
 الحقيقة والمجازمحاضرة موجزة عن 

 علم البيان -البالغة/ المرحلة االولى للدراسة الصباحية والمسائية 

 هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له : الحقيقة 

دالليييية اللفييييظ علييييى المعنييييى : أو هيييي حقيقيييية ايلفيييياظ فييييي داللتأييييا عليييى المعيييياني أ   
 . الموضوع له في أصل اللغة 

 ( الحمد هلل رب العالمين : ) مثل قوله تعالى 

 .فكل من الكلمات ايربع في اآلية الكريمة مستعملة فيما وضعت له من معنى 

 الحمد هلل على نعمه واحسانه 

 هزم الجنود االعداء 

ر نواب المجلس الغاء الضراب   قر 

 .هو اللفظ المستعمل في المعنى غير الموضوع له : المجاز 

 ((اآلن حمي الوطيس ( )) صلى اهلل عليه وآله ) لنبي مثل قول ا

الحييرب )) فيي (( التنيور )) الموضييوعة فيي اللغية (( اليوطيس )) حيي  اسيتعمل كلمية 
)) 

 المجاز لغة جزت المكان وأجزته وجاوزته وتجاوزته  وجاز الموضع جوزًا وجوازًا ومجازًا و 

 .والمجاز معناه التعدية والتجاوز 

 أقسام الحقيقة 

 اللغوية ، الشرعية ، العرفية : تقسم الحقيقة على ثالثة أقسام هي 



ت لييه فييي اللغيية ميية المسييتعملة فييي المعنييى اليي   وضييعهييي الكل: الحقيقيية اللغوييية -1
 .ة ونالكتاب  ، السفر ، المد: مثال 

) هي الكلمة المستعملة في المعنى ال   وضعت له فيي الشيرع : الحقيقة الشرعية -2
 . الصالة والزكاة والح  مثال( الشريعة

هييي الكلميية المنقوليية ميين معناهييا اللغييو  اليي   وضييعت لييه الييى : الحقيقيية العرفييية -3
 .معنى آخر تعارف العرف على استعمالأا فيه 

 :وتنقسم الحقيقة العرفية 

وهي الكلمة من معناها اللغو  من قبيل العيرف العيام كلفيظ : الحقيقة العرفية العامة -أ
موضييوع فييي اللغيية لكييل مييا يييدب علييى االر  ميين الحيوانييات وخصصييه ال( الدابيية ) 

 .العرف العام ب وات ايربع من الحيوانات 

وهي الكلمة المنقولة من معناها اللغيو  مين قبيل عيرف : الحقيقة العرفية الخاصة -ب
و ( النصيب ) و ( الرفيع ) عنيد الفالسيفة ، و ( العر  ) و ( الجوهر ) خاص مثل 

 . عند الفقأاء ( االتمام ) و ( القصر ) لنحاة و عند ا( الجر ) 

 :أقسام المجاز 

 اللغو  والعقلي : ينقسم المجاز إلى قسمين هما 

هييو اللفييظ فييي غييير مييا وضييع لييه ميين معنييى لوجييود عالقيية بييين : المجيياز اللغييو  -1
 .لموضوع له والمعنى المستعمل فيه ، ولقيام مناسبة مقتضية ل لك المعنى ا

 :أقسامه 

 :ينقسم المجاز اللغو  



وهو ما (  االستعارة ) و( المجاز االستعار  ) ويسمى : المجاز غير المرسل  - أ
يترك الى محاضيرة موضيوع .) كنت العالقة فيه بين المعنيين عالقة المشابأة 

 .فأو مقيد بعالقة واحدة وهي المشابأة ( االستعارة 

 رأيت زهرة تحملأا أمأا : مثال 

و مييا كانييت العالقيية فيييه بييين المعنيييين غييير عالقيية المجيياز المرسييل وهيي - ب
عيين التقييييد بعالقيية واحييدة مخصوصيية  فيييه  إلرسييالهالمشييابأة وسييمي مرسييال 

 .أكثر من عالقة 
 : عالقات المجاز المرسل كثيرة منأا 

( الرقبية ) وهيي اسيتعمال الجيزء وييراد بيه الكيل كاسيتعمال : عالقة الجزئيية -1
 ( فتحرير رقبة مؤمنة ) له تعالى في قو ( االنسان ) ويراد به 
 اراد الكل الصالة وليس الركوع وهو الجزء ( واركعوا مع الراكعين ) ك لك 

( االصيابع ) وهي استعمال الكل ويراد به الجيزء كاسيتعمال : عالقة الكلية -2
 ( يجعلون أصابعأم في آ انأم ) في قوله تعالى ( االنامل ) مقصودا بأا 

