوهبم ،وشتعهم ،وأبصارىم".
ٕ" .اشًتوا" يف قولو:

         

 
347

Vol. XXVIII No. 2 2013/1434

Abdul Hadi

شبو االستبدال باالشًتاء جبامع انتقال شيء من مكان إىل مكان ورجاء الربح يف كل منهما.
حذف اظتشبو ،وىو االستبدال ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االشًتاء على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب
اشتق من "االشًتاء" فعل "اشًتوا" مبعٌت "استبدلوا" ،ويذكر ىناك مالئم اظتشبو بو ،وىو "فما رحبت
جتارهتم" .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مرشحة .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية
وىي "الضاللة باعتدى".
ٖ" .عهد" يف

قولو        :

شبو العهد باضتبل ،جبامع العقد يف كل منهما .حذف اظتشبو بو ،وىو اضتبل ،وذكر اظتشبو وىو
العهد ،ورمز إليو بشيء من لوازمو ،وىو "ينقضون" على سبيل االستعارة اظتكنية .واللفظ اظتستعار وىو
"العهد" جامد غَت مشتق .وال يذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .لذلك تكون االستعارة مكنية أصلية
مطلقة.
ٗ" .تشًتوا" يف

قولو        :

شبو االستبدال باالشًتاء جبامع انتقال شيء من مكان إىل مكان ورجاء الربح يف كل منهما.
حذف اظتشبو ،وىو االستبدال ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االشًتاء على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب
اشتق من "االشًتاء" فعل "تشًتوا" مبعٌت "تستبدلوا" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه
االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي "بآياٌب"
٘" .يسومون" يف

قولو         :

شبو اللزوم بالسوم الذي جيري يف البيع والشراء جبامع االلقاء والتوجيو يف كل منهما .حذف
اظتشبو ،وىو اللزوم ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو السوم على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق من
"السوم" فعل "يسومون" مبعٌت "يلزمون" ،ويذكر ىناك مالئم اظتشبو ،وىو "يذحبون أبناءكم" .فتكون
ىذه االستعارة تصرحيية تبعية غتردة .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي "سوء العذاب"
" .ٙقست" يف

قولو             :

شبو الصالبة بالقسوة جبامع صعب االنكسار وعدم التأثر باظتادة األخرى يف كل منهما .حذف
اظتشبو ،وىو الصالبة ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو القسوة على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق من
"القسوة" فعل "قست" مبعٌت "صلبت" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة
تصرحيية تبعية مطلقة .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي "قلوبكم".
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" .ٚخطيئتو" يف قولو:

          

   

شبهت اطتطيئة جبيش األعداء الذي خيرب مقابلو جبامع الغلبة يف كل منهما .حذف اظتشبو بو
وىو اصتيش ،وذكر اظتشبو وىو اطتطيئة ،ورمز إليو بشيء من لوازمو ،وىو "اإلحاطة" على سبيل
االستعارة اظتكنية .واللفظ اظتستعار وىو "خطيئة" جامد غَت مشتق .واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو
بو .فتكون ىذه االستعارة مكنية أصلية مطلقة.
" .ٛالعجل" يف قولو:

         

شبو حب عبادة العجل مبشروب لذيذ سائغ الشراب ،جبامع تعلق القلب بو وسرعة القرب إليو
يف كل منهما .حذف اظتشبو بو ،وىو مشروب لذيذ ،وذكر اظتشبو وىو "العجل" جامد غَت مشتق.
واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة مكنية أصلية مطلقة.
" .ٜوجو" يف قولو:

             

   

شبهت النفس بالوجو جبامع االقبال على عبادة اهلل يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو النفس،
وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو الوجو على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت
مشتق ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة .والقرينة
اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي "ػتسن".
ٓٔ" .صبغة" يف

قولو             :

شبو الدين بالصبغة جبامع قوة األثر يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو الدين ،وصرح بذكر
اظتشبو بو ،وىو الصبغة على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق ،واليذكر
ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت
األصلي لفظية وىي "أحسن".
ٔٔ" .خطوات" يف قولو:
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شبهت أفعال باطتطوات جبامع الدعوة إىل الغرض يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو األعمال،
وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو اطتطوات على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت
مشتق ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة .والقرينة
اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي "الشيطان".
ٕٔ" .اشًتوا" يف

