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الخالصة:
االستعارة ٌّ
فف مف فنوف الببلغة العربي ة  ،تعدد تناولو بتعدد الدارسيف مف الببلغييف والنقاد العرب -

قدامى ومحدثيف  -واذا ما تجاوزنا التراث العربي وجدنا ّأنو ٌّ
فف ببلغي إنساني ،وجد في تراث األمـ
ألنو مبني عمى التشبيو ،الذي ىو مف أقدـ الوسائؿ الببلغية اإلنسانية وجوداً في تراث ك ّؿ األمـ ،
القديمة؛ ّ
نوضح مف خبللو اآلراء
فني مقارف ،
فف االستعارة مف منظور تاريخي ّ
ّ
وفي ىذا البحث نحاوؿ تتبع ّ
منا دوره في اآلداء والتعبير .
الفف  ،تأكيداً ّ
المتعددة  ،مختمفة أو متّفقة حوؿ ىذا ّ

مفهوم االستعارة عند القدامى :

معنى االستعارة في المجاز ىو معناىا في الحقيقة والثاني أصؿ األوؿ وأساسو ،فالرجؿ يستعير مف

الرجؿ بعض ما ينتفع بو ،مما عند المعير وليس عند المستعير ،ومثؿ ىذا ال يقع إالّ بيف شخصيف بينيما
تعارؼ وتعامؿ  ،فتقتضي تمؾ المعرفة استعارة أحدىما مف اآلخر ،فإذا لـ يكف بينيما معرفة بوجو مف

الوجوه فبل يستعير أحدىما مف اآلخر مف أجؿ االنقطاع ،وفقد الصمة والعبلقة(ٔ) ٓ

الكبلـ السابؽ ينطبؽ عمى األلفاظ كما ينطبؽ عمى األشخاص مف حيث التقارب المعنوي  ،فإّنؾ ال
تستعير أحد المفظييف لآلخر إال بواسطة التعارؼ المعنوي(ٕ)ٓوأقدـ ما وصؿ إلينا مف حديث االستعارة في
اآلداب اإلنسانية ما ذكره أرسطو في معرض حديثو عف لغة الشعر ،وما يستعمؿ فيو مف ضروب األلفاظ

ٍ
معاف أُخر لـ
التي أورد منيا األلفاظ المستعارة (المجازية)  ،وىي التي نقمت مف معانييا األصمية إلى
توضع ليا ،وذكر أرسطو أف النقؿ يتـ بيف الجػنس إلى النػوع  ،مثؿ قػ ػوؿ الشػػاعر  " :ىذه سفينتي قد

توقفت"  ،فإف الرسو ضرب في الوقوؼ

(ٖ)

ٓ

ولـ يكف غير أرسطو الذي قاؿ في ( فف الشعر)  :إف أعظـ شيء ىو القدرة عمى االستعارة  ،ثـ

مضى يقوؿ :وىذا وحده ال يمكف أف ينقؿ إلى اآلخر ؛ ألنو عبلمة العبقرية ،ذلؾ أف صيػ ػاغة استعارات
جديدة يعني القدرة عمى رؤية التشبييات

(ٗ)

ٓ ولعؿ الجاحظ (ت ٕٓٓ ىػ) أوؿ مف تطرؽ لتعريؼ

االستعارة في كتابو البياف والتبييف  ،وربما يكوف تعريفو أقرب إلى المعنى المغوي منو الى األدبي  ،فذىػػب

إلى أف االستعارة ىي " تسمية الشيء باسـ غيره إذا قاـ مقامو(٘)  ،وذلؾ في تعميقو عمى قوؿ الشاعػر:
غيرىا بػ ػػبلىا
دار قد ّ
يا ُ

كأنيا ٍ
بقمـ محاىػػا
ّ
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ت سحػابةُ تغشاى ػا
وَ
طفَِق ْ

تبكي عمى عراصتيا عيناىا

يقوؿ " :طفقت بمعنى ظمت ،تبكي عمى عراصتيا عيناىا  ،عيناىا ىنا السحاب وجعؿ المطر بكاء

مف السحاب عمى طريؽ االستعارة ٓ )ٙ(...

وكثي اًر ما يستعمؿ الجاحظ في تعميقاتو عمى النصوص عبارات  :عمى التشبيو ،وعمى المثؿ  ،وعمى

االشتقاؽ  ،وىو بمعنى االستعارة أو المجاز بمعناه الذي تندرج تحتو االستعارة  ،وليس في ذلؾ غرابة،
فاالستعارة مجاز عبلقتو المشابية ،وكممة التشبيو ترد عند تحميؿ االستعارة أو إجرائيا  ،ثـ ىي في
حقيقتيا تشبيو حذؼ أحد طرفيو(ٓ)ٚ

وليس مف شؾ في أف تعريؼ الجاحظ لبلستعارة  ،تعريؼ ليس فيو حصر ألنواعيا ،وقد تبعو في

ذلؾ الببلغيوف األوائؿ كابف قتيبة (ت  ٕٚٙىػ) والمبرد (ت ٘ ٕٛىػ) وابف المعتز ( ت  ٕٜٙىػ)
وغيرىـ(ٓ )ٛ

ٓ

وعرؼ ثعمب ( ت  ٕٜٔىػ ) االستعارة بقولو " :وىو أف يستعار لشيء اسـ غيره أو معنى سواه
ّ

()ٜ

وتحدث ابف قتيبة (ت  ٕٚٙىػ) عف االستعارة ؛ حيث قاؿ " :فالعرب تستعير الكممة فتضعيا مكاف

الكممة إذا كاف المسمى بيا بسبب مف األخرى  ،أو مجاو اًر ليا ،أو مشاكبل(ٓٔ) ٓ

واالستعارة عند ابف المعتز(ت ٕٜٙىػ) ىي  " :استعماؿ الكممة لشيء لـ يعرؼ بيا في شيء قد

عرؼ بيا(ٔٔ)  ،مثؿ قولػو تعالى  :ىو الذي أنزؿ عميؾ الكتاب منو آيات محكمات ىف أـ الكتاب 

آؿ عمراف ،)ٚ :ومثؿ قولو تعالى  :واخفض ليما جناح الذؿ مف الرحمة ( اإلسػ ػراء ،)ٕٗ:وقول ػػو

تعػ ػػالى  :واشػػتعؿ الرأس شيبا( مريـ ، )ٗ :فاالستعارة في ىذه اآليات" أـ الكتاب  ،و جناح الذؿ ،

واشتعؿ".

