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 ...ملخص البحث ...
كثريا ما تتغيري داللة األلفاظ العربية من جمال اىل اخر ال عىل وجه التخصيص

او التعميم وانام عىل وجه املخالفة وبه تبتعد االلفاظ عن اخلمول والرتابة بتجدد

املعاين ،وقد جتىل هذا الرضب من التغيري الداليل لدى رشاح النهج من جانبني :األول
أهنم ّ
نظروا للمجاز واالستعارة ببحث مستقل كام يف مقدمتي البحراين واخلوئي،

اللذين اشرتطا يف تعريفهام للمجاز وجود العالقة بني املعنى املنقول ،واملنقول منه،
متابعة منهام لصاحب املحصول ،اما اجلانب الثاين يف بحث الشرّ ّ اح هذا النوع من
تطور داليل ،وحاول
التغري الداليل ،فيربز يف تلمسهم الفاظ النهج التي اعرتاها ّ

مدع ًام باألمثلة من
هذا البحث أن يقف عند هذين االجتاهني بالبحث واالستقصاء ّ

رشوح النهج ومتنه.
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...Abstract...
As always the Arabic utterances prod into change not for the
sake of specificity or universality، but to preclude any possibility of
tedium and monotony. It is to revive diction، such strikes the eye in
the way some explicate the Road of Eloquence through two isles:
first، they consider the figurative language as independent in the
introduction of Albahrani and Alkhuai who stipulate a nexus between
the transmitted context and the original one. It is to sense the source
of the product. Second، the referential development heaves into
being in the Road of Eloquence. The current paper exerts itself to
pinpoint such two isles with examples from the explications and the
text itself.
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 ...توطئة ...
مستمرا يف أصواهتا ومفرداهتا وصيغها وتراكيبها ،وقد
تطورا دائام
تتطور ّ
ال ّلغة ّ
ّ

مقررا ّأكدته الدراسات اللغوية التارخيية ،واللغة يف تطورها تسري
أصبح هذا أمرا ّ
عىل أسس ومبادئ ال مكان فيها للحرية الفردية املطلقة يف الكالم ،ولذا مل تثبت

داللة األلفاظ عىل حال واحدة ،بل كل لفظة معرضة الن تتغري داللتها عىل مدى
طويل أو قصري ،وهذا التغري الداليل غري مقصور عىل مرحلة من مراحل حياة اللغة
دون أخرى ،وال عىل مستوى لغوي دون غريه ،وإنام هو عام دائم ال ينقطع إال

بموت اللغة؛ ألنه خاضع لقوانينها .وتعد اللغة العربية من أهم اللغات احلية التي

تعرضت لظاهرة التغري يف دالالت ألفاظها.

وقد تنبه اللغويون منذ القدم عىل التطور الداليل وتغريات املعنى التي تعرتي

ألفاظ اللغة عرب تارخيها الطويل ،ونجد ذلك يف كتاب (الزينة) أليب حاتم الرازي

(ت )#322الذي بني فيه تغريات املعنى يف طائفة من الكلامت اإلسالمية ،ومثله

فعل ابن فارس يف كتابه (الصاحبي يف فقه اللغة) ،اذ خصص بابا نبه فيه عىل اثر
اإلسالم يف تطور دالالت األلفاظ ،فضال عن تفاسري القرآن التي عنيت بالدالالت

اجلديدة لأللفاظ بعد اإلسالم.

وقد بحث املحدثون يف التطور الداليل وتغريات املعنى عن طريق ما سموه

بعلم الداللة التارخيي الذي يعنى بدراسة تغري املعنى عرب الزمن( ،)1وعرف أيض ًا
بالتأصيل الداليل( .)2فذكروا مظاهر للتطور الداليل وتغري املعنى .وهي :ختصيص
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23

داللة املجاز اللغوي يف هنج البالغة

الداللة وتعميمها ،ورقي الداللة وانحطاطها ،و نقل الداللة من املجال احليس اىل
جمال حيس آخر ،أو نقل املعنى من جمال حيس إىل آخر معنوي ،أو بالعكس(.)3

وتعد ألفاظ هنج البالغة مثاال فصيحا يمكن االحتكام إليه يف تتبع التغري

الداليل لأللفاظ إذ اهتم ّ
رشاح هنج البالغة بمتابعة تلك التغريات الداللية جلملة

من ألفاظ النهج ،وهذا االهتامم جاء يف جانبني :األول تنظريي ،واآلخر تطبيقي.
فعىل اجلانب التنظريي بينّ الشارحان البحراين واخلوئي يف مقدمة رشحيهام للنهج
تغريات املعنى من خالل بحثهام للحقيقة واملجاز واالستعارة ،فضال عن ترصحيات

الشارح املعتز ّيل يف بعض معاجلـاته أللفاظ النهج التي طرأ عليها انتقال يف دالالهتا،
إذ رصح بحصول التغري يف املعنى موجها إياه يف معظم املواضع.
مفهوم املجاز بني البالغيني وشارحي النهج
حد الشارح البحراين (املجاز) بقوله« :ما أفيد به معنى غري ما اصطلح عليه

يف أصل املواضعة التي وقع التخاطب هبا لعالقة بينه وبني االول»( ،)4ويفهم من
حد البحراين للمجاز اشرتاطه حصول النقل من معنى اول اىل ثان خيتلف عنه ،مع

ارتباط املعنيني بعالقة ما ،وقد بني البحراين مراده باملعنى االول بانه املعنى الذي
شاع استعامله لدى اجلامعة اللغوية حني قرنه بعبارة (التي وقع التخاطب هبا) ،وهذا

خالف ما ذكره الدكتور ابراهيم انيس الذي اهتم القدماء بالضعف يف عالجهم
للمجاز ،الهنم «وجهوا كل عنايتهم اىل نقطة البدء يف الداللة ،وركزوا نظرهتم

نحو نشاهتا ،فتصوروا ما سموه بالواضع االول ،وحتدثوا عن الوضع االصيل...

