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  البالغة العربیة
  علم البدیع –علم البیان 

  محمد مجاھد على سلیمان/ إعداد األستاذ                                                                           

  :تعریف علم البیان

  .ي توضیحھ وتفھیمھأ} ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنُھ{: الظھور والوضوح والكشف، قال تعالى: البیان في اللغة

علم یبحث فیھ عن التعبیر عن مقصود واحد بأسالیب متعددة، وطرق مختلفة {فھو : أما في االصطالحو 
؛ أي العل  م ال  ذي نس  تطیع ب  ھ إی  راد المعن  ى الواح  د بص  ور مختلف  ة وتراكی  ب     }ف  ي وض  وح الدالل  ة علی  ھ 

  .لة عن المعنى المرادمتباینة، بحیث یحترز بھ عن التعقید المعنوي، تحقیقا لوضوح الدال

فأمام  ك ع  دة أس  الیب مختلف  ة إلف  ادة ھ  ذا    -م  ثًال  -أّن  ك إذا أردت أن تعب  ر ع  ن ك  رم ح  اتم  : توض  یح ذل  ك
  :المقصود الواحد منھا على سبیل الذكر ال الحصر

  جودا ویبعث للبعید سحائبا       كالبحر یقذف للقریب جواھرا -أ

  تمسك ماء قنة الجبل وكیف      عال فما یستقر المال في یده -ب

  ولكن یسیر الجود حیث یسیر      فما جازه جود وال حل دونھ -ج

  .إلى غیر ذلك من األسالیب

و علیھ فمن كان ذا قدرة على إبراز المعنى الواحد، بصور متفاوتة، وتراكیب مختلفة في درجة الوضوح 
  .والخفاء، عّد عالما بالبیان

  : أركان علم البیان

  .التشبیھ والمجاز والكنایة: یان على ثالثة أبوابویشتمل علم الب

  

   التشبیھ
وكذلك، ھو بیاُن أّن شیئًا أو أشیاء شاركت غیرھا في صفة أو أكثر بواسطة إحدى أدوات التشبیھ، س واء  

؛ وذلك للتقریب بین المش ّبھ والمش ّبھ ب ھ م ن خ الل وج ھ الش بھ الج امع         )مقّدرة(كانت ملفوظة أو ملحوظة
  .بینھما

أن الصفة المراد إثباتھا للموصوف، إذا كانت في شيء آخر أظھر، جع ل التش بیھ بینھم ا وس یلة     : ئدتھوفا
  .أظھر) األسد(حیث ترید إثبات الشجاعة لھ، إذ ھي في ) زید كاألسد: (لتوضیح الصفة، كما تقول

  : أركان التشبیھ

  .تشبیھ، ووجھ الشبھالمشبھ، والمشبھ بھ، وأداة ال: یرتكز التشبیھ على أربعة أركان، ھي

  : المشبھ -1

وھو ما یراد تشبیھھ بغی ره، وھ ذا ھ و ال ركن األساس ي، ال ذي یج يء التش بیھ لخدمت ھ، وتوض یح مزای اه،            
  ).الناس(نجد أن المشبھ ھو } الناس سواسیة كأسنان المشط{: ففي القول المأثور. وصفاتھ

  : المشبھ بھ -2

  .وھذان الركنان ھما طرفا التشبیھ. ط في المثال المتقدم، كأسنان المش وھو ما یراد تشبیھ غیره بھ

  :أداة التشبیھ - 3

وأداة . وھو اللفظ الداّل على التشبیھ، الذي ی ربط المش بھ بالمش بھ ب ھ، س واء ك ان حرف ا، أم اس ما، أم فع الً         
  .التشبیھ في المثال السابق ھي الكاف

  : وجھ الشبھ -4

كحس ن الظ اھر وخط ر الب اطن، وف ي المث ال ال ذي س قناه          وھو الوصف الذي قصد تشریك الطرفین فی ھ، 
  .ھي وجھ الشبھ) سواسیة(كلمة 
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ھما الركنان األساسیان، فإذا ح ذف  و)ركني التشبیھ(أو ) طرفي التشبیھ(ویسمى المشّبھ والمشّبھ بھ بـ
  ).االستعارة(أحدھما خرج الكالم عن كونھ تشبیھًا، وبذلك ینتقل إلى باب

  

  :أدوات التشبیھ

  :ت التشبیھ ألفاظ تدل على المماثلة، وھي على أقسامأدوا

  :حروف  -1

ِفیِھنَّ َقاِصَراُت الطَّْرِف َل ْم َیْطِم ْثُھنَّ ِإن ٌس َق ْبَلُھْم َوال َج انٌّ      ) (َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْھِن(، )كأنَّ(و) الكاف(مثل 
  ).اُقوُت َواْلَمْرَجاُنَكَأنَُّھنَّ اْلَی* َفِبَأيِّ آالء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن * 

  : سماءأ - 2

َمَثُل الَّ ِذیَن ُحمُِّل وا التَّ ْوَراَة ُث مَّ َل ْم َیْحِمُلوَھ ا       (، )َكَأْمَثاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن * َوُحوٌر ِعیٌن (، )شبھ(و) مثل: (مثل
  ).َكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َأْسَفاًرا

  : أفعال – 3

، )وجعلنا اللیل لباسًا. (ظّن وحسب وجعل، وخال: الیقین أو الرجحان مثلیحكي ویضاھى، وأفعال : نحو
  :وقال الرفاء یصف شمعة

  تحكي لنا قد األسل     مفتولة مجدولة

  والنار فیھا كاألجل   كأنھا عمر الفتى

  :وقول الشاعر

  قمرا یكر على الرجال بكوكب   وتراه في ُظلم الوغى فتخالھ 

  

   :انھمن حیث أرك أقسام التشبیھ

  :ینقسم التشبیھ من حیث ذكر األداة ووجھ الشبھ إلى أربعة أقسام

  : التشبیھ المرسل -1

ویعتب ر ھ ذا القس م أول    . وھ و التش بیھ ال ذي ذك رت فی ھ األرك ان األربع ة جمیع ا        : ویعرف بالتش بیھ الت ام  
، ووجھ الشبھ؛ ألن األداة مراتب التشبیھ الخالیة عن المبالغة؛ وذلك ألّن المبالغة ال تتالءم مع وجود األداة

تفصل بین الطرفین وتمیزھما عن بعض ھما، وذك ر الوج ھ یحص ر التش ابھ بینھم ا ف ي جھ ة مخصوص ة،          
  :ومن أمثلة ھذا القسم قول البحتري. وھي الصفة أو الصفات المذكورة

  َیكْدَن ُیِضْئَن ِللسَّاِري الّظَالما    ُقُصوٌر َكالَكواِكِب الِمَعاٌت

  .الَكواِكب: المشّبھ بھ. ورُقُص: المشّبھ

  .ُیِضْئَن ِللسَّاِري الّظَالما: وجھ الشبھ. الكاف: أداة التشبیھ

  : التشبیھ المجمل -2

الرج ُل ذو  : "نحو قول ابن المقفع في كتابھ كلیل ة ودمن ة  . وھو ما ذكر فیھ األداة، وحذف منھ وجھ الشبھ
  ".بضًاالمروءة ُیكرم على غیر ماٍل كاألسد ُیھاُب وإن كان را

