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 البحث ملخص
 من الكثري وأعطاه العلم هذا دراسة يف توسع عريب أديب أول فهو العربية البالغة علم مؤسس حبق يعد اجلاحظ إن

 له عنّ  ما إليه وأضاف وشرحه ومعاصريه سابقيه كالم من به يتصل ما مجع من أول وهو .الفكري األديب نشاطه
 شخصيته فيه تظهر أسلوب وهو إليه إال ينسب وال به ميتاز أسلوب وللجاحظ .وآراء أفكار من فيه شخصيا

 كتاب يف اجلاحظ وقال .له ليست وإايها له الكتب أي ويعرف مييزه أن املرء ليسطيع حىت اتما ظهورا
 قالوا ذموا وإذا .والنجم واحلية وابألسد والبحر والغيث والشمس ابلقمر والبلغاء والعلماء الشعراء يشبه وقد":احليوان

 إلظهار كانت التشبيه قضية أن اتضحت وقد ."والعقرب والتيس والثور واحلمار القرد وهو واخلنزير الكلب هو
 سيما ال البالغة علم يف ونظريته اجلاحظ آراء دراسة هو فالبحث .واقع تطبيق شكل على بشيء شيء عالقة

 تكون أبن استفادا أكثر يكون التشبيه علم أن تبدي سوف الدراسة وهذه .البيان علم من جزء أنه حيث التشبيه
 اإلسالمية اجلامعية الكلية من الطالب مخس هي الدراسة هلذه والعينة .الكالم مهارة بتعليم تطبيقية تظهر أمثلته

 يف وتطبيقها اجلاحظ نظرية أن تبني املناسبة التدريبات بعض وإجراء املقابلة ونتيجة .(KUIS)بالجنور العاملية
 العربية بغري الناطقني للطالب البيان علم فتعليم .التشبيه علم حقيقة استيعاب يف الطلبة تساعد لكالما مهارة تعليم
   .إبداعي وتفكري كبري جهد إىل حيتاج

 .البيان علم التشبيه، الكالم، مهارة تعليم اجلاحظ، نظرية :املفتاحية الكلمات
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 املقدمة

 حل وتقدمي حتسني أجل من والدراسات البحوث وتعدد تنوع مع بسرعة ويتوسع يتطور العربية اللغة حمتوى تقدمي
 وطرق اسرتاتيجيات من عديد واإلنرتنت الويب صفحات يف ابلكثرة وتتوفر  .بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم قضية

 مباشر وغري مباشر بشكل تساعد اليت والتنفيذات االقرتاحات إىل وابإلضافة .العربية اللغة علوم شرح فعالية خدمة يف
  .العربية اللغة خصائص بيان عملية على

 اللغة تعليم من املرجوة الغاية عن املؤمتر يف املقدمة ورقته يف Rosni Samah (2012) سامه روسين أوضح وقد
 يف فائقة قدرة وله وأكادمييا وجتاراي وابتكاراي اتصاليا نواح شىت يف قادر الذي اللغة ودارس طالبا يستنتج أن أي العربية

 فكيف.ّمباليزاي العايل التعليم وزارة قبل من املذكورة ملبادئ واستفادا اقتباسا منتسبة االقرتاحات فهذه.ّوالتدبر التفكري
 أن وإعالما .وممارساهتا وعلومها  اللغة فهم يف جييدون ال اللغة طالب كان إن األهداف؟ هذه تنفيذ يف عملية يكون

 للطالب اجلامعي مستوى يف الدراسة إىل البالغة علم بدور جلي اهتمام واستمرّ .العربية اللغة علوم أهم من البالغة
ّومناقشات موضوعات هلا البالغة أن شك وال.ّاملاليزية اجلامعات بعض يف ابلعربية الناطقني  غري  الرتبية وجمال.

