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Abstract
The main objective of this article is to shed light on the role and importance of metaphor in rhetorical studies. The
article began by defining metaphor, its elements and divisions, in terms of being declarative or empowering, as well
as its types in terms of pronunciation and extremity; Either original, dependent, joking, abstract or absolute, or
singular or compound with appropriate illustrative models for each of the mentioned and analyzes of its basic
elements that make up the metaphor. In the end, the difference between simile and metaphor is that the simile is
used only for the purpose used for it in the origin of the language, in which the true meaning of the campaign does
not change. As for the metaphor, it is a suspension of the sentence and the change in it to become different from
what it should convey to the remainder, so it changes in its pronunciation and its true meaning.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
.الملخص
 قد.إن الهدف األساسي من هذه المقالة إلقاء االضواء على دور االستعارة وأهميتها من الدراسات البالغية
 وكذلك انواعها من،بدأت المقالة بتعريف االستعارة فاركانها وأقسامها من حيث كونها تصريحية أو مكنيه
 وإما مفردة أو مركبة مع نماذج،حيث اللفظ والطرف؛ إما اصلية أو تبعية أو مزشحة أو مجردة أو مطلقة
 وفى االخير.توضيحية مالئمة لكل من المذكورات وتحليالت لعناصرها األساسية التي تتألف منها االستعارة
أن الفرق بين التشبيه و االستعارة هو أن التشبيه ال يستعمل إال لغرضه المستخدم له فى اصل اللغة فال يتغير
 وأما االستعارة فهي تعليق للجملة والتغيير فيها لتصبح على غير ما يجب ان،فيه المعنى الحقيقي للحملة
.توصله للمتبقى فتغير فى لفظها ومعناها الحقيقي
. و المرشحة, التبعية, ابلضلية, المكنية, التصريحية, التشبيه, االستعارة, االضواء:الكلمات االفتتاحية
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المقدمة
تعتبر القيمة البالغية لالستعارة فى هذا اإلطار فى األساليب العربية لما يضيفه من الفتنة والجمال فتكسب المعني
القوة والوضوح .و وضوح الفكرة ولوحة بديعة يتض ح على صفحتها كل معالم اإلبداع والفن ،كما انها تحلق
بالسامع فى سماع الخيال ،فتصور له الجماد حيا ناطقا ،والزهر باسما ،واألمل غادة حسناء .فهذه المقالة عبارة
عن إلقاء الضوء على القوة للقيمة اليالغية التى لالستعارة .وسوف تتكون من تعريف االستعارة واصالتها ،ثم
اقسامها وفروعها مع امثلة مالئمة لمن يريد االستفادة من القراء.
تعريف االستعارة.
ً
ُ
حولته من يده
االستعارة لغةً هي رف ُع الشيء وتحويله من مكان إلى آخر ،كأن يُقال :استعرتُ من فالن شيئا ،أي َّ
إلى يدي.
ّ
ً
عرفها كثير من األدباء
أ ّما اصطالحا ،فهي من علوم البالغة ال ُمتعلقة بعلم البيان أحد فروع علم البالغة ،والتي ّ
والبلغاء ،كالجاحظ والجرجاني ،وك ّل أقوالهم في ما يتعلّق فيها تتل ّخص في أنَّها استعمال كلمة أو معنى لغير ما
سع في الفكرة .أو أنّها تشبيه ُحذف أحد ُ أركانه،
ُوضعت به أو جاءت له لوجود شبه بين الكلمتين؛ وذلك بهدف التو ُّ
كقول الشاعر:
"وإذا المنيّة أنشبت أظفارها"؛
إذ ّ
إن كلمة المنيّة التي تعني الموت ليس لها أظافر لكنه شبهها بالوحش الذي يملك أظافر ،وقد ُحذف هنا ال ُمشبَّه به
ُ
وهو الوحش ،وطبّق ّ
فن االستعارة باستخدامه كلمة لغير ما نستخدمها عادةً]١[.
أركان االستعارة.
