
  
  

 المجاز العقلي و ألوانه في القرآن

  
  

  
  

                               د / مسرت جمال   بقلم :

           األستاذة المساعدة بقسم اللغة العربية
                         جامعة بشاور، باكستان

  
  

  

تكلم من  الككنم ه نه ال نن  من  أنه عند علماء البالغة الكالم المفاد به خالف ما عند الم      

التأو ل إهادة للخالف ال بوساطة و ع كقولك أنبت النب ع البقل ، وهزم األم ن الجند ، هنالككم 

هي أنبت النب ع البقل بكو  اإلنبنات هالنالل للنب نع مكاننه األعنلي عنند الالقنل كوننه هالنالل   عنز 

، مكاننه األعنلي عنند الالقنالء كوننه وجل، وهي هزم األم ن الجند بكو  هزم الجند هالالل لألم نن

هالننالل لالسننكن األم ننن، و سننم  عقل لننا لالنندم نجوعننه إلنن  الو ننع ، والعتننداء ككمننه عنن  مكانننه 

 (1)األعلي.

هالمجاز الالقلي هو ما أُسنَِد ه ه الفالل أو شبهه إل  غ ن عاكبه ، الذي هو مالبس له، وله       

 مالبسات كث نة وهي :

سنَد إل  الزما  ماكقه أ   َُسنَد إل  ما  قع ه ه، نكو: ل لة مقمنة: هالل لة ( الزمان ة : هي أ   ُ 1)

 التقمن، وإنما هو زما  إقمان القمن .

ننَد إلن  منا  قنع ه نه ، نكنو : هنا، النهنن ، أي 2) ( المكان ة: هي أ   ُسنََد إل  المكا  ما كقنه أ   ُسن

 ،.هالنهن ال ف ، ، وإنما هو مكا  الماء الذي  ف  –ماءه 

ا . 3) اب اً سناتنل ( الفاعل ة : هي أ   ُسنَد الفالل المبن  للمفالنول إلن  الفاعنل، نكنو: بكجابلنا مسنتونل

 هالكجا  هاعل الستن، وال وعف المستون وإنما  وعف بالساتن.

( المفالول ة : هي أ   ُسنَد الفالل المبني للفاعل إل  المفالول، نكو: بُخلق من  مناء داهنقب. هالمناء 4)

 المالن ، وال  وعف بالداهق، إنما  وعف بالمدهوق. مفالول هي

( السب ة : هي أ    اف الفالل إل  سببه ال إل  هاعله، نكو: بن  سل ما  اله كنل . هسنل ما  5)

 لم  ب  اله كل ب د ه ، إنما كا  سببلا لبناءه .

ّد جّدك. ( المعدن ة : هي أ    اف الفالل إل  المعدن ما كقه أ   ُسنَد إل  هاعله، نكو: ج6)

 (4)هالجد لم  جد بنفسه، وإنما معدن لعاكبه.

 ألوا  جمال المجاز الالقلي
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المجاز الالقلي كسائن األسال   القنآن ة ال خلو م  الجمال والنوعة ، وهذا الجمال  نجنع       

إل  اللفن  والمالنن . هأمنا منا  عنعنجع إلن  اللفن  ههنو اإل جناز األن نق، وخفنة لف نه علن  اللسنا  

 ة الوز ، القاه ة والسجع .واستقام

وأما ما نجع إل  المالن  ههو المبالغة البد الة، والدقة النائالة . هلو نقول أ  جمال المجاز       

 هال نكو  مخطئ   : (5)الالقلي م  أنبالة وجوه

 :(6)( المبالغة البد الة والدقة النائالة : كما نناها هي قول الشاعن1)

نَا هكاَ  الالفُو منا َسجِ    ّعةل َملَكن

تُم َسعاَل بالدم أبطح ا َملَكن  هلمَّ

الشناعن  فتخننن بنأ  قومننه قندنوا ولكنننهم عفنوا وعننفكوا، ب نمنا المخنناطبو  ك نمنا قنندنوا       

، لكن  المجناز عنون كثننة الندم كتن  غمنن (7)أسنهوا هي سفك الندماء كتن  سنال الندم بناألبطح

سن ل، مبالغنة هني كثننة الندم وغمنن المكا  وطفح م  كل جوانبه، وكأ  المكا  نفسه وبما ه ه  

 المكا  به .

