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املجاز عند علماء ألاصوليين والنقاد والبالغيين واللغويين
Metaphor in the view of Fundamentalist, Critics, Rhetoric’s and
Linguistics

Abstract
The follower of the culture of the commentators and critics will find the great
and multiple efforts of them towards fruitful scientific interpretation and
meanings of the Holly Qur'an.

In this regard as other parts of grammar plays a vital role in the interpretation
of Quran at the same the Metaphor also play a very basic role. We intended to
explore the importance of Metaphor generally and its position in the
interpretation of religious issues especially. At the same time we will discuss
the variation and difference amongst Critics, Rhetoric’s and Linguistics
towards understanding of Metaphor through their theories.

This research article is focusing on three main issues, firstly the definition of
Metaphor as discussed by primary Arabic sources, secondly usage of
Metaphor in religious related issues – acceptance and rejection from
fundamentalists and thirdly opinions of critics and rhetoric’s regarding
metaphor.

……………………………………………………………………………………………………………………………

 اؾالم آباص، الجامٗت الىَىُت للغاث الحضًثت.*ألاؾخاط اإلاؿاٖض بلؿم اللغتالٗغبُت
 اؾالم آباص،** مدايغ بلؿم اللغت الٗغبُت الجامٗت الىَىُت للغاث الحضًثت
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إن اإلاخدب٘ لثلافت اإلافؿغًٍ والىلاص في عٍاى الخأوٍل ًجضهم كض كضمىا للىاؽ ً
ً
ٖلمُا
حهضا
ً
ً
ومخىىٖا في زمغاث اللغاءة والخسغٍج إلاٗاوي اللغآن .وَؿخلفذ اهدباهه الحًىع الىبحر
مخٗضصا
للىهىم الٗلُضًت في ملام الخأوٍل  ،وهظا خًىعاإلاجاػ باٖخباعه مدُت للىالم  ،ومغجىؼا
للخأوٍل وأصاة لغىٍت هاحٗت في جلً الجهىص.
لظا ٖلضها الىُت أن هلىم بضعاؾت هغنض مً زاللها آعاء الٗلماء والىلاص في خضوص اإلاجاػ
وزالفاتهم في أزغه في مجاٌ الٗلابض .اقخمل البدث ٖلى جمهُض وزالزت مباخث ،جىاولذ في
الخمهُض حٗغٍف اإلاجاػ مً زالٌ هخب اللغت وألاصب ،وأما باليؿبت إلى اإلاباخث فأولها اإلاجاػ في
مجاٌ الٗلُضة وكًاًاها ،وزاهحها إزباث اإلاجاػ وإهياعه لضي ٖلماءألانىلُحن ،وزالثها آعاء
البالغُحن واللغىٍحن في اإلاجاػ.
تعريف املجاز
اإلاجاػ هى الىالم الظي الًغاص به ْاهغه ،بل مٗنى زلف الٗباعة ،فدحن ًلىٌ اللغآن ًٖ
فغٖىن أهه ًظبذ أبىاءهم( 1أي أبىاء بنى إؾغابُل) فلِـ اإلالهىص ما ٌٗىُه ْاهغ الٗباعة مً
ُ
أهه هى الظي كام بالخظبُذ بىفؿه ،بل اإلاغاص أهه أمغ بظلً .وفي كىله حٗالىْ ًَ ﴿ :ج َٗلى َن
َ َْ
ناب َٗ ُه ْم في َآطانهم ّم ًَ َّ َ
َأ ْ
اٖ ِم َخظ َع اإلا ْى ِث﴾ 2هغي أن ْاهغ الىالم هى أنهم أصزلىا
الهى ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
أنابٗهم ولها في آطانهم ،بِىما الىاك٘ أن ول واخض مجهم كض ؾض هال مً أطهُه بأهملت مً
أهامله ال بئنب٘ وامل مً أنابٗه ولها.
اليلماث في اللغت الٗغبُت إما أن حؿخٗمل في مٗاهحها ألانلُت التي ويٗذ لها الٗغب ،وهظا ما
ٌؿمى ٖىض البالغُحن بالحلُلت ،فئن الٗغب ويٗذ ول ولمت لخضٌ ٖلى مٗنى مٗحن  ،فئطا
ٖضٌ اإلاخيلم ًٖ هظا اإلاٗنى ألانلي الظي ويٗذ له الٗغب إلى مٗنى آزغ ناعث هظه اليلمت
ججىػا ال خلُلت.
فلض ويٗذ الٗغب ولمت ألاؾض ٖلى الحُىان اإلاٗغوف هما ويٗذ اؾم البدغ لخضٌ ٖلى هظا
اإلااء اإلالُذ اإلاٗغوف ،فئطا هللذ هظه اليلماث ًٖ مٗاهحها ألانلُت التي ويٗذ له الٗغب إلى
مٗنى آزغ وطلً هئَالق لفٔ ألاؾض ٖلى الغحل الشجإ والبدغ ٖلى الٗالم ،أوالشخو
الىغٍم ،وهئَالق لفٔ الحماع ٖلى ؤلاوؿان الغبي لٗالكت الكبه بحن اإلاٗنى ألانلي واإلاٗنى
اإلاىلىٌ إلُه فهظا ججىػ في ألفاّ اللغت.3
ُ ّ
ومً اإلاجاػ ما ؾمي ٖىض البالغُحن بـ "اإلاكاولت" هما في كىله حٗالى َ ﴿ :و ٍَ ْم ُى ُغ َ
ون َو ٍَ ْمى ُغ الل ُه﴾،4
إط ًلىلىن إهه ؾبداهه الًمىغ ،وإهما أؾىض إلُه اإلاىغ مكاولت إلؾىاصه في آلاًت إلى اليافغًٍ.
