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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 وصلت ِإليه على الرابط اآلتي: اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي
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ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  -3

الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
 محمد ذنون فتحيو  نسرين أ

1 - 26 

نموذًجا - الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي   
ُ
كاسرة أ

َ
 -األ

 و باسم إدريس قاسم سالم صديق حامد إِ                                                              
27 - 46 

هـ( في كتابه 1117وتي لظاهرتي )اإلظهار واإلدغام( عند الدمياطي )ت:التوجيه الص

ة- )ِإتحاف فضالء البشر(  و عبدالستار فاضل خضركاللة أحمد كاللي       -دراسة تحليلي 
47 - 64 

-التذكير والتأنيث  هـ(911داللة ظاهرة العدول في كتاب )معترك األقران( للسيوطي )ت

نموذًجا
ُ
برم                                              -أ

َ
ار ليندا باكوز أ

 
 و منال صالح الدين الصف

65 - 84 

ات  اإِلشاري 

 و آن تحسين الجلبي تمارة نبيل اليامور                                                                  
85 - 94 

لف اللين
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محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ةمقدمة في علم حروف الهجاء في باب األ
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95 - 130 

 التشبيه
ُ
ْحَدِثْينالصورة

ُ
ة عند القدماء وامل  ي 

 و شيماء أحمد محمدعلي عبد علي الهاشمي                                                            
131 - 162 

معجم وتوثيق _ باب  هـ(392الشاهد النحوي الشعري في شروح اللمع البن جني )ت 

_
ً
 و صباح حسين محمد خالدة عمر سليمان                            املفعول املطلق أنموذجا
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 و عبدهللا خليف خضيرعال هاني صبري                                                                  
177 - 204 

ي )ت:
 
هـ(: 392التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجن

 و هالل علي محمود مصعب يونس طركي سلوم                               الخصائص محوًرا
205 - 238 
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239 - 258 

رياض  دراسة نحوية داللية في كتاب اإِلظهار في مقام ضمير الرفع )املتصل، املنفصل(
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259 - 282 
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َ
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َ
از أ  و فو 
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ات ا  لثقافية في رواية يوليانا لنزار عبدالستار املرجعي 
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371 - 394 

حمد جار هللا
َ
ة العنونة في شعر أ  شعري 

 محمد طه عبد املعين                                                                                        
395 - 414 

ة سلوبي 
ُ
ة ابن الرومي  في رثاء البصرة دراسة أ  ميمي 

 طارق حسين علي                                                                                             
415 - 442 
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ُ
 معلقة زهير بن أبي سلمى أ
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 واحلضارة اإِلسالميَّةخ حبوث التاري                                                                    
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حمد                                                           
َ
حمد خالد أ

َ
از أ  و سعد توفيق عزيز البز 

495 - 520 

ة لقيام دولتهم سنة  ة للمغول والبداية الرسمي   م 1205هـ/ 603الجذور التاريخي 
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521 - 542 

ة وقضايا العرب في املغرب العربي ) )قضية شريط  (1998-1973محكمة العدل الدولي 

وزو نموذًجا(
َ
ديب الضاحي و مجول محمد محمود                                         أ

َ
نسام أ

َ
 أ

543 - 560 
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 2015أ
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691 - 714 

 لم االجتماعحبوث ع
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 تقويم كتاب مادة األ
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َ
 عدنان حازم عبد أ

893 – 914 

م لدى
ُّ
ساليب التعل

َ
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 نْيِثَدْحة عند القدماء وامُلالصورُة التشبيهيَّ

 علي عبد علي اهلامشّي 
 شيماء أمحد حممدو  

10/4/2021 تأريخ القبول:       13/3/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

المعايير التي تقاس بها فنية النصوص  برزالصورة التشبيهية من َأ تعد          
دباء التشبيه هو الميدان الحقيقي الذي يتفاضل فيه الأ  ن  ذلك َأ و النثرية؛الشعرية َأ

والشعراء، وهي من أكثر فنون البيان استعماال في كالم العرب الشعرية والنثرية 
وتتعدد وظائفها، فتؤدي وظيفة تصوير تجربة الديب والتزيين والتنفير والعجب، 

بالفكر والعقل والمنطق، فهي ق بانة والشرح والتوضيح التي تتعل  فضال عن الإ 
بإَغت بصبغة فكرية منطقية وقد ركز البحث على ما أجمل ما تكون إإ  ذا ما صأ

 يأتي:
، ومفهومها في القرآن الكريم ومفهومها ايف الصورة والتشبيه لغة واصطالح  تعر  .1

 عند علماء العرب القدماء والمحدثين.
د على أن الصورة يتها، والتأكيدور الصورة التشبيهية في إبراز المعنى وأهم .2

و النثرية الوسائل التي تقاس بها فنية النصوص الشعرية َأ برزالتشبيهية هي َأ
يحاء. برزالعتمادها على َأ  معايير الجمال من خيال وا 

 .محدثين ،قدماء ،التشبيه ،الصورةالكلمات المفتاحية:     

                                                 

 جامعة الموصلاآلداب/كلية قسم اللغة العربية/طالب ماجستير/. 
 جامعة الموصل/قسم اللغة العربية/كلية اآلدابُأستاذ مساعد/. 
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 الصورة لغًة واصطالحاً 

 الصورة لغة :

علماء اللغة على َأن  المراد بالصورة )الشكل أو الهيئة(، فقال  عظمملقد اتفق     
َرهأ َفَتَصو َر لي،  َوٌر، وقد َصو  َوٌر، وصإ ابن منظور: "الصورة في الشكل، والجمع صأ
والتصاوير: التماثيل، وقد يراد بالصورة الوجه من النسان أو الهيئة من شكٍل 

 .(1)وأمٍر وصفٍة"
بيدي     ه( أن  الصورَة هي: "الشكل والهيئة، والحقيقة 1205)ت: ويرى الز 

غيره، وذلك ضربان:  منوالصفة، ونقل أن  الصورة ما ينتقش به النسان ويتميز 
َضْرٌب: محسوس يدركه الخاصة والعامة، بل يدركها النسان وكثير من 

ة دون الحيوانات، كصورة النسان والفرس والحمار، والثاني: معقول يدركه الخاص
ي ة والمعاني التي مأيَِّز بها" العامة كالصورة التي اختص   بها من العقل والَروإ

(2). 
ال على  هيئات الشيء جميعهاوهي عند أبي هالل العسكري اسم يقع على     

بعضها، ويقع على ما ليس بهيئه قائال : أال ترى َأن هأ يقال: صورة هذا المر كذا؟ 
وذلك َأن  الهيئة تستعمل في البنية، كما يقال: تصورت ما وال يقال: هيئته كذا؟ 

                                                 