ومل يدركوا ان حديثهم عن نشأة الدالالت ليس يف احلقيقة اال خوضا يف النشأة
24
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اللغوية لإلنسان ،تلك التي أصبحت من مباحث ما وراء الطبيعة ،التي هجرها
اللغويون املحدثون بعد أن يئسوا من إمكان الوصول يف شأهنا إىل رأي علمي
مرجح ،وأصبحوا اآلن يقنعون ببحث اللغة وتطورها يف العصور التارخيية التي
خلفت لنا آثار ًا لغوية مدونة ومنقوشة»(.)5

والنظر اىل املجاز من ناحية الوضع االول «يعكس تصورا استاتيكيا ثابتا للغة.

ّ
وكأن اللغة قد حددت معنى حقيقيا ثابتا لكل لفظ من االلفاظ ان خرج عنه كان
جمازا»( ،)6وهو أمر يصعب إدراكه ألنه «مهام رجعنا إىل الوراء وتوغلنا يف القدم،
ومهام كانت الفرتة التي نختارها ،فان اللغة تظهر لنا عىل اهنا تراث من الفرتة السابقة

للفرتة التي نحن بصددها»( ،)7اال ان الشارحني البحراين واخلوئي مل يتناوال مسألة

احلقيقة واملجاز من ناحية الوضع األول للغة ،وإنام نظرا إليها من ناحية االستعامل

واستقرار الداللة( ،)8فاحلقيقة يكسبها اللفظ عن طريق االستعامل اذا استقرت

داللته واصبحت مرتبطة به ،اما املجاز فهو اكتــساب اللفظة للداللة عن طريق

االستعامل – ايضا – لكن يف غري ما وضع له(.)9

والشارح البحراين نظر اىل املعنى االول للفظة عىل انه املعنى الذي شاع

استعامل الناس له ،ال عىل انه املعنى املبدوء به يف نشأة اللغة ،ولذلك نجده يقرن اىل
جانب أصل االصطالح عبارة (الذي وقع التخاطب به) ،فليس املقصود َّ
أن األصل

احلقيقي للداللة هو األصل األول لوضع اللغة يف طور نشأهتا ،وانام هو املعنى الذي

جرى به االستعامل مستقر ًا قبل أن يشهد شيئ ًا من التغيري.

واالستعامل اللغوي هو اساس تغري االلفاظ دالليا ألنه هو الذي حيدد معنى

األلفاظ ومدى شيوع ذلك املعنى او اندثاره ،فاالســتعامل هو وسيلة احياء اللغة،
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ولذا عدّ من أهم عوامل التطور الداليل لاللفاظ( ،)10وهذا ما أشار اليه علامء اللغة

والتفسري ايضا( .)11وقد أكد البحراين غلبة االستعامل مقياسا للحكم باألصل األول

للفظة ،حقيقة هي أم جماز ًا؟ ،فقال يف رشح (الدابة) :انه لفظ «وضع لكل ما يدب ثم
خص بالفرس ،فصار حقيقة عرفية ،ثم استعمل بعد ذلك يف احلامر فيعلم انه جماز

فيه اىل أن يغلب االستعامل عليه ،فيصري حقيقة عرفية أيضا»( ،)12فهذا النص واضح

يف ان غلبة االستعامل تعد أص ً
ال للمعنى الذي يصري حقيقة باتفاق اجلامعة اللغوية
عليه ،فان كان هذا االتفاق يف عرف مجاعة معينة سمي حقيقة عرفية ،ونالحظ من

ختصيص معنى (الدابة) يف عرف أهل العراق بالفرس( ،)13بعد ان كان عاما يف كل ما
يدب ،والنه لكثرة استعامله عند أهل العراق هبذا املعنى صار حقيقة عرفية عندهم،

وملا استعمل للداللة عىل احلامر عند أهل مرص فيام بعد كان جمازا حلصول االنتقال
من االستعامل الشائع يف الفرس اىل ختصيصه باحلامر ،فاذا غلب االستعامل مرة ثانية

عىل املعنى اجلديد صار حقيقة مرة ثالثة ،وهذا الذي ذكره البحراين يف نسبية احلقيقة
واملجاز قد نبه عليه من قبله الشارح املعتز ّيل الذي بني ان احلقيقة العرفية «هي التي
كثر استعامهلا ،وهي يف االكثر جماز»( ،)14وأشار اخلوئي إىل اهنا جماز حلصول النقل

فيها من معنى إىل آخر ،إال أهنا حقيقة لكثرة االستعامل فيها(.)15

ونبه اللغويون القدماء عىل مسألة نسبية احلقيقة واملجاز ،فقد نص ابن جني عىل
ّ

ان املجاز إذا كثر حلق باحلقيقة( ،)16وهذا ما اقره الدرس اللغوي املعارص ،فاأللفاظ
متناهية ،واملعاين غري متناهية« ،فالكلامت ال تستعمل يف مواقع اللغة تبعا لقيمتها

التارخيية ،فالعقل ينسى خطوات التطور التي مرت هبا ،إذا سلمنا بأنه عرفها يف يوم
من األيام ،وللكلامت دائام معنى حضوري حمدد باللحظة التي تستعمل فيها ،ومفرد

خاص باالستعامل الوقتي الذي تستعمل فيه»(.)17
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وإذا كان املجاز عند البحراين

()18

هو الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت

له بالتحقيق يف اصطالح التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادة معناها يف ذلك
االصطالح( ،)19فهو عند الشارح اخلوئي «الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له

من حيث هو كذلك لعالقة»( ،)20وقد أخرج اخلوئي بقيد احليثية «مثل لفظ الصالة،

اذا استعملها املترشع يف األركان املخصوصة ،فانه وان كان يصدق عليه أنه لفظ

استعمل يف غري ما وضع له لغة اال ّ
إن استعامله له ليس من هذه احليثية ،بل من حيث
وضعه هلا عندهم»(.)21

