اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺶ
ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﺰھﺮاء اﻟﺘﺄھﯿﻠﯿﺔ

اﻟﻤﻜﻮن :ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻨﻮان اﻟﺪرس :اﻻﺳﺘﻌﺎرة

اﻟﻤﺴﺘﻮى 1 :ﺑﺎك ع
إﻋﺪاد :ذة زﻛﯿﺔ ﻣﺼﺎت

أوال :أمثلة االنطالق
 .1ﻓﺎطﻤﺔ ﺷﻤﺲ
 .2أﺷﺮﻗﺖ ﻓﺎطﻤﺔ
 .3ﻗﺎل اﻟﺤﺼﺮي:
ﻛﻠﻒ ﺑﻐﺰال ذي ھﯿﻒ **** ﺧﻮف اﻟﻮاﺷﯿﻦ ﯾﺸﺮده
 - 4ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور" ﺳﻮرة
إﺑﺮاھﯿﻢ -اﻵﯾﺔ
-5ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ ":والليل إذا عسعس ،والصبح إذا تنفس" ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﯾﺮ -اﻵﯾﺘﺎن
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 -6ﻗﺎل أﺑﻮ ذؤﯾﺐ اﻟﮭﺬﻟﻲ:
َ
أﻟﻔﯿﺖ ﻛﻞ ﺗﻤﯿﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﻔ ُﻊ
وإذا اﻟﻤﻨﯿﺔُ أﻧﺸﺒﺖ أظﻔﺎرھﺎ ****

"ﺗﺬﻛﯿـــــــــــﺮ"
ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻟﺪرس "اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ" وﺗﻌﺮﻓﻨﺎ أرﻛﺎﻧﮫ وأﻗﺴﺎﻣﮫ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﮭﺎ
ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ:
طﺮﻓﺎ اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ
اﻟﻤﺜﺎل

اﻟﻤﺸﺒﮫ

اﻟﻤﺸﺒﮫ ﺑﮫ

أداة اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ

وﺟﮫ اﻟﺸﺒﮫ

ﻧﻮع اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ

ﻓﺎطﻤﺔ
ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ
اﻹﺷﺮاﻗﺔ

ﻓﺎطﻤﺔ

اﻟﺸﻤﺲ

اﻟﻜﺎف

اﻹﺷﺮاﻗﺔ

ﻣﻔﺼﻞ

ﻓﺎطﻤﺔ
ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ

ﻓﺎطﻤﺔ

اﻟﺸﻤﺲ

اﻟﻜﺎف

ﻣﺤﺬوف

ﻣﺮﺳﻞ

ﻓﺎطﻤﺔ ﺷﻤﺲ ﻓﺎطﻤﺔ
ﻓﻲ اﻹﺷﺮاﻗﺔ

اﻟﺸﻤﺲ

ﻣﺤﺬوﻓﺔ

اﻹﺷﺮاﻗﺔ

ﻣﺆﻛﺪ

ﻓﺎطﻤﺔ ﺷﻤﺲ ﻓﺎطﻤﺔ

اﻟﺸﻤﺲ

ﻣﺤﺬوﻓﺔ

ﻣﺤﺬوف

ﺑﻠﯿﻎ

أﺛﻨﺎء ﺗﻤﻌﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼه؛ ﺳﻨﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻄﺮﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ)اﻟﻤﺸﺒﮫ واﻟﻤﺸﺒﮫ ﺑﮫ( ،وھﻤﺎ رﻛﻨﺎن رﺋﯿﺴﺎن ﻻ ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ دون وﺟﻮدھﻤﺎ ﻣﻌﺎ .ﻓﻘﺪ
ﻧﺤﺬف اﻷداة أو وﺟﮫ اﻟﺸﺒﮫ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء أﺑﺪاً ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ)اﻟﻤﺸﺒﮫ واﻟﻤﺸﺒﮫ ﺑﮫ(.

ثانيا :املالحظة والتحليل
-1تعريف االستعارة:
إذا ﻻﺣﻈﻨﺎ اﻟﻤﺜﺎل اﻷول ﺳﯿﺘﺒﯿﻦ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﺗﺸﺒﯿﮫ ﺑﻠﯿﻎ ﺷﺒﮭﺖ ﻓﯿﮫ ﻓﺎطﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ دون
ذﻛﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ)وﺟﮫ اﻟﺸﺒﮫ( وﻻ أداة اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻓﺎطﻤﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻤﺸﺒﮫ )ﻓﺎطﻤﺔ(
وﺣﺬف اﻟﻤﺸﺒﮫ ﺑﮫ)اﻟﺸﻤﺲ( اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻨﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪى ﺻﻔﺎﺗﮫ )اﻹﺷﺮاﻗﺔ( .وﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ
ﺳﺒﻖ وذﻛﺮﻧﺎ أن اﻟﺘﺸﺒﯿﮫ ﻻ ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ دون وﺟﻮد اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ 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".

-2أركان االستعارة:
اﺳﺘﻌﯿﺮت اﻹﺷﺮاﻗﺔ)اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر( _ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ_ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ)اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﮫ(
ﻟﻔﺎطﻤﺔ)اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻟﮫ( ،ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ھﻲ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ.
_ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻟﮫ :اﻟﻤﺸﺒﮫ
_اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﮫ :اﻟﻤﺸﺒﮫ ﺑﮫ
_ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر:اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎزي.

 -3شروط االستعارة:
_ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ
_ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ

-4االستعارتني التصريحية واملكنية:

أ -التصريحية:
ﺳﻨﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل 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 ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﺳﺘﻌﺎر اﻟﻈﻠﻤﺎت ﻟﻠﺠﮭﻞ
واﻟﻨﻮر ﻟﻠﮭﺪى ،ﻓﺼﺮح ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﮭﻤﺎ)اﻟﻈﻠﻤﺎت واﻟﻨﻮر( ،وﺣﺬف اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻟﮭﻤﺎ)اﻟﺠﮭﻞ
واﻟﮭﺪى( ،ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ.
اﻻﺳﺘﻌﺎرة إذن ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﯿﺔ  ،إذ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﮫ.

ب -املكنية:
اﺳﺘﻌﺎر ﷲ 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
.1

اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﺗﺸﺒﯿﮫ ﺑﻠﯿﻎ ﺣﺬف أﺣﺪ طﺮﻓﯿﮫ.

.2

أرﻛﺎن اﻻﺳﺘﻌﺎرة ھﻲ:
_ 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.

 -4اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻧﻮﻋﺎن:
_ اﻟﺘﺼﺮﯾﺤﯿﺔ :ھﻲ اﺳﺘﻌﺎرة ﺻﺮح ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﮫ)اﻟﻤﺸﺒﮫ ﺑﮫ(.
_ اﻟﻤﻜﻨﯿﺔ  :ھﻲ اﺳﺘﻌﺎرة ﺣﺬف ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ﻣﻨﮫ وﻛﻨﻲ ﻋﻨﮫ ﺑﺈﺣﺪى
ﻟﻮازﻣﮫ.
ﺻﻔﺎﺗﮫ أو

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