                                            .األسد: المشّبھ بھ. الرجُل ذو المروءة: المشّبھ

  .أما وجھ الشبھ فمحذوف. الكاف: أداة التشبیھ

  : التشبیھ المؤكد -3

  :، ومن أمثلتھوھو ما حذف منھ األداة، وذكر فیھ وجھ الشبھ

  :قول الشاعر

  َتْجَتِلیَك الُعُیوُن َشْرقا وَغْربا      ٍءأنَت َنْجٌم ِفي ِرْفَعٍة وِضیا

  .َنْجٌم: المشّبھ بھ. أنت: المشّبھ

  .أما أداة التشبیھ فمحذوفة. الِرْفَعة والِضیاء: وجھ الشبھ
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  : التشبیھ البلیغ -4

وم ن  . ، وفي ھذا القس م یص ل التش بیھ إل ى ال ذروة ف ي المبالغ ة       وھو ما حذف منھ األداة ووجھ الشبھ معًا
  :قول الشاعر في وصف بّطیخةأمثلتھ 

  دمھا في كّل ِمّلْھ       ُحلوُة الرِّیق َحالٌل

  َسْمَتھا صارت َأِھّلْھــــــنصُفھا بدٌر وإن َقــ

  .بدٌر: المشّبھ بھ. نصف البطّیخة: المشّبھ

  .أّما أداة التشبیھ ووجھ الشبھ فمحذوفان

  :إلى كونھ صورة منتزعة من متعددو من حیث تعدد صورة وجھ الشبھینقسم التشبیھ  -

  : التشبیھ التمثیلي

اْعَلُم وا َأنََّم ا اْلَحَی اُة ال دُّنیا     {: ، كم ا ف ي قول ھ تع الى    وھو ما كان وجھ الشبھ فیھ صورة منتزعة من متعدد
وَالِد َكَمَثِل َغْیٍث َأْعَجَب الُكفَّاَر َنَباُتُھ ُثمَّ َیِھ یُج َفَت َراُه   َلِعٌب وَلْھٌو وِزْیَنٌة وَتَفاُخٌر َبْیَنُكْم وَتكاُثٌر ِفى اَألمَواِل واأل

حی ث ش ّبھ ح ال ال دنیا،     ، }ُمْصَفرَّا ُثمَّ َیُكوُن ُحَطاما وِفى اآلِخَرِة َع َذاٌب َش ِدیٌد وَمْغِف َرٌة ِم َن الّل ِھ وِرْض َوانٌ      
بنضرتھ، ثم یصفر فجأة، وییبس ویصبح  وذھاب نعیمھا، وقّلة نفعھا، بحال النبات، الذي یخلب األنظار

وھ  و االغت  رار بالش  يء،   -فإن  ك تج  د أّن وج  ھ الش  بھ ف  ي ھ  ذا التش  بیھ    . حطام  ا وھش  یما تطی  ره الری  اح  
  .منتزعة من متعّدد -والتكالب علیھ، ثم زوالھ وانقضاؤه فجأة كأن لم یكن 

   :وكذلك في قول الشاعر 

  قمرا یكر على الرجال بكوكب   ُظلم الوغى فتخالھ وتراه في                                 

  :وكقول الشاعر 

  والنھر مابین الریاض تخـــــالھ    سیفا تعلق في نجاد أخضـــرا                              

  وجرت بصفحتھ الربا فحسبتھا    كفا ینمق في الصحیفة أسطرا                              

  :أغراض التشبیھ

المعاني وتزیینھا والتأثیر في المتلقي وإقناعھ وتقوی ة الخی ال أي أن ھ ل ھ وظیف ة مرجعی ة ووظیف ة         یحتوض
  .أدبیة تأثیریة

  الحقیقة والمجاز
  : تعریف الحقیقة:أوال

فاللفظ قبل االستعمال، وبع د الوض ع ال یتص ف    . }استعمال اللفظ فیما وضع لھ، في اصطالح التخاطب{
  .القمر كوكب كروي سیار ، أصغر من األرض ، ویدور حولھا في شھر قمري: مثال . بالحقیقة والمجاز

ھذه الكلمات استعملت فیما وض عت ل ھ ف ي اللغ ة     ..... شھر -األرض –كوكب  –القمر : الحظ أن كلمات 
  .ألنھا لم تسند إلى فعل ؛ ) حقیقة لغویة(قي فھي ألفاظ حقیقیة وتسمى أي في معناھا الحقی

لفعل ما كان في معنى افعل إلى الفاعل الحقیقي أو  أي إسناد: سناداإلفتكون في  :لیة وأما الحقیقة العق
ی  دور القم  ر ح  ول :مث  ل ) اس  م الفاع  ل والمفع  ول والص  فة المش  بھة وص  یغ المبالغ  ة  (  المش  تقات مث  ل

 القم ر س یار ح ول   : ، ومث ل  حقیقة عقلی ة فھي )  القمر(األرض ، فالفعل یدور أسند إلى فاعل حقیقي ھو 

األرض ، فصیغة المبالغة سیار المشتقة من الفعل سار أسندت إلى الفاعل الحقیقي القمر ولذا فھي حقیق ة  
  .عقلیة

  :الخالصة

  لغویة وعقلیة: الحقیقة قسمان -

ینطلق الص اروخ ،  : مثل  وأما الحقیقة العقلیة فتكون في اإلسنادرجل ،  -طائر: مثل  فالحقیقة اللغویة
  .طائر شاد ، رجل شریف
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  :تعریف المجاز: ثانیا

، ألن ھ ُنق ل م ن معن اه األص لي واس تعمل       ھو استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ، في اص طالح التخاط ب  
، وھ ذه العالق ة  ق د تك ون المش ابھة       لعالقة مع قرینة تمنع إرادة المعنى الحقیق ي لیّدل على معنى غیره، 

رأی  ُت شمس  ًا تقط  ُف الثم  ار ف  ي  : كم  ا ف  ي قولن  ا...وأم  ا القرین  ة فق  د تك  ون لفظی  ة أو حالی  ة أو غی  ر ذل  ك   
فأردنا أن نشبھ الحسناء بالشمس لوجود عالقة مشابھة في اس تنارة الوج ھ ووج ود قرین ة تح ول       .البستان

  )تقطف الثمار( دون إرادة المعنى األصلي للشمس وھي 

  :ثالثة أركانھویفھم من ھذا التعریف أن المجاز 

  .وضع لھ استعمال اللفظ في غیر ما -1

  . وجود عالقة ومناسبة بین المعنى الموضوع لھ اللفظ، والمعنى المستعمل فیھ -2

  .المعنى الحقیقيإرادة  المانعة منالقرینة  -3

  

  اللغوي والمجاز العقلي المجاز
  :المجاز ینقسم إلى قسمین

   :لغوّي -1

 -عنى الحقیقي والمعنى المجازي بمعنى مناسبة بین الم - وھو استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ لعالقة

وھي ق د تك ون لفظّی ة، وق د تك ون حالّی ة،       ، مانعة من إرادة المعنى الحقیقي ) لقرینة ( یكون االستعمال
واعتص موا  : " قول ھ تع الى    :مث ل  .وكّلما أطلق المج از، انص رف إل ى ھ ذا المج از وھ و المج از اللغ وي        