دين ابن منظور، تح: عبداهلل علي الكبير، ومحمد أحمد لسان العرب، أبو الفضل جمال ال -1
مادة     4/2523القاهرة، د.ت: -حسب اهلل، وهاشم محمد الشاذلي، د.ط، دار المعارف

 )صور( و )صير(.
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، د.ط، طبعة الكويت،  -2

 12/358م: 1967
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قاله، وتصورت الشيء كهيئته التي هو عليها ونهايته من الطرفين، سواء أكان 
 .(1)ال؛ ولهذا يقال: صورة اهلل كذا؛ لن  اهلَل ليس بذي نهاية أمهيئة 
ة وهي عند الشريف الجرجاني ما يؤخذ منه عند حذف المشخصات، وصور     

وقد تطلق على ترتيب الشكال، ووضع  (2)الشيء ما به يحصل الشيء بالفعل
بعضها من بعض واختالف تركيبها، وهي الصورة المخصوصة، كما قد تطلق 
على تركيب المعاني التي ليست محسوسة، فإن  للمعاني ترتيبا  وتركيبا  وتناسبا ، 

عة، وصورة العلوم ويسمى ذلك صورة ، فيقال صورة المسألة، وصورة الواق
 .(3)الحسابية، والعقلية كذا وكذا، والمراد التسوية في هذه الصورة المعنوية

 

 

 

 

 
                                                 

لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت2ل العسكري، طينظر: الفروق اللغوية، أبو هال -1
 181م: 2010

، دار الكتب 1ينظر: التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ط -2
  136-135م: 1983-هـ1403لبنان، -العلمية، بيرون

 ينظر: الكليات، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، تح: عدنان درويش ومحمد -3
  559لبنان، د.ت : -المصري، د.ط، مؤسسة الرسالة، بيروت
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 الصورة اصطالحاً: 

كما –إذا كان ثمة اتفاق بين علماء اللغة على تعريف الصورة لغويا      
فإن نا ال نجد ذلك االتفاق بينهم على تعريفها من حيث االصطالح؛  -رأينا

يعاني من التضارب في إدراك  -وما زال–)مصطلح الصورة( كان  ذلك أن  
المفاهيم الحقيقية لأللفاظ، ولعل  الصورة من أهم المصطلحات التي شاع 

برز المفهوم النقدي إذ ذكرها في مجاالت النقد والدب الحديث والمعاصر، 
 .(1)للصورة في أوربا في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين

إن  الدارس لألدب العربي ال يعثر على تعبير الصورة الشعرية في التراث     
ْن كان شعرنا القديم ال يخلو من ضروب  الدبي بالمفهوم المتداول اآلن، وا 
التصوير؛ لن  الدرس النقدي العربي كان يحصر التصوير في مجاالت 

–ورة الشعرية البالغة المختلفة كالمجاز، والتشبيه، واالستعارة، فالص
الذي يعنى بجماليات النص الدبي قد دخل حيَِّز النقد  -كمصطلح نقدي

العربي في العصر الحديث متأثرا  بالدراسات الدبية لدى الغرب، ومسايرا  
لحركة التأثير والتأثر التي عرفتها اآلداب العالمية، ويتطور في حركة دائبة 

                                                 

ينظر: الصورة الفنية في القرآن الكريم، محمد طول، أطروحة دكتوراه في الدب العربي،  -1
 2م: 1995-هـ1413الجزائر، -كلية اآلداب والعلوم النسانية، جامعة تلمسان
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 يعد عيبا  بقدر ما هو سعي نحو نحو الكمال، آخذا  بقدر ما أعطى، وهذا ال
 (1)المعاصرة، والمحافظة على الصالة والت َمي زإ 

وهي هيئة تثيرها الكلمات الشعرية في الذهن شريطة أْن تكون هذه الهيئة     
مأَعبَِّرة  وموحية  في آٍن واحدٍ 
(2). 

معاني، ويرى الدكتور جابر عصفور أن  الصورَة هي أداة مميزة للتعبير عن ال    
أو كيفية تشكيلها عن  استعمالهاإذ يقول: "هي وسيلة تعبيرية ال تنفصل طريقة 

مقتضى الحال الخارجي الذي يحكم الشاعر ويوجه مسار قصيدته إّما جانب 
 .(3)النفع المباشر أو جانب المتعة الشكلية"

، وهي مه     هأ َعَمَل الشاعرإ ما فالصورة هنا خدم للمعنى الذي يحكم ويأَوجِّ
اكتسْت طابع الخصوصيةإ والت َمي زإ َأاّل َأن ها " لن تأَغيَِّر من طبيعة المعنى في 

ذاته، إن ها ال تأَغيِّرأ إإاّل من طريقة عرضه وكيفية تقديمه"
(4). 

 

                                                 

جا  وتطبيقا ، أحمد علي دهمان، ينظر: الصورة البالغية عند عبدالقاهر الجرجاني،منه -1
 296م: 1986سوريا، -، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق1ط
-ينظر: الصورة الفنية في النقد الشعري، عبدالقادر الرباعي، د.ط، دار العلوم، الرياض-2

 85م: 1984السعودية، 
 403الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب:  -3
 392لصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب: ا -4
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ار عندما تكلم      التصوير بأن ها "استعمال  علىونجد الصورة عند َنو اف َنص 
ن  التشبيه واالستعارة والمجاز  في وصف شيٍء أو شخص في العمل الدبي، وا 

َر الحياة الجاهلية تصويرا  صادقا  كما ينبغي للشعر أْن  الشعر الجاهلي قد َصو 
َر الحياة"  .(1)يأَصوِّ

 مثالي للغة أو استعمالومم ا تقدم ذكره يرى الباحث أن  الصورَة هي     
ما يجول في ذهن اللغة فنيا  من أجل هدف واضح وهو إيصال  استعمال

 مستعمال  الشاعر أو الكاتب أو الديب إلى المتلقي بأْغَيَة التأثير عليه عاطفيا  
 وسائل جمالية معينة أهمها الخيال..

متلقيه عن طريق لغة في  الديب للتأثيريستعملها  وهي الداة التي    
 جمالية فكرية ترتدي لباس العاطفة والخيال، والرمز أحيانا ..

هي من أجمل مقومات اللغة العربية وضمان استمراريتها ونموها و     
وتطورها؛ بما تمتلكه من مرونة إيصال المعنى الواحد بأكثر من طريقة 

 .حدةللمتلقي وحسب درجة إدراك كلِّ مأَتَلقٍّ على 

 

                                                 

-، دار المعتز، َعم ان 1إنجليزي، َنو ف َنّصار، ط-معجم المصطلحات الدبية، عربي-1
 76م: 2011-هـ1432الردن، 
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والصورة لها دور كبير في إثراء اللغة العربية بالمفردات التي تعطي     
نصوص البداعية الجميلة؛ بفضل الخيال واليحاء التي جديدة  في ال معاني

 قل  نظيرها في أّيةإ لغٍة أخرى..

