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 شكر وعرفان
 

 
الشكر أوال هلل عّز وجل الذي الٌطٌب اللٌل  إال بشكره، وال 

النهار إال بذكره، وال تطٌب اللحظات إال بطاعته، وال 
تطٌب اآلخرة إال بعفوه، وال تطٌب الجّنة إال برؤٌته،أحمدك 

.وأشكر فضلك فً توفٌقً إلنجاز هذا العمل  
 

ٌّد الخلق إلى  إلى منارة العلم واإلمام المصطفى، إلى س
ٌّدنا   رسولنا الكرٌم س

 محّمد
-صلّى هللا علٌه وسلم -   

إلى من علّمونا مسٌرة العلم والنجاح، أساتذتنا الكرام من 
صفٌة )االبتدائً إلى الجامعة وأخص بالذكر الدكتورة 

الّتً قدمت لً كّل النصح واإلرشاد طٌلة فترة إعداد  (طبنً
الّرسالة فلها مّنً عظٌم الشكر والتقدٌر والعرفان، كما أتقدم 
بالشكر الجزٌل إلى كّل من مّد لً ٌد العون والمساعدة من 
األساتذة الكرام أو من الزمالء الطلبة  من أجل إنجاز هذا 

 العمل المتواضع سواء من قرٌب أو من بعٌد



 
 

 مــــــقــــــــدمــــــــــــــــــــة
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وبابا ميما  يعد مبحث المجاز الّمغوي من المباحث البالغية الثرية في تراثنا العربي     
من أبواب البيان لما لو من عالقة وطيدة بالتعبير الفني،وارتباطو الوثيق بأنماط الصورة 
وقد القى اىتماما واسعا من العمماء المتقدمين، وال يزال يحتل مكانة رفيعة في بحوث 
ودراسات المتأخرين، باعتباره يفتح آفاقا واسعة من التعبير أمام المبدع الذي يمتمك 

األدوات والوسائل الاّلزمة الّتي تمكنو من أن يعّبر بياعن التجربة الواحدة، وليذا فان 
المجاز الّمغوي ىو ضرب من التوسع في المغة، نرى فيو المفظ ينتقل من معناه الحقيقي 
إلى معنى مجازي جديد، يثير في الذىن سعة التأمل ويوسع فيو دائرة الخيال عن طريق 

شحنو لأللفاظ بدالالت ومعاني أخرى تزيد من جمالية التعبير وقوة المعنى وروعة 
الصورة، وذلك بالخروج من األداء الجامد واألسموب الممل و المباشر نحو توسيع الّمغة  

يراد الداللة الواحدة بصور ن  وا  متعددة، فيو استعمال المفظ في غير موضعو األصمي، وا 
بدى ارتباط داللتو االصطالحية بداللتو الّمغوية، وعميو فإننا نجد أن النصوص المجازية 
تشكل موضوعا ميما ومثيرا في كل الّمغات سواء من جية أنو يعرض لمداللة الوضعية 

في الّمغة و ارتباطيا بالمحسوسات وتطور ىذه الداللة بتقدم الزمن والفكر والخيال، أو من 
جية عدولو عن الحقيقة، ألّن حّده االصطالحي دائما ما يوضع مقابال لمحقيقة وقسيما ليا 

فيو لم يسمى مجازا إال النزياحو وعدولو عن الحقيقة، فينالك الداللة األصمية والحقيقية 
لمفظة المتداولة في العرف الّمغوي، وىنالك الداللة المجازية الّتي يصطمحيا األفراد 

ويصطنعونيا لغاية معينة، وبالتالي تكون الداللة األولى ىي األصل و الثانية فرع ليا في 
وعميو فقد جاء . االستعمال الّمغوي، ويكون حضور القرينة شرطا في وقوع المجاز وصحتو

 .المجاز اللغوي في مقامات الهمذاني:موضوع بحثنا موسوما بـ
 :وىذا ما يفرض عمينا طرح بعض التساؤالت، أىميا 

؟ وكيف كان مسار نشأة  ما ىو مفيوم المجاز المغوي في اصطالح العمماء المتقدمين
وتطور ىذا المفيوم عند عمماء المغة والبالغة قديما وحديثا؟ وما ىي أقسامو وصوره؟ 
وماىي أّىم صور ونماذج االستعارة والمجاز المرسل في االفراد والتركيب في مقامات 

اليمذاني، ومواطن الجمال فييا ؟ ونجد أن الّدافع في طرق ىذا الموضوع ىو أىميتو  في 
حد ذاتو، باعتباره يحتل موقع الصدارة بين فنون البيان، وىذا لما يتمتع بو من مزايا 

وسمات تعطيو القدرة عمى اإلبداع والخمق المغوي، وكذا قدرتو عمى إحياء األلفاظ عن 
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طريق بعث معاني ودالالت جديدة فييا، تزيد من حيويتيا وجماليا، فيذا كمو يخمق في 
الباحث تمك الّرغبة في دراستو واستظيار جمالياتو الفنية واألسموبية، وقد أتى اختيارنا 

لمدونة مقامات بديع الّزمان اليمذاني بالتحديد، تجسيدا ليذه الرغبة والفضول، باعتبار أّن 
طبيعة وأسموب المقامات يناسب نوعية ىذا الموضوع، لثرائيا بصور ىذا المجاز من 

استعارة ومجاز مرسل في االفراد والتركيب، وىذا ما يسيل عرض نماذجو عمى القارئ أو 
الباحث، وكذلك أسموب اليمذاني الذي يميل إلى إظيار براعتو الّمغوية من خالل تزيين 
األلفاظ وتنميق العبارات بشتى الصور البيانية والبديعية، وبالتالي يخمق لنا ىذه الصور 

 .المجازية بجميع أنواعيا
 .وخاتمة، وقد سار ىذا البحث عمى مقدمة وفصمين

، وفيو تناولت مفيوم المجاز المجاز الّلغوي وأقسامه نظريا بعنوان الفصل األّولفجاء 
الّمغوي في المعاجم العربية، ثم تطرقت إلى مفيومو عند العمماء المتقدمين والمتأخرين من 

خالل تناول نشأة المفيوم وتطوره عبر األزمنة و المراحل المتعاقبة، بدءا بعمماء المغة 
كسيبويو والفّراء الّمذين حصرا المجاز في طرق وأساليب االتساع واعتمدا في ذلك عمى 

األمثمة والشواىد القرآنية، وابن عبيدة الذي يعد من أوائل عمماء الّمغة الّذين استعمموا كممة 
فجعمو بمعنى تفسير المعاني القرآنية وكذلك " مجاز القران"المجاز، وذلك في كتابو 

الجاحظ الّذي أتى لو بتعريف وجعمو مقابال لمحقيقة، مرورا بابن قتيبة وابن فارس وصوال 
إلى أىم عمماء البالغة وعمى رأسيم عبد القاىر الجرجاني، الذي اكتمل عمى يديو مبحث 
المجاز وبمغ ذروتو، وذلك من خالل ضبطو لمفيوم ومصطمح  المجاز المغوي الذي يكون 

في المفرد ، ووضع الحدود الفاصمة بينو وبين المجاز العقمي الذي يكون في التركيب 
فانتقل البحث من الدراسة الّمغوية إلى الدراسة االصطالحية، ليستقر مفيوم المجاز الّمغوي 

وانتياء باإلمام  بيذه الصورة عند العمماء الذين أتوا بعده، كالسكاكي وابن األثير،
 .السيوطي

 غير أّن المتأخرين من عمماء البالغة وعمى رأسيم الدكتور بدوي طبانة والدكتور فضل 
حسن عباس لم يضيفوا عمى ما جاء بو القدماء في مفيوم مجاز الّمغة، بل اكتفوا بما 

 .وصل إليو سابقوىم، إال فيما يخص بعض تقسيماتو بين المفرد والمركب
 :ثم تّطرقت في العنصر الثاني إلى بيان أقسام المجاز الّمغوي وىما
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االستعارة في المفرد مع عرض :  المجاز المغوي المفرد والذي ينقسم بدوره إلى قسمين ىما
مفيوميا عند بعض أئمة البالغة الذين تناولوىا بالدراسة والبحث الدقيق والعميق أمثال 

يراد أمثمة وشواىد  براز أقساميا عند المتأخرين بحسب االعتبارات، وا  الجاحظ والجرجاني، وا 
 .  والمجاز المرسل المفرد الذي سقت لو تعريفا واستعرضت أىم عالقاتو.ليا

أما المجاز الّمغوي المركب فنجده يتفرع إلى االستعارة التمثيمية والتي تجري عادة في 
 .  األمثال، والمجاز المرسل المركب والّذي يكون في والمركبات الخبرية واإلنشائية

جماليات االستعارة و المجاز المرسل في : وىو تطبيقي فقد جاء بعنوان الفصل الثانيأما 
 ، وقمت فيو بعرض بعض النماذج واألمثمة لالستعارة المفردة و المركبة  مقامات الهمذاني

براز ذلك التداخل سواء بين صور االستعارة  في بعض مقاماتو مع الّشرح والتحميل، وا 
وصور البيان األخرى كالكناية، أو حتى بينيا وبين صور البديع كالطباق والّسجع ،وكذا 
إظيار بعض خصائص وسمات أسموب اليمذاني التي تتجمى في مقاماتو،  فظير لنا 

كثرة ورود االستعارة المفردة فييا  قياسا باالستعارة التمثيمية، ثم أتيت عمى عرض نماذج 
من المجاز المرسل المفرد  بعالقاتو المختمفة، والتي قد تتداخل في بعض األحيان فيما 
بينيا، وىذا في النموذج الواحد، فتأول الّصورة إلى أكثر من عالقة، مع وقوع البديع ولو 

في مرات قميمة في التكّمف والمبالغة التي قد تضر أحيانا بالصورة المجازية وتفقدىا 
داللتيا، فيغّمب الّشكل عمى المعنى، ثم انتقمت إلى إيراد أمثمة عن المجاز المرسل المركب 
 . والتي كانت أقل الّصور استعماال في مقاماتو، فاقتصرت عمى ذكر بعض النماذج القميمة
ونجد أن المنيج المناسب ليذه الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي، باعتباره يصف 

الظاىرة وكذا نشأة وتطور مفيوم المجاز الّمغوي بدءا بالقدماء وانتياء بالمتأخرين، وذلك 
 عبر فترات زمنية متعاقبة، وكيفية تناول العمماء ليذا المصطمح وتحميل بعض اآلراء

 .والتوجيات
 :وقد اعتمدت في ىذه البحث عمى جممة من المصادر والمراجع أذكر منيا

لمفّراء وىما من أبرز كتب الّمغة، أما كتب " معاني القرآن"لسيبويو، وكتاب " الكتاب"كتاب  
دالئل "و" أسرار البالغة"لمجاحظ وكتاب" البيان والتبيين"و" الحيوان"البالغة فنذكر كتاب 

لمجرجاني، وكتاب مقامات بديع الّزمان اليمذاني،أّما المراجع فيي كثيرة نذكر " اإلعجاز
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لشوقي " البالغة تطور وتاريخ"لمدكتور بدوي طبانة وكتاب " البيان العربي"كتاب: منيا
 .ضيف

وقد اعترى مسار ىذا البحث بعض الصعوبات منيا التي تعود إلى طبيعة موضوع 
البحث، زيادة عمى ضيق الوقت وكثرة المادة العممية التي يعسر معيا ضبط عناصر 
 .الموضوع والخطة الالزمة، إضافة إلى العراقيل في كتابة المذكرة واألخطاء المطبعية

صفية "وفي الختام ال يسعنا إال أن نتقّدم بعظيم شكرنا إلى الدكتورة المشرفة األستاذة 
 .عمى ما أولتو لنا من توجييات سديدة ونصائح ميّمة إلنجاز ىذه البحث" طبني

 .والشكر موصول لكل من ساعدني في إعداد ىذه الّرسالة ولو بكممة طيبة
 
 
 
 
 
 
 



 
 :الفصل األول

 المجاز اللغوي وأقسامه
 .في مفهوم المجاز اللغوي: أوال  

 .أقسام المجاز اللغوي:   ثانيا
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 :تمهيد
لقد سعى جميكر العمماء عبر المراحؿ المتعاقبة كاألزمة المختمفة، نحك تحديد       

مفيـك المجاز شرحا ك تفسيرا كاإلحاطة بمعناه العاـ، كقد تفاكتت الجيكد ك الدراسات في 
سبيؿ بمكغ ىذه الغاية، سكاء بيف المتقدميف مف العمماء، أك بينيـ كبيف العمماء المتأخريف 

كذلؾ في تعريفيـ كتحديدىـ ليذا المصطمح، فبرز ذلؾ التبايف في أسمكب الدراسة 
كمطمقاتيا مف عالـ إلى آخر كمف مرحمة إلى أخرل، فىترسَّخىتٍ تمؾ االختبلفات حتى حيف 
اكتمالو، كبناء عميو لـ يتـ التكصؿ إلى تحديد مصطمح المجاز عند الٌمغكييف كالببلغييف  

بمعناه كمفيكمو الٌذم ضيبط بو مف بعد، كاشتير بو، كعميو نجد كثيرا مف العمماء قد 
 . تكممكا في المجاز، كخاضكا فيو ، دراسة كتفسير بدءنا بالمتقدميف ككصكال إلى المتأخريف

 :في مفهوم المجاز الّمغوي : أوال 
 :مفهومه لغة - 1

ازى المىكًضع :" كرد المجاز في لساف العرب البف منظكر بمعنى          جيٍزتي الطريؽ، كجى
ازىهي  از غٍيرهي كجى كأىجى ازىه ي كازنا كأىجى اكىزهي جى كازنا كمجازنا كجاًزيو كجى سارى ًفيو : جكىازنا كجؤيكزنا كجى

ازه أٍنفذهي  ازهي خمفىوي كقىطىعو، كأىجى از المىجازىة، المىكًضع... كسمكىو كأجى :  األصمعي. كالمىجى
زتو خمفىتوي كقىطعتيو كأىجٍزتو أٍنفذتوي    1.جيٍزت المكًضع، ًسرتي ًفيو، كأجى

اكزىه :" كجاء في القامكس المحيط قكلو ازنا كجاىز ًبو كجى كازنا كىجؤيكزنا كمجى ازى المىٍكًضع جى جى
ازى غيره كجاكىزهي، كالميٍجتازي : جكازان  السَّاًلؾ كميٍجتىاب الطىًريؽ كميًجيزهي  : سارى فيو كخٍمفوي كأجى

كازي كالسَّحاب ٌصؾي الميساًفر الذِّم ييٍسقىاه المىاؿ ًمف الماًشية : كالذِّم ييحبي النىجاءى ، كالجى
ٍرث از الطًريؽ ًإذا قيطع مف أحًد جانبيو : "  كبيذا يككف معنى المجاز لغة 2."كالحى  كالمجى

                                                           
 صادر  ، دار (مادة جكز  )أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ، ابف منظكر االفريقي المصرم، لساف العرب -   1

.362، ص 5لبناف، ج   بيركت،  

  مجدم فيمي الٌسيد :تحقيؽ ،(مادة جاز  ) القامكس المحيط  ،الفيركز أبادم مجد الديف بف محمد بف يعقكب  -2
. 191، ص 2القاىرة، مصر، ج  المكتبة التكفيقية،  
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 3."إلى اآلخر خبلؼ الحقيقة
 :المجاز الّمغوي في اصطالح القدماء والمتأخرين -2  

 : عند القدماء - 2-1     

ف لـ يأتكا عميو باسمو         لعٌؿ مف أكائؿ عمماء الٌمغة الٌذيف تناكلكا المجاز كا 
 الٌذم طىرىؽ بابو ميكًردنا إيَّاه " الكتاب " في كتابو (ه180ت )سيبويه كمصطمحو، نجد 

كمما جاء :" بأمثمة كشكاىد قرآنية عٌدىا مف االتساع كاالختصار في الكبلـ، عندما قاؿ 

 ﴿:عمى اتساع الكبلـ كاالختصار، قكلو تعالى جده                  

             ﴾4 

أىؿ القرية، فاختصر، كعمؿ الفعؿ في القرية كما كاف عامبل في األىؿ لك : ٌإنما يريد 
 5."ىنا  كاف ىا

لد لىوي، فيقكؿ ًستُّكف :" ككذا ما يظير عنو مف طرؽ كأساليب االتساع كاإليجاز، قكلو كـ كي
لد ًلد لو األكالد ككي  6."لىو الكلىدي ًستيف عامنا كلكنو اتسع كأكجر عامان، فالمعنى كي

 فمـ يًحد عف نيج سيبكيو في عرضة لؤلمثمة الكثيرة الٌتي (ه207ت )الفرّاء        أٌما 
كمثمو في : "... ييدرجيا مف باب التكٌسع في أساليب الكبلـ عند العرب كذلؾ في قكلو

﴿:سكرة الكاقعة                       ﴾7 

 ﴿: ثـ قاؿ                         ﴾8 

                                                           
  3   .191ص ،(مادة جاز  ) القامكس المحيط  ،الفيركز أبادم مجد الديف بف محمد بف يعقكب  -

. 82سكرة يكسؼ، آية  -  4  
ىاركف، مكتبة الخانجي  محمد عبد السبلـ : أبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو، الكتاب، تحقيؽ كشرح  -5

 . 212، ص 1ـ، ج 1988ق، 1407، 3القاىرة، مصر ، ط

. 211 سيبكيو، الكتاب، ص - 6  
. 18-17 سكرة الكاقعة، آية - 7  
.22-20آية   الكاقعة،  سكرة- 8  
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الحكر العيف ال ييطاؼ : كخفض بعض القيٌراء كرفىع بعضيـ الحيكر الًعيف، قاؿ الٌذيف رفعكا 
، أك مع ذلؾ حكر عيف، فقيؿ: ًبيٌف، فرفعكا عمى معنى قكليـ  الفاكية : كعندىيـ حيكر عيفه

 ثـ أتبع آخر الكبلـ أٌكلو –كاهلل أعمـ - كالمَّحـ ال ييطاؼ ًبيما إٌنما ييطاؼ بالخمر كحدىا 
 9..." كىك كثير في كبلـ العرب كأشعارىـ 

فقكلؾ : "...        كنجده يسترسؿ في إيراد صكر االتساع عمى نطاؽ كاسع، كىك يقكؿ 
قد اٍعتىٍقت مباركا أمس كآخر اليـك يا ىذا ، كأنت تريد اشتريت آخر اليـك ألٌف ىذا مختمؼ 

كقتمت : ضربت فبلننا كفبلننا، كأنت تريد باآلخر: ال يعرؼ أٌنؾ ابتعت، كال يجكز أف تقكؿ 
 10."فبلنا ألٌنو ليس ىاىنا دليؿ ففي ىذيف الكجييف ما تعرؼ بو ما كرد عميؾ إف شاء اهلل

 فقد استفاض في حديثو عف "مجاز القرآن" في كتابو (ه209ت  ) أبو عبيدة        أٌما
المجاز، محددا معناه بتمؾ األساليب كالطرؽ التي ينتيجيا القرآف في تعبيراتو نظرا ألٌنو 

مجاز "يصيب في عٌدة كجكه كمعاني ككممات تتفؽ كٌميا في معنى كاحد، نحك استعمالو 
، كىذا بغية تفسيره لآليات القرآنية  "تأكيمو" ك" تقديره"ك" معناه كذا" ك" تفسير كذا"ك" كذا

فجاء معنى المجاز عنده أعـ مف المعنى الٌذم حدده الببلغيكف لو فيما بعد فظير جميا 
اىتمامو بالجانب الٌمغكم في القرآف مف أجؿ الكصكؿ إلى فيـ النصكص عف طريؽ 

 11." تكظيفو لمٌشعر العربي بكثرة، كذلؾ في االستشياد بو عمى اآليات القرآنية
       كيظير مف ىذا التعريؼ أٌف معنى المجاز عند أبي عبيدة ىك الٌسبيؿ إلى بمكغ فيـ 

ف اشتمؿ مجمكع ما " المعاني القرآنية كتفسيرىا  فيك بصدد ىذا الممحكظ الٌذم ذكره، كا 
أفاضو  مجاز القرآف عمى جممة مف أنكاع المجاز االصطبلحي، كلكٌنو إٌنما قصد بالمجاز 

 الميزاف الصرفي، كقد يعني بو نحك العرب كطريقتيـ : معناه الٌمغكم كقد يقصد بو أحيانا 

                                                           
 . 14ص، 1ج ـ،1983ىػ، 1403، 3 أبي زكريا يحي بف زياد الفٌراء، معاني القرآف، عالـ الكتب، بيركت، لبناف، ط -9

 . 14 نفسو، ص  المرجع-10
 محمد فؤاد سنركيف ، مكتبة :أبي عبيدة معمر بف المثنى التيمي، مجاز القرآف، عارضو بأصكلو كٌعمؽ عميو: رينظ -11

 .           19-18، ص 1ت، ج ط ، د الخانجي ، القاىرة، مصر، د



 وأقسامه المغوي المجاز                                                                    :األول الفصل

 

9 
 

  12." في التفسير كالتعبير، كىك األعـ كاألغمب في مراده 
 في باب "الحيوان" فقد أكرد لفظ المجاز كذلؾ في كتابو (ه255ت ) الجاحظ         أٌما

 كذلؾ في معرض حديثو عف المعنى األصمي 13."باب المجاز كالتشبيو في األكؿ"سمَّاه 
، مبرزا الفرؽ بيف االستعماؿ األٌكؿ كاالستعماؿ الثٌاني "األكؿ"كالمعنى المجازم لكممة 

أكمو األىسىد، فالعادة أف الذِّىف ينصرؼ إلى األكؿ المعركؼ : كذلؾ عندما مىثَّؿى ًلمف يقكؿ

﴿:أكىموي األيسيكد فالمراد ىنا ىك النٍَّيش كالعضي كالمٍَّدغ، كنجد قكلو : أٌما قكليـ      

                         

                             

  ﴾ 14
 

 15.كىذا كيمُّو مختمؼ، كىك كٌمو مجاز
لو بآيات مف القرآف الكريـ، لٌما قاؿ  كىك قكؿ :" كقد تكسع في إيراده لمعنى المجاز ميمىٌثبل ن

  ﴿:اهلل عز كجؿ                             

     ﴾ 16  

﴿: كقكلو تعالى عىٌز اسمو              

                       

                                                           
، مجاز القرآف خصائصو الفنية كببلغتة العربية، دار المؤرخ العربي، بيركت، لبناف  ر محمد حسيف عمي الصغي- 12
. 16ـ، ص 1999، ق1420، 1ط  

محمد ىاركف، مكتبة مصطفى البابي عبد السبلـ : الجاحظ، الحيكاف، تحقيؽ كشرحبحر  بف كأبي عثماف عمر-  13
 . 23، ص 5ـ، ج1943ىػ، 1362، 1  مصر، ط،الحمبي كأكالده

.12 سكرة الحجرات، آية - 14  
. 28-27الجاحظ، الحيكاف، ص :  ينظر- 15  
.  10  سكرة النساء، آية- 16  
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            ﴾17
 

ف شربكا تمؾ األىٍنبذىة كلبسكا الحمؿ، كركبكا الٌدكاب كلـ ينفقكا منيا  كقد ييقاؿ ليـ ٌذلؾ كا 
 18."كىذا مجاز آخر... ًدرىما كاحدا في سبيؿ األكؿ 

كنجده قد تعٌرض فيما ساقو مف كٌؿ ىذه األمثمة لممعنى الحقيقي لؤلكؿ كىك المعركؼ 
كالمتداكؿ بيف الٌناس، كالمعنى المجازم الٌذم ىك الٌنيش كالعض كالٌمدغ، فخرج مف المعنى 

فمف ىذه األمثمة يتضح أٌف المجاز عند الجاحظ ميقابؿ لمحقيقة، كأٌف " األٌكؿ إلى الثٌاني،
الحقيقة في مفيكمو تعني استعماؿ الٌمفظ فيما كضع لو أصبل، كما أٌف المجاز عنده ىك 

  19."استعماؿ الٌمفظ في غير ما كضع لو لعبلقة مع قرينة مانعة مف إدارة المعنى الحقيقي
كيؤكد ىذا الدكتكر . كييرٌجح أٌف الجاحظ ىك أٌكؿ مف جعؿ مفيـك المجاز ميقاببلن لمحقيقة

فالجاحظ يضع يده عمى أسمكب المجاز، كيحٌدد مصطمحو :" أحمد مطمكب، كىذا في قكلو
بكٌؿ ما خالؼ الحقيقة، كىذه خطكة كبيرة في ميداف البحث الببلغي في القرف الثٌالث 

 20."ىجرم
 أٌف معنى المجاز يذىب إلى التأكيؿ، كمىٌثؿى (ه276ت  )ابن قتيبة الدينوري       كيرل 

 ﴿:لوي بقكلو تعالى            ﴾21فجاء الخطاب ىنا عامنا كليس  

  مخصكصا إلنساف بعينو، فالميراد مف الٌصكرة الٌتي إف شاء ركبكـ عمييا، ىك الحيسف

﴿: ككذلؾ قكلو تعالى. كالقيبح، البياض كالٌسكاد          ﴾22كمىجازيه 

 سنقصد لكـ بعد طكؿ اإلمياؿ كالترؾ ألٌنو سبحانو كتعالى ال ييميية أٌم شأف عف إدارة
                                                           

. 42 سكرة المائدة، آية - 17  
. 25 الجاحظ، الحيكاف ، ص - 18  

.136ـ، ص 1985ىػ، 1405  د ط، عبد العزيز عتيؽ، عمـ البياف، دار النيضة العربية، بيركت، لبناف، -19  
 ـ1987ىػ، 1407  د ط،أحمد مطمكب، معجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىا، مطبعة المجمع العممي العراقي،-  20
 . 192 ص 3ج

. 8، آية رسكرة االنفطا - 21  
. 31آية   سكرة الٌرحمف، - 22  
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 23.شؤكف خمقو كتسيير أمكر عباده، كىك الغالب عمى أمره
       ثـ يٌتجو ابف قتيبة إلى إثبات كقكع المجاز في الكبلـ، كىذا ردنا عمى الٌذيف زىعميكا 

فقد تبٌتف ًلمف قد عرؼ الٌمغة، أٌف :" أٌف الكبلـ كيمُّو حقيقة ال مجاز فيو، كذلؾ في قكلو
، أٍم أًممو، كقالىت النَّاقةي : القكؿ يقع فيو المجاز فىييقاؿ قاؿى الحاًئط فىماؿ، كقيٍؿ برأًسؾ إليَّ

بلى  كقاؿى البًعير، كال ييقاؿ في مثؿ ىذا المعنى تكٌمـ، كال ييعقؿ الكبلـ إاٌل بالنطؽ ًبعينو، خى
مكضعو كاحد كىك أٍف تتبٌيف في شيءو مف المكات عبرة كمكعظة فتقكؿ خبَّر كتكمَّـ 

هّ ذلك؛كذكَّر  24..."  معنى فيو، فكأٌنو كٌممؾألنّ

       ككأٌف ابف قتيبة قد اعتمد في تحديده لمفيـك المجاز عمى عرض األمثمة كالشكاىد 
القرآنية، كلـ يكرد لو مفاىيـ اصطبلحية، فمـ يىخرج بالمجاز عف معنى االتساع  كالتكسع 

ككأٌف كممة المجاز عند ابف قتيبة ال تزاؿ تيستخدـ بمعناىا "في أساليب الكبلـ عند العرب، 
الكاسع الٌذم استخدميا فيو أبك عبيدة، كقد مضى يعرض صكرا منو ذاكرا أٌنيا مبثكثة في 

  25..."الكيتب الٌسماكية، كعرض لسكر قرآنية مما يدخؿ في المجاز المرسؿ كاالستعارة 
االتساع كالتشبية : لممجاز ثبلثة معاني كىي (ه392ت) ابن جني        كييخصص

ٌنما يقع المجاز كيعًدؿ إليو عف الحقيقة لمعاف ثبلثة كىي:" كالتككيد، مف خبلؿ قكلو  : كا 
  فكأٌنو يجعؿ 26."اإلتساع، كالتككيد، كالتشبية، فإف عدـ ىذه األكصاؼ كانت الحقيقة البتة

: أكثر الكبلـ يقع مجازا، ثـ يسترسؿ في إبراز ىذه المعاني كتكضيحيا، كىذا في قكلو
كأٌما التشبية فؤلٌف جريو يجرم في الكثرة مجرل مائة، كأٌما التككيد فؤلٌنو شٌبو العرض "

بالجكىر كىك أثبت في النفكس منو، كالتشبيو في العرض منبثقة عنو، أال ترل أٌف مف 

                                                           
 القاىرة  ، أحمد صقر، مكتبة دار التراث:الٌسيد: أبي عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة، تأكيؿ مشكؿ القرآف، تحقيؽ: ينظر-  23

 . 105، ص ـ1973ىػ،1393، 2 ط  القاىرة،مصر،
. 109ص نفسو، المصدر - 24  
. 59ت، ص  د ،9ط دار المعارؼ، القاىرة، مصر، الببلغة تطكر كتاريخ،  شكقي ضيؼ،- 25  
.443 ص،2ت، ج  ط، د  محٌمد عمي النجار، المكتبة العممية، د: أبي الفتح عثماف بف جني، الخصائص، تحقيؽ-26   
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   ﴿:الٌناس مف دفع األعراض، كليس أحد دفع الجكاىر، ككذلؾ قكلو سبحانو

          ﴾27ىذا ىك :"  تـٌ يعٌقب ابف جني عمى ىذه اآلية بقكلو 

مجاز، كفيو األكصاؼ الثبلثة، أٌما الٌسعة فؤلٌنو كأٌنو زاد في أسماء الجيات، كالمحاؿ 
  28."اسمنا ىك الرَّحمة

فأٌما قكليـ : كىك فيما قالو يجعؿ المجاز ميقاببل لمحقيقة كقسيما ليا، ممٌثبل ليذه الفكرة بقكلو
ا، فحقيقي ىك كنحكه ال استعارة فيو كال مجاز في  امن مىمٍكت عبدان، كدىخمت دارنا، كبىنيتي حمى

بنيت لؾ في : ىذه المفعكالت، لكف في األفعاؿ الكاصمة ليا مجاز كسنذكره، كلكف لك قاؿ 
قمبي بيتا، أك ممكت مف الجيكد عبدنا خالصا أك أحممتؾ مف رأيي كثقتي دار صدؽ، لكاف 

 29." ذلؾ مجازا كاستعارة، لما فيو مف اإلتساع كالتككيد كالتشبية عمى ما مضى
كأٌما المجاز فمأخكذ مف : "  معنى المجاز فيقكؿ(ه395ت ) ابن فارس        كيحدد

ازى يىجيكز إذىا استف ماضينا تقيكؿ  از عمينىا فىاًرس، ىذا ىك األصؿ، ثـٌ : جى ازى ًبنا فيبلف كجى جى
ح كىاًزنة : يىنفذ كال ييرد كال ييمنىع ، كتقكؿ: يىجيكزي أٍف تفعىؿ كذىا، أمٍ : تقكؿ عندنا دراًىـ كىضى

كازىىا : أٍم " كأيٍخرىل تجيكز جكىاز الكىاًزنىة  ف لـ تكف كاًزنىة فيي تجيكز مىجازىىا كجى إف ىذه كا 
إٌف الكبلـ الحقيقي يمضي لسننو ال يعترض : أم" مجاز"ًلقيٍربيا منيا ، فيذا تأكيؿ قكلنا 

كازىه لقربو منو، إاٌل أٌف فيو مف تشبيو كاستعارة ككٌؼ ما ليس  عميو، كقد يككف غيره يجيكز جى
، فيذا تشبيو جاز مجاز قكلو: في األٌكؿ كذلؾ كقكلؾ عطاء كًثير :" عطاء فبلف مزف كاؼو

  30..."كاؼو 
 فما نبلحظو في تعريؼ ابف فارس لممجاز ىك ذلؾ االرتباط كالتبلـز بيف المعنى الٌمغكم

                                                           
. 75ياء، آية نب سكرة األ- 27  
.443بف جني، الخصائص، ص  ا- 28  
.446نفسو، ص المصدر  - 29  
الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، عٌمؽ  أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، -30

-149، صـ1997ىػ، 1418، 1، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط أحمد حسيف بسج: عميو ككضع حكاشيو
150.                 
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 كالمعنى االصطبلحي، التصاؿ كؿ كاحد منيما باآلخر، فالمعنى االصطبلحي عنده 
منبثؽ عف المعنى الٌمغكم، مف حيث اتفاقيما في داللة التجكز كالتخطي، كاالنتقاؿ بالداللة 

مف مكضع إلى آخر، أم مف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازم، كىذا حيف ذكر أٌف 
كاعتبره أصبل فيو، كىك ما يجعمو ييقرُّ بأٌف المجاز كأسمكب " جاز"المجاز مأخكذ مف الفعؿ 

ىك أمر جائز في الكبلـ ككاقع فيو، فالمعنى االصطبلحي في رأيو ىك امتداد لممعنى 
 . الٌمغكم

 كتطرؽ كذلؾ إلى الحقيقة فجعميا قسيما لممجاز، كأتى عمى مفيكميا بأٌنيا استعماؿ 
الكبلـ في ما كضع لو، الٌذم ال يككف استعارة كال تمثيبل، كبيَّفى أٌف أكثر الكبلـ يككف 

 31.حقيقة 
 كالظاىر أٌف ابف فارس يجعؿ الحقيقة تجرم عمى أكثر الكبلـ، مخالفا في ذلؾ الٌذيف قالكا 

 . بعكس ذلؾ
 فقد كاف في تحديده "أسرار البالغة"في كتابو ( 471ت )عبد القاهر الجرجاني        أٌما 

لمفيـك المجاز أكثر دقة كعمقا مف الٌذيف سبقكه، كىذا مف جية ضبط مصطمح المجاز 
كأٌما المجاز فكيؿي كممة أيًريد بيا :" الٌمغكم، الٌذم جعمو في المفرد أك الكممة، كىذا في قكلو 

 كنجده 32..." غير ما كقعت لو في كضع كاضعيا لمبلحظة بيف الثاني كاألٌكؿ فيي مجاز
: فإذا كصفنا بالمجاز الكممة الميفردة كقكلنا:"... قد أتى عمى مثاؿ ييسند بو كبلمو قائبل 

اليىدي مجاز في الٌنعمة كاألسىدي مجاز في اإلنساف ككؿ ما ليس بالسٍَّبًع المعركؼ كاف حيكما 
أجريناه عمى ما جرل عميو مف طريؽ الٌمغة ألنَّا أردنا أٌف المتكمـ قد جاز بالٌمفظة أصميا 

                                                           
. 149 صابف فارس، الصاحبي في فقو الٌمغة، :ينظر - 31  
محٌمد  الٌسيد :عٌمؽ حكاشيو أسرار الببلغة في عمـ البياف، بف عبد الٌرحمف بف محٌمد الجرجاني، عبد القاىر أبي بكر -32

  .304ص ـ،1988ق،1409 ،1 ط بيركت، لبناف، العممية، دار الكتب رشيد رضا،
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ٌما صمة كمبلبسو بيف  الٌذم كقعت لو ابتداء في الٌمغة كأكقعيا عمى غير ذلؾ إٌما تشبييا كا 
  33."ما نقميا إليو كما نقميا عنو

كاستنادا إلى تعريؼ الجرجاني يظير لنا أٌف المجاز الٌمغكم ىك استعماؿ الكممة أك الٌمفظة 
ثـٌ يردؼ الجرجاني مفيكما آخر لو كذلؾ في . في غير ما كيضعت لو في أصؿ الٌمغة

