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 الباحث: د .جبر إبراهيم بري
 

 
 ملخص

وما ف  شام  الادين لحماد بان سا يمان الح ها ف  التا  للفهااا (بيان الحقيقة والمجاا  تطرح رسالة )    ، المعارو   الرف
اااا  ااا  م لهااااتام ،  ھ 049بااابن امااااا باشاااا) ا مامي ا لاادو الب مياااين ، واا ااام محااوري اااا ابياااري ( ، قضااية تقااام اهتمامي

مثااا طرحااا جدياادا لمااا اسسااتل  مدرسااة السااافاا   ) ، ولا اااا ت العربيفااة موضااوااا لااي  جديااديا ا ااا دارساا  الب مااة 
الب مية التا  هيم ام ا اا الادر  الب ما  ب  اتااا اله ساهية وتهريعاتااا الم طقياة ، وا شاغا بال الب مياون  ( ھ626
ي  حيااث باايفن  ياااا حاادفي الحقيقااة والمجااا  ولقساااماما محاااوراي  ،بعااد  اا   ماان ل لاااا مااا جاااب  اا  اتااا   الساااف  وم اقشااا
 ب   الق وي   .واتا

البحث إلا ث ثة لقساام : مقدماة التحقياو  وتضام م ترجماة ل م لا ، سايرتل ،  وقد ا قسم اما الباحث    هذا   
وماا تل الع مية ، وم لهاتل ، ووص  ل سلة الملطوط، وم اج التحقيو، وتوثيو  سبة الرسالة إلا الم ل  ،ومصاادر 

ة لمضمون الرساالة ، والثالاث : تحقياو الرساالة و او الما اج الاذي  صا م الم ل     رسالتل، والثا   : دراسة ب مي
 لطواتل    مقدمة التحقيو .

 
  ابن كمال باشا المجاز،والحقيقة  :ةيحاتفملا تاملكلا

 

D.Jabr ibrahim barri 
 

Abstract 
 This treatise ' the clarification of Alhaqiqa and Al-Majaz' which was composed by Shams 

Al-din Ahmad ibn Sulieman Al-Hanafi Al-Romi, who is known Ibn Kamal Basha (940 h) 

introduces an issue that seized deep attention of scholars of rhetoric, and occupied a crucial space 

in their writings. It hasn't got new subject for Arabic eloquent students but it provides a new 

representation of what  Al-Skaky Rhetoric School (626 h) established which controls the 

eloquent lesson with its philosophical tendency and its logical branches , the thing that scholars 

of rhetoric were intensively occupied with afterwards. The author of the treatise displays the two 

extremes of  truth and rhetoric and their divisions through discussion and dialogue related to the  
issues included in both Al-Skaky's book and Al- qazwini's two books. 

Keywords: Alhaqiqa and Al-Majaz, Ibn Kamal 
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 المجاز الحقيقة و بيان رسالة في

 ه(049البن كمال باشا )

 دراسة وتحقيق

 مقدمة التحقيق :أوال : 

 : (1)أ( :  ترجمة المؤلف

، منن للمنا  ه( 049، المعروف بابن كمال باشا)ين أحمد بن سليمان الحنفي الّروميّ هو شمس الد      

 العثمانيّة، نشأ في بيت للم وفضل ومكانة لالية ، فقد كان جده ألبيه من أمرا  الدولة  (2)الترك المستعربين

لنجلني السنلطان الفناتح ا باي يند ، ُلنين مدسسانا  (3)في لهد السلطان الفاتح محمند الثناني  فناتح القسنطنطينية

 .(5)ا ا وا الشريف الجرجانيّ التفتازانيّ  (4)ا صل للى لقب ا باشا ا، ومن تالميذ جدهخان ا، ولهذا ح

                                                 
، الشقائق النعمانية في للما  الدولة العثمانينة ، ..ط ، داس الكتنا. العربني، بينرو  ،  5091ترجمته : طاش كبري  زاده ، أحمد بن مصطفى ،  انظر( 1)

، داس الرفنالي  5، ط 5091الفتنا  محمند الحلنو ،  تقي الدين بن لبد القادس الداسي ، الطبقا  السنية في تراجم الحنفية ، تحقيق لبد  ،  والتميمي، 222ص

، والغّ ي ، نجم الدين محمد بن محمد ، الكواكب السائرة ، تحقيق جبرائيل سنليمان جبنوس ، . .   ، ط ، داس الفكنر ، بينرو  ،  111/ ص5، الرياض ، ج

، واللكننوي ،  محمند  219/ ص9داس الميسنرة ، بينرو   ، ج،  2، شذسا  الذهب في أخباس من ذهب ، ط 5090، وابن العماد ، لبدالحي ، 599/ ص2ج

، و العظننم ، جميننل بننن مصننطفى بننن محمنند ،  25،الفوائنند البهيننة فنني تننراجم الحنفيننة ،..ط ، مكتبننة ننندوة المعنناسف ، الهننند ، ص 5029لبنند الحنني محمنند، 

، و ال سكلني ، خينر الندين ، ..    259ة األهلية ، بيرو  ، ص ، لقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاا فمائة فأكثر ، ..ط ، المطبعه 5122

 .5/219، وكحالة ، لمر سضا ،. .   ،  معجم المؤلفين ، . . ط ، مكتبة المثنى ،  ج  519/ ص5، . . ن ، ج 1، األلالم ، ط

ابن منظوس ، أبو الفضل جمال الندين محمند  انظرتهم ا ، والمستعر. : ا الذي دخل في العر. ، فتكلم بلسانهم ، وحكى هيئا 5/519األلالم : ج انظر( 2)

  ، داس الحديث ، القاهرة ، با. العين ،َلَرَ.  . 5، لسان العر. ، ط 2991بن مكرم ، 

  .  2/559، والكواكب السائرة : ج 222الشقائق النعمانية : ص انظر( 3)

  . 251الشقائق النعمانية :ص  انظر (4)

وهنو العالمنة األلنولي المفّسنر، المنتكلم ، المحندّب ، البالهني ، لنه ،ه(  905ب بسنعد الندين )   د بن لبد هللا التفتنازاني ، الملقّن( التفتازاني : هو مسعو5)

ترجمتنه : السنيوطي ، جنالل الندين بنن  انظنرمصنفا  كثيرة منها : كشف حقائق التنقيح في األلول ، والمطول شنر  مفتنا  العلنوم للسنّكاكي ، وهيرهنا . 

،  105الننرحمن ، بغيننة الولنناة فنني طبقننا  اللغننويين والنحنناة ، تحقيننق محمنند أبننو الفضننل  بننراهيم ،  ..  ، . . ط ، المكتبننة العصننرية ، بيننرو ،ص لبنند

، مننن كبنناس للمننا  العربيننة ، مننن أشننهر مصنننفاته : ه(  952.والشننريف الجرجنناني  : هننو للنني بننن محمنند بننن للنني )    519-512والفوائنند البهيننة ، ص 

 .529-521ترجمة : والفوائد البهية ، ص  انظرعريفا  ، شر  القسم الثالث من مفتا  العلوم ، حواشي للى المطول للتفتازاني . الت
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ا  حتى أجاد وبرع في ، ثم قرأ للى هيره من العلمشيخه المولى لطفي فقرأ لليهابن كمال وقد الزم    

ومنن ،  (1) وله فيه مصنف أو مصننفا  ا ، وقلّما يوجد فن  اّل لعلومسائر العلوم، قيل فيه: ا كان باسلاا في ا

 : (2)شيوخه الذين قرأ لليهم

  ّ(3)هـ(099، الشهير بـ مال لطفي )   لطف هللا التوقاتي. 

  ّ(4)هـ(095) .  مصلح الدين مصطفى القسطالنى. 

  . ( 095محيي الدين محمد بن  براهيم ، الشهير بابن الخطيب، أو بخطيب زاده)(5)هـ. 

 ف سنان الدين يوسف المعروف بابن اْلُمعَّرِّ
(6). 