قولو          :

  

شبو االستبدال باالشًتاء جبامع انتقال شيء من مكان إىل مكان ورجاء الربح يف كل منهما.
حذف اظتشبو ،وىو االستبدال ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االشًتاء على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب
اشتق من "االشًتاء" فعل "اشًتوا" مبعٌت "استبدلوا" ،ويذكر ىناك مالئم اظتشبو بو ،وىو "فما رحبت
جتارهتم" .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مرشحة .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية
وىي "الضاللة باعتدى والعذاب".
ٖٔ" .اطتيط األبيض" يف قولو:

        

    

شبو الصبح باطتيط األبيض جبامع ظهور البياض والصفاء يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو
الصبح ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو اطتيط األبيض على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا
جامد غَت مشتق ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة.
والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي "كلوا واشربوا"
ٗٔ" .اطتيط األسود" يف قولو:

         

   

شبو الليل باطتيط األسود جبامع ظهور السواد والظالم يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو الليل،
وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو اطتيط األسود على سبيل االستعارة التصرحيية .واليذكر ىنا مالئم اظتشبو
واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية
وىي "كلوا واشربوا"
٘ٔ" .الظلمات" يف قولو:
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شبو الشرك بالظلمات جبامع اإلضالل يف كل منهما .حذف اظتشبو وىو الشرك ،وصرح بذكر
اظتشبو بو ،وىو الظلمات على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق ،ويذكر
ىنا مالئم اظتشبو وىو "والذين كفروا أولياءىم الطاغوت" .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية غتردة.
والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت األصلي لفظية وىي "خيرجهم".
" .ٔٙالنور" يف

قولو           :

شبو االديان بالنور جبامع اعتداية والتنوير يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو االديان ،وصرح بذكر
اظتشبو بو ،وىو النور على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق ،واليذكر
ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة .والقرينة اظتانعة من إرادة اظتعٌت
األصلي لفظية وىي "خيرجهم".
" .ٔٚضتما" يف قولو:

        

شبو اللحم بالثوب جبامع الغطاء واضتفظ يف كل منهما .حذف اظتشبو بو وىو الثوب ،وذكر
اظتشبو وىو اللحم ،ورمز إليو بشيء من لوازمو ،وىو "نكسوىا" على سبيل االستعارة اظتكنية .واللفظ
اظتستعار وىو "ضتما" جامد غَت مشتق .وال يذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .لذلك تكون االستعارة
مكنية أصلية مطلقة.
ومن البيان السابق ،يعرف أن االستعارة التصرحيية أكثر من اظتكنية .وظتعرفة أنواع االستعارة يف
سورة البقرة بالضبط ،يلزم ىنا معرفة إجراءات كل منها ظتعرفة عملية تكوينها ،حيث ال تتفرع
االستعارات ىناك إىل األنواع األخرى كما سبق بياهنا يف السابق وىي االستعارة األصلية ،والتبعية،
واظترشحة ،واجملردة ،واظتطلقة.
ثانيا  :أنواع االستعارة يف سورة آل عمران
ٔ" .أم" يف قولو:

           

  

شبو رتاع الكتاب مبنزلة األم لو جبامع ما يتعلق هبما كما يتعلق الولد بأمو ويفزع إليها .حذف
اظتشبو ،وىو "اصتمع" وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو أم على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار
ىنا جامد غَت مشتق ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية
مطلقة
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ٕ" .الراسخون" يف

قولو             :

   

شبو اظتتمكنون بالراسخُت جبامع رسوخ الشيء الثقيل يف االرض اطتوارة ىم الذين ثبتوا ودتكنوا
فيو .حذف اظتشبو ،وىو اظتتمكنون ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو الراسخون على سبيل االستعارة
التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا مشتق ،ويذكر ىناك مالئم اظتشبو ،وىو "يقولون" .فتكون ىذه
االستعارة تصرحيية تبعية غتردة.
ٖ" .أحس" يف

قولو            :

شبو العلم باالحساس جبامع احتياجهما إىل اضتواس اظتادية .حذف اظتشبو وىو العلم وصرح
"احس"
بذكر اظتشبو بو ،وىو االحساس على سبيل االستعارة التصرحيية ٍب اشتق من "االحساس" فعل
ّ
مبعٌت "علم" ،وال يذكر ىناك مالئم اظتشبو أو اظتشبو بو ،فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة.
ٗ" .يشًتون" يف