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ً
ً
وجفسُما ،هما في آلاًت
حُٗٓما
ومىه هظلً إؾخٗماٌ يمحر الجم٘ للمخيلم واإلاساَب اإلافغص
َ َ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ
ُ َ
الظه َغ َوِإ َّها ل ُه ل َحا ِفٓىن .5
الىغٍمت الخالُتِ :إها هدً هؼلىا ِ
َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َْ
َ
َ 6
ومىه أًًا ما ٌؿمى باإلابالغت ،هلىله حٗالى" :وبلغ ِذ الللىب الحى ِاحغ"  ،إط الللىب الًمىً أن
جهل إلى الحىاحغ ً
أبضا.
وٖىضما ٌؿأٌ هللا ؾبداهه وحٗالى هبُه ِٖس ى ٖلُه الؿالم ًىم اللُامت"َ :أ َأ َ
هذ ُك ْل َذ ل َّ
اؽ
لى
ِ
ِ
َّ
َّ ُ
ُ
َ ُ ّ ََٰ ْ
الله"  ، 7فئهه ؾبداهه الًبػى ً
حىابا ،إط هى ٌٗلم ؤلاحابت ولِـ
اج ِسظو ِوي وأ ِم َي ِإل َهح ِن ِمً صو ِن ِ
بداحت إلى ؤلاؾخفؿاع ٖجها ،ولىً اإلالهىص هى إؾدىياع مافٗله الىهاعي بٗض مىجه ٖلُه
الؿالم خحن ألهىه هى وأمه .وؤلاؾخفهام أو ألامغ أو الىهي الظي الًلهض به إؾخفهام وال أمغ وال
ههي ،بل غغى بالغي مً وعابه وهظا ً
أًًا يغب مً اإلاجاػ.
املجاز في مجال العقيدة وقضاياها
للض وان اإلاجاػ وال ًؼاٌ ًدبىأ مجزلت زُحرة في مجاٌ الٗلُضة وكًاًاها ،ولٗل الظًً جُغكىا
في إهياعه إهما وان مىكفهم طلً بؿبب إعجباٍ اإلاجاػ بلًُت خؿاؾُت ،هي الٗلُضة
ؤلاؾالمُت.
ومً زم عأًىا الٗلماء ًىبهىن ٖلى زُىعة صوع اإلاجاػ في مُضان الٗلُضة ،فلض أقاع ابً كخِبت
إلى طلً بلىله :وأما اإلاجاػ فمً حهخه غلِ هثحر مً الىاؽ في الخأوٍل وحكٗبذ لهم الُغق
وازخلفذ الىدل .8وهظلً نغح الؼمسكغي في ؾُاق خضًثه ًٖ الخسُل ومجزلخه مً الخأوٍل
بأهه "لِـ زمت باب في ٖلم البُان أصق وال أعق وال ألُف مً هظا الباب ،وال أهف٘ وأٖىن ٖلى
حٗاَى جأوٍل اإلاكخبهاث في هالم هللا حٗالى في اللغآن وفي ؾابغ الىخب الؿماوٍت وهالم ألاهبُاء،
ً
كضًما ،وما أحى الؼالىن إال مً كلت ٖىاًتهم بالبدث
فئن أهثر جسُالث كض ػلذ فحها ألاكضام
والخىلحر ختى ٌٗلمىا أن في إٖضاص الٗلىم الضكُلت ٖلما لى كضعوه خم كضعه إلاا زفى ٖلحهم أن
الٗلىم ولها مفخلغة إلُه وُٖاٌ ٖلُه ،إط الًدل ٖلضها اإلاؤعبت والًفً كُىصها اإلاىغبت إال هى،
وهم آًت مً آًاث الخجزًل وخضًث مً أخاصًث الغؾىٌ كض يُم وؾُم الخؿف بالخأوٍالث
الغثت والىحىه الغزت ألن جأوٌ لِـ مً هظا الٗلم في ٖحر والهفحر والٌٗغف كبُال مىه في صبحر".9
وكض جيبه لخُىعة هظا اإلاىيىٕ ًحي ابً خمؼة الٗلىي ،فلض كاٌ في ؾُاق هالمه ًٖ
"الخسُل" وهى يغب مً اإلاجاػ اإلاخٗللت باإلاجاػ :إٖلم أن هظا الىىٕ مً ٖلم البضٌ٘ مً مغامي
ؾهام البالغت اإلاؿضصة هثحر الخضاوٌ في هالم هللا حٗالى والؿىت الكغٍفت ،إلاا فُه مً الضكت
والغمىػ وإؾدُالبه ٖلى إزاعة اإلاٗاصن والىىىػ ،ومً أحل طلً يل مً يل مً الجبرًت بؿبب
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آًاث الهضي والًالٌ ،وٖمل مً أحله ٖلى ؤلاوؿالر مً الحىمت وؤلاوؿالٌ ،وػٌ مً ػٌ مً
اإلاكبهت بئٖخلاص الدكبُه ،وػاٌ ًٖ إٖخلاص الخىخُض بئٖخلاص ْاهغ ألاًٖاء والجىاعح في آلاي
فاعجُم في بدغ الخمىٍه ،فهى أخم ٖلىم البالغت باإلجلان ،وأوالها بالفدو ًٖ لُابفه
واإلاٗاصن .ومً زم كاٌ قُش الخدغٍغ مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي هىع هللا خفغجه" ،والهغي ً
بابا
في ٖلم البُان أصق وألُف مً هظا الباب والأهف٘ لي ً
ٖىها ٖلى حٗاَي اإلادكابهاث مً هالم هللا
ً
حٗالى وهالم ألاهبُاء ،ولٗمغي كاٌ ً
خلا وهُم نضكا".10
أما اإلاٗتزلت فلض أكغوا مً الىهلت ألاولى بىكىٕ اإلاجاػ بمسلف أهىاٖه في الىو اللغآوي  ،بل
للض اٖخضوا به أصاة لغىٍت هاحٗت لخأوٍل الىهىم الضًيُت ،وجىحُه صالالتها إلى ما ًالبم
مباصئهم الٗلضًت وأنىلهم الىالمُت ،وما وان اإلاٗتزلت لُىفلىا في بؿِ جأوٍلهم اإلاجاػي لآلًاث
اللغآهُت لىال جأهُضهم اإلابىغ ٖلى هثرة وعوص اإلاجاػ في اللغآن الىغٍم ،بل للض وان لهم فًل
الؿبم في ؤلاقاعة إلى الُبُٗت اإلاجاػٍت للغت ،11وهى أمغ جفًُ إلُه اللؿاهُىن والفالؾفت
الغغبُىن اإلادضزىن ،وله قأهه الجلُل في مباخث الضعاؾاث اللغىٍت وألاصبُت الحضًثت.
