علمي

1

آخر كالم يف ليلة االمتحان ( بالغة  -علمي )
(أهم المصطلحات )
املصطلح

سبب تسميته

تعريفه

املثال

محمد كاألسد في الشجاعة
لغة  :الظهور والوضوح
علم البيان
اصطالحا  :أصول وقواعد يعرف بها كيفية محمد يزأر في وجه األعداء
التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في الشجاعة تسير مع محمد أينما يسير
وضوح الداللة عليه
لغة  :التمثيل ابن منظور ( الشبه وال َّ
شبه
المثل والجمع أشباه وماثل الشيء ( أداة ملفوظة  :محمد كاألسد
والشبيه ِ :
أداة ملحوظة  :محمد أسد
من شابه أباه فما ظلم )
التشبيه
اصطالحا  :الداللة على مشاركة أمر آلخر في
معنى مشترك بينهما بأداة ملفوظة أو ملحوظة
لغرض
تحقيقي  :محمد كاألسد في الشجاعة
هو المعنى المشترك في الطرفين حقيقة
وجه الشبه
وأرض كأخالق الكرام قطعتها
تخييلي :
شرطه ( وجوده في
ٍ
الطرفين )
المفرد من الطرفين أن يكون كل واحد منهما عنصرا واحدا غير
" هن لباس لكم وأنتم لباس لهن "
مركب من أجزاء
كل منهما صورة أو هيئة أو كيفية حاصلة من " والذين كفروا أعمالهم كسراب " .......
المركب من
مجموعة أجزاء التأمت حتى صارت شيئا
الطرفين
واحدا
كأن قلوب الطير رطبا
ألن ال ُمشبهات
التشبيه الملفوف
ما أتى فيه بالمشبهين معا ثم بالمشبهين بهما لُفَّت مع بعضها ويابسا لدى وكرها العناب
البعض في قرن والحشف البالي
معا
واحد والمشبهات
بها أيضا لُفَّت
النشر مسكٌ والوجوه دنانير
وأطراف األكف عنم  /بدت
التشبيه المفروق هو أن يأتي بمشبه ومشبه به  ،ثم يأتي بمشبه
قمرا ومالت خوط بان /
ومشبه به ...وهكذا
الخد ورد والصدغ غالية
صدغ الحبيب وحالي
سوى بين
تشبيه التسوية
وهو أن يتعدد الطرف األول المشبه  ،ويتفرد ألنه َّ
كالهم كالليالي
شيئين في
الطرف الثاني المشبه به
إلحاقهما بشيء
واحد وهو
المشبه
َّ
ُمنشِيء بات نديما حتى الصباح
ألن
أن يتعدد الطرف الثاني المشبه به ويتفرد
تشبيه الجمع
أفراد أ ْغيد ُمجدول مكان الوشاح /
التشبيه
الطرف األول المشبه
ُ
ورن ْ
لواحظهٌ دالال
المشبه
َت ِ
وجمع بدا َ
المشبهات بها
ما كان الوجه فيه منتزعا من غير متعدد حسيا شعره كالحرير في النعومة  /محمد كاألسد في
التشبيه غير
الشجاعة
أم عقليا
التمثيلي
" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك " .......
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التشبيه التمثيلي
التشبيه المفصل
التشبيه المجمل
التشبيه ال ُمرسل
التشبيه المؤكد
التشبيه البليغ







ما كان وجه الشبه فيه صورة حسية  ،أو عقلية يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها
العقاب
منتزعة من متعدد
يا شبيه البدر حسنا ومناال وضياء
وهو ما ذكر فيه وجه الشبه
العالم سراج األمة  /إنما الدنيا كبيت نسجه من
وهو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه
عنكبوت
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة
وهو الذي ذُ ِكرت فيه أداة التشبيه
أنت نجم في رفعة وضياء
وهو ما حذفت منه أداة التشبيه
سيرت الجبال فكانت سرابا  /وجهك البدر /
وهو محذوف الوجه واألداة
و ُ
أنت قمر

ال يجوز حذف أحد الطرفين ( المشبه – المشبه به ) ؛ ألن بحذفهما يتحول التشبيه إلى استعارة
ي وفي الحروب نعامة  /كالزهرة الذابلة .
يجوز الحذف فقط إذا دل عليه دليل  :صم بكم عمي  /أسد عل َّ
وظيفة علم المعاني  :يمكن الطالب من كيفية مطابقة الكالم لمقتضى الحال .
علم البيان  :يختص بالتعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة
علم البديع  :منوط بتحسين األلفاظ والمعاني  ،وجعلها في أبهى وأحسن صورة .

