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  :مقدمة*
 جيسد عالقة األديب بعامله ، وهو تعبري عن وعي           األدب نوع من النشاط اإلنساين            

األديب يف عالقته جبماليات عصره و قيمه املعرفية ، كما أنه حامل هلذا الوعي اجلمـايل                
.  فاألدب يشمل املبدع و املتلقي معاً يف عمليـة متناميـة مفتوحـة         املعريف  إىل املتلقي ،    

فاللغة مقر كينونة األشياء ،     لغوي اخلاص الذي جيسد التجربة،    وتتمثل األدبية يف التشكيل ال    
لعربية بوصفها  من هذا املنظور أسهمت البالغة ا     . و الوجود يكتـشـف من خالل اللغة       

مـة مـن    اماً كبرياً يف الكشف عن جوانب مه      أثري إسه واإليصال و الت  نظرية يف الكشف    
 يف النصوص األدبية املعبرة عن الذات العربية املبدعـة يف           ةالطاقة املعرفية و اجلمالية املكترت    

  . و أسرار احلياةلها مع آفاق الكونتفاع
 اجلمالية   لقد مر الدرس البالغي العريب مبراحل تطورية خمتلفة ؛  فقد بدأ باملالحظة                      

الفطرية ، مث راح يتطور بتأثري عوامل خمتلفة لعلّ أمهها العامل الديين و الرغبـة يف بيـان                  
اإلعجاز القرآين ، حىت ازدهرت املؤلفات البالغية جبهود بالغيينا األفذاذ ، مث انتقلت علوم              

          .يف مفتاحـه    ) هــ   ٦٢٦-( البالغة إىل مرحلة التنظيم و التبويب على يد السكاكي          

بعد ذلك توقف الدرس البالغي عن النمو و التطور بسبب الظروف التارخيية السيئة الـيت               
إنتاجية الفكر العريب ، فبقي هذا الدرس يف        واليت أثرت سلباً  يف      مرت ا األمة  العربية ،       

حالة كمون معريف يفتقر إىل وجود العقل النافذ و الفكر املبدع و اإلحـساس املرهـف                
كنوزه و خباياه ، فجاءت معظم املؤلفات البالغية بعد مفتاح السكاكي إعادةً        تخراجالس

وبقي األمر على هذه احلال حىت      . و شرحاً  و تلخيصاً ملا سبق دون أي ابتكارٍ  أو جتديد            
يف العصر احلديث ، فقد عين العرب بنشر التراث البالغي و حتقيقـه             العربية  بداية النهضة   

ن بقية كنوز التراث ، وكان لزاماً عليهم أن ينتقلوا إىل اخلطوة التالية بعد              شأنه يف ذلك شأ   
إحياء التراث وهي االنكباب على هذا التراث حبثاً ودرساً و تفسرياً و تقومياً مبوضـوعية               

و متجيد األسالف ، وذلك من أجل اصطفاء اإلجيـايب          داً عن الشعور العاطفي     وعلمية بعي 
اإلجيايب اعتماداً على الدراسات احلديثة يف ميادين اللغة وث البالغي  وتطوير هذا املور  منه ،   

  .  حياتنا املعاصرة و البالغة و النقد مبا يتالءم و
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 القـى   وقد  ،  املباحث البالغية الثرة و الغنية يف تراثنا البالغي           من مبحث االستعارة   يعد  
ً  يف دراسات احملدثني ، ولعل سـبب        اهتماماً كبرياً من القدماء وال يزال حيتل مكانة رفيعة        

إىل إدراكهم أمهية االستعارة يف عملية اإلبداع واخللق اللغوي و نظراً ملا             هذا االهتمام يعود  
لذلك  يعد البحث    . تتمتع به من مزايا و خصائص تكسبها موقع الصدارة بني فنون البيان           

يعـاجل  حث  يما إذا كان هذا الب    يف االستعارة حبثاً مهماً يف جمال الدراسات البالغية والس        
مفهوم االستعارة من وجهة نظر جديدة ، مستعيناً مبعطيات التراث البالغي العريب يف هذا              
امليدان و مستثمراً اجلديد يف الدراسات اللغوية و البالغية و النقدية احلديثـة ، و ذلـك                 

   .وي لألدب دف تشكيل رؤية جديدة متكاملة لفاعلية االستعارة يف التركيب اللغ
جمموعـة  انة باملنهج اللغوي التحليلي مبؤازرة       االستع   اقتضت   إن طبيعة الظاهرة املدروسة   

ها رؤيـة تكامليـة     تضمنهج النفسي و املنهج اجلمايل ،       من املناهج كاملنهج التارخيي و امل     
الرصد الـشامل ملكونـات الظـاهرة       تها يف خدمة البحث ، فساعدتنا على        وظّف منظمة
  كشف عن مراحل تكون الفعل االسـتعاري       من ال  ومكنتنا، و السرب العميق هلا     سة  املدرو

أمهيته يف شحن التركيب اللغوي لألدب بطاقة تأثريية        و العوامل املتحكمة به ، و بينت لنا         
  .ذات طبيعة معرفية مجالية تستهدف املتلقي

وثالثة ، مقدمة  ) ألدبلوي  فاعلية االستعارة يف التركيب اللغ    (     يضم حبثنا املوسوم بـ     
درست فيـه     ، مفهوم االستعارة و بنيتها   :  منه بعنوان    الفصل األول . و خامتة ، فصول  

مث أوضحت عالقة االستعارة بفنون البيـان األخـرى ؛     ، نشأة مفهوم االستعارة وتطوره     
 ، التـشبيه   و  ، مث درست عالقتها بااز املرسل      ، فبينت موقع االستعارة و عالقتها بااز       

، مث انتقلت إىل البحث يف بنية االستعارة بني القدماء و احملـدثني             . و الكناية   ، و التمثيل   
و النظريـة   ، وبينت آراء النظريات احلديثة يف االستعارة ؛ فعرضت للنظرية االسـتبدالية            

يـات يف   مث ناقشت مبادئ هذه النظر    . و النظرية احلدسية    ، و النظرية السياقية    ، التفاعلية  
بعد ذلك عرضت آلراء بعض األعالم الغربيني يف االستعارة         . ضوء معارف بالغتنا التراثية     

  .و جان كوهن ، وميشال لوغورن ، رومان جاكبسون : أمثال 
درست فيه عالقة االستعارة بأركان      ، االستعارة و األسلوب  :  فعنوانه   الفصل الثاين  أما  

لنص ، و املتلقي  يف ضوء النظرية املفهوميـة لالسـتعارة            و ا ، املبدع  : العملية اإلبداعية   

 ٤



ففي إطار عالقة االستعارة باملبدع تناولت بالدرس       . مستعينا مبعطيات املنهجية األسلوبية     
وعالقـة  ، وعالقة االستعارة بالكفاية اللغوية للمبـدع       ، التفكري االستعاري عند املبدع     

  .تجربة الشعورية  و صلة االستعارة بال، االستعارة باملقام 
فقد درست عالقة االستعارة بالطاقة     ، أما يف إطار العالقة بني االستعارة وبنية النص األديب          

و حبثت يف وظيفة العالقات اإلسنادية يف التركيب االسـتعاري             ، الداللية للكلمة املفردة    
 القسم الثالـث     كما درست يف    ، و املوقع الذي تشغله الكلمة املستعارة يف هذا التركيب          

  .من هذا احملور وهو االستعارة و النص  فاعلية االستعارة داخل النص األديب
أما يف إطار عالقة االستعارة باملتلقي ؛ فقد حبثت يف أمهية ذخرية املتلقي اللغوية و املعرفية                
و حساسيته و خياله يف استقبال الشحنة اجلمالية و املعرفية املتولـدة عـن االسـتعارة ؛                 

  .و حبثت يف التأويل االستعاري ، فدرست عالقة االستعارة بعملية اإليصال األديب 
 ، مجاليات التركيب االستعاري و فاعليته يف إنتاج املعىن       :  فعنوانه   الفصل الثالث   أما  

و أوضحت كيفية إنتاجها    ، بينت يف هذا الفصل فاعلية االستعارة يف إطالق خيال املتلقي           
ودرسـت فاعليتـها    ، فبحثت يف عالقة االستعارة و التخييل     ، ا للصور   للمعاين و توليده  

مـستعينا  ، احلجاجية وتفعيلها حلـواس املتلقـي        التشخيصية و التجسيمية و التكثيفية و     
  .باألمثلة التطبيقية الالزمة لبيان فاعلية التركيب االستعاري يف إنتاج  املعىن 

  . إليها البحثويف اخلامتة أبرزت أهم النتائج اليت توصل 
فأشكر أسـتاذي   ،     والبد يل يف ختام هذا التقدمي من االعتراف بالفضل ألهل الفضل            

،  كان فكـرة ً    املشرف الدكتور مسري معلوف على العناية الفائقة اليت أوالها للبحث منذ          
  .واعتىن بأدق تفصيالته يف مراحله املختلفة ، ه و أفكاره و اقتراحاته فجاد عليه بغيث آرائ

،         فإن كان يف هذا البحث مـا يـستحق التقـدير و التـثمني فالفـضل فيـه هللا  أوال ً                
والشكر ألستاذي اجلليل مع متنيايت له      ، فاحلمد هللا رب العلمني     ،وألستاذي املشرف ثانياً    
وإن كان فيه ما هو معروف شائع  ومألوف نافل فهو من طبـع              ، بدوام الصحة و العافية     

  .وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب . د وعيوبه الباحث املستج
                      

 احلمد هللا رب العاملني                                             

 ٥



א א

  ""مفهوم االستعارة و بنيتها   "" 

  

  .  نشأة املفهوم و تطوره-١

  . االستعارة و فنون البيان -٢

  .بنية االستعارة بني القدماء و احملدثني  -٣

  

  
  

  

 ٦



  :  نشأة املفهوم و تطوره -١

: املعىن اللغوي -

اره الشيَء   ما تداولوه بينهم ، وقد أَع: والعاِريةُ و العارةُ  :  "  ..العرب  جاء يف لسانِ 

ه منهوأعار ـَعاور ـّ ـَاه ، واملُعاورةُ والتـ ه ِإيرل يف شبه:  و عاوـّداو  املُـداولة والتـ

...الشيء يكون بني اثنني 

هـم  : وأما العارِِيةُ  واإلعارةُ  واالسِتعارة فـإن قـول العـرب فيهـا               : قال األزهري   
رـَعاو ـَـت ـَـتعوَ روا  ، بالواو ،        ون العواِريَ     ي د كأم أرادوا تفرقة بني ما يترد     و ي

د من ذات نفسه  وبني ما يدر.  
ـُه الشيَء أُِعريه   : تقول  .  وهو اسم من اإلعارةِ       . والعاِرية منسوبة إىل العارة     : قال   أعرت

ـُه إطاعة وطاعة  : إعارةً  و عارةً ، كما قالوا         ـْت ـَع منه عاِريةً    استعرت  : و يقال   .. أط
ـَها منسو     العاِر: فأعارِنـيها ؛ قال اجلوهري    بة إىل العارِ  ألن طلبـها       ية ، بالتشديد ، كأن

  :عارٌ  وعيب  ، وينشد 
درأن ت قصار ة           و العوارينا عاريإمنا أنفُس  

ـّاه ، ومنه قوهلم          ..  ـَعار ، وقال بشر بن       : واستعاره ثوباً  ، فأعاره إيـ ِكـريٌ  مسـت
  :أيب خازم 

ـِـيف منِخره ، إذ ـَـتماكأن حف ـِـري مستعار ما          ك   ن الرَ بو ، ك
ْـ    : مستعار قوالن   يف قوله   : قيل   ـِري فَـأُس ـُع بـادرةً  رع العملُ بـه م    أحدمها  أنه است

ـَعاورِ     الرجتاع صاحبه إياه ،      ـّ استعرنا الشيء واعتورناه : يقال . والثاين أن جتعله من الت

ـَعار مبع: وتعاورناه مبعىن واحد ،   وقيل  ـُست ـُتداول م   . ىن مـتعاور أي م
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ـَ            تعاورنا العو : قال أبو زيد     ـعـوُّراً   اري  تعاوراً  إذا أعار بعضكم بعضاً  ، وتعورنا  ت
 عريـُست   )١..."(إذا كنت أنت امل
ـُوه بينـهم ج       م: والعارةُ    : وجاء يف القاموس احمليط      ةً يُ  ، مـشدد    عـوارِ : ا تداولـ

ـَعار            ،  أعاره الشيَء    . ـَـفَة ً ومخفّ ـَعوَ ر ، واستـ ـّاه ، وت : وأعاره منه ، وعاوره إي
ـَبها ـَعاره منه   . طل ـَه ، واعتوروا الشيَء وتعوَ روه وتعاوروه ُ        : واست ـَب إعارت ـَل : ط

 ـُوه   ).٢."(تداول
ي تعين نقل الـشيء مـن حيـازة     بتأمل ما سبق جند أن االستعارة مبعناها اللغو             

شخص إىل شخص آخر لإلفادة منه واالنتفاع به حىت تصبح تلك العارية من خـصائص               
املعار إليه وااللتصاق به ، ومثل هذا ال يكون   إال بني شخصني بينهما معرفـة أو صـلة                    

  . وتعامل 
  

   : ويؤكد ابن األثري هذه املعاين ، ويوضح صلتها مبفهومه لالستعارة ، فيقول
  
وإمنا سمي هذا القسم من الكالم استعارة ، ألن األصل يف االستعارة اازية ، مـأخوذ                " 

من العارية احلقيقية ، اليت هي ضرب من املعاملة ، وهي  أن يستعري بعض الناس من بعض                  
شيئاً  من األشياء ، و ال يقع ذلك إال من شخصني بينهما سبب معرفة ، مـا يقتـضي                    

 من األخر شيئاً  ، وإذا  مل يكن بينهما سبب معرفة ، بوجه من الوجـوه                  استعارة أحدمها 
    فال يستعري أحدمها من اآلخر شيئاً  ، إذ ال يعرفه حىت يستعري منه ، وهذا احلكم جـار ٍ                    
   يف استعارة األلفاظ بعضها من بعض ، فاملشاركة بني اللفظني يف نقل املعىن من أحـدمها               

  ).٣" ( الشخصني يف نقل الشيء املستعار من أحدمها إىل اآلخر إىل األخر ، كاملعرفة بني
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 –عـريب   دار إحياء التـراث ال    ، حممد الصادق العبيدي    ، أمني حممد عبد الوهاب     : تصحيح  ، ابن منظور ، لعرب  لسان ا :  )١(
  .٤٧١ص  ،٩ج ، م ١٩٩٩، بريوت ، ٣ط،مؤسسة التاريخ العريب 

  
 .١٧٦ص  ، ٢ج، م١٩٩٤، بريوت ، ١ط،دار الكتب العلمية ، الفريوز آبادي ، القاموس احمليط :  )٢(
،    بريوت      ،١ط،الشيخ كامل حممد حممد عويضة    : حتقيق،ضياء الدين بن األثري     ، املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر        : )٣      (
  .٣٤٨ص  ، ١ج،   م ١٩٩٨

 

 ٨



  : ظهور املصطلح و تطوره- 

ـُعرف االستعارة منذ البداية بامسها ال        اطـرد   صريح أي بالصيغة املصدرية ، على حني      مل ت
  فقد ذكر. )مستعار (، وصيغة اسم املفعول ) استعار(استعمال الصيغة الفعلية املزيدة 

،أنّ أبا عمرو بن العـالء      ) ده  الشعر و آدابه ونق   العمدة يف حماسن    (  ابن رشيق يف كتابه     
  :كان معجباً  ببيت ذي الرمة ) هـ ١٥٤ت(

ـَت بهِ حىت ذوى ـِِه الفجرأقام    العود والتوى      وساق الثريا يف مالءت
ـّر له مـالءة ً       : نه كان ال يرى ألحد مثل هذه العبارة ويقول          حىت إ    أال ترى كيف صي

  ).١ ( استعار له هذه اللفظة ه ، وإمناوال مالءة ل
املصطلحني مجيعاً  يف تعليقه على بيت       ) هـ  ٢١٣ -(تعمل أبو عبيدة معمر بن املثىن       ويس

  :الفرزدق 
  الجاآلن كَ يسفْاِءس  عوذُ  النت       ديمٍ  إذ غَِم تنرم ِموم أكْ قَالَ

  
  يف اإلبـل     ) عوذ (واألصل يف فقد ذهب إىل أن عوذ النساء هذه الاليت معهن أوالدهن ،            

اليت معها أوالدها  فنقلته العرب إىل النساء ، وهذا من املستعار وقد تفعل العرب ذلـك                 
  :ب على قول جرير كثرياً   وقد عقّ

  
  ر حوارِ  شدن ِعِقزدر الفَمت        أُمزر أَو م البعيثَطَ خد قَؤمواللُّ

ـّت وه   : بقوله   و حنني الناقة واستعاره من الناقة فصيره ألم الفـرزدق          أرزمت يعين حن

  ).٢(وقد يفعل العرب ذلك كثرياً  

  ــــــــــــــــــــــ

، بريوت  ، ٥ط، دار اجليل ،  حميي الدين عبد احلميد حممد: حتقيق، ابن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده  ):١(
  .٢٦٩ص  ،١ج ، م١٩٨١

  .٥٧٩ص ، ٢و ينظر ج،٣٦٤ -٢٧٥ص ،١ج.م١٩٣٥،طبعة ليدن ،أبو عبيدة معمر بن املثىن ، ني جرير و الفرزدقالنقائض ب ):٢(

  

 ٩



 ) النقل   (وبالتمعن يف هذه النصوص ندرك أمهية اإلشارة إىل العملية املعنوية احلاصلة وهي             
رة بعيداً    مما يستوجب منقوالً  عنه ومنقوال  إليه ، وهذا يتقاطع مع املعىن اللغوي لالستعا              

وهذه النصوص مل تشر إىل صلة االستعارة       . عن اإلجراءات اليت تتركب حسبها االستعارة       
بالتشبيه ومل توضح وظيفتها ، ولكن حاصل األمر أم أقروها جمازاً  من جمازات العرب ،                

ال يزال يف بداية ظهـوره ،       وهذا طبيعي فاملصطلح    . ستعمال  وطريقة من طرائقهم يف اال    
ن أن نسمي هذه املرحلة باملرحلة اجلنينية للمصطلح ، إذ مل يصل بعـد إىل مرحلـة                 وميك

فهو حباجة إىل الكثري من العناية واالهتمام و املتابعة والبحث          . البلوغ والنضج واالكتمال    
  .وهذا ما سيقوم به علماؤنا يف مراحل الحقة هلذا املرحلة 

  
  ) :هـ٢٥٥ -(االستعارة عند اجلاحظ -

   و)  البيـان والتبـيني   ( جلاحظ من أوائل الذين التفتوا إىل االستعارة يف كتابيـه            يعد ا 
  :عن االستعارة تعليقه على قول الشاعر  ) البيان والتبيني( فمن حديثه يف  ) . احليوان(

ـِ ـّرها ب ـَالهـا        كأنما بقَيـا دار قَد غي   ـاــاهـمٍ  حمل
ـَن بمرانُ ا عـرـخأَ             اناهـغساهـا على مناها           وكرُ ممم

ـِها عتبكي على ِعـــا        شاهحابةٌ  تغت سوطَِفقَ   اهاـينراص
. يعين موضعها الذي أقيم فيـه       : ومغناها  . يعين مساءها   ، ممساها  :  قوله   : "إذ يقول   
تبكي على عراصها عيناها     .  طفقت يعين ظلت     و، املنازل اليت كان ا أهلوها      : واملغاين  
بكاءً  من السحاب على طريـق االسـتعارة         ا ها هنا للسحاب ،  و جعل املطر          ، عيناه 

  )١" .(وتسمية الشيء باسم غريه إذا قام مقامه
ومن يتأمل هـذا    " . تسمية الشيء باسم غريه إذا قام مقامه        "   فاالستعارة عند اجلاحظ    

فمـراد  .  االستعارة قريباً من املعىن اللغـوي هلـا          التعريف املوجز لالستعارة جيد  مفهوم     
        اجلاحظ من هذا التعريف جعل االستعارة نقل لفظ من معىن عرف به يف أصل اللغة 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

   .١٥٣-  ١٥٢ص  ، ١ج، م١٩٦٠، القاهرة ،٢ط،مكتبة اخلاجني ، عبد السالم هارون : حتقيق ، اجلاحظ ، البيان و التبيني : )١(

  

 ١٠



إىل معىن مل يعرف به ، إذا متكن اللفظ املنقول من الداللة على الشيء ، بكفـاءة اللفـظ                   
  .احلقيقي نفسه عندما كان قاراً  على ذلك الشيء 

 ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه مل يبني بدقة األساس الذي تقوم عليه عمليـة النقـل و        
وهـذا  . ني أم لتفصيل املعىن وإيضاح الفكرة ؟        دوافعها  والغاية منها أهي للتجميل والتزي      

  .التعريف كذلك غري مانع ألنه يدخل األعالم املنقولة وااز مطلقا يف حيز االستعارة 
 يكشف عن   وخاصة يف جزأيه الرابع واخلامس     )  احليوان ( وقد توقف اجلاحظ مراراً  يف       

ا ذلك ملا فيها مـن اسـتعارات         ، و أشار يف ثناي     الدالالت الدقيقة لبعض اآليات الكرمية    
  .وختيالت وتشبيهات ، وكذلك صنع يف تعليقه على بعض األشعار 

       لكن اجلاحظ خلط بني املثل و االشتقاق والتشبيه واالستعارة ، فكثرياً  ما استعمل 
علـى  (و) وعلـى املثـل     ) ( على التشبيه (اجلاحظ يف تعليقاته على النصوص عبارات       

 أو ااز مبعناه العام الذي تندرج حتته االستعارة ومن   ،ين ا االستعارة    و هو يع  ) االشتقاق
  ى تـام الَ الي ومونَ أَ لُكُأْ ي ينِذ الَّ إنَّ" طريف تصويره لالستعارة تعليقه على اآلية الكرمية        

إا من  : "   إذ قال    )١٠/النساء( "ا  ريِعنَ س ولَصياً  وس  ار ن مِهوِنطُونَ يف ب  لُكُأْا ي إمنَّا ً ملْظُ
  : يقول   )٤٢/املائدة( "حِتلسُّ لِ ونَالُكَّأَ: " على شاكلة قوله تعاىل     "باب ااز والتشبيه    

    وقد يقال هلم ذلك وإن شربوا بتلك األموال األنبذة ولبسوا احللل وركبـوا الـدواب               " 
      : وجل يف متـام اآليـة        ال اهللا عز  ومل ينفقوا منها درمهاً  واحداً  يف سبيل األكل  وقد ق            

 و ميضي فيقرن باآلية الكرمية  بعـض         .وهذا جماز آخر     " ً اار ن مِهوِنطُنَ يف ب  ولُكُأْي اإمنّ "
آيات أخرى من الترتيل وبعض  أشعار العرب اليت جتري جمراها يف االسـتعارة ويعقـب                

      .) ١( فهذا كله خمتلف وهو كله جماز  :بقوله 
  ) :هـ٢٧٦-(ند ابن قتيبة االستعارة ع - 

، فقد توسع    ) تأويل مشكل القرآن  ( و   ) الشعر والشعراء (       أما ابن قتيبة صاحب     
  . ملية النقل يف فهم اجلاحظ لالستعارة ، و زاد عليه اإلشارة إىل نوع العالقة اليت جتيز ع

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ص  ،٥ج، بريوت ، دار الفكر ، الم هارون عبد الس: حتقيق ، اجلاحظ ، احليوان ): ١(

  

 ١١



وقد تسمي العرب الشيء    : " بقوله   ) الشعر والشعراء (  يف   ة مقتضب فتحدث عنها بصورة  
  .)١(" باسم غريه إذا كان له مشبهاً  

   

   فذكر أن املشاة هي العالقة اليت تربط بني املعنيني و متكننا من تسمية الـشيء باسـم                 
مل يتوقف عند هذه العالقة فحسب بل وسع نظرته لالستعارة عندما حتدث            ولكنه    . غريه

، و ذلك    ) تأويل مشكل القرآن  ( عنها حتت املشكل من آيات القرآن و ألفاظه يف كتابه           
وكان مـن بـني     . ألنه وجد من ألفاظ القرآن ما أشكل على املفسرين فأوله و وضحه             

 استعملت يف غري ما وضعت  له يف أصل اللغـة  األلفاظ اليت أشكلت على املفسرين ألفاظ     
فالعرب  تستعري الكلمة فتضعها  مكان الكلمـة إذا          : " فقال  .  فسماها و علل ورودها     

  ).٢.. "(راً  هلا ، أو مشاكالً  كان املسمى ا بسبب من األخرى أو جماو
يني بـل زاد عليهـا      فابن قتيبة يف هذا التعريف مل يقتصر على عالقة املشاة بني املعن               

ليتداخل عنده مفهوم االستعارة مع مفهـومي اـاز املرسـل           . عالقيت السببية وااورة    
         : فمن تلـك الـشواهد قولـه        . والشواهد اليت ذكرها يف كتابه تؤكد ذلك        . والكناية  

كم قـال   ما زلنا نطأ السماء حىت أتينا     : يقولون للمطر مساء ألنه من السماء يرتل فيقال         " 
  ): ٣(الشاعر 

ـِضابا  ـَقطَ السماءُ  بأرضِ قومٍ          رعيناهُ  وإنْ كانوا غ   " إذا س
ومـن  . فاستخدم السماء هنا لداللة على املطر من ااز املرسل املقام على عالقة السببية            
  :الشواهد اليت يداخل فيها مفهومي الكناية و االستعارة تعليقه الواضح على اآلية 

 " لَوكن   ال ت  اِعودوهسِ ن يقول   )٢٣٥/البقرة(  "اًر ، :النكاح ألن النكاح يكون     السر ،
  ) .٤"(سراً  و ال يظهر فاستعري له السر

  
  ــــــــــــــــــــــــ

     .٥٥ص ، ١ج، القاهرة ،  مكتبة اخلاجني ، أمحد شاكر : حتقيق ،ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء  )١(  
  .١٣٥ص، م١٩٧٣، القاهرة ، دار التراث ، ٢ط، السيد أمحد الصقر: حتقيق، ابن قتيبة ، يل مشكل القرآن تأو ):٢(  
  .١٣٥ص ، املصدر السابق نفسه  :)٣(  
   .١٤١ص، املصدر السابق نفسه : )٤( 
  
 

 ١٢



لقد حاول ابن قتيبة أن يوضح مفهومه لالستعارة من خالل التطبيقات اليت أجراها علـى                
الكرمي واليت متيل إىل التحليل والتعليل وحماولة الكشف عن مواطن اجلمال يف            آيات القرآن   

فاالستعارة عنده تضم جمموعة من األساليب اللغوية القائمـة علـى           . الشواهد املختارة   
  .عالقات املشاة أو ااورة أو السببية 

 ) :هـ ٢٩٦-(االستعارة عند ابن املعتز -

فقد تكلم حتت اسم     ) . البديع(رة عبد اهللا بن املعتز  يف كتابه          يف االستعا  وا      وممن حبث 
االستعارة ، والتجنيس ، واملطابقة ، ورد أعجاز الكالم على ما           : البديع على مخسة أنواع   

  .تقدمها ، واملذهب الكالمي 
 هذه األنواع منها ما يدخل يف علم البيان كاالستعارة ، ومنها ما يدخل يف البديع كبقية                

  .نواع األ
لواً  فيما اقتصد    ويعين مدلول البديع يف ذلك الوقت تغيرياً  يف إخراج املعاين القدمية ، و غ              

  .وذلك لتقدمي املعىن بصورة جديدة تتميز باجلمال واحلسن . فيه القدماء 
  

استعارة الكلمة لـشيء مل     " جعل ابن املعتز أول الكالم له يف االستعارة فقد عرفها بأا            
  ا       يعرف ـُرف وعين بالتمثيل هلا إذ ساق هلا شواهد كـثرية         ) . ١" (ا من شيء قد ع

من القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة وكالم الصحابة ، وأشعار اجلاهليني واإلسـالميني            
 الكالم البـديع قـول اهللا       من: " أول تلك األمثلة قوله       .وكالم احملدثني املنثور واملنظوم     

  :  ومن الشعر قول الشاعر )٤/الزخرف( "يمِكيٌ  حِلعا لَنيداِب لَت الِكمِّ يف أُنه ِإو" :تعاىل 
ـُسنفةٌ   ـُهم وصدور العيـسِ م    والصبح بالكوكِب الدري منحور      أوردتـ

              :، مثـل  " و إمنا هو استعارة الكلمة لشيء مل يعرف ا من شـيء قـد عـرف ـا                   
 ،     )  الفكـرة مـخ العمـل        (: لقائل   و مثل قول ا    ) جناح الذل    (   و مثل   )اب الكت م أُ (
  ) .٢( مل يكن بديعاً ) العمللب(: كان قال  فلو

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .٢ ص م١٩٧٩ ، ٢بغداد ، ط ،إغناطيوس كراتشقوفسكي ، مكتبة املثىن: عبد اهللا  ابن املعتز ، حتقيق  ،كتاب البديع:  )١(

  .٢ص، املصدر السابق نفسه :  )٢(

   

 ١٣



و يبدو أن ابن املعتز استهل كتابه باالستعارة إشعاراً  بأمهيتها وتقدمها على وجوه البديع               
واالستعارة يف نظر ابن املعتز توضح املعىن وتكشف عن حسن الصورة ، وهـذا              .األخرى  

كما . اهد  ه على بعض الشو   هو اهلدف األمسى من دراسة االستعارة كما يتضح من تعليق         
 النتائج السلبية اليت تنتج عن اإلفراط يف استعماهلا مستشهداً  ببعض شعر أيب متام               نبه على 

  . الذي جتاوز رسم القدماء يف بنائها فوقع يف كثري من اإلحالة والتناقض  
 مادة غزيرة متفاوتة القيمة استعمل بعـضها يف         جد ابن املعتز يف شعر شعراء عصره      لقد و 

  .ن و آخر يف إبراز العيوب باب احملاس
ومما يؤخذ على ابن املعتز أن تعريفه لالستعارة ال يضيف شيئاً  على تعريفات من سبقه ،                 
وهو تعريف غري مانع إذ ال مينع من دخول غري االستعارة فيها كاألعالم املنقولة واـاز                

لشعر وطرق أداء   ويؤخذ عليه أيضاً  مجعه بني االستعارة وهي عنصر أصيل يف ا           . بأنواعه  
 ، وكذلك فقد نقل ابن املعتز يف باب االسـتعارة           الشكل وال متس جوهر الشعر      تتعلق ب 

روايات اجلاحظ يف باب اللحن مما ليس هلا عالقة باالستعارة كقول عبد اهللا بن زياد يوماً                  
ـّـوه ، وكذلك إكثاره يف هذا الباب        ) ١"(افتحوا سيفي   " وكانت فيه لكنة     يريد سلـ

  .  فال نرى فائدة من ذكرها فيدة االستعارات غري املمن 
  ) :هـ٣٢٧-(االستعارة عند قدامة بن جعفر  -

أما قدامة بن جعفر فقد حتدث عن االستعارة يف سياق وحيد على سبيل االستطراد يف                   
  .ناً  مفصالً  افهو مل خيصص لالستعارة باباً  معيناً  أو عنو) نقد الشعر(كتابه 

       ومن عيـوب اللفـظ    : " ، حيث يقول    ) املعاظلة(عنها مبناسبة تفسريه ملعىن     لقد حتدث   
   زهرياً  مبجانبته هلا– رضي اهللا عنه –، وهي اليت وصف عمر بن اخلطاب ) املعاظلة ( 

وسألت أمحد بن حيىي عن املعاظلـة        : قال  . وكان ال يعاظل بني الكالم      : فقال. يف شعره   
 فقدامة ينكر أن يدخل بعض الكالم فيمـا         )٢) " .(يف الشيء   مداخلة الشيء   : ( فقال  

  : إال فاحش االستعارة مثل قول أوس  وما أعرف ذلك:" يقول ليس من جنسه ، 
ـُصمت باملاِء تولباً  جِدعا   وذَاِت هدمٍ  عاٍر نواشرها         تـ

  ـــــــــــــــــــــ
  .٢٣ص ، املصدر السابق نفسه): ١(
 .١٧٤ص، بريوت ،دار الكتب العلمية ، حممد عبد املنعم خفاجي . د: حتقيق ، قدامة بن جعفر ، الشعر نقد ): ٢(

  

 ١٤



  ).١"( الصيب تولباً  وهو ولد احلمار   فسمى
ـُفهم من كالم قدامة السابق أنه ا       مل يعرفها تعريفاً     رتضى تعريف السابقني لالستعارة ،إذ    ي

رة ضمن املعاظلة ، وميكن أن نستـشف مـن          مستقالً  ولكنه حتدث عن فاحش االستعا      
  .مقبولة ، وغري مقبولة : كالمه أيضاً  أن االستعارة يف نظره نوعان 

        فاالستعارة املقبولة هي اليت يركز فيها املتكلم على إيضاح املعىن وظهوره بعيـداً               
 حنـو الغمـوض     عن اإلام والغموض ، واالستعارة غري املقبولة هي اليت ينحو ا املتكلم           

فتسمية الصيب تولباً  بعيد الداللة على املعىن اازي ، إذ ال عالقة بني املستعار               . والتعقيد  
لذلك ذم هـذه  . كما أنه ليس من جنسه أو قريب منه كما يرى قدامة   ، له واملستعار منه  

ت تعاراوقد يسوغ قدامة بعض االس    . االستعارة ملا فيها من إخفاء الداللة وغموض املعىن         
  :وغموض ، ومدار هذا التسويغ هو التشبيه  إذ يقول اليت ليس فيها شناعة وتعقيد 

وقد استعمل كثري من الشعراء ايدين أشياء من االستعارة ليس فيها شناعة ، وفيها هلم               " 
  : كان  خمرجها خمرج التشبيه ، من ذلك قول امرئ القيس معاذير إذا 

ـّى بصلبِه               وأردف أعجازاً  وناَء بكلكلِ  فقلت له ملّ                 ا تمط
وهـذا خمـرج   . فكأنه أراد أن هذا الليل يف تطاوله كالذي يتمطى بصلبه ال أن له صلباً      

  ).٢" (لفظه إذا تؤمل 
ـ                 ني وبتأمل كالم قدامه وتعليقه على الشاهد نرى أن قدامة قد كشف فيه عن العالقـة ب

  .ستعارة وهي املشاة طريف اال
  

إذا االسـتعارة   ومل يرض عن بنـاء      .د يف االستعارة وقرنه باملعاظلة      لقد استنكر قدامة البع   
كان هذا البناء يؤدي إىل الغموض واختفاء احلدود الفاصلة بني األشياء وهذا راجـع إىل               

   .نظرته املنطقية اليت جعلته يؤثر الوضوح على الغموض والتمايز على التداخل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٥ص ، املصدر السابق نفسه :  )١(
  .١٧٥ص ، املصدر السابق نفسه ): ٢(

 

 ١٥



  ) :هـ ٣٦٦-(االستعارة عند القاضي علي بن عند العزيز اجلرجاين  -

    خطت االستعارة على يد القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين  خطوات واسـعة ،                
، إذ يبدأ حديثه عـن       ) الوساطة بني املتنيب وخصومه   ( تابه  وذلك حني تعرض هلا يف ك     

ألوان البديع بذكر االستعارة ويسرد طائفة من أمثلتها احلسنة والسيئة ، مث يفرق بينـها و                
ورمبا جاء من هذا الباب ما يظنه       : "  يقول   .بني التشبيه البليغ فبعض الناس خيلطون بينهما      

 ، فقد رأيت بعض أهل األدب ذكـر أنواعـاً  مـن              الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل       
  :                 االستعارة عد  منها قول  أيب نواس 

  واحلب ظهر أنت راكبهُ               فإذا صرفْت ِعنانهُ  انصرفا
أن احلب مثل ظهـر أو احلـب   : استعارة ، وإمنا معىن البيت     ولست أرى هذا وما أشبهه      

         كيف شئت إذا ملكت عنانه ، فهو إما ضـرب مثـل أو تـشبيه شـيء                 كظهر تديره 
  ).١" (بشيء 

و إمنا االستعارة ما اكتفي فيها باالسـم        : " مث يعرف القاضي اجلرجاين االستعارة بقوله       
  ).٢" (املستعار عن األصل ، و نقلت العبارة فجعلت مكان غريها 

ومالكها تقريـب الـشبه ومناسـبة       : " قوله  مث يبين قطبها ومدارها الذي تنجذب إليه ب       
    املستعار له للمستعار منه ، وامتزاج اللفظ باملعىن حىت ال يوجد بينهما منافرة وال يتبـين               

  ).٣" (عن اآلخر يف أحدمها إعراض 
           

فمفهوم القاضي اجلرجاين لالستعارة يقوم على أا استعمال اللفظ يف غري موضـعه                  
             وايز،ار يف الداللة عن االسم األصلا حصل االكتفاء وأغنانا االسم املستعاألصلي إذ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              
، حممد ابو الفضل إبراهيم و علي حممد البجاوي       : حتقيق ، علي بن عبد العزيز اجلرجاين    ، الوساطة بني املتنيب و خصومه      ): ١(

  .٤٥ص ،  م ٢٠٠٦ ، ١ط، بريوت ، املكتبة العصرية 
 .٤٥ص ، املصدر السابق نفسه ): ٢(

  . ٤٥ص ، املصدر السابق نفسه ): ٣ (        
  
  
  

 ١٦



 وبذلك  بني معىن االسم املستعار له ومعىن املستعار منه ،         هلذا االستعمال هو عالقة املشاة    
يكون قد حدد العالقة بني طريف االستعارة وأوضح أا املشاة اليت اشترط  فيها أن تكون                
قريبة كما اشترط االئتالف بني اللفظ واملعىن يف االستعارة ليتحقق االنـسجام لتوضـيح              

  . الفكرة وإبراز مجاليتها 
            از املرسل القائمة على    وبذلك وضع القاضي اجلرجاين حدوداً  بني االستعارة و أنواع ا

  .عالقات ختتلف عن عالقة املشاة بني الطرفني ؛ املستعار له واملستعار منه 
فأما االستعارة فهي أحد أعمدة     : "   وينبه القاضي اجلرجاين على فاعلية االستعارة بقوله        

 الـنظم   الكالم وعليها املعول يف التوسع والتصرف ، وا يتوصل إىل تزيني اللفظ وحتسني            
  . فلالستعارة مكانة مرموقة يف الكالم إذ تساعد على إيضاح املعىن وجتميله )  . ١"(والنثر 

  
 )  :هـ٣٧٠-(اآلمــدي -

      )بني شعر أيب متـام و البحتـري        املوازنة( توقف اآلمدي عند االستعارة يف كتابه             
ـ            ف             ة أكثـر مـن وقوفـه       عرض يف هذا الكتاب مناذج غري قليلة مـن االسـتعارة الرديئ

       إىل كسب حقيقي يف جمـال االسـتعارة ،          غالبا ً  عند االستعارة البليغة إال أن هذا مل يؤد  
      تـتلخص يف أن اللغـة      "ألن اآلمدي عاجل االستعارة مستنداً  إىل نظرة جامـدة للغـة             

         فاعليتـها  تعكس بدقة وأمانة الظواهر واألشـياء و املفـاهيم ، دون أن يكـون هلـا                 
      اللغة عند اآلمـدي مجـاع أللفـاظ معـدودة         . اخلاصة يف توجيه الفكر اإلنساين ذاته       

   ).٢"(عينت عند العرب ألشياء ، لتحضر ا هذه األشياء يف العقول عند اإلشارة إليهـا                
               لذلك فاآلمدي تلميذ خملـص للغـويني وال يـستطيع أن يـرى أبعـد ممـا يـرون                    
فهو حياكم االستعارة على أساس لغوي حمض ، ويتفهمها من خالل فهم جامـد للغـة                

لذلك يوضح مفهومه لالستعارة    له مع اللغة    الشعرية ، فهو ال يقدر حرية الشاعر ، يف تعام         
     أو يـشبهه    ،  ليس له إذا كان يقاربه أو يناسـبه        وإمنا استعارت العرب املعىن ملا    :" بقوله  

   فتكون اللفظة املستعارة حينئذٍ  الئقة  ، ه ، أو كان سبباً  من أسبابه يف بعض أحوال
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٥ص، املصدر السابق نفسه :  )١(
      دار الكتاب اللبناين ،     –دار الكتاب املصري    ،   ،جابر عصفور   . د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي  عند العرب           : )٢   (

  .  ٢١٠ ص ،م٢٠٠٣ ، ١ بريوت ، ط– القاهرة

 ١٧



 اآلمدي يلح على ضـرورة خـضوع        ).١" (بالشيء الذي استعريت له ، ومالئمة ملعناه        
فهو يركز على املشاة و املشاكلة و . التعبري االستعاري للتقاليد اللغوية ، والعرف اازي   

لالستعارة " ه ذلك أن    ويضع لالستعارة حدا ال يسمح هلا بتجاوز      . املناسبة يف االستعارة    
فإن : " ،  مث يبني لنا هذا احلد بقوله     )٢" (و قبحت   حداً  تصلح فيه فإذا جاوزته  فسدت       

  ).٣" (حدود االستعارة معلومة 
مناذج القدماء ، و أن القدماء وصـلوا يف         يقصد تلك احلدود  اليت متثل يف        و ال شك أنه     

  .أفسد صياغتها والتعبري عنها  إنشاء االستعارة إىل حدود جتاوزها أبو متام ف
   : )٤(لذلك عندما يقول أبو متام

  داِئ القَِصماِء ِدناماً  ولكن ِمر   حها       ت هرقْدماٍءٍ  ِمن وليست ديات
وحسبه ذا خطأ وجهالً  وختليطاً  ، وخروجـاً  عـن           " ق اآلمدي  قائالً       فال بد أن يعلّ   

فاخلروج على النظام اللغوي الصارم أدى بأيب       )  . ٥"(العادات يف اازات واالستعارات     
  . متام إىل مثل هذا اخلطأ واجلهل يف رأي اآلمدي 

أن يرى أن للغة الشعر منطقها الذي جيعلها تتمايز عن لغة النثر أو             " لقد عجز اآلمدي عن     
  . فرفض أي تغبري ميكن أن تفرضه التجربة الشعرية يف دالالت الكلمات ) . ٦"(العلم 

  ) :هـ ٣٨٤-(االستعارة عند الرماين - 
 ، وعرفها يف كتابه      إىل االستعارة وحبثها يف ضوء إعجاز القرآن البياين                  نظر الرماين 

االستعارة تعليق العبارة على غري ما وضعت لـه         : " ، بقوله    ) النكت يف إعجاز القرآن   (
ة عند الرماين جماز لغوي ، اهلـدف        فاالستعار) ٧" (يف أصل اللغة على جهة النقل لإلبانة        

  .منه البيان واإليضاح 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٦ص ،١ج، م١٩٧٢، ٢ط،القاهرة، داراملعارف،السيد أمحد صقر:حتقيق ،اآلمدي، بني شعر أيب متام و البحترياملوازنة:)١(
 .٢٧٦ص  ، ١جم،املصدر السابق نفسه :  )٢(
  . ٢٧٦ص ،  ١جم، املصدر السابق نفسه : )٣(
 .١٨١ص، ١ج، م٢٠٠٠، ١ط،بريوت ،مؤسسة النور للمطبوعات ، إميان البقاعي : حتقيق ، ديوان أيب متام ): ٤(
  .٢٥٤ص ، ١مج ،  اآلمدي، بني شعر أيب متام و البحترياملوازنة): ٥   (
  .٢١٢ص ، جابر عصفور . د، غي عند العرب الفنية يف التراث النقدي و البالالصورة ) : ٦(  

حممد زغلول سالم و حممد خلف اهللا . د: حتقيق ، الرماين  ، )  ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن       ( ت يف إعجاز القرآن   النك: )٧  (
  .٨٥ص، م١٩٧٦ ، ٣ط، مصر ، دار املعارف ، أمحد 

  

 ١٨



من يتأمل يف هذا التعريف جيد أن الرماين قد وعى مفهوم احلّد عندما حـدد االسـتعارة                  
كما أن الرماين رأى يف االستعارة      .  على التشبيه لكي تكون واضحة بذاا        دون أن يتوكأ  

بنية متكاملة فليست املسألة جمرد نقل لفظ من معىن إىل معىن ، كما يتبادر إىل الـذهن ،                  
ألن هذا النقل ال يتم يف الفراغ ولكنه عملية إسناد تطال بنية العبارة كلها وهلذا الـسبب                 

ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه أيضاً  تعريـف          . ال تعليق اللفظ     " تعليق العبارة : " قال  
  .غري مانع من دخول غري االستعارة فيها كاألعالم املنقولة وااز بأنواعه 

فلـم جتـز   .       رأى الرماين أن كل استعارة حسنة تنتج  بياناً  أبلغ مـن احلقيقـة                    
و يعرض أمثلة خمتلفة يصور فيهـا       .  البيان   االستعارة عنده إال ألا تغطي عجز اللغة عن       

:" من ذلك قول امرئ القيس      ،  فضل االستعارة على احلقيقة و أا أبلغ منها يف قوة البيان          
  ).١(أبلغ و أحسن " قيد األوابد " و " مانع األوابد " واحلقيقة فيه " قيد األوابد 

       
   والفرق بني االستعارة و التـشبيه ،      :" قوله  مث يفرق الرماين بني االستعارة والتشبيه ب           

وهو على أصله مل يغري يف االستعمال ، وليس ذلك يف           ،أن التشبيه بأداة التشبيه يف الكالم       
    ).٢" (االستعارة ألن خمرج االستعارة خمرج ما العبارة ليـست لـه يف أصـل اللغـة                 

 االستعارة فإا تـدل  كلمات يففالكلمات يف التشبيه تظل على معانيها احلقيقية خبالف ال   
ويبدو أنه متأثر ببنية التشبيه أو يلحظ يف االسـتعارة عالقـة             .  له يف اللغة     على ما توضع  

املشاة وإن مل يصرح بذلك فنراه يذكر لالستعارة أركاناً  موازية ألركان التشبيه فـريى               
ـ       أنه يف كل استعارة ال بد      فالرمـاين يـرى أن     . ه   من مستعار ومستعار له ومستعار من

االستعارة تكسب املعىن وضوحاً  وحسناً  يؤثر يف النفس فتميل إليه ودراسته أقـرب إىل                
  ).٣(الدراسة التطبيقية اليت تكشف عن فضل االستعارة وحسنها مقابل احلقيقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨٦ص ، املصدر السابق نفسه ) : ١ (
  .٨٦ص ، املصدر السابق نفسه ) : ٢( 
  .٨٦ص ، املصدر السابق نفسه :  ):٣ (

  

  

 ١٩



  ) :هـ٣٩٥-(االستعارة عند أيب هالل العسكري  -
يف حـني   ) . الصناعتني  (  االستعارة من البديع يف كتابه          جعل أبو هالل العسكري      

و أعلى بالغته وذلك يعود إىل ما وقر يف ذهن النقاد قبله من أن التـشبيه                 يهاحتفل بالتشب 
ولكن ذلك مل حيل دون حبثه هلا وتركيزه على جوانب هامة           ) بديعٌ    (واالستعارة  ) حمسن(

االستعارة نقل العبارة عن موضع استعماهلا      :" فقد عرفها بقوله    . من االستعارة يف دراسته     
وذلك الغرض ،   : " مث يبني لنا ذلك  الغرض بقوله        ). ١" (ه لغرض   يف أصل اللغة إىل غري    

إما أن يكون شرح املعىن وفضل اإلبانة عنه ، أو تأكيده واملبالغة فيـه أو اإلشـارة إليـه           
أو حتسني املعرض الذي يربز فيه ، وهـذه األوصـاف موجـودة يف          ، بالقليل من اللفظ    
  .)٢" (االستعارة املصيبة
  :  عند أيب هالل العسكري أربع هيفوظائف االستعارة

  ".شرح املعىن ، وفضل اإلبانة "-١   
 ". تأكيده واملبالغة فيه " -٢     
 .أي اإلجياز " اإلشارة إليه بقليل من اللفظ " - ٣    
  . حسن املعرض الذي يربز فيه -٤     

ملستعار له ،    يشري أبو هالل العسكري إىل ضرورة وجود معىن مشترك بني املستعار و ا               
وال بد لكل استعارة و جماز من حقيقـة وهـي           :" إذ يقول )  احلقيقة   (ويركز على فكرة    

  ). ٣" (أصل الداللة على املعىن 
ولوال أن االستعارة املصيبة تتـضمن      : " ويؤكد أن األصل هو البحث عن احلقيقة فيقول         

  ) .٤" ( استعماالً  ماال تتضمنه احلقيقة من زيادة فائدة لكانت احلقيقة أوىل منها
  ــــــــــــــــــــــــــ

، املكتبة العصرية   ، حممد أبو الفضل إبراهيم و علي حممد البجاوي         : حتقيق  ،أبو هالل العسكري    ، كتاب الصناعتني   :   )١(
 .٢٦٨ ص ، م١٩٨٦، بريوت 

 .٢٦٨ص ،املصدر السابق نفسه :  )٢(
 .٢٦٨ص ،  املصدر السابق نفسه ):٣         (

  .٢٦٨ص ، املصدر السابق نفسه : )٤ (       
 

  
  

 ٢٠



  .  فاالستعارة لو مل تتضمن كثرياً  من األغراض لكانت احلقيقة أوىل منها يف االسـتعمال              
.  وبني وجه بالغتها على حقائقهـا        ، األمثلة املشتملة على استعارات      مث أورد كثرياً  من    

، وبني األثر النفسي الناتج عن هذا       ) احلقيقة  ( رابطاً  بني خرق االستعارة وااز للمعيار        
الـيت  )١٣/فاطر( " ريِمطْ قِ ن مِ ونَكُِلمما ي :"  منثل لذلك بتعليقه على اآلية الكرمية        ،اخلرق

ستعارة وما شاكلها   أن فضل هذه اال   "   ، وذلك  )ما ميلكون شيئاً      (: قوله      من   هي أبلغ   
  ).١" (قيقة أا تفعل يف نفس السامع ماال تفعله احل على احلقيقة

 التعريف ا ألنه تنبـه إىل       فدراسة أيب هالل لالستعارة تدل على تغري النظرة إليها وتطور         
  .وشرح بشيء من التفصيل الغرض من االستعارة والفائدة منها ، املتلقي أثرها يف نفس

    
 ) :هـ٤٥٦-(االستعارة عند ابن رشيق القريواين -

     ، ) العمدة يف حماسن الشعر وآدابـه ونقـده       ( به   االستعارة يف كتا   حبث ابن رشيق      
إن االستعارة أفضل ااز و أول أبـواب        : " ومل يتحرز من اعتبارها أفضل ااز إذ يقول         

البديع وليس يف حلى الشعر أعجب منها ، وهي من حماسن الكالم إذا وقعـت موقعهـا                 
  ). ٢"(ونزلت موضعها 

تعارة وال سيما إذا وقعت موقعها ونزلـت موضـعها ،            ال خيفي ابن رشيق إعجابه باالس     
فحسن االستعارة وصحتها يتحددان عنده بوضوح العالقة بني األطراف وسهولة االهتداء           
إىل املعىن الذي قصده الشاعر ، وعدم اإلكثار من  االستعارة القريبة جداً  ألـا تفقـد                  

   . )٣(فعاليتها فتصري حقيقة ال جمازاً 
  

ق يف كتابه عدة حتديدات لالستعارة تعود إىل القرنني الثالـث والرابـع ،       عرض ابن رشي  
  وهي لكل من القاضي اجلرجاين و ابن وكيع وابن جين والرماين ، وكان عرضه هلا خالياً  

  ــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٩ص ، أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني :  )١(

 .٢٦٨ص  ، ١ج،  القريواين  ابن رشيق،العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده :  )٢(

 .وما بعدها٢٧٠ص، ١ج، املصدر السابق نفسه:  )٣(

 ٢١



من التعليق ،  ويبدو أن ابن رشيق قد مال إىل جانب أهل عمود الشعر و رأيهـم يف أن                    
االستعارة القريبة أبلغ من البعيدة ألا ال ترمي إىل التعمية ، وتتلخص مهمة االستعارة يف               

   ا اتساعاً  يف الكالم للتدليل على عبقرية العـرب اللغويـة              رأي ابن رشيق بأ م يأتون
  .ومتكنهم من أساليبها وحسب ، وليس للتعويض عن قصور اللغة يف بعض املواطن 

من اتساعهم يف الكالم اقتداراً  و دالة ، لـيس ضـرورة ، ألن               :" فاالستعارة كما يقول    
لغة أحد من األمم غريهم ، فإمنا استعاروا        ألفاظ العرب أكثر من معانيهم ، وليس ذلك يف          

جمازاً  واتساعاً  ، أال ترى أن للشيء عندهم أمساء كثرية ، وهم يستعريون له مع ذلـك؟                   
  ).١"(كثرية فظة الواحدة يعرب ا عن معاٍن على أنا جند أيضاً  الل

  
ون حاجة منها        بناًء على هذا فوجود االستعارة يف تركيب اجلملة العربية وجود زائد د           

  .إليها  ووظيفتها متكني العريب من االعتزاز بالنفس و اللغة  و الربهنة على املقدرة 
  

وااز يف كـثري    :" هذا املوقف أوقع ابن رشيق يف تناقض غريب إذ يقول يف موضع آخر              
فـصار التـشبيه    ... من الكالم أبلغ من احلقيقة و أحسن موقعاً يف القلـوب واألمسـاع            

  .)٢ ("اسن الكالم داخلة حتت اازرة و غريمها من حمالستعااو
  

    فهو يعترف بقصور اللغة عندما يقرر بأن ااز أبلغ من احلقيقة وااز هو املعوض عن               

 وتكون يف الوقت نفـسه مـن        ستعارة جمازاً  ذه الوظيفة    هذا القصور ، فكيف تقوم اال     

  !اتساعهم يف الكالم اقتداراً  ودالة ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٤ص ، ١ج، املصدر السابق نفسه ): ١(

  .٢٦٦ص ، ١ج، املصدر السابق نفسه ): ٢(

  

 ٢٢



 ):هـ ٤٦٦-(االستعارة عند ابن سنان اخلفاجي -

، وذلك حتت    ) سر الفصاحة (    عاجل ابن سنان اخلفاجي االستعارة وقضاياها يف كتابه         
ً  هلا بل شرح تعريف الرماين لالستعارة  معتمـداً             لكنه مل يضع تعريفا   ) األوصاف( اسم  

تعليق العبارة على غري    : " على اللغة  يف حتديد مفهوم االستعارة فوافقه يف البداية على أا             
، لكنه مل يلبث أن انطلق يوضح       ) ١"(ما وضعت له يف أصل اللغة على جهة النقل لإلبانة           

     فلفظة االشـتعال   . )٤/مرمي"(ابي ش سأْ الر لَعتاشو" التعريف من خالل اآلية الكرمية       هذا
يف أصل اللغة للشيب ، فلما نقلت إليه بان املعىن ملا اكتسبته من التشبيه ، ألن                 مل توضع   

الشيب ملا كان يأخذ يف الرأس ويسعى فيه شيئاً  فشيئاً  حىت حييله إىل غري لونـه األول ،                    
ومل يترك  ،  اخلشب وتسري حىت حتيله إىل غري حاله املتقدمة        كان مبرتلة النار اليت تشتعل يف     

        اخلفاجي تعريف الرماين بعد شرحه من غري أن يكشف أن االستعارة أوضح من احلقيقة ،              
  ).٢(ألن احلقيقة لو قامت مقامها لكانت أوىل ألا األصل واالستعارة الفرع 

وضوحاً  ألن العالقة بني تبدل لـون  البعد التشبيهي ـ عنده ـ هو الذي أكسب املعىن   ف
) أي اإلفادة والبيـان     (ففي حديثه عن وظيفة االستعارة      .. الشعر واخلشب عالقة مشاة     

   ) .٣"(االستعارة من البيان و األصل يف ذلك ما أفاده التشبيه يف: "... قال 

 جديـدة ،     يرى اخلفاجي  أننا مل نعدل عن احلقيقة إىل االستعارة من أجل إنتاج داللـة              
  .ولكن من أجل أن تكون الداللة عينها أكثر وضوحاً  

ويف ضوء هذا الفهم لالستعارة يبني ابن سنان املقبول واملرفوض من االستعارة بتقـسيمها              
  .رح قريب خمتار ، وبعيد مطّ: قسمني 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥ص ، الرماين ، النكت يف إعجاز القرآن ): ١(

  .١١٧ص . م ١٩٦٠، القاهرة ، مكتبة صبيح ، عبد املتعال الصعيدي : حتقيق ،ابن سنان اخلفاجي ، سر الفصاحة ):  ٢(
  .١١٩ص ، املصدر السابق نفسه : )٣(

  
  

 ٢٣



القريب املختار ما بين على تناسب قوي ، وشبه واضـح           :" مث حيدد معيار التقسيم فيقول      
  :       تان والبعيد املطرح ، هو ما كانت فيه عل) . ١"(
  )  لبعده عما استعري له يف األصل ( املستعار منه واملستعار له :  البعد بني الطرفني -١
   )  .٢(ة مبنية على استعارة فتضعف لذلك  أو ألجل أنه استعار-٢

  ابن سنان وجدناها قد حوكمت من خاللالشعرية اليت ساقها  وإذا تأملنا الشواهد 
  فهو يناقش.    واملستعار منه لشبه الواضح بني املستعار لهة وا مقياس القرب واملناسب

  :اآلمدي يف إعجابه باستعارة امرئ القيس يف قوله 
  فقلت له متطى بصلبه        و أردف أعجازاً  وناء بكليلِ 

 وليست يف غايـة احلـسن واجلـودة        . و يرى أا استعارة وسط بني احلسن والرديء         
فلما جعل الليل وسـطاً       " ألن الشاعر بىن االستعارة على غريها       ال لشيء إال    ، والصحة  

وعجزاً  ، استعار له اسم الصلب ، وجعله متمطياً  من أجل امتداده، وذكر الكلكل من                  
واألمر الذي أقلق اخلفاجي أن كل هذا إمنا حيسن بعـضه ألجـل             ) .  ٣"( وضه    أجل

ط والتمطـي ألجـل الـصلب ،        فذكر الصلب إمنا حسن ألجل العجز ، والوس       " بعض  
وهو يطلق على هذا النوع من االستعارة  املبنية على غريها           ). ٤" (والكلكل موع ذلك    

  .، وقد عرفت عند املتأخرين باسم االستعارة املرشحة )٥(
  يف مقابل ذلك أبدى إعجابه جبملة من االستعارات اليت تقوم على اللياقة العقلية وقرب 

  :)٦(حبيث ال يصعب جمازها و تأويلها من ذلك قول الشريف الرضيالطريق إىل املعىن 
را السنرحسيمُ  بواديكم و ال بت  كُلُ املزنِ  يف أجداِثواِم      حم تعُ ض  
            وجلُزاال ي الن ننيع ـم العكُـلى قبوِر ع           بت ترضعهراضة اهلُم   

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠ص ،املصدر السابق نفسه ):  ١(
 .٤٤٤ص ،م١٩٩٩، ١ لبنان ، ط–دار أفريقيا الشرق ، املغرب  ،حممد العمري . د ، البالغة العربية تطوراا و امتداداا ): ٢(
  .١٢١ص ، ابن سنان اخلفاجي ، سر الفصاحة ): ٣(
 .١٢٢ص ، املصدر السابق نفسه ): ٤(
  .١٢٣ص ، املصدر السابق نفسه ): ٥(
 .٤٩٤ص، ١ج ،هـ١٣٠٧،بريوت ، املطبعة األدبية ،  ديوان الشريف الرضي ): ٦(
  

 ٢٤



  

من أحسن االستعارات وأليقها ألن املزن حتمل املاء و إذا مهلت وضعته ، " فهو عنده ، 
وكذلك قوله جنني النبت . فاستعارة احلمل هلا والوضع املعروفني من أقرب شيء و أشبهه 

وذ من اجلنة ، وإذا كان النبت مستوراً  والغيث يسقيه كان ذلك ألن اجلنني املستور مأخ
  ).١" (مبرتلة الرضاع ، وكانت هذه االستعارات من أقرب ما يقال و أليقه 

وهكذا فحديث ابن سنان اخلفاجي عن االستعارة ومعاجلته لبعض قضاياها يعد من أكثـر    
  .حماور كتابه أصالةً وعمقاً  ووضوح رؤية 

  
  ) :هـ ٤٧١-(عند عبد القاهر اجلرجاين  االستعارة -

    االستعارة وقضاياها يف كتابيه املشهورين ، فقد ذكرهـا          اول عبد القاهر اجلرجاين   تن    
                   وخصـصها جبـزء هـام مـن كتابـه           ) دالئـل اإلعجـاز    (يف مواطن عديدة من     

     طور مباحثهـا بكيفيـة     ودراسته لالستعارة تستحق وقفة خاصة ألنه     . )أسرار البالغة    (
       بـل حـاول   . فعبد القاهر اجلرجاين مل يقبل كل ما خلفه الـسابقون           . مل يسبق هلا مثيل   

      م مستعيناً  بفكره الدقيق وإحساسه املرهف ، واستطاع         أن يناقش و يوازن و يرفض ويقي
  .أن يضيف إىل نتاج من سبقه يف دراسة االستعارة الشيء الكثري

  ألن التقسيم الثالثـي لعلـوم      ) البديع   (اجلرجاين عن االستعارة حتت اسم             حتدث  
و أما التطبيق و االسـتعارة وسـائر        : " البالغة مل يكن معروفاً  يف ذلك الوقت إذ يقول           

فال شبهة أن احلسن والقبح ال يعترض الكالم ما إال من جهـة املعـاين               ، أقسام البديع 
 يف ذلك نصيب ، أو يكون هلا يف التحسني أو خالف            من غري أن يكون لأللفاظ    ،  خاصة

  ) .١"(التحسني  تصعيد وتصويب 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥-١٢٤املصدر السابق نفسه ، ص ): ١(

  .٢٠ ص ، م١٩٩١، ١ط، جدة، دار املدين ، حممود حممد شاكر :  حتقيق،عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )٢(

 ٢٥



اعلم أن االستعارة يف اجلملة أن يكون للفـظ         :" ماً  عاماً  لالستعارة  بقوله        مث يقدم مفهو  
أصل يف الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حني وضع ، مث يستعمله                

األصل ، وينقله إليه نقالً  غري الزم فيكـون هنـاك            شاعر أو غري الشاعر يف غري ذلك        ال
دالئـل  (  يف    ذهب ق هذا التعريف جماز لغوي ، على حني         فاالستعارة و ) .١" (كالعارية  
يف أنـك  ، االستعارة كالكنايـة    : "  حيث يقول    )عقلي( إىل أا جماز حكمي   ) اإلعجاز  

   . )٢" (تعرف املعىن فيها من طريق املعقول دون طريق اللفظ 
 نقل االسم عـن     االستعارة" مث يعرف عبد القاهر االستعارة تعريفاً  جامعاً  مانعاً  هو أن              

 طبيعة االسـتعارة     ، إن هذا التحديد يكشف    ) ٣"(غة  أصله إىل غريه للتشبيه على حد املبال      
  .ومنهجها وغايتها 

االستعارة من أقسام البديع كما ذهب عبد القاهر ولن يكون النقل بديعاً  حىت يكون من                
 تطـوير مبحـث     ه اجلرجـاين يف    حد املبالغة ، ولعل أبرز ما أسهم ب        أصل التشبيه على  

االستعارة اعتماده يف تقسيمها وبيان أنواعها على اجلانب الوظيفي ، متخذاً  من طبيعـة               
النقل احلاصل يف االستعارة معيارا  لتقسيمه ، فالنقل املفيد حيقق املبالغة يف التشبيه ويقـوم         

غاية بالغيـة   على االدعاء ، و أما النقل غري املفيد فإنه جمرد جتوزات لفظية عادية ال حتقق                
  . وال يقصد فيه غرض ذو أمهية خاصة . إضافية 

إىل استعارة غري   بالغة قسم عبد القاهر االستعارة          يف ضوء هذه الرؤية للنقل وربطه بامل      
  ). ٤(مفيدة ، واستعارة مفيدة 

 ونراه منذ البداية يقصي االستعارة غري املفيدة ألا ال تدخل عنده يف اال البالغي ، فهي               
ال تفيد معًىن   زائداً  ، أو ألن مفهوم العارية ال ينطبق عليها ألا تقوم على ضرب مـن                     
التوسع يف أوضاع لغة بعينها ؛ كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثرية باختالف األجناس              

مث قد ينقـل    )  ٥ ()اجلحفلة للفرس   ( ، و    )املشفر للبعري ( ، و    )الشفة لإلنسان (حنو وضع   
  من هذه الكلمات عن أصل الوضع ويستعملها يف غري اجلنس الذي وضعت الشاعر كلمة 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠ص ، املصدر السابق نفسه :  )١(
 .٤٤٠ص، م٢٠٠٤، ٥ط،القاهرة ، مكتبة اخلاجني ، حممود حممد شاكر : حتقيق ، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز : )٢(
 . ٣٩٨ ، ص اجلرجاين عبد القاهر ، أسرار البالغة ): ٣(
  .٣٠ص ،املصدر السابق نفسه):٥(                               .٣٠ص ، املصدر السابق نفسه  : )٤(
  

 ٢٦



  ) :١(كقول الشاعر"الشفة وهي لإلنسان مكان اجلحفلة اليت هي للفرس " له كاستعمال 
ـَ    ـَفتـ ـَـزع من شـ ـُن ـَدى مهرنا       ن ـُلوساً  ل ـْنا ج ـّفارافبـت   يِه الص
     

مث بعد أن أورد عبد القاهر أمثلة كثرية لالستعارة غري املفيدة ، أبـان أن ال فائـدة يف                       
فهـذا و حنـوه ال      : " استعماهلا سوى التوسع يف اللغة و أوضاعها ، و لذلك نراه يقول             

مـن  (:يفيدك شيئاً  لو لزمت األصل مل حيصل لك فال فرق من جهة املعىن بـني قولـه                   
 كـال االمسـني العـضو املعلـوم                إمنـا يعطيـك   ، لو قاله    )من جحفلتيه (وقوله  )شفتيه
  ) . ٢"( فحسب

و يبني لنا  عبد القاهر أنه جيامل من سبقه يف هذا املوضوع وال يرغب يف التـشدد يف                      
     :خمالفتهم ، ومداراته هلم جعلته يسلك هذا النوع من النقل يف سلك االسـتعارة يقـول         

يف )   اجلحفلـة    (و  ، )اجلحفلة( موضع   ) الشفة   (ال أعد وضع   واعلم أن الواجب كان أ     "
 يف االستعارة و أضن بامسها أن يقع عليـه ،            ونظائره اليت قدمت ذكرها     )املشفر( مكان  

ولكين رأيتهم قد خلطوه باالستعارات وعدوه معدها فكرهـت التـشدد يف اخلـالف              
  ) .٣"( ضعف أمره بأن مسيته استعارة غري مفيدة واعتددت به يف اجلملة ونبهت على

   
ن التـشبيه وتتركـز      عبد القاهر فهي تلك اليت تنبعث م        أما االستعارة املفيدة عند          

فائدا يف إبراز الفكرة واضحة جلية  و إظهار الصورة يف مظهر حسن تز إليه النفوس ،                 
فيدة قسمني استعارة  تصرحيية ، واسـتعارة  مث نراه يقسم االستعارة امل . ومتيل إليه القلوب    

أن : "  رسم مالمح األوىل يف االسم بقولـه         مل يشر إىل التسمية صراحةً ، بل      مكنية لكنه   
                  تنقله عن مسماه األصلي إىل شيء آخر ثابت معلوم،  فتجريه عليـه وجتعلـه متنـاوال ً                 

  نت تعين رجالً شجاعاً  ، و أ) أسداً  رأيت:( اول الصفة للموصوف ، وذلك قولك له تن
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  
 .٣٢ص ، املصدر السابق نفسه :  )١(
 .٣٢ص ، املصدر السابق نفسه :  )٢(
 .٤٠٤ص ، املصدر السابق نفسه :  )٣(

  

 ٢٧



 أنت تعـين هـدًى وبيانـاً          و   )وأبديت نوراً     ( ، و أنت تعين امرأة     )  عنت لنا ظبية  (و
 ذلك فاالسم يف هذا وكله كما تراه متناولٌ شيئاً  معلوماً  ميكن أن               و ما شاكل  وحجة ً     

عنه ، ونقل عن مسماه األصلي فجعل امساً           به   إنه  عىن باالسم وكىن    : ينص عليه فيقال    
  ) . ١" (له على سبيل اإلعارة واملبالغة يف التشبيه 

 أن يؤخذ االسم على حقيقته      : "بقوله  ) االستعارة املكنية   ( و أشار عبد القاهر إىل الثانية       
هذا هو املراد باالسم ، والذي استعري       : ويوضع موضعاً  ال يبني فيه شيء يشار إليه  فيقال            

  :له ، وجعل خليفة المسه األصلي و نائباً  منابه كقول لبيد 
ـِرةٍ  ـَشفـت وق ـَت بي        وغداةَ ريحٍ  قد ك ـَمالِ  زمامهاـَإذ أصبح ـّ   ِد الش

  أنه جعل للشمال يداً  ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه ميكن أن تجرى اليد عليه وذلك 
          ) انـربى يل أسـد يـزأر          ( علـى الرجـل يف قولـك       )السيف  (و) األسد(كإجراء  

  ).٢" ( على العدو ال يفل )سللت سيفاً (و
 أنك إذا رجعت    و يفصل بني القسمني   :"  مث يوضح لنا اجلرجاين الفرق بني النوعني بقوله         

يف القسم األول إىل التشبيه الذي هو املغزى من كل استعارة تفيد ، وجدته يأتيك عفواً                  
أو شـبيهاً     ، أو رأيت مثل األسد     ، رأيت رجالً  كاألسد      ،)رأيت أسدا ً  (يف  :  كقولك  

   :باألسد و إن رمته يف القسم الثاين وجدته ال يؤاتيك تلك املوآتاة إذ ال وجه ألن يقـول                   
و إمنا يتـراءى لـك      ) حصل شبيه باليد للشمال      (أو  ) إذ أصبح شيء مثل اليد للشمال        (

  )  .٣"(التشبيه بعد أن خترق إليه ستراً  وتعمل تأمالً  وفكراً  
   
 يف أكثـر مـن موقـع        بيهي لالستعارة ، ونراه يؤكده     يصر اجلرجاين  على األصل التش      

، والناجحة منها ما طبق فيها      ) ٤"(ط من التمثيل    ضرب من التشبيه ومن   " فاالستعارة عنده   
بالفرع له أو صورة مقتضبة مـن       كاألصل يف االستعارة وهي شبيه      "مفصل التشبيه  ألنه     

  ). ٥ "(صوره
  ــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  ٢٩ص ، املصدر السابق نفسه : )٥                           (.٤٤ص ، املصدر السابق نفسه  ):١ (
  .٤٥-٤٤ص ، املصدر ا لسابق نفسه : )٢(
  .٤٧ص ، املصدر السابق نفسه : )٣(
 .٢٠ص ، املصدر السابق نفسه : )٤(

 ٢٨



  :تسلك االستعارة يف اعتمادها على األصل التشبيهي مسلكني اثنني 
أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره ، وجتيء إىل اسم               :" أوهلما

رأيت رجـالً  هـو كاألسـد يف    : تريد أن تقول . فتعريه املشبه ، وجتريه عليه  املشبه به   
علـى سـبيل    ). ١"(رأيـت أسـداً       : شجاعته وقوة بطشه سواء ، فتدع ذلك وتقول         

  . االستعارة التصرحيية  
، هذا الـضرب ،     ) إذ أصبحت بيد الشمال زمامها      : ( هو ما كان حنو قوله       : " ثانيهما

مونه إىل األول حيث يذكرون االستعارة فليسا سواء ، وذاك أنك يف            وإن كان الناس يض   
  ) . ٢"(األول  جتعل الشيء الشيء  ليس به ، ويف الثاين جتعل للشيء الشيء  ليس له 

  
فالتشبيه هو احلقيقة اليت تقوم عليها االستعارة ، فإذا كان التشبيه واضحاً  ظاهراً  قريباً  ،                  

  .لما ازداد التشبيه بعداً  وخفاًء كانت االستعارة قوية وك، كانت االستعارة ضعيفة 
واعلم أن من شأن االستعارة أنك كلما زدت إرادتك التشبيه إخفـاء            :" يقول اجلرجاين   

حسناً  ، حىت إنك تراها أغرب ما تكون ، إذا كان  الكالم قد ألـف                  ازدادت االستعارة 
        شـيء تعافـه الـنفس ويلفظـه        تأليفاً  ، إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت إىل          

  صور حبسب الصفة املـشتركة     اجلرجاين لالستعارة املفيدة ثالث   كما  قدم     ).٣"(السمع  
مبيناً  أنواعها بطريقـة     ، حماوالً  فهم طبيعتها     ) املستعار له  واملستعار منه      ( بني الطرفني   

  :التدريج من الضعف إىل القوة 
حبيـث  . يف الطرفني   ترب مبثابة جذع للمعاين املتجسدة      تع:  االشتراك يف صفة عامة      -١  

أن يـرى معـىن     :" وهي  .  جنساً  ، واملعاين اسدة أغصانا له أو أنواعاً             يعترب اجلذع   
  )  .٤"(الكلمة املستعارة موجوداً  يف املستعار له من حيث عموم جنسه على احلقيقة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٧ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ): ١(

  . ٦٧ص ، املصدر السابق نفسه ): ٢(

  .٤٥٠صاملصدر السابق نفسه،): ٣(

 .٥٥ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  ) :٤     (

  

 ٢٩



 دالالا مع املستعار له إال أن لذلك اجلنس خصائص و           فالكلمة املستعارة تشترك يف بعض    
مراتب يف الفضيلة والنقص والقوة والضعف ، فأنت تستعري األفضل ملا هو دونه ، ومثاله               
استعارة الطريان لغري ذي اجلناح إن أردت السرعة  ، وانقضاض الكواكب إذا أسـرع يف                

ن حاله أشبه حبال السابح يف املاء ،         حركته من علو ، والسباحة له إذا كان عدا عدواً  كأ           
ومعلوم أن الطريان و االنقضاض و السباحة والعدو كلها من جنس واحد مـن حيـث                

  ).١" (احلركة على اإلطالق 
  " .احلركة " فهذه التجليات مجيعها تعود إىل أصل جامع واحد هو 

  
من حيث النوع بل لفني ليس االشتراك يف صفة متجسدة يف الطرفني ولكن مبستويني خمت   -٢

ن الشبه بني املستعار له واملستعار منه مأخوذ من وصف مـشترك            من حيث اجلنس ، أي إ     
ضرب ثان يـشبه    :" ولكن درجته ختتلف ، يقول اجلرجاين        واقع يف كليهما على احلقيقة    

هذا  الضرب الذي مضى و إن مل يكن إياه ، وذلك أن يكون الشبه مأخوذا من صفة هي                   
رأيت :"  و احد من املستعار له و املستعار منه على احلقيقة وذلك  قولك               موجودة يف كل  

لغـري ذي   ) طار  ( ستعارة  تريد إنساناً  يتهلل وجهه كالشمس ، فهذا له شبه با          " مشساً    
ذلك أن الشبه مراعى يف التأللؤ وهو كما تعلم موجود يف نفس اإلنسان املتـهلل               اجلناح و 

وكـذلك إذا   نرية،حس البصر جمانس لضوء األجسام ال     ألن رونق الوجه احلسن من حيث       
  حقيقتهاوهي على ) الشجاعة ( فالوصف اجلامع بينهما هو، رأيت أسداً ،تريد رجالً :لتق
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٥٥ص ، املصدر السابق نفسه :  )١(

  
  

 ٣٠



  
  

له فيها مـن    موجودة  يف اإلنسان ، و إمنا يقع الفرق بينه وبني السبع الذي استعرت امسه                
  ) .١"(جهة القوة والضعف ، والزيادة والنقصان 

  
الصميم اخلـالص مـن     "  أخذ الشبه من الصور العقلية ، وهو ما يسميه عبد القاهر             -٣

ـ  وروا النُّّ عبوات" كما يف تشبيه الوحي اهلادي بالنور يف قوله تعاىل          ) ٢"(االستعارة   ي ِذ الّ
، فاهلدى والنور ليس  هلما مرجـع داليل أو جـذع داليل             )١٥٧/األعراف("  هع م لَِزنأُ

يقول عبد  . واحد يرجعان إليه ، وكذلك ال يوجد  صفة حمسوسة مشتركة بني الطرفني              
جـري  "و" طريان الطائر "فإنك ال تشك يف أنه ليس بني النور واحلجة ما بني            : " القاهر  
جسام احملسوسة واحلجة كالم     من االشتراك يف عموم اجلنس ، ألن النور صفة األ          " الفرس

وهـذا  "فالعالقة بني الطرفني مأخوذة من األثر الذي حيدثانه وهو مدرك بالعقل ،             ) . ٣"(
كما تعلم شبه لست حتصل منه على جنس وال على طبيعة  وغريزة و ال علـى هيئـة و                    

  ) .٤"(وإمنا هو صورة عقلية ، صورة تدخل يف اخللقة 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٦٣-٦٢ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة  : )١(

  .٦٥ص ، املصدر السابق نفسه  : )٢ (
 .٦٥ص ، املصدر السابق نفسه : )٣(
 .٦٥ص ، املصدر السابق نفسه : )٤(
  

 ٣١



  
  . والعقلي أنواع ثالثة حسب طبيعة الطرفني احلسية والعقلية 

فقـد حـاول    ) الدعاء و اإلثبـات     ا( ومن األفكار اجلديدة اليت طرحها اجلرجاين فكرة        
) االدعاء و اإلثبات    ( اجلرجاين تطوير فكرة النقل  اليت وجد عليها مآخذ مدخالً  فكرة             

  : ومن مآخذ اجلرجاين على فكرة النقل . بدالً  منها 
  
. إرادة معناه القول بالنقل من غري ادعاء تناقض ألنه يؤدي إىل نقل اللفظ عن معناه مع -١

       وإطالقهم يف االستعارة أا نقل للعبارة عما وضعت لـه مـن ذلـك             " :اين  يقول اجلرج 
على الرجل إال من بعد أن      ) األسد(فال يصح األخذ به، وذلك أنه إذا كنت ال تطلق اسم            

تدخله يف جنس األسود من اجلهة اليت بينا مل تكن نقلت االسم عما وضع لـه باحلقيقـة                  
أنت أخرجت معناه األصلي من أن يكون مقصودك ونفضت         ألنك إمنا تكون ناقالً   إذا        

 ) .١"(به يدك ، فأما أن تكون ناقالً  له عن معناه مع إرادة معناه فمحال متناقض 
  

 :يف قول لبيد " اليد "  هناك أمثلة ال يتصور فيها النقل البتة مثل  -٢
ـِرةٍ  ـْتُ  وق ـَداِة ريحٍ  قد كشفـ ـّ   وغ   ـِمالِ  زمامها  إذ أصبحت بيِد الشـ

 ال خالف يف أن اليد استعارة ، مث إنك ال تستطيع أن تدعي أن لفظ اليد قد نقـل مـن                     
شيء إىل شيء ، إذ ليس للشمال شيء يشبه باليد ميكن القول بأننا استعرنا له اليد ، وإمنا                  

 أخذ   يف تصرفها الغداة على طبيعتها شبه اإلنسان قد        عىن على أنه أراد أن يثبت للشمال      امل
الشيء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد ، فلما أثبت هلا مثل فعل اإلنسان باليد استعار هلـا                 

  ). ٢(اليد  
  أن ميكن أن نستشف من القول السابق لعبد القاهر  أن آلية تشكيل االستعارة تقوم على              

  ثبت فلما أ ... ":اإلثبات واالستعارة فقد قال اجلرجاين :دعاء مؤسس على عمليتني مهااال
  

  ــــــــــــــــــــــ

    .٤٣٥ص ،عبد القاهر اجلرجاين  ، دالئل اإلعجاز ): ١(

  .٤٣٦-٤٣٥املصدر ا لسابق نفسه ص): ٢(

 ٣٢



  
وميكن أن ندرك من ذلـك أن اللفظـة         ). ١"(هلا اليد    هلا مثل فعل اإلنسان باليد استعار     

اازي عن طريق االدعاء ،     املستعارة تبقى على انتمائها ألصلها احلقيقي ، وترتبط باملعىن          
أي ادعـى لـه     " جعله أسداً     : " يف قوهلم   " جعل  " الذي ميكن أن يكون بعبارات مثل       

قريب من معىن اإليهام والتخييل والكذب باملعىن األديب " األسدية فاالدعاء بناءً  على ذلك    
معناها ملعـىن كلمـة     للعبارة ، فنحن باالستعارة ال ننقل كلمة عن معناها ، و إمنا ندعي              

أخرى على سبيل املبالغة يف أداء املعىن باملطابقة بني كلمتني مطابقة نثبت ـا يف ذهـن                 
  ) . ٢"(املتلقي ، من جهة التلطف يف العبارة املعىن الذي نقصد إليه 

   فاالستعارة تقتضي قوة الشبه بالضرورة ، وتشكيلها يتميز حبيث ال نفرق بني املـشبه              
ولو كان ذاك سبب املزية كان ينبغي إذا جئت         " ولكن ذلك ليس سبب املزية        واملشبه به   

ـّرت باالستعارة    ليـست املزيـة يف   .. به صرحياً  أن جتد لكالمك املزية اليت جتدها إذا عب
  ).٣"(املثبت ولكنها يف طريقة اإلثبات عينها 

الستعارة وكان له  لتهيف دراس إىل فكرة جديدة حتدث عنها    وحديث اجلرجاين هذا يقودنا    
يـشرع  ) دالئـل اإلعجـاز     ( ففي  ) االستعارة والنظم   ( لسبق يف طرحها وهي     افضل  

اجلرجاين تشريعاً  دقيقاً  لبالغة االستعارة يف ضوء نظرية النظم ويؤكد علـى العالقـات                
 يف  اإلسنادية يف تشكيلها و أدائها لوظيفتها الداللية واجلمالية ويعدها جمازاً  يف اإلسناد ال             

  .اللغة خبالف ما ذهب إليه يف أسرار البالغة 
وعبد القاهر يشري إىل أمهية موقع اللفظة من العبارة ويستشعر حبساسية عالية مجالية اللفظة              
يف العبارة وارتباطها بتغري املوقع ، فاللفظة املستعارة حتسن يف موضع و ال حتسن يف موضع                

  .ياق الضام لأللفاظ يف العبارات  للنظم والساجلمال احلقيقي يف نظرهآخر ف
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣٥ص، املصدر السابق نفسه :  )١(

، تونس  ،  منشورات كلية اآلداب منوبة    ، محادي صمود   ، أسسه و تطوره حىت القرن السادس       ، التفكري البالغي عند العرب     :  )٢(

 .٥٨٢ص . م ١٩٩٤، ٢ط 

  .  ١١٠ص ، م ١٩٨١ ، ٢ط، بريوت ، دار األندلس  ، مصطفى ناصف .  د،الصورة األدبية :  )٣(

 ٣٣



   

وهكذا فاألساليب البالغية املختلفة من استعارة وكناية ومتثيل يرتبط حدوثها وحتقيقهـا            
ألن هذه املعاين اليت هـي      : " جلمالية معينة لدى املتلقي بالنظم لدى  عبد القاهر إذ يقول            

      از من بعدها من مقتضيات النظم وعنـه        االستعارة والكناية والتمثيل وسائر  ضروب ا
حيدث وبه يكون ، ألنه ال يتصور أن يدخل شيء منها يف الكلم وهي أفراد مل يتوخّ  فيما                   
بينها حكم  من أحكام النحو ، فال يتصور أن يكون ههنا فعل  أو اسـم قـد دخلتـه                     

 تركيـب   فالنظم ال يدخل فقط يف     ).١" (االستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غريه          
اازات ولكنه يسبغ عليها مجاالً  خاصاً  مل يكن هلا يف األصل فكثري من االسـتعارات                 

  .املبتذلة املعروفة يعاد تفعيلها وتكتسب قيمة أدبية رفيعة بفضل النظم
   : )٢(مثال ذلك قول املتنيب

           و دقين ي يف ذَِسفْتةًًرحمب اكو          منو اإلج دسانَ قَحيقَداً  تيا د  
إمنا كان  ما ترى من      " فاالستعارة اليت يتضمنها البيت مألوفة جارية على ألسنة العوام و           

  )  .٣"(احلسن باملسلك الذي سلك يف النظم و التأليف 
كما يتحدث عبد القاهر عن مفهوم القرينة وأن كل استعارة ال بد هلا من قرينة معنوية                   

دليل احلال أو فحوى الكالم حىت تتوضح  داللة االستعارة وتربز مجاليتها ،             أو لفظية من    
: كما عاجل اجلرجاين فكرة تناسي التشبيه يف االستعارة أو ما مساه البالغيون باسم الترشيح           

 املستعار منه فيصبح املستعار له كأنـه نفـس          تالءموهو قرن االستعارة باألوصاف اليت      
يف رثاء خالـد بـن يزيـد    لك يف أمثلة خمتلفة منها قول أيب متام       املستعار منه ، ويعرض ذ    

  :)٤(منوهاً  بأبيه يزيد بن مزيدالشيباين 
ماءِ                    ويصعاجلهولُ            بأنّ  لهُ حاجةً  يف الس حىت يظن د  

صـعوداً    فقد استعار الصعود لعلو املرتلة و االرتقاء يف مدارج الكمال ، وبىن على ذلك               
  ) .٤(حقيقياً   ، إذ جعله صاعداً  من طريق املكان يف مراقي السماء

  ـــــــــــــــــ
  .٣٩٣ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز  : )١(
   ٣٠٩.ص،١مج،بريوت، دار األرقم بن أيب األرقم ،عمر فاروق الطباع. د: حتقيق ، عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب ) : ٢(
 .١٠٥ص  ، عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز ): ٣(
  .٣٠٢ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ): ٤(
 

 ٣٤



معىن (  عاجلها يف حبثه لالستعارة قضية       و مة جداً  اليت طرحها اجلرجاين     هو من القضايا امل   
  تلقي ذلك املعىن  وذلك أن موضوع االستعارة على أن تثبت ا معىن ال يعرف امل)املعىن 

 ) رأيـت أسـداً        (ونعرف ذلك املثال املشهور     " من اللفظ ولكنه يعرفه من معىن اللفظ        
و املتلقي   ،فأنت هنا تثبت للرجل ما يتصف به األسد من بطش و إقدام وجرأة وشجاعة               

 ألمر من اللفظ و لكن يعقله من معىن اللفظ  ، فهو يعلم أنه ال معىن جلعله                اال يعقل حقيقة    
 إال أنك أردت أنه بلغ من شدة مشاته لألسد ومـساواته            (أسداً  مع العلم بأنه رجل ،        

فاملعول عليه هنا نقل املعىن ال نقل اللفظ ، ألن          . )إياه مبلغاً  يتوهم معه أنه أسد باحلقيقة         
  .)١(االستعارة تقع يف املعىن ، فيعار املعىن أوالً  مث يعار اللفظ 

  
تطوير مفهوم االستعارة يف البالغة العربية فقد استطاع         اجلرجاين يف    وهكذا فقد أسهم     

استيعاب أفكار سابقيه ، ومتكن من حتليلها ونقدها  وبني األثر النفسي الذي ختلفه لـدى                
املتلقي، وأضاف إليها من فكره الشيء الكثري ويعود له الفضل يف كـثري مـن التقـسيم                 

يمات اليت تنمو وتتطور على يد من جاء بعده مـن           هذه التقس ، والتبويب يف هذا املبحث     
  . ني يالبالغ

   
  ) :هـ ٥٤٤-( االستعارة عند الفخر الرازي –
 اية( حبث فخر الدين الرازي االستعارة حتت اسم البديع كأستاذه عبد القاهر يف كتابه    

        ) البالغـة  أسـرار ( الذي يعد تلخيصاً  لكتايب عبد القاهر         ) اإلجياز يف دراية اإلعجاز   
       عليهما التبويب والتفصيل ، فنـراه يف البدايـة          و غاية األمر أنه زاد     ) دالئل اإلعجاز (و  

      لكنـه ال يلبـث    ول أن يعرفها تعريفاً  دقيقـاً ،       وحياين لالستعارة، ال يرتضي تعريف الرما   
  فقد ذهب.ياً ازاً  عقلياً  أو لغوأن يقف عند اضطراب رأي عبد القاهر يف عدها جم

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣٩ ص .م١٩٩٦، ١ط، دمشق ،  احتاد الكتاب العرب ،معلوف أمحد مسري . د، حيوية اللغة بني احلقيقة و ااز  ):١(

  

 ٣٥



إال أن الرازي كان  واضحاً  فقد        . األول يف الدالئل مث نقضه يف أسرار البالغة           لرأيا إىل
ها جمازاً  لغوياً  ألنه يرى أنه ال بد يف االستعارة من النقل املستلزم               و عد  ناصر الرأي الثاين  

  . للمبالغة 
االستعارة ذكر الشيء باسم غريه وإثبات ما لغـريه لـه           :"  ونراه يعرف االستعارة بقوله     

ذكر الشيء باسم   :" وإذا تأملنا هذا التعريف جند أنه  قال         ) . ١"(ألجل املبالغة يف التشبيه     
 فإننا ما ذكرنا زيداً  باسم       )زيد أسد   (:  ملنع دخول التشبيه احملذوف األداة كقولنا        " غريه

 ،  فيه قيـد و إثبـات إلدخـال           ) ما لغريه له     (وقوله  . األسد بل ذكرناه بامسه اخلاص        
 قيد إلخراج مطلق ااز الذي ال       ) ألجل املبالغة يف التشبيه      (: االستعارة التخييلية ، وقوله     

مث ال يلبث أن يعرفها تعريفاً  آخر قائماً  على مفهوم االدعاء الذي              . القته املشاة   تكون ع 
ليكون مقصوده يف القسم األول من هذا التعريـف االسـتعارة           "  جعل  " تعرب عنه كلمة    

االستعارة عبارة عن   :" يقول  . التصرحيية  ، وليقصد يف القسم الثاين منه االستعارة املكنية           
  ). ٢"(الشيء، أو جعل الشيء للشيء ألجل املبالغة يف التشبيه جعل الشيء 

       ) تبعيـة   ( يف أمسـاء األجنـاس و       ) أصـلية   ( مث ميضي الرازي فيقسم االستعارة إىل            
يف األمساء والصفات ، كما يفرق بني االستعارة والتشبيه ، ويـذهب مـذهب أسـتاذه                

. ن دخول أداة التشبيه عليه عد من باب االستعارة  اجلرجاين يف أن التشبيه البليغ إن مل حيس       
وكذلك يتحدث عن االستعارة احلسنة والقبيحة مستضيئاً  يف ذلك بكالم عبد القاهر إذ               

من شأن االسـتعارة    " و: يرى أن احلسن يأيت لالستعارة عن طريق إخفاء التشبيه فيقول           
ـ     حىت إ اً    أنك كلما زدت التشبيه إخفاء ازدادت االستعارة حسن          عا تكون ألطف و أوق

  ). ٣"(و إن أردت اإلفصاح بالتشبيه خرجت إىل ما تعافه الناس إذا ألف الكالم  تأليفاً  ، 
بناًء عليه فاالستعارة بالكناية أكثر حسناً  و بالغة من االستعارة التصرحيية ألن التشبيه يف               

  . املكنية أكثر خفاءً  من األوىل 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 ، ١ط، بـريوت   ، دار صادر   ، نصر اهللا حاجي مفيت أوغلي      . د: حتقيق  ، فخر الدين الرازي    ، اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز      :  )١(
  .١٣٣ص ، م ٢٠٠٤

 .١٣٣ص ، املصدر السابق نفسه :  )٢(
  .١٤٤، املصدر السابق نفسه  : )٣(
  

 ٣٦



الستعارة فسبب مزيتها   و أما ا  :" مث بعد ذلك يوضح لنا مزية االستعارة على التشبيه بقوله         
 عندما حاولت وصفه بالـشجاعة      )رأيت رجالً  يشبه األسد    (:على التشبيه أنك إذا قلت      

بيانـه أن تقـدر     . فإنك أثبت شجاعته بواسطة مقدمتني كل واحدة منها مشكوك فيها           
 فاملقدمـة األوىل    )كل من شابه األسد فهو شـجاع        ( ، و  )فالن يشبه األسد  (: الكالم  

، وأما املقدمة الثانية فهي أيضا مشكوك فيها ألنه ليس كل من شابه األسد              مشكوك فيها   
   ) رأيت أسداً  (: فقولك  . ) رأيت أسداً  (: وأما إذا قلت . فقد بلغ يف القوة ايتها 

 يقينية وظاهر   )أن األسد قوي شجاع     (مقدمة مشكوك فيها ، ولكن املقدمة الثانية وهي         
فلهـذا  . املقدمات املنتجة كانت الدعوى من القبول أقرب        أن الشك كلما كان أقل يف       

  لنا عن وجه الـرازي       وهذا يبني ) ١"(السبب املتكلف كانت االستعارة أبلغ يف النفوس        
   .ة جلياملنطقي بصورة

 مث تكلم الرازي على االستعارة املرشحة واالستعارة اردة ورمبا كان هو الذي وضع                 
وتكلم على االستعارة بالكناية وكـذلك عـرض        ) ٢(لترشيح  اصطالح التجريد مقابل ا   

ويعود إىل االستعارة املكنية فارقاً  بينها وبـني االسـتعارة           . لبعض االستعارات القرآنية    
                    اٍبذَعــ ِبمهرشِّبــفَ"  الكرميــة التــصرحيية ، ويقــف بــإزاء االســتعارة يف اآليــة

للنقـيض   هلذه االستعارة القائمة على اسـتعارة النقـيض          ويضع )٢١/آل عمران ("م  يِلأَ
مث تبع أستاذه اجلرجاين يف تقسيمه االستعارة        .اها عنادية مفس مصطلحها الذي شاع بعده     

  : إىل 
  .استعارة حمسوس حملسوس للمشاركة يف أمر حمسوس -١  
 .استعارة حمسوس حملسوس للمشاركة يف أمر معقول - ٢ 

  )٣.(عقول للمشاركة يف أمر معقول استعارة معقول مل-  ٣

 اجلرجاين يف دراسته لالستعارة ومل يأت جبديد سوى وهكذا فالفخر الرازي قد ساير 
  .التبويب والتقسيم 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٣ص ، فخر الدين الرازي ، اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز :  )١(
 .١٤٥ص ، املصدر السابق نفسه :  )٢(
 . وما بعدها ١٥٠،  السابق نفسه املصدر:  )٣(

 ٣٧



  ) :هـ ٦٢٦-(االستعارة عند السكاكي  -
 فقد تناوهلا بالبحـث     ) مفتاح العلوم  (      عاجل السكاكي االستعارة يف كتابه املسمى       

يف حماولة منه لفصل البحوث البالغية بعضها عـن بعـض           ) علم البيان   (والدراسة حتت   
  . وتصنيفها يف أبواب و أقسام 

ف االستعارة بقوله     وقدوهي أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد به الطرف األخـر           :"  عر
     مدعياً  دخول املشبه يف جنس املشبه به داالً  على ذلك بإثباتـك للمـشبه مـا خيـص                    

لتصرحيية يف مثـل    و بالتدقيق يف هذا التعريف جند أنه يشمل االستعارة ا         ) . ١" (املشبه به 
   .) إذا املنية أنشبت أظفارها (: ستعارة املكنية كما يف قول الشاعر واال ،)كلمت أسداً (

يف احلمام أسد ، وأنت تريد به  الشجاع مدعياً  أنه من جنس األسـود                : "   ففي قولك   
         فتثبت للشجاع ما خيص املشبه به وهو اسم جنسه مع سـد طريـق التـشبيه بـإفراده                 

ة أنشبت أظفارها ، وأنت تريد باملنية السبع بادعـاء          إن املني : أو كما تقول     . يف الذكر   
     و إنكار أن تكون  شيئاً  غري سبع فتثبت هلا ما خيـص املـشبه بـه وهـو                   ، السبعية هلا   

    ).٢"(األظفار 
 تكلّف شديد إذ ينتهي إىل أن املنية أصبحت فرداً  من أفراد األسود ، فهـي                 ه واضح أن   

فت إليها صورة ومهية هي األظفار على سبيل اـاز أو           ومن أجل ذلك أضي   . أسد جمازاً     
  .االستعارة التخييلية 

هـو أن يكـون     :"  مث قسم االستعارة إىل تصرحيية ومكنية مث عرف التصرحيية بقوله               
 "          :وعـرف الثانيـة بقولـه       ،) ٣" (الطرف املذكور من طريف التشبيه هو املـشبه بـه           

  ) .٤" (ر هو املشبه وهو أن يكون الطرف املذكو
  

  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٩ص ،م ١٩٨٧ ، ٢ط، بريوت ، دار الكتب العلمية ، نعيم زرزور : حتقيق ، أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ): ١(

  .٣٦٩ص، املصدر السابق نفسه ): ٢(

  .٣٧٣ص ، املصدر السابق نفسه ): ٣(

 .٣٧٣ص ، املصدر السابق نفسه ): ٤(

  

 ٣٨



هي ما كان املشبه املتروك شيئاً        "  قسم التصرحيية إىل حتقيقية وختييلية ، فالتحقيقية          مث   
هي ما كان املشبه املتروك شـيئاً         " والتخييلية  : ً    )١" (متحققاً  إما حسياً  و إما عقليا         

  ) .٢" (ومهياً  حمضاً  ال حتقق له إال يف جمرد الوهم 
  

ية و احتمالية و أراد بالقطعية ما كان املـشبه املتـروك                  مث قسم كالً  منهما إىل قطع      
متعني احلمل على ماله حتقق حسي أو عقلي ، أو على ما ال حتقق له البتة ، واالحتمالية ما                   

  ) .٣(كان املشبه املتروك صاحل احلمل تارة على ما له حتقق و أخرى على ماال حتقق له
ها اسم جنس ، وتبعية وهي ما تقع يف غـري           مث قسمها إىل أصلية وهي ما كان املستعار في        

  )  .٤(أمساء األجناس كاألفعال و الصفات املشتقة منها 
      مث قسمها إىل مرشحة وجمردة وقصد باملرشحة ما قرنت  مبا يالئم املستعار منه مـن                

جاورت حبراً  زاخـراً  ال يـزال تـتالطم           : "الصفات ، ومثل هلا بأمثلة كثرية منها قوله         
وقصد بالثانية ما قرنت  مبـا يالئـم         ،  "  وال يدرك قعره    ، يغيض فيضه    و ال ، ه  أمواج

جاورت حبراً  ما أكثر علومه و ما أمجعـه          : " املستعار له ومثل هلا بأمثلة كثرية منها قوله         
  ).٥"(للحقائق وما أوقفه على الدقائق 

ا يالئـم املـستعار منـه أو        ولكنه مل يشر أية إشارة إىل االستعارة املطلقة اليت مل تقترن مب           
املستعار له كما أنه مل يفضل أيا منها على األخرى من حيث البالغـة أهـي اـردة أم     
املرشحة ؟ مث قسم االستعارة باعتبار املستعار له واملستعار منـه واملـستعار إىل مخـسة                

  ) :٦(أقسام
   .       )٤/مرمي(" اً شيبواشتعلَ الرأس:"أمرحمسوس مثلحمسوس حملسوس للمشاركة يف استعارة-١

  ـــــــــــــــــــــ

 .٣٧٣ص ، املصدر السابق نفسه ): ١ (
 .٣٧٣ص ، املصدر السابق نفسه ):٢(
  ٣٧٤-٣٧٣ص ، املصدر السابق نفسه ): ٣(
  ٣٨١-٣٨٠-٣٧٤ص، املصدر السابق نفسه):٤(
  .٣٨٥ص. املصدر السابق نفسه) : ٥(
  ٣٩٠-٣٨٩ص. املصدر السابق نفسه ):٦(

  

 ٣٩



 منـه    نسلخ  الليلُ  هلم وآيةٌ: "  استعارة حمسوس حملسوس للمشاركة يف أمر عقلي مثل          -٢
٣٧/يس( "النهار(.  

  .)٥٢/يس("نا ِدرقَمنْ نا ِمثَعمن ب" :عقول للمشاركة يف أمر عقلي مثل  استعارة معقول مل-٣
ـ    ع ق باحلَ ف نقذِ بلْ:"  استعارة حمسوس ملعقول للمشاركة يف أمر عقلي مثل          -٤  ِللـى الباِط
 . )١٨/األنبياء ("
م يف   محلنـاكُ  ى املـاءُ  غا طَ ا ملّ إن:" استعارة معقول حملسوس للمشاركة يف أمر عقلي مثل           -٥

  . )١١/احلاقة ("اجلارية 
  .  وهو يف تقسيمه هذا مل خيتلف عن عبد القاهر 

وهـي أن   : اية فقـال    مث تكلم  على  االستعارة التخييلية أثناء حديثه عن االستعارة بالكن           
تذكر املشبه به داالً  على ذلك بنصب قرينة ، وهي أن تنسب إليه وتضيف شـيئاً  مـن                    

فإضافة الزم املشبه به    " خمالب املنية أنشبت بفالن     : " لوازم املشبه به املساوية مثل قولك       
 وبه يكون   وإثباته له استعارة ختييلية ألنه قد استعري للمشبه ذلك األمر املختص          ) خمالب  ( 

كمال املشبه به أو قوامه يف وجه الشبه ليتخيل أن املشبه من جنس املشبه به ومـن هنـا                          
  ) .١(ال تنفك االستعارة املكنية عن االستعارة التخييلية 

واعلم أن :"  يف مفهوم القرينة املانعة من إرادة املعىن األصلي فقال   كما حبث السكاكي
 رأيت أسداً  يرمي سهمه أو بدراً  (:انت معىن واحدا كما يف قولنا قرينة االستعارة رمبا ك

  :، ورمبا تكون املعاين مربوطاً  بعضها ببعض كقول الشاعر ) يبتسم 
        وةٍ  ِمقَاِعصنن ِهِلصت ا        فكن على أَي   راِنقْ اَألؤِسرخ مس سِباِئح   

مث قال من ، ئب ألنامل املمدوح ذكر أن هناك صاعقة فالشاعر حني أراد استعارة السحا  
مث قال على أرؤس األقران ، مث قال مخس ، نصله فوضح أن تلك الصاعقة من نصل سيفه 

  ). ٢" (فذكر عدد أنامل اليد وجعل ذلك كله قرينة ملا أراد استعارة السحائب لألنامل 
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٩ص ،  املصدر السابق نفسه :  )١(

  .٣٧٦-٣٧٥ص ، املصدر السابق نفسه :)٢(

 

  

 ٤٠



 اشترط شروطاً  حلسن االستعارة منها رعاية جهات حسن التشبيه وذلك بـالتركيز              كما
على وضوح الشبه بني الطرفني ، و أن يكون التشبيه سائراً  بني األقوام حـىت ال ختـرج                   

  . املستعار  يفنهاالستعارة إىل الغموض وأن يكون وجه الشبه يف املستعار منه أقوى م
يغلب يف حبثـه للقـضايا الـيت      الذي  ومما يؤخذ على السكاكي أسلوبه املنطقي الكالمي        

يعرضها ، و ال سيما يف دراسته لالستعارة فهو مييل إىل التحديد والتبويب والتكلـف يف                
و بعض العبارات حىت نتج عن هذا التعقيد البعد بالبالغة عن اجلمالية األدبية والنحو ا حن              

  ) .١(البالغة املدرسية التعليمية 
  ) :هـ ٦٣٧-(االستعارة عند ابن األثري  -

 املثل السائر يف أدب     (فقد تعرض لالستعارة يف كتابه      ا ضياء الدين بن األثري              أم
وال بد من مالحظة دقيقـة   . وجعلها  من فروعه     ) بيان  (حتت كلمة   ) الكاتب والشاعر   

ما نعرفه اآلن من التشبيه و االسـتعارة        ) بيان  (ال يقصد من كلمة     هنا وهي أن ابن األثري      
  ) .بديع ( والكناية بل إا عامة يف نظره ، و مرادفة لكلمة 

قدم ابن األثري حلديثه عن االستعارة حبديث عن ااز ، فاالستعارة عنده من أوصـاف               
ويقـسم اـاز    . از  الفصاحة والبالغة العامة اليت ترجع إىل املعىن ، وهي ضرب من ا           

توسعاً  يف الكالم وتشبيهاً  وكالمه غري دقيق فقد جعل التشبيه جمازاً  وينطلق يف : قسمني 
دراسة االستعارة من العمق  التشبيهي ، ليفسر من خالل ذلك معظم املـسائل املتعلقـة                

  ) .٢(باالستعارة 
اح الفكرة ، واإلجياز اللذان         يرى ابن األثري أن االستعارة يف الكالم يقصد منها إيض         

: وقد عرفها بقوله    . اشترط لتحقيقه إخفاء التشبيه     ثالن يف حسن الصورة االستعارية و     يتم
ينهما مع طي  ذكر املنقـول       ملشاركة ب ،  حد االستعارة ، نقل املعىن من لفظ إىل لفظ          "
   .  التشبيه ً هلا دونألنه إذا احترز فيه هذا االحتراز اختص باالستعارة وكان حدا،)٣" (إليه

  ـــــــــــــــــــــ
، ٢ط، القاهرة ، مكتبة الكليات األزهرية ،، حممود السيد شيخون /  أثرها يف األساليب العربية – تطورها –نشأا / االستعارة  ):١(

  .٥١-٥٠ ص ،م١٩٨٤
 .٣٤٣ص ، ضياء الدين بن األثري ، املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر ) : : ٢(
   .٣٥١ص ، املصدر السابق نفسه ): ٣(
 

 ٤١



ويعين هذا التعريف أن تريد تشبيه شيء بشيء فتترك إظهار املشبه وجتيء على اسم املشبه               
مث تطـوي     )كاألسد يف شجاعته وقوة بطشه       مثالً رأيت رجالً       (به وجتريه عليه كقولنا     

 جـامع ألنـه خيـرج        ويالحظ على هذا التعريف أنه غري      ) رأيت األسد    (املشبه وتقول   
         االستعارة املكنية اليت ال يطوى فيها ذكر املشبه إمنا يطوى املـشبه بـه ويبقـى شـيء                  

 التوسع يف   (حتت املصطلح الفضفاض    وقد أدرج هذا النوع من االستعارات       . من لوازمه   
إال جاهـل بأسـرار     "  إذ يرى أن هذا النوع من االستعارات  ال يـستعمله           . )الكالم  

  : إذ ميثل لذلك بقول أيب نواس ، ) ١" (الفصاحة والبالغة 
  بح صوت املالِ  مما                  منــكَ  يشكو ويصيح

  ) .٢"(بح صوت املال ، من الكالم النازل باملرة : فقوله .." ويعلق عليه قائالً  
هذا القسم  منا سمي   وإ:" ويوضح لنا ابن األثري سبب تسمية االستعارة ذا االسم إذ يقول            

ألن األصل يف االستعارة اازية مأخوذ من العارية احلقيقية  اليت هي            من الكالم استعارة ،   
وهي أن يستعري بعض الناس من بعض شيئاً من األشياء ، وال يقـع              . ضرب من املعاملة    

  ذلك إال من شخصني بينهما سبب معرفة ، ما يقتضي استعارة أحدمها من اآلخر شـيئا ً                
    أحدمها من اآلخـر شـيئاً        وإذا مل يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه فال يستعري          

إذ ال يعرفه حىت يستعري منه ، وهذا احلكم جارٍ  يف استعارة األلفاظ بعضها من بعـض ،                   
فاملشاركة بني اللفظني يف نقل املعىن من أحدمها إىل اآلخر كاملعرفة بني الشخصني يف نقل               

  ) . ٣"(إىل اآلخر  ستعار من أحدمها الشيء امل
ويرد ابن األثري على ابن سنان الذي رفض بناء استعارة على أخرى ، ويوافق اجلرجاين                 

يف استحسان اجلمع بني استعارات معاً  وبناء بعضها على بعـض ، إذ ال خـشية عنـد                   
ـ                اً  ال يهتـز ،     كليهما من هذا النوع من االستعارات ما دام مبدأ التناسب واملشاة قائم

  .فال فرق بني أن يوجد ذلك يف استعارة واحدة أو يف استعارة بنيت  على أخرى 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٩ص ، املصدر السابق نفسه ): : ١(
  .   ٣٤٩ ص، املصدر السابق نفسه : )٢(
  .٣٤٨ص  ، املصدر السابق نفسه ):٣   (

  

 ٤٢



نع من إرادة املعىن األصلي ، وهذه القرينـة إمـا           كما اشترط ابن األثري وجود قرينة مت      
ويبدو أن ابن األثري يف معظم ما جاء        . ) ١(ظاهرة موجودة يف الكالم أو تفهم من فحواه       

على اآلخرين وتفنيد آرائهم ، وهـو مل ينـاقش          حول االستعارة كان من منطلق الرد       به  
      لـشكلية مـن أرائهـم      النواحي ا   اقتصر يف حديثه على    اآلخرين فيما هو جوهري ، بل     

  .ومل يقدم أية إضافة حقيقية إىل مفهوم االستعارة 
  

  ):هـ٧٣٩-(االستعارة عند اخلطيب القزويين  -

من ااز االستعارة الضرب الثاين  " :االستعارة فعرفها بقوله  يب القزويين   تناول اخلط       
ـ   له ، وقد تقيد با    وهي ما كانت عالقته تشبيه معناه مبا وضع          ق معناهـا   لتحقيقية ، لتحق

ـ                     ه حساً  أو عقالً ، أي اليت ميكن أن تتناول أمراً  معلوماً ميكن أن ينص عليه ، ويشار إلي
 إن اللفظ نقل من مسماه األصلي فجعل امساً  له  علـى              :إشارة حسية أو عقلية ، فيقال       

  ). ٢" (سبيل اإلعارة للمبالغة يف التشبيه 
ل تعريفـه شـرح     ستعارة يتقاطع مع اجلرجاين و السكاكي ، ب       إن القزويين يف تعريفه لال    

 و السكاكي ، لكنه أضاف قيداً  يف هذا التعريف ، وذلك القيد هو أن                ملفهومي اجلرجاين 
   : )٣(ق معناها حساً  كقول أيب دالمة يصف بغلته لتحقاالستعارة قد تقيد بالتحقيقية

ـَدونا    ب ـِنُ  إذ غـ ـّهباَء تعجـ ـَدينِ أرى الشـ   رجــلَيها وختبز بالي
 شبه أبو دالمة حركة رجلي الدابة حيث مل تثبتا على موضع تعتمد عليه ، ومها ذاهبتـان                 
حنو يديها حبركة يدي العاجن فإما ال تثبتان يف موضع بل ترتلقان إىل قدام من رخـاوة                 

ـ               ه حنـو بطنـه     العجني وطراوته ، كما شبه حركة يديها حبركة يدي اخلباز  من ثين يدي
إذ ما اضـطربت يف       وإحداثه فيهما ضرباً  من التقويس متاماً  كما جيد يف موضع الدابة            

سريها وصارت ال تقوى على ضبط يديها، فتراها ترمي ما إىل األمام وكـل مههـا أن                 
  .تسقط على موضع صلب من األرض فتود لو اعتمدت عليه ال تزول عنه وال تنثين  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥٢ص ، املصدر السابق نفسه :  )١(
، ٤ط، بريوت  ، دار الكتاب اللبناين    ، حممد عبد املنعم خفاجي     . د:  حتقيق   ،اخلطيب القزويين   ، اإليضاح يف علوم البالغة     : )٢(

  .٤٠٨ ص، م ١٩٧٥
  .٤٠٨ص ، املصدر السابق نفسه ) : ٣(

  

 ٤٣



  

ـ                                  صاحب رأي صـائب    وأما أن يكون حتقق معنا هـا يف العقـل ، كمـا تقـول  ل
وأنت تريد حجة فإن احلجة من األشياء اليت تدرك بالعقل مـن غـري               ، ) أبديت نوراً      (

  ).١(استعانة باحلس يف أي جانب 
      يرى اخلطيب القزويين أن االستعارة جماز لغوي والدليل علـى ذلـك أن اللفظـة               

" األسد  " شبه وال ألمر أعم فيهما ، فلفظة        املستعارة موضوعة للمشبه به يف األصل ال للم       
للرجل و ال للـشجاع     ال  . لداللة على واحد من جنس األسود املعروفة        لمثالً موضوعة   

،ألنه لو كانت موضوعةً ألحدمها  أي للداللة على الرجل ، أو للداللة على كـل       مطلقاً    
ة التشبيه ، وأيضاً      شجاع لكان استعماهلا يف الرجل الشجاع من جهة احلقيقة ال من جه           

وجنـده هنـا متـأثراً        ). ٢(لو كانت موضوعة للشجاع لكانت وصفاً  السم جنس            
بالسكاكي الذي يرى أن بناء دعوى األسدية للرجل الشجاع على ادعاء أن أفراد جنس              

قسم متعارف بطريق التأويل وهو الذي له غاية اجلرأة ومنتهى قوة البطش            : األسد قسمان   
خصوصة بشكله ، وقسم غري متعارف وهو الذي له تلك القوة واجلـرأة ال              مع الصورة امل  

   ).٣( مع تلك الصورة بل مع صورة أخرى 
     
كما فرق القزويين بني االستعارة والكذب ، وعماد الفرق أن الدعوى يف االسـتعارة                 

كلم يلـحّ     ، إذ إن املراد ا خالف ظاهرها ، واملت        ) ٤(تقوم على التأويل ونصب القرينة      
على غري الظاهر يف احلقيقة  و الواقع ، أما الكاذب فإنه يصر على موقفه ويبتعـد عـن                   

بل حياول دائماً  أن يتصنع      . التأويل وكذلك فإنه ال ينصب أي دليل على خالف ما زعم            
  .يف الكالم ليظهر للسامع أن ما يقوله هو الصدق الذي  ال يتطرق إليه الشك 

  
  ـــــــــــــــــــ

 .٤٠٨ص ، املصدر السابق نفسه :  )١(
  ٤١٤ص، املصدر السابق نفسه :  )٢(
 .٤١٦ص، املصدر السابق نفسه : )٣(
 .٤١٧ص، املصدر السابق نفسه  :)٤(

  

 ٤٤



         مث اختذ القزويين من أداة التشبيه معياراً للتفريق بني االستعارة والتـشبيه البليـغ ،              
    .)١(يه ، واالستعارة ال حيسن فيها ذلك بأن التشبيه البليغ حيسن فيه دخول أداة التشب

   كما أشار القزويين إىل قرينة االستعارة وبني أا إما أن تكون معىن واحـداً  أو عـدة                 
وتابع من سبقه يف تقسيمات االستعارة وتشقيقها حبسب الشيء املعتـرب            ).٢(معانٍ      

ية ، وباعتبار الوجه إىل     دكمعيار للتقسيم ، فقد قسمها باعتبار الطرفني إىل وفاقية وعنا         
   :قسمني

   ِضرم يف األَ  اهنعطّقَو :" ما كان اجلامع فيه داخالً  يف مفهوم الطرفني كقوله تعاىل             -١
أي فرقناهم فاجلامع املذكور داخل يف مفهوم التقطيع إذ أنـه            ، )١٦٨/ األعراف( "مما ً أُ

مفهوم تفريق اجلماعة ألنـه     االجتماع يف األشياء املتماسكة وداخل يف        موضوع إلزالة 
  .موضوع إلزالة االجتماع يف األشياء غري املتماسكة 

، ) رأيت مشساً     ( ما كان اجلامع فيع غري داخل يف مفهوم الطرفني كقولك مثالً              -٢
فاجلامع بني الطرفني وهو التأللؤ غـري داخـل يف          ، وأنت تريد إنساناً  يتهلل وجهه       
  .)٣(حدمها وهو الشمسمفهومها معاً  ، بل يف مفهوم أ

  :وكذلك قسم االستعارة باعتبار اجلامع إىل
  . عامية وهي ما ظهر فيها اجلامع وكان مبتذالً -١

  ) .٤(خاصية ما بعد فيها اجلامع وكان غريباً -٢  
 ؛  وتفصيل ذلك أن الطـرفني إن كانـا           اًمث قسمها باعتبار الطرفني واجلامع أقسام          

ينهما إما حسية أو عقلية أو خمتلفة ، وإن كان الطرفان عقليني أو             حسيني فالصفة اجلامعة ب   
خمتلفني واحلسي هو املستعار منه أو خمتلفني واحلسي هو املستعار له فالـصفة اجلامعـة يف           

الطرفني واجلـامع إىل ثالثـة        ذلك عقلية فهذه ستة أقسام مث قسمها باعتبار اخلارج عن           
 جمردة ، مث عاد أخرياً  فقسمها إىل استعارة          -٣     ، مرشحة   -٢  ، مطلقة -١   : أقسام

   .)٥(تصرحيية واستعارة مكنية
  ــــــــــــــــــــــــ

  و ما بعدها٤٢٦ص ، املصدر السابق نفسه : )٥(             .٤١٣-٤١٢- ٤١١ص، املصدر السابق نفسه ): ١(
   .٤١٨-٤١٧ص، املصدر السابق نفسه ): ٢(
  . وما بعدها٤١٩ص  ،املصدر لسابق نفسه):٣(
 . ٤٢٣ -٤٢٢ص ، املصدر السابق نفسه ): ٤(

 ٤٥



ومما يؤخذ على القزويين يف دراسته لالستعارة الرتوع املنطقي الذي يهتم بكثرة التقسيمات        
والتعريفات مع قلة الشواهد مع االعتماد الكامل للنقل يف هذه الدراسة وحتييـد اجلملـة               

مقتفيـاً  بـذلك آثـار       ، اليات األبنية االستعارية    العاطفية عن التدخل املباشر وتذوق مج     
  . السكاكي يف دراسته البالغية وإن خالفه يف بعض التقسيمات والتسميات 

  
  ) : هـ ٧٤٩-( حيىي بن محزة العلوي -
 الطرز املتضمن ألسرار البالغـة      (حبث حيىي بن محزة العلوي  االستعارة يف كتابه               

د بدأ حديثه عن االستعارة حتت عنوان عـام هـو اـاز       فق) . وعلوم حقائق اإلعجاز    
فتعرض لتعريفات الرماين وابن األثري وفخر الدين الرازي حملالً  وناقداً  مبينـاً  جوانـب                 

  )  . ١(النقص والضعف فيها 
وهو املختار ، أن يقـال      :" ليصل من خالل نقده إىل تعريف يرتضيه لالستعارة يقول فيه           

َء وليس به ، وجعلك الشيء للشيء وليس له ، حبث ال يلحظ فيـه               تصيريك الشيَء الشي  
  ) .٢"(معىن التشبيه صورةً  وال حكماً  

   تصيريك الشيء(: فقولنا " ئالً         مث ينتقل إىل التعليق على هذه القيود اليت وضعها قا
   : شامل لنوعي االستعارة ، فاألول كقولك)الشيء وليس به ، وجعلك للشيء وليس له

رأيت رجالً  أظفاره وافرةٌ  ، وقـصدت         : لقيت أسداً  ، وأتيت حبراً  ، والثاين كقولك           
 حبيث   ال يلحظ فيـه        (رجالً  تتقاذف أمواجُ  حبره ، وفالنٌ  بيده  زمام األمر ، وقولنا                

زيد كاألسد ومثل البحر ، فإن ما هذا حاله ليس مـن            :  كقولك   )معىن التشبيه صورةً      
 ، حيترز   ) وال حكما ً   (وقولنا  ... ارة يف شيء ملا يظهر فيه من صورة التشبيه          باب باالستع 

  فأكثر علماء البيان على ....زيد أسد ، وعمرو حبر : ن صورة واحدة ، وهي قولنا به ع
  ــــــــــــــــــــــــ

دار الكتـب    ، مجاعة مـن العلمـاء      : حتقيق  ، حيىي بن محزة العلوي     ، الطراز املتضمن ألسرار البالغة و علوم حقائق اإلعجاز         ): :١(

                                      .وما بعدها ١٩٧ص  ،١ج، بريوت ، العلمية 

 ٢٠٢ص ، ١ج، املصدر السابق نفسه ): : ٢(

  

 ٤٦



عده من باب التشبيه وإدخاله يف حيزه ، ومنهم من زعم أنه معدود يف االستعارة لتجرده                
مث جيادل العلوي يف  هذين املوقفني حماوالً  إجيـاد خمـرج هلـذا               ) . ١" (من آلة التشبيه    

  .اخلالف 
فالكالم إذا بقي متسقاً  مع تقدير أداة التشبيه فيه فهو تشبيه بال خالف  ، أما إذا خـرج                    

وقد ساق يف كالمه شواهد     . الكالم عن ديباجته ونزل قدره مع تقدير األداة فهو استعارة           
  .رمي واحلديث النبوي الشريف ومن النثر والشعر كثرية من القرآن الك

وكذلك ناقش العلوي يف كتابه بعض األمور املتصلة باالستعارة ، وبين أقسامها ، وذكر              
  . كثرياً  من أحكامها ، وأشار إىل صلة معناها اللغوي باالصطالحي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٣-٢٠٢ ص ، ١ج، املصدر السابق نفسه :  )١(

 ٤٧



  :االستعارة و فنون البيان -٢

  
  :االستعارة وااز  -
  

ـّالةٌ  عظيمةٌ  من الطاقات الكامنة يف اللغة وهو وسيلة إلطالق اللغة                           ااز طاقةٌ  فع
ـ  ة الثابتة إىل عاملها احليوي غـري      من أطرها املعجمية احملدودة وقوانينها املوضوع          دود ، احمل

،  ومسارات تفكريه   ، ه    وهواجس، ليت ميكن أن تتسع لعوامل اإلنسان الداخلية      إىل اآلفاق ا  
  وانفعاالت نفسه البعيدة العميقـة الـشاسعة ، وتتـسع لتطـورات           ، شعوره    و خواجل   
  . وحتوالت األزمان و األغراض واألذواق ،  وتغريات األمزجة  واألطوار ،  األحداث 

  
كلّ  كلمةٍ     : " قال اجلرجاين    كما    فاحلقيقة قيقة وااز    يتردد الكالم  بني قطبني مها احل      

  وقوعاً  ال تستند      - وإن شئت قلت يف مواضعة         –ريد ا ما وقعت له يف وضع واضع         أُ
  ). ١" (فيه إىل غريه  فهي حقيقةٌ  

  
 االتفاق أو   فإن دلّ  اللفظ على معناه األصلي أو مدلوله احلريف الذي اقترن به أول ما نشأ               

فاملواضـعة  . لغةٍ  ما على أن يقرنوه به وجيعلوه دليالً  عليه فهو حقيقة              واضعة بني أهل    امل
على ذلك ) األسد ( قائمة على اقتران الدوال مبدلوالا واحداً  بواحد ؛ فمثالً  يطلق لفظ        

   ويطلق لفـظ   . احليوان   املفترس املعروف الذي له هيئة خاصة متيزه من باقي احليوانات              
األماكن  لوضـع األشـياء      على ذلك اجلسم اخلشيب الذيُ يتخذ يف املنازل و        ) املنضدة  ( 
 وهكذا يستقل كل لفظ مبعناه اخلاص يف أذهان مستخدمي اللغة وتثبته املعاجم على              ،فوقه

  .هذه الصورة وجيري االستعمال على ذلك 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

   .٣٥٠رجاين ، ص عبد القاهر اجل، أسرار البالغة ): : ١(

  

 ٤٨



 فهو ما أريد به غري املعىن املوضوع له يف أصل اللغـة ومقيـاس العـرف                 ااز أما       
فكل كلمة أريد ا غري ما وقعت لـه         ،  و أما ااز    :" أو كما يقول اجلرجاين     .واالتفاق  

وإن شئت قلـت كـل كلمـة        . يف وضع واضعها ملالحظة بني الثاين واألول فهي جماز          
ـُـ زت ا ما وقعت له يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له ، من غري أن تستأنف فيها                   ج

ـُجوز  ا إليه  وبني أصلها               ـُــ الذي وضعت له يف وضـع      وضعاً  ملالحظةٍ  بني ما ت
  ). ١" (فهي جماز ، واضعها 

 موضع آخر   ل به إىل   فااز يعين إزالة اللفظ عن موضعه األصلي املعروف يف اللغة واالنتقا          
ـُدل   :  " أ و لنقل كما يقول اجلرجاين يف عبارة أخـرى           ، غري مألوف   جديد   وإذا عـ

على معىن أم جازوا بـه موضـعه   ،  ) جماز( باللفظ عما يوجبه أصل اللغة ، وصف بأنه    
 ال ً   أو جاز هو  مكانه،  األصلي ٢" (الذي وضع فيه أو (.  

