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 طواؿ عمرم،قدكةن يل إىل من أعشقو حث اصتامعى عهدم ىذا الب

 ف قد أصبح جهدمها إىل شكل "أنا"م الذاامها كالد

 إىل أب احملبوب " سودردل "

 ك إىل أمي احملبوبة " إيٍت ليلة الرزتة "

 ك إىل كل أسريت احملبوبة 

 ك إىل الستاذ "أنور فردكسى"  كاظتشرؼ 

 لمٍت ك كل الساتيذ ك الساتيذة اليت قد يع

  اللغة العربية ك أداهبا  إيل أصحابيت يف قسم ك
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 كلمة الشكر والتقدير

 الل إال إلػو ال فأ أشػهد ،كالػدين االدني أمور ىعل نستعُت كبو ،العاظتُت رب   لل مدضتا
 النبيػػاء أشػػرؼ علػػى كالس ػػالـ كالص ػػالة ،كرسػػولو عبػػده اػتمػػد فأ كأشػػهد لػػو الشػػريك كحػػده

رسػػلُت
 
 يػػػـو إىل بإحسػػػاف تػػػبعهم كمػػن أرتعػػػُت كأصػػػحابو آلػػػو ىكعلػػ ػتمػػػد انػػػالكمو  انسػػػي د ،كاظت
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 درجػة علػى كاضتصػوؿ النهػائي االختبػار شػركط السػتيفاءتقصػود كتابػة ىػذا البحػث 

 إبػراىيم مالػك موالنػا جامعػة كأدهبػا العربيػة اللغػة قسػم يف اإلنسػانية العلػـو لكليػة سػرجانا
 . مباالنج اضتكومية اإلسالمية
قدـ كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمػة كمسػاعدة للباحػث يف تػ ليف ة تالباحثف

 كصناعة ىذا البحث. خصوصان إىل:
 اإلسػالمية إبػراىيم مالػك موالنػا جامعػة ديربصػفة اظتػ رجواالػدكتور موجيػا راىػالسػتاذ  .1
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 .كلية العلـو اإلنسانية  ةعميدبصفة  ،اظتاجستَت ة،ذاستعا ةالدكتور  .2
 .كأدهبا العربية اللغة قسمرئيس بصفة  ،، اظتاجستَتػتمد فيصللدكتور ا .3
 أب كأمي.. سودردم ك إيٍت ليلة الرزتة .4
 شريف يف ت ليف ىذا البحث.بصفة اظت ،اظتاجستَت ،أنوار فردكسى .5
يػرافقٍت منػذ  الػيت يف الشػوكف الكادميػة ك الخػالؽربيػة بصػفة اظت، اظتاجسػتَت، نور حسنية .6

 ىت س خترج يف ىذه اصتامعة.السنة الكىل ح
 ذكرىم كاحدان فواحدان يف ىذه الصفحة.أكل من الذين ال قدرة يل أف    .7

 .اكلكل من تفاعل هب ةأخَتان، عسى أف يكوف ىذا البحث نافعا للباحث

 الباحثة 
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 .كأدهبا العربية اللغة قسم يف

 
 2317مايو    مباالنج، حتريرا

 اظتشرؼ

 
 اظتاجستَت ،أنوار فردكسى

 196936161998331333:   التوظيف رقم
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  الدكتور حليمي اظتاجستَت -2
  ػتمد أنوار فردكسي, اظتاجستَت-3
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 الباحث تقرير

 : ةلباط ب نٍت علما أفيدكم

 االسم             : إستقامة

 13313343:  رقم القيد

 (بالغية بيانية دراسة) التشبيو يف "ديواف علي ابن أب طالب":  ثموضوع البح

 يف أحد ادعى كإذا .خراآل ت ليف أك غَتم إبداع من زادتو كما بنفسي ككتبتو حضرتوأ
 تكوف كلن ذلك على اظتسوكلية أحتمل ف نا حبثي من فعال أنو كتبيُت ت ليفو من أنو اظتستقبل
 جامعة اإلنسانية العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة قسم مسوكيل أك اظتشرفة على اظتسوكلية

 .ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا
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 الملخص

البحث  .(بالغية بيانية دراسة) تشبيو يف "ديواف علي ابن أب طالب"ال. 13313343، إستقامة 
 اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا معةجا اإلنسانية العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة قسم اصتامعي.

 .ماالنج
 .اظتاجستَت ،أنوار فردكسىاظتشرؼ: 

 كلمات الرئيسية: التشبيو، الديوف علي ابن أب طالب ال

كاف كالـ العرب يوجد أكثر من أنواع الذم يستطيع أف نبحث من النثر اك القصيدة الشعر 
ي ابن اىب طالب من ىذا الديواف يوجد أكثر من النصيحة اك الديواف، ك تريد الباحثة تبحث ديواف عل

للحيات اإلنساف، كل من ناحية اإلنساف ك الباحثة ستبحث يف ىذا حبث العلمى بتحليل التشبيو، ظتاذا 
 حتليل التشبيو لف أكثر كلمة فيو بكلمة ديثل ك الكلمة الذل يكتب فيو أكثر من معٌت السر.

 

ما  ( ك2 ؟ما أنواع التشبيو يف ديواف علي ابن أىب طالب (1أسئلتُت: تقدمت الباحثة من 
ك تزاد الباحثة أسئلة فيو يعٌت ما أغراض اظتعٌت يف ديواف ؟،أغراض التشبيو يف ديواف علي ابن أىب طالب

علي ابن أىب طالب، معٌت السر الذل فيو، ك الباحثة حتديد البحث يعٌت الربع من الديواف أم ربع من 
 الكتاب.

  

ال جتاد على البيانات  ) qualitativeلبحث ىذا البحث اصتامعي طريقة الكيفية )منهج ا
ىو يبحث كصفي، ك ىدفو تعبَت  نوع ىذا البحث. ( من الكلمات اظتكتوبةdescriptiveالوصفية )

 البيانات من اظتوضوع اظتبحوث .

ب طالب ىي ستة نتيجة من ىذا التحليل غتدت الباحثة كلمة التشبيو يف ديواف علي ابن أالك 
ك عشرين كلمات التشبيو: باعتبار طرفيو اضتسى ك العقل أف يكوف طرفاه حسيا أربعة كلمت، باعتبار 

، ك اف يكوف اظتشبو مفردا ك 1ك اف يكوف مركبُت  1طرفية اإلفرد ك الًتكيب اف يكوف طرفو مفردين 



 م 
 

، 1، التشبيو التسوية 5التشبيو اظتلفوؼ ، 2، ك اف يكوف اظتشبة مركبا ك اظتشبو بو مفردا  3اظتشبو مركبا 
 كلمة.  1كلمة، ك التشبيو القريب اظتبتذؿ   1كلمات، التشبيو غَت التمثيل   4التشبيو التمثيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؾ 
 

ABSTRAK 

Istiqomah. 13310040. Tasybih Dalam “Diwan Ali Bin Abi Thalib” ( Studi Balaghah 

Ilmu Bayan ). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab fakultas Humaniora 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2017. Pembimbing Anwar 

Firdausy, M.ag. 

Kata kunci : Tasybih, Diwan Ali Bin Abi Thalib  

 
Dalam kalam Arab terdapat berbagai macam kalam yang dapat dikaji dan 

diteliti dari segi prosa, qasidah, puisi maupun diwan, peneliti kali ini ingin meneliti 

sebuah diwan yakni Diwan Ali Bin Abi Thalib yang menurut peneliti sendiri 

merupakan diwan yang dapat diteliti ataupun dianalisis dari balaghah Tasybihnya 

terdapat hal yang menarik dalam diwan tersebut, dimana diwan biasanya berisi 

qasidah ataupun berisikan puisi namun dalam diwan tersebut berisi nasihat-nasihat 

yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari kita, nasihat untuk kehidupan 

manusia dalam sehari-hari. 

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan 2 rumusan masalah yakni : 

1.) apa macam-macam Tasybih yang berada dalam Diwan Ali Bin Abi Thalib? 2.) 

Apa Tujuan dari Tasybih dalam Diwan Ali Bin Abi Thalib?, dan tujuan tasybih 

tersebut bukan hanya tujuan dalam tasybihnya saja namun tujuan makna atau latar 

belakang dari kata tasybih tersebut, peneliti juga membatasi penelitian ini hanya 

mengambil dari seperembat Diwan tersebut atau mulai dari halaman 1 hingga 60. 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti ini yaitu 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini 

termasuk penelitian pustaka. Adapun pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Adapun analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konte.  

Hasil penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwasannya 

peneliti menemukan kalimat Tasybih di dalam Diwan Ali Bin Abi Thalib sebanyak 

26 kalimat beserta tujuannya baik tujuan dalam Tasybih itu sendiri maupun tujuan 

makna atau apa yang melatarbelakangi kalimat Tasybih tersebut. 
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ABSTRACT 

Istiqomah. 13310040. Tasybih in “Diwan Ali Bin Abi Thalib” ( Study Balaghah 

Bayan ). Arabic Language and Letters Department, Humanities Faculty,  Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic university Malang.2017. 

 Supervisor Anwar Firdausy, M.ag. 

Keyword: Tasybih, Diwan Ali Bin Abi Thalib  

 
 In Arabic kalam, Arabic there are various kinds of kalam that can be 

studied And examined in terms of prose, qasidah, poetry and diwan, This time the 

researcher wanted to research a diwan namely Diwan Ali Bin Abi Talib which 

according to the researcher himself is a diwan that can be studied or analyzed. From 

balaghah Tasybih there are interesting things in the diwan, Where the diwan usually 

contains qasidah or contains poetry but in diwan contains advice that can be applied 

in our daily life, advice for human life in everyday life. 

 

  

 In this research the researcher used 2 problem formulation that is: 1.) what 

kind of Tashbih are in Diwan Ali Bin Abi Talib? 2.) What is the Purpose of Tashbih 

in Diwan Ali Bin Abi Talib ?, And the aim of tasybih is not only the purpose in 

tasybih but the purpose of meaning or background of the word tasybih, 

Researchers also restrict this research to only take from the Diwan start from pages 1 

to 60. 

 

 The research method used by researchers in this research is using a 

qualitative approach with descriptive method. This research includes literature 

research. The data collection used in this study using documentation techniques. The 

data analysis used in this research is konten analysis. 

 

 The results of the research contained in this study is that researchers found 

the phrase Tasybih in Diwan Ali Bin Abi Thalib As many as 26 sentences along with 

the goal both the goals in Tasybih itself as well as the purpose of meaning or what 

lies behind the Tasybih sentence. 
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 الفصل األول 

 مقدمة 

 خلفية البحث .أ 
 

الدب العمل يعٌت نتيجة من نتائج الذكؽ اإلنساف أك اطتياؿ من اإلنساف، 
تطيع من اضتياتنا حىت يستطيع أف يكوف نثرا أك شعرا. حىت الدب العملى النفس يس

ك يف ديواف الذم سببحث الباحثة يف ىذا البحث يعٍت من ؿتية اضتياة اإلنساف 
 بكلمات اصتميالت. كلذلك القارئة يريد أف حتليلها.

، يعٌت يشرح عن الشيء اظتهم على ؼتتلف (kbbi)التحليل ىو من  
نفس، ك عالقة بُت القسم لَتبح شرحا صحيحا ك القسمها، ك مراجعة عن الشيء ال

كلذلك، ىذا حتليل يستطيع أف يتعلق بتحليل التشبيو يف ىذا اظتفهـو عن كل اظتعٌت.
البحث، حتليل التشبيو ىو يشرح عن ناظر البيانات اليت يوجد يف ذلك العملى ك 

 يناسب بنظرية التشبيو، حيت أف يكوف حتليل التشبيو.
نواع البالغة كأعالمها، قاؿ اظتربد : لو قاؿ قائل : ىو التشبيو من أشرؼ أ

أكثر كالـ العرب مل يبعد. التشبيو ىو بياف أف شيئا شارؾ غَته يف كصفو ب داة 
أك التشبيو لغة التمثيل. يقاؿ : ىذا شبو ىذا ك مثيلو. ك  1ملفوظة أك ملحوظة.

هما يف صفة أك التشبيو اصطالحا: عقد ؽتثلة بُت أمرين، أك أكثر، قصد اشًتاك
 2أكثر، ب داة لغرض يقصده اظتتكلم.

