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 :تمهيد
ت كضع، منها تركب ما إعراب يف للنظر النحو علم ككضع، األلفاظ أبنية يف للنظر الصرؼ علم كضع دلا

 :علـو ثالثة كىي الًتكيب، ىذا أمر يف للنظر 1البالغة
 كيسمى السامع، ذىن إُف إليصالو ادلتكلم يريده الذم ادلعٌت تأدية يف اخلطأ عن بو حيًتز ما :األكؿ العلم

 .«ادلعاين علم»
-ادلراد ادلعٌت على الداللة كاضح غَت الكالـ يكوف فأ عن :أم -ػ ادلعنوم التعقيد عن بو حيًتز ما :الثاين العلم

 .«البياف علم» كيسمى ،
  .« البديع علم » كيسمى الكالـ ٖتسُت بو يراد ما :الثالث العلم

 :إنو يقاؿ «كالبياف ادلعاين» باعتبار كالكالـ
 .ادلعٌت دكف اللفظ رلرد إُف الفصاحة يف النظر ألف ػ اللفظ حيث من «فصيح»
 .اجلانبُت إُف فيها ينظر البالغة ألف ػ مجيعان  كادلعٌت اللفظ حيث من «كبليغ»

 .غَت ال الكالـ ٖتسُت بو يراد خارجي أمر البديع ألف بليغ، كال فصيح إنو يقاؿ فال البديع باعتبار كأما
 ألهنما «كالبالغة الفصاحة» معٌت معرفة فيو الشركع قبل يعرؼ أف البياف طالب على كجب ذلك، تقرر إذا

 .أْتاثو مرجع كإليها زلوره،
 بوبوا كال. الفصوؿ البياف أئمة عقد كما ينشداهنا اليت كالضالة كالكاتب، ادلتكلم عندىا يقف اليت الغاية فهما

. كتابو أك. خطابو يف ركعيت إذا كضوابط، كمالحظات، ٖتقيقات، على ادلسًتشد يوقفوا أف بغية إال األبواب،
 الفصاحة بصفة مث من كاتصفت السامع، نفس يف ادلقصود األثر كإجياد الفهم، سهولة من ادلطلوب احلد بلغت

 .كالبالغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بياف، كادلعاين، كالبديع، كذلك من باب التسمية يطلق يف اصطالح ادلتقدمُت من أئمة علم البياف على البالغة كيشتمل على فنوهنا الثالثة: ال  1

 الكل باسم البعض ػ 
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  البالغة والفصاحة بين المتقدمين والمتأخرين:
 أوال: الفصاحة والبالغة لغة: 

 أفصح ىو ىارون وأخي: )تعاُف اهلل قاؿ كالظهور البياف منها ػ كثَتة معاف على اللغة يف تطلق :الفصاحة/1
 .قوالن  مٍَت  كأظهر منطقان  مٍِت  أبُت :أم( لسانا   ِمنِّي

، أيضا كفصح أضاء، إذا. الصبح أفصح: العرب كقالت، كالمو كظهر باف إذا. منطقو يف الصيب أفصح: كيقاؿ
 على كأظهره. نفسو يف عما عرب إذا. اللحاف كفصح .كييبُت ييفصح يكن َف أف بعد أباف إذا: األعجمي كأفصح

 .اخلطأ دكف بالصوا كجو
: تطلق يف اللغة كتنبئ عن الوصوؿ كاالنتهاء، يقاؿ: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، كمباغ الشيء ة/ البالغ2

فصيحو يبلغ بعبارة لسانو كنو ما يف قلبو، كبليغ بالغة صار بليغا،  منتهاه، كرجل بليغ، أم: حسن الكالـ
 كتبالغ يف كالمو تعاطى البالغة كما ىو ببليغ.

 / البالغة والفصاحة بين المتقدمين والمتأخرين:3
 لعلماء البالغة يف ذلك مذىباف:

يرل اإلماـ عبد القاىر اجلرجاين كمجع من ادلتقدمُت أف الفصاحة كالبالغة كالبياف كالرباعة ػ ألفاظ  ول:األ
 الكلم حسب مًتادفة ال تتصف هبا ادلفردات، كإمنا يوصف هبا الكالـ بعد ٖترم معاين النحو فيما بُت

 األغراض اليت يصاغ ذلا.
الفصاحة كالبالغة ترجعاف إُف معٌت كاحد: كإف اختلف " :"كتاب الصناعتُت"كقاؿ أبو ىالؿ العسكرم يف 

كأكثر " ":يف هناية اإلجياز". كقاؿ الرازم "ظهار لوكاإلبانة عن ادلعٌت اإلمنا ىو إألف كل كاحد منهما  ،أصالمها
كيستعملوهنا استعماؿ الشيئُت ادلًتادفُت على معٌت كاحد، يف  وف بُت الفصاحة كالبالغةالبلغاء ال يكادكف يفرق
 ."الفصاحة ىي البالغة" ":الصحاح"كقاؿ اجلوىرم يف كتابو "، تسوية احلكم بينهما  

ت كخالصة قوؿ ادلتقدمُت: إف مرجع البالغة كالفصاحة، إمنا ىو النظم كالكالـ دكف األلفاظ اجملردة، كالكلما
كابن األثَت كمن شايعهما، إخراج الفصاحة من كنف  يرل ادلتأخركف كأيب يعقوب السكاكيك  الثاني:ادلفردة. 

البالغة، كجيعلوف الفصاحة امسا دلا كاف بنجوة من تنافر احلركؼ، كغرابة األلفاظ، كسلالفة القياس، إُف آخر ما 
 مع الفصاحة. 1سيذكر بعد، كجيعلوف البالغة: امسا دلا طابق مقتضى احلاؿ

 كعلى ىذا الرام فالبالغة كل كالفصاحة جزؤه، كعليو فالفصاحة ف صفات ادلفرد، كالكالـ، كادلتكلم.

                                                           
ؿ مقتضى احلاؿ : ىو ما يدعو إليو األمر الواقع، أم ما يستلزمو مقاـ الكالـ، كأحواؿ ادلخاطب من التكلم على كجو سلصوص، كلن يطابق احلا 1

فللسوقة كالـ ال يصلح غَته يف موضعو، كالغرض الذم  -وهتم يف البياف كادلنطق إال إذا كاف كفق عقوؿ ادلخاطبُت، كاعتبار طبقاهتم يف البالغة، كق
من أجل ذلك كانت مراتب البالغة متفاكتة، بقدر تفاكت االعتبارات كادلقتضيات،  -يبٌت لو، كلسراة القـو كاألمراء فن آخر ال يسد مسده سواه 

ي صعدان إُف حيث تنقطع األطماع، كٗتور القول، كيعجز اإلنس كاجلن أف يأتوا ٔتثلو كلو  كبقدر رعايتها يرتفع شأف الكالـ يف احلسن كالقبح، كيرتق
الكرًن  كاف بعضهم لبعض ظهَتان، كتلك مرتبة األعجاز اليت ٗترس عندىا ألسن الفصحاء لو تاقت إُف العبارة: كقد عرؼ باخلرب ادلتواتر أف القرآف

كنو سد السبل أماـ العرب عند ما صاح عليهم صيحة احلق، فوجفت قلوهبم، كخرست شقاشقهم، نزؿ يف أرقى العصور فصاحة، كأمجلها بالغة كل
 مع طوؿ التحدم كشد النكَت )كحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا( .
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كقيل: الفصاحة ٘تاـ آلة البياف، فهي مقصورة على اللفظ، ألف اآللة تتعلق باللفظ، كالبالغة إمنا ىي إهناء ادلعٌت 
  إُف القلب، فكأهنا مقصورة على ادلعٌت.    

 نيا: الفصاحة اصطالحا: ثا
 االستعماؿ كادلأنوسة الفهم، إُف ادلتبادرة الظاىرة، البينة األلفاظ عن عبارة ادلعاين: أىل اصطالح يف الفصاحة

 .حسنها دلكاف كالٌشعراء الكتاب بُت
 .أخواهتا مع مسبوكة أك. كحدىا اللفظة الكاتب يعترب حسبما كادلتكٌلم، كالكالـ، للكلمة، كصفا تقع كىي

  ] المفرد[/ فصاحة الكلمة:1
 «أسد» فلفظ السمع، على تثقل كال اللساف، على ٗتف. عذبة رقيقة لتكوف :الحروف تنافر من خلوصهاأ/ 

  «فدككس» لفظ من أخف
 حركؼ كوف باللساف، بسبب أدائها السمع، كصعوبة على ثقلها يوجب الكلمة يف كصفتنافر احلركؼ: ك 

 عن الصادؽ النامجُت كاحلس السليم، الذكؽ سول كالصعوبة الثقل دلعرفة ضابط كال، ادلخارج متقاربة الكلمة
 أساليبهم. كشلارسة البلغاء كالـ يف النظر
 :نوعاف كىو

 الظشكالصمعمع) لصغَت الرأس(، كالطساسيج )ج: طٌسوج كىو الدلو الواسعة(، ك  :الثقل يف متناه شديد/ 1
 :أعرايب قوؿ من «اإلبل ترعاه لنبت» مهخع: كضلو ، (اخلشن للموضع)

 *اذلمخع ترعى ناقيت تركت* 
كالثغنجر) كثَت  ،(الصايف العذب للماء) ، كالنقاح(الضفادع لصوت) كالنقنقة :الثقل يف كخفيف / 2

 :عمو ابنة شعر يصف القيس امرئ قوؿ من (مرتفعات ٔتعٌت) مستشزرات كضلو السؤاؿ(،
 1كمرسل ميثٌَت  يف صالعقا تضل        العال إُف مستشزراته  غدائره

 مألوفة كال ادلعٌت، ظاىرة غَت الكلمة كوف ىيك  :] غرابة اللفظ[ االستعمال خلوصها من غرابة ب/
 .استعماذلم ذلك يف عليو ادلعوؿ فأل الفصحاء، العرب عند االستعماؿ

 :قسماف كالغرابة
 من ادلقصود ادلعٌت فهم يفيفهم كٖتتاج إُف ٗتريج على كجو بعيد حىت  ،السامع حَتة يوجب ما: كؿاأل القسم
 بن رؤبة قوؿ من «كمٌسرج» ادلشًتكة األلفاظ يف كذلك، قرينة بال أكثر أك معنيُت بُت لًتددىا: الكلمة
 :العجاج

ـى أبدت كاضحى   أغٌر براقاى كطرفاى أبرجاى          ا مفلجان أيا
 1امسٌرجى  كمرسنا كفامحان             امزٌجحى  كحاجبان  كمقلةن 

                                                           
الشعر )كالثٌت(  الضفائر، كالضمَت يرجع إُف )فرع( يف البيت قبلو )كاالستشراز( االرتفاع )كالعقاص( مجع عقيصة كىي اخلصلة من« الغدائر» 1

 الشعر ادلفتوؿ )كادلرسل( ضده ػ أم ابنة عمو لكثرة شعرىا بعضو مرفوع، كبعضو مثٌت، كبعضو مرسل، كبعضو معقوص: أم ملوم.
فاذا مدققا مطوال )فامحا( شعرا اسود كالفحمة )مرسنا( بكسر ادليم كفتح السُت كمنرب ػ اك بفتح ادليم ككسر السُت كمجلس ػ كمعناه ان« مزججا» 1

 دلعاف كالسراج أك ذا صقالة كاحد يداب كالسيف السرجيي أم ادلنسوب إُف سريج كىو قُت حداد تنسب إليو السيوؼ يف الدقة كاالستواء.
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 يف نفوأ فأ  يريد :«دريد ابن» فقاؿ، ٗترجية يف اللغة أئمة اختلف حىت «مسَرجا» بقولو أراد ما لميع فال
 .كالسراج كاللمعاف الربيق يف انو يريد :«سيده ابن» كقاؿ، الٌسرجيي كالسيف كالدقة االستواء

 منت قواميس» ادلعاجم يف كالتفتيش البحث ككثرة اللغات تتبع إُف الحتياج استعمالو يعاب ما: الثاين القسم
 :«ادلطولة اللغة

 بن عيسى قوؿ من «اجتمعتم ٔتعٌت» تكأكأمت: ضلو ػ كْتث. كدٌ  بعد تفسَت على فيها يعثر ما فمنو -
 .عٌٍت  نقعوا إفر ، جنة ذم على كتكأكئكم علٌي،  تكأكأمت مالكم :الَنحوم عمرك

 يسعاذلم ايب قوؿ من( جحلنجع) ضلو تفسَته على يعثر َف ما كمنو -
 2بالتنوع اجلدكؿ حيضها َف    جحلنجع صبَتىا طمحة من

 بأف العرب؛ كالـ من ادلستنبط الصريف القانوف على جارية غَت شاَذة الكلمة كوف فهو القياس: جـ/ مخالفة
 :النجم أيب قوؿ يف( األجلل) مثل  الصحيح العريب العرؼ عن فيها ثبت ما خالؼ على تكوف

 األَكؿ القدًن الفرد الواحد    األجلل العلي هلل احلمد
 :مجيل قوؿ يف «اثنُت» كصل مهزة ككقطع

  3مجل كمن مٌَت  الَدىر حدثاف على      شيمةن  أحسن إثنُت أرل ال أال
:نفس كاجلرشى) مساع،األ هاك٘تجٌ  ،الطباع تأنفها ،غليظة كحشية الكلمة كوف فهو: السمع في د/ الكراىة

 :الدكلة سيف ديدح تنيبادل الطيب أيب قوؿ يف( اإلنساف
 الَنسب شريف اجلرَشى كرًن     اللقب أغر   سماال مبارؾ

 كمن ،القياس سلالفة كمن ،الغرابة كمن ،احلركؼ تنافر من بسالمتها تكوف الكلمة فصاحة ف: إالقوؿ كملَخص
 .كاطراحها نبذىا كجب السابقة العيوب ىذه من عيب بالكلمة لصق فاذا، كالضعف االبتذاؿ

  / فصاحة الكالم:2
 العقل على كيسهل لتآلفها، هبا النطق اللساف على يسهل فصيحة كلمات من تكونو الكالـ بفصاحة ادلراد

 .ادلعاين ترتيب كفق ألفاظها لًتتيب فهمها
 :شلٌا يليال يكوف الكالـ فصيحا إال إذا خلى ك 
 .ضافاتاإل تتابيعك  ،التكرار كثرة ، كيدخل فيورلتمعة الكلمات تنافر أ/ 

 . ادلعنوم التعقيد /2. ج/اللفظي التعقيد/ 1جػ / التعقيد: ج/ .التأليف ضعف ب/
 مع تركيبها من السمع على ثقيلة تكوف أفكىو كصف يعرض للكلمات رلتمعة، ب :م جتمعة الكلمات رتناف  أ/

تمعةن  هبا الٌنطق عىسرة بعضها،  .(ان فصيح انفراده على منو جزء كل كاف كإف) الٌلساف على رلي
                                                           

 الطمحة النظرة، كالصبَت السحاب ادلًتاكم ػ كقبلو 2
 إف ٘تنعي صوبك صوب ادلدمع ... جيرم على اخلد كضئب الثعثع

بو اذلميسع من أعراب مدين، ككنا ال نكاد نفهم  أػ قاؿ صاحب القاموس ذكركا جحلنجع كَف يفسركه، كقالوا كاف الضئب احلب كالثعثع اللؤلؤ 
 كالمو.