ألن ال دین یمس ك بزم ام األم ة      لعالق ة ھ ي المش ابھة   الحب ل  فقد ش بھ ال دین ب   "تفرقوا وال جمیعا بحبل اهللا
فاألصابع ال .." في آذانھم أصابعھمیجعلون  "قولھ تعالى : ومثل  ) ارةعاست(كالحبل الذي یضم األشیاء 

 مج از مرس ل  تجعل في اآلذان كلھا وإنما بعضھا ، فاستعمالھا ھنا مجاز أطلق فیھ الكل وأراد الجزء فھ و  

مج از  ( فھو من المج از اللغ وي ال ذي یس مى      ال تعتمد على المشابھةویالحظ أن العالقة  عالقتھ الكلیة ،
  )مرسل

   :عقلي -2

فإن ) شفى الطبیب المریض: (، نحو، بمعنى أن یكون اإلسناد إلى غیر من ھو لھفي اإلسنادوھو یجري 
مانع ة م ن جری ان    )ع قرین ة عالق ة م   (ویتّم ذلك بوج ود  الشفاء من اهللا تعالى، فإسناده إلى الطبیب مجاز، 

ف  األرض ال تخ رج ولك  ن اهللا  }َوَأْخَرَج  ِت اَألْرُض َأْثَقاَلَھ ا {: قول  ھ تع الى  :ونح و  .اإلس ناد إل ى م  ن ھ و ل  ھ   
  .طلعت الشمس: ، ومثلھ فھذا مجاز عقلي  ،تعالى ھو الذي یخرج 

  

  : الخالصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المجاز

 ليعق لغوي

عالقة 
 إسنادیة

عالقة 
 المشابھة

عالقة غیر 
 المشابھة

 المجاز المرسل االستعارة

 تمثیلیة تصریحیة مكنیة
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  ا ، وظائفھاأركانھا ، أنواعھ: االستعارة
 االستعارة

بمعنى استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ، بعالقة المشابھة بین المعنى األصلي والمعنى المجازي، مع 
  .تمنع إرادة المعنى األصلي) دلیل(وجود قرینة 

  : الفرق بین التشبیھ واالستعارة

نطل ق اللف ظ الموض وع ألح د     باعتبار أننا  اللغوي ، ودخلت في المجازاالستعارة تشبیھ حذف أحد طرفیھ
  .االستعارة أبلغ من التشبیھ ومن ھنا كانتالطرفین على الطرف اآلخر، 

  :أركان االستعارة 

  :لالستعارة أركان ثالثة، ھي

  .المستعار منھ، وھو المشبھ بھ -1

  .المستعار لھ، وھو المشبھ -2

  .المستعار -3

وھ ذه  . الش تراكھما ف ي اإلق دام والش جاعة    ) األسد(ـشبھنا الرجل الشجاع ب) رأیت أسدًا یرمي(ففي المثال 
عل  ى اّدع  اء أن  ھ واح  د م  ن أف  راد المش  بھ ب  ھ   ) الرج  ل الش  جاع(ث  م تناس  ینا المش  ّبھ  . ھ  ي عالق  ة المش  ابھة 

  .، وذلك بقصد المبالغة)األسد(

وتل  ك العملی  ة ھ  ي االس  تعارة،   . وحین  ذاك ص  ّح لن  ا أن نس  تعیر لف  ظ المش  بھ ب  ھ وأن نطلق  ھ عل  ى المش  بھ      
  .لفظ أسد: الرجل الشجاع، والمستعار: الحیوان المفترس، والمستعار لھ: المستعار منھ

  .، فالرمي خاّص باإلنسان)یرمي(ھي ) األسد(والقرینة المانعة للمعنى األصلي لكلمة 

  :أنواع االستعارة

  :تنقسم االستعارة من حیث حذف أحد طرفیھا إلى قسمین

   :االستعارة التصریحیة -1

: ، وم ن ھن ا س میت بالتص ریحیة، نح و     حذف من ھ المش ّبھ، وُص ّرح بالمش ّبھ ب ھ     بیھ البلیغ الذي وھي التش

  .أي على رجل كاألسد. سّلمت على أسٍد

   محمد مجاھد علي سلیمان/ األستاذ / إعداد                                        ).رجل(فالمشّبھ محذوف، وتقدیره 

  ).أسد(والمشّبھ بھ مصّرح بھ 

  ).سّلمُت(والقرینة ) أسد(والمستعار منھ ). رجل(، المستعار لھ إذًا

  :ونحو قول المتنبي في وصف دخول رسول الروم على سیف الدولة

  یرتقي البدریسعى أم إلى  البحروأقبل یمشي في البساط فما درى    إلى 

دولة مرة بالبحر وم رة  وھو االستعارة التصریحیة حیث شبھ سیف ال ففي كلمة البحر والبدر مجاز لغوي
وذلك على س بیل االس تعارة التص ریحیة ، وأم ا القرین ة المانع ة م ن        أخرى بالبدر والمشبھ فیھما محذوف 

  )أقبل یمشي في البساط( إرادة المعنى األصلي فھي لفظیة في قولھ 

   :االستعارة المكنیة -2

يء م ن لوازم ھ، وم ع اإلبق اء عل ى      حذف منھ المشبھ ب ھ، م ع اإلبق اء عل ى ش      وھي التشبیھ البلیغ الذي 
  .قرأت كتابًا آنسني: وإسناد ذلك الالزم إلى المشبھ كأنھ شيء من خصائصھ، نحو )المشبھ(

  ).صدیق(المشبھ بھ محذوف، وتقدیره . مشبھ: الكتاب

  .، وقد ُأسندت إلى المشبھ)وھي من لوازم الصدیق( آنسني: القرینة

  :وكقول البحتري في وصف الربیع 
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  لربیع الطلق یختال ضاحكا    من الحسن حتى كاد أن یتكلماأتاك ا

یتكلم ا ، فی ھ مج از لغ وي حی ث اس تعار للربی ع ص فات         ....أت اك الربی ع الطل ق یخت ال ض احكا     : ففي قول ھ  
اإلنسان من المجيء واالختیال والضحك والتكلم ،والعالقة ھي عالقة مشابھة وحذف المش بھ ب ھ اإلنس ان    

  .االستعارة المكنیةعلى سبیل وأتى بشيء من لوازمھ 

  : االستعارة التمثیلیة

ھي الكالم المستعمل ف ي غی ر معن اه الموض وع ل ھ، لعالق ة المش ابھة، م ع قرین ة مانع ة م ن إرادة المعن ى             
تشبیھًا بالمترّدد في الس یر، وق ولھم لم ن یری د     ) أراك تقّدم رجًال وتؤّخر أخرى: (الحقیقي، كقولھم للمترّدد

