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 نموذجًا(أ)االستعارة  قراءة في التراث البالغي العربي
 . زينة غني عبد الحسين الخفاجيد

 كمية التربية األساسية/ جامعة بابل
غنى وتنوع النتاج إلى  وذلك استناداً ، راث اإلنسانيُيعد التراث البالغي العربي صرحًا عمميًا كبيرًا في بنيان الت

وحظيت ، وقد تبوأت االستعارة مكانًا عاليًا من التراث النقدي والبالغي، البالغي العربي القديم وارتياده آلفاق متنوعة
 . بنصيٍب وافٍر من االىتمام في كثير من مباحث وقضايا ىذا التراث

ن النقد البالغي القائم عمى جذور أصيمة تضرب في أعماق التربة العربية إن طموح ىذا البحث ىو إرساء أساس م
البالغة العربية إلى  ولطالما وجيت التيم، وتشرئب بأغصانيا صوب ضوء العصر ومستجداتو من جانب آخر، من جانب

 ولت من فـن فاعل مؤثروتح، إذ وصفت بالجمود وقيل عنيا بأنيا توقفت عن النمو، التي أرسى ركيزتيا عمماؤنا البالغيون
إذ أن . والمسألة ليست بيذا الشكل –عمى حد ىذا التصور القاصر  –مجـرد تراث يختبئ في غضون الكتب القديمة إلى 

واآلخر المطل عمى رحاب البالغة ، أحدىما األساس الصحيح المستمد من تراثنا البالغي، جانبينإلى  البالغة تحتاج
إذ بحثت في التراث البالغي عن المياد القوي الذي ، وىذا ما فعمتو ىذه الدراسة، ت الحديثةالفسيحة المستمدة من الدراسا

كي يشكل الرؤية الجديدة القائمة عمى استثمار انجازات ، ثم استثمرت من الجديد ما يتالءم مع ىذا المنطمق، نقف عميو
 . غي القطيعة الوىمية بين ماضي البالغة وحاضرىابحيث تم، السمف البالغية والدراسات البالغية الحديثة عمى حٍد سواء

بيد أنو ، ورصد حياتيا عند المغويين والمفسرين واألدباء. (ٔ)حث أن يقف عند تعريفات االستعارةليس من شأن ىذا الب
 . من الضروري استعراض اآلراء النقدية المختمفة في مفيوم االستعارة

"االستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام : رة في األدب العربي بقولوىـ( أول من عّرف االستعإ٘٘ولعل الجاحظ )
أو  كل االستعاضات المجازية التي تتضمن استبدال كممةإلى  ومن يتأمل تعريف الجاحظ لالستعارة يجده يشير ،(ٕ)مقامو"

ير اسمو لوجود ىذه العالقة تسمية الشيء بغأو  صمة فييماأو  صورة مجازية بأخرى حرفية من أي سياق كان لوجود عالقة
مُّ اْلُبْكُم اَلِذيَن اَل َيْعِقمُ : ففي قولـو تعـالى يتحدث الجاحظ عن االستعارة في ىذه ، (ٖ)وَن(())ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد الّمِو الصُّ

كما لم يعيِّر من ، عّيرىم بذلك"ولو كانوا صمًا بكمًا وكانوا ىم ال يعقمون لما : اآليات القرآنية ويبين وجو الشبو فييا فيقول
والسميع المتصامم ، ولكنو سمى البصير المتعامي أعمى ... ومن خمقو أعمى كيف لم يبصر، كيف لم يعقل، َخَمَقُو معتوىاً 

 . (ٗ)، والعاقل المتجاىل جاىاًل"أصم
دما يتخير تكوينو لتجربتو فاالستعارة عند الجاحظ من الوجية األسموبية البالغية ذات فاعمية أدبية عند منشئيا عن

يقوم الذىن بعقد عالقات بينيا الزمة ، أي تدخل في االستعارة مجموعة من العناصر المتنوعة غير مكتممة، عبر المجاز
مكانالكتماليا و   . نيابة بعضيا عن البعض ا 

أو  الذي يصدر عنو كشف الجاحظ كثيرًا من المشكالت االستعارية المتعمقة بعالقة النص األدبي باإلطار المرجعي
ويجب أن تدرك ىذه األمور من لدن المتمقي لئال تمتبس الحقيقة ، يكّون عالقات استبدالية تقوم عمى التماثل والتناظر

                                                

، ٕٓٗأصولو، ينظر: التصوير البياني، د. محمد أبو موسى: ( من الدراسات التي تقصت مصطمح االستعارة وتتبعت ٔ)
 . ٕٕٔ، وفنون بالغية، د. احمد مطموب: ٜٖٗوفمسفة البالغة، د. رجاء عيد: 

 . ٖ٘ٔ/ٔ( البيان والتبيين: ٕ)
 . ٕٕ( سورة األنفال: ٖ)
 . ٕٔٔ/ٗ( الحيوان: ٗ)
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وقد صرح بيذا ، تحور عممية الفيم ؛ الن االستعارة عند الجاحظ ترتبط بمحوري الحقيقة والمجازأو  بالمجاز ويساء فيميا
وقد عممنا أن ، والعقل ىو الحجة، حكم ظاىر لمحواس وحكم باطن لمعقول، "ولألمور حكمان: الفي كتاب )الحيوان( فق

بدون ميكائيل الذي ينزل وجبريل الذي ينزل بالعذاب ليس ، ..، . خزنة النار من المالئكة ليسموا بدون خزنة الجنة
 . (ٔ)بالرحمة"

لذا ركز عمى معرفة التعارض ، لمعنوية وعالقتـيا االقترانيةإن استعمال الجاحظ لالستعارة يعتمد عمى كل من داللتيا ا
وتحمل األلفاظ ماال طاقة ليا بو "وليس ينبغي لمعاقل أن ، (ٕ)بين الحقيقة والمجاز حتى ال يبيم المعنى وتخفى الحقيقة 

من االستعارة فحسب بل  وىو بيذا ال يشدد عمى االىتمام بالشحنة الداللية الناتجة. (ٖ)يسوم المغات ما ليس في طاقتيا" 
يشدد الجاحظ عمى االىتمام بالمعنى األول الحقيقي لإلحساس بالمعنى البميغ الناتج عن االستعارة وربط ىذا المعنى بمعنى 

