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 أقسام التشبيه باعتبار األداة ووجه الّشبه

 أوال : باعتبار األداة :

 ٌقسم التشبٌه باعتبار األداة إلى :

 ـ تشبيه مرسل : 1

 وهو ما ذكرت فٌه األداة. مثال ذلك قوله :

 إّنما الّدنٌا كبٌت 

  
  

 نسجه من عنكبوت 

  

ٌبقً على البعد أو الفضاء الفاصل » حضرت األداة وحضورها كما ٌقول أحدهم 

 «.بٌن الّطرفٌن فً تصنٌف الموجودات

 ـ تشبيه مؤّكد : 2

 وهو ما حذفت منه األداة ، مثاله قول أحدهم :

 أنت نجم فً رفعة وضٌاء

  
  

 تجتلٌك العٌون شرقا وغربا

  

فأداة التشبٌه محذوفة والتقدٌر : أنت مثل الّنجم ، أو أنت كنجم ... ومن المؤّكد ما 

 أضٌف فٌه المشّبه به إلى المشّبه ، ومثاله :

 والّرٌح تعبث بالغصون وقد جرى 

  
  

 ذهب األصٌل على لجٌن الماء

  

 والشاعر ٌرٌد تشبٌه األصٌل بالّذهب ، والماء باللّجٌن.

وهذا الضرب من التشبٌه أبلغ ، وأوجز ، وأشّد وقعا فً النفس ، والنكتة فً بالغته 

 أّنه ٌجعل المشّبه والمشّبه به شٌئا واحدا. وقد وفّق

بغٌاب األداة ٌنتقل التركٌب من : » األزهر الزّناد إلى تفسٌر علّة التسمٌة فقال 

إخبار بالمشابهة إلى إخبار بالمشّبه به عن المشّبه ، فهو هو ، وهذا مدخل التوكٌد 



فٌه ، لذلك سّمً بالمؤّكد. وفٌه تضٌق المسافة الفاصلة بٌن الطرفٌن فتصل التطابق 

لمعقولٌة أو تكاد ... فغٌاب األداة إٌهام بالتطابق ، وهو أمر ٌرتبط بغٌاب شحنة ا

 «.التً ٌقوم علٌها الجمع بٌن طرفً التشبٌه والتً تعّبر عنها األداة

 ثانيا : باعتبار وجه الّشبه :

 ٌقسم التشبٌه باعتبار وجه الشبه إلى :

 ـ تشبيه مجمل : 1

وهو ما حذف منه وجه الّشبه ، وبغٌابه أجمل المتكلّم فً الجمع بٌن الطرفٌن فسّمً 

 الرومً فً مغّن.مجمال ، مثاله قول ابن 

 فكأن لّذة صوته ودبٌبها

  
  

 سنة تمّشى فً مفاصل نّعس 

  

لم ٌذكر الشاعر وجه الّشبه ألّنه ٌدرك بسرعة وهو التلّذذ واالرتٌاح. وقد كشف 

الباّث إلى وبهذا اإلجمال لم ٌقصد : »األزهر الزّناد عن سّر التسمٌة وأثرها بقوله

تحدٌد مجال التقاطع وإّنما تركه غائما. وهو دون شّك ٌعّول فً ذلك على حدس 

 «.سامعه فً االهتداء إلى ذلك المجال

 فّصل :ـ تشبيه م 2

 وهو ما ذكر فٌه وجه الّشبه. مثال ذلك قوله مفتخرا :

 أنا كالماء إن رضٌت صفاء

  
  

 وإذا ما سخطت كنت لهٌبا

  

 فوجه الّشبه مذكور فً التشبٌه وهو )صفاء+ لهٌبا(. ورأى األزهر الّزناد أّن 

الجمع بٌن طرفً التشبٌه فٌسّهل على المتقّبل )السامع أو بذكره ٌفّصل المتكلّم وجه »

القارئ( العثور على الّسمة التً ٌشترك فٌها الطرفان. ولذلك سّمً هذا التشبٌه 

مفّصال. وهذا التفصٌل ٌبقً على االنفصال الموجود بٌن طرفً التشبٌه إذ ٌشعر 

ئان متماٌزان فً سائر الباّث سامعه بأنه ٌقرن بٌن الطرفٌن فً نقطة واحدة وهما شٌ

 «.الّسمات

 ثالثا : باعتبار األداة ووجه الّشبه معا :

 ٌقسم التشبٌه باجتماعهما وافتراقهما إلى :



 ـ مؤّكد مفّصل : 1

 وهو ما حذفت منه األداة : وذكر وجه الّشبه ، ومثاله :

 أنت نجم فً رفعة وضٌاء

  
  

 تجتلٌك العٌون شرقا وغربا

  

 األداة محذوفة ، ووجه الشبه مذكور )الّرفعة والضٌاء(.

 ـ مرسل مجمل : 2

 وهو ما ذكرت فٌه األداة وحذف وجه الّشبه ، كقوله :

 وكأّن البنفسج الغّض ٌحكً 

  
  

 أثر اللّطم فً خدود الغٌد

  

فالمشبه : البنفسج ، والمشّبه به ، أثر اللّطم فً خدود المالح ، ووجه الّشبه محذوف 

 )اللون( ، واألداة : ٌحكً مذكور.

 

 تشبيه التمثيل : -

 ـ تعريفه : 1

هو ما كان وجه الّشبه فٌه صورة منتزعة من متعّدد ، أو هو الذي ٌكون وجه الّشبه 

 فٌه مرّكبا.

 ـ شروطه : 2

ٌّون تركٌب الصورة فٌه ، سواء أكانت العناصر التً تتأل ف منها اشترط البالغ

 صورته أو تركٌبته حّسٌة أو معنوٌة.

 وكلّما كانت عناصر الصورة أكثر ، كان التشبٌه أبعد وأبلغ.

 ـ أمثلته : 3

 قال ابن الرومً )المنسرح( :

 تشعل ما جاورت من الّشعر   أّول بدء المشٌب واحدة



    

 مثل الحرٌق العظٌم تبدؤه 

  
  

 أّول صول صغٌرة الّشرر

  

البٌتٌن مشهدان متفقان فً وجوه عدٌدة تلتقً لتكّون فً النهاٌة وجها فً هذٌن 

واحدا. لألجزاء المكّونة لكل مشهد قٌمة فً تجّمعها وال قٌمة لكل جزء منفردا. 

 ٌتكّون المشهد األول من األجزاء اآلتٌة :

غزا الشٌب شعر الشاعر فبدأ بشعرة بٌضاء ثم توّسع فً هذا الشعر األسود حّتى 

لٌه قضاء مبرما فاتسعت دائرة البٌاض وتوارت دائرة الّسواد. المشهد الثانً قضى ع

المقابل ٌتمّثل فً حرٌق عظٌم بدأ بشرارة صغٌرة ثم أخذت نٌرانه تتوّسع ملتهمة كل 

 ما ٌقع فً طرٌقها.

فبٌن المشٌب وبقاٌا  لنبحث فً هذٌن المشهدٌن المتقابلٌن عن عناصر تشبٌه التمثٌل :

 البٌاض المشرب بالسواد الخجول.النار جامع 

والمشٌب ٌأتً على الشعر بأكمله تدرٌجٌا والنار تلتهم كل ما ٌقف بوجهها تدرٌجٌا 

 أٌضا.

