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 الفصل الثالث
 اللغة من حيث االستعمال

 )الحقيقة والمجاز(
        
تناولنا فيما سبق دراسة االصوليين للغة من حيث الوضع، وهنا نتناول دراستهم لها من حيث        

. وذلك بعد وضع الكالم لمعنى بازائه باحدى -المستعمل له -االستعمال، أي: الكالم من جهة المتكلم
 -طرائقه مما سبق. فالمتكلم اما ان يستعمل اللفظ فيما وضع له فهو حقيقة أو في غيرهاغراض الوضع و 

فهو مجاز. وذلك بناًء على ان المتكلم حر في استعمال االلفاظ والتكلم بها للداللة على معناها  -بشروط
 االصلي أو الفرعي ) الذي اتخذته لنوع من التغير الحاصل في داللتها ( .

        
 التعريف بالحقيقة عند األصوليين والبيانيين :              

مننن حننق الشننيء تذا مبننل، مننم نقننل تلننى الكلمننة ال ابتننة أو الم بتننة فنني م انهننا االصننلي ،  الحقيقةةة لغةةة :       
علنى هنذا  -. ويقال: موب محقنق النسن ، أي: مح منه، فالحقيقنة  1والتاء فيها للنقل من الوصفية تلى اإلسمية 

ننند     علنننى الكننال - م  م الموضنننوع النننذي لننير باسنننتعار  وال تم ينننل، وال تقننديم فينننه وال تنننَحير، ُقننول القائنننل: ) أ ح 
 . 2ِنع ِمه وإحساِنه ( ، وهذا أك ر الكالم ، وأك ر آي القرآن وشعر العرب على هذا 

ر تلنى اسنماء يسنتدل بهنا قوال المخلوقات ُلهنا تفتقنأن أ تذوالحقيقة ايضا هي ذات الشيء المالزمة له ،        
حقيقنة  وعليها؛ ليعرف ُل منها باسمه لغنرض التفناهم، وهنو أمنر ضنروري، فاالسنم الموضنوع بنازاء المسنمى هن

لننه ُالسنننماء واالرض والحننر والبنننرد بالنسنننلة لمعانيهننا الموضنننوعة لهننا، ولنننير المنننراد بالحقيقننة هننننا ذات الشنننيء 
وصننفل بانهننا ذاتننه؛ الن اللفننظ بالنسننلة لمعننناه الموضننوع لننه  بمعنننى نفسننه أو عينننه الموجننود  فنني الخننار ، لكنهننا

 . 3بمنزلة ذات الشيء وحقيقته، وبالنسلة لغيره بمنزلة العارض 
عرفهنا عبند القناهر الجرجناني بانهنا )كنل ُلمنة اريند بهنا منا وقعنل لنه  :الحقيقة فة  اصةح ا البيةانيين       

، مننم زاد تعريفننه تيضنناحًا  4يسننتند فيننه تلننى غيننره(  وقوعننًا ال -وان شنن ل قلننل: فنني مواضننعة -فنني وضننع واضننع

                                         
هنننن(، 637ين أبنننو الفننت  نبنننر   بننن ا مينننر ) تينظننر : الم نننل السننائر فننني أدب الكاتننب والشننناعر: ابننن االمينننر ، ضنننياء النند 1
 348، قدمه وعلق عليه: د . أحمد الحوفي ود . بدوي طلانة ، دار نهضة مبنر ، القناهر  ، والملنول علنى التلخني   1/85 

 . 61، والتعريفات 
 . 215ينظر : الباحبي  2
 . 100والخلاب الشرعي ، 1/138ينظر : حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختبر المنتهى  3
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ننند    فنني قبيلنننة منننن العننرب أو فننني جمينننع  نننل غ ةا ت ح   ُ بقولننه : ) وهنننذه  لننار  تننننتظم الوضنننع االول ومننا تنننَحر عننننه 
د    اليوم (  -م ال -العرب أو في جميع الناس  . 1أو ت ح 

 . 2به التخاطب(  وقيل: هي )الكلمة المستعملة فيما وضعل له في اصلالح      
فاحترز بالمستعملة عن الكلمنة قبنل االسنتعمال، فانهنا ال تسنمى حقيقنة وال مجنازا، وبقولنه: )فيمنا وضنعل       

له( عنن شني ين: أحندهما منا اسنتعمل فني غينر منا وضنع لنه غللنًا؛ الن القبند شنرط فني الوضنع، والغلن  لنير 
نننذلك فالقبننند شنننرط فننني المجننناز، وذلنننك ُقولنننك: )حنن ( مشنننيرًا تلنننى ُتننناب بنننين ينننديك. بمقبننود، ُو نننر س  ذ هنننذا الف 

وال نناني المجنناز الننذي لننم يسننتعمل فيمننا وضننع لننه، ال فنني اصننلالح بننه التخاطننب وال فنني غيننره مننن اصننلالح 
آحنننر، ُاالسننند فننني الرجنننل الشنننجاع. وهنننذا أحننند قسنننمي المجننناز. وهنننذه االسنننتعار  وان ُاننننل موضنننوعة اال ان 

لى قرينة ، بخنالف الوضنع التحقيقني ، وهنو منا ُاننل الداللنة فينه بنفسنه وضعها تَويلي ؛ الحتيا  الداللة فيه ت
 ال بقرينة .

ويتميز هذا التعريف بذُر قيد )في اصلالح به التخاطب(، فخر  به المجاز النذي اسنتعمل فيمنا وضنع        
تعملها لنه فنني اصننلالح آحننر غيننر اصنلالح التخاطننب. وهننذا هننو القسننم ال ناني للمجنناز ُلفننظ )البننال ( تذا اسنن

المننتكلم بعننرف الشننرع فنني النندعاء فتكننون حين ننذ مجننازًا؛ لكننون النندعاء غيننر مننا وضننعل هنني لننه فنني اصننلالح 
ان المخبوصة، مع انها موضنوعة للندعاء فني اصنلالح  الشرع؛  نها في اصلالح الشرع انما وضعل لالُر

 آحر، أي : في اللغة .
از ال الحقيقننة، لكننن اسننتيفاءه ال يننتم اال بمعرفتهننا. علننى ان المقبننود االصننلي فنني علننم البيننان هننو المجنن       

 . 3لذا جرت عاد  علماء البيان بلح ها تمهيدًا للحث المجاز 
 

 الحقيقة عند االصوليين :       
يننرى االصننوليون ان )الحقيقننة( انتقلننل مجننازًا مننن معنننى ال بننوت تلننى االعتقنناد الملننابق للواقننع ُاعتقنناد        

فهننننو مابننننل واقننننع، مننننم تلننننى القننننول النننندال علننننى ذلننننك ) أي : البنننند  ( مننننم تلننننى المعنننننى  وحدانيننننة   تعننننالى،
 . 4االصلالحي 

آلمندي: ) الحقيقنة هنني اللفنظ المسنتعمل فيمنا وضننع ا تعرينف حسننهاألعننل  اتوعرفنل عنندهم بعند  تعريفن       
 يًا . وقد استقر هذا نرف، لغويًا ُان التخاطب أو شر يًا أو ع 5طب ( اله أواًل في االصلالح الذي به التخ

 
 

                                         
 . 369أسرار البالغة  1
 م .1950هن = 1369) ملبوع مع االيضاح(، م  الجامعة السورية ، دمشق ،  2/120تلخي  المفتاح للقزويني  2
 . 122-2/120فما بعدها ، وااليضاح مع شرحه تهذيب اإليضاح  348ينظر: الملول على التلخي   3
 .246-1/245نهاية السول ينظر:  4
 .1/29االح ام  5
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 . 1فاشتهر بين االصوليين ، التعريف 

يخنر  المهمنل، وذُنره لالسنتعمال يندل …( فقوله: )لفظ( يشمل المهمل والمجاز، وقوله: )المستعمل فيمنا       
د علننى انننه مننن شننروط الحقيقننة، وانهننا متعلقننة بنناراد  المننتكلم، فهننو المسننتعمل لهننا، واللفننظ قبننل االسننتعمال وبعنن

الوضنع ال يسننمى حقيقننة وال مجننازًا، وايضننا فناللفظ ان لننم يبننلنا اسننتعماله فهننو مهمنل. وقولننه: )فيمننا وضننع لننه( 
يعننني تعيننين هننذا اللفننظ لهننذا المعنننى فينندل عليننه بننال قرينننة. فنننالحظ أن قضننية االسننتعمال أحننذت أهميتهننا منننذ 

. وقولننننه : )أواًل( يخننننر   2ال غيرهننننا  التعريننننف، حيننننث تتعلننننق بقبنننندية المننننتكلم فهننننو الننننذي يحنننندد اراد  الحقيقننننة
المجناز؛ الن وضننعه انمننا ُنان بننالتلع لغيننره. وقولننه: )فني االصننلالح الننذي بننه التخاطنب( ينندحل انننواع الحقننائق 

بعد ان ُانل في اللغنة لكنل منا  -اللغوية والعرفية والشر ية، ُاالسد للحيوان المفترس ، و )الدابة( لذات االربع
انها وشروطها فني الشنرع و)البال -يدب على االرض بعند ان ُاننل للندعاء  – ( في العلاد  المخبوصة باُر

 . 3 -في اللغة 
فيظهر لنا ان الفر  ي اد ينعدم في تبور الحقيقة بين البينانيين واالصنوليين، لكنن اهندافهما تختلن  فني        

 تناولها عند التلبيق .
لحقيقنة( بمعناهنا االصنلالحي، يعند تجنوزًا بالنسنلة لمعناهنا وتجدر االشار  ايضا تلى ان استعمال لفنظ )ا       

اللغوي، ولكنه يسمى )حقيقة عرفية حاصة(. واسنتعمال هنذه )الحقيقنة( منر  أحنرى فني اللغنة يعند مجنازًا بالنسنلة 
 . 4لوضعها العرفي )ال اني(، تذ تغيرت داللتها 

 
 الوضع ، واالستعمال :وهما شرطان :  شروط الحقيقة :       

وقد مر بنا في التمهيد حقيقنة الوضنع واقسنامه ، وفني ذلنك منا يلقني الضنوء علنى مفهنوم الوضع :  -1      
الوضننع عننند االصننوليين ، فهننو فنني الحقيقننة اللغويننة تخبنني  اللفننظ بننازاء المعنننى، وجعلننه دلننياًل عليننه، وفنني 

مها، تذ ال حقيقننة لغويننة فيمننا . فالوضننع ضننروري للحقيقننة باقسننا 5الحقيقننة الشننر ية والعرفيننة غللننة االسننتعمال 
دلنننل علينننه اال باسنننتعمالها فيمنننا وضنننعل لنننه فننني االصنننل، وال حقيقنننة شنننر ية أو عرفينننة فيمنننا اسنننتعملتا فينننه اال 

                                         
، والحقيقننة 100، والخلنناب الشننرعي 402، واصننول الفقننه للزلمنني 102، ودراسننة المعنننى 246-1/245ينظننر: نهايننة السننول  1

، رسالة ماجستير، ُلية العلوم االسنالمية، 31 - 30والمجاز وامرهما في استنلاط االح ام الشر ية: عابد حسن جميل االتروسي 
 م .1993 -هن1414جامعة بغداد ، 

ينظر: ُش  االسرار على المنار مع ننور االننوار منع ) قمنر االقمنار حاشنية علنى ) شنرح ننور ا ننوار ( : اللكننوي محمند بنن  2
 .  369فما بعدها، وشرح المنار البن ملك  154هن(، ملبوع مع ُش  ا سرار على المنار(، ص1285عبد الحليم )ت

، والمحلنني علننى الجمننع مننع البننناني 1/133فمننا بعنندها، والتوضنني  علننى التنقنني   1/138لمنتهننى مننع العضنند ينظننر: مختبننر ا 3
 .27، والحقيقة والمجاز وأمرهما في استنلاط ا ح ام الشر ية 1/393فما بعدها، وحاشية العلار على الجمع  1/300
 . 102ينظر : دراسة المعنى  4
 . 142/  2ينظر : نهاية السول  5
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. والمعننناني المجازينننة ُاننننل وضنننعية فننني حالتهنننا االولنننى، تذ ال يعنننرف المجننناز اال  1بسنننلقهما بالوضنننع اللغنننوي 
ا مننا انفنرد بنه المهنيننون منن وضنع اسننماء الدواتهنم، فهني اسننماء بالوضنع االول، حتنى نجنند ان االصنوليين مينزو 

وضننعية ال عرفيننة، واال ُانننل جميننع االسننماء عرفيننة. فالوضننع هننو االسنناس الننذي يخضننع لننه المنلننق اللغننوي 
 . 2االصلي، وانما يعرف هذا بالسماع من اهل اللغة 

نذلك المجناز -وليين للحقيقنةوهو مالزم للوضع، فالذي يظهنر منن دراسنة االصن االستعمال: -2         -ُو
انهننم ال يقبنندون بننذلك : الوضننع االول لاللفنناظ ، وانمننا االسننتعمال واسننتقرار الداللننة هننو الننذي يحنندد ذلننك، واال 
ذلك ُل وضع ابتندائي، حتنى االسنماء المخترعنة التني وضنعها اصنحاب  لكانل االلفاظ موضوعة قبل ذلك ، ُو

 . 3ة أو مجازًا عند استعمالها الحرف لحرفهم وآالتهم ، فهي تبل  حقيق
وقننند يتحقنننق لاللفننناظ مننندلوالت جديننند  عنننن طرينننق العنننرف بشنننيوعها وشنننهرتها فينننه ، ممنننا ينسننني المننندلول        

فنني مندلوالت الشننرع التني غيننرت عننن  سننيما الاالول، أو يجعلنه ال يتلننادر تلنى الننذهن عننند اطالقنه مننن اللفنظ ، و 
جنناءت بعننم الملننادع الشننر ية مبنيننة  تذأكبننر مننن أي عننرف آحننر ، منندلوالتها اللغويننة . فكننان للشننرع سننللان 

. ، علننى أن ال ي ننون العننرف منافيننًا للشننرع  ( ال ابننل بننالعرف ُال ابننل بننالن  ، منهننا قاعنند  : ) علننى العننرف
 ( لمننا شنناع فنني الشننرع ، و) الحقيقننة الشننر ية فكننان االصننوليون علننى جانننب مننن الدقننة عننند وضننع مبننلل  )

 .  4( لما شاع في عرف المجتمع  الحقيقة العرفية
ونجنند عنننند المحنندمين اطنننال  )قننناهر  التننَقلم( علنننى العرفيننة ، تذ يتغينننر معننننى الكلمننة بزيننناد  اسنننتعمالها        

 . 5ُو ر  ورودها في نبوص مختلفة ، فيتجه الذهن في ُل مر  اتجاهًا جديدًا تلى مدلول جديد 
للحات الخاصنننة بهننذا الشننَن اسننتعمال ) حقيقننة الوضننع ( و ومننن دقننة االصوليينننن فنني اسننتعمال المبنن       

)حقيقة العرف( ، وابعاد لفظ )المجاز( فيما يخ  االسماء العرفينة ؛ لن ال يخنتل  االسنتعمال المجنازي بنالمعنى 
المجنننازي ، فننناالول هنننو معننننى مبنننلل  )المجننناز( المعنننروف ، وال ننناني هنننو المعننننى النننذي اكتسنننله اللفنننظ فننني 

 . 6وفي غير موضوعه االول  اصلالح التخاطب ،
فيالحظ ان لالستعمال أهمية ُبير  في تحديد داللة اللفظ ، فك ر  استخدام العام في بعنم منا يندل علينه        

يزيل مع تقادم العهد عمنوم معنناه ُاسنتعمال لفنظ )البنال ( فني الشنرع فني العلناد  المخبوصنة، بعند ان ُاننل 
ذلك  -في اللغة -عامة في )الدعاء( ُ ر  استخدام الخناص فني معنان عامنة يزينل منع تقنادم العهند حبنوص ُو

                                         
 . 59 – 1/57نظر: اللراز للعلوي ي 1
، والخلناب الشنرعي 102، ودراسنة المعننى 64، والتبنور اللغنوي 1/41، واح نام اآلمندي 326 - 1/325ينظر: المستبنفى  2

101 - 103. 
 . 101، والخلاب الشرعي 103، والتبور اللغوي 1/26ينظر: اح ام اآلمدي  3
، رسننالة عالميننة ا زهننر ، ط االزهننر، القننناهر  ،  16منند فهمننني أبننو سنننة : صينظننر: العننرف والعنناد  فنني رأي الفقهنناء: د. أح 4

 . 101، ودراسة المعنى  63م ، والتبور اللغوي 1949
 .254ينظر: اللغة لفندرير  5
 .1/22ينظر: اح ام االمدي  6
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معننناه ، ُو ننر  اسننتخدام الكلمننة فنني معنننى مجننازي تننندي غاللننًا تلننى انقننراض معناهننا الحقيقنني، فينتقننل اللفننظ تلننى 
معنى جديد؛ لعالقة المجاور  أو المشابهة أو المضاد  أو غيرها، منن العالقنات بنين المعننى الموضنوع لنه اللفنظ 
والمعننى المسننتعمل فيننه . أمننا نشنَ  ُلمننات فنني اللغننة؛ فِلمنا تنندعو اليهننا الحاجننة غاللنًا، ُتسننمية شننيء مسننتحد  

 . 1جديد مادي أو معنوي، وغاللًا ما يرتل  التوسع في المعنى باحدا  تاريخية 
لتحننلر فنني وهننذا يع ننر امننر عامننل التلننور فنني منندلول اللفننظ لنندى الننناطقين بننه ، ) فااللفنناظ لننم تخلننق        

حننزائن مننن الزجننا  أو البلننور، فيراهننا الننناس مننن وراء تلننك الخننزائن، مننم ي تفننون بتلننك الر يننة العننابر ، ولننو انهننا 
كانننل ُننذلك للقيننل علننى حالهننا جننياًل بعنند جيننل دون تغيننر أو تحننول، ولكنهننا وجنندت ليتننداولها الننناس، وليتلننادلوا 

لسنننلع، غينننر ان المتلنننادل بهنننا ي نننون عنننن طرينننق االذهنننان بهنننا فننني حيننناتهم االجتما ينننة ُمنننا يتلنننادلون بالعملنننة وا
والنفوس، تلك التي تتلاين بين افراد الجيل الواحد والبي ة الواحد  في التجربنة والنذُاء، وتتشن ل وتتكينف والداللنة 

 . 2تلعًا لذلك ( 
يننر المعننننى مننر االسنننتعمال والشننيوع فننني تغ  - ن و صنننولي ا سننيما الو  – دراك القننندماءتومننن هننننا يتضنن         

 ة المحدمين لهم فيما توصلوا تليه .بعاتوافادته من اللفظ ، ُما تتض  م
وأرى مننع صنناحب التبننور اللغننوي انننه مننن الننوهم مننا نسننله النندُتور تبننراييم أنننير تلننى بحننث االصننوليين        

زوا نظرتهم نحنو ن شنَتها، وذلنك يتم نل في الحقيقة والمجاز بانهم وجهوا عنايتهم تلى نقلة البدء في الداللة، وُر
نذلك منا نسنله النيهم منن  في بح هم في الوضع االول للغة الذي يع نر الحنديث عنن النشنَ  اللغوينة لالنسنان. ُو
ان بحومهم على استفاضتها وحسنن عرضنها  قند تجاهلنل امنرًا مهمنًا فني الح نم علنى اللفنظ بالحقيقنة أو المجناز 

 . 3شائع مَلوف للفظ ، والمجاز عدول عن ذلك المَلوف  وهو امر الداللة في المتلقي، تذ الحقيقة استعمال
وينننر دل النننوهم  االول تقسنننيم  االصنننوليين الحقيقنننة تلنننى: لغوينننة، وشنننر ية، وعرفينننة؛ النهنننم ال يقبننندون منننن        

غللنننة  – فضننناًل عنننن ذلنننك -الوضنننع هننننا الوضنننع االول منننن النشنننَ  اللغوينننة لالنسنننان فحسنننب، وانمنننا يقبننندون 
 . 4المعنى حتى يبير أشهر فيه من غيره استعمال اللفظ في 

وي في في الرد على الوهم ال اني ما سلره االصوليون في منلفاتهم من بيان اهمينة االسنتعمال وأمنره فني        
تحديند منندلول اللفننظ ، فننان ) االلفناظ الموضننوعة اواًل فنني ابتننداء الوضننع فني اللغننة ال توصنن  ب ونهننا حقيقننة وال 

نذلك الع ننر ،  5(  ير حقيقنة ومجنازًا باسنتعمالها بعنند ذلنكوإنمنا تبن..… مجنازًا  والحقيقنة قند تبنير مجنازًا ، ُو

                                         
م ، والتبنور اللغنوي 1994، م  االعتماد ، القاهر  ،  2فما بعدها، ط 228: د . علي عبد الواحد وافي ص ينظر: علم اللغة 1

 . 101، ودراسة المعنى  68
 .130داللة االلفاظ إلبراييم انير  2
 .129 - 128ينظر: م . س  3
 .1/246، ونهاية السول 20ينظر: شرح تنقي  الفبول  4
 .104، وينظر: التبور اللغوي 1/26اح ام اآلمدي  5
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،  1فالحقيقننة تذا قننلت اسننتعمالها صننارت مجننازًا عرفننًا ، والمجنناز تذا ُ ننر اسننتعماله صننار حقيقننة بننالعرف ايضننًا 
 .وا ول ُلفظة ) المجد ( ، وال اني ُلفظ ) البال  ( ، ُما سيَتي قريلًا 

االصنننوليين بقضنننية االسنننتعمال، انهنننم بيتننننوا منننا يتنننوفر فينننه شنننرط القبننندية منننن اننننواع  عناينننةوتبلنننق دقنننة        
الحقننننائق ممننننا ال يتوفرفيننننه ذلننننك عننننند اسننننتعمال اللفننننظ فنننني غيننننر موضننننوعه االول )اللغننننوي االصننننلي(، فننننالتغير 

العننام لنندى المجتمننع، الحاصننل فنني الحقيقننة العرفيننة العامننة تغيننر غيننر مقبننود؛ الن سننبب توليننده هننو االننندفاع 
 . 2بينما التغير في الحقيقة العرفية الخاصة أو الشر ية تغير مقبود وهادف 

 
 أقسام الحقيقة :     
 قبنل ان نبنندأ بننذُر اقسنام الحقيقننة، نقنندم منا هننو اساسنني لنذلك التقسننيم؛ الن االصننوليين اعتمندوا فنني ذلننك       

:  قسنامأى نتنقسنم الحقيقنة تلن النظر تلينهالتخاطنب، تذ بن نو ية الواضنع؛ تذ تن مراعاتهنا شنيء ضنروري فني على
، ) فالواضع متى تعين ، نسنبل تلينه الحقيقنة  3له  ، فهي تابعة ، وحقيقة شر ية ، وحقيقة عرفية حقيقة لغوية

 وقيننل شننر ية ان ُننان صنناحب وضننعها الشننارع... … ، فقيننل : لغويننة ان ُننان صنناحب وضننعها واضننع اللغننة
، أو حاصنننًا ُمنننا لكنننل  ، سنننواء ُنننان عرفننًا عامنننًا ُالدابنننة لنننذوات االربنننع : عرفينننة قينننل،  ومتننى لنننم يتعنننين ……

، والمللنق والمقيند  ، وذلنك ام نال الرفنع والنبنب والجنر فني النحنو 4طائفة من االصنلالحات التني تخبنهم ( 
 ، وغيرها . والمجمل والمفبل في اصول الفقه

نزوا فني تقسنيمهم للحقيقنة والمجناز علنى االسنماء وان  ويظهر من حالل تتلع ملاحنث االصنوليين انهنم        ُر
جنننرى ُنننل منهمنننا فننني االفعنننال والحنننروف؛ الن تلنننك محنننل تننننازعهم وان تنننناولوا الحقيقنننة والمجننناز فننني االفعنننال 
رون احياننننًا ابنننواب ُتنننبهم الخاصنننة بهنننذا الموضنننوع بنننذُر )االسنننماء(، جننناء فننني ُتننناب  والحنننروف، ولنننذلك يبننندِت

،  ، وشننر ية ، وعرفيننة : وضننعية قسننامأربعننة أ، وهنني  نننه ) فنني تقاسننيم االسننماءأبننه بواأحنند أالروضننة فنني ذُننر 
 . 6ن يَتيا في الحروف أ، مم يشار فيه بعد ذلك تلى ان الغالب في الحقيقة والمجاز  5ومجاز مللق ( 

 . 7صوليين تلى تقسيم الحقيقة تلى : لغوية ، وعرفية ، وشر ية  ك ر اأوذهب         
       

                                         
 . 1/368، والمزهر 1/319ينظر : االبها   1
 .101ة المعنى ينظر: دراس 2
 .101ينظر: الخلاب الشرعي  3
 .1/61ُش  االسرار لللخاري  4
 . 33، وينظر: الحقيقة والمجاز  89الروضة البن قدامة  5
 فما بعدها. 89ينظر: الروضة  6
ول ، وارشناد الفحن 1/301، وجمنع الجوامنع منع المحلني  252-1/251، ونهاينة السنول  4/41ينظر: تحرير القواعد المنلقية  7

، رسالة ماجستير ، ُلينة اآلداب ، جامعنة بغنداد  207، واللحث النحوي واللغوي عند الغزالي : حاتم حمدان الشجيري ، ص 21
 م .1990هن = 1411، 
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، و ) لفنظ البنال   1وهي ما وضعها واضع اللغة ، ُاالسد للحيوان المفترس  الحقيقة اللغوية : -1      
 ) 

. وسننميل بالوضننعية؛  2فنني النندعاء ، و )اللننال ( فنني حننل القينند، و )الدابننة( فنني ُننل مننا ينندب علننى االرض 
لوضننعية، فمننن دقنننته فنني بحنننث . وهننذه التنني يسننميها اآلمنندي : اللغويننة ا 3السننتعمالها فنني موضننوعها االصننلي 

الحقيقة انه امار )حقيقة العرف( و )حقيقة الوضع( فقال عنها: )اللفظ المستعمل فيمنا وضنع لنه اواًل فني اللغنة( 
. فالحقيقننة اللغويننة الوضننعية تعننني بهننذا المفهننوم : النندالالت االولننى أو االسننبق زمنننًا قبننل ان يعتريهننا تغيننر  4

 . 5ء والحر والبرد ، حينن تستعمل بمعانيها الشائعة التي هي دالالتها االولى داللي ، َُلفاظ االرض والسما
 6عرفها الرازي بانها )التي انتقلل عنن مسنماها تلنى غينره بعنرف االسنتعمال(  الحقيقة العرفية : -2      

جنر االول . ، ويقرب منه تعريفها بانها )ما وضعها أهل العنرف فنقلنل منن معناهنا اللغنوي تلنى غينره ، بحينث ه
 ، ويظهر من هذا التعريف انقسامها تلى قسمين : 7وهي اما اال تكون من قوم مخبوصين أو تكون( 

وهي التي وضعها اهل العرف العنام ُالدابنة لنذوات االربنع، وهني فني اللغنة لكنل منا  العرفية العامة : -أ       
 9فيمنا وضنع لنه بعنرف االسنتعمال اللغنوي( ، ويعرفها االمندي بانهنا )اللفنظ المسنتعمل  8دب على وجه االرض 

لنى ان )الحقيقنة العرفينة وان ُاننل ع، وقند نلنه االصنوليون هننا  . وهي تعني ان تغيرًا دالليًا حبنل فني الكلمنة
حقيقة بالنسلة تلى تواضع أهل العرف عليها، فال تخر  عنن ُونهنا مجنازا بالنسنلة تلنى اسنتعمال اللفنظ فني غينر 

، فهني مجناز بالنسنلة للحقيقنة الوضنعية، فلفنظ )الدابنة( حقيقنة وضنعية فني اسنتعمالها فني  10ما وضع لنه اوالاًل( 
                                         

، وقر  العين بشرح ورقات امام الحرمين : العالمة الخلاب محمد بن أحمند الرعينني )  1/140ينظر : العضد على المختبر  1
،من   2بهامش للائ  االشارات تلى) ) شنرح تسنهيل اللرقنات لنن : نظنم الوقنات ( : ُالهمنا للعمريلني(، ط ، 8هن(، ص954ت

 مبلفى اللابي الحلبي ، مبر .
م ، 1978هننن = 1398، دار النهضننة ، بيننروت ،  2، ط 443ينظننر: اصننول الفقننه اإلسننالمي : محمنند مبننلفى شننلبي  ص 2

 ، دار النهضة العربية ، القاهر  . 21ية : بدر المتولي عبد اللاس  ، صواصول الفقه على مذاهب اهل السنة واالمام
 فما بعدها . 89ينظر: الروضة  3
 .1/26االح ام  4
 .103ينظر: دراسة المعنى  5
 .1/4المحبول  6
 هننن( (،1350للننائ  االشننارات علننى ) شننرح تسننهيل اللرقننات لنننظم الورقننات : عبنند الحمينند بننن محمنند علنني قنندس الم نني ) ت 7

 م .1937هن = 1357، م  مبلفى اللابي الحلبي ، مبر ،  2، بهامشه قر  العين ، ط 20ص
 . 2/2فما بعدها ، وتيسير التحرير  19ينظر : قر  العين  8
 . 1/36االح ام  9

 . 1/41م . س  10
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، وهنني 1كننل مننا ينندب علننى االرض ، ُمننا فنني قولننه تعننالى: )) ومننا مننن دابننة فنني االرض تالت علننى   رزقهننا ((
لفننة ، حقيقننة عرفيننة فنني تخبيبننه بننذوات االربننع أو بنندواب الحمننل أو بلعضننها دون بعننم فنني البي ننات المخت

. لكننن هننذه التسننمية تنبننرف تلننى اول مننا تغيننرت الداللننة ، امننا  2ويسننمى اللفننظ بهننذا المنندلول: المجنناز العرفنني 
بعنند اسننتقرارها فقننند اصننلحل حقيقنننة عرفيننة ، لكنهنننا تعننود تلننى المجننناز عننند اسنننتعمال أهننل العنننرف لهننا بمعناهنننا 

نةةوعين مةةن  هم فنني منداليل الحقننائق تلنى وقند اشننار االصنوليون عننند بحن -ُمنا سنيَتي فنني اننواع المجنناز -االول
تخبني  المعننى،  احةدمما:، منم تسنمى بالعرفينة: التغير الدالل  الذي يحرأ على االلفةا  المسةماب بالوضة ية

بننان ي ننون االسننم قنند وضننع لمعنننى عننام، مننم يخبنن  بعننرف االسننتعمال اللغننوي بننلعم افرادهننا ُلفننظ الدابننة. 
م فنني اصنل اسننتعماله بمعننى، مننم يشنتهر فنني عنرف اسننتعمالهم بمعنننى انتقننال المعننى، بننان ي ننون االسن والثةان :

مجننازي آحننر حننار  عننن معننناه االول ، بحيننث ال يفهننم مننن اللفننظ عننند اطالقننه غيننره ، ُلفننظ) المجنند ( فهننو فنني 
 . 3االصل امتالء بلن الدابة من العل  ، مم اشتهر استعماله في االمتالء بالكرم 

ن التغيننر غيننر المقبننود فننني اللغننة هننو اسننتعمال مجننازي ي تننب لننه الشنننيوع لننى اعوقنند نلننه االصننوليون        
والشهر  بين جميع النناطقين أو بنين ابنناء اقلنيم معنين أو زمنان معنين، ولنذلك وصنفل الحقيقنة اللغوينة هننا بانهنا 

 انمنا حبنل حسنب قنوانين اللغنة أو المنلننق -أول حبنوله -. والبند منن االشنار  تلنى ان التغيننر 4عرفينة عامنة 
اللغوي االصلي الذي سوغ استعمال الكلمنة بقبند منن المنتكلم )المسنتعمل( قبندًا يتعلنق بالمناسنلة بنين المعننى 

عنننى الالحننق )الجدينند(، حتننى اسننتقرت الداللننة فنني الننذاكر  العامننة والشننعور العننام للننناطقين بهننا فنني مالسننابق وال
ُمننا فنني  -اصننحاب عمننل حنناص  المجتمننع. وال يتعلننق ذلننك القبنند بوضننع مبننلل  بننين مجموعننة حاصننة مننن

. فهناك نوعان منن القبند: ففني العرفينة العامنة يتنوفر قبند واحند هنو منا تسنوِتغه  -العرفية الخاصة والشر ية 
ين ، والقبننند ال ننناني هنننو التواضنننع الجمعننني واالصنننلالح، فهنننو حاصنننل ومسنننتقر نتيجننننة ينننالمناسنننلة بنننين المعن

 . 5االستعمال 
االلفنناظ التنني تغيننرت دالالتهننا بعننرف االسننتعمال الخنناص ، أي : بسننبب وهنني  العرفيةةة الصاصةةة : -ب       

استعمالها ُمبللحات علمية للوائ  حاصة من الناس ُالعام والخاص عنند االصنوليين ، والفاعنل والمفعنول 
 . 6به عند النحويين، والجوهر والعرض عند الفالسفة والمتكلمين 

عي المسننتعمل فيمننا ُننان موضننوعًا لننه اواًل فنني الشننرع . وهننو االسننم الشننر  الحقيقةةة العةةر:ية : -3       
. ويزينندها ايضننناحًا   7وهننذا اسننتعمال مقبنننود تتغيننر بننه دالالت االلفننناظ عننن اصننل اسنننتعمالها العننام فنني اللغنننة 

                                         
 .6سور  هود :  1
 .104ينظر: دراسة المعنى  2
 ، و م. س .67ينظر: التبور اللغوي  3
 . 104المعنى  ينظر: دراسة 4
اني 47، واللحث الداللي عند االمدي 104 - 103ينظر: م. س، والخلاب الشرعي  5  . 46، واللحث الداللي عند الشُو
 .98 - 1/95، وارشاد الفحول 1/413ينظر: المحبول  6
 .104، ودراسة المعنى 1/37ينظر: اح ام االمدي  7
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القول بانها: )كل لفظ وضع لمسمالًى في اللغة ، مم استعمل فني الشنرع لمسنمًى آحنر منع هجنران االسنم للمسنمى 
، أي : انهننا )اللفظننة التنني اسننتفيد مننن الشننرع  1الزمننان ُو ننر  االسننتعمال فنني المسننمى الشننرعي( اللغننوي بمضننيِت 

ننا  والحنن  للعلننادات  2وضننعها للمعنننى(  ، فهننو اللفننظ المسننتعمل فنني المعنننى الننذي اراده المشننرع ُالبننال  والُز
مننا طنناب لكننم مننن  المخبوصننة. ومنهننا اسننتعمال لفننظ )النكنناح( فنني عقنند الننزوا  فنني قولننه تعننالى: )) فننانكحوا

، بعد ان ُان موضوعًا فني اللغنة العربينة للمعاشنر  الجنسنية ، وأيضنا اسنتعمال ) 3النساء م نى ومال  ورباع ((
م بقولنه تعنالى : )) وأحنل   البينع وحنرم  نرِت ين، والنذي ح  الربا ( في الفوائد الربوية التي يَحذها المرابي مقابنل الندال

موضنوعًا لكنل زينناد  مللقنًا . ومنهنا لفننظ )اللنال ( وضنع شننرعًا لحنل قيند الزوجيننة ، بعند ان ُنان الربننا 4الربنا ((
، ينراد بنه معنناه الشنرعي ال اللغنوي ، وهنو منا ينراد بنه حنل 5 البحيحة . ففي قوله تعالى: )) اللنال  مرتنان ((

رع فنني تنزيننل القيند مللقننًا، فالحقيقننة الشنر ية هنني االسننماء الشننر ية التني تبننرف الشننارع بهننا؛ )الن عنرف الشننا
 . 6االسماء الشر ية على مقاصده ُعرف اللغة( 

على ان االسماء المنقولة في الشرع تشمل: )المتلاين( ُالبنال  والبنوم ، وهني واضنحة، و)المتنواط (        
ة(  ة فني االحنرام والوقنوف بعرفنه واللنواف والسنعي، و)المشنتُر كالح  على االفراد والتمتع والِقنران، فهني مشنتُر

ان وللخالية عنها، و)المترادف( ُالفرض والواجب كالب  . 7ال  للمشتملة على االُر
ويقرر الرازي انه في الحقيقة الشنر ية يسنتوي اال يعنرف أهنل اللغنة االسنم ومسنمتاه َُوائنل السنور، أو أن        

زل قولنه تعنالى: )) ي ونا معروفين لهم ولنم يضنعوا االسنم لمعنناه ُاسنم النرحمن )ى تعنالى(، ولنذلك قنالوا حنين نن
: تنا ال نعرف الرحمان اال رحمان اليمامة . أو أن ي وننوا قند عرفنوا المعننى  8قل ادعوا   أو ادعوا الرحمن ((

ل هننذه بننن : 9دون االسننم ُننن ) ا بِت ( فنني قولننه تعننالى: )) وفاكهننة وأبننات ((  نننبال ، أو الع ننر ُالبننال  ، وربمننا ح 
 . 10االسماء الدينية 

                                         
 .1/538ميزان االصول  1
 .1/414المحبول  2
 .3النساء  سور  3
 .275سور  اللقر   4
 .229سور  اللقر   5
، ودالالت النبننوص وطننر  اسننتنلاط االح ننام فنني ضننوء اصننول 333، وينظننر: الننوجيز فنني اصننول الفقننه 1/352المستبننفى  6

 م، واللحننث النحننوي واللغننوي 1983، منن  أسننعد، بغننداد ، 201الفقننه االسننالمي )دراسننة تحليليننة وتلبيقيننة(: د . مبننلفى الزلمنني 
 .47، واللحث الداللي عند االمدي 206عند الغزالي 

 .1/160ينظر: نهاية السول  7
 .110سور  االسراء :  8
 .31سور   لر :  9

، دار الكتنب العلمينة ،  2، ط 1/414( : فخنر الندين النرازي ،  -أو مفاتي  الغينب  –ينظر: تفسير الرازي ) التفسير الكبير  10
 . 1/151، ونهاية السول  1/275، واالبها   59 - 5/58يان طهران ، واللحر المحي  البي ح
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انهنا تقنوم  -والمقابلنة لتلنك التني للمجناز ُمنا سنيَتي –ين لنا من المبنللحات التني وضنعل للحقيقنة فتب       
فني تعريننف  –عنند االصنوليين علنى اعتلنارين : احندهما زمنني يعبنر عننه باصنل الوضنع ، أو منا وضنع لنه أوتاًل 