 
كالتشبيو قريب بكلمات يف النثر أك يف الشعر، ك يف ىذا اظترة الباحثة سًتبط 
بُت التشبيو ك النثر أك القصيدة يف ديواف علي ابن أب طالب، ك فيها يوجد كلمات 

                                                  
 73( ص.  1995أزتد قالش " تيسَت البالغة" ) جدة : مطبعة الثفر 1
 225( ص.  2335السيد أزتد اعتامشي " جواىر البالغة ) لبناف: دار اظتعرفة 2
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وف أف يعرفوا بو من علـو اللغة العربية ىو علم البالغة، فيستطيع اظتسلمالتشبيو.
إعجاز الشعر من حيث اللغة، كجبانب ذلك يستطيعوف أيضا أف يتعلموا الشعر ك 

 يفهموه ك يتدبركا معانيو.
يتالف علم البالغة من ثالثة أقساـ ك ىي علم البياف ك اظتعاين ك البديع. ك 
علم البياف لغة الكشف، ك اإليضاح، كالظهور، كاصطالحا أصوؿ ك قواعد يعرؼ 

يراد اظتعٌت الواحد، بطرؽ خيتلف بعضها عن بعض، يف كضوح الداللة العقلية هبا إ
 3على نفس ذلك اظتعٌت.

إختار الباثة ديواف علي ابن أب طالب بتحليل التشبيو، لف  يف ىذا ديواف   
حيتول عن النصيحة يف حياة اليومية اإلنسانية يف كل ناحية اضتيات ك يوجد من رتلة من 

دىا التشبيو من أنواع ك  أغراض من كلمات التشبيو حسيا، كأخذت الباحثة اصتماؿ اليت عن
ىنا اظتقرف بُت الديواف الذم ستبحث يف ىذا البحث العلم مع كتاب اآلخر يعٌت كتاب 
"كصيا الباء لألبنائ لشيخ ػتمد شكَت" مها سواء كتاب من كتب النصيحة كلكن الكتاب 

ال يوجد من عناصر البالغية كمثل التشبيو يف كصيا ىو نصيحة لألبناء فقط، ك ىناؾ 
 الديواف علي ابن أب طالب فرؽ.

 

 

 

 

 

 
                                                  

3
  553( ص.  5002السيد أحمد الهاشمي " جواهر البالغة " ) لبنان : دار المعرفة 
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 أسئلة البحث .ب 
بناء إىل خلفية البحث اليت تذكر سابقا فالبد  عتا أف تذكر أسئلة البحث 

 لتسهل عليها يف تنفيذ البحث حىت تستقيم الصميم كال يوسع إىل ماال يعنيو.

 :ف سئلة البحث كما يلي        

 ؟ "ديواف علي ابن اب طالب"ما انواع التشبيو يف  .1
 ؟"ديواف علي ابن اب طالب" ما اغراض التشبيو يف .2

 
 أىداف البحث .ج 

 ترفع الباحثة الىداؼ من ىذا البحث ىو كما يلي :
 

 ظتعرفة أنواع التشبو يف "ديواف علي ابن أب طالب"    .1
 اف علي ابن أب طالب"ظتعرفة ما أغراض يف رتلة اليت كجد التشبو يف "ديو    .2

 
 البحث فوائد .د 

 فوائد البحث ىو كما يلي : 
 

 الفوائد النظرية - أ

فوائد النظر من ىذا البحث يعٌت لوسيلة نتائج البحث ظتعرفة ما أنواع التشبو 
ك أغراض من كلمة اليت يوجد التشبو يف ديواف علي ابن أب طالب ك يعطى جتديد 

 يف علم البالغة. 

 
 الفوائد التطبقية - ب
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 الفائدة للباحثة  .1

النتائج عتذا البحث يعٌت لزيدة العلم ك الفهم ك ظتعرفة عن أنواع 
 التشبو ك أغراضها لبحث الشعر ك الدب العملى يف علم البالغة.

 
 الفائدة للطالب  .2

النتائج ىذا البحث ظتقد ر ك لزيادة مرجعا للطالب على حالة الدب 
 العملى يف شكل النثر أك الشعر.

 

 للجمهور العام  الفائدة .3
ك من ىذا البحث مقدر أف يرفع مرجعا من الناس لتقدر ك أخذ 

 اطتَتة ك اإلستنتاجا، أك دركس اضتياة للت ليف. 
 

 الفائدة للجامعة  .4
 ك من ىذا البحث ظتقد ر يستطيع زيادة مصدر اظتراجع البحث القادـ.

 
 تحديد البحث .ه 

ا، كركزا، أكثر حتديد البحث اظتطلوب جملل البحوث يصبح كضوحا تام
حتديدا. حتديد البحث عادة ما حيتول على تعريفات الكلمات اليت تودم إيل 
تفسَتات متعددة مث يعطى اظتولفة معٌت كحدا عتا. يوكد حتديد البحث ما ينبغى 

 القياـ يف البحوث ك ليس القياـ فيها.
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لذلك، عتذة اظتناقشة ليست منتشرة جدا ك تسريعا يف إنتهاء البحوث، 
 مت الباحثة حتديدا على بعض اصتماؿ اليت يتعلق بكلمة التشبو عند الباحثة.قا

 
 الدراسات السابقات .و 

البحث اصتامعى حتت اظتوضوع  "التشبو يف كتاب التكتل اضتزب" لتقي  -2
الدين النبهاين ) دراسة كصفية حتليلية بالغية ( لدين نور خادتة، يف شعبة 

اإلسالمية اضتكومية موالنا مالك إبرىيم اللغة العربية ك أداهبا يف اصتامعة 
ـ. إستخداـ الباحث الكيفية ك اظتنهج الوصفي. أما نتائج  2338مالنج 

البحث ىي : الكلمة اظتشتملة علي التشبو يف كتاب " التكتل اضتزب " 
لتقي الدين النبهاين ستسة عشر كلمات، أنواع التشبو الذل يستعمل يف  

الدين النبهاين : أنواع التشبو اظتوجودة يف ىذا كتاب "التكتل اضتزب" لتقي 
الكتاب ىي التشبو باعتبار طرفية من حيث حسي أك عقلى : أف يكوف 
طرفاه حسيُت، ك أف يكوف طرفاه عقليُت، ك أف يكوف اظتشبو عقليا ك اظتشبو 
بو حسيا، ك أف يكوف اظتشبو حسيا ك اظتشبو بو عقليا. ف كثر التشبو ىو أف 

قليُت بسبعة كلمات. ك أغراض التشبو ىو التكتل اضتزب يكوف طرفاه ع
 لتقي الدين النبهاين ىي كما يلي :

 تشوية اظتشبو ك تقبيح اظتشبو : أربعة كلمات  -
 لبياف إمكاف اظتشبو : ستسة كلمات  -
 لتقرير حاؿ اظتشبو : ستة كلمات  -

الغية البحث اصتامعي حتت اظتوضوع " التشبيو يف الربدة " ) دراسة حتليلية ب -1
( لكرنياديتيا كبسونو، شعبة اللغة العربية ك أداهبا يف اصتامعة اإلسالمية 

ـ. إستخداـ الباحث الكيفية  2339اضتكومية موالنا مالك إبراىيم مالنج 
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ك اظتنهج الوصفي. إف ىذا البحث يبحث عن اظتدح إىل النب الذل 
 يستعمل بنظرية بالغية، ك أنواع التشبيو يف كلمات اظتدح :

  57التشبيو اظترسل كجد بيتا يعٌت يف البيت :  -
  74، 49التشبيو اجململ كجد بيتاف يعٌت يف البيت:  -
  53التشبيو البليغ كجد بيتا يعٌت يف البيت :  -
  55التشبيو اظتفصل كجد بيتا يعٌت يف البيت :  -
، 118، 137بيتا يعٌت يف البيت :  3التشبيو التمثيلي كجد  -

137  
  89جد بيتا يعٌت يف البيت : التشبيو الظمٍت ك  -

كنتيجة من اظتعٌت اظتضموين يف مدحو إىل النب ىي صو ره البصَتم تفصيال 
عن شخصية كاملة مالئقة ليكوف أسوة للناس. كلكن البصَتم ال يصو ره با 
للغة البسيطة. انطالقا من اظتعٌت اظتضموين يف مدح بصَتل إىل النب، فعلم 

سة الرموز الىت يصو ر البصَتل مدحا إىل النب البالغة يلعب دكرا يف درا
بطبقة اللغة الثانية. كلذلك استخدـ الباحث نظرية البالغة لتحليل 
التشبيهات اظتضموين يف اللغة الثانية. كبذلك التحليل عرؼ اظتعٌت الوصفي 
الذم يصو ر اظتعٌت السياقي حيو يف بيت " فإنو مشس فضلهم كواكبها 

س،  –ـ  -س يف الظلم "، ك كلمة " مشس " فداعتا: شيظهركف أنوارىا للنا
 ك أما التصوير للمعٌت : اظتشوؽ أك الواضح أك القول أك احملتاج اظتطلق. 

الفرؽ بُت الدرسات السابقات ك حبث اصتامعي يعٍت فرؽ من ما الذم 
يبحث فيها ك ؽتيزية يعٍت لف يف ديواف حيتول على النصيحة ك فيها بعض 

 شبيو. من كلمات الت

 منهج البحث .ز 
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البحث التشبيو يف ديواف علي ابن أب طالب إستخدـ مبنهج  الوصفي. ك 
 عتذا البحث يرجع إيل ما أىداؼ البحث يعٌت ما أنواع ك أغراض التشبيو. 

 
 نوع البحث و مدخلو  ( أ

، عادة البحث الذم (qualitative research)ىذا البحث البحث الكيفي 
لسئلة كيفية الصفة عن شيء أك الكائن اليت يراد يكشف عن اصتواب عن ا

يالحظ. البحث الكيفي ىو البحث الذم يعمل لنتيجة الغرضية ك حتليلها القياـ 
ك اسم الخرل من منهج الذم ال ير تكز ببيانات اإلحصائية ىي 4بالوصفية.

، أف اظتنهج الكيفي (lexymeleog)البحث الكيف الذم يفهمو ليكسي مولونج 
لذم حيصل البيانات الوصفي كلو شكل مكتوب أك لساف من الشيء ىو البحث ا

 5ليالحظ.
استخداـ ىذا البحث البحث الكيفي الوصفي، لف  ىناؾ كصفية عن ما 

 أنواع ك ما أغراض التشبيو يف ديواف علي ابن أب طالب.
 

 مصادر البيانات  ( ب
كما قد سبق ذكره أف قدـ ىذا البحث بدراسة اظتكتبية كمنهج حتليل 
البيانات، ك كاف مصادر البيانات يف الدراسة اظتكتبية تنقسم على قسمُت، ك مها 

 6اظتصدر الرئيسى ك اظتصدر الثا نول.
فاظتصدر الساسى أك الرئيسى يف ىذا البحث ىو كتاب ديواف علي ابن أب 
طالب ك خاصة ب بيات اليت عتا التشبيو فيها. فاظتصدر الثانوم يف ىذا البحث ىو  

 يتناكؿ اظتعلومات يف اظتصادر أساسي بالشرح ك التحليل كالتفريق ك كتب اليت

                                                  
4
Dr. Ir. DarsonoWisadi MS, Metode Penelitian danPedomanPenulisanSkripsiuntukilmu social 

(Malang: UMM Press, 2005 ), cet, ke-1 hlm 11. 
5
Lexymeleong.Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007) Hal. 40. 

6
Lexy meleong.Op.Cit.Hal.157. 
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تعلب حيث تساعدىم يف توضيع الساسيات، ك ىو كتب اليت عتا علم البالغة 
( ت لفو الشيخ  1995مثل الكتاب " تيسَت البالغة " ) جدة : مطبقة الثفر، 

(  2335ظتعرفة، أزتد قالش، أك الكتاب " جواىر البالغة " ) ليبانوف : دار ا
 ت لفو السيد أزتد اعتامشي.

 ج.( طريقة جمع البيانات 

استخدـ ىذا البحث دراسة اظتكتبية كطريقة رتع الوثائق. ك ىي البحث 
الذم تكوف عمليتو بيانات ك معلومات من أم نص، إما من الكتب أك اجملالت أك 

ىي طريقة عمليتها  ( Arikunto )الصحف أك اصترائد أك غَتىا. أك عند أرم كونطا  
صتمع اضتقائق كاظتعلومات على طريقة نظر الوثائق اظتوجودة يف مكاف معُت من 

كطريقة الوثائق حتتول على  7الكتب أك اصترائد أك اجملالت أك اظتلحظات كغَت ذلك.
 الكتب الىت حبث فيها التشبيو كما يتعلق هبما.