كقول اهلل ، والى قصد صاحبو، معاني أىموإلى  ))ومن الكالم كالم يذىب السامع منو: أىمو ومقصدىم منو فقال الجاحظ
. (ٗ)فقال ليس فييا بكرة وال عشي((، )َوَلُيْم ِرْزُقيُْم ِفيَيا ُبْكَرًة َوَعِشّيًا(، َتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىم ِبُسَكاَرى()وَ : تبارك وتعالى

 . (٘)تدرج االستعارة تحت مفيوم المجازومن ىذا المفيوم 
يريده المتكمم "يزيد االستعارة تعقيدًا وجوب تفاىم مشترك بين السامع والمتكمم الن عدم إدراك ما إلى  ويشير الجاحظ 

ضميل السامع كالمو المستعار فيو تإلى  عندما تبمغ ما يسميو الجاحظ "المغز في الجواب" وذلك عندما يضيف المتكمم
يقاعو في اإلييام"  . (ٙ)وا 

خالليا قضية إن الجاحظ يؤكد من مقوالتو السابقة عن االستعارة مبادئ مشتركة بين المبدع والمتمقي يطرح من 
ما وصل إليو بعض األسموبيين المحدثين من أن االستعارة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعقمية العصر إلى  المعرفة ويصل

 . وبتصورات الجيل فيي من نتاج الحضارة والتطور الفكري
غية وتأثيرىا في وبيذا ُتعد آراء الجاحظ في االستعارة البدايات األولى التي ساعدت عمى انطالق الدراسات البال

طور وىو بيذا يصور لنا مرحمة من مراحل ت، المقاصد والغاياتإلى  ابعد ما يكون وصوالً إلى  المبدع والمتمقي ونشر النص
 . (ٚ)مفيوم البالغة في دور النشأة
، ظوعندما تعرَّض لما أشكل عمى المفسرين من آيات القرآن وألفا، ىـ( عن االستعارةٕٙٚوتحدث ابن قتيبة )ت. 

"فالعرب تستعير الكممة فتضعيا مكان الكممة : وبخاصة األلفاظ التي استعممت في غير ما وضعت لو في أصل المغة فقال
: ألنـو من السـماء ينـزل المـطر فيقال: فيقولون لممطر سماء، مشاكالً أو  مجاوراً أو  إذا كان المسمى بيا بسبب من األخرى

ومن ، ومّثل لو بكالم العرب والقرآن الكريم. (ٛ)..."إذا انبتـت، ضحكـت األرض: يقـولونمازلنا نطأ السمـاء حتى أتيناكم و 
، أىم المالمح التي تناوليا ابن قتيبة وىي بمثابة قاعدة ذات عالقة بالعناصر األخرى في النص يمكن رصدىا من جانبين

                                                

 .ٕٚٓ/ٔ( الحيوان: ٔ)
 . ٗٙأبو العدوس:  ( ينظر: االستعارة في النقد األدبي، يوسفٕ)
 . ٛ/ٙ( الحيوان: ٖ)
 . ٕٔٛ/ٔ( البيان والتبيين: ٗ)
دراسة تاريخية فنية، د. احمد عبد السيد الصاوي:  –( ينظر: مفيوم االستعارة في بحوث المغويين والنقاد والبالغيين ٘)

ٖٚ . 
 . ٖٜٕ( النظريات المسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ: ٙ)
 . ٙٗة تطور وتاريخ، شوقي ضيف: ( ينظر: البالغٚ)
 . ٖ٘ٔ( تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة: ٛ)
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فيي عنده بمثابة تنويعات لغوية ، (ٔ)لفائدة بالغية ب التوسع وال تأتيوىي عند ابن قتيبة من با، األول االستعارة التوسعية
أما المحور االخر فيو يتمثل باالستعارة األسموبية )الفنية( وقد استعمميا . توسيعية ال تؤثر عمى ىيكل البنية التركيبية لمنص

واالبتعاد عن التوقعات ابن قتيبة في مجاليا الفني عن طريق انتياكيا العالقات السياقية وفصم عرى األواصر االقترانية 
ذا بحثنا عن االثر االسموبي في ىذه االستعارة وجدناه ال ينشأ عن العالقة المنطقية بين األشياء بل بتباعدىا ، المألوفة وا 

واصل ىذا إن حامل ، أي شدة ومشقة، "ويقولون لقيُت من فالن عرق القربة: ومّثل ليا أمثمة كثيرة من كالم العرب بقولو
 الناس "لقيت من فالن عرُق الجبين أي: ويقول، فاستعير عرقيا في موضع الشدة، ب في نقميا حتى يعرق جبينوالقربة يتع

وىكذا يستعير ابن قتيبة العرق ويستعممو في موضع الشدة وىو ليس ليا ويجعل من ىذه االستعارة صورة حيوية  ،(ٕ)شدة"
: ))َيْوَم ُيْكَشُف فقال في قولو تعالى. فمسفيأو  ًا عن كل تمحل فقييوقد حمل استعارات القرآن تحمياًل أسموبيا بعيد، فاعمة

معاناتو والجد فيو )شّمر إلى  أي ))عن شدة من األمر وأصل ىذا إن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج ،(ٖ)َعن َساٍق((
مطًا فاعاًل يقوم عمى عالقات فيجعل ابن قتيبة من عالقات التضاد ن ،(ٗ)استعيرت )الساق( في موضع الشدة((عن ساقو( ف

عالقات الكممة ضمن النص فنرى أن االستعارة المتمثمة بالساق وجعميا لمشدة يتحققان آليًا في سياق أسموبي ومثل ىذا 
 . نجده كثيرًا في تحميالت ابن قتيبة لمنصوص القرآنية

األخذ والعطاء بين الدالالت  وقد بالغ ابن قتيبة في استعمال االستعارة في النصوص األدبية والدينية فجعل نظام
: واالستعارة عنده تحمل شحنات أسموبية بالغية قد تكون تشبييًا كما في قولو تعالى، المختمفة يسمى نظامًا استعاريا