ّ .العربية اللغة تعليم عملية تيسري سبيل يف والدراسات البحوث من خيلو ال والتعليم

 
 البحث مشكلة

 تكلم اليت البحوث أوائل منّو .الطلبة لدى العلم هذا واقع عن تناقش كثرية دراسات هناك شك ال البالغة لعلم وأما
 ال الطالب معظم أن أوضح حيث (2006) مروان & روسين أعده الثانوية املدرسة يف حبث هو البالغة علم عن

 ضعيف الطالب مستوى أن حبثهما يف أضافا ومها .لإلمتحان استعدادا إايه حيفظون ولكنهم البالغة علم يفهمون
 راج للباحثة املاجستري رسالة هو اجلامعي املستوى يف البحث أماّوّ.الواقعي والتطبيق الفهم على تقام ال والدراسة

 وأشارت.ّالبالغة علم يف اجلامعة طالب متكن حول تتحدث دراستها أن حيث Raja Hazirah (2012) حازيره
 الذي البحث وأما .تدريسه طرق حتسني على الدراسة واقرتحت.ّالعلم هذا يف الطلبة مستوى ضعف على الدراسة

 لتعليم خاص منوذج وجود عدم إىل النتييجة تصل (2016) وآخرونAhmad Redzaudin  الدين رضاء أمحد كتبه
 Raja Hazirah حازيره راج وأما.ّالبالغة تعليم منوذج لبناء مهمة متطلبات يف معلومات جيمع جبهده والبحث .البالغة

 أيضا وهناك .العلم هذا يف رغبة عدم ألجل ضعيف البالغة علم فهم يف الطالب مستوى أن يرون (2014) وآخرون 
 فهم يف الطلبة حاالت أن أوضح حيث ماليزاي يف جلامعات البالغة تدريس طرق أمنوذج تقدمي أمهية بعنوان البحث

  (2014)وآخرون، Shuhaidah Hanim حنيم شوهيدة.ّ)البالغة تدريس يف جديدة طرق تكوين إىل حيتاج العلم هذا
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 فروع مجيع بني الربط يف النشاط وجوب  Ab.Halim (2009) احلليم عبد يف (1986) حمجوب عباس واقرتح
 ال واملزج الربط شكل ولكن .وغريها والصرف واخلط الكتابة ومهارات النحو مثل العربية اللغة وعلوم اللغوية هاراتامل
  . الكالم مهارةكّّاللغوية هاراتامل دور إظهارّمع بالغية أمثلة تقدميل جواب هي فهذه .املالئم التناسب من بد

ّ
ّالبحث أهداف

  التشبيه علم يف ونظريته اجلاحظ آراء دراسة -1

  .الكالم ومهارة التشبيه علم بني العالقة إظهار يف دراسة -2

 
ّالسابقة الدراسات

  البالغية اجلاحظ نظرية

 من الكثري وأعطاه العلم هذا دراسة يف توسع عريب أديب أول فهو العربية البالغة علم مؤسس حبق هو اجلاحظ وإن
 له عنّ  ماإليهّ وأضاف وشرحه ومعاصريه سابقيه كالم من به يتصل ما مجع من أول وهو.ّالفكري األديب نشاطه

 الفرقة تنسب وإليه مولدا البصري والء الكناين حمبوب بن عمرو عثمان أبو هو واجلاحظ.ّوآراء أفكار من فيه شخصيا
 وتسعني ست حنو عاش أنه وعلىّ.ه 255 سنة وهو وفاته اتريخ على يتفقون واملؤرخون.ّاملعتزلة من اجلاحظية املعروفة

ّه159سنة حول ميالده يكون هذا وعلى.ّسنة  بن املهدي حممد عبدهللا أيب خالفة يف ولدّاجلاحظ أن ومبعىن.
 وهو إليه إال ينسب وال به ميتاز أسلوب وللجاحظ.ّالواثق بن ابهلل املهتدي خالفة آخر وتويف ه169-158املنصور
 عبد) .له ليست وإايها له الكتب أي ويعرف مييزه أن املرء ليسطيع حىت اتما ظهورا شخصيته فيه تظهر أسلوب
 (53ّ-51صّ،ت.د العزيز،