لمندلول متلنادرًا تلنى الفهنم وال اني يتبل بشنيوع االسنتعمال وشنهرته ، حتنى يبنل  ا –الحقيقة اللغوية الوضعية 
، وهنو منا حندا بهننم تلنى وصن  صننوف مننن المجناز بلفنظ )الحقيقنة( ُالحقيقننة الشنر ية أو العرفينة؛ فلنير ذلننك 
ننننذلك وصننننفوا بعننننم أصننننناف الحقيقننننة الوضننننعية بالمجنننناز العرفنننني، تذا قننننل  اال بسننننبب غللننننة االسننننتعمال ، ُو

ِسني    . 1استعمالها أو ت نن نو 
 

 العر:ية :ثبوت الحقيقة      
للعلماء آراء في تبور الحقيقنة الشنر ية بنين حالتيهنا : قبنل اسنتعمال الشنرع لهنا وبعنده ، فيمنا تذا ُاننل        

 منقولة أو مستعملة مجازًا أو باقية على لغويتها ، ولكلا نظر  حاصة :
مننن المعنننى اللغننوي  فنذهب جماعننة منننهم القاضنني اللنناقالني تلننى انكننار نقنل مننا يسننمى بالحقننائق الشننر ية       

تلى المعنى الشرعي، بل يرون أنها باقية على وضعها اللغوي غير منقولنة ، وان الشنارع )انمنا اسنتعمل االلفناظ 
فنني مسننمياتها اللغويننة، ودلننل االدلننة علنننى ان تلننك المسننميات اللغويننة البنند معهنننا مننن قيننود زائنند  حتننى تبنننير 

ى معانيهنا اللغوينة زينادات هني الشنروط والفنروض ال ابتنة ، ، ولم يضع المشرع شي ًا ، بنل اضناف تلن2شر ية ( 
ننوع  -وهني النندعاء فني اللغننة  -فالبنال  منن ال  أراد الشنارع ان تكننون دعناًء علننى شنروط ، ومعننه نينة واحننرام وُر

مال تليه . فالشارع تبرف بوضع الشروط ال بتغيير الوضع ..…   . 3الخ مما ض 
وه بالحقنننائق الدينينننة ) لفقهننناء تلنننى املنننات الحقنننائق الشنننر ية ومنننا سنننمال وذهنننب المعتزلننننة والخنننوار  وبعنننم ا       

 ي، فننرأوا جننواز نقننل االلفنناظ اللغوينننة تلننى معننان شننر ية نقنناًل ُليننًا ، فهنني عننندهم معننان.….( كاإليمننان والكفننر 
للغننوي ، الشنارع ، فيجنوز ان ال يظهنر فيهنا المعننى اللغنوي ، واننه وضنعها لمناسنلة بينهنا وبنين معناهنا ا هنابتكر ا

 فهي ليسل حقائق لغوية وال مجازات عنها .
 . 4ولكل من الفريقين أدلة وحجا  طويل في ذلك ، نحيل عليه دفعًا لإلطالة        

                                         
 .120، ودراسة المعنى 1/368ينظر: المزهر  1
هننن(، 403، وينظننر: التقريننب واالرشنناد ) البننغير ( : اللنناقالني أبننو ب ننر محمنند بننن الليننب ) ت1/243شننرح تنقنني  الفبننول  2
م ،  والمزهنننر 1998هنننن = 1418سنننة الرسنننالة ، بينننروت ، ، منس 2، تحنننن : د . عبننند الحميننند بنننن علننني أبنننو زنيننند ، ط387 /1
 .62، والحقيقة والمجاز 1/298
، وفت  القدير الجامع بنين فنني الرواينة والدراينة فني علنم التفسنير: 1/330، والمستبفى 397-1/395ينظر: التقريب واالرشاد  3

اني ،    ، عالم المعرفة ، بيروت . 1/36الشُو
، تحننن : أبننو مبننعب محمنند بننن سننعد البنندري ، دار الكتنناب  39اصننول اح ننام النندين : ابننن حننزم صينظننر: النبننذ  الكافيننة فنني  4

،  1/299، والمحبنول  73-72، والمنخنول للغزالني ص327-1/326، والمستبنفى 25-1/23المبري ، القاهر  ، والمعتمند 
، 21: البننن الحاجننب =   = ص، ومنتهننى الوصننول واالمننل فنني علمنني االصننول والجنندل  48،  1/24، واح ننام االمنندي  414

اني  67 – 62، والحقيقة والمجاز 1/96دار الكتب العلمية ، بيروت ، وارشاد الفحول   . 50، واللحث الداللي عند الشُو
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، فنننَمبتوا للمشنننرع تبنننرفًا فننني بعنننم االلفننناظ ،  وذهننب جمهنننور االصنننوليين تلنننى مبنننوت الحقنننائق الشنننر ية      
انهنا  : ) ، وقنالوا ال عالقة أو مناسلة بين المعنينين اللغنوي والشنرعينب ولكنهم أنكروا على المعتزلة قولهم بالنقل

 ، بنل اسنتعملها الشنارع فني هنذه المعناني ، ولم يقلع النظر عن حالنة االسنتعمال لم تستعمل في المعنى اللغوي 
، وهنو  دعاءلمنا ُاننل فني اللغنة موضنوعة للن -من الً  - ، فالبال  ؛ لما بينها وبين المعاني اللغوية من العالقة

فننتلخ  ان ..… ة للشننيء باسننم بعضننه نى الشننرعي مجننازًا تسمينننل علننى المعننننجننزء مننن المعنننى الشننرعي اطلقنن
مجننازات لغويننة غلبننل فنني  ا )ن، أي : انهنن 1(  هننذه االلفنناظ مجننازات لغويننة مننم اشننتهرت فبننارت حقننائق شننر ية

: ) االسنماء الشنر ية جنائز   ويقنول ابنن الحاجنب،  2(  ؛ لك ر  دورانها علنى أ ل ِسنن ة أهنل الشنرع المعاني الشر ية
منن أوضناعهم أو منن غيرهنا علنى معننى يعرفوننه أو  -ضرور  ، فانا نقلع بانه ال يلزم من وضنع الشنارع اسنماً 

. وممننا ينندل علنننى وقوعهننا ان الفاقهننا لننو اسنننتعملل فنني هننذه المعننناني  3محننال ، وهنني واقعنننة (  - ال يعرفونننه
 وال حاجة تلى ذلك ، فاستعمالها في هذه المعاني اذًا حقيقة شر ية . مجازًا الحتاجل تلى قرينة،

ن هننذه االلفنناظ لننو لننم تكننن موضننوعة للمعنناني الشننر ية ُننان اسننتعمالها فيهننا أ )بننن د ذلننك أيالنن وهننناك مننن       
فنناي  …… ، وحيننث ال عالقننة بننين المعنننى الشننرعي واللغننوي فننال مجنناز ، والمجنناز يحتننا  تلننى العالقننة مجننازاً 

حتنننى يجنننوز اسنننتعمال لفنننظ )البنننال ( فننني المعننننى …… عالقنننة بنننين البنننال  شنننرعًا والبنننال  بمعننننى الننندعاء 
 . 4الشرعي بمناسلة المعنى اللغوي ؟ ! ( 

استقرت داللتها واشتهرت في االستعمال،  تذ،  لكني أرى ان هذا ينبرف بالقبد تلى آحر استعمالها       
طلب قرينة ومناسلة. أما في أول استعمالها فهي مجازات؛ لوجود عالقة حتى لم يتلادر غيرها تلى الذهن دون 

ه اطالقها - الم - مناسلة ين المعنى االصلي والمعنى الجديد ، ففي )البال ( وهي في اللغة  -يتوجت
على معناها الشرعي من باب اطال  الجزء على الكل ، حتى استقر استعمالها في الكل ؛ تذ معناها  -للدعاء
 ي يشتمل على الدعاء .الشرع

 ويفسر الجويني النقل هنا باالستعار  ، فذُر ان للشرع احتكامًا في نقل االلفاظ يتم بوجهين :        
ان تعم االستعار  عمومًا يستنكر معهنا اسنتعمال الحقيقنة، وهنو ُقنول القائنل: الخمنر محرمنة . وإنمنا  -1       

 على ما يتعلق به الشيء ويتبل . المحرم شربها ، في ون من باب اطال  االسم
ان يخبن  العنرف اسننماء بنلعم المسننميات ، ووضنع االسننم يقتضني ان ال يخنن  ، وم النه لفننظ  -2       

ه العرف بلعم البهائم.  )الدابة(، فهو يبل  لكل ما دب على االرض ، مم حبت

                                         
شني بندر الندين محمند بنن عبند 1/299، وينظر: المحبول 1/153نهاية السول  1 ، واللحر المحي  ) في أصول الفقنه ( : الزُر

، تحننن : عمننر سننليمان ا شننقر ، راجعننه : عبنند السننتار أبننو غنند  ، و د . محمنند سننليمان ا شننقر، وزار   2/164هننن(،  794  ) 
 م .1988ا وقاف والشنون اإلسالمية ، الكويل ، 

 .1/96ارشاد الفحول  2
 مع الحواشي . 1/162مختبر المنتهى  3
، مننن  اآلداب ، النجننن  ،  1، ط 1/82الموسنننوي ، هداينننة العقنننول فننني شنننرح ُفاينننة االصنننول : الحمنننامي السنننيد محمننند علننني  4

 . 65م ، وينظر : الحقيقة والمجاز 1973هن = 1393
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تمنناس ، وأفعنننال المبننلي احنننوال وبعنند ذلننك قنننال: )فنناذا تبنننين هننذا بنيننننا عليننه غرضننننا، وقلنننا: الننندعاء ال       
ويلغننني التماسنننًا، فعنننم الشنننرع عرفنننًا فننني تسنننمية تلنننك االفعنننال : دعننناًء ) تجنننوزًا  -عنننز وجنننل -يخضنننع فيهنننا لربنننه

واسننتعار  (، وحبنن  اسننم البننال  بنندعاء مخبننوص، فننال تخلننو االلفنناظ الشننر ية عننن هننذين الننوجهين، وهمننا 
 . 1متلقيان من عرف الشرع( 

آلراء العلماء في وقوع الحقيقة الشر ية أمينل تلنى رأي الجمهنور ، والينه ذهنب الغزالني  وبعد هذا العرض       
والنرازي والبيضناوي ، قننال الغزالني: )والمختنار عننندنا اننه ال سنبيل تلننى انكنار تبنرف الشننرع فني هنذه االسننامي، 

تبنرف فني االسنامي  ولكنن عنرف اللغنة -ُما قنه قوم  -وال سبيل تلى دعوى ُونها منقولة عن اللغة بالكلية 
، فنننذُر نحنننو منننا قنننال الجنننويني. ويقنننول البيضننناوي: )والحنننق انهنننا مجنننازات لغوينننة اشنننتهرت ال  2منننن وجهنننين( 

: )فَمبتوا من المنقوالت الشر ية منا ُنان مجنازًا لغوينًا ُمنا فني الحقنائق السل ي  ، مم يقول 3موضوعات مبتدأ ( 
: ) مجنننازات لغويننننة  4ليننننة . وهنننذا معنننننى قنننول المبننننن  العرفينننة دون مننننا لنننير ُننننذلك ، بنننل منقننننواًل عنهنننا بالك

اشتننننهرت ، ال موضنننوعات مبتنننندأ  ( ، أي : لنننم تسننننتعمل فننني المعننننننى اللغنننوي ، ولننننم يقلنننع النظننننر عننننه حالننننة 
. ويقننول ابننن  5االسننتعمال ، بننل اسننتعملل فنني هننذه المعنناني ؛ لمننا بينهننا وبننين المعنناني اللغويننة مننن العالقننة ( 

واعلننم انننه   ……لحننق ان الشننر ية مجنناز لغننوي ، وإالت حننر  القننرآن عننن ُونننه عربينناً : ) وا 6الملهننر الحلنني 
يم ننن الجمننع بننين النندليلين ، تذ ال منافننا  بننين ُننون هننذه : أسننماء حقننائق عننند أهننل الشننرع ، ومجننازات لغويننة ، 

 . 7وحين ذ ال يلزم من ُون القرآن ُله عربيًا انتفاء الحقائق الشر ية ؛ النها مجازات لغوية ( 
ويزيننند النننرازي ايضننناحًا فننني اسنننتعمال هنننذه االسنننماء مجنننازًا ، أي : بنننن ) تخبننني  هنننذه االلفننناظ المللقنننة        

بلعم مواردها ، فان )االيمان( و )البال ( و )البنوم( ُاننل موضنوعة لمللنق التبنديق والندعاء واالمسناك 
ي  ال ينتم اال بادحنال قينود ، مم تخببل بسبب الشرع بتبديق معين ودعاء معين وامساك معين. والتخبن

ننا  فانهننا مننن المجنناز الننذي ينقننل فيننه اسننم المسننبالب تلننى السننبب( . ويبننرح بننان 8زائنند  علننى االصننل ، وامننا الُز
وان لننم يسننتعمال فنني موضننوعيهما اللغننويين ، ) لكنهمننا مسننتعمالن فنني امننور هنني  -منن ال  -البننال  والبننوم 

 . 9مجازات بالنسلة تلى تلك الموضوعات االصلية ( 
                                         

 .177 - 1/176البرهان  1
 .1/415، وينظر: المحبول 1/330المستبفى  2
 .  1/227المنها  للبيضاوي  3
 يعني : صاحب المنها  . 4
 .1/277االبها   5
 303/  3، معجنم المننلفين 72-2/71هن( : )الندرر الكامننة 626، عالم مشارك )تهو الحسن بن يوس  ابن الملهر الحلي  6

 . ) 
، تحنن : عبند الحسنين اللقنال ،  71هن( ، ص726ملادع الوصول تلى علم االصول: ابن الملهر الحلي الحسن بن يوس  ) ت 7
 م .1970هن = 1390، م  اآلداب ، النج  ،  1ط
 .1/310المحبول  8
 . 1/314المحبول  9
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اني يختنننناران مبنننوت الحقننننائق الشنننر ية        اني منننن جملتهننننا الفنننناظ  ُمنننا نجنننند االمننندي والشننننُو ، وي ِعنننندل الشننننُو
ه المعتزلنننة : االسنننماء الدينينننة ، أي : المتعلقنننة باصنننول العقائننند اممنننا سنننم -)االيمنننان( و )الكفنننر( و )الفسنننو ( 

ان ( واننه مسنتعمل فني تبنديق مخبنوص . وأرى االمر الذي ُش  عنه الرازي بتم يله بنن ) االيمن - 1الدينية 
منننن مبنننوت الحقيقنننة النننلعم ، حالفنننًا لمنننا ذهنننب تلينننه  ان هنننذا تفبنننيل لمنننذهب الجمهنننور دون ان يبنننرحوا بنننه

 -وقند أوردنناه –الشر ية دون الدينية ، تذ عزى هنذا النرأي تلنى البيضناوي ومنن وافقنه، ومنا نقلنه عننهم فني ذلنك 
له الرازي . وينيد ما احترناه منا ذهنب تلينه الجنويني ، ويتم نل رأينه ال ينيد ما رآه ، بل ُالمهم مجم ل ، وقد فبت

فني ان االلفناظ الشنر ية نقلنل عننن معانيهنا اللغوينة ؛ لعالقنة ، فبنارت مجننازات ، منم اشنتهرت فبنارت حقننائق 
 . 2شر ية 
د فننني مبنننوت الحقيقنننة ويتَيننند منننا ننننراه بمنننا ذهنننب تلينننه المحننندمون أيضنننا ، تذ يم نننن ان يعننند الخنننالف النننوار        

الشنر ية حالفنًا لفظينًا ال حقيقنًا ؛ الن الجمينع يقنرون بنالتغير النداللي الحاصنل لتلنك االلفناظ لكننهم يختلفنون فني 
ان هنذه الشنروط هني  فني تسميته ، حتى ما يراه القاضي اللاقالني من ان الشرع اضاف شروطًا لهنا ، فنال شنك

 . 3التغير الداللي نفسه 
لحننث اللغننوي التنناريخي فنني مجننال التغيننر الننداللي ان )االلفنناظ تكتسننب دالالت جدينند  مسننتحدمة وامبننل ال       

ننا   تذا تننوفرت لهننا شننروط حاصننة ، وهننذا مالحننظ فنني ُ يننر ممننا اطلننق عليننه )االلفنناظ االسننالمية( ُالبننال  والُز
دعاء ، مننم تخببننل والجهنناد والكننافر والفاسننق والمنننمن والمسننلم، فالبننال  فنني معناهننا اللغننوي العننام تعننني النن

نذلك سنائر االلفناظ االسنالمية  انها وشرائلها وأجزائها، ُو داللتها واطلقل على العلاد  المعروفة في اإلسالم بَُر
ننام حسننان: )فمعظنم المبننللحات الفقهيننة االسننالمية فنني العلنناد  وغيرهننا 4التني مننن هننذا القبيننل(  . ويقننول د . تمت

ا  والبيام والهدي والسعي  ل عن معنان لغوينة عامنة تلنى معنان اصنلالحية حاصنة كالبال  والُز ونحوها محوال
 . 5عن طريق القبد والعمد( 

ممنا يندل علنى ان االسنماء الشنر ية تع نر نوعنًا منن اننواع التغينر النداللي النذي اعتنرى االلفناظ بوسناطة        
مبننللحات العلميننة، الشننارع، أي: انهننا نننوع مننن العننرف الخنناص )الحقيقننة العرفيننة الخاصننة( ُمننا يحنند  فنني ال

 فيبدو ان تسمية االصوليين لها بالحقيقة الشر ية نات  عن سببين :

                                         
اني  1/98، وارشاد الفحول 1/28ينظر: اح ام االمدي  1  . 53، واللحث الداللي عند الشُو
، ط دمشنننق ، 121، ونحنننو وعنني لغنننوي : د . مننازن الملنننارك ص 1/252فمننا بعننندها، ونهايننة السنننول  1/175ينظننر البرهنننان  2

 . 37، واللحث اللغوي والنحوي عند الجويني  66م ، والحقيقة والمجاز 1970
 .107 - 106نظر: دراسة المعنى ي 3
، دار الشنون ال قافية العامنة ، بغنداد  1، ط 134منه  اللحث اللغوي بين الترا  وعلم اللغة الحديث : د . علي زوين ، ص  4

 م .1986، 
 .م 1973، الهي ة المبرية العامة للكتاب ، القاهر  ،  322اللغة العربية معناها ومبناها : د . تمام حسان ، ص 5
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اتجاه عنايتهم اواًل تلى دراسة الن  الشرعي، ووضع قواعند وأح نام لفهنم الفاقنه واسناليله؛ للوصنول  -1       
ر الننذي يتفننق مننع تلننى الح ننم الشننرعي، ممننا يع ننر أهميننة العننرف الشننرعي فنني تحدينند منندلوالت االلفنناظ ، االمنن

 نظرية المجاالت الداللية الحدي ة .
ان للعنننرف الشنننرعي قنننو  فننني تغيينننر الداللنننة تفنننو  سنننائر االعنننراف الخاصنننة بنننالعلوم أو غيرهنننا منننن  -2       

المجننناالت؛ الن االلفننناظ التننني اعلاهنننا الشنننرع مننندلوالت جديننند  مختلفنننة عنننن مننندلوالتها اللغوينننة قننند شننناعل فننني 
صلحل متلادر  تلى الفهم دون مندلوالتها اللغوينة، ُمنا يفهنم عنند اطنال  لفنظ )البنال ( االستعمال العام، حتى ا

ننا ( و )االيمنان( و )الفسننق( و )الكفننر( : معانيهنا الشننر ية دون اللغويننة ، بنل هننذه االحيننر  ال  و )الحن ( و )الُز
 . 1تكاد تخلر في الذهن من تلك االلفاظ ، وهذا ال يحبل مع مبللحات العلوم االحرى 

ننمِتي بالحقيقننة الشننر ية والعرفيننة بننان المقبننود مننن الوضننع         نند االصننوليون التغيننر الننداللي فيمننا س  ُمننا يُن
فيهما هو غللة االستعمال ، وفي الحقيقة اللغوية يقبد بالوضع : تخبي   اللفظ بالمدلول وجعل نه دلنياًل علينه 

وضنعًا جديندًا ، بنل هنو تلنور فني االسنتعمال ُتنب ، مما يدل على ان التغير الداللي في تلك االعراف لير  2
 . 3له الشيوع والشهر  

       
 أحكام الحقيقة :       
 الذي ينت  عن الخالف بين االصوليين في مبوت الحقيقة الشر ية يتبين فيما يَتي:       
معننناني الشنننر ية ة فعلنننى النننناذا وردت الفاقهنننا ُالبنننال  والبنننوم فننني ُنننالم الشنننارع مجنننرد  عنننن القري-1      

 تحمل أم على اللغوية ؟
فنذهب جمهنور االصنوليين النى انهننا تحمنل علنى معانيهنا الشنر ية ، أمننا اللناقالني ومنن معنه فنذهبوا الننى         

اننه ) يجننب الوقنن  فني ذلننك؛ النننه يجنوز ان يننراد بهننا منا هنني لننه فني اللغننة، ويجننوز ان ينراد بهننا مننا هني لننه فنني 
، أي: اننننه يراهنننا ُالمجمنننل، ممنننا ال يتنننناقم منننع نفينننه نقنننل االسنننماء  4منننران( الشنننرع، ويجنننوز ان ينننراد بهنننا ا 

 الشر ية؛ القراره بتبرف الشرع فيها بوضع شروط لها.
اني الضنوء علنى منذهب الجمهنور، فيبنل النى ان حملهنا علنى معناهنا الشنرعي ينتم فيمنا اذا         ويلقي الشُو

بعنث لبينان الشنر يات ال لبينان معناني االلفناظ  الن النبني  مبل للفظ معنى في الشرع مخنال  لمعنناه اللغنوي؛
اللغويننة، والشننرع طننارع علننى اللغننة وناسننخ لهننا، فننان لننم ي بننل للفننظ فنني الشننرع معنننى مخننال  للمعنننى اللغننوي 

. وهنننذا يلتقننني منننع الخلنننو  ال ال نننة منننن حلنننوات القاعننند  االصنننولية  5فيجنننب العنننود  النننى اللغنننة لمعرفنننة المعننننى 
                                         

 . 106-105ينظر: دراسة المعنى  1
 . 1/246ينظر: نهاية السول  2
 . 107ينظر: دراسة المعنى  3
 .   1/371التقريب واالرشاد  4

اني  5 هنننن = 1405، دار الكتنننب العلمينننة ، بينننروت ، 1، تحنننن : محمنننود ابنننراييم زايننند ، ط 4/13ينظنننر : السنننيل الجنننرار : للشنننُو
 .  2/499م ، وارشاد الفحول 1985

This file was downloaded from QuranicThought.com



172  

وتحليننل النبننوص الشننر ية ؛ للوصننول الننى المعنننى المقبننود ، فيمننا اذا لننم ي ننن للفننظ حقيقننة  الخاصننة بتفسننير
شننر ية ، أو ُننان ولننم يم ننن الحمننل عليهننا فانننه حين ننذ يحمننل اللفننظ علننى الحقيقننة العرفيننة المسننتعملة فنني عهنند 

الحقيقنة اللغوينة  صدور الن  الشرعي ؛ النه هو المعنى المتلادر الى الفهم ، فان تعذر ذلك حمنل اللفنظ علنى
، وهذا منا يحبنل اذا ُ نر اسنتعمال الشنرعي والعرفني بحينث صنار يسنبق احندهما دون اللغنوي. وال حنالف فني 
تقديم الحقيقة الشر ية أو العرفية على الحقيقة اللغوية اذا ُانل اللغوينة منندمر  ؛ لك نر  االسنتعمال والتلنادر النى 

والبننوم فنني سنيا  االح ننام الشننر ية ، فنان لننم يم ننن هنذا أيضننًا فهننو الفهنم ، أو متعننذر  ُمننا فنني ألفننناظ البنال  
 . 1مشترك ال يترج  اال بقرينة 

اني في ذلك معلال        ن مبوت  معنًى للفظ الوارد في الن  الشرعي، يخال  معناه   َب ل  نولعل رأي الشُو
وي متلادر للفهم دون اللغوي ، وفي اللغوي ، أمار  على ترجي  المعنى الشرعي، فهو في تميلِزِه ومخالفته للغ

عدم مخالفته له أمار  على اراد  المعنى اللغوي؛ لعدم نقل الشرع له لمعنى حاص به، فال يوجد ما يقابله في 
 الشرع .

ومن اح ام الحقيقة مبوت منا وضنعل لنه، حاصنًا ُنان أو عامنًا، أمنرًا ُنان أو نهينًا نحنو قولنه تعنالى:  -2       
عننننوا واسننننجد وع 3، وقولننننه تعننننالى: )) وال تقتلننننوا النننننفر التنننني حننننرم   تالت بننننالحق ((2وا (()) اُر ، فنننناالمر بننننالُر

نه النيهم االمنر والنهني جمينع المخناطبين، فهنو عنام، وهني  والسجود حاص، والنهي عن القتل حاص، والذين وجِت
 .  4ال تحتا  الى قرينة في ذلك 

ننان اللغننوي مسننتعمال ُلفننظ )النكنناح( اذا دار اللفننظ بننين معننناه الشننرعي ومع -3        وحقيقتننه –ننناه اللغننوي، ُو
فانننه يتننرج  عننند الشننافعية حملننه  -اللغويننة هنني العقنند؛ النننه مجننازفي الشننرع غلننب حتننى اصننل  مسنناويًا للحقيقننة

علننى المعنننى الشننرعي، وعننند آحننرين ُالحنفيننة حملننه علننى اللغننوي، واالول هننو الننراج  ؛  ن العننرف الشننرعي 
 .     5ي تالت بقرينة تقوي القول بع ر ذلك مقدم على اللغو 

         
 المجاز عند البيانيين واألصوليين :               

                                         
 .108، 107، ودراسة المعنى 312-1/311، ونهاية السول 3/21ينظر: اح ام االمدي  1

 .77سور  الح    2

 .33سور  االسراء   3
، واسلاب احتالف الفقهاء فني االح نام الشنر ية: للزلمني 222-1/221، وفوات  الرحموت 2/359ينظر: الكش  مع البزدوي   4

 م.1976-1396د ، الدار العربية للللاعة، بغدا1، ط234
فمنا بعندها، والكشن  منع ) أصنول البنزدوي :  139، وتخري  الفروع على االصنول للزنجناني 1/170ينظر: اصول السرحسي   5

هنننن 1394، بهنننامش الكشنن  ، دار الكتنناب العربننني ، بيننروت ،  2/44هننن( (  482فخننر اإلسننالم علننني بننن محمنند البنننزدوي ) ت
فبول البدائع في اصول الشنرائع) حاشنية الفنناري علنى التلنوي  ( : العالمنة محمند ، و  279، 1/278م ، ونهاية السول 1974=

، 210هنن ، وسنلم الوصنول تلنى علنم االصنول لعمنر  عبند   ، ص1289،ط االسنتانة ،  2/15هنن(،  834بن حمز  الفناري) ت
، واصننول 334د الكننريم زينندان ، والننوجيز لعبنن235-234م، واسننلاب احننتالف الفقهنناء للزلمنني 1956، دار المعننارف مبننر، 1ط 

 . 335ا ح ام وطر  االستنلاط : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



173  

وهننو أسننلوب لغننوي حاضننع للتلننور ، تننَمرت دراسننته فنني العربيننة ببواعننث الدينننن ، وأفننادت مننن ال قافننات        
انل بداية دراسته لغنوينة عنامنة ، مم توضحل بشن ل دق يننق معالمنه االصنلالحية عننند عبند القناهر االحرى . ُو

 . 1الجرجاني ، مم ضمرت بعده غالب الدراسات فيه 
ويجنندر التنبينننه هننننا النننى ان طبيعنننة الننندرس المجنننازي تتم ننل فننني مظهنننرين : أحننندهما علمننني فننني املنننات  

بنني يعتمنند المجنناز أو نفنني وجننوده ، وفنني ضننل  المعنناني واالهتمننام بالتقسننيم والمبننللحات والشننرح ، وال نناني أد
 2على الذو  الخاص بالعربية. وقد سنيلر االول علنى الندرس المجنازي؛ بسنبب النزعنة الفلسنفية عنند الدارسنين 

. ولعله من المناسب القول: ان المظهر العلمي رغنم طيياننه علنى درس المجناز والبالغنة بشن ل عنام ، اال اننه 
مننال فنني الننن ، بينمننا عننند االصننوليين يتخننذ عننند البالغيننين يتم ننل فنني الجانننب االسننلوبي وتلمننر مننواطن الج

طنننابع الداللنننة المحننندد ، التننني تنضننننل  بهنننا الفكنننر  ، ويننند  بهنننا المعنننننى؛ الن غرضنننهم الوصنننول النننى المعنننننى 
المقبنننود منننن النننن  الشنننرعي لتلبيقنننه عملينننًا أو لالحنننذ بنننه اعتقنننادًا ، االمنننر النننذي يجعلهنننم يقبننندون الجاننننب 

 . 3الجمالي من اللحث 
. و)تقننول: يجننوز 4يقننال: جنناز اللريننق والموضننع جننوازًا ومجننازًا ، أي: سننار فيننه وسننلكه  المجةةاز لغةةة : 

ان تفعل ُذا ، اي ينفذ وال ينرد وال يمننع . وتقنول: عنندنا دراهنم واضنحة وازننة واحنرى تجنوز جنواز الوزاننة، اي: 
نننه  يعنني ان الكنالم….. ان هذ  وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها وجوازها؛ لقربها منها الحقيقني يمضني لس 

ننفتا مننا لننير فنني  ال يعتنرض عليننه، وقنند ي ننون غينره يجننوز جننوازه؛ لقربننه مننه، اال ان فيننه مننن تشننبيه واسنتعار  ُو
االول، )والك  ل حذف الخبر اكتفاء بما يدل عليه الكالم(، وذلك ُقولنا: علاء فالن مزن  واك ، فهنذا تشنبيه ، 

)  .5 وقد جاز مجاز قوله: علا ه ُ ير وافا
؛  نهنننم جنننازوا بنننه موضنننعه الحقيقننني  6فن ِقنننل  اللفنننظ النننى الكلمنننة الجنننائز  ،أي:المتعدينننة م ان هنننا االصنننلي 

 . 7االول الى موضعه ال اني، فكَنه مسلك ووسيلة الى االنتقال من المعنى الحقيقي الى الخيالي 
فننه السنن اكي  :والمجةةاز فةةة  اصةةةح ا البيةةةانيين  فنني غينننر مننا هننني بَننننه )الكلمننة المسنننتعملة  1عرت

موضوعة له بالتحقيق استعمااًل في الغير بالنسلة الى نوع حقيقتهنا، منع قريننة مانعنة عنن اراد  معناهنا فني ذلنك 

                                         
، دار الندعو  ،  1فما بعدها ، د . مهدي صال  السنامرائي ، ط 133، 85، 46، 21، 11ينظر: المجاز في البالغة العربية   1

 م . 1974هن = 1394سورية ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ،  –حما  

 .42ينظر: م . س   2

 .102: التبور اللغوي ينظر  3

 ينظر : لسان العرب : الماد  . 4

هنن( ، علنق علينه ووضنع حواشننيه: 395البناحبي فني فقنه اللغنة وسننن العننرب فني ُالمهنا : أبنو الحسنين أحمند بننن فنارس ) ت 5
 م .1997هن = 1418، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1، ط 150 – 149أحمد حسن بس  ، ص

 .352لخي  ينظر: الملول على الت 6

، مننن  المجمنننع العلمننني  3/193، ومعجنننم المبنننللحات البالدينننة : د . أحمننند مللنننوب ،  2/125ينظنننر: تهنننذيب االيضننناح  7
 . 1987 – 1983العراقي، 
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. فقولنننه: )بننالتحقيق( احتنننراز لكننني ال تخننر  االسنننتعار  التنني هننني منننن بنناب المجننناز؛ نظننرًا النننى دعنننوى  2النننوع( 
 فني الغينر بالنسنلة النى ننوع حقيقتهنا( احتنراز عمنا اذا اتفنق استعمالها فيما هي موضوعة له. وقوله : )استعماالً 

كونها مستعملة فيما تكنون موضنوعة لنه، ال بالنسنلة النى ننوع حقيقتهنا، ُمنا اذا اسنتعمل صناحب اللغنة )الدابنة( 
في ُل مادب على االرض. وقوله: )مع قرينة مانعة عن اراد  معناها في ذلك النوع( احتنراز عنن الكناينة؛ الن 

 .  3تها ال تمنع من اراد  المعنى الموضوع له قرين
وعرفه عبد القاهر بانه )كل ُلمة أريد بها غير ما وقعل لنه فني وضنع واضنعها؛ لمالحظنة بنين ال ناني  
ومعنننى المالحظننة: هننو انهننا تسننتند فنني الجملننة الننى غيننر هننذا الننذي تريننده بهننا اآلن اال ان هننذا …… واالول 

 . 4االسناد يقوى ويضع ( 
ه القزويني بانه )الكلمة المستعملة في غير ما وضعل له في اصنلالح بنه التخاطنب، علنى وجنه وعرف 

 . فقوله : )على وجه يب ( احتراز عن الخلَ . 5يب ، مع قرينة عدم ارادته( 
وهنننذه التعريفنننات تخننن  المجننناز المفنننرد ، تناولتهنننا تمهيننندًا للننندحول فننني دراسنننة االصنننوليين للمجننناز، اذ  

يقة والمجاز باعتلنار واضنعهما فني الكلمنة المفنرد ، وبعنم هنذ  التعريفنات ادحنل االسنتعار  فني تحدموا عن الحق
المجنناز واحننر  الكنايننة منننه. بينمننا ذُننر بعضننها قينند المالحظننة )عالقننة المجنناز(، اي: المناسننلة بننين المعنيننين: 

 مجاز استعار  ،الحقيقي والمجازي. والعالقة هي التي تحدد اقسام المجاز ، فان ُانل مشابهة فال

                                                                                                                                   
 2/364هنن(: )بيينة الوعنا  626هو أبو يعقوب يوس  بن أبي ب ر بن محمد بن علني الخنوارزمي، اشنتهر بالبالغنة وا دب)ت 1

 (.5/122، شذرات الذهب 

 ، م  التقدم العلمية القاهر  . 192مفتاح العلوم : الس اكي ، ص 2

 .122فما بعدها، وتهذيب االيضاح  228ينظر: م. س ، وعلم اللغة لوافي  3

 فما بعدها . 325اسرار البالغة  4

 . 2/122االيضاح للقزويني  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .18-17ينظر: الحقيقة والمجاز  1
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. وهنننذا منننا اسنننتقر علينننه  1أو ُاننننل صنننلة منننن البنننالت التننني تعنننود علنننى المعننننى الحقيقننني فالمجننناز مرسنننل  
التعرينننف عنننند المحننندمين ايضنننًا حينننث اضنننافوا قيننند اعتلنننار العالقنننة المناسنننلة بنننين المعننننى الموضنننوع لنننه اللفنننظ 

ير ما وضنع لنه ، فني اصنلالح التخاطنب والمعنى المستعمل فيه ، حيث عرف بَنه : ) اللفظ المستعمل في غ
 . 2؛ لعالقة ، مع قرينة مانعة من اراد  المعنى الوضعي ( 

فقند عنرف باننه )اسنم لمنا اريند بنه غينر منا وضنع لنه ؛ لمناسنلة  : 3ما فةة  اصةح ا االصةةوليين أ 
قيقنننة وال مجنننازًا، ، فقولنننه: )منننا( اي: اللفنننظ. وقولنننه: )اريننند بنننه( أي: اننننه قبنننل االسنننتعمال ال يسنننمى ح 4بينهمنننا( 

وقوله: )لمناسلة بينهما( أي: ان تكون هناك عالقة بين اللفظ الموضوع له والمستعمل فيه، فيخنر  منن المجناز 
منننا ال مناسنننلة بينهمنننا، وقننند م نننل لهنننذا باسنننتعمال )االرض( فننني )السنننماء( ، ور دال باننننه مقبنننول ؛ لوجنننود مناسنننلة 

ء ، وهنننو انمننننا ي ننننون بنننين االعننننراض، لنننذا وجهننننوا اسننننتعمال التقابنننل بينهمننننا ، وهننني احنننندى النسننننب بنننين االشننننيا
 . 5)االرض( في )السماء( مجازًا بان االرض في غاية االنحلاط ، والسماء في غاية االرتفاع 

، والمقبنننود : صنننحته بالمناسننننلة أو  وقننند ذُنننر ابنننن الحاجنننب قيننند )علنننى وجننننه يبننن ( فننني اسنننتعماله 
. وصننرح فنني جمننع الجوامننع  6 الول فنني اصننلالح التخاطننببالوضننع ال نناني، فننالمهم ان يبنن  بغيننر الوضننع ا

بانه )المستعمل بوضع مان(، اذ تخر  به الحقيقة. أما قيد )المناسلة أو العالقة( فهني الكائننة بنين منا وضنع لنه 
أوالاًل وما وضع له مانيًا، فان لم تكن لعالقة ي ن وضعًا جديدًا ُالمرتجل ، وهو اللفظ المسنتعمل فني معننى غينر 

 وع له ، وبدون عالقة أو مناسلة بين االسم والمسمى ، نحو: )رشيد( ، فهو اسم شخ  ، موض
 

 .  7وهو متب  بالرشد ، ولير بينه وبين صفة الرشد عالقة ، لذا اعتبر ُهذا داحاًل في الحقيقة 
م المشنهور منع نهنا )منن حينث البنور  أو منن حينث المعننى النالز َبعم التعريفات ب في المناسلة   ت  ر  سِت وف        

 .  9، واالستعار   تم ل اعتلار  المعنى  . ويم ل اعتلار  البور  المجاز  المرسل 8تقدير الحقيقة ( 

                                         
 م .1963هن =1383، الم تلة التجارية الكبرى، مبر، 291-290د الهاشمي : جواهر البالغة : أحم 2
 .32-26ينظر: الحقيقة والمجاز  3

 . 369هن(،ملبوع مع شرحه البن ملك ، ص710المنار في أصول الفقه : النسفي عبد   بن أحمد النسفي ) ت 4

 . 155وار على المنار مع قمر االقمار ، ونور االن 371ينظر: شرح المنار البن ملك مع حاشية الرهاوي  5

 . 141،  138/  1ينظر : المختبر مع العضد والسعد  6
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بمجموعهنننا صنننفة الجمنننع والمننننع المشنننترطة فننني التعرينننف، بنننالنظر للمحتنننرزات  اتوتعلننني هنننذه التعريفننن 
 الحاصلة من جميعها.