      
وتلك املعاين تتولد من تفاعل     .  ال تؤديها احلقيقة     يؤدي معانٍ ااز يف اللغة ألنه      نشأ      

الذات اإلنسانية مع أسرار الكون وجماهل الوجود مدفوعة بالقدرة غري احملـدودة علـى              
  :     الشعور والتطور  متحركة بني عاملني 

  

ـ      ، عامل خارجي مليء  باحلركة و األحداث          يس وعامل داخلي يضج باملـشاعر واألحاس
واإلنسان أمام هذين العاملني حباجة إىل التعبري عن         . و التأمالت   م يف ثناياه األفكار     تتزاح

ع  عليه عن حماصرة تلك املـشاعر        لكنه يفاجأ بعجز النظام اللغوي املتواض     ، موقفه باللغة     
وتقدمي تلك األفكار فيتحرك من منطقة احلقيقة إىل منطقة ااز ليتمكن من التعبري عن كل               

   .ذلك 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥٢-٣٥١ص ، املصدر السابق :  )١(

  .٣٩٥ص ، املصدر السابق :  )٢(

  

  

 ٤٩



وقد حدد اجلرجـاين كـال      :      تناول البالغيون العرب ااز بقسميه اللغوي والعقلي        
از الكلمة املفردة       "  :ازين بقوله   االيد جمـاز يف النعمـة       : (  كقولنا، إذا وصفنا با (
كان حكماً  أجريناه على مـا       ) األسد جماز يف اإلنسان وكل ما ليس بالسبع املعروف          (و

  ).١"(جرى عليه من طريق اللغة 
كان جمـازاً     ،  الكالم  ومىت وصفنا بااز اجلملة من      :"  أما ااز العقلي فقد حده بقوله       

  ) .  ٢" (من طريق املعقول دون اللغة  
     فالتجاوز أو العدول أو االنتقال الذي يعرب به عن ااز ال يكون بالكلمة املفردة 

 بل يتخطى ذلك إىل اجلملة  إذ حيدث التجاوز والعدول على مستوى اجلملـة و                فحسب
طلقه على الكرمي املعطـاء ،       مثالً   لن    ) بحرال(  باسم   فمثلما نتجاوز .   أيضاً     التركيب  

وهكذا فإن كل مجلة أخرجت احلكم      . واجلريان للماء وليس للنهر     )  جرى النهر      (نقول  
ويسمى هذا النوع مـن     .  العقل لضرب من التأويل فهي جماز       املفاد ا عن موضوعه يف      

  .ااز احلكمي أو جماز اإلسناد ااز 
ي حبسب العالقة املشرعة للتجاوز والعدول من املعىن األصلي للكلمـة    ويقسم ااز اللغو  

  . إىل املعىن اجلديد 
  .ما عالقته املشاة وهو االستعارة  :  أوهلما:قسمني  اثنني  

، ..... )  بية ، اجلزء بالكل     باملس، السببية  (   عالقته مرسلة    ما:                 وثانيهما  
فااز أعم من   ..." م لعدم تقييده بعالقة املشاة       وقد مسي ذا االس    از املرسل ويسمى با 

  .) ٣" (وكل استعارة جماز وليس كل جماز  استعارة " االستعارة  
واالستعارة أبلـغ مـن     .      االستعارة عند معظم البالغيني جماز لغوي عالقته املشاة         

  أديتها و لو متكنت من ذلك لكانت ال تتمكن احلقيقة من تاحلقيقة ألا تؤدي معاينَ

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٨ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ): ١(
  .٤٠٨ص ، املصدر السابق نفسه ): ٢(
  .٣٩٨ص ، املصدر السابق نفسه ) :١(
  

 ٥٠



بارة عن  االستعارة نقل  الع   : " احلقيقة أوىل منها استعماالً  إىل هذا يشري العسكري  بقوله            
  موضع  استعماهلا يف أصل اللغة إىل غرية لغرض ، وذلك الغرض إما أن يكون  شرح املعىن

أو حتسني  ، وفضل اإلبانة عنه أو تأكيده واملبالغة فيه  ،  أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ                   
عارة وهذه األوصاف موجودة يف االستعارة املصيبة ولوال أن االست        ، املعرض الذي يربز فيه     

     املصيبة تتضمن ما ال تتضمنه احلقيقة من زيـادة فائـدة لكانـت احلقيقـة أوىل منـها                  
   ) . ١" (استعماالً   

حقيقة : فلو أخذنا معىن الكرم مثالً  يف شخص امسه زيد ميكن أن جند له وجهني يف أدائه                  
  و جماز 

   البحرجاء: جاء زيد  الكرمي                       ااز : احلقيقة 
  زيداً رجـل معطـاء    (    لو تأملنا يف اجلملتني و دققنا يف املعنيني لوجدنا يف احلقيقة  أن              

لكن ااز يزيد على ذلك من جهات عديدة فيكون زيد  رجالً  على هيئة البحر      )  كرمي    
 فيثري  ذلك  يف الذهن صورة البحر وما يتصل ا من معاين السعة واالمتداد              .  يف امتداده   

وهذه .  والكرم والكنوز والآلىلء اليت يف أعماقه وأنه مهما تغرف منه فلن جيف أو ينتهي               
تظله بظالهلا  فيكون    املعاين عندما خنرب ا عن إنسان  توحي بإضفائها على املخرب عنه و              

.  وتكون صفة الكرم  بأى صورها قد جعلت لـصاحبها              )زيد و البحر    ( التطابق بني   
  . الوسيلة يف ذلك فيكون أبلغ من احلقيقة وااز هو 

  

   :االستعارة وااز املرسل  -

، خلط البالغيون قبل عبد القاهر اجلرجاين بني مفهومي االستعارة وااز املرسـل                    
إذا ، تستعري الكلمة فتضعها مكان   الكلمة        " ومن هؤالء ابن قتيبة الذي رأى أن العرب         

  فابن قتيبة يقرر)  ٢(" أو مشاكالً  ، أو جماوراً  هلا ، ن األخرى سمى ا بسبب مكان امل
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٨ص، هالل العسكري أبو ، كتاب الصناعتني ): ١(

   .١٣٥ص ، بن قتيبة ا ، ل مشكل القرآن تأوي:  ):٢(

 ٥١



، يصل بينها   ومدى قدرة اإلنسان على أن      . عالقة املسميات يف الواقع     " يف هذا  التعريف     
أو يشاكل أمكـن    ، فإن كانت املسميات مما يتصل بعضها ببعض أو جياور بعضها بعضاً              

وتبدو االستعارة وفق هـذا     ، لنا أن نستعري اللفظة من داللتها األصلية إىل داللتها الفرعية           
أو كمـا يـسميه     ،  التفريع   فإذا قام ااز املرسل على    ، التصور نقيضاً  للمجاز املرسل      

 فإن االستعارة تقوم وفق هذا املعيار على سلوك الطريق املعاكس ،            ) االشتقاق   (اجلاحظ  
 لـه   (ويتضح هذا األمر إذا أخذنا ااز املشهور        . فتدل بفروع الداللة على داللة جديدة       

 فاشتققنا مـن اليـد       )املعروف  (قصد اليد احلقيقة وإمنا قصدنا         فنحن هنا مل ن    )عليّ يد   
، واملعـروف   ،القوة  : فاليد ميكن أن تتصل يف الواقع بأمور عديدة منها          ، ية  دالالت فرع 

لكن عالقات اللفظة مع  الـسياق       ،  أن يتداعى إىل الذهن      درة وغري ذلك مما ميكن      والق
ميكن أن توجه داللتها إىل املقصود من هذه املشتقات فيكون سبيلنا إىل معرفة املقـصود               

  أما يف االستعارة فإننا، ع مبا حوله من أشياء أو مبا يتعلق به حتليل عالقة املسمى يف الواق
ألن هذه املتعلقـات يف الواقـع يراهـا         ، نأخذ من املتعلقات واحداً وجنعله بديل األصل        

وقد علل اجلرجاين سبب اخللط     ) .  ١" ( ولذلك ربط ابن قتيبة بني املسميات       . اإلنسان  
مـا  " وردّ  ذلك إىل أصل اللغـة و         ، جماز يف املفرد    ومها  ، بني االستعارة وااز املرسل     

وأا شيء حول  عن مالكه ونقل عن مقره الذي هو           ، ) العارية  ( يتعارفه الناس يف معىن     
فأطلقوا على   ) . ٢" (ومل يراعوا عرف القوم       ،  إىل ما ليس بأصل     ، أصل يف استحقاقه    

ة وهذا خيالف ما تعارف علية علمـاء        استعار، كل لفظ مستعمل يف غري معناه  األصلي         
 خصوا  االستعارة بالنقل  القائم على عالقة املشاة بني املنقول منه واملنقول              نالشعر الذي 

      . إليه  على حد املبالغة 
مث ، ويذكر اجلرجاين أمثلة عل ذلك صنيع ابن دريد يف اجلمهرة  يف بـاب االسـتعارات                 

  و مثاله أن أبا القاسم اآلمدي قال : " ثل ذلك فيقول يصحح اجلرجاين خطأ اآلمدي يف م
  ــــــــــــــــــــــ

  .٤١٢-٤١١ص  ،مسري أمحد معلوف . د، حيوية اللغة بني احلقيقة و ااز  ) :١(

  .٤٠٠ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة : )٢(

  
  

 ٥٢



  : له يف أثناء فصل جييب فيه على شيء اعترض به على البحتري يف قو
ـَه اخلفية َ  مشهد ـَـلوت   فكأن َّ جملسها احملجب حمفلٌ      وكأن خــ

  :أال ترى إىل قول مهلهل : " مث قال . ن املكان ال يسمى جملسا إال و فيه قوم إ
  *واستبَ  بعدكَ  يا كليبُ  الس *

عىن القوم الذين   مب، هنا  ) الس  ( على وقوع ) االستعارة  (فأطلق لفظ   ، " على االستعارة   
ل علـى   ب، إذا و قع على القوم من طريق التشبيه         ) الس  ( و ليس   ، جيتمعون يف األمور    
 و أي شبه يكون بني القـوم       . و تكثر مال بسته إياه      ، على ما يتصل به     حد وقوع الشيء    

  ) . ١" (مكام الذي جيتمعون فيه ؟ و
ز املرسل من زاوية املشاركة يف الصفات بـني            إذا نظرنا إىل الفرق بني االستعارة و اا       

ألنك ال تـستطيع أن     " املنقول منه واملنقول إلية لوجدنا أن النقل يف االستعارة نقل تشبيه            
كيف ال وال يعقل تشبيه     ، تتصور جري االسم على الفرع من غري أن حتوجه  إىل األصل             

  .شبه صار من جنس املشبه به مما يوحي بأن امل) . ٢" (حىت يكون هنا مشبه ومشبه  به  
     فعالقة املشاة بني املستعار منه واملستعار له القائمة على وجود صـفة أو صـفات               

أال تـرى أن    " مشتركة هي اليت تربط األصل بالفرع وتـكسب ااز صفة االسـتعارة            
 أحظـى   االسم املستعار  يتناول املستعار له ليدل على مشاركته املستعار منه يف صفة هي             

أعين أن الشجاعة أقوى املعاين اليت من أجلها        ، الصفات اليت من أجلها وضع االسم األول        
           سمي األسد أسداً وأنت تستعري االسم للشيء على معـىن إثباـا لـه علـى حـدها                  

  ). ٣  ("يف األسد  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٢- ٤٠١ص ،عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ): ١(

 ٤١٠ص ، املصدر السابق نفسه ): : ٢(

  . ٤١١ص، املصدر السابق نفسه ): ٣(

  

   

 ٥٣



  :وميكن توضيح  ذلك كما يلي 

  

 يف صـفات    ) إنسان   (  يتقاطع مع احلقل الداليل لكلمة        ) أسد   (قل الداليل لكلمة      فاحل
االستعارة القائمـة   واعتماداً على هذا االشتراك والتقاطع نسوغ عملية        . الشجاعة والقوة   

وبذلك تتميز االستعارة وهي ااز الذي يقوم على التشبيه عن          . على االشتراك و التشابه     
اللفظ من الشيء إىل الـشيء      ولكنه نقل   ،  ليس من التشبيه يف شيء        مما   غريها من ااز  

فال صفات مشتركة بـني املنقـول منـه         . تصاص وضرب من املالبسة بينهما      بسبب اخ 
ن اليـد جـاءت للداللـة                    أ). إنه لـه علـي يـداً           (قول إليه ففي املثل املشهور      املنو

  .فالعالقة بني اليد والنعمة عالقة سببية وليست عالقة تشبيه ،على النعمة 
لومة و   ففي القول السابق ال نثبت للنعمة بإجراء اليد عليها شيئاً  من صفات اجلارحة املع              

) اليـد ( ام دال هو  وحنن يف  هذا املثال أم     . ال مبالغاً  و ال غري مبالغ        بتة  ال نروم تشبيهها ال   
دال : اليد  . فكيف فهمنا ذلك وكيف حترك ذهننا إلدراك املعىن         )  . مةالنع( ومدلول هو 

يده  من السياق الذي يـرفض       لوله احلقيقي غري مقصود وذلك نستف     حاضر وموجود ومد  
ك الذهن باجتاه مدلوالت جديدة معتمداً  على عالقات لذلك يتحر. قبول املدلول احلقيقي  

التجاور لليد مكتسبة من العرف الثقايف واالجتماعي فيتحرك باجتاه النعمة ملّا كانت اليـد              
    غائب ولكن مدلولـه    ) النعمة  ( سبباً  إلعطاء املال الذي هو سبب النعمة وهكذا فدال           

از قائماً على مفهوم االستناد وانطلق منـه يف         جعل عبد القاهر اجلرجاين ا       .) حاضر  ( 
الفرق بني استناد االسـتعارة إىل املعـىن        " تفرقته بني االستعارة وااز املرسل ، ذلك أن         

األصلي ، واستناد ااز إليه أنه يقوى يف االستعارة ويضعف يف ااز ، وقد يظن ظان أنه                 

 ٥٤



ة مما حيمله على أن يعتقد أن الكلمـة قـد    ال استناد يف ااز بسبب ضعفه يف بعض األمثل        
استؤنف ا وضع جديد ، وأصبح لغة مفردة ، ألم قد يوقعون اللفظة على ما ليس بينه                 

فاالستناد إىل املعىن األصل أشد وضوحاً        . ) ١" (وبني املعىن احلقيقي التباس واختصاص      
تريد ) رأيت أسداً     ( ا قلت   ما مضى من أنك إذ    " يف االستعارة منه يف ااز املرسل بيان        

إذ ال يتصور أن    . مل يشتبه عليك األمر يف حاجة الثاين إىل األول          ،  رجالً  شبيهاً  باألسد      
يقع األسد للرجل على هذا املعىن الذي أردته على التشبيه على حد املبالغة ، وإيهـام أن                 

فهذا اسـتناد   .  عينيك   معىن من األسد حصل فيه إال بعد أن جتعل كونه امساً  للسبع إزاء             
تعلمه ضرورة ، ولو حاولت دفْعه عن ومهك حاولت حماالً  ، فمىت عقل فرع من غـري                  

كـل اسـم    : أصل ، ومشبه من غري مشبه به ؟ وكل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله أعين                
   ) .٢" (جرى على الشيء لالستعارة ، فاالستناد فيه قائم ضرورة 

استحضار املعىن األصل أما يف ااز املرسل فال يقوى االستناد إىل           ففي االستعارة ال بد من      
حىت لو حاول حماول أن ينكره أمكنه يف ظاهر احلال ، ومل يلزمه             " املعىن األصل هذه القوة     

لو تكلف متكلف فزعم أنه وضع مستأنف أو        : وذلك كاليد للنعمة    . به خروج إىل احملال     
وهو ما قـدمت مـن أنـا    . فعه إال برفق وباعتبار خفي مل ميكن د . يف حكم لغة مفردة     

         رأيناهم ال يوقعون هذه اللفظة على ما لـيس بينـه وبـني هـذه اجلارحـة التبـاس                  
  ).٣" (واختصاص 

   
 ال تكاد تقع للنعمـة إال والكـالم         ) اليد   ( ويقدم اجلرجاين أمثلة على ذلك مبيناً  أن           

 ، وإىل املويل هلا ، وال تصلح حيث تـراد النعمـة            يتضمن إشارة إىل مصدر تلك النعمة       
وإذا تأملنا هذه األمثلة جند أن اجلرجاين        . )٤(جمردة ، من إضافة هلا إىل املنعم أو تلويح به         

  .والعرف نسان الذي وفرته الصفة املشتركةاإلترابط الداليل القوي بني األسد وينظر إىل ال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤١ص ، مسري أمحد معلوف . د، يوية اللغة بني احلقيقة و ااز ح): : ١(
  .٣٥٢ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ): ٢(
  .٣٥٢ص ، املصدر السابق نفسه : ) ٣(
 .وما بعدها٣٥٢ص، املصدر السابق نفسه ): ٤(

 ٥٥



  
  :االستعارة والتشبيه  -

 دراسة مسائله وقضاياه وال سيما يف القرنني        اهتم العرب بالتشبيه كثرياً  و أفاضوا يف             
وكانـت  "  حمددا  موقفهم     )هـ٣٦٦-( يقول القاضي اجلرجاين    اهلجريني الثالث والرابع 

وجزالة اللفظ  ، العرب إمنا تفاضل بني الشعراء يف اجلودة واحلسن بشرف املعىن وصحته              
وملن كثـرت   غزر ، ف فأصاب وشبه فقارب وبده فأ     واستقامته وتسلم بالسبق فيه ملن وص     

قـة وال حتفـل باإلبـداع        ، ومل تكن تعبأ بالتجنيس واملطاب      سوائر أمثاله وشوارد أبياته   
فأكثر البالغيني يتعـاملون    ) .  ١"(ريض  إذا حصل هلا عمود الشعر ونظام الق      واالستعارة  

مع التشبيه من خالل نظرة أكثر تعاطفاً  من تعاملهم مع االستعارة والـسبب معـروف                
    ه حيافظ على احلدود املتمايزة بني األشياء ، وهو مهما بعد وأغـرب ، أو حـاول                فالتشبي

، وبتجاور املشبه مع    أن يأيت فيه الشاعر باملستطرف والنادر والغريب يظل حمكوماً  باألداة            
ومها أمران يلغيان اختالط املعامل واحلدود ، ويبقيان على صـفيت الوضـوح             املشبه به ،    

مي االستعارة يف أحيـان كـثرية باملقاربـة ،    من مث كان يكتفى يف تقو   ني و والتمايز األثريت 
مثـل  : أقسام الشعر ثالثة    : " ويقال  . ويطلب من التشبيه الندرة والغرابة واالستطراف       

  ) .٢" ( سائر ، وتشبيه نادر ، واستعارة قريبة 
رة منطلقني مـن    يف ضوء هذه النظرة العقلية الصارمة فضل العرب التشبيه على االستعا            

مع وظيفة الكالم ، لذلك     متسكهم بالوضوح والبيان جتنباً  لإللغاز والتعمية ، اليت تتعارض           
 أمهية التشبيه الذي حيقق التمايز واالنفصال بني األشياء وال يـؤدي إىل التـداخل               أكدوا  

ه لكن هـذ  . واالختالط ، ورفضوا حبزم كل خروج على األطر الثابتة واحلدود املرسومة            
النظرة العقلية أثرت يف تعاملهم مع االستعارة ملا يف االسـتعارة مـن شـبهة التـداخل                 

     واالختالط يف احلدود واملعامل ، لذلك أكد البالغيون أمهية عالقة املشاة يف االستعارة
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨ص ، علي بن عبد العزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب و خصومه ): : ١(
، دار الكتـب العلميـة      ، غريد الشيخ و إبراهيم مشس الدين       :  حتقيق املرزوقي ، أبو علي أمحد بن حممد      ، شرح  ديوان احلماسة     ): ٢(
  . ١١ص، ١مج، م٢٠٠٣،بريوت ، ١ط
  

 ٥٦



يطمئنوا إليها إال إذا تيقنوا أن خمرجها خمرج التشبيه ، وأا ال ختل باملبدأ الذي يقـوم     ومل  
شبه واملشبه به فكانت النـواة التـشبيهية أو         بيه وهومبدأ التناسب العقلي بني امل     عليه التش 

األصل التشبيهي عندهم هو مدار االستعارة وقطبها األوحد حىت ال تنشأ القطيعـة بـني               
اخلطاب الشعري وقدرة اإلدراك لدى املتلقي ويتم هذا بـاحترام املواضـعات اللغويـة              

  . اط الداللية املعروفةواملواصفات املنطقية وكل األمن
       هذا التركيز على األصل التشبيهي لالستعارة أدى ببعض البالغيني وعلمـاء األدب            
إىل اخللط بني االستعارة والتشبيه يف كثري من املواضع ومن هؤالء أبو هالل العـسكري ،                

 ،  وابن رشيق ، واخلفاجي وغريهم فقد جعلوا بعض االستعارات تشبيهات ، أو يعكسون            
  :فيطلقون على بعض التشبيهات لقب االستعارة فقول الوأواء الدمشقي

    وأسبلت لؤلؤاً من نرجسٍ  وسقت         ورداً  و عضت على العنابِ  بالربِد          
 يعده أبو هالل العسكري من أمت التشبيه ألنه شبه مخسة أشياء خبمسة أشـياء يف بيـت                 

فيهن مـن    بالنرجس ، واخلد بالورد ، واألنامل بالعناب ملا          الدمع باللؤلؤ ، والعني   : واحد  
  .)١  ( اخلضاب ، والثغر بالربد 

وإمنا هي استعارات ال ذكر فيهـا       : وعلى احلقيقة فبيت الوأواء ليس فيه مخسة تشبيهات         
للمشبه ، وإمنا املذكور طرف واحد من طريف التشبيه وهو املشبه به ، و اللؤلؤ والنرجس                

عناب والربد ليست حقائق فيما استعملت فيه ، وإمنا هي جمازات أو استعارات             والورد وال 
     العني واخلد واألنامل والثغـر الـذي      للمعاين احلقيقية اليت يصفها الشاعر ، وهي الدمع و        

  . مل تذكره يف العبارة 
  : مثل قول الشاعر )  ٢( وجيعل أبو هالل من االستعارة

  
ـَت مثلَ ما ت ـُصف ـُصفو امل ـّت كما رق النسيم مشائــلُ وره        دام خالل   ه قـ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧١ص، أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني  ):١(

  .٢٩٨ص ، املصدر السابق نفسه ) : ٢(

 ٥٧



  
   لـشيء ،    هو واضح فلم يستعر الشاعر فيه شـيئاً       ففي هذا البيت ال توجد استعارة كما        

بل كل لفظ فيه موضوع أو مستعمل يف معناه األصلي ،           لفظاً  موضع لفظ آخر،    ومل يضع   
  .الطرفان مذكوران يف كل تشبيه من التشبيهني ، وأداة التشبيه مصرح ا يف كل منهما 

أو ما يـسمى التـشبيه            ويكثر اخللط بني االستعارة والتشبيه يف التشبيه املضمر األداة          
ملا فيه من كمـال املبالغـة ألن   .. وجه الشبه و أدوات التشبيه      البليغ وهوالذي حذف فيه   

 أي أن يجعل احملذوفان نسياً منسياً غري ملحوظني         ،حذفهما يوقع اخليال يف احتاد الطرفني         
 فمن البالغيني من    لذلك). ١(وحينئٍذ توجد دعوى االحتاد و كمال املبالغة        ، وال مقدرين   

يـز بـني    يتشبيه إذ يتخذ وجود األداة أو عدمه معياراً  للتم         يعده استعارة خللوه من أداة ال     
فما كانت األداة فيه ظاهرة فهو تشبيه بال خالف ، أما ما غابـت              . االستعارة والتشبيه   

 اسـتعارة   ) زيد األسـد     ( تشبيه  ، و    ) زيد كاألسد    :(نا  اة فيه فهو استعارة ، فقول     األد
، هـو   ) زيد األسد :(  ؛ فاملفهوم من قولنا      ألم يرون أنه ال فرق بينهما     . حبسب رأيهم   
فإذا حكمنا على الثاين بأنه اسـتعارة ، فـاألول          ) رأيت األسد   (من قولنا    نفسه املفهوم 
  .استعارة مثله 

    فقد رأى أنـه ورد      )الوساطة (وقد اعترض على هذا  الرأي القاضي اجلرجاين صاحب          
ر أنواعـاً     قد رأيت بعض أهل األدب ذك     ف. ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه أو مثل         "  

  :ها قول أيب نواس من االستعارة ، عد من
ـَه انصرفا                  ـَان      واحلب ُ  ظهر  أنت راكبه          فإذا صرفت عن

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة ؟ وإمنا معىن البيت أن احلب مثل ظهر ، أو احلـب                  
ذا ملكت عنانه فهو إما ضرب مثل ، أو تشبيه شيء بـشيء ،              كظهر تديره كيف شئت إ    

وإمنا االستعارة ما اكتفى فيها باالسم املستعار عن األصل ، ونقلت العبارة فجعلـت يف               
  مكان غريها ومالكها تقريب الشبه ، ومناسبة املستعار للمستعار منه ، وامتزاج اللفظ 

  ـــــــــــــــــــــــــ
دار الكتـب   ، أمحد فريد املزيدي    : حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي ، حتقيق          ،  البيانية للصبان    ى الرسالة حاشية عليش عل  ): ١(

  .٣٥-٣٤ص .م ٢٠٠١، ١ط، بريوت ، العلمية 

  

 ٥٨



  
  

  ).١"(باملعىن ، حىت ال يوجد بينهما منافرة ، وال يتبني يف أحدمها إعراض عن اآلخر 
إطالق االستعارة على التشبيه احملـذوف الوجـه                 فالقاضي اجلرجاين يرى أن ال يصح          

و الصواب يف   : "  و يعلّق الصبان يف رسالته البيانية  حماوال التوفيق بني املوقفني             ،و األداة   
إمنا يفيد املعىن املوضوع    ، هذا املقام ما حققه بعض مشاخينا وهو أن اللفظ بتوسط الوضع            

وهـو املـسمى    ، الذهن من املوضوع له إليه يف اجلملة        له أو ماله عالقة معه حبيث ينتقل        
و إن اسـتعمل            ، فاللفظ إن استعمل يف املوضوع لـه كـان حقيقـة            . عندهم بالالزم   

فعلى األول إن كان معه قرينة تنـايف        . يف الزمه ؛ فإما أن تكون عالقته املشاة أو غريها           
  ).٢" (ان تشبيهاً و إن مل تكن ك، إرادة املوضوع له كان استعارة 

 وتارة يقصد االستعارة   ، تارة يقصد التشبيه فتكون األداة مقدرة       ) زيد أسد   ( ففي حنو     
 الشجاع بقرينة اإلخبار بـه عـن            ويكون األسد مستعمال يف الرجل    ، فال تكون مقدرة    

 إضمار  فإن قامت قرينة على تقدير األداة صرفنا الكالم إليه و إن مل تقم فنحن بني              ،  زيد
ـ  . و استعارة و االستعارة أوىل فيصار إليها         أي ) مستعمالً يف الرجل الشجاع   ( و يقصد ب

للتشابه يف اجلراءة بأن نشبه الرجل الشجاع العام لزيد وغريه باألسد يف اجلراءة مث تتناسى               
 أن الرجل داخل يف جنس األسد وتـستعري لـه لفـظ أسـد مث حتملـه                          التشبيه وتدعي 

  ).٣(زيد على 
إمجـاع النقـاد    . من جتليات ربط االستعارة بالتشبيه واحلرص على إخراجها خمرجه             

تشبيه وإمكانية من إمكانيات حتويل بنيتـه        على أن االستعارة صورة متطورة لل      والبالغني
  ددوا ا ون أركاا بالطريقة نفسها اليت حه ، ولذلك فهم حيددتكتفي يف العبارة باملشبه ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 . ٤٥ص ، الوساطة بني املتنيب وخصومه ، علي بن عبد العزيز اجلرجاين : )١(
  .٤٣ص ، حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان ): ٢(
  .٤٠ص، ق نفسه املصدر الساب): ٣(
  

  
  

 ٥٩



  
مـستعار، ومـستعار لـه،            : فيها من أشياء     وكل استعارة فال بد      :أركان التشبيه فقالوا    

  .منهومستعار 
مث إن البالغني والنقاد نظروا إىل وظيفتها من خالل حتديدهم لوظيفة التشبيه لذلك عدوها              

حداث خصوصية فيه ال حيدثها     طريقة يف التعبري تساعد على تقريب املعىن وإبانته وتزيينه بإ         
  :     فصفة الفرس يف قول امرئ القيس .االستعمال احلقيقي 

قَوغْ أَدتالطَّدي وريهناِتكُ يف وا        بمرٍد قَنجاَألِدي ِداِبوه ِلكَي  
  ) . ١(أبلغ وأحسن من املعىن احلقيقي الدال عليه وهو مانع األوابد) قيد األوابد ( وهي 
من جتليات عدهم االستعارة صورة من صور التشبيه وفرعاً  عليه ، احلرص على أن                   و

حتقق الضوابط اليت أقروها بشأنه ، وال سيما أا ختتلف عنه من جهة البنية فهي تقوم على                 
و تـضاعف   ،  إحالل املشبه به حمل املشبه يف العبارة واإليهام بأنه يقوم مقامه يف الصفة              

. ءمة بني األطـراف     خلناق يف استعماهلا حىت يتحقق التناسب واملال      ذلك احلرص وضيق ا   
وجود القرينة الدالة على  االستعارة ألن االستعارة تطلق حني يطـوى ذكـر              فقد أكدوا   

 واملنقول إليه ،املنقول عنه :املستعار له وجيعل الكالم دونه مما يفسح اال أن يراد باملستعار         
  احلال من وجود القرينة اليت توجه الداللة باجتاه املستعار لههذه أي املستعار له فال بد يف 

أقبـل  : أقول  : وهذه القرينة تكون حالية أو لفظية فعندما يقبل شخص شجاع باجتاهي            
   فلوال القرينة احلالية اليت وجهت ا لداللة باجتاه ذلك الشخص ، لكان من املمكن. األسد 

املفترس وكذلك  ل هو األسد احلقيقي ، ذلك احليوان        أن املقب : أن يفهم السامع من قويل      
   : )٢(تكون القرينة لفظية ففي قول املتنيب قد
ـِيردرِ  يم إىل البى أَعسرِ  يحرى         إىل البا دماطِ  فَسي يف الِبِشملَ   يبقْوأَ   تق
  

  ) .ميشي يف البساط فما درى وأقبل :(ادة املعىن األصلي هنا هي قوله فالقرينة املانعة من إر
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٥٨٣ص، محادي صمود ، التفكري البالغي عند العرب  ):١(

  .٤٢ص، ٢مج، عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب ):٢(

 ٦٠



  

 احلاصل بني االستعارة    جاشرة ويبني شدة التو   يركز اجلرجاين على األصل التشبيهي لالستعا     
فهـو  كائنة بينهما يف أكثر من موضـع ،   تشبيهي مؤكداً  على احلوارية ال     وذلك األصل ال  

              االسـتعارة  قـسمي يرى أن االستعارة تعتمد التشبيه أبداً  وكـذلك يف حديثـه عـن               
كما مسيت بعد اجلرجاين يرى أن التشبيه يأتيك عفواً  يف القـسم             ) التصرحيية واملكنية   ( 

ويف القسم الثاين ال بد     ) رأيت أسداً     :( رحيية كما يف قولك     األول أي يف االستعارة التص    
  : من إعمال الفكر والتأمل لتمزيق احلجب اليت حتول دونه كما يف قول الشاعر 

ـّمالِ  زمامها وغداةِ  ريح ٍ   قد كشفت وقرةٍ         إذْ  أ   )١(صبحت بيدِ  الش

 ففـي   ، اليت جتتمع حوهلا أطراف االستعارة     مث يبني اجلرجاين أن التشبيه هو النواة األساسية       

  بـه   يد رجالً  مشبها ً    ترتقول رأيت أسداً      " : " رأيت أسداً     " معرض تعليقه على مثال     

وهو  فالتشبيه ليس هو االستعارة ، ولكن االستعارة كانت من أجل التشبيه." يف الشجاعة   

  .) ٢" (و كالعلة والسبب يف فعلها، كالغرض فيها 

  ا الغاية اليت حتصل االستعارة من أجلها ؟ولكن م 
التشبيه حيصل باالستعارة على وجه خـاص هـو         :"  جييبنا اجلرجاين على السؤال بقوله      

 االستعارة كالتشبيه من حيث اخلصائص املنطقية ، ألا طريقة يف اإلثبات             ) .٣"(املبالغة  
أو صـورة   ،  بالفرع لـه     كاألصل يف االستعارة وهي شبيه    " شأا شأن التشبيه الذي هو    

  ).  ٤"(مقتضبة من صوره 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
   .٤٧-٤٦عبد القاهر اجلرجاين ، ص ، أسرار البالغة ):١(

  .٢٣٩ص ، املصدر السابق نفسه :  )٢(

  .٢٣٩ص ،املصدر السابق نفسه ) : ٣(

  .٢٩ص،املصدر السابق نفسه ): ٤(

  

 ٦١



  

وم على املشاة ، ولكن يف االستعارة نضم  طـريف  ففي التشبيه نصنع نوعاً  من القياس يق   
االستعارة معاً  ونستبدل ثانيهما بأوهلما فنتجاوز تلك املشاة ، فالتشبيه يكرس استقالل             

ولكن يف االستعارة حناول إلغاء     . املشبه واملشبه به إذ حيفظ لكل منهما شخصيته اخلاصة          
 أصبح عني ذاك ، ومن مث نقيمه مقامه وحنن          هذه االستقاللية واملغايرة ، وندعي أن هذا قد       

ال نطلق لفظ االستعارة على املشبه  إال بعد ادعاء دخوله يف جنس املشبه به وهذا يـربز                  
فبنية التشبيه تقوم على جتاور سياقني منفصلني       :" فارقاً  مهماً  بني الوجهني يف أداء املعىن          

إىل األول بعملية قياس بسيطة ،       الثاين   تها إضافة بعض معاين الطرف    تربط بينهما أداة وظيف   
فبنية التشبيه منسجمة مع أصول االستعمال اللغوي وال تدخل أي تشويش علـى منـط               
الداللة ، أما االستعارة فهي  سياق وحيد مبين على تطابق ومهي ومؤقت لدالني يدالن يف                

 ألول وهلة لقيتيف املوختلق ، هام بوحدة املعىن    األصل على مدلولني خمتلفني القصد منه اإلي      
 وهذا حيركه إىل البحث عن منطق العبارة فيحـدث فيـه   )هرائي (، الشعور بأن السياق     

  ) . ١"  (األثر الشعري وتثبت له العالقة بني املستعار واملستعار له
وأمـا  "    وقد تفطن اجلرجاين إىل هذا املعىن وأشار إليه بكل وضوح يف دالئل اإلعجاز              

كنت قـد   ، رأيت أسداً   ،  ما ترى هلا من املزية والفخامة أنك إذا قلت           االستعارة فسبب 
تلطفت ملا أردت إثباته له من فرط الشجاعة حىت جعلتها كالشيء الذي جيب له الثبـوت                
واحلصول ، وكاألمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده ، وذلك أنه إذا كـان أسـداً                   

املستحيل أو املمتنع أن يعرى عنها ، وإذا فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة ، وك     
كنت قد أثبتها إثبات الشيء يترجح      ) رأيت رجالً  كاألسد     : ( صرحت بالتشبيه فقلت    

   . )٢"( شيء كون ، ومل يكن من حيث الوجوب يف و بني أال ي، بني أن يكون 
هما إمنا هو      فالتشبيه كاالستعارة عملية قياس منطقي تستهدف إثبات املعىن والفارق بين         

    التشبيه حكم إضايف:"  فارق يف درجة اإلثبات ليس غري ويؤكد الرازي ذلك بقوله 
  ــــــــــــــــــــــ

  .٥٧٨التفكري البالغي عند العرب ، محادي صمود ، ص ): ١ (

  .٧٣_٧٢ص، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ) : ٢(

 ٦٢



   مل تذكر شـيئا حـىت تـشبهه        ) رأيت األسد   ( و إذا قلت    .  ال يوجد إال بني الشيئني      
      أن هذا ليس من التشبيه يف شيء  ، بل الغرض املطلـوب منـه املبالغـة                 فظهر. باألسد  

فدرجة اإلثبات يف االستعارة ) . ١"( هو عني الشيء  التشبيه  و لكن غرض الشيء ليس      يف  
  .أعلى منها يف التشبيه وهي اليت حتقق املبالغة 

الفرق :"  التشبيه واالستعارة من زاوية بنيوية جند أن الرماين يفرق بينهما بقوله             وبالنظر إىل 
بني االستعارة والتشبيه أن ما كان من التشبيه بأداة التشبيه يف الكالم فهو على أصـله مل                 
يغري يف االستعمال ، وليس كذلك االستعارة ، ألن خمرج االستعارة خمرج مـا العبـارة                

  .لقد وضع الرماين يده على الفارق اجلوهري بينهما ) . ٢" (لغة ليست له يف أصل ال
ففي التشبيه الكلمات مستعملة على حقيقتها أما يف االستعارة فالكلمات مستعملة على              

  .املستوى اازي
  من الناحية الشكلية إذا كانت عناصر التشبيه متحققة على املستوى السطحي  فإن هذا              

ما إذا كانت بعض هذه العناصر غائبة ، فإن النظر يف البنية العميقة ،              حيسم القول بالتشبيه أ   
هو الذي يؤدي إىل القول باالستعارة ألن الغياب الشكلي واحلضور التقديري ميكـن أن              

  إن حتول بنية التشبيه إىل استعارة  يقتضي استحضار" يؤدي إىل حتقيق الشكل االستعاري 
   واألخرى تتصل )حذف أحد الطرفني (لسطحي وهي عمليتني إحدامها تتصل باملستوى ا

باملستوى العميق وهي حتميل املذكور داللة احملذوف ، فإذا كانت بنية التشبيه تتحقـق يف          
   األسـد يف    (:فإننا ميكن أن نقوم بتعيني الطـرف األول فنقـول           ) حممد كاألسد   ( قولنا

ا العملية الثانية فتقوم على إعطـاء     أم) حممد يزأر (أو تغييب الطرف الثاين فنقول      ) املعركة  
احلاضر داللة الغائب أو لنقل إن احلاضر يتخلص من داللته الوضعية األحادية ليـستوعب              

) األسد يف املعركـة     : (داللة ثنائية جتمع بني احلاضر و الغائب على صعيد واحد فإذا قلنا             
   :ائي املدلول ، وإذا قلنـا       نه أصبح داال ثن   أي إ ) الفارس  ( ملعىن  ) األسد  ( انكون قد مجعن  

  ) .٣ (سدية فيأخذ طبيعة ثنائية أيضاً  ا الفارس مبعىن األـّنكون قد شحن) الفارس يزأر( 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٣ص ، فخر الدين الرازي ، اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز ): ١(
  .٨٦-٨٥ص ، الرماين ، يف إعجاز القرآن النكت )  : ٢(
،  لبنـان  –مصر  ،  مكتبة لبنان ناشرون     – الشركة املصرية العلمية للنشر      ، حممد عبد املطلب     .د،) قراءة أخرى   (  البالغة العربية    ):٣(
   .١٧٠-١٦٩ ص ،م ١٩٩٧، ١ط

 ٦٣



وكان التـشبيه   . االستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيل       : "  وقد قال عبد القاهر     
إال أنـه    ، وكذلك التمثيل ألنه كما عرفت تـشبيه        ، ه  يقتضي شيئني مشبها ً  ومشبهاً ب      

وتدعي له االسم   ، عقلي فإن االستعارة من شأا إن تسقط ذكر املشبه من البني  وتطرحه              
         تريـد رجـالً شـجاعاً   ) رأيت أسـداً   :( كما مضى من قولك     ، ا ملوضوع للمشبه به     

، وأبديت نوراً تريد علماً       ،فائض الكف   د رجالً كثري اجلود       تري) وردت حبراً زاخراً    (  و
سم الذي هو املشبه غري مذكور بوجه من الوجوه كما نرى ، وقد             الفا، و ما شاكل ذلك     

 نقلت احلديث إىل اسم املشبه به ، لقصدك أن تبالغ فتضع اللفظ حبيث خييل أن معك نفس                

  ).١" (الصنع األسد والبحر والنور كي تقوي أمر املشاة وتشدده ويكون هلا هذا 

  ومن   .هي صورة مقتضبة من صوره    ، ختصاراً  و إجيازاً  من التشبيه           فاالستعارة أكثر ا  
هذا اجلانب يف االستعارة تتأتى خاصة أساسية من خواصها وهي التكثيف واليت يعـدها              

تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ حىت        "عبد القاهر عنوان مناقب االستعارة ألا       
). ٢"(خترج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وجتين من الغصن الواحد أنواعاً  من الثمر                

فاالستعارة عند عبد القاهر أعلى مقاماً  من التشبيه ، ألا أكثر  حتقيقاً  لعملية االدعاء ،                  
وإذا نظرت يف أمر املقاييس وجدا و ال ناصر         "وأكثر قدرة على إثبات املعىن املطلوب ،        

ـ          ا أعز منها و ال رونق هلا مل تزا ، وجت          هل             ة د التـشبيهات علـى اجلملـة غـري معجب
أن احلـسن يف     وهذا ما ذهب إليه البالغيون بعد عبد القاهر فقد رأوا            ،) ٣" (مامل تكنها   

 يقـول   .د األصل التشبيهي خفاًء ،ـ حىت تقوى عملية االدعـاء         بازديا االستعارة يزداد   
شأن االستعارة أنك كلما زدت التشبيه إخفاء ازدادت االسـتعارة حـسناً       من  " الرازي  

حتىإا تكون ألطف وأوقع إذا ألف الكالم تأليفاً  إن أردت اإلفصاح بالتشبيه خرجـت               
  :  مثاله قول ابن املعتز ،إىل ما تعافه الناس

          تـُ أغصانُ راحته                 أمثر ـُنابا            جلناِة احل   .سن ع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٢ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )١(

 .٤٣ص ، املصدر السابق نفسه :  )٢(

  . ٤٣ص . املصدر السابق نفسه :  )٣(

 ٦٤



أمثرت أصابع يده اليت هي كاألغصان      :"  أن تقول    فلو أردت أن تظهر التشبيه احتجت إىل      
) .  ١" ( و هذا مما ال ختفـى غثاثتـه          ،شبيه العناب من أطرافه املخضوبة      لطاليب احلسن   

ويفهم من هذا النص أنه كلما اختفى التشبيه كانت االستعارة أبلغ وأحسن ، مبعـىن أن                
اً وبالغة من االستعارة  بالكنايـة       االستعارة التصرحيية اليت صرح فيها باملشبه به أقل حسن        

اليت حذف منها  املشبه به  ورمز إليه بشيء من لوازمه ألن التشبيه يف املكنية أكثر خفـاء                   
  .من األوىل 

ا فاعلم أن حلسنها شروطاً  إن مل تـصادفه        "     ويضع القزويين حلسنها شروطاً  فيقول       
  :هي وهذه الشروط )٢("ا عريت عن احلسن ورمبا تكتسب قبح

 حسن التشبيه وجالؤه بنفسه أو بغريه أو غري ذلك حـىت ال تـصري االسـتعارة إىل       -١ 
  .                التعمية و اإللغاز 

ينبغي أال يقوى وجه الشبه بني الطرفني حىت حتسن االسـتعارة ، و ميتنـع التـشبيه                 -٢
ت الـشبهة   وكـذلك إذا شـبه    ، لصريورة الفرع أصالً  وذلك كالنور إذا شبه العلم به           

حصل يف  ( إذا فهمت املسألة  : بالظلمة كان التعبري مستحسناً  لدى من يفهم شيئاً  فيقول            
أوقعـين  (، وتقول ملن أوقعك يف الشبهه         )  كأن نوراً  حصل يف قليب     ( وال تقل )قليب نور   
  .)٢ (" وال تقل كأنك أوقعتين يف ظلمة )يف ظلمة 

  
  :االستعارة التمثيلية -

    من نتائج تركيز البلغاء على األصل التشبيهي لالسـتعارة          ستعارة التمثيلية    اال   تعد ، 
 فوجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد وهلـذا كـان أدق             ؛بنية على تشبيه التمثيل   وهي م 

  . أنواع التشبيه وكانت االستعارة املبنية عليه أبلغ أنواع االستعارات 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٥-١٤٤ص، فخر الدين الرازي ، اإلجياز يف دراية اإلعجاز اية :  )١(
 .١٤٥ص، املصدر السابق نفسه:  )٢(
تطورها –نشأا  : واالستعارة  . ٤٥٣ص، اخلطيب القزويين ، واإليضاح يف علوم البالغة     ، ١٤٥املصدر السابق نفسه ص   :  )٣(

 .٦٥-٦٤ص،حممد السيد شيخون ، أثرها يف األساليب العربية –

  

 ٦٥



وأما اـاز املركـب     : " وقد عرفه القزويين بقوله      ، رة التمثيلية جماز مركب   فاالستعا   
  املستعمل فيما شأي تـشبيه إحـدى     .عناه األصلي تشبيه التمثيل للمبالغة يف التشبيه        مبه  ب

صورتني منتزعتني من أمرين أو أمور باألخرى ، مث تدخل املشبهة يف جنس املشبه ـا ،                 
فقوله تـدخل   )  . ١("ري بوجه من الوجوه     يذكر بلفظها من غري تغ    مبالغة يف التشبيه ، فت    

فقـد حـذفت    . يف جنس املشبه ا مبالغة يف التشبيه يدل على أننا أمام استعارة             املشبهة  
 كما كتب به الوليد بن يزيد ملـا         ."شبه ا على حد املبالغة      املشبهة وأدخلت يف جنس امل    
 أما بعد فـإين أراك تقـدم   :(نه متوقف يف البيعة له د بلغه أبويع إىل مروان بن حممد ، وق    

  . )رجالً  وتؤخر أخرى ، فإذا أتاك كتايب فاعتمد على أيهما شئت و السالم 
ة بصورة تردد من قام ليذهب يف أمر ، فتارة يريـد الـذهاب              شبه صورة تردده يف املبايع    

  .)٢" (فيقدم رجالً  ، وتارةً  ال يريد فيؤخر أخرى 
بد القاهر اجلرجاين قد رسم صورة لكل من االسـتعارة والتمثيـل حمـدداً                وكان ع      

 يكون للفظ اللغوي أصل ، مث ينقل عن          أن قد مضى يف االستعارة ، أن حدها      " حدودمها ، 
وهذا احلد ال جييء يف الذي تقدم يف معىن التمثيل ، من            . ذلك األصل على الشرط املتقدم      
ً  ، وهو التشبيه املنتزع من جمموع    أمور ، والـذي ال                أنه األصل يف كونه مثالً  ومتثيال      

حيصله لك إال مجلة من الكالم أو أكثر ، ألنك قد جتد األلفاظ يف اجلمل اليت يعقد منـها                   
فالفرق بني االستعارة والتمثيـل يكـون يف        ). ٣"(ى أصوهلا وحقائقها يف اللغة      جارية عل 

لغريه ، وعند استعارته     لغوي قبل أن يستعار      ومفهوماللفظ املستعار ، فهذا اللفظ له أصل        
يكتسب مفهوماً  جديداً  من خالل عملية النقل واالدعاء اليت تقوم ا االستعارة ، أمـا                 
التمثيل فألفاظه قارة على حقائقها اللغوية والداللة منتزعة من مفاهيم عدة ولـيس مـن               

 مث يستعني اجلرجاين بالتـشبيه      مفهوم واحد وجمموع تلك املفاهيم تشكل املثل والتمثيل ،        
   التشبيه واالستعارةوجيعله منطلقاً  للتفرقة بني االستعارة والتمثيل  ففي البداية يفرق بني

  ــــــــــــــــــــ
  .٤٣٨ص، اخلطيب القزويين،  اإليضاح يف علوم البالغة ):١(
  .٤٣٨ص، املصدر السابق نفسه ): ٢(
  .٢٣٨ص ، رجاين  اجلعبد القاهر،  أسرار البالغة ) :٣(

  
  

 ٦٦



ال يصح أن  :"  أن التشبيه غرض من أغراض االستعارة كاالختصار واإلجياز يقول            مؤكدا ً 
 .تهما واحدة ز على احلقيقة وأن حقيقتها وحقيق      إن االستعارة هي االختصار واإلجيا     :يقال

 دعا إىل   ومن مجلة ما  ،أومها غرضان فيها    ،  إن االختصار واإلجياز حيصالن ا       :ولكن يقال 
 ).١" ( معها  فعلها  وكذلك حكم التشبيه

  
وبعد أن فرق بني االستعارة والتشبيه يستثمر هذا الفرق يف متييز االستعارة من التمثيل ،                  

ألن ،كذلك ال تكون التمثيل على احلقيقة ، أا ليست التشبيه على احلقيقة فإذا ثبت":قال 
  ). ٢" (ثيل تشبيه وليس كل تشبيه متثيالً  التمثيل تشبيه إال أنه تشبيه خاص فكل مت

  
وإذا كـان   :" وهكذا فاالستعارة ختتلف عن التمثيل و هذا االختالف يتمثل يف قوله                

األمر كذلك بان أن االستعارة جيب أن تفيد حكماً  زائداً  على املراد بالتمثيل ، إذ لـو                   
ح إطالقها يف كل شيء يقال فيه إنه        يصكان املراد باالستعارة هو املراد بالتمثيل لوجب أن         

لفظ وهو نقله األصـل اللغـوي       ا داللة على حكم يثبت ل     و القول فيها إ   . متثيل ومثل   
مل يوضع له ، مث إن هذا النقل يكون يف الغالب من أجل شبه بني ما نقل                  ه على ما  وإجراؤ

  ).٣"(إليه وما نقل عنه 
 هذه اجلملة على أن املستعري يعمد علـى         فقد حصلنا من  :" ويوجز اجلرجاين الفرق بقوله     

نقل اللفظ عن أصله يف اللغة إىل غريه ، وجيوز به  مكانه األصلي إىل مكان أخر ، ألجل                   
األغراض اليت ذكرنا من التشبيه واملبالغة واالختصار ، والضارب للمثل ال يفعل ذلك وال              

  ). ٤"(الذي مضى يقصده ، ولكنه يقصد إىل تقرير الشبه بني الشيئني من الوجه 
   فاالستعارة التمثيلية جماز مركب يؤدي مهمة االستعارة دون أن يأخذ شكلها ألنه خيالف

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٩ص ، املصدر السابق نفسه  ) :١(
 .٢٣٩ص ، املصدر السابق نفسه ) : ٢(
 .٢٣٨ص، املصدر السابق نفسه : )٣(
  .٢٤٠ص، املصدر السابق نفسه : )٤(
  

 ٦٧



وخيالف ااز العقلي الـذي يقـع       .  جماز اإلفراد الذي يقع التجوز فيه يف الكلمة املفردة          
   . ااز فيه يف اإلسناد

فـصل عبـد    وي، ففي االستعارة التمثيلية املفردات حقائق ، والتجوز يقع يف جمموعها              
كالم املوقع الذي   اعلم أنك جتد االسم وقد وقع من نظم ال        :" بقوله  القاهر اجلرجاين ذلك      

 ً  بـه    ايقتضي كونه مستعاراً  ، مث ال يكون مستعاراً  ، وذلك ألن التشبيه املقصود منوط               
مع غريه ، وليس له شبه ينفرد به ، على ما قدمت لك من أن الشبه جييء منتزعـاً  مـن                      

واآلن ..... : (ك قول داود بن علي حني خطب فقـال        جمموع مجلة من الكالم ، فمن ذل      
  وإن كان القـوس تقـع   )اآلن أخذ القوس باريها :( ، فقوله )...قوس باريها   ذ ال قد أخ 

 فإنه ال جيوز أن يقال إن القـوس مـستعار           ،خلالفة ، والباري عن املستحق هلا     كناية عن ا  
للخالفة على حد استعارة النور والشمس ألجل أنه ال يتصور أن خيرج للخالفة شبه مـن                

و ) مشـس   (و  ) هي نور : (، كما يقال    ) هي قوس   : ( قال  وأن ي ،  القوس على اإلنفراد  
إمنا الشبه مؤلف حلال اخلالفة مع القائم ا ، من حال القوس الذي براها ، وهو أن الباري                  

.. للقوس أعرف خبريها وشرها ، وأهدى إىل توتريها وتصريفها ، إذ كان العامـل هلـا                 
 واجلامع هلا ، يكون أهـدى إىل توفيـة          فكذلك الكائن على األوصاف املعتربة يف اإلمامة      

اخلالفة حقها ، وأعرف مبا حيفظ مصارفها عن اخللل ، وأن يراعي يف سياسة اخللق باألمر                
والنهي اليت هي املقصود منها ترتيباً  ووزناً  تقع به األفعال مواقعها من الصواب ، كما أن                  

كيفية نزعها ، ووضع الـسهم      العارف بالقوس يراعي يف تسوية جوانبها ، وإقامة وترها و         
قرطس يف األهـداف ،     جب يف سهامه أن تصيب األغراض ، وت       املوضع اخلاص به ، ما يو     

ِمفتقع يف  املقاتل ، وتصيب شاكلة الر١ " (ي. (  
ومدار الكالم يف االستعارة التمثيلية هو أن الشبه إذا كان موجوداً  يف الشيء على االنفراد                

نه وبني شيء آخر فاالسم مستعار ملا أخذ له الشبه منه ، كالنور             من غري أن تكون نتيجة بي     
و إذ مل متكن نسبة الشبه إىل شيء على االنفراد وكان مركباً  مع حاله مع غريه ،                  ..للعلم  

  . ، ولكن جمموع الكالم مثل اًفليس االسم مستعار
  ـــــــــــــــــــــ

  .٢٥٩-٢٥٨ ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ):١( 
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ما يقـال   " منها  . ومىت انتشر هذا اللون من االستعمال مسي مثالً  ولذلك ال تغري األمثال              
نـك يف   واملعـىن أ  ) ختطّ على املاء  (، و )م  أراك تنفخ يف غري فح    ( ملن يعمل يف غري معمل      
وكما يقال ملن يعمل احليلة حىت مييل صاحبه إىل ما كان ميتنـع             . فعلك كمن يفعل ذلك     

واملعىن أنـه مل يـزل يرفـق      ) مازال يفتل يف الذروة والغارب حىت بلغ منه ما أراد            ( منه
بصاحبه رفقاً  يشبه حاله فيه حال من جييء إىل البعري الصعب ، فيحكه ، ويفتل الشعر يف                  

  ). ٢"(ذروته وغاربه حىت يسكن ويستأنس 
  

  : االستعارة والكناية -
يني  كمبحث االستعارة و سنحاول البحث يف طبيعة          أثار مبحث الكناية اهتمام البالغ       

        العالقة اليت تربط االستعارة بالكناية  و كيف ختدم كـل منـهما األخـرى  يف البيـان          
أن يريـد  : واملراد بالكناية ههنـا  :" فمفهوم الكناية يوضحه اجلرجاين بقوله  . عن املعىن   

ـّم إثبات معىنً  من املعاين فال يذ        ـُراملتكل يف اللغة ، ولكن جييء     ه باللفظ املوضوع له     ك
  إىل معىن هو تاليه وردفه يف الوجود ، فيومئ به إليه وجيعله دليالً  عليـه ، مثـال ذلـك                     

، يعنون كثري   ) رماد القدر   كثري  (و. ، يريدون طويل القامة     ) هو طويل النجاد    : (قوهلم  
فقـد  . فة خمدومة هلا من يكفيها أمرها    ، واملراد أا متر   )نؤوم الضحى (القرى ، ويف املرآة     

أرادوا يف هذا كله كما ترى ، معىنً  ، مث مل يذكروه بلفظه اخلاص به ، ولكنهم توصلوا                   
أفال تـرى   . إليه بذكر معىن آخر ، من شأنه أن يردفه يف الوجود ، وأن يكونَ ، إذا كان                  

            طال النجاد ؟ وإذا كثر الِقرى ، كُثر ، رماد القدر؟ وإذا كانت املرأة      أن القامة إذا طالت 
  ).٢" (مترفة ، هلا من يكفيها أمرها ، ردف ذلك أن تنام إىل الضحى 

 و   فعالقة التالزم هي العالقة اليت حتكم الكناية إذ يتم ا االنتقال من الالزم إىل امللـزوم               
اآلخـر بوسـاطة ذلـك التعلـق        من املفهـوم األصـلي إىل       " أساسها انتقال الذهن    

إىل معىن بسبب عالقة بينهما كلزوم أحدمها اآلخر بوجه مـن           ىن  االنتقال من مع  ..همابين
   .)٣"(الوجوه 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣٨ص ، اخلطيب القزويين ، اإليضاح يف علوم اليالغة ) : ١ (
  .٦٦ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ) : ٢(
  .٣٣٠ص، السكاكي، مفتاح العلوم ): ٣(
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  )كناية (                                      الزم ــــــ ملزوم 
   .                              فالن طويل النجاد ـــــ فالن طويل القامة

ويف الكناية يكون اإلخبار عن املعىن إمنا هو إخبار بنصب الدليل والشاهد علـى املعـىن                
  : له على النحو اآليت وهو ما ميكن التمثيل،املدلول عليه 

  .مدلول ـــــ دليل 
حبيث يكون املدلول هو املعىن األول الذي ميثّل غرض املتكلم والدليل هو املعىن املباشر 
املنطوق به ، وآلية البناء هي ما يلحظه املتكلم من مالزمة بني املعنيني جتعله يقدم الظاهر 

 الداللة فيقوم على عملية عكسية منطلقها أما تأويل هذه. من املالزمة ويضمن اخلفي منها 
  الدليل املنصوب وهدفها الوصول إىل الغرض املقصود

  .   دليل ـــــ مدلول 
 حبيث يكون الدليل هو املعىن الظاهر الذي يوجبه اللفظ واملدلول هو املعىن الضمين الذي              

  ).١(زم بينهما فحركة التأويل تنطلق من الزم إىل ضمين على أساس مالحظة تال. يالزمه 
تعد االستعارة املكنية من املناطق اليت يتداخل فيها عمل التركيب اللغوي االستعاري مـع              

: جة بني وجهـني     التركيب اللغوي الكنائي ، فهي كما يدل عليها امسها تقوم على املزاو           
واالستعارة من جهة أخرى وذلك بغياب املستعار عن السياق واالكتفاء          الكناية من جهة ،   

أن خترق  " هذا النوع إال بعد   ال حيصل يف    شارة إليه ببعض القرائن الالزمة له والتشبيه         اإل يف
  ).٢"(وبعد أن تغري الطريقة وخترج عن احلذو األولذا ستراً وتعمل تأمالً وفكراً إليه ه

  : وميكن لنا أن منيز هذا التداخل البنيوي يف موضعني 
،   فالكناية كما رأينا سابقاً  تقوم على عالقة التالزم           .بناء االستعارة على الكناية      : أوهلما

    ويف االستعارة املكنية تظهر هذه العالقة بصورة واضحة ، يف داللة لوازم املـستعار منـه               
فحركة الذهن تكون من الالزم باجتاه امللزوم  و املراد إثبات عالقة الشبه بينه وبني               . عليه  

  :ففي املثل املشهور . )  املستعار له ( املشبه املذكور
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥-٤٤ ص،م٢٠٠٦،تونس ، ١ط، دار املعرفة للنشر– جامعة منوبة ،شكري املبخوت ، االستدالل البالغي ): : ١(

  .٤٧ص، أسرار البالغة عبد القاهر اجلرجاين ): ٢(
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) املخالـب   (  بـني لفـظ      جند أن التالزم حيكم العالقة    ). أنشبت املنية خمالبها بفالن      ( 
  ) .السبع ( املذكور وبني املعىن أو املدلول املراد وهو 

    
وهذا التالزم يضمن حتقق عالقة الشبه على حد املبالغة بني املنية والسبع على سـبيل                   

فعندما غـاب   . فالكناية هنا هي األساس الذي كفل حتقق االستعارة         . االستعارة املكنية   
بواحد من لوازمه وهذا مكننا من استحضاره ذهنياً  وشرع لنا أن نستعريه السبع كنينا عنه   

  .لعقد عالقة املشاة مع املنية على حد املبالغة 
  
بناء الكناية على االستعارة أو ما يسمى بااز الكنائي ففي الكنايـة حيـتفظ               : ثانيهما  

الرماد ، يكون املعىن األول املباشر      فالن كثري   : ففي قولنا   . اللفظ مبدلوليه احلقيقي والالزم     
متحقق فعالً  أي أن فالن كثري الرماد فعالً  و لكن يتم جتاوز هذا املعىن إىل املعىن الثـاين                    

أما يف ااز الكنائي فإن اللفظ يسند إىل مسند إليه          . وهو أن فالناً  كرمي ، هذا يف الكناية          
   مـن حيـث     ذلك من حيث املفهوم أم     سواء أكان ال يصح عليه معىن اللفظ احلقيقي ،        

 ،       الواقع ، بل ينطبق عليه معناه الالزم ، فيكون استعمال اللفـظ عنـد ذلـك جمازيـاً                     
         .ومنه الكنايـة املطلـوب ـا نـسبة          . ألنه نقل من معناه احلقيقي إىل معناه اازي         

ـّه    : ففي قولنا     ، ألن اد ليس     غري متحقق فعالً   ألن معناها      ليست كناية   ،اد يتبع ظل
فاملعىن احلقيقي غري مراد ، بل إسناده إليه هو         ) يتبع(إنساناً  أو حيواناً  حىت يصح عليه أن          

و ) يتبـع   ( ونالحظ هنا أنه قد استعري للمجد فعل        . املعىن الالزم أي أنه ينسب إىل فالن        
ال يـصح   ) اد  ( ىل مسند إليه    لكنه أسند إ  . االتباع عادة يستخدم لإلنسان أو احليوان       

بل ينطبق عليه معناه الالزم املكتسب بفضل عالقة املشاة اليت          . عليه معىن اللفظ احلقيقي     
وبذلك . الذي أشري إليه بواسطة الفعل يتبع       ) اإلنسان  ( و  ) اد( حققتها االستعارة بني    

  .ننطلق من االستعارة لنبين عليها كناية 
ـّه  (  ليصبح             ـــــ املدلول حقيقي غري موجود ) اد يتبع ظل

ـّه  (           ) .للممدوح(ـــ كناية عن مصاحبة اد والعز له ) اد يتبع ظل
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فاالستعارة ميكن أن تبىن على الكنايـة ، و كـذلك           . فعالقة االستعارة والكناية جدلية     
  .الكناية ميكن أن تبىن على االستعارة 

  : )١( ؛ يقول إبراهيم بن هرمةوضح ذلك مبثال آخروميكن أن ن
تراهإذا ما أبصر الضيف كلب هي              ـّمه   .م  أعج وهوِهب حن ِمكل

وهذا يدل على يـسر     ، فقد استعار الكالم للكلب للمبالغة يف الترحيب و التودد للضيف           
 انع وهذا يترتـب عليـه وجـود              ملول عن بطالن ا   يالسبيل إىل املمدوح وكىن بيسر السب     

ما كانت متنعه الكالب  وبالتايل حتقـقت كثرة الضيوف ويف هذا داللة علـى الكـرم                
  . والعطاء 

  

  : )٢(يقول البحتري 
   . اِدنو ِمضِعَ ا اعتلّنلْ وقُتدجذي            و الّكِكع ِونود اجلود ِمعنا نلِْلظَ

فقـام يف   عود ، وهو مما يوافق اإلنسان املريض ، وعداه إىل اجلود ،             استعار الشاعر فعل ن   
الوعك من املمدوح إىل اجلود بـسبب       فقد انتقل    . )وعكك(من  الذهن أن اجلود مريض     

  .تأثره مبا نال املمدوح وتكون الكناية 
       فاجلود يصح حيـث يـصح املمـدوح ويعتـل          ... فقد مرض املمدوح فمرض اجلود      

  االسـتعارة   ونالحظ هنا عمل    . إنه علة اجلود    ، فاجلود مبين عليه وقائم به      . حيث يعتل   
فقد شكلت االسـتعارة    ) . وجدت  للنا نعود اجلود من وعكك الذي       ظ( يف بنية الكناية    

  . األساس الذي بنيت عليه هذه الكناية 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٥ص ، ٣ج، اجلاحظ ، البيان و التبيني :  )١(
  
  .٥٧٧ص،١مج، القاهرة ، ٣ط، دار املعارف، حسن كامل الصرييف : حتقيق، ديوان البحتري :  )٢(
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  : بنية االستعارة بني القدماء واحملدثني -٣
قائقهـا         تناول علماؤنا القدماء االستعارة بالدرس والتمحيص ، وتوقفـوا عنـد د           

 الكشف عن أسرارها يف ضوء معارف عصرهم وما تتيحه هلم مـن             اولنيوتقسيماا ، حم  
اث و دراسـات عـدة      أما على صعيد الدرس املعاصر فقد تناولت أحب       ، البحث والتدقيق   
سيما الدراسات الغربية اليت عاجلت االستعارة بكثري من العناية واالهتمام ،           االستعارة ، وال  

ها حماولة الكشف عن طبيعة تركيبها وتقنيـات        فقد توقفت عند تفصيالا ، وسربت بنيت      
  .تشكيلها ، مستعينة باملعطيات العلمية املعاصرة يف ميادين علوم اللغة والنقد واألدب 

ت بـه البحـوث       أمثرت هذه الدراسات نتائج خمتلفة ؛ منها موافقة ومنها خمالفة ملا جاء           
 على الـصعيد الغـريب يف أربـع         وميكن إمجال دراسة االستعارة   . واحلديثة  العربية القدمية 

  :نظريات مشهورة هي 
  .النظرية االستبدالية-١    

 .النظرية التفاعلية -٢
 .النظرية السياقية -٣
 .النظرية احلدسية -٤

 
ام ا علماء هلم    اليت جاءت ا حبوث هامة ق      بعض اآلراء واألفكار املتقدمة         باإلضافة إىل 

           ومـان جاكبـسون ، ميـشال لوغـورن ،          ر:  على صعيد البحـث أمثـال        مكانتهم
جان كوهن ، وغريهم ، وسنعرض هلذه النظريات وتلك اآلراء ونكـشف عـن بعـض                

النظريـة  -.تقاطعاا مع معطيات الدرس البالغي لالستعارة عنـد علمائنـا العـرب             
 :االستبدالية 

طـرح مـسألة    فقد  ) . م  .ق  ٣٢٢-٣٨٤(     تعود هذه النظرية يف أصوهلا إىل أرسطو        
يف التعـبري   ، منطلقاً  من إدراكه ألمهيتها ) اخلطابة ( و ) فن الشعر (   يف كتابيه    االستعارة

  . عن مكنونات النفس 
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). ١" (االستعارة هي نقل اسم شيء إىل شيء آخـر          :"    عرف أرسطو االستعارة بقوله     
، أي Substitution" اسـتبدال  " قد تعين ) نقل ( ويفهم من تعريف أرسطو أن كلمة     

مث بني أرسطو أن هذا النقـل       . استبدال لفظ بلفظ ، وقد تعين نقل املعىن من تعبري إىل أخر             
  ): ٢(يسلك أحد املسالك اآلتية 

هذه سفينيت  : ( ومثاله  .  ، أي استبدال اجلنس بالنوع       النقل من اجلنس إىل النوع     -١
  .، فالرسو ضرب من الوقوف ) قد وقفت 

أما قد فعل أوديـسيوس عـشرة آالف        : "  ، مثاله     اجلنس النقل من النوع إىل    -٢
 " .عدد كبري " مستعملة هنا بدالً  من ) عشرة آالف( فإن ، " مكرمة 

  

قطـع  "، و " امتص حياته بسيف من برنز      :"   ، مثاله     النقل من النوع إىل النوع     -٣
 ". برنز  بسفنيالبحر من

، وكالمها  ) امتص  ( ع بدالً  من     ، وقط ) قطع(بدالً  من    ) امتص  ( فهنا استعملت كلمة    
فالقاعدة أن هناك مصطلحني متعلقني مبصطلح ثالث ، ورمبا حيل أحدمها           .نوع من األخذ    

، " أخذ  " تشتركان يف صفة ثالثة هي      " قطع  " و  "   امتص  " حمل اآلخر ، فمثالً  كلمة       
  . ومن هنا ميكن أن حتل إحدى الكلمتني حمل األخرى 

فاالستعارة هنا متاثل بني فئتني متشاتني ، أي متاثل بـني            . النسبةالنقل القائم على    -٤
، كنـسبة   ) ب( للثـاين   ) أ  ( فنسبة األول   ) .  أ ، ب ، ج ، د      ( حدود أربعة متناسبة    

 ) . د(للرابع ) ج (الثالث 
عارياً   وكذلك ميكن است  ) . د(مكان  ) ب(و، ) ب(مكان  ) د(وميكن استعارياً  أن تضع      

  ) .ب ، ج(بني   دالليةأن ختلق صلة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الكتاب العريب للطباعة و النشر ، شكري عياد  :  حتقيق و ترمجة     ،نقل مىت بن يونس     : كتاب أرسطوطاليس يف الشعر     :  )١(
  .١١٦ ص، م ١٩٦٧،

 .١١٩-١١٨- ١١٦ص ، ق نفسه املصدر الساب:  )٢(
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، كنسبة الدرع إىل    ) ديوينسيوس  ( ضرب أرسطو أمثلة لذلك منها ؛ إن نسبة الكأس إىل           
  ) .كأس آرس ( ، وتسمى الدرع " درع ديونيسيوس " فيسمي الكأس  ) أرس (

  :ن ومن هذا النمط أيضاً  املثاالن اآلتيا
  .تنثر الشمس أشعتها اإلهلية  -١
  .النهار  العشية شيخوخة -٢

ة الشمس كنسبة البـذار إىل احلـب        نسبة الفعل إىل أشع   ن  يف املثال األول يبني أرسطو أ     
  . فالشمس تنثر أشعتها كما ينثر الفالح حب البذار

سها بني العشية فريى أرسطو أن النسبة بني الشيخوخة والعمر هي نف: أما املثال الثاين 
إن الشيخوخة : خوخة النهار ، كما يقول إن العشية شي: لذلك يقول الشاعر .والنهار 

) والشيخوخة ، والعمر العشية ، والنهار : ( ة كاآليت وميكن توضيح العالق  .عشية العمر 
           :                                         اآليت كأربعة حدود متناسبة 

  )ب(العشية آخر النهار ) أ(
  )د(الشيخوخة آخر العمر ) ج(

  .د /ج=ب /نسبة العشية إىل النهار مثل نسبة الشيخوخة إىل العمر أي أ
  وميكن استعارياً  أن نستبدل النهار مكان العمر ، وكذلك العمر مكان النهار 

     العشية آخر العمر    :                      فتصبح
  الشيخوخة آخر النهار

  ) .أ،  د( و ) ب ، ج (وهذا ميكننا من خلق صلة داللية بني 
  .)١(كون عشية العمر متناسبة مع شيخوخة النهار فت

   أن التشبيه عماد بنائها يشري أرسطو إىل أن االستعارة من أعظم أساليب الكالم منبهاً  إىل
 الذي ال ميكن أن يستفيد املرء من غريه ، وهـو آيـة              هذا األسلوب وحده هو   :" يقول  

  ).٢" (املوهبة ، فإن إحكام االستعارة معناه البصر بوجود التشابه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، احلوليـة احلاديـة عـشرة       ، جامعة الكويت   ، حوليات كلية اآلداب     ، د يوسف أبو العدوس   ، النظرية االستبدالية لالستعارة    ):١(
  .٤٩ص،م ٢٠٠١ ، ١ط، األردن ، الدار األهلية ، ديوسف أبو العدوس ، و االستعارة يف النفد األديب احلديث .١٣ص١٩٩٠

  .١٢٨  ص، كتاب أرسطوطاليس يف الشعر ) : ٢(
  

 ٧٥



وثب  :( عندما يقول الشاعر عن أخيلوس    " :    مث يشري إىل الفرق بني االستعارة والتشبيه        
كان ذلك استعارة ، إذ غري      ) وثب األسد   ( : فإن ذلك تشبيه ، أما إذا قال        ،) مثل األسد   

على أخيلوس من أجل اشتراكهما يف صفة واحدة هي         شاعر معىن  كلمة األسد وأطلقها       ال
  )  . ١"(الشجاعة 

          ني االسـتعارة والتـشبيه فيقـول يف       كذلك حيدد أرسطو الفرق البنيوي و اجلمايل ب          
 مثل االستعارة لكنه خيتلف     - كما قلنا من قبل      -أما بالنسبة للتشبيه فإنه   " و  ) : اخلطابة  ( 

عنها يف زيادة كلمة ، ولذلك كان أقل منها جلباً  للمتعة ألنه ال يقول إن هذا هـو ذاك                    
  ) .٢" (وإن كان العقل ال يقضي بذلك 

  
فهوم األرسطي لالستعارة على الكثري من الدراسات البالغية القدمية واحلديثة           سيطر امل    

يف الشرق والغرب على حد سواء ، وهو مفهوم يقوم ـ كما رأينا ـ علـى النظـر إىل     
االستعارة على أا انتقال لغوي وتبديل يف مواقع الدوال واملدلوالت ، قائم على املقارنـة               

  أ احملور األساسي الذي تقـوم عليـه النظريـة االسـتبدالية            ويشكل هذا املبد  . والتشبيه  
  .لالستعارة 

   
يؤكد أصحاب النظرية االستبدالية على أن االستعارة تشبيه مستتر ، أو ميكن أن ختتصر                

االستعارة من التشبيه حىت تصبح ذات معىن ، فالشكل البالغي الذي يعد سياجاً  تركيبياً                 
ه الذي حذف أحد طرفيه ، تارة املشبه ، وتارة املشبه بـه ، و               لالستعارة هو شكل التشبي   

  .)٣(صرف مدلوله إىل ااز ، بفعل السياق اللغوي الذي يضمه 
  ــــــــــــــــــــ

  نقالعن. ٢٢٩ص ، جابر عصفور . د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ): ١(
 Aristotle , The Art of Rhetoric, p399   

  .٥١ص،يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث : وينظر 
  .٢٣٠ص ، جابر عصفور. د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب :)٢(
  .٥٤ص، يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث ): ٣(
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أيت من طبيعة العالقات اإلسنادية  اليت تـربط الكلمـات           وغلبة اازية على االستعارة ت    
بعضها مع بعض بشكل جيعل املتلقي يفهم بأن املقصود من النواتج االستعارية هو املعـىن               

  ). ١(اازي وليس املعىن احلقيقي للكلمات 
وإمنا حتصل باستبدال لفظة استعارية بلفظة      .  ال تتعلق االستعارة  بكلمة معجمية واحدة        

  ).٢(قيقية ضمن تركيب ح
إن تركيز أصحاب النظرية االستبدالية على العمق التشبيهي لالستعارة جعلهم يعتمدون يف            

      ففي قولنا مثالً  . حتليلهم لألمثلة االستعارية اليت تواجهم على طريقة اإلبدال واملقارنة 
  تعارية غرض   يرى هؤالء أن الغرض   من إبدال كلمة مباشرة بأخرى اس) زيد أسد (

أسلويب ، والتعبري االستعاري ميكن أن يولد مدلوالً  جديداً  خيتلف عن مـدلول التعـبري                 
احلريف ، وهذا يعطي سروراً  للمتلقي الذي حتولت أفكاره عن زيد إىل هذا األسد غـري                 

  . و اجلامع املسوغ هلذا التحول هو صفة الشجاعة . املقصود 
قي وليد لذة ذهنية حيصل عليها من إدراك املشاة املنجزة             إن السرور الذي حيصل للمتل    

وهكذا فاالستعارة تزيني ووشي الحق باللغة حتقـق اللـذة          . بواسطة البناء االستعاري    
  .واإلدهاش لدى املتلقي 

ومن األفكار الرئيسة اليت ناقشها أصحاب النظرية االستبدالية فكرة التماثـل اإلجيـايب ،              
قد رأوا أن أي شيء مشابه لآلخر ، فهو مشابه له جزئياً  إىل حد ما ،                 ف. والتماثل السليب   

وخمالف له كذلك بشكل جزئي ، ولكي يكون للتشابه دور فاعل يف بناء االستعارة فالبد               
وهكذا فإن  . أن يكون أكثر وضوحاً  من عنصر االختالف املوجود بني طريف االستعارة             

  )  : ٣(ذ الشكل اآليت التشابه بني شيئني أو ب ، ميكن أن يأخ
  . متاثل إجيايب جـ م  ....٣ ، جـ٢ ، جـ١جـ: ه ب بطرق معينة         أ تشب

  .د م         متاثل سليب  .....  ٣ ، د٢ ، د١د: أ مغاير ب بطرق معينة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨ ص، يوسف مسلم أبو العدوس .د،النظرية االستبدالية لالستعارة : )١ (
   .٢٠ص ، املرجع السابق نفسه : )٢(
  .٢١ص  ، املرجع السابق نفسه  )٣(
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ه اإلجيايب هو  العامل الفاعل واحلجـر  ية تبعاً  هلذا التفريق أن التشاب   ترى النظرية االستبدال  
وهكذا فإن وظيفـة    . األساس يف البناء االستعاري ، وهو أهم وأفضل من التشابه السليب            

الـيت   ات تتلخص يف أا تقدم  لنا معرفة حول الصفات أو الطـرق            املدلول احلريف للكلم  
أن معظم الوجـوه املهمـة      وتفترض هذه النظرية    . تلفان  يتشابه ا شيئان متناظران أو خي     

  .للتشابه معدودة ، وميكن حصرها لنصل إىل الفهم 
  

ندعوه                    أن االستعارة ترتبط بقانون معني من التحول ميكن أن           ) Leech(يرى لتيش       
  .يشبه ح = م: وميكن أن يأخذ الشكل اآليت )  . ١(بالقاعدة االستعارية 

  ) .ح(املعىن احلريف ، حيث أخذ معىن يشبه ) ح (املعىن اازي اشتق من ) م (على أن 
 ظل ميشي   ، ومبعاجلة هذه اجلملة جمازياً  يفهم املتلقي أن احلياة         " احلياة ظل ميشي    : " مثال  

  .ظل ميشي ) هي (، أو احلياة مثل ظل ميشي ، أو احلياة كما كانت 
وهي الـصورة أو    ) . Vehicle(، وظل ميشي املشبه به       ) tenor(فاحلياة هي املشبه    

، واملعىن اـازي    ) احلقيقة  ( ويكون املعىن احلريف هو األساس      .املماثل الذي يقابل احلياة     
  :فكل استعارة تتكون من . ذلك املعىن احلريفمشتق من 

  
  ) .ع(فيما يتعلق بـ ) ص(يشبه ) س(
  .وجه الشبه ) ع(، املشبه به ) ص(املشبه ، ) س(حيث أن 

  
  : وحيلل ليتش املثال اآليت متكئاً  على النظرية االستبدالية 

  
  آه يا حبيبيت اليت تستحم يف السعادة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣ص ، املرجع السابق نفسه :  )١(
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  : خطوات لتحليل هذه االستعارة هي يرى ليتش أن هناك ثالث
الفصل بني االستخدام احلريف ، واالستخدام االستعاري ، ففي التعابري اازيـة يـتم               -١

ها التفسري احلريف مربكاً      التحول من املعىن احلريف إىل اازي عند النقطة اليت يكون في          
  : السابقة كاآليت اً  ، وميكن أن حنلل االستعارةوحمري

   .ــــ السعادِة يا حبيبيت ، اليت آٍه: ل 
   . يف السعادِة يا حبيبيت ، اليت تستحمآٍه: م 

ففي هذا  .  من املالحظ أن هناك كلمات تتبع التفسري احلريف وأخرى تتبع التفسري اازي             
ميكن للمحبوبة أن تستحم من الناحية احلرفية ، ولكن هذا االستحمام ال يكـون يف           املثال  

هنا مستعارة ،   ) تحم  تس(السعادة ، ومن هنا ميكن االستعانة بالتفسري االستعاري ، فكلمة           
  .يشري إىل الفرق بني التفسري احلريف والتفسري االستعاري ) ــ(واخلط
ملـلء الفراغـات     املشبه به باستخدام عناصر دالليـة     اإلجراء الثاين هو حتليل املشبه و     -٢

وملء الفراغات ميكن أن يتم بكلمات      . املوجودة بني التفسري احلريف والتفسري االستعاري       
معىن (  بذاته   اًفيها معانٍ  تقريبية للكلمات احملذوفة ، وهنا يشكل السطر األول معىن قائم            

، وهـو   ) معىن استعاري   ( ه معىن قائم بذاته     لثاين ل ، وهو يقدم املشبه ، والسطر ا      ) حريف  
  أي: ه يف السياق احلريف سم احلريف من التعبري بإعادة بنائيقدم املشبه به ، فاملشبه هو الق

  .بالسعادة } تشعرين{ آه يا حبيبيت اليت : ل :  املشبه    
  .واملشبه به ، هو القسم اازي من التعبري بإعادة بنائه مع ما هو موجود 

   .م يف السعادِة يا حبيبيت اليت تستحآٍه:   م              
بني ليتش أن رؤية وجه الشبه بشكل واضح تتم         . تعيني وجه الشبه    : اإلجراء الثالث   _ ٣

عندما نفصل بني املشبه واملشبه به ، ولتحديد وجه الشبه بني طريف االستعارة ال بـد أن                 
؟ ني اخلطني األعلى واألسـفل مـن التحليـل          ما التشبيه الذي ميكن أن يدرك ب      : نسأل  
   .)١(إلجابة عن هذا التساؤل حنتاج إىل فكر ثاقب وحدس شخصيول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يوسـف أبـو    . د، و االستعارة يف النقد األديب احلديث       ، ٢٥-٢٤ص، يوسف أبو العدوس    .د، النظرية االستبدالية لالستعارة    ) : ١(

  .٦٠-٥٩-٥٨ص ، العدوس 
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حد أنصار   تعرضت النظرية االستبدالية لالستعارة النتقادات منها مآخذ ماكس بالك أ             
الذي حاول أن يفند مبدأ املقارنة ومبدأ االستبدال اللذين تتكئ عليهمـا            النظرية التفاعلية   

بدائي  هو حتديد    ) استعمال لفظة نريد ا شيئاً  آخر         ( أن   رأى بالك   . تبدالية  النظرية االس 
استبدال لفظة بأخرى ، وهكذا     ، على االستبدال ألة االستعارة ألنه يعتمد     بسيط للغاية ملس  

و حياول  بالك أن يوضح فكرته  مـن          . تكون وظيفة القارئ أشبه بتفكيك رموز شيفرة        
  " .البحر اجم أمواجه السفن "       :خالل تعليقه على املثال اآليت 
 على معىن أبعد مـن معنـاه        يدل) اجم  ( استعمال لفظة         يقول بالك حنن نفهم أن    

 فشخص ذكي يفهم بسرعة أننا نريد ا تصوير املوج اهلـائج الـذي              ) احلريف   (األصلي  
تصطدم به السفن يف البحر ، اعتماداً  على هذا نعرف أن االستعمال االستعاري يعتمـد                

  .على استبدال كلمة بأخرى يف سياق يسمح لنا يفهم املقصود
   ما التحوالت املميزة اليت حتتويها االستعارة ؟:  يطرح بالك السؤال اآليت 

قيل إا املشاة يرى بالك أن الكالم االستعاري يشكل مـشاة للكـالم             :      وجييب  
األديب فعندما يفهم القارئ املشاة يستطيع الوصول إىل داللة املعىن األديب وذلك باالستناد             

ارة ، وإذا عد صاحب النص أن االستعارة تقوم على املـشاة ، اعتمـد               إىل إطار االستع  
  .عندئذ على مبدأ املقارنة االستعارية وهذا املبدأ نوع خاص من مبدأ االستبدال 

     مث حيدد بالك الفارق بني املفهوم الذي يعد االستعارة بديالً  عن معىن حريف ، وبـني                 
هذا الفرق يتضح جبالء إذا نظرنا      . ارة نوعاً  من املقارنة      احلالة اخلاصة منه اليت تعد االستع     

ففي احلالة  .  على ضوء كل من هذين املفهومني        ) ريتشاردز أسد    (إىل املثال القدمي وهو     
 ، ويف   )ريتـشاردز شـجاع     (:  املعىن نفسه إذا قلنا      األوىل يكون معىن االستعارة تقريبا ً     
، ) كونه شـجاعاً      (  يف      ريتشاردز يشبه األسد     هواحلالة الثانية يكون معىن االستعارة      

تفهم ضمناً  يف حالة التعـبري االسـتعاري ،          ) يف كونه شجاعاً      (وهذه العبارة األخرية    
وهكذا فالعملية االستعارية عند بالك ليست نتيجة مقارنة          .ولكنها ال تذكر فيه بصراحة    

نظرية التفاعلية اليت تبناها بالك ودافع      شكلية بل هلا مميزاا اخلاصة ، اليت تشكل معطيات ال         
  ).١(عنها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٨- ٤٧ص ، يوسف مسلم أبو العدوس ، النظرية االستبدالية لالستعارة ): : ١(

 ٨٠



الـذي رأى أن هنـاك      . وكذلك من الذين انتقدوا النظرية االستبدالية لالستعارة سورل         
  )  :١( االستبدالية منهامآخذ كثرية على مبادئ النظرية

  
خلو هذه النظرية من أية  قوة تفسريية ميكن االعتماد عليها يف تفسري كيفية إحـصاء                -١

. بشكل حمـدد واضـح      ) ب(واملشبه به   ) س(بني املشبه   ) ر(القيم والصفات املشتركة    
م فاملهمة األساسية ألية نظرية يف االستعارة هي التركيز على بيان كيفيـة متكـن املـتكل               

س (بواسطة املرور أوالً  مبرحلـة       ) س هي ر  ( إىل  ) س هي ب  (واملستمع من االنتقال من     
 ميكن أن نـستنتج     لنظرية االستبدالية مل نشرح كيف    وا) . ر  (فيما يتعلق بـ    ) تشبه ب   

  ) .ر(وحندد القيم اليت ميكن أن تعني لـ 
  
ويرى سـورل أن    . فياً    تؤكد النظرية االستبدالية على أن التشبيه ال بد أن يؤخذ حر          -٢

.  هناك تعابري استعارية كثرية ال يوجد هلا أي تشابه حريف مطابق ومتعلق بطريف االستعارة             
  . سايل كتلة من اجلليد : قولنا : مثال ذلك 

   يرى سورل أنه ال توجد تشاات حرفية بني األشياء الباردة وبني األشـخاص غـري               
، يف األساس إىل املالحظة واإلحساس ونفاذ البـصرية         ويبني أن التشابه يعود     . العاطفيني  

ففكرة أن تكـون    .فاألشخاص جيدون فكرة الربودة يف أذهام ترتبط بالنقص يف العاطفة           
  . بارداً  تعين فقط أال تكون عاطفياً  

  
    وهـذا لـيس   . تسلم النظرية االستبدالية بوجود طرفني تعقد بينهما عالقة مـشاة           -٣

     ال يدل على شـيء يف الواقـع       )  املشبه به ( فقد يكون احملمول  ، الستعارة  ضرورياً  يف ا   
  .وأخته عنقاء ،  ً  زيد غول ، وأخوه شيطان:مثال  

ي حقـاً  يف     فاملشاة تقوم بدور أساس   . فاملشبه به يف هذه األمثلة ليس له حتقق يف الواقع           
 ودليل ذلك وجود. ورة ويف إنتاجها ولكن إثبات حتققها ليس بالضرفهم االستعارة 

  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدها٨٠ص، يوسف أبو العدوس . د، و االستعارة يف النقد األديب . و ما بعدها ٥٣ص، املرجع السابق نفسه : )١(

  

 ٨١



  : حرفية مثل استعارات ال تعتمد على أية مشاة
  .رة ل ساخن ، استقبال حار ، صداقة فاتجدا:   أـ االستعارات احلرارية حنو 

  .الوقت يطري : ب ـ  االستعارات املكانية حنو 
  .الساعات زحفت : ج ـ  االستعارات الزمانية  
  .شخص مر :  د ـ االستعارات الذوقية   

كلمة أبدلت من كلمـة     " تعارة بوصفها    وهكذا جند أن النظرية االستبدالية تنظر إىل االس       
أخرى بسبب املشاة أو التناسب ، وبعبارة أخرى بسبب شبه يف الصفات أو يف العالقات               

وفحوى هذا الرأي أن املعىن الذي تعرب عنه االستعارة كان من املمكـن أن              ....والنسب  
  ) . ١"(يعرب عنه بعبارة أخرى حرفيه مساوية له

 مفهوم العلماء العرب لبنية االستعارة ، جيـد أن نظـرم للبنـاء              إن الباحث املدقق يف    
 حمكومةً  بتوظيف هذا البناء يف خدمة فكرة أساسية هـي اإليـضاح              تاالستعاري كان 

 يف الوصول إىل احلقيقية والكشف عن        واإلبانة ، وهذا وليد رغبتهم       واحلرص على اإلفهام  
شرح املعىن وفضل اإلبانة عنه   أو تأكيده          " فاالستعارة عندهم تأيت إما من أجل       . املعىن  

). ٢"(واملبالغة فيه ، أو اإلشارة إليه بالقليل من اللفظ أو حتسني املعرض الذي يربز فيـه                 
حصول التـأثري يف    وظيفة الفهم واإلفهام صدارة الوظائف اللغوية وارتبط        "لذلك احتلت     

  ) .٣" (حلصول اللذة  باإلدراك ، ومن مث كان الفهم الشرط الواجب قيلتامل
     

 بـسبب   يف ضوء هذه النظرة وجدنا أن التشبيه حيتل عند العلماء العرب موقعاً  متقدما ً                
اليت تكفل التمايز بني احلدود  واألشياء ، وهذا حيقق الوضوح واإلبانـة             طبيعته التركيبية   

  بيه ، مع احلرص والوصول إىل املعىن من أقرب السبل لذلك نراهم يربطون االستعارة بالتش

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٨٤ ص ،م١٩٨١ ، ٢ط، بريوت ،  دار األندلس ،مصطفى ناصف . د، نظرية املعىن يف النقد العريب القدمي ): : ١(

 .٣٦٨ص ، أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني : )٢(

 .٥٩٣ص ، محادي صمود ، التفكري البالغي عند العرب : )٣(

 .  

  

 ٨٢



مفهوم االسـتعارة يف النقـد      " و. ام املواضعات اللغوية واألمناط الداللية املألوفة     على احتر 
 املستعارله واملـستعار   ( رنة طرفيها   العريب القدمي يتحدد يف أا عالقة لغوية تقوم على مقا         

، وأا تعتمد االنتقال بني الدالالت الثابتة للكلمـات املختلفـة علـى أسـاس                           ) منه  
   ) .١" (لتشابه من ا

  
ولو دققنا يف هذا املفهوم عند علمائنا العرب لوجدنا أن فكرة النقل هي الفكرة املهيمنة                       

" فابن قتيبة يرى أن العـرب         . على معظم التعريفات وال سيما قبل عبد القاهر اجلرجاين          
، أو جماوراً     تستعري الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان املسمى ا بسبب من األخرى             

استعارة الكلمة  لشيء مل يعرف ا من        " وهي عند ابن املعتز     ) .. ٢" (هلا  أو مشاكالً       
  .فاملسوغ الرئيس لعملية النقل هو التشبيه) . ٣" (شيء قد عرف ا

  لذلك فقد أمجع البالغيون على أن االستعارة صورة متطورة من التشبيه حلـت حمـل               
دالً  من تعبري حريف معـادل    و التعبري االستعاري يستعمل ب    . فية  جمموعة من العبارات احلر   

وهنا حتتل فكرة التـشابه     .  إن االستعارة مقارنة مضغوطة مبالغ فيها        "وبعبارة أخرى   . له
  ) .  ٤"(أمهية كبرية 

  مفهوم النقل مفهوم عام يف اللغة ولو دققنا فيه لوجدنا أن النقل الذي يتم يف االسـتعارة                
 يشكل حالة خاصة مـن حـاالت        كرتني أساسيتني مها النقل واالستبدال الذي     يتضمن ف 
" نقل اسم شيء إىل شيء آخر       "  فمن تعريف أرسطو السابق لالستعارة  وهو أا          . النقل
االستبدال أي استبدال لفظ بلفظ ،  وقد تعين كـذلك           . أن كلمة نقل ميكن أن تعين        جند

  وهذا يعين أننا أمام ثالث أفكار تعرب عن طبيعة   ) " ٥. (نقل املعىن من تعبري إىل تعبري آخر 
  ـــــــــــــــــــــــــ

يف النقـد  و نظرية اللغة و اجلمال  . ١٩٩-١٩٨ص  . جابر عصفور   . د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب          : )١(
 . ٢٨٥ ص ،م١٩٨٣، الالذقية ، ١ط، دار احلوار ،تامر سلوم . د، العريب 

  .١٣٥ص ، ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ): ٢(
  .٢ص، .ابن املعتز، كتاب البديع ): ٣(
  .٨٥ ص ،مصطفى ناصف .  د،نظرية املعىن يف النقد العريب ): ٤(
 .١١ص ، يوسف مسلم أبو العدوس ، النظرية االستبدالية لالستعارة  ) :٥(

 ٨٣



إىل لفظ ،   من لفظ   " نقل املعىن   " و  ،  عىن  من معىن إىل م   " نقل اللفظ   " االستعارة ، هي    
 من هذه الدالالت تفترق عن األخرى ألن كل واحدة منـها هلـا              وكل" االستبدال  " و

  ).١" (اجتاهاا وقواعدها 
فاملـسلك األول   .     هذا التفريع الثالثي للنقل كان موجوداً  يف التفكري البالغي العريب            

من داللة إىل أخرى ، وأول من حتدث        " نقل اللفظ   " من مسالك النقل كان يقوم على         
تعليق العبارة على غري ما وضعت له       " إذ عرف االستعارة بأا     . عن ذلك الرماين النحوي   

فاإلزاحة هنا تقع على العبارة حيث يتم نقلها        ) ٢"  (يف أصل اللغة على جهة النقل لإلبانة        
  .د والغرض من ذلك اإلبانة واإلفهامإىل معىن آخر جدي/ األصلي / من معناها احلقيقي 

ال اللفظ وقد عرب عنـه عبـد        " املعىن  " أما املسلك الثاين من مسالك النقل فهو نقل               
ت ا معىن ال يعرف السامع      على أن تثب  "  أن االستعارة تقوم     القاهر اجلرجاين حيث ذكر   

  .ستعارة هنا تقع يف املعىنفاال) . ٣" (ذلك املعىن من اللفظ ، ولكنه يعرفه من معىن اللفظ 

 يتصف بـه    أطل البدر فنحن هنا نثبت للفتاة ما      : فيعار املعىن أوالً  مث يعار اللفظ فإذا قلنا          
ولكنه يعقله من ) بدر (نور ، والسامع ال يعقل ذلك من اللفظ البدر من استدارة وتأللؤ و   

إال أننا أردنا أا    . سبق بأا فتاة    فال معىن جلعل تلك الفتاة بدراً  مع العلم امل         . معىن اللفظ   
. بلغت من شدة مشاتها للبدر ومساواا إياه مبلغاً  جيعلنا نتوهم أا بـدر باحلقيقـة                 

فأكسبناها معىن البدر على سبيل املبالغة مث نقلت اللفظ من البدر احلقيقي إىل الفتاة علـى                
  .حد املبالغة

، وهو شكل خاص من أشـكال       "  االستبدال   "أما املسلك الثالث من مسالك النقل فهو        
  وأول من أشار إىل ذلك . فالنقل مشروط بقيام االسم البديل مبهام املستبدل ،  النقل 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . ٤٣٨ص ، مسري معلوف . د ، حيوية اللغة بني احلقيقة و ااز :  )١(

 . ٨٥ص ، الرماين ، النكت يف إعجاز القرآن :  )٢(

  .٢٣٤ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، لبالغة أسرار ا:  )٣(

  

  

 ٨٤



  .)١" (تسمية الشيء باسم غريه إذا قام مقامه " فرأى أن االستعارة ، اجلاحظ  
فالشرط األساسي لصحة االستبدال هو متكن االسم املنقول من حتقيق االكتفاء الـداليل             

سيع الداللـة ،    ففكرة اجلاحظ تقوم على تو    . وسد مسد املستبدل يف الداللة على املسمى        
  .وحني تتسع داللة اللفظ األصلي يصح أن حتل كلمة حمل أخرى 

    ومثة مالحظة دقيقة هنا حول فكرة النقل يف االستعارة هي أن اجلرجاين رأى أن النقل               
جيب أن يكون نقالً  يف املعىن ، ألن فكرة النقل يف االستعارة ال تقوم على التـصرف يف                   

   وإمنا املعول عليه يف هذه الفكرة هو توسيع الداللة ، فيتم .دالالت األلفاظ بنقلها 
 بني املعنيني حني يصح ذلك يصح أن حيل اللفظ حمل اللفـظ ألنـه               باالستعارة إجياد صلة  

  ). ٢(ومناسباً  ملعناه ، يكون الئقاً  بالشيء الذي استعريت له املعاين 
عامل األساسي يف فهـم تـأثري          وهكذا فقد شكلت نظرية النقل واالستبدال اللغوي ال       

التأكيـد  :  هي ةوكانت هذه النظرية مشروطة بشروط ثالث    . اإلدراك االستعاري وبواعثه    
 و احلرص على املعىن املشترك ، ومراعاة احلد          بني طريف االستعارة ،    على التالؤم والتناسب  

 وال يتم إال إذا     هذا االنتقال ال يصح   " وذلك انطالقاً  من أن      . الذي تصلح فيه االستعارة     
قام على عالقة عقلية صائبة تربط بني األطراف وتيسر عملية االنتقال من ظاهر االستعارة              

ومن عالمات الصواب التالؤم والتناسب بني املستعار لـه         ) . ٣" (إىل حقيقتها وأصلها    
يصلح وإمنا تستعار اللفظة لغري ما هي له إذا احتملت معىن           " واملستعار منه فاألمدي يقول     

فالعالقة بني ركين االستعارة تربط بـني       ) . ٤"(ويليق به   لذي استعريت له    لذلك الشيء ا  
حدين معلومني متمايزين ال تداخل بينهما وال تشابك   حىت تتضح النسبة واملقارنة بـني                

  .املعىن احلقيقي واملعىن االستعاري وذلك مبا خيدم الوضوح واإلبانة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .                                             ١٥٣ص ، ١ج، اجلاحظ ، البيان و التبيني ): ١(

  . ٤٣٩ص ، مسري معلوف . د، حيوية اللغة بني احلقيقة و ااز : )٢(

  .٢٠١ص . جابر عصفور .د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب : )٣(

 ١٩١ص ،١ج، مدي اآل، املوازنة :  )٤(

  

 ٨٥



 وقد اشترط النقاد والبالغيون أن يقوم بني املستعار له واملستعار منه معىن مشترك  تنبين                
        مبوجبه االستعارة على أساس من التناسب العقلي بني الطـرفني ألن مـالك االسـتعارة              

 حىت ال يوجد    تقريب الشبه ، ومناسبة املستعار له للمستعار منه ، وامتزاج اللفظ باملعىن           " 
  ).١" (بينهما منافرة وال يتبني يف أحدمها إعراض عن اآلخر 

   
              فـإذا جتاوزتـه فـسدت     " هذا أمر ضروري وهام ألن لالستعارة حداً تـصلح فيـه              

فقد ينتج عن جتاوز هذا احلد اهتزاز احلدود والفواصل بني األطـراف            ) . ٢" (و قبحت   
وعدم حتقق الوضـوح واإلفهـام يف       ، إىل الغموض واإللغاز  وتداخل األشياء وهذا يؤدي     

إمنا استعارت املعىن ملا ليس له  إذا كان يقاربه          " لذلك يرى األمدي أن العرب      .  الكالم  
أو يناسبه أو يشبهه يف بعض أحواله ، أو كان سبباً  من أسبابه فتكون اللفظة املـستعارة                  

  ).٣"(مة ملعناه ومالئء الذي استعريت له حينئذ الئقة بالشي
  

 وهكذا فقد سيطرت نظرية النقل يف االستعارة على التفكري البالغي العريب  ذلك النقـل               
 الـذي   على ضرورة وجود املعىن املشترك       املشروط يف التناسب العقلي و املالءمة  والقائم       

  . ال يتجاوز احلد حرصاً  على الوضوح واإلفهام واإلبانة 
  
  : النظرية التفاعلية -

وتقوم  .   تعد النظرية التفاعلية لالستعارة من أهم نظريات االستعارة ، وأكثرها انتشاراً              
    )  :٤(النظرية التفاعلية  على جمموعة من املبادئ ، وميكن إمجال هذه املبادئ مبا يأيت

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥ص ، ين علي بن عبد العزيز اجلرجا، الوساطة بني املتنيب و خصومه ): ١(

  .٢٧٦ص ، ١ج، اآلمدي ، املوازنة ) : ٢ (

  . ٢٦٦ص ، ١ج، اآلمدي ، املوازنة ) : ٣(

  . ١٦٤-١٦٣ص ، يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث ) : ٤(
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إن االستعارة ال تتجلى يف مبدأ االستبدال ، ولكنها حتصل من التفاعل أو التوتر  بـني                 -١
  .واإلطار احمليط ا بؤرة ااز 

املوضوع الرئيس ، واملوضوع الثـانوي ؛       : للتركيب االستعاري موضوعان متميزان     -٢
 .هذان املوضوعان ينبغي أن يفهما على أما نظام أشياء ، ال على أما أشياء 

تعمل االستعارة بتطبيق مبدأ تضمينات مشتركة على املوضوع الرئيس ، حبيث يكون             -٣
وتعتمد هذه التضمينات يف الغالـب علـى املواقـع    . مميزاً  للموضوع الثانوي هذا املبدأ  

املشتركة املتعلقة باملوضوع الثانوي ؛ لكنها تستطيع يف احلاالت اليت تطرأ أن تعتمد علـى          
 .يستعملها الكاتب ) غري ثابتة ( تضمينات متغرية 

التـضمينات  تنظم االستعارة مالمح املوضوع الرئيس وذلك عندما تتـصرف يف            -٤
املشتركة انتقاًء ، وإظهاراً  ، وحذفاً  وهي حتيل إىل موضوعه مبادئ تطبق عـادة علـى                  

 أو نظـام     نفسها اموعة معاين الكلمات املنتسبة إىل      ومن هنا تشتمل  . املوضوع الثانوي   
 . استعارية ريات ، قد تكون وسائل لنقل معاينالتعبري االستعاري على تغي

ة االقتصار على كلمة واحدة ، والكلمة أو اجلملة ليس هلـا معـىن              تتجاوز االستعار -٥
  .حقيقي حمدد بكيفية ائية وإمنا السياق هو الذي ينتجه 

ليست املشاة العالقة الوحيدة يف االستعارة ، فقد تكون هناك عالقات  أخرى ، وإن               -٦
  .ة وجتسيدية وعاطفية ووصفية لالستعارة أهدافاً  مجالية وتشخيصي

ذج النمـا (  يعد ماكس بالك أحد أهم أنصار هذه النظرية فقـد ناقـشها يف كتابـه                  
على النظريات األخرى ، وطرح ماكس بالك جمموعـة مـن           مفضال إياها   ) واالستعارة  

األسئلة تتمحور حول مفهوم االستعارة وطبيعتها ودف إىل توضيح الدوافع الكامنة وراء            
املعاجلة املقصودة ، وبيان طريقة حتليل هذا املفهـوم         بعض استعماالت االستعارة ، ونوع      

  ) .١(وطبيعته 
فجر الرئيس خالل    ان (مث جاء بالك بعدد من األمثلة بقصد اإلجابة والشرح والتفسري منها            

وعند حتليله هلذا املثال رأى أن النظر يتركز على نقطة هامة هي ذلك التغاير بني               ) املناقشة  
  هنا معىن )  انفجر (لمات يف اجلملة ، وميكن القول إن لكلمة  وبقية الك) انفجر(كلمة 

  ــــــــــــــــــــــــ

    .١٣٠-١٢٩ص . يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث ): ١(
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    لقد انـشد انتباهنـا    .  حرفية عادية     متتلك بقية كلمات اجلملة معانٍ     استعارياً  على حني     
 هو هذه الكلمة املفردة فوجودها كان السبب املباشر لنسبة االستعارة إىل            إىل جمال أضيف  

 ة جمازي صورةففي املثال السابق توجد إذاً  كلمة على األقل تستخدم ب           )  .١(هذه اجلملة   
ـ وكلمة تستخدم على األقل بـصورة ، )انفجر(يف أية مجلة استعارية  هنا كلمة         . ة  حرفي

اإلطار احملـيط   "   ، وعلى بقية كلمات اجلملة     "ستعارة  بؤرة اال "  ) انفجر   (يطلق على   
بـؤرة  : وهكذا نكون يف التركيب االستعاري أمام شيئني هـامني مهـا             . "باالستعارة  

  . االستعارة واإلطار احمليط ا 
  

فوجود إطار ما لكلمـة     .  فاعلية اإلطار يف توليد االستعارة       إىل  و البد هنا من اإلشارة      
 وجود إطار خمتلف للكلمة نفـسها قـد         أن ينتج عنه استعارة ، على حني        ميكن  معينة ،   

وذلك بسبب انعدام التوتر بينـه وبـني        . ينقص هذه الفاعلية ويفشل يف خلق االستعارة        
لذلك يصل أصحاب النظرية التفاعلية إىل نتيجة مؤداها أن االستعارة تنبثق مـن             . البؤرة  

إذاً  فهـي تتجـاوز      . الستعارة واإلطار احمليط ـا      التوتر أو التفاعل احلاصل بني بؤرة ا      
 حقيقي حمدد بكيفية ائيـة  االقتصار على كلمة واحدة ، والكلمة أو اجلملة ليس هلا معىن 

  )  . ٢( السياق هو الذي ينتجه بل
كما حتدث بالك عن مفهوم التداخل االستعاري ، ففي كل استعارة حنن أمام فكرتني                  

. وحركية يف آن معا  ، وترتكزان على لفظ واحد أو عبارة واحـدة               حول أشياء خمتلفة    
رأى " الفقراء هم زنوج أوربا     :" ففي املثال اآليت    . حيث تكون داللتها نتيجة لتداخلهما      

ريتشاردز أن أفكارنا حول الفقراء األوروبيني ، والزنوج األمريكيني هي نشيطة وفاعلـة             
هذا األمر  "  ،عل  طي معىنً  ناجتاً  من هذا التفا       بعضها مع بعض ، وكذلك تتفاعل لكي تع       

  جديداً     ، تأخذ معىن)الزنوج ( يف سياق كالم معطى ، فإن الكلمة البؤرة يعين أنه
  ـــــــــــــــــــــ

  .١٣١-١٣٠ص ، املرجع السابق نفسه : )١(

  .١٣٩ص ، املرجع السابق نفسه  : )٢( 
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          تـاج الـسياق اجلديـد      االستعارات احلرفيـة ، وحي    اماً  يف    ليس هو معناها األصلي مت       
وجناح االستعارة مـرتبط ببقـاء      " البؤرة  " إىل توسيع معىن الكلمة     " طار االستعارة   إ" 

 ، أي أن عليه إعادة اهتمامه للداللـة القدميـة            و امتدادها    الكلمةالقارئ واعياً  لتوسيع     
  )  .١"(واجلديدة يف آن 

  : نفسه هنا والسؤال الذي يطرح
  

  إىل تشكيل االستعارة ؟  كيف يتحقق هذا التغيري يف الداللة الذي يؤدي
  

ال يظهر سوى مميـزات منتقـاة       ري يف االستعمال االستعاري جيب أ     إن اللفظ أو التعب       
 ميكن أن نظهر مميزات  منتقاة تتجلى        ) مشس   (لعملية األدبية فمثالً  يف كلمة        يف ا    تتجلى

دبية مثل اإلشراق ، الضوء ، النور ، العلو ، وكذلك حنذف بعض املميزات              يف العملية األ  
، بعدها عن األرض ماليني الكيلـومترات       : غري الصاحلة للدخول يف العملية األدبية مثل        

وغريها ويصبح القارئ هنا مرغماً  على ربط فكـرتني ، الفكـرة             ...وأا كتلة غازية    
وبواسطة هـذا   ) احلرفية  ( املالئمة ، والفكرة القدمية     اجلديدة اليت رشحت فيها الصفات      

  ) .٢(الربط يظهر سر االستعارة 
عاين املتولـدة   إن التوتر الناتج من التفاعل بني املستعار منه واملستعار له هو منبع امل                   

       :املستعار منه واملستعار له أحدمها األخر وميثل ريتشاردز لـذلك بقولـه             حينما يواجه   
إن الطرفني يشبهان رجلني ميثالن معاً  نفهم هذين الرجلني فهماً  أفضل بأن نتوهم أما  " 

  ).٣"(يندجمان ليكونا رجالً  ثالثاً  ليس أحدمها 
  

  ـــــــــــــــــــــ

  .١٣٩ص ،  يوسف أبو العدوس .د، ستعارة يف النقد األديب احلديث اال:  )١(

                                                     .       ١٣٩ص ، املرجع السابق نفسه :  )٢(

 . ١٤٠ص ، املرجع السابق نفسه :  )٣(
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 يف االستعارة أمام تعاون متبادل أو إضاءة متداخلة ، أو تـداخل وتفاعـل         وهكذا فنحن 
  .فكرتني نشيطني معاً  

عالقـة  إن التركيب العضوي لالستعارة يعين أن عالقة اجلزء تتضمن ـ يف ذاـا ـ        
اجلزء بكل التعبري ، فعناصر االستعارة ال معىن هلا إال من حيث ارتباطها بذلك امـوع                

أبـواب احليـاة    : رق بني   وميثل لذلك بالف    ).١(الذي ختلقه بوساطة ما بينهما من تفاعل      
من املنتـزه ، والعالقـة بـني    األبواب احلديدية جزء    ف.  وأبواب املنتزه احلديدية   احلديدية  
أما   .اً حقيقي معًىن العبارة اليت حتمل     ب احلديدية واملنتزه ثابتة ال تتغري ، هذا يف حالة         األبوا

العبارة اازية فإن التفاعل يسري بني مجيع أجزائها ليكـسبها حيويـة يف األداء وهـذا                
ينعكس على إدراكنا فتبني لنا فكرة احلياة يف مشهد األبـواب احلديديـة ، واألبـواب                

ونالحظ التأثري املتبادل بني الفكرتني نتيجة تفاعلـهما فتتـأثر   . شهد احلياة  احلديدية يف م  
وإذا . احلياة بفكرة األبواب احلديدية ، وتتأثر األبواب احلديدية بفكرة احلياة تارة أخرى             

نظرنا إىل الطرفني كل يف مقام األخر ، غدا املشبه احلقيقي معًىن أنتجه التفاعل بني احلدين                
فاملشبه نوع من احلياة ميكن أن نتوقف عنـده برويـة يف   . الن معاً  املشبه به    اللذين يشك 

مواجهة األبواب احلديدية ، ونوع من األبواب احلديدية خليـق بالتأمـل يف مواجهـة               
  ) .٢(احلياة

   :مها االستعاري بني موضوعني متمايزين  تفرق النظرية التفاعلية يف التركيب
املرتبط باملوضوع الرئيس  ، وينبغي التعامل مـع  ع الثانوي املوضوو،  املوضوع الرئيس  

  .  هذين املوضوعني على أما نظام أشياء ال على أما أشياء 
       تعمل االستعارة بتطبيق مبدأ تضمينات مشتركة على املوضوع الرئيس حيث تكون           

ي مثاالً  لتوضيح    وحياول بالك أن يعط   . هذه التضمينات املشتركة مميزة للموضوع الثانوي       
: ميكننا القول هنا إنه يوجد موضـوعان        : " يقول  ،  ) اإلنسان ذئب   ( وهو  . املبدأ  هذا  

 إال أن هـذه اجلملـة       ) ذئـب  (، واملوضوع املرتبط بـه      ) ن   اإلنسا (املوضوع الرئيس   
   .) الذئاب (االستعارية ال تستطيع أن تنقل املعىن لشخص جيهل كل شيء عن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤١ص ، املرجع السابق نفسه ):١(

  .١٤١ص ، املرجع السابق نفسه ): ٢(
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أو أن يكون قادراً علـى      ،   املعجمي      )ذئب  ( ليس املطلوب  معرفة القارئ معىن كلمة        
بل املطلوب أن يتعامل مع هـذه اللفظـة         ، فياً عادياً   استخدام هذه اللفظة استخداماً حر    

بطريقة املواضع املشتركة ، وأن يعرف كيف يوظف مدلول هذه اللفظة الثقايف أو العـريف       
) اإلنـسان   ( فمثالً  من املواضع املشتركة بني املوضوع الـرئيس          . يف تكوين االستعارة    
ومها صـفتان راسـختان يف      . شية  ، صفتا االفتراس والوح   ) الذئب  ( واملوضوع الثانوي   

يتصف بعض النـاس مـا        وميكن أن   ) املوضوع الثانوي   ( الفكر اجلماعي حول الذئب     
. لذلك فعندما نطلق على إنسان أنه ذئب        ، يف اعتداء بعضهم على بعض فيشبهون الذئاب      

كة فإننا عن طريق مبدأ التضمينات املشتركة نشكل االستعارة ، وهذه التضمينات املـشتر            
. تشكل قناة اتصال تسمح بتفاعل فكريت املوضوع الرئيس واملوضوع الثانوي املرتبط به             

وال بد هنا من اإلشارة إىل مالحظة دقيقة هي أن األساس يف فاعلية االستعارة  ليس بـأن                  
تكون املواضع املتشاة صحيحة بل أن تستوحى حبرية ، ذلك ألن االستعارة اليت يكون هلا               

فالناس الذي ينظرون   . مع معني قد تكون منافية للطبيعة والعقل يف جمتمع أخر           معىن يف جمت  
       إىل الذئاب على أا تقمصات وتناسخات عن الناس امليتني ، سـوف يعطـون للتعـبري                

  ) .١(تأويالً  وتفسرياً  خمتلفا  عن التفسري الذي كان قبل قليل " اإلنسان ذئب" 
  

م اللفظة يف االستعمال األديب قبول جمموعة مـن االعتقـادات    وهكذا فاملهم أن تلتز       
واملسلمات اليت أقرا املرجعية الثقافية للجماعة البشرية حـول الـذئب لتكـون هـذه               

" ذئب  :" فعندما يقول قائل    . االعتقادات عناصر ميكن أن توظف يف أي اشتراك كالمي          
 شيء ضار ، خـداع ، مفتـرس ،          نفهم أنه يريد بطريقة ما من هذه اللفظة اإلحالة إىل         

إن فكرة الذئب ال حتيل بالضرورة إىل شيء حمـدد معـني يف      . متوحش من أكلة اللحوم     
 . ساء املعرفيـة للجماعـة البـشرية        الواقع بل هي جزء من نظام فكر وقطعة من الفسيف         

  وحتذف ، وتنظم مالمح املوضوع الرئيس ، وهي حتيل إىل موضوعه ، االستعارة تظهر 
  ــــــــــــــــــــ

مـصطفى  . د، نظرية املعىن يف النقد العريب القدمي       . ١٤٢-١٤١ص  ، يوسف أبو العدوس    ، االستعارة يف النقد األديب احلديث      ) : ١(

  . ٨٨-٨٧ص ، ناصف
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 عنـدما    عليـه  مبادئ تطبق عادة على املوضوع الثانوي ويبني بالك أن األثر الذي حنصل           
 من املواقع املشتركة )طريقة ذئبية ( إثارة ما يسمى بـ هونسمي استعارياً رجالً  بـذئب   

املترابطة اليت جتعل اإلنسان ذئباً  يفترس احليوانات األخرى ، متوحش ، ملتـزم بـصراع                
   .. ..دائم
      
سـتعماالت    تتولد الدالالت اجلديدة اليت تقدمها االستعارة من الترابط الداليل بني ا              

 وكل ملمح إنساين ميكن أن يذكر يف التداعيات احلـرة لكلمـة               احلرفية  ) ذئب   (لفظة  
 حتذف  ) ذئب (فالكلمة املستعارة   . للخلف  وكل ملمح ال يستطيع ذلك سيتراجع       ،  ذئب

وتربز هنا فكرة   . وبكلمة أوضح تنظم مفهومنا لإلنسان      ، تفصيالت وجتعل أخرى مكاا     
تمدين على العنصر الثقـايف للجماعـة    مع) ذئب (ة الداللية فعند استعمالنا كلمة  املساند

. ة ونقدمها على بقية الدالالت      ت املكروهة واملرعبة هلذه اللفظ    البشرية فإننا ندعم الدالال   
ـ                فإننا نقـصد بـذلك أنـه هـو أيـضاً  مكـروه              )ذئب  (وهكذا إذا مسينا رجالً  ب

  ) .١(ومرعب 
   

إمنا إزاء  "  أمام طرفني ثابتني متمايزين و      يف ضوء النظرية التفاعلية لالستعارة ال نكون          
 إن كل طرف من طريف االستعارة يفقـد         .طرفني يتفاعل كل منهما مع األخر ويعدل منه       

           شيئاً  من معناه األصلي ، ويكتسب معـىنً  جديـداً  نتيجـة تفاعلـه مـع الطـرف                     
ال يقـصد وصـفه     فإنـه   )  أنه أسد (فعندما يصف الشاعر املمدوح بـ      ) . ٢" (خر  اآل

بالشجاعة فقط ألن اللفظة اليت استخدمها ذات داللة أوسع فقد ارتبط املمدوح باألسد ،              
اً  من الروأصبح الرجل" هب غري اإلنساين حول املمدوح وخلق هذا االرتباط جو  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .١٤٦-١٤٥ص ، يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث :  )١(

  .٢٢٤ ص  ،د تامر سلوم ، نظرية اللغة و اجلمال يف النقد العريب :  )٢(

  

 ٩٢



موجود ، وقد يكون مضلالً  أو غامضاً           احلياة وال يهبها فقط التدمري        املتحدث عنه يدمر  
من رأسه على األقـل يف      ه من مرقده ، وجيعله يطل جبزء        ، ولكن التفاعل املشار إليه يبعث     

  ) . ١" (بعض األحيان 
     املعىن وفق النظرية التفاعلية ال ميكن اختصاره يف كيفية معينة أو توجيهـه باجتـاه                 

وحيد الداللة ذو صفة واحدة ثابتة ألن التفاعل يف االستعارة يذيب الفروق ويلغي احلدود              
ً  يف مفهـوم   اضطراباً  كبرياتاالستعارة يف ظل مفهوم التفاعل ـ أحدث " و. واملسافات 

وبدالً  من أن يكون هذا املعىن متفقاً  عليه ـ  ،  يفجر عامل املعىن ألقى شيئاًاإلنسان لقد 
لدينا بعبارة . كما هي احلال يف القول باملقارنة ـ يعاد فهمه وتنظيمه وإدراكه من جديد  

أخرى عملية اختيار وتوكيد وتعطيل وتغطية وتنظيم  لقسمات من نظم األشـياء الـيت               
حتدث االستعارة تغيرياً  يف معاين الكلمات اليت تنتمـي إىل           نتعامل معها ومن أجل ذلك      

  ) .  ٢" (أسرا 
   تقاطعت أفكار البالغيني العرب القدماء حول االستعارة مع بعض مبـادئ النظريـة              

 يف االستعارة وذلك ألا ال تعرب عن حقيقـة           ) النقل (فقد حاولوا تفنيد فكرة     . التفاعلية  
                    يـرى عبـد القـاهر أن النقـل         .يف التحول االسـتعاري      تتم     ليتالعمليات الداخلية ا  

وإطالقهم يف االستعارة أـا نقـل       :" مل على تناقض منطقي ، فيقول       تيف االستعارة يش  
فال يصح األخذ به ، وذلك أنك إذا كنت ال تطلـق            ،   من ذلك    ،للعبارة عما وضعت له   

    ،  ن تدخله يف جنس األسود من اجلهة الـيت بينـا            الرجل إال من بعد أ     على   )األسد(اسم  
إذا أنت أخرجت معناه ، مل تكن نقلت االسم عما وضع له باحلقيقة ألنك إمنا تكون ناقال ً        

ونفضت به يدك ، فأما أن تكون ناقالً  له عن معناه مع             ، األصلي من أن يكون مقصدك      
رأي عبد القاهر أنك استبعدت املعىن      فالنقل يعين يف    ) . ٣" (إرادة معناه  فمحال متناقض      

  األصلي متاماً  ومل جتعله يف حسبانك ، وهذا ال ميكن أن حيدث يف االستعارة ، فكيف 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .٨٩ص ، د مصطفى ناصف ، نظرية املعىن يف النقد العريب القدمي : )١(
  .٨٨-٨٧ص ، املرجع السابق نفسه : )٢(
 .٤٣٥ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، ز دالئل اإلعجا ) :٣(
  

  

 ٩٣



ميكن أن تكون ناقالً  لالسم عن معناه وقاصداً   معناه يف الوقت نفسه ؟ ومثة سبب آخر                    
من االستعارة ما ال يتصور النقل فيه البتة مثل          االستعارة ، وهو أن      الستبعاد فكرة النقل يف   

  :قول لبيد 

ـِرٍة     وغــداةِ  ر ـُها إيحٍ  قد كشـفتُ  وق ـَمال زمام ـّ   ذ أصبحت بيدِ  الشـ
 من شيء إىل    قد نقل " اليد"  استعارة ، ولكن ال ميكن القول إن لفظ          ) اليد (فإن يف لفظ    

على أنه مشبه شيئاً  باليد حىت ميكن القول إنه قد نقل لفظ اليد إليه ،                شيء ، فليس املعىن     
  لغداة على طبيعتها شبه اإلنـسان     وإمنا املعىن على أنه أراد أن يثبت للشمال يف تصريفها ا          

قد أخذ الشيء بيده يقلبه ويصرفه ، فلما أثبت هلا مثل فعل اإلنسان باليد استعار هلا اليد ،                  
  )  .١(وبذلك يكون مبدأ النقل غري صحيح

 يف حمطات    تربز هنا  فكرة االدعاء يف االستعارة اليت حتدث عنها عبد القاهر اجلرجاين                
تشكل فكـرة االدعـاء يف       . ) دالئل اإلعجاز (و  )  أسرار البالغة   (متعددة من كتابيه  

لنظرية التفاعلية فأمام التناقض املنطقي البارز يف فكـرة         االتراث البالغي خطوة أوىل باجتاه      
رأى عبد القاهر   .  النقل مل جيد عبد القاهر سوى فكرة االدعاء ميكن أن حتل هذا التناقض              

تسقط ذكر املشبه وتطرحه ، وتدعي لـه االسـم املوضـوع            أن االستعارة من شأا أن      
 رأيـت   : (ل أنك رأيت نفس األسد يف قولك        لقصد أن تبالغ فيه حبيث يتخي     . للمشبه به   

وال جيرى عبد القاهر اسم األسد على الرجل حىت يدعي           .  تريد رجالً  شجاعا ً     )أسداً    
، ى ما ليس بأسد علـى احلقيقـة         له أنه يف معىن األسد ، ويرى أن األسد مل جير امسه عل            

وادعاء األسدية للرجل مقصود على ادعـاء       . فجرى على ما مل يكن له يف أصل  الوضع           
الشجاعة اليت هي أخص صفات األسد للرجل ، فال يدعي للرجل صورة األسد ، وخمالبه،                

األسـد  وسائر أوصافه ، واللغة مل تضع اسم األسد للشجاعة وحدها ، فعندما اسـتعري               
  .)٢(لرجل فقد سلب بعض صفاته ل

  ـــــــــــــــــــــ

 .٤٣٦-٤٣٥ص ، املصدر السابق نفسه :  )١(

  .١٤٧ص ،يوسف أبو العدوس ،  االستعارة يف النقد األديب احلديث و.٦٨ص ،عبد القاهر اجلرجاين ،  دالئل اإلعجاز : )٢(

  

  

 ٩٤



لرئيس واملوضـوع      يف هذا الكالم األخري جند مبدأ التضمينات املشتركة بني املوضوع ا          
فوفق هذا املبدأ فقد مت تفعيل صفة الشجاعة مـن           . ة جيد ملرتبط به يعمل بصورة   الثانوي ا 

بني املواضع املشتركة بني األسد والرجل ، يف حني تراجعت إىل اخللف بقيـة املواضـع                
فال تذكر يف هذا املقام بقية املواضيع املـشتركة         . وهكذا فقد سلب األسد بعض صفاته       

ه  يذكر مثالً  ترفّـع  األسـد وخـيالء          فال. بل تقدم موضوع الشجاعة     .  الفائدة   لعدم
  .من املواضيع اليت ميكن أن تكون مشتركة مع الرجل  ذلك وسطوته وغري

    :فاالستعارة عنده هـي     .كذلك انطلق السكاكي من مفهوم االدعاء يف تعريفه لالستعارة          
رف األخر ، مدعياً  دخول املشبه يف جـنس          أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد به الط       " 

به به ، كما تقول يف احلمام أسد         ما خيص املش   ً  على ذلك بإثباتك للمشبه     املشبه به ، داال   
 مدعياً  أنه من جنس األسود ، فنثبت للشجاع مـا خيـص              )شجاع  ال ( وأنت تريد به  . 