يعرؼ االستعارة تعريفاً يميزىا عف المجاز بشتى أنواعو ،وانما كاف ذلؾ
ونبلحظ أ ّف ابف المعتز لـ ّ
منو لطبيعة منيجو األدبي التاريخي الذي سعي في صوغو إلى البرىاف عمى أف فنوف البديع لـ يبتدعيا
تقيميـ وسمؾ سبيميـ  ،بؿ جرت بو أفانيف
الشعراء المحدثوف  ،مف أمثاؿ بشار ومسمـ وأبي نواس  ،ومف ّ
المغة العربية منذ سالفات عيودىا (ٕٔ) ٓ

أما قدامة بف جعفر (ت ٖٖٚىػ)  ،فإنو لـ يفرد لبلستعارة باباً منفصبلً كغيرىا مف الفنوف الببلغية

التي تناوليا في كتابو " نقد الشعر"  ،ولـ يضع ليا تعريفاً واضحاً ،بؿ تكمـ عنيا ضمف حديثو عف عيوب

المفظ أو ما أسماه بالمعاظمة  ،وىو مداخمة الشيء بالشيء(ٖٔ) ٓ
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وتوالى بعػد ذلؾ العمماء والنقاد يبحثوف االستعارة فيما يبحثوف في فنوف البياف  ،حتى أصبحت باباً

يمكف أف يعد مف أىـ أبواب عمـ البياف  ،وأخذت موضعيا بيف موضوعاتو ،وكثر الكبلـ في تعريفيا

وأقساميا .

وأخذ البحث في االستعارة يزداد عمقاً وتنضج معالـ االستعارة الفنية ،وانصب البحث في تحديد

خصائص االستعارة ومكوناتيا األساسية ،ونرى ذلؾ واضحاً عند القاضي الجرجاني (ت ٕٖٜىػ) حيف قاؿ

 " :االستعارة ما اكتفى فييا باالسـ المستعار عف األصؿ  ،ونقمت العبارة فجعمت مكاف غيرىا ،ومبلكيا
تقريب الشبو ،ومناسبة المستعار لػو لممستعار منو  ،وامتزاج المفظ بالمعنى حتى ال يوجد منافرة بينيما وال

يتبيف في أحدىما إعراض عف اآلخر(ٗٔ) ٓ
ّ
وبحث الرماني (ت ٖٛٙىػ) في االستعارة وفرؽ بينيا وبيف التشبيو فاالستعارة في نظره ىي جمع
بيف شيئيف بمعنى مشترؾ تتميز عف التشبيو بنقؿ الكممة في االستعارة وأداة الشبو في التشبيو ،ويعرؼ

الرماني االستعارة بقولو " :تعميؽ العبارة عمى غير ما وضعت لػو في أصؿ المغة عمى جية النقؿ لئلبانة

(٘ٔ) ٓ

وتابع أبو ىبلؿ العسكري (ت ٖٜ٘ىػ) البحث في االستعارة  ،فأراد تعريؼ االستعارة والنظر في

وظيفتيا داخؿ النص األدبي  ،فذىب إلى أف " االستعارة نقؿ العبارة عف موضع استعماليا في أصؿ المغة

إلى غيره لغرض  ،وذلؾ الغرض إما أف يكوف شرح المعنى وفضؿ اإلبانة عنو ،أو تأكيده والمبالغة فيو،
أو اإلشارة إليو بالقميؿ مف المفظ ،أو تحسيف المعرض الذي يبرز فيو  ،وىذه األوصاؼ موجودة في

االستعارة المصيبة  ،ولوال أف االستعارة المصيبة تتضمف ما ال تتضمنو الحقيقة مف زيادة فائدة لكانت

الحقيقة أولى منيا استعماالً(ٓ )ٔٙ

ونرى العسكري قد تأثر بابف المعتز في تعريؼ االستعارة  ،وزاد عميو تبييف أغراضيا التي يتوخاىا

المستعير ،وبيف فضميا عمى الحقيقة  ،واذا كاف ابف المعتز قد جعميا أوؿ فنوف البديع الخمسة األساسية

التي عمييا النظر األكبر في كتابو  ،فقد جعميا أبو ىبلؿ العسكري أوؿ فنوف البديع عنده

()ٔٚ

وتحدث ابف رشيؽ القيرواني(ت ٖ٘ٙىػ) عف االستعارة دوف أف يضع ليا ح ّداً واضحاً  ،يميزىا عف
حمي الشعر ،ونراه يتكمـ عف منزلة
بقية الفنوف الببلغية  ،فيو ّ
يعدىا أفضؿ مف المجاز وحمية مف ّ

حمي الشعر أعجب منيا
االستعارة  ،فيقوؿ  " :االستعارة أفضؿ مف المجاز وأوؿ أبواب البديع ،وليست في ّ
 ،وىي مف محاسف الكبلـ  ،إذا وقعت موقعيا ،ونزلت منزليا ( ، )ٔٛكما تحدث أيضاً عف وظيفة االستعارة
وحدودىا وعيوبيا

()ٜٔ

 ،ونراه في حديثو األوؿ عف االستعارة  ،وجعميا أوؿ أبواب البديع قد تأثر بابف

المعتز وبأبي ىبلؿ العسكري .

وتابع ابف سناف الخفاجي (تٗٙٙىػ) الحديث عف االستعارة فتكمـ عنيا ضمف مفيوـ فصاحة

التركيب  ،ولـ يضع تعريفاً واضحاً ليا ،بؿ جاء بتعريؼ الرماني دوف إضافة (ٕٓ) ٓ
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أما ابف أبي اإلصبع المصري  ،فذكر تعريفات الذيف سبقوه  ،ويشير إلى االستعارة بقولو  " :ىي
ّ
(ٕٔ)
وىو بتعريفو ىذا ال يضيؼ شيئاً سوى ربط
تسميػة المرجػوح الخفػي باس ػـ الراجح لممبالغة في التشبيو
االستعارة بالتشبيو لممبالغة .