: )المجناز هنو منا أفيند -بعند زيناد  النرازي علينه  -ولعل أحسن التعريفات تعريف ابي الحسنين اللبنري  
؛ قننال  1بننه معنننى مبننللحًا عليننه غيننر مننا اصننلل  عليننه فنني أصننل تلننك المواضننعة التنني وقننع التخاطننب بهننا( 

. وتفينند اك ر لننارات ا صننوليين المعنننى نفسننه ، فيشننمل المجنناز اللغننوي  2الننرازي : )لعالقننة بينننه وبننين االول( 
 .  3والشرعي والعرفي 

اال ان بعم التعريفات قد زيد فيه قيد )القريننة(، فالمجناز هنو )اللفنظ المسنتعمل فني غينر منا وضنع لنه  
 5. فالقرينة تمنع اراد  الحقيقة عقاًل أو حسًا أو عاد  أو شرعًا، فتوجب الحمنل علنى المجناز 4 لعالقة مع قرينة(

ذُننره ، فعلننى هننذا االسنناس ال مننانع   لننديهم مننن . وهننذا القينند لعلمنناء البيننان، امننا االصننوليون فغاللننًا مننا يهملننون 
اطال  اللفظ واراد  المعنى الحقيقي والمعنى المجنازي بنه جميعنًا ُلفنظ )النكناح( فني قولنه تعنالى: )) وال تنكحنوا 

م من النساء ((   ، ، اذ استعمل في ُنل منن: الوطء وهو المعننى الحقيقي 9ما نك  آباُ 
 .  7والعقد وهو المعنى المجازي 

                                         
فمنا بعندها ، وحاشنية العلنار علنى المحلني  1/300، والمحلني علنى الجمنع منع البنناني  1/133ينظر: التوضي  علنى التنقني   1
 م .1948هن = 1368معة السورية ، ، الجا 1،ط 161، واصول الفقه لشاكر الحنبلي ، ص 1/393
 
 . 1/530ميزان ا صول  2
 
 . 1/101ينظر : ترشاد الفحول  3

 
 .1/16المعتمد  4

 
 .1/397المحبول  5

 
 . 312،  1/311، ونهاية السول  44،  42، وشرح تنقي  الفبول  1/29ينظر: اح ام االمدي  6

ب المنير 1/95ارشاد الفحول  7  .1/154، وينظر: شرح الكُو

 
شي  8  . 1/101، وارشاد الفحول  2/192ينظر: اللحر المحي  للزُر
 .22سور  النساء :  9 

 

 

 
 . 403ينظر : أصول الفقه للزلمي  7
، منن  150-2/149هننن( (،  1354ينظننر : نهايننة السننول مننع ) شننرحه سننلم الوصننول للشننيخ محمنند بننن بخيننل المليعنني) ت 2

 .    18-16از م ، والحقيقة والمج1982السلفية ، بيروت ، 
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يبنني؛ الن االحيننر غيننر         وجنندير باالشننار  هنننا ان المقبننود مننن المجنناز عننند االطننال  هننو المفننرد ال التُر
 .  1موضوع ، بل حاصل في االسناد وهو امر حاضع للتبرف العقلي 

        
 مقارنة مفهوم  الحقيقة والمجاز بين الب غيين واالصوليين :       
فحنين يسنمي علمناء  -وهنو فنار  شن لي –ن المعنةى االصةل  والمعنةى الفرعة من حيةث الع قةة بةي -1       

، فاالصننوليون) وهننم  : مرسننالً  البيننان المجنناز الننذي عالقتننه المشننابهة: اسننتعار  ، والننذي عالقتننه غيننر المشننابهة
الننة(  ،  2يسننمون العالقننة : )االتبننال( أيضننا ( ، فننصن ُننان االتبننال معنويننًا ُاسننتعمال )الحوالننة( بمعنننى )الُو

فهننو عننندهم بم ابننة االسننتعار  عننند البيننانيين ، وان ُننان االتبننال صننوريًا فالمجنناز مرسننل ُننذُر السنننبب واراد  
المسبب ، وغيره من االتباالت او العالقات ، فالمجاز عندهم منحبر بانه اسنتعمال لفنظ م نان آحنر؛ لبنلة 

 . 3ل في االسلوب بينهما، ولير المجاز البالغي الذي توحى فيه العلماء عناصر الجما
يقبنند االصننوليون مننن بحننث الحقيقننة والمجنناز اعتلننار الوضننع باعتلننار واضننعه مننا بننين وضننع لغننوي  -2      

ننذلك اعتلننار النقننل باعتلننار ناقلننه؛ الن بحنن هم يهنندف الننى بيننان تعننارض الحقننائق والمجننازات  وشننرعي وعرفنني، ُو
النذي يفعلنه علمناء البينان، وانمنا يقبندونه باللحننث بانواعهنا. فلنير لالصنوليين فائند  فني ذُنر المجناز وانواعنه ُ

تمهيدًا للدحول فني موضنوع اح نام الحقيقنة والمجناز، فلنم يهتمنوا ُ ينرًا بتنناول تفاصنيل المجناز ُالبينانيين، وانمنا 
 .  5اكتفوا بما يحقق غرضهم الداللي من اللحث في أي موضوع 

المعنننننننى االصننننننلي فنننننني المجنننننناز، حالفننننننًا الغلننننننب       ة المانعننننننة مننننننن اراد نننننننالبيننننننانيون يشننننننترطون القري-3      
 . 6االصوليين الذين ال يمنعون من اراد  المعنيين الحقيقي والمجازي 

ولعل ذلك راجع الى ان غرض البالغي هو تحقيق المعنى الجمالي فني االسنلوب منن اسنتعمال لفنظ فني        
ننى للمنتكلم يحتنوي علنى اللرافنة ، دون  الحنرص غير ما وضع له ، فيتوجه تفسيره للن  المنشَ الى ايجاد مع

 -علننى المعنننى الحقيقننني. امننا ا صنننولي فيمتنند نظنننره الننى المقبننند الننداللي للمنننتكلم بمعننزل عنننن امننار  العاطفنننة 
. فنناالول يهنندف الننى الحقننائق الواقعننة، بينمننا البالغنني يهنندف الننى حقننائق  -االمننر الننذي يحننرص عليننه البيننانيت 

ة منن االصنوليين قند منعنوا ننلتا ِوجهنة  . لكنن ينلغني التنبينه النى ان النذين اشنترطوا القريالخيال بدرجة غاللة. ولكن
 ) اراد  المعنيننين )الحقيقنني والمجننازي معننا( منندلواًل للفننظ فنني آن واحنند، وقبنند واحنند، فننانهم وان لننم يننذُروا قينند

                                                                                                                                   
من التحويل أو من الحول، يقال : حال العهد ، تذا انتقل عننه حنواًل ، وعنند الفقهناء : نقنل دينن منن ذمنة تلنى ذمنة .       الحوالة : 3

التفننويم والحفننظ ، وفنني الشننرع : تقامننة الشننخ  غيننره مقننام نفسننه فنني حننق  والوكالةةة:.  356-5/355ينظننر : نيننل ا وطننار 
 . 3/  6يل ا وطار : التبرف . ينظر : ن

 .              31، والحقيقة والمجاز  102ينظر : التبور اللغوي  4
 . 32 – 31ينظر : الحقيقة والمجاز  5

 .33 - 32ينظر : م . س  6
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، وحاصننة فيمننا يلعنند فيننه  -ُمننا سننيَتي – ، لكنننهم ارادوا ذلننك المنننع فنني اح ننام المجنناز ( فنني التعريننف ةينننالقر 
 . اراد  المعنيين

 شروط المجاز :        
الربعنة شنروط ؛ الن ) نقنل اللفنظ منن  -لكي يتم العبور منن الحقيقنة الينه –يخضع االستعمال المجازي        

ة نننن، والقري 1يسنننتدعي امننورًا مالمننة: الوضننع االول، والمناسننلة، والنقننل(  ……شننيء الننى شننيء لعالقننة بينهمننا 
 ى رأي المتَحرين منهم :عل

 از تنَتي منن ان لكنل مجناز حقيقنةن. وضنرورته للمجن وقد تكلمنا عنه فيمنا مضنى الوضع االول : -أ          
المجنناز اسننم للموضننوع  ، اذ لننه نننه لننم يبنن  ان يللننق عليننه اسننم المجنناز اال لنقلننه عننن حقيقننة موضننوعة  ) ،

 .  2(  ل االلفاظ من الحقيقة الى غيرهاينتقل فيه من م ان الى م ان. فجعل ذلك لنق الذي
)او عمليننة العبننور( التنني هنني االنتقننال مننن الحقيقننة الننى المجنناز، أو هنني اسننتعمال اللفننظ  :النقةةل  -ب       

فني غينر منا وضنع لنه، )فاالسنم الموضنوع بنازاء المسنمى هنو حقيقنة لنه، فناذا نقنل النى غينره صنار مجنازًا، م نال 
ننب العظننيم الك يننر الضننوء، وهننذا االسننم لننه حقيقننة؛ النننه وضننع ذلننك انننا اذا قلنننا: )شننمر( ارد نننا بهننا هننذا الكُو

ننذلك اذا قلنننا: )بحننر( اردنننا بننه هننذا المنناء العظننيم المجتمننع الننذي طعمننه ملنن ، وهننذا االسننم لننه حقيقننة؛  بصزائننه. ُو
نذلك اذا نقلننا النه وضع بصزائه، فاذا نقلنا )الشمر( الى الوجنه الملني  اسنتعار  ُنان ذلنك لنه مجنازًا ال حقيقنة ، ُو

 . 3)اللحر( الى الرجل الجواد استعار ، ُان ذلك له مجازًا ال حقيقة( 

وهنني التننني تنننرب  بننين المعننننى الحقيقننني والمعنننى المجنننازي ؛ لينننتم  المناسةةةأة أو )الع قةةةة( : -ت        
أو تطننال   -منن الً  –بواسننلتها العبننور بالننذهن مننن الملننزوم تلننى الننالزم ، فيحبننل فهننم المننراد وإدراكننه ُالمشننابهة

 اللعم على الكل.
فاالنتقال من المعنى المبلل  عليه الى المعنى المجازي ال يتم اعتلاطًا؛ الن االعتلاطية ال مجال  

 لها في الكالم .
التنني يعننرف  –واذا حضنع المننتكلم فنني اسننلوب اللغننة االصننلي )منلقهننا االصننلي( الصننلالح المواضننعة 

عنن المنلنق االصنلي النى الفرعني يخضنع لقنانون آحنر هو)منلنق المجناز( .  فانه عندما يتحنول -بها السماع 
 .  4ويرى االصوليون ان هذا القانون يتحقق بواسلة المناسلة بين المعنى االصلي والمعنى الفرعي 

                                         
 .2/172نهاية السول  1

 .  1/88الم ل السائر  2
 . 104، وينظر : الخلاب الشرعي  86،  1/85م . س  3
 . 104الشرعي ينظر : الخلاب  1
 . 105ينظر : دراسة المعنى  2
-2/3، وتيسنير التحرينر 142-1/141، وحاشية السعد على شنرح العضند علنى المختبنر 165-2/164ينظر: نهاية السول  3
4. 
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وي شنن  بحنن هم لهننذ  العالقننات عننن ادراكهننم لقننانون مهننم مننن قننوانين تغيننر المعنننى عننند اسننتعمال اللفننظ  
 . 1ط الحالة التي تنتقل اليها الداللة بالحالة التي انتقلل منها فيه، وهو ارتلا

لكن المعتبر هو نوع المناسلة؛ النه وجد في ُالم العرب استعمال الكلمة في معنى قد وجد فيه فرد  
 من افراد ذلك النوع من المناسلة، )وهذا ما يسمى: وضع المجاز، اي: اعتلار العرب لعالقته(.

له صفات: الشجاعة، والحمتى، واللخر،  -م الً  –عند االصوليين اشتراط ذلك؛ الن )االسد(واالص           
والجذام، فرغم قهورها فيه جميعًا ال يجوز اطالقه لغير الشجاع، ولو ُانل المشابهة من غير نقل لما امتنع 

ليها الذهن؛ لكونها استعمال غيرها من البفات في محل آحر. فالمشابهة غير ُافية وحدها ان لم يتلادر ا
 من قو  اللزوم للمشله به بم ان .

ويظهننر ان الخننالف بننين االصننوليين هنننا اعتلنناري راجننع الننى اشننتراط وضننع المجنناز ؛ النننه حاصننل فنني  
ات النوع الواحد . فالقائل باالشتراط يذهب الى انه ال بد ان تضنع العنرب نننوع التجنوز بالكنل ياالنواع ال في جزئ

وبالسبب النى المسنبب، وهنذا هنو المقبنود بنن)اعتلار ننوع العالقنة( . والقائنل بعندم االشنتراط  -م الً  –الى الجزء 
يسننلم بوجننوب قهننور البننفة فنني المعنننى الحقيقنني، وان ي ننون لهننا بننه مزينند احتبنناص وشننهر  ؛ لكنني يحبننل 

 .  3االنتقال الى المعنى المجازي 
از تبلننق سنننتة ومالمنننين نوعنننًا، وآحنننرون امننا منننن جهنننة العننندد فيننرى بعنننم االصنننوليين ان عالقنننات المجننن 

ن ، ويحبننرها ابننن الحاجننب فنني حمسننة انننواع هنني: االشننتراك فنني شنن ل ، واالشننتراك فنني ييرونهننا حمسننة وعشننر 
صنفة ، واعتلنار مننا ُنان مسنتعماًل فيننه منن صننفة ، ومنا يننول اليننه ، والمجناور  . وينرى بعننم شنراح المختبننر 

فنني الشنن ل واالشننتراك فنني البننفة نوعننًا واحنندًا ، فننن )ان البننفة  انننه قبننرها علننى اربعننة فقنن  ؛ اذ عنند االشننتراك
 . 4 الظاهر  المشترك فيها اعم من المحسوس والمعقول، ُما في استعار  الورد للخد واستعار  االسد للشجاع(

ووجنه حبنرها فني هنذا العندد عنند ابنن الحاجنب ان ننوع المجناور  يتنناول جمينع منا ذُنروه منن عالقننات  
ذُرها قبنل المجناور . ورأى بعضنهم ) ان جمينع العالقنات منحبنر  فني االتبنال صنور  ومعننى( غير تلك التي 

، والينه ذهننب االمنندي فسنمىت االتبننال البننوري: عالقنة المجنناور ، واالتبننال المعننوي : المشننابهة. وأحبننى  2
 . 3بعضهم منها امني عشر وجهًا 

حبرها، وشرحها وتلسيلها، وان ُان وقد شارك البالغيون االصوليين في االحتالف في عددها و  
شرح البالغيين لها أوسع وام لتهم فيها أك ر. ويتم ل دور البالغيين هنا ايضًا في بيان الجمال االسلوبي 
واالحتراز عما يخل فيه، بينما يهدف االصوليون الى الداللة على المعنى المحدد المتعلق بواقع عملي تتحد  

 عنه النبوص .

                                         
 .1/73فما بعدها، والتلوي   1/300، وينظر: االبها  1/143حاشية السعد على العضد  4
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 المجازية فه  :  ع قاتالاما اشهر    
وتتم نل فني اطنال  اسنم السنبب، اي العلنة علنى المعلنول ، ُنالتعبير ) عنن القنندر   ع قةة السةببية : -1       

مسنبالب عننن الغينث ، وتسننميتهم الأو النعمنة ( بالينند التني هنني سنبب فيهمننا ، وقنولهم : رعينننا الغينث . اي: الكنن  
 ، أي : عنلًا . 1ا في قوله تعالى: )) تني أراني أعبر حمرًا ((العنب بالخمر ؛ النها علة غائية له ُم

 وهو اطال  اسم المسبب على السبب ُتسمية المرض المهلك بالموت . الُمَسبَّةبية : -2       
وتتم ننل فنني تسننمية الشننيء باسننم مننا يشننبهه فنني البننفة ُنناطال  االسنند علننى االنسننان  المعةةابهة : -3       

 م االنسان على البور  المنقوشة على الحائ  ، ويسمى هذا المجاز: استعار  .الشجاع، أو اطال  اس
كتسنننمية البنننحراء المهلكنننة بالمفننناز ، واللنننديق بالسنننليم، وقننند م نننل بعضنننهم فينننه بننناطال   المضةةةا:ب : -4       

حتمنل ُوننه . وهي مجاز بالمشنابهة، وي2السي ة على الجزاء ُما في قوله تعالى: )) وجزاء سي ة سي ة م لها (( 
 حقيقة؛ النه يسوء الجاني.

وهنننو اطنننال  اسنننم الكنننل علنننى الجنننزء، ومننننه اطنننال  العنننام علنننى الخننناص، اال ان بعنننم  الُكلةةةةة ية : -5       
ومنننن ذلنننك اطنننال   -ُمنننا سنننبق –االصنننوليين ال يعنننده مجنننازًا؛ الن العمنننوم منننن بننناب الكلينننة ال منننن بننناب الكنننل 

 ، اي: أناملهم .3)) يجعلون أصابعهم في آذانهم (( ها في قوله تعالى: ضراد  بعإ)االصابع( و 
وهننو اطننال  الجننزء علننى الكننل ُتسننمية ربي ننة القننوم )طليعننتهم( بننالعين، واطننال  )الرقلننة(  الجزئيةةة : -6       

. و ُناطال  )القينام( علنى )البنال ( ُمنا فني قولنه 4على العبد ُما في قولنه تعنالى: )) فتحرينر رقلنة منمننة ((
 .  5تقم فيه أبدًا ((  تعالى: )) ال

الندن( وهو ان يسمى الشيء المستعد  مر باسم ذلنك االمنر ُتسنمية الخمنر )وهني فني  االستعدا: : -7       
م نان الشنيء باسنم وجنوده ، ت، ويعبر عن هذ  العالقة بانها اطال  اسم الفعنل علنى القنو  ، أو تسنمية  الم ر: 

 أو تسمية الشيء باسم ما ينول تليه.
ُتسنننمية العتينننق عبننندًا، ويننندحل فينننه المشنننتق بعننند زوال  تسةةةمية العةةة ب باعتأةةةار مةةةا كةةةا  عليةةة  : -8       

 المبدر ُصطال  الضارب على من فرغ من الضرب.
وهنني تسننمية الشننيء باسننم مننا يجنناوره ُنناطال  )الراويننة( علننى قربننة المنناء، واالصننل فنني  المجةةاورب : -9       

 الراوية الدابة التي تحمل الماء .
فاسننتعمال احنندهما بمعنننى اآلحننر نننوع مننن  التعلةةب بةةين المصةةدر واسةة  الفاعةةل واسةة  المفعةةول : -10      

، أي: مندفو . ومننه قنولهم:  6المجاز فا ول ُناطال  اسنم الفاعنل علنى المفعنول قولنه تعنالى: )) مناء دافنق ((
                                         

 .36سور  يوس :  1

 . 40سور  الشورى :   2

 . 19سور  اللقر  :  3

 . 92سور  النساء :  4

 . 108سور  التوبة :  5

 . 6سور  اللار  :  6
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، أي: سنناترًا، وقولننه تعننالى: )) تنننه 1سننرك ُنناتم. اي: م تننوم. ال نناني: ع سننه ُقولننه تعننالى: )) حجابننًا مسننتورًا ((
ال النث: اطنال  المبندر علنى اسنم الفاعنل ُقنولهم: رجنل  -على بعم االقوال –، أي: آتياً 2كان وعده مَتيًا ((

، واسنن ل  : قننم قائمنناً  : ع ننر ذلننك ُقننولهم . الرابنع ، وعننادل ، ومومننو  بننه . أي صننائم ، وعنندل ، ومقننة صنوم
: اطال  اسم المفعول على المبدر ُقوله تعنالى: )) بنَيِتكم المفتنون ((  الخامر.  : قيامًا وس وتاً  . أي ساكتاً 

،  : مخلننننو    تعننننالى ، أي 4 : )) هننننذا حلنننق   (( : ع نننر ذلننننك ُقولننننه تعنننالى . السننننادس : الفتننننة . أي3
قوله  بناب  . ويم نن عند هنذا منن : منن معلوماتنه ، أي 5 : )) وال يحيلون بشيء من علمنه (( - سلحانه –ُو

 . 6؛ الن المشتق منه جزء من المشتق  اطال  اسم الجزء وإراد  الكل
: ُنناطال  )الع م ننرين( علننى ابنني ب ننر وعمننر. التغليةة  :  ومننن العالقننات التنني ذُرهننا االصننوليون  -11       

ابهين فني . فالتغلينب هنو اطنال  اسنم أحند المتشن ولعل العالقة فيه هنا المشابهة سيرً  فيمنا يتعلنق بخالفنة النبنو 
 .  7، واالسم المختار منهما ما هو أح   لمشابهةا؛ لتلك  امر على ُليهما

؛ لنقن  علنى ر ينة االصنوليين فني ذلنك السةببية وسنقتبر بالشرح على واحد  من هنذ  العالقنات ، هني       
      : 
وري، وسنبب فناعلي، يرى ا صوليون ان السببية تَتي علنى اربعنة اقسنام: فهنناك سنبب قنابلي ، وآحنر صن      

وسنبب غنائي. فهنم ينرون ان )كنل وجننود ال بندت لنه منن هنذ  االربعنة : ُالسننرير، فاننه مناد  منن الخشنب، وفاعلننه 
النجار، وصورته االنسلاح، وغايته االضلجاع. وانما سميل ال المة االولنى اسنلابًا؛ لتَميرهنا فني االضنلجاع، 

ى ذلك، فانه اذا استحضر في ذهنه االضنلجاع حملنه ذلنك سبلا؛ النه اللاعث عل -وهو الغائي -وسمي الرابع
علننى العمنننل، وهننو منننن قننولهم: أول الفكنننر آحننر العمنننل. ومعننننى قننولهم: العلنننة الغائيننة: علنننة العلننل الننن ال  فننني 

 . 8االذهان، ومعلولة العلل ال ال  في اال يان، اي: في الخار ( 
ادي(، اي: المنناء، ُمننا م ننل الننرازي، لكننن اعتننرض وم ننال تسننمية الشننيء باسننم سننبله القننابلي: )سننال الننو        

االصننوليون عليننه ؛ النهننم يننرون أن السننبب القننابلي ينننجب ان ي ننون مننن جنننر ماييننة الشننيء ُمننا فنني قننولهم : 
)نننام علننى الخشننب(، أي: علننى السننرير. فيظهننر ان ذلننك الم ننال مننن بنناب تسننمية الحننال باسننم المحننل، أو مننن 

منناء الننوادي(. وم ننال تسنمية الشننيء باسننم سننبله البننوري اطننال  الينند علننى وتقننديره: ) -اآلتنني –مجناز النقبننان

                                         
 . 45سور  االسراء :  1

 . 61سور  مريم :  2

 .6م: سور  القل 3

 . 11سور  لقمان:  4

 .255سور  اللقر  :  5

فمنننا بعننندها، وحاشنننية الجرجننناني علنننى شنننرح العضننند علنننى مختبنننر المنتهنننى ا صنننولي : السنننيد  1/271ينظننر: نهاينننة السنننول  6
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، أي: قدر    فو  قدرتهم، فاليد لهنا صنور  ي نون بهنا االقتندار 1القدر  في قوله تعالى: )) يد   فو  أيديهم ((
بنناب  علننى الشننيء، فشنن ل الينند مننع االقتنندار ُشنن ل السننرير مننع االضننلجاع. في ننون اطالقهننا علننى القنندر  مننن

اطننال  اسننم السننبب البننوري علننى المسننبب. وم ننال تسننمية الشننيء باسننم سننبله الفنناعلي قننولهم: الشننمر تنضنن  
، فنناطال  2ال مننار، وم ننال تسننمية الشننيء باسننم سننبله الغننائي مننا فنني قولننه تعننالى: ))تننني أراننني أعبننر حمننرًا((

 .  3الخمر على العنب يم ل عندهم العلة الغائية 
لنا أحذهم باالعتلارات المتعدد ؛ لتشخي  نوع العالقة ، فقد ي ون هناك أك ر وهذا ما ي ش          

 من عالقة في الن  المتضمن المجاز، وال يخل ذلك في التعبير باالسلوب المجازي الفرعي للغة .
وال ي تفنني االصنننوليون بتحدينند اننننواع العالقنننات وشننرحها وتفسنننيرها فنني ضنننل  قنننانون   :ة نةةةالقري – ث       

ة التني ينبنبها المنتكلم ُعالمنة ننلق الفرعي للغة. لذلك رأوا مع البالغينين أن هنذ  العالقنة تحتنا  النى القريالمن
أي :  –ان مجنننرد مبوتهنننا  ى؛ اذ ) ال يخفننن 4صنننارفة عنننن المعننننى الحقيقننني أو عنننن المنلنننق اللغنننوي االصنننلي 

ة –ال يوجنب الفهننم  –أي : للمعننى  –لنه  –العالقنة   بنند منن قريننة حبنوص ، فمنن ال بنل ال - ؛ لكونهنا مشنتُر
اذا أطلقننننا : ) ا سننند ( ينتقنننل مننننه النننى الشنننجاع ، لكنننن ال يفهنننم مننننه االنسننننان الشجنننناع اال بقرينننننةا م نننل ) فننني 

 . 5الحمام ( ( 
ة وان لنم يبننرح بنه أك نر المتقنندمين، لكنن بعننم ننفيظهنر ان متنَحري االصننوليين قند احنذوا بمفهننوم القري       

ُمنننا منننر معننننا فننني  –ة ننننالقري -لهنننذا السنننبب –، فلنننم يشنننترطوا  از اراد  الحقيقنننة والمجنننازالمتنننَحرين ينننرون جنننو 
 . ُما سيَتي في ا ح ام .  6. لكن الراج  مذهب جمهور االصوليين في اراد  احدهما فق   -التعريف

عناصننر  اذ منهننا مننا يرجننع الننى –مننن ُ رتهننا  الننرغمعلننى وقننرائن المجنناز البننارفة عننن المعنننى الحقيقنني       
ن هناك أمرًا واحندًا يجمعهنا، وهنو منا يندل علنى صف -الخلاب اللغوية، ومنها ما يرجع الى العناصر غير اللغوية

 . 7تعذر حمله على معناه الحقيقي 
وعننن طريننق هننذه القننرائن والعالقننات الهاديننة تلننى المعنننى المننراد أو المعنننى المجننازي يننتم االنتقننال بالننذهن        

خالص االمننر المجهنننول مننن االمننر المعلنننوم، اذ ان )العقننل بواسننلة القنننرينتين تالنننالزم، أو اسننمننن الملننزوم الننى 
لمنننا ُنننان غينننر منننراد ُنننان -المجنننازي  –يهتننندي النننى المعننننى المنننراد  ، وه نننذا المعننننى الحقيقننني غينننر المنننراد ، ُو

                                         
 .10سور  الفت :  1

 .36سور  يوس :  2

 .106-105، والخلاب الشرعي 2/165،166ينظر: نهاية السول  3

 106ينظر: الخلاب الشرعي 4

 .1/142حاشية السعد على العضد  5

 .403ينظر: اصول الفقه للزلمي  6

، تحننن : د . عبنند القننادر حسننين،  205هننن(، ص 729لجرجنناني محمنند بننن علنني بننن محمنند ) تارات والتنبيهننات : ينظننر: االشننا 7
 . 24جامعة ا زهر ، دار النهضة ، وارشاد الفحول 

This file was downloaded from QuranicThought.com



183  

ة الهاديننة . وهننذا نننالقرية البننارفة ، وعلننى ال انيننة بنننالمعنننى المجننازي مننرادًا. ويحننت  علننى المقدمننة االولننى بالقري
 . 1هو نوع من االكتساب الذي بسبله احتيرت الداللة االلتزامية المجازية على الداللة الملابقية( 

ة فهنو ملنزوم للمعننى المنراد بتوسن  ننويزيند ذلنك تيضناحًا قنول الجرجناني: )ان المجناز تن اعتبنر منع القري       
ًا يرمنني( ينتقننل الننذهن مننن سننماع اللفننظ الننى الحيننوان المفتننرس الوضننع والعقننل معننًا، فانننك ان قلننل: )رأيننل أسنند

الرامنننني انتقننننااًل بواسننننلة الوضننننع، مننننم ينتقننننل منننننه الننننى الرجننننل الشننننجاع بتوسنننن  الح ننننم باسننننتحالة اسننننناد الرمنننني 
ذلك اذا قلنل: )سنل القرينة( ينتقنل النذهن؛ بسنبب الوضنع تلنى معننى القرينة ، منم بواسنلة  تليه)انتقااًل بالعقل(. ُو

نذا فني سنائر اننواع المجنازات  -انتقنااًل عقلينًا  –ة تعلق السنال بالقرية ينتقل انتقااًل مانينًا النى )أهلهنا( استحال . ُو
ينتقل العقل من اللفظ المعروف بالقرينة النى المعننى المنراد انتقنالين : أحندهما وضنعي ، ومانيهمنا عقلني . وهنذا 

 .  2هو معنى داللة االلتزام( 
 منن رغمعلنى النف -وهنو مبننى المجناز –ني ُيفية االنتقال بالنذهن منن الملنزوم النى النالزم ويبور الجرجا      

نا. فناللزوم فني االسنتعار  قناهر؛ الن  ان اك ر العالقات ال يفيد اللزوم، اال انه يعتد بناللزوم فني جميعهنا بوجنه مت
 -مننن الً  –لنننة. فاالسننند وجنننه الشنننله هنننو أحننن  اوصننناف المشنننله بنننه، فينتقنننل النننذهن منننن المشنننله بنننه الينننه ال محا

يستعار للشنجاع ال لزيند أو عمنرو بشن ل حناص، وال شنك فني انتقنال النذهن منن االسند النى الشنجاعة . ويظهنر 
ننا ان  اللننزوم فنني غيننر االسننتعار  بمننا ذُننره بعننم المتننَحرين مننن ان اللفننظ اذا اطلننق علننى غيننر مننا وضننع لننه فصمت

فنني زمننان سننابق او الحننق، فهننو مجنناز باعتلننار مننا ي ننون ذلننك الغيننر ممننا يتبنن  فعنناًل بننالمعنى الموضننوع لننه 
كان، أو باعتلار منا يننول الينه، أو مجناز بنالقو  ، ُالمسن ر ) للخمنر التني أريقنل ( . أو ي نون ذلنك الغينر ممنا 
يتب  بالمعنى الحقيقي جملة، فحين ذ ينتقنل النذهن منن المعننى الحقيقني الينه جملنة. فنان لنم يتبن  بنه بنالقو  

حين ننذ مننن ان يننراد بنناللفظ معنننى الزم  لمعننناه الحقيقنني ذهنننا ، أي : معنننى ينتقننل الننذهن تليننه  وال بالفعننل فننال بنند
 .  3جملًة من المعنى الحقيقي ، وال يشترط ان يلزم من تبور االول تبور ال اني 

أو منضننم الننى لننزوم حننارجي  -كمننا سننبق ان قنندمنا–واللننزوم امننا ذهننني ُنناطال  اللبننير علننى االعمننى        
العننناد ، أو بحسنننب الواقنننع، وحين نننذ تمنننا ان ي نننون أحننندهما جنننزءًا لرحنننر ُالرقلنننة للعبننند، أو حارجنننًا عننننه بحسنننب 

كقابلية تعلم الكتابة بالنسلة لالنسنان. واللنزوم بينهمنا قند ي نون بحبنول احندهما فني اآلحنر ُالحنال والمحنل، أو 
يشنترط فني اطنال  الجنزء علنى الكنل سببية احدهما لرحر، أو مجاورتهمنا، أو ان احندهما شنرط لرحنر. ولنذلك 

فنننان االنسنننان ال يوجننند بننندونهما، بخنننالف اليننند فنننال يجنننوز اطالقهنننا علنننى  -مننن الً –اسنننتلزامه لنننه ُالرقلنننة والنننرأس 
االنسنننان. أمنننا اطنننال  العنننين علنننى الربي نننة فلنننير منننن حينننث تننننه رقينننب، وهنننذا المعننننى ال يتحقنننق بننندون العنننين. 

انتقنال النذهن منن أحندهما النى اآلحنر ال محالنة ، وهنذا معننى اللنزوم وعموما فوجود العالقة بين الشي ين يسبب 
 . 4هنا 

                                         
 . 205االشارات والتنبيهات  1

 . 356الملول  2

 . 356ينظر: الملول  3

 . 107 – 106ينظر : الخلاب الشرعي  4
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 ثبوت المجاز :     
للعلمنناء فنني اشننتمال اللغننة علننى المجنناز آراء فنني وقوعننه وعدمننه، فنناحتلفوا فنني وقوعننه فنني القننرآن الكننريم،        

ن الوحي االلهني ُلنه حنق ُمنا قنال فنفاه قوم وامبته آحرون. وقد نت  هذا االحتالف من ان المسلمين يعتقدون ا
. فنالخبر النوارد فني نبنوص الشنرع ملنابق للواقنع فني تعبينره قلعنًا، وألفاقنه 1تعالى: ))وما ينلق عن الهوى((

، واال ُانننل ُاذبننة. فههنننا ارتننل   2موضننوعة لتفينند المعنناني المتلننادر  للفهننم؛ لتبنند  لغننة  اإلحلننار فنني الواقننع 
ند المجناز. فهنل يقنع المجناز فني البد  والكذب بوضع اللفنظ لمنا هن و لنه أو نقلنه عننه ؛ الن هنذه القضنية معتم 

 نبوص الشارع أو عموم اللغة أو  ال ؟ فللعلماء في ذلك اآلراء اآلتية :
،  ان المجنناز غيننر واقننع فنني القننرآن 3يننرى بعننم الحنابلننة وبعننم المالكيننة وداود الظنناهري وابننن قتيلننة        

انننه ال مننانع مننن  -وهننو يم ننل اتجنناه اهننل السنننه مقابننل المعتزلننة حين ننذ –قتيلننة  . فيننرى ابننن 4وواقننع فنني غيننره 
بانننه تكوينننه لهمننا، وقولننه  5صننحة )الظنناهر( فنني قنندر    تعننالى ، فتننَولوا قولننه تعننالى: ))قالتننا أتينننا طننائعين((

 ضنعيفة وتعسن . بانه تحلار عن سعتها. وان التَويل فني نحوهنا انمنا هنو ِحي نل   6تعالى لجهنم: ))هل امت ت((
وانه ال عجنب فني ذلنك؛ الن   تعنالى ينلنق الجلنود وااليندي واالرجنل، ويسنخر الجلنال واللينر بالتسنبي ، قنال 

بنني معننه والليننر((7تعننالى: )) تنننا سننخرنا الجلننال معننه يسننلحن (( ، حيننث فهنننم 8، وقننال ِسنننلحانه: ))يننا جلننال أوت
 . 9سليمان منلق النمل ، والنلق ال ي ون اال بالتكلم 

وتلميذه ابن القنيم ، وتنلعهم بعنم المحندمين النى ان المفناييم المجازينة ال  10وذهب بعضهم ُابن تيمية        
بني علني الفارسني أو  1ب تنكنار المجناز النى أبني اسنحا  االسنفراييني ن. ُما نسن 11تكفي لتفسير الن  المجازي 

2 . 

                                         
 . 3سور  النجم  1

 . 115-1/13ينظر: االيضاح  2

، تنناريخ بغننداد  78،  1/77هننن(: )الفهرسننل276هننو عبنند   بننن مسننلم بننن قتيلننة النندينوري عننالم مشننارك فنني أنننواع العلننوم)ت 3
1/314 . ) 

 2/36، واالتقنان  298،  1/297، واالبهنا   85،  1/84، واللنراز للعلنوي  1/47، واح نام اآلمندي  1/31ينظر : المعتمند  4
 فما بعدها . 202المجاز في البالغة العربية ، و 

 . 11سور  فبلل :  5

 .30سور  الملك  6

 .19سور  ص  7

 .10سور  سلَ  8

 م .1981، تحن : السيد أحمد صقر ، الم تلة العلمية ، بيروت ،  83يلة الدينوري صتينظر: تَويل مش ل القرآن: ابن ق 9

، شنذرات 1/144هنن(:)الدرر الكامننة 728د السالم، من أكنابر علمناء اإلسنالم)تهو شيخ االسالم أحمد بن عبد الحليم بن عب 10
 (.6/80الذهب 

، وفننني المينننزان  231-229، واللغنننة لفنننندرير 1961، الم تنننب اإلسنننالمي ، دمشنننق ،  83ينظنننر: اإليمنننان: ابنننن تيمينننة ص  11
 .          222-202ة العربية ، م  نهضة مبر، والمجاز في البالغ 2فما بعدها، ط 202الجديد : محمد مندور ص 
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ننل لفننظ فنني نبنن        وص القننرآن والسنننة مقينند بمننا يبننين معننناه ولننير فاللغننة عننند ابننن تيميننة ُلهننا حقيقننة ، ُو
، ال اسننتعار  فيننه ، ويسننتدل بمننا نقلننه عننن  3مجننازًا. فم ننل قولننه تعننالى: )) فَذاقهننا   للنناس الجننوع والخننوف ((

الخلينل الفراهيندي: منن أن النذو  فنني لغنة العنرب يعنني وجنود طعننم الشنيء ، ) وان االسنتعمال يندل علنى ذلننك، 
، وقولننه تعننالى: )واسننَل القريننة( ، فالحننالل 4قهم مننن العننذاب االدنننى دون العننذاب االكبننر ((قننال تعننالى: )) ولنننذي

نذلك  والمحل داحل في االسم . مم قد يعنود الح نم علنى الحنالِت فني الم نان ، وتنار  علنى المحنل وهنو الم نان، ُو
 . 5النهر ، يقال: حفرت النهر) وهو المحل ( ، و: جرى النهر) وهو الماء ( ( 

نن  ذلك يننرى ابننن القننيم ان المفنناييم المجازيننة تسننتوي فنني تعمننيم المجنناز أو الحقيقننة علننى اللغننة ، ممننا ُو
 . 6يجعل االمر متناقضًا 

نا أن يفيند معنناه بقريننة أو  ال بقريننة   ومما ذُره نفا  المجاز انه )لو ُنان فني لغنة القنرآن لفنظ مجنازي فصمت
يننر ذلنك المعنننى، فكننان مننع القرينننة حقيقننة فنني ذلننك المعنننى. ، فنان ُننان فنني االول فهننو مننع القرينننة ال يحتمننل غ

 .  7وان ُان ال اني فهو أيضًا حقيقة، اذ ال معنى للحقيقة مستقاًل باالفاد  من غير قرينة( 
وقد عدت صاحب  الحقيقة والمجاز االمام ابن  القيِتِم فيمن ذهب الى وجود المجاز فني اللغنة دون القنرآن،  

. ولكنني أرى أننه ممنن أنكنر وجنود المجناز مللقنًا،  8القيم ال دليل فيه على هذا التفبنيل  مستشهدًا ب الم البن
وقند ي نون سننبب االلتلناس ُ ننر  منا نقلننه ابنن القننيم عنن أئمننة البينان فنني ُتابنه )الفوائنند المشنوقة الننى علنوم القننرآن 

ننذلك فنني القبننيد  النونينن9وعلننم البيننان( . وحبنن  الجننزء  10ة ، مننم رفننم المجنناز فنني البننواعق المرسننلة، ُو
ال نناني منننن ُتابنننه )البنننواعق المرسنننلة( لهننندم المجننناز حيننث يقنننول: )لهننن  بنننه المتنننَحرون، والتجنننَ تلينننه المعللنننة 

 .  11يبدون به عن حقائق الوحي(  ……

                                                                                                                                   
 ( .     1/224، الفت  المبين3/24هن بلغداد(: )طلقات السل ي406)ت-وإسفرايين قرب نيسابور  -هو أحمد بن محمد بن أحمد  1

، ومختبنر) البنواعق المرسنلة علنى الجهمينة والمعللنة البنن القنيم ( : الشنيخ محمند 93 - 83ينظر : االيمان : البن تيمينة  2
نكننار اأغلننب الجننزء ال نناني منننه يتحنند  عننن  تذ، م تلننة الرينناض الحدي ننة ، الرينناض .  241لنني الموصننلي) ت  هننن (، صبننن ع

 . 366-1/365المجاز ، والمزهر 

 .112سور  النحل  3

 . 21سور  السجد   4

 . 3/109، وينظر: م . ن ، واالتقان  93االيمان  5

 . 241ينظر: مختبر البواعق  6

 ، م  محمد علي صبي  ، مبر .11، وينظر: منتهى السول في علم ا صول : لرمدي ص 1/44اح ام اآلمدي  7

 . 70-69ينظر: الحقيقة والمجاز  8

، تبحي  : محمد بدر الدين النعسناني ، من   10 – 7ينظر : الفوائد المشوقة الى علوم القرآن وعلم البيان : ابن القيم ، ص  9
 السعاد  ، القاهر  .

