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مقدمة

الفكرةيقدمالذيالمباشرالتقريريالتعبيرمنوإثارةتأثيرًاأكثربالغيأسلوببوساطةومشاعرناأفكارناعنالتعبيرإن

إبقاءفيأيضًاُيسهمالقارئأوالمستمعاهتمامجذبإلىُيؤديالذيالبالغيالتعبيرأنكماالتأمل.يثيرالمألوفبأسلوب

الواحدالمعنىعنالتعبيرالبيانعلمويمنحناالمألوف.التقريرياألسلوببخالفووجدانناأذهاننافيوالمعانياألفكار

المجازأسلوبأوالكناية،أسلوبأواالستعارة،أسلوبأوالتشبيه،أسلوبتستخدمأنفيمكنكمختلفة،وأساليببطرق

المرسل، وُيضفي قسم من أنواع  البديع على الكالم إيقاعًا موسيقيًا، كالجناس والطباق التي سنتعرف عليها بالتفصيل.

د.فالح حسن



أھداف الوحدة

بعد اإلنتهاء من دراسة هذه الوحدة سيكون الطالب قادرًا
على أن:

تفرق بين  التشبيه المفرد والتشبيه الضمني والتشبيه التمثيلي.•

تميز بين أنواع االستعارات (التصريحية والمكنية والتمثيلية).•

تمّيز بين أنواع الكناية.•

تستخرج عالقات المجاز المرسل.•

تفرق بين علم المعاني وعلم البديع.•

تحدد موضوعات علم المعاني .•

تفرق بين أنواع البديع.•



موضوعات الوحدة

 علم البيان : التشبيه5.1

 علم البيان : االستعارة5.2

 علم البيان : الكناية والمجاز المرسل5.3

 علم المعاني وعلم البديع5.4



 علم البيان : التشبيه5.1

في نھایة ھذا الموضوع سیكون الطالب قادراً على أن:

يحدد أركان التشبيه.•

يحدد أنواع التشبيه المفرد والتشبيه المركب.•

يفرق بين التشبيه المفرد والتشبيه الضمني والتشبيه التمثيلي.•

مقدم
ة قيمتهقلتوشائعًامألوفًاالتشبيهكانوكلماالخيالي،أفقهواتسعالفنيةقيمتهزادتالمألوف،عنوبعيدًامثيرًاالتشبيهكانكلما

أنكذلكويمكنكللنفس،ومحببابهمرغوبًاالمعنىتجعلأنويمكنكوالغريب.الطريفإلىتميلاإلنسانيةالنفسأنوذلكالفنية،

يصبحالتشبيه،إذطرفيبينالصلةتقويةإلىيؤدياألداةوحذفالتشبيه.بوساطةوذلكللنفس،ومنفرًامكروهًاالمعنىتجعل

وكأناألداة،وجودمعيتحققالالقوةمنمستوىإلىالتشبيهيصلهذاوعلىواحد،شيءوكأنهمابه،المشبهمعمتقارباالمشبه

أكثرالتشبيهويصبحالطرفين،بينالتقاربزادحذفتوإذاالتشبيه،طرفيبينالتباعدأوالتقاربلتحدثتحذفأوتوضعاألداة

بالغة.



التشبيه وأركانه

التشبيه هو الجمع بين شيئين بينهما عالقة المشابهة في صفة أو أكثر بقصد توضيح المعنى ونقل اإلحساس به لآلخرين.

يوجد للتشبيه أركان يرتكز عليها ، وهي:

به: هو المقصود بالوصف؛ لبيان قوته أو جماله، أو قبحه ..1 ُمش�

ه.2 فيه أوضحالصفةتكونأنويجبالقبح،أوالجمال،أوالقوةللمشبهليعطي؛للمقارنةنموذجًابهجئناالذيالشيءبه: هوُمَشب�

وأقوى.

ويسمى المشبه والمشبه به طرفي التشبيه وال يجوز حذف أحدهما؛ ألن حذف واحد منهما ُيحول المثال إلى استعارة.

وجه الشبه: هو الصفة المشتركة بين الطرفين المشبه و المشبه به ..1

).-تكون حرفًا (الكافوقدالطرفين.بينالرابطالتشبيه: هيأداة.2 -تكون فعًال(يحاكيوقد(شبه-(مثلتكون اسمًا، وقدكأن�

ارجع إلى الفيديو  لتتعرف على التشبيه وأركانه.يشبه - يماثل) .