قولو         :

شبو االستبدال باالشًتاء جبامع انتقال شيء من مكان إىل مكان ورجاء ذتن يف كل منهما.
حذف اظتشبو ،وىو االستبدال ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االشًتاء على سبيل االستعارة التصرحيية.
ٍب اشتق من "االشًتاء" فعل "يشًتون" مبعٌت "يستبدلون" ،ويذكر ىناك مالئم اظتشبو بو ،وىو "ذتنا
قليال" .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مرشحة.
٘" .حبل" يف

قولو        :

شبو القرآن باضتبل جبامع ما وصلك إىل شيء وىو حبل اهلل اظتمدود من السماء إىل األرض.
حذف اظتشبو ،وىو القرآن ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو اضتبل على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ
اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو أو اظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية
أصلية مطلقة
" .ٙالذلة" يف

قولو       :

شبو الذلة باطتيمة ،جبامع االلصاق بينهما وألن أذعتم اهلل تعاىل فال منعة عتم وجعلهم حتت
أقدام اظتسلمُت وىذا من ضرب اطتيام والقباب .حذف اظتشبو بو ،وىو اطتيمة  ،وذكر اظتشبو وىو الذلة
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 ،ورمز إليو بشيء من لوازمو ،وىو "ضربت" على سبيل االستعارة اظتكنية .واللفظ اظتستعار وىو "الذلة"
جامد غَت مشتق .وال يذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .لذلك تكون االستعارة مكنية أصلية مطلقة.
" .ٚأعقابكم" يف قولو:

             

    

شبو االرتداد باالعقاب جبامع الرجوع إىل ما كانوا عليو من الكفر يف اظتشهور .حذف اظتشبو،
وىو "االرتداد" ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو "أعقاب" على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ
اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق  /مشتق غَت جامد  ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه
االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة.
"اشًتُوا" يف
.ٛ
َ

قولو            :



شبو االستبدال باالشًتاء جبامع انتقال شيء من مكان إىل مكان ورجاء الربح يف كل منهما.
حذف اظتشبو ،وىو االستبدال ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االشًتاء على سبيل االستعارة التصرحيية.
ٍب اشتق من "االشًتاء" فعل "اشًتوا" مبعٌت "استبدلوا" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون
ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة.
" .ٜاطتبيث" يف قولو:

            

  

شبو الكافر باطتبيث جبامع الكذر واستتار النور يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو الكافر،
وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو اطتبيث على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت
مشتق ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة.
ٓٔ" .النار" يف

قولو            :

   

شبو النار باالنسان ،جبامع حقيقة األكل إمنا تكون يف اإلنسان واضتيوان  .حذف اظتشبو بو،
وىو االنسان ،وذكر اظتشبو وىو النار ،ورمز إليو بشيء من لوازمو ،وىو "تأكلو" على سبيل االستعارة
اظتكنية .واللفظ اظتستعار وىو "النار" جامد غَت مشتق .وال يذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .لذلك
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تكون االستعارة مكنية أصلية مطلقة.
ٔٔ" .ذائقة" يف

قولو     :

شبو اضتس بالذوق بأن حقيقة الذوق ما يكون حباسة اللسان حذف اظتشبو ،وىو اضتس،
وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو الذوق على سبيل االستعارة التصرحيية .واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو
بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة.
ٕٔ" .فنبذوه" يف قولو:

          

           

شبو عدم التمسك بالنبذ بالشيء اظتلقى خلف ظهر اإلنسان  .حذف اظتشبو ،وىو النبذ،
وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو عدم التمسك على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق من "النبذ" فعل
"نبذوه" مبعٌت "ال يتمسكوه" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية
تبعية مطلقة.
ٖٔ" .اشًتوا" يف قولو:

           

شبو االستبدال باالشًتاء جبامع انتقال شيء من مكان إىل مكان ورجاء الربح يف كل منهما.
حذف اظتشبو ،وىو االستبدال ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االشًتاء على سبيل االستعارة التصرحيية.
ٍب اشتق من "االشًتاء" فعل "اشًتوا" مبعٌت "استبدلوا" ،ويذكر ىنا مالئم اظتشبو بو .فتكون ىذه
االستعارة تصرحيية تبعية مرشحة.
ثالثا  :أنواع االستعارة يف سورة النساء
ٔ" .ميثاقا" يف قولو:

        

  

شبو العقد الشرعي باظتيثاق جبامع اإلمساك باظتعروف أو التسريح بإحسان حذف اظتشبو ،وىو
العقد الشرعي  ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو اظتيثاق على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار
ىنا جامد غَت مشتق ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية
مطلقة.
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"أجورىن" يف قولو:
ٕ.
ّ

      

      

شبو اظتهر باالجر جبامع اإلستواء يف الصورة  .حذف اظتشبو ،وىو اظتهر ،وصرح بذكر اظتشبو
بو ،وىو االجر على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق  ،واليذكر ىنا
مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة.
ٖ" .اكتسبوا" يف

قولو             :

  

شبو االستحقاق لالرث باالكتساب جبامع اعتبة والرزق .حذف اظتشبو ،وىو االستحقاق لالرث
 ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االكتساب على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق من " االكتساب"
فعل "اكتسبوا" مبعٌت "استحقوا" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية
تبعية مطلقة.
ٗ" .يشًتون" يف

قولو            :

  

شبو االستبدال باالشًتاء جبامع انتقال شيء من مكان ورجاء الربح يف كل منهما .حذف
اظتشبو ،وىو االستبدال ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االشًتاء على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق
من " االشًتاء " فعل " يشًتون " مبعٌت "صلبت" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه
االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة.
٘" .ليّا" يف قولو:

          

  

شبو فتل اضتبل باللي جبامع التحريف عن اضتق إىل الباطل  .حذف اظتشبو ،وىو فتل اضتبل،
وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو اللي على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت
مشتق  ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة.
" .ٙنطمس" يف
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شبو اظتسخ باظتطموس جبامع ػتو آثار و كذر .حذف اظتشبو ،وىو اظتسخ ،وصرح بذكر اظتشبو
بو ،وىو اظتطموس على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق من "اظتطموس" فعل "نطمس" مبعٌت
"منسخ" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة.
" .ٚالعذاب" يف قولو:

         

     

شبو العذاب بالطعام ،جبامع أن أصل الذوق باللسان  .حذف اظتشبو بو ،وىو الطعام ،وذكر
اظتشبو وىو العذاب ،ورمز إليو بشيء من لوازمو ،وىو "ليذوقوا" على سبيل االستعارة اظتكنية .واللفظ
اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق  ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة مكنية
تبعية مطلقة.
" .ٛشجر" يف قولو:

           

       

شبو اجملادلة بالشجر ،جبامع ما اشتبك وتضايق فيما يدخل بو بعض الكالم .حذف اظتشبو ،
وىو اجملادلة  ،وذكر اظتشبو بو وىو الشجر على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد
غَت مشتق ،ويذكر ىنا مالئم اظتشبو وىو "حرجا" .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية غتردة.
" .ٜيشرون" يف

قولو          :

شبو االستبدال باالشًتاء جبامع انتقال شيء من مكان ورجاء الربح يف كل منهما .حذف
اظتشبو ،وىو االستبدال ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو االشًتاء على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق
من " االشًتاء " فعل "يشرون" مبعٌت "يستبدلون" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه
االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة.
ٓٔ" .ضربتم" يف

قولو           :

شبو اصتهاد بالضرب جبامع قتال األعداء  .حذف اظتشبو ،وىو اصتهاد ،وصرح بذكر اظتشبو
بو ،وىو الضرب على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق من " الضرب " فعل "ضربتم" مبعٌت
"جاىدًب" ،ويذكر ىناك مالئم اظتشبو ،وىو "مغاًل" .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية غتردة.
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ٔٔ" .وجهو" يف قولو:

           

      

شبو القصد بالوجو جبامع انقياد ألمر اهلل  .حذف اظتشبو ،وىو القصد ،وصرح بذكر اظتشبو
بو ،وىو الوجو على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق ،واليذكر ىنا
مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية أصلية مطلقة.
ٕٔ" .خادعهم" يف

قولو       :

شبو اجملازاة على العمل باطتداع بأن يظهروا لَوُ اإلديَان ويبطنوا ال ُك ْفَر .حذف اظتشبو ،وىو اجملازاة
على العمل ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو اطتداع على سبيل االستعارة التصرحييةٍ .ب اشتق من " اطتداع
" فعل "خادعهم" مبعٌت "غتازىم" ،واليذكر ىنا مالئم اظتشبو واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية
تبعية مطلقة.
ٖٔ" .غلف" يف قولو:

         

             

شبو الغطاء بالغلف جبامع عدم الفهم واإلدراك و ال يتوصل إليها شيء من الذكر واظتوعظة.
حذف اظتشبو وىو الغطاء ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو الغلف على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ
اظتستعار ىنا جامد غَت مشتق ،ويذكر ىنا مالئم اظتشبو بو وىو "الطبع" .فتكون ىذه االستعارة
تصرحيية أصلية مرشحة.
ٗٔ" .الراسخون" يف

قولو           :

    

شبو اظتتمكنون بالراسخُت جبامع رسوخ الشيء الثقيل يف االرض اطتوارة ىم الذين ثبتوا ودتكنوا
فيو .التأثر باظتادة األخرى يف كل منهما .حذف اظتشبو ،وىو اظتتمكنون ،وصرح بذكر اظتشبو بو ،وىو
الراسخون على سبيل االستعارة التصرحيية .واللفظ اظتستعار اسم الصفة  .واليذكر ىنا مالئم اظتشبو
واظتشبو بو .فتكون ىذه االستعارة تصرحيية تبعية مطلقة.
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آثار االستعارة في مراد اآليات في سورة البقرة وآل عمران والنساء
كما ىو اظتعروف أن االستعارة من وسائل القرآن الكرمي يف إلقاء وصايا اهلل إىل الناس.
فاظتقصود هبذا الفصل كشف العالقة بُت معاين االستعارات ومراد االيات يف سورة البقرة وآل عمران
والنساء  .وبالطبع أن معرفتها تعتمد على حتليل االستعارة اليت تكون يف كل آية من اآليات اليت حتتوي
على االستعارات يف سورة البقرة وآل عمران والنساء .وال بد للكاتب أن حيلل كل استعارة يف تلك
اآليات ،وحتليلها على حسب ترتيب أرقام السور واآليات اظتكتوبة يف اصتدول األول عن الفاظ
االستعارات يف سورة البقرة وآل عمران والنساء.
وآثار االستعارة يف مراد اآليات ىي كما يلي :
ٔ .يف سورة البقرة (ٔ) "ختم" أن قلوب الكافرين وأشتاعهم وأبصارىم مغلقة إلتباع اعتداية؛ (ٕ)
"اشًتوا" أن اظتنافقُت يستبدلون الكفر باإلديان؛ (ٖ) "عهد" أن اظتنافقُت ينقضون اإلديان باهلل
والتصديق بالرسل والعمل بالشرائع؛ (ٗ) "تشًتوا" أن بٍت إسرائيل يستبدلون آيات اهلل حبطام
الدنيا؛ (٘ ) "يسومون" أن آل فرعون يعطون قوم موسى العذاب يذبح األبناء وإمهال البنات خشية
اعتالك يف السلطة؛ (" )ٙقست" أن صالبة قلوب قوم موسى تفوق اضتجر بأهنم ال يتبعون اظتواعظ
لطاعة اهلل؛ (" )ٚخطيئتو" أن السيئات يف ىذه اضتال تغلب اضتسنات ،فتكون صاحبها من أىل
النار؛ (" )ٛالعجل" أن حب بٍت إسرائيل لعبادة العجل امتز بدمائهم ودخل يف قلوهبم؛ ()ٜ
"وجو" أن الذين يستسلمون وخيضعون وخيلصون نفسو هلل ،عتم أجر كبَت من رهبم؛ (ٓٔ) "صبغة"
أن دين اهلل أحسن الدين؛ (ٔٔ) "خطوات" أن أفعال الشياطُت تضل الناس؛ (ٕٔ) "اشًتوا" أن
استبدال الضاللة باعتدى والكفر باإلديان يؤدي إىل العذاب األليم؛ (ٖٔ) "اطتيط األبيض" (ٗٔ)
و "اطتيط األسود" أن ابتداء الصوم ظهور بياض الصبح ،وهنايتو ظهور سواد الليل؛ (٘ٔ)
"الظلمات" أن ال يرى يف الكفر نور اإلديان واعتداية؛ ( )ٔٙو "النور" أن اإلديان ضياء القلب
والصدر ألن فيو ىداية؛ (" )ٔٚضتما" أن اهلل قدير على كسوة العظام باللحم.