في العقائند والنردود علنى الفنر  المختلفنة فيهنا ، ينظنر: شنرح ) القبنيد  النونينة البنن القنيم ( :  من ستة آالف بيلا  وهي أك ر 10
 م .  1995هن = 1415، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  2شرح وتعليق : محمد حليل هراس ، ط

 ، وينظر : م . س .    241مختبر البواعق   11
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. وذهنب الجمهنور  1ولكل من هذين المذهبين حجنا  طوينل فيمنا ذهنب تلينه نحينل علينه دفعنًا لالطالنة  
اللغننة والقننرآن والحننديث. ففنني اللغننة ُاسننتعمال لفننظ )االسنند( فنني االنسننان الشننجاع، الننى أن المجنناز موجننود فنني 

و)الحمنار( فني البليند، فهمنا حقيقنة فني غيرهمنا. وان التقسنيم النى الحقيقنة والمجناز مسنتقيم ُ ينر الشنواهد . وقنند 
لنننالق ، مبننل وجننود المجنناز فنني نبننوص الننوحي . ويتضنننمن هننذا المننذهب اتجاهننات متعنندد  ، منهننا الم  ننر الم

 ومنها المعتدل ، ومنها المقل في اعتلار وجود المجاز واالحذ بالتَويل المجازي . 
فيننرى ابننن جننني ان اك ننر اللغننة مجنناز ، فجملننة )قننام زينند( بمنزلننة قولنننا : حرجننل فنناذا االسنند . وتعريفنننه       

ن د  التني تناولهنا النوهم علنى باالل  هو للجننر م نل قولننا: االسند أشند منن النذئب. وال ينراد اننه حنر  وجمينع ا س 
يند والتشنبيه . ونظنر ُنذلك  اللاب، بل واحد فق  . فوضع لفظ الجماعة على الواحد؛ لما فيه منن االتسناع والتُو

بينمننا لننم يقننع جميننع ذلننك  ؛ الننى عامننة االفعننال م ننل )قننام زينند( و )انهننزم الشننتاء( ؛ النننه يفينند وقننوع جنننر الفعننل
 . 2ء اتساعًا وملالغة وتشبيها الجنر، فهو اذن وضع الكل على الجز 

ننذا فنني عمننوم اللغننة.           وأميننل تلننى االتجنناه المعتنندل ، اذ يننرون ان المجنناز واقننع فنني نبننوص الننوحي ُو
 وهو الرأي الراج ، واحتجوا عليه بما يَتي:

 .  3 قوله تعالى: )) وما أرسلنا من رسول تالت بلسان قومه ليبين لهم ((         
ة المجناز فني آينات دون أحنرى منن القنرآن الكنريم احتالفنًا يندور حنول شنبهة التجسنيم المتوهمنة واحتلفوا في صح

 في البفات اإللهية الوارد  في نبوص الشارع .
فالمعتزلة يرون في قوله تعالى: )) مم اسنتوى تلنى السنماء وهني دحنان فقنال لهنا ولن رض ائتينا طوعنًا أو        

ينرون اننه مجناز؛ الننه تعنالى اراد: تكوينهمنا، فهمنا ُالمنَمور الملينع. وهنو مجناز ، 4كرهًا قالتا أتيننا طنائعين ((
 لى م ل قول الشاعر :ت. واستندوا  5التم يل أو التخييل 
 تةقول اذا :رأت لها وضين  :              أمذا :يةن  أبةدًا و:يةن  ؟                 

 6أمةا ُيأق  عل ة وال يقين  ؟ أكلُّ الدمةر حةلٌّ وارتحةال ؟                 

                                         
،  2/36، واالتقننننننننننان  298-1/297، واإلبهنننننننننا   85-1/84، واللنننننننننراز 93 - 83يمنننننننننان ، واإل 1/31ينظنننننننننر : المعتمننننننننند 1

 فما بعدها . 241، ومختبر البواعق  366 - 1/365والمزهر

 .   449 – 2/447ينظر : الخبائ   2

 . 4سور  تبراييم :  3
 . 11سور  السجد  :  4

 . 3/66ينظر: الكشاف  5

ذ بنن محبنن بنن معللنة، شناعر فحنل قنديم جناهلي، ولقنب بالم قنب ؛ لقولنه : ) ومقنبن الشاعر هو الم قب العبدي ، واسمه عائن 6
(. والبيتننننان فنننني  311، الشننننعر والشننننعراء 229الوصنننناوص للعيننننون (، والوصنننناوص هنننني البراقننننع : ) طلقننننات فحننننول الشننننعراء 

بنند السننالم محمنند ، تحننن وشننرح: أحمنند محمنند شنناكر وع 292هننن(، ص168المفضننليات : للمفضننل بننن محمنند بننن يعلننى الضننبي)ت
، دار المعننارف بمبنر . والوضننين بمنزلننة الحنزام ، ودرأتننه : مددتننه وشنددت بننه رحلهننا . الندين : النندأب والعنناد  .  4هنارون ، ط

 . 292-287اينذيها ذلك شي ا . ينظر: الشرح في هامش المفضليات  يتحد  عن ناقته ، وانه يجهدها ُ يرا ، مم ل
 . 79 - 87ينظر : تَويل مش ل القرآن  5
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اللها لو نلقل لقالل ما ذُره   . 1والناقة لم تقل ، بل قضى بَنال جهدها ُو
وأيضننًا يننرى الظاهريننة حبننول المجنناز فنني االيننات المنقننول لفظهننا للشننرع، والمتعبنند بمعناهننا دون االلتننزام        

. أما المنقول للشرع، المتعبند بمعنناه ولفظنه  2 (بلفظها، ُقوله تعالى: )) واحفم لهما جناح الذل من الرحمة (
نننا ، فهننذا ال حنننالف فينننه  اني عنننن الظاهرينننة بنننانهم ينفنننون  3فهننو حقيقنننة ُالبنننال  والُز . ولنننير ُمنننا رواه الشننُو

 .   4 المجاز عن القرآن مللقاً 
) تن وقننوع فالمجنناز عريننق االصننل فنني العربيننة، ومشننهور االعتلننار بننين أئمننة دارسننيها. يقننول اآلمنندي:        

المجاز ُو رته فني اللغنة العربينة اشنهر منن ننار علنى علنم، وأوضن  منن شنمر النهنار. وقند مبنل ان العنرب قند 
بند السنماء . واطنال  هنذ  االسنماء لغنة ممنا ال ينكنر  -فذُر أم لنة منهنا قنولهم: –اطلقل  نة  اللينل ، ُو شنابل ل مت

 .   9عدمناه ؟ ( اال عن عناد . واللغة نقل . فليل شعري ! بم نتعلق اذا 
اني ان مبنوت المجناز ال يقبنل النقناال ، وال يتبنور ان يقنول بانكناره مللنع علنى لغنة العنرب         ويرى الشنُو

5 . 
اي –فاذا مبل وقوع المجناز فني لغنة العنرب فهنو واقنع فني القنرآن. يقنول ابنن فنارس: )جناء هنذان اللابنان        

علننيهم آكنند ، ولنن ال  -جننل اسننمه–؛ لتكننون حجننة    ……منننا ه فنني نظننوم ُتنناب   جننلت  -الحقيقننة والمجنناز
 -جننل منننا ه–يقولننوا: انمننا عجزنننا عننن االتيننان بم لننه؛ النننه بغيننر لغتنننا، وبغيننر السنننة التنني نسننتنلها. ال بننل انزلننه 

بننالحروف التنني يعرفونهننا، والسنننة التنني يسننلكونها فنني اشننعارهم ومخاطلنناتهم؛ لي ننون عجننزهم عننن االتيننان بم لننه 
 .  6هر وأشهر( أق

ان  -وهنننم المنكنننرون للمجننناز–ن تعرفنننه اللائفنننة االولنننى أنلغننني يويقنننول عبننند القننناهر : ) وأقنننل منننا ُنننان        
التنزينل ُمنا لننم يقلنب اللغنة فنني اوضناعها المفنرد  عننن اصنولها، ولنم يخننر  االلفناظ عنن دالالتهننا، وان شني ًا مننن 

نمِتن منا لنم يتضنمنهتن زيند تلينه منا لنم ي نن قبنل الشنرع يندل علينه، –ذلك   أتلنع ببينان منن عنند النبني   -أو ض 
نذلك لنم يقننم بتبنديل عنادات اهلهننا، ولنم يننقلهم عننن اسناليبهم وطنرقهم ، ولننم  كبياننه البنال  والحن  والبننوم. ُو

 .  7يمنعهم ما يتعارفون من التشبيه والتم يل والحذف واالتساع ( 
 رآن الكريم :ومن المواضع التي وقع فيها المجاز في الق       

                                         
 . 24سور  اإلسراء :  6

 . 73 – 72، والحقيقة والمجاز  25، والنبذ  الكافية  29،  4/28ينظر : تح ام ابن حزم :  7
 . 100/  1ينظر : ترشاد الفحول  8
 . 1/45تح ام اآلمدي  9

 
اني 1/100ينظر: ارشاد الفحول  5  . 56، واللحث الداللي عند الشُو

 .198البحابي  6

 .  342 - 341لبالغة أسرار ا 7
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. ووجه الداللة ان االراد  هي المينل منع الشنعور، وهني ممتنعنة 1قوله تعالى: )) جدارًا يريد أن ينقم ((       
فني الجنندار؛ لكونننه جمنادًا، وقنند اضننافها الينه، واراد بننذلك : االشننراف علنى الوقننوع، وهننو مجناز. فقنند شننله الميننل 

 سبيل االستعار  التبريحية . باالراد  ، وحذف المشله وصرح بالمشله به على
ذلك قوله تعالى: )) يجعلون اصابعهم فني آذانهنم منن البنواعق ((        . فنالمراد منن ا صنابع : ا نامنل 2ُو

، واسنتعمال االصننابع فيهنا مجنناز، والعالقنة هنني الكليننة، غينر المشننابهه، وأريند بننه الجنزء ، فننذُر االصننابع واراد 
 القرآن الكريم . بها االنامل. والشواهد ُ ير  في

: )) -تلنارك وتعننالى -وهنناك نن  للشنافعي ينبني عنن وجنود المجنناز فني القنرآن الكنريم ، فيقنول : ) قنال       
واسَلهم عن القرية التي ُانل حاضنر  اللحنر تذ يعندون فني السنبل تذ تنَتيهم حيتنانهم ينوم سنبتهم شنرعًا وينوم ال 

ذُننر ا مننم بمسنناءلتهم عننن القريننة  -جننل منننا ه  –. فابتنندأ 3ون ((يسنبتون ال تننَتيهم ُننذلك نبلننوهم بمننا ُننانوا يفسننق
لت على أنه تنمنا أراد : أهنل القرينة ؛  ن القرينة  الحاضر  اللحر ، فلما قال : ) تذ يعدون في السبل ( ... الخ د 

النذين بالهننم  ال تكنون عادينة وال فاسنقة بالعنندوان فني السنبل وال غيننره ، واننه انمنا اراد بالعندوان : أن أهننل القرينة
ه بهذا االسم  4بما ُانوا يفسقون (   . 5. فظهر قوله بالمجاز وان لم يسمِت

: ) منن قتنل قتنياًل لنه علينه بيِتنننة  فلنه سلننل ه  وفي الحديث النبوي ُذلك . ومما م لوا به هننا قنول النبني        
، فهننو قتيننل باعتلننار مننا ينننول اليننه  ، فلفننظ قتيننل مجنناز مرسننل ؛  نننه بمعنننى : مقتننول ، والمقتننول ال يقتننل 6( 

 .  7اللفظ 
ننذلك فالمجنناز أبلننق مننن الحقيقننة؛ بسننبب اسننتعمال التبننوير العقلنني النندقيق فيننه. ُمننا قنند ي ننون أك ننر         ُو

ننننالتعبير عننننن الحننننيم 8تَدبنننًا، ُننننالتعبير عننننن الجمنننناع بنننناللمر فنننني قولنننه تعننننالى: )) أو المسننننتم النسنننناء (( ، ُو
، النى غينر ذلنك منن االم لنة الك ينر  ، وهني فني 9) فضنح ل فلشنرناها بصسنحا  ((بالضنحك فني قولنه تعنالى : )

 . 10منتهى البالغة 
 رغمعلنى الننوأرى ان انكنار بعضنهم للمجنناز قند جناء انلالقننا منن ردود ا فعنال أك ننر ممنا يتلللنه ا مننر،        

الها االصننيل. وِإنتمننا ي ننون فنني القننرائن يعننود بنننا الننى واقننع اللغننة واسننتعم -كننابن القننيم–ان بحننو  بعضننهم  مننن
اإلنكننار أو اإلحتجننا  مبنيتننًا علننى واقننع االسننتعمال ، وهننو مَحننذ اللغننة ، ولننير العقننل حاكمننا فنني اسننتعمال اللغننة 

                                         
 . 77سور  الكه  :  1

 . 19سور  اللقر  :  2
 .163سور  االعراف :  3

 .63،  62الرسالة  4

 .72ينظر : الحقيقة والمجاز  5

 . 1370/ الحديث رقم  3احرجه مسلم : صحي  مسلم جن  6

 . 262/  7ينظر : نيل ا وطار  7

 . 43سور  النساء :  8

 . 71سور  هود : 9

 .237: اسلاب احتالف الفقهاء للزلمي  ينظر 10
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وتحرير حججها ، وانما تكون فلسنفة اللغنة باالتبنال بواقنع اللغنة نفسنها ، ولنير بتجريند العقنل دون ذلنك الواقنع 
. 

ظي في ُ ير من االحينان ؛ الن منكرينه ي بتنون نقنل اللفنظ منن اللغنة النى الشنرع ُما يبدو أن الخالف لف       
او بسبب العرف ، ولكنهم ال يسمون ذلك مجازًا ، فهم يعترفون بحقيقة الظاهر  ويختلفنون فني التسنمية. وبسنبب 
وضننننوح هننننذ  الحقيقننننة شننننكت الجننننويني فنننني )التلخنننني (، والغزالنننني فنننني )المنخننننول(، فنننني صننننحة مننننا نسننننب الننننى 

سننفراييني مننن انكننار المجنناز، وردت العلمنناء علننى المنسننوب اليننه مننن ذلننك بمننا ينندل علننى ادراك حقيقننة التغيننر اال
الننداللي الننذي يلننرأ علننى االلفنناظ فنني مراحننل تلورهننا، وبينننوا ان الجهننل بتنناريخ هننذا التغيننر ال ي ننون دلننياًل علننى 

 .  1انكاره 
ذلك أنكر السيوطي ما ن ِسننب  منن تنكنار الم        جنناز تلنى أبني علني الفارسني وإلنى اإلسنفراييني ، وقنال : ) ُو

ننِك عننه ذلنك ، بنل ح نى  هذا ال يب  أيضًا ، فصن ابن جني تلميذ الفارسي ، وهو أعلم الناس بمذيلنه ، ولنم ي ح 
 .  2ما يدل على تملاته ( 

اني قد توهم فني تعليلنه انكنار االسنفراييني للمجناز بتفريلنه فني اال        طنالع علنى اللغنة العربينة؛ ولعل الشُو
 .  3وذلك التوهم بسبب ما نسب تليه 

: ) ولير مراد من أننكر المجاز فني اللننغة ان العنرب لنم تنلننق بم نل  4ونقل السيوطي عن ابن السل ي        
نننا ان يتننندعي ان جمينننع  قولنننك للشنننجاع : اننننه أسننند . فنننان ذلنننك م نننابر  وعنننناد . ولكنننن هنننو دائنننر بنننين أمنننرين : تمت

وهننذا مسننلم  ، ويعننود اللحننث  -وان لننم ي ننن باصننل الوضننع  –اظ حقننائق، وي تفنني فنني الحقيقننة باالسننتعمال االلفنن
للحقننائق ؛  ةمراغمنن ه: فهننذ لفظيننًا. وان أراد اسننتواء الكننل فنني أصننل الوضننع، قننال القاضنني فنني مختبننر التقريننب

 . 5ن العرب ما وضعل اسم الحمار للبليد ( أنا نعلم صف
ا الخنننالف عنننند اسنننتنلاط االح نننام الشنننر ية فيمنننا اذا احتمنننل اللفنننظ معننننى حقيقينننا وآحنننر وتظهنننر ممنننر  هنننذ       

مجازينًا . وسنيَتي احنتالف االصنوليين حنول الجمنع بننين الحقيقنة والمجناز ، أو فني الحقيقنة المسنتعملة والمجنناز 
 .     6الراج ، وغير ذلك 

 أقسام المجاز :     
ل التجننوز الننى قسننمين : مجنناز يرتكننز علننى اسننتعمال لفننظ م ننان قسننم االصننوليون المجنناز باعتلننار محنن       

ننب  آحنر ؛ لعالقنة بينهمنا ، فهنو علنى اسنناس محنل التجنوز، فيمنا اذا ُنان هننذا المحنل  الكلمنة  المسنتعملة فني مُر

                                         
 .69، والحقيقة والمجاز 109 - 108، ودراسة المعنى 367 - 1/364ينظر : المزهر  1

 .366 - 1/365المزهر  2

 .23ينظر: ارشاد الفحول   3

 (.2/161ين، الفت  المب6/221هن(: )شذرات الذهب771هو تا  الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أصولي شافعي)ت4
 
 . ) رغم ( ، والمراغمة : التلاعد والهجران . ينظر : اللسان : ماد 367-1/366المزهر  5

 . 73ينظر : الحقيقة والمجاز  6
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يننب الننذي هننو القسننم ال نناني ،  فنني غيننر موضننعها االصننلي، وسننماه بعضننهم: مجنناز االفننراد، مقابننل مجنناز التُر
د شيء الى غير ما هو موضوع الن يسند له فني االصنل؛ لعالقنة بنين المسنند والمسنند الينه. حيث يقع في تسنا

اما القسم االول فقسموه ايضًا الى قسمين ، وذلك باعتلنار ننوع العالقنة بنين شني ين : الموضنوع لنه اللفنظ ضنمن 
يننب آحننر ، فننان ُانننل العالقننة المشننابهة فهنن يننب ، والمسننتعمل فيننه ذلننك اللفننظ فنني تُر و اسننتعار  ، واال فهننو التُر

مجننناز مرسنننل . وقننند ذُرننننا عالقنننات المجننناز ، فكنننان منهنننا منننا يخننن  االسنننتعار  ، وهننني المشنننابهة ، ومنهنننا منننا 
فانهننا تخنن  مجنناز  -فيمننا ذُرننناه  –يخنن  المجنناز المرسننل وهننو سننائر العالقننات االحننرى مننا عنندا )العاشننر ( 

 االسناد . وسنفبل في مجازي االستعار  واالسناد .
وتجنندر اإلشنننار  هننننا النننى ان مجنناز االسنننتعار  والمجننناز المرسنننل قنند يتنننداحالن معنننًا؛  ن ) اللفنننظ الواحننند        

بالنسننلة الننى المعنننى الواحنند يجننوز ان ي ننون مجننازًا مرسنناًل، وان ي ننون اسننتعار ، باعتلننارين، وذلننك اذا ُننان بننين 
اآلحننر غيرهننا، ُاسننتعمال المشننفر فنني ذلننك المعنننى والمعنننى الحقيقنني نوعننان مننن العالقننة: احنندهما المشننابهة، و 

أعنني –شفة االنسان، فانه استعار  باعتلناره قبند المشنابهة فني الغلنظ ، ومجناز مرسنل باعتلنار اسنتعمال المقيند 
ِة (  -: مشننفر اللعيننر ننف  . ُمننا يجننوز ايضننًا ان ي ننون اللفننظ الواحنند بالنسننلة الننى المعنننى الواحنند  1فنني مللننق الشال

نا السببية ، وباعتلار آحر المحلية ، فتجتمع له عالقتان أو اك ر مجازًا مرساًل عالقته باع  .2تلار مت
 

 مجاز التركي  : - 1       
يبينننة نفسنننها، فيللنننق هنننذا المبنننلل  باالشنننتراك العرفننني عنننند بعضنننهم علنننى َوهنننو الواقنننع فننني الهيننن          التُر

وهنو االقنرب ، ويسنمتى : ) المجناز العقلني االسناد وعلى الكالم عند االك رين ، ومنهم عبد القناهر والسن اكي ، 
فنوا الحقيقنة منننه بانهنا )الجملنة التنني اسنند فيهنا الفعننل أو معنناه النى مننا هنو لنه عننند المنتكلم(  . ومعنننى  3( . فعرت

ة والظرف. َُن يسند الفاعنل لمنا ب ِنني  ل نه  هالفعل يشمل المبدر واسم التفضيل والفاعل والمفعول والبفة المشب
ه لنه ، أي: ان معنناه قنائم بنه، ووصن  لنه، وحقنه ان يسنند تلينه، سنواء ُنان باحتيناره ُضننرب، أو  ، ومعننى ُونن

ال ُمات. ومعنى )عند المتكلم( اي: في اعتقاده ، وان لم ي نن اسنناده لنه فني نفنر ا منر، حينث الح نم بوجنود 
ذا الفاعننل فنني اعتقنناده، الحقيقننة غيننر الحقيقننة فنني نفسننها. فنناذا قهننر لنننا مننن قنناهر حننال المننتكلم ان الفعننل لهنن

 . 4ولير ُذلك في نفر االمر لم يتحقق هناك فرد الحقيقة في نفر االمر، وان ُان في قننا انه متحقق 
يب هو )الجملنة التني اسنند فيهنا الفعنل أو معنناه النى غينر منا هنو لنه عنند المنتكلم(         ؛  5والمجاز في التُر

غير ما هنو لنه، فيننزل ذلنك الغينر فني موضنع منا هنو لنه ؛ لكونهمنا  لمشابهة المالبسة بين الفعل أو معناه وبين
ين فنني معنننى المالبسننة. وهننذا التشننابه فنني المالبسننة يغننني عننن قينند السنن اكي: )بضننرب مننن التَويننل( ،  متشنناُر

                                         
 .374الملول  1

 .1/299ينظر : االبها   2

 . 2/10التحرير البن الهمام  3

 .11-2/10ينظر : م . س مع شرحه التيسير  4

 . 2/11التحرير  5
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منن غينر مالحظنة  -عننده  –فيخر  ب ل منهما قبند المنتكلم صندور الكنذب عننه، فيسنند النى غينر منا هنو لنه 
. وم نال المجناز العقلني قولننا: )نهنار  1ر  ، فهنو ال مجناز وال حقيقنة، بنل واسنلة بينهمنا حين نذ المالبسة المذُو 

الزاهنند صننائم ، وليلننه قننائم(، وقولنننا: )ازدحمننل شننوارع المدينننة(، فَسننند البننيام الننى ضننمير النهننار، والقيننام الننى 
فيه، واللينل ال يقنوم، بنل يقنوم منن ضمير الليل، واالزدحام الى الشوارع، مع أن النهار ال يبوم، بل يبوم من 

نننب  2فينننه، والشنننوارع ال تنننزدحم، بنننل ينننزدحم النننناس بهنننا  . وقننند نلنننه بعنننم االصنننوليين هننننا النننى فنننر  بنننين المُر
ينننب ؛ اذ لنننو قلنننل:  نننب غينننر مسنننتقيم، والبنننواب التعبينننر بالتُر ينننب، حينننث )ان التعبينننر عنننن النسنننلة بالمُر والتُر

نذا  )هلك االسد(، وأردت ان الرجل الشجاع مرض نب ال فني النسنلة، ُو مرضًا شديدًا، فانه مجاز واقع في المُر
ينب اضنافة ، ولنير هنو المنراد، بنل ُنل مجناز  ب تُر د  أمير المنمنين(، أي: ُتابه، فانه مجاز واقع في مُر ر  )و 

نب ؛ النضنمام غينره تلينه(  ب، فصن االسد من قولنا: )جاء االسند( مُر . وبهنذا يظهنر  3في غير النسلة فهو مُر
عنى ما قالوه من ان اللفظ قبل االستعمال لير حقيقة وال مجازًا ؛  نه ال يعقنل ان ي نون اللفنظ مسنتعماًل وهنو م

ننب  . واعتننرض ذلننك بانننه ال ينندحل فيننه نحننو : ) تنلننات الربيننع ( و ) م ننر الليننل ( ، حيننث ال اسننناد  2غيننر مُر
ينننب علنننى اعتلنننار المعننننى االعنننم لالسنننناد المنننذُور فننني  فينننه ، وأجينننب  بنننان ذلنننك يننندحل فننني تسنننميته مجننناز التُر

 .  3التعريف ، فيرتد الخالف اعتلاريًا 
ولتوضي  ذلك منن حنالل تعلنق االمنر بوضنع التراكينب، فنان ذلنك مبنني علنى ان الوضنع ُمنا ي نون فني        

لنات  االفراد ي ون في التراكيب، اذ ) الواضع ُما وضع المفردات لمعانيها بحسنب الشنخ ، ُنذلك وضنع المُر
يبيننة بحسننب النننوع، م ننل يينن يننب فننني نحننو: )زينند قننائم( موضننوعة لإلحلننار باالملننات. فننناذا َلمعانيهننا التُر   التُر

ننب فنني غيننر مننا وضننع لننه فننال بنند وان ي ننون ذلننك لعالقننة بننين المعنيننين، فنناذا ُانننل العالقننة  اسننتعمل ذلننك المُر
ل الخبرينة التني لنم تسنتعمل فني اإلحلنار( المشابهة فاستعار ، واال فغير استعار  ، وهو ُ ينر فني الكنالم ، ُالجمن

 ، أي : ليرضعن . 5، ُما في قوله تعالى: )) والوالدات يرضعن أوالدهن حولين ُاملين ((  4

                                         
 . 2/11، والتحرير مع شرحه التيسير 208مفتاح العلوم ينظر :  1

 فما بعدها . 115، والبالغة الواضحة  71 – 3/69ينظر : االيضاح مع التهذيب  2

 . 2/163نهاية السول  3
 . 109ينظر : الخلاب الشرعي  2
 . 12 – 2/11ينظر : التحرير مع التيسير  3
 . 12 – 2/11، وينظر : التيسير  380الملول  4
 . 233سور  اللقر   5

(  1/308، حزاننة ا دب196هن( : ) الشعر والشنعراء 80القائل هو البلتان العبدي : ق م بن حبية ، شاعر ح يم ، ) ت نحو 6
، من   يسنى  409هنن( ، تحنن : أحمند محمند شناكر ، ص276. والبيل في الشعر والشعراء البنن قتيلنة : عبند   بنن مسنلم ) ت

 هن . 1364بر ، اللابي الحلبي ، م
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وبهنذا االعتلنار ي نون المجناز قند جناء علنى مالمننة أقسنام : مجناز فني مفنردات االلفناظ ، ُقولنك: ) رأيننل        
يب فق  ، بمعنى أن االلفاظ مسنتعملة فيمنا وضنعل لنه ، ولكنن  أسدًا يرمي ( ، أي : شجاعًا ، ومجاز في التُر

 االسناد غير ملابق ، ُقول الشاعر :
  6أشاَب الصغيَر وأفنى الكبيَر          كرُّ الغداب ومرُّ العع ة  

لننن ي ِن تلننى اآلِحننر يِن مجنناز   ننرل حاصننلة  حقيقننًة ، لكننن تسننناد ا  وال  ؛  ن   تعننالى هننو فاإلشننابة واإلفننناء والك ننرل والم 
يننب معننًا فكقولننك: )أحينناني اكتحننالي بللعتننك(، أي: سننرتني ر يتننك،  الفاعننل لهمننا. امننا المجنناز فنني االفننراد والتُر
فاستعمل اإلحياء في السنرور واالكتحنال فني الر ينة، وذلنك مجناز، منم اننه اسنند االحيناء النى االكتحنال، منع ان 

يند . ويذُر ابن جن 1المحيي هو   تعالى  ينب أفناد االتسناع والتُو ي مجاز التقديم والتَحير ، وينرى ان ُنل تُر
. قنننال: ) امنننا 2 والتشننبيه فهنننو مجننناز، وم ننل للمعننناني ال المنننة بقولنننه تعننالى : )) واسنننَل القرينننة التننني ُنننا فيهنننا ((

و)أنننل  االتسنناع ؛ ف نننه اسننتعمل لفظننًا لسنننالا مننع مننا ال يبنن  فنني الحقيقننة سننناله، ُمننا قننال: )قريننة مسنننولة(،
ينند؛  ننا ُننان بهننا، ومنلفننًا لهننا. وأمننا التُو وشننَنك(، فهننو اتسنناع. أمننا التشننبيه؛ النهننا شننبهل بمننن يبنن  سننناله؛ لمت

ننع  3فالننه فني قنناهر اللفنظ تحالننة بالسننال علننى منن لننير منن عادتننه االجابنة (  . لكننن الجمهنور لننم ينرتم توست
 .  4ابن جني في المجاز 

يب مجناز الزيناد  ، ُمنا فني قولنه تعنالى : )) لنير ُم لنه شنيء  وذُروا في ملاحث االصول ضمن        التُر
. وهننذا يعننني  6، فالكنناف زائنند  . ُمننا ذُننروا مجنناز الحننذف، ُقولننه تعننالى: ) وأسننال القريننة (، أي: أهلهننا 5 ((

رابني اتفا  هذا االتجاه مع ما يراه عبد القاهر ومن وافقنه منن البالغينين منن بعنده منن اشنتراط تغيينر الح نم االع
مع ذلك، فيرون ان الكاف في )كم له( ان لم تكنن زائند  فهني بمعننى: م نل ، فنالمعنى: لنير م نل م لنه شنيء ، 

م ننل، وهننو محننال،  -تعننالى–فهننو احلننار عننن نفنني م ننل الم ننل، مننع داللتننه علننى مبننوت نفننر الم ننل، في ننون ى 
ذلك قنالوا  7والقبد بهذ  االية نفيه، فلذلك لزم القول بزيادتها  فني الحنذف ، فقند اكتسنى هننا المضناف الينه . ُو

، فَحنذت ح نم االهنل ، أي: النبنب، وهنو عالقنة المجناز فيهنا  اعراب المضاف، فح م القرية في االصل الجنرت
8  . 

                                                                                                                                   

 
 
 . 14 - 2/12، والتيسير 2/163ينظر : نهاية السول 1

 . 82سور  يوس  :  2

 . 2/447الخبائ   3

 . 112ينظر : دراسة المعنى  4

 . 11سور  الشورى :  5

 . 268ينظر : المستبفى  6

اآليات البيننات فني شنرح الورقنات : الشنيخ  ، وشرح العلادي )على المحلي على الورقات( المسمى :363ينظر: أسرار البالغة  7
 هن .1289، ا ميرية الكبرى ، مبر ،  72هن(، ص994أحمد بن قاسم العلادي ) ت

 . 1/307، واالبها  268، والمستبفى 363ينظر : اسرار البالغة  8
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التني –لكن ابن الهمام نفى مجاز الزياد  باننه ال يفيند اال التَكيند ، ُالتشنبيه ، فهنو حقيقنة؛ لعندم العالقنة        
ل ما استعمل زائدا فهو مشترك بين التَكيد وغيره  -هي شرط المجاز  . 1بين معناه المشهور والتَكيد. ُو

علنى ان الضنناب  الننذي ذُنره عبنند القنناهر فني عنندال مجنناز الزينناد  والنقبنان فنني ُننل منا حبننل معننه تغيننر        
، بنَن لنير 2لهنم ((في الح م االعرابي، وان هذا غير متنوفر فني م نل قولنه تعنالى: )) فلمنا رحمنة منن   لننل 

لها تالت البلة ، وح مه بان سقوطها ومبوتها سواء ؛  ن المجاز : اراد  غينر منا وضنعل لنه الكلمنة ، أو زيناد  
، أو تيهننام لشننيء فيهننا لننير مننن شننَنها، ُايهننام )النبننب( فنني القريننة وقننوع  السنننال عليهننا، ممننا ال يتبننور فنني 

ننذلك ال مجنناز حننذف فنني م ننل قولنننا: )ز  ينند منللننق وعمننرو(، بحننذف حبننر عمننرو؛ لعنندم تعليننل الح ننم م النننا، ُو
، تن هنذا الضناب  يسنتدعي  3فيما بقي من الكالم. ونقنل ذلنك النرازي فني )نهاينة االيجناز(، وتلعهمنا البالغينون 

المراجعننة فنننان الفضنننل لنننير للح نننم االعرابننني، بنننل لوجهنننة المنننتكلم، وتبنننرفه فننني االسنننناد بنننين اجنننزاء الجملنننة ، 
ندال  والح م انما هو عالمة المجاز فق  . وايضًا فانه قد ينتقم بالتشبيه البليق، حيث حذفل ادا  التشنبيه، ولنم ي ع 

وها مجازًا .  مجازًا، ُما زيدت في )كم له(، وعدت
لكنن النذي يبنندو لني ان مجنناز النقبنان أمنر اعتلنناري ، ال يسنتقل بالمفهوميننة عنن أننواع المجنناز، بنل هننو        

. وأيضننًا فننان الزينناد  قنند تكننون للتَكينند أو للبيننان، حاصننل معهننا، ومتننزامن فنن ي الوجننود االعتلنناري مننع ايِت مجننازا
الهمننا اسننلوب حقيقنني اال اذ حننر  عننن اصننله م هما منزلننة  مننا أنزال مننا ال يتللننب ص، بنن الحننال يهقتضنني منناُو حنند 

 يتللله ، وهو أمر بح ه أهل المعاني .   
  