 -1ما املقصود باإلفراد والرتكيب والتعدد يف الطرفني ؟

 المفردان  :كل طرف منهما عنصر واحد غير مركب من أجزاء ( محمد كاألسد )
واحدا " مثل الذين
 المركبان  :كل طرف منهما مركب من عدة أجزاء تضا َّمت والتأمت حتى صارت شيئا ِ
حملوا التوراة ...
 المتعددان  :الطرفان أو أحدهما متعدد ال على وجه التضا ّم بل على وجه االستقالل ( كأن قلوب الطير رطبا
ويابسا .......
أقسام الطرفني باعتبار اإلفراد
مفرد جمرد مبفرد جمرد

مفرد مقيد مبفرد مقيد

مفرد مطلق مبفرد مقيد

مفرد مقيد مبفرد مطلق

كف المرآة في كف األشل كالشمس
خده كالورد  ،وريقه التعليم في الصغر والشمس كالمرآة في ّ ِ
كالخمر  "/هن لباس كالنقش على الحجر األشل  /كأننا لفظ بال
لكم وأنتم لباس لهن " والتعليم في الكبر معنى  /هو كالحادي
وليس له بعير
/إن الرسول لنور كالرقم على الماء
كأن الناس حين تغيب
يستضاء به
عنهم نبات األرض
أخطأه القطار
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أقسام الطرفني باعتبار الرتكيب
تشبيه مركب مبركب

مفرد مبركب

مركب مبفرد

تصوب أو تريا نهارا مشمسا قد شابه
محمر الشقيق إذا
" والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة وكأن
َّ
َّ
الربا فكأنما هو ُم ْق ِمر
صعَّد
يحسبه الظمآن ماء
زهر ُّ
تَ َ
أعالم ياقوت نُشرن على بساط أزرق قليل االستعمال كما قال ابن األثير
ترى أحجاله يصعدن فيه
كلنا باسط اليد نحو نيلوفر ندي
صعد البرق في الغيم الجهام
غدا والصبح تحت الليل باد ..........
من خصائِص املركب باملركب  :هو على قسمين :
 -1ما ال يصح فيه تشبيه كل جزء من الطرف األول بما يقابله من الطرف الثاني مثال  :غدا والصبح تحت الليل
باد كطرف أشهب ملقي الجالل كأنما المريخ والمشترى قدامه في شامخ الرفعة منصرف بالليل عن دعوة قد
أو ِق َدت قدَّامه شمعة
 -2ما يصح فيه تشبيه كل جزء من الطرف األول بما يقابلها من الطرف الثاني مثال  :وكأن أجرام النجوم لوامعا
درر نثرن على بساط أزرق  /مثل الذين حملوا التوراة ....كمثل الحمار يحمل أسفارا .

 -3ما الفرق بني التشبيه املركب والتشبيه املتعدد ؟ وكيف يفرق بينهما ؟ ( مهم جدا جدا )

 يتفقان في أن كال منهما يتكون من أكثر من عنصر
 المركب عناصره متصلة ومتضا َّمة وملتحمة ال يمكن فصلها وال يمكن مقابلة كل جزء مع اآلخر
 المتعدد يكون كل عنصر فيه مستقال منفصال عن اآلخر
وعالمة التفريق بينهما  :المتعدد يجوز فيه االستغناء عن تشبيه واحد أو أكثر وال يجوز تقديم تشبيه أو
تأخيره ويستقيم التشبيه وال يفسد  /أما المركب فال يصح فيه هذا مطلقا .
مثال المركب  :مثل الذين حملوا التوراة  ...مثال المتعدد  :كأن قلوب الطير رطبا ويابسا .....
وجه الشبه من حيث احلسية والعقلية واإلفراد والرتكيب والتعدد
وجه الشبه الواحد احلسي