ٕ .يف سورة آل عمران(ٔ)" ّأم" كأن سائر القرآن يتبعها أو يتعلق هبا كما يتعلق الولد بأمو ويفزع
إليها؛ (ٕ) "الراسخون" ال جيدون من عقوعتم شكا فيو؛ (ٖ) "أحس" إحساس آثار الكفر ليس
بشيء (ٗ) "يشًتون" أن اظتنافقُت يستبدلون الكفر باإلديان؛ (٘) "حبل" كتاب اهلل ىو حبل اهلل
اظتمدود من السماء إىل األرض(" )ٙحفرة" كنتم على طرف حفرة من جهنم إذ مل يكن بينكم
وبينها إال اظتوت (" )ٚالذلة" ذلة التمسك بالباطل وإعطاء اصتزية (" )ٛأعقابكم" يرجعوكم إىل
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أول أمركم وىو الشرك باهلل تعاىل (" )ٜبآء" رجع بغضب عظيم جداً (ٓٔ) "اشًتوا" أخذوا الكفر
بدالً من اإلديان (ٔٔ) "اطتبيث" حىت يعزل اظتنافق من اظتؤمن (ٕٔ) "النار" كان أمر إحراق النار
للقربان إذا قبل شائعاً يف زمن األنبياء السالفُت (ٖٔ) "ذائقة" نازل هبا ال ػتالة فكأهنا ذائقتو
(ٗٔ) "فنبذوه" طرحوا ما أخذ منهم من اظتيثاق (٘ٔ) "اشًتوا" أخذوا بدلو بالكتاب الذي أمروا
ببيانو وهنوا عن كتمانو.
ٖ .يف سورة النساء " )ٔ( :ميثاقا" كلمة النكاح اليت استحل هبا فروجهن" )ٕ( .أجورىن" أدوا
إليهن مهورىن بإذن أىلن (ٖ) "اكتسبوا" لكل من الفريقُت يف اظتَتاث نصيب معُت اظتقدار ؽتا
أصابو حبسب استعداده (ٗ) "يشًتون" أخذوا الكفر بدالً من اإلديان (٘) "ليذوقوا" لإلشعار مبرارة
العذاب مع إيالمو (" )ٙليًّا" صرف الكالم من جانب اطتَت إىل جانب الشر (" )ٚنطمس" آمنوا
من قبل أن ؾتعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة (" )ٚشجر" فيما اختلف بينهم من األمور
واختلط (" )ٛيشرون" اظتنافقون أمروا بًتك النفاق واجملاىدة مع اظتؤمنُت (" )ٜضربتم" سافرًب للغزو
الشح"
على ما يدل عليو السباق والسياق (ٓٔ) "وجهو" أخلص توجهو لو سبحانو (ٔٔ) " ّ
أحضر اهلل تعاىل األنفس الشح وىو البخل مع اضترص (ٕٔ) "خادعهم" تركهم يف الدنيا معصومي
الدماء واألموال وأعد عتم يف اآلخرة الدرك األسفل من النار (ٖٔ) "غلف" ىي مغشاة بأغشية
َخ ْلقية ال يكاد يصل إليها ما جاء بو ػتمد صلى اهلل عليو وسلم (ٗٔ) "الراسخون" لكن الثابتون
اظتتقنون منهم يف العلم اظتستبصرون فيو غَت التابعُت للظن كأولئك اصتهلة.
التضمين التربوي لالستعارة في القرآن الكريم
االستعارة ىي نوع من أساليب القرآن لتأدية األثر القوي لدى اظتستمع .يبدو ذلك من اختيار
األلفاظ اظتالئمة للمعٌت اظتراد .وىذا النوع يؤثر كثَتا يف الًتبية وال سيما يف عملية التعليم والتعلم ،حيث
كان اظتدرس قد حيتاج إىل استعمال لفظ معُت ليفهم الطالب ما قالو اظتدرس .وأسلوب االستعارة قد
ؾتدىا يف شرح اظتدرس أو يف الكتب التعليمية .واظتدرس حياول على أن يشرح اظتادة مبا يفهمو الدارسون
حىت ديكنو استعارة األلفاظ الشائعة إليضاح اظتعٌت الدقيق.
واالستعارة يف الًتبية تستخدم يف أسلوب اإليضاح يف عملية التعليم والًتبية .فال غٍت عنو يف
تقريب اظتعاين اجملردة إىل األذىان وشرح اضتقائق اليت تغمض على عقول الناشئُت وال يستطيعون