أي انه اقر بحصول االنتقال يف معنى األلفاظ اإلسالمية من أصوهلا اللغوية إال

يسم هذه األلفاظ باملجاز،
انه انتقال من جهة الشارع ال من جهة اللغويني ،ولذا مل ّ
وإنام هي يف نظره حقائق رشعية لشيوع استعامهلا ،وهو هبذا يعرض للخالف الدائر

بني العلامء حول األلفاظ اإلسالمية ،إذ انقسم العلامء بني منكرين للمجاز يف اللغة،
ومؤيدين له ،فذهب فريق من العلامء اىل اشتامل اللغة عىل املجاز حتى غاىل بعضهم

ورأى أن اللغة يف مجلتها جماز( ،)22ومنهم أبو ع ّ
جني الذي يقول:
يل
ّ
الفاريس ،وابن ّ

«اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله جماز ال حقيقة»( ،)23والفريق الثاين انكر حصول
املجاز يف اللغة والقرآن الكريم بدعوى صيانة كتاب اهلل من املجاز ،النه بنظرهم

اخو الكذب ،ويفيض اىل االلباس عىل املخاطب ،واغلب اصحاب هذا الفريق من
االصوليني( ،)24اما الفريق الثالث فمقتصد يرى وقوع املجاز يف لغة العرب ،ولغة
القران الكريم اىل جانب وقوع احلقيقة ،وأغلب أصحابه من البالغيني(.)25

وحرص األصوليون خالفهم حول وقوع املجازات يف القرآن الكريم(،)26

فمنهم من منع القول بانتقال معاين االلفاظ االسالمية ،وهو مذهب الباقالينّ،
العدد السادس  ..شعبان / #1434حزيران 2013م
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الذي ذهب اىل اهنا الفاظ باقية عىل اصل وضعها اللغوي مع زيادة رشوط عليها من

الشارع( ،)27عىل حني أجاز املعتزلة نقل االلفاظ اللغوية اىل معان رشعية بال عالقة

اللغوي
بني املعنى
والرشعي( ،)28ومنهم مـن قال بالنقل فيها مع وجود عالقة بني
ّ
ّ
املعنيني(.)29

واحلقيقة ان هذه االلفاظ االسالمية تغريت داللتها سواء بنقلها من معناها

اللغوي اىل معناها الرشعي ام ببقائها عىل اصل وضعها اللغوي مع زيادة رشوط
عليها من الشارع ،ألن هذه الرشوط هي سبب للتغري الداليل( .)30ومن حد البحراين
واخلوئي للمجاز نجدمها من املقرين بحصول النقل يف معاين هذه االلفاظ ،مع

وجود عالقة رابطة بني املعنيني اللغوي والرشعي ،فهي عند البحراين (جمازات)،
وعند اخلوئي (حقائق رشعية) .وهذا ما أقره الدرس الداليل احلديث ،الذي وسم

هذا االنتقال بانه ختصيص للداللة باملعاين الرشعية(.)31
أثر املجاز يف التطور الداليل أللفاظ النهج

كثريا ما تتغيري داللة األلفاظ العربية من جمال اىل آخر ال عىل وجه التخصيص

او التعميم وانام عىل وجه املخالفة( )32وحيصل االنتقال «عندما يتعادل املعنيان»

()33

احلقيقي واملجازي« ،فاملعنى اجلديد هنا ليس اخص من املعنى القديم وال اعم بل
هو مساو له ،ولذلك يتخذ هذا االنتقال املجاز وسيلة له ملا يملكه من قوة الترصف

يف املعاين»( ،)34ويعدّ املجاز هو املحرك للطاقة التعبريية يف اللغة( ،)35وبه تبتعد
االلفاظ عن اخلمول والرتابة بتجدد املعاين( .)36واالنتقال من جمال اىل اخر جانب

مهم يف تطور الداللة ،وذلك لتنوعه واشتامله عىل انواع املجازات واالستعارات.
ّ
28
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وهو ال يتم اال بتوافر مجلة من العالقات بني املعنى املنقول واملنقول اليه« ،ولذا

حيصل بطريقني :االستعارة ،اي املجاز الذي عالقته عالقة التشبيه ،واملجاز املرسل،
وهو الذي تكون عالقته غري التشبيه ،كالسببية ،واحلالية ،واملحلية ،و اجلزئية،

والكلية»( )37وغري ذلك من العالقات املجازية( ،)38وقد نبه القدماء عىل هذا النوع
من التغيري الداليل ،وذلك يف حديثهم عن املجاز وعالقاته(.)39

وقد جتىل هذا الرضب من التغيري الداليل لدى رشاح النهج من جانبني:األول

أهنم ّ
نظروا للمجاز واالستعارة ببحث مستقل كام يف مقدمتي البحراين واخلوئي،
اللذين اشرتطا يف تعريفهام للمجاز وجود العالقة بني املعنى املنقول ،واملنقول منه،

متابعة منهام لصاحب املحصول( ،)40الذي استدرك عىل سابقيه من االصوليني

()41

فاشرتط هذا القيد من املناسبة بني املعنيني حلصول االنتقال يف املعنى ،وذلك حترزا
من االلفاظ املرجتلة .ولوال هذه العالقة لكان املجاز وضعا جديدا .وهذا ما أكده

البحراين باشرتاطه «ان يكون النقل ملناسبة بني املعنيني ،واال لكان الثاين مرجتال»(.)42
وقد بني املحدثون أمهية العالقة الرابطة بني األصل والفرع؛ ألهنا القرينة

الدالة عىل عملية االنتقال الداليل ،فـ «الدليل املرشوط يف هذا التحــول هو بمثابة

الرصيح عىل تعمد الباحث عصــيان أحد بنود العقد يف منطوقه ومضمونه ،ويقوم
الدليل مقام اجلرس الرابط بني اختالل توازن أنسجة املواضعة واملحافظة عىل الطاقة

االبالغية يف احلدث اللساين»( .)43وقد استقىص الشارحان هذه العالقة املجازية،

فأحىص البحراين منها اثني عرش صنفا ،عىل حني أحىص اخلوئي مخسة وعرشين(.)44
وقد خص الشارحان عالقة املشاهبة بـ (االستعارة) التي عرفها البحراين باهنا

«استعامل اللفظ يف غري ما اصطلح عليه يف اصل املواضعة التي هبا التخاطب الجل
العدد السادس  ..شعبان / #1434حزيران 2013م
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املبالغة يف التشبيه»( ،)45فعالقة املشاهبة هي الفاصل بني املجاز واالستعارة ،اذ يعتمد
انتقال الداللة يف االستعارة عىل املشاهبة بني املدلولني ،عىل حني يكون انتقال جمال

()46
ونبه البحراين عىل
الداللة يف املجاز املرسل لعالقة غري املشاهبة بني املدلولني ّ .

