
البالغة العربية

علم البديع 

Hamd_dr@yahoo.com

mailto:Hamd_dr@yahoo.com


 مراعاة النظري

 .مراعاة النظري أي املثيل واملتشابه•
 وتسمى التناسب والتوفيق واالئتالف•
هي عبارة عن اجلمع بني :  الّسكاكيهو أن يضّم إىل الشيء ما يشابهه و يليق به، و قال  •

 .  املتشابهات
ن أن جيمع املتكلم بني أمرين متناسبني أو أمور متناسبة ال على جهة التضاد، ولك: تعريفه•

 .على جهة االئتالف والتوافق
 :من مجالياته•
 ... االنسجام واالتساق والتناغم، ألن املعاني املتناسبة يعزز بعضها بعضا•



 
  (ُمْهَتِديَن َكاُنوا َوَما تَِّجاَرُتُهْم َرِبَحت َفَما ِباْلُهَدى الضََّلاَلَة اْشَتَرُوا الَِّذيَن ُأوَلِئَك)•

 (16:البقرة)
 َيْذَرُؤُكْم َأْزَواًجا اْلَأْنَعاِم َوِمَن َأْزَواًجا َأنُفِسُكْم مِّْن َلُكم َجَعَل َواْلَأْرِض السََّماَواِت َفاِطُر)•

   (11:الشورى) (اْلَبِصرُي السَِّميُع َوُهَو َشْيٌء َكِمْثِلِه َلْيَس ِفيِه
 شعييب الوعد، إمساعيلي الوزير أيها أنت :املهليب للوزير بعضهم كقول أربعة بني•

 .اخللق حممدي العفو، يوسفي التوفيق،
  ،5:الرمحن()يسجدان الشجر والنجم  حبسبان والقمر الشمس):(التناسب إيهام)•

6) 



:بين ثالثة كقول البحتري يصف إبال بالهزال والضعف

:إباليصفآخروقال•

•

.بالقسيّ المناسبتهبالّسهامالّسبقفيشبّههاثمبالقوس،أعضائهاودقّةشكلهافياإلبلشبّه•



:بين أكثر من أربعة كقول ابن رشيق•

أصح وأقوى ما مسعناه يف الندى         من اخلرب املأثور منذ قديم•

أحاديث ترويها السيول عن احليا      عن البحر عن كف األمري متيم

 املطر :أي واحليا، السيل بني ثم والرواية، واألحاديث واخلرب والسماع والقوة الصحة بني الئم فقد•
 .متيم وكف والبحر،



:يقول الشاعر•

 إذا َصَدَق اْلَجدُّ اْفَتَرى الَعمُّ للَفَتى      مكارَم ال َتْخَفى وإْن َكَذَب اخلاُل•
•

لِّ الحظُّ، و ، والمراُد باألوَّ ، وبالثالثِّ فقْد َجَمَع بيَن اْلَجّدِّ والعَّمِّ والخالِّ ةُ الناسِّ بالثانِّي عامَّ
.  الظنُّ 

 والطَّلُّ يف سْلِك الُغصوِن كلؤلٍؤ          رْطٍب ُيصافُحه النسيُم فَيْسُقُط•
 والطْيُر َيقرُأ والغديُر صحيفٌة           والريُح تكتُب والَغماُم ُيَنقُِّط



 أين الشاهد من مراعاة النظري؟•
 :وألسيد بن عنقاء الفزاري ميدح ُعَمْيَلَة الَفزارّي•

   
 رآني على ما بي عميلة فاشتكى         إىل ماله حالي أسر كما جهر

 أتاني فآساني ولو ضن مل أمل            على حني ال باد يرجى وال حضر        
 غالم رماه اهلل باحلسن يافعًا            له سيمياء ال تشق على البصر       
 كأن الثريا علقت يف جبينه         ويف جيده الشعري ويف وجهه القمر            
 إذا قيلت الفحشاء أغضى كأنه          ذليل بال ذل ولو شاء النتصر   