الّشٌب ٌبدأ بشعرة واحدة والحرٌق العظٌم تبدؤه شرارة صغٌرة وهكذا فإن تشبٌه 

 التمثٌل هذا ٌتكّون من :

 (1شبه )( + وجه 1( + مشّبه به )1( وفٌه : مشبه )1تشبٌه )

 (2( + وجه شبه )2( + مشّبه به )2( وفٌه : مشبه )2تشبٌه )

 (3( + وجه شبه )3( + مشّبه به )3( وفٌه : مشبه )3تشبٌه )

والخالصة أن تشبٌه التمثٌل مكّون من مشّبه متعّدد+ وجه شبه متعّدد+ مشّبه به 

 متعّدد.

ٌّات ذهنٌة متالحقة لفّك أجزائه والتعّرف  ولهذا كان تشبٌه التمثٌل محتاجا إلى عمل

إلى التماثل القائم بٌن هذه األجزاء. فالصورة فٌه أشبه بالومضات )فالش( المتالحقة 

التً تجّسد فً النهاٌة صورة متكاملة ولهذا كانت الصورة مشهدا متتابعا ، وٌجب 

 التنّبه إلى أن المعّول علٌه فً التعّدد هو وجه الّشبه فقط.

 ر( :وقال ابن المعتّز )الواف



 كأّن سماءنا لّما تجلّت 

  
  

 خالل نجومها عند الّصباح 

  

 رٌاض بنفسج خضل نداه 

  
  

 تفّتح بٌنه نور األقاحً 

  

 فً البٌتٌن مشهدان متفقان فً وجوه عدٌدة. ٌتكّون المشهد األّول من األجزاء اآلتٌة.

 تجلّت الّسماء صباحا وقد انتشرت نجومها فبدت زرقاء بٌضاء صفراء.

 

 التشبيه الّضمني-

 ـ تعريفه : 1

هو تشبٌه ال ٌوضع فٌه المشّبه والمشّبه به فً صورة من صور التشبٌه المعروفة ، 

 بل ٌلمحان فً التركٌب.

 من هذا التعرٌف ندرك أّنه مضمر فً الّنفس وأنه ٌؤثر فٌه التلمٌح على الّتصرٌح.

وإّنما على المتلقًّ أن كما أن التسمٌة تشٌر إلى أن التشبٌه غٌر ظاهر فً الكالم 

 ٌفهمه ضمنا ألّنه ٌخاطب ذكاءه وفطنته.

وٌؤتى بهذا النوع من التشبٌه لٌدّل على أّن الحكم الذي أسند إلى المشّبه ممكن وإن 

 لم ٌغب عنه جانب الّتخٌٌل.

 ـ مزاياه : 2

 من أهم المزاٌا التً ٌختّص بها نذكر ما ٌأتً :

 الّشبه بشكل صرٌح.ـ ال تظهر فٌه األداة أو وجه 

ـ ال ٌرتبط فٌه المشّبه بالمشّبه به ارتباطهما المعروف فً باقً أنواع التشبٌه ، بل 

 تلمح بٌنهما العالقة من خالل المعنى الذي ٌكاد ٌخفٌه التشبٌه.

 ـ هو أبلغ من غٌره ، وأنفذ فً النفوس والخواطر التخاذه جانب التلمٌح واكتفائه به.

 كم والمواعظ واألمثال.ـ ٌكثر وروده فً الح



ـ كثٌرا ما ٌأتً فً جملتٌن متوالٌتٌن لكّل منهما معناها المستقّل ، وقد تربط جملة 

 المش

 تهون علٌنا فً المعالً نفوسنا

  
  

 ومن ٌخطب الحسناء لم ٌغلها المهر

  

 المتنبً )الوافر( :أو بحرف الفاء كقول 

 فإن تفق األنام وأنت منهم 

  
  

 فإّن المسك بعض دم الغزال 

  

 ـ أمثلته : 3

 قال ابن الّرومً )الخفٌف( :

 قد ٌشٌب الفتى ولٌس عجٌبا

  
  

 أن ٌرى الّنور فً القضٌب الّرطٌب 

  

لكّنه أتى لم ٌقل ابن الّرومً : الفتى وقد وخطه الّشٌب كالغصن الّرطٌب عند إزهاره 

 بهذا المعنى ضمنا ؛ ولهذا سّمً هذا التشبٌه ضمنٌا.

 وقال أبو فراس )الطوٌل( :

 سٌذكرنً قومً إذا جّد جّدهم 

  
  

 وفً اللٌلة الظلماء ٌفتقد البدر

  

 

لم ٌقل أبو فراس : أنا إذا اشتّد الخطب على قومً كالبدر الذي ٌنٌر اللٌلة الظلماء ، 

ٌستنتجوا ذلك ، وسٌذهب ذهنهم إلى مثل هذا التشبٌه لمجّرد بل ترك للمخاطبٌن أن 

 سماعهم عجز البٌت.

 وقال غٌره )الكامل( :

 وٌاله إن نظرت وإن هً أعرضت 

  
  

 وقع الّسهام ونزعهّن ألٌم 

  

 ٌفهم البٌت على أّنه تشبٌه وإن غاب منه ما ٌدّل على التشبٌه.



القارئ أو المتلقًّ باكتشافه ، ولٌس لقد سكت الشاعر عن جزء من الصورة مطالبا 

 من الصعب اكتشافه. فالمتلقًّ ٌدرك أّن الشاعر ٌشّبه

نظرة الحبٌبة وإعراضها برشق الّسهام ونزعها من جسد المطعون بها ، فعٌنا 

الحبٌبة ترشق بنظراتها الحبٌب أو تعرض عنه فٌكون لرشقها وإعراضها ألم كألم 

 ا من جسد المطعون.ٌحدثه الّطعن بالّسهام أو نزعه

 وقال المتنّبً )الخفٌف( :

 من ٌهن ٌسهل الهوان علٌه 

  
  

ٌّت إٌالم   ما لجرح بم

  

لم ٌقل المتنبً إّن المتهاون بكرامته مّرة ال ٌحّس بذّل جدٌد ٌصٌبه ألن كرامته مٌتة 

، والكرامة المٌتة كالجسد المٌت ال ٌتألم إذا جرح جرحا جدٌدا. لقد مّثل الشطر 

الثانً المشّبه به ولم ٌرتبط بالصدر الذي ٌمّثل المشّبه بأّي رابط لفظً ، لكّن 

 االرتباط المعنوي عّوض عن الرابط اللفظً.

المشهد الثانً ٌتكّون من األجزاء اآلتٌة : رٌاض متناثرة ٌجتمع فٌها البنفسج 

المخّضل بالندى إلى جانب روضة أخرى من األقاحً التً تفّتح زهرها األبٌض 

 المشوب بصفرة.

بٌن تجلًّ السماء  لنبحث فً هذٌن المشهدٌن المتقابلٌن عن عناصر تشبٌه الّتمثٌل :

 ٌن رٌاض البنفسج المتناثرة جامع الزرقة البنفسجٌة.وانتشار نجومها صباحا وب

 بٌن ندى الصّباح وندى األزاهٌر جامع اخضالل ونداوة.

بٌن روض النجوم المتناثرة ورٌاض األرض جامع التناثر فً النجوم الذي ٌقابله 

تناثر الورود وتفّرقها فً المرج الفسٌح الذي ٌشبه رحابة الّسماء وتداخل األلوان 

واألبٌض واألصفر ، ٌشبه تداخل ألوان الّسماء وقد انحسرت النجوم فً  البنفسجً

 مكان منها وتناثرت فً مكان آخر.

