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امللخص

من  وتعد  نص،  ألي  اإلبداعي  التشكيل  يف  كبرية  أمهية  االستعارة  حتتل       
أبرز املظاهر التي حتقق شعريته، وقد نالت االستعارة من حيث املفهوم عناية كبرية 
عن  فضاًل  وبالغية،  ولغوية  فلسفية  منظومات  وفق  عىل  وعوجلت  وحديثًا،  قدياًم 
التناول عىل وفق املنهجيات النقدية املختلفة، وتعدد النظرة إليها، مع االتفاق عىل 
نحو غالب، بأن التعبري هبا حيقق حتواًل باخلطاب من املبارشة إىل اإلحياء، عىل وفق 
حدود  هو  عليه،  الرتكيز  يتم  مل  ما  أن  غري  وكيفياهتا،  صورها  تتعدد  استبداالت 

االستعارة وحجم حتققها نصيًا، وإن وجدت إشارات تدل عىل تلك  العناية .

االستعارة  لتحقق  النصية  باحلدود  حييط  مفهوم،  تكريس  البحث  حياول       
املرور  خالل  من  األديب،  اجلنس  حدود  يعرب  بام  للنص  الكامل  بالتحقق  واقرتاهنا 
باجلهود التي حاولت رصد حدود اتساع االستعارة، والسيام يف املنظومة البالغية 
يتمثلونه من مدارس غربية،  املحدثني وما  العرب  النقاد  القديمة، وجهود  العربية 

حاولت دراسة ظاهرة التحقق النيص لالستعارة.
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Abstract
             Metaphor is considered to be very significant in the creative 
formation of any given text, and as one of the most essential 
aspects that actualize the poetics of any text. As far as conception 
is concerned, metaphor has gained a great deal of modern and old 
attention, and it has been dealt with in accordance with philosophical, 
linguistic and rhetorical systems, in addition to the different critical 
approaches. It has almost always been agreed upon that metaphor, 
looked at through different angles, can realize conversion in direct 
and suggestive discourse by virtue of substitutions which convey 
various images and means. Those images and means may include 
what has not been focused on, such as the metaphor limits and 
its textual realization, though it may embrace attempts and efforts 
which suggest attention.
             This research tries to dedicate a concept which encompasses 
textual limits in order to realize metaphor on the one hand, and to 
connect it with the complete realization of the text on the other, 
in a way that it goes beyond literary type, i.e., through reviewing 
the efforts exerted to observe the metaphor limits, especially in the 
old Arabic rhetorical systems and the attempts of modernization. 
In addition to the efforts of the neo-Arab critics and the western 
schools they are following_ those schools which tried to study the 
textual realization phenomenon of metaphor.
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ممارسات  مؤطراهتا  حتت  تندرج  التي  املفاهيم  بعض  يف  البحث  يستنفد  ال   
مساحة  من  تشغله  الذي  بالقدر  واالتساع  التجدد  عن  تنفك  وال  حية،  إبداعية 
اجلهود  تتعاضد  أن  التحوالت؛ وال شك يف  إحرازه من  وتتمكن من  التحقق،  يف 
إضافة  يُقدم من  ما  تفاعلهام  وينتج عن  اإلبداعية،  الفعاليات  مع  والنقدية  البحثية 

معرفية عام تراكم من منجز يف كل حقل.

    وما دمنا يف حقل اإلنتاج اإلبداعي يف جمال األدب فهذا يعني أننا يف سباق 
متعدد األوجه واالجتاهات إلثبات أحقيقة حضورنا العرصي بإزاء ما حتقق سلفًا، 
وما أنجز معارصة يف أي منظومة يمكننا حماورهتا، فضاًل عن مرشوعية الطموح يف 
اإلضافة إىل ما أنجز معرفيًا، إن مل نطمح إىل التجاوز بام حيقق بصمة آنية يمكن أن 
توسع األفق لتشكيل منظومة متكاملة، تأخذ بنظر االعتبار ما أسس وما استجد يف 

الدرس البالغي املتصل بدرس النقد.   

       ما نحاول معاجلة حيثياته شأن قديم متجدد، يتعلق بفاعلية تعبريية مميزة 
أساسيًا  مرتكزًا  وصفها  باتساع  ال  متظهراهتا،  من  تعبريي  يف متظهر  االستعارة  هي 
للغة واملخيلة، كام يشار اليها يف مباحث النظرية األدبية (1(؛ ألن ذلك  يستلزم إحاطة 
علمية وتفاصيل ال تتوافر يف جهد فردي وال يف بحث خمصص لنوع من أنوعها، 
املبالغة يف ممارسة تعبريية ذات طبيعة )) تنطوي عىل مفارقة  وليس ذلك من قبيل 
باللغة احلرفية  املجازية بشكل أسايس، وإن ما ندعوه  بالصور  اللغة ممثلة  وهي أن 
التفكيك أن  املجازية(((2(، ومل يستطع خمرب  يتألف من صور قد تم نسيان طبيعتها 
يتجاوز أثرها الذي يعزز الفجوات يف مركز كل خطاب، مما يضاعف من صعوبة 
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حتديد ظاهرة بخطاب ينتمي اىل متظهراهتا، ويشري اىل تلك الكيفية )) جاك ديريدا 
يف كتابه « امليثولوجيا البيضاء» كيف أن التفسريات النظرية لالستعارة قد اعتمدت 

بشكل حتمي عىل االستعارات بحد ذاهتا(( (3( .

أنامط  عىل  وتوزيعها  االستعارة  تفسري  بطرائق  يتعلق  ال  بالتمظهر  نعنيه  ما 
ـ وإن كنا سنحاول اإلفادة منها يف  بموجهات نظرية تابعة ملنظومات معرفية شتى 
إنتاج نظرية،  العناية يف  ـ وإنام تستلزمه  إليه من قصد  تنميط ما يقع حتت ما هندف 
تستثمر معطيات البالغة يف تفسري الظاهرة اإلبداعية، من خالل مفردة وردت يف 
بعض الدراسات، من دون تعميق ألثرها والكشف عن ثراء قدرهتا عىل استيعاب 
املنتج األديب، ونعني بذلك ) االستعارة النصية ( التي وردت يف مصادر قليلة من 
اجلهد املعريف احلديث يف دراسة البالغة، فضاًل عن التحديدات البالغية املتجهة إىل 

تصنيف ما يف الرتاث العريب.

ورد مصطلح ) االستعارة النصية ( ومفهومه يف موارد متعددة، لعل من أمهها 
ما جاء عرضًا من دون تفصيل يف )البالغة واألسلوبية( هلنريش بليث ))وسنسمي 
(االستعارة  اسم  حتت  القديمة  البالغة  يف  عرفت  وقد  نصانية.  استعارة  التمثيل 
املسرتسلة)، وخاصيتها الرئيسية جتاوز اطار اجلملة (( (4( . أما املصدر العريب الذي 
حيال عليه، من دون تطوير أو حماورة أو تكريس بالتطبيق، فهو كتاب )جمهول البيان( 
للدكتور حممد مفتاح، الذي أدرجه حتت عنوان )استعارة رابطة بني أشياء النص(، 
لكن ما تقدم من النظريات التي عرضها مل يقرتب من النصوص االستعارية التي 
تعنى باالستعارة يف النص، وحتلل عىل وفقها ))النصوص االستعارية مثل املناقب 
القرآنية  واالمثال  االقصوصات  وبعض  املعارص  الشعر  وبعض  والكرامات 
الطويلة (( (5(، سواء أكانت املعاجلة كلية، ال تنشغل باملفاصل املشكلة لبنية النص 
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االستعاري، أم كانت تنظر إليه عىل أساس التأطري، الذي تتوالد عنه النويات من 
عنها  متفرعة  واستعارات  اّما  ))استعارة  النص  يف  تكون  أن  بافرتاض  رئيسة  نواة 
لفهم  لتكريس مسعى))  (6(، وذلك  النص((  اىل هناية  أخر  استعارات  عنها  تتوالد 
لغرينا  أحدمها   ((  : يرصح  كام  توظيفني  معتمدًا   ،)) وتأويلها  النصية  االستعارة 
لالستعارة  الباحث  مثل  فقد   ،) درفن  لـ)رين  فهو  لغرينا  الذي  فأما  لنا؛  والثاين 
 The( به  مشّبهًا  بوصفها  احليوانات)  :(مزرعة  أورويل)  (جورج  بخرافة  النصية 
بام  الروسية  الثورة  عن  أورويل)   ) جتربة  من  مكون   )Tenor( ملشبه    )vehicle
الفالحني  أنصار  وبني  الثقيلة  الصناعة  عن  املدافعني  بني  عميق  تنافس  من  فيها 
فاحليوانات وأعامهلا اإلنسانية هي املشبه به، واملتنازعون يف روسيا مشبه. وقد صور 
املؤلف ثورة احليوانات ضد صاحب املزرعة، ونزاعاهتا الداخلية وتسخري بعضها 
ضد بعض. وقد رأى الباحث أن ليس هناك كلامت استعارية أو مجل استعارية يف 
(املزرعة احليوانية) وأما "احلكاية كلها تشتغل بمثابة مشبه به لتجربة" أورويل عن 
الثورة الروسية وعن أهم االجتاهات املتنازعة يف الثورة . وقد دعيت هذه االستعارة 
 )Lecch( (ليتش)  عن  تعريفا  البحث  ونقل   .)Allegory) (التمثيل)  بـ  النصية 
للتمثيل هو أن : "الرمز املتعدد  هو ما يكون فيه عدد الرموز املختلفة ذات التأويالت 
الفردية املضموم بعضها إىل بعض لصنع تأويل شامل " هذا الفهم للتمثيل هو الذي 
وظفناه يف دراستنا ألقصوصة (الغابر الظاهر) وسنوظفه يف دراسة ملنقبة صوفية يف 
نامذج  من  مفتاح  حممد  الدكتور  أورده  ما  أن  غريبًا  وليس   .)7) الكتاب((  هذا  آخر 
كوهني،  جان  تبناه  بام  يلتقي  املفاهيم،  ال  النامذج  مستوى  عىل  أضافه،  وما  لدرفن 
ت  تعريف  من  االديب،  للعمل  موسعة  شعرية  أطر  حتديد  يف  مبكر  نقدي  لتحديد 
.س. اليوت للكوميديا االهلية " بأهنا استعارة ممتدة االطراف" (8(، يف إشارة تتجاوز 



٤٢٠

االستعارة النصية دراسة يف حمددات حدث االتساع وجتاوز التجنيس

األثر املحدود لفاعلية االستعارة يف التمييز اجلاميل والداليل للنص األديب، عىل الرغم 
النصية املحدودة،  أو  التعبريات اجلزئية  الشعرية عىل  اللغة  بنية  من متحور مرشوع 

عىل مستوى اجلملة والسياق الضمني ال النص املكتمل .

ناضج  لتشييد فهم نيص  مفتاح،  الدكتور  الرغبة يف االنطالق من نص  كانت 
لالستعارة النصية، وحتديد أطرها وبناها وأنامط تشكيلها اجلاميل، وما حيدد مقاصدها 
من توجيه فكري لألعامل األدبية ـ وال سيام الشعرية ـ موجهًا لإلفادة من نصه الذي 
أدرج مطواًل، مع اشارته اىل ممارسات تطبيقية يف كتابيه: )جمهول البيان( و) دينامية 
النص( الذي سبقه، لذا سنحاور هذا النص ومتعلقاته عىل قدر الفائدة من ذلك قبل 

الرشوع يف تشييد املفهوم والبنى التي نقرتحها يف هذا الصدد.

