
بواديمحمــــد.الّتفكیر الّداللي عند البالغیین العرب األوائل

مقدمة

تعّد الدراسات المتعلقة بالمعنىوالّداللة الملتقى الذي یجتمع فیھ جمھور الباحثین في شّتى الّتخّصصات العلمّیة، فھي 

على عالم اللّغة، بل تمّثل في اّتساعھا وتشّعبھا وتعّدد أوجھھا نقطة تقاطع لعدد غیر قلیل من العلوم غیر مقصورة

، والفلسفة والمنطق، وعلم الّنفس، وعلم األجناس، وعلم االجتماع، وعلم اإلنسانیة كعلم اللّغة وعلم أصول الفقھ

من زاویة تخّصصھ وبحسب الھدف " المعنى"الحیوان، وعلم الّتربیة، والّنقد األدبي والبالغة، وكّل ھذه العلوم یتناول 

.المرجو من تلك الّدراسة

اریخي؛ فقد اكتسب وزناً وازداد أھمّیًة في اآلونة األخیرة فدراسة المعنى ُتعّد من أھّم مظاھر اللّغة رغم تجّذره التّ 

نتیجة تطّور الّدرس اللّغوي وتعّدد مجاالتھ وامتداد أبعاده، وتأثیر الّنظریات الّتي ظھرت على أیدي علماء اللّغة 

.والفالسفة والّنقاد في العصر الحدیث

ارزةُ وأساسیة بعالقة اللّفظ بالمعنى، والّتركیب بالّداللة الّسیاقیة، وبما أّن البالغة وفّن الّنظم، والّنقد األدبي لھما صلُة ب

فسنعرض بالّدرس والّتحلیل ألھم القضایا الّداللیة الّتي تناولھا علماء البالغة والّنقاد العرب في ُكتِبھم البالغیة 

نت لھم عطاءات متمّیزةٌ، وصّنفوا وُمصّنفاتھم الّنقدیة، وسنحصر القول في مجموعة من أعالم البالغة والّنقد مّمن كا

مصّنفات ھي األشھر في ھذا الباب، إذ یمّثل كّل كتاب منھا مرحلة متمّیزة من مراحل الّدرس البالغي والّنقدي عند 

.العرب

:وفیما یلي عرٌض ألھّم الموضوعات الّداللیة وقضایا المعنى التي تناولھا البالغیون والّنقاد

.فكرة اللّفظ والمعنى_ 

.فكرة الّنظم العربي_ 

.علم المعاني وأثره الّداللي_ 

.المجاز وأثره في الّداللة البیانیة_ 

فكرة الّلفظ والمعنى-أّوال 

إّن موضوع اللّفظ من أقدم اإلشكاالت الّتي عرفھا الّدرسان اللّغوي والّنقدي القدیمان عند العرب، وترجع مسألة 

ا وأشمل وھي مسألة الّثنائیة التي نشأت مع نشوء الكون، ثّم تطّورت عبر إلى مسألة أعّم منھ) اللّفظ والمعنى(

ُیفّسر بھا الوجود والموجود، فالحیاة ُیقاِبلھا موت، والّروح -حّتى بعد تطّور الفكر اإلنساني-العصور وصار اإلنسان 

...ُیقاِبلھا جسد، وھكذا

ومن دالالت المعنى القصد وما یدّل علیھ اللّفظ، فإّن . 1یتكلّم بھما ُیلَفظ بھ من الكلمات أو " اللّفظ"وإذا كان من معاني

عنایة البحث الّداللي مرتبطة كّل االرتباط بتقّصي العالئق الّداللیة بین الّرموز اللّغویة ومدلوالتھا وما یترّتب علیھا 

حقّق نجاح العملیة الّتواصلیة من نتائج في سالمة األداء للغرض المقصود، وفي وضوح مقاصد المتكلّمین، ومن ثّم یت



ولعّل أقدم صور الّتعبیر عن فكرة اللّفظ والمعنى في الّتراث العربي كانت لدى . بین المتكلّم الباث والّسامع المتلقّي

سیبویھ في معرض حدیثھ عن أقسام الكالم، حیث مّیز بین الّرمز الّصوتي وصیغتھ من جھة وبین مدلولھ الجزئي من 

وكّل نوع من ھذه األنواع الّثالثة 2"اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لیس باسم وال فع: فالكلم: "یقولجھة أخرى، إذ 

مّما یتفّرع وینصرف إلى مسائل أخرى لھا وثیُق الّصلة بقضیة اللّفظ والمعنى مثل الّترادف " اللّفظ"تصّح تسمیتھ 

.والمشترك والّتضاد

یعود إلیھ األسلوب الكالمي في فنون القول العربي، أھو اللّفظ، أم وقد اختلف الّنقاد والبالغیون في األصل الذي

م المعنى على : المعنى؟ فانقسم القوم حولھا ثالثة فرق فریٌق یقّدم اللّفظ على المعنى وُیسّمى باللّفظیین، وفریق ُیقدِّ

.3"فظ والمعنىاللّ "اللّفظ، وُیسّمى المعنویین، وفریق ثالث نشد الّتوفیق فسّوى بین قطبي الّداللة 

أّن المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا العجمي "ویرى أصحاب الفریق األّول الذي قّدم أصحابھ اللّفظ على المعنى 

.4"والعربي والقروي والبدوي وإّنما الّشأن في إقامة الوزن وتخّیر اللّفظ وسھولتھ

الفّني للفعل الكالمي عموماً والعمل األدبي الفني ومن ذلك فإّن للّفظ والّتألیف قیمة مركزیة في تقریر الّتمّیز 

خصوصاً، والجاحظ في قولھ ھذا ُیقّرر منح اللّفظ اھتماماً بالغاً وقیمة كبیرة، وُینكر أن یكون للمعنى شأن في بالغة 

ون یھتمّ -كما ھو معروف-الكالم، ولعّل ھذا من عجائب األمور، إذا ما علمنا بأّن الجاحظ معتزلي، والمعتزلة 

للمعاني العقلّیة المنطقیة الّتي ُیضّمنونھا مقاالتھم، لذلك یكون الجاحظ قد فھم المعنى كما فھمھ المعتزلة، وھو المعنى 

.العقلي المنطقي، كما أّن اللّفظ عنده ال یعني أصوات الحروف فقط

: إنسان قروّیاً كان أو بدوّیاً، إذ یقولوقد أّكد ھذه الفكرة فیما بعد أبو ھالل العسكري حین أقّر أّن المعاني یعِرفھا كلّ 

، وفي ھذا إقراٌر صریٌح بما للّفظ من كبیِر دور في تمّیز 5"وإّنما الّشأن في جودة اللّفظ وصفاتھ وحسنھ ونمائھ ونقائھ"

الفنّیة في كما تبّنى ھذه الفكرة عبد هللا بن المعتز حین ُیقرُّ ھو اآلخر بأّن القیمة . األعمال األدبیة بعضھا عن بعض