( اإل جاز األن ق : وذلك أ  المجاز الالقلي  الن، المالن  هي أقل ما  مك  م  اللف  ، همثالل 2)

 إذا قلنا:

 بهتح عمنوب  الالاص معنب

 الشك إننا نجد هانقا هي قوة الالبانة وإ جازها ع  قولنا:      

 ب  الالاصببهتح جُش المسلم   معن بق ادة عمنو

( الخفة السهولة : وذلك أ  اللف  الدال عل  سنب ل المجناز قند  كنو  أخنف علن  اللسنا  من  3)

 :(8)الكق قة، أما لخفة مفنداته، أو لكس  تنك به ه الدل إل  المجاز، مثل قول الشاعن

َكعلن ِلبُغن َتَِها  َدعِ المكاِنَم ، التَنن

 واقنالُد هَإنََّك أنَت الطاِعُم الكاسي

ههناك نسبة الطاعم إل  بأننتب نسنبة مجاز نة، وكنذلك نسنبة الكاسني إل نه، ك ند أ  منناد       

الشناعن هنو أننه المطالنوم والمكسنني لكن  عندل عننه إلن  الطنناعم والكاسني، إلن  جانن  لطننائف 

اُخنً ه ها: لخفة كلمة الطاعم والكاسني هني مقابلنة كلمنة المطالنوم والمكسني، وذلنك أل  كلمنة 

ات أنبالة أكنف ك نما كلمة بمطالنومب و بمكسنيب ذات خمسنة كننوف، بطاعمب و بكاسيب ذ

وم  الماللوم أ  الكلمة الخماس ة بالنسبة إل  النباع ة ثق لة عل  اللسنا  كمنا أ  النباع نة ثق لنة 

 والنباع ة قل لة هي اللغة الالنب ة . (9)بالنسبة إل  الثالث ة، وهذا هو الوجه بأ  األبن ة الخماس ة
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و السجالة : ونبما تطلبت القاه ة أو السنجالة المجناز، ه لجنأ إل نه الككنام عننالته   ( القاه ة أ4)

ا هي توسالة اللغة، وتغ  ن عونة الالبانة بك د تال   االد ن  علن   ا كب نل هإ  للمجاز الالقلي أثنل

آداء مالان نننه بعنننونة مختلفنننة كسنننبما تقت ننن ه الجملنننة و تطلبنننه النننوز  والقاه نننة هننني بالننن، 

 م قال عبدالقاهن:. وم  ث(10)األك ا 

بهو كنز م  كنوز البالغة، ومادة الشاعن المفلق، والكاتن  البل نف هني اإلبنداع واالكسنا        

واالتساع هني طننق الب نا ... وإننه  ندق و لطنف كتن   متننع مثلنه إالَّ الشناعن المفلنق والكاتن  

 .(11)البل ف

 :(12)ا قال الالبدًوخ ن مثال الستقامة وز  القاه ة بالمجاز الالقلي هو م      

 أشا  العغ ن وأهن  الكب َن كنالغداة ومنالالشي

 وملتنا أننا المسلمو  عل  د   عد قنا والنعبي

ك نند أ  بإبنندال نسننبة أشننا  وأهننن  إلنن  الفاعننل الكق قنني، وهننو خننالق الزمننا   تكقننق       

 اال طنا  والخلل هي الوز  والقاه ة كل هما .

ونشاقته هي كونه هي بال، األكا    ذن الة التكا ل عل  دهع  وم  نوعة المجاز الالقلي،      

 التهمة، والتملص م  الجن مة. ه ُسنَد الفالل إل  سببه: كماقالوا:

 بهال  قتله جهلهب، وكأنما  ن دو  ا   بنئوا قاتله م  جن مة قتله.      

