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نبيــاء والمرسـلين ســيدنا محمـد صــلى الحمـد هللا رب العـالمين والصــالة والسـالم علــى خـاتم األ

  :اهللا عليه وسلم الهادي البشير،وعلى آله وصحبه الغر الميامين وبعد

ن،النقاد،والفالسـفة ياهتمـام المفكرين،البالغياالستعارة من أهم المواضيع التي شـغلت تعد     

قــديما وحــديثا،فكانت محطــة لألنظــار لــدى مختلــف التوجهــات والتخصصــات،باعتبارها ركنــا 

جوهريا مكونا في بنيته أنساقنا الفكرية التصورية،وهي إحـدى الـدعائم األساسـية التـي يرتكـز 

عارة فــي الشــعر الجزائــري فكــان بــذلك موضــوع دراســتي هــو جماليــات االســت .عليهــا الخطــاب

  .أنموذجالشاعر الجزائري عثمان لوصيفلالمعاصر، ديوان ولعينيك هذا الفيض 

  .موضوعية وأخرىبواعث ذاتية، إلىويعود اختياري لهذا الموضوع 

  :فأما الذاتية،فتتمثل فيما يلي

 .ميلي إلى الشعر الذي أعده الفن األدبي األسمى -

 .ورغبتي في مقاربته ٕاعجابي الكبير بالشعر الجزائريو  -

  :وأما الموضوعية فمنها ما يلي

هـي جديــة البحـث فــي الموضوع،واسـتحقاقه لبــذل العطـاء كمــا وكيفا،ورغبـة منــي فـي الكشــف 

ضــف إلــى ذلــك قلــة الدراســات التــي أعــن بعــض أســرار وجماليــات االســتعارة وقيمتهــا الفنية،

تناولـــــت أعمـــــال الشـــــاعر الجزائـــــري عثمـــــان لوصـــــيف،ونظرا ألهميـــــة الصـــــورة االســـــتعارية 

  . لتقويمه تقويما فنيا امالئم فضاءاشاعرية المبدع،و الاعتبارها مقياسب

ومــــن هنــــا انبثقــــت اإلشــــكالية الخاصــــة بهــــذا البحــــث وبــــرزت بشــــكل أساســــي مــــن خــــالل     

 عثمــان لوصــيف  ة تفرضــها فكــرة الموضــوع ، فمــا مــدى براعــة الشــاعرمجموعــة مــن األســئل

ولعينيـــك هـــذا "قصـــائد فـــي االســـتعارة وســـمت فـــي انتقـــاء اســـتعاراته؟وماهي الجماليـــات التـــي 

  ؟ وماهي وسائل تشكيل الصور االستعارية عند الشاعر؟ "الفيض

الوصفي،للكشـف عـن المـنهج التحليلـي فتطلبت هنا اإلجابة عـن هـذه األسـئلة وغيرهـا اختيـار 

  . واستنطاق األبعاد الفكرية طبيعة االستعارة وٕابراز قيمتها الجمالية
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فأدرجـت  مــادة البحـث ضــمن خطــة متمثلـة فــي مقدمـة ، مدخل،وفصــلينوخاتمة،بحيث احتــوى 

عبـد ممثلةبالمدخل على تعريـف لالسـتعارة لغـة واصطالحا،واالسـتعارة عنـد العـرب القـدامى ،

ــــاهر الجرجاني،وكــــذل ــــت إلــــى االســــتعارة عنــــد الغــــرب الق ك الخطيــــب القزوينــــي، كمــــا تطرق

الفرق بين االستعارة والتشبيه،وقيمتها فـي  وقفت عندوالنظرية التفاعلية والسياقية لالستعارة،و 

  .البيان ،باإلضافة إلى أنواعها وأركانها

لفـيض فقـد كـان عنوانـه أنـواع االسـتعارة وجماليتهـافي ديـوان ولعينيـك هـذا افأمـا الفصـل األول 

ز جماليتهــــــا فــــــي ابــــــر إ الســــــتعارة المكنيــــــة و لانــــــدرج تحتــــــه مبحثين،مبحــــــث أول  خصصــــــته 

مـن  ة وجماليتهـا فـي الـديوانيديوان،أما المبحث الثاني فقـد تناولـت فيـه االسـتعارة التصـريحال

  .خالل مساءلة دالالتها من المعجم إلى الشعرية

الصورة االسـتعارية فـي ديـوان ولعينيـك هـذا وفي الفصل الثاني فقد تناولت فيه وسائل تشكيل 

ـــان  ـــى مبحثين،المبحـــث األول كـــان مخصـــص لتجســـيم وبي الفيض،وهـــذا الفصـــل احتـــوى عل

قيمتـه فـي إكسـاب المعنويــات صـفات حسـية،و المبحــث الثـاني انصـرفت فيــه إلـى بيـان قــدرة 

نية فـي الصورة االستعارية في مجموعة قصائد ولعينيك هـذا الفيض،علـى بـث الحيـاة اإلنسـا

ونهايـة هـذه الدراسـة كانـت خاتمـة تضـمنت أهـم .المعنويات والجمادات واألحياء غير العاقلة

  .النتائج المتوصل إليها

أســـرار البالغـــة لعبـــد القـــاهر :ولقـــد اعتمـــدت علـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع أهمهـــا

البالغـــة مـــدخل إلـــى ، يحســـن المـــدانالبالغـــة العربيـــة أسســـها وعلومهـــا وفنونهـــا لالجرجاني،

حميــد آدم ثويني،االســتعارات التــي البالغــة العربيــة المفهــوم والتطبيــق يوســف أبــو العــدوس ،ل

  ......نحيا بها لجورج اليكوف ومارك جونسون

مـن المتاعـب والصـعوبات،وهذه طبيعـة كـل بحـث،ومن بـين  لخـلم ي ودراسة البحثومثل كل 

المعاصر،أضــف يالشـعر الجزائر  هـذه الصـعوبات،غياب الدراسـات والمتابعـات لالسـتعارة فـي

  . فهم االستعارة الحداثية التي انتشرت في الديوان  إلى ذلك صعوبة
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ـــر مـــن النـــواقص،فعزائي أن إفـــ      ـــا أن كـــان فـــي هـــذا البحـــث الكثي رســـم مـــع غيـــري طريق

تأسيســا فــي األدب الجزائــري المعاصــر،الذي هــو رافــد مــن روافــد الشــعر العربي،إضــافة إلــى 

  . الوافد والموروثبة االستعارة الحداثية من خالل مقار المساهمة في

ال اســتطيع الــزعم بــأني قــد وافيــت هــذا البحــث حقــه فــال يســعني فــي هــذا المقــام  وفــي األخيــر

  ":العماد األصفهاني"العلمي سوى ذكر قول 

  :غده في إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا في يومه إال وقد قال

  ر هذا لكان أحسن،لو غيّ 

  د كذا لكان يستحسن،ولو زي

  ولو قدم هذا لكان أفضل،

  ولو ترك هذا لكان أجمل،

  هذا من أعظم العبر 

  .فأسأل اهللا تعالى أن يجزيني عنه خيًرا،ويجزي أستاذي المشرف خير الجزاء 
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وقـد أصـبحت  نوالنقـاد،يوالبالغيمـن اهتمامـات المفكـرين،  كبيـراً  لقد شغلت االستعارة حيزاً 
، خصــــــًبافكانــــــت مجاالً ف التوجهــــــات والتخصصــــــات ، أنظــــــار لــــــدى مختلــــــ بــــــذلك محــــــط

، بيــانا ركيــزة أساســية مــن ركــائز الباعتبارهــفــي نقــل معــاني الــنص تؤديــه لــدور الــذي لنظراً 
ع بـذلك مفهـوم ِضـ، فوّ ف كننها وفهم آليات اشتغالهاتهدف إلى كش االستعارة  ولهذا كانت
 .اصطالحي يحدد معالمهالغوي وآخر 

 : تعريف االستعارة. 1

 فـالن سـهماً ان إلى آخر ومن ذلـك قـولهم اسـتعار رفع الشيء وتحويله من مك«:لغة1.1

وحولــه منهــا إلــى يــده،فهي مــأخوذة مــن العاريــة وهــي نقــل شــيء مــن أي رفعــه مــن كنانتــه 
  ) 1(».شخص إلى آخر 

 ماتداولــــــــه بيــــــــنهم ؛وقــــــــد أعــــــــاره الشــــــــيء وأعــــــــاره منــــــــه وعــــــــاوره:« والعاريــــــــة والعــــــــارة  
يكـون بـين اثنـين وتعـور اسـتعار  والتـداول فـي الشـيءوالتعاور شبه المداولـة، إياه،والمعاورة
  )   2(».طلب منه أن يعيره إياهالشيء  واستعار طلب العارية

و االستعارة فـي .ويقال استعار إياه  شيء طلب منه أن يعطيه إياه عاريةال )استعار(و  
اســــتعمال كلمــــة بــــدل أخــــرى لعالقــــة مشــــابهة مــــع القرينــــة الدالــــة علــــى هــــذا : علــــم البيــــان

  )3.(ل األسد في الشجاعاالستعمال كاستعما

  :ن يفي اصطالح البياني2.1

لعالقـــة مـــا وضـــع لـــه فـــي اصـــطالح بـــه التخاطـــب، اللفـــظ فـــي غيـــر «هـــي اســـتعمال     
المشــابهة مــع قرينــة صــارفة عــن إرادة المعنــى لــه فــي اصــطالح بــه التخاطــب، وهــي مــن 

                                                           

بن صـــالح العمار،التصـــوير البيـــاني فـــي حـــديث القـــرآن دراســـة بالغيـــة تحليليـــة،المجلس العزيـــز عبـــد -1
  .65م،ص 2006الوطني لإلعالم بدولة اإلمارات،

  .1،10/334طصادر،بيروت،دار  ابن منظور،لسانالعرب، -2
حمدالزيات،حامــــــــد عبــــــــد القــــــــادر محمــــــــد النجــــــــار،المعجم الوســــــــيط أ ينظــــــــر إبــــــــراهيم مصــــــــطفى، -3

  .636،ص )دت(،)دط(االلكتروني،تحقيق مجمع اللغة العربية،القاهرة ،
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لمشـبه وأداة التشـبيه قبيل المجاز في االستعمال اللغوي للكالم وأصـلها تشـبيه حـذف منـه ا
علــى بأســلوب اســتعارة اللفــظ الــدال  ولــم يبقمنــه إال مايــدل علــى المشــبه بــه،ووجــه الشــبه ، 

م بــدال مــن ذكــر لفــظ المشــبه بــه،أو اســتعارة بعــض مشتقاته،أولوازمه،واســتعمالها فــي الكــال
فـــي هـــذا االســـتعمال ادعـــاء أن المشـــبه داخـــل جـــنس أو نـــوع أو صـــنف  المشـــبه، مالحظـــاً 

ه به،بســب مشــاركته لــه فــي الصــفة التــي هــي وجــه الشــبه بينهمــا فــي رؤيــة صــاحب المشــب
  ) 1(».التعبير

يه مــع طــرح ذكــر المشــبه إدعــاء معنــى الحقيقــة فــي الشــيء مبالغــة فــي التشــب«فاالســتعارة 
وهـــي اســتعمال اللفـــظ فــي غيـــر مــا وضــع لـــه لعالقــة المشـــابهة بــين المعنـــى مــن الجملــة، 

  )2(».عن إرادة المعنى األصليمع قرينة صارفة المستعمل فيه،المنقول عنه والمعنى 

  :االستعارة عند القدامى . 2

فحـاولوا تحليلهـا لعلهـم  بعض الباحثين والدارسين الـذين اهتمـوا باالسـتعارة،نستعرض هنا 
 ،وتعريفـــات الدارســـيند ماهيتهـــا التـــي انفلتـــت مـــن تعـــابير بقســـط مـــا فـــي تحديـــيســـاهمون 

  .والمحدثين   القدامى
لـم تنـوع مشـاربهم وأول مالحظة يجب اإلشارة إليها هي أن هؤالء الباحثين على الرغم من 

ونجـد عنـد  عنـد غيـرهم،قرؤوهيعيـدون كتابـة مـا  في تعريفهم لالستعارة،وكأنهم يختلفوا كثيراً 
  :وعليه سأحاول تلخيص ما ورد عن االستعارة من مفاهيم ،إضافياً  شيئاً  أحياناً  همبعض

 ).الجاحظ(»تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه «.1

 ). المبرد(»نقل اللفظ من معنى إلى آخر« .2

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إذا كان المسمى به بسب من اآلخر أو كان «. 3
 ). ابن قتيبة(»له أو مشاكالً  مجارياً 

                                                           

  2/229م،1996-ه1،1416حسن الميداني،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها،دار القلم،ط -1
  38-37م، ص 1،2003علوم العربية، دار الجيل، بيروت، طمحمد التونجي، معجم  -2



                                            مدخـــــــل                                                     

 

7 

 

 ).ابن المعتز( »استعارة الكلمة لشيء لم ُيعرف من شيء ُعرف به«.4

 ).الخطيب(  »ثبات ما لغيره له ألجل المبالغة في التشبيهإ ذكر شيء باسم غيره و «.5

فـي جـنس  دخـول المشـبه  خـر مـدعياً طرفـي التشـبيه وتريـد لطـرف اآل أحـد تذكرن أ«. 6
 ) السكاكي(»ما يخص المشبه بهإال على ذلك بإثباتك للمشبه المشبه 

 نابــ(»همــا مــع طــي ذكــر المنقــول إليــه لمشــاركة بينانقــل المعنــى مــن لفــظ إلــى لفــظ «. 7
 )1).(األثير

أمثال الجـاحظ ،وابـن المعتز،وابنالخطيب،بتعريفهـا علـى أنهـا للغويين، فلقد اكتفى بعض ا
نهــا إوالمبرد،وقـال بعضــهم كـابن األثيـر، .باســم غيـره أو اسـتعارته معنــى سـواهذكـر الشـيء 

وذهـب .أو نقـل المعنـى مـن لفـظ إلـى آخـر لمشـاركة بينهمـانقل للمعنى من لفظ إلى آخر، 
جمـع آخـر أمثـال ابـن قتيبـة والعسـكري للقـول أنهـا اسـتعمال الكلمـة أو العبـارة فـي غيـر مـا 

  .وضعت له

الفكرة نفســـها دون أيـــة إضـــافة، فـــال تختلـــف تـــرتبط بـــالتعريفـــات ومـــاهو مالحـــظ أن هـــذه 
المســـــتعملة لوصـــــف فـــــي محتـــــوى مـــــا قدمتـــــه ســـــوى الكلمـــــات فـــــي ى مجموعـــــة عـــــن أخـــــر 

  .االستعارة

  .برز من كتب في االستعارة الجرجاني أ دويع

  :االستعارة عند عبد القاهر الجرجاني1.2

بــرز اللغــويين العــرب الــذين تنــاولوا دراســة االســتعارة،ويعود الفضــل إليــه لعــل الجرجــاني أ
فــــــي عهده،وقــــــد عــــــّرف الجرجــــــاني االســــــتعارة فــــــي التقســــــيمات التــــــي عرفتهــــــا االســــــتعارة 

واعلـــم أن االســـتعارة فـــي الجملـــة أن يكـــون لفـــظ األصـــل فـــي الوضـــع اللغـــوي «:بقولـــه
                                                           

الناش��ر ،أحم��د عب��د الس��يد الص��اوي، مفھ��وم ا�س��تعارة ف��ي بح��وث اللغ��ويين والنق��اد والب�غي��ين  -1
  .29،40،42،ص 1988 ،1،ط با(سكندريةالمعارف 
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ثـم يســتعمل الشـاعر أو غيــر تـدل الشــواهد علـى أنــه اخـتص بــه حـين وضــع،  معروفـا،

  ) 1(».الشاعر في غير ذلك األصل وينقله إليه نقال غير الزم فيكون هناك كالعارية

  :إلى ذلك فكرة ال تقل أهمية لما قسم االستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة  وأضاف

  :االستعارة غير المفيدة -أ

التساع،حيث يكون اختصـاص االسـم فيهـا بمـا وضـع لـه قليل ا قصير الباع ،«وهو نوع 
دقــائق الفــروق فــي المعــاني طريــق أريــد بــه التوســع فــي أوضــاع اللغــة والتنــوق فــي مراعــاة 

عليها،كوضـــــــعهم للعضـــــــو الواحـــــــد أســـــــامي كثيـــــــرة بحســـــــب اخـــــــتالف أجنـــــــاس المـــــــدلول 
فـي غيـر الجـنس الـذي  إذا اسـتعمل شـيئاً وعقب عبد القاهر من أن الشاعر ) 2(».الحيوان

  ) 3. (ونقله عن أصله وجاز به موضعه،وضع له فقد استعاره منه

لذلك فـان تأثيرهـا  جديد فيها،ونتيجةلكونها متداولة شائعة ال فهي استعارة مبتذلة وعامية،
  .،إذ إن قيمة االستعارة تقاس من خالل مدى تأثيرها في المتلقيال يكون قوياً 

  :االستعارة المفيدة- ب

وضـيحها بعمـق، واتسـاع متسـمة بالجـدة كونهـا تعمـل علـى بيـان الفكـرة ،وت«فهي استعارة 
حتــى تــرى بهــا اللفــظ المفــردة قــد ونبًال، مــدلول فــي صــورة مســتجدة تزيــده قــدراً الألنهــا تبــرز 

تكــررت فــي مواضــع،ولها فــي كــل موضــع معنــى منفرد،وهــي تعطــي الكثيــر مــن المعــاني  

                                                           

ي، جـدة، عبد القاهر الجرجـاني، أسـرار البالغـة، قـرأه وعلـق عليـه محمـود محمـد شـاكر، دار مـدن -1
  30ص ) دت(، )دط(

  30، صنفسه المرجع  - 2
  ينظر المرجع نفسه،ن ص  - 3
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وتجنــي مــن الغصــن  عــدد مــن الــدرر،لفــظ حتــى تخــرج مــن الصــدفة الواحــدة بإيجــاز فــي ال
  )1(».الواحد أنواع من الثمر

والمشبهبه،فقســم وفــي موضــع آخــر ركــز الجرجــاني علــى طبيعــة طرفــي االســتعارة المشبه،
االســـتعارة إلـــى اســـتعارة محســـوس لمعقول،واســـتعارة محســـوس لمحســـوس لشـــبه فـــي أمـــر 

إال أن مــا يجــب أن تعلــم فــي معنــى التقســيم لهــا ...«:.معقولواســتعارة معقــول لمعقــول فقــال
  :أنها على أصول

علـى الجملـة للمعـاني ألشـياء والمشـاهد المدركـة بـالحواس ن يؤخذ الشـبه مـن اأ) أحدهما(
  . المعقولة

  .أن يؤخذ الشبه من األشياء المحسوسة لمثلها إال أن الشبه مع ذلك عقلي ) الثاني(و

  ) 2(».أن يؤخذ الشبه من المعقول للمعقول) األصل الثالث(و

عنــد الجرجــاني فــي إحيــاء الجامــد وٕابــراز الفكــرة واضــحة فتــتلخص  أمــا فائــدة االســتعارة،
ءات األلفــاظ ومـا لهـا مـن إيحــافتسـبح فـي بحـر  فـي عــالم الخيـال، يلقتجليـة والتحليـق بـالم

لــوال فضــل االســتعارة والمجــاز وٕاظهــار الصــورة فــي مظهــر ومــدلوالت ممــا لــم تكــن لتبلغــه 
 وقـــد ذكـــر.ماعحســـن تعشـــقه النفوس،وتميـــل إليـــه القلوب،وتهتزلهالعواطف،تتغـــذى بـــه األســـ

لجمــــــــــــــاد نــــــــــــــك لتــــــــــــــرى بهــــــــــــــا اإف« :كــــــــــــــل هــــــــــــــذا فــــــــــــــي اســــــــــــــتعارات معبــــــــــــــرة قويــــــــــــــة 
إن (...) ،واألجســـام الخـــرس مبينـــة والمعـــاني الخفيـــة باديـــة جليـــة،واألعجمفصيحاً ناطقاً حياً 

كأنهـــا جســـمت حتـــى رأتهــــا -التـــي هـــي مــــن خبايـــا العقـــل–شـــئت أرتـــك المعـــاني اللطيفـــة 

                                                           

  .43-42صعبد القاهر الجرجاني،أسرارالبالغة - 1
  .66ص  ،المرجع نفسه  - 2
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ــــــى تعــــــود روحانيــــــة ال تنالهــــــا إال  العيــــــون،وان شــــــئت لطفــــــت األوصــــــاف الجســــــمانية حت
 )                     1(».الظنون

  :االستعارة عند الخطيب القزويني 2.2

هي ما كانت عالقته تشبيه معناه بما وضع لهولقد تقيد «:عرف القزويني االستعارة فقال
بالتحقيقية،لتحقق معناها حسا وعقال،أي تناول أمًرا معلوًما يمكن أن ينّص عليه ويسار 

فجعل اسما له على .ظ ُنقل من مسماه األصلياللف إن:إليه إشارة حسية أو عقلية،فيقال
  )2(».سبيل اإلعارة للمبالغة في التشبيه

،أي مـــا بـــه مـــاعني: مـــا وضـــع لـــه والمـــراد بمعنـــاهتشـــبيه معنـــاه ب مـــا تتضـــمن :فاالســـتعارة
: وان تضـمن التشـبيه الشـيء بـه نحــو،ه؛ولم يتنـاول مـا اسـتعمل فيمـا وضــع لـه اسـتعمل فيـ

  )3.(أسدا؛الستحالة تشبيه الشيء بنفسهرأيت به :زيد أسد ورأيته أسًدا ونحو 

نــه إذا أجــرى فــي الكــالم لفــظ دلــت القرينــة وهــو أ البــد مــن التنبيــه عليــه،«وهاهنــا شــيء 
  :على تشبيه شيء بمعناه فيكون ذلك وجهين

وأنـــت تريـــد " رنـــت لنـــا ظبيـــة:"كقولكوال مقـــدراً  ذكوراً أن ال يكـــون المشـــبه بـــه مـــ: احـــدهما 
وال خـالف أن هـذا لـيس بتشـبيه،وأن االسـم "رجال شـجاًعا"وأنت تريد " لقيت أسدا" و" امرأة"

  . فيه استعارة

أو فــي حكــم  فاســم المشــبه بــه إن كــان خبــراً  ؛أن يكــون المشــبه مــذكوًرا أو مقــدَراً : والثــاني 
فاألصــح أن يســمى  -والحــال" َعِلَمــت"الثــاني لبــاب والمفعــول " إن" أو"كــان"كخبــر -الخبــر

                                                           
  .43،صنفسهالمرجع -1
والبي����ان والب����ديع،دار الكت����اب ا(يض����اح ف����ي عل����وم الب�غ����ة المع����اني  الخطي����ب القزوين����ي، -2

  .285،ص )دت(،)دط(العلمية،بيروت
  .287-286المرجع نفسه، ص  -3
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تشبيها،وأن االسم فيه ال يسمى استعارة؛ألن االسم إذا وقـع هـذه المواقـع؛ فـالكالم موضـوع 
فقــد وضــعت كالمــك فــي "زيــد أســد"عنــه؛فإذا قلــت أو نفيــه  إلثبــات معنــاه لمــا يعتمــد عليــه؛

ك لـه علـى الحقيقـة إلثبـات شـبه ن امتنع إلثبـات ذلـوإ  الظاهر إلثبات شبه من األسد لزيد،
؛إنما جــاء بــأن يســمى تشــبيهاً  مــن األســد لــه؛فيكون اجتالبــه إلثبــات التشــبيه فيكــون خليقــاً 

ليفيده بخالف الحالة األولى؛فان االسم فيها لـم ُيْجَتَلـْب إلثبـات معنـاه للشـيء،كما إذا قلـت 
مــــــن  اقعــــــاً ن الكــــــالم فــــــي ذلــــــك موضــــــوع إلثبــــــات المجــــــيء و فــــــإ جــــــاءني أسٌد،ورأيتأســــــًد،

فلم يكــن ذكــر المشــبه إلثبــات ؛األســد،والرؤية واقعــة منــك عليــه،إلثبات معنــى األســد لشــيء
  ) 1(».في الضمير التشبيه وصار قصد التشبيه مكنوناً 

  :واالستعارة عند القزويني تنقسم إلى

 :وعناديةتنقسم إلى وفاقية:  باعتبار الطرفين.