إثبات املجاز وإنكاره لدى علماء ألاصوليين
إن اإلاخلضمحن لم ًيىهىا ٌٗغفىن اإلاجاػ وال كالىا به ،فلض أهض ابً جُمُت وابً كُم الجىػٍت
ومهُفى ُٖض الهُانىت أن جلؿُم الىالم إلى خلُلت ومجاػ لم ًخيلم به أخض مً الصحابت
أو الخابٗحن وال اخض مً ألابمت اإلاكهىعًٍ في الٗلم همالً والىىوي وألاوػاعي وأبي خىُفت
والكافعي ،وأن ً
أخضا مً أهل اللغت لم ًهغح بأن الٗغب كض كؿمذ هالمها إلى خلُلت
ومجاػ ،ولهظا الًىحض قيئ مً طلً ٖىض الخلُل أو ؾِبىٍه أوالفغاء وغحرهم.12
فأما أن ً
أخضا مجهم لم ٌؿخٗمل مهُلح اإلاجاػ فهظا صحُذ ،لىً ٖضم مٗغفت اإلاهُلح أو
ٖضم إؾخسضامه الٌٗني بالًغوعة الجهل بما ًضٌ ٖلُه أو عفًه ،وكض وان الجاهلُىن
والصحابت الٌٗغفىن مهُلحاث الىدى والهغف والٗغوى ولىً الٌؿخُُ٘ ٖاكل أن ًضعي
أنهم ال ًيىهىا ًماعؾىن ول طلً وٍُبلىن كىاٖضه ،بل إن هثحرا مً مهُلحاث الفله هما
وٗغفها الُىم لم جىً مؿخٗملت ٖلى لؿان الصحابت عيىان هللا ٖلحهم أحمٗحن وعغم هظا
فالٌؿاويهم في اإلاٗغفت بالكغَٗت وغاًاتها وؤلالتزام بمباصئها وأخيامها أخض ممً حاء بٗضهم
وٖغف مً اإلاهُلحاث الفلهُت مالم ًىً ًجغي ٖلى ألؿىتهم.
مً ألاوابل الظًً ٖغف ٖجهم إهياعاإلاجاػ في اللغآن الىغٍم صاوص بً ٖلي ألانفهاوي الٓاهغي
(ث 270هـ) وإبىه مدمض (ث 297هـ) وأجباٖهما 13وواهذ كًُت إهياع اإلاجاػ مبٗث حضٌ
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ومىاْغة بحن اإلاثبخحن واإلاىىغًٍ ،فلض وعص في "ؤلابهاج" أن الفلُه الكافعي أبالٗباؽ بً ؾغٍج
(ث306هـ) اخخج ٖلى مدمض بً صاوص الٓاهغي في إهياعه اإلاجاػ في اللغآن الىغٍم بلىله حٗالى:
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
ن َل َى ٌ
اؽ َب ْٗ َ
الله َّ
ن َىام ُ٘ َوب َُ ٌ٘ َو َ
ً ُهم ب َب ٌْٗ َّل ُه ّض َم ْذ َ
الى َ
اث ،14فلاٌ :الهلىاث التهضم
ِ ٍ ِ
ولىال صف٘ ِ
ِ ِ
وإهما أعاص به مىاي٘ الهلىاث وٖبر بالهلىاث ٖجها ٖلى ؾبُل اإلاجاػ.15
ومما ًلجأ إلُه هفاة اإلاجاػ الاصٖاء بأن الكغٕ لم ًغص بخلؿُم الىالم خلُلت ومجاػ ،16وهظه
قبهت صاخًت ،فئن الكغٕ لم ًغص بخلؿُم الىالم إلى إؾم وفٗل وخغف ،وال ألاؾماء إلى فاٖل
ومفٗىٌ ومبخأ وزبر ،والالحغوف إلى خغوف حغ وخغوف ههب وخغوف حؼم ،وال الجملت إلى
إؾمُت وفٗلُت ،فهل هىىغ ٖلمى الىدى والهغف لهظا؟ إن الكغٕ إهما أحى باألنىٌ الٗلضًت
واإلاباصا ألازالكُت واللىاهحن الدكغَُٗت ،ولِـ مً وُْفخه البدث في البالغت وال الىدى
والهغف.
ً
17
وقبهتهم الثاهُت وهي أن اللغآن وله خم والًجىػ أن ًيىن خلا والًيىن خلُلت  ،فلض أحاب
ً
الكحراػي ٖجها بأهه لِـ الحم مً الحلُلت بؿبُل ،بل الحم في الىالم أن ًيىن نضكا وأن
ً
نضكا أو ً
هظبا،
ًجب الٗمل به ،والحلُلت أن ٌؿخٗمل اللفٔ فُما وي٘ له ؾىاء وان طالً
َّ َ ُ َ َ َ
وٍضٌ ٖلُه أن كىٌ الىهاعي (الل َه ز ِالث زالز ٍت) وهى خلُلت فُما أعاصوه ،وكىله ٖلُه الؿالم
لغحاله (ًا أهجكت اعفم باللىاعٍغ) لِـ بدلُلت فُما اؾخٗمل فُه ،وهىنضق وخم فضٌ
ٖلى أن أخضهما غحرآلازغ ،18وهظه اإلاؿألت ٖغى لها البالغُىن وألانىلُىن ٖلى خض ؾىاء
فبِىىا الفغوق ألاؾاؾُت بحن اإلاجاػ وبحن الىظب ،مكحرًً إلى أن أبغػ جلً الفغوق ههب
اللغٍىت في اإلاجاػ وٖضمه فى الىظب.19
وممً ًىىغ وحىص اإلاجاػ في اللغت الٗغبُت ألاؾخاط أبى إسحاق ؤلاؾفغابُني ،خُث هلل ٖىه
الؿُىَي كىله :ال مجاػ في لغت الٗغب.20
وَٗخمض ألاؾخاط أبى إسحاق ؤلاؾفغابُني في عأًه هظا ٖلى وحهحن:
ألاول :أن الٗغب هُلذ بالحلُلت واإلاجاػ ٖلى وحه واخض ،ولم جفغق بُجهما ٖلى أؾاؽ أن
هظا اإلاٗنى ألاوٌ خلُلت وهظا اإلاٗنى الثاوي مجاػ ،فجٗلً هظا خلُلت وهظا مجاػ يغب مً
الخدىم ،فئن اؾم الؿب٘ وي٘ لؤلؾض هما وي٘ للغحل الشجإ.