.جودة الكالم وأحكام صنعتھ ترجع إلى األلفاظ دون المعنى

أّما الفریق الّثاني الذي قّدم أصحابھ المعنى على اللّفظ فیرى أّن قیمة األدب وجمالھ یعودان إلى المعنى، لذلك كان 

ُیعّد آلیًة مھّمًة في معرفة االھتمام بالمعنى ھو األجدر بوصفھ وسیلًة من وسائل كشِف جمالیات األسلوب الكالمي كما

اإلعجاز القرآني والحدیث الّنبوي، وكالم العرب شعراً ونثراً، وذلك تأكیداً لوثوق الّصالت الحمیمة بین المباحث 

.األسلوبّیة والّنقدیة واللّغویة لدى بعض الّنقاد والبالغیین خاّصةً 

وُیعّد أبو عمرو الشیباني من األوائل الذین اھتّموا بالجانب الّداللي، ویبدو ذلك من خالل بعض المواقف الّتي 

فإّنـما الموت ال تحسبّن الموت موت البلى: استحسن فیھا معنى بعض األبیات الّشعریة منھا قول الشاعر

سؤال الّرجال

6أفظع من ذاك لذل الّسؤاللكـّن ذاكــــــــــــالھما مـــــــــــوت و

ولعّل الّدافع إلى استحسان معاني البیتین واستجادتھما ما اشتمال علیھ من الحكمِة، ولعّل ثقافة الفقھاء قد أّثرت في أبي 

ینتفِع بھ عمرو الّشیباني، مثلما أّثرت على ابن قتیبة فجعلتھما ُیریدان من المعنى أن یكون حكمًة أو قوالً صالحاً 



الّناس، ویّتضُح ذلك من خالل األمثلة الّتي ساقھا أبو عمرو، واألمثلة الّتي ساقھا ابن قتیبة وھو یشرح أضرب الّشعر 

:األربعة، منھا الذي َحُسَن لفظھ وجاد معناه

وإذا ترّد إلى قلیل تقنعوالّنفس راغبٌة إذا رّغبتھا

الّتوفیق والّتسویة بین اللّفظ والمعنى، فیرى أصحابُھ أّن وجوه ترابط الّنص في الّنتاج أّما الفریق الّثالث الذي نشد

وُیعّد ابن طباطبا أحد رموز ھذا االّتجاه، إذ ُیقّر بأّن الّنص أّیاً كان یفقد . األدبي ال ُتقّر الفصل بین اللّفظ والمعنى

.7معناه على نحو من التالحم الكلّيقیمتھ، إالّ إذا كان متالزماً ُیوّحد المستوى اللّفظي و

ر والتكلّف  ومّمن ساوى بین اللّفظ والمعنى مع اإلقرار باالنفصال بینھما بشر بن المعتمر إذ ینصح بترك التوعُّ

ر یسلمك إلى الّتعقید، والّتعقید ھو الذي یستھلك معانیك ویشین ألفاظك: "وتجّنب الّتعقید، إذ یقول ومن أراد . إّن التوعُّ

، فإذا أراد المتكلّم أن یرقى بأسلوبھ في 8"ى كریماً فلیلتمس لھ لفظا كریماً فإّن حّق المعنى الّشریف اللّفظ الّشریفمعن

أن یكون لفظك رشیقاً : "مراتب البیان، علیھ أن یسّویبین طرفي الّداللة، بین اللّفظ والمعنى، یقول بشر بن المعتمر

لذلك جرى وصف عالقة االئتالف بین اللّفظ . 9"اً مكشوفاً، وقریباً معروفاعذباً وفخماً سھالً، ویكون معناك ظاھر

والمعنى وتطابقھما، على مقابلة المعنى واللّفظ بالروح والجسد، لذلك كانت األسماء في معنىاألبدان، والمعاني في 

: ھب صاحب الموازنةمعنى األرواح، فاللّفظ للمعنى بدن، والمعنى للّفظ روح، تجمعھما عالقة تضّمن مثلما یذ

.10"فاللّفظ یتضّمن المعنى كتضّمن البدن للّنفس، فالّنفوس المضّمنة كالمعاني المضّمنة"

ثّم إّن تحقّق الّتماسك النّصي ُیوِجب الّتساوي بین طرفي الّداللة، بین الصورة والمضمون، أو اللّفظ والّداللة، وقد أّكد 

أن یكون اللفظ مساویاً للمعنى حّتى ال یزید علیھ وال "ي الّنص، فال یجبالّنقاد أّن اللّفظ والمعنى یتساویاِن ف

ومن ذلك ال یمكن الفصل بین طرفي الّداللة حّتى ال یمتّد أحد الطرفین على حساب اآلخر، مّما ُیؤّدي إلى . 11"ینقص

قة المطابقة والمشاكلة بین فقد تصل عال. اختالل الّتوازن بین األلفاظ والمعاني، ومن ثّم یتالشى الّتماسك الّنصي

طرفي الّداللة بین اللّفظ والمعنى حّد التالزم، فاللفظ ال یستحّق وصف البالغة حّتى ُیطاِبق لفظھ معناه، جاء في البیان 

ال یكون الكالم یستحق اسم البالغة حّتى ُیطاِبقمعناه لفظھ، ولفظھ معناه، فال یكون لفظھ إلى سمعك أسبق : "والتبین 

.12"ه إلى قلبكمن معنا

إالّ أّن مبدأ المطابقة والّتالزم ال یمنع من استعمال الّتعبیر المتعّدد عن المتصّور الواحد، إذ أّن اللّغة العربیة تتمّیز 

اختالف اللّفظین الختالف المعنیین، واختالف اللّفظین ) أي العرب(فمن كالمھم "بثراٍء أسلوبّي وداللي منقطع الّنظیر 

، لذلك یقّرر الّنقاد أّن اللّغة كثیراً ما تعتمد طاقاتھا اإلیحائیة في 13"، واّتفاق اللّفظین واختالف المعنیینوالمعنى واحد

الّظاھرة اللّغویة أكثر من اقتصارھاعلى طاقاتھا الّتصریحیة،ذلك أّن الواقع اللّغویُیثِبت أّن الكلمات حین ُوضعت 

للكلمات معنى واحدا، وإّنما لھا استعماالت شّتى، فإذا دلّت الكلمات على للّداللة على معنى أصلي، فھذا ال یعني أّن 

معاني أخرى غیر المعنى األصل، فتلك معان مستخلصة من طاقات إیحائیة للّغة یدلّنا الّسیاق على المقصود منھا في 

.ذلك الّتركیب



لیھ صبغة خاّصة ممّیزة عّما كان ھذا وقد خالف عثمان بن جّني من سبقھ في موضوع اللّفظ والمعنى إذ أضفى ع