 والبحر والغيث والشمس ابلقمر والبلغاء والعلماء الشعراء يشبه وقد ":احليوان كتاب يف اجلاحظ وقال
 العزيز، عبد.ّ)والعقرب والتيس والثور واحلمار القرد وهو واخلنزير الكلب هو قالوا ذموا وإذا .والنجم واحلية وابألسد

 بذكر الشخص شجاعة يظهر وهو.ّالبيان علم مسري يصور من أول هو اجلاحظ أن اتضح شك وال.ّ(96صّ،ت.د
ّ.ّالشمس كلمة على ابستناد املكانة وعلو للكرم البحر وذكر األسد

 البيان علم

 وكامل وهبة، جمدي).ّوالبديع املعاينّ:مها اآلخرانِّ والِعْلَمانِّ.ّالثالثة العربية البالغة علوم أحد هو والبيان
 هو فالبيانّ.(192ص ،1ج ،(1993)ّالتوجني،ّوّ،ّ.120-119ص (1972) طبانة، بدويّوّ،80ص ،(1983)املهندس

ّ.والبديع واملعاين البيان :العربية البالغة علوم من يتفرع الثالثة الفنون أحد
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 البالغة علم يف البيان أقسام

 هي كما املختلفة ابلطرق حَتَقََّقتّْ الفصاحة وهذه .واإلظهار والتوضيح الفصاحة هو لغوي البيان مفهوم إن
ّبالغًيا اصطالًحا مفهومها يف واردة  -2 التشبيه، -1 :كاآليت البيان أقسام عن عبارة فهي الطرق هذه وأما.

ّ.اجملاز -4 الكناية، -3 االستعارة،

 تشبيه

 التشبيه مفهوم 

ْبهّ  (شبه) من التشبيه" :لغة  ماثله، أي  الشيءَّ الشيءّ  وَأْشَبه .َأْشباهّ  واجلمع املِْثل ، أي والشَِّبيهّ  والشََّبهّ  الشِ 
 .503ص ،13ج.ت.د منظور، ابن)التمثيل هو :والتشبيه صاحبه، منهما واحد كل أشبه أي :واشتبها الشيئان وتشابه

 أبداة اآلخر مناب ينوب املوصفني أحد أبن الوصف هو التشبيه1986) )ّالعسكري قال :اصطالحاّو
 (1994)واحلمصي حممد وقال .معىن يف آلخر أمر مشاركة على الداللة هو التشبيه (1993) القزويين وقال .التشبيه
 شيء عن يتحد ث أن ه واضح، التشبيه فمفهوم .أكثر أو معىن يف شاركت أشياء أو شيئا أنّ  على الداللة هو التشبيه

 .األداة بواسطة األغراض من لغرض شيئا يشبه
ّ

 التشبيه أركان

  .الشبه وجه-4 التشبيه، أداة -3 ،به املشب ه -2 املشب ه،-1 :وهي أركان أربعة وللتشبيه 

 مطلوب، وأمحد (1993) التوجني، .التشبيه بطريف يسمى وما التشبيه يف األساسيان الركنان مها به، واملشب ه املشب ه وأما
 .(1993)والقزويين،(2000) 

ّ

 التشبيه أغراض

  .(1993) القزويين، ،(1987)ّالسكاكي .متنوعة كثرية التشبيه أغراض إنّ  

 :البيان أغراض ومن

 :وثالمثائة وثالثني سبع سنة يف هبا ويعزيه الدولة سيف والدة يرثي املتنيب كقول املشبه إمكان بيان •

 (__19) املتنيب، قال

 ِمن ْه مّ  وأنتَّ األانم تفق فإن

 .الغزال دم بعض املسكَّ فإنَّّ 

 ومصطفى اجلارم علي .منه وهو الغزال دم فاق املسك مثل منهم، أن ك مع األانم ف  ْقتَّ وقد أنت :الشاعر قال كأن
 .(2010)أمني،
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  .كالصحاب الثوب :تقول كما .البياض يف آبخر ثوب تشبيه يف كما املشب ه، حال بيان •