الثاني :أن هالم ججىػث به الٗغب ًٖ مىيىٖه ألانلي إلى غحر ما وي٘ له لىىٕ ملاعهت بُجهما
في الظاث أواإلاٗنى.
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أما اإلالاعهت في اإلاٗنى وىنف الشجاٖت والبالصة ،وأما في الظاث فىدؿمُت اإلاُغ ؾماء وحؿمُت
الفًلت غابُا وٖظعة ،والٗظعة فىاء الضاع والغابِ اإلاىي٘ اإلاُمئن مً ألاعى واهىا ًغجاصوهه
ٖىض كًاء الحاحت فلما هثر طلً هلل ؤلاؾم إلى الفًلت وهظا ٌؿخضعى مىلىال ٖىه ملضما
ومىلىال إلُه مخأزغا ،زم ًلىٌ ولِـ في لغت الٗغب جلضًم أو جأزحر بل ول ػمان كضع أن الٗغب
كض هُلذ فُه بالحلُلت فلض هُلذ فُه باإلاجاػ ،هظه هي زالنت عأي ألاؾخاط ؤلاؾفغابُني.21
ّ
وعص ٖلُه ؤلامام الؿُىَى مً وحهحن:
ألاول :أهىا إطا ؾلمىا له أن الحلُلت البض مً جلضًمها ٖلى اإلاجاػ فئن اإلاجاػ الٌٗلل إال إطا
واهذ الحلُلت مىحىصة ولىً الخاعٍش مجهىٌ ٖىضها والجهل بالخاعٍش الًضٌ ٖلى ٖضم الخلضًم
والخأزحر.
الثاني :وأما كىٌ ألاؾخاط أن الٗغب ويٗذ الحلُلت واإلاجاػ ٖلى خض ؾىاء فباَل ألن الٗغب
ُٖىا للغحل ولم جً٘ لفٔ الحماع ً
لم جً٘ لفٔ ألاؾض ً
ُٖىا للغحل ،بل ويٗذ هظا ؤلاؾم
ُٖىا لهظا الحُىان اإلافترؽ هما ويٗذ اؾم الحماع ً
ً
ُٖىا لهظا الحُىن اإلاٗغوف.
وكض عوي ابً الهالح أن أبااللاؾم خيى ًٖ أبي ٖلي الفاعس ى إهياع اإلاجاػ 22ولىً الؿُىَي
الٌؿلم بهظا الىلل ًٖ أبي ٖلي الفاعس ي بضلُل أن ابً حني وهى جلمُظ أبي ٖلي الفاعس ي وهى
أٖلم الىاؽ بمظهبه لم ًىلل ٖىه طلً بل هلل ٖىه ٖىـ طلً وهى إزباث اإلاجاػ.
زم ٖلب الؿُىَي ٖلى هظه آلاعاء بلىله :ومىىغ اإلاجاػ في اللغت حاخض للًغوعة ومبُل
مداؾً لغت الٗغب.23
ًغي الؿُىَي لى ؾلِ اإلاجاػ مً اللغآن ؾلِ مىه قُغ الحؿً ،فلض إجفم البلغاء ٖلى أن
اإلاجاػ أبلغ مً الحلُلت ولى وحب زلى اللغآن مً اإلاجاػ لىحب زلىه مً الحظف والخىهُض
وجثيُت اللهو وغحرها.
وطهغ الؿُىَي أن مً الظًً مىٗىا ؤلاؾخٗاعة في اللغآن الىغٍم زانت اللاض ي ٖبضالىهاب
ً
اإلااليي ،24زم هى ًىلل ٖىه في اإلاؼهغ ً
هالما مُىال ًٖ الفغق بحن الحلُلت واإلاجاػ ًبضو مً
ً
مؿلما بىكىٖها في اللغآن الىغٍم ،وطلً
زالله اللاض ي ٖبضالىهاب غحر مىىغ لئلؾخٗاعة بل
ٖىضما ًظهغ أن جهغٍف اليلمت مً أبغػ الفغوق إؾخٗمالها الحلُلي وإؾخٗمالها اإلاجاػي،
وٍمث لظلً بلفٓت "ألامغ" التي هي خلُلت في اللىٌ ومجاػ في الكأن والحاٌ وألافٗاٌ،
وَؿدكهض ٖلى طلً بلىله حٗالىَ :و َما َأ ْم ُغ ف ْغ َٖ ْى َن ب َغقُضً ،25
مبِىا أن ألامغ في آلاًت مجاػ وهى
ِ ِ ٍ
ِ
بمٗنى حملت أفٗاٌ فغٖىن وقأهه ،26وغحر زفي أن لفٓت ألامغ في هظا اإلالام مجاػ.
