1400  تابستان،2  شمارۀ،13  سال،ادب عربی
10.22059/jalit.2019.276891.612037
Print ISSN: 2382-9850//Online ISSN: 2676-7627
http://jalit.ut.ac.ir

Artistic Images in Old and New Criticism: Metaphor in the
Works of Abd al-Qahir al-Jurjani and Jaber Asfour
Abdolhossein Fiqhi*
Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, University of Tehran, Iran

Mohammad Reza Ghaffari
Ph.D. Candidate in Arabic Language and Literature, University of Tehran, Iran
Received: February 27, 2019; Accepted: October 1, 2019

Abstract
The subject of this article is the image of art between old and new
rhetoric and, in particular, metaphor according to Jaber Asfour’s view.
The artistic expression of nature and characteristics and the course of
its evolution and its fundamental study through its relationship with
other sciences and the role that these sciences have in the realization of
this concept is the most important project that Jaber Asfour brought in
some of his compilations, including “artistic image in Arabic Criticism
and rhetoric” which is one of the deepest studies in this field. In this
research we discover the hidden dimensions of artistic imagery in Jaber
Asfour’s view based on metaphor. In order to achieve this goal, we refer
to Jaber Asfoor’s book as the main source and then refer to other
relevant books, such as Secrets of Al-Balaghah and Alla'il al-Ajaz, to
criticize and analyze it. The results show that Jaber Asfour’s view on
metaphor is a comprehensive view. According to the discourses of
formation of artistic forms, Jaber has provided a profound study of them
and concluded that the old critics did not focus on the emotional aspects
of objects or the emotional content of words, but maintained the rational
reconciliation of their constituent elements. In other words, their way
of thinking about similitude was based on rational and verbal terms. So,
Jaber Asfour concludes that such a vision has led to a distortion in the
concept of poetry, and rhetorically avoids explaining the great abilities
of analogies and metaphors. He believes that Abd al-Qahir did not pay
attention to personifications for religious tendencies. In our research,
we have mentioned examples of rhetorical theory that undermine this
claim, or at least makes us to look at it with doubt and certainty.
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امللخص

إن هذ املقال قد اختار ملوضوعه حبثا نقداي بالغيا بني القدمي واحلدیث وهو «االستعارة» من منظور عبد القاهر
اجلرجاين وجابر عصفور .إن الصورة الفنية والكشف عن طبيعتها وبيان خصائصها وتطورها ودراستها بشكل جذري
من خالل عالقتها وتعاملها وتفاعلها ومتازجها مبعارف أخرى ودور هذه املعارف يف أتصيل املفهوم هو أهم مشروع
تبناه جابر عصفور يف عدد من مؤلفاته ومنها «الصورة الفنية يف التاث النقدي والبالغي عند العرب» .إن هذا
الصور الفنية ،والكشف عن
البحث یهدف اىل التغلغل يف أعماق ما قام به جابر عصفور يف مشروعه عن أتصيل ُ
خباايها وزواايها ،تركيزا على االستعارة فحسب .ولتحقيق هذا املنشود ،ركزان على كتابه املذكور آنفا ،كمصدر
رئيسي؛ مث نقدها وحتليلها وذلك من خالل التمحيص وتفحيص الكتب كـ«دالئل االعجاز» و«أسرار البالغة».
النتائج أظهرت أن قراءة جابر عصفور لالستعارة هي قراءة نسقية مشولية معاصرة درسها بوعي معريف وعمق يف
البحث مهتما ابخلطاابت املهيمنة على بلورة املفهوم ،حيث وصل اىل أن القدماء (کاجلرجانی) كانوا یفكرون يف
التشبيه (الذي أساس االستعارة) ،مبصطلحات منطقية وكالمية وعلى هذا األساس ،یهتمون مبدى التناسب العقلي
بني العناصر املقارنة يف االستعارة ،فمن الطبيعي أن تكون االستعارة نوعا من أنواع االدعاء «املنطقي والكالمي»
فال یهمهم التفاعل يف االستعارة؛ هذا وما ذهب اليه أن اجلرجاين كان الیقبل فكرة «التشخيص» للدوافع الدینية
إال أننا ذكران نصوصا عن «دالئل االعجاز وأسرار البالغة» تضعف هذین اإلدعائني أو جتعلنا أن ننظر إليهما نظرة
شك وریبة على أقل تقدیر.
الكلمات املفتاحية :الصورة الفنية ،االستعارة ،جابر عصفور ،عبد القاهر اجلرجاين ،البالغة
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 .1املقدمة
تنشأ أمهية الصورة الفنية من خالل معركة النقاد والبالغيني يف الفصل بني اللفظ واملعن ،فاللفظ هو
الصياغة الشكلية واهليكل التكييب يف العمل االدب ،واملعن هو الفكرة اجملردة اليت تفي ابلغرض.واهتم
بعض النقاد العرب بتقومي الدراسات اليت تتناول الصورة الشعریة ،فقاموا بتتبع جهود القدامى وما
توصلوا إليه من آراء تتعلق مبفهوم الصورة الشعریة ووظائفها وأمناطها ،واإلضافات اجلدیدة اليت
قدّمها نقادان يف العصر احلدیث يف جمال دراسة الصورة .وهناك نوع من الدراسات اليت تتناول
تطور الصورة يف النقد العرب القدمي أو النقد العرب احلدیث ،تتسم ابلتحدید والعمق ،أي حتدید
فتة الدراسة والتعمق يف استقصاء قضااي الصورة املختلفة وجوانبها اإلجيابية والسلبية يف تلك اجلهود،
ویعد الدكتور جابر عصفور(انقد وكاتب ومفكر مصري ومن مواليد  )1944رائدا يف هذا النوع
من الدراسات ،فقد كان أول انقد یتعمق يف دراسة الصورة يف النقد العرب القدمي والبالغة العربية
القدمية ،فقدم دراسة تستقصي اآلراء والقضااي املختلفة حول الصورة يف النقد العرب القدمي.
إنن وحسب ما وصل اىل علمي مل أجد أحدا من الباحثني سبق إىل تناول هذا املوضوع يف
مقال حمكم من قبل ، ،بل إن جل ما كتب فيه هي دراسات ذات الصلة ختتص مبنهجه النقدي يف
إطاره العام  ،ميكن اإلشارة اىل :بزان ربيحة ،جدل التاث واحلداثة يف اخلطاب النقدي عند جابر
عصفور ،و«رؤیة العامل» يف قراءة التاث البالغي جابر عصفور منوذجا،عبد الرمحن إكدیر ،وقضية
املنهج يف قراءة التاث النقدي العرب عند جابر عصفور ،وليد عثماين ،وآليات القراءة احلداثية
للتاث العرب عند جابر عصفور ،العيفة رشيد .والقارىء هلذا املقال یواجه عدة قضااي منها قضية
الصورة الفنية يف النقد القدمي (تركيزا على رؤیة عبد القاهر اجلرجاين ألنه انقش االستعارة ونضجها)
واحلدیث ،وكيف نظر جابر عصفور لالستعارة وما هي إضافاته عليها وما مدى صحة آرائه وأقواله
وماهي أسسه الفكریة يف حماولته هذه .أما ما دفعنا الختيار هذا املوضوع هو أن:
 االستعارة ونضجها يف النقد القدمي تعرف بعبد القاهر أكثر من أي بالغي آخر ،هذاوأن جابر عصفور عاجل االستعارة يف التاث النقدي والبالغي معاجلة جتعله رائدا يف هذا
اجملال يف العصر احلدیث.
 عبد القاهر قدميا وجابر عصفور حدیثا اهتما ابلتشبيه واالستعارة اهتماما ابلغا إال أننامل خنتار التشبيه ألن موقف عبد القاهر من التشبيه ال خيتلف عميقا عن موقف سابقيه
ومعاصریه ،إذ یربط الرباعة يف التشبيه بتأليف املختلف واجلمع بني العناصر املتباعدة.
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 الكثري من الدراسات احلدیثة اعتمدت على «الصورة الفنية» جلابر عصفور كأساسلبحثها وهذا یدفعنا اىل املزید من البحث يف ما قاله عن التاث النقدي.
 أهم نقد وجهه النقاد املعاصرون للتاث النقدي والبالغي عند العرب – برأي الكاتبوهذا ما یشهد عليه كثري من الباحثني العرب -هو جابر عصفور وذلك من خالل كتابه
«الصورة الفنية »..فيستحق األمر أكثر متحيصا وتدقيقا.
 ومنهج البحث يف املقال منهج وصفي  -حتليلي وذلك من خالل حبث ونقد وتقييم ماقاله جابر عصفور عن االستعارة وبيان جوانب الزیف واألصالة فيها.
 .2الصورة الفنية يف النقد القدمي
إن الصورة الشعریة هي عملية تفاعل متبادل بني األفكار والرؤي واحلواس ،من خالل قدرة الشاعر
على التعبري عن هذا التفاعل بلغة شعریة مستندة اىل طاقة اللغة االنفعالية مبجازاهتا واستعاراهتا
وتشبيهاهتا يف خلق االستجابة واإلحساس عند املتلقي سواء أكانت حسية بصریة أم معنویة
جتریدیة»* .والصورة الفنية أو الصورة الشعریة حظيت عند القدماء ابالهتمام والتحليل فـ«الشعر قائم
على الصورة منذ أن ُوجد اىل اليوم لكن استخدام الصورة خيتلف من شاعر اىل آخر ،كما أن الشعر
احلدیث حيتلف عن الشعر القدمي يف طریقة استخدامه للصور»† .قد درسها العدید من النقاد العرب
كعبد القاهر اجلرجاين ،إذ یقول« :ومعلوم أن سبيل الكالم سبيل التصویر والصياغة ،وأن سبيل
املعن الذي یعرب عنه سبيل الشيء الذي یقع التصویر والصوغ فيه ،كالفضة والذهب یصاغ منهما
خامت أو سوار .فكما أن حماال إذا أنت أردت النظر يف صوغ اخلامت ويف جودة العمل ورداءته أن
تنظر إىل الفضة احلاملة تلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة  -كذلك
حمال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل واملزیة يف الكالم ،أن تنظر يف جمرد معناه .وكما أان لو فضلنا
خامتا على خامت ،أبن تكون فضة هذا أجود أو فضته أنفس ،مل یكن ذلك تفضيال له ،من حيث
هو خامت  .كذلك ینبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه أن ال یكون ذلك تفضيال له من
حيث هو شعر وكالم ،وهذا قاطع فاعرفه»‡ .وللجاحظ ایضا قول يف هذا إذ یقول« :فإمنا الشعر
*  .اخلرابشة على قاسم حممد ،وظيفة الصورة الشعریة ودورها يف العمل األدب97/2012 ،
†  .عباس احسان ،فن الشعر 230 /1995 ،ولتفصيل البحث راجع املصدر املذكور والصفحة نفسها.
‡ .اجلرجاين عبد القاهر ،دالئل االعجاز272 /2014 ،
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صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصویر وحسن التعبري»* .إن هذه األمهية وما صحب مفهوم
الصورة من اإلشكاليات يف النقد القدمي ،دفع جابر عصفور اىل دراسة مستقصية عنها حيث استعان
خالل دراسته الصورة الفنية بعلوم أخرى من الفلسفة والكالم واللغة والتفسري .واقتصران على هذا
املقدار لطول املوضوع وضيق اجملال ،وتركنا القول يف دور هذه العلوم يف تبلور مفهوم االستعارة.
 .3الصورة الفنية عند جابر عصفور
یعتقد جابر عصفور أن الصورة بكوهنا جوهرا ،ال ميكن أن تعمل لوحدها ،ذلك أن التفاعل مع
العناصر األخرى یكسبها املزیة ،فالصورة الشعریة منعزلة عن السياق ال ميكن أن تقدم خربة أو معرفة
للمبدع واملتلقي على السواء ،فتناول صورة ضمن بيت شعري كالذي استشهد به جابر عصفور من
قول امري القيس:
ٍ
وج البحر أرخى سدولَه
كم ِ
وليل َ