 األصوليين :مجاز االستعارب عند الب غيين و  - 2      
لنات ،   وقد ذُرنا انها ناش ة عن عالقة المشابهة بين الموضوع له والمستعمل فينه منن االلفناظ أو المُر

 وهي قسم من اقسام المجاز حظي باالستقالل والشرح والتوسيع ؛ نظرًا لتشعب أجزائه واستعماالته الك ير  .
 ، ) أي : استعارً  ( . 4عاريًة ِمن استعار المال ، أي : طلله  واالستعارب ف  اللغة : 
عرفل بانها ) الكلمة المستعملة لشيء لم يعنرف بهنا منن شنيء قند  اما ف  االصح ا فعند البيانيين : 

. لكنننن هنننذا التعرينننف لنننم يبنننين مفهنننوم االسنننتعار  بحينننث يم نننن التميينننز بنننين االسنننتعار  والمجننناز  5عنننرف بهنننا ( 
تشننبيه الشنيء بالشنيء، فتندع ان تفبنن  بالتشنبيه وتظهنره ، وتجننيء  بانواعنه. وعرفهنا عبند القنناهر بانهنا)ان تريند

. وهنذا التعرينف ال تنندحل فينه الم نينة، التني هني حننذف  6النى اسنم المشنله بنه، فت ِعي نر ه المشننلاله، وتجري نه علينه ( 

                                         
 . 2/5ينظر : التحرير  1

 . 159سور  آل عمران :  2

، تحنننن : تبنننراييم السنننامرائي، 90اليجننناز فننني دراينننة االعجننناز: للفخنننر النننرازي ، ص، ونهاينننة ا362،363ينظنننر: اسنننرار البالغنننة  3
نان ،  ات حمدي، دار الفكر، عمت  .3/213، ومعجم المبللحات البالدية 405م ، والملول 1985ومحمد بُر

 ينظر : اللسان : الماد  . 4

 . 3البديع : البن المعتز  5

 . 53دالئل االعجاز  6
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ا حنند لوازمننه، وانمننا يشننمل التبننريحية فقنن ، حيننث يحننذف المشننله ويننذُر المشننله بننه. أمننَالمشننله بننه واالشننار  ب
السنن اكي فعرفهننا بننن ) ان تننذُر احنند طرفنني التشننبيه وترينند بننه اللننرف اآلحننر، منند يًا دحننول المشننله فنني جنننر 

. وهننننو التعريننننف الننننراج  ؛ لشننننموله  1المشبالننننِه بننننِه ، دااًل علننننى ذلننننك باملاتننننك للمشننننلاله مننننا يخنننن ت المشننننلالة بننننه ( 
 ة من اقسام االستعار  .يالتبريحية والم ن

منا ينذُر منن اللنرفين ؛ الن هننذا هنو التقسنيم االسناس لهننا ،  وصنن االسنتعار  بوسنقتبنر علنى تقسنيم  
 ين، وهي على هذا االساس تكون قسمين : يولاليفاء بغرض دراستها عند االصول

 2وهني ) ان ي ننون اللننرف المنذُور منن طرفني التشبيننه هنو المشبالننه  بنه (  االستعارب التصريحية : -1 
 مشله به دون المشله ، ُقول الشاعر :. فهي ما صرح فيه بلفظ ال

 
 ؟ ! 3وأقبل يمع  ف  الأساط فما :رى                إلى الأحر يسعى أم إلى البدر يرتق  

فقنند شننلاله ممدوحننه بنناللحر مننع العلنناء ، مننم اسننتعير اللفننظ النندال علننى المشننله بننه ، وهننو اللحننر للمشننله ، وهننو 
 . 4، والقرينة فيه : )فَقبل يمشي في اللساط( الممدوح ، على سبيل االستعار  التبريحية 

  
 ، م ل قوله  5وهي )ما حذف فيها المشبنه ورمز له بشيء من لوازمه(  االستعارب المكنية : -2         

. فشننلاله الننرأس بننالوقود ، مننم حننذف المشننله بننه 6تعننالى : )) ربت اننني وهننن العظننم مننني واشننتعل الننرأس شننيلًا ((
لوازمه )وهو اشتعل(، علىسبيل االستعار  الم نينة، والقريننة املنات االشنتعال للنرأس. وقينل: ورمز اليه بشيء من 

 ،) ننوِته فيننه، واحننِذه منننه ُننلال مَحنننذا ننعر، وف ش  )شننله )الشننيب( بشننواظت النننار فنني بياضننه وانارتننه، و)انتشنناره فنني الشال
ننعر ومنبتنه ، وهنو النرأس، وأحننر  باشنتعال الننار، منم أحرجننه مخنر  االسنتعار ، منم اسننند االشنتعال النى م نان ا لشال
ريننا(  . واالصننوليون لننم يلح ننوا االسننتعار  7الشننيب مميننزًا، ولننم يضنن  الننرأس؛ اكتفنناًء بعلننم المخاطننب انننه رأس ُز

                                         
 .196مفتاح العلوم  1

 . 198مفتاح العلوم  2

، وفيننات  4/102هننن( : تنناريخ بغننداد 354القائننل هننو أبننو الليننب المتنبنني أحمنند بننن الحسننين بننن الحسننن الكننوفي الكننندي، )ت 3
( . والبيل في ديوانه ، يمدح ا مير ، فيبفه باللحر ُرما والبدر ضياء . ينظر : العرف الليب في شنرح دينوان 1/36ا  يان 

 م .1964هن=1384، دار صادر ، بيروت ،  2/147ناصيف اليازجي ،  أبي الليب للشيخ 

 ، دار المعارف ، مبر . 77، والبالغة الواضحة : علي الجارم ومبلفى أمين ، ص198 - 196ينظر: مفتاح العلوم  4

 .  199مفتاح العلوم  5

 . 40سور  مريم  6

ريا  3/3الكشاف للزمخشري  7  11 تعالى بعث في بنني اسنرائيل . ينظنر : تفسنير القرطبني  هو نبي   -عليه السالم  –. وُز
 ، دار الكتاب العربي .  76 - 74 /
 4/35هن بسمرقند ( : )الندرر الكامننة 791هوسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد   ،أصولي شافعي ، ومن أئمة البالغة) ت 7

 ( .     391، بيية الوعا  
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بشن ل مسننتقل، لكنننهم تناولوهننا عرضنًا، علننى انهننا واقعننة ضننمن المجناز، ولننم يبننللحوا عليهننا اسننتعار  ، اال ان 
 . فتناولها بشيء من التفبيل اعلاها أهمية حاصة . 2تلع صدر الشريعة  1التفتازاني
وقننند عرفهنننا التفتنننازاني بَنهنننا )  لنننار  عنننن ذُنننر المشنننله بنننه ، وإراد  المشنننله ، مننند يًا دحنننول المشنننله فننني        

جنننننر المشننننله بننننه ، بجعننننل افننننراده قسننننمين : متعارفننننًا ، وغيننننر متعننننارف ، مننننع نبننننب قرينننننة مانعننننة عننننن اراد    
ذا ُتعريننف الجرجنناني يشننمل التبننريحية دون الم نينة . علننى ان ادعنناء معنننى الحقيقننة فننني . وهنن 3المتعنارف ( 

 . 4الشيء تنما هو  جل الملالغة في التشبيه ، مع حذف المشله لفظًا ومعنًى 
وهذا يعني ان هنالء االصنوليين قند احنذوا بتعرينف الجرجناني ومذيلنه فني االسنتعار  منن حينث الشنمول،        

 عريف الراج  الذي تدحل فيه الم نية .حالفًا للت
بحننذف ا دا ، وا صننل: )كَسنند( عننند الجمهننور،  –وإذا ُننان قولنننا: )زينند أسنند( مننن بنناب التشننبيه البليننق        

مسنتعار  -فني الم نال المنذُور–فان التفتازاني وجماعة ذهبنوا النى ان: )أسند(  -ولير باستعار ؛ لوجود اللرفين
 .  5فرد من أفراده  للرجل الشجاع الذي )زيد(

وقد فسنر أول نك االصنوليون االسنتعار  بانهنا تقنع أواًل فني المعننى ، وبواسنلته فني اللفنظ . فينرون ان فني        
قولنننا: )زينند أسنند( يسننتعار أواًل الهي ننل المخبننوص للشنننجاع، مننم يتوسنن  هننذ  االسننتعار  اسننتعار  لفننظ )االسننند( 

  اال فيما دل على معنى ُن)حاتم( ونحوه . فيسنتعار حين نذ منا يندل للشجاع، وبذلك ال تجري في االعالم استعار 
ل ننم مننن معنننى لشننيء آحننر، مننم يسننتعار االسننم العلننم لننذلك الشننيء نفسننه . بينمننا االسننتعار  عننند  عليننه االسننم الع 
 البيانيين ال تجنري فني حبنر المبتندأ اذا ُنان منن اسنماء االجنناس، فنال يندحل م نل قولننا: ) زيند أسند ( ، بنل هنو

 . 4تشبيه بغير آلة 
واالستعار  مجناز لغنوي باعتلنار جعنل افنراد االسند قسنمين: متعارفنًا ، وهنو منا ل نه  تلنك الشنجاعة فني ذلنك        

، وهو ما ل ه  تلك الشنجاعة ، لكنن فني غينر ذلنك الهي نل وغينر  الهي ِل وتلك البورِ  المخبوصة، وغير متعارفا
يننل، اال ان لفننظ االسنند لننم يوضننع بننالتحقيق اال للقسننم االول، في ننون تلننك البننور . والرجننل الشننجاع مننن هننذا القب
 . 5استعماله في ال اني في غير ما وضع له 

                                         
 ( . 2/161، الفت  المبين  93هن بلخارى( : )الفوائد البهية 747حنفي)ت هو عبيد   بن مسعود ، أصولي 8

   
  . 1/319التلوي   1

  ينظر : م . س .  2

 . 2/64حاشية البناني على شرح المحلي على الجمع  3
 .1/319ينظر: التوضي  مع التلوي   4

 .18-1/34ينظر: التلوي  مع التوضي  بالحواشي  5
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اما عدم جريان االستعار  عند البيانيين في حبر المبدأ اذا ُان منن اسنماء االجنناس فالسنبب فينه عنندهم        
ن الى الخبر النذي قبند المنتكلم املاتنه أو نفينه؛ انه دعوى أمر مستحيل قبدًا؛ الن التبديق والتكذيب يتوجها

الن التبننديق هننو الح ننم بملابقننة الخبننر الواقننع، والتكننذيب بخالفننه، فيتبنن  الخبننر باالسننتحالة ، فيفتقننر م ننل: 
)زيد أسد( الى تقدير ادا  تشبيه، وانما تكون االستعار  بحذف المشلاله، نحو: )رأينل أسندًا يرمني(، فاننه وان ُنان 

اًل ايضننًا بواسننلة القرينننة، لكننن غيننر مقبننود، فالقبنند الننى املننات الر يننة هنننا؛ فننال يفتقننر الننى تقنندير هننذا مسننتحي
 .  1استعار  ، بل هو تشبيه  -لمن هو اكبر سنًا  –ادا  التشبيه. وعليه فال ي ون قول من قال : )هذا ابني( 

مسننتحيل قبنندًا. وذهننب الننى ذلننك ابننو والبيننانيون ال يجننوزون االسننتعار  اذا ُانننل مسننتلزمة لنندعوى أمننر        
منننن علمننناء الحنفيننة، مشنننترطين لبنننحة االسنننتعار  ام نننان المعننننى الحقيقننني .   3ومحمننند بنننن الحسنننن  2يوسنن  

د   .  4فالمهم ان ال يستحيل المعنى الحقيقي ، ق ِبد  أو لم ي قب 
سننتعار  فنني حبننر المبتنندأ وحننين اشننترط جمهننور البيننانيين عنندم القبنند فنني دعننوى المسننتحيل فقنند منعننوا اال       

؛ الننننه يسنننتلزم قلنننب الحقنننائق علنننى رأيهنننم بجعنننل حقيقنننة -وهنننو حين نننذ اسنننتعار  أصنننلية–حنننين ُوننننه اسنننم جننننر 
 االنسان حقيقة االسد في م ل: )زيد أسد( .

فانهنننا تجنننري فننني حبنننر المبتننندأ، وال يلنننزم حين نننذ قلنننب  -وتسنننمى : تلعينننة–أمنننا االسنننتعار  فننني المشنننتقات        
ذ ذلننك ُقولنننا: )الحننال الناطقنننة(، أي : دالننة . فهننو يشننمل املننات وصننن  للحقيقننة لننير ب ابننل لهنننا، الحقننائق، ا

 فاستعير )الناطقة( للدالة .
ينه  –فم ال: )هذا ابني(         تجنوز االسنتعار  فني حبنره؛ الننه  -فيمن قاله لمن هو اكبنر مننه سننًا منن مملُو

لوه بمعنى: )مولود مني(، فهو م  . 5 ن قبيل: )الحال الناطقة(مشتق على ما أوت
فتتم االستعار  عند الجمهور باستعمال المشنله بنه فني المشنله بخلنو الكنالم عنن المشنله، فيبنل  ان ينراد        

بالمذُور المشله به لوال القرينة، حتى انه لو ُان المشله مذُورًا لفظًا، ُمنا فني نحنو: )زيند أسند(، و)لقينني مننه 

                                         
نه ا كبنر مننه سننًا ، هنل يعتنق أو ال ؟ فعلنى والمسَلة الفقهي 1 ة العملية المتعلقة بهذ  المسَلة الداللينة هني: فيمنا تذا قالهنا لمملُو

 .321-1/320االستعار  يعتق ، وعلى التشبيه ال يعتق . ينظر : التوضي  مع التلوي  

، شننذرات 14/242هننن(: )تنناريخ بغننداد218هننو يعقننوب بننن ابننراييم بننن حبيننب ا نبنناري الكننوفي، أشننهر تالمننذ  أبنني حنيفننة)ت 2
 (. 1/298الذهب

 ( .  136هن(: ) الفوائد البهية189هو محمد بن الحسن الشيلاني، تلميذ أبي حنيفة)ت 3
 . 320 - 319ينظر : التلوي  مع التوضي   4

 . 1/319ينظر : التوضي  مع التنقي   5

 . 12سور  فاطر :  6
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أسند(، فني مقنام االحلنار عنن )زيند(، أو منوينًا ُمنا اذا ُنان منرادًا فني الكنالم، ولنم يم نن أسد(، أو تقنديرًا م نل: )
تقديره في نظم الكالم اال علنى وجنها يخنل بنالنظم، ُمنا فني قولنه تعنالى: ))ومنا يسنتوي اللحنران هنذا عنذب فنرات 

مى استعار ، وال اعتداد ب وننه حبنرًا لم6سائق شرابه وهذا مل  أجا (( بتندتا أو غينر ذلنك. حتنى ذهبنوا ، فانه ال يست
 الى ان قوله تعالى: ))حتى يتبين لكم الخي  االبيم من الخي  االسود من 

، بواسنلة قولنه: )منن الفجنر( حنر  منن االسنتعار  النى التشنبيه؛ فقولننا: )زيند أسند( يجنب حملنه علنى  1الفجر(( 
ال الناطقنة(، و)نلقنل الحنال( فاسنتعار  حذف ادا  التشبيه؛ المتناع حمل )االسند( علنى )زيند(. وامنا نحنو: )الحن

 قلعًا؛ الن المشله متروك ُليتًا، وهو الداللة التي شبهل بنلق الناطق، فال تعلق له بم ل: )زيد أسد(.
ل ول الكالم عن المشلالِه ال على اعتلار ان ال ي ون له ذُر فني الكنالم أصناًل، بنل علنى وجنه ي ن بن  عنن         وح 

 م ل: )زيد أسد(، أو  ال بالحمل م ل: )لجين الماء(. ي : اإلحلار () أ التشبيه بالحمل
ان رأي التفتازاني ومن معه مبنيًا علنى فنروض ذهنينة بعيند  عنن واقنع االسنتعمال  سناليب اللغنة. أمنا         ُو

ر، االعتننداد بالقبنند فنني دعننوى المسننتحيل فنني التشننبيه البليننق فنني الجملننة المشننتملة علننى حبنننرا مبتنند ه اسننم جننن
دون االعتننداد بقبنند المسننتحيل فنني المشننتق الواقننع حبننرًا ، فيبنندو انننه نننات  عننن وضننوح التشننبيه بذُنننر طرفيننه. 
بخالف االستعار  ، فهنو فيهنا أحفنى وابلنق، فوضنوح االسنتحالة فني التشنبيه أقنوى مننه فني االسنتعار  . لكنن رغنم 

عا   ادعنناًء فنني مجنناز االسننتعار  وفنني التشننبيه ، وهننذا التفنناوت فنني قهننور االسننتحالة ال يسننوِتغ هننذا فاالسننتحالة منندت
وعلننى رأي مننن اشننترط ام ننان  –االعتنداد بقبنند المسننتحيل فنني التشننبيه البليننق دون االسننتعار ، وفضناًل عننن ذلننك

عنننناًء فنننني التشننننبيه البليننننق وفنننني االسننننتعار . واالدعنننناء يتحمننننل  -المعنننننى الحقيقنننني عًى عننننندهم ادت فالمسننننتحيل منننندت
 .  2قل منه، النه ادعاء لغرض داللي في نفر المتكلم المستحيل، ُما يتحمل ا 

نزوا انظننارهم النى المنائز المهنم بنين ذينننك         وان الجمهنور النذين فرقنوا بنين ام لننة االسنتعار  والتشنبيه تنمنا ُر
االسلوبين، وهو قبد المتكلم في احفاء احد طرفي التشنبيه، واالكتفناء بنذُر االحنر، مشنيرًا النى المخفني بنالزم، 
نفًا، وأقنلال تنَميرا،  مع نبب القرينة. وهذا بخالف ما اذا ذُر طرفنا التشنبيه ُالهمنا، فنان االمنر يبنل  أك نر تكشل
وألبنننق بالحقيقنننة. بينمنننا االول ضنننارب باطنابنننه فننني قعنننر المجننناز؛ إِليغالنننه فننني االدعننناء. وهنننذا منننا اراه تفسنننيرًا 

استعار  يلغني اعتلنار قبند المنتكلم منن أسنلوبه فني الحتالف االستعار  عن التشبيه. وارى ان عد التشبيه مجاز 
التعبينر بحننذف احنند طرفنني الكننالم . وان الننذين ذهبننوا الننى تلننك المسنناوا  أحننذوا بظنناهر التعبيننر فنني االم لننة التنني 
دار ُالمهم حولها، وهم يلح ون عن دالالتها. فما تنوفر فينه اقتنران أمنر بناحر باسنناده تلينه علنى وجنه يسنتحيل 

ناده تليه، فهو عندهم بمنزلة واحد . ولما ُان قاهر التشبيه ه نذا، فنانهم جعلنوه واالسنتعار  بمنزلنة في الواقع اس
واحد ، حيث اقترن بالمستحيل أحد جزئني الجملنة منذُورًا فني التشنبيه ومتخنياًل فني االسنتعار . فهنم يلح نون عنن 

 المعنى المراد تلبيقه في الواقع العملي .

                                         
 . 187سور  اللقر  :  1
 . 321 – 1/320التوضي  مع التلوي  مع حاشية الفناري  ينظر : 2
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اننه يتوقن  علنى قبند المنتكلم ونيتنه، فلربتمنا  -فيمنا اوردنناه– ل قنولهم: )هنذا ابنني( ُما اني ارج  في م       
 لم يقبد العتق، فهذا من باب الكناية .

 المجاز وأقسام الكلمة :     
هناك انواع من الكلمات رأى االصوليون انها ال يدحلها المجناز ، وهني عنند اللناقالني والغزالني نوعنان :        

االعالم ُزيد وعمنرو؛ النهنا اسنماء وضنعل للفنر  بنين النذوات، ال للفنر  بنين البنفات. وال ناني  احدهما أسماء
االسماء التي ال أعم منها، ُالمذُور والمعلوم والمجهول؛ اذ الشيء اال وهي حقيقة فينه . وينرى اللناقالني انهنا 

ريهننا التغيننر الننداللي، فهنني باقيننة اك ننر الخلنناب . ويبنندو ان رأيننه هننذا نننات  عننن ادراكننه ان هننذه االسننماء ال يعت
على ُونها حقيقة في اطالقها على مسمياتها، وينسر ذلك على قول: ان )كنل مجناز فلنه حقيقنة ، ولنير منن 

 .  1ضرور  ُل حقيقة ان ي ون لها مجاز( 
عبننر  بينمنا ينرى الننرازي ومنن وافقنه ُاالمنندي ان اسنماء االعننالم ال توصن  بانهنا حقيقننة وال مجناز؛ الن ال       

منا وضننع لننه  فني الحقيقننة والمجناز هننو اسننتعمال اللفنظ فيمننا وضننع لنه أواًل بالنسننلة للحقيقننة، واسنتعماله فنني غيننر
بالنسلة للمجاز. واسماء االعالم ليسل ُذلك؛ فان مستعملها لم يستعملها فيما وضعه أهل اللغنة لنه أواًل وال فني 

مجنننازًا ، وينننرى ان ذلنننك يشنننمل االلفننناظ فننني ابتنننداء ، فنننال تكنننون حقيقنننة وال  ؛ النهنننا لنننم تكنننن منننن وضنننعهم غينننره
الوضننع بمننا فيهننا االسننماء المخترعننة ابتننداًء  ربنناب الحننرف والبننناعات ، ويبننني علننى ذلننك بلننالن القننول بننَن 

 . 2لكل مجاز حقيقًة وال ع ر 
ضنع لفنظ وذهب الينه ابنن الهمنام، تذ ينرى صنحة التجنوز بهنذا الننوع منن الكلمنات قبنل االسنتعمال. وان و        

. ودليننل الم بتننين انتفنناء -سننلحانه وتعننالى-)الننرحمن( لمننن لننه رقننة القلننب، ولننم يللننق اطالقننًا صننحيحًا تالت عليننه 
فائد  الوضع بدونه. ورد ابن الهمام عليهم بان الفائد  تتحقق بمجنرد الوضنع ال باالسنتعمال فيمنا وضنع لنه. ولنم 

اني أيالنًا منهما   .  3يرج  الشُو
 دم صنحة منا احنت  بنه النرازي ومنن معنه بالنسنلة ل لفناظ فني أول الوضنععب دراسة المعنى صاح ويرى        

معلِتنناًل ع االسنتعمال اللغننوي ؛ ن، لكننه بعينند عنن الواقنن صننحي  منن هننذ  الناحيننة أننه، و  ننه فننرض عقلني مجننرد ؛ 
نتبننور لغننة  أننننا البننذلك ، و ، وال تتحنندد منندللوالتها اال  مننن حننالل اسننتعمالها تالت لينننا تن ألفنناظ اللغننة ال تبننل بنَ

ال يعنرف عنن نشنَ  اللغنات منا يم نن االعتمناد عليننه أنننه لفناظ مفنرد  لنم يسنتعملها أهلهنا، ولهنا مندلوالت ، و أفيهنا 
لكني أرى أن الرازي أكد على أهمية االستعمال فني ُنون اللفنظ حقيقنة أو مجنازًا ، وأن .  ملات ذلك أو نفيهتفي 

ي يلننرأ علنى بعننم نن التغيننر الداللن ؛ ة وال ع ننر ( يتوجنه تلننى أول الوضنع نفينه مقولننة : ) لكنل مجنناز حقيقن

                                         
 . 114 – 113، ودراسة المعنى 269، والمستبفى 1/358ينظر: التقريب واالرشاد  1

 .113، ودراسة المعنى 1/367، والمزهر  1/46ينظر: اح ام االمدي  2

اني فما بعدها، واللح 1/106، وارشاد الفحول 2/20ينظر: التحرير مع التيسير  3  . 61ث الداللي عند الشُو
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لفنناظ أ، والالحننق بعنند ذلننك هننو المجنناز . وبعننم  هنني الحقيقننةبعنند اسننتعماله ول  لفنناظ ، في ننون منندلولها ا ا
 .  1حقيقة ال مجاز لها  ي، فه اللغة يحتفظ بمدلوله مابتًا دون تغير

ى المجنناز؛  نهننا ُاالصننل لنننه ، فاسننتعمال اللفننظ فنني غيننر مننا وضننع لننه فنننرع ولننذلك قنندموا الحقيقننة علنن       
منا ذهنب الينه ابنن جنني و .  صحة استعماله فيمنا وضنع لنه. فالمجناز علنى حنالف االصنل، أي: حنالف الغالنب

مننا عنندا الوضننع  –. فننصن ُننالم العننرب فننذلك بننالنظر تلننى التلننور الننداللي  مننن ان اك ننر اللغننة مننع تَملننه مجنناز
 .  2حدهما أفيه من  دال  يخل و عن الحقيقة والمجاز معًا ، بل ال ب  ال –االول 
ويشنمل المجنناز باالصننل أسننماء االجننناس. ويعنننون بهنا: المبننادر، ُنناطال  لفننظ )القتننل( علننى الضننرب        

الشديد، واسنماء النذوات نحنو: )االسند( للشنجاع. أمنا المجناز فني الحنروف فهنو تنابع لمنا دحلنل علينه أو تعلقنل 
وأمننا المجنناز فنني االفعننال والمشننتقات ُاسننماء الفنناعلين والمفعننولين وغيرهننا فهننو تننابع لحبننول المجنناز فنني  بننه.

 . 3المبادر 
ان المجنناز قنند ينندحل الكلمننة فنني الننذات اي اصننالة، وقنند ي ننون بننالتلع. وذهننب الننرازي  4ويبننين االسنننوي        

 بذُر متعلقه. ودحول المجاز فرع عنن ُنون الكنالم الى انه ال يدحل بالذات في الحرف؛ ويعلله بانه ال يفيد اال
مفينندًا. لكننن يسننتعمل متعلننق الحننرف مجننازًا، فيسننري منننه تليننه ُقولننه تعننالى: )) فالتقلننه آل فرعننون لي ننون لهننم 

نًا (( ز  وًا لمتا ُان مجازًا ُان ادحنال الم العلنة ايضنًا مجنازًا، وهنذا راجنع5عدوتًا وح   . فتعليل االلتقاط ببيرورته عدل
يب بضنم الحنرف ألنى منا ال ينلغني ضنمه تلينه عنند النرازي. ولكنن ا سننوي رفنم هنذا؛  ننه قند  الى مجاز التُر
يوجنند فنني المجنناز االفننرادي نحننو: )رأيننل أسنندًا يرمنني بالنشنناب(، ُمننا رفننم تعليننل الننرازي عنندم دحننول المجنناز 

 لم تدحل فيه بالذات أيضًا. ؛ النه يترتب عليه ان الحقيقة-؛ ب ونه غير مفيد بنفسه-بالذات في الحرف 
اما الفعل باقسامه والمشنتق باقسنامه نحنو: )ضنارب( فتابعنان لالصنل، وهنو المبندر فني ذلنك. فناطال         

 )ضارب( بعد انقضاء الضرب أو قبله مجاز؛ النه ُقولنا: )زيد ذو ضرب(، وهو مجاز.
فني عندم مجازيتنه. وان نقنل بعالقنة ُمنن سنمتى  واما العلم فالمرتجل منه أو المنقول بال عالقة ال اشن ال       

ننة بحملننه أو وضننعه فهننو ُننذلك، واال امتنننع اطالقننه عننند زوال العالقننة ، ولننم ي ننن  ننًا(؛ القتننران البُر ولننده )ملاُر
 . 6كذلك ، بل ي ون قد أطلق عليه ، فهو حقيقة 

                                         
 .114، ودراسة المعنى  1/367ينظر: المزهر   1

، وفلسننفة المجنناز بننين البالعننة العربيننة والفكننر الحننديث : د . للفنني 34، 1/33، واح ننام االمنندي 2/447ينظننر: الخبننائ    2
 م .1956فما بعدها ، م تلة النهضة المبرية ،  16عبد البديع ، 

 . 114، ودراسة المعنى  1/274، وشرح البذحشي 276، 1/275ل ينظر: نهاية السو   3

 (. 6/223، شذرات الذهب 2/463هن(: )الدرر الكامنة772هو جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي،أصولي شافعي)ت 4

 . 8سور  القب  :   5

 .170-2/169ينظر: نهاية السول   6
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يتخنننذ منننن بعنننم االلفننناظ لنننى ان المجننناز يقنننع فننني االعنننالم فننني حالنننة معيننننة. وقننند عوقننند نلنننه الغزالننني        
الموضنننوعة للبنننفات اسنننماًء العننننالم، في نننون ذلنننك عننننن طرينننق المجننناز، ُاالسنننود واالبننننيم. ُمنننا ُنننان أحنننند 

 .  1: االبيم  البحابة اسمه ا سود فسماه النبي 
امننا عنندم جريننان مجنناز االسننتعار  هننذا فنني االعننالم؛ ف نننه يجننب فنني االسننتعار  ادحننال المشننله فنني جنننر        
ل ميتنة ت ننافي الجنسنية واعتلنار اإلفنراد اال اذا تضنمن المشله  به بجعل افراده قسمين: متعارفًا، وغير متعارف. والع 

نوع وصنفية اشنتهر بهنا، ُحناتم فني الجنود، فيجعنل قسنمين: متعارفنًا وهنو منا لنه غاينة الجنود فني ذلنك الشنخ  
يجعل )زيد( منن قبينل ال ناني، ويسنتعار المعهود، وغير متعارف وهو م ن  له غاية الجود ال في ذلك الشخ . ف

ل منني  ل نم دال علننى معننناه الع  لنه لفننظ )حنناتم(. وهنذا التعليننل هننو النذي يرتضننيه التفتننازاني، وينرفم التعليننل بننَن الع 
بالضننننرور ، مسننننتغربا مننننن عنننندم جننننواز اسننننتعارته لشننننخ  آحننننر ادعنننناًء وتخيننننياًل ! ُمننننا جنننناز اسننننتعار  الهي ننننل 

وان ُننان ال ينندل علننى معنننًى مشننترك، فننان المعنننى المشننترك حاصننل  –ع المخبننوص باالسنند لالنسننان الشننجا
؛ الن المعننننننى النننننذي يسنننننتعار أواًل للمشنننننله هنننننو المعننننننى الحقيقننننني للمشنننننله بنننننه ُالهي نننننل -بيننننننه وبنننننين المشنننننله

 فانه مابل للمشله حقيقة . -م الً –المخبوص ، ولير المستعار أواًل هو الوص  المشترك ُالشجاع 
تقتضننني وجنننود الزم مشنننهور لنننه ننننوع احتبننناص بالمشنننله بنننه ، فنننان وجننند ذلنننك فننني  ذلنننك ان االسنننتعار  

ل مًا أو غيره–مدلول االسم   .  2جاز استعارته، وإالت فال  -سواء ُان ع 
نان تعننرض االصننوليين للجنننر فني بيننان االسننتعار  مبنيننًا علنى ان اك ننر االسننتعارات فنني االجننناس ال   ُو

جرجاني عدم جريان االستعار  فني االعنالم؛ بنَنت مبننى االسنتعار  علنى االشخاص، ولذا علل المحقق الشريف ال
الملالغننة فنني حننال المشننله بنندعوى انننه عننين المشننله بننه، وذلننك انمننا يحبننل اذا ُننان المشننله بننه مشننتهرًا بوجننه 
الشننله، وال شننك ان االجننناس مشننهور  باوصنناف لهننا، حتننى ان اسننماءها تنبننيء عننن اوصننافها تنلنناًء تامننًا. وأمننا 

خاص فقلتما تشتهر باوصاف م ل ذلك، واال فاذا اعتددت بتشبيه زيد بعمرو فني الشن ل والهي نة ، وقبندت االش
الملالغة في التشبيه وادعاء انه عمرو عينه ، ولكمنال شنبهه بنه قلنل: رأينل عمنرًا. فالظناهر اننه اسنتعار ؛ لكنون 

سنتعار  هنو الملالغنة فني حنال المشنله منن عالقته المشابهة. وبالجملة فالمقبود من العدول عن التشنبيه النى اال
 . 3افراد المشله به، داحاًل في جنسه تن ُان المشله جنسًا، أو معدودًا عينه ان ُان شخبًا 

 أقسام المجاز من حيث مبدأ االنتقال :  
فقسنننموا –يبننندو أن االصنننوليين ُمنننا راعنننوا فننني عملينننة الوضنننع نو ينننة الواضنننع فننني االسنننتعمال الحقيقننني  

فنانهم راعنوا ُنذلك ننوع التخاطنب فني االسنتعمال المجنازي، فقسنموا المجناز النى مننا  -ى هنذا االسناسالحقيقنة علن
نننان المخبوصنننة، باعتلنننار  -مننن الً –يقابنننل اقسنننام الحقيقنننة. فلفنننظ )صنننال (  حقيقنننة فننني الننندعاء مجننناز فننني االُر

                                         
د الغابة في مع 269ينظر: المستبفى   1 ، 1/118هنن(،   630رفة البحابة : ابن ا مير عز الدين علي بنن محمند ) ت، وأ س 

 تحن : محمد ابراييم البنا وآحرين ، دار الشعب .

 . 115، ودراسة المعنى  1/318ينظر: التلوي  مع التوضي    2

 . 319 - 1/318ينظر: حاشية الفناري على التلوي    3
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ننان المخبوصننة مجننازًا فنني النند عاء. واالمننر التخاطننب اللغننوي. وفنني التخاطننب الشننرعي تكننون حقيقننة فنني االُر
كذلك بالنسلة لما نقل عرفًا، سواء ُان عامًا أم حاصًا. وبذلك نرى المجاز يتننوع النى: مجناز لغنوي ، وشنرعي، 

 . 1وعرفي، ُما تنوعل الحقيقة، فن )ال يستراب انقسام المجاز الى نحو هذ  ال المة( 
 فه  : اما أقسام المجازالشرع. فاللفظ قد ي ون حقيقة ومجازًا باعتلارين: عند أهل اللغة، وعند اهل  
وهننو اللفننظ المسننتعمل فنني غيننر مننا وضننع لننه لغننة؛ لعالقننة، وقرينننة مانعننة مننن اراد   المجةةازاللغوي :-1         

نَن يقننال: رأينل اسنندًا يقنود الجننيش  الموضنوع لنه، ُلفننظ )البنال ( يسننتعمله اللغنوي فنني العلناد  المخبوصننة، ُو
ة. وهذا ُانتقال االسم من الحقيقة اللغوية الى المجاز اللغوي، ُمنا فني اطنال  لفنظ )االنسنان( علنى  الى المعُر

 .  2الناطق عمومًا بلريق التجور 
وهو اللفظ المستعمل فني غينر منا وضنع لنه فني اصنلالح الشنرع؛ لعالقنة ، منع  المجاز العرع  :-2         

تعنالى: )) تن   ومالئكتنه يبنلون  قرينة مانعة ، ُلفظ )البنال ( يسنتعمله الشنرعي فني الندعاء، ُمنا فني قولنه
 . 3على النبي (( 

وهنننو اللفنننظ المسنننتعمل فننني غيننر منننا وضنننع لنننه، لمناسنننلة وعالقنننة عرفينننة  المجةةةاز العرفةةة  العةةةام : -3         
عامة، ُلفظ )الدابة( مستعماًل في االنسنان البليند، أو فني ُنل منا يندب علنى االرض، بعند اسنتقراره عرفنًا بنذوات 

 .  4االربع 

وهنو اللفنظ المسنتعمل فني غينر منا وضنع لنه؛ لمناسنلة أو عالقنة عرفينة  المجاز العرف  الصاص : -4         
ننذلك اطننال  )الكلمننة(  حاصننة، ُلفننظ )الحننال( يسننتعمله النحننوي فيمننا ي ننون عليننه االنسننان مننن حيننر أو شننر. ُو

وهنننو انتقنننال اللفظنننة النننى غينننر وذلنننك بنننالنظر النننى مبننندت التجنننوز ،  ،علنننى : ) قنننولا تنننامتا مفيننند ( عنننند النحنننويين 
 . 5موضعها 

الننى اقسننام المجنناز فيقننول : ) وهننو ينقسننم بحسننب الوضننع تلننى أربعننة مجننازات : لغننوي  6ويشننير القرافنني       
كاسنننتعمال )ا سننند( فننني )الرجنننل الشنننجاع( ، وشنننرعي ُاسنننتعمال لفنننظ )البنننال ( فننني )الننندعاء( ، وعرفننني عنننام 

( ، وعرفي حاص ُاستعمال لفظ )الجوهر( في )النفير( ( كاستعمال لفظ )الدابة( في )مللق ما د    . 7بال
 

                                         
 .102والخلاب الشرعي  ، 1/61ينظر: ُش  االسرار على البزدوي   1

م ، واسنلاب احنتالف الفقهناء 1973هنن = 1393جامعنة االسن ندرية ، 29ينظر: اصول الفقه : بدران ابنو العيننين بندران ، ص  2
 .105، والتبور اللغوي 236للزلمي 

 .   236. و ينظر: اصول الفقه : لبدران ، واسلاب احتالف الفقهاء للزلمي  56سور  االحزاب :   3

 .105نظر : م . س ، والتبور اللغوي ي  4

 .   236، واسلاب احتالف الفقهاء للزلمي 29ينظر: اصول الفقه لبدران  5

 ( . 188، شجر  النور 62هن( : ) الديلا  المذهب684هو أحمد بن ادرير البنهاجي، من ائمة المالكية)ت 6
 . 37 – 36قيقة والمجاز ، والح2/124، وينظر: االيضاح مع التهذيب 44شرح تنقي  الفبول  6
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 أسأاب المجاز :        
ذُر السيوطي ان المجاز تما  جل اللفظ أو المعنى أو  جلهما، فالذي  جل اللفنظ تمنا  جنل جنوهره          

يب، أو مقنل الحنروف. أو أن ي نون المجناز  بان تكون الحقيقة مقيلة على اللسان؛ اما ل قل الوزن، او تنافر التُر
 جننننل عوارضننننه )أي اللفننننظ( بننننان ي ننننون المجنننناز صننننالحًا الصننننناف البننننديع دون الحقيقننننة ، وذلننننك ُالمجانسننننه 

 والمقابلة والسجع ووزن الشعر .
والذي  جل المعنى تما لعظمة في المجاز ، أو حقنار  فني الحقيقنة ، أو لبينان فني المجناز ، أو لللن ا    

 .  1فيه 
؛ ل قلنه  –قل الحقيقة على اللسنان لفنظ )الخفنقينق( ، وهنو اسنم للدايينة أو المبنيلة ، يعندل عننه فمن م 

فيقنال :  -من ال  -الى لفظ ي ون سهاًل على الناطق، بينه وبين معنى اللفظ السابق عالقة ، ُلفظ )المنوت(  –
جناز ، يننمر بنال شنك فني وقع في الموت، وهم يريدون: في مبنيلة شنديد  . وهنذا سنبب صنوتي منن اسنلاب الم

هجر استعمال بعم االلفناظ ، وان يسنتبدل بهنا منا لنه داللنة علنى معناهنا نفسنه ، أو منا هنو قرينب منهنا . فناذا 
اسننتعمل القريننب منهننا للداللننة علننى معناهننا فهننو مجنناز . وهننو بالتننالي ذو أمننر فنني التغيننر الننداللي ، وفنني حيننا  

 بعم ا لفاظ واندمار أحرى .
ى حقيرًا من أسلاب المجاز فانه يعدل حين ذ عن ذلنك اللفننظ الحقيقني النى لفنظ مجنازي ، أما ُون المعن 

كنالتعبير بلفنظ )الغنائ ( عننن قضناء الحاجنة . فم ننل هنذه االلفناظ مجازيننة ، عندل اليهنا نفننورًا منن لفنظ الحقيقننة . 
يننر الننداللي بننالتغير واالصنل فنني لفننظ )الغننائ ( انننه للم ننان المنننخفم مننن االرض . ويسننمتى هننذا النننوع مننن التغ

االنحلنناطي، حينننث تضنننفي الموضننوعات الم ينننر  لالشنننم زاز والنفننور علنننى االلفننناظ المسننتعملة فيهنننا قنننالاًل منننن 
الضنننعة واالنحلنننناط ، فيمينننل النننناطقون باللغنننة النننى هجنننر هنننذه االلفننناظ ، واسنننتخدام المجنننازات بنننداًل منهنننا ، منننم 

منا أصناب االولنى ، فتهجنر بالتنالي النى مجنازات  -سنتعمال المتغير  نسبيًا منع ُ نر  اال –يبيب هذه المجازات 
 .  2جديد  

أما حبول المجاز بسبب التعظيم فكَن يقال في مخاطلة شنخ  يوقالننر : سنالم علنى المجلنر العنالي  
. فان فيه تعظيمًا، بخالف قولنك: سنالم علينك. وهنو منن قبينل اطنال  اسنم المحنل علنى الحنال. وقند ي نون فني 

لمعنننى، ُقولننك: رأيننل أسنندًا يقاتننل. ففيننه مننن الملالغننة مننا ال يتضننمنه قولننك: رأيننل انسننانًا يشننله المجنناز تقويننة ل
 االسد في الشجاعة .