وجه الشبه املركب احلسي

وجه الشبه الواحد العقلي

وجه الشبه املركب العقلي

نكهته كالعنبر في طيب الفارس كاألسد في الشجاعة وكأن أجرام النجوم لوامعا يستمد من طرفين مركبين
الرائحة  /خده كالورد حمرة  /الجهل موت
درر نثرن على بساط أزرق فقط
( الهيئة الحاصلة من تفرق مثل الذين حملوا التوراة ثم
 /صوت المريض كالهمس
أجرام المعة على بساط لم يحملوها .....
خفاء
أزرق )
َ
خصائِصه  :يستمد من
خصائصه  :هذا الوجه ال
طرفين حسسيين ( أصحابي
يُستمد إال من طرفين
حسيين وال يجوز أن يستمد كالنجوم ) االهتداء .
من طرفين عقليين ( العلم
من طرفين عقليين .
كالحياة ( النفع )
من طرفين مختلفين  ( :العلم
نور ) االهتداء  /العطر كأخالق
الكريم ( استقامة النفس )
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وجه الشبه املتعدد احلسي

المشمش كالبرتقال في
االستدارة والصفرة والمذاق
الطيب
يستمد من طرفين حسيين

وجه الشبه املتعدد العقلي

الهدهد مثل الغراب في حدة النظر
وإخفاء السفاد وكمال الحذر

وجه الشبه املتعدد بعضه حسي وبعضه
عقلي

يا شبيه البدر حسنا وضياء ومناال

 غير التمثيلي  :ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من غير متعدد ( حسي – عقلي )
 التمثيلي  :ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد ( صورة حسية أو عقلية )
أمثلة التشبيه غري التمثيلي

أمثلة التشبيه التمثيلي

يهز الجيش حولك جانبيه كما نَفَضَت جناحيه العُقاب
وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يك ُُّر على الرجال بكوكب
مثل الذين ..........

" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد
قسوة
ق شخصه
وما الموت إال سارق د َّ
يصول بال كف  ،ويسعى بال رجل
وليل كموج البحر أرخى سدوله
علي بأنواع الهموم ليبتلى
َّ
 تذكَّر أن  :التشبيه التمثيلي عند الجميع ( يكون وجه الشبه فيه مركبا تركيبا عقليا )
 عند الخطيب القزويني وجمهور البالغيين  ( :يكون مركبا تركيبا حسيا أو عقليا )
 -4فرق بني أدوات التشبيه :

الكاف
شبه – مماثل  : ) ..يليها المشبه به
 مع ( مثل – ِ
 يليها مفرد ال يتأتى التشبيه به منفردا على حاله (
إذا كان المشبه به مركبا )
 تستعمل في التشبيه دون شرط
هند كالبدر
" واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من
السماء ....







كأنّ





يليها المشبه
يشترط كون خبرها جامد
إذا كان خبرها مشتقا فهي ( للظن ) كأنك قائِم .
هي األقوى في التشبيه ؛ ألنها مكونة من حرفين (
الكاف َّ +
أن ) وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى .

" وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ُ
ظلَّة "

قرب التشبيه وادَّعينا كماله للداللة على اليقين ( علمت محمدا أسدا )
متى يستعمل الفعل ( علم ) للتشبيه ؟ إذا ُ
متى يُستعمل الفعل ( ظن – حسب ) للتشبيه ؟ إذا بعد التشبيه أدنى تباعدا لما في الحسبان من اإلشعار بعدم
التحقق
في قوله تعالى  " :أو كصيب من السماء  " .....المشبه وقع تقديرا بعد الكاف والتقدير ( أو هم كصيب ) .....
إذا جاء خبر ( كأنَّ ) جامدا  :كانت للتشبيه ( كأن محمدا أسدا )
إذا جاء مشتقا  :كانت للظن  :كأن محمدا قائما  /فاهما  /مجتهدا
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أغراض التشبيه
ما يعود على املشبه