كاعمـ :" ، فيك ال يخرج بو عف معنى االًتساع في الكبلـ عندما قاؿ "دالئل اإلعجاز" كتابو
أٌف طريؽ المجاز كاالتساع في الٌذم ذكرناه قبؿ أٌنؾ ذكرت الكممة كأنت ال تيريد معناىا 

كٍَّزت بذلؾ في ذات الكممة كفي الٌمفظ نفسو . كلكف تريد معنى ما ىك ردؼ لو أك شبيو فتجى
ٍذ قىٍد عرفت ذلؾ فاعمـ أٌف في الكبلـ مجازا عمى ىذه الٌسبيؿ، كىي أف يككف التىجكُّز في  كا 
حكـ يجرم عمى الكممة فقط، كتككف الكممة مترككة عمى ظاىرىا، كيككف معناىا ظاىرا 

 كبناءنا عميو فإف الجرجاني يشير إلى 34." في نفسو كمردكدا مف غير تكرية كال تعريض
ٌنما قد يككف في التركيب، فيصير في  أٌف المجاز ال يقع في الكممة المفردة فحسب، كا 

األٌكؿ مجازا لغكيا، كفي الثٌاني مجازا عقميا، كعمى ىذا األساس أكرد تقسيمو لممجاز، إٍذ 
كاعمـ أٌف المجاز عمى ضربيف مجاز مف طريؽ الٌمغة كمجاز مف طريؽ المعنى :" يقكؿ 

 35..."المعقكؿ 
        كقد اشترط الجرجاني في مجاز كجكد عبلقة إٌما تككف المشابية، فىييسمى استعارة 
قكع المجاز المُّغكم يٍأًتي في  ٌما عبلقة غير المشابية كيسمى مجازا مرسبل، ميبًيننا أٌف كي كا 

كمتى كصفنا بالمجاز الجممة مف الكبلـ كاف مجازنا مف :" المفرد كليس في التركيب، فيقكؿ
طريؽ المعقكؿ دكف المُّغة، كال كجو ًلنسبىتيا إلى كاًضعيا ألٌف التأليؼ ىك إسناد فعؿ عمى 

                                                           
.355ص أسرار الببلغة،  الجرجاني،- 33  
 رمحمكد محٌمد شاؾ أبك فير: ، تعميؽزدالئؿ االعجا أبي بكر عبد القاىر بف عبد الٌرحمف بف محٌمد الجرجاني، -34

.293ص ،ـػ2004 ،5 طر، ، مص القاىرة مكتبة الخانجي،   
.355ص ،المرجع السابؽ - 35  
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اسـ أك اسـ إلى اسـ، كذلؾ شيء يحصؿ ًبقصد المتكمـ فبل يصير ضرب خبرنا عف زيد 
  36."ًبكضع الٌمغة بؿ عف قصد إثبات الضرب ًفعبلن لو

كتعقيبا عمى ىذه . ككأٌف الجرجاني يجعؿ المجاز عمبلن عقمينا أكثر مف ككنو عمبلن لغكيان 
كيسير عبد القاىر عمى مبدئو في نىًفي كؿ اعتبار :" الفكرة نجد الٌدكتكر بدكم طبانة يقكؿ

رجاع األمر كٌمو إلى المعنى، فىيينًكر أف يكصؼ الٌمفظ بأٌنو مجاز، كذلؾ أٌف العادة  لٌمفظ، كا 
إٌف الحقيقة أف ييقىرَّ الٌمفظ عمى أصؿ : قد جرت بأف ييقاؿ في الفركؽ بيف الحقيقة كالمجاز

كضعو في الٌمغة، كالمجاز أف ييزاؿ عف مكضعو كييستعمؿ في غير ما كضع لو، فىييقاؿ 
كاد"كييراد " بىحر"ك " شيجاع" كييراد " أنسىد " ف كاف شيئا قد استحكـ في النفكس ". جى كىذا كا 

 37."حتى إٌنؾ ترل الخاصة فيو كالعامة، فإٌف األمر بعد فيو عمى خبلفو
 لكركد المجاز الٌمغكم قرينة تحكؿ دكف المعنى (ه626ت)السكاكي       كقد اشترط 
كأٌما المجاز فيك الكممة المستعممة في غير ما ىي مكضكعة لو :" األصمي، إذ يقكؿ

بالتحقيؽ، استعماال في الغير، بالنسبة إلى نكع حقيقتيا، مع قرنية مانعة عف إرادة معناىا 
 38... "في ذلؾ النكع 

كقكلي بالتحقيؽ :"... ثيـٌ نجده يسترسؿ في تفسير كشرح تعريفو لممجاز الٌمغكم بقكلو
احتراز أف ال تخرج االستعارة الٌتي ىي مف باب المجاز نظرا إلى دعكل استعماليا فيما 
ىي مكضكعة لو، كقكلي استعماال في الغير بالنسبة إلى نكع حقيقتيا، احتراز عٌما إذا 
اتفؽ ككنيا مستعممة فيما تككف مكضكعة لو بالنسبة إلى نكع حقيقتيا، كما إذا استعمؿ 

ـً  متناكالتو أك كما . صاحب الٌمغة لفظ الغائط مجازا فيما يفضؿ عف اإلنساف مف ميٍنيىضى
لمحمار : لمدعاء، أك صاحب العرؼ الٌدابة : إذا استعار صاحب الحقيقة الشرعية الٌصبلة 

                                                           

. 355ص أسرار الببلغة ، عبد القاىر الجرجاني، 36  

، دت 2 طمطبعة الٌرسالة، دراسة تاريخية فنية في أصكؿ الببلغة العربية، بدكم طبانة، البياف العربي- 37 
  .275ـ، ص1958ق،1377

، ضبطو- 38  نعيـ        :كعٌمؽ عميو ككتب حكاشيو أبي يعقكب يكسؼ بف أبي بكر محٌمد بف عمي السكاكي، مفتاح العمـك
  .359ص ـ،1987 ىػػ،1،1407ط  لبناف،،بيركت دار الكتب العممية، زرزكر،
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مع : كالمراد بنكع حقيقتيا الٌمغكية، إف كانت إٌياىا أك الٌشرعية أك العرفية أٌية كانت، كقكلي 
قرينة مانعة عف إرادة معناىا في ذلؾ الٌنكع احتراز عف الكناية، فإٌف الكناية كما ستعرؼ 

فتقع مستعممة في غير ما ىي مكضكعة لو، مع أننا ال . تستعمؿ فيراد بيا الميكنَّى عنو
 كنجد السكاكي قد أخرج الكناية مف صكر المجاز 39."نسٌمييا مجازا لعرائيا عف ىذا القيد

 فيي ال تنفي الداللة األصمية. باعتبارىا تيكًرد في داللتيا ًكبلى المعنىيف الحقيقي كالمجازم
  عكس االستعارة الٌتي تكحي بالمعنى المجازم دكف األصمي بكاسطة امتبلكيا القرنية

 . المانعة عف إرادة المعنى الحقيقي، كىك ما تفتقر إليو الكناية 
الحقيقة : كقد تعٌرض إلى الحقيقة باعتبارىا أصبل لو، فجعميا عمى ثبلثة أنكاع كىي 

كاعمـ أٌف الكممة حاؿ كضعيا الٌمغكم، لما :"الٌمغكية كالٌشرعية كالعرفية، كىذا في قكلو 
عرفت مف أٌف الحقيقة ترًجع إلى إثبات الكممة في مكضعيا، كأٌف المجاز يرجع إلى إخراج 
الكممة عف مكضعيا، حٌقيا أف ال تسمى حقيقة كال مجازا كالجسـ حاؿ الحدكث ال يككف 

ساكنا كال متحركا، أٌما حاؿ الكضعيف األخيريف فحٌقيا كذلؾ لكف في األٌكؿ باإلطبلؽ كفي 
ال تككف حقيقة شرعية كال مجازىا، كال تككف : األخيريف تتقيد الحقيقة بنكعيا، مثؿ أف يقاؿ

ف كاف اإلطبلؽ قد يحتمؿ   40." عرفية كال مجازىا، كا 
فقد فىصَّؿ القكؿ في المجاز كجعمو قسيما لمحقيقة الٌتي  (ه637ت ) ابن األثير        أٌما

 فنجده قد قرف بيف معناه 41.عٌرفيا بأٌنيا استعماؿ الٌمفظ فيما كضع لو في أصؿ الٌمغة
كأٌما المجاز فيك ما :" إٍذ يقكؿ . الٌمغكم كمعناه االصطبلحي، فجعؿ الثٌاني إمتدادا لؤلٌكؿ

ازى ىذا المكًضع إذا  أيًريد بو غير المعنى المكضكع لو في أصؿ الٌمغة، كىك مأخكذ مف جى
تىخطَّاه إًليو، فالمجاز إذنا اسـ لممكاف الٌذم ييجاز فيو كالمعاج كالمزار كأشباىيما، كحقيقتو 

                                                           
-  ، .359صالسكاكي، مفتاح العمـك 39  
. 362-361 ص المصدر نفسو، - 40  
بدكم كمحٌمد الحكفي   : قٌدمو كعٌمؽ عميواألثير، المثؿ الٌسائر في أدب الكاتب كالٌشاعر،بف ضياء الديف : ينظر-  41

.84ص ،1مصر، د ط، د ت، ج القاىرة، دار الٌنيضة، طبانة،   
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كقكلنا زيده . ىي االنتقاؿ مف مكاف إلى مكاف، فجعؿ ذلؾ لنقؿ األلفاظ مف محؿ إلى محؿ
أسد، فإٌف زيد إنساف، كاألسد ىك الحيكاف المعركؼ، كقد جيزنا مف اإلنسانية إلى األسدية 

أم عبرنا مف ىذه لكصمة بينيما كتمؾ الكصمة ىي صفة الشجاعة، كقد يككف العبكر لغير 
 ، قاؿ األسىد كقاؿ الثَّعمب، فإفٌ "كىميمة كًدمنة" كقكليـ في كتاب " االًتساع"كصمة كذلؾ ىك 

ٌنما أجرم عمييما إتساعا محضا ال  القكؿ ال كصمة بينو كبيف ىذيف بحاؿ مف األحكاؿ كا 
 42."غير

 كىك يشترط لكقكع مجاز الٌمغة، كجكد عبلقة مشابية بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم
فإٌنو ال يخمكا إٌما . كليذا مثاؿ في المجاز الحقيقي الٌذم ىك المكاف المجاز فيو:" فيقكؿ 

كازي . أف ييجاز مف سٍيؿو إلى سىيؿو ، أك مٍف كىٍعرو إلى كعرو ، أك مف سىٍيؿو إلى كىعرو  فالجى
، ىك كقكلنا زيده أسد، فكما أٌنو ال مشابية بيف  مف سيؿو إلى سٍيؿو أك ًمف كعرو إلى كىعرو

كيظير فيما سقناه في . 43..."القكؿ كبيف ىذيف، فكذلؾ ال مشابية بيف الٌسيؿ كالكعر
ألٌنو لـ يطمؽ عميو لفظ " مفيـك المجاز الٌمغكم عند ابف األثير أٌنو عٌد الحقيقة أصبل فيو 

المجاز إاٌل لنقمو عف حقيقة مكضكعة لو، إٍذ المجاز ىك اسـ لممكضع الٌذم ينتقؿ فيو مف 
ذا كاف كٌؿ مجاز البٌد  مىكاف إلى مكىاف، فجعؿ ذلؾ لنقؿ األلفاظ عف الحقيقة إلى غيرىا، كا 
لو مف حقيقة نقؿ عنيا إلى حالتو المجازية، فكذلؾ ليس مف ضركرة كٌؿ حقيقة أف يككف 
ليا مجاز، فإٌف مف األسماء ما ال مجاز لو، كأسماء األعبلـ، ألٌنيا كيضعت لمفرؽ بيف 

فىات  44." الذَّكات ال لمفىرؽ بيف الصِّ
مف الٌذيف يركف أٌف أكثر الٌمغة يقع مجازا ال حقيقة فيو، باعتبار أٌف المجاز إذا  كابف األثير

 .االتساع كالتككيد كالتشبيو: كثير لحؽ بالحقيقة، كىك يشمؿ ثبلثة معاني كىي

                                                           
. 85- 84ص المثؿ الٌسائر، ابف األثير،-  42  
.85 ص ،المصدر نفسو-   43  
. 275-274ص البياف العربي،  بدكم طبانة،- 44  
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كىك أحد أئمة كعمماء القرف العاشر  (ه911ت)جالل الدين السيوطي       كنجد 
المجاز في الميفرد، كيسمى المجاز :" ىجرم، قد ضبط مصطمح مجاز الٌمغة، إٍذ يقكؿ 

 بمعنى استخداـ الكممة في غير 45."الٌمغكم، كىك استعماؿ الٌمفظ في غير ما كضع لو أكىالن 
 . معناىا األصمي، كىذا طمبنا لممعنى المجازم

كا بكقكع المجاز في القرآف الكريـ، كعىدَّه أٍبمغ         كييعد السيكطي مف العمماء الٌذيف أقرُّ
مف الحقيقة، كقد دافع عف ىذا الٌرأم كتكجو في ردِّه عمى المنكريف ًلجكاز كقكعو، كذلؾ 

كىذه شبية باطمة، كلك سقط المجاز مف القرآف سقط منو شطر الحسف، فقد اتفؽ :"بقكلو 
البمغاء عمى أٌف المجاز أبمغ مف الحقيقة، كلك كجب خمك القرآف مف المجاز كجب خمكه مف 

 46." الحذؼ كالتككيد كتشبيو القصص، كغيرىا
       كيتضح في كؿ ما سيقناه مف تفاسير كمفاىيـ لمجاز الٌمغة كتعريفاتو عند جميكر 
القدماء أٌف معناه لـ يكف محصكرا في ككنو قسيما لمحقيقة إاٌل في مرحمة متأخرة، كما 

فإٌف تقسيـ األلفاظ :"... بقكلو " االيمان" في كتابو (ه728ت)بن تيمية يشير إلى ذلؾ إ
إلى حقيقة كمجاز إٌنما اشتير في المائة الٌرابعة كظيرت أكاًئمو في المائة الثٌالثة، كما 

 كىك بكبلمو ىذا ينفي كقكع 47."عًممتيو مكجكدا في المائة الثٌانية الٌميـ أىٍف يككف في أكاخرىا
، الٌذم ييعد مف عمماء القرف الثٌالث، كيفٌصؿ ابف (ق255ت)ىذا المفيـك عند الجاحظ 

كلكف المشيكر أٌف الحقيقة كالمجاز مف عكارض : "تيمية في كبلمو ميعززنا رأيو ىذا بقكلو
األلفاظ، كبكؿ حاؿ ىذا التقسيـ ىك حادث بعد انقضاء القركف الثبلثة، لـ يتكمـ بو أحد 
مف الٌصحابة كال التابعيف ليـ بإحساف، كال أحد مف األئمة المشيكريف في العمـ، كمالؾ 

                                                           
  لبناف،مؤسسة الٌرسالة، بيركت مصطفى شيخ مصطفى، :االتقاف في عمـك القرآف، تعميؽ  جبلؿ الٌديف السيكطي،-45
  .495ص ـ، 2008ق،1429، د ت، 1ط

.494ص االتقاف في عمـك القرآف، السيكطي،    46  
ق 1416، 5ط بيركت، لبناف، محٌمد ناصر الٌديف األلباني، المكتب االسبلمي،:  ابف تيمية، االيماف، خٌرج أحاديثو-47

. 75ص ـ،1996
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كالثكرم كاألكزاعي كأبي حنيفة كالشافعي، بؿ كال تكٌمـ بو أئمة الٌمغة كالنحك، كالخميؿ 
 48..."كسيبكيو كأبي عمر بف العبلء 

       كعطفنا عمى ما سبؽ يىتىبٌيف لنا أٌف المجاز الٌمغكم ىك األصؿ المكضكعي لممجاز، 
كأٌف الدراسة الٌمغكية عند عمماء الٌمغة، كانت أسبؽ مف الدراسة االصطبلحية عند 

ٍبط ميصطمحو كتحديد مفيكمو، بعدما كاف  الببلغييف الٌذيف اعتنكا بو أكثر، مف جية ضى
لنجده . عند الٌمغكييف يصيبي في معنى التفسير كالتأكيؿ تارة، كالتكسع في الكبلـ تارة أخرل

قد انتقؿ إلى المعنى العاـ لممجاز باعتباره مقاببلن لمحقيقة، كلـ ييضبط ًبمدليكلو الٌدقيؽ 
كبمصطمحو الدَّاؿ عميو إاٌل في القرف الخامس عمى يد عبد القاىر الجرجاني كىك مف 
: أشير عمماء الببلغة كالٌذم كاف لو الفضؿ كالٌسبؽ في تقسيمو لممجاز إلى قسميف كىما
ف لـ يرد  المجاز الٌمغكم الٌذم قد عرضنا لتعريفاتو كمفاىيمو كتفاسيره عند المتقدميف، كا 
عندىـ بيذا المصطمح، كالمجاز العقمي الٌذم ال يككف في كضع الٌمغة، بؿ يستند إلى 

 .العمؿ العقمي، كيككف في الجممة عكس الٌمغكم الٌذم يككف في الٌمفظة
       غير أٌف ما يمٌيز دراسات كبحكث القدماء لمجاز الٌمغة ىك اختبلؼ الرؤية، في 

ككف بعضيـ يرل أٌف أكثر الكبلـ يقع مجازا كالبعض اآلخر يىتجوي عكس ذلؾ، كىذا ما  
كذلؾ يبدكا مف : "  عندما قاؿ"داللة األلفاظ" في كتابو الدكتور إبراهيم أنيسأشار إليو 

بحكث القدماء مف عمماء العربية أٌنيـ نظركا إلى كؿ عصكر الٌمغة عمى أٌنيا عصر كاحد 
كمف ىنا ظيرت بعض األلفاظ عمى أٌنيا حقيقة بعد أف شاع أمرىا كتينكًسيىت مجازيتيا 

فقاؿ مف قاؿ إٌف الكبلـ كمُّو حقيقة ، كتبٌيف آلخريف مف العمماء أٌف معظـ األلفاظ ليا تاريخ 
يِّؿى إلييـ أٌف كؿ األلفاظ تبدأ مجازية الداللة، كأٌف ال حقيقة فييا، ككاف كذلؾ  مجازم، فىخي
الفريؽ الثالث كىـ جميكر العمماء الٌذيف اعترفكا بكؿ مف الحقيقة كالمجاز عمى أساس 

   49." األصالة كالفرعية في داللة الٌمفظ 
                                                           

74-73، صابف تيمية، االيماف-  48
  

. 128ـ، ص 1984، 5مصرية، مصر، طاؿك ؿ إبراىيـ أنيس، داللة األلفاظ، مكتبة األنج- 49  
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إاٌل أٌنو يشير في سياؽ ذم صمة إلى بعض مكاطف الضيعؼ التي المست طريقة عبلجيـ 
كأبرز نكاحي :" كدراستيـ ليذا المكضكع، كما يمكف أف ييؤخذ عمى بحكثيـ، في قكلو 

الضعؼ في عبلج القدماء لمحقيقة كالمجاز أٌنيـ كٌجيكا كؿ عنايتيـ إلى نقطة البدئ في 
الداللة، كركزكا نظرتيـ نحك نشأتيا، فتصكركا ما سمكه بالكضع األٌكؿ، كتحدثكا عف 

الكضع األصمي، كأٌنما قد تـٌ ىذا الكضع في زمف متعيف، كفي عصر خاص مف عصكر 
التاريخ، كلـ يدرككا أٌف حديثيـ عف نشأة الدالالت ليس في الحقيقة إال خكضا في النشأة 
الٌمغكية لئلنساف، تمؾ الٌتي أصبحت مف مباحث ما كراء الطبيعة، كالٌتي ىجرىا الٌمغكيكف 
الميحدثكف بعد أف يئسكا مف إمكاف الكصكؿ في نشأنيا إلى رأم عممي مرٌجح، كأصبحكا 

اآلف يقنعكف ببحث الٌمغة كتطكرىا في العصكر التاريخية، الٌتي خٌمفت لنا آثار لغكية مدكنة 
  50." أك منقكشة

 :عند المتأخرين-2-2    

       يبدكا أٌف بحث المجاز الٌمغكم قد استكفى حٌقو مف الدراسة كالٌشرح عند القدماء 
ف لـ ييذكر بيذا  باعتبارىـ قطعكا أشكاطا ميمة في سبيؿ تحديده، كضبط مفيكمو كا 

المصطمح إال عمى في القرف الخامس، كليذا فإننا نجد الدراسات الحديثة كالمتأخرة حكؿ 
مفيكمو قد بدأت مف حيث انتيى األٌكلكف، غير أٌف العمماء المتأخريف، لـ يزيدكا أك 

يضيفكا عمى ما حدده الٌسابقكف لمدلكلو، سكل أٌف تعريفاتيـ كانت أكثر شمكال ككضكحا 
كدقة، سكاء مف جية ضبط المصطمح، أك مف جية تحديد معانيو، باعتبار أٌف مجاز الٌمغة 

أسرار "في كتابو  (ق471ت)ىك قسـ مف أقساـ المجاز الذم أىقرَّهي عبد القاىر الجرجاني
، كعميو فقد أىتىٍت تعريفات المجاز الٌمغكم عند المتأخريف متقاربة فيما بينيا كمتفقة "الببلغة

 .في ككنو عممية االنتقاؿ بالٌمفظ مف معناه الحقيقي إلى المعنى المجازم

                                                           
.  128،  ص  داللة األلفاظ ،إبراىيـ أنيس-   50  
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يككف في نقؿ األلفاظ مف " لمجاز الٌمغة الٌذم الدكتور بدوي طبانةكىذا المفيـك يؤكده 
 مبينا أٌنو يككف في المفرد كفي 51."حقائقيا الٌمغكية إلى معاني أخرل بينيما صمة كمناسبة

كىذا المجاز يككف في المفرد كما يككف في التركيب المستعمؿ : " التركيب، كذلؾ بقكلو 
 : في غير ما كضع لو، كىذا الٌنكع الٌمغكم قسماف 

مجاز تككف العبلقة فيو بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم المشابية كيسمى  -1
 .االستعارة ، أك بالمجاز االستعارم 

 مجاز ال تككف العبلقة المشابية كييسمى المجاز المرسؿ، كسمي مرسبلن ألٌنو لـ ييقٌيد  -2

   52."بعبلقة المشابية، أك ألٌف عبلقاتو كثيرة ال تكاد تحسر

البالغة " في كتابو عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني الدكتور والّداعية         كنجد 
،  قد جعؿ المجاز الٌمغكم نقيضا لمحقيقة، كقٌسـ كؿ منيما إلى أربعة أقساـ متقابمة  "العربية

فإذا كاف استعماؿ الٌمفظ في غير ما كيضع لو في أصؿ الٌمغة فيك مجاز لغكم، أٌما 
استعمالو في مكضعو األصمي فيجعمو حقيقة لغكية، في حيف أٌف القسـ الثٌاني كىك المجاز 

الٌمغكم الٌشرعي، فيككف في استعماؿ الٌمفظ  لمداللة عمى معنى آخر، كلك كاف معناه 
الٌمغكم الحقيقي مجازا شرعيا بالنسبة إلى المفيـك االصطبلحي الٌشرعي، كيككف أيضا 
حقيقة شرعية إذا كرد استعماؿ الٌمفظ في مجاالت األلفاظ الٌشرعية بداللتة االصطبلحية 

في مجاالت الدراسة الٌشرعية، لمداللة بو عمى حقيقتة " الصَّبلىة"الشرعية، كاستعماؿ لفظ 
الٌشرعية باعتباره الرُّكف الثٌاني مف أركاف اإلسبلـ ، أٌما إذا جاء استعماليا بمعنى الديعىاء 

فىييصبح مجازان شرعيا، كالقسـ الثٌالث ىك المجاز في العرؼ العاـ، كالٌذم يككف عند 
استعماؿ الٌمفظ في مجاالت العرؼ العاـ كذلؾ لمداللة بو عمى معنى آخر كىك المعنى 

في معناىا المجازم، كىك كؿ ما يىديبُّ عمى األرض مف " الدَّابىة"المجازم، كإطبلؽ لفظة 
ًذم حياة، كىك غير المعنى المجازم في العيرؼ العاـ الٌذم ييطمؽ عمى كؿ حيكاف يمشي 

                                                           
.289 بدكم طبانة، البياف العربي، ص - 51  
.289، ص المرجع نفسو-  52  
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ليأتي القسـ . عمى أربع، فإف كاف استعمالو في ىذا المعنى العرفي العاـ فيك حقيقة عامة
الٌرابع كىك المجاز في العرؼ الخاص، كالمتعمؽ بالمصطمحات العممية الٌتي قد تىًردي ميخالفة 
لما اصطمح عميو أصحاب العمـك الخاصة، فتستعمؿ في معاني أخرل كلك كانت معانييا 
الٌمغكية حقيقية، أٌما إذا جاء استعماليا ضمف مفاىيميا االصطبلحية في ذلؾ العمـ فتككف 

 53.حقيقة في العرؼ الخاص
 ىك الٌذم يككف التىجكيز فيو باستعماؿ:"  كليذا فقد أتى تعريفو لممجاز الٌمغكم  في قكلو 

 54..." األلفاظ في غير معانييا الٌمغكية أك بالحركؼ منيا أك بالزيادة أك غير ذلؾ 
لمداللة عمى ًصفة الشجاعة في اإلنساف، أك استعماؿ " كمٌثؿ ًلذلؾ في استعارة لفظة األىسىد 

    55.في إرادة معنى القيكَّة كاإلنعىاـ" اليىدٍ "لفظة 
لمرجؿ الشجاع ىي عبلقة مشابية مف خبلؿ " األىسىد "كقد بٌيف أٌف نكع العبلقة في استخداـ 

ذا استعمؿ لمداللة بو عمى الٌرجؿ الشجاع فيك مجاز لغكم كعبلقتو المشابية : " قكلو  كا 
    56." فيك مف نكع المجاز باالستعارة

إٌما اإلٍنعاـ : في المثاؿ الثٌاني لمداللة عمى أكثر مف معنى كىك" اليىدٍ "أٌما في استعارة لفظة 
ذا استعمؿ : " أك القيٌكة كالبٍطش كغير ذلؾ، فالعبلقة ىي غير المشابية كىذا في قكلو  كا 

لمداللة بو عمى اإلنعىاـ أك القيٌكة، أك عمى التىسيُّب في أٍمرو ما، فيك مجاز لغكم كعبلقتو 
 كىك في ىذا كٌمو ييمٌيز كيفرِّؽ بيف داللة 57. "غير المشابية ، فيك مف نكع المجاز المرسؿ

ذا استعمؿ : "استعماؿ الٌمفظ إٌما في معناه الحقيقي أك في معناه المجازم، كىذا في قكلو كا 

                                                           
عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني، الببلغة العربية أساسيا كعمكميا كفنكنيا كصكر مف تطبيقاتيا لييكؿ : ينظر-  53

.221-218، ص 2 ، جـ1996ىػ، 1416 ،1، جدة، السعكدية، طرجديد مف طريؼ كتميد، دار البشي   
.221عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني، الببلغة العربية، ص  -  54  
. 222-221 عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني، الببلغة العربية، ص :ينظر  - 55  
. 218عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني، الببلغة العربية، ص   - 56  
. 219، ص نفسو  المرجع- 57  
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في ىذه المجاالت في غير معناه الٌذم كضع لو في الٌمغة، لعبلقة مف عبلقات المجاز 
 58."كاف مجازا لغكيا 

الحقيقة كالمجاز "ًلييشير إلى أٌف الدكتور عبد العزيز قميقمة          كيأتي الٌناقد كالببلغي 
كصفاف يتعاقباف عمى الكممة كالجممة، فالمستعمؿ منيما ًطٍبؽ معناه في المعجـ يسمى 

 59."حقيقة لغكية ، كالمستعمؿ منيما خبلؼ معناه في المعجـ يسمى مجازا لغكيا
 كعميو جاء تعريفو لممجاز الٌمغكم بأٌنو استعماؿ الٌمفظ أك التركيب في غير مكضعيما 

   60.األصمي  لعبلقة، مع كجكب حضكر قرنية تمنع عف إيراد المعنى الحقيقي
إٌما تككف المشابية أك . كقد اشترط ًلصحتو كجكد عبلقة بيف المعنى الحقيقي كالمجازم

كالبٌد في المجاز الٌمغكم مف كجكد عبلقة بيف المعنى األصمي :" غير المشابية في قكلو
كالمعنى الفرعي أم بيف الحقيقي كالمعنى المجازم، كىذه العبلقة قد تككف المشابية كقد 
تككف غير ذلؾ، فإف كانت العبلقة المشابية فالمجاز استعارة تصريحية أك مكنية في 
ف كانت العبلقة غير المشابية فالمجاز مجاز مرسؿ  المفرد، كتمثيمية في المركب، كا 

 61."كعبلقاتو متنكعة
كنجده كذلؾ قد أكىدَّ عمى كيجكب حضكر القرينة التي تمنع إرادة المعنى األصمي فتككف 

 62.إٌما قرينة لفظية أك حالية تدرؾ مف سياؽ القكؿ أك مف مبلبساتو
فالمعٌكؿ عميو في إدراؾ المجاز الٌمغكم ىك العمـ بالكضع الٌمغكم، ككذا معرفة الدالالت 

 63.الحقيقية لمكممات

                                                           
. 218عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني، الببلغة العربية ، ص  - 58  
.62ـ ص1993ىػ، 1413، 3الحية، دار الفكر العربي، القاىرة ، مصر، ططعبد العزيز قميقمة، الببلغة االص  -59   

. 62الحية، دار الفكر العربي، ص طعبد العزيز قميقمة، الببلغة االص: ينظر  - 60  
. 62الحية، ص طعبد العزيز قميقمة، الببلغة االص:  ينظر-  61  
. 62نفسو، ص المرجع : ينظر  - 62  
. 62نفسو، ص المرجع : ينظر  - 63  
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 فيك ال يخرج عف الدكتور محمد بركات حمدي أبو عمي،       كنفس الطرح ذىب إليو 
يككف في نقؿ األلفاظ " ىذه الداللة لمجاز الٌمغة مف جية كقكعو في اإلفراد كالتركيب، إٍذ 

عف حقائقيا الٌمغكية إلى معاف أخرل بينيما صمة كمناسبة، كىذا المجاز يككف في المفرد  
  64." كما يككف في التركيب المستعمؿ في غير ما كضع لو

كقد جاء تقسيمو لممجاز الٌمغكم عمى حسب العبلقة القائمة بيف المعنييف الحقيقي 
ف كانت غير ذلؾ    كالمجازم، فإذا كانت عبلقة مشابية فيككف ىذا المجاز استعارة، كا 

 65.كاف مجازا مرسبل، كسمي مرسبلن ألنَّو لـ ييقيد ًبعبلقة الميشابية
كيظير أٌف الدكتكر محمد بركات حمدم أبكعمي قد ماؿ برأيو إلى اعتبار أٌف أسمكب 

المجاز أبمغ مف الحقيقة، كىذا ألٌنو يؤدم عدة أغراض تتمٌثؿ في تقريب المعنى إلى الٌذىف 
 66.ك كذلؾ التكٌسع في الدالالت، ككشؼ الغامض مف المعاني

 في حديثو عف المجاز الٌمغكم الدكتور صالح الدين محّمد أحمد       كىذا ما ذىب إليو 
المفرد، الٌذم جعمو في استعماؿ الٌمفظ في غير مكضعو األصمي، مع قرينة مانعة عف 

إرادة المعنى الحقيقي لعبلقة بيف المعنى األصمي كالمعنى الفرعي، فإف كانت ىذه العبلقة 
ف كانت غير المشابية فيك مجاز مرسؿ   67.ىي الميشابية فيك استعارة، كا 

أما المجاز المركب فيك الٌذم يككف في " في حيف عٌرؼ المجاز الٌمغكم المركب بقكلو 
 68." الييئة سكاء دىؿَّ عمى ىذه الييئة المركبة بمفظ المركب أك بمفظ مفرد

، قد "المفارقة المغوية" في كتابو الدكتور نعمان عبد السميع متولي       ككذلؾ نجد 
أىكَّد عمى معنى مجاز الٌمغة في أٌنو عممية اإلنتقاؿ بالٌمفظ المستعمؿ في الٌمغة مف معناه 

                                                           
  1، األردف، ط  محمد بركات حمدم أبك عمي، الببلغة العربية في ضكء منيج متكامؿ، دار البشير، عٌماف-  64

.27ـ ، ص 1992ىػ ،1412   
.27نفسو، ص المرجع :  ينظر- 65   

. 29-28 محمد بركات حمدم أبك عمي، الببلغة العربية في ضكء منيج متكامؿ، ص  : ينظر- 66  
ـ  1988ىػ، 1408، 1صبلح الديف محٌمد أحمد، التصكير المجازم كالكنائي، مكتبة سعد رأفت، ط:  ينظر-67 

 .37ص
 . 38نفسو، ص المرجع  – 68
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لفظ استخدـ لغير معناه الحقيقي لعبلقة " الحقيقي إلى المعنى المجازم، كأتى عميو بأٌنو 
  69."معينة

كقد أتى بمثاؿ ييسند بو كبلمو، إٍذ . كىذه العبلقة قد تككف المشابية أك غير المشابية
رأيت أسدنا يىًكرُّ عمى األعداء ًبسيفو، فيذه جممة تدؿ عمى أٌف األىسىد المذككر في :" يقكؿ

فاألىسىد الحقيقي ال  (ًبسىٍيًفو)الجممة ليس األسد الحقيقي الٌذم نعرفو، كالدليؿ عمى ذلؾ 
ٌنما المقصكد باألسىد رجؿ شجاع يىشبو األىسىد، كىنا تكمف المفارقة المعنكية  يحمؿ سيفنا، كا 

 70."إذ أعطيت قيكَّة األسد كخمعتيا عمى رجؿ شيجاع فشٌبيتو باألسىد عمى سبيؿ المجاز
  .(سيفو)فالقرينة ىي التي منعت كركد المعنى الحقيقي، المتمثمة في لفظة 

 فقد اشترط لكقكع المجاز خمسة أمكر، كىذا في الدكتور فضل حسن عّباس        أٌما 
بقيت قضية ذات شأف في المجاز الٌمغكم، كلقد عرفت مف قبؿ أٌف المجاز ال بد فيو :" قكلو

  71..."كممة كمعنياف كعبلقة كقرينة: مف خمسة أمكر
كعميو فقد جاء تحديده لمفيـك المجاز الٌمغكم بأٌنو ما كاف مىردُّه إلى الٌمغة، كىذا ألٌف 

 .استعماؿ الكممة كاف في غير مكضعيا األصمي، أم في أصؿ الٌمغة
       كالظاىر في كٌؿ ما سقناه مف تعريفات كمفاىيـ العمماء المتأخريف لممجاز الٌمغكم 

أٌنيا متقاربة جدا فيما بينيا، أك لنقؿ أٌنيا متفقة إلى حد كبير مف حيث الداللة،  كنجد ىذا 
عمى عدة مستكيات، سكاء مف جية ضبط المصطمح كاعتباره قسيما لمحقيقية، أك مف جية 

االنفاؽ في ككنو استعماؿ الٌمفظ في غير ما كضع لو مع كجكد عبلقة بيف المعنييف 
 .األصمي كالفرعي، كحضكر قرنية تمنع إيراد المعنى األٌكؿ