كتبية اليت يفرؽ بُت لذلك، سلك البحث يف عملية رتع البيانات بدراسة اظت
مصدر الساسي ك الثناكم، ك كل بيانات اليت كجدت يف مصدر الساسي حيتل 

 ب ساس اظتصدر الثناكم، ك خطواتو ىو كاليت :

 قراءة ديواف علي ابن أب طالب هبدؼ إجياد أنواع التشبيو فيو. -
 إستخراج اصتماؿ اليت عتا لفظ الذم حيتول التشبيو. -
كجد من ديواف علي ابن أب طالب اليت ينفصل اصتماؿ اليت  -

 فيها التشبيو.
ك ينقسمها إىل فرؽ أنواع التشبيو ك أغراض ألفاظها الصلية  -

 فيو.

 
                                                  

7
SuharsimiArikunto. “ Prosedur Penelitian “. (: RinekaCipta: 2006)Yogyakarta Hal 206. 
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 د.( طريقة تحليل البالغية 

من أجل حتليل البيانات اليت قد تناكؿ فيحتاج إىل طريقة اطتاصة اظتستخدمة للباحثة 
 استخدـ الباحثة لتحليل البالغية. حيث يف حتليل البيانات اليت جتمعها. فطريقة اليت

حتلل الباحثة مضموف اصتماؿ اليت فيها ألفاظ تضمنت التشبيو مث حيللها من خالؿ 
 البالغية. 

 من ذلك البياف، ىذا البحث ديكن أف تضاع على النحو التايل :

إستخراج اصتماؿ يف ديواف علي ابن أب طالب اليت فيها أنواع  -
 التشبيو.

اؿ اليت فيها أنواع التشبيو على غتموعة باعتبار ينقسم اصتم -
 أغراضها.
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 الثاني  الفصل 

 االءطار النظرى

كتاب تيسَت البالغة شيخ أزتد قالش الوصوؿ ك اإلنتهاء، ك اظتتكلم البالغة لغة يف  
العاجز عن إيصاؿ كالـ ينتهي إىل قرارة نفس السامع ليوثر فيها ت ثَتا شديدا ال يسمى 

غا. ك البالغة اصطالحا : أف يكوف كالـ فصيحا قويا فنيا يًتؾ يف النفس أثرا خالبا، ك بلي
 يالئم اظتوطن الذم قيل فيو، كالشخاص الذين خياطبوف.

 :علوم البالغة ثالثة 

 )المعاني، و البيان، و البديع(

 فعلم اظتعاين، علم يعرؼ بو ىل طابق الكالـ ما يطلبو اضتاؿ أـ مل يطابق، فمثال
حاؿ اظتخاطب الذكي يقتضي اإلختصار، ك حاؿ العنيد أك البليد يقتضي التطويل، كما 

 قيل:

 تكفي اللبيب إشارة مرموزة        ك سواه يدعى بالنداء العايل 

 ك عتذا ظتا خاطب القرآف العرب أكجز، ك ظتا خاطب اليهود أطنب، ف عجز.

، فاختص رنا للذكي، ك أطلنا للغب، نكوف فإذا أردنا الكالـ على قياس اظتعٌت الالـز
 قد كفقنا للصواب يف علم اظتعاين، ك إف عكسنا أخط نا.

ترل اطتياط ي خذ أك ال قياس اصتسم، مث  يقص  ك خييط على حسب القياس، ك  
 كذلك البناء تسبقو عملية الرسم اعتندسي يف خارطة صحيحة.

ما يسبق الرسم اعتندسي عمل عتذا قد منا علم اظتعاين يف الدراسة على علم البياف، ك
 البنياف، ك كما يسبق القياس ك الرسم القص  ك اطتياطة.
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ك علم البياف: علم يبحث عن شكل اللفاظ من حيث تبيينها للمعاين، ىل ىي يف 
صيغة اضتقيقة اجملردة، أك التشبيو، أك اجملاز، أك الكناية، كما نرل شكل اطتياطة، فنعرؼ 

 ك قباء، أك معطف. نوعها من ثوب، أك جبة، أ

ك أما علم البديع: فراجع إىل حتسُت اللفظ ك تزيينو، كوضع أزرار ك كركد ك زخارؼ 
لتزيُت ثوب العركس بعد دتاـ خياطتو، ك كنقوش الذىاف بعد دتاـ البنياف، كرتبتو الت خَت عن 

 8اصتميع.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ب علم البيان 

                                                  
5992: 2الشيخ أحمد قالش، تيسير البالغة. ) جدة: الطبعة الثانية مزيدة و منقحة( 

8
 

 اإلنشاءاطتربك 
 

 الوصل الفصلو 
 

 اظتساكة كاإلطناب كاإلجياز 

 

 التشبيو

 الكناية

 اجملاز

 البالغة
 

 علم البياف
 

 علم اظتعاين
 

 البديع علم
 

 اإلقتباس
 

 اصتناس

 ك غَتىا 
 

 اظتوازنة
 

 السجع
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أما عند البلغاء علم البياف ىي  عرؼ البياف ب ف الكشف أك االيضاع يف اللغة، 
أصوؿ ك قواعد يعرؼ هبا إيراد اظتعٌت الواحد بطرؽ خيتلف بعضها عن بعض يف كضوح 

 9الداللة على نفس ذلك اظتعٌت.

فلما نريد أف نبُت عن كـر رسوؿ الل صلى الل عليو ك سلم بلفظ فصيح، إف لنا  
 أربعة طريقة يف بياف ىذا اظتعٌت، ك ىي:

 رد     : الرسوؿ الكرًن.اضتقيقة اجمل -1
 اضتقيقة اظتشبهة    : الرسوؿ كالبحر كرما كجودا. -2
3- .  اجملاز              : زرنا يف حبر اصتود ك الكـر
: رسوؿ الل حد ملك جزيرة العرب، ك كثَتا ما بات طاكيا.          الكناية     -4

     كناية عن كرمو ك إيثاره زىده.

ر كالـ العرب، شعرا كاف أك نثرا، ك كذلك ظتعرفة نوع من فوائد ىذا العلم ظتعرفة س 
 13الفصاحة ك مرتبة الدب، ك بو معرفة ثناء اظتعجزة القرآف الكرًن.

 

 ج. التشبيو

التشبيو موضوع من مواضع علم البياف ك ىو أشرؼ أنواع البالغة ك أعالمها، قاؿ 
يف اللغة التمثيل. أما يف التشبيو  11اظتربد: لو قاؿ قائل: ىو أكثر كالـ العرب مل يبعد.

االصطالح عقد اظتماثلة بُت أمرين أك أكثر، قصد اشًتاكهما يف صفة أك أكثر، ب داة لغرض 
 بقصده اظتتكلم.

                                                  
9
Sayid Ahmad al-Hasyimi, MutiaraIlmuBalaghahdalamilmubayandanbadi’ ( bukukedua).( Surabaya: 

MutiaraIlmu), terj. JawahirulBalaghah. 
10

Sayid Ahmad al-Hasyimi, Opcit. Hal 3 
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 ك أركاف التشبيو أربعة :

 اظتشبو : ىو المر الذم يراد إضتاؽ بغَته. -1
 اظتشبو بو : ىو المر الذم يلحق بو اظتشبو. -2
بُت الطرفُت، ك يكوف يف اظتشبو بو، أقول كجو شبو : ىو الوصف اظتشًتؾ  -3

 منو يف اظتشبو ك قد يذكر كجو الشبو يف الكالـ ـ قد حيذؼ.
أداة التشبيو : ىي اللفظ الذم يدؿ على التشبيو، ك يربط اظتشبو بو، ك قد  -4

كالكاؼ ك  تذكر الداة ك يف التشبيو ك قد حتذؼ. ك ىي إما حرؼ  
كى ك ضارع ك يشابو ك دياثل ك ف، ك إما فعل ؿتو شابو ك ماثل ك حا 

ك حياكى ك يضارع، ك إما اسم ؿتو شبو ك مثل ك ؽتاثل ك مشاهبو ػتاؾ 
 ك مضارع.

( ك ال بد يف كل تشبيو ما اظتشبو ك اظتشبو بو فيمسياف ) طريف التشبيو ف 
اصطالحي من كجود مها على كجو يبنئ عن التشبيو ك قد حيذؼ اظتشبو 

ا سئلت )كيف علي قدير كاظتلفوظ، فإذللعلم بو ك لكنو ملحوظ يف الت
 ؟( فقلت : )كالسد شجاعة ( فإف التقدير )ىو كالسد شجاعة(

 12فًتل اظتشبو غائبا حاضرا.
 

 د. أنواع و أقسام التشبيو

إف الكلمة " أنواع" ك " أقساـ " مفرداف مًتادفاف. ك استعمل اعتامشي يف كتابو  
 13شبيو"،جواىر البالغة كلمة "أقساـ" أك "تقسيم الت

 

                                                  
553السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان و البديع. ) بيروت: دار الفكر ( بدون تاريخ: 
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ك  14ك كذلك شيخوف يف كتابو البالغة الوافية استعمل كلمة "أقساـ" أك "تقسيم".
 أما قالش يف تيسَت البالغة استعمل كلمة " أنواع التشبيو " ك يراد هبا أقساـ التشبيو على

ك استعمل اصترجاين يف أسرار البالغة  15غَت طرقو اليت شرح يف كتابُت السابقُت. 
فاستعملت الباحثة كلمة "أقساـ" يف شرح  16نواع" كال يفرؽ بينهما.كلمة "أقساـ" ك "أ

تقسيم التشبيو، ككلمة "أنواع" يف تقسيم التشبيو على غَت طرقو. ك أقساـ التشبيو ىي كما 
 يلي:

 أقسام التشبيو باعتبار طرفيو  -2

 الحسي و العقلي    0

إضتاقو بغَته ك أما اظتشبة  طرفا التشبيو اظتشبو ك اظتشبو بو. اظتشبو ىو المر الذم يراد
بو ىو المر الذم يلحق بو اظتشبو. ينقسم التشبيو باعتبار طرفيو من ناحية اضتسي ك العقلي 

 ك ىي:17إىل أربعة أقساـ،

أف يكوف طرفاه حسيُت أم مدر كُت بإحدل اضتواس اطتمس. فمثاؿ ما يدرؾ  -1
الليل يف السواد حباسو البصر تشبيو الوجو بالصبح يف البياض ك تشبيو الشعر ب

 يف قوؿ الشاعر:
 18ك الوجو مثل الصبح مبيض     ك الفرع مثل اليل مسود

 ضداف ظتا استجمعا حسنا      ك الضد يظهر حينو الضد
أف يكوف طرفاه عقلياف أم مدركُت بالعقل كما يف ؾتد يف تشبيو  -1

العلم ك اصتهل: ) العلم كاضتياة ك اصتهل كاظتوت (، فالطرفاف فيو 
 .عقلياف

                                                  
33-77الشيخ أحمد قالش، المصدر السابق. ص. 
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 أف يكوف اظتشبو عقليا ك اظتشبو بو حسيا ؿتو ) العلم كالنور(. -2
أف يكوف اظتشبو حسيا ك اظتشبو بو عقليا كتشبيو العطر باطتلق  -3

الكرًن يف القوؿ: )العطر كخلق ػتمد ( بتقدير اظتعقوؿ ػتسوسا 
 مبالغة.

       باعتبار اإلفراد و التركيب 0
 19شبيو إىل أربعة أقساـ، ك ىي :باعتبار اإلفراد ك الًتكيب، ينقسم الت 

  

أف يكوف طرفاه مفردين ك مها إما أف يكونا مطلقُت عن التقييد  -1
بنحو كصف أك بإضافة أك حاؿ أك ظرؼ أك غَت ذلك ؿتو: ) 

 ضوءه كالشمس( ك ) خدؾ كالورد (. 
ك إما أف يكوف مقيدين بشيء ؽتا ذكر ؿتو: )الساعي بغَت طائل  

 كالراقم على اظتاء (.
أف يكوف أحدمها مقيدا ك اآلخر مطلقا ؿتو: ) ثغرة كاللولو  ك إما

 اظتنظـو ( ك )العُت الزرقاء كالسناف(.
ك إما مركبا تركيبا مل يكن إفراد أجزائهما، حبيث يكوف اظتركب ىيئة 
حاصلة من شيئُت، أك من أشياء، تالصقت حىت اعتربىا اظتتكلم 

بعض، اختل قصد شيئا كاحدا، ك إذا انتزع الوجو من بعضها دكف 
 اظتتكلم من التشبيو كقوؿ:

 ك ف سهيال ك النجم كراءه   صفوؼ صالة قاـ فيها إمامها
إذا لو قيل سهيال  لو قيل سهيال إماـ، ك ك ف النجـو صفوؼ 

 صالة، لذىبت فائدة التشبيو.