ان االستعارة تأيت بالدرجة الثانية بعد املجاز يف حصول االنتقال الداليل ،وذلك يف

(ج َّر ْعت ُُم ْو يِن ُن َغ َب
معاجلته للفظة (النفس) الواردة يف قوله  يصف من حولهَ :
اسا)( ،)47اذ قال« :انفاسا جماز يف الدرجة الثانية ،فان النفس حقيقة لغوية
ال َّت ْه اَم ِم َأ ْن َف ً

يف اهلواء الداخل واخلارج يف احليوان ،ثم استعمل عرفا ملقدار ما يرشب يف مدة
ادخال اهلواء بقدر احلاجة ،اطالقا السم املتعلق عىل املتعلق ،ثم استعمل هاهنا
يف كل مقدار من اهلم يرد عليه من قبل اصحابه وقتا فوقتا ،وهي درجة ثانية من

املجاز»(.)48

فاالستعارة يف هذه اللفظة هي العالقة الثانية ،املؤدية اىل االنتقال املجازي

للفظة (النفس) من اهلواء املتنفس اىل مقدار اهلم الواقع عليه  .اما العالقة االوىل
النتقال املعنى يف هذه اللفظة فهي عالقة التعلق التي انتقلت هبا اللفظة من معنى

اهلواء اىل النفس الذي حيتاجه االنسان ،فتعاقب عىل هذه اللفظة انتقاالن دالليان،
وليس انتقاال واحدا ،فكانت االستعارة الدرجة الثانية من املجاز كام ذكر البحراين.

وخص اخلوئي هذه املسالة ببحث مستقل عنوانه (جواز سبك املجاز عىل

املجاز) ،اذ تابع يف هذا التجويز ما أقره الزخمرشي يف أساس البالغة من تعاقب
انتقالني عىل لفظة واحدة ،وهو ما عرب عنه املحدثون بـ «قدرة الكلامت عىل اختاذ
دالالت متنوعة تبعا لالستعامالت املختلفة التي تستعمل فيها ،او عىل البقاء يف اللغة

مع هذه الدالالت»( ،)49اذ يزداد معنى الكلمة تغريا كلام ازداد استعامهلا.
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وقد مثل الشارح اخلوئي هلذه االنتقاالت بلفظة (النطح) التي يراد هبا «تقابل

الكبش ذي القرن مع مثله للمضاربة والتناطح ،ثم اطلق جمازا عىل الصيد املظاهر

عىل الصياد املواجه له بعالقة املشاهبة ،فكانه يستقبل الصياد لينطحه بقرنه ،وهو
مشؤوم عند الصيادين ،ثم استعمل يف الرجل املشؤوم بعنوان االستعارة ،فيكون

جمازا بمرتبتني»(.)50

اما اجلانب الثاين يف بحث الشرّ ّ اح هذا النوع من التغري الداليل ،فيربز يف تلمسهم

تطور داليل .ويف هذا اجلانب ركز الشرّ ّ اح عىل مسألتني:
الفاظ النهج التي اعرتاها ّ

األوىل :هي التنبيه عىل األصل األول الذي انتقل منه املعنى ،وبيان نوع العالقة

املؤدية اىل هذا االنتقال .وهي سمة اشرتك فيها رشاح النهج مجيعا ألهنا متنح الدارس
ثراء وفهام يمكنه من الوقوف عىل الصلة املعنوية بني االصل والفرع مما لو درس

منقطعا عن جذوره التارخيية .وقد اهتم املحدثون هبذا االصل ،وأطلقوا عليه املعنى

األسايس او املعنى املركزي( .)51اذ تتفرع منه املعاين األخرى بنوع من الصلة(.)52
وحلرص الشرّ ّ اح عىل تلمس العالقة املؤدية اىل االنتقال بداللة اللفظ من جمال اىل

اخر ،جلؤوا اىل التاويل هلذه العالقة ِ
إن استغلق وضوحها لدهيم .من ذلك ما بينه
السامرائي من انتقال داللة لفظة (انصاحت) يف قوله  يف االستستقاءَ ( :ق ِد
ّ

اح ْت ِج َبا ُلنَا)( ،)53من املعنى االصيل ،وهو الشق اىل معنى اجلدب واجلفاف،
ان َْص َ

السامرائي باحلاجة اىل التاويل
لعدم ظهور العالقة املؤدية اىل هذا االنتقال ،فرصح
ّ
الستظهار هذه العالقة قائال« :انصاحت ،اي :جفت اجلبال وجدبت ،واالصل يف
الفعل انصاح هو بمعنى انشق ،وال سبيل اىل هذا إال باللجوء اىل التاويل توسعا»(.)54
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التغري الداليل يف النهج بني املجاز والنقل
ورد عند الشرّ ّ اح الترصيح بمصطلح (نقل املعنى) ،من ذلك انتقال داللة لفظة

(النكس) من السهام اىل الضعيف من الرجال كام يف قول اخلوئي« :النكس اصله يف

السهام ،ونقل اىل الضعيف من الرجال»(.)55

وقد بني املعجميون العالقة املسوغة هلذا االنتقال يف الداللة ،بان (النكس) هو

السهم الذي انكرس فوقه فجعل أعاله أسفله ولذلك يكون رديئا ،وهبذه الرداءة شبه

به الرجل الدين .وأكثر ما اصطلح الشرّ ّ اح عىل (نقل املعنى) بعبارة( :االصل) ،ثم
اصطلحوا عىل املعنى اجلديد الذي انتهت اليه الداللة بعباريت :ثم غلب يف ،ثم كثر

