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 ادللّخص:
يف قسمو الثاين وىو بعض  رمحو هللا يهتّم ىذا البحث بشرح نظم البالغة للشيخ عبدهللا إمجاؿ          

موضوعات علم البياف, وقّسمت البحث إىل قسمُت ادلبحث األوؿ تناولت فيو ما ذكره الناظم عن علم 
ة, ويف ادلبحث الثاين أشرت إىل بعض من البياف تعريفو ومباحثو... وحتدثت فيو عن الداللة أبنواعها الثالث

موضوعات علم البياف اليت تناوذلا الناظم كتعريف التشبيو, وأركانو, وأنواعو ابعتبار طرفيو ادلشبو وادلشبو بو... 
وذكر أقساـ التشبيو من حيث اإلفراد والًتكيب, وتقسيمات أخرى للتشبيو كالتشبيو ادلفروؽ وادللفوؼ وحنو 

 ذلك.
الشيخ عبدهللا, التشبيو, الداللة, طرفا التشبيو, األنواع.تفاايية: الكلمات ادل  

Abstract: 
 

This research is concerned with explaining the system of rhetoric by Sheikh 

Abdullah Jamal [ my god have mercy on him] in its second section , which  is 

some topics of rhetoric , and I divided the research into two parts , the first 

topic deals with what the organizer mentioned about the science of rhetoric [ 

its definition and discussion ] , and I talked about the significance of all kinds 

three , and in the second topic of I referred to some of the topics of the 

science of statement that the organizer dealt with , such as the definition of 

simile , its pillars and types , considering the two ends of the analogous and 

linked to it … and he mentioned the sections of the simile in terms of 

invitation and composition , and other divisions of the metaphor , such as the 

metaphor of the unconverted and the wrapped , and so on .   
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 مقدمــة:
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالـ على سيدان دمحم أفصح اخللق أمجعُت وعلى آلو وصحبو             

إىل يـو الدين, وبعد فهذا اجلزء الثاين من شرح منظومة البالغة للشيخ األستاذ عبدهللا إمجاؿ رمحو هللا, 
كمل مباحث علم البياف كّلها.. تناوؿ فيو بعًضا من موضوعات علم البياف ولؤلسف مل متهلو األايـ كي ي

وكنت قد شرحت اجلزء األوؿ من ىذا النظم بعنوف البالغة والفصاحة ومّت نشره يف رللة كلية الًتبية العدد 
السادس عشر... وسأتّبع يف شرح ىذا اجلزء اخلطى نفسها اليت سرت عليها يف اجلزء األوؿ زلاوال أف أوضح 

عبَتاتو وأف أردؼ ىذا الشرح ببعض ما ورد يف كتب البالغة ادلختلفة ما الذي يرمي إليو الشيخ يف بعض ت
 وهللا أسأؿ أف يوفق اجلميع إىل ما حيبو ويرضاه.                                                     

 ادلبحث األول علم البيان وأقسام الداللة
 

 قاؿ الناظم رمحو هللا:
ــ والذوُق 1                     من تنافٍر حيمي اللساْن      وحْيتفُظ ادلعىن دراســُة البيانْ ـ

بعد أف أهنى الناظم احلديث عن البالغة وشروطها انتقل بسالسة إىل احلديث عن أّوؿ علم يف          
البالغة وىو علم البياف, فقاؿ: وحيفظ ادلعٌت دراسة البياف, ويُعّد علم البياف أقدـ علـو البالغة الثالثة, 

الذي يظهر أف أوؿ من أّلف يف ىذا العلم  وعده  الكثَتوف  ادلؤسَس األوؿ ذلذا العلم ىو أبوعبيدة بن و 
ادلثٌت, وذلك لتأليفو كتابو ادلسمى رلاز القرآف, ويرجع سبب أتليف ىذا الكتاب ما روي أّف أاب عبيدة كاف 

سئلت عن مسألة أفتأذف يل أف  يف رللس الفضل بن الربيع, فقاؿ لو إبراىيم بن إمساعيل الكاتب: قد
: طَْلُعَها     أسألك إايىا؟ فقاؿ أبوعبيدة: ىات, فقاؿ إبراىيم: قاؿ هللا عز وجل يف وصف شجرة الزقـو

وإمنا يقع الوعد واإليعاد مبا عرؼ مثلو, وىذا مل يعرؼ, ,  56الصافات اآلية:  َكأنَُّو ُرءوُس الشَّياِطُِت 
  العرب على قدر كالمهم, أما مسعت قوؿ امرئ القيس:فقاؿ أبوعبيدة : إمنا كّلم هللا

