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ABSTRACT
The Trope ( )املجازis one of the vital chapters in the Eloquence of Arabic
Language and its Rhetoric. It has two kinds; the Linguistic Trope/figuration and
the Mental Trope/ figuration. In this article I concentrated on Mental Trope and
all of its concerned motives in detail with examples of Quranic Verses and
Prophetic Hadiths and Arabic Poetry. I have also discussed the view point of Abd
Al-Qahir Al-Jurjani and Al-Khatib- Al-Quziani about Mental Trope/ figuration
and its Rhetoric mysteries. I also shed light on academic ambivalences and
differences in their view points. Furthermore, I have discussed the motives of
Mental Trope in the negative mode and elaborated mental/rational circumstances
in the negative mode in the light of views of Abd Al-Qahir Al-Jurjani and Saad ul
din Al- Taftazani. At the end of this article I have mentioned Mental Trope’s
presumptions and concluded the article with best positive sequences.
Keywords: Trope, Eloquence, Arabic Language, Arabic Rhetoric.
متهيد
–  حتى عدّ متأخروا البالغيني باب التشبيه – عىل فضله وأمهيته،املجاز هو الباب األعظم يف علم البيان
ٍ
 أو، هل هي من املجاز الرصف:اختالف بينهم
 ثم أحلقو به درس الكناية مع،مقدمة ومتهيد ًا لدراسة املجاز
. واسطة بني احلقيقة واملجاز؟
 وهو بحسب صيغته يصلح أن يكون مصدر ًا ميمي ًا، إذا تعداه،املجاز لغة مأخوذ من جاز املكان جيوزه
. واسم مكان بمعنى املعرب والطريق،بمعنى اجلواز
ّ مر مصطلح "املجاز" عند علامء البالغة بمراحل عدة يف حتديد مفهومه إىل أن
جاله اإلمام عبدالقاهر
ّ وقد
: ثم صاغه البالغيون املتأخرون يف قوهلم،اجلرجاين يف دقة ووضوح
. لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعنى احلقيقي، استعامل اللفظ يف غري ما وضع له:املجاز

. اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد،* باحث يف مرحلة الدكتوراه يف كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية
. اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد،* حمارض يف كلية اللغة العربية واحلضارة اإلسالمية
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وقد ذكر البالغيون أن قرينة "املجاز" متنع من إرادة معنى احلقيقي ،حتى يفرقوا بينه وبني الكناية ،التي ال
متنع قرينتها من إرادة املعنى احلقيقي مع الكنايي.
ثم ّ
إن "العالقة" يف املجاز إ ّما أن تكون املشاهبة فيسمى "استعارة" وإ ّما أن يكون غري املشاهبة فيسمى جماز ًا
مرسال .
كام فرقوا بني املجاز اللغوي الذي مىض تعريفه ،وبني املجاز العقيل أال وهو إسناد الفعل ،أو معناه إىل
مالبس له غري ما هو له ،بتأول ،واملراد بمعنى الفعل :املصدر ،واسام الفاعل واملفعول ،ويعنون باملالبس الذي
هو غري ما للفعل أو معناه له ،أي :غري الفاعل فيام بنى للفاعل ،وغري املفعول فيام بنى للمفعول.
وحقيقة التأول أنه من قولك :تأولت اليشء ،أي :تطلبت ما يئول إليه من احلقيقة ،1أو املوضع الذي يئول
إليه من العقل؛ ألن أولت ،وتأولت اليشء :فعلت ،وتفعلت من آل األمر إىل كذا ،يئول ،أي انتهى إليه ،واملآل:
املرجع 2وحاصل التأول ودليله أن ينصب قرينة – ولو عىل سبيل املالحظة والقصد فقط – صارفة لإلسناد عن
أن يكون إىل ما هو له )3( .وإذ قد عرفنا هذا فام هي:
مالبسات الفعل:
للفعل مالبسات شتى :يالبس الفاعل ،واملفعول به ،واملصدر ،والزمان ،واملكان ،والسبب.
أما مالبسته للفاعل فمن جهة صدوره منه ،أو قيامه به ،وأما املفعول فمن جهة وقوعه عليه ،وأما للمصدر
فلكونه جزء مفهومه ،وأما للزمان فألنه ال بد لكل حدث من زمان يقع فيه ،ومثله املكان ،وأما السبب فلوقوعه
به ،أو ألجله ،وعىل هذا فاملراد باملصدر مصدر ذلك الفعل ،وبالزمان زمانه .وهكذا.
وينبغي أن يفهم أن املراد بالفاعل ما هو فاعل يف احلال ،أو يف األصل كالتمييز املحول عن الفاعل،
وباملفعول ما يعم ما يكون بواسطة حرف ،أو بال واسطة ،وبالسبب ما يعم السبب اآلمر ،أو املؤثر ،أو الباعث،
ومنه الغائي.
متى يكون اإلسناد إىل يشء من هذه املالبسات حقيقة؟ ومتى يكون جمازا؟
اجلواب :أن إسناد الفعل ومثله كل ما يرفع فاعال إىل الفاعل إذا كان مبين ًا له ،وإسناده إذا كان مبين ًا
للمفعول ،ومثله اسم املفعول إىل املفعول حقيقة :األول كرضب زيد عمر ًا ،والثاين كرضب عمرو؛ فإن الضاربية
لزيد ،واملرضوبية لعمرو.
أما إسناد الفعل املبني للفاعل ،وما يف حكمه إىل غري الفاعل من املالبسات السابقة ملضاهاته للفاعل يف
مالبسة الفعل ،وإسناد الفعل املبني للمفعول ،ومثله اسم املفعول لغري املفعول ملضاهاته للمفعول يف مالبسة
الفعل فمجاز؛ وليس املراد هبذه املضاهاة هو املشاهبة التي تبني عليها االستعارة االصطالحية ،وهي :املشاهبة
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بالكاف ونحوها ،بل املراد إعطاء مالبسة الفعل املبني للمعلوم لغري فاعله حكم مالبسة للفاعل يف اإلسناى إليه،
وإعطاء مالبسته الفعل املبني للمجهول لغري مفعوله حكم مالبسته له يف اإلسناد إليه ،وملا كانت القاعدة املثىل يف
حتديد العالقات هو أن تؤخذ من اللفظ املوجود ال من اللفظ املفقود وكانت هذه القاعدة متعينة هنا ،فعالقات
املجاز العقيل بحسب ما أسند إليه املبني للفاعل جماز ًا هي عىل الرتتيب:
 .0املفعولية  .6املصدرية .3الزمانية  .4املكانية  .5السببية  .2الفاعلية
إال أن األد يف تصوير هذه العالقة أن تقول :إهنا مضاهاة املسند إليه املجازي للمسند إليه احلقيقي يف
مالبسة الفعل ،ألنه مفعوله أو سببه إلخ.
أمثلة هذه املالبسات ،أو العالقات:
 - 1من األمثلة :إسناد الفعل املبني للفاعل إىل املفعول به يف مثل قولك :رضيت عيشة فالن ،فقد أسند ما حقه
أن يسند إىل الفاعل إىل املفعول؛ ألن العيشة مرضية ال راضية ،وحقيقة هذا اإلسناد ريض فالن عيشة،
يش ٍة ر ي
ي
اض َي ٍة} 4و حقيقة هذا اإلسناد :عيشة راض صاحبها إهيا ،وقوله –
ومثله قوله –تعاىلَ { :-ف ُه َو ييف ع َ َّ