فوجه الّشبه كما ترى صورة منتزعة من متعّدد ، ولو حذفنا شٌئا من المشّبه أو 

المشّبه به الختّل التوازن بٌن أجزاء المشهدٌن المتقابلٌن ، واختل معه وجه الّشبه 

 بٌن أجزاء صورتً المشّبه والمشّبه به.الجامع 

 وقال البحتري فً شقائق النعمان )الطوٌل( :



 شقائق ٌحملن الّندى فكأنه 

  
  

 دموع الّتصابً فً خدود الخرائد

  

 عناصر المشهدٌن متضافرة لتقدٌم صورة متكاملة. لنبحث عن هذه العناصر

 افً المشهد األول : شقائق النعمان+ الندى الذي ٌكلّله

 فً المشهد الثانً : خدود المالح+ دموع الّتصابً المتساقطة

ووجه الشبه مكّون من قطرات جمٌلة صافٌة تلمع فوق سطوح جمٌلة بٌضاء مشوبة 

 بصفرة. ولهذا كان وجه الّشبه منتزعا من متعّدد

ال ٌمكن حذف جزء من المشّبه أو المشّبه به وإاّل فإن وجه الشبه الجامع بٌن 

 ٌختّل وٌتعّطل تناسق الصورة وتفقد رونقها.أجزائهما 

 

 التشبيه المقلوب

 ـ تعريفه : 1

 هو تشبٌه معكوس ٌصٌر فٌه المشّبه مشّبها به باّدعاء أّن وجه الّشبه فٌه أقوى.

 ـ أمثلته : 2

 قال أحدهم )الكامل( :

 وبدا الّصباح كأّن غّرته 

  
  

 وجه الخلٌفة حٌن ٌمتدح 

  

 : وجه الخلٌفة. فالمشبه : غّرة الّصباح وتباشٌره. والمشّبه به

فالشاعر شّبه تباشٌر الّصباح فً ضٌائها بوجه الخلٌفة عندما ٌسمع المدٌح. وقد 

خرج الشاعر على المألوف فً تشبٌهه ألّن المألوف والمتداول أن ٌشّبه وجه الخلٌفة 

 بتباشٌر الّصباح ولكّن الشاعر عكس اآلٌة بهدف اإلغراب والمبالغة.

 وقال بّشار )البسٌط( :

 دّل كأّن البدر صورتها وذات

  
  

 باتت تغّنً عمٌد القلب سكرانا

  



المشّبه به : المرأة الحبٌبة المدلّلة ، والمشّبه : البدر. فالشاعر كسر المألوف وخلخل 

العالقة بٌن المشّبه والمشّبه به ، فقلب المعادلة وصدم القارئ ألّنه خرج على 

فخّرب العالقة بٌن المشّبه والمشّبه به المألوف الذي استنفدت طاقاته اإلٌحائٌة ، 

 لٌأتً بجدٌد مبالغ فٌه.

فبدل أن تشبه المرأة الجمٌلة البدر صار البدر عند الشاعر ٌشبه المرأة الجمٌلة ألن 

وجه الّشبه أقوى فً المشّبه به منه فً المشّبه ، ولهذا فإّن الشاعر ٌزعم أن المرأة 

 الحبٌبة أجمل من البدر.

 شبٌه المقلوب ضربا من التجدٌد فً األسالٌب القدٌمة.لهذا عّد الت

 ـ من شروطه : 3

الشرط الرئٌس فً استعماله أاّل ٌرد إاّل فً ما جرى علٌه العرف لدى العرب ، وهذا 

الشرط ٌحافظ على وضوح صورة القلب واالنعكاس ، وإاّل فإنه ٌصبح ضربا من 

 اإللغاز.

 ـ قيمته البالغية : 4

غلبة الفروع على األصول ، وقال : ال تجد شٌئا من ذلك إاّل  سّماه ابن جّنً :

 «.والغرض منه المبالغة

هو »وقال عنه عبد القاهر « الّطرد والعكس»وسّماه ابن األثٌر فً المثل السائر 

 «.جعل الفرع أصال واألصل فرعا

ة التً لهذا عّد التشبٌه المقلوب ضربا من المبالغة وكسر الرتابة فً التشابٌه المبتذل

مّجها الذوق وملّها السمع لفرط ترّدد المعانً المكرورة ، فجاء التشبٌه المقلوب 

 لٌقضً على الّرتابة وٌحدث ضربا جدٌدا من العالقات القائمة بٌن طرفً التشبٌه.

 



 المحاضرة الثانٌة                                                أ.م.د أحمد شكر محمد

 

 الّتشبٌه

 ـ تعرٌفه : 1

التشبٌه لغة : هو الّتمثٌل ، شّبهت هذا بذاك ، مّثلته به. والتشبٌه اصطالحا : بٌان أن 

المذكورة أو شٌئا أو أشٌاء شاركت غٌرها فً صفة أو أكثر ، بإحدى أدوات التشبٌه 

 المقّدرة المفهومة من سٌاق الكالم.

والتعرٌف الجامع هو : صورة تقوم على تمثٌل شًء )حّسً أو مجّرد( بشًء آخر 

)حّسً أو مجّرد( الشتراكهما فً صفة )حّسٌة أو مجّردة( أو أكثر. وقد عّرفه 

ذا ٌعنً وه«. التشبٌه : الداللة على مشاركة أمر آلخر فً معنى»القزوٌنً بقوله  : 

 أّن المتشابهٌن لٌسا متطابقٌن فً كل شًء.

 ـ التشبٌه فً نظر البالغٌٌن : 2

إّنما ٌقع بٌن شٌئٌن بٌنهما »( إلى أن التشبٌه  ه 333ذهب قدامة بن جعفر )ت 

اشتراك فً معان تعّمهما ، وٌوصفان بها ، وافتراق فً أشٌاء ٌنفرد كل واحد منهما 

موافق لما جاء به بعد حٌن من الّدهر الخطٌب  وهذا التعرٌف« عن صاحبه بصفتها

 القزوٌنً الذي تقّدم ذكره ولو كان المتأّخر أقّل وضوحا من المتقّدم.

( ، ذهب إلى أّنه  ه 386وٌزٌد فهم الّرمانً للتشبٌه التعرٌف وضوحا. فالرّمانً )ت 

 «.العقد على أّن أحد الشٌئٌن ٌسّد مسّد اآلخر فً حّس أو عقل»

( فذهب إلى أّنه ٌوجد نوعان من التشبٌه ،  ه 434قاهر الجرجانً )ت أما عبد ال

نرى فً أحدهما وجه الشبه قائما فعال فً كال الطرفٌن ، كأن ٌكون مدركا بإحدى 

الحواس ، أو هو أمر عقلً راجع إلى الفطرة. وسّمى هذا النوع من التشبٌه )التشبٌه 

جه الشبه فعال فً كال الطرفٌن ، بل الحقٌقً األصلً(. أما فً ثانٌهما فال ٌتحقق و

 ٌوجد فً أحدهما على الحقٌقة ، وفً اآلخر على التأوٌل كما فً قولنا : كالمه



كالعسل فً حالوته ، فالحالوة قائمة حقٌقة فً العسل ، ولكنها غٌر حقٌقٌة فً 

ّشبه الكالم. وهذا التشبٌه ٌسّمٌه عبد القاهر تشبٌه التمثٌل. ورّبما أطلق علٌه اسم ال

العقلً ألن التأوٌل من عمل العقل. هذا التشبٌه التمثٌلً الذي نادى به عبد القاهر 

 مختلف عن تشبٌه التمثٌل الذي تعارف علٌه البالغٌون كما سنرى الحقا.