أقسام التشبيه
يقسم التشبيه من حيث طرفيه إلى قسمين :

التشبيه المفرد

يتحدد نوع التشبيه المفرد حسب األداة ووجه الشبه من حيث ذكرهما أو حذفهما، ويقسم إلى أربعة أقسام:

الحصان في السرعة كالَبْرق الخاِطف.  - التشبيه المرسل :  وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه ، نحو:1

ة.2 - التشبيه المؤكد : وهو ما حذفت منه أداة التشبيه، نحو : رأُي الحازم ميزاٌن في الّدق�

- التشبيه المفصل: هو ما ذكر فيه وجه الشبه ، كقول  الشاعر:3

           يا شبيَه البدِر ُحْسناً               وضياًء ومناال

- التشبيه المجمل: وهو ما حذف منه وجه الشبه . نحو قول الشاعر :4

           إنما الدنيا كبيٍت           نسُجه من عنكبوت

ارجع إلى الفيديو  لتتعرف على أنواع التشبيه.



التشبيه المركب

التشبيه المركب نوعان:

التشبيه التمثيلي

مفردةصفةهوالشبهفوجهكرمًا،كالبحرفالننقول:فحينمامفردة،صفةهوالمفردالتشبيهفيالشبهوجهأنتتذكرأنينبغي

وهي الكرم، أما وجه الشبه في

 التشبيه التمثيلي فليس مفردًا، وإنما هو منتزع (مأخوذ) من أمور عدة.

مثال:

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا         وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

األداةمنهتحذفوحينمامعًا،مجمًالمفصًاليأتيأنيمكنوالمعًا،مؤكدًاًمرسالالتشبيهيأتيأنيمكنالسبقبماواستئناسا

، كقول الشاعر :التشبيه البليغ ويحذف وجه الشبه معا يسمى(مؤكدًا مجمًال)، ويطلق البالغيون على هذا النوع 

فاألرض ياقوتة والجو لؤلؤة        والنبت فيروزج والماء بلور

وفيبالبلور،والماءبالفيروزجوالنبتباللؤلؤة،والجوبالياقوتة،األرضشبهفقد(مجملمؤكد)بليغةتشبيهاتأربعةالبيتيحوي

التشبيهات األربعة حذفت األداة ، وحذف وجه الشبه.



التشبيه الضمني

ماصحةيؤكدوبرهانًادليًالبهالمشبهيأتيثمالمألوف،عنخروجهبسببوغرابةإثارةيحويحكمًاأوفكرةالمشبهيأتيحينما

جاء في المشبه، ويزيل اإلثارة والغرابة عن المشبه، فإن التشبيه

أوالمفردالتشبيهفيالمعروفةالصورإحدىعلىيردالالتشبيهألناالسمبهذاوسميضمنيًا،تشبيهايسمىالحالةهذهفي

التمثيلي، فالمشبه والمشبه به في التشبيه الضمني ال يأتيان صريحين واضحين، بل يأتيان بصورة ضمنية.

مثال: تأمل قول ابن الرومي:

طيِب وُر في اْلَقِضيِب الر� ْن ُيَرى الن� َقْد َيِشيُب اْلَفَتى َولَْيَس عجيبًا        ��

األسودالغبارمنالحاصلةالهيئةتشبيهالمرادوإنمابالكواكب،السيوفتشبيهوالبالليل،المعركةغبارتشبيهالشاعريريدال

والسيوف الالمعة بالهيئة الحاصلة من الليل المظلم والكواكب المشرقة. ويمكن تعيين أركان التشبيه كاآلتي:

المشبه: صورة غبار المعركة األسود الذي يتخلله بياض السيوف أو يتخلله الشرر الذي ينجم عن تصادم السيوف.

المشبه به: صورة الليل األسود الذي تتخلله شهب مضيئة.

وجه الشبه: شيء المع يتخلل أو يضيء شيئًا أسود.



تدريب:

- لماذا يعد هذا البيت مثاالً على التشبيه المركب وما نوعه؟1 

فإن تفق األنام وأنت منهم           فإن المسك بعض دم الغزال

طرفاجاءبل،الضمنيوالتشبيهالمفردالتشبيهفيالحالهيكماواضحينصريحين(بهوالمشبهالمشبه)التشبيهطرفايأتلم

الممدوحأنوهو،المألوفعنخارجاغريبامثيراحكماالشاعرقولويتضمن.البيتسياقمنُيفهمانضمنيينالبيتفيالتشبيه

يتفوق على أبناء جنسه على الرغم من أنه واحد منهم . والبيت مثال على التشبيه الضمني.

يتفوقالممدوحأنقصدبل،غيرهعلىأحدبهيتفوقأنيمكنبماجنسهأبناءعلىيتفوقالممدوحأنيقصدالشاعرلمأنكما

تكمنوهنا،اإلنسانطبيعةعنيختلفبذاتهقائماجنساأصبحالممدوحوكأن،لإلنسانالطبيعيالتكوينحيثمنجنسهأبناءعلى

ذاالمسكبأنوالبرهانبالدليلالثانيالشطرفيجاءالمعنىعنالغرابةويزيل،قولهصحةيؤكدأنأجلومن.والغرابةاإلثارة

الرائحة الطيبة  يتفوق على دم الغزال ذي الرائحة الكريهة ، على الرغم أن المسك ُيستخرج من دم الغزال .

