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2-1: الآية،﴾ سورة المنل

اىل امغاميني :
أيم و أيب  ،أطال هللا يف معرىام .
اىل اخويت:
جنالء  ،و دينا  ،و ابتسام.
اىل أحبيت بال اس تثناء.
اىل امسادة أعضاء جلنة املناقشة :
مرشفــــا  ،و رئيســـــا  ،و مناقشـــــا.
أىدي هذا امعمل املتواضع .

حنمد هللا و وشكره عىل هعمو و فضهل و عىل توفيقو
منا لمتام ىذا امبحث .
خامص امشكر و اكمل امعرفان أوهجو اىل الس تاذة
امفاضةل املرشفة ادلكتورة  :مزوز دميةل
اميت ساعدتين بتوجهياهتا و هصاحئيا.
كام أتوجو ابمشكر يف اخلتام اىل لك الساتذة و
امزمالء اذلين أسدوا ايل يد امعون .
فليم مين مجيعا لك امتقدير و امعرفان.

مقدمــــــــــة
مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة :
تتصل االستعارة بشكل كبير ببنية الكالم اإلنساني  ،بل و تعد من أىم الخصائص
مر األزمنة ،
الجوىرية المميزة لمسان البشري ،و لذلك كثرت الدراسات االستعارية عمى ّ

حيث كانت أولى األعمال المتصمة بيا بل و أىميا التحميالت االستعارية ألرسطو في كتابيو

أما في اآلونة األخيرة ازداد االىتمام بيا ،إذ ألف فييا
« فن الشعر » و « فن الخطابة »ّ ،
الكثير من الكتب  ،و عقدت بشأنيا مؤتمرات ،و ندوات شارك فييا العديد من الباحثين

ينتمون إلى مجاالت معرفية عديدة.
ىذا و قد اختمفت الدراسات الحديثة لالستعارة عن الدراسات التقميدية المعروفة عند
عمماء البالغة باالستعارة البيانية  ،حيث كانت حينيا بمثابة وسيمة تتضح بواسطتيا

"

الموهبة" ،عن طريق االىتمام بالتنميق  ،و الزخرف المفظي ،فطفق األدباء و الشعراء
أما في الدراسات الحديثة لم تعد تعتبر شكال بالغيا أو
بتحسين وجوه الكالم  ،و التفنن فيوّ ،
أسموبيا ينتمي إلى األدب عموما ،أو إلى البالغة خصوصا ،بل صارت تدرس وفق منظور

بالغي جديد أو بما يعرف بالمسانيات التداولية حيث تعاممت معيا في سياقيا الواقعي
التواصمي.
و من أجل ذلك أشار الكثير من الباحثين إلى أىمية عنصر التداول في اشتغال االستعارة
ِ
ب و مقام الكالم
ب،و
و نموىا إذ يجتمع في تركيبيا أطراف ثالث و ىي  :المخا َ
المخاط ْ
طْ
؛ أي السياق المقامي الذي وردت فيو ،و باجتماع ىذه األطراف يتكون المعنى.

و نظ ار لمتقارب بين اإلرث البالغي التقميدي  ،و بين الدراسات المسانية الغربية المعاصرة
لالستعارة ،ارتأينا أن ندرسيا من منظور بالغي جديد ( المسانيات التداولية ) ،معتمدين بذلك
حددىا الزمخشري في تفسير الكشاف
عمى اآليات القرآنية المتضمنة لالستعارات و التي ّ

أ

مقدمــــــــــة
حيث قمنا باختيار نماذج منيا ،و ألجل ذلك جاءت الدراسة موسومة بعنوان:

« االستعارة

في كتاب الكشاف لمزمخشري من منظور المسانيات التداولية ».
و السبب الذي جعمنا نختار ىذا الموضوع ذلك ألىميتو في كونو يطمح إلى تناول
االستعارة من منظور تداولي مما يثري الدراسات الحديثة المتعمقة بيا ،باإلضافة إلى ذلك
السعي إلى الكشف عن األبعاد التداولية المتعمقة باالستعارة في الك ّشاف ،من خالل تتبع أىم
القضايا التداولية ،فالمدقق لألفكار التي جاء بيا الزمخشري يممس وجود عالقة وثيقة بينيا
و بين الطرح التداولي.
و قد وقع اختيارنا عمى قضيتين ميمتين و ىما :األفعال الكالمية غير مباشرة  ،الحجاج
منا رصدىما ،و الكشف عنيما في الكشاف.
محاولة ّ
و انطمقنا لدراسة ىذا الموضوع من تساؤالت البد من اإلجابة عمييا:
ما ىو مفيوم االستعارة عند البالغيين القدماء؟،ما ىي قيمة الك ّشاف العممية ؟ ،ما التداولية
؟  ،وىل ىناك تقاطع بين طرح الزمخشري ،و بين الطرح التداولي فيما يخص قضية األفعال
الكالمية غير المباشرة ؟  ،كيف يمكننا استثمار نظرية أفعال الكالم في قراءة التراث البالغي
العربي ؟  ،وكيف يمكننا الكشف عن القضايا التداولية الواردة في االستعارات القرآنية من
خالل الكشاف ؟ ،فيما تتمثل الغاية الحجاحية التي تطمح اآليات االستعارية لتحقيقيا من
خالل كتاب الزمخشري ؟...إلخ .
و لإلجابة عن ىذه األسئمة و غيرىا اتخذ ىيكل البحث الصورة التنظيمية التالية:
تصدرىا مقدمة  ،مدخل  ،و فصمين  ،و تنتيي بخاتمة تنطوي عمى أىم النتائج المتوصل
إلييا  ،مع تذييل البحث بقائمة من المصادر و المراجع .

ب

مقدمــــــــــة
ففي المدخل استعرضنا بعض المفاىيم و التعريفات ؛ حيث تناولنا فيو مفيوم االستعارة
و كذا قيمة الكشاف العممية  ،و مفيوم التداولية  ،و أيضا تداولية االستعارة .
أما الفصل األول فجاء بعنوان  :االستعارة بوصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل
ّ

تفسير الكشاف  ،حيث بدأنا فيو الحديث عن مفيوم الفعل الكالمي عند "أوستن" و " سيرل "
و بعد ذلك تطرقنا إلى مفيوم الفعل الكالمي المباشر و الفعل الكالمي غير المباشر  ،فكان
ذلك بمثابة جزء تنظيري  ،ثم قمنا بعممية التطبيق فدرسنا األفعال الكالمية غير المباشرة
لالستعارات القرآنية من خالل تفسير الكشاف.
أما الفصل الثاني فعنوانو :حجاجية االستعارة في القرءان من خالل كتاب الكشاف  ،و
ىو أيضا احتوى عمى جزء نظري تطرقنا فيو إلى مفيوم الحجاج ،أنواعو  ،القرائن الحجاجية،
و كذا مفيوم السمم الحجاجي  ،و كان الحديث عن ىذه العناصر مختصرة ًّ
جدا  ،ثم في
الجزء التطبيقي تناولنا حجاجية االستعارة في القرآن من خالل الكشاف.
و ُختم البحث بخاتمة تتضمن أىم النتائج المحصل عمييا  ،و قد اقتضت طبيعة

الموضوع االعتماد عمى المنيجين :

 المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى آلية التحميل .
 المنيج التداولي لمالئمتو الدراسة.
و قد تنوعت المصادر و المراجع المعتمدة في البحث ،نذكر منيا:
تفسير الكشاف لمزمخشري و ىو أساس دراستنا  ،المسان و الميزان لطو عبد الرحمان و
محمود عكاشة  ،النظرية البراجماتية المسانية ( التداولية)  ،باإلضافة إلى كتاب التداولية في
البحث المغوي و النقدي لبشرى البستاني  ،باإلضافة إلى العديد من المجالت من بينيا مجمة
المخبر لقسم األدب العربي جامعة بسكرة  ،و كذا كتاب التداولية عند عمماء العرب ،و أيضا

ج

مقدمــــــــــة
كتاب المغة و الحجاج لمدكتور أبو بكر العزاوي باإلضافة إلى كتاب بالغة اإلقناع في
المناظرة لعبد المطيف عادل  ،و غيرىا من المراجع.
مع العمم ّانو ال يوجد بحث يخمو من الصعوبات  ،و ىي أن ىذا الموضوع يتطمب ذوي

الخبرة و التخصص في الميدان  ،لذا يعتريو بعض النقص في بعض الجوانب ،و كذا أن

االستعارات في القرآن الكريم كثيرة ًّ
جدا فال يسعنا أن ندرسيا جميعيا في مذكرة واحدة  ،لذا
اخترنا نماذج منيا ،باالضافة إلى ذلك قمة المراجع المطبقة في نظرية الحجاج الخاصة
باالستعارة.
و مع ذلك فقد أكممنا بحثنا و هلل الحمد و الشكر ،و في الختام نشكر األساتذة عموما
و األستاذة الفاضمة مزوز دليمة  ،خصوصا عمى الدعم باإلرشاد و التوجيو.

د

المدخــــــــــــــــــــــل
أوال :مفهوم االستعارة

1ـ تعريفها
2ـ أقسامها
ثانيا  :الكشاف
1ـ تعريف الكشاف
2ـ قيمة الكشاف العممية
ثالثا  :التداولية .

1ـ تعريفها
2ـ أهمية التداولية و مهامها
رابعا  :تمقي اإلستعارة .
1ـ مقصدية االستعارة
2ـ مقبولية االستعارة

مدخــــــــــــل :
أوال  :مفهوم االستعارة .
تمهيد:
تعد االستعارة من أىم المواضيع التي شغمت اىتمام الدارسين قديما و حديثا  ،فقديما
اعتبرىا أرسطو دليال عمى العبقرية  ،و أنيا وسيمة الكشف الذي يميز الشاعر المبدع عن
اء شعرًيا كان أو
سواه ؛ فيي من أىم الدعائم األساسية التي يرتكز عمييا أي خطاب سو ً

أما حديثا فقد عرفت الدراسات االستعارية ازدىا ار و تطو ار ،حيث تناوليا الدارسون وفق
نثرًياّ ،
رؤية جديدة و معاصرة و مغايرة تماما عما عرفت بو عند البالغيين القدامى ،و ذلك تبعا

الختالف  -الدارسين -اتجاىاتيم  ،و وجيات نظرىم ،و من بين ىؤالء نجد المسانيون ،
فالسفة المغة و النقاد  ،عمماء النفس  ...الخ.
أ .االستعارة في المغة :
االستعارة في معناىا المعجمي مستقاة من الجذر المغوي (ع و ر)  ،و ىي:
«  ...العارية  :ىي ما تداولوه بينيم  ،و قد أعاره الشيء  ،و أعار منو و عاوره َّإياه
المعاورة  ،و التعاور  :شبو المداولة  ،و التدارك في الشيء يكون بين اثنين  ،و
و ُ
مستعار بمعنى متعاور أي
استعارة الشيء طمب منو أن يعيره ّإياه ( )...و قيل
ٌ

متداول .1» ...

ووردت في مختار الصحاح بمعنى التداول  ،نقول اعتوروا الشيء ،أي تداولوه
فيما بينيم .2

1

ـ ابن منظور (،أبى فضل جمال الدين محمد بن مكرم)  ،لسان العرب ،دار صادر  ،بيروت  ،ط 1414 ،3ىـ ،ج ،6

ص  ، 3169مادة ( عور).

2

ـ ينظر :أبى بكر الرازي  (،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي) ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ساحة رياض

الصمح  ،بيروت  ،لبنان  ،د ط  ،1986 ،ص ،406مادة (عور).
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مدخــــــــــــل :
أن االستعارة في معناىا المعجمي تعني تداول الشيء أو نقمو
بتأمل ما سبق نجد ّ

 ،و ىاتو المداولة تكون بين اثنين حسب ابن منظور ،أو أكثر حسب رأي أبي بكر
الرازي.
إن التعريفين السابقين يتفقان عمى مدلول التداول أو النقل
أو بعبارة أخرى ّ

بمعنى أن الشيء المستعار قد انتقل من يد المعير إلى المستعير لالنتفاع بو و من
ذلك يفيم من عممية االستعارةّ ،أنيا تتم وفق متعارفين تجمع بينيما صمة معينة.

ب .االستعارة في االصطالح:

لم تعرف االستعارة في بداية نشأتيا اسما صريحا خاصا بيا ،كما ىو معروف
حاليا  ،فقد وجدت عند البالغيين القدماء كإشارات  ،فالبالغيين كانوا يؤمنون أو
ً
يعرفون ىذا الفن البالغي في أذىانيم لكن لم يصطمحوا لو اسما خاصا بو.

أن أبا عمرو
و لع ّل من أشار إلى ىذا الفن نجد ابن رشيق القيرواني  ،فقد ذكر ّ

بن العالء ( ت 154ه) ،كان معجبا ببين ذي الرمة :
أقامت بو حتى ذوى العود و التوى

الفجر.
و ساق الثّريا في مالءتو
ُ

صير لو مالءة
حتى ّأنو كان ال يرى ألحد مثل ىذه العبارة و يقول « :أال ترى كيف ّ
و ال مالءة لو ،و ّإنما استعار لو ىذه المفظة ».3

و قد استخدم ابن رشيق كممة " استعار" كإشارة منو إلى ىذا المستوى البالغي.
سموىا  ،و أطالوا بعض الشيء
و من األوائل الذين التفتوا إلييا و ّ
عرفوىا و ّ

في الحديث عنيا  ،نذكر الجاحظ ( ت  255ه) في كتابو البيان و التبيين .
و ىي عنده  « :تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامو ».4
و قد ورد ىذا التعريف في تعميقو عمى البيت الثالث من األبيات التالية :
3

ـ ينظر :ابن رشيق القيرواني  (،أبو عمي الحسن بن رشيق القيراوني) ،العمدة في صناعةالشعر و نقده  ،تحقيق النبوي

عبد الواحد شعالن ،مكتبة الخناجي  ،ط  1420 ، 1ىـ  2000 /م  ،ص .269

 4ـ الجاحظ  ،أبى عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ  ،البيان و التبيين  ،تحقيق عبد السالم محمد ىارون ،مكتبة الخناجي
 ،القاىرة  ،مصر  ،ط  1417 ،7ىـ1998 ،م  ،ج ، 1ص .143
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مدخــــــــــــل :

غيرىا ب ـ ـ ـ ــالىا
يا دار قد ّ

أخربيا عمراة من بناىا

و طفقت سحابة تغشاىا

كأنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بقمم محاى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ّ

كر ُممسناىا عمى مغناىا
و ّ
تبكي عمى ِعراصيا عيناىا

عمّق الجاحظ عمى البيت الثالث ىنا بقولو  « :و طفقت  ،يعني ظمت تبكي عمى
السحاب عمى
لمسحاب  ،و جعل المطر بكاء من ّ
عراصيا عيناىا  ،عيناىا ىنا ّ
طريق االستعارة  ،و تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامو ».5

و قد عرفيا ابن المعتز بقولو  « :ىي استعارة الكممة لشيء لم يعرف بيا من
6
أن ابن المعتز قد تحدث عنيا تحت اسم البديع.
شيء قد عرف بيا »  ،و المالحظ ّ

كما عرفيا أبو ىالل العسكري بقولو :

« االستعارة نقل العبارة عن موضع

استعماليا في أصل المغة إلى غيره لغرض ».7
تعرف بقولو :
و نجدىا عند عبد القاىر الجرجاني ّ

« االستعارة في الجممة أن

يكون لفظ األصل في الوضع المغوي معروف نقل الشواىد عمى ّأنو اختص بو حيث
وضع ،ثم يستعمل الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك األصل ،و ينقمو إليو نقال

غير الزم فيكون ىناك كالعارية ».8

5
6
7

ـ المصدر نفسو  ،ص .143
ـ شوقي ضيف  ،البالغة تطور و تاريخ  ،دار المعارف ،القاىرة ،ط9ـ ،1990 ،ص.70

أب ىالل العسكري(،أبي ىالل الحسن بن عبد ا﵀ بن سيل العسكري) ،الصناعتين الكتابة و الشعر ،تحقيق محمد عمي
ـ و

البجاوي و محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي و شركاه ،ط1391 ، 1ىـ 1952 /م،
ص .178

8

ـ الجرجاني ( ،عبد القاىر بن عبد الرحمان بن محمد ) ،أسرار البالغة  ،تح  :محمود محمد شاكر ،دار المدني  ،جدة،

د ط  ،د س  ،ص .13
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مدخــــــــــــل :
أما عند القزويني تعرف بأنيا  « :االستعارة مجاز عالقتو تشبيو معناه بما وضع
المشبو  ،فيسمى
لو  ،و كثي ار ما تطمق االستعارة عمى استعمال اسم المشبو بو في
ّ
المشبو بو مستعا ار منو ،و المشبو مستعا ار لو  ،و المفظ مستعا ار ».9

نالحظ من خالل التعريفات السابقة لالستعارة عند القدامى أنيا تصب في معنى
واحد و ىو ،أن تأخذ الكممة أو العبارة من شيء عرف بيا لتضعو في موضع لم
يعرف بيا  ،أو ىي نقل كممة أو عبارة من مكان إلى مكان مغاير لتكتسب في موطن
آخر داللة جديدة ،ألغراض ما قد تكون المبالغة أو اإليضاح  ،أو حسن
البيان...الخ
أقسامهــــــــــــــــــــــــــا :
قسميا عمماء البالغة إلى مفيدة و غير مفيدة ،و ىذا التقسيم تحدث عنو عبد القاىر
الجرجاني  ،ثم تابعو السكاكي و غيرىما ،حيث يكون التشبيو حسبيم ىو األساس المكين
لالستعارة.
أ .االستعارة المفيدة :
ىي ـ ـ كما صرح عبد القاىر ـ ـ التي تفيد معنى التشبيو مثل قولك

« رأيت أسدا »

بدر  ،و شمسا تريد إنسان
جودا  ،و ًا
و أنت تعني رجال شجاعا ،و بح ار تريد رجال ً
مضيء الوجو متيمال ،ففي كل تمك األمثمة نحن نفيد معنى ىو:
« المبالغة في التشبيو »

10

.