زة من وظائف االستعارة فجعل إفادة التشبيو وظيفة بار  ،(ٙ)أي )مزدرع لكم كما تزدرع االرض( ،(٘))ِنَسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم(
 سموبية. األ

ْرُض َفَما َبَكْت َعَمْيِيُم السََّماء َواأْلَ )): وقد تكون لالستعارة وظيفـة أخرى ىي المبالغـة في الوصف كما في قولـو تعـالى
: كثير الصنائع، وتقول العرب إذا أرادت تعظيم ميمك رجل عظيم الشأن رفيع المكان عام النفع، (ٚ)َوَما َكاُنوا ُمنَظِريَن((

، يريدون المبالغة في وصف المصيبة بو. (ٛ)وبكتو الريح والبرُق والسماء واألرض"، وكسف القمر لفقده، لشمس لو"أظممت ا
 . (ٜ)، والسامع لو يعرف مذىب القائل فيوألنيم جميعًا متواطئون عميو، وأنيا قد شممت وعمت وليس ذلك بكذب، بو

واضحة رؤية فنية إلى  النظرية األسموبية البالغية تستندإن ىذه اإلشارات من ابن قتيبة تعد مكسبًا ميمًا من مكاسب 
 . (ٓٔ)لمفعول االستعارة األسموبي

                                                

، واالستعارة في ٕٗ، وينظر: مفيوم االستعارة: ٜٛٔ( ينظر: اثر النحاة في البحث البالغي، د. عبد القادر حسين: ٔ)
 . ٙٙالنقد االدبي: 

 .ٖٙٔ( تأويل مشكل القرآن: ٕ)
 . ٕٗ( سورة القمم: ٖ)
 .        ٖٚٔكل القرآن: ( تأويل مشٗ)
 . ٖٕٕ( سورة البقرة: ٘)
 . ٔٗٔ( ينظر: تأويل مشكل القران: ٙ)
 . ٜٕ( سورة الدخان: ٚ)
 . ٚٙٔ( تأويل مشكل القرآن: ٛ)
 .ٛٙٔ( ينظر: م.ن: ٜ)
 . ٖٗ( ينظر: مشكمة المعنى، د. مصطفى ناصف: ٓٔ)
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صل المغة عمى جية النقل ىـ( االستعارة بأنيا "تعميق العبارة عمى غير ما وضعت في أٖٗٛوعرف الرماني )ت
"والفرق بين التشبيـو : واالستعارة فقال وىو أول من وضع الحـدود بين المصطمحات البالغية وفّرق بين التشبيو. (ٔ)لإلبانة"

وليس كذلك  –لم يغير عنو في االستعمال ، بأداة التشبيو في الكالم فيو عمى أصمو واالستعـارة إن ما كان من التشبيو
 انيوىذا ممحظ أسموبي جديد ينبو بو الرم ،(ٕ)العبارة )لبست( لو من أصل المغة"الن مخرج االستعارة مخرج ما  –االستعارة 

 . الكممة المستعارةأو  عدم الخمط بين األساس البنيوي لمتشبيو والداللة األسموبية لمفظةإلى  انيالرم
وذلك عن طريق ، أراد الرماني أن يؤكد عمى وجوب غرض يستدعي االستبدال االستعاري ويكون أبمغ من الحقيقة

فإذا لم يكن االستبدال لغرض بالغي فال ، الياخمق فجوة بيانية مثيرة تضاعف الشحنة األسموبية التي تكتسبيا عبر استبد
كانت أولى ، "وذلك انو لو كان تقوم مقامو الحقيقة: ويظير ىذا من قول الرماني، داعي لالستعارة والبقاء عمى الحقيقة أولى

القيس في  وىي أصل الداللة عمى المعنى في المغة كقول امرئ، وكل استعارة فالبد ليا من حقيقة، بو ولم تجز االستعارة
 ،(ٖ)البد من بيان ال ُيفيم بالحقيقة".. و . وقيد االوابد أبمغ وأحسن، مانع االوابد: "قيد االوابد" والحقيقة فيو. صفة الفرس

كما أن ىذا الرأي نجد عند األسموبيين ، أصبحت مدخاًل لقواعد االستعارة البميغة. وبحكم ىذه القوانين التي وضعيا الرماني
"إن من خصائص االستعارة األساسية ضرورة وجود مسافة معينة : تمتقي أفكارىم مع أفكار عممائنا قالوامن غير العرب ف

وىذه  ،(ٗ)الين مختمفين من مجاالت التفكير"مجإلى  بين الفحوى واألداة فالبد أن يصاحب تماثميا شعوٌر بالتباين وان ينتميا
 . قيقة(المسافة خصيا الرماني بـ)البيان الذي ال يفيم بالح

"ونحن نذكر ما جاء في القرآن من االستعارة عمى جية : بالغة استعارة القرآن في قولوإلى  وقد أشار الرماني صراحة
قال الرماني  (ٙ)الّمِو َوَيْبُغوَنَيا ِعَوجًا(())الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن َسِبيِل : وحمل استعـارات القرآن تحمياًل فنيًا ففي قولو، (٘)البالغة"

العوج ىاىنا مستعار وحقيقتو خطأ واالستعارة أبمغ لما فيو من البيان باالحاطة عمى ما يقع عميو اإلحساس من العدول عن "
ويعد تحميمو ىذا "خطوة في ، فبّين بالغتيا، وعمى ىذا يسير في تفسير كل االستعارات القرآنية ،(ٚ)االستقامة باالعوجاج"

 . (ٛ)لدراسات الفنية لمصورة القرآنية"ا
ىـ( عن االستعارة تحت كممة )بديع( وىو يقصد ليذه المفظة )الطريف والجديد ٜٖ٘وتحدث أبو ىالل العسكري )ت. 