                                                           
العمـ  دار دراسة تطبيقية، الٌمغكية في الدراسات الغربية ك التراث العربي القديـ، المفارقة  نعماف عبد الٌسميع متكلي،-69

  .47، د ت، ص1 لمنشر كالتكزيع، ط كاإليماف
   .47في الدراسات الغربية ك التراث العربي القديـ، ص الٌمغكية المفارقة نعماف عبد الٌسميع متكلي، - 70
 10التكزيع، طكالفرقاف لمنشر  ، دارع عمـ البياف ك البدم ، الببلغة العربية فنكنيا كأفنانيا فضؿ حسف عٌباس-  71

.140ـ، ص  2005   



 وأقسامه المغوي المجاز                                                                    :األول الفصل

 

26 
 

 الدكتور محي الدين ديب كالدكتور محّمد أحمد قاسم       ككٌميا شركط أقٌرىا كؿ مف 
  72:لصحة المجاز المغكم، كالمتمثمة في 

 .كجكب تكافر عبلقة تسكِّغ نقؿ الٌمفظ مف معناه الحقيقي إلى معناه غير الحقيقي-1
 .إمكانية قياـ ىذه العبلقة عمى المشابية أك عمى غير المشابية-2
كجكب تكافر قرينة لفظية أك معنكية تيساعد عمى تمييز المعنى الحقيقي عف المعنى -3

 ."المجازم المقصكد
 

 :أقســـــــام المجـــاز المغــــــــوي :        ثانيا 
       تعددت تقسيمات المجاز الٌمغكم عند أصحاب الببلغة، كىي تقسيمات نجدىا في 
ميعظميا قائمة عمى حسب نكع العبلقة بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم، كىك ما 

 لمجاز الٌمغة كفؽ ىذه العبلقة أك (ه471ت)عبد القاهر الجرجانينجده ظاىرا في تقسيـ 
 .المبلبسة كنكعيا 
 كىك مف عمماء القرف الٌسابع، الٌذم جعؿ (ه626ت )تقسيم السكاكي        ك جاء 

المجاز الٌمغكم الٌراجع إلى معنى الكممة، كالمجاز : مجاز الٌمغة يتفرع إلى قسميف كىما
قسـ يرجع إلى : كالٌمغكم قسماف: "الٌمغكم الٌراجع إلى حكـ ليا في الكبلـ، مف خبلؿ قكلو

خاؿ : معنى الكممة، كقسـ يرجع إلى حكـ ليا في الكبلـ، كالٌراًجع إلى معنى الكممة قسماف
خاؿ عف المبالغة في التشبيو : عف الفائدة، كميتضمف ليا، كالمتضمف لمفائدة ًقسماف

ا 73..."كمتضمف ليا، كأٌنو يسمى استعارة   كالمبلحظ أٌف تقسيمو ىذا أٌنو جاء أكثر تفريعن
 .كتىشعيبا كتعًقيدنا

                                                           
، المؤسسة الكطنية الحديثة لمكتاب ( البديع ك البياف ك المعاني) محٌمد أحمد قاسـ ك محي الٌديف ديب، عمـك الببلغة- 72

.186ص ـ،2003، 1ط طرابمس، لبناف،   
.362 السكاكي، مفتاح العمـك ، ص-  73  
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 غير متفؽ مع السكاكي (ه739ت)الخطيب القرويني        كمف جية أخرل نممح أٌف 
االستعارة كالمجاز المرسؿ : في تقسيمو لممجاز الٌمغكم، عندما جعمو عمى قسميف كىما

مرسؿ كاستعارة، ألٌف العبلقة الميصححة إف كانت تشبيو : كالمجاز ضرباف:" كىذا في قكلو
اٌل فيك مجاز مرسؿ  74."معناه بما ىك مكضكع لو فيك استعارة كا 

      فيذه إشارة بسيطة كبارزة ًلتعديد تقسيمات المجاز الٌمغكم عند عمماء الببلغة،  كعميو 
سنعتمد في ىذه الدراسة عمى تقسيمات المتأخريف مف عمماء الببلغة، كالٌذيف قٌسمكا 

المجاز الٌمغكم المفرد الٌذم يضـ االستعارة ك المجاز : المجاز الٌمغكم إلى قسميف كىما
المرسؿ، كالمجاز الٌمغكم المركب كالٌذم يشمؿ االستعارة التمثيمية كالمجاز المرسؿ 

المركب، كىذا عمى حسب نكع العبلقة بيف المعنييف الحقيقي كالمجازم كمبلبساتيا، كىك 
 .تقسيـ يتفؽ عميو أغمب الببلغييف المتأخريف، كنجده في كتبيـ كمؤلفاتيـ

 بعد تحديده لمفيـك المجاز الٌمغكم باعتباره عممية نقؿ الدكتور بدوي طبانة        كىذا 
األلفاظ إلى دالالت أخرل بمقتضى مناسبة أك عبلقة، نًجده قٍد جعؿ أٌكؿ أقساـ المجاز 
الٌمغكم يأتي في المفرد كالٌذم يككف إٌما استعارة إذا كانت العبلقة بيف المعنى الحقيقي 
ٌما مجازا ميرسبلن إذا كانت العبلقة بيف المعنييف ىي غير  كالمجازم ىك المشابية، كا 

 .المشابية
أٌما القسـ الثٌاني فيك المجاز الٌمغكم في التركيب، الٌذم يككف استعارة تمثيمية إذا كانت 

العبلقة ىي المشابية بيف المعنى األصمي كالمعنى الفرعي، أك مجازا مرسبل في التركيب 
  75. إذا كانت العبلقة بيف المعنييف ىي عبلقة غير المشابية

 .كفيما يمي عرض ًلكؿ قسـ مف أقساـ المجاز الٌمغكم

                                                           
جبلؿ الديف محٌمد بف عبد الٌرحمف بف عمر بف أحمد بف محٌمد الخطيب القزكيني، االيضاح في عمـك الببلغة -74

 1الٌديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط إبراىيـ شمس: كضع حكاشيو ،عكالبياف كالبدم المعاني
  .205ص ـ،1424ق،2003

.286البياف العربي، ص م طبانة،كبد:  ينظر - 75  
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 :        المجاز الّمغوي المفرد - 1      
 :االستعارة - 1-1    
 :مفهومها لغة - 1-1-1  

: كالعىاًرية كالعىارىة:"...        جاء معنى االستعارة في المغة في لساف العرب البف منظكر 
ليكه بٍينييـ، كقٍد أىعارىهي الشَّيء كأعىارهي منو كعىاكرىه ًإيَّاه شبو : كالميعاكىرة كالتىعىاكر. ما تىداكى

تىعكر كىاستىعار... المدىاكلىة كالتىداكيؿ في الشَّيء يكيكف بيفى اثنٍيف  طمب العاروية، كاستعىارىة : كى
 76..."طمب منوي أىٍف ييعيرىه إيىاه: الٌشيء كاٍستىعىارهي ًمٍنو 

عكا الكممة لمٌشيء :" كيرل ابف فارس في أفٌ  مف سينىف العرب االسًتعارة ، كىك أف يضى
ا كال:" فيقكلكف .مستعارة مف مكضع آخر  قيكا، كذىلؾ يكيكف لمعىصى اىيـ إذىا تفرَّ  انشىقىت عىصى

 77..."يكيكفى ًلمقىـك
  :صطالحاامفهومها - 1-1-2      

استعماؿ لفظ ما في "       جاء مفيـك االستعارة في االصطبلح العاـ لمببلغييف بأٌنيا 
غير ما كضيع لو في اصطبلح بو التخاطب لعبلقة المشابية مع قرينة صارفة عف إرادة 

 كبالتالي فيي عممية نقؿ الكممة إلى 78."المعنى المكضكع لو في اصطبلح بو التخاطب
غير مكضعيا األصمي، كىك تشبيو حيذؼ أحد طرفيو مع كجكد عبلقة المشابية بيف 

 79.الٌمفظيف كىك صكرة مف صكر المجاز الٌمغكم
ليذا فيي مف المباحث الببلغية الميمة الٌتي أخذت حيزا كاسعا في دراسات كبحكث 

كاالستعارة فف مف فينكف المجاز الٌذم ييمتع النفس كييؤثر في ." الببلغييف قديما كحديثا

                                                           
.618، ص4ج ،(عكر)ابف منظكر، لساف العرب، مادة   - 76  
.155-154ابف فارس، الصاحبي في فقو الٌمغة، ص  - 77  
.229عبد الٌرحمف حسف حنبكة الميداني، الببلغة العربية، ص -  78  

لمنشر  عمـ البياف، عمـ البديع، دار المسيرة لى الببلغة العربية عمـ المعاني،إيكسؼ أبك العدكس، مدخؿ :  ينظر-79
      .186ـ، ص2007ق،1427  د ت،،1التكزيع، عماف، األردف، طك
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الكجداف بخصائصيا األسمكبية الدقيقة، كبدقائقيا الفنية البميغة، كبعركقيا الضاربة في 
 80." معارض التخييؿ كاإلدعاء

كنجد مف أكائؿ عمماء الببلغة في القرف الثالث الٌذيف تعٌرضكا لمفيـك االستعارة، كساقكا 
، فجاء تعميقو عمى "البيان والتبيين"في كتابو  (ه255ت)الجاحظ ليا تعريفا دقيقا آنذاؾ، 

 :قكؿ الشاعر
اىىا" ا ًبقمـو مىحى  يا دىاره قٍد غىيَّرىىا بىبلىىا        كأٌنمى

كىرُّ ميمسىاىا عمىى مٍغناىىا  أٍخربىيا عيمرىاف مٍف بنىاىىا       كى
ٍينىاىىا مىى عرىاًصيىا عى  كطىًفقٍت سىحابىة تٍغشىاىىا        تىبًكي عى

بيىا عيٍمرىاف مٍف بىنىاىا،:   قكلو  كأصؿ العمراف مأخيكذ ًمف العىٍمر. عمرىىا الخرىاب: يقكؿ أٍخرى
 كىك البقاء، فإذا بقي الٌرجؿ في داًره فقد عمرىىىا، فيقكؿ إٌف ميدة بقائو فييا أٍبمىت مًنيا، ألٌف 

 األٌياـ ميؤثرة في األشياء بالنقص كالبمى، فمٌما بقي الخراب فييا كقاـ مقاـ العمراف في  
  ثـ يسترسؿ في شرح ىذه األبيات ميبرزا معنى االستعارة، كذلؾ 81"غيرىا سمي بالعمراف

المنازؿ :كالمغىاًني . ميٍمسىاىىا يعني مسىاءىىا، كمٍغناىا مىكًضعيا الٌذم أقيـ فيو:" في قكلو
الٌتي كاف بيا أٍىميكىا، كطًفقىت، يعني ظٌمت تبكي عمى ًعراصيا عٍينىاىا، عيناىا ىا ىنا 

كجعؿ المطر بيكاء مف الٌسحاب عمى طريؽ االستعارة، كتسمية الٌشيء باسـ . لمٌسحاب
 82."عرصة: غيره إذا قاـ مقامو، كييقاؿ ًلكؿ جكبة ميٍنًفتقىةو ليس فييا ًبنىاء

فالجاحظ ىنا في جعمو االستعارة بمعنى تسميتو الٌشيء باسـ غيره، ييعد أٌكؿ مف أكرد 
ف لـ يكف دقيقا في ضبطة ليذا التعريؼ مف جية تحديد نكع  مفيكما خاصا لبلستعارة، كا 

العبلقة بيف المستعار لو كالمستعار منو، كيؤكد ىذا الدكتكر عبد العزيز عبد المعطي 

                                                           
.38ص الكنائي،ك صبلح الديف محمد أحمد، التصكير المجازم  -  80  

، مكتبة الخانجي، عبد السبلـ محٌمد ىاركف:  تحقيؽ كشرح  بحر الجاحظ، البياف كالتبييف،ك بف أبي عثماف عمر-81
.152، ص1ـ، ج1998ق، 1418القاىرة مصر، د ط،    

.153، ص المصدر نفسو - 82  
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كتعريؼ الجاحظ لبلستعارة بأٌنيا تسمية الشيء باسـ غيره إذا قاـ مقامو :" عرفو في قكلو 
تعتبر المحاكلة األكلى في تاريخ تعريؼ االستعارة، لذلؾ لـ يكف مانعا جامعا كما يقكؿ 

المناطقة ، فيك لـ يمنع المجاز المرسؿ ألٌنو تسمية الٌشيء باسـ غيره ثقة مف القائؿ بفيـ 
  83."الٌسامع، كما يدخؿ غير االستعارة فييا كاألعبلـ المنقكلة، أك أم نقؿ مبالغ فيو

 قد تكٌمـ في االستعارة، مكضحا معناىا باستعراض (ه296ت)ابن المعتز        كنجد 
جممة مف األمثمة كالشكاىد القرآنية، مدرجا إياىا ضمف صكر البديع كفنكنو، فأفرد ليا بابا 

 ﴿:مف الكبلـ البديع قكؿ اهلل تعالى : "  ممثبل ليا بقكلو "البديع  "في كتابو     

         ﴾84 

ـٌ الكتاب ... " ٌنما ىك استعارة الكممة لشيء لـ يعرؼ بيا مف ٌشيء قد عرؼ بيا مثؿ أ  كا 
  85."كمثؿ جناح الذٌؿ كمثؿ قكؿ القائؿ الًفكرة ميخُّ العمؿ، فمك قاؿ ليبُّ العمؿ لـ يكف بديعا

كىك أحد أئمة القرف الٌرابع ىجرم فقد تطٌرؽ  (ه392ت)القاضي الجرجاني         أٌما 
إدعاء معنى الحقيقة :" ، فقاؿ بأٌنيا "التعريفات"إلى االستعارة كساؽ ليا تعريفا في كتابو 

لقيت أسد كأنت : في الٌشيء لممبالغة في التشبيو مع طرح ذكر الميشبو مف البٍيف كقكلؾ
 86..." تعنى بو الٌرجؿ الشجاع 

كالمستفاد مف تعريفو ىذا أٌنو ييفرِّؽ بينيا كبيف التشبيو، كيستقؿ بمفيـك كمعنى كؿ كاحد 
 87..."فقد رأل أٌنو كرد ما يظنو الٌناس استعارة كىك تشبيو أك مثؿ ... عف اآلخر

                                                           
تاريخ نشأة عمـك الببلغة العربية كأطكارىا، دار الطبعة المحمدية، القاىرة، مصر  ، عبد العزيز عبد المعطي عرفة -83
. 95ـ، ص 1978ق، 1398، 1ط  

. 4 سكرة الزخرؼ، آية  84  
عتنى بنشره كتعميؽ المقدمة كالفيارس، أغناطيكس كراتشقكفسكي، دار المسيرة إ ، كتاب البديع،زعبد اهلل بف المعت -85 

.2ص ـ،1986ق،1406، 3بيركت، لبناف، ط   
محمد صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة :  عمي بف محٌمد الٌسيد الشريؼ الجرجاني، معجـ التعريفات، تحقيؽ كدراسة-86

. 20ت، ص   ط، د القاىرة ، مصر، د  

  87 . 301 بدكم طبانة، البياف العربي، ص -
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مشيرا في نفس المكضع إلى القرينة الٌتي تحكؿ دكف إيراد المعنى الحقيقي في الكبلـ  
ـٌ إذا ذكر المشبو بو مع :" ... كالٌتي بمقتضاىا نيمٌيز كٌؿ نكع أك قسـ مف أقساميا بقكلو  ث

ماـً :" ذكر القرينة ييسمى استعارة تصريحية كتحقيقيو نحك ذا قمنا"لقيت أىسىد ًفي الحى : ، كا 
أم عمقىت أظفارىا بفبلف، فقد شبينا المًنيو بالسَّبع في اغتياؿ " أٍنشبىتٍ "أم المىكت " المىنويىةي "

النفكس أم إىبلكيا مف غير تفرقة بيف نفَّاعو كضرَّارو ، فأٍثبتنا ليا األظفار الٌتي ال يكتمؿ 
ًنية بالسَّبع استعارة  ذلؾ االغتياؿ فيو بدكنيا تحقيقا لممبالغة في التشبيو، فتشبيو المى

ثبات األظفار ليا استعارة تخييمية كاالستعارة في الفعؿ ال تككف إال تبعية  بالكناية، كا 
 88." كنطقت الحاؿ
 كىك مف أئمة الببلغة الٌذيف تناكلكا (ه471ت)عبد القاهر الجرجاني في حيف نجد 

االستعارة بالدراسة الكاسعة كالتمحيص الدقيؽ لمعناىا كمدلكليا، فكاف مفيكمو ليا أكثر 
أعمـ أٌف االستعارة في :" إذ يقكؿ :" "أسرار البالغة"ضبطا كدقة ككضكحا، كىذا في كتابو 

 الجممة أف يككف لفظ األصؿ في الكضع الٌمغكم معركفا، فتدؿ عميو الشكاىد عمى أٌنو 
اختىصَّ بو حيف كيضع ، ثـٌ يستعممو الٌشاعر أك غير الٌشاعر في ذلؾ األصؿ، كينقمو إليو 

، فيككف ىناؾ كالعىاًريىة  89."نقبلن غير الـز
 كالٌظاىر في كبلمو أٌنو يتفؽ مع سابقيو في ككف االستعارة ٌتحدد في نقؿ الكممة مف 

 .معنى أصمي عيرفت بو، إلى معنى فرعي لـ تعرؼ بو 
 ك ساؽ ليا مفيكما، إٍذ "دالئل اإلعجاز"كنجده كذلؾ قد أتى عمى ذكر االستعارة في كتابو 

أف تريد تشبيو الٌشيء بالٌشيء، فتدع أف نفصح بالتشبيو : فاالستعارة:" ييعٌرفيا قائبل 
رأىٍيت رجيبل ىك كاألىسًد في : كتظيره، كتجيء إلى اسـ المشبو ك تيجًريو عميو، تريد أف تقكؿ

اعًتو كقيكَّة بٍطًشو سكىاء، فتدع ذلؾ كتقكؿ   90." رأيت أسدا: شجى

                                                           

. 20بدكم طبانة، البياف العربي ، ص -  88
  

. 22 عبد القاىر الجرجاني ، أسرار الببلغة، ص - 89  
. 67 عبد القاىر الجرجاني ، دالئؿ اإلعجاز، ص - 90  
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ال يتطابؽ كميا مع " أسرار الببلغة "       فكأٌف التعريؼ الٌذم سىاقو الجرجاني في كتابو 
، مف جية أٌنو جعؿ االستعارة في "دالئؿ اإلعجاز"ما عرضو في مفيكميا في كتابو 

كىك ما . تعريفو األٌكؿ عمبلن ليغكيا، في حيف أٌنو في تعريفو الثٌاني قد أسندىا إلى العقؿ
ككاًضح أٌنو يذىىبي ىنا إلى أفَّ االستعارة مجاز أك :" يؤكده الدكتكر شكقي ضيؼ قائبل 

إٍذ تقـك  : عمؿ لغكم، بينما ذىب في الدالئؿ كما أسمفنا إلى أٌنيا مجاز أك عمؿ عقمي
كما قاؿ ىناؾ عمى التصرؼ في المعاني العقمية، كذلؾ أننا ال نستعير األىسىد لمٌرجؿ 

 91..." الشجاع إاٌل بعد ادعاء ديخكؿ الٌرجؿ في ًجٍنًسو
:  كقد أىٍدرىج االستعارة ضمف صيكر المجاز كجعؿ الثٌاني أعـ ًمف األٌكؿ، كذلؾ في بقكلو

 كالمقصكد اآلف غير ذلؾ، ألٌف قصدم في ىذا الفصؿ أف أبٌيف أف المجاز مجاز        "... 
 92..." استعارة 

 االستعارة بمفيـك طكيؿ، جمع فيو أقساميا  حيف (ه626ت)السكاكي        كقد خىصَّ 
أف تذكر أحد طرفي التشبيو كتريد بو الطرؼ اآلخر، مٌدعيا دخكؿ المشبو في :" قاؿ أنيا

اع، ميٌدعيا أٌنو مف جنس : جنس المشبو بو، كما نقكؿ اـ أىسىد كأنت تيريد الشُّجى مى في الحى
اع ما يخيص المشبو بو، كىك اسـ جنسو، مع سد طريؽ التشبيو بإفراده  األيسيكد، فىثىبتى لمٌشجى

الٌسبع بإدعاء السبيعة : في الذٍّكر،أك كما تقكؿ إفَّ المىنويو أٍنشبىت أٍظفارىىا،كأنت تيريد بالمًنيو
نكار أف تككف شيئا غير السٍَّبع ،فثىبت ليا ما يخهص المشبو بو كىك األٍظفىار كسيًمي  ليا، كا 

 93." ىذا النكع مف المجاز استعارة لمكاف التناسب بينو كبيف معنى االستعارة
البارز في تعريفو لبلستعارة عمى اتساعو، أٌنو جمع في ثناياه جميع أنكاعيا الٌتي أقرىا في 

تقسيمو ىذا، بدءنا باالستعارة التصريحية كالٌتي جعميا عمى ثبلثة أقساـ، ممثمة في 

                                                           
. 193كتاريخ ، ص تطكر  شكقي ضيؼ ، الببلغة - 91  
.346- 345 عبد القاىر الجرجاني، أسرار الببلغة، ص - 92  
، ص - . 369 السكاكي، مفتاح العمـك 93  
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التحقيقية مع القطع ك التخيمية مع القطع، ككذا الميحتممة لمتحقيؽ كالتخييؿ، كيصكالن إلى 
  94.الٌنكع الثٌاني مف االستعارة كىي المكنية

ضرب مف المجاز "كبناءنا عمى ىذا جاء مفيـك االستعارة عند العمماء المتأخريف بأٌنيا 
الٌمغكم، كىي تشبيو حيذؼ أحد طرفيو، أك ىك انتقاؿ كممة مف بيئة لغكية معينة إلى بيئة 

 95." لغكية أخرل لعبلقة المشابية
       كعيميـك القىكؿ أٌف مفيـك االستعارة يدخؿ في مفيـك المجاز المغكٌم، مف جية 

 في سياؽ الدكتور بدوي طبانةاستخداـ الكممة في غير مكضعيا األصمي، كىذا ما يؤكده 
إٌف معنى االستعارة في المجاز ىك معناىا في :" حديثو عف العبلقة بينيما، إٍذ يقكؿ

الحقيقة كالثاني أصؿ لؤلٌكؿ كأساسو، فالٌرجؿ يىٍستعير مف الٌرجؿ بعض ما يقنع بو، مما 
عند المعير كليس عند المستعير، كمثؿ ىذا ال يقع إال بيف شخصيف بينيما تعارؼ 

ذا لـ يكف بينيما معرفة بكجو  كتعامؿ فتقضي تمؾ المعرفة استعارة أحدىما مف اآلخر، كا 
 96."مف الكجكه ، فبل يستعير أحدىما مف اآلخر مف أجؿ االنقطاع كفقد الصمة كالعبلقة

 قد تعٌرض ليذه العبلقة بيف المعنييف  الدكتور فصل حسن عّباسكفي ىذا السياؽ نجد 
ذا كانت : "بالشرح كالتحميؿ، مؤكدا عمى كجكب حضكرىا بيف طرفي االستعارة فيقكؿ كا 

االستعارة بيف الٌناس ال تككف إاٌل بيف فئة يعرؼ بعضيا بعضا، فميس لممستعير أف 
يستعير إاٌل ممف يعرفو كلو بو صمة، ك إذا كانت ىذه العارية مف اختصاص المستعار لو 
ذا كاف الٌشيء المستعار البٌد مف أف يككف مناسبا  كلكٌنيا ال تخرج عف ممؾ صاحبيا، كا 

لممستعار لو، إذا كاف كؿ ذلؾ صحيحا مقبكال فإننا نجد ذلؾ كٌمو في االستعارة 
97..."االصطبلحية

   

                                                           
 االستعارة بالكناية تطكر دراستيا كمعالجة مشكبلتيا، رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير   ،محمد عمي أبك زيد: ينظر- 94

  (مخطكط ).158ـ، ص 1983ق، 1403، جامعة األزىر، مصر، ة العربيالٌمغةقسـ الببلغة كالنقد ، كمية 
. 178ص لى الببلغة العربية،إ يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ - 95  
. 298 بدكم طبانة، البياف العربي، ص - 96  
  97 .163ؿ حسف عباس، الببلغة فنكنيا كأفنانيا، ص ض ؼ-



 وأقسامه المغوي المجاز                                                                    :األول الفصل

 

34 
 

إٌف الٌذم يستعير ثكبنا مف غيره  :"... كقد أسند قكلو بإعطاء مثاؿ يكضح فكرتو، إذ يقكؿ
البد أف يككف ىذا الثكب مناسبا لممستعار لو، فإف كاف ضيقا أك متسعا فاالستعارة ال تفيد 

كال تجدم، كاالستعارة في االصطبلح كذلؾ البد فييا مف صمة بيف المستعار منو  
98."كالمستعار لو، إٍذ ال يصمح أف نستعير لفظا مف معنى لمعنى آخر ال صمة لو بو

 

كىك في تحديده لمفيـك االستعارة يجعميا في معنى الٌمغة مأخكذة مف العارية، أم االنتقاؿ 
منة في ذلؾ معنى الٌرفع كالتحكيؿ، كجعؿ معنى  بالٌشيء مف شخص إلى شخص ميتضى

االصطبلحي لبلستعارة ميستمدا مف المعنى الٌمغكم ليا،فيك يحصر جميع تعريفات كمفاىيـ 
المجاز االستعارم في عممية نقؿ الكممة مف معناىا األصمي إلى معنى مجازم لـ يطرأ 

 99.عميو سابقا
كيمكف القكؿ في جممة ما سقناه مف مفاىيـ االستعارة عند المتقدميف كالمتأخريف أٌنو 

كاضح مف "ينحصر في عممية االنتقاؿ بالٌمفظ مف الداللة األصمية إلى الداللة الفرعية ألٌنو 
ىذه التعريفات أٌف االستعارة مجاز تنزاح فييا الداللة عف المعنى األساسي لٌمفظ إلى أحد 

 100..." المعاني اإلضافية 
 :قرينة االستعارة- 1-1-3      

 قد خاض في الحديث عف قرينة االستعارة، كجعميا إٌما (هـ626ت)السكاكي       نجد 
عمى معنى كاحد، أك عمى معافو يتصؿ بعضيا ببعض، ميردفنا كبلمو ببيت شعرم يقكؿ 

  :فيو
اًعقىة ًمف نىٍصمة تنكىًفي ليا              عمىى أٍرؤيس األىقرىاًف خىمس سىحاًئب   101كصى

                                                           
.163ؿ حسف عباس، الببلغة فنكنيا كأفنانيا ، ص ضؼ-   98   

. 163نفسو، ص المرجع :  ينظر- 99  
. 193 محمد أحمد قاسـ كمحي الديف ديب ، عمـك الببلغة ، ص  - 100  
. 233 البيت مف الكامؿ ، كىك لمبحترم في دالئؿ االعجاز، ص - 101  
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فنجده ىنا قد استعار السحائب ألنامؿ يد المىٍمدكح داللة عمى جكده، كقد أتى بعد ذلؾ 
اعقة مشيرا إلى أٍرؤس األقراف ، ثـ تبلىا بذكر  عمى ذكر نصمو باعتباره مصدر تمؾ الصَّ

ٍمس إشارة منو إلى عدد أنامؿ اليد ،فكانت في ذلؾ ىي القرينة المكجبة الستعارة : لفظة  خى
ر أيٍخرل : السىحاًئب لؤلناىًمؿ، أك كأىٍف تقيكؿ في مثاؿ آخىر أرىاؾى أيُّيا الفىتي تهقدِّـ ًرجبلن ك تيؤخٍّ

   102.إلبراز صكرة التردد في اإلنساف كىي ما نسميو التمثيؿ عمى سبيؿ االستعارة 
فكأف القرينة تقـك بنقؿ الذىف إلى المعنى المجازم ، فيي جسر العبكر إليو ، باعتبارىا 

 .الحجاب أك  الستار الٌذم يمنع إرادة المعنى الحقيقي كاألصمي 
 يجعميا كأداة لفصؿ "االيضاح"في كتابو  (هـ739ت)الخطيب القرونيي        كلذلؾ نجد 

كجعميا كجيا مف كجكه مفارقة الكذب، كىذا مف : الكبلـ عف شبية الكذب بداعي التأكيؿ
كقد عرفت معنى االستعارة ، كأٌنيا مجاز لغكم، فأعمـ أٌف االستعارة  تفارؽ :"خبلؿ قكلو 

 : الكذب مف كجييف
بناء الدعكل فييا عمى التأكيؿ ، كنصب القرينة عمى أٌف المراد بيا خبلؼ ظاىرىا ، فإٌف 
الكاذب يتبرأ مف التأكيؿ ، كال ينصب دليبل عمى خبلؼ زعمو كأٌنيا ال تدخؿ في األعبلـ  

، ثـٌ نجد القزكيني يتفؽ 103..."لما سبؽ مف أنيا تعتمد إدخاؿ المشبو في جنس المشبو بو 
مع السكاكي في جعؿ القرينة االستعارية تككف في المعنى الكاحد كفي المعاني المربكط 

كقرينة االستعارة إٌما معنى كاحد، كقكلؾ رىأٍيتي أىسد يىرًمي : "بعضيا ببعض كما في قكلو
 104..." أك معافو مربكط بعضيا ببعض...

       كلعٌؿ في جعميـ القرينة تأتي إٌما عمى معنى كاحد أك عدة معاني متصمة، تدؿ في 
معناىا عمى القرينة الٌمفظية بالنسبة إلى المعنى الكاحد، أك القرينة الحالية بالنسبة إلى 

المعاني المتصمة بعضيا ببعض، كليذا جاء مفيـك الببلغييف ليا بأٌنيا األمر الٌذم يمنع 

                                                           
. 376- 375السكاكي، مفتاح العمـك ، ص :  ينظر - 102  
. 218كيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص ز الؽ- 103  
.219نفسو، ص المصدر  - 104  
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إيراد المعنى الحقيقي في الٌذىف لمداللة عمى المعنى المجازم، فالقرينة قد تأتي حالية  
كىك يرل رجيبلن فإدراكيا يككف " أٍقبىؿ بىٍحر:" كيككف المتصرؼ فييا ىك العقؿ، نحك قكلؾ 

ٌما تككف لفظية أم تدرؾ مف لفظ الكبلـ نحك قكلؾ  رأيت بحرنا يًعظي :" بحكـ عقمي، كا 
بىٍحر، قد استعممت مجازا : فالبحر ال يىًعظ، كبالتالي نجد لفظة" النَّاس مف فكؽ الًمنبىر

  105. لمداللة عمى المعنى الفرعي ، ككذلؾ لمنع إرادة المعنى األصمي
كمف ىنا يتضح لنا أف قرينة االستعارة إٌما لفظية تدرؾ مف لفظ الكممة ك إٌما حاليو تدرؾ 

 .مف السِّياؽ الذِّم تًرد فيو
 : أقسام االستعارة - 1-1-4

 :     جاء تقسيـ عمماء الببلغة المتأخريف لبلستعارة قائما عمى اعتبارات متعددة
 : ستعارة التصريحية و المكنيةاال-  أ     

كرد تقسيـ الببلغييف لبلستعارة مف جية ذكر أحد طرفييا إلى استعارة تصريحية كاستعارة 
 : مكنية
كىك ما استعير فييا لممشبو بمفظ المشبو بو، أم الٌتي : ستعارة التصريحية اال    *

﴿: ييصرح فييا بمفظ المشبو بو ، كمثاليا قكلو سبحانو كتعالى           

                              ﴾ 106
 

فدلت "  الظممات ك النكر"نجد أٌف اآلية الكريمة تتضمف مجازيف لغكييف، كذلؾ في كممتي 
، فكانت "اليدل ك اإليماف" عمى " النكر"، ككممة "الضبلؿ " عمى معنى " الظممات" كممة 

لمضبلؿ، ككانت " الظممات"نكع العبلقة ىي المشابية في عدـ اىتدائيما بالنسبة الستعارة 
لميدل ك اإليماف، كالقرينة ىي المانعة مف " النكر"ىي المشابية في اليداية في استعارة 

                                                           
. 156عبد العزيز عتيؽ، عمـ البياف ، ص :  ينظر- 105  
. 1 سكرة إبراىيـ، آية - 106  
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إرادة المعنى الحقيقي في الحالتيف، كىي قرينة حالية، كعميو فكؿ مجاز صيرِّح فيو بمفظ 
 107.استعارة تصريحية"المشبو بو سمي 

كىي ما حيذؼ فييا المشبو بو، كرمز لو بشيء مف لكازمو كمف  ":االستعارة المكنية     *

﴿: أمثمتيا قكلو عمى لساف زكريا عميو السبلـ             

              ﴾108 

عمى سبيؿ " اشتعؿ"شبو الٌرأس بالكقكد ثـ حذؼ المشبو ك رمز إليو بشيء مف لكازمو كىك 
 109." االستعارة المكنية ، كالقرينة إثبات اشتعاؿ الٌرأس

كنجد أٌف قرينة المكنية ىي استعارة تخييمية ألٌف تحقؽ القرينة المكنية يستمـز إثبات الـز 
المشبو بو المحذكؼ مف الكبلـ لممشبو الذٌم ذكر في ذلؾ الكبلـ ، كإثبات االشتعاؿ 
لمرأس في اآلية القرآنية، كىك عند الببلغييف يسمى استعارة تخييمية، لككف البٌلـز ىك 

المختص بالمستعار منو المحذكؼ الٌذم أستعير لممستعار لو المذككر، كأصبح يدؿ عميو 
غير أٌف طرفي االستعارة التخييمية كىما المشبو كالمشبو يستعمبلف في الكضع 

 110.الحقيقي
  :االستعارة األصمية و التبعية -  ب     

 : نجد أف االستعارة باعتبار المشبو بو تنقسـ إلى استعارة أصمية كاستعارة تبعية 
كتككف االستعارة األصمية إذا جرت في اسـ جامد يصديؽ عمى  ":االستعارة األصمية     *

اتـ كٍعنترىة، كيستكم أف يككف االسـ الٌذم جرت فيو  كثيريف كأىسىد كثىٍعمىب، أك تأكيبلن كحى
 . االستعارة اسـ ذات كما سبؽ أك اسـ معنى كالحياة كالمكت

                                                           
. 177- 176عبد العزير عتيؽ، عمـ البياف، ص :  ينظر- 107  
.4 سكرة مريـ، آية - 108  
.188الببلغة العربية، ص إلى  يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ - 109  
. 67عبد العزيز قميقمة، الببلغة االصطبلحية، ص :  ينظر- 110  
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 111."يحضر المحاضرات معنا أسد أك حاتـ، كألستاذتنا عمينا فضؿ إحيائنا: تقكؿ 
كىي الٌتي يككف الٌمفظ المستعار فييا ًفٍعبلن مثؿ أىٍشرىؽ ، ييشًرؽ  : "االستعارة التبعية    * 

قة،:" أك اسمنا ميشتقنا، مثؿ  ٍقتمىة، مىٍحرى ًريح، مى كح، جى ارح، مىٍجري أك حرفا مف حركؼ " جى
 112"البلـ الجارة، ًمف ، ًفي ، لىٍف : المعاني مثؿ

  : االستعارة الوفاقية و العنادية-      جػ
 : كتنقسـ االستعارة تبعا لمطرفيف إلى كفاقية ك عنادية