ــــــه تعــــــالى :وفاقيــــــة« ــــــ وَ أَ :"نحــــــو قول ــــــيْ مَ  انَ َكــــــ نْ َم " بأحيْينــــــاه"ن المــــــراد فــــــإ" يْينــــــاهحْ َأ◌َ فَ ا ًت
فهـــديناه والهدايـــة والحيـــاة الشـــك فـــي جـــواز اجتماعهمـــا فـــي  كـــان ضـــاالً  نْ َمـــوَ أً :أي:هـــديناه
  .شيء

 تكانــ ٕانو فمنهــا مــا كــان وضــع التشــبيه فيــه علــى تــرك االعتــداد بالصــفة : وأمــا العناديــة
 )2(».موجودة لخلوها مما هو ثمرتها والمقصود منها

  :وأما باعتبار الجامع فهي قسمان.

                                                           

  .287،ص  الخطيب القزويني،ا(يضاح في علوم الب�غة المعاني والبيان والبديع -1
  .295،ص السابق المرجع  -2
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في مفهوم الطرفين كاستعارة الطيران للعـدو،كما فـي  ما يكون الجامع فيه داخالً : أحدهما
  : قول امرأة من بني الحارث ترثي قتيال

 لو َيَشـْأ طار به ذو َمْيَعٍة      الِحُق األطال َنْهُد ذو ُخَصل          

وتريـد " رأيـت شمسـا:"الطرفين،كقولـكما يكون الجامع فيه غير داخـل فـي مفهـوم  :والثاني
  )1.(إنسانا يتهلل وجهه،فالجامع بينهما التأللؤ وهو غير داخل في مفهومها

  :وتنقسم باعتبار الجامع أيضا إلى عامية وخاصية .

  .فالعامية المبتذلة لظهور الجامع فيها

  ) 2.(من ارتفع عن الطبقة العامةوالخاصية الغريبة ال يظفر بها إال 

اســتعارة محســوس لمحســوس :فســتة أقســام  -اعنيالطرفين،والجــامع -وأمــا باعتبــار الثالثــة
عقلـــــي،أو بمـــــا بعضـــــه حســـــي وبعضـــــه عقلي،وباســـــتعارة معقـــــول بوجـــــه  أوبوجـــــه حســـــي،

  )  3.(كل ذلك بوجه عقلي:لمعقول،واستعارة محسوس لمعقول،واستعارة معقول لمحسوس

  : أقسام ةثالث هيباعتبار الخارج ف وأما.   

. تلمعنويــة ال النعــاغ كــالم، والمــراد أحدهماالمطلقــة وهــي التــي لــم تقتــرن بصــفة وال تفريــ
  وثالثهاالمرشحة وهيالتي قرنت بما يالئم المستعار له، وثانيهاالمجردة و 

  ) 1.(التي قرنت بما يالئم المستعار منه

                                                           

  .298-297،ص الخطيب القزويني،ا(يضاح في علوم الب�غة المعاني والبيان والبديعينظر  -1

  .298،ص المرجع نفسهينظر  -2
  .306-301المرجع نفسه،ص ينظر  -3
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  :الغربييناالستعارة عند  -3

ـــات النقـــاد  ـــد اســـتقراء كتاب ـــين مختلفتـــين عن واللغـــويين الغـــربيين فـــي يمكـــن مالحظـــة رؤيت
شــــياء أو أن االســــتعارة تــــزود القــــراء برؤيــــة عميقــــة لمــــا وراء ظــــواهر األ: أولهمااالســــتعارة

 فتــنقص مــن شــأن االســتعارة وال تعتبرهــا إال ضــرباً : أمــا الثانيــةلماهيــة األشــياء وجوهرهــا، 
  .المضللة للقراء من الزخرفة اللغوية

فاالســتعارة فــي عــين النظــرة األولــى هــي اســتخدام مبــدع للغــة تمكــن البصــيرة مــن النفــاذ «
إلى أصـل األشـياء،وهو مـا يمثـل حقيقـة تلـك األشـياء فـي مقابـل شـكلها وتبـرز هـذه الرؤيـة 

حيـــث يقـــوم هـــذا األخيـــر بتحويـــل أبطالـــه إلـــى حيوانـــات فـــي التحـــول، ) ovid(لـــدى أوفيـــد
الخــــارجي والشــــكلي إال أن ، ورغــــم االخــــتالف الواضــــح فــــي المظهــــر اداتونباتــــات وجمــــ
المظهر،وٕانمــــا وهـــذا يعنــــي أن المهـــم لــــيس هـــو  رغـــم هــــذا التحـــول، اواحــــدً  جوهرهـــا يبقـــى

وحسـب .الشخصية النفسية الداخلية التي تظـل كمـا هـي بعـد تحـول الجسـم إلـى جسـم آخـر
كاليتـي اسـم شخصـية أو قـال )  ovid(ن اللغة استعارية حتما فلو قال أوفيدإهذه الرؤية ف

نــه ال يقصــد أيهمــا وٕانمــا يصــف جوهرهمــا أو لبهمــا الــذي هــو الحــب إزهــرة بعــد التحــول ف
  .الخالد

وقــد تــرددت أصــداء هــذه الرؤيــة لــدى بعــض مفكــري العصــور الوســطى فــي أوروبــا ولــدى 
صـل ديني،فلكييت راظـين، فرأى فكـر العصـور الوسـطى االسـتعارة مـن خـالل منيالرومانطق

اهللا ببنــي البشــر خلــق اســتعارات جمــة فــي شــتى منــاحي الكــون وواجــب اإلنســان أن يــرى 

                                                                                                                                                                                         

  .308-307،ص نفسهينظر المرجع -1
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الحقيقــــة تقــــع خلـــــف هــــذه االســـــتعارات،وقد رأى الرومــــانطقيون نفــــس الرؤيـــــة التــــي تقـــــدر 
  )1(».االستعارة

ـــ عتقـــد أن االســـتعارة مـــرآة تعكـــس قـــدرة الخيـــال علـــى رصـــد ي)Coleridge(" كولريـــدج" ـفـ
 .لكون عن طريق ابتكار واقع جديدالكون وأنها وسيلة تعيد تشكيل ادالئل التشابه في 

فـــال نعتبرهـــا أكثـــر مـــن زخرفـــة لغويـــة تقـــود فـــي نهايـــة «أمـــا النظـــرة األخـــرى لالســـتعارة 
تخدام إساءة إدراك العـالم الـواقعي الـذي ال يمكـن إدراكـه إال عـن طريـق اسـ إلىالمطاف 

تخدام اللغــة الحرفيــة،التي تبــدي حقــائق فأرســطو يوصــي باســاللغــة العاديــة ال المجازيــة، 
فاللغـة المباشـرة الواضـحة وحـدها القـادرة علـى النفـاذ إلـى  ،الواقع مجراة كمـا هـي حقيقيـة

  ) 2(».حقيقة الكون وهو ما يجعل االستعارة فاشلة في تفسير جوهر األشياء

  :وهناك نظريات حاولت تفسير االستعارة منها

  :النظرية التفاعلية1.3

تعد النظرية التفاعلية البديل الذي اقترحه البالغيون الجدد لدراسة المعنى بصـفة تتجـاوز 
ـــــــى   ـــــــة وتعـــــــود أصـــــــول هـــــــذه النظريـــــــة إل ـــــــذي ُعـــــــرف فـــــــي الدراســـــــات التقليدي ـــــــنقص ال ال

هـــذه  لقيـــت.هـــا العـــام فـــي كتابـــه فلســـفة البالغـــةالـــذي وضـــع إطار ) Richards(ريتشـــاردز
) Max Black(مــاكس بــالك يــين الجــدد أمثــالفــي أوســاط البالغ النظريــة صــدى واســعاً 

،جـــورج )Paul Ricoeur( رالـــذي يعـــد مـــن أشـــهر مـــن توســـعوا فـــي عرضـــها،بول ريكـــو 
ـــــــــو ) Mark johnson(و)GeorgeLakoff(اليكـــــــــوف ومـــــــــارك جونســـــــــون وامبرت

                                                           

ــــــاء والنشــــــر  -1 ــــــي االســــــتعارة المفهومية،مؤسســــــة عمــــــان لصــــــحافة واألنب ــــــد اهللا الحّرامي،دراســــــات ف عب
  15م،ص 2002-ه1423محرم3والتوزيع،

  16المرجع نفسه،ص  -2



                                            مدخـــــــل                                                     

 

15 

 

جديـدة حـول البنـاء التفـاعلي  ا،خاصـة أن هـذه النظريـة تقـدم أفكـارً )Umberto Eco(إيكـو
  .للمعنى

  )1(: هذه النظرية في تفسيرها للبناء التفاعلي للمعنى على مجالين علميين تتكئ

علــى أفكــار علــم الــنفس المعرفــي الــذي يبحــث فــي كيفيــة احتفــاظ الــذاكرة بالمعلومــة :أوالً "
علـم الــنفس الجشــطلتي وهــو تيــار نفســي يهــتم علــى أفكــار  :وثانيــاً .واسـتعمالها عنــد الحاجــة

ـــة أخـــذاً  إنطالقاً بدراســـة اإلدراك والســـلوك،  مـــن اســـتجابة البشـــر لوحـــدات أو صـــورة متكامل
بعــين االعتبــار تطــابق األحــداث النفســية والفيزيولوجيــة،ويرفض التحليــل الــذي يقــوم علــى 

حيــث *).الجشــطلت(المنبهــات واالســتجابات لعناصــر متفرقــة يــتم جمعهــا داخــل هــذا الكــل 
 قــد لعــب دوراً ) Richards(اردزأن المنظــور الــداللي الــذي أدخلــه ريتشــ البالغيــون  يــرى
 إلـىالـذي كـان سـائدا فـي المنظـور البالغـي التقليـدي، "التعريـف االسـمي"في تجـاوز  مهماً 

الذي يعني بشرح كيفية إنتاج الداللـة االسـتعارية وتلقيهـا " التعريف الواقعي"ما يطلق عليه 
المعنـى الـذي يتمثـل هي نقطة االرتكـاز فـي تغيـر « فبينما كانت الكلمة  )2.(في اآلن ذاته

المســمى باالســتعارة عنــد القــدماء حيــث يــتم تعريفهمــا بطريقــة تجعلــه  يفيــه الشــكل البالغــ
آخــر لــيس لــه اســم حقيقي،فإنــه قــد تبــين أن البحــث عــن  إلــىيتطــابق مــع نقــل اســم أجنبــي 

عمــــل المعنــــى المتولــــد مــــن نقــــل االســــم فحســــب يــــدمر دائمــــا لوحــــة الكلمــــة وعليــــه لوحــــة 

                                                           

،دار توبقـــال لنشـــر،الدار )معرفيـــةمقاربـــة (ينظـــر ســـليم عبـــد اإللـــه،بنيات المشـــابهة فـــي اللغـــة العربيـــة -1
  .87ص م،1،2001البيضاء المغرب،ط

ـــة :الجشـــطلت"-* ـــة أو البيولوجيـــة أو النفســـية المتكامل شـــكل أو صـــورة مـــن الظـــواهر الطبيعيـــة الفيزيائي
ذات خصــائص ال يمكــن اســتمدادها مــن أجزائهــا ) أي الشــيء المــدرك (بحيــث تكــون الوحــدة الوظيفيــة 

ينظـر جـورج اليكـوف ومـارك جونسن،االسـتعارات التـي نحيـا بها،ترجمـة "بعـضبمجرد ضم بعضـها إلـى 
  . 88ص) دت(، )دط(الدار البيضاء، عبد المجيد جحفة،دار توبقال لنشر،

، عــــــــــــــالم المعرفــــــــــــــةسلســــــــــــــلة  ينظــــــــــــــر صــــــــــــــالح الفضــــــــــــــل،بالغة الخطــــــــــــــاب وعلــــــــــــــم الــــــــــــــنص، -2
  .139ص1992،)1ط(الكويت،
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ــــدة يعــــرض لهــــا نقــــل بــــديال االســــم،لكي يفــــرض  ــــول وســــيلة ســــياقية وحي لهمــــا واتخــــاذ الق
المعنــى،إذ يــؤدي هــذا القــول دورا مباشــر كحامــل للمعنــى التــام ومكتمــل فــي إنتــاج الداللــة 

أن نتحـــدث دائمـــا عـــن القـــول االســـتعاري ،ومـــن ثـــم فإنـــه مـــن الضـــروري  )1( »االســـتعارية
واإلطـار المحـيط "رة االسـتعارةبـؤ «يـه الذي يتشكل نتيجة التفاعـل والتـوتر بـين مـا يطلـق عل

المســـتعار منـــه والمســـتعار :بها،وهـــذا التفاعـــل يعتمـــد علـــى نـــوع مـــن التـــداخل بـــين طرفيهـــا
  )  2(».له

عندما نسـتعمل اسـتعارة مـا «:هذا التفاعل بقولهطبيعة  )Max Blak(يشرح ماكس بالك 
ترتكــزان علــى لفــظ مختلفــة وحركيــة فــي اآلن ذاتــه،وهما  فــنحن حيــال فكــرتين حــول أشــياء

تــــرتبط هاتــــان الفكرتــــان ا نتيجــــة لتــــداخلهما، مــــيث تكــــون داللتهواحــــد أو عبــــارة واحــــدة،بح
) vehicle(الحامـــــل) Richards(بالمشـــــبه بـــــه والمشـــــبه،أو حســـــب اصـــــطالح ريتشـــــاردز

الـــــذي يعـــــد الفكـــــرة الضـــــمنية أو المضـــــمون األساســـــي الـــــذي يعنيـــــه ) Tenor(والمحمـــــول
 )3(».الحامل

هـــذين الحـــدين مـــن طبيعـــة مختلفـــة عـــن الفكـــرتين الفكـــرة الناتجـــة عـــن تفاعلحيـــث تكـــون 
) Richards(الســـابقتين،والمالحظ هنـــا أن الطـــابع الجشـــطلتي ظـــاهر فـــي فكـــر ريتشـــاردز

ترى أن البنية ليست بالضرورة حاصل جمـع أجزائها،بـل هـي "ذلك أن النظرية الجشطلتية 
  ) 4.("من طينة مختلفة عن هذا الجمع

 :الرسم التوضيحي اآلتي ق التفاعل نقترح فية اشتغال االستعارة عن طريبين كيولن

                                                           

  .139،صالسابق المرجع - 1
مــذكرة لنيــل درجــة ،أنموذجاً "ذاكــرة الجســد "االســتعارة والموســوعة فــي الخطــاب الروائــيناديــة وديــر ،- 2

  .52م،ص 2011،الماجيستر ،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،مخطوط
  .،ن ص المرجع نفسه -3

  .64،بنيات المشابهة في اللغة العربية مقاربة معرفية،ص اإللهسليم عبد  - 4
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" ب"المحمول،بينمـــا يمثـــل العنصـــر) Richards(مـــا أســـماه ريتشـــاردز"أ"يمثـــل العنصـــر«
كما يتميـز بمجموعـة مـن السـمات،" أ"الحاملومن خالل الشكل المقترح يتضـح أن المحمـول

بمجموعـــــــــة مـــــــــن الســـــــــمات المغايرة،أمـــــــــا الســـــــــهمان المتعاكســـــــــان         " ب"يتميـــــــــز الحامـــــــــل 
التــداخل الــذي يحــدث بــين المحمــول والحامــل،ويتم ذلــك فــي منطقــة التــوتر الــذي  فيمــثالن

سـمة " أ"المحمـول يكتسـب  يحدث فيها التفاعل بين طرفي االسـتعارة ونتيجـة لهـذا التـداخل
  )1.(»"ب"من الحامل 

علـــى أنهـــا نمـــوذج «تنظـــر النظريــة الســـياقية إلـــى االســـتعارة   :النظريـــة الســـياقية2.3

كونهـا مجـرد مقارنـة تبـين  منفي تحليل االستعارة،إذا تكـون االسـتعارة أكثـر لدمج السياقات 
إنمـا تصـبح االسـتعارة هـي " نقطة مـا،أو تشـير إلـى قاعـدة مـا بإعـادة تكوينهـا تكوينـا جـذاباً 

                                                           

  .53، صأنموذجاً "ذاكرة الجسد"في الخطاب الروائي  ةاالستعارة والموسوعنادية ودير، -1
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علــى األقــل يكونــان فــي أو  ،العنصــر الــذي البــد مــن ربــط ســياقين ربمــا يكونــان بعيــدين جــداً 
  بطينالمنهج العادي للحياة غير مرت

فـــي اللغـــة،فيما  ةن االســـتعارة عمليـــة خلـــق جديـــدأكمـــا تؤكـــد النظريـــة الســـياقية لالســـتعارة 
عـادة تركيبهـا الواقـع إلالكلمـات وبهـا تحـدث إذابـة لعناصـر  تقيمه مـن عالقـات جديـدة بـين

ضــيف تتثبــت حيــاة داخــل الحيــاة التــي تعــرف أنماطهــا الرتيبة،وبهــذا مــن جديــد وهــي بــذلك 
الوجـــود تخلقـــه عالمـــات الكلمـــة بواســـطة تشـــكيالت لغويـــة عـــن طريـــق  ،هـــذاجديداً  وجـــوداً 

  .تمثيل جديد له

لســياق والقرينــة وهــي ومــن هنــا تركــز النظريــة الســياقية علــى فهــم االســتعارة بــالرجوع إلــى ا
عــن ســياق كــل اســتعارة ينــتج فــي حــاالت ايجابيــة مجموعــة مــن المفــاتيح تــرى أن البحــث 

وتأويلــــه ومثــــل هــــذه المفــــاتيح ربمــــا تحــــل الكثيــــر مــــن تتعلــــق بتفســــير المفهــــوم االســــتعاري 
  )1(».مشكالت الغموض حتى لو لم تكن هناك مبادئ عامة لتفسير من خالل السياق

فــإن الكلمــة «ومــن ثــم " بعــالم الكــالم"ولقــد تحــدث أنصــار النظريــة الســياقية عمــا يســمى 
الواحــدة تصــبح لهــا قــدرة علــى التعبيــر عــن مــدلوالت متعــددة وتلــك خاصــية مــن الخــواص 
األساســية للكــالم اإلنســاني بواســطة تلــك الطريقــة الحصــيفة القــادرة التــي تتمثــل فــي تطويــع 

تأهيلها للقيام بعدد من الوظائف المختلفة وبفضل هذه الوسيلة تكتسب الكلمـات و الكلمات 
مــن المرونــة والطواعيــة، فتظــل قابلــة لالســتعماالت الجديــدة مــن غيــر أن تفقــد  نفســها نوعــاً 

معانيهــا القديمــة،أما الــثمن الــذي تقدمــه الكلمــات مقابــل هــذه المزايــا كلهــا فيتمثــل فــي ذلــك 

                                                           

ــــــــــــــــة  -1 ــــــــــــــــد الحديث،مجل ــــــــــــــــي ضــــــــــــــــوء النق طرشــــــــــــــــي ســــــــــــــــيدي محمــــــــــــــــد،جماليات االســــــــــــــــتعارة ف
،وينظــر يوســف أبــو العدوس،االســتعارة فــي النقــد األدبــي 194-193مــص2008نــوفمبر14اآلداب،العــدد
  .99الحديث،ص
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الغمـــوض وهنـــاك طريقتــان تتبعهـــا الكلمـــات فــي اكتســـاب معانيهـــا خطــر  الخطــر الجســـيم،
  :المتعددة 

هــــذه الطريقــــة بمجــــرد ) عمليــــة"(operation"ضــــيحها بكلمــــة الطريقــــة األولــــى يمكــــن تو 
لــو ذلــك بشــعور المتكلمــين بالحاجــة ثــم يت حــدوث التغيــر فــي تطبيــق الكلمــات واســتعمالها،

إلى االختصار في المواقف والسياقات التي يكثر فيها تكرار الكلمة بشـكل ملحوظـومن ثـم 
ــــيكتفــــون باســــتعمالها وحــــد ــــى مــــا يريــــدون التعبي ــــة عل فالشــــخص المــــتكلم  عنــــه،ر ها لدالل

العملية المشار إليها في الحديث عمليـة جراحيـة ولـيس  أنوهو في المستشفى على الينص
  .عملية إستراتيجية،أو صفقة تجارية في سوق األوراق المالية

ويقابل هذا الطريق التدريجي إلى تعدد المعنى طريق آخر قصير يتحقـق فـي االسـتعمال 
هــو الحيــوان المعروف،أمــا المعنــى المجــازي فهــو "أســد"كلمــة المجازي،فــالمعنى الحقيقــي ل

  )  1(».نسان الشجاع على سبيل االستعارةاإل

يعتمــد بشــكل كبيــر علــى معرفــة حقــل تلــك « إن تحديــد المعنــى الــذي تشــير إليــه الكلمــة 
الكلمة أو البيئة الخاصة بها،إذ توجد حقول وبيئات فنيـة مختلفـة ومتعـددة ويمكـن توضـيح 

لــه ســياق أو بيئــة  يالحــظ هنــا أن زيــداً " زيــد أســد"الفنيــة واختالفهــا بالمثــال اآلتــي البيئــات 
بالنسـبة للبيئـة ) عـادي(فنية معينة،واألسد له سياق أو بيئة فنية أخرى وزيد معناه الحرفـي 

علـــى ذلـــك فـــإن  الخاصـــة به،واألســـد معنـــاه الحرفـــي بالنســـبة للبيئـــة الخاصـــة به،وتأسيســـاً 
  .بيئة فنية أخرى إلىلكلمة أو للمصطلح من بيئة االستعارة هي تحويل ل

إن لكـــل حقـــل مـــن الكلمـــات والمصـــطلحات طرقـــه الخاصـــة مـــن التحويـــل والتغير،وتكـــون 
الجمــل ذات معنــى،إذا كانــت تعمــل وفقــا لالفتراضــات الضــمنية لــذلك الحقــل وتلــك البيئــة 

                                                           

  .101النقد األدبي الحديث،ص  العدوس،االستعارة في أبو  يوسف ينظر،194،ص نفسهالمرجع -1
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المصـــطلحات ن أل الفنيـــة الخاصـــة بتلـــك الجمـــل والكلمات،وكـــل حقـــل يتميـــز عـــن األخـــر،
والعبــارات لكــل حقــل مختلفــة عــن بقيــة الحقــول أو متناقضــة معهــا ويكــون المعنــى الحرفــي 
مناســــبا للحقــــل المخصــــص له،الــــذي يكتســــب معنــــى معينــــا بواســــطة المــــتكلم أو المســــتمع 
وتظهر االستعارة عندما تتصل كلمـات مـن حقـول أو بيئـات فنيـة مختلفـة فـي جمـل معينـة 

الجملـة ال يمكـن أن تفهـم حرفيا،فإنـه يمكـن النظـر إليهـا بشـكل وبما أن "الوقت طويل"مثل 
فكل مصطلح أو كلمة ينظر إليها بشكل حدسي من خـالل األخـرى،ومن خـالل "استعاري 

ربـــط كلمـــات أو مصـــطلحات مـــن بيئـــات فنيـــة مختلفـــة ليتســـنى فهـــم الكلمـــة ضـــمن ســـياقها 
" لغـة الفـن"موسـوم بــ في كتابـه ال)  Nelson Godman(لقد أيد نيلسون جودمان .الجديد

االســتعارة هــي إعطــاء كلمــة قديمــة معــاني  وبــين أنَ  المــدخل الســياقي لدراســة االســتعارة،
وخصـــائص جديدة،وتحـــدث عمـــا يســـمى بـــالزمرة التـــي تنتســـب إليهـــا الكلمـــات فـــي بنائهـــا 

  )1(».الجديد،والحقل،أو العالم األصلي الذي ترتد إليه هذه الكلمات

  ؟لغوي أم مجاز عقلي هل االستعارة مجاز -4

كثيـــر منـــا قـــد تـــراوده هـــذه األســـئلة حـــول مـــا إذا كانـــت االســـتعارة االســـتعارة تنتمـــي إلـــى 
  المجاز اللغوي أم العقلي؟

  :يبدو في خضم هذا الحديث أن هناك فريقين

 .جمهور يرى أن االستعارة ماهي إال مجاز لغوي . 