علي أبنواع اهلموم ليبتلي
ّ

مثال واضح على تلك العالقة والتفاعل مع السياق .وهلذا عدها من الصورة الناجحة وحققت ما
نریده بتفاعلها مع سياقها الذي جعلها تنظر من خالله اىل الليل يف معن جدید ،إضافة اىل الكشف
وبني هنا
اجلزئي الذي كان مصاحبا للربط بني املتباینات بشكل قدم خربة ملستعميلها ومتلقيهاٌ .
اقتصاره على اجلانب املعريف دون اجلمايل يف رد منه على مغاالة االجتاه االستيطيقي .أما االبتكاریة
يف هذه الصورة فهي مجعها بني الليل ،ذلك الوقت الذي یدركه الكل ،وموج البحر املتعارف عليه
يف صورة مل یكن االنسان العادي ليصل اليها .یقول جابر عصفور:
«-لو صح أن نعده جمرد تشبيه – مل ینجح إال ألن الشاعر مل حيدد الليل حتدیدا منطقيا دقيقا،
مكتمال يف ذاته ،جمردا من كل عالقة ابنفعال ،وإمنا ألنه حاول أن حيدد العالقة اليت تربطه ابلليل،
إن العالقة املتبادلة بني الشاعر والليل قد أاثرت فيه انفعاال ،ولكي یتفهم الشاعر حقيقة هذه
العالقة ،وحقيقة االنفعال الناتج عنها ،حاول أن یتأملها ویفصلها .وعندما نتأمل هذه الصورة فإننا
نستطيع أن نتفهم بعض ما عاانه الشاعر من مشاعر وانفعاالت ،بل نستطيع أن نتعرف على حقيقة
الليل نفسه ابلنسبة اىل الشاعر ،بل ابلنسبة إلينا يف مثل ذلك املوقف الذي عاانه الشاعر،ولكن

*  .اجلاحظ ،احليوان ،اجلزء الثالث 132/
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صورة امرىء القيس ال تصنع ذلك وحدها ويف عزلة عن غريها بل تصنعه بتآزرها الكامل مع غريها
*
من الصور ،وتفاعلها الناجح مع سياقها الذي ال ميكن فصلها عنه».
مل یعرف جابر عصفور الصورة حتدیدا واضحا بل یكتفي بدارستها عن زاویتني للنظر :اجلانب
األول یتوقف عند الصورة ابعتبارها أنواعا بالغية هي مبثابة انتقال أو جتوز يف الداللة لعالقة مشاهبة
– كما حيدث يف التشبيه واالستعارة أبنواعهما -أو لعالقة تناسب متعددة األركان كما حيدث يف
الكنایة أو أضرب اجملاز املرسل .أما اجلانب الثاين فيعاجل طبيعة الصورة ابعتبارها تقدميا حسيا
للمعن.وهو یرى أن النقد القدمي قيد الصورة الفنية وحصرها يف أنواع أمهها التشبيه واالستعارة واجملاز
والكنایة وهذه الرؤیة قلصت من دور اخليال الشعري وأدت اىل أن تنظر الشعراء اىل اخليال الشعري
نظرة ضيقة .واحلقيقة أن األنواع البالغية للصورة الفنية عدیدة ومتنوعة.
 .4االستعارة يف النقد القدمي
يف التاث النقدي والبالغي ینظر على االستعارة على أهنا عالقة لغویة تقوم على املقارنة ،شأهنا يف
ذلك شأن التشبيه ،لكنها تتمایز عنه أبهنا تعتمد على االستبدال أو االنتقال بني الدالالت الثابتة
للكلمات املختلفة .وأقصد بذلك أن املعن ال یقدم فيها بطریقة مباشرة ،بل یقارن أو یستبدل بغريه
على أساس من التشابه .فإذا كنا نواجه – يف التشبيه -طرفني جيتمعان معا ،فإننا – يف االستعارة-
نواجه طرفا واحدا حيل حمل طرف آخر ویقوم مقامه ،لعالقة اشتاك شبيه بتلك اليت یقوم عليها
التشبيه .وعلى هذا األساس ،فنحن -إزاء كل استعارة -أمام نوعني من املعن :املعن احلقيقي واملعن
اجملازي .أما األول فهو سابق يف الوجود ال يف الرتبة .وأما الثاين فهو مبثابة وجه من أوجه الداللة
على األول ،وطریقة خاصة من طرائق تقدميه وإحداث خصوصية فيه .فإذا قال امرؤ القيس يف
وصف فرسه:
وقد أغتدى والطري يف وكناهتا

