
 بإشراف الدكتور مرتضى  الشاوي ( علمي البيان والبديع ) محاضرات في البالغة العربية 

 كلية التربية القرنة / قسم اللغة العربية  / للمرحلة االولى  

 م4102 – 4102للعام الدراسي 

 مباحث تطبيقية في التشبيه

 التشبيه

 لغة هو التمثيل شبهت هذا بذاك مثلته به : التشبيه 

ادوات التشربيه  بإحرد بيان أن شيئاً او اشياء شاركت غيرها في صفة أو اكثرر : التشبيه اصطالحاً 

 . المذكورة او المقدرة المفهومة من سياق الكالم 

 .يعني عقد مماثلة او مقارنة بين امرين او اكثر قصد اشتراكهما في صفة او اكثر 

 اركان التشبيه 

 :ركان للتشبيه اربعة أ

 المشبه كقول الشاعر  -0

 فتخاء تنفر من صفير الصافر     +أسد علي وفي الحروب نعامة        

محذوف تقردير  أنرت وعليره يكرون المشربه ضرميراً مقردراً فري االعرراب وهرو  لمبتدأفلفظ اسد خبر 

 .ماثل في المعنى وان لم يظهر بلفظه 

 المشبه به -4

 في البيت السابق ( أسد ) التشبيه  مثل كلمة  تتوضح به صورة المشبه وال بد من ظهور  في

 :هو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه بهو اذا ذكر جاء غالباً على احد  صورتين هما  -3

 : كما في قول ابن الرومي ( في ) مجروراً بـ - أ

 : تمييزاً ومثاله قول تحدهم  - ب

 وضياء ومناال   +يا شبيه البدر حسناً    

بإحررداهما م مثررال ذلرر  قررول : هرراتين الصررورتين فالبررد مررن ت ويلرره  وإذا جرراء علررى خررالف

 : احدهم 

 كالطيف ليس له اقامة   +العمر مثل الضيف أو   

 . العمر مثل الضيف او كالطيف في قصر اقامته : وت ويل وجه الشبه 

 داة التشبيه أ -2

 :حرفاً كالكاف كما قال ابو القاسم الشابي -0

 كاللحن كالصباح الجديد   +      كاألحالمكالطفولة      عذبة أنت 

 الوليد     كالورد كابتسام   +كالسماء الضحوك كالليلة القمراء    



والرزين واقرف )) كذل  كما في قول الطير  صرالح فري روايرة عرري الرزين الثقيلة   وك ن  

 (( بقامته الطويلة وجسمه النحيل فك نه صاري المرك   في مكانه م في قل  الدائرة م

 :وقول بشار 

 قطُع الرياض ُكسين زهرا   +وك ن  رجع  حديثها  

ه ) وكذل  المخففة    04/ يونس ( ك ن لم يدعنا الى ضر  مس 

 : كقول الشاعر ( ما ) ـوالمتصلة ب

 فاقتص منه فخاض في أحشائه  +وك نما لطم الصباح جبينه   

 مْثُل م شبه م مثَل م مماثل م قرن م مضارع م محاك :  اسماً -4

 : قول المجنون في ظبية 

 ل  اليوم   من وحشية لصديق   +أيا شبهَ ليلى ال تراعي ف نني   

 : خر آلوقول ال

 لنفوي كالليل في االظالم      +كم وجو  مثل النهار ضياء   

 :خر وقال اآل

 وشبيه البدر حسنا     +أنت مثل الغصن ليناً        

 : كقول الشاعر 

 وفي بعد المنال   +يا شبيه البدر في الحسن  

 خرة بالماء الزالل   +جد فقد تنفجر الصد   

 م تشابهشتبه م حاكى م ضارع م ماثل ا:  فعالً  -3

 حبي  ومحبوب قد أتفقا  خد ي  +فاحة جمعت لونين قد حكيا    ت

 : وكقول االخر 

 أثر اللطم    في خدود الغيد  +وك ن البنفسج الغض يحكي   

 :خر وقول اآل

 فمثل ما في الكاي   عيني تسك    +تشابه دمعي اذ جر     ومدامتي     

 جفوني أم من  عبرتي كنت أشرب   +فو هللا ما ادري أبا الخمر أسبلت     

 :والفعل خال 

 :كقول الشاعر 

 ملكاً تنم به السماء مطهرا +    وأتاك موفور النعيم تخاله

 :  وكذل  افعال اليقين مثالً 

فلما رأو  عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هرذا عرارض ممطرنرا هرو مرا اسرتعجلتم بره ريرح ) 

