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 تقسيم االستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة

 :األمثلة

 "أولئك الذين اشتروا الضاللة  بالهدى فما ربحت تجارتهم: " قال تعالى

 :وقال البحتري

 (1)ييدون الحية ِمْن بَعيٍد ِإلى َقمر ِمَن اِاييان بَادِ 

 (2(( )ِإ َّنا َلمَّنا َ  ى اْلَماُا َ َمْلَ اُاْم ِف  اْلَجاريَةِ : )) وقال تعالى  (3)

  

* * * 

 :وقال البحتري  (4)

 وَأرى اْلم ايا ِإْن رََأْت بَك َشْيَبةً 

  (3)َجَعَلْتَك َمْرَمى  َ ْبِلَها اْلُمَتياِتر

 اان فالن ااتب ال اس إذا شرب قلمه من (5)

 0دواته أو غ ى فيق قر اسيه

 ( :4)وقال قريظ بن أُ يف  (6)

 قْيٌم ِإذا اللَّنرُّر َأْبَدى  اجذْيِه َلُهمْ 

 (5) اُروا ِإلَْيِه َزرافاٍت وُوْ دا َا

  

 0السفي ة : الجارية  (2)مكان مرتفع ف  البيت يجلس عليه : ااوان  (1)

 هي قريظ بن أ يف من شعراا الحمامة (4 )0الكثير المتيال  : ال بل المتياتر  (3)

 0ال ابان ، وإبداا اللر  اجذية ا اية عن شدته وصعيبته : ال اجذان  (5 )0وهي شاعر إسالم  
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 0يصفهم بااقدام على المكارة وااسراع إلى اللدائد وأ هم ال يتياالين وال يتخاذلين 

  

  

  

 :البحث 

 بمع ى اختاروا ، ((اشتروا  ))ف  األمثلة األولى استعارات تصريحية ف  

 بمع ى زاد ، ((  ى  ))الذي يراد به شخص الممدوح ، وف   ((قمر  ))وف  

 ، وقري ة الثا ية ((الضاللة  ))وقد استيفت ال استعارة قري تها ، فقري ة األولى 

 ، وإذا تأملت االستعارة األولى رأيت ((الماا  ))وقري ة الثالثة  ((ييدون التحية  ))

 ، ((فما ربحت تجارتهم  ))أ ها قد ذار معها ش ا يالئم الملبه به ، وهذا الل ا هي 

 ((من ااييان باد  ))وإذا  ظرت إلى االستعارة الثا ية رأيت بها شيئاً من مالئمات الملبه ، وهي 

 0وإذا تأملت االستعارة الثالثة رأيتها خالية مما يالئم الملبه به أو الملبه 

ف  رأت الذي يعيد على الم ايا الت  شبهت  ((الضمير  ))واألمثلة الثالثة الثا ية تلمل على استعارات مك ية ه  
الذي شبه بحييان مفترس ، وقد تمت لكل  ((اللر  ))الذي شبه باا سان أيضاً و  ((القلم  )) و 0باا سان 

استعارة قري تها ، إذ ه  ف  األولى إثبات الرؤية للم ايا ، وف  الثا ية إثبات اللرب وال  اا للقلم ، وف  الثالثة إثبات 
 0إبداا ال اجذين لللر 

، وأن  ((جعلتك مرمى  بلها  ))وإذا تأملت رأيت أن االستعارة األولى اشتملت على ما يالئم الملبه به وهي 
، وأن االستعارة الثالثة خلت مما يالئم  ((دواته وقر اسه  ))االستعارة الثا ية اشتملت على ما يالئم الملبه وهي 

الملبه أو الملبه به ، واالستعارة الت  من ال يع األول تسمى مرشحة ، والت  من ال يع الثا   تسمى مجردة ، والت  
 0من ال يع الثالث تسمى مطلقة 

 :القياعد 

 0ما ذار معها مالئم الملبه به  : االستعارة المرشحة( 17)

 0ما ذار معها مالئم الملبه  : االستعارة المجردة (18) 
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 0( 1)ما خلت من مالئمات الملبه به أو الملبه : االستعارة المطلقة( 19) 

