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ABSTRACT
The Holy Quran is miraculous book in terms of word, meaning and order, as it
is the word of the Great Allah and His knowledge is familiar with all words in
the shape of single words, compound words, meanings, synthesis and
composing of all the letters, words and the sentences composed of nouns,
verbs and particles. Allah is all – knowing, comessant and the all powerful and
He is able and He knows all the thing and has counted everything.
Imam RagibI asfehani says that the Quranic words are the essence of the
Arab’s speech and narrations. Jurisprudent and the scholars have relyed on the
words of the Holy Quran in their passing judgments and decisions. the poets
and rhetoricians have used a Quranic vocabulary in their prose and poetry and
derived nouns. The literary people depending on the language of Quran in
composing their poems and prose and all the other things is nothing. It is a
matter of fact that the Holy Quran has protected all kinds of sciences of
rhetoric and eloquence as we see the Arabic grammar is alive due to the Holy
Quran. Such case is with the sciences of rhetoric. They exist and really appear
in all the verses of the Holy Quran. I have tried my best to mention all the two
kinds of science of rhetoric al-baayan, al-isteaarah, (assimilation) andalkenaayah (metonymy).I have pointed out them in all the verses related with
Jihad. I have also stated the definition of these two terms of ilm-ul-bayan.
Keywords: Al-Isteaarah, (assimilation) & Al-Kenaayah (metonymy)
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االستعارة والكناية وشواهدمها يف آايت اجلهاد (دراسة وحتليل)
فالشكأنالقرآنالكريممعجزمنحيثاللفظو المعنىوالـنممألنـه كـالماهللالعمـيموعلمـهتعـالى
محيطبجميعالمفرد ات والمركباتوالمعانىوالنموموالتأليفبينسائرالحروفواأللفـا و الكلـم والجمـل
مناألسماءواألفعالو الحروفكلها،وهوعليمخبير.
يقولاإلمامالراغباإلصفهاني:
ّ
"فألفا القرآن هي لب كالم العرب و زبدته ،و واسطته و كرائمه ،وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء
في أحكامهم وحكمهم ،و إليها مفزع حذاق الشعراء و البلغاء في نممهم ونثرهم ،وما عداها و عدا األلفا
المتفرعات عنها والمشتقات منها.هو باإلضافة إليها كالقشور و النوى باإلضافة إلى أطايب الثمرة و كالحثالة
1
والتبن باإلضافةإلىلبوبالحنطة".
وهذه البالغةالقرآنيةتتجليفيآياتالجهادفاخترتموضـوعبحثـي“ االسـتعارةو الكنايـةو شـواهدهمافي
آياتالجهاد ” وقسمته إليتمهيدومبحثينوخاتمة وتشملالخطة بما يلي:
التمهيديشتملعليمعنيالبيانلغةواصطالحا
المبحث األول:االستعارة وأمثلتها وشواهدهافيآياتالجهاد
المبحث الثاني:الكناية وأمثلتهاوشواهدهافيآياتالجهاد
التمهيد
البيانفياللغة
إن كلمة البيان تدل في اللغة على معان عدة مثل :الكشف والوضوح و اإليضاح و اإلفصاح يقال فالن
أبينمنفالنأيأوضحكالمامنه.والبيانفياللغةالعربيةكما ّ
عرفهابنمنمور:
َّّ
2
"الفصاحة والل َّسن ،وكالم ِّ ّبي ٌنفصيح ،والبياناإلفصاحمعذكاء"
3
وفيهذاالصدد يقولالفيروزآبادي" :البيانهواإلفصاحمعذكاء".
4
(البيان)لغة:الكشفوالمهور.
ً
كثيرا في القرآن ،كما قال اهلل تعالىَ ﴿ :ك َذل ِ
ِ
اس﴾5و قال تعالى في
اهللآيَاتِ ِهل ِ ُلنَّ ِ ُ
ُ
ي
ب
ي
ك
و ورد لفظ البيان و مشتقاته
َ
ّ
ُ
َ ُ ُ
يد اهلل لِيب ِي ل َ ُكمُ﴾6فالمبين في هذه اآليات هو اهلل تعالى،وقوله تعالى﴿ :وأَن َزلنا إِلَي َ ِ ِ
ي
َ َ
ك ال ّذك َرلتُب َ ِّ َ
مقام آخر﴿ :يُ ِر ُ ُ ُ َ ّ َ

لِلنَّ ِ
اس َما ن ُ ِّز َل إِلَي ِهمُ﴾7من غير هذه اآليات الكريمة نجد لفظ البيان يدل على المهور والكشف واإليضاح
ّ
واإلفصاح ،فاهلل عزوجل يبين آياته للناس ،فيوضحها ويكشفها ،فال يوجد فيها أي غموض وإبهام.