وذلك )إما( أن ، غيره لغرضإلى  "االستعارة نقل العبارة عن موضع استعماليا في أصل المغة: من الكالم( فعّرفيا بقولو
يحسن المعرض الذي ، أو اإلشادة إليو بالقميل من المفظأو  ه والمبالغة فيوتأكيدأو  وفضل اإلبانة عنو، يكون شرح المعنى

 . (ٜ)اف موجودة في االستعارة المصيبة"وىذه األوص. يبرز فيو
ألنو أبرز األغراض التي من اجميا جاز ىذا ، ومن يتأمل تعريف العسكري لالستعارة يجده أوضح وأبين من سابقيو

وكذا المبالغة في إدخال ، وتوضيحو في نفسو وتأكيده، المعنى وتقريبو من ذىن السامعشرح : وىذه األغراض ىي، النقل
                                                

 . ٘ٛ( النكت: ٔ)
 .                  ٙٛ( م.ن: ٕ)
 .ٙٛ( النكت: ٖ)
 . ٛٛ( جماليات الحساسية الجديدة والتغير الثقافي: ٗ)
 . ٙٛ( النكت: ٘)
 . ٘ٗ( سورة األعراف: ٙ)
 . ٕٜ( النكت: ٚ)
 . ٕٔ( االستعارة في القرآن الكريم، احمد فتحي رمضان: ٛ)
 . ٜٕ٘( الصناعتين: ٜ)
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المعنى إلى  واإلشارة، معرفتياإلى  وتقديم المعنى صورة غير معيودة تتشوق النفس، نوعوأو  المشبو في جنس المشبو بو
برازىا في حمة تشبيو ت، الكثير بالمفظ القميل  . (ٔ)س وتنجذب إلييا الحواسعشقيا النفوتزيين العبارة وا 

وليس ، وأول أبواب البديع، فيقول "االستعارة أفضل المجاز، ىـ( تعريف االستعارةٖٙٗويذكر ابن رشيق القيرواني )ت 
 . (ٕ)، إذا وقعت موقعيا ونزلت موضعيا"وىي من محاسن الكالم، في ُحمى الشعر أعجب منيا

 والبعد بين المستعار منو، و يوجب عدم اإلغراق في االستعارةيمحظ القارئ من تعريف ابن رشيق لالستعارة ان
وبذلك . وأال تقرب االستعارة كثيرًا حتى ال تكاد تتميز عن الحقيقة، إيجاد تنافر بينياإلى  حتى ال يؤدي ذلك، والمستعار لو

، بعد بيا جمااًل وبالغةاألول موقف من يرى في الغمو في االستعارة وال، يتوسط ابن رشيق بين موقفين في االستعارة
 . (ٖ)من البعيدة حتى ال توصف بالتعميةواآلخر موقف من يرى االستعارة القريبة أبمغ 

فيي عنده تمثل ، ىـ( في طميعة من بسط القول في االستعارة مفيومًا واصطالحاً ٔٚٗويعد عبد القاىر الجرجاني )ت 
"اعمم أن : ا يتضح من تعريف عبد القاىر لالستعارة بقولووىذ، وضع لغوي معروفإلى  مكونا أسموبيا يعود في األصل

االستعارة في الجممة أن يكون لمفظ أصل في الوضع المغوي معروف تدل الشواىد عمى انو اختص بو حين وضع ثم 
د ومضى عب ،(ٗ)غير الزم فيكون ىناك كالعارية" غير الشاعر في غير ذلك األصل وينقمو إليو نقالً أو  يستعممو الشاعر

حالة أخرى فنية فبين لنا أن التفكير في ظاىر إلى  القاىر يبين القيمة الجمالية لالستعارة وقدرتيا عمى نقل حالة شعورية
فاالستعارة عنده استدعت موقفًا تتكامل في تشكيمو ثنائية من التركيب ، النص انتيى وانتيت معو المقاييس المفظية

وانبرى يبين ىدفو وغرضو ، الجممةأو  وتركيب استعاري في النص، مفظ المفردتركيب استعاري في مستوى ال: االستعاري
والتشبيو ، "أما االستعارة فيي ضرب من التشبيو ونمط من التمثيل: الذي تناول من خاللو األلوان البالغية فمو تأممنا قولو

وىذا يعني  ،(٘)ألذىان ال األسماع واآلذان"ام واوتستفيء فيو اإلفي، والقياس يجري فيما تعيو القموب وتدركو العقول، قياس
 . إن عبد القاىر يعد االستعارة ضربًا من الميارة الفنية

ثم بدأ يحسم األمر في بيان مالمح المجاز واالستعارة والتمثيل والتشبيو وبين سبب بدء حديثو في االستعارة وتفصيميا 
أن يبدأ بجممة من . الفكرإلى  أن الذي يوجبو ظاىر األمر وما يسبق"واعمم : عمى األلوان والموضوعات البالغية األخرى فقال

وذلك أن ، القول في الحقيقة والمجاز ويتبع ذلك القول في التشبيو والتمثيل ثم ُينسق ذكر االستعارة عمييما ويؤتى بيا في أثرىما
والتشبيو كاألصل في االستعارة وىي شبيو  ،المجاز اعم من االستعارة والواجب في قضايا المراتب أن يبدأ بالعام قبل الخاص

إال أن ىينا أمورًا اقتضت أن تقع البداية باالستعارة وبيان صدٍر منيا والتنبيو عمى ، صورة مقتضبة من صورهأو  بالفرع لو
إلى الفصمين  عطف عنان الشرح، ويقف عمى سعة مجاليا، حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حاليا. طريق االنقسام فييا

ثم وضع الحدود ، وىذا ىو السبب الرئيس لتفضيل االستعارة عمى غيرىا من األلوان البالغية ،(ٙ)آلخرين فوفى حقوقيما"ا
 . (ٛ)شبيو عمى وجو المبالغة واالختصاروبين إن من أغراض االستعارة الت ،(ٚ)ن الفرق بين التمثيل واالستعـارةالداللية وبي

                                                

