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 الفصل الثاين

 اإلطار النظرى

 بو ماضي "ابتسم" او مضمنه أيليا إتعريف شعر :  اوا املبحث األ أ.

 تعريف الشعر .1

بن خلدون خطوة اخرى يف تعريف الشعر ، فقال : الشعر هو الكالم إو قد تقدم 

ستقل كل ماملبين علي استعارة و االوصاف ، املفصل ابجزاء متفقة يف الوزن والروى 

جزء منها يف غرضه و مفصده عما قبله و بعده، اجلارى علي  اساليب العرب املخصوصة 

 1. به

  بو ماضيأيليا إشعر  .2

بتسمإ                                    

(Tersenyumlah) 

َبُة ! َو ََتَْهَما      #  َماُء َكئَ ي ْ  قَاَل : السَّ

َماقُ ْلُت: اِبْ َتِسْم َيْكِفْي   الَتْجَهَم يف السَّ

                                                      
 50:  ص( الفكر دار:  لبنان-بيروت. )العربية اللغة االداب تارخ. زيدان جرحري1 
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 قَاَل : الَصَبا َو ِلِى ! فَ ُقْلُت َلُه : اِبْ َتِسْم#

َتَصرََّما ! 
ُ

 َلْن يَ ْرِجُع ااْلَِسُف الَصَبا امل

 قَاَل : اَلَِِّت َكاَنْت ََسَاِئْي يف اْْلََوا       

 # َصاَرْت لِنَ ْفِسي يف اْلِغرَاُم َجَهنََّما

َمَلْكتَ َها      # خاََنْت َعُهْوِدى بَ ْعَدَما  

 قَ ْلِب، َفَكْيَف َأِطْيُق اَْن اِبْ َتَسَما ! 

#   فَ َلْو قَاَرنْ تَ َها قُ ْلُت : اِبْ َتِسْم َواْطِربْ   

 َلَقَضْيَت َعْمَرَك ُكلٌُّه ُمَتأملَّاَ  

رَاِع َهاِئْل  قَاَل : التِىجَ  #  ارَُة يف صِى  

 ِمْثِل اْلُمَسِافْر َكاَد يَ ْقتَ ُلُه الظََّما

# ُلْوَلًة ُُمَْتاَجًة  أَْو َغاَدًة َمسْ   

ا  ُفُث، ُكلََّما َْلََثْت َدمًّ   ِلَدْم, َو تَ ن ْ
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 قُ ْلُت : اِبُ َتِسْم َما اَْنَت ِجاَِلًب َدائَِها    #   

 َو َشَفاِئَها , فَِئًذا اِبْ َتَسَمْت فَ ُرََبَا  

َرَك       #  ُُمَْرَما، َو تُ بَ يِىُت يِف أَيَُّكْوَن َغي ْ

ْجَرَما ؟ 
ُ

 َوَجلَّ َكَأنََّك أَْنَت ُصْرِت امل

 قَاَل الَِعِدي َحْوِل َعَلْت َصْيَحاِِتِْم      #    

 أََأِسرُّ َو ااِلْعَداِء َحْوِل يِف احْلِمَي  

ِهمْ قُ ْلُت : اِبْ َتِسْم، لَْ     #    َيْطُلبُ ْوَك ِبَذمِى

ُهْم َأَجٌل َو َأْعَظٌما   َلْو لَْ َتُكْن ِمن ْ

َواسِ   
َ

 #   ْم َقْد َبَدْت َأْعاَلِمَهاقَاَل : امل

 يٌ َو تَ ْعَرَضْت ِِل يف املاَْلَِبَس َو اِلُدمْ  

 #   ِلاْلَْحَباِب فَ ْرٌض اَلزِمٌ  َوَعَليَّ     

ي لَْيَس ََتَْلْك ِدْرََهَا   َلِكْن َكفَّ

 قُ ْلُت : اِبْ َتِسْم، َيْكِفْيَك أَْنَك لَْ تَ َزلَّ َحيَّا   #    
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 َوَلْسُت ِمْن ااَلِحبَّ ُمْعَدًما ! 