 ة :مكانته العلمي  ب( 

ا ي    مكتبنا  أثنر  بنه ال كشف لن موسوليته ومكانتنه الرفيعنة،خلّف ابن كمال باشا تراثاا للمياا لظيما

ا أو فنًّنا  يترك باباا من العلوم  ال ودخله ، ولمبذخائر وسوائع قّل نظيرها مصننف  ال ولنه فينه، ولم يغادس للما

، تعداد مؤلفاته مئتي سسالة وكتا.، منا بنين منتن، وشنر ، وحاشنية، وسسنالة ، فال لجب أن يفوقأو سسالة

اة والتركيّ ، بل ألّف ولنّف بالفاسسيّ العربيّةولم يقتصر فيها للى اللغة   .ة أيضا

ه، ومنن هنؤال  لناحب ولمكانته العالية فني كنل العلنوم أثننى للينه العلمنا ، ومندحوه بمنا هنو أهنل لن   

، وكنان ين لنرفوا جمينع أوقناتهم للنى العلنممن العلمنا  النذ –سحمه هللا  -قائق النعمانية فقد قال:ا وكانالش

ا ، و               وقند فتنر اللينل والنهناس ولنم يفتنر قلمنه . يكتنب جمينع منا سننح ببالنه الشنريف، يشتغل بنالعلم لنيالا ونهناسا

                                                 
 .  22الفوائد البهية ،ص  انظر( 1)

 . 222الشقائق النعمانية ،ص  انظر( 2)

، 5091للمننا  الدولننة العثمانيننة ، داس الكتننا. العربنني ، بيننرو  ،  ترجمتننه : طنناش كبننري  زاده ، أحمنند بننن مصننطفى ، الشننقائق النعمانيننة فنني انظننر( 3)

 . 129، والفوائد البهية ، مرجع سابق ،ص 592-520ص

 . 90-99الشقائق النعمانية في للما  الدولة العثمانية،داس الكتا. العربي، مرجع سابق ، ص ترجمته: انظر( 4)

 . 219،  219مرجع سابق ، الشقائق النعمانية، داس الكتا. العربي ،  انظر( 5)

 . 550، داس الكتا. العربي، مرجع سابق ، صالشقائق النعمانية انظر( 6)
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باحث المهمة والغامضة ... وكل تصانيفه مقبولة بين الننا،، وكنان لناحب ولنّف سسائل كثيرة في الم   

أخالق حسنه وأد. تام ولقل وافر وتقرير حسن. وله تحرير مقبول جنداا ييجنازه منع وضنو  داللتنه للنى 

باع العلم بعد االندسا، –سحمه هللا  – (1)المراد. وبالجملة أنسى  وكان جنبالا  ،ذكر السلف بين النا، وأحيا سِّ

ا، وكان من مفردا  الدنيا، ومنبعاا للمعاسف العليا ا  ا وطوداا شامخا  . (2)ساسخا

في كثرة التأليف وسرلة التصنيف ووسنع  –سحمه هللا  -ة حيث قال :ا كان ولاحب الطبقا  السنيّ    

ا للحنافج جنالل الندين السنيوطيّ الّروميّناالطالع بكثينر منن العلنوم فني الندياس  ة، مصنريّ فني الندياس ال ة نظينرا

ا من السيوطيّ  ا وأكثر تصرفاا، للى أنهمنا كاننا جمنال ذلن  ولندي أن ابن كمال باشا أدق نظرا ، وأحسن فهما

 .(3)ولم يخلف أحد منهما بعده مثله ا ،العصر، وفخر ذل  الدهر

 مؤلفاته :ج ( 

ما والسنيّ  تأليفهنا، صنفا  التي أجاد وبرع فيبالعديد من الم العربيّةأسهم ابن كمال في  ثرا  المكتبة    

 –ا كنان ة:، قنال لناحب الطبقنا  السننيّ العربيّنة، وللنوم اللغنة ةما يتصنل منهنا بنالعلوم الشنرلية ايسنالميّ 

ا باسلاا في التفسير، والفقه –سحمه هللا  والكالم ،  ،، والنحو، والتصريف، والمعاني، والبيان ، والحديث ماما

تفنّرد فني  تقنان كنل للنم منن هنذه العلنوم، وقلّمنا يوجند فنن منن  ، واأللول، وهير ذل ، بحيث  نَّنهوالمنطق

. وقنند ستّننب لنناحب لقننود الجننوهر مؤلفننا  اابننن كمننالا للننى  (4) ولننه مصنننف أو مصنننفا  ا الفنننون  اّل 

 : (1)ة وهي : نذكر منها هنا مصنفاته البالهيّ حروف المعجم، ف اد  للى مئتي مصنف، 

  لمان شننر،داس يافننا للنّ  ،جبننر  بننراهيم بننري حققننه ودسسننه: )ايّ المفتننا  امفتننا  العلننوم للسننّكاكتغييننر

،2959 ) . 

                                                 
 ( سبما يقصد أحيا .1)

  . 199ص :   (2)

 . 452/ ص5(  ج3)

  .  111ص/5جانظر   (4)
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 . حاشية للى ) المصبا  ( شر  المفتا  للسيد الشريف 

 . توجيه التشبيه الواسد في الصالة ايبراهيمية 

 سسالة في تقسيم المجاز ) حققها جبر  براهم بنري ، ونشنرها فني مجلنة دساسنا  ، الجامعنة االسدنينة ،

 . 2955لسنة ،ح يران 2العدد، واالجتمالية( العلوم اينسانية 19المجلد )

  العربيّننة) حققهننا حامنند لننادق قنيبنني ، ونشننرها فنني مجلننة مجمننع اللغننة سسننالة فنني التجننّوز فنني اللفننج 

 ( . 5090ح يران  -ه 5490،جماد  األولى 51، السنة  12األسدني ، العدد 

 مل ، ونشرها في مجلة جامعة ايمام محمد بنن سنعود سسالة في أسلو. الحكيم ) حققها محمد بن الصا

 ه ( . 5452، شعبان  5ايسالمية ، العدد

 .)سسالة في تحقيق التغليب،) حققها نالر سعد الرشيد ضمن ا سسائل ابن كمال باشا ا 

 . سسالة في تحقيق الخواص والم ايا 

 ن كمال باشا ا(.سسالة في تحقيق المشاكلة ،) حققها نالر سعد الرشيد ضمنا سسائل اب 

  .)سسالة في التوسع ،) حققها نالر سعد الرشيد ضمن ا سسائل ابن كمال باشا ا 

  ونشننرها فنني مجلننة الجامعننة والصننياهة)حققها حامنند لننادق قنيبننيسسننالة فنني تحقيننق معنننى النننظم ،

 ( .59، السنة ه 5492،سجب  92-95ايسالمية ، العدد

 . سسالة في التضمين 

 عاسة .سسالة في تقسيم االست 

 . سسالة فيما يعتبر لند لاحب للم المعاني 

 . سسالة في المجاز واالستعاسة 

                                                                                                                                                              
 . 222 -259ص :  انظر( 1)
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 . سسالة في للم البيان 

  . .سسالة في تلوين الخطا 

 .سسالة في التشبيه وتفصيل أحواله 

 . سسالة في تحقيق الكناية واالستعاسة 

 . .سسالة في اييجاز وايطنا 

 د( : وصف نسخ المخطوط :

خة فريدة حصلت لليها من مرك  المل  فيصل للبحوب والتراب، وهي مصنوسة لنن المخطوطة نس   

( مجاميع ، ومعدل األسطر في  521542/2، وسقم الحفج في مرك  المل  فيصل ) ةنسخة المكتبة المحمديّ 

ا، ومعندل الكلمنا  فني كنل سنطر حنوالي سنت لشنرة كلمنة تقريبانا،  الصفحة الواحدة واحد ولشنرون سنطرا

رسننالة أخننر  َي ل، ألنهننا تتضنمن حواشننحة األولننى فمعندل الكلمننا  حننوالي تسننع كلمنا  تقريباننامالندا الصننف

 ، وهي مكتوبة بخط النسخ ، وتتكون من أسبع وسقا  .تسبقها

 منهج التحقيق:  هـ(    

 ة. ة واألحاديث النبويّ تخريج اآليا  القرآنيّ  -

ينت يشناس  لنى الشنطر اآلخنر بننقط ، ، و ذا كنان شنطر ب.ج األشنعاس منن الندواوين وكتنب األدتخري -

 ويكتب في الحاشية  : وتمامه كذا ...

بنت سواينة المخطنوط  ذا ذا اختلفت سواية المخطوط في األشعاس لن سواينة الندواوين المطبولنة تث  -

 : في الديوان كذا ...كانت سليمة، ويكتب في الحاشية

 استخدام األقوا، :  -    
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 ين توضع اآليا  الكريمة بين مشجرت . 

 . ))     (( تكتب األحاديث بين  شاستي تنصيص كبيرتين 

 . تكتب سائر االقتباسا  بين  شاستي تنصيص لغيرتين ا    ا 

  ا وتوثنننق فننني ا مختصنننرا تشنننر  المفنننردا  الصنننعبة والمصنننطلحا  شنننرحا

 الحاشية.

المعنى واألخطنا  تصحيح األخطا  ايمالئية دون ايشاسة  ليها في الحاشية، أما األخطنا  المخلّنة بن  -

 اللغوية البيّنة فيشاس  ليها في الحاشية ويثبت ما هو لحيح في المتن .

 : توثيق نسبة الرسالة إلى المؤلفو ( 

تربو للى الثالثمائة  هولذا كان المترجمون له يذكرون أّن سسائل سسائل ابن كمال باشا كثيرة ومتنّولة،

وا أو بينان لناوينهنا وفنونهنا، واكتفن اأحجنم البناحثون لنن تتب عهن، وأمام هذا العدد الهائل من الرسائل سسالة

كمنال باشنا، أو قنرأ بعنا سسنائله، فنننه لنن يجند  ومنن لنرف أسنلو. ابننبذكر ما اطلعوا لليه منهنا فقنط، 

ذكرهنا المترجمنون لنه )انظنر بننداجا: مؤلفاتنه، وقد الرسائل،  ليس له منأو  ما هو له،في معرفة  لعوبة

                                               . قيق(من مقدمة التح

سالة  لى لاحبها سسائله، ينقل لننهم، كتبه  يكثر دوسانهم في أننا نجد للما  أيضا ومّما يوثّق نسبة الّرِّ

 :ومنهم أو يناقشهم ويعترض لليهم، 

 . ) لاحب المفتا  : )وهو الّسّكاكّي ، والمفتا  : مفتا  العلوم 

 لخيص مفتا  العلوم(. والتلخيص هو ت ،)وهو الخطيب الق وينيّ واييضا  ص لاحب التلخي 

أو النقنل لننهم فني كثينر منن  تردّد ذكرهم فني هنذه الرسنالة، ويبندو أنَّ المؤلّنف قند ألفهنم والتناد مناقشنتهم وقد 

  .مؤلفاته
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 ز( مصادر المؤلف في رسالته :

  التمد المؤلف في سسالته للى المصادس التالية :   

 مفتا  العلوم للسّكاكي.  