ي في علم البالغة ،وهو يشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اآلخر
االستعارة نوع من ال َمجاز اللغو ّ
ويتكون مما يأتي]١[]٢[:
المختلف والذي تودّ إيصاله الجملة،
ّ
لا العبارة له ُوض َعت الذي األصلي المعنى :منه ال ُمستعار -
".به ال ُمشبَّه" وهو ،أو ً
ضع لم الذي الفرعي المعنى :له ال ُمستعار -
".المشبَّه" وهو أو ً
لا العبارة له تُو َ
.بينهما العالقة أو ال َّ
شبَه وجه هو أو ،به وال ُمشبَّه ال ُمشبَّه بين ال َمنقول اللفظ أي :ال ُمستعار-
قول ذلك ومثال ،الحال تُبين حالية وإما لفظية إما وهي ،فتغيره الحقيقيً المعنى إرادة من تمنع التي هي :القرينة -
الهذليً
أظفارها#أبصرتُ ك َّل تميمة ال تنف ُع
وإذا ال َمنيّة أنشبَت
َ
شبّه الشاعر ال َمنيّة بحيوان ُمفترس له أظافر ،وقد حذف ال ُمشبَّه به هنا ،والقرينة تمثلت في إثبات األظافر
لل َمنيّة ]٣[،ومن أشهر ما ذُكر في االستعارة من القرآن الكريم:
أس شَيبًا)]٤[،
(واشت َ َع َل َّ
الر ُ
َ
فال ُمستعار منه "المشبه به" هو النار ،وال ُمستعار له "المشبه" هو ال َّ
شيب ،وال ُمستعار "وجه الشبه بينهما" هو فعل
االشتعال]٥[.
أصل االستعارة .
الصورة كانت العرب تستعير الكلمة فتضعها في مكان كلمة أخرى تشبهها ،كأن تكون جزءا ً منها ،أو سببا ً لها،
باكر؛ إذا أمطرت باكرا ً في فصل الربيع.،
كقول العرب :أصا َبنا ربي ٌع ٌ
ّ
ي ،وبيان مشترك بين المستعار ،والمستعار له ال يُف َهم إال باالستعارة]٦[.
ولكل استعارة معنى حقيق ّ
أنواع االستعارة.
صف االستعارة بأنَّها حسنة وجميلة إذا كثُرت فيها أساليب البالغة الفنية وت ّم بها بيان المعنى بشكل مختلف عن
تو َ
صف بالقبح إذا خلت من أساليب البالغة ،ومثال ذلك قول الشاعر:
معناه الحقيقي األصلي ،وتو َ
بسهم فأنفَذا،
أيا َمن رمى قلبي
ٍ
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والتعبير (أنفَذا) هنا هو استعارة ٌ حسنةٌ لما فيه من بالغة في وصف السرعة ،وكذلك األمر لو قال( :فأصابا) مثالً
لبالغة تحقيق اإلصابة ،أما لو قال مثالً( :فأدخال) ،لكانت استعارة قبيحة ألنَّها ال تحقّق البالغة في وصف السهولة
ً
مميزا]٧[.
والسرعة وألنّها ال تشكل معنى
االستعارة من حيث ذكر أحد أطرافها.
سم االستعارة من حيث ذكر أحد أطرافها إلى]٨[:
تُق َ
استعارة تصريحيّة:
َ
َ
اس منَ
هي ما ذُكر فيها أو ُ
ص ّرح فيها بلفظ ال ُمشبَّه به ،ومثاله قول هللا تعالى( :كتابٌ أنزَ لناهُ إليكَ لتُخر َج النّ َ
ُّ
الظلُمات إلَى النّور)]٩[،
فهنا كلمتا ُّ
الظلُمات والنور جاءتا ّ
لتدالن على الضّالل والنور ،وهنا جاء ال ُمشبَّه واضحا ً لذا هي هنا تسمى استعارة
ضا في وصف سيف الدولة:
تصريحيّة ،والقرينة حاليّة ألنّها تُفهم من المعنى ]٨[.وكقول المتنبي أي ً
وأقبل يمشي في البساط فما درى #إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي
ففي هذا البيت ،استُعيرت لفظتا البحر والبدر (وهما المشبه به)ّ ،
لتدال على كرم سيف الدولة ورفعته (وهو
ضا واضح هنا.
المشبه) ،فالمشبه أي ً
استعارة مكنيّة
ي:
هي التي ُحذف فيها ال ُمشبَّه به ُ
ورمز له بشيء من لوازمه ]٨[،كقول الشاعر الخزاع ّ
ال تعجبي يا سلم من رجل #ضحك ال َمشيب برأسه فبكى
شبه الشاعر هنا ال َمشيب وهو (ال َّ
شيب) بإنسان يضحك ،وقد حذف ال ُمستعار منه (وهو المشبّه به اإلنسان) ،ورمز
إليه بأمر من لوازم اإلنسان أي يرتبط باإلنسان وهو (الضحك).