یظّنھ الّسابقون، فإذا كان الّسابقون البن جّني قد نظروا إلى القضیة نظرة مفاضلة، فمنھم من جعل البالغة والجمال 

والقیمة الفّنیة في اللّفظ دون المعنى، مثلما ذھب الجاحظ ومن تبعھ من الّنقاد والبالغیین، ومنھم من جعل الجمال 

وشرف المنزلة في المعنى دون اللّفظ، ومنھم من ناشد الّتألیف والّتوفیق بین اللّفظ والمعنى معاً، مثلما ذھب والّروعة، 

فإن ابن ّجني یذھب إلى أّن األلفاظ خدم للمعاني، والمخدوم أشرف من الخادم، إالّ . بشر بن المعتمر ومن ذھب مذھبھ

بدون األلفاظ ال یمكن إبراز المعنى وتوضیحھ، وإصالح األلفاظ وتھذیبھا أّن العنایة واالھتمام باأللفاظ عنده الِزمان، ف

.14أمٌر ُیحتُِّمھ الّتعبیر، ألّن األلفاظ عنوان المعاني

أّما عبد القاھر الجرجاني، فیعیب على الذین یقدمون الشعر لمعناه أوللفظھ، إذ أنكر فكرة الّثنائیة، ودعا إلى عدم 

من دون فصل بینھما، مولیاً اھتمامھ بالمعنى والّصیاغة معاً، وذھب إلى أّن ) والمعنىاللّفظ (الفصل بین الطرفین 

األلفاظ بالّنسبة للمعاني ھي أوعیة لھا، فھي تتبعھا في حسنھا وجمالھا، وقبحھا ورداءتھا، أي أّن لأللفاظ وظیفة ُمعّینٌة 

قدار ما توحیھ من داخل الّصورة المرّكبة، كما أّن مصطلح علیھا أن تؤّدیھا، وإالّ فال قیمة لھا في ذاتھا، وأّن قیمتھا بم

.15عند الجرجاني یعني الّداللة الكلّیة المستمّدة من الوحدة الّناتجة من اللّفظ والمعنى) المعنى(

ل بتجلّیاتھا من خالل ما تقّدم یّتضح لنا جلّیاً إلماُم الّنقاد والبالغیین العرب القدماء بقضیة اللّفظ والمعنى، ووعیھم الكام

وأبعادھا اللّغویة والّداللیة والبالغیة، وحّتى الفلسفیة، ویّتضح ھذا أكثر من خالل وجوه الّتناول الّتي أفرزتھا 

استقصاءاتھم الموضوع، الذي تجاوز شكلّیة االنتصار لھذا المذھب أو ذاك إلى محاولة إیجاد عناصر وعوامل 

ومن ھنا یمكننا اإلقرار بأّن الّنقاد والبالغیین العرب قد وقفوا على ). والمعنىاللّفظ(الّتالحم والّتآلف بین الّطرفین 

حقیقة العالئق الّتي تنتظم اللّفظ والمعنى، بنوا تصّوراتھم وأحكامھم على ضرورة تحقیق الّتطابق بین الّطرفین، إلى 

.ال واحدادرجة تبلغ فیھ الّصلة بینھما حّد الّتفاعل والّتكامل الذي یكاد یحیلھما ك

فكرة الّنظم العربي-ثانیا

ینطلق البحث في قضیة الّنظم في الّدرس البالغي العربي من مقولة كبرى، ھي أّن الّنص األدبي تشكیٌل لغوي، 

بالّدرجة األولى، وعلینا نحن محاولة كشف أسراره الجمالیة وبیان روعة خصائصھ الفّنیة من خالل تحلیل بنائھ 

.إلیھ كّل نّص مھما كان أدبّیاً أو غیر أدبياللّغوي، الذي یرجع 

وُتعدُّ ھذه المقولة الّناضجة أساس نظریة الّنظم في فكر عبد القاھر الجرجاني، الّتي بلور مالمحھا العلمیة وصاغھا 

.صیاغة علمیة دقیقة، ثّم عّدھا منطلقاً رئیساً لدراساتھ اللّغویة والبالغیة

:مناقشة الجرجاني لتصورین ساذجین لدى غیر أھل العلمي في عصره، أال وھماولقد قامت ھذه الّنظریة على أساس

أّن قیمة العمل األدبي تكمن في ألفاظھ المجّردة من حیث ھي كلمات مفردة وأن ھذه األلفاظ تتفاضل فیما بینھا، 

.فصیحاً وتوصف بالفصاحة والجمال والّروعة، وبمقدار فصاحة األلفاظ المفردة وجمالھا یكون الكالم 

أّن قیمة العمل األدبي فیما یحتویھ من معنى وأفكار، فبمقدار شرف ھذه المعاني، ونبل ھذه األفكار، ترتفع قیمة العمل 

.األدبي



وبعد مناقشة الجرجاني لھاتین المقولتین، انتھى إلى رفضھما معاً لُیقِرَّ بعد ذلك أّّن حقیقة القیمة الفّنیة للعمل األدبي 

.غة والّنظم، وأّن كال من الصیاغة والّنظم ھما مناط اإلبداع، ومظھر عبقریتھتكمن في الصیا

فالّنظم یعنى بالعالقات المتداخلة بین المعاني، ویتطّرق إلى أدّق صنوف تلك العالقات، كما یعني بأصغر العناصر 

لم یكن متمّرساً بارعاً، وھو بذلك في المبنى، وباإلیحاءات الجانبیة وبالظالل الّتي قد تظھر دون أن یلحظھا قارٌئ ما 

یدرس العالقات الروحانیة بین معاني الكالم، والعالئق الحّسیة بین ألفاظ الكالم، فالقّیم الحّسیة منبثقة من العالئق 

.الّروحانیة لمعاني الكالم

يء وتألیفُھ، ونظمت الَخرز الّنون والّظاء والمیم، أصٌل یدّل على تألیف ش) الّنظم(جاء في المقاییس :الّنظم في اللّغة

.16نظما، ونظمت الّشعر وغیره

، فالّنظم 17فھو تألیف الكلمات والجمل مرّتبة المعاني متناسبة الّدالالت على حسب ما یقتضیھ العقل: االصطالحأّما في

إلى بعض، ھو نظم الكالم، إّنھ عملیة تألیف الكالم على نمط معّین، ویتّم ذلك بجمع مفردات الكلم وضّم بعضھا

.وقرن أّولھا بآخرھا وفق نسق خاص، مع مراعاة قواعد اللّغة

وقد كان مصطلح الّنظم ُیطَلق عند العرب وُیراد بھ الّشعر خاّصًة، تمییزاً لھ عن الكالم المرسل، ومنھ كلم منظوم 

.وغیره مرسل أو منثور، ومرّد ذلك الختصاص الّشعر بطریقة ترتیب خاص

ي االّتضاح بعد نزول القرآن الكریم وتحدیداً عندما بدئ في تحدید وجوه إعجازه، حیث كانت وبدأت فكرة الّنظم ف