ب .االستعارة غير المفيدة :
9

ـ عبد العزيز عتيق  ،في البالغة العربية عمم البيان  ،دار النيضة لمطباعة  ،بيروت  ،دط  1405 ،ىـ  1985 /م ،ص

.175

10

ـ حسن طبل  ،الصورة البيانية في الموروث البالغي  ،مكتبة االيمان بالمنصورة ،أمام جامعة األزىر  ،ط 1426 ، 1

ىـ 2005 /م  ،ص .120
-9-

مدخــــــــــــل :
التوسع في أوضاع
يد بو َّ
حيث يكون اختصاص االسم بما وضع لو من طريق أر َ
المغة ،و التأنق في مراعاة دقائق الفروق في المعاني المدلول عمييا ،كوضعيم
لمعضو الواحد أساماء كثيرة بحسب اختالف أجناس الحيوان  ،نحو وضع

«الشفة »

لإلنسان  ،و «المشفر » لمبعير  ،و « الجحفمة » لمفرس ،و ما شاكل ذلك من فروق
 ،فاذا استعمل الشاعر شيئا منيا في غير الجنس الذي وضع لو ،فقد استعاره منو و
نقمو عن أصمو و جاز بو موضعو .
مثال ذلك :
فبتنا جموسا لدى معمرنا

ُن َّنزع من شفتيو الصَّفا ار .

فاستعمل «الشفة » في الفرس  ،و ىي موضوعة لإلنسان  ،فيذا و نحوه ال يفيدك
شيئا .11
أقسام االستعارة حسب ما هو معروف حاليا :
 .1االستعارة التصريحية :
عز و جل
ىي التي يصرح فييا بمفظ المستعار منو ( المشبو بو) ،و ذلك كما في قولو ّ
في خطاب أىل الكتاب ﴿      

  

.12﴾            

ففي اآلية األولى تشبيو لمرسول صمى ا﵀ عميو و سمم أو الرسالة بالنور في اليداية إلى
الطريق القويم ،و في اآلية الثانية تشبيو لمكفر و الضالل بالظممات  ،و لإليمان و اليدى

11

ـ عبد القاىر الجرجاني ( ت  471ىـ)  ،أسرار البالغة في عمة البيان  ،تحقيق عبد الحميد ىنداوي  ،دار الكتب العممية

 ،بيروت  ،لبنان  ،ط  1422 ،1ىـ  2001 ،م  ،ص .31

12

ـ سورة المائدة ،اآلية .16 ،15
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مدخــــــــــــل :
ثم حذف المشبو في كل تشبيو من تمك التشبييات الثالثة ،و اكتفى بذكر المشبو
بالنورَّ ،
بو  ،فكانت االستعارة التصريحية .13
 .2االستعارة المكنية :
و ىي ما حذف فييا المشبو بو  ،و رمز لو بشيء من لوازمو  ،و من أمثمتيا قولو
سبحانو و تعالى عمى لسان سيدنا زكريا عميو السالم ﴿ :

    

{.﴾          مريم:اآلية.}4

 ،حيث شبو الرأس بالوقود ثم حذف المشبو بو ،و رمز إليو بشيء من لوازمو  ،و ىو
اشتعل عمى سبيل االستعارة المكنية  ،و القرينة إثبات االشتعال لمرأس .14
تقسيم االستعارة باعتبار ذاتها  :و تقسم االستعارة باعتبار ذاتيا إلى قسمين ،و ىما :
االستعارة التحقيقية و االستعارة التخيمية.
 .1االستعارة التحقيقية :
سماىا السكاكي أو الحقيقية  ،كما سماىا العموي ىي  :ما كان المستعار لو
كما ّ
ّ

أمر محققا حسِّا أو عقالً  ،بأن يكون المفظ منقوال إلى أمر معموم يمكن اإلشارة
فييا ًا
إليو إشارة حسية أو عقمية.

15

و من أمثمة االستعارة التحقيقية قولو سبحانو و تعالى ﴾     ﴿ :

13
14

ـ حسن طبل  ،الصورة البيانية في الموروث البالغي ،ص .134
ـ يوسف أبو العدوس ،مدخل إلى البالغة العربية  :عمم المعاني  ،عمم البيان  ،عمم البديع  ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع

 ،عمان  ،األردن ،ط  ،2007 ،1427 ،1ص .188

15

ـ سورة الفاتحة ،اآلية . 06
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مدخــــــــــــل :
حيث شبو اإلسالم الذي ىو دين الحق بالصراط المستقيم و حذف المستعار لو ،و
صرح بالمستعار عمى سبيل االستعارة التصريحية
أمر محققًا عقال ،كانت ىذه استعارة تحقيقية .16
و لما كان اإلسالم بأحكامو الشرعية ًا

 .2االستعارة التخيمية :

مشبو  ،و ىي مشابيتو لممذكور ،و خمط
مشبيا بو في موضع ّ
و ىي أن يذكر ّ
بعضيم بينيا و بين المكنية و بين الخيالية .17

و من أمثمة االستعارة التخيمية  ،قولو تعالى       ﴿ :

{.﴾      اإلسراء:االية.}24
وفي إثبات الجناح لمذل استعارة تخيمية  ،حيث شبو الولد في حنوه عمى والديو
بالطائر في حنوه عمى أوالده  ،ثم حذف المشبو بو ،و كنى عنو بصفة من صفاتو و
ىي الجناح عمى سبيل االستعارة المكنية  ،ثم أسندت ىذه الصفة إلى المشبو المذكور
عمى سبيل االستعارة التخييمية ،و القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي قرينة
لفظية تمثمت في إسناد الجناح لمذل.18
تقسيم االستعارة إلى أصمية و تبعية  :باعتبار لفظيا .
تكون االستعارة أصمية إذا كان المفظ الذي جرت فيو اسما جامدا  ،و تكون تبعية إذا
كان المّفظ الذي جرت فيو مشتقا فعال أو حرفا من حروف الجر.

16

ـ أحمد محمود المصري ،رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث عمم البيان  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و

النشر ،االسكندرية  ،مصر،ط  ،2014،1ص .106

17

ـ حسني عبد الجميل يوسف ،عمم البيان بين القدماء و المحدثين دراسة نظرية وتطبيقية  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و

النشر ،االسكندرية  ،مصر ،ط ،2007، 1ص .49

18

ـ أحمد محمود المصري ،رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث عمم البيان  ،ص .107
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مدخــــــــــــل :
فمثال التبعية في الفعل قولو سبحانو و تعالى....    ﴿ :

.19﴾
ثم استعير المفظ الدال عمى المشبو بو
فقد شبو انتياء الغضب بالسكوت بجامع اليدوء َّ
ثم اشتق من السكوت بمعنى انتياء الغضب
و ىو السكوت لممشبو ،و ىو انتياء الغضب ّ
فسكت بمعنى انتيى ،و نالحظ َّ
أن كل استعارة تبعية قرينتيا مكنية  ،و َّأنو إذا أجريت
االستعارة في واحدة امتنع إجراؤىا في أخرى

20

.

و تقسم االستعارة باعتبار ما يالئم المستعار :
إلى االستعارة المجردة  ،و االستعارة المرشحة  ،و االستعارة المطمقة .
 .1االستعارة المرشحة :
ىي التي تقرن بما يالئم المستعار منو ( المشبو بو) ،األمر الذي يفيد المبالغة
في تناسي التشبيو  ،و تخيل أن المعنى األصمي لمكممة ىو المراد  ،مثال ذلك قولو
تعالى :
﴿ .21﴾           
فقد استعير لفظ االشتراء ليفيد معنى اختيار الكفار لطريق الظالل َّ
؛ألن في كل من
الشراء و االختيار مبادلة عمى نحو ما  ،ثم قرنت االستعارة بعد ذلك بما يالئم

19
20

ـ سورة األعراف ،اآلية .154
ـ السيد أحمد خميل  ،المدخل إلى دراسة البالغة العربية  ،دار النيضة العربية  ،بيروت  ،لبنان  ،د ط  ،1968 ،ص

.232

21

ـ سورة البقرة ،اآلية .16
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مدخــــــــــــل :
المستعار منو و ىو الربح و التجارة  ،و ىو في ذلك ترشيح أي تقوية و توكيد
االستعارة .22
 .2االستعارة المجردة :
ىي استعارة قرنت بما يالئم المستعار لو ( المشبو) بعد استيفاء القرينة  ،و سميت
ىذه االستعارة بالمجردة لتجريدىا مما يقوييا  ،و من أمثمة االستعارة المجردة قولو تعالى:
﴿       

     

{﴾ ... الحاقة ،االية.}7-6
حيث شبو شدة الريح بالعتو و حذف المشبو  ،و تم التصريح بالمشبو بو عمى سبيل
االستعارة التصريحية  ،ثم استعير المشبو بو لممشبو  ،و اشتق اسم الفاعل عاتية من
العتو فكانت االستعارة تبعية  ،و في إسناد العتو لمريح قرينة مانعة من إرادة المعنى
الشدة و يالئميا
الحقيقي  ،و في قولو تعالى، ﴾    ﴿ :ما يناسب ّ
و عمى ىذا األساس تكون االستعارة استعارة مجردة .23
 .3المطمقة :
و ىي التي لم يقترن فييا المستعار أو المستعار لو بما يالئم أحدىما  ،و من ذلك
قولو تعالى {.﴾        ﴿ :الحاقة ،اآلية ،}11حيث لم
يقترن(طغى الماء) بما يناسب أحد طرفي االستعارة .24

22
23
24

ـ حسن طبل  ،الصورة البيانية في الموروث البالغي  ،ص .140
ـ أحمد محمود المصري ،رؤى في البالغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث عمم البيان  ،ص .141
ـ حسني عبد الجميل يوسف ،عمم البيان بين القدماء و المحدثين دراسة نظرية و تطبيقية  ،ص .53
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مدخــــــــــــل :
تقسيم حسب توافق الطرفين أو تنافرهما

 :و يندرج فييا االستعارة الوفاقية و االستعارة

العنادية .
أ .االستعارة الوفاقية :
إذا كان اجتماع الطرفين في شيء ممكن نحو " :أحييناه" في قولو تعالى :
﴿{﴾ ...    األنعام ،االيةَّ ، }122
فإن المراد بأحييناه " ىديناه" ؛
أي من كان ضاال فيديناه  ،و اليداية و الحياة ال شك في جواز اجتماعيما  ،و ال
أن كل طرفين يمكن أن يجتمعا بوجو ما ميما كان اختالفيما
شك ّ

25

.

ب .االستعارة العنادية :

ىي التي يمكن اجتماع طرفييا في شيء واحد لتنافييما  ،و قد تكون العنادية تمميحية أي
المقصود منيا التمميح و الظّرفة ،و قد تكون تيكمية ؛ أي المقصود منيا التيكم و االستيزاء
أسدا  ،تريد جبانا قاصدا التمميح و الظّ رافة ،
أيت ً
بأن يستعمل المفظ في ضد معناه نحو  :ر ُ
أو التيكم و السخرية  :و ىما المّتان َّنزل فييما التضاد منزلة التناسب  ،نحو قولو عز و جل

    ﴿ :

﴾ {،االنشقاق،االية.}24

السار لإلنذار الذي ىو ضده ،بإدخال اإلنذار في
استعيرت البشارة التي ىي الخبر ّ

جنس البشارة عمى سبيل التيكم و االستيزاء.

26

ج .االستعارة التمثيمية :
تركيب استعمل في غير ما وضع لو لعالقة المشابية  ،مع قرينة مانعة من إرادة
أن االستعارة التمثيمية ضرب من االستعارة التصريحية
معناه األصمي ،و ىكذا يالحظ ّ
ففييا تصريح بالمشبو بو  ،المذكور في مكان المشبو  ،و ال فرق بين االستعارتين

25
26

ـ المرجع نفسو ،ص .49
ـ السيد أحمد الياشمي  ،جواىر البالغة في المعاني و البيان و البديع  ،توثيق يوسف الصميمي ،المكتبة العصرية،صيدا

،بيروت ،دط ، ،ص .268
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مدخــــــــــــل :
أن واحدة منيما تجري في المفرد  ،و األخرى تجري في
(التصريحية و التمثيمية ) إال ّ

أن قوما
المركب  ،و من أمثمة ذلك « قطعت جهيزة قول كل خطيب » ،و أصل المثل ّ
اجتمعوا لمتشاور و الخطابة في الصمح بين حيين ،قتل رجل من أحدىما رجال من

أن أولياء المقتول ظفروا
الحي اآلخر ،و ّإنيم لكذلك إذا بجارية جييزة أقبمت ،فأنبأتيم ّ

بالقاتل فقتموه  ،فقال قائل ذلك القول  ،و ىو تركيب يتمثل بو في كل موطن يؤتى
فيو بالقول الفصل .27
و ىناك تقسيمات أخرى لالستعارات و نكتفي بيذا القدر.
ثانيا  :الكشــــــــــــــــــــــــــــاف .

إذا كان الجرجاني من أحسن من يمثل الجانب النظري لمبالغة  ،فالزمخشري * يعتبر
أحسن من يمثل الجانب التطبيقي لمبالغة  ،و ذلك في كتابو الكشاف ؛ حيث عنى بتفسير
اإلعجاز البالغي لمقرآن  ،و حاول في تفسيره أن يستفيد من دراسات السابقين لمبالغة
خاصة من عبد القاىر الجرجاني  ،حيث اعتمد بشكل كبير عمى فنون البيان و البديع كما
ىي موجودة عند الجرجاني فانطمق بين الجمال البالغي في آيات القرآن الكريم.
ذلك ىو الكشاف في جانبو البالغي  ،لكن ال ينبغي أن ال ننسى الكشاف في جانبو
اإلعتزالي  ،فالزمخشري من كبار رجاالت المعتزلة  ،و ىو من المتعصبين لمذىبو
المتظاىرين بإعالنو  ،و لذلك كان الكتاب في جانبو اآلخر دفاعا عن ىذه المبادئ و نصرة
أن الكشاف يظير دائما وجيين ال ينفصالن  ،ىما
ألصول أىل العدل و التوحيد ،و الحق ّ

رد كل ما يخالفيا و تأويمو بيا
الوجو اإلعتزالي ؛الذي يتمثل في خدمة أغراض االعتزال  ،و ّ

27

ـ يوسف أبو العدوس  ،مدخل إلى البالغة العربية عمم المعاني -عمم البيان -عمم البديع  ،ص .199
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مدخــــــــــــل :
و الوجو البالغي الذي يعنى كما أشرنا بتفسير آي القرآن الكريم  ،بكشف مواطن الجمال
فييا  ،و بيان دقائقيا و أسرارىا  ،مطبقا نظرية النظم التي أخذىا من الجرجاني .28

قيمة الكشاف العممية:
قيمة الكشاف تبرز من خالل عممين مختصين بالقرآن الكريم و ىما  :عمم المعاني
و عمم البيان  ,و بيما برع الزمخشري حتى أصبح سمطان ليذا الفن ,فمذا طار كتابو في
أقصى المشرق و المغرب.
و لقد أحسن الزمخشري حين استخرج من القرآن الكريم محاسن النكتة و لطائف المعاني
التي يستعمل فييا الفكر إلظيار جمال النظم القرآني و رونقة اإلعجاز منو ،و يمتاز
الكشاف بأمور منيا ،خموه من الحشو و التطويل  ،سالمتو من القصص و االسرائميات
واعتماده في بيان المعاني عمى لغة العرب و أساليبيم  ،و عنايتيم بعممي المعاني و البيان
و النكات البالغية تحقيقا لوجوه اإلعجاز  ...الخ.
و ىذا مما زاد في تفسير الكشاف قيمة يجعل النفوس تميل إليو و الطباع راغبة في
قراءتو و تناولو .29

* الزمخشري  :ىو أبو القاسم محمود بن أحمد بن عمر من أىل خوارزم  ،و ىو مشيور بنسبتو إلى زمخشر  ،و كان لو

لقبان  ،المقب األول  :جار ا﵀  ،و المقب الثاني  :فخر خوارزم  ،و لد سنة  467ىـ في قرية خوارزم  ،أقبل بشغف عمى
العموم المغوية و الدينية منذ صباه  ،و رحل في سبيل العمم إلى بخارى و بغداد  ،و جاور مكة حقبة طويمة من الزمن ،

ألف تفسيره المشيور الكشاف  ،و عاد إلى موطنو و شيرتو مألت اآلفاق و الطالب يوفدون عميو من كل صوب و حدب
حتّى اختاره ا﵀ إلى جواره و توفي سنة  538ىـ .
 28ـ وليد قصاب  ،التراث النقدي و البالغي لممعتزلة حتى نياية القرن السادس اليجري ،دار الثقافة الدوحة  ،كمية اآلداب
في جامعة القاىرة  ،ص .225

29

ـ ينظر :الزمخشري  (،أبى قاسم جار ا﵀ محمود بن عمر  ،ت  538ىـ) ،تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون

األقاويل في وجوه التأويل ،تعميق  :خميل مؤمون شيخا ،دار المعرفة  ،بيروت  ،لبنان  ،ط  1430 , 3ىـ 2009 ،م  ،ص
.12
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مدخــــــــــــل :

ثالثا  :المسانيات التداولية .
إن المسانيات التداولية عمم جديد من الدراسات المغوية ،ظير وازدىر في السبعينات من
ّ

كرد عمى قصور النظريات المسانية كتوليدية  ،التحويمية
القرن  ، 20و قد ظيرت التداولية ّ

و غيرىا حيث ركزت في دراستيا عمى الجانب الشكمي لمغة ،معزولة عن السياق الثقافي و

االجتماعي  ،المحيط بالمتكمم  ،و ك ذا أىممت الظروف النفسية و االجتماعية المحيطة
بالعممية التواصمية .
لذا انبثقت التداولية من رحم المسانيات حيث تيتم بدراسة المغة أثناء االستعمال مع
مراعاة المقامات المختمفة  ،و حسب أغراض المتكممين  ،و أحوال المخاطبين.
فالتداولية إذن عمم تواصمي جديد  ،يعالج الكثير من ظواىر المغة و يفسرىا  ،و يساىم
مما ساعدىا عمى ذلك ّأنيا مجال رحب  ،يستمد
في حل مشاكل التواصل و معوقاتو  ،و ّ
معارفو من مشارب مختمفة  ،فنجده ُّ
يمتح من عمم اإلجتماع  ،و من عمم النفس المعرفي و
المسانيات  ،و عمم اإلتصال و األنثربولوجيا  ،و الفمسفة التحميمية .30
مفهوم التداوليـــــــــــــة :
أ .لغة  :وردت التداولية في معناىا المعجمي في قاموس تاج العروس بمعنى

«...

