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ملّخص
ــتعارة  ــه إىل أنَّ االس ــا يف هنايت ــد توصلن ــا. وق ــا وتداولًي ــتعارة داللًي ــة االس ــث إىل دراس ــذا البح ــعينا يف ه س
أســهمت يف إنتــاج داللــة احلديــث النبــوي وتداوهلــا، وتبيــان أثرهــا الدينــي والنفــي مــن خــالل إحــداث 
ــة  ــة إىل الرؤي ــة والداللي ــة الرتكيبي ــاوزت الرؤي ــد جت ــا ق ــي، وأهنَّ ــس املتلق ــي يف نف ــعوري عاطف ــال ش انفع
ــا  ــاًطا لغوًي ــت نش ــاب؛ فأضح ــة فاخلط ــردة إىل اجلمل ــاظ املف ــى األلف ــامد ع ــن االعت ــت م ــة، وانتقل التداولي

ــل. ــة التواص ــياق، يف عملي ــب والس ــم واملخاط ــور املتكل ــتدعي حض يس
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The metaphor between Semantic and Pragmatic
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Abstract
In this research, we endeavored to study the semantic and pragmatic value 
of the Prophet’s Hadith. We concluded that the metaphor contributed to the 
production and pragmatic of the semantic values of the Hadith. The study 
also shows the religious and psychological impact of the metaphor on the 
receivers through invoking certain emotions and feelings within the receiver of 
the message. The use of metaphors actually transcended the syntactical and 
semantic visions to the pragmatic vision. It also moved from being dependent 
on the word to the sentence and the discourse. It becomes a linguistic activity, 
which requires the presence of the speaker, the addressee, and the context in 
the act of communication. 
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مقّدمة
ــة كبــرية؛ فعملــوا عــى تأويلهــا وتوليــد دالالهتــا، وربطوهــا  لقــد اعتنــى اللســانيون بدراســة االســتعارة عناي
ــب  ــا أرح ــح أفًق ــذي فت ــث ال ــا احلدي ــة منظوره ــوا أمهي ــري، وأدرك ــاع والتأث ــا يف اإلقن ــوا أمهيته ــوعة، وبين باملوس
ــة  ــا إىل اجلمل ــا دون جتاوزه ــاظ وحده ــى األلف ــد ع ــي تعتم ــة، الت ــكار التقليدي ــض األف ــذي نق ــتها، وال لدراس
واخلطــاب؛ فدرســوها بوصفهــا نشــاًطا لغوًيــا يســتدعي أطــراف اخلطــاب مجيًعــا يف عمليــة التواصــل، ووضعــوا 

هلــا رشطــني مهّمــني لتحليلهــا.

ســنُعنى –يف هــذا البحــث– بدراســة االســتعارة يف احلديــث النبــوي مــن الناحيتــني الدالليــة والتداوليــة، كوهنــا 
جتســد األبعــاد الدالليــة والتداوليــة للغــة، وتوضيــح مفهومهــا، وســنعمل عــى تأويلهــا، وتوليــد دالالهتــا، وتبيــان 

أثرهــا يف اإلقنــاع والتأثــري، وتوضيــح مظهريــن مهّمــني مــن مظاهــر تداوليتهــا، مهــا: املقصديــة، واملقبوليــة.

1- مفهوم االستعارة
يقــول ابــن منظــور: االســتعارة مــن العاريــة، وهــي معروفــة1. وقــال الزبيــدي: »هــم يتعــريون مــن جرياهنــم 
األمتعــة والثيــاب أي يســتعريون«2. ويقــول ابــن األثــري: »األصــل يف االســتعارة املجازيــة مأخــوذة مــن العاريــة 
احلقيقيــة التــي هــي رضب مــن املعاملــة، وهــي أن يســتعري بعــض النــاس مــن بعــض شــيًئا مــن األشــياء، وال 
ــيًئا، وإذا  ــر ش ــن اآلخ ــا م ــتعارة أحدمه ــي اس ــا يقت ــة م ــبب معرف ــام س ــخصني بينه ــن ش ــك إال م ــع ذل يق
ــى  ــه حت ــيًئا إذ ال يعرف ــر ش ــن اآلخ ــا م ــتعري أحدمه ــال يس ــوه، ف ــن الوج ــه م ــة بوج ــبب معرف ــام س ــن بينه مل يك

ــه«3. ــتعري من يس

ــه اختــص  واالســتعارة يف اجلملــة أن يكــون للفــظ أصــل يف الوضــع اللغــوي معــروف تــدل الشــواهد عــى أنَّ
ــة.  ــه حــني وضــع، ثــم ُيســتعمل يف غــري ذلــك األصــل، وينقلــه إليــه نقــاًل غــري الزم، فيكــون هنــاك كالعاري ب

وتتفــق حــدود القدمــاء واملحدثــني وهــذا احلــدَّ إمجــااًل4.

ــة  ــري الدالل ــؤدي إىل تغي ــذي ي ــر ال ــر، األم ــيء آخ ــتبدال يشء ب ــة اس ــري إىل عملي ــح يش ــتعارة مصطل االس
ــه  ــه ال يطابق ــتعار ل ــل إىل املس ــذي ينق ــه ال ــتعار من ــم املس ــإنَّ االس ــرى، ف ــارة أخ ــيء. وبعب ــك ال ــة لذل األصلي
ــن  ــري ع ــة للتعب ــار امللتهب ــاة، والن ــارة إىل احلي ــف لإلش ــج يوظ ــإنَّ احل ــال، ف ــبيل املث ــى س ــة، فع ــه احلرفي يف داللت

ــل5.   ــى الطف ــة ع ــل للدالل ــب، واحلََم احل

1- مجال الدين بن مكرم بن منظور، لسان العرب )بريوت: دار صادر، 1414هـ(، مادة »عور«.                      
2- حممد مرتىض الزبيدي، تاج العروس )بريوت: دار صادر، 1966(، مج 3، ص 435.

3- ضياء الدين ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر )القاهرة: مطبعة هنضة مرص، 1959(، مج 2، ص 77.  
4- Baalbaki, Ramzi, Dictionary of Linguistic Term, pp.306-307. 
5- Martin, Bronwen and Ringham, F. Dictionary of Semiotics, p.48.

وينظر:
Metaphor: A form of conceptual projection involving mappings or correspondences holding between 
distinct conceptual domains. Evans, Vyvyan. A Glossary of Linguistics, p. 136.
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2- داللية االستعارة
2-1- االستعارة وتوليد الداللة

شــغل مفهــوم التأويــل حيــًزا وافــًرا مــن اهتاممــات أمربتــو إيكــو. إنَّ صفــة االنفتــاح واالنغــالق التــي تتمّيــز هبــا 
ــة، فاالســتعارة املنفتحــة تكتســب  االســتعارة ترتبــط –بشــكل أســايس– باملوســوعة )Encyclopedia(6 الثقافي
–دائــاًم– خصائــص موســوعية جديــدة، وتوفــر جمــااًل تأويلًيــا أوســع؛ بفضــل امتالكهــا خصيصــة توليــد الداللــة 
ــدوره  ــى ب ــذي يبق ــص، ال ــي والن ــني املتلق ــاًل ب ــبه– تفاع ــاح –بحس ــة االنفت ــتدعي مقول ــة؛ إذ تس ــم املعرف وتقدي
ــد بدورهــا  ــا– مــن قبــل الــذات القارئــة، التــي تولِّ ــا ومنتهًي منفتًحــا عــى تأويــالت ال متناهيــة –وإن كان منغلًق
قــراءات متنوعــة للنــص الواحــد. فالتأويــل الالمتناهــي جيعــل األفــكار كلهــا صحيحــة وإن تناقضــت فيــام بينهــا، 
واإلحــاالت كلهــا ممكنــة وإن أنتجــت دالالت عبثيــة. لقــد أنشــأ أمربتــو إيكــو أنموذًجــا حتليلًيــا، يدعــى أنموذًجــا 

بحســب احلــاالت )Q( لتأويــل االســتعارة، وذلــك عــى النحــو اآليت: 
/ س / ←               ش                      ف                     م                              غ

                    شكل س              من ينتج س         مم يصنع س           ألي يشء يصلح س7

ــن  ــياق م ــه الس ــام ينتج ــامم ب ــة، واالهت ــل اللغ ــور داخ ــة التط ــويس يف مواكب ــد القام ــور التحدي ــًرا إىل قص نظ
ــس  ــو مخ ــو إيك ــع أمربت ــذا وض ــى؛ ل ــق املعن ــك مغال ــة لف ــارات املتاح ــد اخلي ــل أح ــل التأوي ــدة، يظ ــاٍن جدي مع
ــاج،  ــة اإلنت ــة عملي ــة مقلوب ــس بصف ــل تعك ــة التأوي ــاًم أنَّ عملي ــتعارة، عل ــياقي-النيص لالس ــل الس ــد للتأوي قواع

ــو اآليت8: ــى النح ــي ع وه

أواًل: مغنطة السـامت املهمة، وختدير أو تعقيم بقية السـامت األخرى، اسـتناًدا إىل النص املسـاعد، أي: بناء رسـم 
مكـوين للوحـدة الداللية املتمثلة يف املسـتعار منه.

