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 :األمثلة 

  

 .عاَد الَّسْيُف ِإلى ِقَرابِو ، َوحلَّ اللَّْيُث منيَع غابو (1)

 .(لمجاىد عاد إلى وطنو بعد سفر)

 :قاؿ المتنبي  (2)

 َوَمْ  َ ُ   ا َ ٍ  ُمرٍّر َمر ٍي َ ِجْد ُمرًّرا بِو اْلَماَا اللُّزَ  َ 

 (لم  ل   رزؽ الذوؽ لفه  الشعر الرائع)

 .قطَعْت َجهيلُة قَػْوَؿ كلِّ َخِطيب (3)

 (لم   أتى بالقوؿ الفصل)

  

 :البحث 

  

حينما عاد الرجل العامل إلى وطنو ل   عد سيف حقيقي إلى قرابو، ول   نلؿ أسد حقيقي إلى عر نو، وإ ا كل تركيب 
م  ىذ   ل   ستعمل  ي حقيقتو،  يكوف استعمالو  ي عودة الرجل العامل إلى بلده مجازًا ، والقر نة حالية،  ما 
العالقة بي  الحالي   ا ترى، حاؿ رجوع الغر ب إلى وطنو، وحاؿ رجوع السيف إلى قرابو ؟  إف حاؿ الرجل الذي 

نلح ع  األوطاف عامال مجدًا  ي األمور ث  رجوعو إلى وطنو بعد طوؿ الكد، تشبو حاؿ السيف الذي استل للحرب 
وبيت المتنبي  دؿ ". وحل الليث منيع غابو : " ومثل  ل   قاؿ  ي. والجالد حتى إ ا ظفر بالنصر عاد إلى غمده

وضعو الحقيقي على أف المر ي الذي  صاب بمرارة  ي  مو إ ا شرب الماا العذب وجده مرا، ولكنو ل   ستعملو 
وضعف  ي إدراكه  األدبي؛  هذا .  ي ىذا المعنى بل استعملو  يم   عيبوف شعره لعيب  ي  وقه  الشعري

التركيب مجاز قر نتو حالية، وعالقتو المشابهة، والمشبو ىنا حاؿ المولعي  بذمو والمشبو بو حاؿ المر ي الذي 
 . جد الماا الل ؿ مرا

  

والمثاؿ الثالث مثل عربي، أصلو أف قوما اجتمعوا للتشاور والخطابة  ي الصلح بي  حيي  قتل رجل م  أحدىما 
رجال م  الحي اآلخر، وإنه  لكذل  إ ا بجار ة تدعى جهيلة أقبلت  أنبأته  أف أولياا المقتوؿ ظفروا بالقاتل 
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، وىو تركيب  تمثل بو  ي كل موط   ؤتى  يو بالقوؿ "َقَطَعْت َجهيَلُة قَػْوَؿ كلِّ َخِطيب:"  قتلوه، قاؿ قائل منه  
 .الفْصل

  

 أنت ترى  ي كل مثاؿ م  األمثلة السابقة أف تركيباً استعمل  ي غير معناه الحقيقي، وأف العالقة بي  معناه المجازي 
 .وكل تركيب م  ىذا النوع  سمى استعارة تمثيلية. ومعناه الحقيقي ىي المشابهة

  

 :القاعدة 

 تركيب استعمل  ي غير ما وضع لو لعالقة المشابهة مع قر نة مانعة م  إرادة معناه ا ستعارة التمثيلية( 21)
 .األصلي

 نمو ج

 :م  أمثاؿ العرب  (1)

 .(إ ا قلتو لم   ر د بناا بيت مثال قبل أف  توا ر لد و الماؿ )قبل الرماا تمأل الكنائ  

 (.إ ا قلتو لم   لح  ي شأف    مك  الحصوؿ منو على غا ة) أنت ترق  على الماا  (2)

  

 اإلجابة

شبهت حاؿ م   ر د بناا بيت قبل إعداد الماؿ لو ، بحاؿ م   ر د القتاؿ وليس  ي كنانتو سهاـ، بجامع أف  (1)
كال منهما  تعجل األمر قبل أف  عد لو عدتو، ث  استعير التركيب الداؿ على حاؿ المشبو بو للمشبو على سبيل 

 .ا ستعارة التمثيلية، والقر نة حالية

  

شبهت حاؿ م   لح  ي الحصوؿ على أمر مستحيل، بحاؿ م   رق  على الماا، بجماع أف كال منهما  عمل  (2)
 .عمال غير مثمر، ث  استعير التركيب الداؿ على المشبو بو للمشبو على سبيل ا ستعارة التمثيلية، والقر نة حالية
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 تمر نات

(1) 

 :ا رض حاً  تجعلها مشبهاً لكل م  التراكيب اآلتية، ث  أجر ا ستعارة  ي خمسة تراكيب

 .إن    تجني م  الشوؾ العنب (1)