وهي المقياس الطبيعي الذي يمكن أْن نقيَس به المبدع من غيره في النقد     
العربي؛ فالمبدع هو من يوفق بين الخيال والعقل في رسم صورته البداعية 

إمكانيات  مستعمال  برؤيته، بلغٍة فنيٍة  والفكرية في التعبير عن واقع الحياة
اللغة الجمالية من فنون كثيرة تأتي في مقدمتها فنون علم البيان من تشبيه 

 واستعارة ومجاز وكناية..

َف الصورة بأن ها روح الدب وجوهره، وقلبه ولأب هأ؛      ويمكن لنا أْن َنصإ
 دون صورة.. تكتسب بها النصوص الحياة؛ فال حياَة لنصٍّ فنيٍّ من

فهي تمنح القصيدة القبول في نفوس متلقيها إْن كانت ترتكز على أسٍس     
يحاٍء ووحدة موضوعية وواقعية فنية برؤية  متينٍة من عاطفٍة وخياٍل وا 

 الديب..
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وهي الفيصل الطبيعي بين النصوص البداعية الفنية والنصوص العادية     
الولى التي تخلو من صورٍة تضمن لها استمرارية الستهالكية التي تنتهي بالقراءة 

 الحياة..

وأجمل ما في الصورة أن ها تمنح النص أكثر من قراءٍة وأكثر من فهم؛ وذلك     
بفضل اليحاءات التي تحملها للمتلقين، والمتلقي المثالي منهم خاصة  الذي يلتقي 

 مع الديب في فهم جوهر النصوص.

قرآن الكريم ست مرات، بصيغ مختلفة، ومن تفسير ووردت الصورة في ال    
المفسرين لها في اآليات التي وردت فيها اتضح للباحث أن  مفهومها في القرآن 
العظيم عندهم ال يبتعد عن المعنى اللغوي، بل تجده مطابقا  له، وهو )الشكل 

 والهيئة(.
 

، َفس َر [8]االنفطار:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ ففي قوله تعالى:     
الزمخشري )الصورة( في اآلية الكريمة بـ)الشكل( قائال : "أي: ركبك في صورة 
اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور المختلفة في الحسن والقبح، والطول 

 .(1)والقصر، والذكورة والنوثة، والشبه ببعض القارب، وخالف الشبه"

                                                 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، جاراهلل الزمخشري، تح: ابن المنير السكندري،  -1
 4/716هـ: 1407لبنان، -ي، بيروت، دار الكتب العرب3ط
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ڻ     ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ  وقوله تعالى:    

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ   

، قال ابن كثير في تفسيره: "أي: خلقكم في [٦٤غافر: ] چے  ے  
، وقال محمد علي (1)أحسن الشكال، ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم"

الصابوني في تفسير هذه اآلية: "أي: صوركم أحسن تصوير، وخلقكم في أحسن 
ء، ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين تمشون على الشكال، متناسقي العضا

 .(2)أربع"

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     چ  وكذلك في قوله تعالى:    

، ذهب سيد [11]العراف: چې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ   
في تفسيره إلى أن  المراد بـ)صورناكم( هو التصوير الذي  -رحمه اهلل–قطب 

صائص.. وهما مرتبتان في النشأة ال مرحلتان؛ فإن  معناه إعطاء الصورة والخ
بمعنى –)ثم( قد ال تكون للترتيب الزمني ولكن للترقي المعنوي، والتصوير 

 .(3)يكون  درجة أرقى من درجات الوجود -إعطاء الصورة النسانية والخصائص

                                                 

 7/156م:1999-هـ1420، 2تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تح: سامي بن سالمة، ط -1
، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، 1صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ط -2

 100-99م: 1997-هـ1417مصر، -القاهرة
هـ: 1412لبنان، -، دار الشروق، بيروت17ينظر: في ظالل القرآن، سيد قطب، ط -3
3/1264 
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ورة وهكذا إذا ما نظرنا إلى بقية آيات القرآن الكريم التي وردت فيه كلمة ص    

چ  بصيغها كافة؛ نجد أن  المفسرين فسروها بـ)الشكل والهيئة(؛ ففي قوله تعالى:

]آل  چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          کک  ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  
، أي: "من الصور المختلفة، كالدليل على القيومية، واالستدالل على [6عمران: 

 .(1)ي خلق الجنين وتصويره"َأن هأ عالٌم بإتقان فعله ف
م ا تقدم ذكره من آراء المفسرين لمفهوم الصورة في القرآن الكريم؛ رأينا      ومإ

معظمهم فسروها بـ)الشكل والهيئة( غير مبتعدين عن المعنى اللغوي للفظة، 
ولكن ثمة رأٌي آخر نميل إليه ونستحسنه يباين رأي المفسرين في جانب من 

لدكتور أحمد الراغب الذي يرى أن  مفهوم الصورة في القرآن الجوانب، وهو رأي ا
الكريم ال يقتصر على الشكل الخارجي لإلنسان، بل يدّل على الجانب المعنوي 
فيه أيضا  قائال : "إذا دققنا في استعماالت مادة الصورة في القرآن الكريم واختالف 

في سياق تذكيره بنعمة صيغها؛ نجد أن ها وردْت في صدد الحديث عن النسان، و 
سائر المخلوقات الخرى، وال يكون هذا   اهلل عليه في خلقه وتكوينه، وتمييزه من

ن ما أيضا  بالعقل والدراك  التميز من سائر المخلوقات الخرى بالشكل فحسب، وا 

                                                 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسير البيضاوي، البيضاوي، تح: محمد عبدالرحمن  -1
 2/6: -هـ1418لبنان، -، دار إحياء التراث العربي، بيروت1المرعشلي، ط
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والشعور، وبذلك يمكن أْن نأَوسَِّع من مدلول استعمال الكلمة في القرآن الكريم 
 .(1)كل والمضمون معا "ليشمَل الش

ويضيف الدكتور الراغب إضافة  جميلة  إلى ما ذكره إذ يقول: "وهذا المفهوم     
ن هم فقدوا َميَِّزَة النسان  ينسجم مع آيات أخر في القرآن تعد المشركين كالنعام؛ لإ
ْن كانوا في صورة اآلدميين في الظاهر، ولكن المفسرين  في الدراك والتفكير، وا 

كانوا ينطلقون في تفسير كلمة الصورة من اللغة التي تدور  -لى ما يبدوع–
 .(2)دالالتها في المعاجم حول الشكل الخارجي لألشياء"

ويرى الباحث أن  ما ذهب إليه الدكتور الراغب من أصوب اآلراء في هذا     
َل على غيره من المخلوقات بالسمات العقلية المعنوي ة ال الصدد؛ فالنسان فأضِّ

اّل فإن  اهلل  َشب َه أقواما  بالحمار، وَشب َه آخرين  -سبحانه وتعالى–بالشكلية، وا 
بالكالب؛ النحرافهم عن جادة الصواب على الرغم من أن هم يمتلكون صورة 

 النسان الشكلية.
 