ف سـمة مغايـرة –ضمـن مسـتوى املوسـوعة املناسـبة– تكـون متوفـرة عـى سـمة واحـدة أو أكثر من  ثانًيـا: َتَعـرُّ
السـامت نفسـها )أو العالمات الداللية(، التي متتلكها السـمة الناقلة )املسـتعار منه(، وإظهار يف الوقت نفسـه سـامت 
أخـرى )جديـرة باالعتبـار( )السـامت القابلـة للتمثيـل بوسـاطة مـؤوالت خمتلفـة(. وهـذه السـمة سـتكون مرشـحة 
للعـب دور السـمة احلاملـة )املسـتعار لـه(. وعندئـذ، علينـا القيـام بمحـاوالت استكشـافية يف أثنـاء حصول منافسـة 

ا مكتبة املكتبات؛ إذ تكون املكتبة  6- املوسوعة )Encyclopedia(: املجموعة املسجلة جلميع التأويالت التي يمكن أن نتصورها موضوعًيا عى أهنَّ
لت بطريقة من الطرائق. ولكن املوسوعة يف الواقع غري قابلة للوصف يف كليتها؛ إذ إنَّ سلسلة التأويالت غري  أيًضا أرشيًفا جلميع املعلومات التي ُسجِّ

حمددة مادًيا وغري قابلة للتصنيف. واملوسوعة بوصفها كلية التأويالت، تتضمن أيًضا تأويالت متناقضة. ثم إنَّ النشاط النيص الذي نقوم به انطالًقا 
من املوسوعة يغري مع مرور الزمن املوسوعة، حتى إنَّ تصوًرا شاماًل ومثالًيا عنها، إن كان ذلك ممكنًا، يكون غري مكتمل يف اللحظة التي يتم فيها. 

Ipote-( ا »فرضية ضابطة ةواملوسوع بوصفها نسًقا موضوعًيا لتأويالهتا يتم امتالكها عى وجوه خمتلفة من قبل خمتلف مستعمليها. ويعرفها إيكو: بأهنَّ
si Regolativa( يقرر املتلقي عى أساسها وعن تأويل نص ما أن يبني جزًءا من موسوعة تسمح له بأن يعطي إىل النص أو إىل املرسل مجلة من 

اإلمكانات الداللية«. ويتضح أنَّ املوسوعة بوصفها فرضية ضابطة ال تتخذ شكل شجرة بل شكل جذمور؛ إذ ال توجد نقاط أو مواضع بل خطوط 
ربط فحسب.

أمربتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص 463.
7- املرجع نفسه، ص 288.

8- املرجع نفسه، ص 302-303.
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بـني أكثـر مـن سـمة للقيـام هبـذا الـدور، اعتامًدا عـى إشـارات يف سـياق النص.

 ،9)Tree Porphyry( ثالًثـا: اختيـار سـمة واحـدة أو أكثر من السـامت املختلفـة، وبناء عليها شـجرة فورفوريـة
بطريقـة جتعـل األزواج املتضـادة تلتقـي يف عقدة عليا.

رابًعـا: إظهـار عالقـة جديـرة باالهتـامم يف أثنـاء تالقي السـامت املتنوعة لـكل من املسـتعار له )احلامل( واملسـتعار 
ا من املقارنـة يف شـجرة فورفورية. منـه )املحمـول( يف عقـدة عـى درجـة عالية جـدًّ

خامًسـا: حتديـد عالقـات دالليـة جديـدة؛ مـن أجـل إثـراء القـوة اإلدراكيـة للمجـاز، اسـتناًدا إىل االسـتعارة 
املفرتضـة.

، َوآِخـَرُه َحـْرٌب( يف  َلـُه َهـمٌّ ْيـَن؛ َفـإِنَّ َأوَّ اُكـْم َوالدَّ فهـب أننـا تناولنـا عبـارة عمـر بـن اخلطـاب ريض اهلل عنـه: )إِيَّ
َنـا َأُبـو َنـرْصٍ ُعَمـُر ْبـُن َعْبـِد اْلَعِزيـِز ْبـِن ُعَمـَر ْبـِن َقَتاَدَة، أنبـأ َأُبـو َعْمٍرو إِْسـاَمِعيُل ْبـُن ُنَجْيٍد  احلديـث اآليت: »َوَأْخرَبَ
ْحَِن ْبـِن ِداَلٍف، َعْن  ، ثنـا َمالٌِك، َعـْن ُعَمَر ْبـِن َعْبـِد الرَّ ، ثنـا اْبـُن ُبَكـرْيٍ ـُد ْبـُن إِْبَراِهيـَم اْلُبوَشـنِْجيُّ ، ثنـا حُمَمَّ ـَلِميُّ السُّ
، َفَأْفَلَس، َفُرفِـَع َأْمُرُه  ـرْيَ َفَيْسـبُِق احْلَـاجَّ ُع السَّ َواِحـَل َفُيَغـاِل هِبَـا، ُثـمَّ ُيْسِ ي الرَّ َأبِيـِه، َأنَّ َرُجـاًل ِمـْن ُجَهْينَـَة َكاَن َيْشـرَتِ
َـا النَّاُس، َفإِنَّ اأْلَُسـْيِفَع ُأَسـْيِفَع ُجَهْينَـَة َريِضَ ِمْن ِدينِـِه َوَأَماَنتِـِه َأْن ُيَقاَل:  ـا َبْعـُد َأيُّ إىَِل ُعَمـَر ْبـِن اخْلَطَّـاِب، َفَقـاَل: »َأمَّ
اَن ُمْعِرًضـا، َفَأْصَبـَح َوَقـْد ِديـَن بِـِه، َفَمـْن َكاَن َلـُه َعَلْيـِه َدْيـٌن َفْلَيْأتِنَـا بِاْلَغَداِة نْقِسـْم َماَلُه  ـُه َقـِد ادَّ ، إاِلَّ َأنَّ َسـَبَق احْلَـاجَّ
، َوآِخَرُه َحـْرٌب«10 لنحللها مثااًل عـى توليد الداللة بحسـب أنموذج  َلـُه َهـمٌّ ْيـَن؛ َفـإِنَّ َأوَّ اُكـْم َوالدَّ َبـنْيَ ُغَرَماِئـِه، َوإِيَّ
)Q( لـدى إيكـو، فإننـا سـنالحظ أنَّ السـياق يشـري إىل ملفـوظ احلـرب مـن وجهـة نظـر حقيقيـة. فالعبـارة ملتبسـة 
يـن ال يمكنـه أن يقـوم بعملية  ْيـن أن يقـوم باحلـرب؛ إًذا، فهـذا اسـتعامل اسـتعاري مـا دام أنَّ هـذا الدَّ ال يمكـن للدَّ
يـن، ولكنـه سـيفقد سـامت أخـرى، فارًضـا عى  احلـرب؛ لذلـك جيـب علينـا أن نجسـد شـيًئا لـه بعـض سـامت الدَّ
يـن سـامت ال يملكهـا؛ إًذا فـام السـامت التـي سـنربزها، والتـي سـنطرحها؟ لإلجابـة عـن هـذا السـؤال سـنقوم  الدَّ

اآلتية:  باإلجـراءات 

أواًل: مغنطـة السـامت املهمـة مللفـوظ احلـرب، وختديـر السـامت األخـرى. فاملسـتعار منـه )املحمول( هـو احلرب. 
ويمكـن توضيحه بالرسـم اآليت:

/احلرب/)س( ←      الرصاع الفيزيائي )ش( الثقافة )ف( عداء، اختالل، اضطراب، قلق )م( انتصار)غ(

ين( الـذي يتوفر  ثانًيـا: تعيـني سـمة مغايـرة عـى مسـتوى املوسـوعة املناسـبة يمثِّـل املسـتعار لـه، ويكمـن يف )الدَّ

ح فيه كيفية االنتقال  9- الشجرة الفورفورية )Tree Porphyry(: رشح توضيحي عى شكل شجرة استخدمه فورفوريوس أحد رشاح أرسطو؛ وضَّ
من اجلنس إىل النوع يف نظرية أرسطو االستعارية. وهي: »مشجر يمثل تبعية املفاهيم بعضها إىل بعض، ضمن تراتبية معروفة. وهو يقدم ارتباط 

املفاهيم –وبالتال الكلامت– بعضها ببعض وفق التضمني، بمعنى أنَّ )أرزة( تتضمنها )شجرة(، و)شجرة( يتضمنها )كائن(«. 
أورو سيلفان وآخرون، فلسفة اللغة )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012(، ترمجة بسام بركة، املنظمة العربية للرتمجة، ص 545.

10- أحد بن احلسني البيهقي، السنن الكربى )بريوت: دار الكتب العلمية، 2003(، مج 6، ص 81. 
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عـى واحـدة أو أكثـر مـن السـامت املامثلـة املتواجدة عى مسـتوى سـامت املسـتعار منه، والـذي يكمـن يف )احلرب(. 
ويف الوقـت نفسـه، ينبغـي إظهـار سـامت أخـرى مغايـرة ذات أمهية. وتلعب السـمة املذكـورة دور الوحـدة الداللية 

ين. ويمكـن توضيحه بالرسـم اآليت: يـن(. فاملسـتعار لـه )احلامـل( هـو الدَّ املسـتعار هلـا )الدَّ

ين/ )س( ←         احلدث املال )ش( الثقافة )ف( مماطلة، قلق، عداء )م( الظفر باملال امَلدين )غ( /الدَّ
تتضمـن هـذه االسـتعارة عدًدا كبرًيا من السـامت املشـرتكة بـني الطرفني؛ إذ نالحظ اتفاًقا واشـرتاًكا عى مسـتوى 
املـادة ]+ثقافـة[، والسـبب ]+عداء +اضطـراب +اختالل +قلـق +توتر +قتـال[، والوظيفة ]+االنتصـار أو الظفر[. 