 42/ حقاف األ( فيها عذاب أليم 

 :وربما يفيد التشبيه افعال الرجحان التي تفيد الش  مثال 

 0/ االنسان ( يتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا را) 

 : وكقول الشاعر 

 سحباً مزودة على أقمار   +قوم اذا لبسوا الدروع حسبتها    

 :م اقسشبيه باعتبار الطرفين الى أربعة أالت



 تشبيه المحسوي بالمحسوي  األول

 المبصرات  - أ

 منه تشبيه الخد بالورد وتشبيه الوجه بالقمر وتشبيه الشعر بالليل 

 هي كالشمس في الضياء 

 33/ يس ( والقمر قدرنا  منازل حتى عاد كالعرجون القديم : ) قوله تعالى 

 فقد شبه القمر بالعرجون في دقته وتقوسه واصفرار  م والطرفان وهما القمر والعرجون حسيان 

 ( ندهم قاصرات الطرف عين م ك نهن  بيض مكنون وع: ) وقوله تعالى 

 سنه وصفائه تمسه األيدي م ولم يصبه الغبار لحشبه نساء أهل الجنة ببيض النعام المكنون م فلم 

 . ورونقه م والطرفان حسيان 

 :وكقول الشاعر 

 تجتلي  العيون شرقاً وغربا   +أنت نجم في رفعة وضياء     

 او قول الشاعر 

ر الشقيق   اذا تصوب أو تصعد +    وك ن محم 

 ن على رماح من زبرجد   +أعالم ياقوت نشر  

 وربما ارجعه الباغيين الى التشبيه الخيالي وهو في ذل  حسي يدرك بالحواي 

 المسموعات  - ب

 صوتها كتغريد البلبل 

مثرل تشرربيه صرروت المغنرري بصرروت البلبررل ومنرره قرول امررري القرريس فرري رجررل غاظرره ميررل 

 :زوجته نحو  

 ليقتلني والمرء ليس بقت ال   +يغط  غطيط البكر شد  خناقه    

شببه امرؤ القيس الرزو  الهرائج بصروت الفتري مرن االبرل الرذي شرد خناقره بحبرل ليرروض 

 والطرفان حسيات مسموعات 

   المذوقات 

 :كقول الشاعر  رققها كالشهد  منه تشبيه الريق بالشهد والخمر أو

 وريح الخزامى وذوب العسل  +ك ن  المدام وصوب الغمام     

 اعتدل اذا النجم وسط السماء    +يعل  بها برد أنيابها            

فررالخمر ومرراء الغيرروم وذوب العسررل تشررب ه جميعرراً بريررق الحبيبررة والمشرربه والمشرربه برره مررن 

 المذوقات 

 المشمومات -د

 أنفاسها كاعطر الطفل بعطر الزهر  تشبيه رائحة فم الحبيبة بالمس  وأنفاي



 الملموسات -هـ

 :في قول الشاعر نقول جسمها كالحرير  تشبيه الجسم بالحرير 

 رخيم الحواشي ال هراء وال نزر    +لها بََشٌر مثل الحرير ومنطق      

 ويدخل في التشبيه الحسي او مايلحق به التشبيه الخيالي  كقول الشاعر 

 كواك  در في سماء عقيق    +برأسها    ك ب الحباب المستدير 

 تشبيه معقول بمعقول : الثاني 

نحو تشبيه المرض الشديد برالموت والغافيرة بالملر  والفقرر برالكفر والسرفر بالعرذاب والضرالل عرن 

 . الحق بالعمى واالهتداء الى الخير باإلبصار والسؤال للخلق بالموت 

 تشبيه المعقول بالمعقول لم يقع في تشبيهات القرآن الكريم  قيل ان  

كقولره تعرالى  و التشرابيه الوهميرة سرماها البالغيرون التشربيه الروهمي أوهناك تشابيه يخترعها العقل 

  52/ الصافات ( طلعها ك نه رؤوي الشياطين ) في شجرة الزقوم التي تخر  في أصل الجحيم 

ي محسوي بل هي في عالم الغي  لذل  فرؤوسها غير معروفة إال الشياطين ليس لها وجود خارج