 . ٚٔ( ينظر: االستعارة نشأتيا وتطورىا، محمد السيد شيخون: ٔ)
 . ٖٕ٘/ٔبن رشيق القيروان: ( العمدة، إ)
 . ٕٕ( ينظر: االستعارة نشأتيا وتطورىا: ٖ)
 .ٜٔ( أسرار البالغة: ٗ)
 . ٕٓ( أسرار البالغة: ٘)
 . ٕٛ( أسرار البالغة: ٙ)
 . ٕٕٓ-ٜٕٔ( م.ن: ٚ)
 . ٕٕٔ-ٕٕٓ( م.ن: ٛ)
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 . مفيدة وغير مفيدة: قسمينإلى  تعارةثم قسَّم عبد القاىر الجرجاني االس
أما االستعارة غير المفيدة فيي االستعارة الخالية من كل قيمة أسموبية وخصيا عبد القاىر بأنيا ضرب من التوسع 

 . (ٔ)، ال تعطيك سوى المعمومفي أوضاع المغة كوصفيم لمعضو الواحد أسامي كثيرة
عمى ىذا النحو يؤكد عبد القاىر عمى أن قوة ، البالغية بحاجة إليووىذا النوع من التوسع قد ال تشعر األسموبية 

الشحنة األسموبية المختصة بداللة االستعارة تتناسب تناسبًا عكسيًا مع وضوح العالقة بين طرفييا فكمما بعدت العالقة بين 
ثارة ان، طرفييا ازدادت الشحنات الداللية ذا حصل العكسوكان ليا قابمية التأثير في نفس المتمقي وا  تنتفي الفائدة ، فعالو وا 

. (ٕ)تعابير ال تفرق كثيرًا عن لغة إنسان عمى قسط بسيط من الثقافة المغوية" إلى  من االستعارة "ويتحول االداء المغوي فييا
مية وىي ذات طبيعة وظيفية تستيدف فاع، ومن ىنا نركز عمى القسم الثاني من أقسام االستعارة وىو االستعارة المفيدة. (ٕ)

بعض القيم لزيادة فرصة من أن يرى عبارتو مقبولة من لدن المخاطب ومشفوعة إلى  إذ يمجأ المبدع من خالليا، النص
غرض عند االقتضاء واإلجراء معًا ؛ الن القيمة االستعارية األسموبية ال تقتصر عمى فكرة النقل واالستبدال بل أو  بنتيجة

وتمنح النص بنية إضافية وتحدد بالتالي الفيم المعرفي ، وجو انتباه القارئعمى مضامين إدراكية خاصة فيي تجمب وت
"واما المفيد فقد بان لك باستعارتو فائدة ومعنى من : وىذا ىو المفيد في االستعارة وقد وضحو عبد القاىر بقولو، (ٙلمنص)
فائدة وذلك لغرض التشبيو اال َأن وجممة تمك ال، وغرض من األغراض لوال مكان تمك االستعارة لم يحصل لك، المعاني

.. وأنا أرى أن اقتصر اآلن عمى إشارة ُتعرف صورتو عمى الجممة بقدر ما تراه وقد . ُطرقو تختمف حتى ال تفوت النياية
 . (ٖ)األشياء تزداد بيانًا باالضداد" قابل خالفو الذي ىو غير المفيد فيتم تصوُّرك لمغرض والمراد فان

والخيال عنده أداة ، سة عبد القاىر لالستعارة بيانو الدور الذي يقوم بو الخيال في عممية خمقياولعل أىم ما في درا
األول ، قسمينإلى  إذ قّسميا، نجد ذلك في حديثو عن المعاني، ضرورية إليضاح ما لم يستطع التعبير العادي أن يؤديو

.. . أوليا عقمي صحيح مجراه في الشعر والكتابة: مى أنواعالمعنى العقمي وقد عّرفو عبد القاىر بقولو "فالذي ىو العقمي ع
أما القسم الثاني فيو المعنى الفني التخييمي  ،(ٗ)فالعقمي ما شيد لو العقل بالصحة"مجرى األدلة التي تستنبطيا العقالء... 

ن ما أثبتو ثابت وما نفاه منفي" ال ، كثير المسالك، لمذاىبثم بين أنو "مفتن ا، و"ىو الذي ال يمكن أن يقال إنو صدق وا 
فمنو ما يجيء مصنوعًا قد ، ثم إنو يجيء طبقات ويأتي عمى درجات، وال يحاط بو تقسيمًا وتبويباً ، تقريباً  يكاد يحصر إال

، وقياس باحتجاج تحمل، وُغشي رونقًا من الصدق، حتى ُأعطي شبيًا من الحق، تُمطف فيو واستعين عميو بالرفق والحذق
 . (٘)عمل"ُتصنع فيو وتُ 

أما الكذب فيو الذي ، فالحد الفاصل بين الصدق والكذب عند عبد القاىر ىو أن الصدق ؛ الذي ال يخالف فيو العقل
 . التخييل والمبالغةإلى  ال يمكن أن يقضي بصحتو فُيَذَىُب فيو

 . (ٙ)ا في القرآن الكريملتخييل لورودىولما وجد التخييل لونًا من ألوان الكذب رأى وجوب خروج االستعارة من باب ا

                                                

 . ٖٔ( ينظر: اسرار البالغة: ٔ)
 . ٗٛٔ( دير المالك، محسن اطيمش: ٕ)
 . ٜٕٔستعارة، د. احمد الصاوي: ( ينظر: فن االٙ)
 . ٖٔ( أسرار البالغة: ٖ)
 .ٜٗ( م.ن: ٗ)
 .              ٕ٘ٗ( أسرار البالغة: ٘)
 . ٕٔ٘( ينظر: م.ن: ٙ)
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إلى  "وىذا نوع آخر من التخييل وىو يرجع: بيد أن عبد القاىر ال يمبث أن يعود ليدخل االستعارة في التخييل فيقول
بيان ذلك أنيم يستعيرون ، ماضي من تناسي التشبيو وصرف النفس عن توىمو إال أن ما مضى معمل وىذا غير معمل

 . (ٔ)خاص لألوصاف المعقولة" الصفة المحسوسة من صفات األش
"فقد حصل من ىذا الباب أن االسم المستعار كمما كان قدمو : ثم يعود ليؤكد عمى دخول االستعارة في التخييل قائالً 