 سنرجئ احلديث عن املحور النظري الذي يستند إىل منظومة معرفية غري عربية 
ــ اشار اليها الدكتور مفتاح ــ لنركز االهتامم عىل ما وظفه من نامذج لتظهري ما كرسه 
من نظرية وآليات للتطبيق، ونبدأ بالنص احلكائي «الغابر الظاهر»  ألمحد بوزفور 
1985(9(، والبد من إيضاح مفارقة منهجية تتعلق بتحديد هوية النص والرشوع 
بتحليله عىل وفق ما منح من هوية تستتبع سامت جتنيسية؛ إذ أكد يف )جمهول البيان ( 
اندراج النص احلكائي )الغابر الظاهر( الذي حلله يف كتاب )دينامية النص(، حتت 
حمددات االستعارة النصية يف نسقها التمثييل : ))هذا الفهم للتمثيل هو الذي وظفناه 
يف دراستنا ألقصوصة «الغابر الظاهر» ((، عىل حني وجدناه يف كتاب دينامية النص، 
إىل  الظاهر»ملتجئًا  «الغابر  أقصوصة  نص  حيدد  البيان،  جمهول  كتاب  قبل  املؤلَّف 
اخلصائص املهيمنة ))عىل أنه خرافة ذات بنيات اسطورية(( )10(، مع إقراره وفقًا 
التي يتشكل النص  بالبنى النصية والروابط والنواتج الداللية  إلجراء حتلييل يعنى 
عىل وفق موجهاهتا، مستندًا إىل بنية تناصية ذات مظاهر تتآلف مكوناهتا الرتاكمية 
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بأنامط من الروابط، ال ختل بانسجامها مستويات النص األدائية املتنوعة . وقد أشاد 
الدكتور مفتاح بعوامل الثراء يف الكيفية التي جاء عليها اإلجراء التحلييل، بتجاوزه 
رشنقة التحليل األسطوري البنيوي لتكوينات االسطورة ومقوالهتا يف جهد لدى 
النص  يستجيب حلوار  مغلق، ال  منهجي  اجتاه  إىل  ليفي شرتاوس، يف عدم ركونه 
الداخيل يف العالقة بني مكوناته الداخلية عرب الكشف عن املظاهر النصية والسيام 
حوار  عىل  وانفتاحه  واملقصدية  والسياقية،  واحلوارية،  واالنسجام،  االتساق،   :
خارجي مع سياقات حميطة وموازية ألشكال التعبري التخريفية واالسطورية. وعىل 
الرغم من ذلك مل يتوافر االجراء عىل حتليل يقوم عىل كشف النسق التمثييل للنص، 
كام هو احلال يف حتليل النص الصويف يف جمهول البيان، بتناول منقبة أيب زكريا حييى 

بن ال أذى الرجراجي، املنتقاة من كتاب التشوف اىل رجال التصوف (11( .

وال خيفى عىل من يستغور منهجية حتليل النصني، اعتامد التحليل آليات الكشف 
السيميائية  العوامل  عن  فضاًل  واالتساق،  االنسجام  بوسائل  النيص  التكوين  عن 
يف تقديم الداللة باختاذها وظيفة الرابط النيص، إذ إن توجيه التحليل إىل حمددات 
االستعارة النصية ـ املستندة إىل نسق التمثيل ـ كان حارضا يف حتليل املنقبة، وبخاصة 
يف)استعارة النص( التي ركز فيها عىل حتقيق النظرية التفاعلية لالستعارة، بوصف 
أّم   استعارة  عن  تفرعها  بعد  املتعالقة،  االستعارات  من  جمموعة  من  يتكون  النص 
االستعارة  يشكل  ما  االستعارة هي  من  السلسة  وتلك  ونبي(،  إله  )الصويف  وهي 
جمموعة  من  املتكون  السياق   استعارة  داللة  عن  يكشف  متثياًل  تنتج  التي  النصية، 
من االستعارات املتضامة من حميط إنتاج النص وحددها بالتدين الشعبي، وغريزة 

املحافظة عىل احلياة، واجلنس (12( .
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االستعارة  مع  التعامل  يف  قارة  نظرية  اعتامد  العسري  من  فإن  ذلك  ومع 
من  األخر  التعبري  بنى  من  بنيتها  ومتييز  جانب،  من  أنموذجاهتا  وحتديد  النصية 
التامهي  من  االقرتاب  إىل  قاد  املنقبة  حتليل  إىل  االنرصاف  دام  ما  آخر،  جانب 
به  اعرتف  ما  منها  يتبنى  التي  والرسدية  االنثروبولوجية  املقاربات  مع كشوفات 
كريامس بأن « أنواع اخلطاب املقدسة واالسطورية والشعرية وغريها تظهر إيثارًا 
خاصًا الستعامل حدود املقوالت املعقدة وبخاصة حني يتكون األسطوري من 
حدين متضادين صحيحني يف آن واحد (13(. ويعود هذا التبني اىل فاعلية املربع 
يف  نقع  وهنا   . البنى  لتلك  الداليل  التحليل  يف  كريامس  أنتجه  الذي  السيميائي 
حرية، مل ينج منها حتى الدكتور مفتاح نفسه، مع أنه افتعل يقينًا واقيًا للخروج 
من هتمة التفكيك، التي افرتض توجيهها إىل إجرائه يف اختتامه التحليل بام دعاه 
)هناية املطاف: الدينامية والظاهراتية(، إذ اعرتف بالقول: )) إن حتليلنا هذا يمكن 
ان توجه اليه هتمة التفكيك ألنه  يفرق بني األجناس األدبية؛ إذ يمكن أن يامثل 
كتاب  بني  يطابق  أن  يمكن  انه  كام  والشعرية  والقانونية  العلمية  النصوص  بني 
رحلة وكتاب مناقب وكرامات .. معاذ اهلل ، فقد انتقدنا التفكيكية وأحللنا اجلنس 
األديب والتقاليد حملها الالئق هبا، ومع ذلك، فإننا نعرتف أن بعض عنارص التجربة 
األديب  اجلنس  حدود  يتجاوز  ما  ولكن   ،)14) التحليل((  هذا  يف  غائبة  اجلسدية 
وينجي من الوقوع يف متاهة التفكيك التي مل ينكر الدكتور حممد مفتاح تأثريها عىل 
الرغم من رفض االتصاف هبا، جيد اجابة عن تلك احلرية يف األصل االستعاري 
للتعبري وتوسيعها يف االستعارة النصية التي أحاط اليكوف برس تشكلها الشعري 
املتنامي من اليومي والقار، ذلك أنه يرى أن ))االستعارة الشعرية يف اجلزء األكرب 
منها هي توسيع للنسق العريف اليومي لتفكرينا االستعاري (( (15(، وهو ما يبطل 
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من  املستهلك  مع  قطيعة  متارس  التي  األعامل  يف  ورؤيويًا  مجاليًا  الفارقة  السمة 
األداء اللغوي، مكرسة نتاجها خارج جمال إنتاج اللغة وتداوهلا .

  إشكالية االصطالح واملفهوم : 

       سنحاول معاجلة هذا املحور الشائك بإنتاج أجوبة لألسئلة اجلوهرية التي 
بالتقائهام  حتققان  منظومتني  إىل  باالستناد  والظاهرة،  االصطالح  تكريس  تعرتض 
سيمياء االصطالح وما يؤطره مفهومه، ومها منظومة البالغة ومنظومة علم النص، 
إذ تنتمي موضوعة البحث من حيث التسمية وحتديد الظاهرة إىل تينك املنظومتني : 
)االستعارة النصية = البالغة + علم النص (، والفرق بني املنظومتني، هو اجلمع بني 
ما يركز عىل اجلزئي ــ يف تشكيل النص ــ وما يعنى بالكيل، فالسؤال األول كيف يتم 
اجلمع يف االصطالح  بني ما يشري إىل جزئي )استعارة( وما يشري إىل كيل )نيص(؟ 
وملاذا مل يستعمل التمثيل بداًل من االستعارة كأن يقال )التمثيل النيص( ؟ وما حدود 
التمثيل وكيف يفرز ما هو إبداعي ــ مجايل مما هو معريف يف تقريب النامذج برضب 

االمثلة لاليضاح يف فعالية التعليم عىل سبيل املثال؟ 

بالغة التمثيل :

       ما دمنا قد انطلقنا من مقاربة الدكتور حممد مفتاح لالستعارة النصية، وما 
الغربية  البالغية  املنظومة  يف  التمثيل  فعالية  فهم  إىل  مستندا  مفهومها،  حول  ذكره 
بإطارها األسلويب، ال جيب أن  تفوتنا االشارة إىل غنى املنظومة البالغية العربية بام 
يشري إىل التمثيل، فضاًل عن ممارسة التطبيقات اإلجرائية عىل نامذج أدبية حية. غري 



٤٢٤

االستعارة النصية دراسة يف حمددات حدث االتساع وجتاوز التجنيس

أن ما يمكن أن يؤرش نقصًا يف االجراء املقرتن بالتنظري - يف املنظور النيص للتطبيق- 
افتقار التطبيقات البالغية العربية إىل معاجلة نص مكتمل، كام هو احلال فيام استند 
اليه الدكتور مفتاح من أنموذج لالستعارة النصية بخرافة جورج أورويل  )مزرعة 

. )Allegory( )احليوانات (، التي حددت بـ )التمثيل

        وتقدم حماولة االحاطة بمعرفة مبحث التمثيل يف التفكري البالغي العريب 
فعىل  املستقر،  التعريف  أو  العابر  احلضور  جتاوزت  به،  استثنائية  عناية  عن  كشفًا 
التشبيه  بدائرة  اتصاله  باختالف جذري، شكل ترجيح  حني مل حيط اجلزم بامهيته، 
إيراد  االتفاق عىل  مع  النظرية،  الرؤى  االستعارة معطى الفتًا، متحورت حوله  أو 
االمثلة التطبيقية االساسية يف اجلهود التي تناولته، ومل يكن العامل الزمني وال هوية 
أو  التشبيه  دائرة  ضمن  تصنيفه  حسم  يف  الفيصل  هي  فيه،  يبحث  الذي  البالغي 
متأخرين  منظورين  يف  التشبيه  وبني  بينه  التفريق  عدم  من  الرغم  فعىل  االستعارة، 
مثلهام ابن األثري والزخمرشي (16(، فقد استقل بمفهوم مبكر يف النقد العريب، إذ عرفه 
الشاعر إشارة إىل معنى فيضع كالمًا يدل عىل معنى  يريد  بـ)) أن  قدامة بن جعفر 
آخر وذلك املعنى اآلخر والكالم ينبئان عام أراد أن يشري اليه (( (17(، وضمن هذا 
التحديد العام يندرج يف حدود اإلمكان أن يكون )الكالم( املعري عن )املعنى( نصا 
كامال، أو جزءا من نص ـ والسيام يف الشعر ـ يستفرغ قاصد املعنى بانجاز التعبري 
الدال عليه قصده، وتسمح البنية الرتاكمية ـ ال العضوية ـ الغالبة عىل النتاج الشعري 

بذلك .    