تعاىل{ :-خُ لي َق يمن َّماء َدافي ٍق} 5فقد أسند ما حقه أن يسند إىل الفاعل إىل ضمري املفعول ،وهو املاء؛ ألن املاء
مدفو  ،وحقيقة هذا اإلسناد :ماء دافق صاحبه إياه.
ومنه يف املفعول املتعدي إليه بواسطة احلرف قوهلم أسلوب حكيم ،وحقيقته أسلوب حكيم صاحبه فيه،
َان ييف َض َال ٍل ب يع ٍ
يد} ،6وحقيقته :يف ضالل
وقوهلم :عطاء كريم ،وحقيقته :كريم صاحبه به ،وقوله تعاىلَ { :و َلكين ك َ
َ
بعيد صاحبه فيه ،وعىل هذا قوهلم :أنجحت سفرته ،وظفرت حاجته ،وربحت جتارته ،وحقيقتها :أنجح يف
سفرته ،وظفر بحاجته ،وربح يف جتارته.
والعالقة يف كل أولئك املفعولية أو بمعنى أد هي :مضاهاة املسند إليه املجازي للمسند إليه احلقيقي يف
مالبسة الفعل؛ ألنه مفعوله.
 - 2وإسناد املبني للفاعل إىل املصدر يف مثل قوهلم :فالن جد جده ،وكد كده ،وسحر سحره ،برعت
براعته ،وعذبت عذوبته ،وملحت مالحته ،فقد أسند يف كل هذه األمثلة ما حقه أن يسند إىل الفاعل
إىل املصدر وحقيقة هذه اإلسنادات :فالن جد جد ًا؛ وكد كد ًا ،وسحر سحر ًا ،وبرع براع ًة ،وعذب
عذوب ًة ،وملح مالح ًة .ومن املأثور يف ذلك قول أيب فراس:
يلة ال َّظ ْل ي
ويف ال ّل ي
امء ُي ْف َت َقدُ ال َبدْ ُر

َس َي ْذك ُُرين قومي إذا َجدَّ يجدُّ ُه ْم

7

فحقيقته إذا جدوا جدهم.
والعالقة يف كل أولئك املصدرية (أو بمعنى أد هي مضاهاة املسند إليه املجازي للمسند إليه احلقيقي يف
78

دور املجاز العقيل وأرساره البالغية يف لغة الضاد

مالبسة الفعل؛ ألنه مصدره).
 - 3وإسناد املبني للفاعل إىل الزمان يف مثل قوهلم :يوم مرش  ،وليل ممطر ،وهنار عاصف ،وصام هنار
العابد ،وقام ليله ،وسعدت أوقاته ،وطابت أيامه ،فقد أسند يف كل هذه األمثلة ما حقه أن يسند إىل
الفاعل إىل زمان الفعل ،وحقيقة هذه اإلسنادات :يوم مرشقة شمسه فيه ،وليل ممطر سحابه فيه،
وهنار عاصفة رحيه فيه ،وصام العابد يف ليله ،وقام يف هناره ،وسعد يف أوقاته ،وطاب يف أيامه.
ان يشي ًبا﴾ 8وحقيقته -واهلل أعلم-
َي َع ُل ا ْل يو ْلدَ َ
ومن ذلك قوله –تعاىلَ ﴿ :-ف َك ْيفَ َت َّت ُق َ
ون إين َك َف ْرت ُْم َي ْو ًما َ ْ
جيعل اهلل الولدان شيبا فيه ،وقول طرفة:
ي9

ي
يك بي
َويأتي َ
ُزود
األخبار َمن مل ت َّ

ماكنت جاه ً
ال
َس ُت ْب يدى لك األ ّيا ُم
َ
وحقيقته سيبدي اهلل لك يف األيام .

والعالمة يف كل أولئك الزمانية (أو بمعنى أد هي :مضاهاة املسند إليه املجازي للمسند إليه احلقيقي يف
مالبسة الفعل؛ ألنه زمانه).
 - 4وإسناد املبني للفاعل إىل املكان يف مثل قوهلم طريق سائر ،وحقيقته :طريق سائر أهله فيه ،وهنر جار،
وحقيقته :هنر جار ماؤه فيه ،ومنه قوهلم :سال الوادى ،وحقيقته :سال املاء يف الوادي ،ومثله قول
املعتز:
أنصاره بوجوه كالدنانري

سالت عليه شعاب احلي حني دعا

10

وقول الشاعر العلوي:
العفو منا َس ي
جيـّــ ًة
فكان
َم َلكنَا
َ
ُ

َف َل ّام َملك ُتم سال بالدَّ م َأب َط ُح

11

وما حكاه الزخمرشي يف الكشاف من أن أهل مكة يقولون :صىل املقام ،وحقيقته :صىل أهل املقام فيه،
ومن ذلك قول الشاعر:
ٍ
ُّ
طيب
وكل
مكان ُ
ينبت العز ُ

ٍ
امرئ يويل اجلميل حمبب
وكل

12

وحقيقته :وكل مكان ينبت اهلل فيه العز طيب ،ومن ذلك قول اهلل – تعاىلَ { -أ َو َمل ْ ن َُمك ِّْن ََُل ْم َح َر ًما يآمنًا}

وحقيقته :حرم ًا آمن ًا أهله فيه ،وقوله{ :و َأ ْخرج ي
ت ْاألَ ْر ُض َأ ْث َق َ
اَلا}
َ َ َ

13

14

وحقيقته :أخرج اهلل من األرض أثقاهلا.
فالعالقة يف كل أولئك املكانية( ،أو بمعنى أد هي مضاهاة املسند إليه املجازي للمسند إليه احلقيقي يف
مالبسة الفعل؛ ألنه مكانه).
ومن جوامع العالقتني :املكانية والزمانية قول الشاعر:
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ُيغنِّي كام َصـدحـت أيكـ ُة

طيارها
وقد َنبـَّه
ُ
الصبـح َأ َ

15

وحقيقة اإلسنادين فيه :يغني كام صدحت األطيار يف أيكة ،وقد نبه اهلل يف الصبح أطيارها ،وحيتمل الزمان
يف مثل هذا ،ويف مثل أنبت الربيع البقل أن يعترب من قبيل السبب.
ومن اإلسناد إىل املكان قوله -تعاىلُ ﴿ :-أو َلئي َ
ش َّمكَانًا َو َأ َض ُّل َسبي ًيال﴾ 16وحقيقة اإلسنادين يف اآلية:
ك َر
أولئك رش يف مكاهنم ،وأضل يف سبيلهم وهو من اإلسناد إىل التمييز املحول عن الفاعل ،وهو قبل التحويل رش
مكاهنم ،وضل سبيلهم.
 - 5وإسناد املبني للفاعل إىل السبب اآلمر يف مثل قوهلم( :بنى األمري املدينة) وحقيقته بنى العامل املدينة
بأمر األمري .وإىل السبب املؤثر وهو كثري يف مثل قول عمر بن أيب ربيعة:
حسام ،و يع َّز يمن ح يد ٍ
يث َو َأ َّو يل
أبى َيل عريض أن أضا َم ،وصارم
ْ َ
َ
ُ
ي ي 17
َان ال ُّثريا َق ي
مقيم ،ي
اهر ك َُّل َمنْزل
بإذن اهللي ،ليس ببارحٍ
َمك َ َ ّ
وحقيقة هذا اإلسناد :أبت يل نفيس أن أضام بسبب عريض ،وسبب صارمي احلسام ،وعزي احلديث
واألول املقيم يف مكان الثريا...
وقوله أيضا:
ذكرين مـا أعـــرف