  للخطيب الق ويني تلخيص المفتا. 

 .اييضا  في للوم البالهة للخطيب الق ويني 
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 المخطوط : ةح (  نسخ

 الصفحة األولى من المخطوط                    
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 الصفحة األخيرة من المخطوط                          
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 : الدراسة  ثانيا :

تُعَد  من أهم مهمنا  للنم سالة موضوع الحقيقة والمجاز، وهما من الموضولا  التي تتناول هذه الر   

، النذين وقند كاننا محنّط اهتمنام البالهينين ، (1)، ال بل فقند لندَّهما بعنا البالهينين للنم البينان بأجمعنهالبيان

ا للفرق بينهما وتفصيالا  وأفاضوا فني ذلن ،  لتقسيما  المجاز ولوسه وأنواله،قدموا في دساساتهم توضيحا

ه النذي منن المنرجح أنّن،  ما بعد ظهوس تقسيم اللفج  لى حقيقة ومجاز لند للما  القنرن الثالنث الهجنريّ السيّ 

 جا  من جهة المعت لة وأمثالهم من المتكلمين .

كان منن  (الجاحج  ) والمتتبع للبدايا  األولى لوسود هذين المصطلحين في كتب البالهيين ، يجد أنّ    

: ا وقند جنا  فني كنالم العنر. أن يقولنوا :  (الحينوان  )ل من تكلموا في هذا البا. ، فقد قنال فني كتنا. أوائ

 جا   السما  اليوم بأمر لظيم ، وقد قال الشالر:

 ابَاَسَليناهُ و ْن كانوا لِّصَ          ذا َسقََط السماُ  بأسضِّ قوم  

ال : ا هذا البا. هو مفخر العر. فني لغنتهم ، وق (2)، وأن السما  تسقط ا ف لموا أنهم يرلون السما 

 . (3)وبه وبأشباهه اتسعت ا 

للمجاز باباا ، بيّن اختالف النا، فيه ، فقنال : ا أمنا المجناز فمنن جهتنه هلنط  (ابن قتيبة  )وَخصَّص    

أن  وقنال : ا تبنيّن لمنن لنرف اللغنة(4)كثير من النا، في التأويل، وتشعبت بهنم الطنرق واختلفنت النحنل ا 

  (5)، وقال البعير ا، وقالت الناقةالقول يقع فيه المجاز ، فيقال: قال الحائط فمال، وقّل برأس   لّي : أي أمله

                                                 
، . . ط  5009ي  الدين لبد الحميد ، يكريم ، المثل السائر ، تحقيق : محمد محابن األثير ، ضيا  الدين نصر هللا بن محمد بن محمد بن لبد ال انظر (1)

 . 94ص  5، المكتبة العصرية ، بيرو  ، ج/

،  1/241، المجمع العلمي العربي ايسالمي ، بيرو  ، ج 1، ط 5020( الجاحج  ، أبو لثمان بن بحر ، كتا. الحيوان ، تحقيق لبد السالم هاسون ، 2)

                  .                                                                                                                             29،  21ص  انظرو

 . 1/422( المصدس السابق ، ج3)

 . 591، المكتبة العلمية ، بيرو  ، ص 2، ط5095آن ، شرحه ونشره أحمد لقر ، ( ابن قتيبة ، لبد هللا بن مسلم ، تأويل مشكل القر4)

 . 590(  المصدس السابق ، 5)
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بين الحقيقة والمجاز فقال : ا الحقيقة ما أقّر في االستعمال للى ألل وضعه فني  (ابن جنّي )وفّرق    

وتعندل  لينه لنن الحقيقنة لمعنان ثنالب، وهني االتسناع  ما يقنع المجنازاللغة ، والمجاز ما كان بضدّ ذل ، و نّ 

 . (1)لدم هذه األولاف كانت الحقيقة البتّة ا والتوكيد والتشبيه، فننّ 

الكنالم الموضنوع موضنعه، النذي لنيس باسنتعاسة وال تمثينل وال ا : هني الحقيقنة أنابن فناس،  وبين   

ا المجناز: ا فهنو أّمنو، (2)ه، وهنذا أكثنر الكنالم اتقديم وال تأخير كقنول القائنل: أحمند هللا للنى نعمنه و حسنان

مأخوذ من جاز يجوز  ذا استن ماضياا ... أي أن الكالم الحقيقي يمضي لسنته ال يعتنرض للينه، وقند يكنون 

، وقنال : ا فمنن  (3)هيره يجوز جوازه لقربه منه،  ال أّن فيه من تشبيه واستعاسة وكّف ما ليس في األول ا 

 . (4)ظاهر اللفج معناه ا سنن العر. مخالفة 

ا منا تسنتعمل المجناز  (ابن سشيق  )ولدّ     المجاز دليل الفصاحة وسأ، البالهة فقال : ا العنر. كثينرا

،  (5)وتعده منن مفناخر كالمهنا ، فنننه دلينل الفصناحة وسأ، البالهنة ، وبنه باننت لغتهنا لنن سنائر اللغنا  ا

حسن موقعاا في القلو. واألسماع ، وما لدا الحقائق أقيقة ، والمجاز في كثير من الكالم أبلغ من الح وقال:ا

ا فهو مجاز ا  . (6)من جميع األلفاظ ثم لم يكن محاالا محضا

لبنند القنناهر  )ننندما وضننع وقنند أخننذ هننذان المصننطلحان من لتهمننا واسننتقر  قوالنندهما وألننولهما ل   

ننا ، حيننث سأ  أنّ فقنند أفنن (دالئننل ايلجنناز  و  وأسننراس البالهننة ) : كتابيننه (الجرجنناني  رد لهمننا فصننالا خالا

: ا كل كلمة أسيد بها ما وقعت لنه فني وضنع واضنع ، فالحقيقة في المفردالحقيقة تكون في المفرد والجملة، 

                                                 
 . 2/442، داس الهد  للطبالة والنشر ، بيرو ،ج 2(  ابن جنّي ، أبو الفتح لثمان ، الخصائص ، تحقيق محمد للي النجاس ، ..  ، ط1)

، ..ط ،مؤسسة بدسان للطبالة ، بيرو  ، 5021حقيق : مصطفى  الشويمي ، الصاحبي في فقه اللغة ، ت ( ابن فاس، ، أبو الحسين أحمد بن فاس، ،2)

 . 502ص

  . 509(  المصدس السابق : ص3)

 .500( المصدس السابق : ص4)

و  ، داس الجيل ، بير 1، ط 5095( ابن سشيق ، أبوللي الحسن بن سشيق ، العمدة في محاسن الشعر ونقده ، تحقيق محمد محي الدين لبد الحميد ، 5)

 .5/221،ج

 . 5/222المصدس السابق ، ج( 6)
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: ا كل  والحقيقة في الجملة 9(1)و ن شئت قلت : في مواضعه ، وقولاا ال يستند فيه  لى هيره فهي حقيقة ا 

 .  (2)مفاد بها للى ما هو لليه في العقل وواقع موقعه فهي حقيقة ا كم الالح جملة وضعتها للى أنّ 

: ا وأما المجاز فكل كلمة أسيند  قال، وبيّن لوسه وأقسامه وتفريعاته، لن المجاز هحديثوتوسع في    

بها هير ما وقعت له في موضع واضعها لمالحظة بين الثاني واألول، و ن شئت قلت: كل كلمة  جن   بهنا 

من هير أن تستأنف فيها وضعاا لمالحظة بين ما تجنوز  له في وضع الواضع  لى ما لم توضع له،ما وقعت 

أمنا المجناز فني الجملنة فهنو : ا كنل  ،له في وضع واضعها فهي مجازا بها  ليه، وبين أللها الذي وضعت

 . (3)جملة أخرجت الحكم المفاد بها لن موضعه من العقل لضر. من التأويل ا

 حقن   نْ  تعلنم أنّ  ، وفنّرق بينهمنا ، وخلنص  لنى القنول: ا ينبغني أنْ ولغنويّ  جاز  لنى لقلنيّ وقّسم الم   

تنظر  لنى منا وقنع بهنا  تنظر  ليها من جهتين : أحداهما : أنْ  أسد  أن تفضي في الجملة بمجاز أو حقيقة أنْ 

تنظنر  الثانينة : أنْ من ايثبا  أهو في حقه وموضعه ، أم قد زال لن الموضع النذي ينبغني أن يكنون فينه. و

