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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المجاز في البالغة العربية

 المجاز لغة / 

 (1)مصدر عمى وزن مفعل , وىو تعدي الشيء أو المكان .يقال جاز المكان إذا تعداه .

"ىو استخدام الكممة في غير ما وضعت لو لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى  اصطالحا /
 .(2)األصمي "

 .ه474المجاز عند اإلمام عبد القاهر الجرجاني 

بداية حديثو عن المجاز بين " الحقيقة والمجاز"  يعبد القاىر الجرجاني ف اإلمامرق ف
وأما المجاز فيو "كل كممة  ,(3)وقعت لو من وضع الواضع "فالحقيقة عنده "كل كممة أريد بيا ما 

أريد بيا غير ما وقعت لو في وضع واضعيا لمالحظة بين الثاني واألول , أو كل كممة جزت 
 و , من غير أن تستأنف فييا وضعا بيا ما وقعت لو في وضع الواضع إلى ما لم توضع ل
وضعت لو في وضع واضعيا , فيي لمالحظة بين ما تجوز بيا إليو وبين أصميا الذي 

  (.4")مجاز

عبد القاىر الجرجاني عن المجاز وبسط فيو القول وحدده بحدوده المتعارف  اإلمامتحدث 
عمييا حتى يومنا ىذا , فقال في ضبط معناه: " المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه 

ذا عدل بالمفع عما يوجبو أصل المغة  ى معنى أنيم جازوا بو موضعو , وصف بأنو مجاز عموا 
 .(5)األصمي أو جاز ىو مكانو الذي وضع فيو أوال"

                                                           
 .109المنجد في المغة واألعالم , مادة جاز ص ((1
 .109م , ص2009, 4دمحم شعبان عموان وآخرون : من بالغة القرآن , ط ((2
 .350القاىر الجرجاني : أسرار البالغة , ص عبد ( (3
 .352ص  السابق :( (4
 .395صالسابق : ( (5
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المعنى األصمي  إرادةواستعمال الكممة في غير ما وضعت لو وىو المجاز يشترط فيو عدم 
 ليا الذي يكون بعيدا عن المراد. األصميلمكممة حيث تقع ىذه الكممة بأحد الوجوه غير المعنى 

باليد والمراد بيا النعمة ألن في ذكر اليد إشارة إلى مصدر النعمة التي ال يمكن مثل وقوع التعبير 
 .(1)باليد  إالتحصيميا إال باليد , ومثمو التعبير باليد عن القوة الن القوة ال تحصل 

ومن الضوابط التي وضعيا الجرجاني لممجاز منع وقوعو في األلفاظ التي يقع فييا اشتراك من 
الميل اسما لولد الكروان , كذلك  إطالقالنيار اسما لفرخ الُحَباري , أو  غير سبب كإطالق

 .(2)المنقول ال يوصف بأنو مجاز

وىو بذلك يحدد الضوابط الالزمة إلطالق لفظة المجاز عمى الكممات والجمل , فيقول : "وأما 
و مجاز المجاز فقد عّول الناس في حده عمى حديث النقل , وأن كل لفع نقل عن موضعو في

 .(3)والكالم في ذلك يطول وقد ذكرت ما ىو الصحيح من ذلك"

 وقد قسم الجرجاني المجاز إلى :

 عقمي  .1

الالحقة لمجمل ال  فاألوصافوىو الذي يقع في الجمل وىو مجاز من طريق المعقول ال المغة , 
نما  إلىيمكن ردىا  قصد من الذي يحصل ب اإلسنادالذي ىو في حقيقتو  التأليف إلىالمغة وا 

الفعل إلى غير  إلسناد.(4)المتكمم , مثل " خط أحسن مما وشاه الربيع " مجاز عقمي ال لغوي "
 فاعمو الحقيقي , فالربيع ىنا ليس فاعال حقيقيا .