بالدول  ،و تداولتو األيادي  :أخذتو ىذه مرة و ىذه مرة  ،و قولو
تداولوه  :أخ ذوه ّ

30

ـ باديس ليويمل  ،التداولية و البالغة  ،مجمة مخبر ـأبحاث في المغة و األدب الجزائري ،جامعة محمد خيضر  ،بسكرة

 ،الجزائر،2011 ،ع ،7ص  ، 155اليامش رقم .2
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مدخــــــــــــل :
﴿     
تعالى  :

...

﴾

31

؛ أي نديرىا من دار  :أي دار

[ ]...و داوليك  :من تداولوا األمر بينيم يأخذ ىذا دولة  ،و ىذا دولةً .32 » ...
بالدول و
و نفس المعنى نجده في قاموس المحيط بمعنى  ... « :تداولوه أخذوه ّ
دواليك أي المداولة عمى األمر  ،أو تداول بعد تداول [ ]...نقول دالت األيام و دارت
[ ]...انقالب من حال إلى حال .33» ...
من خالل تمك التعريفات المعجمية السابقة نالحظ ّأنيا تصب عمى قالب واحد  ،و

أن التداولية معجميا مؤخوذة من مادة " دول"  ،و ىي من خالل أغمب المعاجم
ىو ّ
المغوية  ،األخذ مرة بمرة.

ب .اصطالحا  :التداولية  ،ىي دراسة المغة قيد االستعمال أو االستخدام

Language

 ، in useبمعنى دراسة المغة في سياقاتيا الواقعية ال في حدودىا المعجمية  ،أو
تراكيبيا النحوية  ،ال كما نجدىا في القواميس و المعاجم  ،مثال :كممة " شك ار" في
لسان العرب ىي :عرفان اإلحسان و نشره  ،و في استعماالتنا اليومية تتجاوز ذلك
المعنى  ،فتكتسب معاني جديدة و مغايرة فرّبما أوحت بالرفض ،أو التيكم  ،أو

الضيق .34

و التداولية ترجمة لممصطمحين ،المصطمح االنجميزي  PRAGMATICSبمعنى ىذا
المذىب المغوي التواصمي الجديد ،و المصطمح الفرنسي LE PRAGMATIQUE
ألن
بنفس المعنى  ،و ليس ترجمة لمصطمح  LE PRAGMATISMEالفرنسي ّ ،

31

ـ سورة آل عمران ،اآلية . 140

33

ـ الفيروزآبادي  (،مجد الدين محمد بن يعقوب ) ،القاموس المحيط  ،تحقيق أنس محمد الشامي و زكريا جابر أحمد ،

32
السيد ُمرتضى الحسيني الزبيدي ) ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تحقيق محمود محمد الطناجي ،
ـ ّ
الزبيدي ّ ( ،
سمسمة تصدرىا و ازرة اإلعالم  ،الكويت  ،د ط 1413 ،ىـ 1993 /م  ،ص  ، 508-507مادة ( دول ).

دار الحديث  ،القاىرة  ،د ط 1429 ،ىـ2008 /م  ،ص  ،577مادة ( دول ).

34

ـ بياء الدين محمد مزيد  ،من أفعال المغة إلى بالغة الخطاب السياسي  ،شمس لمنشر و التوزيع  ،القاىرة  ،ط ، 1

 ،2010ص .18
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مدخــــــــــــل :
ىذا األخير يعني الفمسفة النفعية الذرائعية  ،35و يعود الفضل في استحداث مصطمح
التداولية في الثقافة الغربية إلى الفيمسوف األمريكي " تشارلز ساندس بيرس " CH.S
 "peirseحينما نشر مقالين في مجمة " ميتافيزيقيا " سنة  1978و  ،1979بعنوان:
كيف يمكن تثبت االعتقاد ؟ و منطق العمم  :كيف نجعل أفكارنا واضحة؟  ،حيث
أن الفكر في طبيعتو إبداع لعادات فعمية  ،ذلك ّأنو مقرون بقيمتين  :متى
ّ
أكد عمى ّ

يتم الفعل؟ و كيف يتم ؟  ،فيكون مقترن باإلدراك في حالتو األولى  ،و في الحالة

أن الممارسة و التطبيق و الفعل
الثانية يؤدي الفعل إلى نتيجة ممموسة ليصل إلى ّ
36

.

مهــــــــــــــــــام التداوالية

:

ىي التي تشكل األساس والقاعدة لمختمف األفكار

إن أبرز القضايا التي يولييا االتجاه التداولي اىتمامو في الدراسة المغوية يمكن تمخيصيا
ّ

في النقاط اآلتية :

 أصبحت الدراسة المغوية بعد مجيء التداولية تيتم بالقضايا كانت ُمقصاةً عند

ألنيا
البنيويين و التوليديين  ،كدراسة أحوال التخاطب التي ُينجز ضمنيا الخطاب ّ

تدرس المغة باعتبارىا لغة خطابية تواصمية بين متكمم و مخاطب تُنجز في مقام
محدد  ،فأصبحت الدراسة المغوية حينئذ دراسة الستعمال المغة .37
ّ

35

ـ مسعود صحراوي  ،التداولية عند عمماء العرب دراسة تداولية لظاىرة األفعال الكالمية في التراث المساني العربي  ،دار

الطميعة  ،بيروت  ،د ط  ،ص .15

36
الرمز في الفمسفة المعاصرة ( التأسيس و التجديد )  ،عالم الفكر  ،المجمس الوطني
ـ ينظر :الزاوي بغورة  ،العالمة و ّ
لمثقافة و الفنون و اآلداب  ،الكويت  ،مارس  ، 2007العدد  ،03المجمد  ، 35ص . 199
37

الدخيل  ،منزلة معاني الكالم في النظرية النحوية العربية مقاربة تداولية  ،ط  ، 2014 ، 1ص . 25
ـ معاذ بن سميمان ّ
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مدخــــــــــــل :
أو بعبارة موجزة " دراسة استعمال المغة " عوضا عن " دراسة المغة" و التي ىي
ضمن اختصاص المسانيات  ،فيي ال تدرس " البنية المغوية" ذاتيا ،ولكن تدرس المغة
عند استعماليا في الطبقات المقامية المختمفة .38
إن لبعض األقوال خاصية
 و كذا تيتم التداولية بوجوه االستدالل لمتواصل المغوي  ،إذ ّ
تدل عميو الدالالت الحرفية
مما ّ
استمزام أقوال أخرى ّ ،
ألن المتكمم يبمّغ بأقوالو أكثر ّ

لتمك األقوال  ،مثال حين يقول شخص آلخر  :ىل يمكنك أن تعطيني القمم ؟

طبو عن قدرتو عمى فعل ذلك ّإنما يمتمس منو فعل ذلك لذلك
فإن المتكمم ال يسأل مخا َ
فإن من ميام التداولية تفسير عمميات االستدالل الضرورية لموصول إلى المعنى الذي

يبمغو القول

39

.

 تسعى التداولية كذلك لبيان كيف يمكن لمتواصل الضمني ( غير الحرفي) أن يكون
40

في االستعمال أفضل من التواصل الحرفي المباشر

.

 شرح أسباب فشل المعالجة المسانية البنيوية الصرف في معالجة الممفوظات

41

.

أهميـــــة التداولية :
تكمن أىمية التداولية من خالل ّأنيا :
تقوم بدمج المستويات المغوية المختمفة  ،في منظومة واحدة و دراسة المغة عمى
أساسيا  ،أثناء اإلتصال المّساني ( دراسة المغة قيد االستعمال ).

38

ـ مسعود صحراوي  ،التداولية عند العمماء العرب دراسة تداولية لظاىرة األفعال الكالمية في التراث المساني العربي ،

39

ـ المرجع السابق  ،ص .25

ص .26

40
41

ـ باديس ليويمل  ،التداولية و البالغة العربية  ،ص .163
ـ مسعود صحراوي  ،التداولية عند العمماء العرب دراسة تداولية لظاىرة األفعال الكالمية في التراث المساني العربي ،

ص .27
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مدخــــــــــــل :
فتجعل المتمفظ بالخطاب ( المرسل)

42

يرتبط بالمقام  ،فيتنبأ بما يستمزمو الموقف ليراعيو

أثناء إنجاز خطابو  ،و بذلك « يغدو معنى الممفوظات ىو القيمة التي يكتسبيا الخطاب في
سياق التمفظ » .43
يصب فيو مجاالت عديدة من العموم متصمة بالمغة  ،كعمم الداللة
و تعد التداولية بحر ّ

عمم المغة اإلجتماعي  ،عمم المغة النفسي  ،و تحميل الخطاب  ،و عمم التراكيب  ،و الصيغ
المتصل بالسياق

44

.

إن قصور التحميل التركيبي الذي ييتم بالشكل المغوي و التنظيمي لمخطاب و آليات بناءه
ّ

أن التحميل الداللي يعنى
و قصور التحميل الداللي أيضا عمى سبر أغوار الخطاب  ،ذلك ّ
كثي ار بالدالالت الناتجة عن شكل و بناء الخطاب  ،و بذلك فيما يقتصران عمى البنية

الداخمية لو ،و ينظران لو عمى ّأنو دائرة مغمقة و معزولة عن كل الظروف الخارجية التي

حد كبير  ،فكان من الضروري المّجوء إلى تحميل ثالث من التحميل
ساىمت في تكوينو إلى ّ
و ىو التحميل التداولي  ،و الذي يعطي صورة مكممة لما يقدمو التحميل التركيبي و الداللي
الدراسة كاممة ،و كذا يسمى لإلجابة عند العديد من األسئمة :
حتى تكون ّ
بماذا أنتج الخطاب ؟ و ما ىي غايتو ؟ .45
أن أىمية التداولية تكمن باختصار شديد ّأنيا تعالج القصور التي
و مما سبق نالحظ ّ

عانت منيا البنيوية و التوليدية  ،و كذا تحول االىتمام من المغة المجردة إلى المغة

42

ـ المرجع السابق  ،ص .164

44

ـ سحالية عبد الحكيم  ،التداولية  ،مجمة المخبر  ،أبحاث في المغة و األدب الجزائري  ،جامعة بسكرة  ،2009 ،العدد ،5

43

ـ المرجع نفسو ،ص .164

ص .95

45

ـ يومبعي جميمة  ،تداولية المجاز من خالل سورة الكيف  ،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في تخصص البالغة و

األسموبية  ،جامعة قاصدي مرباح  ،ورقمة  ،الجزائر ، 2015 \ 2014 ،ص .21
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مدخــــــــــــل :
الدرس المساني إلى درس إلنجاز المغوي  ،و كذا فيي
المستعممة من قبل المخا َ
طب ليتحول ّ
تؤكد عمى الرابطة التي تجمع المتكمم بالسياق الخارجي في تحديد المعنى المقصود.
رابعا  :تمقي االستعارة :
تيتم التداولية بدراسة االستعارة  ،من حيث ىي نشاط لغوي يحقق التواصل بين بني
البشر  ،و خاضع لظروف انتاج الخطاب بصفة عامة ،متجاوزة بذلك حدود النظرية الداللية
تتعدى في تفسيرىا آللية االستعارية شقيا الداللي  ،أي اعتبارىا آلية لغوية دون
التي لم ّ
األخذ في االعتبار النسق العام الذي يحكم اآللية االستعارية و الخاضع بدوره لشروط
46

تداولية

.

 .1مقصدية االستعارة :
ربط " سيرل"

 j.r searlالمقصدية باالستعارة حين تساءل عن مقصد يتزامن

استعمال بعض التعابير االستعارية عوض التحدث مباشرة عما نوده.
ىدم " سيرل" الفرضية التي تقول بازدواجية المعنى داخل الجممة و ذلك في التمييز
ّ
بين المعنى الحرفي والمعنى االستعاري ،حيث ينظر إلى القضية من وجية أخرى مفادىا
فإننا نتحدث عن
أن الجممة تمتمك معناىا فقط  ،و عندما نتحدث عن معنى استعاري ّ ،
ّ
المقصديات الممكنة لممتكمم وعن إرادتو في قول شيء ما بطريقة ينزاح فييا عما تعنيو

فإن مشكمة االستعارة عنده مشكمة لغوية عامة  ،فما يريد
العبارة في ذاتيا  ،و ليذا ّ
المتكمم قولو ال يطابق ما تريد أن تقولو الجممة  ،ليذا يميز بين معنيين :47
أ .المعنى األول ىو معنى تمفظ المتكمم .
ب .المعنى الثاني ىو معنى الجممة  ،و المعنى االستعاري ىو معنى تمفظ المتكمم .
46

ـ نادية ويدير  ،البعد التداولي لالستعارة ،الممارسة المغوية  ،جامعة تيزي وزو ،2012 ،العدد  ،15ص. 1

47ـ ينظر  :لخذاري سعد  ،االستعارة وحدة في التسمية و اختالف في الحدود و المفاىيم  ،مجمة األثر  ،جامعة عبد
الرحمان ميرة  ،بجاية  ،الجزائر  ،عدد  ،20جوان  ،2014 ،ص  ، 219اليامش .41
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مدخــــــــــــل :
أن االستعارة عند " سيرل" تتعمق بمقصد المتكمم  ،ال بمعنى الجممة ،
ن و ىذا يعني ّ

فرق بين المعنى الحرفي و المعنى االستعاري بمصطمحين ىما  :معنى المتكمم و
لذلك ّ

معنى الجممة  ،و ربطيما بقاعدة مفادىا  :إذا تحقّق التطابق بين معنى الجممة و المعنى
فإننا
أما في حالة عدم التطابق بينيما ّ
الذي يقصده المتكمم نكون أمام المنطوق الحرفيّ ،
سنكون إزاء المنطوق االستعاري الذي يقسمو " سيرل" إلى ثالثة أنواع ىي كاآلتي :48

أ .المنطوق االستعاري البسيط  :و فيو تقوم االستعارة عمى االستبدال المحدد لكممة
بكممة أخرى ؛ أي كممة ممفوظة بأخرى مضمرة  ،و تمثل المقصود المجازي  ،أو
قصد المتكمم .
ب .المنطوق االستعاري غير المحدد  :و لم يتسم باتساع مجال المعاني التي يحتمميا
المنطوق االستعاري  ،إذ ال يتحدد المضمر ىنا كممة واحدة بل يتشعب بين عدة
دالالت مجازية يحتمميا البعد المجازي االستعاري .49
ج .االستعارة الميتة  :و فييا ييمل المعنى األصمي لمممفوظ ليكون المعنى المجازي
االستعاري ىو الممفوظ.50
أن فيم االستعارة ىو أيضا  ،و بشكل الحق ،
و في نفس اإلتجاه اعتبر " ايكو" ّ

إن بناء العالم الداخمي لممؤلف ( باعتباره مؤلفا نموذجيا) ىو
فيم لماذا اختارىا صاحبيا ّ ،

بناء لفعل التأويل االستعاري  ،و ليس واقف سيكولوجيا ( و ىو أمر ال يمكن العثور

عميو خارج النص)  ،يبرز التأويل ذاتو  ،و بيذا تقود ىذه المالحظة عند " ايكو " بالعودة
إلى قصدية الباث  ،غير ّأنو يؤكد قصدية المتكمم ال تكون حاسمة في التعرف عمى
الطابع االستعاري لممفوظ ما.51

48
49
50
51

المرجع نفسو ،ص .219
ـ ينظر:عيد بمبع ،الرؤية التداولية لالستعارة،جامعة المنوفية،مصر ،العدد ،2005 ،23ص.99
المرجع نفسو  ،ص .100
لخذاري سعد  ،االستعارة وحدة في التسمية و اختالف في الحدود و المفاىيم  ،مجمة االثر  ،ص .220
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مدخــــــــــــل :
 .2مقبولية االستعارة :
أن مقبولية االستعارة ال تقاس بمدى صدقيا أو كذبيا  ،و اعتبار
يرى إمبرتو إيكو ّ

االستعارة عرفانية ال يعني أن ندرسيا بعبارات و شروط الصدق.

و ليذا السبب لن نأخذ بعين االعتبار النقاشات حول صدق االستعارة أي حمل
االستعارة تقول الصدق أم ال؟ و ىل من الممكن استمداد استدالالت صادقة من قول
استعاري ؟ فمستعمل االستعارة يخفي المعنى الحقيقي لمكممة و يظير معنى اآلخر
و ىو المعنى المجازي ليا ،و عميو فيو يك
االستعارة  ،فيو يكذب حرفيا

52

.

أن من يستعمل
ذب  ،فمن البدييي ّ

لذا فمسألة المقبولية عنده تتعمق أو تقاس عنده تتعمق أو تقاس بإمكانية خضوعيا
لقواعد المحادثة .53
عرف المبدأ التداولي األول لمتخاطب باسم " مبدأ التعاون" و ورد نص ىذا المبدأ
في المسانيات الحديثة عند الفيمسوف األمريكي " بول غرايس "  ،إذ ذكره ألول مرة في
ثم ذكره في مقالتو الشييرة
دروسو المرموقة بعنوان  " :محاضرات في التخاطب" ّ ،
"المنطق و التخاطب".

و صيغة ىذا المبدأ ىي :

ليكون انتيامك لمتخاطب عمى الوجو الذي يقتضيو

الغرض منو  ،و يوجب مبدأ التعاون أن يتعاون المتكمم  ،و المخاطب عمى تحقيق
محددا ( قبل
اليدف المرسوم من الحديث الذي دخال فيو  ،و قد يكون ىذا اليدف ّ
دخوليما في الكالم  ،أو يحصل تحديده أثناء ىذا الكالم )

52
53

54

.