هـاج فــؤادي موقــف

18

وحقيقة هاج اهلل فؤادي بسبب موقف تلك صفته ،وقول البحرتي:
حايل وأكثر يف البالد تقلبى

مايل ولأليام رصت رصفها

19

وحقيقته :رصف اهلل حايل ،وأكثر تقلبي يف البالد بسبب رصوفها ،ففي البيت جمازان كام رأيت ،ومن ذلك
عوف بن األحوص:
إذا رد عاىف القدر من يستعريها

فال تسألينى واسأىل عن خليقتي

20

عاىف القدر ما يبقى فيها من املر  ،وهو يف زمن اجلدب سبب لرد مستعريها ،فحقيقة هذا اإلسناد :إذا رد
صاحب القدر من يستعريها بسبب عافيها ،والبيت كناية عن شدة كرمه ،ومن ذلك قول بشامة بن الغدير:
إنا َمل ين َم ْع َ ٍ
ش َأ ْفنى أوائ َلهم

ُ
قول ال ُك َام ية َأال أين الـ ُم َح ُام ْو َنا

21

وحقيقة ما يف البيت من اإلسناد أفنى اهلل أوئلهم بسبب قيل الكامة ..إلخ.
َآن َق ْو ٍم َع َل َأال َّ َت ْع يد ُلوا﴾ 22أي :ال حيملنكم البغض عىل عدم
َي ير َمنَّك ُْم َشن ُ
ومن ذلك قوله –تعاىلَ ﴿ :-وال َ َ ْ
العدل ،وحقيقة هذا اإلسناد ال جترمنكم أنفسكم بسبب شنأنكم لقوم عىل أن ال تعدلوا ،وقوله -تعاىلَ ﴿ -و َذك ِّْر
َفإي َّن ِّ
ني﴾ 23وحقيقته :فإن الذكرى ينفع اهلل بسببها املؤمنني ،ومن ذلك قوهلم :رستنى رؤيتك،
الذك َْرى َتنْ َف ُع املُ ْؤ يمن ي َ
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وحقيقته رسنى اهلل بسبب رؤيتك ،وقوهلم :جاءت يب حمبتك ،وحقيقته :جئت بسبب حمبتك ،ومن ذلك قول أيب
نواس أو غريه:
إذا ما زدته نظر ًا

يزيدك وجهه حسنا

24

وحقيقته يزيدك اهلل حسن ًا يف وجهه بسبب ما أودعه فيه من دقائق احلسن واجلامل.
ومن اإلسناد إىل السبب الغائى قوله -تعاىل﴿ :-يوم ي ُقوم ْي
اب﴾ 25وحقيقته -واهلل أعلم -يقوم الناس
احل َس ُ
ََْ َ ُ
ألجل احلساب ،وقوهلم رضبه التأديب ،وحقيقته رضبه ألجل التأديب وبسببه.
والعالقة هي السببية (أو بمعنى أد هي :مضاهاة املسند إليه املجازي للمسند إليه احلقيقي يف مالبسة
الفعل؛ ألنه سببه).
 - 6وإسناد املبني للمفعول إىل الفاعل يف مثل قوهلم :سيل مفعم ،أي مملوء .وحقيقته:واد مفعم ،أي
يفعمه السيل ويملؤه ،وقوله –تعاىل﴿ :-إي َّن ُه كَا َن َو ْعدُ ُه َم ْأتي ًّيا﴾ 26وحقيقته :مأتيا صاحبه ،أي يأتيه
آن جع ْلنَا بين ََك وب َ ي
ُون بي ْاْل يخ َر ية يح َجا ًبا
ين َال ُي ْؤ يمن َ
ني ا َّلذ َ
ََْ
الوعد ،وقوله –تعاىلَ ﴿ :-وإي َذا َق َر ْأ َت ا ْل ُق ْر َ َ َ َ ْ
ُورا﴾ 27وحقيقته :حجاب ًا مستور ًا صاحبه ،أي يسرته احلجاب.
َّم ْست ً
والعالقة يف كل أولئك هي الفاعلية (أو بمعنى أد هي مضاهاة املسند إليه املجازي للمسند إليه احلقيقي
يف مالبسة الفعل؛ ألنه فاعله) يعني :املسند إليه احلقيقي هو نائب الفاعل ،وهو يف أصله املفعول.
ما وجه بالغة هذا اإلسناد املجازي؟
للجواب عىل هذا السؤال نقول :إن حتويل إسناد الفعل ،أو ما يف معناه عام حقه أن يسند إليه :من فاعل ،أو
مفعول إىل غريمها فن عظيم من املبالغة ،ومن التخيل معا :املبالغة يف تدخل املسند إليه املجازي يف حتقق املسند،
وذلك عندما يكون املسند إليه هو خصوص السبب ،أو املبالغة يف كثرة حدوث املسند وطغيانه ،وذلك فيام ال
يكون اإلسناد فيه إىل السبب ،وعىل كال األمرين فاملتكلم بأسلوب املجاز العقيل خييل إليك أن الفعل حاصل من
غري الفاعل ،وأن الفعل واقع عىل غري املفعول ،ويف هذا التخيل متعة نفسية ال يقادر قدرها ،وال يدركها إال
ذواقو املعاين ،وعشا الفنون –إىل أن هذا التخييل نفسه هو منشأ املبالغة السابقة.
وأما تفصيل ذلك فهو أنك –مثال -عند إسناد الفعل إىل السبب ،وجعله فاع ً
ال يف مثل قولك :ما قتل فالن ًا
إال كلمة قاهلا ،مثل قول بشامة بن الغدير السابق:
قي ُ
الـم َح ُام ْونَا
يل الكامة أال أين ُ

إينَّا ملَين َم ْع َ ٍ
ش َأ ْفنى أوائ َلهم

28

قد عملت عملني :أحدمها مرتب عىل اآلخر والزم له ،فقد ختيلت أن الكلمة ليست جمرد سبب للقتل ،بل
هي املبارشة للقتل واملتولية له ،ويف هذا من املبالغة يف شدة تأثريها يف حدوث القتل ما ليس وراءه غاية ملستزيد.
89

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يناير -يونيو 0:0 ،6102

ويف مثل قول عمرو بن العاص – ريض اهلل عنه -وقد كان عىل ما تعلم من السعة يف القول والبيان مما
استلب به عقول أهل الشام ،-ثم وىل أمر الشام يزيد بن أيب سفيان ،فصعد املنرب ،فأرتح عليه ،فقال :إنكم إىل
أمري فعال أحوج منكم إىل قوال ،فقال عمرو يف هذه الكلامت :هن خمرجاين من الشام ،فقد خيل إليك أهنا ليست
جمرد س بب لنبو موضعه من الشام به حتى ال جيد له فيه مقاما وهو إنام أقام بام له من بيان ،بل هي املبارش
إلخراجه ،واملتوىل هلذا اإلخراج.
ويف هذا من املبالغة يف شدة تأتثريها يف نبو مقامه يف الشام به ،واضطراره بسبب ذلك إىل اخلروج ما قد
علمت.
وأنت حينام تقول "رضيت عيشة فالن" ،ختيل إلينا أن العيشة هي الراضية املستمتعة ،ويف هذا من املبالغة
يف كثرة الفعل وهو الرضا ،وجماوزته كل حد معروف له ما فيه ،وكيف ال وقد جتاوز هذا الفعل ما حقه أن يقوم
به لكثرته وطغيانه حتى قام باملفعول فصار هو أيضا راضيا قرير العني مع أنه ال يزال هو العيشة ال شيأ آخر.
فإذا ما تساءلت عن مقتىض هذا التخيل ،وما يستوجبه ظاهره ،وصلنا بك إىل ختييل أعجب و أروع من
التخييل ،أال وهو أن العيشة نفسها تستمتع بيشء وتلذه وترضاه.
ويف قولك" :دفق املاء" ختيل أن املاء هو الذي يصدر عنه الدفق ،وهو الذي حيدثه ،ويف هذا من املبالغة يف
كثرة الفعل ،وهو الدفق ،وجماوزته كل حد معروف له يف االندفاع واالنصباب ما فيه ،وكيف ال وقد جتاوز هذا
الفعل ما حقه أن يصدر عنه لكثرته وطغيانه حتى حدث من املفعول فصار هو أيض ًا صاب ًا دافق ًا مع أن ال يزال هو
املاء فإذا ما تساءلت عن مقتىض هذا التخييل ،وما يستوجبه ظاهره ،ووصلنا بك أيض ًا إىل ختييل أعجب من
التخييل ،أال وهو أن املاء نفسه يدفق شيئ ًا آخر ويصبه ،حتى كأن للامء ماء يصبه املاء ،وما أشبه هذا التخييل غري
الرصيح بتخييل من يقول يف دموعه عىل سبيل الترصيح:
دموع دموعي ال دموع جفوين