وجاء بعد ذلؾ عبدالقاىر الجرجاني (تٔٗٚىػ) واتضح عنده مفيوـ االستعػارة ؛ إذ ع ػرفيا بقولػو " :

االسػتعارة أف تريػػد تشػبيو الشػػيء بالشػػيء  ،وتظيػره  ،وتجػػيء إلػػى اسػـ المشػػبو بػػو  ،فتعيػره المشػػبو وتجريػػو

عميو (ٕٕ) ٓ

وعرفيا أيضاً في أسرار الببلغة فقاؿ  " :ىي أف يكوف لمفظ أصؿ في الوضع المغوي معروؼ تدؿ

ختص بو حيف ُوضع  ،ثـ يستعممو الشاعر أو غير ذلؾ األصؿ وينقمو إليو غير الزـ
الشواىد عمى أنو ا ّ
فيكوف ىناؾ كالعارية(ٖٕ) ٓ

وقد تكمـ عبد القاىر في كتابيو كبلماً وافياً عف االستعارة ؛ إذ أوضح معالميا  ،ومف ثُّـ ّّ ّّ َّ فقد
نضجت عنده مفاىيـ االستعارة بصورة لـ تكف عند ٍ
أحد مف سابقيو  ،وربما الحقيو .
وتابع أسامة بف منقذ (تٗ٘ٛىػ) الحديث عف االستعارة وعرفيا بقولو  :اعمـ أ ّف االستعارة ىػو أف
(ٕٗ)
أف أسامة قد أدخؿ
يستعار الشيء المحسوس لمشيء المعقوؿ
 ،ومف خبلؿ ىذا التعريؼ نرى ّ

فناً بديعياً.
االستعارة ضمف فنوف البديع حيف ّ
عدىا ّ
وحدد مفيوـ االستعارة بقولو " :االستعارة ىي أف تذكر أحد طرفي
وجاء السكاكي (ت ٕٙٙىػ) ّ

المشبو في جنس المشبو بو داالً عمى ذلؾ بإثباتؾ لممشبو ما
التشبيو وتريد بو الطرؼ اآلخر ،مدعياً دخوؿ
ّ
يخص المشبو بو (ٕ٘) ٓ

حد االستعارة نقؿ المعنى مف لفظ إلى
ووضع ابف األثير (ت  ٖٙٚىػ) حد االستعارة حيف قاؿ ّ :
لفظ لمشاركة بينيما ،مع طي ذكر المنقوؿ إليو ؛ ألنو إذا احتزر فيو ىذا االحتزار اختص باالستعارة ،

حداً ليا دوف التشبيو  ،وطريقو أنؾ تريد تشبيو الشيء مظي اًر ومضم اًر  ،وتجيء إلى المشبو فتعيره
وكاف ّ

اسـ المشبو بو ،وتجربو عميو (ٓ )ٕٙ

وعرفيا بقولو  :ىي ما كانت عبلقتو تشبو
وواصؿ القزويني ( ت ٖٜٚىػ) الحديث عف االستعارة ّ
معناه بما وضع لػو ( ، )ٕٚوالقزويني لـ يبتعد كثي اًر عف تعريؼ السكاكي  ،كما أنو قسـ االستعارة إلى أقساـ

كثير(ٓ )ٕٛ

أما العموي ( ت ٜٚٗىػ) فاختار تعريفاً ،يراه األمثؿ بيف التعريفات التي ذكرىا  ،فيرى في ىذا

التعريؼ " وىو المختار ،أف يقاؿ تص ُييرؾ الشيء لمشيء وليس بو ،وجعمُؾ الشيء لمشيء وليس لػو بحيث
ال يمحظ فيو معنى التشبيو صورة وال حكماً (ٓ)ٕٜ

تقدـ تتجمى لنا الحقائؽ التالية :
وم ّما ّ
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االستعارة ضرب مف المجاز المغوي عبلقتو المشابية دائماً بيف المعنى الحقيقي والمعنى

المجازي(ٖٓ) ،ومف التداخؿ بيف الفنوف  ،التداخؿ بيف المجاز واالستعارة لكوف المجاز أعـ مف االستعارة ،
وكوف االستعارة جزءاً منو(ٖٔ) .

االستعارة في حقيقتيا تشبيو حذؼ أحد طرفيو  ،والعبلقة عند عبد القاىر تقوـ عمى التشبيو كما في

قولو  " :أما االستعارة فيي ضرب مف التشبيو ونمط مف التمثيؿ  ،والتشبيو قياس  ،والقياس يجري فيما
تعيو القموب ،وتدركو العقوؿ  ،وتستنفي فيو األذىاف ال األسماع واآلذاف(ٕٖ)ٓ

تطمؽ االستعارة عمى استعماؿ المشبو بو في المشبو  ،فيسمى المشبو بو مستعا اًر منو والمشبو

مستعا اًر لو ،والمفظ مستعا اًر (ٖٖ) ٓ

حد اإليغاؿ،
وقد بحث الببلغيوف العبلقة بيف التشبيو واالستعارة بتفصيؿ  ،ووصموا في بحوثيـ إلى ّ
وبيذا أرادوا التوصؿ إلى الخيط الفاصؿ بيف االثنيف  ،عمى أف الذي يجمي األمر في مثؿ ىذه الحالة ىو

التطبيؽ  ،وتساوؽ المعنى في بناء العبارة األدبية  ،فما صرح بو الشاعر باألداة فيو تشبيو ال محالة ،
حسية  ،وخفي المدلوؿ التشبييي
وما أبعد األمر في رؤياه إذا انتقؿ المعنى مف حالة
معنوية إلى حالة ّ
ّ
،ومف ثُـ يبرز لنا إيحاء المعنى الداللي لؤللفاظ ونستطيع بإدراؾ الصورة أف نحدد أبعاد االستعارة(ٖٗ)ٓ

ونستطيع أف نقوؿ مف ىذا كمو إف االستعارة ضرب مف المجاز كما ع ّدىا الببلغيوف ،وعبلقتيا مع
التشبيو(ٖ٘) عبلقة العاـ بالخاص أو العكس  ،فاالستعارة مف أساليب العرب القديمة تقؼ مع التشبيو في

التصوير

()ٖٙ

 ،وقد تؤدي االستعارة أكثر مما يؤديو التشبيو مف تشكيؿ الصورة ؛ ألنيا"أكثر قدرة عمى

()ٖٚ
تخطي الواقع ورسـ صور جديدة بما فيو مف ادعاء وتخييؿ وتظؿ االستعارة مبدأ جوىريا ًّ ،وبرىاناً
عمى نبوغ الشاعر( )ٖٛ؛ألنيا " أكثر عمقاً في الشعر حيف تمتئـ الفكرة أو العاطفة مع الصورة الحسية"(ٓ )ٖٜ

مفهومها عند المحدثين :

