
 

- 6 - 
 

  الشعبيــة الديمقراطيـة الجزائريـة الجمهوريـة

  العلمـي والبحث العالي التعليم وزارة

  بسكرة خيضر محمد جامعـة

  
  واللغات اآلداب كلية

  العربية واللغة اآلداب قسم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العربية واللغة اآلداب في الماستر شهادة لنيل  مقدمة  مذكرة

 علوم اللسان العربي: تخصص
                                                      

  :ستاذةاأل إشراف                           :                     الطـالبة إعداد

  بن ترابونعيمة                                                    ربيعة زرايب 

  

  ـه1437/ـه1436: الجامعية السنة

 م 2016/ 2015 

مجاليات التركيب االستعاري 
  ليته يف إنتاج املعىنوفاع

 



 

- 7 - 
 

 

 

 

 

  
  

  
  

   ﴿øŒ Î) …çµ tΡ öθ ¤)n= s? ö/ ä3 ÏG oΨÅ¡ø9r' Î/ tβθ ä9θ à)s? uρ / ä3 Ïδ#uθ øùr' Î/ $ ¨Β }§øŠ s9 

Νä3 s9 ⎯ Ïµ Î/ ÒΟù= Ïæ …çµ tΡθ ç7|¡øt rBuρ $ YΨÍh‹ yδ uθ èδ uρ y‰ΨÏã «! $# ×Λ⎧ Ïàtã ∩⊇∈∪   ﴾  
  

  15، اآلية نورال

  
  

  

  

 



 

- 8 - 
 

  

 
رفانشكر وع  
 

  
  

إلى أستاذتي الفاضلة التي كان لها الفضل األكبر ، و مد يد  أتقدم بالشكر الجزيل

  .العون لي

األستاذة نعيمة بن ترابو لك مني كل االحترام و التقدير على الدعم الذي قدمته لي ، 

متمنية لك مزيدا من التألق و النجاح ، و دمتي هنيئة و ذخرا .و توجيهاتك الوجيهة 

  .لألمة

و تحية لكل أساتذة جامعة محمد خيضر بسكرة الساهرين على تعليمنا و تقديم 

  .المعلومة لنا 

  

  الطالبة                                                                 
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  مقـدمـة

  

  

 

 

 



	:            قدمةم
 

 أ 
 

ستعارة و تعد اال) . المعاني، و البيان، و البديع (البالغة إلى ثالثة علوم  قسمت      
بابا من أبواب علم البيان ، و من المقوالت األساسية في التراث البالغي القديم التي 
كانت كبقية علوم البالغة األخرى متناثرة في ثنايا الكتب و لم يصرح بها ، حيث 

على غرار سائر  –تأرجحت بين توصيف البالغيين القدامى و تقعيدهم المعياري 
و . احظ  و مرورا بالعسكري و الجرجاني و الزمخشري منذ الج –المباحث األخرى 

إلى السكاكي و القزويني و ابن األثير و غيرهم، و لطالما صنفوها ضمن مباحث  انتهاء
علم البيان ، الذي يعني في عرفهم بإيراد المعنى الواحد وفق طرق متعددة مع وضوح 

وب المبدع أو المتكلم بصفة و نظرا  ألهمية التركيب االستعاري في أسل. الداللة عليه 
عامة انتبه إلى جماليته العديد من الدارسين و النقاد منذ القدم و حظيت بدراسات متعددة 

  .  و مختلفة ، كل و كيفية فهمه لها منذ القديم إلى عصرنا الحديث 
محاولة معرفة الدور الذي : و هذا ما نحن بصدد دراسته في هذا البحث و هو     

يب االستعاري في انتاج المعنى ، و فيما تتمثل تلك الفاعلية التي تنتجها يلعبه الترك
جماليات التركيب االستعاري : لذا جاء موضوعنا موسوما ب . االستعارة في المعنى 

  .و فاعليته في انتاج المعنى 
فيما تكمن جمالية االستعارة و : و من هنا تتبادر إلى أذهاننا تساؤالت عدة أبرزها      

الغتها؟ و كيف يكون للتركيب االستعاري دور في انتاج المعنى ؟ و ما هي وظيفة ب
  االستعارة ؟

تذليل :  أما فيما يخص األسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع أبرزها      
الصعوبات الكامنة في هذا الموضوع ، و البحث عن الفروق بين المفهوم القديم 

  . لالستعارة و المفهوم الحديث
رصد، و دراسة مواطن جمالية االستعارة : كما نهدف من خالل هذا البحث إلى        

،و ابراز دورها في انتاج المعنى و تعدد الدالالت و تنوعها،و تدخل عناصر أخرى 
  .خارجية في فهم االستعارة 

قسيم و لإلجابة على اإلشكالية المطروحة و لتحقيق األهداف المذكورة أعاله قمنا بت     
  : البحث إلى فصلين  



	:            قدمةم
 

 ب 
 

االستعارة بين القدماء و المحدثين ، و يتكون من  ثالثة : عنوان و كان الفصل األول ب   •
،و في المفهوم االصطالحي  مفهوم االستعارة لغة و اصطالحا: مباحث ، أما األول 

، و  تطرقنا لمجموعة من تعاريف القدماء و تعاريف المحدثين و حاولنا المقارنة بينهما
، و درسنا فيه كال من االستعارة فيه إلى بنية االستعارة و أنواعها  تطرقنا: الثاني 

المفردة و المركبة من جهة ،و االستعارة المفيدة و االستعارة غير المفيدة من جهة 
في المبحث الثالث قضية  في حين عالجنا ،)و هو تقسيم عبد القاهر الجرجاني (أخرى

النفسي ، و التركيبي الداللي ألصل في ختامه إلى جملة :جانبين  جمالية االستعارة من
  .من النتائج 

مستويات االستعارة و عمق : بعد ذلك إلى الفصل الثاني الذي عنوناه ب  و ولجنا   •
المعنى ، و كان األمر مماثال للفصل األول بالنسبة لتقسيمه ، فقسمته إلى ثالثة مباحث 

أثر االستعارة في األسلوب ، و فيه تحدثنا عن : المبحث األول فكان بعنوان . 
أما المبحث الثاني . التشخيص ، فالتجسيم ، فتفعيلها لحواس المتلقي ، فالتجسيد 

كيفية انتاج االستعارة للمعاني و توليدها للصور ، و هو اآلخر كان مكونا من : فيدرس
لسياقي ، فالتشكيل المستوى التحويلي ، فقدرة الدال على التمدد ا: ثالثة عناصر 

في حين  المبحث الثالث  خصصناه للكالم عن وظيفة االستعارة . األسلوبي لالستعارة 
وظيفة االيجاد ، و : ، و قمنا باختيار وظيفتين لهما عالقة وطيدة بالموضوع و هما 

  .وظيفة التعبير
ا خالل البحث في هذ سجلنا آخر الفصل نتائج استنتجناها و وصلنا إليها منو   •

  .الموضوع 

المنهج الوصفي التحليلي :و فيما يخص المنهج الذي اتبعناه في هذا الموضوع        
قرآن ،و الحديث النبوي الشريف، (بصفته من المناهج التي تعينه على تحليل الشواهد 

  ).و النماذج الشعرية 



	:            قدمةم
 

 ج 
 

الروح  و قد اعتمدنا على بعض من المصادر و المراجع التي كانت بمثابة غذاء      
  : للبحث أهمها

  .كتاب تأويل مشكل القرآن البن قتيبة  -
  .كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي  -
  و كتاب أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني   -
  .االستعارة في النقد األدبي الحديث ليوسف أبو العدوس كتاب  -

  .باإلضافة إلى عدد من المذكرات، و المجالت الجامعية
  :واجهتنا جملة من الصعوبات الصعوبات و العراقيل لعل من أبرزهاحيث       
  .صعوبة تنظيم المادة المعرفية   -
  .تكرار نفس المادة العلمية في أغلب الكتب  و وجود -

و في األخير نتوجه بخالص الشكر و االمتنان لألستاذة الفاضلة التي زادتنا فخرا 
لنا خير و نعم حريص على تتبع  بقبولها فكرة اإلشراف على هذه المذكرة فكانت

  .دراستنا و بحثنا 
  و نسأل اهللا دوما التوفيق و السداد  
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  ة بين القدماء و المحدثين  اإلستعار:األول  الفصل                                 
  :تعريف اإلستعارة /  1 

 لغة– . أ

 إصطالحا . ب

 

  بنية اإلستعارة و أنواعها/  2

  بالغة اإلستعارة/  3

 .األفق النفسي و حيوية التجربة  . أ

الحركة اللغوية و الداللية و تفاعل  . ب

 .السياق التركيبي 
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تعد االستعارة من مواضيع علم البيان التي تضفي على األسلوب رونقا و جمالية       
تسعى إلى خلق الصورة الفنية المتميزة من خالل  «من خالل بنيتها و تشكيلها ،فهي 

المتزاج و التقريب بين العوالم المختلفة و ليس باالعتماد على المقارنة و اإلتحاد و ا
التمييز ، فهي الوسيلة التي يجمع الذهن بواسطتها أشياء مختلفة لم توجد بينها عالقة 
 من قبل ،و ذلك ألجل التأثير في المواقف و الدوافع ، و ينجم هذا التأثير عن جمع هذه

  .1».بينها األشياء التي تنشئها الذهن 
و قد مرت االستعارة عبر العصور و األزمنة بعدة دراسات بينما كانت في القديم 
كغيرها من علوم البالغة العربية متناثرة في ثنايا الكتب ،و اختلفت وجهات النظر 

قسم ركز على : حولها فكل درسها من زاوية ما ، وانقسموا إلى قسمين رئيسيين 
رة على أنها تشبيه حذف أحد طرفيه ، و قسم آخر ركز على المشابهة فنظر إلى االستعا

و نجد التقسيم الحديث عند علماء البالغة لالستعارة . عملية االنتقال في المعنى 
بالرغم من ذلك وقع بين المحدثين اختالفا راجع إلى فهمهم  2».مرجعية عند القدماء 

  .لما جاء به القدماء 
حيطة بهذا الموضوع و اإللمام ببعض جوانبه ارتأينا  و ألجل التفصيل في القضايا الم 

التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم االستعارة عند القدماء و المحدثين ، و كذلك بنيتها و 
  .أنواعها ، فبالغة االستعارة و جمالية تركيبها 

   
 
 

   االستعارةتعريف /   1

                                                 
،بيروت ، لبنان )دار النشر  –د (، 1طشرى موسى صالح ،الصورة الشعري في النقد العربي الحديث ، ب : ينظر  1
  . 36م ،ص  1981،

 http :// odaba2 blogspot .comمحمد قبايلي ، الحركة اللغوية الداللية بتفاعل السياق و تركيب الجملة ،    2
،20 – 01 – 2016  ،10:30 .  
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  :لغة . أ

العارية و  ��ذة من الَعاِرَيِة و مأخو«)ع ور(جاءت في لسان العرب مأخوذة من مادة  

و الُمَعاَوَرُة و ,و قد أعار الشيء و أعار منه و عاوره إياه ,ما تداولوه بينهم : �اْلَعاَرُة 
و َتَعوَر و اْسَتَعاَر؛طلب  ]...[و التداول في الشيء يكون بين اثنين ,الًتَعاُوُر شبه المداولة 

  1».ه إياه طلب منه أن يعير: العارية و استعاره منه 
و قيل سميت الْعارِيةُ , مشتقة من العرية و هي العطيةُ  «أما في محيط المحيط فهي 

لتعتريها عن العوض و قيل أخذها من العارِ أو الْعريِ خطأ و هي شرعا تمليك منفعة 
  :، فاالستعارة بمعنى أخذ الشيء و من هنا يقال 2»بال بدل 

  3.رني                           شَبابِي َأتَْأخُذُها مني َأرى الْدهر يستَعي
: و نالحظ من خالل هذه التعاريف اللغوية أنها تصب جميعها في معنى واحد و هو 

  .التداول و المناولة و األخذ و العطاء و الطلب 
 :اصطالحا.ب 

فت وجهات فيما يخص المفهوم االصطالحي لالستعارة فقد تعددت تعاريفها و اختل
  :و من بين هذه التعاريف سنذكر , النظر حولها بين القدماء و المحدثين 

  :عند القدماء / 1

فالعرب تستعير الكلمة فتضعها  «: حيث يعرفها قائال ) ه 279(نبدؤها بابن قتيبة       
  أو مجاورا لها , اآلخر الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من مكان 

الخروج عن المألوف  االستعارةابن قتيبة من هذا القول أن و يقصد ، 1»مشاكالأو 
  .بشرط أن يشترك المشبه و المشبه به في  وجه من الوجوه ,