ّ
ّ
موضحا
والرسوليوضح ماينزله اهلل فيشرحه ،ويهدي إلى ما فيه من أسرار و رقائق ،وقد يكون الرسول ِّ 
إن ُِم َنالبَيَانِ
لمبهم ،أو مفصال لمجمل لهذا البيان .وفي األحاديث الشريفة ما يدل على ذلك في قول النبي َّ ﴿ 
8
لَسح ًرا﴾.

البيان في اإلصطالح
عرفه اإلمام الطيبي بقوله" :هو معرفة إيراد المعنى الواحد في الطرق المختلفة الداللة بالخفاء على
مفهومها تفاديا عن الخطأ في التطبيق لتمام ُ
الـمراد"9.هو ٌ
علم ُيعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في
10
وضوحالداللةعليه.
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ِ
ُ َّ
وإنما ق ِّ ّيدت الطرق المختلفة بوضوح الداللة لتخرج األلفا الـمترادفة فعلى الرغم أن الطرق مختلفة إليراد
المعنى الواحد إال أن اختالفها في اللفظ ال في وضوح الداللة11.فمثالها :أسد ،ليث ،غضنفر ال تدل على وضوح
الداللةبطرقمتعددةإنماهيمترادفاتبنفسالمعنى.ومثالطرقالبيان:رأيتمحمدا الكريم ،فنعبرعنهبطرق
مختلفةمنمثل:
التشبيه
محمدكالبحر فيكرمه
استعارة
اكتحلتعينايبرؤيةمحمد
مجاز
لمحمد بيتكريم
كناية
محمدكثيرالرماد
ومن خالل هذه التعريفات بين لنا أن البيان في اإلصطالح قريب من المعنى اللغوي .وعلي هذا
فموضوعات علم البيان هي(التشبيه 12والمجاز 13واإلستعارة والكناية) وهيالتي توضح داللة المعنى .فنذكر
أمثلةللصورالبيانيةفيآياتالجهاد.
المبحثاألول:االستعارةوأمثلهاوشواهدهافيآياتالجهاد
االستعارةلغة
هي مصدر الفعل استعار ،وانطالقا من القاعدة الصرفية القائلة :كل تغيير في المبنى تغيير في
المعنى" ،إن زيادة السين والتاء علىاألصل عار تفيدالطلب ،أي طلب العارة والعارة ما تداولوه بينهم ،وقد أعاره
14
الشيءوأعارهمنهوعاورهإياه ،والمعاورةوالتعاور:شبهالمداولةوالتداولفيالشيءيكونبيناثنين".
االستعارةفياالصطالح
تنال االستعارة اهتمام البالغيين منذ نشأتها وحتى عصرنا الحديث ،فهم يعملون على
دراستها،وتعريفها ،وإظهار حسنها ،وبيان بالغتها ويتبارون في تقسيما ،وتوضيح الهدف منها ،وبيان
عالقتها بغيرها من الصور البالغية األخرى ،وكل منهم يتناولها بمنموره الخاص ،وإن كانت الصورة في
مضمونها واحدة لدى الجميع فهي بمنمور الرماني" :تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على
15
جهةالنقل لإلبانة".
قال أبوهاللالعسكري":االستعارة نقلالعبارةمن موضعاستعمالهافي أصلاللغةإلىغيرهلغرض،
و ذلك الغرض إمايكون شرح المعنىوفضل اإلبانة عنه أو تأكيدهوالمبالغة فيه أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظأو
16
تحسينالمعرضالذييبرزفيه"
أهمأنواعاالستعارة
االستعارةالتصريحية
17
"هيالتيحذففيهاالمشبهوصرح بالمشبهبه".
االستعارةالـمكنية
18
"حذففيهالمشبهبهوأشيرإليهبذكرالزمهالمسمىفاستعارةمكنية".
االستعارةالتمثيلية
يقول عبد القاهر الجرجاني" :وأما التمثيل الذي يكون مجازا لمجيئك به على حد االستعارة فمثاله
19
قولك للرجليترددفيالشيءبينفعله وتركه(:أراكتقدمرجالوتؤخرأخرى)".