فكرة الّنظم إحدى وجوه اإلعجاز، على الّرغم من الخالف حولھا، حّتى أصبحت ھذه الفكرة ناضجة وصارت 

الكالم ال یستحّق وصف المنطلق في موضوع البالغة واإلعجاز، لتصیر فیما بعد معیاراً لقیاس الفصاحة، ذلك أنّ 

الفصاحة، إالّ إذا روعیت فیھ قواعد اللّغة والبیان في اللّفظ والّتركیب وترتیب المعاني وعرضھا في نسق یقتضیھ 

.مقام الخطاب

إّن البحث في أصول نظریة الّنظم یقودنا إلى البدایات األولى الّتي ظھر فیھا استعمال مصطلح الّنظم عند عبد هللا بن 

.18إذ ُیعدُّ أّول من صّرح بفكرة الّنظم قاصداً بھ نظم الكالم وترتیب أجزائھ) 142ت(ع المقف

كما ُیعدُّ الجاحظ أحد رّواد نظریة الّنظم، فھو من قرن بین نظم الكالم وتألیفھ، وبین سائر نظم الكالم ونسقھ، إذ یقول 

وكیف خالف القرآن جمیع الكالم الموزون المقفّى؟ وھو والبّد أن نذكر فیھ أقسام تألیف جمیع الكالم، : "في ھذا الّشأن

.19"منثور غیر مقفّى على مخارج األشعار، واألسجاع، وكیف صار نظمھ من أعلم البرھان وتألیفھ من أكبر الحجج

ثّم أخذت فكرة الّنظم تّتضح أكثر في كتب الّنقاد والبالغیین في ثنایا كالمھم عن مباحث البالغة والّنحو، یقول 

معاني الّنحو منقسمة بین حركات اللّفظ : "السیرافي في معرض حدیثھ عن أثر الّسیاق في أداء معاني الّنحو في الكالم

ة لھا، وبین تألیف الكالم بالّتقدیم والّتأخیر، وتوّخي الّصواب في وسكناتھ، وبین وضع الحروف في مواضعھا المقتضی

.20"ذلك وتجّنب الخطأ

وقد كان لكتب إعجاز القرآن األثر البالغ في تطّور فكرة الّنظم، إذ كثیراً ما استثمر البالغیون نظریة الّنظم 

.ّیة إلى أعظمھاواسترشدوا بھا في باب فقھ بالغة القرآن الكریم في أصغر صّوره الّتركیب



نظریة الّنظم عند عبد القاھر الجرجاني-ثالثا

مّما تقّدم بیانھ یتبّین لنا أّن فكرة الّنظم لیست من ابتكار عبد القاھر الجرجاني وإّنما تأّثر بما وصل إلیھ من آراء 

ِع أّنھ حولھا من العلماء الذین سبقوه، فالفضل مشترك بینھم وبینھ، ولقد اعترف الجرجاني صراحة ب ھذا األمر ولم یدَّ

وقد علمت إطباق العلماء على تعظیم شأن الّنظم، وتفخیم قدره، : "أّول من تكلّم في الّنظم، وحّدد معالمھ، إذ یقول

والّتنویھ بذكره، وإجماعھم أن ال فضل من عدمھ، وال قدر لكالم إذ ھو منا یستقم لھ، ولو بلغ في غرابة معناه ما 

.21"بلغ

ّن الجرجاني لم یكن مقلّداً وال ناقًال عّمن سبقوه في فكرة الّنظم بل راح ُیؤّسس نظریة الّنظم من عمق فكره والمؤّكد أ

ورجاحة عقلھ، واستقاللیة أسلوبھ ودقّة منھجھ، متأّثراً بعقیدة األشاعرة في هللا تعالى، وفي الّصفات، ومن نظریة 

فسي عند األشاعرة یتألّف من كلمات مرّتبة في علم هللا األزلي ترتیباً والكالم النّ . الكالم الّنفسي الّتي انفردوا بھا

خارجاً عن تصّورنا، ال یلزم منھ أن تتعاقب بحسب وجودھا الخارجي، وھي بھذا الوجود الخارجي كالم لفظي 

.22حادث

ھج الذي انتھجھ الجرجاني ولقد تجلّت نظرّیة الّنظم عند عبد القاھر الجرجاني في ثالثة معالم، یّتضح من خاللھا المن

:في داللة الّنظم، أال وھو

.نظرّیة الّنظم ومعاني الّنفس-

.نظرّیة الّنظم ومعاني الّنحو-

.نظرّیة الّنظم وحال المنظوم بعضھ ببعض-

نظرّیة النظم ومعاني النفس-1

ھ لفكرة النظم، بل إّن اإلعجاز في نظره مرّده إلى إّن مفھوم الجرجاني لفكرة إعجاز القرآن، مبني على أساس مفھوم

الّنظم، لذلك نجده في غیر ما موضع ُیوِجُب على الّدارس الباحث عن كنھ اإلعجاز وطبیعتھ، أن یعمل عملھ حتى 

عّمإذا عجزوا؟ أعن معان من دقة معانیھ، وحسنھا : "یقف على مزایا وخصائص النظم القرآني، إذ یقول متسائال

.23عن األلفاظ، فماذا أعجزھم من اللفظ، أم ما بھرھم منھ؟: ي العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظھ، فإن قلتموصحتھا ف

فقلنا أعجزتھم مزایا ظھرت لھم في نظمھ، وخصائص صادفوھا في سیاق : "ثّم یجیب مبیناً المزایا والخصائص

واقعھا، وفي مضرب كّل مثل ومساق كّل خبر، لفظھ، وبدائع راعتھم من مبادئ آیھ ومقاطعھا، ومجاري ألفاظھا وم

وصورة كّل عظة وتنبیھ وإعالم، وتذكیر وترغیب وترھیب، ومع كّل ّحّجة وبرھان، وصفة وتبیان، فبھرھم أّنھم 

تأّملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآیة آیة، فلم یجدوا في الجمیع كلمة ینبو بھا مكانھا، ولفظة ینكر شأنھا، أو یرى 

وجدوا اّتساقاً بھر العقول، وأعجز الجمھور، : "..، إلى أن یقول24"أصلح مكاناً أو أشبھ، أو أحرى وأخلقأّن غیرھا

ونظاماً والتئاماً، وإتقاناً وإحكاماً، لم یدع في نفس بلیغ منھم ـــولو حّك بیافوخھ الّسماءـــ موضع طمع، حتى خرست 

.25"ك أن تصولاأللسن عن أن تّدعي وتقول، وخلدت القروم، فلم تمل



أّما المعاني الّنفسیة فقد وردت مّرات عدیدة في ثنایا كالم الجرجاني لكونھاتمّثل عنصراً أساسیاً في نظریة الّنظم، فبھا 

