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 للدراسة الصباحية والمسائية/  البالغة العربية / المرحلة االولى

االستتعارة  يتتل اللبتتة بمعتتتى استتتعار اللتلأ متتتط هلتتا  تتتط يعهيتتط ايتاع راريتتة   وي تتا  استتتعارع ايتتاع  
 .الللأ المستعار ريع وتحو  من يد المعير الى يد المستعير  ن     بمعتى 

 .المعجمية تؤكد ان االستعارة ت   الللأ من حيازة لخص الى لخص آخر الداللة 

بتتين المعتتتى المت تتو  ( الملتتاب ة ) هتتل استتتعما  الليتتي يتتل غيتتر متتا وضتتع لتتط لعال تتة : اصتتهالحا  
 .رتط والمعتى المستعم  ييط مع  ريتة صارية رن ارادة المعتى االصلل 

ط ووجط اللبط و داتط واالستعارة ابلت  متن التلتبيط االستعارة تلبيط حذف متط  حد هريي: وباختصار 
. 

 ر يت  مرا  يل الجامعة : مثا  

) واألداة ( يتتتاة ) ر يتتت يتتتاة جميلتتة كتتال مر يتتل الجامعتتة   يحتتذيت الملتتبط : يأصتت  هتتذع االستتتعارة 
لتتد  رلتى ( الجامعتة ) و لح تتط ب ريتتة  ( ال مر ) وب ل الملبط بط (الجما  ) ووجط اللبط ( الكاف 
 ( .اليتاة الجميلة ) تريد بال مر  تك 

 :اركان االستعارة ثالثة 

 ( وهو الملبط ) المستعار لط -1

 ( وهو الملبط بط ) المسعار متط -2

وهو الذي يجمع بين هريل االستتعارة  وستمى االو  والثتاتل هريتل االستتعارة : الليي المستعار -3
. 

 يكون المستعار هو االلتعا  ( والتع  الر س ليبا  ) لط تعالى ييل  و 

والمستعار متط هو التار والمستعار لط هو اللتيا   والجتامع بتين المستتعار لتط ملتاب ة ضتوأ التتار 
 .لبياض الليا 



   سام االستعارة 

 :ياالستعارة بارتبار الهريين تت سم الى 

 : ك و  المتتبل ( الملبط ) دون ( الملبط بط ) ط وهل ما ذكر يي ا المستعار مت:  تصريحية-1

 و  ب  يملل يل البساه يما درى    الى البحر يسعى  م الى البدر يرت ل 

البحتر )  وحيث لبط سيف الدور بالبحر بجامع العهاأ ثم استتعار الليتي التدا  رلتى الملتبط بتط وهت
 ( يأ ب  يملل يل البساه )  ريتة للملبط وهو سيف الدولة رلى سبي  االستعارة التصريحية وال( 

ويتتتل ايضتتتا  توجتتتد استتتتعارة تصتتتريحية ثاتيتتتة وهتتتل يتتتل تلتتتبيط ستتتيف الدولتتتة بالبتتتدر وحتتتذف الملتتتبط 
 .واالكتياأ بذكر الملبط بط 

 ( كتاا  تزلتاع إليك لتخرج التاس من اليلمات الى التور : ) و ا  تعالى 

( اليلمتتتتتات )   ي تتتتتد استتتتتتعير ( واإليمتتتتتان ال تتتتتدى ) وبالثاتيتتتتتة ( الضتتتتتال  ) ي تتتتتد استتتتتتعير بتتتتتاألولى 
 .للضاللة   لعال ة الملاب ة بيت ما يل ردم اهتداأ صاحب ما 

لل دى واإليمان لعال ة الملاب ة بيت متا يتل ال دايتة وال ريتتة التتل تمتتع متن ( التور ) كذلك استعير 
وتتو  ( يلمتات والتتور ال) ارادة المعتى الح ي ل يل كال المجازين يي ما مجازان لبويتان يتل كلمتتل 