شَريِفُّ ُمضاِجعي       َوَمسنونٌَة ُزرٌؽ َكأَنياِب َأغواؿِ                       
َ
ُلٍت َوادل  أَيَقتػُ

وىم مل يروا الغوؿ قط, ولكنهم دلا كاف أمر الغوؿ يهوذلم أوعدا بو, فاستحسن الفضل ذلك واستحسنو  
بوعبيدة من ذلك اليـو أف يضع كتااًب يف القرآف يف مثل ىذا وأشباىو, وما حيتاج إليو من السائل, وعـز أ
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ـ, 3991علمو, فلما رجع أبوعبيدة للبصرة عمل كتابو الذي مسّاه رلاز القرآف) احلموي, 
 (.361,ص:39ج

و كلمة البياف ذلا عدة معاٍف, ولعل أقرهبا إىل ادلعٌت االصطالحي ما ورد يف بعض ادلعاجم: البياف ىو 
الفصاحُة والَلَسُن. ويف احلديث: "إفَّ من البياف لسحراً". وفالف أَبْػَُتُ من فالٍف, أي أفصح منو وأوضح  

ُ بو الشيُء من الدَّاللة وغَت  َ الشيء: كالماً. والَبياُف: ما يَػتػَبػَُتَّ ٌ, وتَػبػَُتَّ ىا, وابَف الشيء بَياانً: اتََّضَح فهو بَػُتِّ
 َ َ الُصبُح لذي عينُت, أي تَػبػَُتَّ وَضَح وظهر... والتػَْبيُُت: اإليضاح. والَتبِيُُت أيضاً: الوضوح. ويف ادلثل: قد بَػُتَّ

إبراىيم  بِلساِف قْوِمِو لُِيبُّتَ ذَلُْم  َوَما أْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍؿ إالَّ  )الصحاح , اجلوىري , ب ي ف( قاؿ تعاىل: 
 .4اآلية:

 يقوؿ الناظم:
 ــ وىو الــذي بو البليـغ يْقاـدْر      إيـراد معىنى يف عباراٍت ِغيــَرْ 2                      

علم  فهو بُّت الناظم أّف علم البياف ىو قدرة اإلنساف البليغ على إيراد ادلعٌت الواحد يف عبارات عديدة, 
(,  وىذا 311ـ, ص:3993"يعرؼ بو إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة يف وضوح الداللة عليو" )القزويٍت, 

 ىو التعريف األشهر والذي يكثر تداولو لعلم البياف, وقد شرح الناظم ىذا التعريف فقاؿ:
ــ كحامٌت يف اجلود مثْـل البحِر       أو َعاَش 3                     ْــرِ ـ ىـ  ََبٌْر يف قدمِي الدَّ

 
ككـر علي مثاًل ديكن أف يُعرب عنو بطرؽ سلتلفة, فعن طريق التشبيو يقاؿ: عليّّ كالبحر,  فادلعٌت الواحد

وعن الطريق اجملاز يقاؿ: شاىدت البحر يف منزؿ علّي, وعن طريق الكناية يقاؿ: عليّّ جباف الكلب كثَت 
 الرماد.

و: حامت يف اجلود مثل البحر, ومّثل لالستعارة فقاؿ: عاش حبر يف قدمي الدىر, ومّثل الناظم للتشبيو بقول
 لكنو غفل أو تغافل عن ذكر الكناية فلم ديّثل ذلا.  

 
ــام الداللــة  أقسـ

 يقول الناظم: 
ــوا  الداللَة اللتفظّيْة 4                         ــْة       ــ وقّسمـ ــةى  أمهـهــا  الوضعيَّـ  ثالثــ
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الداللة ىي: فهم أمر من أمر, فاألمر األوؿ ىو ادلدلوؿ والثاين ىو الداؿ كداللة لفظ "دمحم" على معناه.. 
وىي إّما داللة لفظية أو غَت لفظية, واللفظية كداللة لفظ "إنساف" على احليواف الناطق, وكداللة لفظ 

فًتس, وأّما غَت اللفظية فال عالقة دلباحث علم البياف هبا ) ينظر: ادلنياوي, "أسد" على احليواف ادل
 (.349ـ, ص:3001