 .أنت تنفخ  ي رماد (2)

 .  تنثر الدر أماـ الخناز ر (3)

 . بتغي الصيد  ي عر سة األسد (4)

 .أخذ القوس بار ها (5)

 .استسمنت  ا وـر (6)

 .أنت تضرب  ي حد د بارد (7)

 .ىو  بني قصورًا بغير أساس (8)

 .لكل صاـر نبوة (9)

 .   لدغ المؤم  م  جحر مرتي  (10)

 .المورد العذب كثير اللحاـ (11)

 .اعقلها وتوكل (12)

 .أنت تحصد ما زرعت (13)

 .ألق دلوؾ  ي الد ا (14)

 . خربوف بيوته  بأ د ه  (15)

 .إف الحد د بالحد د  فلح (16)

 . بد للمصدر أف  نفث (17)
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 .لكل جواِد كبوة (18)

 .وم  قصد البحر استقل السواقيا (19)

 .أحشفاا وسوا كيلة (20)

  

(2) 

 :بي  نوع كل استعارة م  ا ستعارات اآلتية وأجرىا

 :قاؿ المتنبي (1)

 غاض اْلو َاُا  ما تلقاُه  ِي ِعَدٍة وَأْعَوز الصِّْدُؽ ِ ي اأَلخبار والقس ِ 

 :قاؿ البحتري (2)

 ِإ ا ما اْلُجْرُح ُرَـّ َعلى َ ساٍد تبػَيََّ  ِ يِو ِإىماؿ الطَّبيبِ 

 :وقاؿ الشاعر (3)

ـُ  ُرَؾ  ْهِد  متى  بلُل البُػْنياُف  ْوماً َتمامُو ِإ ا ُكْنَت تَبِنيِو وغيػْ

 ".ِاْىدنا الصِّراط المْستِقيَ  : " وقاؿ تعالى (4)

 ".وَترْكَنا بَػْعضهْ   ْوَمئذ َ ُموُج ِ ي بْعٍي ونُِفَخ  ي الصُّزور  َجَمْعناُى  جمعاً : " وقاؿ تعالى (5)

 :وقاؿ البارودي (6)

 ! ي ُلجَِّة الَبْحِر ما  ُػْغِنى َعِ  الَوشل 

 :وقاؿ آخر (7)

 .َوَم  َمل  البالَد بغْير حْرٍب  هوُف عَلْيِو تْسِليُ  البالد

 :وقاؿ (8)

 َأضاَاْت لهْ  َأْحَسابُػُه  ووُجوُىُهْ  ُدَجى الليل َحتى َن ََّ  اْلَجْلَع ثاقُبوْ 
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 :وقاؿ الشاعر (9)

 .َوَمْ  َخطَب اْلَحْسناَا لْ   ُػْغِلو اْلَمْهرُ 

 :وقاؿ المتنبي (10)

 .إلْيِ   ِإنِّي َلسُت ِممَّْ  ِإ ا اتَّقى ِعَضاَض اأَل اعي ناـ  ْوؽ العَقارب

 .َأنت كمستبضع التمِر ِإلى َىْجر (11)

 :وقاؿ المتنبي (12)

 .وُتْحي لُو الماَؿ الصَّوارـُ واْلقَنا و ْقُتُل ما ُتحي الّتَبسُّز  واْلجَدا

 :وقاؿ  خاطب سيف الدولة (13)

 .َأ  َأ ُّزها السَّيُف الِذي ليس ُمْغَمدًا وَ   يِو ُمْرتاٌب و  ِمْنو عاص 

 .َ   ُضرُّز السحاَب نُباح الكالب (14)

 .  َ حمد السيُف كلَّ مْ  َحمَلو (15)

 .وِ ي رِحٍ  قَػلَّْمُت َأْظفاَر ِضِغِنو ِبِحْلمَى عْنُو َوْىو لَْيس َلْو ِحل ُ  (16)

ـُ اْلحْسناُا َ اماً  (17)  .  تْعَد

َنا َصْبرًا وَتو َّنا ُمْسِلمي   "(18)  ".ربػََّنا َأْ رِْغ عَليػْ

(3) 

 :اجعل التشبيهات الضمنية اآلتية استعارات تمثيلية بحذؼ المشبو و رض حاؿ أخرى منا سبة تجعلها مشبهة

 :قاؿ المتنبي  (1)

 وَلْ  َأرُْج ِإ َّ َأْىل َ اؾ وَمْ   ُِرْد َمَواِطَر ِمْ  غْير الَّسحائِب َ ْ ل 

  ِإف تْلع  اأَلْمالُؾ َأن  ِمنهُ  َ َخارًا  ِإفَّ الشَّمَس بعُي الَكواكب (2)