یتعلّق عمل الفكر أثناء نظم الكالم، فالّنظم عند الجرجاني لیس نظماً لأللفاظ والحروف واألصوات، یأتي بحسب 

الّنظم نظٌم یأتي من اقتضاء المعنى، لذلك نجده ُیقّرُر أّن نظم األلفاظ یجب أن یقترن بترتیب توالیھا في الّنطق، وإّنما

: المعاني، ألّن المعاني ھي األساس الذي یجب أن ُیراعى عند الكالم، ثّم تأتي األلفاظ لتستوعب ھذه المعاني، إذ یقول

فكرا في ترتیب األلفاظ، بل تجدھا تترّتب لك بُحكِم إذا فرغت من ترتیب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف"

أّنھا خدٌم للمعاني، وتابعة لھا، والصقة بھا، وأّن العلم بمواقع المعاني في الّنفس علم بمواقع األلفاظ الّدالة علیھا في 

.26"الّنطق

ّنفس، على الوجھ الذي یقتضیھ فالمتكلّم یقتفي في نظم ألفاظھ آثار المعاني، ویرتبھا على حسب ترتیب المعاني في ال

لیس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظھا في الّنطق، بل أن تناسقت داللتھا وتالقت معانیھا على : "العقل، إذ یقول

.27"الوجھ الذي اقتضاه العقل

إّن حقیقة الّنظم عند عبد القاھر ھو أّنھ ترتیب للمعاني في الّنفس، وال یقصد بالمعاني الّنفسیة قسیمة اللّفظ، الذي 

، وإّنما یقصد بالمعنى الّنفسي المعادل )المعنى المعجمي(احتفل بھ أنصار المعنى، وال المعنى الذي تدّل علیھ األلفاظ 

.فاظ والحروف فھي دالالت تابعة في نظمھا وترتیبھا لذلك المعنى الّنفسيالذھني للمعاني الّنحویة، أّما األل

ـــ نظریة الّنظم ومعاني الّنحو2

علم بقوانین ُیعَرُف بھا أحوال الّتراكیب العربیة من : "لقد اتفق الّنحاة واللغویون العرب على ماھیة النحو؛ فھو

كبر أثره الجمالي في الكالم، ودوره في بیان معاني الكالم وتحقیق ، كما اّتفقوا على 28"اإلعراب والبناء وغیرھا

وقد كان مفھوم الّنحو عند عبد القاھر الجرجاني أكثر ُنْضجاً وأدّق توصیفاً، فھو یختصر مفھوم . مقاصد المتكلّمین

بمدى مطابقتھا بقوانین الّنحو في توّخي معاني الّنحو، ألّنھ كان یدرك أّن سالمة األسالیب العربیة وصّحتھا مرھونة 

ال معنى للّنظم : "الّنحو واإلعراب، كذلك كانت المزّیة والبراعة في الّنظم مرّدھا إلى توّخي معاني الّنحو، إذ یقول

.29"غیر توّخي معاني الّنحو فیما بین الكلم

:ذلك ھو معنى الّنظم في منظور الجرجاني، أّما معاني الّنحو عنده فھي درجتان

درجة تجري فیھا معاني الّنحو في حدود الصحة المعروفة عند علماء الّنحو بالمعنى المّطرد -1

.عند الّنحاة

درجة تجري فیھا معاني النحو في محور التغیر أو ما یصطلح علیھ بالّنحو البالغي، الذي -2

وبراعتھ تكمن في تخّطي دائرة الصّحة إلى دائرة الفضائل والمزایا، وھي قامت علیھ نظریة النظم؛ فمزّیة الّنظم

.حسن الّتالؤم والّتناسب بین المعاني واأللفاظ، مع مراعاة قواعد الّنحو واإلعراب



ومعنى ھذا أّنھ لیس للمعاني الّنحویة مزّیة في ذاتھا، ولكن مزیّتھا تعرض لھا بحسب المقام، وبحسب المعاني 

واعلم أّنا لم نوجب المزّیة : "التي یوضع لھا الكالم، ثّم بحسب موقع بعضھا من بعض، یقول الجرجانيواألغراض 

من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللّغة، ولكن أوجبناھا للعلم بمواضعھا وما ینبغي أن یصنع فیھا، 

لكذا، ولكن ) إذا(لكذا و) وإن(لھ بشرط الّتراخي ) وثمّ (راخ، فلیس الفضل للعلم بأّن الواو للجمع والّتاء للّتعقیب بغیر ت

.30"ألن یأتي لك إذا نظمت وألفت رسالة أن تحسن الّتخّیر وأن تعرف لكّل من ذلك موضعھ

فمن أجل ذلك ال یكفینا إذا أردنا أن نأتي بالّنظم الحسن أن نكون عالمین بمعاني الّنحو وإّنما یجب أن نكون عالمین 

.ووجوھھا، ومعرفة الفروق بینھابمواضعھا

منطلق زید؟: حرف واسم واسم-

.لم ینطلق زید: حرف وفعل واسم-

وفي كّل صورة من ھذه الّصور یولّد الّتركیب مجموعة من العالقات الّنحویة التي تتولّد عنھا المعاني التي ُتمثِّل في 

نظر الجرجاني دالالت الكلم، التي تحدث نتیجة ترابط طرفي اإلسناد في ُمرّكٍب اسمي أو فعلي، بحسب االختیارات 

.الّداللیةاالستعمارّیة للمتكلّم، حّتى ُیحقّق الوظیفة

علم المعاني وأثره الّدالليرابعا ــــ

لقد تتّبع العلماء العرب المسائل الداللیة من خالل تحدید مسار األلفاظ والكلمات في حال اإلفراد، وفي حال التركیب، 

.ومن ثّم تحدید الّروابط والعالئق التي تربط بعضھا ببعض، حّتى تتحقّق مقاصد المتكلّمین

.ھم ذلك باعتمادھم علوم البالغة خاّصًة منھا علمي المعاني والبیانولقد تّم ل

ھو تتّبع خواص تراكیب الكلم في اإلفادة، وما یّتصل بھا من االستحسان : "ویعرف علم المعاني في عرف العلماء

ي إذا ھو فعلم المعان.31"وغیره، لیحترز بالوقوف علیھا عن الخطأ في تطبیق الكالم على ما یقتضي الحال ذكره

مجموع القواعد التي یعرف بھا كیفیة مطابقة الكالم مقتضى الحال، حّتى یكون وفق الغرض المراد، ونقف على 

.الّسبب الذي یدعو إلى الّتقدیم والّتأخیر، والحذف والذكر، واإلیجاز واإلطناب، ومواضع الفصل والوصل

فعلم المعاني ھو علم ُیستطاُع بمعرفتھ إبراز . 32"مختلفةفھو محاولة إعراب المعنى الواحد بطرق: "أّما علم البیان

.المعنى الواحد في صورة مختلفة وتراكیب متفاوتة في وضوح الّداللة مع مطابقة كّل منھا مقتضى الحال