ـ ينظر  :المرجع نفسو  ،ص .03
ـ ينظر :أمبيرتو ايكو  ،التأويل بين السيميائية و التفكيكية  ،ترجمة :سعيد الغانمي  ،المركز الثقافي العربي  ،دار

البيضاء  ،ط  ،2000 ،1ص .157 ،156

54

ـ طو عبد الرحمان ،المسان و الميزان أو التكوثر العقمي ،المركز الثقافي العربي  ،الرباط  ،المغرب ،ط ،1998 ،1ص

.238
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مدخــــــــــــل :
و قد وضع غرايس مجموعة من قواعد التخاطب يمكن تمخيصيا فيما يمي :
أ .قاعدة كم الخبر و ىما :
 ليكن في إفادتك المخاطب عمى قدر حاجتو.
 ال تجعل إفادتك تتعدى القدر المطموب .
ب .قاعدتا كيف الخبر و ىما :
 ال تقل ما تعمم كذبو.
 ال تقل ما ليست لك عميو بنية.
ج .قاعدة عالقة الخبر بمقتضى الحال و ىي:
 ليناسب مقالك مقامك .
د .قواعد جية الخبر و ىي :
 لتحرز من االلتباس .
 لتحرز من االجمال.
 لتتكمم بإيجاز.
 لترتب كالمك .55
إن احترام القواعد التخاطبية يجعل من الحديث واضحا و صريحا إ

ذ نكون

المعاني التي يتناقميا المتكمم و المخاطب معاني صريحة و حقيقية  ،إالّ

أن
ّ

المتخاطبين قد يخالفان بعض ىذه القواعد و لو ّأنيما يداومان عمى حفظ مبدأ التعاون

فإن اإلفادة في المخاطبة تنتقل من ظاىرىا الصريح
فإذا وقعت ىذه المخالفة ّ

و الحقيقي إلى وجو غير صحيح و غير حقيقي  ،فتكون المعاني المتناقمة بين
المتخاطبين معاني ضمنية و مجازية  ،و ىذا ما يحدث في االستعارة .56

55
56

ـ لخذاري سعد  ،االستعارة وحدة في التسمية و اختالف في الحدود و المفاىيم  ،ص .218
ـ نادية ويدير ،البعد التداولي لالستعارة ،ص .04
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مدخــــــــــــل :
أن ُمنشأ االستعارة في الظاىر كاذب  ،فمن يقوم
و بالتالي يرى " إيكو" ّ ،

باالستعارة فيو في الظاىر يكذب و يتكمم بطريقة غامضة و ممتبسة  ،و تبعا لذلك
فعندما يتكمم شخص ما منتيكا جميع ىذه القواعد  ،و يفعل ذلك بطريقة ال تجعمنا
أن المتكمم
نظن ّأنو أحمق أو أخرق ّ ،إنما نكون أمام وضع استمزامي ضمن الواضح ّ

يريد قصد شيء آخر

57

57

.
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الفصل األول
 الفصل األول:

االستعارة باعتبارها

فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب
الكشاف
 المبحث األول :جهود أوستين و سيرل
في نظرية الحدث الكالمي.
 المبحث الثاني :االستعارة بوصفها فعال
كالميا غير مباشر من خالل كتاب
الكشاف

الؼصؿ األكؿ:

االستعارة بكصفيا فعال كالميا غير مباشر مف خالؿ كتاب الكشاؼ

تمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد:
جاءت نظرية أفعاؿ الكالـ لمفيمسكؼ االنجميزم "جكف أكستيف" لتجسد مكقؼ
مضادا لالتجاه السائد بيف فالسفة المنطؽ الكضعم ،الذيف دأبكا عمى تحميؿ معنى الجممة
مجردة مف سياؽ خطابيا المغكم المؤسساتي ،حيث عمد "أكستيف" تكجيو الفمسفة إلى
دراسة المغة بكصفيا الكسيمة المثمى لكصؼ العالـ ،فكاف ليذا الباحث الفضؿ في التنظير
األكؿ لنظرية أفعاؿ الكالـ في المّسانيات الحديثة عبر العديد مف المحاضرات ،كالتي
نشرت بعد كفاتو في كتاب حمؿ عنكاف " كيؼ تفعؿ األشياء بالكممات "  ،1962ثـ خمفو
تمميذه "جكف سيرؿ" كغيره مف الفالسفة البرغماتييف الذيف قامكا بتطكير ىذه النظرية،
كاتماـ ما كرد فييا مف نقائص.
كتدرس ىذه النظرية األفعاؿ التي تعبر عف فعؿ  ،كال يحكـ عمييا بالصدؽ أك
الكذب ،كال تصؼ شيء مف كقائع العالـ الخارجي.
كليس مف الضركرم أف تعبر عف حقيقة كاقعية ،فيي تيدؼ إلى إرساء قكاعد
نظرية لؤلفعاؿ مف األنماط المجردة ،أك األصناؼ التي تمثؿ األفعاؿ المحسكسة،
كالشخصية التي تنجز أثناء الكالـ ،فالمتكمـ عندما يتحدث يخبر عف شيء ،أك يصرح
بشيء ،أك يأمر ،أك ينيي ،أك يمتمس ،أك يعد ،أك يشكر.1...

م المسافية (التداكلية) ،دارسة اؿمفاىيـ كالنشأة كالمبادئ ،مكتبة اآلداب  ،القاىرة،
 -1محمكد عكاشة ،اؿنظرية اؿبرغماتة
ط ،2013،1ص.96

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

المبحث االكؿ  :جيكد أكستيف كسيرؿ في نظرية الحدث الكالمي
 :1-1جيكد أكستيف:
تكصؿ أكستيف في آخر مرحمة مف مراحؿ بحثو إلى تقسيـ " الفعؿ الكالمي
الكامؿ" إلى ثالثة أفعاؿ فرعية عمى النحك اآلتي:
 - 1الفعؿ المفظي:) Locutionary act) :
كىك يتألؼ مف أصكات لغكية تنتظـ في تركيب نحكم صحيح ينتج عنو معنى
محدد ،كىك المعنى األصمي كلو مرجع يحيؿ إليو  ،2كيسمى أيضا بفعؿ القكؿ أك الفعؿ
المّغكم.
 - 2الفعؿ اإلنجازم:)illocutionary act( :
كيسمى الفعؿ المتضمف في القكؿ أك الفعؿ اؿ غرضي ،كيقصد بو ما يؤديو
الفعؿ المفظي أك الصكتي مف كظيفة في االستعماؿ ،فغاية المتكمـ التعبير عف معنى في
نفسو كاألمر ،أك االعتراض ،المكافقة ،كالقبكؿ كالنصح...الخ .كالفرؽ بيف الفعؿ األكؿ

،

كالفعؿ الثاني ىك أف الثاني قياـ بفعؿ ضمف قكؿ شيء في مقابؿ القياـ بفعؿ ىك قكؿ
شيء.3
 2ػ ػ محمكد أحمد نحمة  ،آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر ،دار المعرفة الجامعية ،جامعة اإلسكندرية ،د ط ،
 ،2000ص.45
3ػػ

العيد جمكلي ،نظرية الحدث الكالمي مف أكستيف إلى سيرؿ ،مجمة األثر ،جامعة قاصدم مرباح

(العدد الخاص :أشغاؿ الممتقى الدكلي في تحميؿ الخطاب) ،ص.56
30

 ،كرقمة ،الجزائر،

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

كىذا القسـ " الفعؿ اإلنجازم" ىك الفعؿ الحقيقي ،إذ أنو عمؿ ينجز بقكؿ ما،
كىك المقصكد مف نظرية أفعاؿ الكالـ برمتيا.4
 - 3الفعؿ التأثيرم:)l’acte de perloution( :
كىك ما يصحب فعؿ القكؿ مف آثار لدل المخاطب ،كاإلقناع ،كالتضميؿ،
كالتثبيط ،كنحك ذلؾ.5
قكتيا اإلنجازية عمى
كقد ّ
قدـ " أكستيف" تصنيؼ لؤلفعاؿ الكالمية عمى أساس ّ
خمسة أصناؼ ،كىي باختصار:
 -1-3اؿحكميات( :)Les verdictifsكيتمثؿ في حكـ يصدره قاض أك حكـ.
 -2-3التنفذيات( Expéditifs

 :)Lesكتتمثؿ في اتخاذ ق اررات ،كالتعييف

كالعزؿ ،كالطرد ،كنحكىف.
 -3-3الكعديات ) :)Les promissifsكتتمثؿ في ما يقطعو المتكمـ عمى
نفسو مف عيكد ككعكد.
 -4-3السمككيات(  :)Les comporta tifsكتتمثؿ في ما يككف رد فعؿ
لحدث ما كاالعتذار ،كالتعاقد ،كالقسـ.

4ػ ػ ػ محمد مدكر ،نظرية األفعاؿ الكالمية بيف التراث العربي كالمناىج الحديثة ،دراسة تداكلية ،مجمة الكاحات لمبحكث
كالدراسات ،جامعة غرداية ،الجزائر ،العدد  ،16ص.51

 5ػ ػ مسعكد صحراكم ،التداكلية عند عمماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة ' األفعاؿ الكالمية' في التراث المساني العربي،
دار الطميعة ،بيركت ،لبناف ،ط ،2005 ،1ص.42
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انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 -5-3العرضيات ( :)Les Expositifsكتتمثؿ فيما يستخدـ ألجؿ اإليضاح
أك بياف كجيات رأم.6
ىذا كقد اعترؼ " أكستيف" عمى أنو غير راض عف ىذا التصنيؼ ،كيحتاج
إلى تعديؿ كاعادة نظر بسبب تداخؿ ىذه األفعاؿ فيما بينيا ،فيمكف تصنيؼ عمى سبيؿ
المثاؿ أفعاؿ الحكـ ضمف زمرة أفعاؿ الممارسة ،كيمكف تصنيؼ أفعاؿ الممارسة في
صنؼ أفعاؿ الحكـ.
 :2-1جيكد سيرؿ:
جاء "سيرؿ" ليكـ ؿ ما بدأه أستاذه " أكستيف" ،كيرل "سيرؿ" بمعية " فاندرفكف "
أف الفعؿ االنجازم ىك كحدة االتصاؿ اإلنساني

بالمغة  ،فالفعؿ االنجازم ىك الكحدة

األكلية لالتصاؿ.
كقد أعاد "سيرؿ" النظر في تصنيؼ " أكستيف" لؤلفعاؿ االنجازية فبيف ما فيو مف
ضعؼ ،كقدـ تصنيفا بديال ،كقد جعمو خمسة أصناؼ كىي:7
 -1اإلخباريات:)assertives( :
كالغرض االنجازم فييا  ،ىك كصؼ المتكمـ لكاقعة معينة مف خالؿ
قضية  ،propositionكأفعاؿ ىذا الصنؼ كميا تحتمؿ الصدؽ كالكذب ،كاتجاه المطابقة

6ػ ػ ػمحمكد أحمد نحمة  ،آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر ،ص.46

7ػ ػمحمكد مدكر ،نظرية األفعاؿ الكالمية بيف التراث العربي كالمناىج الحديثة ،دراسة تداكلية ،ص.51
32

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

فييا مف الكممات إلى العالـ كشرط اإلخالص فييا يتمثؿ في النقؿ األميف لمكاقعة كالتعبير
الصادؽ عنيا ،كتسمى أيضا التقريرات.
 -2التكجيييات :)directives ( :كغرضيا االنجازم محاكلة المتكمـ تكجيو
المخاطب إلى فعؿ شيء معيف  ،8كاتجاه المطابقة فييا مف العالـ إلى الكممات ،كشرط
اإلخالص فييا يتمثؿ في الرغبة الصادقة ،كيندرج تحت ىذا الصنؼ ،األمر ،النصح،
االستعطاؼ.9
 -3الكعديات (االلزاميات)

 :commissivesكغرضيا االنجازم ىك التزاـ

المتكمـ بفعؿ شيء في المستقبؿ يدخؿ فييا ،الكعد ،الكصية.
 -4التعبيريات (ا لبكحيات)  : Expressivesكغرضيا االنجازم ىك التعبير
عف المكقؼ النفسي يدخؿ فييا المساكاة ،االعتذار ،الشكر ،التينئة...الخ.
 -5اإلعالنيات (اإليقاعيات)  : declaratifesكالغرض منيا إحداث تغيير.10
 -2-2مفيكـ الفعؿ الكالمي المباشر ك الفعؿ الكالمي غير المباشر:
أ -الفعؿ الكالمي المباش ر ( : ) Direct speech actىك الحدث الكالمي الذم
يدؿ عميو ممفكظ معيف داللة مباشرة كحرفية ،مف مثؿ قكلنا 'أ

خ رج' التي تعني

األمر بمغادرة المكاف ،أك قكلنا ' كـ الساعة' التي تعني طمب

8ػ ػ ػ محمكد أحمد نحمة  ،آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر ،ص.49

9ػ ػ العيد جمكلي ،نظرية الحدث الكالمي مف أكستيف إلى سيرؿ ،ص58

10ػ ػ محمد مدكر ،نظرية األفعاؿ الكالمية بيف التراث العربي كالمناىج الحديثة ،دراسة تداكلية ،ص.52
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انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

الحصكؿ عمى معرفة بخصكص الكقت ،كعمى ىذا فإف الفعؿ االنجازم المباشر " :ىك
الذم يعتمد قالمتكمـ مف أجؿ تحقيقو كالمخاطب مف أجؿ استكشافو كالتعرؼ عميو
عمى ما تحتكيو البنية المسانية الشكمية لمممفكظ مباشرة.11
ب  -الفعؿ الكالمي غير المباشر:
ىك الذم يخالؼ فيو قكتو االنجازيو مراد المتكمـ  ،فالفعؿ االنجازم يؤدم عمى
نحك غير مباشر مف خالؿ فعؿ إنجازم آخر ،مثاؿ قكلؾ لشخص :ىؿ تناكلني الممح؟
فإف ىذا فعؿ إنجازم غير

اؿمباشر إذ معناه الحرفي االستفياـ ،كىك مصدر بالدليؿ

االنجازم ،كىك"ىؿ" ،لكف االستفياـ غير مراد باإلجابة بنعـ أك ال ،بؿ المراد أف تطمب
منو طمبا ميذبا بأف يناكلؾ الممح .12
أم أف الفعؿ االنجازم السابؽ فعؿ انجازم غير مباشر حيث ت خ الؼ قكتو
االنجازية غير الحرفية (التي ىي مراد المتكمـ).
أم باختصار ؼالفعؿ الكالمي المباشر:

ىك كؿ فعؿ كالمي صريح في

الداللة عمى الغرض مف الكالـ ،كىي أفعاؿ تدؿ عمييا صيغ الجمؿ كأساليب التعبير
الظاىرة ،كتنجز ىذه األفعاؿ بقكة انجازيو حرفية متضمنة في صيغ الجمؿ.

 11ػ ػ

شيتر رحيمة ،تداكلية النص النثرم جميرة أشعار العرب نمكذجا ،أطركحة لنيؿ دكتكراه العمكـ في األدب جامعة

الحاج لخضر باتنة ،بسكرة ،2009-2008 ،ص.152

 12ػ ػ ينظر :محمكد أحمد نحمة  ،آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر ،ص.81
34

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

أما الفعؿ الكالمي غير المباشر :فيك فع ٌؿ كالمي مشتؽ مف فعؿ كالمي مباشر
كمتكلد عف استعماؿ أساليب  ،كعبارات لمداللة عمى غيرىا ،كتحقؽ ىذه األفعاؿ الكالمية
غير مباشرة بكاسطة قكة انجازيو مستمزمة.
 - 3الفركؽ الجكىرية لمتمييز بينيما فيما يمي:
القكة االنجازيو
- 1القكة اإلنجازيو المباشرة تظؿ مالزمة ليا في مختمؼ المقامات ،أما ّ
غير الحرفية فمكككلة إلى المقاـ ال تظير قكتيا اإلنجازيو إال فيو.
- 2اؿقكة اإلنجازيو لؤلفعاؿ غير المباشرة يجكز أف تمغى ،مثال كأف يقكؿ لؾ صاحبؾ
أتذىب معي إلى المكتب؟ فقد تمغى القكة اإلنجازيو غير المباشرة ،كىي الطمب ليقتصر
الفعؿ عمى قكتو اإلنجازيو المباشرة كىي االستفياـ.
اؿَّكة اإلنجازيو غير المباشرة ال يتكصؿ إلييا إال عبر عمميات ذىنية
- 3أف قُ
استداللية ،أما القكة اإلنجازيو المباشرة فتؤخذ مباشرة مف تركيب العبارة . 13

المبحث الثاني  :االستعارة بكصفيا فعال كالميا غير مباشر مف خالؿ تفسير
الكشاؼ
إف لؤلسمكب غير المباشر فضؿ كبير في تيسير المقاصد عمى المتكمـ ،كالتي
يمكف أف يمنعو منيا سبب معيف كالتأدب ،الحياء ،الخكؼ.14...

13ػ ػ ينظر :محمكد أحمد نحمة  ،آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر ،ص.83
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انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

كألجؿ ذلؾ اعتبر بعض الباحثيف أف التكاصؿ باألفعاؿ

اإلنجازيو غير

المباشرة أكثر مف تكاصمنا باألفعاؿ اإلنجازيو الحرفية إذ نجدىا قميمة جدا ،حيث تقتصر
في الغالب عمى األفعاؿ المؤسساتية ،أك التشريعية كالتككيؿ ،التفكيض ،الكصية،
التكريث ،اإلجازة...الخ ،ألنيا لك استخدمت األفعاؿ الكالمية غير المباشرة في ىذا
الصنؼ ستؤدم إلى ضياع الحقكؽ كالمّبس . 15
كقد تحدث "الزمخشرم" في كتابو " تفسير الكشاؼ" عمى ىذا النكع ،إذ كجدناه
بكثرة في االستعارات القرآنية ،فعندما نجده يفسر اآلية يذكر المعنى الخفي ،أك المعنى
المقصكد المراد تبميغو مف خالؿ ظاىرىا ،كالمعاني الخفية التي أشار إلييا "الزمخشرم"
مف منظكر المسانيات التداكلية ىي نفسيا األفعاؿ الكالمية غير المباشرة ،كالتي كردت
بكثرة في تفسير الكشاؼ في عدة مكاضع منيا:
أكال :اإلخباريات:
- 1المكضع األكؿ:
لقكلو تعالى﴾       ﴿ :

16

العت استعارة»
حدد "الزمخشرم" االستعارة في قكلو « :ك
كفعال ىذه اآلية ىما:
 14ػ

ينظر :يكمبعي جميمة ،تداكلية المجاز مف خالؿ سكرة الكيؼ

جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،2014-2015 ،ص.76

 ،أطركحة ماجستير ،قسـ المغة كاألدب العربي،

 15ػ ينظر :محمكد أحمد نحمة ،آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر ،ص.82
 16ػ ػ الحاقة ،اآلية .6
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االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

اإلخبار كالكصؼ :فعالف كالمياف مباشراف صريحاف ،حيث أف ىذه اآلية
أ -
كشدة الرياح.
قكة ّ
تخبر عف ىالؾ قكـ عاد ،ككذا فيي تكصؼ ّ
صر
ص ٍر ى
ب  -التيكيؿ :فعؿ كالمي غير مباشر ،كفي ىذا يقكؿ "الزمشخرم" « :ى
شديدة الصكت ليا صرصرة ،فيي تحرؽ لشدة بردىا ،كىي أيضا شديدة العصؼ » ، 17
ردىا أك اختفاء في حفرة ،فكانت تنزعيـ مف مكانيـ كتيمكيـ.
فما قدركا أىؿ عاد عمى ّ
كيقكؿ أيضا في مكضع آخر:

ص ور ىع ًات ىي وة » ،لعميا عبارة عف
« ًب ًر و
ص ٍر ى
يي ى

الشدة كاإلفراط فييا . 18
 كمككنات فعؿ اآلية ىي:أ /فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية (مككنات ،الصكتية ،التركيبية ،الداللية).
ب /الفعؿ اإلنجازم :الفعؿ المتضمف في القكؿ يتمثؿ في التيكيؿ.
ج /الفعؿ التأثيرم :أم اآلثار لدل المخاطب ،أك بعبارة أدؽ الغرض مف ىذه
اآلية كىك الدعكة إلى االعتبار كيمكف أف يككف التخكيؼ كالترعيب.
ب ىك ا﵀ عز كجؿ ،أما الخطاب يتمثؿ في اآلية الكريمة ،أما المكجو
َ
فالمخاطَ ْ
صح أف يككف الدعكة إلى االعتبار أث ار يترؾ في نفكس
إليو ىذا الخطاب عامة الناس ،لذا ّ
المتمقيف.