ورقت دموع العني حتى كأهنا

29

وأنت حينام تقول جد جد فالن ختيل إلينا أن اجلد هو نفسه الذي حيصل منه اجلد ،أو يقوم به ،ويف هذا من
املبالغة يف كثرة الفعل وطغيانه وجماوزته كل حد معروف له ما فيه ،وكيف ال ،وقد جاوز اجلد فاعله احلقيقي،
وهو فالن إىل أن قام باملصدر ،حتى صار هو اآلخر فاع ً
ال جمتهد ًا يف عمله ،ال يلهو وال يلعب وال ينام .ومثل
ذلك قولك :شعر شعر فالن ،عىل أن تبقيه عىل مصدريته ،فال تؤوله باسم املفعول ،وهذا النوع من التخييل غري
الرصيح ليس ببعيد أيض ًا عن ختييل املتنبي الذي أداه عىل سبيل الترصيح إذ يقول:
وما أنا وحدى قلت ذا الشعر كله

ولكن لشعري فيك من نفسه شعر

30

وأنت حينام تقول :صام هنار العابد ،وقام ليله ختيل إلينا أن النهار نفسه هو الذي حيدث منه الصوم ،والليل
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نفسه هو الذي حيدث منه التهجد والقيام ،ويف هذا من املبالغة يف كثرة الفعل وطغيانه ،وجماوزته كل حد معروف
له ما فيه ،وكيف ال وقد جاوز الصوم،ومثله القيام فاعله احلقيقي ،وهو العابد إىل أن كان الصوم ،وحدث من
نفس النهار ،وكان القيام وحدث من نفس الليل.
وأنت حينام تقول :سال الوادي ختيل إلينا أن الودي نفسه هو الذي جيرى يسيل ،ويف هذا من املبالغة يف
كثرة سيالن السيل ،وجريانه وطغيانه وجماوزته كل حد معروف له ما فيه ،وكيف ال ،وقد جاوز وصف السيالن
واجلري فاعله احلقيقي ،وهو السيل إىل أن حدث وكان من نفس املكان.
وأنت حينام تقول :سيل مفعم ،أي مملوء ختيل إلينا أن السيل نفسه يقع فيه السيل ،ويندفع فيه ويف هذا من
املبالغة يف وقوع اإلفعام وامللء عىل الوادي ما فيه ،وكيف ال وقد جاوز اإلفعام املحل إىل احلال ،والظرف إىل
املظروف فوقع عىل السيل نفسه ،وكان فيه ،وكان الظاهر أن يقع ويكون منه ،حتى لكأن هذا السيل صار بحيث
حيل فيه السيل ،أو تندفع فيه السيول.
كيف تتصور املالبسات املجازية مع النفي؟
هذا سؤال أجاب عنه اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ،ثم سعدالدين التفتازاين ،وحاصله أنك إذا قلت :صام
هنار فالن فظاهر أن هذا من قبيل املجاز العقيل؛ ألنه من إسناد الفعل إىل غري ما هو له عىل حده؛ ألن الزمان ال
يصوم ،فكيف تقول يف نقيضه ،وهو ما صام هنار فالن :إنه أيضا جماز عقيل،وإنه من إسناد الفعل إىل غري ما هو
له؟ وهكذا يف سائر أنواع املالبسات السابقة.
وقد أجاب اإلمام عبد القاهر اجلرجاين عىل هذا السؤال جواب ًا شافي ًا كافي ًا حيث يقول:
إن الوصف ال ينفي عن يشء حتى يتصور ثبوته له ،وحاصل هذا اجلواب أنك ال تقول :ما صام هنار فالن
إال وأنت تسوغ وجتيز أن يقال :صام هناره ،فأنت ال جتري يف النفي إال عىل الطريقة التى جريت عليها يف اإلثبات
من احلقيقة أو املجاز.
وأجاب سعدالدين التفتازاين يف مطوله بام حصله أن معنى أن االسناد يف النفي يف مثل قول الشاعر:
ي ُ
الُّسى
لقد ملُْتنَا يا أ َّم غَ ْي َال َن يف ُّ َ

ونيم ي
ت ،وما ليل املَطي ِّي بنائم
ْ

31

إسناد إىل غري ما هو له أنه لو اعترب الكالم جمرد ًا عن النفي ،وأدى بصورة اإلثبات لكان إسناد ًا إىل غري ما
هو له؛ ألن النفي فرع اإلثبات ،وهو وإن كان مستفاد ًا من كالم اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ،إال أنه جيرى جمرى
الضابط للمسألة ال التعليل هلا ،وهلذا ال يقع من النفس موقعه ،وما أحق اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ،وما أحق
املعرى:
كلمته تلك بقول أيب العالء ّ
كأين يف لي ي
الده ير َل ْفظ
سان ْ

ت ََض ّم َن منه أ ْغراض ًا بيعادا
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ُيك َّر ُرين ل َي َف َه َمني رجال