 . هذع االستعارة تصريحية 

  ا  المتتبل 

 ر  بلل من ملى البحر تحوع      وال رجال   امت تعات ط اأُلْسدُ  يلم 

 البحر وهو الملبط بط : المستعار متط 

 الرج  الكريم وهو الملبط وهو محذوف : والمستعار لط 

لط والمستعار متط وهو ال ريتتة الليييتة والعال تة ملى وهو الجامع بين المستعار : والليي المستعار 
اللتتتتارر صتتتترع بالمستتتتتعار متتتتتط  الملتتتتابط بتتتتين الرجتتتت  الكتتتتريم والبحتتتتر واالستتتتتعارة تصتتتتريحية   ألن  

 .وحذف المستعار لط 



 :ومن  مثلة االستعارة التصريحية كذلك 

 يأمهرت لؤلؤا  من ترجس وس ت      وردا  ورضت رلى العتاا بالبرد -1

 : نزي  السري الرياأ يل وصف مُ  و  -2

 اذا لمع البرق يل كيط       ياض رلى الوجط ماأ التعيم 

 لط راحة سيرها راحة     تمر رلى الوجط مر  التسيم

واكتيل بتذكر لتلأ متن لوازمتط ( المستعار متط ) وهل التل اختيى يي ا ليي الملبط بط : مكتية -2
 : دليال رليط ك و  ايليا  بل ماضل 

 اللي  ذو التجوم  تيتا       وهو يبلى المديتة البيضاأ سمع 

التتذي يستتمع ثتتم حتتذف الملتتبط بتتط وهتتو االتستتان بعتتد  باإلتستتاناستتتعارة   لتتبط الليتت  ( ستتمع الليتت  ) 
 .رلى سبي  االستعارة المكتية ( سمع ) تتاسل التلبيط وب ل للأ يد  رليط وهو 

 : وكذلك  و  درب  الخزارل 

 ن رج       ضحك المليا بر سط يبكى ال تعجبل يا سلم م

وحذف الملبط بط ورمز اليط بلتلأ متن لوزامتط وهتو الضتحك رلتى  تسانإلباياللارر لبط المليا 
 .سبي  االستعارة المكتية 

 :امثلة 

 تم   الحصون اللم  هو  تزالتا      وتل ل اليتا  هل ا وتزو  -1

 لدجى ياتحسرا يلت الرؤيا الى  ن لمست          راحة اليجر ا-2

ذا-3  ال حيتك ريوت ا       َتْم يالمخاوف كل ن  مان ( العتاية )  وا 

   سام االستعارة المكتية 

 : ت سم االستعارة المكتية لتح يق المستعار لط حسيا  او ر ليا  الى 



وهتل متا كتان المستتتعار لتط مح  تا  حستيا  او ر ليتا    والم صتود بتتالتح يق : استتعارة تح ي يتة  -1
 الحسل ت   الليي الى امر معلوم تمكن االلارة اليط حسيا  

 ..........ضحك المليا يبكى : مثا  
مستتتعار لتتط تمكتن االلتتارة اليتتط حستيا  و تتد استتتعيرت لتط لييتتة الضتتحك بارتبتتار : يالملتيا 

 . ضحك يكلف رن بياض االستان والليا يكلف رن بياض اللعر ان ال

وهتتل متتا كتتان المستتتعار لتتط يي تتا غيتتر مح تتق ال حستتا  وال ر تتال  بتت  صتتورة : استتتعارة تخيليتتة -2  
 : وهمية تحو  و   بل ذؤيا ال ذلل 

ذا المتية  تلبت  ييارها      لييت ك  تميمة ال تتيع   وا 

 ل ا من الوحش  ييار  رهو الملبط استعي: يالمستعار لط 

والح ي ة ليس يتك المتية بالتتاس كيتتك التوحش بيريستتط يالصتورة خياليتة متوهمتة ياالستتعارة تخيليتة 
 . 

