
 في علم البديع تطبيقات موجزة 

 قسم اللغة العربية / المرحلة االولى 

 اعداد الدكتور مرتضى الشاوي 

تطلققل لة ققة البققديع علققى الغريققو العجيققو او الجديققد والمحققدغ الققاي ياشقق  علققى  يققر م ققا  سققابل 
 .ااش ه وبدأه وابتدعت الشيء اخترعته : وهو ماخوا من بدع الشيء يبدعه بدعًا وابتدعه 

هقققو علقققم يعقققر  بقققه وجقققوه تحسقققين الكققق م ى بعقققد رعايقققة تطبيققققه علقققى : البقققديع احقققط حًا  ىوعلققق
 : هي مقتضى الحا  ووضوح الداللة ى والمحساات البديعية 

 المحساات المعاوية : أواًل 

طبققققال : ويسققققمى المطابقققققة والتطبيققققل والتضققققاد والتكققققاف  ى وهققققو علققققى اققققوعين : الطبققققال  -1
 . االيجاو وطبال السلو 

 . ما حرح فيه بإ هار الضدين ى أو هو ما اتةل فيه الضدان سلبًا أو ايجابًا  :ولألأا

 ( رقودأوهم  أيقاظا أوتحسبهم : ) ومن أم لة طبال االيجاو قوله تعالى 

 فالجمع بين االيقا  والرقود 

النثذىأو الذككرأه خلقل القزوجينى وأاقه هقو أمقات وأحيقا ى وأا ق أضحكأوأبكىه هقو وأا  ) وقوله تعالى 
 ) 

 ( الطمعأعاد  تقلونعاد الةزع ى و تكثرونااكم  )  لألاحاروقو  الرسو  عليه الس م 

ختلق  فيقه الضقدان الضدين ى أو هو مقا ا بإ هارأما طبال السلو  فهو ما لم يحرح فيه : ال ااي 
ي  الغقققي سقققبي  وان يقققروا سقققب الأيتخذذذكو  الرشقققد وان يققروا سقققبي : ) احقققو قولقققه تعقققالى  وسقققلباً  ايجابققاً 
 ( يتخاوه ) وبين ( ال يتخاوه ) فطابل بين ( سبي   يتخكو 

يعلمقون ) فالمطابققة بقين (   الأيعلمذونوالقاين  يعلمذونأق  ه  يستوي الاين: ) وم له قوله تعالى 
 ( ال يعلمون ) و( 



 : وقو  الشاعر 

 القو  حين اقو   والأينكرونان شئاا على الااس قولهم      ننكرو

 عارضه بمعاى ما له : واجهه ى وقاب  الشيء بالشيء : قاب  في اللغة : المقابلة  -2

 وأك ر ما تجيء المقابلة في االضداد فااا جاوز الطبال ضدين كان مقابلة 

 ( المقابلة هي أن تجمع بين شيئين متوافقين او اك ر ى وبين ضديهما ) وفي االحط ح 

 : كقو  المتابي 

 يغري بي  بياضأالصبحيشةع لي         وأا اي و ليلسوادأالو أزورهم

 :الةرل بين الطبال والمقابلة 

 .الطبال ال يكون إال باألضداد  والمقابلة تكون باألضداد و ير االضداد  -1
الطبال ال يكون إال بين ضدين فقط والمقابلة ال تكون اال بما زاد عقن القم مقن اربعقة القى  -2

 . عشرة وكلما ك ر عددها كان اوقع
 

جقزاء بمقا كقااوا يكسقبون  كثيذرا أ ليبكذواى وقليال أ فليضحكواأ: )من ام لة المقابلة قوله تعالى 
 قاب  الضحم والقلة بالبكاء والك رة ( 

 : وقو  الشاعر 
 بالرج   اإلفالسو أقبحأالكفرااا اجتمعا     و الدنياو أحسنأالدينما 

 : وقا  المتابي 
 مدبرأالما  والجد  يبقي البخلوال        مقبلوالجد   لماليةاي ا الجورف  

 