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َّ
أمثلة وشواهداإلستعارةالتصريحة فياياتالجهاد
ِ َ ِ
ي ُأ َ َّّنَا ُل َ ُكم وتَو ُد َ
ِ
اهلل إِح َدى َّ
الط ِائفَت َ ِ
ون ل َ ُكم
َ َّ َ
ون أ َّن غَْيَ ذَات ال ُّشو َكة تَ ُك ُ
كما قال اهلل تعالىَ ﴿ :وإِذ يَع ُد ُك ُم ُ
20
ن﴾
اّلل أَن ُُي ِ َّق اْل َ َّق بِكَلِ َماتِ ِه َويَق َط َع دَابِ َر الُكَافِ ُِري َُ
َويُ ِر ُ
يد َّ ُ
التصريحية األصلية :فهذا هو أصل إطالق الشوكة ،وعلى ذلك ففي اآلية استعارة لحدة السالح في طائفة النفير،
فقد شبهت حدة سالحهم بإبر الشوك بجامع شدة التأثير فيهما ،ثم حذف المشبه ،وصرح بلفظ المشبه به ،وذلك
على سبيل االستعارة التصريحية األصلية ،والطرفان في هذه االستعارة حسيان ،فحدة السالح من سيوف ورماح
21
مرئية،محسوسةاألثر ،وأطرافالشوككذلك.
ن﴾ الجملة معطوفة على ﴿ ُُي ِ َُّق اْلق َ َُّق﴾فهيمنمـراداهلل،
التصريحية التبعية:وقوله تعالى ﴿ َويَق َط َع دَابِ َر الكَافِرِي َُ
وكأن تثبيت الحقوإظهارهقائمعلىمحقالكافرين،ولذلك بدأ بذكراألولثمعطـفالثـانيعليـه،فبـدأ بـاألهم،
ورتب ثباته على زوال النابذ له ،وهمالكافرون .وعلىهـذافـالقطعمسـتعار لإلفنـاء،فقـدشـبهإفنـاءالكـافرين
با لقطع بجامع االستئصال في كل منهما ،ثـم اشـتق مـن القطـع الفعـل المضـارع يقطـع علـى سـبيل االسـتعارة
22
التصريحيةالتبعية.
َّ
َّ
ُ
َّ َّ ُ ُ ّ َّ َّ َّ ُ َّ
ثاق َّفإ َّّما َّم ًّنا َّب ْعدُ
وه ْم َّف ُش ّدوا ْال َّو َّ
الرقاب َّح َّّتى إذا أ ْث َّخ ْن ُت ُم ُ
واف َّض ْر َّب ّ
قوله تعالى﴿:ف ِّإذال ِّقيتم ال ِّذين كفر
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّ
َّوإ َّّما ف ً
داء َّح َّّتى َّت َّض َّع ْال َّح ْر ُب أ ْو َّ
زارها ﴾23االستعارة التصريحية فيقوله تعالى ﴿ح َّّت تَ َض َع اْلَرب أ َ
زارها﴾ حيث
و
ِّ ِّ
َ
ُ َ
استعار األوزار آلالت الحرب وأثقالها التي التقوم إال بها كالسالح والكراع ،و يمكن أن تكون استعارة مكنية،
24
بأنشبهالحرببمطاياذات أوزارأيأحمالثقال،وإثباتاألوزارتخييل.
أمثلة وشواهد اإلستعارة الـمكنية في آيات الجهاد
ِ
ِ
ي أ َ َّ ُّن َا ل َ ُكمُ وتَو ُد ُ َ
الط ِائفَت َ ِ
يد
قال اهلل تعالىَ ﴿ :وإِذ يَعِ ُد ُك ُُ
اهلل إِح َدى َّ
ون ل َ ُكم َويُ ِر ُ
َ َّ َ
ون أ َّن غَْيَ ذَات ال َّشوُ َكة تَ ُك ُ
م ُ
ن﴾
اهلل أَن ُُي ِ َّق اْل َ َّق بِكَلِ َماتِ ِه َويَق َط َع دَابِ َر الكَافِرِي َُ
ُ
االستعارة المكنية و االستعارة في َّد ِّاب َّر فتكون مكنية ،وذلك بأن يقال :شبه دابرالكافرينبعضوفاسد
ُّ
ودل عليه بالزم من لوازمه وهو القطع ،وذلك على سـبيل
بجامع استحقاق اإلزالة في كل منهما ،ثم حذف المشبه به
26
االستعارةالمكنية.