 : مثا  آخر 

 لم يبُز  وما  ولم يت ض الى بلد       إال ت دمط جيش من الررا 

 :ا سام االستعارة بحسا اليي المستعار 

ن الليي المستعار اسما  جامتدا  غيتر ملتتق   ستواأ  كاتتت مكتيتة وهل ما كا: استعارة  صلية : اوال 
 . و د يكون اسما جامدا  لمعتى    م تصريحية   واالسم الجامد  د يكون اسما  جامد الذات 

 يرثل ابتط الصبير ومثا  اسم الذات  و  اللارر الت امل 

 يا كوكبا  ما كان   صر رمرع      وكذاك رمر كواكا األسحار 

ارر لتتبط ابتتتط بالكوكتتا واستتتعار الليتتي التتدا  رلتتى الملتتبط بتتط ولتتم يتتذكر الملتتبط وذلتتك رلتتى ياللتت
 . سبي  االستعارة التصريحية 



ر يتاع اسما  جامدا  غير ملتتق لتذلك تستمل االستتعارة التتل يتل هتذا ( الكوكا ) الليي المستعار هو 
 . صلية : التو  

 ( اع اليك لتخرج التاس من اليلمات الى  التور كتاا  تزلت: ) ومثا  اسم المعتى  ولط تعالى 

ي تتتد استتتتعار اليلمتتتة للضتتتاللة والتتتتور لل دايتتتة اي لتتتبط الضتتتاللة باليلمتتتة وحتتتذف الملتتتبط وصتتترع 
: بط بط مستعيرا  الليي الدا  رليط رلى ستبي  االستتعارة التصتريحية ولمتا كتان الليتي المستتعار لبالم

 .صلية الضاللة اسما جامدا  لمعتى ياالستعارة ا

 :امثلة 

 :  و  البحتري  -1
 يؤدون التحية من بعيد    الى  مر من االيوان باد 

 : و  ابن الرومل -2
 هلل   مار تبد ت رلى      غصان بان تحت ا ُكُثاُ 

 : و  المتتبل -3
   حبك يا لمس الزمان وبدرع      وان ال متل يي ا الس  ا واليرا د 

 : و  االخر -4
 حملت اليط من لساتل حدي ة     س اها الحجى س ل الرياض السحائا 

 :ا سام االستعارة االخرى 
كتتان الليتتي المستتتعار يعتتال  او استتم يعتت  او استتما ملتتت ا  او  االستتتعارة التبعيتتة  وهتتو م  -1

 حريا
 :االستعارة يل اليع   و  البحتري يصف جيلا  

ذا  ييط بحر حديدالسالع  ضاأ ييط ر ى العدا   بر  تألق  وا 
 :يل اللهر االو  
  ضاأ : يع  : يالليي المستعار 
 السالع : لمعان السالع والمستعار متط االضاأة وال ريتة : والمستعار لط 

 اضاأة يع   ضاأ بمعتى لمع : التق من المصدر 



 :ويل اللهر الثاتل 
 يع  تألق وال ريتة بحر حديد  التألقلبط لمع السالع بتألق البرق والتق من مصدر 

 وكالهما استعارة تصريحية تبعية 
 االستعارة التمثيلية  -2

 اذا المستعار مركبا  متتزرا  من امور ردة سميت االستعارة تمثيلية 
 : ك و  المتتبل لمن يعيا لعرع 

 ومن يك ذا يم مر  مريض        يجد مرا  بط الماأ الزالال 
تتر رتتن مالح تتة رائتتا لتتعر ا: يالمستتتعار لتتط  لمتتبتتل التتذي ضتتعف رتتن ادراكتتط و ص 

 .صورع 
مريض تبيرت تيسط ويسدت ذائ تط يعجتز رتن تتذوق اللتراا العتذا : والمستعار متط 

. 
هتتتو صتتتورة المتتتريض العتتتاجز رتتتن تتتتذوق األلتتتربة العذبتتتة اي : والمستتتتعار او الجتتتامع 

 . الملبط بط 
 المعتى االصلل  ةداحالية تي م من سياق الكالم وتمتع من ار : وال ريتة 

المتريض التذي يجتد كت  رتذا  بتأحوا و د لبط المتتبل  حوا  الم صر رن ي م لتعرع 
 .مرا  ليساد يل ذائ تط  ثم حذف الملبط وصر ع بالملبط بط 