االستعارة من حيث اللفظ.
يقسم البلغاء االستعارة أيضا ً من حيث لفظها إلى]١٠[:
ّ
استعارة أصليّة:
أي أن يكون اللفظ ال ُمستعار اسما ً جامدا ً غير ُم ّ
شتق ،مثل قول الشاعر:
ضنَا الدهر بنابه #،ليتَ ما ح َّل بنابه
ع َّ
العض ،والدهر اسم
شبه الشاعر هنا الدهر بحيوان ُمفترس ،ثم حذف ال ُمشبَّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو
ّ
جامد مشتق من "دَه ََر".
استعارة تبعيّة:
هي أن يكون اللفظ ال ُمستعار اسما ً مشتقّاً ،أو فعالً مثل قول هللا تعالى:
ب)]١١[،
ض ُ
سى الغَ َ
س َكتَ َ
عن مو َ
(ولَ ّما َ
َ
فلفظة (سكت) مستعارة ،وهي بدل كلمة انتهى ،وقد شُبّه الغضب بإنسان ،ث ّم ُحذف ال ُمشبَّه به وهو اإلنسان ،وقد
ُرمز إليه بشيء من لوازمه وهو السكوت.
االستعارة من حيث طرفيها.
سم االستعارة من حيث طرفيها باعتبار ال ُمالئم -أي شيء يالئم ال ُمشبَّه به -الى]١٢[:
تق َ
االستعارة ال ُمرشحة
هي ما ذُكر معها ما يالئم ويناسب ال ُمشبَّه به بعد حذفه ،ومثال ذلك قول الشاعر:
جر على أناس #كالكله أناخ بآخرينا
إذا ما الدّهر ّ
ً
معنى البيت َّ
أن عادة الدهر تكدير العيش على الناس فيصيب أناسا بأذى ث ّم ينتقل ليصيب آخرين ،وقد شبّه الدهر
ب َجمل إال أنّه حذف ال ُمشبَّه به (الجمل) ،وأشار إليه بلفظ كالكل ،والذي يعني صدر الجمل ،والقرينة هي تتمثل
بالتأكيد ّ
أن للدهر كالكل كما هي موجودة عند الجمل.
جردة
االستعارة ال ُم َّ
َ
هي ما ذُكر معها مالئم ال ُمشبَّه أي (ال ُمستعار له) ،وعلى سبيل المثال ،قول
"شهواتها عن بإبعادها نفسه ألجم امرءًا ا هللا رحم"
ورمز إليه بشيء من لوازمه وما يتعلق به وهو (اإللجام).
حيث شُبّهت النفس بجواد يُكبَح ،و ُحذف لفظ (الجواد)ُ ،
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االستعارة ال ُمطلَقة
هي التي خلت من مالئمات ال ُمشبَّه وال ُمشبَّه به ،أو هي أيضا ً ما ذُكر معها مالئمات ال ُمشبَّه وال ُمشبَّه به معاً ،ومثال
ما خلت من المالئمات قول المتنبي:
يا بدر يا بحر يا غمامة يا #ليث الشرى يا حمام يا رجل
ال ُمشبَّه في البيت الشعري هو ال َممدوح ،وال ُمشبَّه به ك ٌّل من البدر ،والبحر ،والغمامة ،وليث الشرى ،والحمام،
والقرينة هي النّداء ،واالستعارة هنا خالية مما يالئم ال ُمشبَّه وال ُمشبَّه به؛ لذلك سُ ّميت بال ُمطلَقة.
فردة و ال ُمركَّبة.
االستعارة ال ُم َ
ً
َّ
فردة و ُمركبة ،وفي ما يأتي بيان لك ٍّل منهما]١٣[:
تُق َ
سم االستعارة أيضا إلى ُم َ
فردة
االستعارة ال ُم َ
ً
ً
هي التي يكون ال ُمستعار فيها لفظا مفردا ،كاالستعارة التصريحيّة والمكنيّة.