والمجاز الحاصل لغرض تقوية المعنى هو أحد وجهني زيناد  البينان . اذ الوجنه اآلحنر لزيناد  البينان ان  
 .  3 ي ون لتقوية المذُور ، وهو المقبود بن : ) المجاز بالتَكيد (

                                         
 .1/360ينظر: المزهر  1

 .116-115، ودراسة المعنى  1/280، وشرح البذحشي  282،  1/281، وشرح االسنوي 1/63ينظر: اح ام االمدي  2

 . 116-115، ودراسة المعنى  1/360، والمزهر  1/280ينظر : شرح البذحشي  3
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قسننام الحقيقننة، فهنني فنني الواقننع مجننازات لغويننة أوذُننر االصننوليون اسننلابًا احننرى للمجنناز عننند دراسننتهم  
بالنسنننلة لالسنننتعمال اللغنننوي االول، أو هننني اصنننناف منننن التغينننر النننداللي يلنننرأ علنننى بعنننم ا لفننناظ ؛  سنننلاب 

تجاربهننا المتجنندد . واشننار الننى ذلننك اجتما يننة ودينيننة ومقافيننة ولغويننة، تتبننل بحيننا  الجماعننة الناطقننة باللغننة وب
) منن اللغنة النى الشنرع، وال  . الى أن ا سماء الشر ية قد نقلها رسول     1ا صوليون، فذهب ابن برهان 

ننذلك ُنل منا اسننتحدمه أهنل العلنوم والبننناعات  تخنر  بهنذا النقنل عننن أحند قسنمي ُننالم العنرب: وهنو المجناز، ُو
والفقننه، وتسننميتهم: النننقم والمنننع، والكسننر والقلننب، وغيننر ذلننك، والرفننع  مننن ا سننامي، َُهننل العننروض والنحننو

والنبننب والخفننم، والمدينند واللويننل. وصنناحب الشننرع تذ أتننى بهننذه الغرائننب التنني اشننتملل الشننريعة عليهننا مننن 
علننوم حنننار ا ولننون واآلحنننرون فنني معرفتهنننا، ممنننا لننم يخلنننر بلننال العنننرب ، فالبننند مننن أسنننامي تنندل علنننى تلنننك 

 .  2( المعاني 
لننى أمننر التلننور االجتمنناعي فنني تغيننر داللننة ا لفنناظ ، فَكنندوا أن مجننيء عونلننه ا صننوليون القنندماء          
قنند أدى الننى أصننناف مننن التغيننر الننداللي  -بمننا فيننه مننن تغييننر عقنندي ومقننافي واجتمنناعي وسياسنني –اإلسننالم 

 . 3لك ير من ا لفاظ 
 ع مات الحقيقة والمجاز :      

 : بالنقنل عنن أئمنة اللغنة ُر االصوليون ان الفر  بين الحقيقة والمجاز تما ان يقنع بالتنبني  ، أيذ         
 : ، وهي ُما يَتي 4، أو باالستدالل بالعالمات المعتبر فيها شيوع االستعمال 

ننا، مجنناز فننالنقةةل عةةن أمةةل اللغةةة:  -1          ي وذلننك بننان يننذُر لنننا اهلهننا ان اللفننظ حقيقننة فنني اسننتعمال مت
غيننره. والمقبننود بَهننل اللغننة أئمتهننا وعلما هننا الننذين يتحننرون التغيننر الننداللي لاللفنناظ ، ويحنناولون التوصننل الننى 
االسننتعمال االسننبق زمنننًا ، وهننو مننا يسننمى بَصننل الوضننع، أو الحقيقننة اللغويننة الوضننعية عننند االصننوليين . مننم 

يقًا أو انتقنااًل فناذا شناعل الندالالت الجديند  يلح ون ما يلرأ على الدالالت بعند ذلنك منن تغينر، توسنيعًا أو تضني
في االستعمال سميل بالحقائق العرفينة، فلفنظ )السنماء( يندل حقيقنة علنى ُنل منا عنال، ومننه السنماء المعروفنة، 

 مم سمي به الملر مجازًا، وعالقة المجاور  واضحة بين المدلولين وقد ورد بذلك قول الشاعر:
 5عيناه وإ  كانوا غضابا  ر  إذا َنزَل السماُب بأرض قوٍم 

                                         
 6هنن ( : ) طلقنات السنل ي 520هنن ، وقينل :  518رهان ، أصنولي شنافعي ) ت هو أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن ب 1
 ( . 16/  2، الفت  المبين  30 /
 . 299 - 298/  1المزهر :  2
 . 117 – 115، ودراسة المعنى :  303 - 294/  1ينظر : م . س :   3
 . 23 / 3  ينظر: اصول الفقه االسالمي : للمظفر 4

 هنن41عنم لبيند بنن ربيعنة الشناعر ، ت الك بن جعفرالعامري، شاعر من أشراف العرب فني الجاهلينة ، )القائل هو معاوية بن م 5
نب   ، عاال قبل االسالم ( د الح ماء ؛ لقوله :ب، ل نقِت نوِت  م ع 

              ُأَعوة : مثلها الحكماَب َبعدي         إذا ما األمر ف  األشياع نابا                                         
 . 360 - 356( . والبيل في المفضليات . ينظر : المفضليات مع الشرح:  310،معجم الشعراء 105، 104)المفضليات
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ويبننندو أن هنننذا االسنننتعمال قننند ُتنننب لنننه الشنننيوع، حتنننى تجنننوزت فينننه العنننرب النننى اطالقنننه علنننى مواقنننع          
سقوطه ، فقالوا: مازلنا نلَ السماء حتى أتيناكم . أي : منا زلننا نلنَ مواقنع الملنر . ومنن انتقنال المعننى مجنازًا 

عيننة( علنى )اللعينر( وعلنى )الهنود ( ، وأصنل اللفنظ للمنرأ  التني فني أو شيوعه في االستعمال اطال  لفنظ )الظ
 . 1الهود  

ها اال  لوان التغير الداللي ومنها المجازات المنقولة الشائعة االستعمالأوالمالحظ ان معظم           ، ال يدُر
لى النقل عن ، ولذلك ن  االصوليون ع ، وال تتض  اال باللحث والدراسة ذوو اللبر باللغة وحبائبها

  . أهل اللغة في التمييز بين الحقيقة والمجاز
وهننو مننن عالمننات الحقيقننة؛ وذلننك اننننا اذا  تأةةا:ر المعنةةى الةةى الفهةة  مةةع الُصُلةةوة  عةةن القرينةةة : -2         

سننمعنا أهننل اللغننة )الننناطقين بهننا( يعبننرون عننن معنننى واحنند بعلننارتين، ويسننتعملون احننداهما بقرينننة دون االحننرى 
ان اللفظ حقيقة في المستعمل بال قرينة، مجاز في المسنتعمل منع القريننة م نل: )رأينل االسند(، يفهنم مننه  عرفنا

ة، غينر ان هنذه العالمنة ال تنتم ن منن ننالحيوان المخبوص دون قريننة ، وال يفهنم مننه الرجنل الشنجاع اال بقري
لفهنننننم مقتنننننرن ب  نننننر  االسنننننتعمال تميينننننز المجنننننازات التننننني اشنننننتهرت فننننني االسنننننتعمال العنننننام؛ الن التلنننننادر النننننى ا

وشيوعه،ولذلك سمى االصنوليون هنذه المجنازات الشنائعة بالحقيقنة العرفينة. وهنذا الننوع ال يعنرف اال بالنقنل عنن 
                      أهل اللغة أو ما يسمى بالتنبي ؛ فانه يحتا  في ادراكه الى بحث ودراسة.

النننخ. ….الحقيقنننة يشنننتق مننننه الفعنننل واسنننم الفاعنننل والمفعنننول  فننناللفظ المسنننتعمل فننني االشةةةتقا  : -3         
والمسننتعمل مجننازًا ال يننرد فيننه هننذا االشننتقا ، وم الننه لفنننظ )االمننر( ، فهننو حقيقننة فنني القننول النندال علننى طلنننب 
الفعننل، مجنناز فنني الداللننة علننى الشننَن ، ولننذلك تتبننرف الحقيقننة ، فيقننال : أمننر بننَمر فهننو آمننر، وغيننره مننَمور 

 ل ذلك االشتقا  في لفظ )االمر( الدال على الشَن .ب ذا، وال يحب
وهي عالمة للتفريق بين مدلوالت الكلمنة الواحند  ، فلفنظ )االمنر( بمعننى  اخت ف صيغة الجمع : -4         

)القنننول الننندال علنننى الللنننب( يجمنننع علنننى )أوامنننر(، أمنننا الننندال علنننى الشنننَن فيجمنننع علنننى )أمنننور(. وقننند عننندها 
يننق بننين الحقيقننة والمجنناز، ولكنهننا ال تقننوى اال علننى التمييننز بننين المنندلوالت فقنن  . أمننا االصننوليون عالمننة للتفر 

 تعيين الحقيقة والمجاز فيفتقر مع ذلك الى عالمة أحرى ُالتنبين  أو شيوع االستعمال والتلادر الى الفهم .
ةةرا: فةة  االسةةتعمال : -5          معننناه فنني موضننع، بع ننر  فنناللفظ المسننتعمل حقيقننة يلالننِرد اطالقننه علننى االطة 

المجنناز، فانننه ال يلننرد، ومننن ذلننك تسننمية الجنندِت أبننًا، وابننن االبننن ابنننًا، فهننو مجنناز ؛ لعنندم اطننراده. وم لننه قولننه 
تعنالى: )واسنَل القرينة(، أي : أهلهننا . لكنن ال يقنال: )اسننَل اللسناط(، ينراد بنه صنناحله؛ الن االطنراد ينتم بوجننود 

 يلرتد في المجاز مع وجود ذلك المعنى في غير اللفظ المجازي.معنى معتبر في الحقيقة، بينما ال 

                                         
 . 430،  1/429ينظر: المزهر  1
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وهننذا يتبننل  إطة   العةة ب أو نسةةبت  الةةى مةةا يسةةتحيل ا  ينسةة  اليةة  أو يحلةةب علية  عقةةً  : -6         
، فاسنناد االراد  1بالتراكيب االسنادية أو االضافية، ُما في قوله تعالى: )) فوجدا فيهنا جندارًا يريند أن يننقم ((

 ى الجدار مجاز. ومن التراكيب االضافية قولهم: متن اللريق، وجناح السفر.ال
لنم    موسنى تكليمنًا(( تقوية الكة م بالتأكيةد : -7          . 2وهنو منن عالمنات الحقيقنة، ُقولنه تعنالى: )) ُو

 ق  ترادً  . فَكد الكالم ونفى عنه المجاز وال يبل  في المجاز التَكيد، فال يقال : أراد الجدار أن يس
ومن ع مات المجاز توقف اط   اللفة  المسةتعمل فة  معنةًى علةى متعلَّةةق   عنةد كونة  مقةابً   -8         
فني  –على المجنازا  علينه  -في ا ول -.فاطال  الم ر3ُما في قوله تعالى: )) وم روا وم ر    (( للحقيقة:

. وفنني هننذا  4حاصننل بننالمفرد : أي : بلفننظ ) الم ننر ( متوقنن  علننى وجننوده فنني االول. وهننذا المجنناز  –ال نناني
تح ننيم للقرينننة فنني تحليننل الننن  وتفسننيره باالهتننداء الننى ان فنني اللفننظ تجننوزًا سننوالغه السننيا  المننذُور فيننه لفننظ 

 ممامل ، مع احتالف بين الموضوعين ، اذ يراد في االول الحقيقة وفي ال اني المجاز .
بين المجاز والحقيقة من جهة والقياس والن  منن جهنة احنرى ، فالمجناز  وقد قابل بعم االصوليين         

من الحقيقة ُم ل القياس من الن ، فانه )كما ان النن  ال يعنرف اال بنالتوقيف، ولكنن يم نن ان يوقن  علنى 
ح م الفرع من غير توقينف ، بسنلوك طريقنه ، وهنو التَمنل فني النن  ، واسنتخرا  الوصن  المننمر ، فناذا وجند 

ى الح ننم تليننه . فكننذلك الحقيقننة ال يم ننن ان ت بننل فنني محننل اال بالسننماع مننن أهننل اللغننة . ذلننك فنن ي الفننرع يعنندت
ولكننن المجنناز يم ننن ان ي بننل فنني محننل بالتَمننل فنني طريقننه مننن غيننر سننماع، وهننو التَمننل فنني محننل الحقيقننة ، 

ظ لنه ، فيبن  هنذا مننن واسنتخرا  المعننى المشنهور النالزم لنه ، فناذا وجند فني محننل آحنر يجنوز ان يسنتعار اللفن
كنننننل منننننتكلم، ُمنننننا يبننننن  القيننننناس منننننن ُنننننل مجتهننننند، اال ان المعتبنننننر فننننني القيننننناس المعننننناني الشنننننر ية ، وفننننني 

 . 5المجازالمعاني اللغوية( 
وفنني هننذا اشننار  الننى تمييننز االصننوليين بننين ملاحننث اللغننة وملاحننث الفكننر حيننث تننندم  بشنن ل يبننعب          

 التمييز بينها في ملاحث القياس .
 أحكام المجاز :       

ذُرنا من قبل ان استعمال اللفظ فيما وضع له انما هو اسنلوب المنلنق االصنلي للغنة، واسنتعماله فني          
غيننر مننا وضننع لننه اسننلوب المنلننق الفرعنني، ولكننل منهمننا قوانيننه، اذ ال اعتلاطيننة فنني االسننلوب ،) فللمننتكلم فنني 

                                         
 . 77سور  الكه  :  1

 . 164سور  النساء :  2

 . 30سور  االنفال :  3

، 284-1/238فمننا بعنندها، وشننرح االسنننوي  1/319، واالبهننا   45-1/41، واح ننام االمنندي 1/531ينظننر: ميننزان االصننول  4
، وفننوات   31-2/27، والتيسننير مننع التحريننر 364-1/362، والمزهننر 1/323، وجمننع الجوامننع 284-1/281وشننرح البذحشنني 

لمجنناز ، والحقيقننة وا120-117فمننا بعنندها ، ودراسنة المعنننى  72، وهدايننة العقننول شنرح ُفايننة االصننول للحمنامي 205الرحمنوت 
58 – 59 . 

 . 1/64ُش  االسرار لللخاري  5
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. وبننناء علننى قاعنند  االحتيننار  1مجنناز ، يختننار ايهمننا شنناء (  اداء المعنننى طريقننان : احنندهما حقيقننة ، واالحننر
هننذه فننان االح ننام الشننر ية العمليننة المترتلننة عليهننا يم ننن مبوتهننا بمنلننق الحقيقننة أو منلننق المجنناز، ال فضننل 

 . 2الحدهما على االحر في اداء المعاني واالح ام 
فنان ح مهمنا مبنوت  –لعالمات التني سنبق بيانهنا وذلك با –وعند تعيلن الحقيقة أو المجاز بال تعارض          

المعنى الذي وضع له اللفظ )أي: استعمل فيه وأ ريد  به( سواء ُان اللفظ عامنًا أو حاصنًا، وسنواًء ُنان الخناص 
. ومننن اح ننام المجناز مننا يتعلننق بننه مقترنننا بالحقيقنة، ومنهننا مننا ي ننون مسنتقاًل بننه عنهننا ومنهننا مننا  3امنرًا أو نهيننًا 
 :ليه، ومنها ما هو مختل  فيه. وهذه طائفة من تلك االح ام هو متفق ع

 أواًل : االحكام الصاصة بالمجاز :      
وهننو ح ننم متفننق عليننه مننن حينث الجملننة بننين االصننوليين وهننو يعننني ان  المجةةاز ُخٌلةةن  عةةن الحقيقةةة:-1      

فنني المعنننى المجننازي حلنن  للفننظ المجنناز فننرع للحقيقننة، وانهننا مقدمننة عليننه فنني االعتلننار، فننان اللفننظ المسننتعمل 
 . 4نفسه المستعمل في الحقيقي 

لفيننة المجنناز عننن الحقيقننة حاصننله: ) أنننه اذا اسننتعمل لفننظ وأرينند بننه           والخننالف بننين االصننوليين فنني ح 
، أي : اذا احتننار المننتكلم اسننلوب  5المعنننى المجننازي هننل يشننترط ام ننان المعنننى الحقيقنني بهننذا اللفننظ أو  ال ؟ ( 

از هننل يلقننى السننلوب الحقيقننة اعتلننار ورعايننة علننى انننه اصننل منننه حبننل العبننور واالنتقننال ، أو يبننرف المجنن
 النظر عنه، ويوجه االهتمام الى ما يدل عليه اسلوب المجاز من االح ام ؟ فهناك رأيان :

سننه : المجناز حلن  عنن الحقيقنة فنني النتكلم والنلنق ال فني الح نم، بننل المجناز فني الح نم اصنل بنف -أ      
يننب علننى وذهننب اليننه ابننو حنيفننة. ف الننرغم مننن انننه ) ال بنند مننن ام ننان االصننل ل بننوت الخلنن  في فنني صننحة التُر

: ) أننل ابنني ( -وهنو أكبنر مننه سنناً  -. فمن قال لشخ  مملنوك لنه  6على ضابلة العربية؛ ليب  التكلم ( 
لة الحقيقننة ؛ لوجننود شننرط المجنناز ، الننرغم مننن اسننتحاعلننى ي ننون هننذا عننند ابنني حنيفننة ُالمننًا تترتننب عليننه آمنناره 

يب العربي عنده ، مضافًا تليه ما يَتي :  وهو صحة التُر
وجود عالقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي )هاهنا اللزوم، فالحرينة منن حينث الملنك  -1         

 . 7ال المجاز من لوازم البنو ، فاطلق الملزوم )البنو ( واريد الالزم )الحرية( على سبيل ارس
القرينننة البننارفة عننن المعنننى الحقيقنني . وهنني اسننتحالة بنننو  االكبننر لالصننغر، فينننت  عنننه انتقننال  -2       

الننذهن مننن المعنننى الحقينننقي ) الننذي هننو البنننو  ( الننى المعنننى المجننازي )الننذي هننو الحريننة( ، تذ االنتقنننال انمنننا ) 
                                         

 . 1/86التلوي   1

 . 110ينظر: الخلاب الشرعي  2

 . 164ينظر: سلم الوصول لعمر عبد    3

 . 77ينظر: الحقيقة والمجاز 4

 . 1/83التوضي   5

 . 1/213مسلم ال بوت  6

 ينظر : م . س . 7
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عربيننة يفهنننم مننا وضننع فنني تلننك اللغننة ، فينتقننل منننه النننى يعتمنند صننحة الكننالم مننن حيننث العربيننة ، اذ ببننحة ال
. مننم احننت  علننى تننرجي   2. وينينند بننذلك اصننحاب هننذا الننرأي انننه ال فر يننة اال مننن جهننة الننتكلم  1مالبسنناته ( 

الفر ينة )أي المبنير النى المعننى المجنازي( بحجن  تندور علننى تقرينر حلفينة المجناز عنن الحقيقنة فني الننتكلم ال 
 منن رغمعلنى النفي ذلك مسلكًا من التبور الذهني غير القائم على واقع االستعمال اللغنوي في الح م، وسلكوا 

ننان لنننه مجننناز متعننين  -مننناء ذلنننك قاعننند  انننه عنننند تعنننذر العمننل بحقيقنننة اللفنننظ فننني أتقريننرهم  فاننننه يسنننتعار  –ُو
ينث يجعلهنا قائمنة المجاز لذلك الح م بغير نية، وايضًا قرروا ان المجاز تبنرف منن المنتكلم فني  لارتنه منن ح

فاية لترجي  المجاز في االحذ بح منه فني هنذه الحالنة، لكننه  3مقام  لار  احرى  . وهذان االمران فيهما غنية ُو
 توقيف لهما إلملات مسَلة ذهنية محضة.  -في الوقل نفسه -

حمند بنن . وذهب اليه الشافعي وابو يوس  ومال في التكلم  المجاز حل  عن الحقيقة في الح م -ب      
يب العربي ، بل فني المقبنود النذي  الحسن من الحنفية. فليسل الخلفية عندهم في التكلم ، وال في صحة التُر
يستهدفه الخلاب ، وهو الح م) أي: المعنى المدلول من الن (، ومن مم )فال بد عند ابي يوس  ومحمند بنن 

. بمعننى اننه لكني يبن  الح نم المسنتفاد  4من ام ان الح م المستفاد من الحقيقنة(  –لبحة المجاز  –الحسن 
نه االكبنر مننه  ينب االصنلي )الحقيقني(، فناذا قنال شنخ  لمملُو من المجناز ال بند منن ان يبن  عقناًل منن التُر
سنننًا : )أنننل ابننني(، فهننو ُننالم لغننو عننندهم؛ السننتحالة الحقيقننة التنني هنني البنننو  ، اذ العقننل ال يتبننور ان يلنند 

 . 5وا آمارًا على م ل هذا الكالم، وح موا بانه لغو االصغر االكبر. فلذلك لم يرتب
واحتجننوا علنننى اشنننتراط ام نننان الحقيقننة فننني اعتلنننار المجننناز وصننحته بتبنننورات ذهنينننة ال ينيننندها واقنننع          

 . 6استعمال اللغة 
كلم ؟ وذلننك وارى اننه ينلغني اللحنث عنن القريننة الدالنة علنى تحديند النالزم المجنازي، أيل الزم اراده المنت         

اهتمامًا بمالحظة المزيد من القرائن المحتفة بالن . فان اعمال الكنالم أولنى منن تهمالنه ، انسنجامًا منع قاعند : 
ان المننتكلم ح ننيم فنني مقننام الخلنناب، فننال بنند مننن دليننل لتعيننين جهننة قبننده، فربمننا ي ننون للكننالم الزم ال يتعلننق 

لخاص بالح م العملي ، وذلنك ُالشنفقة التني قند تقبند بم نل : بالح م العملي، فيعتد بذلك الالزم دون التشريع ا

                                         
 . 1/214م . س  1

  . 111ينظر: الخلاب الشرعي  2

، وجمنع 210، 209، وتخنري  الفنروع علنى االصنول للزنجناني 186-1/158، واصنول السرحسني 15ينظر: اصنول الشاشني:  3
، وشننرح المنننار البننن ملننك 1/156، والتلننوي  علننى التوضنني  1/312الجوامننع مننع شننرحه منننع الموانننع ) وهننو حاشننية العلننار(،  

 .77، والحقيقة والمجاز 1/213، وفوات  الرحموت  2/47، والتيسير مع التحرير 316

 .1/213مسلم ال بوت  4

 .111ينظر: الخلاب الشرعي 5

،  2/52هنن( ،  593: الهداية  شرح بداية المبتدي )في الفقه الحنفي( : المرديناني برهنان الندين علني بنن أبني ب نر ) ت ينظر 6
 . 88 – 87الحقيقة والمجاز ، و 13/37ط ا حير  ، م  مبلفى اللابي الحلبي ، مبر ، والمغني البن قدامة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



208  

، حتننى اذا قامننل قرينننة علننى لغننو الكننالم ع نندال لغننوًا . فلعننل المننراد مننن ُونننه لغننوًا  -فيمننا أوردننناه  –)أنننل ابننني( 
 شريع .تعندهم عدم تعلقه بح م عملي، فهو لغو بالنسلة لل

قيقنني لتحقلننق المجنناز، فانننه فننرض عقلنني مجننرد عننن واقننع ُمننا اننني ال ارى اشننتراط صننحة المعنننى الح         
اللغننوي السننلوب المجنناز؛ النننه اعتبننر فيننه العالقننة المبننححة، وايضننًا فمبننناه علننى ادعنناء امننر غيننر  لاالسننتعما

 . 1راد  حقيقية تن االدعاء لير  ؛  حقيقي ، وقد ي ون مستحياًل في الواقع، فال يمتنع ادعا ه
وهننذا أصننل فنني تفسننير الننن  تفننرع علننى  مجةةاز عنةةد تعةةذر الحقيقةةة أو مجرانهةةا :يصةةار الةةى ال - 2        

حلفينة المجناز للحقيقنة، اذ الخلن  الينزاحم االصنل وال ينازعننه، وتعنذر الوصنول النى المعننى الحقيقني ي نون تمننا 
نل بعدم وجود افراد له في الخار  ُمن وق  علنى اوالده ولنير لنه االال االحفناد، أو بعندم االم نان شنرعاً  اُل  ُمنن و 

، أو لوجنننود مشنننقه فننني 2بالخبنننومة شخبنننًا، فنننان الخبنننومة ممنوعنننة شنننرعًا ؛ لقولنننه تعنننالى: )) وال ت نننناز عوا ((
ر أو مننن هننذه الشننجر  ، أو مننن هننذا البننر، اذ  الوصنول الننى المعنننى الحقيقنني ُمننن حلنن : ال يَكننل مننن هننذه الِقنند 

 . االكل من هذه االشياء مم ن ، ولكن فيه مشقة
فالمجناز يبننل  معمننواًل بننه فنني ذلننك ُلننه، ببننرف اللفننظ الننى االحفنناد ، والننى مللننق الجننواب انكننارًا أو          

اقرارًا أو دفعًا ، والى االكل ممنا فني القندر أو منن ممنر الشنجر  أو ممنهنا ان لنم ي نن لهنا ممنر، أو ممنا يتخنذ منن 
نه االصنغر مننه سننًا : ) اننل ابنني . وفي مسَلتنا السابقة ) حلفية المجاز عن الحقيقنة ( اذا قنا 3البر  ل لمملُو

 .  4( ، فانه تتعذر الحقيقة ، فيبار الى عتقه مجازًا باالتفا  
وهننذا مبننني علننى ان المننتكلم فنني مقننام يتعلننق بننالحقو  والننذمم وبراءتهننا، مننع اعتلننار الح مننة والجنندِت فنني          

 في العتق مع االحذ بتعذر حقيقته . ذلك المقام، وحيث ي ون م ل هذا اللفظ مشتهرًا في استعماله
ذلك االمر لو هجرت الحقيقة عاد ، ُمن حل : ال يضع رجله في دار فالن، فنان الحقيقنة اللغوينة           ُو

مهجنننور  عنناد ، حتنننى لننو وضنننع قدمننه بنننال دحننول لنننم  –سننواء ُنننان مننع الننندحول أو بدونننه-هنننا: )وضننع القننندم( 
المعننى المجنازي، وهنو الندحول، سنواء ُنان حافينًا أو مننتعاًل أو راكلنًا يحنث، بل ما يفهم من حلفه هذا انما هنو 

. فقنند ذُننر االسنننوي انننه اذا ُننان المجنناز غاللننًا والحقيقننة مماتننة ، أي: )ال تننرد فنني العننرف( فقنند اتفقننوا علننى  5
قيقنننة تقننديم المجننناز؛ النننه تمنننا حقيقننة شنننر ية ُالبنننال  أو عرفيننة ُالدابنننة ، اذ ال حننالف فننني تقننديمها علنننى الح

. ويقننول الغزالنني ) امننا اذا ُننان المجنناز غاللننًا ُالغننائ  والعننذر  للخننار  المسننتقذر مننن االنسننان، وهننو  6اللغويننة 
المسمى بالحقيقة العرفية، فهو المقدم؛ النه االسبق الى الفهم ، فلو قال قائل: )رأينل الينوم عنذر  أو غائلنًا( لنم 

                                         
 . 50 – 2/46ينظر: التيسير مع التحرير  1

 . 64سور  االنفال  2

، قدم له : نجله مبلفى أحمد الزرقناء ، وعبند الفتناح أبنو غند  ، 255ينظر: شرح القواعد الفقهية : الشيخ أحمد الزرقاء ، ص 3
 م .1983هن = 1403رب اإلسالمي ، ، دار الغ 1نسقه وراجعه وصححه : د . عبد الستار أبو غد  ، ط

 .1/213، وفوات  الرحموت 2/47ينظر: تيسير التحرير  4

 .112، والخلاب الشرعي 225ينظر: مرآ  االصول  5

 .289، 1/287ينظر: نهاية السول  6
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. فعننند وجننود القننرائن الدالننة علننى ان اللفننظ مننراد بننه المجنناز  1يفهننم منننه فننناء النندار أو الملمنن ن مننن االرض ( 
. ففني قولنه تعنالى: )) وإن ُننتم مرضنى أو علنى سنفر أو جناء  2فاننه يحمنل علنى مدلولنه المجنازي بنال حنالف 

، أ ريد  بلفظ )الغنائ ( : معنناه المجنازي ، وهنو 3احد منكم من الغائ  أو المستم النساء فلم تجدوا ماًء فتيمموا ((
 . 4الداللة على الحد  االصغر، وال حالف في ذلك بين الفقهاء 

والبد من االشار  هننا النى ان منا سنمي: )مجنازًا غاللنًا(هو حقيقنة شنر ية أو عرفينة ، فاننه يندحل ايضنًا          
هننا) تحل عننوان تقنديم الحقيقنة الشنر ية أو العرفينة علنى الحقيقنة اللغوينة، وتبنل  هنناك ام لتنه التني اوردناهنا 

 5هني المقبنود  باللغوينة المقندم عليهنا الشنر ية أو العرفينة (  –لتعنذرها أو هجرانهنا -حيث الحقيقنة المرجوحنة 
. 
 

 ثانيًا : أحكام المجاز المقتر  بالحقيقة :       
 وهي أح ام احتل  فيها االصوليون ، ومنها :          
أي )اذا تعارضنا( فعلنى  والمجةاز الةراج: : –سةتعملة الم –اذا :ار اللف  بين الحقيقة المرجوحة  -1      

أيهمننا يحمننل ؟ وتفننرع هننذا ايضننًا علننى حلفيننة المجنناز للحقيقننة . ولالصننوليين فنني تفسننير الننن  فنني هننذه الحالننة 
 آراء :

فذهب ابو حنيفنة النى االحنذ بالحقيقنة، وذهنب النى االحنذ بالمجناز ابنو يوسن  ومحمند بنن الحسنن منن          
 . 6فة والحنابلة واحتاره القرافي . ولكل من الفريقين حج  عقلية متكاف ة اصحاب أبي حني

وذهننب الشننافعية الننى انهمننا متسنناويان، وال يبننار الننى احنندهما اال بنندليل، واحتنناره البيضنناوي. واحتجننوا          
والتعبيننر  برجحننان ُننل منهمننا مننن وجننه، وهنني االصننالة فنني الحقيقننة، والغللننة )التلننادر والتعننارف( فنني المجنناز .

 . 7بالتساوي اولى من التعبير بالمجمل؛ الن االجمال يقتضي التوق ، والتساوي معناه الح م بحقيقته ومجازه 
يحنننث عننند ابنني  –وال نيننة لننه  –ويترتننب علننى هننذه االراء انننه لننو حلنن  : ال يَكننل مننن هننذه الحنلننة          

ن المننراد بهننا : مجنناز يتننناول الحقيقننة عننندهما، يوسنن  ومحمنند با كننل مننن حبزهننا ودقيقهننا وباالكننل قضننمًا ؛ ال

                                         
نب ال 410، وشرح المننار البنن ملنك 1/332، وينظر: جمع الجوامع مع منع الموانع 374المستبفى  1  61منينر ، وشنرح الكُو
ريا ا نباري ،  ، ، ملبوع مع شرحه لب ا صول ، من   52صوغاية الوصول شرح ) لب ا صول ( : ُالهما  بي يحيى ُز

 مبلفى اللابي الحلبي ، مبر .

 .164ينظر : سلم الوصول لعمر عبد    2

 . 6، وسور  المائد  43سور  النساء  3

 .224،6/5104،10، 5/223ينظر: تفسير القرطبي  4

 .279، وينظر ص1/278نهاية السول  5

 - 122، والقواعد والفوائد البن اللحنام ، تحنن : الفقني  1/378، ونهاية السول مع البذحشي  119ينظر : شرح تنقي  الفبول  6
 .1/220، وفوات  الرحموت 227-226، ومرآ  االصول 124

 . 123د ابن اللحام ، وقواع 1/378، واالسنوي مع البذحشي 1/315ينظر : االبها   7
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نذلك يحننث عننند الشنافعية؛ عمناًل بالحقيقننة والمجناز معنًا. أمننا عنند ابني حنيفننة فنال يحنننث  وهنو ا كنل قضننما. ُو
، ُما هو االمر بالنسلة لمن حلن : )ليشنربن منن هنذا النهنر(، فنان  1اال باالكل قضمًا ؛  ولوية الحقيقة عنده 

يتناولهنا المجناز ، وهنو  –ُمنا يفعلنه ُ ينر منن اهنل البنوادي والرعناء  –ي الكنرع بنالفم منن النهنر الحقيقة التني هن
االغتراف منن النهنر باآلنينة ، فالشنرب تنمنا ي نون منن هنذه اآلنينة، فيحننث بنالكرع منن النهنر أو بناالغتراف مننه 

ذلك عند الشافعية، لكن عماًل ب ل من الحقيقة والمجاز، أما عند ا  بي حنيفة فال يحنث اال بالكرع .بَدا . ُو
لكنهم رأوا فيما اذا تعذر حمل الكالم علنى الحقيقنة والمجناز ُنذلك فنان الكنالم يبنل  لغنوًا ؛ اذ الكنالم          

وضننع ) إلفنناد  المننرام، فنناذا تعننذر املننات الموضننوع لننه يجعننل مجننازًا أو ُنايننة تبننحيحًا لننه ، فنناذا تعننذر املاتننه 
 . 3وم لوا لذلك بما لو قال المرأته: ) هذه بنتي (  . 2ايضًا يلغو ضرور  ( 

ندال الكننالِم لغننوًا ال ينلغنني التسننليم  بننه مننا لننم تقننم قرينننة  علننى اعتلنناره ، فلننو اعتبرنننا الح مننة فنني           وأرى أنت ع 
مقننام الخلنناب سنننجد الزمننًا مننن لننوازم الكننالم مقبننودًا مننن الخلنناب بلريننق المجنناز ولننير بشننرط ان يتعلننق بننه 

ه الى عدم تفادته ت ر تلب  ح ما شرعي عليه في جنر موضوعه .ح دل ه لغوًا م ر    م شرعي. ولعل عدال
ُما أرى ان الخالف يم ن توجيهه بان ُل رأي راجع الى المتعارف في بي نة اصنحابه. وهنذا منا جعنل          

ارف أهنل بي تنه ، حينث الكوفنة فني ابا حنيفة يرج  الحقيقة؛ النها هي المتلادر  من اللفنظ المنذُور حسنب منا تعن
زمانه تضم اعرابًا وبدوًا . وقد اعتادوا الكرع فني الشنرب، فناذا ع بِتنر  بالشنرب تلنادر المعننى المتعنارف النى الفهنم، 
ننذلك فالننذي حمننل اصننحاب الننرأي ال نناني علننى تننرجي  المجنناز هنني عرفيننة المجنناز واشننتهاره بدرجننة اكبننر عننند  ُو

مه(، وهو )الشرب(، حيث البي نة المتحضنر  التني عناال فيهنا هننالء ، فيتلنادر منن ذُر ما يتعلق به، أي: )ملزو 
التعبير بالشرب من النهر الشرب بواسلة االنناء. وبهنذا يتبنين لننا مقندار أمنر العنرف فني تحديند المعننى، ومندى 

ال النذي تتلع االصنوليين لخنواص التعبينر؛ للوصنول النى الح نم )المندلول بنالن ( عنن طرينق تح نيم قنرائن الحن
 عليه مقام الخلاب.

فيظهنننر منننن هنننذا ان لغينننر الحنفينننة بح نننًا وآراًء فننني هنننذه المسنننَلة، حالفنننًا لبننناحب)الخلاب الشنننرعي          
 . 4وطر  است ماره(، حيث قبره عليهم وعلى القرافي من المالكية 

لواحنند علننى مدلولننه ن فنني جننواز اطننال  اللفننظ او احتلنن  االصننولي الجمةةع بةةين الحقيقةةة والمجةةاز: -2         
 الحقيقي ومدلوله المجازي في وقل واحد على قولين :

ان يننراد ُننل منهمننا معننًا فنني آن واحنند، وهننو قننول  -حننال ُونهمننا مقبننودين بننالح م  –انننه يمتنننع  -أ         
الحنفينننة وبعنننم المعتزلنننة واالمامينننة والمحققنننين منننن اصنننحاب الشنننافعي وعامنننة المتكلمنننين وعامنننة اهنننل اللغنننة. 

اقنرارهم منا هنو شنبيه بهنذا وهنو حمنل  منن رغمعلنى الن،  وا بتبورات ذهنية بعيد  عن واقع استعمال اللغةواحتج

                                         
 .227ينظر : مرآ  االصول  1

 م . س . 2

 .113-112، والخلاب الشرعي 2/172ينظر : سلم الوصول للمليعي  3

 .103-102، والخلاب الشرعي 2/83، الهداية )في الفقه الحنفي( 11/106ينظر: المغني البن قدامة  4
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: عمننوم المجنناز، ُلفننظ )ا  مت(  اللفننظ علننى معنننى مجننازي عننام يشننمل المعنننى الحقيقنني والمجننازي، وهننو مننا سننميت
 . 1شاماًل ا م الوالد  والجدات 

عي وعامننننة اصنننحابه واهننننل الحنننديث )المالكيننننه والحنابلنننة( وأك ننننر جنننوازه مللقننننًا وهنننو قننننول الشننناف -ب        
ردهننم علننى مننا يماملهننا عننند االولننين. وذهننب الغزالنني  مننن رغمعلننى الننالمعتزلننة. واحتجننوا بتبننورات ذهنيننة ايضننًا 

الننى صننحة الجمننع عقنناًل ال لغننة، اال فنني غيننر المفننرد ُننالم نى  –واحتنناره ابننن الهمننام  –وابننو الحسننين اللبننري 
؛ لتضننمه المتعنندد م ننل: )القلننم أحنند اللسننانين(، فارينند باللسننان: الجارحننة  المخبوصننة؛ )لكونهننا حقيقننة والمجمننوع

فيهنا(، واللسنان  المبننين بالكتابنة؛ لكوننه مجننازًا. فيبن  الجمنع لغننة وعقناًل عنندهم. وم ننل )الخنال احند االبننوين( ، 
 . 2أي: االب الحقيقي، وال اني مجاز فيه 

. وم نل ذلنك قولنه تعنالى : )) أو المسنتم  3م جميعًا بانها ال تخلو منن النقند والنقناال وقد وصفل ادلته         
منننوا (( ، فلفنننظ )المسنننتم( يحتمنننل المعننننى الحقيقننني، وهنننو الداللنننة علنننى المالمسنننة 4النسننناء فلنننم تجننندوا مننناًء فتيمت

فننة ُالمبننافحة منن اًل المعروفننة بالينند والجسننم وبننه احننذ المالكيننة وبعننم الفقهنناء ، فح مننوا بننان المالمسننة المعرو 
 تنقم الوضوء اذا قبد الالمر اللذ  . واعتمدوا على أحاديث رووها ، محللها ملاحث الفقه .