 .وفريق آخر يرى أن االستعارة مجاز عقلي ال لغوي. 

  «:حيث استدل القائلون بأن االستعارة مجاز عقلي بمايليب

                                                           

االســـــتعارة فـــــي النقـــــد األدبـــــي ينظـــــر يوســـــف أبـــــو العـــــدوس،  ،195ص المرجـــــع الســـــابق ينظـــــر  -1
  .103-101الحديث،ص
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أن اللفظ المستعار هو المشبه به لداللـة علـى غيـر معنـاه الموضـوع لـه فـي اصـطالح .1
بعـد ادعائـه دخولـه فـي جـنس المشـبه بـه،أو  ال يطلق عليه إال به التخاطب،وهو المشبه،

علـى وجـه الحقيقـة ال  صـالً نوعه أوصنفه، فيكون إطالق لفظ المشبه بـه علـى المشبه،حا
 .على وجه المجاز ألن اإلدعاء أدخل المشبه ضمن أفراد المشبه به

ليســــت االســــتعارة مجــــرد إطــــالق اللفــــظ علــــى غيــــر مــــا وضــــع لــــه فــــي اصــــطالح بــــه .2
التخاطبفهـــذا أمـــر ال بالغـــة فيـــه بـــدليل األعـــالم المنقولـــة لكـــن العمـــل العقلـــي هـــو الـــذي 

 )1( ».أعطى االستعارة بالغتها

فاالســـتعارة التعتبـــر نقـــال آليـــا للفـــظ المشـــبه بـــه وٕاطالقـــه علـــى المشـــبه وٕانمـــا يشـــترط فيـــه 
  )2.(العمل الفكري أو الشعور النفسي ليتم هذا التصور

أن المجـاز العقلــي ال يكـون فيـه نقــل فـي اسـتعمال األلفاظ،بــل هـو عمـل فكــري «والتحقيـق
الشـعور نه فيه النقل مع العمل الفكـري أو أو شعور نفسي بحت،بخالف المجاز اللغوي فإ

  )3(».النفسي

  :الفرق بين االستعارة والتشبيه- 5

يشـــترط فـــي االســـتعارة تناســـي التشـــبيه، «قـــالوا فـــي التفريـــق بـــين االســـتعارة والتشـــبيه أنـــه 
وادعاء أن المشبه فرد مـن أفـراد المشـبه بـه،وال يجمـع فيهمـا بـين المشـبه والمشـبه بـه علـى 

  )4(».وال تقديراً  لتشبيه وال يذكر فيها وجه الشبه وال أداة الشبه ال لفظاً عن ا ينبئوجه 
  «:فتمتاز االستعارة عن التشبيه بوجوه

المشـبه والمشـبه -أن التشبيه يقوم على دعامتين هما الطرفان ومالحظـة التعبيـر الثنـائي •
فالحـديث فيهـا عـن " المشبه أو المشبه بـه"التعبير األحادي  فيها ما االستعارة فنالحظأ-به

                                                           

  .2/233 عبد الرحمن حسن الميداني،البالغة العربية أسسها علومها وفنونها، - 1
  .2/234،نفسهينظر المرجع - 2
  .231المرجع نفسه،ص  - 3
  .ن صنفسه المرجع  - 4
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المشـــبه بـــه فقـــط أمـــا المشـــبه فأهمل،بـــدليل أننـــا نتحـــدث عنـــه بلفـــظ المشـــبه فـــي االســـتعارة 
 .المكنية،فالفواصل أزيلت بين الطرفين،والحواجز قد كسرت بينهما

لكن هــــذه أن التشــــبيه واالســــتعارة يتفقــــان فــــي كونهمــــا مشــــاركة أمــــر ألمــــر فــــي معنــــى، •
أما فـي  الً م المشاركة في التشبيه عمادها ذكر الطرفين سواء كانت األداة والوجه معهما أ

االســـتعارة فتكـــون المشـــاركة فـــي التجـــوزا،لعبر عنـــه باســـتعمال اللفـــظ فـــي غيـــر مـــا وضـــع 
 .له،لعالقة مشابهة

اد تحــهــا فــي االســتعارة عبــارة عــن دعــوة االلحــاق نــاقص بكامل،لكناتشــبيه الالغايــة فــي  •
 .دعاء أن المشبه عين المشبه به قصدا إلى المبالغةابينهما،و 

يكـون  ال نـه يحسـن أنوأمـا االسـتعارة فإ ،أن المشبه في التشـبيه يحسـن أن يكـون ظـاهراً  •
لــــو كــــان فــــي الكــــالم مايــــدل علــــى المشــــبه كــــان تشــــبيها ال :"ظاهر،ولهــــذا قــــال البالغيــــون

 )1(».استعارة

ســتعارة والتشــبيه لــدى بعــض علمــاء البالغــة ممــا ه نــتج خلــط بــين االأضــف إلــى ذلــك أنــ
جعل بعضهم يضع مفارقات عقلية وذوقية بين التشبيه واالستعارة،ومن هؤالء عبـد القـاهر 

  .والقاضي أبو الحسن الجرجاني،والفخر الرازي

وهــذه المفارقــات التــي اســتقرت بصــورة رئيســية علــى يــد عبــد القــاهر الجرجــاني تناولــت «
نـه رآهـا ال يشـم منهـا التشــبيه نبـت المكنيـة لعلـة ربمـا تعـود إلـى أالتصـريحية وتجاالسـتعارة 

  . مثل التصريحية وٕانما تقوم على التوهم والتخيل

ونحن إذ نعد االستعارة المكنية تشبيها حذف منه المشبه به وأقيم المشـبه مقامـه نسـتطيع 
  :أن نطبق عليها تلك المفارقات التي هي

                                                           

-ه1418، 1الفكر العربي ،القاهرة، ط رعبد الفتاح الشين ،البيان في ضوء أساليب القرآن،دا- 1
  .245،صم1998
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وضـــح الفـــرق بـــين الفنـــين وذلـــك مـــن شـــرط توالعـــادة  ســـتعارة فـــي اللغـــةإن حقيقـــة اال: أوالً 
المستعار أن يحصل للمستعير منافعه على حد الذي يحصـل للمالـك أمـا التشـبيه فـال يقـع 

  .ذلك الموقع

هــي ،إن الحالــة التــي يختلــف فــي االســم إذا وقــع فيهــا أيســمى اســتعارة أم ال يســمى :ثانيــاً 
ــــه ك ــــدأ أو منــــزال منزلت ــــر مبت ــــة التــــي يكــــون فيهــــا خب ــــاني " كــــان"خبــــرالحال أو المفعــــول الث

" زيـد منطلـق"أو الحال واالسم في هذا المواضع يكون إلثبات معنـاه فـي مثـل "تلعم"لباب
ألننـــا ال " زيــد أســـدٌ "فاالســم هنـــا إلثبــات االنطـــالق لزيـــد فــي حـــين ال يكـــون مثــل ذلـــك فـــي 

  )1(».ة لزيد على حقيقتهنستطيع أن نثبت الجنسي

ومـــن هـــذا كلـــه نســـتنج أن االســـتعارة تشـــترط فـــي أســـلوبها عـــدم ذكـــر أداة التشـــبيه وطرفـــا 
الـذي يوجـب ذكـر المشـبه والمشـبه بـه مـع إمكانيـة جـواز ذكـر معا،  عكس التشـبيه التشبيه

  .األداة أو حذفها

  : قيمة االستعارة في البيان -6

  « :ن التشبيه بحسب األصل لعدة أسبابمرتبة متحتل االستعارة في البيان أعلى 

  .أنها أكثر من التشبيه توغال في أساليب البيان غير المباشر:السبباألول-أ

مافيها من تجاهل التشبيه الذي هو أصلها،إذ االسـتعارة تشـعر بادعـاء :السبب الثاني-ب
  .اتحاد المشبه بالمشبه به

                                                           

ــــــــــوب و  -1 ــــــــــيم العــــــــــالي والبحــــــــــث أحمــــــــــد مطل ــــــــــق ،وزارة التعل كامــــــــــل حســــــــــين البصــــــــــير،البالغة والتطبي
  349م،ص 1999-ه1420،)2ط(العلمي،العراق
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أذكيــاء ذواقــي األدب وتملــك النتبــاههم  عجــاببب الثالــث مــا فيهــا مــن اســتثارة إلالســ -ج
والتــأثير فيهم،والســيما حينمــا تكــون اســتعارة غريبــة غيــر متداولــة،وال ينتبــه الصــطيادها إال 

  .الفطناء البلغاء 

لكــــن ال يشــــترط أن تكــــون كــــل اســــتعارة أبلــــغ مــــن التشــــبيه،إذ تقتضــــي حــــال المتلقــــي أو 
فيكون التشــــــبيه عندئــــــذ هــــــو يقتضــــــي الموضــــــوع المطــــــروح للبيــــــان،أن يســــــتخدم التشــــــبيه،

ــة إذا كــان التشــبيه الــذي هــو أساســها حســنًا جمــيًال، .األبلــغ وتكــون االســتعارة حســنة جميل
وكلمــا قــوي التشــبيه بــين المشــبه والمشــبه بــه كــان اللجــوء إلــى االســتعارة أكثــر فنيــة، وأرقــى 

فـإن التشـبيه بيانا،وأبعد عن اإلطناب، وأرضى لألذواق األدبية، أما إذا كان الشبه ضعيفًا 
  )1(».الذي يذكر فيه وجه الشبه يكون هو األول

  «: من العناصر التالية ونحوهابمقدار ما تجمع  وٕابداعاً  وترقى االستعارة حسناً 

أن يخلو التعبير المشـتمل عليهـا ممـا يشـعر بالتشـبيه الـذي هـو األصـل باسـتثناء القرينـة  •
الشبه أبعد عن االبتذال والتداول علـى الصارفة عن إرادة المعنى األصلي،وأن يكون وجه 

 .ألسنة وأقالم الشعراء والخطباء

أن تكــون االســتعارة ذات غرابــة بــالنظر إلــى أصــلها أو بــالنظر إلــى مــا اقترنــت بــه مــن  •
 .إضافات غريبة رفعت من قيمتها

 .أن تكون االستعارة دقيقة لطيفة المأخذ مع ظهورها •

 .ت مبنية عليهاأن تكون االستعارة ذات تفصيالت وتفريعا •

 .أن تقترن بالتشريع الذي يقويها •

                                                           

  .264العربية أساسها وعلومها وفنونها،ص الميداني،البالغة  حسنعبد الرحمن -1
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كــل مــا ســبق مشــروط بعــدم إخفــاء وجــه الشــبه أو اســتهجانه فمــن الخفــاء مــا يفضــي إلــى 
التعميــة واإللغاز،بســب عــدم ظهــوره فــي المشــبه بــه ليكــون هــو وجــه الشــبه فــي اســتعاراتهم 

منفرة،وككـــون البـــدر وتشـــبيهاتهم ككـــون األســـد شـــجاعا مقـــداما،دون كونـــه أبخـــر ذا رائحـــة 
مــــن جبــــال ووديـــان وصــــحاري وعناصــــر مشــــابهة  مؤلفــــاً  كوكبـــاً كونــــه  دون  جمـــيال منيــــراً 

لــــألرض ومــــن االســـــتهجان انتــــزاع وجــــه الشـــــبه مــــا يكــــره النـــــاس التنبيــــه عليــــه والتـــــذكير 
  ) 1(».كالمستقذرات واألشياء التي تتقزز النفوس منها

  :أنواع االستعارة - 7

 لفظهـــا وفـــي موضـــوعها،واعتماًدا علـــى كـــل مـــا يكونهـــا شـــكالً  تعـــد االســـتعارة طليقـــة فـــي
  : ،فقد تعددت تقسيماتها عند العرب وغيرهم،فكانت كما يليوموضوعاً  ومضموناً 

ونقصد عـدد األلفـاظ التـي تكـون طرفـي التشـبيه :مكونات اللفظيةالبالنظر إلى -1.7

 .أي كال من المشبه والمشبه به،وهو تقسيم معروف في العربية

ة أو يي هـــذه االســـتعارة تصـــريحيكـــون اللفـــظ المســـتعار فيهـــا مفـــردا فتـــأت:اســـتعارة مفـــردة-أ
  .مكنية

  )2.(اللفظ المستعار فيها مركب،وتأتي في االستعارة التمثيلية:استعارة مركبة-ب

ــى اإلظهــار واإلضــمار-2.7 ــالنظر إل يرتكــز هــذا التقســيم علــى إظهــار أو إضــمار :ب

  :فينتج عن ذلك نوعان من االستعاراتالمستعار له أو المستعار منه 

                                                           

  .ن صالسابق ، ينظر المرجع  -1
  .2/235ينظر عبد الرحمن حسن الميداني،البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها،-2
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ا أظهـره، الفعـل صـرح بكـذا إذً مـن  ة مصـدر التصريح فـي اللغـ: االستعارة التصريحية -أ
التـــي ،ة يوفـــي االصـــطالح يـــأتي صـــفة ألحـــد ضـــربي االســـتعارة وهـــو االســـتعارة التصـــريح

سـتعارة فاال).1.(دون المشـبه بـه هي مـا صـرح فيهـا بلفـظ المشـبه:"حددها البالغيون بقولهم
أن يكـون الطـرف المـذكور مـن طرفـي التشـبيه هـو «:ة كما عرفهـا السـكاكي هـييالتصريح
(».المشبه به

2 (  

المكنية في اللغة هي اسـم مفعـول مـن كنـى بمعنـى أخفـى وسـتر  «: االستعارة المكنية-ب
فاالســتعارة المكنيــة هــي ) 3(».واصــطالحا هــي صــفة مميــزة للضــرب الثــاني مــن االســتعارة

أن تــذكر «التـي حــذف فيهــا المشــبه بـه واكتفــى بشــيء مــن لوازمــه فهـي كمــا ذكــر الســكاكي
 )4(».المشبه،وتريد به المشبه به داال على ذلك بنصب قرينة تنصبها

  :وتنقسم إلى أصلية وتبعية:بالنظر إلى لفظ االستعارة -3.7

 جامــداً  فيــه اســماً اللفــظ الــذي جــرت أو  مــا كــان اللفــظ المســتعار،: االســتعارة األصــلية  -أ
ومنـه كحجـر وسـقف ودرهـم، :مأخوذ من الفعـل هوما ال يكون«غير مشتق،فاالسم الجامد 

  )5(».كعلم وقراءة:مصادر األفعال الثالثية المجردة،غير الميمية

                                                           

  .351ص، كامل حسين البصير،البالغة والتطبيق ينظر أحمد مطلوب و   -1
م،ص 1،2000دار الكتـب العلميـة،لبنان،طتحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي،السكاكي، مفتاح العلوم،  -2

  .76،ص482
ينظر حميد آدم ثويني،البالغـة العربيـة المفهـوم والتطبيـق،دار المنـاهج ، 353 ص،المرجع السابق-3

  . 205،207م،ص1،2007لنشر والتوزيع،عمان،ط
  .487ص السكاكي ،مفتاح العلوم ،-4
الم�نعم خفاجة،منش�ورات المكتب�ة  مصطفى الغ�يني،ج�امع ال�دروس العربية،راجع�ه ونقحه،عب�د -5

  .2/5،)دت(،)دط(العصرية،بيروت،
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فهــي مــا كــان اللفــظ المســتعار،أو اللفــظ الــذي جــرت فيــه االســتعارة :االســتعارة التبعيــة-ب
  ) 1.(أو فعالً  مشتقاً  اسماً 

وتنقســـــم إلـــــى ثالثـــــة :المشـــــبه والمشـــــبه بـــــه  الئـــــميبـــــالنظر إلـــــى مـــــا  -4.7

  .مرشحةمجردة مطلقة:أقسام

وهي التي ذكر فيها مـا يالئـم المشـبه بـه واالسـتعارة المرشـحة مـن :االستعارة المرشحة -أ
  .أبلغ االستعارات؛الن مادة الترشيح تفيد معنى القوة

  .ئم المشبههي التي ذكر فيها يال:االستعارة المجردة -ب

  وسميت مطلقة،  هي ما خلت من مالئمات المشبه والمشبه به،:االستعارةالمطلقة -ج

  )2.(ألنها أطلقت عما يقويها وعما يضعفها من مالئمات المستعار منه والمستعار له

  : أركان االستعارة-8

  :لالستعارة ثالثة أركان رئيسية وهي

  .يستعار له اللفظ الموضوع لغيرهوهو الذي ) المشبه به:(المستعار منه«

  .الذي يستعار له اللفظ الموضوع لغيره) المشبه:(المستعارله

فالمســتعار لــذي تمــت اســتعارته مــن صــاحبه لغيــره، وهــو اللفــظ ا) وجــه الشــبه(: المســتعار
  )1(».منه والمستعار له يسميان طرفي االستعارة

                                                           

ـــــــــــــة،دار المســـــــــــــيرة لنشـــــــــــــر -3 ـــــــــــــى البالغـــــــــــــة العربي ـــــــــــــو العدوس،مـــــــــــــدخل إل ينظـــــــــــــر يوســـــــــــــف أب
  193م،ص 2007.ه1،1427والطباعة،عمانط

  .196،197، ص نفسه  ينظر المرجع -2
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وغير  ةأنها تعبير بطريقة ملتويقل ما يقال عن االستعارة أ يبدوأن ومن خالل ما سبق
 قوياً  واسعاً  مباشرة،بغرض الحفاظ على جمال النص،وعمق الفكرة وتطلب في ذلك خياالً 

يجمع بين السياق وما يحيط بنا من عوالم طبيعية وثقافية واجتماعية وغيرها من الروابط 
اعية ه بكلمات تنافي القيم االجتمالمتنوعة،من جهة أخرى من خالل تفادي التفو 

تجاه حقيقة ما،فتوصله إلى رؤية  هالمتلقي ونظرتفاالستعارة قادرة على تغير مشاعر 
خبايا كانت مخفية عن أنظاره،فتتجلى وتتضح في عينه فإما يعجب بما كان شنيعا في 

  .أمامه كان جميالً  اعينه أو يمل مم

 

                                                                                                                                                                                         

  .101،ص )دت(،)دط(بيروت،راجي أسمر،علوم البالغة،الموسوعة الثقافية العامة دار الجيل، -1
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عنهم في المعاصرون  لقد انصب اهتمام القدماء على تقسيم االستعارة،بينما اختلف

من حيث الربط بين نظرتهم ومعطيات النظرية األدبية انطالقا من أن االستعارة تقديرها

كانت مهمة في التعبير  هنا تمثل أهم عنصر في التشكيل وليست حلية أو تحسينا،ومن

  .عن الفكر والشعور

ليست عنصرا إضافيا بل هي المخرج الوحيد "حيث أكد المعاصرون على أن االستعارة 

لشيء ال ينال بغيرها ،ومن ثم فإنها تتصل بالتفكير وتتراكب مع عناصر التشكيل في 

  )1".(سائل إدراك الحقيقة إدراكا كلياو إطار النص،كما أنها من 

ين الطرفين معنى جديد يمثل محصلة المعنى الذي تتضمنه االستعارة من تفاعل ب"كما أن 

جديد في  إبداع، وبهذا ال تصبح االستعارة نقال أو تعليقا أو ادعاء ، بل هي لهذا التفاعل 

مستوى  إلىاللغة ويترتب على التفاعل بين عناصر االستعارة نوع من التوتر قد يصل 

من مرحلة التوافق يكشف عن انتقال اإلنسان ،وهو توتر  اإلنساندرامي حين يقترن بخبرة 

االستعارة  أنواعبنا أن نتساءل  عن  رومن هنا يجد)2(."مع الوجود إلى الصراع والمواجهة

  وكيف كان التفاعل بين عناصر هذه االستعارة؟" ولعينيك هذا الفيض"في ديوان 

 

 

                                                           

حسني عبد الجليل يوسف،التصوير البياني بين القدامى والمحدثين ،دار االفاق العربية،القاهرة،  - 1

  .63،ص )دت(،)دط(
  .64المرجع نفسه ،ص  - 2
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أف يعبر عف " كلعينيؾ ىذا الفيض"فقد حاكؿ الشاعر عثماف لكصيؼ مف خالؿ ديكاف 
مشاعره كأحاسيسو،باستعماؿ الصكرة االستعارية،مما أكسب المعنى جماال كتأثيران في 
نفسيتي،فتنكعتطرقيا،كتعددت مكاضعيا خصكصا االستعارة المكنية،حيث قاؿ في أكؿ 

 :        األبيات
 باغتني أريجك

 فارتطمت بالزمن الثجاج
 منسكبا

 في بمورك الشفيف
 وتفتت ذراتي السكرى

 مندفعة
 (1).في مهب المقاحات

الفجأة،كىك أف  استعارة مكنية، ألف األريج ال يباغت كالبغتت"أريجؾ باغتني"فالبيت األكؿ
كىك الريح الطيبة،فجعؿ "األريج "المشبو لحضكر يفاجئؾ الشيء، فاالستعارة ىنا مكنية،كذلؾ

 .بذلؾ األريج كائنا تدب فيو الحياة اإلنسانية ،كتتحرؾ معو األحاسيس كالمشاعر
استعارة مكنية حيث حذؼ المشبو بو فجعؿ الزمف " ارتطمت بالزمف الثجاج"كفي البيت الثاني 

شيئا محسكسان،شيء يرتطـ بو كالثجاج ىك شديد االنصباب كىذه القرينة التي دلت عمى 
 .المشبو بو 

كمعنى البيتيف أنو أتاني طيفؾ كحبؾ الجميؿ ففاجأني عطرؾ الجميؿ،فانصدمت مع الزمف 
 .الجميؿ،الذم يصب بالذكريات دكف تكقؼ
إلى جماؿ عطرىا الفكاح،مستخدمان أسمكبان  باإلشارة كلقد استيؿ عثماف لكصيؼ قصيدتو ىنا

بالغيان جميالن ينـ عف كلع الشاعر بالجماؿ،إذ تجمى ذلؾ في إكثار االستعارات الجميمة 

                                                           
 .05ـ ،ص 1988عثماف لكصيؼ، كلعينيؾ ىذا الفيض ، دار ىكمة لمنشر،- 1
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كالزمف الثجاج،كما نجده يصكر نفسو كالماء المنسكب مف شدة جماؿ ما يرل،كما يصؼ 
لى أيف تسير، كفي ذلؾ كمو تصكير حي لما  نفسو بذرات السكرل مندفعة التدرم ماتريد كا 

يحسو الشاعر كما يختمج في نفسو مف كلع بالجماؿ،حيث يصكر نفسو كحبكب المقاح التي 
يحمميا الريح عند كؿ ىبكب،كفي ذلؾ تصكير لما يمر بو الشاعر مف ضياع،فاالستعارة إذف 

الميمكميف،الذيف ينسجكف  السر الكامف المكركثة، الكممة الحبمى بخياالت المتعبيف،كرؤل"ىي
مممكسة،كيشيدكف مف ىذه المفردات بيانات محسكسة،كمف ىنا كاف  مف ىذه الخياالت حمال ًن