 .ما اخبرت به الشريعة 

 :وكذل  في ما قاله امرؤ القيس 

 ومسنونة رزق ك نياب أغوال       +أيقتنلني والمشرفي  مضاجعي     

فالغول وأنيابها ممرا ال يردرك بإحرد  الحرواي ولكنهرا لرو أدركرت لكران ادراكهرا مرن طريرق حاسرة 

 . بصر ال

 .وأعلم أن  الوهمي ال وجود لهيئته وال لجميع مادته م والخيالي جميع مادته موجودة دون هيئة 

غيون برين التشربيه الخيرالي والتشربيه الروهمي الخيرالي يكرون فري االمرور المحسوسرة الوقد فرق الب

 الوهمي يكون في المحسوي وغير المحسوي  وأما

  472/ البقرة ( انما البيع مثل الربا  )وعلى التشبيه الوهمي 

 : وقول الشاعر 

 وجه الخليفة حين يمتدح  + وبدا الصباح ك ن غرته  

 :وقول البحتري 

 وللقضي  نصي  من تثنيها   +ة البدر شيء من محاسنها   لعفي ط

 تشبيه المعقول بالمحسوي : الثالث 

د اشتدت به الريح في يوم عاصف ال يقردرون مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرما: ) قوله تعالى 

 01/ ابراهيم ( مما كسبوا على شيء ذل  هو الضالل البعيد 



مررام قررو  الريرراح العاتيررة العارمررة دنيا بالرمرراد الهررذ الررذي ال يصررمد أشرربه اعمررال الكررافرين فرري الرر

لرى أسراي ووجه الشبه عدم ظهور أثر الشيء ورجراء نفعره اذا بنري ع. فيتالشى في جوفها الهادر 

 . وا  م وأقيم على ركن ضعيف 

/ البقررة  (دعراء ونرداء  إالومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعرق بمرا ال يسرمع : ) ومثاله قوله تعالى  

070 

ت لألغنام حسي   فالكفر شيء عقلي والمشبه به الناعق الذي يصو 

 :وكقول الشاعر 

 في يوم ريح نثرو    + ان  حظي كدقيق    

 في ارض شوك اجمعو    +ثم قالوا لحفاة        

أمررر حسرري  يدركرره اللمررس ( الرردقيق ) أمررر معنرروي يدركرره العقررل م والمشرربه برره (  الحررظ) فالمشرربه 

 .والبصر 

 تشبيه المحسوي بالمعقول : الرابع 

 :هذا القسم من التشبيه فلم يقع في القرآن ووجد في الشعر فمن ذل  قول ابي تمام 

 فت  الصبابة بالمح  المغرم     +ال الجزيل وبالعدا   وفتكت بالم

وهررو امررر معنرروي ولرريس  بفترر  الصرربابة  –المرئيررة  فشرربه فتكرره بالمررال والعرردا وذلرر  مررن الصررور

 .محسوساً 

 :ومنه ايضاً قول الشاعر 

 يوم النو  وفؤاد من لم يعشق    +   ه ولقد ذكرت  والظالم ك ن  

 م بيوم الفراق وفؤاد الذي ال يعشق وكالهما أمر معنوي فقد شبه الظالم وهو شيء محسوي 

 :ومنه قول القاضي التنوخي 

 سنٌن الح بينهن  ابتداع   +وك ن  النجوم بين دجا   

 شبه بياض النجوم في ظالم بالسنن المبتدعة  في النور والنور خيالي في السنن  

 ويعد من التشبيه التخييلي 

 :وكقول الشاعر 

 وأفق الليل مرتفع السجوف    +  وندمان سقيت الراح صرفا    

 كمعنى دق  في ذهن لطيف   +صفت وصفت زجاجتها عليها    



فعقلي ( معنى دق  ) حسي يدرك بالعين م أما المشبه به ( صفاء الخمر وصفاء زجاجتها ) فالمشبه 

 .ال يدرك بالحواي 

 :كقول الشاعر 

 نحيل من فراق  أصفر يا من له شعر كحظي أسود جسمي

 من التشبيه التخييلي او التاويلي

 :وكقول الشاعر 

 فوقها طرة كلون صدود  +وله غرة كلون وصاِل   

 :انواع التشبيه من حيث طرفي التشبيه 

 كل ما ليس مركباً    نحو الولد نظيف  م الولدان نظيفان م االوالد نظيفون : التشبيه المفرد 