      لكن الراجح أن التصنيف منصب يف الرؤى الناضجة، عىل أساس البنية 
البنائية، فيام جاء منه عىل  التعبريية بني االنضواء حتت التشبيه من الناحية الشكلية 
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بنية التشبيه وبخاصة يف التشبيه التمثييل، والعالقة بمؤطرات االستعارة وخصوصية 
تعبريها فيام جاء منه عىل سبيل االستعارة، والسيام فيام دعي باالستعارة التمثيلية، 
وقد تابع البحث املبني عىل استقراء آراء البالغيني ــ ال فحص املنظومة البالغية ــ 
االختالف يف ترجيح اندراجه حتت التشبيه أو االستعارة، فكشف عن أن )) التمثيل 
عند العسكري والباقالين وابن رشيق املامثلة، وهو  رضب من االستعارة، والتمثيل 
«التشبيه  هو  وغريهم  التلخيص  ورشاح  والقزويني  والسكاكي  القاهر  عبد  عند 
التمثييل» (18(، واجلزم هبذا التصنيف ال حصانة له من اعادة النظر، إذ مل يدقق يف أن 
عبد القاهر اجلرجاين، وسلسلته املعرفية يف البالغة - السكاكي والقزويني ورشاح 
االستعارة،  وتناوله يف مورد  التشبيه  التمثيل يف مورد  تناول  والتلخيص -  املفتاح 
ابن  قول  ذلك  عىل  ويدل  التشبيه،  بنية  ال  الشبه  قرائن  ذلك  كل  بني  اجلامع  وكان 
أسلوبه((  غري  وعىل  آلته،  بغري  اهنام  إال  التشبيه،  من  واالستعارة  ))التمثيل  رشيق 
(19(، مع أنه يفتتح حديثه عن التمثيل حاساًم تصنيفه عىل االستعارة،  ))من رضوب 

االستعارة التمثيل، وهو املامثلة عند بعضهم، وذلك أن شيئًا بيشء فيه إشارة (( (20(، 
أما اجلرجاين فقد أفاض يف التنظري واإليضاح حلدود التمثيل، وما يميزه من التشبيه 
حني يكون عىل بنيته شكليًا، فيام أفرد له تصنيفًا يرتبط بام عرف به املجاز حني يكون 
عىل بنية االستعارة بقوله يف فصل عنونه )يف اللفظ يطلق واملراد به غريه( :))وانام 
يكون التمثيل جمازًا إذا جاء عىل حد االستعارة(( (21(، إذ مل تكن اشارة عبد القاهر 
اجلرجاين إىل جمازية التمثيل حني يكون عىل جمرى االستعارة من دون تأسيس وحسم 
للعالقة بني التمثيل والتشبيه من جهة، وبينه وبني االستعارة من جهة خمتلفة، إذ رأى 
نَقل عن ذلك األصل عىل  غوي أصٌل، ثم يُ )) يف االستعارة أن حّدها يكون لّلفظ اللُّ
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م يف معنى التمثيل، من أنه األصل  الرشط املتقدم، وهذا احلّد ال جييء يف الذي تقدَّ
ّصله لك  حيُ والذي ال  أمور،  املنتَزع من جمموع  التشبيه  َمَثاًل ومتثياًل، وهو  يف كونه 
عَقد منها جاريًة  إال مجلٌة من الكالم أو أكثر، ألنك قد جتد األلفاَظ يف اجلمل التي يُ
عىل أصوهلا وحقائقها يف اللغة . وإذا كان األمر كذلك، باَن َأنَّ االستعارة جيب أن 
نا باالستعارة هو املراد بالتمثيل،  فيد حكاًم زائدًا عىل املراد بالتمثيل، إذ لو كان مرادُ تُ
ها يف كل يشء يقال فيه إنه متثيٌل وَمَثل، والقول فيها إّهنا ِداللة  لَوجب أن يصّح إطالقُ
ه عن األصل اللغوّي وإجراؤه عىل ما مل يوضع له،  عىل حكٍم يثبت لّلفظ، وهو نقلُ
ِقَل عنه، وبيان  ِقَل إليه وما نُ ثم إن هذا النقل يكون يف الغالب من أجل َشَبٍه بني ما نُ
ذلك ما مىض من أنك تقول: رأيت أسدًا، تريد رجاًل شبيهًا به يف الشجاعة وظبيًة 
تريد امرأة شبيهة بالظبية، فالتشبيه ليس هو االستعارة ولكن االستعارة كانت من 
أجل التشبيه، وهو كالغرض فيها، وكالعّلة والسبب يف ِفْعلها(( (22(، وقد ميز عىل 
أساس انرصاف الشبه إىل احلس أو العقل بني التشبيه والتمثيل: ))فإذا كان الَشَبه 
باع وما جيري جمَراها من  بني املستعار منه واملستعار له من املحسوس والغرائِز والطِّ
األوصاف املعروفة، كان حّقها أن يقال إهنا تتضّمن التشبيه، وال يقال إّن فيها متثياًل 

َبه عقليًا جاز إطالق التمثيل فيها(( (23( . َب َمَثل، وإذا كان الشَّ وَرضْ

 

أن  للقزويني يف  القاعدة  املجاز  التمثيل ضمن  هيأ تصنيف اجلرجاين      وقد 
املركب  ))اللفظ  بـ  إياه  معرفًا  املركب(  )املجاز  هو  خاصًا  اصطالحًا  له  يكرس 
أوضح  بشكل  هو  أو  للمبالغة.  التمثيل  تشبيه  األصيل  بمعناه  ّبه  شُ فيام  املستعمل 
الكالم املستعمل يف غري املعنى الذي وضع له لعالقة غري املشاهبة مع قرينة ما نعة من 
م رجاًل وتؤخر  إرادة معناه الوضعي. ومثاله أن يقال للمرتدد يف أمر ) إين أراك تقدَّ
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أخرى (.. وهذا يسمى التمثيل عىل سبيل االستعارة وقد يسمى التمثيل مطلقًا دون 
تقييد بقولنا : عىل سبيل االستعارة، ومتى فيش استعامل هذا التمثيل سمي : مثاًل 
ولكون األمثال واردة عىل سبيل االستعارة ال تغري (( (24(، وقد عملت تلك اجلهود 
عىل اعتامد االستعارة التمثيلية واستقرارها اصطالحًا ومفهومًا، وصواًل إىل إجراء 
تقسيامت االستعارة عليها كام فرق ابن عاشور بني أصنافها، بعد أن كرس تعريف 
االستعارة التمثيلية بـ ))املركب الدال عىل هيأة منتزعة من متعدد يف غري ما وضع 
له جمموعه بعالقة املشاهبة(( (25( وعرف منها ما كان استعارة متثيلية ترصحيية ))أن 
يذكروا اللفظ الدال باملطابقة عىل اهليأة املشبه هبا وحيذف ما يدل عىل اهليأة املشبهة 
نحو املثال املشهور وهو قوهلم: إين أراك تقدم رجاًل وتؤخر أخرى(( (26( أما التمثيلية 
املكنية فهي ))أن تشبه هيأة هبيأة وال يذكر اللفظ الدال عىل اهليأة املشبه هبا بل يرمز 
إليه بام هو الزم مشتهر من لوازمه، وقد كنت أعد مثااًل هلذا النوع خصوص األمثال 
املعروفة هبذا اللقب نحو الصيف ضيعت اللبن، وبيدي ال بيد عمرو ونحوها من 
األمثال فإهنا ألفاظ قيلت عند أحوال واشتهرت وسارت حتى صار ذكرها ينبىء 
وموجب  احلالة،  عىل  الدال  اللفظ  يذكر  مل  وإن  عندها  قيلت  التي  األحوال  بتلك 
شهرهتا سيأيت. ثم مل حيرضين مثال للمكنية التمثيلية من غري باب األمثال حتى كان 
أناس  ضج  الرتاب  مواراته  من  وفرغوا  امليت  دفنوا  فلام  جنازة،  فيه  حرضت  يوم 
بقوهلم: «اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة» فقلت إن الذين 
للميت هبيأة  هيأة حفرهم  تنظري  إال  أرادوا  ما  احلالة  مثل هذه  املقالة يف  سنوا هذه 
الذين كانوا حيفرون اخلندق مع النبي األكرم  إذ كانوا يكررون هذه املقالة كام 
ورد يف كتب السنة قصدًا من هذا التنظري أن يكون حفرهم ذلك شبيهًا بحفر اخلندق 
يف غزوة األحزاب بجامع رجاء القبول عند اهلل تعاىل فلم يذكروا ما يدل عىل املشبه 



٤٢٨

االستعارة النصية دراسة يف حمددات حدث االتساع وجتاوز التجنيس

به ولكنهم طووه ورمزوا إليه بام هو من لوازمه التي عرف هبا وهو قول النبي تلك 
املفهوم،  إىل  للوصول  التحليل  مًا  مقدَّ مثاال،  التبعية  للتمثيلية  وأورد   ،)27) املقالة(( 

بداًل من التعريف (28( . 

  احلدث االستعاري : 

د احلاصل اللفظي لالستعارة املحدودة منها أو املوسعة، وصواًل          ال جيرَّ
اىل االستعارة النصية، من االقرتان باحلاصل الداليل الذي جيسد العالقة بني عنارص 
مع  التواصل  وحتقيق  جانب،  من  التعبريي  االكتامل  لتحقيق  املتفاعلة  االستعارة 
استيعابه،  وحتقق  لفظيًا  املنقول  املعطى  ايصال  امتام  آخر، رشط  من جانب  املتلقي 

عرب عالقة تقوم عىل : 

إنجاز   = املتلقي  من  اإلدراكي  االستيعاب   + املرسل  من  اللفظي  اإلنجاز   
احلدث االستعاري 

       ويقع االنجاز املتحقق يف ركن اإلرسال، وما يقابله من استيعاب يف ركن 
مع  والتفاعل  اللفظي  االنجاز  بتلقي  املتعلق  االول،  املعنى  موقع  ضمن  التلقي، 
مثرياته، وال يتعلق باملعنى الثاين املنرصف إىل املقاصد القيمية أو الفكرية من إنجاز 
احلدث . ووصف حتقق املنجز االستعاري ـ برصف النظر عن سعته ـ باحلدث يمثل 
يتعلق  املفهومي اآلخذ من تكوين نيص منهجي مغاير/ جماور  التقارض  نوعا من 
املنهجي  اجلس  شمولية  مع  تتسق  رضورة  يمثل  التقارض  هذا  لكن  بالرسديات، 
للتعبري األديب وتداخل الشعريات والرسديات يف الكشف عن أرسار التعبري األديب، 
فاحلدث يف الرسديات يعني ))االنتقال من حالة إىل أخرى(( (29(، وقد استعاض نقاد 
الرسدية عن مصطلح احلدث بمصطلح الفعل، خللو مصطلح الفعل )) من املعيارية 
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واحكام القيمة. وإن ذهب بعضهم اىل أن االحداث املرتابطة يف قصة تكون فعاًل(( 
(30(. ويرى يوري لومتان أن احلدث هو ما يميز النص األديب وال يعد )) كل عمل 

يف القصة حدثا وانام يطلق كلمة حدث عىل العمل الذي به تتغري منزلة الشخصية، 
لذلك يعرف احلدث بكونه «عبور الشخصية عرب حد احلقل الداليل» (( (31( .

       ولكن ما الذي جيعلنا نتجه اىل وصف حتقق االستعارة باحلدث تصنيفيًا، 
وما دالئل اندراجها ضمن بنية احلدث ؟  

       لعل يف صدارة ما يدفعنا اىل وصف حتقق االستعارة باحلدث يقرتن 
بتكوينها، القائم عىل دمج طرفني ـ أو أكثر مع فارق يف حجم موقع كل طرف 
بنية  تقتضيه  الذي  الضمني  االنفصال  بمفارقة  البنية  لتتم  انفصال،  ـ من دون 
التشبيه؛ التي يتحقق إمتامه بناء عىل وظيفة ربٌط فاعلها جمرّس لفظي أو ضمني 
يؤمن وصل طريف التشبيه عىل قاعدة االستقطاب باملشاهبة، مع احتساب فوارق 

االختالف بني طريف التشبيه وانفصاهلام ذاتيَا. 

