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كامنة يف الذهن، مرتبطة ارتباطا إّن االستعارة يف املباحث العرفانية آلّية تفكري وعملية إدراكية  

ومتظهر . وثيقا بتفكرينا ونظامنا وأنسقتنا التصورية، فهي جتعلنا ندرك العامل من حولنا ونتفاعل معه

االستعارة العرفانّية يف أنظمة معرفية متنوعة هو ما منّى فينا رغبة البحث يف مكنونا�ا وخباياها، فتجّليا�ا 

الّسرد العريب الّشعيب هو ما سنتبّينه يف هذه الّدراسة من خالل خمتارات سرديّة  اللسانية وغري الّلسانية يف

اث ، لبيان كيفية اشتغاهلا يف الرتّ "أسطورة أوديب"باإلضافة إىل  "كليلة ودمنة"و"ألف ليلة وليلة"من كتايب 

 .والوقوف على مدى أمهّية االستعارة مبفهومها اجلديد يف حتليل اللغة العريب

  .عيبعرفان، استعارة عرفانية، سرد عريب ش: ت المفتاح الكلما

Abstract : 
      The metaphorin the cognitive researches is a mechanism of thinking and 
a cognitive process lurking in the mind and closely linked to our thinking 
system and conceptual structure; it makes us realize the world around us and 
interact with it. The cognitive metaphor is reflected in a variety of cognitive 
systems that develop in us the desire to research its mechanics and mysteries. 
Its linguistic and non-linguistic manifestations in the Arabic popular 
narrative are what we will show in this study through a narrative anthology 
of the books "A Thousand and One Nights", "Kalila and Damna" as well as 
the "legend of Oedipus", to show how it works in the Arab heritage, and to 
see how important it is to borrow in its new concept in the analysis of the 
language. 
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  : مقّدمة

تطّور الدرس اللساين يف اآلونة األخرية بشكل ملحوظ، فربزت دراسات لسانية معاصرة 

وقد أدى ،فانية تشتغل يف قلب الذهن البشريآلية عر  �تم بدراسة اللغة البشرية انطالقا من كو�ا

إىل البحث يف العمليات  من النظام الداخلي احملدود للغة ؛ يف مسار البحثهذا التطور إىل تغريّ 

  .العرفانية واخللفيات السياقية اليت حتكم التواصل التفاعلي واإلجيايب بني املتخاطبني

يف  مؤّسسة ملختلف الرتاكيب اللغوية يات الذهنيةويف ظل هذا السياق املعريف أصبحت العمل

مستويا�ا املختلفة، فأّسست بذلك لرؤية جديدة حتكم عالقة العرفان باللغة، وعالقة الفكر 

وقبل احلديث عن كيفّية اشتغال االستعارة العرفانّية يف املختارات الّسرديّة علينا . باإلبداع واخليال

  .  العرفانّية وإبراز عالقة اللغة بالعرفانإىل عامل العلوم أّوال الولوج 

  :اللغة والعرفان:أّوال

التفكري وختزين املعلومات يف ( قدرة الذهن على معاجلة املعلومات « هو  Cognitionالعرفان 

فالعرفان  1.»والّتحكم يف الّتصورات وتنظيم املدركات) الذاكرة واختاذ القرارات وتنفيذ األعمال

ذلك النشاط الذهين الذي يضم جمموع العمليات ؛ أي أنّه كز يف الذهن البشرياملفهوم متمر �ذا 

اليت هلا دورها اهلام يف استقبال املعلومات وختزينها، ومن مثّة معاجلتها وامللكات العرفانية الذهنية 

  .استخدامهاو 

شاط كامل اللغة بالعرفان أو الّذهن البشري، فالذهن نظام شامل ون ةمن هنا وجب استنتاج عالق

والعمل على ختزينها وتنظيم بنيا�ا اإلدراكية، وتشغيل الكتساب املعارف وخمتلف املعلومات 