. هلمننا قُتِننل  ننوم عننف    –ولالننل ذلننك  ننذكننا بقعننة سنن دنا عمننان بنن   اسننن ن نني   عنننه       

بعمان تقتله الفئة الباغ ةب هقال لهنم  – ا طن  أهل الشام لاللمهم بقول النبي عل    عل ه وسلم 

 . –ن ي   تالال  عنه –مالاو ة 

هي المجاز دهاللا للتهمة  –ن ي   تالال  عنه –بإنما قتله م  أخنجهب. هقد وجه مالاو ة       

 .(13)ع  جماعة

ة هننذه النوعننة والجمننال هنني المجنناز الالقلنني هنني األمثلننة التال ننة منن  ا  ننات وإل ننك لمشنناهد      

 القنآن ة: 

(14)"َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آََيتُه زَاَدْْتُْم ِإْْيَانً "( 1)
 

إ  إسناد هالل بزادتب إل  با  اتب، ال عح عل  سب ل الكق قة  أل  ا  ات ل ست بنفسها       

، بل إ  المؤم  بنفسه  ز د هي إ مانه بسب  ا  نات، هكأنهنا ذن النة هني مما تز د إ ما  المؤم  

 ازد اد إ ما  المؤم . هالالقة ا  ات بالز ادة هي عالقة سب  .
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وسن جمال هذه الالالقة هو المبالغة هي مدخل ة السب  هي كعول الفالل كت  عنان كأننه       

الموس ق  الذي  وجد هي التالب ن علن   الفاعل الكق قي، وهو سّوغ المجاز وكّسنه. ومع ذلك أ 

 سب ل المجاز الالقلي هي هذه ا  ة ال وجد هي التالب ن عل  سب ل الكق قة هي تلك ا  ة . أي

 َوإِذَا تُِل َتن َعلَ نِهمن آ َاتُه َزادتنُهمن إ مانلاب

لوجه ك د النه  فقد هي عونة التالب ن الكق قي ذلك االنسجام الذي تملكه ا  ة. وهذه هو ا      

 وندت هي القنآ  الكن م آ ات كث نة تكت هذه الالالقة . مثالل:

ننننُهمن  ُننذَبُِّح أَبننَنن َءُهمن        نناِلُف َطائِفَننةل ّمِ لََهننا ِشنن اَللا،  َّسن ن ِ،، َوَجالَننَل أهن َ  َعننالَ هِننين األنن َعننون بإ َّ هِنن

ب ي نَِس َءُهمن تَكن َو َسن
(15). 

كانه ع  هنعو  وأنه كا   ذبح أبناء بني اسنائ ل، هني قولنه: هي هذه ا  ة  خبننا   سب      

ب ذبح ابناءهمب. و ستبقي نساءهم . هالفالنل ب نذبحب و ب سنتكيب أسننَِد إلن  غ نن هاعلنه الكق قني، 

ال  هنعو  لم  ك   ذبح بنفسه، وال  ستكي بنفسه، بل كا   أمن بذلك جنوده واتباعه، وبما انه 

 –ا به، هقد عح إسناد الفالل إل ه عل  سب ل المجاز لما ب   الفاعل كا  سببلا هي ذلك لكونه آمنل 

م  عالقة وتشابه هي تاللق الفالل بهما، هتاللقه بالفاعل الكق قي من  ك ند  –الكق قي والمجازي 

 .(16)عدونه منه، وبالفاعل المجازي م  ك د أنه السب  ه ه

 و ا أ ها القانئ والنا ن هل تجد جماالل هي ب ا :      

ب ذبح أتباع هنعو  أبناء بني إسنائ لب؟ ال، وكال! ال  هذا كق قة، والكق قة أقل جماالل م        

 المجاز هنا. وم  هذا القب ل قوله تالال  :

بَاَ ب       ا لاَلَلِّي أَبنلُُف األَسن كل ُ   َا َهاَماُ  ابنُ  ِلين َعنن َعون بَوقَاَل هِنن
(17) 

قِدن        اب.وقوله عزوجل: بهَأَون كل الَلن ِلين َعنن ِلين  َا َهاَماُ  َعلَ  الّطِ نِ ، هَاجن
(18) 

هفي ا  ت   أسنَِد االمُن هي بأوقدب وباجاللب وباب ب إل   م ن هاما  مع أ  هذه األهالال       

 م  عنع الالمال، وإنما أُسنِدت إل  هاما  ألنه السب ، هالالالقة هي تلك األسال   هي السبب ة.