 17ػ ػ

الزمخشرم(أبي القاسـ جار ا﵀ محمكد بف عمر) ،تفسير الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه

التأكيؿ ،تعميؽ خميؿ مأمكف شيحا ،دار المعرفة ،بيركت ،لبناف ،ط1430 ،3ق2009 -ـ ،ص.1134
 18ػ ػ ينظر :المصدر نفسو ،ص.1134
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انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 2المكضع الثاني:
لقكلو تعالى           ﴿ :
           
             

. 19 ﴾        
كاالستعارة ىنا تمثيمية كقد اصطمح عمييا "الزمخشرم" بالتشبيو المركب إ

ذ

يقكؿ « :جعمت األرض آخذة زخرفيا عمى التمثيؿ بالعركس إذا أخذت الثياب الفاخرة مف
كؿ لكف فاكتستيا. 20 »...
أم شبيت حاؿ الدنيا في سرعة انقراض نعيميا بحاؿ نبات األرض في ذىابو
بعدما التؼ كتكاثؼ كزَّيف األرض بخضرتو كرفيفو.
كالفعؿ اإلنجازم المباشر لآلية ىك اإلخبار.
أما الفعؿ غير المباشر المتمثؿ في

شد االنتباه  ،كذلؾ بالتأمؿ كالتدبر في

عظمة كمقدرة ا﵀ جال كعال ،كحكمتو في تسيير شؤكف الككف.
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية قم:
 - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :كىك شد االنتباه كىك المعنى الخفي.

19ػ ػ سكرة يكنس ،اآلية .24

 20ػ الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.4614
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انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 3الفعؿ التأثيرم :األثر الذم تحممو اآلية في النفس كىك شد االنتباه بكاسطة
التأمؿ في الككف كالتدبر في دالئؿ عظمة ا﵀ تعالى.
 -3المكضع الثالث:

لقكلو تعالى          ﴿ :

. 21 ﴾        
و
ً
كف) ،أما نكعيا تمثيمية كقد اصطمح
يم ى
االستعارة كاقعة في عبارة (في يك ِّلؿ ىكاد ىي ًي ي
عمييا "الزمخشرم" بمصطمح التمثيؿ حيث ذكر في اآلية الكادم كالييكـ فيو تمثيؿ لذىاب
الشعراء في كؿ شعب مف القكؿ كاعتسافيـ. 22 ...
كىذه اآلية حاممة لقكة انجازيو صريحة مباشرة كىي

اإلخبار  ،إذ أنيا تسرد

جممة مف األحداث كالكقائع ،فيي تخبر عف طائفة مف الشعراء المشركيف الذم يتبجحكف
بأقكاؿ كأفعاؿ لـ تصدر منيـ كال عنيـ ،فيتكثركف بما ليس ليـ.
و
َّن ً
كف
يم ى
كقد ابتدأت اآلية الثانية (أىلى ٍـ تىىر أىن يي ٍـ في يك ِّلؿ ىكاد ىي ًي ي
المتمثؿ في اليمزة حيث دخمت عمى النفي

) بحرؼ استفياـ

أف حركؼ
' لـ'  ،كمف المعركؼ عمى ّ

االستفياـ تفيد طمب التصديؽ المكجب ،لذا صح أف يككف فعؿ التساؤؿ ،فعال كالميا
مباش ار آخر صريحا.

 21ػ ػ الشعراء،اآلية. 226 -224 :

 22ػ ػ الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.773
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انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

إف فعؿ السؤاؿ المذككر في اآلية الكريمة ال يرتبط بمعناه الحقيقي فال ينتظر
مف كراءه إجابة باإليجاب ،بؿ خرج ىذا الفعؿ إلى غرض آخر خفي يفيـ مف خالؿ
السياؽ ،كىك التعجب الذم يحمؿ معنى إنكار الشيء أك االستغراب منو ،كىك يعتبر فعال
كالميا غير مباشر أك قكة إنجازيو مستمزمة مقاميا ،كفي ىذا القبيؿ يقكؿ "الزمخشرم" عف
الشعراء المشركيف عمى أنيـ يبالغكف في المنطؽ إلى درجة مجاكزة حد القصد فيو،
فيفضمكف أجبف الناس عمى عنترة ،كأشحيـ عمى حاتـ ،كأف يبيتكا البرمء ،كيفسقكا
التقي. 23...
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية حسب تصنيؼ "أكستيف": - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :التعجب.
 - 3الفعؿ التأثيرم :كيجكز أف يككف الذـ مف خالؿ اإلخبار عف السمككات
الذميمة التي يتصؼ بيا طائفة مف الشعراء المشركيف.
- 4المكضع الرابع:
لقكلو تعالى﴿ :

            

           

﴾ . 24

أشار "الزمخشرم" ىنا إلى االستعارتيف كىما اإلذاقة كالمّباس ،فاإلذاقة قد جرت
مجرل الحقيقة لشيكعيا في الباليا كالشدائد ،كما يمس الناس منيا فيقكلكف :ذاؽ فالف
 23ػ ػ ينظر :المصدر نفسو  ،ص.733
 24ػ ػ

سكرة النحؿ :اآلية .112
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االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

المر كالبشع ،أما
البؤس كالضرَ ،شَّبوَ ما يدرؾ مف أثر الضرر كاأللـ بما يدرؾ مف طعـ ّ
المباس فقد شبو بو الشتمالو عمى الالبس ما غشي اإلنساف ،كالتبس بو مف بعض
الحكادث . 25
كلع ّؿ ما قصده "الزمخشرم" ىك أف المناسبة تقضي أف يقاؿ فألبسيا ا﵀ لباس
كصح أف يككف لمجكع لباس ،ألف الجكع يكسكا صاحبو
الجكع ،فالجكع يشعر بو ،كيذاؽ،
ّ
بثياب اليزاؿ ،الضعؼ كالشحكب.
كاآلية اآلنفة الذكر حاممة لقكتيف انجازيتيف كىما:
األكلى :صريحة مباشرة كىي فعؿ اإلخبار إذ أف اآلية تخبر عف الحالة التي آؿ
إلييا قكـ القرية جزاء كفرىـ عمى نعـ ا﵀ عمييـ.
قكة إنجازيو مستمزمة مقاميا ،كىي أفعاؿ متضمنة في القكؿ كالمتمثمة
الثانيةّ :
في :الدعكة إلى االعتبار ،التحذير ،الكعظ كاإلرشاد.
 - 1الدعكة إلى االعتبار:

ذلؾ ألف اآلية أتت كمثؿ ضرب لقرية كانت

األكليف
مطمئنة ،يأتييا رزقيا سيال ،فكفرت بأالء ا﵀ عمييا ،ليذا بدليـ ا﵀ بحالييـ ّ
بخالفوـ ا (الجكع كالخكؼ) جزاء ما فعمكا .كفي ىذا الصدد يقكؿ "الزمخشرم":

« جعؿ

القرية التي ىذه حاليا مثال لكؿ قكـ أنعـ ا﵀ عمييـ فأبطرتيـ النعمة فكفركا كتكلكا
فأنزؿ ا﵀ بيـ نقمتو»  . 26أم أف ىذه الكاقعة يمكف اتخاذىا عبرة كمكعظة.

 25ػ ينظر :الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.586

26

ػ ػ المصدر نفسو .586 ،
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انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 2التحذير :كىذا كاضح مف خالؿ قكؿ صاحب الكشاؼ « :يجكز أف تككف
 ،فضربيا ا﵀ مثال لمكة إنذا ار مف مثؿ

األكليف قرية كانت ىذه حاليا
في قرل ٌ
عاقبتيا» . 27كاإلنذار مرادؼ لكممة تحذير.

 - 3الكعظ كاإلرشاد :كيفيـ ضمنيا مف خالؿ السياؽ لما ذكر حاؿ القرية كما
أكتيت بو مف كفرىا كسكء صنيعيا . 28
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي:
 - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :الدعكة إلى االعتبار ،التحذير ،الكعظ كاإلرشاد.
 - 3الفعؿ التأثيرم :غرض اآلية ىك الكعظ كاإلرشاد ،مف خالؿ اتخاذ تمؾ
الحادثة عبرة.
 -5المكضع الخامس:
لقكلو تعالى:

﴿         

. 29 ﴾     
شبو
شتى ىع ىؿ َّنأ
أشار "الزمخشرم" إلى االستعارة في عبارة ( ىكا ٍ
ٍس ى
ش ٍي نبا ) ،حيث ّ
الر ي
الشيب بشكاظ النار في بياضو ،كانارتو ،كانتشاره في الشعر كأخذ مف كؿ مأخذ باشتعاؿ
27
 28ػ ػ
 29ػ ػ

ػ ػ المصدر نفسو،ص .586
ينظر:المصدر نفسو ،ص .586
مريـ  ،األية .4
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االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

النار ،ثـ أسند إلى االشتعاؿ إلى مكاف الشعر ،كمنبتو كىك الرأس . 30
عند كضع اآلية تحت مجير تداكلي ،نجدىا حاممة لفعؿ كالمي غير مباشر،
فأما المباشر كيتمثؿ في اإلخبار كالكصؼ  ،كذلؾ مف خالؿ إخبار "زكريا" عف ضعفو
ككبره ،ككصفو ليما بدالئميما الظاىرة كالباطنة.
أما الفعؿ الكالمي لآلية غير

اؿمباشر ،في الحقيقة ىما فعالف كىما عمى

التكالي:
 - 1إظيار الضعؼ :كفي ىذا الصدد يقكؿ " الزمخشرم" « :ذكر العظـ ألنو
قكتو» . 31
عمكد البطف ،كبو قكامو ،كىك أصؿ بنائو ،فإذا كىف تداعى كتساقطت ٌ
 - 2التكسؿ :كىذا جمي مف خالؿ قكلو تعالى في ىذه العبارة ( ىكلى ٍـ أى يك ٍف ًب يد ىع ًائ ىؾ
ً
ؼ لىو ىم ىع يو ًم ىف
ش ًقيًّا ) كيقكؿ "الزمخشرم" كىك مفس ار « تىىك َّن
ىر ِّلب ى
سمى ى
س ىؿ إلىى اىٍلمىو ًب ىما ى
االس ًت ىج ىاب ًة». 32
ٍ
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :إظيار الضعؼ.

30ػ ػ ينظر :الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.632
 31ػ ػ ػ المصدر نفسو.632 ،
32

ػ ػاالمصدر نفسو ،ص.632
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االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 3الفعؿ التأثيرم :التكسؿ ككف زكريا قاؿ لربو بأنو ضعؼ كخارت قكاه،
دعاء قط ،كمف ىنا نفيـ عمى أنو
كانتشر المشيب في شعره ،كبأف ا﵀ تعالى لـ ّيرد لو
ٌ
يتكسؿ إلى خالقو كي يقضي لو حاجتو.
 -6المكضع السادس:
لقكلو تعالى           ﴿ :

. 33﴾   
كقد أشار "الزمخشرم" إلى االستعارة فيي كاردة في قكلو تعالى:

س ٍكطى
« ىرُّب ىؾ ى

ىع ىذ و
اب» حيث ذكر السكط إشارة إلى أف ما أحمّو بيـ في الدنيا مف العذاب العظيـ بالقياس
أعد ليـ في اآلخرة كالسكط إذا قيس إلى سائر ما يع ّذب بو . 34
إلى ما ّ
القكة ليذا الفعؿ الكالمي غير المباشر لآلية
ككممة
صب مؤدية إلى ّ
ّ
الشدة ك ّ
ىك :التيكيؿ  ،ذلؾ أف ا﵀ تعالى سمّط عمى الكفار

( عاد ،ثمكد ،فرعكف)

أشد أنكاع

العقاب ،فالسكط في معناه المغكم خمط الشيء ،كفي ىذه اآلية يعني عذاب خالط الدـ
كالّمحـ . 35
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :اآلية الكريمة كما ىي.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :التيكيؿ.
 33ػ ػ الفجر اآليات. )13-11(:

 34ػ ػ ينظر :الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.1200
 35ػ ػ ينظر :المصدر نفسو  ،ص.1200

44

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 3الفعؿ التأثيرم :يجكز أف يككف الترىيب
 - 7المكضع السابع:
لقكلو تعالى           ﴿ :

. 36 ﴾ 
كقد أشار "الزمخشرم" إلى االستعارة فيي كاردة في عبارة « :تى ٍد يعكا ىم ٍف أ ٍىد ىب ىر
ىكتىىكلَّنى» كيقكؿ الزمخشرم ىنا « :كأنو ا تدعكىـ فتحظرىـ . 37 »...
كحرىا الشديد ،أما المعنى الخفي غير
كظاىر اآليات كصؼ نار اآلخرة ّ
الظاىر الذم يفيـ مف السياؽ كىك "التيكيؿ " ،إذ يقكؿ "الزمخشرم" مفس ار ىذه اآليات« :
فزاعة ( َّن
 ...أنيا متظمية َّن
النار) ،أك عمى االختصاص لمتيكيؿ ،كالشكل األطراؼ ،أك جمع
شكاة ،كىي جمدة الرأس ،تنزعيا نزعا فتبتكيا ثـ تعاد » . 38
كمف خالؿ ىذا القكؿ يتبيف أنو – الزمشخرم -قد حدد الفعؿ الكالمي غير
المباشر كىك "التيكيؿ" ،إذ ذكره صراحة ،كالتيكيؿ في معناه ىك التعظيـ في الشيء أك
الحادثة أك الكاقعة.
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآليات الكريمة.

 36ػ سكرة المعارج ،اآلية .)17-15 (:
 37ػ ػ ػ

 38ػ ػ

ينظر :الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.1140
المصدر نفسو  ،ص.1140
45

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 2الفعؿ اإلنجازم :التيكيؿ.
 - 3الفعؿ التأثيرم :التخكيؼ كالترعيب مف نار اآلخرة ككنيا المأكل األخير
األبدم لمكافر.
التكجييات:تسمى أيضا األمريات ،تستعمؿ كتكجيو ،أك جعؿ شخص ما يقكـ بفعؿ معيف،
كقد كردت التكجييات بكثرة في القرآف الكريـ فمنيا أكامر ا﵀ عز كجؿ ألداء الطاعات
كالنكاىي عمى فعؿ المنكرات...الخ.
-1المكضع األكؿ:
لقكلو تعالى          ﴿ :

. 39 ﴾      
سمى "الزمخشرم" االستعارة ىنا تمثيال ،كىك ما يصطمح عميو في البالغة الحالية
"االستعارة التمثيمية " ،كمعنى أمر السماء كاألرض باإلتياف كامتثاليما،
تككينيما ،فمـ يمتنعا عميو ،ككانتا في ذلؾ كالمأمكر المطيع . 40

أم أنو أراد

كتحمؿ ىذه اآلية فعال كالمي مباشر أال كىك األمر المتمثؿ في كممة " ائتيا"،
فظاىر اآلية تكجييا ،كأم ار مف ا﵀ عز كجؿ إلى السماء كاألرض ،المأمكرتاف بالقياـ ٍ
بفعؿ
كىك " المجيء".