ولقد شغل البحث الّداللي حیزاً كبیراً في علم المعاني، إذ عن طریقھ نقف على األسرار البالغیة في منظوم الكالم 

:منثوره، وبھ نعرف مثالً و

.أّن العرب ُتوِجُز إذا شكرت أو اعتذرت-

.وأّن العرب تطنب إذا مدحت-

.33وأّن الجملة االسمیة تأتي إلفادة الثبات بمقتضى المقام-

فوا مبحث الخبر واإلنشاء، الذي اھتم بھ البالغیون اھتماماً بالغاً حّتى یق: ویقوم علم المعاني على مباحث عّدة أھّمھا

.على داللة الخبر واإلنشاء



داللة الخبر

، ولقد اختلف البالغیون في 34الخبر ھو ما احتمل الصدق والكذب لذاتھ، أو ما ال یتوقّف تحقّق مدلولھ على الّنطق بھ

:تقسیم الخبر، وذھبوا في ذلك مذھبین

الكذب ُیرجى إلى مطابقة االعتقاد مذھب إبراھیم الّنظام الذي كان یرى أّن إثبات الحكم على الخبر بالّصدق أو-

:المخبر بھ، ولو كان خطأ غیر مطابق للواقع، وكذبھ عدمھا، واحتّج بأمرین

الشمس أصغر حجما : الصادق، فإذا قال قائل: اعتقاد المتكلّم، ال الواقع، ذلك أّن الخبر إذا طابق اعتقاد المتكلّم فھو·

.من األرض معتقداً ذلك كان صدقاً 

الشمس أكبر من األرض، : ة اعتقاد المتكلّم، ذلك أّن الخبر إذا طابق اعتقاد المتكلّم فھو كاذب، فإذا قال قائلمطابق·

.35وكان غیر معتقد ذلك، كان كاذباً 

ومذھب یرى أصحابھ أّن الخبر ثالثة أقسام، صادق وكاذب ووساطة بینھما، ألّن الحكم إن طابق الواقع مع اعتقاد -

بق فھو صدق، وإن لم یطابق الواقع مع اعتقاده أّنھ غیر مطابق فھو كذب، وغیر ھذین لیس بصدق المخبر أّنھ مطا

.36وال بكذب

داللة أغراض الخبر

إّن األصل في المتكلّم أو المخبر أن ُیدلي بخبره قاصداً إعالم المخاطب بداللة عبارتھ، ولیس إلقاؤه للكالم عبثاً دون 

:أن ُیلقى ألحد غرضینكما أّن األصل في الخبر. قصد

.سافر زید: إفادة المخاطب الحكم الذي تضّمنتھ الجملة، ویسّمى ذلك فائدة الخبر، نحو-1

إفادة المخاطب أّن الُمتكلَّم عالٌم بھذا الحكم، ویسّمى ذلك الزم الفائدة، كأن تقول لشخص أخفى -2

.أنت نجحت في االمتحان: متحانعنك نجاحھ في اال

وكثیراً ما یلقى الخبر وال یقصد بھ ھذین الغرضین، بل یلقى لیحّقق أغراضاً أخرى تفّسر الحالة الّنفسیة التي یكون 

إظھار : علیھا المتكلّم، وتشرح العالقة بین المتخاطبین، ویمّس حصر ھذه األغراض التي ُتستفاد من سیاق الكالم في

...ة، أو الّضعف، أو الفخر أو االستعطاف أو الفرح، أو الوعظ واإلرشاداألسف والحسر

:كما یحصر البالغیون داللة الخبر في ثالث دالالت، باعتبار حال الُمخاَطب، ھي

وھو الخبر الذي ُیلقى إلى سامع خالي الّذھن من الحكم، ومن الترّدد فیھ، : الخبر االبتدائي-1

:فُیلقى إلیھ الكالم خالیاً من أدوات الّتوكید، نحو قول الّشاعر في الّشطر الّثاني من البیت

ولقد نصحتك إن قبلت نصیحتي 

ـوھبُ والّنصح أغلى مـا ُیباُع ویُ 

وھو الخبر الذي یلقى على الّسامع المترّدد في ثبوت الحكم، وحینئذ یحسن : الخبر الطلبي-2

لُ َعَلۡیھِ : "تقوّیة الحكم بمؤّكد واحد لیزیل ذلك الترّدد، نحو قولھ تعالى ُموْا َتَتَنزَّ ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقٰ َّ َنا ٱ ُم إِنَّ ٱلَِّذیَن َقالُوْا َربُّ

ِة ٱلَِّتي ُكنُتۡم ُتوَعُدوَن  ِئَكُة أَالَّ َتَخافُوْا َوَال َتۡحَزُنوْا َوأَۡبِشُروْا ِبٱۡلَجنَّ ٓ .37"٣٠ٱۡلَمَلٰ



وھو الخبر الذي ُیلقى إلى ُمخاَطٍب ُمنكٍر للُحكم، وھنا یجب أن یّؤكد الُمتكلُِّم : الخبر اإلنكاري-3

:ره، قّوًة وضعفاً، حتّى ُیزیل إنكاره، نحو قول الّشاعرلھ الكالم بقدر إنكا

وإّنــــي لتــــــّراك لما لــم أعـّودوإّني لحلــــٌو تعتریــــــــني مـــــــــــرارةٌ 

اصد مّما تقّدم ذكره تّتضح لنا جلیاً بعض مزایا اللّغة العربیة في دقّة التعبیر وتنّوع األسالیب بتنّوع أغراض ومق

الكالم، فالكالم عند العرب ال یكون إالّ بمقدار الحاجة ال زائداً علیھا، وإالّ كان عبثاً، وال ناقصاً، وإّال أخّل بالغرض 

.وھو اإلفصاح والبیان

دالالت اإلنشاء

:ھ أحد المعنیینإذا كان الخبر ھو الكالم الذي یحتِمل الصدق أو الكذب، فإّن اإلنشاء ُیطلق في اللّغة العربیة وُیراد ب

.وھو إلقاء الكالم الذي لیس لنسبتھ خارج تطابقھ أو ال تطابقھ: المعنى المصدري-1

.38وھو نفس الكالم الملقى الذي لھ الّصفة المتقّدمة: المعنى االسمــــــــي-2

وال كذباً، ومدلولھ متوقّف على الّنطق بھ، ألّن مضمون الكالم فیھ ال فاإلنشاء إذا ھو الكالم الذي ال یحتمل صدقاً 

.یتحقّق إالّ بالتلفّظ بھ

:وینقسم اإلنشاء بحسب المعنیین الّلذین ُیستفادان منھ إلى قسمین كبیرین

اصل في أمر ونھي، وتمنٍّ واستفھام ونداء، وُیعرف بأّنھ یستدعي مطلوباً غیر ح: إنشاء طلبي وھو خمسة أنواع-