 (1)"لالستعارة مكقؼ كاضح مف المجردات

كقد صرح بو "أريجؾ"بيف المحمكؿ " باغتني أريجؾ"كحدث التحميؿ التفاعمي في استعارة
كىك الطرؼ المحذكؼ مع ذكر قرينة مف قرائنو كىي " اإلنساف المفاجئ"الشاعر، كالحامؿ 

 : عمى سبيؿ االستعارة المكنية،كيتـ التفاعؿ بيف ىذيف الطرفيف حسب الشكؿ التالي" باغتني"

 أريجؾ            تفاعؿ         إنساف                      أريجؾ       إنساف
 
 
 
 

                                               باغتني 
 التحميل التفاعمي الستعارة باغتني أريجك.1

 
اإلنساف "كالحامؿ " أريجؾ"حظ مف خالؿ ىذا الشكؿ أف لكؿ مف المحمكؿنال

فيحدث التفاعؿ بيف ىذه السمات في منطقة التكتر،أيف يكتسب  متباينة، سمات"المفاجئ

                                                           

الناشر العمـ (دراسة أسمكبية إحصائية)شعيب خمؼ، التشكيؿ االستعارم في شعر أبي العالء المعرم - 1
 .34ـ،ص1،2009كاإليماف لنشر كالتكزيع،ط

 
 

 كائن                        +
 عاقل                                   + 
 مباغت                  +

 
 
 

 
 رٌح      +

 طٌبة        + 
 لزهرةا   + 

 
 

 
 

 

 رٌح                    +
 طٌبة                     + 

لزهرة+   

 
 كائن                  +
عاقل+   

مباغت  +  
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إحدل السمات الالزمة في اإلنساف كىي المباغتة كالتي تصبح سمة عرضية في "األريج "
 "األريج

فجماؿ النص الشعرم ال يتجمى مف خالؿ االستعارة، فقط بؿ مف خالؿ استعمالو ألساليب 
مثالن،كفضالن عف ذلؾ مزجو لمماضي كالحاضر ثـ مايمبث أف  بالغية كلغكية عدة كالتناص

 :يعكد إلى الماضي كقكلو
 والمحظات الهاربة

 كانت الشرارة تنشطر
 ( 1).مندمغة في الشرارة

استعارة مكنية،حيث حذؼ المشبو بو " المحظات الياربة"فالصكرة االستعارية ىي 
مف كاقعو  اليارب ،فشبو المحظات باإلنساف"الياربة"مثال،كترؾ شيئا مف لكازمو كىك "المرأة"كىك

المرير،كىذه المحظات ىي البداية كالشرارة التي انقسمت كأصبحت لينة كمندمجة في األياـ 
 . يكتحميا السكاد كالشرارة

فيتحقؽ المعنى االستعارم في ىذه الصكرة مف خالؿ المشابية التي عقدىا الشاعر،بيف 
صرح فييا الشاعر  كىي استعارة مكنية" اليركب"المحظات كالمرأة في السمة المشتركة بينيما

كيحدث " اليركب"مع إبقاء شيء مف لكازمو"المرأة"كحذؼ المشبو بو كىك " المحظات"بالمشبو
 :التفاعؿ بيف المحمكؿ كالحامؿ في ىذه االستعارة كاآلتي

 المحظات         تفاعؿ          امرأة                          المحظات         امرأة               

 
 
 
 

                                                                       ىاربة 

 .المحظات الياربة:التحميؿ التفاعمي الستعارة -1

                                                           
 .06عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-1

 

 فترة            + 
 زمنٌة              + 
 معنوٌة+ 
 قصٌرة+ 

 
 

 
 

 كائن                                                              +
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 أنثى                  + 
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كجراء " امرأة"كالحامؿ " المحظات"يحدث التفاعؿ في ىذه االستعارة بيف كؿ مف المحمكؿ 
فيتكلد المعنى  [اليرب]ىذا التفاعؿ تكتسب المحظات إحدل السمات الالزمة في المرأة

 .االستعارم في منطقة التكاتر أيف تصبح المحظات ىاربة مثؿ امرأة
 كالصكرة االستعارية الثانية

 الميل األزرق...والميل
 يمفك في ريشه المشتعل
 (1).ويعري تأوهات الكمنجات

 االستعارة كقعت في الفعؿ يمفؾ الذم اليقـك بو الميؿ،غاب المشبو بو فاالستعارة مكنية

ضافة الريش لميؿ نككف أماـ صكرة معقدة حيث أخذ الميؿ ىيئة طائر،فألحؽ الشاعر المكف  كا 
لذلؾ يحرص  لمكف األزرؽ يمثؿ اليدكء الذىني، كيساعد عمى االرتخاء« األزرؽ بالميؿ الف ا

النفسانيكف عمى ارتداء المالبس الزرقاء لسيطرة عمى العكاطؼ مف اجؿ خمؽ اإلحساس 
باالتزاف النفسي كاستقراره،كيخفض المكف األزرؽ مف حرارة الجسـ كيكفر بركدة تشعر اإلنساف 

باالنتعاش كالراحة؛إذا ىك عالمة النفكس التكاقة لعالـ مف اليدكء كالتركيز بعيدا عف عالـ 
 .كداللة ىذا أنو بالرغـ مف ظممة الميؿ كسكاده، أنو اتسـ باليدكء كالسكينة (2)».الصخب

 :كي يقرنيما ببعد معنكم كاحد ىك الجماؿ قاؿ" األنكثة"ك"العطر"كقد جمع عثماف بيف
  كنارية تتنفض قبل أن تطير

 ومن أقصى الوديان
 يرن عطر األنوثة

 ( 3).أضاع الشعراء مفتاحها القديم
                                                           

 .06المصدرالسابؽ،ص - 1
مذكرة (ـ2007-1988)صديقة معمر، شعرية األلكاف في النص الشعرم الجزائرم المعاصر ما بيف - 2

 .            90-89، ص (2010-2009()1431-ىػ 1430 )الماجيستر ، مخطكط ، جامعة منتكرم قسنطينة ،
 .10 عثماف لكصيؼ، كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-3
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مكنية،حيث جمع الشاعر بيف العطر الذم يدرؾ بحاسة  استعارة"عطر األنكثة"فالصكرة يرف 
فالعطر " الجماؿ كاألنكثة"الشـ،كالرنيف الذم ندركو بالسمع في صكرة استعارية كاحدة ىي 

رائحة تخاطب األنؼ،كالرنيف صكت يخاطب األذف، قاـ الشاعر بتحريكيما عف طريؽ 
 فالشاعر ىك مف يمتمؾ «الصكرة االستعارية التي تخاطب القمب، 
ف أردت الدقة فقؿ الشاعر ىك مف  العكدة بالمغة إلى حالتيا األكلى،الحالة المجازية،كا 

 (1) ».يستطيع أف يخرج مف الكممة سرىا المجازم الكامف فيو
فينا يتحقؽ المعنى االستعارم في ىذه الصكرة مف خالؿ المشابية التي عقدىا الشاعر،بيف 

كىك الطرؼ المحذكؼ، في السمة المشتركة " الجرس"كىي المحمكؿ كالحامؿ" األنكثة"
كحذؼ المشبو بو " األنكثة"كىي استعارة مكنية، صرح فييا الشاعر بالمشبو" االرنيف"بينيما
فيحدث التفاعؿ بيف المحمكؿ كالحامؿ في ىذه "الرنيف"مع إبقاء شيء مف لكازمو "الجرس"كىك 

 :االستعارة كاآلتي
 

 األنكثة          تفاعؿ      الجرس                        األنكثة          الجرس                
 
 
 
 
 

                                                  الرنين 
 يرف عطر األنكثة"التحميؿ التفاعمي الستعارة -3"

                                                           
 .34شعيب خمؼ،التشكيؿ االستعارم في شعر أبي العالء المعرم، ص- 1

 

 مادي                           + 

 منبه                          + 
ٌصدر        +    

                رنٌن  

 
 
 

 

 رمز     + 
 جمالً       + 
 رقة    + 
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كجراء " الجرس"كالحامؿ " األنكثة"حدث التفاعؿ في ىذه االستعارة بيف كؿ مف المحمكؿ 
فيتكلد المعنى  [الرنيف]إحدل السمات الالزمة في الجرس األنكثة ىذا التفاعؿ اكتسبت

 .االستعارم في منطقة التكتر أيف يصبح لألنكثة رنيف كالجرس
 : كيكاصؿ عثماف كصفو لممحبكبتو، في صكر استعارية غاية في الجماؿ كالركعة فقاؿ

 ..أنت اآلن
 حبمى بالمعجزات

 ممتمئة أمجاًدا وأساطير
 ..عيناك

 سماوات قزحية
 فيهما تعترش األغاني

 وتتفتق الغوايات
 ..يداك

 (1).حنان الطبيعة في أوج صبوتها
، استعارة مكنية،حيث ذكر الشاعر المشبو كىي "تعترش األغاني"فالصكرة االستعارية 

 . عمى سبيؿ االستعارة المكنية"تعترش أميرة"األغاني،كحذؼ المشبو بو كىك
فالشاعر في ىذه األبيات، يصكر محبكبتو بأنيا حبمى بالمعجزات،التي ال نراىا بؿ نسمع 
عنيا،كقد شبو عينييا بمكف قكس قزح المتمكف في السماء،كىذا مف شدة جماليما، فيجمس 

عمى عرش ىتيف العينيف األغاني فتطرب مف يشاىدىا،كيختمؼ عمييا الناس جميعان 
. إلى يدييا فيشبيما بحناف الطبيعة في قمة تكىجيا كأصحاب الضياع كىـ الغاكيات،كيذىب

، كالحامؿ  "المحمكؿ"كمف ىنا يتحقؽ المعنى االستعارم في ىذه الصكرة بيف األغاني 

                                                           
 .20عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-1
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فحدث " تعترش"، كىي العنصر المحذكؼ مع ذكر قرينة مف قرائنو كىي "األميرة التي تعترش"
 :التفاعؿ كمايمي

 األغاني      تفاعؿ        األميرة                      األغاني      األميرة
 
 
 

 

                                                                تعترش  
 تعترش االغاني     "التحميؿ التفاعمي الستعارة .4    

كجراء " أميرة"كالحامؿ " األغاني"فقد حدث التفاعؿ في ىذه االستعارة بيف كؿ مف المحمكؿ 
فيتكلد المعنى  [تعترش]ىذا التفاعؿ اكتسبت األغاني إحدل السمات الالزمة في األميرة 
 .االستعارم في منطقة التكتر أيف تصبح األغاني تعترش كأميرة 

 :كيكاصؿ كصؼ محبكبتو قائالن 
  أنت متوردة
 (1).فواحة ألالءة

 :فالصكر االستعارية البارزة في ىذه األبيات ىي
،عمى سبيؿ "زىرة فكاحة"حيث ذكر الشاعر المشبو الحبيبة،كحذؼ المشبو بو "   أنت فكاحة

 .االستعارة المكنية
ة، حذفو الشاعر ألفالمشبو ىك الحبيبة،أما المشبو بو فيك الجكىرة الأل" أنتألالءة"ككذلؾ

مف األشياء الدالة « كأبقى شيئا مف لكازمو ألألة عمى سبيؿ االستعارة المكنية،فاالستعارة إذان 
كما ذىب إلى ذلؾ مصطفى ناصؼ (2)»عمى نبكغ الشاعر كتألقو في مجاؿ اإلبداع األدبي

                                                           
1

 .21عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-
غادة عبد العزيز دمنيكرم، الصكر االستعارية شعر طاىر زمخشرم ، رسالة الماجيستر، مخطكط، -1

 .48ق، ص1421،1422جامعة أـ القرل ، السعكدية،
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فعمى قدر نبكغ الشاعر «االستعارة تظؿ مبدأ جكىريان،كبرىانان جميان عمى نبكغ الشاعر:"في قكلو
ففي ىذه القصيدة الكثير مف  (1) ».الفني تككف جكدتيا كركعتيا التي تكشؼ عف ىذا النبكغ

الصكر الشعرية الجميمة، تمؾ الصكر التي تنقؿ القارئ أك السامع إلى عالـ مف الخياؿ 
 .األخاذ

 :كفي مكضع أخر يصؼ الشاعر حالة  اقترابو مف محبكبتو فيقكؿ
 أحاول أن أدنو منكِك 

 فتحتجبين في غاللتك النورانية
 ( 2).وتستغيشين أصابعك العنابية

استعارة،ذكر فييا الشاعر المشبو كىك المحبكبة، " تحتجبيف في غاللتؾ النكرانية"فعبارة 
كحذؼ المشبو بو المؤلؤة،كابقي شيئا مف لكازميا كىي غاللتؾ النكرانية عمى سبيؿ االستعارة 
المكنية، حيث إف الشاعر في ىذه األبيات يخاطب محبكبتو،فيقكؿ ليا بأنو دائمان كاف يحاكؿ 
االقتراب منيا،كلكنيا تضع الحاجب الجميؿ، الذم خمقت بو كما النكر،فمف المعركؼ ىك أف 

حاجز،كمف ىنا يجدر بنا التساؤؿ عف ىذا  الحاجز  تحتجب المرأة كراء األسكار أك كراء أم
فيؿ يمكف لممرأة حقا أف تختفي كراء النكر؟ىذا النكر الذم مف . النكراني الذم يقصده الشاعر

حجبيا،فينا ال يمكننا إال القكؿ بأف السر كراء اختيار الشاعر  كظائفو إيضاح األشياء ال
لمحاجز النكراني ال يخفي المرأة،بؿ ىك يخفي الحقائؽ المطمقة كأسرار األلكىية، فمف 

حدكد الكشؼ عف انفعاؿ الشاعر، بؿ إنيا تمقي الضكء «أنيا ال تقؼ عند  جماليات االستعارة
عمى خصكصية كتفرد كتميز،ال تستطيع المغة العادية التجريدية أف تعبر عنو أك تكصمو إلى 

 (3) »القارئ
                                                           

 .49نفسو، ص المرجع- 1
 .22عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-2

احمد عبد السيد الصاكم، فف االستعارة دراسة تحميمية في البالغة كالنقد مع التطبيؽ عمى األدب - 3
 .344، ص1975الجاىمي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، اإلسكندرية، 
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 فكؿ ىذه استعارات جميمة أبدعتيا قريحة الشاعر عثماف إذ يشبو مف يحب بأحمى

لعمو  التشبييات،كأكثرىا إثارة ،ليستثير نفس القارئ كالسامع،الرغبة كالفضكؿ في المتابعة
 .يصؿ إلى ما يشبع رغبتو الجامحة

كعندما أراد عثماف لكصيؼ أف يصؼ ركعة عطر المحبكبة مف خالؿ صكرة شعرية غاية 
 : في الجماؿ فقاؿ

 لكن النايات المتكسرة 
 لعطرك الوهاج

 تظل تفضح أحواضك الغرقى
 (  1).وشالالتك الباكية

استعارة مكنية ، كمف ىنا يتحقؽ المعنى االستعارم في ىذه " لعطرؾ الكىاج"فكانت عبارة 
،في السمة المشتركة "القبس أك المصباح"ك"العطر"الصكرة مف خالؿ المشابية التي عقدىا بيف

كىي استعارة مكنية صرح فييا الشاعر بالمشبو العطر،كحذؼ المشبو بو "الكىاج"بينيما كىي 
 فحدث التفاعؿ بيف المحمكؿ كالحامؿ" الكىاج"إبقاء شيء مف لكازمو  المصباح،مع أك القبس

 :كمايمي
 العطر         تفاعؿ     المصباح                 العطر      المصباح

 
  
 
 

                                                              كىاج
 لعطرؾ الكىاج"التحميؿ التفاعمي الستعارة.5

                                                           
 .22عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-1
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فاالستعارة إذان تساعد الشاعر عمى اإلبداع،كما تساعد المتمقي عمى اكتشاؼ عالـ الشاعر 
تكشؼ الصكر عف االنفعاؿ كبالتالي تخمقو،كاالنفعاؿ يجذب إليو المزيد مف «يقكؿ الصاكم

 (1)».الصكر المتجانسة كالتي تعبر عنو
المصباح أك "كالحامؿ " العطر"فقد حدث التفاعؿ في ىذه االستعارة بيف كؿ مف المحمكؿ 

، كجراء ىذا التفاعؿ اكتسب العطر إحدل السمات الالزمة في المصباح أك "القبس
فيتكلد المعنى االستعارم في منطقة التكتر أيف يصبح العطر كىاجا كمصباح  [الكىاج]القبس

 .أك قبس مف نار
عطرؾ كذكرؾ الساطع الذم كأنو : فالشاعر في ىذه األبيات يخاطب محبكبتو قائالن 

 أك النجـ البارز المضيء بنكره،قد فضح ما بداخمؾ مف حزف كما القبسالمصباح أك 
الشالالت الباكية،فشبو دمكع ما بداخمو بمنظر الشالؿ الذم ينزؼ الماء كما تنزؼ الدمكع 

كىي أبمغ مف  ميداف فسيح مف مياديف البالغة«بداخؿ ىذا اإلنساف، كلذلؾ تعد االستعارة
التشبيو،ألنيا تضع أماـ المخاطب بدال مف المشبو صكرة جديدة تممؾ عميو مشاعره كتذىمو 
عما ينطكم تحتيا مف التشبيو،كعمى مقدار ما في تمؾ الصكرة مف الركعة كالسمك كالخياؿ 

 ( 2)».تككف البالغة في االستعارة
 :كعندما صكر الشباب في صكرة استعارية قاؿ

 روحي المترممة تحن إليك
 حنين الزجاجة المتشظية

 إلى صورتها األولى
 (3).المترعة بالنشوات
                                                           

 . 349 احمد الصاكم، فف االستعارة، ص -1
أحمد الياشمي، جكاىر البالغة في عمـ المعاني كالبياف كالبديع، ضبط كتكثيؽ يكسؼ الصميمي، -2

 .277، ص(دت)،(دط)المكتبة العصرية، بيركت،
 .24عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-3
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المشبو ركحي ،كالمشبو بو  ذكر الشاعر" ركحي المترممة"فالصكرة االستعارية األكلى ىي
 .امرأة حذفو الشاعر كأبقى شيء مف لكازمو عمى سبيؿ االستعارة المكنية

كالمشبو بو امرأة تحف،حذفو الشاعر كأبقى " حنيف الزجاجة المتشظية"أما الصكرة الثانية 
 .شيئا مف لكازمو حنيف،عمى سبيؿ االستعارة المكنية

فنجد في ىذه األبيات ركحو الطامحة الراغبة بالزجاجة المتكسرة، التي تحف إلى جماليا 
حنيف "األكؿ،كىي استعارة عمى الشباب الذم يمحيو الكبر كالشيخكخة،كىذا ما نجده في قكلو

 .األكلى،ذلؾ الشباب المممكء بالمغامرات صكرتيا إلى"الزجاجة المتشظية
 :كعندما استعار الشاعر لمحبكبتو صفة الطيؼ قاؿ

 مامن احد
 يطال نظرتك الزائغة  
 أو يجرؤ أن يالمس

 ( 1).طيفك الشغوب
ال يكجد أحد يستطيع أف يصؿ إلى نظرتؾ الشاذة أك غير  فالشاعر ىنا يقكؿ لمحبكبتو، 

 .كال يستطيعكف الكصكؿ إلى خيالؾ الرائع أك مالمستو الذم ىك درة الغكاص الرائع،المستقيمة
المعنى االستعارم في ىذه الصكرة مف خالؿ المشابية التي عقدىا الشاعر كمف ىنا 

كىي استعارة مكنية "الشغكب"،في السمة المشتركة  بينيما كىي "كالطفؿ الشغكب"ك"الطيؼ"بيف
صرح فييا الشاعر بالمشبو الطيؼ،كحذؼ المشبو بو الطفؿ الشغكب مع إبقاء شيء مف 

 :فحدث التفاعؿ بيف الحامؿ الطيؼ كالمحمكؿ الطفؿ الشغكب كمايمي" الشغكب"لكازمو 
 الطيؼ        تفاعؿ     الطفؿ الشغكب               الطيؼ     الطفؿ الشغكب

 
 

 
     الشغكب 
 

                                                           
 .27، صالمصدر نفسو-1

 طيفؾ الشغكب"التحميؿ التفاعمي الستعارة-6       
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الطفؿ " كالحامؿ " الطيؼ"فقد حدث التفاعؿ في ىذه االستعارة بيف كؿ مف المحمكؿ 
، كجراء ىذا التفاعؿ اكتسب الطيؼ إحدل السمات الالزمة في الطفؿ "الشغكب
فيتكلد المعنى االستعارم في منطقة التكاتر أيف يصبح الطيؼ شغكبان  [الشغب]الشغكب

كتجربتو أك )ككنيا تتبع فيـ شيء،«كالطفؿ، فجكىر االستعارة لدل اليككؼ كجكنسف في
 (1)»معاناتو انطالقا مف شيء آخر

 :كعندما أراد أف يعبر عف األمؿ الذم بداخمو قاؿ

 حين تنفمق الجوزات الخضراء

 وفصوص الفيروزات البنفسجية

 ( 2).لميالد فجر روحاني

نفمؽ الحجر الكريـ كمىنا تنفمؽ أم يخرج النيار مف الميؿ كتنشؽ الجكزات الخضراء ؼ
 لتصبح ىناؾ حياة جديدة بسببؾ كيظير لنا الفجر لميـك التالي ،الصغير ذك المكف البنفسجي

ىي استعارة "ميالد فجر ركحاني" فعبارةش بيذا األمؿ حتى يأتي ىذا اليـك كىك أنتأعيك
كىك محذكؼ أبقى شيئان مف لكازمو " مكلكد"مكنية،فكاف المشبو ىك الفجر، كالمشبو بو 

 .ميالد،كتظؿ الصكفية الشعرية حاضرة في شعر لكصيؼ 

ففي كالـ الشاعر نالحظ الكثير مف األمؿ كالبسمة،ككأنو يعبر عف حالة مف اليدكء 
كالسكينة يعيشيا الشاعر، لذلؾ نجد أف عباراتو كانت أكثر تفاؤال كابتساما،ككانت استعارتو 

أكثر جماالن كرقة كحياة،فيك يستخدـ الجكزات الخضراء كالفصكص البنفسجية كالفجر 
 .الركحي،لتعبير عف الجماؿ األخاذ الذم يراه كيحسو فيظير مناسبان في عباراتو الجميمة

فقد كاف الشاعر عثماف لكصيؼ كثير االنتقاؿ مف صكرة استعارية أخرل،كؿ ىذا مف اجؿ 
 :إبراز جماؿ محبكبتو فقاؿ

                                                           
 .23اليككؼ كجكنسف مارؾ، االستعارات التي نحيا بيا، - 1
 .28عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-2
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 تتمازج أهدابك باألشعة الخضراء
 لمقتيك المحيتطين

 أسبح في عشقك الطاغي
 (1).مغتساًل باألدعية

استعارة مكنية،المشبو ىك العشؽ،كالمشبو بو حذفو الشاعر "أسبح في عشقؾ الطاغي"فعبارة 
 .كترؾ شيئا مف لكازمو أسبح عمى سبيؿ االستعارة المكنية"كىك البحر

كالمشبو بو محذكؼ كىك الماء،حذفو الشاعر كأبقى "مغتسال باألدعية"أما الصكرة الثانية 
شيئا مف لكازمو عمى سبيؿ االستعارة المكنية، فجاءت بذلؾ عبارات االستعارة كاضحة جمية 

التكضيح أك التبييف أم قد تقدـ مثال محسكسا لعالقة «(Richards)فيي بتعبير ريتشاردز
 (2)».كاف البد مف كضعيا في لغة مجردة لكال ىذه االستعارة

