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 المحاضرة األولى
 . أقسام البالغة : علم المعاني ، وعلم البيان ، وعلم البديع

 
يُقسم علم البالغة العربية إىل ثالثة أقسام رئيسة ىي علم البيان، وعلم ادلعاين، وعلم        

البديع، وكل علم من ىذه العلوم يُقسم إىل أقسام فرعية تشًتك مجيعها يف وظيفة واحدة وىي 
الكالم دلقتضى احلال وجتميل األلفاظ كما ذُكر يف تعريف علم البالغة، وفيما يلي مطابقة 

 تعريف كل علم من العلوم مع إشارة إىل أىم فروعو
وىو العلم الذي ُُيّكن اإلنسان من التعبَت عن ادلعٌت الواحد بطرق سلتلفة،  علم البيان   

سم اجملاز إىل فروع سلتلفة منها اجملاز ادلرسل ويُقسم إىل احلقيقة واجملاز والتشبيو والكناية، ويق
واجملاز العقلي، كما يقسم التشبيو إىل أقسام سلتلفة منها التشبيو التمثيلي، أّما الكناية فهي 
أسلوب بالغي شائع، حيث تُعّرف على أّّنا لفظ أُطلق وأريد بو الزم معناه مع جواز إرادة 

 ادلعٌت األصلي.
وىو العلم الذي يُعٌت يف البحث يف تقسيم الكالم إىل مجل خربية ومجل  :علم المعاني   

إنشائية، مع بيان الفرق بُت اجلمل اخلربية واجلمل اإلنشائية، فاجلمل اخلربية ىي اليت ُُيَكم 
عليها بالصدق أو الكذب مثل: جاء خالد، أما اجلمل اإلنشائية فهي اليت ال ُيكم عليها 

السؤال، واالستفهام، والذم وادلدح، والتعجب والتمٍت والرجاء، بالصدق أو الكذب كجمل 
 مع مالحظة ُمالئمة الكالم دلقتضى احلال كما سبق يف تعريف علم البالغة.

وىو العلم الذي جيمع بُت اجلمال ادلعنوي ادلتعلق مبعاين األلفاظ، وبُت اجلمال  علم البديع 
تالفها يف ادلعٌت أو اتفاقها فيو، ويشتمل على اللفظي ادلتعلق بأشكال األلفاظ أو نطقها واخ

احملّسنات اللفظية كاجلِناس والسجع، واحملّسنات ادلعنوية مثل التورية والطباق وادلقابلة وحسن 
  التعليل وادلبالغة، ولكل منها تفصيالت ال مساحة لذكرىا ىنا.

 :اعتصار؛ باختصار و وإليكم إجياز وإيضاح لتفرعات كل علم من العلوم الثالثة
 علم المعاني : وندرس فيه الخبر واإلنشاء :

 اخلرب:ىو الكالم الذي ُيكن أن تقول لقائلو إنّو صادق أو كاذب.ولو ثالثة أنواع: 
 خرب ابتدائي : ال يتضمن على أّي مؤكد ، مثل : ادلطر نازٌل. -1
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 خرب طليب : يتضمن على مؤكد واحد ، مثل : إّن ادلطر نازّل. -2
ّل ، أو واهلل إّن ري : يتضمن مؤكدين أو ثالثة مؤكدات ، مثل : إّن ادلطر لناز خرب إنكا -3

وعليك أْن تعلم أّن أدوات التوكيد كثَتة ، أمهها : أّن، أّن، الم التوكيد، الالم  ادلطر لنازٌل.
ادلزحلقة، نونا التوكيد، أحرف التنبيو)أّما، أال(األحرف الزائدة، وقد، التكرار،أما الشرطية، 

 لقسم،السُت، سوف...ا
 اإلنشاء :ىو الكالم الذي الُيكن أن نقول لقائلو إنو صادق أو كاذب.

ولإلنشاء نوعان: إنشاء طليب،إنشاء غَت طليب، واإلنشاء غَت الطليب ال عالقة لو مبباحث 
 البالغة، ومنو:أساليب ادلدح والذم والتعجب، والقسم.