أمـا االختـالف الوحيد، فيكمن يف مسـتوى الشـكل، أي: بـني ]الرصاع الفيزيائـي واحلدث املال[.

ثالًثـا: يمكـن أن نقـوم برسـم متثيـل مكـوين عـى مسـتوى مقـّوم االختـالف بـني الطرفـني، أي: بـني الـرصاع 
الفيزيائـي واحلـدث املـال؛ بحًثـا عـن نقطـة االشـرتاك عـى مسـتوى عقـدة عليـا مـن شـجرة فورفوريـة عـى النحو 

اآليت:
/الرصاع الفيزيائي/)س( ←     احلرب )ش( الثقافة )ف( اضطراب، قلق، عداء، قتال )م( انتصار )غ(
ين )ش( الثقافة )ف( مماطلة، اضطراب، قلق، عداء، قتال)م( انتصار)غ( /الرصاع املال/)س( ←     الدَّ

ًدا عـى مسـتوى سـامت تكمـن يف املـادة، والسـبب، والوظيفـة. ولـو أننـا وصفنـا الـرصاع  نلحـظ االتفـاق جمـدَّ
الفيزيائـي، مـن حيـث خصوصيتـه الشـكلية، فإنَّـه يمكننـا تسـميته حرًبـا، والعكـس صحيـح، أي: تسـمية احلـرب 
رصاًعـا فيزيائًيـا، والعالقـة التـي نجدهـا بـني الـرصاع الفيزيائي واحلـرب هي من نوع املجاز املرسـل. وكـذا لو قمنا 
بوصـف احلـدث املـال مـن حيث خصوصيتـه الشـكلية، فإننا يمكن أن نسـميه دينًـا، والعكس صحيح، أي: تسـمية 

يـن نوًعـا من املجاز املرسـل. يـن حدًثـا مالًيـا؛ وهبـذا تكـون العالقـة بـني احلدث املـال والدَّ الدَّ

رابًعـا: يمكننـا العثـور عـى سـامت كثـرية مشـرتكة بـني الطرفـني؛ فموطـن االشـرتاك بني املسـتعار منـه )احلرب( 
ْيـن( يكمـن يف اعتـامد ِكال الطرفـني عـى جمموعـة مـن املامرسـات التـي تعتمـد يف كل من نشـاطي  واملسـتعار لـه )الدَّ
يـن واحلـرب، مثـل: التخطيـط للحـرب، والتجهيـز، والدفـاع، واهلجـوم، واالنسـحاب، وتغيـري املوقـع، وإصابة  الدَّ

اهلـدف، واالستسـالم، واهلزيمـة، والنـرص. ويمكـن لنـا متثيلها يف اجلـدول اآليت:
ْين احلربالدَّ

+ ختطيط+ ختطيط
+ جتهيز+ جتهيز
+ دفاع+ دفاع

+ هجوم+ هجوم
+ انسحاب أو استسالم+ انسحاب أو استسالم

+ إصابة اهلدف+ إصابة اهلدف
+ تغيري املوقع+ تغيري املوقع

+ انتصار أو هزيمة+ انتصار أو هزيمة
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ْيــن( واملســتعار منــه )احلــرب(،  خامًســا: يمكــن لنــا كذلــك أن نجــد عــدًدا مــن األبعــاد بــني املســتعار لــه )الدَّ
ــع،  ــراف، واملقاط ــي: األط ــتة(11 ، وه ــة الس ــاد البني ــى بـــ )أبع ــتعارة. وتدع ــذه االس ــة ه ــا بني ــوم عليه ــي تق الت

ــدول اآليت: ــا يف اجل ــة. ونوضحه ــببي، والغاي ــط الس ــي، والرتاب ــب اخلط ــوار، والتعاق واألط

ْين احلربالدَّ
+ األطراف: خصمني+ األطراف: خصمني

+ املقاطع+ املقاطع
+ األطوار )الرشوط التمهيدية(:

+ بداية
+ وسط
+ هناية

+ األطوار )الرشوط التمهيدية(:
+ بداية
+ وسط
+ هناية

+ التعاقب اخلطي+ التعاقب اخلطي
+ الرتابط السببي+ الرتابط السببي

+ الغاية+ الغاية
هذه السامت املشرتكة التي مجعت بني الطرفني جعلت االستعارة أقرب إىل احلقيقة؛ كون مسافة التوتر بينهام قريبة 

جًدا؛ وعليه فإنَّ ثمة انسجاًما وتوافًقا بني جمموع السامت املشرتكة بني طريف االستعارة. وهبذا يكون عمر بن 
ين؛ ألنَّ أوله همٌّ وحزن، وآخره عداء وخماصمة بني الدائن واملدين  رنا من الدَّ اخلطاب –ريض اهلل عنه– قد حذَّ

كاحلرب، والنتيجة هالك وسلب مال الدائن، وتركه ال يشء له.

2-2- النظرية الداللية
ــن  ــل(12 م ــاز املرس ــتعارة واملج ــه )االس ــن Michael Loughran ]1937[ يف كتاب ــال لوغري ــق ميش انطل
نظريــة جاكبســون يف االســتعارة التــي نــرشت يف بحثــه املوســوم بـــ )حالتــان للــكالم، ونموذجــان مــن احلبســة(13 
يف التفريــق بــني االســتعارة واملجــاز املرســل؛ إذ يــرى لوغريــن أنَّ االســتعارة تقــوم عــى عالقــة التامثــل، بينــام 

11- أبعاد البنية الستة: أبعاد تقوم عليها بنية أي حديث لطيف بني طرفني، وهي: 
- األطراف: نوع طبيعي معني، أي: شخصان. ويلعبان دور املتحدثني. وحيدد احلديث بام يفعله الطرفان، ومها يلعبان هذا الدور طوال احلديث.

- املقاطع: تتشكل من نوع طبيعي من األنشطة. وهذا النوع هو الكالم. ويعد كل دور يف الكالم مقطًعا من احلديث ككل. وعى هذه املقاطع أن 
توضع جمتمعة بشكل معني جيعلها تشكل حديًثا منسجاًم.

- األطوار: يتضمن احلديث نموذجًيا جمموعة من الرشوط التمهيدية، وبعد ذلك يتم املرور إىل أطوار أخرى بام فيها، عى األقل، بداية وجزء مركزي 
وهناية. وهكذا نجد عدًدا من األشياء التي تقال يف بداية احلديث، مثل )السالم(، أو )كيف احلال؟(، وأشياء أخرى حترك احلديث نحو اجلزء املركزي، 

وأشياء أخرى جتعله ينتهي.
- التعاقب اخلطي: تنتظم أدوار الكالم يف التعاقب اخلطي مع احرتام قيد عام، وهو تناوب املتكلمني. ويسمح، أحياًنا، ببعض التداخالت، كام نجد 

بعض االنحرافات حني ال ينتظر متكلم معني دوره فيام يستمر اآلخر يف الكالم. ودون هاته القيود عى التعاقب اخلطي فإنَّه يكون لدينا حديث أحادي 
أو خليط من األلفاظ، وليس حديًثا.

- الرتابط السببي: ينتظر أن تنتج هناية الدور يف الكالم عن بداية الدور املوال.
- الغاية: قد ختدم األحاديث أي نوع من الغايات، إال أنَّ كل األحاديث النموذجية تشرتك يف غاية احلفاظ عى التفاعل االجتامعي الرفيع عن طريق 

تعاون مقبول. 
جورج اليكوف ومارك جونسون، االستعارات التي نحيا هبا. )الدار البيضاء: دار توبقال، 2009(، ترمجة: عبد املجيد جحفة، ط 2، ص 95-96.

12- ميشال لوغرين، االستعارة واملجاز املرسل.
13- رومان جاكبسون، ظاهرتان لغويتان وحالتان من احلبسة )بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 1993(.
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املجــاز املرســل ينهــض عــى عالقــة التجــاور14.