يف( .)56وبينّ الشرّ ّ اح (نقل املعنى) من خالل ذكر العالقات املؤدية هلذه االنتقاالت،
ومن ابرز تلك العالقات التي ذكروها عالقة املجاورة ،كام يف لفظة (العذرة) التي

تعني «فناء الدار ،وانام سميت تلك احلاجة عذرة؛ الهنا باالفنية كانت تلقى ،فكنى

عنها بالعذرة كام كنى عنها بالغائط»( .)57وكذا لفظة ُ
(احل ْجزة) إذ هي يف األصل
«موضع شد االزار ،ثم قيل لالزار حجزة للمجاورة»(.)58

ومن العالقات األخرى عالقة املشاهبة ،كام يف لفظة (صيايص) التي انتقلت من

القرون ،اىل معنى احلصون ،بعالقة املشاهبة يف التحصن واالمتناع ،اذ بني الشرّ ّ اح

ان «اصل الصيايص القرون ،ثم استعري ذلك للحصون؛ النه يمتنع هبا كام يمتنع
ذو القرن بقرنه»( .)59ومنها عالقة املصاحبة ،كام يف (احلداء) ،اذ بني الشرّ ّ اح انتقال

داللته من سوق االبل اىل الصوت املصاحب للسوق( ،)60و(الوغى) الذي هو «يف
االصل كلمة تعرب عن األصوات الشديدة املتصلة ،وملا اقرتنت احلرب بالصوت
والضجيج واجللبة حتولت هلا فكانت بمعناها»( .)61وغري ذلك من العالقات(.)62
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ويف رشوح النهج امثلة كثرية لالنتقال من املجال الدال ّيل املحسوس إىل املجرد

(املعنوي) أو بالعكس .لكن امثلتهم لالنتقال من املجال املحسوس إىل املجرد فاقت

أمثلة االنتقال من املجرد إىل املحسوس بنسبة كبرية .وهذا يوافق ما توصل اليه علم
الداللة احلديث( )63الذي يرى أن األصل احليس يفرتض ان يكون أقدم املعاين
وأقرهبا إىل ظروف املكان والزمان التي عايشها أهل اللغة(.)64

وأمثلة االنتقال الداليل من املجال املحسوس اىل املعنوي انامز البحراين من بني

أقرانه بالترصيح بانتقاهلا .ومنها لفظة (النهج) يف (هنج البالغة) ،اذ ذكر البحراين
ان «هنج البالغة استعارة لطيفة هلذا الكتاب ،الن النهج حقيقة يف الطريق الواضحة
املحسوسة ،فوجه املشاهبة ان الطريق ملا كانت حمل االنتقال بامليش وقطع االحياز
املحسوسة من واحد اىل اخر ،كذلك الذهن ينتقل يف هذا الكتاب .)65(»...فهذا
رصيح بأن لفظة (النهج) انتقلت داللتها من الطريق الذي ينتقل فيه املايش اىل

الكتاب الذي تنتقل فيه االفكار .فهو انتقال من املحسوس اىل املعنوي .ومنها لفظة

(النكت) اذ بني البحراين ان النكت يف األصل «هو االثر يف اليشء يتميز بعض
اجزائه عن بعض ...ومنه رطبة منكتة ،اذا بدا إرطاهبا ،ثم عدي اىل الكالم واالمور

املعقولة»( .)66و(املثاقيل) لدى البحراين «مجع مثقال ،وهو ما يوزن به الذهب
والفضة ،ويكون حذاء هلا ،ثم كثر استعامله حتى عدي اىل املوزون ايضا،فيقال:مثقال
مسك ونحوه،ثم عدي اىل االمور املعقولة واملقادير منها ،فقيل :مثقال فضل»(.)67

ومن أمثلة اخلوئي هلذا الرضب من التطور الداليل نعته املاديات بعبارة

(االجسام) التي تنتقل باالستعارة للمعنويات .كقوله يف لفظة (الغلظة) :إنهّ ا
اخلشونة،واالصل يف هذا اللفظ «ان يستعمل يف االجسام ،لكن قد يستعار للمعاين
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﴿و ْل َي ِجدُ وا ِف ُ
يك ْم ِغ ْل َظ ًة ﴾( ،)68وقالُ ﴿ :ث َّم َن ْض َط ُّر ُه ْم إِلىَ
كالكبري والكثري ،قال تعاىلَ :

اب َغ ِل ٍ
َع َذ ٍ
السامرائي هبذا النوع من النقل ،كـ (احلسم) يف قوله
يظ﴾( .)70(»)69ورصح
ّ
السامرائي يعني «القطع،
اجتِ ِه)(.)71فاحلسم لدى
(وال حَ ْت ِس ُموا َأ َحدً ا َعن َح َ
َ :
ّ
ومنه احلسام للسيف ،ولكنه رصف عن القطع املادي اىل القطع املعنوي»(.)72
ورصح البحراين ّ
بأن «املعقول فرع للمحسوس»( .)73وهذا ما اقره علم الداللة
برقي احلياة العقلية« ،فكلام ارتقى
احلديث الذي علل هذا النوع من االنتقال
ّ
التفكري العقيل جنح اىل استخراج الدالالت املجردة وتوليدها ،واالعتامد عليها يف

احليس يمثل املعنى االصيل للفظ الذي يتفرع منه عن طريق
االستعامل»( .)74فاملعنى
ّ

املجاز عدة معان( .)75وهذا النوع من النقل يف الداللة يعكس قابلية االلفاظ عىل

التنوع ،ويظهر ما فيها من كوامن معنوية يمكن اإلفادة منها( )76فاملجاز واالستعارة
والكناية خترج األلفاظ من اجلمود والرتابة ،مما يمنحها حيوية وفاعلية(.)77