                                                 
  . 4/618)عَ َوَر(، مادة  1990، دار صادر،بيروت ، لبنان ،) ط-د(عرب ،ابن منظور ، لسان ال  1
  .263،ص )َع َو َر (، مادة 1977، لبنان ،) ط- د(بطرس البستاني ،محيط المحيط ، مكتبة بيروت ،    2
  .512،ص )ع و ر (،مادة 1965،بيروت ، لبنان ،) ط -د(الزمخشري ، أساس البالغة ،دار صادر ،  3
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تعليق العبارة على غير ما وضعت له في  «:فيعرفها بأنها ) 386( أما الرماني       
لى ، فركز الرماني من خالل هذا التعريف ع2»أصل اللغة على جهة النقل لإلبانة 

  .االستعارة من حيث غايتها
 :بقوله)ه 392ت ( القاضي  الجرجاني  العزيز عبد علي بن في حين عرفها      

و نقلت العبارة فجعلت مكان ,فيها باالسم  المستعار عن األصل  اكتفىما  االستعارة«
 و امتزاج اللفظ, و مالكها تقريب الشبه و مناسبة  المستعار له للمستعار منه .غيرها 

و  ،3»و ال يتباين في أحدهما إعراض عن اآلخر ,بالمعنى حتى ال يوجد بينهما منافرة 
ترتكز على المشابهة بشرط عدم وجود منافرة بين اللفظ و  االستعارةهو بهذا يبين أن 

  .معناه 

ضرب من التشبيه و نمط «:بقوله) ه 471ت (و يعرفها عبد القاهر الجرجاني       
في الجملة أن يكون للفظ  �االستعارة �اعلم أن «قول عنها أيضا ، و ي4»من التمثيل 

أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ثم 
 و ينقله إليه نقال غير الزم فيكون هناك, غير الشاعر في ذلك األصل "أ"يستعمله الشاعر

ستعارة أن االستعارة نقل ، و يقصد عبد القاهر الجرجاني في تعريفه لال5»كالعارية
  .اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي 

                                                                                                                                                    
ه ،ص  1401،المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنان ، 3تأويل مشكل القرآن ،شرح و نشر أحمد صقر ،ط ابن قتيبة، 

135 . 1  
أبي الحسن علي بن عيسى الرماني ، النكت في إعجاز القرآن ،تح محمد خلف اهللا أحمد و محمد زغلول سالم ،ط  

. 85،ص ) ت- د(،دار المعارف ،القاهرة ،مصر ، 3 2  
محمد أبو الفضل إبراهيم ، و علي محمد :، تح  الوساطة بين المتنبي و خصومه ضي الجرجاني ،عبد العزيز القا3

  . 41ص ،دار القلم ، بيروت ، ) ط- د(البجاوي ، 
دار الكتب  ،1، ط عبد الحميد هنداوي : تح،أسرار البالغة في علم البيان عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني ، 4

  .31ص ، 2001،ن لبنا ،بيروت  ،العلمية 
  . 168ص  ، السابق صدرالم  5
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و في كتب اإلعجاز نلحظ أن جلها ركزت على اإلستعارة من هذا الجانب ، فنجد       
و هي كثيرة , هي نوع من أنواع البالغة  «:عرفها قائال ) ه 794ت (مثال الزركشي 

و ,نكار المجاز في القرآن و اإلستعارة مجاز في القرآن و منهم من أنكره بناءا على إ
  .، فهي نوع من أنواع المجاز 1»قد سبق تقديره 

زوج المجاز بالتشبيه فتولد بينهما االستعارة فهي  «:و كذلك يعرفها السيوطي بأنها  
لمستعمل فيما شبه بمعناه األصلي،و تعريفها اللفظ اأو يقال في ,ز عالقته المشابهة مجا

 فهي، 2»للمشبه و ال األعم منهما  مجاز لغوي ألنها موضوعة للمشبه به ال األصح أنها
و مجاز ألنها استعمال لفظ في غير ما وضع له في أصل , تشبيه حذف أحد طرفيه 

  .اللغة

  :عند المحدثين / 2

يتجاوز  «أما حينما ننتقل إلى الحديث عن مفهوم االستعارة عند المحدثين نجده       
الذي وضع فيه القدماء االستعارة من كونها نقل للعبارة عن موضع  اإلطار[...] 

، أي أن نظرة المحدثين ال ترتكز على كون االستعارة نوع 3»استعمالها في أصل اللغة 
في كل استعارة  –من المؤكد أننا  «:و هذا ما يؤكده قول جابر عصفور ,من المجاز 

اآلخر و يعدل منه ،إن كل طرف من  لسنا إزاء طرفين يتفاعل كل منهما في –أصلية 
طرفي االستعارة يفقد شيئا من معناه األصلي و يكتسب معنى جديدا نتيجة لتفاعله مع 
الطرف اآلخر ، داخل سياق االستعارة الذي يتفاعل بدوره مع السياق الكامل للعمل 

                                                 
دار ،) ط-د( ، أبي الفضل الدمياطي :تح ، البرهان في علوم القرآن ،الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي بدر   1

  . 892ص ، 2006,مصر ، القاهرة ،الحديث
ر الفكر دا ،) ط-د(،لعطار تنقيح و تصحيح خالد ا، ، اإلتقان في علوم القرآن جالل الدين السيوطي الشافعي   2

  . 359ص ,  2010,لبنان ،بيروت  ،للنشر و التوزيع 
الوفاء دار ، 1، ط - دراسة نظرية و تطبيقية –علم البيان بين القدماء و المحدثين حسني عبد الجليل يوسف ،  3

  .55ص , 2007،مصر ،اإلسكندرية  ،لدنيا الطباعة و النشر 
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لسنا  «و خالصة ما يرمي إليه جابر من خالل هذا القول أننا   ،1»الشعري أو األدبي 
إزاء  -في الحقيقة–إزاء معنى حقيقي و معنى مجازي هو ترجمة لألول ،بل نحن 

معنى جديد نابع من تفاعل السياقات القديمة لكل طرف من طرفي االستعارة داخل 
، و يشير هنا القائل إلى تدخل السياق في فهم و 2».السياق الجديد الذي وضعت فيه

  .        تكون االستعارة 

هي الوسيلة التي يجمع الذهن  «:كذلك يقول عنها بشرى موسى صالح و       
بواسطتها أشياء مختلفة لم توجد بينها عالقة من قبل ،و ذلك ألجل التأثير في المواقف 

، يتحدث 3»و الدوافع ،و ينجم هذا التأثير عن جمع هذه األشياء التي تنشئها الذهن بينها 
سيين لالستعارة التي سنتحدث عنها الحقا،و األثر هنا على العالقة بين الركنين األسا

  ).العامل النفسي(الذي تتركه في ذهن المتلقي 

ضرب من المجاز اللغوي ،و هي تشبيه حذف  «كما يعرفها يوسف أبو العدوس       
أحد طرفيه ، أو انتقال كلمة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة لغوية أخرى ،و عالقتها 

و هنا تلميح إلى وجود عالقة بين االستعارة و المجاز و التشبيه ، و  ،4»المشابهة دائما
عامال رئيسيا في الحفز و الحث  «:هذا ما وصل إليه القدماء، باإلضافة إلى ذلك يعدها 

،و أداة تعبيرية ،و مصدرا للترادف و تعدد المعنى و متنفسا للعواطف و المشاعر 

                                                 
،بيروت ،  ،المركز الثقافي العربي3،طث النقدي و البالغي عند العرب ي التراالصورة الفنية ف جابر عصفور، 1

  .272، ص  1992لبنان ،
  . 273المرجع نفسه ،ص   2
  . 93، ص شعرية في النقد العربي الحديث الصورة البشرى موسى صالح ، :ينظر  3
 دار المسيرة  ،1ط ، - ،علم البديع  ي ،علم البيانعلم المعان–مدخل إلى البالغة العربية يوسف أبو العدوس ، 4

  . 186،ص  2007،عمان ،األردن ، 
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، و هذه ككل تمثل غاية 1»غات في المصطلحاتاالنفعالية الحادة ،و وسيلة لملء الفرا
  .االستعارة و بالغتها ،و دورها

المنبع األساسي لكل  «) :jean cohen(كما يعتبرها الفيلسوف الفرنسي جان كوهن 
شعر هو مجاز المجازات هو االستعارة القائمة على تجاوب الحواس أو المشابهة 

على األسلوب جمالية تميزها عن غيرها  ،فهي أعلى و أبلغ المجاز و تضفي2»االنفعالية
  .من أنواع المجاز ،و أشار كذلك إلى نقطة مهمة و هي األثر الذي تتركه في المتلقي 

درسوا االستعارة و  نخلص في هذا المبحث إلى أن كال من القدماء و المحدثين      
تعمال لفظ في اس بأنها  «عرفوها ،و لكن القدماء تنحصر رؤيتهم في اعتبار االستعارة 

معنى آخر غير المعنى الذي عرفت به مع وجود قرينة صريحة أو غير صريحة تمنع 
، في حين تختلف النظرة  3»أن يكون المراد هو المعنى األصلي لهذا اللفظ المستعمل 

الرؤية المعاصرة تتجاوز «المعاصرة و الحديثة لالستعارة عن القدماء على اعتبار أن 
مامهم بالمعنى الجديد النابع من تفاعل السياقات القديمة لكل طرف هذا الطرح إلى اهت

، و هنا يكمن الفارق 4».من طرفي االستعارة داخل السياق الجديد الذي وضعت فيه 
  . بين المفهوم القديم لالستعارة ،و المفهوم الحديث و المعاصر 

ن حديثا ركزوا على فقديما ركزوا عليها من ناحية أنها مجاز عالقته المشابهة ، و لك
  .المعنى الذي تنتجه من خالل التفاعل مع السياق الذي أدرجت فيه 

  
                                                 

 1997، عمان ، األردن ، األهلية للنشر و التوزيع ، 1طعارة في النقد األدبي الحديث ،اإلستيوسف أبو العدوس ، 1
  . 11، ص 

، الدار للنشر و التوزيع دار توبقال، 1ط محمد الولي و محمد العمري ، :، تربنية اللغة الشعرية جان كوهن ،  2
  . 170،ص  1986البيضاء ، المغرب ،

  . 54ص ، ] دراسة نظرية و تطبيقية[ ين علم البيان بين القدماء و المحدثحسني عبد الجليل يوسف ، 3
  . 273ورة الفنية ،ص صجابر عصفور ، ال: ينظر  4
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 بنية اإلستعارة و أنواعها /  2

فمنهم من  «اعتبرت االستعارة قديما و حديثا غادة البيان ، و انقسم الدارسون لها       
بليغ ، و نفر عالجها من جعلها أسلوبا و فنا و طائفة أنزلتها منزلة التقريب من التشبيه ال

و هم جميعا في .وجهة القرب أو البعد ، أو الظهور و الخفاء و العنادية أو االستهزائية 
هذه المستويات يحللونها و يركبونها من خالل التركيب اإلفرادي أو الجملي ، أو 

رة و هذه إشارة إلى اختالف الدارسين في دراستهم لالستعا،  1».التخييلي أو التمثيلي 

 «و كيفية تقسيمها ، و قبل التطرق إلى التقسيمات ال بد من التطرق إلى تركيبها ف 
التركيب األساسي لالستعارة بسيط جدا فهناك مصطلحان يمثالن الشيء الذي يتم 

؛ و هذان المصطلحان هما المستعار ،و  2»الحديث عنه ،و الشيء الذي يقارن به
: تعارة ، و لكن ال نغفل األركان األخرى و هما بحيث أنهما ركيزة االس.المستعار له 

 .القرينة ، و العالقة 

و تكمن هذه القرينة في لفظ .تهدي إلى وجود االستعارة  «هي التي : القرينة 
، و يمكن أن 3»يشير إلى وجودها بعدما نقل من معناها الحقيقي إلى معناه المجازي 

  . كما حددها البالغيون.معنوية  تكون هذه القرينة حالية مفهومة من السياق، أو

                                                 
، دار وائل للنشر و 1ط ظرية السياق ، وء األسلوبية و نالبالغة العربية في ضمحمد بركات حمدي أبو علي ، 1

  . 110، ص  2003،عمان ، األردن ،التوزيع 
  . 11، ص عارة في النقد األدبي الحديث اإلستيوسف أبو العدوس ، 2
 ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، 1ط، البديع و البيان و المعاني  علوم البالغةمحمد أحمد قاسم ،و محي الدين ديب،  3

  . 196، ص  2003، طرابلس ، لبنان 
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و هو الجهة  «كما يطلقها عليها عبد القاهر الجرجاني : الجامع أو العالقة  
في المجاز، ) عالقة (و يطلق عليه اسم . التي يشترك فيها المستعار منه و المستعار له 

 .1»و وجه الشبه  في التشبيه 
  .مفردة ، و مركبة :و االستعارة تأتي على وجهين  

ما كان االمستعار فيها لفظا مفردا ،كما هو الحال في  «و هي : مفردة  .1
 :، و األمثلة التالية توضيح لذلك  2»اإلستعارة التصريحية و المكنية 

 :االستعارة التصريحية  -
اِت ِإلَى النُّورِ الر ِكتَاٌب َأنَْزلْنَاُه ِإلَْيَك ِلتُخْرَِج النَّاَس ِمَن الظُّلَُم ﴿:قول اهللا عز وجل في محكم تنزيله  •