ال يعتبر الترشيح أو التجريد إ ال بعد أن تتم االستعارة باستيفائها قري تها لفظية أو  الية ، ولهذا ال تسمى قري ة 
 0التصريحية تجريدًا ، وال قري ة المك ية ترشيحاً 

  

 :ال  ميذج 

 0(2 )خلق فالن أرق من أ فاس الصبا إذا غازلت أزهار الرُّربا

 فِفْن يْهِلك فكلُّر عميٍد قَ ْيم ِمن الدُّر ْيا إلى ُهْلك َيِصيرُ 

 0إ   شديد العطش إلى لقائك 

َلٍة َمرَرْت ِمْن الِّل  اِ يٍة َفَما يض ُا َلها َ جٌم وال َقَمرُ   ولَي ْ

 (3)سقاِك و يَّنا ا ِبِك الّله ِإ َّنما على اْلِعش  َ ْيٌر والُخدود اماِئمهْ 

 :ااجاب ة 

استعارة مك ية أل ها شبهت بف سان و ذف الملبه به – وه  الريح الت  تهب من مطلع اللمس – ف  المة الصِّلبا 
 0ترشيح  ((غازت  ))ورمز إليه بل ا من ليازمه وهي أ فاس الذي هي قري ة المك ية ، وف  

 ))، وف   ((يهلك  ))ف  عميد استعارة تصريحية أصلية ، شبه رئيس القيم بالعميد بجامع أن ااًل يحمل ، والقري ة 
 0تجريد ( (إلى هلك يصير 

  

من  يع االستعارة المطلقة االستعارة الت  تلمل على ترشيح وتجريد معاً ، مثالها ف  التصريحية ،  طق الخطيب 
 ومثالها ف  المك ية ، قصف الميت شبابه قبل أن يزهر ويصل إلى 0بالدرر ، براقة ثمي ة ، فارتا ت لها األسماع 

الخطاب ف  سقاك لمحبيبته ، يدعيا لها بالسقيا وأن يحيا بها اما  (3 )0األماان العالية : الربا  (2 )0الكهيلة 
 0وه  غالف الزهرة :  والكمائم جمع امامة 0 والعيس اابل 0يحيا ال اس باألزهار 

  

  

وه  (( إلى لقائك )) شبه االشتياق بالعطش بجامع التطلع إلى ال اية ، فاالستعارة تصريحية أصلية ، والقري ة  (3)
 0استعارة مطلقة 
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ف  مررت استعارة تبعية شبهت الظلمة بالمرض والجامع خفاا مظاهر ال لاط ، ثم اشتق من المرض مررت  (4)
 0تجريد ((ما يض ا لها  جم وال قمر ))، فاالستعارة تصريحية تبعية ، وف  

الزهر ، أو األبيض م ه ، والمراد به ه ا ال ساا ، والجامع الحسن ؛ فاالستعارة تصريحية أصلية ، وف  ذار :ال ير 
 0الخدود تجريد ، وف  ذار الكمائم ترشيح فاالستعارة مطلقة 

 :تمري ات 

 :بين  يع ال استعارة فيما يأت  ، وعين الترشيح الذي بها 

 :قال السري الرفاا 

 (1)وقْد َاَتَبْت َأيدي الرَّنبيع صحائف اَأنَّن ُسُطيَر السَّنْرِو ُ ْس اً ُسُطيرَُها

ْهُر جرَّن على أُ اٍس اال اله َأ  اَخ بآخرين (2)  (2)إذا ما الدَّن

 :وقال المت ب  ف  ذم اافير  (3)

 (3) َاَمت َ ياِ ُر مصر ثَعالِِبها وَقْد بِلْمن وما الع اقي  د

 :وقال آخر ف  وصف ميقعه 

 (4)والَمْيت يْخُطُر ف  الُجميِع وَ ْيَلُه َأْجَ ادُد ِمْن َأْ ُصٍل َوَعيال ِ 

 (5)رَأيت  َبال اللمس افة  ابٍل ُتحيي بَِ ا ِمْن َأْشُمٍل وَجُ يبِ  (5)

 (6) َ ُروُح ِبها والمْيُت َ ْماُن ساِغٌب يالِ ظُ ا ف  جيئٍة وُذهيبٍ 

  

الصدر ، يقيل إن عادة الهر تكدير العيش فهي يصيب قيماً بأذاد ثم ي تقل : الكلكل  (2 )0شجر عال : السرور 
 0إلى إصابة غيرهم 