يتــم االنتقــال يف االســتعارة مــن معنــى إىل آخــر، بحــذف بعــض الســامت الدالليــة املتعارضــة مــع الســياق؛ 
ــل  ــاز املرس ــال يف املج ــم االنتق ــني يت ــا. يف ح ــي نحوه ــا املتلق ــعر هب ــي يش ــة الت ــرة الداللي ــود املناف ــًرا إىل وج نظ
ــراد التعبــري عنــه؛ إذ حيــدث هــذا االنتقــال مــن طريــق  مــن طريــق التصــور الذهنــي للكلمــة املجازيــة إىل مــا ُي

ــع15. ــزالق املرج ان

ــة  ــة، واســمية، واســتعارة صفــة. فاالســتعارتان الفعلي ــواع لــدى لوغريــن: اســتعارة فعلي ــة أن لالســتعارة ثالث
ــذي  ــر ال ــه؛ األم ــل ومفعول ــني الفع ــه، أو ب ــل وفاعل ــني الفع ــض دالل ب ــود تناق ــة وج ــان نتيج ــمية حتدث واالس
ــت  ــة، وجعل ــرة الداللي ــببت يف املناف ــي تس ــول الت ــل، أو املفع ــة للفاع ــامت الداللي ــض الس ــذف بع ــؤدي إىل ح ي
ــا تنتــج مــن إظهــار ســمة دالليــة واحــدة، وجعلهــا مدركــة  الــكالم غــري مفهــوم16. أمــا اســتعارة الصفــة، فإهنَّ
ــع  ــارض م ــي تتع ــوف، الت ــا للموص ــرى كله ــة األخ ــامت الداللي ــرح الس ــؤدي إىل ط ــا ي ــي؛ مم ــدن املتلق ــن ل م
َثنَــا َعْبــُد اهللَِّ  ــًة، َوَجــْدُت ِمنَْهــا ِريــَح امْلَــْوِت« يف احلديــث اآليت: »َحدَّ نـِـي َضمَّ الســياق17. فقــول أيب قتــادة: »َفَضمَّ
ــٍد، َمــْوىَل َأيِب َقَتــاَدَة، َعــْن َأيِب َقَتــاَدَة  ْبــُن َمْســَلَمَة، َعــْن َمالـِـٍك، َعــْن حَيَْيــى ْبــِن َســِعيٍد، َعــِن اْبــِن َأْفَلــَح، َعــْن َأيِب حُمَمَّ
، َفَلــامَّ الَتَقْينَــا َكاَنــْت لِْلُمْســِلِمنَي  َريِضَ اهللَُّ َعنْــُه، َقــاَل: َخَرْجنَــا َمــَع َرُســوِل اهللَِّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َعــاَم ُحنَــنْيٍ
ْبُتــُه  ِكــنَي َعــاَل َرُجــاًل ِمــَن امُلْســِلِمنَي، َفاْســَتَدْرُت َحتَّــى َأَتْيُتــُه ِمــْن َوَراِئــِه َحتَّــى رَضَ َجْوَلــٌة، َفَرَأْيــُت َرُجــاًل ِمــَن امُلرْشِ
ــًة َوَجــْدُت ِمنَْهــا ِريــَح امَلــْوِت، ُثــمَّ َأْدَرَكــُه امَلــْوُت ...«18 –  نـِـي َضمَّ ــْيِف َعــَى َحْبــِل َعاتِِقــِه، َفَأْقَبــَل َعــيَلَّ َفَضمَّ بِالسَّ
أدى إىل وجــود تناقــض دالل جــيل يف االســتعارة االســمية يف الرتكيــب اإلضــايف )ريــح + املــوت( عــى صعيــد 
ــذا  ــود ه ــي يع ــياق. ولك ــع الس ــرة م ــة املتناف ــارص الدالل ــني عن ــة ب ــع الصل ــا أدى إىل قط ــي؛ مم ــل املنطق التواص
ــة التــي  ــة، يضطــر متلقــي االســتعارة إىل حــذف بعــض الســامت الداللي ــه التواصلي امللفــوظ لالضطــالع بوظيفت

ــوت(.  ــح( أو )امل ــياق لـــ )ري ــع الس ــارض م تتع

وباملحصلــة، فــإنَّ وظيفــة االســتعارة لــدى ميشــال لوغريــن ليســت تزيينـًـا وجتميــاًل، أو ســد فــراغ لغــوي، بــل 
هــي ديناميــة هدفهــا اإلقنــاع والتأثــري بوســاطة إحــداث انفعــال شــعوري عاطفــي يف نفســية املتلقــي19. 

لقــد نقضــت التداوليــة األفــكار التــي أتــت هبــا النظريــات الرتكيبيــة والدالليــة، وعملــت عــى مقاربتهــا بوجهــة 
جديــدة تــكاد تكــون ختتلــف عنهــا، كــام ســيتضح لنــا فيــام يــأيت.

14- لوغرين، االستعارة واملجاز املرسل. مرجع سابق، ص 37.
15- املرجع نفسه، ص 40.
16- املرجع نفسه، ص 45.
17- املرجع نفسه، ص 46.

18- حممد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري: اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم– وسننه وأّيامه 
)بريوت: دار طوق النجاة، 1422هـ(. 

19- ميشال لوغرين، االستعارة واملجاز املرسل. مرجع سابق، ص 145.
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3- تداولية االستعارة
ــاب  ــراف اخلط ــا ألط ــوًرا متزامنً ــتدعي حض ــا يس ــاًطا لغوًي ــا نش ــتعارة بوصفه ــة االس ــة بدراس ــى التداولي ُتعن
ــق  ــة؛ ليتحق ــياقية واإلحالي ــة والس ــة الذاتي ــات التواصلي ــوء املعين ــام، يف ض ــتقبل واملق ــل واملس ــة يف املرس الكامن
التواصــل بــني البــرش؛ وهبــذا يكــون البعــد التــداول لالســتعارة قــد جتــاوز النظريــة املوضوعيــة األرســطية، التــي 
توقفــت عنــد حــدود الشــجرة الفورفوريــة، ومفهــوم القامــوس الــذي شــّكل عائًقــا يف فهمهــا. وجتــاوز كذلــك 
ــة  ــا عالم ــدالل –بوصفه ــا ال ــتعارية ُبعَده ــة االس ــريها للعالم ــدَّ يف تفس ــي مل تتع ــة الت ــة الداللي ــدود النظري ح
ــرشوط  ــدوره ل ــع ب ــتعارية، اخلاض ــة االس ــم العالم ــذي حيك ــام ال ــق الع ــار النس ــذ يف االعتب ــانية– دون األخ لس

ــة.  ــة، واملقبولي ــتعارة: املقصدي ــة لالس ــر التداولي ــن املظاه ــة. وم تداولي

)Metaphor Intentionality( 3-1- مقصدية االستعارة
ــريلJohn Searle 20 ]1932-[ يف  ــون س ــت ج ــي واجه ــة الت ــكالت الرئيس ــدى املش ــتعارة إح ــدُّ االس ُتع
أثنــاء تفســريه لكيفيــة انفصــال معنــى املتكلــم، ومعنــى الكلمــة أو اجلملــة؛ إذ عمــل عــى نقــض تصــور الباحثــني 
اآلخريــن الذيــن يؤمنــون بوجــود نوعــني مــن املعنــى للجملــة، أحدمهــا: حــريف )Literal Meaning(. واآلخــر: 
ــا، أي:  ــي هل ــاين الت ــط املع ــا فق ــل هل ــامت واجلم ــرى أنَّ الكل ــو ي ــتعاري )Metaphorical Meaning(. فه اس
Speakers Utterance Mean-( ــظ املتكلــم ىاملعنــ احلــريف. أمــا املعنــى االســتعاري، فهــو دائــاًم معنــى تلفُّ
ing( وليــس معنــى الكلمــة أو اجلملــة؛ إذ إنَّ الطبيعــة االســتعارية مللفــوٍظ مــا ال تعــود إىل أســباب داخليــة للبنيــة 

املوســوعية، بــل تعــود إىل مقصديــة املؤلــف واختيــاره21.

ــة  ــي بطريق ــم ليعن ــه املتكل ــام يتلفظ ــدث ع ــا نتح ــا، فإنن ــة م ــتعاري جلمل ــى االس ــن املعن ــدث ع ــا نتح فعندم
 Speakers Possible( تنفصــل عــام تعنيــه اجلملــة فعلَيــا؛ ولــذا فإننــا نتحــدث عــن مقاصــد ممكنــة للمتكلــم
Intention(22. إنَّ القــول االســتعاري –عنــد ســريل– يتمثــل يف املعادلــة اآلتيــة: املتكّلــم يتلفــظ بجملــة حرفيــة 
بصــورة )س( هــي )ب(، ويريــد اســتعارًيا أنَّ )س( هــي )ر(23. فحــني نناقــش قــول الرســول صــى اهلل عليــه وســلم: 
ــُد  ــْرٍب، َوحُمَمَّ ــُن َح ــرْيُ ْب ــا ُزَه َثنَ ــث اآليت: »َحدَّ ــوارد يف احلدي ــاِء« ال ــا بِامْلَ ــَم، َفاْبُرُدوَه ــِح َجَهنَّ ــْن َفْي ــى ِم »إِنَّ احْلُمَّ
ــيِّ  ــَر، َعــِن النَّبِ ــِن ُعَم ــٌع، َعــِن اْب يِن َنافِ ــِد اهللِ، َأْخــرَبَ ــُن َســِعيٍد، َعــْن ُعَبْي ــَو اْب ــا حَيَْيــى َوُه َثنَ ــااَل: َحدَّ ــى، َق ــُن امْلَُثنَّ ْب
ــة  ــن ثالث ــت م ــا تكون ــد أهنَّ ــاِء«24 –نج ــا بِامْلَ ــَم، َفاْبُرُدوَه ــِح َجَهنَّ ــْن َفْي ــى ِم ــاَل: احْلُمَّ ــلََّم َق ــِه َوَس ــىَّ اهللُ َعَلْي َص

20- سريل جون، »االستعارة: صياغة املشكل«، جملة فصول، ع 77، )2010(، ص 139-140.
21- إيكو أمربتو، السيميائية وفلسفة اللغة )بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، 2005(، ص 159.