وذكر الناظم أّف الداللة اللفظية ُقّسمْت إىل ثالثة أقساـ: وضعية وطبيعية وعقلية والقسماف األخَتاف ال 
 فقاؿ:عالقة لعلم البياف هبما, مث طفق الناظم يف ذكر أقساـ الداللة الوضعية 

ــة تـــالزميـــة5                              ــٍة مطــابقية          تضميـنيَّــ  ـ وذي ثالثـ
 ذكر الناظم أّف الداللة الوضعية ذلا ثالثة أقساـ ىي:

ــ ادلطابقية:1 وىي داللة اللفظ على كامل معناه, كداللة اإلنساف على احليواف الناطق, وداللة الفرس على  ـ
اف الصاىل ومُسّيْت مطابقية لتطابق اللفظ وادلعٌت وتساويهما, فالواضع إمنا وضع لفظ "إنساف" ليدؿ احليو 

 على رلموع احليواف والناطق مًعا, ووضع لفظ "فرس" ليدؿ على رلموع احليواف والصاىل.
ــ الاضمينيــة:2 واف فقط, أو وىي داللة اللفظ على جزء معناه ادلوضوع لو كداللة "اإلنساف" على احلي ـ

الناطق فقط, وكداللة البيت على السقف أو اجلدار وإمنا مُسيت تضمينية ألف احليواف أو الناطق جزٌء من 
معٌت اإلنساف داخٌل يف ضمنو, فالواضع إمنا وضع لفظ إنساف ليدؿ عل احليوانية والناطقية مًعا ووضع لفظ 

 "بيت" يدؿ على مجيع أجزائو كالسقف واجلدار.
ــ االل3 وىي داللة اللفظ على الـز معناه ادلوضوع لو, كداللة "اإلنساف" على الضحك وكداللة  ازاميـة:ـ

"حامت" على اجلود, واألسد على الشجاعة, وكثرة الرماد على الكـر واجلود.. ومُسيت التزامية ألف الضحك 
شجاعة لؤلسد, والكـر ليس معٌت اإلنساف , وال جزء من معناه لكنو الـز لو, وكذلك اجلود حلامت , وال

 (.40ـ, ص:3913لكثرة الرماد ) ينظر: عوين, 
 

 ادلبحث الثاين الاشبيــو
 فن الاشبيــو:
 قاؿ الناظم:

ــاهػػػ 6                              إحلاق أمر ما أبمر ابألداْه       لغرض فذاك تشبيــو مســ
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 بقولو ىو إحلاؽ أمر أبمر بواسطة أداة.ذكر الناظم أوؿ مباحث علم البياف التشبيو, وعّرفو 
والتشبيو يف اللغة ىو التمثيل, يقاؿ شّبهت ىذا هبذا إذا مثّلتو بو, وىو مصدر للفعل شّبو بتضعيف الباء, 
يقاؿ: شبهت ىذا هبذا إذا مثّلتو بو ولو تعريفات عديدة يف االصطالح منها:  التشبيو ىو "صفة الشيء مبا 

حدة أو جهات كثَتة, ال من مجيع جهاتو؛ ألنو لو انسبو مناسبة كلّية لكاف قاربو وشاكلو ومن جهة وا
(, وىو "الوصف أبف أحد ادلوصوفُت ينوب مناب اآلخر 315, ص:3ـ, ج3913إايه...." )ابن رشيق, 

 (.353ـ, ص:3919أبداة التشبيو انب منابو أو مل ينب" )العسكري ,
ّّ والتمثيل أخّص  والتشبيو والتمثيل متقارابف والتمثيل فرع من التشبيو, يقوؿ عبدالقاىر اجلرجاين: "التشبيو عا

 ( 99ـ, ص:3993منو, فكل متثيٍل تشبيٌو, وليس كّل تشبيٍو متثيالً..."        ) اجلرجاين,
 يقوؿ الناظم:

ــوجــُو  و 6                                ــاُت      ببعضهــا  والـ  األداةُ ــ أركـانُو  ِىَي ادلشبَـَهـ
 ذكر الناظم أفَّ للتشبيو أربعَة أركاف ىي:

 ػػػػ ادلشبو.
 ػػػػ ادلشبو بو.

 ػػػ أداة التشبيو.
 ػػػ وجو الشبو.