إن سادات مصر غفليا عن العبيد : أخذته تخمة وثقل من اثرة األال ، يقيل :  ارس الزرع ، وبلم : ال ا ير 
 فعبثيا باألميال  تى

المراد بحبال  (5 )0الرماح : وهي  ديدة السيف ، والعيالى : األ صال جمع  صل  (4 )0أاليا فيق اللبع 
 :اللمس أشعتها ، وافة الحابل 
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 0أي جائع : ساغب  (6 )0فخ الصياد ، وأشمل جمع شمال 

 :وقال المت ب   (6)

 (1)َأتى الزَّنماَن بَ ُ ي ُه ف  َشِبيبِتِه َفسرَّنهْم وَأتْي اد على لَهَرم

 :وقال أبي تمام 

 ! اَمت ُهميِم  َع ِّل  ِ يَن قُ ْلُت َلَها هَذا أبي ُدَلٍف َ ْسب  بِه وَافى 

  اذر أن تقتل وقت شبابك ، ففن لكل قتل قصاصاً 

 :وقال بعضهم ف  وصف الكتب 

 لَ ا ُجَلَساُا ال َ َملُّر َ ِديَثهْم َألِبَّناُا مْأُمي ُين َغْيباً َوَمْلَهَدا

 :وقال أبي تمام  (10)

 (2)لمَّنا ا ْتَضْيُتك للُخُطيِب ُاِفيتها والسَّنْيُف ال يْكِفيك  تى يُ ْ َتضى

 0تلطخ فالن بعار لن ي سل ع ه أبًد  (11)

(2) 

 :ما  يع االستعارات اآلتية وأين التجريد الذي بها ؟ 

 0ر م اهلل امرأ ألجم  فسه بفبعادها عن شهياتها 

 0اشتر بالمعروف عررك من األذى 

 0أراا رأيه ملكالت األمير 

 0ا طلق لسا ه عن عقاله فأوجز وأعجز 

 0ما ااتحلت عي ه بال يم أرقاً وتسهيدًا 

 :قال المت ب  

 (3)و َغيَّنبِت ال َّنيى الظَّنبياِت ع َّن  َفَساَعَدِت الَبراِقُع والِحجاال
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 إن الزمان من األمم السالفة جاميا ف   داثة الدهر و ضرته فسرهم ،: الليخيخة ، يقيل : الهرم 

 البعد والفراق: ال يى  (3 )0جردد من غمدد : ا تضى السيف  (2 )0و حن أتي اد وقد هرم فلم يبق ع دد مايسر ا 

 0الخدود ومفردها  جلة : والمقصيد بالظبيات ه ا الحسان ، والحجال 

  

  

 0ال تخض ف   ديث ليس من  قك سماعه

 0التتفكهيا بأعراض ال اس ؛ فلر الخلق ال يبة 

 0بين فكيه  سام مه د ، له االم مسدد 

 0ااتست األرض بال بات والزهر 

 0تبسم البرق فأراا ما  يله 

(3) 

 :بين لم اا ت االستعارات اآلتية مطلقة ؟واذار  يعها 

 0ال أشرب ما يلرب عقل  : قال أعراب  الخمر 

 :وقال المت ب  يخا ب ممدو ه 

 (1)يا بْدُر يا بحُر يا غمامُة يا لي   َث اللَّنَرى يا ِ ماُم يا رجلُ 

 (2)التراب يابس والمال عابس: ووصف أعراب  قحطاً فقال 

 0 ((أُلِئَك الَّنذيَن اشَترُوا الضَّناللة بالُهَدى واَلعذاَب بالم ِفرِة، فما أْصَبرهم على ال َّناِر  )): وقال تعالى 

 0رأيت جبااًل تمخر العباب 

 0 ار الخبر ف  المدي ة 

 0غ ى الطير أ ليدته فيق األغصان 
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 0برزت اللمس من خدرها 

 0يهجم علي ا الدهر بجيش من أيامه ولياليه 

  

 0مكان ف  بالد العرب ييصف بكثرة األسيد : اللرى 

 0ما ملكته من ال ش ا ، وع د أهل البادية اابل : المال 

  

(4) 