، ألني ما وقع لليه ايثبا ، كالحياة في قول :ا أحيا هللا زيداا ا أثابنت هنو للنى الحقيقنة  لى المعنى المثبت

 .  (1)أم قد لدل به لنه ا

فني بحنث الحقيقنة و المجناز  لنى أن  (لبد القناهر الجرجناني )وقد ساس البالهيون بعد ذل  للى نهج    

 بنضنافا  تعتمند فني طرحهنا للننى الفلسنفة العقلينة ، فتجنده يضنع حنندوداا  (تنا  العلننومالسنكاكّي فني مف) جنا 

ا  فني كنل الموضنولا  التني طرحهنا فني كتابنه  متعددة للمصطلح الواحد ويفّرع ويفصل ، ويظهر ذلن  جليّنا

 محترزاا وفيما يتعلق بالحقيقة والمجاز موضوع دساستنا فقد وضع حدّا مقيّدا للحقيقة  وخالة القسم البالهيّ 

الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضولة له من هير تأوينل فني الوضنع ، فقال : ا  به لن االستعاسة

                                                 
. و 119،ص  جدة،  المدني، داس  5ط، 5005،  قرأه وللق لليه : محمود محمد شاكرالجرجاني ، لبد القاهر بن لبد الرحمن ، أسراس البالهة ،  (  1)

 . وما بعدها 201ص، ة داس المدني ، جد، 1ط،  5002، قرأه وللق لليه : محمود محمد شاكر دالئل ايلجاز ،  انظر

  . 194: ص  أسراس البالهة ، مصدس سابق(  2)

 .  191و  114(  المصدس السابق : ص3)
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كاستعمال االسد في الهيكل المخصوص ، فلفج األسند موضنوع لنه بنالتحقيق وال تأوينل فينه ، و نمنا ذكنر  

ه للنى ألنل ملة فيمنا هني موضنولة لنبه لن االستعاسة، ففني االسنتعاسة تعند الكلمنة مشنتهذا القيد ليحترز 

ا  قننة ، بننل نسننميها مجننازاا القننولين وال نسننميها حقي لبنننا  دلننو  المسننتعاس موضننولا للمسننتعاس لننه للننى  لغويّننا

المستعملة فيمنا تندل للينه بنفسنها داللنة  وقال : ا ول  أن تقول الحقيقة : هي الكلمة  (2)ضر. من التأويل ا

ا ول  أن تقنول هني :وأضاف في تناوله للحقيقة فقال  ( 3)االمخصوص ظاهرة ، كاستعمال األسد في الهيكل

 .(4)االكلمة المستعملة في معناها بالتحقيق

فني الغينر بالنسنبة  أما المجاز فهو :ا الكلمة المستعملة في هير ما هي موضولة له بنالتحقيق اسنتعماالا 

تقول : المجناز هنو  . وقال : ا ول  أنْ  (5)ا لى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة لن  سادة معناها في ذل  النوع 

في الغير بالنسنبة  لنى ننوع حقيقتهنا منع  ماالا عالكلمة المستعملة في هير ما تدل لليه بنفسها داللة ظاهرة است

تقسيما  وتفريعا  للمجاز، توّسع فيها قدّم . ثم  (6)اقرينة مانعة لن  سادة ما تدل لليه بنفسها في ذل  النوع

البالهنة  تنأ ِّ كل من جا  بعده من البالهيين االنشنغال بتلخنيص كتابنه و يضناحه وشنرحه، فلنم  دفعت كثيراا 

 .بعده بجديد يذكر

فيمننا يتعلننق  السننكاكيّ  الخننروج للننى نهننج (اييضننا  (و)التلخيص )فنني   (الخطيننب الق ويننني (ولاوحنن

 والوضع  ي الطال  التخاطبببحث الحقيقة والمجاز فحدّ الحقيقة بأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت له ف

                                                                                                                                                              
 وما بعدها . 122(  المصدس السابق ، ص 1)

،  5099، 5أبويعقو. يوسف ابن أبي بكر محمد بن للي ،  مفتا  العلوم ضبطه وكتب هوامشه وللق للي : نعيم زسوس ، ط        (5)السكاكي ، 

. 119داس الكتب العلمية ، بيرو  ، ص                   

.119صالمصدس السابق  ) (2)   

 

. 110المصدس السابق ص    (1) 

. 110المصدس السابق ص       (4)  

. 129-110المصدس السابق ص      (1)  

316



 2102(2( العدد )4ة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا اجمللد )علميّ جملة، جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث                    

 

، (1)االسنكاكيّ  تأولنه، وقند ل بداللة اللفنج لذاتنه ظناهرة فاسندتعيين اللفج داللته بقرينة دون المشترك ، والقو

قّسم المجاز  لى قسمين : المفرد والمركب ، فقال في المفرد : ا هو الكلمة المستعملة في هينر منا وضنعت و

 مع قرينة لدم  سادته، وال بد من العالقة ليخرج الغلنط والكناينة، للى وجه يصحّ  له في الطال  التخاطب

:ا هو اللفج المركب المستعمل فيما شبّه ، وقال في المركب (2)لغوّي وشرلّي وخاّص أو لام ا  وكل منهما

 . (3) ا بمعناه األللي تشبيه التمثيل للمبالغة

 محلنالا  السكاكّي ومن بعده الق ويننيّ  قدّمهما مفي سسالته موضوع التحقيق  (ابن كمال  )انطلق و       

ا  ا  ومناقشا ا  في بعا المواضع ومفنداا  قبوالا   ، مبديا فني مواضنع أخنر ، ويظهنر ذلن  فني  ومغيّنراا  أو سافضنا

ا  من كتب وسسائل جّل مؤلفاته  هيّنر (تغيير المفتنا   )بـــ وسمه  وليس في هذه الرسالة فحسب فقد ألف كتابا

 . (4)اشي لليه وشرحه ودّون حو فيه لباسة السكاكي

ا ، وقد اسنتهل سسنالته ببينان حندّي الحقيقنة     ا ا تولنل  لينه منن سنبقه منن البالهينين فني هنذمّمن منطلقنا

، ولكنه لم يفصنل فني حندّ الحقيقنة فني المفنرد والحقيقنة فني الجملنة ، فقنال : اللنم أن اللفنج الموضنوع البا.

فني هينر اللفنج اسنتعمال  :ما ُوضع له فحقيقة ، أما حدّ المجاز فهو المستعمل مفرداا أو مركباا  ن استعمل في

ما ُوضع له من حيث أنه هير ما ُوضع له بالقرينة المانعة لن  سادة منا ُوضنع لنه، والعالقنة بينهمنا  ي بنين 

 .الموضوع له وهير الموضوع 

ه المشنابهة، أي مشنابهة وقّسم المجاز هلى قسمين : استعاسة ومرسل ، فاالسنتعاسة  ن كاننت لالقتن     

المراد لما ُوضع له اللفج الُمستعاس، وُمرسل  ن كانت لالقته هير المشابهة ، من السببيّة والحلول والجنواس 

 . وأوسد األمثلة الدالة للى ذل  وهي مما تكرس ذكره لند البالهيين  ، وايطالق والعموم وهير ذل 

                                                 
،2،ط2990شرحه : لبد الحميد الهنداوي، جالل الدين محمد بن لبد الرحمن ، التلخيص في للوم البالهة  ،حققه والق ويني ،      (5) 

. 92داس الكتب العلمية ، بيرو  ، ص             

 .  92المصدس السابق ،   (2)

 . 90(  المصدس السابق ، 3)

  (4) . مقدمة التحقيقفي البند )ج( من  مؤلفاته انظر   
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له، مع العالقة بال قرينة مانعة لن  سادة ما ُوضع له، فهو  استعمل في هير ما ُوضعاللفج  ذا  أنّ وبيّن 

لن تقسيما  الق ويني في التلخنيص ، و نمنا يمين ه اييجناز  ا لى ثالثة أقسام ،لم يخرج فيه اهكناية ، وقسم

   ما يقصد بها منسو. أو لفة أو نسبة . أن الكناية فبيّن والبعد لن التفريع والتفصيل المتشعب،

ا والق وينني  ستعاسة لرض لتقسيما  السكاكيّ االوفي با.  قسنم  لني ، فهني تمبيننا تفريعاتهنا لهنا مناقشنا

، ال بمعنننى اللفننج المسننّمى باالسننتعاسة وذلنن  مننن جهننة تأويننل ،أقسننام : تصننريحية ومكنيننة وتخييليننةثالثننة 

 لفنج المسنتعمل فنيالمستعمل فيما شبّه بمعناه األللّي، مع قرينة مانعة لن  سادة ما ُوضع له، وال بمعننى ال

 معنى لالستعاسة. ، وهذا ما التبره السكاكيّ هير الموضوع له بعالقة المشابهة

وضح المقصود بكل قسنم منن هنذه األقسنام فاالسنتعاسة التصنريحية هني : اللفنج الُمسنتعمل فيمنا ُشنبّه أو

تشنبيه شني  بشني  فني  واالستعاسة المكنيّة: وهني .نة مانعة لن  سادة معناه األلليّ بمعناه األللّي مع قري

النفس مع لدم التصريح بشي  من أسكانه سو  المشبّه، و ضافة خواص المشبّه به  لى المشنبّه داللنةا للنى 

، ة لن جعنل الشني  للشني  ولنيس هنو لنهتخيليّة : هي لباسالاالستعاسة  ،ذل  التشبيه الُمضمر به في النفس

 كجعل األظفاس مثالا للمنيّة.