أمثلة االستعارة التمثيلية في آيات الجهاد
َ
اهلل عَن ُكم َوعَلِ َم أ َ َّن فِي ُكم َضعُفًا فَإِنُ يَكُن ِمنُ ُكم ِمئ َ ٌة َصابِ َر ٌة يَغ ُلِبُوا ِمائَت َ ِ
ي َوإِن
وقوله تعالى﴿ :اْل َن َخ ّف ََف ُ
27
يَكُن ِمن ُكم أَل ٌف يَغلِبُوا أَل َف ِ
ن﴾
اهلل َم َع ال َّصابِرِي َُ
ي بِإِذنِ ا ُِ
هلل َو ُ
االستعارة التمثيلية و في تنكير كلمة (صابرة) تبين االستعارة التمثيلية عمم الموقف وفخامته من
خالل تفخيم الصبر الذي يحتاجه المؤمنون ليثبتوا في المعركة .وأبدعت االستعارة التمثيلية فصوير أهمية
28
الصبرعندالقتال ،وذلكبحسناختيارها لأللفا واألساليبالتي وظفتهالتمثيلالمعنىالمراد.
25

156

معارفاسالمی،جلد،۱۶شمارہ۲۰۱۷،۲
ِ
َّ
المبحث الثاني :الكناية وأمثلها وشواهد ما في ايات الجهاد
الكناية في اللغة
عرفها ابن منمور بقوله" :أن تتكلم بشيء وتريد غيره ،أو أن تكلم بما يستدل به عليه وهي مصدر كنى
29
يكنوأوكنىيكني وكنيتعنكذابكذاإذاتركتالتصريحبه،وهيعلىذلكضدالتصريح".
الكناية في االصطالح
عرفها السكاكي بقوله" :ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما هو ملزومه لينتقل من المذكور إلى
30
المتروك".
31
وعرفهاالخطيبالقزوينيبقوله":لفظأريد بهالزممعناهمعجوازإرادةمعناهاألصليحينئذ".
أقسام الكناية
ّ
توصلت جهود البالغيين في نهاية المطاف حول الكناية إلى تقسيمها بإعتبار إلى ثالثة أقسام هي المكني عنه
32
:
وهيالتييكونالمكنيعنهصفة
أ -الكنايةعنالصفة:
وهيالتييكونالمكنيعنهموصوفا
ب -الكنايةعنالموصوف:
وهيالتييكونالمكنيعنهنسبة
ت -الكنايةعنالنسبة:
مثال الكناية عن الصفة في آيات الجهاد
َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ُ ُ ُ َّ ْ َّ َّ ْ ُ ْ َّ َّّ ٌ َّ َّّ ُ َّ َّ َّ َّّ ُ ْ َّ ْ ُ ُ َّ ٌ َّّ َّ ْ ُ ْ َّ َّ 33
كما قال اهلل تعالى ﴿ :ولقد نصركم اهلل ِّببد ٍر وأنتم أ ِّذلة فاتقوااهلل لعلكم تشكرون﴾ ﴿وأنتم أ ِّذلة﴾ الكالم كناية
يعتقب النفر منهم على
عن قلة عددهم وعدتهم وما كان بهم من ضعف الحال ،و ذلك أنهم خرجوا على النواضح
َّ َّ ُّ َّ َّّ َّ َّ َّ ُ َّ َّ ُ ُ َّّ َّ َّ َّ ُ َّ ْ ً
الواحد ،وما كان معهم إال فرس واحد34.وقول اهلل تعالى﴿ :يا أيها ال ِّذين آمنوا ِّإذا ل ِّقيتم ال ِّذين كفروا زحفا
البعير ُ ْ َّ
َّ َّ ُّ
ْ َّ َّ 35
فال ُت َّولوه ُماألدبار﴾ فاألدبارجمعدبر وهوالخلفويقابلهالقبلوهوالقدامويكنيبهماعن السؤتين،ففيقوله
ار﴾كناية عن الهزيمة ألن المنهزم يجعل خصمة متوجها إلى دبره ومؤخره وذلكأعون لهعلى
وه ُم اْل َدبَ َُ
تعالىُ ﴿ :ت َول ُّ ُ
36
إدراكهوقتله.