 كىي االستعارة التي يجتمع طرفييا في شيء كاحد، عمى :االستعارة الوفاقية     *
اعتبار ذلؾ الكفاؽ الحاصؿ بينيما، كتككف في إعطاء المعقكؿ اسـ معقكؿ آخر يككف 

 .بينيما شبو 

يٍتو المكًعظىة، بمعنى أنَّيا ىىدىٍتو ، فالًيدايىة دالة عمى الطريؽ :كمثالو قكلؾ  فيبلفه أحى
كىي المستعار منو بجامع " االٍحيىاء " المستقيـ، فقد شبُّيىت الًيدايىة الٌتي ىي المستعار لو بػ

ما يترتب في كؿ منيما مف االنتفاع، كىي استعارة مصدر لمصدر ، فاجتماع اليداية مع 
 113.اإلحياء شىكَّؿ لنا استعارة ك فاقية

كىي االستعارة التي ال يجتمع طرفييا في شيء كاحد نحك قكلو : االستعارة العنادية     *

 ﴿: تعالى                       ﴾114   

ٍنًتفىاًء فائدتيا " المكتى"كفييا استعارة لفظة  لمكافريف كىـ أحياء لعدـ انتفاعيـ بالحياة كا 
  115.عنيـ، كليذا لـ يكف ميٍمًكننا اجتماع كالتقاء المكتى كاألحياء في شيء كاحد كمشترؾ

                                                           
. 69عبد العزيز قميقمة، الببلغة االصطبلحية ، ص  : - 111  
. 237 عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني، الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا، ص - 112  
، البياف، البديع، مديرية الكتب كالمطبكعات عيسى عمي الكاعكب، المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية:  ينظر-113

  .458-457 ص الجامعية، حمب، د ط، د ت،
. 80 سكرة النمؿ، آية - 114  
 مصر ،عمـ البياف دراسة تحميمية لمسائؿ البياف، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع بسيكني عبد الفتاح فيكد،: ينظر- 115

 . 204ـ، ص 1998ىػ، 1418، 2الجديدة، ط
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التيكمية كالتمميحية ،  كًكبل االستعارتيف :     كتنقسـ االستعارة العنادية بدكرىا إلى قسميف
يشتركاف في استعماؿ المعنى الشريؼ لمداللة عمى نقيضو، كإظيار الٌشريؼ في صيكرة 

ًسيس مف باب االسًتٍيزاء ك التىيكيـ ،أك مف باب التىمًميح  116.الخى
 : ستعارة الداخمة وغير الداخمة الا-       د

جاء تقسيـ الببلغييف لبلستعارة باعتبار الجامع عمى قسميف، باعتبار أٌف الجامع يككف إٌما 
ٌما غير داخؿ فيو  : داخبل في مفيـك الطرفيف كا 

فالمقصكد أٌف الجامع نجده داخبل في مفيـك الطرفيف كىما : االستعارة الداخمة*    

، نحك قكلو تعالى ﴿: الميشبو ك الميشبو بو، فيصبح بذلؾ جزءا مف ىذا المفيـك   

                        

          ﴾117 

فىرٍقناىيـ ، بكصؼ أٌف القطع يزيؿ ذلؾ االتصاؿ: فجاء التىٍقًطيع ىنا بمعنى التفريؽ، أم   

بيف األجساـ المترابطة فيما بينيا، فاستعير التقطيع ىنا لمتفرقة بيف الجمع ًليىرد الجامع 
 118.باعتبارىا داخمة في مفيكميا" إزالة االجتماع " بينيما في 

كىي أف يككف الجامع غير داخؿ في مفيـك الطرفيف ": االستعارة غير الداخمة    *
ر"كاستعارة  ري السَّماء: "في قكلؾ" الكىكىاًكب"لػ " الدُّرى الٌممعاف، كاستعارة : بجامع " بدىت لنىا ديرى

،كاستعارة "التىيمُّؿ"بجامع " أٍبصىرت شمسنا في اإًليكىاف: "في قكلؾ" الكىٍجو الميتيىًمؿ"لػ" الشٍَّمس"
كىاد" لػ" البىٍحر" اؿ في عطىاًئو:" في قكلؾ" الجى ة في "فاضى عمىينا بحري الرِّجى ، بجامع اإلفاضى

                                                           
. 360بسيكني عبد الفتاح فيكد ، ص : :  ينظر- 116  
. 168 سكرة األعراؼ، آية - 117  
 1 مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر، طحسف البندارم، الفنكف البيانية كالبديعية بيف النظرية كالتطبيؽ، : ينظر-118

  .164صـ، 2003
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ًمٌي أفَّ المَّمعاف عارض ًلمديرر ال داخؿ في مفيكميما، كالتيىٌمؿ عارض لمشَّمس  كٌؿ، كجى
ة عاًرضة لمبىحر  119." كاإلفاضى

  : ستعارة العامية والخاصيةالا -      ه
 : االستعارة العامية كاالستعارة الخاصية: كيدخؿ أيضا في تقسيـ االستعارة باعتبار الجامع

كىي المتداكلة بيف المتكمميف، الٌتي يىسييؿ إدراؾ الجامع فييا  ":ستعارة العامية الا    *
تىقدـ األىٍبطىاؿ  :"في قكلؾ " الشيجاع"لػ" األسىد"عمى العامة، كاستعارة اسـ َى رىأٍيت أسىدنا مى

 120." كىك أمر ظاىر يدركو العامة" الجيرأىة "فالجامع ىنا ىك 
كىي االستعارة التي ال يككف الجامع فييا أمرنا ظاىرا، كال  : ستعارة الخاصيةالا    *

يتأتى إدراكو بسيكلة، إال عند الٌذيف يمتمككف أسرار التعبير ك قٌكة المبلحظة، كتسمى أيضا 
 121.باالستعارة الغريبة

  :المرشحة و المجّردة و المطمقة: ستعارات الا-       و

 :كقد جاء تقسيـ االستعارة باعتبار ذكر المبلئـ ألحد طرفييا أك لكمييما، عمى ثبلثة أقساـ
كىي االستعارة الٌتي نذكر فييا مع القرينة ما يبلءـ المشبو بو  : االستعارة المرشحة    *

ًديقي كمعىوي زٍىرة ًمف زىىرىات الميجتىمع تىٍمؤل األيفؽ شىذان : كمثاليا قكلؾ  فقد أتينا . قىابىمًني صى
  122.بما ييبلءـ المشبو بو أم الٌزىرة كىي عبارة تمؤل األفيؽ شىذنا

ترشيح : كاالستعارة المٌرشحة مف أبمغ أنكاع االستعارة، ألٌف مادة الترشيح تفيد معنى القٌكة"
ييا كيؤكد الغرض الٌذم  الفىًصيؿ إذا قًكم عمى المىًشي، فقد ذكر في ىذه االستعارات ما يقكِّ

   123." مف أجمو جاءت كىك تناسي التشبيو كادعاء أٌف المشٌبو فرد مف أفراد المشٌبو بو

                                                           
.463ص المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية،  عيسى عمي الكاعكب،- 119  
.463نفسو، صالمرجع  - 120  
.166ص حسف البندارم، الفنكف البيانية كالبديعية بيف النظرية كالتطبيؽ،:  ينظر- 121  
.74الببلغة االصطبلحية، ص عبده عبد العزيز قميقمة، : ينظر- 122  
.196ص  يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ الى الببلغة العربية،- 123  



 وأقسامه المغوي المجاز                                                                    :األول الفصل

 

41 
 

كىي الٌتي نذكر فييا مع القرينة ما يبلءـ المشبو، كمثاليا  : االستعارة المجردة    *
ديًقي كمعىو زىىرةه ًمف زىىًرات الميجتىمع تتىحدث اإلٍنجًميزية بطىبلقىة، فًعبارة :  قىكليؾ قىابمىًني صى

نجدىا مبلئمة لمفتىاة كىي ىنا المشبو، دكف ميناسىبتيا لمزَّىرة " تتىحدثي اإلنجًميزية ًبطبلقىةو "
 124.كًىي الميشبو ًبو

...     كىي التي ال تقرف بشيء مف مبلئمات أحد الطرفيف: " ستعارة المطمقةالا    *

﴿: قاؿ سبحانو                         

                 ﴾125  

" أبطؿ"لػ " أخذ"إلبطاؿ الحكاس بجامع تكقؼ االنتفاع في كؿ، ثـٌ أستعير " األخذ"أستعير
تبعا الستعارة المصدر لممصدر، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية التبعية، ألٌنو لـ 

ًبمبلئـو ألٌم مف الطرفيف، كانت االستعارة مطمقة  126." ييٍؤت ى
  :تقسيم االستعارة تبعا لمطرفين والجامع -      ز

: قٌسـ الببلغيكف االستعارة باعتبار المستعار منو كالمستعار لو كالجامع عمى ستة أقساـ  

 ﴿:كنجده عند قكلو تعالى: ستعارة محسوس لمحسوس والجامع حسيا    *   

                   ﴾127  

فالجامع في ىذه الصكرة ىك االضطراب كىك ميدرؾ ًحسي، نجدىا في تشبيو حركة 
اءت استعارة الفعؿ " بتبلىطيـ األٍمكىاج"تدىافيعًيـ ، " يىميكج"فكمييما ييدرؾ بالًحس الظَّاىر، ثّـَ جى

                                                           
.74يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ الى الببلغة العربية ، ص: ينظر - 124  
  125 . 46  سكرة األنعاـ، آية-
.485 عيسى عمي الكاعكب، المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية، ص- 126  
. 99آية  سكرة الكيؼ،-  127  
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تبعا الستعارة المصدر لممصدر، كالجامع " يتدافع"كىك المشبو بو، لممشبو كىك الفعؿ 
 128.حسي

﴿: كجاء في قكلو تعالى: ستعارة محسوس لمحسوس والجامع عقميا    *      

               ﴾ 129
 

ٍمخ"فالجامع ىنا ىك أمر عقمي باعتبار أٌف المستعار منو  كىك كىٍشط الًجٍمد ، نجده أمرنا " السَّ
ًحسينا، أمَّا ذىاب المَّيؿ عف النَّيىار فييك الميستعار لو كيمثؿ ىذا المعنى كىك أيضا أمر 

 130.حسي، كقٍد تىرتب شىيء عمى شيء، كبالتالي فالجامع ىنا ىك جامع عقمي
رىأٍيتي بىٍدرنا :كمثالو قكلؾ :ستعارة محسوس لمحسوس والجامع مختمف حسي وعقميا    *

إنساف عاًلي القدر كحسف الطمعة، فنجد " البىدر"ييقسـ لمشيعرىاء أيعًطياًتيـ كأنت تقصد بذلؾ 
كىك المستعار منو، غير أٌف " البدر"أٌف ىذا الٌشخص أك المستعار لو أمرا حسيا،ككذلؾ 

الجامع نراه قد تىفرَّؽ بيف ما ىك حسي كما ىك عقمي، فالحسي نراهي في حسف الطمعة أما 
مك القىدر  .العقمي فيككف في عي

رأىٍيت نىٍجـ المىجًمس كالقصد ىنا يذىب لشخصو في ًضياءه كًرفعىتو، فالجامع : كما في قكلؾ
  131.ىنا قد كرد بعضو عقمي كبعضو اآلخر حسي، كىذا بيف الضياء كالرفعة تكالينا

﴿: مثؿ قكلو تعالى:" ستعارة معقول لمعقول والجامع عقميا        *       

                    ﴾132  

                                                           
.466ص عيسى عمي الكاعكب،المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية،:ينظر -  128  
.37 سكرة يس، آية- 129  
.168فضؿ حسف عٌباس، الببلغة فنكنيا كأفنانيا، ص :ينظر-  130  

  131-  .467عيسى عمي الكاعكب، المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية، ص: رينظ
  .52آية  سكرة يس،- 132
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، كىما عقمياف "المىٍكت"، فاستعار منو الرقاد، كالمستعار لو "النَّـك"شٌبو المكت بالريقاد أك
عمى " أىٍحيىتو المىكًعظىة"كالجامع بينيما ىك عدـ ظييكر األفعاؿ كىك أمر عقمي، كمثؿ قكلنا 

ككبلىما " اليداية"كالمستعار لو " اإلحياء"معنى ىدتو، شٌبو اليداية باإلحياء، فاستعار منو 
 133."عقمي، كالجامع ما يترتب عمى كؿ مف الفكائد، كالترتيب عمى أمر عقمي

﴿:كنجدىا في قكلو تعالى: ستعارة محسوس لمعقول والجامع عقمي ا    *    

            ﴾134  

كالقصد ىنا ىك التأكيد عمى اإلبانة التي ال تىٍنمحي، كصكرة صدع الزجاج الذِّم ال يىٍمتًئـ  
د عقميا  "  التىبًميغ"أٌما المستعار لو كىك " كىٍسر الزُّجاج"فجاء المستعار منو حٌسيا كىك  فقد كرى

﴿:كما في قكلو تعالى كالجامع بينيما ىك شيء عقمي يتمثؿ في شدَّة التأثير،  

                       

                              

                             

                   ﴾135  

 136.ك يقصد ىنا بالنكر الحيجة كالبيىاف الميظير لمحؽ القىاطع لمشَّؾ

﴿: كىك في قكلو تعالى: ستعارة معقول لمحسوس و الجامع عقميا    *       

             ﴾137  

                                                           
. 173الفنكف البيانية ك البديعية بيف الٌنظرية كالتطبيؽ، ص  حسف البندارم،- 133  
.94آية   سكرة الحجر،- 134  
.157آية  سكرة األعراؼ، - 135  
.468عيسى عمي الكاعكب، المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية، ص:  ينظر- 136  
.11 سكرة الحاقة، آية- 137  
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لمداللة عمى الكىًثرة كاالٍسًتعبلىء، فاستعير المشبو بو كىك " طىغىى"نجده ىنا قد استعار لفظة 
، فاألٌكؿ ىك أمر عقًمي كالثٌاني ًحٌسي، كالجامع "الكىٍثرىة"الطغياف أك االستعبلء لممشبو كىك
 138.بينيما االستعبلء المفرط كىك عقمي

 : المجاز المرسل - 2 -1      
لفظة استعممت في غير :"       جاء مفيـك المجاز المرسؿ في اصطبلح الببلغييف بأٌنو

معناىا األصمي لعبلقة غير المشابية، مع قرينة مانعة مف إرادة المعنى األصمي ، كسمي 
ٌنما أطمقت كأرسمت  مجازا ميرسبلن ألفَّ العبلقة فيو ليست محصكرة في كاحدة بعينيا، كا 

 139." كأصبحت تشمؿ أكثر مف جية بيانية
مفتاح " قد أشار إلى ىذا القسـ مف المجاز الٌمغكم في كتابو (ه626ت)السكاكي     نجد 

 كذلؾ مف خبلؿ تمثيمو لبعض عبلقاتو، كالتِّي نجدىا ميفرَّقة عمى ًقسميف، كىذا ما "العموم
 مف خبلؿ بىسًطو ليذه الفكرة "التصوير البياني" في كتابو الدكتور محمد أبو موسىيؤكده 
كقد جعؿ السكاكي بعض العبلقات لتمييًزىا ًبحاؿ خاصة ًقسمنا ميستقبلن، ليذا قىسَّـ :" قائبلن 

ىذا المجاز إلى قسميف ميفيد كخاؿ مف الفاًئدة، كأراد بالًقسـ الثَّاني ما ييسمي بعد ذلؾ 
 140..." عبلقة اإلطبلؽ كالتقييد 

: الضرب األكؿ:"  المجاز المرسؿ بقكلو(ه739ت)الخطيب القزويني     كقد عٌرؼ 
المرسؿ كىك ما كانت العبلقة بيف ما استعمؿ فيو كما كيضع لو مناسبة غير التشبيو، كاليىد 

إذا استعممت في الٌنعمة، ألٌف مف شأنيا أف تىٍصدير عف الجارحة، كمنيا تىصؿي إلى 
اتسعت اليىد : المقصكد ليا، كييشترط أف يككف في الكبلـ إشارة إلى المكلى ليا، فبل ييقاؿ

                                                           
.174حسيف البندارم، الفنكف البيانية كالبديعية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص :  ينظر- 138  
. 174 يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ إلى الببلغة العربية، ص - 139  
 ـ   1993ق،1413، 3 دراسة تحميمية لمسائؿ البياف،مكتبة كىبة، القاىرة، طمحمد أبك مكسى، التصكير البياني-140
  .345ص 
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ٌنما ييقاؿ: في البىمد  أك اقتىنٍيت يدنا، كما ييقاؿ : اتسعت الٌنعمة في البمىد أك اقتنٍيت نعمىة، كا 
مٍت يديه عنًدم، ككثيرت أياًديو لىدم، كنحك ذلؾ   141."جى

از نذكر منيا  كقد أسند تعريفو ىذا بعدة أمثمة كشكاىد تكضح صيكر ىذا الًقسـ مف المجى
: إفَّ لوي عمييا إٍصبعنا، أرادكا أف يقكليكا : كنظير ىذا قكليـ في ًصفة  راًعي اإلبؿ: " قكلو

لو عمييا أثىر ًحٍذؽ، فدلكا عميو باألصبع ألٌنو ما مف ًحذًؽ يىدو إالَّ كىك ميستفاد مف حسف 
تصريؼ األصابع، ألٌنو رفعىيا ككىضعيىا كما في الحىط ك النٌٍقش كعمى ذلؾ قيؿ في تفسير 

﴿: قكلو تعالى              ﴾142 أم نجعميا كخيؼِّ البىًعير، فبل  

سىف، حيث يقصد اإلشارة إلى ًحٍذؽ  يىتمكف مف األعماؿ المطيفة، فأرادكا باألصبع األىثىر الحى
رأيت أصابع الدَّار، كلو إٍصبىع حسنة ك إٍصبىع قبيحة، عمى :  الصٍنعىة ال ميطمقىا حتىى ييقاؿ

 143." معنى لو أثر حسف ك أثر قًبيح، كنحك ذلؾ
بأكثر مف عمؿ في كضعيا الٌمغكم، فانصرفت " اليىد"كما نمحطو ىنا ىك اقتراف لفظة 

 .داللتيا المجازية إلى أكثر مف معنى عمى حسب السِّياؽ الذِّم تريد فيو
 :عالقات المجاز المرسل-1-2-1        

 كالعبلقة أك المبلبسات في معناىا ىي كجكد ذلؾ الترابط كالتبلـز بيف المعنى الحقيقي 
  144."كالمعنى المجازم، يتيح أف يستعمؿ أحدىما في مكضع اآلخر

 ختبلؼ في حصر عبلقات المجاز كضبطيا، فكانت تزيد كتنقصاكقد برز بيف العمماء 
كتفى باألصؿ، كمنيـ مف أضافكا إلييا عبلقات أخرل امف عالـ آلخر، كقد كيجد مف 

  145.كالسكاكي كالخطيب، كيكجد مف كصؿ بيا إلى حدكد ثمانية كعشريف عبلقة كيزيد

                                                           
.206-205 القزكيني، االيضاح في عمـك الببلغة، ص- 141  
. 4 سكرة القيامة، آية - 142  
. 206، ص المصدر السابؽ  - 143  
. 145بسيكني عبد الفتاح فيكد، عمـ البياف، ص :  ينظر- 144  
. 209- 208صبلح الديف محمد أحمد، التصكير المجازم كالكنائي، ص : ينظر - 145  
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 : كليذا سنكتفى بعرض أىـ العبلقات الٌتي كردت في كتب المتأخريف كىي 
رعينا "كذلؾ بأف ييطمؽ لفظ الٌسبب كيراد المسبب نحك قكليـ  " :عالقة السببية    *
الٌذم كاف سبب ظيكره، كمف أجؿ " النبات"أم المطر كىك ال يرعى، ك إٌنما ييرعى " الغيث

ذلؾ سيمي النبات غيثنا، ألٌف الغيث سبب كجكد النبات كظيكره، فالعبلقة التي تمنع مف 
 146."الٌسببية" إرادة المعنى الحقيقي في ىذا المجاز ىي 

باسـ مسببة، كنراه لما يككف معنى الحقيقي لمكممة   كىي تسمية الٌشيء:الُمسببة    *
أٍمطرىت السَّماءي نبىاتنا، فالمىاء ىك : الكاردة في التركيب ميسببا عف معناىا المجازم، كمثالو

المقصكد باعتباره ميسببنا لمنبىات، كىك مجاز مرسؿ عبلقتو الميسبًبية، كالقرينة ىي التِّي 
 147.دلَّت عمى عدـ نزكؿ النبات مف السَّماء كىي أمىطىرت الٌسمىاء

ا لممعنى المجازم، كىذه  ":الممزومية    * كىي ككف المعنى الكصفي لٌمفظ المذككر ممزكمى
ففي "  أم الضكء"مؤلت الشَّميس الغيرفة :"العبلقة تيسكِّغ تسمية الشَّيء باسـ ممزكًمو، كقكلؾ

ٍمزكًمية، حيث سيًمي البٌلًزـ " الشمس" كًمو"ىنا مجاز مرسؿ عبلقتو المى " الضكء باسـ ممزي
أم ضكء " دخمت عمينا الشٍَّمس ًمف الناًفذة: "، ككقكلؾ"مؤلت"ك القرينة قكلو "الشمس 
 148." الشٍَّمس

ٍكء " كىي حضكر شيء عند حضكر شيء آخر، كمثالو قكلؾ : الالَِّزمية    * " طمىعى الضى
كالمقصكد ىنا الشَّمس، ألفَّ كيجكد الشَّمس يترىتبي عنيىا كجكد الضكء، فالعبلقة ىنا ىي 

رىأٍيت "أكَّدىت ىًذه العبلقىة، كىك ما ينطًبؽ ًلمف يقكؿ " طمع"عبلقة الًزًميىة  كالقرينة ىي 
رارىة  149.كىك يقصد النَّار ، فالحرىارة الًزمة ليىا" الحى

                                                           
. 158 عبد العزيز عتيؽ، البياف العربي، ص - 146  
. 81عبده عبد العزيز قميقمة، الببلغة االصطبلحية، ص :  ينظر- 147  
. 503 عيسى عمي الكاعكب، المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية، ص - 148  
. 151حسف البندارم، الفنكف البيانية كالبديعية بيف النظرية كالتطبيؽ، ص :  ينظر- 149  
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يقصد الببلغيكف تسمية الٌشيء باسـ جيزئو بحيث يستعممكف الٌمفظ الدَّاؿ  ":الُجزئية    *
عمى جزء كييريدكف الشَّيء كمَّو، كيشترط في ىذا الجزء الذِّم ييراد بو الكيؿ أف يككف لو مزيد 

ٍمنىا العييكف لميراقبىة الحيدكد، إٌف : اختصاص بالمعنى المقصكد مف كمِّو، كمف ذلؾ قكلنا أرسى
ًصر ضمف المدلكؿ ا مة االستخداـ كممة العيكف ىنا ال ينحى صطبلحي كذلؾ ألٌف الميرسى

التِّي " الجكاسيس"، كانزلقت ىنا كممة "الجكاسيس"ليست العيكف، لقد قامت ىذه الكممة مقاـ 
كىذه المَّفظة األًخيرة  قادرة " العيييكف" في المعنى لتقيـك مقاميا كممة انسجاـاتجعؿ ىناؾ 

 150." عمى نقؿ الداللة إلى مفيـك الجكاًسيس

ٍزء، كيحصيؿ ىذا حينما يككف المعنى الحقيقي  " :الُكّمية    * كىك أف تىذكر الكيؿُّ كتيريد الجي
تمىكنىت الشيٍرطة : " لمكممة الكاردة في التركيب كيبلن ميشتمبلن عمى معناىا المجازم، كمثالو

كقىات ٍبط المٍسري :  كالقصد ىنا ىـ بعض أك جزء مف رجاؿ الٌشرطة، كمثالو أيضا " ًمف ضى
بز الرياض كشىًربت ماءىىا "  بًزىا كماًءىا، ككذلؾ في قكليـ" أىكٍمتي خي : كأنتى تيريد بٍعض خي

يشي في شىكارع المدينة ًحفاظنا عمىى األىمف، مع الًعمـ أفَّ قصد بالجيش بعض  لقىد انتىشىر الجى
 151.أفراًده كلىيسى كيٌميـ

حكىمىت المىحكىمة بإدانىًة : "كىي تسمية الشِّيء باسـ مىحمِّو، كمف أمثمة ذلؾ ":المحمية    *
فالمىحكمىة مىجاز، كالمقصكد القيضاة ألفَّ الًبنىاء ال يىحكـ، كبما أٌف المحكمة محؿ " الميتَّيـ 

كيظير ىنا االنتقاؿ مف المحكمة إلى القيضاة، كانتقاؿ الداللة مف . لمحيكاـ، فالعبلقة محمية
المحكمة إلى القضاة، ثـٌ مف خبلؿ المجاكرة ، كليس مف خبلؿ المشابية ألٌنو، ال يكجد  
اًكم، كالقيضاة ىـ الميحتكىل، كقد حمَّت مىجازنا  نَّما المحكمة ىي الحى نقاط شبو بيف االثنيف، كا 

 152." لفظة مقىاـ أيخرل

                                                           
  150 .177ص  إلى الببلغة العربية، يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ -
. 83عبده عبد العزيز قميقمة، الببلغة االصطبلحية، ص :  ينظر- 151  
. 178 يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ إلى الببلغة العربية، ص - 152  
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كىي أٌف الٌمفظ الميستعمؿ حاالن في المعنى المراد فنطمؽ اسـ الحاؿ كنيريد " :الحالية     *

 ﴿:المحؿ، ك ذلؾ في قكلو سبحانو                     

   ﴾153 نة، كلكف لمَّا كانت  فالميراد مف اآلية الكريمة أنَّيـ خالدكف في الجى

نة، حسيف أف يىحيؿ أحد المٍعنيىٍيف مىحؿ اآلخر أك  الجنة مىحبلن لمرٍِّحمة، كالرَّحمة حالة في الجى

 ﴿:  الكممتيف محؿ األيخرل، كذلؾ في قكلو تعالى لإحد     ﴾ 154 

ؿ لمنَّعيـ كىك حاؿ فييا   155." كأنت تعمـ أٌف الجنة محى

كىك أف تذكر اسـ اآللة كأنت تريد أثرىا، حيث ييصبح معنى الكممة الحقيقي : اآللية    *

   ﴿:الكاردة في التركيب، أداة كآلة لممعنى المجازم، في مثؿ قكلو تعالى

      ﴾156  كالقصد ىنا ىك الذِّكر كالثَّناء الحسىف، فالمجاز نجده في 

باعتبار أٌف المِّساف في حقيقيتو ىك آلة كأداة لمٌذكر الحسف، فيك ييمثِّؿ " لساف صدؽ"
 157.المعنى المجازم آللة المساف، كعبلقتو اآللية

كىي ككف المعنى الكضعي لٌمفظ المذككر مجاًكرنا لممعنى المجازم، كىذه : "المجاورة    *
ـٍ يىٍبؽ في الرُّاكية مىاء: " العبلقة تسكِّغ تسمية الشَّيء باسـ ميجاكًره، كقكلؾ .  أم في الًقٍربىة" ل

الرَّاًكيىة في الكضع الٌمغكم ىي الدَّابة التِّي ييستىقى عمييا، كلفظ الرَّاكية ىنا مجاز مرسؿ 
لمجاكرة القربة لمٌدابة عند " الدابة"باسـ مجاكرىا " الًقٍربىة " عبلقة المجاكرة، حيث سيميت 

  158." ، ألٌف الدَّابة ال تككف كعاء لمماء"في" الحمؿ، كالقرينة 

                                                           
.  107 سكرة آؿ عمراف، آية - 153  
. 12، آية ر سكرة اإلنفطا- 154  
. 157عباس، الببلغة كفنكنيا كأفنانيا، ص حسف  فضؿ - 155  
.84آية   سكرة الشعراء،- 156  
. 86عبده عبد العزيز قميقمة، الببلغة االصطبلحية، ص :  ينظر- 157  
. 506 عيسى عمي الكاعكب، المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية، ص - 158  



 وأقسامه المغوي المجاز                                                                    :األول الفصل

 

49 
 

أف ييسمَّى الشَّيء الميستعمؿ باسـ ما كاف عميو مف قبؿ، أال وهو :"اعتبار ما كان    *
 ترل

﴿:قكلو تعالى                                 

 

              ﴾159  حيث سمىى البالغيف المَّذيف آنسنىا ًمنيـ رشدنا  

، كأنت تعمـ أف اليتيـ ال يجكز أف ييعطى ماالن، كلكف الٌذم سٌكغ المجاز ىنا " اليتامى" 

  ﴿:أٌنيـ كانكا كذلؾ في الماضي، كمثمو قكلو سبحانو           

          ﴾160 كأنت تعمـ أٌنو إٌنما كاف ميجرما في الٌدنيا، كمف ىذا  

ا:" القبيؿ قكلؾ   161." كأنت قد أكمت الخبز كشربت قيكة البف" شىرٍبت بينًّا " ك" أكىٍمت قٍمحن

كىك أف تيسمي الشَّيء بالنظر إلى ما سيككف عميو أك ما سيؤكؿ : عتبار ما سيكونا    *
ال تتبلئـ في داللتيا االصطبلحية مع " نىارنا"سأيكقد نارنا، فمفظة : إليو في المستقبؿ، كمثالو

سياؽ الجممة، باعتبار أٌف الٌذم ييكقىد ىك الحىطب كليس النَّار، كالٌتي نجدىا قد حمٍَّت محؿ 
الحطىب، فنشأت عبلقة داًخمية تحكيًمية بٍينييما، فأخذت النَّار محؿ الحطب بميقتضى ما 

غىرٍستي اليىـك شجرنا  : يؤكؿ إليو الحطىب بعد إيقىاده ًلييصح نارنا في الميستقبؿ، كمثالو قكلؾ
دت البيذيكر    162.كأنتى قصى

كىي أف تذكر البىدؿ مع إيراد الميبدىؿ منو، كيتحقؽ ىذا حيف يككف معنى : البدلية    *
ازم، كًمثاليو قكلؾ قضيت الدٍَّيف :" الكممة الحقيقي كاًردنا في التركيب بدالن عف معناىا المجى

ٍيت"في كقًتو الميحدًّد، بمعنى أٌديتو، ففى لفظة  مجاز مرسؿ عبلقتو البدلية كالجممة  " قىضى

                                                           
. 2 سكرة النساء، آية - 159  
.74 سكرة طو، آية - 160  
. 157– 156، ص انوا، الببلغة فنكنيا كأففس فضؿ حسف عبا- 161  
. 182يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ إلى الببلغة العربية، ص :  ينظر- 162  
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قًتو الميحدَّد" أٌما الميبدلية فيي نقيض األكلى . ىي القرينة الدالة عمى ىذه العبلقة" في كى
بمعنى أف تذكر الميبدىؿ ًمنو كأنت تيريد الميبدىؿ، كيظير ىذا حيف يككف المعنى الكضعي 

 163. لٌمفظة المذككر في العبارة ميبدالن منو لمعناىا المجازم
رادة الخاص، نحك قكلو  ":الُعمومية    * كىي ذكر الٌمفظ الدَّاؿ عمى العيمـك كا 

﴿:تعالى         ﴾164 ٌنما خىصَّت فاآلية لـ تيرد عميـك الٌشعراء، كا 

 ﴿:بىٍعضيـ، كىذا في قكلو تعالى              

                    ﴾165 فأطمؽ 

 166."المَّفظ العاـ ك أرىاد بو الخاص

اـ : "الُخصوصية    * ا ييراد منو عى كىي ككف المعنى الكضعي لمَّفظ المذككر خاصًّ
ًبيعىة : " كإطبلؽ اسـ الشخص عمى القبيمة قبؿ أف يىغًمب عمييا " إلخ ...تىًميـ ، تىٍغًمب ، رى

  167." كيىًشيع

 : المجاز الّمغوي المركب - 2      
التركيب الميستعمؿ في غير معناه الكضعي، ًلعبلقة بيف المعنى :"       كقد عيرِّؼى بأنَّوي 

 168." الكضعي ك المعنى المجازم، مع قرينة مانعة مف إرادة المعنى الكضعي
كىك مجاز يىًرد عمى مستكل الجمؿ كالتراكيب، عكس المجاز الٌمغكم المفرد الٌذم يككف 

 .عمى مستكل المفردات كاأللفاظ
 :        كىذا القسـ مف المجاز الٌمغكم يتفرع تبعنا لمعبلقة إلى قسميف 

                                                           
  163 .85 -84عبده عبد العزيز قميقمة، الببلغة االصطبلحية ، ص :  ينظر-
.224سكرة الشعراء، آية  - 164  

.227سكرة الشعراء، آية   -165  
  166 . 225عمـك الببلغة، ص   محمد أحمد قاسـ كمحي الديف ديب،-
. 507 عيسى عمي الكاعكب ، المفٌصؿ في عمـك الببلغة العربية، ص - 167  
. 513، ص المرجع نفسو - 168  
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 : ستعارة التمثيميةالا -2-1    
تركيب استيعمؿ : "     كىي استعارة تىًرد في الجمؿ كالتراكيب، كقد كرد في مفيكميا قكليـ 

كىكذا . في غير ما كيضع لو لعبلقة المشابية، مع قرينة مانعة مف إرادة معناه األصمي
ييبلحظ أٌف االستعارة التمثيمية ضرب مف االستعارة التصريحية، ففييا تصريح بالمشٌبو بو 

إالَّ في أٌف  (التصريحية كالتمثيمية)المذككر في مكاف المشٌبو، كال فرؽ بيف االستعارتيف 
 169." كاحدة  منيما تجرم في الميفرد، كاألخرل تجرم في الميركب

تركيب استعمؿ في غير ما كضع لو لعبلقة المشابية مع : "     كجاء أيضا في تعريفيا 
كقد أكرد القزكيني تعريفا ليا تحت اسـ المجاز 170."قرينة مانعة مف إرادة معناىا األصمي

كأٌما المجاز المركب فيك الٌمفظ المستعمؿ فيما شٌبو بمعناه األصمي تشبيو :" المركب بقكلو 
التمثيؿ لممبالغة في التشبيو، أم تشبيو إحدل صكرتيف منتزعتيف مف أمريف أك أمكر 

باألخرل، ثـ تدخؿ المشٌبية في جنس المشٌبو بيا مبالغة في التشبيو، فتذكر بمفظيا مف 
  171." غير تغيير بكجو مف الكجكه

ذا كانت حقيقة االستعارة التمثيمية أٌنيا مجاز مركب، فإننا نجد   (ه626ت)السكاكي     كا 
الخطيب قد أدرجيا في االستعارة التحقيقية كعٌدىا مف المفرد، كقد اعترض 

دَّ بقكلو : " تمخيص المفتاح عمى ىذا، كذلؾ في كتابو (ه739ت)القزويني كفٌسر :  " كىرى
ٌد التمثيؿ منيا، كرٌد بأنَّو ميستمـز لمتركيب الميناًفي لئلٍفرىاد  172." التحقيقية بما مٌر ك عى

 يستعرض "البالغة تطور وتاريخ" في كتابو الدكتور شوقي ضيفكفي ىذا السياؽ نجد 
كعقد الخطيب القزكيني فصبلن مؤله باعتراضاتو عمى السكاكي : " ليذه المسألة في قكلو