 الشيمة اخللق، كاحلدثاف نوائب الدىر، كمجل فرسو. 3
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صيل كالتنافر  : ٔتا يلي حيى
 ىو قسماف:ك  .كاحدة كلمة، أك   حرؼ أك حرفُت بتكرير كإٌما ،احلركؼ متقاربة كلمات بتجاكير إِما/ 1
 :قوؿ الشاعر يف الثاين كالشطر :الثِّقل شديد  ./أ1

 1قربي  حربو  قرب قىرب كىليس       قفره  ٔتكاف حرب كىقربي 
 :٘تَاـ أيب ؿو ق يف كؿاأل كالشطر :الثِّقل خفيف ./ب1

 2كحدم دلتو دلتو ما كإذا معي      كالورل أمدىحوي  مىت كرًنه 
 : كقوؿ القاضي األٌرجاين حيدث عن الشمع: إيراد أفعال بعضها يتبع بعضا بدون عطف/جػ. 1

 بالنار فرقت احلوادث بيننا كهبا نذرت أعود أقتل ركحي
 ادلتنيب يف ادلديح:: كقوؿ إيراد صفات متعددة على طريق واحد /د.1

 داف بعيد زلب مبغض هبج       أغر حلو شلٌر لُت شرس
 3ند أيٌب غر كاؼ أخي ثقة         جعد سرم رضي ندس

 : كمن كإُف كعن كعلى، كقوؿ أيب ٘تاـ: تعاقب األدوات ومجيء بعضها إثر بعض/ىػ. 1
 كأنو يف اجتمعا الركح فيو، لو      يف كل جارحة من جسمو ركح

 : كقوؿ ابن بابك: تابع اإلضافاتت/ك. 1
 1فأنت ٔترأل من سعاد كمسمع   محامة جرعى حومة اجلندؿ اسجعي

 ينبت ال الذم الرمل مكاف أك السود، احلجارة ذك ادلكاف كىو األجرع تأنيث كىو جرعا إُف محامة إضافة ففيو
 كىو النوف بسكوف «اجلندؿ» إُف مضاؼ «كحومة» الشيء معظم كىي «حومة» إُف مضاؼ «كجرعا» شيئا

 من ٔترأل فأنت» كقولو - الداؿ ككسر النوف بفتح اجلندؿ ٔتعٌت فهو احلجارة، مكاف ىنا بو كادلراد احلجر،
 فاف سبخة، قفرة أرض محامة يا اسجعي: يقوؿ - كالمك كتسمع سعاد تراؾ ْتيث أنت أم كمسمع، سعاد
 .كتسمعك تراؾ سعاد

ات، ال يقبحاف إال إذا أكجبا ثقال على اللساف، فقد تكررت األدكات تعاقب األدكات كتتابع اإلضاف مالحظة:
 ككانت حسنة مليحة، كقوؿ قطرم بن فجاءة:

                                                           
الث مرات متوالية أال كيغلط قبل إف ىذا البيت ال ديكن إنشاده ث -)كقفر( خاؿ من ادلاء كالكأل، كقرب اسم ليس مؤخر، كقرب خربىا مقدـ  1

ادلنشد فيو، ألف نفس اجتماع كلماتو كقرب سلارج حركفها، حيدثاف ثقال ظاىران، مع أف كل كلمة منو لو أخذت كحدىا ما كانت مستكرىة كال 
 ثقيلة.

ذا دلتو ال يوافقٍت أحد على لومو، أم ىو كرًن، كإذا مدحتو كافقٍت الناس على مدحو، كديدحونو معي، إلسداء إحسانو إليهم كاسدائو إُف، كإ 2
كآثر دلتو على ىجوتو مع أنو مقابل ادلدح إشارة إُف أنو ال يستحق اذلجو كلو فرط منو شيء فإمنا يالـ عليو فقط،  -لعدـ كجود ادلقتضى للـو فيو 

 كما ذكره الصاحب امساعيل بن عباد..  -دلا بُت احلاء كاذلاء من التنافر، للجمع بينهما: كمها من حركؼ احللق « أمدحو»كالثقل يف قولو 
ج جعد: لئيم؛ كالسرم الشريف؛ كالندب السريع يف أموره. كالندس العارؼ باألشياء البحاثة، يريد أنو زلب ألىل الفضل مبغض ألىل النقص يبه 3

 بالقصاد كحيلو ألكليائو كدير على أعدائو
ومة معظم الشيء، كاجلندؿ احلجارة، كالسجع ىديل احلماـ, ادلعٌت: اطريب؛ ألف احلبيبة اجلرعي: تأنيث األجرع كىي الرملة ال تنبت شيئا، كاحل 1

 تراؾ كتسمعك.
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 1كلقد أراين للرماح رديئة      من عن دييٍت مرة كأمامي
 } ذكر رحمت ربك عبده زكريا{.:كما تكررت اإلضافات ك لطفت يف قولو تعاُف

هور عند ادلعتربة النحو قوانُت من اشيتهر ما خالؼ على جاريان  الكالـ يكوف أف كىو التأليف: ضعفب/   مجي
 احلالة تلك يف الفصل جيب أنو مع - األعرؼ على منهما ؼاألعر  غَت كتقدًن الضمَتين، كوصل - العلماء

 :ادلتنيب كقوؿ -
 2ٖتزنا ال كي اهللي  فأعاضهىاؾى     ليلىهىا الغزالةً  من البالدي  خىلتً 

 :ضلو ناصب بال ادلضارع كنصبك 
 3كادلنحٌت النقا بُت طلل     إُف تلوماين قبل انظرا

 :ضلو ساكن يليها حُت اجلـز يف يكن نوف كحذؼك 
 4بادلرر تعفت قد دار رسم     ىاجو أف سول احلق يك َف

 :ثابت بن حساف قوؿ يف كحكما كمعٌت لفظا الذكر قبل ككاإلضمار
 5مطعما الدىر رلده بقىأ الناس من...  كاحدا الدىر أخلد رلدا أف كلو

 بو، مفعوؿ ألنو الرتبة كيف يرل، كما اللفظ يف متأخر كىو ،(مطعما) إُف راجع( رلده) من يف الضمَت ففإ
 الدنيا ىذه يف خللوده سببا نسافاإل رلد كاف لو أنو البيت كمعٌت،  النحو قواعد دلخالفتو فصيح غَت فالبيت
 .الشريعة صاحب يد على غَته حيزه َف ما اجملد من حاز ألنو باخللود الناس أكُف( عدم ابن مطعم) لكاف
 :التعقيدجـ / 

 كالًتكيب النظم يف خلل إُف يرجع أحدمها: سبباف كلذلك, ادلراد ادلعٌت عل الداللة ظاىر الكالـ يكوف أال ىو
 .ادلعنوم التعقيد كىو ادلعٌت إُف يرجع كثانيهما اللفظي، التعقيد كىو
 على مرتبةغَت  األلفاظ تكوف أفب ىو كوف الكالـ خفي الداللة على ادلعٌت ادلراد،و :ياللفظ التعقيد/ 1جـ/
 كتقدًن ذلك، كضلو كتأخَت تقدًن من فيو حيصل ما بسبب كتأليفو الكالـ نظاـ فيفسد ادلعاين، ترتيب كفق

 .ادلوصوؿ على كالصلة ادلوصوؼ، على الصفة
 مث كمن كإبانة، ظهور ىي اليت الفصاحة ضد كذلك اضطرابو،ك  ادلعٌت اختالؿ يوجب ألنو  مرفوض مذمـو كىو
 منها أخرت أك مؤخرا منها قدمت فإذا القلوب، بعُت تراىا كإمنا أركاح، كادلعاين أجساد األلفاظ": العتايب قاؿ

 اخللقة فإف رجل، موضع إُف يد أك يد موضع إُف رأس حوؿ لو كما ادلعٌت، كغَتت الصورة أفسدت مقدما،
 ."تتغَت حلليةكا تتحوؿ
 :ادللك عبد بن الوليد ديدح قولو ذلك كمن ،الفرزدؽ استعملو من كأكثر

                                                           
 الدريئة احللقة اليت يتعلم عليها الطعن كالرمي "النشاف". 1
 الغزالة الشمس، يريد أف البالد إذا خلت من الشمس ليال جعلك اهلل عوضا عنها. 2
 كالنقاء كادلنحٌت موضعاف.الطلل ما بقي من آثار الديار،  3
 ىاج: ثار؛ كرسم الدار: أثرىا؛  كتعفت: درست كاضمحلت؛  كادلرر: موضع. 4
 يرثي مطعم بن عدم أحد رؤساء ادلشركُت, ككاف يدافع عن النيب عليو الصالة كالسالـ. 5
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 1تصاىره كليب كانت كال أبوه     زلارب من أمو ما ملك إُف
 . ادلعٌت أهبم حىت كأخر فقدـ زلارب، من أمو ليست أبوه ملك إُف يريده
 عناء بعد إالٌ  معناه يفهم ال ْتيث - ادلراد ادلعٌت ىعل الَداللة خفىٌ  الًتكيب كوف : كىوادلعنوم التعقيد/ 2جػ/

 .األحنىف بن عٌباس قوؿ يف كما، لعدـ توفر القرائن الواضحة ادلوصلة إُف ادلعٌت،  طويل كتفكَت
 لتجميدا الد موع عينام كتسكبي     لتقريبوا عنكم الدار بيعد سأصلبي 

 كيوطن كآالمو، الفراؽ يتحمل أنو يريد ،كالكمد احلزف نم األحَبة فراؽ يف يلـز عٌما كناية الديموع سكبى  جعلى 
، بوصل حيظى وعلٌ  كاألسى، احلزف على النفس  كفرجت أمانيهم، الصابركف ناؿ فطادلا ينقطع، ال كسركر يدـك
 . كركهبم
 بقيرب كالسيريكر الفرح من الَتالقى يوجبو عَما كنايةن  العُت مجود جعل يف أخطأ كلكَنو ذلك، يف كأصابى  فأحسن
 .كبعيده  خفىٌ  كىو أحبٌتو،

 كضع كمن معناه، كتعقيد تأليفو، ضعف كمن كلماتو تنافر من ٓتيلَوه تكوف الكالـ فصاحة إفَ : القوؿ كملخص
 .هبا الالئقة ادلواضع غَت يف ألفاظو

 من خاطره يف جيوؿ عما التعبَت على هبا يقتدر ادلتكلم نفس يف راسخة صفة ىي / فصاحة المتكلم:3
 .كادلقاصد ألغراضا

 كرسائل زلربة، كخطب كمراث، كهتاف كىجاء مديح من الكالـ، ضركب صياغة من يتمكن الصفة كبتلك
 .كادلنافرات كادلفاخرات كاإلرشاد، الوعظ يف منمقة

 بأسرار زليطا األدب، كتب على االطالع كثَت باللغة ملما كاف إذا إال ادلنزلة ىذه ناثر أك شاعر يبلغ كلن
 كرلالس كاخلطباء، الشعراء بأحواؿ عادلا سلتار، كنثر جيد شعر من كالمهم لعيوف حافظا العرب، أساليب

 .أيامهم كأخبار العرب بعدات زليطا كاألمراء، ادللوؾ
 اصطالحا: ثالثا: بالغة

 .هبا الكلمة كصف يسمع كَف كادلتكلم، للكالـ، كصفا البالغة تقع
  :الكالم بالغة
 .فصاحتو مع فيها يورد اليت احلاؿ دلقتضى مطابقتو الكالـ بالغة

 ال كالـ فللسوقة ادلنطق، كقوة البياف يف طبقاهتم كاعتبار ادلخاطبُت عقوؿ كفق كاف إذا إال احلاؿ يطابق كلن
 أفصح كلقد سواه، مسداه يسد ال آخر فن كاألمراء القـو كلسراة لو، يبٌت الذم كالغرض موضعو يف غَته يصح

 :فقاؿ اخلطاب بن عمر خاطب حُت احلطيئة ذلك عن
 مقاال مقاـ لكل فإف     ادلليك ىداؾ علي نٖتنٌ 

 دكف سلصوصة صورة على عبارتو ييوردى  أف على للمتكلم احلامل األمر ىو :«بادلقاـ كيسمى» اخلطاب كحاؿ
 .أخرل

                                                           
 زلارب ككليب قبيلتاف. 1
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قتضىى
ي
ناسب االعتبار كيسمى» كادل

ي
 .العبارة عليها تيورىدي  اليت ادلخصوصة الصورة ىو :«ادل

 على إليرادىا يدعو حاؿ - ادلخاطب كذكاء ،اإلطناب صورة على العبارة يراد ال يدعو حاؿ - ادلدح - :مثالن 
 الكالـ كإيراد ،«ميقتضىى» كاإلجياز اإلطناب من ككل   «كمقاـ حاؿ» كالذكاء ادلدح من فكله  ،اإلجياز صورة
 .«للمقيتضىى ميطابقة» الجياز أك االطناب صورة على

 .ادلخاطبُت أحواؿ تناسبي  بصورة ادلتيكِلم ييصورَه الذم ىو: بليغال الكالـك  
 كساحر القوؿ ببديع ادلختلفة، كأغراضو الكالـ فنوف يف التصرؼ على هبا يقتدر ملكة ىي :المتكلم بالغة
 ال ةادللك كتلك الصادم، الغلة ذم من ادلاء موقع الكالـ لديو كيقع يريد، ما غاية ادلخاطب من ليبلغ البياف،
 كمدحيهم ،كمفاخراهتم منافراهتم يف ٗتاطبهم سنن كعرؼ خربا، العرب بأساليب أحاط من إال إليها يصل

 .تناسبها اليت كادلقتضيات اخلصائص كيراعي لبوسها، حاؿ لكل ليلبس كشكرىم، كاعتذارىم ،كىجوىم
 

 : والبالغة الفصاحة بين الفرق
 الفصاحةى  كأف ادلعاين؛ مع لأللفاظ كصفان  إال تكوف ال الغةى كالب األلفاظ، كصف على مقصورةه  الفصاحةى  فإ

 الكالـ فصاحة كأف للكالـ، كصفان  تكوف بل للكلمة، كصفان  تكوف ال كالبالغةى  كالكالـ، للكلمة كصفان  تكوف
 .بليغان  فصيح كل كليس فصيحه،: بليغ كالـ فكلبالغتو،  يف شرط

 :مالحظات
 .الَصادؽ كاحًلسِ  يم؛السلَ ( بالذكؽ) ييعرؼ: الٌتنافر( 1)
 .(الصَرؼ بعلم) تيعرؼ: القياس سلالفة( 2)
 .(النحو بعلم) ييعرفاف: الَلفظي كالَتعقيد الَتأليف ضعف( 3)
 .ادلأنوسة بادلفردات كاإلحاطة العرب، كالـ على( االٌطالع) بكثرة تيعرؼ: الغرىابة( 4)
 ( .البياف بعلم) ييعرؼ: ادلعنوم الَتعقيد( 5)
 ( .ادلعاين بعلم) تيعرؼ: كمقتضياهتا األحواؿ (6)
لو  ( 7)  ( .البديع بعلم) تعرؼ: ميطابقتو رًعىايىة بعدى  كلىطافةن  رًقة تكسوه اليت الَتحسُت أكجو من الكالـ خى

 سليمى  كونو مع - كالبديع كالبياف، كادلعاين كالَنحو، كالَصرؼ، اللغة: معرفةي  البالغة طالب عىلىى 1كجىب فاذان 
 كأحواذلم، بعاداهتم تاَمة كًدرىية، األدب، بكيتيب كافرةو  خربة كصاحبى  العرب، كالـ على االٌطالع كثَت الَذكؽ،

                                                           
ىصيوغي يف الفاظ مؤَلفة على صورة تكوف أقربى لنيل الغرض ادلقصود حيسين أيضان بطالب البالغة أف يعرؼ شيئان عن )األسلوب( الذم  1

ىو ادلعٌت ادل
 من الكالـ، كأفعلى يف نفوس سامعيو.