الزهرأنوهوقوله،صحةعلىدليًالويقدمذلك،يزعمالروميابنولكن،الفتىشعرفيالشيبيظهرأنالمألوفمنليس

األبيض قد يظهر في الغصن الرطيب قبل أن ينضج ويشتد. ويمكن تحديد أركان التشبيه كاآلتي:

  المشبه: حال الفتى الذي يظهر الشيب في شعره قبل أوانه.

 المشبه به : حال النور ( الزهر ) الذي يظهر في الغصن الطري  قبل نضوجه.



- لماذا يعد التشبيه البليغ أقوى أنواع التشبيه؟2

وجهإلىبهوالمشبهالمشبهبينالعالقةتحتاجوالالتشبيه،أداةوساطةإلىتحتاجالبهوالمشبهالمشبهبينالمشابهةعالقةالن

:نقولطفلوجهوصفففي،نفسهبهالمشبهيكونيكادالمشبهأنيعنيالشبهووجهاألداةفحذف،(مشتركةصفة)شبه

وجهه قمر ؛ أي ال فرق بين وجهه والقمر في اإلشراق  واإلضاءة .

ارجع إلى الفيديو  لتتعرف على أنواع التشبيه.



 علم البيان : االستعارة5.2

فهو(االستعارة)المجازأماالساذجة،الفجةالتقريريةبالصورالنفستضيقلذلكجميل،هومابكلمولعةاإلنسانيةالنفسإن

عنتعجزرسالةوهيللوجود،اإلنسانياإلدراكثمرةهيواالستعارةالنفوس.إليهتجذبوروعةجماالًاألدبيةالصوريكسو

البعيدويصبحوالحي،والجمادوالمادي،المجردبينالحواجزتزولاالستعارةوبوساطةخاصة،لغةألنهاالمعيارية،اللغةإيصالها

والمكنية،التصريحيةمنهاأنواع،البالغيالتراثفيواالستعارةمتحركًا.والساكنناطقًا،والجمادممكنًا،والمستحيلقريبًا،

أيمكنىبهالمشبهألناالسمبهذاسميتفقدالمكنيةاالستعارةوأماتصريحية،فاالستعارةبه،المشبهوُذكرالمشبهُحذففإذا

مخفي أو محذوف، فاالستعارة المكنية هي تشبيه ُحذف منه المشبه به. ومنها التمثيلية وهي تركيب( ليس كلمة مفردة).

مقدم
ة

في نھایة ھذا الموضوع ستكون قادراً على أن:
 يوضح مفهوم االستعارة.•

 يميز بين أنواع االستعارات (التصريحية والمكنية والتمثيلية).•



تعريف االستعارة

االستعارة هي استخدام كلمة في غير معناها الحقيقي لعالقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.

مثال: تأمل قول المتنبي:

ليالي� بعد الظاعنين شكول       طوال وليل العاشقين طويل

يبّن لي البدر الذي ال أريده      ويخفين بدرًا ما إليه سبيـُل

بدرًا))كلمةأمااكتماله،حالةفيالقمرعلىلتدلحقيقيًااستخدامًااستخدمتقداألولالشطرفي(البدر)كلمةأننالحظ

فقد استخدمت استخدامًا مجازياً غير حقيقي لتدل على المحبوب.الشطر الثاني في 

ارجع إلى الفيديو  لتتعرف على تعريف االستعارة.



أقسام االستعارة

االستعارة التصريحية

هي ما حذف فيها المشبه وذكر المشبه به، وسميت تصريحية ألننا صرحنا أو ذكرنا المشبه به، كقول الشاعر:

وأمطرْت ُلؤلؤًا من نرجٍس وسقْت      وردًا ، وعضْت على الِعناِب ِبالبرِد

بجامعبالنرجسالعيونوشبهوالشكل،اللونبجامعباللؤلؤالدموعشبهحيثتصريحية،تشبيهاتخمسالبيتفيورد

وشبهالطراوة،بجامعبالعناب(األصابعأطراف)األناملوشبهالنضارة،بجامعبالوردالخدودوشبهوالذبول،الجمال

األسنان بحبات البرد بجامع البياض الشديد.وقد ُحذف المشبه في المواضع الخمسة، وذكر المشبه به.

االستعارة المكنية

أومخفيأيمكنىبهالمشبهألناالسمبهذاوسميتالمشبه،وذكربهالمشبهمنهُحذفتشبيههيالمكنيةاالستعارة

محذوف.

تأمل المثال اآلتي:

لـَفيَت كُـل� َتـميَمٍة ال َتنَفُع نـَشَبت ��ظـفاَرها        �� ُة �� َوا�ذا الـَمِني�



شبه الشاعر المنية بوحش ينشب أظافره، فالمشبه المذكور هو المنية، والمشبه به المحذوف هو الوحش، لذلك تعد استعارة مكنية.