                                                           
. 199 ص إلى الببلغة العربية،يكسؼ أبك العدكس، مدخؿ   - 169  
. 212محمد أحمد قاسـ كمحي الديف ديب، عمـك الببلغة، ص   - 170  
. 231 القزكيني، اإليضاح في عمـك الببلغة، ص - 171  
ـ  2010ق، 1431، 1 محمد بف عبد الرحمف القزكيني، تمخيص المفتاح، مكتبة البشرل، كراتشي، باكستاف، ط -172
   .109ص 
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باًدئنا باعتراضو عمى تعريفو لمحقيقة الٌمغكية، ثـ عرض لما قد ييفيـ مف كبلمو أٌنو أدخؿ 
 173..." االستعارة التمثيمية في االستعارة التحقيقية التِّي تجرم في المفردات ال المركبات 

     كعميو نجد ىذا النكع مف المجاز المركب كاردا في األمثاؿ العربية الميتداكلة بيف 
ك أيريد أف أقكؿ مف : "... إلى ىذه الفكرة بقكلوالدكتور محمد أبو موسى النَّاس، كيشير 

كراء ذلؾ أٌف أكثر صكر االستعارة المركبة تجرم عمى ألًسنة الٌناس مٍجرىل األمثاؿ كىذا ال 
ييفقدىا ًجٌدتيا، كطيرفتيا كتأثيرىا كال ييحكؿ بينيا كبيف أف تحمؿ أٌدؽ مبلبسات الٌنفس 

 174..." الميعبرة، كفرديتيا، كمشاعرىا الذَّاتية في لحظتيا الخاصة 
ـى ًفي الديسيـ: "       كمف أمثميا القكؿ المأثكر كىذا مثؿ يطمؽ في كصؼ مف " يىديسي السُّ

مف ييظير الخير : " ييظير الخير كييبطف الشَّر، كقد حيذؼ منو المشبو ألٌف تقدير الكبلـ
محذكؼ " مف يظير الخير كيبطف الشَّر "كييبطف الٌشر كمف يديس السُّـ في الديسـ، كالمشبو 

كأداة التشبيو محذكفة أيضا، كلكف بقي المشبو بو، كلقد فيمنا الميراد مف المثؿ كىك المعنى 
كأيًريدى ًبيذا القكؿ التمثيؿ ليذا سيميت .المجازم ال المعنى الحقيقي بكاسطة القرينة أك السِّياؽ

 175." االستعارة تمثيمية
 :المجاز المرسل المركب - 2-2       
إذا كانت االستعارة التمثيمية ىي استعماؿ التركيب في غير مكضعو األصمي        

: لعبلقة المشابية، فإٌف مفيـك المجاز المرسؿ في التركيب قد جاء عمى ىذا القكؿ
كالمجاز المركب المرسؿ ىك الٌمفظ المركب المستعمؿ في غير ما كضع لو، لعبلقة غير "

 176. " المشابية مع قرينة مانعة

                                                           
. 346 شكقي ضيؼ، الببلغة تطكر كتاريخ، ص - 173  
. 227 محمد أبك مكسى، التصكير البياني، ص -  174  
. 212الديف ديب، عمـك الببلغة، ص  محي  محمد أحمد قاسـ ك- 175  
. 229 يسيكني عبد الفتاح فيكد، البياف العربي، ص - 176  



 وأقسامه المغوي المجاز                                                                    :األول الفصل

 

53 
 

الفائدة كالزميا إلى أغرض : كقد جعؿ خركج الخبر عف أداء الغرضيف األساسييف لو كىما
كلكنَّؾ عرفت أٌف ىذا الخبر قد يخرج عف ىذيف الغرضيف :"... أخرل، كىذا في قكلو

األساسييف إلى أغراض كثيرة تيعرؼ مف السِّياؽ، كقد ذكرنا لؾ ىناؾ جممة مف ىذه 
ظيار الضُّعؼ إلى غير ذلؾ مف األغراض الكثيرة  األغراض كالتحٌسر كاالستعطاؼ كا 

 ﴿:فقكلو سبحانو                         

    ﴾177كقكلو سبحانو :﴿               

                                

      ﴾178كقكلو :﴿                  

                                   

    ﴾ 179
ىذه الجمؿ كأمثاليا خرج الخبر فييا عف حقيقتة، ككؿ جممة مف ىذا  

الٌنكع استعممت في غير ما كضعت لو ألٌف الخبر كيضع لمفائدة أكالزميا، فإذا دٌؿ عمى 
ألـ نيعرِّؼ المجاز بأٌنو استعماؿ الٌمفظ في غير ما . شيء آخ، فإٌف الداللة ال تككف حقيقية

كضع لو ؟ كىذه الجمؿ الخبرية استعممت في غير ما كضعت لو، كمثؿ ىذا االستعماؿ 
يىعدُّكنو مجازنا ميرسبل مركبا، كلمَّا كاف المجاز المرسؿ متعدد العبلقات كما عرفت مف قبؿ 

فإٌف مثؿ ىذه الجمؿ تككف العبلقة فييا الميزكمية ألٌف كبلن مف التحٌسر كالضُّعؼ  
  180." كاالستعطاؼ كما أشبييا اٌلًزـ لمخبر

                                                           
.  4 سكرة مريـ، آية - 177  
. 36 سكرة آؿ عمراف، آية - 178  
. 185 سكرة آؿ عمراف، آية - 179  
  180 . 201فنانيا، ص أ عٌباس، الببلغة فنكنيا كفحسفضؿ  -



 وأقسامه المغوي المجاز                                                                    :األول الفصل

 

54 
 

كقد يأتي ىذا المجاز في المركبات اإلنشائية الٌتي تخرج بمعانييا لمداللة عمى معافو خفية 
مثالو قكؿ اهلل .كمجازية، كإطبلؽ األمر كالٌنيي كأنت تقصد بو اإلخبار عمى سبيؿ المجاز

﴿:عز كجؿ                                

                     ﴾  
181

 

 قد استعممت بمعنى الدُّعىاء، كاستعماؿ" فٍميمديد لىو الرَّحمىف مىدنا "كنجد صيغة األمر عند 
بىر، أم أفَّ اهلل يىميد لوي مدنا، بمعنى أٌنو قد خرج في معناه عف  الدُّعىاء إٌنما يككف بمعنى الخى
خبىار أك الخبىر، كاإليجاز بىاًلغ في ىذا المجاز، كفيو استعارة لمٌرسكؿ  ًصيغة الدُّعاء إلى اإلو

 182.بالٌدعاء عمى مف كاف في الٌضبللة، فيٍمديد لو

       يتبٌيف في كؿ ما سقناه مف صكر كأقساـ المجاز الٌمغكم مف استعارة كمجاز مرسؿ 
سكاء في المفرد أك في التركيب، أٌنيا تتفؽ كٌميا في إيراد المعاني كالدالالت بطرؽ 

كأساليب متنكعة كمختمفة، تيضفي جماال كركنقنا عمى الصُّكرة، كتزيدىا ركعة كدقة في 
ف ظير جميا أٌف اىتماـ العمماء قديما كحديثا قد انصٌب أكثر عمى دراسة  التصكير، كا 
االستعارة كالمجاز المرسؿ في المفرد، كعنايتيـ بو، كىذا لكثرة كركدىـ في النصكص 

الذِّم  النثرية كالشعرية، كذلؾ عمى حساب االستعارة التمثيمية كالمجاز المرسؿ المركب،ً 
كىذا ما سنتعرض لو في الفصؿ الثٌاني . يأتي استعماليما في ىذه النصكص بصكرة أقؿ

 .  عند دراستنا لصكر ىذا المجاز المُّغكم في مقامات بديع الٌزماف اليمذاني
 
 
 
 

                                                           
. 75 سكرة مريـ، آية - 181  
. 292عبد الرحمف حسف حنبكة الميداني، الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا، ص :  ينظر- 182  
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تزخر مقامات بديع الٌزماف اليمذاني بألكاف مف البياف، نممحيا مترامية عمى أطرافيا        
كمبثكثة في ثناياىا، بصكرة تجعؿ كؿ مقامة مف ىذه المقامات عبارة عف لكحة فنية 

 .بديعية بعذكبة ألفاظيا كثرائيا، كجماؿ تراكيبيا، صياغة كمعنى
كىك ما ينطبؽ عمى صكر المجاز الٌمغكم بقسميو االستعارة المفردة كالمركبة ككذا المجاز 

المرسؿ المفرد كالمركب، باعتباره صكرة مف صكر البياف الٌتي تيضفي عمى النصكص 
المقامية جمالية، كتكسيكىا بياءا ، كتيكسبيا قكَّة في تىفريغ المعاني كالدالالت إليصاليا إلى 
المتمقي بكؿ كضكح كسالسة قٌؿ نظيرىا، فيمًزج في ذلؾ بيف ركعة الٌصنعة الٌمفظية كدقة 
الصياغة التركيبية المؤدية لدالالتيا كمعانييا عمى أكمؿ كجو، كبيف حسف األداء كاإلبداع 

 .الفنِّي
       كليذا سنتعٌرض في فصمنا ىذا إلى الخىٍكض في جماليات ىذا المجاز ك إبرازىا في 
مقامات اليمذاني، متناكليف في ذلؾ الجمؿ كالمفردات بنظرة فاحصة كمتمعنو، مف أجؿ 

استظيار مكاطف ىذا المجاز بأنكاعو، مقدِّميف في ذلؾ تحميال لنماذج منو، كمبتعديف فيو  
عف الدراسة اإلحصائية االستقرائية لتداخؿ صكره كعالقاتو كتشابكيا، كسنعرض  لكؿ قسـ 
مف ىذا المجاز عمى حدة، سكاء أكاف المجاز االستعارم اإلفرادم كالتركيبي، أك المجاز 

 .المرسؿ المفرد  كالمركب
 : نماذج من االستعارة المفردة واالستعارة التمثيمية:   أوال

 :االستعارة في المفرد-1       
       كقد تطٌرقنا فيما ما سبؽ إلى تعريفيا كعرض أقساميا، لنعٌرج في فصمنا ىذا إلى 

كقد كجدنا البديع ال يقبؿ عمى "إظيار مكاطف ىذا المجاز كصيكره في ثنايا ىذه المقامات، 
ف شئت قمت في األحكاؿ التي : استخداـ االستعارات عمى اختالفيا إاٌل في مقامات قميمة كا 

 يستقيـ فييا طريؽ ىذه المجازات كاالستعارات، كتتفتح لو أبكابيا، أٌما حيف تعزؼ عنو فمـ
 يكف يطمبيا حريصا عمييا، كلكٌنيا حيف كانت تقبؿ عميو فكاف يتقبميا بقبكؿ حسف
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  1 ."كيحتفي بيا إختفاءا حارا
:        كنجده قد أتى عمى ذكر صكر االستعارة كذلؾ في المقامة القريضية بقكلو

ٍمت فييىا يدى العمىارة، كأمكىاؿو كقىفتيىا عمى الًتجارىة"  2." فىاٍستىظيرتي عمىى األيَّاـً ًبًضياع أجى
نجده في ىذه العبارة أٌنو قد شٌبو العمارة باإلنساف، فحذؼ ىذا األخير، كترؾ قرينو دالة 

 . عمى سبيؿ االستعارة المكنية" العمارة"كصرَّح بمفظ المشبو كىك " يىد"عميو كىي 
 .اسما جامدا، كبذلؾ فيي استعارة أصمية" اإلنساف"كقد كرد لفظ المستعار منو كىك

حتىى : "       كنجده في مكضع آخر مف ىذه المقامة ييكرد صكرة أخرل لالستعارة بقكلو
 3." ًإذا ماؿى الكىالـ ًبنا مٍيمىو ،كجرَّ الًجداؿ فينىا ذىٍيموي 

ففي العبارة األكلى نممحو يشٌبو الكالـ أك الحديث في ميمو باإلنساف الذِّم يقـك بيذا الفعؿ 
كصٌرح " ماؿ"فحذؼ المستعار منو كىك اإلنساف، كترؾ قرينة لفظية تدؿ عميو كىي الفعؿ 

 . عمى سبيؿ االستعارة المكنية" الكىالىـ" بالمستعار لو كىك 
كجرَّ الًجداؿ فينىا ذيمىو "ك الثانية " حتىى إذا ماؿى بنا الكالـ ميمو"نالحظ بيف العبارة األكلى 

تكازف جمؿ متكٌمؼ، كمكطف ىذا التكٌمؼ يبرز في العبارة الثٌانية، كىي كناية عف اإلطالة 
فكأٌنو أٍلبسى ىذا الًجداؿ ثكبنا طكيال كقد فاض مف امتداده، فصار يىجيرُّ ذيموي عمى 

 كىذا زيادة عمى المبالغة، فكأٌف الٌذم أكقع اليمذاني في ىذا التكٌمؼ ىك عنايتو 4.األىٍرض
كاىتمامو بالجانب الٌشكمي لمصكرة، أم بتزييف الٌمفظ كتنميؽ العبارة أكثر مف تركيزه عمى 

                                                           
     ـ 1980 عبد الممؾ مرتاض، فف المقامات في األدب العربي، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د ط،  - 1

 .403ص 
شريؼ : محمد  محي الديف عبد الحميد، تقديـ:   اليمذاني، مقامات أبي الفضؿ بديع الزماف اليمذاني، شرح كتحقيؽ- 2

 .17ـ، د ط، د ت، ص 2002سيد عفت، مكتبة األسرة، 
.18نفسو، ص  المصدر - 3  

صداـ حسيف محمكد عمر، مقامات بديع الزماف اليمذاني بيف الصنعة كالتصنع، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة : ينظر- 4
ـ 2006الماجستير، قسـ اٌلمغة العربية كآدابيا، كمية الدراسات العميا، جامعة الٌنجاح، نابمس، فمسطيف،

 (مخطكط).105ص
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األداء المعنكم، فغٌمب ىذا عمى ذاؾ، كبالتالي لـ يكازف في إنشائو ليذه الٌصكرة بيف 
ف كاف قميال ما يقع في التكٌمؼ  عيؼ المعنى، كا  الٌشكؿ كالمعنى، فاختٌمت العبارة كضى

فقد كاف ال يفقد نقطة التكازف بيف الٌشكؿ كالمضمكف، بحيث ال يطغي "... كالمبالغة 
أحدىما عمى اآلخر إال في مكاضع قميمة، ككاف صاحب صنعة قديرا لميارتو كقدرتو 

كخصكبتو كثراء قامكسو، ككاف قميؿ التصنع أك التكمُّؼ ًقياسا بصنعتو، بسبب قٌكة كجدانو 
 5."كصدقو مع رسالتو

:        كنجده قد أتى عمى صكرة االستعارة المكنية، كذلؾ في المقامىة الككًفية عندما قاؿ 
ٍفف المَّيؿ كطرَّ شاربيو"  6." كلمَّا اغتىمىضى جى

عؿ الٌميؿ كاإلنساف لو جفف يىٍغتىًمٍض، ككذلؾ قكلو طىرَّ شاربيو،  فيك كصؼ إٌنما : فكأنَّو جى
 7.يككف لمفتى أك لإلنساف الٌذم يتقٌدـ في سف الٌشباب، كىي صكرة بيانية عف تقدـ الٌميؿ

نممح فييا عفكية كدقة في تصكير اليمذاني لممعنى، فقد شٌبو الٌميؿ باإلنساف، ثَـّ حذؼ 
ًإغمىاض "كترؾ قرينة دالة عميو، كىي صفة مف صفاتو " اإلنساف"األخير كىك المشبو بو 

ٍفف  .، كصرَّح بالمشبو كىك المَّيؿ عمى سبيؿ االستعارة المكنية"العىيف"أك " الجى
كىي باعتبار المستعار منيا استعارة أصمية، ألٌف لفظ المشٌبو بو كىك اإلنساف قد جاء 

 .اسمنا جامدنا
      أٌما باعتبار المالئمات ألحدىما أك لكمييما، فيي استعارة مرٌشحة ألٌف لفظ االستعارة 

إٌنما " الشَّارب"، فػ"كطىٌر شاًربيو: "قد كرد ميقترنا بالمشٌبو بو كىك اإلنساف، كىذا في قكلو
يككف مناسبا لإلنساف كال يككف مناسبا لٌميؿ كىك المشٌبو، كالتقدـ في سف الٌشباب ىك ما 

 .  يصيب اإلنساف كيترؾ عميو أثرا، كلذلؾ نجده مالئما لذاتو

                                                           
 .82صداـ حسيف محمكد عمر، مقامات بديع الزماف اليمذاني بيف الصنعة كالتصنع ، ص - 5
 .44اليمذاني، المقامات، ص - 6
 . 90المصدر الٌسابؽ، ص:  ينظر-7
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       كنجد العالقة بيف الصكرتيف قائمة كمحمكلة عمى الطرفيف، فاإلنساف في ديمكمة 
التغيِّر كاالنًتقىاؿ مف حاؿ إلى حاؿ، كيأتي ىذا بفعؿ الٌسنيف كتعاقبيا عميو، فال يستقر 

مف : عمى مرحمة، كيككف لو مسار يبدأ مف نقطة بداية كيصؿ بو إلى نقطة نياية، أم
أكلى أياـ طفكلتة إلى أف يكبر كيىًشيب، فكذلؾ الٌميؿ فيك غير ثابت، كال يقؼ عمى صكرة 
كاحدة، كييبرز ىذا حركة تعاقبو المستمرة ، فيك كاإلنساف لو أٌكلو كلو كآخره، حتى يشٌتد 

 .ظالمو ثـ يىًفؿ، فًسمتيو ىي التغٌير كالتحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ
ٍذنىا الطًريؽ نٍنتىًيب مىسافتىو : "       كأٌما قكلو في طرؼ مف المقامة األٍسًدية  كأخى

 8."كنىستٍأصؿي شىأفتىو
فإٌف : "عمى شرح ىذه الٌصكرة االستعارية في قكلوالدكتور عبد الممك مرتاض فقد أتى 

ٌنما شبَّو البديع مسافة الطريؽ  ٌنما تينتيب األمكاؿ كنحكىا، كا  مسافة الطريؽ ال تينتيىب، كا 
بالماؿ الميعٌرض لمزكاؿ بكاسطة االنتياب الذِّم يتـ عادة بسرعة خاطفة، ثـ حذؼ المشٌبو 

كالعالقة . عمى سبيؿ االستعارة المكنية" نىٍنتيب"بو كرمز إليو بشيء مف لكازمو، كىك 
المشابية بيف الصكرتيف فإٌف الماؿ يتـ انتيابو بسرعة سريعة، كأٌف مسافة الطريؽ تقطع في 

حاؿ الٌسير السريع، في حاؿ المشابية، أم أٌف سفرىـ كاف سريعا كنشيطا بحيث كانكا 
يمٌركف بطريقيـ، كيقطعكف مسافتة مرحمة مرحمة، فشيبِّيت ىذه الحالة بحالة االنًتيىاب التِّي 

 . تتـ عمى نحك مقارب
       كال يخفى ما في معنى االنتياب مف السرعة كالعجمة،  ألٌف المينتيب أك الٌسارؽ 

كىذه المشابية سميمة كدقيقة، كقد قامت . يخشى أف ييفتضح أمره إف ىك أبطأ في عمميتو
كما أٌف إضافة الشأفة . عمى تناسي المشبَّو بو، كاالستعارة تقـك أبدا عمى تناسي التشبيو

فقد شٌبو البديع مشاؽ الطريؽ . إلى الطريؽ، مف باب إضافة المشٌبو بو إلى المشٌبو
ة التي تىٍعرض لمقدىـ: كأىكالو، كما ينشأ لمقدـ مف قطعو ثـٌ . مف تىكـر كانًتفاخ، بالقرحى

كعالقة المشابية بيف الصكرتيف عالقة . أيضيؼ الٌمفظ الٌداؿ عمى المشٌبو إلى المشٌبو
                                                           

.48اليمذاني، المقامات، ص  -  8  
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سميمة، بؿ رائعة ألٌف قطع الطريؽ بمثابة استئصاؿ لمقىٍرح الذِّم ييصيب القدـ، كالغرض 
 :منو تشبيو عناء الطريؽ بالٌشأفة التِّي تعرض لمقدـ يتمثؿ في شيئيف اثنيف

التيكيؿ كالتفظيع كالتبشيع، ألٌف الشأفة مرض، كالمرض شر، كألٌف الٌسفر عمى ما  -1
فيو مف متعة أحيانا، فإنو ضرب مف الشر أيضا، كال سيما في الزَّمف القديـ، حيث 

 . كاف الخطر ينتاب الٌسفر في أٌية لحظة

أٌف تشبيو مسافة الطريؽ أك الطريؽ نفسو، بالشأفة، تشبيو مقصكد، لمعالقة الٌتي  -2
 9." تربط القدـ بالطريؽ

فر، كأكىمٍتنا :"       كيقكؿ في المقامة البىصًريىة ، كشمَّسىت ًمٌنا الصُّ كنىشزىت عمىٍينا البويضي
 10." السُّكد، ك حطَّمتنىا الحيمر

يككف لممرأة التي تتعٌذر عمى زكجيا كتستعصي عميو، كلكف البديع إستخدمو " فالنىشىازي  "
إلستعصاء الدراىـ عمييـ، كنفكرىا منيـ، صنيع المرأة التي تفعؿ ذلؾ لزكجيا حيف تزىد 
فيو، فقد شبَّو الدراىـ في نشكزىا كازكرارىا عنيـ، بالمرأة التِّي تعصي بٍعمىيا  ؤتتعذر عميو 

ثـ حذؼ المشٌبو بو، كرمز إليو بشيء مف لكازمو كىك نشىزٍت عمى سبيؿ اإلستعارة 
 .المكنية

 كقؿ نحك ذلؾ في الجممة الثانية، فيي جارية مجرل اإلستعارة المكنية ألف الشيمكس كيضع 
أصالن لمٌدابىة التِّي تٍمتنوع عف حمؿ الرٍَّحؿ، فقد شٌبو البديع الدنىاًنير الٌصفرىاء في عدـ إقباليا 
عمييـ، بالٌدابة الٌراموحة الشمكس، ثـ حذؼ المشٌبو بو، كرمز إليو بشيء مف لكازمو عمى 

 11."سبيؿ اإلستعارة المكنية أيضا

       كالمالحظ في ىذه الصكرة ىك ثراء القامكس الٌمغكم لبديع الزماف اليمذاني، كتجٌمى 
ىذا مف خالؿ تكظيفو لمفردات كألفاظ عدة، كذلؾ في إنشاءه لمٌصكرة، كقد تككف ىذه 

                                                           
 .405-404عبد الممؾ مرتاض، فف المقامات في األدب العربي، ص  - 9
 .98 اليمذاني، المقامات، ص-10
 .404-403، ص المصدر السابؽ-11



 جماليات االستعارة  و المجاس المزسل في مقامات الهمذاني:                 الفصل الثّاني
 

61 
 

األلفاظ عسيرة الفيـ في معناىا لدل القارئ، كتحتاج لفٌؾ معناىا إلى المعاجـ 
كمف ىنا نفيـ األسباب التِّي قادتو إلى حشد كؿ ىذه األلفاظ كالمعاني "... كالقكاميس

 12." كالصكر الغريبة الٌتي تثبت قدرتو الفٌذة عمى استظيار مكاد المعاجـ
       أٌما المقامة البخارية، فنجدىا حافمة بصكر االستعارة، فيذا عيسى بف ىشاـ كىك  

داخؿ جامع بخارم يصؼ لنا حالة طفؿ أسكنتو الحاجة كالفاقة، كاستبد بو الفقر كالبؤس 
رَّ الٌصيؼ    أٌيما استبداد، كقد أبمى الٌدىر ثيابو، كال يجد ما يىًقي بو نفسو قىرَّ الشتاء كحى

سٍتتمى : " كىذا في قكلو امعي بأىًمو طمىع إولينا ذيك ًطٍمريًف قٍد أرسىؿ صيكاننا، كا  كًحيفى احتفىؿ الجى
ذه القرُّ ك يىدعيو، ال يمموؾ غير القوٍشرة بيردة، كال  ًطفالن عرياننا يىضيؽي بالضُّر كٍسعيو، كيأخي

 13."يكتىفي ًلحماية رىٍعدىة

 ففي العبارة األخيرة، نجده قد أراد بالًقشرىة الًجمد، كأراد باليبردة الثيىاب كالمٍّباس  كالمعنى أٌف 
الطفؿ المسكيف ال يجد ما يىًقي بو جسده مف شدة الحرِّ كالقرِّ غير ًجمدًه، كال يٍكتفي لحماية 

 14.رعدىة، بمعنى أٌنو ال يممؾ الكفاية التي تدفع عنو قىٍشعريرة البرد كاصًطكىاؾ األسنىاف
كليذا فقد كردت لفظة القشرة بالمعنى المجازم دكف معناىا الحقيقي، فنجده قد شبييا بجمد 

اإلنساف الٌذم يككف لحماية جسده مف لفح الحٌر كقساكة البرد، كما تككف القشرة لحماية 
الٌثمار أك الفاكية مف كؿ ما ييتمفيا ك ييفسدىا، كقد أتى بيذا المعنى بصكرة بيانية جميمة 

كمكحية، تبرز صنعة اليمذاني كقدرتو عمى تصكير كتشخيص المعنى بدقة كليذا نجده قد 
ىي : كالرٍَّعدة" ال يكتفي لحماية رعدة"حذؼ المشٌبو بو كىك الجمد، كالقرنية ىي عبارة 

عمى سبيؿ االستعارة المكنية كالجامع " القشرة"اٍصًطكىاؾ األٍسنىاف، فأبقى عمى المشٌبو 
كىي باعتبار الجامع استعارة أصمية ألٌف لفظ المستعار منو . بينيما ىك الًكقاية كالًحماية
 .كرد اسمنا جامدنا كىك الًجمد
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كنجدىا باعتبار المالئمات، استعارة مرٌشحة ألٌنيا جاءت مقترنة بما يالئـ المشٌبو بو كىك 
باعتبار أٌف جمد اإلنساف ىك مصدر كمكطف " كال يكتفي لحماية رعدة"الجمد كىذا في عبارة 

اإلحساس كالشعكر بالقٌر كالحٌر، كالتأٌثر بو، كىك ما يالئـ ك يناسب المشٌبو بو كال يالئـ 
 .الفتقارىا لصفة اإلحساس ك الٌشعكر" القشرة"المشٌبو 

       كليذا نممح أٌف عالقة المشابية بيف الصكرتيف كاضحة كجمية، يمٌيزىا التناسؽ 
الكبير بيف طرفييا، كىذا ألٌف المشٌبو بو كىك الجمد في حمايتو لجسد اإلنساف يككف ىك 

في حمايتيا لمٌثمار " القشرة"المعٌرض لمبرد كقساكتو، كىذا ما يتناسب كميا مع المشٌبو 
  .كغطاء ككقاية ليا مف التمؼ، فيي المعٌرضة لكؿ ىذه المؤثرات

فيىا نىٍحف نىرتًضعي مف الدَّىرو ثىدم عًقيـ، كنىٍركبي :"       كقكليو في مكضع آخر مف المقامة
 15." مف الفىقر ظٍيرى بىًييـ

 فنجد أبك فتح االسكندرم كىك يرثي حالو كحاؿ الطفؿ البائس، لما أصابو مف غدر الٌزمف 
كابتالءاتو، كما آؿ إليو حالو مف شٌدة الفقر كالعكز، ككأٌنو جعؿ لمٌدىر ثديا عقيما يرضع 

منو، كىذا مف المجاز، فقد شٌبو الٌدىر بالمرأة العقيـ التي ال يككف ليا أكالد ًلعيقميا كىك ما 
ر الحميب، فيذه حالو مف الدَّىر، فما ناؿ منو شيئا أك مغنما كىي . يجعؿ ثدييا جافىا ال ييدو

صكرة بيانية مكحية كمعٌبرة، إاٌل أننا نممح فييا تكمُّفا كًثقالن، كذلؾ في استعمالو لمفظة 
 16.، كقد شٌبو الٌدىر بالمرأة العقيـ التِّي ال تمد، كجعؿ الٌدىر كاألـ الٌتي ترضعو"نرتضع"

فتمؾ ىي حالو كحاؿ الٌطفؿ المسكيف، فصكرة العكز كالفاقة كالٌشقاء مجسدة فييما، كليذا 
، كترؾ الزما مف لكازميا كىي لفظتي "المرأة العقيـ"نجده قد حذؼ المشٌبو بو كىي 

، كصٌرح بالمشٌبو كىك الٌدىر عمى سبيؿ االستعارة المكنية كالجامع "ثدم"ك " نرتضع"
 .بينيما ىك الحرماف ك عدـ االنتفاع
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 . كرد اسما جامدا" المرأة"كىي استعارة أصمية ألٌف لفظ المشبو بو 

ثدم : فيي استعارة مرٌشحة، كىذا في قكلو" المرأة" كألٌنيا اقترنت بما يالئـ المشبو بو 
، ألٌف "كنركب مف الفقر ظير بييـ"عقيـ، كىك ما يككف خاصا بالمرأة، ككذلؾ في عبارة 

صفة الفقر كحالة الفاقة كالبؤس ىك ما يقترف بالمرأة أك باإلنساف عمكما، كال يالئـ الٌدىر 
 . باعتباره معنى مجٌرد

كىي باعتبار الجامع استعارة داخمة، كذلؾ ألٌف الجامع بينيما داخؿ في مفيـك الطرفيف 
ف الٌدىر كأىكلو، فكذلؾ الحاؿ  فكما يككف عدـ االنتفاع كالحرماف ك الٌشقاء ميترًتبا عف موحى
بالنسبة لممرأة العقيـ الٌتي تعيش البؤس كالحرماف، فال يككف ليا أكالد، كال ثدم ييدر فينتفع 

 .بو

        كنعتقد أٌف ىذه الصكرة البيانية قد ظير التكٌمؼ فييا كاضحا كذلؾ في طريقة أدائو 
لممعنى فكاف حرص اليمذاني منصبنا أكثر عمى تحقيؽ الٌصكرة، أكثر مف تركيزه عمى 

 .المعنى، كليذا كجدناه قد عٌبر عنو بصكرة متكٌمفة

فىيىٍؿ ًمف كىًريـ يىٍجميكا :"         كنممح الٌصكرة االستعارية في نفس الٌسياؽ كىذا في قكلو
  17." غىيىاًىب ىًذه البيؤكس، كيىفؿُّ شبىا ىىًذًه النيحيكس

أم يكشؼ عٌنا ظممات ىذا الٌشقاء ك البيٍؤس، كليذا فقد قصد بالغيىاىب غير معناىا 
نَّما أراد اليمذاني ىنا معناىا المجازم كىك الفقر  الحقيقي المكضكع ليا كىك الظممات، كا 
كالعكز كالفاقة، فضٌمنيا ىذا المعنى في استعمالو ليا في ىذا التركيب، لنجده قد شٌبو 

الفاقة كالفقر بالٌميؿ شديد الظممة، كىي استعارة مكنية أسند فييا الظممات لمبؤكس 
 استعارة تخييمية، كصٌرح بالمشبو كىك فحذؼ المشٌبو بو كىك الفقر، كالقرنية 18.تخييال

 . الغياىب، ك الجامع بينيما ىك اليكاف كقمة الحيمة
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" المشٌبو بو"كىي أيضا استعارة كقافية باعتبار الطرفيف كىذا الجتماع طرفييما كىما الفقر 
في شيء كاحد، كىك أٌف كمييما يكقعاف باإلنساف في الميالؾ  كالٌشقاء " المشٌبو"كالغياىب 

 .كتعدـ مىعييما الحيمة
فالفقير في حالة عكزه ك فاقتو كحاجتو لمٌناس، كقمة حيمتو، كالٌذم يمشي في ظممات الٌميؿ 

 .القاتمة، يسكنو الخكؼ كاليكاف، كال يأمف عمى نفسو الٌبأس، فيك ضعيؼ الحاؿ
كىي باعتبار المالئمات استعارة مرٌشحة ألٌنيا اقترنت بما يالئـ المشٌبو بو كىك الفقر 

، فىالبيؤكس ىك ما نجده يناسب حالة الفقر كيالئميا ألٌنو "يىٍجمكا غىياًىبى ىذه البيؤيكس: "بقكلو
 .الـز عنو كمترتب عميو، فالبيؤس ىك مظير لمفقر كنتاج لو

       كالجامع بيف الصكرتيف نراه داخال في مفيـك الطرفيف المشٌبو كالمشٌبو بو، فاليكاف 
كقمة الحيمة ىي ما يمبس الفقير الٌذم أسكنتو الحاجة كالعكز كألزمتو الفاقة دار البؤس 
كالٌشقاء، فيك كالٌميؿ المظمـ، ساكف ال حياة فيو، فال ييبصر فيو نكرنا، كالٌذم يمشي في 
اؿ، يىسكينو اليكاف كًقٌمة الًحيمة  .الظممات ال ييتدم إلى سبيؿ، ميرتجؼ القمب، باًئس الحى
       كنجد أيضا االستعارة المكنية ماثمة في قكؿ أبك فتح االسكندرم كىك يصؼ لنا 

 :حالو مف ىذا الٌزمف، كىذا في المقامة القزكينية، إٍذ يقكؿ
 19 .نىسًبي في يىد الزَّمىاف    إذا سىاموي اٍنقمىب

أم أٌف الٌزماف قد امتمؾ زماـ نسبو ييصٌرفو كيؼ يشاء، فيك ينتسب طكاعية لمٌزمف         
كليذا  20.فكأٌنو يريد إضافة اليد لمٌزماف تخييال، لتشبييو باإلنساف المتصرؼ الكامؿ القدرة

نجده قد شٌبو الٌزماف بالٌرجؿ أك باإلنساف المالؾ لًزماـ أمره، الميتصرؼ في أحكالو، الذِّم لو 
يميا فنجده قد حذؼ المشٌبو بو كىك اإلنساف  . القدرة ك الٌسمطاف عمى قىٍمب األحكاؿ كتبدو

، كأتى بالمشٌبو كىك الٌزماف، كىي صكرة بيانية " يىد"كترؾ قرينة لفظية تديؿ عميو كىي 
 .مصدرىا االستعارة المكنية، كالجامع بينيما ىك القدرة ك التصٌرؼ 
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كقد كرد المشٌبو بو اسما جامدا كىك اإلنساف، كليذا فيي استعارة أصمية، كنجدىا استعارة 
إذىا سامىو انقمب : مطمقة ألٌنيا اقتىرنت بما ييالئـ الطرفيف المشٌبو كالمشٌبو بو، كىذا في قكلو

فحالة التقمِّب كالتىحٌكؿ تككف في الٌزماف كما تككف في اإلنساف، فكما أٌف لمٌزماف تحكالت  
فكذلؾ . تقٌمبات في أحكالو كأحداثو ال يستقر عمى كضع كال يٍثبت عمى حاؿ، دائـ التغٌير

حاؿ اإلنساف فيي دائمة التحٌكؿ كالتقٌمب، فنراه يصبح عمى حاؿ كيمسي في غيره، ال قرار 
 .لو كال استقرار

بيف الٌزماف  :        كيظير مف ىذه الٌصكرة أٌف التكافؽ حاصؿ بيف الطرفيف، أم
اؿ، فييما يىجًمتعاف في شيءو كاحد  كاإلنساف، مف جية التحكؿ كاالنتقاؿ مف حاؿو إلى حى

 .كىك عدـ الثبىات كاالستقرار، كعميو فيي استعارة ك قافية
       كاليمذاني دائما ما يحبِّذ إيراد معانيو في صكر كقكالب بيانية مينمَّقة، فقكلو في 
المقامة الساسانية كىك يىصؼ حيمة ذلؾ الميتسٌكؿ في استًعطاؼ قمكب مف حكلو لنيؿ 

  :مبتغاه، كىذا في قكلو
مدنا ًبز جى  21 .قىد اشتىيى المَّحـ ًضرسي      فأجًمديه بالخي

