
 أركان التشبيه و أدواته وطرفاه وأغراضه وأقسامه
 خلفية البحث .أ

 حة ، مع تعبيرات صحيحة والفصيحة،الذي يجلب معنى واضعلم البالغة هي علم 

 لم المعانيع . ينقسم علم البالغة إلى ثالثة األقسام هييعطي انطباًعا عميًقا في القلب ومناسًبا للوضع 
ر لها تشابه مع مسألة أو عدة أمو يجد التشبيه. التشبيه هو علم البيان في علم البيان وعلم البديع. أّما و 

 أشياء أخرى ، التفسير يستخدم حرف الكاف الذي يعني أو ما شابه ، سواء صريح أو ضمني.

في ما يلي  مشبه به، أدات التشبيه ووجه التشبيه.عناصر التشبيه أربعة عناصر هي مشبه،   
 .يه ، بحيث نفهم بالتفصيل أجزاء وأمثلة التشبيهنريد أن نشرح أنواع التشب

 أسئلة البحث .ب
 ما التعريف التشبيه؟ .1
 ما أركانه وأدوات التشبيه؟ .2
 ما طرفا التشبيه؟ .3
 ما أغراض التشبيه؟ .4
 ما أقسام التشبيه؟ .5

 

 

 

 

 

 



 البحث
 التعريف من التشبيه .أ

و نحوها هي الكاف أالتشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شركت غيرها في صفة أو أكثار, بأدة  
 1ملفوظة أو ملحوظة.

 أركان التشبيه .ب

 أركان التشبيه أربعة, هي:  

 : الشيء الذي يراد تشبيهه   ( المشبة 1)

 : الشيء الذي يشبه به   ( المشبة به 2)

 : هي كالكاف و كأن وغيرهما : إما االسم أو إما الفعل  ( أدة التشبيه 3)

بين الطرفين , ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به      : الصفة المشتركة  ( وجه الشبة 4)
 أقوى وأشهر منها في المشبة.

 طرفا التشبيهج. 
هما ركناه و  الذي قصد تشبيه أحدهما باآلخر والمشبه به هما المشبهطرفا التشبيه 

 .األساسيان و بدونهما ال يكون تشبيه
 أوال : تقسيم طرفي التشبيه إلى حّسيٍّ و عقليٍّ 

ا حسيَّان أي: (1  )البصر والسمع والشم والذوق واللمس( مدركان بإحدى الحواس الخمس الظَّاهرة إمَّ
 أنَت كالشمس في الضّياء  :نحو  
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,  وكما في تشبيه الخد بالورد  في المبصرات, و الصوت الضعيف بالهمس في المسمومات
والنكهة بالعنبر في المشمومات, و الريق بالخمر في المذوقات, و الجلد الناعم بالحرير في 

 الملموسات.
اة, و كما في تشبيه العلم بالحي  ،أو منسوب كالهما إلى العقل مدركان بالعقل :وإّما عقليان  أي (2

 الجهل بالردى
  .الجهل كالموت ,الضالل عن الحق كالَعمى, العلم كالحياة  :نحو 

وإما مختلفان أي : منسوب أحدهما إلى الحس واآلحر إلى العقل بأن يكون المشبة حسيا و  (3
 المشبة به عقليا, بالعكس.

 نحو: تشبيه النور بالهدى, فإن النور حسي و الهدى عقلي
 .المقصودو وجه الشبه بينهما : كونهما جهتي وصول إلى 

 
 باعتبار اإلفراد و التركيبتقسيم طرفي التشبيه ثانيا:

  المشبه والمشبه به -رفا التشبيه ط
 لرَّاقمكاأو مقيدان  نحو: الساعي بغير طائل   إّما مفردان مطلقان نحو: ضوءه كالشمس، وخده كالورد 

 ونحو: العين الزرقاء كالّسنان  -ثغره كاللولؤ المنظوم :نحو. أو مختلفان على الماء
 كقول الخنساء   -وإما مفرد بمركب  (1

 أغر أبلُج تأتم الُهداُة بِه كأنه علٌم في رأسه نارُ نحو: 
وإما مركبان تركيباً لم يُمكن إفراد أجزائهما، بحيث يكون المركب هيئة حاصلة من شيئين، أو من  (2

ل المتكلم شيئاً واحداً، وإذا انُتزع الوجهُ من بعضها دون بعض، اختأشياء، تالصقت حتى اعتبرها 
 كقوله كأن سهياًل والنجوم وراءه صفوف صالة قام فيها إمامها  -قصد المتكلم من التشبيه 

أو مركبان تركيباً:  إذ لو قيل كأن سهياًل إمام، وكأن النجوم صفوف صالة، لذهبت فائدة التشبيه
 :المقصود من هيئة )المشبه به( كما ترى في قول الشاعر اآلتيإذا أفردت أجزاؤه زال 

ماء، بدر ُمنتثر على بساط أزرق  حيث شبَّه النجوم الَّالمعة في كبد السَّ
 وكأّن أجراَم النجوم لوامعًا ُدرٌر نُثرَن على بساط أزرق



زال منه  نه قدلك -وكأن السماء بساط أزرق، كان التشبيه مقبوال  -إذ لو قيل: كأن النجوم ُدرر 
 المقصود بهيئة المشبه به

 نحو: الماء المالح كالّسم  -وإما مركب بمفرد  (3
واعلم: انه متى رُكب أحد الطرفين ال يكاد يكون اآلخر مفرداً مطلقاً، بل يكون مركباً، أو مفرداً 