22- سريل جون، االستعارة. مرجع سابق، ص 140.
23- عند حتليل احلمل )Metaphorical Predication(، فإننا نحتاج إىل أن نميز –وفق ذلك– بني ثالثة عنارص:

أواًل: تعبري املوضوع )س( )The Subject Expression( )S( واليء )The Object( أو األشياء املستخدمة التي حتيل عليه.
Its Corre-( املتلفظ، واملعنى احلريف لذلك التعبري مع رشوط الصدق املقابلة له )The predicate Expression( )P( )تعبري املحمول )ب : اثانًي

sponding Truth Condition(، زائد الداللة التعيينية )املرجعية( )The Donotation( إذا وجدت.
ثالًثا: معنى تلفظ املتكلم )س هي ر(، ورشوط الصدق املحددة بذلك املعنى.

املرجع نفسه، ص 145-146.
24- مسلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم: املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم– )بريوت: 

دار إحياء الرتاث العريب(.
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عنــارص، أوالهــا: تعبــري املوضــوع )س( )احلمــى(. وثانيهــا: تعبــري املحمــول )ب( )فيــح جهنــم(. وثالثهــا: 
ــه،  ــة ل ــة للبــدن ومعذب معنــى تلّفــظ املتكلــم )س هــي ر( )احلمــى هــي اشــتعال حــرارة الطبيعــة يف كوهنــا مذيب

ــم(. ــار جهن ــك ن ــبه يف ذل ــي تش وه

لقــد بــني ســورل أنَّ االســتعارات ال تشــتغل بالــرورة وفــق املشــاهبة )Similarly(، خالًفــا ملــا يزعمــه الفهــم 
الشــائع للظاهــرة؛ إذ يــرى أنَّ هنــاك اســتعارات ال يكــون تشــابه بــني طرفيهــا25، وخــري مثــال عــى ذلــك قــول 
ــث اآليت:  ــٌب« يف احلدي ــُة َرْك ــْيَطاَناِن، َوالثَّاَلَث ــاِن َش اِكَب ــْيَطاٌن، َوالرَّ ــُب َش اِك ــلم: »الرَّ ــه وس ــى اهلل علي ــول ص الرس
ــِن  ــِن ْب ْحَ ــِد الرَّ ــْن َعْب ــٌك، َع ــا َمالِ َثنَ ــاَل: َحدَّ ــٌن، َق ــا َمْع َثنَ ــاَل: َحدَّ ، َق ــاِريُّ ــى األَْنَص ــُن ُموَس ــَحاُق ْب ــا إِْس َثنَ »َحدَّ
اِكــُب  ــاَل: الرَّ ــِه َوَســلََّم َق ِه، َأنَّ َرُســوَل اهللِ َصــىَّ اهللَُّ َعَلْي ــِه، َعــْن َجــدِّ ــِن ُشــَعْيٍب، َعــْن َأبِي ــَة، َعــْن َعْمــِرو ْب َحْرَمَل
ــدأ  ــتجيب ملب ــتعارة ال تس ــيطان( اس ــب ش ــة )الراك ــٌب«26. فجمل ــُة َرْك ــْيَطاَناِن، َوالثَّاَلَث ــاِن َش اِكَب ــْيَطاٌن، َوالرَّ َش
وجــود طرفــني تعقــد بينهــام مشــاهبة عــى مســتوى املعنــى احلــريف؛ ألنَّ املحمــول ال يــدل عــى يشء يف الواقــع 
ــب – ــم(، أي: أنَّ الراك ــة املتكل ــب مقصدي ــتعارًيا )بحس ــه اس ــن تأويل ــال يمك ــذا املث ــن ه ــيطان(. ولك )س( )ش

ــرية،  ــور كث ــكل يف ص ــار، ويتش ــن ن ــوق م ــن وخمل ــن اجل ــيطان م ــيطاًنا؛ ألنَّ الش ــس ش ــريف– لي ــتوى احل يف املس
ــى  ــم )املعن ــظ املتكل ــتوى تلف ــى مس ــا ع ــك. أم ــون كذل ــن أن يك ــافر( ال يمك ــب )املس ــراه، فالراك ــا وال ن ويران
ــس،  ــن اإلن ــراده ع ــيطان يف انف ــبه الش ــب يش ــو أنَّ الراك ــام، وه ــبًها بينه ــد ش ــن أن نج ــا يمك ــتعاري(، فإنن االس

ــفر.  ــدة يف الس ــة الوح ــى كراهي ــل ع ــذا دلي ــم. وه ــس هب ــه األُن وترك

ــة،  ــرتاتيجية تداولي ــرد اس ــي جم ــك فه ــة؛ لذل ــة الداخلي ــة اجلمل ــريل– إىل بني ــدى س ــاهبة –ل ــي املش ال تنتم
ــة، بغــض النظــر عــن كــون  ــادئ املحادث يســتخدمها املتلقــي لتجــاوز مرحلــة خــرق قواعــد أفعــال الــكالم ومب

ــة27. ــاس اخلاطئ ــالت الن ــى متّث ــة ع ــة أو قائم ــة، صادق ــة أو ذاتي ــاهبة موضوعي املش

ــى  ــى معن ــتغل ع ــول يش ــرى لق ــامت أخ ــع كل ــدالل م ــل ال ــى التفاع ــا ع ــوم أيًض ــتعارات ال تق ــمَّ إنَّ االس ث
ــذي  ــة ال ــى اجلمل ــني معن ــز ب ــة التميي ــر قيم ــلت يف تقدي ــد فش ــل ق ــات التفاع ــريل أن نظري ــرى س ــريف28. ي ح
ــع  ــات أن متوق ــذه النظري ــاول ه ــتعاري؛ إذ حت ــظ( االس ــم )التلف ــى املتكل ــالق، ومعن ــى اإلط ــتعارًيا ع ــس اس لي
 Set of Some( املعنــى االســتعاري يف اجلملــة، أو يف جمموعــة مــا مــن الرتابطــات مــع اجلملــة )Local To(
Associations with the Sentence (29. فاجلملــة االســتعارية الســالفة الذكــر –بحســبه– ال يوجــد ثمــة 
تفاعــل بــني البــؤرة )شــيطان( واإلطــار املحيــط احلــريف )الراكــب(، ذلــك أنَّ الراكــب اســم فاعــل لفعــل )ركــب(، 

أي: شــخص مســافر ال حيمــل أي داللــة، كــام هــو احلــال بالنســبة إىل شــيطان.

25- فيليب بالنشيه، التداولية من أوستن إىل غوفامن )الالذقية: دار احلوار، 2007(، ص 73.
26- حممد بن عيسى الرتمذي، اجلامع الكبري: سنن الرتمذي )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1998(، مج 3، ص 245.

27- عبد العزيز حلويدق، نظريات االستعارة يف البالغة الغربية من أرسطو إىل اليكوف ومارك، ص 222.
28- بالنشيه، التداولية من أوستن إىل غوفامن. مرجع سابق، ص 73.

29- سريل جون، االستعارة: صياغة املشكل. مرجع سابق، ص 147.
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ــا  ــم، فإنن ــى املتكل ــة ومعن ــى اجلمل ــني معن ــق ب ــق التطاب ــاده: إذا حتق ــرتاض مف ــني باف ــريل املعني ــط س ــد رب لق
ــتعاري  ــوق االس ــام املنط ــذ أم ــنكون عندئ ــام، فس ــق بينه ــدم التطاب ــة ع ــا يف حال ــريف، أم ــوق احل ــون إزاء املنط نك

ــره30: ــا يف اآليت ذك ــواع، نوجزه ــة أن ــمه إىل ثالث ــذي يقس ال

أواًل: املنطــوق االســتعاري البســيط: تقــوم االســتعارة فيــه عــى االســتبدال املحــدد لكلمــة بكلمــة أخــرى، أي: 
كلمــة ملفوظــة بكلمــة مضمــرة، ومتثــل املقصــود املجــازي، أو قصــد املتكلــم.

ثانًيــا: املنطــوق االســتعاري غــري املحــدد: وهــو يتســم باتســاع جمــال املعــاين، التــي حيتملهــا املنطــوق 
ــا  ــددة، حيتمله ــة متع ــني دالالت جمازي ــعب ب ــل يتش ــدة، ب ــة واح ــا يف كلم ــر هن ــدد املضم ــتعاري؛ إذ ال يتح االس

ــتعاري. ــازي االس ــد املج البع

ثالًثا: االستعارة امليتة31: وفيها يمل املعنى األصيل للملفوظ، ليكون املعنى املجازي هو امللفوظ.
فعــى الرغــم مــن أنَّ املقصديــة ُتعــدُّ مــن أهــم املظاهــر التداوليــة التــي تفــس االشــتغال االســتعاري، إال أنَّ 

الطــرح الــذي قّدمــه ســريل يف هــذا املجــال يبقــى قــارًصا، وذلــك لألســباب اآلتيــة:

ــا،  ــًدا هل ــى وحي ــه معنً ــريف، بوصف ــى احل ــى املعن ــامده ع ــة، واعت ــني للجمل ــريل معني ــول س ــدم قب أواًل: إنَّ ع
ــؤدي إىل  ــذي ي ــر ال ــي، األم ــى املقام ــامم باملعن ــة، دون االهت لة للجمل ــكِّ ــامت املش ــى الكل ــد ع ــه اعتم ــي أنَّ يعن
ــكاري  ــع االبت ــت إىل الطاب ــريل مل يلتف ــإنَّ س ــه ف ــاب؛ وعلي ــة واخلط ــل اللغ ــرتض، داخ ــى املف ــدد املعن ــف تع توّق

للغــة، بــل انحــس يف املســتوى العــادي هلــا32.