 
 
 

                                                 

َلتْ 1وظيفة الصورة في القرآن الكريم، الدكتور أحمد الراغب، ط -1 للدراسات  ، دار فأصِّ
 20م: 2001سوريا، -والترجمة والنشر، حلب

 20وظيفة الصورة في القرآن الكريم:  -2
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ترتبط ارتباطا  وثيقا  بالصياغة،  القدماءوالصورة في منظور علماء العرب     
أن  المعاني معروفة لدى الناس جميعا ، على غة اللفاظ بقوالب الشعر أي: صيا

ويتضح ذلك جليا  مم ا طرحه الجاحظ يوم عر ف الشعر بأن ه ضرب من 
التصوير، وأن  المعاني مطروحة في الطريق، وذلك بقوله: " أن  المعاني 

ن ما الشأنأ مطروحة في الطريق يعرفها العجمّي، والعربّي، والبدوّي، والقر  وّي، وا 
في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، 

ن ما الشعر صياغة، وضرب من التصوير"  .(1)وجودة السبك، وا 
وبهذه المقولة الشهيرة نرى أن  الجاحظ قد فصل بين )اللفظ والمعنى( التي     

م، وذلك حينما جعل المعنى معروفا  لدى تعد من أهم قضايا النقد الدبي القدي
قامة وزنها  الناس جميعا  يعرفه كأل  واحٍد منهم، إنما العبرة بصياغة اللفاظ وا 
وحيويتها وصحة طبعها وعدم تصنعها، وهو بذلك لم يفضل اللفظ على المعنى، 

 لفظٌ ولم يفضل المعنى على اللفظ، بل من حقِّ المعنى الشريف أْن يكوَن له 
 .شريفٌ 

 
 

                                                 

الحيوان، عمرو بن بحر الجاحظ، تح: عبدالسالم محمد هارون، د.ط، القاهرة،  -1
 3/132م: 1938-هـ1365
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فأبو هالل العسكري مثال  يعلن صراحة  بأن  "اللفاظ أجساد، والمعاني     
فال قيمة  لأللفاظ من دون المعاني، وال قيمة للمعاني من دون اللفاظ،  (1)أرواح"

كما ال قيمة لألجساد من دون الرواح، وال قيمة لألرواح من دون الجساد، 
فال مزية  -اللفظ والمعنى–في الصورة فالصورة عنده تكتمل بالتوازن بين طر 

 لحدهما على اآلخر.
ونرى كذلك أن  قدامة بن جعفر لم يبتعد عم ا طرحه الجاحظ حينما جعل     

المعاني بمثابة المادة الخام للشاعر أو لألديب وأن ها معروضة له، وله أْن يتكلم 
لكالم فيه، إذ كانت منها فيما أحب  وآثَر من غير أْن يحظر عليه معنى يروم ا

المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة كما يوجد في كألِّ 
صناعٍة من أْن ال بأد  فيها من شيٍء موضوع يقبل تأثير الصور منها، مثل 

فالمعاني جاهزة لألديب ولغيره من الناس  (2)الخشب للنجارة، والفضة للصياغة
يشاء من اللفاظ في سبيل التعبير عم ا يجول في خاطره ولألديب أْن يتخير ما 

 من معاٍن بهدف إيصالها إلى المتلقي.
 
 
 

                                                 

الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هالل العسكري، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو  -1
 161ه: 1419لبنان، -الفضل إبراهيم، د.ط، المكتبة العصرية، بيروت

 140م: 1963ينظر: نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تح: كمال مصطفى، د.ط ، القاهرة ، -2
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إن  الصورة الفنية قد فرضت وجودها في آراء نقاد العرب القدامى؛ إذ كانت     
محط اهتمامهم في الحكم على الشعراء الذين يعولون عليها في تقديم تجاربهم 

بالصورة هو )كتاب طبقات  القدماءير دليل على اهتمام نقادنا إلى مأَتَلقِّْيهإم، وخ
هـ( الذي ذكر فيه الخصائص 232فحول الشعراء(، البن ساّلم الجمحي )ت:

 .(1)من حيث االستعارة أو التشبيه، وغيرهاحدة المميزة لكلِّ شاعر على 
ينفصل من إشاراٍت بسيطٍة إلى الصورة ال القدماء  إن  ما نجده عند النقاد    

كثيرا  عن معنى الشكل الدبي العام، فضال  عن محافظتهم على ارتباط الصورة 
الوثيق بالصنعة الشكلية الخاصة لمنطق العقل والواقع، فلقد اهتم النقد القديم 
بوسائل الصورة أو أشكالها البالغية فعالج التشبيه، واالستعارة، والكناية إاّل أن  

ال يتعدى الجملة إلى البيت إلى القصيدة إلى  عالجه لها على أساسها جزئي
 .(2)جانب االهتمام بقضية اللفظ والمعنى

فمفهوم الصورة متجذر في النقد الدبي القديم، غير أن ها تتسم بطابع     
الحسية، فلم تكن براعة الشاعر في التعبير عن ذاته تشكل قيمة  مقارنة  مع 

 .(3)تجربة مطابقة لصورة الواقع
 

                                                 

ينظر: الصورة والبناء الشعري، محمد حسين عبداهلل، د.ط ، دار المعارف، مصر، د.ت: -1
17 
، جامعة اليرموك 1ام، عبدالقادر الرباعي، طينظر: الصورة الفنية في شعر أبي تم -2

 15م: 1980الردن، -الدبية واللغوية، أربد
 11الصورة الدبية:  -3
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الحكم على الشاعر كان ينطلق من اقتران صوره بالواقع الحسي، فها هو و        
عأ قدرة  -وهو يحلل اآليات القرآنية مأَركَِّزا  على مضمون الفكرة–ذا الر ماني  يأْرجإ

التأثير وبالغة التعبير في التشبيهات واالستعارات القرآنية إلى تقديم المعنى إلى 

ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  : قول تعالى حواس المتلقي، يقول مثال  في

[، إن ه أبلغ من أي تعبير آخر؛ لخراجه ما ال تقع 23]الفرقان: چڃ  چ  چ  
 .(1)عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة

وال يبتعد ابن جني عن هذا الطار في مفهومه للصورة، وتقديم المعنى     

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ    ڃ  چ  لى: تعابشكل حسي، إذ يجعل التركيب في قوله 

[، قائما  على تشبيه الرحمة بشيٍء محسوٍس؛ 75]النبياء:  چچ     چ  
لن هأ أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر، وهذا تعاٍل بالعرض وتفخيم 

 .(2)منه؛ إذ يصير إلى َحيِّزإ ما يأَشاَهدأ ويأْلَمسأ ويأَعاينأ 

 

 

 

                                                 

ينظر: النكت في إعجاز القرآن،ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن، علي بن عيسى  -1
دار ، 2بن علي بن عبداهلل أبو الحسن الرماني، تح: محمد خلف اهلل ومحمد زغلول سالم، ط

 87-86م: 1968مصر، -المعارف، القاهرة
ينظر: الخصائص، ابن جني، تح: محمد علي النجار، ، د.ط ، دار الكتب العربي،  -2

 2/443لبنان، د.ت: -بيروت
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ى علماء النقد والبالغة هو ما جاء به عبدالقاهر وأن  أقرَب تعريف للصورة لد    
هـ( حينما قال عنها: "واعلم أن  قولنا الصورة إن ما هو تمثيل 471الجرجاني )ت:

وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلم ا رأينا البينونة بين آحاد 
س من فرس، الجناس تكون من جهة الصورة فكان بين إنسان من إنسان، وفر 

 .(1)بخصوصية تكون في صورة هذا ال تكون في صورة ذاك"
لقد قامت موازنة الجرجاني بين الشعراء على التصوير، واختالف صورهم     

وسبيل الكالم عنده هي سبيل التصوير والصياغة، وأن  سبيل الشيء الذي يقع 
 .(2)التصوير والصوغ فيه كالذهب والفضة يصاغ منهما خاتم أو سوار

ه( فيما ذهب إليه من قبل، وقد أشار 255والجرجاني يوافق الجاحظ)ت:    
إلى ذلك بقوله: "وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئا  نحن ابتدأناه فينكره منكر، 
ن ما الشعر  بل هو مستعمل مشهور في كالم العلماء ويكفيك قول الجاحظ: وا 

 .(3)ضرب من التصوير"و صناعة، 
 
 
 

                                                 

، 1دالئل العجاز، عبدالقاهر الجرجاني، تح: د.محمد رضوان الداية ود.فايز الداية، ط -1
 445م: 1983-هـ1403سوريا، -مكتبة سعدالدين، دمشق

 445ينظر: دالئل العجاز:  -2
 445دالئل العجاز:  -3
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حول فهمهم للصورة رأينا أن  القدماء م  عرضه من آراٍء لعلماء العرب ومم ا تَ     
مفهوم الصورة عندهم محدود يقتصر على الواقع الحسي، فالصورة عندهم منوطة 
بالتعبير الحسي لألشياء كما هي في الواقع بال زيادة أو نقصان ضمن حدود 

 العقل والمنطق.
ذا كانت )الصورة( عندهم مقتصرة       على فنون علوم البالغة من تشبيه  وا 

وكناية ومجاز واستعارة؛ فإن نا نجد المر مختلفا  عند علماء العرب المحدثين؛ 
فلقد توسع مفهوم )الصورة( عندهم إلى َحدِّ "أن هأ أصبَح يشمل كأل  الدواتإ 
التعبيرية مم ا تعودنا على دراسته ضمن علم البيان، والبديع، والمعاني، 

، وغيرها من وسائل التعبير الفني"والعر   .(1)وض، والقافية، والس ْردإ
فلم يعد مفهوم الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ضيقا  أو قاصرا      

على الجانب البالغي، بل ات َسَع مفهومها، وامتد  إلى الجانب الشعوري الوجداني، 
بهذا المعنى إاّل حديثا ؛ فمصطلح  أن  مصطلح الصورة الشعرية لم يأْسَتْعَملْ أاَل 

الصورة عند الدكتور )نعيم اليافي(: "واسطة الشعر وجوهره، وكأل  واحدة من 
القصائد وحدة كاملة تنتظم في داخلها وحدات متعددة هي َلبإَناتأ بإَنائإها العام، 

هي العمل الفني وكأل  َلبإَنٍة من هذه اللبإناتإ تأَشكِّلأ مع أخواتها الصورة الكلية التي 
 .(2)نفسه"

                                                 

، المركز الثقافي 1الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي، الولي محمد، ط -1
 10م: 1990لبنان، -العربي، بيروت

مقدمة لدراسة الصورة الفنية، نعيم اليافي، د.ط، منشورات وزارة الثقافة والرشاد القومي،  -2
 40-39م: 1982شق، دم
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وهي كما يراها عبدالقادر القط: "الشكل الفني الذي تتخذه اللفاظ والعبارات     
ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص لإيأَعبَِّر عن جانب من جوانب التجربة 
مكاناتها في الداللة  الشعرية الكامنة في القصيدة مستخدما  طاقاتإ اللغة وا 

اع، والحقيقة، والمجاز، والترادف، والتضاد، والمقابلة، والتجانس، والتركيب وااليق
وغيرها من وسائل التعبير الفني... واللفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الولى 

َوَرهأ الشعرية"  .(1)التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صأ
وره لتجربته، والصورة هي عنوان عبقرية الشاعر أو الديب وطريقة تص    

ووسيلته إلى إيصال هذه التجربة إلى المتلقين، وهي الشكل الذي تتجلى  فيه 
عبقرية الشاعر وخالصة تجربة الفنان، وهي مرتبطة بحسن مكوناتها بفكره 

 .(2)وشعوره وحسه
 
 

                                                 

، دار النهضة  2التجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، عبدالقادر القط، ط -1
 391م: 1981العربية للطباعة والنشر، 

ينظر: الصورة الفنية في شعر الطائيين بين االنفعال والحس، د.وحيد كبابه، د.ط،  -2
 6-5م: 1999منشورات إتحاد الكتاب العرب، 
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وهي مجموعة من الظالل واللوان المأَحم َلة بالفكار والمشاعر، وتعد الطريق    
ه الشاعر أو الديب محاوال  إيصال ما يريد إيصاله من أفكار الذي يسير في

ثارة للمتلقي  . (1)وأغراض أدبية مأَؤثَِّرة فيها متعة وا 
والصورة عند )ماهر فهمي(: "تجسيم لمنظر حسي أو مشهد خيالي يتخذ    

التجسيم، اللون، والظل، أو اليحاء، والطار، فضال  عن اللفَظ أداة  له، وهناك 
 .(2)َها عوامل لها قيمتها في تشكيل الصورة وتقويمها"وكأل  
كما أن ها تعبير الشاعر عن تجربته في قالٍب فني يأَحشِّدأ فيه طاقات اللغة     

مكاناتها ليتيَح لها التحرر من القيود  الدوات التعبيرية كلهامعطيا  لها  كأل ها وا 
  .(3)وكنايٍة، واستعارةٍ  التي فأرإَضْت عليها في الشعر القديم من تشبيٍه،

ومم ا تقدم ذكره نرى أن  الصورة لدى علماء العرب المحدثين لم تقتصر على     
النقل الواقعي لألشياء، ولم تقتصر كذلك على فنون علم البيان من تشبيٍه، 

، فضال  كافة فنون القول واستعارة، وكناية، ومجاز فحسب، بل أصبحت تشمل
عيارا  للجمال في الصورة التعبيرية في هذه الصورة أو عن الخيال الذي يعد م

 تلك.
 