                                                  
553-557اشمي، المصدر السابق. ص. و السيد أحمد اله 53-53الدكتور محمود السيد شيخون، المصدر السابق. ص. 

19
 



16 
 

أف يكوف طرفاه مركبُت: إذا أفردت أجزاءه زاؿ اظتقصود من ىيئة  -2
الشاعر اآليت: حيث شبو النجـو  اظتشبو بو كما نرل يف قوؿ

 الالمعة يف كبد السماء بد ر منتثر على بساط أزرؽ. 
 ك ف اجراـ النجـو لوامعا     درر نشرف على بساط أرزؽ 

إذ لو قيل: ك ف النجـو درر، ك ك ف السماء بساط أرزؽ، كاف 
 التشبيو مقبوال، لكنو قد زاؿ منو اظتقصود هبيئة اظتشبو بو.

 و مفردا ك اظتشبو بو مركبا. كقوؿ اطتنساء:أف يكوف اظتشب -3
 أغر أبلج ت مت اعتداة بو   ك ف علم يف رأسو نار 

أف يكوف اظتشبو مركبا ك اظتشبو بو مفردا.ؿتو: )اظتاء اظتاحل كالسم (  -4
أنو مىت ركب أحد الطرفُت ال يكاد يكوف اآلخر مفردا مطلقا بل 

قييد أك تركيب  يكوف مركبا. أك مفردا مقيدا، ك مىت كاف ىناؾ ت
كاف الوجو مركبا. ضركرة انتزاعو من اظتركب، أك من القيد ك 

 اظتقيد.

 باعتبار تعدد طرفيو 0

 ك ىي: 23ينقسم التشبيو باعتبار طرفيو من ناحية تعدد طرفيو إىل أربعة أقساـ، 

التشبيو اظتلفوؼ، ىو رتع كل طرؼ منهما مع مثلو، كجمع اظتشبو مع اظتشبو، ك  -1
اظتشبو بو، حبيث يوتى باظتشبهات معا على طريق العطف، أك اظتشبو بو مع 

 غَته، مث  يوتى باظتشبهات هبا كذلك كقوؿ:
 ليل ك بدر ك غصن       شعر ك كجو ك قد
 ستر ك در ك كرد          ريق ك ثغر ك خد 

 ك كقوؿ :

                                                  
550-559السيد أحمد الهاشمي، المصدر السابق.ص.
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 تبسم ك قطوب يف ندل ك كغى    كالغيث ك الربؽ حتت العارض الربد
 ىو رتع كل مشبو مع ما شبو بو، كقوؿ: التشبيو اظتفركؽ، -2

 تبكي فتذرم الدر من نرجس     ك دتسح الورد بعناب
 التشبيو التسويو، ىو أف يتعدد اظتشبو بو، كقوؿ: -3

 صدغ اضتبيب ك حايل      كالمها كالليايل
 ك ثغرة يف صفاء            ك أدمعي كالآليل

 شتي بذلك: للتسوية فيو بُت اظتشبهات.
 مع، ىو أف يتعدد اظتشبو، كقوؿ:التشبيو اصت -4

 ك منا يبسم عن لولو     حتكي الغزالة ك الغزاال

  أقسام التشبيو باعتبار وجو الشبو  0

كجو الشبو: ىو الوصف اطتاص الذم يقصد اشًتاؾ الطرفُت فيو كالكـر يف ؿتو: لو  
ل التضاد مًتلة سَتة كا ظتسك، ك أخالقو كالعنرب.ك اشًتاؾ الطرفُت قد يكوف ادعائيا بتًتب

التناسب ك إبراز اطتسيس يف صورة الشريف هتكما أك دتليحا ك يظهر ذلك من اظتقاـ ك 
 ك ىي: 21ينقسم التشبيو باعتبار كجو الشبو إىل ستة أقساـ،

التشبيو التمثيل، ك ىو ما كاف كجو الشبو فيو كصفا منتزعا من متعدد: حسيا كاف  -1
 أك غَت حسي، كقوؿ:

 هاب كضوئو   يوايف دتاـ الشهر مث يغيب كما اظترء إال كالش
فوجو الشبو سرعة الفناء، انتزعو الشاعر من أحواؿ القمر اظتتعددة إذ يبدك 

 ىالال، فيصَت بدرا، مث ينقص، حىت يدركو اظتلحاؽ. ك يسمى تشبيو دتثيل.
التشبيو التمثيل ك يسمى أيضا بالتشبيو اظتركب ك ىو تشبيو الذم كاف كجو  

ا مثل اضتيوة  22منتزعة من متعددة.تشبيهو صورة  مثل أية يف سورة يونس، ) إمن 
                                                  

33-33و الدكتور محمود السيد شيخون، المصدر السابق.ص.  559-553السيد أحمد الهاشمي، المصدر السابق.ص. 
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الدنيا كمآء أنزلنو من السماء فاختلط بو نبات الرض ؽت ا ي كل الن اس ك النعاـ 
حىت إذا أخذت الرض زخرفها كاز ينت ك ظن  أىلها أهنم قدركف عليها أمرنا 

نفص ل اليات لقـو  ليال أك هنارا فجعلنها حصيدا ك ف مل تغن بالمس كذلك
 يتفك ركف(

 فهنا ليس يوجد تشبيها مفردا، بل صورة منتزعة من عدة أمور: 
صورة اظتطر يًتؿ بنعمة الل من السماء، ك خيتلط بالنبات يف الرض، فتهتز  

الرض بزينتها ك زركعها ؽتا ي كل الناس ك أنعامهم، حىت إذا جاء كقت اضتصاد 
ك أصبحت جرداء يابسة موحشة، ك صار  فقدت الرض رتاعتا ك زخرفها،

 نباهتا ىشيما تذكره الرياح.
ك ىكذا الدنيا حلوة خضرة، مزدانة عطرة، يغًت هبا اإليساف الغافل يلهو ك  

يلعب، ك يفرح ك يطرب، يفتخر مبالو، ك يعتز ببنيو ك رجالو، حىت إذا حاف موتو 
ذ مل يشكر نعمة ذىبت لذتو، ك جاء حسرتو، ك ندـ على ما أضاع من عمره، إ

 ربو، ك مل يتزكد ليـو فقرة.
 ىذه صورة اضتيات الدنيا: دار الغركر ال دار السركر: 

إذا ما أقبلت كل ت، ك إف ىي أحسنت#أساءت، ك إف صافت أتت بالكدكرة 
أما الدار الخرة فهي للمتقُت دار السالـ من اآلفات، دار اطتَتات ك الربكات، 

يم اظتقيم، دار السركر ك التكرًن، ك أعظم السركر فيها يا يا عتا من دار: دار النع
 النظر إىل كجو ربنا الكرًن.

التشبيو غَت التمثيل، ك ىو ما مل يكن كجو الشبو فيو صورة منتزعة من متعدد، ؿتو:  -2
 ) كجهو كالبدر (ك كقوؿ الشاعر:

 ال تطلنب بآلة لك رتبة       قلم البليغ بغَت حظ مغزؿ
 ائدة، ك ليس منتزعا من متعدد.فوجو الشبو قلة الف
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التشبيو اظتفصل، ك ىو ما ذكر فيو كجو الشبو، أك ملزكمو، ؿتو: ) طبع فريد   -3
كالنسيم رقة، ك يده كالبحر جودا، ك كالمو كالدر حسنا، ك ألفاظو كالعسل 

 حالكة (.
التشبيو اجململ، ك ىو ما يذكر فيو كجو الشبو، ك ال ما يستلزمو، ؿتو: النحو يف  -4

 ـ كاظتلح يف الطعاـ. فوجو الشبو ىو اإلصالح يف كل ك مثل قولو:الكال
 إمنا الدنيا كبيت    نسجو من عنكبوت

أف كجو الشبو اجململ: إما أف يكوف خفيا، إما أف يكوف ظاىرا ك منهما 
كصف فيو أحد الطرفُت أك كالمها بوصف يشعر بوجو الشبو، ك منو ما ليس  

 كذلك.

ىو ما كاف ظاىر الوجو ينتقل فيو الذىن من اظتشبو إىل  التشبيو الغريب اظتبتذؿ، ك -5
 اظتشبو بو، من غَت احتياج إىل شدة نظر ك ت مل، لظهور كجهو بادئ الرأم.

ك ذلك لكوف كجهو ال تفصيل فيو: كتشبيو اطتد بالورد يف اضتمرة، أك لكوف 
العيوف كجهو قليل التفصيل، كتشبيو الوجو بالبدر، يف اإلشراؽ أك االستدارة، أك 

 بالنرجس.

 ك قد ينصرؼ يف القريب مبا خيرجو عن ابذالو إىل الغرابة، كقولو الشاعر:

 مل تلق ىذا الوجو مشس هنارنا       إال بوجو ليس فيو حياء

فإف تشبيو الوجو اضتسن، بالشمس: مبذؿ، ك لكن حديث اضتياء أخرجو 
 إىل الغرابة.

ة: ك ذلك باصتمع بُت عدة ك قد خيرج كجو الشبو من االبتذاؿ إىل الغراب
 تشبيها كقوؿ الشاعر:
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 ك منا يبسم كاللولو منضد، أك برد أك أقاح أك باستعماؿ شرط، كقوؿ: 

 عزماتو مثل النجـو ثوافبا   لو مل يكن للثاقبات أفوؿ 

التشبيو البعيد الغريب، ك ىو ما احتاج يف االنتقاؿ من اظتشبو اىل اظتشبو بو، إىل فكر  -6
 فاء كجهو بادئ الرأم كقوؿ:ك تدقيق نظر، طت

 ك الشمس كاظترآة يف كف الشل

فإف الوجو فيو ىو اعتيئة اضتاصلة من االستدارة مع االشراؽ، ك اضتركة السريعة 
اظتتصلة مع دتوج اإلشراؾ، حىت ترل الشعاع ك ف هبم لف ينبسط حىت يفيض من 

 جوانب الدائرة، مث يبدك لو فَتجع إىل االنقباض.

الشبو: أف يكوف يف اظتشبو بو أقول منو يف اظتشبو ك إال فال ك حكم كجو  
 فائدة يف التشبيو.

 أقسام التشبيو باعتبار أداتو  0

أدكات التشبيو: ىي ألفاظ تدؿ على ؽتاثلة، كالكاؼ ك ك ف ك مثل ك شبو ك  
غَتىا، ؽتا يودم معٌت التشبيو: كيحكي، ك يضاىي ك يضارع، ك دياثل ك يساكم، ك يشابو، 

 كذا أشتاء فاعلها. ك  

ف دكات التشبيو بعضها اسم، ك بعضها فعل، ك بعضها حرؼ. ك ىي إما ملفوظة،  
ملحوظة، ؿتو رتاؿ كالكبد، ك أخالقو يف الرقة كالنسيم، ك ؿتو اندفع اصتيش اندفاع 

 السيل، أم كاندفاعو.