 لغوي وينقسم إلى  .2

 مجاز مرسل . - أ

                                                           
 .395ص  الغة ,أسرار الب القاىر الجرجاني : عبد ينظر  ((1
 .397ينظر السابق : ص  ((2
 .66عبد القاىر الجرجاني : دالئل اإلعجاز , ص  ((3

 .408البالغة ,ص  أسرار ,عبد القاىر الجرجاني :ينظر  (4)
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 استعارة . - ب

ردة مثل المجاز عمى ضربين مجاز عن طريق المغة وىو ما يقع في الكممة المف أنفقال : واعمم 
ألن المتكمم جاز اليد مجاز في النعمة كان حكما أجريناه عمى ما جرى عميو من طريق المغة 

بالمفظة األصل الذي وضعت عميو ىذه الكممة في المغة واستعمميا عمى غير ما كانت لو إما 
مالممشابية وىو االستعارة ,  عميو  لصمة ومالبسة بين ما نقمت إليو أي استعممت فيو وما كانت وا 

 (1), وىو المجاز المرسل . األصلفي 

 يث أن عالقة االستعارة المشابية والفرق بين المجاز واالستعارة ىو العالقة القائمة لكل منيما ح
والمجاز يكون لغير المشابية لتعدد عالقاتو , وعمة ىذا فالمجاز أعم من االستعارة فكل استعارة 

 (.2مجاز وليس كل مجاز استعارة )

رق الجرجاني بين المجاز والحقيقة , وىذا في نظري يجمع الكناية كنوع من أنواع المجاز وقد ف
 . إطالقيا,ولكن ليس عمى 

  ه.392المجاز عند ابن جني 

تحدث عن المجاز والحقيقة فقال : " الحقيقة ما أقر في االستعمال عمى أصل وضعو في المغة , 
 .3))والمجاز ما كان بضد ذلك"

والعدول بو عن الحقيقة لثالثة معان ىي االتساع والتوكيد والتشبيو ويضرب لكل ويجعل المجاز 
 ويجعل كثرة المجاز يمحق بالحقيقة .ذلك مثاال 

  ه .404المجاز عند الشريف الرضى 

ألف الشريف الرضى كتابا اسماه تمخيص البيان في مجازات القرآن وىو في مجممو توضيح 
 لكريم .لالستعارات الواردة في القرآن ا

                                                           

 .408ص , البالغة  أسرار ,عبد القاىر الجرجاني  :ينظر (1) 
 .398( ينظر السابق : ص(2
 .2/442( ابن جني : الخصائص , (3
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  ه .456المجاز عند ابن رشيق 

وتعده من مفاخر الكالم ودليل  يقول ابن رشيق إن العرب كثيرا ما تستعمل المجاز في كالميا
 . (1)الفصاحة ورأس البالغة

والمجاز عنده " طريق القول ومأخذه وىو مصدر "جزت مجازا" كما تقول قمت مقاما وقمت مقاال 
. وما عدا  واألسماعم أبم  من الحقيقة وأحسن موقعا في القموب ... والمجاز في كثير من الكال

الحقائق من جميع األلفاظ , ثم لم يكن محاال محضا , فيو مجاز الحتمالو وجوه التأويل , فصار 
(. وابن رشيق في عمدتو 2التشبيو واالستعارة وغيرىما من محاسن الكالم داخمة تحت المجاز ")

اسم المجاز المرسل وعالقاتو فيقول : "وذلك أن يسمى الشيء باسم ما يتحدث فيما نعرفو اليوم ب
 (كقول الشاعر :3قاربو أو كان منو بسبب ")

 أراد المطر لقربو من السماء وىو مجاز مرسل عالقتو المسببية حيث أطمق المسبب وأراد السبب.

 ه .466نان الخفاجي المجاز عند ابن س 

حقيقة ومجاز فالمفع الموصوف بأنو حقيقة ىو ما أريد يقسم ابن سنان الكالم المفيد إلى قسمين 
 (.4, والمجاز ىو المفع الذي أريد بو ما لم يوضع إلفادتو) إلفادتوما وضع 

"ويتابع ابن سنان حديثو عن األصول الحسنة في وضع األلفاظ فيقول " إن أحد األصول في 
حسنو وضع األلفاظ موضعيا حقيقة أو مجازا ال ينكره االستعمال وال يبعد فيمو وىذه الجممة 

ولكن المتتبع ( , 5)تفصيل نحن نذكره ونشرحو ونبين أمثمتو ليقع فيمو والعمم بو " إلىتحتاج 
 لصفحات كتابو يجد أنو لم يقم بالشرح أو التوضيح فربما سقط ذلك من كتابو .