 ـ أركان التشبٌه : 3

 تواضع البالغٌون على أّن للتشبٌه أربعة أركان هً :

 ـ المشّبه : 1

ٌه ، تخدمه األركان األخرى ، وٌغلب ظهوره ، لكّنه قد وهو الركن الرئٌس فً التشب

ٌضمر للعلم به على أن ٌكون مقّدرا فً اإلعراب ، وهذا التقدٌر بمنزلة وجوده. 

 مثاله قول عمران بن حّطان مخاطبا الحّجاج )الكامل( :

ًّ وفً الحروب نعامة  أسد عل

 
  

 فتخاء تنفر من صفٌر الصافر

  

محذوف تقدٌره أنت ، وعلٌه ٌكون المشّبه ضمٌرا مقّدرا فً فلفظ أسد خبر لمبتدأ 

 اإلعراب ، وهو ماثل فً المعنى وإن لم ٌظهر بلفظه.

 والفتخاء : الناعمة.

 ـ المشّبه به : 2

 تتوّضح به صورة المشّبه ، وال بّد من ظهوره فً التشبٌه.

من بروزها فً ٌشترك مع المشّبه فً صفة أو أكثر إاّل أّنها تكون بارزة فٌه أكثر 

 المشّبه.

 * ٌسّمى المشّبه والمشّبه به طرفً التشبٌه.



 ـ وجه الشّبه : 3

هو الصفة المشتركة بٌن المشّبه والمشّبه به ، وتكون فً المشّبه به أقوى وأظهر مما 

هً علٌه فً المشّبه. قد ٌذكر وجه الّشبه ، وقد ٌحذف كما سٌأتً ، وإذا ذكر جاء 

 ن هما :غالبا على إحدى صورتٌ

 أ ـ مجرورا ب )فً( ، كما فً قول ابن الرومً :

 ٌا شبٌه البدر فً الحسن 

 
  

 وفً بعد المنال 

  

 ب ـ تمٌٌزا ، ومثاله قول أحدهم :

 ٌا شبٌه البدر حسنا

  
  

 وضٌاء ومناال

  

وإذا جاء على خالف هاتٌن الصورتٌن ، فال بّد من تأوٌله بإحداهما. مثال ذلك قول 

 أحدهم :

 العمر مثل الّضٌف أو

  
  

 كالّطٌف لٌس له إقامة

  

 وتأوٌل وجه الشبه : العمر مثل الّضٌف أو كالطٌف فً قصر إقامته.

 ـ أداة التشبٌه : 4

 هً كل لفظ دّل على المشابهة ، وقد تكون :

 أ ـ حرفا

ْرناهُ َمناِزلَ َحتَّى عاَد َكالْ )، كالكاف ، كما فً قوله تعالى   (ُعْرُجوِن اْلَقِدٌمِ َواْلَقَمَر َقدَّ

 .33ٌس : 

 أو كما قال أبو القاسم الشاّبً :

 عذبة أنت كالطفولة كاألحالم 

  
  

 كاللحن كالّصباح الجدٌد

  

 كالورد كابتسام الولٌد   كالّسماء الضحوك كاللٌة القمراء



   

كما فً وقد كّرر األداة )الكاف( ثمانً مّرات فً البٌتٌن. كما تكون كأن أداة التشبٌه 

ٌّب صالح فً رواٌة عرس الزٌن  قول الط

والزٌن واقف فً مكانه ، فً قلب الدائرة ، بقامته الطوٌلة وجسمه النحٌل فكأنه »

 «.صاري المركب

 ب ـ اسما :

واألسماء المتداولة فً هذا الباب هً : مثل ، شبه ، مثل ، مماثل ، قرن ، مضارع 

 . مثال ذلك قول المجنون فً ظبٌة :، محاك ، وما كان بمعناها أو مشتقّا منها

 أٌا شبه لٌلى ال تراعً فإّننً 

  
  

ٌّة لصدٌق   لك الٌوم من وحش

  

 وقول آخر :

 كم وجوه مثل النهار ضٌاء

  
  

 لنفوس كاللٌل فً اإلظالم 

  

 ج ـ فعال ،

واألفعال المحتملة فً هذا الباب هً : شابه ، حاكى ، ضارع ، ماثل ، ومضارع 

 وما شابهها. وأمثلته قول أحدهم : هذه األفعال

 تفّاحة جمعت لونٌن قد حكٌا

  
  

 خّدي حبٌب ومحبوب قد اّتفقا

  

 وكقول آخر :

 وكأّن البنفسج الغّض ٌحكً 

  
  

 أثر اللّطم فً خدود الغٌد

  

تقول : زٌد كاألسد أو مثل األسد »تحّدث الجرجانً عن دور األداة وداللتها بقوله  : 

سد ، فتجد ذلك كلّه تشبٌها غفال ساذجا ثم تقول : كأّن زٌدا األسد ، ، أو شبٌه باأل

 فٌكون تشبٌها أٌضا ، إال أّنك ترى بٌنه وبٌن

 



األّول بونا بعٌدا ؛ ألّنك ترى له صورة خاصة ، وتجدك قد فّخمت المعنى ، وزدت 

ر ، وال فٌه بأن أفدت أّنه من الشجاعة وشّدة البطش ، وأّن قلبه قلب ال ٌخامره الّذع

ٌدخله الّروع بحٌث ٌتوّهم أنه األسد بعٌنه ، ثم تقول : لئن لقٌته لٌلقٌّنك منه األسد ، 

فتجده قد أفاد هذه المبالغة لكن فً صورة أحسن وصفة أخص ، وذلك أّنك تجعله فً 

)كأّن( ٌتوّهم أنه األسد ، وتجعله هاهنا ٌرى منه األسد على القطع ، فٌخرج األمر 

لهذا عّد التشبٌه البلٌغ الذي حذف منه وجه الّشبه « م إلى حّد الٌقٌنعن حّد التّوهّ 

وأداة التشبٌه أقوى انواع التشبٌه ألّنه ٌرفع المشّبه إلى مرتبة المشّبه به إلى حّد 

 المماثلة التاّمة.

 أمثلة موّضحة :

 قال الشاعر :

 كم وجوه مثل النهار ضٌاء

  
  

 لنفوس كاللٌل فً اإلظالم 

  

 البٌت تشبٌهان :فً 

 ـ ٌشّبه وجوه بعض الناس بالنهار فً ضٌائها وجمالها )فً األّول(. 4

 ـ ٌشّبه فً الثانً نفوس هؤالء باللٌل فً تجّهمها وإظالمها. 2

مثل )اسم(. وجه الّشبه  فً األول : المشبه : وجوه. المشّبه به : النهار. أداة التشبٌه :

 : ضٌاء.

اإلظالم ، أداة التشبٌه  ، المشّبه به : اللٌل ، وجه الشبه : فً الثانً : المشبه : نفوس

 : الكاف )حرف(.

 وقال آخر :

 أنت مثل الغصن لٌنا

  
  

 وشبٌه البدر حسنا

  

 فً البٌت تشبٌهان :

مثل ، وجه الشبه :  فً األول : المشّبه : أنت ، المشّبه به : الغصن ، أداة التشبٌه :

 لٌنا.



شبٌه ، وجه الّشبه :  أنت ، المشّبه به : البدر ، أداة التشبٌه :فً الثانً : المشّبه : 

 حسنا.