أالمحسناتأاللفظيةأ:أثانيا أ

 هو تشابه اللة ين في الاطل واخت فهما في المعاى : الجااس -1



اقوع الحقرو  وعقددها : وهو ما اتةقل فيقه اللة قان المتجااسقان فقي اربعقة أمقور : تام : وهو اوعان 
 .ى وترتيبها ى وهيئتها الحاحلة من الحركات والسكاات 

 . وهو ما اختل  فيه اللة ان في واحد أو أك ر من االمور االربعة السابقة : و ير تام 

 : والجااس التام    ة أقسام 

وهو ما كقان اللة قان فيقه مقن اقوع واحقد مقن أاقواع الكلمقة ى بمعاقى أن يكقون اسقمين أو : مما   -أ
 .فعلين أو حرفين 

 (  ساعةأيقسم المجرمون ما لب وا  ير ساعةالويوم تقوم : ) فم ا  االسمية 

 .يوم القيامة وبال ااية الساعة الزماية : فالمراد بالساعة االولى 

 : وم ا  الةعلين قو  أبي محمد الخازن 

 رواأشع أأبالاقص ما رواشع أأقوم لو أاهم ارتاضوا لما فرضوا      أو أاهم

  ال ااية بمعاى ا موا الشعر ( شعروا ) االولى بمعاى أحس وا و ( شعروا ) 

وهققو مققا كققان اللة ققان فيققه مققن اققوعين مختلةققين مققن أاققواع الكلمققة ى يكققون احققدهما : مسققتوفى  -و
 .اسما واآلخر فعً  ى او يكون احدهما حرفًا واآلخر اسمًا او فعً  

 :كقو  الشاعر 

 ن             الى رد أمر اهلل فيه سبي  ولم يك ليحيا يحيىأيتهوسم  

 

  

 : وكالم قو  ابي تمام 

 ما مات من كرم الزمان فااه    يحيا لدى يحيى بن عبد اهلل 

 : وهو ما كان احد ركايه لة ًا مركبًا وهو على    ة ااواع  : جااس التركيو –ج 



 : وهو ما اتةل ركااه لة ًا وخط ًا كقو  الشاعر : الجااس المتشابه -1

 كاهبهأفدعه فدولته            كاأهبةااا ملم لم يكن 

 ال ااية بمعاى زائلة ( ااهبه ) معااها حاحو هبة و (  اا هبة ) 

وهو ما تشابه ركاقاه لة قًا ال خطقًا وسقمي مةروققًا الفتقرال القركاين فقي الخقط  : الجااس المةرول -2
 : كقو  الشاعر 

 جيرة العلم       واقر الس م على عرو باي سلم  فسلأعن سلعا أان جئت 

 وهما متشابهان لة ا ال خطًا مع اخت   المعاى (  س  عن ) و ( سلعًا ) فالجااس بين 

 : و  الشاعر او كق

وهققو مققا كققان احققد ركايققه مسققتقً  واآلخققر مرفققو ًا مققن كلمققة اخققرى حتققى يعتققد  : الجاققاس المرفققو  -3
 : ركاا التجايس كقو  الحريري 

  مصابهأوال تله عن تاكار اابم وابكه      بدمع يحاكي الوب  حا 

 مطعمأصابهأوم   لعيايم الحمام ووقعه       وروعه ملقاه و

وال ققااي مركققو مققن كلمققة وجققزء مققن كلمققة ( محققابه ) ركاققه االو  مركققو مققن كلمققة فالجاققاس هاققا 
 ( .مطعم ) أخرى هما الميم االخيرة من 

 

وهققو مققا اختلقق  فيققه اللة ققان فققي واحققد أو اك ققر مققن االمققور االربعققة السققابقة : الجاققاس  يققر التققام 
 .التي يجو توافرها في الجااس التام 

 : ن الجااس على اوعين فان اختلةا في اوع الحرو  كا-أ

وهققو مققا كققان فيققه الحرفقان اللققاان وقققع فيهمققا متقققاربين فقي المخققرج سققواء اكااققا فققي : مضقارع : اوال 
 : او  اللة  او في الوسط او في االخر  كقو  الشاعر 