الظاىر وتّصرح إلى  أثبت مكانو وكان موضعو من الكالم أضن بو وأشد محاماة عميو وأمنع لك من أن تتركو وترجع
 . (ٕ)فيو أقوى" بالتشبيو فأمر التخييل

"تحدث عبد القاىر : وقد يزول مثل ىذا التناقض إذا قرأنا ما كتبو د. الصاوي في كتابو )فن االستعارة( يقول
، معنى كالمي، ولكن ىذه الكممة تتنازعيا عنده ثالثة معان، الجرجاني عن التخييل في غير موضع من أسرار البالغة

وتركـيب كل ، تشبيو واستعارةإلى  متأثرًا بتقسيم ابن سينا ألنواع التخييل، بياني ومعنى، ومعنى فني شبيو بمعنى المحاكاة
.. ثم يتحرر عبد القاىر بعد ذلك في النظرة . أما المعنى المنطقي الكالمي فانو يضع التخييل مقاباًل لمحقيقة، منيما

معنى المحاكاة وذلك حين يتحدث عن المعاني وال نمبث حتى نرى التخييل يأخذ ، المنطقية ويجتذبو المعنى الفني لمتخييل
.. فكأن عبد القاىر قد استعاض عن كممة التخييل في معظم بحثو البياني بيذه الكممات الثالث . المبتدعة في التمثيل

 . (ٖ)صعيد واحد قد تفرد بذلك عن غيره")التشبيو واالستعارة والتمثيل( وىو عندما جمع ىذه األشكال البيانية في 
فانو ال يمكن اخراجيا من المعنى األول الن عبد القاىر ، عن االستعارة ومكانيا بين ىذه المعاني الثالثأما 
 . قد تجرر منو –كما يقول الباحث  –الجرجاني 

والمعنى الثالث )معنى بياني( واالستعارة عند الجرجاني من المعنى الثالث ، يبقى المعنى الثاني )فني شبيو بالمحاكاة(
فالمحاكاة نفسيا تحمل في إطارىا المعنى الفني لمتخييل ؛ ألنيا ، و تطوير لممعنى الثاني إذ يحدده في مصطمحالذي ى

 . (ٗ)ما ينطبق عمى وظيفة االستعارةوىو ، تعني تجاوز األصل ومحاولة اإلضافة
مكن أن يخفى عميو تأثير إذ إن النظر المدقق ألية استعارة ال ي، صمة االستعارة بالحواسإلى  وقد تنبو عبد القاىر

واألجسام الخرس ، "إنك لترى بيا )االستعارة( الجماد حّيًا ناطقًا واألعجم فصيحاً : حيث يقول، الحواس فييا بطريقة أوبأخرى
ن شئت أرتك المعاني المطيفة التي ىي من خبايا العقل كأنيا قد جسمت حتى . والمعاني الخفية بادية جمية، مبنية .. وا 

وبذلك فقد عبر عبد القاىر الجرجاني تعبيرا صريحا عن أدراكو لدور االستعارة في تشخيص المجردات  ،(٘)ون"رأتيا العي
 . والجمادات والكائنات الحية غير العاقمة

، ومن طريف ما يذكر عن التشخيص ىو ذلك الربط بين التشخيص واالجواء االسطورية التي عاشيا االنسان االول
وبين ، وستن وارين ىذا المعنى فيقرنان بين مايفعمو االنسان البدائي ويحسو من خالل طقوسو السحريةويممح رينيو ويميك وأ

 . (ٙ)ما يفعمو الشاعر حين يبث الحياة االنسانية في كل ما حولو متمثال ىذا في االستعارة الحية الفاعمة
ويرى ، واألخرى التشابو، التجاوز الداللي :ىـ( أن االستعارة تقوم عمى دعامتين أساسيتين ىمإٙٙويرى السكاكي )ت 

كما  –"إن المجاز أعني االستعارة من حيث إنيا من فروع التشبيو : يقول، أن أحدىما ال يحقق بمفرده صورة استعارية
                                                

 . ٖٕٙ( م.ن: ٔ)
 .ٜٕ٘( أسرار البالغة: ٕ)
 .     ٜٕٛ( فن االستعارة، د. احمد الصاوي: ٖ)
 . ٖٜٕ-ٜٕٓ( ينظر: م.ن: ٗ)
  .ٔٗ( أسرار البالغة: ٘)
 .ٕٗٙ( ينظر: نظرية االدب: ٙ)
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بل البد فييا من تقدمو تشبيو شيء بذلك الممزوم ، الالزمإلى  ال تتحقق بمجرد حصول االنتقال من الممزوم –سنقف عميو 
 . (ٔ)((و في الزم لول

داللة أخرى إلى  ُتعد أم المجاز الذي ينتقل فييا المفظ من داللتو الحقيقية –عند السكاكي  –فإذا كانت االستعارة 
لذلك يشترط ، وذلك لتحققو أيضًا في بنية المجاز المرسل والكناية، فان ىذا االنتقال ال يكفي لتحديد بنية االستعارة، مجازية

ء دخول االنتقال وقوع "تشبيو شيء بذلك الممزوم في الزم لو ثم يقع عمى ىذا التشبيو حذف احد طرفيو بادعاأن يسبق ىذا 
 . (ٕ)المشبو في جنس المشبو بو"

والسكاكي في ىذا يكون قد سبق كثيرًا من المحدثين الذين ال يخرج تحديدىم لالستعارة عما ذىب إليو فـ)دومارسيو( 
ال تتناسب مع األولى إال من خالل ، داللة أخرىإلى  االستعارة وجو بالغي تنتقل بو داللة المفظ": يحدد االستعارة بقولو

 إذن تمتقي النظرة الحديثة مع نظرة السكاكي في التأكيد عمى جانبي التجاوز الداللي واالنتقال، (ٖ)تشبيو مضمر في الفكر"
من حيث إن ، وتقرب العالقة بين المجاز المرسل واالستعارة ،وجانب المشابية التي تربط بين المعنيين، داللة أخرىإلى 

بعد أن  –فان السكاكي عند تحديده لمفيوم االستعارة بشكل أكثر تفصياًل ، كاًل منيما استخدم لمفظ في غير ما وضع لو
عن باقي ألوان  كان يركز عمى البنية التشبييية ليا باعتبارىا السمة الجوىرية التي تميزىا –عدىا من أبواب المجاز 