يشابيو فيو أحد،ذلؾ األسمكب الذم ميز الشعراء كعمى  فمكؿ شاعر أسمكبو الخاص الذم ال
مر العصكر،فشاعرنا عثماف تميز بككنو شاعرنا كصافان حد الجنكف،فإذا ما طالعنا شعره كجدنا 

ف كانت  جمو قائما عمى الكصؼ ذلؾ الكصؼ الذم تغمب عميو االستعارات الحداثية، كا 
أحيانا تنقمؾ إلى عالـ آخر غير ما تراه أك تسمعو،فيك مبدع في ذلؾ يتربص بالكممات 

 :  لرسيس األيقكنات قائالن  البكاء لنافكرات كاتقرل كيسيرىا كيفما شاء فقد استعار
 أتقرى رسيس األيقونات الخفية
 ألمس هسيس النافورات الباكية

 وأحصي ماليين المجرات المرهقة
 (3).في المرمر المزج لجسدك الرجراج

                                                           
 .46،47المصدر نفسو، ص-1
 .34شعيب خمؼ، التشكيؿ االستعارم في شعر أبي العالء المعرم، ص- 2
 .47عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص-3
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 ،فكاف المشبو ىك رسيس"أتقرل رسيس األيقكنات الخفية"الصكرة االستعارية األكلى ىي 

عمى سبيؿ " أتقرل"حذفو الشاعر كأبقى شيئا مف لكازمو "المشبو بو رجؿ يقرل" األيقكنات
 .االستعارة المكنية،كالمعنى استفيد مف كـر األيقكنات

فالمشبو النافكرات، كحذؼ المشبو بو امرأة كترؾ شيئان " النافكرات الباكية"أما الصكرة الثانية 
 .مف لكازمو باكية عمى سبيؿ االستعارة المكنية 

فالشاعر يقكؿ في ىذه األبيات تتمازج األىداب مع لكف العيكف الخضراء،كلعينيؾ التي بيا 
السكاد كالبياض،أىيـ كأسبح في حبؾ الذم سيطر عمى كياني، فطغى عميا ىذا الحب 

الجارؼ،كاغتسؿ باألدعية كأنتظر كأفكر بثبات في دكاـ ىذا الحب،الذم ىك رأس شرياف 
القمب الخفي كأستشعر كممات النافكرات التي تنزؼ الدمع بحرقة،كىي تنطؽ الكممات الحارقة 

بيمس ال يسمعو غير مف يشعر بو،كبسب حبؾ الطاغي استطيع أف أعد كأحصي عدد 
مجرات ىذا الككف الرائع كالمرىؽ،حتى تعممي مدل حبؾ الطاغي، كأجد ىذه المجرات عمى 

 .المرمر الرخامي األممس لجسد الميتز المضطرب مف ىذا الحب
فتتمثؿ جمالية االستعارة في أنيا تشبيو ناقص،حذؼ ركف مف أركانو الثالثة،كىذا ما أعطى 
لالستعارة بكؿ أشكاليا صبغة مف الجماؿ،لذلؾ نجد جؿ عبارات الشاعر عثماف لكصيؼ ىي 

 :استعارة مكنية، اعتمد فييا الشاعر الكصؼ بالدرجة األكلى حيث قاؿ
 حقواك يبرعمان بالنجوم

  نهداك يزقزقان لمهجرة الكهنوتية
 خارج مدارات السنين

 (1).ويعوي..وبطنك يتموى
،حذفو الشاعر كدؿ عميو "طير"استعارة مكنية،المشبو النيداف، المشبو بو " نيداؾ يزقزقاف"فػػ 

 .عمى سبيؿ االستعارة المكنية"يزقزقاف"بشيء مف لكازمو كىك

                                                           
 .60السابؽ، ص المصدر- 1
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فالمشبو في ىذه الصكرة ىك البطف،أما المشبو بو "كيعكم ...بطنؾ يتمكل "كالصكرة الثانية 
 "كيعكم....يتمكل"حذفو الشاعر كترؾ شيئا مف لكازمو كىك " الذئب"ىك 

خصرؾ يبرعـ مدججا بالنجـك التي تتألأل كصدرؾ : فالشاعر يحاكؿ كصؼ محبكبتو فيقكؿ
يبرز منؾ كيرتفع مف جماليا،أتخيؿ أنيما يغرداف كما العصفكر المياجر مف الدنيا،مثؿ  أك ما

ىجرة كياف المسيح كالييكد خارج مكاقع كمدارات ىذه الحياة التي أكمت نباتيا بسب 
 .اليجرة،كبطنؾ يتألـ مف الجكع كاالفتقاد كيصبح كما الذئب في ألمو

فربط الشاعر استعاراتو بشعكر يجعؿ الصكرة تسمك كترتقي إلى أف تتمكف مف نفس المتمقي 
فتؤثر فيو،كىذا التأثير مطمب مف مطالب العمؿ األدبي،لذلؾ يجب أف يتصؼ بكضكح 

كعمى قدر كضكح الداللة كصكاب اإلشارة،كحسف «الداللة التي أشار إلييا الجاحظ بقكلو
االختصار كدقة المدخؿ،يككف إظيار المعنى، ككمما كانت الداللة أكضح كأفصح،كانت 

 ( 1)».اإلشارة أبيف كأنكر
 :  فقاؿؿ بالنسياف كالضياع أك الضالق أسرت  كفي بيت أخر خاطب محبكبتو بأنيا

 ونمشتني بالسهو والغواية
 أي الق ساقني إليك
 وأي كناري أرشدني

 إلى خدرك الألالء
 !وجدتك!وجدتك:  فصرخت

 ( 2).  ثم انغمست في زمرك الطهور؟

                                                           
الجاحظ، البياف كالتبيف، تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف، الناشر مكتبة الخانجي، القاىرة - 1

 .1/75ـ،1998-ق7،1418ط
 .69عثماف لكصيؼ،كلعينيؾ ىذا الفيض، ص- 2
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 كقد أرشدني الصكت المتكرر مف الكنارم التي ، رماني بالخكاصر الضامرة إليؾريعني قد
 سكادؾ كظالمؾ كحاجبؾ المشع بالنكر كىنا أجد ،تصر عمي بأف أمشي إليؾ مف غير شعكر
 .األمؿ كأصرخ بأنني قد كجدتؾ كأنت األمؿ

كبعدىا قد غطست كانغمرت كانشغمت في مركءتؾ كشيامتؾ كشجاعتؾ الطاىرة التي تدؿ 
 .، ثـ انغمست في زمرؾ الطيكر؟ ىي استعارة مكنيةعمى معدنؾ األصيؿ

   كما يمكف قكلو ىك أف عثماف لكصيؼ عمد إلى التعبير عف مشاعره كأحاسيسو ككصفو 
لمحبكبتو باستعماؿ االستعارة المكنية مما يكحي إلى ميمو نحك التمميح كالضبابية فأكسب ذلؾ 

 .لمنص جماال فنيا كبالغيا 
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ة حاضــرة فــي شــعر عثمــان لوصــيف،فكان لهــا الــدور الفاعــل ياالســتعارة التصــريحكانــت     

إبراز جمال النص الشعري،فتعددت مواضعها فـي ديـوان ولعينيـك هـذا الفيض،نـذكر منهـا في 

  : قول الشاعر

  وتغلغل

  عبر مسامات شجني

  إلى شغاف شغافي

  لتوقظ في الوهج البكر

  ) 1.(لروحي األزلية

يحية،حيث صــرح الشــاعر بالمشــبه بــه اســتعارة تصــر "عبــر مســامات شــجني"ن عبــارةأنالحــظ 

هـذا مـا هـو إال دليـل علـى مـدى عمـق آالمـه وحذف المشبه،فجعل لشجنه وهمومـه مسـامات و 

ـــه،  ـــق صـــور خيوأحزان ـــا حـــاول خل خـــر أو نســـبة اليـــة متعـــددة باســـتعارة شـــيء آلفالشـــاعر هن

ت حســه عــن خلجــاعبــر عثمــان ففي هــذه الصــور صــفات شــيء إلــى أخــر لــيس مــن طبيعتــه،

المرايـا الضـوء المـدرار،  الفقـاقيع القزحيـة،: ،ويتجلى ذلـك فـي قولـهلنـافي ذلك إمتاع و وشعوره 

فالمرايــــــــــا الغبشــــــــــة اســــــــــتعارة ....." ،جبيني الســــــــــاهي،الوهج البكرروحــــــــــي األزليــــــــــة الغبشـــــــــة

  .شبه وهي العيونوحذف المبالمشبه به وهو المرايا الغبشة،  ،صرح الشاعرتصريحية

أن الجمـــال فـــي االســـتعارة يكمـــن فـــي المبالغـــة؛الن الغـــرض منهـــا «إلـــىفقـــد أشـــار ابـــن قتيبـــة 

 )2( ».التوضيح،واستقصاء الصفة،وانطباع الصورة في المخيلة"

، المملــوء بالصــور الجميلــة المهتاجــة التــي ال تنضــبفكلهــا اســتعارات يرســمها خيــال الشــاعر 

إلى تشتت فكر هذا الشاعر وانتقاله فـي اللوحـة الشـعرية القصـيرة مـن  كانت تشير أحياناً  وٕان

 .الفرح إلى الحزن،ومن األلم إلى األمل عبر رومانسية فريدة

  :  ويقول في بيت آخر
                                                           

  .09عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض، ص-1
  .29غادة دمنهوري، الصور االستعارية في شعر طاهر زمخشري، ص-2
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  ينمو في ضحى المرآة يافطراً 

  وياكمنجة تتأوه

  )1.(بين االصابع النحاسية

اســتعارة تصــريحية، حــذف المشــبه " ســيةكمنجــة تتــأوه بــين األصــابع النحا"فالصــورة االســتعارية

ترســل أن بــدل و  ،وأنينــاً  المــاً كمنجــة، فاســتعار التــأوه للكمنجــة آ المشــبه بــهبوهــو امرأة،وصــرح 

تخلت عن دورها المتعارف عليـه واتخـذت صـورة الشـخص المـريض الـذي ال يصـدر  األلحان

  .مأساوياً  إليها دوراً بل أسند  على الفرح والمرح فلم تعد كمنجة الشاعر باعثاً  إال اآلهات

عهــا أود فاالســتعارة ليســت مجــرد شــكل جمالي،وٕانمــا هــي صــورة نابضــة بإيحــاءات وعواطــف

وأعجـب  جريانـاً  وأكثر◌ً  وأشد افتتانا هي أمد ميداناً «،فقد قال الجرجاني في ذلك األديب إياها

تجمـع شـعبها مـن أن  وأذهب نجًدا فـي الصـناعة وغـوراً  ،وأوسع سعة وأبعد غوراً وٕاحساناً  حسناً 

ويمنـــع  ،وأمأل بكـــل مـــا يمـــأل صـــدراً وشعوبها،وتحصـــر فنونهـــا وضـــروبها،نعم، وأســـحر ســـحراً 

 عذارى قد تخبـر لهـا الجمـال إلى أن تهدي إليك أبداً وأهدي ، ويوفر أنساً  ،،ويؤنس نفساً عقالً 

ن تخــرج مــن بحرهــا جــواهر إن باهتهــا الجــواهر مــدت الشــرف والفضــيلة أوعنــي بهــا الكمــال،و 

الخجـــل  يقصـــر،وأبدا مـــن األوصـــاف الجليلـــة محاســـن ال تنكـــر،وردت تلـــك بصـــفرة ال باعـــاً 

ـــى  ـــراً نســـبتها مـــن الحجـــر وأووكلتهـــا إل ـــر مـــن معـــدنها تب لـــم تـــرى مثلـــه،ثم يصـــوغ فيهـــا  ن تثي

صــياغات تعطــل الحلــي وتريــك الحلــي الحقيقــي،وان تأتيــك الجملــة لعقائــل يــأنس إليهــا الــدين 

عناصـر اللـذة المتحققـة  والجواهر الشريفة،دليل علىجميالت، فشبهها بالعذارى ال)2(».والدنيا

ـــر مـــن االســـتعارات،فهل الكمنجـــة حقـــا تتأوه؟كمـــا يقول،وهـــل بجماليتهـــا،  فالشـــاعر هاهنـــا أكث

أن يصـورها لنـا الشـاعر  فكلهـا عبـارة عـن صـور جميلـة أراد األصابع قد أصبحت من نحـاس

 فهــــي ال تعــــد أن تكــــون إال وصــــفاً ليعبــــر عمــــا يخــــتلج فــــي نفســــه مــــن آهــــات وعبــــارات وآالم 

  .ومبالغة فيذلك الوصف ورؤية جديدة تختزل مشاعره الملتهبة
                                                           

  12، ص عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض -1
  .32عبد القاهر الجرجاني،أسرار البالغة، ص-2
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  :ية من نرجس قالنوعندما استعار جسد المرأة في سف

  ياأنت 

  البلور شفافاً  أسطورةيا 

  شفافاً 

  ياوجع المرمر الرضيض

  ياسفينة من نرجس

  أسلمها الربان

  )1(. !ألقيانوس المسجور

حــذف المشــبه جســد " ســفينة مــن نــرجسيا"االســتعارية البــارزة فــي هــذه األبيــات هــيالصــورة  

،وصــرح بالمشــبه بــه ســفينة مــن نرجس،علــى ســبيل االســتعارة التصــريحية،ولقد اســتعمل المرأة

وهي ياء النـداء حـين  الشاعر أسلوب النداء باستخدام أداة لطلما استخدمها الشعراء منذ القدم

يا أسطورة،يا وجع،يا سفينة،وهو في هذا يحاكي الشعراء القـدامى بأسـلوب جديـد قال يا أنت، 

ال وهــو أوعبــارات جديــدة، وضــعها لنــا الشــعراء فــي العصــر الحــديث فــي شــعرهم الجديــد هــذا 

فـــي  األصـــيلقمـــة البيـــان،وجوهر الصـــورة الرائعـــة والعنصـــر «  فاالســـتعارة إذاً الشـــعر الحـــر، 

ا أولـوا الـذوق الرفيـع إلـى سـماوات مـن اإلبـداع،ال بعـدها أروع لوسيلة التي حلق به،وااإلعجاز

ـــــــنفس وال أجمـــــــل وال أحلى،باالســـــــتعارة تـــــــتكل األحجـــــــار وتســـــــري فيهـــــــا أالء م الجمـــــــادات وتت

الحيــاة،فترى الطبيعــة الصــامتة الجامــدة تغنــي وتــرقص وتلهــو وتلعــب كأنهــا مــن ذوات الــروح 

  )2(».وانفعاالً والمشاعر واألحاسيس والقلوب النابضة حبا وحياة 

  : وعندما عبر عن األمل واليأس قال

  زياكان الليل األردو 

                                                           

  .15،16عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض، ص-1
  .2،2003،2/100لبنان،طين، يبكري شيخ أمين،البالغة العربية في ثوبها الجديد،دار العلم المال -2
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  ينوء بكلكله على البيوتات

  وكانت الكالب الضالة

  تقضقض نيوبها

  في مهب الزمهرير

  والريح الفوالذية

  تعض بعصبية أعمدة الكهرباء

  معتوهاً  لكن طفالً 

  اليزال يغتسل بالسهاد

  ويدثر بعهن الكلمات

  اليزال

  مثل الحجيجيهرول 

  ) 1.(بين البرق والظلمة

اســتعارة تصــريحية حيــث أن الشــاعر شــبه "معتوهــا طفــال"نجــد الصــورة االســتعارية األولــى هــي

  "نفسه"وحذف المشبه" طفال"نفسه بالمعتوه فصرح بالمشبه به 

 أراد بهــا األمــل واليأس،حــذف المشــبه األمــل واليــأس،"بــين البــرق والظلمــة"أمــا الصــورة الثانيــة 

كــان الليــل داكــن جــدا يميــل إلــى اللــون األزرق ويدخلــه فوصــرح بالمشــبه بــه البــرق والظلمــة، 

ر بثقـــل وجهــد كمـــا جماعــة أو مجموعـــة هــيظف، ون األخضـــر وهــو صلصـــالي كمــا الحجـــراللــ

، وكانـت الكـالب الضـائعة رليـل سـقوف البيـوت بمشـقة وجهـد كبيـيغطـي هـذا الو على البيوت 

  .وتحد أنيابها لتجهز نفسها والفاقدة لإلحساس تفرق وتكسر

ألفــاظ بعيــدة كــل البعــد عــن الســطحية وعــن  باســتخدامفقــد أطــل الشــاعر مــن الوصــف البعيــد 

هذا كلـه يمثـل لنـا  إنحال الموصوف،فكيف لنا أن نصف الليل باألردوازي،والريح بالزمهرير،

                                                           

1
  .18عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض، ص-
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ذلـك وكـأن ليس له،بل انـه يبـدع فـي  براعة الشاعر في االستعارات،فهو يعطي للموصوف ما

األمل البعيد الذي يمثله الطفـل فـي  إلى إشارة،وفي هذا كله في البعد اقتراب وفي الظلمة نوراً 

الحريـة،مع أن هـذا الطفـل  إلىهذه القصيدة فهو األمل الذي يبحث عنه الشاعر وهو السبيل 

 إذ يصـف الشـاعر هـذاالحريـة والهـدف المنشـود، إلىويجتهد في سبيل الوصول اليزال يعاني 

الباحـــث بشـــدة عـــن األمـــل الـــذي يهـــرول بـــين  -وهـــو يقصـــد نفســـه–الطفـــل بـــالمعتوه المرهـــق 

. الشـــاعرالظلمــة والنور،والــذي ينـــبش فــي الصــخر باحثـــا عــن البـــذرة التــي تمثــل األمـــل عنــد 

وغير منتظر،كما يجب أن تحـدث مفاجـأة نتيجـة  مدهشاً  يجب أن تملك شيئاً « إذًا  فاالستعارة

 )1(».وقعة بين األغراض المتباينةالكتشاف عالقة غير مت

 :      وقال في بيت آخر

  وأنا أراقب التماعات البروق

  ابني لك سدة من هزيج

  أرصعها بالصلوات

  ارشقها بالصبوات

  قرنفلتي أفرطثم 

  للريح القادمة من مغانيك

  طلعتك السنية إلىارفع نايات 

  )2.(واعزف تعاويذي

استعارة تصريحية، أصلها بالآللئ " أرصعها بالصلوات"البارزة هي  لصورة االستعاريةا

  . ، وصرح بالمشبه به الصلوات الآلليءحذف المشبه  كالصلوات ،

                                                           

ـــــي البالغـــــة العربيـــــة دار الوفـــــاء اإلســـــكندرية- 1 ـــــن كامـــــل الخويســـــي،أحمد محمـــــود مصـــــري،رؤى ف ، زي
  .149،150، ص )دت(،)دط(مصر

  .39، ص عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض - 1



]                                                       ا�ستعارة التصريحية[أنواع ا�ستعارة وجماليتھا  

 

54 

 

بكــي لوحــدي وأفكــر   لبــروقا وأنــا جــالس أراقــب هــذه االلتماعــات: فهنــا يصــف حالتــه قــائالً 

منبــر أو بــاب أو أي شــيء يجلــس عليــه مــن طيــف هــذا الليــل الــداكن  أبني فــي خيــالي لــكفــ

رميهـا الشـوق فيأنسـجها بدقـة فائقـة بالصـلوات و  من هذا الليل المظلـم ، أنظمهـا أرسم بالفرشاة

واللهو والحنـين ،وبعـدها جـاوزت الحـد وحمـل مـا ال يطيـق مـن بسـتاني صـاحب الـريح الطيـب 

بسبب ريحك القادمة إلـي مـن طربـك ومنزلـك الخـاص فـي خيـالي  ،واألبيض باألحمرالمتلون 

أنفـــخ فيهـــا عنـــد ذكـــراك و أرفع آلـــة الطـــرب فـــهـــذه الــذكرى  فـــي وأغنــاني عـــن كـــل شـــيء جميـــل

وهـي  مـا يحمينـيو  ، و أعزف فيما بينيريفة ذات المكانة والمقام العاليالمطرب وطلعتك الش

  .الرقية والتميمة من ذكرك الرائع

عناصــر خــارج  إلــى اإلشــارةبقــدرتها علــى  تنفــرد دون التشــبيه «هنــا نقــول أن االســتعارة مــنف

  ) 1.(»قدرة على اإليحاء ومن ثم تصبح أكثر منهالسياق الشعري نفسه 

ومـاهو مالحـظ أن الشــاعر عثمـان لوصـيف قــد اسـتعمل ألفــاظ جديـدة ،فكـان بــذلك مجـدد فــي 

االســتعارية تمــنح القــارئ المتعــة ل الصــورة ألفاظــه وأفكــاره،وهو بعــد جمــالي ، ســاهم فــي جعــ

تبرز البيان أبًدا في صورة مسـتجدة تزيـد  إنها«:والتذوق الفني، فقد قال عبد القاهر الجرجاني

حتـى تراهـا تجـد اللفظـة الواحـدة قـد اكتسـبت  ، وٕانـك القدره نبال،وتوجب له بعد الفضل فضـالً 

شــأن مفــرد وشــرف منفــرد وفضــيلة مكــررة فــي مواضــع،ولها فــي كــل واحــدة مــن تلــك المواضــع 

  .فألفاظ االستعارة ليست قوالب جامدة )2(».مرموقة وخالبة

  : ويستمر الشاعر في وصف محبوبته فيقول

  أراك مكللة من األنداء

  موشومة بالسمفونيات

  رافلة في فستانك الكهنوتي
                                                           

والبالغي عند العرب، المركز الثقـافي العربي،بيـروت الصورة الفنية في النقد التراثي جابر عصفور،  -1
  .248، ص 1992، 3ط
  .33عبد القاهر الجرجاني،أسرار البالغة ص -2
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  سادرة

  ساهية

  متلبسة

  بالرموز

  )1.(واألساطير

،حذف جماالً استعارة تصريحية،أصلها برسم كالسمفونيات " ة بالسمفونياتموشوم"فعبارة 

  . وصرح بالمشبه به السمفونياتالمشبه رسوم، 

الغمــام والســحاب والرعــد و محفوفــة بــالنور مــن األصــوات الرائعــة بأراك محملــة فقــال الشــاعر 

 اآلالتمتكاملـــة مـــن هـــذه  طــع وبـــك عالمـــات الموســـيقى واأللحــانكثــر عطـــاؤك الـــذي ال ينقف

ومترفــة ومتبختــرة ومتباهيــة فــي لبســك وفســتانك صــاحب األســرار والســلطة الموســيقية الرائعة،

، ومتحيرة غافلـة ونائمـة ومتلبسـة بـالرموز المحيـرة واألسـاطير الجميلـة الجمالالرهيبة من هذا 

  .التي تحكى بك بشكل رائع

عليهــا الشــاعر، اإليجــاز فقــد أبــرز عبــد القــاهر الجرجــاني  الجماليــة التــي اعتمــد األبعــادمــن ف

الــذي أكــد "اإليحــاءوهــذا هــو ) 2(»وٕانهــا تعطيــك الكثيــر مــن المعــاني باليســر مــن اللفــظ«:بقولــه

 ،واإليجـازاالسـتعارية تتميـز بـالتكثيف أن الصـور  عليه النقاد المحـدثون، حـين يجمعـون علـى

ومعـــاني فرعيــــة تثـــري تجربــــة  ي ضــــالالً تعطـــ «الطــــرفينفالصـــورة عــــن طريـــق التفاعــــل بـــين 

مــن أســباب  اإليجــاز الــذي اتصــفت بــه االســتعارة ســبباً الشــاعر والمتلقــي وجعــل أحــد البــاحثين 

تميز االستعارة عن التشبيه،فاإلنسان باالستعارة يمكنه أن يؤلـف معنـى مركـب دون أن يكـون 

  ) 3(.»بنفس الصورة التي تفرضها القواعد النحوية التعبير الدال مركباً 

  : وفي مقطع آخر قال
                                                           

  .41،42عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض، ص  -1
  33 ، ص عبد القاهر الجرجاني،أسرار البالغة -2