  .براجمها املعرفية قصد توظيفها مىت استدعت احلالة الذهنية ذلك

  :االستعارة في الّتصور العرفاني:ثانيا

  :)conceptual metaphor theory(نظرية االستعارة التصورية  -1

 Mark)ومارك جونسون(George Lakoff) ملها كل من جورج اليكوف أسس معا

Johnson)  يف كتا�ما املشرتك)Metaphors we live by ( عبد "الذي ترمجه املغريب

، وقد تناول هذا الكتاب االستعارة  )االستعارات اليت حنيا �ا( إىل اللغة العربية "ا�يد جحفة



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  290 - 278: ص 

 

280 

  University of Tamanghasset - Algeria                                     اجلزائر  -تامنغست جامعة

 "اليكوف ومارك"ملنظور التقليدي املعروف، وقد أدرج من منظور معريف جديد خمالفا بذلك ا

االستعارة يف هذا الكتاب ضمن جزء هام من جتاربنا وسلوكاتنا وانفعاالتنا اليومية؛ ألن جزءا  

  . كبريا من أنظمتنا التصورية مبين على أسس استعارية

سبة لعدد كبري من متثل االستعارة  بالن« : وهو ما أكده الباحثان يف مقدمة  كتا�ما بقوهلما

الناس أمرا مرتبطا باخليال الشعري والزخرف البالغي، إ�ا تتعلق، يف نظرهم، باالستعماالت 

ويعتقد الناس أن االستعارة خاصية لغوية تنصب ... اللغوية غري العادية وباالستعماالت العادية 

إىل أن االستعارة حاضرة  انتبهنا] إال أننا[، (...)على األلفاظ وليس على التفكري أو األنشطة 

يف كل جماالت حياتنا اليومية؛ إ�ا ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد يف تفكرينا ويف األعمال 

  2.»اليت نقوم �ا أيضا

 نظريّة تعترب االستعارة آلية ذهنّية يف متّثل ا�ال الواحد على أساس جمال آخر، وهذا جارٍ فهذه ال

وقد ا كان منها يوميّا عفويّا وما كان منها أدبّيا إنشائيّا شعريّا، يف مجيع األنشطة الّلغويّة، م

إذا فهمنا «: تعريفه لالستعارة التصورية بقوله) Zoltan kövecses(ضبط زولتان كوفكسيس 

من خالل جمال تصوري آخر، فنحن نكون إزاء ) Conseptual domain( جماال تصوريا

 Systematic)ظر يف جمموعة التطابقات اآللية استعارة تصورية، وهذا الفهم يكتمل بالن

correspendances) أو اإلسقاطات (mappings) 3»بني هذين ا�الني.  

فاالستعارة التصورية �ذا املفهوم تستدعي جمالني تصوريني، ليتم إسقاط األول على الثاين، 

ق ستعارية إال حتقّ إسقاط عابر للمجاالت يف النظام املفهومي، وما العبارة اال«فاالستعارة 

العمليات من مجلة حتقيقات أخرى كائنة يف اخلطاب العادي واإلنشائي قياما  سطحي لتلك

  . 4»واحدا

ل جمال ما على ننا من متثّ متكّ «أساسي عرفين يتمثل يف كو�ا  مبدأأي أن االستعارة تقوم على 

  5.»لنيأساس جمال آخر من خالل عالقات اإلسقاط املفهومي اليت تتوسط ا�ا

من  وبالتايل ميكننا القول أن االستعارة التصورية هي آلية عرفانية وما االستعارة اللغوية إال جتلٍّ 

تفكرينا التصوري الذي حيكم عالقة اإلنسان بعامله ولغته وثقافته، وهي  بننيُ جتليا�ا، فهي تُ 

ل هي حتت تصرف  حاضرة يف كل جماالت حياتنا اليومية، وال ختتص بفئة معينة من البشر ب«

كل من البدوي واحلضري، العامل واجلاهل، العام واخلاص وكذا األطفال، وتقوم على إسقاط 
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أحدمها جمال مصدر واآلخر جمال هدف، وهي بذلك تتكون من خالل عملية : جمالني تصوريني

