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 االستعارة 
 في الخطاب اليومي والعلمي والسياسي

 محمد الولي
 (1)االستعارة هي الحمل الذي يرعى في مرعى الجيران

 
ليست االستعارة حدثاً عرضياً يف ادلمارسة اللغوية، مقصورًة على ادلوىوبُت من الشعراء -1

وإذا كان الشعراء قد . إهنا من العناصر ادلكونة األساسية للغة. وادلبدعُت الذين يتبارون يف حلباهتا
خصوىا بعنايتهم القصوى، وسايرىم البالغيون والنقاد على امتداد القرون، فإن تلك العناية، قد 

لغة التداول اليومي : أْعَمِت الناَس عن كون االستعارة تبسط نفوَذىا على كل اجملاالت اخلطابية
االستعارة ىي األداة اليت  .اخلطاب الًتبوي والعلمي والوعظ الديٍت واإلشهار والدعاية السياسية

يستنجد هبا اجلميع، سواٌء العوام أو الشعراء أو الساسة أو الوعاظ، بل وحىت العلماء وىم 
ينهمكون على تشييد نظرياهتم وشبكاهتم ادلفهومية، كثَتاً ما وقعوا يف فخاخها وىم يتوعلون أن 

   .مفاىيمهم مطهرة من أوشاهبا والواقع غَت ذلك
 ال أعتقد أن ىناك خصماً ألد من أفالطون الذي مل يتنكر لالستعارة فقط، بل تنكر لكل 
أشكال احملاكاة، اليت ال تشمل عنده التعبَت الشعري ادلوارب وحسب، بل كل أشكال التعبَت غَت 
اخلاضع لقيود اخلطاب الفلسفي الذي اعتربه ىو وحده ادلؤىل للتعبَت الصادق عن اجلواىر اجملردة 

إال أن أفالطون قد استنجد باالستعارة ألجل صياغة أفكاره اليت مل غلد بداً من . والثابتة واألبدية
فلنتذكر أسطورة الكهف وكل ما يتعلق بو من تفاصيل ال تشكل يف رتلتها استعارة . تسخَتىا

ولقد تبعو يف ىذا التصور الفالسفة الذي حرصوا على . وحسب، بل تشكل دتثياًل أو حكاية دتثيلية
 .االستعارة، كما نالحظ ذلك يف العصور احلديثة" لوثة"تنقية لغتهم من 
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وإذا كانت االستعارة سلصوصة بسيادة يعًتف هبا اجلميع يف رلاالت الفنون اللفظية واللغة - 2
الطبيعية ويف رلاالت العلوم اإلنسانية، فإن ىناك من يذىب إىل أن العلوم التجريبية تستنجد ىي 

. ففي اجملال العلمي ؽلكن على سبيل ادلثال تصفح أعمال فْ ُرويْد للتأكد من ىذا. نفسها باالستعارة
إننا نشبو نسق الالشعور بردىة انتظار واسعة، : "النظريات العامة لألمراض العصابيةففي كتابو 

وتتصل بردىة االنتظار ىذه غرفٌة أخرى، . تزدحم فيها ادليول النفسية، كما لو أهنا سللوقات بشرية
لكن عند الرواق الفاصل بينهما يقيم حارس . أصغر منها، معدًة لالستقبال، يقيم فيها الشعور

يسهر على تفتيش كل ميٍل نفسي، وؼلضعو للرقابة، وؽلنعو من دخول غرفة االستقبال إن مل يرَض 
وسواٌء أَردَّ احلارس مياًل بعينو من عتبة الباب أم أجربه على الًتاجع القهقرى بعد أن يكون قد . عنو

وكل شيٍء . دلف إىل غرفة االنتظار، فليي يف األمر فارٌق كبٌَت، وتكاد النتيجة أن تكون واحدةً 
ومن مزايا ىذه الصورة أهنا تتيح لنا أن نطور مدونة . رىن بدرجة يقظتو وثقوب نظره وصحوه

فادليول ادلتواجدة يف الردىة ادلخصصة لالشعور ال تقع حتت نظر الشعور ادلقيم يف . مصطلحاتنا
فإذا ما وصلت بعد ذلك إىل العتبة وردَّىا . وبذلك تظل يف أول األمر الواعية. الغرفة اجملاورة

احلارس على أعقاهبا، فمعٌت ذلك أهنا عاجزة عن أن تصَت واعيًة، فنقول عنها يف ىذه احلال إهنا 
غَت أن ادليول اليت مسح ذلا احلارس باجتياز العتبة ال تغدو بالضرورة واعيًة، بل بوسعها أن . مكبوتةٌ 

. وعليو سنسمِّي ىذه الغرفة بالقبشعوري. تصبح كذلك إذا ما أفلحت يف لفت نظر الوعي إليها
وفحوى الكبت أن . وىكذا، فإن حتول سَتورة ما إىل سَتورة واعية ػلتفظ مبعناه الوصفي احملض

وىذا احلارس ىو الذي يتبدى لنا يف . ؽلنع احلارس مياًل بعينو من الولوج من الالشعور إىل القبشعور
 (.2)"صورة مقاومة عندما ضلاول أن نضع حداً للكبت عن طريق ادلعاجلة التحليلية

بطبيعة احلال اللجوء إىل . ىذه ليست رلرد استعارة، بل استعارة دتثيلية ذات مالمح سردية
ىذه االستعارة مل يكن ترفاً فنياً أو تكئًة يقصد هبا التوضيح التعليمي، بل كانت أداة برىنة ال رلال 

فلنذكِّْر مبقارنة . إن كتابات فْ ُرويْد مشحونة مبثل ىذه االستعارات ادلسخرة للربىنة العلمية. لتفاديها
إن عمل احللم يعطي األفكار  [...]لقد أسلفت القول . "احللم عنده باللغة القدؽلة أو البدائية

واحلال أن رتيع أساليب التعبَت البدائية تتسم . الكامنة ظلطاً تعبَتياً بدائياً، شبيهاً بالكتابة ادلصورة
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مبثل ذلك اإلهبام وااللتباس وازدواج ادلعاين، من دون أن يبيح لنا ذلك التشكيك يف إمكانية 
 (. 3)"استخدامها العملي
قد نقول إن مَثل احللِم كمَثِل : " إىل تشبيو احللم بنن سلطوطٍ تفسير األحالمبل عمد يف 

سلطوط قدًن ُمِسَح لُيسطَّر يف زللو كالم ال وزن لو، ولكننا نستطيع مع ذلك أن نتبُتَّ من وراء 
 (. 4)"أحرف ىذا الكالم أثراً من إفادٍة قدؽلة ذتينةٍ 

إن تصفح الكتاب ادلذكور يوقفنا على ذلك العدد الوافر من االستعارات اليت كان يستنجد 
وىي . ، والكيان النفسي بناية، تتألف من غرف(5)إن احللم يعترب من قبيل الكتابة اذلَتوغليفية. هبا

. بناية يًتدد عليها زوار وال يتحركون بُت الغرف إال بضوابط وقانون يسهر احلارس على التقيد بو
وىذا احلارس يقوم بعملية انتقاء من غلتاز ىذا الباب ومن ؽلنعو من ذلك، واحلارس نفسو ال يكون 