، ةة ولرفيّن لنى لغويّن قسنمهماف، السنياق البالهنيّ  خناسج لحقيقنة والمجنازما  لتقسني ابنن كمنال وأضاف

ير شرليّة من االلطال  والعرفيّة  لى لرفيّة لاّمة و لى لرفيّة خالة، والعرفيّة الخالة  لى شرليّة وه

عبنادة الة فني الكالصن الّشنرليّانوالحقيقنة والمجناز  النحنو وهينره منن العلنوم المدّوننة،الطال  الخالة، ك

والحقيقنة بنة لنذي القنوائم األسبنع واينسنان، ، والحقيقة والمجاز العرفيّان العامين كالدّاالمخصولة والدلا 

، وبايضنافا  المتجنندّدة لحنادب فني الموجنود المسنبوق بالعندموالمجناز االلنطالحيان بالنطال  الكنالم كا

 . واألحوال التي تحصل للمجود بعدما لم تحصل له، كتجدد العالميا 

وير  ابن كمال أن الضابط في هذا التقسيم أن كّل واحد من الحقيقنة والمجناز البندّ لنه منن انتسنابه  لنى 

وضع سابق منن األوضناع ، فالوضنع النذي كنان الحقيقنة حقيقنة بحسنبه  ن كنان َوضنُع اللغنة كاننت الحقيقنة 
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ا حقيقة لغويّة ، والمجاز الُمستعمل في ذل  الوضع اللغوّي يكنون مجنازاا لغو ،و ن كنان الوضنع النذي كنان  يّنا

ا شنرلياا ، كمنا  الحقيقة حقيقة بحسبه  نْ  كان وضع الشرع ، يكون المجاز الُمستعمل في ذلن  الوضنع مجنازا

 أن حقيقة ذل  الوضع حقيقة شرليّة ، وهكذا في هيره . 
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  النص المحقق : ثالثا :

 

 ه(049رسالة في بيان الحقيقة والمجاز البن كمال باشا )

 هللا الرحمن الرحيم بسم 

 وبه نستعين

الحمد هلل ذي المّن وايحسان، والصالة للى سسوله المؤيّد ببرالة المعاني وفصاحة البيان، وللنى آلنه 

 الكرام وألحابه العظام الذي من بأيّهم يقتد يهتد .

 مثنال الحقيقنة ،(1)اللم أن اللفج الموضوع المستعمل مفرداا أو مركباا  ن استعمل في ما ُوضع له فحقيقة

في المفرد: كاألسد في الحيوان المفتر، المخصوص، والقتل في  زهاق الرو ، ومثالها في المركنب نحنو: 

  نّنهقتل األسد، بمعنى آخر كالحيوان المخصوص المفتنر،، و ن اسنتعمل فني هينر منا ُوضنع لنه منن حينث 

بينهمننا  ي بننين الموضننوع لننه وهيننر هيننر مننا ُوضننع لننه بالقرينننة المانعننة لننن  سادة مننا ُوضننع لننه، والعالقننة 

 (.2الموضوع فمجاز)

 ي مشنابهة المنراد لمنا ُوضنع لنه اللفنج  المجاز ينقسم  لى قسمين: استعاسة،  ن كانت لالقتنه المشنابهة،

واس وايطالق والعمنوم وهينر ، من السببيّة والحلول والجرسل  ن كانت لالقته هير المشابهةالُمستعاس، ومُ 

 ذل .

                                                 
ا : كّل كلمة أسيد بها ما ُوضعت له فهي حقيقة .1) انظر الكفوي ، أبو البقا  أيو. بن موسنى الحسنيني الكلينا  معجنم فني المصنطلحا   (  الحقيقة الطالحا

،مؤسسنة الرسنالة ، بينرو   5،ط5091والفروق اللغوية ، قابله للى نسخة خطيّة وألده للطبع ووضع فهاسسه :لدنان  دسيس ومحمد المصنري ، 

  ، مصطلح )الحقيقة ( .

ا : هو اسم لما أسيد  ( 2) به هير موضوله التصال بينهما ، وكل ّ جملة أخرجت الحكم المفاد بها لن موضوله في العقنل لضنر. منن المجاز الطالحا

 الكليا  : مصطلح )المجاز(. انظرالتأويل فهي مجاز . 
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 ، فنننّ فنن الرجل هير ما ُوضنع لنه األسند ة في اللفج المفرد: كاألسد في الرجل الشجاع ،مثال االستعاس

ا لمنا ُوضنع لنه األسند  ما ُوضع له األسد هو الحيوان المفتر، ال الرجل ، لكّن األسد في الرجل لكونه مشابها

 الك في كمال اييالم.من الحيوان المفتر، في الشجالة،  وكالقتل في الضر. الشديد لمشابهته القتل وايه

نّنني أساك تقنندّم سجننالا وتننؤخر : ا  كننب كقولنن  للمفتنني المتننردّد فنني أمننرمثننال االسننتعاسة فنني اللفننج المر

، فنن تردّده في الجوا. مثالا  ذا استغنى في مسألة بايقندام تناسةا، وبايحجنام أخنر  : شنبّه حنال (1)ا أخر 

ال ينذهب  لينه  فنأّخره أخنر ، وهنذا القنول المركنب لنم  أنْ  من أساد الذها.  لى موضع فقدّم سجنالا، ثنم أساد

المركنب اسنتعاسة فني وتردّد المفتي منثالا مشنبّه بهنا لنيس معنناه حقيقنة، فيكنون هنذا اللفنج  يُوضع  ال للثاني،

ا تردّد المفتي،  ا ، أي نبتا  ومثال المجاز المرسل في اللفج المفرد نحو : الغيُث في النبتِّ في قول : سليناه هيثا

ا هو سبب للنبا ، ونحو: قول  : أمطر ِّ السماُ  نباتاا، مسبباا لن الغيث، ونحو: النبُت في الغيثِّ في  أي هيثا

في قول  : جر  النهُر وساَل المي اُ.، أي جنر  وسنال منا  النهنر والمين ا.   النهُر في الما ِّ والمي اُ. فيه  

 المجاز المرسل في اللفج المركب نحو : الحال فيهما ، فذكر المحلَّ وأُسيد به الحال .ومثال 

د          كبِّ اليمانّي ُمصعِّ  .............................      (2)هواَي مع الرَّ

ْد بها الَمركب معناه الحقيقّي، من ذها. محبوبه بي مع القافلة اليمانية ُمبعد، فنأي محبو ن الشالر لم يُرِّ

 ذل  .مع األجانب، بل مراده  ظهاس التحّ ن لن 

﴿ قَالَنْت َس.ِّّ  ِّنِّّني َوَضنْعتَُها أُْنثَنى  ونحو قول امرأة لمنران:
ْد بهنذا اللفنج الُمرّكنب أن منا نّ نف (3)  هنا لنم تُنرِّ

ا .  وضعته أنثى،  بل أساد  ظهاس التحّ ن للى هيبة سجائها، ولكس تقديرها من أن يُولد ما في بطنها ذكرا

                                                 
اس الكتب العلمية ، بيرو  ،د 2، ط5090العسكري ، الحسن بن لبدهللا بن سهل ،الصنالتين ، تحقيق : مفيد قميحة ،  انظر( هذا القول للوليد بن ي يد ، 1)

  . 259، ص

نيب  وُجثماني بمّكةَ ُموثَقُ  البيت لجعفر بن للبة الحاسثي ،  وتمامه : ( 2)  جِّ

لالوننه ،  انظنر ) حنذوسا  ( ، وطنالع للنى أسنما  األمكننة والبقناع ومعجنم البلندان ، ) حنذوسا  ( ، و مرالند اال  14، ص 51: األهاني ، ج انظر        

 . 519، داس المناهج والتوزيع ، األسدن ، ص 5،  ثالثة شعرا  مقلون ، جمع وتحقيق ودساسة ،  ط 2999،  شريف ساهب

 ( .12سوسة آل لمران اآلية ) ( 3)
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دة منا ُوضنع لنه، له، مع العالقة بال قرينة مانعة لن  ساو ن استعمل اللفج الموضوع في هير ما ُوضع 

ّن طول النجاد كناينة لنن طنول القامنة ، منن هينر ن،أي لالقة السيف ، ف (1): طويُل النجادِّ فهو كناية، كقول 

 منع لن  سادة ما ُوضع له،ألني طول النجاد .

ّما منسو.  ليه بأي نسبة، فالكناية حينئنذ  ما يُقصد  ليه في الكالم    ن الكناية تنقسم  لى ثالثة أقسام: ألنّ 

نسنبته فالكناينة يُقصند فالكناية حينئذ  كناية يُقصد بها الصفة، و منا  يُقصد بها المولوف، و ّما منسو.كناية 

ل، وال نفس الصفة كما فني الثناني ، أي  ثبا  الصفة للمولوف، ال نفس المولوف كما في األوبها النسبة

ة لريا األظفاس : كما يُقصد بالحّي المستوي القام -لكناية التي قُصد بها المولوف ألني ا -مثال األول .