  النور /الظلمات :؛فالمستعار منه 3 ﴾)1(بِِإذْنِ َربِّهِْم ِإلَى ِصَراِط الَْعزِيزِ الَْحِميِد 

  ).محذوف (اإليمان )/ محذوف(الكفر :و المستعار له 
 - الكفر( في اآلية الكريمة شبه الكفر بالظلمات ،و شبه اإليمان بالنور ،ثم حذف المشبه 

  .على سبيل اإلستعارة التصريحية ) النور  -الظلمات(رح بالمشبه به و ص) اإليمان 

  4﴾ )37(َوَآَيةٌ لَُهُم اللَّْيُل نَْسلَخُ ِمنُْه النََّهاَر فَِإذَا ُهْم ُمظِْلُموَن  ﴿:قال اهللا تعالى  •
و هو كشط الجلد عن النشأة و نحوها إلزالة ضوء "السلخ" أستعير في أآلية الكريمة 

ون قليال قليال بجامع ما يترتب على كل منهما من ظهور كان خافيا ،و النهار عن الك
  .هي استعارة تصريحية  

                                                 
ار البداية ناشرون و د، 1ط المدخل إلى علم األسلوبية و البالغة العربية ، سحر سليمان العيسى ،: ينظر  1

  . 203، ص  2011،عمان ، األردن ، موزعون 
،  2011، عمان ، األردن ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ،1طالبالغة العربية ، عاطف فضل محمد ،: ينظر  2

  . 87ص 
  . 1سورة إبراهيم ، اآلية  3

. 37سورة يس ،اآلية   4  
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اإلستعارة المكنية و أمثلتها هي األخرى كثيرة سواء في القرآن الكريم أو الحديث  -
النبوي أو كالم العرب شعرا و نثرا ،و هو تركيب استعاري مفرد كاالستعارة 

 :ن القرآن الكريم و الشعر و في البداية سنذكرالتصريحية ، و سنمثل لها م

  
قَاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي َواشْتََعَل الرَّْأُس شَْيًبا َولَْم َأكُْن  ﴿:قول اهللا تعالى في اآلية الكريمة 

  1﴾ ) 4(بُِدَعاِئَك َربِّ شَِقيا 
زمة من لوازمه ،و هو فقد شبه الرأس بالوقود ثم حذف المشبه به ، و رمز إليه بال

   2.اشتعل على سبيل اإلستعارة المكنية ،و القرينة إثبات اإلشتعال للرأس 

و المستعار له هو  3.﴾) 18(َوالصُّْبحِ ِإذَا تَنَفََّس  ﴿قول اهللا عز و جل :و مثالها أيضا 
هو حركة اإلنسان و خروج النور ،فكلتاهما حركة ) الجامع(الصبح ،و وجه الشبه 

مستمرة ،و قد ذكر المشبه و هو الصبح ،و حذف المشبه به و هو و هو اإلنسان دائمة 
 .،على سبيل االستعارة المكنية 

  4:و قال نزار قباني في قصيدة له 

-  كشْتَقْتُ ِإلَيي..انلمفَع  
  َأنْ لَا َأشْتَاقَ -
  ..علمني  -
-  اقمالَْأع نم اكوه رذُوفَ َأقُص جكَي  

                                                 
  . 4سورة مريم ، اآلية  1
  . 188 – 186يوسف أبو العدوس ، مدخل إلى البالغة العربية ، ص :  ينظر 2

. 18اآلية :سورة التكوير   3  

. 17نزار قباني ، ديوان أحلى قصائدي ،منشورات نزار قاني ،بيروت ،لبنان ،ص   4  
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قطع استعارة مكنية ،فقد شبه الشاعر الهوى بالشجر الذي تغوص جذوره ففي هذا الم
و هي شيء . في أعماق األرض ،و جعل للهوى أو للحب و هو شيء معنوي جذورا 

و حذف المشبه به و ذكر خاصية من خصائصه ) الهوى(مادي ، فذكر المشبه في لفظة 
  ).الجذور(و التي هي 

 ) :التمثيلية ( المركبة  .2
تركيب أستعمل في غير ما وضع له لعالقة المشابهة  «:ا البالغيون بقولهم و يعرفه 

و األمثال التي تقال في مقام االستشهاد [ ... ] مع قرينة مانعة من إرادة معناه األصلي 
، أي أنها تكون جملة و ال تكون لفظا مفردا ، و 1»بها هي من باب االستعارة التمثيلية 

يكون المشبه و المشبه به في االستعارة التمثيلية صورة أن  «يشترط العلماء فيها 
، و معنى هذا أن يكون كل من المشبه و المشبه به مشتركان في 2»منتزعة من متعدد

 . عدة وجوه
  :و هي كثيرة في كالم العرب ،و مثالها قول الشاعر 

  في َأنْيابِها الْعطَب عنْد التقَلبِ ،    ***ِإن الَْأفَاعي و ِإن لَانَتْ ملَاْمسها  

شبه الشاعر من يغر الناس و يخدعهم بلينه الظاهري ثم يعود إليهم فيؤذيهم و يضرهم 
، بهيئة األفاعي اللينة الملمس الشديدة األذى ، بجامع الضرر الشديد المبني على الغدر 

 3.و الخيانة 

                                                 
دار الجيل ، بيروت ،  ، 1البالغة العربية بين التقليد و التجديد،طعبد العزيز شرف ، بد المنعم خفاجي ومحمد ع 1

  . 153، ص  1992 ،لبنان
حواس الدولية للنشر و  مؤسسة،1،ط) سلسلة األساس ( سؤال و جواب في البالغة  500 سعد كريم الفقي،2

  . 69، ص  2008،اإلسكندرية ، مصر ،التوزيع
  . 200ص  مدخل إلى البالغة العربية ،يوسف أبو العدوس ،:  رينظ 3
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ِهلَِّة قُْل ِهَي َمَواِقيتُ ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ َيْسَألُونََك َعنِ الَْأ﴿ و مثالها أيضا قول اهللا عز و جل 

للََّه لََعلَّكُْم تُفِْلُحوَن بَِأْن تَْأتُوا الُْبُيوتَ ِمْن ظُُهورَِها َولَِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َوْأتُوا الُْبُيوتَ ِمْن َأْبَوابَِها َواتَّقُوا ا

)189(﴾1   

فقد . ن أن ال ينشغلوا بغير ما يعود عليهم بالخير و الفائدة هذه اآلية توجه المسلمي
شبهت حالة الذي يعني بغير ما يجديه و ينشغل بغير واقعه ، و يعطي األولوية في 
البحث لما من شأنه التأخير و يترك ما من شأنه التأخير و يترك ما من شأنه أن يبحث 

  .فهو مضطر أن ينقب و يخرب عن شبه حال هذا الحال الذي يأتي البيت من ظهره ،

و لما ننتقل إلى تقسيم البالغيين لالستعارة ،نبدأ بالتقسيم الذي كان له أثر في الدراسات 
الحديثة ، و هو تقسيم عبد القاهر الجرجاني الذي قام بتقسيم االستعارة من حيث 

  :الوظيفة إلى 

 :المفيدة  )1
ن لك باستعارته فائدة و معنى من با «و تتمثل االستعارة المفيدة حسب رأيه هي التي 

و جملة تلك .المعاني ، و غرض من األغراض لوال مكان تلك االستعارة لم يحصل لك 
، و من خالل هذا القول يتبين لنا قصد عبد القاهر 2»"التشبيه "الفائدة و ذلك الغرض 

ان و الجرجاني من االستعارة المفيدة ، فتكون مفيدة إذا كان المستعار منه يقدم مع
 .دالالت جديدة للمستعار له ، كقولنا مثال رأيت أسدا و نحن نقصد إنسانا شجاعا 

 :غير المفيدة  )2
موضع هذا الذي ال يفيد نقله ، حيث يكون اختصاص االسم بما وضع له  «:قال عنها  

في مراعاة دقائق في الفروق  *من طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة ، و التنوق

                                                 
189اآلية  : سورة البقرة 1  

    . 31أسرار البالغة ، ص  عبد القاهر الجرجاني ،2
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، و يرجع هذا إلى الفرق بين المستعار إليه و المستعار منه 1»المدلول عليهافي المعاني 
في اختالف األجناس ،فاالستعارة غير المفيدة قصد بها االستعارة التي يحدث من 

 .خاللها تغييرا في المعنى األصلي للمستعار له 
  2:إلى ) أركانها ( و يقسمها بحسب حضور عناصرها 

و إضمار ) المستعار(يتم ذكر  «و هي التي  :االستعارة التصريحية  )1
يبقى حاضرا في الذهن بعد إضماره ، كونه ) المستعار له( غير أن ) . المستعار له(

، أي حذف المشبه و التصريح  3»)المستعار (العنصر الذي يتم تصوره شيئا آخر في 
  4:لى هيئتينحيث أنها تأتي ع.بالمشبه به مع اإلبقاء على قرينة لها عالقة بالمشبه 

 :و تنقسم هي بدورها إلى قسمين :االسمية  . أ

و هي أن تنقل االسم من مسماه األصلي : االستعارة االسمية التحقيقية المعلومة 
إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجربه عليه و تجعله متناوال له تناوال الصفة مثال 

  .رأيت أسدا :للموصوف و ذلك كقولك 

،فاآلية ...قد جاءت مثال على هيئة الفاعل أو المفعول به و في القرآن الكريم       
َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه َولَا تَنَاَزُعوا فَتَفْشَلُوا َوتَذَْهَب رِيُحكُْم َواْصبُِروا  ﴿الكريمة في قوله عز و جل 

  .5﴾)46(ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن 

                                                 
  . 31ص : المصدر نفسه  1
بالغ في تجويده ، تنوق في منطقة،و تنوق في ملبسه :تنوق فيه :معنى التنوق في معجم المعاني الجامع من ) ∗(

  .به ،ترفق  ،تنوق
المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان  ، 1طالصورة الشعرية في في الخطاب البالغي و النقدي ،الولي محمد ، 2
  . 147، ص  1990، 
 1، ط-دراسة في تجليات الصورة اإلستعارية في القرآن الكريم  –األسلوب و فاعلية السياق منير عبده علي أنعم ،3

  . 16،ص  2014التوزيع ،عمان، األردن ، ، عالم الكتب للنشر و
  . 148 – 147الولي محمد ،الصورة الشعرية في الخطاب البالغي و النقدي ، ص  4
    . 46اآلية : سورة األنفال  5
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 )المضمر( المستعار)           هرالظا(المستعار                          

  

  قوتكم و دولتكم)             مريحك(الفاعل                          

و هي أن تأخذ االسم على حقيقته ، و يوضع  «:االستعارة االسمية الخيالية -
موضعا ال يبين فيه شيء ، يشار إليه فيقال هذا هو المراد باالسم و الذي أستعير له ،و 

، كإجراء األسد على الرجل في قولنا  1»خليفة السمه األصلي و نائبا منابه جعل 
 .انبرى لي أسد يزأر :

إذا أستعير الفعل لما  «:يقول عبد القاهر الجرجاني عنها أنها: اإلستعارة في الفعل -
ليس له في األصل ،فإنه يثبت باستعارته له وصفا تشبيه بالمعنى الذي ذلك الفعل مشتق 

فَقَالُوا َربَّنَا َباِعْد َبْيَن َأْسفَارِنَا َوظَلَُموا َأنْفَُسُهْم فََجَعلْنَاُهْم  ﴿:مثالها قول اهللا عز و جل  ،2»منه

/ التمزيق : ، المستعار 3﴾ )19(َأَحاِديثَ َوَمزَّقْنَاُهْم كُلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَّ ِفي ذَِلَك لََآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ شَكُورٍ 
 .التشتيت: المستعار له  

  .حدثتني عيناه بما يكنه قلبه : و كذلك قولنا 

و تقوم بنية هذا النوع من اإلستعارات على ظهور  «: اإلستعارة المكنية . 2
المستعار (فيما يغيب عنصر ثالث و هو ) المستعار له( و ) المستعار( عنصرين هما 

المستعار (ت أو لوازم هو أحد صفا) المستعار(،غير أنه ال يغيب عن إدراكنا ألن ) منه

                                                 
  . 148الصورة الشعرية في الخطاب البالغي و النقدي ، ص الولي محمد ، 1
،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،  5ليه محمود محمد شاكر ، ط دالئل اإلعجاز ، قرأه و علق ععبد القاهر الجرجاني ،  2

  . 67، ص  2014مصر، 
  . 19اآلية : سورة سبأ  3
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، ففيها يذكر المشبه و يضمر المشبه به مع اإلبقاء على 1»و تربطهما عالقة إنتماء) منه
  .الزمة من لوازمه تدل عليه

  و تأخذ تشكالت لغوية متعددة ، سواء منها في التراكيب االستعارية البسيطة أو المركبة 

َولَمَّا َسكَتَ َعْن ُموَسى الْغََضُب َأخَذَ  ﴿زيله فمثالها قول اهللا تعالى في محكم تن:أما البسيطة 

و تشكلت هذه االستعارة  2﴾)154(الَْألَْواَح َوِفي نُْسخَِتَها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِّهِْم َيْرَهُبوَن 
  :على النحو التالي

  )محذوف(عار منه المستعار           المستعار له               المست               

   3الغضب              اإلنسان الغاضب ) الفاعل(سكت       )الفعل(            
القائمة على تعدد العناصر المكونة للبنية  «:و فيما يخص المركبة فهي       

، و المقصود بها أن يكون المستعار  4»اإلستعارية و توزعها وفق تشكالت مختلفة 

َواخِْفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن  ﴿ي أو ثالثي ؛ و مثالها قول اهللا عز و جل متعدد فقد يكون ثنائ

المستعار :، و تشكلها على النحو اآلتي 5﴾)24(الرَّْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمُهَما كََما َربََّياِني َصِغيًرا 
  .جناح /اخفض 

  .عار منه       الطائرالمست.                         المستعار له      الذل
  :و يمكن تلخيص هذا التقسيم في الملخص التالي

  تقسيم االستعارة بحسب حضور أركانها

                                                 
،ص -ستعارية في القرآن الكريم دراسة في تجليات الصورة اإل–األسلوب و فاعلية السياق منير عبده علي أنعم ، 1

41.  
  . 154اآلية : سورة األعراف   2
،  -ستعارية في القرآن الكريم دراسة في تجليات الصورة اإل –سلوب و فاعلية السياق األمنير عبده علي أنعم ، 3

  . 48ص 
  . 56،ص  السابقالمرجع  4
  . 24اآلية :سورة اإلسراء  5
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  مكنية  تصريحية   
  
  اسمية                فعلية                         بسيطة             مركبة 

                                                                                    
                   استعارةاسمية        استعارةاسمية

  
  تحقيقية             خيالية

        
وفق هيئة مركبة للتعبير [...] تتشكل  «أما فيما يخص ببنية االستعارة التمثيلية فهي 

ي بنية عن موقف أو حالة ،في الوقت الذي يضمر فيه ذلك الموقف المعبر عنه ف
  1 »الصورة
فهي كما أسلفنا الذكر ال تأتي مفردة ، تأتي دائما جملة ، تصور لنا موقفا أو حالة       

و هذه هي بعض التقسيمات و ليس كلها ،و لقد قمنا باختيارها للتطرق إلى . أو مثال 
بنية االستعارة ، و ذلك لما كان لدور الجرجاني في الدراسات الحديثة المعاصرة في 

 .لدرس االستعاري ا

 :بالغة االستعارة و جماليتها/  3
تفاعلية نفسية لها ارتباط قوي  «تشترك في جمالية االستعارة و بالغتها وظيفتين       

بحالة المبدع النفسية ،و طبيعة التجربة الشعرية ،بحد ذاتها لها أثر كبير في المتلقي ،و 
جنبا إلى جنب في بروز الطابع األدبي  عملت) النفسية(و ) التفاعلية(كلتا الوظيفتين

، فكل من األفق النفسي و 2»،الذي يبين حقائقه و يستجلي غموضه السياق الشعري 
  .الحركة اللغوية الداللية ، بتفاعل مع السياق تنتج االستعارة 

                                                 
 ، -ستعارية في القرآن الكريم دراسة في تجليات الصورة اإل–األسلوب و فاعلية السياق منير عبده علي أنعم ، 1

  . 41ص 
للنشر و دار عبيداء  ، 1طه في السياق الشعري األندلسي ،الوجه البالغي و أثرصالح السبهاني ، محمد عبيد 2

  . 55، ص  2013، عمان ، األردن ،التوزيع
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و هي تلك األساليب اللغوية التي ركبت تركيبا :لغوية  «:و هي بهذا قسمان       
و : و جمالية [...] هة الخارجية بين األشياء ، بمنأى عن أي فرض فني قوامه المشاب

تعنى بالتقاط األفكار و األحاسيس و تصويرها تصويرا غير محدد الداللة ، و هي 
قادرة على الغوص في أعماق الشاعر و ردهات نفسه الستكناه ما غمض من انفعاالته 

و عالقة المشابهة فيه ، أما الثانية متعلقة ، فاألولى تعنى بالجانب التركيبي لالستعارة 1»
بالوجدان و الجانب النفسي و مدى إيصال الشاعر و المبدع ألحاسيسه إلى المتلقي أو 

تتمثل بالغة اإلستعارة من ناحية اللفظ في أن تركيبها يدل على تناسي «و .  المخاطب 
ضمنه الكالم من التشبيه و يحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما ت

... «: ،و المغزى من هذا القول أن االستعارة أبلغ من التشبيه ، فمثال  2»تشبيه خفي 
على تصور أن المشبه . قمر: أحيانا يحدث المشبه في التشبيه البليغ مثل تقول 

المحذوف بمنزلة المذكور عند المتفنن و لدى المتلقي و سياق الحديث أو التواصل يعين 
. قمر : تذكر أو االستحضار للمشبه المحذوف ، أما في االستعارة فلو قلنا على هذا ال

فإن ذكر المشبه ، أو المستعار له . على اعتبار القمر ذكر أو أنثى و ليس القمر الحقيقي
،لذلك  3»يجب أن ال يكون مستحضرا في الذهن على أنه يكمل التمثيل التركيبي 

النفس اإلنسانية  «ملة لمعاني النفس اإلنسانية ، و االستعارة متعلقة بالجانب النفسي حا
مولعة بكل ما هو جميل لذلك تضيق النفس بالصور التقريرية الفجة الساذجة أما المجاز 

  .4».فهو يكسو الصور األدبية جماال و روعة تجذب النفوس ) االستعارة (
ب و تجعله يغوص في فاالستعارة من الصور البيانية التي تثير المتلقي أو المخاط      

أثر في نفوس السامعين و مجالها فسيح  «تلك المعاني التي تحملها ، فهي تقوم بإحداث 
، و لمعرفة القصد و 5»لإلبداع و ميدان عظيم لتسابق المجيدين من األدباء و الشعراء

                                                 
الدار العربية للنشر و لتوزيع ،] ط -د[، -رؤية نقدية لبالغتنا العربية  -التصوير الشعريقاسم عدنان حسين ، 1

  . 123- 122، ص  2000،القاهرة ، مصر ، 
  . 71، ص ) سلسلة األساس(سؤال و جواب في البالغة 500 سعد كريم الفقي ، 2
  . 111ص  وء األسلوبية و نظرية السياق ،البالغة العربية في ض محمد حمدي بركات علي ،3
،  دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان ، 1طاألصالة و المعاصرة ، بينعلم البالغة عمر عبد الهادي عتيق ، 4

  .  103، ص  2012األردن ، 
  . 72، ص ) سلسلة األساس ( سؤال و جواب في البالغة 500 سعد كريم الفقي ، 5
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 «المعنى األساس المقصود، و الذي يرمي إليه المبدع ال بد من تدخل العقل و الذاكرة ،
ساعده على التوسط في شكل العالقة الترابطية بين األفكار المختلفة ، و تساعد على ف

، و ذلك لما تمتاز به الصورة االستعارية حيث أن لها قدرة 1»خلق استجابات خالقة 
قدرة  «توجد فيها دون غيرها من الصور البالغية و البيانية األخرى بما تحمله من 

                                2تخييل و نقل المشاعر واإليحاءاتخاصة على التصوير و ال[...] 
و يضيف عبد القاهر الجرجاني مزية تحققها االستعارة و التي تتمثل في اإليجاز ، و 

، و ذلك 3»تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ «يقصد من خاللها أن االستعارة 
ر طرف واحد من أركان التشبيه إما المشبه أو المشبه به ، بشرط أن تحمل أنها تذك

معنيين فأكثر ، و توصل إلى السامع أو المتلقي أحاسيس المبدع ، و مقصوده من 
الصورة االستعارية التي ذكرها ، و يقوم المتلقي بدور الربط بين الصورة التي أمامه 

وم إليه المبدع ، بعد أن يستخرج عدة معان ، و المعنى الذي ير) التركيب االستعاري(
  .محتملة 
تثير انفعاالتنا النفسية ، و تحرك أفكارنا ، و هي التي تتشكل  «فالصورة االستعارية       

على المستوى النفسي و الداللي و حيويتها نابعة من قدرتها على تحقيق االنسجام بين 
ل فسيح لإلبداع ، و ميدان لتسابق فهي كما أشرنا سابقا مجا  ،4»هذين المستويين 

  :و الحكمة من االستعارة تتمثل في أمرين إثنين . المجيدين من أصحاب اللغة الراقية 
 5﴾ )4(َوِإنَُّه ِفي ُأمِّ الِْكتَابِ لََدْينَا لََعِليٌّ َحِكيٌم  ﴿ :كقول اهللا عز و جل : إظهار الخفي:األول  -

ألن األوالد تنشأ من األم كما . عير لفظ األم لألصل ، فإن حقيقته أنه في أصل الكتاب فاست
  .تنشأ الفروع من األصول 

                                                 
  . 201ص ،  -علم البديع  –علم البيان  –علم المعاني  –مدخل إلى البالغة العربية يوسف أبو العدوس ، 1
الحكمة للنشر و التوزيع ، سطيف ، الجزائر  بيت ، 1ط ،ى البالغة العربية و علومها مدخل إلمسعود بودوخة ،  2
  . 76، ص  2015، 
    . 78المرجع نفسه ، ص  3
  . 251ص   ،عارة في النقد األدبي الحديثاإلستيوسف أبو العدوس ، 4

    . 4اآلية : سورة الزخرف   5
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َواخِْفْض لَُهَما َجنَاَح  ﴿و يظهر في قول اهللا عز و جل: إيضاح ما ليس جليا: أما الثاني  -

اد أمر الولد بالذل لوالديه ألن المر 1﴾)24(الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمُهَما كََما َربََّياِني َصِغيًرا 
و : " رحمة ، فالتسعير للولد أوال جانب ثم للجانب جناح و تقدير االستعارة القريبة 

   2."اخفض جانبك ذال" أي " . اخفض لهما جانب الذل 
و هذا يتعلق بالجانب التركيبي و الداللي لالستعارة ،فالتشبيه فيها منسي مجحود ، و نجد 

غي منذ القديم ، و كتب اإلعجاز التي تعد االستعارة مجاز عالقته هذا في التفكير البال
مع اإليجاز لذلك عدت . المشابهة ، أو تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ليتحول إلى استعارة 

  .أبلغ من التشبيه 
مطالب بتجاوز المعنى السطحي لالستعارة و ال يتأتى له  «و للمتلقي دور كبير فهو       

، فال بد له  من الغوص فيها و محاولة إيجاد 3»أبعاد داللية لالستعارة  هذا إال بإضافة
المعنى الذي يصبو إليه المبدع فال يقتصر دوره على االستخراج فقط ، بل يسهم بدوره 

بحسب قدرة المبدع الفنية في إيجاد هذه  «فقيمة االستعارة تتفاوت .في العملية االستعارية 
،ألن المبدع يعبر عن أحاسيسه و ما  4»لها تجاربه و مواقفه العالقات التي يصور من خال

  .يدور في خلجات نفسه 
بمعزل عن جماليات الصياغة و التشكيل ،  «و ال يمكن لنا إدراك جمالية االستعارة       

، و 5»فالنشاط اإلستعاري يرتبط و يشترك مع طريقة الصياغة و التشكيل ارتباطا وثيقا 
  .الذي وردت فيها االستعارة في إبراز قيمتها و جماليتهالهذا يتدخل السياق 

و في األخير يمكن القول بأن كال من الجانب النفسي ،و جانب اللفظ أو بمعنى آخر       
التركيبي و الداللي لهما دور في إبراز جمالية االستعارة ، و ذلك بتفاعلهما مع السياق 

  .الذي وردت فيه تلك االستعارة 

                                                 
  . 24اآلية : سورة اإلسراء   1
  . 892ص  علوم القرآن ، البرهان فيبدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي ،: ينظر   2
  . 104ص  غة بين األصالة و المعاصرة ،علم البالعمر عبد الهادي عتيق ، 3
 85، ص  2010، طنية ، بنغازي ، ليبيادار الكتب الو ،)ط-د(السياق و أثره في المعنى ،المهدي إبراهيم لغويل ، 4
.  
  . 85ص المرجع نفسه ،  5
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خالل ما سلف نخلص إلى أن التركيب االستعاري من التراكيب البيانية التـي   و من      
لها أثر بارز في جمال األسلوب و روعته على األفقين اللفظي الداللي ،و النفسي ، و لعل 

 .هذا ما جعل علماء البالغة يعدون االستعارة أبلغ من التشبيه 

غيا ، فهي قد عرفت منذ القـديم و  وتطور مفهومها شيئا فشيئا حتى صارت فنا بال      
  .لكن لم يصرح باسمها فقد كانت متناثرة في ثنايا الكتب كباقي الفنون البالغية األخرى
أما فيما يخص بنيتها فهي مالزمة لعمليات ذهنية و نفسية عميقة مما جعلها أعمق في 

  .الكتابة من الصور البيانية األخرى
ر البالغي الحديث ليست وسيلة لغوية لوصف الشبه كما أن االستعارة من المنظو      

الموجود بين شيئين معينين ، و إنما هي وسيلة معرفية إلدراك الواقع من خالل تفاعل 
 .تركيبها مع السياق الذي وردت فيه 
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من خالل ما سبق نستنتج أن للتركيب االستعاري أثر بالغ يتركه في النفس       
بحيث يحرك العقل للتفكير ،و التأمل فيها لتخرج في األخير بجملة من المعاني الجديدة ،

  .المتسترة وراء ذلك التركيب 
و يمكن  تحديد االستعارة في اشتراك لفظين في نقل معنى من أحدهما إلى اآلخر       

بغية إيصال أحاسيس و قصد المبدع إلى المتلقي بأحسن صورة ،و من المسلمات 
لرائجة بين الباحثين و الدارسين أن التعبير الحقيقي غالبا ما يكون عاجزا عن نقل ا

األفكار و فحواها و هو ما يجعل الباحث يجنح إلى استخدام التعبير المجازي ،و منه 
تنزاح فيها الداللة عن المعنى األساسي للفظ إلى  «فاالستعارة على وجه الخصوص 

ذلك فإن التركيب االستعاري ،و حسنه ، و جماليته ،و ب 1»أحد المعاني اإلضافية 
بالضرورة يكون له أثر في إنتاج المعاني ، من خالل ربطها بالسياقين الداخلي و 

الخارجي للنص الذي وردت فيه االستعارة ،و بالمتلقي كذلك فاهتم الدارسون المحدثون 
  .بهذا الجانب على عكس القدماء 

ا لتعدد المعاني ، إذ إن كلمة تعطي استعمالها لمعنيين مثاال واضح «و تعد االستعارة 
أو أكثر ، و يبدو أن االستخدام االستعاري موجود في كل اللغات ، و في كل األوقات 

  .، و لمعرفة معنى الكلمة ال بد من معرفة حقلها ، و بيئتها 2».
ستعارة و كل هذا سيكون محل دراستنا في هذا الفصل ، و هو كيف يكون لجماليات اال

  .دور في إنتاج معنى الكلمة أو الجملة 
    

  
  
  
  

                                                 
، المؤسسة الحديثة للكتاب  1البديع و البيان و المعاني ، ط–علوم البالغة محمد أحمد قاسم و محي الدين ديب ،   1

  . 193، ص  2003، طرابلس ، لبنان ، 
، األهلية للنشر و التوزيع ، عمان األردن ،  1،ط -مقدمات عامة –يوسف أبو العدوس ، البالغة و األسلوبية   2

  . 115، ص  1999
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I.  أثر االستعارة في األسلوب                   : 

إحدى البنى الرئيسية التي تقوم  «يعتبر األسلوب الصياغي لالستعارة و تركيبها      
لغة الشاعر ، و هذا األسلوب قائم على  اختراق الحدود و تخطي الحواجز من    عليها
و يكون ذلك االختراق و االنحراف على عدة أوجه  1»صناعة بنائية ممتدة الداللة  أجل

  :نذكر منها 
استعارة صفة من صفات اإلنسان أو عضو «و يقصد به  :التشخيص  )1

، و بذلك يصبح الجماد إنسانا بمنحه خصيصة من  2»من أعضائه لغير اإلنسان 
على سبيل االستعارة التصريحية فذكر  .سلم علينا بدر : خصائصه ، فمثال عندما نقول 

، مع ترك " اإلنسان الفائق الجمال" و حذف المشبه و هو " البدر " المشبه به و هو 
 .؛ فالتسليم من خصائص اإلنسان استعرناها للبدر " سلم " قرينة لفظية و هي 

  .صدحت عصافير تعزف بألحان مطربة :  و قولنا أيضا

حيث ذكر المشبه و هو العصافير و حذف المشبه به و هو على سبيل االستعارة المكنية 
اإلنسان و أتى بقرينة و هي تعزف بألحان ، فاإلنسان هو الذي لديه يدين و يقوم 

  .بالعزف على اآلالت الموسيقية 

 )11(ِإنَّا لَمَّا طَغَى الَْماُء َحَملْنَاكُْم ِفي الَْجارَِيِة  ﴿:و كذلك قول اهللا عز و جل في محكم تنزيله 
، فالطغيان صفة لإلنسان يعني تكبره و هو المستعار ، و المستعار ]  11/ الحاقة [  ﴾

  .ارتفاع الماء و علوه و هو شيء محسوس : له 

                                                 
  . 62بالغي  و أثره في السياق الشعري األندلسي ، ص محمد عبيد صالح السبهاني ،الوجه ال 1
مذكرة مقدمة لنيل  ، - دراسة في الصحيحين  –از جليل محمد أيوب ،  لغة الحديث النبوي بين التشبيه و المج2

إشراف سفيع السيد ،كلية دار العلوم ، قسم البالغة و النقد األدبي و األدب المقارن ، جامعة شهادة الماجستير ،
  ،مخطوط 108، ص ] م 2007-ه 1428[هرة ،القا



 مستويات  االستعارة                          :       الفصل الثاني 
 

- 27 - 
 

وسيلة تقوم على إضفاء صفات الكائن الحي ، و بخاصة  «:و بهذا فإن التشخيص 
، و يجعلها تحس و  الصفات اإلنسانية على مظاهر العالم الخارجي ، فيبث فيها الحياة

  .و هذا ما يبينه المثالين السابقين  1».تتألم و تنبض بالحياة 

األدوات الفنية التي يلجأ إليها الشعراء في استخدامهم للتصوير  «و يعد أيضا من       
االستعاري ، لنقل تجاربهم و اتصاالتهم ، و من ثم قدرة االستعارة بواسطته على 

سائل التي لها أثر في جمالية األسلوب االستعاري ، كما لها فهي من الو 2 ».التوصيل
يرتبط بالجانب النفسي على أساس أنه . أثر في توصيل المعنى الذي يرمي إليه المبدع 

عملية نفسية وظيفته التأثير في نفس المتلقي و إثارة إنفعاله المناسب عن طريق  «
  .الصورة في هيئة شخص ، فتظهر  3»تشخيص المعاني المجردة في صورة حسية 

اشْتَكَتْ الناْر : " فمثال في الحديث النبوي الشريف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ربٍي َأكََل بعضي بعضا ، فَْأذَن لَها بِنَفْسينِ نَفْس في الشتَاء و نَفْس في : ِإلَى ربٍها فَقَالَتْ 

ا تَجِدَأشَد م وفِ فَهالصي رِيرهالزم نم ونا تَجِدَأشَد م ر والْح نم حيث شبه 4" ون ،
الرسول صلى اهللا عليه و سلم النار بكائن حي و حذف المشبه به و أبقى الزمة من 

دليال عليه ، و بهذا وصفت النار عن طريق تشخيصها إذ تحول ) اشتكت(لوازمه 
   5.الجماد إلى ناطق 

                                                 
  . 117، ص  -مقدمات عامة  –يوسف أبو العدوس ، البالغة و األسلوبية  1
  . 117ص نفسه ،  المرجع  2
  .117ص نفسه ،  مرجعال 3
، مكتبة دار  3أبو عبد اهللا محمد البخاري و أحمد بن حجر العسقالني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ط  4

  . 146/  4،  2000، الرياض ، و دار الفيحاء ، دمشق ،  السالم
نبهان حسان السعدون و يوسف سليمان الطحان ، جماليات وصف الجنة و النار في الحديث النبوي : ينظر 5

، ص ]  2013 –ه  1434[ ،  7، مج  13، مجلة كلية العلوم اإلسالمية ، ع  -دراسة أسلوبية موازنة  –الشريف 
10 .  



 مستويات  االستعارة                          :       الفصل الثاني 
 

- 28 - 
 

أن يستعير المتكلم لمعنى من المعاني صفة ليست  «و يقصد به  :التجسيم  )2
عندما يظهر الشيء  «، و بعبارة أخرى  1»بشرية يأتي بها من عوالم الطبيعة و الوجود

، و هو عكس التشخيص الذي فيه تبث الروح في  2».المعنوي في صورة شيء مادي 
 .الجمادات و النباتات كأنها إنسان 
  3:ل الشاعر و مثال االستعارة التجسيمية قو

  شَم الْجِباِل فَنَاء الَْأربعِ الدرسِ        ***ِإن الْمروءةَ لَاْ تَفْنَى و ِإن فَنيتُ    

استعارة مكنية حيث شبه المروءة و هي شيء معنوي ) المروءة ال تفنى : ( فقوله 
  .فأثر االستعارة هنا التجسيم . بالشيء المادي الذي ال يفنى 

  4:التفعيلة نذكر قول عيسى لحيلح و من شعر 

  هْل تُعيد اثْنَانِ ياْ ِإخْواني *

* رِيحوِر مصالْع اءرحي صف وةً هاحو  

فقد قام الشاعر بتجسيم اإلسالم و هو شيء معنوي فأكسبه جسما تمثل في الواحة 
  .الخضراء فيمنحها القدرة على تمثل و تخيل تلك الصورة الحسية 

  5:لها أيضا قول يوسف وغليسي و مثا

  وحيد علَى ربوة الْماضي ، ،

                                                 
  . 84، ص  - دراسة في الصحيحين  –محمد أيوب ، لغة الحديث النبوي بين التشبيه و المجاز  خليل  1
  . 58، ص ) سلسلة األساس ( سؤال و جواب في البالغة  500سعد كريم الفقي ،   2
  . 58ص المصدر نفسه ،   3
،  2004الجزائر ، الجزائر ، ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،  17عبد اهللا عيسى لحيلح ، ديوان عفا الحرفان ، ط  4

  . 10 – 9ص 
  . 38، ص  1995، دار إبداع ، الجزائر ،  1يوسف وغليسي ، أوجاع صفصافة في مواسم اإلعصار ، ط   5
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  .وحيد َأنُوحُ علَى دمنَة الذكْريات وحيدا 

فربوة الماضي تشكل الزمن اآلفل الذي عاشه الشاعر وحيدا ، و عليه فالذكريات التي 
  .وقف عليها كأنها طلل يبكيها ، فربط الشاعر هنا الصورة بالذات 

  .و يبقى بذلك التجسيم في االستعارة من أهم المالمح الفنية و الجمالية في االستعارة 

و ألهمية كل من هاذين العنصرين ؛ أي التشخيص و التجسيم اعتبر البالغيون       
هذا النوع من أجمل  «االستعارة من أحسن و أجمل  الصور البيانية فعدوا بذلك 

لتشخيص و التجسيد و بث الحياة الحركة في الجمادات و الصور البيانية لما فيه من ا
  .، و هذا ما جعلها أقوى من التشبيه  1».تصوير المعنويات في صورة محسة حية 

  :تفعيلها لحواس المتلقي  )3
كما ذكرنا آنفا أن االستعارة تحول المعنوي إلى حسي ، و المعنوي إلى مرئي مادي ، 

، فهي أول أثر تتركه 2 »قويا بجمال النص يثير في النفس إحساسا  «و هذا ما 
االستعارة في المتلقي ؛ فالنفس اإلنسانية مولعة بكل ما هو جميل ، و تنفر من كل ما 

  .هو ساذج 

التأثير في المتلقي و إقناعه بواسطة إضافة  «و تتمثل وظيفة االستعارة الرئيسية في 
تلقي و يشارك في ذلك الشعور ؛ ، و هكذا تؤثر في الم 3 ».شحنة عاطفية إلى العبارة 

، فيستثير عاطفته و  -المتلقي  –فالمبدع يسعى إلى إيصال شعوره إلى السامع 
عن طريق تنشيط خياله ، و الصور المتداعية ، و األفكار الثانوية ، و «انفعاالته

                                                 
، دار  1طالب محمد الزوبعي و ناصر حالوي ، البالغة العربية البيان و البديع لطلبة قسم اللغة العربية ، ط  1

  . 172، ص  1996بنان ، النهضة العربية ، بيروت ل
  . 92المصدر نفسه ، ص   2
،  1عبد العزيز لحويدق ، نظريات االستعارة في البالغة  الغربية من أرسطو إلى اليكوف و مارك جونسون ، ط  3

  . 123، ص  2015كنوز المعرفة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ، 
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، فمن خاللها يقوم باستحضار تلك الصور المادية ،  1 ».الالشعور الفردي و الجماعي 
حس باألشياء ، و يشعر بانطباع الشاعر أو المبدع ، ففي مقابل ذلك اإلبداع على و ي

يقتصر دوره على االستقبال و الهضم ، فالبناء االستعاري الذي يخلقه  «المتلقي أن ال 
، ما يبرز دور المتلقي في إثبات  2».المبدع يبقى ناقصا أو مفتوحا ينتظر دور المتلقي 

اري التي ينشئها المبدع خالل محاولته للتعبير عن مكنوناته جمالية التركيب االستع
  .بأحسن صورة ، و إيصال ذلك اإلحساس و الشعور للمتلقي 

جعل المعنى الذهني غير : و االستعارة كذلك تفعل حواس المتلقي مثال من خالل 
  .المدرك بالحواس الخمس قابال لإلدراك من خالل منحه جسما محسوسا 

تحرر الشاعر من قيود  «رتبط هذا النوع من االستعارة في و ي:  التجسيد  )4
المادة و يلغي ثنائية المادي و المجرد ليحقق عالما فنيا أكثر عمقا و خياال من عالم 

، فهي التي تنقل الصورة المجردة إلى حسية ، و ال  3 ».البناء االستعاري التماثلي 
 .ترتبط بالكائنات الحية 

ضحل ألنها تقتصر على نقل المجرد إلى محسوس ال حياة فيه ،  «و يكون فيها الخيال 
 4».ال تخلو من القيمة الفنية ، و لكنها ال ترقى إلى رتبة التجسيمية و التشخيصية [...] 