 . دائماً يف حالة من اليقظة اليت ختولو إصلاز مهمتو على أحسن وجو
دروس وؽلكن أن نفعل نفي الشيء مع فردينان ُدو ُسوُسوْر الذي استعان ىو اآلخر يف 

 بكثَت من االستعارات اليت ؽلكن أن نشَت إىل بعضها ىنا، منها (6)في علم اللغة العام
لكي يدلل على كون اللغة تقوم على نظام داخلي خاص ىو الذي ينبغي أن يشدد  (7)الشطرنج

عليو الباحث، دتاماً كما أن لعبة الشطرنج ذلا قانون داخلي وقواعد زلايثة ال عالقة ذلا بالعناصر 
اخلارجة عن اللعبة، وأن كل حالة من اللعبة تقابل حالة َسانْكُرونيَّة للغة، كما أن االنتقال من حالة 

َسانْكُرونيَّة إىل أخرى يتم بتحريك عنصر واحد، فنغَت العالقات بُت كل العناصر فيتولد وضع 
منها . وبطبيعة احلال، ففي كتاب ُسوُسور كثٌَت من االستعارات من ىذا القبيل. (8)سانكروين آخر

للتمثيل لقيمة الدليل اليت ال تتغَت باعتبار العالقات  (9)45 و 8استعارة قطار باريي   ْفِيينَّا الساعة 
؛ ؽلكن أن نشَت ىنا القيمةوتتغَت باعتبار ادلادة ادلكونة، فادلهم يف ىذه احلالة ليي ادلادة ادلكونة بل 

، تدلياًل على البعد الديَاكُروين يف (10)أيضاً إىل مثال تقطيع جذع شجرة تقطيعاً عمودياً وأفقياً 
إننا ندرك من العالقات بُت األنسجة يف . احلالة األوىل، وعلى البعد السَّانكُروين يف احلالة الثاين

، اليت يدلل (11)وكذلك األمر بالنسبة إىل الورقة. احلالة الثانية ما تتعذر مالحظتو يف احلالة الثانية
الدال وادلدلول، وعلى أن ادلساس جبهة منو : هبا على العالقة الوطيدة بُت واجهيت الدليل اللغوي

 . يؤدي حتما إىل النيل من الواجهة الثانية
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كل ىذه احلاالت، وغَتىا كثَت، ادلعروضة من كتايب العادلُت، ْفرويْد وُسوُسوْر، ىي 
وبغض . استعارات ال ختتلف من حيث بنيُتها عن االستعارات اليت يتوسل هبا الشعراء يف قصائدىم
النظر عن ذلك التمييز الذي يقوم بو بعض الباحثُت يف التمييز بُت االستعارات التوضيحية 

وىي يف الكثَت . واالبتكارية، فإننا نؤكد ىنا فقط حضورىا ادلكثف يف كتابات بعض العلماء
واحلقيقة أن االستعارة ُتْسَتْدعى، وقد تستجيب، يف اللحظة اليت . تتخطى رلرد كوهنا دعامة تلقينية

ػلي فيها الشاعر أو العامل أو اخلطيب اخل، بأن األداة اللغوية ادلوضوعة رىن إشارتو مل تعد قادرة 
ذلذا كثَتاً ما مسعنا أن االستعارة تعرب عن معٌت ال ؽلكن التعبَت . على النهوض بالدور ادلطلوب منها

 .  عنو بدوهنا

أريد أن أتوقف عند استعارة ثالثة من النوع الذي اعتدنا على استعراضو أمامنا دون أن 
ىناك ثالثة أنواع من الدساتَت ": يقول أرسطو. نلتفت إىل قيمتو االستعارية وبالتايل ادلعرفية

 .السياسية، وىناك نفي العدد من االضلرافات اليت ىي بشكل ما مقابالهتا الفاسدة

وأْفَضل نظام من بُت ىذه  [...] (12)ىذه الدساتَت ىي ادللكية واألرستقراطية والضرائبية
 .الثالثة ىو النظام ادللكي وأسوأىا ىو النظام الضرائيب

كما أن فساد .  مبا أن أفضل نظام ىو ادللكية فإن فساده ىو الطغيان وىو أسوأ نظام
  ]...[.(13)وفساد النظام الضرائيب يولد الدؽلقراطية. األرستقراطية يولد األوليجارشية

يوجد يف احلكومة نفسها مشاهبات ذلذه احلكومات ادلختلفة وضروب من  ظلاذجها، إن 
وادللكية ترمي إىل أن تكون سلطة . اجتماع األب وأوالده فيو شكُل ادللِكيَّة، ألن األب يُعٌَت بأوالده

 .       أبوية
فإن كان الرجل يتمتع فيها بالسلطة . رتاعة الزوج وزوجتو تؤدي صورة حكومة أرستقراطية

فألنو أىل لذلك، وال ؽلارس السلطة إال حيث يكون الرجل ىو الذي ينبغي لو  ذلك، وكل ما 
ولكن  مىت ادعى الرجل أن لو الكلمة . يستجيب لكفاءات ادلرأة فإن الرجل يتخلى عنو لصاحلها

 .العليا يف كل شيء بدون استثناء فإن السلطة تنقلب إىل األليجارشية
، ألهنم متساوون إال إذا كان ىناك [أو الضرائبية]رتاعة اإلخوة دتثل احلكومة التِّيُموقْ رَاِطيَّة 

 .مع ذلك فرق يف السن عظيم ال يسمح بأن توجد بينهم صداقة أخوية حقيقية
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 أما الدؽلوقراطية فإهنا توجد على اخلصوص يف العائالت والبيوت اليت ليست زلكومة بسيد 
ألن اجلميع يكونون حينئذ متساوين، وأيضاً يف العائالت اليت فيها الرئيي شديد الضعف حبيث 

  .(14)يًتك لكل واحد القدرة على أن يفعل ما يريد
غلوز ىنا االعًتاض بأن ىذه ليست استعارة بل رلرد مقارنة كمية مستخدمة ألجل التوضيح 

 فهذه ادلقارنة ىي يف احلقيقة تشبيو، ىناك تشبيو رلالُت سلتلفُت من ،والواقع غَت ذلك. ال غَت
إذ ىناك األنظمة السياسية اليت حتكم البلد بأكملو . حيث اجلني، حىت وإن كان الفاعلون آدميُت

ىناك النظام . وىي ادللكية واألرستقراطية والضرائبية، وىناك األنظمة اليت تضبط العالقات األسرية
. حيث يكون األب حاكماً وحيث يكون الزوجان حاكمُت وحيث يكون اإلخوة كلهم حكاماً 
يقابل ادللكية سلطة األب، ويقابل األرستقراطية سلطة الزوجُت، ويقابل النظام الضرائيب سلطة 

ومبا أن ادللكية تفسد فتصبح نظاماً طغيانياً، فكذلك سلطة األب . اإلخوة، كل حسب أىليتو
كما تفسد السلطة . تفسد فيتجرد األب من العطف والعناية بأبنائو لكي يصبح طاغيةً 