ــذي  ــى ال ــل، فاملعن ــة التأوي ــم يف عملي ــتعارة باملتكل ــط االس ــا يرب ــي عندم ــريل دور املتلق ــي س ــا: يلغ ثانًي
لــه تأويــاًل بعيــًدا عــن مقصديــة املتكلــم يف  يقصــده املتكلــم باالســتعارة ال يفهمــه بالــرورة املتلقــي، وقــد يؤوِّ
ــة  ــه طبيع ــل تفرض ــذا التأوي ــة ه ــتعاري، ونتيج ــل االس ــد التأوي ــص يولِّ ل والن ــؤوِّ ــني امل ــل ب ــتعارة، فالتفاع االس
النــص، وطبيعــة اإلطــار العــام للمعــارف املوســوعية، التــي حتكمهــا ثقافــة مــا، ويف مجيــع احلــاالت، فــإنَّ هــذا 
ل أن ينظــر إىل ملفــوظ مــا نظــرة اســتعارية، رشيطــة  التأويــل ال عالقــة لــه بمقصديــة املتكلــم؛ إذ يمكــن للمــؤوِّ

أن تســعفه يف ذلــك موســوعة ثقافيــة33.

ثالًثــا: تتفــق مقصديــة املتكلــم باالســتعارة ومتلقيهــا يف حالــة انتامئهــام إىل البيئــة الثقافيــة نفســها؛ ألنَّ املنطــوق 
االســتعاري مرتبــط باملوســوعة الثقافيــة للناطــق، التــي قــد ختتلــف عــن املوســوعة الثقافيــة للمتلقــي؛ ممــا جيعــل 

30- عيد بليغ، »الرؤية التداولية لالستعارة«، جملة عالمات، ع 23، )2005(.
ا اختفت بسبب  31- االستعارة امليتة: استعارة اسُتخدَمت فرتة طويلة من الزمن، فأصبحت شائعة؛ األمر الذي أدى إىل عدم الشعور بوجودها، ألهنَّ

تكرارها. املرجع نفسه.
32- سعيد احلنصال، االستعارات والشعر العريب احلديث، ص 83-84.

33- أمربتو إيكو، التأويل بني السيميائيات والتفكيكية )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2000(، ص 160.
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االســتعارة ال تتعــدى حــدود االنتــامء الثقــايف للمتكلــم. ومــن الــروري جتــاوز هــذه املحدوديــة، فاملتلقــي يعطــي 
تأويــالت ال يقصدهــا املتكلــم، بــل تقصدهــا اللغــة نفســها؛ ألنَّ مقصديــة اللغــة أقــوى مــن مقصديــة املتكلــم. ويف 
ــا أن نتصــور حاســوًبا  هــذا املجــال، يــرى إيكــو أنَّ االســتعارة ليســت بالــرورة ظاهــرة مقصــودة، فيمكــن لن
ل مــا بمنحنــا معنــى اســتعارًيا. وعــى العكــس  ينتــج عبــارات عفويــة مــن نحــو )وســط درب حياتنــا( ليقــوم مــؤوِّ
ــكان  ــة بم ــن الصعوب ــيكون م ــا، س ــتعارة م ــاج اس ــاذجة– يف إنت ــة س ــوب –بقصدي ــب احلاس ــك، إذا رغ ــن ذل م

منــح هــذه العبــارة معنــى اســتعارًيا مناســًبا يف ســياق معارفنــا اللســانية34.

رابًعــا: ُتَعــدُّ نظــرة ســريل لالســتعارة –يف أكثــر مــن وجهــة– جمــرد إعــادة للنظريــات نفســها التــي صيغــت يف 
ــول: إنَّ  ــي تق ــرى، الت ــة الصغ ــه الداللي ــول إىل وحدات ــيم املدل ــى تقس ــل ع ــي تعم ــة، الت ــة التكويني ــل الدالل ظ
طــريف االســتعارة يقومــان عــى وحــدات دالليــة مشــرتكة بينهــام. فالــدالل ينســب هــذه الســامت إىل النــص، أمــا 
ــه يعمــل عــى ســلب النــص مــن هــذه الســامت؛ ليســقطها عــى نوايــا املتكلــم، التــي يســتحرها  التــداول، فإنَّ

املتلقــي مــن خــالل الــكالم الــذي يتلقــاه35.

خامًســا: إمهالــه خلصيصــة التفاعــل بــني البــؤرة واإلطــار، التــي تســهم يف توليــد املعــاين االســتعارية اجلديــدة 
التــي تكــون وليــدة ذاك التفاعــل، واملســتندة إىل الســياق. 

ــريه،  ــا زالــت بعــض املظاهــر منهــا عالقــة يف تفك ــة املشــاهبة؛ إذ م ــا مــن نظري ــريل كلًي ــا: مل يتحــرر س سادًس
وإن كان قــد دحضهــا.

أما املظهر التداول الثاين لالستعارة، فإنَّه يتمثل يف املقبولية، التي سنوضحها يف اآليت ذكره.

)Metaphor Acceptability( 3-2- مقبولية االستعارة
ُيعــدُّ إيكــو أبــرز مــن أســهم يف تفســري اجلانــب التــداول لالســتعارة؛ إذ يــرى أنَّ مقبوليتهــا ال تقــاس بمــدى 
كذهبــا أو صدقهــا، وأنَّ النظــر إليهــا مــن منظــور معرفتهــا ال يعنــي أن ندرســها بعبــارات رشوط الصــدق؛ وهلــذا 
الســبب، لــن هنتــم بالنقاشــات التــي تــدور حــول صــدق االســتعارة، أي: هــل االســتعارة تقــول الصــدق أم ال؟ 
وهــل مــن املمكــن اســتمداد اســتدالالت صادقــة مــن قــول اســتعاري؟ فمــن البديــي، أنَّ مســتعمل االســتعارة، 
ــع  ــص الوض ــك خي ــن ذل ــم م ــيء أع ــط ب ــوع يرتب ــن املوض ــك. ولك ــم ذل ــع يعل ــذب، واجلمي ــا يك ــو حرفًي ه
ــدى  ــادق يتع ــول يشء ص ــد ق ــا، ونري ــول يشء م ــر بق ــا نتظاه ــف أنن ــل(، أي: كي ــي )للتخي ــي والكيف الصدق

نطــاق احلقيقــة احلرفيــة؟36.

34- املرجع السابق، ص 162.
35- حلويدق، نظريات االستعارة يف البالغة الغربية. مرجع سابق، ص 222-223.

36- أومبريتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق، ص 237-238.
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 Paul Grice تتحــدد مقبوليــة االســتعارة بمــدى خضوعهــا لقواعــد التخاطــب، التــي وضعهــا بــول غرايــس
]1988-1913[، وفًقــا ملبــدأ التعــاون )Cooperative Principle(. والنشــاط االســتعاري –بحســبه – يتمثــل 

ــة37: ــع اآلتي ــد األرب ــرتاق القواع يف اخ

أواًل: قاعــدة )الكــم( )Quantity(: تتعلــق هــذه القاعــدة بكميــة املعلومــات املــزودة، وينــدرج حتتهــا املبــدآن 
اآلتيــان:

أ- ليكن إسهامك يف اخلطاب إخبارًيا كام تتطلب املحادثة.
ب- ال يكن إسهامك يف اخلطاب أكثر مما يتطلب.

ثانًيــا: قاعــدة )النــوع( )Quality(: تتمثــل هــذه القاعــدة يف مبــدأ رئيــس: ليكــن إســهامك يف اخلطــاب حقيقًيــا 
)صادًقــا(. ويتفــرع إىل مبدأيــن فرعيــني مهــا:

أ- ال تقل ما تعتقد أنَّه خاطئ.
ب- ال تقل ما ليس لديك عليه دليل كاف.

ــا: قاعــدة )الطريقــة( )Manner(: تتمثــل هــذه القاعــدة يف مبــدأ: ليكــن أســلوبك يف اخلطــاب واضًحــا.  ثالًث
ــة: ــة اآلتي ــادئ الفرعي ــوح يف املب ــل الوض ويتمث

أ- جتنَّب الغموض.
ب- ال يكن خلطابك أكثر من معنى.

ج- كن خمترًصا.
د- كن منظاًم )مرتًبا(. 

رابًعــا: قاعــدة )املناســبة( )Relation(: تتجســد هــذه القاعــدة يف مبــدأ: ليكــن إســهامك يف اخلطــاب متعلًقــا 
بموضــوع املخاطبــة )مناســبة املقــال للمقــام(. واســتعامل االســتعارة هــو بمثابــة خــرق لقاعــدة واحــدة أو أكثــر 

ــد. ــذه القواع ــن ه م

ــام هــو الوصــول إىل الغايــة القصــوى يف الوضــوح لــكل خماطبــة،  إنَّ اهلــدف مــن هــذه القواعــد التخاطبيــة إنَّ
بحيــث تكــون املعــاين املتبادلــة بــني املرســل واملســتقبل معــاين رصحيــة وحقيقيــة؛ إال أنَّ املتخاطبــني قــد خيالفــان 
بعــض هــذه القواعــد؛ فــإذا حدثــت هــذه املخالفــة، فــإنَّ اإلفــادة يف املخاطبــة تنتقــل مــن ظاهرهــا احلقيقــي إىل 

غــري احلقيقــي، فتكــون املعــاين عندئــذ بــني املتخاطبــني ضمنيــة وجمازيــة38، وهــذا مــا يتناســب مــع االســتعارة.