 تقسٌم طرفً التشبٌه إلى حّسً وعقلً :

ٌٌّن أو عقلٌٌن ، أو مختلفٌن.  ٌنقسم طرفا التشبٌه )المشّبه والمشّبه به( إلى حس

 ـ الطرفان الحّسٌان : 1

 وهما اللذان ٌدركان بإحدى الحواس. وٌكونان :

 المبصرات :أ ـ من 

إذا كانا ٌدركان بالبصر من األلوان واألشكال والمقادٌر والحركات وما إلى ذلك ، 

 كقول الشاعر :

 أنت نجم فً رفعة وضٌاء

  
  

 تجتلٌك العٌون شرقا وغربا

  

شّبه الممدوح بالنجم فً رفعته وضٌائه وذكر العٌون آلة البصر التً ترى المشّبه 

ان ٌقعان تحت البصر. ومثله تشبٌه الخّد بالورد ، وتشبٌه والمشّبه به. فالطرفان حّسٌ

 الوجه بالقمر ، وتشبٌه الشعر باللٌل.

 ب ـ وٌكونان من المسموعات ،

مثال ذلك تشبٌه صوت المغّنً بصوت البلبل ، ومنه قول امرئ القٌس فً رجل 

 غاظه مٌل زوجته نحوه :

  



 ٌغّط غطٌط البكر شّد خناقه 

  
  

 ٌس بقّتال لٌقتلنً والمرء ل

  

ًّ من اإلبل الذي شّد خناقه بحبل  شّبه أمرؤ القٌس الزوج الهائج بصوت الفت

 لٌرّوض. والطرفان حّسٌان مسموعان.

 ج ـ وٌكونان من المذوقات :

 ومنه تشبٌه الرٌق بالشهد والخمر ، أو كقول الشاعر :

 كأّن المدام وصوب الغمام 

  
  

 ورٌح الخزامى وذوب العسل 

  

 بها برد أنٌابهاٌعّل 

  
  

 إذا النجم وسط الّسماء اعتدل 

  

 فالخمر وماء الغٌوم وذوب العسل تشّبه جمٌعا برٌق الحبٌبة.

 والمشّبه والمشّبه به من المذوقات.

 د ـ وٌكونان فً المشمومات :

 كتشبٌه رائحة فم الحبٌبة بالمسك وأنفاس الطفل بعطر الزهر.

 ه ـ وٌكونان فً الملموسات :

 كتشبٌه الجسم بالحرٌر فً قول الشاعر :

 لها بشر مثل الحرٌر ومنطق 

  
  

 رخٌم الحواشً ال هراء وال نزر

  

ان : 2 ٌّ  ـ الطرفان العقل

وهما اللذان ٌدركان بالعقل والوجدان ، والمقصود بالوجدان تلك المشاعر النفسٌة 

 ك.من ألم ، ولّذة ، وغضب ، ورضا ، وسعادة ، وشقاء ، وما إلى ذل

ٌٌّن ، فال العلم محسوس وال الحٌاة  فلو شّبهنا العلم بالحٌاة كان طرفا التشبٌه عقل

 وإّنما ٌدركان بالعقل وحده.



وهناك تشابٌه ٌخترعها العقل ولٌس لها كٌان خارجً سّماها البالغٌون بالتشابٌه 

بها. الوهمٌة. وهً ما ال ٌدرك بإحدى الحواس ، ولكّنه لو وجد فأدرك ، لكان مدركا 

ُه )ومثالها ، قوله تعالى فً شجرة الزقّوم التً تخرج فً أصل الجحٌم  َطْلُعها َكأَنَّ

ٌاِطٌنِ  . فالشٌاطٌن لٌس لها وجود خارجً محسوس ، بل 65الصافات :  (ُرُؤُس الشَّ

هً من عالم الغٌب ؛ لذلك فرؤوسها غٌر معروفة إاّل ما أخبرت به الشرٌعة ، لكنها 

ادراكها عن طرٌق حاسة البصر. وكذلك القول فً ما قاله  لو وجدت فأدركت لكان

 امرؤ القٌس :

ًّ مضاجعً   أٌقتلنً والمشرف

  
  

 ومسنونة زرق كأنٌاب أغوال 

  

فالغول وأنٌابها مما ال ٌدرك باحدى الحواس ، ولكنها لو أدركت لكان ادراكها من 

 طرٌق حاسة البصر.

لجمٌع ماّدته ، والخٌالً جمٌع ماّدته موجودة وأعلم أن الوهّمً ال وجود لهٌئته وال 

 دون هٌئة.

 ـ الّطرفان المختلفان : 3

 وهما اللذان ٌتكّونان من مشّبه حّسً ومشّبه به عقلً ، أو العكس.

 أ ـ تشبٌه المعقول بالمحسوس :

ْنِعُق بِما ال )ومثاله قوله تعالى  ٌَ ْسَمُع إاِلَّ ُدعاًء َوَمَثلُ الَِّذٌَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي  ٌَ

 .434البقرة :  (َونِداءً 

 فالكفر شًء عقلً ، والمشّبه به الناعق الذي ٌصّوت لألغنام حّسً.

 وكقول الشاعر :

 إّن حّظً كدقٌق 

  
  

 فً ٌوم رٌح نثروه 

  

 ثّم قالوا لحفاة

  
  

 فً أرض شوك إجمعوه 

  

به )الدقٌق( أمر حّسً ٌدركه  فالمشّبه )الحّظ( أمر معنوي ٌدركه العقل ، والمشّبه

 اللمس والبصر.



 ب ـ تشبٌه المحسوس بالمعقول :

ُه ُرُؤُس )ومثاله قوله تعالى  ها َشَجَرةٌ َتْخُرُج فًِ أَْصِل اْلَجِحٌِم* َطْلُعها َكأَنَّ إِنَّ

ٌاِطٌنِ   .65ـ  64الصافات :  (الشَّ

س الشٌاطٌن( فالمشبه )طلعها( حّسً ٌدرك بالعٌن واللمس ، والمشّبه به )رؤو

 عقلً.

 وكقول الشاعر :

 وندمان سقٌت الراح صرفا

  
  

 وأفق اللٌل مرتفع الّسجوف 

  

 صفت وصفت زجاجتها علٌها

  
  

 كمعنى دّق فً ذهن لطٌف 

  

فالمشبه )صفاء الخمر وصفاء زجاجتها( حّسً ٌدرك بالعٌن ، أّما المشبه به )معنى 

 ٌر فً شعر المحدثٌندّق( فعقلً ال ٌدرك بالحواس. ومثل هذا كث



 المحاضرة الرابعة                                            أ.م.د أحمد شكر محمد

 

 المجاز

 تعريفه :

 أ ـ لغة :

جزت الطرٌق ، وجاز الموضع جوزا وجوازا ومجازا : »جاء فً اللسان )جوز( : 

سار فٌه وسلكه ... وجاوزت الشًء الى ؼٌره وتجاوزته بمعنى أي أجزته ... 

 «.الشًء : أؼضى ، وتجاوز فٌه أفرطوتجاوز عن 

ٌّر والتجاوز والتسامح والتخّطً ، ألّن اللسان أورد معنى  فالمجاز لؽة ٌعنً إذا الس

 «.تجاوز هللا عنه أي عفا» العفو والتسامح عند ما أورد المعنى الدٌنً للفظ :

المجاز : المعبر. ومن الكالم : ما تجاوز ما وضع له من »وفً المعجم الوسٌط 

فهل نلمح فً المعبر معنى التؽٌٌر؟ وهل ٌكون االنتقال من مكان الى آخر « المعنى

 كانتقال اللفظ من معنى الى آخر؟فٌدخل اللفظ توّسع فً الداللة أو انزٌاح داللً.