على جمال هدف غالبا ما يكون على درجة  -ويكون عادة أكثر مادية -إسقاط �ال مصدر 

  6.»لتجريدمن ا

جلامعة لكال والتوافقات الّتصورية ا اإلسقاطاتفاالستعارة التصورية �ذا املفهوم قائمة على مجلة   

  .ا�الني الّتصوريني

نأخذ  ) املصدر واهلدف(ولتوضيح فكرة التوافقات التصورية واإلسقاطات التناسبية بني امليدانني  

فهم اإلنسان باعتباره ميدانا « االستعارة على حيث تقوم هذه، "الناس نباتات"كمثال استعارة 

بعث فاإلنسان يقطع رحلته يف طريق احلياة كالنبتة يُ . هدفا عن طريق ميدان مصدر هو النبات

. بذرة وينمو من الطفولة إىل املراهقة إىل الشباب فالكهولة وصوال إىل الشيخوخة وانتهاء باملوت

ثمر وتتساقط أوراقها وتذبل حىت وجذورها وتزهر وتُ  والنبتة تغرس وتنمو وتورق ومتتد أغصا�ا

مازال نبتة طرية، : متوت، وينتج عن عملية اإلسقاط هذه، اجلزئية بطبعها، تعابري استعارية مثل

وعودك طرّي، وجذورك مل تضرب يف األرض بعد، وما يدّل على أنّه مازال يف الدرجة األوىل من 

  7.»وأمثر زرعك، وهذا الفرع من تلك الشجرةالنمو، واشتّد عوده، وأزهرت النبتة، 

، وا�ال اهلدف "النبات"ا�ال املصدر هو" اإلنسان نبات"أو" الناس نباتات"ففي استعارة 

  : يوّضح مجلة اإلسقاطات الّتصّورية للميدانني أدناهواجلدول " اإلنسان"هو
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مازال نبتة طرية، اشتّد : " قبيلمن " اإلنسان نبات" والتعابري الناجتة عن االستعارة التصورية 

ما هي إّال جتّل من جتّليات االستعارة التصورية أو ما ... عوده، أزهرت هذه النبتة، أمثر زرعك

  .اصطُِلح عليه باالستعارات اللغوية أو التعابري االستعارية

  :أنواع االستعارات التصورية - 2 

ثالثة ) االستعارات اليت حنيا �ا( االيكوف ومارك جونسون يف كتا�م حّدد الباحثان جورج

أصناف لالستعارة انطالقا من بنينة األنساق التصورية أي بنينة جمال هدف استنادا إىل بنية جمال 

  :مصدر، وهي

ة نسق تصوري استنادا إىل نسق تصوري ينَ نْ تقوم هذه االستعارة على بَـ  :االستعارة البنيوية -أ « 

  ".اجلدال حرب" ل بواسطة نسق احلرب يف االستعارة نا لنسق اجلدانتِ يَ نْـ آخر مثل بَـ 

ة بعض األنساق اعتمادا على نَ يَـ نْـ ويقوم هذا النوع من االستعارة على بَـ  :االستعارة االتجاهية - ب

جتربتنا الفضائية باعتبارنا كائنات حتّددنا االجتاهات كاألعلى واألسفل، واليمني واليسار واملركز 

وعليه . ربتنا، مثال، بأّن األشياء االجيابية تكون فوق، والّسلبية حتتوهكذا تعلمنا جت... واهلامش

السعادة استنادا إىل جتربة العال، ونبنني الشقاء استنادا إىل جتربة الّدنو لنحصل على  نبننيفإنّنا 

  .الشقاء حتت/ االستعارة السعادة فوق

دا على بنينة نساق ا�ردة اعتماوهي تقوم يف أساسها على بنينة األ :االستعارة األنطولوجية - ج

 : نقسم إىل ثالث أقساموهي بدورها ت ،األنساق الفيزيائية

  . تعامل املوجودات واألشياء على أ�ا كيانات مادية: استعارات الكيان والمادة/1ج

تعامل التصورات واملفاهيم ا�ّردة على أ�ا أوعية متتلك مساحات : استعارات الوعاء/2ج 

  .دة واجتاهات فضائية داخل وخارج احلدود الطبيعية والفيزيائيةواضحة وحمدو 

متّثل معاين املقوالت على أ�ا كائن بشري، فتقدم كل مفاهيم : استعارات التشخيص/3ج

  8.»وتصورات األشياء كما لو كانت أشخاصا

  :تجّليات االستعارة العرفانية في مختارات من الّسرد العربي الّشعبي :ثالثا

الّتصّورية جتليّات لسانية وغري لسانية ، فمن اللسانّية ما يتمظهر يف الّنصوص األدبية ،  لالستعارة