       ويمكن الدخول من عامل االتصال اىل متييز بنية االستعارة يف الناتج 
اللفظي من بنية التشبيه، فال يكفي وصف بنية االستقطاب يف االستعارة عىل 
التشبيه عىل االنفصال  له( وبنية  االتصال بني طرفيها )املستعار منه واملستعار 
بني )املشبه واملشبه به( وأثر أدوات االستقطاب لتحقيق التعالق بينهام، إذ ثمة 
االستعارة  فبنية  التعبريي،  النوع  املشاهبة وحتقيق  انجاز  طبيعة  متييز حاسم يف 
تقوم عىل حتقق الفعل الذي يضم اطرافها )ذواهتا( ضمن حدود تكييف فعل 
رئيس، ذي قدرة عىل االستقطاب والتحريك، فضاًل عن االحتواء والتوجيه، 
عىل حني ال يتحقق هذا الفعل يف بنية التشبيه، وإن حتقق الفعل فهو فعل منفصل 
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بني ما يتحقق يف ركن املشبه وما يقابله من حتقق يف ركن املشبه به، أي إن الفعل 
يف التشبيه ـ إن كشف عنه ـ فرعي ال رئيس، لذا فإن املنظومة التي توحد  بينهام، 
عىل النحو الذي حيدد االستعارة بتشبيه حذف أحد طرفيه(32(، ال تكرس أثرًا 
البالغيون  يقنع  مل  إذ  الشبيهي،  باألصل  االقرتان  دون  االستعاري  للحدث 
بتعريف اجلاحظ االستعارة بـ))تسمية اليشء باسم غريه إذا قام مقامه(( (33(، 
لذا كانت الدقة االصطالحية ومراعاة منظومة املشاهبة منطلقًا لتكريس تقديم 
ملنظومة  اإلجرائي  التجسيد  عرب   االستعارة  بينة  عن  بالكشف  يتصل  معريف، 
املشاهبة وهو التشبيه، مع مراعاة ما أشار إليه اجلاحظ من عالقة النقل واقرتاهنا 
باالسمية، فقد عرف اجلرجاين إجراءها بـ)) أن تريد تشبيه اليشء باليشء فتدع 
أن تفصح بالتشبيه وتظهره وجتيء إىل اسم املشبه به فتعريه املشبه وجتريه عليه(( 
الطرف  من  اللوازم  نقل  مع  آخر  دون  اختيار طرف  اىل  السكاكي  واجته   ،)34)

اآلخر، فكانت االستعارة يف منظومته التعريفية يف اإلجراء ))هي أن تذكر أحد 
به  املشبه  املشبه يف جنس  مدعيًا دخول  اآلخر  الطرف  به  وتريد  التشبيه  طريف 
دااًل عىل ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص املشبه به(( (35(، وما رسخ عليه موقف 
اجلرجاين أن التشبيه أصل يف االستعارة تعتمد عليه، ويتوقف مجاهلا عىل مقدار 

اخفاء العالقة يف التشبيه ودرجة املبالغة يف حتقيق العالقة بني طرفيه (36(. 

حني  واالستعارة،  التشبيه  بني  الفرق  جمال  األثري  ابن  وسع  وقد          
تناول الفرق من زاوية التقريب يف الرتكيب الذي تغيب فيه األداة، حني ولج 
من  التحول  أن  من  منطلقًا  النقل،  زاوية  من  االستعارة  بنية  عن  الكشف  اىل 
ـ يف صفة  اليه  واملنقول  املنقول  بني  املشاركة  بأولوية  املجاز مقرتن  اىل  احلقيقة 
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من الصفات ـ من عدم املشاركة (37(، وحني يتعلق االقرتان باملشاركة ال جيد هلا 
سوى خيارين: ))فإما أن يذكر املنقول واملنقول إليه معًا، وإما أن يذكر املنقول 
بنية  متثل  حني  عىل  التشبيه،  بنية  متثله  األول  فاخليار   ،)38) املنقول((  دون  إليه 
البالغيني  من  سبقه  ممن  وغريه  ـ  االثري  ابن  جيد  وال  اآلخر،  اخليار  االستعارة 
يف  إال  الفرز  يف  املعريف  االشكال  يثري  تداخاًل  ـ   )39) اجلرجاين  كالقايض  القالئل 
أداة  بفقدان  لفظيًا  ولتشكاهلام  االستعارة،  وبنية  الضمني  التشبيه  بنية  بني  التشابه 
املضمر  التشبيه  ففي  املضمر واملرفوعة عن االستعارة؛  التشبيه  املضمرة يف  التشبيه 
يذكر املشبه واملشبه به اللذين يقابالن يف االستعارة املنقول واملنقول إليه، وال يعمل 
سن( حيمل هوية  عدم إظهار أداة التشبيه عىل تقويض بنية التشبيه، وهو  مجال )حُ
بنية  تنتفي  التشبيه، ولكن حني تذكر األداة  يفارق دائرة  نوعية أخرى من دون أن 
االستعارة، وبذكر طريف االستعارة )املنقول واملنقول اليه(، تفقد االستعارة فاعليتها 
الذي  له  املستعار  ذكر  يطوى  بحيث  ))إال  االستعارة  تكون  ال  لذا   ،)40( )حسنها( 
فإن حتقق  (41(، وعليه  املنقول((  الذي هو  املستعار  بذكر  إليه، ويكتفى  املنقول  هو 
االستعارة يشرتط فيه إضامر عنرصين من عنارص التشبيه، فالتشبيه الضمني يقتيض 
إضامر األداة فحسب، أما االستعارة فال تضمر فيها )) أداة التشبيه إال بعد أن يظهر 
املستعار له، وحينئذ يكون فيه إضامران أحدمها  املستعار له، واآلخر أداة التشبيه . 
وإضامر واحد أيرس من إضامرين، أحدمها معلق عىل اآلخر (( (42(. ولكن ما الذي 
تكتمل به بنية االستعارة ما دامت تفتقر إىل طرف من طريف التشبيه وعامل التوصيل 
)التجسري( ـ ظاهرًا أو مضمرًا ـ بني الطرفني )األداة(، عىل وفق افرتاض أن التشبيه 
دون  إليه  املنقول  )ذكر  افرتاض  نفسه يف  السؤال  فاعلية  وتظل  ؟  االستعارة  أصل 
املنقول(، وذلك حني )يطوى ذكر املستعار له الذي هو املنقول اليه، ويكتفى بذكر 
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افرتاضات  اإلفادة من  يقوم عىل  تفسري  إطار  املنقول(، حتى يف  الذي هو  املستعار 
املتحول  لالستعارة  التشبيهي  األصل  من  انطالقًا  والعميقة  السطحية  البنيتني: 
عنه، )) فإذا كانت عنارص التشبيه متحققة عىل املستوى السطحي، فإن هذا حيسم 
القول بالتشبيه، أما إذا كانت غائبة، فإن النظر يف البنية العميقة، هو الذي يؤدي إىل 
القول باالستعارة(( (43(، وثمة حماولة معارصة، تستند اىل اجلهد البالغي املوروث، 
للبحث يف اشتباك االستعارة بالتشبيه، برصد اكتامل التحول من األصل التشبيهي 
اىل االستعارة بعمليتني، تتم بتحققهام االستعارة مها : املستوى السطحي بـ)حذف 
أحد الطرفني(، واملستوى العميق بـ)حتميل املذكور داللة املحذوف(، إذ يغيب أحد 
طريف التشبيه مع اقرتاب الغياب بإشارة تدل عليه يف العملية األوىل، ويعطى احلارض 
ليستوعب داللة  الوضعية األحادية  يتخلص احلارض من داللته  أو  الغائب،  داللة 
ثنائية، جتمع بني احلارض والغائب، وتالزم هاتني العمليتني يف السطح عمليتان يف 
العمق مها:  )النقل واالدعاء(، تعاجلان ما اهتز من عالقة داللية، إثر االنحراف عن 
األصل يف تطابق الدال واملدلول األحادي بإعادة التوازن اىل االستعارة بمحافظتها 
عىل وضع التعبري يف دائرة االتصال اللغوي بنقل الصفة وادعاء دخول جنس املنقول 
يناسب  ال  ما  وإسقاط  مميزة  صفة  اختيار  مالحظة  مع  منه،  نقل  من  جنس  يف  إليه 
القصد من النقل يف جمال االدعاء(44(، وتلك املحاولة موجهة بقصد جتاوز ما ال يتيح 
للتحول أن يتم عىل نحو حاسم يف نظر البالغيني، إذ متيل البنية العميقة ـ بمالحظة 
حضور  كان  إذا  االستعارة  إىل  ـ  واالستعارة  التشبيه  بني  املفرتضة  املحايدة  البنية 
))واخفض هلام جناح  تعاىل:  قوله  االستعارة كام يف  ببنية  افرتاضًا خيل  التشبيه  أداة 
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 ( بافرتاض  البالغي  الداليل وينخفض احلاصل  الناتج  فيضيع  الرمحة((،  الذل من 
واخفض هلام جانبك الذي هو كاجلناح( . ومتيل البنية العميقة إىل التشبيه، إذا كان 
افرتاض حضور أداة التشبيه ال خيل ببنيتها العميقة وامتياز بالغتها، كقول الشاعر :

          إذا سفرت أضاءت شمس دجن       ومالت يف التعطف غصَن بان ِ 

   إذ ال يضيع من اهتزاز الناتج الداليل والقيمة البالغية كثريًا بافرتاض )سفرت 
(45(، وإن كان التساهل  مثل ضوء الشمس، ومالت يف التعطف مثل غصن البان( 
هلذا  يضم  االستعارة،  بنية  ضمن  حتققت  الذي  الفن  وهوية  الرتكيبي،  النسق  يف 

االفرتاض نجاحه .

التشبيهي  األصل  دائرة  يف  االنحباس  عن  التفكري  منطق  أبعدنا  ما  وإذا 
لالستعارة، يمكن أن نتجاوز مقولة الفرع  واألصل، يف عد االستعارة فرعًا ألصل 
التفكري  يف  جديدة  دائرة  ونلج  املنطق  ذلك  من  اخلروج  نحاول  حني  التشبيه،  هو 
عرب فرضية، كرس الفحص القناعة هبا جتريبيًا، تقول: ))إن االستعارة يف معظمها 
مؤسسة عىل تناظرات يف خربتنا، وليس عىل التشابه(( (46( وهذا االفرتاض حياول 
أن يستند إىل معطى غري مبارش يف الكشف عام يقع يف منظومة البالغة، وذلك عىل 
احلدث  خالل  من  فيه  االستعارة  طبيعة  عن  الكشف  يمكن  خمتلف،  منطق  وفق 
االستعاري، الذي ال يتحقق باالضامر أو اإلسقاط وإنام يتحقق باالحتاد واحلركة، 
وحيققهام الفعل االحادي الذي يتفاعل يف إطاره الطرفان الظاهر واملخفي، املستعار 
له واملستعار منه، إذ ال يتم وفق هذا املنطق االبتعاد عن األصل التشبيهي لالستعارة، 
وإنام يبتعد عن افرتض ما تؤديه االستعارة من وظيفة التسمية بافرتاض أن )) تنتمي 
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االستعارة إىل اللعبة اللغوية التي تغطي التسمية (( (47( ونستطيع التعامل مع الفعل 
من  ابتداء  والتغيري  ))احلركة  إىل  مفهومها  يشري  حبكة  عىل  ينطوي  حدث  أنه  عىل 

موقف معني وذلك حتت وطأة بعض القوى(( (48( . 