(أظافر)كلمةفتسمىالمفترس،للوحشخاصيةأوصفةتعدالتي(أظافر)كلمة)هو(الوحشالمحذوفبهالمشبهأنعلىيدلوما

قرينة ألنها الدليل على المشبه به المحذوف، وهي نوعان:

قرينة لفظية : حينما تكون القرينة مذكورة في المثال.

قرينة حالية : حينما تكون القرينة غير مذكورة في المثال ، ولكنها ُتفهم من السياق العام، أي أن حال السياق الداللي يدل عليها.

االستعارة التمثيلية

االستعارة التمثيلية  هي تركيب (ليس كلمة مفردة) استعمل في غير ما وضع له لعالقة المشابهة، والتركيب المحذوف في العادة هو المشبه.

مثال:

فيالمجانسةالطيورمعتتجمعأوتقعالطيورأننقصدلمأنناأيتقع)،أشكالهاعلىالطيور):نقولالصفاتفيمتوافقينشخصينوصفعند

الصفات، وإنما اجتماع شخصين متوافقين في الصفات، وينبغي أن يكون التركيب الذي نستخدمه مناسبًا للموقف أو المناسبة.

تركيبوهوالعبارةفيمذكوربهالمشبههوالموقفعلىبهمثلتالذيوالمثلتقدير،إلىيحتاجمحذوفوهوالمشبههوالموقفأوفالمناسبة

ليس كلمة مفردة.



: وضح نوع االستعارة فيما يلي :تدريب 

لَى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد} (1 ِهْم ا� ْذنِ َرب� وِر ِبا� لَى الن� ُلَماِت ا� اَس ِمَن الظ� لَْيَك ِلُتْخِرَج الن� نَزْلَناُه ا�  إبراهيم )1- قال تعالى: {الَر ِكَتاٌب ��

عرابي� رجًال فقال: َتَطل�عْت عيوُن الفضلِ لَك، و��صغْت آذاُن المجِد إليك.2 - مدَح ��

حائِب3 ياِض الس� - َحَمْلُت إلَْيِه ِمْن ِلَساِني حِديَقًة      سقاها الِحَجى َسقَي الر�

ولئك قوٌم يصوموَن عن المعروِف، وُيْفطرون على الفحشاِء.4 - ذم� أعرابي� قوماً فقال: ��

- آخر الدواء الكي.5

- لكل� جواٍد كْبوة.6

الال7 ا بِه اْلَماَء الز� - َوَمْن َيُك ذا َفٍم ُمر� َمريٍض                َيِجْد ُمر�

االجابة:

. تحوي اآلية الكريمة استعارتين تصريحتين :1

االستعارةسبيلعلى(الظلمات)بهالمشبهوذكر،(الكفر)المشبهحذففقد،الهدايةعدمبجامعبالظلماتالكفرشبه:األولى

التصريحية.

الثانية : شبه اإليمان بالنور بجامع الهداية ، فقد حذف المشبه (اإليمان) ، وذكر المشبه به ( النور ) على سبيل االستعارة التصريحية.



المحذوفبهالمشبهلوازممنشيئاوترك(اإلنسان)،بهالمشبهوحذف(الفضل)،المشبهذكر،فقدعيونلهبإنسانالفضلشبه.2

وترك(اإلنسان)،بهالمشبهوحذف(المجد)المشبهفذكرآذان،لهبإنسانالمجدشبهثمعيون.وهيلفظيةوالقرينة(عيون)،وهو

شيئا من لوازم المشبه به المحذوف وهو (آذان)، والقرينة لفظية وهي آذان .

. استعارة تصريحية : شبه القصيدة بالحديقة . حذف المشبه ( القصيدة ) ، وذكر المشبه به ( حديقة ) بجامع المتعة والجمال .3

(الصوم)بهالمشبهوذكر،(االمتناع)المشبه.حذفبالصومفعلهعدمأوبالمعروفاألمرعدمشبه:تصريحيةاستعارة.4

بجامع االمتناع في كليهما . ثم شبه  اإلقبال على فعل الفحشاء باإلفطار ، حذف المشبه ( اإلقبال ) ، وذكر المشبه به ( اإلفطار )

. استعارة تمثيلية : حال من يؤجل قرارا مهما وخطيرا . المشبه به : حال الطبيب الذي يستخدم الكي بالنار عالجا أخيرا.5

. استعارة تمثيلية :6

المشبه : حال الشخص الناجح المتميز الذي يفشل مرة واحدة .

المشبه به : حال الفرس األصيل الذي يتعثر في جريه مرة واحدة .

- استعارة تمثيلية :7

      - المشبه : حال من ال يفهم قصيدة الشاعر ، وال يمنحها قيمتها وقدرها ، وال يتذوقها .