يتطرؽ الدكتور مصطفى ناصؼ إلى وظيفة االستعارة داخؿ النظاـ الكبلمي ،ويرى أنيا ليست زينة

وانما ىي جزء أساسي مف نظرية المعنى (ٓٗ) ،كما يبلحظ أف التعبير االستعاري يستعمؿ بدالً مف تعبير

حرفي معادؿ لو  ،ويسمي ىذا -نظرية االستبداؿ في االستعارة  -وفقاً لرأي ماكس ببلؾ  ،ويعني ىذا أف

عبر عنو بكبلـ آخر حرفي  ،ولكف الغرض مف التعبير
المعنى الذي عبرت عنو االستعارة يمكف أف ُي ّ
مجسـ ال يوجد في التعبير
االستعاري ىو غرض أسموبي  ،والتعبير االستعاري يمكف أف يشير إلى شيء
ّ

(ٔٗ)
إف العبلقة بيف طرفي االستعارة ىي عبلقة انصيار واتحاد  ،إذ يتحوؿ المستعار لو إلى
الحرفي ؛ إذ ّ
(ٕٗ)
كائف حي يحمؿ كؿ صفاتو وخصائصو ومبلمحو

واالستعارة فف قولي  ،قد يجمع بيف المتخالفيف  ،ويوفؽ بيف األضداد  ،ويكشؼ عف إيحػائيػة

جديدة في التعبير  ،ال يحس بيا السامع في االستعماؿ الحقيقي  ،وىي مف أبرز أساليب البياف العربي ٓ

وهناك خصائص فنية نممسها في االستعارة  ،نجممها فيما يأتي(:)43
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 إف االستعارة تنتقؿ بالنص مف الجمود المفظي المحدد لػو إلى السيرورة في التعبير. -يتجمى في االستعارة إعطاء صفة الفعؿ لمف ال يفعؿ .

 -تمثؿ االستعارة تيويؿ األمر ودقة المبالغة وشدة الوقع وىي بعيدة عف الكذب.

 يبلحظ في االستعارة التقريب الوصفي  ،ومراعاة المناسبة  ،ولمح الصمة بيف األصؿ والنقؿ االستعاري.
كثير مف الدارسيف بيف االستعارة والصورة  ،وأرجعوا الصورة إلى االستعارة  ،وىذا الرأي
وقد جمع ٌ
مرفوض ؛ ألف فيو إىماؿ باقي المحسنات البيانية  ،كما أف في ىذه المحسنات قيمة أسموبية ال يمكف
التغاضي عنيا (ٗٗ)ٓ

كما بحث األصوليوف في االستعارة مف جية االتصاؿ  ،ويعنوف بو االتصاؿ بيف شيئيف  ،ويكوف

إما باعتبار الصورة  ،وا ّما باعتبار المعنى  ،ومثاؿ التصوير المعنوي تسمية الشجاع أسداً ،
ىذا االتصاؿ ّ
ومثاؿ التصوير الصوري تسمية المطر سماء (٘ٗ)ٓ

وربما تكوف االستعارة ىي التصوير الداخمي لمصورة  ،فكثير مف االستعارات تصنع شيئاً حسياً

محدداً محؿ شيء آخر مثمو  ،في مجاؿ األلواف خاصة  ،فعندما نجد صو اًر مثؿ  :الشعر األزرؽ ،
والسماء الخضراء  ،ندرؾ أنيا بدائؿ حسية عف عناصر حسية أخرى(.)ٗٙ

فإذا كانت القصيدة استعارة كبرى  ،واذا كانت صورىا وأدواتيا الشعرية تعتمد عمى تغيير المعنى ،

وتصحيح االنحراؼ المقصود  ،فما ىي وظيفة كؿ ذلؾ؟ لماذا تقوـ بتغيير المعنى وال تسمي األشياء
بأسمائيا؟ لماذا يتحدث الشاعر عف " المنجؿ الذىبي" الذي يحصد النجوـ ويقصد القمر؟(.)ٗٚ

وال نشؾ في أف دراسة العرب القدماء لمصورة الشعرية  ،وىي تعني عندىـ وفي مقدمتيـ عبدالقاىر

الجرجاني  ،التشبيو  ،واالستعارة والكناية  ،وجدير بالذكر أف االستعارة أخذت الصدارة  ...،وال عجب في
ذلؾ فيي أقرب أدوات الصورة إلى الجوىر -جوىر الشعر -أو ىي الشعر نفسو(.)ٗٛ

إذف فقد أخذت االستعارة جانب الصدارة في الصورة الشعرية مف وجية نظر القدماء مف العرب ؛
ت بعض الشعراء بأنيـ شعراء االستعارة  ،وال تختمؼ الدراسات
ألنيـ يعدونيا جوىر الشعر ،كما ُن ِع َ
الحديثة عما جاء بو القدماء مف جعؿ االستعارة كالصورة  ،ونبلحظ ىنا( جوف مدلتوف مري) أنو يعطي

فضؿ التقدـ لبلستعارة في ىذا المجاؿ  ،فيقوؿ  " :إ ّف االستعارة أقرب إلى جوىر االستعماؿ الشعري  ،واف
حيف
أف التشبيو يعطي فرصتو لمتفكير  ،عمى
التشبيو أقرب إلى االستعماؿ النثري  ،ذلؾ ّ
أف االستعارة توىج العاطفة وىي في الشعر وسيمة الستثارة إحساس غامض متوتر بخصائص خير ما

يمكف أف نصفيا بو أنيا روحية (.)ٜٗ

ونرى تعريؼ الشاعر الفرنسي (بوؿ ريفردي) لمصورة ال يتعدى أف يكوف االستعارة نفسيا ؛ حيث

يقوؿ في تعريؼ الصورة  " :إنيا إبداع ذىني صرؼ  ،وىي ال يمكف أف تنبثؽ مف المقارنة  ،وانما تنبثؽ

مف الجمع بيف حقيقتيف واقعتيف  ،تتفاوتاف في البعد قمة وكثرة (ٓ٘).
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فقد طاؿ الحديث عف الفرؽ بيف الصورة واالستعارة والتشبيو بينيما أو الربط بينيما  ،وىذا ما وجدناه
في الدراسات الغربية والدراسات العربية الحديثة .فمف بيف الدارسيف الدكتور عز الديف إسماعيؿ  ،والدكتور

محمد زكي العشماوي  ،والدكتور إحساف عباس والدكتور نصرت صالح  ،وأحمد الشايب وغيرىـ كثيروف.