 ك ىي:23ينقسم التشبيهباعتبار أداتو إىل ثالثة أقساـ، 

                                                  
 532-531و السيد أحمد الهاشمي، المصدر السابق.ص.  12-15الدكتور محمود السيد شيخون، المصدر السابق.ص.
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سالو عن ات كيد ك شتي أيضا بالتمثيل، ك ىو ما ذكرت فيو التشبيو اظترسل، إلر  -1
 الداة، كقوؿ الشاعر:

 إمنا الدنيا كبيت    نسجيو من عنكبوت
التشبيو اظتوكد، ك ىو ما أحذفت منو أداة التشبيو، ؿتو: يسجع سجع القمرم ك   -2

 كقوؿ الشاعر:
 ك أنت ؾتم يف رفعة ك ضياء   ؾتتليك العيوف شرقا ك غربا 

وكد، ما ضيف فيو اظتشبو بو إىل اظتشبو. ك اظتوكد أكجز، ك أبلغ، ك أشد ك من اظت
كقعا يف النفس. أما أنو فلحذؼ أداتو، ك أما أنو أبلغ فإليهامو أف اظتشبو عُت 

 اظتشبو بو.
التشبيو البليغ، ما بلغ درجة القبوؿ ضتسنو. أك الطيب اضتسن فكلما  كاف كجو  -3

كو إىل إعماؿ الفكر كاف ذلك أفعل يف النفس الشبو قليل الظهور، حيتاج يف إدرا 
ك أدعى إىل ت ثرىا ك اىتزازىا، ظتا ىو مركوز يف الطبع، من أف الشيء إذا نيل 
بعد الطلب لو، ك االشتياؽ إليو، ك معاناة النُت، كاف نيلو أحلى، ك موقعو يف 
النفس أجل ك ألطف، ك كانت بو أضن ك أشغف، ك ما أشبو ىذا الضرب من 

، باصتوىر يف الصدؼ، ال يربز إال أف تشقو ك باضتبيب اظتتحجب ال يريك اظتعاين
 كجهو، حىت تست ذف.

، ك سبب ىذه التشبيو: أف ذكر الطرفُت فقط، يوىم احتادمها، ك عدـ تفاضلهما
 فيعلو اظتشبو إىل مستول اظتشبو بو، ك ىذه ىي اظتبالغة يف قوة التشبيو.

 داة التشبيو، ك كجو الشبو، ك ؿتو:ك التشبيو البليغ ىو ما حذفت فيو أ

 فلقضوا ما ربكم عجال إمنا    أعمر كم سفر من السفار

 ك ؿتو:

 عزماعتم قضب ك فبض أكفهم سحب ك بيض كجوىهم أقمار
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 انواع التشبيو على غير طرقو األصلية 0

 ك مها: 24التشبيو على غَت طرقو الصلية نوعاف، 

شبو ك اظتشبو بو يف صورة من صورة التشبيو التشبيو الضمٍت: تشبيو ال يوضع فيو اظت -1
اظتعرفة، بل بلمحاف يف الًتكيب. مثل إذا كاف رجل جاء ىـر اظترء يبتغي أف 
يعلمو الصرؼ، ك أراد اظترء صرفو، فقاؿ: ) اعتـر كحطب مهما سقيتو ال يثمر، 
أك اعتـر صخر ال ينبت (، كاف ىذا تشبيها صرحيا، لف أتى اظترء بالتشبيو يف 

رة اظتعركفة، ك لو أنو بدكف أداة. أما إذا قاؿ اظترء ) اعتـر ال يتعلم، ىل شتعت صو 
حطبا أذتر؟ أك الصخر ال ينبت، أك الكتابة على اظتاء ال تنبت (، كاف ىذا 
، كال  تشبيها ضمنيا لف أتى اظترء هبا كالدليل على الكىل، ك ليست خَت اعتـر

ن رائحة التشبيو تسم من خالؿ كجود للكاؼ ال ملفوظة ك ال ملحوظة، كلك
 رتلت الثانية.

التشبيو اظتقلوب: جعل اظتشبو مشبها بو بالد عاء أف كجو الشبو فيو أقول ك أظهر.  -2
الصل يف كجو الشبو أف يكوف ظهوره يف اظتشبو بو أقول ك أكضح من ظهوره يف 

كاف من اظتعلـو أف اضتمرة ك اصتماؿ يف الورد   اظتشبو، فإذا قلنا: ) خدؾ كالورد (
أظهر ك أقول منهما يف اطتد، ك كاف تشبيها أصليا. لكن إذا بالغا يف التشبيو 
زاعمُت أف اصتماؿ ك اضتمرة يف خده أظهر ك أقول منهما يف الورد، ك أهنما يف 

 –نكوف متالعبُت باللفاظ ) قالبُت للحقائق ( -اطتد أصل، ك يف الورد تبع
 نقصد النكتة ك اظتبالغة فنقوؿ:

 الورد حيكي خده      ك الرمح يشبو قد ه

فهذا تشبيها مقلوباف، أصلها: خده حيكي الورد، ك قده يشبو الرمح. ك مثل أيضا  
ا البيع مثل الربوا ( م قالوا إمن   يف سورة البقرة: ) ذلك ب هن 

                                                  
 33-35و الشيخ أحمد قالش، المصدر السابق.ص.  510-533السيد أحمد الهاشمي، المصدر السابق. ص. 

24
 



23 
 

 فجعلوا الربا أصال ملحقا بو البيع يف اصتواز.   

 اض التشبيوه. أغر 

أغراض التشبيو ىو البواعث اليت حتمل اظتتكلم على أف يعقد شبها بُت شيئُت.  
التشبيو يدين القصي، ك يكشف اطتفي، ك إف من البياف لسحرا، ك البليغ يستطيع بسحر 

 25بيانو أف يتصرؼ يف اظتفاىيم. ك يرجع تلك الغراض إىل اظتشبو ك ىي:

فَتا منو أك حتقَتا لو، لف تصوره بصورة دتجها تشوية اظتشبة ك تقبيح اظتشبو. تن -1
 النفس، ك يشمئز منها الطبع، فيقاؿ عن العسل: )ىذا قبئ الزنابَت(

مدح ك حتسُت حاؿ اظتشبو، ترغيبا فيو، أك تعظيما لو، بتصويره بصورة هتيج يف  -2
ذكر مشبو بو معجب، قد  النفس قول االستحساف، ب ف يعمد اظتتكلم إىل 

س حسنو ك حبو فيضور اظتشبو بصورتو، مثل قوؿ الشاعر يف ىذا استقر يف النف
 اظتعٌت:

 خربيٍت ماذا كرىت من الشي       ب فال علم يل بذنب اظتشيب
 أبياض النهار أـ كضح اللو         لو أـ كونو كشغر اضتبيب 

 قد يشيب الفىت ك ليس عجيبا     أف يرل النور يف القضب الرطيب
حُت يسند إليو أمر مستغرب ال تزكؿ غرابتو إال بذكر شبيو لو، لبياف إمكاف اظتشبو.  -3

 معركؼ كاضح مسلم بو. ك مثل قوؿ الشاعر:
 ػتمد بشر ك ليس كالبشر         بل ىو يا قوتة ك الناس كاضتجر 

 ظتقدار حاؿ اظتشبو فيما يتفاكت لونو أك طعمو. -4
 ) لونو أزتر كالدـ أك كالورد. طعمو حلو كالتمر أك العسل (

لتقرير حاؿ اظتشبو. تكوف يف ذىن السامع بإبرازىا فيما ىي فيو أظهر كما إذا كاف  -5
ما أسند إىل اظتشبو حيتاج إىل التثبيت ك اإليضاح، يكوف الشيء معنويا خفيا، 

                                                  
و الدكتور محمود السيد  71-75و الشيخ أحمد قالش، المصدر السابق.ص. 533-532السيد أحمد الهاشمي، المصدر السابق.ص.

 29-20ن، المصدر السابق.ص. شيخو
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فن يت لو ب مثلة حسية ليتضح ك يقول ك يتقرر، لف النفوس تقنع باضتسيات 
 اظتلح يف الطعاـ ( أكثر. مثل: ) ذكؽ البالغة يف الكالـ، كذكؽ

بياف حاؿ اظتشبو، حينما يكوف اظتشبو مبهاما غَت معركؼ الصفة، الىت يراد إثباهتا لو  -6
قبل التشبيو، فيفيد التشبيو الوصف، ك يوضحو اظتشبو بو، ؿتو ) شجر النارنج 

 كشجر الربتقاؿ (.
ىن. استطراؼ اظتشبو، أم عده طريفا حديثا، حبيث جييء بو طريفا، غَت م لوؼ للذ -7

إما إلبرازه يف صورة اظتمتنع عادة، كما يف تشبيو: ) فحم فيو جهر متقد ببحر 
 من اظتسك موجو الذىب (.  
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 الفصل الثالث 

 عرض البيانات و تحليلها 

 عرض البيانات .( أ
من ىو علي ابن أب طالب، ىو خليفة من اطتلفاء الراشدكف الذم مشهور 

.ـ من يريد عرؼ يل فاسئل اىل علي لف ىو  بباب العلم، قاؿ رسوؿ الل ص
باب العلم.  ديواف علي ابن أب طالب ىو رتع من جامع من القصيدة أك 
الشعر، ك يف ىذا ديواف يعٌت من النصيحة من ناحية اضتياة اإلنساف،ك أف 
اإلنساف كجب يوجد النصيحة لف  الدين النصيحة كمثل يف اضتديث أربعُت 

لسابع، يصنع النصيحة بكلمة رتيلة من النثر ك يوجد من  النواكل يف اضتديث ا
كلمة التشبيو فيو، ك التشبيو ىو بياف أف شيئا شارؾ غَته يف كصفو ب داة 

يف ىذا الديواف ديالء من نصيحة يف حياة الدنيا، اضتث 26ملفوظة أك اظتلحوظة.
، على العمل ك طلب الرزؽ، ك كثرة من نصيحة حُت الغزك كغزك البدر ك صفُت

ك قاؿ يف الصرب ك يف اظتاؿ يف الفقر، يف العقل، يف فضل السكوت، يف فرؽ 
الشباب ك الحباب، يف يـو اطتيرب، ك الباحثة ىنا ستحليل ىذا الديواف ب سئلة 
البحث يعٍت ما نوع التشبيو يف ىذا الديواف؟، الباحثة ستحليلها يف ىذا 

 الفصل:

 ديواف علي ابن أب طالب، ك ىي كما يلي:  غتموعة الكلمة اليت تستعميل التشبيو يف3 

                                                  
 70( 5992أحمد قالش " تيسير البالغة" ) جدة: مطبعة الثفر
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 أمن بعد تكفُت النب ك دفنو     نعيش بآالء ك ؾتنح للسلول                      
 بذاؾ عديال ما حيينا منالردل رزئنا رسوؿ الل حقا فلن نرل             

ك كنت لنا كاضتصاف من دكف أىلو  لو معقل حرز حريز من العدل) يف 
 ( 13 9 8ر. سط 9ص. 

 ك كنا مبراكم نرل النور اعتدل    صباح مساء راح فينا أك أغتدل 
 لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم    هنارا ك قد زادت على الدجى 

 ( 11سطر  9) ص. 
 ك ف أمور الناس بعدؾ ضمنت  سفينة موج حينفي البحر قد شتا   

 مضى   ك ضاؽ فضاء الرض عنا برحبو   لفقد رسوؿ الل إذ قيل قد
فقد نزلت باظتسلمُت مصيبة   كصدع الصفا ال شعب للصدع يف الصفا   

 ( 16سطر  9) يف ص. 
 عبد اضتجارة من سفاىة رأيو    ك عبدت رب  ػتمد بصواب     

 فصددت حُت تركتو متجد ال  كاصتدع بُت دكادؾ ك ركاب 
 ( 7. سطر 13) يف ص. 

 ب أكجبفرض على الناس أف يتوبوا     لكن ترؾ الذنو 
 ك الدىر يف صرفو عجيب     ك غفلة الناس فيو أعجب 
 ك الصر ىف النائبات صعب    لكن فوت الثواب أصعب 

 14ك كل ما يرل ؾتى قريب      ك اظتوت من كل ذاؾ أقرب ) ص. 
 ( 8 7 6 5سطر 

 أيها الفاجر جهال بالنسب  إمنا الناس لـ ك لب   
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 اس أـ ذىب ىل تراىم خلقوا من فضة   أـ حديد ؿت
بل تراىم خلقوا من طينة    ىل سول ضتم ك عظم ك عصب ) 

 (. 4 3سطر   17ص.
 ليس البلي ة يف أيامنا عجبا    بل السالمة فيها أعجب العجب 
 ليس اصتماؿ ب ثواب تزيننا     إف اصتماؿ رتاؿ العقل ك الدب 

 ليس اليتيم الذل قد مات كالده  إف اليتيم يتيم العلم ك الداب)
 ( 17سطر  16ص.