مبنجرد قيد األوابد هيكل

فإن عبارة «قيد األوابد» استعارة ،حقيقتها أو معاانها األصلي أن هذا الفرس «مانع األوابد من
اإلفالت والذهاب وقيد األوابد أبلغ وأحسن» †.هذا املعن األصلي أو احلقيقي یصل اليه املتلقي
*  .الصورة الفنية يف التاث النقدي والبالغي عند العرب194/1992 ،
†
للرماين واخلطاب وعبدالقاهر اجلرجاين يف الدراسات القرآنية والنقد األدب86/
 .ثالث رسائل يف إعجاز القرأن ُ
والعسكري ،الصناعتني270/
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عن طریق نوع من القياس أو االستدالل الذي یقيس شيئا آبخر ،أو یتوصل اىل شيء عن طریق
آخر .وإذا كان األمر كذلك فإنه ینبغي – لكي نعقل املعن األصلي لالستعارة ونستدل عليه -أن
تكون مثة عالقة عقلية واضحة تربط بني املعنيني ،وتكون مبثابة دليل یيسر االنتقال من ظاهر
االستعارة اىل حقيقتها.
 .5جابر عصفور ومفهوم االستعارة يف الرتاث النقدي:
إن أهم نقد وجهه جابر عصفور اىل االستعارة يف النقد القدمي هو أن النظرة القدمية اىل االستعارة
حتول دون أن تكون لالستعارة فاعلية يف خلق املعن قائال« :وجلي يف هذا أن الفارق بني االستعارة
ومقابلها احلريف أو احلقيقي فارق يف الدرجة ليس يف غري ،إذ تؤدي االستعارة نفس املعن الذي
تؤدیه العبارة احلرفية وليس مثة فارق إال يف طریقة التقدمي أو أوجه الداللة ،وتلك أمور عرضية ال تغري
من جوهر املعن املتقدم يف العبارة احلرفية مانع األوابد من اإلفالت أو يف العبارة االستعارة قيد
األوابد» .وعلى ذلك تصبح االستعارة نوعا من التمجة اجليدة أو املعرض احلسن ،ودون أن یكون
هلا فاعليتها اخلاصة يف خلق املعن وإجياده ،والتعبري عما ال ميكن أن یعرب عنه دوهنا.
إن جابر عصفور یذكر تعاریف القدماء لالستعارة 2ویستخلص اىل أن كلها يف النهایة تشري اىل
شيء واحد وهو أن االستعارة انتقال يف الداللة ألغراض حمددة ،وأن هذا االنتقال ال یصح وال یتم
إال إذا قام على عالقة عقلية صائبة تربط بني األطراف وتيسر عملية االنتقال من ظاهر االستعارة
اىل حقيقتها وأصلها ،وهذا أمر طبيعي .فإن لإلستعارة حدا تصلح فيه «فإذا جتاوزته فسدت
وقبحت»* .وهذا احلد مرتبط بطبيعته ابلعالقة اليت تربط بني املستعار واملستعار له ،ومشاكال له
وشبيها به ،كانت االستعارة الئقة وقریبة من احلقيقة ویتالءم معناها مع ما استعريت له وإال خرجنا
عن احلد املسموح به ،واقتبت االستعارة من حدود اهلجنة والشناعة والبعد عن الصواب العقلي.
من هنا درج النقاد والبالغيون على البحث عن التناسب العقلي الذي جيمع بني طريف االستعارة،
وحرصوا على ما یسمى ابملعن املشتك وقالوا « :إمنا تصح االستعارة وحتسن على وجه من املناسبة
وطرف من الشبه واملقاربة» .†.وأن عيار االستعارة هو الذهن والفطنة ،ومالك األمر فيها على

*  .اآلمدي ،املوازنة ،1 ،التاریح :بدون276 /
†  .اجلرجاين علي بن عبدالعزیز ،الوساطة بني املتنيب وخصومه429 /1966،
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تقریب التشبيه يف األصل حىت یتناسب الطرفان»* .وهذا كله یذكران مببدأ التناسب املنطقي الذي
كان یطبق على التشبيه والذي یطبق ایضا على االستعارة حىت ال تتداخل األشياء وهتتز احلدود
والفواصل بني األطراف ،وتتضح النسبة واملقارنة بني املعن األصلي املزعوم واملعن االستعاري الظاهر،
وتتحق لالستعارة – يف النهایة – صفتا الوضوح والتمایز األثريتني لدى اجلميع†.
جابر عصفور یقول« :ماذا یفعل الناقد أو البالغي القدمي إزاء االستعارات اليت قد ال ینطبق
عليها هذا املفهوم؟ إن التعبري االستعاري قد یقوم على درجة من درجات التقمص الوجداين ،متتد
فيه مشاعر الشاعر اىل كائنات احلياة من حوله ،فيلتحم هبا ویتأملها كما لو كانت هي ذاته ،ویلغي
الثنائية التقليدیة بني الذات واملوضوع .ومن الطبيعي أن -يف مثل هذه احلالة -أن هتتز صفتا الوضوح
والتمایز ،وخيتل مبدأ التناسب املنطقي ،ویصبح احلدیث عن احلدود الصارمة اليت ال یبنغي أن
یتجاوزها التعبري االستعاري ضراب من سوء الفهم لطبيعة االستعارة ذاهتا .هذا ومن جهة أخرى أن
االستعارة – واالستعارة األصلية بوجه خاص -ال تعتد كثريا ابلتمایز والوضوح املنطقيني ،وال تعتمد
كثريا على حدود التشابه الضيقة بقدر ما تعتمد على تفاعل الدالالت الذي هو – بدوره -انعكاس
وجتسيد لتفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها .عندما یقول املثقب العبدي – مثال -عن انقته:
إذا ما قمت أرحلَها بليل
تقول وقد َدرأْت هلا و ِ
ضين
َ
أكل الدَّه ِر حلٌّ وارحتال
َّ

أتوه آهةَ الرجل احلزين
أهذا دينه أبداً ودين

أما يبقى علىَّ وال

يقين‡

فنحن أمام درجة من درجات تفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها .فالشاعر ال یسقط مشاعره
على انقته وخيلع عليها حزنه العميق من قدره فحسب ،بل حنن أمام ذات حتاول أن تعي نفسها من
خالل أتملها ملوضوعها ،وهو أتمل ال حيفظ للطرفني متایزمها واستقالهلما ،بل یداخل ویزاوج بينهما
بطریقة تنتهي اىل تعدیل كال الطرفني على السواء .مثل هذه االستعارة ال ميكن فهمها إال بتقدیر
تفاعل الذات الشاعرة مع العامل اخلارجي وقدرهتا على تعدیل عالقات هذا العامل وإعادة تشكيلها»§.

*  . .املصدر نفسه41/
†  .عصفور جابر ،الصورة الفنية يف التاث النقدي والبالغي عند العرب204 /
‡  .العبدي المثقب ،ديوان126 /1971 ،