وقد اهتم الشارح البحراين بإبراز العالقات املجازية ،واالستعارات التي ينتقل

معنوي ،ومن ذلك ذكره للعالقة
من خالهلا اللفظ من جمال داليل حسيّ إىل آخر
ّ
السببية التي نقلت (القناة)( )78من داللتها عىل الرمح اىل داللتها عىل «القوة والغلبة
والدولة التي حصلت هلم جمازا ،وهو من باب اطالق اسم السبب عىل املسبب،

فان الرمح او الظهر سبب للقوة والشدة»( .)79وكذا نقلت العالقة السببية األلفاظ:

العني( )80واليد( )81واللسان( )82من داللتها عىل (اجلوارح) اىل داللتها عىل العلم

جتوزا بلفظ (العني) .واىل التعاون بلفظ (اليد) .واىل الوعظ بلفظ (اللسان)(.)83
سمي هبا اهلم «جتوزا بلفظ
ومن تلك العالقات عالقة املسببية ،كلفظة (املوت) التي ّ
املوت يف اهلم والغم ،تسمية لليشء باسم ما يؤول اليه ،واطالقا السم املسبب عىل

السبب»( .)84ومنها -أيضا -عالقة املشاهبة كام يف (االنغامس) ،فهو «حقيقة يف
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الدخول يف املاء ،وما يف معناه ،اال ان احلرب ملا كانت يف غامرها واختالط املتحاربني

اجلم ،صحت نسبة االنغامس اليها ،كام صحت اليه ،فيقال:
فيها تشبه املاء املرتاكم ّ
انغمس يف احلرب وخاض فيها ونحوه»( )85وغري ذلك من العالقات واألمثلة(.)86
املجاز اللغوي يف النهج بني األصلني احليس واملعنوي
من املالحظ أن أغلب األصول احلسية التي ذكرها شرّ ّ اح النهج مأخوذة من حياة

الصحراء والبداوة السيام (الناقة واجلمل) سواء كان االنتقال من هذا املحسوس اىل
جمال حيس اخر او إىل جمال معنوي ،حتى فاقت نسبتها الثامنني باملئة من االصول

السامرائي« :وقد امدّ احليوان وسائر املخلوقات ،العربية
احلسية .ويف ذلك يقول
ّ
بامدة وفرية استفيدت من عالقة ما ،تشبيه ًا أو نحو ذلك»(.)87

ومن أمثلة هذا االنتقال لدى الرشاح ان (الغرار) وهو قلة النوم ماخوذ من قلة

لبن الناقة( ،)88و(االناخة) بمعنى االقامة أصلها من إناخة اإلبل عىل األرض(،)89
و(املثافنة) بمعنى املجالسة اصلها من ثفنة البعري ،وهو ما يقع عىل االرض من

اعضائه كالركبتني( ،)90و(الدُّ َّلح) وهو الثقيل من السحاب أصله من البعري الذي

يميش باحلمل وقد اثقله( ،)91و(الرضوس) بمعنى احلرب يف االستعامل املعارص

أصله من الناقة السيئة اخللق( ،)92و(الرياضة) التي انتقلت من قوهلم :راض املهر
رياضة اي :ذل( .)93ولفظة (املسافة) بمعنى (البعد) ،وأصله من الشم ،وكان

الدليل اذا كان يف فالة أخذ الرتاب فشمه ليعلم اعىل قصد هو أم عىل جور ،ثم كثر

استعامهلم هلذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة( ،)94و(املباءة) بمعنى املنزل أصلها
«هو املوضع الذي تبوء أي ترجع إليه اإلبل ،ثم جعل عبارة عن املنزل»( .)95ومن
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النقل اىل املعنويات لفظة (الصعب) ،وهو االمر الشاق ،واالصل فيه من البعري

املستصعب يركبه االنسان فيغرر به( ،)96و(البلية) بمعنى املشقة والعذاب ،االصل

فيها الناقة التي «تعقل يف اجلاهلية عند قرب صاحبها فال تعلف وال تسقى حتى متوت
وحيفر هلا حفرة وترتك فيها اىل ان تتفرق اجزاؤها»( ،)97و(النجاة) بمعنى طاعة
اهلل املؤدية للجنة ،واالصل فيها من الناقة التي ينجى عليها( ،)98و(البرَ َ كة) بمعنى
الثبات والبقاء ،اصلها من بروك االبل اذا نامت عىل االرض ،ووجه هذا الدوام

عىل اليشء( )99و(احلدو) بمعنى الباعث واملحرض ،واالصل فيه ماخوذ من حدو
االبل ،وهو سوقها( ،)100و(املحافلة) بمعنى املفاخرة باالمتالء ،واألصل من احلفل

وهو امتالء رضع الناقة باللبن( ،)101و(الكانفة) بمعنى العاصمة ،واالصل فيها

من كنفت االبل ،أي :جعلت هلا كنيفا ،وهي احلظرية من الشجر تسترت فيها(،)102
و(القصيدة) بمعنى الكلمة املمتلئة باملعاين ،واألصل فيها من الناقة القصيدة،

أي كثرية الشـحم واللحم( ،)103و(الوله) بمعنى ذهاب العقل ،وأصله من النوق

الواهلة ،أي الفاقدة أوالدها( ،)104و(السدى) وهي من اإلبل املهملة بال راع فانتقلت
اىل إمهال الناس بال حاكم( ،)105و(انجابت) من قوهلم :انجابت الناقة اذا مدت
عنقها للحلب فانتقلت إىل معنى اخلضوع لنور البصائر( ،)106و(القرحية) ملا يستنبط

من اآلراء ،واألصل فيها هو أول ما يستنبط من ماء البئر( ،)107و(الورطة) بمعنى

اهلالك( ،)108واألصل فيها من االرض املطمئنة التي ال طريق فيها( ،)109و(الوعثاء)
بمعنى الصعوبة ،واألصل فيها من الرمل اللني السهل الذي تغيب فيه االقدام(،)110
و(الرحيل) بمعنى السفر ،واألصل فيها وضع الرحل استعدادا للركوب(.)111