 #َجرَّ َعْتيِن َعلََّما   قَاَل : اللََّياِِل      

 قَ َلْت : اِبْ َتِسْم َولَِئْن َجرََّعْت َعَلَقَما                        

ُركَ       اَ  فَ َلعََّل َغي ْ  #   اَْن اََرَك ُمَرَّنَّ

اَ َطرََح اْلَكابَُة                            َجانَِبا َو تَ َرَّنَّ

بَ َرْم ِدْرَهاْم أَتَ رَاَك تَ َغنََّم        #   ؟اِبلت َّ

 اَْم اَْنَت ََتَْسُر اِبْلِبَشاَشِة ُمَغنََّما                          

 ايَ َصاْح , اَل ُخْطَر َعَلى َشَفتَ ْيَك اَْن    #           

 تَ تَ ثَ لََّما , َو اْلَوْجُه اَْن يَ َتَحَطَما                              

ِهْب َتْضَحَك َواْلَدَجى #             فَاْضَحْك فَِانَّ الشَّ

ُب ااْلَْْنََما                                 ُمَتاَلَطَم , َوِلَذا ُنُِ

 #     لَْيَس ُتْسَعُد َكأَن ََّنا قَاَل : الِبَشاَشةُ        



5 
 

 

نْياَ َو َيْذَهُب ُمْرَغَما                            ََيْيِت ِاَِل الدُّ

َنَك َوالُردُّ الَشْبِ  قُ ْلُت : اِبْ َتِسْم َماَدامَ        #  بَ ي ْ

َما                                2فَِانََّك بَ ْعَد َلْن تَ تَ َبسَّ

  : ترمجة يف العراب 
م .1  هو حزن و نصح شاعر لتبسى
م هو ندم و .2  نصح شاعر لتبسى
  أبن حزنه .3
م .4  و جرح القلبه ال يستطيع أن يتبسى
 و نصح شاعر ال يئيس يف احلاية .5
 واقعي يف العرابمنذ الزمان طويل التجارة يف صراع هائل، و هذا يعبه عن  .6
 و بعبارة " غادة مسلولة "  .7
م النه " تبسم " يستطيع تكون الدواء .8  و نصح شاعر أن تبسى
 ليس له ذالك ُمرمأمر شاعر ليفرح أبن  .9

 و هو خمافة لعدائيه .10
م النه ليس  .11  منهو نصح شاعر أن تبسى
 يريد أن يشرتي املالبيس و الدمي .12
 بل ما عنده الفلوص .13
م النه حياةه أهم من ذالك .14  و نصح شاعر أن تبسى
م .15  هو حزن و نصح شاعر لتبسى
 مرَّنا سبب من سعادة .16

                                                      
 656-655. ص : 1993". لبنان : دار الكتاب العلمية ثاعر االوال و الجمال -ايليا ابو ماضيخليل برهومي " 2 
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 ال َتسر من الذي يئيس أو محسة .17
م  .18  ابلبشاشة وجهأمر شاعر ليتبسى
 ألن عندما سعادة نفسنا ، سعادة العال أيضا .19
 البشاشة يفرحنا االن و يف أخري حاية .20
م يف الدين فقد ليس يف حاية بعده .21  فرصة لك لتبسى

 
 Terjemah Bahasa Indonesia 

 

1. Dia berkata : langit berduka dan mendung, Aku berkata : Tersenyumlah 

cukuplah duka itu di langit sana 
2. Masa muda telah berlalu dariku, Aku berkata : Tersenyumlah, bersedih 

menyesali masa muda tidak akan mengembalikannya. 
3. Dia berkata : Langit yang ada di dalam jiwa telah membuatku merana dan 

berduka 
4. Janji-janji telah menghianatiku, ketika perasaan telah menguasainya, 

bagaimana jiwaku mampu mengembangkan senyumnya 
5. Aku berkata : tersenyum dan bernyanyilah. Karena jika kau 

membandingkannya, semua umurmu hanya akan terasa sakit 
6. Dia berkata : perdagangan penuh dengan intrik dan penipuan, laksana 

musafir yang akan mati karena terserang rasa haus 
7. Atau seperti pembuluh nadi, yang saling menyambung membutuhkan 

darah, dan setiap pancaran nya adalah darah 
8. Aku berkata : tersenyumlah karena engkau akan mendapat penangkalnya, 

kesembuhannya. Maka tersenyumlah 
9. Maka mengapa engkau harus bersedih dengan dosa dan kesusahan orang 

lain? Apalagi seolah-olah engkau yang melakukan kesalahan dan dosa 

tersebut 
10. Dia berkata : musuh di sekitarku berteriak keras, apakah aku harus 

merahasiakan sedangkan musuh disekitarku terus mengepung 
11. Aku berkata : tersenyumlah, mereka tidak akan mencari kesalahanmu. Jika 

kamu bukan bagian dari mereka tentu kamu lebih mulia dan agung 



7 
 

 