 ي تي الحقاً : وتشبيه مرك  

 : ويكون المفرد 

 ثغر كالدر م وخد كالورد م ولحظ كالسهم : اذا لم يقيد بشيء : مطلقاً  -0

 :اذا اتبع بإضافة او وصف او حال او ظرف  وله ت ثير في وجه الشبه  نحو : مقي داً  -4

 الساعي بغير طائل كالراقم على الماء 

 المشلول  الشمس كالمرآة في يد: او مختلفين  

 اللؤلؤ المنظوم كالثغر               

 :أقسام التشبيه باعتبار االداة ووجه الشبه 

 باعتبار االداة : اوالً 

 داة تشبيه مرسل   وهو ما ذكرت فيه األ -0

 ما الدنيا   كبيت    نسجه من عنكبوت ان  

 تشبيه مؤكد  وهو ما حذفت منه االداة -4       

 تجتلي  العيون شرقاً وغرباً   +انت نجم  في رفعة وضياء   

 : ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به الى المشبه مثاله 

 ذه  األصيل على لجين الماء   +والريح تعبث بالغصون وقد جر     

 الشاعر يريد تشبيه االصيل بالذه  والملء باللجين 

الرنفس والنكترة فري بالغتره انره يجعرل المشربه والمشربه بره وهذا التشبيه أبلغ وأوجز واشد وقعراً فري 

 .شيئاً واحداً 

 : وكقول امرؤ القيس 



 سمو حباب الماء حاالً على حال    +سموت اليها بعدما نام أهلها     

 يريد كسمو حباب الماء  هو تشبيه بالمصدر 

 باعتبار وجه الشبه : ثانيا 

 :كقول ابن الرومي في مغن  وهو ما حذف منه وجه الشبه تشبيه مجمل -0

 ِسنةٌ تمش ى في مفاصل نُع س  +فك ن لذة صوته ودبيب ها   

 :مفتخرا   كقول الشاعرلفظا او الفاظا  وهو ما ذكر فيه وجه الشبه : تشبيه مفصل -4

 ما سخطت كنت لهيباً  وإذا  +أنا كالماء ان رضيت صفاء    

 ( صفاء م لهيباً ) وجه  الشبه مذكوران 

 باعتبار االداة ووجه الشبه معاً : ثالثاً 

ل -0  : وهو ما حذفت منه االداة وذكر وجه الشبه ومثاله : مؤكد مفص 

 تجتلي  العيون شرقاً وغرباً    +انت نجم في رفعة وضياء  

 : وهو ما ذكرت فيه االداة وحذف  وجه الشبه كقوله : مرسل مجمل -4

 طم في خدود الغيد أثر الل    +وك ن  البنفسج الغض يحكي  

 ( الرفعة والضياء ) االداة محذوفة ووجه الشبه مذكور 

أثرر اللطرم فري خردود المرالح ووجره الشربه محرذوف واألداة يحكري : البنفسج والمشبه بره : فالمشبه 

 مذكور 

وهو ما حرذفت منره االداة ووجره الشربه معراً فهرو مؤكرد مجمرل وهرو أعلرى التشرابيه :  تشبيه بليغ-3

 : مبالغة في آن  وهو في صور بالغة و

 المشبه به خبر للمبتدأ -0

 :  كقول عمر أبو ريشة 

 ن وشب ابة على فم شاعر   +يا بالدي وأنت نهلة ظمآ   

االداة محذوفرة ( وهي فري محرل رفرع خبرر المبتردأ ) نهلة ظمآن : فالمشبه أنت والمشبه به 

 . ووجه الشبه مثلها محذوف وتقدير  الجمال 

واألداة ( نهلررة ) وتشرربيه آخررر المشرربه أنررت والمشرربه برره شرربابة وهررو معطرروف علررى الخبررر 

 .محذوفة ووجه الشبه مثلها محذوف 

 :ومثله قول السياب 

 عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

 أو شرفتان راح ين   عنهما القمر 



ليتطلرع الرى وجرو  اللقراء فوجه الشبه وأداة التشبيه غائبان وبغيابهما فتح الباب أمام الرذهن 

 .الممكنة بين الطرفين فإذا هما شيء واحد او كالواحد وهذا مدخل البالغة فيه 

 : او خبر كان مثالً 

 وكنا نجوماً أنت من بينها البدر    +وكنا غصوناً أنت زهرة روضها    

 المشبه به حال للمبتدأ  -4

 دخل نمراً : ومثاله 

اً            خر  هر 

واألداة ووجرره الشررربه غائبررران ( حرررال ) ف تقرردير  هرررو والمشررربه برره نمرررراً فالمشرربه محرررذو