  .تشبیھًا لھ بالید الواحدة) الید ال تصّفق وحدھا: (ه یقدر علیھ وحد أن یعمل ما ال

  :ھذا في النثر، وفي الشعر أیضًا ورد ذلك نحو قولھ

  تجري الریاُح بما ال تشتھي السفُن        ما كلُّ ما یتمّنى المرُء یدِرُكھ

ؤّمل ریاحُا تساعدھا على السیر في السفینة التي ُت بحالمن أّمَل أمرًا ولم یصل إلیھ  حاَل: فقد شبھ الشاعر
والج امع ب ین المش بھ والمش بھ ب ھ ھ و       . االتجاه الذي ترید، إال أن ھذه الریاح جاءت عل ى غی ر م ا تش تھي    

  ).عدم تحقیق الرغبة(

) تج ري الری اح بم ا ال تش تھي الس فن     (ویالحظ أن الشاعر ق د اس تعار التعبی ر ال دال عل ى ح ال المش بھ ب ھ        

  .ستعارة التمثیلیةیل االبللمشبھ على س

أما القرینة المانعة من اإلرادة المعنى الحقیقي لھذا التعبی ر فمفھوم ٌة م ن س یاق الك الم، فالس فن ال تش تھي        
  .وإنّما رّبانھا، والریاح ال تجري وحدھا، إّنما اهللا ھو الذي ُیجریھا

  :ونحو قول المتنبي ردا على من عاب شعره 

  بھ الماء الزالالومن یك ذا فم مر مریض    یجد مرا 

المشبھ ھو حال من یذم شعر المتنبي ، والمشبھ بھ حال الم ریض ال ذي یج د الم اء ال زالل م را ف ي فم ھ ،         
  .وذلك على سبیل االستعارة التمثیلیة

  :كل األمثال العربیة استعارات تمثیلیة مثل  :مالحظة 

   )تجني من الشوك العنب  إنك ال( ، ) الكنائن  قبل الرماء تمأل( 

  :وظائف االستعارة 

وظیف ة تأثیری ة ف ي     –وظیفة تعبیریة إلضفاء الجمال على األس لوب   –وظیفة بیانیة في توضیح المعنى  -
  .وظیفة إقناعیة في توضیح المعنى –إثارة المشاعر الوجدانیة 

  

   المجاز المرسل

إرادة ذلك، عالقتھ أي لفظ استعمل في غیر معناه الحقیقي مع وجود قرینة تحول دون ، ھو مجاز لغوي
  :غیر المشابھة، وُسمِّي مرسًال لعدم تقّیده بعالقة واحدة مخصوصة، بل لھ عالقات عدیدة، أھمھا

  :بأن یطلق اسم السبب على المسبب، كقول الشاعر: السببّیة -1

  ُأَعدُّ ِمْنھا وال ُأَعدُِّدَھا      َعلّي ساِبَغٌة َأَیاٍد َلُھ

  .النَِّعم: سبب عنھا أعنيحیث أراد من األیادي ما ھو م

فھو مجاز مرس ل عالقت ھ   ) المؤمن( وأراد المسبب) الدعاء(خاشعا ، فأطلق السبب  الدعاءارتفع : ومثل 
  .السببیة 

، أي }ِرْزق اً َو ُیَن زُِّل َلُك ْم ِم َن السَّ َماِء     {: بأن یطل ق اس م المس بَّب عل ى الس بب، كقول ھ تع الى       : المسبَّبّیة -2
  .بب الرزقیس) مطرًا (ینّزل 

ف  المراد أن اهللا ھی  أ لھ  م ق  وة اإلیم  ان والس  الح ال  ذي یحق  ق النص  ر ،   )  النص  رم  نح اهللا المس  لمین (ومث  ل 
  .فالنصر مسبب عن قوة اإلیمان والسالح فالعالقة مسببیة
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) الجزء(ویكون ذلك حینما یطلق اللفظ المستعمل جزءًا من المعنى الُمراد ، أي إذا ذكر لفظ : الجزئیة -3

إل ى جن وده ،    كلم ة وج ھ القائ د قب ل المعرك ة     : ومث ل   .}َرَقَب ةٍ َفَتْحِری ُر  {: ، كقول ھ تع الى  )الكّل(رید منھ وُأ
  .فالعالقة جزئیة.... فالقائد لم یوجھ كلمة بل كلمات فأطلق الجزء وأراد الكل 

فِي آَذاِنِھْم  َأَصاِبَعُھْم َیْجَعُلوَن{: بأن یطلق اللفظ الموضوع للكّل ویراد منھ الجزء، كقولھ تعالى: الكلیة -4
أي أناملھم، وحكمة التعبی ر باألص ابع المبالغ ة، فك أنھم جعل وا جمی ع األص ابع ف ي اآلذان         } ِمَن الصََّواِعِق

  .مبالغة في االحتراز عن سماع الصواعق لشدة حرصھم على الحیاة

  ).شربُت(والقرینة . أي بعضھ. ماء النیلشربُت : وكذلك نحو

َو َأمَّ ا الَّ ِذیَن   {: بأن یطلق اسم الحاّل على المحّل، وذلك لما بینھما من المالزمة، كقولھ تع الى : ةالحالِّّی -5
  ) .محّلھا(والجّنة ) حاّلة(ألنھا محل الرحمة، فالرحمة  في الجّنة: ، أي}َرْحَمِة الّلِھاْبَیضَّْت ُوُجوُھُھْم َفِفي 

  .، ومن ھنا العالقة حالیة فالسعادة حالة ... غامرة  في سعادةعشت : ومثل 

، فق د  بألس نتھم  ، أي}ِبَأْفَواِھِھمَیُقوُلوَن {: بأن یطلق اسم المحّل على الحاّل فیھ، كقولھ تعالى: المحلّیة -6
الكف ار غیظ ا    ص دور ، ومث ل ام تألت    فیھا، وھ و األلس نة  ) الحاّل(وھو األفواه، بینما المراد ) المحّل(ذكر 

  .ب ألن الصدر محل لھ ، فالعالقة محلیةفأطلق الصدر وأراد القل...

َو آُتوا {:بأن یسمى الشيء باسم ما كان علیھ، ولیس ھو علیھ اآلن، كقولھ تعالى: عالقة اعتبار ما كان -7
الحدی د  ل بس الجن دي   : ونح و قولن ا    .الذین كانوا یتامى، ثم أصبحوا في سن الرشد: ، أي}َأْمواَلُھْم الَیَتامى

  .لحدید مجاز مرسل عالقتھ اعتبار ما كان قبل أن یصبح درعا فا. استعدادا للعدو 

إّني َأَراِن ي َأْعِص ُر   {: تعالى أي تسمیة الشيء باسم ما سیؤول إلیھ، كقولھ: عالقة اعتبار ما سیكون -8
یة فاآل}فاجرا كفاراوالیلدوا إال {:وكقولھ تعالى  .عنبًا، فعبر عنھ بذلك ألنھ آیل إلى الخمرّیة: ، أي}ًَخْمرا

  .ینتعبر عن ھؤالء األبناء الذین سیصبحون فاجرین كفار

ب أن یس مى الش يء باس م آلت ھ؛ أي أن تك ون الكلم ة المس تعملة آل ة لم ا ھ و ُم راد، كقول ھ              : عالقة اآللیة -9
  .)أرسلنا(، فعبر عنھ باسم آلتھ والقرینة أي ذكرًا حسنًا، }ِصْدٍق ِفي اآلِخِریَن ِلَساَنَو اْجَعْل ِلي {: تعالى