 قريح القلب من كجع الذنوب  ؿتيل اصتسم يشهق بالنحيب 
 أضر جبسمو سهر الليايل   فصار اصتسم منو كالقضيب 

 24ك غَت لونو خوؼ شديد    ظتا يلقاه من طوؿ الكركب ) ص. 
 (  8 7سطر 

 فلم أر كالدنيا هبا اغًت أىلها   كال كاليقُت است نس الدىر صاحبو 
 القريب ك منا   أمر على رمس امرئ مات صاحبو أمر على رمس 

 إذا ما اعًتيت الدىر عنو حبيلة    جتدد حزنا كل يـو نوادبو 
 ( 17سطر  24) ص. 

 صرمت حبالك بعد كصلك زينب   ك الدىر فيو تصرـ  ك تقلب 
 نشرت ذكائبها اليت تزىو هبا  سودا كأسك كالنعمة أشيب

 26ن إىل لقاؾ ك ترىب ) ص.ك استنفرت ظتا راتك ك طاظتا  كانت حت
 ( 3 2سطر 

 ك توؽ من غدر النساء خيانة   فجميعهن مكائد لك تنصب 
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 ال ت من النثى حياتك إهنا  كالفعواف يراع منو النيب 
 27ال ت من النثى زمانك كلو    يوما كلو حلفت ديينا تكذب ) ص. 

 ( 13 12سطر 
 التنافر يصعب  كاحرص على حفظ القلوب من الذل  فرجوعها بعد

إف القلوب إذا تنافر ك دىا   شبو الزجاجة كسرىا ال يشعب ) ص. 
 (  7سطر  28

 فلقد نصحتك إف قبلت نصيحيت فالنصح أغلى ما يباع ك يوىب 
خذىا إليك قصيدة منظومة    جاءت كنظم الدر بل ىي اعجب ) 

 ( 22سطر  28ص. 
 حد الل حي  قدًن قادر صمد     فليس يشركو يف ملكو أ

 ىو الذم عر ؼ الكفار منزعتم  ك اظتومنوف سيجزيهم مبا كعدكا 
 فإف تكن دكلة كانت لنا عظة  فهل عسى أف يرل فيها غَت رشد 

 36ك ينصر الل من كااله إف لو    نصرا ديثل بالكفار إف عندكا ) ص. 
 (. 13سطر 

 صل اإللو عليهم كلما ذكركا  فرب مشهد صدؽ قلبو شهدكا 
 لرسوؿ كاحتسبوا  شم  العرانُت منهم زتزة السد قـو ك فوا ا

 ك مصعب كاف ليثا دكنو حردا    حىت تزمل منو ثعلب جسد 
ليسوا كقتلى من الكفار أدخلهم    نار اصتحيم على أبواهبا الرصد ) 

 (  4 3سطر  37ص. 
 إف الذين بنوا فطاؿ بناؤىم     ك استمتعوا بالىل ك الكالد
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 43يارىم    فك هنم كانوا على ميعاد ) ص. جرت الرياح على ػتل د
 (. 19 18سطر 

 الناس يف زمن اإلقباؿ كالشجرة    ك حوعتا الناس ما دامت هبا الثمرة
 حىت إذا ما عرت من زتلها انصرفوا   عنها عقوقا ك قد كانوا هبا برره

 ( 17سطر  46)ص.  
 معي اصمع كظبا اظترىفات    أفرم بو بنات السَت 

 47قة الرحب       أك كاضتساـ اليماين الذكر ) ص. لسانا كشقش
 (. 15 14سطر 

 ك يف اصتهل قبل اظتوت موت لىلو    ك أجسادىم قبل القبور قبور 
ك إف امرءا لو حيي بالعلم ميت        ك ليس لو حىت النشور نشور ) 

 (  8 7سطر  48ص. 
 الكربحرض بينك على الداب يف الصغر   كيما تقر هبم عيناؾ يف 

ك إمنا مثل الداب جتمعها      يف عنفواف الصبا كالنقش يف اضتجر ) 
 (. 11 13سطر  48ص. 

 إف الديب إذا زلت بو قدـ   يهوم إىل فرش الديباج ك السرر
الناس اثناف ذك علم ك مستمع    كاع كسائرىم كاللغو ك العكر ) ص. 

 (. 14سطر  48
على حيتانو  نوب الدىر ) ص. أمل تر أف البحر ينضب ماؤه    ك ي يت 

 (. 2سطر  54
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 رأيت العقل عقلُت      فمطبوع ك مسموع 
 كال ينفع مسموع        إذا مل يكن مطبوع 

 ( 62كما ال تنفع الشمس   كضوء العُت ؽتنوع ) ص. 
 سالـ على أىل القبور الدكارس   ك هنم مل جيلسوا يف اجملالس 

 ك مل ي كلوا من خَت رطب ك يابس ك مل يشربوا من بارد اظتاء شربة   
 أال خربكين أين قرب ذليلكم        ك قرب العزيز الباذخ اظتتناقس 

 ( 56) ص. 
) كمن يصحب الدنيا يكن مثل قابض  على اظتاء خانتو فركج الصابع

 (  63 ص.
 أرل الليل جيرل كعهدل بو    ك أف النهار علينا يكر 

 ( 53تنكشف مشسنا كالقمر ) ص. كمل حتبس القطر عنا السما     كمل 
 إمنا الدنيا فناء    ليس للدنيا ثبوت 
 إمنا الدنيا كبيت  نسجتو العنكبوت 

 ك لقد يكفيك منها  أيها طالب قوت 
 (   33ك لعمرم عن قليل  كل من فيها ديوت ) ص. 

 ( أنواع التشبيو المستخدمة في "ديوان علي ابن أبي طالب"
 نو     نعيش بآالء و نجنح للسلوى        أمن بعد تكفين النبي و دف

 بذاك عديال ما حيينا منالردى رزئنا رسول اهلل حقا فلن نرى                

 و كنت لنا كالحصان من دون أىلو  لو معقل حرز حريز من العدى 
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) كاف اإلنساف بغَت جهة أم ما عنده يكوف بالتشبيو إفراد لف إفراد باإلضافة ،
 (  جهة ) متوحش

 و كنا بمراكم نرى النور الهدى    صباح مساء راح فينا أو أغتدى 

 لقد غشيتنا ظلمة بعد فقدكم    نهارا و قد زادت على الدجى            

 يكوف بالتشبيو إفراد لف إفراد بالظرؼ             

 ) أف الل قد أصبح صباح ك هنار ك مساء على داره (           

 بعدك ضمنت  سفينة موج حينفي البحر قد سما   كأن أمور الناس 

 و ضاق فضاء األرض عنا برحبو   لفقد رسول اهلل إذ قيل قد مضى              

 فقد نزلت بالمسلمين مصيبة   كصدع الصفا ال شعب للصدع في الصفا           

 يكوف بالتشبيو اظتقبوؿ لف مركبا ك أداة التشبيو فيو حرؼ "ؾ"،          

 ) كاف الناس حياة مصيبة ك مصيبة لصدعو اضتياة فريح ك حزين (          

 عبد الحجارة من سفاىة رأيو    و عبدت رّب محمد بصواب     

 فصددت حين تركتو متجّدال    كالجدع بين دكادك و روابي              

 "ؾ"، يكوف بالتشبيو اظتقبوؿ لف مركبا ك أداة التشبيو فيو حرؼ            

 ) الرسوؿ يصيب كثَت مبصيبة لف ينتشر خرب الصواب (            

 فرض على الناس أن يتوبوا     لكن ترك الذنوب أوجب
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 و الدىر في صرفو عجيب     و غفلة الناس فيو أعجب             

 و الصر فى النائبات صعب    لكن فوت الثواب أصعب            

 نجى قريب      و الموت من كل ذاك أقربو كل ما يرى            

 يكوف بالتشبيو اظتلفوؼ لف رتع اظتشبو مع اظتشبو ك اظتشبو بو مع اظتشبو بو،           

 ) يوجب اإلنساف يتوب إىل الل لف اظتوت قريب يف كل كقت ك كل مكاف (          

 أيها الفاجر جهال بالنسب  إنما الناس ألم و ألب   

 ىل تراىم خلقوا من فضة   أم حديد نحاس أم ذىب            

 بل تراىم خلقوا من طينة    ىل سوى لحم و عظم و عصب           

 يكوف بالتشبيو اظتلفوؼ لف رتع اظتشبو مع اظتشبو ك اظتشبو بو مع اظتشبو بو،            

  يراجع إىل الل ) كاف اإلنساف خيلق من طُت ك يكوف ضتما ك عظما ك عصبا ك            
 كلو (         

 ليس البلّية في أيامنا عجبا    بل السالمة فيها أعجب العجب 

 ليس الجمال بأثواب تزيننا     إن الجمال جمال العقل و األدب              

 ليس اليتيم الذى قد مات والده  إن اليتيم يتيم العلم و األداب              
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      التشبيو اظتلفوؼ لف رتع اظتشبو مع اظتشبو ك اظتشبو بو مع اظتشبو يكوف ب              
      ) ال بد علينا أف نعرؼ إف اصتماؿ اإلنساف ليس من لباسهم أم           بو،              

 من الداب ك العلم، ك أف اإلنساف بدكف العلم ىو اإلنساف اليتيم اضتقيقي (      ثوهبم لكن

 من وجع الذنوب  نحيل الجسم يشهق بالنحيب قريح القلب 

 أضر بجسمو سهر الليالي   فصار الجسم منو كالقضيب               

 و غير لونو خوف شديد    لما يلقاه من طول الكروب              

 يكوف بالتشبيو إفراد لف إفراد اإلضافة             

 اؼ من الحزاب شديد () القلوب الفارح كجع الذنوب، ك خي           

 فلم أر كالدنيا بها اغتر أىلها   وال كاليقين استأنس الدىر صاحبو 

 أمر على رمس القريب كأنما     أمر على رمس امرئ مات صاحبو              

 إذا ما اعتريت الدىر عنو بحيلة    تجدد حزنا كل يوم نوادبو              

   فصل لف ـ ذكرت فيو كجو الشبو ك أغراض اظتعنو   ) لن يكوف بالتشبيو اظت             
 حيبب الدنيا أم إغًت ما ك كل فيو كاحفظ قلبنا (          

 صرمت حبالك بعد وصلك زينب   و الدىر فيو تصّرم و تقلب 

 نشرت ذوائبها التي تزىو بها       سودا وأسك كالنعمة أشيب            

 ا راتك و طالما  كانت تحن إلى لقاك و ترىبو استنفرت لم            
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     يكوف بالتشبيو إفراد لف إفراد اإلضايف  ) أمر علينا ؿتفظ اضتبل يعٌت حببل             
 سلة الرحيم (       

 و توق من غدر النساء خيانة   فجميعهن مكائد لك تنصب 

 اع منو األنيب ال تأمن األنثى حياتك إنها      كاألفعوان ير             

 ال تأمن األنثى زمانك كلو    يوما ولو حلفت يمينا تكذب            

      يكوف بالتشبيو إفراد لف إفراد اإلضايف، ) أف كل اإلنساف يفرؽ ك ال ت من            
 على كل اإلنساف (          

 واحرص على حفظ القلوب من األذى  فرجوعها بعد التنافر يصعب 

 إن القلوب إذا تنافر و دىا     شبو الزجاجة كسرىا ال يشعب           

    يكوف بالتشبيو الغريب اظتبدؿ لف ظاىر الوجو ينتقل فيو الذىن من اظتشبو إىل           
    اظتشبو بو ) من حفظ قلبو من الرب فابعدك من الرب ك من ال حيفظ قلبو من الرب          

 سد (كالزجاجة كسر أم ف    

 فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع و يوىب 

 خذىا إليك قصيدة منظومة    جاءت كنظم الدر بل ىي اعجب            

 يكوف بالتشبيو غَت دتثيلى ذكرت فيو أداة التشبيو            

 اة () أف النصيحة أغلى ك ال يبابع، فلذلك النصيحة يكوف النظاـ يف اضتي           
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 اهلل حّي قديم قادر صمد     فليس يشركو في ملكو أحد 

