
   
 

 

 

 بأن يستعمل اللفظ الذي وضع : اعتبار ما سيكون - 8
 . الحالفي  للمستقبل

 ميتٌ  : قال تعالى : ) إنََّك ميٌت وإنهم ميتون ( المجاز في كلمة 
 - ، فهي في غير معناىا األصلي ؛ ألن المخاطب بهذا ىو النبي

وىو ال يزال  (ميت) وقد خوطب بلفظ - صلى اهلل عليو وسلم
 .سيكون ما باعتباربالنظر إلى ما سيصير إليو أي  حًيا

  املرسل اجملاز بالغة

 : سررررررررررررررررررررررررر  مرررررررررررررررررررررررررال المجرررررررررررررررررررررررررازف  

  . اإليجاز و الدقة في اختيار العالقة مع المبالغة المقبولةىو 
 تساعد التي الوسائل من أّنها ت و د المجاز أنواع تأملت إذاو 

 نفروس فري وقعرو ُحسرنو   مالرو، علرى و التعبيرر، بالغرة علرى
 أبرًدا، ىاأنسرا لرن يردٌ  علريَّ  لفرالنٍ  : قائرل قرال فلرو .المترذوقين
 لهرذا معرًوفرا قرّدم النراس مرن فالنًرا أنّ  الكالم ىذا من فالمقصود
 يعترف فهو نفسو، في عظيم أثر ذا كان المعروف ىذا و القائل،
 مرد  فضرلو يرذكر دائًمرا سريبقى عملرو، و ميرل صرنيعو، بحسرن
 . حياتو
 .مكان كلَّ  في عيونَوُ  َبثَّ  العدوَّ  إنّ  : يقول قائال سمعت ولو
  سرم فري صرغيًرا عضرًوا ليسرت القرول ىرذا فري العرين فرننّ  .

 الحقيقرة فري ىنرا العردوّ  وعيرون ّكلرو، اإلنسران ىري برل اإلنسران،
 مرا ليرر  بهرا يسرتعين الجاسروس، مرن  رز  فرالعين . واسيسرو
 .بالده إلى رأ  ما ينقل ثم األخر ، البالد في يحدث

 وىنرا  البالغرة، أنرواع مرن وعنر التعبيرر فري اإليجراز أنّ  شركّ  ال
 العالقة تخير في المهارة ىو األسلوب لجمال آخر مظهر
 
   
  

 
 

 برررر بالكرررلع فررري آذانهرررم(  أصرررابعهمقرررال تعرررالى: )يجعلرررون 
 . (أنرررراملهم أي أطررررراف أصررررابعهم) الجررررز وأراد (أصررررابعهم)

 فيرو المو رودونريرد  المحرلعنردما نعبرر بلفرظ  : المحلّيرة – 3 
الرذين محلهرم  أىلهراوأراد  القريرةذكر  القريةقال تعالى: )واسأل 

 . ةومكررررررررررررررانهم القريررررررررررررررة ، فالعالقررررررررررررررة المحليرررررررررررررر

 .نفسرو المكرانونريرد  الحرالعنردما نعبرر بلفرظ  : الحاليّرة – 4

وىو دال علرى  (نعيم) فقد استعمل (نَِعيمٍ مثل : )ِإنَّ اأْلبْرَراَر َلِفي 
 .الجنررررررررررررةحررررررررررررالهم، وأراد محررررررررررررل ومكرررررررررررران النعرررررررررررريم وىررررررررررررو 

، أو عنردما نعبرر  سرببو باسرمالشري   تسرميةوىي  : السببية – 5
ال  الغيرررثألن  /الغيرررثرعرررت الماشرررية ) .بالسررربب عرررن المسررربَّب

للنبرات  سربب الغيثحيث أن  .النباتالذي يرعى يرعى ، وإنما 
 . فُعبِّررررررررررررررررررر بالسرررررررررررررررررربب عررررررررررررررررررن المسرررررررررررررررررربَّب

قرال .عنرو تسرببوىري تسرمية الشري  باسرم مرا  : المسربَِّبّية – 6
 (.. ِرْزًقاتعالى : ) ُىَو الَِّذي يُرِيُكْم آيَاتِِو َويُرنَرزُِّل َلُكم مَِّن السََّما  

ىرا األصرلي ؛ ألن ، فهري فري غيرر معنا رزقًرا : المجراز فري كلمرة
، وعبررر بررالرز  عررن الرررز ولرري   المطرررالررذي ينررزل مررن السررما  

 . (المطرررر)متسررربب عرررن الثررراني(الررررز ) ؛ ألن األولالمطرررر

برأن يسرتعمل اللفرظ الرذي وضرع للماضري  : اعتبرار مرا كران - 7
المجراز فري   أمروالهم ..( اليترامىقرال تعرالى : ) وآتروا  في الحال

ال يأخذ مالرو ، وإنمرا يأخرذ المرال ؛ ألن اليتيم ،  اليتامى : كلمة
 عنرررررررررررردما يتجرررررررررررراوز سررررررررررررن اليُررررررررررررْتم ويبلرررررررررررر  سررررررررررررن الرشررررررررررررد ،

، برالنظر إلرى  يترامى كانوافاستعملت كلمة يتامى وأريد بها الذين  
 . حررررررررررررررررررررررررررررررررالتهم السررررررررررررررررررررررررررررررررابقة

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 اجملاز املرسل-4
ىو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لو لعالقة غير المشابهة 