  .إلى غیر ذلك من العالقات، التي یرجع بعضھا إلى ما ذكر

  : وظائف المجاز البالغیة

  .جمالیة –تأثیریة  –تعبیریة                                  

  

  

  الكنایة
  الكنایة

قرین ة   وج ود ن إرادة المعن ى الحقیق ي، لع دم    استعمال لفظ یراد بھ غیر معن اه الموض وع ل ھ، م ع إمك ا      
  .على خالفھ

، ھي كنایة على أنھا تعیش في )ناعمة الكّفین(التي تلزم من أنھا فالصفة . لیلى ناعمة الكّفین: فحینما یقال
  .، وأن ھناك مْن یقوم على خدمتھا في أعمال البیتبحبوحة ورخاء

فع ًال ناعم ة الكّف ین، وھ ذه قرین ة تج وز إرادة المعن ى األص لي         ) لیل ى (ولكن لیس ھناك ما یمنع أن تك ون  
  .لھذا التركیب

حی  ث أّن المج  از ال ب  ّد فی  ھ م  ن قرین  ة تمن  ع إرادة المعن  ى   ، ای  ة والمج  ازب  الفرق ب  ین الكنوھ  ذا ی  ذّكرنا 
الحقیقي، بینما القرینة في الكنایة ال تمنع من إرادة المعنى الحقیقي، ب ل تج وز إرادت ھ ف ي الوق ت ذات ھ       

لیھ بالبنان ، فإنھ في الوقت نفسھ قد ُیشار إشھرتھ نعفالن ُیشار إلیھ بالبنان، كنایة : فإذا قلنا .مع الكنایة
فإن قرینة المج از  . رأیُت أسدًا یقطع أعناق الفرسان بسیفھ: فعًال عند مروره بین الناس، بینما حینما نقول

  .تحول دون أن یكون ھذا الذي رأیتھ أسدًا حقیقیًا) یقطع أعناق الفرسان بسیفھ(ھنا 
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  أركان الكنایة

  :للكنایة ثالثة أركان

  .یقي الذي استعمل فیھ اللفظ، لینتقل منھ إلى الزمھوھو المعنى الحق: بھ المكنى ) أ

  .وھو الزم المكنى بھ: المكنى عنھ) ب

  .المرشدة إلى إرادة المعنى الكنائي، وھي غالبًا حالیة القرینة) ج

  أقسام الكنایة

  :باعتبار الَمْكنّي عنھ إلى ثالثة أقسامتنقسم الكنایة 

وذلك بأن یكون المكنى عنھ صفة الزمة للمكنى بھ، وضابط ھذا الن وع م ن الكنای ة    : الكنایة عن صفة -1
ح اتم كثی ر   : فقول ك  ولكنك ال ترید ھذه الصفة وإّنما ما یلزمھ ا ، تذكر الموصوف وتنسب لھ صفةھو أن 
صفة ، وھي كثرة الرم اد ف ي داره، ولكن ك ل م تقص د      ، وذكرت لھ )حاتم(، ذكرت فیھا الموصوف الرماد

، ألن كث رة الرم اد تنش أ ع ن كث رة الن ار،       )الك رم (وھ ي  ھذه الص فة نفس ھا، إّنم ا أردت ص فة الزم ة لھ ا،       
وكثرة النار تنشأ عن كثرة الحطب، وكثرة الحطب إش ارة إل ى كث رة الط بخ، وكث رة الط بخ ج اءت نتیج ة         

   .حاتم) كرم(على  كثرة الضیوف، وكثرة الضیوف دلیل

وذلك بأن یكون المكني عنھ موصوفًا الزمًا للمكنّى بھ، وضابط ھذا الن وع م ن   : الكنایة عن موصوف -2
  :، نحو قول الشاعروال تذكر الموصوف المكّني عنھ، ھو أن تذكر الصفة والنسبةالكنایة 

  كَمْن في كّفھ منھم ِخضاُب     وَمن في كّفھ منھم قناٌة

َم ن ف ي كّف ھ    (إّن رج الھم أص بحوا كالنس اء، ألن قول ھ     : فھ و یق ول  . د كنایة عن الموصوفففي ھذا الشاھ
  .كنایة عن النساء، ولم یصّرح بھ) َمن في كّفھ خضاب(كنایة عن الرجال ولم یصّرح بھ و) قناة

ھم ا كنای ة   وبالتأمل في ھذین التركیبین تجد أن كال منھما ُكنّي بھ عن ذات الزمة لمعناه، ل ذلك ك ان ك ّل من   
  .كنایة عن موصوف ھو النخلةفي وداع السیدة الخضراء : مثل و .عن موصوف

والم راد بالنس بة إثب ات ص فة     وذلك بأن یكون المكنى عنھ نسبة الزمة للمكنى ب ھ،  : الكنایة عن نسبة -3
من  إال أننا بدال لموصوف أو نفیھا عنھ، وفي ھذا النوع من الكنایة نأتي على ذكر الصفة والموصوف،

، ن ثوَبْیھ والكرُم بین ُیْرَدْی ھ یفالٌن المجُد ب: فإذا قلت .أن ننسب ھذه الصفة لصاحبھا ننسبھا لشيء آخر
فإنم  ا تثب  ت لھ  ذا الش  خص المج  د والك  رم، وق  د جئ  ت عل  ى ذك  ر ھ  اتین الص  فتین، إال أن  ك ل  م تنس  بھما            

  .المجد والكرم لفالٍن، وإنما نسبتھما ِلما لھ صلة بھ، وھما الثوبان والُبردان: لصاحبھما، فلم تقل

ھ فمن الضروري أن نمث ل ل ذلك بش اھدین    نلنسبة تقوم على إثبات شيء لشيء أو نفیھ عولّما كانت كنایة ا
  :اثنین

  :أولھما، ما كانت الكنایة فیھ إثباتًا، نحو قول الشاعر في المدیح -أ

  ُر الجوُد حیُث یسیُریولكن یس   فما جازُه ُجوٌد وال َحلَّ دونُھ

ّن الشاعر یرید أن یثبت صفة الجود للمم دوح، ولّكّن ھ   أل كنایة نسبةفالشطر الثاني من البیت یشتمل على 
  .كّنى عن ذلك، فجعل الُجود یسیر حیث یسیُر ممدوحھ

  :ثانیھما، ما كانت الكنایة فیھ نفیًا، كما في قول الشاعر -ب

  إذا ما بیوٌت بالمالمة حّلِت   یبیُت بمنجاٍة من اللوم بیُتھا

ن الش اعر یری د أن یص ف الم رأة بالعف ة ونف ي الل وم عنھ ا،         ، ألفالشطر األول من البیت كنایة ع ن نس بة  
  .ولكنھ لم یصّرح بذلك، بل نفي نسبة اللوم عن بیتھا

  : الكنایة أغراض

التھدید بطریقة غیر مباشرة، التي ھي أبل غ م ن التھدی د الص ریح، كم ا ل و ش تمك ش خص،         :التعریض-1
  ..}شتمني األمیر وضربتھ{: بعد أن كان قد شتمك من ھو أقوى منھ، فتقول لھ
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والسیاق یدل على التملیح وھو  )كنایة عن صفة طول العنق( تاة طویلة مھوى القرط ف :منھو :یح ملالت-2
   . جمالما في طول العنق من مالحة و إبراز