 أقسام الاشبيــو من ييث طرفيو:
 يقول الناظم:   

ــان7                         ــ ــ ــخاــلــتفـ ــقــليـاِن  أْو  مـ ــاِن      أْو  عـ ــا  يسيَّـ ــرفــان  إمَّـ  ــ والطَـّ
 ــ كالشَّْعُر مْثل الليل يف السواِد    واجلْهُل  مْثُل ادلوت يف التفسادِ 8                       
ــاــ ووجُهُو مْثل ا9                        ــ ــ ــوٌر  سنـ ــ ــ ــ ــ ــو ن ــ ــ ــ ــُو كــأنَـّ  لسروِر يف اذلََنا      وعــلُمـ

بعد ما عّرؼ الناظم التشبيَو وذكر أركانو بدأ يف ذكر أقساـ التشبيو وذكر أّف التشبيو ينقسم ابلنظر إىل طرفيو 
 تلفاف.ادلشبو وادلشبو بو إىل ثالثة أقساـ , فهما إّما حسّياف , أو عقلياف, أو سل
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ــ طرفا الاشبيو احلسيـّان: 1  ـ
واحلسّياف ُيدركاف أبحد احلواس اخلمس: وىي البصر, السمع, الذوؽ, الشّم, اللمس؛ فمثاؿ ما            

  . 61الرمحن  اآلية:    َكأنػَُّهنَّ الْياُقوُت واْلُمْرَجافُ  ُيدرؾ حباسة البصر كقولو تعاىل: 
 ومثاؿ ما ُيدرؾ حباسة السمع كقوؿ امرئ القيس:  

رُء لَيَس بَِقّتاؿِ                          
َ
َلٍت َوادل  يَػُغطُّ َغطيَط الَبكِر ُشدَّ ِخناُقُو       لَِيقتػُ

 (311ص:3990) ديواف امرئ القيس, 
اسة الشّم كتشبيو بعض وما ُيدرؾ حباسة الذوؽ  كقولك: شرابو كاحلنظل, ولعابو كالعسل.. وما ُيدرؾ حب

 الروائح ابدلسك والعنرب, وتشبيو أنفاس الطفل ابلزىر.. ومثاؿ ما ُيدرؾ حباسة اللمس كقوؿ ذي الرمة:
 ذَلا َبَشٌر ِمثُل احَلريِر َوَمنِطُق       َدقيُق احلَواِشي ال ُىراٌء َوال َنزرُ                             

 (304ـ, ص:3996) ديواف ذي الرمة,
ويلحق ابلتشبيو احلسي ما يسمى ابلتشبيو اخليايل, وىو تشبيو مركب من أشياء حسية لكن ىيئتو الًتكيبية 

 ليست موجودة يف عامل الواقع, كقوؿ الشاعر:
 وكأف زلمرَّ الشقيػ        ػِق إذا تصوََّب أو َتَصعَّػدْ                     
 ف على رماٍح من زبرجد  أعالـُ  ايقوٍت  نشر                        

 (19ـ, ص:3916)عتيق,
 ومّثل الناظم للتشبيو احلسي بقولو الشَّْعُر مْثل الليل يف السواِد.

ــ طرفـا الاشبيــو العقليــان:2  ـ
ومها ما ُيدركاف ابلعقل وليس ابحلواس, ومّثل لو الناظم بقولو: اجلْهُل  مْثُل ادلوت يف الفساِد, ويلحق   

ابلتشبيو العقلي ما يسمى ابلتشبيو الومهي, وىو تشبيو ال وجود لو يف احلقيقة لكنو لو كاف موجوًدا ألدرؾ 
 .56الصافات اآلية:  ُتِ طَْلُعها َكأنَُّو ُرءوُس الشَّياطِ   ابحلواس, كقولو تعاىل

 
 وكقوؿ امرئ القيس 

شَريِفُّ ُمضاِجعي       َوَمسنونٌَة ُزرٌؽ َكأَنياِب َأغواِؿ                           
َ
ُلٍت َوادل  أَيَقتػُ

 (.311, وديواف امرئ القيس, ص:19) ينظر: ادلصدر نفسو, ص:
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 ــ طــرفا الاشبيو ادلخالتفــان:3
وىو أف يكوف ادلشّبو حسيِّا وادلشبو بو عقليِّا, أو أف يكوف ادلشّبو عقليِّا وادلشبو بو حسيِّا, ومّثل الناظم   

للنوع األوؿ بقولو: وجُهُو مْثل السروِر يف اذلََنا, وكتشبيو العطر ابخلُُلق الكرمي وكتشبيو األرض أبخالؽ الكراـ 
 يف قوؿ ابن اببك:

 وأرٍض كأخالِؽ الكراـِ قطعتها         وقد كحػّل الليُل السماَؾ فأبصرا                       
 (.396ـ, ص:3993)القزويٍت, 

 
وعػػلُمػػػُو كأنَّػػػػو نػػوٌر سنػػػا, وكتشبيو ادلوت ابلسبع, وتشبيو احلظ ابلدقيق يف قوؿ  ومّثل للنوع الثاين بقولو: ..