م واملسلسالت نثريّة كانت أو شعريّة، ومن غري اللسانية ما احنصر يف األساطري وتأويل األحال

الّنصوص الّنثريّة  ومبا أّن االستعارة العرفانية حاضرة وبقّوة يف. والّرسوم وغريها اتشهار واإلالتّلفزيّة 
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واملتمثّلة يف  جة ضمن الّسرد العريب الّشعيبفقد وقع اختيارنا على مقتطفات من نصوص نثريّة ُمدرَ 

 من "الحمامة المطّوقة" حكاية، و)ألف ليلة وليلة(من كتاب  "حكاية الّصّياد مع العفريت"

  .)أسطورة أوديب( ومثاال عن )كليلة ودمنة( كتاب

   ):ألف ليلة وليلة(مع العفريت من كتاب حكاية الّصياد  -1

بلغين أيّها امللك الّسعيد أنّه كان « :يف مستهّل حديثها "شهريار"للملك " شهرزاد"امللكة  قالت

 9.» وكان من عادته أنّه يرمي شبكته كّل يوم أربع مرّات ال غري... رجل صيّاد طاعنا يف الّسّن 

ا مآلن بالّطني والّرمل، فلّما ا كبريً ا، ويف املرّة الثّانية زيرً ا مّيتً محار  الشبكةففي املرّة األوىل كان نصيب 

  :قائالوأنشد ا ا شديدً فً تأسّ ف تأسَّ زن و حَ رأى الّصّياد ذلك 

  فال حيظى أعطى*        إن مل تكف فعفى *   كفى    الّدهرِ  حرقةَ يا « 

  10.»رزقي توّفيوجدت *  يرزقِ  أطلبُ خرجت *  وال يصنعه كفى        

ن ضمن نوع االستعارة استعاريت املاّدة والّتشخيص، ومها استعارتان مندرجتا نتهُ يَ نْـ بَـ فقوله هذا 

، حيث ّمت تصوير الّدهر، ذلك املعىن ا�ّرد  "استعارة املاّدة" الّدهرِ  حرقةَ : ففي قوله؛ األنطولوجية

  . يف األذهان، أنّه ماّدة حارقة

  .استعارة املاّدة  الّدهر ماّدة حارقة  حرقة الّدهر  

استعارة املاّدة (، فهنا حتضر االستعارتني "وجدت رزقي تويفّ  ،خرجت أطلب رزقي": أّما يف قوله

وأنه شخص وافاه  ، ذلك أنّه ّمت تصوير الّرزق يف صورة املاّدة اليت ُتطلب تارة،)صيواستعارة الّتشخ

  .األجل تارة أخرى

  استعارة املاّدة              ماّدة ُتطلب                           

  .الّرزق              شخص وافاه األجل             استعارة تشخيصّية

من  مٍ مقُ أّما يف املرّة الثّالثة فقد أخرجت الّشبكة شّقاقة وقوارير، ليتفاجأ الّصّياد يف املرّة الرّابعة بقُ  -

، فظّن الّصيّاد أّن هذا األخري  )مارد( خرج منه عفريت غباره حه ونفضِ سْ حناس أصفر ، وبعد مَ 

قل وأوجز يف «:سيحّقق كّل أمانيه، إّال أّن املارد أظهر عكس ذلك، وهنا قاطعه الّصّياد قائال

  11.» روحي وصلت إلى قدميالكالم فإّن 

ة، استعارتني تصّوريتني، إحدامها تشخيصية واألخرى اّجتاهيّ  هُ نتْ يَ نْـ لظّاهر أّن قول الّصّياد هذا بَـ وا

من  االنطالق أّ�ا إنسان يتحّرك، له القدرة على املشي والتنّقل و على حيث ّمت تشخيص الّروح 
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املشّخصة يف صورة إنسان ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإّن الّروح إىل أخرىالوصول نقطة و 

ستعارتني لال إىل القدمني، وميكن التمثيل وصوال )من األعلى إىل األسفل(اّجتاها تنازلّيا قد اّختذت 

  :بالّشكل املبّني أدناه

 
م، اهتدى الصّياد إىل حيلة لتخليص مقُ املارد الصّياد بقتل كّل من حّرره من القُ  بعد إخبار - 

ال يسع يدك  مُ قُ مْ والقُ  مِ قُ مْ كيف كنت يف هذا القُ « :نفسه من الورطة اليت وقع فيها، فقال للمارد

 12.» !؟وهل أنت ال تصّدق أنين كنت فيه :عفريت، فقال له ال؟وال رجلك فكيف يسعك كّلك

 ذه احليلة ختّلص منه�و  ،مرّة أخرىفيه الّدخول  أعادجربه الّصياد على إثبات ذلك فحينها أ

  . بشكل �ائي

ألنّه وأراد أن يلّقنه درسا ذلك ، إّال أّن الّصياد أىب مِ قُ مْ جه من القُ خرٍ ليُ كثريا املارد الّصياد   ترّجى -

أّن امللك  وفحوى احلكاية، "الملك يونان والحكيم رويان"فروى له حكاية  ،إلساءةبا ُقوِبل

على " رويان"، فأقسم احلكيم دائهُمصاب مبرض الربص وعجز األطّباء عن إجياد دواء ل" يونان"

  13.»وانشرح غاية الفرح واّتسع صدرهففرح بذلك «  ، بوعده وُشفي امللكووىف ،إجياد الّدواء

     الفرح ّمت تصوير  هاستعارتني تصّوريتني، ألنّ  "يونان"فرحة امللك  "شهرزاد"لكة ففي وصف امل

ا جهة حيتّل مكانا يف احلّيز الفضائي ويرسم اّجتاهً كيان أنّه   -ذلك املفهوم ا�ّرد يف األذهان -

  .األعلى

  .استعارة اّجتاهّية   غاية الفرح        الفرح يف األعلى      

ماّدة مطّاطّية يف صورة ه ّمت تصوير الّصدر نأّما يف قوهلا اّتسع صدره، فهنا حتضر استعارة املاّدة، أل 

  .قابلة للزيادة والنقصان
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  .استعارة املاّدة           والنقصان الّصدر ماّدة مطّاطّية قابلة للزّيادة    اّتسع صدره      

 ألنّه قابل اإلحسان باإلحسان، كاملارد ،خائنا وغّدارا  يكنإّال أّن امللك يف هذه احلكاية مل   

  :هذه األبيات "رويان"وكافأ احلكيم أحسن مكافأة، وهنا أنشد احلكيم 

  هلا أىب وإذا دعت يوما سواك      إذا دعيت لها أبا زهت الفصاحة

  وجه الّزمان مقطبامازال وجهك مشرقا متهّلال            كّال ترى 

  المنن التي       فعلت بنا فعل الّسحاب مع الّربا أوليتين من فضلك

  وصرفت جّل المال في طلب العال   حّتى بلغت من الّزمان مآربا

  :فقول احلكيم غّين باالستعارات الّتصّورية اليت ميكن حتليلها كاآليت

  .خيصيةزهت الفصاحة إذا دعيت هلا أبا         الفصاحة إنسان زاٍه وله أب         استعارة تش

  .وإذا دعت يوما سواك         الفصاحة إنسان يدعي         استعارة تشخيصّية

  .استعارة تشخصية      وجه الّزمان مقطبا         الّزمان شخص له وجه      

 املنن اليت فعلت بنا فعل الّسحاب مع الرّبا         املنن والّسحاب والرّبا أشخاص يقومون بأفعال       

  .استعارة تشخيصية      

  .صرفت جّل املال يف طلب العال        املال والعال مواد ُتصرف وُتطلب        استعارة املاّدة

  .حّىت بلغت من الّزمان مآربا        الّزمان شخص له غايات ومآرب         استعارة تشخيصّية

عالية نسبيّا ، نظرا  وكثافة استعاريّة واملالحظ أّن هذه األبيات توحي بوجود عنقود استعاري

نواع األ مع غياب) استعارة املاّدة واستعارة الّتشخيص(لتواجد نوعني من االستعارات الّتصورية

  .موضعيّا ومكانّيامن بعضها البعض األخرى، كما أّن هذه االستعارات متقاربة 

  :المقّفعالبن ) كليلة ودمنة(من كتاب " الحمامة المطّوقة"حكاية  -2

قصصا متنّوعة املوضوعات ، وقد ) دبشليم(مللك اهلند ) بيدبا(يروي الفيلسوف احلكيم اهلندي 

اليت تدور  السرد حيثيا�  - "قّفععبد اهللا بن امل"الكاتب واألديب  -مؤّلف هذه القصص  استعان

الحمامة " ةوقصّ  .مبجموعة من احليوانات والطّيور ؛ا حول عالقة احلاكم باحملكومأغلب أحداثه

الّتعاون واحملّبة والرّأفة اليت �دف إىل ترسيخ جمموعة من املبادئ كواحدة من القصص  "المطّوقة

  .بني األفراد والّصالت اتعالقالكل أساس  وجعلها 
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من  نّ ذ لتخليصهبصديقها اجلر  تستنجديف فّخ الّصيّاد، فصديقا�ا وقوع احلمامة و بتبدأ القّصة  -

  :ها قائاليجيبشبكة الفّخ، ف

أما تعلم أنّه ليس من اخلري والّشّر : من األكياس؟ قالت له وأنتِ  ما أوقعك في هذه الورطة« 

ودلّتني على الَحبِّ وأخفت  فالمقادير هي التي أوقعتني في هذه الورطةشيء إّال وهو حمتوم، 

ألّن جب، من القدر بع وقّلة امتناعيحىت جلجت فيها وصوحيبايت، وليس أمري  علّي الّشبكة

  14.»المقادير ال يدفعها من هو أقوى مّني

  :فاحلوار الذي دار بني احلمامة واجلرذ غّين باالستعارات الّتصّوريّة اليت ميكن حتليلها كاآليت

  الورطة مادة نسقط فيها         استعارة املاّدة        .ما أوقعك يف هذه الورطة -

  .الورطة وعاء للحمامة       استعارة الوعاء                                          

                      .املقادير هي اليت أوقعتين يف هذه الورطة ودلّتين على احلّب وأخفت علّي الّشبكة -

  .استعارة تشخيصية            املقادير شخص يُوِقع بشخص آخر ويُدلُّه وخيفي عليه أمورا ما  

  .امتناعي        االمتناع مادة قليلة الكّم         استعارة املاّدةليس أمري وقلة  -

املقادير ال يدفعها من هو أقوى مّين     املقادير كيانات أو مود ُتدفع      استعارة الكيان  -

  .واملاّدة

واملالحظ أن هذا املقطع احلواري شّكل لنا عنقودا استعاريّا أو سلسلة تعبريات استعاريّة ذات  

  .كثافة استعاريّة منخفضة لعدم تنوّع وكثرة االستعارات الّتصّورية يف املقطع أعاله

ع الغراب املقيم فوق الّشجرة احلوار الذي دار بني احلمامة يف خضّم هذه األحداث كّلها، مسِ  -

 واجلرذ، فتقّرب من اجلرذ بنّية الّصداقة ومل يرتّدد هذا األخري يف ذلك بل مشلت صداقتهما طرفا

، وبينما هم يتبادلون أطراف احلديث تذّكر اجلرذ قّصته )صديقة الغراب(ثالثا أال وهو الّسلحفاة 

احملزنة يف بيت ناسك من النّساك، حيث كان اجلرذ يقتات من سّلة الناسك املليئة باخلضر 

ة والفواكه ويعطي منها ألصحابه اجلرذان أيضا، فكانوا يكّنون له مكانة عظيمة ويرون فيه صف