 اهاما  منبالبناء لي، ومنبا   وقند لني  اهامنا  علن  الطن  ، ومنبنا   بنن  لني ولوق ل:       

عننن ، العننبح نغننم ا  تنن   م ننطنبلا، وتننذه  تلننك الموسنن ق ة والمبالغننة اللتننا  توجننداِ  هنني 

 األسلو  المجازي القنآني.

(19)"اَلَعاِصَم اْليَ ْوَم ِمْن َأْمِرهللِا إالَّ َمْن رَِحمَ "( 2)
 

إلن   نم ن اسنم المفالنول لالالقنة  –اسم هاعل  –اعمب وهو وعف مشبه بالفالل أسنِد بع      

 المفالول ة، بدل ل قوله تالال : بإال م  نكمب اي ال مالعوم إال م  نكمه   .
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 ومثله قوله تالال  :      

 .(20)باِذَا َوقاَلَِت النَواقِالَةُب      

الَلن َهذَا النبَلََد آِمنلاب        (21)بَواجن

ةٌ َخاِسَنةٌب        (22)بَوإذلا َكنَّ

 وغ نها . (23)وبُخِلَق ِم ن مَّ ٍء َداهٍِقب      

إل   –وهي كل واكدة م  هذه ا  ات أسنِد اسم هاعل بواقالةب، بآمناب، بخاسنةب، بداهقب       

  م ن اسم المفالول لالالقة المفالول ة .

البد ال ة ونغماتها النائالة بخنالف إت نا  وسنالجمال هي هذه الالالقة المفالول ة هو المبالغة       

اذ ال وجنند ه ننه جنننس الموسنن قي  –موقوعننة ، مأمونننا ، مخسننونة ، منندهوق  –عنن ف المفالننول 

ل هني هنذه الموا نع. ولاللفنا  دون كب نن هني  وال وجد األثن البد ع، مع أ  ه نه  وجند ثقنالل وِعبنأ

 :(24)تكو   الفني هي الكالم ، كت  قال بال هم

لفنن  هنني ذاتننه كالموسنن قي  خلنن  األذ ، و لننذ الشننالون، وإ  لننم  تنننجم، أمننا المالننن  با  ال      

 .(25)هكالكهنباء إذا لم  ك  لف ه ج د التوع ل انقطع ت انه هال  الن  وال  طن 

َنَك َوَبْْيَ الَِّذْيَن الَيُ ْؤِمنُ ْوَن ِِبآلِخَرِة ِحَجاًِب "( 3) َوِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا بَ ي ْ

(26)"ْسُتورًام ِ 
 

ا.        ا. انمننا  كننو  سنناتنل اب إلنن   ننم ن بالكجننا ب، والكجننا  ال كننو  مسننتونل أسنننِد بمسننتونل

هاستالمل اسم المفالول مكا  اسم الفاعل، هقد أسنِد اسم المفالول إل   م ن الكجا  إل  غ ن ما 

 كقه أ   ُسنَد إل ه لالالقة الفاعل ة ومنه قوله تالال  :

ٍ  بَجنَّاُت عَ        ُده َمانتِ ًّاب ِ دن مٰععُ  ِعبَاَده بِالغَ نِ  إِنَّه َكاَ  َوعن كن الَّتِين َوَعَد النَّ
(27). 