وقبل النظر إىل االستعارة بوصف حتققها حدثًا، يعالج عىل وفق منظور رسدي، 
ال بد من جتاوز عقبة لسانية، يمثلها التكوين اللفظي والرتكيبي لالستعارة، ونجد 
عىل  يقوم  الذي  والتشبيه،  االستعارة  بني  الرئيس  الفارق  افرتاضنا  يف  العقبة  هذه 
خمالفة احلركة للثبات، أي إن حتقق التشبيه مؤطرًا بالثبات، املتحقق يف بنية اسمية : 

  اسم )املشبه(+ أداة )حرف أو فعل رابط ال مؤطر او حمرك( + اسم )املشبه 
به( = التشبيه  

        أما االستعارة فتقوم عىل احلركة ـ أي عىل الفعل ـ برصف النظر عن موقع 
الفعل يف الرتكيب اللساين للجملة االستعارية، فال استعارة من دون فعل عىل وفق 

بنية تقوم عىل :

       الفعل + اسم املستعار له + لوازم املستعار منه )وظائف أو صفات(

معطاه  إىل  استنادًا  ـ  نظريًا  يُموَقع  أن  االستعارة البد  اىل  النظر  أن  يعني  وهذا 
التشبيه، أي إن  اإلجرائي ـ عىل نحو مقلوب، تكون فيه االستعارة هي األصل ال 
التشبيه فرع من أصل هو االستعارة، وافرتاضنا يقوم عىل قاعدة أن اجلملة الفعلية 
يف العربية هي األصل، الذي تنزاح عنها اجلملة االسمية عىل تنوع الرتاكيب، استنادًا 
اىل ما يتمتع به الفعل من قدرة عىل العمل اللفظي والتحقق الداليل، فضاًل عن إملامه 
بظروف التحقق الزمنية، لذا نظر عبد القاهر اجلرجاين إليها من موقع األثر يف حتقق 
وظيفتها النحوية، ال من حيث موقعها املتقدم، فهي لديه ))األصل يف العمل ألن 
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ما عداها من العوامل تبع هلا وفروع(( (49(، وذلك أن كل عمل مقاس عىل الفعل 
ومشبه به فعمل )اّن( مستند اىل شبهها بالفعل واالسم ال يعمل إال إذا كان مشتقًا 
من الفعل كاسم الفاعل واملفعول، وليست احلروف إال أدوات تصل هبا األفعال إىل 
األسامء(50(، ويؤكد السكاكي ذلك الرأي بناء عىل تراكم معريف غالب فينّص عىل 
أن: )) من حكم كثري من أصحابنا أن الفعل أصل يف العمل دون االسم واحلرف 
بناء منهم عىل املؤثر يلزم أن يكون أقوى من املتأثر والفعل أقوى األنواع من حيث 
أن  تقريرهم  يف  وعندهم  والزمان  املصدر  عىل  لداللته  فائدة  أكثر  لكونه  املناسبة 
الرفع  أما عمل االسم وعلة   ،)51) به ..((  بتقويتهام  االسم واحلرف ال يعمالن إال 
يف املبتدأ واخلرب فمتأت من )) أنه أشبه الفعل يف حال كونه رافعًا، أما يف حق اخلرب 
واملبتدأ فباستدعائه هذا مسندًا إليه وهذا جزءًا ثانيًا من اجلملة (( (52(، هو رأي سبق 
ابن جني اىل التنبيه إليه من منطلق القوة يف التأثري، التي أسندها اىل التمظهر اللفظي 
من  متأتية  الفعل  فقوة  الفعل(53(،  يف  كلها  جتتمع  املعنوي  واألثر  البنائي  واإلطار 

))داللة لفظه عىل مصدره وداللة بنائه عىل زمانه، وداللة معناه عىل فاعله(( (54(.  

واستناد االستعارة إىل بنية فعلية، تقوم عىل احلركة والتحقق الذهني، قد يقف 
وإىل  تارة  االسم  إىل  نسبة  من  االستعارة  أنواع  به  خصت  بام  لسانيًا  تكريسها  أمام 
الفعل تارة أخرى، )) فإذا كانت إساًم فإنه يقع مستعارًا عىل قسمني )أحدمها( أن 
تنقله عن مسامه األصيل إىل يشء آخر ثابت معلوم، فتجريه عليه وجتعله متناواًل له 
تناول الصفة مثاًل للموصوف وذلك قولك : رأيت أسدًاـ  وأنت تعني رجاًل شجاعًا 
ورنت لنا ظبية وأنت تعني امرأة... )والثاين( أن يؤخذ االسم عن حقيقته ويوضع 
موضعًا ال يبني فيه يشء يشار اليه، فيقال هذا هو املراد باالسم، والذي استعري له 

وجعل خليفة السمه األصيل ونائبًا منابه . ومثله قول لبيد :
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            وغداة ريح قد كشفت وقرة      إذ اصبحت بيد الشامل زمامها

أن  يمكن  إليه،  مشار  هناك  ليس  أنه  ومعلوم  يدًا،  للشامل  جعل  أنه  وذلك    
أن   (( يف  فتتحقق  الفعل  يف  االستعارة  كانت  إذا  أما   ،)55( عليه...((  اليد  جتري 
وصف الفعل بأنه مستعار حكم يرجع إىل مصدره الذي اشتق منه فإذا قلنا يف قوهلم 
اإلستعارة  كانت  وإذا  مستعار  النطق  أن  فاملعنى  مستعار  نطق  إن  احلال»  نطقت   »
تنرصف إىل املصدر كان الكالم فيه عىل ما مىض؛ ومما جتب مراعاته أن الفعل يكون 
استعارة مرة من جهة فاعله الذي رفع به ومثاله ما مىض، ويكون أخرى استعارة من 

جهة مفعوله وذلك نحو قول ابن املعتز :

             مجع احلق لنا يف إمام          قتل البخل وأحيا السامحا*

ديا إىل البخل والسامح ولو قتل األعداء    فقتل وأحيا إنام صارا مستعارين بأن عُ
 )) الوجه  هذا  عىل  استعارة  لكن«أحيا»  ومل  بوجه  استعارة  «قتل»  يكن  مل  وأحيا 
تتحقق ضمنه  الذي  )السياق(  الرتكيبي  املظهر  إىل  االلتفات  إعادة  (56(، والبد من 

االستعارة، وعدم االقتصار عىل حدث االستبدال الذي حيقق حضورها، اساًم كانت 
أم فعاًل، مفردًا أم مركبًا . وما ينبغي االلتفات إليه بعناية أن حتقق احلدث االستعاري 
يصّنف  فام  املوضعي فحسب،  االستبدال  يتوقف عىل  دون سياق، وال  يتم من  ال 
ليجرى عىل  بالنقل عن مسامه األصيل،  املستعار  فيها  يقع  اسمية،  استعارة  انه  عىل 
يشء آخر مغاير له يف قولك : )رأيت أسدًا ـ وأنت تعني رجاًل شجاعًا ـ ورنت لنا 
يفرز حقيقة  تداويل  أواًل وموقف  لفظي  إىل سياق  امرأة(، حيتاج  تعني  ظبية وأنت 
التعبري ومقصده، فاللفظي يقدم األسد ـ املستبدل بإنسان ـ مسندًا إىل فعل الرؤية، 
التي تتجاوز األثر الداليل املعجمي إىل التداويل، الذي ينتزع الصفة غري املبارشة، من 
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الفعيل نفسه متوافر يف  إختيار األسد ممثاًل عن اإلنسان، وهي الشجاعة. والتقدير 
صفة اجلامل، املنتزعة من موقف استبدال الظبية باملرأة اجلميلة، وال يقع خارج تأثري 
الفعلية ما يصّنف عىل االسمية أيضًا، ولكن بوضع االسم خالف حقيقته باتصاله 
تنسجم مع  بدياًل مركبًا عن االسم األصيل ونائبًا عنه، يف محل صفة، ال  بام يكون 
الشامل  بيد  لبيد: )إذ أصبحت  به مثل قول  املقرتن  الفرع  املنقول عنه، وال  األصل 
زمامها( الذي جعل للريح )الشامل( يدًا، خارج طبيعتها إذ ليس هناك مشار إليه، 
يمكن أن جتري اليد عليه، فام عرب عنه بالفعل )أصبحت(، يشري إىل فعل التحول، 
فضال عن أن تداول منطوق يد الشامل والزمام تضمر فعل املسك أو التوجيه، وهو 
معلوم من التعبري الذي يشري إىل تابعية أي كائن يكون زمامه بيد كائن آخر، قياسًا 
عىل اخلربة املنتزعة من أخذ الراكب زمام ما يركب موجهًا إياه أينام يشاء؛ ومن هذه 
يف  الفعلية  توافر  رضورة  عىل  الربهنة  يمكن  وسواها،  البالغة  يف  املدرسية  األمثلة 

تشكيل أي تعبري استعاري . 

    نصية االستعارة :

يعزز االنطالق من التمثيل، لالحاطة ببنية االستعارة النصية وأطر استقالليتها 
البالغية  املنظومة  إىل  النيص  حتققه  يف  االستعاري  املعطى  انتامء  فرص  التعبريية، 
قاعدة  بوصفها  أمهيتها-  عىل   - املنظومة  تلك  يف  املكوث  أن  غري  التقليدية، 
لالنطالق، وأّسًا معرفيًا للرتاكم يف تطور البحث البالغي، ال حيل إشكال التفسري 
الذي حيسم اتساع التمثيل وجتنيس األثر اإلبداعي الذي ينتج عنه بالغيًا، لذا فإن 
االستناد إىل املعطى النيص يف إدراك حدود االتساع واالكتامل يف إنجاز االستعارة 
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االتساع  متظهرات  من  متظهر  أهنا  عىل  النصية  االستعارة  اىل  النظر  يقتيض  النصية، 
يف الفعل االستعاري، فضال عن انغالق بعض نامذجها عىل جتنيس تعبريي حمدد، 
عىل وفق اجتاه يفتح أفقه النظري لإلشارة إىل االستعارة الشعرية بأهنا يف الغالب )) 
توسيع للنسق العريف اليومي لتفكرينا(((57(، وهذا النظر يلغي احلدود التجنيسية بني 
االستعارة، يف إطارها العريف املتداول، واالستعارة يف مقصدها اجلاميل، مع توافرها 

عىل بعد إبالغي، بام تنطوي عليه من قصد لتبليغ فكرة أو إبراز موقف .

ولعل عّد االستعارة  مكونًا جزئيًا يف أي خطاب، أو نص مكتمل، حال دون 
يمكن  ومما   . مكتمل  تعبريي  نظام  وفق  عىل  نصيًا،  اكتاماًل  حتقق  وهي  إليها  النظر 
أن نتفاعل وطروحاته املتعددة يف الدراسة النصية ما عّد جتاوزا للجملة إىل املركب 
منهج  وإجياد  ووصفه  النص  حتديد  يف  التعدد  ذلك  االهتامم  بعني  آخذين  اجلميل، 
دقيق النتائج لدراسته، فقد كشف فان دايك عن عدم خضوع ))علم النص لنظرية 
حمددة أو طريقة مميزة، وإنام خيضع لسائر األعامل يف جمال اللغة التي تتخذ من النص 
جمااًل لبحثها واستقصائها(((58(، ولكن عىل وفق رشوط بنائية تضمن عضوية ناجتها 
النيص، من دون أن تكون جمموعات ألي عدد من اجلمل، فالنص كام حيدده هلبش 
« تتابع متامسك من اجلملـ  أو الوحدات النصيةـ  « وقد تطورت التعريفات املختلفة 
تتابع اجلمل  التامسك الداليل، املقرتن بفهم  للتامسك النيص فاشرتط بلريت توافر 
عىل أنه  نص مرتابط(59(، وفيام رأى )هارفج(، مركزًا عىل الضامئر التي حتملها مجل 
النص، حني عد النص متشكاًل من )) تسلسل ضمريي متصل، لوحدات لغوية((

(60(، رأى )ايزنربج( رضورة أن يفهم حتت النص تتابعًا من اجلمل من خالل وسائل 

التنصيص، وعد من أنامط التنصيص : عدم تغيري املوضوع الرئيس إىل موضوعات 
والتخصيص،  التشخييص،  وتفسري  احلافزي،  ـ  والربط  السببي،  والربط  جديدة، 
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الزمني، وترابطات الرشوط، والتقابل  الظاهر يف املوضوع، والربط  واالتفاق غري 
االستدراكي، وانسجام السؤال ـ واجلواب ، املقارنة، وتصويب أقوال سبق ذكرها 
املجتلب لإليضاح، خصوصية  التطبيقي  النموذج  يطلع عىل  يفوت من  . وال   )61)

بعض األنامط تبعًا لطبيعة تركيب النص ودرجة تعقده، فضاًل عن مقصده. وهذا ال 
يمنح تلك األنامط جمتمعة ـ عىل أمهية حتديدها ألنموذج اتصايل مكتمل ـ عمومية يف 

حتليل النص عىل وفق آليات ترصد تلك األنامط .  