نى ُم ْس َتعادا
كام ك َّر ْر َت َم ْع ً

32

ولك أن جتيب بجواب آخر أرجو أن يكون بمنـزلة من السداد :هو أن تقول :إنا ال ننظر إىل نفس النفي بل
إىل حاصل النفي ،فحاصل ما صام هنار فالن :أفطر هناره ،وهذا بال ريب جماز عقيل كصام هناره وحاصل قول
الشاعر :ما ليل املطي بنائم :ليل املطي ساهر ،واملجاز فيه واضح ،وكذلك تقول يف قوله -تعاىلَ { :-ف َام َربي َحت
ي
ين}( )33خرست جتارهتم ،وحقيقته :خرسوا يف جتارهتم ( . )34فيكون من اإلسناد إىل املفعول
َار ُ ُُت ْم َو َما كَانُوا ُم ْهتَد َ
ِِّّت َ
احلكمي ،أو خرسوا بسبب جتارهتم ،فيكون من اإلسناد إىل السبب وهذا ما أشار العالمة الزخمرشي يف تفسري آية
من سورة البقرة .إال أننا قبل ذلك وبعده ال نزال نعتد بجواب اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين ،ونعتز به .
مالبسات املجاز العقيل يف اإلنشاء:
عرفت من قبل أن اخلرب أصل اإلنشاء ،وأن اإلنشاء مأخوذ منه – وإن كان هذا ال يذهب بعتبنا عىل علامء
البالغة إذ يعنونون فقط ألحوال اإلسناد اخلربي -وعىل ضوء من تفرع اإلسناد اإلنشائي عىل اإلسناد اخلربي-
كام هي القضية بني حمليهام ،ومها اخلرب واإلنشاء – نستطيع بأيرس حماولة أن نتصور مجيع املالبسات التي تبدت لنا
يف إسنادات خربية -نستطيع أن نتصورها يف اجلملة يف إسنادت إنشائية ،وسنصور لك طائفة صاحلة منها يف
أسلوب التمني ،أو االستفهام ،أو األمر ،وهي كام تعلم من أقسام اإلنشاء ،فتقول مث ً
ال يف إسناد الفعل املبني
للفاعل إىل املفعول به :ليت عيشة فالن راضية ،وهل رضيت عيشته؟ ولرتض عيشة فالن ،وحقائق هذه
اإلسنادات وأصوهلا :ليت فالن ًا راضي ًا عيشته ،وهل ريض فالن عيشته ،ولريض فالن عيشته.
ونقول يف إسناده إىل املصدر عىل سبيل األمر ليجد جدك ،وليكد كدك وحقيقة اإلسناد فيهام .لتجد جد ًا،
ولتكد كد ًا.
ويف اإلسناد إىل الزمان ،ليصم هنارك ،وليقم ليلك ،وحقيقة اإلسناد فيها :لتصم يف هنارك ،ولتقم يف ليلك.
وإىل الزمان :ليت الربيع ينبت البقل ،وحقيقته :ليت اهلل ينبت البقل يف الربيع أو بسببه.
وإىل املكان عىل سبيل التمني أو االستفهام مثال :هىل جرى النهر؟ وليت النهر جيري ،وحقيقة اإلنساد
فيهام هل جرى املاء يف النهر؟ وليت املاء جيري يف النهر.
وإىل السبب عىل سبيل التمني ،أو االستفهام ،مثال ،ليت األمري يبني املدينة ،وهل بنى األمري املدينة؟
وحقيقتهام :ليت العامل يبنون املدينة بأمر األمري ،وهل بنى العامل املدينة بأمر األمري.
ونقول مثال يف إسناد املبني للمفعول إىل الفاعل عىل سبيل التمني أو االستفهام ليت السيل مفعم ،وهل
السيل مفعم؟ وحقيقتهام :ليت الوادي مفعم ،أي :مملوء بالسيل ،وهل الوادي مفعم ،أي :مملوء بالسيل؟
وبعد أن روضنا أنفسنا عىل هذه الطائفة الصاحلة من اإلسنادات املجازية اخلربية املحولة إىل إسنادات
89

دور املجاز العقيل وأرساره البالغية يف لغة الضاد

جمازية إنشائية فإليك بعض ما استشهد به اخلطيب جلريان املجاز العقيل يف اإلنشاء بعد أن ذكر آخرا أنه غري
رصح ًا َّل َع ِّيل َأ ْب ُلغُ
خمتص باخلرب ،وشواهده يف ذلك هي قوله –تعاىلَ ﴿ :-و َق َال في ْر َع ْو ُن َيا َه َام ُ
ان ا ْب ين ييل َ ْ
35
ان َع َل ال ِّط ي
ُي ير َجنَّك َُام يم َن َْ
رص ًحا﴾ 36وقولهَ ﴿:ف َال ُ ْ
اجلن يَّة
اب﴾ وقولهَ ﴿:ف َأ ْوقيدْ ييل َيا َه َام ُ
ني َف ْ
ْاألَ ْس َب َ
اج َع ْل ييل َ ْ
َفت َْش َقى﴾

37

وبيان حقيقة املجاز يف الشاهدين األولني يا عملة ابنوا ،وأوقدوا يل عىل الطني ،فاجعلوا يل رصح ًا إال أن
هذا األمر حول عام حقه وأن يسند إليه وهو العملة إىل هامان تعاليا من فرعون ،وهو يأمرهم بأمره ،وإياك أن
جتعل حقيقتهام ،ياهامان مر العملة أن يبنوا إلخ .وإال كان املجاز فيهام جماز ًا لغوي ًا مرس ً
ال من استعامل اسم
املسبب وهو البناء واإليقاد ،واجلعل يف السبب وهو األمر بكل أولئك ،وذهب املجاز العقيل.
وبيان حقيقة اإلسناد يف الثالث .ال خيرجنكام اهلل بسبب طاعة الشيطان املسبب عن وسوسته من اجلنة،
فأسند اإلخراج إىل الشيطان ألنه سبب السبب وهو طاعته التي هي معصية اهلل ،وسبب السبب سبب.
ومن شواهد سعدالدين التفتازاين يف اإلسناد املجازي يف االستفهام ،إن كان قد خرج إىل اهلتكم قول قوم
شعيب له :أصالتك تأمرك؟ وحقيقته :أيأمرك اهلل يف صالتك ،أي :يف حال تلبسك هبا ،أو بسبب صالتك ،فهو
من اإلسناد إىل املفعول به بواسطة احلرف ،أو السبب.
هل يقع املجاز العقيل يف اإلسنادين :اخلربي واإلنشائي؟
وقبل أن نجيب عىل هذا السؤال ينبغي أن نفهم :هل يمكن أن يتصور ذلك من تعريف املجاز العقيل كام
سلف عن اخلطيب ،أوالً؟ وقبل أن نستعرض هذا التعريف ينبغي أن نتنبه إىل أن األمر كله يف هذا الباب إنام قام
أوالً عىل اإلسناد اخلربي ثم أحلق به اإلسناد اإلنشائى ومها مجيع ًا من اإلسناد التام ،وهذا كالرصيح يف أنه عىل
أقل تقدير ال يعبأ بغري اإلسناد التام.
أما إمكان تصور وقوع املجاز يف غري هذين اإلسنادين من تعريفه للمجاز العقيل فدون ذلك خرط القتاد،
فاإلسناد املجازي عنده إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو له من أنواع املالبسات التي ذكرها ،وقد بني هو
مراده بأنه إسناد الفعل املبني للمعلوم يعني أو ما هو عىل مثاله يف أنه يرفع فاعال إىل غري الفاعل ،وإسناد الفعل
املبني املجهول يعني أو ما هو عىل مثاله يف أنه يرفع نائب فاعل هو اسم املفعول إىل غري املفعول ،وغري املفعول كام
هو يف متثيله باملثال" :سيل مفعم" هو الفاعل.
وعىل هذا فال يكون عنده حمل لغري هذين الرضبني من اإلسناد اخلربي ،وما يتفرع عليهام من اإلسناد
اإلنشائي يف املجاز العقيل ،و قد نبه سعدالدين التفتازاين يف مطوله إىل أنه كام أن إسناد الفعل إىل غري ماحقه أن
يسند إليه جماز ،فكذا إيقاعه عىل غري ما حقه أن يوقع عليه ،وإضافة املضاف إىل غري ما حقه أن يضاف إليه؛ ألنه
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جاز موضعه األصيل؛ وينبغي أن يفيد هذا املضاف بأن يكون مصدر ًا ليكون فيه معنى الفعل ،كام ستعلم وترى،
ومن أمثلته لذلك يف مطوله ،وخمترصه قولك :أعجبني إنبات الربيع البقل ،وجرى األهنار قال اهلل –تعاىل:-
اق َب ْين ي يهام﴾ 38و ﴿ َب ْل َمك ُْر ال َّل ْي يل َوالن ََّه ي
﴿ َوإي ْن يخ ْفت ُْم يش َق َ
ار﴾ 39ونحو ( نومت الليل)و (أجريت النهر) قال اهلل -
َ
تعاىلَ ﴿ :-و َال تُطيي ُعوا َأ ْم َر املُْ ْ ي
ني﴾
ُّسفي َ