12. Dia berkata : sekian hari telah nampak tanda-tanda seakan 

memerintahkanku membeli pakaian dan boneka-boneka.  
13. Namun telapak tanganku, tak memegang uang meski hanya sedirham 
14. Aku berkata : tersenyumlah, cukup bagimu engkau masih hidup dan tidak 

kehilangan saudara yang engkau cintai 
15. Dia berkata : dan malam-malam menelan kepahitan, aku berkata : 

meskipun menelan kepahitan tersenyumlah 
16. Mungkin saja orang lain yang melihatmu berdendang mengira bahwa kau 

telah membuang semua kesedihan 
17. Apakah kau kira dengan cemberut akan memperoleh dirham atau bahkan 

merugi dengan wajah yang berseri 
18. Saudaraku, tak membahayakan jika engkau tersenyum dan tak 

membahayakan juga jika wajahmu berseri 
19. Tertawalah sebab meteor langit juga tertawa, ayam pun berkokok 

bersahutan, karenanya kami mencintai bintang-bintang 
20. Wajah berseri tidak akan membuat dunia yang bahagia pergi dengan 

gumpalan amarah 
21. Tersenyumlah selama antara engkau dan kematian ada jarak sejengkal, 

karena setelah itu engkau tidak punya kesempatan untuk tersenyum 

 بو ماضىأ يلياإن شعر و مضم.3

عره ش املوضوعيليا ابو ماضي حيمل مزية هو كما قد عرفن ان إوكان الشعر   

سفة احلديثة لليس كمثل شعر القدم. بل هناك ُنن نتوجه شعر احلر الىت مدخل ابلف

 ية. فؤل ِل التبحث النعمة يف احلبل ت َيس فقد. الفلسفة الىت ليست هناك 
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 : نظرة عن العناصر الداخلية  ين. املبحث الثاب

 . مفهوم العناصر الداخلية 1 

سمني و َها العناصر الداخلية و العناصر يف االداب ينقسم اِل ق   

العناصر اخلارجية. و اما العناصر اخلارجية فهي احدي العناصر الِت تكون خارج 

الفن االديب ولكنها ال تعد من املعثرات يف النظام الفن االديب. ويقال ان العناصر 

اخلارجية احملسنات املعنوية لالدب، ويقول بعض العلماء ان هذه العناصر هي من 

 3عوامل املؤدية اِل انشاء العمل االديب. ال

و اما العناصر الداخلية يف القصة و هو عنصر يتكلم عن االدب من    

و اما  4االحداث و املوضوع و الشحصية والبيئة و لقطعة النظر و االسلوب. 

العناصر الداخلية يف الشعر يعين الفكرة )املوضوع( ، والعاطفة ، واخليال واالسلوب. 
5 

 

 

                                                      
3 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi,(Yogyakarta : GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS. 2015). 
hal: 23-24 

 نفس المرجع 4 
5 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab.( Malang: UIN MALIKI PRESS) Hal : 75 
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 . أنواع العناصر الداخلية 2

وما حبثت الباحثة فيها ان العناصر الداخلية هي العناصر الِت تبين العمل من 

االدب نفسه. فان يف هذا البحث ستبحث الباحثة تلك العناصر الِت وجدت يف 

 الشعر "ابتسم" وهو املوضوع، والعاطفة، و اخليال و االسلوب. 

 املوضوع  (أ

الم والشرط االول يف الكاملوضوع هي الفكرة الرئيسية يف العمل الديب 

واملوضوع هو عنصر ابرز يف العناصر االدبية . كما قال االستاذ أمحد العريب 

أمني "والناس خيتلفون يف هذه املقدرة اختالفا  كبريا كاختالفهم يف العواطف و 

  6اخليال" 

ر اك آراء خمتلفة عن مفهم العناصاملوضوع هو الفكرة لتعريف االدب .وهن

 الداخلية من انحية املوضوع وهي كما يلي :