ا عقل لا وعالقته الفاعل ة .        هقد أُسنِد اسم المفالول بم ت ًّاب إل   م ن الوعد مجازل

اب و بم ت        لاب ك د أ  هي كلمة وسنالكس  هنا أوالل خفة المجاز باللسا  هي إت ا  كلمة بمستونل

ا بخنالف كلمنة  بساتنب نن   الكنكات م  األوسط إل  األدن  وم  األدن  إل  األوسنط أقنل تندن جل

اب ه هننا منن  األوسننط إلنن  األعلنن  ومنن  األعلنن  إلنن  األوسننط. وهنني بالسنناتنب انكنندان وهنني  بمسننتونل

بالمستونب انتفاع. وهنذه النننة أعلن  من  تلنك النننة وان نن هني كلمنة بم ت لناب تَِجنُد نخنوة بخنالف 

 بآٍتب أل  ه ها ثقالل وشدة .
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هي اإلت ا  بالالالقة المفالول ة  كعل السجع والقاه ة ه ما ب نها وب   الكنالم السنابق وثان لا،       

 (30). وبالنندها بَعِشنن ًّاب(29). بَشنن نئلاب(28)والالكننق. انجننع النن  النننص اي: بم ت هنناب: قبلهننا بَغ ًّنناب

اب(31)وبنَسن لاب نل ا َغفُون اب: قبلها بَكِل نمل تُونل . وهكذا : بِكَجابلا َمسن
ابوبالن (32) ، وبَنُجنالل (33)دها بنُفُنونل

اب نل  .(34)َمسنُكون

اب وبآت لاب بل .       اب و بم ت اب اجمل م  بساتنل تُونل   ا أ ها النا ن والسامع أل س نغم بَمسن

(35)"عزم االمر"( 4)
 

أُسنِد الفالل بعزمب ال  المعدن باالمنب. واالمن ل س هو الفاعل الكق قي، أل  الفاعل الكق قي       

   تالال  هو الذي  عدن االمن منه، ه ُقَال هي الكق قة: هو

 بعزم   االمنب . ولك  بعزم االمنب .      

 –تجوز هي اإلسناد، هُكِذف الفاعل األعلي وأُسننِد الفالل إلن  معندنه، للمشنابهة بن   الفاعنل       

ك ند عندونه مننه، وتاللقنه  هي تاللق الفالل بهما، هتاللقه بالفاعل الكق قي من  –الكق قي والمجازي 

وهذه هي عالقتنه  –وهو معدن  –م  ك د أنه جزء مفهومه  –وهو العدن  –بالفاعل المجازي 

 المعدن ة.

ا ، منها:        وم  هذه المالبسة قد وندت آ ات أخنً هي القنآ  المج د أ  ل

ابوبَمَكُنوا َمكن  (37)و ببَِدٍم َكِذٍ ب (36)بَوَج َءتنهُ البُشنٰنًب       ب (38)نل وبالَ ُغننِين َعننُهمن َك نُدُهمن
(39). 

ولنذة الجمنال هني جالنل المعنندن هناعالل هني تعنون المعنندن بعنونة متكنكنة تشنالن وتفالننل       

األمننون بإنادتهننا وهكنتهننا، ك نند أ  هنني ا  ننات المننذكونة بكلمننات االمنننب وبالبشنننًب وبكننذ ب 

اب وبك نندب التسننتط ع ا  تننؤدً المالننامالت هنني ا لكق قننة واذا جننوزت عنن  الكق قننة وخلالننت وبمكنننل

بالمجناز الالقلني هأعنبكت هنذه المعنادن غ ننن متكنكنة مثنل التماث نل والعنون ذات إنادة وشننالون 

 الني االنسا . وهذه غا ة كس  إذا لبس اللف  لباس العونة والشكلة كتن   مشني ذلنك اللفن  مشن  

 اإلنسا  هي جم ع م اد   الك اة .