      - المشبه به : حال المريض الذي يشعر بمرارة حينما يشرب الماء الزالل .

ارجع إلى الفيديو  لتتعرف على أقسام االستعارة.



 علم البيان : الكناية والمجاز المرسل5.3

عنوتعزفعنها،المكنىأوالمخفيةالمعانيمعرفةإلىتميلالنفسأنوذلكبه،التصريحمنأبلغبالمعنىاإليحاءأنيخفىال

تحويهالذيالمعنىأنكماالحقيقة.منأكثرإليهاالنفسميلفإنالمعنىتكنىأوتسترالكنايةدامتومابها،المصرحالمعاني

يؤديالحقيقيةباأللفاظالمعنىعنالتعبيرأنكماالصريح.اللفظيحويهاالتيالداللةمنأكثردالليةأبعادعلىيشتملالكناية

وبهذاكامًال،المعنىمعرفةإلىتشوقفيحدثالمعنى،منجانبًايخفيبالمجازالمعنىعنالتعبيرولكنكامًال،المعنىمعرفةإلى

يفضي المجاز المرسل إلى تشويق القارئ وإثارته.

مقدم
ة

في نھایة ھذا الموضوع سیكون الطالب قادراً على أن:

يوضح الكناية والمجاز المرسل.•

يمّيز بين أنواع الكناية.•

يستخرج عالقات المجاز المرسل.•



وأقسامھاالكناية 

تعريف الكناية :

فيلهالموضوعباللفظيذكرهفالالمعاني،منمعنىإثباتالمتكلميريدأن

يذكروافلمالرماد)،كثير(فالن:بقولهمالكرممعنىعنعبرتفالعرب.اللغة

وكثرةالرماد)،(كثيربلفظوأخفوهستروهأيعنه،كّنواوإنما(الكرم)،لفظ

الضيوف.كثرةعلىتدلالطبخوكثرةللضيوف،الطبخكثرةعلىتدلالرماد

فقول العرب: كثير الرماد كناية عن صفة، وهي الكرم.

تقسم الكناية إلى ثالثة أقسام:

أنيصلح(المخفي)عنهالمكنىالمعنىيكونحينما:صفةعنكناية-1

يكون صفة ، نحو قوله تعالى

ِحيَط(( ْصَبَحِبَثَمِرِهَو�� ْيِهُيَقل�ُبَف�� نَفَقَماَعلَىكَف� َعلَىَخاِوَيٌةَوِهَيِفيَها��

ْشِرْكلَْملَْيَتِنيَياَوَيُقوُلُعُروِشَها ي�� َحًدا((ِبَرب� صفةعنكناية(42(الكهف��

الحسرة والندم،

. والندم الحسرة على يدل الكفين تقليب ألن



أنيصلحعنهالمكنىأوالمخفيالمعنىيكونحينماموصوف:عنكناية-2

يكون موصوفًا، نحو قول الشاعر :

إن� الذي مأل اللغات محاسنا      جعل الجمال وسّره في الضاد

اللغةوألنالعربية،اللغةهوالمقصودوالمعنىكناية،(الضاد):قولهفي

العربية تصلح أن تكون موصوفًا، فهي كناية عن موصوف .

بالمخاَطب،يتعلقشيءإلىمنسوبةالصفةتكونحينمانسبة:عنكناية-3

وال ُتنسب إليه مباشرة، كقول الشاعر :

 أصبح في قيدك السماحة والمجد        وفضل الصالح والحسب

إلىينسبهماولمالممدوح،قيدإلىوالمجدالسماحةصفاتنسبفقد

الممدوح مباشرة.

تدريب:

يوجد في العبارة اآلتية مجازًا مرسًال، عينه واذكر عالقته؟

اشتريت رأسين من الغنم.



المجاز المرسل

وسميت.المقصودومعناهاالمجازكلمةبينالمشابهِةغيرلعالقةاال�ْصليَمعناهاَغْيرفياْسُتْعِملَتكلمٌة:هوالمرسلالمجازتعريف

مقيدةوليست،حرةمطلقةأي،مرسلةعالقةهيبل،مشابهةعالقةليستالمقصودوالمعنىالمجازلفظبينالعالقة؛ألنبذلك

بعالقة مشابهة كما هي الحال في االستعارة.

مثال:

ْصاِبَعُهْم((َيْجَعُلوَنتعالى:قال َنآَذاِنِهمِفي�� َواِعقِم� يسمعحينماأذنهفيكلهإصبعهيضعالفاإلنسان،(19(البقرة((اْلَمْوِتَحَذَرالص�

طرفإنبلاإلصبع،وطرفاإلصبعبينمشابهةعالقةتوجدوالأذنه.فيإصبعهطرفيضعوإنمامرعبا،صوتاأوشديداصوتا

ْصاِبَعُهْملفظبينالعالقةاألصابع).أطراف)الجزءوأراد(األصابعالكل(أطلقفقدكله،اإلصبعمنجزءاإلصبع اآلية،في((��

والمعنى المقصود ( أطراف األصابع ) هي عالقة كلية.