.اعتقاد الُمتكلِِّم وقت الطلب

صیغ المدح والّذم، وألفاظ العقود، والقسم، : إنشاء غیر طلبي وھو ما یستدعي مطلوباً حاصًال، وأنواعھ كثیرة، منھا-

.39والّتعّجب، ورّب وكم الخبریة

رابعا ــــ المجاز وأثره الّداللي

قد شغلت عدداً كبیراً من البالغیین، إْذ بحثوا العالقة بین ) والمعنىاللّفظ (أشرت في بدایة ھذا المقال إلى أّن قضّیة 

اللّفظ ومعناه، ودرسوا نوع ھذه العالقة، والضوابط الّتي تحكمھا، ولعّل أھّم ما یتوقّف عنده البالغیون في دراستھم 

الم انطالقاً من االستعمال لھذه العالقة ھو مبحث الحقیقة والمجاز، إذ مّیز البالغیون بین ضربین متقابلین من الك

.العادي للّفظة أو الكلمة وھو الحقیقة والمجاز

والمجاز باعتباره مصطلحاً بالغیاً ُیعتبر وسیلة فّنیة یلجأ إلیھا لكسِر قیود الّضیق اللّفظي یحمل أبعاداً داللیًة غیر التي 

والعنایة الفائقة لدى العلماء القدماء من یحملھا عند الّتعبیر الحقیقي، وھذا ما رفع من شأنھ وجعلھ ینال الحظوة

بالغیین ونقاد وحّتى أصولیین، لما تمّیز بھ من خصائص فّنیة وبدائل تعبیریة، أھّمھا تضمین اللّفظ معاني جدیدة 

مستحدثة ال یستوعبھا اللّفظ نفسھ في أصل وضعھ الحقیقي، من أجل ذلك فّرق البالغیون بین المعاني األصلیة 

ن المعاني المستحدثة الّثانیة، فالمعاني األولى ھي المعاني األصلیة ودالالت اللّغة في وضعھا األصلي، األولى، وبی



قبل أن یطالھا الّتطّور والتغّیر، ویتصّرف األدباء في استعماالتھا، أّما المعاني المستحدثة الّثانیة فھي ولیدة الوضعیات 

.عض أفراد المجتمع أو كلّھماالجتماعیة، والحاالت الّنفسیة التي یعیشھا ب

ٞت ":فالمجاز ھو قسیم الحقیقة ویّتفق داللیاً مع مصطلح التوّسع، ولو تأّملنا قولھ تعالى َمآِء فِیِھ ُظلَُمٰ َن ٱلسَّ ٖب مِّ أَۡو َكَصیِّ

ِعِق َحَذَر ٱۡلَمۡوِتۚ وَ  َوٰ َن ٱلصَّ بَِعُھۡم فِٓي َءاَذاِنِھم مِّ فِِریَن َوَرۡعٞد َوَبۡرٞق َیۡجَعلُوَن أََصٰ ُ ُمِحیُطۢ بِٱۡلَكٰ َّ ، لوجدنا أّن كلمة 40"١٩ٱ

تدّل على معنى اإلحاطة، وھو المعنى األصلي لھا حین الوضع، أّما مجازاً فلھا دالالت أخرى متعّددة تتعّدى ) محیط(

ة بالجید، وإّنما ھي معنى اإلحاطة الّتقلیدیة فھي لیست إحاطة مكانیة أو ماّدیة كإحاطة الّسوار بالمعصم وإحاطة القالد

إحاطة مجازیة، إحاطة بكّل شيء علماً، وقدرًة، ورحمًة، وقھراً، فقد أحاط علمھ بجمیع المعلومات، وبصره بجمیع 

المبصرات، وسمعھ بجمیع المسموعات، ونفذت مشیئتھ وقدرتھ بجمیع الموجودات، ووسعت رحمتھ أھل األرض 

.41جمیع األشیاءوالسموات، وقھر بعّزتھ كّل مخلوق ودانت لھ 

الّتطّور الّداللي لمصطلح المجاز

مراحل مختلفة، إْذ مّر بتطّور داللي حسب الفارق الّزمني، والُمتأّمل في كتب اللّغة " المجاز"لقد عرف مصطلح 

ق وھو یّتف" المجاز"بدال من " التوّسع"، فقد استعمل الّنحاة مصطلح )المجاز(والمعاجم یجد كلمات عّدة تؤّدي معنى 

ا فِیَھا َوٱۡلِعیَر َٔ َوسۡ : "ومّما جاء على اّتساع الكالم واالختصار قولھ تعالى: "معھ داللیاً، یقول سیبویھ ِل ٱۡلَقۡرَیَة ٱلَّتِي ُكنَّ

ِدقُوَن  ا َلَصٰ .43"یرید أھل القریة"، قال سیبویھ 42"٨٢ٱلَِّتٓي أَۡقَبۡلَنا فِیَھۖا َوإِنَّ

الرواة ھم الذین سّموا ألوان الّتعبیر : "لت قدیماً بمعنى المجاز، جاء في البیان والتبییناُسُتْعمِ " البدیع"كما أّن كلمة 

.44"البیاني باسم البدیع

بلفٍظ صریح، لكّنھ لم ُیِرد بالمجاز ) المجاز(تكلّم فیھ عن ) مجاز القرآن(وُیعّد أبو عبیدة أّول من صّنف كتاباً بعنوان 

القواعد، فھو یقصد بالمجاز توضیح الكلمة أو تفسیرھا أو معناھا، لذلك كان الوصف الذي ینطبق على ما وضع من 

.كتابھ أشبھ بكتاب في اللّغة توّخى فیھ جمع األلفاظ التي أرید بھا غیر معانیھا الوضعیة

بمفھومھ االصطالحي، لكونھ قسیم الحقیقة، ولیس ' المجاز'كما ُیعّد أبو عثمان الجاحظ أول من تحّدث عن مصطلح 

بدرس بعض ' الحیوان'و' البیان والّتبیین'كما عني في كتابیھ . 'إعجاز القرآن'بمعنى الّتفسیر، أو الّتوضیح، في كتابھ 

.القواعد البیانیة الّتي كثر اشتغال العلماء بھا في عصره

وقد ساق أمثلة عدیدة بّین من خاللھا روعة المجاز وجمالھ الفني، ودوره الفّعال في أداء المعنى داخل الّنص القرآني، 

َما َیأُْكلُوَن فِي ُبُطوِنِھْم َناًرا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیرَ : "في مثل قولھ عّز وجلّ  ، 45"اإِنَّ الَِّذیَن َیأُْكلُوَن أَْمَوالَ الَیَتاَمى ُظْلًما إِنَّ

وقد یقال لھم ذلك وإن شربوا بتلك األموال األنبذة، ولبسوا الحلل، وركبوا الّدواب، ولم ینفقوا منھا : "قال الجاحظ