  : ، و كمثال على االستعارة التجسيدية نذكر القول اآلتي 

  . ال تلبس الرياء ، و ال تعبث بمودة اإلخوان

مجردتين و هما الرياء و المودة ، و قد تحولتا إلى مادة ن حيث نجد هنا استعارتي
  .محسوسة ، فقد شبه الرياء بثوب يلبس و شبه مودة اإلخوان بشيء مادي يعبث به 

                                                 
  . 123ص نفسه ،  رجعالم 1

  . 105، علم البالغة بين األصالة و المعاصرة ، ص عمر عبد الهادي عتيق   2
  . 116 – 115، ص  السابقالمرجع   3
  . 117المرجع نفسه ، ص   4
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قوة الحجاج في  «و باإلضافة إلى هذه العناصر نجد الحجاج بحيث نالحظ أن 
المفردات تبدو في االستعماالت االستعارية أقوى مما نحسه عند استخدامنا لنفس 

، و أضف إلى ذلك االستعارة العنقدية ،و لكن ارتأينا  1».المفردة بالمعنى الحقيقي 
  .الحديث عن العناصر السالفة الذكر لما لها من أثر بالغ في انتاج المعنى االستعاري

II. االستعارة للمعاني و توليدها للصور  كيفية إنتاج 

ال ريب أن التركيب االستعاري له دور في انتاج المعاني ، التي يستنبطها المتلقي      
من خالل استقرائه و تحليله لها ، و يكتشف المعنى المنشود من خالل مستويات عدة و 

  :أبرزها المستويات التالية 

توى على طرفي االستعارة ، و هذا و يرتكز هذا المس: المستوى التحويلي  .1
تتشكل في العادة ،  «فمن المسلمات البديهية عندنا أنها .من خالل الحضور و الغياب 

( يحضر أحدهما في المستوى السطحي : في المستوى التصوري الذهني من طرفين 
، و لهذا رصد البالغيون قسمين لالستعارة  2».و يغيب اآلخر عنها ) مستوى البنية 

في حال حضر فيها المشبه و ) االستعارة المكنية ( نعتت األول «حيث طرفيها  من
في حال حضور المشبه به و ) االستعارة التصريحية ( غاب المشبه به ، و الثاني 

 :4)اللعنات على شيرين ( ، فمثال األولى قول السياب في قصيدة  3 »غياب المشبه
  كَم لَيلة بات و المصباح يغسلُها*

  و هو مبتسم ...َنور يرنُو إليها بال*
                                                 

  . 39، ص المرجع نفسه   1
، مجلة دراسات ،عمادة  - دراسة في البنية األسلوبية لالستعارة  –فايز عارف القرعان ، الليل في شعر السياب  2

  . 88، ص  2008،  1، ع  35ردنية ، كلية العلوم اإلنسانية ، إربد ،األردن ، مج البحث العلمي ،الجامعة األ
  . 88ص المرجع نفسه ،  3
، ص  1974، دار العودة ، بيروت ، البواكير ،  404/ 2بدر شاكر السياب ، ديوان بدر شاكر السياب ، ج  4

266.  
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فنجد قول السياب في ) التحول التصريحي ( أما مثال الثانية . فهنا يوجد تحول مكني 
  ) :في السوق القديمة ( قصيدة بعنوان 

  عني يداها ، و الظلَام  تَخَتْي فَارضمَأنَا سوفَ َأ*

   1يطْغَى*

يشغل المتلقي بمتابعة حركة المعنى ) صريحي المكني أو الت(و هذا التحول       
الناتجة من هذا التحول المعتمدة في الدرجة األولى على الطرف الغائب ؛ مما يعني أن 

الدال االستعاري يقوم بفاعلية مزدوجة تجمع بين مدلوله الذي يشير إليه و مدلول 
المعنى من  فيرتكز على جانب الحضور و الغياب حتى يكون إنتاج. الطرف الغائب 

  .الغائب 

ففي المثالين السابقين نجد أن االستعارة األولى التي تعتمد على التحول المكني ، في 
و هو دال يتشكل في المستوى السطحي أو المستوى المكتوب ، و يمكننا ) ليلة ( الدال 

 ، و ال) يغسلها ( أن ندرك تحوالته باستدعاء الطرف الغائب الذي تقود إليه القرينة 
، وبهذا فالبنية ) الثوب( شك في أننا ندرك أن هذه القرينة تقود إلى الدال الغائب و هو 

الذي يمثل المشبه ، و الثاني ) ليلة ( األول حاضر و هو : التحويلية تعتمد على طرفين 
  .الذي يمثل المشبه به ) الثوب ( غائب و هو 

التصريحي ، فتتمثل في الدال  أما االستعارة الثانية التي تعتمد على التحول      
الذي يمكننا أن ندرك تحوالته باستدعاء الطرف الغائب و هو ) يطغى ( المجازي      

، ذلك أن هذه البنية أرادت أن تتحدث عن ) الظالم ( الذي يقود إليه اللفظ ) يشتد ( 

                                                 
  . 28، ص  نفسه مرجعال 1
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األول : امتداد الظالم و شدته ، و بهذا تكون البنية التحويلية قد اعتمدت على طرفين 
      1.و هو المشبه  ) يشتد( و هو المشبه به ، و الثاني غائب ) يطغى ( حاضر 

  .و لهذا كما أسلفنا الذكر فإن المعنى يستخلص من الطرف الغائب 

 :قدرة الدال على التمدد السياقي   .2
 «يحتل موضوع االستعارة أهمية كبيرة في مختلف الدراسات و ذلك من خالل 

ال اللغة وفق سياقات مختلفة األمر الذي يجعل االستعارة حاضرة في ارتباطها باستعم
، فاالستعارة  2 ».ادراك الخطاب و لغته ،و مساهمة في تشكيل صورته المعرفية 

كغيرها من الصور الفنية األخرى ترتبط بالسياق الذي ترد فيه ، و تختلف من سياق 
لبحث عن مختلف العالقات الكائنة و كما أنها تشكل آلية إدراكية فريدة في ا. إلى آخر 

، فالمعنى االستعاري ال يتحدد فقط من النص في  3»الروابط الممكنة بين اللغة و الواقع
حد ذاته ، و انما يرتبط بالسياق الذي يحيط باالستعارة من خالل مجموعة من العالقات 

إنما السياق هو  فالكلمة أو الجملة ليس لها معنى حقيقي محدد بكيفية نهائية ، و «. 
، و نجد كال من جورج اليكوف و مارك جونسون في كتابهما  4».الذي ينتجه 

التعابير اللغوية  «: االستعارات التي نحيا بها ، أشارا إلى هذا الموضوع في قولهما 
أوعية الدالالت ، أن يكون لأللفاظ و الجمل دالالت في نفسها ، و ذلك في استقالل عن 

                                                 
  . 89، ص  -دراسة في البنية األسلوبية لالستعارة  –يل في شعر السياب فايز عارف القرعان ، الل: ينظر   1
ثقبات حامدة ، قضايا التداولية في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ، إشراف ذهبية حمو الحاج ، مذكرة  2

العربية ، تيزي وزو  لنيل شهادة الماجستير ، جامعة مولود معمري ، كلية اآلداب و اللغات ، قسم األدب و اللغة
  . 110، ص  2012/  7/  1،الجزائر ،

، دار أبي رقراق للطباعة و النشر ،  1، ط  -عن آليات النسق االستعاري  –أحمد العاقد ، المعرفة و التواصل  3
  . 14، ص  2006تونس ، 

  . 57يوسف أبو العدوس ، االستعارة في النقد الحديث ، ص  4
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و لكن في عدد [...] و ال يكون فيها اختالف السياق مهما ، [...] كلم السياق أو المت
  ، فهما ميزا بين نوعين من السياقات  1».كبير من الحاالت يكون السياق مهما 

  .و ذلك بعزل االستعارة عن المحيط الخارجي الذي قيلت فيه : داخلي  

وامل الخارجية التي قيلت فال يتحدد المعنى إال بربط االستعارة بمجموعة الع: خارجي 
االمتدادات السياقية للطرفين  «حيث أن اللفظ يمتد في السياق ،و تتمثل . فيه االستعارة 

من حيث حضور الصفات المالئمة للطرفين معا أو ألحدهما في السياق ، و العالقات 
  2».المختلفة التي تنتظم هذه االمتدادات 

  3:و بذلك نالحظ معنيين للكلمة 

و هو ذلك الذي تحمله اللفظة لما تستعمل في سياق معين ،إذ : خاص معنى  . أ
تخضع لتأثير ما يحيط بها فتبتعد ، و لو قليال عن معناها األصلي و هذا ما يمكن اللفظ 

  .من اتخاذ معان مختلفة و من تنويع مدلوالتها 
و هو ذلك المعنى الذي تعرف به الكلمة خارج أي  :معنى عام أو مشترك  . ب

و يسمى عاما أو مشتركا ألنه المعنى األصلي للكلمة ، و المعنى الذي يشمل و  سياق ،
  .لو جزئيا كل المعاني األخرى 

و لهذا يمكن الخروج بنتيجة مفادها أن عملية االنتقال في المعنى الذي يمس اللفظ       
  .، من خالل السياق ال في معزل عنه 

                                                 
، دار توبقال للنشر  2عبد المجيد جحفة ، ط: سون ، االستعارات التي نحيا بها ، تر جورج اليكوف و مارك جون 1

  . 30، ص  2009، الدار البيضاء ، المغرب ، 
  . 87دراسة في البنية األسلوبية لالستعارة ، ص  –فايز عارف القرعان ، الليل في شعر السياب  2
الدروب الوعرة و الدروب الشاقة  –الفرنسية إلى العربية االستعارة في النص األدبي من  :لعداوي نسيمة ،تر 3

،إشراف بوجمعة شتوان ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، قسم اللغة و  -أنموذجا 
  ] .مخطوط[، 15، ص  2011- 2010األدب العربي ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزوز ،الجزائر ، 
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يولد  «غوي عن طريق االستعارة نالحظ أنه و باإلضافة إلى ذلك فإن النسيج الل      
طاقات جديدة في اللغة عن طريق إحداث عالقات جديدة بين األلفاظ ، لم تكن معروفة 

، و يتدخل فيها السياق الذي من خالله نصل إلى المعنى  1»أو مألوفة من قبل 
  .المقصود

  2 و سالت بأعناق المطى األباطح: فقول الشاعر مثال 

هي ) المياه ( سالت األباطح ، فلفظة : سالت المياه ، و قولنا : ن قولنا ففرق كبير بي
  .المتوقعة في السياق 

 :التشكل األسلوبي لالستعارة   .3
االستعارة انزياح عن معان  «و هذا من خالل تعلقها بالصور الشعرية األخرى و       
ح األخرى هو إقترانها إال أن ما يميز االستعارة عن بقية أنواع االنزيا[...] مألوفة 

بمفهوم النقل ، الذي ينم عن أن المعنى االستعاري يأتي من مجال حقيقي أصلي إلى 
، أي ينقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى المجازي ، و  3»مجال آخر مجازي غير حقيقي 

  .بهذا تتميز عن الصور البيانية األخرى 

رفض  «منطقي حيث أن و ركزت على الجانب الداللي عوض الجانب ال      
األسلوبية الحديثة لألساس المنطقي الذي كانت تعتمده البالغة القديمة في فهم االستعارة 
هو رفض للمعاني التي تنتجها هذه البالغة على وفق ذلك األساس الذي تبنته النظرية 

                                                 
  . 85اهيم لغويل ، السياق و أثره في المعنى ، ص المهدي إبر 1
  .85ص المرجع نفسه ،  2

عبد العزيز لحويدق  ، نظريات االستعارة في البالغة الغربية من أرسطو إلى اليكوف و مارك جونسون ، ص   3
17 .  
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، و المقصود بالنظرية المعرفية مجموعة تنظيرات هدفها  Epistenology «1المعرفية 
يعني فتح الباب أمام المتلقي  «و من خالل رفضها . حديد قيمة معارفنا و حدودها ت