أما االنتقال من املجال املعنوي اىل املجال احليس ،فورد يف امثلة قليلة لدى

الشرّ ّ اح ،وقد علل املحدثون هذا النوع من االنتقال بإرادة التوضيح الداليل( ،)112اذ
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جيري فيه متثيل الصورة الذهنية بمعان حسية هبدف تقريب املعنى اىل االذهان(،)113

فيكون أكثر رسوخا يف النفس(.)114

ومن امثلة الشرّ ّ اح هلذا االنتقال( )115ذكرهم ان اصل (البغي) هو احلسد ،ثم

سمي به الظامل ،وهو اخلارج عىل السلطان او قاطع الطريق؛ الن احلاسد ظامل(.)116

وان األصل يف (اجلزر) هو «القطع ،ومنه سميت اجلزور ملا ينحر من االبل»(.)117

ّ
وأن لفظة (اجلأش) تعني (القلب) ،و«األصل يف معناه االضطراب ،سمي جاشا
الضطرابه»( ،)118ولفظة (الرنق) بكرس النون تعني (الكدر)« ،وأصل ذلك يف

العيش ،ونقل اىل املرشب جمازا»( ،)119و(الرضيح) بمعنى الشق وسط القرب «وأصله

من رضحه بمعنى دفعه ،وسمي بذلك لعالقة احلال واملحل ،فان امليت مدفوع اىل
هناك»( .)120و«أصل اليتم :الغفلة،ومنه سمي اليتيم النه يغفل عنه»( .)121ومل تذكر

املعجامت هذا املعنى األصيل ،واكتفت بذكر املعنى العريف لليتيم وهو من فقد أباه
من البرش ،ومن فقد أمه من احليوانات(.)122

عىل حني قلت االلفاظ التي ذكر الشرّ ّ اح انتقال معناها من املجال املعنوي

معنوي ،لتقترص عىل بضعة أمثلة ،منها لفظة (السفه) التي بني اخلوئي أن
إىل آخر
ّ

األصل فيها منقول من معنى (اخل ّفة) اىل معنى النقص يف العقل والقدر ،وبه فرس

﴿و َم ْن َي ْر َغ ُب َع ْن ِم َّل ِة إِ ْب َر ِ
يم إِلاَّ َم ْن َس ِف َه َن ْف َس ُه﴾( ،)123اي :جهل
قوله تعاىلَ :
اه َ
(الغي) التي ذكر اخلوئي انتقاهلا من معنى اجلهل من اعتقاد
قدره( .)124ولفظة
ّ
فاسد اىل معنى الضالل واالهنامك يف الباطل ،وبه فرس قوله تعاىلَ ﴿ :ف َس ْو َف َي ْل َق ْونَ
والغي هو (العذاب)( ،)126ووجه النقل تسمية «اليشء بام هو سببه»(،)127
َغ ًّيا﴾ (،)125
ّ

بالغي ،وهو الضالل املسبب للعذاب.
أي :تسمية العذاب
ّ
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وأغلب النامذج التي أوردها الرشّ اح لالنتقال باملعنى من املجال الداليل املجرد

حسية يف معجامت اللغة ،فلفظة (السفه) التي ذكر الشرّ ّ اح ،أصلها املعنوي
هلا اصول ّ

و هو اخلفة ،نجد أصلها احليس من قول العرب :تسفهت الريح ،اذا مالت ...ويقال
الراوندي إىل
تسفهت فالنا عن ماله اذا خدعته كأنّك ملت به عنه( ،)128وقد املح
ّ
هذا األصل بقوله« :والسفه :ضد احللم ،وأصله اخلفة واحلركة ،يقال :تسفهت

الريح الشجر ،اي :مالت به»( .)129ولفظة (الغي) بمعنى اجلهل من اعتقاد فاسد،

أصلها احليس هو الغياية ،وهي الغربة والظلمة تغشيان ،ويقال« :تغايا القوم فوق
راس فالن بالسيوف ،كأهنم أظلوه هبا» ،ويقال« :وقع القوم يف أغو ّية ،اي داهية،

وأمر مظلم»( .)130ولفظة (البغي) أصلها املحسوس من قوهلم :بغى اجلرح ،اذا
ترامى اىل فساد( .)131ولفظة (اجلزر) التي ذكر الشرّ ّ اح انتقاهلا من القطع ،هلا يف كالم

حيس هو اجلزرة ،وهي «الشاة التي يقوم اليها أهلها فيذبحوهنا»(،)132
العرب أصل
ّ

أصل هلا الشرّ ّ اح بمعنى االضطراب ،تذكر
واليشء نفسه يف لفظة (اجلأش) التي ّ
هلا املعجامت أص ً
ال حسي ًا ،هو جيشان القدر ،أي غلياهنا واضطراهبا( ،)133ولفظة

(الرضيح) ذكرت املعجامت هلا أص ً
ال حسي ًا من قوهلم :فرس رضوح ،وهو النضوح
برحله ،وقوس رضوح :الشديدة الدفع للسهم(.)134

ويمكن القول إن ما ذكره الشرّ ّ اح من أصول معنوية (جمردة) لأللفاظ هو يف

احلقيقة معان عامة د ّلت عليها األلفاظ بغض النظر عن أصوهلا ،حسية كانت ام
معنوية؟ وربام يقف تعاقب االستعامل اللغوي لاللفاظ بمعنى معني يف كل مرة

وراء تعدد القول يف األصول الداللية لأللفاظ ،فتجدد معاين االلفاظ «ناتج من

املواضعة التي متثل تشكال دائام ومستمرا للغة»( ،)135وانتقال الداللة من جمال اىل
آخر «يتم عادة يف صورة تدرجيية ،وتظل الداللتان سائدتني جنبا إىل جنب زمنا ما
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خالله ،وقد تستعمل الداللة املحسوسة فال تثري دهشة أو غرابة ،وتستعمل يف نفس
الوقت الداللة املجردة فال يدهش هلا احد .وليست إحدامها حينئذ بأحق وأوىل
باألصالة من األخرى ،حتى يمكن أن تعد إحدى الداللتني مما يسمى باحلقيقة،
واألخرى مما يسمى باملجاز ،إذ ال جماز وال حقيقة بينهام يف مثل هذا احلال»(.)136