 ىو الذي عّرف الكفار منزلهم  و المؤمنون سيجزيهم بما وعدوا           

 فإن تكن دولة كانت لنا عظة  فهل عسى أن يرى فيها غير رشد           

  و ينصر اهلل من وااله إن لو    نصرا يمثل بالكفار إن عندوا          

 يكوف بالتشبيو التمثيلى لف كجو الشبو فيو كصفا منتزعة من متعدد         

 ) عر ؼ الل بالكفار ك اظتومن ك من ينصر الل دينو فينصره (          

 صل اإللو عليهم كلما ذكروا  فرب مشهد صدق قلبو شهدوا 

 ألسد قوم و فوا الرسول واحتسبوا  شّم العرانين منهم حمزة ا            

 و مصعب كان ليثا دونو حردا    حتى تزمل منو ثعلب جسد            

 أبوابها الرصد ليسوا كقتلى من الكفار أدخلهم    نار الجحيم على            

 يكوف بالتشبيو غَت دتثيلي ما مل يكن كجو الشبو فيو صورة منتزعة من متعدد،          

 لب () أف الل يشهد بصدؽ الق          

 إن الذين بنوا فطال بناؤىم     و استمتعوا باألىل و األوالد

 ا على ميعادجرت الرياح على محل ديارىم    فكأنهم كانو           

 يكوف بالتشبيو اضتسى اف يكوف حسيُت ام مدركُت بإحدل اضتواس اطتمس           
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 يت فالبيت شعر ىادئ () من يرىب الولد باضتسن يكوف الريح جيرل إىل الب           

 الناس في زمن اإلقبال كالشجرة       و حولها الناس ما دامت بها الثمرة

 حتى إذا ما عرت من حملها انصرفوا   عنها عقوقا و قد كانوا بها برره          

 يكوف بالتشبيو التمثيلي كاف كجو الشبو فيو كصفا منتزعة من متعددة          

 إلنساف حيتاج إىل إنساف أخرل () أف كل ا          

 معي اصمع كظبا المرىفات    أفري بو بنات السير 

 يماني الذكر لسانا كشقشقة الرحبي       أو كالحسام ال           

 ) إحفظ لسانك أك يكوف اضتساـ (           

 و في الجهل قبل الموت موت ألىلو    و أجسادىم قبل القبور قبور 

 ى النشور نشور امرءا لو يحي بالعلم ميت        و ليس لو حت و إن           

 يكوف بالتشبيو اظتلفوؼ لف رتع اظتشبو مع اظتشبو ك اظتشبو بو مع اظتشبو بو            

 أف الناس كاظتوت إذا حياتو ديالء بدكف علم ( )            

 رحرض بينك على األداب في الصغر   كيما تقر بهم عيناك في الكب

 و إنما مثل األداب تجمعها      في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر           

 يكوف بالتشبيو التمثيلي، لف كجو الشبو فيو كصفا منتزعة من متعدد،           
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     ) أف يعلم الدب أكالد منذ صغَته كالنقش على اضتجر لف يلزؽ يف فكره             
 حىت بالغو (.        

 األديب إذا زلت بو قدم   يهوي إلى فرش الديباج و السرر إن

 كاللغو و العكر الناس اثنان ذو علم و مستمع    واع وسائرىم            

 يكوف مركبا بظرؼ ك أداة التشبيو فيو حرؼ "ؾ"،           

 ) كاف الناس حياة بدكف علم كاظتلعب الذل يلعب الناس الخرل (          

 تانو  نوب الدىر البحر ينضب ماؤه    و يأتي على حيألم تر أن 
 يكوف بالتشبيو اظتلفوؼ لف رتع اظتشبو مع اظتشبو ك اظتشبو بو مع اظتشبو بو،

 ) لب نا نشكر يف كل حاؿ لف اظتاء البحر ي تينا نوب الدىر (

 رأيت العقل عقلين      فمطبوع و مسموع 

 يكن مطبوع  وال ينفع مسموع        إذا لم          

 كما ال تنفع الشمس   وضوء العين ممنوع           

 يكوف بالتشبيو اضتسى لف يكوف حسيُت أم مدركُت بإحدل اضتواس اطتمس،         

  ) ك ف العقل حتي، ك ليس حتي بدكف مطبوع كاف الشمس بدكف ضوء كالعقل ال         
 يستعمل (       

 كأنهم لم يجلسوا في المجالس سالم على أىل القبور الدوارس    
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 و لم يشربوا من بارد الماء شربة    و لم يأكلوا من خير رطب و يابس           

 أال خبروني أين قبر ذليلكم        و قبر العزيز الباذخ المتناقس            

 يكوف بالتشبيو التسوية لف أف يتعدد اظتشبو بو،          

       ل القبور كمثلهم حيضرك يف اجملالس، ك لو علماء قد ديوت ) سالـ على أى          
 لكن شعر بوجودىم لف علمهم (        

 ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض  على الماء خانتو فروج األصابع 
يكوف بالتشبيو اضتسى لف يكوف حسيُت أم مدركُت بإحدل اضتواس اطتمس ، 

 يشعرىا (  ) من يصحب الدنيا فاضتياة كمثل ضتظة
 إنما الدنيا فناء    ليس للدنيا ثبوت 

 إنما الدنيا كبيت  نسجتو العنكبوت             

 و لقد يكفيك منها  أيها طالب قوت            

 و لعمري عن قليل  كل من فيها يموت           

       بوت يكوف بالتشبيو اجململ ىو ما يذكر فيو كجو الشبو،) كاف الدنيا ديثل عنك       
        إذا ظتسو فسد، ك لن حتب الدنيا أك ىلك عنها لف كل اإلنساف الذم حتي فيها    

 دتوت ( 

 ك أنواع التشبيو يف كلمات يتضمن فيها التشبيو ىي يف حتليل ك البحث كما يلي:
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 اإلفراد و التركيب  0
 اإلفراد / الًتكيب  كلمة طريف  رقم

 كف أىلو    لو معقل حرز حريز من العدل ك كنت لنا كاضتصاف من د .1

 إفراد مقيدا ك كنت لنا اظتشبو 

 مطلقا  كاضتصاف من دكف أىلو اظتشبو بو 

 فقد نزلت باظتسلمُت مصيبة  كصدع الصفا ال شعب للصدع يف الصفا  .2

 مركبا فقد نزلت باظتسلمُت مصيبة اظتشبو 

 
 اظتشبو بو

كصدع الصفا ال شعب للصدع يف 
 الصفا

مركبا ) أداة 
التشبيو " ؾ " ( 

 التشبيو مقبوال 

 فصددت حُت تركتو متجدال  كاصتدع بُت دكادؾ ك ركاب  .3

 إفراد  تركتو متجدال  اظتشبو  

 
 كاصتدع بُت دكادؾ ك ركاب  اظتشبو بو 

مركبا )أداة 
التشبيو "ؾ"( 

 التشبيو مقبوال 

  لقضيب                                                           أضر جبسمو سهر الليايل   فصار اصتسم منو كا .4
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 اظتشبو 

 

 فصار اصتسم منو 

 افراد ) إضافة (

 
 كالقضيب  اظتشبو بو 

إفراد ) اداة 
 التشبيو "ؾ"( 

 ال ت من النثى حياتك إهنا  كالفعواف يراع منو النيب        .5

 (إفراد )إضافة حياتك إهنا  اظتشبو  

 مركبا  كالفعواف يراع منو النيب  اظتشبو بو  

 الناس اثناف ذك علم ك مستمع  كاع ك سائرىم كاللغو ك العكر   .5

6.  
 اظتشبو 

الناس اثناف ذك علم مستمع كاع ك 
 سائرىم 

 مركبا 

7.  
 كاللغو كالعكر اظتشبو بو 

مركبا ) أداة 
 التشبيو "ؾ"(

 لينا يكر أرل الليل جيرل كعهدل بو ك أف النهار ع  .8

 كمل حتبس القطر عنا السما كمل تنكشف مشسنا ك القمر 

 مركبا ) ظرؼ ( أرل الليل جيرل  اظتشبو  .9

 إفرد كعهدل بو  اظتشبو بو   .13
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 التشبيو باعتبار وجو الشبو  0
 أنواع التشبيو حتليل كلمة رقم

1. 
فلم أر كالدنيا هبا اعًت أىلها كال  
 كاليقُت أست نس الدىر صاحبو

فيو أداة ذكرت 
 التشبيو "ؾ".

 التشبيو اظتفصل

2 
إف القلوب إذا تنافر كد ىا  شبو 

 الزجاجة كسرىا ال يشعب
ذكرت فيو أداة 

 التشبيو
التشبيو الغريب 

 اظتبدؿ

3.  
ك إمنا مثل الداب جتمعها يف عنفواف 

 االصيا كالنقش يف اضتجر
ذكرت فيو أداة 

 التشبيو
التشبيو 
 التمثيلي

4
. 

قباؿ كالشجرة  ك الناس يف زمن اإل
 حوعتا الناس ما دامت هبا الثمرة

ذكرت فيو أداة 
 التشبيو

التشبيو 
 التمثيلي

5
. 

فلم أر كالدنيا بو اعًت أىلها كال  
 كاليقُت است نس الدىر صاحبو 

ذكرت فيو أداة 
 التشبيو 

 التشبيو اظتفصل 

6
. 

إف القلوب إذا تنافر كدىا شبو 
 الزجاجة كسرىا ال يشعب 

داة ذكرت فيو أ
 التشبيو 

التشبيو الغريب 
 اظتبذؿ 

7
.
  

خد ىا اليك قصيدة منظومة جاءت  
 كنظم الدر بل ىي أعجب 

ذكرت فيو أداة 
 التشبيو 

التشبيو غَت 
 دتثيلى

التشبيو ذكرت فيو أداة ك ينصر الل من االه إف  لو نصرا  ديثل 8
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 التمثيلي  التشبيو بالكفار إف عندكا .

9
. 

ار أدخلهم  نار ليسوا كقتلى من الكف
 اصتحيم على أبواهبا الرصد

ذكرت فيو أداة 
 التشبيو 

التشبيو غَت 
 التمثيلى

1
3 

إمنا الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إمنا 
 الدنبا كبيت نسجتو العنكبوت 

ذكرت فيو أداة 
 التشبيو 

التشبيو 
 التمثيلى

 
 التشبيو باعتبار تعدد طرفية  0
 أنواع التشبيو حتليل كلمة رقم

1.  

فرض على الناس أف يتوبوا لكن 
ترؾ الذنوب أكجب ك الدىر يف 
صرفو عجيب ك غفلة الناس فيو 
أعجب ك الصرب يف النائبات 

صعب لكن فوت الثواب أصعب 
ك كل ما يرحتي قريب ك اظتوت من  

 كل ذاؾ أقرب

 ما فيو أداة التشبيو
التشبيو 
 اظتلفوؼ

ىل تراىم خلقوا من فضة أـ   .2
بل تراىم  حديد اـ ؿتاس اـ ذىب

خلقوا من طينة ىل سول ضتم ك 

 ما فيو أداة التشبيو
التشبيو 
 اظتلفوؼ
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 عظم ك عصب

ك يف اصتهل قبل اظتوت موت لىلو   .3
ك أجسادىم قبل القبور قبور ك إف 
إمراء مل حيي بالعلم ميت  ك ليس 

 لو حىت النشور نشور 

التشبيو  ما فيو أداة التشبيو 
 اظتلفوؼ 

ضب ماؤه ك أمل تر أف البحر ين  .4
 ي تى على حيتانو نوب الدىر 

التشبيو  ما فيو أداة التشبيو
 اظتلفوؼ

ليس اليتيم الذل قد مات كالده    .5
 إف اليتيم يتيم العلم ك الداب 

التشبيو  ما فيو أداة التشبيو
 اظتلفوؼ 

سالـ على أىل القبور الدكارس    .6
ك هنم مل جيلسوا يف اجملالس  ك مل 

ء شربو  ك مل يشربوا من بارد اظتا
 ي كلوا من خَت رطب ك يابس 

 التشبيو التسوية  ذكر فيو أداة التشبيو 

 
 سى و العقل حال 0

 كلمة طريف رقم
اضتسى / 

 العقل
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1.  

اظتشبو: جرت الرياح على ػتل 
 ديارىم

اظتشبو بو : فك هنم كانوا على 
 ميعاد

جرت الرياح على ػتل ديارىم 
 فك هنم كانوا على ميعاد

 اضتسى

2.   

يت العقل عقلُت فمطبوع ك رأ
مسموع كال ينفع مسموع إذا مل 

يكن مطبوع  كما ال تنفع الشمس  
 كضوء العُت اظتمنوع

 اضتسى

3.  