 :بين االستعارات اآلتية وما بها من ترشيح أو تجريد أو إ الق 

 :قال المت ب  

 (1)ف  الخدِّل إْن عزم الخليي ر يال مطٌر تزيد به الخدود محيال

 :قال التهام  يعتذر لحسادد 

 ال ذ ب ل  قد رُمُت َاتم فضائل  فكأ ما برقعُت وجَه  هار

 :قال أبي تمام ف  المديح 

 (2) ال الجزيرَة إمحاٌل فقلُت لهْم ِشيميا  داد إذا ما البراُق لِم ُيَلمِ 

 ( :3)وقال بدر الدين ييسف الذهب 

 (4)هلم يا صاِح إلى رورٍة يجلي بها العا   صدَا همهِ 

  سيُمها يعثُر ف  ذيلِه وزهُرها يضحك ف  امهِ 

 :قال ابن المعتز 

 ؟(5)ما ترى  عمَة السَّنماِا على األر ض وُشْكَر الرياِض للمطارِ 

 (:6)قال سعيد بن  ميد

 وَعد الب دُر بالزيارة لياًل ففذا م ا وفى قضيُت  ذوري
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 0(7)زار   جبل رقُت ذرعاً بثرثرته (7)

  

( 2 )0الجدب ، والمراد به ه ا اللحيب وزوال ال ضرة بسبب الحزن : الرفيق المعاشر ، والمحيل : الخليي 
 الجدب ،: اامحال 

من اللعراا المعدودين  (3 )0 ظر إليه م تظرًا مطرد ، والمع ى ا لبيا  داد إذا يئستم من صدق البرق : وشام البرق 
 باللام ف   ليعة عصر المماليك ،

ف   (5 )0المتعب الحزين : العا    (4)ه 680وان سهل اللعر عذبه ميلعاً بالمحس ات اللفظية ، وتيف  س ة 
 البيت استفهام محذوف ، أي أما ترى

ااتب مترسل وشاعر رقيق اللعر  حا فيه م حى ابن أب  ربيعة ،  (6 )0إلخ ، والمراد بلكر الرياض ازدهارها 
 وقلدد المستعين العباس  دييان رسائله

اثرة الكالم :  رعفت  اقته ع ه ولم يجد م ه مخلصاً ، والثرثرة 0راق به ذرعاً  (7)ه ، 250وتيف  س ة 
 0وترديدد 

  

 0(1)ما أشد جيلة الرأي ع د الهيى ، وأشق فطام ال فس ع د الصبا: قال أعراب   ( 8) 

 0رأيتهم وقد لبسيا ال عمة اأ ها من ثيابهم : ووصف أعراب  ب   برمك فقال 

(5) 

 :اجعل االستعارات اآلتية مرة مرشحة ومرة مجردة 

 ال َتلبَس الرياَا ،وال تجر وراا الطيش ، وال تعبث بميدة ااخيان ، وال تصا ب اللر

 بل اتبع ال ير دائماً ف  هذد الد يا ، واجت ب (2)بسراب – وال ت خدع إذا  ظرت ف  األمير 

 0 وإذا  اربك الدهر ، فتحمل غير عابس 0الظالم ، وإذا عثرت فقم غير يائس 

(6) 

 0هات ست استعارات تصريحية فيها المرشحة والمجردة والمطلقة  (ا  )

 )) )) )) ))مك ية  )) )) )) (ب)
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(7) 

  :اشرح األبيات اآلتية وبين ما فيها من رروب الُحسن البيا  

 :قال اللريف ف  وصف ليلة 

 (3)وليلٍة ُخْضُتها على عجٍل وُصْبُحها بِالظالم معتصمُ 

 (4)تضَطلَّنع الفجُر ف  جيا بها وا فلتت من عقالها الظلم

 (5)اأ ما الدجُن ف  تزا مه خيٌل ، لها من بُ ُرقِه ُلجمُ 

  

 ما تراد  صف ال هار: السراب  (2 )0الميل إلى الجهل والفتية : الصبا  (1)

 :العقال  (4 )0أي مستمسك بالظالم متحصن به : معتصم  (3 )0اأ ه ماا 

 0جمع لجام : ال يم يمل أقطار السماا ، واللجم : الدجن  (5 )0قيد الدابة 

 