 .كالغراب ثوبك :تقول كما .السواد شدة يف ابلغراب ثوب تشبيه يف كما املشب ه، حال مقدار بيان •

 يف فالن يفشل قد :تقول كما .املاء على يرقم مبن مسعاه يف يفشل من كتشبيه املشب ه، حال تقرير بيان •
 .املاء على يرقم كمن مسعاه

-احِلْمرَيِيّ  و َهْيب بن حممد كقول املقلوب التشبيه يف وذلك الشبه، وجه يف به املشب ه من أمت املشب ه أن إيهام •
 .69،ص(1990)الس امر ائي :-املأمون شاعر

  غ رََّتهّ  كأن الصباحّ  وبدا

َْتَدحّ  حنيَّ اخلليفةِّ وجهّ    مي 

 ولكنه الصباح، يشبه اخلليفة وجهّيقال أن واملألوف .املديح مساعه عند اخلليفة وجه التأللؤ يف تشبه الصباح تباشري إنّ 
 .(2010)أمني، ومصطفى اجلارم، علي .واإلغراق للمبالغة وقلب عكس، على

 

 التشبيه أنواع

 اللغةِّ أهلّ  َقس مَّ قد .أركانه وأشكال الصور إىل يرجع أنواعه واختالف .خمتلفة عديدة أنواع التشبيه إنّ 
 مما مستفدين وجديدة عديدة أبنواع الالحقون البالغيون وجاء .موجزًا حمدًدا رئيسًيا تقسيًما التشبيهِّ أنواعَّ والبالغةِّ

 .التشبيهات تنو ع إظهار يف هائلة واسعة أبحباث قاموا قد وهم .فيها السابقون كتبه

 :التشبيه أنواع أهم من

 .(1993)القزويين،.ّكاملسك الصيت:ّحنو األداة، ذكرت إذا :املرسل تشبيه  -1

 بِن ورِِهمّْ الل ّ  َذَهبَّ َحْوَلهّ  َما َأَضاءتّْ فَ َلمَّا اَنراًّ اْستَ ْوَقدَّ الَِّذي َكَمَثلِّ ﴿َمثَ ل ه مّْ  :هللا قال كما املرسل، تشبيه أمثلة ومن
 .الضاللة يف الذين للمنافقني التشبيه وهو .الكاف حرفّ:هي األداة .17:البقرة ي  ْبِصر وَن﴾ الَّ ظ ل َماتّ  يفّ َوتَ رََكه مّْ

 

ؤَكَِّد، تشبيهِّ أَمثلةِّ وِمنّْ ،(1993)ّالقزويين.ّاملسك هو الصيت :حنو األداة، حذفت إذا :املؤك د تشبيه  -2
 
 امل

 َشْيءّ  ك لَّّ أَتْ َقنَّ الَِّذي اللَِّّ ص ْنعَّ السََّحابِّ َمرَّّ مَت رّ  َوِهيَّ َجاِمَدةًّ حَتَْسب  َها اجْلَِبالَّ ﴿َوتَ َرى  :هللا قال كما
ا أي اجلبال، يف التشبيه.88ّ:النمل تَ ْفَعل وَن﴾ مبَا َخِبريّ  ِإنَّهّ   .تتحركّ  أّن 

 .(1993)ّالفزويين، .كاملسك الصيت أو املسك هو الصيت :حنو الشبه، وجه حذف إذا اجململ تشبيه  -3

 .(1984)ّالذبياين، النابغةّّ:النابغة كقول اجململ، تشبيه أمثلة ومن

 كواكبّ  وامللوكّ  مشسّ  فإن ك

 كوَْكبّ  منهن يْبدو لّْ طََلَعتّْ إذا
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 .املمدوح سطوة ألنّ  ابلكواكب، امللوك من غريه ويشب ه ابلشمس ممدوحه يشبه النابغة إنّ 

، كل سطوة من تغضّ    .(2010)ّأمني، ومصطفى اجلارم، علي ".الكوكبَّ الشمسّ  ُت ِْفي كما َمِلك 