إلىبالنظرالعالقةنحددوالالمثال،فيالمذكورالمجازلفظإلىبالنظرالمقصودوالمعنىالمجازلفظبينالعالقةنوعونحدد

المعنى المقصود، وهذه مالحظة مهمة لتحديد عالقات المجاز المرسل.

ارجع إلى الفيديو  لتتعرف على تعريف المجاز المرسل.



عالقات المجاز المرسل

ِفيِصْدقٍِلَساَنل�ي((َواْجَعل:تعالىقولهنحو،المقصودالمعنىفيسبباالمذكورالمجازلفظيكونحينما:السبيةالعالقة-1

) ، فكلمة ( لسان ) مجاز ،84اْآلِخِريَن )) (الشعراء

أوالمسب�بوأراد(اللسان)السببذكرفقد،سببيةفالعالقةالحسنالكالمسبباللسانوألن،(الحسنالكالم)المقصودوالمعنى

الناتج .

 إذا كان لفظ المجاز المذكور مسببًا أو ناتجًاعن المعنى المقصود ، نحو قوله تعالى  :- العالقة المسببة :2

َماِء ِرْزقًا)) (غافر َن الس� ُل لَكُم م� (13((ُهَو ال�ِذي ُيِريكُْم آَياِتِه َوُيَنز�

لمااألرضعلىالماءنزولولوال،األرضعلىالماءنزولمنينتجالرزقألن،(الماء)المقصودوالمعنى،مجاز(رزقا)كلمةففي

استمرت الحياة . فقد ذكر المسبب أو الناتج

 ( الرزق ) وأراد السبب وهو( الماء ) فالعالقة مسببة .

ِمْصَر.َخلُدوَنابُنَسكََن:نحو،الكلمنجزءًاالمقصودالمعنىويكونالكل،هوالمذكورالمجازلفظكانإذا:الكليةالعالقة-3

مصر)وألن،(بلدة،مدينة)مصرمنجزءالمقصودوالمعنىمجاز،(مصر)كلمةففي؟كلهامصرخلدونابنيسكنأنُيعقلوهل

) هي الكل، والمدينة هي الجزء فالعالقة كلية .



لَىَفَرَجْعَناَك)):تعالىقولهنحو،الكلهوالمقصودوالمعنى،جزءًاالمذكورالمجازلفظكانإذا:الجزئيةالعالقة-4 َكا� م� َتَقر�كَْي��

،وحدها(تطمئن)تقرالفالعين،الكلوأراد،الجزءذكرفقد،الجزئيةعالقتهمرسلمجازعينهافي.(40(طـه((َتْحَزَنَوَالَعْيُنَها

ألن الطمأنينة والسكينة تشمل  اإلنسان كله ، والعين جزء من اإلنسان .

:قولنانحو،المكانفييوجدمنأويسكنمنالمقصودوالمعنى،(مكانا)محالالمذكورالمجازلفظكانإذا:المحليةالعالقة-5

 ، ألن المنزل ال ُيسرق ، وإنما ُتسرق محتويات المنزل .عالقته المحليةَسَرَق اللص� المنزَل، ففي المنزل مجاز مرسل 

ا:تعالىقولهنحو،محًالالمقصودوالمعنى،حاالًالمذكورالمجازلفظكانإذا:الحاليةالعالقة-6 م� ْتال�ِذيَن((َو�� ُوُجوُهُهْماْبَيض�

حالهيالرحمةوألن،(الجنة)المقصودوالمعنى،مجاز(رحمة)كلمةففي(107عمران))(آلَخاِلُدوَنِفيَهاُهْماّ�َِرْحَمِةَفِفي

الجنة فالعالقة حالية .

َيْلَبُس:نحوالحاضر،فيعليههوماالمقصودوالمعنىالماضي،فيعليهكانماالمذكورالمجازلفظكانإذا:كانمااعتبار-7

القطنوألن،القطنمنالمصنوعةالمالبسالمقصودوالمعنى،مجاز(القطن)كلمةففيبالُدهم.ُتنِتُجُهالذيالقطَنالمصريوَن

أصل المالبس في الماضي ، فالعالقة اعتبار ما كان .



قولهنحوالماضي،فيعليهكانماالمقصودوالمعنىالحاضر،فيعليههوماالمذكورالمجازلفظكانإذا:سيكونمااعتبار-8

ْرَناُهتعالى:قال:تعالى الاإلنسانألن،سيكونمااعتبارعالقتهمرسلمجازحليمغالمفي.(101الصافات)َحِليٍم))ِبُغَالٍم((َفَبش�

يولد غالما حليمًا، بل يولد طفًال رضيعًا ، وحينما يكبر يصبح غالماً حليمًا.