ُقْونَ "( 5) ًباَفَكْيَف تَ ت َّ (40)" إْن َكَفْرُُتْ يَ ْوًما ََيَْعُل الوِْلَداَن ِشي ْ
 

ا عقل لا، مع أ  كنق الفالنل أ   سنند        اب مجازل ان ن، قد أُسنِد الفالل ب جاللب ال   م ن ب ومل

ننِد إلن   نم ن ال ننف للمشنابهة بن   الفاعنل  –   –إل  الفاعل الكق قي  الكق قني  –ولكنه أُسن

لفالنل بهمنا ، هتاللقنه بالفاعنل الكق قني من  ك ند عندونه مننه، وتاللقننه هني تاللنق ا –والمجنازي 

 بال نف م  ك د وقوعه ه ه، وهذه الالالقة الزمان ة .
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وسنالجمال ه ه، هو المبالغة هي شدة هول ذلك ال وم، وذلك بأ  ال وم قد بلف هي هوله إل        

ن ذلك إل  ال وم والكاعل كد  عبح ه ه عغان الس  مثل كبان الس ، هفي ال اهن  نس  المفك

أ  ذلك هي الكق قنة من  هالنل   تالنال . هنل هنذه المبالغنة الكسننة الدالنة باالختعنان علن  هنذه 

 المالاني الجم لة تكعل م  األسلو  الكق قي؟ ال.

اب بن   بكفننتهمب وب جالنلب. وذلنك أننه        وكما سنالنوعة ه ه، هو النغم الكاعلة م  إت ا  ب ومل

 لو كا  :

بهك ف تتقو  إ  كفنتم    جالل الولدا  ش بلاب، والذي هنو التالب نن الكق قني، لمنا تكعنل       

اب ب   هالل   بكفننتهمب  تلك اللذة التي تنشأ م  ال نف، أل  كلمة ب ب ال تف د ما  ف د لف  ب ومل

ذلك مع  وب جاللب م  الموس ق  . واللف  مع الكلمات السابقة والالكقة عنه، مقام وكال ال كو 

أ  تكنو  الكلمننة بكنذا وكننذا من  عننفات  –الكلمنات األخنننً، وذلنك المقننام والكنال كما قت نن  

كونها مالنهة ونكنة ومتقدمة، ومتأخنة، وما إلن  ذلنك من  العنفات، كنذلك  قت ن  هني بالن، 

ناب أل  بهنا  ُقن م ذلنك  األك ا  أ  تكو  الكلمة ذات عوت كس . وهكنذا هني الكنال لكلمنة ب ومل

ي  ُوَجد هي نون   آخن   بولندا ب وبشن بلاب. وأمنا كلمنة ب ب هلن س بإت انهنا بقناء ذلنك الن م الذ

 الن م وكس  العوت .

َ ب       نَا القُُنون لَكن ومنه: بَكمن أَهن
(41) 

ل م  قول:        أقل ألفا ا

 بكم اهلكنا اهل القنو ب      

   القنو  نفسها هالكة . مع ذلك، أ  هي األول مبالغة ل ست هي الثاني إذ جالل      

 (42)ومنه: بَوالنََّهاِن إِذَا َجالَّهَا، َواللَّ نِل إذَا  َغنشَاهَاب      

ا عقل لا. وتاللق الفالل بال نف        نَِد الفالل بجل ب وب غش ب إل   م ن الل ل والنهان مجازل أُسن

 م  ك د وقوعه ه ه، هي عالقة الزمان ة. وتكت هذه المالبسة.

اب (43)بهََساَء َعبَاُ  الُمننذَِن نَ ب       ٍم  (45)وبَواللَّ نِل إذَا َسجٰعنع ب (44)َوبالنََّهاَن ُمبنِعنل وبَعنذَاَ   َنون

ِك نٍطب  وغ نها . (46)مُّ

وهذه غا ة قعوً لجمال النص القنآنني من  أ  الزمنا   المنل عمنالل مثنل اإلنسنا  . وقند       

نا  ذكننا أ  المالن  غ ن مكسوس إذا جالل  ا ع  مل مكسوسلا ههو  نؤثن علن  النذه  والقلن  أثننل

أل  عقل االنسا   دنك األشكال والعون هي لمح البعنن بخنالف اللفن  والمالنن  إذ كنل واكند 

 منهما  كتاج إل  الفكن والتدبن، والشك أ  اإلنسا  عجول .
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تها . و جالنل وباإل اهة إل  ذلك أ  نغم القاه ة  ت م  الكس  هي بطنه و تنشح م  كلما      

 القانئ والنا ن أ   دغدغ .