والسیاق فیھ تلمیح عن القبح بما یستس اغ   )كنایة عن صفة البخل( فالن مقبوضة یداه : مثل  : التلمیح  -3
  .سماعھ

  :شاعر لكقول ا: اإلیحاء أو اإلشارة  -4

  وأندى العالمین بطون راح  خیر من ركب المطایا  ألستم 

الفروسیة والكرم ، وقد استعمل اإلشارة واإلیحاء للتعبیر عن معنى ترت اح   فةص یحمل كنایة عنفالتعبیر 
  .إلیھ النفس وتأنس بھ

الش یب ، واس تعمل الرم ز وھ و      ص فة  غ دا یب یض مفرق ك ف اغتنم الش باب ، كنای ة ع ن       : مث ل  : الرمز  -5
  .ابیضاض المفرق عن الشیب والكبر

  .أنھا تعطي المعنى مصحوبا بالدلیل علیھ : بالغة الكنایةسر 

  

  علم البدیع

: ھو من َبَدع الشيء وأبدعھ، وھو إحداث شيء لم یكن لھ من قبل خلق وال ذكر، ق ال تع الى   -لغًة-البدیع 

: األول في كل أمر، قال تعالى: ابتدعھما ولم یكونا من قبل شیئًا، والبدع: ، أي}َبدیُع السَّمواِت واألْرض{

  .لست بأّول مرسل: ، أي}ُقْل ما ُكْنَت ِبْدعًا ِمَن الرُُّسِل{

 علم تعرف ب ھ الوج وه والمزای ا، الت ي تزی د الك الم حس نًا وط الوًة، وتكس بھ رونق اً           -اصطالحًا –و البدیع 

  .وجماًال، من ناحیة اللفظ والمعنى، بعد مطابقتھ لمقتضى الحال، مع وضوح داللتھ على المعنى الُمراد

و یفھم من ذل ك، أن علم ي المع اني والبی ان ھم ا أس اس البن اء الھندس ي للك الم، وأن الب دیع حال ھ م ع             
  .الكالم، كحال الزخارف والنقوش، التي تضفي على البناء رونقًا وجماًال

محس نات البدیعی  ة إنم  ا ت  ورث الك  الم حس  نًا وقب وًال، بع  د اتص  افھ بالبالغ  ة، بمطابقت  ھ لمقتض  ى الح  ال،    فال
  .وخلوصھ عن التعقید المعنوي

وقد أخذ علم البدیع ھذا االسم ألن األدباء كانوا یتنافسون ف ي ابت داع الص ور البدیع ة والمحس نات اللفظی ة       
ما دام في خدمة المعن ى ص ادرًا ع ن األدی ب بغی ر تكّل ف أو        والزخارف ویظل ھذا العمل مقبوًال ومشرقًا

لف ظ ھ و الھ دف كم ا ح دث ف ي العص ور        للفظ على المعنى وأصبح ت زیین ال تصّنع أو إجھاد أما إذا طغى ا
  .من سیئات التعبیر ةعیب من عیوب األدیب وسیئفھو  ةالمتأخر

ل ى الك الم، بع د مطابقت ھ لمقتض ى      وموضوع ھذا العل م ھ و المحس نات اللفظی ة والمعنوی ة، العارض ة ع      
  .الحال، ووضوح داللتھ على المراد

  :المحّسنات اللفظیة عّدة أنواع، و أھّمھا

  الجناس
وق د یختل ف أح د ركنی ھ ع ن اآلخ ر خّط ًا، إّم ا          .وھو اتف اق الكلمت ین ف ي اللف ظ، واختالفھم ا ف ي المعن ى       

  :بالكتابة بالنون والتنوین، نحو قول الشاعر

  نفمإن لم یكن أحقَّ بالُحْسن        فمًاأعذُب خلِق اهللا ُنطقًا و

  :والظاء، نحو قول الشاعر دوإّما باالختالف في الضا

  فِلَم صبرَت اآلَن عّنا       ما كنَت تصبُر في القدیم 

  َضّن ظّناألّنھ َمْن          وقد ظننُت بك الظنون 

  :وإّما االختالف بالھاء والتاء، نحو قول بعضھم

  آِتبما تحدث من ماٍض وِمن     إذا جلست إلى قوٍم َلُتْؤِنَسھم

  المعاداِت معاداةبُمَوكَّل      فال ُتعیَدْن حدیثًا إن طبعھم
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  :تاّم وناقص: والجناس نوعان

  : الجناس التام -

  :وھو ما اتفق فیھ اللفظان المتجانسان في أمور أربعة

، كقولھ نوع الحروف، وعددھا، وھیئتھا الحاصلة من الحركات والسكنات، وترتیبھا مع اختالف المعنى
  .}َساعٍةُیْقِسُم اُلمْجِرموَن َما َلِبُثوا َغْیَر  السَّاعُةَو َیْوَم َتُقوُم {: تعالى

  .جزء من الزمان: یوم القیامة، وبالساعة الثانیة: ولىفالمراد بالساعة األ

  : جناس الناقصال -

ددًا أو وھو ما اختلفت فیھ الكلمتان المتجانستان في حرف أو أكثر من حروفھما، نوعًا، أو ترتیبًا، أو ع
  .ھیئة

  }تنھروأما السائل فال *  تقھرتیم فال یفأما ال{: كقولھ تعالى وع الحروففاالختالف في ن

  .في حرفي القاف والنون) تقھر، تنھر: (فقد اختلف اللفظان

  :قول الشاعرومن االختالف في شكل الحروف 

  َعرالشَّأو بیت من  الشِّْعربیٌت من     والحسن یظھر في بیتین َرْوَنُقُھ

   معناھا معروف) الشََّعر(بمعنى الّنظم، وكلمة ) الشِّْعر(فكلمة 

  .}ُالَمَساقإلى َربَِّك َیْوَمِئٍذ * ِبالسَّاِق  الّساُقَو الَتفَِّت {: قولھ تعالى ومن االختالف في عدد الحروف

  :قول الشاعر ومن االختالف في ترتیب الحروف

  َفي ُمتونھّن جالُء الشكِّ والرَِّیِب        الصحائفال سوُد  الّصفائحبیُض 

  .صوتي یطرب اآلذان  سإحداث جر :الجناس جمال  سر

  

  السجع
وم وطن   -والفاصلة في النثر كالقافی ة ف ي الش عر    -ھو توافق الفاصلتین أو الفواصل في الحرف األخیر

) دوظ ّل مم دو   دلح منضووط دفي سدر مخضو: (، كقولھ تعالىالسجع النثر، وأحسنھ ما تساوت فقراتھ

  :الثانیة نحو قولھ تعالى وإن لم تتساو فقراتھ فاألحسن ما طالت فقرتھ

  :أو طالت فقرتھ الثالثة، نحو قولھ تعالى) ى، ما ضّل صاحبكم وما غوىوالنجم إذا ھو(

ن وال یحس ن العك س ب أ   ) ث ّم ف ي سلس لة ذرعھ ا س بعون ذراع ًا فاس لكوه       ، ث ّم الجح یم ص ّلوه   ، خذوه فغّل وه (
تط  ول الفق  رة االول  ى دون الثانی  ة، أو الثانی  ة دون الثالث  ة، ألن الس  امع ینتظ  ر بقیتھ  ا، ف  إذا انقط  ع ك  ان           