ن ممقيدا، ومتى كان هناك تقييد أو تركيب كان الوجه مركباً، ضرورة انتزاعه من المركب، أو 
 .القيد، والُمقيد

  ثالثا:  في تقسيم طرفي الّتشبيه باعتبار تعّددهما
 :ة أقسامباعتبار تعّددهما، أو تعّدد أحدهما، إلى أربع« المشبه والمشبه به»ينقسم طرفا التشبيه 

 .ملفوف، ومفروق، وتسوية، وجمع

مشبه به المشبه، والفالتشبيه الملفوف، هو جمع كل طرف منهما مع مثله، كجمع المشبه مع  (1
بحيث يُؤتى بالمشبهات معاً على طريق العطف، أو غيره، ثم يؤتى بالمشبهات  -مع المشبه به 

 بها كذلك
 كأن قلوب الطير رطبا و يابسا  لدى وكرها العناب و الخشف البالي  :كقوله  

م وقطوب في ندى ووغى كالغيث والبرق تحت العارض البرد  وكقوله: تبسُّ
 وضوء الشهب فوق الليل باٍد كأطراف األسنَّة في الدروع  :وكقوله

 والتشبيه المفروق  هو جمع كل مشبه مع ما ُشّبه به  (2
 ألنَّشر مسٌك والوجوه دنا نيُر وأطراف األكفِّ عنم: كقوله   

 وتشبيه التّسوية هو ان يتعّدد المشبه دون المشبه به (3
 كقوله: ُصدغ الحبيب وحالي كالهما كالّليالي

د المشبه به، دون المشبه  (4  وتشبيه الجمع  هو أن يتعدَّ
  2كأنما يبسُم عن لؤلؤ ُمنّضد أو بَرَد أو اقاح  :كقوله
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 أقسام التشبيهد. 

 التشبيه المرسل ما ذكرت فيه األداة.. 1

:  قال ابن الرومي في تأثير غناء  مغنِّ

ى  َة َصْوتِِه َوَدبِْيِبهاَ     ِسَنًة َتَمشَّ سِ َفَكأّن َلذَّ  فِى َمَفاِسِل نُ عَّ

 

 لتشبيه المؤكد ما حذفت منه األداة.ا .6

 َوقَاَل ابن المعّز:

ْمَس اْلُمزِيْ رََة ِديْ نَ  وَ  َكَأنَّ الشَّ رَّابِ ََ   اٌ َجَلْتُه َحَدِئُد الضَّ

 

 التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه. .7

 اْلَجَواد في السرعة بَ ْرٌق َخاِطفٌ 

 

 وجه الشبه.التشبيه المفصل ما ذكر فيه  .8

 تْجَتليَك اْلُعيُ ْوُن شْرقًا َوَغْربًأ أَْنَت َنْجٌم في رِفْ َعٍة َوِضياَءٍ 

 

 وجه الشبه. لتشبيه البليغ ما حذفت منه األداة و. 5

 َوقَاَل المتنبي وقِد اْعتَ َزَم َسْيُف الدولِة َسَفرًا:

 َوأْنَت اْلَغَمامُ َنْحُن نَ ْبُت الرُّبا  أَْيَن أْزَمْعَت أي َُّهَذا اْلهماُم؟



 

 

 

 أْغَراض التَّْشييه كِثيرة منها ما يأتى:ه. 

 ذكِر شبيِه له.بيباُن  ِإْمَكاِن اْلمشّبه: وذلك حيَن ُيْسَنُد ِإلَْيِه أْمٌر ُمْستْغَرٌب التزول غرابُته إالّ . 1

 قال البحترْى:

 َوَضرِْيبِ  َعْن ُكلِّ ِندٍّ فى النَّدى َوَشاسعٌ َداَن ِإلَى أْيدى اْلُعَفاِة 

ارِْيَن ِجدُّ َقرِْيبِ  َكاْلَبْدِر أَفْ َرَط في اْلُعُلوِّ َوَضْوُءهُ   لِْلُعْصَبِة السَّ

 

 يان حاله: وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصف.. 2

 ي:َوقَاَل النَّاِبغة الّذْبيان

ُهنَّ َكوَْكبُ  َكأنََّك َشْمٌس واْلُملوك َكَواِكبٌ   ِإَذا طََلَعْت َلْم يَ ْبُد ِمن ْ

 

بيان مقدار حاله: وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إْجَمالّيًة وََكان التشبيه . 3
 يبين مقداَر هذه الصفة.

 وقال المتنبى فى وصف أسد:

جا نَاَر اْلَفرِْيِق   ماقو بلْت عيناه إاّل ظُنَّتا  ُحلوالَتْحت الدُّ

 

 ْقرير حاله : كما إذا كان ماأْسِنَد إَلى اْلمشبه يحتاج إلى التثبيت واإليضاح بالمثال..  َ 4



ْيِه ِإَلى اْلمَ وقال تعالى: )) ُلَغ فَاُه َوَما َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه اَل َيْسَتِجيُبوَن لَُهم ِبَشْيٍء ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّ اِء لِيَ ب ْ
 ((ِغِه ُۚهَو بَِبالِ 

 

 تَ ْزبيُن اْلمشبَّه أو تقبيحه. .9

 وقال أبو الحسن األنبارئ في مصلوب:

ِهماَ ِإلَْيِهْم بِالهبات َمَدْدَت ىَدْبَك َنْحَوُهُم اْحِتفاءً   .َكَمدِّ

 

 (16151171)  ستي نور إيكا جويتا

 (16151181) دستياني وحيو  أوتومو فوتري 

 (16151119)  ألفية رزى أفدقنى 

 (16151191)   وانتي راإأديال 
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