  .45، صغادة عبد العزيز دمنهوري، الصور االستعارية في شعر طاهر زمخشري-3
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  األرصفة تتطرز باألزرار

  أشجار الطريق تتبع عبيرك

  تتفتق األجراس

  )1.(وتتوهج الدندانات

 حــذف المشــبه..أشــياء المحبوبــة باألرصــفة المطــرزة  شــبه"األرصــفة تتطــرز"الصــورة األولــى 

ــــــى ســــــبيل االســــــتعارة التصــــــريحية.ة فاألرصــــــ ،وصــــــرح بالمشــــــبه بــــــه،المحبوبة   ...عل

ق المصـــاحب شـــبه قيمـــة المحبوبـــة بـــالطري " أشـــجار الطريـــق تتبـــع عبيـــرك"فـــي الشـــيءنفـــس 

 لــــــى ســــــبيل االســــــتعارة ع"لطريــــــقا"وصــــــرح بالمشــــــبه بــــــه وهــــــو ، لعبيرهــــــا ثــــــم حــــــذف المشــــــبه

وصــــرح  "ورد المحبوبــــة"ذف المشــــبه فحــــشــــبه ورد المحبوبــــة بتفتــــق األجــــراس و التصــــريحيه، 

وهكـذا كـان يفعـل الشـاعر مـع ..على سـبيل االسـتعارة التصـريحية..تفتق األجراس"بالمشبه به 

ـــل للتأويـــل  و..أوصـــاف المحبوبـــة ـــه نـــص.يبقـــى الـــنص قاب متعـــدد األوجـــه .. حـــداثي  ألن

  .والقراءات

مـن بالخيوط الملونة والقطـع المسـتديرة األرصفة  تتزينقال فمن روعة جمال محبوبة الشاعر 

 حتــىمــن شــدة العظمــة والجمــال و ، وعظمــة لــك مــن الفخامــة والرفعــة الحديــد وفيهــا تفــاخر

األشـــجار تتبـــع جمالـــك وجمـــال ريحـــك الـــذي هـــو الربيـــع الفـــائح بـــريح العبيـــر الرائـــع وتتشـــقق 

  .وتنطلق األصوات بسببك وتلمع وتتألأل بالصوت الجميل الخافي الهادئ

 يســتطيع أن يغيـــرعنــدما يســـتعين باالســتعارة فــي تصـــويره « المبـــدع  أوأو الشــاعر  فاألديــب

صور األشياء بما في االستعارة من قدرة على التحليل والتركيب،في تشـكل األشـياء والمعـاني 

  )2(».وتصور المحسوس في صورة التنال إال بالظنون

  : وفي صورة استعارية غاية في الجمال قال

  المسك في عبير المعاني
                                                           

  .52،53، صعثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض -1
  .46، ص  غادة عبد العزيز دمنهوري، الصور االستعارية في شعر طاهر زمخشري -2
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  وفي هسيس الرؤى

  المسك في الوهم أو في اليقين

  المسك في شراع اليقظة

  وأمطار النعاس

  المسك في عضالت الهواء

  )1.(وأعطاف الماء

صــرح بالمشــبه بــه وهــي أمطــار  اســتعارة تصــريحية،" أمطــار النعــاس"الصــورة االســتعارية هــي

  .استعارة تصريحية " ألمسك في عضالت الهواء"النعاس،والصورة الثانية 

طــة بالطيــب فــي رســم تالــريح الطيــب فــي المعــاني المخلفيقــول  فيخاطــب الشــاعر معشــوقته 

ذكرك الرائع الذي يشع ويفـوح بالرائحـة الطيبـة، وفـي الكـالم الخفـي والمـدقوق دق بـالخفي فـي 

المنـــام ، ومـــا أراه مـــن هـــذا المســـك هـــل هـــو حقيقـــة أم وقـــع فـــي الخـــاطر   القلـــب والعـــين كمـــا

المسك في قلعة وذروة الصحوة و أمطار النعاس والنوم وأنا حائر بما يحدث من توهان فـي ف

   .مس الذي هو في شدة الهواءللاهذا 

بتشـــخيص  « فعمـــد الشـــاعر فـــي هـــذه األبيـــات إلـــى إثـــارة الخيـــال مـــن خـــالل االســـتعارة وذلـــك

وهــي بالحاســة  ،فتخرج مـاال يــدركعلــى الجمــادات ةالمجـردات وتجســيم المعنويــات وخلـع الحيــا

قــدرة االســتعارة علــى  إلــىوقــد أشــار عبــد القــاهر الجرجــاني  اإلبــداعميــدان خصــب لالبتكــار و 

واألجســام  ،واألعجم فصــيحاً فإنــك لتــرى بهــا الجمــاد ناطقــاً "كائنــات حيــة إلــىتحويــل الجمــادات 

 ) 2(».حية جلية الخرس مبنية والمعاني الخفية بادية

  : قال عثمانأخر وفي بيت 

  بوشاح من بخور ملتفعة

  كنت تالمسين الخيط الرفيع
                                                           

  .85، صعثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض-1
  .33عبد القاهر الجرجاني،أسرار البالغة، ص -2
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  للبرق المنزلق في

  ثنايا الديجور

  ) 1.(وتحصين جهشات األجراس

  :هنا الشاعر يواصل الوصف لمحبوبته قائالً 

وممزوجــة برائحــة البخــور  المتأللئــةجوانــب المــاء متغطيــة وملتمــة بالنســيج المطــرز بــالجواهر 

والرفيــع مــن اللمعــان الــذي يعمــي البصــر مــن برقتــه كنــت تالمســين الخــيط الــدقيق ف، الطيــب

تجمعـين سـرعة وبدايـة ف، قدمـة الليـل المظلـم الـداكن الظلمـةالمتزحلقة والمنسـابة فـي ثنايـا أو م

فعبـارة ملتفعـة بوشـاح مـن بخـور هـي اسـتعارة ، بكاء الصوت الخفي والصوت المـدقوق بخفـاء

  تصريحية،صرح فيها الشاعر بالمشبه به 

أي  عثمــان لوصــيف فــي مجموعتــه هــذه أهــم عنصــر فــي االســتعارة وهــو التــزينولقــد اســتخدم 

أهــم عنصــر «فــي بنيــة االســتعارة فهــي أساســياً  تــزين عباراتــه،حيث أن هــذه الزينــة تعــد عنصــراً 

تشــكيل الصــورة ،فهــي أنضــج وعمليــة أدق مــن التشــبيه، ال يوظفهــا الشــاعر لتــزين العبــارة أو 

، إنمـــا هـــي وســـيلة ضـــرورية لـــإلدراك الجمـــالي والتشـــكيل عنـــهلقيـــام بـــدور ثـــانوي قـــد يســـتغني 

زيد جمال الصورة الحسية والمعنوية حين يحسن الشـاعر «فاالستعارة كما قيل ت) 2(».الفني

  )3(».استعمالها

  :ومزال الشاعر يواصل الوصف فيقول

  ياسماء من يقق مذهب

  يا بحر من لبن مختوم

  ويا أرضا تحتضنها السمفونيات

  الدراريوتتألأل 
                                                           

  .93،94، ص عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض -1
  .42غادة عبد العزيز دمنهوري، الصور االستعارية في شعر طاهر زمخشري ، ص  -2
  .45، صالمرجع نفسه -3
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  )1.(على مدى سهوبها األرجوانية

جمــــــال وعذوبــــــة محبوبتــــــه فشــــــبه  اســــــتعارة تصــــــريحية،" يــــــا أرضــــــا تحتضــــــنها الســــــمفونيات"

ينادي ففحــــــذف المشــــــبه المحبوبــــــة،وذكر المشــــــبه بــــــه تحتضــــــنها الســــــمفونيات،بالســــــمفونيات 

 لناصـعالـذي يخـتص بالبيـاض الملهـي أو المجمـوع فـي نظـرك وفيـك البيـاض ا مـن ويتسـاءل

، وينادي مرة أخرى بأن من يخاطبـه بـالبحر كمـا العطـاء الذي يذهب أي شخص من بياضك

وسعته متسم بالبياض كمـا اللـبن الموشـوم والمختـوم وينـادي مـرة أخـرى وهنـا تأكيـد أكثـر بهـذا 

النداء أكثر من مرة بأن األرض تحتضن األلحان والطرب الـذي يصـدر منـك ويلمـع هـذا كلـه 

ة مــن الشــرق إلـــى الغرب،علــى طــول ومـــدى ووقــت ونواحيهــا وأماكنهـــا كمــا الكواكــب المندفعـــ

انعكــاس مباشــر «فاالســتعارة ، صــاحبة المنظــر الجميــل الــذي هــو شــديد الحمــرة مــن جمالهــا

دليـل قـوي علـى امـتالك فهـي في استعمال االستعارة في التصـوير لنبوغ والعبقرية لدى الفنان 

علـى خبرتـه،في بـذلك شـيء أصـيل فـي تكوينـه؛  أيضا ،كما هي دليلالشاعر لعناصر الخيال

ولـــذا فـــإن المـــرء ال يمكـــن أن يتعلمهـــا مـــن اآلخـــرين حيـــث ارتبطـــت بالملكة،والملكـــة شـــيء ال 

  )2(».يمكن اكتسابه ولكن يمكن تدريبه وصقله باالطالع المستمر

  :وهنا الشاعر اليزال يتغنى بالجمال فيقول

  طوال النهارات الخريفية

  أتملى

  بحار الضوء

  متناهيتينفي عينيك الال

  طوال النهار

  اغتسل بالحباب اللبني

  لهذا الوجد الساطع
                                                           

  .96ص عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض ، -1
  .48، ص غادة عبد العزيز دمنهوري، الصور االستعارية في شعر طاهر زمخشري -2
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  على االثباج المترامية

  من وراء السعف السكران

  )1.(األليفة ألهدابك

بيــاض المحبوبة،وصــرح بالمشــبه  حــذف المشــبه اســتعارة تصــريحية،" بالحبــاب اللبنــي"اغتســل 

  .به الحباب اللبني 

المسـاحات الشاسـعة مـن النـور والسـطوع فـي عينيـك الغيـر منتهيتـين مـن هـذا فيقول  الشـاعر 

ق والطرائــــق اغتســــل مــــن الطــــر فالضــــوء والنــــور الســــاطع طــــوال األوقــــات وبالنهــــار بالتحديــــد 

بســطوع وملفــت لالنتبــاه  بســبب هــذا الوجــود والحــب والعشــق الظــاهر ،صــاحبة البيــاض اللبنــي

العينــين  اتينوهــ، ليــة ومعظمــه فــي وســطه يترامــىالعا بشــكل كبيــر تترامــى علــى هــذه األمــواج

الساطعة بهذا النور والجمال تظهـر مـن وراء الرمـوش التـي كمـا سـعف النخـل المتـرنح بسـبب 

د الجنون بسـبب مـا تتسـم بـه مـن أعشقها لحو هداب قريبة من القلب وأليفة لي السكر وهذه األ

ربط بـــين أمـــور متباعـــدة البـــلـــه  الشـــاعر اســـتخدم الصـــورة االســـتعارية والتـــي تســـمح ل، فجمـــا

وهذا يساعد في التعبيـر عـن ذاتـه فالتقريـب بـين شـيئين متباعـدين «بوحي من شعوره وانفعاله 

،ومن هنــا فــإن جمــال الشــعر وروحــههــو محكــوم بــذات الشــاعر وبفكــره  وٕانمــا،عبثياً  لــيس أمــراً 

  )2(».وجمعها في الخارج المتباعدة األشياءيكمن في اكتشاف العالقات بين 

  

  

  

  

  

                                                           

  .101،102عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض ، ص  -1
  .44ص ، غادة عبد العزيز دمنهوري، الصور االستعارية في شعر طاهر زمخشري-2

  



j  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  



التـــــــــــــــجسيم"وسائل تشكيل الصورة ا�ستعارية :   الفصل الثاني                                                                        

 

63 

 

تحظــى الصــورة االســتعارية فــي شــعر عثمـــان لوصــيف بأهميــة بالغــة القــدر،إذ تعــد أهـــم 

ناضـجة أدواته على اإلطالق يتخذ منها مطية لبلورة تجاربه الشعرية،ومحاولة نقلهـا حيـة 

رؤيتـــه للعالقـــات والـــروابط وفيهـــا تكشـــف  واالنفعـــال المرجـــو،لـــى المتلقـــي محققـــًا التـــأثير إ

الشعري كما أن تلك المواد منها المحسوس ومنهـا غيـر محسـوس الخفية بين مواد عالمه 

ولـــن تكـــون تلـــك  ،وٕان إيجـــاد عالقـــات وروابـــط بينهـــا هـــو الـــذي يشـــكل فـــي النهايـــة صـــوراً 

  .إذا تجاوزت عالقاتها وربطها ما هو سائد وشائع الصورة فنية إال

عنهــا  عليــه يظهــر أن هنــاك وســائل تقليديــة ووســائل حديثــة لتشــكيل الصــورة كشــفوبناء

الــدرس النقــدي فــي زماننــا،وٕان عثمــان فــي جــل صــوره قــد اســتعمل الوســائل الحديثــة التــي 

  .يمكن حصرها حسب ماوردت في التجسيم،والتشخيص

  .وسأقف عند كل وسيلة وقفة متأنية ألرى إمكاناتها في التصوير والتعبير

 :التـــجسيم -1

ـــ« التجســـيم هـــو  ي ذلـــك النقـــل الفنـــي قســـيم التشـــخيص وشـــريكه فـــي تحقيـــق االســـتعارة ف

والمفــاهيم والمعنويــات،من عالمهــا المتســم بالتجريــد إلــى عــالم المحسوســاتفتتجلى  لألفكــار

كـن الحـديث عـن ما يوضحها،بل ال يم إليهافي كيان حسي يقربها إلى األذهان ويضيف 

بدقة مالم تقترن بالمحسوسات،إن مثل هذا االقتـران يغنـي المعنويـات المعنويات واألفكار 

  )1(. » ويبرزها ويوسع مدلوالتها

ألمح إليـه عبـد اضفاء الطابع الحسي على المعنويات بدرجة أسـاس،وهو مـإ« والتجسيم هو

 أرتــكشــئت  إن:القــاهر الجرجــاني فــي حديثــه عــن فاعليــة االســتعارة ووظيفتهــا بقولــه عنهــا

  ) 2(».المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها جسمت حتى رأتها العيون

                                                           

ـــــــة لشـــــــعرية صايغ،الصـــــــور االســـــــتعارية فـــــــي الشـــــــعر الوجـــــــدان -1 ـــــــة بالغي ـــــــي الحـــــــديث رؤي العرب
  .79مص2003،)1ط(األخطل،

  .33عبد القاهر الجرجاني،أسرار البالغة ،ص -2
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 جعــل المعنــوي حســياً  إلــىى الزمخشــري،إذ يســعى التجســيم لديــه لــد«ونلمــح هــذا المعنــى 

وتركــــز معظــــم الدراســــات التــــي تعرضــــت لتجســــيم علــــى قدرتــــه وفاعليتــــه فــــي اســــتيعاب 

محسوســـات  أوأجســـاماً  وٕابرازهـــاالمعنويـــات والمجردات،فالتجســـيم هـــو تجســـيم المعنويـــات 

  ) 1.(»على العموم

هـــاب المحسوســـات مـــن الكائنـــات إألكثـــر مـــن حلـــول المعنويـــات فـــي  « ويتســـع التجســـيم

الحيــة غيــر العاقلــة والجمــادات،إذ إنــه يمكــن أن يشــتمل نقــل المحســوس مــن دائرتــه إلــى 

بحيـــــث يكـــــون الطـــــرف األول  دائـــــرة محســـــوس آخـــــر يغنيـــــه ويوضـــــح ويوســـــع دالالتـــــه،

كـــون الطـــرف وي -لـــة والجمـــاداتالعاقاألحيـــاء غيـــر  -مـــن المحسوســـات )لـــهالمســـتعار (

أيضـا وحـين  -األحيـاء غيـر العاقلـة والجمـادات-من المحسوسات ) منهالمستعار (اآلخر

الطــرفين دالالت جديــدة هــي بوتقــة االســتعارة تنبثــق مــن انصــهار ينصــهر الطرفــان فــي 

معنـى أن يظـل كـل طـرف يحـتفظ بدالالتـه القديمـة بالت الطـرفين مجتمعـة، مزيج من دال

  ) 2( » .مضاف إليها دالالت مستجدة

لعثمـان " ولعينيـك هـذا الفـيض"سأعرض نماذج من الصـور المجسـمة فـي ديـوان وفيمايلي

  :لوصيف

  جسدك

  ُمشتبك الجذور

  شظايا الماء

  وذهوالت...يندلع حرائق 

  )3.(افواف الضوء منفوشات

                                                           

  .79،ص السابق المرجع - 1
  . 81ص االستعارية في الشعر الحديث،الصور  وجدان الصايغ، - 2
  .12،13عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض،ص - 3
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أن جســــد ] مشــــتبك الجــــذور...جســــدك[فالتجســــيم أو الصــــورة الفنيــــة الظــــاهرة فــــي البيــــت 

شــــجرة متشــــابكة بهــــا جذور،والمقصــــود مــــن هــــذه الجــــذور هــــي الــــدواخل اإلنســــان وكأنــــه 

  .واألعماق، ويظهر هذا بمدى تعقيد الجسد والحياة

هنــا صــور البركــان وهــو يطلــق الشــظايا ويــدل علــى مــدى الغليــان ولكــن ] شــظايا المــاء[

  . بصورة الماء وهنا التجسيم قوي جمع المفارقات

هنـا صـورة شـعرية ] ف الضـوء منفوشـاتأفواذهوالتـو ...ينـدلع حرائـق [وفي الصورة الثالثة 

  .إبداعية حيث إن الشاعر قد شكل الضوء كأنه مجموعة من الناس منتشرة في األرض

  :بعةاوالصورة الر  

  سبائخ السهو

  ) 1.(تعاريش النجوى 

يء معنــوي بــاألرض المالحــة التــي وهــو الغفلــة والــذهول وهــي شــ"الســهو"فقــد جســم الشــاعر

  ،ومدى قلته واالبتعاد عنهتكاد تنبت، وهذه الصورة تدل على السكون والنسيان ال

 .[يقـــر بعـــدم جـــدوى الســـهو والنســـيان فـــي مقابـــل أمـــل التنـــاجي وروح الرجـــاءالشـــاعر فكأن

وهــي أســرار الحــديث " جــوىالن" فــي هــذه الصــورة قــام الشــاعر بتجســيم] تعــاريش النجــوى 

ن شـكل التنـاجي والرجـاء مـن اهللا وهـي تسـتظل التي يسـتظل بها،هنـا صـورة عـبالتعاريش 

  .باهللا سبحانه وتعالى

  جسدك

  ماخابية الفردوس

  ما أُترجة المعنى اذا تنفلق

  ما عناقيد النور المتقطر 

  )1.(وما سقسقة الشفق

                                                           

  .13المصدر السابق،ص - 1
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ال السعة والمكـان الخصـب أو من أشك ،وشكالهذه الصورة جعل الجسد مخبأ ومكانا في

  .الجسدالتي تختبئ في هذا الجنة 

فــالمعنى ريحتــه الطيبــة تنفجــر مــن هــذا ] ترجــه المعنــى إذ تنفلــق اأم:[ أمــا الصــورة الثانيــة

  .الجسد المتكون من هذا الفردوس

فقـد جعـل النـور ] مـا عناقيـد النـور[والصورة الثالثة كانت الصورة األروع في هذه األبيات 

  . خاشع وجميل يتجسم في شكل عناقيد من الثمر الطيب الذي ينفجر وينزل بشكل

  :وعندما أراد أن يجسم السواد قال 

  تتمادى زنجيات الغسق

  وهن يرفلن

  في عباءات سودوات

  من أغطش المرايا

  ) 2.(وكشط  البحيرات 

  

  :ثة عناصر نبينها من خالل الشكل التاليد وزع الشاعر السواد هاهنا على ثاللق

  األشياء              الزمن      األشخاص

  

  عباءات سوداوات     الغسق        زنجيات 

الســواد والظــالم الحالــك بصــورة معنوية،وســواد المــرأة الزنجيــة التــي فالشــاعر بــذلك يصور 

ـــــل  ـــــل  امـــــرأةتتســـــم بشـــــدة الســـــواد،وكأن هـــــذا اللي ـــــرة أو تتماي زنجيـــــة وهـــــي تمشـــــي متبخت

بمعنـــى  وهنا كنايـــة عــن مــدى ســوادها،والغطش هنــابمشــيتهاوهي تلــبس العبــاءة الســوداء،

                                                                                                                                                                                           

  . ،ن صولعينيك هذا الفيض عثمان لوصيف، - 1
  .17،ص المصدر نفسه- 2
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أظلـــم فهـــذا يـــدل علـــى مـــدى ظـــالم هـــذه الصـــورة، فقـــد وهـــب بـــذلك الشـــاعر لليـــل الســـواد 

  .المقترن بالظلمة الشديدة فارتبط بالعتمة وغياب اإلشراق

  : وقال أيضاً 

  لكن طفال معتوها

  ال يزال يغتسل بالسهاد

  ) 1.(ويدثر بعهن الكلمات

الشـاعر علـى التجسـيم،بل إن الشـاعر لـم يعتمـد ] طفـال معتوهـا[ فنجد في الصورة األولـى

ففـي كـل  هنا قد ركز على الرمز،بحيث إن الطفل رمز لشـاعر ذاتـه كمـا أنهمـا مجسـمان

  .منهما براءة وبراعة 

 تجسـيم المعنويـات المجـردة«فالتجسيم في حقيقته قبـل أن يخـرج فـي قالـب لغـوي يـتم فيـه 

  ) 2(».أو محسوسات على العموم برازها أجساماً وإ 

مــنح  ثفــإن بناءهـا يعتمـد علــى تجسـيم حيـ] اليــزال يغتسـل بالسـهاد [الصـورة الثانيـة ففـي 

كلمــة الســهاد شــكل المــاء الــذي يغتســل بــه،فهي تــوحي بمــدى معانــاة الشــاعر مــن واقعــه 

  .المرير مثلها كمثل الماء الذي البد من صبه على سائر البدن عند االغتسال

ـــة ـــدثر بعهـــن الكلمـــات [ أمـــا الصـــورة الثالث فقـــد جســـم الشـــاعر كلمـــات الشـــعر وكأنهـــا  ]ي

  .واقع الشاعر المرير على صفوف يستعمل لتغطية والحماية والدفء، فهي داللة

  :وقال في موضع آخر للتجسيم  

  ال يزال

  يهرول مثل الحجيج

  بين البرق والظلمة 
                                                           

  .18،صالسابقصدر مال -1
الفنـي فـي شـعر سـيد قطـب دراسـة تطبيقية،مـذكرة ماجيسـترفي األدب التصوير  احمد غنيم،حنان  -2

  .100م،ص 2007.ه1428والنقد،مخطوط،الجامعة اإلسالمية،عزة،
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  ...ال يزال هنا

  )1.(ينبش أتربة الديجور

والبرق،وهــو دليــل علــى االرتبــاك وعــدم الثباتوقــد الظلمــة هنــا مــازال الشــاعر يهــرول بــين 

  .جسم الشاعر الديجور وهو الظالم بصورة جسدية تنبش فيها حتى تصل إلى األمل

باإلحســـاس بالمعنويـــات باعتبارهـــا قيمـــة  إذا كـــان مســـبوقاً  إال والتجســـيم ال يكـــون ناجحـــاً  

، بــل شــعورية،وليس معنــى هــذا أنــه كلمــا تــوافرت القيمــة الشــعورية حضــر التجســيم تلقائيــاً 