وال يقلل من أثر املعطى النيص يف حتديد االتساع االستناد اىل املعطى الرسدي 
أنه  عىل  مدرك  منجز  من  تشكله  وما  النصية،  االستعارة  عضوية  عن  الكشف  يف 
حدث رسدي، وإن جتاوز منطقة التقرير والنقل واالستغراق يف الوصف، إىل منطقة 
التصوير املتخيل وانزياحات الشعرية. ولكي نحيط بام يعمل عىل استكامل احلدث 
الكل  تشكيل  يف  فعالية  من  إليه  تشري  وما  )العقدة(  مفهوم  نستدعي  االستعاري، 
بالبعد الشعري الذي  النمذجة مؤطر  التطبيق أو  الرسدي، ولكن ما سيكون عليه 
حتققه االستعارة . وبام أن حتقق االستعارة يتطلب فعاًل ـ حدثًا تنتظمه عقدة، فالبد 

من اإلحاطة بالعقدة ووظيفتها البنائية يف أنامء إنجاز احلدث االستعاري .

     تعرف العقدة بأهنا ))سلسلة من األحداث واألفعال املرتبة واملنظمة(((62(، 
أو طبيعي  فنية قصدية يف مقابل ما هو عفوي  التنظيم يؤدي مهمة  أن  والشك يف 
أو غري مكتمل من رسود، إذ تتحقق احلبكة  يف الروايات أكثر من حتققها يف احلياة 
وقصص(63(؛  حبكات  ففيها  الروايات  أما  قصص،  فيها  توجد  التي  االعتيادية، 
أحدمها  منظارين  وفق  عىل  النصية،  االستعارة  به  تتحقق  ما  عىل  التعرف  ويمكن 
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بالغي واآلخر نيص، بتحليل أنموذج استعاري، تتحقق فيه السعة النصية، كمقول 
أدونيس :

  بكت املئذنهْ 

 حني جاء الغريب ـ اشرتاها 

 وبنى فوقها مدخنة .

 فالتحليل القائم عىل االستعارة التقليدية ذات األس التشبيهي يصنف )بكت 
املئذنة( عىل االستعارة املكنية، حلضور املشبهـ  املستعار له  وهو املئذنة، وغياب املشبه 
به ـ املستعار منه وهو اإلنسان، الذي استعري الزم من لوازمه، متثل بوصف البكاء 
ـ املرأة،  ـ املئذنة واإلنسان  التأنيث بني اجلامد  يف )بكت..(، مع مراعاة التساوي يف 
وما يتعلق بحدث االستعارة املتبقي لن يكون مهام يف ذلك التحليل، مراعاة لطبيعة 
منهجية تكتفي بالكشف جزئيًا عن حتقق االستعارة، واستمرار النص باستكامل ما 
يعود عىل واقعة تنتمي إىل ما قبل حتقق االستعارة، فالغريب إنسان بنى مجادًا فوق 
مجاد، رغم عدم اتساق افرتاض بناء مدخنة عىل مئذنة فيزياويًا، لكن القصد يتحقق 
عقاًل بتحويل املئذنِة مدخنًة يف الوظيفة ال الشكل، بإرجاء الدقة يف داللة )فوقها( 

موقعيًا .    

أما التحليل الذي يفيد من احلدث االستعاري، بوصفه ناجتًا عن حتقق فعيل، 
بالرتكيز  فيكون  واالكتامل،  الرتابط  يف  النصية  حمددات  إىل  استنادًا  ودالليًا،  لسانيًا 
عىل معياري )االتساق واالنسجام(، بوصفهام يتعلقان بالنص من بني املعايري الستة 
التي تنرصف فيهام )املقصدية واملقبولية ( إىل منتج النص ومتلقيه، ويتصل معيارًا 

)السياق والتناص(  بظروف إنتاج النص ومرجعياته وسياق تلقيه (64( .
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لو حاولنا معاجلة النص االستعاري )بكاء املئذنة(، بالرتكيز عىل حتليل ما يتعلق 
بالنص، وإرجاء )املقصدية واملقبولية ( و)السياق والتناص( إجرائيا (65(، فسيكون 

النص االستعاري عىل وفق معطيات االنسجام عىل وفق ما يأيت :

املستعلمة  اإلحالة  عنارص  أبرز  ومن  النصية  اإلحالة  منها  ونقصد   : اإلحالة 
هوية  املمنوحة  املشخصة(،  اجلامدة  )الذات  املئذنة  فحضور  الضامئر،  النص  يف 
الدال عىل  البديل يف الضمري  النص حضورها  بتقدم  التسمية )املئذنة(، يربطه  عرب 
 ،) اشرتاها   ( به يف  مفعواًل  احلال  الدال عليها  )ها(  والضمري  التأنيث يف )بكت(، 
والضمري)ها( احلال مضافًا إليه ) فوقها (، واألمر نفسه يمكن أن يتحقق يف الذات 
الفاعلة املشاركة للمئذنة يف تشكيل احلدث، بوصفها الفاعل املؤثر يف حراكه وغري 
يف:)جاء  )الغريب(  مغيبة  هبوية  وتتمثل  مركزيا،  الشاعر  استهداف  يف  الفاعل 
الغريب(، التي حييل عليها الضمري املسترت يف)اشرتاها(، والضمري املسترت أيضًا يف 
)بنى(، ولعل من املناسبة النصية أن حييل ضمري مستمر عىل تلك الذات املسترتة، 
غري املعرفة هبوية التسمية، يف حني حييل الضمري الظاهر املتصل عىل الذات املشخصة 

املسامة )املئذنة( .

االستبدال : نظرًا لكثافة النص ال نكاد نجد ما يستبدل من الذوات املذكورة .

الشعرية،  الصياغة  وفق  عىل  لالستعارة،  النيص  الرتكيب  يتيح  ال   : احلذف 
حتديد املحذوف بغري )الفاء/ الواو( التي تسبق وتعطف اجلملة عىل بكت املئذنة يف 
)اشرتاها( لتصبح ) بكت املئذنة حني جاء الغريب فاشرتاها(. أما ترتيبها عىل سياق 
الغريب  جاء   ( أخر  حمذوفات  فيظهر  والتأخري  والتقديم  الشعرية  الكثافة  يفارق 
التحديد يف احلذف  املئذنة (، وهذا  املئذنة وحني بنى فوقها مدخنة بكت  واشرتى 
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تتضمن  التي  الرسدية  اىل خصوصيته  يتطرق  للنص، وال  اجلميل  بالرتكيب  خيتص 
حذفًا حدثيًا وظرفيًا، نتيجة تأطر النص بالكثافة الشعرية . 

لتشكيل نص منسجم، وال نجد يف  : ووظيفته ربط اجلمل ووصلها  الوصل 
نصنا- العينة من األدوات املحققة للوصل غري الظرف الرشطي )حني(، وحرف 

العطف الواو يف ) وبنى( . 

التنسيق : وهو ما يمكن إضافته، بوصفه عالمة تركيبية عىل االنسجام وهي 
يف صيغ الفعل املايض التي منح املركز يف القصد )املئذنة( منها فعاًل واحدًا، يمثل 
رد فعل هو )بكت(، يف حني استأثر الفاعل املؤثر يف توجيه القصد )الغريب( ثالثة 

أفعال )جاء، اشرتاها، بنى( .

    أما االتساق الذي يشتمل عىل املعطى الداليل فيتمثل بتحول املعايري اآلتية،  
عىل نحو إنجازي من االفرتاض اىل التحقق املادي ونواجته يف النص، وهي  :

 الرتابط املوضوعي: إذ يستهدف النص موضوعًا مركزيًا موحد الداللة حتقق 
اجلمل وحدته، فنحن أمام نتيجة جمسدة ببكاء املئذنة، تتعلق بسبب خارجي )رشاء 

الغريب إياها(، أفىض فعله إىل أثر داخيل )بنى فوقها مدخنة(. 

بوصفه  للرسد،  اخلطي  املستوى  بقلب  التدرج  يتحقق   : احلدث  يف  التدرج   
عنرص النمو النيص وتطور احلدث االستعاري واكتامل الداللة الكلية، فيبدأ الرسد 
بتدرج  املقرتن  املئذنة )الذات اجلامدة املشخصة(،  ببكاء  من حلظة استباق، متمثلة 
يأخذ اجتاهًا اسرتجاعيًا، يؤطره زمن وحدث ـ حيققه فعل ـ استهاليل، تقوم به ذات 
عاقلة حية، منزوعة التسمية، موصوفة بالتنافر يف اهلوية مع املئذنة )جاء الغريب(، 
ليتدرج بشكل خطي مؤطر باالسرتجاع إذ ينمو احلدث بفعل آخر للذات الغريبة 
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)اشرتاها( ينمو تصاعد حدثي، تشرتك فيه الذات الباكية )املئذنة( بوصفها املنفعلة 
احلدث  يتصاعد  ثم  )الشاري(،  بوصفها  )الغريب(  الفاعلة  والذات  )املشرتاة(، 
)بنى(  بالفعل  الكلية،  الرسد والداللة  األفق الستكامل  تفتح  التي  العقدة،  وتنعقد 
ويعود ذكر املئذنة مرة أخرى، ولكنها منزاحة عن شغل مكانة االرتفاع والتاميز، بعد 
أن ارتفعت فوقها ذات أخرى، تدخل حيز الرسد، لكنها ذات جامدة، ذات وظيفية 
غري حية )مدخنة(، ويعاضد التدرج نصيًا التكرار الذي يضمن حتقيق ربط السابق 
بالالحق، ويمكن التوافر يف النص االستعاري، املطبق عليه يف تكرار حضور الذات 

املركزية املستهدفة بالقصد النص وهي )املئذنة( .  

 معيار االكتامل/ االختتام : يتحقق االتساق يف تتابع عضوي يتضمن تسلسل 
النمو املعتاد حلدث نيص املتكون من : البداية والوسط )اجلوهر(، والنهاية، وكام متت 
اإلشارة ـ يف املعيار )2( إىل قلب النسق اخلطي للرسد، وهو املظهر النيص البارز، أي 
إن البداية يف العينة النصية، منزاحة عن تسلسل احلدث النامي منطقيًا فالبداية هي 

اخلامتة واخلامتة هي البداية وعىل النحو اآليت :  

                                              )بكاء املئذنة (

           

     )جميء الغريب(                                          )بناء مدخنة فوق املئذنة( 

                         

                                               )رشاء املئذنة (        
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أما التسلسل احلدثي، غري املنزاح نصيًا فيتمثل يف اخلطاطة اآلتية، التي تثبت 
تتابع احلدث خطيًا، وتربز فتح دائرة التعبري ونقص اكتامهلا :

                     ) جميء الغريب (   )بداية احلدث(

       

  )النهاية(    )بكاء املئذنة(                                )رشاء املئذنة( 

                          

                                       الوسط )العقدة(  

                                )بناء مدخنة فوق املئذنة( 

 

البناء اخلطي مناسبًا للخطاب يف االستعارة النصية      إذًا ال يمكن أن يكون 
الذي ينزاح فيها نظام التعبري عن األصل اخلطي- وهو متوافق مع املبنى احلكائي يف 

الرسد - إىل الدائري، مما يثبت بطالن اخلطاطة اآلتية : 

   البداية النصية                       اجلوهر )الوسط  النيص(                      النهاية النصية 
) بكاء املئذنة (           )جميء الغريب(         )رشاء املئذنة(        )بناء مدخنة فوق املئذنة(



٤٤٥

أ.د. فائز هاتو الرشع

لكن إعادة التعبري اىل البناء اخلطي - الذي يتوافق مع املتن احلكائي يف الرسد ـ 
يثبت مناسبة التعبري اخلطي النهائي، كام يف اخلطاطة اآلتية : 

 البداية النصية                       اجلوهر )الوسط  النيص(                          النهاية النصية

)جميء الغريب(         )رشاء املئذنة(          )بناء مدخنة فوق املئذنة (        )بكاءاملئذنة(