ومثال الثاني: كما يُقصد بعنريا الوسنادة الكناينة لنن لنريا القفنا ، وبعنريا القفنا   كناية من اينسان.

، الكناية لن األبلنه، وقولن  ، كناينة بُجنبن (2)بِّ وقولن : ُجبَناُن الكلن الكناينة لنن طنول القامنة، : طوينُل النجنادِّ

ا . ضيافا  ومثال الثالث قول : الكلب لن كونه مِّ

  ّن الَسماحةَ والَمجدَ والُمرو ةَ والنَدَ        

بَْت للى ابنِّ َحْشَرجِّ                                        ضرِّ
 (3)فما قبّة 

 ألنه كنّى بنثبا  هذه الصفا  بمكان ابنِّ الَحْشَرج لن  ثباتها .

                                                 
 َطويُل النَِّجادِّ َسفيُع العمادِّ          َسادَ لشيرتَهُ أْمَردَامطلع بيت للخنسا  تمامه:   ( 1)

 . 19، .. ط ، داس لادس ، بيرو  ، ص 5029ديوان الخنسا  ،   انظر       

 ومايُ  فيَّ من ليب فنني     ...    جبان الكلبِّ مه وُل الفَصيلِّ       : وسد  هذه العباسة في قول الشالر ( 2)

ين. ودوام منعه المراد بقوله: جبان الكلب كناية لن كرم الرجل بأسلو. التلويح، ألن جبن الكلب ناجم لن دوام منعه لن الهرير في وجه القادم

م النا،  اّل معناه دوام تأديبه وزجره، ودوام تأديبه ناجم لن كثرة القادمين الى داس لاحبه. وكثرة القادمين ناجمة لن كونه سيدا كريما  ذ ال ي دح

 .199مصدس سابق،ص ، للى أبوا. الكرام. انظر دالئل ايلجاز

 :البيت ل ياد بن األلجم ، ونصه ( 3)

 ماحةَ والُمرو ةَ والنَدَ سَّ  ّن ال       

بَْت للى ابنِّ الَحْشَرجِّ                                        في قبّة  ُضرِّ

 . 499مفتا  العلوم ، صانظر     
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 ّن االسننتعاسة تنقسننم بتأويننل الُمسننّمى باالسننتعاسة  لننى: تصننريحيّة ومكنيّننة وتخيليّننة لننند لنناحب    

 -قريننة مانعنة لنن  سادة منا ُوضنع لنهمنع ستعمل فيما شنبّه بمعنناه األلنلّي، ال بمعنى اللفج الم ،(1)اييضا 

موضوع له بعالقنة المشنابهة ، كمنا وال بمعنى اللفج المستعمل في هير ال -فيما قبل ألني المشبّه به كما ذكر

، أي االسننتعاسة لننند الخطيننب، وهننو لنناحب اييضننا  (2) التبننر هننذا المعنننى لالسننتعاسة لننند السننّكاكيّ 

 ، يطلق باالشتراك اللفظي للى معان  ثالثة هي : (3)والتلخيص

ع قريننة مانعنة لنن وهي اللفج الُمستعمل فيما ُشبّه بمعناه األللّي من :: استعاسة تصريحيّة (4)] األول [

الحمنام ، وقولن  فني تنردّد المفتني فني الجنوا. حينث فنى أو مي سادة معناه األللّي ، كقول : سأيُت أسداا ير

جالا وينؤّخر أخنر  تناسةا، ولنم  ا له بحال من أساد أن يذهب، فقدّم سِّ أقدم لليه تاسةا وهر. لنه أخر ، تشبيها

جالا   وتؤّخر أخر  . يرد أخر  فأّخر أخر :  نّي أساك تقدّم سِّ

يح بشني  منن أسكاننه ] الثاني [ : استعاسة مكنيّة :  وهي تشبيه شي  بشي  في النفس منع لندم التصنر

: ذل  التشبيه الُمضمر به في النفس، كقولن و ضافة خواص المشبّه به  لى المشبّه داللةا للى سو  المشبّه، 

، ولنم ينذكر منن أسكنان ذلن  بالسنبع فني  هنالك النفنو،المنيّنة  ننه قند شنبّه فينهن، ف(5)أظفناس المنيّنة ومخالبهنا 

التشبيه سو  المشبّه، الذي هو المنيّة أي المو  وأضيف  ليه ، أي أثبت له األظفاس والمخالب التي هي منن 

 هننذا التشننبيه الُمضننمر فنني لننيس  اّل   (1)خننواص المشننبّه بننه ، ألننني السننبع فاالسننتعاسة بالكنايننة لننند الخطيننب

من التشبيها  بمجاز من حيث هي تشبيها  ، وأّما  ذا تُرك التشبيه فيها يصير مجازاا . النفس، وليس شي  

                                                 
ط ،  ، ..ضا  في للوم البالهة والمعاني والبيان والبديع ،داس الجيل ، بيرو  بن لبد الرحمن ، اييانظر الق ويني ، جالل الدين محمد  ( 1)

 .590-599ص

 . .191 – 120مفتا  العلوم ، مصدس سابق ،  ( 2)

 . 590 – 599اييضا  ، مصدس سابق ، ص و.  99 – 94انظر التلخيص ، مصدس سابق ، ص  ( 3)

  (   الكلما  : األول والثاني والثالث للترتيب وهي  من لنع المحقق وال توجد في المخطوط .        4)

 ذؤيب الهذلي : بيت أبي شاسة  لى  ( 5)

 و ذا المنيةُ أنشبْت أظفاَسها        ألفيَت كلَّ تميمة  ال تنفعُ 

 .541، ص 2991، 5ديوانه، تحقيق وشر : أنطونيو، بُطر،، داس لادس، بيرو ، ط انظر          
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واستعاسة تصريحيّة  ن استعمل لفج المشبّه به في المشنبّه منع قريننة لندم  سادة المشنبه بنه ،  وأمنا  ذا تُنرك 

هير مجاز فني اللفنج لنند  التشبيه فيها لراحة ، ولكن أُضمر في النفس يُطلق لليه االستعاسة المكنيّة ، من

 . (2)الخطيب

: لنن جعننل الشنني  للشني  ولننيس هننو لننه ،  (3)] الثالنث [ : اسننتعاسة تخيليّننة وهني لبنناسة لننند الخطيننب

 ن األظفناس للسنبع النكجعل األظفاس مثالا للمنيّة، وكجعل اليد للشمال في قول  : أظفاس المنيّة ويد الشمائل، ف

ن االسنتعاسة التخيليّنة لنند  ضنافة األظفناس منثالا  لنى المنيّنة وهني مجناز نفن.للمو ، واليد لإلنسان ال للشمال

 لقلّي ال لغوّي ، هذا كما ذكرناه .

ا أي كاالستعاسة باالشتراك اللفظي للى معنينين، أحندهما  : وهنو اللغنوّي المجناز  ّن المجاز يُطلق أيضا

ة المانعننة لننن  سادة مننا ّوضننع  لننه، قريننناللفننج الننذي اسننتعمل فنني هيننر مننا ُوضننع لننه مننع العالقننة بينهمننا، وال

هو نسبة الشي  أي شي  كان  لنى هينر منا هنو لنه فني ظناهر حنال المنتكلم ، كنسنبة وثانيهما المجاز العقلّي:

األظفاس  لى المنيّة ، ونسبة اليد الى الشمال ، ونسبة اينبا   لى الربيع في قول  : أنبَت الربينُع البقنَل ، فننن 

القادس نُسب  لى الربيع ، لكونه مناسباا للقنادس فني تعلّنق اينبنا  أيضنا منن حينث كوننه  اينبا  الذي هو من

 زماناا لخلق القادس اينبا  للبقل .

، وفي  طالق المجاز أيضا باالشتراك  (4)كمذهب الخطيب في االستعاسة التخييلية   ن مذهب الجمهوس 

لمعنى الموضوع له بعالقة تضّم المشابهة وهيرها ، للى المجاز اللغوي ، بمعنى اللفج المستعمل في هير ا

والقرينة المانعة لن  سادة الموضوع له ،  وللّنة المجناز العقلني هني نسنبة الشني   لنى هينر منا هنو لنه فني 

                                                                                                                                                              
.90انظر التلخيص في للوم البالهة ، مصدس سابق ، ص         (2)  

. 90المصدس السابق ، ص      (5)    

 . 99،  90( المصدس السابق ، ص 3)

 . 90انظر التلخيص في للوم البالهة ، مصدس سابق ، ص ( 4)
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ظاهر حال المتّكلم  كقول  : أنبَت الربيُع البقَل ، وه َم األمينُر الجنندَ ، والهنازُم هنو جنيي األمينر ال نفسنه ، 

 اله م  ليه لكونه آمر  ليهم .لكن نُسب 

ن االستعاسة المكنيّة كمنا فني أظفناس المنينة ن، ف (1)ولكن الجمهوس خالفوا الخطيب في االستعاسة المكنية 

 ليه باألظفاس المسنتعمل فني المنيّنة ، ولفنج اينسنان المنتمّكن فني  زويد الشمال لندهم هو لفج السبع المرمو

 باليد المستعمل في الشمال الشبيه هو به .  تصّرف األشيا  بيد المرموز  ليه 

فاالستعاسة التصريحيّة والمكنيّة كالهما مجناز لغنوّي ، ُمسنتعمل فيمنا ُشنبّه بمعنناه األلنلّي منع القريننة 

، وفني به الُمستعمل في الُمشنبّه لنراحة المانعة لن  سادته . لكن في االستعاسة التصريحيّة ذُكر لفج المشبّه

، والرمن   لينه بخوالنه ل فني الُمشنبّه  ال بطرينق الكناينةة لم يُذكر لفنج الُمشنبه بنه الُمسنتعماالستعاسة المكنيّ 

  ولوازمه،  كاليد واألظفاس ، هذا كما ذكرنا .