المـرور بمصـفاة المخيلـة تلـك  ،البـد لـه مـنإن هذا األخيـر يصـل مرحلـة الكتابـة واإلخراج

  )2.( »الملكة المولدة لتصورات الحسية لألشياء المادية الغائبة عن النظر«

  ) 3(».وهي نوعين مستعيدة، وخالقة«

فإذا كانت مستعيدة،فإنها لـن تقـدر علـى التجسـيم إطالقا،وكـل مـا تقـدر عليـه هـو عمليـة  

تقــديم صــور شــتى للمحسوســات،والثانية ربطهــا بــالمجردات بالتعــاون مــع الوجدانفيتشــكل 

  .من ذلك التجسيم

دليـــل علـــى امـــتالك الشـــاعر إالالقـــول أن التجســـيم الفنـــي مـــاهو علـــى هـــذا يمكـــن  وبنـــاءً 

عندما أراد التعبير عن معنـى عـادي،هو انفـالت عواطفـه لمخيلة خالقة فعثمان لوصيف 

  : تجاه وطنه،اتخذ طريقة تصورية غير عادية فقال

  ياهذه المهرة البيضاء

  الشاردة وحدها في الحنادس

  ضاع اللجام من يدي 

  )  4.(وضاعت معه المهامز

                                                           

  .19،ولعينيك هذا الفيض،ص لوصيفعثمان  -1
  .244م، ص 1984،)2ط(المنعم،المعجم األدبي، دار العلم الماليين، بيروت،جبور عبد  - 2
  المرجع نفسه، ن ص  - 3
  .24عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض، ص _4



التـــــــــــــــجسيم"وسائل تشكيل الصورة ا�ستعارية :   الفصل الثاني                                                                        

 

69 

 

باعتبـــاره قيمـــة معنويـــة صـــورة " الـــوطن"الصـــورة االســـتعارية  فقـــد جســـم الشـــاعر فـــي هـــذه

  .حيوان هو المهرة على سبيل التكنية الالحقيقة

لضــرورة فنيــة،وفي  آخــر إلــىلتمثــل تحــول المحسوســات مــن جســم فتتســع دائــرة التجســيم 

إطار صورة استعارية مما يرفد الصورة االستعارية المقترنة بجسم واحد بإيحاءات الجسـم 

إذ إّن الصـــــــــورة االســــــــــتعارية تتعـــــــــزز بمـــــــــا يرفــــــــــدها يكـــــــــون التــــــــــأثير مركـــــــــزا،اآلخـــــــــر ف

ـــــي بإيحـــــاءات محســـــوس واحـــــد ولوازمـــــه،بل تســـــتلهم إيحـــــاءات  منالمحسوســـــات،فال تكتف

  )1.(هو نتاج تفاعلهما محسوسين يتآزران كي يكون اندماجهما وانصهارهما خلقاً 

  :الرصاصفقال عندما جسم الليل وهو معنوي،بمعنى الحزن بمعدن 

  الليل الرصاصي

  يجثم

  بكلكله على االرض

  ) 2.(مثل ديناصور هرم

فهو يحـب يبدو ليل الشاعر لوحة استعارية كبيرة،فلوحة الليل عامة عند عثمان لوصيف،

إليـه بوصـفه أداة تعبيريـة مسـتفيدا مـن الليل المقترن بمجلس األنس،ونجد الشاعر قد لجأ 

الحــــــزن  إحساســــــاتأجــــــواء الوحشــــــة التــــــي تثيــــــر طــــــابع الحلكــــــة والســــــواد فــــــي إضــــــفاء 

  .فقد جسم شاعرنا حزنه وليله بمعدن الرصاص)3.(والشجن

  : وفي بيت آخر قال

  ياقديسة الشعراء..آه 

  يامرأة من نوافح عبقر..آه

  اخلع نعلي واهبط واديك
                                                           

  .97ينظر وجدان الصايغ، الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث،ص -1
  .26،ص المصدر السابق  -2
  .71ص المرجع السابق ينظر ، -3
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  )1.(مغتسال بالصبابات

أصـــبح بفعـــل  صـــورة مجســـمة لشـــعور االشـــتياق الشـــديد،] مغتســـال بالصـــبابات[إن عبـــارة 

شــبه الشــاعر الصــبابة بالمــاء فحــذف المشــبه بــه وهــو حيــث  يغتســل بــه، الصــورة ســائالً 

الحسية المرتبطـة ،وبذلك تتحد كل اإلنطباعات"اإلغتسال"من لوازمه وهو  الماء وترك شيئاً 

،وهــذا مــا قصــده الطــاهر القارئتــأثير الصــورة ووقعهــا علــى خيــال  يتعــززكــي  باالغتســال

إذ إن الخيـال فـي ظـل أن الصورة في إطار التجسيم تبدو أكثر فاعليـة،«أحمد حين أورد 

ـــــع انطبـــــاع حســـــي واحـــــد  ـــــر متحـــــدان فـــــي آن  وٕانمـــــاالتجســـــيم اليتلقـــــى وق اثنـــــان أو أكث

  2(».فيتضاعف الخيالواحد،

  : وفي موضع آخر قال عثمان لوصيف

  تفلت من فستانك طرة زائغة  

  تزغزغ في خياشيمي 

  فأعطس مرتين

  مرتينأموت وأحيا 

  انفي في الحرير المتهدل ممرغاً 

  بخيط من ذهب أتشبث

  إليكصعد وأ

  مشي على مدراج األنوارأ

  ) 3.(ألقاكحتى

مـن منبـه  انصب االهتمام فـي بدايـة المقطوعـة،على الـذات المتلفظـة،التي تنفعـل انطالقـاً 

خـــارجي،وهو الرائحـــة المنفلتـــة مـــن فســـتان المحبوبـــة،وال تدغـــدغ الرائحـــة األنـــف فقطفبعـــد 
                                                           

  40،ص لوصيف، ولعينيك هذا الفيضعثمان 1
  99،ص ينظر وجدان الصايغ الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث  -2
  .48،ص المصدر السابق  - 3
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كــافي لبعــث  تنبيــه حاســة الشــم يهتــز كيــان الشــاعر،فجعل هــذا األخيــر رائحــة المــرأة ســبباً 

الطريــق دليــل علــى أن " مــدراج األنـوار"و" خـيط مــن ذهــب"الحيـاة فيــه،فكانت بــذلك جملــة 

عــن الطريــق العاديــة التــي نســلكها فــي حياتنــا اليوميــة،بل هــي طريــق  التــي يســلكها ترقــى

مـــن ذهـــب تتألأل،وتشـــع منهـــا األنوار،فجعـــل النـــور فـــي صـــورة اســـتعارية رائعـــة أكســـبت 

تحقيـق مراده،وهـذا  إلـىيسـعى الشـاعر مـن خاللـه  اومسـلك اسـلمفقـد جعلـه  المعنى جماالً 

ـــه،ما إلـــىتحولـــت  يـــوحي بـــأن المـــرأة لـــم يقـــم الشـــاعر بالصـــعود  هـــدف بعيـــد يصـــعب نيل

  .واالرتقاء 

  :خر قال الشاعروفي موضع آ

  والتقينا ذات مساء ممطر

  حيتني بابتسامة ال مبالية

  وسارت معي

  تلفها غمامة من الصمت والمهابة

  )1.(وال ابتسمت ثانية... فما ردت

فـي أمسـية ممطـرة فكانـت جسد الشاعر صورة امرأة عادية،التقى معها  األسطرففي هذه 

عثمـان لوصـيف الصـمت والمهابـة فـي شـكل م الشـاعر سفقد ج مبالية،التحية بابتسامة ال

،حيث االبتسامة،وهذا يوحي بأن لقاء الشـاعر مـع محبوبتـه كـان فاشـالً  تلكغمامة غطى 

  .أن المرأة لم تقم بدور مساعد فكانت متهربة غير مبالية

  :ثم قال

  من مواجيدي تأفق...اآلن 

  وشطحاتي

  كل سؤاالتي البليدةأعدت عليها 

                                                           

  .62،ص عثمان لوصيف ولعينيك هذا الفيض - 1
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  سردت أخباري ورحالتي

  عشقي ونزواتي

  نسجت في خلدي ألف حيلة وحيلة

  )1.(الصموت المخيفة اإللهةهذه الستفز 

بحيــث جعلهـــا فـــي صـــورة  امحسوســـ فقــد جعـــل الشـــاعر هنــا الحيلـــة التـــي يفكـــر بهــا شـــيئاً 

هــذه  صــبحت بــذلكفقــد أ يخــيط بهــا حتــى تصــبح جــاهزة، ااســتعارية جميلــة فجعلهــا خيوطــ

فــي أساسـها ليرســم بــذلك ويخــيط  ايمســكه ويـتحكم بها،فجعلهــا خيوطــ املموســ ئاالحيلـة شــي

  .حيلته الفكرية

 ولـذلك فقـد قيــل فيظـل بـذلك للخيـال دور فـي الجمـع بـين مــا ال نتوقعـه مـن المحسوسـات،

التــي يجمــع الــذهن بواســطتها فــي الشــعر أشــياء  بأنهــا الوســيلة العظمــى«االســتعارة عــن 

مختلفــة لــم تجــد  بينهمــا عالقــة مــن قبل،وذلــك ألجــل التــأثير فــي المواقــف والــدوافع،وينجم 

 ".عــن هـــذا التـــأثير عـــن جمـــع هـــذه األشــياء وعـــن العالقـــات التـــي ينشـــئها الـــذهن بينهمـــا 

ختــــرع الصـــلة بــــين ويـــأتي دور الخيـــال المبــــدع أو تلـــك القـــدرة التركبيــــة التـــي تجمـــع أو ت

التوجد بينهـــــــــا رابطـــــــــة عـــــــــادة ويكـــــــــون التجســـــــــيم بشـــــــــكل ركيـــــــــزة مهمـــــــــة مـــــــــن عناصـــــــــر 

  )2(.»ركائزالصورة

  :وعندما عبر عن قوة حنينه وشوقه قال

  يهزني إليك حنين غامض

  فأطير مأخوذاً  

 )3.(بذكرى الفردوس

                                                           

  .65،66، صالمصدر نفسه  - 1
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فـــالحنين شـــيء معنوي،وصـــفه بوصـــف حســـي مجســـم فأصـــبح بـــذلك يمتلـــك صـــفة اآللـــة 

  .الناقلة

ولما أراد الشاعر أن يخبرنا عن رؤيته الفلسفية للحب،وكيف شعر بـه فقـد عبـر فـي ذلـك 

  : قائالً 

  ذهلت أشد الذهول 

  حين رأيت العصفورة 

  تهرب مني إليك 

  متمسحة

  بريشها الطرية 

  ) 1.(على ترائبك

علــى تجســيم الحــب،وهو معنــويمجرد فــي  تمثــل أمامنــا ركــز فيــه الشــاعرالمفهــذه الصــورة 

كـــائن لطيـــف أال وهـــو العصـــفورة،ففي البدايــــة الصـــورة دليـــل علـــى مباغتـــة الحــــب هيئـــة 

الصادق للقلب فهو عفـوي ال يمكـن كتمانـه طـويال إذ يـتمكن مـن الهـروب والوصـول إلـى 

  .المحبوبة

  :ولما عبر عن شوقه الشديد جعل الصبوة زئبقا فقال

  تتولد اآلن

  مدى عينيك المنهمرتين

  والنشيج..بالفرح 

  الصبوة رجراجزئبق 

  ) 2.(وانت  رجراجة

                                                           

  73،74المصدر نفسه، ص-1
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  .هنا الشاعر قد جسم كائن الشوق الشديد،في هيئة وصورة زئبق

  :وفي بيت آخر قال

  تتراقص عرائس النور

  في حلقات دائرية

  و سالسل متقاطعةأ

  ملوحات

  العبقة بمناديلهن

  مازجات

  في ترتيلهن الصوفية

  هباءات النثيث الماسي المتناثر

  يبرعمالذي برذاذ القرنفل 

  على ثغورهن

  جارح هذا النور

  )  1.(وجارحة نظراتك الساهمة

،حيـــث جعـــل الشـــاعر ]جارحـــة نظراتـــك الســـاهمة[فالتجســـيم الواقـــع فـــي هـــذه األســـطر هـــو

وصــفها بشــيء مــادي  ق ويجــرح اإلنســان،فالنظراتلــالنظــرات فــي هيئــة الســهم الــذي ينط

الصـورة مشـكلة مـن خـالل السـهم  يجعـلمحسوس هي السهم،فهذا التصـوير الفنـي الرائـع 

  . المنطلق من النظرات لتجرح من أمامها

قــد كانــت أكثــر اســـتخداما " ولعينيــك هــذا الفـــيض" ومــا يمكــن اســتنتاجه هـــو أن مجموعــة

،والشــواهد التــي أوردتهــا دليــل فنيــة فــي تشــكيل الصــورة االستعاريةلتجســيم بصــفته طريقــة 

  .على ذلك

                                                           

  .102،103،ص  قباسلاالمصدر   - 1
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  :التــشخيص-2

فـي التشـخيص عالمهـا الخاص،عـالم األلفـة بـين الموجـودات  «تخلق الصور االستعارية من

وسـواه فـإذا كـل شـيء ينطـق ويعـي ذاتـه  اإلنسـانهذا الكون،إذ تزيل االستعارة الحواجز بين 

وٕاســباغ العواطــف اإلنســانية الســمات البشرية إضــفاءويتحرك،ويتجلــى جــوهر التشــخيص فــي 

ســـانية وٕالحـــاق علـــى الموجـــودات فـــي هـــذه الحياة،وبقـــدر تفـــنن الشـــاعر فـــي بـــث الحيـــاة اإلن

ة،تكمن فنيـة الكائنـات الحيـة غيـر العاقلـاألعضاء واألفكار واألفعال والصـفات بالجمـادات أو 

قـرائن  اإلنسـانيةوتكـون األعضـاء واألفكـار واألفعـال والسـمات  التشـخيص ونجاحـه وحركيتـه

 وكــل مــا فيــه اإلنســانعــالم  أولهمــاعــالمين  إلــىلصــورة االســتعارية دالئــل علــى انتمائهــا 

  ) 1.(»وتالزمه باإلنسانخر عالم للموجودات التي تحيط واآل

شــخص،وبالتالي  إلــىأو  اإلنســان إلــىالمصــطلح أنــه منســوب فمــا هــو واضــح مــن اشــتقاق 

أنهـا أو متحركـة غير فإننا بإزاء أفعال وصفات إنسانية تسبغ على مظاهر وموجودات جامدة 

يـرى بعــض علمــاء اللغـة أن التشــخيص تعبيــر  وفــي توظيـف هــذا المصــطلحليسـت بإنســان، 

وشخصــية  غيــر الحسية،شــكالً والحيوانــات والمعــاني واألشــياء بالغــي ننســج فيــه الجمــادات 

انفعالية،فالتشـــخيص إذا نـــوع مـــن االســـتعارة طرقـــه القـــدماء والمحـــدثين فـــي  إنســـانيةوســـمات 

 إطــارأو موضــوع فــي القــولي األخرى،يســتثمر لنقــل فكــرة  اإلبــداع عمــن أنــوا الشــعر وغيــره

  )2.(شخص من نسج الخيال

فــــي صــــورة كائنــــات حســــية وبهــــذا تظهــــر األفكــــار والمعــــاني والمظــــاهر الطبيعيــــة الجامــــدة 

تشـخيص تتولـد مـن صـور سـابقة لهـا بعـد أن متحركة تنبض بالحياة،فالصـورة الجديـدة فـي ال

  . تخلع عليها صفات وأفعال إنسانية تعطيها الحيوية

                                                           

  . 37صايغ،الصورة االستعارية في الشعر العربي الحديث،صالوجدان  -1
ــــــــــــراهيمينظــــــــــــر -2 ــــــــــــة لطباعــــــــــــة  إب فتحــــــــــــي،معجم المصــــــــــــطلحات األدبية،التعاضــــــــــــدية العمالي

  .85،ص1986)1ط(والنشر،تونس،



                "                      التـــشخيص"وسائل تشكيل الصورة ا�ستعارية :  الفصل الثاني

 

77 

 

  )1.( »في التشخيص قدرة على التكيف واالقتصاد واإليجاز«فيرى ناصف

المعنــوي المجــرد والمــادي الحــي علــى  اإلنســانيةعنــدما يخلــع المشــاعر والصــفات «فالشــاعر

  )2(».نقول انه يمارس ظاهرة فنية في التصوير تسمى التشخيص والجامد

فبــدت  للجـوا مــدتقريـب الصــورة المعنوية،فاســتطاع أن يمـنح الحيــاة  إلــىوبهـذا عمــد الشـاعر 

  :أن يحس بها ويشعر بحيويتها فقاليستطيع المتلقي  الصورة الجامدة ناطقة حية،

  بالفيروزاألرض تستحم 

  كنارية تتنفض قبل أن تطير

  ومن أقصى الوديان 

  )3.(األنوثةيرن عطر 

فالشــاعر فــي المقطــع األول شــخص األرض فــي هيئــة امرأة،فرســم بهــذه الصــورة االســتعارية 

لوحــة فنيــة بــدت األرض فيهــا حيويــة زاخــرة بالحركــة،مما أســهم فــي إضــفاء روعــة فــي هــذه 

الجــوهر األصــم واألبكــم، فتحيلــه إلــى امــرأة وديعــة الصــورة،إنها صــورة تشــخص األرض،هــذا 

  .تفيض حنانا وعطاء

  :وعندما شخص الريح قال

  ينمو في ضحى المرآة  يافطراً 

  وياكمنجة تتأوه 

  بين األصابع النحاسية

  )1.(الشبقة...للريح المجنونة

                                                           

الوأواءالديمشـــقي،مذكرة لنيـــل درجـــة الماجســـتير،جامعة الشـــرق عصـــام لطفي،الصـــورة الفنيـــة فـــي شـــعر -1
  .118،ص )دت(األوسط،مخطوط،

فــــــــــــــــي شــــــــــــــــعر محمــــــــــــــــود حســــــــــــــــن إسماعيل،الناشــــــــــــــــر  مصــــــــــــــــطفى السعدني،التصــــــــــــــــوير الفنــــــــــــــــي-2
  . 89،ص )دت)(دط(المعارف،االسكندرية،

 
  .9،10ان لوصيف ولعينيك هذا الفيض،ص عثم-3
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شــخص الشــاعر فــي البيــت األخيــر الــريح بــالمجنون، فــالريح عنصــر طبيعي،فأصــبح علــى 

وعـن حجـم الغضـب الـذي  عـن شـدة الـريح ،فـالجنون تعبيـر  شـخص متذبـذب مجنـون،هيئة 

فالوظيفــة األساســية لتشــخيص أنهــا تعــين الشــاعر أن يســقط أمالــه وآالمــه "بــداخل الشــاعر، 

ته،ومن هنــا يكــون التشــخيص صــورة علــى مــا حولــه مــايعزز هــذه الــذات ومــا يؤكــد إحساســا

  )2".(األشياء واألحياء من حوله آلمال الشاعر ومخاوفه وأحزانه منعكسة على

  :وقال في بيت آخر 

  روحي المترملة تحن إليك

  حنين الزجاجة المتشظية

  )   3.(إلى صورتها األولى

ــــة" ــــروح وهــــي " روحــــي المترمل ــــي هــــذه الصــــورة االســــتعارية يشــــخص عثمــــان لوصــــيف ال ف

،فهي ترمـــــــز إلـــــــى الوحـــــــدة التـــــــي فقـــــــدت زوجهـــــــا وبقيـــــــت وحـــــــدها معنويـــــــةبالمرأة المترملـــــــة

 األدوات الحســــية والمعنويــــة أدوات مثيــــرة لألحاســــيس والمشــــاعر،« والحزن،فهكــــذا تصــــبح 

علـى الوجـه الصـحيح إال األدوات، ولكنهـا ال تـؤدي وظيفتهـا هـذه فالشاعر كالرسام يسـتخدم 

  )4(».هذا التوجيه مصدره أفكار الشاعر وأحاسيسهمن الشاعر،  بتوجيه

  : وعندما أراد أن يشخص جمال العيون قال

  ختاناعيناك نض...آه

  بالرؤى واأللوان

  فيروزتان تنديان 

                                                                                                                                                                                       

  .12ص السابقالمصدر  -1
  .39صايغ،الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث، صالوجدان -2
  .24عثمان لوصيف ولعينيك هذا الفيض،ص  -3
ص ،م1،2005عبــــد الحميــــد هيمة،الصــــورة الفنيــــة فــــي الخطــــاب الشــــعري الجزائــــري،دار هومــــة،ط -4

115.  
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  )1.(نجمتان تتغامزان

نجمتـان "في هذه الصـورة يصـف الشـاعر تطلعـه فـي وجـه محبوبته،فالصـورة المشخصـة هـي

مـن عـالم  إيحاءاتـه بهـدف اسـتعاري،فعال مسـتمدفقد جعلها عيونـا تتغـامز،فوظف " تتغامزان

  )2.(وتأتي األعضاء اإلنسانية دالئل لتشخيص االستعاريالنجوم برفعتها وسموها، 

ففي العيون بريق،وفي النجوم إيماض، قرب الشاعر بينهما بصـورة تشخيصـية،فالنجوم تـدل 

  )3(.على النور والضياء

  : ولما أراد أن يعبر عن العواطف والغضب الذي يجتاحه قال

  كان ثمة خيطان

  من نوارس خضراء 

  ترتف تحت قميصي المتأجج

  األرعن..والبحر المجنون 

  يندفع

  مصطخبا في أغواري الُمْدَهامة

  وكانت الريح المستبدة

  تحمل اليّ 

  ) 4.(ذرات أنفاسك العطرة

فقــد شــخص الشــاعر هاهنــا البحــر فــي صـــورة " األرعــن...البحــر المجنــون"الصــورة األولــى 

مجنــــــون فقــــــد الســــــيطرة،فالجنون داللــــــة علــــــى غضــــــب وعواصــــــف تجتــــــاح نفســــــية عثمــــــان 

                                                           

  .30،ص عثمان لوصيف ولعينيك هذا الفيض -1
  .66،ص الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث وجدان الصايغ،ينظر  -2
 ينظـر صـالح مرحبــاوي ، شـعرية اللغــة عنـد عثمـان لوصــيف ديـوان بــراءة نموذجا،مـذكرة الماجيســتر ،-3

  .119مص 2009م،2008البواقي، أمجامعة العربي بن مهيدي،مخطوط،
  .30،31عثمان لوصيف،ولعينيك هذا الفيض، ص -4
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،بهــدف إغنــاء المعنــى لوصــيفوببراعة منــه شخصــها فــي هيئــة هــذا الكــائن المتذبــذب المجنون

  )1.(ورفد الصورة االستعارية بما يعززها ويوضحها ويقوي تأثيرها

فقد أسند االستبداد لريح فشخصالشاعر الـريح فـي صـورة " الريح المستبدة"الثانيةأما الصورة 

هـذه فجـاءت  االستبداد لريح لما توحي به من معاني الظلم والتهميشفاستعار  كائن مستبد،

  .الصورة مناسبة إلحساس الشاعر بالظلم والتهميش

تالء وخصـوبة،تلك التـي ومن الصور الخيالية التي أتى بها الشـاعر لكـي يكسـب المعنـى امـ

  :يشخص فيها مشاعره في تراكيب حسية وموحية حين قال

  األبوابالموصدة

  تنتحب

  العنادل المتالغية

  )2.(تجرح سكينة الغلس

 األبـــوابثمــان لوصـــيف هــذه شــخص الشـــاعر ع ،"األبـــواب الموصــدة تنتحـــب"ففــي الصــورة 

داللـة علـى قمـة  إالبصورة امرأة حزينة،تبكي حظها من غدر الزمان،فنحيب األبواب مـاهي 

أن التشـخيص هـو جـوهر الخيـال «الـذي يعيشـه الشـاعر،فمن الواضـح هنـا  واإلحباطالحزن 