                                                 

، دار لونجمان  1لصورة الدبية في القرآن الكريم، د. صالح الدين عبدالتواب، طينظر: ا -1
  10-9م: 1995مصر، -للطباعة، القاهرة

نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، صالح عبدالفتاح الخالدي، د.ط، المؤسسة  -2
 75م: 1988الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

 18-17اب البالغي والنقدي: ينظر: الصورة الشعرية في الخط-3
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 التشبيه لغًة واصطالحاً 
 التشبيه لغة :

يكاد علماء اللغة يتفقون على أن  معنى التشبيه هو )التمثيل(، إذ قال ابن     
، والجمع أشباه، وأشبَه الشيَء: ماثل ْثلأ ، (1)ه"منظور: "الشِّْبهأ والش َبهأ، والش بإْيهأ: المإ

 .(2)و"َشب هأ إّياه، وَشب َههأ به: َمث َلهأ، والتشبيه: التمثيل"
، والجمع أشباه، وشابهه،      ْثلأ ْبهأ، بالكسر والتحريك: المإ وقال الفيروزآبادي: "الشِّ

: أْشَبَه كألٌّ منهما اآلخر حتى التبسا، وَشب َههأ إي اهأ، وأشبهه: ماثله، وتشابها واشتبها
 .(3)وبه تشبيه منه: مثله"

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 مادة )شبه(    4/2189لسان العرب:  -1
 مادة )شبه(    4/2190لسان العرب:  -2
القاموس المحيط، الفيروز آبادي، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف:  -3

لبنان، -،.مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت8محمد نعيم العرقسوسي، ط
 1247م: 2005-هـ1426
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 التشبيه اصطالحا :
لقد اعتنى العلماء والدباء والشعراء بالتشبيه؛ بوصفه مكونا  من مكونات     

ْوهأ بالعناية النظرية، فتحدثوا عن ماهيته و  بنيته القصيدة العربية القديمة، وَخص 
وأركانه، كما تحدثوا عن أنواعه وجمالياته، إذ َعد هأ المرزوقي ركنا  من أركان 

 .(1)عمود الشعر العربي
نسان مقلتها على      والتشبيه هو بحر البالغة وأبو عذرتها، وسرها ولبابها، وا 

َفهأ القزويني بقوله: "التشبيه داللة على مشارك(2)حدِّ تعبير صاحب الطراز ة ، وَعر 
أْمٍر آلخر في المعنى، والمراد بالتشبيه هنا ما لم يكن على وجه االستعارة 
التحقيقية، وال االستعارة بالكناية، وال التجريد، فدخل فيه ما يأَسم ى تشبيها  بال 

 .(3)خالف، وهو ما ذأكإَرْت فيه أداة التشبيه"
َفهأ أبو هالل العسكري بقوله: "التشبيه: الوصف بإأ     ن  أحد الموصوفين وَعر 

 .(4)ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيه"
                                                 

، دار 1ينظر: شرح ديوان الحماسة، أبو علي أحمد المرزوقي، تح: غريد الشيخ، ط -1
 29م: 2003-هـ1424لبنان، -الكتب العلمية، بيروت

ينظر: الطراز لسرار البالغة وعلوم حقائق العجاز، يحيى بن حمزة العلوي، تح:  -2
م: 2002-هـ1423لبنان، -دا، بيروتصي-، المكتبة العصرية1عبدالحميد هنداوي، ط

1/167 
اليضاح في علوم البالغة، القزويني، شرح وتعليق وتنقيح: محمد عبدالمنعم خفاجي،  -3

 121م: 1993-هـ1414لبنان، -د.ط، دار الجيل، بيروت
الصناعتين، أبو هالل العسكري، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،  -4

 187هـ: 1419لبنان، -عصرية، بيروتد.ط، المكتبة ال
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نرى أن  في التعريفين الخيرين أن هما يشترطان وجود أداة التشبيه، وبهذا     
ار( في معجم المصطلحات الدبية بأن  "التشبيه: بيان أن  شيئا   يقول )َنو اف َنص 

لك مشبه ومشبه به، وهما أو أشياَء شاركت غيرها صفة  أو أكثر، ويستعمل لذ
 ..(1)طرفا التشبيه، وركناه اآلخران هما: أداة التشبيه ووجه الشبه"

ولكن ال يأْشَتَرطأ في الداة أْن تكون ظاهرة  ملفوظة  دائما ، بل ربما تكون      
مقدرة ملحوظة كما سنراه في التشبيه البليغ مثال؛ فالدكتور خليل عطوي يعرفه 

بيان أن  شيئا  أو أشياَء شاركت غيرها في صفة أو أكثر  بقوله: "التشبيه هو
 .(2)بإحدى أدوات التشبيه المذكورة أو المقدرة؛ لغرض يقصده المتكلم"

وللتشبيه تعريفات أخر كثيرة جدا  ال تختلف من حيث المضمون َعم ا ذكرناه     
َح مفهوم في هذا الصدد، ومن مجموع ما ذكرناه من تعريفات يمكن لنا أْن نأَوضِّ 

التشبيه بإأن هأ بيان أن  شيئا  أو أشياَء شاركت غيرها في صفة من الصفات أو 
أكثر من صفة بأداة هي الكاف أو كأن  ونحوهما، ملفوظة أو ملحوظة، تأَقرِّبأ 

 بين طرفي التشبيه، المشبه والمشبه به في وجه الشبه.
 
 

                                                 

-، دار المعتز، عمان1إنجليزي، َنّواف َنّصار، ط-معجم المصطلحات الدبية، عربي -1
 73م: 2011-هـ1432الردن، 

، دار 1علم البديع، د.رفيق خليل عطوي، ط-علم المعاني-صناعة الكتابة، علم البيان -2
 21م: 1989العلم للماليين، 
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 الصورة التشبيهية ودورها في إبراز المعنى
 

أسلوب من أساليب  ايكمن دور الصورة التشبيهية في إبراز المعنى في كونه    
تكون الفطنة والبراعة لهم في البيان، وترجع بعض محاسن  االعرب البيانية وفيه

كسبه تأكيدا ، ويتفاضل الشعراء تو وضوحا   زيد المعنى ت االكالم إليه، كما أن ه
عد تكسب الكالم بيانا  عجيبا ، و ت الن هبالغتهم؛ وذلك  ا، وتظهر فيههاوالدباء في

تقاس مدى  امن أفضل الفنون التي يأْوَزنأ بها مستوى الكالم البليغ، وبه
 .(1)جودته
َفيأْقَصدأ التشبيه لتحقيق غرض بياني فكري أو جمالي، أو فكري وجمالي      

ها، مع معا ، ونزوع النفس إلى التشبيه هو إحدى فإَطرإها التي فطرها اهلل علي
قصور التعبيرات ذوات الدالالت المباشرات عن أداء المعاني المرادة أحيانا  
كثيرة ؛ ولهذا نجد التشبيه موجودا  لدى كألِّ المم والشعوب، وفي كألِّ لغاتإ الناس 

 .(2)فصيحها وعامِّيها

                                                 

سات في اللغة العربية وآدابها، درس صور التشبيه في الحديث النبوي، ينظر: مجلة درا -1
، 1391د. محمد إبراهيم خليفة شوشتري و د. علي أكبر نورسيدة، العدد التاسع، ربيع 

 26-25م: 2012
-، دار القلم، دمشق1ينظر: البالغة العربية، عبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني، ط -2

 2/165م: 1996-هـ1416سوريا، 
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ذا ، ويظهر ه(1)ويأْعَقدأ التشبيهأ لغاياٍت بالغية وفنيٍة، من أبرزها المبالغة    
المعنى عند ابن الثير الحلبي عندما جعل للتشبيه )وظيفة المبالغة( عندما َعر َف 
التشبيه بقوله: "حد  التشبيه أْن تأْثبإَت للمشبه حكما  من أحكام المشبه به قصدا  

 .(2)للمبالغة"
إّن للصورَة التشبيهية دورا  كبيرا  في إبراز المعنى للمتلقي؛ فالتشبيه يعد من     

صول التصوير البياني، ومصادر التعبير الفني، ففيه تتكامل الصور، وتتدافع أ
المشاهد؛ إذ يقول محمد الصغير: "التشبيه هو التفنن بإبراز الصورة البالغية 
للشكل واستقراء دالالتها الحسية وذلك عن طريق قدرة التشبيه الخارقة في تلوين 

 .(3)بحسٍّ قبل التشبيه"الشكل بظالل مبتكرة وأزياء متنوعة لم تقع 
وهو يستمد جماله من قوة تأثيره في المتلقي؛ مم ا يجعل الكثير من شعراء     

لى يومنا هذا،  العرب وأدبائهم يدرجونه ضمن أعمالهم منذ العصور القديمة وا 
في  عليها الديب فهو من أهم صور علم البيان في إبراز المعاني، التي يعتمد

بير عن تجربته؛ بحكم أن  الصَل فيه هو التوضيح صورته الشعرية والتع
والبانة، أي: التعامل مع الواقع المحسوس، ومع الجوانب التجريدية الفكرية، 
وكذلك مع أعماق الحساس النفسي الداخلي للشاعر، فنجد أن  نظرة القدماء 

                                                 

م: 1985لبنان، -ينظر: علم البيان، عبدالعزيز عتيق، د.ط، دار النهضة العربية، بيروت -1
119 

جوهر الكنز، نجم الدين أحمد بن إسماعيل الحلبي، تح: د. محمد زغلول سالم، د.ط،  -2
 60مصر، د.ت: -السكندرية

 64م: 2003اق، العر -أصول البيان العربي، محمد الصغير، د.ط، دار الثقافة، بغداد -3
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للصورة التشبيهية تختلف عن نظرة المحدثين؛ ذلك أن  القدماء حرصوا على 
وا على التطابق  إيجاد شبه حسي بين طرفي التشبيه في العالم الخارجي، وأَلح 
والتجانس بين المماثالت، أم ا المحدثون والمعاصرون، فنظرتهم للتشبيه تقوم 
على التقييم للتماثل على وفق الدراك الداخلي لحركة الشياء وانفعال الشاعر 

  .(1)تتسم بالغموض والبهامالصورة التشبيهية الحديثة   إذ إن  بها، 
وتتجلى قيمة التشبيه في تراثنا في سعة انتشاره وكثرة  تردده على ألسنة     

يقول  -وهو من أوائل المنظرين له في تراثنا–المبرد إن  الدباء والشعراء، حتى 
؛ (2)عنه: "جاٍر كثيرا  في كالم العرب حتى لو قال قائل هو أكثر كالمهم لم يبعد"

السلوب  إيثارهم استعمالن  التشبيه كانت العرب تفضله لدواٍع عديدٍة منها ذلك أ
غير المباشر للتعبير عن المراد، وذلك في المجاالت الدبية، وفي الموعظة؛ إذ 
هو أكثر تأثيرا  في النفوس من السلوب المباشر غالبا ، فضال  عن أن  في كثير 

المتلقين ويأْمتإعأهأم؛ إذ يأَقدِّمأ لهم لوحاٍت  يرضي أذواق مجاال  من الصور التشبيهية 
جمالية  مختلفة، منها ما تنتزعه الذاكرة الل م احة من الطبيعة الجميلة في المدركات 
الحسية كما هي، فيقيس الفكَر عليها، ويشبه بها، ومنها ما يجمع الفكر عناصره 

مبتكرا  في صورة، ثم يقيس من الطبيعة ويأَؤلِّفأ الخيال بين هذه العناصر تأليفا  
الفكر عليها، ويشبه بها، ومنها أشياء معنوية فكرية يأَصوِّرأ لها الخيال صورا  ثم 

                                                 

ينظر: الصورة الشعرية بين النظرية والتطبيق، عبدالحميد قاوي، د.ط، مطبعة روغي،   -1
 133م: 2008الجزائر، -الغواط

 2/69الكامل، المبرد:  -2
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يقيس الفكر عليها ويشبه بها، وربما يشبه الفكر بها دون أْن يتدخل الخيال في 
 .(1)تصوير صور لها

ي كالم العرب الصورة التشبيهية فاستعمال فلتلك الدواعي ولغيرها نجد كثرة     
قديما  وحديثا ، فضال  عن أن ها من أشرف كالم العرب، وفيها تكون الفطنة 
والبراعة عندهم في تصوير ما يجول في أفكارهم بهدف إيصالها للمتلقي والتأثير 