اً : محذوفان والقول نفسه يصح في    خر  هر 

 : ومثاله ايضاً قول علي محمود طه 

 فاسكبي النار في دمي وأريقي   +صاح بالشمس ال يرعِ  عذابي   

 وخذي الروح شعلة من حريق   +وخذي الجسم حفنة من رماد     

 :لبيت تشبيهان في ا

حفنة وهو حال من المشبه م واألداة ووجه الشبه : الجسم م المشبه به : المشبه : في االول 

 .محذوفان 

شعلة وهو حال مرن المشربه واألداة ووجره الشربه : الروح والمشبه به : المشبه : في الثاني 

 . محذوفان 

 المشبه به مضاف الى المشبه  -3

افيررة م فالمشرربه العافيررة م والمشرربه برره ثرروب م والعافيررة لرربس المررريض ثرروب الع: ومثالرره 

 : مضافة الى الثوب م ومنه ايضاً قوله الياي فرحات 

 فجر الشباب فشمس العمر في الطفل +هال  مننت بلقيا أسترد  بها   

 :في البيت تشبيهان 

أضرريف الررى المشرربه ( فجررر ) مضرراف اليرره م المشرربه برره ( الشررباب ) المشرربه : فرري االول 

 ووجه الشبه محذوفان  واألداة

( مضراف الرى المشربه ) الشرمس : والمشبه به ( مضاف اليه ) العمر : المشبه : في الثاني 

 . وهذا من باب اضافة المشبه به الى المشبه . ووجه الشبه محذوفان  واألداة

 المشبه به مفعول ثان والمشبه مفعول أول  -2

 :كقول المازني في وردة ذابلة 

 العي على ذاوي ذاوي سناها   +ولو استطعت حنيت أضـ    

 وجعلت       أحشائي  ثراها   +وجعلت   صدري قبرها      

 : في البيت تشبيهان في االول 

جعرل ) مفعول به ثان لـ: قبرها : م والمشبه به ( جعل ) صدري مفعول به أول لـ:  المشبه

 .واألداة ووجه الشبه محذوفان ( 

مفعرول بره : والمشربه بره م ثراهرا ( جعرل)مفعرول بره أول لرـ: أحشائي : المشبه :  في الثاني

 .  واألداة ووجه الشبه محذوفان ( جعل)ثان لـ

 



المشرربه برره مفعررول مطلررق مبينرراً للنرروع والمشرربه مصرردر مقررد ر مررن الفعررل العامررل برره كقررول  -2

 :المازني في الوردة الذابلة 

 ها وضممتها ضم  الحبي  عسى يعود لها صبا

والتقرردير ضررممتها ضررماً كضررم  ( مصرردر مقرردر مررن الفعررل ضررممتها ) الضررم : فالمشرربه 

 .ووجه الشبه محذوفان  واألداةمفعول مطلق من الفعل ضم  : والمشبه به ضم  

 : المشبه به مجرور بِمن البيانية التي تبين المشبه كقول الشابي  -5

 ورفرف روح غري  الجمال     ب جنحة من ضياء القمر 

البيانية التي بينرت نروع ( من ) ضياء القمر مسبوق بـ: أجنحة الروح م المشبه به : لمشبه ا

 االجنحة م واألداة ووجه الشبه محذوفان      

 المشبه به أحد التوابع  -7

( ا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونرذيراً م وداعيراً الرى هللا بإذنره وسرراجاً منيرراً يا أيها النبي إن  ) 

شرربه عليرره الصررالة والسررالم بالمصررباح المنيررر الررذي يهرردي البشررر الررى هللا  22 /االحررزاب 

واألداة ووجره ( معطوف علرى الحرال شراهداً ) سراجاً : تعالى م فالمشبه النبي والمشبه به 

 .الشبه محذوفان 

كقرول : ان  وهنراك خرالف فري فائردتها اذا كران اسرماً جامرداً فهري للتشربيه كخبر  به المشبه  -1