 ب ـ اصطالحا :

جاء فً معجم المصطلحات 
(1)

ٌّػ البالؼٌة التً تحتوي تؽٌٌرا »  المجاز : كل الص

لمعتادة. وٌندرج تحت هذا كل أنواع المجاز فً البالؼة العربٌة ما فً داللة األلفاظ ا

عدا الكناٌة التً ال ٌمنع استعمال ألفاظها فً ؼٌر ما وضعت له من إرادة المعنى 

 «.األصلً لهذه األلفاظ

وفً تعرٌفات الشرٌؾ الجرجانً 
(1)

هو اسم لما أرٌد به ؼٌر ما وضع له لمناسبة » 

واضح أن الجرجانً ٌتحّدث عن انزٌاح داللً شرط « دابٌنهما كتسمٌة الشجاع أس

 وجود مناسبة بٌن الداللة األولى والداللة الثانٌة.

 نستخلص من هذه التعرٌفات شروط المجاز اآلتٌة :

 . وجوب توافر عالقة تسّوغ نقل اللفظ من معناه الحقٌقً الى معناه ؼٌر الحقٌقً.1

 هة أو على ؼٌر المشابهة.. امكانٌة قٌام هذه العالقة على المشاب2

. وجوب توافر قرٌنة لفظٌة او معنوٌة تساعد على تمٌٌز المعنى الحقٌقً من 3

 المعنى المجازي



 غايات المجاز وفوائده :

 من أهم الؽاٌات التً ٌحققها المجاز ما ٌأتً :

 . التوّسع :1

المعانً األصلٌة لأللفاظ وتنحصر هذه المعانً  لأللفاظ معان حقٌقٌة سّماها الداللٌون

بالداللة القاموسٌة للفظ ، وهذه المعانً القاموسٌة ثابتة وموّحدة. لكن الّداللٌٌن تكلموا 

أٌضا على المعانً االضافٌة للفظ. والمعنى االضافً فً نظرهم معنى خاص ؼٌر 

الجدٌدة التً ٌتجاوز فٌها  موّحد مرتبط بثقافة المبدع أّوال وبالصور الجدٌدة والمعانً

 المبدع الموروث اللؽوي والتعبٌري. إّنه ضرب من اإلبداع

فً العالقات القائمة بٌن األلفاظ ٌتوّسع فٌه ٌمنة وٌسرة لٌعطً للمعنى القاموسً 

لأللفاظ معانً إضافٌة ٌساعده فً انتاجها التخٌٌل. من هنا كان الكالم على توسٌع 

كل دقٌق ااّل اذا رصفت األلفاظ فً عبارة او فً سٌاق ، الداللة التً ال تتحّدد بش

ًّ ٌد ، ال ٌنظر فٌه الى معنى الٌد الحقٌقً بل ٌنظر الى المعنى  فقوله : له عل

اإلضافً للفظ وهو الجمٌل او المساعدة مادٌة كانت او معنوٌة. والتوّسع أتى من 

ى صارت بمعنى كون العطاء أصال أداته الٌد فتوّسع المبدعون فً داللتها حت

 المساعدة والفضل.

 . التوكيد.2

من الؽاٌات التً ٌحققها المجاز التوكٌد ألنه وسٌلة من وسائل ترسٌخ المعنى بشكل 

ؼٌر مباشر ٌتطلّب من المتلقًّ تخٌٌال معٌنا ٌصبح فٌه المعنى أبلػ ّمما كان علٌه فً 

 الحقٌقة.

 . التشبيه.3

: جاء القمر معّبرٌن بذلك عن وصول فتاة وهو بارز جدا فً المجاز ، فعندما نقول 

جمٌلة ، نكون قد شّبهنا الفتاة بالقمر وأضفنا الى هذه الفتاة اسما جدٌدا لما بٌنها وبٌن 

 القمر من شبه مع وجود قرٌنة مانعة من اٌراد المعنى الحقٌقً. وهكذا ٌكون :

 طلع القمر )على الحقٌقة( خالٌا من التشبٌه. أما

 لمجاز( فهو متضمن تشبٌه الفتاة الجمٌلة بالقمر.جاء القمر )على ا

ففً المجاز اذا ابتكار معنى جدٌد للفظ قد ٌكون معنى فردٌا ٌكسب صاحبه صفة 

ٌّز والفرادة ، وقد ٌكون معنى عاما ـ كما فً  الّتم



 المثال السابق ـ ٌكسب صاحبه صفة المقلّد ، فتتراجع عنه صفة االبتكار واالختراع.

التوسع الداللً او االنزٌاح الداللً عملٌة واعٌة قائمة على رصد والمالحظ أن 

الصالت المشتركة بٌن المعنى االصلً والمعنى المجازي .. فإذا عدنا الى المثال 

السابق )جاء القمر( الحظنا ان العالقة القائمة بٌن القمر والوجه الجمٌل ال تحتاج 

 الى تعلٌل وتفسٌر.

 

 الحقيقة

 ـ تعريفها : 1

 ـ لغة :أ 

والحقٌقة ما ٌصٌر الٌه حّق األمر ووجوبه. وبلػ حقٌقة »جاء فً اللسان )حقق( : 

األمر أي ٌقٌن شأنه ... والحقٌقة فً اللؽة : ما أقّر فً االستعمال على أصل وضعه 

 «.، والمجاز ما كان بضّد ذلك

فالحقٌقة تعنً إذا المعنى األصلً المتعارؾ علٌه فً المعجمات وفً أصل 

ستعمال. والمجاز موّجه نحو المعانً اإلضافٌة للفظ التً ٌؽلب علٌها طابع الجّدة اال

 واالبتكار والخصوصٌة.

والحقٌقة إما فعٌل بمعنى »وقد ذكر الخطٌب القزوٌنً تعرٌفا لؽوٌا آخر مفاده: 

مفعول ، من قولك : حققت الشًء أحقه ، إذا أثبّته ، أو فعٌل بمعنى فاعل من قولك 

 «.ء ٌحق اذا ثبت ، أي المثّبتة أو الثابتة فً موضعها األصلً: حّق الشً

 ب. اصطالحا :

الحقٌقة : كل لفظ ٌبقى على موضوعه ، وقٌل : ما »جاء فً كتاب التعرٌفات  : 

 «.اصطلح الناس على التخاطب ]به[

 إنها المعنى الحقٌقً للفظ المبّرأ من كّل المعانً اإلضافٌة.