ّن االستعاسة التصريحيّة كلفج األسد في الرجل الشجاع، واالستعاسة المكنيّة كما فني قولن  : أظفناس أثم 

، ألّن االسنتعاسة بمعننى اللفنج الّمسنتعمل فني (2)كلّها مجاز لغوّي لند السنّكاكيّ  ةواالستعاسة التخييلي المنيّة .

كنان المنذكوس المشنبّه بنه  هير ما ُوضع له ، مع ترك أحد طرفي التشبيه من المشبه والمشبه به سأسانا ، فنننْ 

كننان المننذكوس  والمتننروك المشننبّه فاالسننتعاسة تصننريحيّة ، كقولنن  : سأيننُت أسننداا يرمنني أوفننى الحمننام ، و ن

المشبّه والمتروك المشبّه به كالمنيّة المذكوسة في قول :  أظفاس المنيّة مع  ضافة خالة المشبه به للمشنبه ، 

لفنج  (1)كنضافة األظفاس  لى المنيّة ، و ضافة اليند  لنى الشنمال ، فاالسنتعاسة مكنيّنة . فالمكنينة لنند السنّكاكيّ 

 المنيّة الُمستعمل في السبع الذي َشبّه به المنيّة . المشبّه المستعمل في المشبّه به كلفج 

االستعاسة التصريحيّة التي هي اللفج المستعمل فيما شبّه بمعناه األللّي ،  ّما تحقيقيّه لتحقق المراد بها 

ا ، وكقولن  : ﴿ ي ، ُمراداا به الرجل الشنجاع ، فنحسًّا ولقالا ، كقول  : سأيُت أسداا يرم نَا اننه ُمتحقّنق حسًّنا هندِّ

                                                 
 . 90المصدس السابق ، ص  ( 1)

 . 191 مفتا  العلوم ، مصدس سابق ، ص ( 2)
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َراَط الُمستَقِّيمَ  أي الدين القيم ، الذي هو كالصراط المستقيم في  لابة المتمسن  بنه الحنق والندين ،  (2)   الّصِّ

ا ، و ّما تخيليّة لعدم تحقّق معناه المراد ال حسًّا وال لقالا ، كلفج األظفاس  ُمتحقّق لقالا و ن لم يكْن ُمتحققاا حسًّا

ه المنيّننة بالسننبع فنني  هننالك النفننو، بننالقهر والغلبننة مننن هيننر تفرقننة بننين نَفنناع نننه لّمننا شننبّ نولفننج المخالننب ، ف

راس ، أخذ الوهم في تصوير المنيّة بصوسة السبع ، فأثبت لها الوهم ، وتخيّل لها ما للسنبع منن األظفناس  وضِّ

ظفنناس المحقّقننة والمخالننب المشننبّهة باألظفنناس والمخالننب الحقيقيّننة لهسنند المشننبّه بننه للمنيّننة ، فننأطلق اسننم األ

الموضوع هو لها ، وهي األظفاس للسبع المشبّه به للمنيّة للى األظفاس المتخيّلة هير المحقّقة ، وهني أظفناس 

للنون المنراد اتعاسة تخييليّنة المنيّة ، ولم يوضع األظفناس  ال للمتحقّقنة ،  فاسنتعمالها فني المتخيّلنة مجناز واسن

ا. ا تخيلياا محضا أيضنا  لنى ألنليّة  ن  (3)تعاسة التصريحيّة تنقسم لند الجمهوس والخطينبثم اللم أن االسأمرا

كان لفج المشبّه به الُمستعمل في المشبّه اسم جنس ، كاألسد في الرجل الشجاع ، والقتل في الضر. الشنديد 

 كننان لفننج المشننبّه بننه المسننتعمل فنني المشننبّه هيننر اسننم الجنننس ، كالفعننل ومننا يشننتّق منننه ، و لننى تبعيّننة  نْ 

وفني الحنرف تابعنة لمتعلّنق  تقا  تابعة لالستعاسة فني المصندس،االستعاسة في الفعل والمش نّ نوالحروف ، ف

ْن ا .  معنى الحرف ، وهو ما لبّر به لن معناه كما يعبّر باالبتدا  لن معنى ا مِّ

االسنتعاسة التبعيّنة  نّ ناالستعاسة التبعيّة لند القوم مردودة النى االسنتعاسة بالكنائيّنة ، فن (4)ولند السّكاكيّ 

النطنق  بقريننة كنون الحنال فنالالا ، ألنّ بمعنى : دلّت ، (1)في قول  : نطقُت الحاَل ، لند الجمهوس والخطيب

 بمعنى التكلّم اللسانّي ال يصدس لن الحال ، فتكون نطقت بمعنى دلّت بعد كون النطق بمعنى الداللة .

ن شننبّه الحننال باينسننا ، بننأنْ ل فنني الحننال اسننتعاسة بالكنايننة، بنن(2)ولننند السننّكاكّي ال اسننتعاسة فنني نَطقننتُ  

، فترك المشبّه بنه ونُسنب  لنى المشنبّه منا هنو منن خنواص المشنبّه بنه وهنو الناطق في الداللة للى المقصود

                                                                                                                                                              
 191 المصدس سابق ،ص  (1)

  ( . 2(  سوسة الفاتحة اآلية ) 2)

 .90انظر التلخيص ، مصدس سابق ، ص  ( 3)

 . 199 – 199انظر مفتا  العلوم ، مصدس سابق ،  ص ( 4)
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، فيكنون الحنال فينه بقريننة نسنبة النطنق  لنى الحنالالنطق، فيكون الحنال المشنبّه باينسنان الُمنتكلّم ُمسنتعملة 

، الذي هنو لبناسة لنند   (3)وكذا لند السّكاكّي المجاز العقليّ ، وما جعله القوم تبعيّة قرينة لها .ةمكنيّ استعاسة 

ا  لن نسبة الشني  (4)هير السّكاكيّ    لنى لنى هينر منا هنو لنه ، بننا ا للنى ظناهر لحنال الُمنتكلّم ، منردود أيضنا

ز لقلني لنند هينر السنّكاكّي، بننا ا للنى أننه نسنب ه مجنانّنننبَت الربينُع البقنَل ، فأاالستعاسة بالكناية كقول  : 

اينبا  الذي هو فعل القادس المختاس  لى الربيع الذي ليس اينبا  فعالا له لند المتكلّم الموّحد ، لكونه زماناا 

ا  ع بننا ا للنى تشنبيه الربين (5)فهنو االسنتعاسة المكنيّنة ،تعلّق باينبا  . وأما لنند السنّكاكيّ  له ، فيكون له أيضا

،  التنأثيربالفالل الحقيقي لإلنبا  ، في كون كّل منهما متعلّنق باينبنا  ، و ن كنان تعلّقانا بالفالنل منن حينث 

 وبالربيع من حيث كونه زماناا لإلنبا  . 

ا  وهنو اللفنج  ،لفظني للنى المجناز اللغنويّ بطريق االشنتراك ال المجاز كما يطلق لند القوم أنّ  اللم أيضا

ا ُوضع له ، وللى المجاز العقلّي الذي هو النسبة ، كذل  يطلق المجاز للى المجاز الذي استعمل في هير م

ننهِّ َشننْي   ﴿ المجنناز بالنقصننان ، كقولننة تعننالى :بال يننادة وللننى  ثْلِّ ، أي مثلننه شنني ، فالكنناف زائنندة (6) لَننْيَس َكمِّ

 ل حقيقة محذوف ، فهو مجاز نقصان، أي أهل القرية ، فاألهل المسؤو(7)   َواْسأَلِّ اْلقَْريَةَ وكقولة تعالى : ﴿ 

 من قبيل تشنبيه القرينة بأهلهنا ، بنأنْ  (8)  َواْسأَلِّ اْلقَْريَةَ ثم بعدما تقّرس ل  ما ذكرنا ل  أن تجعل مثل : ﴿ 

 و لن  أن تجعنل منن قبينل المجناز العقلنّي بنأنْ  ،يذكر القرية ويراد بها األهل ، فيكون حينئذ  استعاسة بالكناينة

                                                                                                                                                              
 .90انظر التلخيص ، مصدس سابق ، ص  ( 1)

 . 199 – 199انظر مفتا  العلوم ، مصدس سابق ،  ص ( 2)

 . 195انظر مفتا  العلوم ، مصدس سابق ،  ص ( 3)