قال ُمدى وهبه : املوضوع هو ما يدور حوله االثر االديب سواء أدلى عليه  (1

صراحة أم ضمنيا. و يستعمل هذا املصطلح اآلن لدى علماء اللغة َبعين 

                                                      

 110أمحد أمني . النقد االديب . دار الكتاب العريب. ص :  6 
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افع عنها لِت يدأضيق هو : الفكرة اجلواهرية للمؤلف أو القضية العامية ا

االثر االديب. صفة تطلق علي وثيقة أو مؤلف مشكوك يف نسبته اِل من 

نسبت له )مقابل صحيح( واستعمل خاصة يف الكتب الدينية، مث امتدى 

 7اِل الواثئق التارخيية مجيعها . 

قال جبور عبد النور : موضوع هو مضمون ما جيول يف خاطراان وليس  (2

 بدل املوضوع علي احساس، أو صورة، ليس هو ذاتنا. و يف هذا املعين

بضرورة علي شيئ موجود يف العال. ماله وجود يف العال. ما له وجود 

 8ذاته، مستقل عن الفكرة الِت تكون يف ذهننا عنه . 

والشعر هو أكب األمثلة لألدب جيب أن يكون هناك موضوع اما                        

، ملوضوع هو الفكرة الِت تعرض النص االديبصرحية أو ضمنية. و سقصد ابا

 فقد يكون فكرة أو شعورا معنية أو انفعاالت مر به االديب يف وقت ما. 

 العاطفة  (ب

 تعريف عن عاطفة  (1

                                                      

 397( ص : 1983ُميد وهب، وكامل املهندس معجم املصطلحات العربية يف اللغة واالدب، )مكتبة لبنان بريوت  7 
 272( ص : 1085لبنان  –جبور عبد النور، معجم االديب ، )بريوت  8 
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معين كلمة العاطفة يف لغة هي : كما قال أحد علماء اللغة يف كتاب 

لويس معلوف أن العاطفة هي أهمى العناصر يف االدب وهي امليزة الِت تفصل 

 االدب من سواه. 

و تقابلها يف  ”emotion“العاطفة هي من أول كلمة االْنلزية 

لسان يف ي األالعربية كلمة غنفعال ولكن أثرت كلمة العااطفة لشيوعها عل

الدراسات األدبية و لقرهبا من معين االنفعال اذ كل منهما ظاهرة وجدانية   

كما هو معروف يف علم النفس علي أن املعجم االْنلزي يفسر كال من 

حني تفسرها كلمة  ”emotion“الكلمتني ابألخر فتضع أمام 

“sentiment”  . 9وهذه معناها العاطفة  

والعاطفة الِت تنشدها يف النص االديب، شعلرا كان أو نثرا اال انبعااث 

صحيحا عن األصل الذي عنه صدر النص من شأنه أن حبدثه اهتزازا و 

 إحساسا يف السامع لتنفعل به عاطفة الِت ينشدها ابلصدق أو الكذب. 

 10أنواعها  (2

                                                      

 183-181. ص : 1964أصول النقد االديب . مكتبة لنبضة املصرية أمحد الشايب .  9 
 نفس املراجع  10 
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من  دوالعاطفة االدبية كثرية ذكر نوعني منها ال يعدَها بعض النق

 العواطف االدبية  املقررة :

  (Self Regerding Emotion)العواطف الشخصية  -أ

و هي العواطف الِت حتملنا اِل دأب صاحلنا اخلص كالشجع أو    

الفرار من امليدان أو االنتقام أو املدح رحاء النوال. فهذه ليس من 

دائرة  االنفعاالت االدبية السامية الِت حيرص عليها النقد الهنا حتي يف

ضيقة هي دائرة املتنفع مث حتمل النفس علي االثرة و اْلوان . فاملدح 

على مجل خاص أو علي احسان نلته ال يكون كاملدح الذي يتجه اِل 

االحسان يف ذاته أو اِل احملسن ابعتباره فاضال إنسانيا، دون العناىي 

 سينفس ظفرة بشيئ إصغاء النه متصا بفضيلة عامة يسرتك فيها النا

 مجيعا . 