 كأنواع األساليب ثالثة:
ستقيم، كأبعديىا على اخلياؿ الَشعرم،« األسلوب العلمي» (1)

ي
أي األساليب، كأكثرىا احتياجان إُف ادلنطق الَسليم، كالفكر ادل ألنو  كىو أىدى

، كال « الويضيوح»خياطب العقل، كييناجي الفكر، كيىشرىحي احلقائق العلمية اليت، ال ٗتلو من غموض كخفاء، كأظهىري ميزات ىذا األسلوب 
اىلو يف سيهيولًة عباراهتن كسالمة الٌذكؽ يف اخت يار كلماتو، بَد أف يبدكى فيو أثر القوة كاجلماؿ، كقَوتو يف سطوع بيانو، كرصانًة حيججو؛ كمجى

 كحسن تقريره ادلعٌت يف األفهاـ، من أقرب كجوه الكالـ.
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 ذلىم شلَن - ككيتاب كخطباء، شعراء، من بالَنابغُت كامل كعلم كنظمهم، نىثرىم ًمن الفاخرً  للجيد كاستظهار
 .ادلبُت العريب ٌلسافال على األكربي  كالفضلي  الل غة يف البٌُت  األثر

 .كالبديع كالبياف ادلعاين: ثالثة البالغة علـو أقسام علوم البالغة:
  المعاني: علم أوال:
 أك ،الذىىن يتىصَوره عَما باللفظ الِتعبَت ىو: البيانيُت اصطالح كيف .ادلقصود: اللغة يف كىو معٌتن، مجعي  ادلعاين

 لفظال من تقصدي  حيثي  من الذىنية، الصورة ىو
 . احلاؿ دلقتضى الكالـ مطابقة هبا ييعرؼي  قواعدأصوؿ ك  ىوكعلم ادلعاين  
 كيف ،الزماف شاكل ما الكالـ كخَتي  ،ادلخاطبُت أحواؿ تناسب بصورة ادلتكِلم ييصورِه الذم ىو البليغ لكالـكا

 احلركؼ، متنافرة كال ،يبةغر  غَت مأنوسة الكلمة تكوف أف العلم ىذا يف األمر كمالؾي  ،(مقاؿه  مقاـ لكل: )ادلثل
 كمن. فٍكر كإعماؿ ذىن كدَ  إُف سامعو حيوج ال التعقيد عن ىامنز  ،التأليف كحسن ادلركب الكالـ يكوف كأف

، كالذكر كاإلنشاء، اخلربي : أبوابو  .كاإلطنابي  كاإلجياز كاحلذؼي
: احلاؿ اقتضاء ييطابقي  هبا ليتا العريب الٌلفظ أحواؿ بو تيعرؼ الذم العلم تسمية على البياف رجاؿ اتفق كقد

 .«ادلعاين علم» باسم
 جعل من للمتكٌلم، ادلقصودةي  األغراض ىي اليت. 1الَثواين ادلعاين إفادتيو حيثي  من العريب، الَلفظي  وموضوعو: 

 .احلاؿ ميقتضى ييطابقي  هبا اليت كاخلصوصٌيات، الَلطائف تلك على مشتمال الكالـ
 : وفائدتو 
 كبىراعة الوصف، كحيسن السَبك، جودة من بو اهلل خِصوما جهة من الكرًن، القرآف زإعجا معرفة أ/

 إُف - كسالمتها ألفاظو كعيذكبًة كلماهتن كجزالة الًتَكيب، سيهولة من عليو اشتمل كما اإلجياز كليطف،الًَتاكيب
 .كبالغتو توفصاح أماـ عقوذليم كحارتى  مناىضتو، عن العرب اقعدت اليت زلاسنو من ذلك غَت
 على كتىنسيجى  حذكه، ٖتتذلى  كي كمنظومو العرب كالـ مىنثور يف: كالفصاحة البالغة أسرار على كالوقوؼ /ب

ِيد بُت كتىفرؽى  منوالو،  .كىرًديئو الكالـ جى

                                                                                                                                                                                

كاجلماؿ أبرزي صفاتو، كأظهر شليىيزاتو، كمنشىأ مجالو، دلا فيو من خياؿ رائع، كتصوير دقيق، كتلىم س لوجوه الٌشبو « األسلوب األديب( »2) (2)
 وس يف صورة ادلعنوِم.البعيدة بُت االشياء، كإلباس ادلعنوم ثوبى احملسوس، كإظهار احملس

ىنا تربيزي قَوة ادلعاين كاأللفاظ، كقوة احلٌجة كالربىاف، كقوة العقل اخلصيب، كىنا يتحِدث اخلطيب إُف إرادة سامعيو « األسلوب اخلطايب» (3)
 إلثارة عزائمهم، كاستنهاض مهمهم، كجلماؿ ىذا االسلوب ككضوحو، شأفه كبَت يف تأثَته، ككصولو إُف قرارة النفوس

ما يفهم من اللفظ ْتسب الًتكيب، كىو أصل ادلعٌت مع زيادة اخلصوصيات من التعريف كالتنكَت: قاؿ بعض أىل ادلعاين  -أم كادلعاين األكؿ  1
 مث ٕتد لذلك ادلعٌت داللة ثانية على ادلعٌت -الكالـ الذم يوصف بالبالغة، ىو الذم يدؿ بلفظو على معناه اللغوم. أك العريف، أك الشرعي 

فادلعاين األكؿ ىي مدلوالت الًتكيب، كااللفاظ اليت تسمى  -كمعاف ثواف  -فهناؾ الفاظ كمعاف أكؿ  -ادلقصود الذم يريد ادلتكلم إثباتو أك نفيو 
 -كار كدفع الشك كادلعاين الثواين االغراض اليت يساؽ ذلا الكالـ كلذا قيل )مقتضى احلاؿ( ىو ادلعٌت الثاين، كرد االن -يف علم النحو أصل ادلعٌت 

 كىلم جرا -مثال إذا قلنا اف زيدان قائم، فادلعٌت األكؿ ىو القياـ لزيد، كادلعٌت الثاين ىو رد االنكار، كدفع الشك بالتوكيد 
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تويف( اجليرجاين القاىر عبد) الشيخ :وواضعو
ي
 كقد قواعده، كأكضح مسائلو ىذب الذم فهو، ق 471 سنة ادل

 احلرب ذلكم إليو كفق ما مثل إُف يوفقوا َف أهنم إال العسكرم، ىالؿ كأيب كاجلاحظ نتفا قبلو األئمة فيو كضع
 .اجلليل

 .العرب ككالـ الَنبوم كاحلديث الَشريف، الكتاب من واستمداده:
 :البيان علم ثانيا:

 .كالما منو حأكض: أم فالف، من أبُت فالف: يقاؿ .كالظه ور كاإليضاح، الكشف، :لغة  البياف 
 الٌداللة كيضوح يف بعض، عن بعضيها خيتلف بطرؽ الواحد، ادلعٌت إيرادي  هبا 1يعرؼ كقواعدي، أصوؿه  :كاصطالحان  

 ادلعٌت. ذلك نفس على العقلية
 إليراد سلتلفة طرقا كانت كإف فإهنا كغضنفر، كأسد كليث ادلًتادفة األلفاظ لتخرج بالوضوح االختالؼ كتقييد
 .كاخلفاء الوضوح يف ال كالعبارة، اللفظ يف ىو إمنا فاختالفهما د،الواح ادلعٌت

تلفة، بأساليب أداؤه ييستطاع: الواحد فادلعٌت   مثال( العلم) فضل بياف يف تقرأ: فانك عليو الٌداللة كضوح يف سلي
 :الشاعر قوؿ -

 ادلنسوب بالفىت يقعد كاجلهل...  العلى إُف باخلسيس ينهض العلم
 .رضي اهلل عنو: علي ماـاإل كالـ نفسو، عٌتادل يف تقرأ مث

، العلم  سفن يف كالعارفوف ،يغوصوف البحر كسط كاحلكماء ،يطوفوف النٌهر حوؿ كالعلماء ،ْتر كاحلكمة هنره
 .يسَتكف الٌنجاة
 فهمك إُف يقِرب حسيان، مشهدان  عينيك أماـ يضع تراه كما بعض، من أكضحي  الًتاكيب ىذه بعض أفٌ : فتجد

 طائفُت أشخاصان  لك كيصور، ببحر احلكمة كيشِبو بنهر، ييشٌبهو: فهو، (العلم) فضل من عنو الكالـ يديير  ما
 لك كيصور احلكماء ىم البحر ذلك كسط غائصُت أشخاصان  لك كييصور العلماء، ىيم النهر ذلك حوؿ

 .ادلعرفة ابأرب ىم العاَف ىذا سلاطر من للَنجاة البحر ذلك يف ماخرة سفينان  راكبُت أشخاصان 
 كالفطن الفصاحة أرباب ميداهنا يف يتبارل اليت احللبية ىوو، كالكناية كاجملاز التشبيو: ثالثة البياف كأركاف

 .كالزكىنً  البالغة فرساف كيتسابق
ْنَسانَ  َخَلقَ ( 2) اْلق ْرآنَ  َعلَّمَ ( 1) الرَّْحَمن  : }تعاُف قاؿ شأنو علو كيف  َىَذا: }وقال {اْلبَـَيانَ  َعلََّمو  ( 3) اإْلِ

 ".لسحرا   البيان من إن: "السالـ عليو كقاؿ، {لِلنَّاسِ  بـََيان  
 .كالكناية كاجملاز التشبيو، حيث، من العربية، األلفاظ العلم ىذا موضوعك

سَمى كتابو يف العلم ىذا مسائل دكفى  الذم معمر بن ادلثٌت عبيدة أبو وواضعو:
ي
 ينمو زاؿ كما «القرآف رلاز» ادل

 اجلاحظ، كتبعو قواعده، كرَتب بناءه، كشَيدى  أساسو، فأحكم «القاىر عبد» االماـ إُف كصل حىت شيئان،ف شيئان 
 .العسكرم ىالؿ كأبو كقيدامىة، ادلعيتٌز، كابن

                                                           
 أم: يعرؼ من حصل تلك األصوؿ كيف يعرب عن ادلعٌت الواحد بعبارات بعضها أكضح من بعض. 1
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 الفصاحة، فنوف يف تفاكيت من فيو ما كمعرفة «كمنظوًمو منثورًه» العرب كالـ أسرار على الوقوؼ وثمرتو:
اكاتو يف كاإلنسي  اجلن   حار الذم( الكرًن القرآف) إعجاز مرتبة إُف هبا يصل اليت الغةالب درجات يف كتبايين  - زلي

 .ٔتثلو اإلتياف عن كعجزكا
  :1البديع علم/ 3

 كأبدعو، الشيء، بدع - قوذلم من كمشتقه  مأخوذ كىو سابق، مثاؿ غَت على ادلوجد ادلخًتع - لغة: البديع
 .مثاؿ على ال اخًتعو

 بعد كركنقان، هباءن، كتسكوه كطالكة، حسنا، الكالـ تزيد اليت كادلزايا الوجوه، بو يعرؼ علم ىو :كاصطالحا 
 .كمعٌت لفظا ادلراد على داللتو كضوح مع احلاؿ دلقتضى مطابقتو

 اللفظ ٖتسُت إُف منها يرجع كما ادلعنوية، باحملسنات يسمى ادلعٌت ٖتسُت إُف منها يرجع ما الوجوه كىذه 
 .اللفظية سناتباحمل يسمى

 مث عليها، فزاد الكاتب جعفر بن قدامة عصره يف أثره اقتفى مثق، 274ت العباسي ادلعتز بن اهلل عبد ككاضعو،
 ،احلموم حجة كابن احللي؛ الدين كصفي القَتكاين؛ رشيق كابن ؛العسكرم ىالؿ كأيب؛  كثَتكف فيو ألف

 .بالبديعٌيات رؼتيع قصائد فيها كنظموا أنواعو، يف زاديكا شلن كغَتىم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، كمشل مجيع أنواع أمور احلياة، أبتكر األدباء البديع تزكيقان لشعرىم كتزيينان لنثرىم، بيد أف من خلفهم عندما بلغ الًتؼ يف العصر العباسي مداه 1

كا ينظموف أكثركا من أنواعو حق أربت على مئة كمخسُت نوعان، كلزموا فيها ما ال يلـز من التعمل إظهاران للرباعة؛ كتنافسان يف الصناعة، حىت صار 
 فها معجمة أك مهملة كقولو أحدا:كيكتبوف بألفاظ كل حرك 

 أعدٍد حلسادؾ حد السالح ... كأكرد اآلمل كرد السماح
 كقوؿ اآلخر: 

 فتنتٍت ّتبُت ... كهالؿ السعد الح
( . كصنع آخركف كالما يقرأ طردان كعكسان منها: )سور محاه  كتعضهم أتى بكلمات حرؼ فيها معجم كحرؼ مهمل فقاؿ: )أخالؽ سيدنا ٖتىب 

(.برهبا زل  ركس( ، )داـ عال العماد( ، )سر فال كبا بك الفرسي
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 .وأقسامو الموضوع: التشبيو
  :٘تهيد

 البعيد كإدنائو اجللي، إُف اخلفي إلخراجو كذلك ،البالغة يف حسنه  كموقع كمجاؿ، ركعة للٌتشبيو
 فن فهو كنيبال، شرفا كيكسوىا كفضال، مجاال كيكسبيها ،ككضوحان  رفعة ادلعاين يزيد القريب، من

 ادلدرؾ، غامض ادلسلك، ميتوعر ،األطراؼ ميتىشعب ،احلواشي شلتدي  طو،اخل فسيح النطاؽ، كاسع
 كمجاِف فكرم أك مجاِف، أك فكرم بياين غرض لتحقيق التشبيو كيقصد ،اجلدىكل غزير اجملرل دقيق
 .معا
 ادلبالغة، من كجوو  كأ التوضيح، مع دلوصوؼ، صفة إثبات أردت إذا أنك: البياف أساليب كمن

 كسيلة ٕتعلها شلاثلة، االثنُت بُت كعقدت فيو، كاضحة الصفة ىذه تكوف آخر، شيء إُف عمدت
 .ادلعٌت لبياف الطبيعة عليو تدؿ طريقة أكؿ التشبيو كاف ذلذا_  اثباهتا يف ادلبالغة أك الصفة، لتوضيح

 األربعة أركانو وبيان التشبيو تعريفأوال: 
 .كمثيلو: ىذا شبو ىذا: قاؿ ،التمثيل :لغة التشبيو/ 1
 أكثر،: أك: صفة يف اشًتاكهما قصد أكثر،: أك أمرين، بُت شلاثلة عقد: صطالحا  ا التشبيو/ 2

 .للعلم ادلتكلم يقصد لغرض: بأداة
 .تشابو عنصر من أكثر كجود أك ،1بينهما تشابو عنصر كجود على يعتمد بشيء شيء كتشبيو

 :أربعة التشبيو أركان/ 3
 .بغَته احلاقو دييرا الذماألكؿ  األمر ىو :الم شبو( 1)
 . كيسمى ىذاف طريف التشبيو.ادلشبو بو يلحق الذمالثاين  األمر ىو :بو الم شبو( 2)
 يف منو أقول بو، ادلشبو يف كيكوف الطرفُت، بُت ادلشًتؾ أك ادلعٌت الوصف ىو :الشبو وجو( 3)

ذؼ كقد الكالـ، يف الشبو كجو ييذكر كقد - ادلشبو  .حيي

                                                           
 يف ىذا الوجود الكبَت أشباه كنظائر ْتسب تقدير اهلل كإتقاف صنعتو، ألسنا نالحظ يف ظواىر األشياء شلا تدركو احلواس أشباىا كنظائر يف 1

من كل ما خلق اهلل من نبات، كماء، كرياح، كنار، كقول  أجناسها، كأنواعها، كأصنافها، كأفرادىا؟. ألسنا نالحظ مثل ذلك يف طبائع األشياء
كطاقات، كغَت ذلك شلا بث اهلل يف كونو من ذم حياة كغَت ذم حياة؟. ألسنا نالحظ مثل ذلك يف طبائع النفوس كأحاسيسها، كسلوؾ ذكم 

 اإلرادات احلرة؟
 ىذا الوجود الكبَت.إف ادلالحظة الذكية تستطيع أف تتصيد للشيء الواحد عدة أشباه كنظائر من 

كال يشًتط يف الشبيو أف يكوف مطابقا من كل الوجوه، بل يكفي فيو أف يلمح نو جانب فيو شبو ما صاٌف ألف يشبو بو، بغية ٖتقيق غرض من 
 أغراض التشبيو البالغية.
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 األداة تىذكر كقد بو، بادلشٌبو ادلشٌبو كيربط التشبيو، على يدؿي  الذم 1فظالل ىي :التشبيو أداة( 4)
 الرمحة يف كالوالد فيهم ككاف العدؿ، يف كادليزاف رعَيتو يف عمري  كاف: ضلو ٖتذؼ، كقد التشبيو، يف

 .كالعطف
 سد،كاأل علي: قلت إذا أنك ترل أال كاالختصار، اإلجياز مع ادلقصود ادلعٌت إيضاح :فائدتو/ 4

 إُف كما الشجاعة، كعظيم ادلراس كشدة البطش بقوة متصف كأنو علي، حاؿ تبُت أف الغرض كاف
 .للعيوف البادية األسد أكصاؼ من ذلك

 باألسد خاصة  الصفات ىذه كانت أف أجل من باألسد تشبيهو من ذلك على أدؿ شيء كال
 أشباه إُف, جرمء جاعش علي قولك من للقصد كأبُت أكشف القوؿ ىذا فصار عليو، مقصورة

 .ذلك
 :التشبيو دواعي/ 5

 :التالية الرئيسة الدكاعي إُف الكالـ يف التشبيو أسلوب اختيار يرجع
 األسلوب من النفوس يف تأثَتا أكثر ىو إذ ادلراد، عن للتعبَت ادلباشر غَت األسلوب استخداـ/ 1

 .ذلك ضلو كيف اإلقناع، صور من ثَتك كيف ادلوعظة، كيف األدبية، اجملاالت يف كذلك غالبا، ادلباشر
 يراه ما النتقاء كاسعا رلاال البليغ ادلعرب تعطي كثَتة، كصور متعددة، طرؽ من التشبيو يف ما/ 2

 اإلبداع بلذة ادلتكلم فيو يشعر أمر كىذا إبداعا، أكثر أك الكالـ، لو يوجو فيمن تأثَتا أكثر
 األذكياء عند تنمو الفطرية، الناس طبائع يف وجودةم نزعة كىي إليو، يسبق َف ما كإجياد كاالبتكار
 .غَتىم عند كتضمر كالعباقرة،