 :وقاؿ  (3)
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 ُخْذ ما َتراُه شْيئاً َسِمْعَت ِبِو  ي َطْلعِة اْلِبْدر ما  ُػْغِني  عْ  زَُحلِ 

 :وقاؿ  (4)

 لعلَّ عْتَبَ  َمحُموٌد عواِقُبُو َورُبما صّحِت اأَلْجَساـ بالِعلل

 :وقاؿ بعضه   ي شر ف    كاد  جد قوتاً  (5)

ُر  َأ ْشُكو لئيُ  القـو ك اًّر وبْطَنًة َوَ ْشُكو  تى اْلِفْتياَف مّس ُسَغوِب أَلمٍر َغدا ما َحْوؿ َمكَّة مقِفرًا جِد باً وباقي اأَلْرض َغيػْ
 جِد ب

(4) 

 :اجعل ا ستعارات التمثيلية اآلتية تشبيهات ضمنية بذكر حاؿ مناسبة تجعلها مشبهة قبل كل استعارة

 . مشي رو دًا و كوف أو ً  (1)

 .رضيت م  الغنيمة باإل اب (2)

 .أنت تضي للناس وتحترؽ (3)

 .كفى ب  داًا أف ترى الموت شا ياً  (4)

 .ليس التكحل  ي العيني  كالكحل (5)

 .و بد دوف الشهد م  إبر النحل (6)

 .ىو  نفخ  ي غير ضـر (7)

 .أنت تحدو بال بعير (8)

  

(5) 

 :ا كر لكل بيت م  األبيات اآلتية حاً   ستشهد  يها بو ث  أجر ا ستعارة وبي  نوعها

 :قاؿ المتنبي (1)
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ـُ  يما َتَصّيَدا ـَ ِللصْيِد بَازَُه تَصيََّدُه الضِّْرَغا  َومْ  َ ْجَعل الضِّْرغا

ـُ  (2)  َأرى َخَلل الّرماِد وِميي نَاٍر و ُوِش  َأف  كوف لها ضرا

 قدِّر ِلرْجل  قَػْبل الخْطِو مْوِضعها َ مْ  عاَل زلقاً َعْ  ِغرَّة زَلجا (3)

 :وقاؿ المتنبي  (4)

 و ي تعٍب مْ   ْحُسُد الشَّْمَس َضوَاىا و جهُد َأف  ْأِتى َلها ِبضر ب

  

 :وقاؿ البوصيري  (5)

 قْد تُػْنكر العيُ  ضوَا الشمس ِم  رََمٍد و ُػْنكُر الفُ  طْعَ  الماِا م  سق 

  

  

  

 :وقاؿ المتنبي (6)

 ِإ ا اْعتاد الفتى خْوَض المنا ا  أَْ سُر ما  ُمر بِو الُوحوؿُ 

 :وقاؿ (7)

 ما الَِّذي ِعْنده ُتداُر المنا ا كالَِّذي ِعنده ُتداُر الشَّموؿ

 :قاؿ ُكثِّير َعلَّة(8)

 ىِنيئاً مر ئاً َغير داٍا ُمخامٍر ِلعلَّة مْ  َأْعراِضنا ما اْستحلَّتِ 

 زع  الفرْزدؽ َأف سيْقُتل ِمْربَعاً َأْبِشْر ِبطوؿ ساَلمٍة  ل ِمْربعُ  (9)

 وَ  بُدَّ ِلْلماِا  ي ِمْرجل عَلى النَّاِر ُموقَدًة َأف  ُفورا (10)

 ِإ ا قالْت حَذاـ َ صدُِّقوىا  ِإفَّ الَقْوؿ ما قالْت حَذاـ (11)
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 َلقْد ُىلِلْت حتىَّ بدا َم  ُىلاِلها ُكالىا وحتى َساَمها كلُّز ُمْفِلس (12)

(2) 

 .ىات استعارة تمثيلية تضربها مثاًل لم   كسل و طمع  ي النجاح (1)

 .ىات استعارة تمثيلية تضربها مثاًل لم   نفق أموالو  ي عمل    نتجح (2)

 .ىات استعارة تمثيلية تضربها مثاًل لم   كتب ث   محو ق   كتب ث   محو (3)

 .ىات مثلي  عربيي  وأجر ا ستعارة التمثيلية  ي كل منهما (4)

 :اشرح قوؿ المتنبي بإ جاز ، وا كر ما أعجب   يو م  التصو ر البياني

ْىُر باأّلْرزَاَا حتى  ُػَؤادي  ي غشاٍا ِمْ  نِباؿ  رماِني الدَّ

ـٌ َتكسَّرِت النِّصاؿ عَلى النصاؿ   ِصْرُت ِإ ا ّأصابتني ِسها

 