§  .العلوي حممد أمحد بن طباطبا ،عيار الشعر 123 /2005 ،وعصفور جابر ،الصورة الفنية يف التاث النقدي
والبالغي عند العرب.206 ،
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 .6االستعارة عند عبد القاهر اجلرجاين
بعد أن انقش جابر عصفور االستعارة يف التاث النقدي بشكل عام ،عاجل االستعارة عند عبد
القاهر ویرى أن عبدالقاهر –حبق -مل یقبل كل ما خلفه السابقون ،بل حاول أن یناقش ویوازن
ویرفض ،ویقيم –بذلك كله -تصورا لالستعارة أنضج من تصوارت كثري من سابقيه وأكثر استنادا
*
اىل أسس ومبادي نظریة واضحة حمددة.
یتحدد موضوع االستعارة عند عبد القاهر يف أنك تثبت هبا معن ال یعرفه السامع من اللفظ
ولكن یعرفه من معناه .بيان ذلك أنك عندما تقول« :رأیت أسدا» – يف مقام احلدیث عن رجل-
فإن سامعك ال بد أن یعرف أن غرضك هو أن تثبت للرجل الذي تتحدث عنه أنه مساو لألسد
يف شجاعته وجرأته .والسامع عندما عقل هذا املعن فإنه مل یعقله من لفظ «أسد» نفسه ولكن من
معناه الضمن الذي حيدده وضعه اخلاص داخل سياق بعينه{وهنا تتحقق الداللة االحيائية أي
التفاعل}  .هذا الوضع اخلاص للفظ هو الذي جعل السامع یفهم ویعي أنه ال معن جلعل الرجل
أسدا ،مع العلم أبنه رجل ،إال أنك أردت أنه بلغ من شدة مشاهبته لألسد ومساواته إايه مبلغا
یتوهم معه السامع أنه أسد ابحلقيقة .وإذا كان األمر كذلك فإن االستعارة ليست جمرد نقل للفظ
(أسد) عما وضع له يف اللغة ،كما ذهب الرماين وأبواحلسن اجلرجاين والعسكري يف القرن الرابع ،إذ
أن مثل هذا التعریف ال یوضح اهلدف احلقيقي من االستعارة عند عبدالقاهر ،وهو املبالغة القائمة
على االدعاء .االستعارة –عند عبد القاهر -طریقة من طرق االثبات عمادها االدعاء ،فأنت يف
قولك« :رأیت أسدا» تدعى يف الرجل أنه ليس برجل وإمنا هو أسد ومرادك بذلك أن تثبت للرجل
صفات األسد ،وتدعي أنه بلغ يف شجاعته مبلغ األسود .وبدیهي أنك مل تطلق اسم األسد على
†
الرجل إال بعد أن أعرته معن األسدیة وأدخلته يف جنس األسود ،وهذا هو االدعاء.
 .7االستعارة عند جابر عصفور
إن جابر عصفور ینتقد ما ذهب اليه عبد القاهر ویقول إن ما یؤدي اليه هذا الفهم هو أن االستعارة
ليست من قبيل التداخل بني األشياء أو اخللط بني العوامل ،إهنا حمض إدعاء أبن هذا هو ذاك ،لكنه
– مع ذلك -یظل مستقال ومتمایزا ألن املسألة كلها إدعاء يف إدعاء .وبدیهي أن مثل هذا الفهم
*  .عصفور جابر ،الصورة الفنية يف التاث النقدي والبالغي عند العرب223/
†  .املصدر نفسه436 /
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لالستعارة ال یفتق –يف جوهره -عن النظرات السابقة على عبد القاهر يف القرن الرابع ،أو املعاصرة
له يف القرن اخلامس ،ألنه سواء أكانت االستعارة نقال أو إدعاء فإن جوهرها واحد ،والتمييز بني
طرفيها اثبت ال یهتز .ومن هنا كان عبد القاهر -مثل سابقيه -یلح على ضرورة التناسب واملشاهبة
بني الطرفني ،وضرورة النقلة السهلة من االستعارة نفسها اىل حقيقتها وأصل معناها الذي یفتض
أهنا نبعت منه .وال خيامر عبد القاهر أدىن شك يف أن االستعارة إمنا هي من قبيل التمجة احلسنة
للمعن ،وإهنا ال تغري املعن على االطالق .إهنا طریقة من طرائق إثبات املعن وأتكيده ،وإدعاء أن
هذا قد أصبح ذاك دون أن یكون كذلك ابلفعل .وال جيول خباطر عبد القاهر أن املعن الذي حنصله
من االستعارة ليس هو املعن األصلي املزعوم ،وإمنا هو معن جدید ،نبع من تفاعل كال الطرفني
اللذین یكوانن االستعارة.
من املؤكد أننا – يف كل استعارة أصيلة – لسنا إزاء طرفني اثبتني متمایزین وإمنا إزاء طرفني یتفاعل
كل منهما مع اآلخر ویعدل منه .إن كل طرف من طريف االستعارة یفقد شيئا من معناه األصلي،
ویكتسب معن جدیدا نتيجة لتفاعله مع الطرف اآلخر داخل سياق االستعارة ،الذي یتفاعل بدوره
مع السياق الكامل للعمل الشعري أو األدب .وعلى هذا األساس فنحن لسناء إزاء معن حقيقي
ومعن جمازي هو ترمجة لألول ،بل حنن – يف احلقيقة -إزاء معن جدید انبع من تفاعل السياقات
القدمية لكل طرف من طريف االستعارة داخل السياق اجلدید الذي وضعت فيه .وهبذا الفهم ال
تصبح االستعارة من قبيل النقل أو التعليق أو االدعاء ،وإمنا تصبح عبارة عن فكرتني لشيئني خمتلفني،
تعمالن معا ،خالل كلمة أو عبارة واحدة تدعم كلتا الفكرتني ،ویكون معناها – أي االستعارة-
*
حمصلة لتفاعلهما.
 .8دراسة ونقد
جابر عصفور يف رأیه هذا متأثر من ریتشاردز† الذي یقول يف تعریفه لالستعارة أبهنا «مجع لفكرتني
خمتلفني تعمالن معا وتُسندان اىل كلمة واحدة أو عبارة واحدة یكون حاصل معناها انجتا عن تفاعل
هاتني الفكرتني» .ويف ضوء هذا التعریف یبدو أن ریتشارز مل یكن مقتعنا جبعل بنية املشاهبة أساسا
وحيدا تُبن عليه االستعارةُ سواء يف اجلمع بني املتشاهبات الذي یعتمد هذا األساس شكال ومضموان
*  .وانظر اىل :آي ا ،ریچاردز ،فلسفه بالغت97 /1382 ،وعصفور جابر ،الصورة الفنية 226،
† Ivor Armstrong Richards .
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أو يف اجلمع بني املتباعدات أو املتناقضات الذي یتخذ من التشبيه وسيلة للتوفيق بينهما .فقد ذهب
ریتشاردز اىل أن االستعارة ليست فقط حتویال أو نقال لفظيا لكلمات معينة وإمنا هي كذلك تفاعل
بني السياقات املختلفة .لذا تـعدَّت االستعارة يف ضوء بنية التفاعل الداليل حدود اللفظة الواحدة
اىل السياق التكييب الذي تنتظم فيه مع ألفاظ أخرى لتجاوز االستعارةُ بذلك بنية االستبدال واملشاهبة
اىل بنية جدیدة هي بنية التفاعل بني البؤرة  Focusواإلطار ،Frameفالبؤرة هي الكلمة االستعاریة
واإلطار هو الكلمات اليت أتتلف معها البؤرة يف سياق ما .إن بينة التفاعل االستعاري بني البؤرة
واإلطار تتم من خالل عملييت الفقد  Lossوالتعویض  ،Compensationإذ یعوض كل من البؤرة
واإلطار ما یف ُق ُده اآلخر من خصائص عند انتظامهما يف سياق ما ابلتفاعل بينهما .فلو طبقنا ذلك
على قول املتنيب:
وملا قلّت اإلبل امتطينا