                                                           
 .1/267ينظر :ابن رشيق , العمدة ( (1
 .1/268( السابق : (2
 .168/ 1( السابق : (3
 .43ينظر : ابن سنان الخفاجي , سر الفصاحة , ص ((4
 .111( السابق : ص (5

 إذا سققققققم السقققققما  بققققق ر   قققققوم
 

ن كقققققققققققققانوا غضقققققققققققققابا   رعينقققققققققققققاغ واا
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 ه.626ح العموم لمسكاكيالمجاز في مفتا  

 قسم السكاكي الكالم إلى :  

في  األسدالكممة المستعممة فيما تدل عميو بنفسيا داللة ظاىرة كاستعمال  وىي " حقيقة (1
أقسام بحسب واضع الكممة إلى لغوية وقد تنقسم الحقيقة إلى  ( .1)"الييكل المخصوص
 والمقصود بالداللة الظاىرة احترازا من االستعارة .وعرفية وشرعية , 

الكممة المستعممة في غير ما ىي موضوعة لو بالتحقيق استعماال في الغير  وىو " مجاز (2
بالنسبة إلى نوع حقيقتيا مع قرينة مانعة عن إرادة معناىا في ذلك النوع وقولي بالتحقيق 

 (.2)احتراز أن ال تخرج االستعارة"

يقة ىي إثبات لمكممة فيما وضعت لو أصال فال تتعداه , والمجاز ىو إخراج لمكممة الحق مالحظة /
 عن موضعيا األصمي الذي تستعمل فيو .

 أ سام المجاز عند السكاكي 

 لغوي ويسمى مجازا في المفرد (1
 قسمين ىما  إلىوينقسم 

 راجع لحكم الكممة 
  قسمين ىما  إلىمعني الكممة وىو ينقسم  إلىراجع 
o لفائدة خال من ا 
o  قسمين  إلىمتضمن لمفائدة وىو ينقسم 
 " متضمن لمتشبيو والمبالغة "االستعارة 
 . خال من المبالغة 

 عقمي ويقع في الجممة . (2

                                                           
 .358( السكاكي : مفتاح العموم , ص(1
 .359( السابق : ص(2
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   ه.637المجاز في المثل السائر البن األثير 

ولو فوائد كثيرة والحقيقة عنده المفع الدال وفيو يجعل ىذا الباب من أىم أبواب عمم البيان 
عو األصمي , والمجاز ما أريد بو غير المعنى الموضوع لو في أصل المغة  وىو عمى موضو 

 (1)يجعل التشبيو نوعا من أنواع المجاز , ويمحق االستعارة أيضا بالمجاز .

  ه . في كتابه مجاز 660عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السممي الدمشقي الشافعي
 القرآن .

"المجاز فرع لمحقيقة , ألن الحقيقة استعمال المفع فيما وضع  يعرف الحقيقة والمجاز فيقول :
داال عميو أوال . والمجاز استعمال لفع الحقيقة فيما وضع داال عميو ثانيا لنسبة وعالقة بين 

 .(2)بنسبة بين مدلولي الحقيقة والمجاز " إالمدلولي الحقيقة والمجاز , فال يصح التجوز 

المحمي الحقيقة والمجاز فيو المجاز الظاىر الواضح مثل قول  ثم يقول أذا قويت العالقة بين
ذاالرجل لزوجو "اعتدي واستبرئي رحمك" يريد بذلك الطالق ,  كان ضعفت العالقة بين المحمين  وا 

مجازا لمتعقيد وال يحمل عميو شيء من الكتاب وال السنة وال ينطق بو فصيح كقول الرجل 
عمّي " يريد بذلك طالقيا فيو ضعيف وال يقع لضعف  لزوجو"أطعميني أو اسقيني أو تنعمي

  .(3)العالقة بين المحمين وذلك ألن العرب لم تستعممو 

  ه.739المجاز عند القزويني 

 قسمين  إليقسم القزويني المجاز 

األول مرسل وىو ما كانت العالقة بين ما استعمل فيو وما وضع لو مالبسة غير التشبيو كاليد 
 النعمة إذا استعممت في 

                                                           
 .1/57( ينظر : ابن األثير , المثل السائر ,(1
 .43عي : مجاز القرآن , ص ( عز الدين الشاف(2
 .43(  ينظر : السابق ص (3
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 (.1الثاني استعارة وىي ما كانت عالقتو تشبو معناه فيما وضع لو )

  ه.745المجاز عند العموي اليماني 

تناول اليماني المجاز في كتابو الطراز بصورة واضحة جدا من حيث تعريفو وما بينو وبين 
م تناول أحكام الحقيقة , وتناول تقسيمات المجاز من حيث اإلفراد والتركيب وأقسام كل منيما ث

 . (2)المجاز وكيفية استعمالو

  ه.773بهاد الدين السبكي  اإلمامالمجاز عند 

والمجاز عنده واضح كوضوح الشمس من حيث تعريفو وتقسيمو والتفريق بينو وبين االستعارة  
 . (3)وقد أورد الكثير من الشواىد سواء لمتشبيو المرسل أو المركب