 في الزمن الماج   أطعمللقرن يوم الو ى     و أطعنو

عققدين فقي المخققرج سقواء أكققان فقي او  اللةقق  وهقو مققا كقان الحرفققان فيقه متبا: جاقاس الحققل :  اايقا 
 ( لمزةأ همزةأوي  لك ) او في الوسط او في االخر احو قوله تعالى 

وان اختل  اللة ان في اعداد الحرو  سمي الجاقاس ااقحقًا والقم لاقحقان احقد اللة قين عقن -و
 : االخر وهو ي تي على اوعين 

سواء كان القم الحقر  فقي او  اللةق  احقو قولقه ما كاات الزيادة في أحد لة يه بحر  واحد :  أوالً 
 جذد أجدذد أ)او فقي الوسقط كققولهم (  المسذاقالى ربقم يومئقا  الساقأبالساقوالتةت : ) تعالى 

 : او في االخر كقو  البحتري ( 

 الصوادفأالى تلم الوجوه  صوادلئن حدفت عاا فرب ت أاةس      

ر من حقر  واحقد فقي اخقره ويسقمى هقاا الاقوع مقايً  وهو ما كان الزيادة في احد لة يه باك :  اايا 
 : كقو  الشاعر 

 الصفائحأو الصفاأطواهما      جديد البلى تحتعزمأوحزمأفيا لم من 

 : كقو  الخاساء 

 البكاء هو الشةا    ء من الجوى  بين الجوااح  ان  

واختلةققت ويسققمى جاققاس العكققس ايضققًا وهققو مققا تسققاوت حققرو  ركايققه عققددًا : جاققاس القلققو  -ج
 ( هم استر عوراتاا وآمن روعاتاا الل  ) ترتيبًا كقو  الرسو  عليه الس م 

 : وكقو  ابي تمام 

 بيض الحةائح ال سود الححائ  في     متواهن    ج ء الشم والريو 

 : هو ما توافل في الحر  او في الوزن او فيهما معًا وهو   غ اضرو : السجع -2

: وهو مقا اتةققت فيقه الةاحقلتان او الةواحق  فقي الحقر  دون القوزن احقو قولقه تعقالى : مطر   -1
 ( را أاأطوأوقد خلقكم  وقارا أما لكم ال ترجعون هلل ) 



  زند أوفاض به  مدي ى وأورى به       يد تجل ى به رشدي ى وأ رت : وقو  أبي تمام 

ا ققه او اك رهققا وتقابقق  الكلمققة بمققا يعادلهققا فققي وهققو الققاي يراعققي الققوزن فققي جميققع الة: المرحققع -2
 ( وعظهأى ويقرع االسماع بزواجر  لفظهفهو يطيع االسجاع بجواهر : ) الوزن كقو  الحريري 

فيهقا : ) وهو الاي تتةل فيقه الةاحقلتان او الةواحق  فقي القوزن والقروي كقولقه تعقالى : المتوازي -3
نحذورهمأاللهقم ااقي أدرأ بقم فقي ) عليقه السق م  وفقي دعقاء الابقي( موضوعةأوأكواو  مرفوعةسرر 

 (  شرورهمأى وأعوا بم من

 : ياقسم السجع من حيغ طو  الةقر وقحرها الى قسمين : أاواع السجع 

ى  فكبذذرأى وربققم فانذكرأيقا أيهققا المقد ر قققم( ) عصذذفا أى فالعاحققةات  عرفذا أأوالمرسقق ت: ) قحقير -أ
 ( فطدرأو يابم 

وااا أاقاققا االاسققان ماققا رحمققة  ققم ازعااهققا مققن ااققه ) السققجعات الطققوا  ألققا  فققي السققمع : طويقق  -و
 ( فخورأى ولئن ااقااه اعماء بعد ضراء مسته ليقولن اهو السيئات عاي ااه لةرح  كفورلي س 

 : السجع في الا ر وقد يكون السجع في الشعر 

 ى اةاع ةألطريقمهدي ا     الخليقةى محمود  لحقيقةحامي ا

 : وقو  ابي تمام 

  مرتقبأفي اهلل مرتغبهلل منتقمأأأأأباهلل   معتصمأتدبير

  السجع محطلح يستعم  في الا ر والشعر والةاحلة القرآاية تستعم  في القرآن الكريم 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