إىل ابن أيب سليمان اخلطواب

3

لوجدان أن املعن االستعاري یتشكل من التفاعل بني البؤرة اليت هي «اخلطواب» واإلطار الذي هو
«امتطينا اىل ابن أب سليمان» ،إذ تفقد البؤرة (اخلطواب) اليت تعن احملن واملصائب ،بعض خصائصها
عند ائتالفها يف هذا السياق التكييب مع اإلطار (امتطينا اىل ابن أب سليمان) الذي یعن ركبنا املطااي
قاصدین ابن أب سليمان .ذلك أن البؤرة (اخلطواب) من املدركات العقلية وهي ما یُدرك ابلعقل.
فاخلطوب ال متلك ما متلكه املطيةُ من ظهر یركبُهُ الشاعر وأرجل تسريُ به اىل ابن أب سليمان،
والظهر واألرجل من األمور احلسية .وقد عوض اإلطار (امتطينا اىل ابن أب سليمان) ذلك الفقد
احلسي احلاصل يف البؤرة عند ائتالفها مع هذا اإلطار يف سياق هذا البيت الشعري
أو النقص
َّ
إبضافة ما ميلُ ُكهُ اإلطار (امتطينا اىل ابن أب سليمان) من خصائص حسية وهي ما یُدرك ابحلس،
اإلطار الفقد أو
أرجال عوض هبا
اىل اخلطوب ،إذ یدل االمتطاءُ على وجود املطااب ُ
متلك أظُهرا و ُ
ُ
احلسي املوجود يف البؤرة من خالل التفاعل بينها وبني اإلطار ،ويف الوقت نفسه جند أن هذا
النقص
َّ
عربت عما
اآلخر فقدا يف بعض خصائصه ،ألن ما ُميتطى من األمور احلسية اليت َّ
االطار عاىن هو ُ
َّ
تعرب
دل عليه
السياق من معن اعتالء الشاعر ظهر الناقة والسري هبا اىل ابن أب سليمان ،لكنها مل َّ
ُ
عما دل عليه السياق من حتمل املشاق ومكابدهتا واستعطاف املمدوح والتودد اليه؛ ألن التودد
واملكابدة واالستعطاف من األمور العقلية اليت ال یتمكن اإلطار (امتطينا اىل ابن سليمان) من التعبري
العقلي املهيمن على البؤرة (اخلطواب) عوض هذا
لكن اجلانب
عنها هليمنة اجلانب احلسي عليهَّ ،
َّ
الفقد أو النقص املوجود يف اإلطار من خالل التفاعل بينه وبني البؤرة.
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ويف ضوء ما تقدم یبدو أن عملييت الفقد والتعویض تستندان يف انتاج املعن االستعاري اىل أن
االستعارة حتتفظ يف داخل املعن البسيط ذاته جبزئني منقوصني من سياقني خمتلفني هلذا املعن ،ومن
هنا فإن األمر مل یـعُد یتعلق بنقل بسيط للكلمة ،وإمنا بتبادل بني األفكار أي بتفاعل بني السياقات.
فهذا یعن أن االستعارة يف ضؤء بنية التفاعل ال تتمركز يف لفظة واحدة وإمنا تنتشر على جممل
السياق التكييب الذي ترد فيه هذه اللفظة .فال جيب أن نتحدث عن استعمال استعاري لكلمة
*
معينة بل عن قول استعاري كامل.
قبل الدخول اىل دراسة رأي جابر عصفور نشري اىل مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين
إشارة موجزة .كاد اجلرجاين أن یتعدى اجلملة يف نظریة النظم ،و یتخطى حدودها بنظرة واسعة
ومتثيل شاسع حني استعان مبثال الصبغة يف شرح مزیة النظم ،حيث قال« :واعلم أن من الكالم ما
أنت ترى املزیة يف نظمه و احلسن كاألجزاء من الصبغ تتالحق و ینضم بعضها إىل بعض ،حىت
تكثر يف العني ،فأنت لذلك ال تكرب شأن صاحبه و ال تقضي له ابحلذق و األستاذیة وسعة الذرع
و شدة املنه حىت تستويف القطعة†».فالكالم احلسن النظم یشبه أجزاء الصبغ اليت تتالحق و ینضم
بعضها إىل بعض حىت تكرب و تصبح قطعة ،و قطعة الصبغ كالنص الذي تتالحم مجله و تتماسك
يف نسيج واحد.
 .9االستعارة ونظرية النظم
إن نظریة النظم تشمل مجيع أنواع الصور البالغية أو الفنية واجلرجايت ینظر اىل هذه الصور من خالل
نظریة النظم ویقدرها هبا ،ومن هذه األنواع البالغية هي االستعارة اليت یرى عبد القاهر أهنا حتمل
مجاال وقوة كامنة ال نستطيع أن نبينه ونكشف عن قدراهتا العالية إال ویكون عندان قدر على املعرفة
بـ «النظم» واالطالع على حقيقته .وإن االستعارة یكتسب قيمتها من خالل السياق الذي استخدم
فيه وال قيمة للنقل من املعن احلقيقي اىل املعن اجملازي وال قيمة الستعارة املعن اجملازي ،یقول عبد
القاهر« :واعلم أن ههنا أسرارا ودقائق ،ال ميكن بياهنا إال بعد أن تقدم مجلة من القول يف «النظم»
ويف تفسريه واملراد منه وأي شيء هو؟ وما حمصوله وحمصول الفضيلة فيه؟ فينبغي لنا أن أنخذ يف

*  .حسن حمد ثائر ،االستعارة من منظور أسلوبي18 /و اخلطاب النقدی عند مصطفی انصيف43 /2013 ،
†  .اجلرجاين دالئل اإلعجاز88/
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ذكره وبيان أمره وبيان املزیة اليت تُدَّعى له من أین أتتيه؟ وكيف تعرض فيه؟ وما أسباب ذلك وعلله؟
*
وما املوجب له»؟
 .10عبد القاهر والتأويل االستعاري
وانطالقا من هنا یقوم عبد القاهر ابلشرح وتوضيح االستعارات وبيان قيمتها احلقيقية وذلك من
خالل اهتمامه بنظریة النظم والسياق والتفاعل بني الدالالت وهذا ما هو یدحض قول جابر عصفور
– متبعا فيه ریتشاردز -أبن االستعارة يف القدمي ینقصها االهتمام ابلتفاعل والسياقات اليت
استخدمت فيها .بل یؤكد عبد القاهر على ضرورة التفاعل بني األطراف:
وملا قضينا من مىن كل حاجة

ومسح ابالركان من هو ماسح
َّ

أخذان أبطراف األحاديث

بيننا وسالت أبعناق املطي األابطح

وش ّدت على حدب املهاري

رحالنا وال ينظر الغادي الذي هو رائح

یقول عبد القاهر يف حتليل هذه األبيات واالستعارة فيها:
كل حاجة
أول ما یتلقاك من حماسن هذا الشعر أنه قال :وملا قضينا من من َّ
فعرب عن قضاء املناسك أبمجعها
واخلروج من فروضها وسننها من طریق أمكنه أن یـُقصر معه اللفظ ،وهو طریقة العموم ،مث نبه بقوله:
ماسح
ومسح ابألركان من هو ُ
على طواف الوداع الذي هو آخر األمر ،ودليل املسري الذي هو مقصوده من الشعر ،مث قال:
أخذان أبطراف احلدیث بيننا
فوصل بذكر مسح األركان ،ما وليه من زم الركاب وركوب الركبان ،مث دل بلفظة «األطراف» على
السفر ،من التصرف يف فنون القول وشجون احلدیث ،أو ما هو
الصفة اليت خيتص هبا الرفاق يف َّ
عادة املتظرفني ،من اإلشارة والتلویح والرمز واإلمياء ،أنبأ بذلك عن طيف النفوس وقوة النشاط
وفضل االغتباط ،كما تُوجبُه ألفة األصحاب ألفة األصحاب وأنسة األحباب ،وكما یليق حبال من
وتنسم روائح األحبة واألوطان واستماع التهاين
ُوفق لقضاء العبادة الشریفة ورجا حسن اإلايبَّ ،
والتحااي من اخلالن واإلخوان .مث زان كله ابستعارة لطيفة طبق فيها مفصل التشبيه ،أفاد كثريا من
الفوائد بلطف الوحى والتنبيه ،فصرح أوال مبا أومأ اليه يف األخذ أبطراف األحادیث ،من أهنم تنازعوا
*  .دالئل اإلعجاز ،التاريخ :بدون80 /
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بعد بسرعة السري ووطأة الظهر ،إذ
أحادیثهم عن ظهور الرواحل ويف حالة التوجه اىل املنازل وأخرب ُ
جعل سالسة سريها هبم كاملاء تسيل به األابطح ،وكان يف ذلك ما یؤكد ما قبله،ألن الظهور إذا
الركبان ومع ازدايد النشاط یزداد
كانت وطيئة وكان سريها السري السهل السریع ،زاد ذلك يف نشاط ُّ
احلدیث طيبا{.فانظر كيف جعل امتزاجا وتفاعال بني أمر معنوي أي نشاط الركبان وما هو حمسوس

أي سرعة السري سري السهل السریع{

مث قال «أبعناق املطي» ومل یقل «ابملطي» ،ألن السرعة والبُطء یظهران غالبا يف أعناقها ویبني
أمرها من هوادیها وصدورها ،وسائر أجزائها تستند اليها يف احلركة ،وتتبها يف الثقل واخلفة ،وتعرب
وتدل عليهما بشمائل
عن املرح والنشاط ،إذا كاان يف أنفسها ،أبفاعيل هلا خاصة يف العنق والرأس ُ
خمصوصة يف املقادمي.
ضل تلك احلسنة
بقيت عليك حسنة ُحتيل فيها على لفظة من ألفاظها حىت إن ف ْ
فقل اآلن :هل ْ
كرت على االنفراد ،وأزیلت عن موقعها من نظم الشاعر ونسجه وأتليفه
یبقى لتلك اللفظة لو ذُ ْ
وترصيفه ،وحىت تكون يف ذلك كاجلوهرة اليت هي ،وإن ازدادت ُحسنا مبصاحبة أخواهتا ،واكتست
يت للعني فـ ْردة ،وتُركت يف اخليط ف َّذة ،مل تعدم الفضيلة الذاتية،
هباء مبمصاحبة أخواهتا ،فإهنا إذا ُجل ْ
بص ْحبة اجلواهر هلا يف القالدة ،واكتنافها
والبهجة اليت يف نفسها مطویَّة و َّ
الش ْذرة من الذهب تراها ُ
صلها بریق مجرهتا والتهاب ج ْوهرها ،أبنوار تلك الدُّرر اليت جتاورها ،وألالء
هلا يف عنق الغادة ،وو ْ
صحبة
الآللئ اليت تُناظرها تزداد مجاال يف العني ،ولُطْف موقع من حقيقة الزین ،مث هي إن ُحرمت ُ
*
تلك العقائل..
هذا وأن من القضااي اليت عاجلها البالغيون العرب القدماء وتتفق مع بعض عناصر النظریة
التفاعلية ،قضية االستعارة التخيلية ،وعالقتها ابالستعارة املكنية ،إذ یكون املستعار له غري حمقق ال
حسا وال عقال ،بل یكون صورة ومهية حمضة ال یشوهبا شيء من التحقيق بقسميه .ومثال ذلك:
أتته اخلالفة منقادة