القناة الراّبطة بني جحر  قام بغلقالنّاسك ذات ليلة بفعل اجلرذ حىت  تفطّنالثّراء والغىن، وما إن 

كما ألفوه   -اجلرذ ومكان الّسّلة وأبعدها �ائيا من مكا�ا املعتاد، فلما طلب منه أصحابه القوت 

بنربة مليئة باحلزن  قالفتخّلوا عنه ونسوا خريه، فأخربهم باألمر احملزن واملؤسف،  -كّل مرّة

ومذهبة للعلم واألدب، ، وهو مسلبة للعقل والمروءة، ...الفقر رأس كل بالء« :واحلسرة
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، ومن من ترك الحياء وتضييعه، ومن نزل به الفقر مل جيد بُّدا ومعدن للّتهمة ومجمعة للباليا

مثّ ...يُمِقت ومن ُمِقت أُوذِ  ومن ذهبت مروءته، ذهب الحياء منه ذهب سروره ومروءته

، فال يزال صاحبها فوجدت الباليا في الّدنيا إنّما يسوقها إلى صاحبها الحرص والّشرهذكرت 

ركوب األهوال ، ووجدت ورأيت بين الّسخاء والّشح تفاوتا بعيدا، يتقّلب في تعب منها

 . 15»أهون على املرء من بسط يده باملسألةالّشديدة وتجّشم األسفار البعيدة في  طلب الّدنيا 

  :واملالحظ أّن املقطع أعاله غّين باالستعارات الّتصّوريّة اليت ميكن حتليلها كاآليت 

  .الفقر رأس كل بالء        الفقر والبالء كيانات هلا رأس         استعارة الّتشخيص -

  .وهو مسلبة للعقل واملروءة           الفقر كيان يسلب          استعارة تشخيصية -

  .العقل واملروءة مواد ُتسَلُب      استعارة املاّدة                                    

  العلم واألدب والّتهمة والباليا مواد  ومذهبة للعلم واألدب، ومعدن للّتهمة وجممعة للباليا     -

  .استعارة املاّدة      

رص والّشره      الباليا واحلرص والّشره  فوجدت الباليا يف الّدنيا إّمنا يسوقها إىل صاحبها احل -

  .كيانات ُتساق إىل بعضها البعض      استعارة تشخيصّية

  .استعارة املاّدة    الّتعب مادة يُتقّلب فيها         يتقّلب يف تعب منها       -

  .استعارة الوعاء  الّتعب وعاء لصاحبه يتقّلب فيه                                 

  .ورأيت بني الّسخاء والّشح تفاوتا بعيدا -

  الّسخاء والّشّح مواد أو كيانات بينهما تفاوت        بني الّسخاء والّشح مسافة وسطّية

           

  استعارة اّجتاهّية                استعارة الكيان واملاّدة                        

  .فار البعيدة يف  طلب الّدنياركوب األهوال الّشديدة وجتّشم األس -

  

  األهوال واألسفار الّدنيا مواد تُركب وُجتّشم وُتطلب            

  

  استعارة املاّدة                               
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، فيتواعدون مجيعا بالعيش  وينضم إليهم "ظيب"جموعة األصدقاء يلتحق مب ؛يف ختام احلكايةو  

  .  معا يف طمأنينة وحّب وموّدة

  ": أوديب"أسطورة -3

يف جوهرها  فاألسطورة« إن العالقة بني األسطورة واالستعارة التصورية هي عالقة وطيدة جدا،  

وما االستعارات اليت ... االستعارة هي الرحم الذي تولدت عنه األسطورةو ذات طبيعة استعارية، 

ارة التصورية ميكن أن تكون لذلك فاالستع. يت عليها األساطري إال جتلٍّ الستعارات تصوريةنِ بُ 

  16.»مفتاحا هاما نفهم من خالله معىن األسطورة ودالال�ا

فهذه «، "أوديب"مثاال توضيحيا لذلك متثّل يف أسطورة ) حممد الصاحل البوعمراين(وقد ضرب 