فقد أراد اليمذاني عمى لساف ىذا الميتسٌكؿ أف يصكِّر تمؾ الجريمة التي ارتكبيا ًضرسو  
ـٍ يذيقو زمننا، كما يجب أف يترتب عمى ذلؾ مف عقاب يستىًحقو، كقد  باٍشًتيائو الٌمحـ الذُّم ل
بر نىكاالن لو عمى جرًمو، كىي نكع مف الحيمة كالدىاء لىجأى  رأل أف يجمد ضرسو ىذا بالخي

 كىك تعبير مجازم يمتزج فيو الدقة في تصكير المعنى   22.إلييا ىذا المتسٌكؿ ًليناؿ مرادىه
ف كاف ًشٍعريهي ميفتعال نكعا ما، كيفتًقد لمعاطفة كقكَّة األدىاء  .كاإلجادة في الٌصياغة، كا 

الٌذم ارتكب جيرما باشتيائو الٌمحـ " المذنب"أك " الميجـر"      فقد شٌبو ىذا الٌضرس بػ 
 .كشٌبو الخبز بالسٍَّكط الٌذم ييجمد بو الميذًنب
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، كترؾ الزما مف لكازمو كىي  ففي صدر البيت نجده قد حذؼ المشٌبو بو كىك المجـر
 .، كأتى عمى ذكر المشٌبو كىك ضرسي، عمى سبيؿ االستعارة المكنية"اشتيى"

أٌما في عجز البيت فقد حذؼ المشٌبو بو كىك الٌسكط كترؾ قرنيو لفظية تدؿ عميو كىي 
  .، ك صٌرح بالمشٌبو، كىك الخيبز عمى سبيؿ االستعارة المكنية"فأىٍجًمدهي "

كقد أتى كذلؾ عمى الٌصكرة االستعارية كذلؾ في مقامتة الًقٍرديىة، مف خالؿ تصكيره        
لمفضكؿ الٌشديد الذِّم تىممَّؾ الٌراكم عيسى بف ىشاـ كىك يحاكؿ جاىدا أف يكشؼ الٌمثاـ 

فمىمَّا فىرغى : " عف شخصية ىذا القٌراد، الذِّم أثار فيو تمؾ الٌدىشة كالذُّىكؿ، مف خالؿ قكلو
قفت ألرل  ٌمتو، ككى القىٌراد مف شيغمو، كاٍنتفىض المىجًمس عف أىًمو قيمت ك قد كسىاني الٌدٍىشي حي

 23."صيكرتو

ٌمتو ىي ما يبرز كيظير عمى كجو اإلنساف مف آثار  فالٌدٍىش في معناه ىك الٌذىكؿ، كحي
كد  كعالمىات ترتىًسـ عمى كجيو، كىي صكرة بيانية مصدرىا االستعارة المكنية، ككذلؾ كيري

 24.الكناية عف الٌدىشة

فيك يصؼ ما تمٌمكو مف الٌدىشة كالحيرة مف صنيع ىذا القٌراد كرقصو الٌذم لـ يكف سكل 
حيث شٌبو الٌدىش باإلنساف الٌذم يكسكه . أبك فتح االسكندرم، كقد كرد في تركيب مجازم

 فحذؼ المشٌبو بو ك ىك اإلنساف، كالقرينة نجدىا 25.بمبكسو، ثـ أضاؼ إليو الحٌمة تخييال
تخييمية كىي كساني، فأبقى عمى المشٌبو كىك الٌدىش عمى سبيؿ االستعارة المكنية  

قع  .كالجامع بينيما ىك شٌدة التأثير ك قيٌكة الكى
       فمف خالؿ ىذه الٌصكرة الٌتي ساقيا إلينا اليمذاني، يظير جميا أٌنو يميؿ إلى 

ظيار صنعتو الٌمفظية، كىذا مف خالؿ إضافة لفظة  إلى " حمتو"استعراض ميارتو الٌمغكية كا 

                                                           
 . 142اليمذاني، المقامات، ص -23
 . 98صداـ حسيف محمكد عمر، مقامات بديع الزماف اليمذاني بيف الصنعة كالتصنع، ص: ينظر - 24
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تخييال، فنراىا قد أضفت عمييا قٌكة ك تأكيدا لممعنى، كقٌربت أكثر الٌصكرة إلى " الٌدىش"
 .األذىاف

كنجدىا أيضا استعارة أصمية باعتبار الطرفيف ألٌف لفظ المستعار منو كىك اإلنساف قد كرد 
اسما جامدا، كىي أيضا استعارة مرٌشحة ألٌنيا اقترنت بما يالئـ المستعار منو كىك 

ٌمة في معناىا ىي الثياب أك المباس، كىك ما " كساني الٌدىش حٌمتو"اإلنساف، في عبارة  فالحي
 .يككف مالئما لإلنساف ك مقترنا بو

    كنجدىا باعتبار الجامع استعارة كفاقية، كىذا الجتماع المشٌبو كالمشٌبو بو في شيء 
كاحد، ألٌف الٌدىشة كالٌذىكؿ تككف في اإلنساف في سياؽ مكقؼ ما، أك حدث ميعيَّف 
ييصادفو في حياتو، أك يككف كرٌدة فعؿ تيجاه أمر حدث لو أثار فيو تمؾ الحيرة ك 

االستغراب، فىتٍرتًسـ ًكفقىيا عالمات الٌدىشة عمى مىحيَّاه، كأثر ليا، كليذا فالتكافؽ بينيما 
 .نجده أمرا كاقعا ك حاصال

       كليذا فإننا نممح في ىذا التصكير االستعارم قدرة كبيرة ككفاءة، تحٌمى بيا اليمذاني 
في كصؼ ىذا المكقؼ بتمؾ الٌدقة، مع رصده لجميع تفاصيؿ الحدث كأجزاءه بانتقاءه 

لأللفاظ كالمفردات الٌتي تخديـ ىذه الصكرة كتؤٌدم معناىا، فنجده قد أكرد ىذه االستعارة  
بأسمكب كصفي مزج فيو بيف التعقيد كالٌرقة، فالكصؼ عند اليمذاني يككف بيف العذكبة 

 26.كالتعقيد أحيانا، كبيف الٌرقة كالحالكة أحيانا أخرل

كالقٌصة في : "  عمى ىذا األسمكب في نصكص اليمذاني بقكلوالدكتور زكي مبارككييعًقب 
جممتيا فكاىة، كلكف الكصؼ ظاىر فييا كؿ الظيكر، كفييا فقرات تعد مف آيات الكصؼ 

 27." السابغ كالحركة القكية في تمؾ األقصكصة، كالمناظر تتكارد في حياة كانسجاـ

                                                           
يبرير فريحة جمكلي العيد، المفارقة األسمكبية في مقامات اليمذاني، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ المغة : ينظر  -26

 (مخطكط). 91ـ، ص2010-ق2009العربية كآدابيا، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر، 
 .213، ص1، د ت، ج2زكي مبارؾ، النثر الفٌني في القرف الٌرابع ىجرم، المكتبة التجارية الكبرل، مصر، ط -27
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       أٌما في المقامة المىًضيريىة فإننا نجد كثافة في استعماؿ صكر االستعارة الٌتي زيَّف 
بيا اليمذاني مقامتو، فيذا عيسى بف ىشاـ في معرض مدحو لفصاحة أبك فتح االسكندرم 

كنت بالبصرة، كمعي أبك الفتح االسكندرم رجؿ الفصاحة يدعكىا : " كبالغتو، ًإٍذ يقكؿ
  28." فتجيبو، كالبالغة يأمرىا فتطيعو

أم أفٌ البالغة ال تيخالؼ لو أمرا فيك القدير عمى رياضتيا كالتصٌرؼ فييا كما يشاء 
كىذا المعنى ىك الحقيقي كاألصمي، كليس ىك المقصكد ىنا، فالمراد ىك المعنى  29.كيريد

سىف الٌصٍنعىة، فصيح  الخفي أك المجازم، كىك أٌف االسكندرم ميتمًكف مف أصكؿ القكؿ، حى
المِّساف، بًميغ في مقاصد الكىالـ، كليذا فقد شٌبو فصاحتو كبالغتو بالجارية أك الٌزكجة الٌتي 
ذا أمرىا أطاعتو، كىذا لتناسب كمالئمة فعؿ اإلجابة كالطاعة ليا، دكف  إذا دعاىا أجابتو كا 

فحذؼ المشٌبو بو كىي الجارية أك الزكجة كترؾ الزما مف لكازميا كىي . البالغة كالفصاحة
يدعيكىا فتيًجيبو كيٍأميرىا فتًطيعو، كأتى بالمشٌبو كىك الفصاحة كالبالغة عمى سبيؿ : قكلو

 .االستعارة المكنية، ك الجامع بينيما ىك الخضكع كاإلجابة كالٌطاعة
 كىي صكرة جميمة تبرز فييا الٌدقة في تصكير المعني بال تكٌمؼ كال زيادة، كىي مف 
  .لطيؼ االستعارة، لسيكلة كلكج معناىا إلى الٌذىف الٌذم يٍسًبغ عمييا العفكيىة في األداء

       كفي مكضع آخر مف نفس المقامة، نجد االستعارة بارزة في سياؽ كصؼ عيسى 
بف ىشاـ كمف معو ليجك الحيزف الٌذم سيطر عمييـ عقب رفع المىًضيرة مف عمى مائدة 

 .الطعاـ، كحسرتيـ الٌشديدة عمى تفكيتًيـ ميتعة تذكًقيا
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ذىا الميزاح عىٍيف الجدُّ كتنحى عف الخيكاف، كترؾى مىساعدة : "  بقكلو خكىاف، كرفىعناىىا كا  اإلو
مفيا العييكف، كتحٌمبىت لىيا األفكىاه، كتمظَّمٍت ليا الشِّفاه،  فارتىفعٍت مىعيا القميكب كسافىرت خى

ٌتقدىت ليا األكباد كمضى في إثرىا الفيؤاد  30."كا 

 العبارة األخيرة بمعنى أٌف أكبادنا احترقت عمى تفكيت التمتع بمٌذة ىذه المىًضيرىة فكردت

لتعمؽ القمكب كاألفئدة بيا، كىذا المعنى مجازم ال حقيقية فيو، ألٌف األكباد إٌنما تحترؽ 
عمى فىٍقد األحبة كليس عمى الطعاـ، كىي مبالغة في إبراز مدل اشتياء عيسى بف ىشاـ 

كمف معو ليذه المضيرة، كرغبتيـ الٌشديدة في التياميا، كقد طرأ عمى ىذا التعبير أك 
كمكطنو أٌف ". كمضىى ًفي إًثرىىا الفيؤاد: "التصكير بعض التكٌمؼ كالمبالغة، كذلؾ في قكلو

اليمذاني كاف يكفي أف يعٌبر عف الحسرة الٌتي تمٌمكت عيسى بف ىشاـ ك مف معو، عند 
كاٌتقدت ليا األكباد، كالٌذم يككف عمى : رفع المىًضيرىة ك تضييع لذة مذاقيا، باالكتفاء بالقكؿ

كد المعنى إلى الٌذىف   فقداف عزيز، دكف إتباعيا بباقي العبارة، إلكماؿ الٌصكرة بيا كى كيري
فال تحتاج أف ييتبعيا بتمؾ العبارة، كالٌتي نممح فييا إصرار اليمذاني عمى تزييف العبارة 

كىي صكرة بيانية مصدرىا االستعارة المكنية، فقد شٌبو األكباد . كتحقيؽ الٌسجع ال أكثر
كالقرنية لفظية " الٌنار"في احتراقيا بالٌنار لقٌكة التأثير كشدة الكقع، فحذؼ المشٌبو بو كىك 

 .كأبقى عمى المشٌبو كىك األكباد، كالجامع بينيما ىك شٌدة التعمؽ كقٌكة التأثير" اتقدت"كىي 

كمضى في "في عبارة  " األكباد"كنجدىا استعارة مجٌردة ألٌنيا كردت مالئمة لممستعار لو 
 .كىك ما يناسب األكباد ك يقترف بيا، بجامع حب الشيء ك التعمؽ الٌشديد بو" إثرىا الفؤاد

       كنمحظ أٌف الًميزة البارزة في أسمكب اليمذاني كىك يسكؽ إلينا ىذه الصكرة 
االستعارية سكاء في ىذه العبارة أك في كؿ المقامة، ىك بركز المرح كالحس الفكاىي لديو  

كىك يمسح عمى ذلؾ بركح فكاىية بديعة تتخمؿ مقاماتو، قد جعميا أكثر قبكال لدل " 
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النفكس، كيظير أٌف البديع كاف ينطكم عمى مرح داخمو، فسكبو في مقاماتو ، كىك يتخذ 
صكرا مختمفة، كقد تمضي المقامة ك كميا دعابة كفكاىة كنحف نسكؽ لمقارئ مقاماتو 

ليطمع منيا  (كىي لحـ يطبخ بالٌمبف المضير أم الحامض)المضيرية نسبة إلى المضيرة 
 31." عمى جممة خصائصو كما يطبع بو أساليبو مف ميارة

        كفي المقامة الًحٍرزيىة نجده قد أتى عمى ذكر االستعارة كىك يصؼ المأزؽ الٌذم 
: كقع فيو عيسى بف ىشاـ، ًمف ميحاصرة أمكاج البحر لو، كىك قافؿ إلى كطنو، إذ يقكؿ

مكىنىا البىحر، كجفَّ عمىينا المٍَّيؿ، غًشيىتنا سىحابة تىميد مف األٍمطىار ًحباالن، كتىحديك مف " كلمَّا مى
 32." الغيـ ًجباالن 

فغىًشيو كغشَّاه بمعنى غٌطاه كأحاطى ًبو، كىي صكرة جميمة، شٌبو فييا تساقط قطرات المطر 
ٍبؿ المكصيكلة أجزاءه، فال تىتقىطَّع كال تىتفكؾ نممح . مف الٌسماء في اتصاليا ككثرتيا بالحى

فييا عفكية كدقة في تصكير المعنى، بجعؿ كؿ صكرة مف الصكرتيف تعزز إحداىما 
األخرل إليراد المعنى في أبيى حٌمة، بعيدا عف التصنع كاالبتذاؿ، كىي صكرة بيانية 

 .مصدرىا االستعارة المكنية
      أٌما في المقامة المجاعية، فيذا اليمذاني عمى لساف بطمو أبك فتح االسكندرم يىٍستىفزُّ 

مذَّاتيا، كذلؾ في قكلو كمىٍضجعن كًطيو :  "في عيسى بف ىشاـ شيكة األكؿ كرىغىد الحياة كمى
جرَّار، كحٍكضو ثىرثىار، كجنَّةو ذىات أٍنيىار؟  ذاء نىٍير ى ، حى ففي عبارة   33"عمىى مكىافو عًميو

 كىذا ىك 34.معنى دكاـ جرياف الماء دكف انقطاع، فيككف لو صكت ييٍسمع" كحىٍكض ثىٍرثار"
المعنى الخفي كالمجازم الٌذم أراده اليمذاني، فصفة الثرثرة في الحكض ىك مف باب 
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ٌنما تككف  المجاز الٌذم ال حقيقة فيو، باعتبار أٌف الحكض ىك شيء جامد ال حياة فيو، كا 
 .صفة الثرثرة في اإلنساف، فيي تالئمو أكثر كتقترف بو 

      كنعتقد أٌف اليمذاني قد أجاد في تكظيفو ليذه الٌصكرة مف خالؿ إسقاطيا عمى 
يراده لنا، كالتقريب بيف المعنييف مف خالؿ تصكيره لمحكض  المعنى الذِّم يريد إيصالو كا 

الغزيز ماءه، الٌذم يككف لو صكت جميؿ في سيالنو الغير منقطع، بذلؾ اإلنساف الثرثار 
كتيو كال يىخِّؼ  .كثير الكالـ، الذم ال يىٍخفت صى

 فيي صكرة فنية بديعة، تكحي فييا كؿ داللة باألخرل، فالتطابؽ المعنكم بينيما كاضح 
كجمي، كليذا فقد شٌبو الحكض الدائـ في جرياف ماءه، بذلؾ اإلنساف الٌثرثار، كثير الكالـ 

، كصٌرح بالمشٌبو كىك الحكض "ثرثار"فحذؼ األخير كترؾ قرينة دالة عميو كىي لفظة 
عمى سبيؿ االستعارة المكنية، كالجامع بيف الصكرتيف ىك دكاـ الٌصكت كاالتصاؿ في 

كىك داخؿ في مفيـك الطرفيف، فكما أٌف صكت اإلنساف يككف مستمرا كغير . الٌشيء
ك دكاـ القكؿ، فذلؾ ما ينطبؽ عمى حكض الماء دائـ الجرياف " الثرثرة"ميتقىطع في فعؿ 

كتنا مسميكعا ال يىنقًطع، كعمى  مِّؼي  غزارة سيالف الماء فيو، كحركتو المستمرة، صى الٌذم تيخى
ىذا فيي استعارة داخمة ألٌف الجامع بينيما قد دخؿ في مفيـك الطرفيف، كىي باعتبار 

 .الطرفيف استعارة أصمية ألٌف لفظ اإلنساف أك المشٌبو بو قد كرد اسما جامدا
       كما نمحظو أٌف التكافؽ حاصؿ بيف الصكرتيف بشكؿ كاضح، فاإلنساف يمٌثؿ لصدل 
صكتو كدكامو بالثرثرة ك كثرة الكالـ، أٌما الحكض فيمثؿ الستمرار صكتو بجرياف الماء فيو 

ٍقع ذلؾ الصَّكت في األذف، فيما يجتمعاف في شيء كاحد، كىك ذلؾ األثر  كسيالنو، كىكى
الصكتي المتكاصؿ الذِّم ييٍصًدرىاًنو في أسماعنا، فتمتقطو األذف كيتىمٌقاه الٌذىف بنفس 

 .الٌصدل
ا في ىذه الصكرة االستعارية الٌتي أكردىا اليمذاني، اشتماليا عمى لكف         كنٍممىح أيضن
رَّار كثرثىار، فيذا التداخؿ كالتشابؾ  ز بيف لفظتي جى مف أكاف البديع كىك الٌسجع، كالذم يىٍبري
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.     بيف صكر االستعارة كصكر البديع، نجده أمرا ظاىرا ككاردا في مكاضع عدة مف مقاماتو
  :كمثاؿ ذلؾ قكلو في المقامة المغزلية

 35 .ميٍشتبؾ األنيىاب       في الٌشيًب ك الٌشبىاب
فاألنياب ىنا ىي األسناف، كمشتبؾ األنياب كردت استعارة مكنية، ككذلؾ نجد صكرة 

 36.الطباؽ قائمة بيف لفظتي الٌشيب ك الٌشباب
 فيذا المزج بيف صكر البياف كالبديع في التركيب الكاحد، إٌنما كاف مقصكدا مف

ظيارا لجماؿ الٌصنعة لديو، كىك عنده     اليمذاني، بغية إبراز ميارتو في التصكير، كا 
 .كثير الكركد

        كنجد مف صكر االستعارة ما ساقو إلينا اليمذاني في ثناء عيسى بف ىشاـ عمى
 : الممكؾ الٌذيف عرفيـ  كاإلخبار بفضائميـ، كىذا في المقامة الممككية، عند قكلو

كٍيت مىا رىأيىت، كحدَّثتيو ًبعكىارًؼ ميمكًؾ اليىمف "  37." كسيٍقتي الذٍِّكر إلى ميمكؾ ًمٍصر، فرى
مجاز، كىذا عندما جعؿ الٌذكر ييسىاؽ " كسيقت الذِّكر إلى ميمكؾ ًمصر"ففي العبارة األكلى 

سىف، كنعمـ جًمينا أفَّ الٌذكر  فقد أىتىى ًبو في ىذا السياؽ ًليىًردى بمعنى الثٌنىاء كالمىٍدح كالذِّكر الحى
اًشيىة، فالمقصكد بقكلو أٌنو يسكؽ الٌذكر    أك الكالـ ال ييسىاؽ، فالتِّي تساؽ حقيقة ىي المى

ييكًجييو أك يىتًجوي بو حيثي يًريد، كلذلؾ نجده قد جعؿ انًقياد الكالـ أك الذِّكر إليو، يىميؿ : أم 
اًشية الٌتي يىسيكقيا الٌراًعي، أٍينىما أرىاد، فىتٍنقاد إليو كتىخضع إًلرادًتو  . بو حيث شاء، كالمى

كىي مف لطيؼ االستعارة، أتىى فييا عمى المعنى ًبسييكلة كبسىاطة، كذلؾ عندما شٌبو 
اًشية الٌتي تيساؽ سكقنا، فحذؼ األخير كترؾ  الذِّكر في خضكعو كانقياده إلى صاحبو بػ المى

عمى سبيؿ " الذِّكر"كأتى عمى ٌذكر المشٌبو، كىك " سيٍقت"الزما مف لكازمو كىك الفعؿ 
 . االستعارة المكنية، كالجامع بيف الصكرتيف ىك االنقياد ك الخيضكع
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ٍف بدىت قميمة التكاجد قياسا بكثافة االستعارة المكنية         أٌما االستعارة التصريحية كا 
كانتشارىا عمى طكؿ المقامات، إاٌل أننا ال نىعدىمييا، كنقىع عمييا بيف الًحيف كاآلخر، منيا 

الٌتي أتىٍت في ىذه المقامة، كىذا في معرض إنشاء أبك فتح االسكندرم أبياتنا في مىٍمديكحو 
مٍؼ صاحب سجستاف، كىذا في قكلو  38 :خى

ـٍ يىعرؼ ليا خىطىرا كـً الٌميًؿ يىمدىحييا          ك لك رأىل الشَّمس ل  يا سىارينا بنجي
برا ـٍ تعًرؼ لوي خى ٍر الػ       بىحر الميحيط أل  ككىاًصفا لمسكىاقي ىىبؾ لىـ تزي
را      كمف رأىل خمفنا لـ يٍذكر بشىرا جى   .مىف أٍبصرى الدُّر لىـ يىعدؿ ًبو حى

 فاالستعارة التصريحية نرىاىا ماثمة في األبيات الثاٌلثة، فىفي البيت األٌكؿ نممح 
اليمذاني قد أراد بنجـك الٌميؿ سيؼ الدكلة ك بالٌشمس خمفنا صاًحب سىجستاف، كقد عنى 
بيذا التشبيو الٌرفع مف قدر خمىؼ أماـ سيؼ الدكلة، مىٍمدكح عيسى بف ىشاـ، كىذا مف 

ٍشراًقيا الٌذم يٍحجيب  خالؿ اعتبار أضكاء النجـك الخاًفتة ال تيضاىي نكر الشَّمس الٌساطع كا 
كٌؿ ضكء، كقد أٍردىؼ ىذا المعنى في البيت الثٌاني، حينمىا شٌبو سيؼ الدكلة بالسىكىاًقي  

ـ، كفي ًحٍمًمو الكاسع  كشٌبو خمفا بالبىحر الميحيط الذِّم ييغطِّي الكٌؿ بالجيكد ككثرىة البىٍذؿ كالكرى
ثـٌ نراه في البيت الثٌالث قد شٌبو خمفا بالٌدر، فحذؼ المستعار لو، كأبقى عمى المستعار 

 .منو كىك الدُّر، كىي صكرة بيانية مصدرىا االستعارة التصريحية
   كالبارز في كؿ ىذه االستعارات أٌنيا لـ تخرج عف أساليب االستعماؿ المعركفة عند 

العرب مف تشبيو الممؾ بالبىحر كالشَّمس، كىي تعكس بصكرة مباشرة البيئة العربية  
 39.كطريقة عيشيـ

   أٌما االستعارة التمثيمية كالتي ترد في التراكيب كالجمؿ، فنجد ليا :االستعارة التمثيمية- 2
حضكرا كأثرا في مقامات البديع، ك إف كاف قميال قياسا باالستعارة المفردة، كعميو سنتكجو 

 .إلى عرض بعض أمثمتيا كنماذج منيا في بعض مقاماتو
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        فيذا اليمذاني في مقامتو الجيرجاًنية، نجده قد أتى عمى استعماؿ االستعارة 
اًؿ، يىٍشككا فاقتىو كعكىزه، كغىدر  التمثيمية، كىك ييصكَّر بطمىو أبك فتح االسكندرم باًئسى الحى

كقىمىعٍتًني حكىادث الزَّمىف قىٍمع القىصعىة، فأيصًبح كأيمًسي أٍنقىى مف : " الٌزمف بو، كىذا في قكلو
ة الىكًليد ة كأىعرىل ًمف صٍفحى  40." الرَّاحى

 ففي العبارة الثانية، نجده قد جعؿ مقدار ما يمتمكو مف الٌماؿ بمثؿ ما يككف مف عدد
أم أٌنو شديد الفقر عديـ الٌماؿ   41.الٌشعر في باطف الكؼ ككجو الكليد، كىك غير مكجكد

كىذا ىك المعنى المجازم الٌذم أراده بيذا التركيب أك العبارة، كىك تركيب استعمؿ في 
غير معناه األصمي، فجرل مجرل االستعارة التمثيمية، كغايتو التمثيؿ، حيث أٌنو مٌثؿ بما 

يحكزه أبك فتح االسكندرم مف الٌماؿ، بما يكجد مف الٌشعر في باطف الكؼ ككجو الكليد مع 
انعدامو، كىي داللة عمى حالة الفاقة كالحرماف الٌتي يعيشيا، فاستعار ىذا القكؿ ًليىديؿ بو 
عمى معناه المجازم، كىي صكرة جميمة كمبدعة، تكحي بجماؿ الصكرة، كذلؾ التناسؽ 

كىي استعارة . الحاصؿ  بيف الصكرتيف كالمعنييف، كمراعاة التكازف بيف الٌشكؿ كالداللة
 .قائمة عمى تناسي المشٌبو

  :كتظير لنا أيضا في مكضع آخر مف ىذه المقامة، كذلؾ في قكلو
 42 .لوي نىار تشيبُّ عمىى يىفىاع           إذا الًنيرىاف أٍلبسىت الًقنىاع

أم تيكقد، كاليىفىاع ىك ما إرتفع مف األرض، كالمراد ىنا أٌف ىذا الٌرجؿ الٌذم :       تىشيبُّ 
نىزؿى عنده أبك فتح االسكندرم ضيفنا، تىظؿُّ نارهي ميشتعمىة كلك انطىفأت كخمىدٍت كؿُّ الًنيرىاف 
فيذا ىك المعنى الحقيقي، كليس ىك المقصكد ىنا، إٌنما القصد يذىب إلى المعنى اآلخر 

أك المعنى المجازم، فالمعنى الخفي الكارد في ىذا التركيب ىك شٌدة كـر ىذا الٌرجؿ 
 43.كحسف ضيافتو، كعطاءه الكاسع، إذ أٌنو دائـ البذؿ كالجكد، ال يبخؿ إذا أمسؾ غيره
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فدكاـ اشتعاؿ الٌنار ىك داللة عمى الجكد كالكـر كحسف الضيافة، كىي استعارة تمثيمية 
كالعالقة القائمة بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم ىي المشابية، حيث استعار 

المركب المكضكع لممشٌبو بو كىك دكاـ اشتعاؿ الٌنار لممشٌبو، كشٌدة الكـر كالبذؿ، فحذؼ 
األٌكؿ كأبقى عمى الثٌاني، كالجامع بينيما ىك االنتفاع في كٌؿ ، كالقرنية حالية تدرؾ مف 

سياؽ الكالـ، كىي مقاـ المدح كالثناء، أم أٌف المدح ك الثناء ال يككف ليذه الٌنار المشتعمة 
ز مف خالؿ  ٌنما يقترف بالٌشخص الممدكح، فجماؿ ىذه الصكرة الٌتي أتى بيا اليمذاني تىٍبري كا 
سقاط كؿ معنى عمى اآلخر، فأنت تريد أف تصكر في ىذا الٌشخص  ركعة ىذا التشبيو، كا 
الٌذم نزؿ عنده أبك فتح االسكندرم ضيفا، تمؾ الصفة كىي الجكد ك الكـر ك دكاـ البذؿ 
في إكراـ الضيؼ، فتستعير ليذه الداللة تمؾ الٌنار المشتعمة التي ال تخمد، كذلؾ كناية 

كرامو، ككذلؾ مبالغة في اإلطعاـ ككثرة الطبخ، فيتجمى ىذا  عف حسف استقباؿ الضيؼ كا 
المعنى بكضكح، ليمتقطو الٌذىف بسيكلة، فيتحقؽ المعنى بيف الصكرتيف، لتصبح كؿ داللة 

 .تكحي باألخرل، كىنا تبرز صنعة اليمذاني كبراعتو
 كنجد أيضا االستعارة التمثيمية في المقامة القزكينية، كاليمذاني عمى لساف أبك فتح 

  :االسكندرم  يصؼ حالو مف ىذا الزماف فيقكؿ
 44 .أنىا أمًسي مف النىبيػ          طػ ك أًضحىى مف الىعربٍ 

 45.ىي كممة ييطمقيا العرب عمى كؿ مف ليس عربيا، كىي ككممة العجـ:       النىًبيط
أٌني أككف في المساء أعجميا كأصبح عربيا، كليس ىذا : فالمعنى الحقيقي ليذا البيت

المعنى المقصكد مف كالمو، باعتبار أٌف أصؿ اإلنساف كنسبو ثابت ال يتغير كال يتحكؿ 
بتعاقب الٌميؿ كالٌنيار، فالمعنى الخفي كالمجازم الٌذم رامو اليمذاني ىنا ىك التحٌكؿ في 

 أم أٌنو ينتمي كينتسب إلى القـك الٌذيف تككف لو فييـ مصمحتيػو ك تىٍقتًضي 46.مطمؽ الٌزماف
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.  الحاجة إلييـ، سكاءى كانكا مف أىمو كنىسًبو أك مف العىرب أك غيرىـ مف األقكاـ األخرل
فكرد ىذا التركيب في غير ما كضع لو، بعيدان عف معناه الحقيقي، كذلؾ عمى سبيؿ 

االستعارة التمثيمية، القائمة عمى المشابية بيف المعنييف، كىي صكرة جميمة كمعبِّرة تيحاكي 
فييا كؿ داللة األخرل، مف خالؿ تشبيو اليمذاني حاؿ أبك فتح االسكندرم في انًسالىخو 
عف صمو كاٍنًتفاء ميركءتو، كًقمة حيىاءه، في اسًتجدىاء القمكب، كسعيو الدائـ إلى تحصيؿ 

الماؿ بكؿ الطرؽ كالكسائؿ المشركعة كغير المشركعة، ًلينتًسب إلى القـك الٌذيف تككف لو 
فقد . فييـ منفعتو كقضاء حاجاتو فيصير منيـ، كبالتالي فيك متكاجد حيث تكجد المصمحة

شٌبو حاؿ ىذا بحاؿ الٌذم يتحكؿ عف أصمو كينكر نسبو أك ينسمخ منو بيف الحيف كاآلخر 
أك بيف ليمة كضحاىا، فيصير بال نسب، كال أصؿى لىو، فييكصؼ بالجيحكد كالنيكراف، كنجد 

 . أٌف الجامع بيف الصكرتيف ىك التحٌكؿ ك الخركج عف الشَّيء
كقد استعار التركيب لممشٌبو بو لمداللة عمى المشبو، فعبَّر باألٌكؿ عف الثٌاني، كىي استعارة 

غير ". أصبح"ك " أمسي"قائمة عمى تناسي المشٌبو كاإلبقاء عمى المشٌبو بو، كالقرينة ىي 
أفَّ ما ييؤخذ عمى اليمذاني في ىذه الصكرة ىك خمك ًشعره مف العاطفة، كبركز االفتعاؿ 

فيو، ككذلؾ الضُّعؼ في األداء، كسكء الًصياغة، كافتقاره لألفكار كالمعاني كالخياؿ 
 47.كابتعاده عف ركح الفف كاإلبداع، بسبب طغياف األساليب التعممية الفٌجة عميو

       كفي طرؼ مف المقامة السىاسىاًنية، كىك يىصؼ عمى لًساف رىاًكيو عيسى بف ىشاـ 
:" حالة البيؤس كالعكىز التِّي تظير عمى ىىيئىة جماعة ميتسكليف مف بني سىاسىاف، إٍذ يقكؿ

فىبىينىا أىنىا يكمنا عمىى بىاب دًارم، إٍذ طمىع عميَّ ًمف بني سىاسىاف كىتيبة لىفُّكا رؤيكسىيـ، كطىمىكا 
ٍدرىهي  ، كتىأبَّطى كيؿُّ كاًحدو ًمٍنييـ حىجرنا يىدؽي ًبو صى  48."بىالمىعرَّة لبيكسىييـٍ

فيي بمعنى أٌنو جعؿ الحجز تحت : ىيك طيف أحمر يككف صبغنا، أٌما تىأبَّط:        كالمىعىٌرة
ٍدره، كىي عادة يمجأي إلييا ىؤالء المتسكليكف كالشحاذكف الٍسًتعطاؼ  إبطو ليىضًربى بو صى
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ٍسًتٍنزىاًؿ الرَّحمة منيا، ككٌؿ ذلؾ إشارة إلى مسكنًتيـ كشدَّة عكًزىـ، كقد أيًريد بيذا  القيمكب كا 
القكؿ التمثيؿ، أم أٌف ىؤالء الٌنفر مف بني سىاساف قد مٌثمكا ًلسكء حاليـ كفقرىـ ًبطالًء 
دكر بالحىجر، كذلؾ إظيارنا لممٍسكنىة كالفاقىة . ثيابيـ الرَّثة كالباًلية بديىف أٍحمىر، كدؽِّ الصُّ

ليتبٌيف لنا مف ىذه الٌصكرة اىتماـ البديع بالًحمية المَّفظية عف طريؽ المبالغة في زخرفة 
نع" المعرَّة " العبارة كتزيينيا بالغريب مف األلفاظ نحك لفظة  فنجده . ما قد يكقعو في التىصى

ٍرب الصيدكر بالحجر  قد شٌبو الفقر كسكء الحاؿ بالثياب الٌرثة المصبيكغة بالدىف، ككذا ضى
فحذؼ التركيب المكضكع لممشٌبو، كأتى بالمركب الٌداؿ عمى المشٌبو بو، كىك المعنى 

 .المجازم الميراد
 كفي طرؼ مف المقامة المًضيرية، نجد اليمذاني قد أتى عمى استعماؿ االستعارة 

التمثيمية، كىك يعرض لًحيمة كمكر أبك فتح االسكندرم مف أجؿ اإلستالء عمى دار أحدىـ 
كالتىًمس غىٍيرىا مف الًثياب فأحضرتيوي، كسىأٍلتو أٍف يىجعؿ : " ك بيمكغ مراده، كىذا في قكلو

مت لي  رًىينة لدىل ككًثيقة في يىدم، ففىعؿ ثيـٌ درىجتيو بالميعامىالت إلى بٍيًعيا حتىى حىصى دارىه ي
اعد، كبٍخت ميساًعد، كقكَّة سىاعد، كريٌب سىاعو لقىاًعدو    49."ًبجٌد صى

كىك . ريبَّ سىاعو ًلقىاًعدو :        كمكطف االستعارة التمثيمية نجده في العبارة األخيرة كىي
تركيب لـ ييستعمؿ في معناه الحقيقي، كقد جرل مجرل المثؿ، فأيًريد بو معناه المجازم 
فيك ييطمؽ عمى كٌؿ مف يىجدُّ كيىًكدُّ، كيتىكٌبد مىشاؽ العمؿ كالمثابرة كمجاىدة الٌنفس عمى 

