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ناول قضية االستعارة يف النص الدراسة إىل تتدف هذه 
األديب وبيان دورها يف صياغة رؤية مميزة للعامل احمليط 
بالذات ويف الكشف عن خصوصية التجربة املتصلة 
بصاحب النص، وبيان األثر الفاعل لسياق اخلارج 
احمليط بعامل الفن يف شحنة اخليال اليت تظهر أمام القراء 

هلذه الدراسة جمموعة ،ا، ونان الال التطبيقي  حممالً 
جلمال " أوراق شاب عاش منذ ألف عام"

اليت ترصد موقفا مأزوما هو ) 2015ت(الغيطاين
 67انكسار اجلماعة املصرية والعربية يف يونيو من العام 

من القرن املاضي ونيف مت حتويل هذا املوقف إىل بنية 
مجالية نان لالستعارة دور يف جتليها، وخلف هذه 

الية يتبني اخليط الواصل بني الغيطاين الصياغة اجلم
يف إفادته من املؤرخ املصري ابن  والتاريخ املصري متمثالً 

بدائع الزهور يف وقائع "، ونتابه ) م1523ت (إياس 
، وقد حاولت الدراسة الوقوف على أمناط " الدهور

الستعارة من خالل املعاجلة التطبيقية هلذه الموعة 
داخل النص (أثرية هي  القصصية يف إطار ثنائية

وبيان ما لالستعارة من دور يف متاسك أجزاء ) وخارجه
: كلمات الدراسة المفتاحية. اخلطاب األديب
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Abstract 
This study aims to address the issue of 
metaphor in literary text and the showing 
of its role in the formulation of a distinctive 
vision of the human world. It also deals 
with and the disclosure of the experience 
related to the text owner. The impact of the 
text on the surroundings has also been 
addressed. The domain that was applied for 
this study was a group of Jamal Algaitani 
(dies 2015) "a young man notes he lived  
since a thousand years".  It monitored the 
crisis of defeat in the Arabic world in June 
of the year 67 of the last century. This 
becames a metaphor structure with the art 
of Al ghitani. Jamal Al ghitani was able to 
make a strong relationship between  the 
Egyptian history and his art by the reading 
of Ibn Iyyas(died 1523). Al ghitani also 
read the book (Badaea alzohoor fee 
Waqaaea Aldohoor). This study tried to 
show the species of metaphor by the 
application in this short story group and 
with using this binary (the inside text and 
the outside text) this study tries to show the 
role of metaphor for linking the parts of the 
literature discourse. The key words of the 
study: the metaphor, story, discourse, 
narrative and the heritage 
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