واذكرعينهمرسًال،مجازًااآلتيةالعبارةفييوجدتدريب:

عالقته؟ 

    اشتريت رأسين من الغنم.



 علم المعاني وعلم البديع5.4

سواءاألسلوبصاحبتميزدرجةزادتومثيرًاالفتًاالتعبيرأسلوبكانوكلماغيره،عنبهيتميزالتعبيرفيأسلوبإنسانلكل

ولكنتقول،ماذاالمهموليستقول،أنالمهمليس)اآلتيالشعارالتعبيرفيلمهارتنانضعأنويمكنناكتابيًا.أوشفويًاتعبيرًاكان

والسامعين،القراءنفوسفياالنفعالإثارةاألدبياألسلوبخصائصومنوعلمي،أدبيإلىاألسلوبوينقسم.تقول)كيفالمهم

الكلمةأوالعبارةأنالعلمياألسلوبخصائصومنبديعية.وفنونواستعاراتتشبيهاتمنالفنيةوالصورالرمزلغةواستخدام

العاطفة.لغةواألدبيالعقللغةالعلميفاألسلوبالفكرة.صحةعلىوالبراهيناألدلةويقدمواالستقصاء،والتحديدبالدقةتتصف

ويعرض الدرس الرابع عددا من األساليب البالغية التي تنتمي إلى علم المعاني وعلم البديع.

في نھایة ھذا الموضوع ستكون قادراً على أن:
يفرق بين علم المعاني وعلم البديع . •

يحدد موضوعات علم المعاني .•

يفرق بين أنواع البديع.•

مقدم
ة



علم المعاني

تعريف علم المعاني :•

منهاُيَطابُقمااختيارإلىبهاالعالَمتهديالتيالعربّيالكالمأحوالبهيعرفعْلٌمهو

عناصرها،إلىالمفيدةالجملةتحليلحولالعلمهذاويدور.المخاطبينأحوالمقتضى

التعريفومواقعوالتأخير،والتقديمالحذفحيثمنالجملةعناصرفيوالبحث

والتنكير، والقصر، والوصل والفصل ، وغيرها من الموضوعات.

موضوعات علم المعاني :•

يحتملالكانوإذاخبر،فهووالكذبالصدقيحتملالكالمكانإذا:واإلنشاءالخبر-1

الصدق والكذب فهو إنشاء.

النظاموضوابطمعاييروفقوالتأخيرالتقديمالنحوييدرسوالتأخير:التقديم-2

،المبتدأعلىالخبرتقديمفيهايجوزالالتيأوفيهايجوزالتيالمواضعفيحدداللغوي،

بهذايكتفيفالالبالغيأما،-المثالسبيلعلى–الفاعلعلىبهالمفعولتقديمأو

السياقبمقتضياتوتأخيرتقديمأيفيربطوالتأخيرالتقديمداللةيتأملبل،التحديد

الداللي ، وبالحالة النفسية أو الوجدانية للمتكلم.



فيواألصلوالصفة.بهوالمفعولوالفاعلوالفعلالخبروالمبتدأحذفنحو:الحذف-3

علىدليلهناكيكنلمفإنالمحذوف،علىيدلماالكالمفييكونأنالمحذوفات

المحذوف فإنه لغو.

فقد،المجتهدإالينجحالنحو:مخصوص.بطريقبشيءشيءتخصيصهو:لقصرا-4

علىالقصرطرقوتعتمدالمجتهد.علىالنجاحقصرناأيباالجتهاد،النجاحخصصنا

والنحو:والتأخير)،والتقديم،واالستثناء،والنفي،والعطف،إنما،وهي:نحويةأساليب

يكتفي البالغي بالمعرفة النحوية، بل يتجاوزها للوقوف على األغراض البالغية للقصر.

الجملتين،بينالعطفتركوالفصلجملة،علىجملةعطفالوصل:والفصلالوصل-5

منغيرهماأواالستئنافأوالعطفحيثمنللواوالنحويةبالوظيفةيهتمفالنحوي

والمواضعالواو،فيهاُتستخدمالتيالمواضعمعرفةإلىفيسعىالبالغيأماالوظائف،

التي ال يجوز أن تستخدم فيها.

وافيةمنها،أقلألفاظفيالكثيرةالمعانيعنالتعبيرهواإليجاز:واإلطناباإليجاز-6

بالغرض المقصود، أما اإلطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة.



علم البديع

بالمعنىترتبطومحسناتباللفظترتبطمحسناتخاللمنالكالمتحسينوجوهبهتعرفالذيالعلمهوالبديع:علمتعريف

بهدف جذب انتباه السامع أو القارئ للمعنى ، وإحداث نغمات موسيقية في الكالم .