 لوحات ذلم يقدـ إذ كديتعهم، ادلتلقُت أذكاؽ يرضي مجاؿ من التشبيهية الصور من كثَت يف ما/ 3
 :سلتلفة مجالية

 الفكر فيقيس ىو، كما احلسية ادلدركات يف اجلميلة الطبيعة من احةاللمٌ  الذاكرة تنتزعو ما فمنها* 
 .بو كيشبو عليو،

 يف مبتكرا تأليفا العناصر ىذه بُت اخلياؿ كيؤلف الطبيعة، من عناصره الفكر جيمع ما كمنها* 
 .هبا كيشبو عليها الفكر يقيس مث صورة،

                                                           
 تأيت أداة التشبيو حرفا، أك امسا، أك فعال. 1
  أف أبلغ من التشبيو بالكاؼ، ألهنا مركبة من الكاؼ كأف.فاحلرؼ لو لفظتاف: الكاؼ؛ ككأف. كالتشبيو بك - 

 مثيل" كضلوىا. -نظَت  -شبيو  -شبو  -كاالسم لو ألفاظ، منها: "مثل  -
 " كضلوىا من كل ما يدؿ على تشبيو بشيء-يناظر  -دياثل  -كالفعل لو ألفاظ، منها: "يشبو  -
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 يشبو كرٔتا. هبا كيشبو عليها الفكر يقيس مث صورا اخلياؿ ذلا يصور فكرية معنوية أشياء كمنها* 
 .ذلا صور تصوير يف اخلياؿ يتدخل أف دكف هبا الفكر

 / أقسام التشبيو: 6
 أوال: أقسام التشبيو باعتبار أداة التشبيو ووجو الشبو:

 سبق احلديث أف للتشبيو أربعة أركاف كىي: ادلشبو؛ كادلشبو بو؛ ككجو الشبو؛ كأداة التشبيو، كىنا 
 حذفو؟ جيوز ذمال كما األربع، األركاف ىذه من ذكره يتحتم الذم ما سؤاؿ:
 عطاء، كالبحر زلمد: مثال قولنا يف كما التشبيو، مجلة يف مجيعها تذكر قد األكُف األربعة األركاف
 .التشبيو كأداة الشبو، كجو بو، كادلشبو ادلشبو، فهنا شجاعة، كاألسد كعمرك

 يف دلبالغةا يقتضي ادلقاـ كاف إذا كذلك العطاء، يف ْتر زلمد: مثال نقوؿ كما األداة ٖتذؼ كقد 
 .البليغ بالتشبيو ىذا كيعرؼ ْتر، زلمد أسد، أنت: مثال فنقوؿ الوجو، حيذؼ كقد ادلشاهبة،

 ذلك من الكالـ، سياؽ يف فقط بو ادلشبو كيبقى معهما، فيحذؼ كاألداة بالوجو ادلشبو يلحق كقد
 الكالـ ديرتق( 171: البقرة{ )يعقلوف ال فهم عمي بكم صم: }تعاُف اهلل قوؿ يف جاء ما مثال
 مت اآلية ىذه ففي{ يعقلوف ال فهم عمي بكم صم} كالبكم ىم كالعمي، ىم كالصم، ىم

 خيرج ال اآلية يف ىنا ادلشبو كحذؼ ادلشبو، أيضا حذؼ ذكرنا ككما الشبو، ككجو األداة حذؼ
 .كادلذكور ادلقدر أف: تقوؿ ادلشهورة القاعدة ألف التشبيو؛ دائرة عن الكالـ

 تفويتا حذفو يف ألف األحواؿ؛ من ْتاؿ حذفو يتأتى كال ذكره، يتحتم الذم ىو فهذا بو ادلشبو أما
 .التشبيو من ادلقصود للغرض
 اصطلح أقساـ، مخسة إُف ذكرمها عدـ أك الشبو ككجو التشبيو أداة ذكر باعتبار التشبيو كيقسم
 : يلي كما البيانيوف عليها

 .التشبيو أدكات من أداة يوف ذكرت الذم التشبيو كىو: ادلرسل التشبيو/ 1
 .التشبيو أدكات من أداة فيو تذكر َف الذم التشبيو كىو: ادلؤكد التشبيو/ 2 
 .الشبو كجو فيو ذكر الذم التشبيو كىو: ادلفصل التشبيو/ 3 
 .الشبو كجو فيو يذكر َف الذم التشبيو كىو: اجململ التشبيو/ 4 
 .الشبو كجو أيضا فيو يذكر كَف التشبيو، أداة فيو كرتذ  َف الذم التشبيو كىو: البليغ التشبيو/ 5 
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 :التداخل طبيعة ٔتقتضى صور، ثالث اخلمسة ادلصطلحات ىذه من العملي التطبيق يف كيتخرج 
 ".مفصال مرسال" فيها كلو التشبيو يكوف اليت كىي :األولى الصورة

 يف كاألسد خالد: "ولناق مثل معا، الشبو ككجو التشبيو أداة فيو ذكرت الذم التشبيو ىو: أم
 .ذكركا ما على األبلغية درجة يف الدنيا الصورة كىي". كالبأس الشجاعة

 :الشاعر قوؿأمثلتو  منك  
 إقامة لو ليس كالطيف...  أك الضيف مثل العمر

  .الشبو كجو: إقامة لو ليس. بو مشبو: الطيف - الضيف .التشبيو أداة: مثل .مشبو: العمر
 ".فصلم مرسل" تشبيو هذاف 

 :كجهُت على كتأيت ذكركا، ما على األبلغية درجة يف الوسطى الصورة كىي :الثانية الصورة
 كجو فيو يذكر َف لكن التشبيو، أداة فيو ذكرت: أم" رلمال مرسال" كلو التشبيو يكوف أف :األول
  ".كاألسد خالد: "قولنا مثل الشبو،

 :ادلعتز ابن قوؿ أمثلتو كمن
 الضراب حدائد جلتو ر...  دينا ادلنَتة الشمس ككأف

 .ادلشبو: ادلنَتة الشمس .التشبيو أداة: كأف .النقود يطبع الذم: أم: الضراب .صقلتو: أم: جلتو
 .بو مشبو: الضراب حدائد جلتو دينار

 .الشبو كجو فيو يذكر كَف التشبيو أداة فيو ذكرت" رلمل مرسل" تشبيو هذاف
 كجو فيو ذكر لكن التشبيو، أداة فيو تذكر َف: أم" مفصال مؤكدا" كلو التشبيو يكوف أف :الثاني
 ".كالبأس الشجاعة يف أسد خالد: "قولنا مثل الشبو،

 :اهلل على ادلتوكل ديدح البحًتم قوؿمن أمثلتو ك 
 كعرضا كدينا نفسا قريش كى...  أز كيا حقا النيب عم ابن يا

 أرضا الناس كأصبح مساء ػت...  فأصبحػ كالعلو بالفضل بنت
 .الشبو كجو: كالعلو بالفضل .مذكورة غَت التشبيو كأداة بو، مشبو: مساء .مشبو: ادلمدكح

 .التشبيو أداة فيو تذكر كَف الشبو، كجو فيو ذكر" مفصل مؤكد" التشبيو ىذا
 كلو التشبيو يكوف اليت كىي ذكركا، ما على األبلغية درجة يف العليا الصورة كىي :الثالثة الصورة

 خالد: "قولنا مثل. الشبو كجو فيو يذكر كَف التشبيو، أداة فيو تذكر َف: أم" رلمال مؤكدا" فيها
 ".البليغ التشبيو: "الصورة ىذه كتسمى". أسد
 :حسناكات يصف الزاىي القاسم أيب الشاعر قوؿتو أمثل كمن
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 جآذرا كالتفنت. غصونا كمسن...  أىلة كانتقنب. بدكرا سفرف
 .الشبو كجو كال التشبيو أداة فيها يذكر َف إذ البليغ، التشبيو من ىي تشبيهات أربعة البيت ىذا يف

 تعجبهم كالعرب الوحشية، البقرة كلد كىو" جؤذر" مجع: جآذرا .كاختياال تبخًتا ٘تايلن: أم: مسن
 .هبا فيشبهوف اجلآذر، عيوف
 ( :جاىلي شاعر) األكرب ادلرقش كقوؿ

 عنم كفاأل كأطراؼ نَت...  دنا كالوجوه. مسك النشر
 .الشبو كجو كال التشبيو أداة فيها يذكر َف إذ البليغ، التشبيو من ىي تشبيهات ثالثة البيت ىذا يف

: كالمو كتقدير خضاب، يتخذ قرمزية، أزىار لو أملس نبات: العنم .الطيبة الرائحة: النشر
 .عنم أزىار األكف كأطراؼ

 باعتبار أطرافو: التشبيو أقسام ثانيا:
 ذلما أف فوجدكا الركنُت ىذين إُف البالغيوف نظر بو، حيث كادلشبو ادلشبو مها الطرفُت مباحث
 يكوف قد فالطرؼ كقسموه، التشبيو نوعوا كاألحواؿ الصفات ىذه أساس كعلى كأحواؿ، صفات،
 يكوف كقد كاحدا، أمرا يكوف كقد مقيدا، يكوف كقد مفردا، يكوف كقد عقليا، يكوف كقد حسيا،
 الطرفُت. مباحث نعرؼ حىت إُف نوع من التفصيل تاجحي كلو ىذه. متعددا

 بو"، كيقسم بعدة اعتبارات منها: طرفا التشبيو " ادلشبو" ك"كادلشبوتقسيم التشبيو باعتبار الطرفُت: 
 مدركا يكوف أف إما التشبيو ركٍت من كلأم  باعتبار الحس والعقل: طرفي التشبيو أقسام / 1

 .بو مدرؾ غَت أك الظاىر باحلس
  :وعقليتو الطرف حسية معنى /أ1

 الظاىرة، اخلمسة احلواس بإحدل منها يًتكب اليت مادتو أك ىو مدركا يكوف أف :الطرف حسية
 .كاللمس كالذكؽ، كالشم، كالسمع، البصر، كىي

 ادلرء يدركها اليت ادلعاين من يكوف بأف باحلواس مدركا مادتو كال ىو يكوف أال :الطرف وعقلية
 من يكوف أف أك كالنجدة، كاإلباء، الكرامة، كمثل كادلركءة، كالذكاء، كاحلياء، لم،الع: مثل بعقلو
. كاخلوؼ كالطمأنينة، كاحلزف، كالفرح، كالشبع، كالعطش، اجلوع، مثل بوجدانو حيسها اليت ادلعاين

 أك العقل ىو إدراكها رلاؿ كإمنا اإلطالؽ، على األمور ىذه إدراؾ يف اخلمس للحواس مدخل فال
 يف دلادهتا كال ذلا كجود ال اليت الومهية األمور بالعقل يلحق الباطٍت، كاحلس الوجداين، شعورال

 :القيس امرئ قوؿ يف كما مثال، أسطورة نتيجة اإلنساف؛ كىم يف استقرت كلكنها اخلارج،
 أغواؿ كأنياب زرؽ كمسنونة...  مضاجعي كادلشريف أيقتلٍت
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 كثبوت كجود لو فالعقلي الومهي، كالطرؼ العقلي الطرؼ بُت كفرؽ األغواؿ، بأنياب يشبو فهو
 .إدراكو يف للحواس مدخل ال كلكن الذىن، يف كٖتقق

 بُت فرقا ىناؾ أف كما أصال، كجوده لعدـ حسا؛ كال عقال لو ٖتقق كال ثبوت، فال الومهي أما
 كجود ال كيبيةالًت  ىيئتو فاخلياِف احلسي؛ بالطرؼ ملحق ىو الذم اخلياِف، كالطرؼ الومهي الطرؼ

 .باحلواس كمدركة موجودة كمادهتا اذليئة ىذه أجزاء كلكن ذلا،
 بو تتضح ما األمثاؿ من كسنذكر تشاىد، أك تدرؾ حىت البتة ألجزائو كال لو كجود فال الومهي أما

 . مجيعا األقساـ ىذه
 :فهناؾ أقساـ، عدة إُف عقليتو أك طرفيو حسية باعتبار يتنوع التشبيوكعليو: ف

 حسيتشبيو  /4ْتسي.  عقلي / تشبيو3بعقلي.  عقلي / تشبيو2 ٔتحسوس زلسوس تشبيو /1
 بعقلي.

 يف باجلبل كالفيل بالرمح، كالقىدٌ  بالورد، اخلد تشبيو يف كما :بمحسوس محسوس تشبيوأ/ 
 كالريق ادلشمومات، يف بالعنرب كالنكهة ادلسموعات، يف باذلمس الضعيف كالصوت ادلبصرات،

 .ادللموسات يف باحلرير الناعم كاجللد ادلذكقات، يف باخلمر
 كأهنن عُت الطرؼ قاصرات كعندىم: }تعاُف اهلل قوؿ مثال عندنا تشبيو مبصر بمبصرفمن   

 ،{كادلرجاف الياقوت كأهنن: }قولو،ك {ادلكنوف اللؤلؤ كأمثاؿ عُت كحور: }قولو،ك {مكنوف بيض
 ادلكنوف، كاللؤلؤ النعاـ، بيض ىو بو ادلشبوك  اجلنة، أىل نساء ىو اآليات ىذه كل يف فادلشبو

 .حسية فهي إذف البصر؛ ْتاسة مدركة فهي ادلبصرات من كلها نرل ككما كادلرجاف، كالياقوت،
 حور فهن حسنهن، تصوير يف كاإلبداع احلور، مجاؿ إبراز مدل لنرل اآليات ىذه يف الدقة كنتأمل

 كبياضها، العيوف سواد شديدات: أم حورك  احلسن، يف مبالغة: يعٍت كعُت الطرؼ، كقاصرات
 ىذه ككل حساف، األعُت ضخاـ: يعٍت كعُت أزكاجهن، على حابساهتا: يعٍت الطرؼ كقاصرات

 اهلل نسأؿ اجلنة، أىل هبا يتلذذ اليت النساء ىذه يف كاحلسن اجلماؿ، معاين تربز ترل كما األلفاظ
 .منهم جيعلنا أف

 قوؿ الشاعر: ككما يف
 لينا   كشبيو البدر حسنا أنت مثل الغصن

 بالصواعق، كقعها يف كاألسلحة بادلوسيقى، احلسن الصوت تشبيو تشبيو مسموع بمسموعكمن 
 :الرمة ذك يقوؿ كما الفراريج بأصوات ادلفهومة غَت كاألصوات

 الفراريج أنقاض ادليس أكاخر...  بنا إيغاذلن من أصوات كأف
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 شدة نتيجة ببعض بعضو الرحل احتكاؾ من بعثادلن الصوت يشبو فهو بالصوت، تشبيو هذاف
 ىذه يف االشًتاؾ ىو الشبو فوجو الدجاج؛ صغار كىي الفراريج، بصوت الرحاؿ، كاضطراب السَت
 اخلاصة النغمة
قولك يف الشيء  كمنوباخلمر،  كالريق ،بالعسل احللوة الفواكو تشبيو ،تشبيو مذوق بمذوقكمن 

 :القيس امرئ قوؿ ح، كمذاقو كمذاؽ العسل  التفاح، كمنوادلستلذ ادلستطاب: طعمو كطعم التفا 
 القطر كنشر اخلزامى كريح...  الغماـ كصوب ادلداـ كأف

 ادلستحر الطائر طرب إذا...  أنياهبا برد بو يعل
 .السحر يف ادلغرد كادلستحر الطيبة، الريح كالنشر الرائحة، طيب نبت كاخلزامى ادلطر، الصوب

يتوسل حاسة الذكؽ، ليبُت لنا عدؿ اهلل ادلطلق إذ أرانا حكمو ذا طعمُت، كمنو قوؿ الشاعر الذم 
 طعم يقطع أكصالنا كيذيقنا السٌم  الناقع، كطعم يطربنا كيذيقنا حالكة العسل كلذتو، فيقوؿ:

 كسلتلف الطعمُت من طبع عادؿ   فطعم لو سٌم، كطعم لو شهدي 
 كالنكهة ،(الطيب من أخالط) بالغالية تمعةاجمل الرياحُت رائحةتشبيو  تشبيو مشموم بمشمومكمن 
 العنرب بريح
  النعومة، يف باحلرير اجلسم ويشبت ادللموسة، الصفة يف تشبيو ملموس بملموسكمن 
 :الرمة ذم كقوؿ

 نزر كال ىراء ال احلواشي رخيم...  كمنطق احلرير مثل بشر ذلا
 .باللمس يدرؾ أمر ىذا باحلرير، البشرة يشبو فهنا