كر ، أو كما تقـول إن       املشبه به ، وهو اسم جنسه ، مع سد طريق التشبيه بإفراده يف الذ             
 السبع ، بادعاء السبعية هلا ، وإنكار أن تكون          :بت أظفارها ، وأنت تريد باملنية       املنية أنش 

وهكذا حبسب مبدأ  ) . ١" (شيئاً  غري سبع ، فتثبت هلا  ما خيص املشبه به ، وهو األظفار                
 )ألسـد    ا (التضمينات املشتركة فإن صفة الشجاعة سوغت ارتباط املوضوع الثـانوي           

   .) الرجل(باملوضوع الرئيس 
ً  لعبور املوضوع الرئيس باجتاه الثانوي فالرجـل                    ً  أو جسرا  شكلت هذه الصفة معربا

وهكذا فاالستعارة ليست نقل اسم إىل آخر وإمنا هي         . باالدعاء أحد أفراد جنس األسود      
مبعىن )  رأيت أسداً      (كان قولنا   : ت االستعارة نقالً      ادعاء معىن االسم لشيء ، ولو كان      

ليس هو  :  ، ومل يكن ادعاء أنه أسد باحلقيقة لكان حماالً  أن يقال              رأيت شبيهاً  باألسد     
لـيس هـو    : بإنسان ولكنه أسد ، أو هو أسد يف صورة إنسان ، كما أنه حمال أن يقال                 

  . بإنسان ولكنه شبيه باألسد ، أو يقال هو شبيه بأسد يف صورة إنسان 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٩ص ، أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم :  )١(

  

  

 ٩٥



هذا االرتباك الفكري ال حتله إال نظرية التفاعل بني الدالالت ، وفكرة االدعاء شـكلت               
مقاربة شجاعة للنظرية التفاعلية ، ولكن بقاء احلدود متمايزة والكلمات ثابتة قارة علـى              

نظرية التفاعلية لذلك تعد خطوة أوىل باجتـاه مفهـوم          مدلوالا حال دون الوصول إىل ال     
  .التفاعل 

ومن القضايا اليت هلا صلة ببعض عناصر النظرية التفاعلية ، قضية االستعارة التخييلة ، ففي               
االستعارة التخييلة يكون املستعار له غري حمقق ال حساً  وال عقالً  بل يكون صورة ومهية                 

  :ذؤيب بعيدة عن التحقق ففي قول أيب 
كلّ  متيمٍة ال تنفع ها                   ألفيتأظفار وإذا املنيةُ  أنشبت  

  اليت بصورة السبع  غري قابلة للتحقق ال حساً  وال عقالً  وإمنا هي                 ) املنية   (فاملشبه وهو   
 فاملنية  ) االفتراس   (جمرد وهم وخيال ومن التضمينات املشتركة بينها  وبني السبع احلقيقي            

 وكذلك الـسبع    ) االفتراس   (اليت هي باالدعاء واحد من جنس السباع هلا صفة مميزة هي          
 وهـو   )السبع احلقيقـي    ( لذلك أثبت هلا ما خيص املشبه به         ) باالفتراس   (احلقيقي يتميز   

  .األظفار على جهة االدعاء 
التفاعلية ،     مث تقدم مفهوم االدعاء خطوة واحدة إىل األمام دون أن يبلغ مفهوم النظرية              

 وهو مصطلح متقدم على مـصطلح       ) التصيري   ( أو ) اجلعل   (وذلك عندما طرح مفهوم         
وعلى هـذا   . االدعاء ملا فيه من داللة على التحوالت الداخلية اليت تكتنف بنية االستعارة             

تصيريك الشيء الشيء  وليس به ، وجعلك الشيء للـشيء           " األساس عرفها العلوي بأا     
فاجلعل أو التـصيري    ) . ١"(ث ال يظهر فيه معىن التشبيه صورةً  وال حكماً             وليس له حبي  

  .يشري بشكل غري مباشر إىل شيء من التفاعل الكامن يف البنية والذي يؤدي إىل التحول

من تقسيمات االستعارة يف التراث البالغي العريب اليت تقارب بعض مفاهيم النظرية     
ويتقارب هذا التقسيم مع . إىل مرشحة ، وجمردة ، ومطلقة التفاعلية تقسيم االستعارة 

  فاالستعارة املرشحة هي اليت تقترن مبا يالئم ،  فكرة البؤرة االستعارية واإلطار احمليط ا 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  ٢٠٢ ، ص١ج، العلوي ، الطراز املتضمن ألسرار البالغة و علوم حقائق اإلعجاز ): ١(

  

 ٩٦



   : )١(نه ، مثال ذلك قول كثرياملستعار م 
ـُهُ  الكحلُ مل يضر         ظواهر جلدي وهو للقلبِ  جارحُ    رمتين بسهمٍ  ريشـ

ولكن حتدث نتيجة التوتر    . االستعارة حبسب النظرية التفاعلية ال حتدث يف كلمة واحدة          
اليت تشكل البؤرة   و الكلمة   . بني الكلمة اليت تشكل البؤرة االستعارية واإلطار  احمليط ا           

، ألنه ليس السهم احلقيقي ودليلنا على ذلـك القـرائن           )  سهم  ( االستعارية هي كلمة    
 فاملراد بالـسهم    .ويضر اجللد إذا أصابه   ،   الكحل غوية فالسهم احلقيقي ال يكون ريشه     الل

 البؤرة  لذلك فالسهم هنا البؤرة االستعارية أما اإلطار احمليط ذه        .هنا هو املعىن االستعاري     
والتوتر الناتج بني بؤرة االستعارة     . ريشة الكحل ، مل يضر ظواهر جلدي        : فيتضمن قوله 

   فنحن أمام سهم ليس كالـسهام ريـشه         ،واإلطار احمليط ا هو الذي يولد االستعارة        
  ).٢(الكحل ،  ال يضر ظواهر اجللد ، من هنا نفهم أنه أراد به العيون 

فالعيون تفعل فعلـها يف     . نات املشتركة أو املواضع املترابطة      ويتم هنا تفعيل مبدأ التضمي    
القلب ، كفعل السهم  يف القلب فاملوضع املشترك الذي يتم تفعيله يف هذه االستعارة هو                

  .خاصية اجلرح والنفاذ يف األشياء 
) الـسهم   ( ربطت املوضـوع الثـانوي      كل من العيون والسهم     فهذه اخلاصية املميزة ل   

       هـذا  و،يف حني تراجعت بقية اخلـصائص األخـرى         ) العيون  ( لرئيس    بـاملوضوع ا 
  . ما حيدث يف االستعارة املرشحة 

 أما االستعارة اردة ، فتعين أن تقرن اللفظ بوصف املستعار له ، أي املـشبه ومالئمـه                 
ـ                      ولوذلك لتجريده عن املبالغة ، وسلبه ما جيعل املشبه به متحداً  مع املشبه من ذلـك ق

   :)٣(كثري
  تْ  لضحكتِه رقاب املالِ قَِل  غَم ضاحكاً              تبسداءِ  إذا الرمر         غَ

استعار الشاعر الرداء للمعروف ، ألنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى                 
عليه ووصف هذا الرداء بأنه غمر وهو وصف للمعروف ال الرداء ، فكان تركيزه علـى                

  ) .٤(املستعار له
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٧٣ص،م ١٩٧١،بريوت ، دار الثقافة، إحسان عباس : مجعه و شرحه ، ديوان كثري عزة ): ١(
  .١٥٦ص ، يوسف أبو العدوس . د،  االستعارة يف النقد األديب احلديث ): ٢(

  .١٥٧ص ، يوسف أبو العدوس. د، قد األديب احلديث االستعارة يف الن: ) ٤(.             ٢٨٨ص ، ديوان كثري عزة ) : ٣ (

 ٩٧



  

 ) غمـر    ( ، واإلطار احمليط ا يتضمن كلمة        ) الرداء   (إن بؤرة االستعارة هي كلمة          
وهو خيص املستعار له املعروف ، فاإلطار هنا ال يدعم داللة الكلمة االستعارية كمـا يف                

ني بؤرة االستعارة واإلطار احمليط ـا ،        االستعارة املرشحة وإمنا خيفف من التوتر الناتج ب       
ألنه عائد إىل املشبه وليس املشبه به ، ففاعلية اإلطار هنا فاعلية سلبية ختفف من التـوتر                 

أما يف االستعارة املطلقة الـيت مل       .   وحتد من آثار التفاعل بني املستعار منه واملستعار له          
هن ي و  إن بِّ ر  قالَ : " كقوله تعاىل     .عار له   تقترن بذكر ما يالئم  املستعار منه ، أو املست         

مِ ظْالع من ي واشتعلَ  الرأسُ  شياليت تشكل )اشتعل (االستعارة هنا يف لفظة   )٤/مرمي("اً ب 
  واملستعار له هو الشيب واإلطار احمليط. البؤرة االستعارية، واملستعار منه هو االشتعال 

م املستعار منه أو املستعار له  خللوه من كل مـا خيـصهما              باالستعارة ال يتضمن ما يدع    
  . لذلك فالتوتر بني البؤرة واإلطار احمليط هلا توتر عادي يكفي خللق التفاعل بني الفكرتني 

ن موضـع ؛ فمـن      وهنا جند مبدأ التضمينات املشتركة ، أو املواقع املترابطة يفعل أكثر م           
) االشـتعال   ( ، واملوضوع الثـانوي     ) الشيب   ( بني املوضوع الرئيس  املواضع املشتركة   

البياض واإلنارة ، واالنتشار ، والقرب من النهاية واهلالك، التضمينات املـشتركة تنـتج              
  .أو التوتر بني البؤرة واإلطار احمليط ا ، نتيجة التفاعل بني فكريت االشتعال والشيب 

ار لـه ،     يذكر فيها ما يالئم املـستع      ومن االستعارة املطلقة أيضاً  ، تلك االستعارة اليت        
  : )١(كقول زهريواملستعار منه ،

ـّمِ قَ ملْ تد أظفارهبه ِلقذٍّف         لَالحِ  ماكي السدٍ  شسى أَدلَ   .لـ
  للرجل الشجاع ، وقد شـكلت هـذه اللفظـة بـؤرة            ) األسد  (  استعار الشاعر لفظ    

، ) الرجل الـشجاع    ( ضمن ما يعود إىل املستعار له       االستعارة ، لكن اإلطار احمليط ا تت      
، ) األسد  ( ستعار منه    ، فجرده مث ذكر ما يناسب امل       )شاكي السالح مقذف  (:وهو قوله   
  )  .٢( فرشحه) له لبد أظفاره مل تقلم (وهو قوله 

  ــــــــــــــــــــــ
   .و ما بعدها١٥٤ص ، يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث  ):١(

  .٦٩ص، م٢٠٠٥، ٢بريوت ط، دار املعرفة ، محدو طماس : حتقيق، ديوان زهري بن أيب سلمى  ):٢(

 ٩٨



الترشيح يؤدي إىل تعارضهما وتناقض فعاليتهما يف اإلطـار احملـيط           و  اجتماع التجريد   
  ر احمليط ا باالستعارة ؛ فالترشيح كما وجدنا يزيد من التوتر القائم بني االستعارة و اإلطا

أما التجريد فيعمل بشكل معاكس  حيث خيفض من التوتر الناتج بني االستعارة واإلطار              
وتبقى االستعارة يف    . اًوبذلك يبقى التوتر بني االستعارة واإلطار احمليط متوازن       . احمليط ا   

 واإلطار  وبذلك ميكن أن نتحكم بالتوتر بني البؤرة االستعارية       . حدود االستعارة املطلقة    
احمليط ا بإضافة بعض األوصاف اخلاصة باملستعار منه ، أو املستعار له ، أو بسوق أشياء                

  .  تتالءم مع كليهما وبذلك ميكن التحكم بفاعلية الصورة الناجتة عن التركيب االستعاري 
  : النظرية السياقية -

لتضمينات املشتركة أو    مبدأ ا  ختتلف النظرية السياقية عن النظرية التفاعلية يف أا ال تعرض         
املترابطة ، وكذلك ال تنظر إىل االستعارة على أا ارتباط بني موضوعني رئيـسي              املواقع  

ولكنها تتفق معها يف أن اختالف املفهوم االستعاري يتعلق باختالف السياقات           . وثانوي  
ة السياقية مـع    وكذلك ال يتفق أصحاب النظري    .دخل يف بنية ذلك املفهوم      والقرائن اليت ت  

وا يف حتديد بعض املصطلحات اليت تكلموا لالستعارة الذين أخفقأنصار النظرية االستبدالية   
وميكن إمجال املبادئ األساسية للنظريـة الـسياقية        . وخباصة املعىن احلريف للكلمة     . عنها  

   : )١(لالستعارة مبا يأيت
 . أو زخرفة لفظية االستعارة شكل أساسي يف اللغة وليست جمرد حيلة لغوية -١
يف النظرية السياقية الالحمدودية هي القانون األول يف اللغة ، وهي تشري إىل مرونة اللغة                -٢

 .وحركتها ، فالكلمات تستخدم بطرق خمتلفة لتعرب عن جتارب جديدة ومتنوعة 
إن حتديد املعىن الذي تشري إليه الكلمة يعتمد بشكل كبري على معرفة حقـل تلـك                 -٣

 .حيث توجد حقول وبيئات فنية متعددة . البيئة اخلاصة ا الكلمة ، أو 
 .تظهر االستعارة عندما تتصل كلمات من حقول أو بيئات فنية وخمتلفة يف مجلة معينة  -٤
 .يطرأ التغيري بالنسبة لالستعارة بشكل أساسي على صفة الكلمة وجماهلا ومداها  -٥
 لدمج الـسياقات    هي منوذج  احنراف لفظي لكلمات معينة ،بل    االستعارة ليست جمرد     -٦

 .غري مرتبطني يف املسار العادي للحياة تربط سياقني  
  ــــــــــــــــــــ

 . وما بعدها ٩٩ص ، يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث ):١(

 ٩٩



فهم إال  إن السياق  يكسب االستعارة قدرات أبعد من قدراا املعجمية ، فالكلمة ال ت              -٧
 .مع الكلمات األخرى ل عالقتها من خال

طرح أصحاب النظرية السياقية فكرة الالحمدودية يف اللغة ، فعند مناقشة طبيعة االستعارة                
وآلية تكوا ال بد من التنويه إىل أن كلمات اللغة غري حمددة بأرقام ، فالكلمة نفسها رمبا                 

ري عن مدلوالت متعددة إمنا هي      تستخدم لتمثيل أشياء ، وقدرة الكلمة الواحدة على التعب        
" إحدى اخلواص األساسية للكالم اإلنساين ، وتستطيع اللغة أن تعرب عن الفكر املتعـدد               

بواسطة تلك الطريقة احلصيفة القادرة اليت تتمثل يف تطويع الكلمات وتأهيلـها ، للقيـام               
وعاً  مـن    بعدد من الوظائف املختلفة ، وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمات نفسها ن           

املرونة والطواعية ، فتظل قابلة الستعارات جديدة من غري أن تفقد معانيها القدمية ،أمـا               
الثمن الذي تقدمه الكلمات يف مقابل هذه املزايا كلها ، فيتمثل يف ذلك اخلطر اجلسيم ،                
    خطر الغموض ، على أن تعدد املعىن ليس حبال من األحـوال هـو املـصدر الوحيـد                 

هذه امليزة اللغوية توفر مرونة اللغة وحركتها ، وهذه احليوية اللغويـة                ) .١" (للغموض
  .ة ، لتعرب عن جتارب جديدة ومتنوعةجتعل الكلمات تستخدم بطرق خمتلف

      يتم حتديد مدلول الكلمة أو معناها انطالقاً  من حقل تلك الكلمة ، أو البيئة املولـدة                
ثالية اليت تولدت فيها ، تؤمن هلا هذه البيئة االنـسجام           هلا ، فلكل كلمة بيئتها اخلاصة امل      

 تعـين أشـياء خمتلفـة       ) مادة   (والترابط مع بقية عناصر البيئة أو احلقل ،   فمثالً  كلمة              
ح وميكـن توضـي   . بالنسبة لعامل النفس ، أو الفنان ، أو الفيزيائي ، أو الرجل البدائي                    

هلا سياق أو حقل معني     )  هند   ( يالحظ هنا أن     )ر  هند بد : (مفهوم احلقول باملثال اآليت     
 ال خترج عـن معناهـا       )هند( له سياق أو حقل معني آخر ، و        )بدر  ( ا وكذلك    خاص

احلريف يف احلقل اخلاص ا ، والبدر أيضاً  يلتزم معناه احلريف يف احلقل اخلاص به ، وبناءً                    
ومفهـوم  . حقل إىل حقل أخر      أو املصطلح من     عارة هي حتويل الكلمة   على ذلك فاالست  

احلقل يرتبط بالتجربة اليت متليها ضرورات االتصال والتفاهم فهناك مثالً  حقول متنوعـة              
  . ، أو التاريخ، أو امليتافيزيقيا  ، أو الشعر ، أو العلم تضم كلمات خاصة بالفن

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ،    م١٩٩٧ ، ١٢ط، القـاهرة   ، دار غريب للطباعة و النـشر       ، كمال بشر   .د:  ترمجة   ،استيفن أوملان   ، دور الكلمة يف اللغة     ) : ١ (

  .١١٥ص 

 ١٠٠



هذه احلقول أو البيئات اخلاصة منفصلة عن بعضها يف جتاربنا احلياتيـة ، وذلـك بفعـل                 
العالقات الضمنية اليت حتكم عناصرها ولكي يتحقق االتصال والفهـم علـى املـتكلم              

 هذه العالقات الضمنية ، واالفتراضات الداخلية اليت تكـون          زيواملستمع أن يعرف وأن مي    
  .احلقل اخلاص الذي يتبادالن احلديث فيه 
ماً  يف حتديد املفهوم الدقيق للكلمة يف سـياق          مه هذه االفتراضات الضمنية تؤدي دوراً        

، معني ، ألن كل العالقات الداخلية واالفتراضات الضمنية للحقل اخلاص بالشعر مـثالً                
وهكذا ميكن فهم  اجلمل ذات املعىن يف البيئة اخلاصة          . جتعل للشعر بيئة خاصة ذات معىن       

  ) . ١(ا بكل سهولة 
يتميز كل حقل عن اآلخر ألن الكلمات داخل كل حقل خمتلفة عن احلقـل األخـر ،       
نت من التحويل والتغيري ، وتكون اجلمل املتولدة عنها ذات معىن إذا كا           م طرق خاصة  وتلتز

وتتولد االستعارة عندما تتصل كلمـات      . تعمل وفقاً  لالفتراضات الضمنية لذلك احلقل        
النهار طويل ، وجيربنا االختالف والتغيري بني الكلمتني علـى          : خمتلفة يف مجلة معينة مثل      

  بل ال بد  ال ميكن أن تفهم بشكل حريف ،دراسة إحدامها يف ضوء  األخرى ، وهذه اجلملة
فمن خالل ربط كلمات أو معطيات من بيئات        . لنظر إليها بشكل استعاري     لفهمها من ا  

             يـتغري جمـال الكلمـة ومـداها        .خمتلفة يتسىن لنا فهم االستعارة يف سياقها اجلديـد          
يف االستعارة ، وذلك ألا قد تنفصل عن احلقل األصلي الذي تنتـسب إليـه أصـالً  ،        

ـُلحق وتوظف يف حقل آخر منظ      وهـذه  . م ومرتب حتكمه عالقات داخلية خاصـة        وت
الكلمة حتمل معها معطيات إعادة تكييفها وفقاً  للظروف واحلقائق ، وهذا يـضمن هلـا                

  ).٢(التأقلم مع بقية الشبكة املشكلة للكلمات األخرى ذات احلقل الغريب 
 لغـة   (ابـه  كت  يف ين  للنظرية السياقية لالستعارة فقد أكد      يعد نلوسون جودمان من املؤيد    

  وحتدث عما يسمى.  أن االستعارة هي إعطاء كلمة قدمية معاين وخصائص جديدة )الفن
  ـــــــــــــــــــــ

  .١٠٢-١٠١ص ،يوسف أبو العدوس ، االستعارة يف النقد األديب احلديث ): : ١(

 .١٠٣ص ، املرجع السابق نفسه : ) ٢(
  

  

 ١٠١



  
 اجلديد ، واحلقل أو العامل األصلي الذي ترتد          بالزمرة اليت تنتسب إليها الكلمات يف بنائها      

إليه هذه الكلمات ، الذي يتكون من جمموعة من املصطلحات جتمعها على األقل صفة أو               
  ).١(خاصية مشتركة واحدة 

 أكد أصحاب النظرية السياقية أن للسياق أمهية كبرية يف حتديد املعـىن وتوجيهـه ،                   
خالل السياق وعالقتها مع الكلمات األخرى ، فالسياق        فالكلمة ال ميكن أن تفهم إال من        

يف النص ألن معظم الكلمات مـن حيـث          يف حتديد معاين الكلمات      هو احلكم الفيصل  
  .املفهوم املعجمي دالة على غري معىن يف رأيهم 

إن : "      االستعارة تظهر نتيجة الدمج والتفاعل بني السياقات املختلفة يقول ريتشاردز           
الواحدة يف أية قطعة موسيقية ال تستمد شخصيتها ، وال خاصيتها املميزة هلا إال من               النغمة  

النغمات ااورة هلا ، وإن اللون الذي نراه أمامنا يف أية لوحة فنية ، ال يكتسب صفته إال                  
من األلوان األخرى اليت صاحبته وظهرت معه ، وحجم أي شيء وطوله ، ال ميكـن أن                 

  ) .٢"( هذه اللفظة مبا جياورها من ألفاظ يتحدد إال من عالقة
 أشار ريتشاردز إىل أمهية السياق وأبرز فاعليته يف تزويد وجه الشبه بـبعض اإلشـارات               
واملفاهيم ، ولكن ذلك ال يفسر بشكل كلي معىن االستعارة وال بد من اإلشارة إىل عمل                

رجـع إىل فطنـة     ة الكـالم ت   ، ويتبادالن املكان ، ومزي    به به ، فهما يتفاعالن    املشبه واملش 
  .  استعمال الكلمة يف موضعها الصحيح الكاتب وقدرته على

إن معظم الصفات الغامضة اليت يصف ا النقاد أسـاليب الكتابـة    :"   يقول ريتشاردز    
املختلفة إمنا ترتد أوالً  وأخرياً  إىل ما حيققه االرتباط والتواؤم بني الكلمات بعضها ببعض                

لوظائف اللغوية املختلفة  للكالم ، وكثري من تلك املصطلحات الغامضة اليت            ، وما تضيفه ا   
إن أية قطعة   . ما فيه من مجال      تقومي الكالم ، أو مناقشة       كثرياً  ما نستعملها وحنن بصدد     

  أدبية ال يرجع حتققها هلذه الصفات مثلها إال لقدرا على حتقيق التفاعل بني أجزائها ،
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣ص ،يوسف أبو العدوس ، االستعارة يف النقد األديب احلديث : )    ١(
 Richards, The philosophy of Rhetoric .p 69 , 94               نقال عن. ١٠٧ص ، املرجع السابق نفسه : )٢    (

  

 ١٠٢



 خيتلف   واالستفادة من وظائف اللغة ومكوناا ، وإن لكل سياق وضعه اخلاص ، ومن مث             
  ) .١" (معىن الكلمة الواحدة باختالف السياق الذي ترد فيه

 ومن القضايا اليت ترتبط بالفهم االستعاري وعالقته بالسياق قضية التضمني ، فالكلمـة             
  .رتبط باملعىن األول متداخل معه الواحدة ، أو اجلملة قد تضمن معىن آخر م

      ا القريبة حبيث توحي    ا املعجمية ، وإثارا   يكسب السياق االستعارة قدرات أكرب من قدرا
ولكي يدرك القارئ ذلك عليه أن ينظر إىل فاعليـة الـسياق ويعـىن              . عميقة  بدالالت  

فكـرة  املعـىن      " و ميكن أن حندد     .  باالرتباطات اليت تقوم حوهلا أو تدخل يف تشكيلها         
 حيدد هذه اإلمكانيات    والذي. كعالقة متبادلة بني جمموعة من اإلمكانيات ال بني حدود          

 فالسياق هو اإلطار الذي يوجهنا إىل أنواع اإلمكانيات املالئمـة وبعبـارة             .هو السياق 
أخرى   إن مفهوم السياق ال يقضي على فكرة اإلمكانيات ولكنه يساعدنا فحسب على               

  ) .٢" (حتديد عاملها اجلمايل
ـّده مـن عالقـات        ستعارة إذاً  عملية خلق جديد يف اللغة ، ولغة داخل لغ           اال ة ، مبا تول

جديدة بني الكلمات ، وليس من الضروري حتديد أوجه الشبه احلقيقية الناجتة من تـرابط               
ألن االستعارة ختلق هذه التشاات بواسطة      ملختلفة لكل االستعارات ، وذلك      السياقات ا 

   انساً  جديداً ويف التركيب اجلديد تمنح جت. إذابة عناصر الواقع وإعادة تركيبها من جديد 

وهي بذلك استعارة خالقة تبث احلياة داخل اللغة الـيت نعـرف أمناطهـا                  . ميليه السياق   
وهكذا فاالستعارة حبسب نظرية السياق ختلق وجوداً  جديداً  ، يـضاف إىل              . املألوفة    

ويتخلق هذا الوجود اجلديد من التنظيم اجلديد  للكلمات والعالقـات           ، الوجود املألوف   
إن االستعارة تأخذ يف ضـوء      "و  . خالقة  ضم العناصر اللغوية يف تشكيالت      اجلديدة اليت ت  

               فاعلية اخللق اللغوي معىن جديداً  لـيس هـو بالـضبط مـدلوهلا ومعناهـا اللغـوي                 
  ) . ٣"(أو املعجمي

  ـــــــــــــــــــــــــ 
  Richards , The philosophy of Rhetoric . p 90 , 120 عن نقال. ١٠٩-١٠٨ص ، املرجع السابق نفسه :  )١(

 .٣١٢ ص، تامر سلوم . د، نظرية اللغة و اجلمال يف النقد العريب :  : )٢(

  .٣٢٢ص ، املرجع السابق نفسه  : )٣(

 ١٠٣



    لو عدنا إىل التراث البالغي العريب لوجدنا أن فكرة السياق كانت حاضرة عند عبـد               
فقد بني عبد   ، من خالل حديثه عن نظرية النظم       وذلك  ز ،   القاهر اجلرجاين قبل ريتشارد   

القاهر أنه ال يكون للكلمة مزية إال وفق موقعها من الكالم ، وتآزر داللتها مع جاراـا                 
الداخلة معها يف تركيب ، ألن الكلمة قد تقبح يف موضع ، وحتسن يف موضـع آخـر ،                   

جلرجاين أمهيـة اختيـار     ويؤكد ا . وذلك مرتبط بطاقة التجانس اليت يدعمها ا السياق         
    حبـسب    ويرى أنه ليس من فـضل أو مزيـة إال          الكلمات ويركز على طريقة نظمها ،     

وإمنا سبيل هذه املعاين سبيل     :" وحبسب املعىن الذي تريد والغرض الذي تقصد        ، املوضع  
األصباغ ، اليت تعمل منها الصور و النقوش ، فكما أنك ترى الرجل قد دى يف األصباغ                

  إىل ضرب من التخري والتدبر يف أنفس،  عمل منها الصور والنقش يف ثوبه الذي نسج اليت
 األصباغ  ويف مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه هلا وترتيبه إياها إىل مامل يتهد إليه صاحبه               
، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب ، كذلك حال الشاعر والـشاعر يف                

وال خيفى ما يف هذا     ). ١" (جوهه اليت علمت أا حمصول النظم       توخيهما معاين النحو وو   
الكالم من تقارب وتقاطع مع كالم ريتشاردز السابق حول مجاليات النغمة  املوسيقية يف              

   :)٢(ويف قول الشاعر.   سياقها
      ـّح ـَهم     الَ واغتبر الشترن ـُلُجــرمس ت شـتْ حلومـ    ترحتلُ م فيهم ث

ـ   / اليت تنتمي إىل حقل معـني         ) مشس  ( جند أنه قد أدخل كلمة         / ب  حقـل الكواك
وهذه " . اخلمر والشرب   " هو حقل   . قد أدخلها إىل حقل آخر      وتتصف بصفات معينة ،     

الكلمة غريبة عن سياقها اجلديد الذي وضعت فيه لكن هذا السياق ال يتركها غريبـة ،                
ومن ذلك نفهم أنه أراد جارية  ولـو قـال           ... ال  فيذكر الشرب واغتيال احللوم واالرحت    

بـار   أراد امرأة  إال باخ     هترجلت ومل يذكر شيئا غريه من أحوال البشر مل يفهم القارئ أن           
 أو شاهد آخر من الشواهد وهنا يربز دور السياق يف منح التجانس للكلمـة               مستأنف ، 
  .املستعارة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٨-٨٧ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، إلعجاز دالئل ا): : ١(
  
  

 ١٠٤



يربز اجلرجاين أمهية السياق من خالل فاعلية النظم يف االستعارة ، وأن االسـتعارة يف                   
يؤكد به   ،   ماال ميكن بيانه إال من بعد العلم بالنظم والوقوف على كنهه ، ويضرب مثاال ً              

  : *ضيبوهو قول سبيع بن اخلطيم لزيد الفوارس ال  ، فكرته

اَ              سعليِهلت شعاب احلي حني كالدنانِريه بوجوٍه دعا               أنصار    
 وانتـهى إىل     فإنك ترى هذه االستعارة على لطفها وغرابتها ، إمنا مت هلا احلسن ،             :يقول  

 وجتدها قد ملحت ولطفت ،    ضع الكالم من التقدمي والتأخري،    وحيث انتهى ، مبا توخى يف       
والظرف ، فأزل كال منـهما       شككت فاعمد إىل اجلارين      مبعونة ذلك ومؤازرته هلا ، وإن     

 شعاب احلي بوجوه كالدنانري عليـه        تسال(: عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه ، فقل         
ف يذهب احلـسن واحلـالوة؟ ،       مث انظر كيف يكون احلال ؟ وكي       . )حني دعا أنصاره  

 عوكيف ت١(؟ وكيف تذهب النشوة الـيت كنـت جتـدها           م أرحييتك اليت كانت ؟    د. (   
  .وهكذا فالنظم يكسب السياق فاعلية تنعكس على االستعارة وتزيد من مجاهلا 

  

  : النظرية احلدسية لالستعارة -
ــصل  ــسياقية  تت ــة وال ــريتني التفاعلي ــية  النظ ــة احلدس ــتعارة بالنظري                     لالس

ــاوز ــيت تتج ــحا ال ــه أص ــا قال ــتبدالية م ــة االس ــة . ب النظري ــتم النظري                    
  تعاري بط  بــني الــسياقات املختلفــة  مــن أجــل الفهــم االســاحلدســية بــالر

     .  وتؤكد أن املعىن االستعاري ال ميكن الوصول إليه من حتليل العناصـر احلرفيـة فقـط                 
  ).٢(تعاري و فهمه بل ال بد من عمل احلدس من أجل متييز ذلك املعىن االس

  
. البد من اإلشارة إىل أن هناك نوعني من احلدس ، حدس حسي ، وحدس حركـي                    

ونلحظه يف الفهم   ،  يتجلى احلدس احلسي يف التأليف بني عناصر زمانية  وعناصر مكانية            
أما احلدس احلركي فيتجلى يف األمر املفاجئ ، بفعل مركـب أو            . املباشر لألشياء العينية    

  ) .٣(عة من األفعال املتالحقة دون املرور خبطوات من اإلعداد والتروي مبجمو
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .على ما يقوله احملقق،  اخلطيم يقوله لزيد الفوارس الضيبالبيت لسبيع بن * .٩٩ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ): ١(
  .٥٢ص ،  يوسف مسلم أبو العدوس .د،النظرية االستبدالية لالستعارة ) : ٢(
  .١١٣ص، يوسف أ بو العدوس  . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث  ):٣(
  

 ١٠٥



ناك صنف من النـاس          يستخدم اإلنسان حواسه يف األفعال احلياتية اليومية ، ولكن ه         
إدراكهم احلسي متحرر إىل حد ما من قيود العمل الروتيين ، متجرد عنها فيسمو شعورهم           

. وتتوقد أحاسيسهم حىت يبلغوا مستوى رؤية احلقيقة الالمادية واملثل األعلى على السواء             
. ه  ويطلعون على سر األشياء ، الذي يعلو على الفائدة والنفع ويرتبط بكنه الشيء وجوهر             

اتنا الباطنية وجيعلنا ندرك    والفن بوصفه حدساً  مباشراً  واستبصاراً  يدخلنا يف أعماق حي           
ل عادة غافلني عنه ، فتكشف لنا األشياء ذاا ، وهو يصدر عن الواقـع الروحـي                 ما نظ 

  )  .١(اخلصب ، ويرمي إىل بلوغ معرفة أعمق هلذا الواقع والوجود 
لعلم إما أن تكون حدسية ، قوامها احلدس املباشر للرؤى               رأى كروتشه أن املعرفة وا    

واملعرفة األوىل جماهلـا الـصور ،       . الفنية ، وإما أن تكون منطقية ، قوامها العقل واملنطق           
واملعرفة الثانية معرفة بالعالقات ، وجماهلا املفاهيم والتصورات وباحلدس تكـشف عـن             

  ). ٢(الصورة أو الرؤية اجلمالية 
عين سرعة االنتقال يف الفهم ، أو هو ضرب من          دس هنا ال يعين التخمني ، وإمنا ي       ومعىن احل 

  .املعرفة الثاقبة ، والبصرية اليت ال تعتمد على االنتقال االستنتاجي والرؤية املنطقية 
حلل مونرو بريدسلي نظرية احلدس وحاول إيضاح مفاهيمها فأكد أن االستعارة تستطيع            

ملعىن احلريف واملعـىن    ن أن تنقله اللغة العادية ، وأوضح أا متيز بني ا          نقل املعىن الذي ال ميك    
يب هذا املعىن االستعاري ليس مشتقاً  من العناصر املفككة الداخلة يف الترك           . االستعاري  
إىل املعىن االستعاري يكون صعباً  عن طريق التحليل املنطقـي ،            والوصول  ، االستعاري  

 جتسري اهلوة بني االستعماالت  احلرفية السابقة للعناصر املكونة          وهنا تربز فاعلية احلدس يف    
وال . للجملة ، واالستعماالت االستعارية املنبثقة والناشئة من التقاء مجيع عناصر اجلملـة             

يعرف االستعارة عن طريق تفسري األجزاء اليت تشترك يف تركيبها ، إمنـا يـستلزم هـذا                 
  )  .٣(س الذي ينضج فهم أية مجلة استعاريةالتفسري عمل احلدس الذي يعد األسا

أبرز يوربان أمهية احلدس يف التحليل االستعاري ، ورأى أن االستعارة ميكن أن تفهم فوراً                
  اعتماداً  على احلدس قبل إجراء أي عملية عقلية أو منطقية وقبل أي حتليل تدرجيي 

  ــــــــــــــــــــــ
              .١١٣ص ، املرجع السابق نفسه ):١ (

  .١١٣ص ، املرجع السابق نفسه : ) ٢(
  ١١٤ص، املرجع السابق نفسه) : ٣(
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إن استخدام الكلمات يف نـصوص جديـدة        . لألطراف املكونة لبناء اجلملة االستعارية      

وسياقات متنوعة خيلق معان و وجوهاً  جديدة هلذه الكلمات وهذا يدعم املعىن احلدسـي      
١( خدم هذه الكلمات بشكل استعاريي ظهوره عندما تستويقو(.  

  

  ) :٢(ومن مبادئ النظرية احلدسية
  .تعطى االستعارات قوى إضافية للتعبريات اللغوية اليت تضمها  -١
السـتعارية  ترفض  النظرية احلدسية أن تكون هناك صيغ حمددة لشرح املعـاين ا             -٢

 . ألن هذه الصيغ ليست كافية لشرح االستعارة كاملشاة مثالً  ،
كز النظرية احلدسية على الال استبدالية احلدسية ، أي تنفي إمكانيـة اسـتبدال              تر -٣

وإذا مت شرح االستعارة مبعناهـا احلـريف        . التعبريات االستعارية بتعبريات حرفية مساوية      
فقدت الكثري من معناها ، ألن معىن االستعارة يقفز إىل الذهن بشكل فوري ، نتيجة عمل                

 .احلدس 
فهم التعبري االستعاري ال يعتمد على معجم وفـق النظريـة احلدسـية ،               إن   - ٤       

وكذلك ال يعتمد على طريقة حمددة يف التركيب ، بل اإلبداع التفسريي هو الذي حيـدد                
  .املعىن االستعاري 

 ينتهي يوربان إىل القول بأن االستعارة  حدسية ، وأن التغري االستعاري للكلمـة يظهـر            
ا وإذا حولت االستعارة إىل مجل حرفية فإن احلدس يفقـد قيمتـه             اخلصائص احلدسية هل  

    :يشري الدكتور مصطفى ناصف إىل فاعلية احلدس يف االستعارة بقولـه             كما) .٣(وأمهيته
أن  وإمنـا مرجعهـا   وبالغة االستعارة ليست رهينة بكوا صورة ذات صفات حسية ،      " 

ال تكون املتعة احلسية إال عتبة      ورمبا  . يل   عن متثيل خيا   الصورة ذات الصفات احلسية تعبري    
  وليست وظيفة اللغة.خارجية متميزة من التجربة اخليالية املبدعة واملتذوقة يف صميمها 

  ـــــــــــــــــــــ
  .١١٤ص ،  املرجع السابق نفسه):١(
 .١١٥ص ، املرجع السابق نفسه : )٢(
  .١١٦ص ، املرجع السابق نفسه : )٣(
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رة بلحمها ودمهـا    ن تقدم إلينا نسخاً  من اإلدراكات واإلحساسات املباش        ذات األلفاظ أ  
 ال تصلح هلذه الغاية ، وعملها احلقيقي أن تعيد بناء احلياة نفـسها ، وأن                إن الكلمات .. 

ومن هذا كله نستنتج من باب أوىل خطأ النقـاد          . تبعث يف اإلدراك معىن النسق والنظام       
 ضرورة أوىل يف التذوق واإلنشاء حبيث ينبغـي أن نتخيـل            الذين حيسبون الرؤية املتخيلة   

وكثرياً  ما يستطيع املتلقي ، دون الرؤية الذهنية         . الصورة يف وضوح كما يقدمها الشاعر       
أن يشارك الكاتب خياله وتفكريه ، ذلك أن من املمكـن ، بالقيـاس إىل كـثريين ، أن       

ولـيس مـن املطلـوب أن       .  متخيلة   يفكروا تفكرياً  جتسيمياً  دون أن يستعملوا صورا ً         
نستدعي إىل أذهاننا صور األشياء اليت يعرب عنها الشاعر  وإمنا منارس فحسب طائفة مـن                
األفكار و املشاعر املصاحبة هلا ، فضالً  على أن الصور الذهنية قد تكون غامضة جمملـة                 

كثرياً  ما ضـل     . غري متناسقة على حني تكون األفكار املصاحبة هلا دقيقة مفصلة متناسقة          
. املتذوق الذي يسرف يف طلب الصورة الذهنية ، ألنه قد يلح على املشاة أكثر مما ينبغي               

 وغالبـاً    ، وقد ينتهي إىل التهوين غري املشروع من االستعارة ألن تصورها حبيث ال حيمد              
شعر إمنا  ما يسرف يف طلب الوضوح ناسياً  أن االستعارة تصعد احلسي وال تكثفه وأن ال              

  ) . ١" (مه املكنونات الروحية فيما يقع عليه السمع والبصر 
  

البد من التعرف على بعض الدراسـات و        ، بعد عرضنا ألهم النظريات يف بنية االستعارة        
و ميـشال   ، و سنعرض آلراء ، رومان جاكوبـسون        ، اآلراء املتميزة يف بنية االستعارة      

  .ل و جان كوهن يف هذا اا، لوغورن 
  

  :بنية االستعارة عند رومان جاكوبسون ـ 
  سور حملاورينطلق رومان جاكوبسون يف مقاربته لالستعارة من حتليل فرديناند دي سو    

  ـــــــــــــــــــ

  .١٣٩-١٣٨ ص ،مصطفى ناصف . د، صورة األدبية ال: )١(
  

 ١٠٨



ويـرى أن   . تماثل  حمور التجاور وحمور ال   : دي سوسور  بني حمورين       الكالم ، فقد ميز       
الكلمات تتجاور فيما بينها بعالقات تتابع الواحدة تلو األخرى ألنه ال ميكن لفظ عنصرين   

ويف الوقت نفسه هناك نوع آخر      .  بذلك على عالقة تركيبية أفقية       فنحصل. يف آن معاً      
 وجتمع بني كلمات تتفق من جانب       .من الترابط غري األفقي يكون مركزه دماغ كل فرد        

وقد اعتمد جاكوبسون على هذه     . تلف من جانب آخر ولكنها تتماثل يف شيء واحد          وخت
درس جاكوبـسون االسـتعارة     .ته يف االستعارة وااز املرسل      الثنائية احملورية ليبين نظري   

وبني أن لغة اإلنسان تقوم     ، بسة  وااز املرسل من خالل دراسات قام ا حلاالت من احل         
  . االستعارة ، وااز املرسل :  مها على دعامتني رئيسيتني

واسـتنتج يف   ).  ١(ورأى أن االستعارة هي إسقاط عالقة استبدالية على احملور اللفظـي            
  دراسته أن احلبسة يف الكالم قد تصيب مقدرة الفرد على انتقاء الكلمات أو استبدال 

  .نوية كلمة بأخرى ، أو تصب مقدرته على التنسيق بني الكلمات يف وحدات مع

تصبح االسـتعارة غـري     " اضطراب التماثل   " يالحظ جاكوبسون أنه عندما يصيب املرء       
وتكون إمكانات التجاور بني الوحدات اللغوية      . ممكنة بسبب انعدام القدرة على االنتفاء       

فنرى أن الشوكة قد حلت حمل السكني ، والطاولة         .هي اإلمكانات املتوفرة عند املريض      
  ).٢(والدخان مكان الغليون مكان املصباح ، 

فكل من أشكال االضطراب الناتج عن احلبسة يقـوم علـى           : "       يقول جاكوبسون   
اخللل الذي يكون على درجات متفاوتة من اخلطورة ، ويصيب إما املقدرة على االنتقـاء               

يات ويطرأ يف احلالة األوىل تلف يصيب عمل . واإلبدال ، وإما املقدرة على التنسيق والربط        
ما وراء اللغة ، يف حني تصيب احلالة الثانية مقدرة احملافظة على نظام الوحدات اللغويـة ،        

يف حني تفقد عالقات التجاور يف النمط       . وتكون عالقة التماثل مفقودة يف النمط األول        
  الثاين ، ويستحيل وجود االستعارة يف اضطراب التماثل كما يستحيل وجود ااز املرسل

  ـــــــــــــــــــــ
 ،   ١ط، بـريوت   ، املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات و النـشر         ،فاطمة الطبال بركة    ، النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون      ): ١(

  .٥٢ص، م١٩٩٣

  .٥٢ص ، املرجع السابق نفسه  ):٢(

  

 ١٠٩



هنـاك  : ميكن للخطاب أن يتقدم على خطني دالليني خمـتلفني          . يف اضطراب التجاور    
ومن األفضل على ما يبدو أن      .  أو بالتجاور    عاً  آخر إما بالتماثل       موضو موضوع يسوق 

  ) .١" (و عن عملية جمازية يف احلالة الثانية ، نتكلم عن عملية استعارية يف احلالة األوىل 
فبنية االستعارة عند رومان جاكوبسون  تقوم على إسقاط حمور االستبدال علـى احملـور               

  : وم بعمليتني هذا اإلسقاط حمك. النظمي 
كل كلمة تشترك مع كلمات أخرى يف مسات داللية معينـة ،            : االنتقاء واالستبدال   _ أ

وهو ما يسمح للمتكلم بالقيام بعمليات االنتقاء واالستبدال فيما بينها تبعـاً  ملقـصديته               
  .وغاياته التواصلية 

ات اليت تنتمـي إىل  تتأسس اللغة على القدرة التأليفية بني الكلم: ب ـ الضم والتنسيق  
أي أن املتكلم يقوم بتركيب الكلمات وفق قواعد اللغة اليت ينتمـي            .املقولة النحوية ذاا    

. النظمي  االستبدايل واحملور التأليفي أووهكذا يف االستعارة يتم االعتماد على احملور .إليها 
 الكلمـة    هـذه  ونضع. حيث نقوم بإجراء عملية استبدال لكلمة على احملور االستبدايل          

  .قة على احملور التأليفي مع بقية الكلمات وهكذا حتصل االستعارة اجلديدة البديلة يف عال
وميكن أن نلخص جممل نظرية جاكوبسون يف االستعارة وااز املرسل بالرسـم البيـاين              

  ) :٢(التايل 
     العامل اللساين القضية        العملية         العالقة      احملور         امليدان     

  
  )يف النظام ( استعارة       انتقاء          متاثل         إبدال          داليل           الداللة 

  
  )يف السياق ( جماز مرسل   تناسق         جتاور         نظم           حنوي         الداللة 

  ــــــــــــــــــــــ
  .١٧٠-١٦٩ص ، املرجع السابق نفسه : ) ١(
  .٥٧-٥٦ص ، املرجع السابق نفسه  : )٢(

  

  

 ١١٠



  إن الشمولية اليت اعتمدها جاكوبسون يف دراسة االستعارة وااز املرسل جعلت مـن             
 وقد استخدمت   . غوي أو أسلويب أو حىت فلسفي       الرسم الذي وضعه أساساً لكل تفكري ل      

   .البالغيةهذه الثنائية فيما بعد كنقطة انطالق يف الدراسات األلسنية و

  

  :بنية االستعارة عند ميشال لوغورن -

ضمن ،العالقة الداخلية   (  انطلق ميشال لوغورن من ثنائية جاكوبسون ليميز بني املعىن              
، فدمج األول بعمليـة االنتقـال       ) العالقة اخلارجية ، خارج اللغة      ( وبني املرجع   ) اللغة  

 يرى لوغورن أن االستعارة تظهر فجـأة يف         .)١(واإلبدال والثاين بعملية التنسيق والنظم      
لـذلك الـنص ،     ) التجانس  الـداليل     ( غريبة عن   فتبدو كأا   ،  النص الذي هي فيه     

هذا يـدفع   .  ويشترط  لتفسري االستعارة ختطي  املعىن  احلريف بسبب تعارضه مع السياق              
ـ            ؤثر الـذي يـدعو          القارئ باجتاه التجريد االستعاري ، فالتعارض الداليل له فاعليـة امل

  املرسل إليه الختيار عناصر مالئمة مع السياق ، بني العناصر الداللية اليت تكون للكـسيم               
عنـدما تقـوم    "  يشري  لوغورن إىل امليزة النوعية لالستعارة وذلك           ).٢) " (الكلمة  ( 

ة إبـراز   عند مستوى التواصل املنطقي ، تتيح االسـتعار       عدد من العناصر الداللية     بتجريد  
ـُحدث عند مستوى آخر               العناصر املثبته بإدخال لفظة غريبة على جتانس السياق ، وهي ت
غري اإلعالم احملض ، استذكار صورة متداعية تدركها املخيلة وتفـرض صـداها علـى               
ً  عن رقابة العقل املنطقي ألن هلا طبيعة الصورة اليت أدخلتها االسـتعارة                اإلحساس بعيدا

  ) .٣"(غري مدركة وحتاول أن تكون 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨ص ، فاطمة الطبال بركة ، النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون ): : ١(

 ، ١ط، بـاريس   –بـريوت   ، منشورات عويـدات    ، صليبا  . ج  . حال: ترمجة  ميشال لوغورن ،  ، االستعارة و ااز املرسل     ): ٢(

  .٤١ ص ،م١٩٨٩

  .٥٢ص ،  نفسة  املرجع السابق):٣(

 

 ١١١



نالحظ يف أفكار  لوغورن السابقة مالمح تقاطعات واضـحة  مـع بعـض مبـادئ                 
  .النظريات السابقة يف بنية االستعارة وال سيما النظرية احلدسية 

املشاة  ختاطب املخيلة بواسطة     : " حيدد لوغورن الفرق بني املشاة و االستعارة بقوله            
مث يبني لوغـورن مـصدر      ) . ١"  (ارة اإلدراك بواسطة املخيلة     العقل بينما تقصد االستع   

فنحن نشبه التصورات الذهنية اـردة      :" وكيف يتم تركيبها ذهنياً  يقول       ،  االستعارة  
مبادة إحساسنا املدركة ألا الوسيلة الوحيدة لدينا ملعرفتها وجعلها واضحة لآلخـرين ،             

هاً  خيدع الفكر بتداعي تـصورين ، فـيخلط          فهذا مصدر االستعارة الذي ليس إال تشبي      
لو أردنـا   . بلفظة واحدة التصور الذهين املميز واملوضوع احملسوس املعترب كنقطة للتشبيه           

   ).٢" (تعيني واقع لفظة خاصة له ، فسنضطر أن نلجأ إىل تسمية مستعارة 

لى احتمـال   وال سيما قدرا ع   ،  كما يشري لوغورن إىل فاعلية االستعارة بشكل جلي          
إن األفكار إياها تظهر لنا أكثر حيوية عندما        :" ... إىل املتلقي يقول    ل املتكلم ونقله      انفعا

عبارات بسيطة ، ذلك يأيت  مـن كـون            يعرب عنها باستعارة كما لو كانت متضمنة يف       
 عند املتكلم ، وتطبـع      لالعبارات املستعارة تعين ، عدا الشيء األساسي ، حركة االنفعا         

  ) .٣" (كرة يف الذهن بينما ال تعني العبارة البسيطة إال احلقيقة املطلقة الف
  كما يشري إىل مالمح أخرى هلذه الفاعلية مركزاً  على فاعليتـها يف عمليـة التواصـل                 

واالستعارة تقـدم للكـالم      " باإلضافة إىل  وظيفتها يف عملية التسمية        ، والفهم والتفسري 
تها الصياغة التركيبية لعناصر الداللة اليت تنتمـي إىل املـدلول           إمكانات يف االقتصاد بتأدي   

العادي للكلمة وتتطابق مع املدلول اجلديد الذي يفرضه السياق على االستعمال اـازي             
يسمح ااز بواسطة الفرز الذي تقوم به االستعارة بني عناصـر الداللـة             . هلذه الكلمة   

لدى بروز الصفة   .  ر اليت تثقله من دون فائدة       بتخليص التواصل من عدد معني من العناص      
  املسيطرة تفسح االستعارة أمام وسيلة للتركيز على عنصر ضروري لتفسري املرسلة تفسرياً  

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١١٤ص . املرجع السابق نفسه :  )١(

  .١٣٢ص ، املرجع السابق نفسه :  )٢(

  .١٣٦ص، املرجع السابق نفسه ):٣(

  

 ١١٢



  
ه املظاهر املختلفة املتأتية من االستعارة على صعيد التواصـل املنطقـي هـي              هذ. جيداً    

  . ضرورية ، ولكنها ليست مظاهر مدركة كلياً  وعلى األقل من معظم املتكلمني 
ومن دون أن نترك جانباً  الوظيفة اإلعالمية للكالم ، نشري إىل دورٍ  آخر لالستعارة وهو                 

   .)١(به دور التسمية  وإرادي ويقصد دون شك أقل شيوعاً  ، ولكنه مدرك
  .هذه االستعارات تتصل بعملية املعجمة تعترب وسيلة مهمة سامهت يف إغناء معجم اللغة 

   

   :االستعارة عند جان كوهن  بنية-

حـاول         ،  )بنية اللغة الـشعرية    (وهن عن بنية االستعارة يف كتابه       حتدث جان ك      
إذا أخـذنا   :"  يقول   ) معىن املعىن    (از اعتماداً  على فكرة      أن يشرح مفهوم ا   يف البداية   

بسيطاً  من قبيل اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان فإن املسند ال يالئم املسند إليـه إذا                 مثاال ً 
أخذ مبعناه احلريف أي احليوان ، إال أن هذا معىن أول حييل إىل معىنً  ثاٍن ، اإلنسان ذئـب                    

حنن إذن  . ، وذا نعيد اجلملة إىل املعيار       ) اإلنسان شرير   ( قيقة  ألخيه اإلنسان يعين يف احل    
تلك الصورة اليت ميكن أن نرمز هلا بالرسم اآليت حيـث نرمـز      . أمام صورة تسمى ااز     

  )       م(وللمدلول بـ ) د(للدال بـ
  ٢            م١د         م                                

إذ يوجد بني املدلول األول والثاين عالقة مـتغرية        . الطبع عمالً  جمانياً       وليس تغيري املعىن ب   
إذا كانت العالقة هي املشاة نكـون       . وحنن ذا التغيري ننتج أنواعاً  خمتلفة من اازات          

يرى كوهن أن املشاة هي العالقة الرابطة بني املـدلول األول             .)٢"  (بصدد االستعارة   
مث حياول أن يفسر هذا االنتقـال مـن املـدلول األول إىل            . يف االستعارة   واملدلول الثاين   

  يكتفي   ملاذا هذا االستبدال للمعىن ؟ ملاذا ال:  هي املدلول الثاين بطرح جمموعة من األسئلة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٩-١٣٨ص ، املرجع السابق نفسه ): ١(
 ، م  ١٩٨٦ ، ١ط، الدار البيـضاء    ، دار توبقال للنشر    ، حممد الويل و حممد العمري      :  ترمجة    ،جان كوهن ، بنية اللغة الشعرية    ): ٢(

  .١٠٩-١٠٨ص 

 ١١٣



مفكك الرسالة باخلضوع للقانون اللغوي الذي يستلزم لكل دال مدلوالً  معيناً  ؟ ملـاذا                
ب كـوهن  يلجأ املتلقي إىل تفكيكٍ  ثانٍ  حبيث ندرج يف العملية مدلوالً  جديداً  ؟ مث جيي     

 ، بينمـا    منـافرة   إن االقتصار على املعىن األول جيعل الكلمة        :" على هذه األسئلة قائالً       
االستعارة تتدخل ألجل نفي االنزياح املترتـب       . تستعيد هذه املالءمة  بفضل املعىن الثاين        

  إن االنزياحني  متكامالن وذلك ألما ال يتحققـان يف نفـس املـستوى              . على املنافرة   
املنـافرة   " مث يفرق جان كوهن بني املنافرة واالستعارة فأشار إىل أن             ) .   ١" (لغوي  ال

تعترب خرقاً  لقانون الكالم ، إا تتحقق على املستوى السياقي ، واالستعارة خرق لقانون               
  مث ينبه كوهن إىل نوع مـن سـيطرة           .) ٢" (اللغة ، إا تتحقق يف املستوى االستبدايل        

ويتكـون جممـوع    .    فاللغة برأيه تتحول لكي تعطي للكالم معىن        ،  اللغة     الكالم على 
  : العملية من زمنني متعاكسني ومتكاملني 

  .املنافرة : حالة االنزياح  -١
  .االستعارة: نفي االنزياح  -٢

  
  

حيث جيسد السهم املالءمة وجيسد اخلط      :  ( وميكن أن نرمز هلذه العملية باخلطاطة اآلتية          
  ) ملنافرة املنقطع ا

                                                     الدال
  ـــــ منافرة ـــــــــ١املدلول
  ــــــ الوظيفةــــــــ٢املدلول 

) . ٣(فتسمية االستعارة تطلق على االنزياح االستبدايل 

  ــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٩ص ، املرجع السابق نفسه ): : ١(

  .١٠٩ص ، لسابق نفسه املرجع ا: )٢(

 .   ١١٠ص ،  املرجع السابق نفسه ):٣(

  

 ١١٤



هي انتقال من اللغة ذات اللغة املطابقـة إىل         عرية و  مث يبني جان كوهن بنية االستعارة الش      
اللغة اإلحيائية ، انتقال يتحقق بفضل استدارة كالم معني يفقد معناه على مستوى اللغـة               

إن جمموع العملية الشعرية ميكن أن يرمـز        . وى الثاين   األوىل ، ألجل العثور عليه يف املست      
  :إليه باخلطاطة اآلتية ، وذلك بإعطاء املدلولني قيمتهما اخلاصتني   

    الدال                                   

  ـــ١املدلول.....= ...                                 داللة املطابقة 

   . الوظيفةـــ ٢املدلول ..= .......      داللة اإلحياء                           

 أنه ألجل أن ينبثق اإلحياء أي يتولد الشعر ينبغـي أال يكـون بـني                 إىل   يشري كوهن    
ويف غيبـة أيـة مـشاة       ،  أي عنصر مشترك حينئذ وحينئذ فقـط         ٢ واملدلول ١املدلول

وهذا ما يفـسر ميـل      . ملعىن الشعري   موضوعية تربز املشاة الذاتية املدلول االنفعايل أو ا       
فاملشاة ليست ضـرورية يف     ). ١(الشعر احلديث إىل االستعارة البعيدة على نطاق واسع         

  .االستعارة الشعرية و هي إن مل توجد ختلقها هذه االستعارة 

 مث حياول جان كوهن التفريق بني الكالم العادي والشعر ، ويرى أن العالقة بينهما عالقة               
 على الرتاع وحماولة كل منهما السيطرة على اآلخر لينتهي هذا الرتاع إىل إخـضاع               قائمة
إن االستعارة أو تغيري املعىن حتويل للنسق أو        : " يقول  نسق ويستجيب للتحول الشعري     ال

بني اخلطاب والنسق ، فاخلطاب العـادي        بني املركب والبدائل ،      البدائل ، الصورة نزاع   
تفاق مع قوانينه ، وهو ال يفعل أكثر من حتقـق إمكانياتـه ،              يندرج يف خط النسق باال    

الشعر . واخلطاب الشعري يعاكس النسق ويف هذا الرتاع خيضع النسق ويستجيب للتحول            
حسب عبارة عميقة لفالريي ، لغة داخل لغة ، نظام لغوي جديد يتأسس علـى أنقـاض           

  )  .٢"(القدمي وبواسطته يتشكل منط جديد من الداللة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٦-٢٠٥ص ، جان كوهن ، بنية اللغة الشعرية :  )١(

  .١٢٩ص ، املرجع السابق نفسه :  )٢(
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   : متهيد * 
لغة نظاماً من العالمات هدفه حتقيق التواصل بني املتكلمني مبا يقتضيه وجودهم            متثّل ال 

لكن اللغة طاقة خالّقة    . ويشكل اإليصال الوظيفة األساسية للغة      ، اإلنساين واالجتماعي   
مما يؤدي إىل خروج اللغة     . مبا متتلكه عناصر نظامها من خصائص تطبعها بطابع اإلبداع          

الكثري من حاالت التعبري ، و انزياحها عن وظيفتها اإلبالغيـة إىل            على جمرد اإليصال يف     
مثة معيار حيدده االستعمال الفعلي     " فـ  . وظيفة بالغية هدفها مزدوج هو اإلبالغ والتأثري        

للغة ، ذلك ألن اللغة نظام ، و إن تقيد األداء ذا النظام هو الذي جيعل النظـام معيـاراً                    
ظهـر إزاء      أمـا االنزيـاح في  . لى صحة اإلنتاج اللغوي وقبوله ويعطيه مصداقية احلكم ع 

 إما خروج على االستعمال املألوف للغة ، و إما خروج على النظـام              : هذا على نوعني    
  . اللغوي نفسه ، أي خروج على مجلة القواعد اليت يصري ا األداء إىل وجوده 

غري أنه ال يتم    . أنه كسر للمعيار     و ك  -كما ميكن أن نالحظ   –وهو يبدو يف كال احلالني      
إال بقصد من الكاتب أو املتكلّم وهذا ما يعطي لوقوعه قيمة لغوية ومجالية  ترقى بـه إىل                  

  )  .١" (مرتبة احلدث األسلويب 
      

اللغة نظام يقوم من    :"       ميكن لنا أن نوضح طبيعة العالقة بني اللغة واألسلوب مبا يأيت            
: وما األسلوب سوى صورة هلـذين النظـامني         . اليت ينطق بامسها    خلفه نظام احلضارة    

ولذا كان لغة ثانية تشهد على اللغة األوىل وتنـهل          . اللغوي واحلضاري يف الوقت نفسه      
مركبة ألنه خيتار من النظام اللغوي طرائق ظهوره ،         . إنه لغة مركبة بقصد ومعربة      ، منها  

 اليت يتعامل معها عاطفيـاً وعقليـاً ، وجـدانياً                    وهو لغة معبرة ، ألنه يشف عن الثقافة       
و فكرياً ، وإغفال هذه العالقة بني اللغة واحلضارة ، يعترب خروجاً باللغة من اجتماعيتـها                

إىل جمردها ، بعد أن كانت ناقلة لألفكـار وطريقـة للتنظـيم ـا تـصري األفكـار                                 
  ).٢(إىل وجودها 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٧ص ،م ٢٠٠٢، ١ط، حلب ، مركز اإلمناء احلضاري ، منذر عياشي . د، األسلوبية و حتليل اخلطاب :  )١(
  . ١٧٦ص ،م ١٩٩٠ ، ١ط، دمشق ، احتاد الكتاب العرب ، منذر عياشي . د، مقاالت يف األسلوبية :  )٢(
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نظام وفق ما متليه        فاملبدع ينطلق من نظام لغوي موجود بالقوة ليتصرف بعناصر هذا ال          
عليه حالته االنفعالية والعقلية ، ليشكّل من عناصر هذا النظام لغته اخلاصة الـيت حتمـل                

خالقاً عمالً إبداعياً حممال بوعيه     . معرباً  ا عن رؤيته جتاه املوضوع املثري         . بصمته وطابعه   
 املتلقي الذي يتفاعل معه     هادفاً إىل توصيل هذا الوعي إىل     . اجلمايل واملعريف للكون واحلياة     

ليست  وقفاً على املبدع ، وال حكراً على القارئ إا           " بعقله وعاطفته فالعملية اإلبداعية     
إنتاج مشترك يف زمنيني متتاليني ، يتعاقب فيهما مبدع خلّاق  ، وقارئ مسا به نظـره إىل                  

ة هذا هـو أنـه      أفق علوي من الوعي  واملعرفة ، وإن أهم ما يفصح عنه مفهوم املشارك             
  ).١" (يكشف عن قدرة اإلبداع عند املؤلف ، وذلك باجتهاد قارئ ناقد و متأمل 

إن األسلوب نظام مدرك باملقارنة ؛ أي الميكن إدراكه إال بـإزاء            : ومن هنا ميكن القول     
، أو إنه نظام قائم ضمن نظام أعم و بإزائه هو نظام اللغـة              ، نظام آخر هو النظام اللغوي      

ولكنه نظام به تنـتظم     ، ا داللة واضحة أن األسلوب ليس فوضى تنظمها اللغة          ويدل هذ 
  .اخلاص اللغة و تأخذ شكلها اإلبداعي 

 أما األسلوبية فتبحث يف الظاهرة األدبية وتبحث يف مكوناا اللغويـة وخصائـصها                
ظهـرت  . رياً    النوعية ، ويف شروطها اليت متكنها من إجناز وظيفتها املزدوجة ، إبالغاً وتأث            

 بعد الدراسات اللسانية اليت أجنزها      -األسلوبية يف مطلع القرن العشرين مع ظهور البنيوية           
 بوصفها مقاربة توجهت إىل اإلبداع األديب مقتصرة يف درسها لـه            -فرديناند دوسوسري   

مث تعددت أشكال الدرس األسلويب املعاصر وتنوعت اجتاهاته بدءاً         ، على اجلانب اللغوي    
ليـو   مروراً باألسلوبية النفسية عنـد       شارل بايل من األسلوبية التعبريية على يد مؤسسها       

 وانتـهاًء   ميشال ريفـاتري   و   رومان جاكبسون  واألسلوبية البنيوية عند كل من       سبيتزر
مهما تعددت هذه االجتاهات فإن      . نوجان كوه  برنلد شبلر باألسلوبية اإلحصائية عند    

ين يعىن بدراسة جمال التصرف يف حدود القواعد البنيوية النتظام          علم لسا " األسلوبية هي   
  .) ٢" (جهاز   اللغة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٧١ص،منذر عياشي . د، األسلوبية و حتليل اخلطاب :  )١(
  .٥٦ص ، م١٩٩٣، ٤ط، الكويت ، دار سعاد الصباح ، عبد السالم املسدي . د،األسلوبية و األسلوب :  )٢(
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ألسلوبية وفق ما سبق تدرس تناسق العناصر املؤلفة للكالم وتداخلها كمـا تـدرس                 فا
  .العالقات القائمة بني هذه العناصر لتحديد وظائفها والوقوف عليها

 يعىن ، ليس بالقواعد املنتجة للكالم ، ولكن بالكالم من حيث هـو منـِتج                 نظام  وهي
لوبية  نظام الحق أو بعدي ، كما يعـين أن           لنظامه ، وهذا يعين أن النظام هنا أي يف األس         
لذا كان يف رؤية األسلوبية خملوقـاً ، ويف         . النظام يف لسانيات اجلملة نظام سابق أو قبلي         

مل يكن   ونستدل من هذا أن األسلوب لغة ختلق نظامها بعد أن         ، رؤية اللسانيات مكتسباً    
  ) .١(و تتجلى به 

      
 يف أساليب املبدعني اللغوية ، وحتاول بيان متايزها عنـد                 تسعى األسلوبية إىل البحث   

و إبراز جوانب تـأثريه يف      ،كل مبدع من خالل بيان مهارته يف اخللق واإلبداع من جهة            
فاألسلوبية تبحث يف األسـلوب كظـاهرة فنيـة        ، املتلقي باستخدام اللغة من جهة ثانية       

 يف تكوينات العمل األديب اليت تثري أدبيـة         لغوية ، تعىن بتلك املالمح أو السمات املميزة       
وهنا تربز فاعلية االستعارة بوصفها ظاهرة أسلوبية هلا حضورها املؤثر          . هذا العمل وتغنيها    

  يف عملية اخللق األديب وال سيما إذا عرفنا أن ميدان األسلوبية هو  ميدان التعبري بـاخللْق                 
ولذا فهي جتعلنا نرى ليس طريقة يف        .  داللةً تركيباً و : روج عن املألوف    أو اخلرق أو اخل   

القياس ملا نريد التعبري عنه أو ملا قيل وفق قاعدة من القواعد ولكنها جتعلنا نرى كيف صار                 
   القول قوالً ، وكيف أدى بنظامه الذي تشكل فيه إىل مامل يقل مـن قبـل أو إىل خلـق                    

قع ، ال نظام القوانني اليت تنتج ـا         وهذا يعين أا نظام تشكيل اجلمل من غري تو        . جديد  
  ).٢ (ف ا إبداع اللغة على غري مثال هذه اجلمل ، وأا رؤية ينكش

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠-٩٤ص،منذر عياشي . د، األسلوبية و حتليل اخلطاب  :  )١(

  .١٠٥-١٠٤ص ، املرجع السابق نفسه:  )٢(

  
  

 ١١٩



 تتجه وجهةً تنتـهي ـا إىل سـؤال          ألسلوب و  علم دراسة ا   فاألسلوبية يف إطارها العام   
ما الذي جيعل اخلطاب األديب الفين مزدوج الوظيفـة       :" أساسي يشكل حمور اهتمامها هو      

يؤدي ما يؤديه الكالم عادةً وهو إبالغ الرسالة الداللية ، ويسلّط مع ذلك على              : والغاية  
  ) .١" ( ما ؟ املتقبل تأثرياً ضاغطاً به ينفعل للرسالة املبلّغة انفعاالً

:     بالنظر إىل أسلوب االستعارة بوصفها ظاهرة أدبية بارزة ميكن لنا أن نسأل باملقابـل               
تؤدي ما يؤديه الكالم عادة وهو إبالغ       : ما الذي جيعل االستعارة مزدوجة الوظيفة والغاية        

ـ             ل تـأثرياً   الرسالة الداللية احملمولة يف التركيب االستعاري ، وتسلط مع ذلك على املتقب
  .ضاغطاً ينفعل للتركيب الذي يبلغه انفعاالً ما ؟

     
فاألسلوب بشكل عام هو احنراف     .    هذا التساؤل هو ما سيحاول الفصل اإلجابة عليه         

عن املعيار املألوف واملتداول يف نظم الكالم اإلبداعي وحترص األسـلوبية علـى تعليـل               
.  املتلقي   - النص -املبدع:  من مستويات ثالثة     الظواهر اإلبداعية وتنطلق يف حماولتها تلك     

إذا فحص الباحث ما تراكم مـن تـراث         " كل حسب وظيفته يف العملية التواصلية ألنه        
الفكر األسلويب وشقه مبقطع عمودي خيرق طبقاته الزمنية اكتشف أنه يقوم على ركْـح              

 يف حتديد األسلوب    املخاِطب و املخاطَب واخلطاب ، وليس من نظرية       : ثالثي دعائمه هي    
فاألسلوبية ، ) ٢" (إال اعتمدت أصولياً هذه الركائز الثالث ، أو ثالثتها متعاضدة متفاعلة            

حتتكم إىل البعد اللغوي يف اكتناه الظاهرة األدبية وفق ثالثة حماور تشكل معـاً عناصـر                
 الظـواهر    من هذا املنطلق ميكن لنا أن نعاجل االستعارة بوصـفها مـن            .العملية اإلبداعية 

وينحو به منحًى   . األسلوبية اليت متيز اخلطاب األديب ، ألا ختصه مبلمح مميز حيقق له أدبيته              
شعرياً ال تكون فيه اللغة قناة توصيل وإبالغ و إمنا تكون مفعمة بالكثافة الـشعورية ممـا                 

  يعكس شخصية املبدع مبا حتمله من مالمح ذهنية مميزة ومشاعر وعواطف متفاوته ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦ص،عبد السالم املسدي . د،األسلوبية و األسلوب :  )١(
  .٦١ص،املرجع السابق نفسه : )٢(

  

 ١٢٠



كما ميكن لنا أن نرتكـز علـى اآلليـة العمليـة            .  وذخرية لغوية ومقدرة على األداء      
    وقف عنـد    األسلوبية يف دراسة بنية التركيب االستعاري بـالت        اواملوضوعية اليت تتميز

وذلـك  .  والوظيفة اليت يقوم ا يف إثراء أدبية النص          .عناصره والعالقات اليت جتمع بينها    
دف الكشف عما تنطوي عليه االستعارة من طاقات شحن عاطفي وإثراء معريف وقدرة             

  . على التأثري واإلقناع وخلق االستجابة العاطفية والعقلية عند املتلقي 
 مزدوج الوظيفة والغاية ، فوظيفته ال تقف عند حـدود تبليـغ             ذلك ألن اخلطاب األديب   

الرسالة اإلخبارية أو ما يسمى بالوظيفة املرجعية ، بل تتجاوز ذلك إىل إمكانيـة التـأثري                
  .    العاطفي والعقلي عند املتلقي 
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  :  االستعارة و املبدع -١
  
  :التفكري االستعاري عند املبدع  -

 اللغة فعالية إنسانية ، والكالم ملكة متيز اإلنسان من سائر املخلوقات بوصفه كائنـاً                  
إا طريقـة   : " مفكراً يعمل ذهنه يف املوجودات حوله ، وقد عرفها إدوارد سابري بقوله             

إنسانية خالصة ، وغري غريزية لتوصيل األفكار واالنفعاالت والرغبات بواسطة نسق مـن             
ال تنفصل اللغة عن عمل الذهن البشري ، فاإلنـسان          ). ١" (توليداً إرادياً   الرموز املولدة   

فيمكننـا أن   " يبذل جهداً يف التعرف واإلدراك والتمييز بني مكونات العامل احمليط بـه ،              
  ). ٢"(نعرف التفكري بأنه قياس مرجعه اإلنسان وجتربته وعالقاته وأشياؤه 

  
مسألة قدمية عاجلها الكثريون ، وسـنحاول أن حنـدد             مسألة العالقة بني اللغة والفكر      

ما العالقة بني اللغة والفكـر؟ هـل        : طبيعة هذه العالقة من خالل طرحنا األسئلة اآلتية         
  .الفكر ممكن بغري اللغة وعناصرها؟ هل الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة؟ 

 اللغة ، فقد يعرف الفكر      من وجهة نظر  :"      جييبنا إدوارد سابري عن هذه األسئلة بقوله        
بأنه احملتوى األعلى الكامن أو املمكن للكالم ، احملتوى الناتج عن تأويل كل العناصـر يف                

ويستتبع ذلك أن اللغـة والفكـر            . تيار اللغة على أنه مسكون بقيمتها التصورية الكاملة         
تكـون الوجـه    ال يشتركان يف حدودمها ، ويف أفضل األحوال ال ميكن للغة سـوى أن               

اخلارجي للفكر يف أرقى مستويات التعبري الرمزي وأكثرها تعميماً، ولكي نعبر عن وجهة             
فهـي  . إن اللغة هي يف األساس وظيفة قبل  عقلية          : نظرنا تعبرياً خمتلفاً بعض الشيء نقول     

تسبغ على الفكر الكامن فيها ـ الفكر الذي كثرياً ما يقرأ منها  تـصنيفاا وأشـكاهلا    
  ) .٣"( التسمية األخرية للفكر- يدعي البعض بسذاجة -أي إا ليست كما. تواضع ب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢ص،١٩٩٣، ١ط،املغرب ، املركز الثقايف العريب ،سعد الغامني : ترمجة ، جمموعة مؤلفني ، اللغة و اخلطاب األديب ): ١(
  .٢٩ ص .م٢٠٠٦ ، ١ط، بريوت ، املؤسسة العربية للدراسات و النشر ،علي أمحد الديري، جمازات ا نرى ):٢(
  .١٩ص، جمموعة مؤلفني ، اللغة و اخلطاب األديب ): ٣(

  
  

 ١٢٢



فهي ليست الفكـر نفـسه      ، يرى سابري أن اللغة تفرض على الفكر تصنيفاا و أشكاهلا           
،  حقول داللية    وتعين التصنيفات هنا الدالالت املنتظمة يف     ، ولكنها وظيفة منظمة للفكر     

   .و األشكال تعين الصيغ التعبريية عن الفكر 
ونالحظ يف كالم سابري تركيزاً على أمهية اللغة ؛ فالفكر وفق تصوره ـ وإن كان احملتوى  
األعلى املمكن للكالم ـ إال أنه حمكوم يف جتلّيه بعناصر اللغة والعالقات القائمة بني هذه  

:"  من الذهاب بعيداً يف التركيز على أسبقية اللغة قـائالً            ولكنه يستدرك حمذراً  . العناصر  
فقد نفترض أن اللغة نشأت نشوءاً قبل عقلي ـ ال نعرف كيف ، وال على أي مـستوى   
من الفعاليات العقلية بالضبط ـ ولكن جيب أال يذهب بنا الظن إىل أن النسق املتطور جداً  

لتصورات املتميزة للـتفكري أي توجيـه       من الرموز الكالمية ، قد شكل نفسه قبل نشوء ا         
التصورات ، بل جيب أن نتصور أن العمليات الفكرية قد انتظمت كنوع مـن الفـيض                
النفسي مع بدء التعبري اللغوي يف األغلب ، أو باألحرى ، ما إن عرف التصور حىت تفاعل                 

  ) .١"(مع رمزه اللغوي ، دافعاً إياه إىل مزيد من النمو اللغوي 
قة بني اللغة والفكر عالقة منو وتأثري متبادل ، كل منهما يعتمد يف منوه على اآلخر ،             فالعال

فاألفكار قبل أن يعبر عنها باللغة تبقى جمرد إحساس غامض ،           . ويؤثر يف اآلخر ويتأثر به      
اللغة توضـح الفكـر ،      " فـ  . سرعان ما يتجلى إذا كشف عنه بواسطة التعبري اللغوي          

وميكـن متثيـل    ) ٢" (ا يف عملية التفكري جيعل التفكري مفتقداً أهم أدواته        وعدم استعماهل 
العملية بعملية الرسم ؛ فالرسام عندما يرسم لوحة ـ وإن كانت لديه فكرة معينة ـ فإنه   

األلـوان  ( يف إظهارها وتوضيحها سيكون حمكوماً باإلمكانات اليت تتيحها أدوات الرسم           
ففكرته لكـي  ) قياس اإلطار / ماش ـ الورق ـ اخلشب  الق/ـ نوعية الفرشاة ـ نوعية  

وعندها سيكون حمكوماً خبصائصها ومميزاا     . تظهر ال بد أن متر باستعماله لتلك األدوات         
والعالقة بني اللغة والفكر كالعالقة بني الرسم والفكر ، مع األخذ بعني االعتبار أن اللغة               . 

  .أرقى أشكال التعبري الرمزي عن األفكار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ص ، املصدر السابق نفسه :  )١(
، م٢٠٠٧ ٢ط،بريوت ، دار املدار اإلسالمي ، د حممد حممد يونس علي      ، / أنظمة الداللة يف العربية   / املعىن و ظالل املعىن   :  )٢(

 .٦٨ص
  

 ١٢٣



ية ،  فاللغة ميكن اعتبارها أداة قادرة على تشغيل سلسلة االسـتعماالت النفـس           " وهكذا  
وتدفقها ال يتماثل مع تدفق احملتوى الداخلي للوعي فقط ، بل مياثله يف عدة مـستويات                
ابتداءاً من حالة الذهن اليت يمن عليها صورة معينة ، إىل احلالة اليت ينصرف فيها االنتباه                

  ).١"(إىل املفاهيم اردة وعالئقها فقط
ه يقوم بنشاط ذهين معين حماوالً تشكيل       فاإلنسان يف تفاعله مع األشياء واملوجودات حول      

أفكاره حول هذا العامل ، ولكن هذا التشكيل البد أن مير عرب اللغة ، وإذا أراد أن يعرب عنه                   
كل لغة تسهم يف صـناعة عـامل        " إن  : البد أن يعبر عنه باللغة ، ومن هنا ميكن القول           

  ).٢"(معني
وعية خالصة فرأوا أن املعرفة اإلنسانية للعامل              نظر بعض العلماء إىل اللغة نظرة موض      

ممـا  ، والذهن عنصر مشترك بني البشر مجيعا       ، تتشكل على أساس أن اإلنسان ذو ذهن        
مسح لنا باالفتراض أن اجلانب املعريف عند اإلنسان هو ذلك العنصر الذهين باعتباره القاسم              

 وهي عبارة عن رموز وعمليـات       -و انطالقا من هذا تكون اللغة       . املشترك بني بين آدم     
 لغة تعكس الفكر البشري أي ما يقوم به مـن عمليـات             –خوارزمية تعاجل هذه الرموز     

ومما يؤخذ علـى هـذه      . وتكون الرموز اللغوية متثيالت داخلية حلقائق خارجية        .ذهنية  
اهلا وكذلك إمه ، الرؤية املوضوعية تغاضيها عن فاعلية اإلنسان يف حتديد التصورات الدالة           

  . لقدرة اخليال البشري على خلق تصورات دالّة 
وإن بني  . البد هنا من إشارة دقيقة وهي أن اللغة ال ترتبط رأساً بعامل حقيقي أو فيزيائي                

اللغة والعامل الفيزيائي سريورة بناء واسعة ، وهذه السريورة ال تعكس العبارات اللغوية اليت              
  . تعترب األوضاع فيه أهدافاً للعبارات اليت تنطبق عليهاتنشئها ، وال العامل احلقيقي الذي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩ص، جمموعة مؤلفني ، اللغة و اخلطاب األديب :  )١(
 .٣٦ص،علي أمحد الديري، جمازات ا نرى :  )٢(

  
  

 ١٢٤



توى فاملستوى املعريف خيتلف عن احمل    . هذا املستوى الوسيط هو ما يسمى باملستوى املعريف         
وهذا املستوى وليد عالقة الفكر بالعامل ويـتم        . املوضوعي للعبارات ، وعن بنيتها اللغوية       

  :ويتحكم يف هذا البناء عامالن . بناؤه حني تستعمل اللغة 
  .األشكال اللغوية اليت نستخدمها يف إنتاج خطاب ما  -١
، أو )extra Linguistics(جمموعة مرتبطة من التلميحات اخلارج لغوية  -٢

  ) .١(الظروف احمليطة باحلدث الكالمي
 ظهرت نظريات    انطالقاً مما سبق   هذا املستوى ميكن أن نسميه الذخرية املعرفية لإلنسان ،        

ترى هذه النظريات أن العالقة بني الرمـوز        . ذات نزعة جتريبية خبصوص املعرفة اإلنسانية       
مع حميطه جيب أن تركز اهتمامها اللغوية واملتكلم ـ باعتباره كياناً مدركاً له جتربة معينة  

" االستعارات اليت حنيـا ـا     " ويربز يف هذا اال كتاب      ). ٢(على النقطتني السابقتني    
الذي يركز على حموريـة البعـد       ) م١٩٨٧(ملؤلفيه جورج اليكوف و مارك جونسون       
فتـها يف   لكن ما املقصود بالتجربة ، وما وظي      . التجرييب يف توليد املعىن وفهمه عند البشر        

  تكوين التصورات البشرية ؟
ذلك املظهر الذي نتوافر عليه مجيعنا باعتبارنا ـ بكـل بـساطة ـ     " املقصود بالتجربة 

وتـربز التجربـة    ). ٣"(كائنات بشرية تعيش على هذه األرض يف إطار جمتمع بـشري            
 بوصـفهم   البشرية يف فاعليتها الكبرية يف حتفيز سلوك الناس ، وتوجيه أفعاهلم يف حميطهم            

وتكمن فاعلية التجربة البشرية املشتركة اليت حتتـوي خـصائص          ." أجزاء من هذا احمليط     
 باعتبـارهم   ) االشـتغال    (البشر ، مبا يف ذلك امتالك أجساد وقدرات فطرية وطريقة يف            

جزءاً من عامل واقعي حقيقـي ، يف العمـل علـى حتفيـز مـا هـو دالّ يف الفكـر                                
  .)٤" (البشري

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ١اط، املغرب  ، دار توبقال للنشر    ، عبد ايد جحفة    : ترمجة، جورج ال يكوف و مارك جونسون       ، االستعارات اليت حنيا ا   : )١(
  . ٩-٨ص، مقدمة املترجم ،م ١٩٩٦

  .١٠-٩ص ، املرجع السابق نفسه ): ٢(
  .١١ص ، املرجع السابق نفسه ) : ٣(
  .١١ص، رجع السابق نفسه امل): ٤(

 ١٢٥



والبد هنـا   . فالتجربة تساعد يف خلق التصورات البشرية املمكنة وإبداع أشكال التفكري           
ألن التجربة املفـردة    " من اإلشارة إىل أن املقصود بالتجربة ليس التجربة املفردة العرضية           

 ولتوصـيلها   تبقى خمزونة يف الوعي الفردي ، وهي يف حقيقة األمر غري قابلة للتوصـيل ،              
      البـد [...]  ينبغي أن يشار إىل فئة تكون مقبولة ضمناً عند اجلماعة بوصـفها وحـدة               

أن نؤلف قليالً أو كثرياً بني القدر الكبري من التجارب ونوحدها مبا يكفي للنظـر إليهـا                 
 ، وذلك البيت وآالف البيوت األخـرى الـيت          ) البيت (باعتبارها وحدة واحدة ، فهذا      

عها يف اخلواص تؤخذ على اعتبارها متتلك ما يكفي من اخلواص املشتركة لكـي              تشترك م 
تصنف حتت عنوان واحد ، رغم الفروق التفصيلية الكثرية والواضحة ، أي بعبارة أخرى              

 هو أوالً وقبل كل شيء ، رمز ال إلحساس واحد فحـسب ،              )بيت(إن العنصر الكالمي    
أو بعبارة أخرى لنواة متاحة للفكر تضم آالفـاً          ) تصور (وال فكرة ملوضوع بذاته بل لـ       

مؤلفة من اخلربات املتباعدة ، وتقبل أن تشتمل على أخرى ، وإذا كانت عناصر الكـالم                
املفردة رموزاً للتصورات ، فقد يفسر ، تدفق الكالم احلقيقي على أنه تسجيل لوضع هذه               

  ).١"(التصورات يف عالقة متبادلة 
         تفاصـيل سـلوكنا اليـومي        تشكل مناذج معرفية تؤثر يف     **ة املفهومي *هذه التصورات 

 ما ندركه وتبنني الطريقة اليت نتعامل بواسطتها مـع العـامل ، كمـا         )تبنني(فتصوراتنا  " 
ترتبط هذه التصورات بعضها مع بعض وفق عالقات ) . ٢"( كيفية ارتباطنا بالناس     )تبنني(

 لتشكل نسقاً من التصورات أو نظاماً فكرياً تتسق         مستمدة من التجربة اإلنسانية مع العامل     
فالفكر البشري يصنف موجودات العامل و أشياؤه يف حقـول مـن            ، فيه مفاهيم األشياء    

و يتم هذا التصنيف عند تفاعل اإلنسان مع هذه املوجودات حتركـه رغبـة             ، التصورات  
   .املعرفة والفهم واإلدراك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨-١٧-١٦ص ، إدوارد سابري ، اللغة و اخلطاب األديب :  )١(
 .٢١ص، جورج اليكوف و مارك جونسون ، االستعارات اليت حنيا ا : )٢(
  . أو هو جمموع اخلصائص اليت يثريها يف الذهن مفهوم ما .conception، متثّل معاين األشياء وصورها يف الذهن : تصور*

 املركز التربوي للبحوث    –عبده حلو   / معجم املصطلحات الفلسفية    ( concept.،  معىن كلي   ،  جمردة   صورة ذهنية : املفهوم   ** 
  .٢٩-٢٨ص)م ١٩٩٤ ١ ط– مكتبة لبنان –و اإلمناء 

 
  

 ١٢٦



 أما آلية التصنيف وحتديد طبيعة العالقات القائمة بني هذه املوجودات فتقوم على العوامل             
  :الثالثة اآلتية 

  .ته على اكتشاف هذه العالقات ودقائقها ذكاء اإلنسان وقدر-١
 .خربة اإلنسان وحماولته فهم هذه العالقات يف ضوء ثقافته وثقافة جمتمعه-٢
  .اإلمكانيات اليت تتيحها لغته وعناصرها -٣
أي إن اإلنسان ال يرى العامل من منظور فلسفي واحد ، وال يرى العالقات من منظـور   " 

احلديث مل تعد العالقات حقائق خارجية موجـودة يف         منطقي صارم موحد ، ففي املنطق       
األشياء  ، بل غدت تصورات مفهومية تشيدها الذات ، أي أن الذات تسمي العالقة بني                
األشياء بناًء على خلفيتها املعرفية وتصوراا املفهومية ومعايريها القيمية ، أو لنقل وفـق              

قتنا بالعامل وفق رؤيتها ، ال وفق وجود        أنساقها الرمزية ، ومعىن هذا ، أن الذات ترتب عال         
  ).١"(العامل ، إذ العامل صامت وأقرب إىل احلياد 

  : وميكن تصنيف العالقات بني التصورات املفهومية يف ثالث جمموعات
  .عالقات موجودة مسبقاً وظاهرة  -١
 .عالقات موجودة ولكن دقيقة حتتاج إىل ذكاء متوقد وفكر نافذ  -٢
 .نسان املبدع ويفترضها يف التحقق الفعلي للغة عالقات خيلقها فكر اإل -٣

والتفكري املبدع يعتين بالنوعني الثاين والثالث من العالقات ، ألن النـوع األول مالحـظ               
وفكر . أما النوعني الثاين والثالث فيحتاجان إىل موهبة خاصة         . ومدرك عند البشر مجيعاً     

د دقيقة تقوم على اكتشاف عالقات      وليكون كذلك فإنه حيتاج إىل عمليات تشيي      " مبدع  
خفية وتشبيهات ذكية ، وروابط لطيفة ذا نستطيع العبور من جتربتنا احلسية إىل جتربتنـا               
اردة ، وبعمليات التشييد هذه نكون قد وصلنا األشياء ببعضها ، وتلك هي اـازات               

تخدم تعبرياً جمازيـاً ،     كلما فسرنا أو وصلنا أحد املفاهيم بتشبيهه بشيء آخر فإننا إمنا نس           
  وذا الوصل ميكنك أن تشاهد الشيء على هيئة شيء آخر ، وذه الطريقة ندرك حقائق 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤-٥٣ص، علي أمحد الديري ،  ا نرى جمازات:  )١(

  

 ١٢٧



 بعضها إال   األشياء عرب أشياء ، ال عرب مطلقات ، وهذا يعين أن األشياء ال ميكنها أن ترى               
[....] من خالل بعضها ، وليس هناك يف عامل اإلنسان شيء مطلق يرى من غري شـيء                 

أي أننا ال ندرك حقائق األشياء إدراكاً مطلقاً جمرداً ، بل ندركها بتـشبيهها ، ووصـلها                 
فإدراك هذه العالقات الدقيقة بني األشياء أو خلقها إذا مل تكن موجـودة             ) .  ١"(بغريها  

 إىل ااز ، فتكون هذه العالقات مبثابة جسر لربط نسق تصوري بنسق تصوري              يؤدي بنا 
وهذا يعين أننا نفكر بواسطة اازات ، وهذا ما جيعل من تفكرينا تفكرياً نـسبياً ،                ."آخر  

فالتفكري اازي تفكري نسيب ، إذ ااز هو رؤية شيء من خالل شيء آخر ، أي إنك ال                  
 بنسبته إىل شيء آخر ، والشيء اآلخر ال ميكنه أن يريك إال جانباً              ميكن أن ترى شيئاً إال    

اإلنسان كائن منسوب العالقة أو نسيب العالقـة ،                   . واحداً ، فهو ليس مطلقاً بل حمدوداً        
أي ال يكف عن تعدد نسبته إىل األشياء ، ينسب ذاته إىل املألوف ليفهم الغريـب ، وإىل                  

 ، و إىل الشاهد ليصل إىل الغائب ، وإىل املشهور ليعرف الشاذ،             املعروف ليعرف اهول  
وإىل الظاهر ليعرف الباطن ، وإىل املكشوف ليعرف املستور ، ومن مث فاإلنـسان يتوقـع           

. ويفهم ويفسر ويقرر ويتخيل ويستبصر ويستنتج ، ويتأمل عـرب اـازات ونـسبها               
خيل ، ليشيد صورة مركبة ال مبـسطة          فاازات متنحه القدرة على التصرف والتوسع والت      

إن تغـري   [....] ملا حيدث يف واقعه ، فااز ال يبسط الواقع بل يكثفه ويركبه ويعقـده               
الذات واآلخر والعامل والتجربة واللغة والعقل يتم عرب        ،مفاهيم اإلنسان للحقيقة والوجود     

ئل إدراكية متكّن املرء من إدراك      فالصور اازية وسا  ) ٢" (جمازاته اليت ا يتمثل املفاهيم      
واقعه وفهمه ونقل هذا اإلدراك والفهم إىل اآلخرين ، وال يـستطيع هـذا اإلنـسان أن                 

وتتركز فاعليتها يف تشكيل وعي اإلنسان      . يكشف مكنون نفسه ويعرب عنه إال بواسطتها        
  دراك ، فالصور اازية هي جزء أساسي من عملية اإل" ونقل هذا الوعي إىل اآلخرين 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  .١٩ص ، املرجع السابق نفسه :)١(
  
  .١٤-١٣ص ، املرجع السابق نفسه):٢(

  
  

 ١٢٨



وهي بالتايل مرتبطة متام االرتباط بالنماذج املعرفية و اإلدراكية ورؤية الكـون ، وخـري               
  فة  عن املألوف ، فااز يقوم بترتيب تفاصيل الواقع بصورة خمتل) ١" (وسيلة للتعبري عنها 

ليسلّّط الضوء على عالقات جديدة بني األشياء أو ليخلق هذه العالقات وذلك لنقل رؤية              
  .معينة 

    أضحت الذات اإلنسانية وفق هذا التصور تبدع األشياء حني تتخيلها أو تتصورها أو             
طقة إبداع الذات   تتمثلها عرب جمازاا ، ومن هنا مل تعد األشياء تعين شيئاً قبل أن تدخل من              

، وهذا يعين أن املعىن  الذي نراهن عليه  و حنترب على امتالكه سواء أكان للكـون أم                    
  . للوجود ، أم للنصوص ، أم للكائن ، أم لإلله هو من صنع هذه الذات 

وبذلك تتكافأ تعبريات احلقيقة مع تعبريات ااز يف كون كل منهما يعرب عن أوجه الشيء               
وكشف جلانب  . ىن أن كل تعبري تصفه اللغة ، هو تعبري عن وجه من الوجوه              املتعددة ، مبع  
  .)٢(وإماطة للثام من لثم احلقيقة  . من اجلوانب

آلية ذهنية يـبين    " فااز بنيان قابل للتحول والتغري والتجدد بتجدد التجربة اإلنسانية ألنه           
اءات اللغويـة اازيـة هـي               و البن ) . ٣"(اإلنسان من خالهلا تصوراته هلويات األشياء       

عمليات ذهنية و إمكاناا العقلية مؤسسة على جتربة اإلنسان احلسية والثقافية وجتد هذه             " 
إننا نتصور عادةً ما ليس فيزيائياً من خالل ما هو فيزيائي           [....] التجربة جتسداا يف اللغة     

مثالً " اإلبداع  " فـ  . أكثر  ، وما هو حمدد بوضوح أقل عن طريق ما هو حمدد بوضوح             
بوصفه مفهوماً جمرداً ليس له بنية حدودها مرسومة بوضوح يف جتربتنا ، فأيـة بنيـة لـه                 

وهكذا ميكننا أن نبنني مفهوم اإلبداع اـرد عـرب          . ال ميكن أن تكون إال عرب اازات        
  ). ٤"(مفاهيم اخللق واالنبثاق واملغايرة والوالدة والتجاوز 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٨ص ،م٢٠٠٢ ، ١ط، القاهرة ، دار الشروق ، عبد الوهاب املسريي . د ،  بني التوحيد و وحدة الوجود  اازواللغة ) : ١(
  .٥٥-٥٤ص ، علي أمحد الديري ، جمازات ا نرى : )٢(
 .٢١ص،املرجع السابق نفسه : )٣(
 .٢٢ص،املرجع السابق نفسه : )٤(

  
  
  

 ١٢٩



  
يف ضوء هذه الرؤية للمجاز ميكن تفسري االستعارة ـ بوصفها الظاهرة اللغوية األهم من  
ظواهر ااز ـ تفسرياً جيداً بأا تقوم على افتراض نوع من الترابطـات التـصورية أو    

أن نسقنا التصوري يف جزء كبري منه       " ذلك  . العالقات املفهومية بني جمال تصوري وآخر       
ة استعارية ، فإن كيفية تفكرينا وتعاملنا وسلوكاتنا يف كل يوم ، ترتبط بـشكل               ذو طبيع 

فاالستعارة وفق اليكوف وجونسون حاضرة يف كـل جمـاالت          ) ١" (وثيق باالستعارة   
حياتنا اليومية ، فهي توجد  يف تفكرينا وتوجه جزءاً كبرياً من األعمال اليومية اليت نقـوم                 

النسق التصوري العادي الذي يسير تفكرينـا       " اللغة ألن   وهي ليست مقتصرة على     . ا  
وإن كانت اللغة يف الوقت نفسه الوسـيلة        ) . ٢"(وسلوكنا له طبيعة استعارية باألساس      

هذه الطبيعة االستعارية القائمة على احلركة بني       .األهم للكشف عن هذا النسق التصوري       
  . تجربة وتوليد املعىنأنسقة التصورات تؤمن لنا القدرة الالزمة لفهم ال

وهي يف ذلك ال ختتلف عن حاسة الرؤية أو حاسة اللمس يف حصول بعض اإلدراكـات                
وهذا يعين أننا ال ندرك مظاهر العامل ومكوناته ، و ال نباشـر             " وتوليد املعاين يف الذهن     

التجربة إال عن طريق بعض االستعارات ، فاالستعارات تلعب دوراً يوازي مـن حيـث               
 ، ذلك الدور الذي تلعبه حواسنا يف مباشرة إدراك العامل وممارسة جتربته ، إذا صح                أمهيته

هذا لن تكون االستعارة مظهراً لغوياً صرفاً ، بل تكون مظهراً ثقافياً تتأثر به اللغة كمـا                 
  ).٣"(تتأثر به سائر املظاهر األخرى 

        سـتعارات اللغويـة       هذا يعين أن االستعارات يف النسق التـصوري لإلنـسان تولّـد اال          
فالفكرة اليت تقول إن االستعارة خاصية لغوية ليس إال ، وميكن يف أحسن األحـوال أن                " 

  تصف الواقع فكرة متتح من الرأي القائل إن ما هو واقعي وحقيقي خارجي كلية ومستقل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢١ص ، ال يكوف و مارك جونسون جورج ، االستعارات اليت حنيا ا :  )١(
 . ٢١ص ، املرجع السابق نفسه :  )٢(
  .١٢ص ،مقدمة املترجم ، االستعارات اليت حنيا ا :  )٣(

  

  
   

 ١٣٠



  
عن كيفية بناء البشر لتصورام بإزاء العامل ، كما لو كانت دراسة الواقع تقتـصر علـى                

أي الواقعية املوضـوعية    إن هذا الرأي حول الواقع ، ولنسمه ر       ... دراسة العامل الفيزيائي  
يهمل املظاهر البشرية يف صنع هذا الواقع ، وخـصوصاً اإلدراكـات احلقيقيـة وبنـاء                

فاالستعارات اللغوية وفق هذا املنظور تشكّل املستودع ملخزون ثقـايف          ). ١" (التصورات  
 من االستعارات املفهومية ، ولكن حتققها املعريف يف اخلطاب بواسطة األفراد يظل تنوعـه             

وبناًء عليه فإن االستعارات اللغوية هي تلك التعبريات اليت ميكن حتليلـها علـى              ... ممكناً
أسس شكلية بوصفها شاملة حلقلني تصوريني ، والفرد عندما يستعري يقوم بتنشيط حقلني             

ومبا أن االستعارة قلب ااز ولبه ـ فهي تتحول ذا التنشيط  ) . ٢(تصورين يف آن معاً 
وهـذا مـا يفـسر الطبيعـة        ، ىل وسيلة لتصور شيء ما من خالل شيء آخر          املزدوج إ 

إن النسق التصوري   :" االستعارية لسريورات الفكر البشري ، وهذا ما نقصده حني نقول           
  ) . ٣"(البشري مبنني وحمدد استعارياً 

فإننـا   حديقة احليوانات    إذا رأينا أسداً يدخل قفصه يف     : ولبيان ذلك نستعني باملثال اآليت      
املعىن يف العبارة السابقة واضح وحمدد إىل حد كبري ، ألن           . )دخل األسد قفصه    :( سنقول  

عناها العالقات بني مفاهيم الدخول واألسد والقفص ظاهرة وجلية ، فالكلمات تستخدم مب           
 تشري إىل احليوان الذي ميكـن أن نعـرف صـفاته            )األسد  (املعجمي األصلي ، وكلمة     

ة املادية بالعودة إىل املعاجم العلمية عن احليوان ، فاملـسافة بـني الـدال               التشرحيية الكامل 
ولكن إن رأينا رجالً فيه صفات معينة مترابطة ترابطـاً          . واملدلول ضيقة واإلحالة مباشرة     

هذا إنسان  : ل  فريداً تولد يف داخلنا إحساساً بنبله وعظمته وشجاعته ، فإنه ميكننا أن نقو            
  ، وميكن أن نضيف ما نريد من الكلمات وأن نرصـها رصـاً ،               نبيل وعظيم وشجاع    

  ولكن رغم هذا ستكون عبارتنا غري مركزة وال تفي التعبري عن إحساسنا ، فالشجاعة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٠ص ، جورج اليكوف و مارك جونسون ، االستعارات اليت حنيا ا :  )١(
 .٥٠ ص ،م٢٠٠٥، ١ط،مصر ،املشروع القومي للترمجة،حممد أمحد محد:ترمجة،جريارد ستني،دبفهم االستعارة يف األ:  )٢(
  . ٢٣ص ، جورج اليكوف ومارك جونسون ، االستعارات اليت حنيا ا :  )٣(

  
  

 ١٣١



  
والعظمة والنبل صفات جمردة للغاية ، وميكن أن ندرك كل صفة على حدة وبشكل جمرد               

لرجـل ،   اصفات جمتمعه بشكل فريـد يف هـذا         ، لكن ما شعرنا به هو إحساس ذه ال        
وبدرجة من الكمال ال تتوافر يف اآلخرين ، وبصورة مباشرة متعينة  جتعـل الكلمـات                

وهذه الفرادة اليت رأيناها يف هـذا       ، املعجمية عاجزة متاماً عن نقل هذا اإلدراك اخلاص بنا        
عنصر حمـسوس فيهـا     لذا فإننا رع إىل عامل الطبيعة واحملسوسات نبحث عن          . الرجل  

و العبارة السابقة رغـم     " جاء األسد   :"لنحوله إىل إشارة كافية إىل هذا اإلحساس فنقول         
: فابتداًء حتوي العبـارة طـرفني       . بساطتها الظاهرة إال أا نتيجة عملية تركيبية معقدة         

وقـد ربطنـا    ) شجاعته خباصة     ( ، وصفات األسد    )  شجاعته خباصة   ( صفات الرجل   
د باآلخر ، فتكشفنا صفات الرجل من خالل قيامنا بربطها باحملسوس واملتعـين أي              الواح

صفات الرجل ـ صـفات   / صفات األسد ، وقد متت عمليات الربط هذه بني احلقلني 
عندما أخذنا كلمة الرجل بوصفها تعرب عن مفهوم معني وتصور حمدد وأفرغناها            / األسد  

نا إىل بعض جوانب الرجل باعتباره أسداً ، وفعلنا شـيئاً         قليالً من حمتواها اإلنساين ، ونظر     
إذ تعاملنا مع كلمة األسد على أا رمز لتصور معني راسخ يف التجربة             . كهذا مع األسد    

ونظرنا لألسـد يف جوانبـه         ) املادي( البشرية و أفرغنا هذه الكلمة من مضموا الطبيعي         
ية معنوية مثل الشجاعة واإلقدام والقوة واإلباء       بوصفه إنساناً واعياً له صفات إراد     ) هذه  

وهذه الصفات ال ميكن ملعجم علمي أن خيلعها على األسد ، فهي يف واقع األمر               . والعزة  
،  أا من صفات األسد      ) خاصة بنا  حنن البشر      ( نسانية  صفات وجدنا ألسباب ذاتية وإ    

م ليس لديه وعي وضمري أي أننا       فاألسد حيوان أعج  ، وحنن يف واقع األمر أسقطناها عليه       
اليت حتـول   ( ومن خالل عملية الربط هذه      . املادة  / خرجنا باألسد قليالً من عامل الطبيعة       

 جوانبه إىل رجل ، واليت تتداخل فيها         بعض الرجل يف بعض جوانبه إىل أسد ، واألسد يف        
) الـدال   (  نطاق الكلمـة     مت توسيع )  العناصر الذاتية املعنوية بالعناصر املوضوعية املادية       

  ).١( بشجاعة هذا الرجل )املدلول (عها للتعبري عن إحساسنا املركب وتطوي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .١٦-١٥ص ،عبد الوهاب املسريي ، اللغة و ااز:  )١(

  

 ١٣٢



ما    فقد مت التعبري عن تصورنا لشجاعة الرجل باالستعانة بالتصور املقترن بكلمة أسد ، و             
فالتركيب االستعاري هو انعكـاس     .يتضمنه هذا التصور من صفات الكمال يف الشجاعة         

مباشر للعملية اإلدراكية ، مبعىن أن تعبرياً معيناً يرتبط بطريقة معينة بعملية خلق تصور عن               
موقف معني ، والتفكري االستعاري يقوم ـ كما رأينا ـ على تصور شيء مـن خـالل     

  .  السابق قدمت لنا شجاعة الرجل من خالل شجاعة األسد ففي املثال. شيء آخر 
  

فكثري من التصورات املهمة لدينا هي إما تـصورات         ،    ال تقف حدود األمر عند ذلك       
اخل ، ولكي نستطيع    ...جمردة أو غري حمددة بوضوح يف جتربتنا كاملشاعر واألفكار والزمن           

تعامل معها البد من االستعانة بتصورات      متثّل هذه التصورات والقبض عليها لنتمكن من ال       
فنحن نرتع إىل بنينة التصورات امللموسة أقـل ، والـيت           " أخرى نفهمها بوضوح أكثر     

، من خالل تـصورات     ) مثل تلك التصورات املرتبطة مبا هو عاطفي        ( يالزمها الغموض   
يتقـاطع  ، وهذا   ) ١"(ملموسة أكثر ، وهي تصورات هلا حدودها الواضحة داخل جتربتنا           

... نس القلوب موقوف على أن خترجها من خفي إىل جلـي          أُ "  إن مع ما قاله اجلرجاين   
 وثقتها بـه يف املعرفـة      ، مها إياه إىل شيء آخر هي بشأنه أعلم         ها يف الشيء تعلّ   وأن ترد
 ..ألن العلم املستفاد من طرق احلواس       .. ساس   حنو أن تنقلها عن العقل إىل اإلح       ، أحكم

فلهذا حيصل ذا العلم هذا     .. تفاد من جهة النظر والفكر يف القوة واالستحكام         يفضل املس 
األنس ، أعين األنس من جهة االستحكام والقوة ، وضرب آخر من األنـس وهـو مـا                  

ومعلوم أن العلم األول أتى النفس أوالً عن طريق احلواس والطباع ،            .. يوجبه تقدم اإللف    
اً ، وأقوى لديها ذمماً ،وأقدم هلا صحبةً ،          أمس ا رمح    إذن  من جهة النظر والروية ، فهو      مث
إىل مايـدرك   ...له عن املدرك بالعقل احملض    ثَ نقلتها يف الشيء مب    رمة ، وإذْ  كد عندها ح  وآ

  ) .٢"(م وللجديد الصحبة باحلبيب القدميباحلواس فأنت كمن يتوسل إليها للغريب باحلمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٣ص،جورج ال يكوف و مارك جونسون ،  االستعارات اليت حنياا :)١(
   .١٢٢-١٢١ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )٢(
  
  

  

 ١٣٣



 هذا ما يفسر لنا كون االستعارة وسيلة إدراك؛ إا تؤمن لنا إدراك ما هو عقلي وجمـرد                 
 كيـف تعمـل     عن طريق ما هو حسي وملموس ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو            

االستعارات ، وكيف ينشئها الفكر البشري كوسائل فهم ؟ جييبنا اليكوف وجونـسون             
تصنف االستعارات اجلديدة ، مبوجب اقتضاءاا طبقة من التجارب         :" على ذلك بقوهلما    

عن طريق تسليط الضوء عليها ، أو التخفيف من أمهيتها ، أو إخفائهـا ، وبعـد ذلـك                   
 بني طبقة التجارب املسلط عليها الضوء كلـها وطبقـة مـن             ختصص االستعارة مشاة  

ختتـار طبقـة معينـة مـن جتـارب             ) اجلدال حرب   (مثالً يف استعارة  ، ) ١"(التجارب  
 ) اجلـدال    (وحتدد مشاة بنيوية بني جممل طبقة التجارب املسلط عليها الضوء           )اجلدال  (

استعارة تصورية  ) اجلدال حرب   ( ة  لتشكل استعار . وطبقة التجارب املتضمنة يف احلرب      
 ميكـن أن تـشكل هـذه        ) احلرب   (مت بواسطتها فهم اجلدال يف ضوء تصور آخر هو          

االستعارة التصورية أو املفهومية نواة استعارية مولدة تتولّد عنها جمموعة من االسـتعارات             
م وميكننا أن نصف اجلدال بني طرفني يف ضـوء هـذه االسـتعارة باسـتخدا              . اللغوية  

  :  فنقول مثالً يف وصف جدال بني زيد وعمرو) احلرب (مصطلحات تعود للتصور 
  .ـ هاجم عمرو زيداً بعنف 

  .ـ ناور زيد حماوالً فك حصار عمرو 
  .ـ قاوم زيد حجج عمرو وصمد أمامها

  . بوابل من الرباهني ًوـ قصف زيد عمر
ملتولـدة عـن االسـتعارة      وغريها من االستعارات اللغوية ا    . ـ انتصر زيد على عمرو      

   .) اجلدال حرب (التصورية 
االستعارات وفق نظرية اليكوف وجونسون تبدع مشاات ، ومها يف هـذا يتجـاوزان              
النظرية التقليدية لالستعارة ، اليت ترى أن االستعارة ميكنها فقط وصف مشاات قبلية ،              

  .   اليت تستطيع إبداع املشااتوهي ال تعترف بالتفكري االستعاري، أو األنشطة االستعارية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٦ص ،جورج ال يكوف و مارك جونسون ، االستعارات اليت حنياا :  )١(

  
    

 ١٣٤



فالطرح اجلديد يف نظرية اليكوف وجونسون هو النظر إىل االستعارة بوصـفها ظـاهرة              
اللغة فمشتق فقط  من االرتباط الـسابق ،         ترتبط أوالً باألفكار واألنشطة ، أما ارتباطها ب       

والوظيفة األساسية لالستعارة هي إتاحة فهم جزئي لنوع من التجارب من خالل نـوع              
ويتفقان مع الرتعة املوضوعية حول نقطة أساسية ، وهي أن األشياء يف العامل تقوم              . آخر  

. ربـة اإلنـسان معهـا       بتقييد النسق التصوري ، إال أا ال تقوم ذه الوظيفة إال عرب جت            
وبذلك فإن النوع الوحيد من املشاات الواردة بالنسبة لالسـتعارات هـو املـشاات              

            ففـي بيـت املتـنيب الـذي ميـدح فيـه            ، ) ١(التجريبية وليس املشاات املوضوعية     
  ) :٢(حممد بن سيار بن مكرم التميمي 

    هحنو ى البحرشن مقَبلي م فلم أرداُألس عاِنقُهت تالً قامجوال ر               
  
ولكن ، و املمدوح و األسد     ، ال يوجد شبه من الناحية املوضوعية بني املمدوح و البحر             

    لوصـف ) البحـر ـ األسـد    (يستعري لفظي لذلك ، بالنسبة إىل املتنيب هناك شبه كبري 
  .حممد بن سيار 
  .سيار حبر ـ حممد بن سيار  األسد حممد بن                    

  
فاالستعارة األوىل تتيح فهماً جزئياً لكرم حممد بن سيار من خالل تسليط الـضوء علـى                

  .البحر
لذلك استعان املتنيب باالستعارة الثانية . وهذه االستعارة تضيء جانباً من شخصية املمدوح    
  .يط الضوء على األسد لتقدم لنا فهماً جزئياً لشجاعة املمدوح من خالل تسل

     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٨-١٥٧ص ، املرجع السابق نفسه ): ١(
  . ٣٦٣ص،  ١ج معبد الرمحن الربقوقي ،، شرح ديوان املتنيب ) : ٢(
  

  
    
  

 ١٣٥



  
 فاملتنيب قد خرب املمدوح وعرف كرمه وشجاعته وهذا ما ميكن أن نسميه جتربة املتنيب مع               

وقد أضاء جانبني من هذه التجربة من خالل تسليط الضوء على جتربتـه مـع               . املمدوح  
فكأنه ينظر إىل حممد بن سيار من خالل منظار ذي عيـنني            . البحر ، وجتربته مع األسد      

مزدوجتني زجاجة أحدمها متثل البحر ، واألخرى متثل األسد ففكر املتنيب حيمل أنـساقاً              
اليت يتعامل معها ، منها نسقه التصوري اخلاص بتجربتـه مـع            رية بعدد املوجودات    وتص

واستطاع . املمدوح ، ونسقه التصوري اخلاص بالبحر ، ونسقه التصوري اخلاص باألسد            
فكره املبدع عن طريق االستعارة إقامة عالقة وارتباط بني النـسق التـصوري اخلـاص               

األوىل ، ومتكن أيضاً من إقامة      باملمدوح ، والنسق التصوري اخلاص بالبحر يف االستعارة         
عالقة بني النسق التصوري اخلاص باملمدوح والنـسق التـصوري اخلـاص باألسـد يف               
االستعارة الثانية ، فتمكنا بذلك من فهم جتربته مع املمدوح يف ضوء جتربته مـع البحـر                 

  . واألسد 
" األسـد  ــ البحـر ـ     ) املمـدوح  ( حممد بن سيار :"   والبد من اإلشارة إىل أن 

ولكن جتربة املتـنيب معهـا      .   موجودات خارجية من الناحية املوضوعية ، ال رابط بينها          
  .مكنته من إقامة وتشييد هذه العالقات يف التركيب االستعاري 

  
   كما حدد اليكوف وجونسون أمهية االستعارة بالنسبة للغاية اليت يسعى إليها الفكـر             

عارات أساساً ، وسائل للفهـم ، وعالقتـها بـالواقع           فاالست" ، )الفهم  ( البشري وهي   
إن مالزمـة االسـتعارة لنـسقنا    [...] املوضوعي ـ إن وجدت ـ عالقة ضعيفة جداً  

 من خالل االستعارة ، وكون االستعارة       )اشتغالنا  ( ري ولفهمنا للعامل ولتفكرينا ، و     التصو
مور تبين أن نظرية كافية ال تفهم فحسب بل تنتج معىن وتكون صادقة أيضاً ، كل هذه األ    

  )  .١"(للصدق وللمعىن ال ميكن أن تتأسس إال على الفهم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .١٨٠ص، جورج ال يكوف و مارك جونسون، االستعارات اليت حنياا :  )١(
  
  

 ١٣٦



 اخلصائص       فالفهم البشري للعامل وليد تفكري اإلنسان وتفاعله مع األشياء وبالتايل فإن          
اليت يركز عليها الفكر دف الفهم هي خصائص تفاعلية وليست خصائص موضـوعية             

وضمن إطار هدف التفكري وهو الفهم نلمح وظيفـة هامـة أخـرى             ، لألشياء يف ذاا    
أحاسيسنا وجتاربنـا   : لالستعارة وهي أا متكننا من الفهم اجلزئي ملا ال ميكن فهمه كلياً             

 ال ختلو من بعد عقلي      نا الروحي ، و فاعلية اخليال هذه      ألخالقية ووعي اجلمالية وسلوكاتنا ا  
إن العقل يتطلـب ،  " فاالستعارة توحد بني العقل واخليال    ) . ١(فهي تستعمل االستعارة    