262

الازهار :جلد 3:شماره  2:املجاز عند علماء ألاصوليين والنقاد والبالغيين واللغويين

یولیو -دسمبر 2017ء

وٍىاكل ابً جُمُت في "هخاب ؤلاًمان" جلؿُم ألالفاّ إلى خلُلت ومجاػ وطلً في مٗغى عصه
ٖلى الفغق اإلاىدغفت واإلاغحئت والىغامُت والجهمُت الظًً ًغون أن صاللت لفٔ ؤلاًمان ٖلى
ألاٖماٌ مجاػ وصاللت لفٔ ؤلاًمان ًٖ ؤلاًمان باهلل ومالبىخه وهخبه وعؾله والُىم آلازغ
خلُلت ،وكض حٗغى ألصلت اللابلحن بىكىٕ اإلاجاػ في اللغآن الىغٍم وٍفىضها ،وهى ٌٗخمض ٖلى
اللغآن الىغٍم وٖلى الؿىت وٖلى أؾالُب اللغت الٗغبُت ،وٍؤهض ابً جُمُت أن جلؿُم اللفٔ
إلى خلُلت ومجاػ انُالح خاصر بٗض اهلًاء اللغون الثالزت ولم ًخيلم به أخض مً الصحابت
وال الخابٗحن لهم بئخؿان وال أخض مً ألابمت اإلاكهىعًٍ في الٗلم .وَكحر بأن أوٌ مً جيلم
بلفٔ اإلاجاػ هى أبىٖبُضة مٗمغ بً اإلاثنى في هخابه "مجاػاللغآن" لىىه لم ًٌٗ باإلاجاػ بما هى
ملابل الحلُلت وإهما ملهىصه مجاػ آلاًت ماٌٗبر ٖىه بهظه آلاًت.27
وٍجؼم ابً جُمُت بأن هظا الخلؿُم إما اقتهغ في اللغن الغاب٘ الهجغي وْهغث أوابله في اللغن
ً
مىحىصا في اللغن الثاوي الهجغي ،اللهم إال أن ًيىن فى أوازغها.
الثالث ،ولم ًىً
أما عأًه بأن جلؿُم اللغت إلى خلُلت ومجاػ جلؿُم خاصر بٗض اهلًاء اللغون الثالزت فهى
عأي الًدالفه الخىفُم ،ألن الجاخٔ الظي جىفي 255هـ مً ٖلماء اإلاٗتزلت هى مً جدضر ًٖ
اإلاجاػ بما هى ملابل الحلُلت هما جدضر ًٖ ؤلاؾخٗاعة وهىاًت فى هخابُه "البُان والخبُحن و
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ُْ
اٌ ال َُ َخ َامى ْل ًما
هخاب الحُىان"ً ،لىٌ الجاخٔ في حٗلُم كىله حٗالى"ِ :إن ال ِظًً ًأولىن أمى
َّ َ َ ْ ُ ُ َن ُ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ َ
هل ْىن َؾ ِٗ ًحرا " ،28إنها مً باب اإلاجاػ والدكبُه ٖلى قاولت
ِإهما ًأولى ِفي بُ ِىن ِهم هاعا وؾُ
َ
حٗالى:أ َّو ُالى َن ِل ُّ
لس ْح ِذ 29وكض ًلاٌ لهم طلً وإن قغبىا بخلً ألامىاٌ ألاهبظة ولبؿىا
كىله
ً
الحلل وعهبىا الضواب ولم ًىفلىا مجها صع ً
هما واخضا في ؾبُل ألاول وكض كاٌ هللا حٗالى في جمام
ُ
ُُْ َ
َ
آلاًتِ :إ َّه َما ًَأولىن ِفي ُبُ ِىن ِه ْم ه ًاعا ،وهظا مجاػ آزغ ،زم ًأحي الجاخٔ ببٌٗ ألابُاث الكٗغٍت
وَٗلم ٖلحها بلىله :وهظا وله مسخلف ووله مجاػ.30
وٍغي ابً جُمُت أن صٖىي اإلاجاػ في اللغآن الىغٍم صٖىة باَلت فيل لفٔ مىحىص في هخاب هللا
وفي ؾىت عؾىله فئهه مفُض بما ًبحن مٗىاه ،فلِـ في قيئ مً طلً مجاػ ،بل ول خلُلت.31
وللض أقاع ابً الجىٍني في مباخثه ألانىلُت إلى مضازلُت اإلاجاػ في جدضًض صالالث الىهىم
الضًيُت ،ومً زم جدضًض ألاخيام الكغُٖت اإلاؿخيبُت مجها واٖخمضه ً
هثحرا في جأوٍل آًاث
الهفاث32ختى ٖضه الكىواوي أوٌ زالزت وؾٗىا صابغة الخأوٍل وَىلىا طًىله.33
ً
أما الغؼالي فلض ٖغى للمجاػ ً
ٖغيا مفهال في "اإلاؿخهفى" وفي غحره مً هخاباجه ،فظهغ أن
اإلاجاػ ما اؾخٗملخه الٗغب في غحر مىيىٖه ،34وبؿِ اللىٌ ًٖ أكؿام اإلاجاػ وما حٗلم بظلً
مً كغابً وٖالماث.