 والكناية.واالستعارة علم البيان :وندرس فيه التشبيه 
ىو إقامة عالقة تشابو بُت شيئُت، وللتشبيو أدوات ىي: الكاف، كأّن، كأّّنا، :  التشبيه

مثل، شبو ُياثل، يشابو، وما يف معٌت ذلك من الكلمات اليت تفيد التشابو وللتشبيو أيضاً 
 أركان أربعة ىي: ادلشبو، ادلشبو بو، أداة التشبيو، وجو الشبو ولو كذلك أنواع :

 يو دتثيلي: وىو تشبيو مركب يتعدد فيو ادلشبو وادلشبو بو، وىو تشبيو صورة بصورة.تشب-1
 تبدو الطفلة والدموع تسيل على خدىا مثل زىرة تبلل أكمامها قطرات الندى

تشبيو تام األركان:ىو التشبيو الذي تتوافر فيو األركان األربعة: مثلك أمحد كاألسد يف  -2
 الشجاعة.

 التشبيو الذي حتذف منو أداة التشبيو: مثل:أمحد أسد يف الشجاعة. تشبيو مؤكد: ىو -3
 تشبيو رلمل: ىو التشبيو الذي ُيذف منو وجو الشبو: مثل: أمحد كاألسد. -4
 تشبيو بليغ: ىو التشبيو الذي حتذف منو أداة التشبيو ووجو الشبو: مثل: أمحد أسد. -5

 االستعارة :
ألساسيُت) ادلشبو ، أو ادلشبو بو( مع بقاء شيء من ىي تشبيو بليغ حذف منو أحد طرفيو ا

 لوازم احملذوف ليدل عليو واالستعارة نوعان:
استعارة مكنية: وىي اليت ُيذف منها ادلشبو بو. مثل: نطق اجلدار. شبو اجلدار باإلنسان -

 مث حذف ادلشبو بو وىو اإلنسان.
 ظ ادلشبو بو.استعارة تصرُيية: وىي اليت ُيذف منها ادلشبو ويصرح بلف-
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مثل: يا أيها الثعلب) يف حال توجيو الكالم إلنسان(. شبو اإلنسان بالثعلب، مث حذف 
 شبو وصرح بادلشبو بو.ادل

وىي مجلة ذلا معٌت ظاىر صحيحو ولكننا نقصد من ورائو معٌت آخر أبلغز فقويل: : الكناية
ولكنٍت ال أريد إيصال ىذا ادلعٌت ط أشكوا قلة الفئران يف بييت"ز يعٍت أنو ليس يف بييت فئران، 

 وإّّنا أردت أن أقول إنٍت فقَت زلتاج.
 وندرس فيو اجلناس ، والطباق ، وادلقابلة ، والتصريع.علم البديع :

 اجلناس : ىو أن تتشابو الكلمتان يف اللفظ وختتلفا يف ادلعٌت. واجلناس نوعان: -
 جناس تام : أصحابك دارِىم ما دمت يف دارىم. -1
 جناس ناقص : بيض الفائح ال سود احلائف. -2
 الطباق : ىو اجلمع بُت لفظُت متضادين يف ادلعٌت. مثل: التجارة ربح وخسارة.-
 ادلقابلة : امجع بُت عدة ألفاظ ، تقابلها عدة ألفاظ مضادة ذلا : -

 مثل : فليضحكوا قليالً وليبكوا كثَتاً.
 البيت من القصيدة. التصريع : أن يأيت حرف الروي يف ّناية شطري -

 أمثلة تطبيقية على علم البديع :
 تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمي اخلطب حىت غاصت الركب.-

 العرب، الركب: تصريع.
 إن كان للجهل يف أحوالنا علٌل فالعلم كالطب يشفي تلكم العلال.-

 العلم، يشفي: مقابلة. –اجلهل. علل 
 و قام للحرب دّك السهل واجلبال.إن قام للحرث رّد األرض شلرعة أ-

 السهل، اجلبال: طباق.
 
 