 اظتشبو : ك من يصحب الدنيا

اظتشبو بو: مثل قابض على 
 خانتو فركج الصابع

ك من يصحب الدنيا يكن مثل 
قابض على اظتاء خانتو فركج 

 الصابع
 اضتسى

 

 

 شبيو المستخدمة في ديوان "علي ابن أبى طالب"أغرض الت 0

بعد دراسة عميقة ك حبث دقيق، فوجدت الباحثة عن أغراض التشبيو يف ديواف علي  
 ابن أىب طالب، ك ىي كما يلي:
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 الغرض حتليل كلمة رقم

1.  
ك كنت لنا كاضتصاف من دكف 

 أىلو
حُت يسند إليو أمر 

 مستغرب
لبياف إمكاف 

 اظتشبو

2.  

سلمُت مصيبة  فقد نزلت باظت
كصدع الصفا ال شعب للصدع 

 ىف الصفا

حينما يكوف اظتشبو مبهاما 
 غَت معركؼ الصفة

بياف حاؿ 
 اظتشبو

3.  
فصددت حُت تركتو متجدال  
 كاصتدع بُت دكادؾ ك ركاب

 تنفَتا منو أك حتقَتا لو
تشوية اظتشبو ك 

 تقبيح اظتشبو

4.  
أضر جبسمو سهر الليايل  فصار 

 اصتسم منو كالقضيب
 با فيو أك تعظيما لوترغي

مدح ك حتسُت 
 حاؿ اظتشبو

فلم أر كالدنيا هبا اعًت أىلها كال    .5
 كاليقُت است نس الدىر صاحبو 

حينما يكوف اظتشبو مبهاما 
 غَت معركؼ الصفة

بياف حاؿ 
 اظتشبو

نشرت ذكائبها الىت تزىو هبا  سودا   .6
 ك أسك كالنعامة أشيب

مدح ك حتسُت  ترغيبا فيو أك تعظيما لو
 اؿ اظتشبو ح

ال ت من النثى حياتك إهنا    .7
 كالفعواف يراع منو النيب 

مدح ك حتسُت  ترغيبا فيو أك تعظيما لو
 حاؿ اظتشبو 

تشوية اظتشبو ك  تنفَتا منو أك حتقَتا لو إف القلوب إذا تنافر كد ىا  شبو   .8
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 تقبيح اظتشبو  الزجاجة كسرىا ال يشعب 

خدىا اليك قصيدة منظومة   .9
ظم الدر بل ىي جاءت كن
 أعجب 

حينما يكوف اظتشبو مبهاما 
 غَت معركؼ الصفة

بياف حاؿ 
 اظتشبو

ك ينصر الل من االه إف  لو نصرا   .13
 ديثل بالكفار إف عندكا 

مدح ك حتسُت  ترغيبا فيو أك تعظيما لو
 حاؿ اظتشبو 

ليسوا كقتلى من الكفار أدخلهم   .11
 نار اصتحيم على أبواهبا الرصد

تشوية اظتشبو ك  حتقَتا لو تنفَتا منو أك 
 تقبيح اظتشبو 

جرت الرياح على ػتل ديارىم   .12
 فك هنم كانوا على ميعاد 

تكوف يف ذىن السامع 
 بإرازىا فيما فيو أظهر 

لتقرير حاؿ 
 اظتشبو 

لسانا كشقشقة الرحب أك    .13
 كاضتساـ اليماين الذكر 

تشوية اظتشبو ك  تنفَتا منو أك حتقَتا لو 
 تقبيح اظتشبو 

ك امنا مثل الداب جتمعها يف   .14
 عنفواف الصيا كالنقش يف اضتجر 

تكوف يف ذىن السامع 
 بإرازىا فيما فيو أظهر 

لتقرير حاؿ 
 اظتشبو 

ك كنا مبراكم نرل النور ك اعتدل   .15
 صباح مساء راح فينا أك أغتدل

تكوف يف ذىن السامع 
 بإرازىا فيما فيو أظهر 

لتقرير حاؿ 
 اظتشبو 

اس أف يتوبوا لكن فرض على الن  .16
ترؾ الذنوب أكجب ك الدىر ىف 

استطراؼ  أل عده طريفا حديثا 
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صرفو عجيب ك غفلة الناس فيو 
أعجب ك الصرب ىف النائبات 

صعب لكن فوت الثواب أصعب 
ك كل ما يرجتي قريب ك  اظتوت 

 من كل ذاؾ أقرب  

 اظتشبو

ىل تراىم خلقوا من فضة اـ   .17
حديدا اـ ؿتاس اـ ذىب بل 

خلقوا من طينة ىل سول  تراىم
 ضتم ك عظم ك عصب 

مدح ك حتسُت  ترغيبا فيو أك تعظيما لو
 حاؿ اظتشبو 

الناس يف زمن اإلقباؿ كالشجر  ك   .18
 حوعتا الناس ما دامت هبا الثمرة 

تكوف يف ذىن السامع 
 بإرازىا فيما فيو أظهر 

لتقرير حاؿ 
 اظتشبو 

ك يف اصتهل قبل اظتوت موت   .19
قبل القبور لىلو ك اجسادىم 

قبور كإف إمراء مل حيي بالعلم 
 ميت ك ليس لو حىت النشور نشور 

حينما يكوف اظتشبو مبهاما 
 غَت معركؼ الصفة

بياف حاؿ 
 اظتشبو

الناس اثناف ذك علم مستمع كاع   .23
 سائرىم كاللغو ك العكر 

تشوية اظتشبو ك  تنفَتا منو أك حتقَتا لو 
 تقبيح اظتشبو 

لبياف إمكاف حُت يسند إليو أمر ب ماؤه ك أمل تر أف البحر ينض  .21



48 
 

 اظتشبو مستغرب   ي تى على حيتانو نوب الدىر 

ليس اليتيم الذل قد مات كالده   .22
 إف اليتيم يتيم العلم ك الداب 

تشوية اظتشبو ك  تنفَتا منو أك حتقَتا لو 
 تقبيح اظتشبو 

رأيت العقل عقلُت فمطبوع ك   .23
مسموع كال ينفع مسموع إذا مل 

ن مطبوع كما ال تنفع الشمس يك
 كضوء العُت ؽتنوع 

تشوية اظتشبو ك  تنفَتا منو أك حتقَتا لو 
 تقبيح اظتشبو 

سالـ على أىل القبور الدكارس    .24
ك هنم لو جيلسوا ىف اجملالس كمل 

يشربوا من بارد اظتاء شربة كمل 
ي كلوا من خَتكين اين قرب ذليلكم 

 ك قرب العزيز الباذخ اظتتنافس 

يف ذىن السامع تكوف 
 بإرازىا فيما فيو أظهر 

لتقرير حاؿ 
 اظتشبو 

ك من يصحب الدنيا يكن مثل   .25
قابض على اظتاء خانتو فركج 

 الصابع 

مدح ك حتسُت  ترغيبا فيو أك تعظيما لو
 حاؿ اظتشبو 

أرل الليل جيرل كعهدل بو ك أف   .26
النهار علينا يكر كمل حتبس القطر 
 عنا السما كمل تنكشف مشسنا ك

تكوف يف ذىن السامع 
 بإرازىا فيما فيو أظهر 

لتقرير حاؿ 
 اظتشبو 
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 القمر 

إمنا الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت   .27
 إمنا الدنيا كبيت نسجتو العنكبوت 

حُت يسند إليو أمر 
 مستغرب  

لبياف إمكاف 
 اظتشبو

 

 فالملخص من ىذا التحليل ىي كما يلي:0  

 موقع التشبيو أنواع التشبيو رقم

 باعتبار طرفيو اضتسى كالعقل   .1

 اف يكوف طرفاه حسُت:  1

 

ص.  62ص.  43ص. 26ص.
63 

 باعتبار طرفية، اإلفراد ك الًتكيب:  .2

 اف يكوف طرفاه مفردين  1

 اف يكوف طرفاه مركبُت  2
اف يكوف اظتشبو مفردا ك اظتشبو بو  3

 مركبا 
اف يكوف اظتشبو مركبا ك اظتشبو بو  4

 

  9ص. 

  9ص. 

  53، ص. 27ص. ، 13ص. 

 48، ص. 24ص. 
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 مفردا 
 باعتبار طرفية، تعدد طرفية   .3

 التشبيو اظتلفوؼ  1

 

 التشبيو اظتفركؽ 2

 التشبيو التسوية  3

 التشبيو اصتمع  4

 

، 48، ص. 17، ص. 14ص. 
 . 16، ص.54ص.

- 

  56ص. 

- 

 التشبيو باعتبار كجو الشبو   .4

 التشبيو التمثيل 1
2  

 التشبيو غَت التمثيل  2

 ظتفصل التشبيو ا 3

 التشبيو اجململ  4

 التشبيو القريب اظتبتذؿ  5
 التشبيو البعيد الغريب 6

 

، 46، ص. 48، ص. 36ص.
  33ص. 

  37ص. 

- 

- 

  28ص. 

- 

  تشبيو باعتبار أداتو   .5
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 التشبيو اظترسل 1

 التشبيو اظتوكد 2

 التشبيو البليغ  3

- 

- 

- 

 التشبيو على غَت طرقو الصلية   .6

 التشبيو الضمٍت 1

 بيو اظتقلوب التش 2

- 

- 

- 

 

 و ملخص أغراض التشبيو  0

 موقع التشبيو أغراض التشبيو رقم 

، 47، ص.37،ص. 28، ص. 13ص.  تشوية اظتشبو ك تقبيح اظتشبو   .1
  62، ص.16، ص.48ص.

، 36، ص.27، ص. 26، ص.24ص.  مدح حتسُت حاؿ اظتشبو  .2
  63، ص. 17ص.

  33، ص. 54، ص.9ص.  لبياف إمكاف اظتشبو   .3

 - ظتقدار حاؿ اظتشبو   .4

، 46، ص.9، ص.48، ص. 43ص.  لتقرير حاؿ اظتشبو   .5
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  53، ص.56ص.

 ، 48، ص.28، ص.24، ص.9ص. بياف حاؿ اظتشبو  .6

  14ص.  استطراؼ اظتشبو   .7
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 الفصل الرابع
 اإلختتام

 
 اطتالصة  . أ

أسئلة  بناء على التحليل يف الفصل السابق، تتلخص كما يلي بإجابة على
 البحث يف الفصل الكؿ: 

ىي :  باعتبار  كاف التشبيو يف ديواف علي ابن أب طالب يتنوع من  -1
طرفيو من حيث حسي أك عقلي: أف يكوف طرفاه حسيُت يعٌت 
أربعة كلمات، ك التشبيو باعتبار طرفية من حيث مفرد ك مركب: أف 

أف يكوف طرفاه مفردين كاحد، أف يكوف طرفاه مركبُت كاحد، ك 
يكوف اظتشبو مركبا ك اظتشبو بو مفردا ثالثة، ك التشبيو باعتبار تعدد 
طرفيو التشبيو اظتلفوؼ ستسة كلمات، ك التشبيو التسوية، التشبيو 
باعتبار كجو الشبو التشبيو التمثيل يعٍت أربعة كلمات، التشبيو غَت 

 التمثيل، التشبيو القريب اظتبتذؿ.
واف علي ابن اب طالب ىي كما أغراض التشبيو اظتستخدمة يف دي -2

 يلي :

مدح حتسُت تشوية اظتشبو ك تقبيح اظتشبو :سبعة كلمات 
لتقرير ثالثة كلمات لبيا إمكاف اظتشبهو :حاؿ اظتشبو:ستة كلمات 

حاؿ اظتشبو :ستة كلماتبياف حاؿ اظتشبو :أربعة كلمات استطراؼ 
 اظتشبو :كاحد 
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 اإلقتراحات  - ب

قدـ الباحثة اإلقًتحات بناء لتماـ ىذا البحث اصتامعي، ت
 على حتليل البحث ك اطتالصة البحث، ك اإلقًتاحات كما يلي:

صتمع الطالب يف شعبة اللغة العربية ليهتموف بعلـو  -1
البالغة، لف يودل إىل فصاحة الكالـ ك فهم جيد 
عن اللغة العربية اطتاصة ىي اللغة القرآف ك السنة، 

د كسيلتو بعلـو فينبغي علينا أف يفهمهما جيدا ف ح
 البالغة.

توجد يف ديواف علي ابن اب طالب التشبيو الكثَت،  -2
فرمبا للباحث بعدم يستطيع أف يبحث نت الناحية 

 الخرل يف دراسة البالغة. 
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