على األقل القليل ، املقولة واالقتضاء مث االستنتاج ، واخليال يتطلب يف مظهر من مظاهره               
 األشياء من خالل نوع آخر أي ما مسيناه الفكر االستعاري ،            الكثرية ، النظر إىل نوع من     

فمقوالت فكرنا اليومي ، يف أغلبها استعارية ، وتفكرينا         . وذا فاالستعارة عقلية خيالية     
اليومي يتطلّب اقتضاءات استعارية واستنتاجات ، وبذلك فالعقلية العادية خيالية من حيث            

ات الشعرية انطالقاً من االقتـضاءات واالسـتنتاجات        طبيعتها ، ومبا أننا نفهم االستعار     
االستعارية ، فإن نتاجات اخليال الشعري تعد ـ لنفس السبب ـ ذات طبيعة عقليـة يف    

  ) .٢"(جزء منها 
وهكذا فالتفكري االستعاري آلية جوهرية يف حياتنا يف تكوين الفهم البشري وإثراء املعرفة             

لتكون قـدرات   . يف حياتنا   / حقائق جديدة / جديدة  اإلنسانية ، كما يقوم خبلق دالالت       
  . املبدع االستعارية تعبرياً عن قدراته اإلبداعية 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  .١٨٠ص ، املرجع السابق نفسه : )١(
 .١٨٦ص ، املرجع السابق نفسه :  )٢(
  

 ١٣٧



  :االستعارة و الكفاية اللغوية للمبدع -
   

نظام يزوده باملـادة     حاول التعبري عن نفسه ، فاللغة        ته اخلاصة كلّما        خيلق املبدع لغ  
اللغة هـي   "  فـ   .مث يقوم املبدع بتشكيل املادة اللغوية ليعرب عن مقاصده        .  اللغويه اخلام   

لكن هذه الوسيلة   ... وسيلة األدب مثلما أن الرخام أو الربونز أو الطني هي مواد النحات             
. احملتوى الكامن يف اللغة  أي تـسجيلنا احلدسـي للتجربـة             : تشتمل على طبقتني مها     
وهـذا  ). ١"( أي الطريقة اخلاصة اليت نسجل ـا التجربـة           –والتشكيل اخلاص باللغة    

واملبدع وجتربته  ، اللغة و إمكاناا  من جهة       :التشكيل اإلبداعي  حمكوم بعاملني اثنني مها        
كما تضفي عليـة    ، األدب ِصفتها اردة    اللغة تضفي على    " ذلك أن   .   من جهة ثانية    

  ) .٢"(مادا احملسوسة فهي الوسيط املوسوط يف وقت واحد 
   

وهو الذي ميتلك  مقـدرة      "    أما املبدع فهو صاحب املوهبة الذي يبدع هذا التشكيل            
كما ميتلك مقدرة التوزيع بطريقة فنية ختـرج اللغـة عـن         ، االختيار من خمزونه اللغوي     

وبتكرار أمنـاط   ، بانتهاك الصياغة املألوفة أحياناً     ، اإلخبارية إىل طبيعتها اإلبداعية      طبيعتها
مع مالحظة  ، أو االعتماد على  املنبهات األسلوبية الرباقة يف بعض األحيان           ، تعبريية معينة   

  ) .٣" (التوفّر للنية اجلمالية يف كل ذلك 
  

وهو ، اعد لغته وقائمة وحداا املعجمية         وليتمكن املبدع من ذلك ال بد من معرفته قو        
والكفاية اللغوية مصطلح وضـعة تشومـسكي يف مقابـل          . ما يسمى بالكفاية اللغوية     

فالكفـاءة تعـين امـتالك      ."  أو اإلجناز اللغوي     performanceمصطلح آخر هو األداء     
   عما يف نفسه    املقدرة اللغوية الضمنية اخلفية اليت متكنه من التعبري) السامع –املتكلم (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١-٣٠ص ، إدوارد سابري ، اللغة و اخلطاب األديب :  )١(
 .٤٢ص ،تودورف، املرجع السابق نفسه :  )٢(
 ، الشركة املصرية العامليـة للنـشر        –لبنان ناشرون   ، حممد عبد املطلب    . د، جدلية اإلفراد و التركيب يف النقد العريب القدمي         :  )٣(

  .٣ص.م ١٩٩٥ ، ١ط،  اجليزة –بريوت 

  

 ١٣٨



، وتوليد عدد غري حمدود من اجلمل اليت مل ينتجهـا ومل يتلقهـا مـن قبـل                  ، من معاٍن   
كما متكنه من فهم مثل هذه اجلمل       ، باستعمال عدد حمدود جداً  من الفونيمات  الصوتية          

ثّل النظام اللغوي الذي    فكفاءة الفرد اللغوية مت   . إذا تلقاها واحلكم عليها بالصحة و اخلطأ        
 . مبا حيويه من قواعد صوتية ومعجمية وصرفية وحنوية، اكتسبه أو تعلمه 

وال يكـون   ،  أما األداء فهو املظهر الفعلي احملسوس أو التطبيق العملي هلـذه الكفـاءة              
 ، فكل مجاعة لغوية متتلك نظاماً  لغوياً  خاصاً  ا) ١" (بالضرورة موافقاً  للنظام اللغوي 

وال يفترض أن يكون ذلك النظام مكتمالً  عند أحد أفرادها وإمنا هو كامل وقار يف وعي                 
ميكّن النظام اللغوي اخلاص باجلماعة كل فرد من أفرادها مـن التعـبري             . اجلماعة كلها   

وكذلك فهم املعىن الـذي حيويـه       ، بوضوح عن املعاين اليت تدور يف عقلة دون أي لبس           
من هذا املبدأ يتوسل املبدع . اه حسب النظام املتفق عليه بني أفراد اجلماعة    املبىن الذي يتلق  

باللغة باعتبارها عالمات متواضعاً  عليها من قبل اتمع حتقق له رغبته يف توصيل كالمه       " 
وجيد يف هذه اللغة قائمة طويلة من الوحدات املعجمية اليت ترتبط يف ذهنه             ، إىل اآلخرين   
، وفقاً  لعالقات التشابه والتضاد والتالزم وغريها من العالقات          ، اً  ونفسياً      ترابطاً  منطقي  

مراعيـاً  يف  ، أو عن غري وعي ما حيتاج إليه يف عملية التخاطب      ، فيختار منها عن وعي     
واضـعاً  قوالتـه وفقـاً  للقوالـب            ، ذلك القواعد الصرفية والنحوية اليت تبيحها اللغة        

الكفاية اللغوية للمبدع متكنه من تركيب الرسالة املبلغة تركيباً  سليماً             ف، ) ٢"(القواعدية  
واملبدع يف إبداعه يعتمد على معجم لغوي خـاص هـو           ، ألداء مهميت اإلبالغ والتأثري     

الشكل الظاهر ملعجم مفهومي أو تصوري  خاص كونه املبدع انطالقاً  من جتربته احلياتية               
وإىل شيء قريبٍ  من هذا يشري اجلـاحظ قـائالً             . وله  وتفاعله مع موجودات العامل ح    

  ، كذلك كل بليغ يف األرض وصاحب كالمٍ  منثور ، لكل قومٍ  ألفاظ حظيت عندهم :"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
، ية العامليـة للنـشر       الشركة املصر  – لبنان ناشرون    ،مصطفى محيدة   . د، نظام الربط و االرتباط  يف تركيب اجلملة العربية          :  )١(

  .٤١-٤٠ ص ، م١٩٩٧، ١ط،  اجليزة –بريوت 
  .١٥٢ص ، حممد حممد يونس علي .د، / أنظمة الداللة العربية/ ، املعىن و ظالل املعىن :  )٢(
  

  

 ١٣٩



فال بد أن يكون قد هلج وألف ألفاظـاً           ، وكل شاعر يف األرض وصاحب كالمٍ  موزون         
  ).١" (كثري اللفظ ، العلم غزير املعاين وإن كان واسع،بأعياا ليديرها يف كالمه 

  
  رغبةً    –يقوم هذا املبدع ،   فعندما تنثال على ذهن املبدع فكرة ما بسبب مثريات معينة 

 بوضعها  بشكل نسق من الرموز أو العالمات اللغوية املتعارف عليها  يف              –منه بصوغها   
ات االختيار اليت يوقعها املبدع على      ويتم ذلك وفق عملي   .  البيئة اللغوية اليت ينتمي إليها      

األول يأيت فيه االختيار من     : االختيار حمكوم مبستوين    " خمزونه املعجمي لينتقي منه وهذا      
الذي يقدم الصياغة  اإلخبارية  أو النفعية يف عفوية          ، املخزون يف مستواه العادي املألوف      

 فإن جدول االختيـار موعـة       ومبعىن آخر   ، ختتلف فيها الدالالت من لفظة إىل أخرى        
األلفاظ يأيت يف خطوط منفصلة حبيث ال تتداخل فيه داللة اللفظة املختارة مع غريها مـن                

فيخضع للمقاصـد الواعيـة     ، يأيت فيه االختيار يف مستواه اإلبداعي       : والثاين  ، الدالالت
ات الـربط   وهذا التشابك للدالالت وليد عملي    ) . ٢" (للمبدع وتتشابك فيه الدالالت     

بـأن اللفـظ   :وعلى هذا ميكننا القـول  "وإقامة العالقات بني التصورات يف ذهن املبدع        
يتشكل على حسب اختيار املبدع ورغبته يف استخدام اللغة للتعبري عن املـدلول الـذهين      

وتتمثل يف هذا املوقف األخري أمهية التعبري اازي يف االستعارة والكناية وما يتصل             . عنده  
باعتبارها أموراً  تتجاوز املواضعة  األصلية إىل دالالت تؤكد طبيعـة            ،   من التشبيه     ما

ويأيت نظم األلفاظ نتيجةً  لترتب معانيها وتناسق دالالا يف ذهـن            ).٣" (اخللق اللغوي   
لذلك فالنظم ال يكون عشوائياً  وإمنا       . املبدع الذي يضم األنسقة التصورية للموجودات       

وهنا يظهر بوضوح أمهية    . النفسية واملنطقية اليت تربط بني هذه التصورات        وفق العالقات   
ختتص بـأداء الفـرد     "  العالقات النفسية "نوع من العالقات بني املعاين ميكن تسميته        " 

وهي مثرة خلربات الفـرد     ، الواحد وخيتلف من فرد آلخر تبعاً للتكوين النفسي لكل فرد           
  ) . ٤"(اد الذي يتعامل معهم وتفاعله اخلاص مع الكون واألفر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٦٦ص ، ٣ج، اجلاحظ ، كتاب احليوان ): ١(
  .٨٤ص،حممد عبد املطلب. د، جدلية اإلفراد و التركيب يف النقد العريب القدمي ) : ٢(
  .٨٨ص، املرجع السابق نفسه ) : ٣(
  .٩٧ص ،مصطفى محيدة . د، ة العربية نظام الربط و االرتباط  يف تركيب اجلمل) : ٤(
 

 ١٤٠



  

 أو ربـط    )بتعليـق   (تركيب اللغوي للتعبري عن دواخلـه       وهكذا يقوم املبدع عند بناء ال     
ويضم بعضها إىل بعض ويرتـب ألفاظهـا        ، التصورات بعضها مع بعض يف ذهنه أوالً          

مث تظهـر   ، وية  اخلاصة  ا حبسب اإلمكانات  اليت تتيحها قواعد لغته ووفقاً  ملقدرته اللغ             
  عقبة كأداء تتشكل     - مهما تكن لغته     -تواجه املبدع   . مرتبة منظمة يف النطق أو الكتابة       

يف عجز النظام اللغوي  املتواضع عليه بني أفراد  اجلماعة اللغوية عن التعبري عما يف قـرارة   
حركـة  فاالستخدام العادي لعناصر هذا النظام ال يستطيع أن يواكب          . نفسه من معانٍ      

أن املبدع يعاين مـن     – للوهلة األوىل    –األمر الذي يشعرنا    . الفكر املبدع وتدفق املعاين     
متتلك القدرة علـى أن     ، املبدع ذات متمكنة ببالغتها     " نقص   يف الكفاءة اللغوية لكن        

لذلك يستطيع  ، واازات وحقائقها حاضرة يف وعيه      ، تطابق بني مقصدها ومقصد اللغة      
وجيعلها تنطق بصوته اخلاص املتفـرد فهـو صـوت ال جمموعـة                ، اللغة   أن يتحكم يف  

  ) . ١" (أصوات
     لذلك يعمد هذا املبدع إىل استخدام إمكانيات النظام  اللغوي بشكل خمتلـف عـن               

وهذا ما  . ويستثمر الطاقات اللغوية اليت يتيحها هذا النظام بشكل أكثر فعالية           ، املألوف  
فاالستعارة  تتولّد بسبب عجز نظام اللغة عن التعبري عن          ،  ستعاري  يظهر يف التركيب اال   

ففي االستعارة يربط الفكر املبدع بـني       . املعىن يف داخل املبدع لذلك يلجأ إىل االستعارة         
قاصداً  رجالً     ) رأيت أسدا ً  : (ففي قولنا   . تصورين مل تضع اللغة امساً  لناتج هذا الربط          

ألن ) .  رجـل    –األسد  (أو  )  أسد   -الرجل  (مساً  مستقالً  لـ      شجاعاً  مل تضع اللغة ا     
دام اللغة  لذلك    وإمنا يتم خلقه باستخ   .هذا التصور اجلديد ال وجود له على أرض الواقع          

 تفاالستعارة وفق هذا املنظور صورة متفوقة للكفاءة اللغوية للمبدع وليس         .يستعري املبدع 
 املبدع مل يتوقف عند حدود معرفتـه الـضمنية          ويأيت هذا التفوق من كون    .نقصاً فيها   

بل استثمر هذه القواعـد     . بالقواعد اخلاصة بلغته وطرق استخدامها ووحداا املعجمية        
  واستطاع عن طريق هذا االستثمار التغلب على الثغرة .واستثمر معرفته لوحداا املعجمية 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .٤٥ص ، علي أمحد الديري ،  نرى جمازات ا:  )١(
  

 ١٤١



ليربهن بذلك علـى كفاءتـه      . يف النظام اللغوي باستخدام عناصر النظام اللغوي نفسه         
اللغوية املتفوقة يف التعبري عن املعاين و األفكار اليت مل يضع هلا نظـام اللغـة مـسميات                    

ح للمبدع التعبري عـن     فاالستعارة صورة من صور الكفاية اللغوية املتفوقة اليت تتي        . خاصة  
، هو الذي يوظّف اللغة يف مستوياا املتمـايزة         " فاملبدع  .فيض املعاين و األفكار بداخله      

  ) . ١" (ذلك التفعيل الذي ينوع طاقاا الكامنة، بتفعيلها يف نسيج خطابه 
        

  : االستعارة واملقام -

     
فقد اهتدى علماء العربية منذ     ، الغة العربية   تعد فكرة املقام من األفكار العريقة يف الب           

وقت مبكّر من تاريخ العلوم اللغوية والبالغية إىل ظروف أداء املقال وما حيفّ  بظـاهرة                
وحاولو بيان الروابط اليت تقوم بني املتكلّم والسامع واجلو اخلارجي     ، الكالم من مالبسات    

 اللغوية وما ينشأ بينها من عالقـات        وقد مجعوا كل هذه العناصر غري     . الذي يلف املقال    
ليدلّوا بـذلك   " لكل مقام مقال    "حىت إم قالوا قولتهم املشهورة      ) . املقام  (حتت فكرة   

  .         على الترابط العضوي بني املقام واملقال ولبيان أمهية املقام يف توجيه الدالالت املقالية 
  

يمية يف املراحل املتأخرة من البالغـة العربيـة            لكن سيطرة املنهج التقعيدي والغاية التعل     
وحتديد مقتـضياته وحـصرها        ،أدت إىل تثبيت املقام وجتميده وحصره وإن تعدد وتنوع          

إذا كـان املقـام كـذا        ( ليصاغ كل ذلك يف صـيغة صـادقة      ، وإن كثرت وتشعبت    
فقـد حـددوا     ، يتسم استخدام العرب ملصطلح املقام باملعيارية     ) . ٢) (فاملقتضى كذا   

لتتحول املقامات إىل مناذج جمردة     ، للكالم صفات خمصوصة ومناذج معينة يوجبها املقام          
. وأُطُر عامة وأحوال ساكنة ذات مقتضيات يصب فيها فعل الكالم أو احلدث اللغـوي               

      وأشد اتساعاً      ، القرائن اخلارجية املؤثرة يف الكالم أكثر عدداً  " لكن الواقع أن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦ص، م٢٠٠٤، ١ط، بريوت ، دار الكتاب اجلديد املتحدة ،عبد اهلادي بن ظافر الشهري . د،استراتيجيات اخلطاب :  )١(
  .٥٣ ص ،م ٢٠٠٠، ١ط، القاهرة ،  دار غريب ،مجيل عبد ايد . د، التصال البالغة وا:  )٢(

  

 ١٤٢



ولذلك فهي متروكة عادة لتقديرات املتخاطبني      ،  الثابتة   من أن حتصر أو توضع هلا املعايري      
مما حيد مـن إخـضاع املقـام للنظـرة            ) .  ١"(باعتبارهم ينتمون إىل بيئة لغوية واحدة       

) مقتضى احلال   (أو  ) املقام  (لقد فهم البالغيون    : " يقول الدكتور متام حسان     . املعيارية  
فهذه املقامات مناذج   (...)قام مقال   ملكل  :مث قالوا   . ً    فهماً  سكونياً  قالبياً  منطياً  جمردا        

وذا يصبح املقام عند البالغـيني سـكوين               (...) وأحوال ساكنة   ، وأطر عامة   ، جمردة  
) static  . (  ًوإمنا هـو مجلـة املوقـف    ، وال قالباً  ، فالذي أقصده باملقام ليس إطارا

وغري ،  جزءاً  منه كما يعترب السامع والكالم نفسه          املتحرك االجتماعي الذي يعترب املتكلم    
وذلك أمر يتخطّى جمـرد الـتفكري يف   ) .  speech event(له اتصال بالتكلّم  ذلك مما

 فهمي  وعلى الرغم من هذا الفارق بني     ، (...) موقف منوذجي ليشمل كل عملية االتصال     
أعبر به عما أفهمـه مـن       أجد لفظ املقام أصلح ما      ، الواحد  وفهم البالغيني للمصطلح    

فالدكتور ) ٢"(الذي يستعمله احملدثون  ) context of  situation (املصطلح احلديث 
متام حسان يفضل استخدام مصطلح املقام بدالً  من مصطلح سياق احلال الذي يستخدمه              

 ولكننا ال نتفق مع الدكتور متام حسان      . للعرب يف مرجعه  الرغم من خمالفته    احملدثون على   
فهموا املقام فهماً ناضجاً و متميزاً      ألم  ، رأيه حول فهم بالغيينا القدماء لفكرة املقام          يف

 السعد عن فكرة املقـام       شرح حيدثنا يف حاشيته على   ومثاله ما جنده  عند الدسوقي الذي        
األمور املقتضية العتبار خـصوصية مـا يف        : مقامات الكالم    "   :بصورة عامة فيقول    

  .            فالدسوقي يرى أن املقام هو مجلة العوامل املؤثرة يف فعل التكلّم .  )٣"(الكالم 
 وسنحاول فيما يأيت تكوين مقاربة موضوعية لفكرة املقام ونرصد عالقتها بالفعل  اللغوي             

   ويف ضـوء   . استناداً  إىل ما متدنا به العلوم اللغوية والبالغة قدمياً  وحـديثاً                .االستعاري  
  : سبق ميكننا حتديد عناصر املقام كما يلي ما 
  . مقتضى احلال -٣ املوقف احلايل   -٢الثقايف     /  العنصر االجتماعي-١

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٦٠ص ، حممد حممد يونس علي . د، / أنظمة الداللة العربية / ، املعىن و ظالل املعىن): ١(
  .٣٣٢ص  ،م١٩٩٠ ، ١ط ، الدار البيضاء ، دار الثقافة ، متام حسان . د، األصول ) : ٢(
، بـريوت   ، دار الكتب العلمية    ، حممد بن حممد عرفة الدسوقي       ، ) على شرح السعد   حاشية الدسوقي (شروح التلخيص   ) : ٣(
  .١٢٥ص،١ج،)ت.د(

  

 ١٤٣



  : الثقايف / العنصر االجتماعي -١
، اطفية مع حميطة الطبيعـي واالجتمـاعي           يتفاعل اإلنسان بنظامه الفكري ومجلته الع     

ويظهر أثر هذا احمليط بشكل واضح      . ويتحكم هذا احمليط بأمناط سلوكه وأفعاله املختلفة        
أهـم وسـيلة حلفـظ املنتوجـات        " يف تعابريه اللغوية ألن اللغة نشاط اجتماعي وهي         

 اللغـة أساسـاً      ذلك ألن ، ولألمم األخرى   ، وإيصاهلا إىل األجيال الالحقة     ،االجتماعية  
، تستحضر يف كل سياق كتايب جيـد        ، / أبنية اجتماعية بؤرية    / تشكل بأنظمتها العامة    

وعن طريقها تتطور هذه ، فيها تنقل األفكار و املشاعر و املواقف على تعددها و اختالفها         
 يف  هكذا تبدو اللغـة   (...) ولكل هذا تأثريه يف اللغة      ، القضايا وتتغري وتستعار وتستبدل     

ألن التغري احلادث يف أي نشاط اجتماعي يقود إىل تغيري يف           ، حركة ديناميكية دائرية معاً       
أو أمناط لغوية   ، قد تنشأ نتيجة هذا التغري كلمات جديدة أو تراكيب مألوفة           ، اللغة ذاا   

فنظام التصورات املفهومية الذي حتمله اللغة هو حصيلة التفاعـل          ) ١" (مغايرة للمألوف   
وما تقوله اللغة هو الصورة املعبرة عن حقائق التجربة اإلنسانية احليـة            ،  أفراد اتمع    بني

ويشكل جمموع هذه احلقائق الفضاء الثقايف العـام للمجتمـع ذلـك أن             . داخل اتمع   
فهذه الثقافـة هـي طريـق احليـاة         ،  تكوين الثقافة يرد إىل تفاعلية البناء االجتماعي        "

  ). ٢" (شكلها االجتماعية وهي 
   البد هنا من اإلشارة إىل أن تصنيف التصورات املفهومية وترتيبها يف الذهن بوصـفها              

املظاهر البشرية بصدد   " أساس التعبري اللغوي خيتلف من لغة إىل أخرى وذلك يعود إىل أن             
 إن  إذ، وهذا ما جيعل الثقافات ختتلـف فيمـا بينـها         ، الواقع هي أهم شيء بالنسبة لنا       

وهذه ،والثقافات أحياناً  توجد يف بيئات فيزيائية      ، رية خمتلفة   ثقافات املختلفة أنسقة تصو   لل
واجلبـال   ، واجلُـزر ، و الصحارى    ، البيئات ختتلف جذرياً  فيما بينها إذ لدينا األدغال        

ففي كل حالة من هاته  احلاالت هناك بيئة ثقافية نتفاعل معها بـشكل              . إخل    ...واملدن  
رية للثقافات املتنوعة تتوقف على البيئات الفيزيائية       و األنسقة التصو  . كثر جناحاً      أ أقل أو 

  فلكل حميط طبيعي و اجتماعي ثقافة معينة هي وليدة) ٣" (اليت تترعرع فيها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٣ص،م٢٠٠٧ ، ١ط، عمان ، رية دار املس، يوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف / التشبيه و االستعارة :  )١(
  .٢١٣ص، املرجع السابق نفسه :  )٢(
  .١٥١- ١٥٠ص ،جورج ال يكوف و مارك جونسون، االستعارات اليت حنياا )  : ٣ (

 ١٤٤



رية هلذه الثقافة يتم باستخدام     وتصنيف األنسقة التصو  .ذا احمليط    النشاط اإلنساين داخل ه   
 يسا ً  على ما سبق فإن املتحـدث         وتأس"  اللغة   والتعبري عنها يتم أيضاً  باستخدام     ، اللغة  

وذلك العـامل خيتلـف   ، لغة ما يف أفريقيا مثالً  يرى العامل من خالل عدسة لغتة اخلاصة    ب
) ١"(جوهرياً  عن ذلك الذي يراه متكلم لغة أخرى يف بقعة ثانية من الكـرة األرضـية                  

كال العالقـات بـني     وهكذا فثقافة كل شعب من شعوب األرض ختتلف يف رؤيتها ألش          
األشياء واملوجودات بناء علـى اخـتالف جتربـة أبنـاء ذلـك الـشعب وتفاعلـهم                                

ـ         .مع حميطهم    اختالف اازات بني الثقافـات     " وهذا ما يظهر واضحاً  يف لغة ااز  ف
فكل ثقافة تـرى العـامل عـرب صـورها            ، يعبر عن اختالف رؤى هذه الثقافات للعامل        

ونتيجة الختالف عالقتها ذه الصور احملسوسة ختتلف جمازاا اليت تعبر عـن            ، سوسة  احمل
لكنـها  ، فااز عالقة تنسجها الثقافات واللغات بني أطراف حمايدة يف اخلـارج          ،رؤاها  

. فتكوين رؤية حيادية أو مطلقة للعامل أمر مـستحيل          ). ٢" (منحازة يف اخلطاب واللغة     
البد من تصنيف موجوداته    ، ذلك فالبد من إخضاع العامل لثقافة معينة        ألننا عندما حناول    

هكذا تشيد كـل ثقافـة      ، فنحيله إىل ثقافة خاصة     " وفق أنسقة تصورية تنتمي لثقافة ما       
وتشيد كل ذات رؤيتها اخلاصة اليت متثلها داخل هـذه          ، عاملها اخلاص الذي ميثّل رؤيتها      

حول لغة ااز من جمرد قيمة بالغية تصب جلّ اهتمامها          وفق هذا التصور تت   ) ٣"(الثقافة  
على استعمال اللفظة املفردة أو التركيب الواحد إىل قيمة ثقافية تلف اخلطـاب املنجـز               

أي على ، يدرك على مستوى كلّي ، وذا التحول يصبح ااز ازدواجاً  داللياً       " بأكمله  
أحدمها حاضر وماثل يف الفعل     : عدين أوليني   مبعىن أن اخلطاب حيمل ب    ، مستوى اخلطاب   

مضمر وهذا املضمر هو الفاعل واحملـرك اخلفـي         : و ثانيهما   ، الثقايف اللغوي املكشوف    
وبالتايل فإنـه يـدير     ، الذي يتحكم يف كافة عالقاتنا مع أفعال التعبري وحاالت التفاعل           

  ).٤"(أفعالنا ذاا ويوجه سلوكياتنا الفعلية والذوقية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٤يوسف أبو العدوس، ص. د، / منظور مستأنف / التشبيه و االستعارة :  )١(
  .٤٧ص، علي أمحد الديري، جمازات ا نرى ): ٢(
  .٥٤ص ،املرجع السابق نفسه ):  ٣(
  .٦٣ص، املرجع السابق نفسه ) :  ٤(
  
  

 ١٤٥



بوصفه العنصر األول مـن عناصـر          ،   الثقايف/ من هنا جاء تصنيفنا للعنصر االجتماعي       
فاملقام يأخذ دائماً  من نسيج الثقافة الشعبية زمانياً  يف تطورها مـن املاضـي إىل                 . املقام  

مث مكانياً  حيـث     . احلاضر إذ يرثها جيل عن جيل فتكون عنصر ربط بني هذه األجيال             
ا اتمع ما دام كل واحد       من هذ   الذين يعيشون يف بيئة واحدة     يترابط أفراد اجليل الواحد   

أو بعبارة  أدق    ، وجعل منها منهجاً  حلياته يف اتمع        منهم قد نشأ يف خضم هذه الثقافة        
فالثقافة هنا تشمل كل أشكال النشاط      . جعل منها جمرىً  لسلوكه ال ميكن  التحول عنه           

دات والعواطف  وتضم جمموع العادات والعالقات االجتماعية والتقاليد واملعتق      ، اإلنساين  
وتشكل ما ميكـن أن نـسميه       ) . ١(اجلماعية والنظرة اجلماعية إىل األحداث واألشياء       

جمموعة املفردات  " بناءً عليه فإن    . الفضاء الثقايف الذي يكتنف املقال ويتحكم يف طبيعته         
وعلى ، سوف يكون هلا تعبري عن مواقف حمددة وملموسة إذا وضعت يف سياقها اخلاص              

وكأن اللغة  ،  اعتبارها انعكاساً صادقاً  للعادات و العرف واألصول االجتماعية           هذا ميكن 
وذا أيضاً  ميكن أن يصبح األسلوب انعكاساً          . واحلياة  أصبحتا مظهرين حلقيقة واحدة       

فالعنـصر  ) . ٢" (للفضائل و  الرذائل      و خلواص االمتياز والضعف يف أمة بعينـها                  
 عناصر املقام  هو العنصر الذي تتمثّل فيه العالقـات واألحـداث             الثقايف من / االجتماعي

والتعـبري اللغـوي   ، والظروف االجتماعية واخللفية الثقافية اليت تسود ساعة أداء املقـال     
االستعاري بوصفه أحد أشكال ااز يعبر عن جزء مهم من فهمنا حمليطنا الذي نعيش فيه               

إن املـرء يف    . عوري حقائق خاصة معينـة      استعارات كل لغة تعكس بشكل الش     " فـ،
ويصنفها من خالل لغته وخصائص التصرفات النموذجيـة        ، اتمع ينظم حقيقة التجربة     

ومن مث فإن بإمكانه استيعاب الواقع كما قُدم ومثّل له ضـمن هـذا              ، األخرى يف ثقافته    
جزءاً  مهمـاً       " وهنا تكمن أمهية عالقة االستعارة باحمليط  ذلك أن        ) ٣"(التصنيف فقط   

ومبا أن تصورنا للعامل الفيزيائي اسـتعاري       ، من واقعنا االجتماعي يفهم بطريقة استعارية       
  ).٤" (فإن االستعارة تلعب دوراً  داالً  يف حتديد ما هو واقعي وحقيقي عندنا، جزئياً  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥١ص ، م١٩٩٨، ٣ط، القاهرة ، عامل الكتب  ، د متام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها:  )١(
 .١٥٩ص ، حممد حممد يونس علي . د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن :  )٢(
  .٢١٦ص، يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / التشبيه و االستعارة ):  ٣       (
  .١٥١ص ،  و مارك جونسون جورج ال يكوف، االستعارات اليت حنياا ) :   ٤      (

  

 ١٤٦



وبناءً  علـى    . فاالستعارة كما سبق وأشرنا تساعدنا يف فهم شيء ما يف ضوء شيء آخر              
ذلك تربز وظيفة العامل املادي بأشيائه و موجوداتـه وعالقاتـه يف تكـوين االسـتعارة                  

عنـد مجيـع      ، أن نظم الطبيعية تعين مصدر االستعارة وتـشكلها         " ذلك  ، وتشكيلها  
فمثالً  هناك نظم طبقية تكون مقبولـة يف سلـسلة           . وعرب العصور املختلفة    ، لشعوب  ا

وبعـد  ،مثال ذلك أن امللك هو رئيس الدولة        ، وتصبح موجودة يف احلياة اليومية      ، احلياة
واألسد هو قائد   ، والشمس هي القائد بالنسبة للكواكب األخرى     ، ... ذلك تأيت احلاشية    

وتكون قاعدة لعمل   ، قة القياسية بني هذه السلسلة تصبح معروفة        إن العال .... احليوانات  
، كما أن الشمس تـشرق      ، فامللك يقود   ، فالشمس هي الكوكب امللكي     ، االستعارات  

إن العملية هـي العمليـة      (...) وهو رأس اجلسم السياسي     ، وامللك يدعى قلب األسد     
مـن خـالل    ) أ  ( و احلصول على    أ) ب  ( وكأنه  ) أ  ( االستعارية من حيث الكالم عن      

البد من حتويل األفكار بني مستويات خمتلفة من        ، ومن أجل فهم شكل نظام اللغة     ،)  ب(
  ) .١" (بل كل احلياة اإلنسانية ،اليت متتد عليها احلياة االجتماعية ، الواقع االجتماعي 

  
ك عـن طريـق       يتم هذا التحويل بالربط بني األنسقة التصورية يف ذهن اإلنسان و ذل           

أو من خالل خلق هذا التشابه بالشكل       . القبض على عالقات التشابه املمكنة بني األشياء        
ورمبا تكون هـذه    . " الذي ميكنه من الربط بني األشياء يف ضوء خربته وجتربته اإلنسانية            

  .أـ احلدث املصاحب املتعلق باخلربة : االرتباطات املتعلقة باخلربة من نوعني 
  .                                  ب ـ التشابه املتعلق باخلربة          

  .احلياة لعبة قمار ، فالشخص خيرب حبدث يف احلياة هو لعبة القمار : مثال ذلك 
ونفهم النتائج املتعلقة ذا احلدث كربح وخسارة ، وتبدو االستعارة هنا مرتكزة علـى              

الستعارة فرمبا تنجز تشاات جديدة بني احلياة       تشابه متعلق باخلربة ، وعندما حتدث هذه ا       
  ) .٢"(واللعب والقمار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩-٢١٨ص ، يوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف / التشبيه و االستعارة :   )١(
  .٢٥١-٢٥٠ص، املرجع السابق نفسه )  :  ٢        (

  

  

 ١٤٧



  : فنقول مثالً 
  . خسر حياته -١ 
  . رمى مجيع أوراقه -٢ 
  . األوراق اليت يف يده مل تكن راحبة -٣ 
  .  حظه العاثر جعله خيسر مجيع أوراقه-٤
  .على فرص ممتازة    لعب أوراقة جيداً  فحصل -٥
  

وهنـا      ، ) احلياة لعبة قمار    ( وغريها من االستعارات اليت نتجت من االستعارة املفهومية         
يف  تشكيل هذه االستعارة والذي يتعلق مبعرفتنا وخربتنا عـن           ال خيفى أثر العنصر الثقايف      

احلياة ( هذه املعرفة مكنتنا من تكوين االستعارة املفهومية        . الربح واخلسارة يف لعبة القمار      
  . وكذلك مكنتنا من توليد بقية االستعارات ) لعبة قمار 

  : ولنأخذ املثال املشهور من الشعر العريب 
  إذا املنيةُ أنشبت أظفارها           ألفيت كلَّ متيمةٍ  ال تنفعُ  و                

حذف املشبه به وهو السبع وأبقي علـى        ، جرت العادة على القول بأن االستعارة مكنية        
لكن االستعارة املفهومية هي    . شيء من لوازمه وهو األظفار على سبيل االستعارة املكنية          

، قـوي   ، مفترس  ، كاسر  ، املوروث الثقايف العريب وحش     والسبع يف   ، ) سبع  –املنية  (
  . وكذلك املنية عندما تأيت ال ترحم وال يستطيع  أحد ردها وتغتال النفوس على فجأة 

وأن يوضح تـصوره للمنيـة       . استطاع الشاعر أن يربط بني مفهوم املنية ومفهوم السبع          
ع أكثر وضوحاً  يف الثقافة العربية من        ألن مفهوم السب  . مستعيناً  بالتصور املفهومي للسبع      

وميكـن  . وهنا يربز دور العنصر االجتماعي الثقايف يف تكوين االسـتعارة           . مفهوم املنية   
  ):  سبع -املنية( توليد عدة استعارات من هذه االستعارة 

  . املنية أنشبت أظفارها  -١
 . كشرت املنية عن أنياا  -٢
 .انقضت عليه املنية  -٣
 وغريها . ة افترسته املني -٤

 ١٤٨



إن معـدن العقـل     : " يف ضوء ما سبق نستطيع أن نفهم قول الدكتور مصطفى ناصف            
الثقايف / وذا ال خيفى دور العنصر االجتماعي       ،) ١" (العريب ينصهر يف بوتقة االستعارة      

  . يف تكوين االستعارة 
   : احلال/ املوقف -٢

ند العنصر الثاين من عناصر املقام وهـو              نتوقف يف مقاربتنا املوضوعية لفكرة املقام ع      
ونقصد به ، هذا العنصر وثيق الصلة بالعامل الشخصي يف عملية التكلم       . املوقف أو احلال    

كالً  من املتكلم والسامع وطبيعة العالقة القائمة بينهما باإلضافة إىل مكان التلفظ وزمانه              
بشكل عام ختضع العتبـارات     ذلك ألن الظواهر اللغوية     . وما فيه من شخوص وأشياء        

املوقف وحيثياته ومراعاة هذه االعتبارات أمر ضروري جداً  نظراً  ملا هلا من أمهية يف خلق    
.       الدالالت وتوجيهها بالتضافر مع املكونات الكالميـة ذات الـصلة بـالبىن النحويـة               

 أخرى تؤثر يف    واستخدامها يؤدي إىل تدخل عناصر    ، عندما نتكلّم نستخدم اللغة     " فنحن  
والـسياق الثقـايف            ، كمالبسات املوقف الذي يقـال فيـه الكـالم          ، مدلوالت اللغة   

جيب أن يفحص املعىن من خالل اللغة و من خالل املوقف           " وبناًء عليه   ، ) ٢" (وحنو ذلك 
وجيب أال نستنتج هذا املوقف استنتاجاً  عـشوائياً  مـن            ، الذي حياول الناطق أن يعاجله      

وجيب أن نربأ من تصور     ، فالتمييز بني املوقف واللغة يفوتنا كثرياً         . ل اللغة يف ذاا     خال
ولكـن  ، هناك فرق معين بني القول املنطوق واملوقف   . العالقات البسيطة املباشرة بينهما     

والقول الذي نقوله  هو اختيار      . طرق االرتباط بينهما حتتاج إىل حتليل و أساليب متطورة          
حنن ننسى أن املعىن يتألف مـن       ، ن من بني اختيارات بديلة ال تتضح من داخل اللغة           معي

تظهر من خالل هذا الكالم أمهية املوقف يف توليد املعـىن         ) ٣" (جزأين مها اللغة واملوقف     
  .فاملوقف هو مجلة الظروف احلالية احلافّة بتولّد النص ، وتوجيه الداللة يف ذهن السامع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

،  الس الـوطين للثقافـة و الفنـون و اآلداب    ،  سلسلة عامل املعرفة  ،مصطفى ناصف  . د ، /حنو نظرية ثانية / النقد العريب  : )١(
  .٢٠٠ ص ،م٢٠٠٠،مارس ، ٢٥٥ع، الكويت 

  .١٣٩ص ،حممد حممد يونس علي. د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن ) : ٢(
 ، الكويت  ،  الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب        ، سلسلة عامل املعرفة     ،مصطفى ناصف   . د، اللغة و التفسري و التواصل      ) : ٣(
  .٢٣٧ ص .م١٩٩٥، كانون الثاين ، ١٩٣ع

  
  

 ١٤٩



فقـد  .  وفهم بالغيينا القدامى للمقام قريب جداً  من الفهم الذي حناول تقدميه للموقف              
فمقـام  ، ورأوا أن مقامات الكالم متفاوتة      ، قام املناسبة اليت جيري فيها القول       قصدوا بامل 

ومقام الترغيب يباين مقام    ، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية      ، الشكر يباين مقام الشكاية     
وكذا مقام الكالم ابتداء يباين مقام الكالم على        ، ومقام اجلد يباين مقام اهلزل      ، الترهيب  
وتبعاً للموقف يكُيف املتكلّم خطابه مراعياً  أحوال وأصـناف الـذين            ) . ١(راالستخبا

خياطبهم  فمقام الذكاء يناسبه من اللطائف والدقائق اخلفية احلاصلة يف نفس املعاين املرادة              
مقام الغبـاوة مـن     ما ال يناسب    ، ايات و اإلجيازات    بالتلطف يف التعبري باازات والكن    

وكالم الناس يف طبقات    "، بالعبارات احلقيقية املتداولة      نفسها أو باإليضاح   املعاين البادية يف  
  ) :٣(وميكن لنا أن جنمل حمددات املوقف باآليت)٢"( أن الناس أنفسهم يف طبقات كما

  
  : وتضم ، )األشخاص (  السمات املتعلقة باملشاركني – ١
  . كني احلدث غري اللغوي للمشار-ب.     احلدث اللغوي للمشاركني-أ
  .   األشياء الوثيقة الصلة باملوضوع-٢
  .  تأثريات احلدث اللغوي -٣

وتوجيـه  ، هذه احملددات الثالثة تشكل عوامل أساسية يف توجيه تشكيل احلدث اللغوي            
وميكن أن جند صدى ذلك عند نقادنا القدامى عندما حتدثوا عن صفات            .خيارات املتكلّم   

وألفاظ ، فثمة ألفاظ للفخر    . ظ من غرض إىل آخر      لأللفاظ ووجوب اختالف هذه األلفا    
وذلك حبسب املوقف الـذي     ، وأخر للهجاء وغريها للمديح     ، و ألفاظ للرثاء    ، للنسيب  

وال آمرك بإجراء أنواع الشعر كلّه جمرىً         : " يقول القاضي اجلرجاين    . يقول فيه الشاعر    
تقسم األلفاظ على رتـب     بل أرى أن    ، وال أن تذهب جبمعيه  مذهب بعضه        ، واحداً    

  ،والهجاؤك كاستبطائك ، ال مدحيك كوعيدك ، .املعاين فال يكون غزلك كافتخارك 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٩-١٦٨ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم :  )١(
 .١٤٤ص، ١ج، اجلاحظ ، البيان والتبيني :  )٢(
  .١٢١- ١٢٠ص ،حممد حممد يونس علي . د، / ة أنظمة الداللة العربي/ املعىن و ظالل املعىن ):  ٣(

 ١٥٠



بل ترتب كالً  مرتبتـه و توفيـه         ، وال تعريضك مثل تصرحيك     ، وال هزلك مبرتلة جدك     
فإن ، وتتصرف للمديح تصرف مواقعه     ، وتفخم إذا افتخرت    ، فتلطف إذا تغزلت    ، حقّه

ب والسالح ليس   ووصف احلر ، املدح بالشجاعة والبأس يتميز من املدح باللباقة والظرف         
وطريق ال يـشاركه    ، كوصف الس واملداح فلكل واحد من األمرين ج هو أملك به            

 التعامـل مـع     فالشاعر برأي القاضي اجلرجاين جيب أن يكون دقيقاً  يف         )  ١"(اآلخر فيه   
وبناءً  عليه فـإن     . ها فيجعل لكل موقف نوعاً  من املقال مناسباً له           املواقف اليت ينظم في   

فاملبدع عندما يستعري عليه أن يراعـي       ، قف ومالبساته وثيق الصلة بالتعبري االستعاري       املو
فاملفردات والتراكيب اليت خيتارها املتكلّم لوصف حدث ما      " طبيعة املوقف الذي يبدع فيه      

تعكس موقفه جتاه ذلك احلدث من جهة  و تضع ذلك احلدث يف نسق تصوري بعينه يؤثر                
وكمثـال  ) . ٢"(ي يتخذه املتلقي جتاه ذلك احلدث من جهة ثانيـة  يف حتديد املوقف الذ  

وهو يهىنء  سيف الدولة بالعافية بعد املرض والسالمة بعـد           ، على ذلك نأخذ قول املتنيب    
  ): ٣(السقم يقول 

  
ويف إذااألملُ دُ ع نكَ إىل أعدائكوالكَـرمُ         وزالَ ع  وفيـتع   

   و ابتهجت         ا املكارم والّت ا الدميك الغاراتصحت بصحِت
إن املتنيب شـاعر    : فنقول  ، ميكن لنا أن جنمل حمددات املوقف الذي قال املتنيب فيه بيتيه            

، قد مجع اد من أطرافه      ، مقدام  ، شجاع  ، وسيف الدولة احلمداين أمري     ، سيف الدولة   
  .  وهو يف حال عافية بعد مرض أملّ  به

  العرف االجتماعي والثقايف العام يقتضي أن ميدح الـشاعر األمـري بـصفات الكـرم               
والشجاعة واد والقوة والبأس نظراً  ملا هلذه الصفات العالية من صدىً  طيب يف نفـس                 

لكن املتنيب يف موقف أخص من ذلك وهو نئـة          . املمدوح أوالً  ويف نفوس الرعية ثانياً          
  لذلك جتد هذا املوقف املخصوص يوجه املتنيب يف خياراته. صحة األمري بالعافية وال

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠ص ، علي بن عبد العزيز اجلرجاين ، الوساطة بني املتنيب و خصومه :  )١(
 .١١٨ص ، مجيل عبد ايد . البالغة و االتصال و د:  )٢(
 .٣٥٠ ص، ٢ج، عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب :  )٣(

 ١٥١



ويف ، فاالستعارات اليت شكّلها املتنيب وثيقة الصلة مبوضوع الصحة والعافية          .  واستعاراته    
الوقت نفسه ال تنفصل عن املعاين السامية والعظيمة اليت يسبغها على سيف الدولة وهـي                

وابتهجت بـصحتك   ( ، ) صحت بصحتك الغارات    ( ، )الكرم عويف   (، )اد عويف   ( 
) املكـارم   ، الغارات  ، الكرم  ، اد  (  فـاملتنيب يف هذا املوقف ربط مفاهيم        ) .املكارم  

فاد ينهض صحيحاً  معاىف بعد معافاة  سيف الدولة          ) . البهجة  ، الصحة  ، العافية  ( بـ
وكذلك تصح املكـارم    ، والغارات تشفى وتصح بشفاء األمري وصحته       ، وكذلك الكرم   

سيف / يب من خالل هذه االستعارات أراد أن يؤثر يف سامعه         وكأن املتن . وتبتهج بسالمته   
  . وأراد أن يعمق شعوره بالصحة والعافية / الدولة 

ويـتحكم  ، احلال يوجه املبدع باجتاهات حمـددة يف اسـتعاراته          / هكذا جند أن املوقف     
  .بعمليات الربط بني األنسقة التصورية الكامنة خلف هذه االستعارات اللغوية 

  :  احلال مقتضى-٣
       يركز العنصر الثاين من عناصر املقام وهو املوقف أو احلال علـى طبيعـة العالقـة       
القائمة بني املتكلّم والسامع ويربز اإلطار العام الذي حيدث فيه الفعل اللغوي ويتـضمن              

أما مقتضى احلال بوصفه العنصر الثالث مـن عناصـر          . مجلة الظروف اليت تتصل بذلك      
 أخص من املوقف وأكثر التصاقاً  بالصياغة والتركيب اللغوي فقـد جـاء يف               املقام فهو 

وهو أن يكون الكالم مطابقاً  للحالة اليت يتحدث عنها ومناسباً             : مقتضى احلال   "تعريفه  
وحتدث عنه النحاة و البالغيون وقالوا إن خير الكالم ما          (...) للموقف الذي يتحدث فيه     
فمقتضى احلال يعين أن يكون الكالم مكيفاً بكيفيـة         ) ١" (ل  كان مطابقاً  ملقتضى احلا    

وارتفاع شأن الكالم يف احلسن والقبـول مبطابقتـه         .خمصوصة تناسب احلال أو املوقف      
واحنطاط ، وذلك باختيار األلفاظ وأساليب التركيب املناسبة للموقف ) املناسب ( لالعتبار

وارتفاع شأن الكـالم يف     :" ول السكاكي   شأن الكالم بعدم مطابقته لالعتبار املناسب يق      
الم ملا يليق به وهـو الـذي        باب احلسن والقبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الك        

  .)٢( ")مقتضى احلال(نسميه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤٢ص ، م٢٠٠٠، بريوت ، مكتبة لبنان ناشرون ،  أمحد مطلوب . د، معجم املصطلحات البالغية و تطورها :  ) ١(
  .١٦٨ص، السكاكي ، مفتاح العلوم :  ) ٢(

 ١٥٢



 ومطابقة الكالم ملقتضى احلال من عمل املتكلّم فهو الذي يطلب منه أن يراعي األحوال              
فاملتكلم حمدث املعاين ومنظمهـا حبـسب دوافعـه         . وتفاوا طبقاً  للقواعد واألصول      

ويوظـف  ، األلفاظ ويربط بينها    وطبقاً  لذلك خيتار املعاين املفردة املتمثلة يف         ، ومقاصده  
وهكذا تتحقق املناسـبة    . كل لفظة فيختار ما يراه مناسباً  هلا من املعاين النحوية اخلاصة             

فاملتكلم يف توخيه معاين النحو     . احلال بتوخي معاين النحو وأحكامه      مقتضى  بني الكالم و  
 لغوية ومقامية هي     خيضع لظروف غري   هوهو يف اختيار  . خيتار نظماً  على نظم حنوي آخر        

الفضاء الثقايف العام واملوقف ومقتضى احلال فمقتضى احلال وفق كل ذلك هو احليثيـات              
  . املقامية اليت تساهم يف حتديد خصائص اجلملة البنيوية املختلفة 

فمراعاة شخصيته وظروفه وأحواله    ،    من هذه احليثيات املقامية أيضاً  املتلقي أو السامع          
ذلـك أن   . مما يؤثر يف تركيب اجلمل وتنسيق مكوناا وفق ترتيب معني            وجلب انتباهه 

وإن كان هـذا    ، األفكار يف اال اإلنساين حيكمها اعتبار انفعايل وموقف من اآلخرين           "
وألن االعتبـارات   )  ١"(كلّه ال ميحو صفتها العامة من حيث هي صنف من األفكـار             

فقد أوصى بشر بن املعتمر يف صـحيفته املـتكلم              اللغوية تتبع أحوال املخلوقني وعادام      
، أقـدار احلـاالت     بني  معني و تو بني أقدار املس   و يوازن بينها    ،أن يعرف أقدار املعاين     " 

 حىت يقسم أقدار الكـالم      اً طبقة من ذلك كالماً  ولكل حالة من ذلك مقام          فيجعل لكلّ 
وأقدار املـستمعني علـى     ، املقامات  ويقسم أقدار املعاين  على أقدار       ، على أقدار املعاين    

ويف ضوء ما سبق فإن مقتضى احلال هو جزء املقام الذي جيعل            ) ٢" (أقدار تلك احلاالت    
ويطالعنا السكاكي بتمييز لطيـف     . الصياغة تأخذ أشكاالً  متمايزة يف حركتها التركيبية         

يك  أن مقامـات      عل ىال خيف : "  يقول  ، )مقام الكالم   ( و) مقتضى احلال   ( ودقيق بني   
، ومقام التهنئة يباين مقـام التعزيـة        ، الكالم متفاوته فمقام التشكر يباين مقام الشكاية        

وكالمه هـذا   ) . ٣"(ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب      ، ومقام املدح يباين مقام الذم    
فالظاهر من منطوق نصه أن مقام الكـالم  عنـده هـو         ." يتطابق مع توصيفنا للموقف     

  راض األغ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١ص ،مصطفى ناصف . د، اللغة و التفسري و التواصل ،  عامل املعرفة :  )١(
 .١٣٩- ١٣٨ص ،١ج، اجلاحظ ، البيان و التبيني :  )٢(
 .١٦٨ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم :  )٣(

 ١٥٣



  

ـ               .     ة  اليت يساق هلا الكالم سواء أكانت أعماالً  قوليه كربى كالتشكر والـشكاية والتعزي
أما مقتضى احلال فألصق خبـصائص      ( ... ) أم أعمال تأثري بالقول كالترغيب والترهيب       

وإن كان كالمها أي املقام ومقتضى احلال يتحدد        ، التركيب احملققة هلذه األغراض العامة      
فمقتضى احلال عند السكاكي هو االعتبارات املقامية اليت جتعل         ) ١" (بعالقات التخاطب   

فإن كان مقتضى   :" لى صفة من الصفات ووجه من الوجوه  دون غريها يقول            التركيب ع 
وإن كـان مقتـضى     ، احلال إطالق  احلكم فحسن الكالم جتريده من مؤكدات احلكم             

وأصبحت )  ٢" (احلال خبالف ذلك فحسن الكالم حتلّيه بشيء من ذلك ضعفاً  وقوة  ًً               
لقزويين بني مطابقة الكالم ملقتضى احلال      ويزاوج ا . أساس البالغة   ) مقتضى احلال   (فكرة  

تطبيـق  – أعين   -وهذا:" ومفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين حيث يقول القزويين            
: حيـث يقـول     . الكالم على مقتضى احلال هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر  بالنظم           

ـ                   ا        النظم  توخي معاين النحو فيما بني الكلم على حـسب األغـراض الـيت يـصاغ هل
ويؤلف بينـها   ، خيتار املعاين املفردة املتمثلة يف األلفاظ       " وهكذا فإن املتكلم    ) ٣"(الكالم  
فيختار هلا من املعاين النحوية كالفاعلية واملفعولية واإلضافة        ، ويوظف كل لفظة    ، ويربط  

اإلثبات والنفـي   كما خيتار ما يراه مناسباً  لصيغة اجلملة بعامة من املعاين النحوية العامة ك             
  ). ٤" (فاملتكلم هو العامل املؤثر يف كل هذا ، واخلرب و اإلنشاء والشرط والتأكيد 

  
وبناءً  عليه فإن املبدع يف تركيبه االستعارة جيب أن يراعي مقتضى احلـال ومـا متليـه                  

  ): ٥(مثال ذلك قول املتنيب . خصوصيات املوقف 
ـِي وأقبلَ ميشي يف البساِط فما درى                  إىل البحِر يسعى أم إىل البدِر يرتق

  .يتحدث املتنيب عن قدوم رسول ملك الروم على سيف الدولة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١ص ، شكري املبخوت ،  البالغي االستدالل:  )١(
 .١٦٩ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم :  )٢(
 .٨١ص، يين اخلطيب القزو، اإليضاح يف علوم البالغة :  )٣(
 .٥٤ص ، مصطفى محيدة . د، نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية :  )٤(
  .٤٢ص  ، ٢ج، عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب :  )٥(
  

 ١٥٤



. مقامـه   عبري عن جود سيف الدولة ورفعة       للت) البدر  ( و  ) البحر  ( استعار املتنيب كلميت    
وأقبل ( د منهما املعىن املعجمي بدليل وجود القرينة املانعة         فالكلمتان املستعارتان هنا ال يرا    

إذ ال ميكن أن يوجد البحر يف اتساعه وال البدر يف علوه يف بـساط               ، ) ميشي يف البساط    
فمقتضى احلال جعل املتنيب    . بل ال ميكن للرسول الوصول إليهما مشياً  يف بساط           ، حمدود  

وقـدمهما علـى    الدالة على انتهاء الغاية     )  إىل(عد  يستخدم االمسني املستعارين جمرورين ب    
الفعلني وصاغهما بأسلوب االستفهام للداللة على حتير الرسول من هيبة سـيف الدولـة              

هذه الصياغة التركيبية واإلجراءات النحوية الـيت       . مث حذف مهزة االستفهام     . وعظمته  
وم ويبه واندهاشه من عظمـة      فحال رسول الر  .  أجراها املتنيب تستند إىل مقتضى احلال       

  .دفعت املتنيب إىل تركيب كالمه على الصورة اليت رأيناها . سيف الدولة 
  

والبد من اإلشارة هنا إىل أن تقسيمنا للمقام تقسم إجرائي بقصد فهم وإيضاح فاعليته يف               
ـ         . التركيب االستعاري    ة أما عناصره فهي من الناحية الواقعية مترابطة متضافرة ومتفاعل

وبالفعل ،  وميكننا متثيل عالقة بعضها ببعض من جهة      .تتسم باحليوية ال ميكننا الفصل بينها       
يقـع  ، اللغوي االستعاري من جهة ثانية بثالث دوائر خمتلفة األقطار متحـدة املركـز              

  :   وميكننا متثيلها كما يلي . التركيب االستعاري يف مركزها مجيعاً  
  

 ١٥٥



  
  
  

. تسهم يف توجيه الفعل االستعاري    ) غري لغوية   ( الث طاقة مقامية     تشكل هذه الدوائر الث   
فيكون تأثريها متناسباً  عكساً       . وتتحكم يف عملية التركيب االستعاري حبسب قرا منه         

وهكذا جند ترابطاً  بني املقال االستعاري واملقام وهو ترابط جديل           . مع بعدها عن املركز     
فالعالقة بني . يتها غري منفصلة عن املقام الذي حيويها فخصائص االستعارة وفاعل، عضوي 

ومعرفـة  ، املقام واالستعارة عالقة تسري يف اجتاهني فالتركيب االستعاري دليل على املقام            
  .املقام جوهرية يف فهم التركيب االستعاري 
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  : االستعارة والتجربة الشعورية -
فاحلواس تشكل نوافذ يطل منها     ، ام احلواس   يتصل اإلنسان مع العامل احمليط به باستخد        

. باحلواس ينفتح الذهن علـى اخلـارج        " هذا اإلنسان على أشياء العامل و موجوداته  و          
واجللد حيس نعومـة    ، واألذن تسمع   ،   فالعني ترى     ) احلواس أبواب املعرفة     (لذلك قيل   

ـ       ، حيـس احلـر والـربد       ، األشياء وخـشونتها     ضاً                وحلاسـيت الـشم والـذوق أي
تشكل هذه احلواس أدوات الذهن البشري يف تعرف خصائص األشـياء           ) .١"(وظيفتامها  
.        مفهوميـة يف أذهـان البـشر        / رية  تزن هذه املعرفة بشكل أنسقة تصو     وخت، وصفاا  

فاإلنـسان أثنـاء    ، ال تنفصل هذه اخلربات املعرفية واألفكار عن املشاعر اليت  تصاحبها            
 تعتمل يف داخلة مشاعر و أحاسيس ترافق تلك األفكار اليت يكوا عـن              اعله مع حميطه  تف

أو نعدها نوعـاً  مـن اإلدراك اجلمـايل          ، هذا احمليط ميكن أن نسميها خربات شعورية        
وكل حاسة من هذه احلواس تتلقى املؤثرات املتناسبة مع الطبيعة اليت ركبـت             . للمحيط  

إن كل حاسة من حواس البدن      : " يقول ابن طباطبا    ،  ألجلها   عليها والغاية اليت أوجدت   
، إمنا تقبل ما يتصل ا مما طبعت له إذا كان وروده عليها لطيفاً  باعتدال ال جـور فيـه                     

، وتقذى باملرأى القبيح الكريـه      ، فالعني تألف املرأى احلسن     ، ومبوافقة ال مضادة معها     
وميج البشع  ، والفم يلتذّ باملذاق احللو     ، نت اخلبيث واألنف يقبل املشم الطيب ويتأذى باملن     

  ق للصوت اخلفيض الساكن وتتأذى باجلهري اهلائل         ، املرواليد تنعم بامللمس   ، واألذن تتشو
  ) . ٢"(اللني وتتأذى باخلشن املؤذي 

وهكذا فاحلواس تشكل أيضاً  أدوات للتذوق اجلمايل بنقلها املؤثرات إىل النفس البـشرية              
  . تتولّد املشاعر و األحاسيس  املختلفة حيث 

وتستقر ، تشكل هذه اإلحساسات املتولدة خربات شعورية تثري اجلملة العاطفية لإلنسان           
فتتآلف معـاً  وتتـداخل      ، تساكن بعضها بعضاً      " انطباعاا يف أعماق النفس اإلنسانية      

  تغين مع الزمن، شعورية ) ٣"(وهذه مجيعاً  تعد ُّ مداخالت .. الصور وتتمازج وتتفاعل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١ط، دمـشق   ، احتاد الكتاب العرب    ، إمساعيل امللحم   ، /اإلبداع  ودراسة يف سيكولوجيا االتصال     / التجربة اإلبداعية   :  )١(
  .٨٣ص ، م ٢٠٠٣

 .١٤ ص ،م١٩٥٦، القاهرة ، حممد زغلول سالم . طه احلاجري ود:  حتقيق،طبا ابن طبا، يار الشعر ع:  )٢(
  .٧٥ص ، إمساعيل امللحم، /اإلبداع ودراسة يف سيكولوجيا االتصال / التجربة اإلبداعية :    )٣(

 ١٥٧



  
السيما أن هـذا املبـدع يتميـز        .  اجلملة العاطفية لإلنسان املبدع  وتزيد من فاعليتها         

ً  جتيش فيـه املـش        ، بامتالكه مجلة عاطفية حيوية فعالة       ، اعر املرهفـة    ووجداناً  متقدا
فالفنان خلْـق متميز مبا أويت من نفس صافية ." وحساسية عالية جتاه األشياء واملوجودات     

، إذ هي كسطح حبرية سـاكنة       ، تتأثر باملؤثرات املختلفة أياً  كانت درجتها من الضعف          
  ) .١"(كما تتخرقها الرياح العاتية ، تنطبع عليها قبالت النسيم اهلادىء 

   
 احلساسية العالية حتول دون وقوف املبدع موقف املتفرج املأخوذ بعظمة الكـون                هذه

فنراه يتفاعل بنظامه الفكري ومجلته العاطفية مع أسـرار الوجـود ومجاليـات             ، وجالله  
ومـا  ، فما يشد انتباه املبدعني ويثري اهتمامهم هو من طبيعة ما حولنا من أشياء              . الكون

بدعني  يثارون بأشياء نعدها حنن عادية أو تافهة و غري جديرة            لكن امل ، تقع عليه حواسنا    
ويعود ذلـك إىل  ، حىت إذا خرجت يف سياق عمل إبداعي عرفنا قيمتها         ، بااللتفات إليها   

قدرة املبدعني املتميزة على االنتقاء والتشذيب يف موجودات الطبيعة أو معاين النفس الـيت              
حساسيتهم العاطفية الفائقة اليت تثريها أقل املـؤثرات        وإىل  ، )  ٢(جيعلوا مادة إلبداعهم  

يسبح املبدع دائماً  يف حميط من االنفعاالت املتالطمة تستغرقه حيناً  اسـتغراقاً                " لذلك  
. احلب مع الكراهة    ، يتحاور داخله اخلوف مع األمل      ، وأحياناً  استغراقاً  جزئياً        ، كلياً    

فاملبدع يشعر مبا ال يشعر به اآلخـرون        ، )  ٣"(ك  البكاء مع الضح  ، احلزن مع السرور    
، هذه اخلربات البعيدة الكامنة يف أغوار الـنفس         "بسبب  طبيعته االنفعالية القائمة على           

ميكـن تـسميتها    ، ويلتبس عليه الكثري منها ويغيب عنه معظمها        ، اليت يعي املرء بعضها     
ود قوة عند الشخص بينمـا يـصبح         وج اًوا موجود مويكون ك ، باحلالة اخلامة للناتج    

وجودها وجوداً  بالفعل بعد بروزها وتشخيصها يف نتاجات سلوكية منها اإلبداعي ومنها             
  ،)٤" (وقد تربز يف كالم مسموع أو يف أثر منظور أو مقروء ... ما هو غري ذلك 
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  .٦٧ ص ،م ٢٠٠٢ ، ١ط، دمشق ،  دار الفكر ،كوب عيسى العا. د، العاطفة و اإلبداع الشعري :  )١(
 .٤٩ص ، املرجع السابق نفسه:  )٢(
 .٧٩ص،إمساعيل امللحم، /دراسة يف سيكولوجيا االتصال اإلبداع / التجربة اإلبداعية  :  )٣(
  .٧٧ص ،املرجع السابق نفسه:  )٤(
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 معني يشكل   فاالنفعال املتولّد يف نفس املبدع واملترتب على اإلثارة الوجدانية جتاه موضوع          
 جوهر اإلبداع هو االنفعـال      بل  _ اإلبداع هو انفعال    " ك أن   منبعاً  أساسياً  لإلبداع ذل     

خيتلج فيه نفس الشاعر مث يفيض عنه يف شكل عمل فين يذيب وجدان مستمعيه ملا ينقلـه                 
، إىل مستمعيه فيشاركونه هذا اإلحساس      _ ال حيس به سواه     _ من انفعال داخل الشاعر     

 كان مؤثراً  يف     عرباً  عنه بلغة واضحة دقيقة       ان هذا الشاعر صادقاً  يف انفعاله م       وكلما ك 
فـسيتثري هـذا    ، فاملبدع يف جتربته الشعورية يقف إزاء موضوع معـني          ) ١" (مستمعيه  

، لتتحول هذه العاطفة إىل جيشان نفسي ميأل مجيع جوانب شخصيته           ، املوضوع عاطفته   
األمر الذي يدفعه إىل التعبري عمـا       ، وتز صورة الكون أمامه     فيقلق راحته واتزانه النفسي     

ربز أمهية العاطفة يف اإلبداع بشكل عـام ويف         وهنا ت ،  نفسه ويعتمر يف وجدانه      جيول يف 
وتشغل ، تلك اهلزة النفسية اليت تعرو الشاعر فتحرك كيانه         " الشعر بشكل خاص بوصفها     

 السلطان القـوي    إا هذا الشعور اخللّاب ذو    ، ري  وتضطره أخرياً  إىل التعب    ، قواه وملكاته   
فالتجربة  ،)٢("فيقذفه على اللسان  ،  يف صدره    هذا اجليشان الذي يعتمل   ،على نفس الشاعر  

 ا الكون أو النفس إحساساً  خاصاً      جتربة إنسان متميز أحس بقضاي    " الشعورية للمبدع هي    
)  ٣"( والتعبري عنه بدقة وأمانـة       وأمكنه مبا أويت من موهبة وعبقرية تسجيل هذا اإلحساس        

      :وجند املرزوقي يف شرحه ديوان احلماسة يشري إىل شيء قريب من هذا عنـدما يقـول                 
وإذا جاشـت   . أعملت القلوب   ، الدواعي إذا قامت يف النفوس وحركت القرائح        " إن  

   ين ودرت نبعت املعا ، العقول مبكنون ودائعها وتظاهرت يف مكتسبات العلوم وضرورياا         
  ) .٤" (وافتقرت خفيات اخلواطر إىل جليات األلفاظ ، أخالفها 
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  . ٤٣ ص م٢٠٠١، ١ط،القاهرة،دار الكتب العلمية للنشر  ،عطية سليمان أمحد. د،النفعالية بني املنطوق و املكتوباللغة ا): ١(
  .٩ص، يسى العاكوبع. د، العاطفة و اإلبداع الشعري ) :٢(
  .٢١ص، املرجع السابق نفسه) : ٣(
  .١٣ ص، ١ج ،م ٢٠٠٣، ١ط،بريوت، دار الكتب العلمية،غريد الشيخ وإبراهيم مشس الدين:حتقيق، املرزوقي،شرح ديوان احلماسة :)٤(
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فاملبدع عندما يقف أمام موضوع إبداعه تلفّه حالة من االنفعال القوي جتعلـه يـذوب               
ولكي يتحقق ذلك ال بد أن يكون       ، ق يف أتونه ويستغرق فيه حبسه وعقله        مبوضوعه وحيتر 

مث يلجأ املبدع إىل عقله وما ختتزنه ذاكرته من خـربات           ، هذا االنفعال عميقاً  وصادقاً        
مستنداً  إىل خمزونه من احلقائق واملعاين ليحملها        ، معرفية ليخرج انفعاالته إىل عامل احلياة       

عندها يلجأ املبدع إىل    ، وهنا تربز احلاجة القوية إىل التعبري والتنفيس        . انفعاالته ومشاعره   
  .اللغة بوصفها األداة القادرة على التعبري عن عاطفته وجالء انفعاله 

 هنا من األلفاظ اليت أحسن اختيارها لتؤدي        ) التجربة   (بد من اإلشارة هنا إىل أن لفظة        ال
البدّ  أن يكـون     _ لكي تكون جتربته تامة     _ املبدع  فهي تشري إىل أن     ، مدلوهلا خري أداء    

وعاش مراحلها من أحاسيس وانفعاالت أثارها يف نفسه تأمله         ، جتربته بنفسه   ) جرب  (قد  
وذلك املوضوع الذي يسهم إىل حد      ، الطويل يف موضوعه الذي اختاره أساساً  إلبداعه         
وحيـدد مـن مث غـرض العمـل         ، ة  بعيد يف حتديد الطبيعة االنفعالية العقلية هلذه التجرب       

  ).١(اإلبداعي
تتحرر األشياء مـن    ،     تكمن أمهية االنفعال يف العملية اإلبداعية يف كونه طاقة حمررة           

ذلـك         . وحترر املبدع من الفهم التقليـدي هلـا         ، عالقات االرتباط املنطقي فيما بينها      
 األشياء والناس واألفعـال علـى حنـو    الشاعر يف مواقفه وجتاربه الشعورية إمنا يرى   " أن  

وروح الشاعر حتلّق لتتجاوز العالقات املنطقية الـيت        ، أو على هيئة غري مألوفة      ، متجدد  
، فاالنتظام يضع هذا إىل جانب اآلخر ويربط الفعل مبن يقوم به حقاً               ، رمست لكل شيء    

مور إمنا نـسلك هـذا      وحنن يف تصورنا األليف لأل    ... ويف إطار عالقات املكان والزمان      
مع الفنان أو وقوفنا ههنا . السبيل فنستحضر األدوات ونسمي األشياء اليت أمامنا بأمسائها       

ليحل ، ه االنفعالية ورؤيته اجلمالية اليت تستدعي تغيرياً لكل املتناسق          ملاألديب يبصرنا بعوا  
  ) .٢"(االنفعال ورؤية عني الشاعر ال العني اليت تركن إىل ظواهر األمور 
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  .٢٢ص ، عيسى العاكوب. د، العاطفة و اإلبداع الشعري :   )١(
 . ١١٥ص . م ١٩٩٠ ، ٢ط، دمشق ، دار الفكر ، فايز الداية . د،) لصورة الفنية يف األدب العريبا( مجاليات األسلوب:  )٢(
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مع املوضوع املثري تـتغري لديـه دالالت            فاملبدع وقد عاش يف عالقة شعورية انفعالية        
فهـو يـرى   ، بل يراها وفق نوع هذه الوثبة االنفعاليـة       ،األشياء فال يعود يرى األشياء        

فاخليـال  ) . ١(األشياء حزينة أو سعيدة حسب ما خيتلج يف نفسه من مشاعر و انفعاالت            
لقـائم            حتت وطأة االنفعال وضغوطه  حيرر الذهن و الـتفكري مـن شـروط الواقـع ا                

العملية اإلبداعية ترتع إىل جتاوز املألوف وتتصف بقدرة ختطى الذات والتحرر مـن             " ألن
لذلك تسعى إىل التفـتح علـى عـامل متنـوع وخـصيب بـالرؤى                      ، النظرة اجلامدة   

، لذلك يعد اخليال أداةً  قادرةً  على تكثيف التجربـة الـشعورية              ، ) ٢"  (واألشكال  
باخليال يغوص اإلنسان داخل األشياء وأعماقها      ." ها وخلق مثيل هلا يف نفس املتلقي        وإبراز

فيبعث احلياة يف اجلمادات ويف كـل  ، ويفتش يف أعماق الذات عما هو خالد و أبدي       .. 
ويبدأ . يتحرك وال يكون يف اخلواء  إمنا حتركه دوافع متعددة            ما هو زائل وفعل التخيل ال     

وهذه الرغبة  .  احلب والكره واحليلة والتفكري والرغبة يف البقاء واخللق        عمله إذ يتحرك بني   
  ) .٣" (والنشاط الذي يبذل من أجلها تكون غايته بعث احلياة وحتقيق اخللود 

    
    إن ملكة التخيل عند املبدع أقوى مما هي عليه عند سائر الناس وهو يوظف هذه امللكة                

 عاطفة وانفعال وإحداث التأثري لدى املتلقي حىت يشاركه         يف التعبري عن وجدانه مبا فيه من      
. ومن هنا كان استعماله العدويل لعالقات االرتباط املنطقي بني املعـاين            . فيما يشعر به    

ومنه عدوله يف االستعارة عن األصل يف عالقة املشاة بوصفها أحد عوامل تداعي املعاين              
حيث أباح له ختيله مثالً  أن       ، ملكة التخيل لديه    إىل استعمال قوامه    ، يف التفكري البشري    

فعـدل  ، " البحر يـضحك    " يرى عالقة املشاة بني البحر و اإلنسان حيث يقول مثالً             
  ). ٤(بعالقة املشاة عن أصل استعماهلا املنطقي املعقول إىل استعمال قائم على التخيل  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .٤٦ص ، عطية سليمان أمحد. د، ة االنفعالية بني املنطوق و املكتوب اللغ):  ١(
  .٩٥ص ، إمساعيل امللحم، / اإلبداع  ودراسة يف سيكولوجيا االتصال/ التجربة اإلبداعية  ) :  ٢(
  .٨٨ص ،املرجع السابق نفسه ) : ٣(
  .٩١مصطفى محيدة ، ص ، نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية ) : ٤(
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فملكة التخيل جتعل املبدع يسلّط الضوء على عالقات التشابه بني األشياء وخلـق هـذه               
يعتمد املبدع يف حتديد نقاط التشابه بني األشياء على عقله          . العالقات إن مل تكن موجودة      

والدافع إلقامة العالقات والربط بني هذه النقاط هـو         . بينما يعتمد يف خلقها على خياله       
ألن هذه العالقات تكون مبثابـة جـسور        . إىل تفريغ االنفعال املتولّد يف النفس       احلاجة  

ليخلق صورة جديدة   . ومعابر تكفل للمبدع تفريغ انفعاله وإاء حالة التوتر اليت يعيشها           
إن الشاعر مبا يبثه من خياله يف الصور من أفكار جديدة وختيالت تبـدو              " لألشياء حوله   

ولكنها بالنسبة لـه    ، خلق صوراً  واستعارات مل نفكر فيها من قبل          غريبة على اآلخرين في   
فهي  بالنسبة له واقع يلمسه وال خيال فيه    ، هي صور واقعية يراها بنفسه وإن مل نرها حنن          

هـو هـذه التراكيـب واجلمـل                        ، وهذا يصنع فيما بعد واقعـاً  لغويـاً  دالليـاً               ، 
د هنا من اإلشارة إىل أن التجارب الشعورية نصيب مشترك بني           والب،) ١" (غري الواقعية   

ويف اتـصاهلا بـاآلخرين     ، البشر إذ هي قسمات من حيام يف تفاعلها الذايت يف النفس            
ولكـن األديـب    ، وانعكاس ما جيري بينهم عليها ويف مواجهة حقائق الكون يف التأمل            

وتـضيء  ، نّ جنباا وتعظم موسيقاها     يتمثل جتربته الشعورية على حنو حيفظ أبعادها فتر       
وهنا البد للمبدع من امـتالك      . أو تتوزع األلوان مما اليكون لكثري من البشر         ، زواياها  

، املقدرة على التعبري عن تلك التجارب بالشكل الذي تظل فيه متماسكة مفعمة باحليوية              
وهـذا  . واحلياة والناس   مما حيرك نفوس اآلخرين ويوقظ انفعاهلم ومتثلهم اجلمايل للكون          

وهي جتارم ألـا تـتمكن مـن        _قدر الشاعر والكاتب أن حيمل إىل اآلخرين جتاربه         
ويتعاىل ا مع أصالة هلا وعمق يكسباا رواء املثال وخترج          _ نفوسهم  فتغدو جزءاً  منها       

  ) .٢(عن فرديتها احملدودة 
  

وهي الطينة  ، فها أداة اخللق والتعبري     تنعكس فاعلية ملكة اخليال عند األديب يف اللغة بوص        
  .اليت يتخلّق منها األدب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .ص٤٨، عطية سليمان أمحد. د، اللغة االنفعالية بني املنطوق و املكتوب :  )١(
  ١١٤ص، فايز الداية. د، ) الصورة الفنية يف األدب العريب( مجاليات األسلوب :  )٢(
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فكـراً             _ طال للطراز السائد يف التجربـة اإلنـسانية التعميميـة           هو إب " فحدس الفنان   
فليس لعالقـات   ، اليت تشكل جتربته الفردية انتقاءً  شخصانياً  عالياً  منها            _ و وجداناً     

حيث تكون اإليقاعات حرة و غـري       ، الفكر يف هذا املستوى األعمى كساء لغوي خاص         
وجيد بعض الفنـانني الـذين      ،  عات التقليدية يف لغة الفنان    مقيدة يف املرحلة األوىل باإليقا    

 صعوبة يف التعـبري     - من األفضل أن نسميها لغوية تعميمية        -يتحركون يف طبقة ال لغوية      
وإن املرء ليـشعر أـم      . عن أنفسهم باأللفاظ الثابتة من جهازهم االصطالحي األليف         

أو جرب أديب يتصل مبجموع  اللغـات        ، ة  يكافحون ال شعورياً  حبثاً  عن لغة فنية تعميمي         
املعروفة كلها كما تتصل رمزية رياضية متقنة بالعالقات الرياضية اليت يستطيع ا الكـالم              

وهنا يقوم اخليال بضبط تلك اإليقاعات احلرة وربطهـا         ) ١" (االعتيادي نقلها وتوصيلها    
زها لآلخرين بـصورة    بعالقات جديدة وكسوا بكساء لغوي خاص يظهرها للعيان ويرب        

لكن هذه الوسيلة تشتمل علـى      ، فاألدب يتحرك يف اللغة بوصفها وسيلة       ." عمل أديب   
والتشكيل اخلاص  .  أي تسجيلنا احلدسي للتجربة      –احملتوى الكامن يف اللغة     : طبقتني مها   

ـ      )  . ٢"( أي الطريقة اخلاصة اليت نسجل ا التجربة         –باللغة   ة وبناءً  على ذلك فإن اللغ
والعالقة القائمة بني ألفاظها هي     ، هي مادة األدب ومستودع اإلحساس والفكر والشعور        
اليت تصنع من جمموع الدالالت     ، عالقة التفاعل والنماء يتخللها كثري من اخليوط النفسية         

وليس صورة جامـدة مـن     ، فالعمل األديب فن لغوي     ، نسيجاً حياً  متشعباً  من املشاعر        
  ) . ٣( ألفاظه احليوية ويف عالقاا تكمن وسائل الفنية وعوامل الصياغة بل يف، األلفاظ 

 من هنا تتسم اللغة يف األدب بسمة املرونة واحليوية حيث تتشكل بصورة متجددة بتجدد              
يكتسب ااز االستعاري قيمته اجلمالية من قدرته على نقل " وبناءً على ذلك .االنفعاالت 

 خلـق   – تبعاً  لتميز جتربة الفنان وتبلورها        –وهذا يتطلب   ، يب  حالة شعورية حيياها األد   
  ويتشكل العمل األسلويب، تصورات غري مألوفة يف سياق القصيدة أو العمل النثري الفين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣\٣٢ص ،  إدوارد سابري  ،اللغة و اخلطاب األديب:  )١(
  .٣١ص ، املرجع السابق نفسه:  )٢(
م ١٩٨٦، ١ط،دمشق،دار طالس ،أمحد علي دمهان . د، / منهجاً و تطبيقاً / ورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين الص:  )٣(

  .٢٥٢-٢٥٠ص، ١ج،  
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وارتباط بني أطراف اجلملة فعـالً    ،  هنا من خالل التركيب اللغوي بعالقات جديدة فيه         
  ) .١" (اً  وفاعالً  ومفعوالً  وشبه مجلة وصفة و حاالً  ومبتدأ وخرب

  
   إن التعبري عما جيول يف خاطر األديب وعما جييش يف صدره يتطلب متتعـه بالقـدرة                
الالزمة لتشكيل اللغة تشكيالً  خاصاً  ولترتيب ألفاظها املختارة ترتيباً  متميـزاً  لتـؤدي           

وهذا ما ميكن أن جنده يف التركيب االستعاري حـني  . خبايا السرائر ومكنونات الضمائر  
قبض املبدع على العالقات بني األشياء اخلارجية املنفصلة واملشاعر واألفكـار الداخليـة             ي

ـ  فـالعواطف  ، يعرب عن إدراكات غري حسية باصطالحات وحدود حـسية          " الباطنة ف
واملشاعر واالنفعاالت ال يمكن أن يتحدث عنها إال بإشارة مـا إىل شـيء يف العـامل                      

ى فاعلية االستعارة يف كوا تقدم لنا معرفة جزئية عن أشـياء            وهنا تتجل ) .  ٢"(املادي  
االستعارة من األدوات املهمة جداً  يف حماولـة         " فـ، ليس مبقدورنا معرفتها معرفة كاملة      

أحاسيسنا وجتاربنا اجلمالية وسلوكاتنا األخالقيـة      : الفهم اجلزئي ملا ال ميكن فهمه كلية        
فهي تستخدم االستعارة   ،  هاته ال ختلو من بعد عقلي        وجمهودات اخليال . ووعينا الروحي   

، وتعتمد االستعارة يف عملها على معطيات الواقع احلسية         ،) ٣" (وتستخدم ما هو عقلي     
وتظهر غري احلـسي    ، وتكسو غري املألوف زي املألوف      ، فتقدم لنا ارد يف ثوب اسم       

داتنا ال تنفصل متامـاً  عـن العمليـات          أفكارنا واعتقا " ألن    . إىل العيان بأبعاد حسية     
ومتثـل  ، وتنظـيم التجربـة     ، االستعارية اليت تبدو صنيع العقل الغريزي يف ارتياد الواقع          

لذلك فاالستعارة آليـة جوهريـة يف    )  . ٤"(وما كان علمنا و إلفنا له ضئيالً          ، اهول  
بنية التصورية الـيت    بل ترتبط بال  ، حصول الفهم البشري وهي ليست مسألة لغوية فحسب       

مثل اللون  ، مبا يف ذلك املظاهر احلسية يف جتاربنا        ، تتضمن كل األبعاد الطبيعية يف جتربتنا       
  إخل وذه األبعاد نتمثل جتربتنا احملسوسة كما نتمثل جتربتنا ...و اهليئة واجلوهر والصوت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٤ص، فايز الداية. د، ) الفنية يف األدب العريبالصورة ( مجاليات األسلوب :   )١(
 .١٢٨ص ، مصطفى ناصف . د،الصورة األدبية :  )٢(
 .مرجع سابق مكرر:  )٣(
  .١٢٩ص ،مصطفى ناصف . د،الصورة األدبية :    )٤(
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، إن كل نوع من الفن ينتقي بعض أبعاد جتربتنا ويلغي الـبعض اآلخـر               . اجلمالية أيضاً     
  ) . ١( جديدة لتمثل جتاربنا من خالل هذه األبعاد الطبيعيةواألعمال الفنية تتيح طرقاً 

  
    فاألديب حني يفكك العالقات املألوفة بني عناصر الواقع ويعيد تركيب هذه العناصـر           
وفق تشكيل جديد باستخدام اخليال خيلق صورة جديدة للواقع املبتكر نتيجة لتعاون كـل       

 حني يتسع الشعور باجتماعية احلياة حىت       تنشأ الصورة " لذلك  . وكل امللكات   ، احلواس  
االستعمال االستعاري يرتد على وجه العموم إىل الشعور الكامل         . تشمل كافة املوجودات  

واستئناف االنسجام  ، وأول مظهر مجايل لالستعارة استعادة احلياة توازا        . باحلياة نفسها   
ط بالعقالنية اخليالية إا تتـيح      فاالستعارة مسألة ترتب  ) ٢" (الداخلي بني املشاركني فيها     

وتبدع انسجامات بوساطة خربات معرفيـة      ، فهم نوع من التجربة من خالل نوع آخر         
وبإمكان االستعارات اجلديـدة أن  . شعورية نتمثلها باستخدام األبعاد الطبيعية يف التجربة       

ستعارات الشعرية  وهذا األمر يتضح يف اال    ، وبالتايل حقائق  جديدة     ، تبدع فهماً  جديداً       
تتولد عنها صور شعرية مفعمـة      ) ٣(حيث تعد اللغة وسيطاً  يف إبداع استعارات جديدة          

وأن جيعـل مـن الـذات طبيعـة           ، أن جيعل من الطبيعة ذاتاً        " باحلياة متكن املبدع من     
عامل خارجي يعـج    : فاالستعارة متنح األديب حرية احلركة بني عاملني        ، )  ٤"(خارجية  
  .وعامل داخلي طافح باملعاين وفائض باملكنونات ، ودات ويصطخب باألحداث باملوج

إىل الكائنـات     ،     ميتد اتمع يف االستعمال االستعاري إىل كل موجـودات الطبيعـة            
يؤكـد االسـتعمال    ، حبيث نرى املنظر مجيالً  ألننا نتصوره غنياً  يف احليـاة             ، الومهية  

ويسعى إىل توسيع احليـاة الفرديـة       ، يل جوهره االجتماع    االستعاري أن االنفعال اجلما   
ويربط ، االستعمال االستعاري يربط الفرد بالكل      ، بنهوضها إىل أفق من الكونية الشاملة       

  ).٥(اللحظة بالدميومة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩ص ،جورج ال يكوف و مارك جونسون، االستعارات اليت حنياا ) : ١(
  .٦ص،مصطفى ناصف . د، الصورة األدبية ) : ٢(
  .٢١٩ص ،جورج ال يكوف و مارك جونسون، االستعارات اليت حنياا ) :  ٣(
  .٧ص،مصطفى ناصف . د،الصورة األدبية ) : ٤(
  .٦ص، املرجع السابق نفسه ) : ٥(
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 ، وتؤمل أحياناً  لتوقظ فينا ما كـان غافيـا ً          ،   قد تكون االستعارة اجلمرة اليت تضيء       

فتدفعنا إىل إدراك سر احلياة من خالل انفعالنا وخفق القلب وارتعاش أو صـمت حيتمـه                    
فاالستعارة توجهنا حنو نوع خاص من املعرفة       ). ١(ما نراه أو نسمعه من كلمات األديب        

والقائمة على تضافر عمـل النظـام       . تلك املعرفة احلدسية العالية املتفوقة للكون والنفس        
بدع مع مجلته العاطفية املتقدة تلك املعرفة اجلمالية املكترتة يف قلوب األشـياء             الفكري للم 

فاالستعارة إذن ليست يف أي جمال من جماالـا         . واليت ال يستطيع العقل وحده أن يبلغها        
لقد أكسبتنا االسـتعارة    . بل هي املخرج الوحيد لشيء ال ينال بغريها         ، عنصراً  إضافياً      
وتغلغلت يف تكييف إدراكنا األشـياء      ، وإعطائها مسة معقولة    ، م خرباتنا   القدرة على تنظي  

إا امليزة اللغوية املعربة عن الوحدة احليوية الـيت         ). ٢(من حولنا يف كل ااالت الروحية       
وجسر العبور األوسع واألرحب للتجربة الشعورية من املبـدع         . تربط بني أجزاء الوجود     

  . إىل املتلقي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥ص،فايز الداية. د، ) الصورة الفنية يف األدب العريب( مجاليات األسلوب ): ١(
  .١٤٧ص،مصطفى ناصف . د،الصورة األدبية ) : ٢(
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  :  االستعارة و بنية النص اإلبداعي -٢
  
  :االستعارة والكلمة املفردة -

فهـي مـادة    ، صوصية تستدعي الدراسة واالختبار     متتلك الكلمة املفردة يف اللغة خ         
بدع الذي يتصرف يف    وبتآلفها مع مثيالا تشكل لغة الفرد امل      ، الصياغة والكالم اإلنساين    

وهذا     ، ويشكّلها وفق طرائق معينة ليخلق منها الصور البديعة والعوامل اجلميلة            ، موضعها  
الكلمة مرتبطـة   " لية وقدرا على التعبري ذلك أن       ما توفّره له الكلمة املفردة بطاقاا الدال      

لتدل على أنسنة اإلنـسان وجتلّـي الـروح اخلالـدة                  ..باإلنسان والكون والفكر والفن     
فالكلمة صورة العـامل    ، وحتقق الوجود احلي بالفعل الروحي الثقايف واجلمايل        ، يف الكون   

وما يتلقى من   ، كاره وما جيري حوله     األكرب وإن عبرت عن ذات اإلنسان يف مشاعره وأف        
،  وهذا خيتلف عن مفهوم القدماء للكلمة الـذين يتفقـون علـى                    ) ١"(معارف وآراء   

وهو حيـسن   ، وأن اللفظ منفصل عن املعىن      ،أن الكلمات إشارات منفصلة عما تشري إليه        
نظر إىل الكلمـات    طبيعة الثنائية املشهورة أو ال    هي  هذه  ، املعىن كما حيسن الثوب البسه      

هذه هي النظرية الـيت جنـدها يف مفهـوم           . ها جمرد أدوات حلمل و نقل األفكار      باعتبار
وهي كلمة ذات مغـزى يف هـذا        ، انظر أيضاً  إىل كلمة االستعارة نفسها        . االستعارة  

ليت ويف استعارة األسد ا   . وإمنا حتسنه    احلريف   االستعارة ال تضيف جديداً  إىل التعبري      . املقام
أو الشجاعة اليت طال احلديث     ،ذاعت يف كل مكان احتفظت كلمة األسد مبعناها الثابت          

لغة الشعر ليست أكثر من حتسني موقف قبلي أو         . عنها ألا غائمة متغرية دون أن ندري        
. هذه النظرة خمتلفة متاماً  عما حنـن فيـه           . وغالباً  ما يكون اجلوهر واحداً         ، لغة عادية   
  أمهية  الكلمة  يف  التعبري   وهنا تربز .)٢" (ديثة تعترب الكلمات مواقف النظرة احل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧ص، م٢٠٠٢، ١ط، دمشق ،  احتاد الكتاب العرب ،حسني مجعة . د، يف مجالية الكلمة ): ١(
  . ١٣٠ص،اصف مصطفى ن. د، / اللغة و التفسري و التواصل /عامل املعرفة ):  ٢        (

  
  

  

 ١٦٧



فالكلمة يف علم اللغة احلديث ليست جمرد أصـوات أو إحـساسات تزجيهـا قـوى                " 
بل صارت األولية فيها للفكر والداللة اليت يقررها        ، فيزيولوجية أو تولّدها روابط عرضية      

فالكلمة ليـست   " . الكلمات مواقف   " وهذا ما يفسر معىن     ) ١"(تصور اإلنسان للوجود  
 عندما نـستعمل    ولكن. من املرئيات واملدركات    وضع على أصناف سابقة     جمرد بطاقة ت  

كلمة ما فإننا نكون أو خنلق مفهوماً  حمدداً  مل يكن قد تقرر مـن قبـل وبنـاءً  عليـه                 
    )  . ٢(فالكلمات هي حياتنا والشيء املشار إليه ال ينفصل عن موقـف ولغـة ومـتكلم              

يار األنسب من عناصر ثروته اللفظية و اختيـار  وهنا جند أن أسلوب املبدع يقوم على اخت      
فـاملخزون اللغـوي    . األنسب من طرائق التعبري اليت تتيحها له اللغة إلظهار ما بداخله            

واأللفاظ ، للمبدع يوفر له طائفة من إمكانات التنسيق ترتسم يف ذهنه على احملور التزامين              
، ظم لتـشكيل التركيـب اإلبـداعي        اليت خيتارها تأتلف فيما بينها وتنسج على حمور الن        

فاإلبداع هنا ليس إال مثرة اختيار املبدع ألفضل ما يف حوزته من األلفاظ اليت من شأا أن                 
ووضع هذه األلفاظ يف تشكيالت لغوية معينة تعرب عـن          )  ٣(تعرب عن مشاعر ه وأفكاره      

لى مدى توفيقه يف    حذق املبدع يتوقف إىل حد بعيد ع      " و  . املدلوالت اليت يريد إظهارها     
  ) .٤" (استغالل اخلواص املتعددة للدوال يف مستوياا     املختلفة 

       
 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الذي يدفع املبدع إىل أن يستعري كلمـة بعينـها            

  . وما الذي جيعله يستخدم هذا اللفظ دون غريه ؟ 
     

عند مفهومي الداللـة املركزيـة و الداللـة          هذا السؤال البد من الوقوف        لإلجابة على 
أما الداللة  اهلامشية فتـدل     ، فالداللة املركزية تدل على املعىن املعجمي       ، اهلامشية للكلمة   

  . على اإلحياءات اليت تطوف حول هذا املعىن أو ما ميكن أن نسميه ظالل املعىن 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤ص،١ج، أمحد علي دمهان . د، / منهجاً و تطبيقاً / بد القاهر اجلرجاين الصورة البالغية عند ع:  )١(
 .١٣١ص ،مصطفى ناصف. د، / اللغة و التفسري و التواصل /عامل املعرفة :  )٢(
 .٣٦ص ،م ٢٠٠٤ ، ٢ط، دمشق ، دار كنعان ، علي جنيب إبراهيم .د، مجاليات اللفظة بني السياق و نظرية النظم :  )٣(

  .٨٦ص ، حممد عبد املطلب. د، دلية اإلفراد و التركيب يف النقد العريب القدمي ج)   : ٤        (

  

 ١٦٨



     أول من استخدم مصطلحي الداللة املركزية والداللة اهلامشية اللغوي إبراهيم  أنـيس   
فقد رأى أن عناصر اجلماعة اللغوية الواحدة يتوافرون علـى             )دالالت األلفاظ   (يف كتابه   

لداللة يصل م إىل نوع من الفهم التقرييب الذي يكتفي به النـاس يف              قدر مشترك من ا   " 
وهذا القدر املشترك من الداللة هو الذي يـسجله اللغـوي يف معجمـه              . حيام العامة   

فالداللة املركزية لأللفاظ تتمحور حول املعىن املعجمـي        ) . ١"(ويسميه بالداللة املركزية    
فإحالة اللفظ إىل   ، ناس املنتمني إىل البيئة اللغوية نفسها       يشترك يف فهمها عامة ال    ، للكلمة  

تلك الظالل الـيت    " أما الداللة اهلامشية فقد عرفها أنيس بأا        . املعىن إحالة عقلية مباشرة     
ختتلف باختالف األفراد وجتارم وأمزجتهم وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبـائهم            

أللفاظ ينفرد بإدراكها بعض أفراد اجلماعة اللغويـة        ، فالداللة اهلامشية ل   ) ٢" (وأجدادهم  
العاطفية ختتلف من   /و احلساسية   ،ألا قد تكون استجابة نفسية للكلمات       ، دون غريهم   
وقد تكون استلزامات منطقية أو عقلية والكفاءة العقلية اليت تدرك هـذه            ، فرد إىل آخر    

داللية األساسية ملعـىن الكلمـة      فاملكونات ال ). ٣(االستلزمات ختتلف من فرد إىل آخر       
يتواضع عليها أفراد البيئة اللغوية الواحدة وهي حمكومة بأعراف ذلك اتمع ومعتقداتـه             

كذلك تتشكل لدى الفرد الواحد مكونات داللية إضافية للكلمة وتكون هـذه            . وثقافته  
 الذي جيعـل    األمر، املكونات حمكومة بالتكوين النفسي للفرد وحساسيته وقدراته العقلية       

الداللـة  " وبناءً  على ذلك فـإن       . الداللة الكلية للكلمة الواحدة ختتلف من فرد إىل آخر        
أما الداللة اهلامشية فهـي     ، املركزية هي اليت توكل إليها مهمة حتقيق وظيفة اإلبالغ عادة           

ية اليت  فالداللة الكلية للكلمة تتألف من الداللة املركز      ، )٤"(أنسب لتحقيق وظيفة التأثري     
حتيط ا الداللة اهلامشية اليت ميكن اعتبارها مبثابة هالـة دالليـة            ، ميكن عدها نواة داللية     

  .وتشكّل اإلحياءات املتولّدة عن األصداء االنفعالية والعقلية للكلمة . حتيط تلك النواة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٦ ص . م١٩٨٠، القاهرة ، ألجنلو املصرية مكتبة ا،إبراهيم أنيس . د،داللة األلفاظ :  )١(
  .١٠٧ص، املرجع السابق نفسه :  )٢(
  .١٨١- ١٨٠ص ، حممد حممد يونس علي . د ، /أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن ):  ٣       (
  .١٨١ص، املرجع السابق نفسه ) : ٤       (
  

  

  

 ١٦٩



  
 هامشية معينة فذلك يعين أن هلا ظـالالً           إن هذه الكلمة أو تلك هلا داللة      " فعندما يقال   

  ).١" (وحواشي إضافية مبعناها املعجمي 
ـ               اللفظـة  " إذن متتلك الكلمة الواحدة معًىن واحداً ثابتاً هلا يضاف إليه معاٍن ثانويـة فـ

ويف ، وهي تاريخ طويـل     ، وتربز منها   ، الواحدة حتمل ظالالً  و إشعاعات تقف خلفها         
وخلف ستار املعىن األول توجد مجلة قيم       ، ) ٢" ( وضعي معين    الوقت نفسه ذات مدلول   

مث إن  ." مرتبطة باللفظة وبتميزها ومدلوالا امللتحمة مع اجلوهر اجلمـاعي يف اتمـع             
 يستمدون من األلفاظ املختزنة عرب العصور معاين يعربون من          –على حنو خاص    –العرب  

ـ       ة ومـا تنطـوي عليـه مـن رمـوز                        خالهلا عن تطلعات لصيقة بأعرافهم االجتماعي
  ).٣"(وقيم عليا 

  
،      إن اإلحياء األديب للكلمة أو الصورة املستعارة يقوم على جتاوز فكرة الداللة املعجمية        

ويتضح خصوصاً  يف التمييز بني مدلوهلا املعجمي املألوف و ما نسميه الذوق اللغـوي أو                
وإمنا ، شاعر معينة ال يرجع إىل انبعاثها من اللفظ نفسه          املدلول الشاعري فارتباط الكلمة مب    
فهي اليت حترك  مشاعر املخاطَبني وتثري حـساسيام         ، يعود إىل عالقتها باألشياء نفسها      

وتبعاً  خلربام اخلاصة اليت كونت لديهم عواطف        ، وفقاً  لتجارم السابقة بتلك األشياء       
ثالً  مدلوهلا املعجمي  ال يتجـاوز ذلـك احليـوان        م) ذئب  ( فكلمة  ). ٤(معينة جتاهها   

اخلداع : أما الظالل املتولّدة حول هذه الكلمة فكثرية منها         . األربعة   املفترس ذي األرجل  
أمـا  . " وغريها من املعاين اليت تثريها يف الـنفس         .. اهللع  ، اخلوف  ، االفتراس  ، املكر  ، 

أو ،له فألنه أمارة بديلة عن الشيء نفـسه         سبب كون اللفظ يثري تلك املشاعر عند استعما       
، تتركب من دال ومـدلول      ، والعالقة كما سبقت اإلشارة     ،هو بتعبري أدق جزء عالقة      

  مثالً  فإا تثري يف النفس) أم(فإن ذكرت كلمة ، وكل من هذين الطرفني يستدعي اآلخر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٠ ص، املرجع السابق نفسه:  )١(
 .٧٢ص ، ١ج، أمحد علي دمهان . د، / منهجاً و تطبيقاً / الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين :  )٢(
 .٨ص ، علي جنيب إبراهيم .د، مجاليات اللفظة بني السياق و نظرية النظم :   )٣(
  . ١٩١ص ، حممد حممد يونس علي. د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن :   )٤(

  

 ١٧٠



  
وذلك ألن صورا وردت إىل الذهن عن طريـق اللفـظ           ، إخل  ..مشاعر الشفقة واحلنان    

وجتر معه  ، والصورة تنوب عن الشيء نفسه      ، فاللفظ يستدعي الصورة الذهنية     ، املنطوق  
ومما يزيد من تأكيد ما تقرر وجود صلة وثيقـة بـني            ، مايرتبط به من عواطف ومشاعر      

أننا عندما نستمع إىل دالّ معني ننفعل بـه         ، ا حنن بصدده    الدال واملدلول ويزكي صحة م    
فإن ذكر اسم ، وعلى سبيل املثال ، كما إذا أدركنا إداركاً حسياً  املدلول الذي يدلّ عليه       

وذكر اسم شـيء مقـزز قـد جيعـل الـنفس                    ، شيء حلو قد يؤدي إىل إفراز اللعاب        
 ،الل مستمدة من الشعور ومما وراء الـشعور         فاأللفاظ املفردة هلا ظ   ) .  ١" (تتقزز منه   

 تستمد تألقها مما تشحن به األلفاظ من مـشاعر وعواطـف            واهلالة الداللية هلذه األلفاظ   
وانفعاالت ودالالت حضارية وفكرية على مرّ الزمن ومن الـذكريات والـصور الـيت              

بيعته مثرياً  للشعور بط"  صاحبتها يف تارخيها الشخصي واإلنساين وقد يكون املعىن أحياناً  
، من ذلك أن الكلمات اليت تدل على القيم األخالقية حنو حريـة             . واإلحساسات القوية   

، رقيـق   ، مجيـل   ،طيب  : والصفات اليت تستعمل يف املدح أو القدح مثل         ، حق  ،عدل  
وحقري كلها يصعب ختليصها أو جتريدها مما فيهـا مـن إحيـاءات ذاتيـة                  ،دينء  ، شنيع  
فاستخدام الكلمات بني الناس جيعلها مشحونة بعواطفهم وانفعاالم وكأن         ) ٢ " (عاطفية

وهكذا تتألق اهلالة الداللية احمليطة بـالنواة مبـا         . كالً  منهم قد منحها شيئاً  من مشاعره          
وحيس األدباء مبا ادخره ذلك اللفظ من داللة هامشية         " اكترتته األلفاظ من رصيد انفعايل      

 التعبري عن أحاسيسهم ومشاعرهم ملا له من وقع وجداين يف نفوس املـتلقني              فيستغلونه يف 
(...) كما مييل الناس إىل استخدامه فيما يناسبه من املواقف اليت تتطلب حدة يف العواطف               

وهذا ما يبدو يف    ) ٣" (ومجيع جماالت التعبري عن حاالت الغضب وشدة الفرح والسرور          
فقد رأى النقـاد أن     " يح ورثاء وغريها من األغراض      أغراض الشعر من فخر وهجاء ومد     

 فوق  –ذلك أن للفظ الشعري     ، لكل منها معجماً  خاصاً  به ينبغي أن تستمد ألفاظه منه             
  وإحياءً  داخلياً  بالقصد الذي،  ظالالً  خاصة به يرمسها يف نفس املتلقي –داللته القوية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩١ص ،سابق نفسهاملرجع ال:  )١(
 .١١٣-١١٢ص ، ستيفن أوملان ، دور الكلمة يف اللغة :  )٢(
  .١٩٦ص،حممد حممد يونس علي. د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن :  )٣(

 ١٧١



ويغدو اللفظ الشعري أدىن ما يكون من الغرض الذي يتخذ أداة تعبري            ، إليه رمى الشاعر    
إحياؤه الداخلي متعاضدةً  كلها لرسم صـورة التجربـة          حني تكون داللته وظالله و    ، فيه  

فـاملعىن  ) ١" (مصبغة كلها بالشعور العاطفي اخلاص ـذا الغـرض          ، الشعورية لشاعر   
فنراه يلجأ إىل الكلمات    ، اإلحيائي للكلمة املفردة يتحكم يف خيارات املبدع يف استعاراته          

كلمة يكسب املبدع حرية يف التعبري جتعله       فإحياء ال ، ذات اإلحياء الفين ليعرب عما يف داخله        
ومن هـذه الكلمـات الـيت تتـسم بإحيـاءات                . يتجاوز املعىن املعجمي اجلامد الثابت      

، فاللون األمحر يوحي عند كثري من الناس بالتضحية         ، الكلمات الدالة على األلوان     " مميزة  
يف حياتنا اليوميـة املختلفـة إحيـاء        وله  ، باون  )  الليايل احلمراء ( كما يوحي يف حنو     

واللون األخضر يرتبط عند املسلمني باألمل ورمبا كان ذلـك ألن           . بالتحذير واالحتراس   
كما يرتبط اللـون األخـضر      ، كما هو معلوم    ، واجلنة أمل املسلمني    ، لون اجلنة أخضر    

رمـز حـسب    أما األسود فهو لون احلزن والفناء والتشاؤم وي       ، باخلصب وكثرة اخلريات    
، النظرة الدينية كما الحظ اللغوي أمحد خمتار عمر إىل اخلسران واخلذالن واحلقد واحلسد              

  ) . ٢"(وأما اللون األبيض فيوحي بالطهارة والصفاء والنقاء والسالم 
: ومثال ذلك قول الشاعر     . فاملبدع يستثمر هذه املعاين اإلحيائية لأللوان للتعبري عن مراده          

  ) : ٣"(شبيهتها " صيدة أمل دنقل يف ق
                                     يا ظلَّ صيٍف أخضر 

                                          تصوِري 
                                        كم أشهٍر وأشهر 

                                        مرت ولسنا نلتقي 
                  توِضر ..                      مرضخومل ن  

                                        املاس يف مناِجمي 
                                       مشوه التبلور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٥ص، عيسى العاكوب . العاطفة و اإلبداع الشعري ، د:  )١(
 .٢١٤ص،حممد حممد يونس علي. د، / أنظمة الداللة العربية /  ظالل املعىن املعىن و:  )٢(
  . ٩٤ ص ،م١٩٨٥، ٢ط، بريوت ،  دار العودة ،أمل دنقل ،  الكاملة  الشعريةاألعمال:  )٣(

  

 ١٧٢



  
   

ـِي                                         والذكريات يف دم
  رر                                     عاصفةُ التح

  .                                     كرقصٍة ناريٍة من فتياِت الفجر
  

، يف قوله يا ظل صـيف أخـضر         ) أخضر  (  لنالحظ أن الشاعر أمل دنقل استعار لفظ        
مرت ولـسنا نلتقـي     / يف قوله كم أشهر و أشهر       ) خنضوضر  ( وكذلك  استعار لفظ     

توحي باحلياة املفعمة بالنمـاء واحلريـة       ) أخضر  ( فداللة كلمة   . ومل خنضوضر   .. مرت
 الشاعر الذي يعبر عن توقـه السـتعادة         دوالسعادة ولكنها حتولت إىل ذكرى منقضية عن      

. تلك الذكرى وعن أمله لفراق حمبوبته فلقاؤه ا يبعث احلياة واألمل والسعادة يف نفـسه              
 أشهر وأشهر مرت    كم. /للتعبري عن حالته    ) مل خنضوضر   (لذلك يستخدم ويستعري كلمة     

تعد الكلمات الدالة على بعـض مظـاهر        " كما  / . ومل خنضوضر ... ولسنا نلتقي مرت    
وبعض احليوانات والنباتات من أكثر الكلمات الـيت متتلـك دالالت           ، الطبيعة وحمتوياا   

) البـدر   (و) القمـر   : ( كلمات   النوع األول فمن  . هامشية زائدة عن معانيها املركزية      
توحي بالوضوح واإلشـراق    ) الشمس  (، اجلمال واإلضاءة واإلشراق والعلو     وتوحيان ب 

، النماء واخلـري    ) : السحاب  (و، القوة والشدة و الفتك     ) : اإلعصار  ( و    ،     والعلو  
، املكر  ) الثعلب  ( و  ، التشاؤم باملوت والفراق    ، الطري  ) الغراب   : ( الثاين     النوع ومن

  .  النشاط والنظام ) النحل ( و، اجلمال ) لغزال ا( ، الشجاعة ) األسد( 
طيـب  ) : النخل(و. الوصل واجلمال والصحة والشباب     ) الورد   : ( النوع الثالث ومن  

) أوراق اخلريـف    ( واالرتفاع عن سفاسف األمور والطـول و      ، العنصر واخلري الفياض    
ألمثلة يف الشعر العريب    وكثرية هي ا  ) ١(،السالم  ) غصن  الزيتون  (و، التساقط  واالنتهاء    

  .على االستعارات القائمة على مثل هذه الكلمات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٦-٢١٥ص،حممد حممد يونس علي. د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن ) : ١(
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 بـسبب   – عنه    رضي اهللا  –وحيضرنا هنا قول احلطيئة مستعطفاً  اخلليفة عمر بن اخلطاب           

  ):١(سجنه له 
ماذا تقولُ ألفراٍخ بذي م            ٍخرغْ           زِب احلواصِل ال ماٌء و ال ش جر  

كاسب ألقيت           م يف قَهمٍة          فاغِفِلظْعِر م اهللاِ يا عـمر سالم عليك ر  
  

راخ وهي تدل على صغار الطيـور       فكلمة أف ) أفراخ  (   فاالستعارة هنا وقعت يف كلمة      
وهي مشحونة مبعانٍ  ثانوية متعـددة كالـضعف وعـدم           ، حتيط ا هالة من اإلحياءات      

إخل  هـذه املعـاين   ...والـرباءة  ، وقلة احليلة يف احلصول على الرزق    ، االستقالل والعوز   
 يتـردد  لـذلك ال . العاطفية اليت تولدها اإلحياءات تشكل طاقة عاطفية تؤثر يف املتلقـي     

الشاعر يف استخدامها معتمداً  على طاقتها العاطفية للتأثري يف اخلليفة  فيستعريها للتعـبري                
  . عن حالة أطفاله حماوالً  استعطاف اخلليفة ليخرجه من السجن 

    
ال سيما على صعيد الدراسـات      ، فقد أضحى من الضرورات امللحة      "    يف ضوء ذلك    

 توجيه االنتباه إىل ما تستلزمه كلمات اللغة من اسـتدعاءات           األسلوبية والنقدية واللغوية  
وحماولة تتبع ما حيوم حول كلمة من الكلمات املوحية من دالالت هامـشية             ، وإحياءات  

حىت يتسىن ملن ينشد املتعة يف النصوص األدبية احلصول على أكرب قدر منها عـن طريـق                 
كي يستضيء بـه يف إدراك األبعـاد         ، إملامه مبا ميكن تسميته باملعجم اهلامشي للكلمات      

فلذة النص تتحقق بأكرب قدر ممكن عن طريق الغـوص يف أغـوار             ، اإلحيائية للنص الفين    
وميكن أن أقدم هنـا منوذجـاً    ، األبعاد اجلمالية اليت عمقتها الدالالت اهلامشية احمليطة به    

، ظلمـة   ، موض  غ: ( وهي  ) ليل  ( يشتمل على بعض مفردات املعجم اهلامشي لكلمة        
)  ٢....)(فنـاء   ، ظلم  ، سكون  ، نوم  ، أرق  ، سهر  ، همّ    ، طول  ، أمل  ، سرّ    ، حنني  
وهو أن العالقة الطردية بني كثـرة االسـتعمال   ال بد هنا من اإلشارة إىل أمر مهم         ولكن  

  .والشحن العاطفي للكلمة ليست عالقة مطلقة متخطية للحدود مجيعها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٤ص،م١٩٦٧بريوت ، دار صادر ، شرح أيب سعيد السكري ، ديوان احلطيئة :  )١(
  .١٩٢ص،حممد حممد يونس علي. د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن :  )٢(

 ١٧٤



فإن اللفظ  " وبناءً  عليه    ،  بل جيب أن تكون عالقة متوازنه تضمن إثراء اللفظ باإلحياءات           
الستخدام هو ذلك اللفظ املرتبط بالوجدان الذي يشيع بني الناس يف نطاق            املوحي بفعل ا  

فإذا كان اسـتخدامه نـادراً        ، أو إسراف يف التداول     ، معقول دون ندرة يف االستخدام      
وكذا إذا بولـغ يف اسـتخدامه       ، افتقر إىل تلك الطاقة اليت تزوده بقدر كبري من اإلحياء           

ـّله به االستعمال وما تراكم عليـه         )  ١("يتعرض لتفريغ ما فيه من شحنات        بفعل ما كب
وهنا تظهر فاعلية السياق يف توجيه إشعاعات اهلالة الداللية لأللفاظ          . من ضبابية املمارسة    

ألنه مهما قيل يف فصاحة     . أو يف إكساب األلفاظ املستنفذة هالة دالليةً جديدة         ، املوحية  
فإن أثرها الـذي يقـع يف       ، تها يف حالة اإلفراد     الكلمة املفردة وما يبني خصائصها ومجالي     

والسياق ، فالتأليف يؤدي إىل سياق     " النفس موقع القبول يظل دون ما يكون يف التأليف          
وهذا يشكّل وعياً  مجالياً  بالكلمة يف        ... يوحي بأشياء كثرية يف فصاحة الكلمة وتأثريها        

اً  على معايري االنـسجام والـتالحم        ويصبح اجلمال الفين قائم   ... نطقها ويف استعماهلا    
فالكلمـة  ، )٢" (الدقيقة يف املعىن و التركيب والتناسب بينهما مع مراعاة احلالة النفسية            

املتكيفة مع بقية عناصر اجلملة متتلك إحياءات مجالية خاصة يكسبها إياها السياق وتضاف             
 سياقات خمتلفة ليست كاملاء     الكلمة  عندما توضع يف    " ذلك أن   ، إىل بعض إحياءاا الذاتية   

أي ، وإمنا هي كاحلرباء تتلون بلون املكان الذي توضع فيه          ، الذي خيضع لونه للون إنائه      
، كل منها يربز يف موضعه املناسـب        ، متتلك إمكانات معينة    ، أن الكلمة أشبه باحلرباء     

 يفرض عليه مـن     وإمنا خيضع ملا  ، وليست كاملاء الذي ال ميلك شيئاً  من تلك اإلمكانات           
ومـن  ، وبناءً  عليه فإن قيمة اللفظة اإلحيائية تنبع مـن ذاتيهـا اخلاصـة               ) ٣" (اخلارج  

الكلمة تظل حتتمل الكثري من املعاين حىت توضع يف سياق مينحها           " تداخالت سياقها ألن    
ليـة  فالسياق يوجه اهلاالت الدال   )  ٤"(وإشعاعاته اخلاصة   ، معىنً  حمدداً  بظالله النفسية       

  .املتشاة واملتقاطعة واملتضادة باجتاه واحد هو التعبري عن املعىن الذي يتناسب مع املقام 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠حممد حممد يونس علي،ص. د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن :  )١(
 .٣٩ص ، حسني مجعة . د،يف مجالية الكلمة :  )٢(
 .١٢٤ص ،حممد حممد يونس علي. د، / أنظمة الداللة العربية / ل املعىن املعىن و ظال:  )٣(
  .٨٠ص ، ١ج، أمحد علي دمهان . د، / منهجاً و تطبيقاً / الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين :  )٤(
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وقد كان تشديدنا على خصوصية الكلمة املستعارة لكي نؤكّد فـرادة األسـلوب األديب              
ويـصقل  ، ونظمها يف نسق ممتع لطيف يهز مشاعر القارىء         ، ئها  الذي يربع يف اصطفا   

إذاً  فطريقة استخدام اللفظة املستعارة ال       ، ذوقه املتصل اتصاالً  وثيقاً  بإحساسه اجلمايل         
والسيما أن األسلوب هو ميدان خلع اجلمـال        . تتنكر ملاهيتها املتمتعة باستقالهلا النسيب      

وما أداته يف العملية االستعارية سوى اللفظة احلاملة        ، غوي  واملعىن على ضروب التفرد الل    
  ) . ١(إمكانات التعبري وألوانه الدقيقة 

  

  :  االستعارة و التركيب- 
    

   ترتبط املوجودات واألشياء احمليطة باإلنسان فيما بينها بعالئق دقيقة متـسقة منتظمـة                 
وإمنا هي عالقـات منطقيـة      . ة يف تكوينها    وال فاعلية للغة العادي   ، ال دخل له يف إجيادها      

وإدراك اإلنسان للوجود حوله والتكيف مع هذا       ، فرضتها الطبيعة الوجودية لتلك األشياء      
الوجود مرهونان بتمييز تلك العالقات واستيعاا وهذه العالقات يشترك يف فهمها البشر            

ميكـن تـسميته     " شياء  وهي ختتلف عن نوع  آخر من العالقات بني معاين األ          ، مجيعاً    
وختتلف من فرد آلخر تبعـاً  للتكـوين         ، ختتص بأداء الفرد الواحد     ) العالقات النفسية   (

وهي مثرة خلربات الفرد وتفاعله اخلاص مع الكون واألفـراد الـذين            . النفسي لكل فرد    
ك لذلك تنعكس تل  ، يعرب الفرد عن تلك العالقات باستخدام اللغة        ،   ) ٢"(يتعامل معهم   

العالقات يف لغة الفرد وتتبلر اعتماداً  على العالقات النحوية اليت ميتلكها نظام اللغـة يف                
أي منظومة وظائف تعبرييـة تـستهدف       " فاللغة منظومة وظيفية    . صورة تراكيب لغوية    

ينبغـي  ، ومن أجل أن تؤدي وظيفتها يف االتصال داخل اتمع اإلنساين           ، غرضاً  معيناً      
ومن خالل هذه البنيـة تقـوم بتأديـة         ، واص تركيبية أي أن تتشكل يف بنية        أن تتمتع خب  

، ورمبا كان النحو بقواعده وقوانينه ومشوليته القادر على ضبط مثل تلك البنية             . وظيفتها  
  ومن هنا ميكن. وبالتايل يئتها من خالل العناصر اليت تشكلها للقيام بواجباا الوظيفية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧ص ، علي جنيب إبراهيم.د، مجاليات اللفظة بني السياق و نظرية النظم ) : ١(
 .٩٧ص،مصطفى محيدة، نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية ) : ٢(
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، فيكون لـدينا    ،  أن نلحظ عدداً  من الوظائف النحوية اليت تقوم داخل كل بناء لغوي              
 وأخرى للفاعل وثالثة للمفعول ورابعة للمفعول غري املباشر وخامسة          وظيفة للفعل ، مثال ً 

ملا يدعى بالفضلة بأنواعها وملحقاا املختلفة واليت ميكن أن تدخل يف إطار تركيب اجلملة              
  ) . ١" (أو العبارة 

.      لذلك فإن اخلربة بتراكيب اللغة هي يف الوقت ذاته خربة باألغراض اليت تعبر عنـها                
، وختضع العتبارات تتحكم يف عالقاا      ، متثّل نظاماً  خاصاً  يتصل باألنسقة        "  اللغة   ألن

فهناك يف الكالم تقوم بني األلفاظ عالقات تعتمد على البعد الزمين كخط مستقيم  حيفظ               
، وال يتم هذا التوازن  إال بترتيل كل لفظة مرتلتها من الصياغة             ، التوازن يف عملية الكالم     

عن طريقـه   ، هناك طبيعة جتاورية  يء لبعض األلفاظ أن تستقر يف مكان حمدد             غري أن   
وال ميكن أن تنفصل هذه الطبيعة عن وعـي املبـدع           ، تتلون الداللة بطبيعة إيقاعية مميزة      

ذلك ألن املقام يدعوه إىل تقدمي صياغته على حنو معين ؛ فالذخرية اللغويـة              ) ٢"(وقصده  
كلمات وبالعالقات اليت ميكن أن تنتظم وفقها هذه الكلمـات ألن              اليت ميتلكها تزوده بال   

املبدع يعرف مقدماً  وقبل نظم اجلملة ما يستنتج من تفاعل داليل بني كـل وحـدة                 " 
أي إنـه يعـرف     . معجمية تتضمنها كفاءته اللغوية مع الوحدات األخرى املتالئمة معها          

عضها مع بعض واملعاين الداللية الناشئة مـن        القواعد الداللية لتالؤم الوحدات املعجمية ب     
فما املعجم املستقر يف عقل ابـن       ... عالقات االرتباط التالؤمية الناجتة من ذلك التفاعل        

وعالقة كـل وحـدة     ، اللغة  إال حصيلة معرفته باستخدام الوحدات املعجمية يف سياق           
ءته  اللغوية مث إن هذه املعرفة        وتشكل هذه املعرفة ركناً  مهماً  يف كفا        ، بالعامل اخلارجي     

،   إمنا هي قائمة أساساً  على عالقات االرتباط املنطقي  بني معاين األشياء خـارج اللغـة               
وهذا يؤدي بنـا    )  ٣" (وال تستطيع أي لغة بشرية أن خترج على قوانني  تلك العالقات             

مجلة حمكوم بالعالقات   فنظم األلفاظ لصياغة    . إىل مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين        
اليت تربط بني املعاين يف نفس املتكلم وخاضع لترتيب معانيها وتناسق دالالا يف الـنفس               

  .على ضوء العقل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣ص ، يوسف حامد جابر . البنيوية يف النقد العريب املعاصر ، د:  )١(
  .١٥٢ص ،حممد عبد املطلب. د، جدلية اإلفراد و التركيب يف النقد العريب القدمي :  )٢(
  .١١٣-١١٢ص  ، مصطفى محيدة، نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية )   : ٣       (

 ١٧٧



 ما يف وجدان املتكلم عندما تـنظم         ا   يتعنيبد القاهر  خدم املعاين اليت       فاأللفاظ عند ع    
وتصبح مقولة مسعية يتم بواسطتها االتصال      . وا ترسم الصورة الذهنية     ، ط بعالقات   وترب

شريطة أن تكون مرتبطة   ، بني املتكلم والسامع فال سبيل إىل التفاهم إال عن طريق األلفاظ            
نظم الكلم  و. )١ (لتعبريي واجلانب  العقلي الفكري      على نسق يفي بالتوافق بني اجلانب ا      

تقتفي يف نظمها آثار املعاين وترتيبها على حسب ترتب         " اهر يتحقق عندما    حبسب عبد الق  
وليس هو الـنظم    ، املعاين يف النفس فهو إذن نظمٌ  يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض               

 ولذلك كان عندهم نظرياً  للنـسج  . الذي معناه ضم الشيء إىل الشيء كيف جاء واتفق      
مما يوجب اعتبار األجـزاء     ،  الوشي والتحبري وما أشبه ذلك       و التأليف والصياغة والبناء و    

  وحـىت  ، بعضها مع بعض حىت يكون لوضع كلّ  حيث وضع  علّة تقتضي كونه هناك                
: ويبني لنا عبد القاهر كيفية صوغ اجلمل بقوله         ) . ٢"(لو وضع يف مكان غريه مل يصلح        

فإذا وجـب   ،  تتبع املعاين يف مواقعها      فإا ال حمالة  ، إن األلفاظ إذ كانت أوعية للمعاين     " 
فأما . ملعىنً  أن يكون أوال يف النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أوال يف النطق                  