Recipient  ، ليدلو بدلوه في إنتاج المعنى بعيدا عن التأثير المباشر للمعارف السابقة
ألن المتلقي لم يعذ محكوما بنظرية المعرفة التي كانت تقوده إلى معنى محدد و تسوقه 

، فمن الواضح أن 2 ».كون له أثر في عملية صنع ذلك المعنى إليه سوقا من دون أن ي
النظرية المعرفية كانت تنادي بمؤول واحد و هو المبدع ، لتأتي األسلوبية لتدخل 

  .عنصرا آخر و هو المتلقي مما أدى إلى تعدد المؤولين لالستعارة 

  :و تشكلها حسب النظرية األسلوبية يكون ضمن ثالث عالقات هي 

بنية أسلوبية بسيطة التكوين تؤدي  «و يتمثل هذا المستوى في : االستعاري اإلفراد  -
، و المقصود هاهنا  3 »دورها في إنتاج الداللة بالمرور في قناة التحوالت االستعارية 

التركيب األسلوبي لالستعارة في كونه خاليا من التداخالت السياقية  «من البساطة أن 
، و من خالل هذا 4»ن خالل هذه البساطة التركيبيةالصورية يؤدي دوره الداللي م

  .المستوى تبدو لنا االستعارة في بنية واحدة خالية من التعدد 
بنية أسلوبية بجمع بين شكلين  «تشكل هذه العالقة  :التعلق الصوري  -

صوريين يتعلق أحدهما باآلخر بوساطة التجاور السياقي ، بحيث يشكالن معا بؤرة 
، ففي قول السياب  5 ».على إنتاج الداللة ضمن حركة معنى واحد  سياقية و يعمالن

 ) :ذكرى لقاء (  في قصيدة 
                                                 

، جامعة بغداد ، ص  ثائر حسن حمد ، االستعارة من منظور أسلوبي ، قسم اللغة العربية ، كلية التربية للبنات  1
10   
  . 10ص المرجع نفسه ،   2
  .  96، ص  - دراسة في األسلوبية لالستعارة  –فايز القرعان ، الليل في شعر السياب    3
  . 96ص ،  السابقالمرجع   4
  . 97المرجع نفسه ، ص   5
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  و تَنْساب مثَْل الشراْعِ الْكَِئيبِ

  1وراء الدجى ، روحك الشاردة                      

فقد تعلق )  وراء الدجى( فنالحظ في هذا المثال من البؤرة االستعارية تتمثل في الدالين 
  .و جاءت ملحقة به ) الشراع الكبير ( بطرف المشبه به 

 «و في هذا المستوى تتصف البنية األسلوبية لالستعارة  :التداخل االستعاري  -
بالتكون الذي يفرض نوعا من التعقيد التركيبي في المستوى السطحي الذي ينعكس على 

 «جع إلى أنه في البنية األسلوبية ، و ذلك را 2 »المستوى العميق في إنتاج الداللة 
تجمع استعارتين متداخلتين تجري فيهما تحوالت من عوالم مختلفة تجعل حركة المعنى 

، و للتمثيل لهذا  3 ».معمقة و معقدة بناءا على نوعية العالقات القائمة بين هذه العوالم 
 ) :أغنية في شهر آب ( المستوى نجد قول السياب في قصيدته 

   4يطفئ شطآنه  و الليل

الليل ( و نالحظ في هذا الشطر ثالث بؤر استعارية متداخلة ، البؤرة األولى في الدال 
الهاء ( و البؤرة الثالثة في الضمير في الضمير) شطآن ( ، و البؤرة الثانية في الدال ) 
المتوسط بين هذه البؤر ) يطفئ ( ، و قد شكل الدال ) شطآنه ( ، المضاف إلى ) 

و يمكننا أن . التداخل في الوقت الذي يمثل قرينة دالة على استعارية هذه البؤر  منطقة
  5:نرصد هذه العالقات في الشكل اآلتي 

                                                 
  . 83ص /  1بدر شاكر السياب ، ديوان بدر شاكر السياب ، ج 1
  . 99، ص  - دراسة في األسلوبية لالستعارة  –يل في شعر السياب فايز القرعان ، الل  2
  .99رجع نفسه ، ص الم  3
  . 331ص /  1بدر شاكر السياب ، ديوان بدر شاكر السياب ، ج   4
 – 99، ص  -دراسة في البنية األسلوبية لالستعارة  –فايز عارف القرعان ، الليل في شعر السياب : ينظر  5

100.  
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  البؤرة الثانية        البؤرة الثالثة     البؤرة األولى                 

  الليل          شطآن               الليل       

  نار                بحر            ماء                 

                    

III.  وظيفتها: 

من أبرز وظائف االستعارة التي تبين لنا كيف يكون للتركيب االستعاري دور في انتاج 
  1: المعنى نذكر الوظيفتين التاليتين 

يصدر فيها المعنى عن بنية  «و تتمثل في تلك الوظيفة التي : وظيفة االيجاد   . أ
ارة صدورا فنيا كامنا في كيفية التعبير و في فنيته العالية ، بما يمد المتلقي معه االستع

، أي يصدر المعنى من البنية االستعارية  2».المعنى موجودا عبر لغة االستعارة 
مجاال أوسع  «الظاهرة و الذي يعتبر الهدف األساسي للمتلقي الذي تتيح له االستعارة 

ة و الوجدانية ، و ذلك بأن يصبح المتلقي عنصرا في عملية في المشاركة الذهني[...] 
و من ثم استكشاف [...] االبداع ، من حيث دوره في اصطالح الطرف المحذوف 

 :، و لتبيان القصد من هذه الوظيفة سنحلل األمثلة التالية  3».عناصر الجمال فيه

  4: قول حسين القاصد في قصيدة له 

                                                 
،  1، ط  -تنظير و تطبيق  –ن ، نظرية البيان العربي خصائص النشأة و معطيات النزوع التعليمي رحمان عركا 1

  .  269، ص  2008دار الرائي ، دمشق ، سوريا ، 
    . 269 نفسه ، ص جعرالم  2
  . 54محمد عبيد صالح السبهاني ، الوجه البالغي  و أثره في السياق الشعري األندلسي ، ص  3
  . 109، ص  2006، اتحاد األدباء  ، بغداد ، العراق ،  1، أهزوجة الليمون ، ط  حسين القاصد 4
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  علَى جانبيه تَنُث الْغُبارا             ***ثُ الرياح  َأخَاف علَى الْعطْرِ حي
        هتَياحي ورِي فمع ذرُأبا              ***سارَأز هلَيي عحَأفْرِشُ بِو و  
  و ذَاتَ صفَاء سَأجني الثمارا               ***سُأبحر يوما بِهذي الرموشِ      

جِف الْكَلَامُ       وارِي يا              ***َأنتَ جِواروالْح تُجِيد يونِلَأن الْع  
فالشاعر يوجد معناه الغائب أو المضمر بلغة االستعارة إيجادا فنيا ، من ذلك أن       

و الحاضر و المعلن ) غيور عليها و متعلق بها ( المعنى الغائب أو المضمر هو أنه 
األول ، و العالقة بين المعنيين المشابهة على التمثيل ، إذ غيرته عليها تشبيه  هو البيت

  .غيرة من يخاف على عطر حبيبته من الهواء أو الرياح 
و المضمر في البيت الثاني األرض و المعلن البذار فعمره كأرض سيبذر في واحتيه 

الستر و المعلن البوح ، إذ حبها ، و المضمر في البيت الثاني أيضا الغطاء و الحماية و 
  .بوحه كالغطاء يفرشه أزارا لحفظ الحبيب و الذود عنه 

و المعلن في البيت الثالث السفينة أو النجاة و المعلن الرموش ، فالرموش كالسفينة 
سيبحر فيها إلى غايته ، و هكذا في البيت الرابع يكون الكالم كالتربة التي تجف و تذبل 

كل هذه االستعارات عبارة عن استعارات مكنية إال األولى فهي و .إذا غابت هي عنه 
، و هكذا فإن وظيفة اإليجاد يتبين من خاللها أن التركيب االستعاري  1استعارة تمثيلية 

  .من خالل فهمه يفهم المعنى بواسطة بنيته 
 :وظيفة التعبير  . ب

كامال إال باالستعارة ، ال يكون التعبير عن المعنى  «و تتميز هذه الوظيفة بأنها        
إذ هي تضمر كل المعاني الممكنة أو المباشرة و المتخيلة ،مما يفصح عنه الكالم أو 

، و هذا بيان لدور االستعارة في ايصال المعنى في بعض المواقف أحسن من 2».يبوح 
و ال  «. التعبير الحقيقي ، الذي يكون عاجزا في ذلك الموقف الذي عوض باالستعارة 

إن االستعارة هي من أدق أساليب البيان تعبيرا ، و أرقها تأثيرا : الحقيقة إذا قلنا  نعدو

                                                 
 -تنظير و تطبيق  –رحمان عركان ، نظرية البيان العربي خصائص النشأة و معطيات النزوع التعليمي : ينظر   1

  . 269، ص 
  .269المرجع نفسه ، ص   2
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، فهي منبثقة عن التشبيه المضمر في  1».، و أجملها تصويرا و أكملها تأدية للمعنى 
  .النفس

  :و لتفسير هذا الكالم و شرحه سنمثل له باألمثلة التالية 
ي َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي َواشْتََعَل الرَّْأُس شَْيًبا َولَْم َأكُْن بُِدَعاِئَك َربِّ شَِقيا قَاَل َربِّ ِإنِّ ﴿: قال اهللا تعالى 

)4(﴾2.  
فهاهنا كما أسلفنا الذكر استعارة مكنية ، حيث يتمثل المستعار في االشتعال ، أما 

  .المستعار له هو الشيب أو انتشار الشيب ، و المستعار منه هو النار 
لذي يتم التعبير عنه في هذه االستعارة هو الرأس ، و هنا يكون المضمر و الشيء ا
  ...).الحطب أو النار أو الوقود أو الشيء الذي يقبل االشتعال ( المتخيل 

الرأس كحطب ( لتكون عالقة المشابهة في هكذا استعارات من هذا النوع نشير إلى أن 
هذه كلها معان ما كنا لنصل إليها لوال  ، و.) قد اشتعل الرأس شيبا ... نار أو وقود أو 

  .أسلوب االستعارة الذي وردت فيه 
فاألشياء التي تشتعل تفصح عن طاقة فيها ، و قد يكون اشتعالها معبرا عن       

استثمار غير مجد أو عن شيء من عبث ، و غير ذلك ،و إن الشيب الذي يختتم سواد 
ها بالشكل الصحيح أو على نحو مفيد أو الشباب قد يكون مفصحا عن طاقة ثم استثمار

  3.غير ذلك 
و هكذا يبرز دور التركيب االستعاري في انتاج كل هذه المعاني ، فلواله لما أمكننا 

  .اإلفصاح عنها أو اإليحاء بها 
و من خالل ما سبق ذكره نستنتج أن االستعارة من أدق األساليب البيانية ، و       

معنى ، و من أهم ما يجعلها تصل إلى هذا المقام هو األثر أجملها و أفضلها تأدية لل

                                                 
، دار النفائس للنشر و التوزيع ، العبدلي ، األردن ،  12فضل حسن عباس ، البالغة فنونها و أفنانها ، ط   1

  . 187، ص  2009
  . 4سورة مريم ، اآلية   2
، ص  -تنظير و تطبيق  –رحمان عركان ، نظريات البيان العربي خصائص النشأة و معطيات النزوع التعليمي   3

269 .  
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الذي تتركه في األسلوب ، و ذلك بتحويل المعنوي إلى حسي ، و المعنوي إلى مرئيا 
  .أو مسموعا أو ملموسا 

كما تتدخل في تركيب الصورة االستعارية عوامل سياقية داخلية مرتبطة بالنص       
بالمبدع و سبب اختياره لذلك التركيب في ذلك في حد ذاته ، و خارجية متعلقة 

  .الموقف
و ركز األسلوبيين في االستعارة على طرفي االستعارة من حيث الحضور و الغياب ، 

  .و أن المعنى يستنبط من الطرف الغائب 
و للوصول إلى المعنى االستعاري ال بد من االعتماد بشكل أساسي على المعنى الحرفي 

  .الظاهر
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تنوعت و تعددت حسب اختالف  لقد خلصت دراستنا إلى جملة من النتائج      
  : وجهات النظر حول هذا الموضوع من طرف الدارسين، و من أهمها نذكر

  .القدماء في دراستهم لالستعارة على عالقة المشابهة الموجودة في االستعارة  ركز 
براز قيمة االستعارة و آثارها ، و توضيح على إ ا تركيز المحدثين انصب أكثرأمو 