  .كالمبتور

  ".أو سكَت َفَسِلَم، قال خیرًا َفَغِنَمرحَم اهللا عبدًا، : " ومن السجع المحمود قولھ صلى اهللا علیھ وسلم

  ).وكلَّ ما ھو آٍت آت، وَمن ماَت فاَت، َمن عاش مات: (ومن السجع الجمیل قول قّس بن ساعدة

  .سیقي المؤثر في السامعاإلیقاع المو :جمال السجع سر 
                                                          

  

  االقتباس 
ش یئًا م ن الق رآن الك ریم، أو الح دیث الش ریف، م ن غی ر          -َنْثرًا أو َنْظمًا -ھو تضمین الكالم  :االقتباس 

، علمًا أّن ھذا االقتب اس ال یك ون إّال ف ي    ثر المقتبسداللة على أنھ منھما، ویجوز للمتكّلم أن یغّیر في األ
  :المواقع الشریفة، كقول الشاعر

  یظلمون األناَم ُظلمًا عّما     قد ُبلینا في عصرنا بأناٍس

  ویحّبون المال حّبًا جّما          یأكلون التراث أكًال لّما

  .}وُتحّبون المال حّبًا جّمًا* ّمًا وتأكُلوَن الُتراَث َأْكًال َل{: في ھذا اقتباس من قولھ تعالى

  :ومن االقتباس من القرآن الكریم أیضًا قول الشاعر
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  َفَصْبٌر َجمیْلِمن َغْیِر َما ُجْرٍم          إن ُكْنَت َأْزَمْعَت َعَلى َھْجِرنا

  ْلـــُھ وِنْعَم الَوكیـــْسُبَنا الّلــَفَح         اــا َغْیَرنـــَت ِبَنــدَّْلـــو ِإن َتَب

  :ھذا وال بأس بتغییر یسیر في اللفظ المقتبس، للوزن أو غیره، كقول بعضھم

  ِإّنا إلى الّلِھ َراِجعونا       َقْد َكاَن َما ِخْفُت َأْن َیُكونا

ال تغرّن  ك م  ن الظلم  ة كث  رة  : وم  ن االقتب  اس م  ن الق  رآن الك  ریم ف  ي النث  ر ق  ول عب  د الم  ؤمن األص  فھاني   
  ).لیوم تشخص فیھ األبصارإنما یؤخرھم (الجیوش واألنصار 

  :الشاعر في قول  دیث الشریفحن الماالقتباس ومن 

  تعاد الناس في أوطانھم    قلما یرعى غریب الوطنال 

  "خالق الناس بخلق حسن"ما شئت عیشا بینھم      وإذا 

  

  التضمین
ویقال في التضمین ما قیل في االقتباس إّال أن التضمین یكون في كالمھ فقرات من نص وص أدبی ة ش عرًا    

أن یستعین المتكّلم في سیاق كالم ھ بفق رات م ن النص وص األدبی ة الم أثورة دون اإلش ارة        أو نثرًا، أي 
  .الصریحة إلى موضعھا

  :قول الشاعر مثل 

  فعالم تخشى إن أتاك حمام یرة    ــــج والحیاة قصـــأبلالحق 

  ولكل نفس في الحیاة مرام    "لم یمت بالسیف مات بغیرهمن "

  . یسمى تضمینافھذا  ین أخذ من بیت شعري للمتنبيسجاء بین القوفما 

  .تزیین الكالم وتقویة المعنى:من االقتباس والتضمین الغرض 

  

  :المحسنات المعنویةمن 

  

  

  الطباق
  

الجم ع ب ین لفظ ین    الجم ع ب ین الش يء وض ده ف ي ك الم واح د أي        : بالتض اد أیض ًا، وھ و   ویسّمى : الطباق
  :ویكون على قسمین، متقابلین في المعنى

  

وھو الطباق الذي لم یختلف فیھ الّلفظان المتقابالن إیجابًا وسلبًا، نح و قول ھ   ): اإلثبات(طباق اإلیجاب  - 1
وكالھم ا  . س اھرة ونائم ة  : ، فلفظا الطب اق ھم ا  )نائمٍةلعیٍن  ساھرٌةخیُر المال عیٌن : (صلى اهللا علیھ وسلم

  .نیغیر منفی

َوال الظِّلُّ . َوال الظُُّلماُت َوال النُّوُر. ْسَتِوي األعمى والبصیُروَما َی: (ومما اتفق فیھ اللفظان سلبًا قولھ تعالى
  ).َوما َیسَتوي األحیاُء َوال األمواُت. وال الَحروُر

                                                         

یث یجمع بین فعل ین م ن   وھو ما اختلف فیھ اللفظان المتقابالن إیجابًا وسلبًا بح): النفي(طباق السلب  - 2
: وقولھ سبحانھ) اخشونالناس و افال تخشو: (مصدر واحد، أحدھما ُمثبت واآلخر منفي، نحو قولھ تعالى

  ).ال یعلمونواّلذین  یعلمونھل یستوي اّلذي قل (

  .نھوتزییتوضیح المعنى وتقویتھ ، وتحسین الكالم  : الطباقوظیفة 
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  المقابلة
  

ا جاوز ، أي أن المقابلة ھي الطباق إذأن یؤتى بمعنیین أو أكثر، ثم یؤتى بما یقابل ذلك على الترتیب ھي
  .الضدین

  .}ولیبكوا كثیرًا َفْلَیضحكوا قلیًال{: ، نحو قولھ سبحانھوقد تكون المقابلة بین اثنین

  .}َوُیَحرُِّم َعَلْیِھُم الَخبائَث َوُیِحلُّ َلُھُم الطّیَباِت{: ، نحو قولھ تعالىو قد تكون بین ثالث معاٍن

 وَص دََّق باْلُحْس َنى، َفَسُنَیسِّ ُرُه ِلْلُیْس رى    * ْعطى َواتََّقى َفَأمَّا َمن َأ{: ، نحو قولھ تعالىكما تكون بین أربعة

  .}َفَسُنَیسُِّرُه ِلْلُعْسَرى* وَكذََّب ِباْلُحسَنى * َمْن َبِخَل واْسَتْغَنى  وَأمَّا* 

  :، كقول المتنبيتكون أیضًا بین خمسة

  وأنثتي وبیاض الصبِح ُیْغري بي      أزوُرھم وَسواُد اللیِل یشفُع لي

  :، نحو قول الشاعروتكون بین ستة

  وفي ِرْجِل حٍر َقْیُد ُذٍل َیِشینُھ         على رأس عبٍد تاٍج عٍز یزینُھ

  