األرستقراطية فتصبح أوليجارشية حيث ُتسند ادلهام إىل غَت أىلها بل يستبدون هبا دون األكفاء 
ويصبح اإلداريون مفروضُت على األىايل دائماً ويصبح طلب االغتناء ىو اذلدف الدائم لذوي 

ىذا النظام يشبو سلطة الزوجُت حينما تفسد، فيستبد الزوج بكل السلطات دون . النفوذ، اخل
" طاغية"وكما أطلقنا على األب صفة . مراعاة الفوارق بينو وبُت الزوجة ودون مراعاة حقوق الناس

وىنا أيضاً ال حتًتم قيم . ويفسد النظام الضرائيب فيغدو دؽلقراطيا". أولِيَجاْرِشي"غلوز أن نطلق صفة 
إن األوراق ختتلط ويصبح اجلميع . توزيع السلطات توزيعاً عاداًل بُت كل احلاكمُت باحًتام األىلية

َزلقون ضلو الفوضى . ويكون ذلك بسبب غياب منسق تدبَت السلطة أو بسبب ضعفو. ػلكمون وين ْ
 .  تقابل الدؽلقراطية النظام األسري احلالة اليت يصبح فيها اإلخوة كلهم حاكمُت

تشبيو : إن التشبيو على وجهُت: "وكما يقول الرُّمَّاين. ىناك إذن عادلان، وليي عادلاً واحداً 
فاألول كتشبيو اجلوىر باجلوىر . شيئُت متفقُت بأنفسهما، وتشبيو شيئُت سلتلفُت دلعٌت غلمعهما

العامل السياسي . (15)"وتشبيو السواد بالسواد والثاين كتشبيو الشدة بادلوت والبيان بالسحر احلالل
وإذا شئتم فإننا نستعَت من َشاًْنْ . من جهة والعامل األسري الذي يشبهو من جهٍة أخرى

فاألول ىو موضوع احلديث، أما الثاين فهو  ،thème et phoreدتييزه بُت ادلوضوع والشبيو  (16)ِبَتْلَمانْ 
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وعلى ىذا األساس، . الشبيو الذي يكون معروفاً أكثر ويتخذ وسيلة لتوضيح ما غمض من األول
طللن من ىذا إىل أننا بصدد . فإن النظام السياسي ىو ادلوضوع والنظام األسري ىو الشبيو

 . وىي ىنا أداة حجاج واكتشاف أو ابتكار معريف. استعارة مستخدمة يف رلاالت العلوم اإلنسانية
وإذا تركنا االستعارة يف اجملاالت اإلنسانية وانتقلنا إىل رلال استعماذلا يف لغة التداول اليومي، -3

ويف . فإننا سنصادف رلااًل بالغ الرحابة واالتساع، حيث تبسط االستعارة سلطتها شبو ادلطلقة
حدود علمي، فإن ىذا اجملال ادلًتامي ما يزال ينتظر يف اجملال العريب خاصة من يقتحمو ألجل 

يقول نِيْتشو . دراستو، وذلك بالوقوف على األصول االستعارية لكثَت من كلمات ادلعجم العريب
إن الغريزة اليت تدفع إىل بناء ": وىو يتحدث عن ىذا ادللمح األساسي يف اللغة وليي العرضي

الغريزة األساسية يف اإلنسان، اليت ال ؽلكن االستغناء عنها حلظة واحدة، ألننا يف  استعارات، ىذه
عن  إهنا تبحث. الواقع إخضاعها وال ترويضها  احلالة سنستغٍت عن اإلنسان نفسو، مل يتمَّ يف ىذه

على وجو  النصباهبا فتجد ذلك يف األسطورة، ويف الفن  رلال جديد لنشاطها ورلرى جديد
 (.17")اخلصوص

ىذا التجذر لالستعارة يف اللغة اإلنسانية، وىذا التوىم بأننا بصدد مفاىيم، ال ػلصل إال 
ػلدث ىذا خاصة بالنسبة إىل االستعارة . عاىة العمى ادلانعة من رؤية أصوذلا االستعارية ادلنسية

إن الكثَت من الكلمات الدالة على . ذات األصول احلسية والدالة على سبيل التجوز على رلرد
انظر على سبيل ادلثال إىل كلمة العقل اليت مل . كياٍن رلرد كانت يف األصل استعارات زلسوس جملرد

، وإىل اذلداية أو الضالل اللتُت مل تكونا تعنيان إال استقالل "الربط"تكن يف األصل تدل إال على 
ال شك أن ىناك إمكانية لدراسة ىذا اجملال الرحب من . الطريق السديد أو االضلراف عنو اخل

االستعارات ادللموسة يف اللغة ادلتداولة اليت فقدت ىذا ادلظهر ادللموس مع التداول ادلمتد على قرون 
 : يقول جان ُمولِيُنو وىو يعلق على ماكْي ُموِلَتْ . وأصبحت حتيل بشكٍل مباشر على اجملرد

 متمتعة بداللة فاعلة ألن فقر racines propresففي األصل، ُتشَتقِّ اللغة من جذور الداللة احلقيقية "
غلرىا إىل استعماذلا لوصف شيٍء آخر غَت األنشطة - inopia verborum- األرصدة اللغوية

هبذا تُفسَُّر القيمة الدرامية للغة األوىل اليت تنمو بالتوسع االستعاري من احملسوس إىل . اإلنسانية
 (. 18)"اجملرد؛ اللغة تبدو مثل مقربة لالستعارات ادلستهلكة والشعر احملنط
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 وأعتقد أن ىناك حيزاً قد يكون ضائعاً إىل األبد؛ يتعلق األمر بالوصف اإليِتيُموُلوِجي 
أريد ىنا أن أقدِّم فقط . الذي يقف على األصول االستعارية األوىل لكثَت من ألفاظ معارتنا اللغوية

فلو أخذنا من اجملال . بعض األمثلة اليت ما تزال تتضوع بعطر االستعارية، مبجرد زلاولة فرِْكها
ادلعنوي األخالقي بعض األلفاظ اليت تصف حاالتو، ؽلكن احلديث عن السمو، ومنو مسو األمَت، 

اعتلى العرش، ومعايل الوزير وعلية القوم وأعلى الدرجات، والسدة العالية والباب والعلو، ومنو 
العايل؛ ومنو رفع، وأخالق رفيعة، ونتائج رفيعة ودرجات رفيعة، والًتفع؛ ومنو الشرف وىو يف 

أشراف القوم، وتشرَّف : األصل ما ارتفع من األرض، ومن استعماالتو االستعارية ادلختفية
يعٍت أيضاً مراقبة إصلاز عمل " أشرف"علينا أن ننتبو ىنا إىل أن ىذا الفعل ادلتعدي . والتشريفات

ما، ىو يف األصل استعاري، إذ كأن الذي يشرف يقف يف مكاٍن عال لتتيسر لو بذلك عملية 
فال تتيسر ادلراقبة إال . بطبيعة احلال ذلذه االستعارة أصول جتريبية. مراقبة ادلشتغل يف مكاٍن أسفل