 .بالغتها و حسن تصويرها 

االستعارة في االصطالح ال بد فيها من صلة بين المستعار منه و المستعار له ، إذ  
 .ال يصح أن نستعير لفظا من معنى لمعنى آخر ال صلة له به

لعين ،و يشمه األنف باالستعارة ينقلب المعقول محسوسا تكاد تلمسه اليد و تبصره ا 
 .، و باالستعارة تتكلم الجمادات ،و تتنفس األحجار 

لكن القيمة الجمالية و الداللية لالستعارة ليست في متناول الجميع من الوهلة األولى ، 
 .إلى حين تصبح شائعة عامية 

حيث اشترط فيها البالغيون أن تكون جديدة غير متداولة ، و غير مبتذلة ، حتى تحقق 
 .يفتها و تعمق تأثيرهاوظ

 .كما يجب أن تكون مقبولة في مكوناتها اللفظية و المعنوية  
و إضافة إلى ذلك عملية االنتقال في المعنى الذي يمس اللفظ من خالل السياق ال  

 .في معزل عنه 
فكل ما يحيط بنا من عالم خارجي ، و ما في عالمنا الداخلي من خيال و إحساس و 

 .ن مصدرا لالستعارة أفكار يمكن أن يكو

أما اعتبار االستعارة أسمى من التشبيه في التصوير و خلق الشعرية راجع إلى طابع 
 .التخييل الذي يتخللها 

 .و يعتبر التأويل في االستعارة أصال للفهم و إال يخرج القول عن المعقول 
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المبدع أما فيما يخص وظيفة االستعارة هي تفاعلية نفسية لها ارتباط قوي بحالة  
 .النفسية ، و طبيعة التجربة الشعرية ، بحد ذاتها لها أثر كبير في المتلقي 

و في األخير يبقى موضوع االستعارة موضوعا شاسعا و متجددا ؛ بالرغم من    
أصالته و قدمه ، فله جذور عريقة في البالغة القديمة و حظي باهتمام الدارسين على 

  .ه مر العصور نظرا لقيمته و جماليت
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   .عن نافع ورش روايةب ،القرآن الكريم* 

 القرآن الكريم  -
 برواية حفص عن عاصم 

I.  المصادر و المراجع بالعربية: 
،دار أبي  1،ط -عن آليات النسق االستعاري–أحمد العاقد ،المعرفة و التواصل  .1

 . 2006رقراق للطباعة و النشر ،تونس ،
أبي : لدين محمد بن عبد اهللا الزركشي ،البرهان في علوم القرآن ،تحبدر ا .2

 . 2006،دار الحديث ،القاهرة ،مصر ،) ط-د(الفضل الدمياطي ،
،دار العودة ،بيروت ،لبنان  2/ 1بدر شاكر السياب ،ديوان بدر شاكر السياب ،ج .3
،1974 . 
،بيروت  1بشرى موسى صالح ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،ط .4

 . 1981،لبنان ، 
 3جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي و البالغي عند العرب ،ط .5

 . 1992،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ،
جالل الدين السيوطي الشافعي ،اإلتقان في علوم القرآن ،تنقيح و تصحيح خالد  .6

 . 2010لبنان ،،دار الفكر للنشر و التوزيع ،بيروت ،) ط-د(العطار ،
دراسة نظرية و –حسني عبد الجليل يوسف ،علم البيان بين القدماء و المحدثين  .7

 . 2007،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،اإلسكندرية ،مصر ، 1،ط -تطبيقية 
 . 2006،اتحاد األدباء ،بغداد ،العراق ، 1حسين القاصد ،أهزوجة الليمون ،ط .8
عربي خصائص النشأة و معطيات النزوع رحمان عركان ،نظرية البيان ال .9

 . 2008،دار الرائي ،دمشق ،سوريا ، 1، ط-تنظير و تطبيق –التعليمي 



	:قائمة المصادر والمراجع
 

- 47 - 
 

محمد خلف اهللا أحمد و محمد زغلول :الرماني ،النكت في إعجاز القرآن ،تح  .10
 ) .ت-د(،دار المعارف ،القاهرة ،مصر ، 3سالم ،ط

،دار  1بالغة العربية ،طسحر سليمان العيسى ،مدخل إلى علم األسلوبية و ال .11
 . 2011البداية ناشرون و موزعون ،عمان ،األردن ،

 1،ط) سلسلة األساس(سؤال و جواب في البالغة  500سعد كريم الفقي ، .12
 . 2008،مؤسسة حواس الدولية للنشر و التوزيع ،سبورتنخ ،اإلسكندرية ،

ديع لطلبة طالب محمد الزوبعي و ناصر حالوي ،البالغة العربية البيان و الب .13
 . 1996،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ، 1قسم اللغة العربية ،ط

،دار المسيرة للنشر و التوزيع ،عمان  1عاطف فضل محمد ،البالغة العربية ،ط .14
 . 2011،األردن ،

عبد الحميد هنداوي :عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البالغة في علم البيان ،تح  .15
 . 2001بيروت ،لبنان ،،دار الكتب العلمية ، 1،ط
عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،قرأه و علق عليه محمود محمد شاكر  .16
 . 2014،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر ، 5،ط
عبد العزيز لحويدق ،نظريات االستعارة في البالغة الغربية من أرسطو إلى  .17

ان ،األردن ،كنوز المعرفة للنشر و التوزيع ،عم 1اليكوف و مارك جونسون ،ط
،2015 . 

علي عبد العزيز القاضي الجرجاني ،الوساطة بين المتنبي و خصومه ،تح  .18
،دار القلم ،بيروت ،لبنان ) ط-د(محمد أبو الفضل إبراهيم ،و علي محمد البجاوي ،:
أبو عبد اهللا البخاري و أحمد بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح ). ت-د(،

 . 2000السالم ،الرياض ،دار الفيحاء ،دمشق ،،مكتبة دار  3البخاري ،ط



	:قائمة المصادر والمراجع
 

- 48 - 
 

،المؤسسة الوطنية للكتاب  17عبد اهللا عيسى لحيلح ،ديوان عفا الحرفان ،ط .19
 . 2004،الجزائر ،الجزائر ،

،دار أسامة  1عمر عبد الهادي عتيق ،علم البالغة بين األصالة و المعاصرة ،ط .20
 .2012للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن، 

،دار النفائس للنشر و  12،البالغة فنونها و أفنانها ،ط فضل حسن عباس .21
 . 2009التوزيع ،العبدلي ،األردن ،

) ط-د(،-رؤية نقدية لبالغتنا العربية  -قاسم عدنان حسين ،التصوير الشعري .22
 . 2000،الدار العربية للنشر و التوزيع ،القاهرة ،مصر ،

،المكتبة  3مد صقر ،طابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،شرح و نشر السيد أح .23
 .ه 1401العلمية ،بيروت لبنان ،

،دار الكتب الوطنية ) ط-د(المهدي إبراهيم لغويل ،السياق و أثره في المعنى ، .24
 . 2010،بنغازي ،ليبيا ،

، "البديع و البيان و المعاني :محمد أحمد قاسم و محي الدين ديب ،علوم البالغة  .25
 . 2003لبنان ،،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ، 1ط

محمد بركات حمدي أبو علي ،البالغة العربية في ضوء األسلوبية و نظرية  .26
 . 2003،دار وائل للنشر و التوزيع ،الجامعة األردنية ،عمان ، 1السياق ،ط

،دار الجيل ،بيروت ،لبنان  1محمد عبد المنعم خفاجي ،و عبد العزيز شرف ،ط .27
،1992 . 

البالغي و أثره في السياق الشعري األندلسي  محمد عبيد صالح السبهاني ،الوجه .28
 . 2013،دار عبيداء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ، 1،ط
،بيت الحكمة للنشر  1مسعود بودوخة ،مدخل إلى البالغة العربية و علومها ،ط .29

 . 2015و التوزيع ،سطيف ،الجزائر ،
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يات الصورة دراسة في تجل–منير عبده علي أنعم ،األسلوب و فاعلية السياق  .30
،عالم الكتب للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،  1، ط- االستعارية في القرآن الكريم 

2014 . 
 .نزار قباني ،أحلى قصائدي ،منشورات نزار قباني ،بيروت ،لبنان  .31
،المركز  1الولي محمد ،الصورة الشعرية في الخطاب البالغي و النقدي ،ط .32

 . 1990الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ،
،األهلية للنشر و  1يوسف أبو العدوس ،االستعارة في النقد األدبي الحديث ،ط .33

 . 1997التوزيع ،عمان ،األردن ،
،األهلية للنشر  1،ط -مقدمات عامة–يوسف أبو العدوس ، البالغة و األسلوبية  .34

 . 1999و التوزيع ،عمان ،األردن ،
معاني،علم البيان،علم علم ال–يوسف أبو العدوس ،مدخل إلى البالغة العربية  .35

 . 2007،دار المسيرة ،عمان ،األردن ، 1،ط-البديع 
II.  المصادر و المراجع المترجمة : 

،دار  1محمد الولي و محمد العمري ،ط:جان كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،تر  .1
 . 1986توبقال للنشر و التوزيع ،الدار البيضاء ،المغرب ،

عبد المجيد :التي نحيا بها ،تر  جورج اليكوف و مارك جونسن ،االستعارات .2
 . 2009،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ، 2جحفة ،ط

III.  الرسائل الجامعية: 
ثائر حسن حمد ،االستعارة من منظور أسلوبي ،قسم اللغة العربية ،كلية التربية  .1

 .للبنات ،جامعة بغداد 
بد القاهر الجرجاني ثقبات حامدة ،قضايا التداولية في كتاب دالئل اإلعجاز لع .2

ذهبية حمو الحاج ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة مولود معمري ،كلية :،إشراف 
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) مخطوط(، 01/07/2012اآلداب و اللغات ،قسم األدب و اللغة العربية ،تيزي وزو ،
. 
دراسة في –جليل محمد أيوب ،لغة الحديث النبوي بين التشبيه و المجاز  .3

يع السيد ،كلية دار العلوم ،قسم البالغة و النقد األدبي و األدب ، إشراف سف-الصحيحين
 ) .مخطوط(،] م2007-ه1428[المقارن ،جامعة القاهرة ،مصر ،

 - لعداوي نسيمة ،ترجمة االستعارة في النص األدبي من الفرنسية إلى العربية ، .4
يل ،إشراف بوجمعة شتوان ،مذكرة لن -الدروب الوعرة و الدروب الشاقة أنموذجا

شهادة الماجستير ،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ،قسم اللغة و األدب العربي ،جامعة 
 ) .مخطوط(،] 2010/2011[مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،

IV.  المجالت: 
دراسة في البنية األسلوبية –فايز عارف القرعان ،الليل في شعر السياب  .1

مي ،الجامعة األردنية ،العلوم اإلنسانية ،مجلة دراسات ،عمادة البحث العل- لالستعارة 
 . 2008، 1،ع 35،إربد ،األردن ،مج 

نبهان حسان السعدون ،و يوسف سليمان الطحان ،جماليات وصف الجنة و النار  .2
 13،مجلة كلية العلوم االسالمية ،ع -دراسة أسلوبية–في الحديث النبوي الشريف 

 ] .م2013-ه1434[، 7،مج
V.  المعاجم: 

 . 1977ني ،محيط المحيط ،مكتبة بيروت ،بيروت،لبنان ،بطرس البستا .1
 . 1965،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،] ط-د[الزمخشري ،أساس البالغة ، .2
  ] .ت-د[،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،] ط-د[ابن منظور ،لسان العرب ، .3
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  :الملخص 
ول هذه الدراسة المتكونة من مقدمة و فصلين و خاتمة جماليات التركيب تتنا

  .االستعاري و فاعليته في انتاج المعنى 
و قد تناولنا في الفصل األول االستعارة بين القدماء و المحدثين و قسمناه إلى ثالثة 

  .مباحث ،كما تعرضنا فيه لبالغة االستعارة و بنيتها و جماليتها 
الفصل الثاني مستويات االستعارة و عمق المعنى و تعرضنا فيه  و تناولنا في

  .لوظائف االستعارة و بيان أثرها على األسلوب 
و منه تمكنا من معرفة أسرار و جماليات االستعارة و الدور الذي تلعبه في توليد 

 .المعنى
Résumé : 

Dans cette recherche ,elle a constitué une introduction et 
d’un préambule ,et plus il ya deux chapitre , et à la fin la 
conclusion .des belles composition "métaphorique et sa 
performance dans la production du sens ." 

Dans le premier chapitre nous avons traité la méthode entre 
les  anciens et les modernes , et on diviser en trois parties .les 
recherches ,et nous l’avons expliqué le langage figuré de la 
métaphore avec sa structure et sa beauté . 

En outre ,dans la deuxième chapitre la composition de 
métaphore et la profondeur du sens ,ainsi nous l’avons expliqué 
les fonction de métaphore et annoncer s’influence sur la façon. 

Finalement nous avons pu savoir les secrets et les beaux 
métaphoriques et le rôle qui jouer la production du sens.   

g meaning, and concluded by Findingout the most 
important results . 

  

 