و أن يكون الفكر    ، أن تتصور يف األلفاظ أن تكون املقصودة قبل املعاين بالنظم و الترتيب             
أو أن حتتاج بعد ترتيب املعـاين إىل        ، يف النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً يف نظم األلفاظ        

ووهم يتخيـل إىل مـن          ، ألن جتيء باأللفاظ على نسقها فباطل من الظن         ،فكر تستأنفه   
   ).٣"(ال يويف النظر حقه 

، ذلك بضم بعضها إىل بعـض       ، دالالت األلفاظ يف عقله أوالً        ) بتعليق  (يقوم املتكلّم     
فتكون النتيجـة نظمهـا     ، ملقدرة املتكلّم اللغوية    ووفقاً    ، وترتيبها حبسب معاين النحو     

فالتعليق تفاعل يتم يف العقـل بـني دالالت         . التلفّظ باجلملة   : أي  ، وترتيبها يف النطق    
، تنشأ من خالله عالقات االرتباط والربط بني تلك الـدالالت           ، األلفاظ ومعاين النحو    

ا اللغة من حيث دالالت األلفـاظ  وذلك من خالل اختيار املتكلم بني ممكنات عدة تتيحه    
  )التعليق(أماالنظم فهونتاج لعملية.بني األفراد يف هذااللغويةوتتفاوت املقدرة،عاين النحووم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .٢١ص ،م١٩٩٩ ، ١ط، دمشق ، دار الفكر ، حممد عباس . د، األبعاد اإلبداعية يف منهج عبد القاهر اجلرجاين :  )١(
 .ومابعدها٤٩ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز :  )٢(
 .وما بعدها ٥٢ص ، املصدر السابق نفسه :  )٣(
  

 ١٧٨



والنظم ترتيب لأللفاظ ذاا    ، ويفهم من هذا أن التعليق ترتيب لدالالت األلفاظ يف العقل           
اية الـصعوبة   يف اجلملة امللفوظة هذا مع التسليم بأن التمييز بني هاتني العمليتني أمرٌ  يف غ              

وقد أشار عبد القاهر اجلرجاين     ) . ١(يهما على حال تكاد جتعلها واحدة       وأن املتكلّم يؤد  
، إىل ذلك بدقة متناهية يف وضعه لنظرية النظم حيث وصف آلية بناء التراكيب اللغويـة                

واعلم أنك إذا رجعت إىل نفسك علمت علمـاً  ال           " ورصف األلفاظ لبناء اجلمل قائالً        
ويبىن بعضها  ، حىت يعلق بعضها ببعض     ، أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب        ، ه الشك   يعترض

هذا ماال جيهله عاقل وال خيفى علـى أحـد                  ، وتجعل هذه بسبب من تلك      ، على بعض   
وجعل الواحدة منـها    ، وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إىل التعليق فيها والبناء           . من الناس   

ما معناه وما حمصوله ؟ وإذا نظرنا يف ذلك علمنا أن ال حمصول هلا              ، بسبب من صاحبتها    
أو تعمد إىل امسني فتجعل أحدمها      ، غري أن تعمد إىل اسم فتجعله فاعالً  لفعل أو مفعوالً              

أو ، أو تأكيداً  له     ، خرباً  عن اآلخر أو تتبع االسم امساً  على أن يكون الثاين صفة لألول                
  ) .٢" (سم بعد متام كالمك على أن يكون صفة  أو حاالً أو متييزاً  بدالً  منه أو جتيء با

   
   يتم هذا التعليق والبناء وفقاً  للعالقات النحوية اليت يتمتع ا نظام اللغة حيث يتم ربط                

، املعاين واألفكار بوصفها صيغاً  ذهنية وتظهر آثار ذلك يف التركيب اللغـوي املتحقـق                
م أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتـضيه علـم              اعل:" يقول عبد القاهر  

وحتفظ ، وتعرف مناهجه اليت جت فال تزيغ عنها        ، وتعمل على قوانينه وأصوله     ، النحو  
  فالعالقات القائمـة بـني مفـردات        )  ٣" (الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها         

 و اإلمكانات  التركيبية اليت يقـدمها        .ناتهتؤول يف النهاية إىل معاين النحو و إمكا       ، لمالك
  النحو هي اليت ختلّص الصياغة من الفوضى والعشوائية وتبلور املالمح  األساسية هلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١ص ،مصطفى محيدة، نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية :  )١(
 .٥٥ص، جاين عبد القاهر اجلر، دالئل اإلعجاز :  )٢(
  .٨١ص ،املصدر السابق نفسه :  )٣(

  

  

 ١٧٩



وعلى الرغم مـن أن     ، الذات املتكلمة تبدع لغتها اخلاصة ا       "  يف الشعر أو يف النثر ألن       
لكن طبيعة التركيب تعطي عطاءً  داللياً  متجدداً  مـن            ، املخزون له ارتباطاته الوضعية     

وبعد ذلك فإن الدالالت الناجتة     ، فردات  خالل التكوينات املتنوعة للعالقات القائمة بني امل      
والشك أن هذا املوقف اإليـصايل      ، تقوم على مجلة عالقات تستمد من املوقف اإليصايل         

يقوم على عناصر متعددة ولكنها تتالقى فيما بينها يف وحدة تعبريية يؤدي إدراكهـا إىل               
ألن العناصـر   )  ١ ("ومن مث إدراك داللتها اجلماليـة       ، إمكانية حتليلها وكشف نظامها     

اجلمالية يف الكالم املؤلف تنبثق من فاعلية االحتاد بني املعىن والتركيب اللغوي الذي جتلّى              
ومن هنا تأيت قدرة هذا التركيب على اإلقناع والتأثري النفسي والفكري مع احلرص             ، فيه  

 القول إن   وجممل، على البعد عن الغموض الذي يقلل من اء الكالم ويسقط من مجاليته             
هذه العناصر تدخل   ، التركيب النحوي ميثل تتابع العناصر اللغوية يف إطار حمور تأليفي           " 

وتتحدد هذه العالقات بطبيعة العالقة اليت يقيمها عنـصر         ، يف عالقات تأليفية فيما بينها      
وبالتايل فإن قيامها   ، لفظي مع عنصر لفظي آخر أو مع عناصر أخرى تعود للمحور ذاته             

) . ٢" (جم عن الترابط الذي يتم بني هذه العناصر اللغوية اليت تنتمي إىل هذا احملـور                نا
فإا ختتار شكلها اخلاص لتقول نفـسها بـه يف سلـسلة               " مأسلبة  " واللغة لكي تكون    

.    حاملةً  احلراك العقلي للمعىن ليتجلى ويتجسد يف تشكيل لغـوي معـين              ) ٣" (الكالم
من حيث كانت هذه اإلمكانـات ذات       " العالقات النحوية وإمكاناا    وهنا تربز فاعلية    

فعالية خطرية يف أنساق اللغة وأساليبها حىت ميكن القول إا العنصر األساسي يف تـشكيل       
  ).٤" (األداء شعراً ونثراً  

كيف تظهـر فاعليـة العالقـات النحويـة                : والسؤاالن اللذان ميكن أن يطرحا هنا مها        
  . ستعارة ؟ وما هي وظيفة العالقات اإلسنادية ؟ يف اال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٤ص ، حممد عبد املطلب. د، جدلية اإلفراد و التركيب يف النقد العريب القدمي :  )١(
  .١٧٩ص  م،يوسف حامد جابر . ، د البنيوية يف النقد العريب املعاصر:  )٢(
  .٦٥ص ،  منذر عياشي .د ، األسلوبية و حتليل اخلطاب :  )٣(
  .٢٧٣ص،حممد عبد املطلب. د، جدلية اإلفراد و التركيب يف النقد العريب القدمي :  )٤(
  

  

 ١٨٠



 يف ذهن املتكلم بصورة تركيبيـة       عاين  تتجلى العالقات الداللية التجريدية اليت تربط بني امل       
بقدرة عالية علـى    ويتميز األدباء   . اعتماداً  على العالقات النحوية اليت يوفّرها نظام اللغة          

أو ابتكار هذه العالقات إن مل تكن توجد ومن         ، اكتشاف العالقات املنطقية بني األشياء      
عالقة املشاة  " تلك العالقات عالقة املشاة اليت تعد األساس الذي تقوم علية االستعارة و           

قراء أوجه  تقوم على است  ، وهي يف األصل عالقة منطقية حبتة وأساسية يف التفكري البشري           
الشبه بني معنيني ، وهي موجودة أصالً  خارج اللغة ، وتنبع أساساً من عملية  عقلية هي                  

.... عملية تداعي املعاين ، أي تواردها على العقل واحداً بعد اآلخر لوجود عالقة بينـها                
يها فعالقة املشاة هنا عالقة منطقية موضوعية حبته ال دخل للتخييل األديب وال للوجدان ف             

، إال أن األديب يعدل عن األصل يف توظيف تلك العالقة ، وينحو ا منحًى آخر معتمداً                 
فيحاول إظهار مواطن الشبه بني شيئني   عن طريق االستعارة ،        )  ١" (على عملية التخيل    

أو يعتمد على خياله يف ابتكار تلك العالقة وافتراضها بني هذين الشيئني ليتمكن من إجراء               
وهنا نرى أنه جيب أن نفرق بني االنفصال الـداليل واالنفـصال            . عارة وتكوينها   االست

فاالنفصال الداليل هو انعدام العالقة التالؤمية الداللية بني املعنيني ، ومن ذلك            " النحوي  
ومعـىن  ) ضـحك (فبني معىن الفعل    . ضحك البحر    : التراكيب غري املقبولة داللياً ، حنو     

ال داليل ، وهذا االنفصال ميكن أن يرأبه التركيب النحـوي قـسراً              انفص )البحر( فاعله  
، ولذلك كان سبيله    ]....[لغرض لغوي هو إفساح اال أمام اللغة لالستعماالت اازية          

يف االستعماالت اازية أن ينشىء عالقة داللية جديدة معقولة لتحل حمل العالقة الداللية             
البديلة هنا هي عالقة املشاة بني البحر واإلنسان فهـي الـيت            املهدرة ، والعالقة الداللية     

بررت عالقة اإلسناد النحوية ، ولذلك ال يصح احلكم بنشوء انفصال داليل يف أمثال هذه               
فالتركيب النحوي رأب الصدع    ،  ) ٢"(التراكيب ما دام الغرض منها االستعمال اازي      

  اليت يتضمنها وحال دون حدوث انفصالالداليل اعتماداً على العالقات اإلسنادية 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩ص، مصطفى محيدة، نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة العربية :  )١(
  .١٣٥- ١٣٤ص ، املرجع السابق نفسه :  )٢(

  

  

 ١٨١



فقد شد طريف املفارقة الدالليـة إىل بعـضهما         .  داليل تام يعيق عملية الفهم عن املتلقي        
أما حني  ، ا من التباعد مستمداً قوته من عالقة املشاة املوجودة أصالً أو املفترضة             ومنعهم

يصبح من احملال منطقياً إجياد عالقة داللية معقولة كاملشاة مثالً ، لتربير إهـدار العالقـة      
الداللية األصلية فإن التركيب يصبح غري مقبول حىت لالستعمال اازي ، ويرجع هذا إىل              

  ) . ١(انفصال داليل مل يستطع النظام النحوي أن يرأبه  نشوء 
   

   فالتركيب النحوي بعالقاته اإلسنادية يشكل إطاراً جيتمع يف داخله من الوجهة الداللية            
فالعالقات اإلسنادية تؤمن للتركيب    . املستعار و املستعار منه ويضمن حتقيق عملية الفهم         

تعـرف  " وبنـاًء عليـه     . دف معني يقتضيه املقام     االستعاري أن يتشكل بطريقة معينة هل     
اختيار معجمي تقترن مبقتضاه كلمتان    " االستعارة مبقتضى التركيب النحوي والداليل بأا       

أو عدم انـسجام     ،راناً داللياً ينطوي على تعارض      اقت ) collecation(يف مركب لفظي    
تـثري لـدى    ) semantic deviance(ويتولّد عنه بالضرورة مفارقة داللية . منطقي 

املتلقي شعوراً بالدهشة والطرافة ، وتكمن علّة الدهشة والطرافة فيما حتدثه املفارقة الداللية             
ويتمثّل جوهر املفارقة الداللية يف     . من مفاجأة للمتلقي مبخالفتها االختيار املنطقي للتوقع        

 إىل العنصر اآلخر من أحد عنصري املركب اللفظي)  Featur transfer(نقل اخلواص 
يف التركيب اللغوي شكل مركـب حنـوي        ) collecation(، ويتخذ املركب اللفظي     

)colligation( وبذلك يكون مركباً حنوياً قابالً للتحليل )"٢. (  
فالتركيب النحوي لالستعارة يشكل ضمانة الستقرار الكلمة املـستعارة وفـق النظريـة             

أخرى وفق النظرية االستبدالية لالسـتعارة تـستقر        فعندما تستبدل كلمة ب   . االستبدالية  
الكلمة اجلديدة املستعارة وفق ما متليه العالقات اإلسنادية للتركيب االستعاري وتتموضع           

  .يف موضع معني قد يكون الفاعلية أو املفعولية أو غريها من الوظائف النحوية 
  عارة يؤمن منطقة التفاعلأما من وجهة نظر النظرية التفاعلية فالتركيب النحوي لالست

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٥-١٣٤ص ، املرجع السابق نفسه :  )١(
مصر ، عني للدراسات و البحوث اإلنسانية و االجتماعية        ، سعد مصلوح    .د،/ دراسة أسلوبية إحصائية    / يف النص األديب  :  )٢(

  . ١٣٩ص   ،م١٩٩٣ ، ١ط، 

  

 ١٨٢



تعار له تؤدي إىل انتقال اخلواص الداللية من أحـد           ومنطقة االنصهار بني املستعار واملس    
عنصري املركب اللفظي إىل العنصر اآلخر ، وميدها بالطاقة الالزمة لتفاعلـهما ، كمـا               
يشكل التركيب النحوي لالستعارة بؤرة االستعارة اليت ينشأ التوتر بينها وبـني اإلطـار              

اليت تؤمنها العالقات اإلسنادية واليت تؤدي      احمليط ا وفق النظرية السياقية ، ونظراً للفاعلية         
إىل رص طريف االستعارة ومجعهما مع بعضهما بقوة تردم وترأب الصدع الداليل ال ميكن              
إدراك االستعارة بطرفيها إال على أما عنصر واحد اعتماداً على احلدس وفـق النظريـة               

رية وفـق   األنسقة التـصو  ة جسور العبور بني     احلدسية ، وتشكل هذه العالقات اإلسنادي     
شاة النظرية املفهومية ، ومتكننا من إقامة عالقة بني نسقني تصوريني اعتماداً على عالقة امل             

هكـذا  . ، ورؤية شيء يف ضوء شيء آخـر           ببعض بعضهمامما يؤدي إىل ربط مفهومني      
  . تتبدى فاعلية العالقات اإلسنادية يف التركيب االستعاري 

  
ر اجلرجاين على أمهية العالقات النحوية يف التركيب االستعاري وعلـى              أحلّ  عبد القاه   

، فاعلية هذه العالقات يف تثمري التركيب االستعاري وإبراز نـشاطها اجلمـايل واألديب              
. ليست جمرد جماز يف اللغة من أجل نقل املعىن أو من أجل املبالغة فيـه    " فاالستعارة عنده   

    اً  حبيث جند هناك ارتباطاً  وثيقاً  بني نشاطها األديب مـن              إمنا تأخذ االستعارة شكالً حي
وقد أكد عبـد القـاهر اجلرجـاين             )  ١" (وتركيبها النحوي من ناحية أخرى      ، ناحية  

أن تنظر إىل قول    " يف حديثة عن االستعارة وميثّل لذلك بأمثلة كثرية منها          على ذلك وبينه    
  عيين  ِمن الِعدى     لتجمح ِمني نظْرةٌ ثُم أُطِْرقوإني علَ إشفاق :    ابن املعتز 

، لذلك   وليس هو ) جيمح( إمنا هو ألن جعل النظر      ، فترى أن هذه الطالوة وهذا الظرف       
مثّ ) مين: (مث قوله   ، ) لتجمح( حىت دخلَ الالم يف قوله      )  وإين(بل ألن قال يف أول البيت       

وللطيفة أخرى  ، )مث أطرق :(يف قوله   ) مث(مث ملكان   ،  مثال )النظر(و مل يقل    ) نظرة(ألن قال   
على إشفاق عيين من    : (وخربها بقوله ) إن  (نصرت هذه اللطائف وهي اعتراضه بني اسم        

  ، ولكنها يف طريقة اإلثبات نفسها ، فاملزية ليست يف املعىن املثبت ، ) ٢ "()العدى
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨١ص ،تامر سلوم . د، مال يف النقد العريب نظرية اللغة و اجل:  )١(
  .٩٩ص ، عبد القاهر اجلرجاين  ، دالئل اإلعجاز: )٢(

  

 ١٨٣



فإمكانيات التشكيل اللغوي اليت توفّرها العالقات النحوية واليت خيتار املبدع إحـداها يف             
 تشكيل التركيب االستعاري إلثبات املعىن املراد هي اليت تثري مجالية االستعارة وتكسبها           

  :ويف قول الشاعر . فاعلية أدبية
ـّاب بالربِد ـَقت       ورداً وعضت على العن   فأسبلت لؤلؤاً من نرجٍس وس

 فأسبلت دمعاً كأنـه     :ملمكن أن تصرح بالتشبيه فتقول         يرى عبد القاهر أنه كان من ا      
ملزية العالية اليت    إال أن هذا الكالم ال يتمتع با       ،اللؤلؤ بعينه ،من عني كأا النرجس حقيقةً        

جاء عليها التركيب االستعاري ألن التصريح بالتشبيه يلغي الفاعلية اليت جاء عليها النشاط             
فطريقة الشاعر يف إثبات الشبه      . )١(االستعاري ، وال تستطيع أن جتد فيه أية مزية خاصة         

أثرى مجاليـة   وتشكيله اللغوي لالستعارة اعتماداً على فاعلية العالقات النحوية هو الذي           
نشاط االستعارة اجلمايل جيب أن يتذوق يف ضوء       " فعبد القاهر اجلرجاين يرى أن      . الكالم  

تفهم التركيب النحوي املستخدم يف تكوينها ، ويلح على أن االهتمام مبعاين النحو يكفل              
 توضيح فاعلية اللغة والشعر فضالً على فاعلية االستعارة ، فمعاين النحـو كاألصـباغ يف              
الرسم ، فكما أنك ترى الرجل قد دى يف األصباغ اليت عمل منها الصورة والـنقش يف                 
ثوبه الذي نسج إىل ضرب من التخري والتدبر يف أنفس األصباغ ويف مواقعها ومقاديرهـا               

يف تـوخيهم  به كذلك الشعراء      وكيفية مزجه هلا ، وترتيبه إياها إىل ماال يهتدي إليه صاح          
  ) .٢"(جوه بناء الكلمات وتنظيمها معاين النحو أو و

   ففاعلية االستعارة ونشاطها اجلمايل عند عبد القاهر ترتبط بطريقة اإلثبات كما أن أدبية             
االستعارة وثيقة الصلة بالتركيب النحوي املستخدم يف تكوينها وال ترجع فقط إىل قـوة              

كثرياً ورأى أن   ) معاين النحو ( ومن أجل ذلك أحلّ عبد القاهر على        ) " املبالغة  ( الشبه أو   
االهتمام ذه املعاين يكفل توضيح فاعلية اللغة والشعر واالستعارة على اإلمجال،أو أن هذه             

  ).٣"(الفاعلية ال ميكن أن تنكشف أو تنمو خارج معاين النحو و وجوه تنظيم الكلمات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٥٠-٤٤٩ر اجلرجاين ، صعبد القاه، دالئل اإلعجاز ):١(
  .٢٨٢ص،تامر سلوم . د، نظرية اللغة و اجلمال يف النقد العريب : )٢(
  .٢٩٥ص، املرجع السابق نفسه : )٣(
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 يتقاطع رأي اجلرجاين مع رأي علم اللغة احلديث والسيما تشومسكي صاحب نظريـة             
الة يف ذهن اإلنـسان  أن اللغة هي قدرة توليدية فع" النحو التحويلي والتوليدي الذي يرى     

ال تكف عن التحول يف إبداعات لغوية منتظمة ، تؤطرها قواعد وقوانني حتفظ هلا هـذا                
التنظيم ، ومتنعها من التفكك واالحنراف عن غاياا ، وهذا يعد من أهم املظاهر اإلبداعية               

ة مبعارف جديـدة    للغة ، كما يعد السر الكبري الذي مابرح يزود املعارف اللغوية املتنامي           
  ).١"(حمتفظاً يبته وسر خلوده وقدرته اهلائلة على العطاء 

    يعد مفهوم البنية العميقة ومفهوم البنية السطحية من املفـاهيم األساسـية يف نظريـة               
فالبنية العميقة هي تلك املقدرة اللغوية الضمنية اليت تتميز مبظهرهـا           . تشومسكي النحوية   
  ذا املعىن تعادل      ، ا على توليد مجل اللغة    اإلبداعي ، وبقدر الكفاءة اللغوية   ( تلك  وهي (

من حيث إن البنية العميقة يف رأي تشومسكي متثّل األساس البنائي ارد الـذي حيـدد                
احملتوى املعنوي للجملة وهو موجود يف الذهن حيث ترسل اجلملة أو تتلقى ، على حـني                

ذا .  البنية العميقة يشكل الصورة الفعلية احملسوسة للجملة         متثّل البنية السطحية حتوالً عن    
أيضاً فهي متثّـل التركيـب اللغـوي     ) األداء الكالمي   ( دل  ااملعىن فإن البنية السطحية تع    

املستخدم وفقاً للعالقات القواعدية الصحيحة ، و وفقاً هلذا الفهـم فـإن عالقـة األداء                
فإذا كانت البنيـة    . ة البنية السطحية بالبنية العميقة      الكالمي بالكفاءة اللغوية تعادل عالق    

السطحية هي هذا التتابع الصويت املنتظم واملعرب عن معىن ، فإن البنية العميقة ، هي الـيت                 
إا متثّل القواعد األساسـية     . تقوم بتنظيم هذا التتابع ودفعه إلينا بطريقة تسمح لنا بفهمه           

 لفهمه وإلعطائه التفسري الداليل املطلوب، ألا ختتزن        اليت تنتظم عملية الكالم ، فتؤسس     
  ) .٢)(شومسكي( احملتوى الداليل الذي يعود إىل البنية العميقة ، على حد تعبري

  
   اعتماداً على نظرية تشومسكي ميكن لنا أن نبين مفهوم عبد القاهر اجلرجاين لالستعارة             

   والقواعد التحويلية اليت تطرأ على البنية يف ضوء مفهومي البنية العميقة والبنية السطحية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ،٥٢ص ،يوسف حامد جابر . البنيوية يف النقد العريب املعاصر ، د:  )١(
  .٥٤- ٥٣ص ،املرجع السابق نفسه :  )٢(
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تعرض اجلرجاين لذلك أثناء شرحه لالسـتعارة         . العميقة أثناء متظهرها يف البنية السطحية       
 إذ متثّل هذه اجلملة الظاهرية بنيةً سطحية ،         )٤/مرمي()اًبيس ش أْلَ الر عتاش:( وله تعاىل   يف ق 

ومن دقيق ذلك   :"...،يقول اجلرجاين   ) اشتعلَ شيب الرأس ِ   ( أساسها البنيوي العميق هو     
ـ   ) واشتعلَ الرأس شيباً    : (وخفيه ، أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعاىل           ى مل يزيدوا عل

للمزية موجباً سواها، هكذا ترى      إال إليها ، ومل يروا       ذكر االستعارة ، ومل ينسبوا الشرف     
األمر يف ظاهر كالمهم ، وليس األمر على ذلك ، وال هذا الشرف العظـيم ، وال هـذه                   
املزية اجلليلة ، وهذه الروعة اليت تدخل على النفوس عند هذا الكالم ـرد االسـتعارة                

  سند الفعل فيه إىل الشيء ، وهو ملا هو من سـببه،                ،ولكن ألن سلك بالكالم طريق ما ي
فريفع به ما يسند إليه ، ويؤتى بالذي ، الفعل له يف املعىن منصوباً بعده ، مبيناً أن ذلـك                    
اإلسناد وتلك النسبة إىل ذلك األول ، إمنا كان من أجل هذا الثاين ،وملا بينه و بينه مـن                   

لقد تغريت أجزاء الكالم يف ترتيبه و عالقات بعضه مع بعض           ، ) ١" (ة  االتصال و املالبس  
وبني اجلرجاين آلية ذلك وكيفيته يف هذه االستعارة إذ عمد إىل توضيح التغريات الـيت               ، 

فتتحـول  ) اليت حتمل املعىن األصلي لالستعارة      ( تدخل وتطرأ على البنية العميقة للجملة       
اليت تتمتع باحلسن واملزية،وميكن    /السطحية/ ىل بنيتها الظاهرية  بسببها بنية اجلملة العميقة إ    

  :أن منثّل ذلك كاآليت 
  البنية السطحية للجملة= التغريات اليت تدخل على البنيةالعميقة للجملة+ةالبنية العميق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اشتعل الرأس شيباً  / أن يسلك بالكالم طريق ما يسند الفعل فيه/   اشتعل شيب الرأس

  إىل الشيء وهو ملا هو من سببه فريفع به ما يسند                        
  إليه ، ويؤتى بالذي الفعل له يف املعىن منصوباً عنده                        

وهكذا جند أن اجلرجاين قد أشار بوضوح إىل البنية العميقـة والبنيـة الـسطحية هلـذه                 
يناً القواعد التحويلية هلا وهي أن يسلك بالكالم طريق ما يسند الفعل فيه إىل              االستعارة ،مب 

الشيء ، وهو ملا هو من سببه فريفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعـل لـه يف املعـىن                     
  ).٢(منصوباً بعده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٠ص، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز :  )١(
  .١٢١-١٠٥ص،م١٩٨٠، ١ط،دمشق،مطبعة اجلليل،جعفر دك الباب.د،وجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علم املعاينامل): ٢(
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مث يفصل عبد القاهر اجلرجاين يف بيان املزية املتحصلّة من العالقات النحوية يف التركيـب               
لـصورة    االستعاري ، ويفسر مجالية االستعارة ودقة املعىن الذي قدمته يف جتلّيهـا ـذا ا              

 ، إذا استعري للشيب على هذا الوجه        )اشتعل( ب يف أن كان     فما السب : فإن قلت   :" يقول  
كان له الفضل ؟ وملَ بان باملزية من الوجه اآلخر هذه البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيـد ،                      
مع ملعان الشيب يف الرأس الذي هو أصل املعىن ، الشمولَ ، وأنه قد شاع فيه وأخذه من                  

حيه ، وأنه قد استغرقه وعم مجلته ، حىت مل يبق من السواد شيء ، أو مل يبـق منـه                          نوا
  عتديف الرأس        اشتعلَ  :وهذا ماال يكون إذا قيل      .  به   إال ماال ي الرأس ، أو الشيب بل .شيب

اشـتعل  : ال يوجب اللفظ حينئٍذ أكثر من ظهوره فيه على اجلملة و وزان هذا أنك تقول       
أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول ، وأا قد استولت عليه            : راً  فيكون املعىن     البيت نا 

     بـل  :  فال يفيـد ذلـك       .اشتعلت النار يف البيت     : وتقول  . وأخذت يف طرفيه ووسطه     
ون قـد   ال تقتضي أكثر من وقوعها فيه ، و إصابتها جانباً منه ، فأما الشمول ، و أن تك                 

  ) .١"( فال يعقل من اللفظ البتهزته استولت على البيت وابت
  

    هكذا فالعالقات النحوية يف التركيب االستعاري تزيد من فاعليتـه وتثـري دالالت             
عالقات تلوينية لألفكار وتوليـد     " األلفاظ اليت يتكون منها هذا التركيب مبا متده به من           

توافق مع التنـوع يف املـشاهد       للصور وبعث لإلحياء ، مبا هو مالئم لطبيعة املعاين ، ومبا ي           
احلسية واخليالية ، ومبا تدركة حواس الفهم يف حتديد عناصر اجلمال مع التفاعل الوجداين              

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ما هي أنواع الكلمات املستعارة ؟             )  ٢"(والنفسي  
تستقر فيه لتـؤدي    وما طبيعة املوضع الذي توفره هلا العالقات النحوية يف نظام اللغة حىت             

  .وظيفتها ؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  .١٠١ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز :  )١(
  . ٧٦ص، حممد عباس . د، األبعاد اإلبداعية يف منهج عبد القاهر اجلرجاين )   : ٢        (
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  :ع الكلم ، إىل ميكن لنا أن نقسم الكلمات املستعارة حبسب التقسيم العام ألنوا
  

  .استعارة يف احلروف -٣استعارة يف األفعال     -٢.   استعارة يف األمساء -١
  
 يقع االسم املستعار مواقع متعددة يف اجلملة حسب ما يقتضيه           :االستعارة يف األمساء    -١

واقـع  املقام ووفقاً ملا توفره له العالقات النحوية يف نظام اللغة ، وميكن لنا أن حندد هذه امل                
  :مبا يأيت 

  ):١(ومثال ذلك قول الشاعر : املبتدأ-أ
تى الثّريمن الكَاب تان يلمها       نحمن البدِرور يهاـبل أحياناً في  

  فَكيف تنكر أَنْ تبلَى معاِجرها       والبدر يف كُلِّ وقٍْت طَاِلع ِفيها
الوقعة مبتدأً للداللة على مجـال وجـه        ) البدر( ة  فقد استعار الشاعر يف البيت الثاين كلم      

  .حمبوبته وتأللئه وضيائه
   : )٢(قول ابن الدمينةأو ك

ي اِجلِفوادين ِمريِة الغطْن بِن وحيلُ املقلَزالٌ كَرةَ            غَجتِني ربيب  
اة الغادية مـع    الواقعة مبتدأ مؤخراً للداللة على مجال الفت      ) غزالٌ  (  استعار الشاعر لفظة    

  .الغادين من بطن وجرة 
   :)٣(ومثاله قول عنترة :  اخلرب-ب

وـِي كانَس ـَن يأْي راِوديباً           يجا طب يف اهلييف   ااعدو الصكُشس م
الواقعة خرباً للداللة على فعله يف الرؤوس فيقطعها ويزيل آالمهـا           ) طبيباً  ( استعار لفظة   
  .ه طبيب ائياً كما لو أن

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٣٠٧ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ): ١(
  .٢٤٢ص، املصدر السابق نفسه ): ٢(
  . ٢١٥ص، م ١٩٩٢، بريوت ، دار الشروق العريب، بدر الدين حاضري وحممد محامي : حتقيق، ديوان عنترة بن شداد ): ٣(

  

 ١٨٨



  
  " وعنت لنا ظبيةٌ " ، " بدا لنا أسد " :  ومثاله املشهور قولنا :الفاعل -ج

ة على  للدالل) ظبية  ( للداللة على شجاعة الرجل ، واستعرنا لفظة        ) أسد( فاستعرنا لفظة   
  .يف اجلملتني ) الفاعل ( وقعتا موقع و اللفظتان . مجال منظر الفتاة 
   : )١(ومثاله قول املتنيب

  قِريها املش ِفسيلَموس وها الشن    ِم     دتا ب ملّمِهياِرلَ ِدوت حبركَ
  .الواقعة فاعالً للداللة على رفعه قدر املمدوحني ) الشموس ( استعار الشاعر لفظة 

  
  " .رأيت أسداً : " ومثاله املشهور  : املفعول به-د

  . املستعارة وقعت مفعوالً به ) أسد(فلفظة 
ــاىل  ــه تع ــه قول ــاقَأذَفَ:" ومثال ــا اهللاُ  ِله ــب ــووعِ اس اجلُ ــواخلَ ــا كَ                    وا انِف مب

يصنووضعها موضع املفعول به للداللة على      ) لباس  ( ، فاستعار لفظة    )١١٢/النحل( "ونَع
  ):٢( ومنه أيضا قول املتنيب .مشول العذاب الذي أوقعه ؤالء الناس 

  اها اِحلجى سقي الرياض السحاِئِبحملْت إلَيِه ِمن ِلساين حِديقَةً         سقَ
وقد جـاء   ، للداللة على مجال قصيدته اليت أهداها للمدوح        ) حديقةً( استعار املتنيب لفظة    

  ).محلت )ا يف البيت مفعوالً به للفعل 
  
   :)٣( ومثاله قول أيب العتاهية:احلال -هـ

ـَأَ   الَهايذْ أَررجت ِهيةً           إلَادقَنالفةُ مـه اِخلتت
        الواقعة حاالً للداللة علـى سـهولة وصـول املمـدوح           ) منقادةً  ( استعار الشاعر لفظة    

  .إىل اخلالفة وكأن زمام قيادا يف يده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٦ص، ٢مج، شرح ديوان املتنيب ، عبد الرمحن الربقوقي ): ١(
  .٢٢٢ص، ١مج،املصدر السابق نفسه ): ٢(
  .٦١٢ص ، م١٩٥٥، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ، شكري فيصل : حتقيق، ديوان أيب العتاهية ): ٣(

  
  

 ١٨٩



  
   :)١( ومثاهلا قول خليل مطران:الصفة -و

  ذي الصخرةِ الصماِء هباً كَلْيت يل          قَلَ ومٍّصٍر أَخى صلَاٍو ع       ثَ
قعت موقع الصفة وهي صفة خاصة بالبشر للداللة على         اليت و ) أصم  ( لقد استعار كلمة    

  .قساوة الصخر وعدم إطاعته ملا يراد منه ، واجلامع بينهما هو عدم إجابة املنادي 
 وينبغي اإلشارة ههنا إىل أن احلديث عن الصفة بشكل عام يـستدعي احلـديث عـن                

للتحليل املعنـوي ،     الصفات اللونية عندما تدخل التركيب االستعاري ،فاللون غري قابل          
وال ميكن جتزئة حقله الداليل إىل وحدات معنوية صغرية ، ولعـلّ هـذا الـنمط مـن                  

ومن ذلـك قـول             . )٢(االستعارات بدأ ببودلري الشاعر الفرنسي مث على ألسنة الشعراء        
  :)٣(حممود درويش 

و                         يف عيياقَ ، يِكنري القدميم  
       صلي ين أَ                     يشد  

   زرقاء                               إىل إغفاءٍة
  و النخل..                            حتت الشمس

  ...                           بعيداً عن دجى املنفى
                              قريباً من محى أهلي   

  
إغفاءة :  كان من املمكن أن يقول       هألن،  التجوز   هنا فيه الكثري من   زرق  فإسناد اللون األ    

ألنـه اسـتطاع    لوصف هذه اإلغفاءة    ) زرقاء( ولكن استعار    ...مرحية  ، هانئة  ، طويلة  
  .باستخدام هذه الكلمة أن يكثّف الدالالت السابقة كلّها

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥، ١مج، م١٩٤٩، القاهرة ، الل مطبعة اهل، ديوان خليل مطران ):١(
  .١٤٤ص، يوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف/ التشبيه و االستعارة ): ٢(
  .١٣٧ص، م١٩٨٣، ١٠ط، بريوت ،  دار العودة ،ديوان حممود درويش ): ٣(

  
  

 ١٩٠



  
  
  ):١(ومثاله قول املتنيب  : املنادى-ز

  لشرى يا ِحمــام يا رجلُيا بدر يا بحر يا غَمامةُ يا     لَيثَ ا
اليت جاء كل منـها يف      ) محام، ليث الشرى ، غمامة  ، حبر  ، بدر  ( استعار املتنيب كلمات    

ليعرب املتنيب ذه االستعارات عن حسن املمدوح وجوده وشجاعته وفتكـه           موقع املنادى     
  . باألعداء

   
  ."ال عار إن فر من أسٍد: " حنو قولك  :االسم ارور -ح

ـّر    :)٢(عزة أيضا مثاله قول كثي
رمي ِبِنتسهٍم ريشهِج الكُح ظواهر        ضرِدلْلُ مل يي وللقلْهو اِرِب جح  

 ارورة للتعبري ا عن حلظ عيون احملبوبة ، جبامع التـأثري يف             ) السهم   (فقد استعار لفظة    
   .كل منهما 

  ):٣(وحنو قول املتنيب 
  رابك من يريب         وهلْ ترقَى إىل الفَلَِك اخلُطُوب ؟ما أَي دِريأَ

    للداللة على علو قدر سـيف الدولـة        ، ارورة حبرف اجلر    ) الفلك( استعار املتنيب لفظة    
  .و رفعة شأنه

  
 ، فالنبـذ    )١٨٧/آل عمران ( " مِهوِرهاَء ظُ روه و ذُبنفَ:"  ومثاله قوله تعاىل     :الظرف-ط
راء الظهر هو أن تلقي الشيء خلفك وهو أمر حسي مث وقع مستعاراً للتعرض للغفلة وأنه                و

  .أمر عقلي ، واجلامع زوال املشاهدة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٦ص، ٢مج، عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب ): ١(
  .٨٨ص، ديوان كثري عزة ): ٢(
  .١٦٤ص، ١مج، عبد الرمحن الربقوقي،  شرح ديوان املتنيب): ٣(

  

 ١٩١



  إن عملية اإلضافة يف اللغة العربية تستند إىل إسناد معىن إىل معىن آخـر ،                :اإلضافة  -ك
إذ يعرف املضاف أو خيصص باللفظ املضاف إليه ، وتستلزم هذه العالقة جتانس النسبة بني               

وإذا دخلت االستعارة   . ورد  كتاب األستاذ ، أو حديقة      : هذين املتضايفني ، حنو كتاب      
هذا التركيب اإلضايف ، فأول ما تعمد إليه إمنا هو خلخلة هذه النسبة املتجانـسة بـني                 
املتضايفني ، بل هدمها وإعادة تشكيلها لتسمو من تركيب عادي خامل ، إىل تركيـب               

   : )٢ ( ، ومن ذلك قول حممود درويش)١(صوري حافل بالعالقات املوحية
   كؤوس الطفولهيا، ملوثةٌ 

ِبطَعم الكهوله  
  شربنا، شربنا 

  علَى غفلٍة ِمن شفاِه الظّمأ
  :                                     وقلنا 

  خناف علَى شفَتينا 
  !و الصدأ.. خناف الندى 

طعـم  ( و) كؤوس الطفولـه    (   ة املتنافرة ظاهرياً بني املتضايفني يف اجلمل       وتبدو العالق 
وقد استطاع الشاعر أن يشكّل املضاف واملضاف إليه تـشكيال          ،)شفاه الظمأ (و) هولهالك

  . جديداً موحياً اعتماداً على عالقة اإلضافة
وال بد من إشارة دقيقة يف هذا اال وهي أن اجلرجاين يف إطار تفريقه بـني االسـتعارة                  

سه أو فاعالً أو مفعـوالً أو       والتشبيه ، قد حدد موقع االسم املستعار وبأنه يأيت مبتدأ بنف          
 إن االسـم فيهـا يكـون        (: وأما احلالة األخرى اليت قلنا    " جمروراً حبرف اجلر أو مضافاً      

فهي حالةٌ إذا وقع االسم فيها مل يكن االسم جمتلباً إلثبات معناه            ) استعارة من غري خالف     
  ان االسم يف مرتلة للشيء ، وال الكالم موضوعاً لذلك ، ألن هذا حكم ال يكون إال إذا ك

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧ص، يوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف/ التشبيه و االستعارة ): ١(

  .٩٤ص، ديوان حممود درويش): ٢(

  

 ١٩٢



اخلرب من املبتدأ ، فأما إذا مل يكن كذلك وكان مبتدأ بنفسه ، أو فـاعالً أو مفعـوالً أو                    
  .) ١" (مك إلثبات أمر آخر غري ما هو معىن االسم مضافاً إليه ، فأنت واضع كال

كان االسم املستعار خرباً أو يف حكم اخلرب فال يسمى استعارة هذا حـسب رأي               إذا   أما  
        ) جـاءين أسـد     : ( بيان ذلك أنك  إذا قلـت        : " اجلرجاين الذي يوضح ذلك بقوله      

ثبات ايء واقعاً من األسـد ،  فقد وضعت الكالم إل) مررت بأسٍد  ( و) رأيت أسداً   ( و
، فالكالم مـصوغ    ) األسد مقبل   :( والرؤية واملرور واقعني منك عليه ، كذلك إذا قلت          

       : وإذا كان األمر كـذلك ، مث قلـت          . لألسد ، ال إلثبات معىن األسد        إلثبات اإلقبال 
 تعين بالظبية امـرأة ،      ، وأنت ) هززت سيفاً صارماً على األعداء      ( ، و   ) عنت لنا ظبيةٌ    ( 

وبالسيف رجالً ،   مل يكن ذكرك لالمسني يف كالمك هذا إلثبات الشبه املقصود اآلن ،                 
 تقصد إىل إثبات الشبه منهما بشيء، وأنت مل تـذكر قبلـهما شـيئاً                أن وكيف يتصور 

ينصرف إثبات الشبه إليه ، وإمنا تثبت الشبه من طريق الرجوع إىل احلال ، والبحث عـن                 
، ) زيد أسـد    : ( وإذا كان كذلك ، بان أن االسم يف قولك            يبء يف نفس املتكلّم ؟    خ

سللت ( و  ) عنت لنا ظبية    : ( وأما يف قولك    . مقصود به إيقاع التشبيه يف احلال وإجيابه        
     ، فوضع االسم هكذا انتهازاً واقتضاباً على املقـصود ، وادعـاء أنـه       ) سيفاً على العدو    

    أما عند من يعدون التـشبيه البليـغ       ) ٢"(ي وضع له االسم يف أصل اللغة        من اجلنس الذ  
      ويتطـابق . من االستعارة فإن االسم عند جميئه خرباً أو يف حكم اخلرب فيعـد اسـتعارة                

اليت تنظر إىل االستعارة على أا      . هذا الرأي مع ما جاءت به الدراسات البالغية احلديثة          
  . شيء آخر رؤية شيء يف ضوء

  :  االستعارة يف األفعال -٢
 حيث  )١/الفتح("حت الفَ  و ر اهللاِ صاَء ن ا ج ذَِإ: " ومثال ذلك قوله تعاىل     : يف الفعل املاضي  -١

شبه األمر املقدر و هو النصر و الفتح بكائن حي ميشي متوجهاً من األزل إىل وقته احملتوم                 
ه وهو ايء على سبيل االستعارة املكنيـة        فحذف املشبه به و أبقى على شيء من لوازم        

  ) . جاء(واالستعارة هنا وقعت يف الفعل املاضي 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٧ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )١(
  .٣٢٧ص، املصدر السابق نفسه :  )٢(

  

 ١٩٣



ا ذَِإار فَ هه الن نلَخ مِ سلُ ن يم اللَّ  آيةٌ هلََ   و ": ومثال ذلك قوله تعاىل    : يف الفعل املضارع  -٢ 
مه ِلظْ مه إخراج النهار من الليل بالسلخ ،وهو من سلخ جلد            )٣٧/يس( "ونَمالـشاه     ، شب 

ـ  علَـى الب   ف بـاحلَقِّ  ِذقْ ن لْب : "وقوله تعاىل .بعد ذحبها    ـ  مغـه   ديِل فَ اِط ـ  ذَِإ فَ ا هو              
اِهقه إرسال احلق على الباطل بالقذف ، وتغلب احلق على الباطـل             ، يشب  )١٨/األنبيـاء   ( " ز

 ، شـبه    )١٨/ احلديد(" اِتهود م عض ب ريي األَ حي :"وقوله تعاىل   .و الشج يف الرأس     بالدمغ وه 
  .تزيني األرض بالنبات ذي اخلضرة والنضرة باإلحياء 

 ، شبه صـورة     )٢١/آل عمران   ("ميِل أَ اٍبذَع بِ مرهشِّبفَ":  كما يف قوله تعاىل      :فعل األمر   -٣
ا مدع بِ اص فَ ": وقوله تعاىل   . رة البشارة   بصوء الكفرة يف حالة االستهزاء م       اإلنذار هلؤال 

 ر وؤمأَ ت ع  ن املشع ِكِرِرضشبه األمر بتبليغ الرسـالة و إنفـاذ األوامـر           ) ٩٤/ احلجر(" ني ،
  .بالصدع وهو الكسر للزجاج وحنوه

فقـد  ، يف هذا املقام من إشارة إىل أن عالقة اإلسناد هي اليت حتدد استعارية الفعـل                البد  
أو مـن   ،أو من جهة مفعوله األول إذا كان متعدياً         ، يكون الفعل مستعاراً من جهة فاعله       

أو يكون  من    ،أو من جهة املفعولني معاً      ، جهة مفعوله الثاين إذا كان متعدياً إىل مفعولني         
  .  و هذا ما سنراه يف حديثنا عن القرينة ، غري املباشر إذا كان الزماً جهة مفعوله 

   :االستعارة يف احلروف-٣ 
  :  هناك عدد من احلروف تقع فيها االستعارة منها 

ـ قَتالْ فَ ": ي مستشهداً عليها بقوله تعـاىل        أوردها السكاك  :االستعارة بالالم   -أ ه آلُ  طَ
وإذا أردت  "  ،مقدماً على ذلـك بتعليقـه        )٨/ القصص(  "حزناً  واً و د ع مهونَ لَ كُي لِ ِفرعونَ

  الغـرض   )الم( الغرض قدرت االستعارة يف معىن الغرض ، مث اسـتعملت            )الم(استعارة  
هناك ، مثل أن يكون عندك ترتب وجود أمر على أمر ، من غري أن يكون الثاين مطلوبـاً                   

مطلوب باألول منهما ، بترتب وجود بني أمرين     فتشبهه   باألول ، ويكون األول غرضاً فيه     
مث تستعري للترتيب املشبه كلمة الترتيب املشبه به يف ضمن قرينة مانعة عن محلـها               ، الثاين  

  ) ١..(على ماهي موضوعة له 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٢ص، السكاكي ، مفتاح العلوم ): ١(

 ١٩٤



 شبهت العداوة واحلـزن املترتبـان علـى         :   وميكن إجراء االستعارة على النحو اآليت       
االلتقاط يف الواقع بالعلة احلقيقية اليت هي احملبة والتـبين جبـامع مطلـق ترتـب شـيء                           

          على شيء ، مثّ استعريت الالم من معناها احلقيقـي ، وهـو ترتـب العلـة احلقيقيـة                   
   ،ريق االستعارة التصرحيية التبعيـة      على االلتقاط ، لترتب غري العلة احلقيقية عليه ، على ط          

  ).١(و القرينة على دخول الالم على العداوة واحلزن 
ـ    ي ":وقد أوردها السكاكي يف مثل قوله تعاىل         :  )لعلّ(االستعارة بـ   -ب ا أيُّها الن اس

 كُمبوا ردالَّ اعب  لَقَكُمقـونَ       ذي ختت قَبلكُم لعلّكُـم ـ   )٢١ /البقـرة ("  والّذين ِمن ق  ، ويعلّ
فتشبه حال املكلف املمكن من فعل الطاعـة        : " السكاكي قبل أن يورد هذه اآلية بقوله        

واملعصية مع اإلرادة منه أن يطيع باختياره حبال املرجتي املخير بني أن يفعل وأن ال يفعل ،                 
ي ال خيفـي    امل بالذات الذ  لعلّ ، جاعالً قرينة االستعارة علم الع      : مث تستعري جلانب املشبه     

  ) .٢"(خافية عليه 
ـ -ج ـّك لَعلَى خلٍُق عِظيمٍ   ِإو :"ومن ذلك قوله تعاىل      : )على  (االستعارة ب  ،  )٤/القلم( " ن

 ال يـستعلي     الكرمي  الرسول عالء وهو غري مقصود يف اآلية ، ألن       على حقيقتها تفيد االست   
 به متكن الرسول صلى اهللا عليه       ستعارة ، أراد  فوق اخللق العظيم ، وإمنا هو على ااز واال        

        الكـرمي  من اخللق العظيم والسجايا الشريفة ، فقد شبه مطلـق متكـن الرسـول                وسلّم
        )علـى   ( من األخالق احلميدة مبطلق الشيء اجلزئي وهو معىن احلـرف ، مث اسـتعري               

  ).٣(ن من االستعالء احلسي وهو االمتطاء لالستعالء املعنوي ، وهو التمكُّ
 ولَقَد كَرمنا بين آدم وحملْناهم      ": ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل       : )يف  (االستعارة بـ   -د

) يف  (  عبربـ   ، حقيقة الكالم محلناهم على الرب والبحر، ولكنه       ) ٧٠/ اإلسراء("يف الربِّ والبحرِ  
  تشعر ) على (ألن  الوعاء أمكن من حرف االستعالء ،إيذاناً بأن حرف)على (بدالً من 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .١٧١ص ، يوسف أبو العدوس . د، التشبيه و االستعارة ): ١(
  .٣٨٢ص، السكاكي، مفتاح العلوم ): ٢(
  .١٧٢ص، بوسف أبو العدوس . د، / منظور مستأنف/ التشبيه و االستعارة ): ٣(
  

  

 ١٩٥



شعر ههنا باالستقرار و التمكن ،      ت) يف  ( باالستعالء ال غري ، من غري متكن واستقرار ، و         
تـؤذن  ) يف ( ومن حق ما يكون مستقراً فيه متمكناً ، أن يكون مستعلياً له ، فلما كانت              

  ) .١(داللة على املبالغة) على (باملعنيني مجيعاً ، آثرها وعدل إليها ، وأعرض عن 
ن شفعاَء فيشفَعوا لَنا     فَهلْ لَنا مِ   ": ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل      ) :هل(االستعارة بـ   -هـ

أا أداة  ) هل  (  ، فاملعىن احلقيقي لكلمة      )٥٣/األعـراف ("أو نردُّ فنعملَ غير الذي كُنا نعملُ        
لكنها يف اآلية الكرمية تفيد معىن التمين وذلك لسر بالغي دقيق ، وهو ترتيـل                استفهام ، 

كن القريب الوقوع إبرازاً لكمال     املتمىن البعيد احلصول ، أو املستحيل احلدوث مرتلة املم        
العناية به ، والرغبة يف حتقيقه ، فقد شبه مطلق التمين مبطلق االستفهام جبامع الطلـب يف                 

  ).٢(كل ، وميكن أن يدخل يف هذا الباب مجيع احلروف اليت تأيت مبعاين حروف أخرى 
قد يشربون  " العندما ق ) التضمني( يف مغين اللبيب حتت اسم       حتدث عنها ابن هشام      وقد

      ورأى  العلـوي أنـه       ،) ٣" (و يسمى ذلك تضميناً     ، لفظاً معىن لفظ فيعطونه حكمه      
ال مدخل للمجاز يف احلروف ، ألن وضعها على أا تدل على معان يف غريها فال بد من                  

اعتبار الغري فيها ، من حيث الداللـة ، فمجازهـا مناطـة التركيـب ال مـن جهـة                              
  ).٤(ادها إفر
  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٢ص، املرجع السابق نفسه ) : ١(
  .١٧٢ص، املرجع السابق نفسه): ٢(
،  مراجعة سعيد األفغاين  ، مازن املبارك و حممد علي محد اهللا        .د: حتقيق  ،ابن هشام األنصاري    ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب      ) : ٢(

  .٦٤٨ ص .م١٩٩٨ ، ١ط، بريوت ، دار الفكر 
  .٨٨ص، ١ج،حيىي بن محزة العلوي ، الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ):٣(

  

  

 ١٩٦



  :االستعارة والنص-

يشكل النص مفهوماً مركزياً يف الدراسات اللغوية املعاصرة ، فقد مت حبث قضايا النص                  
وكلها تتفـق    .. صعلم النص أو لسانيات النص ، أو حنو الن        : ومفاهيمه حتت ما يسمى   

يف الدراسة اللغوية والبالغية إىل فضاء أرحب و أوسـع          ) اجلملة  (حول وجوب جماوزة    
 الذي حيـدده املعـىن      الفضاء النصي يتسم باخلصوبة والثراء يف حماورة العمل األديب هو           

 ألن النص هو الصورة الكاملة واألخرية املتماسكة اليت يتم عـن طريقهـا              ،الكلي للنص   
فالقول النصي هو يف املقام األول ، متتالية من اجلمل          ". ل بني أفراد اموعة اللغوية    اصالتو

إحداث أو   ودف إىل    )١("والية منتظمة   توتكون هذه امل  ، ، ونسمي هذه املتتالية متوالية      
ن النص سلسلة من العالمات اللغوية املنتظمة بـشكل خطـي           إنتاج داللة خمصوصة أي إ    

املساحة الظاهرية للعمـل    " ويعرف روالن بارت النص بأنه      . أثر معني   ودف إىل إنتاج    
األديب وهو نسيج الكلمات املستثمرة يف العمل واملنظمة بالكيفية اليت تفرض ا معًىن قارا              

 فوظيفة النص عند بارت تتمثل يف تثبيت الوحدات اللغوية يف           )٢("ووحيداً قدر اإلمكان    
 على توليد داللة خمصوصة ، ويشبه تـشكيل الوحـدات           فضاء حمدد وبشكل منظم قادر    

وهذا يشي بنـوع    ،يف تواشج عناصره وتالقيها بعضها مع بعض        )texte(اللغوية النسيج   
منجـز لغـوي ذو     " من التالحم بني املتتاليات اجلملية تضمن هلا صفة النصية ، فالنص            

 وبينه وبني املوقف عالقـة  غرض إبالغي عالقات ترابطية فيما بني مكوناته املتتابعة ، وذو   
 مكونات النص   العالقات الترابطية الداخلية بني   تؤمن  . )٣() "تأثري وتأثر (حضور متبادل   

داخلي  ذلك أن املنطق ال    ،النص ، اليت ينبثق عنها املعىن الكلي للنص         ل بنية   ي تشك املتتابعة  
  ترابطات  يتجسد من خالل أنواع الجيعل منها فضاءالذي يربط بني عناصر النص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢ط،املغـرب ، دار أفريقيـا الـشرق    ، حممد العمري   .د  : إعداد و ترمجة    ، جمموعة مقاالت ، نظرية األدب يف القرن العشرين      ): ١(
  .٥١ص، م ٢٠٠٥

نقالً .٥٤ص، م٢٠٠٧، ١ط،تبريو، ناشرونالدار العربية للعلوم،حسني مخري.د، الدالنظرية النص من بنية املعىن إىل سيميائية) :٢(
  .R.Barthes: " Theorie du texte " in Encycl-Universale. P1013عن  

  .٢٦١ص،  هـ١٤٢٤ ، ١ط، مكة املكرمة ، ى هجامعة أم القر، ردة اهللا بن ردة بن ضيف اهللا الطلحي . د، داللة السياق  ):٣(

  
  

 ١٩٧



لة صـرحية علـى     كلمة نسيج ، فهي تدل دال     وهذا ما جنده يف داللة      بني العناصر النصية    
يـدل علـى    ) نسيج  (معىن كلمة ف ،الحم بني أجزاء النص   التعالقات و ترابطات تكفل     

 هو الـضامن    فاالتساق. الشيء املنسوج مادياً     والتضام والتماسك بني مكونات      االتساق
 . )١(اخلاصـية   األساسي ملفهوم النص وهو ما يفرقه عن املتتاليات اجلملية اليت تفتقر هذه             

يكتسب النص انسجامه من خالل هذا التبادل والتفاعل بوصفه كتلـة مترابطـة بفعـل               
 يتجاوز  ]... [وكما يتجاوز حنو النص حنو اجلملة     "  النحوية التركيبية بني كلماته    العالقات

جمـل عاملهـا الـداليل    التماسك الداليل األبنية النحوية السطحية للنصوص ويتـصل مب      
اليت قد يبدو فيها النص مفككاً  من السطح لكننا            يتجلى يف تلك احلاالت    وهو.والشعري  

عميقة حمكمة يف متاسكها، وتفسر تشاكل األجزاء وتـضمن          ال نلبث أن نتبني وراءه بنية     
فالبنية النصية بوصفها نسيجاً  تشكل منظومة حمكومة        ) ٢ ("اخلارجي   اتساقها مع تشتتها  

أكرب من جممـوع املعـاين      " عىن الكلي للنص والذي يعد      بالتماسك واالنسجام لتوليد امل   
اللة الكلية له إال بوصفه بنية كـربى        داجلزئية للمتواليات اجلملية اليت تكونه ، وال تنجم ال        

  .شاملة 
تفاعل مستمر بني أجزائه ، ومن مث ينظر إىل ذلك االنسجام           النص ينتج معناه إذن حبركة      ف

ـ          الداخلي بني الدالالت اجلزئية ،     زء إىل   وليس إىل ذلك االنتقال املعهود واملنظم مـن اجل
التساوق بني املـضامني     ، ويزاح الستار عن ذلك    ) هذا التصور اخلاص    يف إطار   ( الكل  

   .)٣("اجلزئية يف إطار بنية كلية ذات مضمون أمشل 
إن التراكيب اللغوية يف النص ال تفهم بشكل منفـصل وال بـد             :  وهكذا ميكننا القول     
األخـرى يف   همها الصحيح من وضعها يف إطارها النصي الذين يبني فاعلية التراكيب            لف

   بني التراكيب اللغوية يف النص هلا الوظيفة األساس يف إنتاج املعىن فهمها فثمةعالقة تفاعلية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص،حسني مخري . د ، نظرية النص ):١      (
،  الشركة املصرية العاملية للنـشر       –مكتبة لبنان ناشرون    ، سعيد حسن حبريي  . د  ، املفاهيم و االجتاهات    : ص  علم لغة الن  : )٢(

  .١٢٤ص، م ١٩٩٧، ١ط،  اجليزة –بريوت 
  .٧٥ص ، املرجع السابق نفسه :)٣(

  

 ١٩٨



الذي يتحدد من خالل النص الكلي الذي تتضامن أجزاؤه وتتآزر متفاعلة لتوليد الداللـة              
  .لية النصية الك

  ويف هذا املقام جيدر بنا التركيز على امليزة األساسية اليت ميتاز ا النص األديب على غريه  
ففي النص األديب تكون الوظيفة األدبية هي الوظيفة املـسيطرة          ..  من النصوص األخرى    

، فالنص مبفهومه العام شبكة من العالقـات        . واملهيمنة على بقية الوظائف األخرى للغة       
كما متتاز بتسلسل   . تاز مكوناته بالترابط و التماسك واالنسجام و العضوية و الدينامية         مت

ألفكـار واملعـارف    قائمة بني مكوناته وتقدم سريورة ا     امللفوظات ووضوح العالقات ال   
وميتاز النص األديب يمنة الوظيفة األدبية فهو عمل ختييلي خالق          . واألحاسيس واملشاعر   

ائية فاعلة ، فال يتم التعبري عن احملتوى بشفافية وتقرير ، بـل يبقـى               مل على طاقة إحي   تيش
جانب غري معرب عنه جيعل األولوية للشكل أو الصورة ألنه تعبري عن نظرة املبدع للعـامل                

وهذا يكسب النص األديب غـًىن      . حوله وجتلٍّ لنظرته الذاتية حلقيقة األشياء اليت حتيط به          
راكب ويفسح اال لتأويله تأويالت متعددة مما يضفي صفة         وجيعل مستوياته تتداخل وتت   

اخللود على النصوص اجليدة الشتماهلا على قيم إنسانية كونية ال تنحصر يف عـصر مـن                
  . العصور 

أهدافـه   تطبع الـنص األديب الـواعي ب       )جاكبسون(إن الوظيفة األدبية كما وصفها           
اول النص أن حيرك قارئه أو يغوص يف أعماقه         اليت عن طريقها حي   واملتمثل لقواعد اإلبداع    

ويشكل املتلقون اهلدف   . وذاكرته ليطرح عليه أسئلة جتعله يتجه رأساً إىل العمل اإلبداعي           
ة األدبية تتمثـل يف جـذب       أي إن الوظيف  . األديب بفعله التأثريي    الذي يرمي إليه النص     

  هذه الفكرة قريبة.  واستفزازه القارئ واالستيالء على عواطفه وسلب إعجابه أو تنفريه
 فـالنص   ،) ١( البدائيـة   والوظيفة اليت تنهض ا يف اتمعات      )سحر الكلمة   ( من فكرة   

     استوعب األلفاظ واملعـاين واألخيلـة والـصور واألفكـار         األديب تشكيل لغوي مجايل     
  املكونة لهلذلك فهو يفرض على املتلقي اإلمعان يف مالحمه وتنوعاته وتقاسيمه .والرؤى 

  ــــــــــــــــــــ
  .٧٠ص،حسني مخري . د ، نظرية النص  : )١(

  
  

 ١٩٩



عندما يستهويه ويغريه دون أن يسمح هلا بالولوج يف داخله إال بعد تفكري وتدبر و رويـة                 
   وال يتأتى ذلك إال بالوقوف عند كل كلمة ومجلـة وصـورة            . ومشاركة يف صنع املعىن     

إنه امليدان الذي يظهر فيه العمل األديب ، وهو العملة          . األدبية  النص مكان تبىن فيه     " فـ  
 املادة الوحيدة اليت ميكن إدراكها عنـد        النص هو خصوصاً  :  يعرفها األدب    الوحيدة اليت 

. نتيجة كوا املبدع انطالقاً من عمل فعال        النص إذن هو الكيان يفرض بوصفه       . لقي  الت
 أخرى يدرك   من جهة . للعمليات الكالمية اليت صنع منها       املنغلق واملتماسك     اموع وهو

تحكم بظروف وجودها حتديد    يبناء من العالقات اللغوية اليت      املتلقي هذه  املادة على أا       
 إن طبيعة هذا الكل النصي تؤسس كلياً وحصرياً على هـذا            . األجزاء والكل ووجودمها  

  ) .١("النسيج من العالقات 
إن النص األديب نص لغوي بالدرجة األوىل ، فقوامه اللغة          : ننا القول    ميك   وبصورة أخرى 

 صياغة تراكيبها صياغة إبداعية قوامها اخللق واالبتكار مما يولّـد أنـساقاً              املبدع اليت يعيد 
وتبـدو خاصـية    " تعبريية جديدة تفعل الوحدات اللغوية يف سياقات مل تعرفها من قبل            

 ذلك ألن النص األديب     )النص هو أحد جتليات اللغة      ( ة ألن    النص واللغة جلي   التعالق بني 
 إال بواسطة اللغة اليت يستعملها أداة للتعبري فاللغة بالنسبة لـألدب هـي األداة                  ال ينتج 

و دور النص هو إعادة ترتيب املواد اللغوية وجعل بعضها بسبب           . واهلدف يف الوقت ذاته     
ا يعمل النص على كشف مزايا التعبري يف هذه         من بعض وخلق عالقات جديدة بينها وذ      

وهـو  . وهذا النظم اجلديد للوحدات اللغوية ينتج معاين جديدة مل تطرق من قبل             . اللغة  
وتركيب العالمات  . يفيد أن النص ال ينشىء املعاين فحسب ولكنه يولّد أيضاً الكلمات            

. ت املختلفة إلنتاج النصوص     لى الستثمار اإلمكانيا   وسيلة مث  اللغوية بطريقة جديدة يعترب   
  ) ٢(" نه يعمل على تشغيل آليات النظام اللغوي ووظائفه املتعددة كما أ

فالنص األديب نسيج كلمات ختلق فضاء مفعماً بالدالالت خيتزن طاقات ومعارف كـبرية             
  معىن يبىن بطريقة معقدة ، وهذا يعىن" ومتنوعة ومتشابكة فاألدب عامة والشعر خاصة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م٢٠٠٦، ٢ط، بريوت ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر ،بسام بركة . د: ترمجة ، جورج مولنييه ، األسلوبية :  )١(
 .١٥٤-١٥٣ص

  .٢٦٧ص،حسني مخري . د ، نظرية النص : )٢(

  

 ٢٠٠



ـ               ا  أن العناصر اللغوية الدالة حني تندرج يف كيان بنية واحدة متكاملة تغدو مترابطة فيم
. بينها بنظام معقد من العالقات والتقابالت ، واليت ال ميكن حتققها يف البنية اللغوية العادية      

    ولعل هذا هو ما مينح كل عنصر مبفرده وما مينح البنية الفنية يف عمومهـا ثقـالً دالليـاً                  
اللياً شكل عندما تتحمل الوحدات اللغوية ثقالً د      تفالوظيفة األدبية يف النص ت    ) ١" (خاصاً  

إن البنية الشعرية متثل آلية فنية شـديدة املرونـة          " ال حتظى مبثله يف البنية اللغوية العادية        
والتعقيد معاً ، وإمكاناا املتنوعة يف محل املعلومة ونقلها تبلغ من التكثيف واالكتمال حداً              

 فاملبدع ينأى   ) ٢("ال ميكن أن يقارن به يف هذا املقام أي إبداع آخر تصنعه يد اإلنسان               
بنفسه عن استخدام اللغة التقريرية  العادية اليت تعتمد على الكلمات كإشارات مباشرة إىل              

فالكلمة عنـد   " األشياء إنه يوظف الكلمات يف نصه اإلبداعي من حيث هي أشياء لذلك             
  الشاعر تكسب يف خطابه حياة خاصة ا ، وختلق لنفسها عاملها الـصغري اخلـاص ـا                 

 هذا العامل املكون من املعىن املعجمي للكلمة واألطياف اإلحيائية اليت تـدور             ) ٣("كذلك  
حول هذا املعىن مما  جيعل النص األديب عاملاً حمكوماً باملنطق الداخلي الذي يـربط بـني                 

  .عناصر النص وجيعل منها فضاًء نصياً 
هو بالذات وجـود     فالنص األديب يكون هو نفسه مرجعه اخلاص به ، أي أن مرجعه                 

هذا النص نفسه وما ينتجه من دالالت تبين عامله لذلك يقاس مستوى النص األديب مبدى               
قدرته على إبراز فكرة مرجعه الداخلي  ويف تطور هذا املرجع ويف تقدم سريورته فالنص               

إن النص األديب من هذا املنظور نص مغلق        : وهذا جيعلنا نقول     )٤(األديب ينعكس على ذاته   
ومن جانب آخر فإن العامل اخلاص للنص األديب باعتماده على اللغة           . مرجعيته اخلاصة   له  

  وسيلة لألداء يربز طاقتها التعبريية ويفعل وحداا ورموزها وينقلها من االستعمال الوظيفي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٢ ص،م١٩٩٩، ١ط، جدة ،  النادي األديب الثقايف،حممد فتوح : ترمجة ، يوري لومتان ، حتليل النص الشعري ): ١(
  .٢٤٩ص، املرجع السابق نفسه ): ٢(
  ١٧ص،بسام بركة . د: ترمجة ، جورج مولنييه ،  األسلوبية :)٣( 
  .٢٤ص، املرجع السابق نفسه ) ٤( 
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ومن هذا املنظور يوظف النص األشكال البالغية والصيغ النحويـة          .  إىل التعبري اجلمايل    
 . )١(ل على تعديلها وإعادة تشكيلها خبلق منطق جديد بني األلفاظ وشحنها دالليا ً            فيعم

كل ذلك يتم داخل النص األديب ، وهكذا فإن معجم أي نص أديب ميثل يف املقـام األول                  
فراغ ذلك العامل ، ومـن       عامل ذلك النص ، أما الكلمات اليت يتكون منها فهي اليت متأل           

  .ني تتخلّق أدبية النص العالقة بني كال اجلانب
يرتبط األداء اللغوي يف النص األديب حباالت النفس املنفعلة للمبدع وبرؤيته للكون مـن              
حوله فنظرته الفطرية لألشياء جتعل منها متداخلة يف وحدة كونية منسجمة متناغمة ألا             

ريزة خالقة  خالل الذات الشاعرة تلك الذات اليت قامت بصهر العناصر ، بغ          "متر مجيعاً من    
ميكن مضاهاا بغريزة النحلة وهي توحد رحيق األزهار املتنوعة يف شهد لـه شخـصية               

 الذات املبدعة ختلق لبوحها مسالك مجاليـة        لذلك فإن هذه  )  ٢("املذاق واللون والرائحة    
مـن ميلـك    " خاصة تتمثل يف الصور الفنية الدالة على االقتدار اخلالق الذي ال يؤتاه إال              

 أطراف التجربة وتكثيفها واجلمع بني االنغماس يف طياا والقدرة علـى             ّ على مل القدرة  
بلورا وجتسيدها يف عمل أديب قوامه األلفاظ والتركيب والصورة اليت تكسر حاجز األلفة             
والرتابة وتتحرك حبرية يف اآلفاق وااالت احلسية واردة ، وتربط فيما بينها ربطاً قوامه              

 إلحساس اجلمايل ، أي تصوغ املوقف والرؤية ال كما تعطيه اللغـة بأبعادهـا      االنفعال وا 
إن اللغة ال تغطـي     : هية قولنا لتفكري ارد ، ومن األمور البد     املنطقية العقلية اليت ختضع ل    

بصورة مباشرة عامل اإلنسان وآفاقه لذلك يفزع إىل ااز والتشبيه واالسـتعارة والرمـز              
 فاتساع توظيف الصور اازيـة  ) ٣("ة للصورة وللتركيب اجلمايل    وسائر األساليب الفني  

يف النص األديب جيعلها لصيقة بالكالم كإجراءات يتم من خالهلا التواصل اجلمايل لـذلك              
إن الشعر حيتفظ   . " تتخلق البنية األدبية من العالقة املتوترة بني اللغة العادية واللغة اازية            

  ما ، باعتبار هذا النص بالغاً كالمياً عادياً ، ولكنه يف ذات بكل داللته اخلاصة بنص 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٠- ٢٦٩ص،حسني مخري . د ، نظرية النص :  )١(
 .١٧٨ ص،م ١٩٨١، ١ط، القاهرة ، دار املعارف ،حسن عبد اهللا .د، الصورة و البناء الشعري : )٢(
  .٣٧ص ، فايز الداية . د ، / عريب الصورة الفنية يف األدب ال/مجاليات األسلوب  : )٣(
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 إضافية متكاملة ومن التوتر بني هذين القطبني الداللة العادية والداللـة            الوقت حيظى مبعانٍ  
  ).١("اإلضافية تتخلق خاصية الشعر يف عالقة النص مبدلوله

بـصرية   تعد الصور اازية لغة املبدع الطبيعية وهي حقيقية مبقدار ما تعرب عن نفاذ ال                 
ولعل عبارة االنـسجام    "  األمر الذي حيقق االنسجام النصي       .وألق الفكر واحتاده بالشعور   

يف هذا املقام توحي بالعلة الداخلية اليت تنظم أجزاء النص ، واملنطق الداخلي الذي يسري               
بني جنبات العمل األديب ، وذا االعتبار فإن فهم املتأخر يرتبط بفهم املتقدم يف سلـسلة                

أويلية منتظمة ، وإقحام عناصر داخلية أثناء القراءة يعد خرقاً هلـذا االنتظـام اللـساين                ت
ومشروعيته من انتظام   فاملعىن يف النص هو امتداد هلذا التناغم الذي يستمد قوته           . واللغوي  

جمال للمعـاين الـشاذة     تداخالً لسانياً ونصياً وتركيبياً حبيث ال       عناصر النص و تداخلها     
        ن البنـاء النـصي     أي إ ) ٢(" منتظرة اليت تتحرك حركة دائريـة فوضـوية          ة الال املتخم

يف صميمه بناء عالئقي يقوم على العالقات املتبادلة بني العناصر كل منها حاكم لآلخـر               
ة بارزة  خلي للنسيج اللغوي للنص يشكل عالم     ال ريب أن التكوين الدا    " فـ  . وحمكوم به   

حقيقة مضامني النص ، وأعتقد أن صياغة النص األدبية ، وتـشكيلة            يف إرشاد القارئ إىل     
اجلمايل ومؤهالته التعبريية هي اليت متنحه مسة االنفتاح الداليل والتوسع التعبريي ، فالنص             
القادر على االنفتاح هو نص تشكل من مكونات لغوية مشبعة باإلحياء املعرب ، واأللفـاظ               

وبعبـارة  .  الفنية ةوبالغة التصوير الكاشف عن كنه احلقيقية جبمال التعبري الوامضة املشرق 
فإن النصوص الراقية اليت تولد من رحم املعاناة اإلبداعية ، وتندفع من عامل             : أكثر إشراقاً   

تى صوص خالدة حازت قصب السبق وأتت مأ      املغامرة ، متحررة من قيود التقليد ، هي ن        
اء اجلمايل ، والتكثيف األسـلويب هـو سـر          يوجب الفضيلة النقدية ، فالقدرة على اإلحي      

 وكل ذلك يتم يف السياق اللغوي للـنص أو مـا            )٣("ومالكه   االنفتاح الداليل وقوامه  
   .يسمى بالسياق الداخلي الذي ينهض بالعبء األساس يف توجيه داللة النص األديب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢ص، حممد فتوح : ترمجة ، لومتان يوري ، حتليل النص الشعري ) :  ١(

  .٩٩ ص٢٠٠٩ ،٣ع، ٣٧مج: عامل الفكر ، عزيز حممد عدمان . د، حدود االنفتاح الداليل يف قراءة النص األديب): ٢(

  .٧٦ص، املرجع السابق نفسه ): ٣  (

 ٢٠٣



     د حبـدود الـنص   واحملد هو " Verbal context  "والسياق اللغوي أو سياق النص
ويندرج فيـه   .  ويبدأ ببنية الكلمة املفردة ، وتركيب اجلملة وعالقات اجلمل           ال يتجاوزه، 

البحث يف عالقات احلروف واألصوات يف الكلمة املفردة ، والكلمات يف اجلملة ، فيمـا               
الكالم ، والبحث يف التراكيب النحوية املتعلقـة         يعرف مببحث فصاحة الكلمة وفصاحة    

م يف البالغة العربية ، وفيه تكون الكلمة سياق احلـرف           باجلملة واجلمل، فيما عرف بالنظ    
والصوت ، واجلملة سياق الكلمة ، وينتهي بالنص بوصفه سياقاً للجملة أو القصيدة سياقاً              

 جممل العالقات   (للبيت من الشعر ، ومن مث ال ميكن حصر مفهوم السياق اللغوي يف أنه               
لبنيوية بني العالمات اللغوية اليت يتألف       ولكنه جمموع العالقات ا    )النص  بني الكلمات يف    

  ) .١("منها النص يف تفاعل عالقاا املنتج لدالالا اخلاصة يف النص 
      
 وكان ريتشاردز قد أشار يف كتابه فلسفة البالغة إىل العالقة بني الـسياق الـداخلي                  

وعاً ما الذي أعطيه    وينبغي يل أن أشرح املعىن اخلاص واالصطالحي ن       :" واملعىن عندما قال    
، ألن هذا هو حمور النظرية وقطبها ، إن هلذا الكلمـة داللـة مألوفـة يف                 )سياق  (للفظة  

ومـن  . السياق األديب ، إذ إنّ الكلمات اليت تسبق لفظة ما وتليها حتدد طريقة تفسريها               
  ) .٢("بأكمله  سري توسيع نطاق هذا املعىن ليشمل نصوص كتابيال
  

تربط بني الكلمة والنسيج    اردز بشكل واضح إىل العالقة العضوية اليت        وقد أشار ريتش      
 عـضو متعـاون يف جـسم كلـي شـامل هـو                       إن الكلمة هي دائماً   :" قوله  النصي ب 

   فالسياق األديب عند ريتشاردز يعين تتابع الكلمات وفق نظام معني) .٣) " (ل  القو(
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٠ص،م٢٠٠٨ ، ١ط، مصر ، بلنسية لنشر و التوزيع ، عيد بلبع . د ، السياق و توجيه داللة النص :  )١(
 ،١ط، املغـرب ، دار أفريقيـا الـشرق      ، سعيد الغامني و ناصـر حـالوي        : ترمجة  ، .آ أ ريتشاردز    . فلسفة البالغة   :  )٢(

 .٣٩ص ،م٢٠٠٢
  .٧٣ص، املرجع السابق نفسه ): ٣        (
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ه املقصود من الكتابة أو القول ، فالكلمات اليت تسبق لفظة ما والكلمات             يتضح من خالل  
    فاملعاين تستدعي احلركـة والنـشاط ولـيس اجلمـود         . اليت تليها حتدد طريقة تفسريها      

ص جل  التداخل والتشابك خت  والثبات ، ومن مث فهي تتفاعل فيما بينها وتقتضي أمناطً من            
              .  ائبة وجوانب السياقات املختلفة ملعىن الكلمة الواحدةاألفكار املتجاورة واملعاين الغ

  
تتجلى فاعلية السياق النصي يف االنسجام العام الذي يتخلل خاليا الـنص سـواء يف                  

لكي تشكل الوحدات اللغوية املختـارة      " ألنه  . مستوى اجلملة أو الفقرة أو النص عامة        
ليت تنتمي إليها فإن من الضروري أن تبىن هذه العناصر سياقاً صحيحاً من وجهة نظر اللغة ا

بأن تنسق الكلمات فيما بينها يف ضوء القواعد النحوية املختصة ، مث تنسق             . بطريقة معينة   
              الوحدات التركيبية وهكذا ، وتنظـيم اللغـة علـى هـذا النحـو هـو مـا يـدعى                   

السياق وحده هو الـذي     " يرى أن     إذ آخر ويلفت أوملان إىل بعد سياقي    ) ١(" بالسياق  
يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أا تعبري موضوعي صـرف أو أـا                  

 ليتجاوز بذلك إىل تتبـع قـصد        ) ٢("قصد ا أساساً التعبري عن العواطف واالنفعاالت        
يـستثري  املبدع من خالل حتليل السياق الداخلي ألن النص الثري بالدالالت هو الـذي              

  .يستهويه لإلقبال عليه شريطة أن تلتمس هذه االستجابة يف ظل سياق النص  املتلقي و
إلحياءات الـيت   لة أو العوامل اليت يعيش فيها وا      العمل األديب جيري يف املواقف املتفاع     " ألن  

 ونشاطه اجلمايل ينمو وجيف مبؤثرات السياق وداللته احليوية اليت تتبادل التـأثري           . تثريها  
ففاعلية السياق هي اليت تساعد الكلمة علـى جتـاوز بعـدها            ) ١(" والتأثر على الدوام    

  .املعجمي لصاحل دالالت جديدة ثرية مجالياً ومعرفياً 
    

  هكذا بعد أن عرضنا ألهم مفاهيم النص ولطبيعة العالقات الداخلية النصية وأمهيتها     
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص،حممد فتوح: ترمجة ، يوري لومتان ،  الشعري حتليل النص): ١(

  .٦٣ص، ستيفان أوملان ، دور الكلمة يف اللغة ) : ٢(

  .٣٠٩ص . تامر سلوم . د، نظرية اللغة و اجلمال يف النقد العريب ): ٣(

  

 ٢٠٥



وبعد أن عرضنا للعالقة العـضوية بـني        . يف تشكيل بنيته احملكومة بالتماسك واالنسجام       
النسيج النصي، وأبرزنا فاعلية السياق الداخلي يف حتديد معـىن الكلمـات            الصور الفنية و  
وذلك مـن خـالل     . فإننا سنحاول بيان فاعلية االستعارة يف النص األديب         .داخل النص   

   : اإلجابة على السؤال اآليت 
  ! كيف تعمل االستعارات داخل النص األديب ، وكيف تتبدى فاعليتها ؟               

ث نقادنا وبالغيونا القدماء االستعارة ضمن منظور جزئي اكتفى ببيان فاعليتـها            حب      
حمـاولني التركيـز علـى      . ضمن اآلية القرآنية الواحدة أو ضمن البيت الشعري الواحد          

النشاط اجلمايل لالستعارة يف حدوده الضيقة اليت ال تتجاوز البيـت الـشعري الواحـد               
   القدمية نالحظ اهتمام العرب بالبيت الواحد ، ويقررونوبعودتنا إىل املمارسات النقدية

 أن أحسنه ما استقل بذاته وانفرد مبعناه ، ويعيبون على الشاعر الذي ال يتمكن من إـاء   
م يقولون أغزل   والدليل على ذلك أ   . معناه يف البيت الواحد ويكمله يف البيت الذي يليه          

إىل غري ذلـك مـن األغـراض        . ت لفالن    بي بيت لفالن ، وأهجى بيت لفالن ، وأرثى       
حىت كأن البيت بأسـره     :" اجلاحظ عندما قال    قام بالتنظري هلذه القضية أبو      الشعرية وقد   

 فالبيت الشعري الواحد عنـد      )١("كلمة واحدة وحىت كأن الكلمة بأسرها حرف واحد       
لك انصب اهتمام   بالغيينا ونقادنا القدماء يشكلّ كلية مكتفية بذاا شاملة جامعة مانعة لذ          

البالغيني على االستعارة ضمن البيت الواحد مركزين على قدرا على التصوير وخلـق             
         فقيمة البيت الواحد تكمن يف قدرته علـى االختـصار و االرتفـاع بـالكالم               . املعىن  

ا ا اجلمالية أو شحذها وتنويره    تمكن من السمو و االرتقاء بذائقتن     إىل املستوى اإلبداعي لي   
يعتقدون أن مجال االستعارة مـرتبط      " ذلك أن كثرياً من البالغيني والنقاد       .بنور مفاجئ   

ومن الصعب عليهم أن يوافقوا على أن اخليال البياين ينمو من خالل            . مبوقف جزئي معني    
إن بالغة االسـتعارة    . اإلدراك االستعاري فضالً عن كونه ذا أثر إجيايب يف تكوين املعىن            

لنقد العريب القدمي باملبالغة املألوفة واإليضاح والتلوين ولكن النـشاط اجلمـايل            تتميز يف ا  
  . أو ينبغي أال يكون هذا هدفه األول . لالستعارة ال حيفل ذه الدالالت احملددة 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص ،١ج، اجلاحظ ، البيان و التبيني ): ١(

 ٢٠٦



  وسيلة من وسائل اإلدراك اخليايل املتميز من التحليلاالستعارة نشاط لغوي خالق للمعىن و
ل على فاعلية االسـتعارة وعالقتـها       وهذا الوصف أد  .  واملدلول الثابت     والبيان املباشر 

معىن وصلتها الوثيقة بطبيعتـه الـيت ختـضع         لبالشعر من حيث هو نشاط لغوي خالق ل       
 وقد تقيد عبـد القـاهر       ) ١("لتقاطعات مستمرة أو تتحدد يف ضوء عدم ثبات املدلول          

اجلرجاين قليالً ذه النظرة اتزئة واملوضعية للتركيب االستعاري ، فنراه يدرس التركيب            
االستعاري ويبني مجاليته ضمن البيت الواحد حماوالً إبراز فاعلية السياق اللغوي ضمن هذا             

  :تز البيت يف إثراء مجالية االستعارة ومثال ذلك أن نظر إىل قول ابن املع
الِعدىي على إشفاِقوإن يين ِمنع لت     جمحطْ أُ مثّرةٌظْ مين نرق  

ـ    فترى أن هذه الطالوة وهذا الظرف إمنا           ذلك ، هو ألنه جعل النظر جيمح وليس هـو ك
مث ألن قال   ) مين  (مث قوله   ) لتجمح(حىت تظل الالم يف     ) وإين( بل ألن قال يف أول البيت       

خرى نصرت هذه   ، ولطيفة أ   )مث أطرق   :(يف قوله   ) مث(ر مثالً مث ملكان   ومل يقل النظ  ) نظرة(
 ).٢() إشفاف عيين من العدى     على :(ها بقوله   اللطائف وهي اعتراضه بني اسم إن وخرب      

وكالم عبد القاهر يربز فاعلية السياق اللغوي ضمن البيت الواحد يف جـالء مجاليـات               
الـسياق مل   " ن   النقد القدمي على سابقيه أل     االستعارة وكالمه هذا ميثل خطوة متقدمة يف      

 هذا املوروث النقدي وألن الرباعة األدبية مل تكـن يف اسـتحداث             يكن له أثر خاص يف    
 بني املواقف اليت يتضمنها البناء االستعاري ، أو أن النشاط اجلمـايل              خصب تفاعل قوي 

 مثل هذا املوقف هو الذي      لالستعارة مل يكن نابعاً من خصب اإلبانة الوجدانية هلذا البناء         
 التشكيل اللغوي السياقي احمليط باالسـتعارة       إن قراءة   ) ٣(" جنده يف النقد العريب القدمي      

      بقدر من العناية واالهتمام يفتح أمامنا الطريق للنشاط االسـتعاري أو اخللـق الـشعري               
   ملعجمية و إثارااوبعبارة أخرى إن السياق يكسب االستعارة قدرات أبعد من قدراا ا" 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩٦ص، تامر سلوم . د، نظرية اللغة و اجلمال يف النقد العريب ) : ١(

  . ٩٩ص ، عبد القاهر اجلرجاين  ، دالئل اإلعجاز ) : ١(

  ،٣٠١ص ، تامر سلوم .د، نظرية اللغة و اجلمال يف النقد العريب  ):٢(

  
  

 ٢٠٧



          عي أن هـذه الـدالالت يـسرية       ت عميقة ال نستطيع أن ند     بدالال حبيث توحي    القريبة
 ويأخذ عبد القاهر اجلرجاين خطوة متقدمة أخرى على طريق بيان فاعلية            .) ١("أو قريبة   

  :املعروفة حني قال ا ما جنده يف حتليله ألبيات كثريوهذسياق يف إبراز مجاليات االستعارةال
  سح باألركان من هو ماسح      وم       ولّما قَضينا ِمن مًىن كُلّ حاجٍة

نظر الغادي الذي هو رائحى رحالنا         ومل يارهم املهدت على دوش  
  ينــنا         وسالت بأعناق املطي األباطححاديث بأخذنا بأطراف األ

مث راجع فكرتك، واشحذ بصريتك ، وأحـسن        : القاهر على أبيات كثري قائالً       يعلق عبد 
لتأمل ، ودع عنك التجوز يف الرأي ، مث انظر هل جتد الستحسام ومحـدهم وثنـائهم                 ا

حسن ترتيـب   غرضها ،  أوومدحهم منصرفاً ، إال إىل استعارة وقعت موقعها ، وأصابت        
 واسـتقر يف    ،الـسمع عىن إىل القلب مع وصول اللفظ إىل        تكامل معه البيان حىت وصل امل     

والفضل . ألذن ، وإال إىل سالمة الكالم من احلشو غري املفيد           الفهم مع وقوع العبارة يف ا     
يف التحديد وشيء داخل املعاين املقصودة مداخلة الطفيلي الذي يستثقل           الذي هو كالزيادة  

مكانه ، واألجنيب الذي يكره حضوره ، وسالمته من التقصري الذي يفتقر معه السامع إىل               
عليها بلفظها اخلاصّ  ا ، واعتمد دليـل          لم يدلّ تطلّب زيادة بقيت يف نفس املتكلّم، ف      

 وال ختفى يف كالم     )  .٢(ح  حال غري مفصح ، أو نيابة مذكور ليس تلك النيابة مبستصلَ          
تاره ، مث بني    إىل عنصر التماسك واالنسجام يف النص الذي اخ        عبد القاهر السابق إشارته   

  فنـراه  شاط اجلمايل االسـتعاري ،    وي يف الن  كرب فاعلية السياق اللغ   لنا بوضوح وتفصيل أ   
  : وذلك أن أول مايتلقاك من حماسن هذا الشعر أنه قال :" يقول 

  وملّا قضينا من مىن كلّ حاجٍة

  عن قضاء املناسك بأمجعها واخلروج من فروضها وسننها ، ومن طريق أمكنه أن  فعبر

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٤ص، املرجع السابق نفسه ) :١(
  .٢٢-٢١ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرا ر البالغة ) :٢(

  

 ٢٠٨



  : يقصر معه اللفظ ، وهو طريقة العموم ، مث نبه بقوله 
  ومسح باألركان من هو ماسح

      على طواف الوداع الذي هو آخر األمر ، ودليل املسري الذي هو مقصود من الشعر
  اديث بينناأخذنا بأطراف األح                      :مث قال 

  
   فوصل بذكر مسح األركان ، ما وليه من زم الركاب وركوب الركبان ، مث دلّ بلفظة                  
 على الصفة اليت خيتص ا الرفاق يف السفر من التصرف يف فنـون القـول                ) األطراف   (
رفني ، من اإلشارة والتلويح والرمز واإلمياء ، وأنبأ         جون احلديث ، أو ما هو عادة املتظ       وش
ك عن طيب النفوس ، وقوة النشاط ، وفضل االغتباط ، كما توجبه ألفة األصـحاب                بذل

وأنسنة األحباب ، وكما يليق حبال من وفق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن اإلياب ،               
  .ع التهاين والتحايا من اخلالن واإلخوان األحبة واألوطان ، واستماوتنسم روائح  

فة طبق فيها مفصل التشبيه ، وأفاد كثرياً من الفوائد بلطف           مث زان ذلك كلّه باستعارة لطي     
الوحي والتنبيه ، فصرح أوالً مبا أومأ إليه يف األخذ بأطراف األحاديث، من أم تنـازعوا                

بعد بسرعة السري ،     أحادثيهم على ظهور الرواحل ، ويف حال التوجه إىل املنازل ، وأخرب           
 م كاملاء تسيل به األباطح ، وكان يف ذلك مـا            ووطاءة الظّهر، إذ جعل سالسة سريها     

يؤكد ما قبله، ألن الظهور إذاكانت وطيئة وكان سريها السري السهل السريع ، زاد ذلك               
  .يف نشاط الركبان ، ومع ازدياد النشاط يزداد احلديث طيباً 

  
البـاً يف   يظهـران غ   ألن السرعة والبطء     )باملطي  ( ومل يقل   ) بأعناق املطي   ( : مث قال     

 أمرمها من هواديها وصدورها ، وسائر أجزائها تستند إليها يف احلركـة ،              أعناقها ، ويبني  
عن املرح والنشاط ، إذا كانا يف أنفسها ، بأفاعيـل هلـا              وتتبعها يف الثقل واخلفّة ، وتعبر     

  .)١("خاصة يف العنق والرأس ، وتدل عليهما بشمائل خمصوصة يف املقادمي 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٣-٢٢ص، املصدر السابق نفسه ) : ١(

 ٢٠٩



مث يركز اجلرجاين بكل وضوح وجالء على فاعلية السياق يف إبراز مجالية الكلمة عنـدما               
ـ لقاً مبجاورة صـوحيباا     حيث تزداد مجاالً وأ   . نسيج النصي   تدخل يف ال   ن الكلمـات   م

 لفظة من ألفاظها حـىت إن        على يل فيها هل بقيت عليك حسنة حت    : فقل اآلن   " األخرى  
فضل تلك احلسنة يبقى لتلك اللفظة لو ذكرت على االنفراد ، و أزيلت عن موقعها مـن                 
نظم الشاعر ونسجه وتأليفه وترصيفه ، وحى تكون يف ذلك كاجلوهرة اليت هـي ، وإن                

جليت للعني فردةً   ا إذا   دت حسنا مبصاحبة أخواا ، واكتست اًء مبضامة أتراا ، فإ          ازدا
. نفسها مطويـة    يف  ذة ، مل تعدم الفضيلة الذاتية والبهجة اليت هي           ف ، وتركت يف اخليط   

 ،ا بصحبة اجلواهر هلا يف القالدة  واكتنافها هلا يف عنق الغـادة              والشذرة من الذهب تراه   
ء الآللئ  ووصلها بريق جمرا والتهاب جوهرها ، بأنوار تلك الدرر اليت جتاورها ، وألال            

 فاجلرجـاين يف  ) ١("اليت تناظرها تزداد مجاالً يف العني ، ولطف موقع من حقيقة الـزين    
إلحيائية ويشري إىل أن    ها املركزية املعجمية وداللتها ا    كالمه السابق يركز على الكلمة بداللت     

    ألن هذه الدالالت اإلحيائية تزداد حسناً و ألقاً عند وضع الكلمة يف سياق النسيج النصي             
الصورة املستعارة تؤلف نظاماً من الدالالت الضمنية اليت توجه تصورنا للمعـىن ، وأن              " 

القارئ من أجل أن يدرك رمزية االستعارة عليه أن ينظـر إىل فاعليـة الـسياق ويعـىن                  
  ).٢("باالرتباطات اليت تقوم حوهلا أو تدخل يف تشكيلها 

  
      مالية تعتمد على السياق يف فاعليتها الـيت تـؤدي         ألن االستعارة بأبعادها املعرفية واجل       

إىل كسر دوائر اإلدراك اجلامد لألشياء وحتث الفكر املبدع على توليد دالالت خمتلفـة ،               
فاالستعارة وسيلة فعالة خللق واقع معني وجديد ، وليست لتزيني الواقع أو لتوضيح فكرة              

  .كما هو احلال يف البالغة القدمية 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرا البالغة :  )١(

  .٣١٢ص ، تامر سلوم . د، نظرية اللغة اجلمال يف النقد العريب : )٢(

  

 ٢١٠



فاالستعارات يف النص هلا قدرة خاصة وعالية على التجاوز داخل جمال توليد املعىن ألنه                 
وضوع قيقة واخليال ، وبني الذات وامل     يتم تقويض احلائط بني احل    " يف التركيب االستعاري    

وجزءاً أساسياً يف البناء الشعري     . ر الشعري   يعامة التصو وذا وحده صارت االستعارة د    
  ).١("فحيث يزاوج عنصر بعنصر آخر فإنه يربز اإلمكانية الكامنة يف كال العنصرين 

حيث يـتم   . ستعار له   ألن هذه املزاوجة حتقق نوعاً من التصالب الداليل بني املستعار وامل          
املزج بني النسقني املفهوميني لكل منهما لينتج عن ذلك معًىن جديـد ال ينتمـي إىل  أي                  
منهما وإن كان يستمد وجوده من كل منهما وهذا يعين أن االستعارة قادرة على إدخال               

 . عدد كبري من العناصر املتنوعة داخل نسيج التجربة الشعرية استناداً إىل مبـدأ التفاعـل              
لذلك تعد مسألة طبيعية يف اللغة ويف التفكري اإلنساين ، ومن مث جيب أن تعامـل تعـامالً                  

 املـشاعر   كما يستحضر جلّ  . سياقياً يستحضر مجيع الدالالت واملعاين احلاضرة والغائبة        
  : و باختصار ميكننا أن نقول ).٢(القولسيس الكفيلة بتوجيه خمتلف أصناف واألحا

) اهلامـشية ( السياق الداخلي عندما يقوم بتنظيم الـدالالت اإلحيائيـة          تتجلى فاعلية       
  للكلمات املستعارة يف النص ويسلكها يف سلك املعىن الكلي للنص فتثري هـذا املعـىن              

، وسنحاول فيما يلي بيان فاعلية االستعارة يف النص األديب من خـالل دراسـة               وتغنيه  
                   يقول حممود درويش يف قـصيدته      .. ويشاالستعارات يف نص شعري  للشاعر حممود در       

  ):٣("اجلرح القدمي " 
واقفالشبابيك حتت   

   واقفعلى الشارِع

السلّم املهجوِردرجات خطوي ال تعرف   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧ص،حسن عبد اهللا .د، الصورة و البناء الشعري  : )١(
 ١٩٠ ص٢٠٠٩ ،٣ع، ٣٧مج: عامل الفكر .سعاد أنقار . د،ريتشاردز.أ.ل إ"فلسفة البالغة " ل كتابالبالغة و االستعارة من خال : )٢(
  .١٧١- ١٧٠-١٦٩ ص،ديوان حممود درويش :  : )٣(
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                                     ال وال الشباكعارف   

   سحابه النخلة أصطادمن يِد

   يف حلقي ذبابهعندما تسقطُ

  يت إنسانيوعلى أنقاِض

تعرب الشمسالعواصف وأقدام   

  

واقفالعتيقه الشبابيِك حتت   

  من يدي يهرب دوري و أزهار حديقه

   مضى حىت تالقى من العمِركم: اسأليين 

تالقى بدقيقة ؟كلّ هذا اللون واملوت ،   

  وأنا أجتاز سرداباً من البخوِر

  . النحاسي ، والصوِتوالفلفِل                        

  .. دوري يدي  يهربمن

   ؟ عيين ينوب الصمت عن قول احلقيقهويف

  

عندما تنفجرجبلدي الريح   

الشمس وتكفعن طهو النعاس   
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  عندها أبتاع مفتاحاً وشباكاً جديداً

  ! احلماس بأناشيِد

  

من أيها القلب حرمالنهارمشِس الذي ي   

  ! والعيد ، كفانا ومن األزهاِر

  ! بالكره ب احلمونا أن نصونعلّ

  !غبار .. وأن نكسو ندى الورِد

  

أيلذي رفر اها الصوتحلميف   

،عصافري هلب  

  مونا أن نغين ، وحنبعلّ

  )العشب( كلّ ما يطلعه احلقلُ من 

   دار على أطالِل ، و ما يتركه الصيفمن النمِل

  علّمونا أن نغين ، ونداري

نا الوحشي ، كي الحب  

يصبح الترنيمالً مم باحلب!  
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جبلدي الريحُ عندما تنفجر  

  سأمسي كل شيء بامسه

   بقيدي والليلَ احلزنَقوأد

  ..!يا شبابيكي القدميه

 د بعد أن سلبت منـه أرضـه ،         الفلسطيين الذي شر  الشعب  يعبر حممود درويش عن معاناة        
  : االستعارات يف املقطع األول من القصيدة سنجد دوقفنا عن ولو
  . املهجور ال تعرف خطويدرجات السلّم -١
  .ال وال الشباك عارف -٢
٣- من يد النخلة أصطاد سحابه.  
  .على أنقاض إنسانييت -٤
  .تعرب الشمس وأقدام العواصف -٥

 باالغتراب والضياع والتـشرد معتمـداً يف ذلـك علـى            تعبريه عن الشعور  يكثف درويش   
/ ت السلم املهجور ال تعرف خطوي     درجا/ االستعارات يف هذا املقطع ففي االستعارة األوىل        

يستعري لدرجات السلّم وهي من اجلوامد فعل املعرفة املسبوق بالنفي وهو فعل خاص بالذات              
اإلنسانية العاقلة املدركة ، فيسبغ على هذه الدرجات صفة إنسانية مشخصاً إياها ، لتنـهض               

نه وبني تلك الدرجات يف زمن      أمامنا أشخاصاً نابضة باحلياة وهذا يدل على العالقة احلميمة بي         
 لقـد ربـط يف هـذه        .مضى ، ألن هذه الدرجات تنكر خطواته اليت طاملا صعدت عليهـا           

ومها . نفي   النسق املفهومي لفعل املعرفة امل      النسق املفهومي لدرجات السلّم مع     االستعارة بني 
ت وطأة شـعوره    كنه استطاع خبياله الوثاب وحت    لنسقان متباعدان يف الواقع وال صلة بينهما        

بة أن يربط بني هذين النسقني وقد جاء بدرجات السلّم مبتـدأً مث وصـفه بــ                 رة الغر مبرا
فالفعل املستعار منفي وهو بـصيغة      ) ال تعرف خطوي    ( ليخرب عنه باجلملة الفعلية     ) املهجور(

 ه مما يدل على جتدد    وهذا يدل على جتدد نكران هذه الدرجات خلطوات       ) ال تعرف   ( املضارع  
مث يؤكـد   . بة واألسى يف نفسه وال سيما أنه جاء باخلطو مضافاً إىل ياء املتكلم              الشعور بالغر 
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فيصالب درويش بني النسق املفهـومي      / وال الشباك عارف  / هذه احلالة يف االستعارة الثانية      
لينتج منـهما   ) عارف(وهو من اجلوامد مع النسق املفهومي للمستعار        ) الشباك( للمستعار له   

دلوالً جديداً مسبغاً احلياة اإلنسانية على الشباك الذي جاء به مبتدأً مسبوقاً بالنفي  وأخـرب                م
وكأن هذا  .. املستعار وهي اسم فاعل ومن داللته ثبات احلالة أو الصفة           ) عارف  (  عنه بـ   

ففي هذه  / من يد النخلة أصطاد سحابه    / مث تأيت االستعارة الثالثة     .. الشباك قد تنكر له متاماً      
 ط بني النسق املفهـومي للمـستعار          ص النخلة أيضاً عندما استعار هلا اليد فرب       االستعارة شخ   

وهي مـن األشـجار     ) النخلة  ( النسق املفهومي للمستعار له     ووهي خاصة باإلنسان    ) يد( 
املضاف مكسباً إياها الصفة اإلنسانية وقد جاء باملستعار له مضاف إليه وباملستعار مضافاً ، و             

لداللـة  لوجعله يف بداية اجلملة     ) املستعار( كما أنه قدم اجلار وارور      . إليه يفيد التخصيص    
) أصطاد سحابه ( يف قوله   ) أصطاد( على أمهيته ، مث جاء باالستعارة التالية مضمناً إياها الفعل           

فاإلنـسان  ) للسحاب  ( والنسق املفهومي   ) أصطاد( حيث ربط بني النسق املفهومي للفعل       
عادة يصطاد الفرائس أو الطيور ، ولكن شاعرنا اصطاد من يد النخلة سحابةً فهذه الـصورة                

  :  نقرأ اجلملة اليت تأيت بعدها عندما يقول  عندما االستعارية ال نستطيع أن نفهمها إال
  من يد النخلة أصطاد سحابه

  عندما تسقط يف حلقي ذبابه

على حالة الذهول اليت تلبست الشاعر جراء النكسة عـام          فاجلملة الثانية تدل داللة واضحة      
م واحتالل األراضي العربية وهذا ما يفسر لنا دالالت االستعارة السابقة فمن الدالالت ١٩٦٧

 والسحابة عادة حتمل املطر أو لنقـل هـي          . اإلحيائية لكلمة النخلة العروبة واخلضرة والعطاء     
فاستخدم ) أصطاد سحابة ( والشاعر قال   .. التطهري  مقدمة للمطر الذي حيمل اخلري واألمل و      

الفعل أصطاد الذي من دالالته اإلحيائية القدرة واحلنكة والتدبري وكأنه يتصيد األمل بالتحرير             
على أنقاض إنسانييت   /أما يف التراكيب االستعارية الثالثة      . وتطهري األرض من الغزاة الصهاينة      

 يتوسل بالصورة االستعارية لريسم أبعـاد مأسـاة         هدفنج/ وأقدام العواصف /تعرب الشمس / 
ففي قوله  . الالجئني الفلسطينيني معتمداً التكثيف الداليل الناتج عن الصور االستعارية الثالث           

جسم إنسانية اإلنسان الفلسطيين وعبر عن احلالـة املأسـاوية الـيت            / على أنقاض إنسانييت    /
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ومن دالالا املوت واخلراب والدمار     ) األنقاض(كلمة  يعيشها هذا اإلنسان عندما استعار هلا       
ونراه قد قدم اجلار وارور واملضاف إليه نظراً ألمهيتها يف نفسه مث نراه يذكر الفعل الـذي                 

فالعبور عـادة فعـل     .  /تعرب الشمس و أقدام العواصف    /وهو فعل مستعار أيضاً     . تعلقت به   
وعبور الشمس أو حركتها عادة تكـون علـى         . ي ميارسه الكائن احلي وليس الشمس       رادإ

لـسطيين متعرضـاً    نطاق واسع وهي داللة على األماكن الواسعة اليت انتشر فيها الشتات الف           
قد مزج بني   / أقدام العواصف / كل حني بأقدامها فالتركيب االستعاري       للعواصف اليت تدوسه  

خاصة اإلنسان وبني العواصف    النسق املفهومي لألقدام وهي خاصة بالكائنات احلية املتنقلة و        
وكأن هذه العواصف إنسان جبار يطأ      . اليت من دالالا اإلحيائية التخريب والدمار واجلربوت        

ـ         . بقسوة بالغة ذلك اإلنسان الفلسطيين املشرد        صورة لقد اسـتطاع درويـش يف هـذه ال
 سـلب أرضـه     معاناة الشعب الفلسطيين بعـد    التعبري عن   ف  يكثاالستعارية ثالثية األبعاد ت   

  .وتشريده 
   

  :أما يف املقطع الثاين من هذا النص فنجد االستعارات 
  .من يدي يهرب دوري و أزهار حديقه -١
 ؟تالقى بدقيقة ، كم من العمر مضى حىت تالقى كل هذا اللون واملوت -٢
 أنا أجتاز سرداباً من البخور  -٣

  .والفلفل ، والصوت النحاسي                           
  ؟يين ينوب الصمت عن قول احلقيقه  عويف -٤

استعارة درويش فعـل    / من يدي يهرب دوري و أزهار حديقة        / ففي  االستعارة األوىل     
مث عطـف   ) الدوري(اهلروب ألزهار احلديقة بعد أن استعمله استعماالً مألوفاً مع الفاعل           

هار حديقـة ألن    ألز) هرب(عليه أزهار حديقة لتنشأ العالقة االستعارية باستخدام الفعل         
 الكائنات احلية القادرة على احلركة ذعراً من هول         الفعل هرب يستخدم الداللة على فرار     

وما حيمل يف طياته مـن دالالت       ) هرب  (موقف معني فربط بني النسق املفهومي للفعل        
وما حتملـه   ) أزهار  ( الذعر واخلوف واالضطراب والسرعة وبني النسق التصوري لكلمة         

عرب عن ضياع احليـاة الكرميـة للـشعب         يالنماء واحلياة واإلشراق واجلمال ل    من دالالت   
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 حياة شعب كامل له تارخيه العريـق       الفلسطيين باحتالل أرضه لقد دمر االحتالل الغاشم        
 كم من العمر مضى حىت تالقى كلّ هـذا اللـون            /ي دمره االحتالل يف فترة وجيزة       الذ

الستعارية هنا تعرب بشكل مكثف عن مرارة الـدمار          فالصورة ا  / ؟ قى بدقيقه واملوت ، تال  
الدال بصيغته الصرفية على املشاركة ، ومن       ) تالقى  (الذي خلفه االحتالل فاستعار الفعل      

واالندماج ، حىت غـدا      االتفاق و التوحد       دالالته اإلحيائية املكتسبة من السياق الداخلي       
ملفاجـأة  لك بدقيقة ليدل على هـول ا      املوت لوناً اصطبغ فيه كل شيء ، مث حيدد زمن  ذ           

 االستفهام الدال على حالة احلرية والذهول من سرعة الدمار واملوت،           واملباغتة ونرى هنا    
جيتـاز  فيشعر وكأنه   ،و كأن الشاعر من هول املصيبة والفاجعة ال يصدق ما جيري حوله             

سرداب من خبور    يف األرض ، بل      اًسرداباً لكن السرداب هنا ليس من حجارة ، أو حمفور         
  .إنه سرداب غريب عجائيب تلفّه طقوس املوت والفناء... ، وفلفل ، وصوت حناسي 

تعين البناء حتت   ) سرداب  ( فكلمة   ، كون الشاعر صورته مستخدماً التركيب االستعاري       
فقد استثمر درويـش    .  الشاعر من خبور ، وفلفل ، وصوت حناسي          داألرض ، ولكنه عن   

ة هلذه الوحدات اللغوية وصالبها مع مدلول السرداب ليحـرك خيـال            الدالالت اإلحيائي 
 االجتاه حنـو    ) السرادب( عاين املستفادة من    املتلقي ويطلقه ليتخيل سرداباً خاصاً فمن امل      

وكذلك فإن من الدالالت اإلحيائيـة لكلمـة        . األسفل كون السرداب بناء حتت األرض     
ومن الدالالت اإلحيائية للفلفل احلرقة يف العني        . البخور هو املوت ألنه عادة يرافق اجلنائز      

أما الصوت النحاسي فهو عادة صوت النواقيس أو أجـراس          . اليت تسبب األمل والدموع     
  .الكنائس اليت تعلن املوت 

وهكذا جند أن حممود درويش قد ركب هذه الصورة االستعارية اعتماداً على الـدالالت              
   فربط بني النسق املفهومي للسرادب مع      . ا اللغوية املكونة هلا     اإلحيائية املستفادة من وحدا

األنسقة املفهومية للبخور ، والفلفل ، والصوت النحاسي معتمداً على السياق الـداخلي             
للنص ففاعلية السياق النصي تتمثل يف قدرته على تنظيم الدالالت اإلحيائيـة للكلمـات              

  . إنتاج معاين جديدة الداخلة يف التركيب االستعاري وتوظيفها يف
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وتتضافر هذه الصورة االستعارية مع الصورة اليت قبلها للداللة على مشولية حالـة املـوت           
أما التركيب األخري يف هذا املقطع فهـو        . من األسى واحلرقة والدموع      فهوالدمار وما خيلّ  

  :قوله
   ! عيين ينوب الصمت عن قول احلقيقهويف

  عندما يسبغ عليهما صفتني من صـفات اإلنـسان          حيث يشخص حممود درويش العينني    
 )القـول ( ، و  )الصمت(مستخدما االستعارة حيث استعار هلما      . الصمت والقول   : ومها  

فربط بني النسق املفهومي للعينني والنسق املفهومي لإلنسان من خالل استخدامه كلمـيت             
 ال يكتفـي    عرييف بداية السطر الـش    ) يف  (جلر  وباستخدام حرف ا  .. الصمت والقول   

مكاناً لظهور شخص الـصمت     ) عيين  ( درويش بالتشخيص بل جيعل من هذا الشخص        
ألنه أمام هذه احلالة املأساوية املفجعة ال يسع املرء سوى الـصمت            . بالنيابة عن احلقيقة    

  .هلول املصاب ألن القول مهما بلغ لن يفي بوصفها 
/ عندما تنفجر الريح جبلـدي      / رائعة   ةيأما املقطع الثالث فيفتتحه درويش بصورة استعار      
ليشعر املتلقي أن هناك مثة حلظة      ) عندما  (حيث يبدأ التركيب االستعاري بالظرف الزماين       

حيث استعار للريح فعل االنفجـار ومـا        /تنفجر الريح جبلدي  / منتظرة يعبر عنها بقوله     
ومـا  ) املستعار له    ( يصاحبه من دالالت إحيائية كالقوة والثورة وعدم االحتمال والريح        

فقـد اسـتخدمت يف     ) ريح صرصر عاتية    (حتمله من معاين الدمار والتخريب والعصف       
وجعل مكان انفجار الـريح       ، رياح  القرآن الكرمي لفظة ريح باملعىن السليب خبالف كلمة         

 ليدل ذه الصورة على انتظاره للحظة الثورة على االحتالل لريبط هذا التركيب             ) جلده (
ليدخل هذا التركيب اجلديد يف     ) الواو(ستعاري بتركيب آخر مستخدماً حرف العطف       اال

فقـد قـدم    / وتقف الشمس عن طهو النعـاس     :/يقول  ف) عندما(فضاء دالالت الظرف    
الشمس مشخصة باستخدام التركيب االستعاري ، لريسم هلا صورة املرأة اليت تطهو ولكن             

قد جسمت النعـاس    / تطهو النعاس /ورة االستعارية   فالص. ماذا تطهو ؟ إا تطهو النعاس       
) النسق املفهومي للنعاس    ( مع  )تطهو(عندما مت الربط بني النسق املفهومي للفعل املستعار         

      اإلحيائية التحضري، والدمج ، واخللط ، ومن الـدالالت اإلحيائيـة          ) الطهو( فمن دالالت   
 فعندما يثور الـشاعر وينـهي حالـة     والنوم ، والسكون والضعف   ، السبات  ) للنعاس  ( 
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ا سـيعلن احلقيقـة     يت حياول البعض إسباغها عليه عنـده      اخلنوع واالستكانة والضعف ال   
عند تلك اللحظة املنتظرة حلظة الثورة واالنتفاض سيحرر أرضه         ، ويسمي األشياء بأمسائها    

  .ويبنيها من جديد 
ت الضمنية اليت توجـه تـصورنا       الصورة املستعارة تؤلف نظاماً من الدالال     " وهكذا فإن   

         للمعىن ، و أن القارئ من أجل أن يدرك رمزية االستعارة عليـه أن ينظـر إىل فاعليـة                   
 فالـسياق هـو     ..وم حوهلا أوتدخل يف تشكيلها      ويعىن باالرتباطات اليت تق   ) السياق  ( 

فهوم الـسياق ال    اإلطار الذي يوجهنا إىل نوع اإلمكانيات املالئمة ، وبعبارة أخرى إن م           
يقضي على فكرة اإلمكانيات ولكنه يساعدنا فحسب على حتديد عاملها اجلمايل وحـني             
ننظر إىل تفاعل الدالالت فإننا ننقل اإلدراك االستعاري إىل جماالً أوسع ونضعه حتت ضوء              

  ) .١("جديد 
ظاهر احلياة  أما يف املقطع الرابع من النص نسمع مناجاة الشاعر لقلبه الذي حرم من م                 

مث ينتفض على هؤالء الذين خذلوه      ) كفانا  ( اإلنسانية الكرمية فيعلن التمرد والثورة بقوله       
فيعلن االحتجاج على فعلهم    . يفه مع الواقع الذي فرضه االحتالل       ييف معركته وحاولوا تك   

ة هـذا    لفعلهم القبيح يف اي    والثورة ضد أعماهلم ليأيت التركيب االستعاري رامساً صورة       
  :يقول درويش،طع قامل

  !علّمونا أن نصون احلب بالكره 

  !غبار..وأن نكسو ندى الورد

 الفعـل   ملفقد استع !/ غبار..أن نكسو ندى الورد     /فلنتأمل مجاليات الصورة االستعارية     
متعدٍّ ) كسا( لندى الورد ، ولكن الفعل       و خلع اللباس على اإلنسان و استعاره      نكسو وه 

لقـد فعـل    . فالكسوة هي لندى الورد بالغبار      ) غبار( املفعول الثاين    إىل مفعولني فكان  
والـدالالت  . مثل التغطية والستر واحلجـب      ) نكسو  (السياق الدالالت اإلحيائية للفعل     

اإلحيائية للندى مثل الصفاء والنقاء واجلمال والدالالت اإلحيائية للغبار مثل القبح والبشاعة            
  لوا الشاعر حياولون مسح ذاكرته وتشويه مجاليات احلياة ، النسيان فهؤالء الذين خذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٢ص، تامر سلوم . د، نظرية اللغة اجلمال يف النقد العريب ):١(

 ٢١٩



  

  .يف األرض الفلسطينية 
عصافري / أيها الصوت الذي رفرف يف حلمي       /أما يف املقطع اخلامس فنجد أن االستعارات        

السابق انتهى بصورة استعارية وهذا داللة على ارتفاع        ألن املقطع  ،تتح هذا املقطع  تف/ هلب 
التوتر يف احلالة الوجدانية اليت يعيشها الشاعر لذلك نراه ينادى ذلك الصوت الذي انبثـق               

. من أعماقه صوت التمرد والغضب فنجد أنه رسم صـورتني اسـتعاريتني متكـاملتني               
فضاًء يتعاىل فيـه    ) مهحل(وهو خاص بالطيور جاعالً من      ) فرفر(ر للصوت الفعل    افاستع

ولكنها ليست عـصافري صـغرية      )عصافري  (صوت الغضب مث يستعري هلذا الصوت لفظ        
 فالـصوت   : لو تأملنا يف الكلمات املستخدمة يف هذا التركيب. ضعيفة بل عصافري هلب  

الذي ) رفرف(الفعل  له  داللة على الفعل مقابل الصمت داللة على السكوت وقد استعار           
 مكاناً هلذا الفعل فرسـم بـذلك        ين احلرية واالنطالق وقد جعل حلمه     حيمل يف طياته معا   

/ عـصافري هلـب     /صورة للتمرد والثورة والغضب يف داخله ليأيت التركيب االستعاري          
) العـصافري   ( مؤكداً وداعماً للصورة اليت رمسها التركيب الذي سبقه فمن دالالت كلمة            

فالـصورة  ... الثورة والتمـرد والغـضب      ) هلب  (رية وحب احلياة ، ومن دالالت       احل
االستعارية ببعدها الثنائي تعلن الغضب واالنتفاض على الذين رضوا باهلزمية وحاولوا إمخاد            

مون الذين حاولوا أن يقنعوا الشعب الفلـسطيين  وتدجني املقاومني ، أولئك املهزواملقاومة  
 ببقايا وطن ، أولئك الذين حاولوا أن حيولـوا قـضية الـشعب              بأي شيء ، بالفتات ،    

سنة دون فعل ثوري حترري على األرض يستهدف إاء لالفلسطيين إىل قضية مغناة على األ   
  .االحتالل وطرد الغزاة 

     

عندما تنفجر الـريح    / مث يعود حممود درويش يف املقطع األخري إىل االستعارة السابقة               
د حالة الغضب والثورة اليت تعتريه متوعـداً أعـداءه بكـشف النفـاق              ليؤك/ جبلدي  

رة لتمرده على أحزانه ريسم صوقيقة ليتوسل بالتركيب االستعاري ف  واألكاذيب وإعالن احل  
  :ائه اليت خلفها االحتالل البغيض فيقول وآالمه  وشق

  

 ٢٢٠



  عندما تنفجر الريح جبلدي

  سأمسي كل شيء بامسه

  يوأدق احلزن والليل بقيد

   ..!يا شبابيكي القدميه

وما حيمله مـن     )أدق( استعار الفعل    حيث/ أدق احلزن والليل بقيدي   /رية  الصورة االستعا 
 ومها من األشياء اليت ال تقبل الـدق ولكنـه           ) للحزن والليل  (دالالت التحطيم والكسر  

) أدق( استعار هذا الفعل جاعالً من القيد أداة للدق ومن احلزن والليل مفعوالن للفعـل               
ويف ذلـك   . وبذلك جسم احلزن والليل ليتمكن من التأثري فيها بفعله وحتطيمهما بقيده            

 يأيت املقطع األخـري مـن   .  تعبري عن غضبه وسخطه ومترده على ضعفه واحتالل أراضيه     
و ينتهي بصورة اسـتعارية  .. فنراه يبدأ بصورة استعارية ..النص على صورة وعد باحلرية     

  . طياته الوعد بالتحرير للشبابيك القدمية وبنداء حيمل يف
  

وهكذا جند أن االستعارة تأخذ يف ضوء فاعلية اخللق اللغوي معًىن جديداً لـيس هـو                    
بالضبط معناها اللغوي أو املعجمي فسياق االستعارة أو االنطباعات واالرتباطات القائمة           

 فيه  واملتلقي مـن أجـل أن         حوهلا يوسع مدلول الكلمات األصلي وحيدث تغرياً جوهرياً       
يدرك فاعلية االستعارة عليه أن يبدأ باالستعماالت املاضية وأن يوجه اهتمامه إىل املواقف             

 فاالستعارة تتيح للمتلقي التفاعل مع النص بوصفها        )  . ١ (القدمية واملواقف اجلديدة معاً   
ات إبداعية متتد مـن     س ذهن املتلقي وعواطفه وكأا جم     إحدى املالمح اإلبداعية اليت تثري    

 والشعر أكثـر األجنـاس      ، النص إىل املتلقي فتثري خياله وتفعلّ ملكاته العقلية والشعورية        
  بعضهاو مجايلصد عدة يتصل بعضها مبا هو على تشغيل آلة االستعارة ملقا" األدبية اعتماداً 

  ــــــــــــــــــــــ
  .٣٢٢ص، امر سلوم ت. د، نظرية اللغة اجلمال يف النقد العريب :  )١(

  

  

 ٢٢١



إن القصيدة تتمتع   ) حرية التصرف يف اللغة     (بضرورة اخللق اليت يتطلبها الشعر ويفترضها       
بذاا كما متتع القارئ ولتحقيق ذلك ال مناص من استثمار كل اإلمكانيات اليت توفرهـا               

خاصة ب  النص األديب حيوية      إن االستعارة تكس  :  لذلك فإنه ميكننا أن نقول       ) .١(اللغة
املتلقي دائماً مبا ينعش قدراته الفكرية وميتع ذائقته اجلمالية ألن االستعارة خبصائصها            وترفد  

املميزة تستطيع أن تعزز مبدأ التشابك من خالل تأمينها حلركة املرور بني احلقيقي واخليايل              
، وكأـا   النقد الشائع غالباً ما ينظر جبدية تامة إىل االسـتعارة           " داخل النص األديب فـ     

ثقب يف باب على طبيعة الواقع الذي يتجاوز اخلربة البشرية ، ووسيلة أساسية يستطيع ا               
  ).٢("اخليال البشري أن يرى داخل حياة األشياء 

        
 حملمـود   "اجلرح القـدمي  " يف هذا املقام وبعد دراستنا للمنت االستعاري يف قصيدة              و

وبيان فاعليته يف حتقيق متاسـك الـنص        . االستعاري    من دراسة التعالق    ال بد لنا   "درويش
  .وانسجامه

      
حتدث حممد خطايب عن فكرة التعالق االستعاري داخل النص األديب يف كتابه لسانيات                 

إذا كان النص الشعري العريب احلديث يعتمد على االسـتعارة كوسـيلة            :" النص قائالً   
ل مع النص باعتباره كالً موحـداً منـسجماً ،          أساسية يف انبنائه وإذا كان القارئ يتعام      

ويدركه يف هذه الكلية ، ويصل إىل داللته ، فمعىن ذلك أنه قد اكتشف عالقة رابطة بني                 
  ).٢("تعالقاً بني االستعارات اليت تشكله  تلك االستعارات، مبعىن أن هناك

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  م ٢٠٠٦، ٢ط،  الدار البيضاء–بريوت ، املركز الثقايف العريب ،حممد خطايب ، ) خل إىل انسجام اخلطاب مد( لسانيات النص ):١(

  .٣٢٧ص 

  .١٣٧ص،  م١٩٨٤، ١ط، القاهرة ، دار املعارف ، د حممد حسن عبد اهللا : ترمجة ، جمموعة مؤلفني ، اللغة الفنية )٢(