إال أن الضرب األول من ىذه االستعارات ذو أبعاد معنوية وأخالقية أو . هبذا الوضع للطرفُت
إال أن الالئحة ادلقابلة وادلعارضة تدل . ىذا حينما نشدد على بعدي العلو مقابل التسفُّل. قيمية

فهنا نصادف السقوط سواٌء كان أخالقياً أم معرفياً أم عملياً، والتدين . على عكي القيم السابقة
ىناك من جهة االجتاه . والوضاعة والًتدِّي والتسفُّل واالضلطاط، وىذه كلها تفصح عن معاين سلبية

ذلذا نقول عن ىذا الطالب إنو متفوٌق، . ضلو األعلى، وىناك من اجلهة األخرى االجتاه ضلو األسفل
الحظوا أننا حينما نتحدث عن اجملتمع باعتباره ىرماً إظلا نفعل نفي . وعن آخر يقابلو إنو ساقطٌ 

أما احملرومون فهم أسفل، أي قاعدة اذلرم، . إن األثرياء ىم فوق، أي قمة اذلرم، وىم أقلية. الشيء
فكم من منتم إىل القاعدة . بطبيعة احلال بُت القمة والقاعة ىناك تواصل ودينامية ما. وىم األغلبية

يرتقي درجات اذلرم فيلتحق بدرجة أعلى أو بالقمة، وكم من منتم إىل قمة اذلرم يسقط فينحدر إىل 
ىو احلكم القيمي الذي ؼلتن " آذتةً "إال أن ادلهم يف كل ىذه االستعارية اليت أدعوىا . أسفل اذلرم

ىذه الشبكة االستعارية ذلا . إن األفضل ىو فوق واألسوأ ىو حتت. بكل طرف من ىذين الطرفُت
ىناك حَتِبيب لألعلى وتْكرِيو . ، إهنا تنسب اخلَت إىل جهة والشر إىل جهٍة مقابلة"دعائية"وظيفة 
بعبارة أخرى ال تكتفي ىذه االستعارية بالوصف الربيء وادلوضوعي، بل تنظر إىل . لألسفل
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أرجح أن تكون ىذه الشبكة االستعارية انعكاساً لالعتقادات . الظواىر من خالل مصفاٍة عاطفية
 .األسطورية حيث السماء ىي عامل ادلثل، وحيث األسفل ىو عامل اجلحيم

ىذا اجلني من االستعارة ىو الذي يدرجو ُجورْج اَلْيُكوْف وماْرْك ُجونُسون ضمن 
فحصنا حلدِّ اآلن، ما ؽلكن أن نسميو باالستعارات البنيوية، : "يقول ادلؤلفان. االستعارات االجتاىية

إال أن ىناك مفهوماً استعارياً من نوٍع . ومفادىا أن يُ بَ ْنُِتَ تصوٌر ما استعارياً بواسطة تصوٍر آخر
وىذا ادلفهوم ال يُ َبنَُتُ فيو تصوٌر ما عن طريق تصوٍر آخر، ولكنو على عكي ذلك ينظُِّم . آخر

 metaphors)نسقاً كاماًل من التصورات ادلتعالقة، وسنسمِّي ىذا النوع باالستعارات االجتاىية 

orientational)،خارج، أمام - مستفل، داخل - عاٍل :  إذ إن أغلبها يرتبط باالجتاه الفضائي -
وتنبع ىذه االجتاىات الفضائية من كون . ىامشي- سطحي، مركزي - حتت، عميق - وراء، فوق 

أجسادنا ذلا ىذا الشكل الذي ىي عليو، وكوهنا تشتغل هبذا الشكل الذي تشتغل بو يف زليطنا 
: وىذه االستعارات االجتاىية تعطي التصورات توجهاً فضائياً، كما يف التصور التايل. الفزيائي

أحي : "فكون تصور السعادة موجهاً إىل أعلى ىو الذي يربُِّر وجود تعابَت من قبيل. السعادة فوق
 (. 19)"أنٍت يف القمة اليوم

إال أن ادلؤلفُت، وعلا يشددان على تفسَت االستعارة باألسباب التجريبية، كما الحظنا يف 
مثال اإلشراف على حبث علِميٍّ ما، ال يلتفتان إىل تلك االستعارة اليت ال ؽلكن تفسَتىا إال 

باالعتبارات األسطورية، كما ىو األمر يف مثال األشراف، بل والشرف ادلقابل للسافل والساقط 
إن استعارات اإلشراف واالستشراف، أي التطلع إىل ادلستقبل، والتقدم والتخلف ؽلكن . اخل

تفسَتىا بالعامل التجرييب، أي إن أوضاع اجلسد ىي اليت تسمح باإلشراف أو ادلراقبة، أو 
االستشراف حيث اجلسد ينبغي أي يطل من مكاٍن عاٍل لَتى اآليت الذي يستقبلو؛ إال أن 

استعارات علية القوم والسدة العالية وادلعايل والطبقة الرفيعة بل وىرم اجملتمع ال تُفسَُّر إال بالعامل 
إذ دلاذا يرتبط كل ما ىو إغلايب، أو ما يُ َتوىَُّم أنو إغلايب، . األسطوري ادلخزون يف ذىن اإلنسان

ودلاذا يرتبط كل ما سليب ومذموم باألسفل أو التسفل . بالعلو ومرادفاتو مثل السمو والرفعة اخل؟
فإذا صدقت التجريبية يف حاالت . مثل ىذه األبعاد ال تفسَّر بالتجريبية. واالضلطاط والسقوط اخل؟

 .فإهنا ال تصدق عليها رتيعاً 
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إن الصنف : "وشلا يصب يف نفي اجتاه رأي اَليُكوف وُجونسوْن رأي ِفيِليْب ِويْلرَاْيتْ 
، يتألف من تلك اليت تنطوي على زلتويات archétypesاخلامي من الرموز، أي األظلاط األوىل 

إنو دلن السهولة أن نالحظ أن . متطابقة أو متشاهبة بالنسبة إىل كل اإلنسانية أو اجلزء األكرب منها
بعض الرموز، من قبيل األب السماء أو األم األرض، والضوء والدم، والفوق والتحت، وزلور 

العجلة، وكثَت غَتىا تتواتر يف ثقافات متباعدة عن بعضها يف ادلكان والزمان حبيث إنو ليي ىناك 
دلاذا حتصل تلك التواترات غَت . أدىن احتمال بأن الظاىرة تعود إىل تأثَت تارؼلي وعالقة سببية بينها

فعلى الرغم من الفوارق . ادلًتابطة؟ إن العلل ال تكون يف أغلب األحيان مستعصية عن الوصف
الكبَتة القائمة بُت سلتلف اجملتمعات اإلنسانية وطرق تفكَتىا وسلوكها، ىناك أيضاً بعض 

فمن جهة اجلسد صلد كل الناس . التشاهبات الطبيعية على الصعيد اجلسدي والنفسي لدى اإلنسان
زلكومُت بقانون اجلاذبية، وذلذا، فإن فوق ىي توجٌو تعًتضو صعوبٌة مقارنة بالتوجو حتت، ويًتتب 