مدعيًا دخول المشبو في جنس المشبو ، "أن تذكر احد طرفي التشبيو وتريد بو الطرف اآلخر: فاالستعارة عنده ىي، المجاز
وأنت تريد بالمنية السبع ، "إن المنية أنشبت أظفارىا: .. كما تقول. دااًل عمى ذلك بإثباتك لممشبو ما يخص المشبو بو، بو

نكار أن تكون شيئًا غير سبع، بادعاء السبعية ليا وسمي ىذا النوع من ، فتثبت ليا ما يخص المشبو بو وىو األظفار، وا 
وىذا التحديد ينطبق عمى قسمي االستعارة التصريحية  ،(ٗ)معنى االستعارة"المجاز استعارة لمكان التناسب بينو وبين 

ن تعريف السكاكي جاء متناواًل ثالثة أمور أساسية ال تخرج أية صورة استعارية مراعاتيا وىي ادعاء دخول ، والمكينة وا 
واألمر الثالث ىو داللة احد طرفي التشبيو عمى الطرف ، ووجود قريتو تدل عمى ذلك االدعاء، المشبو في جنس المشبو بو

 . لبموغيما مستوى التطابق، اآلخـر
صة المتأخرين منيم )كالسكاكي( يقسمون نجد البالغيين وخا، وفي مجال تقسيم االستعارة وذكر أنواعيا المتعددة

إلى  وباعتبار المفظ، )استعارة تصريحية واستعارة مكنية(إلى  فيو يقسميا باعتبار الطرفين، االستعارة باعتبارات مختمفة
إلى خمسـة  وباعتبار طبيعة إدراك الطرفين والوجو، )مجردة ومرشحة(إلى  )أصمية وتبعية( وباعتبار ذكر المالئمات

فأصبحت عندىم ، وقد حاول عمماء البالغة المحدثون إبراز فائدة االستعارة وتوضيح بالغتيا وُحسن تصويرىا ،(٘)امأقسـ
والوسيمة األولى التي ُيحمق بيا ، والعنصر األصيل في اإليجاز، وجـوىر الصورة الرائعة، "قمة الفن البياني: )المحدثين(

فباالستعارة ينقمب المعقول محسوسًا ، وال أجمل وأحمى، اإلبداع ما بعدىا أروعسماوات إلى  وأولوا الذوق الرفيع، الشعراء
 . (ٙ)، وتسري فييا آالء الحياة"وباالستعارة تتكمم الجمادات وتتنفس األحجار، وتبصره العين ويشمو األنف، تكاد تممسو اليد

 
                                                

 . ٖٖٔ( مفتاح العموم: ٔ)
 . ٜٖٙ( مفتاح العموم: ٕ)
 . ٜٙ( الصورة الشعرية في الكتابة الفنية: ٖ)
 . ٜٖٙ( مفتاح العموم: ٗ)
 . ٜٖٔ-ٖٓٚ( ينظر: مفتاح العموم: ٘)
ألسموبية وثالثية الدوائر البالغية، د. ، وينظر: أٔٔ( البالغة العربية في ثوبيا الجديد، عمم البيان، بكري شيخ أمين: ٙ)

 .٘٘ٗعبد القادر عبد الجميل: 
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"تُممح في داللة المفظ ضمن سياق غريب  ولتحميل االستعارة وفيميا ينبغي تناوليا من الوجية الداللية ذلك ألنيا
والموقف الجديد الذي  –أي ما كانت عميو قبل انتقاليا  –احتكاك بين المؤدي القديم ليذه المفظة أو  فيقع تصادم، عنيا

 . (ٕ)، أو كل شيء فييا"جوىرىا، أو قمبيا، أو نواة البالغةأو  وىي "المحسن المفظي األول ،(ٔ)استدعاىا"
إلى  فيي وجو بالغي تنتقل بو داللة المفظة الحقيقية، ألنو بجوىره استعارة شاممة، عارة ال يوجد شعروبدون االست

 . (ٖ)ال من خالل تشبيو مضمر في الفكر"داللة أخرى ال تتناسب مع األولى إ
في جوىرىا وىي ، تبين لنا أن االستعارة جزء من عممية المجاز، وفي نياية المطاف في اقتفاء اثر قصة االستعارة

أخرى والعالقة التي تربط بينيما ىي عالقة مشابية وقد ورد في معظم الكتب إلى  تقوم عمى عممية االنتقال من داللة
 .ىما الركنان األساسيان لالستعارةالبالغية القديمة إن االنتقال في الداللة والمشابية 

 ات البالغية كانت عمى يد الحافظ فيو أول من أشارإن البدايات األولى لالستعارة التي ساعدت عمى انطالق الدراس
وبعده نرى ، االستعارة حتى ليعد بذلك أول رائد لمبالغة العربية بمعناىا االصطالحي الذي اخذ يتطور عمى مر الزمنإلى 

لفنية لمصورة ويتقدم الرماني خطوة في الدراسات ا، رؤية فنية واضحة لمفعول االستعارةإلى  ابن قتيبة يسجل إشارات تستند
. إدراك الفرق بين االستعارة المفردة والمركبةإلى  والبن رشيق القيرواني ميدان السبق، بالغة القرآنإلى  القرآنية عبر إشاراتو

نما ىي ادعاء معنى الشيء لمشيء، وقد تطور مفيوم االستعارة عمى يد عبد القاىر الجرجاني ، فيي ال تعني مجرد النقل وا 
ووضع الحدود وبين الفروق بين األلوان ، قسمين )المفيدة وغير المفيدة(إلى  قاىر الجرجاني االستعارةثم قّسم عبد ال

وبيذا يكون مفيوم ، وعّد الجرجاني االستعارة جزءًا من الصورة، وأكد عمى أىمية الحدس في التحميل االستعاري، االستعارية
 . يمتقي مع المحدثين في فكرة التفاعل بين الطرفين عبد القاىر لالستعارة ىو نفسو عند المحدثين كما أنو