وميما يكف مف اختبلفات فإف االستعارة دخمت في اإلطار العاـ لكممة الصورة ،واعتبرت أداة مف أدوات

بنائيا  ،وىي إلى جانب ذلؾ مرافقة لمصورة الشعرية في كثير مف األحياف – ذلؾ ما اتضح عند النقاد
عرباً كانوا أـ غربييف (ٔ٘).

فالصورة إذف ىي العنصر الجوىري في لغة الشعر(ٕ٘) ،كما أنيا تعبير داخمي ،يستطيع المتخصص

إدراكو مف خبلؿ الشواىد المرسومة داخؿ ىذه المغة  ،سواء أكانت ىذه الشواىد سمعية أـ بصرية  ،أو

باقي الشواىد الحسية  ،وىذا ما يميؿ إليو النقاد السيميولوجيوف (ٖ٘).

وكاف لمدراسات الغربية دور فعاؿ في بياف مفيوـ االستعارة بوجية تكاد تختمؼ عما ىي عميو

بالمفيوـ القديـ ،وقد تناوؿ ريتشاردز مفيوـ االستعارة حيث ،قاؿ  " :االستعارة نوعاف  ،االستعارة النثرية
العادية التي تدخؿ ضمف نطاؽ الكبلـ العادي أو النثر العممي  ،والنوع الثاني ىو االستعارة األدبية  ،التي
ىي " وسيمة شبو خفية يدخؿ بواسطتيا في نسيج التجربة عدد كبير مف العناصر المتنوعة ،واالستعارة

أيضاً ىي " شيء خاص واستثنائي في االستعماؿ المغوي  ،إنيا انحراؼ عف النمط االعتيادي لبلستعماؿ
بدالً أف تكوف المبدأ الحاضر أبداً في نشاط المغة الحر(ٗ٘).

وتابع كوىف البحث في االستعارة ضمف نظرية تسمى نظرية االنزياح  ،فالشعر عنده انزياح عف

معيار قانوف المغة  ،كما أف االستعارة عنده " ليست مجرد تغير في المعنى  ،إنيا تغير في طبيعة أو
نمط المعنى  ،انتقاؿ مف المفيوـ إلى المعنى االنفعالي (٘٘).

وىذا يعني أف المغة قد اكتسبت مف االستعارة توسيعاً  ،ذلؾ مف خبلؿ المعنى اإليحائي المراد مف
االستعارة  ،وىذا التوسيع يكسب المغة عمقاً داخمياً ويضيؼ إلييا ٍ
معاف جديدة .
وانطمؽ جاكوبسف في بحثو عف االستعارة والكناية مف دراسات دي سوسير لمغة  ،فاالستعارة عنده

تقوـ عمى مبدأ االختيار واالنتقاء  ،أي إحبلؿ كممة محؿ أخرى  ،تؤدي نفس المعنى  ،واستناداً إلى

مفاىيـ دي سوسير ،تكوف االستعارة عموماً ترابطية في ميزتيا  ،وتستثمر العبلقات العمودية لمغة  ،في

حيف أف الكناية امتدادية أو تتابعية عموماً بطبيعتيا  ،وتستثمر العبلقات األفقية لمغة( ، )٘ٙوينبع مفيوـ
جاكوبس مف نظرة دي سوسير لمغة في المجاليف التتابعي والترابطي في اآلداء المغوي  ،فيو بدراستو لمذيف

يعانوف مف اضطرابات نفسية والتي تسمى الحبسة  ،اكتشؼ أف الذيف يعانوف مف اضطرابات في النطؽ
يميموف إلى استخداـ إحدى الصورتيف ؛ تعويضاً عف النقص الحاصؿ في نطؽ بعض المفردات  ،كما

سجؿ مبلحظتو أف العوقيف الرئيسيف المتضاديف ثنائياً ،ىما ( عوؽ التشابو وعوؽ التماس) .وتثير دراستو

لمحبسة زعماً ميماً فحواه أف الجوانب المغوية التتابعية أو التجميعية فقط ىي التي يحتفظ بيا المصاب

الذي يعاني مف خمؿ التشابو  ،وأ ّف ّّ ّّ َّ ىذا الخمؿ يؤدي إلى عجز التعامؿ بالعبلقات الترابطية كالتسمية
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واستعماؿ المترادفات والتعاريؼ -أي المادة الخاـ لبلستعارة -عمى كؿ حاؿ  ،فمثؿ ىؤالء يستخدموف
الكناية بكثرة  ،فيـ قد يستبدلوف بالسكيف الشوكة وبالنار الدخاف  ،وفي الوقت نفسو تبرز عند المصاب

الذي يعاني مف خمؿ التماس الحالة المعاكسة ....وبيذا يبدو أف االستعارة غريبة عف خمؿ التشابو وأف

الكناية غريبة عف خمؿ التماس  ،ونتيجة لذلؾ يصبح ممكناً أف نقترح إف المغة اإلنسانية توجد في الواقع

ضمف البعديف الجوىرييف المذيف اقترحيما دي سوسير ،واف ىذيف البعديف يتبموراف في شكؿ وسائؿ ببلغية

يعتمد عمييا الشعر بشكؿ متميز بارز ،وقد يمكف تمثيؿ المحوريف كما يمي(:)٘ٚ
البعد التزامني االنتقالي

(االستعارة)

الترابطي

البعد االمتدادي التجميعي  /التعاقبي
(الكناية)

بأف الصيغة االستعارية تميؿ إلى أف تبرز في
ويعرض جاكوبسف االقتراح األكثر تدقيقاً القائؿ ّ
الشعر ،في حيف تمثؿ صيغة الكناية إلى البروز في النثر ،فيشكؿ مبدأ التشابو قاعدة لمشعر ،يثير التوازي

اإليقاعي لؤلبيات والتكافؤ الصوتي لمكممات المقفاة قضية التشابو الداللي والتبايف ...أما النثر فيو بخبلؼ

ذلؾ يتعزز بمبدأ التماس  ،وىكذا فاالستعارة لمشعر والكناية لمنثر تشكبلف خط المقاومة األضعؼ(.)٘ٛ

الخـاتمــــة
أف مفيوـ االستعارة االصطبلحي قد تطور تطو اًر واضحا وجمياً مف الناحية
يتػّضح لنا مما سبؽ ّ
الداللية  ،أما مف الناحية المغوية  ،فبل نراه قد تغير  ،وىكذا فاالستعارة قد مرت بدورة تكاد تكوف شبو