على ىذا أنو من الطبيعي أن تكون فكرة الصعود مرتبطًة بفكرة الفوز، وأن سلتلف الصور اليت 
. توحي بالعلو أو الصعود تًتابط بفكرة االمتياز، ويف الكثَت من احلاالت بفكرة السيادة والسلطة

. بَذل اجلهد ألجل الصعود أو االرتقاء ضلو منصب أو موقع: ذلذا يبدو لكل الناس أمراً طبيعياً قول
" على"على صعوباتنا، واالنتصار " التغلب"أتباعو؛ نتحدث أيضاً على " على"إن ملكاً ما يسود 

 (. 20)"اإلغراء
ُجونُسوْن وِويْلرَاْيْت بصدد –الواقع أنو على الرغم من سداد ىذين التأويلُت عند الْيُكوْف 
فما مل نستكمل ىذا . فوق وحتت فإن ىناك قصورا يعًتي ىذا التأويل بصدد حاالت أخرى

التأويل مبراعاة البعد األسطوري يف بعض احلاالت سيظل تأويل بعض األمثلة ناقصاً، وأخن 
إن اختيارنا يف بعض األحيان لألماكن ادلرتفعة ال ينطوي على . بالذكر تلك اليت ال ترتبط جبهد
طلتار العلو، ألننا بذلك نتطهر ونقًتب من السماء وادلقدس وننفصل . جهد هنائياً، إنو رلرد اختيار

. يرمز اجلبل إىل مركزِ وزلوِر العامل يف اآلن نفسو: "يقول ُلوْك بُونْ َوا: عن ادلدني وكل ما ىو دنيوي 
ينطوي كل صعوٍد على ضرٍب من التَطهُّر الطبيعي، والروحية العفوية اليت كان نِيْتَشو، حسب ما 

، كما كان ُدوَماْل يطلب الشيء (21)يبدو يل، يطلبها وىو ؽلارس تسلق اجلبال يف ِسيْلْي َمارِيَة
إن األماكن : "ويؤكد ِمَْتِسَيا إيلَياْد الرأي نفسو يف قولو (.22)"نفسو حينما كان يبتكر جبلو الشبيو
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. كل ما ىو أقرب من السماء ينطوي، بشدة متفاوتة، على التعايل. العليا مشحونة بالقوى ادلقدسة
ذلو انفصام ادلستوى، وعبوٌر إىل العامل اآلخر وجتاوز للفضاء ادلدنَِّي وللشرط " صعودٍ "إن كل 
 (.23)"اإلنساين
الرئيي ليي ". الرئيي"السالفة، ؽلكن أن نقّدَم مثال " اآلذتة"ومسايرًة لتلك االستعارية "

. وما دام الرئيي ىو الرأس، فإن باقي القوم ىم رلرد أطراف. إنو رأس اجملتمع. رلرد رئيي، أو قائد
فمهما عال شأن موقعو من اجلسد، فهو رلرد عضو دون . ؽلكن دلن ليي رئيساً أن يتأسى دلوقعو

أعلية الرأس الذي يفكر والذي ال ؽلكن تصور جسد يستغٍت عنو، كما ؽلكن أن يستغٍت عن 
يف . اليد اليمٌت، عُت الرئيي. ىنا قد تصبح بعض األعضاء األخرى رلرد أعوان للرأس. أعضاء ما

 :ىذا السياق يقول جورج باَلْنْديِيو
إن االستعارة اجلسدية تتمتع باستعمال واسع يف اللغات اليت تتخذ اجملتمع ونظامو "

إن ادلعجم يظهر ذلك، وىو معروف كثَتاً من خالل تقليٍد عريٍق؛ منذ . وسلطتو، موضوعاً ذلا
حيث يقارن اذليئة السياسية باجلسد اإلنساين، مروراً  (الكتاب الثاين)" اجلمهورية"أفالطون يف 

إن التمثيل يسمح . بالفالسفة السياسيُت يف العصور الوسطى، مث فقهاء القانون يف عصر النهضة
للمجتمع مبفاىيم األعضاء والوظائف وحتديد عالقة األمَت مع " وصفٍ "يف اآلن نفسو باقًتاح 

، تبعاً للمعاجلة اليت ؼلنُّ . وىو التمثيل الذي ال يستعمل بشكل حياديٍّ . رلموع رعاياه إنو يُعربِّ
لنظام السلطة، وعلى " إطالقيٍّ "، أو تأويٍل "لِيبَتايلٍّ "فقد يعب ُِّر عن تأويٍل : هبا، عن موقف سياسيٍّ 
 (.24)"اخلصوص النظام ادللكي

واحلقيقة أن احلالة اليت عرضناىا وادلاثلة يف التقاليد العربية تنتمي إىل النموذج اإلطالقي 
اليت تدعَّم بنوايا شرّيرة طادلا " اآلذتة"غٍت عن البيان القول إن مثل ىذه االستعارية . لتدبَت السلطة

ىذا . أهنا تضع الرئيي يف موضع الرأس وباقي الناس يف موضع األطراف أو األعضاء القابلة للبًت
يقول . الضرب من االستعارية ما كانت لتهيمن لوال دعم الطبقات اليت حتوز السلطة والنفوذ

، فسواٌء Charlotte Lindeوكما أشارت علينا َشارُلوْت لِيْنْد : "الْيكوْف وجونُسونْ   يف حديث خاصٍّ
تعلق األمر بالسياسة الوطنية أو بالتفاعل اليومي بُت الناس، فأولئك الذين يوجدون يف موقع 

 (.25)"السلطة ىم الذين يفرضون استعاراهتم
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ىي استعارة من اجملال احليواين للمجال " السياسة"فإن لفظ . وما دمنا يف اجملال السياسي
اعتقد أن . بطبيعة احلال ؽلكن تعميم مثل ىذا التحليل على الراعي والرعية والرعاية. اإلنساين

 َساَسها :َخْزاً و وَخَز الدابة: "نقرأ يف اللسان. ىي يف األصل موضوعة لًتويض احليوان" السياسة"
ىذان التأويالن ؽلكن . (26") وقهره ساسو:َخزاُه ؼَلْزوُه َخْزواً : "، كما نقرأ يف الصحاح"ورَاَضها

، فسيكون "سياسة" وإذا صحت ىذه األولية يف استعمال لفظة .دعمهما باستعارة الراعي والرعية
استعماذلا لإلنسان من االستعارات اليت وضعها من بيدىم أدوات السياسة والًتويض والقهر، فال 

الالفت أن . أحد ؽلكن أن يقبل أن ُيَساَس كما تَساُس البهائم، ولو كانت من جني األغنام
 أي احلاضرة وسيكون police  ال حتيل على أكثر من النسبة إىل politiqueالكلمة اليونانية األصل 

politiqueرلرد تدبَت احلاضرة لنفسها      . 
ىذان البعدان السمو أو العلو والتسفل، دتكن مقابلتهما ببعدي األمام واخللف، التقدم 

كأن ىذه االستعارية ىنا تدل على أن السَت إىل األمام ىو اإلغلايب والسَت إىل الوراء ىو . والتخلف
إضافة إىل ذلك فالذي نوجد أمامو ىو ادلستقبل، مسَِّي مستقباًل ألنو يوجد قبالتنا وليي . السليب
ضلن الفاعلون . ضلن الذين نسَت إليو ال ىو. ضلن نسَت إليو ونسعى إىل إدراكو جلعلو حاضراً . خلفنا