ــدر  ــا بالق ــهاًما إخبارًي ــوار إس ــم يف احل ــهام املتكل ــل إس ــي جتع ــم( الت ــدة )الك ــع قاع ــتعارة م ــق االس ال تتواف
37- Grice, H. P., Logic and Conversation, pp. 45- 46.

38- عبد الرحن طه، اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 1998(، ص 239.
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ــع  ــب م ــا ال يتناس ــار، مم ــاز واالختص ــط باإلجي ــتعارة ترتب ــب؛ ألنَّ االس ــة التخاط ــة يف عملي ــه احلاج ــذي متلي ال
ــِن  ــاِم ْب ــْن ِهَش ــٍك، َع ــْن َمالِ َثنِــي َع ــة، عــى نحــو مــا ســنالحظه يف احلديــث اآليت: »َوَحدَّ ــدأ احلــوار واملخاطب مب
ــَج يِف  لَّ ــاَم ِهــَي َعــرْشُ َلَيــاٍل َفــإِْن خَتَ ــُه: َيــا اْبــَن ُأْختِــي إِنَّ َــا َقاَلــْت َل ُعــْرَوَة، َعــْن َأبِيــِه، َعــْن َعاِئَشــَة ُأمِّ امْلُْؤِمنِــنَي َأهنَّ
ــُع  ــٌد، َفُيْصنَ ــِه َصْي ــْن َأْجِل ــاُد ِم ــِرِم ُيَص ــِل امْلُْح ُج ــٌك: يِف الرَّ ــاَل َمالِ ــِد َق ْي ــِم الصَّ ــي َأْكَل حَلْ ــُه َتْعنِ ٌء َفَدْع ــَك يَشْ َنْفِس
ــِه، َوُســِئَل  ْيــِد ُكلِّ ــُه ِمــْن َأْجِلــِه ِصيــَد: َفــإِنَّ َعَلْيــِه َجــَزاَء َذلـِـَك الصَّ ْيــُد، َفَيــْأُكُل ِمنْــُه. َوُهــَو َيْعَلــُم، َأنَّ َلــُه َذلـِـَك الصَّ
ــْل  ــاَل: َب ــَة؟ َفَق ــْأُكُل امْلَْيَت ــُه؟ َأْم َي ــَد َفَيْأُكُل ْي ــُد الصَّ ــِرٌم. َأَيِصي ــَو حُمْ ــِة َوُه ــرُّ إىَِل َأْكِل امْلَْيَت ــِل ُيْضَط ُج ــِن الرَّ ــٌك: َع مال
َيــْأُكُل امْلَْيَتــَة«39. لقــد ُخــِرَق مبــدأ الكــم يف تعبــري: »ُيْضَطــرُّ إىَِل امْلَْيَتــِة«، يف احلديــث الســالف الذكــر، مــن خــالل 
حــذف املضــاف وإقامــة املضــاف إليــه مقامــه؛ للمبالغــة يف التحريــم، والتقديــر: )أكل امليتــة(. ومــن هــذا القبيــل 
ــا يِف  ابَّ ــاُه«40، أي: )فاضــت الدمــوع مــن عينيــه(، »َوَرُجــاَلِن حَتَ ــَر اهللََّ يِف َخــاَلٍء َفَفاَضــْت َعْينَ أيًضــا: »َوَرُجــٌل َذَك

ــا اهلل(. ــب رض ــا يف طل «41، أي: )حتاب ــلَّ ــزَّ َوَج اهللَِّ َع

كــام تنتهــك االســتعارة كذلــك قاعــدة )النــوع( أو )الكيــف( التــي تشــرتط الصــدق يف احلديــث؛ ألنَّ مســتعملها 
ــم  ــول املتكل ــد، إذ يق ــول والقص ــني الق ــق ب ــاك تطاب ــد هن ــريها، إذ ال يوج ــب تفس ــة يصع ــة ملتبس ــدم معلوم يق
ــلم:  ــه وس ــى اهلل علي ــول ص ــول الرس ــالل ق ــن خ ــدة م ــذه القاع ــرق هل ــى اخل ــر. يتج ــيًئا آخ ــي ش ــيًئا وخيف ش
ــا َأُبــو َجْهــٍم َفــاَل َيَضــُع َعَصــاُه َعــْن َعاتِِقــِه«42. ففــي هــذا احلديــث معنــى اســتلزامي مضمــر، غــري املعنــى  »وَأمَّ

احلــريف املعلــن، هــو: )كثــرة األســفار(، أو )كثــرة رضبــه لنســائه(. 

ــا  أمــا قاعــدة )الطريقــة( أو )األســلوب( التــي تفــرتض الوضــوح وعــدم االزدواجيــة يف حديــث املتكلــم، فإهنَّ
تتعــارض مــع التعبــري االســتعاري الــذي يتســم بغمــوض الداللــة وعــدم وضوحهــا. ومــن الشــواهد عــى خــرق 
ــَتُه«، يف  ــْئَت َأْعَطْش ــَقْيَتُه، َوإِْن ِش ــْئَت َس ــَك إِْن ِش ــَو َحْرُث ــه: »ُه ــد بــن ثابــت –ريض اهلل عن ــدأ، قــول زي هــذا املب
ــُه َكاَن َجالًِســا ِعنـْـَد َزْيــِد  ــَة، َأنَّ ــاِج ْبــِن َعْمــِرو ْبــِن َغِزيَّ ، َعــِن احْلَجَّ احلديــث اآليت: »َعــْن َضْمــَرَة ْبــِن َســِعيٍد امْلَــاِزيِنِّ
يِت  ْبــِن َثابـِـٍت َفَجــاَء اْبــُن َفْهــٍد َرُجــٌل ِمــْن َأْهــِل اْلَيَمــِن، َفَقــاَل: َيــا َأَبــا َســِعيٍد، إِنَّ ِعنـْـِدي َجــَواٍر َلْيــَس نَِســاِئي الــالَّ
ــاُج َقــاَل:  ــِه َيــا َحجَّ ِمْلــَن ِمنِّــي َأَفَأْعــِزُل؟ َفَقــاَل َزْيــٌد: َأْفتِ ُهــنَّ ُيْعِجُبنِــي َأْن حَيْ ، َوَلْيــَس ُكلُّ ُأِكــّن بَِأْعَجــَب إِِلَّ ِمنُْهــنَّ

39- مالك بن أنس املدين، موطأ اإلمام مالك )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1985(. مج 2، ص 499.
ِن، َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعْن َأيِب  ْحَ ، َقاَل: َأْنَبَأَنا َعْبُد اهللَِّ، َعْن ُعَبْيِد اهللَِّ، َعْن َخبِيِب ْبِن َعْبِد الرَّ َنا ُسَوْيُد ْبُن َنرْصٍ 40- ينظر احلديث اآليت: »َأْخرَبَ

ُه: إَِماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ يِف ِعَباَدِة اهللَِّ َعزَّ  ُهُم اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َيْوَم اَل ظِلَّ إاِلَّ ظِلُّ ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َسْبَعٌة ُيظِلُّ
، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمنِْصٍب  ا يِف اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ابَّ ًقا يِف امْلَْسِجِد، َوَرُجاَلِن حَتَ ، َوَرُجٌل َذَكَر اهللََّ يِف َخاَلٍء َفَفاَضْت َعْينَاُه، َوَرُجٌل َكاَن َقْلُبُه ُمَعلَّ َوَجلَّ

َق بَِصَدَقٍة، َفَأْخَفاَها َحتَّى اَل َتْعَلَم ِشاَمُلُه َما َصنََعْت َيِمينُُه«.  ، َوَرُجٌل َتَصدَّ َومَجَاٍل إىَِل َنْفِسَها َفَقاَل: إيِنِّ َأَخاُف اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ
أحد بن شعيب النسائي، املجتبى من السنن: السنن الصغرى )حلب: مكتبة املطبوعات اإلسالمية، 1986(، مج 8، ص 222.