 .(1993)القزويين، .تضوعا كاملسك الصيت :حنو الشبه، وجه ذكر إذا :املفص ل تشبيه -4

 .(1980)املعري، :العالء أيب كقول املفص ل، تشبيه أمثلة ومن

 َجا وإنّْ الضياء يف كالشمس أنتَّ

 املكان ع ل و ِّ يف َكْيوان َوْزتَّ

 الضياء وهي الصفة ، فيه تَ ْقَوى مبثيلَّ له أييت أن فأراد الطلعِة، متأْللئّ  الوجهِّ وضيءّ  ممدوحه أنَّّ الشاعر عر ف
 .(2010)أمني، ومصطفى اجلارم، علي .الشمس من أقوى جيد فلم واإلشراق،

ّ

 الكالم مهارة

 هذه يف القدرة إىل يرجع للغويا التمكن حيث اخلمس اللغوية املهارات أهم من احملادثة مهارة أو الكالم مهارة
 بني االتصال أنشطة من أساسي نشاط هو  الكالم أن تعيمة رشدي وقالّ(.2014)وعائشة، منال).ّاملهمة املهارات

 .( (2004طعيمة، أمحد رشدي.ّ)البشر

 
 الكالم ومهارة التشبيه علم بني العالقة إظهار وحماولة البالغية ونظريته اجلاحظ آراء دراسة

 .الكالم ومهارة البيان علم يف اجلاحظ نظرية بني العالقة إظهار حماولة هو البحث أهداف من أن واضح

 :ذلك يشرح واجلدول

 الكالم مهارة البيان علم يف ونظريته اجلاحظ آراء

 الشعراء يشبه وقد":احليوان كتاب يف اجلاحظ وقال
 والبحر والغيث والشمس ابلقمر والبلغاء والعلماء
 الكلب هو قالوا ذموا وإذا .والنجم واحلية وابألسد
 ."والعقرب والتيس والثور واحلمار القرد وهو واخلنزير

 
 

 :الكالم يف التطبيق

 .صديقي اي كالقمر أنت -1

 .دائما للناس ينفق البحر مثل هو -2

 .شجاعتها يف االسد كأن فاطمة -3

 كالم أصله التشبيه علم أن تبدي اجلاحظ فنظرية
 علم هو التشبيه علم أن مهمة هوفكرة وهذا .العرب
 .للحفظ وليس للكالم

 اليومي احلوار من تكون أن بد ال اجلملة وهذه
ّ .للطالب

 اللغة ممارسة عليهم ابلعربية الناطقني غري فالطالب
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 .دائما
 

 البحث منهج

 العاملية اإلسالمية اجلامعية الكلية من الطالب خلمس املقابلة إجراء هو البحث هلذا املعلومات مجع طريقة إن
 يف املناقشة ببعض قامت قد والباحثةّ.البكالوريوس املستوى يف البيان علم درسوا قد الذين الطالب وهم.ّبسالجنور

 .الكالم ومهارة التشبيه أمثلة من وهو البيان علم بني العالقة إظهار

 .الكالم ومهارة التشبيه أمثلة بني العالقة عن الطالب آراء من هي البحث ونتائج

 :الطالب آراء منو 

  مناسبة العالقةّ-

 .(واحلمار الكلب يف .ّ)جيوزّكلها ليس ولكن مناسبة العالقةّ-

 لالتصال-

 .مناسب ابلتأكيدّّ-

 .أكثر يفهمون حىت كثرية أمثلة حيبون والطالبّاملعىن استخدام يف غين علم البيان علم ألن جيدّ-

 
 البحث نتائج

 الطلبة تساعد الكالم مهارة تعليم يف وتطبيقها اجلاحظ نظرية أن تبني املناسبة التدريبات بعض وإجراء املقابلة ونتيجة
  .إبداعي وتفكري كبري جهد إىل حيتاج العربية بغري الناطقني للطالب البيان علم فتعليم.ّالتشبيه علم حقيقة استيعاب يف
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