دائرية  ،قامت عمى مبدأ التشبيو  ،وانتيت إلى مبادئ متنوعة قائمة عمى اإلنزياح كما عند كوىف  ،وقد

تقوـ عمى مبدأ االختيار واالنتقاء  ،كما عند جاكوبسف أو طريقة المحوريف  ،وبيذا فإف الدراسات الحديثة
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أىمية كبيرة ،
أعطت فف االستعارة جماالً وحيويةً  ،وأولتيا مساحة كبيرة  ،ليؤ ّكد ذلؾ ما لبلستعارة مف ّ
ودور بارز في عممية التصوير  ،وذلؾ ليس ببعيد عف ذات األىمية التي أوالىا الببلغيوف العرب قدامى
الفنية  ،وآدائيا البلمحدود في جانب التصوير األدبي
ومحدثوف لبلستعارة ؛ تقدي اًر لقيمتيا ّ
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المصرية  ،طٗ  ،ص. ٔٙٚ
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العمػػدة  ،اب ػػف رش ػػيؽ القيروان ػػي ،تحقي ػػؽ  :محمػػد محيػ ػي ال ػػديف عب ػػد الحمي ػػد  ،دار الجي ػػؿ

لمنشر والتوزيع  ،بيروت  /طٗ ٜٕٔٚ ،ـ  ،ج ٔ ،ص.ٕٙٛ

-ٜٔ

العمدة. ٕٚٓ :ٔ ،

ٕٓ-

ينظػػر سػػر الفصػػاحة  ،أبػػف سػػناف الخفػػاجي  ،تحقيػػؽ  :عبػػد المتعػػاؿ الصػػعيدي  ،مطبعػػة

ٕٔ-

تحريػػر التحييػػر  ،ابػػف أبػػي اإلصػػبع المصػػري  ،تحقيػػؽ  :حفنػػي محمػػد شػػرؼ  ،المجمػػس

محمد صالح وأوالده  ،األزىر  ،القاىرة ٜٜٔٙ ،ـ  ،ص.ٔٓٛ
األعمى لمشؤوف اإلسبلمية  ،القاىرة ٜٖٔٙ ،ـ  ،صٓ ٜٚ

ٕٕ-

دالئؿ اإلعجاز  ،عبد القاىر الجرجاني  ،تحقيؽ  :محمود محمد شاكر  ،مكتبػة الخػانجي

 ،القاىرة  ،ص. ٙٚ

ٖٕ-

أس ػرار الببلغػػة  ،عبػػد القػػاىر الجرجػػاني  ،تحقيػػؽ  :ىػ ػ  .ريتػػر  ،مطبعػػة و ازرة المعػػارؼ ،

ٕٗ-

البديع في نقذ الشعر ،أسامة بف منقد ،صٔٗ .

-ٕٙ

المثػؿ السػػائر ،ابػف األثيػػر  ،تحقيػؽ  :د .أحمػػد الحػوفي و د .بػػدوي طبانػة  ،مكتبػػة نيضػػة

-ٕٚ

اإليضاح في عموـ الببلغ ػة  ،الق ػزويني  ،تحقيؽ  :لجن ػة مػف أس ػػاتذة األزىػر  ،القػاىرة ،

استنبوؿ ٜٔ٘ٗ ،ـ  ،ج ٔ  ،صٖٕٔ.

ٕ٘-

مفتاح العموـ ،السكاكي  ،المطبعة األدبية  ،القاىرة ٖٔٔٚ ،ىػ  ،ص.ٜٔٙ

مصر  ،القاىرة  ، ٜٕٔٙ ،ج ٕ  ،صٖ.ٛ

ص.ٕٚٛ

-ٕٛ

انظر اإليضاح  ٕٜٚ ،وما بعدىا .

-ٕٜ

الطراز ،جٔ  ،صٕٕٓ .

ٖٔ-

انظر أسرار الببلغة ػ ص. ٕٛ

ٖٓ-

انظرعمـ البياف – عبد العزيز عتيؽ – صٗ.ٔٚ

ٕٖ-

أسرار الببلغة ػ صٕٔٔ.

ٖٗ-

انظر " االستعارة في البحث الببلغي -المفيوـ الوصفي االصطبلحي" د .عبد الرحمف

ٖ٘-

انظر دليؿ الدراسات األسموبية  ،جوزيؼ ميشاؿ شريـ  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات

ٖٖ-

انظر عمـ البياف – عبد العزيز عتيؽ ػ صٗ.ٔٚ

شياب  ،مقاؿ منشور في مجمة كمية اآلداب /الجامعة المستنصرية عٜ٘ٔٛٓ ،ـ ػ صٕٓٚ
والنشر  ،بيروت  ،طٔ ٜٔٛٗ،ـ  ،صٓ. ٕٚ-ٚ

-ٖٙ

انظرالببلغػػة العربيػػة ،المعػػاني البػػديع البيػػاف"  /أحمػػد مطمػػوب  ،نشػػر و ازرة التعمػػيـ العػػالي

والبحث العممي العراقية  ،بغداد ٜٔٛٓ ،ـ  ،صٕٕٔ.
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-ٖٚ

الصػػورة فػػي شػػعر األخطػػؿ الصػػغير  ،د .أحمػػد مطمػػوب  ،دار الفكػػر لمنشػػر والتوزيػػع ،

عماف ٜٔٛ٘ ،ـ  ،ص ٓ٘.
ّ
الصػ ػ ػ ػػورة األدبيػػ ػػة  ،د .مصػػ ػػطفى ناصػ ػ ػ ػػؼ  ،دار مص ػ ػ ػ ػر لمطبػاع ػ ػ ػ ػة  ،القػ ػ ػػاىرة  ،طٔ ،
-ٖٛ
ٜٔ٘ٛـ ،ص.ٔٗٙ

-ٖٜ

مبادئ النقد األدبي ،ريتشاردز ،ترجمة  :عبد الرحمف بدوي  ،مراجعة  :لػويس عػوض ،

ٓٗ-

انظػػر نظريػػة المعنػػى فػػي النقػػد العربػػي ،مصػػطفى ناصػػؼ  ،مطػػابع دار القمػػـ  ،القػػاىرة،

و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي  ،القاىرة ٜٖٔٙ ،ـ  ،صٖ.ٔٚ