    وعىل الرغم من عدم تناولنا ما يتقيد  بنوع النص وما يشري اىل هويته وانتامئه، 
يقع  التناول ال  فإن االستبعاد عن  الرابع من مقومات االتساق(66(،  املقوم  بوصفه 
ضمن اإلرجاء اإلجرائي، الذي استبعدنا فيه حتليل نصية االستعارة من زاوية املنتج 
الرتاوح  البحث فيه عىل مواجهة  املنهجي، النطواء  واملتلقي، وإنام ضمن اإلرجاء 
النص االستعاري بجنس  التعبري، ذلك أن حسم هوية  النيص ونوع  التجنيس  بني 
يف  لوقوعنا  التصنيف،  يف  الرتدد  خانق  من  خيرجنا  ال   ، تعدده  عىل  النثر  ال  الشعر 
حاضنة حتليلية أخرى تكشف عن مميزات التعبري خارج إطار جتنيسه، هي الشعرية 
التي فارقت يف البحث حدود االلتزام باجلنس األديب يف سعيها لتكريس هنج علمي 
 ،)67) يتناول واقعة الشعر فحسب، إذ مل تعد الشعرية منحرصة يف جنس الشعر  ال 
للغة  والداليل  والرتكيبي  الصويت  القيايس  املعيار  عن  االنزياح  بتحقق  القرتاهنا 
االتصال، وألن ناجتها يكرس لغة شعرية متثل واقعة أسلوبية (68(، تتجاوز األصل 
النفعي املبارش للغة اىل القصد اجلاميل، ويمكن أن توازن باللغة التقريرية، حتى لو 
حرضت ضمن تشكيل نص أديب، شعريًا كان أم رسديًا، نظرًا للتعامل مع االستعارة 
األثر  مادام   ،)69) باملغايرة  املتلقي  ويشعر  التقريرية  يفارق  إبداعي  نسق  أهنا  عىل 

البالغي يبدأ ))حيث تنتهي الشفرة املعجمية (((70(.  
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    وما جيعل التصنيف عىل أساس هوية النص يف التجنيس عائقًا دون حسم 
إمكان حتقق االستعارة  باجلنس األديب،  يتعلق  النص، بوصفه معيارًا نصيًا ال  نوع 
النصية يف حدود أي جنس أديب، إذ ال يقع االختالف يف النوع وإنام يف حدود طبيعة 
التشكيل، فام وجدناه من تعبري استعاري ضمن إطار جنس الشعر ـ عىل سبيل املثال 
ـ كام يف  املثال  ـ عىل سبيل  ـ حيتكم اىل معايري نصية يمكن أن نجده يف عينة أخرى 
نص القاص حممد خضري يف قصة القطارات الليلية: ))أطلق القطار عواء صاعقا، 
املحطة وظهر من  فيام كان يدخل  يفتتها  املتجمدة وهو  الليل  ترسب يف حجريات 
التي توالت وقد غاصت يف  السميك أول مصابيح األعمدة  النوافذ  خالل زجاج 
عجينة دخان متجمد .. (((71(، ومتنحنا القناعة بأن التحليل البالغي أو النيص هلذا 
املثال الرسدي/ الوصفي، املنتزع من نص رسدي  ذي خصائص استعارية ال  يقدم 
أن احلدث االستعاري  السابق، ذلك  الشعري  نوعيًا عن حتليل األنموذج  اختالفًا 
برصف النظر عن اتساعه وكليته أو جزئيته ممارسة خطابية عابرة لألجناس األدبية 
جنس  حدود  ضمن  االستعارة  بشعرية  القناعة  تستقر  فكام  ـ  عموماً  واإلبداعية  ـ 
وتنوعاته  النثر  يف  االستعارة  شعرية  نفسه  اإلطار  يف  القناعة  عن  يغيب  ال  الشعر، 
اخليالية،  القصص  خلق  عىل  يعمل  األدب  كان  ))فإذا  الرسدية  وبخاصة  األدبية 
فإن االستعارات هي فرص ممتازة لتجيل هذا االجتاه(( (72(، بناء عىل اعتبار يصنف 
الذي  املستحيل  للخيال  حتقيقًا  بوصفها  خالص،  خيايل  شكل  أهنا  عىل  االستعارة 
تتطابق املفاهيم املتباينة عىل وفق منطقه املستحيل، إذا ما تشبث أي طرف من طريف 

االستعارة بقوانني حقيقته احلرفية ومرجعه ضمنها (73( . 

     وسواء أكان النظر إىل االستعارة بأهنا إجراء لغوي غريب اإلسناد، خيتزن 
املتلقي  ونشاط  النص  بخصائص  حتققها  يقرتن  نصية،  كيانات  أم   ،)74) رمزية  قوة 
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(75(، فإهنا تتوافر عىل خصوصية يف األداء واالستجابة يمكن أن نتحقق من ميزهتا 

التعبريية بالنظر إليها عىل وفق منظومة ثالثية إلنجاز التمثيل الذهني هي : التمثيل 
اللغوي للمعنى، والتمثيل املفهومي ملحتواها املرجعي، والتمثيل التوصييل للرسالة 
التي تنقلها(76(. وبناء عىل تقيص اآلثار اإلنجازية لتلك املنظومة ال يعد الرأي األول 
الذي يتبناه بول ريكور، من كون االستعارة إجراء لغويًا، ذا كفاية معرفية يف اإلحاطة 
باحلدث االستعاري مقارنة باألنموذج الرمزي الذي يفضله، إذ يرى أنه ظاهرة ذات 
بعدين يشري الداليل منهام اىل الالـ داليل، وبذلك يملك الرمز قوة غامضة فيام ال تعد 
االستعارة سوى السطح اللغوي للرمز(77(، ذلك أن التعامل مع احلدث االستعاري 
بعزله عن ناجته الداليل والتفاعل مع خصوصية التعبري به، يقترص عىل عد االستعارة 
االستعارة  متثيالت  إىل  يستجيب  وال  متسع،  نيص  هيكل  تكوين  يف  مفردًا  إجراء 
تابعًا  حمدودًا  يكون  أن  يمكن  االستعاري  احلدث  أن  ذلك  وتلقيًا،  أداء  واتساعها 
لغريه يف تكوين النص، ويمكن أن يتسع ويشكل مفصاًل أساسيًا يف النص، وصواًل 
بعدًا ترميزيًا، وحيقق وظيفة رامزة مركزية، حني  بأكمله، يملك  إىل أن يكون نصًا 
الكلية  إىل  وصواًل  االتساع  يعد  وال  نصية.  متثيلية-  طبيعة  ذي  كيل  رمز  إىل  حتوله 
))االستعارات  إىل  النظرة  اتسعت  ما  إذا  الدقة،  عن  بعيدًا  واالستجابة  األداء  يف 
بوصفها كيانات نصية(((78(، وإذا ما محلت االستعارة وظيفة النص ومثلته، وهذا 
يتطلب منا فك قيد اإلرجاء، الذي أخرجنا بموجبه ما يتعلق بمعياري )املقصدية 
واملقبولية( من دائرة بحثنا، لتعلقهام بمنتج النص ومتلقيه، وذلك باستدعاء معيار 
املقصدية حني يتضمن القصد )) موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور 
اللغة قصد هبا أن تكون نّصًا يتمتع بالسبك وااللتحام وأن مثل هذا النص وسيلة 
INSTRUMENT من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إىل غاية بعينها (((79( .         
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     ويدخلنا اتساع موقع االستعارة أو امتداداهتا يف ضمن التكوين النيص لنص 
ما يف إشكالية حسم الطبيعة التعبريية لالستعارة، ومقدار تأثر تشكيلها بنوع النص 
وجتنيسه. وإذا ما جتاوزنا اجلنس األديب، الذي ينسجم تعبريه وإستعامل االستعارة، 
حينئذ نواجه االشتباك مع منظومات متعددة للنظر يف حسم مسألة حجم االستعارة 
يف العمل األديب، ال جنسه، وسنكون بمواجهة أسئلة متعددة: أيكون حتقق االستعارة 
النصية رهن استيعاب حدود التعبري النيص الكيل أم يمكن أن تتحقق ضمن إطار 
نص كيل، سواء أشغلت مساحة واسعة من النص أم كانت حمدودة احلجم؟ وهل 
يمكن أن تنطبق معايري االستعارة النصية عىل االستعارة الكلية ؟ وإذا ما حصلت 
القناعة باقرتان نصية االستعارة باإلنجاز الكامل للنص اإلبداعي، فكيف تصنف 
االستعارات اجلزئية املحدودة واملوسعة، الواقعة ضمن نص كامل، إذا ما جتاوزنا 
االستبدال  حدود  ضمن  االستعاري  احلدث  فيها  ينجز  التي  املحدودة  االستعارة 

الداليل املحدود ؟  

    وثمة إضافة إىل مركب التساؤل الذي يشغلنا حني تتجاوز أنواع النصوص 
يتعدد  النص  وصف  عليه  ينطبق  فام  األديب،  النوع  إىل  املنرصفة  التجنيس  منظومة 
اليومية واألحاديث  ))املحادثات  فثمة  اإلنساين ومقاصدها  األداء  فعاليات  بتعدد 
الدعاية  ونصوص  والقصائد  والقصص  واحلكايات  الصحفية  واملواد  العالجية 
واخلطب وإرشادات االستعامل والكتب املدرسية والكتابات والنقوش ونصوص 
القانون والتعليامت وما أشبه(((80(. ولكن هذا التعدد يف الفعاليات حيقق حضورًا 
حدود  عن  خترج  ال  نمطها،  عىل  منغلقة  بمامرسة  مقرتنة  مادامت  مستقاًل،  نصيًا 
أو  احلجاج،  احلوار/  أو  الوصف  أو  الرسد  تنحرص يف ثالث هي:  أدائية  فعاليات 
يتحقق بعضها أو مجيعها يف نص واحد. أما مستويات التعبري، سواء انضوت حتت 



٤٤٩

أ.د. فائز هاتو الرشع

أداء ذي ناتج داليل أم تداويل، فال خترج عن حدود: املستوى اإلبالغي أو املستوى 
وكيفيات  بنسب  املستويات  تلك  اشرتاك  أو حتقق  الشعري،  املستوى  أو  االنفعايل 
متعددة يف نص ما، وذلك ألن وجود نص نقي غري متحقق إال يف افرتاضات قياسية، 
فكثريًا ))ما نجد نصوصًا تتعايش فيها وظائف وصفية، ورسدية، وحجاجية، وال 
والرسد  الوصف  من  خليطًا  تتضمن  التي  األدبية  النصوص  من  ذلك  عىل  أدل 

واحلجاج(( (81( . 

دون  من  التساؤل  مركب  من  للخروج  االهتامم  إليه  ينرصف  ما  وأهم       
منظومة  وفق  معهام، عىل  التعامل  يمكن  منظومتني  دمج  الرتكيز عىل  معريف،  ناتج 
موحدة لتكريس أُطر هنائية لالستعارة النصية، ونعني هبام املنظومة النصية واملنظومة 

االستعارية، استنادًا اىل املعايري النصية الستة التي حددها بوجراند، وهي (82(:

السبك / االتساق

االلتحام/ االنسجام 

القصد/ املقصدية 

القبول /املقبولية 

رعاية املوقف/ السياق 

التناص   

يتحقق  االستعارة  نصية  وصف  الستكامل  املنظومتني  دمج  عن  ينتج  وما      
بإضافة معيار سابع، يمكن أن يكون يف صدارة املعايري النصية، باقرتاضه عىل نحو 
إدماجي من املنظومة األسلوبية، وهذا املعيار هو )االنزياح(، الذي يفارق فيه التعبري 
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الكيل للنص ما يقاس عليه من نظام التعبري واملرجع الذي حييل عليه، حتى لو كان 
أنه كلام ترّصف  مفرتضًا أو متخياًل يف النصوص الرسدية، إذ يرى االسلوبيون )) 
انتقل  املألوف  عن  خيرج  بام  تراكيبها  أشكال  أو  دالالهتا  هياكل  يف  اللغة  مستعمل 
السمة اإلنشائية(((83(، حيث تعني اإلنشائية حتقق  السمة اإلخبارية إىل  كالمه من 
فإذا ما كان االنزياح سمة تعبريية    ،)84) الكالم إىل قوانني األدبية  الشعرية وحتول 
مميزة ، حيققها التفريغ الفردي لألسلوب، بوصفه طريقة خاصة ينزاح فيها الكالم 
عن املعتاد(85(، فهذا يعني حدوث ختلخل يف بنية االتصال بني املرسل واملرسل إليه 
يف تكييف استعامل الكالم إنتاجًا وتلقيًا، ألن )) كل انزياح عن القاعدة ضمن النظام 
اللغوي يعكس انزياحًا يف بعض امليادين األخر(((86(، وإذا ما حقق االنزياح جمازًا ـ 
ال خطًأ اتصالّيًا ـ حني يكون املجاز من وجهة منطقية )) اهتزازًا للوضوح واحلجة 
العقلية(((87(،  ستكون االستعارة، بوصفها عامد التحول املجازي، يف مواجهة مهمة 
جتاوز ما تستقر عليه املعايري اللغوية لالتصال املبارش، فإذا ما كان التعبري رهن املعيار 
اللغوي فإن )) االستعارة خرق لقانون اللغة. إهنا تتحقق يف املستوى االستبدايل((
ــ  (88(، ال باجتاه تدمري العالقات عىل نحو جماين غري منتج وإنام إلقامة نظام لغوي 

