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  :مقدمة
  

  :عزيزي الدارس، عد إلى همزية البوصيري، و اقرأ كّل األبيات قراءة متأنية، ثم تدّبر البيت الثالث 
  .لٌوا صفاتك للنا            س كما مثَّل النجوَم الماُءٍإنَّما َمثّ

لعلك أدركت أّن في هذا البيت صورة بيانية زادت المعنى وضوحا وجماال، فالشاعر صّور العالقة بين 
 الحقيقية، و الصفات التي يتحدث عنها الواصفون بالعالقة - صلـى اهللا عليه وسلم –صفات الرسـول 

  .و صورها في السماء التي تنعكس على سطح الماء بين النجوم الحقيقية 
  . في الدروس السابقةةسبق لك أن تعرفت إلى هذا النوع من الصور البياني

   في البالغة العربية؟ةكيف يسمى هذا النوع من الصور البياني
  .يسمى التشبيه
  إذن ما التشبيه؟

  .التشبيه لغة هو التمثيل 
 مشاركة أمر ألمر في معنى مشترك بينهما بإحدى أدوات التشبيه و التشبيه اصطالحا هو الداللة على

  .المذكورة أو المقدرة المفهومة من سياق الكالم
  
  

  :أركان التشبيه 
  

  . المشّبه هو األمر الذي يراد إلحاقُه بغيِرِه -1
  .  المشبَّه به هو األمر الذي يلحقٌ به المشّبه-2
مشّبه والمشّبه به، و يكون في المشّبه به أقوى منه في  المشترك بين الف وجه الشّبه هو الوص-3

  .المشّبه، و قد ُيذكر وجه الشبه في الكالم، و قد يحذف
 أداة التشبيه هي اللفظ الذي يدلٌّ على التشبيه، و يربط المشبه بالمشبه به، و قد تُذكرا ألداة في -4

  .التشبيه، و قد تٌحذف
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :بالغة التشبيه
  

  
روعةٌ وجماٌل، و موقٌع حسٌن في البالغة العربية، و ذاك إلخراجه الخَِفيِّ إلى الجليِّ، و إدنائه للتشبيه 

  .البعيد من القريب 
  :1قال أبو هالل العسكري

و التشبيه يزيد المعنى وضوحاً و ُيكسبه تأكيدا، و لهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه، "
  ."و لم يستغِن أحد منهم عنه

  .إن التشبيه فّن واسع النطاق، فسيح الخطو، ُممتّد الحواشي، متشعب األطراف، متوّعر المسالك
  .غامض المدرك، رقيق المجرى، غزير الجدوى 

   :2قال عبد القاهر الجرجاني
لِْف، و فان كان التشبيه مدحاً كان أبَهى وأفخََم، و أنبَل في النفوس و أعظَم، و أهزَّ ِللِْعطِْف، و أسرَع لإل"

  .و أْسَير على األلٌسِن و أذكََر، و أولى بأن تَْعلَقَُه القلوُب و أجدر . أْجلََب للفرح، و أغلَب على الممتَدح
  . ألذع، ووقٌعٌه أشدَّ، وحدٌُّه أحد3َّو إن كان ذّماً كان مّسُه أوجَع وميسُمُه

  ".بهَرو إن كان ِحجاجا كان برهانُه أنوَر، و سلطانُه أقهَر، و بيانُُه أ
 .و إن كان افتخاراً كان شأنه أبعَد، و شرفُُه أجدَّ، و لسانه ألََدَّ

  "و إن كان وعظا كان أشفى للصدر، و أدعى للفكر، و أبلغَ في التنبيه و الّزجر 
و من أساليب البيان أنّك إذا أردتَ إثبات صفة لموصوف، مع التوضيح أو وجٍه من المبالغة، عمدت 

ه الصفة واضحة فيه، وعقدت بين االثنين مماثلة، تجعلها وسيلة لتوضيح الصفة، إلى شي آخر، تكون هذ
  .لهذا كان الشبيه أّوَل طريقة تدلُّ عليه الطبيعة لبيان المعنى. أو المبالغة في إثباتها

نستنتج مما سبق أّن بالغة التشبيه تنشأ من أنّه ينتقل بك من الشيء نفسه، إلى شيء طريف : االستنتاج 
أو  ه، أو صورة بارعة تمثِّله، و كلما كان هذا االنتقال بعيًدا، قليَل الخطور بالبال، أو ممتزجا بقليليشبه

  .كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس، أدعى إلى إعجابها واهتزازها

                                                 
توفي .أبو هالل العسكري  أديب و شاعر  له ديوان المعاني ،كتاب الصناعتين،الفروق اللغوية 1

  .ه396حوالي
عبد القاهر الجرجاني من أئمة اللغة وواضع أصول البالغة،ومؤسس علم البيان،أشهر كتبه أسرار  2

بالغة،ودالئل اإلعجاز،وإعجاز القرآن توفي حوالي البالغة،ومؤسس علم البيان،أشهر كتبه أسرار ال
  .ه471

  .اآللة التي يكون بها و ُيعلَم :الميسم- 3



 

 

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  

  : بيِّْْْْن جمال التشبيه فيما يلي 
  : قال المتنبي -1

   األََطالل إْن لَْم َأِقفْ ِبها         ُوقوفَ شَحيح ٍٍضاَع في التُّرِب خاتَُمْه َبِليت ِبلََى
  :قال أبو العالء المعري -2