وذهننب ابننو حنيفننة الننى ان المالمسننة مقبننود بهننا معناهننا المجننازي، وهننو الجمنناع، معتمنندًا علننى قننرائن          
مجمننوع النبننوص الشننر ية، وقنند ذُرتهننا ُتننب عقليننة وحاليننة وآمننار منقولننة تنلنن  سننيا  المقننال ، بننالنظر تلننى 

االصول . فَحنذ بالمجناز هننا؛ لتعنذر الحقيقنة حسنب رأينه . فلنم تكنن المسنَلة عننده هننا منن الحقيقنة المسنتعملة 
وقنال الشنافعية ومنن وافقهنم : اللمنر هننا يشنمل  -ُما هو عند المالكية الذين رجحوا الحقيقة –والمجاز الراج  

. وقند عندت الشنافعية المسنَلة هننا  5اليد حقيقة ، فَريد  المعنيان بهذا الن  في وقل واحد الوطء مجازًا واللمر ب
من المجاز الراج  والحقيقنة المسنتعملة ، وحينث تسناوى عنندهم المجناز المتعنارف والحقيقنة، فني التلنادر، فنصنهم 

 ح موا بهما جميعًا .
مجناز هنم االصنوليون النذين لنم يشنترطوا القريننة المانعنة علمًا بان الذين اجنازوا الجمنع بنين الحقيقنة وال         

 . 6بخالف الذين اشترطوها فلم يجيزوا ذلك 
                                         

هنن(، القسنم ا ول ، 786محمند بنن م ي)المعنروف بالشنهيد ا ول(، )ت، والقواعد والفوائد : العناملي 12ينظر: اصول الشاشي  1
، 1/216، وفنوات  الرحمنوت 1/24، والتقرينر والتحبينر شنرح التحرينر: البنن أمينر الحنا  1/156تحنن : د . عبند الهنادي الح نيم  

 .27، واصول الفقه على مذاهب أهل السنه واالمامية ص94، وتسهيل الوصول 1/113وارشاد الفحول 

ننالم االسنننوي: الفيننومي أبننوز ال ننناء نننور النندين 2/73، والمستبننفى 1/27ينظننر: المعتمنند  2 ، ومختبننر مننن قواعنند العالئنني ُو
، تحننن : الشننيخ مبننلفى البنجننويني ، منن   1/77هننن(،  834محمننود بننن أحمنند الحمننوي)المعروف بننابن حليننب الدهشننة(، ) ت

 .  28، وإرشاد الفحول  1/216م ، وفوات  الرحموت 1984الجمهور ، الموصل ، 

 . 242 - 241ينظر: اسلاب احتالف الفقهاء للزلمي  3

 .6،  سور  المائد   43سور  النساء  4

، معهند الدراسنات العربينة العالمينة ، 28، واسلاب احتالف الفقهاء : الشيخ علي الخفينف ص1/23ينظر: المهذب : للشيرازي  5
 م . 1956القاهر  ، 

 .404لزلمي ينظر: اصول الفقه ل 6
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ولعلنا اذا ارجعنا المسَلة للقرائن المحتفة بالن  نقترب من البواب اك ر، فقد يظهر للمتكلم قبد          
ن اراد  المعنى االصلي، وال ُل الى الجمع بين المعنيين بمعونة القرائن، حيث لير ُل القرائن مانعة م

المعاني يستحيل الجمع بين الحقيقي منها والمجازي في آن واحد على االطال  . وقد رأينا تح يم المالكية 
للقرينة التي ذُروها في تفسير الن  ، فاحذوا بحقيقة اللمر اذا وجدت اللذ  معه ، فان انتقل اللذ  ال 

معنى المجاز وهو الِجماع . وه ذا يحبل ُال المعنيين من اللفظ ينتقم الوضوء ، ولكن بقي في اللفظ 
 الواحد .
  ثبوت ما استعير ل  إذا كا  عامًا ، ) أي : عموم المجاز ( : -3       
ذُرنا انه من اح ام الحقيقة مبنوت منا وضنع لنه اللفنظ أمنرًا ُنان أو نهينًا، حاصنًا ُنان أو عامنًا، وهنو امنر       

ُنالمعرف بنالالم  -ي المجاز يختل  . فحينث ) ان المجناز المقتنرن بشنيء منن ادلنة العمنوممتفق عليه، ولكنه ف
ال حالف في انه ال يعم جمينع منا يبنل  لنه اللفنظ منن اننواع المجناز ُنالحلول والسنببية والجزئينة ونحنو  -ونحوه

للن –. لكن اذا استعمل باعتلار احد االنواع  1ذلك (  فجمهنور االصنوليين  –ه  ُلفظ )الباع( المستعمل فيمنا ي ح 
. ونسب هذا الى الشافعية والنى بعنم الحنفينة. واحنت  منن  2يرون انه يعم جميع ما يبل  له ُالحقيقة تمامًا 

قننال بعنندم عمننوم المجنناز بننان االصننل فنني الكنننالم الحقيقننة؛ الن االلفنناظ وضننعل لإلفنناد ، والمجنناز يننندي النننى 
التوسننعة فنني الكننالم، والضننرور  تقنندر بقنندرها، حيننث تننندفع  االحننالل بننالفهم، وهننو يجننوز عننند الضننرور ؛ لغننرض

 .  3بصراد  بعم ا فراد ، فال ي بل الكل 
فاننه قند يعندل النى  -لندى اسنتعماله  -وقد أنكر التفتازاني الضرور  هنا بانهنا ان ُاننل منن جهنة المنتكلم       

؛ ليعمنل بالمجناز بسنبب تعنذلر –امع المجاز الغراض بالدية مع القندر  علنى الحقيقنة، وان ُاننل منن جهنة السن
فالضنننرور  حين ننذ ال تننننافي العمننوم ؛ لتعلقنننه بداللننة اللفنننظ وإراد  المنننتكلم ،  –العمننل بالحقيقنننة لنن ال يلغنننى الكننالم 

 .  4فاالضلرار يتوجه لما قبده المتكلم عامًا ُان أو حاصًا ، ولما احتمله اللفظ بحسب القرينة 
ع فنني صننحة قولنننا: )جنناءني ا  سننود الرمننا  اال زينندًا(، فاالتفننا  حاصننل بننين فننال يتبننور مننن احنند نننزا          

االصوليين على عموم المجاز ؛ الن صحة االست ناء عالمنة منن عالمنات العمنوم ، حتنى رفنم صناحب منرآ  
االصننول التعننرض لهننذه القضننية. ولننم ي بنننل مننا ينسننب الننى الشننافعية مننن القنننول بعنندم عمننوم المجنناز، بننل هنننو 

قنننولهم بعمنننوم المقتضنننى؛ الن االضنننمار فننني االقتضننناء للضنننرور  ايضنننًا وهننني تقننندر بقننندرها . أمنننا  يتعنننارض منننع
فننان  -وانهننا اللعننم عننند الشننافعية والكيننل عننند الحنفيننة –احننتالف الشننافعية مننع الحنفيننة فنني علننة تحننريم الربننا 

 . 5الشافعية استدلوا باحاديث يخب  بعضها بعضًا ، ولير بعدم عموم المجاز 

                                         
 .1/321التلوي   1

 .   1/321ينظر: التلوي  :  2

 . 1/164ينظر : م . س :  3

 .1/323ينظر: التلوي   4

، وفنوات  1/119، وفت  الغفار بشرح المننار 221، ومرآ  االصول 1/164، والتلوي  41-2/40ينظر: ُش  االسرار لللخاري  5
 . 82 – 80، والحقيقة والمجاز 113، والخلاب الشرعي 238 ، واسلاب احتالف الفقهاء للزلمي1/215الرحموت 
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واسننتدل الجمهننور ايضننًا علننى عمننوم المجنناز بننان المجنناز احنند نننوعي الكننالم ، فكننان م ننل الحقيقننة فنني          
العموم والخبوص وغيرهما. وبان صيق العموم قد وضعل للداللة علنى العمنوم والشنمول منن غينر تفرينق بنين 

 لكوننه حقيقنة ، واال لكنان استعمالها في الحقيقة أو المجناز؛ )  ن عمنوم اللفنظ انمنا يلحنق بنه منن الندالئل ، ال
لت عليننه ُنناالل  والننالم ، والنكننر  فنني سننيا   1كننل حقيقننة عامننًا (  ، والواقننع بخالفننه، وانمننا عمومننه بنندليل آحننر د 

النفي. والمجاز مستعار لي ون قائمنًا مقنام الحقيقنة ، عناماًل عملنه ، وال يتحقنق ذلنك اال باملنات صنفة العمنوم لنه 
 . 2كالحقيقة 
 نرى ان عموم المجاز يلقى مابتًا ما لم تقم قرينة على حالفه . وه ذا        
: )  ُقننول الرسننول   ومةةن أحكةةةام المجةةاز مةةا اذا تعارضةةا الحقيقةةة اللغويةةة والمجةةاز اللغةةةوي: -4       

. فننناحتل  فننني ان المنننراد مننننه: حقيقنننة التفنننر ، أي : ان المقبنننود مننننه  3المتلايعنننان بالخينننار منننا لنننم يتفرقنننا ( 
با بننندان ، أو أن المننراد التفنننر  مجننازا وهنننو حبنننوله بننالقول، أي: بامضننناء العقنند. فالشنننافعية وبعنننم  حبننوله

المالكيننة ومننن وافقهننم ذهبننوا الننى االول. والننى ال نناني ذهننب المالكيننه وابننو حنيفننة. والننراج  االول؛ الن الحقيقنننة 
وهنني قننرائن سننيا  المقننال بشنن له أولننى مننن المجنناز، ُمننا دلننل علننى رجحانننه أدلننة احننرى مننن االحاديننث النبويننة، 

. وهذا اشله ما ي ون بهجران المجاز اللغوي وعدم اسنتعماله مقابنل حقيقنة شنر ية أو عرفينة مسنتعملة  4الواسع 
. 
 

 الحقيقة والمجاز ف  حروف المعان  :     
ان اعتنناد االصننوليون بحننث معنناني بعننم الحننروف والظننروف بعنند الحقيقننة والمجنناز؛ لورودهننا فنني معنن        

حقيقيننة واحننرى مجازيننة. وغاللننًا مننا يسننمونها حروفننًا ؛ ) تغليلننًا او تشننبيهًا للظننروف بننالحروف فنني البننناء وعنندم 
ننه ؛ لمننا فنني ال نناني مننن الجمننع بننين الحقيقننة والمجنناز . او اطالقننًا للحننرف علننى مللننق  االسننتقالل . وا ول أوج 

بنل منهنا . الكلمة . وسميل بها ؛ الن وضنعها لمعنان تتمينز عنن حنروف الملن اني التني بنينل الكلمنة عليهنا وُر
فالهمز  المفتوحة اذا قبد بها االستفهام او الننداء فهني منن حنروف المعنناني ، واال فهني منن حنروف الملناني ( 

5 . 

                                         
 .1/321التلوي   1

فمنا  441، وحاشنية االزمينري علنى منرآ  االصنول:  2/32، والتقرير 1/321، والتلوي  2/361ينظر : ُش  االسرار لللخاري  2
 بعدها .

 . 3/328احرجه اللخاري : ينظر : فت  اللاري  3

 ما بعدها.ف 59ينظر: مفتاح الوصول  4

 .2/2حاشية االزميري على المرآ   5
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االصوليون بهنذا الموضنوع؛ لضنرورته للفقينه، ولكنل منن يتبندى لتفسنير النبنوص ومعرفنة عني وقد          
 . 1امها؛ نظرًا الحتالف معنى الن  باحتالف معنى الحرف الوارد فيه مقاصدها ومعانيها واح 

معننى النن  النوارد   فنيومن البديهي ان ي ون لهذا االستعمال المجازي لهنذه الحنروف التنَمير الكبينر          
تفسنننيره ؛ تلعنننًا لتغينننر معننننى الحنننرف النننذي هنننو جنننزء منننن النننن . فمنننن هننننا تنننَتي اهميتهنننا فننني تحلينننل  فنننيفينننه و 

 لنبوص وتفسيرها.ا
ة وللعلمننناء آراء فننني ُنننون هنننذه الحنننروف موضنننوعة لمعنننان محننندد           ، او مجننناز فننني  ، او هننني مشنننتُر

 ، وسنتناول ذلك فيما يَتي : معانيها المستعملة فيها
ذهنننب بعنننم العلمننناء النننى ان ُنننل حنننرف منننن حنننروف المعننناني قننند وضنننع لمعننننى حقيقننني، وهنننو فننني          

ة بننين معانيهننا؛ النهننا قنند وضننعل لكننل معنننى اسنتعماالته االحننرى مجنن از. وذهننب آحننرون الننى انهننا الفنناظ مشنتُر
 . 2منها حقيقة. واحت  هنالء بحج  عقلية ضعيفة البلة بواقع استعمال هذه الحروف في لغة العرب 

يننب وضننعًا عامننًا؛ لتنندل علننى معنننى فنني غيرهننا، هننو           واحننت  االولننون بننان هننذه الحننروف وضننعل للتُر
 -مننن الً  -عننننى النسنننبي، فهننني دوال نسنننلة موضنننوعة لتننندل علنننى نسنننلة النننرب  بنننين طرفيهنننا ، فنننالحرف )منننن(الم

موضوع للنسلة االبتدائية و)هل( للنسنلة االسنتفهامية، و)فني( للنسنلة الظرفينة ، وه نذا فلكنل منهنا معننى حناص 
يبها، وهو المشهور بين االصوليين   . 3به ال يظهر اال عند تُر

َتي لغيننر المعنننى النسننبي المخننت  بهننا، فتكننون فنني غيننر معناهننا الموضننوعة لننه، فحين ننذ هنني وهنني تنن         
مجننناز منننن ننننوع االسنننتعار ؛ الن االسنننتعار  جنننرت فيهنننا تلعنننًا ُالمشنننتق، أي: انهنننا جنننرت فيهنننا تلعنننًا لجريانهنننا فننني 

منا ورد فينه متعلق معانيها، او انها مجناز مرسنل منن جهنة الوضنع االصنلي، وذلنك حسنب اسنتعمال ُنل منهنا في
 . 4من متعلقات، ولكنهم لم يذُروا اال التلعية؛ لك رتها 

ة فنني معانيهننا االحننرى           ها مشننتُر مننا عنندا معناهننا الخنناص الموضننوعة لننه  -وارى انننه مننن المم ننن عنندت
ًا منن  -وضعًا عامًا)وهو المعنى النسبي( في ون الحرف فني ُنل منهنا مجنازًا منن جهنة الوضنع االصنلي ومشنتُر

 لمعاني ا حرى.جهة ا
يننب           . وارى توجيننه ذلننك ب ننون هننذه الحننروف لهننا حبننة مننن  5وذهننب الننرازي الننى انهننا مجنناز فنني التُر

يب؛ اذ منه ما يستعمل حقيقة، ومنه ما يستعمل مجازًا .   التُر

                                         
، وفبننول البنندائع  402 -1/345، والتلننوي  365 -1/335، وجمننع الجوامننع 523 -2/438ينظننر: ُشنن  االسننرار لللخنناري  1
1/120- 156. 

 . 134-133، والمشترك وأمره في احتالف الفقهاء  46غاية الوصول شرح لب االصول ينظر:  2

فمننا بعنندها، واللحننث النحننوي عننند االصننوليين  190 -1/158المختبننر مننع حاشننيتي السننعد والجرجنناني ينظننر: العضنند علننى  3
 فما بعدها. 199

 . 2/63، والتيسير  346 – 1/345، والتلوي  مع حاشية الجرجاني  170 – 2/169ينظر : نهاية السول  4

 فما بعدها . 1/58ينظر : المحبول  5

This file was downloaded from QuranicThought.com



215  

ما ( منن حننروف العلن  مقتبنرًا عليهمنا ببيننان حبنائ  اسنتعمالهما وتفسننيرهأو( و)الةواووسنَتناول )         
 في النبوص التي تردان فيهما؛ ل ال يتوسع اللحث .

 
 حروف العحن :     
 التعريف بالعحن :     
 . 1يقال : عل  ، أي : مال . وعل  العود فانعل ، وعل  الوساد  : مناها  العحن لغة :      
دال احد المفردين الى االحر فيمنا ح منل علينه،  وف  االصح ا :       او احندى الجملتنين النى ) العل  ان ي ر 

ة (  . ومنن اشنهر حنروف العلن  )النواو( و)او( و  2االحرى في الحبول، وفائدته االحتبار واملنات المشناُر
 )الفاء( و )مم( و )حتى( .

  أوَّاًل : الواو )و( :      
ترتيلنًا وال  وهي تكون للجمع بين المعلوف والمعلوف عليه في الح نم واالعنراب جمعنًا مللقنًا ، فنال تفيند      
 . 3تعقيلًا 
وقد مبل باالستقراء لدى العلماء ان النواو موضنوعة فني اللغنة العربينة لمللنق الجمنع بنين المعلنوفين فني       
( اذا جنناء معننه او  جنناء محمنند وحالنند : ) ، يقننال ؛  نهننا تسننتعمل فنني الجمننع بمعيننة او بتننَحر او تقنندم الح ننم

حنننذرًا منننن االشنننتراك  - ، وهنننو مللنننق الجمنننع المشنننترك بنننين ال المنننة، فتجعنننل حقيقنننة فننني القننندر  بعنننده او قبلنننه
: منن اسنتعمال الكلني فني  ، أي ، واستعمالها في ُل منها من حينث اننه جمنع هنو اسنتعمال حقيقني - والمجاز
( حقيقننة  زينند ، ففنني ) ( زينند ( فنني ) االنسننان ، ُاسننتعمال لفننظ ) ، حيننث يشننتمل الجزئنني علننى الكلنني الجزئنني

 . 4اته ال ال  ي( متحقق في ُل من جزئ : ُلي أي وهو استعمال فيه من حيث انه جمع )،  االنسانية
 ع النحويون واللغويون من اللبريين والكوفيين ن: ) أجم -وتلعه البيضاوي  - 5وقال السيرافي          

 
 
 

ننن  عليننه سننيبويه . ولكنننه قننول اك ننر العلمنناء ، ولنير باجمنناع وقنند  1علنى ان الننواو للجمننع مننن غيننر ترتينب ( 
 . 2، بل قد روي عن بعم الكوفيين انها للترتيب  في مواضع من ُتابه

                                         
 ينظر : اللسان : الماد  . 1

 . 2/19  االسرار لللخاري ُش 2

 . 208ينظر : التمهيد في تخري  الفروع على ا صول  3

، ودالالت النبننوص 2/64، والتيسننير 1/365، وجمننع الجوامننع 1/348، والتوضنني  2/429ينظننر: ُشنن  االسننرار لللخنناري  4
 . 267 - 266للزلمي 

 (. 2/421، بيية الوعا 462-2/461ت ا  يانهن(: )وفيا385هو يوس  بن الحسن بن عبد   ، أديب نحوي لغوي)ت5
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ر مننا بعنندها           امننا االصننوليون فقنند احتلفننوا الننى مالمننة آراء: فننذهب بعضننهم الننى انهننا للترتيننب، أي: لتننَحل
ية، وقننالوا: ان . ونسننب الننى بعننم الشننافع 4وقلننرب  3عمننا قبلهننا فنني الزمننان، وذهننب اليننه مننن النحننا  معلننب 

 استعمالها في غير الترتيب مجاز؛ ولعل ذلك معلل  ب  ر  استعمالها فيه .
والننرأي االحننر انهننا للمعيننة، ونقننل  عننن مالننك، ونسننب الننى ابنني يوسنن  ومحمنند بننن الحسننن. ولكننل مننن          

مهنور االصنوليين علنى هنم، وقند ردت جءالفريقين ادلة عقلية، وروايات من الحنديث النبنوي، فسنروها بمنا يوافنق آرا
 . 5ادلتهم، ونحيل على ذلك حشية االطالة 

ننَ الجنويني منن ذهنب النى مجي هنا  -ورأيهم هو الراج   -ويرى الجمهور          ان النواو لمللنق الجمنع. وحلال
لغير العل  واالشتراك من معينة او ترتينب، مسنتداًل بنالعلم االضنلراري منن لغنة العنرب؛ فنان منن قنال : رأينل 

نننب ، امنا فنني غيننره  6 أو عمننرًا ، ولنم يقننتم بنذلك تقننديم )زيند( وال انننه رآهمنا معننًا زينداً  . وهنذا علننى الكنالم الموج 
نحو : ما قام زيد وعمرو ، فهو فني الظناهر ينفني االحتمنالين ، أي: المعينة والترتينب؛ اذ االصنل فني االطنال  

 . 7الحقيقة، وال دليل على انها معدول بها عن الحقيقة 
ذلك حلالنَهم الشيرازي ذايلًا الى ان ذلك يجيز اقترانها منع لفنظ المقارننة، تقنول: جناءني زيند وعمنرو           ُو

معًا. ُما ال يب : جاءني زيد مم عمرو معًا. ومعنى االطال  في ُون الواو لمللق الجمع هو عندم التعنرض 
 للترتيب .
ي الجزئنننني، مننننن حيننننث حبننننوص ذلننننك الجزئنننني، امننننا اسننننتعمالها مجننننازًا فهننننو مننننن اسننننتعمال الكلنننني فنننن         

فاسنننتعمالها فننني معننناني: )اللعدينننة ، او القبلينننة ، او المعينننة( يعننندت مجنننازًا. ومنننن اسنننتعماالتها هنننذه التننني ذُرهنننا 
 . 8االصوليون 

أي: لرب  الجملة الحالية بالحال؛ اذ هي لمللق الجمنع، وهنو موجنود فني  انها قد تستعار للحال: -1         
ه؛ بسننبب العالقنة المبننححة لالسننتعار ، وهني الجمننع بننن الحنال وصنناحبها، فلمننا ُنان العلنن  اك ننر المسنتعار لنن

                                                                                                                                   
، وشننننرح)قلر الننننندى وبننننل البنننندى(: ابننننن هشننننام االنبنننناري عبنننند   جمننننال النننندين بننننن 2/281المنهننننا  مننننع نهايننننة السننننول  1

 م.1963هن = 1383، م  السعاد  ، مبر ، 11، تحن : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط 301هن(، ص761هشام)ت

 .301ى ينظر: شرح قلر الند 2

 (.  1/172، بيية الوعا  293هن(: )نزهة ا للاء291هو أحمد بن يحيى بن زيد ، امام الكوفيين في النحو واللغة)ت 3

 (.2/429، بيية الوعا  91هن(: )نزهة ا للاء201هو محمد بن المستنير اللبري المعروف بقلرب، نحوي)ت 4

ش  االسنرار 1/348، والتوضي  1/365جوامع مع منع الموانع ، وجمع ا ل1/338، واالبها   1/513ينظر: المحبول  5 ، ُو
،  192 – 1/191، وحاشننية السننعد منننع العضنند علننى المختبنننر  2/3، ونهاينننة السننول  520، فمننا بعنندها ،  2/109لللخنناري 

 .267، ودالالت النبوص للزلمي  2/3ومرآ  االصول مع حاشية االزميري 

شي  6  .821 - 1/181ينظر : البرهان للزُر

، وتقرينننرات الشنننربيني )علنننى جمنننع الجوامنننع للسنننل ي( : شنننيخ اإلسنننالم عبننند 1/348ينظنننر: حاشنننية الجرجننناني علنننى التوضننني   7
، من  مبنلفى 2، ملبوع مع شرح المحلي: ) بحاشية البناني، ط1/365هن(،  1326الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني ) ت

 مبلفى محمد ، مبر ( . اللابي الحلبي، مبر ( ، و ) بحاشية العلار ، م 

 .1/121، وفبول البدائع 65ينظر: اللمع  8
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. فذُروا انه قند تسنتعار)الواو( للحنال، وهنو معننى يناسنب معناهنا؛  1في )الواو( فال تحمل على غيره اال بدليل 
، أي: اذا جا وهنننا وابوابهنننا 2الن االطنننال  يحتملنننه، قنننال   عنننز وجنننل: )) حتنننى تذا جا وهنننا وفتحنننل أبوابهنننا ((

ُمننا فنني  -غيننر متحنند  بالجملننة السننابقة -مننن حيننث ُونهننا مسننتقلة بفائنند  -مفتوحننة. وان الجملننة الواقعننة حنناالً 
ننند  وغيننر منقلعنننة عنهننا؛ بسنننبب الجهننة الجامعنننة بينهمنننا، ُمننا هنننو مالحننظ فننني جملننة: جننناء زيننند  -الحننال المُن

ننذلك نحننو: قننام زينند وفرسننه يعنندو. فننان ذلننك يتعننذتر معننه دحننول واو الجمنن ع بننين جملننة الحننال والجملننة االولننى ُو
 . 3وقعد عمرو 

وهذه الواو هي التي ذُر عنها سنيبويه انهنا قند تنرد بمعننى )تذ( ُمنا فني قولنه تعنالى: )) يغشنى طائفنة          
ش ال فني ذلنك . وذُر النحويون ان سيبويه سمتاها: واو االبتداء، وانه ال ا 4منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم (( 

؛ تذ أن ) تسميتها: واو االبتداء ؛  نها تدحل ُ يرا على المبتدأ، وإن لم تلزمه ، أو لوقوعهنا فني ابتنداء الحنال( 
 .  6. وهي تفيد مباحلة ما بعدها لما قبلها ، نحو : ج ل والشمر طالعة ، أي : مباحلًا لللوع الشمر  5

حبها منن محنتمالت اطنال  النواو ؛  ن المللنق يحتمنل   المقيند وذُروا ان االجتماع بين الحال وصنا         
، وبهننننذا يم ننننن القننننول : ان المناسننننلة المسننننوغة للتجننننوز هنننني االطننننال  والتقيينننند ، وهننننو يم ننننن تبنننننيفه فنننني  7

 مجاز)الكلية والجزئية( .
م؛ لمناسلة بينهما صور  ومعنى: اما صن تأت  بمعنى : ) الأاب ( : -2          ور ؛ فن ن ُليهمنا ُما في الق س 

شفوي، واما معنًى؛ فالن معنى الجمع موجود في معنى اللاء النذي هنو االلبنا ، ُقنول شنخ  آلحنر: احمنل 
 فههنا جعلوا الستعمالها ضابلين: صوري ، ومعنوي . 8 -أجر   -هذا اللعام الى منزلي ولك ُذا 

 . 9ة. أي: او تكلم بح مة ُما يقال: ُن مبييًا وتكلم بح م قد تستعمل بمعنى )او(: -3      
وا في ذلنك اللغنويين، وبنناء علنى منا اسسنوه        وبهذا قهر لنا ان االصوليين قد استلانوا معاني الواو، وشاُر

من ان الحروف موضوعة للمعاني النسبية الرابلة في الجملة بنين اجزائهنا، وعلنى منا قنرروه فني النواو منن انهنا 
لنسننلة)الجمع او االشننتراك( بننين متعلقيهننا. ومننا قهننر مننن اسننتعمالها فنني لمللننق الجمننع، فانهننا تكننون موضننوعة 

 .، وأن السيا  هو المحدد إليِت معنًى يراد  معان تضاف اليها فانها مجاز في تلك المعاني
                                         

 .2/73ينظر: التيسير  1

 .73سور  الزمر:  2

 .123 -2/122ينظر: البزدوي مع الكش   3

 .1/47. وينظر: الكتاب لسيبويه  54سور  آل عمران :  4

 . 2/189حاشية البلان على االشموني  5

، وشننننرح االشننننموني علننننى الفيننننة ابننننن مالننننك : أبننننو الحسننننين علنننني بننننن محمنننند 2/360ينظننننر : مغننننني اللبيننننب البننننن هشننننام  6
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  ثانيًا : ) أو ( :        
ن فعلنين او اك نر، ُقولنه وهي تدحل قبل مفردا بين اسمين او اك نر، نحنو: جناءني زيند او عمنرو او بني         

، فتفيد ان ح م ما قبلها قناهر الحند المنذُورين، وهنذا معناهنا فني 1تعالى: )) تستغفر لهم أو ال تستغفر لهم ((
اصل وضعها؛ النها ال تخلو في استعماالتها عن هذا المعنى. وقيد )قاهر( يخنر  بنه منا يسنتفاد منهنا بنالقرائن 

ننن 2 نننام  ع ش  ع  ق ل نننةا ((. قنننال تعنننالى: )) ف ِصط  ِرينننر  ر  م  أ و  ت ح  ت ه  نننو  ُِس  م  أ و   نننون  أ ه ِلننني   ِعم  نننا ت ل  نننِ  م  س  ننناِكين  ِمنننن  أ و  . 3ر ِ  م س 
ننذا الجننائي فنني قولننك :  ننر بنناالنواع ُلهننا ُننان منديننًا باحنندها ال بننالجميع، ُو والمللننوب احنند االشننياء، حتننى لننو ُفال

فنذُروا انهنا الملنات احند الشني ين او االشنياء مبهمنًا منع  جاءني زيد او عمرو، فهو احدهما ال بعينه، ال ُالهما
تفننراده عنننن غينننره فننني المعننننى بنننال ترتينننب؛  نهنننا منننن حنننروف العلننن  بمنزلنننة)الواو(في ُونهنننا ال ت رتِتنننب، اال ان 
 )الواو( للجمع و)أو( لالفراد . ولذلك قالوا: ) زيد أو عمرو قام ( . ولم يقولوا: ) قاما (؛  ن المعننى : أحندهما

 . وهذا ما عليه المحققون . 5. وذُروا انها اليبال معنى المح وم به الى احد المذُورين  4قام 
وهي تَتي في الخبر وفني االنشناء. واذا أتنل قبنل الجملنة افنادت مبنوت احند المضنمونين. وممنن ذهنب          

في نحنو: )منررت برجنل او امنرأ ( الى ذلك من اللغويين سيبويه، فذُر انها انما ي بل بها بعم االشياء، وانها 
ت بينهمنا فني الندعوى  ، وامبتل المرور الحدهما دون االحر، وسنوت ل بينهما في الجرت نذلك ينرى ابنن  6اشُر . ُو

 . 7جني والزمخشري وابو علي الفارسي وعبد القاهر، فهذا ما عليه المتقدمون 
النننى واحننند ممنننا دحلنننل علينننه. وقننند زعنننم  وبهنننذا يم نننن القنننول انهنننا موضنننوعة لتوجينننه النسنننلة الح مينننة         

الدبوسنني واالسننفراييني وجماعننة مننن النحننا  انهننا موضننوعة للشننك مننن المننتكلم، سننواء ارينند بننه مللننق التننردد، او 
. وقند ر دت هنذا بانهنا هننا لالضنراب 8التردد  على حدًّ سواء، نحو قوله تعالى: )) قالوا لب نا يومًا أو بعم ينوم ((

 ال للشك .

ُذلك زعموا انهنا لالبهنام علنى السنامع، ويعبنر عننه بالتشن يك، أي: التعمينة علنى المخاطنب منع علنم و          
. ور دت هنذا بنان الظناهر فيهنا لتنوينع زمنن االتينان. ومنا ينراه 9المتكلم بالحال، نحو: )) أتاها أمرنا لياًل أو نهنارًا ((

                                         
 . 80سور  التوبة :  1

 . 2/87ينظر : التيسير  2

 . 89سور  المائد  :  3

 .144 -2/143ينظر : ُش  االسرار لللخاري  4

 )مع ا لتيسير(. 2/90ينظر: التحرير  5

 .218،  1/482ينظر: الكتاب  6

ش  االسرار لللخاري 2/457ينظر: الخبائ   7 ، والجننى النداني فني حنروف المعناني : المنرادي حسنين بنن قاسنم 2/144، ُو
 .1/67م ، ومغني اللبيب 1976هن = 1396، جامعة الموصل ، 1، تحن : د . طه محسن ، ط248هن(، ص749)ت

 .113سور  المنمنون  8

 .24سور  يونر:  9
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او عمنرا(، ال مخبنرًا عنن ر يتهمنا جميعنًا، بنل عنن الزاعمون انما هو في الجمل الخبرية، فناذا قلنل: )رأينل زيندًا 
ر يننة ُننل منهمننا علننى سننبيل الشننك، فرأيننل احنندهما، وشنن كل فنني ايِت منهمننا المرئنني بعنند ذلننك ؟ فيحتمننل ُننل 

 منهما ان ي ون هو المرئي، وان ال ي ون .
حقنق الشنك . االمنر وعللوا حبول الشك في االحلارات؛ بَنها مورد التلناس العلنم بالشنيء ، وهنذا منا ي         

 . 1الذي ال يتحقق في االنشاءات 
وعلننل فنني )التيسننير( عنندم افادتهننا للشننك؛ بننان المتلننادر أواًل مننن الكننالم المشننتمل علننى )أو( هنني تفنناد           

 . 2النسلة تلى أحد المتعاطفين بها، ال على التعيين. والتلادر دليل الحقيقة، فهو اذن المعنى المستعمل فيه 
ل ِكنننن            وزعمنننوا ايضنننًا انهنننا موضنننوعة فننني الجمنننل االنشنننائية للتخيينننر واالباحنننة، نحنننو قولنننه تعنننالى: )) و 

ِعم نون  أ ه ِلن نا ت ل  نِ  م  س  ناِكين  ِمنن  أ و  نر ِ  م س  نام  ع ش  ع  ت نه  ِتط  نان  ف ك فالار  ت م  ا   ي م  ِرينر  ي ن اِحذ ك م  ِبم ا ع قالد  م  أ و  ت ح  ت ه  نو  ُِس  م  أ و    ي  
ننن  ل ننم  ي ِجنند  ف ِبنني ام  م الم ننِة أ يالنناما (( ق ل ننةا ف م  . فالفديننة تكننون بواحنند مننن مالمننة : البننيام ، أو البنندقة ، أو النسننك  3ر 

)وهننو ذبيحننة(. وذُننروا انننه ال منافننا  بننين نسننلة التخييننر واالباحننة تلننى )أو(، ونسننبتهما تلننى )ا مننر( ؛  ن ُنناًل 
د باالباحة والتخيير هنا سنواء امتننع الجمنع بينهمنا ، نحنو: حنذ منن منالي موبنًا منهما له دحل في ذلك. وان المرا

أو دينننارًا. أو جنناز ذلننك، نحننو: جننالر العلمنناء أو الوعنناظ . وان المقبننود باالباحننة: اللغويننة ال الشننر ية؛ الن 
 . 4الكالم في المعاني اللغوية للحروف قبل قهور الشرع 

نكار فني ان )أو( فني االحلنارات تنبنرف تلنى )الشنك(، وذلنك باعتلنار محنل وبنيتن اللخناري وجنه االسنت         
الكننالم؛ النننه احبننر عننن مجننيء احنندهما فنني قولننه: جنناءني زينند أو عمننرو. ومعلننوم ان فعننل المجننيء وجنند مننن 
احدهما معينًا ال نكنر ، تذ ال تبنور لبندور الفعنل منن غينر المعنين ُمنا وجند، وإنمنا جهلنه السنامع فوقنع الشنك 

ي وجنند منننه فعننل المجننيء ، فتبننين ان التشنن يك انمننا ي بننل ح مننًا واتفاقننًا ب ننون الكننالم حبننرًا ولننير ي بننل فنني الننذ
 .  5بحرف يهدي تليه 

وهننننذا يعننننني بوضننننوح اهتمننننام االصننننوليين وادراكهننننم المننننر القننننرائن الخلابيننننة )مننننن الحننننال الننننذي عليننننه          
 الخلاب نفسه .المخاطب( في تحديد معنى اللفظ ، بل مالحظتهم للبيعة 

وفسر في التيسير حبنول الشنك بانتقنال النذهن منن معننى) أو ( الحقيقني تلنى ُنون سنبب االبهنام هنو          
الشك من المتكلم ان لم ي ن عالمًا بلرف النسنلة عيننًا ، والتشن يك ان لنم ي نن عالمنا بنه ُنذلك ، ولكننه اراد ان 

للكننالم ، عننادي ال ذهننني ؛ إلم ننان انفكاكهمننا فنني الننذهن يلننلر علننى السننامع. فالشننك والتشنن يك منندلول التزامنني 
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بان يستفيد السامع نسلة المجيء تلى احدهما مبهمًا ، منن غينر انتقنال ذهننه تلنى سنبب االبهنام. وعلنى هنذا فقند 
 . 1استعملل مجازًا في الشك؛ لعالقة التالزم العادي 

ذُر اللخنناري ان ) التخييننر ي بننل بمحننل الكننالم وأيضننا ر دال ُونهننا فنني االنشنناءات موضننوعة للتخييننر، فنن         
ايضًا؛ النها تذا استعملل في االبتداء، ُقولنك: ) تضنرب زيندًا أو عمنرًا ( تناولنل احندهما غينر معنين ، واالمنر 
لالئتمننار ، وال يتبننور االئتمننار بايقنناع الفعننل فنني غيننر المعننين. في بننل التخييننر؛ ضننرور  الننتم ن مننن االئتمننار. 

. فنان االمنر هننا  2احدهما قواًل ال يب ؛ الننه ال ضنرور  فني ذلنك، انمنا هني فني حنق الفعنل (  ولهذا لو احتار
 أمر بضرب أحدهما ، مم حيتره في ذلك ، فَيهما ضرب ُان مليعًا .