  (Painful Emotion)العواطف االليمة  -ب

و هي الِت تثري االم القراء و تشعرهم َبا ينغض حياِتم و يكدر صفوها  

كاحلسد و اليأس و الظلم و ُنوها الن وظيفة االدب الرفيع يغلب 

عليها التهذيب النفسي. و إذاعة السرور ال البؤس و التبم. و لعل 
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ذلك من وظيفة الفنون اجلميلة كلها . علي أن االديب و االنسان 

ب إشعار نفسه ابالالم غال أن يكون سقيم احلس ككثيب مطلقا ال حي

الطبع يرى احلاية شرورا و غثاما. و نقول ذلك مع اعرتفنا أن هذه 

 العواطف قوية. 

    11مقاييسها  (3

و ذكر أمحد الشايب يف كتابه أصول النقد االديب أن املقايس الِت 

 تستعني هبا يف العاطفة االدبية هي مخسة : 

 صحتها صدق العاطفة أو  (أ

 قوة العاطفة وروعتها  (ب

 ج( ثبات العاطفة و استمرارها 

 د( تنوع العاطفة أو مشوْلا 

 ه( َسو العاطفة أو درجتها 

 و بيان املقياييس أن تباين كما يلي :         

                                                      

 190نفس املراجع ص :  11 
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 صدق العاطفة أو صحتها-أ

كذلك أبن يكون النص االديب منبعثا عن انفعال صحيح غري 

زائف وال مصطنع حِت تكون العاطفة عميقة ِتب لالدب قيمة 

 خالدة. 

 قوة العاطفة أو روعتها -ب

وليس املراد هبا ثوارِتا وحدِتا الن هناك عواطف مصادرها                             

التأمل و التفكري. واحلق  أن مصدر األول القوة العاطفة هو نفس 

الديب و طبيعته فيجب أن يكون قوي الشعور و عميق العاطفة هننا 

 سواء كلن قوي الفكرة أو ضعيفها. 

 استمرارها  ثبات العاطفة أو -ج     

أي استمرار العاطفة علي نفس األدابء أو الشعراء طوال     

مدة االنشاء لتبقي القوة شائعة يف فصول االثر االديب كله ال تذهب 

حرارِتا. وهباذا يشعر القارئ أو السامع ببقاء املستوي العاطفي على 

 روعته مهما َتتلف درجة. 

 تنوع العاطفة أو مشوْلا  -د  
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شعراء هم الذين يقدرون علي ااثرة العواطف املختلفة يف فأعطم ال 

 نفسنا بدرجة قوية كاحلماسة و احلب واالعجاب.

 َسو العاطفة أو درجتها  -ه  

وأخريا يعتمد النقد االديب يف هذا الباب على درجة العاطفة من       

حيث َسوها أو ضعيتها وهذا املقياس خالفا كثريا بني النقاد. ويظهر 

أن النقاد متفقون على تقاوات العاطفة يف الدرجة . وهذا جيدر 

 تصويرهايف االدب مجيعا.

 ( االسلوب ج      

 ( تعريف و انواعه 1

الدب و الوسائل الِت حياول هبا االديب نقل فكرات العنصر ل   

اما االسلوب فهو طريقة نطق  12و عاطفته اِل قارئية او سامعية. 

اللغة يف التثر و طريقة االديب لتعبري ما يكون يف ذهنه. من هذا 

التعريف عرفنا ان االسلوب هو طريقة االديب لتعبري فكره وشعوره 

 اللغة اخلاص.  ووكل عن شخصية من خالل استخدام

                                                      
12 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab.( Malang: UIN MALIKI PRESS) Hal: 86 
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واالن حيسن بك ان تعرف شيئا عن االسلوب الذي هو املعين    

املصوغ يف الفاظ مؤلفة علي صورة تكون اقرب لنيل الغرض املقصود 

 من الكالم وافعل يف نفس سامعية وانواع االساليب ثالثة : 

 اسلوب العامي  (أ

وهو اهداء االساليب, و اطثرها احتياجا اِل املنطق السليم 

والفكر املستقيم، وبعدها عن اخليال الشعرى، النه حياطب العقل، 

ويتاجي الفكر و يشرح احلقائق العلمية الِت فيه اثر القوة واجلمال، 

وقوته يف سطوع بيانه ورصانة حججه، ومجاله يف سهولة عبارته، 

ار كلمته، وحسن تقريره املعين يف االقهام من وسالمة الذوق يف اختي

 13اقرب وجوه الكالم. 