 الشاعر:
 إف حػّظي كدقيػػٍق       يػػـو ريػػٍح نػػػثػروه                                   

 مثّ قػػالػػػػوا  حلفػػػػػاة        يػػـو ريٍح امجعػوه                         
 (39, ص:3996)بكري, 

 

 أقسام طريف الاشبيو من ييث اإلفراد والرتكيب:
 يقوؿ الناظم:  

ــ ـ11                         ــ ــُره  مباسـ ــ ــْدركثْغ ــُو  كــالبـ ــ ــُهـ ــمىـا ووجـ ا كالدرِّ    منظّـ  مى
ــو مــع احلبيــب كالعسل  11                         ــ ونورُُه كنور بدٍر اكــامْل    كالُمـ
ــدا     أو أطالقـا  أو  اخلالف قد بدا12                         ـ فإن يكوان متفردين قيـ

.. يقصد طريف التشبيو فبعد أف ذكر أنواع التشبيو ابلنظر إىل طرفيو ذكر أّف لطريف قولو: فإف يكوان مفردين
 التشبيو تقسيًما آخر وىو:

ومها إما أف يكوان مطلقُت من التقييد أو مقيدين, أو أف يكوف أحدمها مقّيًدا  ــ أن يكون طرفاه متفردين:1
ىنٌد كالشمس, وكقوؿ الناظم: وجهو كالبدر, واآلخر مطلًقا  وادلفرداف ادلطلقاف كقولك: زيد كاألسد, و 
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والتقييد إما أف يكوف بوصف أو حاؿ أو ظرؼ أو غَت ذلك, ومثاؿ طريف التشبيو ادلقّيدين كتشبيو من مل 
 (.49حيصل على نتيجة يف سعيو ابلناقش على ادلاء فطرفا التشبيو مقّيداف ابلوصف ) ادلنهاج, ص:

 مبتسًما كالدرِّ منّظًمػا, فقّيد ابحلاؿ, وكقوؿ الشاعر:  ومثل الناظم للمقيد بقولو: ثْغػػُره
 والشمس كادلرآة يف كف األشل     دلا رأيتها بدت فوؽ اجلبل                     

"أراد أف ُيريك مع الشَّكل الذي ىو االستدارة, ومع اإلشراؽ والتؤللؤ على اجلملة, احلركة اليت تراىا للشمس 
مث ما حيُصل يف نُورىا من أجل تلك احلركة, وذلك أف للشمس حركًة متصلًة دائمًة يف إذا أنعمَت التأمُّل, 

غاية السرعة, ولُنورىا بسبب تلك احلركة متوٌُّج واضطراٌب َعَجٌب, وال يتحصل ىذا الشبُو إال أبف تكوف ادلرآة 
, ألف حركتها تدور وتتصل ويكوف فيها سرعة وقلٌق شديد, حىت ترى  ادلرآة, ويقع االضطراب يف يد األَشلِّ

 (.311, ص: 3993الذي كأنو َيْسَحُر الطَّْرؼ...") اجلرجاين, 
 
 ــ أن يكون طرفاه مركبني:2
 يقول الناظم: 

ــا13                     ــا          أو يـُْعكسـان كل ذاك وقعـ ــا معىــ ــمــ  ــ وقــد يركبــان أي ىــ
 ـ كاللؤلؤ ادلوضوع يف صدر التفااْه     مثل الزجــاج فوق قــطر ادلياهْ 14                   

ذكر الناظم النوع الثاين من أقساـ طريف التشبيو ومها ادلركباف ويسمى  التشبيو التمثيلي وتشبيو صورة بصورة 
ار:والتشبيو ادلرَكب, وىو أف يكوف وجو الشبو فيو صورًة منتزعًة من عدة   أشياء.. كقوؿ بشَّ

 َكَأفَّ ُمثاَر الَنقِع َفوَؽ ُرُؤوِسِهْم       َوَأسياَفنا لَيٌل ََتاوى َكواِكُبوْ                                
 (.116, ص:3ـ, ج3001) ديواف بّشار, 