جبهدىم العقلي الذاٌب إدراك كلها أو إدراك بعض جوانبها ،أو ارتباطها بغَتىا أو تأثَتاهتا وما إىل ذلك.
وإذا ما وضعنا يف االعتبار أن مستوى الذكاء والقدرات العقلية لدى األفراد ليس متساويا .فمنهم
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الذكي السريع الفهم ،ومنهم العادي اظتتوسط الفهم ،ومنهم قليل اضتظ من الظكاء البطيئ الفهم .أدركنا
مدى أمهية "أسلوب اإليضاح" وفعّاليتو يف عملية التعليم والًتبية ،وحاجة األفراد رتيعا إليو وإن اختلف
مستوى اضتاجة من فرد إىل آخر .كلما كان أسلوب اإليضاح دقيقا وواعيا ومتفهما ضتاجات األفراد
ومستواىم العقلي والتحصيلي ومراحل منوىم ،كلما كان مثمرا يف نتائجو اإلجيابية اليت تنعكس يف عملية
تعليمهم وتربيتهم (الزنتاين.)ٕٜٓ :ٜٜٖٔ ،
يف العامل الًتبوي ،كان الكتاب الدراسي من العناصر الًتبوية الرئيسية .ويف إعداد الكتب
التعليمية اصتيدة ،فهي تتأسس إىل ثالثة أسس )ٔ :األسس الثقافية واالجتماعية؛ ٕ) األسس
السيكولوجية (النفسية)؛ وٖ) األسس اللغوية .األسس الثقافية واالجتماعية تتعلق بالثقافة العامة
والثقافة اإلسالمية والبحث عن عالقة الثقافة بتعليم اظتواد الدراسية .واألسس النفسية تتحدث عن
اظتواد الدراسية مبستوى الدارسُت فكريا والفروق الفردية واستعدادات الدارسُت وقدراهتم .وأما
تناسب ّ
األسس اللغوية يقصد هبا اظتادة اللغوية اظتكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت تقدم يف كتب التعليم
واألسلوب اظتناسب يف عرضها للدارسُت ،ومدى سهولة أو صعوبة تلك اظتادة للدارسُت (عبد اضتميد
عبد اهلل ٜٔ :ٜٜٔٔ ،وٖ٘) .لذلك ،اختيار األلفاظ اظتناسبة لعقول التالميذ من األمور اظتهمة.
من البيان السابق ،كانت االستعارة ذات فوائد كثَتة يف عملية التعليم والتعلم وال سيما يف
اظتواد الدراسية من حيث يسهل للتالميذ فهمها فهما
مساعدة اظتدرس والكتاب اظتدرسي على إلقاء ّ
دقيقا.
النتيجة
فاالستعارة تبلغ قمة الفن البياين ،وجوىر الصورة الرائعة ،والعنصر االصيل يف اإلعجاز ،والوسيلة
األوىل اليت حيلق هبا الشعراء وأولوا الذوق الرفيع .وىي نوع من أساليب القرآن لتأدية األثر القوي لدى
اظتستمع .يبدو ذلك من اختيار األلفاظ اظتالئمة للمعٌت اظتراد .ومن الفوائد اليت يرجى حصوعتا يف ىذا
البحث ىي ترقية الفهم عن العناصر البالغية يف القرآن الكرمي؛ وترقية وعي اظتسلمُت أن تعيُت خصائص
االستعارة القرآنية وآثارىا ظتراد اآلية اليت توفرت فيها حيتاج إىل الدقة العالية ،ألن عدم الدقة فيو ديكن أن
يؤدي إىل االؿتراف يف التفسَت .وكانت االستعارة ذات فوائد كثَتة يف عملية التعليم والتعلم وال سيما
يف مساعدة اظتدرس على إلقاء اظتواد التعليمية أو يف أسلوب اإليضاح والكتاب اظتدرسي على اختيار
األلفاظ اظتناسبة لعقول التالميذ واألسلوب اظتناسب يف عرضها للدارسُت ،ومدى سهولة أو صعوبة تلك
اظتادة للدارسُت حىت يسهلوا فهمها فهما دقيقا.
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