يقيم  االنزياح  فإن  بالنحو  التغيري  األسلوبيني  بعض  حرص  ما  وإذا  بديل،  اتصايل، 
معيارًا نحويًا يتجاوز املعيار املعد للغة االتصال اليومية، بوصفه نحوًا ثانويًا مكونًا 
جهة،  من  النحوي،  للمعيار  خرق  فهي   (( طبيعتني  من  تتشكل  انزياح  صور  من 
للخرق  مثل  وقد  ثانية.  جهة  من  إضافية  بقواعد  باالستعانة  املعيار  هلذا  وتقييد 
بالرخص الشعرية )مثل االستعارة(..(((89(، ولكن الداللة أقرب يف متييز االنزياح 
يتحقق بعالقة  املجاز،  لتحقيق  املعيار دالليًا  فاالنزياح عن  ضمن حيز االستعارة، 

الدال )د( باملدلول األول)م1( والثاين)م2(، كام يوضحها الرسم اآليت: 
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                       د                 م1                م2

إذ يوجد بني املدلول األول والثاين عالقة متغرية، تنتج أنواعًا من املجازات، 
تتحقق  املجاورة  كانت  وإذا  االستعارة،  تتحقق  املشاهبة  هي  العالقة  كانت  فإذا 
الكناية، وإذا كانت اجلزئية والكلية يتحقق املجاز املرسل (90(، وإذا ما اقترص إنتاج 
الداللة عىل املعنى األول حدثت املنافرة، وإذا ما انتقل إنتاج الداللة إىل املعنى الثاين 
تستعاد املالئمة عىل أساس ما تقدمه االستعارة من وظيفة استبدالية (91(، وال يتوقف 
وتقديم  الداليل  التحول  هبا  ينجز  وإنام  املشاهبة،  عىل  االستعارة  تنتجه  الذي  األثر 
االسرتاتيجية   مع  لتتوافق  استبدايل،  انزياح  االستعارة  ألن  للمعنى،  مستبدل  أفق 

الشعرية باستبدال املعنى (92( .

ـ  االستعارة  نصية  يف  أساسيًا  معيارًا  االنزياح  اعتبار  يدخلنا  أن  ويمكن       
دائرة ترجيح  إليه،  باالستناد  إنجازها  يتحقق  ـ  واحلدث االستعاري عىل نحو عام 
أحد اختيارين يف تفسري احلدث االستعاري : أحدمها  أن اللغة يف األصل استعارية، 
أما  للغة،  استعاري  ثراء  لتوالد  قاعدة  وكل  اللغوي  النشاط  االستعارة  وتؤسس 
اآلخر فتمثل االستعارة فيه عطبًا أو رجة ونتيجة غري متوقعة، يف الوقت الذي تعد 
فيه حمركا للتجديد(93(. وحياول ايكو اخلروج من حتمية تفسري احلدث االستعاري 
بأحد االختيارين، باالستناد اىل أداء حجاجي، ال ينفصل عن التمحور حول املنشأ 
أو  االستعارة  أداء حيلل  إىل  التوصل  تارة صعوبة  يؤكد  نجده  اللغوي لالستعارة، 
أن  ينفي  وتارة أخرى  دائري،  استعاريًا، ومنغلقا عىل نحو  يكون  أن  يفرسها دون 
يتم التوصل إىل تعريف لالستعارة أو اإلحاطة بحقيقتها يف ظل نظرية لغوية، متثل 
االستعارة زلة عنها أو انتهاكًا لقواعد نظامها، ألن النظام الصحيح لن يكون مؤهاًل  
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لقياس ما هو غري صحيح، وسينرصف التحديد ـ مع غياب بيان األسباب ــ إىل عد 
ما يتعذر عىل املستعملني رشحه استعارة (94( . 

    ومما يؤطر صعوبة اإلحاطة اللغوية باالستعارة ــ بنظر ايكو ــ وكشفها عن 
شعور بالفضيحة يف الدراسات اللسانية أهنا آلية سيميائية، تربز يف أنظمة العالمات 
مجيعها، ويتطلب تفسريها استعامل آليات تلٍق تناسب طبيعة ما حتيل عليه من مظاهر، 
وما يناسب تلقيها من حواس يف املجال البرصي أو السمعي أو الشمي وآليات متثلها 
(95(، لذا يفتح أفقًا للتعامل مع االستعارة ال )) بوقفها زخرفًا، ألهنا لو كانت زخرفا 

ًفقط ) أي أن نقول بعبارات مجيلة بطريقة أخرى( لكان باإلمكان تفسريها بعبارات 
املعرفة اإلضافية  أداة  )) بوصفها  يتعامل معها  الداللة الرصحية(((96(، وإنام  نظرية 
حدثًا  بإنجازها  االستعارة  يف  تتحقق  اإلضافة  هذه  لكن  االستبدالية(((97(،  وليس 
لالتصال، يضمن خصوصيتها بام يفرضه من طبيعة تواصل تتجاوز األطر املعتادة، 
لذا تكون االستعارة ضمن املقوم النيص أكثر قدرة عىل اإلنجاز اجلامليـة املعريف من 
حتققها املحدود باإلزاحة املعجمية، إذ ال يمثل النص )) أداة تواصل، بل أداة تضع 
األنظمة الداللية املوجودة قبلها حمل نقاش، وغالبًا ما جتددها، وأحيانًا تدمرها ((

(98( عرب االستبدال والتعالق الرتكيبي.

ملركبات  تصنيفيًا  مقومًا  بوصفها  النصية،  االستعارة  تكريس  من  وانطالقًا     
التي  والنصوص  األدبية  لألعامل  تصنيفي  مقوم  إضافة  يمكن  متنوعة،  نصية 
النصوص  بعض  تصنيف  إعادة  يمكن  كام  إحيائي،  مقصد  عىل  التوافر  تشاطرها 
الشعرية ــ  مع تأطريها للنصوص االستعارية يف النثر ـ عىل وفق ما يتحقق تعبريّيًا 
يف االستعارة النصية، سواء أكان إنجازها التعبريي متحققًا بانزياح لغوي موسع، 
إيقاف  فردي مسبق، جرى  منجز  مع  تفاعل  ما  أم  لتعبري نيص مقصود  أم خلخلة 
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مدلوالته نصيًا أو جاء حمفوظًا بأطر أخر يف الذاكرة اجلمعية ويمكن إعادة تصنيف 
بينه وبني احلارض بوسائل  التفاعل مع الرتاث، وحماولة املزج  ما وضع ضمن أطر 
وآليات فنية متعدد، شكلت بنى فارقة عىل خارطة الشعر العريب، لعل من أبرزها 
من  احلديث  الشاعر  موقف  إبراز  يف  )بالزوايا(  عباس  إحسان  الدكتور  حدده  ما 
الرتاث احلضاري بعامة ـ يف بادرة تعكس غنى التحديد للظاهرة واالفتقار إىل جهاز 
اصطالحي ـ وهي زوايا )الرتاث الشعبي، واألقنعة، واملرايا، والرتاث األسطوري( 
(99(؛ إذ رصد العديد من القصائد بعضها تتوافر فيه رشوط حتقق االستعارة النصية 

عىل نحو كيل، ويأخذ التفاعل شكل ترصيع غري حمقق لبنى نصية استعارية مكتملة 
حمدد  حتت  يندرج  ما  نصية  استعارة  عىل  فيه  التوافر  يمكن  ومما  أخر،  نصوص  يف 
األقنعة واملرايا فضاًل عن استثامر املعطى األسطوري يف أسطره نص يستند اىل رمز 
كيل(100(، ويمكننا أن نزيد إىل ما اختاره بعض النامذج التي يبني فيها الشاعر استعارة 
عام  فضاًل  للسياب،  املطر(  )أنشودة  قصيدة  يف  كام  األسطورة،  بنية  توازي  نصية 
رصده للقناع من حمددات ونامذج تقوم عىل فكرة القناع الذي يمثل شخصية تارخيية 
ـ يف الغالب ـ خيتبئ الشاعر خلفها ليعرب عن موقف يريده أو حياكم نقائص عرصه 
من خالله، وما ينتج عن القناع من أسطورة تارخيية ــ ال تارخيًا حقيقيًا ــ جيعل من 

تلك األسطورة بدياًل من التاريخ احلقيقي (101(.

      وإذا ما ركزت معاجلة القناع نقديًا عىل الشخصية املختارة فإن الفعل الذي 
تؤديه بإزاحة اإلطار املعتاد من ظرفها وواقعها هو الذي يمكن النظر إليه، بوصفه 
حمققًا الستعارة نصية، وهو ما نجده يف عدد من قصائد البيايت غري املطولة وعىل نحو 
الصقر(  للسياب، و)حتوالت  وفيقة(  حدائق  و)  الصلب(  بعد  )املسيح  أوضح يف 
خلليل  السندباد(  و)وجوه  ألدونيس،  الغزايل(  مدن  يف  رحيل  ـ  الثامنة  و)السامء 
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حاوي، التي أدرجت حتت االقنعة والتفاعل مع الرتاث األسطوري(102(، وعدت 
املرايا أسلوبا خاّصًا ألدونيس، له سعة القناع لكنه أشد واقعية منه، فضاًل عن اقرتان 

زوايا رؤياه اجلاملية بالبعد الذايت للشاعر(103(. 

    واستنادًا إىل حمددات املرايا، قد تتحقق فيها االستعارة النصية وقد ال تتحقق 
االنزياح  إىل  باالستناد  متصل  نيص  بمعطى  اإلحاطة  من  الكيل  البناء  النفالت 
الرئيس؛ ارة النصية، وما تشتمل عليه من بنية إطارية وحدث كيل، باجتاه تصنيف 
يأخذ بالبعد الواقعي وحمدداته يف تشكيله التعبريي، وهو ما يتموقع ضمن ما تغطيه 
الكناية النصية، أما التحول من التعبري الذي حيتمل الواقعية فيجعل النص خارج 
ينتج عنهام من وفرة داللية  التواصل االستعاري، مع ما  الكنائي، داخل  التواصل 

رامزة، أو عابره لالجتاه األحادي يف األداء واالستجابة. 



٤٥٥

أ.د. فائز هاتو الرشع

اخلامتة

املوروثة  العربية  البالغية  املنظومة  مع  التفاعل  خالل  من  البحث  قدم       
النقاد والبالغيني املعارصين الغربيني والعرب طرحًا نوعّيًا، حياول حسم  وجهود 
والنصية  البالغية  الطروحات  ضوء  يف  لالستعارة،  النيص  التحقق  حجم  حتديد 
النيص،  البالغي-  للبحث  جامعًا  مصطلحاً  أيضيف  حيدد  نحو  عىل  والسيميائية، 
ومفهومًا مستقّرًا، للتحليل البالغي والنقدي حييط بإنجاز تلك الظاهرة التعبريية، 

برصف النظر طبيعة إنجازها يف ضمن حدود أي جنس أديب.
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