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ً
مهغخا بأن اللغت حكخمل ٖلى اإلاجاػ والحلُلت،
وللض قضص الغؼالي الىىحر ٖلى مىىغي اإلاجاػ
وأن اللغآن ٌكخمل ٖلى اإلاجاػ وٖلى الحلُلت 35هظلً ،بل وحٗل وعوص اإلاجاػ في اللغآن مً
الىثرة بدُث الًدص ى ،وَؿخضٌ ٖلى طلً بىثرة ؤلاؾخٗاعاث ؾُما في ؾىعة ًىؾف ،وطهغ أن
اإلاجاػ اؾم مكترن كض ًُلم ٖلى الباَل الظي الخلُلت له واللغآن مجزه ًٖ طلً ،ولٗله
الظي أعاصه مً أهىغ اقخماٌ اللغآن ٖلى اإلاجاػ وكض ًُلم ٖلى اللفٔ الظي ججىػ به ًٖ
مىيىٖه وطلً ال ًىىغ في اللغآن الىغٍم.36
وجٓهغ أهمُت اإلاجاػ في الٗمل الخأوٍلي ٖىض الغؼالى مً جهغٍده بأههٌ :كبه أن ًيىن ول جأوٍل
ً
نغفا للفٔ ًٖ الحلُلت إلى اإلاجاػ ،وهظلً جسهُو الٗمىم ًغص اللفٔ ًٖ الحلُلت إلى
اإلاجاػ.37
آراء البالغيين واللغويين فى املجاز
املجاز عند ابن قتيبة:
وكض حٗغى ابً كخِبت للغص ٖلى مً أهىغوا اإلاجاػ وػٖمىا أن الىالم وله خلُلت وال مجاػ في
ً
اللغت بحجت أن اإلاجاػ هى أزى الىظب ،فُلىٌ :لىوان اإلاجاػ ً
هظبا ليان أهثر هالمىا باَال ،ألهىا
هلىٌ :لبث البلل وَالذ الشجغة وأًىٗذ الثمغة وأكام الجبل ووعزو الؿٗغ ،وجلىٌ :وان
هللا ،ووان بمٗنى خضر ،وهللا كبل ول قيئ ،وكاٌ حٗالىَ :ف َى َح َضا ِف َحها ح َض ًاعا ًُغ ٍُض َأ ْن ًَ ْى َل َّ
ٌ
ِ
ِ
َََ
فأك َام ُه" 38لىكلىا إلاىىغ هظا هُف جلىٌ في حضاع عأًخه ٖلى قفا انهُاع؟لم ًجض بضا مً أن
ً
ًلىٌ :يهم أن ًىلٌ أو ًياص أو ًلغب ،فئن فٗل فلض حٗله فاٖال وال أخؿبه ًهل إلى هظا
اإلاٗنى في قيئ مً الؿىت العجم إال بمثل هظه ألالفاّ.39
وابً كخِبت مً أهل الؿىت الظًً ًضافٗىن ًٖ اإلاجاػ في اللغآن الىغٍم وفي اللغت الٗغبُت
وٍفهم مً هالمه أهه ًمُل إلى أن مٗٓم ولماث اللغت مً اإلاجاػ.
املجاز عند عبدالقاهر الجرجاني:
وقضص ٖبضاللاهغ الجغحاوي اإلاىحر ٖلى مً ًخٗاَي جأوٍل هخاب هللا حٗالى صون صعاًت باإلاجاػ
وكًاًاه ،فلاٌ :ومً ٖاصة كىم ممً ًخٗاَي الخفؿحر بغحر ٖلم أن ًخىهمىا أبضا في ألالفاّ
اإلاىيىٖت ٖلى اإلاجاػ والخمثُل أنها ٖلى ْىاهغها فُفؿضوا اإلاٗنى بظلً وٍبُلىا الغغى
وٍمىٗىا أهفؿهم والؿام٘ مجهم الٗلم بمىيىٕ البالغت وبميان الكغق ،وهاهًُ بهم إطا هم
أزظوا في طهغ الىحىه وحٗلىا ًىثرون في غحر َابل هىان جغي ما قئذ مً باب حهل كض
فخدىه وػهض ياللت كض كضخىا به ووؿأٌ هللا حٗالى الٗهمت والخىفُم.40
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وٍلىٌ الجغحاوي في أؾغاع البالغت :ومً كضح في اإلاجاػ وهم أن ًهفه بغحر الهضق فلض زبِ
ً
ً
ُٖٓما ويهضف إلاا الًسفى ولى لم ًىحب البدث ًٖ خلُلت اإلاجاػ والىىاًت به ختى
زبُا
جدهل صعوبه وجًبِ أكؿامه إال للؿالمت مً هظه اإلالالت ،مما هدا هدى هظه الكبهت ليان
مً خم الٗاكل أن ًخىفغ ٖلُه وٍهغف الٗىاًت إلُه ،فىُف وبُالب الضًً خاحت ماؾت إلُه
مً حهاث ًُىٌ ٖضها.41
ًىىغ ٖبضاللاهغ ٖلى فغٍلحن مً الٗلماء ،فغٍم أفغٍ وهم الظًً ًىىغون وحىص اإلاجاػ في
ً
اللغت أنال ،وي٘ فهم بأنهم مغغوعون بظلً ،ألنهم ًغون أن لؼوم الٓىاهغ الػم ،ويغب
الخُام خىلها خخم واحب ،وفغٍم زان ٌغلى وٍفغٍ وٍخجاوػ الحضوص ،فُٗضٌ ألالفاّ
واليلماث ًٖ ْىاهغها بضون خاحت أو يغوعة جضٖى إلى طلً.42
زم ؾاق الجغحاوي بٌٗ ألامثلت للظًً ًىىغون اإلاجاػ في اللغآن الىغٍم وهم الفغٍم ألاوٌ
َّ َ ْ
َّ
اإلافغَىن فُلىٌ ،أما الخفغٍِ فما ججض ٖلُه ً
كىما في هدى كىله حٗالىِ :إال أن ًَأ ِج َح ُه ُم الله،43
"الغ ْخ َم ًُ َٖ َلى ْال َٗ ْغف ْ
وكىله حٗالىَ " :و َج َاء َرُّب َك " ،44وكىلهَّ :
اؾ َخ َىي" ،45وأقباه طلً ،فئطا كُل
ِ
لهم إن ؤلاجُان واإلاجئ واهخلاٌ مً ميان إلى ميان ونفت مً نفاث ألاحؿام ،وأن ؤلاؾخىاء
إن خمل ٖلى ْاهغه لم ًصح إال في حؿم ٌكغل خح ًزا وٍأزظ ً
مياها ،وهلل زالم ألاماهً
وألاػمىت ،ومِؿغ ول ما جصح ٖلُه الحغهت والىلل ،والخمىً والؿيىن والاهفهاٌ والاجهاٌ،
واإلاداؾت واإلاجاعاة وأن اإلاٗنى ٖلى أن ًأجحهم أمغهللا ،وحاء أمغ عبً وأن خله أن ٌٗبر بلىله
ُ َ
َ
َّ
َََ
حٗالى" :فأج ُاه ُم الل ُه ِم ًْ َخ ُْث ل ْم ًَ ْدد ِؿ ُبىا" ،46وكىلً للغحل آجًُ مً خُث الحكٗغ ،جغٍض
أهؼٌ بً اإلاىغوه.