  .٣٣١ ،حممد خطايب، لسانيات النص  ) :٣(

  

 ٢٢٢



 إىل النص املدروس جند أن االستعارات قد تعالقت داللياً بعضها مع بعض وتآزرت     بالعودة
  .يف فاعليتها وأثرت النص معرفياً ومجالياً من خالل الصور اليت رمستها 

 ففي املقطع األول جند االستعارات قد رمست لنا صورة جلية حلجـم املأسـاة الـيت                    
   :و شعبه الفلسطيين يعيشها الشاعر

  .ت السلّم املهجور ال تعرف خطويدرجا -١
 .ال وال الشباك عارف -٢
 .وعلى أنقاض إنسانييت -٣
 .تعرب الشمس وأقدم العواصف -٤

 معتمد على   ، يف قصيدته    بني هذه األنقاض وهول املصيبة يبذر الشاعر بذرة األمل األوىل         
  : التركيب االستعاري 

  .من يد النخلة أصطاد سحابه                             
  .        عندما تسقط يف حلقي ذبابه                    

وهذا دليل على احلالـة     . فاملقطع األول من النص حتكمه الصور االستعارية وتسيطر عليه          
الوجدانية املتقدة عند املبدع ،فاالستعارات اليت ترسم حجم املأساة متوالية ، ليبزغ وسطها             

ن يف النص أمام اجتاهني أو خطني متوازيني خـط          فنح. استعارة تبذر بذرة األمل باحلرية      
عـن   يف املقطع الثاين تتواىل االستعارات اليت تعرب      . اهلزمية واالحتالل وخط األمل والثورة      

كم : اسأليين /   من يدي يهرب دوري وأزهار حديقة  /صورة االحتالل وأفعاله الوحشية     
وأنا اجتاز سـرداباً مـن      / قة ؟ من العمر مضى حىت تالقى كل هذا اللون ، واملوت بدقي          

  /ويف عيين ينوب الصمت عن قول احلقيقة / البخور والفلفل ، والصوت النحاسي 
جند أن هذه االستعارات يف هذا املقطع بعضها يأخذ بركاب بعض لترسم صورة املـوت               

  .والدمار واخلراب 
  

لشمس عن طهـو    وتكف ا / عندما تنفجر الريح  جبلدي       /     أما يف املقطع الذي يليه      
جند أن هاتني االستعارتني تتضافران مع االستعارة الوحيدة يف املقطع األول واليت            /النعاس
فهاتان االستعارتان تقويان األمـل     . الشاعر من خالهلا بذرة األمل بالثورة والتحرير         بذر

 ٢٢٣



. ابق  نفس يف املقطـع الـس      الذي سيطر على ال     التفاؤل يف النفس بعد اجلو القامت      وتبعثان
 قد أعادتا التوازن إىل النص بعـد أن رجحـت بقـوة كفـة               وكأن هاتني االستعارتني  

 اً وحيد اً استعاري اًاالستعارات اليت ترسم صورة اخلراب أما يف املقطع الذي يليه فنجد تركيب           
جاء يف معرض التمرد على املهزومني واخلونة ليقوي خط         !/ غبار ...أن نكسو ندى الورد   /

/ أيها الصوت الذي رفـرف يف حلمـي         /ليتصاعد يف املقطع الذي يليه       . األمل والثورة 
 ليختتم الـنص   . حيث يعلو صوت الغضب واالنتفاض على الذل واخلنوع         / عصافري هلب

بوعد بالثورة على احملتل وإاء الظلم واالحتالل واألحزان لتكون االستعارة حمـور هـذا              
لينتصر خط األمل والثورة    / زن والليل بقيدي  أدق احل /و/عندما تنفجر الريح جبلدي   / الوعد

  .يف اية النص مقابل هزمية خط املوت واخلراب والدمار 
وهكذا جند أن التراكيب االستعارية  بفاعليتها التصويرية العالية قد استطاعت أن حتـرك              
خيال املتلقي بتعالقها وانسجامها يف النص ضمن خطني متوازيني ، وذا التعالق أكسبت             

 عندما انتظمت متفاعلة مع احملور األساسي للداللة        النص متاسكاً داللياً وانسجاماً بني بنياته     
         قادراً على محل جتربة الـشاعر بأبعادهـا املعرفيـة واجلماليـة             وهذا  جعله  . يف النص     
ل البنية اللغوية لنص ما ونظامه التركييب وطريقة تشك       " وديب  بيقول كمال أ  . إىل املتلقي   

شرائحه األساسية هي املنابع احلقيقية األصلية للدالالت الفنية اليت تبلور الرؤيـة العميقـة              
 ، بنية العامل كما الكامنة يف بنية التجربة الشعرية ، وهي التجسيد األكثر كماالً لبنية الرؤية 

صـلة  ن املالمح األسلوبية يف بنية النص ذات        أي إ ) ١(" ة الفنان املبدع    نيتتشكل يف معا  
وثيقة برؤية املبدع للكون واحلياة ، فالنص يف مستوياته التعبريية املختلفة هو نتاج اإلبداع              

فاالستعارة يف اللغـة    . ، ومقر لفيض تلقائي ملشاعر املبدع اليت تؤسس التجربة الشعورية           
االسـتعمال  " الشعرية عالمة تدل على االقتدار يف اختزال التجربة ، وشحن الداللة فـ             

  ).٢("رئيسي لالستعارات شعري دائماً ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣-٣٢ص ، م ١٩٧٥، بريوت ،  دار العلم للماليني ،كمال أبو ديب . د، جدلية اخلفاء و التجلي :  )١(

  .١٥٥ص،حسن عبد اهللا .د، الصورة و البناء الشعري ) : ٢       (
  

  

 ٢٢٤



 أا جتعل لغـة     ة االستعارة يف النص األديب ،     يإن أحد أوجه فاعل   : لذلك ميكننا أن نقول     
 الت املعجمية الثابتة إمنا تستشرف     باحلياة ال تأنس بالدال     نابضةً  ، متحركةً  اًولودالنص لغة ً  

اً وسيع نطاق العبارة اللغوية توسـيع      إىل ت  ة املنفتحة على التأويل الذي يفضي     فضاء الدالل 
  ) .١(منضبطاً تراعى فيه حدود االحتمال 

     
إن فاعلية االستعارة يف النص األديب تبدو من خالل السياق الداخلي للنص            عليه ف     وبناًء  

تها اخلفية ، ويعطـي لـبعض        فاعلية االستعارة ويرد إليها قيم     السياق يكشف عن  " ألن  
ومعىن  الفاعلية ال يدرك إال إذا أدخلت        . اإلمكانيات الكامنة فيها فرصة الوضوح والنمو       

  :وتتجلى هذه الفاعلية يف النص مبا يلي ، ) ٢(" يف مساقها أو بيئتها الطبيعيةاالستعارة 
  

  . أدبية النص األديب االستعارة تثري  - أ
 .االنفتاح الداليل تكسب النص املزيد من  و يف املعىن حتقق التعدد  - ب
 . التماسك واالنسجام يف النص األديبتضمن  - ت
  

  .يف النص للخصوبة األدبية  الرئيسإا باختصار املنبع
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨١ص،٢٠٠٩ ،٣ع، ٣٧مج: عامل الفكر ، عزيز حممد عدمان . د، حدود االنفتاح الداليل يف قراءة النص األديب:  )١(

  .٣١٨ص، تامر سلوم . د، نظرية اللغة اجلمال يف النقد العريب ) : ٢         (
  

  

 ٢٢٥



   : االستعارة واملتلقي-٣  

  
  :واإليصال األديب   االستعارة -

  
وهو غايـة كـل عمليـة        ،      ميثّل املتلقي القطب الثالث من أقطاب العملية اإلبداعية         

فاحلركة تبدأ من املبدع الذي جيسد إبداعه يف نص أديب ميثّل وسيطاً  بينه وبـني                ، إبداعية  
عرب عن موقفـه    ينقل للمتلقي جتربته الشعورية مبا يكتنفها من أفكار وانفعاالت ت         ، املتلقي  

فالنص املنتج ينمو يف ذهن املتلقي ويدفعه إىل اسـتجابة شـعورية            . جتاه املوضوع  املثري     
وفكرية لتكتمل حلقة التواصل بني املبدع واملتلقي وهي دف إىل توصيل القيم املتنوعـة              

  .معرفياً  ومجالياً  واملتضمنة يف كل عمل أديب 
      

وحديثاً  عند قدرة املتلقي على تذوق ما يفيض بـه الـنص                  توقف البالغيون  قدمياً       
وحاولوا حتديد العوامـل املـؤثرة يف   ، األديب من مشاعر وأفكار وألوان عاطفية وأسلوبية     

تلقيـه األساليب األدبية املختلفـة الـيت تثـري الـنص األديب مـن هـذه العوامـل                                   
ها سابقاً  وهي العنصر الثقايف االجتماعي واملوقـف         بعناصره الثالثة اليت عرضنا   ) املقام  ( 

تؤثر هذه العوامل بوصفها عناصر غري لغوية يف عملية تلقـي القـارىء             . ومقتضى احلال   
فمقتضى احلال يسهم بشكل فعال يف تشكيل النص األديب وصياغته علـى            . للنص األديب   

ع إىل تشكيل الـنص ـذه       لموقف الذي دفع املبد   معين ليعبر عن مناسـبة القول ل     حنو  
وذلك كلّه يتم يف ظل ثقافة جمتمع معين مبا تواضع عليه أفراد هذا اتمع مـن                ، الصورة  

فتلقي النص األديب يتم بعملية معاكسة لعملية       . قيم ونزعات فكرية وأعراف و  تقاليد            
 اللغوي وثقافته   حيث ينطلق املتلقي من النص مستعيناً  بكفاءته التخاطبية وخمزونه         . إبداعه  

إىل املقام الذي قيل فيه حماوالً  تأويل أساليبه األدبية يف ضوء ثقافة ذلك العصر الذي أُبدع                 
فالذات املتلقية متتلك مجلة من املعارف السابقة واخلربات الكامنة تتمثّـل يف القـيم              . فيه  

 األول الذي بواسطته    املعرفية والفنية واجلمالية واألخالقية تشكّل ما ميكن أن نسميه األفق         
يف فضاء هذا األفق حياول املتلقي اسـتيعاب الـنص          . يتم تلقي األعمال األدبية وقراءا      

 ٢٢٦



يف حماولة منه لتمثّل جتربة املبـدع       ، اإلبداعي وتلمس مواطن اإلبداع ومكامن األدبية فيه        
  . واستيعاا 

اً  ملا تتمتع به من فاعلية معرفيـة              متثّل االستعارة معقالً  بارزاً  من معاقل اإلبداع نظر         
. لذلك فهي تشغل املتلقي الذي يعمل فكـره ومـشاعره لفهمهـا وتـذوقها               . مجالية  

ونتيجـةً    ، فاالستعارة يف النص األديب تتطلب من املتلقي جهداً  مميزاً  لتأويلها واستيعاا              
ر معني يتراوح بـني جمـرد       هلذا اجلهد املبذول من قبله فهي تؤثر فيه فكراً  وعاطفةً  بقد            

اإليصال واإلبالغ إىل أعلى درجات اجلمالية واألدبية وذلك حبسب فاعلية هذه االستعارة            
  .وقدرا على التأثري يف املتلقي 

     
تربز أمهية املتلقي يف تعامله مع االستعارة يف النص األديب من خالل حتديدها أوالً  ومتييزها                

 النص مث قيامه بتفكيك التركيب االستعاري الـذي كونـه           عن سائر األساليب األدبية يف    
مستعيناً  يف ذلك بثقافته وجتاربه      ." املبدع وفقاً  ملا متليه عليه معتقداته وافتراضاته وغاياته          

وأحواله اخلاصة اليت ينفرد ا عن غريه وإن كانت مشتركة بني أفراد اتمع الذي ينتمي               
وهـذا يعـين أن     ، ) ١"(همه صبغة موضوعية إىل حدٍ  ما        وهو ما يعطي لف   ، إلية لغوياً     

املتلقي ال يتعامل مع التركيب االستعاري حبياد تام وأن ذهنه ال خيلو من بعض االفتراضات               
واملعلومات واخلربات السابقة اليت تؤثر يف فهمه للتركيب االستعاري  فالصور الذهنية اليت             

تمثل تبعاً  ملرئياته السابقة وينفعـل ـا تبعـاً             يتخيلها عند تلقّيه التركيب االستعاري ت     
النطباعاته عن هذه املرئيات وتترتب هذه االفتراضات واملعلومات واخلربات الـسابقة يف            
ذهن املتلقي بشكل أبنية مفهومية وأنسقة من التصورات يربط بينـها عالقـات معينـة               

يث املألوفة اليت توجد بـني      اجلهاز املفهومي ليس إال سلسلة من جتريدات أنظمة احلد        "ألن
مستخدمي اللغة الفرديني وهذه مناذج اجتماعية وثقافية وعلى النقيض فإن الـسيكولوجية            

  ) .٢("عارية يف أذهان الناس احلقيقيني الفردية هي إقليم األبنية االست
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥ص،حممد حممد يونس علي . د، / أنظمة الداللة العربية / ، املعىن و ظالل املعىن:  )١(
  .٣٩ص ، جريارد ستني ، فهم االستعارة يف االدب:  )٢(

  

  

 ٢٢٧



      
       حياول املتلقي وفقا لتجربته وخربته أن يتمثل بعض املفاهيم اعتماداً  علـى األبنيـة               

فاملفاهيم الذهنية لألشـياء واملوجـودات      ، االستعارية اليت تنعكس يف االستعارات اللغوية     
حيث يقوم النص األديب من خالل ما حيمله مـن          ،  ذهن املتلقي يف حالة كمون       توجد يف 

استعارات لغوية بالربط بني تلك املفاهيم وتنشيط العالقات فيما بينها اعتماداً على عالقة             
وذلك دف بناء عامل مفهومي     ، املشاة اليت تعد األساس يف تشكيل التركيب االستعاري       

إن االستعارة ينظر   . " عارة بالوظيفة األساسية يف تشكيله وتكوينه       عند املتلقي تقوم االست   
. إليها اآلن على أا تقع يف أعمق عمليات التفاعل اإلنساين مع احلقيقة وأكثرها عمومية               

لقد صـارت االسـتعارة     ، إا آلية معرفية تساعد يف بناء عامل مفهومي بقوانينها اخلاصة           
وهذا التناول  .  للكشف عن القدرة البشرية على صنع املعىن           مفهومة بوصفها مثاالً رفيعا ً    

املعريف لالستعارة قد تطور إىل واحد من أكثر حقول البحث إثارة يف العلـوم اإلنـسانية                
  ) .١"(بتمهيد علماء النفس الطريق أمام علماء اللغة وعلماء األجناس وعلماء الشعرية 

   
ت االستعارية املفهومية اليت تولّدت يف ذهن املتلقي            البد من اإلشارة هنا إىل أن العالقا      

وهي حتدث يف ذهـن     ، بعد تلقيه االستعارة اللغوية قد أدت إىل تشكيل مفهومي جديد           
االستعارات اللغوية ميكن دراستها بوصـفها      " املتلقي املثايل من أبناء اللغة وبناءً  عليه فإن          

لذلك فمعرفة املتلقـي    )  ٢"(ت املفهومية   املستودع الشفاهي ملخزون ثقايف من االستعارا     
وثقافته تقومان مبهمة أساسية يف تأمني حقل املفاهيم الذي تعمل االسـتعارات اللغويـة                
ضمنه ؛ فتقوم بتنشيط حقلني مفهوميني اعتماداً  على عالقة املـشاة لتحـدث معرفـة                

وتقريبها إىل  ، ة واحلقائق   إن االستعارة تقوم يف الشعر بتوصيل املعرف      ، جديدة عند املتلقي    
ألن ذلك أقرب   ، أو ما يشاها يف احلس      ، اجلمهور والعوام من الناس من خالل ما مياثلها         

  أو األشياء، ألم ال يستطيعون إدراك احلقائق ، إىل أفهامهم و إمكانام اإلدراكية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢ص، جريارد ستني ،فهم االستعارة يف االدب:  )١(
  ٥٠ص ، املرجع السابق نفسه : )٢(

  

 ٢٢٨



و االستعارة بوصفها نتاجاً  ختيلياً  وختييلياً  تصدر عن           ، إال متخيلة   ، أو العملية   ،  النظرية  
و هـذا مـا     )  ١(واملعاين عن طريق اإلبدال     ، فإا خري وسيلة لتقريب األفكار      ، املخيلة  

ار عدد من الفالسفة إىل أننا نواجه عاملنا بشكل         فقد أش " يوضحه املفكرون و الفالسفة       
املتـأثرة  ، وذلك عن طريق األعمال املخطط هلا       ، وليس بشكل جمهول أو سليب      ، إجيايب  

فإن االسـتعارات   ، ألن عاملنا حممل بالقيم     ، باهتماماتنا وأهدافنا وقيمنا ولغتنا واعتقاداتنا      
وسوف حتـول  ، ) واسطة االستعارات األقدم    اليت محلت نفسها ب   ( تغري تراكيبنا املفهومية    

فتلقي االستعارة وثيق الصلة بالطريقة اليت نرى ـا         )  ٢" (الطريقة اليت خنترب ا األشياء      
وهلا أيضاً  عالقة بسريورة     ، لالستعارة عالقة بتجربتنا الداخلية اخلاصة بالعامل       " العامل ألن   
ل أمهية التكوين الثقايف العام للمجتمـع يف بنـاء          وهنا ال ميكننا أن نغف    ،  ) ٣"(انفعاالتنا  

رؤيتنا للعامل واألشياء حولنا وتنظيم استجاباتنا وانفعاالتنا جتاه املثريات اخلارجية والداخلية           
، نتبين األمر من األمثلة اليت ساقها ابن قتيبة للداللة على مفهوم االستعارة             " وميكن لنا أن    

ويدلون بذلك على أا أنبتـت      ، )ضحكت األرض   ( من ذلك ما ساقه من قول العرب        
كما يفتر الضاحك عن الثغر ولذلك      ، وتفتق الزهر   ، تبدي عن حسن النبات     " ذلك أا   

، ألنه يبدو منه للناظر كبياض الثغـر        ، الضحك  : قيل لطلع النخل إذا انفتق عن كافوره        
فاإلنبات " . يدور معها   ألنه  ، النور يضاحك الشمس    : ويقال  ، ويقال ضحكت الطلعة    

، منها مجال النبات وحسنه     ، هو الكلمة األصلية اليت جتتمع حتتها اشتقاقات داللية متعددة          
فيحس أمامه بالبهجة فيتصل ذهنه     ، وهذا ما يراه اإلنسان يف الواقع بتجربته        ، وتفتق نوره   
حني خنتـار   و.  وهو تعبري عن الفرحة وهذه التداعيات كلها فروع لألصل          ، بالضحك  

ويتم فهم الكالم من خالل العرف االجتماعي       ، منها واحداً  فإننا نِحلُّ الفرع حمل األصل         
  وهذا ما أملح إليه ابن قتيبة حني نقل عن العرب أم يقولون لطلع النخل إذا انفتق عنه، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٥ أبو العدوس صيوسف.د،/منظور مستأنف / التشبيه واالستعارة) :١(
  .٢٠٧ص ، املرجع السابق نفسه ) :٢(
،  الدار البيضاء –بريوت ، املركز الثقايف العريب ، سعيد بنكراد :  ترمجة ،إمربتو إيكو ، التأويل بني السيميائيات و التفكيكية ) : ٣(
  .١٥٨ ص ، م ٢٠٠٤، ٢ط
    

  

 ٢٢٩



، ا ساد اتمع من فهم للواقع       فلم يتم اختيار الكلمة بدون ارتباط مب      ، الضحك  : كافوره  
وميكن . فال تفهم إال يف هذا اال ، وهذا ما جيعل  االستعارة متصلة بثقافة اتمع  وبيئته       

 ألنـه أدرك مـن الواقـع        –أن نرد عدم احتفال الناس باستعارات أيب متام إىل ما قلناه            
 األمساء بدت بعيدة يف ذهن      فلما نقل هذه االرتباطات إىل    ،  ارتباطات مل  يعهدها جمتمعه      

وكلما أغرق املتكلم يف البعد عن ارتباطـات        ، وقرعوا مبدعيها   ، فشذوا عنها   ، املتلقني  
وارتباط االستعارة بثقافة اتمـع     . الواقع إىل التجريد الذهين كان فهم االستعارة أصعب         

. ة يف العصر القدمي     ذلك أا جزء مكني من هذه الثقاف      ، حيملنا على النظر إىل األسطورة      
، وميكن أن نفهم االستعارات اليت ال حنفل ا اآلن على أا وعي لواقعه بطريقة ختـصه                 

  ).١"(ودراستها ميكن أن تؤدي إىل اكتشاف كثري من الغموض حول هذا الوعي 
        

، عارة      بناءً عليه فإن التكوين الثقايف املشترك للمبدع واملتلقي شرط أساسي لفهم االست     
فبغياب هذه األرضية الثقافية االجتماعية املشتركة اليت تعد من العناصر األساسية للمقـام             

عندما ال يـشترك النـاس الـذين        " يستحيل أن يتحقق التواصل بني املبدع واملتلقي فـ         
فإن الفهـم    ،  نفسها  و املسلمات   نفسها  و القيم   نفسها  و املعرفة   نفسها يتحاورون الثقافة 

إن هذا الفهم يكون ممكنناً  من خالل التفاوض بشأن املعىن ولكي            .دل يكون صعباً      املتبا
وتعلم . تتفاوض مع أحدهم بشأن املعىن عليك أن تعي االختالفات يف اخللفيات وحتترمها             

مىت تكون تلك االختالفات مهمة وحتتاج إىل ما يكفي من التنـوع الثقـايف والتجربـة                
حتتـاج  ، وتعرف ما هي طبيعتها احملتملة      ، خمتلفة للعامل   الشخصية كي تعي بوجود رؤى      

وموهبـة يف   ، وتفهم لألخطاء   ، إىل نوع من املرونة يف رؤيتك للعامل        ، كذلك إىل الصرب    
أو لتسلّط  ، إجياد االستعارة املناسبة لكي توصل األجزاء الواردة يف التجارب غري املشتركة            

فاملبـدع  ، )٢"( الضوء من أمهية جتارب أخرى       الضوء على التجارب املشتركة فيما يقلل     
يركّب استعارته ويبدعها يف ضوء العالقات العرفية اليت تسود جمتمعه آخذاً  بعني االعتبار              
  فهم املتلقي هلذه العالقات ألن األصل يف االتصال اللغوي أن يكون املبدع واملتلقي منتمني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٣-٤١٢ص ، مسري معلوف . د،  اللغة بني احلقيقة و ااز حيوية:  )١(
  .٢١٦ص ، جورج ال يكوف و مارك جونسون ، االستعارات اليت حنياا )   : ٢        (

 ٢٣٠



وكلمـا  . إىل جمتمع واحد تسوده عالقات عرفية مشتركها ويضمهما كيان ثقايف واحد            
  .ثقافياً  ازداد إمكان فهم االستعارة كان املبدع واملتلقي قريبني زمانياً  ومكانياً  و

  
   من العوامل املؤثرة يف تلقي االستعارة وفهمها الكفاية اللغوية للمتلقي واليت ميكـن أن              

و ميكن النظر إليها على أا املعرفة املتطلبة لتحديد ما تعنيه مثـل             ، نسميها كفاءة التلقي  
والواقع أن القدرة على حتديد ما      . معني  هذه اجلمل عندما يتكلّم ا بطريقةٍ  ما يف سياق           

وهذا النـوع يتـصل     ، تعنيه اجلمل هي إحدى نوعي القدرة املطلوبة على استخدام اللغة           
ويندرج حتت كفاءة املتلقي اللغوية كل ما من شأنه أن          ، باملتلقي باعتباره مفسراً  للكالم      
). ١(ماً  يتوافق مع متطلبات املقام وتأويلها تأويالً  سلي، يعينه على استقبال اجلمل اللغوية 

،        من ذلك مثالً  امتالك املتلقي ذخرية لغوية كبرية مـن املفـردات ومترسـه بـدالالا                
، الدقيقة باإلضافة إىل معرفته بطرائق تركيب اجلمل يف النظام اللغوي الذي ينتمـي إليـه              

. تعبريات اللغوية املـستخدمة     والعالقة بني عناصر هذا النظام بالشكل الذي جيعله يفهم ال         
تعتمد عملية فهم التعـبريات     " فمن املعروف أن االستعارات اللغوية حتمل معانٍ  متعددة          

وجتعل نوع املعرفة اليت تنتمي فعالً      ، متعددة املعاين على كفاءة املرء بوصفه متحدثاً  للغة          
ي يعتمد على رصيده اللغوي يف      فاملتلق) ٢" (إىل تلك االستعارات اللغوية التقليدية متوفراً         

حتديد هوية الكلمة املستعارة من خالل معرفته الدقيقة بدالالا املركزية واهلامشية حيـث             
مستوى  " يالحظ التوتر بينها وبني بقية الكلمات ااورة هلا يف السياق نفسه مركزاً  على             

 إىل  معرفة حنـو اللغـة        فالقارىء حيتاج . أعلى من التنظيم اللغوي تقدمه معاجلة اجلملة        
  ) . ٣"(والدخول فيه 

  يستنفز املتلقي طاقاته كلها يف حماولة منه لفهم التركيب االستعاري وإدراك العالقـات             
  وهذا يندرج حتت عنوان الكفاية اللغوية للمتلقي، اإلسنادية اليت قام عليها هذا التركيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٩ص ،حممد حممد يونس علي . د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن املعىن و ظالل :  )١(
 .٤٢ص ، جريارد ستني، فهم االستعارة يف االدب:  )٢(

  .١٣٢ص، املرجع السابق نفسه )   : ٣        (
  

  

  

 ٢٣١



حني نتحدث عن االستعارة بصفتها شكالً  فريداً  من اإلسناد فإن هذا يعين إثارة               " وحنن  
وذلك ألن النظام الرمزي قـد اعتمـد بنـاء          )  ١"(ليه النظام الرمزي    مبدأ بنائي يفتقر إ   

. حبيث ال يقع بينها تضاد أو تنافر        ، عالقات بني الوحدات املعجمية بينها انسجام داليل        
ولكن املتلقي يستعني ذه العالقات اإلسنادية لرأب الصدع الداليل املتولّد بـني الكلمـة            

االستعارة ال تم بالكلمات إال ألا تنتج أوالً          " ً عليه فإن    وبناء، املستعارة وما جياورها    
إذاً  فالظاهرة األوىل اليت ينبغي تأملها ليس العدول عن املعـىن            ، على صعيد مجلة كاملة     

بل توظيف عمل  اإلسناد على صعيد اجلملة بكاملها وما دعوناه قبـل             ، احلريف للكلمات   
بل هو  ، يس بالشيء الذي حيصل بني مفردتني يف القول         قليل بالتوتر يف القول االستعاري ل     

والصراع بني هذين التأويلني هـو الـذي        ، يف حقيقته توتر بني تأويلني متعارضني للقول        
لذلك فإن العالقات النحوية الـيت      . هذا حسب رأي بول ريكور      ) ٢" (يغذي االستعارة   

وعالقـة الـسببية بـني الفعـل       ، يوظفها املبدع كعالقة اإلسناد بني املسند إليه واملسند   
والوصف يقوم كل   ، و اإلضافة ، وعالقات اجلار و ارور   ،واملفعول ألجله   ، واملفعول به   

منها بوظيفة مهمة تكسب التركيب االستعاري مسة خاصة تعرب عن أسـلوب املبـدع يف               
وهذا ما جعل عبد القاهر اجلرجاين ينـصح        . ترتيب الكلمات وضمها يف تركيب واحد       

و أحسن  ، واشحذ بصريتك   ، مث راجع فكرتك    " شكيل اللغة   املتلقي بالتركيز واالهتمام بت   
هل جتد الستحسام ومحـدهم وثنـائهم       ، ودع عنك التجوز يف الرأي مث انظر        ، التأمل  

أو حسن ترتيـب    ، إال إىل استعارة وقعت موقعها و أصابت غرضها         ، ومدحهم منصرفا   
واسـتقر يف   ، عىن إىل القلب مع وصول اللفظ إىل السمع         تكامل معه البيان حىت وصل امل     

ألن العالقات بني أجزاء التركيب االسـتعاري       ) ٣ " (الفهم مع وقوع العبارة يف األذن       
  . لتلقياال تدرك إال بتلك اخلصوصية يف ، وخصوصية اإلبداع فيها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الـدار   –بريوت  ، املركز الثقايف العريب    ، سعيد الغامني   : ترمجة،بول ريكور   ، / املعىن  اخلطاب و فائض    / نظرية التأويل   :  )١(
   .٩٩ص ،م ٢٠٠٣، ١ط،  البيضاء

 .٩٠ص ، املرجع السابق نفسه :  )٢(
  .٢٢ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )٣(

  
  

 ٢٣٢



إىل وظيفتـه يف       كما حياول عبد القاهر اجلرجاين إرشاد املتلقي إىل مفهوم النظم ولفته            
  امه فروعة االستعارة تعود إىل مراعاة معاين النحو وأحك.  تشكيل االستعارة وإبراز أدبيتها 

   :فمن عجيب ذلك قول بعض األعراب " 
  ِهاِبرى غُلَور عجح مني   والب           هِ اِببلْ ِج داجٍ  كَنفَالُياللَّ

ولكـن يف   ، وحجر على الغراب    ، لليل جلباباً     ألن جعل   ، ليس كل ما ترى من املالحة       
خرباً  له وفعالً ملـا      ) داج  (وجعل  ، مبتدأ  ) الليل  ( فجعل  ، أن وضع الكالم الذي ترى      

وألن جعـل كـذلك       ) الليـل   ( وأضاف اجللباب إىل ضمري     ، ) الكنفان  ( وهو  . بعده  
يبني ذلك  ، ) مفعول  ( لىوأن أخرج اللفظ ع   ، وأجرى حمجوراً  خرباً عنه      ، مبتدأ  )البني  (

مل جتـد   ) قد حجر على غراب البني      ( أو  ) وغراب البني حمجور عليه     : ( أنك لو قلت    
).     ١" ( جلباب الليل  مل يكـن شـيئاً            قد دجا كنفا  : وكذلك لو قلت    ، حة  هذه املال 

يـب  فعبد القاهر اجلرجاين يسعى إىل جذب انتباه املتلقي إىل أمهية الصلة بني نظـم الترك              
فريى أن اخلروج عن املألوف يف ترتيب عناصر التركيـب اللغـوي            ، ومجالية االستعارة   

ويستشهد على ذلـك     . االستعاري عرب آلية التقدمي والتأخري هو ما ينتج مجالية االستعارة         
و إن أردت أعجب من ذلك فانظر إىل قوله وقد تقدم إنشاده مـن              " :مؤكداً رأيه  قائالً     

  نانِري  بوجوٍه كالدعا          أنصارهعاب احلي  حني ديِه ِشلَالَت ع س :          قبلُ 
وانتـهى إىل   ،  إمنا انتهى هلا احلـسن       على لطفها و غرابتها     ، فإنك ترى هذه االستعارة     

وجتدها قد ملحت ولطفـت     ، حيث انتهى مبا توخى يف وضع الكالم من التقدمي والتأخري           
وإن شككت فاعمد إىل اجلارين والظرف فأزل كل منهما عن          ، ته هلا   مبعاونة ذلك ومؤازر  

سالت شعاب احلي بوجوه كالدنانري عليه حني دعا        : فقل  ، مكانه الذي وضعه الشاعر فيه    
مث انظر كيف يذهب احلسن واحلالوة ؟ وكيف تعدم أرحييتك الـيت كانـت ؟               . أنصاره  

ول عبد القاهر أن يسمو باملتلقي إىل       حيا)  ٢" (وكيف تذهب النشوة اليت كنت جتدها ؟        
مرتبة تضاهي مرتبة املبدع وخربة توازي خربته فيكون مبدعاً  بالقراءة كما كان املؤلـف               

  ، والنظر والتدبر ، مبدعاً  بالنظم فهو يركز على متلقٍ  مثايل مسته األوىل الفكر والروية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣- ١٠٢ص ،  عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز :  )١(
  .٩٩ص، املصدر السابق نفسه :  )٢(

  

 ٢٣٣



فإنك " والدقة و اللطافة دف سرب أعماق النص األديب والقبض على مكامن اإلبداع فيه              
تعلم على كل حال أن هذا الضرب من املعاين كاجلوهر يف الصدف ال يربز لـك إال أن                  

مث ما كل فكر يهتدي     ، تأذن عليه   سجهه حىت ت  وكالعزيز احملتجب ال يريك و    ، تشقه عنه   
فما كـل  ،  يؤذن له يف الوصول إليه    خاطرٍ  وال كلُّ  ، إىل وجه الكشف عما اشتمل عليه     

  )  .١" (ويكون ذلك من أهل املعرفة ، أحد يفلح يف شق الصدفة 
صه بعض  أن يتناول املبدع يف ن    ،   ومن العوامل املؤثرة يف عملية تلقي االستعارة وتذوقها         

حبيث تثري تلك املعـاين      ، االستعارات اليت حتمل معانٍ  هلا صدًى وجداين يف نفس املتلقي            
تعمل تلك املعاين عمل املثري الذي يؤدي إىل استجابات         " انفعاالته وحترك مشاعره وبذلك     

 وجدانية من قبل املتلقي وهذا ال يتأتى إال إذا كانت الرسالة اليت يبلغها األديـب غنيـة                
فالكلمـة  ) ٢" (مل منـها    ومشحونة باألفكار اليت مييل إليها أو يتأ      ، باهتمامات املخاطب   

ألـا ثريـة    ، لنص األديب تتميز بالغىن وبالقدرة على اإلحيـاء واإلشـعاع           املشكّلة يف ا  
بالدالالت اهلامشية الفردية املغرقة يف الذاتية لذلك تتفاوت اسـتجابات املـتلقني وردود             

خيتلفون يف تقدير مـا     "  األساليب األدبية وال سيما االستعارة وهذا ما جيعلهم          أفعاهلم جتاه 
ويتفاوتون يف مدى متتعهم وتلذذهم بالنص وفقاً  ملا         ، يشتمل عليه النص األديب من مجال       

وليس غريباً  على الشعراء أن يستجيبوا ملا تـسنح بـه            . لكلماته من صدىً  يف نفوسهم       
فيأتوا بالتعبريات الطريفة واجلديدة الـيت      ، عليهم جتارم اخلاصة    وما متليه   ،   خواطرهم  

  . تقودهم إليها مشاعرهم اخلاصة حنو حمتويات العامل اخلارجي والعالقات اليت حتكمه 
فأضاف ، عالقة محيمة   ) األحالم  ( و) الصيف  ( فأبو القاسم الشايب مثالً رأى بني كلميت        

  :   األوىل إىل الثانية يف قوله
ـِي الساِهِر ما لَذّ من مثاِر اخللوِد                    مث أَجين يف صيِف أحالم

؟ وما ذا لو أتـى بـالربيع بـدالً  مـن     ) األحالم ( و  ) الصيف  ( فأية عالقة جتمع بني     
  .    الصيف؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )١(
  .٢١١ص،حممد حممد يونس علي . د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن )  : ٢        (

  

  

 ٢٣٤



لكونه أحب الفصول إليه ؟     ، ألنه أنسب لتحقيق أحالمه     ) صيف  ( أكان اختياره لكلمة     
أم ألن الصيف موسم نضج بعض الثمار فأراد أن يأخذ منه معـىن النـضج ليـضيفه إىل                  

  عد احلصاد الذي يصبو الشاعر إىل حتقيقه يف أحالمه ؟ أم مثة أسباباألحالم ؟ أم ألنه مو
ولكنها مجيعاً  تشترك يف أن      ، أخرى غري هذه ؟ فالتأويالت كثرية واالحتماالت متعددة         

ومجلته العاطفية ومدى ثرائها بالـدالالت اهلامـشية        )  ١"(حتديدها خيضع خلربة املتلقي     
عالقة النفسية اليت تربط بني املتلقي ودالالت هـذه         فال) .  أحالمي( و)  صيف  ( لكلميت  

الكلمات تدفع املتلقي حنو فهم معني وحتثه على تبين موقف ورؤية قد ختتلف مع غريه من                
وتشجعه على اتباع طريقة يف متثّل املعىن خاصة به قد يشترك فيها غـريه مـن                ، املتلقني  
و ما شحنت به مجلته العاطفيـة       ، ه  وقد ال يشترك كلٌّ  حبسب جتربته وحساسيت       ، املتلقني

يعد األدب بنوعيه الـشعري والنثـري       " من دالالت هامشية هلذه الكلمة أو تلك لذلك         
، لغرض حتقيق املتعة الفنية يف الـنص األديب         ، ترمجة خصبة الستثمار الدالالت اهلامشية      

تفاوت األثر الوجداين   وي. والتأثري يف املخاطَبني وإشراكهم وجدانياً  يف التجربة الشعورية          
الذي حيس به املتلقون باختالف درجة اكتناز النص املقـروء أو املـسموع باإلحيـاءات               

وقـد  ، ومدى ما يكون لتلك اإلحياءات من صدًى وجداين يف نفس املتلقـي             ، العاطفية  
جرت عادة الشعراء على انتهاك حدود املعاين املركزية وجتاوز أسوارها ليمتدوا يف أبعـاد              

مبا يكفل هلم نقل أحاسيسهم املرهفة وعواطفهم املـشبوبة وخـواطرهم           ، نص اإلحيائية   ال
  ) .٢" (املتحررة إىل املخاطَبني 

،    كما يعد املوقف أو مناسبة القول من العوامل املتحكمة يف فهم االستعارة و تلقيهـا                
دفعه باجتاه فهم معين    و ي ، حيث يؤثر علم املتلقي باملوقف و معرفته به يف تلقيه لالستعارة            

، املواقف هي البيئة اسدة الطبيعية اليت يعاجل القارئ فيها النص           " فـ  ، يقدمه على غريه    
فقـد  ، ) ٣" (و هي تشمل أشياء أخرى و أشخاصاً و عمليات توجد أثناء فعل القراءة              

 و  لكن يتفاوت فهمه حبسب املوقف الذي قيل فيـه        ، يكون التركيب االستعاري واحداً     
فـإن القـراءة    ، ) فالن حائط   : ( فإذا قلت   " حبسب مجلة الظروف احمليطة بفعل القول       

  يضاف إىل ذلك، بل إا مشتقة من املعىن احلريف ، ليست جمرد مصادفة لغوية، االستعارية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩- ٢١٨ص ، يونس علي حممد حممد. د، / أنظمة الداللة العربية / املعىن و ظالل املعىن :  )١(
 .١٣٢ص ، جريارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب : )  ٣                        ( .٢٢٥ص ، املرجع السابق نفسه :  )٢(

 ٢٣٥



  

كما يف حالـة املعـاين      ، ،  أن عدد القراءات اازية املوجودة يف مجلة ليس بالعدد القليل         
ميكـن أن   ) فالن حائط (فجملة  ، من املعاين   لكنها جمموعة مفتوحة    ، االستعارية املتعددة   

أم ، قاهلا معلم ألحد طالبه    تأخذ عدداً من التفسريات االستعارية اعتماداً على املضمون ؛أ        
قاهلا مدرب كرة قدم لالعب اخلط ؟ كذلك تكون  العملية اليت يشتق من خالهلا التفسري                

لكنها ، ق باملعىن احلريف فقط     االستعاري من املعىن احلريف غري مقتصرة على خصائص تتعل        
إن االستعارة تعرف من خـالل      (...) تشتمل على عالقات و ارتباطات و أشياء أخرى         

، هذا الفهم الكامل هو املعىن الغين       ،و ليس من خالل املعىن احلريف احلقيقي      ، الفهم الكامل   
  . املراد إيصاله إىل املتلقي  ) ١" (املتصف بالشمولية 

       
فتح أمامنا الباب على السياق األديب العام الذي يتم تلقي االسـتعارة يف فـضائه               وهذا ي 

ألن العملية اإلبداعية ال تروم مدّ  املتلقي حبقائق فقـط وإمنـا             ، وأثره يف تلقي االستعارة     
ترمي    إىل استدراجه إىل عامل املبدع وحثّه على استكناه جتربته من التداعيات اليت ختلقها                 

املتلقي وذهنه ألن اإلبداع األديب ال يعيد إنتاج الواقع بشكل حريف كما يف لغة              يف وجدان   
ولكنه يقرأ الواقع وفـق     . اإليصال العادي اليومي الذي ال يهدف إال إىل توصيل املعلومة           

 وهذا جيعل اإلبداع األديب شعراً  ونثراً  شكالً  خاصـاً  مـن أشـكال                .نظامه اخلاص   
لذلك ميكننا أن   . ية النص    تربز من خالله أدب    وب التجلّي الذي  كما جيعل األسل  . األسلوب

متاماً  كما ترتبط داللتها األوىل بداللتها       ، إن ما تقوله القصيدة يرتبط مبا توحي به         " نقول  
، فاألدب هو استخدام خطاب     . الثانوية حيث تقع كلتا الداللتني يف داخل احلقل الداليل          

فهو ، وال يطلب من القارىء أن خيتار منها        ،  الوقت نفسه    يتم فيه تعيني أشياء متعددة يف     
إذا ختلينا عن عامل العمل الذي يكشف تداخل        . االستخدام الوضعي واإلنتاجي للغموض     

الـذي  ) اخلطاب  ( أي عمل   ، فقد نركز حتليلنا على التصميم اللفظي       ، املعاين وتفاعلها   
فعل اخلطاب هذا هو الذي متكن رؤيتـه        ، يولّد الغموض الداليل الذي يسم العمل األديب        

  ).٢" (يف الصورة اليت تصغرها االستعارة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩-١٩٨ص ، يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / التشبيه و االستعارة :  )١(
  .٨٦-٨٥ص ، بول ريكور، / اخلطاب و فائض املعىن / نظرية التأويل :  )٢(

 ٢٣٦



يؤثر يف عملية تلقي االستعارات ألن املتلقي قد يبحث عن جوانب خمتلفة            فالسياق األديب   
وعن نقاط علّام يسترشد ا يف معاجلة االستعارة يف األدب بالطريقة اليت تتوافق           ، يف النص   

ميكن وجود االسـتعارات    " فيها مع دالالت السياق األديب واملضامني اليت حيملها لذلك          
وهكذا ميكن للقراء أن    ،  األديب أكثر من غريه من أنواع اخلطاب         اللغوية غالباً  يف اخلطاب    

يصبحوا على علم  حبتمية معاجلة كثري من االستعارات اللغوية على حنو متفاوت حينمـا               
  ) . ١"(يشعرون بأم يقرؤون لغة أنيقة بالغياً  

  
 وتوجه املتلقي       فاالستعارة يف فضاء النص األديب متتلك ميزات إضافية تزيد من فاعليتها          

ً  على طبيعتها املزدوجة املعرفية واجلمالية بالشكل الـذي              باجتاه استيعاا وتذوقها مركزا
ميكـن  " ينسجم مع البنية الكلية املعرفية واجلمالية املكترتة داخل النص األديب لذلك فإنه             

ـ                  ر    لالستعارات يف األدب أن تظهر خصائص معينة أكثر تواتراً  فيه مـن أي مكـان آخ
فعلى سبيل املثال ميكن للقراء أن يكونوا على دراية بأن لالستعارات معاين إضافية             ، (...) 

هذه املعاين اإلضـافية    )  ٢" (، انفعالية حىت لو أم ال حيتاجون إىل حتقيق احملتوى احملدد           
بغض النظر عن تركيـب هـذه       . االنفعالية تتولّد نتيجة وجود االستعارة يف النص األديب         

فهي معاين مكتـسبة مـن      . أو ما ميكن أن نسميه الفاعلية الذاتية لالستعارة         ، االستعارة  
فهم االستعارة يف األدب عمليـة        " لذلك فإن   . فضاء النص األديب الذي يضم االستعارة       

. وبنية النص ولكنها تتأثر كذلك بعامل الـسياق         ، ال تتأثر فقط بعوامل معرفة القارىء       
وحني يعرف  ، ميارس تأثرياً  سياقياً  على معاجلة االستعارة بطرق متعددة           وميكن لألول أن    

فهم حيركون استراتيجيات قرائيـة     ، القراء أم يقرؤون نصاً  أدبياً  وهذا هو احلال عادة            
فـالتلقي  )  ٣" (ومعرفة حول اخلطاب األديب الذي يرشد عملية التلقي عندهم          ، خاصة  

  ألن املتلقي يف القراءة األدبية يركّز على مظاهر، األديب األديب خيتلف عن التلقي غري 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٠ص، جريارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب :  )١(
  .٨٠ص، املرجع السابق نفسه :  )٢(
  .٨١ص ، املرجع السابق نفسه )    : ٣       (

  

  

 ٢٣٧



  
      ا من         خاصة من مظاهر املعاجلة اإلضافية لالستعارة تضاف إىل ما حتمله االستعارة يف ذا

حيث ميكّن السياق األديب املتلقي من مد املعىن املتعدد إىل مناطق تسمو            ، دالالت ومعانٍ     
مما يثري أدبية النص ويزيـد يف غنـاه         ، على التوصيل العادي اليومي اعتماداً  على خياله         

ة واجلزئية للنص اليت تثور أثنـاء القـراءة         التمثيالت الذهنية املتنوع  " اجلمايل واملعريف ألن    
هـذا التنـاول    . تكون متأثرة على حنو نظامي ذا التمثيل األويل للخطاب بوصفه أدبياً              

وميكـن أن   )  ١" (يتأيد بالدليل من التلقي األديب العام ومن فهم االستعارات يف األدب            
  : طتني اثنتني نجمل وظيفة السياق األديب وأثره يف تلقي االستعارة بنق

  
 إن السياق األديب يغير طريقة املتلقي يف االهتمام باالستعارات اليت يواجهها يف هذا              :أوهلما

وهذا ما جيعله يركّز اهتمامه على املعاين املتولّدة من هذه االستعارات وأثرها يف             ، السياق  
  .إثراء أدبية النص 

   
ويسمح هلا  ، تلقي الذاتية والوجدانية واخليالية     إن السياق األديب حيرر إمكانات امل      : ثانيهما

  . بالتعاطي الفعال مع االستعارة لتلمس مكان اإلبداع فيها 
  

  االستعارات :   البد يف السياق األديب من التمييز بني منطني من االستعارات اللغوية مها             
فاالستعارة  . مليتةاألدبية واالستعارات غري األدبية أو االستعارات احلية واالستعارات ا        

              ـز ة والثراء والغىن املعريف واجلمايل لذلك تكون فاعليتها األدبية عاليةاألدبية تتميز باجلد
أما االستعارة غري األدبية فتتراجـع فاعليتـها        ، وجدان املتلقي وحترك ذهنه وتطلق خياله       

يل العادي أو اليـومي  األدبية إىل درجة الصفر وتكون وظيفتها إشارية داللية هدفها التوص       
  وإن كان. أما االستعارة امليتة فهي  استعارة إبالغية ، فاالستعارة احلية استعارة بالغية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  .٢٣٣ص ،جريارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب ) : ١(
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ولكن يف االستعارة   .  اللغة    وهو النقل والتوظيف لسد عجز نظام      اً منطلقهما اللغوي واحد  
امليتة تكون وظيفة االستعارة سد العجز يف نظام اللغة على مـستوى اإليـصال العـادي                 

أما  االستعارة احلية أو األدبية فهي تعبر عن رؤية املبدع للعامل وعـن جتربتـه                . اليومي  
فاالستعارات . " ها  الشعورية اليت يعجز النظام اللغوي أحياناً  على مواكبة توثبها واندفاع          

إذا أردنا الدقة وأعين باالستعارات امليتة عبـارات مـن طـراز            ، امليتة ليست باستعارات    
وقريب من هذا ما وجدناه عند عبد القـاهر         ) ١) " (لسان الباب   (أو  ) أرجل الكرسي (

فيدة فاالستعارات غري امل  . اجلرجاين يف حديثة عن االستعارة املفيدة واالستعارة غري املفيدة          
أو غري األدبية هي من نوع االستعارات امليتة اليت تقتصر وظيفتها على اإلشارة واإلبـالغ                

حيث . وموضع هذا الذي ال يفيد نقله       " و ال حتمل أي مضمون مجايل يقول عبد القاهر          
والتنوق يف ، يكون اختصاص االسم مبا وضع له من طريق أريد به التوسع يف أوضاع اللغة            

كوضعهم للعضو الواحد أسامي كـثريةً        . دقائق الفروق يف املعاين املدلول عليها       مراعاة  
للـبعري         ) املـشفر   ( لإلنـسان و  ) الشفة  ( حنو وضع   ، حبسب اختالف أجناس احليوان     

وما شاكل ذلك من فروقٍ  رمبا وجدت يف غري لغة العرب ورمبا مل       ، للفرس  ) اجلحفلة  (و  
 كان قبلـه     يف باب االستعارة هو جماراته ملن      عبد القاهر يصنفه  والذي جعل   )  ٢"(توجد  

) الـشفة   ( وضـع واعلم أن الواجب كان أن ال أعد        :" وعدم رغبته يف خمالفتهم يقول      
ونظائره اليت قدمت ذكرهـا يف      )  املشفر  ( يف مكان   )  اجلحفلة(و، )اجلحفلة  ( موضع  

يتهم قد خلطوه باالستعارات وعـدوها      وأضن بامسها أن يقع عليه ، ولكين رأ       ، االستعارة  
ونبهت على ضعف أمره    ، واعتددت به يف اجلملة     ، فكرهت التشدد يف اخلالف     ، معدها  

وكذلك هناك صنف من االستعارات قـد فقـد         )  ٣) " (استعارة غري مفيدة    (بأن مسيته   
شارية علـى  فعاليتها نتيجة كثرة التداول واالستعمال حبيث أصبحت داللتها أيضاً  داللة إ          

  هي استعارات االبتكار اليت تكون فيها" املعىن وهي عكس االستعارات احلية اليت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣ص ، بول ريكور ، / اخلطاب و فائض املعىن/ نظرية التأويل :  )١(
 .٣٠ص ، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )٢(
  .٤٠٤ص ، املصدر السابق نفسه :  )٣(
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وإن صـح القـول بالتأكيـد إن        ، ستجابة للتنافر يف اجلملة توسيعاً جديداً  للمعـىن          اال
ويف مثل هذه األحوال يتحـول      ، االستعارات املبتدعة تتحول بالتكرار إىل استعارات ميتة        

تسهم يف تعدد معاين األلفاظ املعنية الـيت        . املعىن املمتد إىل جزء ال يتجزأ من مادة املعجم          
وإىل هـذا   ،) ١" (فليس يف القاموس استعارات حية      ، ها اليومية بالنتيجة    تتضاعف معاني 

لقد أصبح من املسلّم به يف النقد احلديث أن هناك          : " يشري الدكتور جابر عصفور قائالً        
، فرقاً  كبرياً  بني ما يسمى باالستعارة امليتة اليت متأل اللغة ويزدحم ا احلديث العـادي                  

ويتمثل الفارق بني النوعني يف أن االسـتعارة        . نسميه باالستعارة احلية    وبني ما ميكن أن     
امليتة جتمد فيها العالقة وينعدم داخلها التفاعل ومن مث تتوقف عن أي تعبري أو تأثري ومـن                 

.         هـذا القبيـل     إمنا هـي مـن      ، املؤكد أن كثرياً  جداً  من العبارات اجلاهزة يف اللغة            
وكل ما تؤديه اجلملة من معىن هو أن الـسفينة           ، )لسفينة حترث البحر    إن ا :( حنن نقول   

وبالتدريج ختتفي حـىت    ، الشيء أمامنا إال السفينة     ، وليس مثة حمراث أو حرث      ، تتحرك  
وتـشري إىل املعـىن     ، ) حمضة  ( وتتحول االستعارة إىل إشارة     ، السفينة نفسها يف فعلها     

وعلى العكس مـن    . ا نفكر يف شيء آخر سواه       التجريدي للتحرك فحسب دون أن جتعلن     
، وهي تظل كـذلك     ، ذلك االستعارة احلية اليت متثّل العالقة املتوترة بني أطراف متفاعلة           

 مـن خـالل     - دوما ً  –وما دامت تقدم موضوعها     . مادامت تستمد حياا من السياق      
  ) .٢" (وجتعلنا ندركه من خالل انطباع جديد ، منظور متجدد 

  
 ضوء حديثنا عن االستعارات األدبية وغري األدبية البد من اإلشارة إىل مفهـومني                  يف

فالثراء املعنوي الذي تشع . يتصالن ما بشكل وثيق مها مفهوما الثراء والوضوح يف املعىن        
به االستعارات األدبية سببه تعدد احملموالت اليت تستعار من حقل آلخـر وكثافتـها يف               

 الواحد حبيث ميكن للمتلقي احلصول على تأويالت متعددة للمعىن أما           التركيب االستعاري 
  وهو يفيد، الوضوح فهو جتلّ أحادي التكافؤ بوصفه متعارضاً  مع متعدد التكافؤ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٣ص ،بول ريكور، / اخلطاب و فائض املعىن/ نظرية التأويل :   )١(
  .٢٤٣-٢٤٢ص ، جابر عصفور . د، النقدي و البالغي عند العرب الصورة الفنية يف التراث :   )٢(
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فاالستعارات الواضحة  .  يف إعطاء االستعارات وظيفة واقعية تتعارض مع الوظيفة اجلمالية          
وعلى النقيض ميكـن    ، ميكن تطويرها إىل مناذج علمية تستطيع شرح احلقائق والتنبؤ ا           

ا يف تعدد املعىن ألما يزيدان من عدد الصالت         الخنفاض الوضوح وارتفاع الثراء أن يسامه     
وهذا خيفـض اسـتخدامها ألغـراض       . اليت ميكن عقدها بني حقلني  من حقول املعرفة          

  ) . ١(توضيحية ولكنه يزيد طاقتها التعبريية اليت تتصل باحلقل اجلمايل  
  

مصحوبة بتجارب     إن عملية التلقي األديب تقوم على بناء متثيالت ذهنية معرفية متنوعة            
 الـيت   – على سبيل املثـال      –النصوص األدبية ومكوناا    " انفعالية وبناءً  على ذلك فإن       

حتتوي على االستعارات نتنبأ هلا أن تظهر خصائص لغوية ومفهومية أصـيلة وخـصائص              
  ) . ٢" (انفعالية أكثر مجاالً  من غري األدبية 

ة تقتضي نوعاً  من املعاجلة اخلاصة مـن قبـل           فالبنية املفهومية الصعبة لالستعارات األدبي    
أمـا البنيـة املفهوميـة      . املتلقي تربز فيها ذاتيته الفردية وخربته وثقافته وكفايته اللغوية          

الواضحة لالستعارات غري األدبية فتعتمد يف تلقيها وفعلها على احلس اجلماعي والثقافـة             
وهكذا فإن فهم االسـتعارة يف األدب        . واخلربة والنظام اللغوي املشترك للجماعة البشرية       

ال ينتج عن تطبيق قياسات مماثلة بني ما حيدث يف ذهن األديب ومـا حيـدث يف ذهـن                      
بل يتوقف علـى القـدرة علـى        ، فالفهم ال يتأتى من تطبيق  قواعد وقوانني         ، املتلقي  

ي يف تقومي املعـىن     االستيعاب واستثمار الذخرية املعرفية واملخزون الثقايف واملستودع اللغو       
ـَل    . الذي حيمله التركيب االستعاري املستقب

 بناًء عليه  يكون الفهم ليس جمرد عملية آلية ومثرة للتواصل غري الواعي بل البد من وعي                 
والبد لكي يتحقق الفهم  من أن تسهم الـذات          ، املتلقي الذي يسهم يف بلورة هذا الفهم        

من أجل إعادة تشكيل أفق الداللة ؛ األفق الذي يرنو إليه           ، ه  املتلقية بإمكاناا وطاقاا في   
  يضاف إىل ذلك السياق األديب الذي يضم هذه االستعارات وأثر الدالالت . املتلقي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٠ص ،جريارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب :  )١(
  .٢٤٥ص، املرجع السابق نفسه  ) : ٢         (

  
  

 ٢٤١



باإلضافة إىل أن معرفـة     . اهلامشية للكلمات املستخدمة يف هذا السياق يف وجدان املتلقي          
، املتلقي املسبقة بأنه يتلقى االستعارة يف فضاء نص أديب جيعله يطلق العنان خلياله وفكـره                

ة فاإليصال األديب لالستعار  . حماوالً  تذوق تلك االستعارات األدبية يف فضاء النص األديب           
الذي يكتمل عند املتلقي مشروط بعوامل حمددة توجهه باجتاه املعاين والتأويالت املتعـددة             

  .      اليت تثري مجالية النص األديب 
  

   : االستعاريالتأويل -
يرتبط املعىن الذي يقدمه النص األديب بوصفه وسيطاً لغوياً بني املبدع واملتلقي بدرجة                

  جوانب من    ألن املبدع يقدم لنا من خالل النص اإلبداعي        الوعي الوجودي لكل منهما ،    
عملية التلقي تفتح لنا    " رؤيته للوجود وجتربته احلياتية بوجهيها اجلمايل واملعريف لذلك فإن          

إننـا نـرى    .  أفق عاملنا وفهمنا ألنفسنا يف الوقت نفسه           –عاملاً جديداً ، وتوسع من مثّ       
 نراه للمرة األوىل ، حىت األشياء العادية واملألوفـة يف           العامل   يف ضوء جديد كما لو كنا        

إن الفهم الناتج عن عملية التلقي هو       ) . ١" (احلياة تظهر  يف  ضوء جديد يف العمل الفين           
و كذلك جتربة املتلقـي  ، وليد  جتربتني ؛ جتربة املبدع الوجودية ببعديها اجلمايل و املعريف       

  لـيغين ـا      عيث حياول فهم و استيعاب جتربة املبد      ح، مع النص األديب و معايشته له       
حمصوله املعريف ويثري مجلته العاطفية مبا حيمله النص من أفكار وأحاسيس ، وهذا يفتح لنا               

آلَ الشيُء يؤول    .."الباب على مفهوم التأويل ، فالتأويل لغوياً كما جاء يف لسان العرب             
 ..                و أول إليـه الـشيء رجعـه         ، الرجوع   : األول ُ : أولَ    .. ، رجع: و مآالً     أوالً  

  ...فسره: دبره و قَدره ، أَولَه و تأَولَه : أولَ الكالم و تأوله 
هو من آلَ   : اللهم فقهه يف الدين و علّمه التأويل ، قال ابن األثري            : ويف حديث ابن عباس     

، واملراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضـعه         الشيُء يؤول إىل كذا أي رجع وصار إليه         
  ) ٢.." (األصلي إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
، ٦ط،  الـدار البيـضاء      –بـريوت   ، املركز الثقايف العريب    ،نصر حامد أبو زيد   . د، إشكاليات القراءة و آليات التأويل      :  )١(

  .٣٩ ص ،م ٢٠٠١
 .٢٦٤ص، ١ج،ابن منظور ، لسان العرب :  )٢(
  

 ٢٤٢



  

أما التأويل من حيث املفهوم فال يعين جمرد عملية الفهـم           .  هذا هو املعىن اللغوي للتأويل      
فهم هـذا  لشيء معطى حمدداً سلفاً ، له وجود خارجي حمايد عن املتلقي الذي حياول أن ي       

هـذه  . ركاً هو جتربـة احليـاة       بني املتلقي والنص األديب شيئاً مشت     إن  . الشيء أو النص    
هـذه  . التجربة ذاتية عند املتلقي ولكنها حتدد له الشروط املعرفية اليت ال يستطيع جتاوزها              

ألن املتلقي يتعاطى مع نـص ثابـت        .نب آخر موضوعية يف العمل األديب       التجربة من جا  
ـ            ، ومستقر   ة والتجربـة   تقوم عملية الفهم على نوع من احلوار بني جتربة املتلقـي الذاتي

نفسه ) الفهم  ( وهكذا يتغري مفهوم    . املوضوعية يف األدب ، من خالل الوسيط املشترك         
  ) .١(من أن يكون عملية تعرف عقلية إىل أن يكون مواجهة تفهم فيها احلياة نفسها

  
   إن االستعارة بوصفها تركيباً منتجاً للمعىن يدل على معىن أويل حريف مباشر ، باإلضافة              

جنـدها  .  معىن آخر غري مباشر ، جمازي ميكن إدراكه فقط من خالل املعـىن األول                إىل
خاضعة بالضرورة لعملية التأويل حىت يتم تلقيها من قبل القارئ بوصفها أحد العناصـر              

 عندها الرجوع واملآل من      االستعاري   فتكون مهمة التأويل  ، املشكّلة ألدبية النص األديب     
أي الكشف عن مستويات املعىن املتضمن      . ىل املعىن املستور الضمين     املعىن الواضح احلريف إ   

  .يف املعىن احلريف للتركيب االستعاري  
     بناًء عليه فإن التأويل االستعاري جيعلنا نستحضر ما جربنـاه يف حياتنـا يف فهـم                
ا االستعارة و إدراج املعىن املتحصل من التركيب االستعاري إلغناء معرفتنـا وإحـساسن            

ألن التركيب االستعاري يؤمن مساحة كافية لتنصهر فيها جتربتا املبدع          . بالعامل من حولنا    
فهـذا النـاتج    . و املتلقي يف ناتج جديد مبواصفات جديدة تثري املتلقي معرفياً ومجالياً            

ولكنه مركب جديـد    . اجلديد ال يكمن يف االستعارة وحدها أو يستأثر به املتلقي وحده            
وهذا الناتج اجلديد ما    . لتفاعل بني جتربة املتلقي واحملتوى املتضمن يف التركيب         ناتج عن ا  

كان ليكتب له الوجود لوال جتسد جتربة املبدع الوجودية يف وسيط ثابت هو التركيـب               
  .اللغوي االستعاري الذي جعل عملية املشاركة ممكنة 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧ص،نصر حامد أبو زيد. د، ليات التأويل إشكاليات القراءة و آ) : ١(

 ٢٤٣



فمنـذ أرسـطو والنقـاد      " ال بد هنا من الوقوف عند البعد التارخيي للتأويل االستعاري           
  وكانوا يؤكدون أن االستعارة، واملنظرون يتأملون الوظيفة اجلمالية لالستعارة يف األدب 

الـيت مل يالحظهـا        تصلح على وجه اخلصوص لفتح أعني القارىء على مظاهر الواقـع            
أما احلد الذي ميكن عنده هلذه األفكار حول الوظيفة املعرفية والعاطفية لالستعارة            . سابقاً    

مع ، فلم يكن   ، أن ترى منعكسة يف املعاجلة الفعلية لالستعارة يف األدب من جانب القراء             
  :آلتية وهذا ما سنحاول توضيحه يف السطور ا) .١" (ذلك جزءاً  من اهتمامام 

  
      تقوم امللكة اللغوية عند املتلقي يف اإليصال اللغوي العادي علـى الـربط املباشـر               

فما إن يتلقى السامع الكالم بوصفه      ، واملدلول  ، الدال  : املستقيم بني قطيب العالمة اللغوية      
تركيـب  داالً حىت يدرك معناه املباشر وفق ما تقتضيه قواعد تلك اللغة املتصلة باملعجم وال             

وميثل هذا أقل العناصر الضرورية املستقرة اليت يتحقق عندها الفهم          . والصرف واألصوات   
لكن ذلك خيضع لعوامل متعددة متغرية حسب املتكلم والـسامع والعـصور            . واإلفهام  

والغايات ميكن أن جتمع يف مالبسات املقام لذلك تتسع مدلوالت األلفـاظ الداخلـة يف               
وقد خترج عن دالالا احلقيقية     . جماالت استعماهلا ونسبة تواترها     تركيب الكالم وتتسع    

وهذا ما حيدث يف الوحدات املعجمية      . املعجمية إىل دالالت جمازية سياقية ألغراض معينة        
حينه تكتسب عناصر التركيـب االسـتعاري دالالت        . الداخلة يف التركيب االستعاري     

ل املتلقي يتوقف عندها ألن ذلك يعيق عملية الفهـم   مما جيع ، جمازية غري دالالا املعجمية     
.        أو يتناقص مع الداللة العامة للسياق       ، فاملعىن احلريف هلذا التركيب غري مفهوم       . املباشر  

التحديـد الواضـح   " وهذا ما ميكن أن نسميه حتديد هوية االستعارة من قبل املتلقي ألن       
م اللغة باحلقيقة القائلة إن هناك فجوة بني املعىن         هلوية االستعارة عملية تشمل وعي مستخد     

عندها حياول املتلقـي أن يفهـم       )  ٢" (احلريف والطريقة اليت يستخدم ا يف سياق معني         
دالالت التركيب االستعاري يف ضوء الداللة العامة للنص أو السياق الوارد فيه  حبيـث               

   البد هنا من اإلشارة إىل أن الذيو. تندمج هذه الداللة يف الداللة العامة وتثريها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦ص، جريارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب :  )١(
  .١٤٧ص ،املرجع السابق نفسه:  )٢(

  

 ٢٤٤



يصرف ذهن املتلقي من املعىن احلريف املعجمي للكلمات املستخدمة إىل املعىن اازي هو 
ذلك أن التفريق ، لقرينة يف قواعد ااز مكانة هامة احتلت ا" لذلك فقد  . القرينةوجود 

فالقرينة هي اليت حتمل على فهم ، بني احلقيقة وااز قائم يف األساس على مسألة القرائن 
ولذلك وضعوا لالستعارة شرط القرينة اليت جتعل ، الكالم على أنه يراد به غري ظاهره 
قرينة تفيد املتلقي وتساعده على حتديد هوية فال) ١" (السامع قادراً  على فهمها بوضوح 

حتديد املعىن املراد وتعيينه ومنع إرادة املعىن : " االستعارة يف النص األديب ألن وظيفتها هي 
وغياب القرينة يبطل هذه الوظيفة وبغياا يكون املرء خمرياً يف إرادة املعىن ، احلقيقي 
  : كن لنا أن نصنف قرينة االستعارة يف نوعني ومي، ) ٢" (أو املعىن اازي ، احلقيقي 

  .قرينة لغوية  -١
  . قرينة غري لغوية -٢

  
ذلك أن داللة اللفـظ     ،    أما القرنية اللغوية فنجدها ضمن السياق الذي يرد فيه اللفظ           

تتغري من سياق إىل آخر حبسب العالقة اليت يدخل فيها فيؤثر يف ما اتصل به ويتأثر بـه يف    
. وتقوم هذه العالقات بدور مميز يف اخلطاب األديب القائم على التجـوز               ، ة  عالقة جدلي 

لذلك فالقرينة اللغوية هي لفظ أو أكثر خيص املشبه يشكّله املتكلّم وفـق مـا تقتـضيه                 
العالقات النحوية ضمن السياق فيصرف ذهن املخاطب عن املعىن احلقيقي للفظ املشبه به             

:  السكاكي ذلك يف حديثة عن االستعارة املصرح ا قائالً             ويبين. إىل معًىن جمازي آخر     
هي إذا وجدت وصفاً  مشتركاً  بني ملزومني خمتلفني يف احلقيقة هو يف أحدمها أقـوى                 " 

أن تدعي  ، وأنت تريد إحلاق األضعف باألقوى على وجه التسوية بينهما          ، منه يف اآلخر    
وسد طريق التشبيه بإفراده يف     ، مسه عليه ملزوم األضعف من جنس ملزوم األقوى بإطالق ا       

، توصالً  بذلك إىل املطلوب لوجوب تساوي اللوازم عند تـساوي ملزوماـا              ، الذكر  
  ، عن محل املفرد بالذكر على ما يسبق منه إىل الفهم قرنية مانعةفاعالً  ذلك ضمن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٤٤ص، مسري معلوف. د، از  و اةحيوية اللغة بني احلقيق) : ١(
  .٤٥٧ص ، م ٢٠٠٠، جامعة حلب ، عيسى العاكوب. د، املفصل يف علوم البالغة العربية ) : ٢(

 ٢٤٥



لـيمكن  ، بانياً  دعواك على التأويل املذكور       ، كيال يحمل عليه فيبطل الغرض التشبيهي       
ولتمتاز دعـواك عـن     ،   وبني داللة القرينة املتمانعتني   ، التوفيق بني داللة اإلفراد بالذكر      

وأنت تريد أن تلحـق جرأتـه       ، أن يكون عندك شجاع     : مثال ذلك   ، الدعوى الباطلة   
، مفرداً  له يف الـذكر       ، فتدعي األسدية له بإطالق امسه عليه       . وقوته جبرأة األسد وقوته     

مع نـصب   ، دون جرأة األسد وقوته     ، وقوته  ، كيال يعد جرأته    ، رأيت أسداً     : فتقول  
  ) .١" (أو يف احلمام ،  أو يتكلم،كريمي : قرينة مانعةٍ  عن إرادة اهليكل املخصوص به 

   
هي كما عرفـت      :"  يف االستعارة املكنية فيذكرها السكاكي أيضاً  بقوله          القرينة   أما  

وهـي أن   ، وتريد به املشبه به داالً  على ذلك بنصب قرينة تنـصبها             ، أن تذكر املشبه    
،      مثل أن تشبه املنيـة بالـسبع        ، ضيف شيئاً  من لوازم املشبه به املساوية         تنسب إليه وت  

مث تفردها بالذكر مضيفاً  إليها على سبيل االستعارة التخييلية مـن لـوازم املـشبه بـه                          
، خمالب املنية نشبت بفـالن      : فتقول  ، ليكون قرينة دالة على املراد      ، ما ال يكون إال له      

  ).٢"(الشبيهة بالسبع  : ر املشبه به  وهو قولك طاوياً  لذك
   

 يف االستعارة التبعية هو نسبة األفعال والصفات املشتقة منها   القرينة  وقد يكون مدار 
  " نطقت احلالُ : "  كما يف قولك الفاعلإىل 
  : كقول ابن املعتز املفعول األولأو 

ـَا               جمعَ  احلق لنا يف إماٍم           قتلَ  البخلَ  و أحيا السماح
  :  وقول كعب بن زهري املفعول الثاينأو 

ـُرهفاتٍ    أباد ذِوي أرومتها ذووها  ـّةَ م ـَا اخلزرجي                    صبحن
  :كقول احلريري  ، املفعولني األول والثاينأو إىل 

  وسـاوأقري املسـامع إما نطقت     بياناً  يقود احلرونَ الشــم
___________________________________-  

  .٣٧٥-٣٧٤ص ، السكاكي ، مفتاح العلوم :  )١(
  .٣٧٩-٣٧٨ص ، املصدر السابق نفسه :  )٢(

  

 ٢٤٦



  
ـِّبفَ:  " كقوله تعاىل  ، ارورأو إىل    )٢١/آل عمران ("ذاٍب أَليم عرهم ِبش

  : كقول اآلخر ،  أو إىل اجلميع 
ـّوم يف األجفاِن إيقاظا     تقري الرياحُ  رياض احلَز   ).١(ن مزهرة    إذا سـرى الن

  
    فعالقة هذه األفعال اليت استعريت مصادرها مع فواعلها أو مفعوالا  املباشرة أو غري 

نوع من العبثية فيستعصي على الفهم يف املعىن العادي وتنحو به إىل املباشرة ختلق استحالة 
  . املعىن اازي مما جيعل ذهن املتلقي ينصرف إىل

   
 مستفادة من تركيب الكالم قبل التركيب االستعاري أو بعده القرنية اللغويةوقد تكون 
   :)٢(قول املتنيب، من ذلك  
ـِيتدِر ير إىل البحِر يسعى أمي يف البساِط فما درى    إىل البمِشلَ يبوأقْ   ق

نع من إرادة املعىن احلريف لالستعارة قرينة لغوية مت) وأقبل ميشي يف البساط : ( فقوله 
  . الالحقة

وهي خارجة عن .  فتستمد وجودها من املوقف أو احلال القرينة غري اللغوية      أما 
فمثالً  إذا جتوزنا يف . وتؤدي إىل صرف الكلمة املستعارة عن معناها املعجمي . اللفظ 

  :كالمنا وقلنا عن فتاة مجيلة قادمة 
  سها قد أطلّت الشم

، وجود الفتاة يف جمال اإلدراك املشترك بيننا وبني السامع          :  مثل   العناصر غري اللغوية  فإن  
  . ميكّن السامع من أن يفهم أن املراد بالشمس الفتاة اجلميلة وليس احلقيقية 

لذلك فاحلال أو املوقف قد شكل هنا قرينةً  أو دليالً  قاد املتلقي إىل املعـىن املقـصود يف               
 حياول إجياد تأويل هلـذه   بالقرينةفبعد أن حيدد املتلقي هوية االستعارة باالستعانة        . الكالم  

   الذين مناالستعارة وسبب ذلك يوضحه لنا بريدسلي وهيس وليفلني وسورل وآخرون
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣١-٤٣٠ص ، يناخلطيب القزوي،    اإليضاح يف علوم البالغة و. ٣٨٣ص ،  السابق نفسه  املصدر) :١(
  .٤٢ص،٢مج، عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب ): ٢(

 ٢٤٧



  
إن املتلقي يؤول ملفوظاً  ما تأويالً  استعارياً عندما يـدرك            :"  ينطلقون من فرضية تقول     

فسنكون حينها  ، أما إذا كان املقصود من هذا امللفوظ هو بعده احلريف           . عبثية املعىن احلريف  
، ) الوحش اإلنساين   ( أو أمام حالة تناقض ذايت      ، ) أُغمي على زهرة    (   أمام شذوذ داليل  

وحينـها نكـون أمـام إثبـات مزيـف                      ، أو أمام حالة خرق للمعيار التداويل للنوعية        
  ) .١) " (هذا الرجل حيوان ( 
   

كيـب عنـد        االستعارة باملفهوم التقليدي هي تعبري يقوم على جتاوز املعىن احلريف للتر          
إنشاء عالقة داللية بني املعىن احلريف واملعىن اـازي املقـصود واملـبين علـى مـشاة                           

البد هنا من النظر على الفرق بني املعىن احلريف واملعىن اازي مـن زاويـة               . من نوع ما    
القـة  ومن هنا فالع   . ) قصيدة مصغرة  (إن االستعارة هي    : مونروبريدسلي  يقول  " املتلقي  

بني املعىن احلريف واملعىن اازي أشبه بنسخة خمتصرة يف داخل مجلة واحدة من الـدالالت               
وأعين بالعمل األديب هنا العمـل الـذي   ، املعقدة املتداخلة اليت تسم العمل األديب بأكمله      

بكونه ، والسيما اخلطاب العلمي    . ينطوي على خطاب متميز عن أي عمل ذي خطاب          
تم املسألة األوىل اليت ينبغي أخـذها بنظـر         . الصريح بعالقة باملعىن الضمين     يربط املعىن   

لقد عامل تراث املنطقية الوضعية هذا التمييز بني        . االعتبار باملكانة اإلدراكية هلذين املعنيني    
وقد نقل  . املعىن الصريح واملعىن الضمين بوصفه التمييز بني اللغة اإلدراكية واللغة االنفعالية            

سم كبري من النقد األديب املتأثر بالتراث الوضعي هذا التمييز بني اللغة اإلدراكية واللغـة               ق
  comnotation وداللة اإلحيـاء    denotationاالنفعالية إىل مفردات داللة املطابقة 

بينمـا  ، وبالتايل ذات قيمة داللية     ، وذا املوقف صارت داللة املطابقة وحدها إدراكية        
الـيت  ،  اإلحياء خارج علم الداللة ألا تتكون من نسيج النداءات االنفعاليـة             بقيت داللة 

لذلك جيب أن يكون املغزى اازي للنص خلواً  من أية داللة     . تفتقر إىل القيمة اإلدراكية     
ولكن هل هذا التحديد للداللة اإلدراكية من خالل أوجه داللة املطابقة للجملة            . إدراكية  

  يح ؟ تلك هي املسألة اليت ميكن لالستعارة أن تؤدي فيها وظيفة حالةوحدها حتديد صح
  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧ص ،إمربتو إيكو، التأويل بني السيميائيات و التفكيكية ) : ١(

 ٢٤٨



  
إذا استطعنا أن نبني أن العالقة بني املعىن احلريف واملعىن اازي يف االستعارة هي              .  اختبارية

فسنحصل بذلك على منوذج لتعريـف داليل       . خل الداللة الشاملة لالستعارة     عالقة يف دا  
الـشعر واملقـاالت            : سيصح تطبيقه على فئاتـه اجلوهريـة الـثالث          ، خالص لألدب   

فالنظرة التقليدية تنظر إىل ااز على أنه وليد حالة انفعاليـة يقـدم             ،  ) ١" (والنثر الفين   
فالقيمة املعرفية وفق هذه النظرة أسرية      ، يداً  عن أي قيمة معرفية       بع، للمتلقي متعة مجالية    

كاسـتبدال لـبعض    ، ) م(وكان ينظر إىل التعبري االستعاري ونسميه       . الداللة احلقيقية     
لكي يعرب عن املعىن نفسه الذي استخدم  بدال ) ل( ولنسميها ) العادية ( التعبريات احلرفية  

، ) ل( يف التعبري االستعاري هو املعىن احلـريف        ) م( فإن معىن   وتأسيساً  على ذلك     . ً منه   
واالستخدام االستعاري للتعبري يتكون وفق هذا الرأي من استخدام ذلك التعبري يف معـىن              

وذلك يف بعض السياقات اليت تسمح      ، آخر خمتلف عن استخدامه مبعناه احلريف أو العادي         
) م(فاملبـدع يـستبدل     . صل بشكل مالئـم     للمعىن االستعاري بأن يتحول وينتقل وينف     

كمفتـاح  ) م  (ومهمة القارىء هي قلب االستبدال باستخدام املعىن احلريف لـ          ). ل(بـ
 - وال سـيما يف الغـرب      –فالنظرة التقليدية لالستعارة    ). ٢) (ل(ملقصود  للمعىن احلريف ا  

هذا االسـتبدال    على أا جمرد استبدال بسيط لكلمة بأخرى على أساس املشاة و           تتركز  
عقيم معرفياً  لذلك فوظيفة االستعارة جمرد وظيفة تزينية للخطاب أما البالغـة اجلديـدة               

، بني التـأويلني    ، أو بعبارة أدق    ، التوتر بني األلفاظ يف االستعارة احلية       " فتركز على أن    
ـ اللذين يكون أحدمها حرفياً  واآلخر جمازياً  يثري على مستوى اجلملـة كاملـةً  خ                 اً    لق

فهي ال تستطيع أن تفـسر      ، ال تنتبه البالغة التقليدية إال آلثاره ونتائجه        ،حقيقياً  للمعىن    
كاليت نقابل ا    ، ولكن يف النظرية اليت تذهب إىل وجود توتر يف االستعارة         . خلق املعىن   
عـىن  ـذا امل  . تضم يف داخلها اجلملة كلها      ، تنبثق داللة جديدة    ، االستبدال  هنا نظرية   

وال وجود  . ال مكان له يف اللغة السائدة       ،وابتكاراً  دالليا ً   ،تلقائيا ً خلقا ً ، تكون االستعارة   
  ،ولذلك تشبه االستعارة حلّ  لغز ،ب مسنداً  غري عادي أو غري متوقعله إال ألنه اكتس

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٥ص ، بول ريكور ، / اخلطاب و فائض املعىن/ نظرية التأويل :  )١(
  . ١٣٥- ١٣٤ص ،يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب حلديث :  )٢(

  

 ٢٤٩



  
ألا تتكون أصالً  من حـلّ  لغـز التنـافر             ،  أكثر مما تشبه اقتراناً  قائماً  على املشاة          

فاالستعارة يف البالغة اجلديدة خالقة للمعىن الذي يريد املبـدع تقدميـه            ، ) ١" (الداليل  
 بأبعاده اجلمالية واملعرفية فعن طريق االستعارة يقدم املبدع رؤيته للمتلقي حماوالً              للمتلقي

فإا تفرض علينا النظـر     ، االستعارة مبجرد ما تؤول     " توسيع مداركه وإثراء وجدانه ألن      
ولـيس        )  كيـف    (من أجل تأويلها علينا أن نتساءل       ولكن  ، إىل العامل بطريقة جديدة     

إن فهم االستعارة هو أيضاً  وبشكل ال حـق          .  ترينا العامل ذه الطريقة اجلديدة       )ملاذا  ( 
إن العامل الداخلي   . ولكن األمر هنا يتعلق بواقع تابع للتأويل        ، فهم ملاذا اختارها صاحبها     

ولـيس واقعـاً      ، هو بناء لفعل التأويل االستعاري      ) باعتباره مؤلفاً  منوذجياً       ( للمؤلّف  
سـتقودنا  . يربر التأويل ذاته    ) وهو أمر ال ميكن العثور عليه خارج النص         ( اً    سيكولوجي

هذه املالحظات إىل العودة إىل قصدية  الباث إن  االستعارة يف تصور سورل  ال تـرتبط                  
 قـصدية   إن الطبيعة االستعارية مللفوظ ما تعود إىل      . مبعىن اجلملة بل مرتبطة مبعىن املتكلّم       

 ) إا ظبية    (:فإن أمر حتديد مضمون امللفوظني التالبني       ، وبالتأكيد   . ...ه  املؤلف واختيار 
فهو إما أنه يريد اإلشارة إىل كـائن بـشري          :  يعود إىل قصدية الباث      ) إنه بطن ظبية   (و

وهلذا السبب  .  إما اإلشارة إىل ثدييات من نوع األيليات وإىل أجزاء من جسمه            ، ولون  
ميكن لنا أن نوافـق     ،  )٢" (بط بقرار صادر عن قصدية املتكلّم       فإن تأويل االستعارة مرت   

سورل مبدئياً  على أن تأويل االستعارة مرتبط بقرار صادر عن قصدية املـتكلّم ولكـن                
الذات املتلقية يف سياقها الزماين واملكاين وما متتلكه من معطيات ثقافية ومعرفية ولغويـة              

 مواطن اجلمال  تقوم بوظيفة فاعلة يف التأويـل          باإلضافة إىل قدرا على التذوق وتلمس     
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يتم تأويل التركيب االستعاري انطالقا           . االستعاري  

  ً من املعىن احلريف له ؟ 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ..٩٣ص ، بول ريكور ، / اخلطاب و فائض املعىن/ نظرية التأويل :  )١(

  .١٥٩ص،إمربتو إيكو، يائيات و التفكيكية التأويل بني السيم:  )٢(

  

 ٢٥٠



  
  

 absurdity  عندما حياول املتلقي تأويل التركيب االستعاري تأويالً  حرفياً تربز اافاة            

فالصالة ليست زرقاء ، إذا كان األزرق لوناً ،         .أو املغايرة بني طريف التركيب االستعاري       
من قماش ، وهكذا فاالستعارة ال توجد       واألحزان ليست غطاء إذا الغطاء كساًء مصنوعاً        

  .يف ذاا ، بل يف التأويل ومن خالله 
دال ، وعملية   يفترض التأويل االستعاري أصالً التأويل احلريف الذي يفك نفسه يف تناقض            

التحويل هذه ،هي اليت متلي نوعاً من حتريف الكلمات ، وتوسيع   معانيهـا ، نـستطيع                  
من هنا تبدو االستعارة    . ون التأويل احلريف بال مغزى       يك بفضله أن نستخرج املغزى حيث    

  تنافر من نوع ما يف القول االسـتعاري املـؤول            حلّ لىومضة خاطفة تسلّط  ع    وكأا  
ـ     ) جان كوهن  (ونستطيع أن نتابع    . حرفياً        )املنـافرة الدالليـة   ( يف تسمية هذا التنافر ب

 ) اافاة ( أو   )التناقض  ( بـ   والً فيمكننا تسميته  نة ومش  إذا شئنا استعمال تعبري أكثر ليو       أو
بأخذنا بنظر االعتبار القيم املعجمية لأللفاظ يف منطـوق         : وإلجياز هذه األطروحة نقول     

بتعريض جمازي أو استعاري ، ميكننا أن نضفي املعىن فقط ، أي ميكننا إنقاذ املنطوق بكامله                

  ).١ (ريفاً استعارياً يصبح املعىن خالله مفيداًالكلمات املعنية إىل نوع من املعىن نسميه حت
فالتأويل االستعاري ينقذ التركيب من العبثية ويعيد إدراجه يف السياق الوارد فيه حبيث ال              

كما يقدم مونروبريدسلي تصوراً آخر هلـذا التأويـل               . تنقطع عملية التواصل أو تتعطل      
، ومعـًىن   ) التحديـد العـادي   (  مركزياً   عندما يرى أن التركيب االستعاري يأخذ معىنً      

، رمبـا   ) فالن ذئب ( إن املعىن العادي للذئب مثالً يف قولنا        ) . التحديد اازي   ( هامشياً  
متوحش ، شـره ،     : ثديي ، أربعة أرجل ، كليب ، بينما املعىن اهلامشي يتضمن            : يتضمن  
رض منطقي بني الصفات    وجممل القول إن الذي حيدث يف االستعارة ، هو تعا         ...  ذكي،

إن اإلنسان ليس لـه     . العادية ، املشار  إليها للشيئني املتجاورين بواسطة هذه االستعارة           
وهذا الفشل يف التحديد ، أو اإلشارة الرئيسة        ،أربعة أرجل ، وال يعد من فصيلة الكلبيات         

  الذي ينطبق) ب الذئ( جيربنا على أن نستدعي الدالالت املترابطة للمصطلح املقيد للمعىن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩١-٩٠ص، بول ريكور ، / اخلطاب و فائض املعىن/ نظرية التأويل ) : ١(

 ٢٥١



ومن هنا فإن فهمنا جلملة      . مبعانيه اجلديدة   ) اإلنسان  (  بعد ذلك على املوضوع الرئيس      
ركز االنتباه علـى    تطمس الصفات املتعارضة ، وي    : يتم على النحو اآليت     ) فالن ذئب   ( 

الشراسة ، والـذكاء ، والـشراهة ،        :املعاين اإلضافية احملتملة اليت توحيها الكلمة ، مثل         
  ).١(والطمع  اليت ميكن أن تنسحب على اإلنسانية

   
   يقودنا هذا إىل احلديث  عن الوظيفة اليت تنهض ا عالقة املشاة يف التأويل االستعاري               

كانـت عالقـة    . ة اليت يقوم على أساسها التركيب االستعاري        بوصفها العالقة املركزي  
املشاة يف التصور التقليدي لالستعارة تربر املغـايرة الدالليـة احلاصـلة يف التركيـب               
االستعاري حماولةً امتصاص الصدمة املتولدة عن فكرتني متناقضتني اجتمعتا يف تركيـب            

ما يراهن عليـه التعـبري      " ورت فأصبح   واحد لكن هذه النظرة إىل عالقة املشاة قد تط        
االستعاري ، بعبارة أخرى ، هو إظهار قرابة ما ، حيـث ال تـرى النظـرة االعتياديـة              

غلطـاً يف   ( هنا يكون عمل االستعارة قريباً مما يطلق عليه غلـربت رايـل               . أية عالقة   
. قـة ال جتتمـع      ، وهو خطأ حمسوب ، يف آخر األمر جيمع بني أشـياء متفر            ) التصنيف  

وبوساطة سوء الفهم الواضح هذا تقيم االستعارة عالقـة معنويـة جديـدة مل تلحـظ                       
حىت اآلن ، تنبجس من بني املفردات اليت جتاهلتها أنظمة التصنيف الـسابقة أو الـيت مل                 

حيث يتحدث شكسبري عن الزمن شحاذاً ، فهو يعلّمنا أن نـرى يف الـزمن               . تسمع ا   
 ه شحويف اجتماع البعداء هذا يكمـن      . هنا جيتمع صنفان كانا متباعدين سابقاً       . اذ  وكأن

إن االنغمـار يف    : وهكذا كان أرسطو مصيباً يف هذه النظرة حني قـال           . عمل املشاة   
وتعول االستعارة يف عملها هذا     ) ٢" (االستعارة املبتكرة يتطلب عيناً اللتقاط املتشاات       

 خيال املتلقي وحترره من أسر الواقع وعالقاته عندما تقـدم لـه             حيث تثري . على اخليال   
اخليال االسـتعاري مهـارة     " صورة لشيئني متباعدين ال ميكن أن جيتمعا يف احلقيقة فـ           

  حامسة يف خلق الصلة ، ويف إيصال طبيعة التجربة غري املشتركة وتكمن هذه املهارة ،
  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩٣ص،يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / عارة التشبيه و االست:  )١(
  .٩٢-٩١ص، بول ريكور ، / اخلطاب و فائض املعىن/ نظرية التأويل  : )٢(

  

  

 ٢٥٢



فاالستعارة تسهم يف الفهـم     )  ١" ( يف جزء منها ، يف القدرة على توجيه نظرتك للعامل           
اات وعلى هـذه    عندما جتعلنا ندرك مشاات بني شيئني ، أو عندما ختلق هي هذه املش            

املشاات أن تركز على خصائص تالزم األشياء ، أي خصائص متلكها األشياء حقيقـةً               
لالستعارة البارزة قوة أن جتمع بني جهتني منفصلتني يف عالقـة إدراكيـة             " ومن هنا فإن    

وانفعالية من خالل استخدام اللغة مباشرة استخداماً يناسب أن تكون إحـدامها عدسـة              
وبفضل هذا االنعطاف عرب اخليال االستكشايف ندرك روابط جديـدة          .. خرى  لتصوير األ 

  ) .٢"(بني األشياء وأساس هذا النقل هو التشاكل 
فاالستعارات يف النص األديب تفعل ملكة اخليال عند املتلقي وحترره من العـامل املـألوف               

ته مع النص األديب ، حيث  وحتثه على بناء عامله اخلالص انطالقاّ من جترب       ، والكون املعياري   
تعليق الوظيفة املرجعية من الدرجة األوىل يف اللغة االعتيادية لـصاحل مرجـع مـن               " يتم  

وبالطريقة نفسها اليت ينبغي فيها التخلـي       [...] الدرجة الثانية ، يلصق متاماً بالبعد اخليايل        
أو املرجع احلريف لفـسح     عن املعىن احلريف لكي ينبثق املعىن اازي ، ينبغي طرح اإلحالة            

يف حال االستعارة ، يـستهدي      . اال للخيال االستكشايف لتشغيل وصفه اجلديد للواقع        
الوصف اجلديد للواقع بالتفاعل بني الفروق واملشاات اليت تتسبب يف إجياد التوتر علـى              

ة ومن هذا االستيعاب املتوتر على وجه التحديد تنبجس رؤية جديـد          . مستوى املنطوق   
و أفـول العـامل     ، للواقع ، تقاومها الرؤية اليومية القتراا باالستعمال اليومي للكلمات          

ـُعد جديد للواقع    ).٣"(املوضوعي املتعامل به يفسح اال النكشاف ب
     

   بناًء عليه فإن هناك إمكانيات جديدة توفرها االستعارة لصياغة الواقع وإضفاء الـصيغة             
خالل ما تيسره من إمكانية ربط نسقني تصوريني منفصلني يف ذهـن            املفهومية عليه من    

املتلقي ومتثيل ميادين داللية منفصلة حىت اآلن وذلك عن طريق الوثبة اخليالية اليت تـؤمن               
  االنسجام بني نظامني غري مرتبطني سابقاً من املفاهيم  حىت يتطابقا يف مركب لغوي واحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢١٦ص ، جورج ال يكوف و مارك جونسون، االستعارات اليت حنياا :  )١(
  .١١٣ص ، بول ريكور ، / اخلطاب و فائض املعىن/ نظرية التأويل :  )٢(
  .١١٤ص، املرجع السابق نفسه  )   :٣       (

  

 ٢٥٣



   

والرؤيـة  " وهذا ما ميكن أن نسميه الرؤية املزدوجة        . غري منسجم على مستوى السطح       
هي تنشيط االستعارة لفكرتني يف الوقت نفسه ، ال ترتبط كل منهما بـاألخرى              املزدوجة  

على حنو عادي ، ويؤدي تنشيطهما املتناسق إىل تفاعل الصور ميكـن أن ينـتج رؤيـة                   
مزدوجة ، وجتذب االستعارات االنتباه إىل أجزاء من احلقول احلرفية وغري احلرفية املتضمنة             

ل إن الربط أو التداخ   )  ١" (ة جمازية يف متثّل القارئ للنص       لكي توحد هذه األجزاء بطريق    
. ين الذهنيني يعمل على تفعيل ما هو موجود يف أذهـان املـتلقني              بني احلقلني أو الفضاء   

الطبيعة اخلاصة لكثري من االستعارات األدبية ميكن تتبعهـا اآلن إىل أصـلني             " لذلك فإن   
غوية جديدة من استعارات مفهومية مألوفـة أو ،         أوالً ميكن أن تشمل تعبريات ل     : خمتلفني  

قد تكشف استعارات مفهومية مبنية حديثاً عارضة لعني الشاعر تشاات يف أقصى            : ثانياً  
فقد يكون احلقالن املفهوميان متقاربني جتمع بينهما عالقـات مـشاة           ) . ٢" (أصالتها  

ري مألوفة ، فالنواة االستعارية     متعددة ، ولكن طريقة التشكيل اللغوي لالستعارة جديدة وغ        
املفهومية معروفة لكن ما تولّد عنها من استعارات لغوية قد يكون جديداً ، ورمبا يبـدع                
الشاعر استعارات مفهومية جديدة عندما يربط بني نسقني مفهوميني  متباعدين بعالقـة             

الت ويعقـد   املشاة ، حيث يفرض هذه العالقة على هذين احلقلني املفهوميني ويبدع ص           
ومن الذين ركزوا على أمهية هذه الرؤية اليت        ." تشاات بينهما معتمداً على طاقته اخليالية       

الذي حبث عمليـة الرؤيـة      ) م١٩٥٣ ) (Wittgenston(حتدثها االستعارة وجتنسنت    
املنظورة ، أو الرؤية كما جيب أن تكون ، فأشار إىل أن القدرة على رؤية مجاعة مرئيـة                  

، على أا شيء واحد مث شيء آخر ، تتضمن نشاطاً ختييلياً تابعاً      ) الذهنية  ( ورة  مثرية للص 
فهذا اجلهد التخييلي الذي يبذله     ) . ٣" (جزئياً للرغبة ، وليس متطابقاً مع اإلدراك احلسي         

املبدع يفرض على املتلقي نشاطاً ختييلياً مقابالً حىت يتمكن من متثّل التركيب االسـتعاري              
  الفكرة ذاا ، من خالل حديثه          ) م١٩٦٦) (Hester( ويؤكد هستر .وفهمه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٣ص،جريارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب :  )١(
  .٥٤ص، املرجع السابق نفسه :  )٢(
  .١٩٣ص ، يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / التشبيه و االستعارة )  : ٣      (
  

  

 ٢٥٤



إن الرؤيـة   ، لتشاات واالختالفات ، بني الرؤية البـصرية والرؤيـة االسـتعارية            عن ا 
االستعارية هي رؤية بني املستعار منه ، واملستعار له ، وال بد أن يكون واحداً منـهما ،                    

أو كالمها ، مثرياً خيالياً ، والصور هي اليت تـستدعى بواسـطة معـاين الكلمـات ،                           
البصرية فإن هناك شيئاً مادياً حقيقياً ، رمبا يبىن ويشكل بطرائـق بديلـة ،               أما يف الرؤية    

حممـل  ) املستعار منه واملستعار له     ( ونالحظ يف بعض االستعارات ، أن كال املصطلحني         
بالصور ، يف حني أن مصطلحاً واحداً يكون يف بعضها األخر أكثـر إثـارة للـصور ،                  

ولعلّ هذا يتضح بشكل جلي يف مجلـة           .  ارد   ويستخدم من أجل فهم أكثر للمصطلح     
وهي تفهم عن طريـق     ) املوت  ( ، فالفكرة األكثر جتريداً  هي       )  املوت حاصد شرس    ( 

وهناك اختالف آخر بني الرؤية البـصرية ، والرؤيـة          ) . حاصد شرس   ( فكرة تصويرية   
صورة اإلوزة و   ( شكالً  االستعارية ، وهو أن القارئ يف الرؤية البصرية ، يعطي صورة أو             

بينما يف االستعارة ال بد للمتلقي من تـشكيل         . ، لرؤية وجهني أو أكثر      ) األرنب مثالً   
وثبة خيالية عكسية ، لرؤية شيئني خمتلفني ظاهرياً ، يتقامسان أرضية مشتركة ، أو ينتميان               

طلب فهمـاً   وفق رأي هستر ، يت    ) اإلنسان دودة   ( لبعضهما بطريقة أساسية ، ففهم مجلة       
  )  .١(تصويرياً ، لكيفية كون اإلنسان يشبه الدودة 

حيـث  )  رأيت األسـد  (   هذا الكالم يذكرنا برأي السكاكي يف االستعارة املشهورة         
افترض أن املستعار منه ينتمي إىل جنس األسود وليس له اهليكل املخصوص وال خيفى مـا                

 جيربنـا   " من إدراك هذه احلالة حيث        يتمكن يتطلبه ذلك من جهد ختييلي من املتلقي حىت       
 مند  أو نغري مصنفاتنا العادية جتاه األشياء من أجل فهمها فهماً              أن الفهم االستعاري على  

  . فاالستعارة تقدم تصنيفاً جديداً للعامل ألا تبدع فئات جديدة وطارئة ) . ٢" (صحيحاً
ب بل أكثر من قيمة انفعالية ، ألا        االستعارة ليست تزويقاً لفظياً للخطا    " وبناًء عليه فإن    

  ).٣" (تعطينا معلومات جديدة و بوجيز العبارة ختربنا االستعارة شيئاً جديداً عن الواقع 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٤ص،يوسف أبو العدوس. د، / منظور مستأنف / التشبيه و االستعارة :  )١(
  .١٩٤ص، املرجع السابق نفسه :  )٢(
   .٩٤ص، بول ريكور ، / اخلطاب و فائض املعىن/ ظرية التأويل ن)   : ٣     (

  
  

 ٢٥٥



  "جاءت الشمس :    " وميكن لنا أن نقدم مثاالً لذلك قولنا 
يبدع املتكلم عالقات توزيع وعالقات استبدال جديدة بني الكلمات حمـدثاً  جتـوزاً يف               

إىل كـائن متحـرك     يف األصل   ) ايء  ( مستوى العبارة أو التركيب ، حيث يسند فعل         
وحيـدد  . وذلك يقيد نوع األلفاظ اليت ميكن أن يرتبط معها يف التركيب النحوي             . بذاته  

هنا ميارس قيداً   ) ايء  ( وهذا يعين أن فعل     . كذلك نوع األلفاظ اليت ميكن أن حتل حملّه         
علـى  وعمـودي   ، مركزياً مزدوجاً ميارس فعاليته يف اجتاهني أفقي على مستوى التوزيع           

  ) .الشمس ( و)الفتاة ( واألمر نفسه يصح على كل من . مستوى االستبدال 
  الشمس+فتاة          أشرقت + جاءت 

  وصل     ولد          طلع       بدر
  بلغ        رجل        أضاء      جنم
  أتى        امرأة        أنار        قمر

 معجمي حمدد ، لكن االستعارة جتاوزتـه        له معىنً ) " مشس  (أو  ) فتاة  " ( فكل من لفظ    
معها مدلوهلا  ) مشس  ( يف حقل معريف غري حقلها األول ، فصحبت كلمة          )مشس(وأجرت  
الفتـاة    ( واكتسبت مدلوالً جديـداً هـو       ) الكوكب الضخم املشرق املتأللئ     ( األصلي  
ذا يسمح حملور   واستطاعت أن حتل حملها ، وه     ) فتاة  ( ، فأصبحت مرادفة لكلمة     ) اجلميلة  

ميكن أن تدخل   ) مشس  ( ، وباملقابل فإن كلمة     ) مشس  ( االستبدال بقبول عنصر جديد هو    
  :      فنحصل على ) فتاة ( يف عالقة استبدالية  وتوزيعية جديدة حبكم دخوهلا يف جمال

  الشمس +                      جاءت 
                                  الفتاة 

                          الولد        
وذلك موطن ااز    -حيث ال يستقيم التحليل   -وينشأ التوتر بني اللفظ الغريب عن حميطه        

  .وبني باقي دالالت التركيب اللغوي )  مشس ( وهو 
) فتاة  (من نسقها املفهومي ودخوهلا يف النسق املفهومي لـ         ) مشس  (وبذلك أمكن خروج  

من نسقها املفهومي لتـدخل يف      ) الفتاة  (  العكس حيث خترج       وباملقابل ميكن أن حيدث   
  :فنقول )  مشس ( النسق املفهومي  لـ 

 ٢٥٦



  فتاة +                            أشرقت 
                                         مشس 
                                         بدر
فيتولد من  ) مشس  ( و  ) فتاة  ( فهوميان لكل من    ونتيجةً لذلك ميكن أن يرتبط النسقان امل      

  :ذلك جمازات أخرى 
  مشس        حيث ميكن الربط بني النسقني بواسطة + ابتسمت / وصلت /       جاءت

                                                       هذه األفعال
  الفتاة + أضاءت / أنارت /      أشرقت 

  )واملتكلم يعين وصوهلا ( شرقت الفتاة مقابل جاءت الشمس أ: وميكن أن نقول 
فالتوتر الناشئ يف االستعارة سببه اجتماع دالّني على وجه التطابق مع أن هلما مـدلولني               

وعلى املتلقي أن يقبض على التوافق عن طريـق مسـات التـشبيه يف              ، خمتلفني متنافرين   
الذي يكون فيه تركيب االستعارة مقبوالً      وعليه أن يهتدي إىل الفهم الصحيح       . االستعارة  
  .أو معقوالً 

       كما حتدث االستعارة حتويالً للخصائص املالزمة لألشياء ، إذ تقدم شيئاً مـا مـن               
خالل خصائص مالزمة لشيء آخر ، حياول املبدع من خالل هذه الرؤية اجلديدة لألشياء              

 يف تأويلـه    : " حيث يقول  إمربتو إيكو وهذا  ما يشري إليه      . تقدمي معرفة جديدة للمتلقي     
  :       لالستعارة  يف األبيات األوىل من الكوميديا اإلهلية 

ـِنا ـَطَ درِب حيات   وسـ
ـَلماء   وجدتين تائهاً يف غابٍة ظ
  تائهـاً عن الصراِط املستقيم

   إن التحليالت األكثر تطوراً للمضامني االستعارية تقوم بوصف املضمون عـرب حـدود            
ـ  دالل هو استعارة ألن احلياة حتتوي على بعد زمـين يف حـني أن             ) درب احلياة   ( ية ، ف

          )الـسريورة   (إن احتواء الكلمتني معاً هو ما حييل على         . الدرب يشتمل على بعد فضائي      
) سواء تعلق األمر بعالقة فضائية أو تعلق بلحظة زمنيـة  ) ( ب(إىل ) أ(من ) االنتقال  ( أو

  .ود االستعارة هو أساس وج

 ٢٥٧



إن هذه االستعارة ممكنة ألن هناك حتويالً للخصائص أو حتويالً للمقوالت فما كان للعبارة              
أن تكون استعارة لو نظر إىل الدرب يف بعده الفضائي إال أن وجود سـياق               ) يف وسط (

الـشيء الـذي    . يقود إىل حتويل الفضاء إىل إطار مقولة الزمن         ) يف حياتنا   ( نصي مباشر 
ومع ذلك لو اقتـصر التمثيـل       . ل من الزمن ذاته فضاًء خطياً بنقطة توسطية وطرفني          جيع

الداليل على البعد القاموسي ، ملا تضمن سوى اخلصائص التحليلية مستبعداً اخلـصائص             
) حيـاة   ( واخلالصة أن القاموس سيعرف   . املركبة ، أي تلك اليت تستدعي معرفة العامل         

مستبعداً كوا قد تكون مليئة بـاألفراح أو        ) ى جمرًى زمين    سريورة حتيل عل  :(باعتبارها  
، مستبعداً أن يكون مليئاً  ) سريورة حتيل على تنقل فضائي    ( اآلالم ، وسيعرف الدرب بأنه      

  ) : ١(باملغامرات واملخاطر  
  
  

  
     

نتباه     إن احملتوى الداليل للتركيب االستعاري أكرب من االدعاءات احلقيقية ألنه يوجه اال           
إىل خصائص األشياء يف احمليط بتفصيالا الدقيقة ، فهو يشحذ مهارة املعرفة واإلدراك عند     
املتلقي ، ويقوم بتغيري تصنيفاته للعامل ، ويثري مجلته االنفعالية بإحساسات جديدة جتـاه              

 يف  إن االستعارة : ولذلك ميكننا القول    . املعاين اجلديدة املتولدة عن التركيب االستعاري       
هناك " األدب متنح املتلقي فرصة للحصول على أبرز مالمح التجربة األدبية للمبدع ، ألن              

  من اخلطاب يسمح شيئاً خاصاً حول فهم االستعارة يف األدب ، فإذا كان األدب نوعاً 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٢-١٥١ص، إمربتو إيكو، التأويل بني السيميائيات و التفكيكية) : ١(

  

 ٢٥٨



  
من التورط الذايت للقارئ ، فإن فهم االستعارة يف األدب  قد يكون خالصة              باحلد األقصى   

 اخليـاالت   يف القياس غري احلريف ميكنـه إطـالق       وأساسها  . هذا النوع من جتربة القراءة      
              ال يستطيع إال القليل مـن العالمـات األدبيـة           حتقيق متعة يف اللغة     واألفكار الغنية ، و   

  ) .١" (أن يعادهلا 
    

        
  
  

                                     
    
 

                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣٩ ص،جريارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب ): ١(

  
  

 ٢٥٩



  

א א
  
  

   "مجاليات التركيب االستعاري و فاعليته يف إنتاج املعىن"
  
  
  

  .االستعارة و التخييل -١

 .االستعارة و التجسيم  -٢

 .االستعارة و التشخيص -٣

 .االستعارة و تفعيل احلواس  -٤

 . االستعارة و التكثيف  -٥

  .االستعارة و احلجاج -٦

  

  

  

  

  

 ٢٦٠



  :  االستعارة و التخييل -١

 األثر الذي يتركه العمل األديب يف نفس        يشري إىل   تخييل مصطلح عريب إسالمي     مصطلح ال 
إنه مصطلح يتمحور حـول عمليـة التلقـي األديب          ، املتلقي وما يترتب عليه من سلوك       

وقد عرفه حممد بن علي اجلرجاين      ، واملعريف   ة سيكولوجية هلا أساسها اجلمايل    بوصفها عملي 
أو فتنفر  .  فيتأثر النفس منها قبضاً  وبسطاً          ، فيها   يتخيلاملتخيالت هي قضايا    : " بقوله  

وإذا قيل العسل مـرة مهوعـة       ،  سيالة انبسطت النفس     ترغب كما إذا قيل اخلمر ياقوتة     
  .) ١"(ف منها يسمى شعراً  والقياس املؤلّ. انقبضت النفس وتنفّرت عنه 

    
 :  على النحـو اآليت      ية و األدبية   وقد جاء تعريف التخييل يف قاموس املصطلحات اللغو          
 يقوم علـى إثـارة      .جوهره وغايته عند الفالسفة العرب    هو أساس الشعر و   : التخييل  " 

فتحمله على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعلـه           ، حتدثها احملاكاة يف نفس املتلقي      
. والتخيل  ةاحملاكا :مصطلحالتخييل يرتبط مبصطلحني آخرين مها    ومصطلح ا .)٢"(واعتقاده  

        حيث يرى الدكتور جابر عصفور أن املصطلحات الثالثة مترابطـة يف عمليـة اخللـق               
ألن . خييل  ويف هذا اال ميكن أن يقترن الشعر باحملاكاة والتخيل والت         .. "واإلبداع يقول   

 ، عددةزواياه املت تتجاوب لتصف اخلاصية النوعية للعمل الفين من        هذه املصطلحات تترابط و   
" وذا املعىن يصبح العمل الفـين       . وما ينطبق على الفن بعامة ينطبق على الشعر خباصة          

لو نظرنا إليه من زاوية عالقته باملبدع وسعيه إىل تصوير العامل أو اإلنسان مبعنامها              " حماكاة  
ليت تبدعه   لو نظرنا إليه من زاوية القوى النفسية ا        ) ختيال   (ويصبح العمل الفين    ، املتكامل  

   يباً  ابتكارياً  تشكله املخيلة أو ترك، قع العامل على خميلة املبدع افتغدو احملاكاة جتسيداًً لو، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٩ص، م١٩٨٥، طبعة جديدة ، بريوت ، مطبعة لبنان ،حممد بن علي اجلرجاين ، التعريفات :  )١(

 ١ط، بريوت  ، دار العلم للماليني    ، بسام بركة ومي شيخاين     . و د إمييل يعقوب   ، األدبية  قاموس املصطلحات اللغوية و     :  )٢(

  .١١٤ص ،، م١٩٨٧، 

  

 ٢٦١



هي القوة الفاعلة يف تشكيل العمل  الفين من ناحية          _  أو املتخيلة    -مادامت القوة املخيلة    
ناحيـة  و مادامت هذه القوة هي اليت تعيد تأليف املدركات والربط اجلديد بينها مـن               ،

  . أخرى 
،  لو نظرنا إليه من زاوية القوة النفسية اليت تتلقاه           ) ختييال ً  (وأخرياً  يصبح العمل الفين         

، وذلك أمر طبيعي ما دام العمل الفين يصدر من خميلة املبدع            ،واليت خيلق فيها العمل آثاره      
سـلوكه    ى تعـديل  ويعتمد يف تأثريه على فاعلية املخيلة عند املتلقي من حيث قدرا عل           

. فهذه املصطلحات الثالثة ليست إال زوايا متعددة ننظر من خالهلا إىل العمل األديب              ) ١"(
أو نشاط من  انفعال من تعجب أو تعظيم  أو غم     " وقد حدد ابن سينا طبيعة التخييل بأنه        

يه النفس  تنبسط ف  "  فهذا االنفعال انفعال نفسي   .)٢" (غري أن يكون باملقول اعتقاد البتة       
  فموطن هذا االنفعال هو الـنفس        .)٣"(أو تنقبض عن أمور من غري روية وفكر واختيار          

، لشيء و الرغبه بـه      وموجه لسلوك املتلقي باجتاه طلب ا     وهو انفعال مؤثر    ، وليس الفكر   
وهذا ما يشري إليه حازم القرطاجين يف منهاجـه  . أو النفور والرغبه عنه دون تروٍّ أوتفكري    

، ه أو أسلوبه ونظامه      معاني والتخييل أن تتمثل للسامع مع لفظ الشاعر املخيل أو        "  :هبقول
أو تصور شيء آخر ا انفعاال      ، وتقوم يف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها          

  ).٤"(من غري روية 
أفعـال   فالتخييل استجابة نفسية تلقائية متحررة من رقابة العقل يترتب عليها الكثري من             

، ألن أفعال اإلنسان كثرياً  ما تتبع ختيالته أكثر من علمـه             " وذلك  ، اإلنسان وتصرفاته   
من ،  الذي خييل إليه ليس مطابقاً  للحقيقة اليت يراها بل مضاداً  لعلمه أو ظنه حىت لو علم أن األمر   

   ).٥()"أقاويل خميلة ( اعتباره هنا حيدث الشعر تأثريه يف املتلقي ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

بريوت –القاهرة  ،  دار الكتاب اللبناين     -دار الكتاب املصري  ،جابر عصفور . د ، )دراسة يف التراث النقدي     (مفهوم الشعر   : )١(
  .١٩١-١٩٠ص، م٢٠٠٣، ١ط، 

لتـراث   جلنـة إحيـاء ا  –الس األعلى للشؤون اإلسـالمية     ، حممد سليم سامل    : حتقيق  ، ابن رشد   ، تلخيص اخلطابة   :  )٢(
 .٦٢١ص .م١٩٦٧القاهرة ، ، اإلسالمي 

 .املصدر السابق نفسه: )٣(
، بـريوت   ، دار الغرب اإلسالمي  ،حممد احلبيب ابن اخلوجة     : حتقيق  ، حازم القرطاجين   ، منهاج البلغاء و سراج األدباء      : )٤(

 ٨٩ص ،  م ١٩٨٦، ٣ط
   ١١٤-١١٣ص،لفت الرويبأ. د،لفالسفة املسلمني نظرية الشعر عند ا:  )٥(

 ٢٦٢



األول : ققنا يف كلمة التخييل من الناحية اللغوية لوجدنا أا متكونة من عنـصرين               ولو د 
اليت  تعين جعل اآلخر يتخيل أي إثارة نشاطه         ) تفعيل  ( هو اخليال والثاين هو بنية الكلمة       

ولكن هـذه   ، والتخييل  يعين يف مفهومه الواسع التأثري يف املتلقي وإثارة خياله            ، اخليايل  
فالتخييل يتميـز بفاعليـة     ) ١(ختلو من القصدية الفنية و األخالقية على السواء         العملية ال 

ويكون هذا الفعل مشحوناً      ، سيكولوجية هدفها إثارة النفس وتنشيط اخليال عند املتلقي         
  .بقصدية معينة يرغب املبدع من خالله بتوجيه املتلقي باجتاه هدف معني 

  
ومجلة احلديث الذي أريده    :" فه من التخييل بقوله      ويلخص عبد القاهر اجلرجاين موق       

 دعوى ال طريق     أمراً  هو غري ثابت أصالً  ويدعي         هو ما يثبت فيه الشاعر      ههنا بالتخييل
فالتخييل الذي هو   )٢" (ويقول فيه قوالً  خيدع فيه نفسه ويريها ما ال ترى            ، إىل حتصيلها   

 كاذبة توهم املتلقي مبعانٍ  خادعـة        مسة األدب اجلوهرية قياس خادع يقوم على مقدمات       
عقلية :  قسمني متباينني حيث قسم املعاين . يف التخييل هذا هو رأي عبد القاهر اجلرجاين 

 ) املعىن التخييلي    (فأصبح  ، وأقام املوازنة بينهما من منظوري الصدق والكذب        ، وختييلة  
 الذي ال ميكن أن يقـال إنـه         ن املعىن التخييلي هو   لمعىن احلقيقي أي إ   يف نظره نقيضاً  ل    

أثبته ثابت وما نفاه منفي أي إنه نوع من الدعوى ختادع النفس وتريها ما               صدق،وأن ما 
وقد اختذ عبد القاهر هذا الـرأي       ) ٣" (ع فيه وتعمل    باحتجاج متحل وقياس تصن   "ال ترى   

فـإذا  . من منظور فلسفي قائم على بيان آلية التخييل وموقفه من حيث الصدق والكذب              
  كان رأي عبد القاهر كذلك يف التخييل فما موقفه من االستعارة وهي كثرية الورود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، م٢٠٠١ ، ١ط، دمـشق   ، احتاد الكتاب العـرب     ، حسني مخري   . د  ،/احلضور و الغياب    / الظاهرة الشعرية العربية    : )١(

  .١٧٣ص

 .٢٧٥ص ، عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة :  )٢(

  .٢٦٧ص، املصدر السابق نفسه :  )٣(

  

  

 ٢٦٣



.  يف القرآن الكرمي ؟ يعلل عبد القاهر ذلك بإخراج االستعارة من التخييل يف بداية األمر                
فأما االستعارة  : "ويصنفها يف أصناف الكالم الصحيح املنضوي حتت سلطان العقل فيقول           

أصله وجدت قائله وهو يثبت     فإن سبيلها سبيل الكالم احملذوف ،يف أنك إذا رجعت إىل           
  ).١"(أمراً عقلياً صحيحاً، ويدعي دعوى هلا سنخ من العقل 

  
إال أن عبد القاهر ال يثبت على هذا املوقف فال يلبث أن يدخل االستعارة يف بـاب                      

التخييل ويناقشها ضمن رؤيته لالدعاء و املبالغة ، إذ يرى أن االستعارة تنطوي على صور               
فقد حصل من هذا الباب أن االسم "ة ، فنراه يقول متحدثاً عن أنواع التخييل    ومعاٍن ختييلي 

املستعار كلما كان قدمه أثبت يف مكانه ، و كان موضعه من الكالم أضن به وأشد حماماة                 
عليه، وأمنع لك من أن تتركه وترجع إىل الظاهر وتصرح بالتشبيه ، فأمر التخييـل فيـه                 

  .)٢" (و أمتّ  أقوى ودعوى املتكلم له أظهر
و مل يوقـع عبـد      "  وهكذا جند أن عبد القاهر يدرج االستعارة يف أنواع التخييل                  

القاهر يف ذلك االضطراب و التناقض إال إحلاحه على ربط التخييل بالكذب وجعله نقيضاً              
قاً  معىن التخييل يرتبط ارتباطاً وثي      أن و البد من اإلشارة هنا إىل     ) ٣"(للحقيقة و الصدق    

فتخييل حقيقة ما أو أمر ما يعين إعادة صياغته أو تـشكيل            " بالتشكيل اجلمايل لألدب      
هذه احلقيقة تشكيالً مجالياً مؤثراً فيصبح معىن التخييل التشكيل والتأثري ، وهذان املعنيـان              
            يشكالن القياس الشعري ، فالتشكيل هو املقدمـة املنطقيـة هلـذا القيـاس والتـأثري                

لذلك فإنه ميكن للشعر أن يـؤثر يف        ) . ٤""(هو النتيجة املنطقية املرتبة على تلك املقدمة        
  اخلالص ، أي دون أن "الالوعي"املتخيلة للمتلقي حمدثاً استجابة على مستوى    القوة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٥ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )١(

  .٣١٨ص، املصدر السابق نفسه ): ٢(       

  .٧٧ص، جابر عصفور. د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ) : ٣       (

  ١١٧ص،الفت الرويب. د،نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني ): ٤        (

  
        

 ٢٦٤



خييل بأنه انفعال نفسي يتدخل العقل فيها وهذا ما يدفعنا إىل وصف االنفعال الناتج عن الت     
فاملتلقي يذعن للشعر ويستجيب ملخيالتـه ألن التخييـل         ، من غري روية وفكر واختيار      

والعملية تبـدأ بالـصور     . الشعري عملية إيهام موجهة ، دف إىل إثارة مقصودة سلفاً         
 املخيلة اليت ينطوي عليها العمل األديب ، والذي ينطوي يف ذاته على معطيات بينها وبـني               
اإلثارة املرجوة عالقة اإلشارة املوحية ، وحتدث العملية فعلها عندما تـستدعي خـربات              
املتلقي املختزنة واملتجانسة مع معطيات الصور املخيلة ، فيتم الربط على مستوى الالوعي             

فتحدث اإلثـارة   ، من املتلقي باخلربات املختزنة و املتجانسة مع معطيات الصور املخيلة           
 يلج املتلقي عامل اإليهام املرجو ، فيستجيب لغاية مقصودة سلفاً ، وذلك أمر              و، املقصودة  

طبيعي مادام التخييل ينتج انفعاالت تفضي إىل إذعان النفس فتنبسط النفس عن أمر مـن               
األمور أو تنقبض عنه من غري روية وفكر واختيار ، أي على مستوى الالوعي ، فإثـارة                 

عله يتخيل يعين إفساح اال أمام اإليهام ، لتمارس األقاويـل           القوة املتخيلة يف املتلقي وج    
الشعرية املتخيلة وظيفتها ، فتستفز املتلقني إىل أمر من األمور ، أو تغريهم به أو توقـع يف                  

  ).١(نفوسهم حمبةً له ، أو غضباً وسخطاً على خصمه 
  

دث اخلطاب الـشعري    فالتخييل عملية تلقٍّ مجايل حتدث يف نفس املتلقي بفعل ما حي               
     فيه، حيث تتعاظم قدرة املتلقي على الوصـول إىل التجـارب الـشعورية واسـتيعاا              
ــهادها  ــه واجت                    واســتكناه أبعادهــا والغــوص يف أعماقهــا بفــضل نــشاط خميلت

عمليـة  "  وصوره اليت كوا خياله يف غمرة اإلبداع اسد لرؤاه فــ             يف متابعة األديب  
ة ،  وما يقع من قبل املرسل يف ذهن املتلقي من ختاييل هي املعترب            لقي اخلطاب الشعري ،   ت

  ، أي املعترب هي القيمة التصويرية عرب آليات التمويه ، فيكونال القيمة اإلخبارية للخطاب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧-١٩٦ص،جابر عصفور.  د،مفهوم الشعر يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ) : ١(

  

 ٢٦٥



 التخييل هو املعترب يف صناعته ال كون األقاويل صادقة أو كاذبة ، ألن عملية التلقـي يف                 
  ) . ١(اخلطاب الشعري مجالية بالدرجة األوىل

      ولكن هذا الكالم ال يعين أن الشعر خلو من املعرفة و أنه يقتصر على حتريك املشاعر                
 الشعر يسهم يف تقدمي املعرفة ، أو يقدم معرفة ما ، وإال ما أدخلـه                "وإثارة الوجدان ألن    

الفالسفة ضمن فروع املنطق ، وما اعتربوه قياساً من أقيسته ، حىت وإن جعلوه أدىن هذه                
لكن على الرغم من أن هذه املعرفة اليت يقدمها الشعر قد تـوازي يف قيمتـها                . األقيسة  

ملعرفة الظنية اليت حيققها اجلـدل و املعرفـة اإلقناعيـة يف            املعرفة اليت يقدمها الربهان ، وا     
اخلطابة ، فالشعر يظل يف ضوء املفهوم السابق للتخييل خمتلفاً اختالفاً كلياً عن غريه مـن                

 التأثري أو التخييل وهو ما ينفرد به عن الـصنائع           يهدف الشعر إىل  [...] الصنائع املنطقية   
  ).٢"(املنطقية األخرى 

إن التخييل ال خيلو من إعمال الفكر ولو للحظة وجيزة ، ألن            :  بد من القول         وهنا ال 
   الفكر البشري مصفاة متر من خالهلا املعطيات اليت تستقبلها احلـواس علـى اخـتالف               

لذلك ميكن لنا القول إن التخييل عملية تلٍق مجايل بالدرجـة األوىل وفكـري              . أنواعها  
  .درجه الفالسفة ضمن األقيسة املنطقية مع أنه أضعفها وأدناها وإال ملا أ. بالدرجة الثانية 

    
التخييل ليس إال لونٌ من ألوان املعرفة النفسانية اليت         "  وهكذا ميكننا أن خنلص إىل أن           

تعتمد على الكشف ، فالصورة اليت يقدمها الشاعر بقصد إثارة االستحسان أو التقزز على              
هانية املراد توصيلها إىل العامي ،تستدعي خـربات سـابقة          حسب ما تقتضيه احلقيقة الرب    

  تكون لدى املتلقي جتعله يقارن بني الصورة وما مياثلها يف الواقع ليصل إىل أحد أمرين ،
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣ص .م ٢٠٠٧، ١ط، لبنان ،  الدار العربية للعلوم ناشرون ،الطاهر بومزبر، أصول الشعرية العربية : )١(

  ١٢٠-١١٩ص،الفت الرويب. د،نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمني :  )٢(

  
  

 ٢٦٦



 إما أن يقبل على الشيء وإما أن ينفر عنه  ومن هنا تتأتى ضرورة التخييل وأمهيته يف بت                  
وهلذا حرص الفالسفة على أن يكـون       . رأي ما أو اعتقاد مثبت بالفعل إىل من هو عامي           

ن كما حرصوا على أن يكون التخييـل الـشعري موازيـاً      الشعر فرعاً من فروع املنطق      
للتصديق الربهاين ، ألنه يشكل أداة للمعرفة تعتمد على اإلثارة النفسية للمتلقي اليت يترتب              

  ).١"(عليها أن يقوم بالفعل الذي سيفعله لو علمه بالربهان 
      
وسات الـيت خربهـا      تتمثل ديناميكية اخليال يف نشاطه القائم على فصل صور احملس             

وإعادة تركيبها يف صور جديدة متليها عليه جتربته الشعورية يف عملية تـشكيلية مجاليـة               
قد عاين الواقع الذي يتكلم عنه أو       " متكاملة األطراف ولذلك فإن الشاعر البد أن يكون         

لـيت   اجلمالية ا   و عايش التجربة ، وأيضاً يستطيع أن يدرك العالقات املوجودة بني األجزاء          
رتبـاط  ففعالية اخليال وثيقة اال   ).٢"(العالقات   تكتسبها عند إعادة صياغة النسب وترتيب     

شة وقدرته على النفاذ إىل العالقـات والـروابط الفعالـة بـني             خبربة املبدع باحلياة املعي   
  .املوجودات 

جديدة ويركب صوراً   .      أما التخييل فهو الذي يستثري املعاين من مكامنها عند املتلقي           
كما أنـه   . أخذ مادا وهيئتها مما وعاه احلس وحفظته الذاكرة وفق ما تلقاه من املبدع              

األشياء من صالت وروابط فيصور لنا ذلك كله يف بناء فين جديد  يسلط الضوء إىل ما بني 
 وصور هي جوهر األدب عالقات ، وما اهتدى إليه من معانجيسد ما اكتشف وأبدع من   

  .ة وخاصيته الذاتي
     

   وهذا ال يعين أن على املبدع أن مير بكل جتربة يعاجلها يف إبداعه ، بل إن خياله ميكنه    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٤ص،لفت الرويبأ. د،عر عند الفالسفة املسلمني نظرية الش:  )١(

  .١٦٦ص، حسني مخري . د ،/ احلضور و الغياب /الظاهرة الشعرية العربية :  )٢(

  

 ٢٦٧



من إعادة تشكيل جتاربه اليت مر ا بشكل أو بآخر ، حبيث خيلق منها جتارب جديدة ، قد                  
   مث ينقل جتربته تلـك بواسـطة احلامـل         ) ١(ال يكون عاناها واقعياًً ، وإن عاناها ختيلياً       

النص إىل املتلقي فيفعل قدرته التخيلية ويبثه جتربته الشعورية ليحرك كوامن نفسه            /اللغوي  
ث روحه لتمثل جتربته واستيعاا هادفاً إىل نقل معرفة مجالية إىل املتلقي تثري كيانـه               ويبع

األديب احلق هو من ميلك القدرة علـى ملّ أطـراف التجربـة             " ألن  . املعريف واجلمايل   
وتكثيفها واجلمع بني االنغماس يف حياا والقدرة على بلورا وجتسيدها يف عمـل أديب              

تركيب والصورة اليت تكسر حاجز األلفة والرتابة وتتحـرك حبريـة يف            قوامه األلفاظ وال  
وتربط فيما بينها ربطاً قوامه االنفعـال واإلحـساس         . اآلفاق وااالت احلسية واردة     

عقلية اليت ختضع   اجلمايل ، أي تصوغ املوقف والرؤية الكما تعطيه اللغة بأبعادها املنطقية ال           
  .للتفكري ارد 

إن اللغة ال تغطي بصورة مباشرة عامل اإلنسان وآفاقه لذلك          :  قولنا   ةور البديهي  ومن األم 
             يفــزع إىل اــاز والتــشبيه واالســتعارة و الرمــز واألســاليب الفنيــة للــصورة

  ).٢" (وللتركيب اجلمايل 
  

         لفـة     فملكة اخليال عند األديب متكنه من مزج العناصر املتباعدة يف أصـلها ، واملخت             
      كل االختالف كي تصري جمموعاً متآلفاً و منسجماً ، إنـه يف البدايـة ينـشر ويفـرق                 
             ويذيب لكي يعيد اخللق من جديد وهذه القـدرة علـى اخللـق هلـا طـابع موحـد                   
من الكثرة ، تعدل سلسلة من األفكار وتنظمها يف فكرة واحدة يلفّها شـعور وجـداين                

          وال بـد مـن اإلشـارة       . مظهر كل ذلك يف اللغة اليت حتملـه إىل املتلقـي            عميق و يت  
   أن اخليال مدفوع حبافز مجايل روحي ألن مهمة اخليال املبدع هي الوصول إىل تغيريإىل

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٠ ص ،جابر عصفور. د، ) دراسة يف التراث النقدي (مفهوم الشعر :  )١(

  .٣٧ص،فايز الداية . د، األدب العريب الصورة الفنية يف/ األسلوب مجاليات:  )٢(

  

 ٢٦٨



 روحي يف القلب ويف طبيعة اإلنسان ، ويصاحب احلافز انفعال قوي يثري بدوره انفعـاالً               
  ويف احملصلة فإن املتلقـي    . قوياً لدى متلقي األدب ، ومن هنا تأيت القيمة الروحية للخيال            

يالية نفسها اليت تتطلب شعوراً الزماً ، ولكن االنفعال الذي          و األديب ميلكان التجربة اخل    
يصاحب اخليال هو االنفعال الناضج الذي خيصب فكراً عميقاً ، أو ينبع هو و الفكر من                
نقطة واحدة ، ألن اخليال املبدع ينتج املعىن بوصفه نوعاً من الوصول إىل احلقيقة يتحـرك                

  )  .١(بني اإلحساس والفهم 
  

  ؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف ينعكس ذلك يف االستعارة ؟والس     
    

  تعد االستعارة وسيلة من وسائل اإلدراك اخليايل ، فهي تقدم نوعاً من املعرفة اجلمالية                  
االستعارة شكل من اخليالية نفسها ، فهي تعمـل بتطـابق           " باألشياء واملوجودات ألن    

حدمها بقوانني احلقيقة احلرفية واملرجع ، وهنـاك        مفهومني ال ميكن أن يتطابقا إذا تشبث أ       
يظهر أن مفهوماً يتطابق مع آخر ، وبعبارة أخرى فإن االستعارة خيال مستحيل ، فـإذا                
كان األدب يعمل على خلق القصص اخليالية ، فإن االستعارات هي فرص ممتازة لتجلّـي               

  ).٢"(هذا االجتاه 
    
  ييلية ، متكّن األديب من تفعيل ملكـة اخليـال            فاالستعارات يف األدب هي وسائل خت       

       العمـل الـذي    " فــ   .عند املتلقي الستيعاب التجربة الشعورية اليت عاشها األديـب          
          يقوم به اخليال هو مـن عمـل االسـتعارة ووظيفتـها األساسـية ، إذ إـا تـصهر                   

   وتـزداد الرابطـة والتـشابه   عنصرين متناقضني فتذيبهما يف وعائها فيتالشى تناقضهما ،  
            لذلك كانت رؤية الشاعر للحقيقة هـي وليـدة االمتـزاج احلقيقـي املباشـر،              بينهما،

   وال تتم عملية االحتاد   ، لعناصر احلياة  الكربى  املظاهر عقله وبني  أو االحتاد بني قلبه و
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٤ص،يوسف أبو العدوس .د،نقد األديب احلديث االستعارة يف ال): ١(

  .٦٥ص، جربارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب ) : ٢(

 ٢٦٩



هذه بدون توفر العاطفة لدى الشاعر وال تتم أيضاً إال إذا اهتز كيانه كله بوساطة اخليال ،                 
ذاـا  فاالستعارة مظهر من مظاهر اخليال ، أو قوة من قواه السحرية ، اليت تشف لنا عن                 

بني اإلحـساس باجلـدة     ،يف خلق التوازن أو التوفيق بني الصفات املتضادة أو املتعارضة           
والرؤية املباشرة واملوضوعات القدمية املألوفة ، بني حالة غري عادية من االنفعال ، ودرجة              
عالية من النظام ، بني احلكم املتيقظ أبداً وضبط النفس املتواصـل واحلمـاس البـالغ ،                 

  ) . ١"(عال العميق واالنف
  ):٢) (أنشودة املطر( يقول بدر شاكر السياب يف قصيدته

                                عيناِك غابتا خنيٍل ساعةَ  الس  رح  

أو شينأى عنهما القَفَر تان راحرم  

عيناكِ  حني تبالكرومس مان تورق  

  كاألقمارِ يف ر...  األضواءُ صوترقُ

  حرة الساعاداف وهناً سيرجه 

كأمنا تيف غوريهما النجومنب ض...  