من أنواع البديع

الجناس :

 هو تماثل أو تشابه لفظين في النطق، واختالفهما في المعنى. وينقسم إلى قسمين رئيسيين:

:تعالىقولهنحو،وترتيُبهاوحركاتها،وعدُدها،الحروف،نوُعأمور،أربعةفيالمتجانسانِاللفظانفيهاتفَقماهو:التامالجناُس-

اَعُةَتُقوُم((َوَيْوَم يومِاألولىبالساعةوالمراُداسمان،الجناسفلفظا،(55الروم(سورةَساَعٍة))َغْيَرلَِبُثواَمااْلُمْجِرُموَنُيْقِسُمالس�

ُالقيامة، وبالساعِة الثانية المدة الزمنية .

: هو ما اختلَف فيه اللفظانِ في األمور األربعة السابقة ، وهي:الجناس غير التام  -

:نوع الحروِف ▪

ْوَن  َعْنُه و َيْنَهْوَننحو قوله تعالى ((َوُهْم ْوَن و َيْنَهْوَن ) فقد اختلفت كلمتا ( 26َعْنُه )) (سورة األنعامََيْن�� ) بحرفي الهاء والهمزة.ََيْن��



:عدد الحروف▪

اُق  ِت الس� اقِونحو قوله تعالى : (( َواْلَتف� َك َيْوَمِئٍذ 29) ِبالس� لَى َرب�  القيامة )30-29) ((اْلَمَساُق) ا�

:ترتيب الحروف▪

.كفيِه، وأطلَق ما بين فكيِه   ونحو:  رحَم اُ� امرأ، أمسَك ما بيَن 

:اختالف في الحركات▪

.العالَُم  زل� بزلِته ِالعاِلُم،    ونحو: إذا زل� 

السجع

ورُجلٍمعموٍر،َغْيروفناِءمْمطور،َغْيربواٍدَنَزْلَتلئيمًا:س��للرجلأعرابيكقولاألخير.الحرففيأكثرأوجملتينتوافقهو

وبَندٍم،ف��قْممْيسوٍر،غير الجملتانوتوافقتالراء،وهواألخيربالحرفاألولىالثالثةالجملتوافقتفقدبعدٍم.ارتحْل��

األخيرتان بالحرف األخير وهو الميم.

الطباق

طباقاكلهاالكونعناصروتشكلالجملة.فيمتقابلينمعنيينأيالمتضادين،بينالجمعوهووالتضاد،والمطابقةالطباقيسمى

، نحو: السماء واألرض، النهار والليل، الحق والباطل، الخير والشر ...الخ )



الطباق اإليجابي والطباق السلبي

ْيَقاظًاَوَتْحَسُبُهْمتعالى:((كقولهاسمينالطباقيأتيفقدإيجابيًا،طباقًافيسمىمثبتينلفظينبينالطباقكانإذا ُرُقوٌدَوُهْم��

((لَهاتعالى:كقولهحرفينأو،(26عمران(آلاْلُمْلَكَوَتنِزُعَتَشاءَمناْلُمْلَكُتْؤِتياْلُمْلِكَماِلَكالل�ُهم�ُقلِ))تعالى:كقولهفعلين،أو((

( 286َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبت)) (البقرة

اِسِمَنَيْسَتْخُفوَن))تعالى:قولهنحوسلبيًا،طباقافيسمىمنفيًاواآلخرمثبتًالفظاالطباقكانإذاأما ِمَنَيْسَتْخُفوَنَوالَالن�

) ((  النساء) وسمي سلبًا؛ ألن معنى السلب النفي، فقد جاء الجزء الثاني من الطباق منفيًا.108اّ�ِ

المقابلة

الفرقهووالمقابلةالطباقبينوالفرقالترتيب.علىذلكيقابلبمايؤتىثممتوافقة،معانٍأومتوافقينبمعنيينُيؤتىأنهي

الضديكونالمطابقةفيأماأخرى)،كلمةضدواحدة(كلمةفقطكلمتينبينالضديكونالطباقففيالضدية؛المعانيعددفي

بين كلمتين وكلمتين أو بين ثالث كلمات وثالث كلمات ...الخ .



أشكال المقابلة:

بينقابلفقدالتوبة).82)َيكِْسُبوَن))كَاُنوْاِبَماَجَزاءكَِثيًراَوْلَيْبكُوْاَقِليًالَفْلَيْضَحكُوْا))تعالى:كقولهبمعنيينِ،معنيينِمقابلُة-

(َفْلَيْضَحكُوْا) و(ْلَيْبكُوْا)، وقابل بين (َقِليًال) و(كَِثيًرا)

- مقابلة ثالثة بثالثة ، نحو قول الشاعر :

فإذا حاربوا أذلوا عزيزا          وإذا سالموا أعزوا ذليال

حاربوا                     سالموا

أذلوا                       أعزوا

عزيزًا                      ذليًال

ارجع إلى الفيديو  لتتعرف على تعريف علم البديع وأنواعه.