41- املرجع نفسه، مج 8، ص 222.
ا  َثْتُه –َوَكَتَب ِمنَْها ِكَتاًبا– َأهنََّ ا َحدَّ ُد ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس َأهنََّ مَّ َنا َيِزيُد ْبُن َهاُروَن، َأْنَبَأَنا حُمَ 42- ينظر احلديث اآليت: »َأْخرَبَ
َقَها اْلَبتََّة، َفَأْرَسَلْت إىَِل َأْهِلِه َتْبَتِغي ِمنُْهُم النََّفَقَة َفَقاُلوا: َلْيَس َلِك َنَفَقٌة، َفَبَلَغ َذلَِك َرُسوَل اهلل َصى اهلل  َكاَنْت حَتَْت َرُجٍل ِمْن ُقَرْيٍش ِمْن َبنِي خَمُْزوٍم َفَطلَّ
يٍك اْمَرَأٌة َيْدُخُل َعَلْيَها إِْخَواهُنَا ِمَن  تِينَا بِنَْفِسِك، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ ُأمَّ رَشِ يٍك َواَل ُتَفوِّ ُة، َواْنَتِقيِل إىَِل َبْيِت ُأمِّ رَشِ َعليِه وَسلم َفَقاَل: َلْيَس َلِك َنَفَقٌة َوَعَلْيِك اْلِعدَّ

تِينَا  بِنَْفِسِك، َفاْنَطَلَقْت إىَِل َبْيِت اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم،  ُه َرُجٌل َأْعَمى إِْن َوَضْعِت ثَِياَبِك مَلْ َيَر َشْيًئا، َواَل ُتَفوِّ امْلَُهاِجِريَن، َوَلِكِن اْنَتِقيِل إىَِل َبْيِت اْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم، َفإِنَّ
ا َأُبو َجْهٍم َفاَل َيَضُع َعَصاُه  ا ُمَعاِوَيُة َفَرُجٌل اَل َماَل َلُه، َوَأمَّ َفَلامَّ َحلَّْت, َذَكَرْت َأنَّ ُمَعاِوَيَة َوَأَبا َجْهٍم َخَطَباَها، َفَقاَل َرُسوُل اهلل َصى اهلل َعليِه وَسلم: َأمَّ

َعْن َعاتِِقِه، َفَأْيَن َأْنُتْم ِمْن ُأَساَمَة؟ َفَكَأنَّ َأْهَلَها َكِرُهوا َذلَِك، َفَقاَلْت: َواهلل اَل َأْنِكُح إاِلَّ الَِّذي َقاَل َرُسوُل اهلل َصى اهلل َعليِه وَسلم َفنََكَحْت  ُأَساَمَة«.
عبد اهلل بن عبد الرحن الدارمي، مسند الدارمي )بريوت: دار البشائر، 2013(، مج 1، ص 521-522.
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ــُم ِمنـْـَك، َقــاَل: َأْفتـِـِه َقــاَل: ُقْلــُت: ُهــَو َحْرُثــَك إِْن ِشــْئَت َســَقْيَتُه َوإِْن  ــاَم َنْجِلــُس إَِلْيــَك َنَتَعلَّ َفُقْلــُت َغَفــَر اهللُ َلــَك إِنَّ
ِشــْئَت َأْعَطْشــَتُه، َقــاَل: َوُكنـْـُت َأْســَمُع َذلـِـَك ِمــْن َزْيــٍد، َفَقــاَل: َصــَدَق«43. إنَّ املقصــود بـــ )احلــرث( هنــا املعــارشة 
الزوجيــة، ولكــن لغــة احلديــث عدلــت عــن ذلــك إىل االســتعارة؛ ملــا يف االســتعارة مــن معنــى اســتلزامي هــو: 

)الوطء(.

ــب  ــو مناس ــام ه ــب في ــرص التخاط ــي حت ــة( الت ــبة( أو )املالءم ــدة )املناس ــع قاع ــا م ــتعارة أيًض ــارض االس وتتع
للموضــوع الــذي جيمــع املتكلــم باملتلقــي، ومناســب هلــدف اخلطــاب ومقامــه؛ ألنَّ التعبــري االســتعاري يــدف 

ــريف.  ــس احل ــة، ولي ــازي للجمل ــى املج ــول إىل املعن إىل الوص

ينــدرج حتــت خــرق هــذه القاعــدة تأكيــد املــدح بــام يشــبه الــذم، ومــن األمثلــة عــى ذلــك حديــث الرســول 
ــه  ــى اهلل علي ــول ص ــف الرس ــد وص ــٍش«44. لق ــْن ُقَرْي ــَد أيّنْ ِم ــَرِب َبْي ــُح الَع ــا أْفَص ــلم: »أَن ــه وس ــى اهلل علي ص
ــه أفصــح العــرب، ولكنــه أتــى بعدهــا بــأداة اســتثناء، ممــا جعــل متلقــي احلديــث  وســلم نفســه بصفــة حيــدة بأنَّ
ــه صــى اهلل عليــه وســلم مل يفعــل  ــه صــى اهلل عليــه وســلم ســيذكر بعدهــا صفــة غــري حيــدة، غــري أنَّ يظــن أّن
ــه مــن قريــش املعروفــة بفصاحتهــا، وغرضــه مــن هــذا  ــة، وهــي أنَّ ــداًل عنهــا بصفــة مــدح ثاني ذلــك، وأتــى ب

اخلــرق املبالغــة يف توكيــد املــدح األول.

وتبًعــا لذلــك، فعندمــا يتكلــم شــخص خُمرتًقــا هــذه القواعــد مجيَعهــا، ويفعــل ذلــك بطريقــة جتعلنــا ال نظــّن 
أّنــه أخــرق أو أحــق، فإننــا نجــد أنفســنا إزاء اســتلزام مــن الواضــح أّنــه يريــد أن يقصــد شــيًئا آخــر45.

أضــاف إيكــو إىل قواعــد غرايــس األربــع يف التخاطــب بعــض القوانــني التداوليــة )قوانــني اجتامعيــة – ثقافيــة(؛ 
ــة التواصــل بــني املتخاطبــني ناجحــة. وهــذه القوانــني  لتنّظــم قبــول االســتعارة وقــرار تأويلهــا، ولتصبــح عملي

حتتــاج إىل َســنن لغــوي وثقــايف حيكــم موضــوع احلديــث؛ لكــي ُتقبــل االســتعارة ويســهل تفســريها.

ــة  ــل األول يف املقصدي ــتعارة: يتمث ــل االس ــني لتحلي ــت رشط ــة وضع ــة التداولي ــإنَّ املقارب ــول، ف ــة الق وخالص
ــاًء  ــس بن ــة، وتف ــس يف اجلمل ــم، ولي ــظ املتكل ــد يف تلف ــتعارة توج ــرى أن االس ــذي ي ــريل، ال ــا س ــى هب ــي أت الت
ــه يتحصــل نتيجــة خــرق قاعــدة أو أكثــر مــن القواعــد التخاطبيــة التــي  عــى مقصديتــه. أمــا الــرشط الثــاين، فإنَّ

وضعها غرايس )الكم، النوع، الطريقة، املناسبة(. 

خامتة
لقد خلصنا يف هناية هذا البحث إىل مجلة من النتائج، عى النحو اآليت:

43- البيهقي، السنن الكربى. مرجع سابق، مج 7، ص 376.
44- عبد الرحن بن أيب بكر السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها )بريوت: دار الكتب العلمية، 1998(، مج 1، ص 167.

45- أومبريتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق، ص 238.
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أمهية املنظور احلديث لالستعارة الذي نقض األفكار التقليدية، وفتح أفًقا أرحب لدراستها.  1-
ارتبــاط االســتعارة باملوســوعة وّلــد فضــاءات أوســع لتأويــل دالالهتــا، وتقديــم املعرفــة، وأكســبها خصائــص  2-

ــوعية جديدة. موس
وظيفــة االســتعارة بحســب النظريــة الدالليــة ليســت تزيينـًـا وجتميــاًل، أو ســد فــراغ لغــوي، بــل هــي ديناميــة  3-

هدفهــا اإلقنــاع والتأثــري، بوســاطة إحــداث انفعــال شــعوري عاطفــي يف نفــس املتلقــي.
ــجرة  4- ــدود الش ــد ح ــت عن ــي توقف ــطية الت ــة األرس ــة املوضوعي ــتعارة النظري ــداول لالس ــد الت ــاوز البع جت

ــا. ــا يف فهمه ل عائًق ــكَّ ــذي ش ــوس ال ــوم القام ــة، ومفه الفورفوري
ــري  5- ــي غ ــل كالم ــظ )فع ــا تلّف ــرر أهنَّ ــتعارة؛ لتق ــة لالس ــة والداللي ــة الرتكيبي ــة الرؤي ــة التداولي ــاوز النظري جت

مبــارش(، يســتدعي حضــور املتكلــم واملخاطــب والســياق، يف عمليــة التواصــل؛ إذ وضعــت رشطــني لتحليلها، 
أّوهلــام: املقصديــة، التــي تــرى أنَّ االســتعارة تتمثــل يف القصــد الكامــن يف تلفــظ املتكلــم )ســريل(. وثانيهــام: 
ــي  ــة الت ــد التخاطبي ــن القواع ــر م ــدة أو أكث ــرق قاع ــة خ ــدث نتيج ــتعارة حت ــرى أنَّ االس ــي ت ــة، الت املقبولي

وضعهــا غرايــس )الكــم، والنــوع، والطريقــة، واملناســبة(.
لالســتعارة دور بــارز عــى املســتوى الــدالل يف إنتــاج دالالت جديــدة متنوعــة، فشــكلت رافــًدا مــن روافــد  6-

اإليضــاح واإلبانــة عــن املعــاين، مــن أجــل فهــم مقاصــد احلديــث النبــوي. أمــا مــن الناحيــة التداوليــة، فــإنَّ 
ــالل  ــن خ ــي؛ م ــل الدين ــة التواص ــاء عملي ــدالالت يف أثن ــاين وال ــل املع ــتطاعت أن تنق ــتعارة اس ــذه االس ه
ترمجــة مــا يــدور يف خلجــات نفــوس املتلقــني الداخليــة، فأّثــرت يف ســلوكهم تأثــرًيا كبــرًيا، فنّبهــت عقوهلــم، 

ــهم. ــدت نفوس وه
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