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Abstract 
In short, we will try to present an approach between the pilgrims and the pattern. 

The metaphor, let's then go to the metaphor and the media. What defines metaphor and its 
importance is the role it plays in the discourse to which they are left.As the metaphor 
constitutes the purposes and form of the pilgrims of the speech, it has been a means of 
persuasion since the inception of rhetoric as a means of influencing the audience by using a 
rhetorical fluid through proof means to make the potential more attractive, and borrowing 
is one of these rhetorical images as the speaker seeks to convince the recipient and seek to 
change His intellectual and emotional attitude through the use of different graphic images, 
as he may resort to employing the creativity and uniqueness of the listener and get him to 
respond and achieveThat's the communication purpose between them. 

Not only did the new rhetoric be a linguistic persuasion, but it went beyond it to the 
linguistic production, from posters and documentaries, or pictures on the pages of 
newspapers, websites or even music. 

The communicative performance in the media depends on the success of the media 
discourse and its ability to influence its audience, as the promoter in the success of his 
famous speech such as promoting a particular commodity or service to a language 
commensurate with the souls of the recipients in order to influence them and their appeal 
towards this propaganda, as it makes it suggestive of a character Thumb to draw more 
attention such as reading a newspaper or watching cinema, the audio and visual media 
benefited from the various rhetorical formulas to attract the thought and passion of the 
recipient and thus formed a coordinated format with all segments of society. 

Wherever there is a commercial image or poster, the rhetoric is present and 
effective, and in order to resonate with the public, it has to wear its fancy metaphorical 
dress to achieve effectiveness. 

 امللخاص:  
 احلمد  والصالة والسالم على رسول هللا أّما بعد: 

ختصار شديد يف ورقتنا                    تقدمي مقاربة بني احلجاج والنسق االستعاري لنلج بعدها إىل االستعارة  سنحاول 
 والتجلي االعالمي 
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ليه. إذ تشكل  إإمنا هو الدور الذي تنهض عليه يف اخلطاب الذي تركن  وأمهيتهاإن ما حيدد ماهية االستعارة 
ستعمال  قناع منذ نشأة البالغة بو اعدت أداة  قدف  وتشكله،االستعارة مقاصد حجاج اخلطاب   ثري يف اجلمهور  صفها وسيلة 

  أ إحدى هذه الصور البالغية إذ يلج  واالستعارةخطابية عرب الربهان وسائل تصبو إىل جعل احملتمل أكثر جاذبية،  وسائل 
إىل   أكما قد يلج   خمتلفة،ستعمال صور بيانية املتكلم إىل إقناع املتلقي والسعي إىل تغيري موقفه الفكري والعاطفي من خالل ا

 . على التجاوب فيتحقق بذلك الغرض التواصلي بينهما وحيملهليطرب السامع   وأفرداهاها  عادتوظيف أب

القناع اللساين فحسب، بل جتاوزته إىل االنتاج الاللساين،   وأفالم من ملصقات إشهارية  ومل تكتف البالغة اجلديدة 
ئقية، أ    .حىت املوسيقىى صفحات اجلرائد ومواقع النت أو لع صور  و و

ن األ يعمد املروج    مجهوره، إذداء التواصلي يف وسائل االعالم على جناح اخلطاب االعالمي وقدرته على التأثري يف ير
دف التأثري فيه معينة،و خدمة أ يف إجناح خطابه االشهاري كالرتويج لسلعة م واستمالتهم  إىل لغة تتناسب ونفوس املتلقني 

ام حىت تلفت انتباه االدعاية، كمحنو هذه  السينما،  كمطالعة صحيفة أو مشاهدة   :م أكثر هجيعلها إحيائية تكتسي طابع اإل
فكر املتلقي وعاطفته وشكلت   الوسائل االعالمية السمعية منها والبصرية من الصيغ البالغية املتعددة الستمالة تفاستفاد

 اجملتمع. مع مجيع فئات   يابذلك نسقا داال تواصل 

وحيثما وجدت صورة إشهارية أو ملصقة جتارية كان اخلطاب البالغي حاضرا وفعاال، ولكي جتد صداها عند اجلمهور        
 الفعالية. عليها أن تتحلى بلباسها االستعاري املنمق لتحقق 

  االستعارة والّنسق احلجاجّي:

حوال  آلفاته وتطّلعاته، وقد توجب عليه استعمال لغة منزاحة   والرّتمجان ألحداثه  الفرد، والّناقلةتعّد الّلغة الّناطقة 
  ها ، وشحنالّلغةالّتقليديّة إىل نسق استعارّي من شأنه توسيع  والّسطوة متحّررة من اجلاهزيّة  املتداول،عن املستعمل ومنحرفة عن 

لطّاقات   املفتوحة،لّدالالت   . ووميضها ينجلي تنطفئ،علتها ومن دون الّلغة االستعاريّة فإّن ش اإلجيابّية، وشحذها 

افقد جتاوزت االستعارة تلك املضايق  مّث، ومن     حيث أصبحت تشكل مقاصد حجاج   لغويّة،جمّرد حلية  احلرجة كو
سم 'التحاج' "  حجاجّي، وحجاجّيهتعارّي قول اخلطاب وتشّكله إذ إّن " القول االس ، وال   1من الّصنف الّتفاعلّي خنّصه 

، فهو أشّدها  الّتفرع والّتكاثر إمداد اخلطاب بقّوة  الّتعبرييّة على"أقدر األساليب  االستعاري،ون األسلوب نعجب من أن يك
آلليّ           2ات الّتشبيهّية" توّغال يف العمل 

  احلجاجّية يف كتابة اخلطابة وأسهم يف تقدمي صّنافة لالستعارة إذ جعلها  معامل البالغة معلوم،و أرسى أرسطو كما ه
فإذا كان اخلطاب يهدف إىل اإلقناع يكون   احلجاجّية،االستعارة  الّشعريّة،االستعارة  اجلمهوريّة، االستعارةيف أنواع ثالثة " 

   حجاجّيا، 
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، أّما إذا كان يهدف إىل اإلبالغ فيكون  ، شعرّ كان يهدف إىل املتعة يكون   وإذا وعليه فاالستعارة اجلمهوريّة   عادّ
دف إىل إحداث تغرّي يف املوقف العاطفّي أو الفكرّي  واالستعارة اإلبالغ،  دف إىل ، يف حني أّن  للمتلقي احلجاجّية 

ا <<   1االستعارة الّشعريّة ال حتيل إالّ على ذا

اإلدراك للخطيب العاجز   وحتقيقالفهم  الربهان وجتّليّ بعاّمة >>مسلك  والبالغةاّصة وقد عّد أرسطو االستعارة خب
 2توصيل األفكار وبلوغ املرام<< عن

ثورة بالغّية جديدة كربى مسندا هلا   وأحدث مّث جتاوز شامي بريملان الّنظرة الّتقليديّة للبالغة، فتشّوق احملدث املفارق 
ضمن بالغة   والّتشبيهاالستعارة  وإدراجه >> إبطال مفعول بالغة احملّسنات ضمن إضافات  فقد كان من  احلجاجّية،الوظيفة 

 . 3احلجاج << 

ورأى أّن للمحّسنات دورا فّعاال يف   احلجاج، وقد رفض بريملان كّل االنتقادات اّلىت ال تلتفت إىل وظيفة االستعارة يف 
ا  ّ داء دور اإلقناع أي احملّسنات ـ إن مل  -عملّية اإلقناع، ليوّضح أ ا ستظّل جمرّد   والّتعبري تكن قمينة  ّ عن مراد األفكار فإ

 4ينة حلية وز 

قوال  >> اشتغال األ إذ إّن نظرته للحجاج تسعى إىل كيفية    اخلطاب،كما أّن قّوة احلجاج من قّوة الكالم وسلطة 
ا تدرس منطق اداخل اخلطاب بصورة استثنائّية    وتواليهاتسلسل األقوال   ما أيداخل خطاب   ّ  5خلطاب << وبعبارة أخرى إ

يف   الّتأثري ومسلكاعلى اجلاهز، ألفينا االستعارة قد جعلت من احلجاج سبيال يف  والّثورةوعرب مسالك الّتجاوز 
إلقناع  ت لغويّة يوّفرها قصد توجيه  والّتعبري،  واالستمالة الّتواصل عرب اجلماهري  خطابه   إذ يتسّلح املتكّلم بوسائل وإمكا

وذلك أّن   6نتكلم عاّمة بقصد الّتأثري <<  مؤّداها: إنّنا طلق من الفكرة الّشائعة اّلىت >> تن واليت ليحقق أهدافه احلجاجية 
 على االقتناع.  ومحله من شأنه الّتأثري يف املتلّقي   وقّوة احملاججةالقول االستعاري يتمّتع بعمق 

ذا يتجّلى لنا الّدور  ستعمال وسائل  ةاحلجاجّي لالستعار و ثري يف اجلمهور  غري   خطابية، عتبارها وسيلة >> 
 .7واالستعارة هي إحدى هذه الصور البالغّية<<   جاذبية.وسائل تصبو إىل جعل احملتمل أكثر  العنف، الربهان وغري 

  "، لوفة "اجملازيّة عن الغرض من استعمال هذه االحنرافات فوجدوا أن الكلمات الّالمأ القدامى، وقد تساءل الباحثون 
تستعمل >> إّما ردم فجوة داللّية يف الّشفرة املعجمّية أو لتزين اخلطاب وجعله أكثر إشراقا. وألّن لدينا أفكارا أكثر ممّا لدينا  

قد   اليومّي. أو فال بّد لنا أن نبسط دالالت الكلمات اّليت لدينا إىل ما يتخّطى حدود االستعمال  عنها، من كلمات نعرب 
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أن نستعمل كلمة جمازية لكي ندخل الّسرور أو الفتنة يف قلوب املستمعني   مناسبة، يف احلاالت اّلىت تتوّفر فيها كلمات  ار، خنت
ملتلّقي إىل ختوم األداء فاالقتناع،  ،1إلينا <<   فالّتواصل.  فالّتغري،وهذا ما جيعلها تدفع 

إذ أضحت الكلمات تنتج >> نوعا من الّتواصل   والّتواصل،إّن الّلغة االستعاريّة هي نسق شامل للحجاج 
 . 2يستحيل وجودها بدون تلك الكلمات <<  شعريّة، تتوّلد عنه شيئا فشيئا كثافة ثقافّية أو   الّشكلّي،

  ت املظِهرة، والّذا أربع: الّذاتفالقول االستعاري قول حوارّي يشرتك فيه ذوات خطابّية متعّددة يف بناء الكالم وهي 
املضِمرة، والذات املبلِّغة   >> ويّتخد املتكّلم الواحد كّل هذه الّذوات مظاهر لوجوده يف القول االستعارّي   ت الذّ وااملؤوِّلة، 
،   كما حيلينا لفظ احلجاج على مظاهر الّتفاعل سواء كان  3قائما بكّل أدوارها اخلطابّية يف آن واحد<<  بينهما، يتقّلب 

 . 4حىّت جتاو وجدانّيا .... أوقل إّن احلجاج أصل يف كّل تفاعل << أو  غري>>تبادال للّتأثري أو تناقال للتّ 

ويل   الّتأويل،كما تربز فّعالية االستعارة احلجاجّية انطالقا من الّسريورة االستداللّية القائمة على  أي إجناز املتكّلم و
. واالستعارة بدورها تعّد أبلغ وجوه تقّيد  5قصود امل  املخاطب دون إمهال الّسياق الذي جيمعهما واّلذي يكشف بدوره عن املعىن

ملقام جيعل االستعارة تدخل >> يف سياق "  الكالم،الّلغة بسياق  عتباره نسقا من القيم   الّتواصل اخلطايبّ فالتقيد   "
لّذات إجراء تغيري يف األنساق االعتقاديّة  واملعايري  للّناطقني ودفعهم   قوميّية لتّ وا ة والقصديّ العملّية، إذ هدف هذا الّسياق هو 

لعمل <<   . 6إىل االنتهاض 

وذلك من أجل   الّتواصل،لفضيلة  احلجاجّية املالزمة احلاجة إىل الّنزعة  أمس إّن جمتمع احلداثة وما بعدها أضحى مب 
ر ضمن قيم بالغّية  ألّن احلجاج اّلذي ننشده هو الّسند القوّي للحوا الفكرّي واالجتماعّي، بناء جمتمع خال من االستعبادين 

 . 7ع املفتوحمتّجد وتتطّلع إىل آفاق اإلبدا 

  وآخرى وال خيفى أّن الّتواصل االستعاري قد يكون لغوّ وغري لغوّي >> واحلجاج يكون هو اآلخر بوسائل لغويّة 
 . 8واصل << فيكون احلجاج مرتبطا بكافّة أشكال التّ  تواصل،بغري غري لغويّة .... ال تواصل من غري حجاج وال حجاج 

أساليب لغويّة ذات أبعاد بالغّية   واستعماليعّد احلجاج وسيلة عرض للحجج وحسن توظيفها من جهة  مّث،ومن 
مل شخصّية امللقي وطبيعة  أخرى، من جهة    ليتحّقق بذلك الغرض الّتواصلّي بينهما.  املتلّقي، دون أن 
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ا >  اإلمتاع، تؤّديه من إقناع الينفي عنها مؤّدى االستعارة وما  ولكنّ  ّ ، > أمدّ إذ إ ،  وأشدّ  ميدا   وأكثر افتتا
 ، ،  وأعجب  جر   وشعبها، جندا يف الّصناعة وغورا من أن جتمع شعبها  وأذهب غورا  وأبعد سعة،  وأوسع  حسنا وإحسا

ا  ا، نعموحتصر فنو  .1<<  ويوفر أنسا نفسا، ويؤنس   عقال،وميتع  صدرا، ما ميأل    بكلّ   وأمألسحرا  وأسحر  وضرو

إذ تكون األوىل ضمن األدوات   بديعّية، وأخرىحجاجّية  نوعني، استعارةوقد قّسم أبو بكر العزاوي االستعارة إىل 
وهي األكثر انتشارا الرتباطها بنوا املتكّلمني   مقاصده احلجاجّية،يستخدمها املتكّلم بغية توجيه خطابه وحتقيق  الّلغويّة اّلىت

م الّتخاطبّية  ت األدبّية والّسياسّية  ويف إذ نلفيها يف لغتنا اليومّية  والّتواصلّية،وبسياقا أّما الثّانية   والّصحفّية، والعملّيةاملدّو
 . 2األسلويّب   واجلمال خرف الّلفظّي  فإلظهار الزّ 

ذا نلمس وشائج االستعارة ومالمح تواصلها  ه اجملازيّة  إذ إنّنا جند أّن األصل يف تكوثر احلجاج هو صيغت  حلجاج، و
 . 3>>العالقة االستعاريّة هي أدّل ضروب اجملاز على ماهّية احلجاج <<  وأنّ 

ومن   ونقتنع، جيعلنا كذلك نسّلم  ونعجب، فما جيعلنا منيل  واحلجاجّي، يّل فاالستعارة حتمل هذه االزدواجّية بني اجلما
لفكر  وهو ميّتع ويطرب من جهة   قياس، ة أو الرأي من جهة أنّه مّث فإّن األوجه البالغّية يكون توظيفها لغرضني >> إنّه يقنع 

 . 4<< وتوّشيهأنّه صورة تزيّن القول  

فيه من   والّتأثري إقناع متلّقيه بفكرة ما  املتكّلم إىلاحلجاجّي، إذ يلجأ  واحلقلفال ميكن الفصل بني احلقل اجلمايّل 
 مله على الّتجاوب أكثر. ها ليمّتع الّسامع ويطربه وحيكما قد يلجأ إىل توظيف أفرد  خمتلفة،خالل استعمال صور بيانية 

>> جند يف مقابل الغاية اجلمالّية   وهكذا  اإلقناع، فتؤّدي إىل  واالمتاع ية ذا تضفي نوعا من اجلمال واالستعارة 
  ديدة لالستعارة يف بتفاوت الّصيغ اجل والّتأثريمتاع ،  فتتفاوت درجات اال5لالستعارة مطمحا إقناعّيا لالستعارة احلجاجّية << 

   اخلطاب. 

ا تكون االستعارة مجالية مدهشة، بقدر ما تكون  فبقدر م العالقتني،بني  والّتشافع هذا الّتضافرنلمس  وهكذا،
 . وكّلما كانت أقدر على الّتأثري كّلما كانت أكثر ملسا للعواطف حجاجّية إقناعّية، 

ملتكّلم   األخالقّية،على القيم وكما يبين احلجاج على املعاين اجملازيّة يبين كذلك  فتكون مثرة >> االشتعال املزدوج 
ألفعال  واملستمع ألخالق<< والتقوميإحياء احلجاج وجعله بنية تداولّية جيتمع فيها الّتوجيه املقرتن   . 6املقرتن 
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   اإلعالمّي: والفضاءاالستعارة 
حا عن الّنسق املغلق، إ وخرجتختّطت االستعارة كّل سنن مسبق  خذ انز تت  لتلج رحابه   احملّدد،عن سكونّية ذ 

ح مكنة الّتهّيؤ يف أمناط متباينة  املتعّدد،االنفتاح على األفق املتجّدد   . أشكال المتناهية وعلى ممّا أ

شكال متنّوعة من الّتواصل، هلا املقدرة اآلسرة على الّتأثري يف   أضحت االستعارة تعرب عن حاجات اجملتمع اجلديدة 
،  واإللكرتونية واملرئية واملسموعة عرب وسائل إعالمّية بدءا من الّسلطة الرّابعة املتمثّلة يف الّصحافة املكتوبة أفراد اجملتمعات 

ومن مثّ   فّن،اّليت >> ترسم بدورها بالغة كّل  والفنون وحىّت الرّقص وغريها من الثّقافات  والّنحتووصوال إىل املسرح والسينما 
 . 1 ثقافة << بالغة كلّ 

  وللبصر حيث أضحى للّصور سلطة األداء،  ، والّتشّكلاالستعارة احملدثة مع ثقافة الّصورة وعرفانّية اهليئة  تتقاطع 
ن على قدرة املتكلم على إقامة تفاعل مع اجلمهور آخذ بتقنيات   فّعالّية املقاربة، إذ إّن األداء الّتواصلّي يف وسائل اإلعالم ير

...فاستلزم  وامللصقات  والّدعاية وذلك عرب أشكال خطابّية متنّوعة كاإلشهار  الّتواصلّية،ة لضمان جناعة العمليّ  وطرائق بالغّية
 . وبالغة سينما وغريها صورة، وبالغة  إشهار،  وبالغة بالغة إعالن  هلا، بالغات 

   اإلشهاري:اخلطاب 

ذكر صفته ومثنه ... وذلك بغية حتريك  ج حمّدد، بجتاه منتو  وإقناعهيسعى اخلطاب اإلشهاري إىل الّتأثري يف مجهوره 
ن هذا املنتوج هو  حلّجة األقوى املوحية  إّن الثّنائّية االقتصاديّة: حمور / تيمةّ  "   األفضل.اجلانب الّنفسّي عن طريق اإليهام 

الثنائية  من  واألداء()الكفاية أو ( والكالم )الّلسانري بوصفه لغة أو نسقا داّال يف مقابل ثنائية متثل مستوى اخلطاب اإلشها
ت الّلغة اجلماعّية بني اجملّرد  واّليت  اللسانية،   .2"   والفعليّ متّثل مستو

ا   يف الّرسالة  اإلحياء الثّاينإّن لغة اخلطاب اإلشهارّي ال ختلو " من التدليس، فهي تكسي طابع  ّ اإلشهاريّة رغم أ
 .3لعرض" ختضع لضوابط يفرضها قانون الّتموين وطرق ا 

رت  -حتمل بالغة اإلشهار   الّسينما، فحينما "نطالع صحيفة أو نذهب إىل  وإحيائّية، تقريريّة  رسالتني:  -حسب 
كما أّن الّرسالة     الظاهرة.لة األخالقّية هلذه وعندما نشاهد الّتلفاز فإنّنا نتلّقى دوما رسالة إحيائّية وهذا يدعو إىل تفّحص احلمو 

 .4 الوقت نفسه داالّ ملدلول إشهارّي " التقريريّة تكون يف

ا بالغة غنّية جّدا  والرسالة  بذلك االستعارة صانعة   "، فتكون اإلشهاريّة اجلّيدة يف نظره هي تلك " اّليت توجز يف ذا
   .تتطّلب دقّة الّتبّصر وحصافة الرّتكيز  عصّية وقصّية تنذر مبتعّدد حضورها اجلارف عرب متاهات   اإلعالمّي،للخطاب 
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 امللصقات:

ت أو وسائل الّنقل أو أماكن  أمام الطّرقات، أوتقّدم امللصقات نسقا داّال تواصلّيا مع متلقيه، وتكون    عامة، البنا
 . نفسه يف أماكن مجة  ممّا يزيد من حجم متلّقي هذا اخلطاب ألنّه يفرض

تت رسالة بصريّة تؤّديها حاّسة العني من خالل فعل    وأضحت ها الّتقريرّي اإلخبارّي ت مستوافتجاوز  القراءة، لقد 
قد تعززت ببعض الكلمات   صور، فيها من  امللصقات وما أّن  مؤّداها، كما مبتغى  وتصل إىل  رآها، فتقنع من  إحيائّية، أكثر 

لقصري املكتوب  لّصور،فأصبحت أفقا تغشاه بالغة الّصمت مبا ال ميكن أن يقال   القصرية،  . بل 

فقد تغرّيت العالقة بني   ، Ancrageالرّتسيخ ّمة اإلبالغ بوظيفة احب للّصورة يؤّدي مهإّن النص اللغوي املص
وحيدث   للّصورة،يت سندا  هي اّلىت أصبحت الكلمة انت الّصورة سندا للكلمة بالغّيا وتواصلّيا "فبعد أن ك والّصورةالكلمة 

اّلىت يفهمها املشاهدون حىّت ولو كانوا ال   وأبلغها هي م وال أدّل على ذلك من أّن أفضل األفال  الّسينما،هذا مثال يف جمال 
 . 1ا أبطاهلا املمثّلون "  ونطقيفهمون الّلغة اّليت صيغت فيها 

 الّسمعّي البصرّي:اخلطاب 

ت  فينقل املتلقّي من اجملرد   املكتوب،  احلركّي الّسمعّي،  البصرّي، ألنّه يشمل اخلطاب  اإلشهاريّة، هو أكمل اخلطا
و أّن  هترى مجاعة  اإلقتناع فاإلقتناء، فيتحّقق الّتأثري 2فهو خطاب إقناعّي يقوم على "تنويعات استعاريّة "  س، سو احملإىل 

  بينما الثّاينّ فاألّول عبارة عن مثريات بصريّة  ". احملتوى وجمالإىل ختوم املعىن >> ميّر عرب جمالني كبريين " جمال الّتعبري الوصول 
ن األمحر  العالمات، ففي  مفتوحا من يؤّلف فضاء  ت البصريّة   واألخضر قانون نظام املرور يستمّد الّلو ما من املدو ماّد

>>3 . 

ستثمار  إال أنّنا النكتف إلدراك البصرّي فقط >> إذ أّن هذا الّنشاط يكون مرفوقا دائما  ي أمام صورة أو فيلم 
 للّصورة.     والّتبليغّيةّمة الّداللّية ،  وهكذا نرى أّن للخيال دورا فاعال يف امله4خيايّل << 

فعلى الباحثني حتديث   ت،اخلطاتنفتح على دائرة الّرحب من  تنتجه، نستشّف مما سبق أن االستعارة وبكل ما 
ت الّسياسّية  ت كاخلطا   والّتجاريّة  والّصحفّيةاجلهاز االصطالحي لالستعارة حىّت تستوعب األشكال املختلفة للخطا

ا متّثل آليات الّتعبري األيقوين القضائّية، كما واملرفعات    ةواإلشهاريّ  ّ بدءا من الكتابة وصوال إىل عامل الّصورة اّلىت فرضت   أ
 ومتعّددة. أدبيات حوار جديدة 
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