هً مدلول الكلمة »ؾ المحدثٌن الذي جاء فٌه : وٌتضح معناها أكثر فً تعرٌ

 المستعملة فٌما وضعت له بحٌث تدّل على معناها بنفسها



من ؼٌر حاجة الى عالقة أو قرٌنة ، وذلك كاستعمال القمر للكوكب المعروؾ ال 

 «.للوجه المشرق مثال

 هً الكلمة المستعملة فً ما وضعت له فً»وعّرفها الخطٌب القزوٌنً  بقوله : 

 «.اصطالح التخاطب

 مثال توضيحي للحقيقة والمجاز :

 قال المتنّبً وقد نظر الى الّسحاب )الوافر( :

 تعرض لً الّسحاب وقد قفلنا

  

 فقلت الٌك إّن معً السحابا

 

 فشم فً القّبة الملك المرّجً 

  

 فأمسك بعدما عزم انسكابا

 

أمسك عن االنسكاب لئال ٌرٌد أن السحاب »قال العكبري  فً شرح هذٌن البٌتٌن : 

 «.ٌخجل من وجوده لتقصٌره عنه

لقد ورد لفظ الّسحاب مرتٌن فً البٌت األول. وهو مستخدم بمعناه الحقٌقً فً 

الصدر ، وبمعناه المجازي فً العجز ألّن المقصود به الممدوح الكرٌم. وهذا مجاز 

ن فً المشابهة ألن اللفظ استخدم فً ؼٌر ما وضع له فً االصطالح ، والقرٌنة تكم

، إذ السحاب ٌجود بالمطر والكرٌم ٌجود بالمال ، وفً أحادٌث الناس الٌومٌة ما 

 ٌشبه ذلك.

لهذا نفى بعض البالؼٌٌن وجود مجاز فً القرآن الكرٌم ، ورّد علٌهم ابن قتٌبة بقوله  

إّن المجاز شائع فً كالم العرب ، ولو كان المجاز كذبا ، وكل فعل ٌنسب الى : »

 «.الحٌوان باطال لكان أكثر كالمنا فاسداؼٌر 

والواقع ان الزمخشري ألّؾ معجم أساس البالؼة وذكر فٌه المعنى اللؽوي باٌجاز 

ًّ ، وفّصل الكالم على المعانً المجازٌة حتى عّد المعجم معجم المعانً المجازٌة  كل

 ، وهو معجم لم ٌسبق الى مثله.

 

 



 محاضرات في مادة البالغة )علم البيان والبديع(

 األستاذ المساعد أحمد شكر محمد

 المحاضرة األولى

 البالغة في اللغة واالصطالح :

 ـ البالغة لغة : 1ـ  1

بلغ الشًء ٌبلغ بلوغا وبالغا : وصل وانتهى ، ... وبلغت »جاء فً اللسان )بلغ( : 

َفإِذا َبلَْغَن )المكان بلوغا : وصلت إلٌه ، وكذلك إذا شارفت علٌه ، ومنه قوله تعالى 

وهكذا نرى أن الداللة « أي : قاربنه. وبلغ الّنبت : انتهى. 432البقرة :  (أََجلَُهنَ 

ول الوصول ، أو مقاربة الوصول ، واالنتهاء إلى الشًء اللغوٌة تتمحور ح

 واإلفضاء إلٌه.

وإذا عدنا إلى اللسان )بلغ( ، وجدناه ٌقارب المعنى االصطالحً عند ما ٌقول : 

والبالغة : الفصاحة ... ورجل بلٌغ وبلغ وبلغ : حسن الكالم فصٌحه ٌبلغ بعبارة »

وهكذا نرى « بلغ بالغة أي : صار بلٌغالسانه كنه ما فً قلبه ، والجمع بلغاء ، وقد 

أن المعنى اإلضافً )حسن الكالم( مرتبط بالمعنى الحقٌقً )الوصول واالنتهاء( ألّن 

 الكالم الحسن ٌوّصل ما فً قلب المتكلم إلى المتلقًّ بعبارة لسانه المشرقة الواضحة.

 ـ البالغة اصطالحا : 2ـ  1

بقة الكالم الفصٌح لمقتضى الحال ، هً مطا»جاء فً معجم المصطلحات العربٌة 

ٌّمة القوٌة المبتكرة منّسقة حسنة  فال بّد فٌها من التفكٌر فً المعانً الصادقة الق

الترتٌب ، مع توّخً الدقّة فً انتقاء الكلمات واألسالٌب على حسب مواطن الكالم 

 «.ومواقعه وموضوعاته وحال من ٌكتب لهم أو ٌلقى إلٌهم

رٌف البالغة ، بل تعّداه إلى شروط تحققها فً الشكل لم ٌكتف المعجم بتع

والمضمون لتكون آسرة لعقل المخاطبٌن ، فاعلة فً قلوبهم ، شاملة للمواقف 

الكالمٌة التً ٌقفها المتكلّمون. وأضاف معجم المصطلحات العربٌة إلى الشروط 

بالغة والّذوق وحده هو العمدة فً الحكم على »المتقدم ذكرها شرطا أهم بقوله 

وهذا ٌعنً أن تباٌن األذواق ٌجعل الحكم على بالغة الكالم أمرا نسبٌا ، « الكالم

 وتصبح البالغة بالغات.

 



 :لغة الفصاحة 

الفصاحة : البٌان ؛ فصح الرجل فصاحة فهو فصٌح من »جاء فً اللسان )فصح( ، 

قوم فصحاء وفصاح وفصح ... تقول : رجل فصٌح أي بلٌغ ، ولسان فصٌح أي 

ٌّنه وكشفه.  طلق ... وأفصح عن الشًء إفصاحا إذا ب

وكل ما وضح فقد  وفصح الرجل وتفّصح إذا كان عربً اللسان فازداد فصاحة ...

 «.أفصح

من هذا الكالم نستدل على أن المعنى القاموسً متمحور حول معنٌٌن : الوضوح 

ُن ُهَو أَْفَصُح ِمنِّي َوأَِخي هاُرو)والظهور. وهذا هو المعنى الوارد فً القرآن الكرٌم 

، كما ورد بهذا المعنى نفسه فً الحدٌث الشرٌف الذي جاء  32القصص :  (لِسانا  

 «.أنا أفصح العرب بٌد أنً من قرٌش»فٌه : 

كما نستدل على أن الفصاحة والبالغة شًء واحد إذ اللسان شرح )رجل فصٌح( 

ٌّان.  فقال : أي بلٌغ فكأن الفصاحة والبالغة عنده س

 فصاحة اصطالحا :ال

ٌّنة »جاء فً معجم المصطلحات العربٌة   الفصاحة : أن تكون كل لفظة فً الكالم ب

وجعل الفصاحة « المعنى ، مفهومة ، عذبة ، سلسة ، متمّشٌة مع القواعد الصرفٌة

ـ فصاحة المتكلّم.  3ـ فصاحة الكلمة  4ـ فصاحة التركٌب  1فً ثالثة أمور : 

 الكالمفالفصاحة باختصار هً : 

 

 بين الفصاحة والبالغة

ألفاظ األدٌب التً ٌستخدمها فً فّنه هً نفسها تلك األلفاظ التً ٌستخدمها جمٌع 

الناس فً كالمهم ، وٌتحدثون بها وٌكتبون ، لكنه ٌستطٌع بهذه األداة المألوفة حٌن 

ٌحسن التوفٌق بٌن حروفها ، وتركٌب ألفاظها ، واختٌار األصلح منها أن ٌنطق 

سحر الحالل ، الذي تقبله النفس ، وٌنشرح له الصدر ، وٌمكنه بهذا أن ٌخرج فنا بال

 ٌفوق جمٌع الفنون ، وٌسمو علٌها.

وإذا صدر الكالم من المتحدث على تلك الصورة وصفه النقاد والبالغٌون بالفصاحة 

والبالغة ، وقد شاع استعمالهما فً كتب النقد والبالغة ، وعرفهما العرب صنوٌن 

 تستعمالن معا ، أو تستعمل الواحدة مكان األخرى.