 . ، ويجب أن تكون ىنا  قرينة تمنع المعنى األصلي للفظ

أو ىو كلمة لها معنى أصلي لكنها تستعمل في معنى آخر على 
،  دون أن تكون عالقة مشابهةأن يو د عالقة بين المعنيين 

 الجديد المستخدمة فيو الكلمة وتعرف تلك العالقة من المعنى
 

 لماذا سمي المجاز بالمجاز المرسل ؟س :  

 ر : سمي المجاز بالمجاز المرسل ؛ ألنو غير مقيد بعالقة 
المقيدة بعالقة المشابهة  االستعارةواحدة ، كما ىو الحال في 
 . فقط ، وألن عالقاتو كثيرة

 :وعالقات المجاز المرسل كثيرة أىمها 

ال تعالى: ق . الكلونريد  بالجز عندما نعبر  : الجزئية - 1
وأراد (الرقبة) عبر بالجز ؛  رقبة) مؤمنة( فكلمة رقبة)فتحرير 

 المؤمن اإلنسان) الكل

 . الجز ونريد  بالكلعندما نعبر  : الكلية –2

 

 البالغة لجميع المحاورموضوعات 
 المجاز المرسل :رابعال الجزء

 و بالغته /عالقاته
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "الشعبمجيع  "

 

  
  
  

 
  
  
  
  
   
   
  
   

 

                    

 

 

فالعالقررة المصررححة  نبررات الحشرري   الن الغيررث سرربب ال
 ...الستعمال المجازي ىي السببية ل

نقطرة تشرابو برين  وىرو مجراز لغروي مرسرل وذلرك لعردم و رود
 . الغيرررررررررررررررررررررررررررررث والحشررررررررررررررررررررررررررررري 

لغويرة  فهرو اليستكشرم مرن لفظرة ومفرردةاما المجراز العقلري 
بعينهرررا برررل مرررن ىيارررة  ملرررة كاملرررة بكرررل تفاصررريلها ومفرداتهرررا 

للعالقررة المجازيررة ىررو العقررل ، ففرري  واسرنادىا والمستكشررم
فررران () انبرررت الربيررع البقرررللرررذي ذكررره االسرررتاذ لكررم المثررال ا

االسرتعمال المجرازي اليخرف مفرردة معينرة مرن مفرردات ىرذه 
الجملررة ترردلنا علررى اسررتعمال مجررازي  الجملررة بررل كررل ىياررة

فكأننرا ىنرا  , مفاده ان البقل ينبرت فري فتررة الربيرع والخصرب
نسررررند عمليررررة انبررررات البقررررل الررررى الربيررررع وذلررررك لكونررررو زمررررن 

، فالحظرري ان   لإلنبرراتالطبيعررة واالر   سررتعدادالخصرب وا
المعنررى  كررل مفررردة فرري ىررذه الجملررة قررد سرراىمت فرري افررادة

المجازي ولي  مفردة واحردة بعينهرا والعقرل ىرو الرذي ترذو  
 المجازية واستكشم ىذه العالقة

 
 

 في الجزء الخامس المزيد وابترق ــــ

 و عالقاته  حول المجاز العقلي

 و تطبيقات حولهماو بالغته 

 ــــ تعالى إن شاء اهلل 
 

 
 

 

 المجراز يكرون بحيرث المجرازي، والمعنرى األصرلي المعنرى برين
 علرى العرين كرنطال  تصروير خيرر المقصرود للمعنرى مصرّورًا

 . بالوشاية التأثر سريع على واألذن الجاسوس،
 ازدحمرت و لغرفرة،ا أضرا ت و الزمران، سرّرني : قولرك إنّ 

 العين، غهاتُبل ال آفا  إلى بالخيال امتدادٌ  ذلك غير و الشوارع،
 و الفرحرة و النشروة، عرالم فري موغلة حدود إلى للنف  إثارة و

 كلمررات األسررلوب ىررذا لرروال كانرت لُمجرّردات تشرخيفٌ 
 .التْحليق و السموّ  عوامل كلّ  من ةمحروم الجناح، مقصوصة

 املرسل اجملاز الفرق  ما

 العقلي؟ اجملاز و
 معناىرا غيرر فري قصردا المسرتعملة الكلمرة ىرو المرسرل المجراز
 المعنرى إرادة مرن مانعرة قرينرة مرع لمشرابهة غيرا لعالقة األصلي
 إلرى معنراه فري مرا أو الفعل إسناد ىو العقلي والمجاز .األصلي

 .حقيقيًّا اإلسناد يكون أن تمنع قرينة مع لعالقة صاحبو، غير
مررن اقسررام المجرراز اللغرروي ، واالسررتعمال والمجرراز المرسررل ىررو 

عادة ما يكون لمفردة لغوية معينة تستعمل فري  المجازي اللغوي
المعنيررين فرري و ررو مررن  معنرى ثرراني امررا بسرربب و ررود تشررابو بررين

الو رروه او لعررردم و ررود تشرررابو ولكررن تو رررد عالقررات مصرررححة 
 , االسرتعمال كالسرببية والمسرببية والحرال والمحرل وغيرىرا لهرذا

) رعرت الماشرية الغيرث ( االسرتاذ  ففري المثرال الرذي ذكرره لرك
حيث  بعينها فقط فان االستعمال المجازي ىو في مفردة الغيث

 عبر المتكلم عن الحشي  الذي ترعاه الماشية بالغيث 
 
 

 
 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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 غةمراجعة موضوعات البال

 لجميع المحاور 
 المجاز المرسل :رابعال الجزء 

              و بالغته /عالقاته           

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