ويكون العمل رلدياً طادلا أن . إن ادلكان الذي نقصده ىو دوماً أمامنا. وىو ما يقع عليو فعلنا
 . إال أن ىذا األمام موسوم بقيمة عاطفية أو قيمة إغلابية. السَت قائم والغاية واضحة أمامك وزلددة

. وعلى العكي من ذلك حتمل مفردات التقهقر والًتاجع والنكوص والتخلف، قيم سلب
اعتقد أن ذلك ػلصل بسبب اعتبار ىذا العمل رلرد تكرار لعمل منجٍز سابق، وتبعاً لذلك، فال 

التخلف ؽلكن /التقدم: ىذه االستعارية. إنتاج وال ابتكار وال إضافة إىل ما مت إصلازه، عند األسالف
. استشرف ادلستقبل، وتطلع إىل ادلستقبل. تلوينها باستعارات تزيدىا ثراًء من قبيل استشرف وتطلع

الفعالن معاً حامالن دلعاين إغلابية دالة على حتفز لتحقيق إصلازات جديدة تضاف إىل ما مت إصلازه 
اعتقد أن االجتاىُت ضلو األعلى وضلو األسفل يقابالن من الناحية القيمية والعاطفية . يف ادلاضي

. غَت أنو قد يكون أساس االجتاىُت األولُت األعلى واألسفل أسطورياً . االجتاىُت التقدم والتخلف
عامل ادلثل يف األعلى واجلحيم يف األسفل، أما االجتاىان األمام اخللف أو التخلف فأساسهما قد 

فالرجوع أو التقهقر ىو رجوع إىل مكان معلوم، أو قطع طريق سبق . يكون جتريبياً وغَت أسطوري
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التقدم قد يكون اكتشافاً جملهول، . وليي األمر كذلك بالنسبة إىل تقدم. قطعها؛ ال إنتاج ىنا
 . وإصلازاً جديداً 

ؽلكن أن نستحضر ىنا نّصاً لِبَتْنَار ْلويْي يتعرض فيو جلملة ىذه ادلوضوعات ادلتعلقة بفوق 
ىناك استعارات تتصل بالعالقات السياسية أو بالتغَتات اليت تطرأ على : "وحتت وؽلُت ويسار اخل

خارج، وقريب - خلف، وداخل - حتت، وأمام - فوق "اعتماداً على ألفاظ  (27)ىذه العالقات
على قوٍة ومقاٍم وثروٍة، كما أن " فوق وأمام"ويف لغة إسالمية كما يف لغة الغرب، يدل ". بعيد- 

احلركة إىل أعلى أو إىل أمام تشَت إىل تقدٍم ما، بينما تشَت احلركة إىل أسفل أو إىل اخللف إىل 
لكن بينما قامت اللغة يف الغرب منذ أقدم العصور . اخلسران أو فقدان القوة أو الوضع اخل

باستخدام واسٍع لألعلى واألسفل واألمام واخللف للتعبَت عن السيطرة والتبعية، فإن اللغة السياسية 
وعندما كانت تفعل ذلك فقد كان ذلك على . العربية، استخدمت ىذه الصور يف أضيق نطاقٍ 

" قدَّم"ومن مث فإن االستخدام العام ألفعال من قبيل . سبيل اإلشارة أكثر شلا ىي استعارات
للتعبَت عن األسبقية أو السلطة وكالعلا غلد أصلو يف القيادة " قبل"و" أمام"وكالعلا يعٍت " أمَّ َ "و

وقدؽلاً كان ىذان النوعان من القيادة ؽلاَرسان من األمام ال من اخللف أو . يف ادلعركة أو يف الصالة
اخللف، ومن مث، فإن استخدام ىذه األلفاظ كان ؽلثُِّل حقائق موجودة يف الواقع وليست رلرد 

 (.28)"استعارات رلردة
ُم ِبْرنَاْر ْلوِيْي يف ىذا النن مثااًل للتحليل السريع، فباإلضافة إىل اخللط بُت األبعاد فوق  يقدِّ

حتت، - بعيد، ىناك ما لو عالقة باالعتقادات األسطورية فوق - خارج وقريب - حتت وداخل - 
كما أنو ؼللط . بعيد- خارج وقريب - وىناك ما لو عالقة بغَت ىذه االعتقادات مثل داخل 

االستعماالت االستعارية باالستعماالت احلقيقة اليت ينبغي استبعادىا من التحليل يف مبحث 
وعلى كل حال يبدو ِبَتْنَاْر لوِيْي غريباً عن األحباث اليت أصلزت يف حقول االستعارة . االستعارة

 . ناىيك عن البالغة
يتعلق األمر بأحد الشعارات اليت رفعها ثوار .  يف النهاية أريد أن أتوقف عند مثال لتحليلو-4

لقد كانت تلك احلركة استجابة دلا . ادليدان يف ساحة باب الشمي يف مدريد للمطالبة بتغيَت النظام
كان كانت تعاين منو إسبانيا جراء األزمة االقتصادية العادلية، وىي األزمة اليت كان تأثَتىا يف 
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وعالوة على ىذا العامل الداخلي، فإن ىناك عوامل . إسبانيا والربتغال واليونان وإيطاليا مؤثراً جداً 
وحتركات الشعب " الربيع العريب"قوية أذكت نَتان ىذا االحتجاج؛ من ىذه العوامل ما دعَي 

وذلذا . اإليْسالْنِدي حيث مل يعاقب الشعب لتعويض خسارات األبناك بل عوقبت األبناك نفسها
 اليوناين ضد كما ترك حترك الشعب". إيْسالْنديَا ىي الطريق"كان من الشعارات ادلرفوعة يف مدريد 

.  ماي اإلسبانية15حكامو وضد السياسة التقشفية ادلفروضة إلرضاء الرأمساليُِّت أثراً كبَتاً يف حركة 
ال ؽلكن أن نتغاضى ىنا عن التأثَت العظيم الذي بعثو كتيب ادلفكر العظيم ْستيَفْن ِىيِسْل الذي 

.  أي الساخطون los indignadosإىل درجة تسمية ىذه احلركة لنفسها ب    indignez vousعنونو 
وغٍت عن البيان أن ىذه احلركة اليت آلت يف النهاية إىل تكوين حزب بُوِذؽلُوْس أي نستطيع، الذي 

ُلوتِينِسي يف مدريد وىو ؽلثِّل انبعاثاً . يتزعمو أحد اجلامعيُت الشبان بَابْ ُلو إغْلِليْسَياْس يف جامعة ُكوْمب ْ
حقيقياً للفكر ادلاركسي، وىذا ىو سبب انفتاحو على كل احلركات والتنظيمات يف أمريكا الالتينية 

 .وغَتىا اليت تتوق إىل االنعتاق من نَت الغرب االستعماري وعلى رأسو الواليات ادلتحدة
 :أعتقد أن من أرتل الشعارات اليت رفعتها ىذه احلركة

 .ضلن نتمهَُّل يف سَتنا ألن غايتنا بعيدة. 1
 .أوِقد عقلك. أطفئ التلفاز. 2
 .أحالمنا تضيق عن صناديقكم. 3
 .لقد وصل الربيع إىل ساحة الشمي. 4
 .إيْسالْنديَا ىي الطريق. 5
 .ال نريد من األسطوانة واجهة أ وال واجهة ب، ضلن نريد تغيَتىا. 6
 .!لقد استفقنا، كم الساعة؟ إهنا ساعة فَلََتَحُلوا. 7
 .ىذه الليلة تسطع الشمي. 8
 .إن تلفازي يتحمل اآلن العقاب إىل أن يقول احلقيقة. 9

 .إهنا مسألة من ىم حتت ضد من ىم فوق. ليست ادلسألة عندنا يسار ضد ؽلُت. 10
ىذه رلموعة من الشعارات انتقيتها لداللتها العميقة حقاً، إال أهنا تنطوي مع ذلك على 

ال شك أن فوز أغلب . طاقات شعرية وحجاجية قوية، حيث تلعب االستعارة الدور احلاسم
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 الساخطة ال تعود إىل صدق وصف ما يعتمل يف قلب احملرومُت، وال إىل و ماي15شعارات ثورة 
حدة التعبَت الذي يعتمد على عبارات خادشة من قبيل وصف الطبقة احلاكمة باللقطاء، وال إىل 

الشعارات اليت تكون صياغة قريبة من لغة ادلقاالت العلمية، إهنا تعود باألحرى إىل التوسل 
وأخن بالذكر . مبجموعة من ادلقومات البالغية اجلديرة بأن تتبوأ مكاهنا يف دواوين كبار الشعراء

تنطوي كل األمثلة السابقة على . فوز ىذه الشعارات يعود إذن إىل ىذا األمر. ىنا مقوم االستعارة
ومع ذلك، فإن . إيْسالْنديَا ىي الطريق: 5ؽلكن أن نشك يف القوة االستعارة للعبارة . استعارية ما

االستعارية ماثلة ىنا يف لفظة الطريق، أي الطريق الذي سلكتو إيْسالْنديَا دلعاجلة األزمة ىي عينها 
لقد استفقنا، كم . 7وؽلكن أن نقول الشيء نفسو عن ادلثال . الطريق ىنا ىو ادلنهج. اليت نريد

 لقد استفاق احملتجون ليي من النوم، بل من األوىام، لقد اكتسبوا !الساعة؟ إهنا ساعة، فَليَ ْرَحلو
وما عدا ىذين ادلثالُت، فإن . الوعي ووقفوا على احلقيقة، وجوب رحيل احلكام سبب األزمة

إال أن ىناك أمراً من الواجب لفت االنتباه إليو، أال . االستعارة أوضح من أن تكون موضع بيان
إن . وىو وضوح االستعارة، وقرب طرفيها أحدعلا باآلخر، وكون النفي تأنسهما وتألفهما

، من قبيل ضم األنيي إىل "اجلمع بُت أعناق ادلتنافرات"االستعارية السياسية ىنا ليست من وادي 
الدعائي حيث ادلقام ال يسمح - ومصدر ىذا االختيار ىو أننا بصدد اخلطاب السياسي . األنيي
إننا بصدد لغة شعارات قائمة على عبارات خاطفة، تطلقها األلسنة، وسط غليان . بالتأمل

العبارة ىنا ىي من . الساحة، لكي تتلقفها األفئدة وتستوعبها وتًترتها إىل سلوك واستجابة مطلوبة
وإذا كانت ىذه عبارات مأثورة تتداوذلا األلسن بنفي الصيغة، فإن . وادي تعبَت األمثال واحلكم

ومع ىذا، . الشعار السياسي ىنا جديد يف صيغتو، وإال فما كان ليثَت األنظار ويستوقف األفئدة
إن منطق ساحة االحتجاج يستدعي تركيز الفكر يف .  للغاية، رغم شاعريتهاشفافةفإن االستعارية 

ادلطلوب ىنا ليي تقدًن عروض وحكايات . عبارات بالغة التكثيف وبالغة البوح عن االستعارية
أي ". إحداث ىزة"وسالسل حجاجية، بل ادلطلوب ما يسميو البالغي الالتيٍت، وزير زَنُوبَِيا، 

 أي ما غلعل ،movere، إىل اإلثارة delectare فاإلمتاع docere االنتقال اخلاطف ىنا من اإلفادة 
 (.29)إحساسات ادلتلقي تتعرض لالىتزاز دتهيدا لالنتقال إىل الفعل
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ليست ادلسألة عندنا : 10ولعل من األمثلة الواضحة على ىذا ما نالحظو يف ادلثال األخَت 
 . يسار ضد ؽلُت؛ إهنا مسألة من ىم حتت ضد من ىم فوق

وعلا يعربان بشكل كثيف عن فكرة التفاوت الطبقي موضوع . ىا علا الفوق والتحت يعودان
الشعار ينطلق من موقف رفض ىذا التفاوت والسعي إىل ردم ىذه اذلوة اليت حتط من . االحتجاج

ادلفارقة الباعثة للسخط ىي إذن اجتماعية، بل طبقية، وليست مسألة ؽلُت . إنسانية اإلنسان
طرح . احملتجون ليسوا بصدد ادلفاضلة بُت اليمُت واليسار، كما تعود الناس على أن يفعلوا. ويسار

اإلشكال على ىذا الصعيد مضلل، ألنو ال يضع اليد على مكامن اجلرح والظلم، يف سياق 
مشكلة احملتجُت تنصب على مفارقة من ىم . انطمست فيو مالمح اليسار الذي انساق مع اليمُت

إهنم يعلنون مبلء حنجرهتم أهنم من أرومة من حتت الذين ػلدوىم الشوق . فوق ومن ىم حتت
 يعمدون إىل استعارة فوق وحتت ألهنا تؤدي و ماي15ثوار . لقلب من ىم فوق مصدر كل الشرور

الفكرة يف دلح البصر، ألهنا استعارة غَت مبتكرة يف احلال بل ىي موروثة منتمية إىل ادلخزون ادلعريف 
إال أن االستعارية اكتسبت القوة بنفض الغبار الذي اعتالىا بسبب تعلق الناس بالشعار . الشائع

وضع ىاتُت ادلفارقتُت . كما يقول ادلتنيب" ينبو نبُ وَّ القضِم الَكَهامِ "يسار الذي - ادلضلل ؽلُت 
 انتزع منها فوقإال أن ادلهم ىنا أن لفظة . موضع تعارض أكسب التمييز اجلديد تألقاً ملحوظاً 

وىذا قلب ثوري . امتياز األفضل كما تعودنا على ذلك منذ قرون، وأسند ذلك االمتياز إىل حتت
ماي اللفظُت، بل ادلوقعُت، من احلمولة  15لقد طهرت ثورة . للقيم اليت يعرب عنها اللفظان

 .الالىوتية واألسطورية واإليديولوجية
ما ىذه الشمي . ىذه الليلة تسطع الشمي : 8ىذه ادلالمح نالحظها أيضاً يف شعار 

ىو ليل الظلم، والظلم ظلمات، كما . اليت تسطع بالليل؟ الليل ىو ليل الرأمسالية اآليلة للسقوط
. أما الشمي فليست أكثر من تلك االستعارة ادلعروفة عند كل الناس، خاصتهم وعامتهم. يقال

ومصدر . ومع ىذا، فقد اكتسبت ىذه االستعارة قوة تستدعي التعليق. ىي إذن استعارة مبتذلة
. أن تسطع الشمي يف الليل، فهذا تناقض صارخ. ىذه االستعارية اآلسرة ىي ضمها إىل الليل

إهنا االستعارة ادلفارقة . نسبة الشمي إىل الليل، ىو من قبيل اجلمع بُت ادلتنافرات يف رِبقٍة واحدة
ومع . ىذا الضرب من االستعارية ؽلثل قمة اإلبداع. اخل" النور ادلعتم"و" ضجيج الصمت"من قبيل 
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االستعارة السياسية ال تًتقب . ىذا، فإن الرسالة تنقاد للمتلقي والفكرة مستساغة بعفوية كاملة
وذلذا فهي أميل إىل . متلقياً متفرغاً للتأمل بل تلتمي متلقياً متحفزاً للتأثر واالستجابة الفاعلة

إال أن االستعارة ال تثق ثقة كافية يف احملتوى الفكري ووضوحو، بل إهنا تؤمن . احلرص على الوضوح
إن سلاطبة . قدراهتا التأثَتية والدفع إىل الفعل، الذي ىو الغاية النهائية، بإشعال فتيل االنفعال

احلشود، ال األفراد، وإرسال األقوال يف األماكن العمومية اليت تضج باحلشود الساخطة، من شأنو 
ويف النهاية فإن . االستناد على العبارات ادلختصرة والشفافة والشعرية وادلتوقدة بنَتان االنفعال

الَباُتوْس ادلستهدف ألىواء ادلتلقي، قصد إشعاذلا أو إمخادىا، تبعاً دلتطلبات ادلقام، ػلوز عصا 
فإيُتوْس ادلرِسل مل يعد ظاىراً وال مطلوباً، كأن مهمتو ىي . السبق والصدارة على اإليُتوْس واللوغوس

رلرد اإلرسال، أما اللوغوس أو احملتوى الفكري فهو رغم أعليتو، قد يعرقل الفعل التأثَتي؛ 
.  الساحات العمومية ال تناسبها ادلفاىيم واألفكار الدقيقة ادلربىن عليها

ىي ىذه صوالت االستعارة يف رلاالت التخاطب اليومي والكالم العلمي واالحتجاج 
ىذا العرض رلرد إعداد خرائط مشروع أدق وأرحب ينقل االستعارة من زلميات البالغة . السياسي

.  والشعرية إىل اجملال األرحب الذي يتخطى ما عرضناه ىنا
 ------

 ىوامش    
 

1- Geoffrey de Vinsauf, in. Michèle Prandi, « La métaphore : de la définition à la typologie », in, 

Langue française, n. 134, 2002, p. 10 
.  70. ص. 1980طرابِيشي، دار الطليعة، بَتوت، . ج. فُروْيد، النظرية العامة لألمراض العصابية، تر. س-2
  191. نفسو، ص-3
 .160. ص. 1969مصطفى صفوان و مصطفى زيور، منشورات دار ادلعارف مبصر، . سيجموند فُرويْد، تفسَت األحالم، تر-4
 .349. ص. 1969مصطفى صفوان و مصطفى زيور، منشورات دار ادلعارف مبصر، . سيجموند فُرويْد، تفسَت األحالم، تر-5
6- Ferdinand de Saussure, Curso de linguistica generale, Akal editor, 1980. p. 51 
 51. نفسو، ص-7
8- Curso de linguistica generale, p. 113 

9- Curso de linguistica generale, p. 51 
 128. نفسو، ص-10
 137. نفسو، ص-11



 43عالمات 

21 

 

وىو الذي دعي . وىو  نظام ينتخب فيو احلكام على أساس الدخل الضرييب   censitaireبالفرنسيةcensatario باإلسبانية  -12
 .بعد أرسطو دؽلموقراطياً، على الرغم من أن النظام الدؽلوقراطي عند أرسطو ىو النظام الدخلي الفاسد

إذ إن ادلعٌت اإلغلايب ختتن بو تسمية . ذلذا ادلصطلح معٌت قدحي ىنا عند أرسطو، وىو أقرب إىل ما ندعوه اليوم الفوضوية--13
 .ضرائيب أو تيموقراطي

14- Ethique à Nicomaque , (livres 8 et 9), édition le livre de poche, p. 134 
ثالث رسائل في إعجاز ،  يف الرماين واخلطايب وعبد القاىر اجلرجاين،  "الّنكت يف إعجاز القرآن"أبو احلسن بن علي الرماين، -15

.  81. ، ص1991 منشورات دار ادلعارف، القرآن،
16- Chaim Perelman, Traité de l’argumentation, Bruxelles, 1970,  p.501.   
17- Nietzsche, Le livre du philosophe, éd. Flammarion, 1991,  p.130. 1. 
18- Jean Molino, “Anthropologie et métaphore», in, Langages, (La métaphore)  n. 54, Juin, 

pp.107_108 .  

. ص. 1966عبد اجمليد جحفة، منشورات توبقال، البيضاء، . ، تراالستعارات التي نحيا بهاُجورْْج اَليُكوْف وَمارْك ُجونُسوْن، -19
33 
20 -Philip Wheelwright, Metafora y realidad, editorial Espasa Calpe, Madrid, 1979 , pp. 113-114 

إحدى اإلقامات وادلنتجعات اجلميلة يف ْسوِيْسَرا ادلشهورة جبباذلا اآلسرة واليت كان الفنانون وادلفكرون يًتددون عليها ويقيمون -21
. فيها
22- Luc Benoit, Signes, symboles et mythes , éd. Puf (QSJ) , paris, 1975. pp. 53-54. 
23- Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, éd. Payot, Paris, 1974. p. 94. 
24- Georges Ballandier, « La métaphore du corps » ; in, Rivages et désert. Hommage à Jeacques 

Berque, éd. Sindbad, Paris, 1988 .  p. 15 

 . 100. نفسو، ص-25
 .تنظر النسختان اإللكًتونيتان من ادلعجمُت ادلشار إليهما-26
 .يصحح صاحب ىذه ادلقالة اعتماداً على الًترتة الفرنسية. يثبت ادلًتجم مكان العالقات التغَتات-27
دتت مراجعة ىذا النن .29. -، ص ص1993برنار لويي، لغة السياسة يف اإلسالم، تررتة  إبراىيم شتا، منشورات قرطبة، -28

  ,Bernard Lewis, Le langage politique de l’islam, éd. Gallimard, Paris, 1998. اعتماداً على الًترتة الفرنسية

pp. 26-27 

 

 

 

 
صدر حديثا 

 



                                                                                   االستعارة في الخطاب اليومي والعلمي                                                                                           

22 

 

 
 