 صورة يف ادلشبو كمظهرا الفنية، براعتو مبديا خيالية؛ صور كاخًتاع تأليف إُف األديب يلجأ ام ككثَتا
 خياليا؛ يسمى أك حقيقي، غَت حسيا يسمى كيتخيلو األديب خيًتعو الذم الطرؼ كىذا رائعة،

 قوؿ مثال ذلك من لو، كجود ال الًتكيبية هبيئتو كاف كإف باحلس، مدركة صورتو أجزاء أك مادتو ألف
 :يقوؿ النعماف شقائق يصف الصنوبرم

 تصعد أك تصوب إذا ؽ...  الشقيػ زلمر ككأف
 زبرجد من رماح على ف...  نشر ياقوت أعالـ

. زبرجد من رماح على منشور ياقوت من ادلركبة األعالـ بو كادلشبو النعماف، شقائق ىو فادلشبو
 كالزبرجد، موجودة الصورة ىذه منها تتكوف اليت ادلادة لكن الواقع، يف لو كجود ال طبعا ىذا

 إمنا مركبة الصورة ىذه لكن الطبيعة، يف موجودة األشياء ىذه كل كاألعالـ، كالياقوت، كالرماح،
 .للخياؿ ٗتضع ىي
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 ادلواد كلكن الظاىرة، باحلواس تدرؾ كال الواقع، يف ذلا كجود كال الشاعر خياؿ صنعها صورة فهذه
 ٖتت تقع اليت كىي باحلس، تدرؾ اليت ىي منها كركبت األمور ىذه منها صنعت اليت كاألجزاء

 .الواقع دائرة
 كما بادلوت، العشق كتشبيو باحلياة، كالعلم بادلوت، مثال اجلهل كتشبيو :بعقلي عقلي تشبيو/ 2

 :الشاعر يقوؿ
 تدبَت ادلسكُت للعاشق فيو ما...  لو مرد ال يأيت كادلوت العشق

 ىذا يف يدخل أك العافية، اهلل نسأؿ كرده، دفعو على القدرة عدـ وتكادل العشق بُت الشبو فوجو
 عن الضالؿ تشبيو ككذلك ،((العذاب من قطعة السفر)) احلديث يف كما بالعذاب، السفر تشبيو
 كاألعمى الفريقُت مثل}، كما يف قولو تعاُف:باإلبصار احلق إُف االىتداء كتشبيو بالعمى، احلق

 كَف ادلبالغة، منها كقصد عقلية، أمور ىي إمنا التشبيهات ىذه فكل ،{كالسميع كالبصَت كاألصم
 .البصَتة عمى ىو الذم بالعمى يكوف ما أشبو ىو فإمنا حقيقي؛ العمل هبا يقصد

 الطيبة الرائحةك  ادلمتدة، الواسعة باألرض مثال الكراـ أخالؽ كتشبيو :بحسي عقلي تشبيو/ 3
 بو كادلشبو ادلعقوالت، من ادلنية أك الكراـ، أخالؽ كىو فادلشبو ؛بالسبع مثال ادلنية كتشبيو  بالعطر،

 الرأم تشبيو أيضا ذلك من احملسوسة، األمور من ىذه كل كالسبع كالعطر الواسعة األرض كىو
 :الشاعر قوؿ يف جاء كما بالليل

 بإصباح إال ينجلي ال كالليل...  جوانبو مسود كالليل الرأم
 :ادلتنيب قوؿ يف جاء كما بالنار، الغيظ كتشبيو

 القيد يف األسَت غيظ كلكنو...  احلشا يف كالنار األياـ على كغيظ
 يف كثَتا كرد باحملسوس ادلعقوؿ فتشبيو ذلك، غَت إُف بالنار احلسود مضض على الصرب كتشبيو
 اشتدت برماد الكفار أعماؿ تصوير ذلك كمن القرآف، أساليب يف كثَتا جاء كما البشر، كالـ

 ك٘تثيل شيئا، جيده َف جاءه إذا حىت الظمآف ماء، حيسبو بقيعة كبسراب عاصف، يـو يف ريحال بو
 اهلل ذىب حولو ما أضاءت فلما نارا، استوقد بالذم كٗتبطهم كاضطراباهتم ادلنافقُت اعتقادات

 .األذىاف إُف ادلعٌت يقرب حىت كالسنة؛ كثَتا، القرآف إليو يعمد شلا ذلك غَت إُف بنورىم،
كىذا القسم على خالؼ األصل؛ ألف األصل يف التشبيو أف يلحق : بعقلي حسي تشبيو /4 

بشيء حيسو اإلنساف، كيكوف أقول يف كجو الشبو، لكن أف يشبو زلسوس ٔتعقوؿ فهذا جاء على 
شأنو أف يكوف أظهر كأكضح من ادلشبو، فأكُف بو أف  -كما قلنا-خالؼ األصل؛ ألف ادلشبو 

عقليا إال بعد أف ينزؿ منزلة احملسوس، كيدعى أنو فاؽ احملسوس يف  يكوف حسيا، كال يكوف



    21 
 

الوضوح كالظهور، كما جاء يف قولنا مثال، أك يف تشبيو األرض الواسعة ٓتلق الكرًن، كما يف قوؿ 
 الشاعر:

 كأرض كأخالؽ الكراـ قطعتها ... كقد كحل الليل السماؾ فأبصر
راـ، ككاف األصل أف يعكس، فإف يشبو أخالؽ الكراـ فشبو األرض يف السعة كالرحابة بأخالؽ الك

باألرض، لكنو أراد أف يبالغ، كأف يبُت أف الصفة صفة كجو الشبو موجودة يف ادلشبو بو أكثر من 
 ادلشبو، كمن ذلك أيضا قوؿ الشاعر:

 كلقد ذكرتك كالظالـ كأنو ... يـو النول كفؤاد من َف يعشق
بادلعقوؿ، من ذلك كذلك تشبيو النجـو بُت الدجى فكل ىذا ىو من قبيل تشبيو احملسوس 

 بالسنن بُت االبتداع كما جاء يف قوؿ الشاعر:
 دجاىا ... سنن الح بينهن ابتداع ككأف النجـو بُت

" الثاين القسم" أمثلة كمن كالوجدانية، الفكرية كادلدركات الباطن باحلس مدركُت بُت يكوف كقد
 أك بادللك، الظفر بلذة ادلعرفة إُف الوصوؿ لذة كتشبيو اهلل، من باخلشية الناس من اخلشية تشبيو

 كجداين بو كادلشبو ادلشبو من فكل، األعداء على االنتصار
" الثالث القسم" أمثلة كمن الباطن، باحلس مدركا كاآلخر الظاىر باحلس مدركا أحدمها يكوف كقد

 من كتشبيو الظلمات، يف بالسَت ركالكف بالعمى، كاجلهل بالبصر، كاإلدياف بالنور، العلم تشبيو
 بادلرأة العهد ينقض من كتشبيو كاىيا، بيتا لنفسها تنسج اليت بالعنكبوت أكلياء اهلل دكف من يتخذ

 برماد برهبم كفركا الذين أعماؿ إبطاؿ كتشبيو أنكاثا، قوة بعد من عزذلا نقضت اليت احلمقاء
 ىذه فكل، شيئا موقعو يف منو دعت فلم كبددتو فنسفتو عاصف يـو يف الريح بو اشتددت

 .الظاىر باحلس ٔتدرؾ كجداين أك فكرم مدرؾ تشبيو من ىي التشبيهات
 باحملبة، األـ تشبيو" الرابع القسم" أمثلة كمن .كجداين أك فكرم ٔتدرؾ الظاىر باحلس مدرؾ تشبيو

 كتشبيو اىية،كالكر  باحلقد األعداء كتشبيو الشرع، بأحكاـ أك بالعدؿ، العادؿ القاضي كتشبيو
 من ىي التشبيهات ىذه فكل .ادلغتاظُت نفوس يف العنيف بالغيظ الربكانية أك النارية االنفجارات

 .كجداين أك فكرم ٔتدرؾ الظاىر باحلس مدرؾ تشبيو
 بادلدركات الظاىر باحلس ادلدركة األشياء فيها ٘تتزج اليت ادلختلطة التمثيلية الصورة: اخلامس القسم

 كاللهو باللعب ادلنحصرة الدنيا احلياة تشبيو" اخلامس القسم" أمثلة كمن .وجدانيةال أك الفكرية
 يأيت مث مصفرا، فًتاه يهيج مث نباتو، الكفار أعجب السماء من بغيث كالتكاثر، كالتفاخر كالزينة

 الظاىر، باحلس مدركة أشياء فيو الدنيا احلياة كىو فادلشبو .كينتهي كيتحطم فيتكسر حصاده،
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 الزمن، ْتركة متحركة لوحة يف شلتزجة األمور ىذه ككل كجدانية، نفسية كأشياء فكرية، اءكأشي
 صلم السماء، غيث منها: عناصر اللوحة ىذه كيف نفسها، الدنيا احلياة من صغرل لوحة بو كادلشبو

 دكر انتهت مث( كجداين أمر كىذا) باإلعجاب الزراع نفوس لو ٖتركت بديع، نبات األرض يف عنو
 .كانتهى كتكسر فاصفر ياتوح

 .القسمُت من سلتلطة أحدمها يف أك التشبيو طريف يف ادلدركة الصورة تأيت كقد
 فردام يكوف أف إما التشبيو ركٍت من كلأم  : اإلفراد والتركيبباعتبار طرفي التشبيو أقسام / 2
 : أقساـ عةسب إُف كتركيبهما كتقييدمها الطرفُت إفراد باعتبار التشبيو ينقسم مركب، أك
/ 5 ٔتفرد. مقيد/ تشبيو 4ٔتقيد.  مفرد /تشبيو3ٔتقيد.  مقيد/ تشبيو 2 ٔتفرد. مفرد تشبيو/ 1

 . ٔتفرد مركب/ تشبيو 7ٔتركب.  مفرد/ تشبيو 6 ٔتركب. مركبتشبيو 
 التشبيو، صورة يف يؤثر بقيد مقيدا كليس بذاتو، متميزا كاحدا شيئا يكوف أف :الطرف إفراد معنى
، نشبو أك بالبحر، نشبو أك بالقمر، نشبو أف: مثل أمور عدة من مركبة ىيئة على كليس  بالنجـو

 .ذلك غَت إُف
 ال تقييدا كرلركر؛ ّتار أك ْتاؿ، أك بإضافة، أك بوصف، كيقيد الطرؼ، يرتبط أف :تقييد معنى
 على الراقم :مثال قولنا مثل الشبو كجو ٖتقيق يف أثر القيد ذلذا يكوف أف شريطة الًتكيب، حد يبلغ

 .ذلك غَت إُف أشل، كف يف كادلرآة ادلاء،
 قد أمور، عدة من أك أمرين، من مؤلفة ىيئة يكوف أف :يعني مركبا الطرف يكون أن معنى

 ذكرىا التاِف األمثلة ىذه يف ذلك سنذكر كما. الواحد الشيء حكم يف جيعلها امتزاجا امتزجت
 فهنا ،{لباسا الليل كجعلنا}:تعاُف اهلل قوؿ يف اءج ما عليو األمثلةمن  بمفرد: مفرد تشبيو/ 1

 يسًت كاللباس الليل، من فكل كل يف السًت ّتامع باللباس الليل -كتعاُف سبحانو- اهلل يشبو
 للرجل، باللباس أيضا ادلرأة فشبو ،{ذلن لباس كأنتم لكم لباس ىن}:تعاُف قولو منوك  .الناس

 على يدؿ حسيا يكوف أف إما فيما الشبو كجو رلرداف، مفرداف فالطرفاف للمرأة، باللباس كالرجل
 من يصونو ْتيث اآلخر؛ كل يسًت أف بو مراد عقليا أمرا يكوف أف كإما كاالشتماؿ، اإلحاطة

: تعاُف قولو بادلفرد ادلفرد تشبيو يف جاء شلاك  للعورة، الساتر كاللباس الفاحشة فضيحة يف الوقوع
 قلوب تشبيو فهو(. 74: البقرة{ )قسوة أشد أك حلجارةكا فهي ذلك بعد من قلوبكم قست مث}

 اخلَت، من شيء إليها ينفذ ال كأنو كالصالبة، القسوة ّتامع باحلجارة اليهود من كىم الكفر أىل
 الرجل تشبيو بالليل، الشعر تشبيو بالبدر، الوجو تشبيو أيضا ىذا من -باهلل كالعياذ- كاحلق
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 منهما كل مفرداف بو كادلشبو ادلشبو أف فيو نلحظ شلا ذلك غَت إُف بالورد، اخلد كتشبيو باألسد،
 .مقيد غَت
  :بمقيد مقيد تشبيو/ 2

 يف بكونو مقيدا التعليم ىو ىنا فادلشبو احلجر، يف كالنقش الصغر يف التعليم: مثال نقوؿ كما
 فال ش؛النق مطلق كليس احلجر، يف بكونو مقيدا النقش بو كادلشبو التعليم، مطلق كليس الصغر،

 التشبيو فطرفا األثر، كدكاـ الثبات ىو الشبو كجو التشبيو فسد كإال القيد، ىذا مراعاة من بد
 .مقيداف مفرداف

 :الركمي ابن قوؿ ذلك منك 
 خنزير على درا كمعلق...  معشر ٔتدحي كتزييٍت إين

 تعليقو بكوف مقيدا راد يعلق من بو كادلشبو معشرا، ٔتدحو بتزيينو باتصافو مقيدا ادلتكلم ىو فادلشبو
 كضع منهما كال أف ىو الذم الشبو كجو يتم حىت القيداف ىذاف يتحقق أف بد فال خنزير؛ على

 أثر فيو لو يظهر ال موضع يف الزينة موضع
 األجداث من خيرجوف أبصارىم خشعا: }تعاُف اهلل قوؿ مثلكذلك   :بمقيد مفرد تشبيو/3

 اجلراد ىو بو كادلشبو القيامة، يـو العصيب اليـو ىذا يف ئقاخلال ىو فادلشبو ،{منتشر جراد كأهنم
 يف موجود ىذا بعض، يف بعضهم كجوالف كالتدافع، الكثرة، الشبو كجو منتشر، بكونو مقيدا

 .بو ادلشبو يف كموجود ادلشبو،
 كالعهن اجلباؿ كتكوف ادلبثوث كالفراش الناس يكوف يـو: }تعاُف اهلل قوؿ كذلك مثالو

 أف كيف فانظر مبثوثا، بكونو مقيدا الفراش بو كادلشبو الناس، كىو ادلفرد ىنا فادلشبو ،{ادلنفوش
 كأهنم: كقاؿ مثال، جاء كاحدا أف لو: يعٍت الكرًن، القرآف يف جاء ما نفهم جيعلنا البالغة تعلم
 يـو يكوف الناس بأف: قاؿ أك ىذا، على األمر كانتهى فقط، باجلراد شبههم اهلل كأف منتشر، جراد

 ناقص، التشبيو ىذا إف: نقوؿ القيد ىذا يراعي أك ادلبثوث، كلمة يذكر أف دكف كالفراش القيامة
 .مراعاهتا من بد كال القيود، ىذه كجود من بد فال
 كما الفراش بو فادلشبو النحو، ىذا على اهلل كالـ نفهم ٕتعلنا اليت البالغة فهم من أكال بد كال
 كأهنم} -القمر سورة آية ىي األكُف اآلية يف الشبو كجو مبثوثا، بكونو مقيدا القارعة، آية يف قلنا

 كتفرؽ القوة، زكاؿ القارعة اآلية كيف التماسك، كزكاؿ ضعف ىو الشبو كجو{ منتشر جراد
 القرآين التعبَت دقة كمدل كتكرارا مرارا كنقوؿ قلنا، كما القيد ىذا أثر علينا خيفى كال األجزاء،

 للخفة مثاؿ نعلم كما فالفراش القيامة يـو الناس حاؿ كجلت أبرزت، اليت اظاأللف ىذه بإيثار
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 كاف أينما" فراشة من أطيش" أمثاذلم كيف العرب، كالـ يف جاء أنو حىت كالتهافت كاحلماقة
 فإذا شىت، ألوانا ادلصبوغ الصوؼ ىو كذلك كالعهن ٘تاسكو، زكاؿ كاكتمل ضعفو مت فقد مبثوثا؛

 العهن لفظ إيثار مث ك٘تاسك، قوة من بو ما كل كزاؿ أجزاؤه، تفرقت فقد منفوشا؛ من كاف ما
 أباف ىكذا سود، كغرابيب ألواهنا، سلتلف كمحر بيض، جدد ىي اليت اجلباؿ كل يعم الصوؼ دكف
 القرآف تفسَت يبطل مث كمن التشبيو، يفسد القيود ىذه مراعاة كبغَت ادلعاين، ىذه كل عن القيد
 .كجهو غَت على أك بغَت،

 كالسناف، الزرقاء العُت: مثال نقوؿ كما ادلاضية الصورة كىو عكس :بمفرد مقيد تشبيو/ 4 
 كالسراب، عمل بل األمل: مثال نقوؿ السناف، بو كادلشبو زرقاء، بكوهنا مقيدة العُت ىي ادلشبو

 ـكعد بينهما، جامع يف السراب ىو بو كادلشبو عمل، بدكف بكونو مقيدا األمل ىو فادلشبو
 .العرب كالـ يف جاءت عديدة أمثلة من ذلك غَت إُف شيء، إُف الوصوؿ

 :بمركب مركب تشبيو/ 5 
 :معركة يصف بشار قوؿ يف مثال جاء ما

 كوكبو هتاكل ليل كأسيافنا...  رءكسنا فوؽ النقع مثار كأف
 كالسيوؼ، احلرب يف القتاؿ كحركة اخليل حوافر تثَته الذم ادلثار الغبار من ادلركبة اذليئة ىنا فشبو

 من مكونة ىيئة ادلشبو صورة ىو كلو ىذا سلتلفة، جهات كإُف مضطربة، سريعة حركات ادلتحركة
 تداخلت كقد كسطو، تتهاكل كالكواكب الظالـ من ادلكونة باذليئة كلو ىذا شبو ىذا، كل

 ناسبةمت مستطيلة مشرقة أجراـ سقوط من احلاصلة اذليئة ىو الشبو ككجو أشكاذلا، كاستطارت
 يف متحقق أمر ىذا .حسنا التمثيل زادت اليت احلركة فيها كتظهر .مظلم شيء جوانب يف ادلقدار
 .بشار بيت يف بو كادلشبو ادلشبو
 أمثاذلا تقابل ادلشبو، يف متالقية عناصر شكل يف جاء قد ادلركب التشبيو أف نالحظ التحليل كلدل

 .رةصو  يف كلية ىيئة ذلك من كيتحصل بو، ادلشبو يف
 :الرقي طالب أيب قوؿ كمنو

 أزرؽ بساط على نثرت درر...  لوامعا النجـو أجراـ ككأف
 صغار مستدير، متأللئة أجراـ تفرؽ من احلاصلة اذليئة كىي متعدد، من منتزعة ىيئة الشبو فوجو

 .الزرقة صايف أزرؽ جسم سطح على العيوف، مرأل يف ادلقادير
 تقابل ادلشبو، يف متالقية عناصر شكل على جاء قد ادلركب التشبيو ىذا أف نالحظ التحليل كلدل
 .صورة يف كلية ىيئة ذلك من كيتحصل بو، ادلشبو يف أمثاذلا



    25 
 

 :يقوؿ فرسا يصف عندما البحًتم قوؿ أيضا مثالو
 اجلهاـ الغيم يف الربؽ صعود...  فيو يصعدف أحجالو ترل

 اذليئة شبو فهنا فيو، ماء ال الذم لغيما ىو اجلهاـ كالغيم الفرس، رجل يف البياض ىي فاألحجاؿ
 من احلاصلة باذليئة ذلك شبو السواد كسلالطتو كانتشاره، الفرس قوائم يف البياض ارتفاع من احلاصلة
 اختالط من احلاصلة اذليئة ىو الشبو ككجو مركباف، فالطرفاف الغيم، كسط يف الربؽ شعاع انتشار
 .بالسواد البياض

 :بمركب مفرد تشبيو/ 6 
 :يقوؿ حينما ادلعتز ابن قوؿمثل  

 عنرب من محولة أثقلتو قد...  فضة من كزكرؽ إليو انظر
 من ْتمولة أثقل قد فضة من بزكرؽ شبهو الليل، بظالـ ادلضيء قوسو امتأل كقد اذلالؿ، شبو فهنا

 مضيء جسم كجود من احلاصلة اذليئة ىو الشبو كجو مركب، بو ادلشبو مفرد، فادلشبو عنرب،
 :أخاىا صخرا تصف اخلنساء قوؿ أيضا ذلك من قا٘تة، سوداء أشياء تقوسو فراغ ديأل وسمتق

 نار رأسو يف علم كأنو...  بو اذلداة تأمت أبلج أغر
 .قمتو يف ادلشتعلة كالنار اجلبل، من احلاصلة اذليئة كىو مركب، بو كادلشبو مفرد، صخر ىو فادلشبو

 :٘تاـ أيب قوؿ ذلك من نذكر قليال، يكوف كىذا :بمفرد مركب تشبيو/ 7
 تصور كيف األرض كجوه تريا...  نظريكما تقصيا صاحيب يا

 مقمر ىو فكأمنا الربا زىر ... شابو قد مشمسا هنارا تريا
 مقمر ىو فكأمنا -ادلرتفعة األرض ىي الربا- الربا زىر...  شابو قد، خالطو: يعٍت شابو
 األشعة اختلطت كقد ادلخضرة، ادلزىرة الركايب على الساطعة الشمس من احلاصلة اذليئة يشبو فهنا

 كل السواد، إُف يضرب صار حىت الضوء حدة االختالط هبذا فانكسرت القا٘تة؛ باخلضرة ادلشرقة
 بليل اذليئة أك الصورة ىذه كل يشبو، التشبيو اختل منو؛ جزء حذفت أنك لو ادلشبو، صورة ىذا

 .مركب ذكرنا اكم كادلشبو مقيد، مفرد بو فادلشبو مقمر،
 :باعتبار وجو الشبو التشبيو أقسام: اثالث

 يشًتؾ الذم ادلعٌت ىو الشبو ككجو الحقيقة والخيال:وجو الشبو إلى  باعتبارتقسيم التشبيو أ/  
 .ٗتييال أك ٖتقيقا تشبيو طرفا فيو
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 جاء دلا األمثلة بعض نضرب التخييل، جهة على: أم كٗتييال التحقيق، جهة على: يعٍت ٖتقيقا
 اخلد مثال كيشبو باألسد، الشجاع الرجل كيشبو بالليل، الشعر مثال شبو كأف التحقيق، جهة على

 .ذلك غَت إُف بالورد،
 اآلخر كيف احلقيقة، جهة على الطرفُت أحد يف كجوده يكوف الذم فهو: التخييلي الشبو كجو أما

 .كالتأكيل التخييل جهة على
 :الشاعر كقوؿ

 ابتداع بينهن الح سنن...  ىادجا بُت النجـو ككأف
 الليل، سواد من قطع ٗتللتها كقد السماء، يف النجـو انتشار شبو فقد التشبيو، يف رائعة صورة ىذه

 مشرقة أشياء كجود من احلاصلة اذليئة ىو الشبو ككجو البدع، بينها اندست كقد الواضحة، بالسنن
 جهة على موجود الوجو ىذا ،حسي مركب كاضح ىو كما كىو مظلم، شيء جوانب يف مضيئة

 من كالبدع السنن ألف التخييل؛ طريق على إال بو ادلشبو يف يوجد كال ادلشبو، يف التحقيق
 .احملسوسات بصفة تتصف ال اليت ادلعقوالت

 عليها، يأيت صور لو كالتعدد، كالًتكيب اإلفراد أيضا، كالعقلية احلسية باعتبار أقساـ الشبو لوجو
 /4 حسٌي. مركب /3عقلٌي.  مفرد /2حسٌي.  مفرد /1ىي:  صور سبع يف تنحصر الصورة ىذه

 .عقليٌ  كبعضو حسيٌ  بعضو سلتلف متعدد /7 عقلٌي. / متعدد6 سٌي.حمتعدد  /5 عقلي. مركب
 بالبدر، الوجو تشبيو يف ككاإلشراؽ باحلرير، اجلسم تشبيو يف النعومة كمثل :حسي   مفرد /1

 احلمرة ّتامع بالورد اخلد تشبيو، ك ذلك غَت إُف بادلسك، يبةالط الرائحة تشبيو يف ككالرائحة
 .كالغضاضة

 شبو فهنا ،(24: الرمحن{ )كاألعالـ البحر يف ادلنشآت اجلوارم كلو: }تعاُف اهلل قوؿ يف مثال
 حسي، كاحد ىنا الشبو فوجو كل، يف الضخامة الشبو ككجو باجلباؿ، البحر يف اجلارية السفن

 مثال ذلك من مفرد، حسي الشبو، كجو ىو ىنا يعنينا الذم مفرداف، سيافح التشبيو طرفا ككذا
 كجو بالبدر، الوجو تشبيو كذلك كحسي مفرد، كاحد احلمرة، الشبو الوجو بالورد، اخلد التشبيو
 .باحلرير البشرة نشبو عندما مثال كذلك حسي، مفرد اإلشراؽ الشبو
 تشبيو يف الرائحة طيب نشبو عندما مثال كذلك حسي، مفرد ادللمس لُت ىو الشبو فوجو إذف

 .حسي مفرد أيضا الرائحة، طيب كىو الشبو كجو بالعنرب، النكهة
 يف مثال كالكـر عقلي، الشبو كجو ىنا باألسد، الرجل تشبيو يف كالشجاعة :عقلي   مفرد /2 

 .بأحنف احلليم الرجل تشبيو يف كاحللم ، ْتامت، رجل تشبيو
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 طرفُت من انتزع كقد عقلي، مفرد اإلدراؾ جهة كىو الشبو فوجو اة،كاحلي العلم: نقوؿ مثال 
 االغتياؿ كانتزاع سلتلفُت طرفُت من ينتزع العقلي ادلفرد الشبو كجو أيضا شلكن عقليُت، مفردين

 األسد كىو بو كادلشبو عقلي ادلنية كىو فادلشبو باألسد، ادلنية ىنا تشبيو عند كالسبع، ادلنية من مثال
 صور ىذه فكل كاف، ما أيا االغتياؿ كىو العقلي، ادلفرد الشبو كجو منهما انتزع كقد حسي،
 .العقلي ادلفرد الشبو كجو يف تدخل

 الصور تقارف من احلادثة اذليئة يف الشًتاكهما الكـر من بعنقود الثريا كتشبيو :حسي   مركب /3
 زلمود كسناجم قوؿ يف عُتم كمقدار سلصوصة كيفية على العُت رأم يف الصفار ادلستديرة البيض

 :احلسُت بن
 نورا حُت مالحية كعنقود...  ترل كما الثريا الصبح يف الح كقد

 جوانب يف متفرقة ادلقدار، متناسبة مستطيلة مشرقة أجراـ سقوط من احلاصلة كاذليئة مركباف كإما
 :بشار قوؿ يف مظلم شيء

 واكبوك هتاكل ليل كأسيافنا...  رءكسهم فوؽ النقع مثار كأف
 جوانب يف متفرقة ادلقدار، متناسبة مستطيلة مشرقة أجراـ سقوط من احلاصلة كاذليئة مركباف كإما

 :بشار قوؿ يف مظلم شيء
 كواكبو هتاكل ليل كأسيافنا...  رءكسهم فوؽ النقع مثار كأف

 د،مفر  فادلشبو زبرجد، من رماح على نشرف ياقوت بأعالـ الشقيق تشبيو من مر كما سلتلفاف إما
 .مقمر بليل الربا زىر شابو الذم ادلشمس النهار كتشبيو بالعكس كإما مركب، بو كادلشبو

  :عقلي مركب /4
 َف جاءه إذا حىت ماء الظمآف حيسبو بقيعة كسراب أعماذلم كفركا كالذين: }تعاُف اهلل وقولك

 بُت مجعهم يف الكفرة حاؿ شبهت اآلية صلد فهنا ،{حسابو فوفاه عنده اهلل ككجد شيئا جيده
 زلبطة خاسرة يركهنا مث اهلل، عند كمقبولة نافعة كحيسبوهنا الدنيا، يف يعملوهنا اليت الرب كأعماؿ الكفر

 ىذه من جزء أم لو ادلشبو صورة كذلذا قبوذلا، شرط ىو الذم باإلدياف تقًتف َف ألهنا القيامة؛ يـو
 السراب يرل الظمآف ْتاؿ ٔتاذا؟ ورةالص ىذه شبو التشبيو، صورة اختلت فقد إذف سقط؛ األجزاء

 .بو ادلشبو صورة ىذه كل شيئا، جيده َف بلغو فإذا ظمأه، فَتكم ماء، فيحسبو بعيد، من
 ىاتُت بُت الشبو ككجو الكردية، اآلية يف التشبيو حقيقة ديثل ال إذف. سقط أك اختل جزء؛ أم

 يف يطمع اإلنساف: يعٍت ادليئس ادلخرب مع ادلطمع، ادلنظر من احلاصلة العقلية اذليئة ىو الصورتُت
 .العقلي ادلركب الشبو كجو يف ذلك مثل من شيئا معو جيد كَف منو، يئس جاءه فإذا شيء،
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 آخره، إُف مائو كعذكبة كاتساعو، طولو، يف النيل بنهر دجلة هنر كتشبيو :متعدد حسي   /5
 تعددا متعدد الشبو كجو أف دصل فهنا كالرائحة، كالطعم اللوف يف أخرل بفاكهة فاكهة ككتشبيو
 قوة يف بادلهاجرين األنصار كتشبيو عقلي، متعدد كيكوف يأيت أف ديكن الشبو كجو ىناؾ حسيا،
 ذلك، غَت إُف احلق نصرة يف التفاين كيف كسلم، عليو اهلل صلى- للرسوؿ زلبتهم كيف باهلل، إدياهنم

 كاإلدياف احملبة باحلواس تدرؾ ال األمور هىذ كل إف. عقليا تعددا تعدد قد الشبو كجو أف صلد فهنا
 .احلواس من بأم تدرؾ ال عقلية، أمور ىذه كل كالتفاين

 كحدة النظر ككماؿ احلذر كإخفاء السفاد، عند تشبيو طائر بالغراب. :عقلي   / متعدد6
 إنساف تشبيو عند الشأف كنباىة الطلعة حسنك :عقلي   وبعضو حسي   بعضو مختلف متعدد /7

 بالشمس
 : مفصلو  مجمل إلى الوجو باعتبار التشبيو تقسيمب/ 

 :قسماف كىو الشبو، كجو فيو يذكر َف الذم ىو فالمجمل
 كاألسد، الرجل ىذا: نقوؿ كأف الشبو، كجو منو حذؼ ما كىو كل أحد  يفهمو ظاىر -1

، العلماء: كنقوؿ ككقوؿ  كالورد، كخد كالليل، شعر: كنقوؿ كالبدر، كجو: كنقوؿ كالنجـو
 :لشاعرا

 العنكبوت نسجتو...  كبيت الدنيا إمنا
 معداف بن كعب كقوؿ تأكيل إُف حيتاج بل السمع، ببديهة منو ادلقصود يعرؼ ال خفي -2

 فضل إُف حيتاج فهذا ،"طرفاىا أين يدرل ال ادلفرغة كاحللقة ىم" ادلهلب بٍت كصف يف األشعرم
 .اخلاصة عداد يف كدخل العامة طبقة عن ارتفع من إال يفهمو كال كرفق، تأمل
 :األعجم زياد كقوؿ بو، ادلشبو كصف معو ذكر ما اجململ كمن

 يغرؽ البحر يف تلق مهما لكالبحر...  ىجوتنا إف لنا تلقي كما كإنا
 :رجاء بن احلسن ديدح ٘تاـ أيب كقوؿ معا، كصفهما أك

 الغضب ساعة يف الرضا ذكر كثَت...  فىت عند كالليل يب العيس ستصبح
 خيب فلم ظٍت كعاكده عٍت...  مواىبو تصدؼ كَف عنو صدفت
 الطلب يف ًف عنو ترحلت كإف...  ريقو كافاؾ جئتو إف كالغيث

 ادلشبو، ككصف يعرض، َف أك أعرض عليو، فائضة عطاياه بأف ادلمدكح، أعٍت ادلشبو، كصف فقد
 اإلفاضة، أعٍت ،الشبو كجو على داالف كالوصفاف عنو، ترحلت أك جئتو, يصيبك بأف الغيث، أعٍت

 .عنو كاإلعراض عليو اإلقباؿ كحاليت كعدمو، الطلب حاليت يف
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 :ضلو فاألكؿ يستلزمو أمر الوجو مكاف فيو ذكر أك الشبو كجو فيو ذكر ما والمفصل
 ابن قوؿ منو كطبعا سوادا، كالليل كشعره محرة، كالورد كخده حسنا، كالبدر كجهو: مثال كقولنا
 :الركمي

 الزالؿ بادلاء الصخرة تنفجر فقد جد...  ادلناؿ بعد كيف احلسن يف البدر شبيو يا
 :اخلالدم بكر أيب قوؿك كالثاين

 كاعتداال كقواما لينا الغصن كشبيو...  كمناال كضياء حسنا البدر شبيو يا
 زاؿ بالقرب سرنا ما إذا حىت زارنا...  كبالال كنسيما لونا الورد مثل أنت

 قبيل من ىذا أف: ذلك فمعٌت النحو، ىذا على مجيعا األبيات ذهى يف الشبو كجوه تذكر ىكذا
 احلالكة، يف كالعسل كالـ مثال كقولنا الشبو كجو يستلـز كصفا ادلذكور كاف لو ادلفصل، التشبيو
 باللذة، كشعورىا النفس ميل ىو احلقيقي الوجو كلكن احلقيقي، الشبو كجو ىي احلالكة فليست

 النفس نشاط كىو كالرقة، السالسة كالـز الطبع ميل كىو حلالكة،ا الـز احلقيقة يف كاجلامع
 .كانتعاشها

 : وغيره تمثيل إلى الوجو باعتبار التشبيو تقسيمجـ/ 
حسيا كاف أك غَت  -كىو ما كاف كىجو الشبو فيو كصفان منتزعان من متعدد:  -تشبيو ٘تثيل / 1

 حسي، كقولو:
 ٘تاـ الشهر مث يغيب يواىف...   كما ادلرء إال كالشهاب كضوئو 

، انتزاعو الشاعر من أحواؿ القمر ادلتعددة إذ يبدك ىالال، فيصَت بدران  -فوجوي الشبو سرعة الفناء 
 كيسمى تشبيو التمثيل، مث ينقص ي ف حىت يدركو احملاؽ

كىو ماَف يكن كجوي الشبو فيو صورة منتزعة من متعدد، ضلو: كجىهو كالبدر  -تشبيو غَت ٘تثيل / 2
 قلمي البليغ بغَت حظو مغزؿ ...   ال تطلنب بآلة لكى رتبةن :            قوؿ الشاعركك -

 .فوجو الشبو قلة الفائدة، كليس مينتزعان من متعدد
 .كىو ما ذكر فيو كجو الشيو، أك ملزكمو، ضلو: طبعي فريد كالنسيم رَقة  -كمفصل  /3
مل / 4 ضلو: )النحو يف الكالـ كادللح يف  ستلزمو فيو كجو الشبو، كال ما ي يذكرَف كىو ما  -كرلي

 الطعاـ( 
 .ككقولو إمنا الدنيا كبيتو نسجوي من عنكبوت

كاعلم أف كجو الشبو اجململ إما أف يكوف خفيان كإما أف يكوف ظاىران كمنو ما كصف فيو أحد 
 الطرفُت أك كالمها بوصف ييشعر بوجو الشبو
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 كمنو ما ليس كذلك:
كاف ظاىر الوجو ينتقل، فيو الذىن من ادلشبو إُف ادلشبو بو، من غَت   كىو ما -كقريب مبتذؿ  /5

 احتياج إُف شدة نظر كتأمل، لظهور كجهو بادلء الرأم
يل التفصيل، كذلك لكوف كجهو ال تفصيل فيو: كتشبيو اخلَد بالورد يف احليمرة، أك لكوف كجهو قل

لنرجس، كقد يتصرؼ يف القريب ٔتا خيرجو يف اإلشراؽ كاالستدارة، كالعيوف با كتشبيو الوجو بالبدر
 عن ابتذالو إُف الغرابة، كقوؿ الشاعر:

 االٌ بوجوو ليس فيو حياءي  ...َف تلق ىذا الوجو مشسي هنارنا
 فاٌف تشبيو الوجو احلسن، بالشمس: مبتذؿ، كلكن حديث احلياء أخرجو إُف الغرابة.

و إُف ادلشبو بو، إُف فكر كتدقيق نظر، كىو ما احتاج يف االنتقاؿ من ادلشب -كبعيده غريبي  /6
 كالشمس كادلرآة يف كف األشل  كقولو:  -خلفاء كجهو بادلء الرأم 

)فاٌف الوجو فيو( ىو اذليئة احلاصلة من االستدارة مع االشراؽ، كاحلركة السريعة ادلتصلة مع ٘توج 
ة مث يبدك لو فَتجع ر االشراؽ، حىت ترل الشعاع كأنو يهٌم بأف ينبسط حىت يفيض من جوانب الدائ

 يف يتمهل أف إال االضطراب، الدائمة ادلرآة الرائي نفس يف تقـو ال اذليئة ىذه فإف، إُف االنقباض
 .فيهما الشبو كجو لو يتجلى حىت مليا التأمل كيستأنف نظره

 .كإالٌ فال فائدة يف التشبيو -أف يكوف يف ادلشبو بو اقول منو يف ادلشبو  -كحكم كجو الشٌبو 
 :أداة التشبيوباعتبار  التشبيو أقسام: ابعار 

 قسمُت: إُف -كحذفها األداة ذكر باعتبار: أعٍت- االعتبار هبذا التشبيو كينقسم
: تعاُف قولو كمنو كاألسد، أنت: مثال نقوؿ التشبيو أداة فيو ذكرت ما كىو مرسل: تشبيو 

 السماء كعرض عرضها كجنة ربكم من مغفرة إُف سابقوا: }كقولو،{مأكوؿ كعصف فجعلهم}
  .{كرسلو باهلل آمنوا للذين أعدت كاألرض

 ككقوؿ الشاعر:
 عقيق حشوىن در مداىن...  حولنا الغض النرجس عيوف كأف

 كىي جامدة ٖتسبها اجلباؿ كترل: }تعاُف كقولو التشبيو أداة منو حذفت ما كىو ادلؤكد: التشبيو
 على ادلبنية التشبيو مجلة السحاب، كمر مرا ٘تر: أم اآلية تقدير( 88: النمل{ )السحاب مر ٘تر

 .األداة حذؼ
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 :كقولو
 هبم تلقاىم إذا اللقاء كيف...  تسأذلم حُت عطاء البحور ىم

 .مأتاه أقرانو على يستبهم الذم الشجاع كىو هبمة، مجع: البهم
 :كقولو ادلشبو، إُف بو ادلشبو أضيف ما كمنو

 مصبح ضوء تزده رأيك مصباح...  إُف الرجاؿ آراء مصابيح فاضمم
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 :لحقيقة والمجازا

 وأقسامها: تعريف الحقيقة/ 1
مفعوؿ من حققت الشيء إذا  احلقيقة يف اللغة فعيل ٔتعٌت فاعل من حق الشيء إذا ثبت، أك ٔتعٌت

 .مث نقل إُف الكلمة الثابتة أك ادلثبتة يف مكاهنا األصلي.أثبتو
كحقيقة من  ،حقيقة لغويةكتسمى  قيقة من طريق اللغةاحلقيقة اليت نبحث عنها ىنا ضرباف: حك 

 1.حقيقة عقليةتسمى ك  ناحية ادلعٌت كادلعقوؿ
 .ىي الكلمة المستعملة فيما وضع لو في إصالح التخاطب :اللغويةالحقيقة ف

كبقولنا فيما كضعت  .تعماؿ، فال تسمى حقيقة كال رلازاالكلمة قبل االس :فخرج بقولنا ادلستعملة 
لط، ضلو: خذ ىذا الكتاب، مشَتا إُف مسطرة، كاجملاز الذم َف يستعمل فيما كضع لو، ال الغ :لو

يف اصطالح التخاطب، كال يف غَته، كألسد ادلستعمل يف الرجل الشجاع؛ كبقولنا يف اصطالح 
اجملاز ادلستعمل فيما كضع لو يف اصطالح آخر غَت االصطالح الذم كقع بو  :التخاطب

ذا استعملها الشرعي يف النماء، فإهنا تكوف رلازا؛ ألهنا لفظ استعمل يف غَت التخاطب كالزكاة, إ
ما كضع لو يف اصطالح الشرع، كىو اجلزء ادلخصوص الذم يؤخذ من ادلاؿ، كيعطى للسائل 
، كإف كاف مستعمال فيما كضع لو يف اصطالح اللغة، فلوال ىذا القيد لتناكؿ تعريف  كاحملرـك

 احلقيقة كاجملاز.
 .لعقلية ىي إسناد الفعل، أو ما في معناه إلى ما ىو لو عند المتكلم في الظاىريقة االحقو 

أم: إسناد الفعل، أك ما يف معناه، كىو ادلصدر كاسم الفاعل، كاسم ادلفعوؿ كالصفة ادلشبهة، 
حالو بأال ينصب قرينة  ركاسم التفضيل كالظرؼ، إُف ما ىو لو عند ادلتكلم فيما يفهم من ظاى

كصف لو كذلك  و غَت ما ىو لو يف اعتقاده، كمعٌت كونو لو أف حقو أف يسند إليو؛ ألنو على أن
 .للفاعل إُف الفاعل، كإسناد الفعل ادلبٍت للمفعوؿ كإسناد الفعل ادلبٍت

 

                                                           
ما إذ أطلقنا السبع على احليواف ادلعركؼ، كاليد على اجلارحة ادلخصوصة، كاف ذلك بياف ىذا أنا إذا كصفنا كلمة مفردة بكوهنا حقيقة، ك 1

ة اجلملة من اإلطالؽ حكما آتيا من ناحية اللغة، أال ترل أنا نقوؿ: إف ادلتكلم استعمل الكلمة فيما كضعت لو ابتداء يف اللغة، كإذا كصفنا باحلقيق
كف اللغة؛ ألف األكصاؼ الالحقة للجمل من حيث إهنا مجل ال يصح ردىا إُف اللغة، كال كجو الكالـ كاف ذلك الوصف آتيا من جانب ادلعقوؿ د

لنسبتها إُف كاضعها؛ ألف التأليف ىو إسناد فعل إُف اسم، أك اسم إُف اسم، كذاؾ شيء حيصل بقصد ادلتكلم, فمثال كتب ال يصَت خربا عن 
 ات الكتابة فعال لو، كذا يف "أسرار البالغة" بتصرؼ.زلمد يف قولك: زلمد كتب بوضع اللغة، بل ٔتن قصد إثب
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 :وأقسامو المجاز تعريف/ 2
 بو مسي تعديتو، إذا كذا، موضع جزت: قوذلم من التعدم كىو اجلواز من كاشتقاقو مفعل اجملاز
 .أكال فيو كضع الذم مكانو ىو جاز أك األصلي، موضعو بو جازكا ألهنم بيانو؛ اآليت اجملاز

نة مانعة تعمل يف غَت ما كضع لو يف اصطالح التخاطب لعالقةو: مع قريسىو اللفظ ادل المجاز:
 .من إرادة ادلعٌت الوضعي

( بُت ادلعنيُت، كقد كوف )ادلشباهبةكالعالقة: ىي ادلناسبة بُت ادلعٌت احلقيقي كادلعٌت اجملازم، قد ت
 تكوف غَتىا.

فهو )رلاز مرسل( كالقرينة: ىي ادلانعة من  الإادلشاهبة( فاجملاز )استعارة( ، ك فاذا كانت العالقة )
 .-إرادة ادلعٌت احلقيقي، قد تكوف لفظية، كقد تكوف حالية 

 :نواعهاأ وبيان االستعارة تعريفأوال: 
 عارية طلبو إذا: ادلاؿ استعار قوذلم، من: لغة االستعارة

 كادلعٌت عنو ادلنقوؿ ادلعٌت بُت( ادلشاهبة) لعالقة لو كضع ما غَت يف اللفظ استعماؿ ىي: كاصطالحان 
( تشبيهان ) إال ليست( كاالستعارة) األصلي ادلعٌت إرادة عن صارفة( قرينة) مع فيو، ادلستعمل
 .1منو أبلغ لكنها سلتصران،

رأيت رجال شجاعان كاألسد يف ادلدرسة »ادلدرسة، فأصل ىذه االستعارة  سدان يفأكقولك: رايت 
« الشجاعة»كحذفت كجو التشبيو  -كحذفت األداة الكاؼ « لفظ رجل»فحذفت ادلشبو »

 لتدؿ على أنك تريد باألسد شجاعان.« ادلدرسة»كأحلقتو بقرينة 
  :كأركاف االستعارة ثالثة

 .كىو ادلشبو بو -( مستعار منو 1)
 .  كىو ادلشبو -كمستعار لو  (2)
 .كىو اللفظ ادلنقوؿ -( كمستعار 3)

االستعارة نوع من اجملاز، فال بد ذلا من قرينة ، ك على التشبيو )يسمى استعارة(فكل رلاز يبٌت 
 تفصح عن الغرض، كترشد إُف ادلقصود، كديتنع معها إجراء الكالـ على حقيقتو، كىي قسماف:

                                                           
1

كلكنها أبلغ منو، الف التشبيو مهما تناىى يف ادلبالغة، فال بد فيو من ذكر  -فأصل االستعارة: تشبيو حذؼ أحد طرفيو، ككجو شبهو، كأداتو  
اين، فال تصل إُف حد االٖتاد ٓتالؼ االستعارة ففيها دعول االٖتاد ادلشبو، كادلشبو بو كىذا اعًتاؼ بتباينهما، كاف العالقة ليس اال التشابو كالتد
فاالستعارة )رلاز لغوم( ال عقلي، عالقتو ادلشاهبة كاعلم اف حسن  -كاالمتزاج، كاف ادلشبو كادلشبو بو صارا معٌت كاحدا، يصدؽ عليهما لفظ كاحد 

ذلك بأف يكوف كافيان بافادة الغرض منو، ألهنا مبنية عليو، فهي تابعة لو حسنا ال يكوف اال برعاية جهات التشبيو ك « غَت التخييلية»االستعارة 
 كقبحا.
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 خيطب. ْتراديث، ضلو: رأيت هم من سياؽ احلتف حالية -1
 .رأيت أسدا يرمي بالسهاـو: يرمي بالسهاـ، من قولك: ضل مقالية -2

 :تقسيم االستعارة باعتبار ما ي ذكر من الطرفين
فأمطرت لؤلؤان من : ضلو فقط، فاستعارة تصرحيية أك مصٌرحةإذا ذكر يف الكالـ لفظ ادلشبو بو 

 .دنرجس كسقت كردان كعضت على العناب بالرب 
فقد استعار: اللؤلؤ، كالنرجس، الورد، كالعناب، كالربد للدموع، كالعيوف، كاخلدكد، كاألنامل، 

 كاألسناف.
ادلسمى كإذا ذكر يف الكالـ لفظ ادلشبو فقط، كحذؼ فيو ادلشبو بو، كأشَت إليو بذكر الزمو: 

ألفيت كل ٘تيمة ال  ... إذا ادلنية أنشبت أظفارىا:أك بالكناية، كقولو.فاستعارة مكنية« ٗتييالن »
 تنفع

، كاستعار السبع للمنية كحذفو، كرمز إليو بشيء من  فقد شبو ادلنية، بالسبع، ّتامع االغتياؿ يف كلو
 «أظفار»ينتها لفظة االستعارة ادلكنية األصلية، كقر  طريق لوازمو، كىو )األظفار( على

صورة األظفار، مث أطلق على الصورة  مث أخذ الوىم: يف تصوير ادلنية بصورة السبع، فاخًتع ذلا مثل
اليت ىي مثل صورة األظفار، لفظ )اإلظفار( فتكوف لفظة )أظفار( استعارة )ٗتييلية( ألف ادلستعار 
لو لفظ أظفار صورة كمهية، تشبو صورة األظفار احلقيقية، كقرينتها اضافتها إُف ادلنية كنظران إُف أف 

 فهي الزمة ال تفارقها، ألنٌو ال استعارة بدكف قرينة.)االستعارة التخييلية( قرينة ادلكنية، 
 .كإذان: تكوف أنواع االستعارة ثالثة: تصرحٌيية، كمكٌنية، كٗتييليةٌ 

 ثانيا: المجاز
 كلغوم. عقلي، رلاز: قسماف جملازا

  وعالقاتو: المرسل المجاز/ 1
ظة عالقة غَت حصلي دلالقصدان يف غَت معناىا األاجملاز ادلفرد ادلرسل: ىو الكلمة ادلستعملة 

 دالٌة على عدـ إرادة ادلعٌت الوضعي.قرينة  )ادلشاهبة( مع

 كبواسطتها اجلارحة، عن صدكرىا من العادة بو جرت دلا النعمة، يف استعملت إذا كاليدكذلك  
 إذ" يدا أطولكن يب حلوؽ أسرعكن: "ألزكاجو السالـ عليو قولو ىذا كمن، هبا ادلقصود إُف تصل
 .كالبذؿ بالعطاء اليد طبس ادلراد