40

وحقيقة هذه املجازات :أعجبني إنبات اهلل البقل يف الربيع أو بسبب الربيع فهو من إضافة ما حقه أن
يضاف إىل الفاعل ،إىل مضاهيه يف مالبسة املضاف وهو زمانه أو سببه .وأعجبني جري املاء يف األهنار ،فهو من
إضافة ما حقه أن يضاف إىل الفاعل إىل مضاهيه يف مالبسة املضاف وهو مكانه ،وإن خفتم شقا الزوجني يف
احلالة التي بينهام فهو من إضافة ما حقه أن يضاف إىل الفاعل إىل مضاهيه يف مالبسة املضاف ،وهو هنا متعلق
املضاف بواسطة احلرف ،ومكر الناس يف الليل والنهار ،فهو من إضافة ما حقه أن يضاف إىل الفاعل إىل مضاهيه
يف مالبسة املضاف ،هو هنا زمانه.
ونومت الناس يف الليل ،فقد أوقع ما حقه أن يقع عىل الناس ،عىل الزمان ملضاهاته املفعول احلقيقي يف
مالبسة الفعل؛ ألنه زمانه ،وأجريت املاء يف النهر ،فقد أوقع ما حقه أن يقع عىل املاء ،عىل النهر ملضاهاته املفعول
احلقيقي يف مالبسة الفعل؛ ألنه مكانه ،وال تطيعو املرسفني يف أمرهم فقد أوقع ما حقه أن يقع عىل املفعول
الرصيح عىل املفعول احلكمي ملضاهاته له يف أنه أيضا مفعوله.
هذا ويف احلوايش –أي حوايش املطول -مناقشة لبعض هذه األمثلة لبعض هذه األمثلة ال نستحسن
اإلفاضة فيها بعد بيان الوجه الذي أردناه وأراده سعدالدين التفتازاين منها ،وقبل أن نحمد للسعد استدراكه هذا
عىل صنيع اخلطيب جيب أن ننبه إىل أن بيان أن املجاز العقيل يقع أيضا يف النسبة اإلضافية هو من بواكري اإلمام
عبد القاهر اجلرجاين التي تفتحت عنها أكامم بالغته األصلية إذ يقول:
ومما جيب أن يعلم يف هذا الباب أن اإلضافة يف االسم كاإلنسان يف الفعل فكل حكم جيب يف إضافة
املصدر من حقيقة أو جماز فهو واجب يف إسناد الفعل؛ فانظر اآلن إىل قولك :أعجبني ويش الربيع الرياض،
وصوغة تربها ،وحركة ديباجها ...إلخ ما قال يف االستدالل عىل أن هذه اإلضافة كإسناد فعل هذا املصدر إىل
مثل الربيع كالمها من قبيل املجاز العقيل ال اللغوي

()41

وهبذا ينبغي لنا أن نسبق ثناءنا عىل سعدالدين التفتازاين

بثناء عاطر عىل رائد البالغة العربية احلية اإلمام عبد القاهر –رمحه اهلل .-
خالصة وسؤال:
فذلكة ما تناولناه حتى االن أن املجاز العقيل يف نسب أربعة.
 - 0إسناد الفعل املبني للمعلوم إىل أحد املالبسات التي عرفتها غري الفاعل.
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 - 6وإسناد الفعل املبني للمجهول إىل مالبس آخر منها ،والذي ذكره اخلطيب منها هو الفاعل ،وأن
هذين اإلسنادين مها اللذان يشملها تعريف اخلطيب.
 - 3إضافة املصدر إىل غري ما حقه أن يضاف إليه.
 - 4إيقاع املف عول عىل غري ما حقه أن يوقع عليه النحو الذي عرفته وهبذا يكون اإلسناد املجازي يف مثل
هنار العابد صائم هو إسناد لفظ صائم إىل ضمري النهار ال إىل النهار؛ ألن الضمري هو الفاعل أما
النهار فهو مبتدأ وهو ليس من املالبسات التي ذكرها اخلطيب ،وأظهر منه يف التمثيل هناره صام،
فاملجاز العقيل هنا هو يف إسناد الفعل إىل ضمري النهار ال يف إسناده إىل النهار؛ ألنه كذلك مبتدأ ،وإن
كان تصويرنا للمالبس يقتيض أنه النهار؛ ألنه هو مرجع الضمري واملراد به ،وإسناد اإلفعام إىل السيل
يف قولنا (سيل مفعم) ليس هو موضع املجاز العقيل ،بل موضعه إسناده إىل ضمري السيل وإن كان ال
يفرس إال به .هذا ما فهمه أئمة هذا الفن من مذهبه

42

أما إسناد غري الفعل أو ما يف معناه إىل املبتدأ

كقولنا اإلنسان حيوان فهو أظهر يف نفي هذا احلكم عنه ،وقد رصح هو بأنه ليس بحقيقة ،وال جماز
يعني من جهة اإلسناد ،فحسب ،أما الطرفان فال شأن له هبام ،وعىل هذا فام ذا يقول يف قول اخلنساء
يف وصف الناقة التي ذبح حوارها:
ادبار
هي اقبال َو ُ
فانَّام َ

ت
كر ْ
ت َْرت َُع ما َر َت َع ْ
ت ،حتى إذا ا ّد َ

43

ومثل قولنا :زيد عدل :مما أسند فيه املصدر بال تأويل إىل غري الفاعل كاملبتدأ ،ومثل قولنا :مررت برجل
عدل .مما وصف فيه باملصدر بال تأويل فيه أيضا؟
اجلواب :أن هذا ليس عنده بحقيقة ،والجماز ،ألن املصدر إذا مل يؤول بمشتق كام هو أحد تقديري
النحويني يف مثل هذا بتأويلهم البيت بقوهلم :فإنام هي مقبلة مدبره ،وكلمة عدل بعادل فإنه ال يكون فيه ضمري
يكون فاعال له ،يعمل فيه عمل الفعل؛ فال يدخل حتت ما حد به اخلطيب احلقيقة ،وال ما حد به املجاز ،كام
عرفت.
ولكن هل هذا رأي انفرد به اخلطيب؟ أو هو يفهم من مذهب أحد غريه يف احلقيقة واملجاز العقلني؟ وهل
هو أيضا رأى متفق عليه؟ أو خمتلف فيه؟
وللجواب عىل السؤال األول نقول :إن رأي اخلطيب كله يف املجاز العقيل ما هو إال نقل أمني لرأي
الزخمرشي حيث يقول يف مقام التفسري لقوله –تعاىلَ ﴿-خت ََم اهللُّ َع َل ُق ُل ي
وِب ْم﴾ 44ومذهبه االعتزايل فيها معروف
ملا يقوله املعتزلة يف مثل هذا اإلسناد :إنه ليس عىل ظاهره بل هو من قبيل املجاز العقيل – يقول الزخمرشي للفعل
مالبسات شتى :يالبس الفاعل ،واملفعول به ،واملصدر ،والزمان ،واملكان ،واملسبب له ،وفإسناده إىل الفاعل
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حقيقة ،وقد يسند إىل هذه األشياء عىل طريق املجاز ،وذلك ملضاهاهتا الفاعل يف مالبسة الفعل ،فيقال يف املفعول
به :عيشة راضية ،وماء دافق ،ويف عكسه سيل مفعم ،ويف املصدر :شعر شاعر ،وذيل ذائل ،ويف الزمان :هناره
صائم ،وليلة قائم ،ويف املكان :طريق سائر ،وهنر جار ،وأهل مكة يقولون :صىل املقام ،وىف السبب :بنى األمري
املدينة ....إلخ