  ه.792المجاز عند التفتازاني 

والمجاز في كتابو المطول شرح تمخيص العموم , ال يعدو كونو شرحا وتوضيحا لما جاء في 
 . (4)التمخيص وىو كما ذكرنا سابقا واضح المعالم ال تشوبو شائبة

                                                           
 .202( ينظر : القزويني , اإليضاح ص (1
 .61( ينظر : اليماني , الطراز المتضمن ألسرار البالغة , ص (2
 .98( ينظر : السبكي , عروس األفراح , ص(3
 .572( ينظر : التفتازاني , المطول ص(4
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   ه.953عبد الرحمن األخضري في كتابه الجوهر المكنون 

 قام بنظم الحقيقة والمجاز وأحكام المجاز وأنواعو شعرا فقال :

  ه.1128ابن يعقوب المغربي 

وىو أكثر تفصيال لممجاز وأنواعو وعالقاتو حيث أنو من المتأخرين الذين كانت مصطمحات 
 (.2ا في عصره )البالغة قد نضجت واستوت عمى سوقي

                                                           
 .37الجوىر المكنون في صدف الثالثة فنون , ص( عبد الرحمن بن صغير األخضري : (1
 .237( ينظر : ابن يعقوب المغربي , مواىب الفتاح , ص (2

 َقةةةةةةةةةةةَة ُمْسةةةةةةةةةةةَتْعَمَل ِفيَمةةةةةةةةةةةا ُوِضةةةةةةةةةةةعْ َحِقي
 

  َلةةةةةةةةةةةُو َبُعةةةةةةةةةةةْرِف ِذي اْلِخَطةةةةةةةةةةةاِب َفةةةةةةةةةةةات ِبعْ  
 ثُةةةةةةةةةم  اْلَمَجةةةةةةةةةاُز َقةةةةةةةةةْد َيِجةةةةةةةةةيُء ُمْفةةةةةةةةةَرَدا 

 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةا  َفاْلُمْبتَةةةةةةةةةةةةةةةةةَدا   َوَقةةةةةةةةةةةةةةةةةْد َيِجةةةةةةةةةةةةةةةةةي ُمَرك 

 ِكْمَمةةةةةةةةةةةَة َغةةةةةةةةةةةاَيَرِت اْلَمْوُضةةةةةةةةةةةوَع َمةةةةةةةةةةةعْ  
 

 َقِريَنةةةةةةةةةةةةةةةةةةَة ِلُعْمَقةةةةةةةةةةةةةةةةةةَة ِنْمةةةةةةةةةةةةةةةةةةَت اْلةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوَرعْ  
 اْلَكةةةةةةةةْوِن َكةةةةةةةةْي تَةةةةةةةةَراهُ  َكةةةةةةةةاْخَمْع ِنَعةةةةةةةةالَ  

 
َ  َطةةةةةةةةْرَف اْلَقْمةةةةةةةةِب َعةةةةةةةةْن ِسةةةةةةةةَواهُ    َوُغةةةةةةةة

 ِكالُىَمةةةةةةةةةةةةةةةةةا َشةةةةةةةةةةةةةةةةةْرِعي  اْو ُعْرِفةةةةةةةةةةةةةةةةةي   
 

ةةةةةةةةةةةوِفي     َنْحةةةةةةةةةةةُو اْرَتَقةةةةةةةةةةةى ِلْمَحْضةةةةةةةةةةةَرِة الص 
 َأْو ُلَغةةةةةةةةةةةةةةةةةةِوي  َواْلَمَجةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُز ُمْرَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُ  

 
لُ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اأَلو   َأِو اْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِتَعاَرَة َفَأم 

 َفَمةةةةةةةةةةةةةةا ِسةةةةةةةةةةةةةةَوى َتَشةةةةةةةةةةةةةةاُبَو َعالَقتُةةةةةةةةةةةةةةوْ  
 

 ُجةةةةةةةةةةةةةةةةةْزَء َوُكةةةةةةةةةةةةةةةةةل  َأْو َمَحةةةةةةةةةةةةةةةةةل  آَلتُةةةةةةةةةةةةةةةةةوْ  
 َظةةةةةةةْرَف َوَمْظةةةةةةةُروَف ُمَسةةةةةةةب َب َسةةةةةةةَبْب  

 
ََ َأْو َمةةةةةة َل ُمْرَتَقةةةةةةْب    (1)َوْصةةةةةةَف ِلَمةةةةةةا

 