 .(2)فيه
فالتشبيه من أساليب العرب الجميلة؛ لما يحمله من جماٍل في السلوب،     

 .(3)لذة والتشويق في النفسإ فضال  عن أن هأ يثير ال
فالصورة التشبيهية إذا  من أهم صور علم البيان، وتبرز أهميتها في إبرازها     

للمعنى الذي يقصده الديب عن طريق النظر في المشبه به لدراك شأنإ 
المشبه، ومن التمثيل إلى كونه الشيء عن طريق مجموعة من العالقات 

يضاح والتناسبات التي تأْبَنى عليه ا الصورةأ التشبيهية، فهي لها ميزة وأهمية وا 
داللة النص، فيعقد مقارنة  بين الصورة التشبيهية والصورة الفوتوغرافية، وترتبط 
بالغة التشبيه والتمثيل عند عبدالقاهر الجرجاني بقدرتها على التصوير، 

 .(4)والتجسيم، والتقديم الحسي للمعنى
                                                 

 2/167ينظر: البالغة العربية:  -1
 58ينظر: نقد الشعر:  -2
العربي للطباعة والنشر، ينظر: كتاب الشعراء، شكري محمد عّياد، د.ط، دار الكتب  -3

 30م: 1967مصر، -القاهرة
 279ينظر: الصورة الفنية في التراث النقدي عند العرب:  -4
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ظهارها، وبهذا  كما أن  للصورة التشبيهية     دورا  في إبراز المعاني الغامضة وا 
: "و حد  التشبيه البليغ  يأَصرِّحأ ابن أبي الصبع المصري َيْوَم َعر َف التشبيه بقولهإ

 .(1)إخراج الغمض إلى الظهر بالتشبيه مع حسن التأليف"
 وتبرز أهمية الصورة التشبيهية بوصفها إحدى السس والمعايير الجوهرية    

، بل أن  المفاضلة بين الشعراء كانت ترتكز على بها التي تأَقاسأ فنية الشعر
التشبيه، ويقوم على أساسه الحكم بتفضيل شاعر على آخر، ولقد َصر َح 
الجرجاني عندما َأك َد أن  العرب كانت تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن 

وتسلم السبق فيه لمن َوَصَف بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، 
َه فأغزَر، ولمن َكثأَرْت سوائر أمثاله، وشوارد أبياته،  فأصاَب، وَشب َه فقارَب، وَبدإ

 .(2)ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، وال تحفل بالبداع واالستعارة
 
 
 
 
 
 

                                                 

-تحرير التحبير، ابن أبي الصبع المصري، تح: د.حفني محمد شرف، د.ط، القاهرة -1
 159م: 1957-هـ1377مصر، 

 38-37ينظر: الصورة البيانية في الموروث البالغي والنقدي:  -2
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عامة ، وعلم البيان خاصة ،  فالصورة التشبيهية من أهم فنون علم البالغة    
، وتأَقرِّبأ لنا البعيد من المعاني، وتزيدها رفعة ، ت قدم المعاني بشكل واضح وجليٍّ

وشرفا ، ونبال ، وهي مقياس نجاح الديب فيما يأَقدِّمأهأ من أعماٍل أدبيٍة، وهي أداة 
المفكر والديب المبدع؛ ليؤثَر إيجابا  في المتلقين، وخير دليل على ذلك نصوص 

ث النبي العظم محمد بن عبداهلل )صلى اهلل عليه وسلم( القرآن الكريم، وأحادي
فضال  عن مفكري هذه المة وأدبائها وشعرائها الذين حملت نصوصهم أجمل 

 .الصور التشبيهية ذوات المعاني الجميلة
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 اخلامتة
بعد إكمال هذا البحث )الصورة التشبيهية ودورها في إبراز المعنى( توصلنا     

 ئج عديدة، أهمها:إلى نتا
  إن  الصورة ال تقتصر على الشكل الخارجي لألشياء، بل تشمل المضمون

 والجانب المعنوي فيه كذلك.
  ،تعد الصورة أهم وسيلة لألديب ينقل عن طريقها مشاعره وأفكاره إلى متلقيه

وهي الفيصل الطبيعي بين النصوص البداعية الفنية والنصوص العادية 
تنتهي بالقراءة الولى التي تخلو من صورة تضمن لها  االستهالكية التي
 استمرارية الحياة.

  َسل َط البحث الضوء على تعريف التشبيه اللغوي واالصطالحي؛ فوجد الباحث
أن  التشبيه رديف التمثيل في المعنى اللغوي له، في حين أن هأ يختلف عن 

بين التشبيه والتمثيل،  التمثيل من حيث االصطالح؛ إذ َفر َق علماء البالغة
 وجعلوا لإكألٍّ منهما بابا  خاصا .

  قياسا   -نثرهم وشعرهم–تتمثل أهمية التشبيه في سعة انتشاره في كالم العرب
 بفنون علم البيان الخرى.

 .حسن التشبيه هو الميدان الحقيقي الذي يتفاضل فيه الدباء والشعراء 
 ير الجوهرية التي تقاس بها فنية الصورة التشبيهية هي إحدى السس والمعاي

 الشعر.
  الصورة روح الدب وجوهره، وقلبه ولأب هأ، تكتسب بها النصوص الحياة، فال

 حياة لنص فني من دون صورة.
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  اختلف النقاد القدماء عن المحدثين في مفهومهم للصورة؛ فالقدماء يقصرونها
تشمل الصورة عند على الواقع الحسي لألشياء بال زيادة أو نقصان، في حين 

 المحدثين الدوات التعبيرية كلها، فضال  عن التعبير غير المباشر لألشياء.
 .الخيال واليحاء يعدان أهم معايير الجمال في الصورة التعبيرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                                          (   90العدد )                          

 161 

The simile for the ancients and moderns  

Ali Abd Ali Al-Hashemi   

Shaymaa Ahmed Mohammed 

Abstract 

         The research deals with the image of the combined 

simile with its two types (representative and implicit) in the 

book Healing Souls and Refining Morals by Ibn Hazm – may 

God have mercy on him – and how he employed it?  And the 

home of beauty in it and its components of language, 

revelation, imagination, its role and its accuracy in choosing 

the words of the analogy that imply other connotations 

understood through their context in the text, and this type of 

analogy had a great role in performing the meanings of 

abstinence in vices and enticing virtues in the book Healing 

Souls and Refining Morals by Ibn Hazm  Andalusian_may 

God have mercy on him _ and the complex metaphor was 

beautiful, as it was dyed with a logical intellectual tint that 

was addressed by an Arab Muslim writer, thinker, poet and 
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philosopher, who is Ibn Hazm Al-Andalusi – may God have 

mercy on him – as he expressed his thought and experiences 

in the language of a writer, poet and philosopher, so beauty 

was. 
Key words: Simile, compound, representational, implicit. 