 39ػ سكرة فصمت ،اآلية .11

 40ػ ينظر :الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.965
46

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

كلكف فعؿ األمر ىذا خرج مف معناه إلى معنى حقيقي آخر يستفاد مف السياؽ
أال كىك بياف قدرة ا﵀ تعالى ،كىك فعال كالميا غير مباشر  ،ألف األمر ىذا ال ينتظر مف
كراءه جكاب أك قياـ برد فعؿ معيف ،كفي ىذا المعنى يقكؿ "الزمخشرم" « :كالغرض مف
ىذا تصكير أثر قدرتو في المقدكرات ال غير ،مف غير أف يحقؽ الخطاب كالجكاب،
كنحكه قكؿ القائؿ قاؿ الجدار لمكتد لـ تشؽ فم قاؿ الكتد :أسأؿ مف يدقني فمـ يتركني
كرائي الحجر الذم كرائي » . 41
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ التمفظ :اآلية الكريمة كما ىي.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :بياف عظمة ا﵀ تعالى.
 - 3الفعؿ التأثيرم :شد االنتباه ،مف خالؿ التأمؿ كالتدبر كمالحظة دالئؿ قدرة
ا﵀ عز كجؿ في تسيير شؤكف الككف.
-2المكضع الثاني:
لقكلو تعالى:

﴿         

             

. 42 ﴾             

 41ػ ػ

المصدر نفسو ،ص.965

 42ػ ػ آؿ عمراف ،اآلية .103

47

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

حدد "الزمخشرم" االستعارة بقكلو ...« :اعتصمكا بحبمو ،يجكز أف يككف
تمثيال الستظياره بو ككثكقو بحمايتو بامتساؾ المتدلي مف مكاف مرتفع ،بحبؿ كثيؽ
يؤمف انقطاعو ،كأف يككف الحبؿ استعارة لعيده ،كاالعتصاـ لكثكقو بالعيد ،أك ترشيحا
ٌ
الستعارة الحبؿ بما يناسبو » . 43
كىذه اآلية تنتمي إلى ص فؼ التكجييات ككنيا ابتدأت بفعؿ األمر " اعتصمكا"
حيث يدعكا ا﵀ الناس باالجتماع كاأللفة كعدـ المعادات ،كىذا األمر فعال كالميا مباشر ،
كقد خرج إلى معنى آخر يجكز أف يككف الكعظ كاإلرشاد ،كذلؾ عف طريؽ النصي فاآلية
في طياتيا تحمؿ نصحا إذ أف في التفرقة كالخالؼ مجمبة لمعداكة  ،كالبغضاء  ،كالحركب ،
كمنو تزكؿ األلفة كاالجتماع ،كمثاؿ عف ذلؾ األكس كالخزرج فكاف أشير القبائؿ في
الجاىمية كالتي طاؿ خالفيما فكقعكا في حرب دامت أكثر مف قرف ،كفي ىذا الصدد يقكؿ
الزمخشرم « :األكس كالخزرج كانا أخكيف ألب كأـ فكقعت بينيما العداكة ،كتطاكلت
الحركب مائة كعشريف سنة إلى أف أطفأ ا﵀ ذلؾ باإلسالـ ،كألٌؼ بينيـ برسكؿ ا﵀
صمى ا﵀ عميو كسمـ» . 44
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :الكعظ كاإلرشاد.
 43ػ ػ

الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.186

 44ػ ػ المصدر نفسو ،ص.186

48

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 3الفعؿ التأثيرم :الكعظ كاإلرشاد.
 -3المكضع الثالث:
لقكلو تعالى:
﴿          

. 45 ﴾        
ىذه اآلية حاممة لفعميف كالمييف أحدىما مباشر كاآلخر غير اؿمباشر.
تصدر اآلية الكريمة ،أما
فالمباشر متمثؿ في األمر " ب ّشر" كالذم ّ

غير

المباشر المتمثؿ في التيكـ ك االستيزاء  ،مف الكفار المشركيف،فبشر ىا ىنا ليس
المقصكد منيا االخبارعف شيئ مسر ك مفرح فيي تحمؿ في طياتيا معنى ضمني ك ىك
شر تتضمف معنى الجزاء. 46» ...
الجزاء ك لياذا قاؿ الزمخشرم «:ب ٌ
كاالستعارة ىنا ىي عنادية أك ىي النقيض لمنقيض حيث ذكر "ب ّشر" مكاف أخبر
الزمخشرم في حديثو عف االستعارة  « :كأنو قيؿ الذيف
كذلؾ لغرض التيكـ .ك يقكؿ ّ
يكفركف فبشرىـ »...

47

كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :التيكـ كاالستي ازء.

 45ػ ػ آؿ عمراف ،اآلية .21

 46ػ ػ الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.66
 47ـ المصدر نفسه ،ص.66
49

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 3الفعؿ التأثيرم :كىك غرض اآلية الذم يفيـ ضمنيا أال كىك التخكيؼ،
التيكيؿ ،الترعيب مف العذاب األليـ.
-4المكضع الرابع:
لقكلو تعالى  :ى﴿          

. 48 ﴾  
الزمخشرم تعميؽ عمى ىذه اآلية « :جعؿ َّن
جناحا خفيضا ،كما جعؿ
لذؿق ليما
يقكؿ ّ
ن
زماما ،مبالغة في التذلؿ
يدا،
لبيد (في بعض شعره) لمشماؿ ( الريي) ن
ٌ
كلمقرة (البرد) ن
كالخضكع»  . 49ككاضح أنو يريد ىنا االستعارة المكنية.
كالمعنى الحرفي لآلية ىك :التذلؿ كاالستسالـ لمكالديف باألفعاؿ ،كتذليؿ الرعية
القكة اإلنجازية غير اؿمباشرة ليذا الفعؿ
لؤلمير كالعبيد ؿلسادة ،أما المعنى غير مباشر ،أك ّ
الكالمي ،يستفاد مف المقاـ كىك التكاضع.
كفي ىذا الصدد يقكؿ الزمخشرم « :كالتكاضع ليما مف فرط رحمتكما ليما
كعطفؾ عمييما لكبرىما ،كافتقارىما اليكـ إلى مف كاف أفقر خمؽ ا﵀ إلييما باألمس»
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :التكاضع.
 48ػ ػ اإلسراء اآلية .24
 49ػ ػ
50ػ ػ

ينظر :الزمخشرم تفسير الكشاؼ ،ص.594
ينظر :المصدر نفسو ،ص.594
50

50

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 - 3الفعؿ التأثيرم :الكعظ كاإلرشاد.
ثالثا :الكعديات:
ػػ
 -1المكضع األكؿ:
كردت في مكاضع منيا لقكلو تعالى

     ﴿ :

             

. 51 ﴾  
كالنقض ىك الفسخ كفي ذلؾ يقكؿ "الزمخشرم" « :فإف قمت :مف أيف صاغ
استعماؿ النقض في أبطاؿ العيد؟ قمت مف حيث تسميتيـ العيد بالحبؿ عمى سبيؿ
االستعارة لما فيو مف ثبات الكصمة بيف المتعاىديف» .كيقكؿ أيضا في مكطف آخر« :
كىذا مف أسرار البالغة كلطائفيا أف يسكتكا عف ذكر الشيء المستعار ثـ يرمزكا إليو
بذكر شيء مف ركادفو ،فينبيكا بتمؾ الرمزة عمى مكانو» . 52
إف تمؾ اآلية السالفة الذكر حاممة لقكتيف إنجازيتيف أحدىما حرفية كالمتمثمة
في اإلخبار ،حيث تخبرنا عف جرائـ الكفار الذيف مصيرىـ الخسارة في الدنيا كفي اآلخرة.

 51ػ ػ البقرة ،اآلية.27
 52ػ ػ

ينظر :الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.68
51

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

أما الثانية :قكة انجازيو غير مباشرة كالمتمثمة في الذـ كالكعيد  ،إذ أف ا﵀ جال كعال يذـ
الكفار ككنيـ غدركا ،كنقضكا ميثاقيـ كلـ يكفكا بعيده  ، 53فيقطعكف األرحاـ.
 الكعيد :لقكلو تعالى « :أيكلى ًئ ىؾ يىـ ا ٍل ىخ ًكف » ،فجزاء الكفار الخسارة إذ يحرميـ ا﵀
اس ير ى
ي
تعالى مف رحمتو ليـ يكـ القيامة.
إذ يقكؿ "الزمخشرم" في ىذا الصدد:

« (ىـ الخاسركف) ألنيـ استبدلكا

النقض بالكفاء ،كالقطع بالكصؿ ،كالفساد بالصالح ،كعقابيا بثكابيا» . 54
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :الذـ كالكعيد.
 - 3الفعؿ التأثيرم :الدعكة إلى االعتبار مف خالؿ أخذ تمؾ اآلية مكعظة
كعبرة.
 -2المكضع الثاني:
لقكلو تعالى           ﴿ :
          

. 55 ﴾ 

53

ػ ػ ينظر :المصدر نفسو ،ص.68

 54ػ ينظر :المصدر نفسو ،ص.69
 55ػ ػ البقرة ،اآلية .214

52

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

ذكر "الزمخشرم" االستعارة مف خالؿ قكلو:

« زلزلكا :أزعجكا إزعاجا شديدا

شبييا بالزلزلة بما أصابيـ مف األىكاؿ كاألفزاع» . 56
كنكع ىذه االستعارة ىي استعارة تمثيمية.
كالفعؿ الكالمي لآلية الصريح ىك اإلخبار عف حاؿ األمـ السابقة التي آمنت
عانت معاناة شديدة ،حتى أذف ا﵀ ليـ بالنصر عمى أعدائيـ.
با﵀ كرسمو ،ؼ
كتحمؿ اآلية أفعاؿ كالمية غير مباشر تفيـ مف السياؽ كىما :االستبط

اء،

كالكعد ،التشجيع.

بقكلو:

كيفسر الزمخشرم ذلؾ
ص ير المَّن ًو)،
ّ
 /1االستبطاء :مف خالؿ قكلو تعالى ( :ىمتىى ىن ٍ
«بمغ بيـ الضجر ،كلـ يبؽ ليـ الصبر حتى قالكا ذلؾ .كمعناه طمب الصبر،

الشدة،
كتمنيو كاستطالة زماف الشدة ،كفي ىذه الغاية دليؿ عمى تناىي األمر في ٌ

كتماديو في العظـ ،ألف الرسؿ ال يقادر قدر ثباتو كاصطبارىـ كضبطيـ ألنفسيـ ،فإذا

م في الشدة التي ال مطمي كراءىا » (.)57
لـ يبؽ ليـ صبر حتى ضجكا كاف ذلؾ الغا ة

 /2الكعد :حيث كعد ا﵀ المؤمنيف بالنصر العاجؿ كيتضح ذلؾ مف خالؿ قكلو
ً
ً
يب) كفي ىذا الصدد يقكؿ الزمخشرم « :ذلؾ إجابة ليـ إلى طمبتيـ
(أىالى إً َّنف ىنص ىر ا﵀ قى ًر ي
مف عاجؿ النصر» . 58

 56ػ ػ
 57ػ ػ
 58ػ ػ

الزمخشرم ،ػتفسير الكشاؼ  ،ص.125
المصدر نفسو  ،ص.126
المصدر نفسو  ،ص.126
53

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

 /3التشجيع  :اآلية برمتيا تشجيع لرسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كالمؤمنيف
عمى الثبات كالصبر مع الذيف اختمفكا عميو مف المشركيف ،كأىؿ الكتاب كانكارىـ آلياتو
كعداكتيـ لو . 59
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :االستبطاء ،كالكعد ،التشجيع.
 - 3الفعؿ التأثيرم :غرض اآلية ىك التشجيع.
رابعا -التعبيريات:
 -1المكضع األكؿ:
لقكلو تعالى            ﴿:

. 60 ﴾  
ض»  ،كفي ىذا
كحدد "الزمخشرم" االستعارة في عبارةً « :في يقميكًب ًي ٍـ ىم ىر ه
يقكؿ « :المجاز أف يستعار لبعض أعراض القمب كسكء االعتقاد كالغؿ كالحسد كغير
ذلؾ مما ىك فساد ،كآفة شبيية بالمرض ،كما استعيرت الصحة كالسالمة في نقائض
ذلؾ» . 61
59ػ ػ

ينظر :الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.126

 61ػ

الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ  ،ص.46

 60ػ ػ سكرة البقرة ،اآلية .10

54

انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

كىذه اآلية حاممة لفعؿ كالمي مباشر صريح ككاضح ،أال كىك اإلخبار  ،ككذا
فيي حاممة لفعؿ آخر غير مباشر كىك " المبالغة " كالتي تعني " الزيادة في الشيء "،
كيتضح ذلؾ مف خالؿ قكؿ صاحب الكشاؼ « :زيادة ا﵀ إياىـ مرضا أنو كمما أنزؿ
عمى رسكلو الكحي فسمعكه كفركا بو فازدادكا كف ار إلى كفرىـ » ،كيقكؿ في مكضع آخر:
« يحتمؿ أف يراد بزيادة المرض الطبع»

62

.

كبنية الفعؿ الكالمي لآلية ىي كما يمي: - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.
 - 2الفعؿ اإلنجازم :المبالغة.
 - 3الفعؿ التأثيرم :كيجكز أف يككف الذـ.
 -2المكضع الثاني:
لقكلو تعالى       ﴿ :
                

. 63 ﴾    
كيشير "الزمخشرم" لالستعارة بقكلو « :يذكر األمس كال يراد بو اليكـ قبؿ يكمؾ،
كلكف الكقت المستقرب عمى طريؽ االستعارة».64

 62ػ ػ ينظر :الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص.46
 63ػ ػ قصص ،اآلية .82
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انفصم األول:

االستعارة بىصفها فعال كالميا غير مباشر من خالل كتاب انكشاف

في ظاىر اآلية إخبار ،لكف مف خالؿ السياؽ نفيـ أنيا تحمؿ معنى " الكعظ"
مف خالؿ اتخاذ ىذه الحادثة التي حصمت مكعظة كعبرة ،لذا

فالفعؿ الكالمي غير

المباشر ىك الدعكة إلى االعتبار ،فالكافر ال يفمح ليذا قاؿ تعالى « :ىال ي ٍفمًي ا ٍل ىك ً
كف»،
اف ير ى
ي ي
إذ خسؼ ا﵀ جال كعال بقاركف كالذم تمنى الناس أف يصيركا مثمو في الغنى كالمكانة.
كىناؾ فعال كالميا آخر غير مباشر كىك الندـ :حيث أف القكـ قد تنبيكا عمى خطأىـ في
تمنييـ كقكليـ :يا ليت لنا مثؿ ما أكتي قاركف كتندمكا ثـ قالكا ( :ىكأ َّنىن يو ىال ي ٍفمًي ا ٍل ىك ً
كف)
اف ير ى
ي ي
أم أف الكافركف ال ينالكف الفالح . 65
كبنية الفعؿ الكالمي لآلية حسب "أكستيف" ىك: - 1فعؿ القكؿ :ممفكظ اآلية الكريمة.

 - 2الفعؿ اإلنجازم :الندـ ،الدعكة إلى االعتبار.
 - 3الفعؿ التأثيرم :الدعكة إلى االعتبار.

64

 65ػ ػ ػ

ــ الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ ،ص811
المصدر نفسو  ،ص.811
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الفصل الثاني
 الفصل الثاني :حجاجية االستعارة في
شاف
القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ
 المبحث األول :نظرية الحجاج في المّغة
 المبحث الثاني :االستعارة الحجاجية في
شاف
القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

تمييــــــــــــــــــــــد:
تنيض نظرية الحجاج في اؿ لّغة عمى جممة مف المفاىيـ تفسر اشتغاليا ،كىذه
المفاىيـ ىي (العبلقة الحجاجية ،كالمكاضع الحجاجية ،كاالتجاه الحجاجي ،كالقكة
الحجاجية ،كالسمّـ الحجاجي ،ككذا القرائف الحجاجية) .1
كتعني العبلقة الحجاجية باختصار :العبلقة بيف األقكاؿ الحجج كاألقكاؿ النتائج،
أما المكاضع الحجاجية ،فيي انتقاؿ خطابي مف ممفكظ حجة إلى ممفكظ نتيجة،
فاختيار جممة ما في مقاـ معيف دكف غيرىا يعني اختيار ؿتطبيؽ مكضع ما دكف غيره،
كأما فيما يتعمؽ باالتجاه الحجاجي فيك إسناد اتجاه معيف لقكؿ ما بغاية بمكغ نتائج
محددة .أما بالنسبة لمقكة الحجاجية ففييا حجج قكية ،كحجج ضعيفة.
ّ
كمف خبلؿ ذلؾ يتبيف أف الحجاج في االستعارة يقكـ عمى تمؾ المفاىيـ كالتي
بدكرىا تفسر كيفية تأثيرىا في المتمقي ،فبل يخمك خطاب مف ىدؼ يرمي إليو المرسؿ.

المبحث االول :الحجاج في المغة:-1مفيوم الحجاج:
أ-لغة:

1

عبد المطيؼ عادؿ  ،ببلغة اإلقناع في المناظرة ،منشكرات االختبلؼ ،بيركت  ،لبناف ،ط 1434،1ق 2013 /ـ،

ص.98
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

الح ّجة ،الكجو
الحجة ما دكفع بو الخصـ ،كقاؿ األزىرمُ :
الحجة البرىاف ،كقيؿ ُ
ُّج
التحاج :التخاصـ،
الذم يككف بو الظفر عند الخصكمة كىك رجؿ محجاج أم َجج ِدد ٌلؿ ،ك
حجا غمبو عمى حجتو ،كالحجة الدليؿ ،كالبرىاف ،يقاؿ
كحجو
يحجو ّ
ّ
ّ

جاججتو ،فأفا

َّ
فجعمت ُّج
بالحجة. 2
أحج خصمي أم أغمبو
كحجيج فعيؿ ،كمنو حديث معاكية:
محاج،
ٌل
ٌل
ُ
احتج عمى خصمو بحجة
في أساس الببلغة لمزمخشرم الحجاج ىك  « :حجج،
ّ
فحج جق ،كفبلف خصمو محجكج ،ككانت بينيما
شيباا ،كبحجج شيب ،كحاج خصمو ّ
َّ
كمبلجة».3
محاجة،
ّ
مف خبلؿ ىذيف التعريفيف المغكييف نبلحظ أنيما يتفقاف عمى معنى المخاصمة
،أم الحجاج يككف أثناا المخاصمة بيف شخصيف حيث يتغمب احدىما عمى اآلخر
بالحجة.
ّ
ب-اصطالحا:
أكرد طو عبد الرحماف تعاريؼ مختمفة لمحجاج فتارة يتحدث عنو باعتباره اآللية
األبرز لئلقناع ،كتارة بكصفو فاعمية تداكلية جدلية،

كتارة أخرل عمى أنو فاعمية

استداللية خطابية ،مف أىـ التعاريؼ نجد:

2

ابف منظكر ،لساف العرب ،دار صادر ،بيركت  ،لبناف  ،ط1990 /1410 ،1ـ ،ج،،2ص ،228مادة (حجج).

 3ػ الزمخشرم ،أساس الببلغة ،دار صادر ،بيركت  ،لبناف  ،د ط1990 ،ـ ،ص.143
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

مكجو إلى الغير إلفيامو دعكل مخصكمة يحؽ لو االعتراض
 « /1ىك كؿ منطكؽ بو ّ
عمييا».4
 « /2فاعمية تداكلية جدلية ،فيك تداكلي ألف طابعو الفكرم المقامي كاجتماعي ،إذ
يأخذ بعيف االعتبار مقتضيات الحاؿ مف معارؼ مشتركة ،كمطالب إخبارية ،كتكجيات
مكجيا بقدر الحاجة ،كىك أيضا جدلي ألف ىدفو
ظرفية ،كييدؼ إلى االشتراؾ جماعي ّ
إقناعي قائـ بمكغو عمى التزاـ صكر استداللية أكسع كأغنى مف البنيات البرىانية
الضيقة».5
 /3كىناؾ تعريؼ آخر منكط بالحجاج الفمسفي التداكلي الذم صكرتو المناظرة كىك« :
فاعمية استداللية خطابية مبناىا عمى عرض رأم أك اعتراض عميو ،كمرماىا

إقناع

الغير بصكاب الرأم المعركض أك ببطبلف الرأم المعترض عميو استنادا إلى مكاضعات
" البحث عف الحقيقة الفمسفية"».6

-2أنواع الحجج:كنشير إلييا باختصار
ا /الحجاج التجريدي :الذم ينبنى عمى اعتبار الصكرة كالغاا المضمكف ك المقاـ.