 : الشاعر 

 كم نعمة مرت بنا وك نها  فري يهرول أو نسيم ساري 

 : ظننت توهمت كقول الشاعر  قاً فعالً او صفة فهي للش  بمنزلةوان كان جملة او مشت

 على كبدي من شدة الخفقان +قطاة علقت في جناحها    ك ن  

 : ها للتحقيق عند الكوفيين والزجا  كقول الشاعر وقيل ان   

را    ليس بها هشام  ك ن  االرض +وأصبح بطن مكة مقشع 

 انها تفيد التشبيه في كل سياق + وعند البالغيين المعاصرين 

 : استعمال اسلوب القصر والحصر كما في قول الشاعر  -3

 ولم يبنوا به للعلم دورا   +اذا ما عق  موطنهم أنس  

 وليس بيوتهم إال قبورا   +فإن  ثيابهم أكفان موتى   

 : التشبيه المرك  

 : اذا كان الطرفان مركبين كقول الشاعر 

 وأسيافنا م ليل تهاو  كواكبه    +ك ن  مثار النقع فوق رؤوسنا    

مرك  من النقع مثاراً فوق الرؤوي م ومرن السريوف البريض الالمعرة الصراعدة : فالمشبه 

 .والنازلة فوق االعداء 

مركرر  مررن الليررل المظلررم ومررن الكواكرر  المشرررقة الترري تتهرراو  م لقررد قابررل :  والمشرربه برره

الشرراعر هيئررة مركبررة بهيئررة مركبررة م فلرررم يقصررد تشرربيه النقررع بالليررل او تشرربيه السررريوف 

 . بالكواك  النه تشبيه مفرد بمفرد 

 : ومثله قول الشاعر 



 درر نثرن على بساط أزرق   +وك ن أجرام النجوم لوامعاً  

المررراد تشرربيه النجرروم بالرردرر ثررم تشرربيه السررماء بالبسرراط األزرق انمررا المررراد تشرربيه فلرريس 

الهيئة الحاصلة من النجوم البيض المتأللئة في جوان  من أديم السماء الملقيرة قناعهرا مرن 

الزرقة الصافية بالهيئة الحاصلة المستطرقة من درر منثورة على بساط أزرق دون شيء 

 . لحسن والقيمة آخر مناس  للدرر في ا

 : تشبيه مختلف االطراف 

 : يمكن أن يكون المشبه مفرداً والمشبه به مركباً كقول الخنساء 

 ك نه علم في رأسه نار   +أغرُّ أبلج ت تم الهداة به    

 : ويمكن أن يكون العكس أي يكون المشبه مركباً والمشبه به مفرداً نحو 

 وقد سمعت كلمة جارحة هذ  الزهرة الحمراء ك ن ها خد عذراء 

 :تشبيه متعدد األطراف 

 : ينقسم طرفا التشبيه باعتبار تعددهما او تعدد احدهما الى اربعة أقسام 

تتقابرل فيره المشربهات والمشربه بهرا م بحيرث تكرون كرل طائفرة فري جهرة  كقرول : التشبيه الملفوف -أ

 : امريء القيس 

 لد  وكرها الُعن اب والَحَشف البالي      +ك ن قلوب الطير رطباً ويابساً    

 مشبهان والعناب والحشف البالي مشبهان بهما : فقلوب الطير الرطبة واليابسة   

 : وقول الشاعر 

 شعر ووجه وقد     +ليل وبدر وغصن    

 ريق وثغر وخد     +خمر ودر وورد     

 : يتعدد فيه الطرفان ويجمع كل مشبه مع ما شبه به  نحو : التشبيه المفروق -ب

 م سرا  م وحكمة هللا زيت     +انما النفس كالزجاجة والعلـ   

 وإذا أظلمت     فان  ميت   +فإذا أشرقت        فان  حي     

 :يبقى واحداً  قول الشاعر  يتعدد فيه المشبه وحد  م ولكن المشبه به: تشبيه التسوية - 

 وكالهما كالليالي     +شعر الحبي  وحالي  

 وأدمعي  كاآللي     +وثغر  في صفاء      

يتعدد فيه المشبه به لكن المشربه يكرون مفررداً م وسرمي تشربيه الجمرع : تشبيه الجمع -د

 : لجمعه بين عدة مشبهات بها وقول البحتري 

ٍر م أو بَرٍد أو أقاح  +ك ن ما تَبسُم عن لؤلٍؤ      منو 

 

 تشبيه التمثيل وغير التمثيل 



 :ثالث تقسيمات يقسم التشبيه باعتبار وجهه  

 تمثيل وغير تمثيل 

 مفصل ومجمل 

 وبعيد وقري  

 