45

فالزخمرشي كاخلطيب إذن اليعرتف إلسناد بأنه جماز عقيل إال أن يكون إسناد الفعل ،أو ما يف معناه إىل غري
ما حقه أن يكون فاعله أو مفعوله من هذه املالبسات عىل احلد الذي عرفت فإذا كان اإلسناد للمبتدأ مثال فليس
بحقيقة وال جماز .وهذا ظاهر.
وللجواب عىل الثاين نقول :إن هذا الرأي ليس متفقا عليه ،فمؤسس املجاز العقيل ،وهو عبد القاهر
اجلرجاين – رمحه اهلل -حيد املجاز العقيل ،بام يعم إسناد الفعل وغريه – مادام اإلسناد عىل غري ظاهره – فيرصح
بان كل مجلة أخرجت احلكم املفاد هبا عن موضوعه يف العقل ،لرضب من التأول فهي جماز .46
وعىل هذا فإسناد اإلقبال واإلدبار للناقة ،وما أشبه من قبيل املجاز العقيل؛ ألن اإلقبال وإن كان صفة
للناقة قائمة هبا لكنه غري حممول عليها ومواطأة وليست الناقة من مصدوقاته ،وإذا قيل :أقلبت الناقة كان اإلسناد
حقيقة ،وإذا قيل :هي إقبال كان جماز ًا ؛ ألن اإلقبال بطريق احلمل إنام هو ألفراده ،يعني :كهذه احلركة إقبال ،فإذا
محل عىل غري أفراده كان حمموالً عىل غري حقه أن حيمل عليه .47
ويقول اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف بيان هذا املجاز العقيل يف البيت :مل ترد باإلقبال ،واإلدبار غري
معنامها حتى يكون املجاز يف الكلمة (يعني لغويا) ،وإنام املجاز يف أن جعلتها لكثرة ما تقبل ،وتدبر كأهنا جتسمت
من اإلقبال واإلدبار ،وليس أيضا عىل حذف املضاف ،وإقامة املضاف إليه مقامه ،وإن كانوا يذكرونه منه؛ إذ لو
قلنا :أريد "إنام هي ذات اإلقبال واإلدبار" أفسدنا الشعر عىل أنفسنا ،وخرجنا إىل يشء مغسول ،وكالم عامي
مرذول ،ال مساغ له عند من هو صحيح الذو واملعرفة ،نسابة للمعانى.
ومعنى تقدير املضاف فيه :أنه لو كان الكالم فد جىء به عىل ظاهره ،ومل يقصد املبالغة املذكورة لكان حقه
أن جياء بلفظ الذات ،ال أنه مراد

48

قرينة املجاز العقيل:
سبق أن عرفت فيام درست أن احلقيقة العقلية تشمل أقساما أربعة:
- 0

ما طابق االعتقاد والواقع .ومثاله قول املؤمن :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.

- 6

ما طابق االعتقاد دون الواقع ،ومثاله قول اليهودي :ال كتاب إال التوراة.

- 3

ما طابق الواقع دون االعتقاد كقول األسري اليهودي آلرسه املسلم ،عىل سبيل التقية :حممد
88

دور املجاز العقيل وأرساره البالغية يف لغة الضاد

رسول اهلل.
- 4

ما مل يطابق الواقع ،وال العتقاد ،كقوله آلرسه املسيحي :عيسى ابن اهلل.

- 5

ورس شمول احلقيقة العقلية هلذه األقسام األربعة أننا مل نقف هبا عند إسناد الفعل ،أو ما يف معناه
إىل ما هوله ،فيكون مشرتطا فيها بحسب املتبادر املطابقة للواقع ،ومل تنته هبا إىل اإلسناد إىل ما هو
له عند املتكلم ،فيكون مشرتط ًا فيها موافقة االعتقاد ولو خالف الواقع ،بل ذهبنا هبا إىل أبعد
مدى ،إذ جعلنا هذا اإلسناد إىل ما هو له عند املتكلم إنام هو بحسب الظاهر فقط ،أي بحسب ما
يفهم من ظاهر حاله ،بأن ال ينصب قرينة عىل أنه يريد باإلسناد خالف ظاهره.

ومن هنا نعلم أنه ال بد لإلسناد إىل غري ما هو له ليكون جماز ًا عقلي ًا من قرينة (وهي حاصل التأول فيه كام
علمت قبل) ليخرج منه ما يعد من قبيل احلقيقة العقلية ،ولو مل يوافق االعتقاد ،كالقسم الثالث ،أو ما خيتص من
احلقيقة باسم الكذب لعدم مطابقته للواقع .كالقسمني الثاين والرابع ،فام هي هذه:
القرينة:
القرينة يف اللغة مأخوذة من قرن اليشء باليشء :مجعه به ،وأصحبه إياه ،ويف فعيلة بمعنى فاعلة ،أو بمعنى
مفعولة؛ إلهنا مصاحبة ملا أريد رصفه عن ظاهره من اإلسناد أو غريه أو جمموعة ومصحوبة به.
أقسامها:
والقرينة تنقسم إىل قسمني:
- 1

لفظية

 -2ومعنوية

فاللفظية :أن يكون مع اإلسناد لفظ يرصفه عن ظاهره ،أي عن أن يكون مرادا به احلقيقة ،وذلك كقول
ذي الرمة:
َقفر ًا حمَ اه َأبد األَ ِ
بيد
َ

َعرف املَنـ ِز َل بِالو ِ
َهل ت ِ
حيد
َ
والدَ هر يبيل ِجدَّ َة اجل ِ
ديد
َ
َ
يات ِ
باق ٍ
الث ِ
عَىل َث ٍ
سود

َمل ي ِبق َغري م َّثل ر ِ
كود
َ

ب الو ِ
ليد
َو َغ َري باقي َمل َع ِ َ

49

الوحيد :موضع مشهور .أبد األبيد :الزمن املستمر .الثالث الباقيات –هنا -أثايف القدر .ملعب الوليد :ما
كان يلعب به الصبيان يف احلي .وذلك لقوله يف هذه األرجوزة ،يصف ما صنع السري برفقته:
ِ
ِ
الصعيد
واملسح باأليدي من

ِ
السجود
حتى استح ُّلوا قسم َة

50

فمعنى استحلوا قسمة السجود :جاز هلم قرص الصالة ،واملسح باأليدي هو التيمم .فهذان قرينتان
لفظيتان عىل أنه متأول يف إسناد املحو ،وإالبالء إىل األبد والدهر ،وأنه ال يريد هبذا اإلسناد ظاهره ،فيكون من
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قبيل احلقيقة بل يسند إليهام من حيث مها زمان ،أو سبب؛ ألنه من رقفة يصلون ،ويتيممون فال يظن هبم اإلحلاد
يف الدين ،ومن هذا كام علمت فيام ألفت من دراستك قول أيب النجم العجيل :
قد أصبحت أم اخليار تدعي

عيل ذنبا كله مل أصنع

من أن رأت رأيس كرأس األصلع

ميز عنه قنـزعا عن قنـزع

جذب الليايل أبطئي أو أرسعي

51

الصلع :انحسار شعر مقدم الرأس ،القنـزع :اخلصلة من شعر الرأس ،وقيل :ماكان حواليه خاصة .ميزه :
فصله وفرقه ،وجذب الليايل :مضيها ،واختالفها؛ فقد أسند متييز هذه القنازع عن رأسه إىل مر الليايل ،ثم أقام
قرينة لفظية عىل أنه ال يريد هبذا اإلسناد حقيقته ،وظاهره ،فقال:
حتى إذا وارك أفق فارجعي