صـــورة حيـــة ناميـــة تحمـــل  الشـــعري،إذ يســـقط الشـــاعر ذاتـــه علـــى المجـــردات وســـواها مكونـــاً 

  )3(».اإلنسانيها من داخل المسقطة عل اإلنسانيةالسمات 

  :قال الألرضأنفاسوعندما شخص 

  قادمة  أنت...ها 

  في هودج من األنوار  

  وعليك ظلل من الغمائم
                                                           

  .103الصايغ،الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث، صوجدان ينظر  -1
  .32،ص عثمان لوصيف ولعينيك هذا الفيض  -2
  .56، ص المرجع السابق-3
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  المراوح الهفهافة

  ) 1.(ِغّب مطر األرض ألنفاس

" فقـد شـخص الشـاعر         هي الصـورة التشخيصـية،" ألنفاساألرض"الصورة االستعارية 

ـــاوة لهـــا أنفـــ ارائعـــة،فجعلها شخصـــفـــي صـــورة اســـتعارية "األرض اس طيبـــة صـــافية نقيـــة كنق

فهــو هنــا يتحــدث عــن أصــل اإلنســان،عندما تالمــس قطــرات المطــر األرض فتــنعش المطر،

الــذي يســاعد الصــورة  التشــخيص"وهــذا هــو شــأن.المكــان بــروائح الحنــين إلــى أصــل اإلنســان

  ) 2".(االستعارية على أداء دورها في التأثير والتأثر

  : راد أن يشخص لنا جمال الطبيعة قالوعندما أ

  أسأل عنك الفراشات المشاغبة

  والعصافير الثرثارة

  أسأل عنك النجوم الساهرة

  ) 3.(والنسمات الزائغات

شخص الشاعر في هذه الصورة الفراشات في لوحة اسـتعارية غايـة فـي الروعـة،حيث جعـل 

فهـذه  الحركـة والمشـاغبةالشـاعر تلـك المخلوقـات الصـغيرة الملونـة فـي صـورة شـخص كثيـر 

  .اإلنسانالصفة من صفات 

تص بهــا اإلنســان دون فــالثرثرة هــي صــفة يخــ"العصــافير الثرثــارة"وفــي لوحــة اســتعارية ثانيــة 

فعمــل الشــاعر ) 4.(سواه،فالشــاعر اســتخدم الفراشــات والعصــافير لداللــة علــى الخيــر واألمــل

ال يقتصر على أن يكسب الطبيعة المضمون اإلنساني كي تحيا،بل يوصـله هـذا اإلدراك « 

                                                           

  .38، صعثمان لوصيف ولعينيك هذا الفيض  -1
  .61وجدان الصايغ،المرجع السابق،ص  -2
  .41، صالمصدر السابق  -3
  .120،صعثمان لوصيف ديوان براءة نموذجاً ينظر صالح مرحباوي ، شعرية اللغة عند  -4
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 هابعضــب،وبيان كيــف يتــأثر بعضــها األشــياءإلــى إبــراز الحيوية،وٕاشــهاد مظــاهر الحيــاة بــين 

  )1.(»في حالة تفاعل مستمر اآلخر

  :وحين شخص الماء قال

  الماء يشرب الماء

  ) 2.(والضفاف تحاور الضفاف 

 إلـىفقد جعل الشاعر الماء يشرب والضفاف تحاور،وأرجح أن الماء يرمـز فـي أول الجملـة 

  .وفي اآلخر إلى الذات المخاطبة،وكذلك لفظة ضفاف ذات الشاعر

  :وفي صورة استعارية أخرى قال

  رأيت الليل يلبس النهار 

  )3.(والنهار يلبس الليل

فـي هـذين البيتـين قـدر رسـم الشـاعر لوحـة اسـتعارية غايـة فـي الروعـة والجمال،حيـث صـور 

تـــــــــــدب فيــــــــــــه متحركـــــــــــة صــــــــــــورة همتحركة،فجعل تشخيصـــــــــــيةفــــــــــــي صـــــــــــورة "الليـــــــــــل"لنـــــــــــا 

  .دليل على ميالد جديد وفجر مضيء ٕاالالحياة،وكذالكالنهار،وربما هذا ماهو 

وهـــي فـــي هـــذه ،مـــن الواقـــع عنـــدما يشـــتد تأزمـــه  ، ومهربـــالشـــاعرل حيـــث أن الطبيعـــة مـــالذ«

  )4(».الحالةتصبح عالما مثاليا يسوده الهدوء

  :يبرز لنا مدى عمق آلمه وحزنه قالولما أراد أن 

  اشتهي لمسة واحدة

  من يمناك البيضاء 

  فأصحو على خمس ريشات

                                                           

  . 72مصطفى السعدني،التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، ص -1
  .50،ص المصدر السابق عثمان لوصيف،-2
  .63،صالمصدر نفسه-3
  . 75، صلمرجع السابق مصطفى السعدني،ا -4
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  )1.(يداعبن كماني الجريح

وهلــة تبــدو  ألولفالنــاظر فــي هــذه الصــورة االســتعارية " كمــاني الجــريح"الصــورة المشخصــة

يكــون للمعــاني المريحــة للنفس،أمــا الجــرح فهــو أمــر معنــوي،لكن لــو أمعنــا  متباعــدة،فالكمان

 في مشــاعر الشــاعر وأحاسيســهتستضـمر النظـر فــي الســياق،وتعمقنا فـي فهــم الصــورة نجــدها 

  .المتألمة

  :يصف قداسة وعلو مرتبة محبوبته قال وعندما أراد أن

  البحر يصلي لفيروز عينيك

 !فيك تغور..تغوروالمراسي

  ) 2.(أنا أتأرجح بين مّدك وجزركو 

وهـــــــو متعبـــــــد يقـــــــوم بـــــــأداء  "البحـــــــر"ففـــــــي الصـــــــورة الماثلـــــــة أمامنا،قـــــــد شـــــــخص الشـــــــاعر 

ـــــة،«الصـــــالة، ـــــة غيب ـــــة حضـــــور،وال آل ـــــة ألي ألن األمـــــر  فالصـــــالة أمـــــر،ال آل ال يكـــــون آل

فجعــل بــذلك الصــالة جســر عبــور لعيــون محبوبته،فالصــالة تــوحي بمــدى وعلــو ) 3( ».شــيء

  .مكانة المحبوبة في قلب الشاعر

  : وعندما أراد أن يشخص قوة حبه وشغفه قال

  ياامرأة الغسق...آه

  عمىوالجنون األ

  )4.(أحبك...أحبك :قولي

                                                           

  .69ص ،عثمان لوصيف، ولعينيك هذا الفيض-1
  . 90،91المصدر نفسه، ص -2
، 1،1999لبنــان ناشــرون، لبنــان، ط، مكتبــة اإلســالميرفيــق العجم،موســوعة مصــطلحات التصــوف -3

  . 547ص 
  . 92، صالمصدر السابق -4
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مجنون فاقـد للنعمـة  ،في صورة كائن"الجنون"فقد شخص عثمان لوصيف في المقطع الثاني

ــــيم لألبدفالتشــــخيص ملكــــة  ــــى عشــــقه المت ــــة عل ــــي الظالم،وهــــذه دالل البصــــر،كائن يعــــيش ف

تستمد قدرتها من سعة الشعور حينا،أو من دقة الشعور حينا آخـر فالشـعور الواسـع، «خالقة

هو الذي يستوعب كل ما في األرض من األجسـام والمعاني،فـإذا هـي حيـة كلهـا ألنهـا جـزء 

لحيــــــاة المستوعبة،والشــــــعور الرقيــــــق هــــــو الــــــذي يتــــــأثر بكــــــل مؤثرلكــــــل همســــــة مــــــن تلــــــك ا

  )1( ».والمسة

  : وقد عبر عن غضبه وسخطه فقال

  ريح فوالذية تعض األبواب

  ) 2.(غيث مبهم يغشى المدينة

فرســم بــذلك صــورة  فــي هــذه اللوحــة االســتعارية،قد شــخص شــاعرنا الــريح بشــخص يعــض، 

  .يجتاحهعن الغضب والسخط الذي تعبر 

في تجسيد التجربـة والتعبيـر عـن الحالـة الشـعورية «كبيراً  ومما سبق نرى أن لتشخيص دوراً  

أن هذا الميل تجسـيم المجـردات وتشخيصـها يـنم عـن شـوق إلـى " المستترة،ترى خالدة سعيدة

عـــوالم ورؤى وعلـــى  اإلنســـانيفلـــت مــن استحضــار مـــاهو غائـــب،والقبض علــى زمـــن مـــراوغ 

  ) 3( »صها ويودعها أقفاص المادة المحسوسةأن يقتن تعذب خياله،فيحاول

عثمــان لوصــيف قــد الــبس بالتشــخيص صــور  ومــن خــالل ماســبق نســتنتج أن الشــاعر     

  .إنسانية ألشياء محسوسة فتشكلت بذلك استعارات كثيرة ومثيرة 

                                                           

  .87مصطفى السعدني،التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، ص  -1
  .93،ص عثمان لوصيف ولعينيك هذا الفيض -2
  .125الخطاب الشعري الجزائري،ص عبد الحميد هيمة،الصورة الفنية في  -3
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لقد كان الهدف منذ البداية هو الكشف عن أسرار الصورة االستعارية في ديوان ولعينيك     

وهو بهذه الغاية أطمح أن يكون لبنة نافعة في هرم األدب الجزائري،فمن  هذا الفيض،

  : خالل هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية

تعد الصورة االستعارية من أهم األدوات التي اعتمد عليها عثمان لوصيف، فكانت  .1

شاعر وأحاسيسه،وٕابالغها إلى المتلقي حية ،جامعة ألفكار القصائد ولعينيك هذا الفيض

 . متحركة

تجمع فيه جمال  ابشري اتتلخص فكرة ولعينيك هذا الفيض في جعل المرأة كائن .2

جمال ِخلقة ،  م، سواء كان جمال ُخلق،أاألنثويبالجمال  الشاعر  ولعفبدا الطبيعة كله 

يدة في الديوان قص أولفقد وردت كلمة أريج أكثر من مرة،وذكرت في أول السطرمن 

المرأة وهي عالمة تبقى بعد رحيلها  وجود إلىفكانت أول مؤشر يوحي " باغتني أريجك"

 .واحتجابها

لم تكن االستعارة عند عثمان منطلقة من فراغ، بل كانت لها مواد أولية قامت  .3

 .عليها،فتعددت وتنوعت وتفرعت إلى مكنية وتصريحية

مما يوحي بنزوع  ن االستعارة التصريحيةكانت االستعارة المكنية أكثر ورودا م .4

 .الشاعر نحو التلميح والضبابية الشعرية 

، إذ نجده يستعير التغامز للنجوم المتداول والمألوف  ةاستخدم الشاعر استعارات بعيد .5

ميصه الروح والحياة وهي ليست من صفاتها ويعطي النوارس البيضاء لونا آخر،ويعطي لق

الجنون والروعونة ،ومن صفات يوصف بها العاقل دون غيره ، وقد منح للبحر صفة 

 .وكأنه أراد أن يعبر عن حالة يعيشها أال وهي الحنين لمن يحب

، تصريحيةأخرى  كانت جل عبارات الشاعر عثمان لوصيف هي استعارات مكنية و .6

سكينة الغلس، وهنا نتساءل من الذي يجرح العنادل المتالغية[وهذا ما نجده في قوله 

لعنادل أم السكينة؟ولماذا أعطى الشاعر للعنادل هذه الصفة؟مع أنه أعطى للقطط صفة ا
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الترصد للحمائم وهي من صفاتها، كما نجده يسرف في عالم الخيال واألسطورة كما في 

،وأنوارك الربانية ، زبانية الموت ،وكوابيس  السماويتينلمساتك اإللهية، وعينيك [ قوله

 .البهتان

د الشاعر صوت الروح ال الرغبة، وصوت الحق ال الظلم، وصوت برزت في قصائ .7

الخالدة،الذات اإللهيةالذات  إلى، ولجأ ال الكفر، فتجرد من رغباته وشيطانه اإليمان

الصالة، الخشوع ، [ الصوفية، وهذا ما وجدته بارز في عباراته المتدفقة والعبقة باإليمان 

 .اإليمان المفقودوكأنه أراد أن يعبر عن هذا ...] اإلحرام

نلمس من خالل مجموعة لعينيك هذا الفيض تعبيرا واضحا عن صراع الذات،بين  .8

الحب والرغبة اإلنسانية في المعصية، وبين الحب اإللهي والرغبة في قبول المغفرة،ذلك 

يا امرأة المناسك [ الصراع ظهر جليا بين عبارات الشاعر واستعاراته المتوالية في قوله

الشاعر  عكل هذه االستعارات وغيرها تعبير صادق عن صرا.....يا وثنا روحياوالنوافل، 

 . الداخلي بين حب الذات اإلنسانية وحب الذات اإللهية

تميز الشاعر عثمان لوصيف بكونه شاعرا وصافا حد الجنون فإذا ما طالعنا شعره  .9

ن إ مجازية و ذلك الوصف الذي تغلب عليه االستعارات الوصف الوجدنا جله قائما على 

ف على شعره كثيرا من الروعة والجمال وان اعالم خيالي مما أض إلىكانت أحيانا ، تنقلنا 

كان أحيانا يبالغ في استعاراته المجازية ، فقد استعارة األنوار للهودج ويرصع السدة 

بالصلوات ال الذهب واأللماس ، ويعزف تعاويذ ال موسيقى وكأنه أراد أن يستغرق في 

 .يبالغ فيهالوصف و 

 إنسانجعل الشاعر في ديوانه ولعينيك هذا الفيض المرأة خالدة في عقل وقلب كل .10

،والحبيبة المعشوقة عشقا خالصا ال ينافس فيه الحنونة األمعلى الوجه البسيط أال وهي 

نمشت يديك بالقبالت،غمست [ أحدا وهذا يظهر جليا في عبارات الشاعر عثمان في قوله

وهذه كلها عبارات تشير إشارة ...........األولى المشمية، الرحمماءتذكر ،  أبالزنجبيل
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واضحة إلى األنثى األولى في حياة كل رجل أال وهي األم تلك األم التي أخذت حيزا كبيرا 

في الكثير من القصائد العربية الخالدة،والتي ال تزال إلى اليوم تعد منهال لكثير من 

الشعراء ، لذلك نجد شاعرنا عثمان ينعتها بكثير من العبارات واالستعارات الجميلة ، فهو 

اسها الرائحة العطرة والبخور ويستعير لحنانها انهمار المطر ألن في ذلك يستعير ألنف

من حنين وشوق  االنهمار دفء كثير ،وكأن الشاعر هنا أراد أن يعبر عما يختلج صدره 

يطلب الغفران ويطلب عفوها  أن،وكأنه أراد  إنسانفي حياة كل  األولىاألنثى  إلى

أقرأ سورة التوبة ،أصلي صالة [طلب المغفرة وصفحها ، وهذا يبرز في عبارات الصفح و 

  .......المس هسيس النافورات الباكية، باألدعية،مغتسال  أيوب

لقد اعتمد عثمان لوصيف في تشكيل الصورة االستعارية على التجسيم والتشخيص، .11

فأخرج بالتجسيم الكوامن النفسية المجردة في قوالب أجسام محسوسة مشكال بذلك صورا 

  .....، والسهاد والديجور ية غاية في الجمال والتأثير،فجسم تعاريش النجوىاستعار 

كما البس بالتشخيص صورة إنسانية ألشياء محسوسة ،فتشكلت بذلك استعارات كثيرة 

 .ومثيرة
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 : المصادر والمراجع

  الكتب: أوال

إبراهيم فتحي ،معجم المصطلحات األدبية،التعاضدية العمالية للطباعة والنشر،  .1

 .1،1986تونس، ط

إبراهيم مصطفى،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر محمد النجار،المعجم الوسيط  .2

 .)دت(،)دط(، تحقيق مجمع اللغة العربية،القاهرة،االلكتروني

أحمد عبد السيد الصاوي ،فن االستعارة دراسة تحليلية في النقد والبالغة مع التطبيق  .3

 . 1،1975على األدب الجاهلي،الهيئة المصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية،ط

أحمد عبد السيد الصاوي،مفهوم االستعارة في بحوث اللغويين والبالغين،الناشر  .4

 .م 1،1988المعارف،االسكندرية،ط

طلوب ،كامل حسن البصير، البالغة والتطبيق،وزارة التعليم العالي والبحث أحمد م .5

 .م1992- ه2،1426العلمي،العراق،ط

أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في علم المعاني والبيان والبديع،ضبط وتوثيق يوسف  .6

 ).دت(،)دط(العصرية،بيروت، الصميلي،المكتبة

،  2الجديد، دار العلم الماليين،لبنان،طبكري شيخ أمين، البالغة العربية في ثوبها  .7

 .م2003
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جابر عصفور،الصورة الفنية في النقد التراثي والبالغي عند العرب، المركز الثقافي ،  .8

 .م3،2003العربي، بيروت ،ط

 .م1،1984جبور عبد النور،المعجم األدبي، دار العلم الماليين، بيروت ،ط .9

 م محمد هارون، الناشر مكتبة الخانجي،الجاحظ البيان والتبين، تحقيق عبد السال.10

  .1م ،جزء7،1998القاهرة ، ط

جورج اليكوف ومارك جونس،االستعارات التي نحيا بها ،ترجمة عبد المجيد جحفة .11

  ). دت(،)دط(،دار توبقال لنشر ،الدار البيضاء،

حسني عبد الجليل يوسف،التصوير البياني بين القدامى والمحدثين ،دار اآلفاق  .12

  ).دت(،)دط(العربية، القاهرة، 

، 1حميد آدم ثويني،البالغة العربية المفهوم والتطبيق ،دار المناهج لنشر والتوزيع،ط.13 

  .م2007-ه1427

ية ،مذكرة حنان أحمد غنيم، التصوير الفني في شعر سيد قطب دراسة تطبيق.14

  .م2007-ه1428ماجيستر في األدب والنقد ، مخطوط، الجامعة االسالمية ،عزة ن

الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة والمعاني والبيان والبديع دار الكتاب .15

  ).دت(،)دط(العلمية، بيروت ، لبنان ،

، )دط(راجي أسمر، علوم البالغة، الموسوعة الثقافية العامة دار الجيل، بيروت،  . 16

  ، )دت(
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رفيق العجم،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي ،مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، .17

  .1،1999ط

زين كامل الخويسي ،أحمد محمود مصري،رؤى في البالغة العربية ، دار الوفاء .18

  ). دت(،)دط(اإلسكندرية، مصر،

، 1السكاكي مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط.19

  .م2000-ه1420

،دار توبقال لنشر ) مقاربة معرفية(سليم عبد اإلله ،بنيات المشابهة في اللغة العربية .20

  . م2001ن1، الدار البيضاء، المغرب،ط

شعر أبي العالء المعري دراسة أسلوبية ،التشكيل االستعاريفي شعيب خلف .21

  .م1،2009إحصائية ، الناشر العلم واإليمان لنشر والتوزيع، ط

، )1ط(صالح الفضل، بالغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،. 22

1992 .  

  . 1999عثمان لوصيف، ولعينيك هذا الفيض، دار هومة لنشر .23

 1الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة ، ط عبد الحميد هيمة، الصورة. 24

  .م2005،

 1عبد الرحمن حسن الميداني، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم، ط.25

  .م1996-ه1416،



93 

 

عبدالعزيز بن صالح العمار، التصوير البياني في حديث القرآن دراسة بالغية . 26

  . م2006بدولة اإلمارات، تحليلية، المجلس الوطني لإلعالم

، 1عبد الفتاح الشين ،البيان في ضوء أساليب القرآن،دار الفكر العربي ،القاهرة، ط .27

  . م1998-ه1418

عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر، دار  .28

  ) .دت(، )دط(مدني، جدة، 

االستعارة المفهومية، مؤسسة عمان لصحافة واألنباء عبد اهللا الحّرامي، دراسات في . 29

  .م2002-ه1423محرم3والنشر والتوزيع،

  .م1،2003محمد التونجي، معجم علوم العربية، دار الجيل، بيروت، ط. 30

مصطفى السعدني، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، الناشر . 31

  ) . دت) (دط(المعارف،اإلسكندرية، 

الغاليني، جامع الدروس العربية، راجعه ونقحه،عبد المنعم خفاجة، مصطفى . 32

  ).دت(،)دط(منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 

  .10جزء ،1ابن منظور،لسان العرب، دار الصادر،بيروت، ط. 33

وجدان الصايغ، الصور االستعارية في الشعر العربي الحديث رؤية بالغية لشعرية . 34

  .م2003،)1ط(األخطل،
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 1يوسف أبو العدوس ،االستعارة في النقد األدبي ،األهلية لنشر والتوزيع ،عمان ،ط. 35

،1997.  

يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربية، دار المسيرة لنشر والطباعة، . 36

  .م2007.ه1،1427عمان ط

  

  :ثانيا المجالت والرسائل الجامعية 

ان لوصيف ديوان براءة نموذجا، مذكرة صالح مرحباوي ، شعرية اللغة عند عثم.  .1

لنيل درجة الماجيستر في األدب تخصص بالغة، مخطوط، جامعة العربي بن مهيدي، 

  .م2009م، 2008أم البواقي،

صديقة معمر، شعرية األلوان في النص الشعري الجزائري المعاصر ما بين . 2

لحديث، مخطوط ، مذكرة لنيل درجة الماجيستر في األدب الجزائري ا)م1988-2007(

  ).2010-2009)(1431-هـ 1430( جامعة منتوري قسنطينة ،

طرشي سيدي محمد، جماليات االستعارة في ضوء النقد الحديث، مجلة اآلداب، . 3

  .م2008نوفمبر 14العدد

عصام لطفي، الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي، مذكرة لنيل درجة الماجستير، . 4

  ). دت(مخطوط، جامعة الشرق األوسط، 
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غادة عبد العزيز دمنهوري، الصور االستعارية شعر طاهر زمخشري ، رسالة مقدمة . 5

  .ه1421،1422لنيل درجة الماجيستر مخطوط، جامعة أم القرى ، السعودية،

أنموذجًا، " ذاكرة الجسد "نادية ودير ، االستعارة والموسوعة في الخطاب الروائي. 6

  .م2011الماجيستر ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مخطوط،مذكرة لنيل درجة 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ج - أ ..............................................................مقدمة  

  

  .82-5 ص   ..........................................................مدخل  

  

  .6-5ص     ............................................مفهوم االستعارة-1

  

  .12-6ص      ..................................................القدامىعند -2

  

  .20-31ص    ........................................ينياالستعارة عند الغرب-3

  

  .21- 20ص   ...........................هل االستعارة مجاز لغوي ام عقلي؟ -4

  

  . 23- 21ص    .................................والتشبيهالفرق بين االستعارة  -5

  

  .25-23ص    .......................................قيمة االستعارة في البيان-6

  

  .72- 25ص  .................................................أنواع االستعارة-7

  

  .28  ص    ...............................................االستعارةأركان -8

  



  60-31ص..... ديوان ولعينيك هذا الفيضاالستعارة  وجمالياتها في  أنواع:الفصل األول

  

  .47-31ص .....................وانديالاالستعارة المكنية وجماليتها في :األول المبحث

  .60- 49ص   ...  ..........ديوانالي التصريحية وجماليتها فاالستعارة :المبحث الثاني

  . 84-63 ص           ......ديوانالوسائل تشكيل الصورة االستعارية في :الفصل الثاني

  74.-63ص    ...................................................التجسيم:المبحث األول

  

  84.-76ص        ...............................................التشخيص:الثانيالمبحث 

  

  .88-86ص    ....................................................................خاتمة

  

  95.-90ص ..........................................................المصادر والمراجع


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf

