
التعبير الحقيقي والمجازي

المجازيالحقیقي

غیر معناھا وإنماياستعمال األلفاظ فمعناھاياستعمال األلفاظ ف
) غیر حقیقیة ( مجازیة يیعبر عن معان

:مثل 

. ال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك -1بخیل قلیل العطاء   ال-1
. لبسنا القطن -2البالد الحارة يرع القطن فیز-2

: حظةمال
والمجاز واالستعارة یقوم على التشبیھ يى بالغي مجازمجازیة التعبیر ھي أن تنتقل من المعنى الحقیقي إل

. ة یانوالك

:                األلـوان البیـانیة  
: التشبیھ /   1

المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاً : مثل. صفة أو أكثريو أشیاء فأھو بیان تشابھ بین شیئین 

:أركـان التشـبیھ 
.   ھو ما نرید وصفھ وتمثیلھ –المشبھ-1
. ھو ما نصف بھ أو نقارن بھ –المشبھ بھ-2
یماثل –یحاكى -یناظر –شبھ –مثل -كأن –الكاف : مثل األداة -3
شبھ والمشبھ بھ متربط بین اليالعالمة التي ھ–وجھ الشبھ-4
العــلم           كــــــالنـور              في الھدایة -1: مثال 

مشبھ          أداة     مشبھ بھ          وجھ الشبھ  

:أنواع التشبیھ بحسب أركانھ
العلم صید: ما حذف فیھ األداة و وجھ الشبھ : البلیغ / 1
الجمال الحدیقة جنة في:ما حذف فیھ األداة : المؤكد/ 2
.الشباب كالشعلة: ما ذكرت فیھ االداة مثل: المرسل/ 3
الخیل كالصدیق: ما حذف فیھ وجھ الشبھ : المجمل / 4
العالم بحر في العطاء: ما ذكر فیھ وجھ الشبھ:المفصل / 5
.مس صفرةالذھب كالش: تشبیھا تـــاما مثال: اما التشبیھ الذي تذكر فیھ كل االركان فیسمى/ 6
ثار قلبي غضبا : تشبیھ صورة متعددة المظاھر بصورة أخرى أو مشھد بمشھد ): صورة بصورة(التمثیلي / 7

مثلى ومثل الدنیا كرجل استظل تحت ( : رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال -كما تثور األمواج في البحار
)شجرة ثم تركھا ومشى

:االستعارة/  2
أو استعارة صفة )  يوالمجازاألصلي( ین نیلعالقة المشابھة بین المعاألصليغیر معناه فياستعمال لفظ ھي

.)حذف أحد طرفیھبلیغ تشبیھ ( لغیر صاحبھا 



:أنواعھا 
:مثل بصفھ من صفاتھونأتيبآخر ثم نحذف المشبھ بھ شيءأن تشبھ يوھ:االستعارة المكنیة / أ
. )- الناب - ھ تصفمحذوف وفالمشبھ ھو الدھر  ، المشبھ بھ ھو الحیوان المفترس (. الدھر عضنا بنابھ /1
)-یتساقون–الشراب محذوف وصفتھ : المشبھ بھ الموت و: المشبھ (فھم یتساقون المنیة بینھم/2
:مثل . بصفھ من صفاتھيء بآخر ثم نحذف المشبھ ونأتيأن تشبھ شيوھ:  االستعارة التصریحیة / ب
.موجود) الحبل ( المشبھ بھ ف ومحذو) الدین ( المشبھ .      واعتصموا بحبل هللا/   1
.موجود )األسد(محذوف والمشبھ بھ ) الجندي(الشبھ .المعركةيھجم أسد على األعداء ف/ 2

:الكنایة / 3
المعنى بمعنى أن لھا معنیان أحدھما ظاھر في الجملة الكنایة لفظ أطلق وأرید بھ الزم معناه مع جواز إرادة ذلك 

.وھو غیر مقصود والثاني خفي وھو المقصود
:الكنایة لھا ثالثة أنواع:أنواعھا

.وذلك إذا كانت الكلمة المقصودة تصلح أن تكون نعتا أوصفة: كنایة عن صفة-1
.رجل مشھور:تصلح أن تكون صفة فتقول أي مشھور ومشھور كلمة . ھذا الرجل یشار إلیھ بالبنان:مثال

.وذلك إذا كانت الكلمة المقصودة تصلح أن تكون موصوفا أو منعوتا: كنایة عن موصوف-2
.الخمر المحرمة:أي الخمر والخمر تصلح أن تكون موصوفا فنقول.شرب الرجل بنت العنب:مثال

.حبھوذلك إذا نسبنا شیئا إلى ما یتصل بصا: كنایة عن نسبة-3
.بدل أن تنسب المجد لصاحبھ نسبتھ لثیابھ المتصلة بھ.بین ثیابكالمجد:مثال

:المجاز المرسل/4
المجاز المرسل ھو كلمة تستعمل في غیر معناھا األصلي و تكون فیھ العالقة بین المعنیین غیر المشابھة مع 

.قرینة مانعة من إرادة المعنى األصلي
:للمجاز المرسل ثماني عالقات:عالقات المجاز المرسل

)المعنى المذكور سبب والمعنى المحذوف المقصود نتیجة(:السببیة- 1
)المعنى المقصود ھو قوة هللا ألن الید سبب في القوة. (ید هللا فوق أیدینا: مثال

)المعنى المذكور نتیجة والمعنى المقصود المحذوف سبب(:الُمَسبَّبِیة-2
)ذكرت الُمَسبَّب والنتیجة وھو الرزق وقصدت السبب وھو المطر. (السماء رزقاأنزل هللا من :مثال

)المعنى المذكور كل والمعنى المقصود المحذوف جزء منھ(:الكلیة-3
)ذكرت الكل وھو الماء وقصدت جزءا منھ(شربت ماء زمزم :مثال

)المعنى المذكور جزء والمعنى المقصود المحذوف كل(:الجزئیة-4
)ذكرت الجزء وھو كلمة وقصدت الكل وھو الخطبة. (ألقى المدیر كلمة قیمة أمام الطالب:مثال

)المعنى المذكور محل ومكان والمعنى المقصود المحذوف حالٌّ فیھ(:المحلیة-5
)یحل فیھ وھو السفینةالذي ذكر المكان وھو البحر وقصد .(ركبنا البحر:مثال

)في المعنى المقصود المحذوفالمعنى المذكور حال (:الحالِّیة-6
)ذكر النعیم وقصد بھ محلھ وھو الجنة. (إن األبرار لفي نعیم:مثال

)المعنى المذكور ھو األصل والمعنى المقصود المحذوف حالة جدیدة ناتجة عن األصل(:كاناعتبار ما-7
الخبز الناتج عنھ وال نلبس الصوف وإنمانحن ال نأكل القمح . (نحن في الجزائر نأكل القمح ونلبس الصوف:مثال

)بل المالبس المصنوعة منھ
)عكس ماسبق(:اعتبار مایكون-8

)أوقد لنا حطبا لیصبح نارا. (أوقْد لنا نارا لنتدفأ بھا:مثال