وٗم إطا كلذ طلً للىاخض مجهم عأًخه أن أُٖان الغكاق بلؿاهه ،فىبى بِىه كلب ًترصص في
الححرة ًخللب وهفـ جفغ مً الهىاب وتهغب ،وفىغ واكف ال هدـ وال هظهب إلى آزغ هالمه
ًٖ هظه الُابفت.
وهظه الُابفت التي ونفها الجغحاوي بالخُغف والغغوع هي التي جدمل ألالفاّ ٖلى خلُلتها
وجىىغ اإلاجاػ.
والُابفت الثاهُت وهم أصحاب ؤلافغاٍ ،وهي الُابفت التي حٗخضي في جأوٍل ألالفاّ
والىهىم اللغآهُت ًٖ ْاهغها صون خاحت جضٖى إلى طلً ،وٍدغنىن ٖلى جىثحر الىحىه،
وٍيؿىن أن اخخماٌ اللفٔ قغٍ في ول ما ٌٗضٌ ٖىه ألالفاّ.
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زم ٌُٗي الجغحاوي عؾالت لىال الفغٍلحن اإلاىىغ للمجاػ والفغٍم اإلاغالي في جأوٍل الىهىم
اللغآهُت بما الجدخمل ٖلُه مً الضالالث ،فُجب ٖلى الُابفت ألاولى وهم اإلاىىغون للمجاػ أن
حٗلم أن اللغآن الىغٍم لم ٌغحر ألفاّ اللغت ًٖ صاللتها ألانلُت ،وهظلً لم ًلٌ اللغآن
الىغٍم بٗاصاث أهلها ،ولم ًىللهم ًٖ أؾالُبهم وَغكهم ،ولم ًمىٗهم مما ؾاعفىن ٖلُه مً
الدكبُه والحظف وؤلاحؿإ.
هظلً ٖلى الُابفت الثاهُت وهم اإلاغالىن أن حٗلم أن هللا لم ًغى لىخابه الظي ونفه
بالهضي والكفاء والىىع والًُاء وإخُاء الللىب وعوخا جيكغح ٖىه الهضوع لم ًغى
لىخابه اإلاىنىف بهظه الهفاث أن ًيىن زالف البُان وبُٗضا ًٖ البُان ،فألفاّ اللغآن
نغٍدت في مٗاهحها وفي صاللتها ،فلِؿذ ألفاْه هألفاّ اللغؼ والكٗغ واإلاداجي مً الىاؽ،
فلض ونف هللا هخابه بأههَ َٖ :غِب ّ ٍي ُّم ِب ٍحن .47
املجاز عند ابن جني:
أبغػ مىكف البً حني ًىخب في هظا الؿُاق هى إقاعجه أن اللغت الٗغبُت أهثرها حاع ٖلى
اإلاجاػ ،وكلما ًسغج الكيئ مجها ٖلى الحلُلت ،48ومً زم زلو إلى أن الخٗبحر اللغآوي واعص في
مٗٓمه ٖلى ؾبُل اإلاجاػ ،وؾبب طلً في هٓغه أن الٗغب وهم الظًً زىَبىا بهظه اللغت
الكغٍفت واهىا أٖغف بؿٗت مظاهبها واهدكاع أهدائها ،حغي زُابهم بها مجغي ما ًألفىهه
وَٗخاصوهه مجها ،وفهمىا أغغاى اإلاساَب لهم بها ٖلى خؿب ٖغفهم وٖاصاتهم في اؾخٗمالها،
وطلً أنهم ًلىلىن :هظا ألامغ ًهغغ في حىب هظا ،أي باإليافت إلُه وكغهه به ،فىظلً كىله
َّ
حٗالىًَ :ا َخ ْؿ َغَجا َٖ َل َٰى َما َف َّغ ُ
ىب الل ِه ،49أي فُما بُني وبحن هللا إطا أيفذ جفغٍُي إلى
َذ ِفي َح
ِ
َ َ
َ ََ َ
َ َ
أمغه لى ونهُه إًاي .50وطهغ في كىله حٗالى " :أ َول ْم ًَ َغ ْوا أ َّها زل ْل َىا ل ُهم ِّم َّما َٖ ِمل ْذ أ ًْ ِض ًَىا
َْ
أو َٗ ًاما" ،51أهه إلاا وان الٗغف أن ًيىن أهثر ألاٖماٌ بالُض حغي هظا مجغاه.52
وٍبضوا أن إلاُىٌ ابً حني ؤلاٖتزالُت أزغ في إؾغافه في اللىٌ بمجاػٍت اللغت والىهىم
اللغآهُت ،وٍخضح طلً مً جهغٍده بأن أفٗاٌ الخالم ؾبداهه وحٗالى مجاػ ،هدى زلم
الؿماواث وألاعى وما وان مثله ،أال جغي أن ٖؼ إؾمه لم ًىً مىه بظلً زلم أفٗالىا،
ولىوان خلُلت المجاػا ليان زاللا للىفغ والٗضوان وغحرهما أفٗالىا ٖؼ وٖال .وهظالً ٖلم هللا
كُام ػٍض مجاػ ألهه لِؿذ الحاٌ التي ٖلم ٖلحها كُام ػٍض هي الحاٌ التي ٖلم ٖلحها كٗىص
ٖمغو ولؿىا هثبذ له ؾبداهه ٖلما ،ألهه ٖالم بىفؿه.53
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ٌٗغف ابً حني الحلُلت واإلاجاػ بلىله :الحلُلت ما أكغ في ؤلاؾخٗماٌ ٖلى أنل ويٗه في
اللغت ،واإلاجاػ ما وان بًض طلً ،وإهما ًل٘ اإلاجاػ وَٗضٌ إلُه ًٖ الحلُلت إلاٗان زالزت:
ؤلاحؿإ ،والخىهُض ،والدكبُه ،فئن فلض قغٍ مً هظه الكغوٍ وان اللفٔ خلُلت ،هما ًغي
ابً حني وَؿدكهض بلىٌ الىبى نلى هللا ٖلُه وؾلم "هى بدغ" فاإلاٗاوى الثالزت مىحىصة فُه،
أما ؤلاحؿإ فؤلهه ػاص في أؾماء الفغؽ التي هي فغؽ وَغف وحىاص وهدىها البدغ.