  .توضیح المعنى وتقویتھ ،وتحسین الكالم وتزیینھ : جمال المقابلةر سو

  اللفظیة ؟ متى تستحسن المحسنات

و مّم  ا ینبغ  ي أن یعل  م ف  ي المق  ام، أّن المحس  نات اللفظی  ة إنم  ا تك  ون مستحس  نة إذا كان  ت األلف  اظ تابع  ة          
. للمعاني، وال تكون المعاني توابع األلفاظ، بأن یؤتى باأللفاظ متكلفة مصنوعة فیتبعھا المعن ى كیفم ا اتف ق   

جعل ون الك الم غی ر مس وق إلف ادة المعن ى، ب ل        كما فعلھ بعض من لھم شغف بإیراد المحسنات اللفظیة، فی
نظ رھم إل  ى اللف  ظ باألص ل، وإل  ى المعن  ى ب  التبع، ف ال یب  الون بخف  اء ال دالالت، وركاك  ة المعن  ى، فیص  یر      

والوجھ أن تت رك المع اني عل ى    . الكالم كغمد من ذھب على سیف من خشب؛ ظاھره جمیل، وباطنھ قبیح
  .ا، وعندھا تظھر البالغة والبراعة، ویتمیز الكامل من القاصرسجیتھا، فتطلب ألنفسھا ألفاظًا تلیق بھ

  مةاع تمرینات

  :بین نوع المحسن البدیعي فیما یلي: س 

  وأنثني وبیاض الصبح یغري بي    أزورھم وسواد اللیل یشفع لي -1

ل ي  «ولف ظ  » یش فع ویغ ري  «ولف ظ  » اللیل والصبح«ولفظ » سواد وبیاض«ولفظ » أزورھم وأنثني«لفظ 
  :»وبي

  سجع

  جناس

  اقتباس

  طباق

  مقابلة

  وفي ِرْجِل حٍر قید ذٍل َیِشینھ      على رأس عبٍد تاج عٍز یزینھ -2

  ):یزینھ، یشینھ(لفظ ) عز، ذل(لفظ ) تاج، قید(لفظ ) عبد، حر(لفظ ) رأس، رجل(لفظ ) على، في(لفظ 

  جناس

  سجع

  اقتباس

  اقطب

  مقابلة

  :»لھنَّ وعلیھنَّ«لفظ .)ولھّن مثل الذي علیھّن( -3
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  جناس

  سجع

  اقتباس

  طباق

  مقابلة

  في حّده الحدُّ بین الجّد واللعب    السیف أصدق أنباء من الكتب -4

  متونھن جالء الشك والریبفي       بیض الصفائح ال سود الصحائف

  :»بیض وسود«ولفظ » الجّد واللعب«لفظ 

  سجع

  جناس

  اقتباس

  طباق

  مقابلة

  شعره كاللیل سوادًا -5

                                     تشبیھ مرسل

  تشبیھ مؤكد

  تشبیھ مجمل

  تشبیھ بلیغ

  ألیف قفٍر وحلیٍف فقر   أصبحت من بعد غنى ووفر -6

  ):قفر وفقر(لفظ 

  جناس

  سجع

  اقتباس

  طباق

  مقابلة

  أمات وأحیا والذي أمره األمر أما والذي أبكى وأضحك والذي -7

  :ھو» أمات وأحیا«ولفظ » أبكى وأضحك«لفظ 

  سجع

  جناس

  اساقتب

  طباق

  مقابلة

  َكرُّ الغداة وَمرُّ العشيِّ     أشاب الصغیر وأفنى الكبیــر ـ 8

  إلى كّر الغداة ومرور العشي )أفنى(و )أشاب(أسند 

  سجع

  جناس

  اساقتب

  طباق

  لغويمجاز 

  عقليمجاز 
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  :ھو» یقیني«مع » یقیني«لفظ . یقیني باهللا یقیني -9

  سجع

                                                      جناس

  اقتباس

  طباق

  مقابلة

  ةـــــٌدمھا في كل مل         حلوة الریق حالل: قال ابن التعاویذي في وصف بطیخة -10

  ھّلةـسمتھا صارت أـــــــــنصفھا بدر وإن قـ                                                       

  تشبیھ مرسل

  تشبیھ مؤكد

  تشبیھ مجمل

  تشبیھ بلیغ

، م ا فی ھ س فھاؤكم    روالغ ي الم وفي بأھل ھ عل ى الن ا      ءوالض اللة العمی ا   فإن الجھال ة الجھ الء  أما بعد؛  -11
  :»سفھاؤكم وحلماؤكم«ولفظ » الجھالء والعمیاء«لفظ ". ویشتمل علیھ حلماؤكم

  سجع

  جناس

  طباق

  مقابلة

  »كاألسد یھاب وإن كان رابضًا  الرجل ذو المروءة یكرم على غیر حاٍل « -12

  تشبیھ مرسل

  تشبیھ مؤكد

  تشبیھ مجمل

  تشبیھ بلیغ

  :»لھنَّ وعلیھنَّ«لفظ .}الذي علیھّن ولھّن مثل{-13

  جناس

  سجع

  طباق

  مقابلة

  بما ُتحدِّث من ماٍض ومن آِت    إذا جلست إلى قوم لتؤنسھم -14

  اداتـــــــــُمَوكٌَّل بمعاداة المع    فال تعیدن حدیثًا إن طبعُھُم        

  :»والمعادات ةبمعادا«لفظ 

  جناس

  عسج

  طباق

  مقابلة

  تجتلیك العیون شرقًا وغربًا    وضیاء وأنت نجم في رفعة -15

  تشبیھ مرسل

  تشبیھ مؤكد

  تشبیھ مجمل

  تشبیھ بلیغ
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وكذَّب * وأما من بخل واستغنى *  فسنیسره للیسرى* وصّدق بالحسنى * فأّما من أعطى واتقى { -16
صدق بالحسنى، كذب «ولفظ » اتقى، بخل واستغنىأعطى و«لفظ . }فسنیسره للعسرى* بالحسنى 

  :»بالحسنى

  سجع

  جناس

  اقتباس

  طباق

  مقابلة

  ھوفي ِرْجِل حٍر قید ذٍل َیِشین     على رأس عبٍد تاج عٍز یزینھ -17

  ):یزینھ، یشینھ(لفظ ) عز، ذل(لفظ ) تاج، قید(لفظ ) عبد، حر(لفظ ) رأس، رجل(لفظ ) على، في(لفظ 

  جناس

  سجع

  اقتباس

  طباق

                      مقابلة

من یعمل {«أال وإن . أال وإن الخیر كّلھ بحذافیره في الجّنة، أال وإن الشّر كّلھ بحذافیره في النار -18
  :»}ومن یعمل مثقال ذرة شّرًا یره* مثقال ذرة خیرًا یره 

  جناس

  سجع

  اقتباس

  طباق

  مقابلة

  :»یسرون ویعلنون«فظ ل.}یعلم ما یسرون وما یعلنون{ -19

  جناس

  سجع

  اقتباس

  طباق

  مقابلة

  متونھن جالء الشك والرَِّیِبفي     بیض الصفائح ال سود الصحائف -20

  :»الصفائح والصحائف«لفظ 

                        جناس

  سجع

  اقتباس

  طباق

  غال الردى سیرة من السَّیر  إنا إلى اهللا راجعون لقد -21

  :»إنا إلى اهللا راجعون«

  سجع

  جناس

  اقتباس

                             طباق
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