 : امثلة 
 ومن ملك البالد ببير حرا     ي ون رليط تسليم البالد 

حيث لبط حا  الوارث المبعثر لما ورثط   بحا  ال ائد الذي ملتك بتالدا متن غيتر تعتا 
و تا  ي ان رليط تسليم ا ألردائط ثتم استتعير الملتبط بتط للملتبط رلتى ستبي  االستتعارة 

 . التمثيلية وال ريتة حالية 
 : و و  المتتبل 

 اذا ارتاد اليتى حوض المتايا       يأهون ما يمر  بط الوحو  
 :و و  االخر 

 اليك ياتل لست ممن اذا ات ى      رضاض األيارل تام يوق الع ارا 
  



 ت سم االستعارة بارتبار المالئم 

 ت سم الى استعارة مرلحة ومجردة ومهل ة 

 .االستعارة المرلحة وهل ما ذمر مع ا مالئم الملبط بط : اوال 

 ( ل دى يما ربحت تجارت م  ولئك الذين التروا الضاللة با) كما يل  ولط تعالى 

لالختيار بجامع  حسن اليائدة يتل كت  و تد ذكتر مع تا لتلأ يالئتم الملتبط ( االلتراأ ) ي د استعير 
 .ي ل استعارة تصريحية ومرلحة ( يما ربحت تجارت م ) وهذا اللل هو ( االلتراأ ) بط 

 :كذلك  و  اللارر 

 آخريتا إذا ما الدهر جر  رلى  تاس        كالكلط  تاخ ب

ييتتل هتتذا البيتتات استتتعارة مكتيتتة يتتل التتدهر ي تتد لتتبط التتدهر بجمتت  ثتتم حتتذف الملتتبط بتتط ورمتتز اليتتط 
 . ول ذا تسمى استعارة مرلحة ( االتاخة ) ولرع ( الكالك  ) بوجود 

 االستعارة المجردة هل ما ذكر مع ا مالئم الملبط : ثاتيا 

 (( لر  الخلق البيبة ال تتيك وا بأرراض التاس   ي)) مثال  و  ال ائ  

ال تتيك تتوا استتتعارة تصتتريحية تبعيتتة ي تتد لتتبط التتتكلم يتتل االرتتراض بالتيكتتط وذكتتر مع تتا لتتلأ يالئتتم 
 .الملبط التكلم يل االرراض وهو يلر الخلق البيبة ياالستعارة مجردة 

 (( رحم اهلل  مر   لجم تيسط بإبعادها رن ل وات ا )) وكذلك  و  ال ائ  

يالملتبط بتط محتذوف (  لجتم ) ارة مكتية ي د لب ت التيس بتالجواد وتترك الزم متتط يكلمة تيسط استع
 .ي ل استعارة مجردة ( ابعادها رن الل وات ) وذكر ما يالئم الملبط 

 االستعارة المهل ة وهل ما خلت من مالئمات الملبط والملبط بط : ثالثا 

 : ك و  اللارر 

 رج   حمام يا اللرى ياغمامة يا       ليث  يا بدر يا بحر يا



ياالستتتعارة تصتتريحية يتتل كتت  متتن البتتدر والبحتتر والبمامتتة وليتتث اللتترى والحمتتام يالملتتبط محتتذوف 
 . والملبط بط موجود ي ل استعارة مهل ة ال يوجد ما يالئم الملبط او الملبط بط 

 : وكذلك  و  اللارر 

 وحداتا هاروا إليط زرايات و         ط ل م  وم إذا اللر  بدى تاجذي

 بتدى ) ليية اللر استعارة مكتية ي د لبط اللر بحيوان ميترس يحذف الملبط وتترك متا يرمتز اليتط 
 .وهل االتياا ي ل استعارة مهل ة ال يوجد ما يالئم الملبط او الملبط بط ( تاجذيط 

 

 