كلم منن الحكنم فينه لضنر. منن التأوينل ،  فنادة للخنالف ال بوسناطة وضنع ا المجاز العقلي لند السكاكي هو : االكالم المفاد به خنالف منا لنند المنت ( 4)

 . 101، ص المصدس السابق 

 . 495-499المصدس السابق ، ص  ( 5)

 (.55سوسة الشوس  اآلية ) ( 6)

 (92سوسة يوسف اآلية )  ( 7)

 (92سوسة يوسف اآلية )  ( 8)
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ا القرية  ليه ، لكونها مكانتنسب حال أهل  له ، كما نُسب حال الما   لى مكانه في قول  : جر  النهنُر وسناَل  ا

المي اُ. ، وكما نُسب حال القادس وهو اينبا   لى زمان  يجناده ، ألنني الربينع ، فجعنل أنبنَت الربينُع البقنَل  

ا بالحنذف ، ولن  أن تجعنل مثنل أنبنت الربينع الب ا لقلياا ال مجنازا م األمينر الجنند منن المجناز قنل ، وهن مجازا

، ال من المجاز العقلّي بأن تقدّس أنبَت خالُق الربينعِّ البقنَل ، وهن َم جنيُي األمينرِّ الجنندَ ، بحنذف لفنج بالحذف

واحد منن الحقيقنة والمجناز ينقسنم  لنى  كلّ  ثم اللم أنّ . (1)  َواْسأَلِّ اْلقَْريَةَ الخالق والجيي كما ُحذف األهل ﴿ 

لرفيّننة، والعرفيّننة  لننى لرفيّننة لاّمننة و لننى لرفيّننة خالننة ، والعرفيّننة الخالننة  لننى شننرليّة وهيننر لغويّننة و

 الّشنرليّانوالحقيقة والمجاز  ،النحو وهيره من العلوم المدّونةشرليّة من االلطال  الخالة ، فالطال  

كالدّابنة لنذي القنوائم األسبنع ولة والدلا  ، والحقيقة والمجاز العرفيّان العامين كالصالة في العبادة المخص

واينسننان .والحقيقننة والمجنناز االلننطالحيان بالننطال  الكننالم كالحننادب فنني الموجننود المسننبوق بالعنندم ، 

فالضنابط فني وبايضافا  المتجدّدة واألحوال التي تحصل للمجود بعدما لم تحصنل لنه ، كتجندد العالمينا  .

، فالوضنع  األوضناعز البدّ له من انتسابه  لنى وضنع سنابق منن كّل واحد من الحقيقة والمجا هذا التقسيم أنّ 

كان َوضُع اللغة كانت الحقيقة حقيقة لغويّة ، والمجاز الُمستعمل فني ذلن   الذي كان الحقيقة حقيقة بحسبه  نْ 

ا  كان الوضع الذي كان الحقيقة حقيقة بحسبه  ن كان وضع الشرع ،  ،و نْ  الوضع اللغوّي يكون مجازاا لغويّا

ا شرلياا،كون المجاز الُمستعي ، وهكذا في حقيقة ذل  الوضع حقيقة شرليّة كما أنّ  مل في ذل  الوضع مجازا

، وفني العبنادة المخصولنة مجناز كنذل  ، وفني الشنرع بنالعكس أي ه . والصالة في الندلا  حقيقنة لغنةهير

 وفي الشرع للعبادة . وضعه في اللغة للدلا  ألنّ  بادة ومجاز شرلي في الدلا ،حقيقة شرليّة في الع

 تمت الرسالة الشريفة .

                                                 
 (92سوسة يوسف اآلية )  ( 1)
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 المصادر والمراجع: :رابعا 

ابن األثير ، ضيا  الدين نصر هللا بن محمد بن محمد بن لبند الكنريم ، المثنل السنائر ، تحقينق : محمند  .5

 ، . . ط ، المكتبة العصرية ، بيرو .  5009محي  الدين لبد الحميد ، 

 ، داس الميسرة ، بيرو   . 2، شذسا  الذهب في أخباس من ذهب ، ط 5090ابن العماد ، لبدالحي ،  .2

، داس الهنند   2ابننن جنّنني ، أبننو الفننتح لثمننان ، الخصننائص ، تحقيننق محمنند للنني النجنناس ، ..  ، ط .1

 للطبالة والنشر ، بيرو .

الحسن بن سشيق ، العمدة في محاسنن الشنعر ونقنده ، تحقينق محمند محني الندين  يلل ابن سشيق ، أبو .4

 ، داس الجيل ، بيرو . 1، ط 5095د الحميد ، لب

الشننويمي ، ي فنني فقننه اللغننة ، تحقيننق : مصننطفى ، أبننو الحسننين أحمنند بننن فنناس، ،الصنناحبابننن فنناس، .1

 ، ..ط ،مؤسسة بدسان للطبالة ، بيرو .5021

، المكتبنة  2، ط509رآن ، شرحه ونشنره أحمند لنقر ، ابن قتيبة ، لبد هللا بن مسلم ، تأويل مشكل الق .2

 لعلمية ، بيرو .ا

تقي الدين بن لبند القنادس النداسي ، الطبقنا  السننية فني تنراجم الحنفينة ، تحقينق لبند الفتنا    التميمي، .9

 ، داس الرفالي ، الرياض .  5، ط 5091محمد الحلو ، 

، المجمنع  1، ط 5020الجاحج  ، أبو لثمان بن بحر ، كتا. الحيوان ، تحقينق لبند السنالم هناسون ،  .9

 عربي ايسالمي ، بيرو .العلمي ال

لبد القاهر بن لبد الرحمن ، أسنراس البالهنة ، قنرأه وللنق للينه : محمنود محمند شناكر ، الجرجاني ، .0

 ، داس المدني ، جدة . 5، ط5005

الجرجاني ، لبد القاهر بن لبد الرحمن ، دالئل ايلجاز ، قرأه وللق لليه : محمود محمد شناكر ،  .59

 ة.، داس المدني ، جد1، ط 5002
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 . ، .. ط ، داس لادس ، بيرو  5029الديوان ،   الخنسا  تماضر بنت لمر ، .55

 ، . .  . 1ال سكلي ، خير الدين ، ..   ، األلالم ، ط .52

اكي ،أبو يعقو. يوسنف ابنن أبني بكنر محمند بنن للني ،  مفتنا  العلنوم ضنبطه وكتنب هوامشنه كّ السّ  .51

 ة ، بيرو .داس الكتب العلمي  ،.5099، 5وللق للي : نعيم زسوس ، ط

اة فني طبقنا  اللغنويين والنحناة ، تحقينق محمند لنالسيوطي ، جالل الدين بن لبد الرحمن ، بغية الو .54

 أبو الفضل  براهيم ،  ..  ، . . ط ، المكتبة العصرية ، بيرو . 

،  العثمانيّننة، الشنقائق النعمانينة فني للمنا  الدولنة  5091طناش كبنري  زاده ، أحمند بنن مصنطفى ،  .51

 الكتا. العربي، بيرو  .   ..ط ، داس

،داس الكتب  2، ط5090العسكري ، الحسن بن لبدهللا بن سهل ،الصنالتين ، تحقيق : مفيد قميحة ،  .52

 العلمية ، بيرو  .

، لقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصننيفاا ه 5122العظم ، جميل بن مصطفى بن محمد ،   .59

 و  .فمائة فأكثر ، ..ط ، المطبعة األهلية ، بير

، داس  5،  ثالثننة شننعرا  مقلننون ، جمننع وتحقيننق ودساسننة ،  ط 2999،  شننريف ساهننب ،  ةلالوننن .59

 المناهج والتوزيع ، األسدن.

، . .   ، ط ئرة ، تحقيق جبرائينل سنليمان جبنوس، نجم الدين محمد بن محمد ، الكواكب السايالغ ّ  .50

 ، داس الفكر ، بيرو  . 

الرحمن ، اييضا  في للوم البالهة والمعاني والبيان والبديع  الق ويني ، جالل الدين محمد بن لبد .29

 ،داس الجيل ، بيرو  ، .. ط.

الق ويني ،جالل الدين محمند بنن لبند النرحمن ، التلخنيص فني للنوم البالهنة  حققنه وشنرحه : لبند  .25

                ،ط ، داس الكتب العلمية ، بيرو .2990الحميد الهنداوي، 
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 . .   ،  معجم المؤلفين ، . . ط ، مكتبة المثنى .كحالة ، لمر سضا ،  .22

الكفوي ، أبو البقا  أينو. بنن موسنى الحسنيني الكلينا  معجنم فني المصنطلحا  والفنروق اللغوينة ،  .21

 5،ط5091قابله للى نسخة خطيّة وألده للطبع ووضع فهاسسه :لدنان  دسيس ومحمد المصنري ، 

 ،مؤسسة الرسالة ، بيرو .

،الفوائنند البهيننة فنني تننراجم الحنفيننة ،..ط ، مكتبننة ننندوة 5029د الحنني محمنند، اللكنننوي ،  محمنند لبنن .24

 المعاسف ، الهند . 

 داس لادس، بيرو . 5الهذلي ، أبو ذؤيب ،ديوانه، تحقيق وشر : أنطونيو، بُطر،، ط، .21
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