اليه ُتََّرر أذايهلا

4

ومثال ذلك:
ولوعرضنا هذه األبيات على منطق العقل ،وقسنا مضموهنا مبقياس الصحة واخلطأ ،لوجدان أكثره
غري مقبول،فاخلالفة ورثها عن أبيه ،ومل أتته منقادة ،وهي معن جمرد ،ليست امرأة ،بل وليس هلا
أذايل جترها ،وإمنا هي منصب يف الدولة .إن هذا البيت حيتوي استعارة مكنية يف لفظ «اخلالفة»،
*  .أسرار البالغة ،التاريخ :بدون22 :
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فقد شبه الشاعر اخلالفة ابلغادة احلسناء ،مث حذف املشبه به ،ورمز اليه بشيء من لوازمه وهو جر
الذیل ،وهذه االستعارة رائعة مجيلة ،والسر يف مجاهلا إمنا یرجع اىل حسن تصویرها ،وإبرازها املعن
*
املعقول اخلفي قي صورة احملسوس اجللي ،5فأكسبت املعن القوة والوضوح واجلالء.
وهذا هو ما أكدت عليه البالغة اجلدیدة ضمن نظریة من ضرورة التفاعل بني «البؤرة = الكلمة
االستعاریة» و«اإلطار= السياق» حيث ینطبق متاما مع االستعارة التخييلية.
فمن هنا تبني أن النقد الذي وجهه املعاصرون من النقاد العرب اىل اجلرجاين ،هو نقد ینبغي أن
یعاد فيه النظر .إن تصور ریتشارز لالستعارة القائم على التفاعل بني الطرفني (ال النقل) إذا كان
یقدم يف الكثري كنيقض للتصور القدمي القائم على النقل فإننا لن نعدم دارسني یصرون على أن
تصور ریتشاردز حيتفظ أبهم أسس التصور القدمي لالستعارة .تقول «مجاعة مو»«:وحىت ریتشاردز
الذي كان من أوائل من أحلوا على التفاعل بني املعاين املستحضرة يف اجملاز استعمل أیضا مصطلحات
مثل احلامل واحملتوى الذي یبدو أنه احملمول احلقيقي للحامل» .ما یهمنا يف هذا النص شيء واحد
وهو أن ریتشاردز یستخدم املفاهيم نفسها املستخدمة يف البالغة القدمية أي احلقيقة واجملاز .وهو
یضع مقابلها احلامل واحملمول .هكذا إذن یتبخر «التفاعل» الذي حبت بسببه حناجر النقاد العرب
املعاصرین وهم یرددونه «ردا وتنفيذا» لرأي اجلرجاين يف االستعارة .هلذا ینبغي عندما ندرس اجلرجاين
†
أن نتیث كثريا حىت ال نقع يف وهم أو أوهام تتعلق مبضاء أسلحتنا وضعف خصمنا.
فتبي ممّا سبق أ ّن
ّ .11

 ما ذهبت اليه البالغة اجلدیدة من ضرورة التفاعل يف االستعارة اليت تتمثل يف البؤرة (املستعار)وواإلطار أي السياق التكييب ،لتجده يف االستعارات املكنية – كما بينناه -وكذلك يف كل استعارة
هلا قرینة متنع من إرادة املعن األصلي.
 التفاعل يف االستعارات یتفاوت وضوحا وغموضا ،وعبد القاهر نفسه یشري اىل هذا املفهوم،حيث یقول«:اعلم أن من شأن هذه األجناس أن جتري فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت الشدید،
أفال ترى أنك جتد يف االستعارة ،العاميَّ املبتذل كقولنا «رأیت أسد» و«وردت حبرا» و«لقيت
بدر» ،واخلاصيَّ النادر الذي ال جتده إال يف كالم الفحول وال یقوى عليه إال أفرادُ الرجال ،كقوله

*  .أبو العدوس یوسف ،االستعارة يف النقد األدب احلدیث األبعاد املعرفية واجلمالية149/1997،
†  .الويل حممد ،الصورة الفنية يف التاث النقدي والبالغي83/1990،
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«وسالت أبعناق املطي األابطح» ،أراد أهنا سارت سريا حثيثا يف غایة السرعة وكانت سرعة يف لني
وسالسة كأنه كانت سيوال وقعت يف تلك األابطح فجرت هبا ومثل هذه االستعارة :قوله «سالت
عليه شعاب احلي» حني دعا أنصاره بوجوه كالداننري أراد أنه مطاع يف احلي وأهنم یسرعون إىل
نصرته وأنه ال یدعوهم حلرب أو انزل خطب إال أتوه وكثروا عليه وازدمحوا حواليه حىت جتدهم
ص هبا الوادي ویطفح منه»*،
كالسيول جتيء من هنا وهنا وتنصب من هذا املسيل وذلك حىت یـغ َّ
فتى التفاعل بني األمرین املختلفني العقلية واحلسية.
 التأكيد على النظریة التفاعلية تؤدي اىل التخلص من كثرة تقسيمات االستعارة من التصرحييةوالتبعية والكنائية ألن أساس هذه التقسيمات (التصرحيية والتبعية والكنائية) كان قائما على بنية
املشاهبة بني املستعار منه واملستعار له .وهذا یؤدي اىل التسهيل يف فهم االستعارة.
 ما أكد عليه جابر عصفور أي االستعارات التفاعلية یعرب عن ميله وأتكيده على ضرورة تطبيقهذه الفكرة على االستعارة وفكرة املشاهبة واملبالغة واإلدعاء اليت أكد عليها عبد القاهر ورفضها
جابر عصفور ال تتعارض مع وجود التفاعل ،حيث ميكن القول أن ما خيلق التفاعل ليس هو ما
بنت االستعارة عليه بل السياق املوجود یؤدي اىل هذا التفاعل.
 نعتف أن البالغة اجلدیدة اهتمت بقضية التفاعل يف االستعارة اهتماما أكثر ابلنسبة اىل النقدالقدمي أو بعبارة أخرى إن التفاعل موجود يف الكثري من االستعارات ويف مثال « رأیت أسدا يف
احلمام» هناك تفاعل بني األسد واحلمام ،والقرینة املانعة من إرادة املعن األصلي خيلق هذا التفاعل.
 ما قال جابر عصفور عن قضية التفاعل ليس شيئا جدیدا بل إنه تعبري آخر حيث نرى هذااملفهوم يف طيات مؤلفات عبد القاهر اجلرجاين وذلك من خالل أتكيده على نفس« التفاع» يف
االستعارات املكنية التخيلية و «اإلدعا» أي دخول املشبه يف جنس املشبه به حيث أن املشبه یصبح
فردا من أفراد املشبه به ولو مل یكن تفاعل فكيف أصبح املشبه اىل نوع من أنواع املشبه به وفرد من
أفراده!.
 صحيح أنه مل یكن هناك تفاعل بني الذات واملوضوع يف عدد من التعابري اليت استخدمت فيهااالستعارة (كما يف قيد األوابد فيما اختذه جابر عصفور مثاال ولكن الیصح أن نستنتج من هذا
أن مجيع االستعارات ال حتظي خبصوصية التفاعل ،وهذا حكم نقدي إن دققت فيه خلطري.