، حيرص "أبا اهلول"وصل إىل أسوار طيبة، فوجد الوحش املسمى " أوديب"األسطورة تروي أن 

أي : زا على كل داخل إىل املدينة، ويقتله إن عجز عن حله، واللغز املشهور هوطيبة ويطرح لغ

واستطاع  .احليوانات ميشي صباحا على أربع، ويف الظهرية على اثنتني، ويف املساء على ثالث؟

وحل اللغز كما هو . فك أوصاد هذا اللغز الذي جعله يدخل طيبة ويصري ملكا عليها "أوديب"

الذي حيبو على أربع يف الصغر، مث يسري على قدميه عند النضج، ويتوكأ على ، "اإلنسان"معروف 

  .17»عكاز يف آخر حياته

حلل اللغز على استعارات تصورية مّكنته من إجياد مفتاح له، واحلقيقة أن " أوديب"وقد استعان 

اة اإلنسان حي"واألخرى " حياة اإلنسان يوم: "إحدامها: هذا اللغز ينبين على استعارتني تصوريتني

 ". رحلة

فأوديب أدرك « ، )حياة اإلنسان(وامليدان اهلدف هو ) يوم(ففي األوىل امليدان املصدر هو 

فالطفولة هي ). يوم(وامليدان املصدر هو ) حياة اإلنسان(العالقة بني امليدان اهلدف الذي هو 

ئص امليدان فأسقط بذلك خصا. الصبح، ومرحلة النضج هي الظهرية، والشيخوخة هي املساء

) رحلة(أما يف الثانية، فامليدان املصدر هو 18.»)حياة اإلنسان(على امليدان اهلدف ) اليوم(املصدر

حياة أوديب اليت تعترب رحلة، هلا بداية، « ونقصد �ا هنا ) حياة اإلنسان(وامليدان اهلدف هو

فهم األسطورة  فإنّ لذلك . وفيها طريق يقطع، وعوائق تعرتض املرحتل يف الطريق، ونقطة �اية

يقتضي معرفة باالستعارات التصورية اليت حتكم نظامنا التصوري، وتنبين عليها ثقافتنا، وممارستنا 

  ):حياة اإلنسان يوم(واجلدول أسفله يوّضح االستعارة البنيويّة  19.»التجريبية
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  :خاتمة-رابعا 

اإلبستمولوجية واملعرفية ة من القضايا ختاما؛ نوّد القول أّن ما فرضته ثورة العلوم العرفاني       

مسح لنا بالبحث يف ختّصصا�ا املمّيزة وسرب أغوارها ، فكانت االستعارة العرفانية  العميقة

 حقول األدب املختلفة واخلوض يف حقائقهاجماال خصبا ملالمسة مبفاهيمها وتصّورا�ا اجلديدة 

وقد كان حقل السرد العريب الشعيب من ، را�الة القبض على مالحمها وتصوّ املعرفية اجلديدة وحماو 

 .ستعارات التصورية مبختلف أنواعها وهو ما مت توضيحه من خالل هذه الّدراسةاحلقول الغنّية باال

آلّية تفكري وعملية إدراكية كامنة يف الذهن، مرتبطة ارتباطا  لعرفانية مبفهومها اجلديد هياالستعارة اف

 .ّتصوري وآلية إجرائية يف حتليل اخلطاب وفهمهالوثيقا بتفكرينا ونظامنا 

  
 :هوامش 

                                                           
التوزيع،  االسم و االمسية و األمساء يف اللغة العربية مقاربة حنوية عرفانية، مكتبة قرطاج للنشر و :توفيق قريرة 1

  2011، 1صفاقس، تونس، ط

عبد ا�يد جحفة، دار توبقال للنشر والتوزيع، املغرب، : عارات اليت حنيا �ا، تراالست: اليكوف وجونسون 2

  .21، ص2009
، ص 2015، 1ميالد خالد، الداللة النظريات والتطبيقات، الشركة التونسية للنشر، تونس، ط: نقال عن 3

482.  
  .21االستعارات اليت حنيا �ا ، مرجع سابق، ص : اليكوف وجونسون 4
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