ومن الجدير بالذكر إننا ، ونتوقف ألن من جاء بعده لم يكن إال شارحًا ومحمالً ، وينتيي بنا المطاف عند السكاكي
 . مرجعية عند نقادنا العرب القدماء –ممن تناوليم البحث  –وجدنا لتقسيمات االستعارة عند النقاد المحدثين 

بحث عن  –في الوقت ذاتو  –إن ىذا البحث ليس بحثًا عن االستعارة وحسب لكنو إلى  خيرًا البد من اإلشارةوأ
التي لم يعممون عمى تعريبيا بعد  –البالغة العربية التي لقيت صدودًا كبيرًا من أبنائيا الذين يندفعون وراء المناىج الوافدة 

رد إلى  بحوٍث مماثمة تناديإلى  ومن المؤكد أن ىذا البحث سيضاف. كذلكمما جعمتيم يتوىمون الغنى وليس  –ترجمتيا 
االعتبار لموروثنا النقدي البالغي العربي الذي فيو من االتجاىات واالصطالحات ما يضيف ويبمور النظرية النقدية 

 . الحديثة
 المصـــادر

 القرآن الكريم  -
 . ٜٙٛٔ، ٕط، قطر، الدوحة، د. عبد القادر حسين، اثر النحاة في البحث البالغي -
 –أعادت طبعو مكتبة المثنى ، استانبول، مطبعة وزارة المعارف، تحقيق ىـ.ريتر، عبد القادر الجرجاني، أسرار البالغة -

 . ٜٜٚٔ، ٗط، بغداد
، جامعة الموصل، باشراف د. جميل رشيد فالح، رسالة ماجستير، احمد فتحي رمضان، االستعارة في القرآن الكريم -

ٜٔٛٛ . 

                                                

 . ٜٔٔ( جماليات األسموب، فايز الداية: ٔ)
 . ٔٚ( دليل الدراسات األسموبية، جوزيف يشال: ٕ)
 . ٜٜ-ٛٙ( ينظر: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية األصول والفروع، صبحي البستاني: ٖ)
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، عمان، األىمية لمنشر والتوزيع، د. يوسف أبو العدوس، االستعارة في النقد األدبي )األبعاد المعرفية والجمالية(  -
ٜٜٔٚ . 

 . ٜٜٗٔ، ٕط، دار اليداية لمطباعة والنشر والتوزيع، محمد السيد شيخون، االستعارة نشأتيا وتطورىا -
 . مٕٕٓٓ، األردن –عمان ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عبد الجميل د. عبد القادر، األسموبية وثالثية الدوائر البالغية -
 . ٜ٘ٛٔ، ٘ط، مكتبة الخانجي بالقاىرة، تحقيق عبد السالم محمد ىارون، الجاحظ، البيان والتبيين -
 . ٜ٘ٙٔ، القاىرة، دار المعارف، د. شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ -
 . ٜٗٛٔ، ٕط، بيروت، دار العمم لمماليين، بكري الشيخ أمين، نعمم البيا –البالغة العربية في ثوبيا الجديد  -
 . ٜٗ٘ٔ، القاىرة –دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق السيد احمد صقر، ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن -
  .ٜٓٛٔ، ٕط، القاىرة، دار التضامن لمطباعة، د. محمد أبو موسى، التصوير البياني )دراسة تحميمية لمسائل البيان( -
دار الفكر  –بيروت ، دار الفكر –دمشق ، د. فايز الداية، جماليات األسموب )الصورة الفنية في األدب العربي( -

 . ٜٜٙٔ، ٕط، المعاصر
 . ٜٙٛٔ، ٗع، ٙمج، مجمة فصول، صبري حافظ، جماليات الحساسية والتغيير الثقافي -
 . ٜٜٙٔ، ٖط، مصر، بابي الحمبيمطبعة مصطفى ال، تحقيق عبد السالم محمد ىارون، الجاحظ، الحيوان -
 . ٜٗٛٔ، بيروت، المؤسسة الجامعية لمنشر، د. جوزيف ميشال شريم، دليل الدراسات األسموبية -
 . ٕٜٛٔ، بغداد، دار الرشيد، د.محسن اطيمش، دير المالك )دراسة نقدية لمظواىر الفنية في الشعر العراقي المعاصر( -
 . ٜٙٛٔ، بيروت، دار الفكر المبناني، صبحي البستاني، ول والفروعالصورة الشعرية في الكتابة الفنية األص -
 . ٜٔٛٔ، لبنان، بيروت، دار الكتب العممية، حققو د. مفيد قميحة، أبو ىالل العسكري، الصناعتين )الكتابة والشعر( -
، ٗط، بيروت، يلدار الج، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده -

ٜٕٔٚ . 
 . ٜٜٚٔ، اإلسكندرية، منشأة المعارف، د. رجاء عيد، فمسفة البالغة بين التقنية والتطور -
الييئة المصرية ، د. احمد الصاوي، دراسة تحميمية في البالغة والنقد مع التطبيق عمى األدب الجاىمي، فن االستعارة -

 . د.ت، اإلسكندرية، العامة لمكتاب
 . ٜ٘ٚٔ، الكويت، دار البحوث العممية لمنشر والتوزيع، د. احمد مطموب ،فنون بالغية -
 . ٜٓٚٔ، مصر، مكتبة الشباب، د. مصطفى ناصف، مشكمة المعنى في النقد الحديث -
 . ٖٜٚٔ، مصر، البابي الحمبي، السكاكي، مفتاح العموم -
ديوان المطبوعات ، د. محمد الصغير بناني، ينالنظريات المسانية والبالغية واألدبية عند الجاحظ من خالل البيان والتبي -

 . ٖٜٛٔ، الجزائر، الجامعية
محمد زغمول ، تحقيق محمد خمف اهلل ود، ضمن ثالث رسائل في المجاز القرآن، الرماني، النكت في المجاز القرآن -

 . ٜٛٙٔ، ٕط، دار المعارف بمصر، سالم
 ٕٜٚٔ، دمشق، ين صبحيترجمة محي الد، رينيو ويميك وأوستن وارين، نظرية االدب -
 
 
 
 

 