وذُننننر فنننني التيسننننير انننننه ان ُننننان المح ننننوم بننننه امننننرًا ُننننن )اضننننرب زينننندًا أو عمننننرًا( فيلننننزم ايقنننناع الفعننننل          
، فننذُر مننا سننبق فنني االسننت ناء وانننه ان ُننان  3يعننرف االباحننة مننن التخييننر بحننال تنندل علينه ( باحندهما،) وإنمننا 

من الحظر فانما ي ون اباحة توجنب العمنوم، ويتعنين ُنل منن االباحنة والتخيينر. وان ُنان االصنل فني المح نوم 
ت ، وذلننك بموجننب االباحننة بننه االباحننة فيلننزم افنناد  )أو( االباحننة ايضننًا، فيجننوز ايقنناع الفعننل متعلقننًا ب ننل الخيننارا

 . 4االصلية 
وبهنننذا يظهنننر جلينننًا تح نننيم االصنننوليين لقنننرائن االحنننوال والسنننيا  المقنننالي فننني افننناد  معننننى منننن معننناني          

بمننننع الجمنننع بنننين الخينننارات لنننير علنننى  -عنننندهم هننننا-حنننروف العلننن . وحاصنننة تذا رأيننننا ان تفسنننير التخيينننر
 . 5دية، فيجوز الجمع فيها، وان ُفى أحدها اطالقه، فهو منت  في امور الكفار  والف

والتخيير هنا ُما هو عند النحنا ، حينث تكنون فينه )أو( واقعنة بعند الللنب وقبنل منا يمتننع فينه الجمنع.          
وم لوا له بقولهم: تزو  هندًا أو احتهنا. واالباحنة تكنون فيهنا )أو( واقعنة بعند الللنب وقبنل منا يجنوز فينه الجمنع، 

 . 6علماء أو الزهاد. وذُر عبد القاهر انها تستعمل في الشك والتخيير واالباحة نحو: جالر ال
وبعننند ان قهنننر لننننا اسنننتعمالها الحقيقننني، واشنننتلاهه علنننى النننلعم بانهنننا للشنننك أو التخيينننر أو االباحنننة،          

ين منن انهنا تفيند وقهر انها مجاز في ذلك ُله، يتعين ُل منه بالقرائن، بعد هذا نتنناول منا تقنرر عنند االصنولي
غيننر ذلننك، وتسننتعمل فنني معننانا مجازيننة احننرى. فننذُر اللخنناري انهننا تننَتي  حنند الشنني ين أو االشننياء، والشننك، 
والتخييننر واالباحننة، والتفبننيل، ومعنننى االفننراد فقنن  ، وبمعنننى )تالت أن( . واالصننل فنني الجميننع هننو االول فقنن ؛ 

. وقننالوا: )تن التحقيننق أن )أو( الحنند  7يوجننب زينناد  عليننه لرجوعهننا فنني الجميننع تليننه تذا لننم ي ننن فنني الكننالم مننا 

                                         
 . 2/89ينظر: التيسير  1

 .2/144ُش  االسرار  2

 .2/156اصول البزدوي  3

 .268، ودالالت النبوص للزلمي 2/90التيسير ، و 2/150ينظر : ُش  االسرار  4
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يا، 2/370هن(،  686ينظر: شرح الكافية)على ُافية ابن الحاجب( الرضي االسترابادي محمد بن الحسن)ت 6 هنن 1310، ط تُر
ش  االسرار   . 3/244، ومعاني النحو 1/62غني اللبيب ، وم245، والجنى الداني 2/144، ُو
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واننننه ال تننننافي بنننين نسنننلة ..… الشننني ين أو االشنننياء، وهنننذه المعننناني المنننذُور  لهنننا انمنننا يفيننندها السنننيا  والقنننرائن 
 التخيير واالباحة لن )أو( ونسبتهما تلى صيغة االمر؛ الن ُال منهما له دحنل فني ذلنك؛ تذ ال يفنادان اال منهمنا،

 . 1ولمالزمة ُل منهما لبيغة االمر. وهذا ال يتنافى مع ان المفيد هو القرائن( 
 وهذا يبين اشتراك اجزاء الكالم في صنع المعنى .         
وقد ذُر في التيسير )ببدد القرائن المفيد  للمعنى منن )أو( ( : انهنا قند تقبنل التعينين باسنتعمالها فني          

التعيننين يننَتي مننن الخننار ، ُايننة المحاربننة، و )صننور  االنبنناف(، أي قولننه تعننالى: )) موضننع االبهننام فيننه؛ تذ 
، فحين ننذ وجننب اراد  المعننين -وسننيَتي بيننان هننذه البننور   – 2وإنننا أو تينناكم لعلننى هنندى أو فنني ضننالل مبننين ((

أو( دائمننًا الحنند منهنا فنني صنور  تعننذلر معنناه الحقيقنني النذي هننو أحنند االمنرين؛ النننه اولنى مننن الغناء الكننالم. فنن )
االمنننرين، وفهنننم التعينننين احياننننًا ي نننون بخنننار  منننن اللفنننظ منننن غينننر ان يسنننتعمل )أو( فننني التعينننين. ففننني قولنننه 
نرك أو ذا( يفهنم التعينين منن لنزوم صنون  لنار  العاقنل مهمنا أم نن. وقند أم نن هننا ذلنك، تذ قند  نه: )هنذا ح  لمملُو

 . 3علم ان )أو( يقع في موقع يتعين فيه المراد 
وقنند أول اللخننناري فننني الكشنن  افننناد  )أو( لتلنننك المعنناني عنننند بعنننم العلمنناء حنننين قنننالوا انهننا فننني الخبنننر       

ل ذلننك بانننه تسننام   للشنك، وفنني االمننر للتخييننر أو لالباحننة، وفنني االسننتفهام الحند مننا يننذُر ال علننى التعيننين، أوت
 . 4منهم في العلار ، وبيان لمواضع االستعمال، وتقسيم له بحسب العوارض 

 ومما تستعمل فيه ) أو ( مجازًا ما يَتي :  إستعماالتها المجازية :        
 وقد ذهب تلى ذلك السل ي مستداًل بقول الشاعر: بمعنى )الواو( لمحلب الجمع : -1         

 5لنفس  تقاما أو عليها فجورما  وقد زعما ليلى بأن  فاجر
 . 6هر انها في البيل لالبهام على السامع أي : وعليها. وقيل: انه حالف الظاهر. والظا

وقننالوا : ان ذلننك فنني نبننوص ُ يننر  مننن القننرآن، ُقولننه تعننالى: )) فاصننبر لح ننم ربننك وال تلننع منننهم          
، أي: ال هذا وال ذاك. ومنها قوله تعالى: )) ال جناح علني م ان طلقنتم النسناء منا لنم تمسنوهن 7آممًا أو ُفورا ((

 . 9، أي: ما انتفى ُل من المجامعة وتقدير    المهر 8ة. حقا على المحسنين ((أو تفرضوا لهن فريض
                                         

 . 2/337، وينظر: تقريرات الشربيني 2/337البناني على الجمع  1

. والمقبود باية المحاربة : قوله تعالى: )) انمنا جنزاء النذين يحناربون   ورسنوله ويسنعون فني االرض فسنادًا  24سور  سلَ :  2
 . 33سور  المائد  : من اآلية … (( و يبلبوا أو ان يقتلوا أ

 .  2/95ينظر: التيسير  3

 . 144 - 143 /2ينظر: ُش  االسرار  4

( . 11/194، ا غنننناني356: )الشننننعر والشننننعراء هننننن(85القائننننل هننننو توبننننة بننننن الحميننننر بننننن الخفنننناجي، مننننن عشننننا  العننننرب)ت 5
 ، بغداد .  ، م  علية 45 - 43وينظرالبيل في ديوان توبة بن حمير، ص

 .2/337ينظر: المحلي على الجمع  6

 .24سور  االنسان  7

 .236سور  اللقر   8

 .1/137ينظر: فبول البدائع  9
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وذهب تليه ُذلك جماعة من الكوفيين، وبعم نحا  اللبر . واسنتدلوا بقولنه تعنالى: )) أرسنلناه تلنى مائنة       
 . 1أل  أو يزيدون((

أو يزيننندون (( باننننه عنننند اصنننحاب ومنعنننه بعنننم االصنننوليين، ومننننهم الجنننويني، ووجهنننوا قولنننه تعنننالى: ))       
المعنناني محمننول علننى تنزيننل الخلنناب علننى قنندر فهننم المخاطننب، والتقنندير: وارسننلناه تلننى عبننلة لننو رأيتمننوهم 

، فننان 3. وراح الجننويني ينيند ذلننك، فخننرال  عليننه قولننه تعنالى: )) وهننو أهننون عليننه ((2لقلنتم: م ننة النن  أو يزينندون 
لمعنننى: ان االعنناد  أهننون فنني قنننونكم، فنناذا اعتننرفتم باالقتنندار علننى ال يتعاقمننه أمننر، ولكننن ا -سننلحانه -الننرب

قولنه تعنالى فني حلناب موسنى وهنارون   -عليهمنا السنالم -االبتداء، واالعاد  أهون عنندُم، فلنم منعتموهنا ؟، ُو
لالننه يتننذُر أو يخشننى (( ، والترجنني ال يليننق بخبننوص ا لوييننة ، ولكننن المعنننى: 4تذ بع همننا تلننى فرعننون: )) ل ع 

، وقولنه تعنالى 5ونا على رجائكما في تذُيره. تذ لو أطلعهمنا علنى الغينب فني عندم ايماننه لمنا ذيلنا تلنى دعوتنهك
ذلك قولنه تعالنى : )) آمما أو 6: )) عذرًا أو نذرًا ((  ، تقرب ) أو ( فيه من اإلباحنة ، ُو

 
 . 8  العلماء ، فالنهي تذا دحل في االباحة استوعب ما ُان ملاحًا. وهذا باتفا7كفورا ((

. ُمنا ذهنب  9ور دت االستشهاد بالبيل بانه حالف الظاهر، والظناهر أن )أو( فينه لالبهنام علنى السنامع          
بعم االصوليين تلى انهنا تسنتعار للنواو عنند تعنذر التخيينر. وم لنوا لنه باينة المحاربنة، حينث ال يجنوز للقاضني 

يار لالمام )رئير الدولنة( فني االمنر بتنفينذ منا يرينده منن هنذه ان يحمل لفظ )أو( على معنى التخيير، ُما ال ح
ان يح نم علنى منن أحنذ المنال وقتنل، بعقوبنة النفني؛  ننه ح نم بنَح   -من الً  -العقوبات؛  نه لير من العدالنة

العقوبنننات  حلنننر الجنننرائم المنننذُور  فننني هنننذا النننن . ُمنننا اننننه لنننير منننن العدالنننة ان يقتنننل ويبنننلب منننن أحننناف  
 .اللريق فق  

نله بعضهم معنى فو  ذلنك: هنو اننه ينتم فني ضنوء هنذا           فلفظ )أو( مستعار هنا لمعنى )الواو(، وقد حمال
. فقند  10المعنى المجازي توزيع انواع العقوبات على اننواع الجنرائم المنذُور  ، ُنل حسنب مقندارها    وحلورتهنا 

والمحاربننة معلومننة بانواعهننا عنناد  بننن : تخويننف ، أو  ذ كننرت  ) الجننرائم وعقوباتهننا علننى سننبيل المقابلننة بالمحاربننة.
                                         

 .247. وينظر: الجنى الداني 147سور  البافات :  1

 .2/461ينظر: الخبائ   2

 .27سور  الروم :  3

 .44سور  طه :  4

 .1/188ينظر: البرهان  5

 .6سور  المرسالت :  6

 .111سور  االنسان :  7

هنن(، 577ينظر : واالنباف في مسائنل الخالف بين اللبريين والكوفيين : ا نبناري ُمنال الديننن عبنند النرحمن بنن محمند )ت  8
 . 248-247، تحن : محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهر  ، والجنى الداني  2/483 

 .2/337ينظر: البناني على المحلي  9

 . 270 – 269فما بعدها، ودالالت االلفاظ للزلمي  2/151ر: البزدوي مع الكش  ينظ 10
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أحذ مال ، أو قتل ، أو قتل وأحذ مال . فاسنتغنى عنن بيانهنا واكتفنى باطالقهنا  بداللنة تنوينع الجنزاء ، فبنارت 
اننواع الجننزاء مقابلننة بننانواع المحاربنة ، فاوجننب التفبننيل والتقسننيم علننى حسنب احننوال الجنايننة وتفنناوت االجزيننة ( 

1 . 
فتبنننين انهنننا تذا ُاننننل للتخيينننر فانهنننا تبنننلدم بالقاعننند  الشنننر ية ال ابتنننة بقولنننه تعنننالى: )) وجنننزاء سننني ة          

؛ فلفننننظ )أو( هننننناك اذن قنننند اسننننتعير ليفينننند التنويننننع والتوزيننننع، ُمننننا ذهننننب تليننننه الجمهننننور مننننن 2سنننني ة م لهننننا ((
 . 3االصوليين والفقهاء 

للغننوي والنحننوي عننند الجننويني(؛ معلنناًل ذلننك : بننان االصننل ورجنن  هننذا الننرأي صنناحب رسننالة )اللحننث ا         
في )أو( ُما ذُرناه ، بينما )الواو( للجمع بين الشي ين أو االشياء، واالصل في ُل حرف اال يندل تال علنى منا 

. وأنال فنني نحننو: )اضننرب زينندًا وعمننرًا(، تن  ضنرب احنندهما عبننى االمننر، بخننالف )أو( فهننو معهننا  4وضنع لننه 
نذلك بانهنا ليسنل ُنالواو تمامنًا، فقولنه  5أحدهما أو ُليهمنا مليع في ضرب  ند  ، فمنا علينك . ُو : ) اسن ن أ ح 

يق  أو شهيد (  ليسل )أو( فيه بمعننى )النواو(، وانمنا هني  حند االشنياء ، ومعنناه: واحند نبني،  6تالت نبيك أو ِصدِت
يق، وواحنند شننهيد . ولننو قيننل بننالواو الحتمننل التعبيننر انننه شنن خ  واحنند اجتمعننل فيننه هننذه البننفات، وواحنند ِصنندِت

نل  اتب وفقيه. وايضًا فان المعني بن ) أو (: ان عليك تما نبيًا وإمنا صنديقًا وامنا شنهيدًا، ُو كقولك: هو شاعر ُو
واحد من هنالء له منن الفضنل والشنرف منا ينلغني ان تسن ن لنه . وبنالواو يحتمنل المعننى ان السن ون ينلغني ان 

 . 7ن ُل واحد منهم ينلغي ان يتلامن له الجبل ي ون الجتماع ال المة، ال ا
وأرجن  ُونهننا تسنتعار لمعنننى )الننواو(؛ لعالقنة اللننزوم بننين املنات أحنند الشنني ين واملاتهمنا جميعننا ، حيننث          

االول ) أي: مدلول أو( يلزم انتقال الذهن تلنى ال ناني ) أي: مندلول النواو( وانهنا تكمنن فيهنا عالقنة احنرى، هني 
الواو؛ لنندالئل تقتننرن بننالكالم، فيبننير معناهننا عامننًا مننن حيننث ان ُننل واحنند مننن المننذُورين مننراد مننن المشننابهة بنن

الكنالم، وليسنل م ننل )النواو( عينننًا، منن حيننث ان ُنل واحند علننى االنفنراد مقبننود ، واالجتمناع لننير حتمنًا فيننه، 
ا  منن أن )أو( فني النهني آكند بخالف )الواو(. فلقي فيه شله الحقيقة من هنذا الوجنه، وهنذا معننى منا أكنده النحن

مننن )الننواو(؛ الننننا لننو قلنننا: )ال تلننع زينندًا أو عمننرًا( جنناز للمنهنني ان يليننع احنندهما، ولننو قلننل: )ال تلننع زينندًا 
 . 8وعمرًا( لم يجز له أن يليع احدهما، ُما ال يجوز له ان يليعهما 

                                         
 فما بعدها. 2/150البزدوي  1

 . 40سور  الشورى :  2

، وفنوات  الرحمنوت 1/204، والتلنوي  1/336، والجمنع 2/341، وبداينة المجتهند 1/212، واصول السرحسني 66ينظر: اللمع  3
 . 104 – 103، والحقيقة والمجاز 268، ودالالت النبوص للزلمي 1/239

، تحن : د . عبد الجليل عبنده شنلبي، بينروت 4/314هن(،  311ينظر: معاني القرآن واعرابه: الزجا  أبو تبراييم بن السري) ت 4
 .481- 2/480، واالنباف 2/457م ، والخبائ  1988، 

 .3/301ينظر: المقتضب للمبرد  5

 . 3/1353رواه اللخاري  6

 .3/248معاني النحو ينظر:  7

 .2/154ينظر: ُش  االسرار  8

This file was downloaded from QuranicThought.com



224  

تعالى: )) وال تلنع مننهم آممنًا أو ُفنورا  ومن االدلة على ذلك ايضا استعمالها )في النفي أو شبهه قال         
طاعتهما جميعًا، ولكن ببفة االنفراد ، فان قيل: ُانوا ُلهنم ُفنر ، فمنا  ((، أي: وال ُفورًا. فحرم على النبي 

معنى القسمة في قوله: آممنًا أو ُفنورًا ؟ قلننا: معنناه: وال تلنع مننهم راكلنًا لمنا هنو امنم، دا ينًا لنك تلينه. أو  نهنم 
ان يدعوه تلى مساعدتهم تلى فعنل هنو تمنم، أو ُفنر، أو تمنم وال ُفنر. فنهنى ان يسناعدهم علنى االمننين دون اما 

 . 1ال الث( 
ووجه ذلك انها لما تناولل احد المذُورين ُان ذلك نكنر ، وقند قامنل فيهنا داللنة العمنوم )وهنو النفني(،          

 اد؛ الن اصلها االفراد ، حتى تذا قيل: )ال تلع فلذلك صار عامًا، اال انها أوجبل العموم على االفر 
؛ وذلننك  2فالنننًا أو فالنننًا(، فاطنناع احنندهما، ُننان عاصننيًا. ولننو قيننل: )وفالنننًا(، لننم ي ننن عاصننيًا حتننى يليعهمننا 

النه بحسنب التحقنق والمنال قند يسنتفاد ُنون الح نم لكنل منهمنا، ُمنا تذا وقعنل فني سنيا  النفني ؛ لكونهنا الفناد  
ا ال علننى التعيننين؛ الن مفهننوم احنندهما يبنند  علننى ُننل واحنند منهمننا بخبوصننه، فهننو أعننم مننن الح ننم  حنندهم

ذلك في شله النفي  .   3الواحد منهما بخبوصه، ونفي الح م عن االعم يستلزم نفيه عن االح  ، ُو
امننا انهننا ال تسننتعمل اال علننى اصننلها فهننو علننى حننالف الفننرض؛ الن الكلمننات وضننعل لكنني تسننتعمل ،       

نها الحروف، والتلور الداللي يندر ان تنجو منه لفظة؛ بسبب تغير االستعمال. اما في نحنو: )اضنرب زيندًا وم
أو عمننرًا(، وان اللاعننة تتحبننل مننننه بضننرب ُليهمننا فننني الننواو، فانننه قننند ذُننر ايضننًا اننننه فنني )أو( مليننع فننني 

ننننذلك يعلننننل عنننندم انحبننننارها بمعناهننننا  ضننننرب احنننندهما أو ُليهمننننا، واالحيننننر يعننننني اسننننتعمالها بمعنننننى الننننواو. ُو
ا صلي بما ذُرنا منن ان )أو( بعند االمنر تعنم ُنالواو؛ بسنبب تحبنل التخيينر أو االباحنة. وأمنا حنديث )اسن ن 
كِتمننل فيننه قرينننة حارجيننة مننن حننال الخلنناب فنني تحقننق صننفات فنني المننتكلالم عنننهم تسننتحق مننن  احنند(، فانننه قنند ح 

نذلك الع نر ، فقند ذُنر اللخناري فني ) ُشن  ا سنرار الجبل ما ط لب، وال يمنع معنى )الواو( في )أو(  هننا، ُو
( أنت ) أو ( فني م ننل قولننك : )جننالر الحسنن أو ابننن سننيرين( لالباحننة ، بمعنننى : أبحنل لننك هننذا النننوع ، وهننذا 

                                         
 م . س . 1

 .  2/87، والتيسير 2/155ينظر : أصول البزدوي  2
 
 
 
 
 
 
 .  2/87ينظر : التيسير  1
 .2/156ينظر : ُش  االسرار  2
  . 31سور  النور  3
 . 156 - 2/155ينظر : ُش  ا سرار  4
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بمنزلة )الواو( من وجه ، ومفار  له منن وجنه آحنر. أمنا موافقتنه للنواو فمنن حينث أن مجالسنتهما جميعنًا ممنا ال 
عبيان، ُما انك تذا قلل: )جالر الحسن وابنن سنيرين( ُنان ُنذلك، وامنا مفارقتنه للنواو فهنو اننه لنو ي ون فيه 

جننالر واحننندًا منهمنننا ولننم يجنننالر االحنننر ُننان جنننائزًا. ولنننو قننال: )جنننالر الحسنننن وابننن سنننيرين( لنننم يجنننز تالت أن 
 . 2يجالر ُل واحد منهما، فن )أو( تذن يفيد اباحة الجمع، و )الواو( يوجله 

: اسنتعمالها فني االباحنة؛ -ومنن م نمت احتمالهنا لمعننى الجمنع النذي للنواو ُنذلك –ومن مواضنع عمنوم )أو(       
فاالباحة دليل العموم؛ فهي لالطنال  ورفنع المنانع، وذلنك فني شنيء غينر معنين يوجنب العمنوم؛ ضنرور  النتم ن 

احنند الفننريقين أو ُليهمننا ان شنن ل، مننن العمننل بننه، فنناذا قيننل: )جننالر الفقهنناء أو المحنندمين( ف ِهننم  منننه: جننالر 
، فاالست ناء ل ما ُان موجلًا لالباحنة جناز لهنن ابنداء 3كقوله تعالى: ))وال يبدين زينتهن تالت للعولتهن أو آبائهن((

مواضع الزينة لجمينع المسنت نين، ُمنا جناز ذلنك لكنل واحند مننهم، فعرفننا ان موجبهنا فني االباحنة العمنوم بمنزلنة 
ا توجب العموم هنا؛ الن صدر الكنالم للحظنر، واالسنت ناء منن الحظنر اباحنة، فوقعنل )أو( )واو العل (. وانه

فني مواضنع االباحنة، فَوجبنل العمنوم، ُمنا فني قولنك: )ال آكنل طعامنًا تالت حبنزًا أو لحمنًا( ُنان لنك ان تَكلهمنا، 
فنني ُننان املاتننًا ؛ الن نفنني تذ االسننت ناء نفنني فنني اللغننة، ولكنننه ان ُننان مننن االملننات ُننان نفيننًا، وان ُننان مننن الن
 . 4النفي املات ، والنفي من دالالت العموم ، لذلك يعم معنى )أو( بهذه الداللة ايضًا 

وه ننذا الحظنننا ان عمننوم )أو( تننار  يسننتفاد بسننيا  النفنني، وأحننرى مننع االسننت ناء ، واحننرى باالملننات مننع          
 قرائن وامرها في تحديد المعنى .دليل حار  هو حال المخاطب ، وه ذا راعى االصوليون ال

للداللة على ان ما بعدها غاية لما قبلها، وهنذه الغاينة هني منا ينتهني أو  وتستعار ) أو ( للغاية : -2         
 . 1يمتد تليه الشيء قبل مضارع منبوب، ولير قبلها م له، بل قبلها ممتد ال محدود بغاية 

 أن(، وال اني في االفعال دون االسنماء، في نون الفعنل منبنوبا منن فهي حين ذ بمعنى )حتى(، أو )تالت          
، ُقولننك:  لزمنالننك أو تعلينني حقنني، باضننمار )ان(، َُنننك قلننل:  لزمنالننك أو أن  غينر معلننوفا عليننه منبننوبا
تعليننني حقنني . حتننى ان رفننع ) تعليننني ( ي بننل بننه االعلنناء واللننزوم . ولننم يقنندر ان اللننزوم  جننل االعلنناء ، 

ة: )تضننرب زينندًا أو عمننرًا(، فكَنننك قلننل: ) لزمنالننك؛ لتعليننني حقنني(، فال نناني ال ينندحل فنني ح ننم االول ، كمنزلنن
فكَننك قلننل: )لي ننوننال لننزوم  منتني أو تعلنناء  منننك( بمنزلننة قولننك: ) لزمننك تلننى ان تعليننني( ، أو قننول : )حتننى 

. فنالمراد ان مبنوت اللنزوم ممتند تلنى تعليني(، بتقدير دحول حرف الجر علنى االسنم فني المعننى ال علنى الفعنل
 . 2وقل اعلاء الحق ، وهذا ما عليه النحا  

                                         
 

 

 
 . 2/96ينظر : التيسير  1

 . 2/96، والتيسير 158 - 2/157االسرار  ينظر : ُش  2
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ووجننه المناسننلة فنني اسننتعمالها بمعنننى الغايننة أنت )أو( الحنند المننذُورين، ال يتعنندى الح ننم عنهمننا، ُمننا          
منال االحنر، ُمنا ان ان الفعل الممتند ال يتعندى غايتنه، وقينل: الن تعينين ُنل منهمنا باعتلنار الخينار قناطع الحت

 . 1الوصول تلى الغاية قاطع للفعل ، وذلك عند احتمال الفعل قبل )أو( لالمتداد 
وإذا قنننندر )أو( بمعنننننى )تالت( فكننننذلك؛ الن االسننننت ناء حين ننننذ مننننن عننننام الظننننرف الزمنننناني، فيلننننزم تقنننندير          

ئنننك( بتقننندير ان المعننننى: مسنننت نى قنننرف زمننناني باضنننافة زمنننان تلنننى مبننندر بعننند )تال( نحنننو: )اال وقنننل اعلا
)لزومي تياك واقع في ُل االوقات اال وقل اعلائك(. ُمنا اننه يمتننع ُونهنا للعلن  هننا بقريننة العلن  نفسنه؛ 

 . 2بسبب احتالف الكالم، بان ي ون احدهما اسمًا واالحر فعاًل، أو احدهما ماضيًا واالحر مستقباًل 
نننع            نناِئِبين  ل ننني ر  ل ننك  ِمنننن   واحتلنن  فنني قولنننه تعننالى: )) ِلي ق ل  ِلب نننوا ح  م  ف ي ن ق  ِبننت ه  وا أ و  ي ك  نننر  ف   ُ فننًا ِمنننن  الالننِذين   ط ر 

م  ف نِصناله م  ق ناِلم ون (( ذِتب ه  ل ي ِهم  أ و  ي ع  ء  أ و  ي ت وب  ع  ي  ِر ش  ، فنذهب بعنم االصنوليين تلنى ان )أو( هننا للغاينة ، 3ا   م 
يحبننل تنوبتهم أو تعنذيبهم، ومنا عليننك اال تبلينق الرسنالة والجهناد حتننى  فمعنناه: لنير لنك مننن ا منر شنيء حتنى

تظهر الدين. وعللوا ذلنك بعندم حسنن العلن ، وهنذا مبنني علنى القنول بحقيقنة )أو(، فنالعل  علنى )شنيء( أو 
علنننى )لنننير( علننن  فعنننل علنننى اسنننم، أو مسنننتقبل علنننى مننناض، ولعننندم حسنننن ذلنننك فقننند اسنننتعير )أو( للغاينننة؛ 

. لكننن اللخنناري علننل ُونهننا للغايننة بننان الكننالم  4رنننا. وهننذا مننا تلننع فيننه صنندر  الشننريعة للفننراء  للمناسننلة التنني ذُ
استَذن ان يندعو علنيهم، فنهني عنن ذلنك. واننه ُ ينر فني  للتحريم، فانه روي في سبب نزول االية ان النبي  

 كالم العرب ُقول الشاعر:
ا رأى ال  وأيقن أنةةا الحقةا  بقةيصرا درب :ون بكى صاحب  َلمة

 5ل ُملةكًا أو نموت فنعذرا واحن  فقلا ل  ال تأك عيةةةنك إنمةا
محتجنننًا باننننه تكلننن ، منننع ام نننان  -فننني اآلينننة–وانتقننند صننناحب التيسنننير هنننذا المنننذهب فننني تفسنننير )أو(         

يننز االحتبنناص وتَكينند أهميننة  العلنن ، وان تحقيننق معنننى االيننة يللننب فنني التفسننير. فننَرى انننه يقبنند تلننى تُر
، حيننث المفسننرون أولننى بفهننم معنناني القننرآن واسننتعماله للحننروف، وهننذا يعننني  عننرف الخنناص بمبنندر الننن ال

حننذ صنناحب أمننره فنني توجيننه داللننة الننن . و أدراكهننم إبوضننوحا اهتمننام االصننوليين بمننا يسننمى بالسننيا  ال قننافي، و 
، ُمننننا صننننرح بننننه حننننر، حيننننث )أو( مسننننتعملة فنننني حقيقتهننننا، فتفينننند العلنننن  علننننى ي بننننتهمآلالتيسننننير بالمننننذهب ا
، حينث ذُنر ان قولنه :  1وغيرهما، أو انه عل  على )ليقلع(، ُما احتمله الزمخشنري   6البيضاوي والنسفي 

                                         
 ينظر : م . س . 1

 . 2/158ينظر : ُش  االسرار  2

 . 128 - 127سور  آل عمران :  3

 (.                                2/333، بيية الوعا  137-126هن(: ) نزهة ا للاء 207هو يحيى بن زياد بن عبد   الديلمي، من علماء العربية)ت 4

الشعر المرع القير ، يريد : لما جاوزنا بالد العرب واتبلنا ببالد الروم حن صاحبي الى بنالده ، فل نى ، فسنليته ؛ ليبنبر ،  5
فندرك مللبنا من الملك ، ونرجنع لقتنال بنني أسند ، ان لنم يحنل المنوت دون ذلنك ؛ فنعنذر . ينظنر : دينوان امنرع القنير م . س 

33  . 

ات عبد   6  ( .   86، الفوائد البهية 2/352هن(: ) الدرر الكامنة710بن أحمد بن محمود ، أصولي حنفي)ت هو أبو البُر
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)أو يتننوب( علنن  علننى مننا قبلننه. فيننرى المحقننق التفتننازاني أنننه علنن  علننى )ليقلننع( أو )ي بننل(، وأن )لننير( 
، يننرى أن ذلننك اعتننراض بننين  -المننر(وهننو)من ا –مننع الحننال مننن )شننيء(  -وهمننا: لننك ، وشننيء –ومعموالهننا 

والمعلنوف علينه )النذي هنو القلنع والكبنل وهنو  -وهنذا متعلنق باآلجنل–المعلوف )الذي هو التوبة والتعذيب( 
 . 2شد  الييظ ، أو وهن يقع في القلب(، وهذا متعلق بالعاجل 

الن الشنننعر النننوارد يحتمنننل لنننرأي ال ننناني: بانهنننا حقيقنننة فننني العلننن ؛ لتوجهنننه بمنننا ذُرننننا، و تلنننى امينننل أو          
العلننن ، والن العلننن  ال ينحبنننر بمنننا ذُنننر اصنننحاب المنننذهب االول، بنننل يبنننير تلنننى معلنننوف علينننه آحنننر؛ 

 ليستقيم الكالم، ويحسن العل ، والن الحقيقة أولى ان لم ي ن مانع منها.
لكننننون هننننذه ولعننننل بعننننم االصننننوليين اكتفننننى ب ونهننننا بمعنننننى )حتننننى( اسننننتغناًء عننننن: )تلننننى( أو )تال(؛          

 . 3المعاني ترجع لشيء واحد، وان احتل  في تقديره 
وزاد بعنم االصننوليين ُونهننا بمعنى)كنني(، نحننو:  طننيعن   أو يغفننر لنني. فننان هننذه ال تبنن  لواحنند          

 . 4من المعنيين، بل هي بمعنى )كي( التعليقية 
بنننود  هننننا هننني العلنننة الغائينننة المناسنننب وارى ان هنننذا يم نننن دمجنننه فننني الغاينننة ، علنننى ان العلنننة المق         

 معناها للعل  بن ) أو ( ، على ُون هذه العلة أحد البدلين .
الننذي  –شننبيه بننالتنويع والتوزيننع وذكةةر فةة  ) التيسةةير ( مجيعهةةا لمعنةةى لحيةةف مةةو االنصةةاف :  -3         

ُنون احندهما بعيننه طرفنًا لهنا. وذلك عندما يعلم طرف النسلة بعينه من الخار ، فنال ي نون المنراد تفناد   –سبق 
نننوالا ومخننال  يقنننول لمنننن حوطننب بنننه: قننند  ننننفة، حتنننى ان ُننل منننن سنننمعه مننن م  فمعنننى االنبننناف: اقهننار الن ب 

؛ قنال البيضناوي: 5أنبفك المتكلم، وذلك نحو قوله تعنالى: )) وإنتنا أو تيناكم لعلنى هندى أو فني ضنالل مبنين ((
ين بنه الجمناد الننازل من الموحدين المتو  -) أي: وان احد الفريقين  ند  بالرز  والقدر  الذاتية، بالعلناد ، والمشنُر حِت

بعنند مننا تقنندم مننن  -لعلننى أحنند االمننرين : مننن الهنندى ، والضننالل المبننين . وهننو  -فنني أدنننى المراتننب االم انيننة 
أبلننق مننن التبننري  ؛ النننه فنني صننور   -التقريننر البليننق النندال علننى مننن هننو علننى الهنندى ، ومننن هننو فنني ضننالل 

 . 6النباف المس ل للخبم المشاغب ( ا
لِتننل  التردينند فني المسننند تليننه           ؛ بتجننويز الهدايننة -رغنم حبننول االنبنناف بالترديند فنني جانننب المسنند–وع 

نند والمشننرك. ُمننا علننل فائنند  اإلحلننار بمننا عليننه احنند الفننريقين  ؛ بانننه -رغننم بداهتننه-والضننالل صننورً  فنني الموحِت

                                                                                                                                   
/  2، بيينة الوعنا   254/  4هن(: ) وفينات ا  ينان 538هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ، لغوي مفسر، معتزلي)ت 1

279  . ) 

 .2/96ينظر : التيسير  2

 .2/373ينظر : البناني على المحلي  3

 ينظر : م . س . 4

 .24سور  سلَ :  5

، منن   569هننن( ، ص691تفسننير البيضنناوي) أنننوار التنزيننل وأسننرار التَويننل (: ناصننر النندين عبنند   بننن عمننر البيضنناوي)ت 6
 هن . 1329الع مانية ، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



228  

تذا علننم ان أمننره دائننر بننين السننعاد  االبديننة والشننقاو  السننرمدية يجننب عليننه حين ننذ بننذل للتنبيننه علننى ان االنسننان 
الوسع جميع العمر في استكشاف طريق النجا . وايضًا فان الترديند فني جاننب المسنند تلينه يزيند فني االنبناف؛ 

 . 1لما يوهمه الترديد من التسوية بين شقيه ببور  المعادلة بينهما 
ا الكالم معنى ال يحبل اال بالترديندين معنًا، وهنو ان الفنريقين ال يجتمعنان علنى الهداينة وال فقبد بهذ         

النخ(، لكنان المعننى: تننا لعلنى هندى أو فني ضنالل مبنين، وأننتم ُنذلك. … على الضناللة. فلنو قنال: )تننا وإيناكم
ا أو ايناكم(، فاننه ال يحتمنل وهذا ال يفيد المقبد؛ لجواز اجتماعهما على أحد شنقي الترديند، بخنالف قولنه: )وانن

د النسلة مر  تلى هذا اللرف ومر  تلى ذاك، علنى الندوام، وهنذا هنو  ذلك. وقد سوغ استعمالها في الترديد انه يردِت
 . 2الجامع بينهما المناسب لتلك االستعار  

ولنه تعنالى: )) في نون بمعننى )بنل(، ُمنا فني قويستعار )أو( ايضًا لمعنى)االضراب واالستدراك(:  -4         
، ووجننه االضننراب فنني الننن  الكننريم انننه أحبننر بننانهم مائننة النن  باعتلننار 3وأرسننلناه تلننى مائننة ألنن  أو يزينندون ((

حننال مننن يننراهم )أي: تنت منننن يننراهم يقننول: تنهنننم مائننة ألنن (، مننم أحبنننر مانيننًا بعننددهم فننني نفننر االمننر، فننناالول 
االمننر. لكننن قنناهر ُننالم الزمخشننري فنني )الكشنناف(،  باعتلننار مننا يظنننه الرائنني، وال نناني باعتلننار مننا فنني نفننر

وجماعة من المفسرين ان )أو( هنا للشنك باعتلنار حنال النناقر ، والمعننى: ان منن نظنر النيهم يشنك فني ُنونهم 
 . 4مائة ال  أو يزيدون 

وأرى اننه منن المم نن ان يتوجننه ُنل معننى باعتلننار حناص، فللخلناب مقامننات تنبنرف اليهنا معانيننه،          
حاصننة الخلنناب االلهنني االزلنني االبنندي الننذي اعتنننى ب ننل مننا فنني الكننون والحيننا . وان الجننامع بينهمننا حبننول و 

 التردد في النسلة : استمرارًا في )أو(، وابتداًء في )بل( .
نحننو: )الكلمننة: اسننم، أو فعننل، أو حننرف(،أي: مقسننمة تلننى ال المننة  وتسةةتعار لمعنةةى )التقسةةي (: -5         

تلنى جزئياتنه(، فيبند  اسننم المقسنم علنى ُنل منن االقسنام، فالكلمننة يبن  حملهنا علنى ُنل واحنند تقسنيم )الكلني 
 من االقسام. وأما تقسيم )الكل تلى اجزائه( فكقوله :

 5 لُ أو س س   اٌ عَ ر  ُأشٌ  مااٍ ر   دورُ صُ     وقالوا : لنا ثنتا  ال ُبدَّ منهما       
جنننامع بينهمنننا الترديننند ، فهنننو حاصنننل فننني تقسنننيم الشنننيء تلنننى . وارى ان ال 1أي : ال بننند منننن القتنننل أو االسنننر 

اقسامه المم نة ، فان لم ي ن هذا القسم فذاك . والترديد موجود في )أو( ، حيث انه تن لم ي ر د بها هنذا الشنيء 
 فذاك .

                                         
 . 2/89ينظر: التيسير  1

 . 90 - 2/89ينظر: التيسير  2

 .147سور  البافات :  3

 . 53، ولب االصول  338 - 337/  2المحلي والبناني  ينظر : الجمع مع 4

هن( ، برواية : أبي منبنور موهنوب بنن أحمند الجنواليقي 132في ديوان الحماسة : أبو تمتام حبيب بن أوس اللائي ) ت البيا 5
 م .    1980، دار الرشيد ، بغداد ،  31، تحن : د . عبد المنعم أحمد صال  ، ص

 ( .  4/322هن( . ) حزانة ا دب 125ن ع نلن لة الحارمي ، شاعر غزل مقل ) تهو جعفر بوالقائل      
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ع( . وهنذا يقنال لمنن ق كما تستعمل لمعنى التقري  : -6          دال نلالننم أ م  و  بنر النزمن بنين نحو: )ما أ دري أ س 
وداعه وسالمه، فان )أو( قربل ذلك الزمان، وبهذا يحبل اشتلاه السالم بالوداع، مع ُنون الموضنوع وجودهمنا 
معننًا. ووجننه اسننتعمالها المناسننب هنننا هننو قننرب أحنند االمننرين مننن االحننر، ُمننا هننو بننين السننالم والننوداع فنني هننذه 

 . 2ن ُان أذانه سريعًا ُالحال في االقامة الحالة. ومنه قولهم: )ما أدري أ أ ذالن أو أقام( ، لم
ونكتفننني بهنننذا القننندر فننني دراسنننة حنننروف المعننناني عنننند االصنننوليين ، وفننني المبنننادر المشنننار اليهنننا منننا          

 يستحق دراسة مستفيضة لدقائق حروف المعاني واستعماالتها .
 

                                                                                                                                   
 . 337/  2ينظر : البناني على الجمع  1

 . 2/338ينظر : م . س  2
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