هو ما كران وجره الشربه فيره صرورة منتزعرة مرن متعردد أو هرو الرذي يكرون : التشبيه التمثيل : أوالً 

 . حسياً او غير حسي  وجه الشبه فيه مركباً 

 .اشترط البالغيون تركي  الصورة فيه سواء كانت العنصر حسية أم معنوية 

 :قال ابن الرومي 

ل بدء المشي  واحدة      تشعل ما جاورت من الشعر   +أو 

ل صول + مثل الحريق العظيم تبدؤ     ر   أو   صغيرة الشر 

 :فيهما مشهدان 

دأ بشعرة بيضاء ثرم توسرع فري هرذا الشرعر االسرود حترى قضرى غزا الشي  شعر الشاعر فب: االول 

 .عليه قضاء مبرما فاتسعت دائرة البياض وتورات دائرة السواد 

رع ملتهمرة  المشهد الثاني المقابل يتمثل في حريق عظيم بردأ بشررارة صرغيرة ثرم أخرذت نيرانره تتوس 

 .كل ما يقع في طريقها 

 فبين المشي  وبقايا النار جامع البياض المشرب بالسواد الخجول 

 بشعرة واحدة والحريق العظيم تبدؤ  شرارة صغيرة  يبدأوالمشي  

 المتالحقة التي تجسد في النهاية صورة متكاملة ( فالش ) فالصورة فيه أشبه بالومضات 

 :قال بابن المعتز 

 خالل نجومها عند الصباح    +لما تجلت        ك ن  سماءنا 

 األقاحي      تفتح بينه نور     +رياض بنفسج خضٌل ندا    

 تجلت السماء صباحاً وقد انتشرت نجومها فبدت زرقاء بيضاء صفراء: المشهد االول 

ررل الررى جانرر  روضررة اخررر  مررن : المشررهد الثرراني  ريرراض متنرراثرة يجتمررع فيهررا البنفسررج المخض 

 االبيض المشوب بصفرة  األقاحي التي تفتح زهرها



بين تجلي السماء وانتشار نجومها صرباحاً وبرين ريراض البنفسرج المتنراثرة جرامع : عناصر التشبيه 

 الزرقة البنفسجية 

 بين ند  الصباح وند  االزاهير جامع اخضالل ونداوة 

 بين روض النجوم المتناثرة ورياض االرض جامع التناثر 

 :قال البحتري في شقائق النعمان 

 دموع التصابي في خدود الخرائد  +شقائق يحملن الند  فك نه   

 الند  الذي يكللها + شقائق النعمان : في المشهد االول 

 دموع التصابي المتساقطة + خدود المالح : المشهد الثاني 

 .وجه الشبه مكون من قطرات جميلة صافية تلمع فوق سطوح جميلة بيضاء مشوبة بصفرة 

 تشبيه غير التمثيل : الثاني 

 ليس صورة منتزعة من متعدد   +هو ما كان فيه وجه الشبه مفرداً 

 قال البحتري 

 منه قربا تردد من الفقر بُعدا   +هو بحر السماح والجود فازدد  

 المشبه الممدوح : العناصر 

 البحر : المشبه به 

 الجود : وجه الشبه 

 :قال ابو بكر الخالدي 

 وضياء ومناال  +البدر حسنا    يا شبيه 

 وقواما واعتداال   +وشبيه الغصن لينا   

 ونسيما ومالال  +أنت مثل الورد لونا   

 سرنا بالقرب زاال +زارنا حتى اذا ما   

 الحبي  : المشبه 

 الدر م والغصن  م والورد: المشبه به 

 وجه الشبه صفات متعددة مفككة ليست مجموعة ومترابطة  لكي تكون موحداً 

 : وكذل  قول الشاعر 



 البليغ بغير حِظ مغزل  مَ فلِ   +ال تطلبن  بآلة ل  رتبة       

 فوجه الشبه قلة الفائدة وليس منتزعاً من متعدد

 هو ما ذكر فيه وجه الشبه وقد ذكر سابقاً : التشبيه المفصل 

 التشبيه المجمل وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه 

 التشبيه الضمني 

هو تشبيه ال يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشربيه المعروفرة برل يلمحران فري 

 .ويؤثر فيه التلميح على التصريح  ويعتمد على الذكاء والفطنة التركي  فهو مضمر في النفس 