 االسلوب االديب    (ب

                                                      
 12( ص: 1964علي جارم و مصطفي أمين, البالغة الواضحة. )دار المعارف : قاهرة،  13 
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اجلكال أبرز صفاته، وأظهر مميزاته، ومنشا مجاله ما فيه من خيال 

رائع، وتصوير دقيق، وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بني االشياء، والباس 

 14وي. املعنوي ثوب احملسوس، واظهار احملسوس فس صورة املعن

 االسلوب اخلطايب  (1

تبز قوة املعاين وااللفاظ، وقوة احجة والبهان، وقوة العقل 

اخلصيب، وهنا يتحدث اخلطيب اِل ارادة سامعية الاثرة عزائمهم 

واستهاض َهمهم، وجلمال هذا االسلوب ووضوحه شان كبري يف أتثريه 

ووصوله اِل قرارة النفوس، ومما يزيد يف أتثري هذا االسلوب منزلة اخلطيب 

امعيه و قوة عارضته. و سطوع حجته، وتباز صوته, يف النفوس س

 15وحسن القائه، وحيكم اشارته. 

 مفهوم االسلوب االديب  (2

                                                      
  13نفس المرجع, ص :  14 
 16نفس المرجع, ص:  15 
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األسلوب األديب : واجلكال أبرز صفاته، واظهر مميزته، ومنشأ مجاله 

ما فيه من خيال رائع، وتصوير دقيق، وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بني األشياء، 

 وس، وإظهار احملسوس يف صورة املعنوي. وإلباس املنوي ثوب احملس

 ( اخليال د

 ( تعرف عن اخليال 1  

اخليال هو االدة الالزمة العاطفة، والعنصر الذي يتناول املعاين و      

االفكار واحلقائق فيلنها بوسطة علم البيان كاتسبيه او االستعارة او الكناية 

أز ُنوها من ألوان التخيل ليهيج العاطفة يف نفوس السامعني ويشرهبم َبا 

ل صورا عقل هبا يشكشعر الشاعر و احس. اخليال هو القدرة الِت يستطيع ال

 16لألشياء او األشخاص أو الوجود . 

 عناصر اخليال (1

 التشبيه -أ

                                                      

 28. ص :  1983ُممد عبد الغين املصري . حتليل النص االديب بني النظالرية و تطبيق .  16 
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التشبيه لغة هو : التمثيل يقال هذا شبه هذا ومثيله شبهت 

الشيء ابلشيء أقمته مقامه ملا بينهما من الصفة املشرتكة. وأماى 

إصطالحا احلاق أمر )املشبه( أبمر )املشبه به( يف معين مشرتك )وجه 

 17أبدة )الكاف و كأن و ما يف معاهنما( لغرض )فائدة(.  الشبه(

أما تشببيه يف كتاب بالغة الوضيحات : هو بيان أن التشبيه 

اشرتاك شيئ شيئا اخر يف صفة أو أكثر و أما أركان التشبيه فهي 

 18أربعة : 

 : هو املر الذي يراد احلاقه بغريه.       .املشبه 1

: هو االمر الذي يلحق به املشبه. و يطلق علي املشبه و  .املشبه به 2

 ه. املشبه به طريف التشبيه وَها الركنان االساسيان يف التشبي

.وجه الشبه   : هو املوصوف املشرتك بني املشبه به و املشبه وةيكون 3

يف املشبه به أقوى منه يف املشبه، وقد يكون وجه الشبه 

                                                      

 11أمحد مصطفى املراغي . يف النقد االديب . دار املعارف . ص :  17 
 20ُمهل السنة( ص :  علي اجلرميي و مصطفي أمني . البالغة الوضيحة . )وصر : دار املعارف. 18



20 
 

 

وذلك اذا كان التشبيه  أقوى منه يف املشبه به ادعاء،

 مقلواب وقد يذكر وجه الشبه يف الكالم وقد حيذف.

.أدواة التشبيه : هي اللفظ يدل على التشبيه ويربط املشبه ابملشبه به، 4

وقد تذكر االدواة ىف التشبيه وقد َتذف. أو اللفظة الِت 

 تدل علي املماثلة واملشاركة. 

 19أقسام التشبيه :  

التشبيه املرسل : هو التشبيه الذي ذكرت فيه  -أ

 األداة. 

 التشبيه املوكد : هو ما حذفت فيه األداة  -ب

التشبيه اجململ : ما حذف منه وجه الشبه. أو هو  -ج

 الذي ل يذكر فيه وجه الشبه.