  وتغرقانِ يف ضباٍب من أسًى شفيف

  فوقه املساء، كالبحر سرحِ  اليدين 

  دفُء الشتاء فيه و ارتعاشةُ اخلريف

 و املوت ، و امليالد ، و الضياء ، و الظالم.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٥ص، يوسف أبو العدوس . د،  يف النقد األديب احلديثاالستعارة:  )١(

  . ٢٥٣ص،م ٢٠٠٠ ، ٣ط، بغداد ، دار احلرية للطباعة و النشر ، بدر شاكر السياب ، األعمال الشعرية الكاملة :  )٢(

 ٢٧٠



ال ، يف هذا املقطع الشعري جند عالقات جديدة مغايرة للمألوف بني املفردات و دالالا              
غابتا ، خنيل ، شـرفتان ،       ، عيناك  ( املعجمي املعتاد للمفردة ؛ فكلمات      تم كثرياً باملعىن    

كلمات مألوفة  .... ) أسى، سرح اليدين      ، تنبض  ، اداف  ، األضواء  ،تبسمان  ، القمر  
، لكن األنساق و السياقات اليت وضعها الشاعر فيها أكسبتها دالالت جديـدة             ، عادية  

عيناك غابتا  (وتتجلّى  فاعلية التراكيب االستعارية      .  ة  ورحلت ا عن حدود اللغة التقليدي     
تنبض يف غوريهما   ( ،) ترقص األضواء   (   ،)عيناك حني تبسمان    (،) أو شرفتان   ...  خنيل

بـشكل   ) . كالبحر سرح اليـدين     ( ، ) تغرقان يف ضباب من أسًى شفيف     ( ،) النجوم  
: بقولـه    فعندما يبدأ الـشاعر   ، قي يف هذا املقطع  من خالل التخييل و إثارة املتل          حواض

لكنـه  ) سـوداوان ( أو) بنيتـان (نتوقع أن يصفهما بصفة ختص العيون فيقول        )   عيناك(
وإىل ، فالعينان حتولتا إىل غابيت خنيل ساعة السحر        ) غابتا خنيل ساعة السحر   ( يفاجئنا بقوله 

 تـورق الكـروم     هاتان العينان من عامل عجائيب مدهش     ، شرفتني راح ينأى عنهما القمر      
و الضباب حتول إىل سـائل   ، بابتسامتيهما و ترقص األضواء و تنبض يف غوريهما النجوم          

  .تغرق فيه العينان ولكنه ضباب غري عادي ، إنه ضباب من أسًى شفيف 
      
     يولّد الشاعر يف هذا املقطع عوامل جديدة بطريقة خالقة حيث يـداخل و يـشابك                   

لية للكلمات ليصنع عامله اخلاص الذي تتبدى مالحمه باالعتماد علـى           بني الفضاءات الدال  
التقاطع املبدع إلحياءات املفردات الذي يشكل طينة تتخلق منـها املعـاين و الـدالالت               

وهذه الدالالت غري املألوفة ال تبدو شاذة   يف النص           . اجلديدة اليت تثري املتلقي و تدهشه       
قات اليت ينسجها السياق النصي     و تربطه شبكة من العال    ، ألنه متالحم البنيات    ، الشعري  

.  و إمنا تؤدي رموزاً تساعد يف الفهم        ، فاأللفاظ ال ختدم املعاين فحسب       ، على حنو كلي    
 هي رموز يتكئ     بل، عًىن حمدداً ال خترج عنه      حنن هنا ال نغدو أمام مفردات دقيقة تؤدي م        
  .  املأمولبعضها على بعض للوصول إىل أطياف املعىن

     
وهكذا فإن اخليال يف التركيب االستعاري يقوم بالربط بني األشـياء و املوجـودات                  

مستثمراً أوجه التشابه فيما بينها ن أو خيلق بنفسه هذه األوجه إن مل تكـن موجـودة ،                  
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ويقدمها يف أشكال متنوعة مفردة و مركبة ، ويضفي احلياة على اجلوامد ويكسبها صفات              
ية أو حيوانية ، فاخليال يكسب الذهن حرية واسعة يف االنتقال من معىن إىل آخـر                إنسان

ممتطياً التركيب االستعاري وبذلك تتولد املعاين اجلديدة اللطيفة ، وتتجلّى الرؤى اللطيفة            
إن االستعارة ينظر إليها اآلن على أا تقع يف أعمق عمليات التفاعل اإلنساين مع              " املمتعة  

. أكثرها عمومية ، إا آلية معرفية تساعد يف بناء عامل مفهومي بقوانينها اخلاصة              احلقيقة و 
         لقد صارت االستعارة مفهومة بوصفها مثاالً رفيعاً للكـشف عـن القـدرة البـشرية              

  ) .١"(على صنع املعىن 
     
ر  ، وقد شرحه الدكتور جـابر عـصفو        )املعىن  (البد هنا من الوقوف عند مفهوم             

املعىن مصطلح يستخدم يف جماالت متعددة يف الكتابات العربية القدميـة ،            "  :بإجياز قائالً   
          ولعل ذلك ما جعله مـصطلحاً متعـدد الداللـة متنـوع األبعـاد و أوضـح دالالت                  
         املصطلح و أكثرها استخداماً يف الكتابات القدمية هي الداللـة الـيت تقرنـه بـالغرض                

       ) املعـىن    ( وتربطه مبا يريد التكلم أن يثبته ، أو ينفيه مـن الكـالم ، و                 )قصد   امل (أو  
ذا االستخدام يرادف الفكرة العارية اـردة ، الـيت يتفـنن املبـدع يف صـياغتها ،                  

         بعـد جتريـدها مـن حواشـي الـصياغة         تلقي من صـياغة املبـدع ،      ويستخلصها امل 
  .)٢"(وزخارفها 
السبيل الوحيد لتقدمي معًىن ال ميكـن تقدميـه          جند أا    ا   صعيد االستعارة فإنن      أما على   
فاملعىن الذي تقدمه االستعارة معًىن خاص ال ينال بغريها لذلك           . الوسائل اللغوية بغريها من   

ما يتجلى يف التركيب    تتبلور من خالله القدرة البشرية على إنتاج املعىن عند         تعد مثاالً رفيعاً  
  ال ميكن تقدميها بغري االستعارة ، لذلك  الفكرة العارية اردة اليت إنه تلكتعاري ،االس

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢ص ،جريارد ستني ، فهم االستعارة يف األدب :  )١(

  .٣١٣ص،جابر عصفور. د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب :  )٢(
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فق بعض القدماء الذين عدوا االستعارة جمرد زخـرف لفظـي هدفـه             أن نوا  ال ميكن لنا  

فاملعاين الـيت   . األوحد جتميل املعىن املوجود سلفاً والذي ميكن التعبري عنه بشكل مباشر            
التركيب االستعاري  بتبدعها االستعارات معاٍن عالية ال تطاهلا اللغة املألوفة إال باالستعانة           

االستعارة متزج بني الشعور و الالشعور ،       " ذلك ألن   .املتلقي  الذي جيعل قطوفها دانية من      
وملا كان الالشعور هو مثوى االنفعاالت اإلنسانية ، فإن االستعارة تقوم بعملية تنـشيط              
        القوى الوجدانية مبا حتمل من هذه االنفعاالت ، ومبا متلك من مساعدة علـى اسـتيعاب               

  ).١" (ة اإلنسان احلقيقية مبا هي صدى الالشعور العمل الفين ، ومن مث تكشف عن طبيع
      
 إن الشعر بطبيعته التخييلية ال يقوم على نسخ املدركات نسخاً حرفياً ، بل يؤلـف                    

قاربة بينها ويعيد تشكيلها وفق العالقات اليت اكتشفها بني هذه األشياء ، واليت تسمح له مب              
اخلاصية احلسية للشعر   " فـ  .  وحدة متكاملة    العناصر املتباعدة وضم بعضها إىل بعض يف      

تقتصر ـ فحسب ـ على طبيعة مادته ، من حيث صلة هذه املادة باملدركات ، وصـلة    
هذه املدركات باالنفعاالت اإلنسانية هي البواعث األوىل للنظم ، واملـؤثر األساسـي يف        

 معًىن متميز يعرب عـن      ألن هذا املعىن الذي يقدمه الشعر بوصفه عمالً ختييالً        ) ٢" (املتلقي
    رؤية املبدع وجتربته الشعورية ، لذلك فإن تأثر املتلقي ذا املعىن  إمنـا هـو اسـتجابة                 

عاطفية تستند باألساس إىل موقف املبدع ورؤيته للعامل حوله ، كما يرتبط هـذا              /انفعالية  
هذه الزاوية له العمل الشعري ـ من  " التأثر بشكل مباشر بالتشكيل اجلمايل للمعىن ألن 

وجود ذهين مرتبط باملعاين اليت أدركها املبدع أو الشاعر من األشياء املوجودة            : وجودان  
يف األعيان ، ووجود فيزيقي مادي هو الكلمات اليت تعرب عن معاين املبدع أو تقيم صورها           

  ).٣"(يف ذهن املتلقي 

  ــــــــــــــــــــــــــ 
  .٢٤٩ص، يوسف أبو العدوس. د،  احلديثاالستعارة يف النقد األديب:   )١(

  ٢٥٤ص،جابر عصفور. د، )دراسة يف التراث النقدي(مفهوم الشعر  ):٢(      

  .٢٤٢ص،جابر عصفور. د، )دراسة يف التراث النقدي( مفهوم الشعر ) : : ٣       (
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لها وفق  وال بد من اإلشارة هنا إىل أن العناصر اليت يتعامل معها الشاعر أو املبدع ويشكّ                
منها ما يدرك باحلواس فيسهل استرجاع صورته اليت انطبعت يف الذاكرة خـالل             .رؤيته  

احلب ، احلرية ، العدل ، العلم       : عملية اإلدراك ، ومنها ماال يدرك باحلواس كالقيم مثالً          
فإا تظل موضـوعاً  " إخل هذه اردات على الرغم من انتفاء الصفات احلسية عنها   .....،
بداع الشعري ، ألا تشكل يف النهاية إطاراً للقيم يؤرق الشاعر بشكل أو بآخر ، كما                لإل

تشكل بواعث للشاعر تدفعه إىل اإلبداع ، غري أن الشاعر ال يتعامل مع هـذه األشـياء                 
باعتبارها جمردات ، وإمنا يتعامل مع جانبها اآلخر ، الذي ميكـن أن يكـون موضـوعاً                 

ب الذي يتصل باالنفعاالت اإلنسانية ، والذي يبدو فيه ارد مـن            للتخييل ،و أعين اجلان   
خالل جمموعة من األعراض احلسية ، أو جمموعة من هيئات األحوال املطيفة به واملالزمـة               

من هذه الزاوية فحسب ـ ميكن أن يكون املعنوي موضوعاً للتخييـل الـشعري ،    . له 
                   مهــا قــابالً للتــشكيل وميكــن أن يتقــارب احلــسي مــع اــرد ، فيــصبح كال

  ).١"(يف حماكاة شعرية 

 فاحلسية صفة مالزمة للتخييل ألن هذه املعنويات واردات قد خضعت حتت وطـأة                
االنفعال إىل عملية ربط باحملسوسات أنزلتها من برجها العاجي لنتلمس أبعادهـا الذاتيـة      

تها من وجودها التجريدي احملض إىل وجـود حـسي          املرتبطة باالنفعاالت اإلنسانية ونقل   
ذلك منوذج الشعر الذي مينحنا اللذة ألنه يشبع احلـنني    " غرضه يتجاوز اإلفهام إىل التأثري      

اإلنساين إىل النظام والكمال وحتت اللذة اليت نتلقاها من املوسيقي اللفظية ، ومن العالقات              
أو اكتشاف الـصلة    ) على(عمق ، لذة التعرف     احلسية لتشبيه أو استعارة ، ترقد اللذة األ       

هذا إدراك التشابه يف التباين ، وال بأس ذه التسمية ، ولكن اإلدراك             مسي  الروحية ، وقد    
لن يسبب اللذة ما مل تكن رغبة العقل اإلنساين قد تعلقت بأن جيـد نظامـاً يف العـامل                   

يكن الشعر قـد اسـتطاع أن       اخلارجي ، ومل يكن يف العامل نظام يشبع تلك الرغبة مامل            
  ).٢" (يستبطن هذا النظام واستطاع أن يصوره لنا قطعة بعد قطعة  

  ــــــــــــــــــــــ
  .٢٥٦ص،املرجع السابق نفسه :  )١(

، ١القـاهرة ط  ، دار املعـارف    ، حممـد حـسن عبـد اهللا        . د: ترمجة   ، لويس  .  دي )جمموعة مؤلفني   (،اللغة الفنية   :  )٢(

  .٦٦ص ،م١٩٨٤
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لتصوير الذي يقوم به الشاعر يقدم لنا املعىن تقدمياً حسياً ، جيعله قريباً منا ، والصورة                 فا  
للـشاعر أو املبـدع ،   )  معريف -مجايل ( ذا املعىن ليست إالّ صياغة ذهنية إلدراك ذايت        

ولعلّ هذا ما دفع عبـد  . يذكر املتلقني جبزء من أحاسيس املاضي الناجتة عن إدراك حسي        
 احلسي للمعـىن ،     مير اجلرجاين إىل التركيز على احلاسة البصرية عند املتلقي يف التقد          القاه

موازياً بني عمل الشاعر وعمل الرسام إذ رأى أن فاعلية التصويرات والتخيالت الـشعرية              
يف نفس املتلقي توازي فاعلية التصاوير اليت يشكلها احلذاق من الرسامني أو املصورين يف              

فكما أن تلك تعجب وختلب وتروق وتدخل النفس من مشاهدا حالة             " نفوس الناظرين 
، غريبة مل تكن قبل رؤيتها ، ويغشاها ضرب من الفتنة ال ينكر مكانه وال خيفـى شـأنه         

كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع ويوقعه يف النفـوس مـن                
 احلي الناطق واملوات األخرس ، يف قـضية         املعاين اليت يتوهم ا اجلماد الصامت يف صورة       

  ) ١"(واملبني املميز ، واملعدوم املفقود يف حكم املوجود املشاهد  الفصيح املعرب
    

وجيـب        . بدع يف نفـوس املـتلقني        وهكذا فالتخييل يقوم على الصور اليت يثريها امل           
سل بالكلمة وإمنا يتوسل بوحـدة      لغة الفن لغة انفعالية ، واالنفعال ال يتو       "  ال ننسى أن  أ

 فالصورة إذن هـي     ) الصورة   (تركيبية معقدة حيوية ال تقبل االختصار نطلق عليها اسم          
واسطة الشعر وجوهره ، وكل قصيدة وحدة متكاملة تنتظم يف داخلها وحدات متعـددة              

ورة هي لبنات بنائها العام ، وكل لبنة من هذه اللبنات هي صورة تشكل مع أخواا الص               
  ). ٢" (الكلية اليت هي العمل الفين نفسه 

     
فاملعاين اليت تدور يف خلد الشاعر تكون مشحونة بانفعاالتـه ، وطافحـة خبلجـات                   

الصورة هي الوسيط األساسـي     " وجدانه لذلك ال ميكن له التعبري عنها إال بالصور ألن           
  ىن والنظام ، وليس مثة ثنائية الذي يستكشف به الشاعر جتربته ، ويتفهمها كي مينحها املع

  ــــــــــــــــــــ
  .٣١٧، عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ): ١(

  ٣٩ص ،م١٩٨٢ ، ١ط، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ، نعيم اليايف . د، مقدمة لدراسة الصورة الفنية ): ٢(
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ل يتوسل  ي يف إقناع شكلي ، فالشاعر األص      بني معىن وصورة ، أو جماز وحقيقة ، أو رغبة         
بالصور ليعرب ا عن حاالت ال ميكن أن يتفهمها وجيسدها بدون الصورة ، وذا الفهم ال                
تصبح الصور شيئاً ثانوياً ميكن االستغناء عنه أو حذفه ، وإمنا تصبح وسيلة حتمية إلدراك               

 أو توصيله ، وتصبح املتعة الـيت        نوع متميز من احلقائق ، تعجز اللغة العادية عن إدراكه         
متنحها الصورة للمبدع قرينة الكشف ، والتعرف على جوانب خفية من التجربة اإلنسانية             
، ويصبح جناح الصورة أو فشلها يف القصيدة مرتبطاً بتآزرها الكامل مـع غريهـا مـن                 
             العناصر باعتبارها وصالً خلربة جديـدة بالنـسبة للـشاعر الـذي يـدرك والقـارئ               

  ) .١"(الذي يتلقى 
، فإن أفـضل    ) ٢(ومبا أن الصورة باملعىن األسلويب هي جتسيد لعالقة لغوية بني شيئني                

القارئ من أجل أن يـدرك عمـل        " ألن  . ما يتبدى ذلك ويظهر يف الصورة االستعارية        
كن كيف حيصل التوسع    ول. االستعارة عليه أن ينتبه إىل املعاين القدمية واملعاين اجلديدة معاً           

 هو اختيار طائفة من اخلصائص الـيت        -إذن–يف املعىن أو تغيريه ؟ ليس أساس االستعارة         
إن القارئ مضطر إىل ربط الفكرتني معاً ، ويف       : األوىل أن نقول  ، يعطيها االستعمال احلريف  

  ).٣" (هذا الربط يكمن سر االستعارة وغموضها 
دث  ما ميكن أن نسميه باالصطفاء الداليل ، فاالستعارة              ولكن يف عملية الربط هذه حي     

ال ميكن أن حتمل الداللة اليت تشحن ا وتنتج املعىن إال إذا بقيت حتمل آثار املعىن السابق                 
        ، وتلغي هذه اآلثار يف الوقت نفسه لتؤكد املعىن اجلديد املنـتج ، فالـدالّ االسـتعاري                

من عناصره اليت تؤلف معناه العام ، أي يفقد شيئاً من معانيه            يفقد جزءاً   ) املستعار منه   ( 
اجلزئية ، ولكن هذا الفقد ال يشكل نقصاً بل يستبدل ويستكمل مـن املعـاين اجلزئيـة                 
للمستعار له وبذلك يتولّد املعىن اجلديد نتيجة لقاء املفهومني أو التـصورين بوصـفهما              

  فعندما نستخدم استعارة نكون . اء الداليل نسقني و هذا ما ميكن أن نسميه عمليه االصطف
  ــــــــــــــــــــــ

  .٣٨٢ص،جابر عصفور. د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ) :١(
  .٢٢ ص،م ١٩٩٥ ، ١ط، دمشق ، دار الينابيع ، علي جنيب إبراهيم . د ، ترمجة ، فرنسوا مورو، الصورة األدبية ):٢(
  .٨٠مصطفى ناصف ص. د، النقد العريبة املعىن يفنظري): ٣(
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جمربين على أن خنلق جتريداً من صفات عديدة يستحضرها اللفـظ االسـتعاري فينـا يف                
لكن من الضروري أن نستدعي مفهوم الصفة الغالبة ، و هي عالقـة             . استخدامه العادي   

 مما يعين أن االصطفاء الـداليل       املماثلة أوعالقة املشاة اليت يستند إليها يف بناء االستعارة        
  ) .١(الذي حيققه التركيب االستعاري يفترض تنظيماً تراتبياً لعناصر املدلول

  

فالصورة االستعارية هي تركيب لعدة وحدات داللية مث رصدها ومالحظتها تتالقى يف               
تعبري صورة واحدة مسيطرة ، إا تعبري عن فكرة معقدة ، ال بالتحليل والشرح ، وال بـال                

ارد ، ولكن باإلدراك املفاجئ لعالقة عضوية موضوعية ، وهذه الفكرة املعقدة تترجم إىل              
  ) . ٢(مساٍو حمسوس 

     
   وهنا ميكننا أن نصف حركة إنتاج املعىن داخل التركيب االستعاري؛ ففي كل عالقـة              

تعار لـه وكـال     استعارية توجد أوجه من االختالف و أوجه من الشبه بني املستعار واملس           
النمطني من األوجه ال يرتبط بصاحبه إال حني جيمعهما يف أعماق الفنـان ويف أعمـاق                

  .املتلقي إدراك داخلي بتجاوما
 يعي الوعي كله أين تبدأ املتشاات وأين تنتـهي          -عند اخللق – وبالنسبة للفنان نرى أنه     

وأغرا ، وإذا جاز أن نـستعمل        ألنه ميلك ذهناً حساساً ألدق أوجه العالقة         ؟  املتغايرات
 إنه ذهن يتصف بالقدرة على إقامة العالقة الوثيقـة والـصالت             :اصطالحات نفسية قلنا  

الشديدة والربط بني املركبات يف أقطار العامل احلي وامليت ، والسعي وراء التقـاط هـذا                
 ذلك مهـتم    من السماء ومن األرض وما بينهما ، وهو يف سبيل         )العالقة  ( اجلوهر الطيار   

بأوجه التشابه مبلغ اهتمامه بأوجه التغاير ، واملركبات اليت ينـشئها ال تكمـن طاقتـها                
، بل يف الصورة املخلوقة     )اجلامع يف كل    ( وقدراا على التخييل ، وال تتميز عظمتها يف         
  ).٣(اجلديدة ، رؤية الفنان القلب النابض بروح الشعر

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٣٩ص،فرنسوا مورو، صورة األدبية ال): ١(
  .١٠٧ص ، هربرت ريد ، اللغة الفنية ): ٢(
  ٥٦ص، نعيم اليايف. د،مقدمة لدراسة الصورة الفنية : )٣(
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     لذلك فالتركيب االستعاري عليه أن يتجاوب مع هذه الرؤية ، ويتناغم مـع ذلـك               
داللة ، إذ يتولّـد املعـىن       القلب النابض بروح الشعر ويتجلى ذلك يف احلركية الداخلية لل         

اجلديد من التوازن القائم بني قوة جذب املدلوالت املشتركة بني حديـه ، وقـوة دفـع                 
  . املدلوالت غري املنسجمة مع املعىن اازي 

       
فاجلزء املشترك بني مدلوالت حدي التركيب االستعاري يشكل قاعـدة ضـرورية                  

دين ، أما اجلزء غري املشترك فال يقل أمهية إلبداع أصـالة            إلقامة التطابق املفترض بني احل    
وقد وجد بول كلوديل صيغة صحيحة إىل حد        . الصورة واستئناف حركة اختزال املعىن      

إا العملية اليت تتولّد عن وجود أوحد ، ومترابط ومتـزامن           :"ما لتعريف االستعارة بقوله     
  ) .١"(لشيئني خمتلفني 

يب االستعاري يف التأثري يف املتلقي من خالل التخييل املتولّـد عـن               تكمن فاعلية الترك  
اخلاصية اازية للربط واالقتران بني حدي التركيب االستعاري فهذا االقتران يؤمن لنـا             

مصدرها الدهشة الـسارة  " رؤية شيء يف ضوء شيء آخر ، وذلك يولّد نوعاً من البهجة             
ان التقاء شيئني ال يلتقيان يف الواقع ، ومع إدراكنـا           اليت بزغت داخلنا ، مع إدراكنا إلمك      

ملغزى هذا االلتقاء وما يصاحبه من شعور بتعرف ما مل نكن نعرف، وهو شعور ينطـوي                
على قدر من املبالغة ، مادام املتلقي يدرك أن مثة أشياء متباعدة بال عالقة ظـاهرة تـربط                  

ينبغي أن ينطوي االقتـران علـى   بينها قد جتمعت و تآلفت على حنو الفت غريب لذلك      
جدة متيز عالقاته اليت تتجاور داخلها األشياء أو تلفتنا إىل طرافة التقائها ، ويصبح شـأنه                
شأن التشبيه املتداول بني الناس ، ال نكاد نلتفت إليه يف ثنايا اللغة أو أبيات الـشعر أمـا                   

على متيز الشاعر ، وهو أقدر       فهو قرين االختراع وعالمة       على جدة    االقتران الذي ينطوي  
على املباغتة لنصرة العالقة اليت متثله واجلدة حترك النفس يف كل األحوال ألن النفس أنست               

  ) .٢"(هلما املعتاد واملألوف ، فيقل تأثريها ب
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٤١ص،فرنسوا مورو، الصورة االدبية :  )١(

  .٢٨٩-٢٨٨ص،جابر عصفور. د، )ي راث النقددراسة يف الت(مفهوم الشعر :  )٢(
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فالصورة االستعارية مبا تقدمه من عوامل غريبة عن نفس املتلقي هلا قدرة على إثارة مشاعره               
 عواطفه بشكل ملحوظ وواضح ، وهنا جتاوز االستعارة وظيفتها اإلبالغية إىل            يف، والتأثري   

       اللغة العاديـة ذلـك أن       وظيفة بالغية تسمو و ترقى يف فاعليتها وقدرا يف التأثري على          
حدوث التأثري لالستعارة اليت حتركنا وتؤججنا باملـشاعر يكمـن يف تلـك األفكـار               " 

فهناك جزء من الشعور ينتج عن البهجـة        . املضغوطة والعواطف الكامنة خلف االستعارة      
ار ومن الواضح أن حملتوى االستعارة ، و األفك       ، والدهشة يف حل بعض اخليوط املتشابكة       

املثارة ، والصور والكلمات الشعورية اليت ميكن أن تشرح جزئياً االسـتجابة الفعالـة يف               
  ).١"(املستقبل دوراً يف عملية التأثري االستعاري 

   

  )  :٢"(جيكور و املدينة " يقول السياب يف قصيدته  

  

املدينةو حويل دروب  ُتلتف  

ـْن قليبِح   باالً من الطنيِ  ميضغ

  طينه،ن مجرةٍ  فيه و يعطني ع

  .لنار جيلدنَ عري احلقولِ احلزينهحباالً من ا

و يحرقنيوِح جيكور يف قاعِ  ر  

  .و يزرعن فيها رماد الضغينه

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٥ص،يوسف أبو العدوس . د، االستعارة يف النقد األديب احلديث : )١(
  .٢٢٥ص، بدر شاكر السياب  ، األعمال الشعرية الكاملة): ٢         (
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 يف املدينة ؛ فقد نزح عـن قريتـه          بالسياب كغريه من شعراء الريف عاىن مرارة االغترا       
 ودخل املدينة وهو يعاين من الغربة االجتماعية فال عجب إذا نفر من             ) جيكور    (الصغرية

  . يف قلبهو حاولت أن حترق ما زرعت جيكور،  بغداد اليت خذلته عاطفياً و سياسياً
     
يظهر ذلك بشكل واضح من خـالل       ، يبين السياب استعاراته برباعة فائقة وحرفية عالية        

. الصفات اليت أسبغها السياب على موصوفات ال تكتسب هـذه الـصفات يف الواقـع                
و للضغينة  ،  و الروح هلا قاع     ، و احلقول عارية و حزينة      ، فاحلبال من الطني و من النار       

  .رماد
بدع  السياب حني فاعلَ بني النسقني التصوريني للحبال و الطني وصهرمها يف بوتقـة                 أ

و مـدّ     ، السياق ليحصل على معىن جديد بعيد هو حبال الطني اليت متضغ قلب السياب            
ظالل معىن فعل املضغ القائم على التقطيع و السحق ليصل ا إىل القلب موطن األسرار و                

استطاع    ذا الفعل تقدمي صورة عن مرارة االغتـراب الـذي              ف. املشاعر و الذكريات    
ميزج الـسياب بـني النـسق       ، ) حباالً من النار  : (و كذلك يف قوله     . يعيشه يف املدينة    

) حبال النـار  (التصوري  للحبال و النسق التصوري  للنار ليحصل على معىن جديد هو              
استطاع السياب الوصـول    ،  ) الطني حبال(وهذا املعىن اجلديد  خيتلف عن املعىن السابق         

و كأنه هدم املعىن األول الذي كونه منذ فترة وجيزة ليبين معىن            ، إليه يف فترة زمنية قصرية      
جديداً يفاجئ املتلقي به و يدهشه ؛ فهذه احلبال النارية متارس فعل اجللد بكل ما حيملـه                 

اجللد على جسد عـارٍ       فما أقسى من ميارس فعل      . من قسوة على عري احلقول احلزينة       
  حزين؟

هذه احلبال النارية ال تتورع عن حرق األحاسيس اجليكورية اجلميلة اليت اسـتوطنت يف              
و أوضار احلقد اليت تلوث روح السياب الذي        ، قلب السياب لتزرع مكاا رماد الضغينة     

  .  كان يرجو من املدينة   أن تداوي جراحه و حتقق أحالمه 
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تقدير يف الصورة االستعارية هو غرابتها وجدا عندما تكـشف عـن            فمصدر الروعة وال  
عالقات بني األشياء مل يدركها اإلنسان العادي ، يف حني التقطتها عني املبدع وصـاغتها               
روحه يف تركيب محل بعض رؤيته عندما قدم شيئاً اعتادت عليه النفس يف ضوء جديـد                

           . اعتادت النفس علـى التعـاطي معهـا           اليت وكساه حلالً ية ختتلف عن ثيابه املألوفة      
إن األصل يف الصورة االستعارية أن تكون قائمة على االبتكار ، حىت تـستطيع أن متثـل                 
إعجاب النفس ، وتفاجئها باملعاين والدالالت اإلحيائية التخييلية اليت ال عهد هلا ا ، فتثري               

للنفس إذا اقترنت حبركتها اخليالية ، قوي       دهشتها ا ، ألن االستغراب والتعجب حركة        
انفعاهلا وتأثرها ومهمة الصورة هي استكشاف شيء مبساعدة شيء آخر ، واملهم فيها هو              
ذلك االكتشاف ذاته ، أي معرفة غري املعروف ال مزيد من معرفة املعـروف ، فاملبـدع                 

لعياين املرصود ، ومـن     حينما يستطيع أن يعثر على وجه مشترك بني املعىن ارد والواقع ا           
جهة ال يتصور اإلنسان العادي أن يتوفر فيها مثل هذا الوجه املـشترك ، أو يـأيت عـن                   

 يعيد تنسيق عناصر الصورة وفق مشاعره وأفكاره ، ال وفق           أنويستطيع عندئٍذ   . طريقها  
ربط بني  الواقع العياين املرصود ، وخيرج ا من بعدها املكاين املقيس إىل بعدها النفسي ، ي              

عناصرها ومشاعره وأفكاره ربطاً غري متوقع ، يصنع هلا به نسقاً مكانياً مل يكن هلا من قبل                
حبيث تصبح الصورة تعبرياً صادقاً عن الشعور أو الفكرة ، والتصوير غري املباشـر الـذي                
حيدث فينا االستجابة املطلوبة ويثري الدهشة ، ومينحنا معرفة جديدة إمنا هو الذي يقـوم               

وهنا تكمـن فاعليـة     ) .١(ا  على الربط غري املتوقع الذي ميلك أفئدتنا ، ويسحر أبصارن         
التخييل االستعاري عندما يأسر ألبابنا وجيوب بعواطفنا ومشاعرنا مناطق بكراً مل يـصلها             
خيالنا من قبل ، فهو يف فعله هذا يقدم لنا معرفة مجالية تسري يف أعماق نفوسنا بعيـداً                  

صرامة املعرفة املنطقية وجفافها إىل نوع من االستكشاف الذي يوحد بـني            وتنأى بنا عن    
  االستعاري فجمالية التركيب.وشغفنا باملعرفة واجلمالويشبع رغبتنا الفطرية والعامل  الذات

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٥،يوسف أبو العدوس. د،  االستعارة يف النقد األديب احلديث):١(
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ى االبتكار واجلدة يف التصوير تفعل فعلها يف نفس املتلقي ، فهي أكثر تأثرياً من               القائمة عل 
االستعارة الذابلة أو املبتذلة اليت عراها االستعمال املتكرر من حماسنها فلم يبق هلا إال وظيفة               
اإلبالغ بعد أن تدنت فاعليتها اجلمالية إىل درجة الصفر ، أما االستعارة البديعة املـؤثرة               

تفيد النفس زيادة معرفة مل تكن معروفة هلا من قبـل وألن الـنفس              " فهي االستعارة اليت    
تشعر باللذة جتاه هذه املعرفة اجلديدة فالسرور الذي يداخل نفس املتلقي ، إمنا هو احلاصل               
على املعىن اجلديد، واملعرفة مل تكن مكتسبة لديها من قبل ، وقـد ضـاعفت سـرورها                 

ك أا مل حتصل  على ما حصلت عليه إال بعد تعب و معاناة ، و ألا                 وفرحها وأنسها بذل  
واملعرفة اجلديـدة الـيت     . اكتشفت شيئاً جديداً عن طريقها ، كان الفرح وكان األنس           

يكتسبها املتلقي من الصورة االستعارية النادرة القائمة على اخللق واالبتكار ، تزيد املعـىن              
  ).١" (اليت يراد الكشف عن مشاعرها جالًء املراد نقله وضوحاً ، والذات 

  
    فجمالية التركيب االستعاري وقيمته تتحددان تبعاً لغرابته وبعـده عـن املـألوف ،               

مة بـني    من توافر احلد األدىن من املالء      لكن هذا املعيار معيار نسيب غري مطلق ، ألنه ال بد          
املهم  " فـ  . ل بني املبدع واملتلقي     حدي التركيب االستعاري لكي تتحقق وظيفة التواص      

مة ،  ومالءأن تكون العالقة بني حدي القياس االستعاري أو مقدمتيه عالقة قرب ومناسبة             
سواء كانت تقوم على التشابه أو التضاد ، حبيث ميكن إحضار هذه العالقـة بـسرعة يف                 

تفاعل هاتني املقدمتني ، هو نتاج ل  ذهن املتلقي عندما يفاجأ بالتعبري االستعاري نفسه الذي
وال يصبح اهلدف هنا من هذا القياس االستعاري بيان صحة اعتقاد ما ، وإمنا هو ختييـل                 

. شيء ما ، إما لتحسينه أو لتقبيحه بقصد إيثاره واإلقبال عليه ، أو كراهيته والنفور منه                 
موض العالقة  ومن هنا تتوقف داللة االستعارة واستجابة املتلقي هلا على مدى وضوح أو غ            

  ا أو بعدمها ، وهلذا تتحدد شروط االستعارة وفقاً ملا تقتـضيه قـدرة              مبني املقدمتني وقر 
بني املفهومني اللذين يتم الربط بينـهما        مة فالقرب واملالء  )٢"(االستجابة     على     املتلقي

  يالستجابة املتلقي للفعل االستعار يف التركيب االستعاري شرطان ضروريان والزمان
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٦ص،يوسف أبو العدوس. د،  االستعارة يف النقد األديب احلديث):١(
  . ٢١٦،ص،لفت الرويبأ. د،لشعر عند الفالسفة املسلمني نظرية ا) : ٢(
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ه يف نفس املتلقـي توخيـاً       ارة وقدرا على إنتاج املعىن وبث     فهما يتحكمان بفاعلية االستع   
حداثه من حتريك مجلته العاطفية الستقبال ذلك املعىن املنـتج واسـتيعابه            لألثر املطلوب إ  
ه ومعارفه وهذا ما يؤكده يوسف أبـو        غين جتربته اجلمالية ويوسع مدارك    بالشكل الذي ي  
تكون االستعارة مجيلة ومؤثرة عندما تكون الصلة وثيقة بني املـستعار           : " العدوس بقوله   

ناسبة فيها بني الطرفني غري مقبولة ، وإمنا تصح االستعارة          واملستعار له ، وكل استعارة ال م      
وحتسن على وجه من الوجوه املناسبة وطرق من الشبه واملقاربة ، وهذه املالءمة تكون من               
حيث اجلو النفسي العام ، والداللة اإلحيائية ، وحركة النفس الوجدانية ، ورصيدها مـن               

من نفس املتلقي ، وال يتم ذلك إال إذا مت التفاعل           حىت يتمكن املعىن املراد نقله      ، اخلربات  
و ، بني اللفظ واملعىن من جهة وبينهما و بني اجلو النفسي العام و حركة النفس الوجدانية                

رصيدها من اخلربات من جهة  أخرى ، فالنفس تتفاعل وتنسجم مع ما يتماشى وحركتها               
و مالئما للجو النفسي العام      ، ا  الشعورية ، وما جتده معربا بصدق و عمق عما جييش فيه          

الذي صيغت الصورة االستعارية للتعبري عنه كما أا تنفر من الكالم الـذي ال يكـون                
  ).١"(كذلك والذي يكون االمتزاج بني لفظة ومعناها قلقاً ومعدماً 

  

 ففي الصميم اخلالص للصورة االستعارية تربز حالة االنصهار والتوحـد بـني النـسقني              
، لينتج من حالة التوحد هذه املعىن اجلديد و  ها هنا            ) املستعار واملستعار له     ( نيالتصوري

إذ مهمـا   . نالمس الطبيعة العميقة لالستعارة ، وما يكون قيمتها اإلجيابية ، وأصـالتها             
كانت قوة املماثلة ، فإن الكاتب الذي يستخدمها ال يتجرأ إىل حـد توحيـد األلفـاظ                 

الصورة وهذه املطابقة كمـا يالحـظ             ة وحدها تسمح مبطابقة طريف      املتقاربة واالستعار 
 ليست مطابقة عقلية وعملية يبقى القصد منها أن تكون صحيحة إىل            )غاستون إنيوت   ( 

غري أا تعرب عن ردة فعل      . األبد ، بل هي مطابقة من أجل اخليال ، جزئية ورمبا عارضة               
  ). ٢"(نطباعية تركيبية ، إا شعر وبالتايل بناءة شعورية عند اإلنسان ، فاالستعارة ا

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ٢٢٩ص،يوسف أبو العدوس. د،  االستعارة يف النقد األديب احلديث) :١(

  .٤١ص،فرنسوا مورو، الصورة األدبية ):٢(

 ٢٨٣



ساير     فالصورة االستعارية هي اإلبداع اخلالص للروح ألن احلالة الوجدانية للمبدع قد ت           
أبعاد عناصر الصورة يف الواقع العياين املشاهد وتتفق معها ، وقد ختالفها وعندئذ ال بد من                

 بـني احلالـة      و إعادة تنسيق تلك العناصر وترتيبها حبيث يتحقق االنسجام والتناغم بينها         
الوجدانية اليت يعيشها املبدع وذبذبتها الشعورية ، فاهلدف من إعادة التنسيق هـذه هـو               

ق التالؤم بني الصورة االستعارية واحلالة الوجدانية للمبدع ، عندها تنساب حركـة             حتقي
الصورة االستعارية تعـبري عـن نفـسية    " النفس ، لتكون أصدق تعبرياً وأكثر تأثرياً ألن     

الشاعر ، إذ إن الصورة االستعارية املعجبة يف الشعر ، هي تلك الصورة اخليالية الكاملة ،                
لة نفسية ، وتأسيساً على ذلك أصبحت الصورة االستعارية هي اليت تثري            اليت تكتسبها حا  

انفعاالتنا النفسية ، وحترك أفكارنا ، وهي اليت تتشكل على املستوى النفسي والـداليل ،               
وحيويتها نابعة من قدرا على حتقيق االنسجام بني هذين املستويني ، وال تصدر الصورة              

 ، وهذا التفكري ال يأخذ طابعاً عقلياً حبتاً ، وإمنـا خيـتلط              إال عن تأمل وتفكري    االستعارية
بالشعور وباخليال و بأعماق النفس ، و عندما خيتلط هذا التفكري باالنفعال واإلحـساس              
تتولد االستعارة ، وحيكمها طابعان ، طابع عقلي ، وآخر شعوري ، األول هو التأمـل ،                 

لصورة االستعارية إذن نابعة من النفس اإلنسانية ،        والثاين هو الطبع والشاعرية واملوهبة ، فا      
وليست ظالً للعامل اخلارجي ، وهي يف مظهرها ختفي يف داخلها بعداً معنوياً ، ألن العمل                

حىت ، األديب تعبري عن جتربة شعورية يف صورة موحية تعمل احلواس على تقدميها للمتذوق        
      وجدانية متتـزج بـالفكر اإلنـساين       إن هذه الصور والظالل واإليقاعات إمنا هي طاقة       

ألن االستعارة منط خاص يف اإلدراك ، وأسلوب فريد ال ميكن االستغناء عنه             ) ١"(املبدع  
إن املوضوعات األساسـية يف     . يف اكتشاف نوع متميز من املعرفة وإيصاهلا إىل اآلخرين          

ألدب ، واحملك الـرئيس     األدب قد تتغري ولكن االستعارة باقية راسخة ، إا قاعدة حياة ا           
  ).٢(لألديب ومناط تألقه 

  ـــــــــــــــــــــ

  .٢٥١ص،يوسف أبو العدوس. د، االستعارة يف النقد األديب احلديث:  )١(

  .٤٦ص ، لويس . دي ، اللغة الفنية : )٢(

  

 ٢٨٤



 هذا يدل على أن االستعارة مظهر أسلويب أساسي يف العملية اإلبداعية ينهض بوظيفـة                
إدراك االستعارة وقيمتها اجلمالية    " و  . ج املعىن األديب و إيصاله إىل املتلقي        حمورية يف إنتا  

يف العمل األديب ال بد له من تذوق لغوي ومعايشة للمجاالت الداللية ورموزها يف كـل                
جانب من جوانب احلياة املادية والفكرية و النفسية ، ذلك أن إضاءة الكلمـة املـستعارة          

ف إال ملن يعرف وحيس بأا ليست من هذا احمليط الذي حلّت به    وإشعاع داللتها ال ينكش   
، وعند إدراك هذه احلالة الداللية يتحقق عنصر املفاجأة واملباغتة مما يكسر األلفة والتتابع              

أو لنقل إنه يتميز جبـدة تـوقظ         لسلسلة الدالالت يف السياق ، ويتولد إحساس غريب         
بيعة التجربة الشعورية واملوقف ، وحنن هنا أمام جزئية         النفس وحترك أعماقها لتتفاعل مع ط     

قد تكون أكثر تنويراً من اجلزئيات األخرى إال أا تظل حملـة مـن حملـات األسـلوب                  
  ). ١"(التصويري واألسلوب اجلمايل عامة لشاعر أو أديب كاتب 

  
ره االستعارة  فموطن اجلمال يف الصورة االستعارية هو املعىن اجلديد الذي تنتجه وتبتك              

، وهذا املعىن اجلديد يعد وليد الربط بني تصورين متباعدين يوحد بينهما املبدع حـسب               
رؤيته ، ويقدم ذلك املعىن املتولّد إىل املتلقي هادفاً إىل إثراء معرفته ومجلته العاطفية بتجربة               

رة اجليدة تزيـل    االستعا" معرفية مجالية جديدة تغين خربته ومعرفته وشعوره مبا حوله ألن           
الرتابة عن األشياء وتكشف عن عالقات جديدة بني عناصر الوجود ، تقدم عاملنا القـدمي               
بشكل جديد مدهش حيرك الفكر ويثري التأمل وينشط الشعور بالنضارة ، ويعيد الكـائن              

  ).٢" (البشري إىل مكانه من العامل ، وصلته العميقة بكل مظاهره  وظواهره 
احلميمة بني اإلنسان وحميطه تدفعه إىل حماولة أنسنة هذا احملـيط وإكـسابه                   فالعالقة  

بشرية ، يف حماولة منه لتعميم الصفة االجتماعية على موجودات العـامل حولـه               صفات
يف االستعمال االستعاري ميتـد اتمـع إىل كـل          " ليألفها ويوهم نفسه بأا تألفه ألنه       
  الومهية حبيث نرى املنظر مجيالً ألننا نتصوره غنياً يف موجودات الطبيعة ، إىل الكائنات 

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠ص، فايز الداية . ،د)الصورة الفنية يف األدب العريب( مجاليات األسلوب) : ١(

  .٢٣٢ص، يوسف أبو العدوس. د، االستعارة يف النقد األديب احلديث ):٢(
  

 ٢٨٥



 أن االنفعال اجلمايل جوهره االجتماع ، ويـسعى إىل          احلياة ، يؤكد اإلدراك االستعماري    
توسيع احلياة الفردية بنهوضها إىل أفق الكونية الشاملة ، االستعمال االستعاري يربط الفرد             

احلياة حىت   بالكل ، ويربط اللحظة بالدميومة تنشأ الصورة حني يتسع الشعور باجتماعية            
 يرتد على وجـه العمـوم إىل الـشعور          تشمل كافة املوجودات ، االستعمال االستعاري     

الكامل باحلياة نفسها ، وأول مظهر مجايل لالستعارة استعادة احلياة توازـا واسـتئناف              
  ) .١" (االنسجام الداخلي بني املشاركني فيها 

       

فالصورة االستعارية عندما تقدم معًىن جديداً يعبر عن موقف معني قد تتجـاوزه إىل                  
 املرء للحياة والوجود حوله ، ألن أساسها التخييل القائم على املزج املنتج      أمهات تصورات 

والنافع للفكرة واإلحساس الذي ميكّنها من ختطي احلواجز واجلمع بـني العناصـر غـري               
الصورة " املتشاة أو املتشاة يف وحدة كلية حتمل يف صلبها سر الوحدة يف الوجود ألن               

اإلنساين صلة أو قرابة مع كل شيء يعيش أو عاش ، وإثبـات             الشعرية هي إدعاء العقل     
ويف عمله هذا فإن العقل ينشئ خالل كل استعارة صلة قرابة بـني األشـياء               . إدعائه له   

بـن  ( أركان فحـني مسـى       ةاخلارجية وينبغي لنا أن ندرك أن االستعارة عالقة ذات ثالث         
نا بشيء عن الزنابق ، وثانوياً كان       ، كان خيرب  ) شجرية النور و زهرته   ( الزنبقة   )جونسون  

خيربنا بشيء يتعلق بالنور ، ولكنه كان يفعل ذلك بطريقة تغين جتربتنا مع الزنابق ، وهذا                
  .طبعاً إذا أدركنا الصورة ووصلت إىل قلوبنا 

املعىن الذي يعطيه النور للزنبقة ، واملعىن       : إن هذه االستعارة مركزة إىل حد أن ثالثة أشياء          
تعطيه الزنبقة للنور ، ومعىن العالقة بني النور والزنبقة لدى كل قـارئ يف سـياق                الذي  

  القصيدة ، هذه األشياء الثالثة صارت جمدولة بطريقة ال ميكن معها انفـصال يف شـيء               
  ).٢"(واحد 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ٦ص ،مصطفى ناصف . د، الصورة األدبية :  )١(

  .٦٧ص ، فنيجمموعة مؤل، اللغة الفنية  : )٢(

  

 ٢٨٦



ففي كل استعارة حنن أمام خربة جديدة تضاف إىل خرباتنا السابقة حول مكوين التركيب              
  .االستعاري 

كما تساعد االستعارة على تفعيل العالقات الترابطية بني األفكار املتنوعة عند املتلقي ،                 
حتتـوي  " يـث   وذلك عن طريق التداعي الذي حتدثه يف خميلته عندما يتلقى االستعارة ح           

االستعارات على صور متنوعة ، وهذه الصور ختتلط بتجارب سيكولوجية متكئة علـى             
تصورات داخلية مفترضة ، إذ إا رمبا تعمل دون نقل صورة حمددة للموضوع املطروق ،               
وعلى أي حال فإن األفكار ال تضاف إىل بعضها بسهولة ، لكنها تتفاعل ، أو تتداخل مع                 

عىن ، بينما الوجوه أو الصفات العابرة اليت ليس هلـا عالقـة بـالفكرة               بعضها مكونة امل  
فمثالً عند احلديث عن البحر واالسـتعارات  . املطروحة حتذف الواحدة منها تلو األخرى  

والتشبيهات املتعلقة به ، فإن صورة القمر اجلميل وانعكاسه على سطح البحر أو صـورة               
ىل الذهن يف تلك اللحظـة ، ولكـن هـذه الـصور             تقفز إ .... األمساك الزاهية األلوان    

  ).١" (إخل ...والتخيالت تتالشى إذا ما كان احلديث عن السالح أو األسطول احلريب 
  

   وهكذا ميكن لنا أن جنمل مجالية التركيب االستعاري وفاعليته يف إنتاج املعىن بقول عبد              
 ا ، وهي عنوان مناقبها ، أا        ومن خصائصها اليت تذكر   " القاهر اجلرجاين يف االستعارة     

تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ ، حىت خترج من الصدفة الواحدة عـدة مـن                 
الدرر ، وجتين من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر ، وإذا تأملت أقسام الصفة اليت ا يكون                 

          البالغة ، ومعها يستحق وصف الرباعة ، وجد دالها      الكالم يف حا تفتقر إىل أن تعريها ح
، وتقصر عن أن تنازعها مداها ، وصادفتها جنوماً هي بدورها ، وروضاً هي زهرهـا ،                 
وعرائس مامل تعرها حلْيها فهي عواطل ، وكواعب مامل حتسنها فليس هلا يف احلسن حظّ               

  خلرس مبنيةً ،ا فإنك لترى ا اجلماد حياً ناطقاً ، واألعجم فصيحاً ، واألجسام. كامل 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٣ص، يوسف أبو العدوس. د،  االستعارة يف النقد األديب احلديث) :١(
  

 ٢٨٧



واملعاين اخلفية بادية جلية ، وإذا نظرت يف أمر املقاييس وجدا وال ناصر هلا أعز منـها ،                  
ك املعاين  إن شئت أرت  . ا   معجبة مامل تكنه   وال رونق هلا مامل تزا ، وجتد التشبيهات غري        

اللطيفة اليت هي من خبايا العقول ، كأا قد جسمت حىت رأا العيـون ، وإن شـئت                  
  .لطفّت األوصاف اجلسمانية حىت تعود روحانية ال تناهلا إال الظنون 

وهذه إشارات وتلوحيات يف بدائعها ، و إمنا يتجلى الغرض منها ويبني إذا تكلّـم علـى                 
  ).١"( كل فن بالتمثيل التفاصيل و أفرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــ

  .٤٣ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ) : ١(

  

  

 ٢٨٨



     :االستعارة والتجسيم -٢

      األدب بصورة عامة تعبري فين مجيل مادته اللغة ، يتحقق بفيض خيـايل ينقـل               
فالتجسيم يعـود يف    . للذة  األفكار واملعاين جمسمة صحيحة تلفّها هالة من اإلمتاع وا        

وعند الرجوع إىل معانيها املعجمية نتبني الداللة على        ) جسم  ( أصله اللغوي إىل مادة   
. الظاهر احملسوس ، ورمبا ال يقتصر هذا الظاهر على البصر بل يشرك سائر احلـواس                

      أو األعضاء من النـاس و اإلبـل       ، اجلسم مجاعة البدن    :" فقد جاء يف لسان العرب      
  ).١" (حقيقته وجسم الشيء ،  اخللْق هم من األنواع العظيمةو الدواب و غري

      
كل شيء مادي ميكن إدراكه وتصوره      :   أما يف االصطالح الفلسفي فإن جسم           

الطول : يف املكان ، فاجلسم يف بادئ النظر هو هذا اجلوهر املمتد القابل لألبعاد الثالثة               
ذو شكل ووضع وله مكان ، إذا شغله منع غـريه مـن             والعمق ، وهو     ، والعرض ،  

التداخل فيه معه ، فاالمتداد وعدم التداخل مها إذن املعنيان املقومان للجسم و يضاف              
  ).٢.(إليهما معىن ثالث وهو الكتلة 
الطول والعرض واالرتفـاع ، وميكـن لنـا أن نـراه            : فاجلسم ميتاز باألبعاد الثالثة     
ه حبواس أخرى وما يردف ذلك مـن رائحـة وطعـم            ونتحسسه باأليدي ، وندرك   

  .وصوت خياطب مسامعنا 
  

ميل معاكس للتجريد ، أي إبراز املاهيـات        " أما يف االصطالح األديب فالتجسيم هو       
 واألفكار العامة والعواطف يف صورة وتشابيه حمسوسة هي يف واقعها رمـوز معـربة              

  ).٣"(عنها 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤ص، ٢ج، ابن منظور ، رب لسان الع:  )١(

 .٤٠٢ص،م١٩٧٨، ١ج، القاهرة –بريوت ،  دار الكتاب املصري –دار الكتاب اللبناين ، مجيل صليبا . د، املعجم الفلسفي :  )٢(

  .٥٩ص،م ١٩٧٩، ١ط،بريوت ، دار العلم للماليني  ، جبور عبد النور ، املعجم األديب :  )٣(

  

 ٢٨٩



كرة جسماً ، أو هو جتلّيها من خالل الوحدات         فالتجسيم يف ميدان األدب يعين إعطاء الف      
جيعـل مـن    " حني  والفن بصورة عامة    . اللغوية يف صور تعرب عنها وتوصلها إىل املتلقني         

   .)١" (اً إمنا يريد أن جيعل اإلحساس خصباً ، و أن خيرج منه فكراً املعىن حسياً عياني
  

 البشرية لينفذ من خالهلا إىل عـامل        واجلمال الفين ميتاز بالطابع احلسي وخماطبة احلواس         
التجلي املادي للفكرة اليت تنبثق يف  بشكل واضح يف األدب بوصفه املشاعر ، ويتبدى ذلك   

ذهن املبدع ، بل إن هذه الفكرة ليس هلا طابع جتريدي إذا اقترنت باألديب ، فهي فكرة                 
  وفـق مـادة    حمسوسة باألصل ، وال نعدها موجودة إال يف حال حضورها التجـسيمي             

توائمها ، وذلك ألنه أقدر منا على معرفة جزئيات املواد احلسية وخصوصية كل واحـدة               
منها ، وعلى معرفة باطنية باألشياء يستطيع ربطها مبا يريد من أفكار ولرمبـا استعـصت                
التعابري اردة على األديب يف تبياا أو ضاقت عن حجم مشاعره ومساحاا الوسـيعة ،               

ليس له إال اللغة اازية ليوضح اهول ويربز املكنون مـستنداً إىل التـصاوير              عند ذلك   
املألوفة يف مشاهدات احلياة خلربة البصر وسائر احلواس ا ، ويكون النجاح حليف املبدع              

  ) .٢(إذا متت السيطرة على التجلي إذ تكون املقاربة بني الدفني واملرئي صحيحة معافاة 
  

و اللغة املرئية يف فن األدب ، وهو يشكل قنطرة بني العامل الداخلي ومـا               فالتجسيم ه      
ميوج فيه من مشاعر وأحاسيس وما يضج به من أفكار ومعاٍن ، وبني عناصر العامل املادي                

تأنس مبا تدركـه    " والنفس بطبيعتها   . احملسوس وما يضمه من أشياء وموجودات عيانية        
الداخلية بوساطة احلواس اليت هي منافـذ إىل العقـل ،       احلواس وتدرك األشياء اخلارجية و    

فالتجسيم ضرورة فكرية إذا استعصى التعبري بارد عن األشياء وهو ضرورة فنية تضيف             
   إىل احلسي اينـ اإلنس  امليل ديدة مجالية ، وتوافقـة جـوتشكل لغ تأثريات جديدة ، 

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٨ص،صطفى ناصفم. د، الصورة األدبية :  )١(

  .٤٠٩-٤٠٨ص ،م ٢٠٠٢ ، ١ط، دمشق ، دار املكتيب ، أمحد ياسوف . د،الصورة الفنية يف احلديث النبوي الشريف :  )٢(

  

 ٢٩٠



  ) .١" (الذي خيلصه من ظلمة اهول  أو  الغائب 
فالتركيب اللغوي لألدب بصفته اجلمالية واملعرفية يعتمد الصورة التجسيمية ألا تقـدم              

وترصد ماهيتها وفاعليتـها والسـيما يف الـصورة         ، وعياً جديداً باملوجودات    للمتلقي  
فما من شك أن اإلدراك بـاحلواس أوضـح         " االستعارية اليت تقدم سياقات غري معهودة       

وأقرب إىل اليقني ، ومن مث فهو أكثر تأثرياً ومهمة األديب أن يلبس الذي من شـأنه أن                  
ك باحلواس ، وبذلك ينقله مـن اإلدراك الغـامض          يدرك بالعقل لباس احملسوس الذي يدر     

احملدد إىل اإلدراك احملسوس القوي التأثري ، بل إن األمر ال يقف عند هذا احلد ألن الـذي                  
تدركه باحلس يف األدب ليس أمراً حمسوساً ، بل هو أمر جمرد ، و إخراج اـرد خمـرج                   

  ).٢"(احملسوس هو سر التأثري يف األدب 
  

يم هو الشكل احملسوس املتجلّي للمعىن وهو حيتاج إىل إعمال الذهن ، وشـدة              فالتجس    
التصور الستجالب طاقات كربى من اخليال قادرة على جتلية املعىن وإبـرازه يف صـورة               

مجالية التجسيم هي تلك القفزة اخليالية يف املغايرة اليت جتعل غري احلسي            "فـ   . مستجدة  
  ).٣" (افقة احلواس فحسب ، بل يعين ربط البعيد بالقريب حسياً ، فجماهلا ال يعين مو

   
ن خالل ما يؤديه من نقل فين        االستعارية م  والتجسيم مظهر من مظاهر فاعلية الصورة        

 مل احملسوسات ، فتتجلّـى يف كيـان        واملفاهيم واملعنويات من عاملها املتسم بالتجريد إىل عا        لألفكار

  ليها ما يوضحها ، بل ال ميكن احلديث عن املعنويات حسي يقرا إىل األذهان ويضيف إ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١٣-٤١٢ص، أمحد ياسوف، الصورة الفنية يف احلديث النبوي الشريف : )١  (

، ١ط، كرمـة   مكـة امل  ،  جامعة أم القـرى      ،فاطمة سعيد أمحد محدان     . د، مفهوم اخليال ووظيفته يف النقد القدمي و البالغة         : )٢ (

 .٣٧٠-٣٦٩ ص.م ٠٢٠٠

 .٤١٤ص،  أمحد ياسوف، النبوي الشريف الصورة الفنية يف احلديث :)٣(

  

  

 ٢٩١



غين املعنويات ويربزهـا  حملسوسات ، إن مثل هذا االقتران ي تقترن با مل ما واألفكار بدقة
  ).١(ويوسع مدلوالا

  

دة عندما تكـسوها لبـوس      فالصورة االستعارية جتسم اخلواطر النفسية واألفكار ار          
األجسام قاصدةً تقدميها إىل املتلقي جمسمةً لتقرا منه ، وحتثه على تلقيها واستيعاا ليتمثل              

التجسيم " ذلك أن   . يف داخله التجربة الشعورية اليت عاشها املبدع و أبدع تلك الصورة            
ني عاملني ذهنـيني أو  واسطة العقد ، والرابط بني جناحني ، فاملرحلة احلسية تغدو وسطاً ب 

روحانيني ، فعند املبدع تبدأ الفكرة جبوانبها الروحية ، مث تأيت املرحلة احلـسية لتجلـي                
املخفي يف التجسيم ويتذوقه املرء حسياً ، ومن مث ينقلب إىل عامل روحي ، وهذا يعـين                 

ا داللـة  امتزاج احلسي بالروحي يف التجسيم وابتعاد احلسيات  عن الطابع املعهود واختاذه      
عامل روحي ، عامل حسي ، عامل روحي ، ويأيت التجسيم حلقـة             : جديدة ، فثمة ثالوث     

 وقد أشار عبد القاهر اجلرجـاين إىل هـذه          ،)٢("بني جمردين ذهنيني أو حيزين عاطفيني       
إن شئت أرتك املعاين اللطيفة اليت هي من خبايـا          :" الفاعلية التجسيمية لالستعارة بقوله     

منا إىل مـا    ِد وقَ : "ومثاله قوله تعاىل    ). ٣"(عيون   قد جسمت حىت رأا ال     العقول كأا 
    لٍ  فجمع ِملوا ِمنعلْعن ه اهنثوراً ببيان قـد    ) هباًء منثورا  (يف قوله تعاىل    )٢٣/الفرقـان (" اًء م 

فحال الكافرين و أعماهلم مـن      ) ٤(أخرج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة          
  و إغاثة ملهوف ، وقري الضيف ، وغري ذلك من مكارمهم وحماسنهم حقرية، ة رحم صل

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 ، ١ط، بـريوت   ، املؤسسة العربية للدراسـات و النـشر        ، وجدان الصايغ   . د، الصور االستعارية يف الشعر العريب احلديث     :  )١(

  .٧٩ص، م ٢٠٠٣

 .٤٤١ص،أمحد ياسوف، لشريف الصورة الفنية يف احلديث النبوي ا : )٢(

 .٤٣ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )٣(

 .٨٦ص، الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن :  )٤(

  

 ٢٩٢



  

وهو ما خيرج من الكوة مع ضوء الشمس        ) اهلباء(عند اهللا ألم كفروا به لذلك استعار هلا         
ن اهلباء يكون منتظما مـع      مث وصف ذلك اهلباء باملنثور أل     . شبيه بالغبار وهو ال ينتفع به       

فأعمال هؤالء ال قيمة هلا     ) ١(الضوء فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر وذهب كل مذهب         
عند اهللا ألم كافرون فاستعار ألعماهلم اهلباء ووصفه باملنثور للداللة علـى أن أعمـاهلم               

 تقع عليـه    فالصورة االستعارية هنا أخرجت ما ال     . تذهب سدًى وال تنفعهم يوم القيامة       
إىل ما تقع عليه احلاسة بغرض البيان و التوضيح و التأثري وال خيفى ما              ) أعماهلم  ( احلاسة  

يف هذه الصورة من اخليال حيث يتتبع املتلقي حركة القدوم اسمة املتخيلة و عملية نثـر                
األعمال يف الفضاء لتذهب سدى من غري ثواب أو أجر ألن ال قيمة هلا فقـد مت يف هـذا    

املستعار ( و اهلباء   ) املستعار له   ( العمل  ، التركيب االستعاري الربط بني نسقني تصوريني       
اعتمادا على عالقة املشاة لينتج من هذا الربط معًىن  مؤثراً و مؤملاً للكافرين وهـو                ) منه  

  .و الذي جتسم يف صورة اهلباء املنثور. الضياع احلاسم و املؤكد لكل ما عملوه 
       

           فاصـدع  ":  وتظهر أيضاً فاعلية الصورة االستعارية التجـسيمية يف قولـه تعـاىل               
و االسـتعارة   ، فبلّغ ما تؤمر به     : حقيقته  ) ٩٤/احلجر (" مبا تـؤمر و أَعِرض عن املشِركني     

غ قد  ألن الصدع باألمر البد له من تأثري كتأثري صدع الزجاجة و التبلي           ، أبلغ من احلقيقة    
يصعب حىت ال يكون له تأثري فيصري مبرتلة ما مل يقع، واملعىن الذي جيمعهما اإليـصال إال                 

فقد أخرجت االستعارة هنا املعـىن      ) ٣(أن اإليصال الذي له تأثري كصدع الزجاجة  أبلغ          
  أي بلّغ ما أمرت به) اصدع ( إىل معىن حمسوس باستخدام ) األمر بالتبليغ( ارد 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   حممـد : رتبه و ضبطه وصـححه      ، ٣ج، الزخمشري  ، الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل           ) : ١(

  .  ٢٦٧ص، م٢٠٠٦، ٤ط، بريوت ، دار الكتب العلمية ، عبد السالم شاهني 

  .٨٧ص، الرماين ، النكت يف إعجاز القرآن ): ٣(

  

  

 ٢٩٣



  صورة االستعارية  هنا صورة موحية مشعة فيها الكثري من النفاذ و عظم من الشرائع فال  
و ) املستعار لـه    ( التأثري بفضل التجسيم املتولد من الربط بني النسقني التصوريني للتبليغ           

حيث مت نقل األمر بالتبليغ إىل اال احلسي و مت رفـده مبعـىن              ) املستعار منه   (  الصدع
  . حىت يتحقق املراد من التبليغ  إضايف وهو لزوم التأثري

    
  ) :١(و تتبدى مجالية التجسيم يف الصورة االستعارية أيضاً يف قول أيب صخر اهلُذيل   

  
ـّةُ فهي ظلٌ                  على األبطاِل دانيةُ اجلناِح  ـّقَِت املني   و رن

  
       ار الـشاعر الفعـل     و قد اسـتع   ، إذا حلّق و استدار     ، رنق الطائر يف اهلواء     : يقال    
وجعل للمنية ظالً حتقيقاً لالسـتعارة مـن        ، للمنية وهو يف األصل للطائر      ) رنقت  ( 

و جعل اجلناح دانياً تأكيداً لطمع املوت يف الفوز         ، الطائر ألنه يوقع ظلّه يف تلك احلالة        
يم فقد أبدع الشاعر يف جتـس     ، باألرواح و كذلك الطائر يف التحليق عند االنقضاض       

املنية حىت تبدت أمامنا طائراً كاسراً عظيماً حتوم فوق رؤوس األبطال مباشرةً  و متـد                
فالصورة االستعارية قدمت املنية    ، ظلّها عليهم مستعدة لالنقضاض و خطف النفوس        

جمسمة عندما ربطت بني نسقها التصوري و بني النسق التصوري للطري بذكر فعل من              
 تولّد من هذا الربط جتسيم املنية و وضها طائراً عظيمـاً            وقد) رنقت  ( أفعاله وهو   

  .أمام أعيننا يستعد لالنقضاض و استالب أرواح األبطال يف أي وقت 
  ):٢(ويقول أبو فراس احلمداين مفتخراً 

  

   ِد املؤثّل جالسـَّين       على قمِة ا   يضيق مكاين عن سواي ألن

  ـــــــــــــــــــــ

  .٢٣٨ص،١ج، ان احلماسة ، املرزوقي شرح ديو:  )١(

، م٢٠٠٤، دمـشق  ، منشورات وزارة الثقافـة  ، سامي الدهان. د: حتقيق ، ديوان أيب فراس احلمداين برواية ابن خالويه  :  )٢(

  .١٤٠ص

 ٢٩٤



فيتمكن من  ، لقد استعان أبو فراس احلمداين بالتركيب االستعاري ليحول اد إىل جبل            
د الذي ندركه بالعقول وأعطاه أبعاداً مكانية و جعـل          فقد جسم ا  ، اجللوس على قمته    

قمـة  ( ففي قوله السابق جند االسـتعارة       ، قمته مقعداً له دون غريه باستخدام االستعارة        
تثري خيالنا و تدفعه باجتاه ختيل اد على هيئة جبل عظيم قمته مرتفعة شاهقة و أبو                ) اد

فياله من عز رفيع و شأن عظيم أن جيلس          ، فراس احلمداين جالس على تلك القمة وحده      
  ! املرء على قمة اد ؟

     
 ال يقتصر التجسيم يف االستعارة على تقدمي املعنوي يف صورة احلسي بـل ينـهض                 

بوظيفة أخرى وهي حتويل احملسوسات من جسم إىل آخر لضرورة تقتضيها التجربـة             
إحياءات جديدة فيكون التأثري يف املتلقي      الشعورية لألديب مما يرفد الصورة االستعارية ب      

أكثر تركيزاً ذلك ألن الصورة االستعارية تستمد فاعليتها التجـسيمية عندئـذ مـن              
 هـو نتـاج     فيتولد من انصهارمها خلق جديد    إحياءات حمسوسني يتآزران ويتساندان     

توغل الربط بني نسقهما التصوريني ويعد ذلك عالمة على متيز األديب وقدرته على ال            
يتسع التجسيم ألكثـر    " يف عامل احملسوسات وانتقاء ما يناسب صورته االستعارية أي          

من حلول املعنويات يف إهاب احملسوسات من الكائنات احلية غري العاقلة واجلمادات إذ             
إنه ميكن أن يشمل نقل احملسوس من دائرته إىل دائرة حمسوس آخر يغنيـه ويوضـحه                

األحياء ( من احملسوسات   ) املستعارله  ( ن الطرف األول    ويوسع دالالته ، حبيث يكو    
       مـن احملـسوسات  ) املستعار منـه  ( ويكون الطرف اآلخر   ) غري العاقلة واجلمادات    

وحني ينصهر الطرفان يف بوتقـة االسـتعارة        ) األحياء غري العاقلة واجلمادات أيضاً      ( 
         دالالت الطـرفني   تنبثق من انصهار الطرفني دالالت جديـدة هـي مـزيج مـن              

  ياق ـالقدمية املتناسقة مع الس مبعىن أن يظل كل طرف حمتفظاً بدالالته) ١"(جمتمعة 
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .٨١ص،وجدان الصايغ . د، الصور االستعارية يف الشعر العريب احلديث):١(
  

 ٢٩٥



تنتمي إىل تقاطعهما و    مضافاً إليها دالالت مستجدة ال تنتمي إىل أي منهما لوحدة ولكن            
  .إىل تلك املساحة املشتركة اليت تولدت عن ربط التصورين ببعضهما 

  

 ١)(يف السوق القدمي ( ياب يف قصيدته يقول الس : (   

  و غمغمات العابرين، وق القدمي و الس، يلُ اللّ

ت و النورعاملصابيحُ  احلَصره زاىن يف شوبح  

  – مثل الضباب على الطريق -

  تيق  ع حانوٍتمن كلّ

بنيوِه الوجاحباِت الش ، كأنهن غي ذوبم.  

القدميوِقيف ذلك الس .  

؛ فالنور أشعة    ) النور تعصره املصابيح    ( يف هذا املقطع الشعري جند االستعارة يف قوله         
 فماذا طرأ   على الداللة     . ياب استعار له فعل العصر       غري قابلة للعصر لكن الس     ةوضاء

و فعل العصر يدل  على اسـتخراج        ، و كيف حتولت ؟  النور أشعة غري قابلة للعصر           
السوائل من األشياء املادية؛  لكن السياب غير العالقة بني كل دال و مدلوله االعتيادي   

و ألف بني هاتني الكلمتني فتحول مدلول  كل من هاتني الكلمـتني إىل مـدلول                ، 
و ، وفق استعمال السياب و أصبح شيئاً قابالً للعـصر          جديد ؛ فالنور تبدلت  داللته       

لقد .   العصر تبدلت  داللته فقد جعله السياب يتسلط على األشياء غري القابلة للعصر            
استطاع السياب أن جيري عملييت االستبدال و التركيب و أن يسقط مبدأ االختيـار              

  ، مدلول الدال األول على حمور التأليف ويولد معًىن جديداً ال ينتمي كليةً  إىل
  ـــــــــــــــــــــــ

  .٤٤ص، بدر شاكر السياب ، األعمال الشعرية الكاملة  ):١(

  

 ٢٩٦



بل ينتمي إىل منطقة تقاطع يتصالب فيهـا        ، و كـذلك ال ينتمي إىل مدلول الدال الثاين         
عارة و كـذلك جند  يف االست     . الـداالن و يتفاعالن ليولدا مدلوالً جديداً غري مـألوف         

فالنغم يدل  على صوت جمرد يـستقبل        ) كأنه نغم يذوب    ( الثانية يف هذا املقطع يف قوله       
لكن . و الفعل يذوب يدل على سيالن شيء مادي متجمد بفعل احلرارة            ، بوساطة األذن   

ولّـد  ) نغم يـذوب    (السياب عندما أسقط مبدأ حمور االختيار على حمور التأليف و قال            
لمتني نغم و يذوب ؛ فالنغم الذي يتحدث عنه قابل للذوبان ، و هـذا               مدلوالً جديداً للك  

الذوبان يتخطى األشياء املادية املتجمدة ليتسلط على  األصوات وهذا شيء غري مـألوف              
وقد عكس هذا املشهد صورة من حوار السياب مع         ، يولد الدهشة و املفاجأة عند املتلقي       

كرى ماضية ال تزال تعيش معه وقد انعكست        املاضي إذ يعيش يف هذه القصيدة أطياف ذ       
  . هذه األطياف على السوق و مشاهده ولونتها بألوان الكآبة و احلزن 

     
فالسياب ينتزع الدوال السابقة من سياقاا املألوفة ويقاطع بينها متجاوزاً مـدلوالا            

 تشكل البنية العميقة    الظاهرة أو ما ميكن أن نسميه البنية السطحية ليولد مدلوالت جديدة          
وهذا يكـشف   ، ولتخلق الداللة من غياب املعىن األول وظهور املعىن الثاين          ، هلذه الدوال   

ليد بعضها من بعـض و عـن        و تو ، عن القدرة الفائقة عند السياب على ربط   املعاين           
  .بتكار الصورة البعيدة عن األذهان القدرة على ا

    

 االستعارية بأداء وظيفة متقدمة أيضاً ، وهي حتويـل           كما يقوم التجسيم يف الصور       
غري الناطقة ـ ويسبغ عليـه   اإلنسان أو أفعاله إىل شيء من اجلمادات أو احليوانات  

 من أفعاهلا و كأنه فعل سحري يستطيع أن حيول اإلنسان إىل شيء آخر ، فيسلبه                شيئاً
لتجربة الشعورية على املبدع   صفته اإلنسانية وينحله صفة أخرى حبسب ما متليه طبيعة ا         

يتسع مضمار التجسيم ألكثر مما ذكرناه مـن        " وحبسب رؤيته لألشياء من حوله  أي        
  جتسيم اردات و حتويل احملسوسات من دائرة إىل أخرى ، فيتضمن أيضاً حتويل 

  

 ٢٩٧



           اجلمـادات واألحيـاء    ( اإلنسان وسحبه من دائرته إىل دائرة احملـسوسات عامـة           
ت حمسوسة أخـرى ، سـواء       وطرق حتويل اإلنسان من هيئته إىل هيئا      ) اقلة   الع غري

                هذه اهليئات حية غري عاقلة أم جامدة تبدو مـن خـالل معادلـة تـشكلت          أكانت
)  مـستعاراً لـه     (نسان  يف ذهن الشاعر ويف نسيج الصورة االستعارية ، إذ يشكل اإل          

                    )اجلمــادات ( غــري العاقلــة و ) يــة احملــسوسات احل(  تــشكلوبالــضرورة 
  .على الدوام ) مستعاراً منه ( 
  

  ):١(يقول املتنيب ميدح سيف الدولة احلمداين وهو سائر إىل الرقة وقد اشتد املطر  

  ر منه يف أمٍر عجــاِبـكلَّ يوٍم منك حظٌ                   حتي لعيين

  مالةُ ذا احلُساِم على حساٍم             وموقع ذا السحاِب على السحاِبِح

  
فاملتنيب رافق سيف الدولة يف معاركه و رأى منه الشجاعة و البسالة وشدة الفتـك يف                

كما ، ) احلسام  ( األعداء و بناًء على خربته بسيف الدولة و معرفته به استعار له لفظ              
 سيف الدولة و رأى من كرمه و عطائه و نال منه ما نال لـذلك                شهد املتنيب جمالس  

فقد جاء اتني االستعارتني بناًء على خربته بالـسيوف و          ) السحاب( له لفظ    استعار
السحاب من جهة و خربته بسيف الدولة من جهة ثانية فنراه يركز على عالقة التشابه               

 لذلك يستثمر هذه العالقة ،حاب ته و كرمه وبني احلسام و الس بني سيف الدولة ببسال   
  بني تصوره لبسالة سيف الدولة لبناء االستعارتني السابقتني فريبط يف االستعارة األوىل

  

  ــــــــــــــــــــ

  .١٤٤ص ،١ج، عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب ): ١(
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 بكرم سيف الدولة    ويف االستعارة الثانية يربط بني تصوره و خربته       ، و تصوره عن احلسام     

فاالستعارتان تفعالن خيال املتلقي باجتاه ختيل سيف الدولة        ، و بني تصوره عن السحاب      

و ختيله بصورة سحاب ال ينـضب يغـدق         ، يف صورة حسام ال ينبو و يفتك باألعداء         

  .العطايا على حاشيته 
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  : االستعارة والتشخيص -٣

     

ت األديب والوجود بأا عالقة معرفة مجالية ، فذات األديب              توصف العالقة بن ذا   
يف تفاعلها مع معطيات الكون حوهلا حتاول استكشاف مكنونـات هـذا الكـون ،               

وصوغها يف عمل أديب وتقدميها إىل املتلقي، لـذلك مـن            والقبض على بعض أسراره   
          ا ذات منفعلـة  الطبيعي أن تسبغ هذه الذات على إنتاجها بعض الصفات اإلنسانية أل

  . وعملها هذا هو ما نسميه بالتشخيص . وفاعلة يف هذا الكون 
  

 الداللة الوضعية واألصل احلسي له      ل اللغوي هلذا املصطلح لنتعرف        ميكن لنا تتبع األص   
 شخص بصر   ..سواد اإلنسان وغريه تراه من بعيد       : الشخص ُ :"فقد جاء يف لسان العرب      

  تح عينيه وجعل ال يطرف       ، إذا ف   فالن فهو شاخص....       البـصر ارتفـاع وشـخوص 
فالتشخيص هنا ينطوي على داللـة      ) ١ " (وحتديد البصر و انزعاجه    ، األجفان إىل فوق  

الشخص كل جسم لـه ارتفـاع       :" الوضوح البصري والثبات ، أما يف املعجم الوسيط         
  ).٢" (وظهور ، وغلب يف اإلنسان 

  
نا الوضوح والظهور ، وغلب إطالق الشخص على          نستشف من معاين التشخيص ه       

أما املعىن االصطالحي األديب فيمكن لنا تتبع مالحمه من خالل املعـاجم            . جسم اإلنسان   
إبراز اجلماد أو ارد من احلياة مـن        : التشخيص  " املختصة ، فقد جاء يف املعجم األديب        

  ).٣" (حلياة خالل الصورة بشكل كائن حي ، متميز بالشعور واحلركة وا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص، ٧ج،مادة شخص، ابن منظور ، عرب لسان ال ):١(

  .٤٧٨ /١، م١٩٨٩،استانبول ، دار الدعوة ، جممع اللغة العربية بالقاهرة ، املعجم الوسيط ): ٢(

  .٦٧ص،جبور عبد النور ، املعجم األديب ): ٣(

  

 ٣٠٠



    
    
ـ      فالتشخيص ذا املفهوم يظه       شاعر واحلركـة واحليـاة              ر اجلمادات حية ويهبـها امل
إسباغ احلياة اإلنسانية على اجلماد ، وقـد كَثُـر يف الـشعر             :  يف األدب    التشخيص" و

) إخل...اجلبال ، األشـجار ، األـار        ( قي حيث يتخيل الشاعر عناصر الطبيعة       يالرومنط
، فالتشخيص يسبغ احلياة اإلنسانية     . ) ١"(حلزنه   تشاركه مشاعره فتفرح لفرحه وحتزن      

تعبري بالغي يسبغ فيه على التجريدات واحليوانات       : التشخيص  " على اجلمادات وكذلك    
ويف التشخيص قـد    . واملعاين واألشياء غري احلية شكالً وشخصية ومسات انفعالية إنسانية          

لتشخيص نوعاً  ولكون ا . يعترب كائن أو شخص من نسج اخليال ممثالً لفكرة أو موضوع            
         من االستعارة جنده منبعاً مطروقاً يف الشعر كما يظهر يف أنـواع أخـرى مـن الكتابـة        

  ).٢"(األدبية 
       

ألنه مصطلح   عرفت الدراسات البالغية العربية القدمية التشخيص ، ولكن ليس ذا االسم        
روه باالسم املتعارف   مستحدث ، فأشاروا إىل وضعه ، ووصفوه يف مؤلفام دون أن يذك           

والـصبح إذا   :" عليه اآلن وهذا ما جنده عند الرماين عندما فسر االستعارة يف قوله تعاىل              
 وحقيقته إذا بدأ انتشاره ، وتنفس أبلغ ، وتنفس ههنا مستعارة :" قائالً ) .١٨/التكوير" (تنفس

  .)٣" (عن النفس ترويح لمنه ، ومعىن االبتداء فيهما إال أنه يف التنفس أبلغ ملا فيه من ا
      ماين فهمه للتشخيص وكيف مت إكساب الصبح صـفة إنـسانية          فواضح يف كالم الر      

         االسـتخدام ويـرى الرمـاين أن هـذا        ) تنفس  ( هي التنفس عن طريق استخدام الفعل       

  وكذلك حتدث عنها الزخمشري يف الكشاف .ألنه حيمل معىن الترويح عن النفس أبلغ
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ، ١ط،بـريوت   ، دار العلـم للماليـني      ، بسام بركة و مي شيخاين    .  ود إميل يعقوب ، قاموس املصطلحات اللغوية و األدبية      ): ١(

  .١٢٦ص ، م ١٩٨٧

  .٨٥ص،م١٩٨٦ ، ١ط، تونس ،املؤسسة العربية للناشرين املتحدين ،معجم املصطلحات األدبية ، إبراهيم فتحي): ٢(

  .٩٠ص، لنكت يف إعجاز القرآن للرماينا: )٣(
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  :قال الزخمشري  ) .١٥٤/األعراف   "(بضى الغوس من عتكَا سوملّ: " ففي قوله تعاىل 
قل لقومك كـذا و     : كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له          ، هذا مثلٌ         " 

 اإلغراء و مل يستحسن     فترك النطق بذلك و قطع    ، وجر برأس أخيك إليك     ، ألق األلواح   
و ألنه مـن    ، هذه الكلمة و مل يستفصحها كل ذي طبع سليم و ذوق صحيح إال لذلك               

) وملّا سكن عن موسى الغضب      : ( وية بن قرة    او إال فما لقراءة مع    ، قبيل شعب البالغة    
 فالتصوير يف اآليـة   ،) ١" (وطرفاً من تلك الروعة     ، فال جتد عندها شيئاً  من تلك اهلزة         

و جعله كائناً إنسانياً      ، الكرمية عبر أمجل تعبري عن احلالة االنفعالية عندما شخص الغضب           
لقد سكت الغضب بعد أن     ... ويرمي كل شيء    ، ويضرب بكل شيء  ، جيتاح كل شيء  

و يهيج مشاعره وكأن موسى كـان       ، و يوغر صدره  ،كان شخصاً جاحناً حيرض موسى      
أبلـغ  ) سكت  ( خمشري إىل أن داللة التصوير يف كلمة        وقد أشار الز  .. خاضعاً لسطوته   

) سـكن   (هلا إشعاعات فنية و إحياءات أقوى مـن         ) سكت  ( ألن  ) سكن   (       من
فالتركيب االستعاري يعبر بامتياز عن هذا التسلّط االنفعايل املشخص يف إطـار بـشري              

ىل نفسه و التقط    عن موسى وتركه و شأنه عاد موسى إ       ) سكت الغضب   ( هائج حىت إذا    
فالتركيب االسـتعاري قـدم     ، ألواح اهلدى ليتابع مسريته يف هداية قومه إىل طريق احلق           

الغضب مشخصاً و أنشأ عالقات بني االنفعال و اإلنسان و أثار خيـال املتلقـي إثـارة            
  .ًجعلت اإلحساس خصباً و الفكر متجدداً و الصور حية 

      
فإنك :"  إىل الفاعلية التشخيصية للصورة االستعارية قائالً         وقد أشار عبد القاهر اجلرجاين    

فعبد القاهر  )  ١" (ةً    ينترى ا اجلماد حياً ناطقاً، واألعجم فصيحاً واألجسام اخلرس  مب          
  الستعارة التشخيصية تنطق اجلماد ا اجلرجاين أدرك بنظره العميق وذوقه املرهف أن فاعلية

  ــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٧ص، ٢ج،الزخمشري ، الكشاف): ١ (   

  .٤٣ص، عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة ) : ٢(
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يحاً ، ومتكّن األجسام اخلرس من البيان عن مكنوناا وكل ذلك على            وجتعل األعجم فص  
سبيل التخييل فالتشخيص يقوم على خلع اإلنساين ، أو إضفاء اخلصال البشرية على أشياء              

  ) .١(إنسانية ، سواء كانت حية أو جامدة ، معنوية أو غري معنويةأو كائنات غري 
  

  ) : ٢(يقول املتنيب يصف بطولة  جيش سيف الدولة يف املعارك
  

  ولُزي إلينا أهلَها و تِقلْالنا              فتزولَ ِنم ُّطُونُ الشصمتل ُّ احلُ
  

الستعاري فاحلصون هـي    يف هذا البيت شخص املتنيب احلصون باستخدام التركيب ا        
أما امللل و هو    ، وهي مجادات خالية من املشاعر لذلك ال متلّ         ، األمكنة املنيعة احملمية    

من تكرر فعل   ، فاإلنسان هو الذي ميلّ و يضجر       ، فهو من صفات اإلنسان     ، الضجر  
) مجادات  (  وهي   معين بذاته أو من طول مدة ذلك الفعل لكن املتنيب ختيل للحصون             

فاستعار هلـا ملـالً     ، اً متلّ من احلصار و القتال حىت السأم من الرتال و العراك             روح
إنسانياً لذلك فالصورة االستعارية تكونت حني ربط املتنيب بني النـسق التـصوري             

اخلاص باإلنسان وتولّد   ) متلّ  (بذكره للفعل   ) لإلنسان( للحصون مع النسق التصوري     
و ليت األمر توقف عند     ، كائنات متل و تسأم     عن هذا الربط تشخيص جعل احلصون       

فاملتنيب ) وتلقي إلينا أهلها و تزول      : ( ذلك بل استعار املتنيب هلا فعالً آخر و هو قوله           
   لـذلك  . يرى يف هذه احلصون إنساناً له يدان و إرادة و قدرة على اإللقاء و الرمـي                 

م بسبب السأم الذي أصاا من نهعن اإللقاء بأهلها و التخلّي ع ال تتواىن هذه احلصون
املتجلـي يف االسـتعارةالثالثة               لزواهلـا ليكون فعلـها هـذا مقدمـة ً        الرتالطول  

. وكأا تريد اهلرب معلنة اهلزمية النكراء أمام جيوش سيف الدولة             )احلصون تزول   (
  و املتجلّي ومجالية هذه الصورة التشخيصية تتبدى يف املعىن الذي أنتجته االستعارة 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

  .٢٦٥ص،جابر عصفور. د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ): ١(
  .١٦٢ص،٢جم،عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب ): ٢    (

  

 ٣٠٣



جعل املتنيب هلا روحاً متـلّ وتلقـي        ) احلصون  ( فبتشخيص  ،يف هذا اإلحياء للجماد     
فاحلصون هنا دخلت الواقع اإلنساين احلي و صار اجلماد         . يد وتستسلم و تنهزم       وتر

ة على  ب االستعاري الذي ميتلك قدرة سحري     إنساناً و هذا التحول مستفاد من التركي      
  . حتويل املوجودات من ماهية إىل أخرى ومن شكل إىل آخر

  
قد أكثر الرومانسيون   ور ، ف  ألدب العاطفي يف خمتلف العص    والتشخيص ظاهرة عامة يف ا       
وذلك لرهافة إحساسهم ورقة شعورهم ، فقد كانت الطبيعة ملجأ الرومانـسيني            ، ا  منه
ربون إليها من قساوة اتمع ، ويشاركوا يف عواطفهم وأحاسيسهم فيسقطون عليها            هي

مشاعرهم ويشخصون مظاهرها املختلفة باستخدام أساليب متنوعة لعل أمههـا الـصورة           
    التعبري االستعاري قد يقوم علـى درجـة مـن درجـات           " تعارية التشخيصية ألن    االس

           التقمص الوجداين ، متتد فيه مشاعر الـشاعر علـى كائنـات احليـاة مـن حولـه ،                   
 بـني الـذات     فيلتحم معها ، ويتأملها كما لو كانت هي ذاته ، ويلغي الثنائية التقليديـة             

  ).١"(واملوضوع 
  

  ) :٢"(من أغاين الرعاة " لقاسم الشابي يف قصيدة ويقول أبو ا

  

                              ي للحياِة الناعسهيغن أقبلَ الصبح  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٥،جابر عصفور. د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ): ١(

  .٣٧٣ ص ،م ١٩٧٢، بريوت ، ر العودة دا، القاسم الشايب ديوان أيب): ٢(
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يف ظلّ الغصوِن املائسه ىب حتلمو الر  

                              الزهوِر اليابسه أوراق رِقصو الصبا ت   

يف تلك الفجاِج الدامسه ادى النورو  

****  

  ميأل األفق اه،أقبل الصبح مجيالً 

املياهو ، و الطريُ ، فتمطّى الزهر أمواج  

  العاملُ احلي ى للحياه، قد أفاقو غن  

  !وهلمي يا شياه، فأفيقي يا خرايف 

ففـي  ، تتزاحم االستعارات   ) من أغاين الرعاة    ( يف هذين املقطعني للشايب من قصيدة       
و كلٌ منها ميارس فاعلية تشخيصية تثري الصورة الكلية و          . كل سطر استعارة أوأكثر   

فالصبح مقبـلٌ يغـين     . حم الشاعر و تعاطفه مع املوجودات حوله      تعرب عن مدى تال   
و ريـاح   ،  سارحةٌُ يف عامل األحالم يف ظل الغصون املائـسة           وايبللحياة الناعسة والر  

.. و النور ميشي متهادياً يف تلك الفجاج املظلمة         ،الصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة      
ذلك  استيقظ للتو و ك    الزهر يتمطّى و كأنه   و  ، والصبح اجلميل أقبل ببهاء ميأل األفق       

مث يوقظ الشاعر خرافه كما يوقظ      ، الطري و األمواج العامل كلّه استيقظ ليغني للحياة         
ففاعليـة الـصورة    ، و يدعوها إىل اإلسراع إىل أحضان هذا العـامل          ، الرفيق رفيقه   

ستعاري يؤمن نوعاً االستعارية يف هذين املقطعني تتجلّى يف التشخيص ألن التركيب اال    
من التالحم الشعوري بني ذات األديب والطبيعة وموجوداا ، وهذا مـا ميكـن أن               
نالحظه عند اإلنسان البدائي الذي حاول أن يفرض الطابع اإلنساين علـى األشـياء              

 يف بعـض    بفطرته ، يف حماولة منه ألنسنة تلك األشياء  وجعلها قريبة منه وشبهاً لـه              
   خوفه من مظاهر بطشها ، ويستجلب األمان إىل نفسه  ، ويبديصفاا فيأنس ا

 ٣٠٥



إن اإلنسان األول حني كان يستعمل اخليال يف مجله وتراكيبه مل يكن يفهـم              " إزاءها  
منه هاته املعاين الثانوية اليت نفهمها منه حنن ونسميها ااز ، ولكنه كان يستعمله وهو               

ان كامالً حقيقياً ال يأتيه الباطل من بني يديه         على ثقة تامة ال خياجلها الريب يف أنه ك        
فهو حينما يقول مثالً ماتت الريح ، أو أقبل الليل ، مل يكن يعين منـه       . وال من خلفه    

معًىن جمازياً ، وإمنا كان يعتقد أن الريح قد ماتت حقاً ، وأن الليل قد أقبل حقاً بألف                  
هلم من مظاهر الطبيعة ومشاهد     تلك هي سنة األقدمني فيما حو     . قدم ، وبألف جناح     

الوجود ، ينفخون فيها روح احلياة و أصبحت تشاركهم يف بأسها الدهور ونعمائها ،              
 ذهبوا يقيمون هلا طقوس العبادة      – على ما خيالون     –وتسامههم أفراح الوجود وأتراحه     

سان عنـد  وفرائض اجلالل ، فإذا ا آهلة خالدة بني آهلتهم اخلالدة ، وما أكثر آهلة اإلن    
  ).١"(اإلنسان 

  

        فاإلنسان البدائي راح يبث احلياة يف مظاهر العامل اخلـارجي وجعلـها حتـس                    
               و تتأمل وتتحرك وتنبض باحليـاة وهنـا نلمـح البعـد األسـطوري والعقائـدي               

ــك أن  ــصية ذل ــتعارة التشخي ــادات ،  " يف االس ــاة إىل اجلم ــناد احلي                   إس
وإسناد صفات اإلنسان إىل غريه من الكائنات احلية وغريها ، هو من بقايـا العقائـد                

               كـثري مـن القبائـل البدائيـة          -وال يـزال يعتنقهـا      –القدمية اليت كان يعتنقها     
اليت ترى أن احلياة تعم مجيع مظاهر الطبيعة سواء ما كان منها يف السماء وما كـان                 

     فكل من الشمس والقمر والكواكب كـائن حـي يف نظـرهم ،            منها يف األرض ،     
               . وكل من النـار والبحـار واجلبـال يـستمتع بقـسط مـن احليـاة واإلدراك                  

            وإىل هذه احلياة وذلك اإلدراك يعزى ما تـأيت بـه هـذه األشـياء ومـا يـصدر                  
  الطيور ومجيع أنواع احليوانعنها من سر ، وكانوا يرون من باب أوىل أن النباتات و

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .١٩-١٨ص،م١٩٦١، تونس ،   الشركة القومية للنشر و التوزيع ،أبو القاسم الشايب، اخليال الشعري عند العرب): ١ (
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كائنات ليست حية فقط ولكنها عاقلة مفكرة تنفعل كما ينفعلون ، فتفـرح وتغـضب                        

ل بأن السماء تبكي وأن األرض تضحك راجع إىل بقايا هذه العقائد ولو             فالقو) ١"(وحتزن  
بصورة غري شعورية وقد أملح رينيه ويلك و أوستني وارين إىل هذا املعىن ، فقد قرنا بني ما                  
يفعله اإلنسان البدائي وحيسه من خالل طقوسه السحرية ، وبني ما يفعله الشاعر حني يبث               

حوله متمثالً يف االستعارة احلية الفاعلة ، فاملخيلـة األسـطورية           احلياة اإلنسانية يف كل ما      
  ) .٢(تسقط الشخصية اإلنسانية على العامل اخلارجي لألشياء فتبث احلياة وحتيي الطبيعة

  

 حتتاج الصورة االستعارية التشخيصية إىل إحساس عميـق بـاملوجودات العيانيـة              
 حالة اردات الشاعرة حتتاج إىل تصور       واملعنويات ، وإىل طاقة كربى من التخيل ألن       

ذهين قوي لتتمكن من التعاطف و إقامة الصالت احلميمة مع األشياء بعد رفعها على              
    مرتبة اإلنسان ، فإسباغ الطابع البشري على اجلمادات واردات يكـسبها فاعليـة             

      .تلزماا  مل تكن هلا من قبل وحركة إنسانية عاقلة وهادفة ليست يف األصل من مـس              
 الذي ال بد من اإلشارة إليه       ملهمومهما يكن تفسري ظاهرة التشخيص ، فإن الشيء ا        " 

، هو قدرته على التكثيف واإلجياز ، وبناؤه صالت بني أطراف االستعارة ال تقـف               
عند جمرد التشابه احلسي امللموس ، وإمنا تتجاوزه إىل العالقات الدقيقة العميقة املتمثلة             

  ابه الواقع النفسي والشعوري للطرفني املتشاني ، و هكذا فإن وظيفة الصورة يف تش
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٩ص،يوسف أبو العدوس. د،  االستعارة يف النقد األديب احلديث):١(

املؤسسة العربيـة   ، اخلطيب  حسام  . د:  مراجعة   –حميي الدين صبحي    :  ترمجة   ، رينيه ويللك و أوستني وارين    ، نظرية األدب   ): ٢(

  .٢٦٦-٢٦٤ص. م ١٩٨١ ، ٢ط، بريوت ، للدراسات و النشر 
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يف إطار هذا املفهوم ، هي جتسيد احلقائق النفسية والشعورية والذهنية اليت يريد الشاعر أن               
عن األساس العقلي لظاهرة التشخيص هو عمـق العاطفـة          : يعرب عنها ، إذ ميكن القول       

  ) .١"( اخليال وسعة 
         
فالتشخيص من األدوات الفنية اليت يلجأ إليها األدباء يف اسـتخدامهم للتـصوير                     

االستعاري ، لنقل جتارم وانفعاالم ، ويتم ذلك عندما يقوم األديب أو املبدع بـالربط               
بني نسقني تصوريني  أحدمها ينتمي إىل جمال اإلنسان وهو الزم وضروري يف التركيـب               

ي القائم على التشخيص واألخر ينتمي إىل جمال اجلماد أو احلي غري العاقـل أو               االستعار
ارد أي يؤمن ااز االستعاري القائم على التشخيص رؤية شيء يف ضوء شـيء آخـر                

  .إنساين 
تتبدى يف الصورة املشخصة قفزة خيالية وانزياح كبري حيوج املبدع إىل تفكـري     "  لذلك    

ت جديدة يف اللغة ،ففي هذه الصورة يتم التالحم بـني اجلمـاد يف              عميق إلنشاء عالقا  
                   د يف غيابه ، وبني احلسي أو العاطفي اإلنساين ، ويف هذا النـهج علـورسكونه ، أو ا
باألشياء إىل املستوى اإلنساين ، إذ متنح املشاعر واألفعال البشرية ، لتكـون أقـرب إىل                

إن امتـزاج   [...]  االندفاعية الغريزية كما عند احليوان       احلركة العليا الواعية ، ال احلركة     
التأمل الداخلي العاطفي ملعامل احلس اخلارجي هو الذي يولد صورة التشخيص املعربة عن             
   التحام الذات باملوضوع وتداخل املساحة بينهما ، وهذا يتطلب جتـاوز اللغـة احلرفيـة               

، ومرة يف حتريك اـسم حركـة        .....مرة يف إظهار الغامض وإكسابه الصفة       : مرتني  
تثبت فيها خاصة القصد واالختيار مما امتاز       : خاصة تبث فيها الروح اإلنسانية ، أو لنقل         

فالتشخيص وفق هذا الرأي مير مبـرحلتني املرحلـة         ) ٢"(به اإلنسان من سائر املخلوقات      
  هي التجسيم األوىل

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٠ص،يوسف أبو العدوس. د، قد األديب احلديث االستعارة يف الن: )١(
  .٤٥٥ص،أمحد ياسوف. د،  الصورة الفنية يف احلديث النبوي الشريف : )٢(
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و املرحلة الثانية هي إكساب هذا اسم حركة ما من حركات اإلنسان أو فعل من أفعاله                
رد إسباغ  أو مسة من مساته وحنن نرى أن هذه العملية تتم بشكل معاكس ملا ذكر ، فبمج               

الصفة اإلنسانية على ارد ، أو اجلامد  أو احلي غري العاقل نراه يشخص أمامنا بـصورة                 
العلم يبين بيوتاً ال عماد هلا  ففـي         : إنسان يتمتع بتلك الصفة املسبوغة عليه فمثالً لو قلنا          

) يـبين   ( اء   بني تصورنا للعلم و تصورنا للبن       فيها   ربطنا. استعارة  ) العلم يبين   : ( قولنا  
الذي هو من األفعال اإلنسانية ض العلم أمامنا شخصاً قد مشّر عـن سـاعديه وبيديـه       

    فالصورة االسـتعارية التشخيـصية     . أدوات البناء ، وقد شرع يشيد الصرح بعد الصرح          
تسمح لنا بأن نعطي معًىن للظواهر يف هذا العامل عن طريق ما هو بـشري ، فنفهمهـا                  " 

  ).١"(لى حمفزاتنا و أهدافنا و أنشطتنا وخصائصنا اعتماداً ع
  

  ): ٢"(سوف أمضي " يقول السياب يف قصيدة 

أَس وفيِضم .أستناديين بعيداًم عُ  الريح  

ـّاء الِميف ظَ   ويلرب الطّو الد،  الغابة اللفــ

  ولو األفُُ، و الذئبُ  يعوي ، ى ضجراً يتمطّ

كما تسرق النجم يسرققلتاِكي موِح ر  

طَقْيين أَِكفاتريلَ اللّعحيداً و  

سمضي  أَوف ،فهيم ناكا زالت ه  

ظاريتِِيف ان  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤ص،جورج اليكوف و مارك جونسون، االستعارات اليت حنيا ا):١(

  .٥٦ص، بدر شاكر السياب ، األعمال الشعرية الكاملة  ):٢(
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و ، الريح تنادي من بعيـد      ، ستعارات واضحة و جمازية براقة جذّابة         جند يف هذا املقطع ا    
فالريح قد حتولت من عامل من عوامل الطبيعة إىل شخص          ، الدرب الطويل يتمطى ضجراً     

م جغرايف أرضي إىل إنسان يعاين من الـضجر و          و الدرب حتول من معلَ    ، ينادي الشاعر   
و املقلتان حتولتا من أداتـني      ، سارق للنجوم   و األفول حتول من ظاهرة فلكية إىل        ، امللل  

  . لإلبصار إىل سارقتني للروح 
 الشاعر بدالالت هذه الكلمات عن معناها املألوف إىل معان جديدة أكسبها             لقد عدل   

إياها عندما شكلها و أبدعها برتع املفردات من سياقها املعجمي ذي الدالالت املألوفة و              
لسياق أكسبتها اجلدة و احليوية يف االستعمال و هذا مـا           ربطها بعالقات جديدة ضمن ا    

  .ولّد الدهشة يف نفس املتلقي 
  

إن التشخيص  عملية نفسية ، ووظيفته التأثري يف املتلقي عن طريق إثـارة  انفعالـه                      
بتشخيص املعاين اردة ، أو اجلمادات أو األحياء غري العاقلة ، فيشعر أا أقـرب إليـه                 

لتفاعل معها والتواصل لتسلّمه املعىن املراد توصيله إليه ، لتغدو كأا شـخص             وتستثريه ل 
ختلق الصورة االستعارية من التـشخيص عاملهـا        " لذلك  . يسلّم أمانةً إىل شخص آخر      

اخلاص ، عامل األلفة بيت املوجودات يف هذا الكون ، إذ تزيل االستعارة احلـواجز بـني                 
ق ويعي ذاته ويتحرك ، ويتجلى جوهر التـشخيص يف          اإلنسان وسواه فإذا كل شيء ينط     

  . إضفاء السمات البشرية و إسباغ العواطف اإلنسانية على املوجودات يف هذه احلياة 
وبقدر تفنن األديب يف بث احلياة اإلنسانية و إحلاق األعـضاء و األفعـال والـصفات                

جناحه وحركيته وتكـون    باجلمادات أو الكائنات احلية غري العاقلة تكمن فنية التشخيص و         
األعضاء و األفكار و األفعال والسمات اإلنسانية قرائن للصورة االستعارية ودالئل علـى             
انتمائها إىل عاملني ، أوهلما عامل اإلنسان وكل ما فيه ، واآلخر عامل املوجودات اليت حتيط                

   وخلق عامل باإلنسان وتالزمه ، وتكون وظيفة االستعارة التشخيصية صهر هذين العاملني
  

 ٣١٠



جديد ينتمي إليهما ، لكنه شيء آخر غريمها وبقدر جدة هذا العامل اجلديد يكون تـأثري                
فمعيار الفاعلية يف االستعارة التشخيصية هو االبتكارية واجلـدة         ). ١(االستعارة وفاعليتها   

املعنوية يف املعاين اليت تقدمها من خالل إضفاء الصفات اإلنسانية على املوجودات املادية و            
  .واالرتفاع ا إىل مرتبة اإلنسان بوصفه سيد الكون 
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  .٣٧ص،وجدان الصايغ . د، الصور االستعارية يف الشعر العريب احلديث ) :١(
  

  

    

 ٣١١



   :االستعارة و تفعيل احلواس-٤

     

عتماداً على اخلاصة االستقبالية           تقوم الصورة يف األدب على التقدم احلسي للمعىن ا        
      وعالقة هذه احلواس مبلكـة اخليـال عنـد          –للحواس اإلنسانية وال سيما حاسة البصر       

اللمس ، والذوق ، والشم ، والسمع ، يعـد          : فكل ما هو من احلواس املباشرة       .املتلقي  
  املرئـي   دائماً فال يـشترط أن يكـون         اًبصرياً بالدرجة األوىل ، وليس العكس صحيح      

احلاسة البصرية أغـىن يف التجربـة       " و. ملموساً ، أو مسموعاً ، أو مذوقاً ، أو مشموماً           
من تقدمي املعىن جمرداً ، فهي أوفر أبعاداً ، وأدق إدراكاً ، وأعمـق تـأثرياً يف                    اجلمالية  

قـد تكـون     املعىن بالعبارات احلقيقية حمدود املدى ، بل         ميتقدمي املعىن جمسماً ، بينما تقد     
عن التجربة ، من هنا كانت احلاسة البصرية أداة تستغلها فنـون عـدة     قاصرة عن التعبري  

  ) . ١"(باالنفعاالت اجلمالية اليت تدخل املتعة إىل النفوس والقلوب  إلمدادنا 
       
فاحلاسة األساسية اليت يعتمد عليها األدب عموماً هي حاسة البصر وذلك لعالقتـها                  

مبلكة اخليال ، فعندما يريد اإلنسان أن يتخيل شيئاً ما فهو يرسم له صورة مرئية يف                الوثيقة  
ذهنه اعتماداً على رؤية بصرية سابقة له ، فاحلاسة البصرية هـي الوسـيلة األوىل إلدراك                

وتعد الصورة البـصرية    . املوجودات من غري حاجة إىل التجريد الذهين واإلعمال العقلي          
    اعتىن ا البالغيون العرب ، ولكـن طبيعـة التجربـة الـشعورية              من أكثر الصور اليت   

               واملوقف االنفعايل للمبـدع قـد يـضطره إىل االتكـاء علـى احلـواس األخـرى ،                 
    كل الصور الـشمية   " وإن كان وعي صورة هذه احلواس مجالياً البد أن مير بالبصر ألن             

   البصرية سابقة يف استيعاا ةاً بصرية ، وأن املرحلوالذوقية واللمسية ميكن أن تعد صور
  

  ــــــــــــــــــــــ

، ١ط، مكة املكرمـة    ،  جامعة أم القرى     ،فاطمة سعيد أمحد محدان     . د، مفهوم اخليال ووظيفته يف النقد القدمي و البالغة         ): ١(

  .٢٦٥ ص، م٢٠٠٠

  

 ٣١٢



تصور شكل التفاحة ، أو طعم      وقنصها من الوجود ، إذ كيف نتصور رائحة التفاح لوال           
احلنظل لوال تصور نبات وحشي صحراوي ، وكيف نتصور القوة اللمسية احلارقة للجمر             

فاألصل يف األشياء أن تتخذ حيزاً مكانياً بادئ ذي بدء          . لوال تصور لون اجلمر قبل هذا       
ـ                 ن هـذا از بالتجسيم و بطبيعة اللغة ، مث يلوسم ، أو   ، واألدب قادر على تكوين احلي

إن صور احلـواس    : فيمكن أن يقال    [....] يتخذ حركة أو رائحة أو مذاقاً أو ملمساً ،        
وعملية اإلدراك اليت يقوم ا     ، ) ١"(الدنيا جزء من الصورة البصرية أو حالة من حاالا          

املتلقي عملية معقدة تشترك فيها مجيع احلواس وإن كانت احلساسة البصرية تأيت يف املقدمة       
ن األدب يعتمد الصورة املشكّلة باللغة وسيلة إليصال املعاين إىل املتلقي مثلمـا تـأيت               أل

احلاسة السمعية يف املقدمة يف فن مثل املوسيقا ألا تعتمد النغمات واألحلان وسيلة إلثارة              
ال تقتصر على الداللة البصرية ، وإن احلاسة        " املتلقي ، وبناًء عليه ميكن القول إن الصورة         

املفردة ليست سوى آلة واحدة ، أو مركز طليعة سرعان ما تلتقي مع بقيـة احلـواس يف               
  ). ٢"(عملية اإلدراك والتلقي 

  
      
             ففي عملية التلقي تقوم اللغة املشكّلة مجاليـاً بنقـل املـشاعر املتولّـدة يف األصـل                  

     مل الداخلي و زيادة املنافـذ إليـه       فهي املنفذ إىل العا   " عن فاعلية هذه احلواس إىل املتلقي       
إىل جانب العقل واملشاعر أبلغ يف حتريكه وتعاطفه وتآلفه وانصهاره مع الـنص ، فهـذه                
احلواس هي القنطرة اليت يعربها التعبري الفين ، ليكون القلب أشد تأثراً بالطبقـة احلـسية                

  ).٣" (املوغلة 
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  .٥١٠،أمحد ياسوف. د،صورة الفنية يف احلديث النبوي الشريف ال ):١(

  .٦١ص،نعيم اليايف. د،مقدمة لدراسة الصورة الفنية  ):٢        (

  .٥٠٧ص،أمحد ياسوف.د، الصورة الفنية يف احلديث النبوي الشريف  ):٣     (

  

 ٣١٣



 بأن الصورة    وعلى هذا األساس ميكن القول    " يقوم األدب بتفعيل هذه احلواس عند املتلقي        
الفنية ال تثري يف ذهن املتلقي صوراً بصرية فحسب بل تـثري صـوراً هلـا صـلة بكـل                    
اإلحساسات املمكنة اليت يتكون منها نسيج اإلدراك اإلنساين ذاته وليس ذلك بغريـب ،              
فالصورة يف الشعر نتيجة لتعاون كل احلواس وكل امللكات ، وال ترجع قيمتها إىل أـا                

 أو جتعلنا نتمثلها من جديد ، وإمنا ترجع إىل أا جتعلنا نـرى األشـياء يف                 حتاكي األشياء 
  ).١"(ضوء جديد ، وخالل عالقات جديدة ختلق فينا وعياً وخربة جديدة 

        
  إن التصوير يف األدب إستثارة للحواس بواسطة الكلمات ، وعن طريق احلواس  ميكن                 

 طبيعـة التجربـة     وتوجيهها باالجتاه الذي متليه   ) ٢(بسرعة إثارة ذهن القارئ وعواطفه      
وهذه احلواس املباشرة متماثلة من حيث التكوين العضوي عند مجيع           " ،الشعورية للمبدع   

 الوعي  دي إىل إحساسات متماثلة إن تساوى     الناس عموماً ، وإيقاظها لدى تلقي الفنون يؤ       
 امللمس احلار للنار ، والبارد للثلج    اجلمايل ،  مما يضمن فاعليتها اجلمالية ، فال خالف على          

، ومذاق احلالوة للعسل ، والنشر الطيب للمسك كما أن تلقي اجلمال الفين ال يقتـصر                
     على قوة احلواس وحدها ، فيكون بذلك أشد الناس بصراً أكثـرهم تـذوقاً للجمـال ،                 

ية احلواس مبنية   بل ينبغي أن تتكاتف احلواس خصوصاً يف تذوق الفن القويل ، وتكون فاعل            
  ) .٣" (على قاعدة من الوعي اجلمايل 

      
       ففاعلية احلواس مرتبطة خبربة املتلقي اجلماليـة وقدرتـه علـى تـذوق مجاليـات                    

            وهذا يتطلب تعاضـد حواسـه  ، وتآزرهـا         . اإلبداع ورهافة حسه ،  وذوقه الرفيع          
   من متثّل جتربة املبدع وتقمص أحاسيسهوتعاوا يف عملية التلقي ، حىت يتمكن
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  ٣٠٧-٣٠٦ص،جابر عصفور. د، الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب :  )١(

  .٧٢ص. هـ بورتون . س، اللغة الفنية ): ٢    (

  ٥٠٧ص’أمحد ياسوف.د، الصورة الفنية يف احلديث النبوي الشريف ) : ٣     (

 ٣١٤



  

احلواس حني تعمل إحداها أو كلّها أتناء عملية التلقي         " وذلك ألن   .  ومشاعره وأفكاره   
، فإا تتداخل وتتشابك وتترابط ، فالكيفيات احلسية اليت ترد إلينا عن طريـق اجلهـاز                
البصري ، سرعان ما ترتبط يف الوقت نفسه بتلك الكيفيات األخرى اليت ترد إلينـا مـن                 

فة عرب ضروب النشاط املترافقة أو اجلانبية اليت تقوم ا خمتلف احلواس ،             املوضوعات املختل 
صحيح أن العني أو األذن أو اللمس أو غريها تأخذ مركز الصورة يف مهمتاهـا كعـضو                 