 ما نأ ك أ ها النا ن والسامع هي هذا األثن األن ق ؟      

(47)"َوَأْخَرَجِت اأَلْرُض أَثْ َقاََلَا"( 6)
 

نننَِد الفالننل باخنجننتب إلنن  األن،        ا عقل لننا، وكننا  كقننه أ   سننند إلنن   –مكننا   –أُسن مجننازل

ننِد إلن  األن، ، للمشنابهة بن   الفاعنل  –هو   تالال   –الفاعل الكق قي  الكق قني  –ولكنه أُسن

هي تاللق الفالنل بهمنا ، هتاللقنه بالفاعنل الكق قني من  ك ند عندونه مننه ، وتاللقنه  –والمجازي 

 بالفاعل المجازي م  ك د وقوعه ه ه ، وهذه هي عالقته المكان ة .

 ومنه قوله تالال  :      

تِهِ بَوَجالَلننَا األَننَهاَن تَجن        بِنين ِم ن تَكن من
(48) 

نِد هالل الجن ا  إل  األنهان        إنمنا  جنني  –والنهن اسم المكا  الذي  جني ه ه المناء  –أُسن

ا لالالقة المكان ة . الماء ال المكا  ، لكنه مو ع للجن ا  عح  إسناد الفالل إل ه مجازل

ونوعة المجاز تأتي م  أ  الم اه لكثنة ه  انها وشدة جن انها تنً كأ  مكلها  جنني ،       

نا لجننات   التني (49)وكنأ  الجننً قند تجناوز المناء إلن  مكاننه . ولنذلك نجند هنذا الوعنف دائمل

 وله تالال  :أُِعدَّتن للمتق   م  هذا الوجه الجمال  ، وكق

تَِها األَننَهاُنب       ِنين ِم ن تَكن ِمنَاِت َجنَّاٍت تَجن ِمنِ نَ  َوالنُمؤن بَوَعَد  ُ الُمؤن
(50). 

ولو قِ نَل: بواخنج   من  األن، اثقالهناب. وبجالنل   تالنال  جننً األنهنان جان نة من        

 تكتهمب.

   م  تكتها األنهانب.وبوعد   المؤمن   والمؤمنات جنات  جني       

ه فسد ن م الالبانة أوالل، و ذه  ذلك الموس ق  الذي  ُوَجد هي المجاز ثان لا، و عبح الكالم       

كق قة، والكق قة هي هذه المقامات المذكونة ال  كعل بها الجمال المالنوي. وأ  جمنال األلفنا  

ا ب ال نو . وم  ثم إذ سلم المالن  واختل بدو  جمال المالن  ال كو  جماالل كامالل بل  كو  جسمل

ا للكالم وهجننة لنه، كمنا  النن، إلن  بالن، األجسنام من  الالننج والشنلل  بال، اللف  كا  نقعل

والالون وما أشبه ذلك، م  غ ن أ  تذه  النو   كو  ع بلا للجسم. وإ  اختل المالن  كله وهسد 

 .(51) ، بقي اللف  م تلا ال هائدة ه ه ، أل  اللف  جسم ونوكه المالن

 وطبق هذه المالبسة :      

َ، ُع ُونلاب       نَا األَنن نن  .(52)بَوهَجَّ
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تف د القاه ة والسجع منه، وتنشأ الموس ق  بنذكن الننون   بفعنل األن،، وتفج نن األن،       

نَن ع نلنا، وهننذا طباللنا علن  سننب ل المبالغنة ونننن    بنالال و  تشنالن بننأ  كنل مكنا  هنني األن، هُّجِ

 ال ُوَجد هي التالب ن الكق قي .الجنس، وهو 

قند ب نننت عنندة أمثلننة لمالبسننة المجنناز الالقلنني كسنن  كسننّي وذوقنن  . وإكساسننات اإلنسننا        

وأذواقهم مختلفة هي أخذ اللذة والشالون. هلذا اكتف ت بهذه األمثلة وتنكت الباق ة م  األمثلة إل  

و جمع الألل  النادنة و مأل ذ له نفس القانئ والسامع أ   غوص هي أمواج بكن المجاز الالقلي 

 و نوً عطشه طبق ذوقه وطب الته .