                                                      

 202( ص : 1411أمحد اْلامشي . جواهر البالغة يف املعين والبيان و البديع. )بريوت : دار الفكر .  19 
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التشبيه املفصل : هو ما ذكر فيه وجه الشبه. ويف  -د

ه فيه وج علوم البالغة أن التشبيه املفصل هو ما ذكر

 الشبيه أو ذكر فيه مكان الوجه أمر يستلزمه. 

التشبيه البليغ : هو ما ذكر فيه الطرفان فقط وحذف  -ه

 منه الوجه واألداة.

 20االستعارة -ب

االستعارة : تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. نفهم من الكالم السابق      

واملشبه به(  هأن التشبيه البد فيه من ذكر الطرفني األساسني وَها )املشب

فاذا حذف أحد الركنني ال يعد تشبيها بل يصبح استعارة و أنوعها كما 

 يلي : 

االستعارة التصرحيية : وهي ما صرح فيها بلفظ املشبه به دون  (أ

املشبه و ل يذكر فيها من أركان التشبيه سوى املشبه به أو 

 بعبارة أخرى .

                                                      
 20علي اجلرميي و مصطفي أمني . البالغة الوضيحة . )وصر : دار املعارف. ُمهل السنة( ص :  20
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االستعارة املكنية : وهي ما حذف فيها املشبه به و رمز له  (ب

 gaya bahasa“بشيئ من لوازمه. أو بعبارة أخري 

personifikasi”  أي تصوير اجلماد كأهنا َتلك الصفات

 االنسانية. 

االستعارة التمثيلية : أصلها تشبيه َتثلي حبذف منه املشبه  (ج

الة و ه به وهو )احلوهو )احلالة واْليئة احلاضرة( وصرح ابملسب

اْليئة السابقة( مع احملافظة على كلماِتا زشكلها وتكثر غالبا 

يف االمثل عندما تسبه املوقف اجلديد ابملوقف الذي قيلت 

 فيه . 

 الكناية  (د

هي تعب ال يقصد منه املعين احلقيقي، واَّنا يقصد به معين 

مالزم للمعين احلقيقي أو هي : تعب استعمل يف غري معناه 
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االصلي )اخلياِل( الذي وضع له مع جواز ارادة املعين 

 21االصلي. 

 ه( ُماز عقلي 

وهو اسناد الفعل أو نثله كاالسم الفاعل أو اسم املفعول أو 

 22املصدر اِل غري فاعله عند عقلي. 

 

 و(اجملاز املرسل

هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة غري املشاهبة، 

ينة َتنع املعنيىاألصلي للفظ أو هو  وجيب أن تكون هناك قر 

كلمة ْلا معين ائصلي لكنها تستعمل يف معين اخر، وتعرف 

 تلك العالقة من املعىن اجلديد املستخدمة فيه الكلمة . 

  23أقسامه  (1

                                                      

 77دار املعارف. ُمهل السنة( ص : علي اجلرميي و مصطفي أمني . البالغة الوضيحة . )وصر :  21 
 246أمحد مصطفى املراغي . يف النقد االديب . دار املعارف . ص :  22 
 23 Akhmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab. (Malang: UIN MALIKI PRESS) 

Hal: 82 
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 (creative imagination)اخليال االبتكار  (1

و هو وجود صورة جديدة يف العمل االديب الذي َيلف من 

فاذا كان تلك العناصر اتلف سخيفا يسمي اخليال العناصر السابقة. 

 االبتكار ولكن اذا كان أتلف تعسفيا يسمي وَها .

 (Assosiative Imagination)اخليال التأليفي  (2

هو جيمع بني االفكار و الصور املتناسبة الِت تنتهي يف اصل 

عاطفي واحد صحيح، فاذا ل تفهم هذه الصورة علي أساس صحيح 

 فيجعل التمثيل كاتشبيه يف العلم البيان. 

 (Interpretative Imagination)اخليال البيان  (3

يسمي هذا اخليال بلخيال التفسريي. هو وسيلة للتعبري عن 

حلقيقية مع االسلوب االديب اجلميل الن شكلها تقع يف مجال الطبيعة ا

الطبيعة و االسرار املدفن فيها حِت يستطيع أن يصور اجلمال ابلصريح 

. 

 
 