  ُيْسِرُع اللَّْمَح في احمرار كَما تُْس          ِرُع في اللّْمِح ُمقْلَةُ الغَْضَباِن 
  :قال اهللا تعالى -3
اًَرا فَلَمََّا أضاءت ما َحْولَُه ذََهَب اُهللا ِبنٌِوِرهْم َو تََركٌَهْم ِفيِه ظُلَُماتٌ ال ُيْبِصُرون، َمثَلُُهْم كََمثَِل الذِّي اْستَْوقََد نَ"

ُصمُّ ُبكْمٌٌ ُعْميُُ فَُهْم ال َيْرِجُعوَن َأْو كََصيٍِّب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُلَُماتٌ َو َرْعٌد َوَبْرقٌ َيْجَعلُوَن َأَصاِبَعُهْم ِفي 
َيكَاُد الَبْرقُ َيخْطَفُ أْبَصاَرُهْم كُلَََّما أَضاَء لَُهْم . ْم ِمَن الصََّواِعِق َحذََر الَمْوِت َو اُهللا ُمِحيطٌِ بالكاِفِريَنآذَاِنِه

  4..."َمشَْوا ِفيِه َوإذَا أظْلََم َعلَْيِهْم قََََََاُموا 
  :قال أبو تمام . 4

  .َك الصَّبابِة بالُمِحبِّ الُمغَْرِم و فتكتَ بالماِل الجزيـِل و بالِعَدا        فَتْ
  :قال أحد الشعراء . 5

  كأّن انِْصياَع البدِر من تحت غيمِه       نَجاٌء من البأساِء بعَد وقـوِع
  
  

  :أجوبة التصحيح الذاتي
  
  
  َبِليت ِبلََى األََطالل إْن لَْم َأِقفْ ِبها      ُوقوفَ شَحيح ٍٍضاَع في التُّرِب خاتَُمُه. 1

ثم أراد أن . و الشاعر على نفسه بالبلى والغناء، إذا هو لم يقف باألطالل، ليذكَر عهَد من كانوا بهايدع
  .كما يقف شحيٌح فَقَد خاتَمُه في التراب: يصوِّر لك هيئة وقوفه، فقال 

صورة فنية جميلة، رسم فيها ذلك اإلنسان البخيل المتحّير المتنقل من مكان إلى آخر في اضطراب 
  .ودهشة

  ُيْسِرُع اللَّْمَح في احمرار كَما تُْس          ِرُع في اللّْمِح ُمقْلَةُ الغَْضَباِن . 2
  .يشّبُه الشاعر لمحات النجم وتألّقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة اإلنسان الغضبان
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ر إّن هذا التشبيه الجميل جاء من شعورك ببراعة الشاعر في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخط
  .بالبال تشاُبههما

َمثَلُُهْم كََمثَِل الذِّي اْستَْوقََد نَاًَرا فَلَمََّا أضاءت ما َحْولَُه ذََهَب اُهللا ِبنٌِوِرهْم َوتََركٌَهْم ِفي ظُلَُماٍت ال . "3
وَرْعٌد َوَبْرقٌ َيْجَعلُوَن ُيْبِصُرون،ُصمُّ ُبكْمٌٌ ُعْميُُ فَُهْم ال َيْرِجُعوَن َأْو كََصيٍِّب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُلَُماتٌ 

َيكَاُد الَبْرقُ َيخْطَفُ أْبَصاَرُهْم كُلَََّما .َأَصاِبَعُهْم ِفي آذَاِنُهْم ِمَن الصََّواِعِق َحذََر الَمْوِت َواُهللا ُمِحيطٌِ بالكاِفِريَن 
  ..."أَضاَء لَُهْم َمشَْوا ِفيِه َوإذَا أظْلََم َعلَْيِهْم قََََََاُموا 

اءت مثاال وتشبيها بحال أهل النفاق، و إيضاحا وبيانا ألمركم فيما ظهر لهم من النور التاّم هذه اآليات ج
فشبه حالهم في ذلك بالمستوقد للنار، و بالصّيب الذي . بالرسول صلى اهللا عليه وسلم و إعراضهم عنه

  .فيه الّرعد و البرق، كشفا لحالهم في النفاق، وإظهاًرا ِلأمرهم فيه 
يخرج المبهم إلى اإليضاح، و الملتبس إلى البيان، و يكسوه حلّة الظهور بعد خفائه، و فهذا تشبيه 

  البروز بعد استتارِه 
  . و فتكتَ بالماِل  الجزيِل و بالِعَدا        فَتَْك الصَّبابِة بالُمِحبِّ الُمغَْرِم -4

الصبابة وذلك أمر معنوّي ليس     شّبَه فَتْكَُه بالمال، و بالعدا، وذلك من الصورة المرئية بفتِّك 
محسوسـا، و هذا من لطيف التشبيهات، و أرقِّها في البالغة، و أدقها، و وجه البـالغة فيه هو إلحاقُ 
المعاِني باألمور المحسوسة المدركة في الظهـور  و الجالء، فيصير في الحقيقة كأنّه تشبيه محسوس 

  .بمحسوس، و في هذا نهاية المبالغة
  ِصياَع البدِر من تحت غيمِه       نجاٌء من البأساِء بعَد وقوِع كأّن انْ-5

شّبه المحسوس بالمعقول، و مثَّل البدر الذي ينحسر عنه الظالم بالمتخلِّص من البأساء بعد وقوعها 
عليه، و ما ذاك إالّ ّألن هذه المعاني وضحت وضوحا، وقُربت من النفوس قُْرًبا، فَُألحقت باألمور 

  .  في وضوحها وتحقّقها ةالمحسوس
  
  
  
  
  
 