 فصورة الغبار والسيوؼ تتؤلأل يف وسطو تشبو صورة ليل مظلم تتساقط فيو كواكبو.
 وقوؿ الشاعر: 

 كأفَّ سهيالً والنجـو وراءه      صفوُؼ صالٍة قاـ فيها إماُمها                                  
اللؤلؤ ادلوضوع يف صدر الفتاْه مثل الزجػػاج  وأبدع الناظم ذلذا النوع من التشبيو مثااًل من عنده وىو قولو:

 فوؽ قػػطر ادلياْه, وىو تشبيو ال تعوزه الدقة واخلياؿ.
 يكون ادلشبـّو متفردىا وادلشبو بو مرّكبىا: ــ أن3
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 قاؿ الناظم:
 ــ واحلرب مثل النار يف اإلعصار    والشيب وسط الرأس كاألقمار15                 

القسم الثالث من التشبيو ابلنظر إىل اإلفراد والًتكيب أف يكوف ادلشّبو مفرًدا وادلشّبو بو مرّكًبا, ومّثل الناظم 
لو: احلرب مثل النار يف اإلعصار, فادلشبو احلرب مفرد وادلشبو بو مرّكب وىو قولو النار يف ذلذا النوع بقو 

 اإلعصار.
 ومن أمثلة ىذا النوع قوؿ الصنوبري:

 وكأفَّ زلمرَّ الشقيػ       ِؽ إذا تصوََّب أو َتَصعَّدْ                                 
 قوٍت ُنشػػػْر      ف على رماٍح من زبرجػػدأعالـُ اي                                

فادلشبو الزىر األمحر ادلسمى شقائق النعماف, وادلشبو بو اذليئة ادلركبة من الياقوت األمحر على الزبرجد 
 (.391األخضر , وقد عّد العلماء ىذا النوع من التشبيو ابلتشبيو اخليايل )ينظر: القزويٍت, ص:

 
 ا وادلشبو بو متفردىا:ــ أن يكون ادلشبو مرّكبى 4

ومّثل الناظم ذلذا النوع بقولو: الشيب وسط الرأس كاألقمار, فادلشبو الشيب وسط الرأس وىو مركب, 
 وادلشبو بو األقمار وىو مفرد.
 وكقوؿ أيب متاـ يصف الربيع:

 يَف َتَصوَّرُ اي صاِحََبَّ تَػَقصَّيا َنَظَريُكما       تَػَراي ُوجوَه األَرِض كَ                        
ػػػا ُىػػَو ُمػقػِمػػػرُ                           تَػَراي هَناراً ُمشِمساً َقد شابَُو        َزىػػُر الُربػػا َفػػَكَأمنَّ
 (435ـ, ص:3994) شرح ديواف أيب متاـ,

فكأنو ليل فالنبات من شدة خضرتو مع كثرتو وتكاثفو قد صار لونو دييل إىل السواد فنقص من ضوء النهار 
 قد سرى فيو ضوء القمر, وادلشبو مركب وىو النهار ادلشمس... وادلشبو بو مفرد وىو الليل ادلقمر.

 
 تقسيم آخر للاشبيو ابلنظر إىل طرفيو:

 يقول الناظم: 
ــْر    مها كمثل الشمس صاح والقمرْ 16 ــٌد وعمـ ــ ومنـو ملتفوٌف كزيـ  ـ
ــو ادلتفـــروق حنو خدُُّه   17 ــدُّهُ      ــ ومثلـ ــوردٍة وكالقــضيــب قــ  كـ
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ــو الدمـع        والثْغر مثـل البــرق أّمــا اجلْمـعُ 18  ــ تسويةى ســمِّ كنحـ
ــادِر اخلــوَّان19  ــ فنحُو عينـُو كــعني اجلــاين         ومثُل  عيـِن ا لغــ

 
 ذكر الناظم تقسيًما آخر للتشبيو ابعتبار طرفيو, وىو:

ــ الاش1 وىو: "أف يؤتى على طريق العطف أو غَته ابدلشبهات أوالً مث ابدلشبو هبا") معاىد بيو ادللتفوف: ـ
(, ومّثل الناظم ذلذا النوع بقولو:... زيد وعمر كالشمس والقمر, أي  13, ص:3ـ,ج3941التنصيص, 