*

دالئل االعجاز ،التاريخ :بدون74 /
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 .12عبدالقاهر واالستعارة املكنية
إن عبد القاهر یفرق بني نوعني من االستعارة :ما یسميه ابالستعارة املفيدة وما یسميه ابالستعارة
غري املفيده .أما النوع األول فهو الذي حيقق املبالغة ویقوم على االدعاء وأما الثاين فإنه جمرد جتوزات
لفظية عادیة ،ال یقصد منها غایة ذات أمهية خاصة ،وإمنا هي حمض توسع يف أوضاع اللغة،
كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثرية ،حبسب اختالف أجناس احليوان ،حنو وضع الشفة لالنسان،
*
واملشفر للبعري واجلحفلة للفرس.
ویالحظ عبد القاهر أن السابقني عليه قد خلطوا النوعني ومل مييزوا بينهما ألهنم مل یضعوا يف
اعتبارهم فكرة املبالغة اليت تقوم عليها االستعارة .لقد عد اللغوین االستعارة يف بيت مزرد:
فما رقد الولدان حىت رأيته

على البكر ميريه بساق وحافر

من قبيل اخلطأ اللغوي ،وقالوا :إنه أراد أن یقول «بساق وقدم» فلما مل تطاوعه القافية وضع احلافر
موضع القدم .ولكن عبد القاهر ال یوافق على ذلك وال ینظر اىل االستعارة مبثل تلك النظرة الضيقة،
إنه یرى أن استبدال القدم ابحلافر يف البيت السابق ميكن أن یُعد من قبيل االستعارات املفيدة ،ألنه
یؤكد املعن ویثبته ویبالغ فيه ،وذلك أمر ال ميكن تقدیره إال بتقدیر السياق املوضوعي الذي ورد فيه
البيت.
وإذا كانت االستعارة عند عبد القاهر نوعا من االدعاء یقوم على املشاهبة ،فإن مثل ذلك
االدعاء ال یتحقق –عادة– بطریقة واحدة ،بل تتنوع مسالكه وتتفاوت درجاته ،وابلتايل تتفاوت
درجات املشاهبة واملناسبة اليت تربط بني الطرفني يف االستعارة .ويف االستعارة املكنية عندما یشبه
الشاعر -وهو املدعي يف هذه احلالة – شيئا اىل آخر ،قد یتناسى الشيئ الثاين أصال وحيذفها وأييت
بصفاهتا وال یواجهنا فيها االسم املستعار وإمنا یواجهنا ما ینوب عنه ویشري ضمنا اليه أو یكون كنایة
†
عنه.
 .13االستعارة املكنية عند جابر عصفور
وقد كان ميكن لعبد القاهر أن یعاجل االستعارات املكنية على أهنا نوع من التشخيص الذي حتدث
عنه أرسطو ،وكان ميكن أن یساعده على ذلك معرفته بشيء من أفكار أرسطو ،عن قدرة االستعارة
على بث احلياة يف اجلوامد .أمل یقل – متأثرا بشراح أرسطو -إن االستعارة جتعل اجلماد حيا انطقا
*  .أسرار البالغة ،التاریخ :بدون31 ،
† .عصفور جابر ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب235/
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وترینا املعاين اخلفية ابدیة جلية *.ولكن احلدیث عن التشخيص ال ميكن أن یغري عبد القاهر
ابخلوض فيه كثريا ،ألنه متكلم أشعري وهذه صفة جتعله یشعر أن املضي يف التسليم ابلتشخيص
واالحاح عليه،قد ینتهي اىل القول ابلتشبيه والتجسيد وغريمها من األمور اليت تتعارض مع أصل
التوحيد عند األشاعرة .ومن مث كان على عبد القاهر – لكي یفض اجلدل الدائر حول االستعارة
املكنية ویقضي على احلساسية الدینية اليت ميكن أن تسببها -أن یسلك طریقا مغایرا لطریق
التشخيص ویلح – بدال منه – على فكرة املشاهبة بني طريف االستعارة ،ولكنه ال یعاجلها من خالل
ذلك الفهم البسيط الذي عاجلها سابقوه ،وإمنا حياول أن یوسع أساس املشاهبة نفسها ،ویسمح هلا
–ما دامت قائمة– أبن تظهر من خالل طرائق متباینة ومتنوعة .ولعل أرسطو ساعده على ذلك
ایضا ،بشكل غري مباشر ،ألن طریقة املشاهبة يف االستعارة املكنية ميكن أن تتشابه مع عالقات
†
التناسب اليت تقوم عليها «االستعارة ابملناسبة» عند أرسطو.
 .14الدافع الدين هو سبب فرار عبد القاهر من قبول فكرة «التشخيص»
بعد أن وجه جابر عصفور انتقادات اىل عبد القاهر یقول« :ومن البدیهي أن إدراك االستعارة
املكنية ميكن أن یتم بطرائق أیسر بكثري من كل هذا التعمل ،ولكن عبد القاهر األشعري الذي
نضج فكراي يف رحاب املتكلمني من املعتزلة واألشاعرة ،یفر دائما من فكرة التشخيص ،وحياول
ابستمرار أن جيرد االستعارات من صفاهتا احلية ،وخيتزهلا يف جمموعة من العالقات اجملردة اليت تنفي
عن االستعارات حيویتها ،وتردها اىل ما یشبه أن یكون جمموعة من املعادالت اجلربیة أو األقيسة
املنطقية اليت تتوقف صحتها على صحة ترتيب مقدماهتا»‡.
 .15دراسة ونقد
هناك نصوص عن عبد القاهر اجلرجاين جندها يف كتابيه أسرار البالغة ودالئل االعجاز وهي تعارض
ما صرح به جابر عصفور .إذا فتشنا عن األثر النفسي لالستعارة عن طریق التصویر احلسي فإننا
سنواجه نصا لعبد القاهر یعد يف غایة األمهية يف هذا اجملال .یقول عبد القاهر عن االستعارة وأثرها:
« فإنك لتى هبا اجلماد حيا انطقا ،واألعجم فصيحا ،واألجسام اخلرس مبينة واملعاين اخلفية ابدیة
*  .أسرار البالغة43 /
†  .الصورة الفنية239 /
‡  .الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب243 /
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جلية ،وإذا نظرت يف أمر املقایيس وجدهتا وال انصر هلا أعز منها ،وال رونق هلا ما مل تزهنا ،وجتد
التشبيهات على اجلملة غري معجبة ما مل تكنها ،إن شئت أرتك املعاين اللطيفة اليت هي من خبااي
العقل كأهنا قد جسمت حىت رأهتا العيون ،وإن شئت لطفت األوصاف اجلسمانية حىت تعود روحانية
*
ال تناهلا إال الظنون».
وهذا ما یطلق عليه مصطلح التشخيص يف العصر احلدیث وما حيدثه من أثر نفسي یكمن يف
استنطاق اجلمادات وحماولة إضفاء الصفات االنسانية عليها وبث احلياة فيها ،وكيف أتنس النفس
عندما ترى هذا اإلضفاء ألهنا عندئذ تشعر مبشاركة الكائنات واملوجودات فتبعث فيها الراحة
واالطمئنان والسكون ،وهذا ال ميكن أن یتأتى عن طریقة الللغة التجریدیة ،لغة احلقائق والواقع ،وإمنا
یتأتى عن طریق اللغة الشعریة ،لغن الفن واجلمال اليت تثري يف النفس لذة اإلحساس ابلتصویر ومتعته.
فلن یتحرك لك اجلماد ولن ینطق ولن یفصح األعجم ولن ترى األجسام اخلفية ظاهرة واضحة إال
يف عامل الشعر ،عامل التشخيص والتصویر .ولعل االجتاه اىل دراسة الصورة على هذا الشكل ،یعن
االجتاه اىل روح الشعر ،ألن الصورة الشعریة اجملازیة – كاالستعارة مثال -إمنا تكون من عمل القوة
التخييلية كما أهنا تعبري عن نفسية الشاعر وكيانه ،ودراستها تعني على كشف معن أعمق وأبعد من
املعن الظاهري للقصيدة .وهذا الذي یكشفه عبد القاهر عن دقائق الصورة وأثرها النفسي هو ما
تُعن به الدراسات النقدیة احلدیثة املعنية بدراسة الصورة .فقد كان واضحا يف وعي عبد القاهر أن
الصورة الشعریة قادرة على إیضاح ما هو خمبوء يف دفائن النفس من مشاعر وإحساسات عن طریق
هذا التشخيص فتشعر مبتعة االبداع الذي استطاع أن یصور هلا ما مل تتمكن من رؤیته يف عامل
الواقع ،وهلذا یُعد عبد القاهر سابقا لكثري من آراء احملدثني الذین ذهب بعضهم اىل أن اخليال
اجلمايل هو ذاك الذي یتخذ مادة عمله مما یصدر عن اخليال األويل من مدركات ،فيحوهلا اىل تعابري
مبثابة اجلسم لألفكار التجریدیة واخلواطر النفسية.
ومن خالل العرض السابق ملفهوم التشخيص وأثره يف النفس االنسانية عند عبد القاهر ال یثبت
أمام موضوعية البحث ما ذهب اليه د .جابر عصفور – متبعا فيه ریتشاردز -من أن «عبد القاهر
األشعري الذي نضج فكراي يف رحاب املتكلمني من املعتزلة واألشاعرة ،یفر دائما من فكرة
التشخيص ،وحياول ابستمرار أن جيرد االستعارات من صفاهتا احلية ،وخيتزهلا يف جمموعة من العالقات