ٜ٘ٔٙـ  ،صٗ ،ٛوينظ ػ ػػر المنػ ػ ػزالت  ،د .ط ػ ػ ػراد الكبيس ػ ػػي  ،دار الش ػ ػػؤوف الثقافي ػ ػػة  ،بغػػ ػػداد ،
ٕٜٜٔـ  ،جٔ  ،ص. ٛٚ

ٔٗ-
ٕٗ-

المصدر السابؽ  ،صٗ.ٛ٘ -ٛ

الصورة البيانية في شعر عمر أبي ريشػة  ،وجػداف عبػد اإللػو الصػائ  ،جامعػة الموصػؿ

ٜٜٕٔ ،ـ  ،ص. ٔٛٚ

ٖٗ-

أصوؿ البياف العربػي  ،رؤيػة ببلغيػة معاصػرة  ،د .محمػد حسػيف عمػي البصػير  ،سمسػمة

دار الشؤوف الثقافية  ،بغداد ٜٔٛٙ ،ـ  ،صٖ. ٜ

ٗٗ-
٘ٗ-

انظر المصدر السابؽ  ،صٗ. ٜ٘ – ٜ

انظر دليؿ الدراسات االسموبية ’ جوزيؼ ميشاؿ شريـ  ،ص ٓٓ ٚ

-ٗٙ

منيج البحث المغوي بيف التراث وعمـ المغة الحديث  ،عمي زويف  ،سمسمة و ازرة الشؤوف

-ٗٚ

نظريػػة البنائيػػة فػػي النقػػد األدبػػي  ،صػػبلح فضػػؿ  ،دار الشػػؤوف الثقافيػػة  ،القػػاىرة  ،طٕ ،

-ٗٛ

المصدر السابؽ  ،ص.ٖٚٓ-ٖٜ٘

-ٜٗ

ينظ ػ ػػر ف ػػف االس ػػتعارة  ،أحمػ ػػد عب ػػد الس ػػيد الص ػػاوي  ،الييئ ػػة المصػ ػرية العام ػػة لمكت ػػاب ،

ٓ٘-

االستعارة  ،جوف مدلتوف مري  ،ترجمة عبد الوىػاب المسػيري  ،مجمػة المجمػة  ،صٖٗ

ٔ٘-

الشعر العربي المعاصر  ،عػز الديف إسماعيؿ  ،نقبلً عف فف االستعارة  ،السيد

ٕ٘-

فف االستعارة  ،صٕٓ ٕٚ

ٖ٘-

ينظر نظرية البنائية في النقد األدبي  ،د /صبلح فضؿ  ،ص ٓ ٗٙٚ

الثقافية  ،بغداد ٜٔٛٙ ،ـ  ،صٖ٘ٔ.
ٜٔٛٚـ  ،ص.ٖٜ٘

اإلسكندرية ٜٜٔٚ ،ـ  ،صٕ٘٘.

(سنة ٔ ،)ٚنقبلً عف كتاب فف االستعارة  ،السيد الصاوي  ،ص. ٕ٘ٚ
الصاوي صٕ٘ٛ

ٗ٘-

ينظر المصدر السابؽ  ،ص ٘ٗٗ  ،ومابعدىا ٓ
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٘٘-

مبادىء النقد االدبي  ،ريتشاردز  ،ص ٖٓٔ ٓ

-٘ٙ

فف االستعارة ريتشاردز  ،ص ٕٓٚ

-٘ٚ

بنية المغة الشعرية  ،جاف كوىف  ،ترجمة  :محمد الولي  ،ومحمد العمري  ،نشر دار

توبقاؿ  ،الدار البيضاء

-٘ٛ

البنيوية وعمـ اإلشارة  ،تونس ىو كز ،ترجمة  :مجيد الماشطة  ،مراجعة  :ناصر حبلوي

-ٜ٘

ينظر المصدر السابؽ ،صٓ ٚوما بعدىا.

 ،دار الشؤوف الثقافية  ،بغداد ٜٔٛٙ ،ـ  ،صٔ.ٚ

ٓ-ٙ

البنوية وعمـ االشارة  ،ترنس وكز  ،ص ٗ. ٓ ٚ

المصادر والمراجع
ٔ-
ٕ-
ٖ-

االستعارة في البحث الببلغي " المفيوـ الوصفي والصطبلحي " – عبد الػرحمف شػياب ،مقػاؿ فػي
مجمة كمية آداب المستنصرية – العدد الخامس – لسنة ٜٓٔٛـ.

أسرار الببلغة – عبد القاىر الجرجاني – تحقيؽ :ىػ ػ ريتر ،مطبعة و ازرة المعارؼ – استنبوؿ –
ٜٗ٘ٔـ.

أصوؿ البياف العربي – محمد حسيف عمي الصغير –سمسمة دار الشؤوف الثقافية " رؤية ببلغية

معاصرة "

بغداد – ٜٔٛٙـ.
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ٗ-

اإليضاح في عموـ الببلغة ػ القزويني ػ تحقيؽ لجنة مف أساتذة األزىر– القاىرة

٘-

البديع –ابف المعتز /اغناطيوس كراتشقو فسكي – لندف ٖٜ٘ٔـ.

-ٙ

البديع في نقد الشعر – أسامة بف منقد ،تحقيؽ :د.أحمد أحمد بدوي  ،ود  .حامد عبد المجيد ،

مراجعة د.إبراىيـ مصطفى  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي – القاىرة –ٜٓٔٙـ.

-ٚ

الببلغة والتطبيؽ – تأليؼ أحمد مطموب  ،و د.حسف البصير  ،نشر و ازرة التعميـ العالي والبحث

-ٛ

الببلغة العربية (المعاني –البديع –البياف ) تأليؼ د .أحمد مطموب  ،نشر و ازرة التعميـ العالي

-ٜ

بني ة المغة الشعرية ػ جاف كوىف ػ ترجمة محمد الولي  ،ومحمد العمري  ،نشر دار توبقاؿ ػ الدار

ٓٔ-

البنيوية وعمـ اإلشارة ػ ترنز ىوكز  ،ترجمة ػ مجيد الماشطة  ،مراجعة ػ ناصر حبلوي  ،دار

ٔٔ-

العممي العراقية  ،بغدادٜٕٔٛ -ـ.

والبحث العممي العراقي ػ بغداد ػ ٜٓٔٛـ .

البيضاء ػ ٜٔٛٙـ.

الشؤوف الثقافية ػ بغداد ػ ٜٔٛٙـ .