 :ذكر منهاأ كثَتة، اجملاز ىذا كعالقات
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 لفظ ذكر إذا فيما كذلك آخر، شيء يف كمؤثرا سببا عنو ادلنقوؿ الشيء كوف كىي السببية: -1
 سبب( ادلطر) أم الغيث ألف النبات، أم - الغيث ادلاشية رعت: ضلو ادلسبب، منو كأريد السبب،

  .فيو
 نباتا، السماء أمطرت: ضلو آخر، شيء من كمتأثرا مسببا عنو ادلنقوؿ كوف كىي المسببية: -2

 لىكيمٍ  كىيػينػىِزؿي : }تعاُف قولو كعليو الدكاء،: أم الشفاء، كأس كتناكلت النبات، يوجد بو ماء،: أم
 ،{قػيَوةو  ًمنٍ  اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا ذلىيمٍ  كىأىًعد كا: }تعاُف كقولو الرزؽ، يسبب مطرا: أم ،{رًٍزقنا الَسمىاءً  ًمنى 
 .كادلنعة القوة حيدث سالح: أم
 يف األنامل يف ادلستعملة كاألصابع كلغَته، آخر لشيء متضمنا الشيء كوف كىي الكلية: -3

: أم النيل، ماء شربت: كضلو أناملهم، رءكس: أم ،{آذىاهًنًمٍ  يف  أىصىابًعىهيمٍ  جيىٍعىليوفى : }تعاُف قولو
 .سكنت: كالقرينة منازذلا، من منزال: أم صر،م كسكنت شربت،: كالقرينة بعضو،

 منو كأريد اجلزء، لفظ ذكر إذا فيما كذلك آخر، شيء ضمن ادلذكور كوف ىي :الجزئية -4
 اجلواسيس، أم ادلدينة، يف عيونو احلاكم نشر: كضلو( مؤمنة رقبة فتحريري ) تعاُف كقولو الكل،

 .االستمالة كالقرينة - جاسوسها من زءج عُت كل ألف( اجلزئية) عالقتو مرسل، رلاز فالعيوف
 الشمس مألت: ضلو ،آخر شيء كجود كجوده عند جيب الشيء كوف ىي الملزومية: -5

 كالقرينة الضوء، كجد كجدت مىت ألهنا( ادللزكمية) عالقتو مرسل رلاز فالشمس الضوء أم ادلكاف،
 .«مألت»
 أم الضوء، طلع: ضلو ،آخر شيء كجود عند كجوده، جيب الشيء كوف ىي الالزمية: -6

 اللزـك ىنا كادلعترب الشمس، كجود عند يوجد ألنو( الالزمية) عالقتو مرسل رلاز فالضوء الشمس،
 يف الشمس على الضوء كإطالؽ النار، على احلرارة إطالؽ يف كما ،.االنفكاؾ عدـ كىو اخلاص،

 .كطلع نظر: ذلك على كالقرينة الشمس،: أم الضوء، كطلع النار،: أم احلرارة، انظر: قولك
 كىآتيوا: }تعاُف ضلوقولو ادلاضي، الزمن يف عليو كاف ٔتا الشيء إُف النظر كىو كان: ما اعتبار -7

 اليتم، من عليو كانوا دلا يتامى،: البلوغ حاؿ أمواذلم بإيتائهم أمرنا الذين مسي ،{أىٍموىاذلىيمٍ  اٍليىتىامىى
 .كيأت كآتوا، :ذلك على كالقرينة الدنيا، باعتبار رلرما مساه ،{رًمنارليٍ  رىبَوي  يىٍأتً  مىنٍ  إًنَوي : }كضلوه

 غرست: ضلو ادلستقبل، الزمن يف عليو سيكوف شلا الشيء إُف النظر كىو :سيكون ما اعتبار -8
 فىاًجرنا ًإاَل  يىًلديكا كىالى : }تعاُف قولو كعليو قمحا،: أم خبزا، كطحنت بذكرا، تعٍت كأنت, شجرا اليـو
 يئوؿ عنبا: أم{  مخىٍرنا أىٍعًصري  أىرىاين  ًإينِ : }تعاُف كقولو كالفجور، الكفر إُف صائرا: أم {ارناكىفَ 
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 كيلد طحن كىي الباقي، يف كمقالية األكُف يف حالية ذلك على كالقرينة اخلمرية، إُف عصَته
 .كأعصر

 كعلى بدارىم،: أم فأكرموين بالقـو نزلت: ضلو غَته يف حاال الشيء كوف كىي: الحالية -9
اًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  الَلوً  رىمٍحىةً  فىًفي: }تعاُف قولو ذلك : كالقرينة الرمحة، زلل ىي اليت اجلنة يف: أم ،{ خى
 ".خالدكف فيها ىم"ك نزؿ
 كحكمت عمالو،: أم الديواف، انصرؼ: ضلو غَت، فيو حيل الشيء كوف كىي :المحلية -10

: ذلك على كالقرينة ناظريها،: أم النابغُت على اجلوائز توزيع ةادلدرس كأقرت قضاهتا،: أم احملكمة
 .كأقرت كحكمت، انصرؼ،

 كقولو القدرة،: أم{ اٍلميٍلكي  بًيىًدهً : }تعاُف كقولو النادم، أىل: أم {نىاًديىوي  فػىٍليىدٍعي : }تعاُف كقولو
 ألسنتهم،: أم{ بًأىٍفواًىًهمٍ  قيوليوفى يػى : }تعاُف كقولو عقوؿ،: أم {هًبىا يػىٍفقىهيوفى  الى  قػيليوبه  ذلىيمٍ : }تعاُف

 .كيقولوف كيفقهوف كبيده كيدعو كحكمت انصرؼ: كالقرينة
 ألسن، مخس فالف يتكلم: ضلو آخر، إُف شيء أثر إليصاؿ آلة الشيء كوف كىي :اآللية -11
 .قومو ةبلغ: أم ،{قػىٍوًمو بًًلسىافً  ًإاَل  رىسيوؿو  ًمنٍ  أىٍرسىٍلنىا كىمىا: }كضلو لغات، مخس: أم

 أسرار البالغة في المجاز المرسل:
 اجملاز ادلرسل ضرب من التوسع أساليب اللغة, كفن من فنوف اإلجياز يف القوؿ انظر قولو:

 لو كجو كليس لو لساف ...كفى بادلرء عيبا أف تراه 
لة، تراه قد سلك طريقا أرشد هبا السامعُت إُف أف من فقد الفصاحة كالبياف، فكأنو فقد اللساف مج

 كيف ىذا من كماؿ ادلبالغة ما أنت تشعر بو كتتذكقو.
 :المجاز العقلي وعالقاتو

اجملاز العقلي: ىو إسنادي الفعل، أك ما يف معناه )من اسم فاعل، أك اسم مفعوؿ أك مصدر( إُف 
غَت ما ىو لو يف الظاىر، من حاؿ ادلتكلم، لعالقة مع قرينة ٘تنع من أف يكوف اإلسناد إُف ما ىو 

 .لو
 أشهر عالقات اجملاز العقليك 

ضلو: )من سره زمن ساءتو أزماف( أسند االساءة كالسركر إُف الزمن،  :اإلسناد إلى الزمان -1
 كىو َف يفعلهما، بل كانا كاقعُت فيو على سبيل اجملاز

ضلو: )كجعلنا األهنار ٕترم من ٖتتهم( فقد أسند اجلرل إُف االهنار،  :االسناد إلى المكان -2
 أمكنة للمياه، كليست جارية بل اجلارم ماؤىا.كىي 
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 ضلو: :االسناد إلى السبب  -3
حامونا؟ ...  إيٌن دلن معشر أفٌت أكائلهم

ي
 قيلي الكماة أال أين ادل

كليس ذلك القوؿ بفاعل لو، كمؤثر فيو، إُف قوؿ الشجعاف، ىل من مبارز؟  فقد نسب االفناء
 كإمنا ىو سبب فقط

 :كقوؿ أيب فراس احلمداين    :االسناد إلى المصدر -4
 سيذكرين قومي إذا جد جدىم كيف الليلة الظلماء يفتقد البدر
فأصلو جد اجلاد  -فقد أسند اجلد إُف اجلد، أم االجتهاد، كىو ليس بفاعل لو، بل فاعلو اجلاد 

 جدا، أم اجتهد اجتهادان، فحذؼ الفاعل األصلي كىو اجلاد، كاسندى الفعل إُف اجلد.
ضلو: سرين حديث الوامق فقد استعمل اسم الفاعل،  - :ما بني للفاعل إلى المفعولإسناد  -5

( بدؿ ادلوموؽ، أم احملبوب، فاف ادلراد: سررت ٔتحادثة احملبوب. حب 
ي
 كىو الوامق، أم )ادل

ضلو: )جعلت بيٍت كبينك حجابان مستوراي( أم ساتران،  :إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل -6
 اب مستورا، مع أنو ىو الساتر.فقد جعل احلج
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 تعريفها وأنواعها :الكناية
: ما يتكلم بو اإلنساف، كيريد بو غَته، كىي: مصدر كنيت، أك كنوت بكذا، عن كذا، الكناية لغة

 إذا تركت التصريح بو
األصلي، لعدـ كجود  : لفظ أريد بو غَتي معناهي الذم كضع لو، مع جواز إرادة ادلعٌتصطالحا  كا
ت عن تريد هبذا الًتكيب أنو شجاع عظيم، فعدل»زيد طويل النجاد »رينة مانعة من إرادتو، ضلو ق

شارة إليها بشيء تًتتب عليو كتلزمو، ألنو يلـز من طوؿ محالة السيف التصريح هبذه الصفة، إُف اإل
لو صلاد،  طوؿ صاحبو، كيلـز من طوؿ اجلسم الشجاعة عادة، فإذان: ادلراد طوؿ قامتو، كاف َف يكن

 .-كمع ذلك يصٌح أف يراد ادلعٌت احلقيقي 
اية، دكف اجملاز، فإنو كمن ىنا يعلم أف الفرؽ بُت الكناية كاجملاز صحة إرادة ادلعٌت األصلي يف الكن 

 .يناىف ذلك
 كتنقسم الكناية ْتسب ادلعٌت الذم تشَت إليو إُف ثالثة أقساـ:

 اذلوؿ( تكٌت عن شدة كتمانو لسره.كما تقوؿ )ىو ربيب أيب   -كناية عن صفةو   -1
 كتعرؼ كناية الصفة بذكر ادلوصوؼ: ملفوظان أك ملحوظان من سياؽ الكالـ.

)مدينة النور( تكٌت عن باريس، كتعرؼ بذكر الصفة مباشرة،  كما تقوؿ  - كناية عن موصوؼ  -2
ٔتنبع النيل عن أك مالزمة كمنها: قوذلم )تستغٌت مصر عن مصب النيل كال تستغٍت عن منبعو( كنوا 

 أرض السوداف.
كمنها: قوذلم )ىو حارس على مالو( كنوا بو عن البخيل الذم جيمع مالو، كال ينتفع بو، كمنها: 

 كىلم جرٌا -قوذلم )ىو فىتن رياضي( يكنوف عن القوة 
كىو الكناية اليت يطلب هبا  -كناية عن نسبة، كسيأيت الكالـ عليها فيما بعد، فالقسم األكؿ   -3

 كىي نوعاف. -ة( ىي ما كاف ادلكٌت عنو فيها صفة مالزمة دلوصوؼ مذكور يف الكالـ )صف
كىي ما يكوف االنتقاؿ فيها إُف ادلطلوب بغَت كاسطة بُت ادلعٌت ادلنتقل عنو،  -( كناية قريبة أ)

 ضلو قوؿ اخلنساء يف رثاء أخيها صخر -كادلعٌت ادلنتقل إليو 
 َتتو أمردارفيع العماد طويل النجا د سادى عش

فالف  »كىي ما يكوف االنتقاؿ فيها إُف ادلطلوب بواسطة، أك بوسائط، ضلو  -)ب( ككناية بعيدة 
كناية عن ادلضياؼ، كالوسائط: ىي االنتقاؿ من كثرة الٌرماد إُف كثرة اإلحراؽ، كمنها « كثَت الرماد

 ىو ادلضياؼ الكرًن.إُف كثرة الطبخ كاخلبز، كمنها إُف كثرة الضيوؼ، كمنها إُف ادلطلوب، ك 
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كمواطن »الكناية اليت يكوف ادلكٌت عنو موصوفان  ْتيث يكوف إما معٌت كاحدان  -القسم الثاين 
 كناية عن القلب، ككما يف قوؿ الشاعر:« األسرار

 فلما شربناىا كدب دبيبها إُف موطن األسرار قلت ذلا قفي
)كناية عن االنساف( « ض األظفارجاءين حي  مستول القامة، عري»كإما رلموع معاف: كقولك 

 الختصاص رلموع ىذه األكصاؼ الثالثة بو، كضلو:
 الضاربُت بكل أبيض سلذـ كالطاعنُت رلامع األضغاف

كيشًتط يف ىذه الكناية: أف تكوف الصفة أك الصفات سلتصة بادلوصوؼ، كال تتعداه ليحصل 
 االنتقاؿ منها اليو.

ا نسبة أمر آلخر، إثباتان أك نفيان فيكوف ادلكٌت عنو نسبةن، الكناية اليت يراد هب -القسم الثالث 
 ضلو قوؿ الشاعر -أسندت إُف مالو اتصاؿ بو 

 إف السماحة كادلركءة كالندل يف قبة ضربت على ابن احلشرج
 فاٌف جعل ىذا االشياء الثالثة يف مكانو ادلختص بو يستلـز اثباهتا لو كالكناية ادلطلوب هبا نسبةه.

 كقوؿ الشاعر  -ف يكوف ذك النسبة مذكوران فيها ( إما أ1)
 ألييمن يتبع ظٌلو كاجملدي ديشي يف ركابو ...

كناية عن « خَت الناس من ينفع الناس»)ب( كإٌما أف يكوف ذك النسبة غَت مذكور فيها: كقولك 
نفي اخلَتية عٌمن ال ينفعهم،

( كالسياؽ:  إُف أربعة أقساـ: تعريض، كتلويح، كرمز، كتنقسم الكناية أيضان باعتبار الوسائط )اللواـز
 كإدياء

خالؼ التصريح، كاصطالحا: ىو أف يطلق الكالـ، كيشار بو إُف معٌت  -( فالتعريض: لغة 1)
آخر، يفهم من السياؽ ضلو قولك للمؤذم )ادلسلم من سلم ادلسلموف من لسانو كيده( تعريضان 

 بنفي صفة اإلسالـ عن ادلؤذم، ككقوؿ الشاعر:
 جلودي َف يرزؽ خالصان من األذل فال احلمدي مكسوبان كال ادلاؿ باقياإذا ا

 أف تشَت إُف غَتؾ من بعد -( كالتلويح: لغة 2)
 ىو الذم كثرت كسائطو بال تعريض، ضلو -كاصطالحان 

 كما يكي يٌف من عيبو فإىن جبافي الكلب مهزكؿ الفصل
 فاف الفكر ينتقل إُف مجلة كسائط.كٌت عن كـر ادلمدكح بكونو جباف الكلب، مهزكؿ الفصيل، 

 أف تشَت إُف قريب منك خفية، بنحو: شفة، أك حاجب. -( كالرمز: لغة 3)
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ىو الذم قٌلت كسائطو، مع خفاء يف اللزـك بال تعريض ضلو: فالف عريض القفا، أك  -كاصطالحان 
 كناية عن بالدتو كبالىتو كضلو: )ىو مكتنز  -عريض الوسادة 

 راكما تبدلتما ذالن بعزٍّ مؤبدً لندل كاجلود ماِف أ
 كما باؿ ريكن اجملد أمسى مهٌدما فقاال، أصبنا بابن حيِت زلمد
 فقلت: فهالٌ ميت ما عند موتو فقد كنتما عبديو يف كل مشهد

 فقاال: أقمنا كي نيعٌزل بفقده مسافة يـو مث نتلوه يف غد
يقة كالتصريح، ألف االنتقاؿ فيها كالكناية من ألطف أساليب البالغة كأدقها، كىي أبلغ من احلق

، فهو كالَدعول ببينة، فكأنك تقوؿ يف  زيد كرًن، « زيد كثَت الرماد»يكوف من ادللزـك إُف الالـز
َت عن أمور كثَتة، كاهنا ٘تكن اإلنساف من التعب -كيف ال   -ألنو كثَت الرماد ككثرتو تستلـز كذا اٍف 

هباـ على الٌسامعُت، أك للنيل من لمخاطب، أك لإلا، إٌما احًتامان لفصاح بذكرىيتحاشى اإل
خصمو، دكف أف يدعى لو سبيال عليو، أك لتنزيو األذف عٌما تنبو عن مساعو، كضلو ذلك من األغراض 

 كاللطائف البالغية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