أفناه قيل اهلل للشمس :اطلعي

52

أفناه أي أبا النجم ،أو شعر رأسه .قيل اهلل أمره وإرادته .فإن هذا القول منه يدل عىل أنه يعتقد أن الفعل هلل،
وأنه املبدئ واملعيد ،واملنشئ واملفنى ،فيكون اإلسناد إىل جذب الليايل بتأول .من اإلسناد إىل الزمان ،أو السبب.
واملعنوية :أن يكون مع اإلسناد أمر غري لفظي يرصفه عن ظاهره ،وهذا األمر غري اللفظي قسامن :أحدمها
ما يرجع إىل ما بني املسند واملسند إليه ،كاستحالة قيام املسند باملسند إليه ،أو صدوره منه عقالً ،أو عادةً ،وثانيهام
ما يرجع إىل حال املتكلم يف نفسه.
مثال استحالة قيام املسند باملسند إليه عق ً
ال ما سبق من قول رؤبة:
فنام ليل ،وِّتل مهي

حارث قد فرجت عني غمي
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ألن النوم ال يقوم إال باحليوان ،ومثل قولك :طريق سائر ،وهنر جار؛ ألن السري ،واجلري من قبيل
احلركات التي التكون من مثل الطريق والنهر ،ومثل قول عوف بن األحوص السابق:
َف َ ي ي
واسئ يَيل عن َخليي َقتيي
ال ت َْسئَليني ْ

إي َذا رد ع يايف ي
القدْ ير َم ْن َي ْست يَع ُريها
َ َّ َ
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فإن عاىف القدر ،وهو ما بقي من مرقها يستحيل أن يصدر منه الرد واملنع ،هذا واملراد باالستحالة العقلية
هذا ما جيمع عليه املحقون واملبطلون ،مما ال حيتاج فيه إىل إقامة الدليل عىل استحالته؛ ألن العقل إذا خىل ونفسه
يعده حماال.
ومثال استحالة صدور املسند من املسند إليه عادة قولك :هزم القائد اجلند ،بنى املهندسون السد ،من كل
ما يكون فيه املسند إليه املجازي سببا آمر ًا ،أو آمر ًا مدبر ًا .ووجه أن االستحالة هنا عادية ال عقلية أن العادة هي
التي متنع صدور مثل هذه األفعال من املسند إليه ،أما العقل فإنه ال يمنع جلواز أن هيزم األمري بنفسه اجلند ،وأن
يبنى املهندسون بأنفسهم السد ،لدخول ذلك حتت اإلمكان العقيل.
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أما ما يرجع من القرينة إىل حال املتكلم يف نفسه – فمثاله ما ورد يف احلديث" :وإن مما ينبت الربيع ما يقتل
حبط ًا ،أو يلم حبط ًا" أي انتفاخا ،ويلم :يقارب ،فهذا الكالم صادر من سيد املوحدين – صىل اهلل عليه وسلم-
فصدوره منه قرينة عىل أنه ال يريد بإسناد اإلنبات إىل الربيع حقيقته وظاهره ،وال بإسناد القتل إىل ما ينبته الربيع
حقيقته وظاهره ،بل يتأول يف األول باإلسناد إىل الزمان أو السبب ،ويف الثاين باإلسناد إىل السبب.
ومن ذلك قول ذي الرمة:
املزمنات بعدك البوايل

ما هاج عينيك من األطالل

وغري األيام والليايل

غـريها تناسخ األحوال

55

ما هاج عينيك :ما أثار مها عىل البكاء .األطالل :ما شخص من آثار الديار .املزمنات  :التي توالت عليها
األزمان .تناسخ األحوال :تغري السنني عليها حوالً بعد حول .غري األيام والليايل :رصوفها ،وأحداثها.
فقد أسند تغري هذه األطالل عن عهده هبا إىل تناسخ األحوال ،وغري األيام والليايل ،وهذا اإلسناد صالح
بقطع النظر عن حال قائله ،وأنه من املوحدين ألن يكون من قبيل احلقيقة العقلية ،كقول الدهريني (وما هيلكنا
إال الدهر) لكن إيامن قائله ينتصب قرينة عىل أنه يريد باإلسناد خالف ظاهره؛ وأنه متأول فيه باإلسناد أوالً إىل
الزمان أو السبب ،وثاني ًا إىل السبب.
وهنا يرد سؤال هو :مل نعد صدور الكالم من املوحد من قبيل القرينة العقلية؟
واجلواب عىل هذا أن مثل إسناد اإلنبات إىل الربيع والقتل إىل النبات ،والتغيري إىل تناسخ األحوال ،وغري
األيام والليايل ليس بام حييله العقل وحده ،وإال ملا ذهب إليه كثري من ذوي العقول - ،ولو أهنا عقول ظاهرية:-
كالطبيعيني ،والدهريني ،ملا احتجنا يف إبطاله إىل الدليل.
نتائج البحث
من خالل هذا البحث وصلت إىل بعض النتائج من أمهها:
 .0املجاز ينقسم إىل قسمني لو كان يف الكلمة أو احلرف فهو جماز لغوي ،ولو كان يف اإلسناد فهو جماز
عقيل .
 .6املجاز العقيل من ابتداع اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين ،وأما اللغوي فهو حصيلة ما تأثر به اإلمام عن
البالغيني املتقدمني .
 .3للمجاز العقيل عالقات كثرية من أمهها :املفعولية ،واملصدرية ،والزمانية ،واملكانية ،والسببية،
والفاعلية .
 .4املتكلم بأسلوب املجاز العقيل خييل إليك أن الفعل حاصل من غري الفاعل ،و أن الفعل واقع عىل غري
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ذواقوا املعاين ،وعشا الفنون،
املفعول ،ويف هذا التخيل متعة نفسية ال يقادر قدرها ،وال يدركها إال ّ
وأن هذا التخيل نفسه هو منشأ املبالغة .
 .5املالبسات املجازية تتصور مع أسلوب النفي كذلك؛ ألن الوصف ال ينفي عن يشء حتى يتصور ثبوته
له ،أي ال يقول املتكلم :ما صام هنار فالن إال وهو يسوغ وجييز أن يقال :صام هناره ،فهو ال جيري يف
النفي إال عىل الطريقة التي جرى عليها يف اإلثبات من احلقيقة أو املجاز .
 .2يمكن تصور مجيع املالبسات – التي تبدت يف إسنادات خربية – يف إسنادات إنشائية كذلك .
 .7املجاز العقيل عند اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين عام؛ ألنه حيده بام يعم إسناد الفعل وغريه – ما دام
اإلسناد عىل غري ظاهره – وعند العالمة الزخمرشي واخلطيب القزويني خاص؛ ألهنام ال يعرتفان
إلسناد بأنه جماز عقيل إال أن يكون إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما حقه أن يكون فاعله أو
مفعوله من املالبسات املعروفة .
 .8ال بد يف املجاز العقيل من القرينة الصارفة عن احلقيقة ،وهي قد تكون لفظية أال وهي أن يكون مع
اإلسناد لفظ يرصفه عن ظاهره ،وقد تكون معنوية أال وهي أن يكون مع اإلسناد أمر غري لفظي
يرصفه عن ظاهره .
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