البٌان »وكان النقاد والبالغٌون األوائل ال ٌفرقون بٌنهما. فالجاحظ فً كتابه 

ٌجعل الفصاحة والبالغة والبٌان مترادفات تدل على معنى واحد. أما أبو « والتبٌٌن

 هالل العسكري فقد أورد فٌهما رأٌٌن :

الغة ترجعان إلى معنى واحد ، وإن اختلف أصلهما ، أن الفصاحة والب»األول : 

 «.ألن كل واحد منهما إنما هو اإلبانة عن المعنى واإلظهار له

والثانً ٌقول فٌه : إن الفصاحة مقصورة على اللفظ ، والبالغة مقصورة على 

ومن الدلٌل على أن الفصاحة تتضمن اللفظ ، والبالغة تتضمن المعنى ، »المعنى : 

الببغاء ٌسّمى فصٌحا وال ٌسمى بلٌغا إذ هو مقٌم الحروف ولٌس له قصد إلى أن 

 المعنى الذي ٌؤدٌه ، وقد ٌجوز مع

هذا أن ٌسمى الكالم الواحد فصٌحا بلٌغا إذا كان واضح المعنى ، سهل اللفظ ، جٌد 

السبك ، غٌر مستكره فّج ، وال متكلف وخم ، وال ٌمنعه من أحد االسمٌن شًء فٌه 

 «.ضاح المعنى وتقوٌم الحروفمن إٌ

إن »أما صاحب الّصحاح فقد قال : البالغة هً الفصاحة. وابن سنان قال عنهما : 

الفصاحة مقصورة على وصف األلفاظ ، والبالغة ال تكون إال وصفا لأللفاظ مع 

المعانً ، ال ٌقال فً كلمة واحدة ال تدل على معنى ٌفضل عن مثلها بلٌغة وإن قٌل 

 «.، وكل كالم بلٌغ فصٌح ، ولٌس كل فصٌح بلٌغا فٌها فصٌحة

وسمً الكالم بلٌغا ألنه بلغ األوصاف اللفظٌة والمعنوٌة ، »وقال عنهما ابن األثٌر : 

والبالغة شاملة لأللفاظ والمعانً ، وهً أخص من الفصاحة ، كاإلنسان والحٌوان ، 

بلٌغ فصٌح ،  فكل إنسان حٌوان ولٌس كل حٌوان إنسان وكذلك ٌقال : كل كالم

 «.ولٌس كل كالم فصٌح بلٌغا

أما الخطٌب القزوٌنً فهو آخر من وقف عند البالغة من المتأخرٌن ، فجمع بحوث 

العلماء الذٌن سبقوه ، ورتب بحث األلفاظ ترتٌبا علمٌا فجعل البحث عن معنى 

مقدمة لعلوم البالغة ، وأصبح للفصاحة مضمونها وجعلها صفة للكلمة « الفصاحة»

للناس فً تفسٌر الفصاحة والبالغة أقوال » مفردة ، والكالم والمتكلم ، فقال :ال

مختلفة ، لم أجد ـ فٌما بلغنً منها ـ ما ٌصلح لتعرٌفها به ، وال ما ٌشٌر إلى الفرق 

بٌن كون الموصوف بهما الكالم وكون الموصوف بهما المتكلم ؛ فاألولى أن نقتصر 

 كل واحدة منهما تقع صفة لمعنٌٌن : رٌن ، فنقول :على تلخٌص القول فٌهما باالعتبا

رسالة فصٌحة ، »و « قصٌدة فصٌحة ، أو بلٌغة»احدهما : الكالم ، كما فً قولك 

 «.أو بلٌغة



وكاتب فصٌح أو « »شاعر فصٌح ، أو بلٌغ»والثانً : المتكلم ، كما فً قولك 

 «.بلٌغ

كلمة »وال ٌقال : « كلمة فصٌحة»والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد ؛ فٌقال : 

 «.بلٌغة

الفصاحة من صفات  وعلى هذا فالبالغة كل والفصاحة جزؤه ، وعلٌه أٌضا :

المفرد كما هً من صفات المركب ، وهذا الرأي هو الذي استقّرت علٌه بحوث 

 البالغة أخٌرا.

 

 علم البيان

 ـ تعريفه : 1

 أ ـ لغة :

ٌّن به ال»جاء فً اللسان )بٌن( :  شًء من الداللة وغٌرها. وبان الشًء البٌان : ما ب

ٌّن فصٌح ، والبٌان  ٌّن ... والبٌان : الفصاحة واللّسن ، وكالم ب بٌانا : اّتضح ، فهو ب

ٌّن من الّرجال الّسمح اللّسان الفصٌح الظرٌف العالً  : اإلفصاح مع ذكاء ، والب

 «الكالم القلٌل الّرتج

على الّتصّرف فً الكالم وتصرٌفه فً فالبٌان بداءة : اإلفصاح والوضوح والقدرة 

وجوه شّتى ، ولهذا أضٌف إلى اإلفصاح شرط الّذكاء والذائقة الفّنٌة الكتشاف 

المعنى أو لتحلٌل الصورة. فالبٌان إذا ال ٌكتفً بإظهار المعنى المباشر ، بل ٌطلب 

 من المتذّوق أن ٌكتشف بذكائه معنى المعنى.

ٌّة التً تخاطب بدورها  من هنا كان للتخٌٌل دور أساسً فً صنع الصورة البٌان

ذكاء المتلقًّ وثقافته وذائقته الفّنٌة. والبٌان من الكالم العالً أي أّنه ال ٌبحث عن 

الفصٌح فحسب ، بل هو ٌتوّخى األفصح واألعلى ؛ ففٌه التفّنن فً إلباس الصورة 

متلقًّ بتحلٌل الشعرٌة لباس الغموض الفّنً ببعدها عن المباشرة ، ومطالبتها ال

 عناصرها تمهٌدا الكتشاف كنهها وجوهرها.

ْحمُن* َعلََّم اْلقُْرآَن* َخلََق اْْلِْنساَن* َعلََّمُه اْلَبيانَ )جاء فً القرآن الكرٌم     (الرَّ

 الفصاحة والوضوح واللّسن. ومعنى البٌان هنا أٌضا : 2ـ  1الرحمن : 



 ب ـ اصطالحا :

« ان عبارة عن إظهار المتكلّم المراد للسامعالبٌ»جاء فً كتاب التعرٌفات  

فالجرجانً اكتفى بجانب الوضوح وأهمل جانب الذكاء والقصد إلى األعلى من 

طرائق التعبٌر عن المعانً. أما المحدثون فقد تنّبهوا إلى هذه الطرائق فً التعبٌر 

 عن المعنى مرّكزٌن على جانب التخٌٌل والتصوٌر ، فجاء فً معجم المصطلحات

وكأنه ٌرٌد القول : « هو علم ٌعرف به إٌراد المعنى الواحد بطرق مختلفة»العربٌة: 

إٌراد المعنى مّرة بطرٌق التشبٌه ، وإٌراده ثانٌة من طرٌق المجاز ، وثالثة من 

 طرٌق الكناٌة ، وهكذا.

إّنه باختصار : علم ٌعرف به إٌراد المعنى الواحد فً صور مختلفة ، متفاوتة فً 

إن البٌان العربً هو علم دراسة صورة »داللة. وكان محقا القائل  : وضوح ال

المعنى الشعري. أما البدٌع والعروض والقافٌة فهً علوم تهتّم أساسا بالصورة 

ٌّة فً التعبٌر الشعري  «.الصوت

 

 


