
أوال: أمثلة االنطالق 

فاطمة شمس 1.

أشرقت فاطمة 2.

قال الحصري: 3.

     كلف بغزال ذي ھیف ****  خوف الواشین یشرده 

4 - قال تعالى" كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور" سورة 
إبراھیم- اآلیة 

 5-قال عز وجل:" والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس" سورة التكویر- اآلیتان 
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6- قال أبو ذؤیب الھذلي: 

          وإذا المنیةُ أنشبت أظفارھا **** ألفیَت كل تمیمة ال تنفُع 

"تذكیـــــــــــر" 
تطرقنا في السنة الماضیة لدرس "التشبیھ" وتعرفنا أركانھ وأقسامھ التي سنقف عند بعضھا 

باختصار في الجدول اآلتي: 

المدیریة اإلقلیمیة مراكش 

       ثانویة الزھراء التأھیلیة

المستوى: 1 باك ع 
إعداد: ذة زكیة مصات

المكون: علوم اللغة 
عنوان الدرس: االستعارة

طرفا التشبیھ
نوع التشبیھوجھ الشبھأداة التشبیھالمشبھ بھالمشبھالمثال

فاطمة 
كالشمس في 
اإلشراقة

مفصلاإلشراقةالكافالشمسفاطمة

فاطمة 
كالشمس

مرسلمحذوفالكافالشمسفاطمة

فاطمة شمس 
في اإلشراقة

مؤكداإلشراقةمحذوفةالشمسفاطمة



أثناء تمعننا في الجدول أعاله؛ سنالحظ  أنھ في جمیع األمثلة تم االحتفاظ بطرفي 
التشبیھ(المشبھ والمشبھ بھ)، وھما ركنان رئیسان ال یستقیم التشبیھ دون وجودھما معا. فقد 

نحذف األداة أو وجھ الشبھ لكننا ال نستطیع االستغناء أبداً عن الطرفین(المشبھ والمشبھ بھ). 

ثانيا: املالحظة والتحليل 

1-تعريف االستعارة: 

إذا الحظنا المثال األول  سیتبین أننا أمام تشبیھ بلیغ شبھت فیھ فاطمة بالشمس دون 
ذكر الصفة المشتركة بینھما(وجھ الشبھ) وال أداة التشبیھ.  

أما في المثال الثاني فقد تم تشبیھ فاطمة أیضا بالشمس، لكن مع ذكر المشبھ (فاطمة) 
وحذف المشبھ بھ(الشمس) الذي تعرفناه من خالل إحدى صفاتھ (اإلشراقة). وبما أننا 
سبق وذكرنا أن التشبیھ ال یستقیم دون وجود الطرفین معا، فإننا ال نستطیع أن نقول 

عن المثال الثاني تشبیھا بما أن أحد الركنین حذف. وبناء على ذلك یمكن أن نقول إننا 
أمام تشبیھ بلیغ حذف أحد طرفیھ لیصبح "استعارة".  

2-أركان االستعارة: 

استعیرت اإلشراقة(المستعار) _في المثال الثاني_ من الشمس(المستعار منھ) 
لفاطمة(المستعار لھ)، لعالقة جامعة بینھما ھي المشابھة. 

_ المستعار لھ:  المشبھ 

_المستعار منھ: المشبھ بھ 

_ المستعار:اللفظ المنقول من المعنى الحقیقیي إلى المعنى المجازي. 

3- شروط االستعارة: 

_ المشابھة 

_ قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي 

4-االستعارتني التصريحية واملكنية: 

بلیغمحذوفمحذوفةالشمسفاطمةفاطمة شمس



أ- التصريحية: 

سنالحظ من خالل عودتنا للمثالین الثالث والرابع؛ أن الشاعر یخبرنا بولعھ بمحبوبتھ التي 
شبھھا بالغزال(المستعار منھ)، وھنا صرح بالمستعار منھ(الغزال) وحذف المستعار 

لھ(المحبوبة) لجامع بینھما(الخفة والرشاقة). كما أن هللا عز وجل استعار الظلمات للجھل 
والنور للھدى، فصرح بالمستعار منھما(الظلمات والنور)، وحذف المستعار لھما(الجھل 

والھدى)، لعالقة المشابھة بینھما. 

االستعارة إذن في المثالین تصریحیة ، إذ تم فیھا التصریح بالمستعار منھ.  

ب- املكنية: 

استعار هللا عز وجل في اآلية الكريمة  لفظة عسعس _التي تعني اإلقبال أو 
اإلدبار(حسب تفسير  املفسرين)_ من اإلنسان وأسندها إلى الليل، وكذلك الشأن 

بالنسبة إلى التنفس، فهذه الصفات جميعها بشرية. ومن تمة يمكننا القول  إننا أمام 
استعارة مكنية حذف منها املستعار منه(اإلنسان)، وكني عنه بإحدى صفاته(اإلقبال أو 

اإلدبار، والتنفس). 

أما في املثال األخير فقد استعار الشاعر األظفار(ويقصد بها املخالب)، من الحيوان 
املفترس، للمنية (وهي املوت)، فحذف املستعار منه(الحيوان املفترس) وكنى عنه بإحدى 
لوازمه(األظفار). لجامع بينهما هو املشابهة، ذلك أن املوت إذا جاء اإلنسان اليمهله، بل 

ينقض عليه كما ينقض الحيوان املفترس على فريسته فال تنفع معه تميمة( التميمة 
شيء يعلقه اإلنسان أو يحمله معه خوفا من العني أو الحسد أو املرض...)  

ثالثا:االستنتاج 

االستعارة تشبیھ بلیغ حذف أحد طرفیھ. 1.

أركان االستعارة ھي: 2.

           _ المستعار لھ:  المشبھ 



           _المستعار منھ: المشبھ بھ 

           _ المستعار:اللفظ المنقول من المعنى الحقیقیي إلى المعنى المجازي. 

 3-      شروط االستعارة هي: 

           _ المشابھة. 

         _ قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي. 

4- االستعارة نوعان: 

         _ التصریحیة: ھي استعارة صرح فیھا بالمستعار منھ(المشبھ بھ). 

         _ المكنیة    :  ھي استعارة حذف منھا المستعار منھ وكني عنھ بإحدى 
صفاتھ أو          لوازمھ. 

رابعا: التطبيقات 

حلل(ي) الصورتني اآلتيتني مع تمييز االستعارة التصريحية من املكني: 

أ- كشر البحر عن أنيابه. 

ب- قال املتنبي: 

      فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه***وال رجال قامت تعانقه األسد