 .شبه بشكل صريح وال يوجد ارتباط بين المشبه والمشبه به ال يوجد فيه اداة او وجه ال

 .  واألمثاليكثر ورود  في الحكم والمواعظ 

 : متتاليتين في االولى والثانية الواو  او الفاء م ابو فراي الحمداني  جملتينوقد يكون الرابط بين 

 ر ومن يخط  الحسناء لم يغلها المه  +تهون علينا في المعالي نفوسنا     

 :او قول المتنبي 

 فإن  المس  بعض دم الغزال  +فان تفق األنام وأنت منهم   

 :قال ابن الرومي 

 أن ير  النور في القضي  الرطي   +قد يشي  الفتى وليس عجيباً    

 :كذل  ابو فراي 

 وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر    +سيذكرني قومي اذا َجد  جد هم       

 : وقال غير  

 وقع السهام ونزعهٌن أليم  +ن هي أعرضت    إن نظرت وإويال  

 : قال المتنبي 

 ما لجرح بمي ت إيالم  +من يهن يسهل الهوان عليه      

 الفرق بين التشبيه الضمني والتمثيلي 

 االداة ووجه الشبه محذوفان وجوبا في التشبيه الضمني -0

 وفي التشبيه التمثيلي محذوفان جوازا

 به معنى مرك  من عدة اجزاء  والمشبه المشبه-4



 تربط المشبه بالمشبه به عالقة نحوية او اعرابية في التشبيه التمثيلي -3

 اما في التشبيه الضمني جملة المشبه به جملة استئنافية ال محل لها من االعراب غالبا

 التشبيه المقلوب 

 .بادعاء أن وجه المشبه فيه أقو   هو تشبيه معكوي يصير فيه المشبه مشبها به

 وجه الخليفة حين يمتدح + وبدا الصبح ك ن  غرته    

 غرة الصباح وتباشير  : المشبه 

 وجه الخليفة : المشبه به 

 : قال 

 تت تغني عميد القل  سكرانا با +ذات دل  ك ن  البدر صورتها  و

 المرأة الحبيبة المدللة : المشبه به 

 البدر : المشبه 

 .الشاعر كسر الم لوف وخلخل العالقة بين المشبه والمشبه به فقل  المعادلة ف

 : وقال 

 درٌر نثرن على بساط أزرق    +وك ن اجرام السماء لوامعاً      

 ( االستطرادي ) التشبيه الدائري 

 ( أفعل ) الداخلة على أفعل التفضيل (  ما ) وينتهي بـ( ما ) هو تشبيه يبدأ بـ

يكون بين الفاتحة والخاتمة وصف للمشبه به عادة قد يطول وقد يقصر ليعود في النهايرة  وغالباً ما

الشراعر يسرتطرد فيره الرى تفصريل اجرزاء  ن  ي اسرتطراداً ألوسرم   مويفضل المشبه علرى المشربه بره 

 .المشبه به ليكون في تفضيل المشبه عليه اغراق في التعظيم والمفاضلة 

 بيت واحد قد يرد على شكل 

 :كقول طفيل الغنوي 

 ب غدر من قيس اذا الليل   أظلما   +فما أم أدراص ب رض مطلة     

 : او اثنين 

 : كقول أوي بن حجر 

ت ذو حدب     يرمي الضرير بخش  الطلح والضال   +وما خليج من المرو 



 أشيال        بين     بتر      وال ُمغ ٌّ   +حين تس له        يوماً ب جود منه 

 :كقول االعشى  و ثالثة أ 

 له شرع  سهل على كل مورد      +وما فلج يسقي     جداول َصْعنبى        

د     +ويروي النبيط الزرق من حجراته         ديارا ترو     باألتي    المعم 

د     +ب وجد منه نائال         إن  بعضهم          كفى ماله باسم العطاء الموع 

 :نابغة ربعة قال الأاو 

 بالزبد    ترمي أواذي ه العبرين     +إذا ه   الرياح له    –فما الفرات 

 فيه ركام من الينبوت والخضد    +مترع لج            يمد  كل واد 

 والنجد    بالخيزرانة بعد األين     +يظل  من خوفه المال ح معتصماً   

 طاء اليوم دون غد وال يحول ع   +ب جود منه سي  نافلة       –يوماً 

 كلية التربية القرنة / اعالم قسم اللغة العربية 

 

 

 

 