ما يعود على املشبه به

 -1بيان حال املشبه  ( :المشبه مبهم قبل التشبيه  ،والمشبه به
معلوم عند السامع )

 -1إيهام أن املشبه به أمت يف وجه الشبه من
املشبه يف وجه الشبه ( التشبيه املقلوب )

إذا قامت لحاجتها تثنت كأن عظامها من خيزران
فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب
إنهما من الدين كالرأس من الجسد
 -2بيان مقدار حال املشبه  ( :المشبه معروف الصفة معرفة
إجمالية  ،والمشبه به معروف الصفة بدقَّة )

ماء كالثلج
ٌّ
وخط مثل وشم يد الكعاب
وألفاظ كألفاظ المثاني
ما قوبلت عيناه إال ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلوال
" ثم قست قلوبكم من بعد ذلك غهي كالحجارة ....
 -3تقرير حال املشبه  ( :المشبه في الغالب أمر معنوي ،
والمشبه به أمر حسي )

والذين كفروا أعمالهم كسراب ...
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر ...
إن القلوب إذا تنافر ودُّها مثل الزجاجة كس ُْرها ال يُشعب
" له دعوة الحق ........

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا .....
 -2بيان اهتمام املتكلم باملشبه به

وجهه كالرغيف في االستدارة واالستلذاذ .
وينقسم التشبيه باعتبار الغرض منه إىل :

 -1الحسن المقبول  :وهو ما كان وافيا بالغرض الذي
جيء ألجله

 -2القبيح المردود





وأسبابه :

انعدام وجود شبه بين المشبه والمشبه به
وجود الشبه ولكنه خفي
وجه الشبه هزيال رديئا
معنى وجه الشبه مستقبحا

 -4بيان إمكان املشبه (المشبه أمر مستغرب ال تزول غرابته
إال بذكر شبيه له هو الموجود في المشبه به )

نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها ثم انثنت ع ِنّي فكدت أهيم
َّ
ونزعهن أليم
وياله إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام
شئ التشبيه يريد تحسين
 -5حتسني املشبه وتزيينه ( ُمن ِ
صورة المشبه في عين المستمع )

مددت يديك نحوهم احتِفا ًء كم ّدِهما إليهم بالهبات
 -6تقبيح املشبه وتشويهه ( منشئ التشبيه يريد تقبيح
صورة المشبه في عيني المستمع )

لها جسم برغوث وساقا نعامة ووجه كوجه القرد أو هو أقبح
.

لكم مني كل التوفتق والنجاح  ...وإلي اللقاء في الصف الثالث الثانوي ان شاء الله
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 " -1صم بكم عمي فهم ال يرجعون " استخرج أركان التشبيه من المثال :
 المشبه  :محذوف والتقدير ( هم )  /المشبه به  :صم بكم – عمي  /األداة محذوفة  /وجه الشبه  :الضالل
 -2اختر من بين القوسين :
 " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " تشبيه ( مفرد مطلق بمفرد مقيد – مقيد بمفرد – مقيد بمقيد )
 هو كالحادي وليس له بعير تشبيه ( مطلق بمقيد – مقيد بمقيد – مطلق بمطلق )
 النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف األكف عنم تشبيه ( ملفوف – مفروق – جمع )
 بدا ورنت لواحظه دالال فما أبهى الغزالة والغزاال تشبيه ( تسوية – جمع – ملفوف )
( حسيين فقط – عقليين فقط – حسيين أو عقليين )
 وجه الشبه الواحد الحسي يستمد من طرفين
( عقليين – حسيين – كالهما )
 وجه الشبه الواحد العقلي يستمد من طرفين
 عند تشبيه المشمش بالبرتقال وجه الشبه يكون ( متعدد عقلي – متعدد حسي – مختلف )
 " ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة " تشبيه ( غير تمثيلي – تمثيلي )
 وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يَك ُُّر على الرجال بكوكب تشبيه ( تمثيلي – غير تمثيلي )
( مركب حسي – مركب عقلي – كالهما )
 التشبيه التمثيلي عند اإلمام الخطيب القزويني
 كأن زيدا قائم كأن هنا ( للتشبيه – للظن ) والتعليل :
( مرسل – مؤكد – بليغ )
 ما حذف منه األداة ووجه الشبه يسمى تشبيه
( المشبه – المشبه به )
 الكاف من أدوات التشبيه ويليها
 الغرض الذي يعود على المشبه في قوله صلى هللا عليه وسلم عن أبي بكر وعمر ( إنهما من الدين
( بيان مقدار المشبه – بيان حال المشبه – بيان إمكان المشبه )
كالرأس من الجسد
 قول اإلمام علي  :إن القلوب إذا تنافر ُودُّها مثل الزجاجة كسرها ال يُشعب الغرض منه :
( تقرير حال المشبه – بيان إمكان المشبه – بيان مقدار حال المشبه )
 -3استخرج المشبه والمشبه به  ،وبين نوع التشبيه من حيث التركيب فيما يلي :
 كلنا باسط الـــيد نحو نيلوفر نـدي
كدبابيس عسجد قضبها من زبرجد
 المشبه  :النيلوفر حال كونه ندي  /المشبه به  :دبابيس من الذهب غصنها من زبرجد
 نوع التشبيه  :مفرد مقيد بمركب .
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استخرج المشبه والمشبه به  ،ونوع وجه الشبه من حيث الحسية والعقلية فيما يلي :
وكأنَّ أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق
نوع وجه الشبه ( مركب حسي ) الهيئة الحاصلة من انتشار أجرام متأللئة في مرأى العيون على سطح جسم
أزرق صافي الزرقة .
ضع عالمة ( صح ) أو عالمة ( خطأ ) :
)
(
علم المعاني يختص بتصوير المعنى الواحد بأكثر من طريقة
( )
التشبيه في قوله تعالى " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " تشبيه مفرد مقيد بمفرد مطلق
( )
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي تشبيه ملفوف
( )
وجه الشبه الواحد العقلي يستمد من طرفين حسيين فقط
)
(
وجه الشبه الواحد الحسي يستمد من طرفين حسيين أو عقليين
7

َّ
)
(
كأن محمدا فاهما كأن في المثال تفيد التشبيه

)
(
 الكاف من أدوات التشبيه ويأتي بعدها المشبه
قرب التشبيه (
 الفعل (علم ) تستخدم في التشبيه إذا بعد التشبيه بينما الفعل (حسب ) تستخدم إذا ُ
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)

مثِل لما يأتي من بليغ القول :
تشبيه مفرد مقيد بمفرد مقيد :
تشبيه تسوية :
تشبيه يكون وجه الشبه فيه واحد حسي :
تشبيه يكون الغرض منه تقرير حال المشبه :
تشبيه مفرد مجرد بمفرد مجرد :
تشبيه يكون الغرض منه إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه :
تشبيه جمع :
تشبيه مفرد مطلق بمفرد مقيد :
َّ
وكأن محمر الشقيق
تشبيه مفرد بمركب :
تشبيه الغرض منه بيان االهتمام بالمشبه :
تشبيه ملفوف
تشبيه غير تمثيلي :
تشبيه تمثيلي :
تشبيه يكون الغرض منه بيان مقدار حال المشبه :
تشبيه بليغ :
تشبيه يكون الغرض منه بيان حال المشبه :
تشبيه عقلي غرزي :
تشبيه محسوس بمحسوس :
تشبيه معقول بمعقول :
تشبيه معقول بمحسوس

 -7من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه  :تقرير حال المشبه في نفس السامع  ،فمتى يتأتى ذلك ؟
وضح مع التمثيل لما تذكر
 يتأتى إذا كان ( المشبه ) غالبا شيء معنوي في حاجة إلى التثبيت واإليضاح  ،فيُؤتى بالمشبه به حسي قريب
التصور يزيده إيضاحا العلم في الصغر كالنقش على الحجر  /إن القلوب إذا تنافر ودّها .....
 -8من أدوات التشبيه ( الكاف – كأنَّ ) فما الفرق بينهما ؟ مع التمثيل .
 -9محمد كاألسد  -كأن محمدا أسدا ( أي الجملتين أقوى في التشبيه ؟ ولماذا ؟ )
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