البياف والتبييف ػ الجاحظ ػ تحقيؽ  ،عبد السبلـ ىاروف ػ ط ٘ ػ نشر مكتبة الخانجي ػ القاىرة ػ

ٜ٘ٔٛـ.

ٕٔ-

تأويؿ مشكمة القرآف ػ ابف قتيبة ػ تحقيؽ  :السيد أحمد الصقر  ،ط ٖ ػ المكتبة العممية ػ بيروت ػ

ٖٔ-

تحرير التحبير ػ ابف أبي اإلصبع المصري ػ تحقيؽ  :حفني محمد شرؼ  ،المجمس األعمى

ٗٔ-

دالئؿ اإلعجاز ػ عبد القاىر الجرجاني ػ تحقيؽ  :محمود محمد شاكر  ،مكتبة الخانجي ػ القاىرة .

٘ٔ-

ٜٔٔٛـ.

لمشؤوف اإلسبلمية ػ القاىرة ػ ٖٜٔٙـ.

دليؿ الدراسات األسموبية ػ جوزيؼ ميشاؿ شريـ  ،ط ٔ  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر ػ

بيروت ػ ٜٗٔٛـ.

-ٔٙ

سر الفصاحة ػ ابف سناف الخفاجي  ،تحقيؽ  :عبد المتعاؿ الصعيدي  ،مطبعة محمد صالح

-ٔٚ

الصناعتيف ػ أبو ىبلؿ العسكري  ،تحقيؽ  :عمي محمد البجاوي ػ وأبي الفضؿ إبراىيـ ػ المكتبة

-ٔٛ

الصورة األدبية  ،مصطفى ناصؼ ػ دار قصر لمطباعة ػ ط ٔ ػ القاىرة ػ ٜٔ٘ٛـ .

-ٜٔ

الصورة البيانية في شعر عمر أبي ريشة ػ وجداف عبد اإللو الصائ ػ جامعة الموصؿ ٕٜٜٔـ .

ٕٓ-

وأوالده ػ األزىر ػ القاىرة ػ ٜٜٔٙـ.
العصرية ػ بيروت ػ ٜٔٛٙـ.

الصورة في شعر األخطؿ الصغير ػ د  .أحمد مطموب  ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ػ عماف ػ

ٜ٘ٔٛـ .
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ٕٔ-

الطراز المتضمف ألسرار الببلغة وعموـ حقائؽ اإلعجاز  ،يحيى بف حمزة العموي ػ مطبعة
المقتطؼ ػ القاىرة ػ ٜٗٔٔـ .

ٕٕ-

عمـ البياف ػ عبد العزيز عتيؽ ػ دار النيضة لمنشر ػ بيروت .

ٖٕ-

عمـ البياف  ،دراسة تاريخية فنية في أصوؿ الببلغة العربية ػ بدوي طبانة ػ ط ٗ ػ مكتبة األنجمو

ٕٗ-

العمدة ػ ابف رشيؽ القيرواني ػ تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميد ػ ط ٗ ػ دار الجيؿ لمنشر

ٕ٘-

المصرية .

والتوزيع ػ بيروت ػ ٕٜٔٚـ .

فف االستعارة ػ د  .أحمد عبد السيد الصاوي ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ االسكندرية ػ

ٜٜٔٚـ .

-ٕٙ

في االستعارة ػ مقاؿ منشور في مجمة كمية اآلداب ػ جامعة البصرة ػ ترجمة ناصر حبلوي ػ عدد (

-ٕٚ

في عمـ البياف ػ عبد الرزاؽ أبو زيد زايد ػ مطبعة األنجمو المصرية ػ القاىرة ػ ٜٔٚٛـ

-ٕٛ

 ) ٜسنة ( ٜٗٔٚـ ) .

قواعد الشعر ػ أبو العباس ثعمب ػ تحقيؽ  :محمد عبد المنعـ خفاجي ػ مطبعة مصطفى البابي

الحمبي ػ القاىرة ػ ٜٔٗٛـ .

-ٕٜ

مبادئ النقد الدبي ػ ترجمة د  .عبد الرحمف البدوي ػ مراجعة لويس عوض ػ و ازرة الثقافة واإلرشاد

ٖٓ-

المث ؿ السائر ػ ابف األثير ػ تحقيؽ  :د  .أحمد الحوفي و د .بدوي طبانة  ،مكتبة نيضة مصر ػ

ٖٔ-

مفتاح العموـ ػ السكاكي ػ المطبعة األدبية ػ القاىرة ػ  ٖٔٔٚىػ .

ٖٖ-

منيج البحث المغوي بيف التراث وعمـ المغة الحديث ػ عمي زويف ػ سمسمة و ازرة الشؤوف الثقافية ػ

ٕٖ-

القومي ػ القاىرة ػ ٖٜٔٙـ .
القاىرة ػ ٕٜٔٙـ .

المنزالت ػ طراد الكبيسي ػ دار الشؤوف الثقافية ػ ٕٜٜٔـ .
بغداد ػ ٜٔٛٙـ .

ٖٗ-

نظرية البنائية في النقد األدبي  ،د  .صبلح فضؿ ػ ط ٕ ػ دار الشؤوف الثقافية ػ ٜٔٛٚـ

ٖ٘-

نظرية المعنى في النقد العربي ػ مصطفى ناصؼ ػ مطابع دار التعمـ ػ القاىرة ػ ٜ٘ٔٛـ

-ٖٙ

-ٖٚ

النكت في إعجاز القرآف ػ ضمف ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف ػ أبو الحسف عمي بف عيسى

الرماني ػ تحقيؽ  :د  .محمد خمؼ اه  ،و د  .محمد زغموؿ سبلـ ػ دار المعارؼ القاىرة ػ

ٜٔٚٙـ .

الوساطة بيف المتنبي وخصومو ػ القاضي عمي بف عبد العزيز الجرجاني ػ تحقيؽ  :محمد أبو

الفضؿ إبراىيـ وعمي محمد البجاوي ػ منشورات المكتبة العصرية ػ بيروت .
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Metaphor According to Scholars
in the Past & in the Present
Abstract:
Metaphor is one of the Arabic eloquence styles that has been studied by a great many
scholars and critics in the past and in the present. To leave Arabic aside, metaphor is a human
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eloquence style that was found in the literature of ancient nations because it is based on
simile, the eldest means of eloquence humanity ever had. In this research, we try to follow up
this rhetorical device from a historical, artistic, and comparative perspectives. We try through
this research to tackle the numerous opinions concerning metaphor with the aim of stressing
its role in expression and performance.
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