تحٌمؿ العقبات كالٌصعاب، كمجابية المخاطر، ثـ ال يككف لو مف سعًيو شيء إاٌل التىعب  
ا، بؿ يككف عميو الغىـر كلغيره المىٍغنـ، كمنو العمؿ كالمثابرة   كالمشقىة، فال ييصيب مىغنمن

كغيره مف يجني الٌربح كالفائدة، فيك كمثؿ الذٍَّبمىة تىحترؽ لتيضيء مف حكلىيا ، كييركل أٌف 
 50.أٌكؿ مف أطمؽ ىذا المثؿ ىك أمير المؤمنيف معاكية بف أبي سفياف
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      ىذا ىك المعنى الخفي الٌذم أراده اليمذاني، كغايتو ىي التمثيؿ، فقد مٌثؿ لمٌذم يكٌد 
كيجدُّ ك يىتجشَّـ التعب كالمشقة، في سبيؿ نيؿ مراده بػ  ، ك مٌثؿ لمٌذم يحصد ثمار "السَّاع"ُي

، فنجده قد استعار التركيب "القىاًعد"عمؿ كجيد اآلخريف، بدكف مىشقة منو كال عناء بػ 
المكضكع لممشٌبو بو لممشٌبو، فحذؼ الثٌاني، كأبقى عمى األٌكؿ، كالقرنية ىي إظيار سيكء 

اؿ ك المىٍسكىنة  .الحى
 كنممح في العبارة دقة في تشخيص المعنى، مف خالؿ تكسيع داللة األلفاظ كمعانييا

ضافية " قاعد"ك " ساع"      كىذا في لفضتي  ، فبٌث فييما اليمذاني معاني جديدة كا 
ا بيا الٌذكؽ الفٌني  .جٌممت الٌصكرة كفتحت مجاؿ الخياؿ فييا، ك نمى

عىاشٍرتي : " كفي مقامة أخرل كىي المقامة الناًجمية، كردت اإلستعارة التمثيمية في قكلو
مٍبتي أىٍشطيرىهي   51."الدٍَّىرى ألخبره، فىعصىرت أٍعصيره، كحى

مٍبتي أٍشطيرىهي "       مكطف االستعارة ىنا ىي عبارة  ، فيك تركيب استعمؿ في غير "كحى
معناه الحقيقي، ألٌف الٌدىر ال ييحمب كال يككف لو أٍشطير، كىذا ألٌف األٍشطير في أصؿ 

مبت الدٍَّىر أٍشطيرىه"معناىا ىي أٍخالىؼ النَّاقىة، كىك قكليـ  ، فنجده قد جرل مجرل المثؿ "حى
كىك   52.كقد أراد بو أٌنو عرؼ حمكه ك مٌره، خيره كشٌره، سعادتو كشقاءه، غىثَّوي كسمينو

المعنى المجازم الٌذم ابتغاه اليمذاني، كالعالقة القائمة بيف الصكرتيف ىي المشابية، فقد 
عٌبر بالتركيب المكضكع لممشٌبو بو كىك حمبت أشطره، عف المشٌبو كىك المعرفة بأحكاؿ 
الٌدىر بحمكه ك مره، خيره ك شره، فحذؼ المشٌبو كىك تقدير الكالـ، ك أبقى عمى المشٌبو 

 .بو
      كقد فيمنا الميراد مف المثؿ كىك المعنى المجازم ال المعنى الحقيقي، بكاسطة القرينة 

، كلذلؾ فإٌف ما يظير لنا "حمىبت الٌدىر أٍشطيره"كىي الٌدىر، ألٌف أصؿ الكالـ أك المثؿ ىك 
مف ىذه الٌصكرة، أٌنيا تنطكم عمى مبالغة لطيفة في تصكير المعنى، تبرز في لفظة 
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الٌتي ىي أخالؼ الناقة، ك ذلؾ حيف عٌبر بيا عف أحكاؿ الٌدىر كما فيو مف " أشطر"
 .سعادة ك شقاء

      كاليمذاني عادة ما يمجأ إلى استعماؿ ىذه األمثاؿ بيغيىة ترًسيخ المعاني كالدالالت 
في األذىاف، مبتعدا في ذلؾ عف األداء الجامد كاألسمكب المباشر في إيراد ىذه المعاني 

 . كتشكيميا
       ككذلؾ ما جاء عمى لساف عيسى بف ىشاـ ك ىك يثني عمى فصاحة ك منطؽ أبك 

ال فيضَّ فيكؾ : قمنا: " فتح االسكندرم، الذُّم يمتمؾ محاسف الكمـ كبالغة القكؿ، إٍذ يقكؿ
  53." كهلل أىٍنت كأيبيكؾ

أم ال خمى اهلل فمؾ مف حميتو كىي األسناف، كلٌما كاف يتكقؼ عمى " ال فٌض فكؾ: "فقكلو
 اإلنساف حفظ الحركؼ ككاف الثـر مضيعة لكثير مف الكممات، جعمكا ىذه الكممة دعاء لـ 

 54."لمف يستجيدكف نطقو ك يستممحكف لفظة
ال خمىى "لذلؾ فقد كرد ىذا القكؿ استعارة تمثيمية، فاستعمؿ في غير معناه األصمي، كىك 

كىي األسناف، كليس ىك المعنى المقصكد ىنا، إٌنما يككف ىذا " اهلل فمىؾ مف ًحميتو
التركيب أك الكالـ لمف ييستجاد نيطقيو كييستحب لفظيو، كىك المعنى المجازم كالخفي الٌذم 

، كحذؼ المشٌبو كىك تقدير "الفكؾى "أراده اليمذاني، فأبقى عمى المشٌبو بو كىي عبارة 
 .القكؿ

   كفي مكضع آخر مف ىذه المقامة تبرز لنا االستعارة التمثيمية عند اليمذاني، كىك 
يصؼ الفرحة كالسركر الٌتي غمرت عيسى بف ىشاـ كأصحابو، بعكدة ذلؾ الٌناجـ الٌذم لـ 

مٍينا، فقيمنا:" يكف سكل أبك فتح االسكندرم، كىذا في قكلو ـ عى ذىا رىجؿ قىد ىىجى مف الياجـ؟ : كا 
نا النَّاجـ، يىرفيؿ في نيًؿ المنى، كذيؿ الغنى، فقمنا إليو معانقيف كقمنا  :فإذا شيخى
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اـ   55." مىا كرىاءؾى يىا ًعصى
؟ تبرز لنا االستعارة التمثيمية، كقد جرت مجرل "ما كرائؾ يا عصاـ"ففي عبارة 

 المثؿ، كىك يطمؽ عند االستفسار عف أمر ميـ تدعكا الحاجة كالٌرغبة إلى معرفتو كشفو 
اـ فيك حاًجب الٌنعماف بف  ك فيككف معمكما عند الميخاطىب، مجيكال لمسىاًئؿ، أٌما ًعصى

المنذر الٌذم منع دخكؿ النابغة الذبياني عميو كىك في فراش المرض، فجاء بيذا القكؿ في 
كعميو فيك تركيب قد كضع في غير معناه األصمي، كالٌذم  56.أبيات أنشدىا ليذه المناسبة

أكرده النابغة الذبياني في بيت شعرم معاتبا ىذا الحاجب عصاـ، الٌذم منعو مف الدخكؿ 
كاالطمئناف عمى صحة النعماف بف المنذر، فتمٌمكتو تمؾ الٌرغبة الجامحة كالفضكؿ لمعرفة 

 .حالتو ك االطمئناف عميو
 أما معناه المجازم كىك المراد ، فيككف في االستفسار عف الٌشيء الٌذم يرغب في معرفتو 

كال يككف معمكما لمٌسائؿ ، فيككف جكابو عند الميخاطىب، كىك تركيب ييتىمٌثؿ بو في كٌؿ 
فحذؼ التركيب . مكطف تككف فيو الٌرغبة شديدة لمعرفة أمر مجيكؿ كاالستفسار عنو

ما كراءؾ ياعصاـ، كصٌرح بالمشٌبو بو كىك المعنى المجازم : المكضكع لممشٌبو كىك عبارة
 .ليذا المثؿ

      كخالصة ما عرضناه مف نماذج كأمثمة لصكر االستعارة المفردة ك التمثيمية في 
مقامات اليمذاني، يممس أٌف كقكعو في التكٌمؼ كالمبالغة، كاف قميال قياسا بصنعتو كأجادتو 

في تصكير المعنى كتشكيؿ الٌصكرة مف دكف أف يضر بالمعنى، كعدـ حرصو عمى 
الدكتور عبد الممك استعماؿ الصكر االستعارية أك افتعاليا في مقاماتو، كيؤكد ىذه الفكرة 

كقد كجدنا البديع ال : "  كىذا في قكلو،"فن المقامات في األدب العربي" في كتابو مرتاض
في : يقبؿ عمى استخداـ االستعارات عمى اختالفيا إال في مقامات قميمة ك إف شئت قمت

األحكاؿ التي يستقيـ لو فييا ىذه المجازات ك االستعارات، كتتفٌتح لو أبكابيا، أما حيف 
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تعزؼ عنو فمـ يكف يطمبيا حريصا عمييا، كلكنيا حيف كانت تقبؿ عميو، فكاف يتقبميا 
 57."بقبكؿ حسف ، كيحتفي بيا احتفاء حارا

 :نماذج من المجاز المرسل المفرد و المركب: ثانيا
 :المجاز المرسل المفرد-1   

 الحقيقي: أٌما المجاز الميرسؿ كالٌذم تحكمو عالقة غير المشابية بيف المعنييف       
ف كانت ىذه  كالمجازم، فإننا نجد لو انتشارا كاسعا في مقامات البديع بمختمؼ عالقاتو، كا 
العالقات تتداخؿ فيما بينيا في بعض األحياف، كمحاكلة إحصاءىا في مقامات البديع ىك 

أمر غاية في الصعكبة كالتعقيد، كليذا سنكتفي في مبحثنا ىذا بعرض نماذج كأمثمة 
 .لصيكىر ىذا المجاز بعالقاتو المتعددة مع بعض الشرح كالتحميؿ

      كنجده في مقامتو البمخية قد أتى عمى ذكر كاستعماؿ المجاز المرسؿ الٌذم عالقتو 
ٍدتييا كأنىا بعيذرىة الشَّبىاب كباًؿ  :" الجزئية، كىذا في قكلو ارة البىزِّ فىكرى  نىيىضٍت بي إلى بىمخو ًتجى

شركد مف الكىمـ أىًصيديىىا  58." الفىراغ، كًحميًة الثىركىة ال يييمنوي إال مييرىة فٍكرو أٍستقييدىا أك ي

العيٍذرىة في معناىا ىي الناًصية، كىي الخصمة مف الٌشعر في أٌكؿ الٌرأس، كفييا كناية 
كاضحة عف القيكَّة كعٍنفيكاف الشَّباب، كىك المعنى الخفي الٌذم أراده اليمىذاني، فعبَّر ًبخصمة 

. الٌشعر الميتدلية عمى ًجبيف الفتىى أك الٌشاب، عف القٌكة كالعنفكاف الٌذم يتمتع بو الٌشباب
فاستعمؿ في ذلؾ لفظ الجزء ك أراد بو الكؿ، كىي صكرة جميمة ك معبِّرة، فقد اختار صفة 

  59.ميميزة ليشير بيا إلى كؿ الٌصفات

كليذا نجد أف لفظة العيٍذرة قد كرىدت مجازنا مرسالن عالقتو الجيزئية، كأتىٍت في غير ما 
ز المعنى كرسَّخو  ٍمًتزىاج ىذه العالقة بالكناية نمميحو قد عزَّ كضعت لو في أصؿ الكالـ، كا 

 .في الذِّىف
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 كفي طرؼ مف المقامة األسدية نجده مٌثؿ لعالقة أخرل كىي اآللية، كىذا في سياؽ 
كأنىا أٍسأؿي اهلل بقىاءهي : "انًبيىار الٌراًكم عيسى بف ىشاـ بفصاحة أبك فتح االسكندرم، في قكلو

حتىى أيرزىؽ ًلقاءىه، كأتىعجبي مف قيعكد ًىٌمتو ًبحالتو، معى حيسف آلتًو، كقد ضرب الدَّىر 
رنا   60." شيؤكنو  باٍسدىاد  ديكنىو كىىميَـّ جى

 :قد عنى بيا آلة المِّساف، باعتبارىا أداة النيطؽ كالكالـ عند اإلنساف، كالمعنى" آلتو"فمفظة 
مك القىٍدر، كًممىا ال ييدرؾ  نعة كعي  ما يككف في شىعر أبي فتح االسكندرم مف حيسف الصى

 61.معناه مف ًسكل أربىاب الًصناعة ك الكىالـ

ٍسف ًلٌمساف مف باب المجاز، ألٌف الحيسف ال   فنجد أٌف اليمذاني قد جعؿ صفو الحي
ٌنما يككف في أثره كما يترتب عميو مف جميؿ القكؿ  يكصؼ بو الٌمساف كال يككف لو، كا 

كفصاحتو، كعميو فقد كردت لفظة آلتو في ىذا السياؽ، مجازا ميرسالن عالقتو الجزئية، ألٌنو 
 .استعمؿ لفظ اآللة كىك الٌمساف ك أراد بو أثره، كىك حسف الكالـ كفصيحو

ٍسف"كالقرينة المانعة عف إيراد المعنى الحقيقي ىي لفظة  كالٌصكرة عمى جماؿ معناىا " حي
ا، كلكنَّو غيمكض لـ يؤدم إلى التعقيد كاإًللغاز  .إالَّ أٌف الغمكض قد اكتىنىفىيا نكعا مى

 :كقد يؤيكؿ ىذا المجاز إلى عالقة أخرل كىي السَّببية
كذلؾ حيف ذكر آلتو أك الٌمساف كجعميا سببا في فصاحة الكالـ  كجماؿ الصياغة ، كجعؿ 

األخير ميسبىبنا عنو، فكانت آلة الٌمساف سبىبا، كما تيخٌمفو مف أثر الكالـ ىك الميسبب عنو 
كىذا مف باب المجاز المرسؿ الذم عالقتو السببية، ألٌنو ذيكر لفظ السبب كىك الٌمساف 

ٍسف القكؿ كبًديع الكالـ  .كقصد بو الميسىبب، كىك حي
انية  كىك ييصٌكر         كقد أتى اليمذاني عمى ذكر المجاز المرسؿ في المقامة األرذىًبيجى

حاؿ بطمو أبك فتح السكندرم كىك يىستٍجدم كؿَّ ميعيف كميحسف عسى أف يفؾ غربتو كيىكًفيىوي 
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المَّييـ : فىرفىع  عًقيرتىوي قاؿى : " حاجتىو كعكىزه، ًبكٌؿ ما أكتي مف محاًسف القكؿ  كبديعو، فيقكؿ
ًمعيدىىا، كميحي الًعظىاـ كميبيدىىا، كخاًلؽ المٍصباح كميديره  62." يا ميبًدئ األىٍشيىاء كي

قد أريد بيا غير " الًعظىاـ"يجد أٌف لفظة " ميحي الًعظاـ كميبيدىا"كالمتأمؿ لمعبارة الثٌانية 
معناىا الحقيقي، ألٌف الميراد ىنا ىك المعنى المجازم، باعتبار أٌف اهلل جٌؿ شأنو الى ييحي 

سد  سىد، فالًعظاـ ىي جيزء مف ىذا الجى في اإلنساف إالَّ العظاـ كحسب، دكف سائر الجى
كعممية اإلحياء في حقيقتيا تشمؿ كامؿ الجسد البشرم، كليس العظاـ فقط كىي الجزء 

كاألمر سىيَّاف في عممية اإلبىادىة، فاهلل ييًبيد كافة الجسد، كليس إالَّ الًعظاـ، كىذا ىك المعنى 
ًفي كالمجازم الذِّم رامىوي اليمذاني ىينا، كعمى ىذا فإف لفظة  قد استعممت في " العظاـ"الخى

غير مكضعيا الحقيقي كمعناىا األصمي، فقد جاءت في ىذه العبارة مجازا مرسال عالقتو 
الجيزئية، ألٌنو استعمؿ لفظ الجزء كىي الًعظاـ، كى أرىاد بو الكيؿ كىك كافة جسد اإلنساف  

 ".ميبيد"ك " ميحي"كالقرنية التي منعت إيراد المعنى الحقيقي ىي 
 كنممح في ىذا التعبير جماال في التصكير تجٌمى في بساطة األداء عند اليمذاني  

 .كالبراعة في تقريب المعنى المقصكد إيراده إلى الذِّىف بال تكٌمؼ أك تصنع
      أٌما في المقامة الجيرجاًنية فنجد المجاز المرسؿ الذم عالقتو المحمية ماثال في قكؿ 

انو، عندما قاؿ ثـ إٌف الدَّىر يا قىـك قىمىب : " أبك فتح االسكندرم كىك يرثي حالىو كيىنديب زمى
 63."لي مف بىيًنيـ ظىٍير الًمجَّف

أم أٌف اٌلدىر قد أٍنكىره ك عاداه، كقد نالوي منو مف سيكء النيكراف كالًشقاؽ ما لـ ييًصٍب       
فنجده قٍد جعىؿ فًعؿ النيكراف كالميعاداة لمدَّىر، كأرجع ىذا الًفعؿ إليو   64.غيره مف القـك

مجازنا، فميس الدٍَّىر حقيقة ىك الٌذم أٍنكىره كعادىاه، كلكف المقصكد ىك أٍحكىاليو الميتقمِّبة 
ائبيو ىي التي أصابت منو كؿ ىذا الٌشقاء كالبؤس، باعتبار أٌف الٌدىر شيء  نيوي  كمصى كًمحى
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في ىذه العبارة ىك مكطف المجاز الستعمالو في " الدٍَّىر:"جامد ال حياة فيو كال فعؿ لو، فػ
غير  معناه األصمي، فقد جاء مجازا مرسال عالقتو المحمية، ألٌنو استعمؿ لفظ المىحىؿ كىك 

ؿ   اؿ بىالمىحى نو كأٍحكىالو، كًلذلؾ فقد دىؿَّ عمى الحى الىوي، كىي أٍىكاليو كًمحى الدَّىر كأراد بو حى
 .قىمىب لي مف بىيًنيـ ظىير الًمجَّف: كالقرينة الدالة عمى المعنى المجازم ىي عبارة 

       كقد كردت عالقة أخرل مف عالقات المجاز المرسؿ كىي الخصكص في مقامتو 
،: " األصفيانية عندما قاؿ مكؿى الفىيِّ مٍمتييا حي فيىاف أٍعتًزـي المىًسير ًإلى الرَّم، فحى  كيٍنتي بأىصى

ةو  ٍبحى قىبي الرَّاًحمة كؿَّ صي ة ك أترى   65." أىتىكقعي القاًفمة كؿَّ لمحى
ٍبح، كليس ىذا ما أراده  فالٌصبحة في معناىا الحقيقي كاألصمي ييقصد بيا كقت الصُّ

ة قٍد كردىت في ىذا السِّياؽ بمعنى عيميـك األٍكقىات ٍبحى  66.اليمذاني في العبارة األخيرة، فالصُّ
أم أٌف عيسى بف ىشاـ كاف شديد الحرص عمى استقباؿ القافمة كعدـ تفكيتيا ميما 
ٍفف كال ييمييو شيء عنيا  .حصؿ، فكاف يترصدىا في جميع األكقات، ال يىٍغمىض لو جى

فنراه ىنا قد أتى عمى استعماليا في غير مكضعيا األصمي ك معناىا الحقيقي، فنجده قٍد 
بح إليراد ىذا المٍعنىى، كليذا فقد جاءت  دٌؿ عمى عيميـك األكقات ًبتىخصيصو كقت الصُّ
بحة في ىذا التركيب مجازان مرسال عالقتو الخيصكًصية، ألٌنو استعمؿ لفظ  لفظة الصُّ

، أك عمـك األكقات، كالقرنية ىنا ىي  إصراره " الٌصبحة"الخيصكص كىك  كقصد بو العيميـك
 .الشديد ك حرصو عمى إدراؾ ىذه القافمة

       أٌما عالقة السببية فقد أتى عمى استعماليا في مقامتو البغدادية حيف لجأ عيسى بف 
ىشاـ إلى الًحيمة كالمىكر لإليقاع بذلؾ الشَّخص، كذلؾ ًبزىعمو أٌنو صديؽ كالده، كىذا في 

ًبيعي عمىى ًدمنىًتو  : فىكٍيؼى حاؿي أًبيؾ أىشىاب كعيدم، أـ شىاب بىٍعدم؟ فقىاؿ: " قكلو قٍد نبىتى الرَّ
نًتو   67." كأىرجيكا أٍف ييصيِّرهي اهلل إلى جى
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  ففي عبارة قد نبىت الرَّبيع عمى ًدمنًتو 68.كالمقصكد بالدِّمنة ىك القىبر كىي كناية عف مكتو 

رع، باعتباره قد جعؿ ًفعؿ اإلنبات " الٌربيع"مجاز مرسؿ ، يتحدد في لفظة  الٌذم أراد بو الزَّ
 .لمربيع مف باب مجازا، كاستعمؿ الٌمفظ في غير مكضعو األصمي

 كميسىكَّغي ىذا االستعماؿ ىك تمؾ العالقة بيف الداللة الكضعية كمعناىا السياقي  
رع كنيمكه ىك مىًجيء فىٍصؿ  كىذا في ككف الفاعؿ الحقيقي كالسبب المباشر في إٍنبىات الزَّ

الرَّبيع، فكاف سببنا في ىذا الًفعؿ، فاإلٍنبىات ىك ميسبىبه عنو، كليذا فقد كردت لفظة الربيع  
مجازا مرسال عالقتو السببية، باعتباره قد استعمؿ لفظ السىبب كىك الٌربيع كأراد بو الميسبب 

، أم الداللة عمى الميسبب بذكر الىسبب، كالقرنية لفظية كىي "اإلنبىات"أك " نىبىت"كىك الًفعؿ 
فالصكرة جميمة كمكحية . ، الٌتي منعت إيراد المعنى الحقيقي كاألصمي"نىبىتى "الفعؿ 

بمعناىا، تبرز إجادة اليمذاني كبراعتو في إنشاء الٌصكرة مف خالؿ دقة اختياره لٌمفظ 
 .المؤدم إلى الداللة المقصكدة

كنجده في مكضع آخر مف ىذه المقامة قد أتى عمى المجاز المرسؿ الذم عالقتو المقيدية 
قىع: " إذ يقكؿ ٍتوي حمَّة القىـر كعطىفٍتو عاًطفة المَّقـ، كطمع،  كلىـ يٍعمـ أنَّو  كى  69." فاٍستىفزَّ

في أصؿ معناىا إٌنما " الحٌمة"كقد كرد لفظ . أم استيكتو قٌكة الٌشيكة كالٌرغبة في أكؿ الٌمحـ
، لكنيا في سياؽ العبارة األكلى، نجدىا لـ ترد 70تطمؽ عمى إبرة العقرب الٌتي تمسع بيا

ًممىٍت ىنا عمى الشِّدة ميٍطمىقنا، كىك المعنى المجازم الٌذم  ٌنما حي بيذا المعنى أك الداللة، كا 
أراده اليمذاني ىنا، كليذا نجد أف لفظة الحٌمة في ىذا التركيب ، قد جاءت مجازا مرسال 

عالقتو المقيدية ألٌنو دٌؿ عمى المعنى المطمؽ كىك الٌشدة، بالمعنى المقيد كىك إبرة 
 .العقرب، فاستعمؿ لفظ المقيد ك أراد بو المطمؽ ، كالقرينة ىنا لفظية كىي الفعؿ فاستفزتو

                                                           
  .92اليمذاني، المقامات ، ص: ينظر  -68
 93-92اليمذاني، المقامات، ص، -69
 .92المصدر نفسو، ص:  ينظر -70



 جماليات االستعارة  و المجاس المزسل في مقامات الهمذاني:                 الفصل الثّاني
 

86 
 

ًرفقىة في : "       كقكلو في المقامة البخارية اًمع بيخًارم يىٍكـ كقٍد إنتىظىٍمتي مع ى أىحمًَّني جى
ٍستتمىى  ٍيف قٍد أرسىؿى صيكاننا، كا  سٍمًط الثيريا، كًحيف إحتىفؿى الجاًمعي بأىًمو طمىع إلينا ذيك ًطمرى

بمعنى أٌنو كاف في جامع  71."ًطفالن عرياننا يًضيؽ بالضُّر ًكسعيو، كيٍأخذيه القىرَّ كيدىعيو
زى ليـ رجؿ تظير عمى ىيئتو حالة الفقر كالبؤس  بخارم برفقة جماعة متآلفة إلى أف بىرى

يىجيرُّ معوي طفالن عريانان يرتىًعش مف ًشٌدة البىٍرد، فىنممىح في العبارة الثالثة مجازا مرسؿ عالقتو 
المحمية، كىذا مف خالؿ أٌف اليمذاني قد جعؿ فعؿ االحًتفاؿ لمجامع مف باب المجاز 

باعتبار أٌف الجامع ال يىٍحتىًفؿ، ألنُّو شيء جامد ال حياة فيو، كال يىتأىتىى لو القياـ بيذا الًفعؿ 
اص المجتًمًعيف فيو، أك القاًئميف عميو كالميشرفيف عمى  ٌنما الٌذم يىحتىًفؿ ًبو ىـٍ األشخى كا 

قد استعممت في " الجامع" سىدىانًتو، فيـ مف يتىسىنى ليـ ىذا الًفعؿ، كليذا نرل أف لفظة 
غير مكضعيا األصمي كمعناىا الحقيقي، لعالقة غير المشابية، كىي مكطف المجاز في 

اؿ كىـ " الجامع"ىذا التركيب، فقد ذكر اليمذاني لفظ المىحؿ كىك  المجتمعيف "ك أراد بو الحى
، فدٌؿ بالحاؿ عمى المحؿ مف باب المجاز المرسؿ الٌذم عالقتو "فيو أك القائميف عميو

 .المحمية، كالقرنية لفظية كىي الفعؿ احتفؿ
 كقكؿ اليمذاني في مقامتو القردية كىك يصؼ حالة الفيضيكؿ التِّي تىممَّكت عيسى بف 

ىشاـ لمعرفة شخصية كصيكرة ىذا القرَّاد الذِّم أثار في نفًسو الدٍَّىشة ك الذُّىكؿ ًبرقًصو 
كاًتو، كىذا في قكلو ؿي بًريقوي، كأٍرىىقًني المىكافي ًبضيًقوً، فممَّا فرغى : " كحرى جى كقٍد أىٍشرقني الخى

قفتي ألرىل  مَّتىوي كىكى القٌرادي مف شىغًموً، كاٍنتفىض المىجمسي عف أىًمو قيمتي كقىٍد كسىاًني الدٍَّىشي حي
 72."صيكرتىوي 

 :ففي ىذه الفقرة مجازيف مرسميف
، فكأٌف اليمذاني "كأىرىىقًني المكىاف بًضيقوً "       أٌما األٌكؿ فقد أتى عميو في العبارة الثانية 

قد جعؿ لممكاف القدرة عمى فعؿ اإلرىاؽ، فأسنده إليو مجازا، ألٌف المعمـك أٌف المكاف شيء 
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جامد، كىك معنى مجرد ال حياة فيو كال يىتىأىٌتى لو ًفعؿ اإلرىاؽ، فالمقصكد ىنا ىـ 
األشخاص الميٍكتىظِّيف ًفي ذلؾ المىكاف، فىتىسىبَّبى ىذا االٍكًتظىاظ باإلٍرىىاؽ كالتَّعىٍب، كبالتالي 

في ىذا التركيب مجازا مرسال " المكاف" فيك الٌذم قاـ بيذا الًفعؿ، كليذا فقد كردت لفظة 
عالقتو المىحًمية، كذلؾ الستعماليا في غير مكضعيا ك معناىا األصمي، فالميسكِّغ في ىذا 
االستعماؿ ىي العالقة بيف الداللة الكضعية كداللتيا في السياؽ الذِّم تىًردي فيو، في ككنو 
اؿ، كىك حالة اكتظاظ األشخاص  استعمؿ أك ذكر لفظ المحىؿ كىك المكاف كأىرىاد بو الحى

اؿ، ك القرنية لفظية ىي الفعؿ   ".أرىقني" فيو، أم أٌنو دىؿَّ بالمىحىؿ عمى الحى
كانتفض المجمس عف أىمو :        أٌما الٌصكرة المجازية الثٌانية، فقد جاءت في عبارة

عىؿ ًفٍعؿى االٍنٍتفىاض لممىجًمس   فىاليىمذاني ىينا ييٍخًبرنىا أفَّ المجًمس قىد اٍنتىفىضى عىٍف أىٍىًمًو، فجى
اًلًسيف  اصى الجى مجازا، لكنَّو في حقيقة األمر لـ يكف يقصد ىذا المعنى، ك إٌنما أراد األٍشخى

ـى ًبًفعؿ  ٍكلىوي، فىيىـ مىٍف قىا كىك المعنى المجازم كالخفي الذِّم " االٍنًتفىاٍض " ًفًي ك الميجتمًعيف حى
الستعماليا في غير معناىا " المجمس" أىرىادىهي ىنا، كليذا نجد أٌف مكطف المجاز ىك لفظة 

 . الحقيقي، لعالقة غير المشابية بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم
فقد استعمؿ لفظ المحؿ كىك المجمس ك أراد بو الحاؿ، كىـ األشخاص الجالسكف فيو كىذا 
مف باب المجاز المرسؿ الٌذم عالقتو المحمية، كالقرنية المانعة عف إرادة المعنى األصمي 

 ".اٍنتفىضى " ىي ًفعؿ 
 فرغـ ما نالحظو في ىذيف الصكرتيف مف تكٌمؼ كمبالغة طغت عمى طبع اليمذاني 

في تصكيره لممعنى، كذلؾ حرصا منو عمى جماؿ الصكرة، إاٌل أٌنو في أحياف كثيرة  نىًجديهي 
يذىب إلى المعنى مباشرة، فيختار أقصر الطرؽ لذلؾ، عف طريؽ دقتو في انتقاء األلفاظ 

فميس ىناؾ معنى يعسر عمى البديع التعبير عنو، كليست ىناؾ كممات " المناسبة لمعانييا
تختفي منو كراء حكاجز الٌمغة كمتشابكاتو، بؿ الكممات تقبؿ عميو مف كؿ جانب ليختار 

 73 ."منيا ما يريد لو ىكاه كما تريد لو حاستو الٌمغكية الدقيقة
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 كقد أتى اليمذاني عمى العالقة المبدلية، كىذا في المقامة المكصمية، مف خالؿ 
، فجاء قكلو مًفي : " سىعي بطمو أبك فتح االسكندرم لتحكيؿ الماء عف أكلئؾ القـك كصمُّكا خى

ـٍ  ـٍ يىٍنثىف فدىًمي عمىيكي رىكعىتيف ييٍثف اهلل عٍنكيـ عىنىاف ىذا المىاء، إلى ىذه الصَّحرىاء، فإٍف لى
 74." حىالىؿ

 أم إذا لـ أكٌفؽ في مسعام ك لـ أقدر عمى تحكيؿ الماء عنكـ بعد امتثالكـ ألىكامرم، فقد 
ؽَّ لكـ أٍف تىقتميكًني كقد أراد بيا "  الٌدـ"أك " فدمي" كمكطف المجاز في ىذه العبارة ىك  75.حى

" عمىيكـ حالىؿ"في ىذا السِّياؽ معنى إباحة قتمو، كلذلؾ فقد عىبَّرى بالٌدـ عف القتؿ، كدىؿَّ بػ 
عمى سبيؿ اإلباحة، أم إباحة قتمو، كاستباحة دمو، كىك مف باب المجاز المرسؿ الٌذم 

كىك "  الدَّـ"عالقتو البىدىًليىة، ألنَّو قد استعمؿ لفظ البىدىؿ كىك  أك " القتؿ"ك أراد الميٍبدىؿ ًمٍنو ي
فىدًمي " استباحة قتمو، فىعبَّرى عف الميبدؿ منو بالىبدىؿ، كاستعمؿ لفظ المجاز كىي عبارة 

ؿ ، في غير ما كضعت ليا في أصؿ الكالـ، لمداللة عمى المعنى اآلخر أك "عمىيكيـ حالى
 .المجازم  كالقرنية حالية كىي استحالؿ دمو كاستباحتو

 كىي صكرة بارعة برز فييا ًحسُّ اليمذاني القٌكم كذكاءه في إيصاؿ المعاني كاألفكار 
 . بسالسة، عف طريؽ تكظيفو الجٌيد لممفردات كاأللفاظ المكحية بداللتيا

      كقكؿ اليمذاني في المقامو المضيرية، كىذا في سياؽ اٍفًتتاىف عيسى بف ىشاـ   كمف 
فىمىمَّا :  "معو، بجماؿ منظر المىًضيرىة المكضكعة عمى مائدة الطعاـ، كتىشىدُّؽ القمكب بيا

ـى أبيك الفٍتح اإلسىكندرم يىٍمعىنييىا   ذىت ًمف الخيكاًف مكىانىيا، كمفى القيمكب أٍكطىانيا، قا أخى
يىا اًحبيا، كيىمقيتيا كآكميىا، كييٍثمبيىا كطىاًبخى  76."كصى

أٌنيا استكطنت قمكبنا بسحر منظرىا ك لٌذة مذاقيا، كذلؾ حيف كيضعت عمى الخيكاف : أم 
لـ ترد بمعناىا الحقيقي الٌذم " أكطانيا"غير أٌف لفظة ، 77كىك ما يكضع عميو الطعاـ
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الكطف في حقيقتو ىك ذلؾ المكاف كالمحؿ الٌذم يرتبط بو اإلنساف " كضعت لو، كىذا ألفٌ 
بنا فيو، لمالزمتو إٌياه طكاؿ حياتو، كىي كناية عمى أٌف حب المضيرة قد  كيتعمؽ بو قمبو، حي

فجعميا كالكطف في شغؼ القمكب بيا، فأخذت بذلؾ محٌمو   78.ممؾ قمكبيـ  كاستحكذ عمييا
في سمب أفئدة الحاضريف، كىي صكرة جميمة كمعبرة أتت عمى معناىا بعفكية كسيكلة في  

إيراد المعنى كالٌدقة في التصكير، فالكطف ىك ما يالئـ كيناسب حب الٌشيء كالتعمؽ بو  
كتفريغ ىذا المعنى في الٌذىف بكؿ بساطة، كىك مف باب المجاز المرسؿ الٌذم عالقتو 

ك أراد بو الحاؿ " مكطنيا"المحمية، ألنو دٌؿ بالمحؿ عمى الحاؿ، فاستعمؿ لفظ المحؿ كىك 
كىك شغؼ القمكب كتعمقيـ بالمضيرة، كالقرنية المانعة عف إرادة المعنى الحقيقي ىي عبارة 

 .فمٌما أخذت مف الخيكىاف مكانيا كالمقصكد ىنا ىي المضيرة
ًميىة كىك يصؼ حالة الرُّعب التي سىكىنت  كقد أتى اليمذاني عمى استعماؿ العالقة المحى

عيسى بف ىشاـ كمف معو عمى ظير السفينة، كىـ يكاجيكف خطر الغرؽ كاليالؾ، كىذا 
ابة تىمدُّ مفى األٍمطىار ًحبىاالن : " في قكلو لمَّا ممىكنىا البىحر كجفَّ عمينىا المَّيؿ، غًشيتىنا سحى  79." كى