( الييد ) وهي استعمال السبب مرادا به المسبب كاستعمال : عالقة السببية -3
 ( يد اهلل فوق ايديأم ) تعالى في قوله ( القدرة ) ويراد به 

) وهيييي اسيييتعمال المسيييبب ميييرادا بيييه السيييبب كاسيييتعمال :  عالقييية المسيييببية-4
إن اليي ين ييينكلون أمييوال اليتييامى ) فييي قولييه تعييالى ( المييال ) ويييراد بييه ( النييار 

 ( ظلمًا إنما ينكلون في بطونأم نارا 
) وهييي اسييتعمال المحييل مييرادا بييه الحييال فيييه كاسييتعمال : عالقيية المحلييية -5

 ( .فليدع ناديه ) في قوله تعالى ( المجتمعون فيه ) مراد به ( الناد  
 



( واالسناد المجاز  ( ) المجاز االسناد  ) ويسمى ايضا : المجاز العقلي -2
 . وهو اسناد الفعل أو ما في معناه الى غير ما هو له ( المجاز الحكمي ) و 
مين اسيم فاعيل ، او اسيم مفعيول او ) يكون في االسناد ا  اسيناد الفعيل او ميا فيي معنياه و 
 (صدر م

 : ويتحقق  في الصور االتية 
 (  ةالمفعولي) اسناد الفعل المبني للفاعل الى المفعول -1

اسيم مفعيول كميا (مرضيية ) اسيم فاعيل  وييراد بيه ( راضية ) مثال أن نستعمل 
 .عاة للسجع امر ( فأو في عيشة راضية ) في قوله تعالى 

 الحجرة مضيئة ، واالصل الحجرة مضاءة : مثال 
 اسناد الفعل المبني للمفعول الى الفاعل -2

كمييا فييي ( سيياتر ) ويييراد بييه اسييم فاعييل ( مسييتور ) مييثال نسييتعمل اسييم مفعييول 
وا  ا قييرأت القييرآن جعلنييا بينييك وبييين اليي ين ال يؤمنييون بييايخرة حجابييا : ) قولييه 

 عاة السجع المر ( مستورا 
 م فع  ك لك سيل م  

 وليس مملوء  واالصل سيل مفعم بكسر العين أ  ماليء
 اسناد الفعل الى سببه -3

إن  فرعون عال في اير  وجعل أهلأا شيعًا يستضعف ) كما في قوله تعالى 
 (منأم طائفة ي بح أبناءهم ويستحي نساءهم 

مجيازا وبيداع ( فرعيون ) اليى ضيمير ( يسيتحي ) والفعيل ( ي بح ) اسند الفعل 
دور فرعييييون اصييييدار  بالغيييي علمييييا ان الفاعييييل الحقيقيييي جنييييود فرعييييون وكيييان

 .االوامر تلك االوامر كانت هي السبب 
 ( يا هامان ابن لي صرحًا ) وك لك قوله تعالى 

 . اسند الفعل الى هامان واالصل للعمال وهامان هو ال   يصدر االوامر 



 
 :اسناد الفعل الى زمانه -4

 ( نا )  مثال بتنا ليلة ساهرة فالليل ال يسأر وانما الفاعل الحقيقي المتكلمون
 ك لك نأار الزاهد صائم 

 ك لك ضرب الدهر بينأم وفرق شملأم 
 فالزمن الدهر ال يضرب وانما االحدا  والمصائب 

 فالنأار ال يصوم وانما الزاهد 
 :اسناد الفعل ال مكانه -5
 : كما في قول الشاعر  

 من هو ما سح  بايركانولما قضينا من منى كل حاجة    ومسح 
 أخ نا بنطراف ايحادي  بيننا      وسالت بنعناق المطي ايباطح 

وكيييان علييييه ان يسيييند ( االبييياطح ) اليييى مكيييان السييييل ( سيييالت ) اسيييند الفعيييل 
 ( االعناق ) الحقيقي الى 

 وك لك يجر  النأر 
 واالصل يجر  الماء في النأر 

 يور وك لك  هبنا الى حديقة غناء اسند الغناء الى الحديقة وليس الط
 : اسناد الفعل الى مصدره  كقول أبي فراس الحمداني -6

 سي كرني قومي إ ا جد  جد هم        وهو في الليلة الظلماء يفتقد البدر 
 ( القوم ) الى المصدر وحقه الفاعل الحقيقي ( جد  ) اسند الفعل 

 

  

 