 4ػ طو عبد الرحماف ،المساف ك الميزاف اك التككثر العقمي ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،ط،1998، 1ص.143
 5طو عبد الرحماف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،ط2000 ،2ـ ،
ص.38

6ػ

المرجع نفسه،ص.66
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

ب /التوجييي :ىك إقامة الدليؿ عمى الدعكل بالبناا عمى فعؿ التكجيو الذم يختص بو
المستدؿ ،كالتكجيو ىنا ىك إيصاؿ المستدؿ حجتو إلى

اؿغير ،كىذا النكع الحجاجي

تدعمو النظرية المّسانية " :أفعاؿ الكبلـ" ،كالتي ترد األفعاؿ إلى القصد كالفعؿ ،كىما
عماد التكجيو.
ج /التقويمي :ىك إثبات الدعكل. 7
-3القرائن الحجاجية:
أ /الروابط الحجاجية :ىي التي تصؿ المقدمة باالستنتاج ،كتتدخؿ في تكجيو داللة
المحاججة ،كتككف في شكؿ عناصر نحكية ( كاك ،لكف ،فاا ،إذف ،بؿ ،حتى ،السيما،
إذف ،ألف ،بما أف ،إذ ....الخ، 8ك يكمف دكرىا ربط بيف قكليف أك حجتيف.
كىي صنفاف:
/1ركابط مدرجة لمحجج مثؿ (:الف ،لكف)....
/2ركابط مدرجة لمنتائج مثؿ (:إذف ،أخي ار)...

9

ب /العوامل الحجاجية :ال تربط بيف متغيرات حجاجية ( أم بيف حجة كنتيجة ،أك
بيف مجمكعة حجج) ،كلكف تقكـ بحصر كتقييد اإلمكانيات الحجاجية التي تككف

 7ػ مدقف ىاجر ،مصطمحات حجاجية ،مجمة مقاليد ،جامعة كرقمة ،الجزائر ،جكاف  ،2011عدد  ،1ص.33
8ػ

ابو بكر العزاوي ،اللغت و الحجاج ،درب سيدنا ،الدار البيضاء ،ط،2006/ 1426،1ص.27

 9ـ عبد اللطيف عادل ،بالغت االقناع في المناضرة ،ص.99
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

لقكؿ ما ،كتضـ مقكلة العكامؿ أدكات مف قبيؿ :ربما ،تقريبا ،كاد ،قميبل ،كثي ار ما،
إال ،كج ّؿ أدكات القصر. 10
-4مفيوم السمّم الحجاجي:
يرل ديكركا " إف أم حقؿ حجاجي ينطكم عمى عبلقة ترتيبية (الحجج)
نسميو سمما حجاجيا ،مما يعني أف الحجج حينما تتفاكت ضمف نفس الحقؿ
تككف سمما حجاجيا .11
الحجاجي ّ
كقد مثّؿ السمـ الحجاجي بالخطاطة التالية:
ف
د
ج
ب
 "ف" نتيجة" .ب" ك "ج" ك"د" حجج كأدلة تخدـ النتيجة "ف".مثاؿ1 :ػ حصؿ زيد عمى شيادة الثانكية.
 .2حصؿ زيد عمى شيادة اإلجازة.
 .3حصؿ زيد عمى شيادة الدكتكراه.

10

ػمدقف ىاجر ،مصطمحات حجاجية،ص37

11ػ عبد المطيؼ عادؿ ،ببلغة االقناع في المناضرة ،ص.101

63

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

الفصل الثاني:

ىذه جمؿ تتضمف حججا تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجية ،كتنتمي كذلؾ إلى
نفس السمـ الحجاجي فكميا تؤدم إلى نتيجة " الكفااة العممية" كيمكف ترميز ليذا
السمـ كما يمي.12:
(ف) :الكفااة العممية

د/الدكتكراه

ج/االجازة
ب/الشيادة الثانكية

شاف:
المبحــــــــــــث الثاني :االستعارة الحجاجية في القرآن الكريم من خالل تفسير الك ّ
كرد الحجاج في كثير مف االستعارات القرآنية ،كقد اخترنا نماذج منيا حيث
تناكلناىا كفؽ تفسير الزمخشرم آليات القرآف الكريـ.

12ػ ػابك بكر العزاكم ،المغة ك الحجاج،ص.21
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

 /1الحجاج في قولو تعالى           ﴿ :
                

. 13 ﴾       

إف الرابط الحجاجي

الكارد في ىذه اآلية ىك " الكاك" ،حيث قاـ بالجمع بيف

الحجج ،كما عمؿ عمى تقكيتيا ببعضيا البعض مف أجؿ تحقيؽ النتيجة المرجكة كىي:
" عمـ ا﵀ جبل كعبل بجميع الغيبيات".
كفي ىذا الصدد يقكؿ الزمخشرم... « :أراد أنو ىك المتكصؿ إلى المغيبات كحده ال
يتكصؿ إلييا غيره».14
كقصد الزمخشرم مف خبلؿ ىذا القكؿ

،أف ا﵀ تعالى الكحيد القادر عمى عمـ

بظكاىر كخبايا المكجكدات ،كحده ال شريؾ لو في الكصكؿ إلييا.
أما فيما يتعمؽ بالعكامؿ الحجاجية نجد أدكات القصر" ال...إال" .ككذا
"ما...إال ،"..كتؤدم ىذه األدكات إلى تقميص اإلمكانيات الحجاجية ك ىي تعد شبيية
بإنما فالدليؿ الذم مرد بعدىا مككف أقكل داللة عف الحجج السابقة.

13

سكرةاألنعاـ ،اآلية .59

 14ػ الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ،ص.330
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شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

الفصل الثاني:

كما نجد في ىذه اآلية قكال استعاريا " مفاتيح الغيب" كفي ىذا يقكؿ الزمخشرم:
« جعؿ لمغيب مفاتيح عمى طريؽ االستعارة ،ألف المفاتيح يتكصؿ بيا إلى ما في
المخازف المتكثؽ منيا باألغبلؽ ك األقفاؿ» .15
كبما أف القكؿ االستعارم يعد األقكل حجاجا بالنسبة لؤلقكاؿ األخرل ( العادية)
صح أف يقع في مرتبة عميا مف مراتب السمـ الحجاجي ألف ىذه االستعارة " مفاتيح
الغيب" تؤدم إلى النتيجة (ف)( عمـ ا﵀ تعالى بأمكر الغيب).
كيمكف تمثيؿ الحجج الكاردة في ىاتو اآليات كفؽ السمـ الحجاجي التالي:
(ف) دراية ا﵀ تعالى بأمكر الغيب

ح :4عنده مفاتيح الغيب ال يعمميا إال ىك(االستعارة الحجاجية)
ح :3كال رطب كال يابس إال في كتاب مبيف
ح :2كال حبة في ظممات
االالالاألرض
ح :1كما تسقط مف كرقة إال كيعمميا

15

ػ المصدر نفسو ،ص.330
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

 /2وقد ورد الحجاج أيضا في قولو تعالى:

﴿     

             

.16»﴾  
كالركابط الحجاجية الكاردة في ىذه اآلية نجد الكاك حيث أسيـ بترتيب كتنظيـ
الحجج كجمعيا ،كقد ضمت ىذه اآلية ثبلثة حجج متفاكتة فيما بينيا مف حيث درجة
القكة الحجاجية مؤدية إلى نتيجة المتمثمة في الخسارة كعدـ الربح ىؤالا الكفار ،ذلؾ
أنيـ استبدلكا النؽض بالكفاا ،كالقطع بالكصؿ ،كالفساد بالصبلح ،كعقابيا بثكابيا .17
كما كرد في ىذه اآلية قكؿ استعارم كىك " النقض" كالذم يعني الفسخ ،كفؾ
التركيب .18ككممة النقض مناسبة ؿلتعبير عف أفعاؿ ىؤالا المنافقيف الذيف فسخكا عيد
ا﵀ ،فغيركا الكفاا ،كقطعكا األرحاـ ،كأفسدكا ما في األرض فكاف جزاا أفعاليـ الخسارة
ِد
كف) كالتي ىي النتيجة المرجكة.
مف خبلؿ قكلو تعالى( :أُكلَجئِد َج
ؾ ُى ُـ ا ْلل َجخاس ُر َج

16ػ سكرة البقرة ،آية .27

 17الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ،ص.69
 18المصدر نفسه،ص.68
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شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

الفصل الثاني:

كبما أف القكؿ االستعارم لو قكة حجاجية عالية  ،19فإنو سيرد في أعمى السمـ
بالمقارنة مع األقكاؿ الحجاجية األخرل.

لذا سيككف السمـ الحجاجي الذم سنحصؿ

عميو عمى ىذا الشكؿ:

(ف) :أكلئؾ ىـ الخاسركف

َِّد
كف َجع ْلي َجد المَّ ِدو ِدم ْلف َجب ْلع ِدد ِدميثَج ِداق ِدو ( تمثؿ استعارة حجاجية)
يف َجي ْلنقُ ُ
ض َج
ح :3الذ َج
ِد
كف ِدفي ْلاأل ْلَجر ِد
ض
حَ :2جكُي ْلفس ُد َج
َّ ِد
كص َجؿ
حَ :1جكَجي ْلق َج
َجم َجر الموُ بِدو أ ْل
ط ُع َج
َجف ُي َج
كف َجما أ َج
األرض

 19أبك بكر الرازم ،المّغة كالحجاج،ص.102
68

الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

 /3كما نجده في قولو تعالى        ﴿ :
            

.20﴾           
الروابط الحجاجية في ىذه اآلية وىي " :الكاك" حرؼ العطؼ كىك الرابط السائد
في اآلية ،كىناؾ رابط آخر كىك " حتى" كىك يعد مف الركابط المدرجة لمحجج ،كالحجة
التي ترد بعده تككف قكية مف حيث الداللة بؿ أقكل مف الحجج المذككرة قبمو ،إذ تخدـ
النتيجة (ف) كالتي ىي "

التبشير بقرب موعد النصر " كىذا كاضح مف خبلؿ قكلو

يب) " كحتى" ىنا تفيد الغاية الزمانية.
ص َجر المَّ ِدو قَج ِدر ٌل
تعالى (أ َجَجال إِد َّف َجن ْل
كقد كرد في ىذه اآلية قكؿ استعارم متمثؿ في لفظة " زلزلوا" ،كىنا بمعنى ما
أصاب المؤمنيف مف الرعب كاليمع ،كالخكؼ جراا أعماؿ أعدائيـ الكفار الذيف
أرادكا قير إيمانيـ ،كتغيير طريقيـ السكم .كقد حققت ىذه المفظة االستعارية
لممعنى قكة ،إذ ىي ليس كاألقكاؿ العادية كالفزع كاليمع.

 20ػسكرة البقرة،اآلية .214
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شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

الفصل الثاني:

ك تقكـ االستعارة بدكر مماثؿ لدكر بعض الركابط الحجاجية مثؿ حتى فالدليؿ
الذم يرد بعد ىذا الرابط يككف أقكل حجاجا ،ك أعمى سمميا حسب رأم ابك بكر
العزاكم .21
كمف خبلؿ ىذا

يفيـ أف القكؿ الذم يمي االستعارة يعد األقكل دليبل ،أم أف ىذه

ص ُقر المَّت ِذو)
ول َّت
س ُق
الحجة ( َححتَّتى َحيقُق َح
ول َحوالَّت ِذذ َح
ين َحآ َحم ُقنوا َحم َحع ُقو َحمتَحى َحن ْص
الر ُق

،تعد في ىذه الحالة

األقكل دليبل بالنسبة لبلدلة األخرل ذلؾ أف االستعارة ىاىنا أتت باعتبارىا
حجاجي.
كيمكف تمثيؿ الحجج الكاردة في ىذه اآلية كفؽ السمـ الحجاجي التالي:
يب
ص َجر المَّ ِدو قَج ِدر ٌل
(ف)أ َجَجال إِد َّف َجن ْل

َِّد
ص ُر المَّ ِدو
كؿ َّ
حَ :5جحتَّى َجيقُ َج
الر ُسك ُؿ َجكالذ َج
يف َجآ َجم ُنكا َجم َجعوُ َجمتَجى َجن ْل
حَ :4جكزلزلكا( استعارة حجاجية)
الضراا
ح :3ك ّ
ح :2مستيـ البأساا
َِّد
ِد
ِد
يف َجخمَج ْلكا ِدم ْلف قَجْلبمِد ُك ْلـ
ح :1أ ْلَجـ َجحس ْلبتُ ْلـ أ ْل
َجف تَج ْلد ُخمُكا ا ْلل َججَّنةَج َجكلَج َّما َجيأْلت ُك ْلـ َجمثَج ُؿ الذ َج
21ػ أبك بكر العزاكم ،المّغة كالحجاج ،ص.102
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رابط

الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

كمف خبلؿ ىذا السمـ يتضح أف :القكؿ الذم كرد بعد " حتى" ىك أقكل حجاجا
مف االستعارة " زلزلكا" ،ألف ذلؾ القكؿ ىك األقرب ك المؤدم إلى النتيجة(ف).
فمما أصاب المؤمنيف الفقر كالجكع ،كاآلالـ كاألكجاع ،كأزعجكا إزعاجا شديدا مف
قبؿ األعداا ،ككصؿ بيـ ذلؾ إلى حد الضجر ،كلـ يبقى ليـ صبر حتى قالكاَ ( :جمتَجى
ص ُر المَّ ِدو) ،كىذا القكؿ دليؿ عمى استطالة زماف في الشدة ،كتماديو في العظـ .22
َجن ْل
كمف ىنا جاز أف يحتؿ ىذا القكؿ الكارد بعد " حتى" في الدرجة العميا مف السمـ
الحجاجي ،كأف تحتؿ االستعارة في ىذه الحالة في الدرجة الرابعة في ىذا

السمّـ

الترتيبي لمحجج.
/4الحجاج في قولو تعالى        ﴿ :
              

.23﴾   

الركابط الحجاجية في ىذه اآليتيف يتمثبلف في " :أـ" ك" الكاك" كىما حركؼ
العطؼ ،كقد أسيـ ا بالربط بيف األقكاؿ الحجاجية

22ػ

الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ،ص.126

23ػ سكرة البقرة ،اآلية (.)7-6
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،أما العكامؿ الحجاجية ا لمكجكدة

الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

ىما :إف أداة تككيد كتؾ ـ ف كظيفتيا في تأكيد الحجة ،كىناؾ عامبل آخر كىك " ال"
النافية.
كتحكم قذه اآليتيف أربعة حجج متساكقة كمرتبة مف حيث درجة القكة الحجاجية
َِّد
يف َجكفَج ُركا
(مف أضعؼ حجة إلى أقكل حجة) ،كتتمثؿ الحجة األكلى في قكلو (إِد َّف الذ َج
اا َجعمَج ْلي ِدي ْلـ أَجأ ْلَجن َجذ ْلرتَجيُ ْلـ) ،أما الثانية فتتمثؿ في (أ ْلَجـ لَج ْلـ تُْلن ِدذ ْلرُى ْلـ) ،أما الحجة الثالثة فيي( َجال
َجس َجك ٌل
ِد
َّ
ص ِدارِدى ْلـ ِدغ َجش َجاكةٌل).
ُي ْلؤ ِدم ُن َج
كف) ،أما الرابعة فيي ( َجختَج َجـ الموُ َجعمَجى ُقمُكبِد ِدي ْلـ َجك َجعمَجى َجس ْلمع ِدي ْلـ َجك َجعمَجى أ ْلَجب َج
كتحمؿ ىذه الحجة الرابعة قكال استعاريا المتمثؿ في لفظة "ختـ" كىي مرادفة
لكممة " الكتـ" ،كيعني ( َجختَج َجـ المَّوُ َجعمَجى ُقمُكبِد ِدي ْلـ)،

أف قمكب الكفار منغمقة فبل ينفذ
أم ّ

الحؽ فييا ،كال يخمص إلى ضمائرىا مف قبؿ إعراضيـ عنو كاستكبارىـ عف قبكلو،
كاعتقاده.24...
كلما كاف القكؿ االستعارم أقكل األقكاؿ الحجاجية مقارنة باألقكاؿ العادية

جاز،

أف محتؿ الدرجة األعمى في السمـ الحجاجي.
إذ أف لفظة " مرض" دليؿ ناصع عمى ثبات الكفار عمى كفرىـ كعدـ إيمانيـ رغـ
تمقينيـ اإلنذار كىك التخكيؼ مف عقاب ا﵀ بالزجر عف المعاصي.
كالحجج السابقة الذكر تتجو نحك نتيجة كاحدة مقصكدة مفادىا العذاب العظيـ
لمكفار المشركيف ،كيتضح ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى (كلَجيـ ع َجذ ٌل ِد
يـ).
َج ُ ْل َج
اب َجعظ ٌل
24ػ الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ،ص.41
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شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

الفصل الثاني:

أما السمـ الحجاجي لآليتيف سيككف عمى ىذا الشكؿ:

(ف) كليـ عذاب عظيـ

ِد
َّ
ص ِدارِدى ْلـ ِدغ َجش َجاكةٌل(استعارة حجاجية)
حَ :4جختَج َجـ الموُ َجعمَجى ُقمُكبِد ِدي ْلـ َجك َجعمَجى َجس ْلمع ِدي ْلـ َجك َجعمَجى أ ْلَجب َج
ح :3ال يؤمنكف
ح :2أـ لـ تنذرىـ
َِّد
اا َجعمَج ْلي ِدي ْلـ أَجأ ْلَجن َجذ ْلرتَجيُ ْلـ
ح :1إِد َّف الذ َج
يف َجكفَج ُركا َجس َجك ٌل

/5الحجاج في قولو تعالى:

﴿      

              