وقول اهلل تعالىُ ﴿ :قَاتِلُوا ال َّ ِذي َن ال َيُؤ ِمنُون ِبا ِ
ِ
هلل َوال َ ِبُاليَو ُِم اْل ِخ ِر َو ُال َ ُُيَ ّر ُِم َ ح
ون
هلل َو َر ُسول ُ ُه َوال َيَدينُ َ
َ
ون َما َ َّر َم ا ُ
ِ
ِ ِ ُ
ون﴾
صا ِغ ُر َُ
اب َح َّّت يُع ُطوا اْلِز ُي َ َة عَن ُي َ ٍد َو ُهم َُ
دِي َن اْل َ ّ ِق م َن الَّذي َن أو ُتوا الكت َ َ
الكناية في قوله تعالى " َّعن َّي ٍد " كناية عن االنقياد أي عن يد مؤاتية غير ممتنعة ألن من أبى وامتنع لم
38
يعطيدهبخالفالمطيعالمنقاذ.
ومثالالكنايةعنالموصوف فيآياتالجهاد
َّ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ ْ ُ ْ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّّ ُ َّ َّ
ُ ّ َّ ْ َّ ٌ 39
ان واهللعلى ك ِّل شي ٍء ق ِّدير﴾
ان يومالتقىالجمع ِّ
وقالتعالى﴿وماأنزلناعلىعب ِّدنايومالفرق ِّ
وفي قوله تعالى﴿:يَو َم ال ُفرقَانُِ﴾ كناية عن موصوف يوم بدر ألن اهلل فرق فيه بين الحق والباطل وبين
37

اإليمان والكفر وهذه الغزوة كانت في السنة الثانية من الهجرة وهي أول معركة وقعت بين المسلمين والمشركين
ولهذاسمييومالفرقان.
الكناية عن النسبة ومثاله:كقوله تعالىَّ ﴿:و َّم ْن ُي َّو ّله ْم َّي ْو َّمئذ ُد ُب َّر ُه إ َّّال ُم َّت َّح ّر ًفا لق َّتال َّأ ْو ُم َّت َّح ّي ًزا إلَّى فئَّة َّف َّق ْد َّباءَّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
ِّ ٍ
ِّ ِّ ِّ ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ْ
َّ
ْ
َّ َّ
َّ
هلل َّو َّمأ َّو ُاه َّج َّه ّن ُم َّو ِّب ْئ َّس ال َّم ِّص ُير﴾40كنى بالتحيز عن الهزيمة.والكراهة هنا كناية عن لوازمها وهي
ِّبغض ٍب ِّمن ا ِّ
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االستعارة والكناية وشواهدمها يف آايت اجلهاد (دراسة وحتليل)
االستعداد لمقاومة المراد من تلك اإلرادة فإن المشركين بكثرة عددهم ُ
وعددهم يريدون إحقاق الباطل وإرادة اهلل
تنفذ بالرغم على كراهة المجرمين ،وأما مجرد الكراهة فليس صالحا أن يكون غاية للمبالغة في أحوال نفوذ مراد
اهلل تعالى إحقاق الحق :ألنه إحساس قاصر على صاحبه ولكنه إذا بعثه على مدافعة األمر المكروه كانت أسباب
41
المدافعةهيالغايةلنفوذاألمرالمكروهعلىالكاره.
الخاتمة:وهيتشتملعليالنتائجالتيوصلت اليهاخاللهذاالبحث وهيكاآلتي
الحمنا في أثناء هذا البحث أن التشبيهات الواردة في آيات الجهاد تتناسب مع مضمون اآليات ونممها وترتبط
بمعاني الجهاد وبصفات المجاهدين .لقد امتازت االستعارة في آيات الجهاد باللفظ المعبر عن معاني الجهاد
وبالتصويرالمؤثروباإليجازالذيبلغالغايةفياإلعجاز.
وكان للتصوير الكنائي ف ي الميدان الجهادي النصيب األوفى في رسم مواقف األعداء وتحديد معالم
شخصياتهموكشفبواطنخفاياهموالسخريةبهم.
وبعدهذهالدراسةالتيتمتبتوفيقاهللتعالىفإننا نلفتأنمارمسؤليالجامعات وخاصةالجامعاتاالسالمية
بإدراج تدريس موضوع البالغة القرآنية ضمن مفردات المناهج المقررة ،وذلك لتوعيةالطالبالمنتسبين إليها،
كمانوصيشعوبهذهاألمةبالرجوع إلىالقرآنالكريموالسنةالنبوية.
وفي األخير نشكر اهلل سبحانه وتعالى أنه وفقنا إلتمام هذا البحث وما كان فيه من الحسن فمن اهلل ،وما كان فيه من
التقصيرفمنأنفسناوالكمال هللسبحانه وتعالىفقط،وهوحسبناونعمالوكيل.
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