*  .أسرار البالغة43 /
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اجملردة اليت تنفي عن االستعارات حيویتها ،وتردها اىل ما یشبه أن یكون جمموعة من املعادالت
*
اجلربیة أو األقيسة املنطقية اليت تتوقف صحتها على صحة ترتيب مقدماهتا».
والواقع أن كل النص املتقدم یوضح أن عبد القاهر یذهب ابلتشخيص مذهبا بعيدا إذ إنه یقدم
أمثلة یثبت فيها أعضاء إنسانية لكائنات جمردة† ،من ذلك قول لبيد:
يح قد كشفت وقِر
وغداةَ ر ٍ

إذ أصبحت بيد الشمال زمامها

یقول عبد القاهر« :أردت أن جتعل الشمال كذي اليد من األحياء»،فهذا القول یؤكد على
‡
التشخيص بشكل صریح وواضح عند عبد القاهر.
 .16النتيجة

واتضح مما سبق یبدو أن جابر عصفور يف النقد الذي وجهه اىل االستعارة يف البالغة القدمية تعثرت ُخطاه يف مواقف
حيث أنه یصدر أحكاما خطرية على االستعارة يف املرياث النقدي وذلك ابالتكاء على مناذج حمدودة فحسب ،من
هذه األحكام أنه ال یوجد اهتمام من قبل النقدة القدماء اىل األثر النفسي للتشبيه أو ما قال عن عدم اهتمامهم
بقضية «التفاعل» يف االستعارة ،وحنن ذكران مناذج من نفس ما جعله جابر عصفور بوابة لنقده (=دالئل اإلعجاز
وأسرار البالغة) تضعف هذا الرأي ،حيث أثبتنا حضور «التفاعل» يف االستعارة املكنية التخييلية .فإن عبد القاهر
ال یكفي يف بيان االستعارة ابلنقل والیراه قيمة لالستعارة األصيلة بل یؤكد على التفاعل والتمازج بني طريف االستعارة
ویهمه السياق يف االستعارة ،ونتيجة هلذا التفاعل فإن االستعارة تكتسب وظيفة معرفية تقدم الينا معرفة جدیدة
وتبني احلاالت النفسية للشاعر واحلالة اليت ميكن أن یشعر هبا املتلقي .واحلق أن الفعالية النفسية يف الصورة ،وقدرهتا
على استجالء العالئق اخلفية بني الذوات واألشياء ،تتوضح أكثر يف مباحث عبد القاهر يف االستعارة ،حيث بني
أن رفع االستعارة على اللفظ جمردا ،مما ال ختفى استحالته على عاقل ،أي أن الفعالية النفسية هي اليت جعلت عبد
القاهر یدرك أن الصورة االستعاریة ال تقول إال نفسها ،وال تنطق بغري لغتها.
إن بناء االستعارة وتشكيلها على أساس «التفاعل» له جذور يف البالغة القدمية وال ميكن أن نقول أن البالغيني
القدماء مل یعاجلوها  .هذا وأنه ال ینبغي أن نرفض االستعارات اليت بنيت على أساس التشابة (االستبدال) حبجة أن
األصل يف حتليلها على أساس «التفاعل» ،بل ذاك اجتاه قدمي وهذا اجتاه حدیث .وإضافة على هذا یبدو أن التشابه
موجود حىت يف االستعارات اليت یؤكد عليه النقد احلدیث (جابر عصفور) وإن كان مضمرا – كما یتحقق هذا األمر
يف االستعارات املكنية .-من جهة أخرى أن االجتاه احلدیث يف بناء االستعارة وتشكيلها وحتليلها بُن أتثرا من

*  .الصورة الفنية يف التاث النقدي والبالغي243،
†  .الويل حممد ،الصورة الشعریة يف اخلطاب النقدي والبالغي90/1990.
‡  .بانقيب عبد للا عبد الرحمن احمد ،البالغة واألثر النفسي في تراث عبد القاهر الجرجاني41 /2002 ،
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اجلرجاين وليس ابداعا بكل ما حتمله الكلمة من معن؛ واحلق أن ریتشاردز استفاد من هذا مث أتثر به جابر عصفور

فنقد اجلرجاين مبا كان قد حتدث عنه يف كتابيه .هذا وأن اطالع جابر عصفور على اآلراء احلدیثة مل یدفعه
إىل جتاهل اجلوانب اإلجيابية يف جهود البالغيني والنقاد القدامى ،ومل یكن مدفوعا بعاطفته القومية
إىل إخفاء جوانب النقص والتقصري –إن صح التعبري -بل يف أحيان كثرية قد أشاد على جهود عبد
القاهر وأثن عليه ثناء.
امللحقات اإلضافية
 .1االستعارة عند اجلاحظ :تسمية الشيء ابسم غريه إذا قام مقامه ( .البيان و التبيني )153/1،وعند ثعلب :أن
یُستعار للشيء اسم غريه أو معن سواه ،وعند ابن املعتز :استعارة الكلمة لشيء مل یعرف هبا من شيء قد
عرف(ثعلب ،قواعد الشعر ) 46/وعند ابن القتيبة :أن تستعري الكلملة فتضعها مكان الكلمة إذا كان املسن هبا
بسبب من األخرى ،أو جماورا هلا أو مشاكال ( ،ابن قتيبة ،أتویل مشكل القرآن ،102،نقال عن عصفور جابر،
الصورة الفنية يف التاث النقدي والبالغي عند العرب)202 /
 .2ولقد كان حيس بوقع رحالته على انقته ،حيث یالحظ أهنا كانت تتوجع ،مث یتخيل ما تقوله عن هذه األعمال
اليت ال یتوقف عنها .ومع ذلك فإنه بقي على ما هو عليه .درأت هلا مبعن :مددت هلا ،وقوله :وضين ،الوضني:
شبه حزام یشد عليها.
 .3قلَّت أي :عزت ،امتطينا :ركبنا .أي ملا مل جند اإلبل أحوجتنا اخلطوب إىل قصد هذا الشخص .فهو هنا شبه
اخلطوب ابإلبل ،مث حذف املشبه بهَّ ،
ودل على حذفه بذكر خاصة من خواصه ،وهو قوله «امتطينا»على سبيل
املكنية.
 .4البيت من قصيدة ألب العتاهية (211-130هـ) من (املتقارب) يف اخلليفة املهدي عند تسنمه عرش اخلالفة،
كان الشاعر حيب جاریة املهدي امسها عُتبة یعشقها وهي تبغضه ،وقد طلبها منه غري مرة  ،فإذا مسح له هبا مل ترده
اجلاریة،وكانت عتبة يف قصر املهدي فأنشد قصيدة مطلعها:
أال ما لسيديت ماهلا أدلَّت فأمجل إدالها
 .5وإذا قست هذا مع البيت الذي اختذه النقد احلدیث مثاال لبيان التفاعل يف االستعارة لتجد التفاعل فيه بني ما
هو حمسوس وما هو معنوي.

املصادر

القرآن الكرمي.
أبو العدوس یوسف  ،1997االستعارة يف النقد األدب احلدیث ،األبعاد املعرفية واجلمالية،الطبعة األوىل ،األهلية
للنشر والطبع ،عمان.

  138الصورة الفنية قدميا وحديثا بي عبد القاهر اجلرجاين و«جابر عصفور» ،االستعارة منوذجا دراسة وصفية حتليلية

للرماين واخلطاب وعبد القاهر
أمحد حممد خلف هللا وسالم حممد زغلول  ،1119ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ُ
اجلرجاين يف الدراسات القرآنية والنقد األدب  ،الطبعة الثالثة ،دار املعارف ،مصر ،القاهرة.
اآلمدي أبو القاسم حسن بن بشر ،املوازنة بني أب متام والبحتي ،حتقيق أمحد صقر ،الطبعة الرابعة ،دار املعارف،
التاریخ :بدون.
ابنقيب عبد هللا عبد الرمحن امحد  ،2002البالغة واألثر النفسي يف تراث عبد القاهر اجلرجاين ،رسالة مقدمة لنيل
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