.46"درھما واحدا في سبیل األكل

ل مفھوماً جدیداً فیھ من الدقّة والّتحدید ما یقّربھ إلى مدلول المجاز بمفھومھ البیانّي، یقو' المجاز'بعدھا أخذ مصطلح 

وذھب قوم في قول هللا وكالمھ إلى أّنھ لیس قوالً وال كالماً على الحقیقة، وإّنما ھو إیجاٌد للمعاني، : "ابن قتیبة



العرب تستعیر الكلمة فتضعھا مكان : "، ویقول في موضع آخر47"وصرفوه في كثیٍر من القرآن إلى مجاز

.48"أو مشاكال...إذا كان المسّمى بھا بسبب من األخرى...الكلمة

على مفھومھ االصطالحي لكونھ قسیم الحقیقة عند كّل من ابن جني وعبد القاھر الجرجاني " المجاز"لیستقّر مصطلح 

.49ومن سار في فلكھما

تعریف المجاز وأنواعھ

، واشتقاقھ من الجواز وھو الّتعّدي من قولھم جزت بموضع 'مفعل'المجاز في ُعرف اللّسان مصدر میمي، على زنة 

ا إذا تعّدیتھ، وقد ُسمِّي بھ المجاز المعروف لدى البالغیین، ألّنھم جازوا بھ موضعھ األصلي، أو أّن اللّفظ جاَز كذ

.50مكانھ األصلي الّذي وضع فیھ أّوالً 

ء ، وجا"اسم لما أُرید بھ غیر ما ُوِضَع لھ لمناسبة بینھما كتسمیة الّشجاع أسداً : "أّما المجاز في اصطالح العلماء فھو

إّن : "، ویقول في موضع الّتفریق بین الحقیقة والمجاز51"أّن كّل لفظ نقل من موضوعھ فھو مجاز: "في الدالئل

.52"الحقیقة أن ُیقّر اللّفظ على أصلھ في اللّغة، والمجاز أن ُیزال عن موضعھ ویستعملھ في غیر ما وضع لھ

.53"كّل كلمة أرید بھا غیر ما وقعت لھ في وضع واضع لمالحظة بین الّثاني واألّول" كما یحّدون المجاز بـ 

مجاز على : وقد تشّعبت أنواع المجاز واختلفت، فقد قّسمھ ابن جني بحسب الغرض والمعنى المراد إلى ثالثة أقسام

.54االّتساع،مجاز على الّتوكید، مجاز على الّتشبیھ

، أّما االّتساع فألّنھ زاد في أسماء "ھو بحر: "ُجِمعت األقسام الثالثة في قول النبّي صلى هللا علیھ وسلّم في الفرسوقد 

وأّما الّتشبیھ فألّن جریھ یجري في الكثرة مجرى ...الفرس التي ھي فرس وِطْرف وجواد ونحوھا البحر، ونحو ذلك

.55"وھر، وھو أشبھ في الّنفوس منھمائھ، وأّما الّتوكید فألّنھ شّبھ العرض بالج

المجاز إذا وقع في اإلثبات : "عقلي ولغوي، جاء في الدالئل: أّما في ُعرف جمھور البالغیین فالمجاز عندھم قسمان

.56"فھو متلقّى من العقل، فإذا عرض في المثبت فھو متلقّى من اللّغة، واألّول عقلي، والّثاني لغوي

ن للفصل فاعل في الّتقدیر، إذا أنت نقلت الفعل إلیھ، ُعْدَت بھ إلى الحقیقة، ولھذا النّوع من فالمجاز العقلي ھو ما یكو

َلَة ِبٱۡلُھَدٰى َفَما : "المجاز عالقات متعّددة وصور مختلفة في إسناد الفعل، في مثل قولھ تعالى َلٰ ٓئَِك ٱلَِّذیَن ٱۡشَتَرُوْا ٱلضَّ أُْوَلٰ

َرُتُھۡم َوَما كَ  َجٰ إِنَّ فِۡرَعۡوَن َعَال فِي ٱۡألَۡرِض : "وفي قولھ تعالى. ، أي ما ربحوا في تجارتھم57"١٦اُنوْا ُمۡھَتِدیَن َرِبَحت تِّ

ُھۥ كَ  ُح أَۡبَنآَءُھۡم َوَیۡسَتۡحيِۦ ِنَسآَءُھۡمۚ إِنَّ ۡنُھۡم ُیَذبِّ ، وقع في 58"٤اَن ِمَن ٱۡلُمۡفِسِدیَن َوَجَعلَ أَۡھَلَھا ِشَیٗعا َیۡسَتۡضِعُف َطآئَِفٗة مِّ

ھذه اآلیة إسناد الفعل إلى الّسبب، إذ أُسِند فعل الّذبح إلى فرعون، ولیس ھو الفاعل المباشر المتلّبس بالفعل، وأّنما 

.جنوده وزبانیتھ من قام بفعل الّذبح، بأمٍر من فرعون

قة لوجود عالقة أو قرینة بین وأّما المجاز اللّغوي فھو أن ننقل الكلمة التي تستعمل لمعنى غیر ما وضعت لھ في الحقی

.إذا نقلناھا من معنى الحیوان المعروف إلى معنى الّرجل الّشجاع' أسد'المعنى المجازي والمعنى الحقیقي، كلفظة 

خاتمة



ومّما تقّدم بیانھ یّتضح لنا جلیاً العالقة الوثیقة بین علمي البالغة والّداللة، فكالھما یأخذ من اآلخر ویضیف إلیھ، ذلك 

ّن العالقة بینھما عالقة تبادلیة قائمة على تبّدالت المعنى وتغیراتھ، ألّن الطبیعة الحقیقیة للّغة تكمن فیما یؤدیھ المعنى أ

من دور في مستویات الّتحلیل اللّغوي بدءا من الّتحلیل الّصوتي الفونیمي، بل ما یؤّدیھ من دور كبیر في تطبیقات 

ة المعنى أو الّداللة قد تناولھا في األعوام األخیرة علماء مختلفو الّثقافة متنوعو وإذا كانت قضی. كثیرة لعلم اللّغة

االھتمام، واشترك في مناقشتھا وإذكائھا الفالسفة والمناطقة واألنثربولوجیون، وعلماء الّنفس ودارسو الفن واألدب، 

فنا عندھا من خالل عرض أرائھم، وبیان جھدھم فإّن علماءنا البالغیین القدماء، كان لھم في حقل الداللة أراء ثاقبة وق

وتكمن أھمیة الموضوع . في معالجة قضیة اللّفظ الّدال وارتباطھ بمدلولھ، أو من خالل مباحث بیانیة وأخرى بدیعیة

ا تعتمد في أّن ھناك نوعین للّداللة ھما الّداللة الحقیقة والّداللة المجازیة، مّما یجعل المعاني ال تبدو مستقرة، بل إّنھ

.على طرفي العملیة الّتخاطبیة المتكلّم والّسامع، والّسیاق الذي تتم فیھ ھذه العملیة