*  *  * 

 والمراجع  الهوامش

 .186-184مفتاح العلوم ، ص:        (1)

 .161من أساليب البيان ، ص:        (2)

 .58مختصر المعاني ، ص:        (3)

 .163-162من أساليب البيان ، ص :        (4)

 .116يان : ص : أسرار الب       (5)

 .136البيان : د. عبد القدوس صالح وزميله: ص:        (6)

 وهو المكان الواسع فيه دقائق الحصى .       (7)

م( أبكو ملكيكة: عكاعر مخ كرم . أدر  665هكك   45الحطيئة، جرول بن أوس بن مالك  العبىكى )   (8)

أحد. وهجا أمه، واباه ونفىه. له  الجاهلية واالسالم. كان هجاء عنيًفا، لم يكد يىلم من لىانه

 .115، والبالغة الواضحة: ء:118ظ ء: 2ديوان ععر . ط . انظر: االعالم ج:

، 99مجموع مهمات المتون يشتمل علكى سكتة وسكتين متنكافى مختلكن الفنكون والعلكوم: ص:       (9)

499. 

 .116، 115أسرار البيان : ص:   (10)

 .214الدالئل : ص :   (11)

بدي: عاعر أموي مشهور، من قبيلة عبد القيس، كان خبيك  اللىكان، وقكد ادعكن أنكه طلكب الع (12)

إليه أن يحكم بين جرير والفرزدق، أعكر  بيًتكا، وأن جريكًرا أجكود عكعًرا، فلكم يكرل هك ا الحككم 

 .11، 110جريًرا، وهجا الصلتان، فرد ه ا عليه رًدا عديًدا. أسرار البيان : ص: 

 .136القدوس صالح وزميله: ص:  البيان: د. عبد  (13)

 .2األنفال :   (14)

 .8القصص :   (15)

 .152المعاني في ضوء أساليب القرآن: د. عبد الفتاح العين ص:  (16)

 .36الغافر:   (17)

 .38القصص:        (1)

 .43هود:        (2)
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 .1الواقعة :       (3)

 .35إبراهيم :        (4)

 .12النازعات :        (5)

 .6الطارق :        (6)

م( احمد بن حىن الزيات: ُولَِد بقريكة كفكرد ميكرل القكديم، 1968-1885هك   1388-1302الزيات، )   (7)

في طلخا، وُتُوف َِى بالقاهرل. وأول ما علت عهرته كتاب: "تاريخ األدب العربي" ومكن آاكاره "دفكاع 

 .114، ء:1تفصيل: االعالم: ج:عن البالغة" أدب الزيات في "العراق" وغيره . انظر لل

 .28دفاع عن البالغة، أحمد حىن زيات: ص:       (8)

 .45اإلسراء:        (9)

 .61مريم :   (10)

 .43اإلسراء :   (11)

 .44اإلسراء :   (12)

 .46اإلسراء:   (13)

 .47اإلسراء :   (14)

 .60مريم :   (15)

 .62مريم :   (16)

 .63مريم :   (17)

 .21:  محمد  (18)

 .74هود:   (19)

 .18يوسن :   (20)

 .50النمل :   (21)

 .46الطور :   (22)

 .17المزمل :   (23)

 .17اإلسراء   (24)

 .4،  3الشمس :   (25)

 .177الصافات :   (26)

 .67يونس :   (27)

 .2ال حى :   (28)

 .84هود :   (29)

 .2الزلزلة :   (30)

 .6األنعام :   (31)

 .149في ضوء أساليب القرآن : ص : المعاني   (32)

 .72التوبة :   (33)

 .51المعاني : ص:   (34)

 .12القمر:   (35)

*  *  * 
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