 زيد كالشمس وعمر كالقمر, وكقوؿ امرئ القيس:
 َرطباً َوايِبساً       َلدى وَكِرىا الُعّناُب َواحَلَشُف البايل َكَأفَّ ُقلوَب الطَتِ                 

( فقد شّبو قلوب الطَت الرطبة شكاًل ومقداًرا ولواًن ابلعناب, 319, ص:3004) ديواف امرئ القيس, 
وشّبو اليابس منها ابحلشف البايل وىو اليابس من الرطب, وجعل ادلشبهُْت  يف الشطرة األوىل وادلشبهُْت 

 ا يف الشطرة الثانية.هبم
ــ الاشبيو ادلتفروق:2 وىو أف يتعّدد طرفا التشبيو وُُيمع كل طرؼ منهما مع صاحبو, وذلك أبف ُُيمع كل  ـ

ه  61ينظر: ادلنهاج الواضح, ص: (مشبٍو مع ادلشبو بو,  ه كالوردة وقدُّ (, ومّثل الناظم لو بقولو: ... خدُّ
 كالقضيب.

 وكقوؿ ادلتنَب:
 َبَدت َقَمراً َوماَلت خوَط ابٍف       َوفاَحت َعنرَباً َوَرَنت َغزاال          

(, شّبو وجهها ابلقمر, وقدَّىا بغصن الباف, ورحَيها ابلعنرب, وطرَفها بعُت 393, ص:3)ديواف ادلتنَب, ج
 ا.الغزاؿ, ونالحظ أف كل مشبو جاء بعده ادلشبو بو الذي خيّصو, لذلك كاف التشبيو مفروقً 

 وكقوؿ ابن سكرة: 
 اخلدُّ وْرٌد والصدُغ غاليٌة       والريُق ََخٌْر والثػَّْغُر من بَػَردِ                           

(, شّبو الشاعر خد تلك ادلرأة ابلورد وشعَرىا ادلتدىل على خدىا ابلغالية 14, ص:3)معاىد التنصيص, ج
 ل التشبيو ادلفروؽ فقد جعل كل مشبو بو جبانب ادلشبو.وىو نوع من الطيب, وأسناهَنا ابلرَبد.. على سبي

 (61وىو أف يتعدد ادلشبو دوف ادلشبو بو ) عوين, صــ تشبيو الاسوية: 3
 ومّثل لو الناظم بقولو: الدمػع والثْغر مثػل البػػرؽ, فقد تعدد ادلشّبو الدمع, الربؽ دلشبو بو واحد وىو الربؽ.

 ومن ىذا النوع قوؿ الشاعرػ
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 صدغ احلبيب وحايل        كالمهػػػا كالليايل                              
 وثػػػػغػػػػػػػره يف صفػػػػػػػاء        وأدمعػػػػػػي كالآليل                              

( يف البيت األوؿ شّبو حالو وصدغ احلبيب ابلظالـ يف السواد فقد جعل للمشبهُت 336) القزويٍت, ص:
و واحًدا, وكذلك يف البيت الثاين فقد شّبو ثغر احلبيب يف صفاءه ودمعو ابلآللئ على سبيل تشبيو مشّبها ب

 التسوية ألنو ساوى فيو بُت شيئُت وأحلقهما بشيء واحد.
ــ تشبيو اجلمع:4 (, وأورد الناظم 64وىو أف يتعدد ادلشبو بو دوف ادلشبو, أي عكس التسوية ) عوين, ص: ـ

وىو قولو: عينػُو كػػعُت اجلػػاين وعيػِن الغػػػػادِر اخلػػوَّاف, حيث عُت ذلك الرجل مرة بعُت اجلاين ذلذا النوع مثاالً 
 ومرة أخرى بعُت الغادر اخلواف.

 وكقوؿ البحًتي:
 ذاِت ُحسٍن لَو ِاسَتزاَدت ِمَن احُلسػ       ػِن ِإلَيِو َلمػػػا َأصابَػػػت َمزيدا         
 َفِهَي الَشمُس هَبَجًة َوالَقضيػػػػػػػُب الػ       ػَغضُّ ليناً َوالرِئُم َطرفاً َوجيدا         

 (93, ص:3ـ, ج3910) البحًتي, 
شّبو الشاعر تلك ادلرأة بثالث مشبهات, ادلشبو بو األوؿ الشمس, وادلشبو بو الثاين القضيب وىو 

الغزاؿ, ومسي تشبيو اجلمع الجتماع شيئُت أو أكثر دلشبو واحد ) الغصن ادلياؿ, وادلشبو بو الثالث الرئم وىو 
 (. 64عوين,ص:

 
 ناائج البحث

 ديكن حصر نتائج ىذا البحث يف النقاط اآلتية:    
ــ 1 علم البياف ىو قدرة اإلنساف البليغ على إيراد ادلعٌت الواحد يف عبارات عديدة, وىو علم يعرؼ بو إيراد ــ

 تلفة. ادلعٌت الواحد بطرؽ سل
 الداللة ذلا ثالثة أقساـ أمهها الداللة الوضعية.ـــ 2
 الداللة الوضعية ذلا أقساـ ثالثة ىي: ادلطػػابقية, التضميػنيَّػػػػة, التػػػالزميػػػة.ـــ 3
 التشبيو ىو إحلاؽ أمر أبمر بواسطة أداة, وأركانو أربعة.ـــ 4
 عقلي, سلتلف.التشبيو ابلنظر إىل طرفيو ثالثة أنواع: حسي, ـــ 5
 ينقسم التشبيو ابعتبار اإلفراد والًتكيب إىل: مفرد, ومركب.ـــ 6
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 ومن أنواع التشبيو: التشبيو ادلفروؽ وادللفوؼ وتشبيو التسوية وتشبيو اجلمع.ـــ 7
 

 :ادلصادر وادلراجع
 القرآف الكرمي. 

 دار العلم للماليُت.مب, البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد, بَتوت, لبناف, 3996ػػػ أمُت, ب , 
 بَتوت, لبناف, الطبعة األوىل, دار بَتوت للطباعة. الديواف,ـ, 3910ػػ البحًتي, ب, 
 , اجلزائر, مكتبة لساف العرب.حتقيق: الشيخ دمحم الطاىر بن عاشور الديواف,ـ, 3001ػػػ بن برد, ب, 
يزي, الطبعة الثانية, بَتوت, لبناف, دار ـ, شرح ديواف أيب متاـ, حتقيق: اخلطيب الترب 3994ػػػ أبو متاـ, أبو, 
 الكتاب العريب.

 ػػػ اجلرجاين, ع,  أسرار البالغة, حتقيق: دمحم خفاجي وعبدالعزيز شرؼ, بَتوت, لبناف, دار اجليل.
ـ, معجم األدابء, حتقيق: إحساف عباس, الطبعة األوىل, بَتوت, لبناف, دار الغرب 3991ػػػ احلموي, ي, 

 اإلسالمي.
ـ, الديواف, حتقيق: أمحد حسن بسج, الطبعة األوىل, بَتوت, لبناف, دار الكتب 3996ذو الرمة, ذو, ػػػػ 

 العلمية.  
حتقيق انصيف اليازجي, الطبعة األوىل, بَتوت, لبناف,  , العرؼ الطيب,ـ3913ػػ أبو الطيب ادلتنَب, أبو , 

 دار بَتوت للطباعة والنشر.
 حتقيق د. مفيد قميحة, بَتوت, لبناف, دار الكتب العلمية.   صناعتُت,كتاب الـ, 3919ػػ العسكري, أبو, 

 , مصر, مكتبة اجلامعة األزىرية.ادلنهاج الواضح ـ, 3913ػػػ عوين, ح, 
ـ, معاىد التنصيص, حتقيق: دمحم زلي الدين عبداحلميد, بَتوت, لبناف, عامل 3941ػػػ العباسي, ع, 

 الكتاب.
 بَتوت, لبناف, دار النهضة العربية. البياف,علم ـ, 3916ػػػ عتيق , ع, 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 1, No. 17, mar. 2021 

        Published online in March 
  2021 مارس ،عشر السابع العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                    

Issn :2710- 4141 

  

356 
 

ـ البالغة,ـ,  3993ػػ القزويٍت, ج,  حتقيق: علي أبو ملحم, الطبعة الثانية, بَتوت, لبناف,  اإليضاح يف علو
 دار اذلالؿ.

 ـ, العمدة, مصر, دار اجليل.3913ػػػ القَتواين, ابن, 
ويب, الطبعة األوىل, بَتوت, لبناف, دار إحياء ـ,  الديواف, حتقيق حسن السند3990ػػػ امرئ القيس, أ, 

 علـو الدين.
 األوىل, بَتوت, لبناف, ادلكتبة العصرية.لى ُحلية اللب ادلصوف,  الطبعة ـ, حاشية ع3001ػػػ ادلنياوي ,أ, 

 