االستعارة ال ُمركَّبة
ً
ً
ً
هي التي يكون ال ُمستعار فيها تركيبا وليس لفظا واحدا ،وتُس َّمى باالستعارة التمثيليّة ،وهي تركيب استُعمل في غير
ي وتعطي معنى آخر ،ومثال ذلك قول:
موضعه لوجود تشابه مع قرينة تمنع من تحقيق المعنى األصل ّ
الدر أمام الخنازير!)،
(ال تنثر ّ
ّ
الدر أمام الخنازير ،إال أنّه يُقال مجازا ً -أي بمعناه غير الحقيقي والمختلف-
ي هنا هو النّهي عن نثر ّ
والمعنى الحقيق ّ
ُ
لمن يقدّم النصيحة لمن ال يفه ُمها ،أو ال يأخذ بها ،وهنا شُبّه من يقدّم النُّصح لمن ال يفهمه ،أو ال يعمل به ،بمن ينثر
الدر أمام الخنازير؛ إذ ّ
إن كليهما ال ينتفع بالشيء الثمين الذي أُلقي إليه ،والقرينة التي تمنع من وصول المعنى
ّ
ي حاليّة وتُف َهم من سياق الكالم.
الحقيق ّ
خصائص االستعارة.
معان كثيرة بألفاظ يسيرة وقليلة ،ومن
تعتبر االستعارة صفة من صفات البالغة وفصاحة القول ،فهي تعطي
ٍ
خصائصها التشخيص ّ
صورا مختلفة له قد ال
لتلونه وتمنحه رونقًا جديدًا وتبرز
ً
وبث الحياة في المعنى الجامد ّ
تخطر على بال السامع]١٤[.
إجراء االستعارة.
صد بإجراء االستعارة تحليلها إلى عناصرها األساسيّة التي تتألّف منها ،ويشمل ذلك تحديد ال ُمشبَّه ،وال ُمشبَّه به
يُق َ
في االستعارة ،ووجه ال َّ
شبه ،أو الصفة التي تجمع بين طرفي التشبيه (ال ُمشبَّه وال ُمشبَّه به) ،ونوع االستعارة،
ي ،والمثال اآلتي يوضّح عناصر االستعارة؛ إذ يقول ابن
وكذلك نوع القرينة التي تمنع من وصول المعنى الحقيق ّ
ال ُمعتز:
ّ
الحق لنا في إمام #قتل البخل وأحيا السماحا
ُجمع
في البيت استعارتان :األولى في قتل البخل؛ حيث شُبّهت ك ُّل مظاهر البخل (وهي ال ُمشبَّه) ،بالقتل (وهو ال ُمشبَّه
به) ،يجمع بينهما ّ
الزوال ،أما القرينة فهي البخل ،واالستعارة تصريحيّة؛ حيث ّ
صر ٌح
إن ال ُمشبَّه به وهو القتلُ ،م َّ
به ،أ ّما االستعارة الثانية ففي عبارة "أحيا السماحا"؛ حيث شُبّه تجديد ما تالشى من عادة الكرم (وهو ال ُمشبَّه)،
ّ
وألن ال ُمشبَّه به
باإلحياء الذي هو (ال ُمشبَّه به) ،لوجه الشبه في اإلحياء بعد العدم ،والقرينة لفظيّة في كلمة السماحا؛
صرح به ،فاالستعارة تصريحيّة]١٥[.
وهو اإلحياء ُم َّ
الفرق بين التشبيه واالستعارة.
ال يُستع َمل التشبيه ّإال لغرضه ال ُمستخدَم له في أصل اللغة ،فال يتغيّر فيه المعنى الحقيقي للجملة والذي الذي نودّ
إيصاله للمتلقي ،أ ّما االستعارة فهي تعليق الجملة والتغيير فيها لتصبح على غير ما يجب أن توصله للمتلقي ،فنغير
في لفظها ومعناها الحقيقي؛ لذلك ّ
فإن ك ّل استعارة تتض ّمن معنى التشبيه ،بينما ال يعد كل تشبيه استعارة]١٦[.
الخاتمة
ُ
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات  ،قد يفهم في نهاية المطاف أن بالغة االستعارة تأتي من ناحيتين :األولى
ً
وهب هللا له استعدادًا سليما في
تأليف أَلفاظها ،والثانية ابتكار مشبَّه به بعيد عن األَذهان ،ال يجول إال في نفس أديب
َ
تعرف وجوه ال َّ
شبه الدقيقة بين األَشياء ،وأودعه قدرة ً على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدًى بعي ٍد ال
ُّ
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وسر بالغة االستعارة ال يتعدى هاتين الناحيتين ،فبالغتُها من ناحية اللفظَّ :
أن تركيبها يدل على تناسي
يكاد ينتهي.
ُّ
ُ
ُ
عتها ما تض َّمنه الكالم من تشبيه خفي مستور.
التشبيه ،ويحملك عمدًا على تخيُّل صورة جديدة تنسيك َرو َ
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