وأما الدكبُه فؤلن حغٍه ًجغي في الىثرة مجغي مابت.
وأما الخىهُض فؤلهه قبه الٗغى بالجىهغ وهى أزبذ في الىفىؽ مىه ،والكبه في الٗغى
َ َْ
مىخفُت ٖىه ،وهظلً كىله حٗالىَ :وأ ْصزل َى ُاه ِفي َع ْخ َم ِخ َىا ،54هظا هى اإلاجاػ وفُه ألاوناف الثالزت،
وأما الؿٗت فؤلهه هأهه ػاص في أؾماء الجهاث واإلاداٌ إهما هى الغخمت.
وأما الدكبُه فؤلهه قب٘ الغخمت وإن لم ًصح صزىلها مما ًجىػ صزىله ،فلظلً ويٗها في
مىيٗه.
وأما الخىهُض فؤلهه أزبر ًٖ الٗغى مماًسبر به ًٖ الجىهغ وهظا حٗاٌ بالٗغى وجفسُم
مىه.55
وهىظا ًمط ي ابً حني ًُبم هظه ألاؾباب الثالزت التي حٗلها ٖىانغ اإلاجاػ الثالزت ٖلى
اإلاجاػاث اللغىٍت في اللغآن الىغٍم وفي الكٗغ الٗغبي وفي التراهُب اللغىٍت.
وكض اهُلم ابً حني في جلغٍغ خىمه مً اٖخباعه أن أهثر ٖباعاث اللغت إهما هي مجاػاث لحلذ
بالحلُلت لىثرة ؤلاؾخٗماٌ وَىٌ الٗهض ،أو ما ٌٗغف لضي اإلاخأزغًٍ باإلاجاػاث اإلاُخت ،فلىلىا
"كام ػٍض" مجاػ الخلُلت ،ألهه مً باب وي٘ اليل مىي٘ البٌٗ لئلحؿإ واإلابالغت وحكبُه
الللُل بالىثحر ،56ألن الفٗل ًفاص مىه مٗنى الجيؿُت ،وكام ػٍض مٗىاه :وان مىه اللُام ،
وهُف ًيىن مىه طلً ومٗلىم أهه لم ًىً مىه حمُ٘ اللُام ،وهُف ًيىن مىه طلً وهى
حيـ ،والجيـ ًُبم حمُ٘ اإلااض ي وحمُ٘ الحايغ وحمُ٘ آلاحي اليابىاث مً ول وحض مىه
واخض وال في مابت ألف
ملام
وكذ
اللُام ،ومٗلىم أهه ال ًجخم٘ إلوؿان واخض في ٍ
ٍ
ٍ
واخض وال في ٍ
ؾىت مًاٖفت اللُام وله الضازل جدذ الىهم ،هظا مداٌ ٖىض ول طي لب ،فئطا وان هظلً
ٖلمذ أن كام ػٍض مجاػ الخلُلت .57وبُان أن الفٗل كام لم ًىي٘ في ألانل للضاللت ٖلى
حيـ اللُام وله هى حىاػ إٖماله في حمُ٘ أحؼابه ،فخلىٌ :كمذ كىمت وكىمخحن ومابت كىمت،
ً
وكُاما ً
ً
ً
كبُدا.58
خؿىا
وكُاما
املجاز عند أبى الحسين البصرى:
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أما أبىالحؿحن البهغي وهى جلمُظ مً أبغػ جالمظة اللاض ى ٖبضالجباع فئن أكىاله فى هظا
اإلاىيىٕ جؤهض الفىغة طاتها أهثر مً مىي٘ مً هخاباجه  ،وللض التزم فى ملضمت "اإلاٗخمض فى
أنىٌ الفله" بأن ًبحن خؿً وكىٕ اإلاجاػ فى اللغآن لُهبذ له أن ًدمل هثحرا مً آلاًاث التى
ٌؿخضٌ بها زهىم اإلاٗتزلت فى هثحر مً اإلاؿابل ٖلى اإلاجاػ ،59زم بحن طالً الخلا فى باب ٖلضه
إلزباث صزىٌ اإلاجاػ فى هخاب هللا حٗالى  ،فلاٌ:والضلُل ٖلى خؿً طالً أن إهؼاٌ هللا ٖؼ وحل
اللغآن بلغت الٗغب ًلخط ى خؿً زُابه إًاها فُه بلغتها مالم ًىً فُه جىفحر والىالم
السخُف اإلايؿىب كابله إلى العى ،ولِـ هظه ؾبُل اإلاجاػ  ،ألن أهثرالفهاخت إهما جٓهغ
باإلاجاػ والاؾخٗاعة  ،وأما الضاللت ٖلى أن فى اللغآن مجاػا فلىٌ هللا ٖؼوحل  :حضاعا ًغٍض أن
َ َٰ َ ّ َ َ ٌ
َ "61
60
َ َ
اْ َغة " .62وكض عص البهغي فى هظا الباب
ًىلٌ  ،وكىله " :وح َاء َعُّبً  ،وكىله "ِ :إلى ِعبها ه ِ
ٖلى مىىغي اإلاجاػ وهاكل أصلتهم وأبُلها بالحجج الضامغت والبراهحن الؿاَٗت.63
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