.25﴾   

الركابط الحجاجية في ىذه اآليتيف يتمثبلف في " :الكاك" ك" الفاا".
25ػ

سكرة البقرة ،اآلية (.)10-9
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

كدكرىما الربط كالجمع بيف الحجج.
َِّد
َّ
ِد
يف
كف الموَج)( َجكالذ َج
كما أسيمت " الكاك" الحجاجية في االنتقاؿ مف العاـ ( ُي َجخاد ُع َج
كف إِد َّال أ ْلَجنفُ َجسيُ ْلـ).
َجآ َجم ُنكا) ،إلى الخاص ( َجك َجما َجي ْلخ ا َجد ُع َج
فقد كفرت "الكاك" السممية الحجاجية في ذلؾ االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص  ،أم
أف الخداع الذم اعتقده الكافركف ﵀ كالمؤمنيف ،عائدا إلى أنفسيـ.
أما العكامؿ الحجاجية الكاردة كىي " ما ...إال "...أداة قصر ،كالنفي " ما".
كيكمف دكر أداة القصر في إبطاؿ بعض المسارات الـ ؤدية لمحجج  ،باعتبارىا مكاضع
إلى بعض النتائج .26أما أداة النفي " ما" أدت إلى نفي الحجة.
كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف الحجج الكاردة في ىذه اآليتيف أتت مرتبة باعتبار
كجيتيا كقكتيا الحجاجية فتتمثؿ الحجة األكلى :اعتقاد المنافقيف أنيـ يخادعكف ا﵀
كالمؤمنيف ،أما الثانية ىي أف ذلؾ الخداع في الحقيقة عائدا ليـ ،كالحجة الثالثة عدـ
ض) .كىي
شعكرىـ بذلؾ ،أما الحجة الرابعة متمثمة في القكؿ االستعارم ( ِدفي ُقمُكبِد ِدي ْلـ َجم َجر ٌل
األقكل حجاجا بالمقارنة مع األقكاؿ الحجاجية األخرل .إذ يع

ّد استخداـ المفظة

االستعارية " مرض" بدؿ األلفاظ العادية األخرل ( كالبغض ،كالحسد ،كالحقد ،كالميؿ
إلى المعاصي) ،في السياؽ مناسب لكصؼ قمكب ىؤالا القكـ المنافقيف الذيف يظيركف

 26عز الديف الناجح،العكامؿ الحجاجية في المغة العربية ،مكتبة عبلا الديف ،صفاقص  ،ط2011، 1ـ،ص.156

74

الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

إيمانيـ كمحبتيـ ﵀ كالمؤمنيف ،كلكف في باطنيـ ىـ عمى خبلؼ ذلؾ .كما أف لفظة "
مرض" تتضمف في معناىا ،عمى جميع المكاصفات الذميمة المذككرة آنفا كغيرىا.
كمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف الحجج المكجكدة في اآليتيف أتت متساندة
كمتساكقة حجاجيا كمنتمية إلى فئة حجاجية كاحدة ،أم إنيا تخدـ نتيجة كاحدة كىي:
ِد
العذاب األليـ كيظير ذلؾ مف خبلؿ قكلو تعالى ( :كلَجيـ ع َجذ ٌل ِد
كف)،
َج ُ ْل َج
يـ بِد َجما َجك ُانكا َجي ْلكذ ُب َج
اب أَجل ٌل
كألجؿ ذلؾ سيككف السمـ الحجاجي الذم سنحصؿ عميو عمى ىذا الشكؿ:

(ف) كليـ عذاب أليـ بما كانكا يكذبكف

ح:4في قُمُكبِد ِدي ْلـ مرض(استعارة حجاجية)
ح :3كما يشعركف
ح :2كما يخادعكف إال أنفسيـ
ح :1يخادعكف ا﵀ كالذيف آمنكا
 / 6ورد الحجاج في قولو:

﴿        
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

           

.27 ﴾   
الركابط الحجاجية في ىذه اآليات نجد " :الكاك" ك" الفاا" كىما مف حركؼ العطؼ ،كقد
أسيما ىنا في الربط بيف األقكاؿ الحجاجية ،كما نجد رابط آخر كىك " إذا الشرطية".
أما بالنسبة لمعكامؿ الحجاجية نجد :ما النافية ،ككذا " إنما" أداة قصر حيث تكمف
كظيفتيا في حصر الحجة ،فالقكؿ الذم يرد بعد ىذا العامؿ " إنما"

يككف األقكل

حجاجا بالنسبة لؤلقكاؿ الكاردة قبميا.
كما نجد في ىذه اآليات قكال استعاريا متمثبل في  " :اشتراا الضبللة باليدل"
كىذا يعني اختيار الضبللة ( الجكر عف قصد كفقداف االىتداا) ،كاستبداليا
باليدل.28كالمقصكد مف ىذا القكؿ :أف ىؤالا المنافقيف يتظاىركف باإليماف لكف قمكبيـ
عمى خبلؼ ذلؾ مف خبلؿ أعراضيـ عف الحؽ كاليدل.
كبما أف ىذه الحجة كردت قكال استعاريا فإنيا تعد
لؤلدلة األخرل.

27
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أيضا األقكل حجاجا بالنسبة

الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

كمف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أننا أماـ حجتيف تعداف األقكل حجاجا بالنسبة لؤلقكاؿ
األخرل كىما :القكؿ االستعارم ( أكلئؾ الذيف اشتركا الضبللة باليدل) ،كالقكؿ الكارد
كف).
بعد " إنما" كىك (إنما َجن ْلح ُف ُم ْلستَج ْلي ِدزُا َج
لكف السؤاؿ المطركح ىنا ىك اآلتي :ىؿ سترداف ىتاف الحجتاف في نفس الدرجة
مف درجات السمـ الحجاجي؟ ىؿ ليما قكة حجاجية متماثمة؟ إف الجكاب سيككف بالنفي
طبعا ،29ألنو الحجج الكاردة في بداية اآليات كالتي ىي :ح (1كِدا َجذا لَجقُكا الَِّد
يف َجآ َجم ُنكا قَجالُكا
ذ
َج
َج
ِد ِد
كف).
َجآ َجمَّنا) ،حَ (2جكِدا َجذا َجخمَج ْلكا إِدلَجى َجشَجياطين ِدي ْلـ قَجالُكا إِدَّنا َجم َجع ُك ْلـ) ،ح (3إِدَّن َجما َجن ْلح ُف ُم ْلستَج ْلي ِدزُا َج
تتجو نحك نتيجة مضمرة ضمنية مف قبيؿ " :إننا باقكف عمى نفاقنا" أك "إننا
َّ
ثابتكف عمى كفرنا .أما بالنسبة لمحجج المتبقية كالتي ىي بالترتيب :ح (1الموُ َجي ْلستَج ْلي ِدزئُ
بِد ِديـ) ،ح( 2كيم ُّجدىـ ِدفي طُ ْلغيانِد ِديـ يعميكف)،ح (3أُكلَجئِد َج َِّد
اشتَجَجرُكا َّ
الض َجبللَجةَج بِدا ْلليُ َجدل).
يف ْل
ؾ الذ َج
َج ْل َج ْل َج ُ َج
َج َج ُ ُ ْل
ْل
تخدـ نتيجة أخرل ك ق م الخسارة كعدـ الربح كاالىتداا  ،مف خبلؿ قكلو (فَج َجما
ِد
ربِدح ْل ِد
يف) .ذلؾ أف الضاؿ خاسر دامر
َج َج
ت ت َجج َجارتُيُ ْلـ َجك َجما َجك ُانكا ُم ْليتَجد َج

29ػ
30ػ

أبك بكر العزاكم ،المّغة كالحجاج ،ص.131
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.30

الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

كيمكف أف نرمز لياتيف العبلقتيف بكاسطة السمميف الحجاجيف التالييف:

األكلى

(ف) :نحف باقكف عمى نفاقنا

ح :3إنما نحف مستيزئكف

ح :2كِدا َجذا َجخمَجكا إِدلَجى َجشي ِد
اطينِد ِدي ْلـ قَجالُكا إِدَّنا َجم َجع ُك ْلـ
َج
ْل
َج
َِّد
يف َجآ َجم ُنكا قَجالُكا َجآ َجمَّنا
حَ :1جكِدا َجذا لَجقُكا الذ َج

ِد
(ف) :فَجما ربِدح ْل ِد
يف
َج َج َج
ت ت َجج َجارتُيُ ْلـ َجك َجما َجك ُانكا ُم ْليتَجد َج
اؿثانية
ح :3أُكلَجئِد َج َِّد
اشتَجَجرُكا َّ
الض َجبللَجةَج بِدا ْلليُ َجدل (االستعارة الحجاجية)
يف ْل
ؾ الذ َج
ِد
ِد
كف
حَ :2جكَجي ُم ُّجد ُى ْلـ في طُ ْلغَجيان ِدي ْلـ َجي ْلع َجميُ َج
ح :1المَّوُ َجي ْلستَج ْلي ِدزئُ بِد ِدي ْلـ
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

/7ورد الحجاج في قولو          ﴿ :
            

.31 ﴾      

الركابط الحجاجية لياتيف اآليتيف ىي " :إف" أداة تككيد ،ككذا " الكاك"

ك ىك الرابط

السائد كقد عمؿ ىنا عمى الربط بيف الحجج أك األقكاؿ الحجاجية ،أما ّن فكظيفتيا ىي
تأكيد الحجة.
أما بالنسبة لمعكامؿ الحجاجية

نجد" :لـ" أداة نفي الكاردة في قكلو (

َجكلَج ْلـ أَج ُك ْلف

ؾ َجر ِّ
ب َجش ِدقًّيا).كقد أفادت نفي الحجة.
بِد ُد َجعائِد َج
كالحجج الكاردة في ق اتيف اآليتيف ىي حسب ترتيب اآلية :ح  /1ضعؼ عظ اـ
السبلـ إلى ا﵀ بما سمؼ لو
البدف ،ح  /2انتشار مشيب الرأس ،ح  /3تكسؿ زكريا عميو ّ
الديف مف أف يغيركه كيبدلكه
السبلـ عمى ّ
معو مف االستجابة ،ح  /4خكؼ زكريا عميو ّ
32
السبلـ .
أبناا عمو شرار بني إسرائيؿ  ،ح /5عقـ زكجة زكريا عميو ّ

31
32ػ

سكرة مريـ اآلية (.)5-4
الزمخشرم ،تفسير الكشاؼ،ص.632
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الفصل الثاني:

شاف
حجاجية االستعارة في القرآن الكريم من خالل كتاب الك ّ

مف خبلؿ تمؾ الحجج سابقة الذكر نجدىا تتجو نحك نتيجة مفادىا طمب أك دعاا
زكريا مف خالقو أف يرزقو كلد يرثو الشرع كالعمـ .كذلؾ كاضح مف خبلؿ قكلو(  

.)  
كقد كردت استعارة في تمؾ الحجج التي ذكرناىا منذ قميؿ أال كىي:
السبلـ كفشكه ،كىي
اشتَح َحع َحل َّتأ
َحو ْص
ْصس َح
ش ْصي ًبا مف خبلؿ انتشاره في شعر زكريا عميو ّ
الر ُق
مف العبلمات البارزة أك الظاىرة التي تثبت ضعؼ كعجز زكريا

السبلـ .كبما أف
عميو ّ

القكؿ االستعارم يعد أقكل االقكاؿ الحجاجية فإنو سيرد في أعمى درجات السمّـ
الحجاجي.
كليا
(ف) فيب لي مف لدنؾ ّ

ح :5اشتعؿ الرأس شيبا( استعارة حجاجية)

ح :4ككانت امرأتي عاق ار
ح :3كاني خفت المكالي مف كرائي
ح :2كلـ أكف بدعائؾ ربي شقيا
ح :1إني كىف العظـ مني
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خاتمـة
خاتمة

خاتمــــــــــــــــــــــــــة:
توصمنا في ىذه الدراسة إلى العديد من النتائج نذكر منيا:
 االستعارة عند القدماء تتفق عمى مدلول عام وىو أخذ كممة أو عبارة من شيء عرفبيا لتضعو في موضع آخر لم يعرف بيا ،أو ىي نقل كممة أو عبارة من مكان إلى مكان
آخر حيث تكتسب داللة جديدة.
 تيتم التداولية بدراسة االستعارة من حيث ىي نشاط لغوي يحقق التواصل بين األفرادبغرض التأثير في المتمقي.
 تيتم التداولية بمقاصد المتكممين ،فيي تنظر إلى المّغة عمى أنيا أداة استعمال لغويمن خالل سياقات غير لغوية ( السياقات االجتماعية ،الثقافية).
 تعتبر األفعال الكالمية أساس التدوالية حيث جاءت كرد لمبنيوية ،فيي مكممة ليا ،إذتحاول دراسة المّغة في سياقيا المغوي المؤسساتي ،ال عن طريق تجريدىا منو كما فعل
البنيويين.
 األفعال الكالمية غير مباشرة حضورىا كبير في الخطاب القرآني ،خاصة فيما يتعمقباالستعارات القرآنية ،فقد الحظنا الكثير منيا ومن مختمف األصناف ( األفعال اإلخبارية،
األفعال اإللزامية ،األفعال التوجييية ،األفعال التعبيرية).
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أشار الزمخشري إلى ىذا القسم الثاني ( فعل كالمي غير المباشر) ،لكن ليس فياصطالحو المعروف وىذا ما يدل عمى أن بعض القضايا التداولية كانت امتداد لنظرية
الخبر واإلنشاء في التراث العربي ،فعندما يفسر الزمخشري أقواال استعارية يتحدث عن
المعاني المضمرة غير الظاىرة ،أو اليدف المراد تبميغو ،و الذي يتم التعرف عميو عن
أن مفيوم الفعل الكالمي غير
طريق عمميات عقمية منطقية ،و لعل ذلك يدل عمى ّ
المباشر ليس غريبا عن الدراسات المغوية العربية القديمة .
قوة انجازيو مستمزمة في :التيويل ،شد
 تمثمت األفعال الكالمية اإلخبارية الدالة عمى ّاالنتباه ،تعجب ،الدعوة الى االعتبار  ،الوعظ ،التحذير...الخ
أما في صنف التوجيييات وقد حممت الصيغة المباشرة و المتمثمة في األمر و الذي
خرج من معناه الى معاني مضمرة و تمثمت في :بيان عظمة اهلل و ايضا الوعظ و
اإلرشاد...الخ.
أما فيما يتعمق بصنف الوعديات فنجد الذم ،االستبطاء،و التشجيع ..الخ.وفيما يخص
البوحيات فقد اخترنا نموذجين استعارتين و قد حمال دالالت تفيم من السياق حيث تتمثل
في :الدعوة لالعتبار ،الندم ،و المبالغة ...الخ
 لم نصادف في ىذه الدراسة األفعال غير المباشرة الخاصة بصنف االيقاعيات المتعمقةباألحكام،و اإلعالنات ،و الق اررات ذلك أن الفعل الكالمي غير المباشر يعتمد عمى
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العمميات الذىنية معقدة ،وكذا يعتمد عمى االستدالل العقمي المنطقي  ،كما أن استعماليا
باالسموب غير مباشر يؤدي ذلك إلى المبس والغموض.
 االستعارة الحجاجية عكس االستعارة المعروفة عند البالغيين القدامى فقد رأيناىامن خالل ىذه الدراسة أنيا تدخل ضمن الوسائل المغوية التي يستخدميا
المخاطب لتمرير خطابو من أجل التأثير في المتمقي ،وبالتالي يحقق أىدافو
الحجاجية ،وقد الحظنا أن االستعارات في القرآن الكريم تنطمق من حجة لتنتيي
بالنتيجة ،وىذه الفكرة من خواص القرآن الكريم فيو رسالة موجية إلى عامة
الناس لتبميغيم وىدايتيم ،فال يصح أن نقول ما ورد فيو زخرف لفظي.
 كما نستنتج أن االستعارات الواردة في القرآن ىي استعارات حجاجية غيربديعية ،ألنيا استعارة بيانية بالغية ال تكون مقصودة بذاتيا ،فال ترتبط بمقاصد
المتكمم وأىدافو الحجاجية بل اليدف ىو الزخرف المفظي ،والتفنن األسموبي من
خالل إظيار البراعة في استعمال المحسنات البديعية.
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:ملخــــــــــــــص
ّ توصلنا من خالل هذا البحث إلى الكشف عن القضاٌا التداولٌة فً كتاب الك
ًشاف والتــ
 وذلك عـــن طرٌق دراسة،)  وقضٌة الحجاج،هــً ( قضٌة أفعال الكالمٌة غٌر مباشرة
االستعارة من خالل كتاب الكشاف من منظور تداولً و قد ض ّم هذا البحث مدخال نظرٌا
ًحٌث كان عتبة للدخول إلى الموضوع من خالل شرح مصطلحات المفاتٌح التً جاءت ف
ّ الك، عنــوان المذكــــرة ( االستعارة
إذ كان ذلك بشكل، )االستعارة تداولٌا،  التداولٌة، شاف
مختصرا أما الفصل األول كان تطبٌقٌا تم استخراج نماذج من االستعارة التً حددها
 وبعد ذلك صنفناها وفق،الزمخشري والتــً حوت على األفعال الكالمٌة غٌر مباشرة
أما الفصل الثانً فقد درسنا الحجاج فً االستعارة،تصنٌف '' سٌرل'' لألفعال الكالمٌة
 ثم قمنا بصنٌف الحجج الواردة فً اآلٌات،القرآنٌة مع إبراز الروابط والعوامل الحجاجٌة
.فً السلم الحجاجً مع الشرح والتحلٌـــل

Nous sonne anivé à propos de cette recherche à la décriverte de ce
jujeueut des cas dans le lèvie vayant sont les effets parterueutaires
non en directe et le cas proclanation anssi par le ehenin d’étude prise
ar le livre lisible venu parles langriettes commun luis bans cette
rcherche une entrée natique dont il était une passerelle d’entrée an
passage sortenu d’après les eseplications es cas des elés dont elle est
venne dans l’entete de cette dennière ( prise le voyan. Commin prise
en commin)
Il était dans cette frine minins répons dans la fase prèicère était
pratiquement puis ressortir les effets de la reprise qui était fonolé par
« ZARA-KHATER I » qui a apprtée des effets parlementaine inionèite
et après la reanittres par tranche d’après la facon de « SEAREL » des
effets parlementaires et dans la denpène fase en etndier les cas dans
represe coron aves les plus cèlèbres cordents et les reffets des cas.
Peus tranché les canses pavent par le coran les echeltes des canses
avec l’esepliention et daureés.