ليس األهـم يف النـاتج   ل ب. واحد يتلقّى ، ولكن هذا العضو مبفرده ليس العامل األوحد   
 تكامل وتداخل يف وظائف احلواس أثناء عملية التلقـي          فثمة). ١" (النهائي لعملية التلقي    

ولكن هذا التآزر ال ينفي هيمنة حاسة معينة دون غريها وهذه اهليمنة مرتبطة بنوع املـثري                
  .املستقبل 

  
   وهكذا ميكننا تصنيف الصور حبسب احلاسة املهيمنة أو الغالبة على بقية احلـواس               

صور (  تتجه إليها كل صورة ، مسعاً أو بصراً          ميكن تصنيفها حبسب احلاسة اليت    " أي  
    حرارة امللموس هـل هـو نـاعم أو         ( أو ذوقاً أو مشاً أو ملساً       ) األلوان و األشكال    

       :ففي قولـه تعـاىل      ) . ٢)" (صورة تثري إحساسنا باحلركة     ( ، أو احلركة    ) طري  
 "وا هلَ ِمسع ا ش ِههيقاً و فُي ت  ور *كَتمتَّ اد ز مِ يظِ نجند أن االستعارة   ) .٨ /٧امللـك  " ( الغي  
،       أساسـي عنـد املتلقـي       تشخيص يفعل حاسة السمع بشكل      ) شهيقاً    مسعوا هلا ( 

تفعل حاسة البصر بالتشخيص لتدلّ على مقدار       )  تكاد متيز من الغيظ     (  و االستعارة 
         و االستعارة ، اً كشهيق الباكي    شهيقاً حقيقته صوتاً فظيع   "  :شدة الغيظ يقول الرماين     

  .قبح الصوت، و املعىن اجلامع بينهما ،أبلغ منه و أوجز 
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  .٤٩ صم١٩٨٣، ١ط، دمشق ، دار اجلليل ، نعيم  اليايف. د،الشعر بني الفنون اجلميلة ):١(

  ٥٢.ص، املرجع السابق نفسه ) : ٢(
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من شدة الغليان باالتقاد و االستعارة أبلغ منه ألن مقدار شدة           : حقيقته  ) ظ  متّيز من الغي  ( 

فقد اجتمع شدة يف    ، مدرك مدى ما يدعو إليه من االنتقام        ، الغيظ على النفوس حمسوس     
و أدل  ، و يف ذلك أعظم الزجر و  أكرب الوعظ          ، النفس تدعو إىل شدة االنتقام يف الفعل        

مسعوا هلا شهيقاً   ( فالتركيب االستعاري   ،) ١" (موقع احلكمة   و  ، دليل على سعة القدرة     
 و اآلخر    )املستعار له   ( قام على الربط بني نسقني تصوريني أحدمها جلهنم         ) و هي تفور    

و املسوغ هلذا    ، بذكر صفة لصوته يف حالة البكاء وهي الشهيق         ) املستعار منه   ( لإلنسان  
وت جهنم احلانقة على الكافرين و صـوت اإلنـسان          الربط هو التشابه يف القبح بني ص      
و بذلك متّ تفعيل حاسة السمع عند املتلقـي يف قولـه            ، الباكي من شدة األمل و الغضب       

  .فهذا الشهيق يدخل اهللع إىل النفوس ) مسعوا هلا شهيقاً ( تعاىل 
    

سة البصر بـالربط  فقد فعل حا) تكاد متيز من الغيظ   (  أما التركيب االستعاري الثاين         
بـذكر  ) املستعارمنه  ( و الثاين لإلنسان    ) املستعار له   ( بني نسقني تصوريني أوهلما جلهنم      

لذلك تبدو جهنم أمامنـا     ، صفة الغيظ بوصفها درجة عالية من الغضب خاصة باإلنسان          
بصورة ذلك اإلنسان الذي يشهق غضباً على الكافرين ويبلغ غضبه درجة يكاد يتقطّـع              

          ، و تـز لـه األركـان        ، فياله من مشهد مهيب تنقبض منه القلـوب         ،  و ينفجر  منها
   فجهنم تنهض أمامنا حية متحركة يلقـى إليهـا الـذين كفـروا             ، و تقشعر له اجللود     

         فتتلقاهم بشهيق وهي تغلي غضباً حتى لتكـاد جوانبـها تتفجـر مـن احلقـد علـى                  
   وطن التأثري الرفيع هلذا املشهد يف املتلقي هـو تشخيـصه لغـضب            و م . هؤالء املكذبني   

         جهنم و يؤها لالنتقام من الكـافرين بـابتالعهم عـن آخـرهم  و ذلـك حبركـة                   
  وهذا يهدد غريزة حب احلياة الدنيا، السحب إىل الداخل املستفادة من الشهيق 
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  .٨٧ص، ن الرماين النكت يف إعجاز القرآ) : ١(
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فأراد القرآن الكرمي بث الرعب و اخلشية يف قلوب الكافرين ليبتعدوا           ، يف نفوس الكافرين    
  . عن طريق الضالل و يطلبوا طريق اهلدى

  
    تقوم الصورة االستعارية بتفعيل حواس املتلقي وذلك مظهر أساسي من مظـاهر            

و عارضاً عليها  ، ألنه يظل يف صـميم          ليس طارئاً أ  " فاعليتها يف إنتاج املعىن وذلك      
فنية االستعارة ، ودورها يف اإلحياء والتأثري ألنه من شأن لون معني ، أو صـوت ، أو                  
عطر أو ملمس ، أو مذاق أن يستثري ذكريات وجتارب تؤدي إىل صياغة صور شعرية               

ية خاصة يف ذهن املبدع ، واملتلقي على حد سواء ، وبذلك تكتسب الصورة االستعار             
فاعليتها يف هذا االقتران األصيل بني احملسوسات واملشاعر واألفكار ، حبيث يستحضر            
عامل شعري بأكمله ، هذا العامل يرتكز على قدرة احلواس على استثارة ما يـدعى يف                

  ). ١"(مث خلق اجلو الشعري املتميز ) التداعي احلر لألفكار ( علم النفس بـ 
  

ليت تفعل واحدة من احلواس أو أكثر يتم الربط بني نسقني           ففي الصورة االستعارية ا       
حبيث يكون أحدمها ينتمي بـشكل أو       ) املستعار منه   ( و  ) للمستعار له   ( تصوريني  

سة بوجـه   بآخر إىل حقل ما ميكن إدراكه حباسة أو أكثر وبذلك يتم تفعيل تلك احلا             
    حيث ربطنا بني تصوري    فنحن أمام استعارة  ) أمثرت الفكرة   ( : خاص فلو قلنا مثالً     

وتصور الثمرة يفعل لدينا حاسة البصر ، ألن الثمرة هلا شكل           ) الفكرة  ( و  ) الثمرة  ( 
وهيئة ولون ، وحاسة الشم ألن الثمرة هلا رائحة، وحاسة الذوق ألن الثمرة هلا طعم ،                

 ،  والنضج يوحي باالكتمال    ) النضج  (  ويضاف إىل ذلك أن تصور الثمرة حيمل معىن       
  إا إذن مثرة من نوع خاص ألا تنتمي إىل حقل) تصور الفكرة ( وربطناها بـ 

  

  ــــــــــــــــــــ

  .١١٤ص،وجدان الصايغ . د، الصور االستعارية يف الشعر العريب احلديث ) :١(
  

 ٣١٧



الثمار اليانعة ويف الوقت نفسه تنتمي إىل عامل األفكار واملفاهيم ، فهذه الثمـرة متتلـك                
وبذلك تعزز فاعلية الصورة االستعارية يف تفعيل       . صية يف إطار الصورة االستعارية      خصو

إنه : احلواس وال بد هنا من مالحظة جديرة باالهتمام نستمدها من كالمنا السابق وهي              
على الرغم من يقيننا بفاعلية الصورة االستعارية وفنيتها القائمة علـى عنـصر املفاجـأة               

مع بني الطرفني املتباعدين اللذين تقرن بينهما االسـتعارة ، فتـثري            املستمدة من غرابة اجل   
الدهشة واإلحساس بالطرافة والغرابة ، فإنه ليس من اليسر التمييز بني صـورة بـصرية               

وذلك ألن الصورة االستعارية القائمة على استحضار       .. خالصة وأخرى مسعية ، أو مشية       
ها حاسة البصر مع حاسة الـسمع والـشم ،           ميكن أن تشترك في    – مثالً   –صورة الفجر   

إن معاجلة أمر كهذا ميكن أن يتم من خالل         . وينطبق هذا على الزهرة أو الشمس وسواها        
تغليب إحدى احلواس ، والسياق هنا هو الذي يقرر طبيعة انتماء الصورة االسـتعارية إىل               

  . لثانية وما بعدها إحدى احلواس ، ويف هذه احلالة تتراجع بقية احلواس إىل املرتبة ا
      
        يقوم التركيب االستعاري بتفعيل احلاسة الذوقية عند املتلقـي عنـدما يـربط                 

وهو أحـد   ) للمستعار منه   ( و اآلخر   ) للمستعار له (أحدمها  : بني نسقني تصوريني    
  . األطعم املتولدة عن حاسة الذوق 

  
  ) ١(قال رجل من الفزاريني

  

  ميلُججهه فَا وو أملو ح      فَهذاقُا م أمِفأر كاملعروْ وملَ

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٨٣١ج، املرزوقي ، شرح ديوان احلماسة ): ١(

  

  
  

 ٣١٨



  
قد ربط املبـدع    ة هلا طعم حلو تستطيبه النفس  و       فاملعروف معًىن عقلي قُدم بصورة حسي      

) املستعارمنه  ( و اآلخر للمذاق    ، )  له   املستعار( بني نسقني تصوريني أحدمها للمعروف      
فالعطاء و اإلحسان من األشياء اليت تستطيبها النفس        ، بذكر إحدى صفاته وهي احلالوة      

لقد جتلّت فاعليـة االسـتعارة يف       ، وتسعد ا كما تستطيب األطعمة ذات املذاق احللو         
  .يستطيبه تفعيلها حلاسة الذوق و جعلت املتلقي حيس بطعم املعروف احللو و 

  
  ) : ١(يقول املتنيب شاكياً من مرارة الزمن 

  
   انتحبااش وكى ما عبلَ ذاقَها وت ا     لَقْ شِرًىولْين بمين زأذاقَ

  
. فبلوى الفقر و الغربة عند املتنيب  تشعره باملرارة الشديدة حىت غص ا و مل يستمرئها               

جيسد البلوى و يشخص الزمن و جيعلـه         )  أذاقين زمين بلوى  ( فالتركيب االستعاري   
ولـو أن   ، إنساناً يجرب املتنيب على تذوق البلوى اليت يصف أثر مرارا فهو يغص ا                

و ، فأي مرارة تلـك     ، زمنه ذاق تلك البلوى لقضى حياته باكياً منتحباً لشدة مرارا         
  !.أي إحساس باالنقباض و االنكماش خيلفه مذاقها يف النفس ؟

  
           ، ومن مجاليات التركيب االستعاري أيضاً تفعيله حلاسـة الـشم عنـد املتلقـي                  

      ،و ذلك عندما حيث خياله و يدفعه إىل ختيل شيء ذي رائحـة طيبـة أو كريهـة                   
        ،ويتم هذا عندما يربط املبدع بني نسقني تصوريني للمـستعارله و املـستعار منـه                

  . من املشمومات أو من صفاا و آثارهاو يكون املستعار منه
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
   .١٩٦ص، ١ج،عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب  ):١    (

  

  

 ٣١٩



  ) :١(ومثاله  قول أيب فراس احلمداين 

                 ساحِر العينني ممكوِر ليلة ميالٍد ياطيب ا           بأحور هلوت   

      و األرض بارزةٌ يف ثوبِ كافوِرغري منتظٍم   ،  ينثر دراً وو اجل     

       استعارية تشخيـصية ؛ فقـد شـخص       ) األرض بارزة يف ثوب كافور      (  فالصورة  
   و لكنه ليس ثوباً عاديـاً بـل       ، أبو فراس األرض و جعلها فتاة حسناء تربز يف ثوب           

          مت الـربط  )  ثـوب كـافور    (ففي هذا التركيـب االسـتعاري       ، ثوب من كافور    
ليكون ) املستعار منه   ( و الكافور   ، ) املستعار له (على مستوى التصورات بني الثوب      

وعملية الربط هذه سوغتها عالقة املـشاة بـني         ) ثوب كافور   ( الناتج معًىن جديداً    
 ،وهي أن الثوب يغطي اجلسم كما يغطي زهر الكـافور األرض          ، الثوب و الكافور    

جتعل خيال املتلقي ينـشط ليتخيـل       ) واألرض بارزة يف ثوب كافور      ( لذلك فقوله   
يفعل حاسة الشم عند    ، األرض ترفل يف ثوب كافور وهو معىنً  جديد غريب مبتكر            

  .املتلقي و جيعل املكان يعبق برائحة الكافور الطيبة 
   

ك عنـدما يـربط     وذل، كما يفعل التركيب االستعاري حاسة اللمس عند املتلقي            
املبدع يف االستعارة بني نسقني تصوريني للمستعار له و املستعار منه ويكون النـسق              

أو أحد األحاسـيس الـيت      ، التصوري للمستعار منه يؤدي إىل حاسة اللمس مباشرة         
أو ، أو اخلـشونة    ، أو الـضغط    ، أو األمل   ، نتلقاها بواسطتها مثل احلرارة أو الربودة       

  .ها من اإلحساسات أو غري،النعومة 
  ) :٢(يقول أبو فراس احلمداين

             ع حلاظَك اكفُفبلحِظها و جناتِه حماِسن  َحنِن و جِهِه      ال جتر  

   ـــــــــــــــــــــ

  ١٣٦ص، ديوان أيب فراس احلمداين برواية ابن خالويه ):١(
 .٥١ص، املصدر السابق نفسه ):٢(

  

 ٣٢٠



      يـة اجيعل من هـذه الوجنـات غ      ) ال جترحن بلحظها و جناته      ( فالتركيب االستعاري   
يف النعومة و الرقة حىت إا تجرح رد النظر إليها لذلك فمصدر اجلمال و الروعة يف هذه                 

ألنه بذلك جعل   ، الصورة يأيت من استعارته فعل اجلرح للنظر العادي إىل هذه الوجنات              
  .سة  يف هذه الوجنات املتلقي يتخيل فرط النعومة و املال

  
    وقد تكون اإلحساسات املتولدة عن حاسة اللمس إحساسات داخليـة كامنـة                

  .وبرودة املوت وغريها من اإلحساسات ، مثل حرارة احلب ، يف النفس 
   

  ):١(قال احلسني بن مطَري   
  ودهاراً بطيئاً مخُيب نالْى قَلَوى     عد النوِق تنْ أَلَبداً قَلْ جتن كُدقَلَ

  
الحظ  أنـه اسـتعار      و ن ، ففراق األحبة أشعل نار الصبابة و الوجد يف قلب الشاعر           

فالتركيب االستعاري ربط بني النـسق      ، وهو من أفعال اإلنسان     ) توقد  ( للنوى فعل   
بـذكر  ) املستعار منه   ( و النسق التصوري لإلنسان     ) املستعار له   ( التصوري للنوى   

ومن املعروف أن احلرارة تتولّد عن فعل اإليقاد ألن النار       ) يوقد  ( اله و هو    فعل من أفع  
فاستخدامه هلذا الفعل جيعلنا حنـس بنـار الـصبابة          . املوقدة مصدر أساسي للحرارة     

  .وحرارا املتوقدة يف قلبه أملاً  على فراق األحبة 
  

 و منغلقة على نفـسها ،      وال بد من اإلشارة إىل أن احلواس ليست منعزلة يف جماالا أ           
بل إن بعضها منفتح على بعضها اآلخر ويكتسب منه بعض معطياته ولوازمه يف إطار              

الترابط الوثيق بني صورة أو إحساس      " ما يدعى بتراسل احلواس أو تزامن احلواس وهو         
  .مدرك بإحدى احلواس وبني صورة أخرى أو إحساس آخر مدرك حباسة أخرى 

  ــــــــــــــ

  .٣/٨٦٠،املرزوقي ،  شرح ديوان احلماسة ) :١(

  

 ٣٢١



، ) صوت ولون   ( فالنغمة الزرقاء   . ويف تزامن احلواس يثري صوت معني مرأى لون معني          
وقد وصف الشاعر   . تعبريات تشري إىل تزامن احلواس      ) لون وملمس   ( واألخضر الرطب   

ج فجمع بني الرائحة    الفرنسي بودلري بعض الروائح بأا ناعمة كاملزامري ، وخضراء كاملرو         
فهذا املصطلح يف جوهره يقوم على استثمار معطيـات         ) ١" (وامللمس واملرأى والصوت    

فاملسموعات تـصبح ألوانـاً ، وتـصري        . أكثر من حاسة دف االستفادة من إحياءاا        
  .املشمومات أنغاماً ، وتصبح املرئيات عطرة 

  

  ) :٢" (ان األغنية و السلط" يقول حممود درويش يف قصيدته 

  كانت االغنيةُ الزرقاُء فكره

  حاولَ السلطانُ أن يطمسها

  فغدت ميالد مجره

  كانت األغنيةُ احلمراُء مجره

  حاول السلطانُ أن حيبسها

  !فإذا بالنار ثوره

ــتعاريني     ــركيبني االس ــش يف الت ــظ أن دروي ــاء ( نالح ــة الزرق                    ، ) األغني
       فاألغنيـة عـادةً توصـف بأـا       ،  فعل حاسيت السمع و البصر       )األغنية احلمراء   ( 

          ، ولكنـها ال توصـف بالزرقـاء أو احلمـراء           ، أو ثوريـة    ، أو مطربـة    ، مجيلة  
  فيفعل خياله ليتخيل، من ذلك إحداث قفزة خيالية متميزة يف ذهن املتلقي   وغرضه

  ــــــــــــــــــــ

  .٨٣ص، إبراهيم فتحي ، ية معجم املصطلحات األدب:  )١(

  .٢٤٧ديوان حممود درويش، ص :  )٢(

  

 ٣٢٢



األغنية الزرقاء و األغنية احلمراء وهنا يتبدى بوضـوح تراسـل احلـواس يف التركيـب                
  .االستعاري

  
خـواطر يف   " كما يف قول حممود درويش يف قصيدته        ،و قد يتم تفعيل أكثر من حاستني      

  ) :١"(شارع 
ةً يف العمِر أبيِكلو مر  

  دوَء األنبياءياه

لكنللش ضعرالناِر يأىب أن ي تاء زهر  

يا وجهي جد.  

قد ربط درويش  فيه بني النسق التصوري للزهر         ) زهر النار   ( فالتركيب االستعاري     
و النسق التصوري للنار لنكون أمام صورة استعارية تفعل ثالث حواس عند املتلقـي              

  زهر و النار منظوران مبـصران ؛ وهـذا تفعيـل           فال. اللمس  ، الشم  ، البصر  : هي  
و النار تفعـل بداللتـها      ، حلاسة البصر ، و الزهر يفعل بداللته اإلحيائية حاسة الشم           

         و نتيجة لذلك حيدث تراسـل بـني احلـواس أو تـزامن            . اإلحيائية احلس باحلرارة    
       :تفعيـل حـواس     فالتركيب االستعاري يتم إدراكه دفعـة واحـدة ب        ، بني احلواس   

حيث مت التراسل و التبادل احلسي فيما بينـها ليـتم إدراك            ، البصر و الشم و اللمس      
  .الصورة االستعارية دفعة واحدة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  

  ١٢١ديوان حممود درويش، ص) : ١(

  

 ٣٢٣



  :   االستعارة والتكثيف-٥

) املستعار له   ( ط بني نسقني تصوريني          تقوم الصورة االستعارية يف تشكيلها على الرب      
عالقة املشاة اليت قد تكون موجودة مسبقاً ، وقد جنـح           تماداً على   اع) املستعار منه   ( و  

املبدع يف اكتشافها و االعتماد عليها يف تشكيل الصورة ، وإن مل تكن موجودة فهو يبدع                
 أن يقدم معًىن جديـداً للمتلقـي        تلك العالقة ويبتكرها اعتماداً على ملكته اخليالية حماوالً       

انطالقاً من جتربته الشعورية ، فوجدان املبدع ميوج باملعاين ، وقرحيته جتود بأبدع الرؤى ،               
هذه الكثافة الشعورية اليت يعيشها املبدع جتاه موضوعه ال بد من أن تنعكس يف لغتـه و                 

  .أسلوبه 
الكثافـة  تها كفيلة باستيعاب هـذه       لذلك يلجأ املبدع احلق إىل االستعارة ألن طبيع           

رية تتجمع عناصر متباعدة يف املكان ويف الزمـان غايـة           ففي الصورة االستعا  " الشعورية  
التباعد ، لكنها سرعان ما تأتلف يف إطار شعوري واحد وهذا هو وجه الشبه بني العمل                

ألشـياء بعـضها    الفين واحللم ، ففي احللم تتحطم احلدود املكانية و الزمانية ، وتصطدم ا            
عن اهلواجس واملطامح ، عن التفكري      ، ببعض معربة عن الرتعات املصطرعة يف نفس الشاعر       

  ) .١(" الذي متليه الرغبة 
      
ففاعلية الصورة االستعارية تتجلى يف التكثيف وهذا ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين                 

كثري من املعاين باليسري من اللفظ ،       تعطيك ال " بشكل واضح يف حديثه عن االستعارة وأا        
        حىت خترج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر ، وجتين مـن الغـصن الواحـد أنواعـاً                  

  ).٢("من الثمر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣٠ص،يوسف أبو العدوس. د، االستعارة يف النقد األديب احلديث:  )١(

  .٤٣ص، اين عبد القاهر اجلرج، أسرار البالغة  : )٢(

  

  

 ٣٢٤



فاإلجياز هو اإلشارة إىل    . اإلجياز واإلحياء   :  والتكثيف يف جوهره ينطوي على معنيني مها        
من شأن االستعارة أنك كلما زدت التـشبيه إخفـاًء          " املعىن الكثري بالقليل من اللفظ و       

        .ازدادت االستعارة حسناً حىت إا إمنا تكون ألطف و أوقع إذا ألّـف الكـالم تأليفـاً                  
  :إن أردت اإلفصاح عن التشبيه خرجت إىل ما تعافه الناس ، مثاله قول ابن املعتز

                                   
  ناِة احلُسِن عنابا          جلُِهِتاحانُ رصغْ أَترمثْأَ

: ل  أال ترى ، أنك لو محلت نفسك على إظهار التشبيه واإلفصاح به احتجت إىل أن تقو               
أمثرت أصابع يده ، اليت هي كاألغصان لطاليب احلسن شبيه العناب يف أطرافها املخضوبة ،               

  فاالستعارة قدمت املعىن مكثفاً رشـيقاً تألفـه الـنفس          ، ) ١" (وهذا مما ال ختفى غثاثته      
 فاملبـدع يلجـأ إىل   ،)٢"(فال شك يف أن االستعارة تتميز باإلجياز واخلفـة  " وتسعد به   

االستعارية ألا قادرة على حتمل دفقات شعورية عالية حتمل الكثري من املعـاين             الصورة  
الصورة هي يف الواقع نسق لغوي له طابع اقتصادي بالدرجـة           " وهنا تكمن فاعليتها ألن     

األوىل أي االقتصاد يف الكالم ، واستعمال عدد قليل من الرموز للتعبري عن موقف معـني                
خدام األلفاظ أو اإلجياز داللة على براعة املبدع ألنه استطاع أن           فاالقتصاد يف است  ، ) ٣"(

  يوصل معانيه إىل املتلقي دون أن يكثر أو يطيل وال شك أن يف ذلك عالمة على اقتداره
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٤ص ،الفخر الرازي، اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز ) : ١(

  .٣٢ص،ا موروفرنسو، الصورة االدبية  ) :٢(

  .١٩٦ص، حسني مخري . د ،/  احلضور و الغياب/الظاهرة الشعرية العربية  ):٣

  

  

  

  

 ٣٢٥



وهاتـان  ،) ١" (املادية واالقتصاد مها العالقتان املميزتان للـصورة اجليـدة          " ومتيزه ألن   
العالقتان تتوافران يف الصورة االستعارية بالدرجة األوىل فهي تكثف املعـىن وتنقلـه إىل              

إن االستخدام الرمـزي للتـصوير يبلـغ األوج يف          " قي بأقل عدد ممكن من األلفاظ       املتل
إن االسـتعارة تعـين     .االستعارة ، اليت هي أكثف صورة ميكن أن يظهر فيها التـصوير             

رة ، وهي تعمـل بـسرعة       متميزين ، وتدجمهما بطريقة ال تنسى يف حرارة اخليال املستع         
واالنطباع احلسي الذي تنقله    . تعبري عنها يف كلمة واحدة      ا كثرياً ما يتم ال    شديدة حبيث إ  

  ).٢."(يأيت يف املرتبة الثانية بعد التداعيات العاطفية والفكرية اليت من شأا أن تثري 
وتنفس ها هنا مستعار وحقيقته إذا بدأ       ، ) .١٨/التكوير " (سفَّنا ت ذَ إِ ِحب الصُّ و: " قال تعاىل   

إال أنه يف التنفس أبلغ ملا فيـه مـن          ، ومعىن االبتداء فيهما    ،  منه   وتنفس أبلغ ، انتشاره  
  ). ٤(الترويح عن النفس 

  
التركيب االستعاري يف اآلية الكرمية يشخص الصبح بالربط بني نـسقني تـصوريني                 

ويذكر فعالً من أفعاله    ) املستعار منه   (والثاين هو اإلنسان    ) املستعار له   ( األول هو الصبح    
تتضمن هذه االستعارة من تكثيف املعىن  الشيء الكثري ؛ فالكلمة املستعارة            . لتنفس  وهو ا 

بإسنادها إىل الصبح ولدت الكثري من املعاين البديعة بسبب انـدماج اهلـاالت             ) تنفس  ( 
فالتنفس صفة إنسانية تشعر بنبض احلياة      ، الداللية للفعل تنفس مع اهلاالت الداللية للصبح      

ون أنفاس الصبح نوراً  وضياًء مشعشعاً  ينثر ألقه على املوجودات كافـة              واستمرارها لتك 
وكأن املخلوقات احلية من بشر وحيوانات وطيور ونباتات جيمعها نفس واحدٌ  ممـزوج              

  فالصبح كائن حي نوراين تتردد أنفاسه فتعلن بداية، بنور الصبح جيعل احلياة تدب فيها 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٣ص ، هـ بورتون.س، اللغة الفنية ): ١(

  .٨٧ص ، املرجع السابق نفسه ): ٢(

  .٩٠ص، النكت يف إعجاز القرآن للرماين ) : ٣(
  

 ٣٢٦



وكـأن العـامل    ،  احلياة يف اجلبال والوديان والسهول والصحارى واألـار والبحـار           
ديع يفعل  مبوجوداته كافة يتفاعل مع حركة أنفاس الصبح فيستجيب هلا و ياله من تعبري ب             

فهذا التركيب االستعاري كرت شعوري وتعبريي      ، خيال املتلقي وحيثه لينشط بأقصى طاقته       
ألنه جيعلنا نرى املظاهر الطبيعية اليت ألفناها كل صباح برونق جديد ومظهر نادر يأسـر               

  .القلوب واأللباب 
  

  ) :١(يقول املتنيب واصفاً  ظفر سيف الدولة باألعداء   

  مماللِّ وِدن اِهليضُ ِب فيِهتحافَصٍر      تفَى ظَواً  ِسولْراً  حفَى ظَرا تمأَ

 ايف التركيب االستعاري فيها الكثري من اإلجياز واإلحياء فمن إحياءا         ) تصافحت  (فكلمة  
ـ          بـيض اهلنـد    (الداللية التعبري عن املودة واأللفة واستخدمت هنا للتشخيص املزدوج ل

ض السيوف شاخصة أمامنا وكذلك رقاب األعداء لتتم املصافحة بينـهما           ، فتنه ) واللمم  
وكأن بني سيوف جيش سيف الدولة ورقاب األعداء قدمي معرفة وألفة ومودة ، ويف هذا               

ألنه اليكون بعد   ، داللة على مترس جيش سيف الدولة بالقتال وخوضه للكثري من املعارك            
  .  والفتك باألعداء هذا النوع من املصافحة إال املوت الزؤام

  

  ) :٢" ( بعيدة  يف مدينٍةغريب" يقول حممود درويش يف قصيدته   

  رياً ِغت صنا كُمندِع

وجالً مي  

ِتكانالو رياِردةُ د  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٤ص، ٢ج،عبد الرمحن الربقوقي ، شرح ديوان املتنيب  ):١(
  .٢٨١ص، ديوان حممود درويش ): ٢(

 ٣٢٧



                                                            حاريِب الينابيعُ و  

صارت الوردةُ جحاً ر  

ظَو الينابيعأْم  

الينـابيع  ( و،) كانت الـوردة داري     ( لننظر إىل التراكيب االستعارية املوجزة واملوحية       
 كلٌ منها حيمل دفقة شعورية      ) .الينابيع ظمأ   ( و، )صارت الوردة جرحاً      (و  ، )حباري  

، وشذاها العـابق    ، فالوردة بلوا الزاهي وبتالا امللتفة      ، مكثفة  خاصة ذاخرة باملعاين      
وخضرة عروقها دار للشاعر تضمه حبنان وتنعش أحالمـه كأـا جنـة             ، ونداها الصايف 

بـضفافها  ، قـة   والينابيع الصغري ة مبائها الرقراق الصايف وخرير جداوهلا املتدف        . مصغرة  
أمـا  . كل ذلك كان يف املاضي يف زمن الطفولة       .اخلضراء حبار الشاعر ميرح ويلهو مبائها       

اآلن فقد انقلب كل شيء يف عامل الشاعر فالوردة صارت جرحاً  عميقاً  نازفـاً مؤملـاً                    
ومبعثاً  لآلهات واألنات ؛ إا جحيم حقيقي فهو يعاين من الغربة والفراق والبعد عـن                

وهكـذا جنـد أن     .  ظمأ وجفافاً  وموتاً واقفـراراً        حىت ينابيعه الرقراقة انقلبت   ، وطن  ال
، التركيب االستعاري قد استوعب كثافة املعاين اليت يريد املبـدع إيـصاهلا إىل املتلقـي                

واستطاع بفضل فاعليته يف تكثيف املعىن أن ينقل حالتني شعوريتني متناقضتني عاشـهما             
  .تلفني املاضي واحلاضر الشاعر يف زمانني خم

  
فالصورة االستعارية تؤثر فينا وتثرينا عندما تربط بني النسقني التصوريني للمستعار لـه                

    واملستعار منه وحترك خيالنا وتدفعه وحتثه على متثل احلالة ميا متتلك من طاقة إحيائيـة ألن               
 ضروري إليصال التجارب    اإلحياء وثيق الصلة بالصورة االستعارية اجليدة ، وهو عنصر        " 

  ) .١" (منظمة هادفة 
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٦ص،يوسف أبو العدوس. د، االستعارة يف النقد األديب احلديث : )١(
  
  
  
  

 ٣٢٨



فالصورة االستعارية صورة موحية ومتارس فاعليتها على ذهن املتلقي مبا توحيه له عناصرها             
 املتلقي املتلقي بباعث أو مثري على شكل أحـد          الصورة املؤثرة الفعالة متد خميلة    " ذلك أن   

التفاصيل احلسية احليوية ، وعلى اخليال أن يقوم عندئٍذ بالدور الباقي عن طريق األفكـار               
فاإلحياء يعين تلك الطاقة املعنوية املتولـدة       ،) ١" (اليت تثريها التفصيلة اليت قدمتها الصورة       
رية تعود إىل فاعليتها اإلحيائية ، واعتمادها علـى         من البنية الفنية ، وأمهية الصورة االستعا      

ألا تروق للحواس ، أو      " -بشكل عام –التلميح بدل التصريح فاملبدع يلجأ إىل الصورة        
هي شيء يدرك باحلواس لكنها غالباً ما تستخدم إلثارة العواطف اليت تقع أو تقـف وراء                

ـ ) ٢" (ما للصورة من أثر حسي    الل الكلمـات املـستخدمة يف   وهذه اإلثارة تولّدها ظ
تنطوي الصورة االستعارية اجليدة علـى      " لذلك  . التركيب االستعاري وهاالا الداللية     

إشارات ختلق عاملاً جمازياً خيالياً إحييائياً ، ومن هنا تنبع قيمة كل استعارة من طاقتها على                
اركة حلظـات مـضيئة     فالصورة الشعرية ختلق مسافة بني الكلمة ومدلوهلا ، ت         . اإلحياء  

عديدة ، ألن خيطاً من هذه اللحظات كفيل بأن خيلق املشاركة ويـثري لـدى القـارئ                 
وبدون هذا اإلحياء تظل الصورة االستعارية معتمة ،        . استعداداً لتبين رؤية الشاعر وموقفه      

ى وغائمة مغلقة ، ال يعرف القارئ ما الذي تريد أن تقوله أو دف إليه فاإلحياء قادر عل                
استنفار كوامن النفس ، وإحداث التوتر اإلنساين والقلق الروحي القادرين علـى حفـز              

ففاعلية الصورة االستعارية تظهر من خالل التكثيف ، الذي ميكّن املبدع من            ) ٣"(اخليال  
خيالنـا  "  إيصال املعاين اليت يريدها برباعة قائمة إىل املتلقي بتفعيل ملكة اخليال لديه ألن              

   .)٤( "باشرة وبقوة عن طريقها يتوهج م
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  ،٨٣ص،هـ بورتون . س، اللغة الفنية : )١   (

 .٨٤ص،املرجع السابق نفسه: )٢(

  ٢٢٦ص ،يوسف أبو العدوس. د، االستعارة يف النقد األديب احلديث ):٣(     

  .٨٧ص ،هـ بورتون. س، اللغة الفنية ): ٤(    

  
  

 ٣٢٩



بفاعليتها التكثيفية توقد عاطفة املتلقي وتطلق خياله إىل عوامل متتـاز           فالصورة االستعارية   
وذلك مسة بارزة من مسات األدب اجليد الذي يثري جتربة املتلقـي ،،             . باجلدة واالبتكار   

فالصورة االستعارية مبا متتاز به من إجياز و إحياء تنبع من طبيعة األدب ، وتصدر من صميم  
دع واقعاً حتت تأثريها ومتثل جزءاً ال يتجزأ من وعيه وحالته النفسية            التجربة اليت يكون املب   

والشعورية ، فاالستعارة بفاعليتها التكثيفية هي األدب نفسه مبا حيمل من مكونات نفسية             
  ) .١(، وحاالت شعورية إزاء موقف معني  من مواقف احلياة 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــ

  .٢٢٦ص،يوسف أبو العدوس. د، األديب احلديثاالستعارة يف النقد  ) :١(
 

  
  

 ٣٣٠



  : واحلجاجاالستعارة-٦
      

تم البالغة املعاصرة بأساليب إجراء اللغة وتنويعات اخلطاب ومقاماته ، وطبائع النـاس             
وتعد نظرية احلجاج يف اللغة من القضايا اهلامة اليت         ، املعنيني بوصفهم متلقني هلذا اخلطاب      

الربهانُ : و احلجةُ " ،  و احلجاج باملعىن اللغوي مأخوذ من احلجة       .عاصرة  تعاجلها البالغة امل  
إمنا سميت حجة ألا تحج أي      : وقال األزهري   ، ....احلجة ما دوفع به اخلصم      : وقيل  

  ).١" (تقصد؛ ألن القصد هلا و إليها 
امة احلجة  إق): Argumentation( ِحجاج:" وجاء يف معجم املصطلحات الفلسفية      

فاحلجاج يستند إىل إقامة احلجة أو الدليل من قبل شخص ما           ). ٢" (أو الدليل و الربهان     
اإلقناع يتضمن السماح للمتكلّم باستعمال اخليـال        " و  ، ليقنع مبوقفه و رأيه شخصاً آخر     

  وإذا علمنا أن معظم الناس ال يتـأثرون       ، و العاطفة يف محل اخلصم على التسليم بالشيء         
من أثر يف سيطرة اخلطبـاء علـى         أدركنا ما للقدرة على اإلقناع       ،ال باخليال و العاطفة   إ

  ).٣"(اجلماهري 
   يقوم املبدع بتشكيل أساليبه األدبية باالعتماد على اللغة وإمكاناا منطلقاً مـن وعيـه              

سـاليب  تقوم الصور املتولدة عن تلك األ      وإدراكه آلفاق انتظار املتلقني يف مقام اإلبداع و       
الـذي  ، يف الرسالة األدبية مقام احلضور العياين لألشياء وفق رؤية املبدع  املنتج للـنص               

. يهدف من تقدميها إىل تغيري وضع معين ، أو تدعيم آخر ، أو اختاذ موقف جتاه قضية ما                   
نكون هنا أمام وظيفة أساسية من وظائف الكالم        . وذلك بإقناع املتلقي بتبين هذه الرؤية       

ـِّب انفعاالً عند القارئ أو املستمع ، ولكي نقنع ،             " ي اإلقناع   وه ـِع أي أثر وسـب أقن
 أي أن املبدع يستثمر اجلملـة  .)٤" (نلجأ إىل املنطق ، إىل احلجة املنطقية وخناطب العقل        

    احلجاجمن هنا تكتسب نظرية. يف حماولة منه إلقناعه عقلياً العاطفية للمتلقي ويؤثر فيها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤-٥٣ص،٣ج، ابن منظور ، لسان العرب ): ١(
  .١١ص، عبده احللو ، معجم املصطلحات الفلسفية ): ٢(
  .١١٢ص، ١ج، مجيل صليبا . د، املعجم الفلسفي ): ٣(
  .١٤٣ص ،ميشال لوغورن ، االستعارة و ااز املرسل ): ٤(
  

 ٣٣١



       حـىت إن بريملـان     .  أمهيتها يف البالغة اجلديـدة       )ه  تيتكا( وزميله   )بريملان  (اليت طورها   
   يطابق بني البالغة واحلجاج ، معترباً أن كل املكونات األسلوبية املوجودة يف رسالة مـا              " 
معينة مـن    هي عبارة عن مستويات   ) مكتوبة أو مقروءة ، أو مشاهدة أو حىت إشارية          ( 

واملفارقة فهي  شواهد واألمثلة حىت السخرية     مستويات احلجاج ، مبا يف ذلك التضمني وال       
.. حجة يف ذاا وكذلك االستعارة ، إا استدالل قائم على املقايسة املكثفة             .. عبارة عن   

  ) .١"(وباملثل فالبالغة مل تعد لباساً خارجياً للحجاج ، بل إا لتنتمي إىل بنيته اخلاصة 
ة من منظور القيمة احلجاجيـة الـيت ميكـن               قام بريملان مبحاولة فهم األشكال األدبي          

أن حتملها وتقدمها إىل املتلقي مركزاً على عمليات القياس ووظيفتها يف األبنية البالغيـة              
وهي العمليات اليت تقع يف صلب أهم األشكال البيانية من تشبيه واستعارة ، وقد توصل               

القيمة معاً ، على أساس أن التفاعل الذي        أن القياس يعد نقالً للبنية و     :" إىل نتيجة مفادها    
. ينجم عن الربط بني املقيس واملقيس عليه ، وإن كان يؤثر بشكل أوضح على املقـيس                 

من خالل البنية ، وعـرب      : هذا التأثري يتجلى بطريقتني     ، فإنه يؤثر أيضاً على املقيس عليه       
 هاماً يف عملية االبتكار وعمليات      انتقال القيمة املترتبة عليها وذا فإن األقيسة تلعب دوراً        

الربهان معاً ، خاصة ملا يتبعها من منو وامتداد ، فانطالقاً من املقيس عليه ، أي املشبه به أو                   
املستعار ، يؤدي القياس إىل بلورة بنية املقيس ، أي املشبه أو املستعار له ووضعه يف إطار                 

اسات األوىل اليت وصـفت الكهربـاء   إن الدر: يقول أحد العلماء مثالً   . تصوري خاص   
أضفت إىل األبد شكالً حمدداً هلذا العلم ، هذا الشكل ينجم عـن أن              ) تياراً  ( باعتبارها  

التقارب بني ظواهر الكهرباء والسوائل قد أتاح الفرصة ، الستكمال التماثـل والقيـاس              
  ).٢" (وتدقيقه ومنوه 

 لتحقيق غايته يف اإلقناع ، ويتفاوت وعـي              يعتمد احلجاج يف البالغة تقنيات متنوعة     
املتلقني ومترسهم ا وقد يرتكز املبدع على اخللفية املشتركة بينه وبني املتلقني ، فيـستثمر               

  .يف نصه عناصر يعلمها املتلقون لكنهم ال يتوقعون حضورها يف مقامهم اخلاص 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .٦١ص،م٢٠٠٠، ٣ع،عامل الفكر ، سامل ولد حممد األمني .د، ره يف البالغة املعاصرة مفهوم احلجاج عند بريملان و تطو:  )١(
، ١ط، اجليـزة    –بريوت  ،  الشركة املصرية العاملية للنشر      –لبنان ناشرون   ، صالح فضل .د،بالغة اخلطاب و علم النص      :  )٢(

  . ١٠١-١٠٠ص،  م١٩٩٦

  

 ٣٣٢



 واإلقناع مرتبطـة بقـدرة      كانت حجاجية اخلطاب اإلبداعي وقدرته على التأثري      من هنا   
إقامة عالقات عميقة و رهيفة بني آليات وعناصر مل يكن من املتوقع حصول             " املبدع على   

وبالتايل فعناصر املفاجأة الطريفة من أبرز اخلطط احلجاجية يف جمايل          . العالقات بينها    تلك
ستغالهلا بالطرق  امللفوظ و املكتوب على السواء ، فاحلذق يف توظيف اآلليات التواصلية وا           

  ).١" (اليت مل تكن معهودة يعد أمراً تتجلى به براعة مرسل اخلطاب 
إن احلجاج يقوم على تصور معين لقراءة الواقع اعتماداً على بعض املعطيات اخلاصـة                 

وبناًء عليه فإن احلجـاج عرضـة       . بكل من احملاِجـج واحملاجج و املقام الذي يضمهما         
وذلك تبعاً لتغري املقام وتغري ظـروف       .  يف بنائه وأنساقه اليت يقوم عليها        للتغيري والتحوير 

  ).٢(احملاِجج و احملاجج وإن ظل موضوع النقاش هو ذاته 
فاملتلقي هو حمور   " تويل نظرية احلجاج املتلقي أمهية كربى فلواله ملا كان حجاج أصالً                

وتنبع هذه األمهية   ، ) ٣" ( للمتلقي   احلجاج لذا يعد البعض نظرية احلجاج نظرية مركزية       
من موقعه وتأثريه يف تشكيل املالمح األساسية للمادة احلجاجية املقدمة من قبل املـتكلم              
الذي حيرص على املعطيات االستداللية الربهانية اليت تكفل انـسجام عقـول املـتلقني              

الستجابة املرجوة إمنا   ومعلوم أن هذه ا   " وتعاضدها مع الطرح املقدم هلا بعد استجابتها له         
يتم البحث عنها يف األمور غري اجللية اليت يتطلب اإلفصاح عنها جهداً فكرياً وثراًء معرفياً               

إذا أتـاك   إن املعىن   : " هذا ما يشري إليه اجلرجاين يف أسرار البالغة بقوله          ، )  ٤" (متنوعاً  
رة ، وحتريك اخلاطر لـه ،        لك بعد أن حيوجك إىل طلبه بالفك       ممثالً فهو يف األكثر ينجلي    

 منه ألطف ، كان امتناعه عليك أكثر وإباؤه أظهر ، واحتجابه             كان واهلمة يف طلبه ، وما    
ني أشد ومن املركوز يف الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له واالشتياق إليه ومعاناة احلن               

وكانـت   ، طفة أوىل فكان موقعه من النفس أجلّ وأليزحنوه ـ كان نيله أحلى ـ وبامل  
  .)٥ " (به أضن و أشغف

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٩ص،د األمني سامل ولد حمم.د، مفهوم احلجاج عند بريملان و تطوره يف البالغة املعاصرة ) : ١(
  .٦١ص، املرجع السابق نفسه ) : ٢(
 .١١٠ص ،مجيل عبد ايد. د، البالغة و االتصال) : ٣(
  .٦٤ص،د األمني سامل ولد حمم.د، ريملان و تطوره يف البالغة املعاصرة مفهوم احلجاج عند ب) : ٤(
  .١٣٩ص،عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة  : )٥(

 ٣٣٣



فهذا اجلهد الذي يبذله املتلقي يف معاجلة األشكال البالغية دف اسـتيعاب مـضامينها              
غموض فتكون هذه   خيلّف يف النفس لذّة ومتعة ألا كشفت املستور ، وأضاءت جوانب ال           

اللذة الناشئة واملتعة املكتسبة مبثابة متهيد لالقتناع باحلجاج  احملمول يف هذه التـشكيالت              
حتماً مـن   ) املفهوم  ( مؤدٍّ إىل ظهور    " فااز  ، البالغية وال سيما يف التشكيالت اازية       

ملعـىن احلـريف    ولزومه عن ا  . حيث هو داللة الزمة عن املعىن احلريف ناشئة عن امللفوظ           
الذي هو معىن قابع يف صلب امللفوظ على حنو ما يرى ، ونشأته عنه جيعالنه مبرتلة املقتضى     

) يـورط (ويستمد املفهوم طاقته احلجاجية حسب ديكرو من كونه         . املقتضى  ) ديكرو( 
حنـو  املتلقي يف إنتاج الداللة يف الكالم موجهاً إياه بواسطة املقام الذي يلقي فيه امللفوظ               

داللة حمددة عليه أن يستخرجها ، وحامالً إياه على مواصلة منطق احلوار يف االجتاه الذي               
إن املفهوم عند ديكرو موكـول      ، )  إذن(يفرضه املتكلم بواسطة أداة الربط واالستنتاج       

ـ  أي املتكلم  ) أنا  (أي املتلقي فهو املسؤول عن صنعه وإنتاجه يف حني أنّ           )  أنت  ( أمره ل
أي املتكلم  ) حنن  ( ، ويكون املسؤول عن املقتضى      )  Lepose(سؤول عن املنطوق    هو امل 

  ) .  ١" (واملتلقي معاً أو اجلمهور عامة 
    

فتح النظرية على اجلوانـب     "     اهتمت نظرية احلجاج ذه األمور اخلارجية مما أدى إىل          
يئة لالقتناع ا ،و الدفع إىل      النفسية ملا هلا من أدوار فاعلة يف إيصال الفرضيات ، ويف الته           

فصياغة احلجة ، والطريقة اليت تطرح ا ، مث عالقاا بنظرياا من احلجج             . تطبيقها عملياً   
على سبيل االنسجام أو الصراع ـ كل ذلك إمنا يتم حتـضريه   _ الداخلة معها يف احلوار 

 اخلارجية املـؤطرة    انطالقاً من وعي نفسي بأحوال املعنيني من جهة ، ومبجموع الشروط          
لعملية إنتاج اخلطاب من جهة ثانية سواء كانت هذه الشروط خاصة باملخاطَب وظروفه             

 كانت خاصة باإلطـار     ، أم ) الكاتب  ( حمدودة معروفة  من لدن اخلطيب  أم           يف حلظة   
  ) .٢" (السوسيوثقايف املشترك بني اموعة البشرية الواحدة 

  ــــــــــــــــــــــــ
م  ٢٠٠٧ ،٢ط، بـريوت   ، دار الفـارايب    ، عبد اهللا صـولة     . د،احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية           : )١(
  .٥٥٦-٥٥٦ص

  .٦٥ص،د األمني سامل ولد حمم.د، مفهوم احلجاج عند بريملان و تطوره يف البالغة املعاصرة  ) :٢(

    

 ٣٣٤



موضوع نظرية احلجاج هو درس     :" وهلما  حيدد بريملان وتيتكاه  موضوع نظرية احلجاج بق       
تقنيات اخلطاب اليت من شأا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم مبا يعـرض عليهـا مـن                 

  ).١" (أطروحات ، أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم 
     

من طرائق احلجاج املهمة اليت حتدث عنها بريملان وتيتكاه واملقصود          / الوصل/   تعد تقنية   
الطرائق اليت تقرب بني العناصر املتباينـة يف        " طرائق الوصل أو الطرائق االتصالية      عندمها ب 

أصل وجودها فتتيح بذلك قيام ضرب من التضامن بينها لغاية إبراز تلك العناصر يف بنيـة                
).    ٢" (واضحة ، ولغاية تقومي أحد  هذه العناصر بواسطة اآلخر تقومياً إجيابياً أو سـلبياً                

الصلة بني هذا النوع من الطرائق وبني التقنية اليت يعتمدها التركيب االستعاري            وال ختفي   
  .يف بناء الواقع عندما جيعلنا نرى شيئا ما يف ضوء شيء آخر منفصل عنه 

  
، ) احلجاج يف اللغة    (   قدم كل من أوسكمرب وديكرو مفهوماً آخر للحجاج يف كتاما           

اللغة ذاا ، ال يف البىن املنطقية أو الشكلية اليت يـضمها            فالبنية احلجاجية عندمها كامنة يف      
 ١قإن احلجاج يكون بتقدمي املتكلّم قوالً       : " فقد قاال . اخلطاب كما رأى برملان وتيتكاه      

  ). ٣) "(أو جمموعة أقوال أخرى (  ٢قيفضي إىل التسليم بقول آخر ) جمموعة أقوال( أو 
 هذا قـوالً صـرحياً أو       ٢ق، ويكون    ٢قهور   ميثّل حجة ينبغي أن تؤدي إىل ظ       ١قإن  

إجناز لعملني مها عمل التصريح باحلجة      :" إذن فاحلجاج عند أوسكمرب و ديكرو       . ضمنياً  
وعمل االستنتاج من ناحية أخرى ، سواًء كانت النتيجـة مـصرحاً ـا أو               ، من ناحية   

قة ما بينه وبـني     ميكن لنا أن ندرك من هذا القول تقاطعاً بطري        ، ) ٤" ( ١قمفهومة من   
  .عند عبد القاهر اجلرجاين ) معىن املعىن ( و) املعىن ( مفهوم 

     
   على أمهية اللغة يف احلجاج انطالقاً ) ديكرو( و)أوسكمرب( وميكن لنا أن نعلل تركيز 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧ص ،صولةعبد اهللا . د،احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية :  )١(
  .٣٢، ص، املرجع السابق نفسه :  )٢(
  .٣٣ ص، املرجع السابق نفسه )  : ٣      (
  .٣٣ص، املرجع السابق نفسه )  : ٤      (

 ٣٣٥



  

تقوم اللغة يف اخلطاب احلجاجي  بدور جوهري وفاعـل يف حتقيـق             "  ، حيث    مما تقدم   
م لوصف حدث ما تعكـس      التأثري واالستمالة ، فاملفردات والتراكيب اليت خيتارها املتكلّ       

موقفه جتاه ذلك احلدث من جهة ، وتضع ذلك احلدث يف نسق تصوري بعينه ،يـؤثر يف                 
فاملتكلّم خيتار  ، ) ١" (حتديد املوقف الذي يتخذه املتلقي جتاه ذلك احلدث من جهة ثانية            

مراده من األلفاظ دون قيد ، ويكيف تلك األلفاظ وفق إرادته اعتماداً على مـا تتيحـه                 
وانني اللغة قاصداً التأثري على موقف املتلقي الفكري و العاطفي جتاه موضوع الكـالم ،               ق

العامل املهم يف اكتساب اللغة صبغة أدبية لتحقيق غرض التـأثري هـو             " ومن املعلوم أن    
استخدام عنصر التصوير ، فعن طريق استخدام هذا العنصر ميكن للشاعر أو اخلطيـب أو               

ألنه يبـذل جهـده يف    )  ٢"( عقول سامعيه وأن حيوز اهتمامهم       الكاتب أن يستويل على   
خلق الصورة ووضعها أمام املتلقي ، حىت إنه ميكننا القول بشيء من التجوز حياول أن يعري                
عينه للمتلقي حىت يرى ا ما يراه هو نفسه يف جتربته ، فتطمئن نفس املتلقي إىل الـصورة                  

ذلك للكشف عن كوامن نفسه بوصـفه صـاحب         أو الشيء املشاهد سواء قام املتكلم ب      
  . التجربة أم رد اإلمتاع والتأثري واحملاجة واإلقناع 

   
    تنبع هذه الوظيفة املركزية للصورة يف احلجاج من مكوين الصورة األساسيني ومها مادة             

وشكل الصورة من ناحية أخرى ، فمادة الصورة هي مضموا الذي يعتمد فيها            ، الصورة  
واملقصود بعامل اخلطـاب هنـا جممـل        . ية اإلقناع ، وهو عامل خطاب املتلقني اُألول         لغا

كفاءات املتلقني املعرفية والنفسية والثقافية والعقدية اليت يأيت مضمون الصورة مستنداً إليها            
مشكالً ا معتمداً عليها بطريقة يكون مضمون الصورة هذا غري غريب عنهم فهو معلوم              

يف سـهولة ويـسر وحيـصل          عاً لذلك يكون نفاذه إىل قلوم وإىل عقوهلم         وتب. لديهم  
سر أما شكل الصورة فنعين به البناء الـذي         مبا أريد إقناعهم  دون صعوبة أو ع       ، إقناعهم  

  ).٣(تتشكل وفقه مادة الصورة تلك تشكالً حجاجياً من شأنه أن يؤدي إىل اإلقناع
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨ص،مجيل عبد ايد. د،  و االتصالالبالغة:  )١(
  .٢١٠ ص ،حممد حممد يونس علي . د، / أنظمة الداللة العربية / ، املعىن و ظالل املعىن :  )٢(
  .٤٩٦ص ،عبد اهللا صولة. د،احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية )  : ٣(

 ٣٣٦



  

هر أمهية ااز يف عملية التـصوير       وهنا تظ ، هذا الشكل يف حبثنا هو التركيب االستعاري        
هذه ، حيث حياول املبدع تقدمي شيء يف ضوء شيء  آخر أو صورته ، دف التـأثري يف                   

من وظائف ااز احلجاجية اليت اقترنت عند القدماء بفكرة االستبدال          " املتلقي لذلك فإن    
قوى ، ووقعهـا    جتسيد املعاين وجعلها مرئية مشاهدة ، وجعل حضورها يف ذهن السامع أ           

  ) .١" (عليه أشد ، و أثرها فيه أعمق 
  

إن الدراسات احلجاجية احلديثة يف     " إن الركيزة األساسية للحجاج هي الصورة حىت            
الغرب ال تكاد تضيف شيئاً إىل ما كان قاله القدماء عن وظيفة الصورة الفنية يف الكـالم                 

 شكل احملسوس ولتقوية الـشعور لـدى        من أا جلعل الغائب مشاهداً وإلظهار اّرد يف       
وهذا ما جنده عند    ، )٢" (املتلقي حبضور األشياء من أجل محله على االقتناع وللتأثري فيه           

اجلرجاين يف معاجلته لالستعارة بوصفها أحد أشكال ااز حيث يشري إىل مستها احلجاجية             
مل يشتبه  )  شبيهاً باألسد   رجالً  (، و أنت تريد     )رأيت أسداً   :( رأى أنك إذا قلت     " فقد  

عليك األمر يف حاجة الثاين إىل األول إذ ال يتصور أن يقع األسد للرجل على هذا املعـىن                  
الذي أردته على التشبيه على حد املبالغة وإيهام أن معًىن من األسد حصل فيه إال بعـد أن   

)      رجـل    ( يستند بوضـوح إىل معـىن     ) الليث  (فمعىن  . جتعل كونه للسبع إزاء عينيك      
وال تستطيع أن جتعل جزءاً من معاين كلمة أسد حتصل يف الرجل من غري أن يقع تـداخل                  
بني الرجل واألسد ، فيصبح الرجل امساً للسبع ، وتقوم الفكرة على مسألة األصل والفرع               

ولذلك ال ميكن أن يكون يف العقل تصور فرع         ) األسد  ( وفرعه  ) الرجل  ( ،فأصل الكالم 
 أن يستند إىل األصل ، وميكن ختيل املسألة على أا تغري يف الداللـة بالتـدريج ،                  من غري 

رأيـت  : ( وفرعه هو ااز االستعاري     ) . رأيت رجالً شجاعاً  ( فأصل الكالم وحقيقته    
ذكر ، قوي ، شـجاع ،       : ، وتتم الصلة بني املعاين بتحليل الدالالت ،   فالرجل            ) أسداً  

لى ذه الصفات أيضاً ، فارتبطت داللة الشجاعة يف كلمة الرجـل            واألسد يتح . مهيب  
  اليت حتمل هذه الداللة حمل بداللة الشجاعة يف األسد ، وسانح لذلك أن حتل الكلمة

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٤٩٢ص، املرجع السابق نفسه :  )١(
  .٤٩٥ص، املرجع السابق نفسه ) : ٢       (

 ٣٣٧



  

ال يتصور أن يقع األسد     : (وهذا ما عناه اجلرجاين بقوله      . ل   الكلمة األصلية ، وهي الرج    
للرجل على هذا املعىن الذي أردته على التشبيه إال بعـد أن جتعـل كونـه للـسبع إزاء                        

صحيح أن مادة الصورة هي يف الغالب من احملسوس ولكنه لـيس أي              ) .١) " (عينيك  
ـُقنع أو تكون منطوية على طا         قة إقناعية  ال تكون كذلك ألا من        حمسوس فهي عندما ت

احلس فحسب وإمنا ألن هذا احلس نفسه منتزع من جتارب املتلقني املاديـة وممارسـتهم               
  ) .٢(املعيشية ومشاهدام العينية ومن سلوكهم اليومي

  
   وكذلك يشري حيىي بن محزة العلوي بوضوح إىل الطبيعة احلجاجية للمجاز والسـيما             

لقيـت  :اعلم أنك إذا حققت النظر يف االستعارة يف مثل قولك         :" قوله  ااز االستعاري ب  
 البحر ، علمت قطعاً أن التجوز إمنا كان من جهة املعىن دون اللفظ مـن                األسد ، وجاء    

حيث اعتقدت أن ذات زيٍد ذات األسد، من غري خمالفة ، ومن أجل هذا قال أهل التحقيق    
 ، وهلذا فإنـه     ازات يكون أبلغ من استعمال احلقائق     إن استعمال ا  : من علماء املعاين    

فااز ميلك طاقة حجاجيـة     ) ٣" ( يقال عن ذاك جعله أسداً وحبراً كما يقال جعله أمرياً           
أقوى من الكالم العادي ، واستعمال التراكيب اازية حيمل  ذهن املتلقي إىل اإلذعان ملا               

ومتهد الطريق لعقله فتحمله على القبـول بـاحلكم         يريده املتكلم ألا تثري مشاعر املتلقي       
وذلك ألنه ال يفضل    . لذلك فإن االستعارة قد تعلو استعمال ألفاظ احلقيقة         . الذي توجبه   

إا دف إىل تغيري يف املوقـف    ، املرسل استعماهلا إال لثقته بأا أبلغ من احلقيقة حجاجياً          
  :قال عروة بن الورد ،  املرسل حتقيقه وهذا ما يود. الفكري أو العاطفي للمتلقي 

دم األسيف احلرب العواِن ، فإن تبخ           وتنفرج اجللى ، فإ ثعالب              
فاستعارات عروة هي استعارات حجاجية ، ألنه يصف قومه يف حاليت احلرب والسلم ، و               

ولذلك رجـح   . ريهم  ال ميكن أن يصفهم إال بالوصف الذي جيعلهم يف مرتبة أعلى من غ            
  السمات اليت ميكن أن تفيد حقهم ، فوجد أا صفات الدهاء واحليلة يف احلرب ،

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣٥ص ،مسري معلوف. د، حيوية اللغة بني احلقيقة و ااز :  )١(
 .٥٠٠ص،عبد اهللا صولة. د،احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية :  )٢(
  .٢١٠-٢٠٩ص ، ١ج،حيىي بن محزة العلوي ، الطراز املتضمن ألسرار البالغة و علوم حقائق اإلعجاز :  )٣(

 ٣٣٨



واحلرص مع الشجاعة يف السلم وبالتايل اختار مستعاراً منه جيسد هذه الصفات ، فأورده              
بلفظه يف خطابه نظراً ملا يتمتع به هذا اللفظ يف االستعمال االستعاري من طاقة حجاجية               

وبذلك يثبت مرونة العالقات اللغوية حيث تستجيب       .  طاقته يف االستعمال احلقيقي      تفوق
  ) .١(للمرسل يف صوغ حجته يف أوضح صورة فال يقف اختياره عند احلقيقة

  
   تكمن وظيفة االستعارة عند اجلرجاين مبا متلكه من طاقة حجاجية يف التوجه إىل عقـل               

يل الكالم احملذوف يف أنك إذا رجعت إىل أصـله          سبيلها سب " املتلقي دف اإلقناع فـ     
، )٢" ( يف العقـل      عقلياً صحيحاً ويدعى دعوى هلا سـنخ       وجدت قائله وهو يثبت أمراً    

حيث تقوم بتشغيل ملكات املتلقي العقلية و تفعيلها للوصول إىل املعـىن املـراد بقـوة                
على حد قول اجلرجاين حيث    االستدالل واإلثبات اليت متتلكها االستعارة والكناية والتمثيل        

طريق العلم مبا يراد إثباته واخلرب به يف هذه األجناس الثالثة اليت هـي الكنايـة                :" يقول  
 دون اللفظ من حيث يكون القصد باإلثبات فيها إىل معـىن             املعقولُ واالستعارة والتمثيل 

ويف هـذا   )  ٣ ("ليس هو معىن اللفظ ولكنه معىن يستدل مبعىن اللفظ عليه ويستنبط منه             
املقام ال بد من الوقوف عند الداللة االلتزامية بوصفها أحد أشكال االستدالل وهي تقوم              

ـ      " يف أساسها على انتقال الذهن         طة ذلـك التعلّـق       من املفهوم األصلي إىل اآلخر بواس
  ).٥(حيث يكون لدينا معنيان وعالقة وانتقال تسوغه تلك العالقة ) ٤" (بينهما 
إلزام شيء يستلزم شيئاً فيتوصل بذلك :" ضح لنا السكاكي حقيقة االستدالل بقوله       ويو

وكذا األمر يف استعارة األسـدية      .. إىل اإلثبات ، أو يعاند شيئاً فيتوصل بذلك إىل النفي           
  ). ٦"(للمقدام شديد البطش 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩٥-٤٩٤ص ،ن ظافر الشهري عبد اهلادي ب.د، استراتيجيات اخلطاب :  )١(
  .٢٧٥ص ،عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة :  )٢(
  .٤٤٢-٤٤١ص،عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز  :  )٣(
 .٣٣٠ص ، السكاكي، مفتاح العلوم :  )٤(
  ١١٤ص ، شكري املبخوت . د،االستدالل البالغي :  )٥(
  .٥٠٥ص، السكاكي، مفتاح العلوم )  : ٦      (

  

 ٣٣٩



  
  م أسد  ــــ يف احلمام مقدامأـ يف احلما

  ب ـ ملزوم         ــــ الزم
ال تتحقق مبجرد حصول االنتقال إىل الالزم بل        " وميزة العالقة اللزومية يف االستعارة أا       

وهذا يعين أنه ال بد من إبراز       ) ١" (ال بد من تقدمة تشبيه شيء بذلك امللزوم يف الزم له            
  : على صورة قريبة فيكون التمثيل األنسب امللزوم الذي مكّن من االستدالل

   يشبه إقدام األسد ـــ يف احلمام مقدام رجل إقدامهأ ـ يف احلمام أسد ـــ يف احلمام

  )٢(ملزوم ــــ الزم امللزوم    ــــ الزم   
ألن انتقال الـذهن    . فالفاعلية احلجاجية للتركيب اازي االستعاري معقدة بعض الشيء         

 والقصد  ) زيد   ( مثالً على ملزوم آخر هو       ) األسد   (إطالق ملزوم أول هو     ها قائم على    في
تـشبيه ،   ( اجلملة الواحـدة البيانيـة      " فـ  . إىل الزم امللزوم األول أي شجاعة األسد          

  مبثابة مقدمة كربى طرفاهـا مهـا طرفـا                    - فيما تثبت أو تنفي    -هي) استعارة ، كناية    
ذه اجلملة أو املقدمة يبين السامع مجلة أخرى هي مبثابة مقدمـة            الصورة البيانية ، وعلى ه    

صغرى ، مبتدؤها املشبه به أو املستعار منه أو املكىن به ، وخربها الزم من لوازمه حبكـم                  
العقل واالعتقاد ، ومن مث يتوصل السامع إىل مجلة ثالثة ، مبتدؤها مبتـدأ اجلملـة األوىل                      

) استنتاج  ( وخربها خرب اجلملة الثانية أي يتوصل إىل        ) ملكىن له   املشبه ، املستعار له ، ا     ( 
) داللـة عقليـة     ( باصطالح عبد القـاهر ، أو       ) معىن املعىن   ( باصطالح املناطقة ، أو     

  : يف االستعارة ميكن أن نقول )  . ٣" (باصطالح السكاكي 
   ميكن أن نعد هذافإننا.  يريد وصف فتاة مجيلة الوجه ) جاءت الشمس :(إذا قال قائل 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣١ص ،املصدر السابق :  )١(

 .١١٥ص، شكري املبخوت. د،االستدالل البالغي :  )٢(

   .١٦٦ص،مجيل عبد ايد. د، البالغة و االتصال ): ٣      ( 

  

  

 ٣٤٠



وبناًء عليهـا   .  التركيب االستعاري مبثابة مقدمة كربى طرفاها كل من الفتاة والشمس           
) الـشمس   (  أن نبين مجلة أخرى هي مبثابة مقدمة صغرى مبتدؤها املستعار منـه              ميكن

ومن ، فتصبح اجلملة الشمس مضيئة   ) اإلضاءة  ( وخربها الزم من لوازمه حبكم العقل هو        
و خربها  خـرب اجلملـة       ، ) الفتاة(مبتدؤها  املستعار له     ،مث يتوصل السامع إىل مجلة ثالثة       

الفتاة مضيئة  وهو املعىن املطلوب للداللة على إشـراق الوجـه            : فيصبح املعىن   ، الثانية  
 ، تصنع شيئاً سوى     )خدها وردة (: فو حقك إذا شبهت قائالً      :" ومجاله فالسكاكي يقول    

أو هل  . أن تلزم اخلد ما تعرفه تستلزم احلمرة الصافية فيتوصل بذلك إىل وصف اخلد ا               
ثبت شيئاً غري أن تثبت لفالن كثرة الرماد املـستتبعة          ت) الرماد فالن جم (: إذا كنيت قائالً    

: أو هل إذا استعرت قائالً      ،للقرى ، توصالً بذلك إىل اتصاف فالن باملضيافية عند سامعك         
يف احلمام أسد ، تريد أن تربز من هو يف احلمام يف معرض من سداه وحلمته شدة البطش                  

أو هـل تـسلك إذا      .م اتيك السمات    وجراءة املقدم مع كمال اهليبة ، فاعالً ذلك ليتس        
قدر فالن بيـضاء ، أو      : خدها باذجنانة سوداء ، أو قلت       : رمت سلب ما تقدم ، فقلت       

يف احلمام فراشة مسلكاً غري إلزام املعاند بدل املستلزم ليتخذ ذريعـة إىل الـسلب               : قلت  
ته ويترك للمتلقي أن    أي أن املتكلم عندما يستعري فهو يبين قياساً ينطق مبقدم         ) . ١" (هناك  

  :فإننا عندما نقول جاء األسد . يبين على تلك املقدمة احلد األوسط مث النتيجة 
  )نقصد باألسد رجالً قادماً إلينا (                         مقدمة         جاء األسد 

                          احلد األوسط    األسد شجاع
  يجة        جاء الرجل الشجاع                        النت

وميكن لنا أن نالحظ من املثال السابق أن مراحل االستدالل واالستنتاج املنطقـي هـي               
والذي يدلّ عليـه هـذا النقـاش يف    " نفسها عند ممارسة أي أسلوب من أساليب البيان     

كانـت  تقديرنا إمنا هو صواب االفتراض القائم على اعتبار املالزمات بني املعاين سـواء أ             
  ويدل أيضاً على ثراء هذه. عقلية بينة أم عرفية ، من صميم تكون الداللة البيانية 

  ــــــــــــــــــــ
  .٥٠٥ص،السكاكي ، مفتاح العلوم ) : ١(

  

 ٣٤١



 املالزمات خصوصاً أا متثّل ثراء الداللة املعجمية وما تستلزمه عند تكوين وجوه البيـان              
بناء اخلطاب ، فكثري من هـذه املالزمـات ال معـىن لـه                        من افتراضات مقامية ثقافية ل    

إال باالستناد إىل نص الثقافة اليت خيتزا املعجم بربطه بني معطيات ال رابط بينها سـوى                
  ) .١"(إجياد هذه املالزمات لدى املتخاطبني أو يف ذهن املتكلّم 

  
عارة وقوا االسـتداللية يف       أشار الفخر الرازي أيضاً بشكل واضح إىل حجاجية االست        

وأما االستعارة فسبب   :" إطار حديثه عن الفرق بني االستعارة و بني التشبيه حيث يقول            
عندما حاولـت وصـفه     )رأيت رجالً يشبه األسد     :( مزيتها على التشبيه أنك إذا قلت       

  .بالشجاعة ، فكأنك أثبت شجاعته بواسطة مقدمتني ، كل واحدٍة منهما مشكوك فيها
). فالن يشبه األسد ، وكل من شابه األسد فهـو شـجاع             :( إن تقدير الكالم    : يانه  ب

فاملقدمة األوىل مشكوك فيها ، و أما املقدمة الثانية فهي أيضاً مشكوك فيها ، ألنه لـيس                 
).          رأيـت أسـداً     (وأمـا إذا قلـت      . كل من شابه األسد فقد بلغ يف القوة ايتـها           

مقدمة مشكوك فيها  ، ولكن املقدمة الثانية وهي أن األسد قوي             ) رأيت أسداً :(فقولك  
وظاهر أن الشك كلما كان أقل يف املقدمات املنتجة ، كانت الدعوى            ، وشجاع  يقينية    

من القبول أقرب ، فلهذا السبب املتكلّف ، كانت االستعارة ، أوقـع يف النفـوس مـن                  
أوضحه عبد القاهر اجلرجـاين يف دالئـل        وهذا األمر كان قد     ) .  ٢" (التصريح بالتشبيه 
فسبب ما ترى هلا من املزية و الفخامة ، أنـك إذا            )  االستعارة  ( وأما  : " اإلعجاز بقوله   

كنت قد تلطفت ملا أردت إثباته له من فرط الشجاعة ، حىت جعلها             ) رأيت أسداً   :( قلت  
. ه دليلٌ يقطع بوجوده     كالشيء الذي جيب له الثبوت واحلصول ، وكاألمر الذي نِصب ل          

وذلك أنه إذا كان أسداً ، فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة ، كاملـستحيل أو                 
كنت قد  " رأيت رجالً كاألسد    :" املمتنع أن يعرى عنها ، وإذا صرحت بالتشبيه فقلت          

أثبتها إثبات الشيء ، يترجح بني أن يكون وبني أن ال يكون ، ومل يكن مـن حـديث                   
  ) .٣(ب يف شيء الوجو

  ـــــــــــــــــــــــ
  .١٥٦ص ،شكري املبخوت. د،االستدالل البالغي :  )١(
 .١٦٣ص، الفخر الرازي ، اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز :  )٢(
  .٧٣-٧٢ص،عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز :  )٣(

 ٣٤٢



  
و جتعله آنق و أشد     ، باته  و إمنا تغري طريقة تقدميه و إث      ،  فاالستعارة ال تغير املعىن أو تعدله       

وهذا يسم االستعارة بطـابع      ) ١(تأثرياً مما لو قُدم عارياً دون ثوب االستعارة أو كسائها           
:          احلجاج  و بفاعلية إقناعية داعمة للمعىن  أشار إليها عبد القـاهر اجلرجـاين بقولـه                  

رأيت رجالً ال يتميز عـن      على قولك ،    ) رأيت أسداً   (ليست املزية اليت تراها لقولك      "  
بـل أن   ، أنك قد أفدت باألول زيادةً يف مساواته األسد         / يف شجاعته وجرأته    / األسد  

فلـيس تـأثري    ،أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة يف إثباتك له هذه املساواة ، ويف تقريرك هلا              
ًء على ما قاله    وبنا) . ٢" (االستعارة إذن يف ذات املعىن وحقيقته ، بل يف إجيابه واحلكم به             

عبد القاهر اجلرجاين فإن املزية األساسية لالستعارة هي يف طاقتها احلجاجيـة و قـدرا               
و السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، ماهو مصدر الفاعلية احلجاجيـة            ، العالية على اإلقناع    

  يف االستعارة و كيف متارس مهمتها اإلقناعية ؟ 
ملتلقي العقلية و تنشيط طاقاته اخليالية عندما تقدم له             تقوم االستعارة بتشغيل ملكات ا    

، شيئاً يف صورة شيء آخر  فتدفعه إىل الربط بني مفهومني أو نسقني تصوريني متباعدين                
إال أن عناصرها و جزئياا مأخوذة      ، و يكون هلما صورة يف ذهنه ال وجود هلا يف الواقع            

مما يثـري   ،  الذي خربه بتجربته احلياتية معه       من واقع املتلقي و من حميطه احلسي والثقايف       
  :و ميكن لنا أن منثّل هذا الشكل التصويري كما يأيت ، الفاعلية احلجاجية لالستعارة 

                         املستعار له                               املستعار 
  )ج( ــــــــــــ ( ... ) 

  
 مبختلف أنواعها و إن كـان أظهـر يف االسـتعارة            ينطبق هذا الشكل على االستعارات    

و يذكر املستعار فهو العنصر     (...) التصرحيية حيث يطوى ذكر املستعار له فهو حمل شاغر          
  :و من أمثلته ) ج ( 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

  .٢٢٨ص، جابر عصفور . د،الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب  :  )١(
  .٧١ص،عبد القاهر اجلرجاين ،  اإلعجاز دالئل:  )٢(

  

 ٣٤٣



  
  "هِذ الَّوي يلُزِّنلَ عى عِهِدباٍت آيب يِلاٍتن يِرخكُجِمم لُ الظُّن٩/احلديد("وِر إىل النُّاِتم(   

  ).١/إبراهيم ( " وِرىل النُّ ِإاِتملُ الظُّن ِماس النجِرخت ِلكيلَ ِإاهنلْزن أَابتِك" 
(... ) النور أو الظلمات ويشغل فيهـا العنـصر         ) ج  ( واألمثلة اليت يشغل فيها العنصر      

  .اإلميان واحلق والباطل كثرية يف القرآن 
(...)   إن مدار احلجاج يف االستعارة على احملل الشاغر الذي اصطلحنا عليـه بالعالمـة           

ومما يؤكد قولنا بـأن     ، يه  فهذا هو املطلوب ملؤه من وراء التصوير االستعاري والتهدي إل         
ـَه وبقاَءه ضمنياً خمفياً يدعو املتلقي إىل إماطـة                 هذا احملل الشاغر هو بؤرة احلجاج أن طي

والسبب يف إبقائه مطوياً هو لكي       ).  ج  ( اللثام عنه انطالقاً من عناصر الصورة اليت هي         
ـُتوصل إليه عرب مسار حجاجي معني مستفاد بشكل أساسي من مفهو  م الداللة االلتزامية   ي

ألن مضمونه يكون عادةً معلومة جديدة بالنسبة إىل املتلقي أو هي يف حكـم اجلديـدة                    
فمن أجل هذا سلكت إىل إيـصال       ، مما ميكن متثله أو قبوله واستساغته يف سهولة ويسر          

ـ              شأ عـن   هذه املعلومة اجلديدة وتبليغها للمتلقي سبيلٌ فيها استدراج له من خالل ما ين
، من مفهوم ضمين ينشأ نفسه عن مفهوم أول للصورة ويأيت مللء ذلـك              ) ج  ( العنصر  

و تنأى به   ، فاالستعارة ذه الطريقة تبتعد باملتلقي عن احليادية        ) .  ١(...) (احملل الشاغر   
و ترتقي به إىل مرتلة ال تقل شأناً عن         ، عن موقع املتلقي السليب الذي ال حول له و ال قوة            

هو تـاج   (... ) احملل الشاغر   " و جتعله شريكاً حقيقياً يف إنتاج املعىن ألن         ، رتلة املبدع   م
احلجاج و مناطه ، حيث املتلقي ويضطره إىل وجوب ملئه من خالل املفهوم وكفى ـذا                
احلث واالضطرار املؤديني باملتلقني إىل االنسالك يف دورة الكالم اهلادرة شهادة على مدى             

 إن الصورة كالم نصفه وهو املصرح به مـن صـنع الـنص أو     ]....[ورة  حجاجية الص 
املتكلم ، ونصفه الضمين من صنع املتلقي وهذا الوضع هو الذي يكفل للـصورة قـدرا       

فمتلقي االستعارة يقوم فعلياً  بعملية تأويلية دف إنتاج املعىن الضمين           )  .٢"(احلجاجية  
  . انطالقاً  من املصرح به

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .٥٥٦- ٥٥٥ص،عبد اهللا صولة . د،احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية   ) : ١(
 .٥٦٣ص ، املرجع السابق نفسه ) : ٢(

 ٣٤٤



وهناك وجه آخر من وجوه حجاجية الصورة االستعارية وهو قدرا على تأجيل حلظـة              
فاحلكم عندما يقـدم بـشكل مباشـر        ، كالم  اعتراض املتلقي على احلكم املستفاد من ال      

حقيقي باستخدام املعاين املعجمية للكلمات ال جيد املتلقـي حرجـاً يف الـرد املباشـر                          
ـ لْزناب أَ ت كِ : "اىف مع قناعته ففي قوله تعاىل       و االعتراض على هذا احلكم إذا كان يتن        ن اه

أن املتلقني مـن    " مثالً جند   ) ١/إبراهيم( "  وِراِت إىل النُّ  ملُ الظُّ ناس مِ ج الن ِرختك لِ يلَِإ
لو قُـدمت   ) الشرك و الضالل  (اخلصوم خاصة قد يستطيعون أن يعترضوا مثالً على قضية          

لكنهم ال يستطيعون أن ينكروا     ) ليس الشرك ضالالً    ( بقوهلم  ، إليهم على النحو املذكور     
  ومعىن هذا أن     ]...[ التيه و الضالل و الضياع       وهو) الظالم  ( املفهوم احلاصل من كلمة     

يف تأجيل االعتراض بواسطة االنتقال باملعىن من احلقيقة إىل ااز استدراجاً للمـتلقني إىل              
  ) .١" (القبول باألطروحة اليت تعرضها عليهم الصورة

     
ألا ،  فقط      ولكن فعالية احلجاج يف الصورة االستعارية ال تتوقف عند جمرد االستدراج          

فالتأثري ميهـد   ، ختاطب املتلقي فكراً و وجداناً فهي تعمل  على التأثري فيه أوالً مث إقناعه                 
لإلقناع و تغيري املقاييس اليت يعتمدها املتلقي يف تعامله مع املوضوع ويظهر ذلك جبالء و               

      اهـا ميـشال   وضوح  يف االستعارات املتتالية اليت تدور حول مستعار له واحد وهي مامس
جمموعة من االستعارات املترابطة حـىت أن       : " وهي  ) االستعارات الديناميكية ( لوغورن  

ومن هنا الفرق كله بني االستعارة اجلامدة والصورة الديناميكية         . الواحدة تسبب األخرى    
كل استعارة تضيف إىل االنطباع املتأيت من االنطباع السابق ، شحنة عاطفية جديدة ،              : 

شد املستمع أو القارئ بواسطة جمموعة من احلجج حبيث يصعب علـى التحليـل              كما ت 
ومثال تلك االستعارات بيت امرئ القيس املشهور عندما        ) . ٢" (املنطقي أن يقوم مبراقبتها   

  : وصف الليل بقوله 
               فقلت لَه ملّا متطّى بصلِْبِه        و أردف أعجازاً و ناَء بكَلْكَِل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٧٧- ٥٧٦ص ، املرجع السابق نفسه :  )١(
  .١٤٥ميشال لوغورن و ص ، االستعارة و ااز املرسل :  )٢(

  

 ٣٤٥



  
  فقد عبر عن طول الليل وثقل مهومه فيه جبملة من االستعارات املتتالية اليت كثّف مـن                

تالية و املتداعية من رسم     ومتكن بوساطة االستعارات املت   ، خالهلا إحساسه بوطأة هذا الليل      
 ومتكنت من إقناعنا بثقل ذلـك الليـل علـى روح    محلها مشاعره أثّرت فينا  صورة لليل   

وأضافت انطباعاً بالثقل و الطول إىل سابقتها  ألن كل استعارة يف البيت  حتمل               ، الشاعر
وخففت ، ةهذه الكثافة الشعورية فعلت فعلها يف مجلتنا العاطفي       ، شيئاً من إحساس الشاعر     

من الرقابة املنطقية على الصورة  و مكنت املعىن من ختطّي احلدود املنطقيـة ليترسـخ يف                 
إن االستعارة العفوية واملتداعية واملتدفقـة      " و هكذا   فـ      ، قناعتنا ما كان يعانيه الشاعر      

. ر  إا إحدى الوسائل األكثر فعالية لنقل الـشعو       : تولّد إحساساً ألا تعرب عن إحساس       
فمعظم االستعارات تقريباً تعرب عن حكم قيم ألن الصورة املتداعية اليت تدخلـها تطلـب       

نطقي متتنع الرقابـة    انفعاالً عاطفياً وكون بقاء هذه الصورة غريبة على صعيد التواصل امل          
 فغالباً ما تكون وظيفة االستعارة التعـبري      . بعاد احلركة االنفعالية اليت ترافقها      املنطقية عن إ  

  )  . ١" (عن شعور تبغي املشاركة فيه 
    

     لذلك  فاالستعارة  ال تتواىن عن حماولة فرض املعىن على املتلقي ألا تقدم له دليـل                 
                    ا تلفّه جبوصحته فال تترك له فرصة ليهادن أو يناور أو يتردد يف قبوله  و متثله وال سيما أ

  حيـث  . قدم له شيئاً من خالل شيء آخر        من اإلغراب و الدهشة وتثري مشاعره عندما ت       
يكون اإلقناع أكثر فعالية عندما يكون العقل ال ميلك أحاسيس منطقية ملقاومته ال يوافق              " 

فالصورة اليت تدخلها تبقى متداعية مندجمة مع مادة        ، هذا الطلب أي شيء غري االستعارة       
و نرفضه ،ستطيع أن نناقش تشبيهاً  و ن . املرسلة لكنها غريبة عن املستوى املنطقي للتواصل        

و باستطاعتنا أن نرفض قبول املطابقـة الـيت   . ألننا نرفض املنطق بالتماثل الذي يعرب عنه     
مستـسلمني حلكمهـا و اسـتبدادها       ) ٢"(أمام االستعارة نكون جمردين   . تؤسس رمزاً   

  . حولنامبشاعرنا و عقولنا وتصرفها بأفكارناوقناعاتنا وتوجيه رؤيتنا للعامل من 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٦-١٤٥ص، املرجع السابق نفسه ): ١ (
  .١٤٤-١٤٣ص، املرجع السابق نفسه  ):٢(

 ٣٤٦



  :اخلامتة *

  
فقد اعتىن بنشأة مفهوم    ،  استطاع البحث أن يرصد جوانب الفعل االستعاري يف اللغة             

سـتعارة بفنـون البيـان        مث عرض لعالقة اال   ، االستعارة  وتطوره عند العرب و الغرب        
فاالستعارة أرقى أشكال ااز بسبب املرونة اللغوية العالية  اليت متنحها للمبدع            ، األخرى  

وتتفوق االستعارة على اـاز املرسـل يف        ، واليت متكنه من التعبري عن أفكاره و عواطفه         
خبالف ااز املرسل   أدائها البياين على الرغم من اعتمادها على عالقة واحدة هي املشاة            

الذي يتميز باعتماده على عالقات متعددة و متنوعة والسبب يف ذلك يعود إىل قـدرا               
وهذا الـربط   ، الفائقة على الربط بني نسقني تصوريني ال قرابة بينهما يف األحوال العادية             

وقد تكون  ، يتم اعتماداً على عالقة املشاة اليت قد تكون موجودة بني النسقني املفهوميني           
  . غري موجودة عندها ختلقها االستعارة و تفترض و جودها 

     
   ختتلف االستعارة أيضاً عن التشبيه وذلك على الرغم من اعتمادها على عالقة املـشاة             
ألننا نعتمد يف إثبات احلكم الذي تفيده على مقدمة منطقية واحدة يف حني يعتمد التشبيه               

كما تتميز االستعارة   ، ا ما يضعف قدرته على إثبات االدعاء      على مقدمتني منطقيتني وهذ   
  . عن التشبيه بقدرا التصويرية التكثيفية العالية

    
،   نتج عن تركيز البالغيني على األصل التشبيهي لالستعارة ما يسمى االستعارة التمثيلية             

ويف ،  متعدد   فالتمثيل قائم على تشبيه صورة منتزعة من متعدد بصورة أخرى منتزعة من           
االستعارة التمثيلية يتم استعارة صورة منتزعة من متعدد للتعبري عن حالة معينة على سبيل              

  .املثل 
  

أما يف إطار عالقة االستعارة بالكناية  فقد بين البحث يف هذا املوطن كيف يـتم بنـاء                  
سـتعارة  االستعارة اعتماداً على العالقات الداخلية للكناية فنحصل على ما يـسمى باال           

 ٣٤٧



كما بين البحث كيف يتم بناء الكناية على االستعارة اعتمادا علـى العالقـات            ، املكنية  
  .الداخلية التشبيهية يف االستعارة 

     
فاستعرض أهم النظريات الغربية    ،     مث عاجل البحث بنية االستعارة بني القدماء و احملدثني          

بدءاً ، يت تكتنف الفعل اللغوي االستعاري      اليت حاولت تفسري حركة العالقات الداخلية ال      
إىل النظرية التفاعلية   ، من آراء أرسطو اليت شكلت عماد النظرية االستبدالية يف االستعارة           

، اليت تركز على مبدأ البؤرة االستعارية الذي متثله الكلمة املستعارة  واإلطار احمليط ـا                
 التوتر الناشئ بني البـؤرة و اإلطـار         حيث ترى أن معىن التركيب االستعاري  يتولد من        

لتأيت بعدها النظرية السياقية يف االستعارة اليت تركز علـى وظيفـة الـسياق              . احمليط ا   
فالكلمة املستعارة ال ميكن فهمها مبعزل ، األساسية يف إنتاج املعىن و إثراء فاعلية االستعارة      

نظرية احلدسية يف االسـتعارة      بعدها توقف البحث عند ال    ، عن السياق الذي وردت فيه      
مث ناقـشنا آراء هـذه      ، اليت ترى أن املعىن االستعاري يفهم دفعة واحدة بواسطة احلدس           

النظريات يف ضوء املعطيات اليت توفرها بالغتنا العريقة لنضع يـدينا بثقـة علـى أهـم              
كبـسون يف   مث ناقشنا نظريـة جا    ، التقاطعات بني هذه اآلراء وبني آراء بالغيينا القدامى         

و بينـا رأي ميـشال      ، االستعارة القائمة على إسقاط مبدأ االختيار على مبدأ التركيب          
وعرضنا لرأي  ، لوغورن يف االستعارة الذي يرى أا وسيلتنا إلدراك العامل بواسطة املخيلة            

  .جان كوهن يف االستعارة فهي عنده حالة من حاالت االنزياح ونفي االنزياح 
  

، ا إىل البحث يف الفعل اللغوي االستعاري يف ضوء معطيات علـم األسـلوب                مث انتقلن 
مث جتسد هذا   ، وهدفْنا من ذلك  بيان آلية تشكل الفعل اللغوي االستعاري يف ذهن املبدع              

واعتمدنا يف ذلك علـى النظريـة       ، مث استقباله من قبل املتلقي      ، الفعل يف النص األديب       
  ). مارك جونسون(و ) جورج اليكوف(وضعها كل من املفهومية يف االستعارة اليت 

  
فاإلنسان يرتب موجودات العامل يف دماغه      ،    إن الفكر البشري فكر استعاري يف طبيعته      

وعندما يستعري اإلنسان العادي أو املبدع فإنه يقوم بـالربط          ، على صورة أنسقة مفهومية     

 ٣٤٨



،  وذلك اعتمادا على ملكة اخليـال      بني نسقني مفهوميني ال ميكن الربط بينهما يف الواقع          
وبذلك يتمكن من رؤية شيء يف ضوء شيء آخر و التعبري عن هـذه الرؤيـة بواسـطة                  

ويـتحكم  ، ومن هنا فإن االستعارة شكل متفوق للكفاية اللغوية عند املبدع           ، االستعارة  
 تـشكيل    يف    -مقتضى احلـال    ،املوقف  / احلال،  العنصر الثقايف    –املقام بعناصره الثالثة    

فاالسـتعارات  ، كما تتصل التجربة الشعورية للمبدع بتكوين االسـتعارة         ، االستعارة  
  .وجتلو احلالة الوجدانية اليت تعتريه ، تعكس احلالة الفكرية اليت يعيشها املبدع 

  
،      تتمتع الكلمة املستعارة مبزايا خاصة جتعل املبدع خيتارها دون سواها من الكلمـات            

وال سيما أن التركيب االسـتعاري      ، يا كثافة الدالالت اهلامشية اليت حتملها       من هذه املزا  
يقوم بتفعيل واحدة أو أكثر من هذه الدالالت اهلامـشية لتتراجـع الداللـة املركزيـة                          

يف موقـع   ،مث يضعها املبدع يف تركيـب       .للكلمة املستعارة إىل املرتبة الثانية      ) املعجمية  ( 
، املفعوليـة   ، الفاعليـة   : ته الوجدانية و الفكرية ؛ هذا املوقع قد يكون          اختاره وفق حال  

فالعالقات النحوية داخل التركيب االستعاري متد االستعارة        ...اإلضافة  ، الصفة  ،االبتداء  
لتشكل ، وال تلبث هذه الفاعلية أن تزداد ثراًء داخل النص األديب         ، بفاعلية مجالية ومعرفية    

فهي جتعـل الـنص مفعمـاً وغنيـاً         ، النص مناجم األدبية وكنوزها     االستعارات داخل   
بالدالالت اإلحيائية اليت تفعل فعلها يف اجلملة العاطفية للمتلقي فتثري مـشاعره و توقـد               

لكن هذا املتلقـي حمكـوم يف تلقيـه         ، أحاسيسه وحترك أفكاره  جتاه موضوع التجربة        
كل ، وحساسيته العاطفية ، وكفايته اللغوية   ، لالستعارات مبستواه الثقايف وخربته احلياتية

  .هذه العوامل تتحكم يف تأويله للتركيب االستعاري
  

تنبع مجاليات التركيب االستعاري من قدرته على إثارة خيال املتلقي وحثه لتمثّل التجربة             
رة ففاعلية االستعارة بصو  ، الشعورية اليت عاشها  املبدع وذلك بتفعيل ملكة اخليال عنده           

عامة فاعلية ختييلية دف إىل توليد املعىن عند املتلقي و التأثري فيه حبيث يستطيع متثّـل و                 
وتتجلى هذه الفاعلية االسـتعارية التخييليـة   ، عيش التجربة الشعورية اليت عاشها  املبدع 

  .   اِحلجاج ، تفعيل احلواس ، التكثيف ، التشخيص،التجسيم ، : بأشكال متعددة 
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ـّنه من استخراج املعـاين اللطي       استعارية   مقدرة بيانية دع مبا  ميتلك من          فاملب فـة   متك
ال يتوقف األمر عند ذلك بل       .مها لتشخص أمام العيون   يساملكنونة يف عامله الداخلي و جت     

تشخيص األشياء اجلامدة ،  فيخلع عليها مشاعره وعواطفه ، و يبث فيها              إىل   يعمد املبدع 
نه و بينها عالقة ترابط و تفاعل و انسجام ، حىت تصبح هذه األشياء من روحه ، و يقيم بي

وجتعلها تتبادل  ، كما تقوم االستعارة بتفعيل حواس املتلقي       ، تجزأ من ذاته    كأا جزء ال ي   
ولعـل  ، ...و البصر ملـساً     ، فعلى سبيل املثال تقلب السمع بصراً       ، الوظائف فيما بينها    

حيث ختاطب عواطف   ،  أهم فاعلياا يف إنتاج املعاين         حجاجية التركيب االستعاري من   
وتطلق العنـان خليالـه فيستحـضر       ، املتلقي فتجعله خيفف الرقابة املنطقية على ما يتلقى       

   .  الصورة اليت هي احلجة البالغة على العقل ليسلم بصحة القضية 
  

  : املني حرية احلركة بني عي فعلٌ سحري عجيب يتيح للمبدع  فالفعل االستعار
 و أسرار   ثعامله الداخلي الطافح باملعاين ، والعامل اخلارجي املمتلئ بالكائنات واألحدا         

ـّنه من جتاوز العالقات املألو      احلياة   و تأسـيس   فة القائمة بـني املوجـودات       ، و ميك
ـّـكه مجالياً  .عالقات جديدة مبنية انطالقاً من  رؤيته للعامل يف حماولة منه لتمل
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  :املصادر و املراجع *
  

 .القرآن الكرمي  •
دار أفريقيا  ، سعيد الغامني و ناصر حالوي      :  ترمجة    ،فلسفة البالغة ،آ أ ريتشاردز     -١

  .م٢٠٠٢، ١ط، املغرب، الشرق 
    دار، محـدو طمـاس   : حتقيـق  ، ديوان زهري بن أيب سلمى    ، زهري  ، ابن أيب سلمى  -٢

  .م٢٠٠٥، ٢ط، بريوت ، املعرفة 
ضـياء   ، املثـل الـسائر يف أدب الكاتـب و الـشاعر          ضياء الدين ،  ، األثري  ابن  -٣

  .م١٩٩٨، بريوت  ، ١ط،الشيخ كامل حممد حممد عويضة: حتقيق،الدين
مؤسسة النـور   ، إميان البقاعي   : حتقيق   ، ديوان أيب متام  ، )أبو متام (حبيب  ، ابن أوس   -٤

 .م٢٠٠٠، ١ط،بريوت ،للمطبوعات 
 ،١ط،بـريوت   ، دار العلم للماليني    ، جدلية اخلفاء و التجلي   ،كمال  . د، ديب  أبو -٥

 .م  ١٩٧٥
 ، دار كنعـان،     مجاليات اللفظة بني السياق و نظرية الـنظم       إبراهيم ،علي جنيب ،     -٦

  . م ٢٠٠٤، ٢دمشق، ط
 املركز الثقايف العـريب ،      ،   إشكاليات القراءة و آليات التأويل    زيد ، نصر حامد ،      أبو-٧

  . م٢٠٠١ ،٦بريوت ، ط –الدار البيضاء 
    ،الـدار األهليـة      ، االستعارة يف النقد األديب احلـديث     ،  يوسف. د،  أبو العدوس  -٨

  ،  م ١٩٩٧ ، ١ط، األردن 
، دار املسرية ، / منظور مستأنف / التشبيه و االستعارة   ،يوسف. د، أبو العدوس -٩

  ،م٢٠٠٧ ، ١ط، عمان 
 ، دار الكتب العلمية الية بني املنطوق و املكتوب    اللغة االنفع  أمحد، عطية سليمان ،      -١٠
  .  م٢٠٠١ ، ١القاهرة ، ط،
: حتقيق و ترمجـة     ، نقل مىت بن يونس      ،كتاب أرسطوطاليس يف الشعر   ، أرسطو   -١١

  .م١٩٦٧، ، دار الكتاب العريب للطباعة و النشر ، شكري عياد 
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   ، أيب متـام و البحتـري      املوازنة بني شـعر   ، أبو القاسم احلسن بن بشر      ،  اآلمدي -١٢

  . م١٩٧٢ ، ٢، القاهرة ، دار املعارف ،  صقر السيد أمحد: حتقيق 
مازن .د: حتقيق  ، ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب،  ابن هشام، األنصاري-١٣

 ، ١ط، بريوت ، دار الفكر ،  مراجعة سعيد األفغاين، املبارك و حممد علي محد اهللا 
 .م١٩٩٨
 . م١٩٨٠، القاهرة ، مكتبة األجنلو املصرية ،داللة األلفاظ، مإبراهي. د،أنيس-١٤
دار غريب للطباعة   ، كمال بشر   .د: ترمجة  ، دور الكلمة يف اللغة   ،استيفن  ،  أوملان   -١٥
  .م١٩٩٧ ، ١٢ط، القاهرة ،  النشر و
املركز ، سعيد بنكراد   : ترمجة  ، التأويل بني السيميائيات و التفكيكية     ،إمربتو، إيكو-١٦
  .م ٢٠٠٤، ٢ط،  الدار البيضاء –بريوت ، لثقايف العريب ا

 .القاهرة، ٣ط، دار املعارف، حسن كامل الصرييف : حتقيق ، ديوان البحتري،  البحتري – ١٧

مكتبة لبنان ، املفاهيم و االجتاهات : علم لغة النص،سعيد حسن . د ، حبريي -١٨
 .م١٩٩٧، ١ط،  اجليزة –بريوت ،  الشركة املصرية العاملية للنشر –ناشرون 

دار ، عمر فاروق الطباع    . د:  ، حتقيق    شرح ديوان املتنيب  ، عبد الرمحن ، الربقوقي  -١٩
  .بريوت ، األرقم بن أيب أرقم 

 ١ط، مصر  ، بلنسية لنشر و التوزيع     ، السياق و توجيه داللة النص     ،عيد. د  ، بلبع-٢٠
  .م٢٠٠٨، 
، لبنـان  ، الدار العربية للعلوم ناشـرون     ، بيةأصول الشعرية العر   ،الطاهر،  بومزبر-٢١
 .م٢٠٠٧، ١ط
مؤسسة ،/ كتاب الرياض / البنيوية يف النقد العريب املعاصر، يوسف حامد. جابر، د-٢٢

  . م٢٠٠٤، ١ط، الرياض ، اليمامة الصحفية 
 ،عبد السالم هارون : حتقيق ،  ، البيان و التبيني، أبو عثمان عمرو بن حبر،  اجلاحظ -٢٣
  .م١٩٩٠، القاهرة ، ٢ط،كتبة اخلاجني م
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 ، دار الفكر، عبد السالم هارون : حتقيق  ،حليوان ا، أبو عثمان عمرو بن حبر، اجلاحظ  - ٢٤
  ).ت . د(، بريوت

، دار املـدين    ، حممود حممد شاكر    : حتقيق، أسرار البالغة  ،عبد القاهر ،  اجلرجاين -٢٥
  .م١٩٩١، ١ط، جدة
مكتبـة  ، حممود حممد شـاكر     : حتقيق  ، دالئل اإلعجاز ،اهر  عبد الق ،  اجلرجاين -   ٢٦

 .م٢٠٠٤، ٥ط، القاهرة ، اخلاجني 
بو حممد أ : حتقيق، الوساطة بني املتنيب و خصومه    ،  علي بن عبد العزيز   ،  اجلرجاين   -٢٧

  .م٢٠٠٦ ، ١ط، بريوت ، املكتبة العصرية ، الفضل إبراهيم و علي حممد البجاوي
، طبعـة جديـدة     ، بـريوت   ، مطبعة لبنان   ،التعريفات  ،عليحممد بن   ، اجلرجاين-٢٨

 .م١٩٨٥
، حممد عبد املنعم خفاجي     . د: حتقيق  ، نقد الشعر  ابن جعفر ، أبو الفرج قدامة ،         -٢٩

  ).ت.د( ، بريوت،دار الكتب العلمية 
  . م٢٠٠٢ ، احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، يف مجالية الكلمةمجعة ، حسني ،  -٣٠
. م١٩٩٠ ، ١ط ، الدار البيضاء ، ار الثقافة د،  األصول ، متام .د، حسان -٣١
   ، ٣ ، عامل الكتب ، القاهرة ، طاللغة العربية معناها و مبناها متام  ، .دحسان ،  -٣٢

  . م١٩٩٨
  .م١٩٦٧بريوت ، دار صادر ، شرح أيب سعيد السكري  ،  الديوان،احلطيئة -٣٣
ـ     ، فراس أبو، احلمداين-٣٤              ، بروايـة ابـن خالويـه      راس احلمـداين    ديـوان أيب ف

 .م٢٠٠٤، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، سامي الدهان. د: حتقيق 
، مفهوم اخليال ووظيفته يف النقد القدمي و البالغـة         ،فاطمة سعيد أمحد  . د، محدان-٣٥

 .م٢٠٠٠، ١ ط،مكة املكرمة ، جامعة أم القرى 
 ، مكتبة لبنان باط والربط يف تركيب اجلملة العربية، نظام االرتمحيدة ، مصطفى -٣٦

  . م١٩٩٧ ، ١ اجليزة ، ط– ، بريوت - الشركة املصرية العاملية للنشر–ناشرون 
 -املركز التربوي للبحوث و اإلمناء  ، معجم املصطلحات الفلسفية، عبده ،  احللو -٣٧

  .م١٩٩٤، ١ط، مكتبة لبنان 
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املركز الثقايف العريب   ،)مدخل إىل انسجام اخلطاب     ( لسانيات النص    ،حممد، خطايب-٣٨
 .م٢٠٠٦، ٢ط،  الدار البيضاء–بريوت ، 
مكتبـة  ، عبد املتعال الـصعيدي     : حتقيق   ، سر الفصاحة ،  اخلفاجي ، ابن سنان      -٣٩

   .م١٩٦٠، القاهرة ، صبيح 
كتاب  احتاد ال  ،/احلضور و الغياب    / الظاهرة الشعرية العربية    ،حسني  . د  ،مخري   -٤٠

 .م٢٠٠١ ، ١ط، دمشق ، العرب 
الدار العربيـة   ،نظرية النص  من بنية املعىن إىل سيميائية الدال         ،حسني. د  ، مخري -٤١

 .م٢٠٠٧ ، ١ط، بريوت ، للعلوم ناشرون 
، دار الفكر ) الصورة الفنية يف األدب العريب  ( مجاليات األسلوب الداية ، فايز ، -٤٢

  . م ١٩٩٠، ٢،دمشق، ط
  .م١٩٨٣، ١٠ط، بريوت ، دار العودة  ،  الديوان، حممود ،يشدرو-٤٣
حاشية الدسوقي على شـرح     (شروح التلخيص    ،حممد بن حممد عرفة     ،  الدسوقي -٤٤

  ).ت.د(، بريوت ، دار الكتب العلمية   ، )السعد
   ، مطبعـة   املوجز يف شرح دالئل اإلعجاز يف علـم املعـاين          دك الباب ، جعفر ،       -٤٥

  . م١٩٨٠ ، ١ق ، طدمشاجلليل ، 
  .م١٩٨٥، ٢ط، بريوت ، دار العودة ، األعمال الشعرية الكاملة، أمل، دنقل-٤٦
ً  الصورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين منهجاًَ و تطبيقا دمهان ، أمحد علي ، -٤٧
  . م١٩٨٦ ، ١دار طالس ، دمشق ، ط، 
بريوت ، للدراسات و النشر املؤسسة العربية ،جمازات ا نرى ، علي أمحد، الديري-٤٨
.م٢٠٠٦ ، ١ط، 
،       ، اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز الرازي ، فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني -٤٩

 . م٢٠٠٤ ، ١نصراهللا حاجي مفيت أوغلي ، دار صادر ، ط.د: حتقيق 
ؤون الس األعلى للـش   ، حممد سليم سامل    : حتقيق   ، تلخيص اخلطابة ، ابن رشد   -٥٠

  .م١٩٦٧القاهرة ، ،  جلنة إحياء التراث اإلسالمي –اإلسالمية 
.بريوت ، املطبعة األدبية  ،  ديوان الشريف الرضي، الشريف ، الرضي -٥١
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ضـمن ثـالث    ( النكت يف إعجاز القرآن    ، أبو احلسن علي بن عيسى       ، الرماين -٥٢

دار ، مد خلف اهللا أمحد     حممد زغلول سالم و حم    . د: حتقيق   ، )رسائل يف إعجاز القرآن     
  .م١٩٧٦ ، ٣ط، مصر ، املعارف 

، دار التنـوير    ، نظرية الشعر عند الفالسـفة املـسلمني      ،ألفت كمال   .  د ،الرويب-٥٣
  .م٢٠٠٧، ١ط، بريوت
، سـعيد الغـامني     : ترمجة،/اخلطاب و فائض املعىن     / نظرية التأويل    ،بول، ريكور-٥٤

  .م٢٠٠٣، ١ط، ر البيضاء  الدا–بريوت ، املركز الثقايف العريب 
الكشاف عن حقائق غـوامض     ،  أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر        ، الزخمشري  -٥٥

حممد عبد السالم   : رتبه و ضبطه وصححه     ، الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل         
 .م٢٠٠٦، ٤ط، بريوت ، دار الكتب العلمية ، شاهني 
: حممد أمحد محد ، مراجعة :  ، ترمجة  األدب، فهم االستعارة يف ستني ، جريارد -٥٦

 م٢٠٠٥ ،١شعبان مكاوي ، الس األعلى للثقافة ، القاهرة ، ط
:  ، حتقيق    مفتاح العلوم السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي ،            -٥٧

  .م١٩٨٧ ، ٢نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ،بريوت ، ط
 ١ ، دار احلوار ،الالذقية ،  ط       و اجلمال يف النقد العريب    ، نظرية اللغة     سلوم ، تامر     -٥٨
  .م١٩٨٣،

 ١ط،بغـداد   ، دار احلريـة    ، األعمال الشعرية الكاملـة   ، بدر شاكر   ،  السياب   -٥٩
  .م٢٠٠٣
بدر الدين حاضـري وحممـد      : حتقيق ،ديوان عنترة بن شداد   ، عنترة  ،  ابن شداد    -٦٠

  .م١٩٩٢، بريوت ، دار الشروق العريب، محامي 
٦١-الشركة القومية للنشر و التوزيع     ،  اخليال الشعري عند العرب   ،أبو القاسم   ، ايب  الش
 .م١٩٦١، تونس ، 
٦٢-م ١٩٧٢، بريوت ، دار العودة  ،  أيب القاسم الشايبديوان،أبو القاسم ، ايب الش. 

 ٣٥٥



دة دار الكتاب اجلديد املتح   ،استراتيجيات اخلطاب ، عبد اهلادي بن ظافر   . د،الشهري-٦٣
  م٢٠٠٤، ١ط، بريوت ، 
 ، أثرها يف األساليب العربية      نشأا ، تطورها  : ، االستعارة    شيخون ، السيد حممود      -٦٤

  . م١٩٨٤ ، ٢، مكتبة الكليات األزهرية ، القاهرة ، ط
رؤيـة بالغيـة     ( الصور االستعارية يف الشعر العريب احلديث      الصايغ ، وجدان ،      -٦٥

    ،١ؤسسة العربيـة للدراسـات و النـشر ، بـريوت ، ط     ،امل) لشعرية األخطل الصغري    
  . م   ٢٠٠٣
،  دار الكتاب املـصري      –دار الكتاب اللبناين    ، املعجم الفلسفي  ،مجيل. د،  صليبا -٦٦

 .م١٩٧٨،  القاهرة–بريوت 
التفكري البالغي عند العرب أسـسه و تطـوره إىل القـرن             صمود ، محادي ،      -٦٧

  . م١٩٩٤ ، ٢ منوبة، تونس ،ط–اب  ، منشورات كلية اآلدالسادس
، احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية         ،عبد اهللا . د،صولة-٦٨

  .م٢٠٠٧ ،٢ط، بريوت ، دار الفارايب 
املؤسسة اجلامعيـة   ،النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون    ، فاطمة،  الطبال بركة  -٦٩

  .م١٩٩٣ ،   ١ط، بريوت ،  و النشر للدراسات
مكـة  ، جامعة أم القرى ، داللة السياق ،ردة اهللا بن ردة بن ضيف اهللا      . د، الطلحي-٧٠

 .هـ١٤٢٤ ، ١ط، املكرمة 
 ١ ، دار الفكر ، دمشق ، ط       ، العاطفة و اإلبداع الشعري     العاكوب ، عيسى علي      -٧١
  .م١٩٩٩، 
 .م٢٠٠٠، جامعة حلب ، املفصل يف علوم البالغة العربية ،عيسى. د، العاكوب-٧٢
 ، دار الفكـر ،      األبعاد اإلبداعية يف منهج عبد القاهر اجلرجـاين       عباس ، حممد ،     -٧٣

   . م ١٩٩٩ ، ١دمشق ، ط
 ،١ط، القـاهرة   ، دار املعـارف    ،الصورة و البناء الـشعري     ،حسن.د، عبد اهللا -٧٤

  .م١٩٨١
  .م٢٠٠٠، ١ط، القاهرة ، دار غريب ، البالغة واالتصال، مجيل. د، عبد ايد-٧٥

 ٣٥٦



   لبنـان ، جدلية اإلفراد و التركيب يف النقد العريب القـدمي        ، حممد. د، عبد املطلب -٧٦
 م١٩٩٥ ، ١ط،  اجليزة –بريوت ،  الشركة املصرية العاملية للنشر –ناشرون 

 – ، مكتبة لبنان ناشرون )قراءة أخرى ( البالغة العربية  عبد املطلب ، حممد ، -٧٧
  .م١٩٩٧ ، ١ اجليزة، ط–بريوتالشركة املصرية العاملية للنشر، 

  .م١٩٧٩، ١ط،بريوت ، دار العلم للماليني  ، املعجم األديب ،جبور، عبد النور-٧٨
دار الثقافة بريوت   ، إحسان عباس   : مجعه وشرحه    ، ديوان كثري عزة  ، كُثري،  عزة   -٧٩
 .م١٩٧١، 
الكتابـة و   :  كتاب الصناعتني  بن سهل ،      العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد اهللا       -٨٠

، املكتبـة العـصرية     ، حممد أبو الفضل إبراهيم و علي حممد البجاوي         : حتقيق  الشعر ،   
  .م١٩٨٦، بريوت 
 -،دار الكتاب املصري  ) راث النقدي   دراسة يف الت   (، مفهوم الشعر  عصفور ، جابر    -٨١

  .م٢٠٠٣ ، ١ بريوت ، ط–دار الكتاب اللبناين ، القاهرة 
 ، دار   رة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب        ، الصو  عصفور ، جابر     -٨٢

  .م٢٠٠٣ ، ١ بريوت ، ط– دار الكتاب اللبناين ، القاهرة –الكتاب املصري 
، حممد زغلول سالم . طه احلاجري ود: حتقيق ،  عيار الشعر، ابن طباطبا ، العلوي -٨٣

  .م١٩٦٥القاهرة ، املكتبة التجارية 
،  طه احلاجري و حممد زغلول سالم : حتقيق، عيار الشعر ، با  طابن طبا،  العلوي -٨٤
  .م١٩٥٦، القاهرة ، 
الطراز املتضمن ألسرار البالغـة و       العلوي ، حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم ،            -٨٥
مجاعة من العلماء ، دار الكتـب العلميـة ، بـريوت ،             :  ، حتقيق  حقائق اإلعجاز  علوم
  .م١٩٨٢
 ، حاشية عليش على الرسالة البيانية للـصبان      ، أمحد بن حممد    حممد بن   ،   عليش -٨٦
                 .م٢٠٠١، ١ط، بريوت ، دار الكتب العلمية ، أمحد فريد املزيدي: حتقيق
 ، دار أفريقيـا الـشرق ،                    البالغة العربية أصوهلا و امتـداداا      العمري ، حممد ،      -٨٧

  .م١٩٩٩، ١ لبنان ، ط–املغرب 

 ٣٥٧



 ، احتاد الكتاب العرب ، احتـاد الكتـاب          مقاالت يف األسلوبية  عياشي ، منذر ،      -٨٨
  .م١٩٩٠العرب ، دمشق ،  

 ، ١ ، مركز اإلمنـاء احلـضاري ، ط      األسلوبية و حتليل اخلطاب    عياشي ، منذر ،      -٨٩
  .م٢٠٠٢
ـ   ،معجم املصطلحات األدبية   ،فتحي، إبراهيم -٩٠ رين املتحـدين   املؤسسة العربية للناش
 .م١٩٨٦ ، ١ط، نس تو،

 الـشركة   – ، مكتبة لبنان ناشرون      ، بالغة اخلطاب و علم النص      فضل ، صالح     -٩١
  .م١٩٩٦ ، ١ اجليزة ، ط–املصرية العاملية للنشر ، بريوت

  .م١٩٩٤، بريوت ، ١ط، دار الكتب العلمية  القاموس احمليط ،الفريوز آبادي -٩٢
، مكتبة اخلـاجني    ، أمحد شاكر   : حتقيق   ،ر و الشعراء  الشع، ابن قتيبة ، أبو عبد اهللا بن مسلم         -٨٧

  . القاهرة 

الـسيد  : حتقيق ، ، تأويل مشكل القرآن  ، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم       ،  ابن قتيبة  -٩٣
  .م١٩٧٣، القاهرة ، دار التراث ، ٢ط، أمحد صقر

بـن  حممد احلبيب   :  ، حتقيق    ، منهاج البلغاء و سراج األدباء      القرطاجين ، حازم     -٩٤
  .م١٩٨٦، ٣اخلوجه ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ،ط

 ، ،اإليضاح يف علوم البالغةالقزويين ، جالل الدين حممد بن عبد الرمحن اخلطيب ،    -٩٥
  .م١٩٧٥، ٤ط، بريوت ، دار الكتاب اللبناين ، حممد عبد املنعم خفاجي . د: حتقيق 
  ،  حماسن الشعر و آدابه و نقده      العمدة يف  القريواين ، أبو علي احلسن بن رشيق ،          -٩٦
  .م١٩٨١، بريوت  ، ٥ط، دار اجليل ، حممدحميي الدين عبد احلميد : حتقيق
حممد الويل و حممـد العمـري ، دار         :  ، ترمجة    ، بنية اللغة الشعرية   كوهن ، جان    -٩٧

  .م١٩٨٦ ، ١توبقال للنشر ، املغرب ، ط
، النادي األديب الثقـايف   ، د فتوح   حمم: ترمجة  ، حتليل النص الشعري  ، يوري، لومتان-٩٨

  .م١٩٩٩، ١ط، جدة 

عبـد  :  ترمجة ،االستعارات اليت حنيا ا   ، )مارك(و جونسون ) جورج  (اليكوف  -٩٩
  .م١٩٩٦ ، ١ط، املغرب ، دار توبقال للنشر ، ايد جحفة 

 ٣٥٨



صـليبا ،         .ج .حـال   :  ، ترمجـة     االستعارة و ااز املرسل    لوغورن ، ميشال ،      -١٠٠
  .م١٩٨٨ ، ١ باريس ، ط–هنري زغيب ، منشورات عويدات ، بريوت : مراجعة
،  جامعـة منوبـة      –دار املعرفة للنشر    ، االستدالل البالغي ،شكري  ، ملبخوت  ا -١٠١
   .م٢٠٠٦ ، ١ط، تونس
 .م١٩٨٩،استانبول ، دار الدعوة ،  ، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة-١٠٢
، دار املعـارف    ، د حممد حسن عبد اهللا      : ترمجة  ، اللغة الفنية ،  جمموعة مؤلفني -١٠٣

 .م١٩٨٤، ١ط، القاهرة 
املركز الثقايف  ،سعد الغامني: ترمجة  ، اللغة و اخلطاب األديب،وعة مؤلفني جمم-١٠٤

.م١،١٩٩٣ط ، الدار البيضاء –بريوت ، العريب 
حممد .د :  إعداد و ترمجة  ،نظرية األدب يف القرن العشرين، وعة مقاالت جمم-١٠٥

 م٢٠٠٥، ٢ط،املغرب، دار أفريقيا الشرق، العمري 
غريد الشيخ :حتقيق ، شرح ديوان احلماسة،  أبو علي أمحد بن حممد ، املرزوقي-١٠٦

 .م٢٠٠٣، ١ط،بريوت، دار الكتب العلمية،وإبراهيم مشس الدين
عاد الصباح ، الكويت ،                  ، دار س   األسلوبية و األسلوب   املسدي ، عبد السالم ،       -١٠٧
  .م١٩٩٣ ،٤ط

  .م١٩٤٩، القاهرة ، مطبعة اهلالل  ، ديوان خليل مطران، خليل،  مطران -١٠٨
 ،      ، مكتبة لبنان ناشرون، معجم املصطلحات البالغية و تطورها مطلوب ، أمحد -١٠٩

 م٢٠٠٠ ، ٢ طبريوت ، 
إغناطيوس كراتشقوفسكي ، مكتبة : ، حتقيق  ، كتاب البديع ابن املعتز ، عبد اهللا -١١٠

  .م١٩٧٩ ، ٢املثىن ،    بغداد ، ط
دار   ، اللغة و ااز بني التوحيد و وحدة الوجود،عبد الوهاب . د، املسريي -١١١

  .م٢٠٠٢ ، ١ط، القاهرة ، الشروق 
عني للدراسات و ،/دراسة أسلوبية إحصائية / يف النص األديب، سعد. د،مصلوح -١١٢
  .م ١٩٩٣ ، ١ط، مصر ، حوث اإلنسانية و االجتماعية الب

 ٣٥٩



 ، احتاد الكتاب العرب ،   ، حيوية اللغة بني احلقيقة و اازمسري أمحد .د معلوف ، -١١٣
   . م١٩٩٦دمشق ، 
  .م١٩٣٥، طبعة ليدن ، النقائض بني جرير و الفرزدق، هأبو عبيد، معمر بن املثىن-١١٤
  .م٢٠٠٣ ، احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، ربة اإلبداعية، التج امللحم ، إمساعيل -١١٥
أمني حممد  : تصحيح   ، ، لسان العرب ، مجال الدين حممد بن مكرم      ، ابن منظور   -١١٦

 مؤسسة التاريخ العريب    –دار إحياء التراث العريب     ، حممد الصادق العبيدي    ، عبد الوهاب   
  .م ١٩٩٩، بريوت ، ٣ط،

علي جنيب إبراهيم ، دار الينابيع ،          . د:  ، ترمجة    ة األدبية الصور مورو ، فرنسوا ،      -١١٧
  .م١٩٩٥ ، ١دمشق ، ط

املؤسسة اجلامعية للدراسات   ،بسام بركة   . د:  ترمجة   ،  األسلوبية ،جورج، مولنييه  -١١٨
  .م٢٠٠٦، ٢ط، بريوت ، و النشر 
، ٢ط، تبـريو ، دار األنـدلس     ، نظرية املعىن يف النقد العريب    ، مصطفى .د ناصف ،  -١١٩
  .م١٩٨١
    ، ٢ ، دار األنـدلس ، بـريوت ، ط         ، الـصورة األدبيـة     مصطفى   .دناصف ، -١٢٠
  .م ١٩٨١
 –حميي الدين صـبحي     : ترمجة  ،  نظرية األدب   ،) أوستني(وارينو  )رينيه(ويللك-١٢١

 ، ٢ط ،بـريوت   ، املؤسسة العربية للدراسات و النـشر       ، حسام اخلطيب   . د: مراجعة  
 .م١٩٨١
 ، دار املكـتيب ،      الصورة الفنية يف احلديث النبوي الـشريف      ، أمحد ،     ياسوف   -١٢٢

  .م ٢٠٠٢ ، ١دمشق ،   ط
قاموس املـصطلحات اللغويـة     ،)مي(وشيخاين  ) بسام  .د(بركة و)إمييل(يعقوب-١٢٣
  .م١٩٨٧ ، ١ط، بريوت ، دار العلم للماليني ، األدبية و

منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد ، مقدمة لدراسة الصورة الفنية   ،نعيم. د، اليايف -١٢٤
  .م١٩٨٢ ، ١ط، دمشق ، القومي 

 ٣٦٠



 ، ١ط، دمـشق   ،  دار اجلليـل     ، الشعر بني الفنون اجلميلـة    ،نعيم. د، اليايف -١٢٥
 .م١٩٨٣
 ،  /أنظمة الداللة يف العربية/ املعىن و ظالل املعىنحممد حممد ، .د ، يونس علي-١٢٦

 .م٢٠٠٧، ٢ط،بريوت ، دار املدار اإلسالمي 
  

  
  :االت و الدوريات العلمية *
   :جامعة الكويت،  جملس النشر العلمي   ،حوليات كلية اآلداب-١
  ،احلولية احلادية عشرة،يوسف مسلم أبو العدوس. د،  النظرية االستبدالية لالستعارة - 

  .م١٩٨٩/١٩٩٠
  
 :الكويت ، الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب  ، عامل الفكر-٢

  .م٢٠٠٠ مارس –يناير ، العدد الثالث ، الد الثامن و العشرون 
  .م٢٠٠٩،  مارس –يناير ، العدد الثالث ، الد السابع والثالثون 

  
  :الكويت، الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب ، عامل املعرفة -٣
 .م١٩٩٥ ، كانون الثاين، ١٩٣ع، ، مصطفى ناصف.  د، اللغة و التفسري و التواصل-
 .م٢٠٠٠،مارس ، ٢٥٥ع،   مصطفى ناصف. د، /حنو نظرية ثانية / النقد العريب  -
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