فبعد كثرة االستعامل وشيوع اللفظ بني الناس باملعنى اجلديد ،تصبح داللته عىل
املدلول اجلديد حقيقية ال جمازية( ،)137أي ان اللفظة الواحدة تتواىل عليها احلقائق

املعنوية مع تعاقب االستعامل ،وهكذا تكثر أصوهلا الداللية .ويمكن توضيح ذلك

يف لفظة (الفجور) التي ذكر الرشاح( )138هلا أص ً
ال معنوي ًا ،وهو امليل عن الصواب،
مستشهدين بقول لبيد(:)139

َإن َت��تَ�� َق��دَّ ْم َت َ
ْ
ْ��غ��ش ِم�� ْن َ��ه��ا ُم�� َق��دَّ ًم��ا

يظا ْ َ
��ر َت َف ِ
َغ ِل ً
الك ْف ُل َف ِ
اجر
وإن أ َّخ ْ

ثم ذكروا انتقال داللة اللفظة اىل العاهر والفاسق .وقد فصل ابن فارس

االنتقاالت الداللية املتعاقبة عىل هذا اللفظ بأثر االستعامل ،اذ بني ان املعنى بدأ

بأصل عام هو «التفتح يف اليشء ،من ذلك الفجر انفجار الظلمة عن الصبح ...ثم

كثر هذا حتى صار االنبعاث والتفتح يف املعايص فجورا ،ثم كثر هذا حتى سمي

كل مائل عن احلق فاجر»( ،)140فاألصول تتعاقب عىل اللفظة بتعاقب االستعامل
عليها لتصبح حقائق داللية للفظة ،واملعنى احلقيقي هو املعنى االصيل للفظة .لذلك
يكون القول باملعنى العام للفظة الذي تتفرع منه دالالهتا احلسية واملعنوية هو احلل

يف حسم القول باألصول الداللية لأللفاظ.
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8989ينظر :هبج الصباغة.159/6
9090ينظر :نفسه .267/1

9191ينظر :رشح هنج البالغة املقتطف .285/1

9292ينظر :مع هنج البالغة  /دراسة ومعجم .192
9393ينظر :نفسه.67
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داللة املجاز اللغوي يف هنج البالغة
9494منهاج الرباعة للراوندي 104/3وينظر:هبج الصباغة .263
9595منهاج الرباعة للخوئي .253/14

9696ينظر :رشح النهج البن أيب احلديد.133/16
9797معارج هنج البالغة.22

9898ينظر :رشح النهج البن أيب احلديد 239/9ورشح النهج للبحراين .272/3
9999ينظر :توضيح هنج البالغة.126/3

10100ينظر :رشح النهج البن أيب احلديد 70/17ورشح النهج للبحراين 124/1ورشح هنج
البالغة املقتطف 258/3
10101ينظر :منهاج الرباعة للخوئي .267/1

10102ينظر :رشح النهج البن أيب احلديد296/8
10103ينظر :معارج هنج البالغة459

10104ينظر :رشح النهج أليب الفضل .117/1
10105ينظر :رشح النهج ملحمد عبده .136/1

10106ينظر :مع هنج البالغة  /دراسة ومعجم .117

10107ينظر :منهاج الرباعة للراوندي 384/1ورشح النهج البن أيب احلديد 414/6ورشح
هنج البالغة املقتطف  273 142/1وتوضيح هنج البالغة.237/1
10108ينظر :منهاج الرباعة للراوندي 348/1وحدائق احلقائق 398/1ورشح النهج البن أيب
احلديد 276/6وهبج الصباغة 191/12ورشح النهج أليب الفضل .163/1
10109ينظر :الصحاح.

11110ينظر:منهاج الرباعة للراوندي 262/1وحدائق احلقائق 294/1ورشح النهج للبحراين
 122/2ورشح هنج البالغة املقتطف  383/2ورشح النهج أليب الفضل .110/1
11111ينظر :مع هنج البالغة  /دراسة ومعجم  71و .174
11112ينظر :داللة االلفاظ 160ودور الكلمة .186

11113ينظر :اصول البيان العريب يف ضوء القران الكريم .86
11114ينظر :اساليب البيان يف القران.650

11115ينظر :معارج هنج البالغة227ومنهاج الرباعة للراوندي  253/2 ،372/2وحدائق
احلقائق 355/554،2/1ورشح النهج البن أيب احلديد 22/7ورشح النهج للبحراين
 53/4و 271/5ومنهاج الرباعة للخوئي 336/20 ،249/3وهبج الصباغة274/8
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م .د .جنان ناظم محيد
11116ينظر :ينظر :املقاييس  142واملفردات 136
11117رشح النهج للبحراين .405/2
11118هبج الصباغة .557/13

11119رشح النهج أليب الفضل .152/1

12120توضيح هنج البالغة 316/1وينظر :رشح النهج ملحمد عبده 166/1ومع هنج البالغة
 /دراسة ومعجم .239
12121هبج الصباغة .77/11

12122ينظر :املقاييس 1109واملفردات889

12123البقرة  130وينظر :الكشاف .321/1

12124ينظر :منهاج الرباعة للخوئي .211/3
12125مريم 59

12126ينظر :الكشاف .515- 514 /2

12127منهاج الرباعة للخوئي .381/19
12128املقاييس 482

12129منهاج الرباعة للراوندي .267/2
13130املقاييس .806

13131ينظر :املقاييس .142
13132نفسه.215
13133نفسه.232

13134ينظر :نفسه.612

13135قاموس اللسانيات .44

13136فقه اللغة وخصائص العربية.221

13137ينظر :فقه اللغة وخصائص العربية 221وداللة االلفاظ130

13138ينظر :رشح النهج البن أيب احلديد 67/11وهبج الصباغة .411/1
13139ديوانه 5/2

14140املقاييس.836
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