 فيذا ما أتى في معنى 80.ًصرنا مف البحر بحيث ال قدرة لنا عمى الخالص كالنجاة: أم
قد استعممت في غير معناىا الحقيقي، كفي غير ما " البحر" العبارة األكلى لنجد أٌف لفظة 

كضعت لو في أصؿ الكالـ، فميس البحر ىك مف يحاصر ىؤالء الركاب كيمنعيـ مف 
ٌنما أمكاجو كحركة اضطرابيا ىي التي تحاصرىـ كتىحيكؿي بينيـ كبيف بمكغ  الكصكؿ، كا 

غايتيـ، كىي الكصكؿ إلى برُّ األماف، كىذا ىك المعنى الخفي الذُّم أراده اليمذاني ىنا 
كليذا نجد أٌف كممة البحر قد جاءت في ىذا السياؽ مجازا مرسال عالقتو المحمية، ألٌنو  

اؿ، فعبرنا بالمحؿ ؿو أيًريدى بو الحى حالىة البىٍحر كاٍضًطرىاب "عف الحاؿ " البحر" لفظي مىحى
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، كالعالقة بيف المعنييف األصمي كالفرعي ىي غير المشابية، كالقرنية ىنا ىي "أٍمكىاًجو
 ".  ممكنا"الفعؿ 

، كذلؾ في  كقد أتى عمى استعماؿ عالقة أخرل مف عالقات المجاز المرسؿ كىي العمـك
مقامتو المارستانية، في معرض إنكاره عمى المعتزلة استيزاؤىـ بالٌديف، كخكضيـ في 

ًديث ًبما : "بعض المسائؿ الغيبية دكف كمعرفة ككعي، كىذا في قكلو يىا أىعدىاء الًكتىاب كالحى
كف؟ أبا اهلل ك آيىاًتو كى رىسيكًلو تىٍستىيًزءيكف  81." تىطيىري

كتتالىعبيكف بآيىاًتو - عميو الٌصالة كالسَّالـ–يا مف تتٌشاءمكف بالقرآف الكريـ كسنَّة نبيِّو : أم 
في كالمجازم الذِّم أرادىه اليمذاني في مقىالًتو، ًباعًتبىار أفَّ  كشىراًئعو، كىذا ىك المعنى الخى
ٌنما يككف العداء في سياؽ  از، كا  العىداءى ال يىكيكف لمكتىاب أك لمىحديث، فيذا مف باب المجى

الكتاب : ىذه العبىارة لمقرآف الكريـ كالحديث النبكم الٌشريؼ، كقد أشار ىنا بالعاـ كىما
القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة، كعٌبر عف ىذا بذاؾ : كالحديث، إلى الخاص كىك

كميسكِّغ ىذا االستعماؿ ىك العالقة بيف الداللة الكضعية كمعناىا الذِّم يىًردي في الٌسياؽ  
ألٌنو استعمؿ لفظ العيميـك كىك الكتاب ك الحديث، كأراد بو الخيصيكص كىك القرآف الكريـ 

كالسنة النبكية الشريفة، مف باب المجاز المرسؿ الذم عالقتو العمكمية، ك القرينة  المانعة 
، ألفَّ العىدىاءى كالخصكمة ال يككف ًلكتىاب أك "يا أٍعدىاءى "عف إيراد المعنى الحقيقي ىي لفظة 

ٌنما يىكيكف لما يحتكيانو مف شرائع كأحكاـ كمسائؿ ًديث، كا   .حى
 كقد أتى عمى ىذه العالقة في طرؼ مف المقامة الكعظية، كأبك فتح االسكندرم 

ييحذِّري النَّاس مف ًثقؿ الحساب يـك القيامة، كينٌبو عمى حتمية المكت، كنزكؿ القبر يكما 
ـٍ تيٍتركيكا : " ما، كضركرة االستعداد ليذا اليـك العظيـ، كىذا في قكلو أيُّيىا النَّاس إنَّكيـ ل

فَّ معى اليىـك غدنا كى إنَّكـ كىاًرديكا ىيكَّة  82." سيدل، كا 
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ٍفرة، كلكف اليمذاني في ىذه العبارة أراد بيا معنى   كاليٌكة في أصؿ معناىا ىي الحي
مخصكص كىك حفرة القبر، كىي الداللة المجازية المقصكدة، فانتقؿ بمفظة الييكَّة مف 

معناىا العاـ كىك الحفرة، إلى معناىا الخاص كىك القبٌر، باعتبار أفَّ القبر ىك عبارة عف 
ٍفرة ييكضع فييا المٌيت  .حي

، كىك مجاز مرسؿ عالقتو العمكمية، "ىٌكة" كمكطف المجاز في ىذه الصكرة ىك لفظة 
" الييكَّة " ألٌنو عىبَّرى عف الداللة العامة بالمعنى الخاص كىك القبر، فذكر لفظ العمـك كىك

، كالقرنية في ىذا التركيب ىي حالية تتمثؿ في مقاـ الكعظ "القبر" كأراد بو الخصكص كىك
 . ك التحذير، كالتذكير بالمكت كحتمية نزكلو عمى كؿ إنساف
عندما يبدك التعميـ كالشمكلية في "كيظير أٌف ىذه العالقة قد أضفت لممعنى جمالية، ألٌنو 

المجاز المرسؿ فإٌف ذلؾ يدؿ عمى مبالغة لطيفة كأٌف الصكرة تنطكم كراءىا أحيانا مزيدا 
  83... "مف اإلحساس بالصكرة المقصكدة

ًميما، ييحي :"         كقكلو في مكضع آخر مف ىذه المقامة  مؽى عى فَّ الذِّم بدىأى الخى أالى كا 
ًميما ـى رى  84." الًعظىا

 أم يحي اإلنساف بعدما يبمى ك تبمى عظامو، فالميدًقؽ في ىذه العبارة، يجد أف لفظة 
العظاـ لـ ترد في مكضعيا األصمي، ك لـ تستعمؿ في معناىا الحقيقي، ألٌف اهلل ال يحي 
نَّما عممية اإلحياء تشمؿ كامؿ جسد اإلنساف، كالعظاـ جزء مف  في اإلنسىاف إالَّ الًعظىاـ، كا 

مف باب المجاز المرسؿ الٌذم " العظاـ"ىذا الجسد، كليذا نجد أٌف اليمذاني قد أكرد لفظة 
عالقتو الجزئية، باعتباره قد استعمؿ الجزء كىي العظاـ كأراد بو الكؿ كىك جسد اإلنساف، 
فعٌبر عف المعنى الكمي بالمعنى الجزئي، كالقرنية الٌمفظية التِّي منعت إيراد الداللة األصمية 

 . ، ألٌف اإلحياء يشمؿ كافة أعضاء اإلنساف"ييٍحي" ىي الفعؿ
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كما نمحظو في ىذه العالقة انطكاءىا عمى المبالغة كالتشخيص، كما يعزز ىذه الفكرة أننا 
نستشعر تمؾ المبالغة في استبدالنا الكؿ بالجزء، كعندما يختزؿ لفظ الجزء الكؿ يككف 

 85 .تشخيص ذلؾ بارعا ك بأسمكب متفٌرد
   كتبرز لدينا عالقة المحمية، عمى كثرتيا في مقاماتو، كىذا في مكضع مختمؼ مف ىذه 

اًلية، كالميميكؾ الفىاًنية، كيىؼ اٍنتىسىفىٍتييـٍ األيَّاـ : " المقامة، كىذا في قكلو أنظيٍر إلىى األيمىـ الخى
اـ  86."كأفنىاىيـ الًحمى

انظر كاعتبر مف الٌذيف سبقكنا في رحيميـ عف ىذه الدنيا، فمـ يبقى منيـ أحد، ككيؼ : أم
كىك المعنى الحقيقي كاألصمي ليذا التركيب، غير أٌنو  . أىمكتيـ األٌياـ فمـ تترؾ ليـ أثرا

ليس ىك المقصكد مف القكؿ، ألٌف األٌياـ ال يتأٌتى ليا فعؿ اإلىالؾ كاالنتساؼ باعتبارىا 
شيئا جامدا ال حياه فييا، كال فعؿ ليا، كلكف أحكاليا كمحنيا أىكاليا ىي ما ييفًني الميمكؾ 
كيذىب باألمـ، كال تيبقي عمى أحد، كعميو فقد عىبَّرى عف ىذه الحاؿ بمفظ المحؿ ، كأتت 

في ىذا السياؽ مجازا مرسال عالقتو المحمية لكركدىا في غير مكضعيا " األٌياـ"كممة 
داللة عمى الحاؿ كىي ما "  األٌياـ"األصمي، فقد استعمؿ اليمذاني ىنا المحؿ كىي لفظة 

كالقرينة لفظية .يجرم فييا مف أىكاؿ كمحف كحكادث، كىك مجاز مرسؿ عالقتو المحمية
 ."انتسفتيـ"كىي فعؿ 

 كيتبيف لنا في ىذه الصكرة أٌف الداللة بالمحؿ عمى الحاؿ أك العكس، يضفي عمى 
األلفاظ كالمفردات المستعممة ليذه الغاية، إتساعا في معانييا كتزيدىا دالالت جديدة 

دراؾ المعنى المراد في الذىف، كتزيد مف جماؿ الصكرة  .تختصر طريؽ الفيـ كا 
كفي مقامة أخرل كىي المقامة األسكدية نجد المجاز المرسؿ الذم عالقتو السببية ماثال 

في كالـ عيسى بف ىشاـ كىك يثني عمى فصاحة فتى يقكؿ شعرا أثار في نفسو اإلعجاب 
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فقيمت يا فىتىى العىرب أتىرًكم ىذىا : " ك الفضكؿ لمعرفة مصدره الذم ينشده، مف خالؿ قكلو 
ـٍ تىعًزميوي، فقىاؿ بٍؿ أعًزميو    87 ."الٌشًعرى أ

 ، فيي األصؿ فيو كالحاممة عمى فعؿ الشَّيء باعتباره"الًنيىة"كقد أتى العـز ىنا بمعنى 
كىك ما رامو عيسى بف  88.ميسببا عنيا، فال يككف فعؿ الٌشيء أك العمؿ إال باستباؽ النية

ىشاـ في سؤاؿ ىذا الفتى الٌذم يقكؿ شعرا يقتضيو حالو، ككأٌنو قد حفظو أك نقمو عف 
بمعنى النية في نظـ " تعزمو"كقد كردت لفظة . غيره، أك أف يككف ىك مف عزمو كنظمو

الٌشعر، فتككف سببا فيو، كيككف الٌشعر مسببا عنو، كىك مجاز مرسؿ عالقتو السببية، 
كمسٌكغ ىذا االستعماؿ ىك العالقة القائمة بيف الداللتيف الكضعية كالمجازية في ككف النية 

 .ىي السبب في نظـ الٌشعر كعزمو، فقد استعمؿ لفظ السبب كأراد بو المسبب
 :كنجده في طرؼ آخر مف ىذه المقامة يقكؿ

 89.إًني كىجؿه خاًئؼ       ىامىٍت ًبي الًخيفىة مف ثىاًرىىا: فىقيمتى 
كىك كيريد أٌنو قد ذكر لمف استجاره، تمؾ الحالة مف الخكؼ كاليمع التي إنتابتو مف 

الجماعة التي تتعقبو، كتريد بو سكءا، طمبا لثأرىا، فيك في شككاه ىذه قد أضاؼ الثأر 
 فجعؿ الخكؼ كالجزع مسببا عف 90.لمخيفة في لفظة ثارىا مف باب إضافة السبب لممسبب

الثأر، كجعؿ الثأر سببا في ىذه الحالة، كىك مجاز مرسؿ بعالقة المسببية، حيث أٌنو عٌبر 
 .كىك ما نجده في عجز البيت" ثارىا"عف السبب بمفظ المسبب كىك قكلو 

       نالحظ في كؿ ما سقناه مف أمثمة ك نماذج لصكر المجاز المرسؿ المفرد كعالقاتو 
ف لـ نيحط بيا كميا، مدل اىتماـ اليمذاني بتكظيؼ ىذا النكع مف  في مقامات البديع، كا 

المجاز بكثافة عمى طكؿ مقاماتو، حرصا منو عمى تحقيؽ جمالية الصكرة مع قٌكة المعنى 
عف طريؽ دقتو في انتقاء األلفاظ كالمفردات التي تككف مشحكنة بدالالت جديدة، كىذا ال 
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كليذا نجد . يمنع كقكعو في التكمؼ كالمبالغة، بسبب رغبتو في استعراض قامكسو الٌمغكم
ٌنما تكمف " أفٌ أىمية المجاز المرسؿ ال تكمف في تجميؿ الصكرة كاالىتماـ الٌزائد بالٌشكؿ،كا 

أىميتو في أٌنو يضفي عمى الصكرة ركنقا كيكسع دائرة اإليحاء، كيكٌمؿ كظيفة الٌمغة مف 
الحاصؿ في أكجو  خالؿ الرؤيا الفنية لألشياء، كىك يساعد عمى التركيز لفيـ الحذؼ

ذا كاف مستحبا فيو الغمكض الفٌني، فإٌف ىذا الغمكض ال يعني التعقيد  المجاز كعالقاتو، كا 
 91." كاإللغاز

نعتقد أٌف البديع دائما ما يجيد تصكير المعنى، بدقة انتقاءه لأللفاظ التي تناسب الصكرة  
كىذا كٌمو يدؿ مف جية عمى محصكؿ لغكم كاسع، كما يدؿ عمى ذكؽ بديع يعرؼ كيؼ "

يختار الكممة المناسبة، ككيؼ يضعيا في مكاضعيا، فال نبٌك كال شذكذ، بؿ دائما دقة 
 92."كضبط ك إحكاـ في عذكبة كسالسة كتناسؽ ك انسجاـ

 :المجاز المرسل المركب- 2 
       كنجده في مقامات البديع قميؿ الكرد كاالستعماؿ، كليذا سنكتفي بعرض بعض 

 :النماذج كاألمثمة 
       فقد أتى عميو البديع في مكاضع مف مقامتو السجستانية، فيذا بطمو أبك فتح 

فىًني : " االسكندرم يصؼ حالو، كمعتدنا بنفسو، مادحا إيَّاىا، كىذا مف خالؿ قكلو  مٍف عرى
فو ًبنٍفًسي أنىا باكيكرة اليىمف، كأيحديكثىو الزَّمف فىًني كمف لىـ يىعرفًني فىأنا أعرِّ  93."فقىد عرى

فقد أراد بعبارة أنا باككرة اليمف كأحدكثة الٌزمف أٌنو المبادر إلى الٌشيء السٌباؽ إليو، المقداـ 
الذِّم ال يىياب أمرنا، كأٌف قصص شجاعتو ك بطكلتو قد صارت حديث الٌناس في سمرىـ 

 94.فتتىنىاقمييا ألسنتيـ
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كىك مجاز مركب كرد في جممة خبرية، غير أٌنو خرج عف الغرضيف األساسيف الذم يأتي 
االفتخار بالنفس كشٌدة : الفائدة كالزميا، إلى غرض آخر كمعنى مغاير كىك: فييما كىما

فيك تركيب استعمؿ في غير معناه الحقيقي . االعتداد بيا، كىك المعنى المجازم المراد
كانزاح عف غرضيو األصمييف، إلى معنى الفخر كالمدح، فيك مجاز مرسؿ مركب كرد في 

 . تركيب خبرم عالقتو المزكمية
مف الذِّم : " كنجد أيضا المجاز المرسؿ المركب في طرؼ آخر مف ىذه المقامة، في قكلو

تىيا رى  95."ممىؾى أٍسكارىا كعرؼى أسرارىىا، كنىيج سىمتىيا كىكلىج حَّ

      فاألسكار ىي ما أحاط بالمدينة كىي جمع سيكر، كالىٍسمٍت قصد بيا البطكف األكدية 
الٌتي تحيط بيا الجباؿ، كالمعنى العاـ أٌنو خبير بأسرار األمكر، مٌطمع عمى خفاياىا  ال 

كالمجاز المرسؿ المركب نراه ماثال في كؿ ىذه  96.يياب اقتحاـ األىكاؿ كالصعاب
التراكيب اإلنشائية التي خرجت عف غرضيا األساسي كىك االستفياـ، إلى معنى آخر 

كىك إظيار الحسرة كاأللـ عندما يتذكر ما كاف عميو سابقا مف قكة كعـز كشجاعة كفتكة  
كىك مجاز مركب عالقتو المزكمية ألف صيغة . كما آؿ إليو حالو بذىاب كٌؿ ىذا عنو

االستفياـ قد انزاحت عف حقيقتيا التي كضعت ليا، إلى معنى آخر كىك إظيار التحسر 
 .عمى ما فات

ديىـ رىاًكب فرىس نىاًثر ىىكس :"  كقكلو في مكضع آخر مف ىذه المقامة  يراًني أحى
اًئب   97 ."يىقيكؿ ىذىا أبيك العىجىب الى كلىكنِّي أبيك العىجى

فالبطؿ أبك فتح االسكندرم، يجعؿ مف نفسو عجيبا في الشؤكف كٌميا كليس في شأف كاحد 
ٌنما الٌذم يكافؽ حالو ىك أف يككف أبا العجائب  98.كليذا فال يصح أف يسمى أبا العجب، كا 

الى كلىكني أبيك "كلذلؾ  نجد أٌف المجاز المرسؿ المركب قد كرد في جممة إنشائية كىي قكلو 
                                                           

 .37 ، صاليمذاني، المقامات- 95
 37نفسو، صالمصدر : ينظر- 96
 .40،39 ، صنفسوالمصدر  -97 

 .40 ، صنفسوالمصدر : ينظر  -98
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اًئب كلكنيا لـ ترد لغرضيا األساسي كىك الٌنفي، كعدلت عنو إلى معنى آخر كىك " العىجى
الفخر أك االفتخار بالٌذات كعالقتو الممزكمية، ألٌف صيغة الٌنفي قٍد خرجت عف معناىا 

 .األصمي
   كالمالحظ أف في ىذا االنتقاؿ أك الخركج مف معنى إلى معنى أك مف غرض إلى آخر 
نجده قد أكسب ىذه التراكيب أك الصكر ثراء في المعاني ك اتساعا في دالالت ألفاظيا   

 .زادت مف جماؿ كركنؽ الٌصكرة، ك أخرجتيا مف األداء الجامد كالممؿ

كاليمذاني في مقامتو األٍسًدية نجده يأتي عمى استعماؿ ىذا المجاز كىك يصؼ ذلؾ 
الفارس الذِّم أقبؿ عمى عيسى بف ىشاـ، كجعؿ نفسو تحت إمرتو كخاضعا لو، كىذا في 

اليؾ، فقيمت: " قكلو بمعنى أنًني سىأرتاح 99."بيشرىل لىؾ كًبؾ: ثيَـّ قاؿى أنىا اليىـك عىبديؾ كمىالي مى
 100."إليؾ كما أٌنؾ سىتأنىس ًبي

 فالعبارة األخيرة جاءت مجازا مرسال كرد في تركيب خبرم عالقتو المزكمية، ألٌنو خرج 
عف إيراد غرضو األساسي الٌذم قد يككف الفائدة أك الزميا، إلى معنى آخر كىك إظيار 

السركر كالفرح، فالخبر ىنا عدؿ عف حقيقتو، ككؿ تركيب استعمؿ في غير مكضعو 
 .األصمي كلـ يرد فيو معناه الحقيقي فيك مجاز مرسؿ مركب

كيعتقد أف اليمذاني في استعمالو لصكر المجاز سكاء المفرد أك المركب ك ذلؾ عمى طكؿ 
المقامات، كاف شديد الحرص عمى تحقيؽ الغاية الٌمغكية دكف مراعاتو لقصصية المقامة 
فالقصد األٌكؿ مف مقامة البديع ىك اإلتياف بمجاميع مف األلفاظ ك األساليب التي تخمب 
السامعيف كتخترؽ بركعتيا حجاب قمكبيـ، فميس لمبديع غاية قصصية بالمعنى الدقيؽ  
ٌنما غايتو أف يصكغ ألفاظا أك قؿ ألغاما مف الكالـ يصبغيا باأللكاف الفنية التي كانت  كا 

 101."معركفة في عصره

                                                           
 .53اليمذاني، المقامات ، ص، -99

 .53المصدر نفسو، ص: ينظر -100
 .32ص  لجنة مف أدباء األقطار العربية، المقامات،- 101
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إف غاية كٌتاب المقامة مف كراء استخداـ المجازات ك  ":الدكتور عبد الممك مرتاضيقكؿ 
االستعارات، كانت تتمثؿ في حب التشخيص، كبعث الحياة في التعابير الجامدة، فتزداف 

 102."بيا المعاني ك تقكل

 

 
  
 

 

                                                           
 .403، ص في األدب العربي عبد الممؾ مرتاض، فف المقامات-102
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عرض البحث بالدراسة والتحميل لجممة من القضايا البالغية التي تندرج تحت عمم    
البيان، وىي المجاز المغوي وما يشكمو من مصدر في بعث المعاني القوية والمؤثرة في 

النفس، الّتي يستسيغيا الذوق الفّني، موّسعا في ذلك دائرة الخيال في ذىن المتمقي والّذي 
نممسو في صوره وأقسامو وعالقاتو المختمفة، وجعمت بحثنا في ىذا الموضوع شّيقا ومثيرا 
ومجال المعرفة فيو ممتد وواسع، وال نكاد نحيط بكل ثماره، وىذا ما حاولنا أن نقف عميو 

 :في بحثنا ىذا، وقد انتيت ىذه الدراسة عمى جممة من النتائج نذكر أىميا

إّن المجاز الّمغوي ىو األصل الموضوعي لممجاز، الّذي كان االىتمام بو في وقت - 1
مبكر، منذ القرنين الثاني والثالث ىجري عند أشير عمماء الّمغة كسيبويو والفّراء، ولكن 
دون أن يظير بتمك التعريفات والمصطمحات والتقسيمات المتعددة، إال بعد قرون من 

 .الدراسة  والبحث المتواصل

إّن الدراسة الّمغوية لمبحث المجاز الّمغوي قد سبقت الدراسة االصطالحية، وخاصة - 2
 .عند األوائل من عمماء المغة، الّذين يسّمون ما جاء عمى وجو المجاز اتساعا أو اختصارا

"  مجاز القران"إن كممة المجاز قد وردت عند أبو عبيدة معمر بن المثنى، في كتابو -3
 .وأراد بيا الكشف عن المعاني القرآنية ، وبيان داللة  الكممة في السياق الذي ترد فيو

إن داللة مجاز الّمغة قد أخذ مفيوما آخر عند الجاحظ وىو من عمماء القرن الثالث - 4
ىجري، عندما جعمو قسيما لمحقيقة ومقابال ليا، فاستقر عند ىذا المفيوم، مع القول بغير 

 .ذلك عند بعض العمماء كابن تيمية 

إّن من العمماء من جعل أكثر الّمغة تقع مجازا كابن جني، عندما ضّمنو ثالثة معاني - 5
االتساع والتشبيو والتوكيد، مع وجود من خالفو ىذا الرأي كابن فارس الذي جعل :وىي

أكثر الكالم يكون حقيقة، وجعل المعنى االصطالحي امتدادا لممعنى الّمغوي ، فبدت نظرة 
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البالغيين لممجاز في القرن الرابع ىجري تنحصر في معنى االتساع في أساليب الكالم 
 . عند العرب

إّن المفيوم االصطالحي لممجاز الّمغوي قد جاء في القرن الخامس ىجري، عمى يد -6
عبد القاىر الجرجاني الذي كان أكثر دقة من سابقيو في ضبطو ليذا المصطمح ، فجعمو 
في المفظة المفردة، وفصمو عن المجاز العقمي الذي يرد في الجمل والتراكيب، وىذا في 

تقسيمو لممجاز، وجعمو في عممية االنتقال باّلمفظ من معناه األصمي إلى المعنى المجازي   
وبيذا كان الفضل لمبالغيين في ضبط مصطمحو والعناية بو، ليكتمل مبحث المجاز عمى 

 .يديو ويبمغ مداه

إّن تقسيم الجرجاني لمجاز الّمغة كان عمى أساس العالقة بين المعنى األصمي - 7
والمعنى المجازي، فيكون استعارة إذا كانت العالقة بين المعنيين ىي المشابية، ومجازا 
مرسال إذا كانت العالقة غير المشابية، وقد سار العمماء فيما بعد عمى ىذا التقسيم مع 
ورود بعض التفريعات األخرى لو، التي برزت وخاصة في القرن الّسابع وتحديدا عند 

 .   السكاكي

استفادة العمماء فيما بعد كالسكاكي والسيوطي من دراسات وبحوث الجرجاني حول -8
مجاز الّمغة واختالفيم في بعض األمور التي تتعمق بتقسيماتو وصوره، وخاصة عند 

 .السكاكي الذي ألغى العمل العقمي فيو وحصره في العمل الّمغوي

إن عمماؤنا المتأخرين قد استقصوا آثار سابقييم من عمماء البالغة وخاصة الجرجاني -9
وذلك في تحديدىم لمفيوم المجاز الّمغوي، فمم يضيفوا شيئا إلى ىذا المبحث، إال في 

 .تقسيميم لممجاز الّمغوي الذي أوردوه  بين المفرد و المركب

لزامية انتقالو إلى معاني -10 إن المتأخرون قد عّدوا المجاز الّمغوي في داللتو الوضعية، وا 
 .ودالالت جديدة تفرضيا تطورات العمم و الفكر والخيال، وكذلك أسموب الحياة
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حاطة بأنواعو -11 إّن تقسيمات المتأخرين لمجاز الّمغة كانت أكثر شموال واتساعا وا 
مقارنة بتقسيمات القدماء، فكانت في اعتقادنا األنسب إلبراز أكثر صور المجاز 

االستعارة بأقساميا ، والمجاز :وجمالياتو،باعتباره يشمل المجاز الّمغوي المفرد بقسميو وىما
االستعارة التمثيمية والمجاز المرسل :المرسل وعالقاتو، وكذلك المجاز المركب بقسميو وىما

 .المركب

إّن المجاز االستعاري ىو صورة من صور المجاز الّمغوي الذي تحكمو عالقة -12
المشابية بين المعنيين الحقيقي والمجازي، مع حضور القرينة، ويعد الجاحظ أّول من أورد 
مفيوما دقيقا ليا، في حين جاء تحديد الجرجاني ليا عمى مرحمتين، عندما جعل تعريفو 

، ثم أختمف مع نفسو عندما عّرفيا "أسرار البالغة"األّول لالستعارة لغويا وذلك في كتابو 
 .فأسنده إلى العقل" دالئل اإلعجاز"في كتابو اآلخر 

إّن صور االستعارة كانت منتشرة عمى طول مقاماتو، وان لم يكن حريصا عمى - 13
استعماليا واإلتيان بيا ، فأتت في معظميا بدوية، ال تخرج عن الطبيعة المادية، واليدف 
منيا يتركز أساسا في تشخيص المعاني، ومحاولة إحياء التعابير الجامدة والعدول بيا عن 

 .األداء المباشر واألسموب الممل، من أجل تقوية المعاني وتزيينيا

إّن استعمال اليمذاني المفرط لصور المجاز المرسل في مقاماتو إنما أتى لفك ذلك - 14
الغموض عن المعاني، وتشخيص المجّرد،غير أّننا نممح بعض التداخل بين عالقاتو بين 

 .الفينة واألخرى ، فتأول أحيانا الصورة الواحدة إلى أكثر من عالقة

بروز ذلك التداخل بين صور المجاز الّمغوي في استعماالت اليمذاني ، والذي قد - 15
يكون بين االستعارة والكناية، أو يكون بينيا وبين صور البديع كالجناس أو الطباق أو 

السجع وغيرىا، وىو ما يبرز تمك الصنعة عند البديع، وقد أوردنا ليذه التداخالت مثاال أو 
 .       مثالين
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إّن اليمذاني يحرص في مقاماتو عمي إظيار براعتو الّمغوية، فيغّمب أحيانا الّشكل - 16
عمى حساب المعنى، وذلك عن طريق تزيين األلفاظ وتنميق العبارات، واإلتيان بكل ما 
ىو مدىش ومبتكر، وىذا ما يوقعو مّرات في التكّمف والتصّنع والمبالغة، التي قد تضر 

بالمعنى أو بالصورة عموما، وىذا ال يقمل من براعة اليمذاني ومقدرتو الفائقة عمى تصوير 
المعاني ودقتو في اختيار األلفاظ المناسبة التي تخدم الصورة، وكذا إجادتو في الموازنة 

 .بين الشكل والمضمون في كثير من األحيان

ىذه ىي أىم النتائج التي توصمنا إلييا في دراستنا ىذه، والتي تبقى مجّرد قراءة تحكميا 
ظروف معينة، قد تتفق وقد تختمف مع قراءات أخرى، ليبقى ىذا الموضوع جبال شامخا 

 .تحاول كل الدراسات والبحوث تسّمقو، فقد تبمغ أطرافو كّميا، وقد تعجز أن تعتمي قمتو

وفي األخير أسأل الّمو العمي القدير التوفيق والسداد في بحثي ىذا، وتقديم الفائدة العممية 
 . إلى أي باحث أو طالب عمم
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  (رواية حفص عن عاصم) القرآن الكريم *

 قـــــائــمـــة المصــادر و المــراجـــــع

  إبراهيم أنيس _

 .م 1984 ، 5مصرية ، مصر ، طالو لداللة األلفاظ، مكتبة األنج_  1       
  (ضياء الدين)ابن األثير _ 

محّمد الحوفي   : قّدمو وعّمق عميو المثل الّسائر في أدب الكاتب والّشاعر،_ 2      
 .1مصر، د ط، د ت، ج القاىرة، دار الّنيضة، بدوي طبانة،و

 أحمد مطموب_
معجم المصطمحات البالغية وتطورىا، مطبعة المجمع العممي العراقي _ 3      
  .3ج، م1987ىـ، 1407

 بدوي طبانة_ 
 مطبعة الّرسالة دراسة تاريخية فنية في أصول البالغة العربية، البيان العربي_ 4      

 .م1958ه،1377، 2ط
 .  بسيوني عبد الفتاح فيود_

عمم البيان دراسة تحميمية لمسائل البيان، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع _  5      
 .     ، دت2مصر الجديدة، ط

  ابن تيمية_ 
بيروت  محّمد ناصر الّدين األلباني، المكتب االسالمي،: االيمان، خّرج أحاديثو_ 6       

 . م1996ه 1416، 5ط لبنان،
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  (بحربن  وأبي عثمان عمر)الجاحظ _ 
، مكتبة الخانجي القاىرة عبد السالم محّمد ىارون: تحقيق وشرح البيان والتبيين،_ 7     

 .1م، ج1998ه، 1418مصر، 

محمد ىارون، مكتبة مصطفى البابي الحمبي عبد السالم : الحيوان، تحقيق وشرح_ 8     
 .م1943ىـ، 1362، 1  مصر، ط،وأوالده

 (بن عبد الّرحمن بن محّمد عبد القاهر أبي بكر)الجرجاني _ 
 دار الكتب محّمد رشيد رضا، الّسيد :عّمق حواشيو أسرار البالغة في عمم البيان،_ 9      

 .م1988ه،1409 ،1 ط بيروت، لبنان، العممية،

، زدالئل االعجا أبي بكر عبد القاىر بن عبد الّرحمن بن محّمد الجرجاني،_ 10   
.مـ2004 ،5 طر، ، مص القاىرة  مكتبة الخانجي،ر،محمود محّمد شاك أبو فير: تعميق  

       (أبي الفتح عثمان )ابن جني _ 
 . 2ت، ج  ط، د  محّمد عمي النجار، المكتبة العممية، د:الخصائص، تحقيق_ 11   

 حسن البنداري_ 

 ، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر الفنون البيانية والبديعية بين النظرية والتطبيق_ 12  

 . م2003، 1ط

 زكي مبارك_ 

، د ت 2النثر الفّني في القرن الّرابع ىجري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط_ 13  
.1ج  
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 (أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محّمد بن عمي )السكاكي_ 
دار الكتب  نعيم زرزور، :وعّمق عميو وكتب حواشيو مفتاح العموم، ضبطو_ 14  

 .  م1987 ىــ،1،1407ط  لبنان،،بيروت العممية،
 (أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)سيبويه _ 

ىارون ، مكتبة الخانجي  القاىرة محمد عبد السالم : الكتاب ، تحقيق وشرح _ 15  
 .1م، ج1988ه، 1407، 3، طرمص

 (جالل الّدين السيوطي)السيوطي _ 
مؤسسة الّرسالة، بيروت  مصطفى شيخ مصطفى، :اإلتقان في عموم القرآن، تعميق_16  

 .م 2008ه،1429، 1ط لبنان

 (عمي بن محّمد الّسيد)الشريف الجرجاني _ 
محمد صديق المنشاوي، دار الفضيمة القاىرة  : معجم التعريفات ، تحقيق ودراسة_ 17  

 .ت ط ، د مصر، د

 شوقي ضيف_ 
 .ت د ،9ط دار المعارف، القاىرة، مصر، البالغة تطور وتاريخ،_ 18  

 صالح الّدين محمد أحمد_ 
 م1988ىـ، 1408، 1التصوير المجازي والكنائي، مكتبة سعد رأفت، ط_ 19  
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 :الملّخص
 

يعد المجاز الّمغوي من الطرق و األساليب الميّمة في توصيل المعاني واألفكار،والعدول بالّمفظة من 
المجاز الّمغوي في : داللتيا األصمية إلى الداللة المجازية، وقد تناولت في ىذا البحث المعنون بـ

وانتقالو من الدراسة الّمغوية إلى الدراسة االصطالحية، بدًءا  مقامات اليمذاني، نشأة المفيوم وتطوره،
 .بالعمماء القدماء وصوال إلى المتأخرين من عمماء البالغة

تطرقت فيو أيضا إلى أقسام المجاز الّمغوي بين المفرد والمركب، وانقسام األول إلى استعارة ومجاز 
مرسل، وعرض أقسام وعالقات كل قسم من ىذه األقسام، والقسم الثاني إلى استعارة تمثيمية ومجاز 

مرسل مركب، فقد تناولت فيو صور المجاز الّمغوي في مقامات اليمذاني، وعرض بعض نماذجو من 
 .استعارات ومجازات في اإلفراد و التركيب

وخمصنا إلى أّن المجاز الّمغوي ىو األصل الموضوعي لممجاز، وأن الدراسة المغوية قد سبقت الدراسة 
البالغية، وأّن صور االستعارة والمجاز المرسل قد وردت بكثرة في مقامات اليمذاني،  مع بروز 

 . التداخل في بعض األحيان بين عالقاتو وصوره
 

Summary: 
 
The metaphor language of roads and important methods to connect the 
meanings and ideas, and to reverse Ballfezh of its original significance to the 

significance of metaphors, have addressed in this research entitled to: the 

metaphor of language in the shrines Hamadhani, the emergence of the concept 

and its evolution, and its transmission of language study to the conventional 

study, from scientists ancients through to the later scholars of rhetoric 

Turning it also to linguistic metaphor between singular and compound 

sections, the first division to borrow a metaphor sender, and display sections 

and ties each of these sections, and the second to borrow representative and 

licensed sender of a compound, it has dealt with the images metaphor of 

language in the shrines Hamadhani, displaying some of his models of 

metaphors and metaphors in the retail, construction, installation 

We concluded that the language of metaphor is the objective origin of the 

metaphor, and that linguistic study preceded rhetorical study .oon Photo 

metaphor and metaphor consignor has received in abundance in shrines 

Hamadhani, with the emergence of overlap in some cases between its 

relations and manifestations. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


