الحقيقةُُوالمجازُُعندُُعلماءُُأصولُُالفقهُ ُ
ُنموذجا ُ
الي
ً
أبوُحامدُُالغز ّ
للطُّالب ُ :
يُ
فاروقُعربيُحجاز ُّ
ُّ
ي"ُ
عربيُحجاز ُّ
" ُّ
ةُمقدمة ُ
ُّ
ُّ
رسالةُجامعي
غةُالعربية ُ
ُّ
استكمالُلمتطلبا ُالحصولُعل ُدرجةُماجستيرُاللُ
ًُ
في ُ
جامعةُالبترا ُ
عمانُ –ُاألردن ُ
ُّ
حزيرانُ ُ 4102ُ-
ُ

هذهُالرسالةُُوأُجيز ُُبتاريخُُُُُ4102/ُ6ُ/42مُ .
ُّ
نوقش ُُ
أعضاءُلجنةُالمناقشةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ال ّتوقيع ُ
ُ
كتورُخالدُعبدُالرؤوفُالجبرُمشرفا ُ
الد
ّ
ّ
دُحسنُعواد ُ
كتورُمحم
األستاذُالد
ّ
ّ
ّ
األستاذُالدكتورُأحمدُالخطيب ُ
ّ
الدكتورُعاطفُكنعان ُ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ب

ُ
ُ
إهــداء ُ
ق دُتكونُبساطةُهذاُالعملُملجم ًةُللقلمُعنُالجريانُبكلما ُتستحقونهاُ،ولكُّنهُجهديُوطاقتي! ُ
إل ُمنُرع ُوحضنُ ُُوسهر ُُلياليُمتغايرةُاأللوان ُ،وماُزال ُعيونهاُترقبُرعاي ًُةُ،وقلبُهاُيخفقُُحناًُناُ،إل ُ
أميُ .
ّ
همُطلباُلحاجاتيُ،إل ُمنُأحسنواُصحبتيُ،
ًُ
منُتحملواُبعثرةُُأوراقيُوانشغاليُبهاُعنهمُ،وصبرواُعل ُحاجاتُ
إل ُ
ّ
إل ُزوجيُُوأبنائيُ .
ُ
ُ
ُ
ُ

ج

ُ
ُ
شكر ُ
"لُيشكرُاهللُمنُلُيشكر َّ
ُالناسُ" ُ
شكرُابتداءُ
ُمعنوي
كثيرُهمُمنُأحاطونيُبدعمهمُسواءُبدعم
أخصُبال ّ
رُكلُال ّ
ُأوُعلميُ،والش ُّك ّ
شكرُلهمُجميعاُ،و ّ
ّ
ّ
ُويرشدُويوجهُ
ُّ
اصلةُلهذهُالدراسةُ،والذيُماُفتئُيقرأ
كتورُخالدُعبدُالرؤ وفُالجبرُعل ُرعايتهُالمتو
أستاذيُالد
ّ
ّ
ّ
اُوصوبواُوأغنُواُ،
حتّ ُجعلُهذاُالعملُيقفُعل ُس ُوقهُ،وال ّ
شكرُالموصولُإل ُلجنةُالمناقشةُالذينُقرأو ّ
اُووجهو ّ
الدكتورُعاطفُكنعانُ .
دُعوادُ،و
األستاذُال ّد
األستاذُالدكتورُأحمدُالخطيبُ،و ّ
ّ
كتورُمحم ّ
ّ
ُ،والذيُ
الدائمُالمتواصلُوارشاداتهُالبّناءة ُ
أستاذيُالدكتورُجعفرُعبابنةُالذيُماُبخلُُ ُّ
ُّ
أخصُكذلكُ
و ُّ
عليُبنصحهُُ ّ
الدكتورُإبراهيمُحسينُخليلُ،
لمُيملُمنُكثرةُأسئلتيُلهُ،واسترشاديُبهُ،كماُ
َُّ
أشكرُالدكتورُيوسفُبنيُياسينُ،و ّ
ّ
محمدُبرهانُكفاءُُ
وّ
الدكتورُهارونُالربابعةُ ُ،ولس ُأنس ُشيخيُاألستاذُمثقالُأباُبشيرُ،واألستاذُالمهندسُ ّ
القراءةُوتقديمُال ّتوجيهُوالّنصحُ،ففيُالحديث"ُ:إذاُقالُرج ٌلُألخيهُُ:جزاكُاهللُخيًراُفقدُأبلغُفيُالثَّناءُ"ُ .
عربيُحجازي ُ

د

ُ
ُ
المحتويا ُ :
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ّ
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ط

ملخص
ّ
الحقيقة والمجاز عند علماء أصول الفقه
أبو حامد الغزالي نموذجا
إعداد:
ي
ي فاروق
عربي حجاز ّ
عربي حجاز ّ
ّ
ّ
المشرف:
الرؤوف الجبر
ّ
الدكتور خالد عبد ّ
ناقش َّ
حده عند
باب الحقيقة والمجاز من ُ
حيث ثبوتُه ووقوعه في كالم العرب والقرآن ،وتُ ُ
الرسالةُ َ
تدرس ّ
ُّ
اقف
وتبي ُن مو َ
للرّد على منكريهّ ،
اللغويين والبالغيين واألصوليين ،وتحشدُ مجموعة من األدلّة على وقوعه وذلك ّ
النقل إذا احتيج إليه.
العلماء منه ،ضمن محاوره وأركانه
النقل ،وذلك بتوافر العالقة والقرينة اللتين ِّ
تسوغان ّ
ليصح ّ
ّ
ُّ
الي ،بعد بيان عالقة اللَّفظ
وترّك ُز ّ
الدراسةُ على دوران الباب في مباحث اللغة في أصول الفقه عند أبي حامد الغز ّ
النظر في ما ال يدخله باب الحقيقة والمجاز ،وكيف تعامل
بالمعنى ،وموقف أبي حامد من القياس في اللُّغة ،و ّ
العلماء عند تنازع الحقائق مع بعضها من جهة ،ومع المجاز من جهة أخرى ،وكيف ّتوزعت أبواب اللُّغة على باب
ُ
ي

المؤول في قسم
ص والمشترك
الحقيقة والمجاز ،فالمحكم و ّ
الن ّ
استقرت جميعها في قسم الحقيقة ،والمتشابه والظّاهر و ّ
ّ
علم أصول
المجاز ،ون ُ
قف معه لبيان أثر الباب في مواقفه من أبواب العقيدة والفقه وأصوله .وقد ّاتخذت ّ
الرسالة َ
أهمّية الباب وكثرة دورانه في األصول ،وذلك بعد توطئة للباب في اللُّغة والبالغة وأصول
الفقه ميدانا ّ
للدرس ،لبيان ّ
ُّ
أهو اهللُ أم اإلنسانُ .
الفقه ،وتُ ُ
ناقش ا ّلرسالةُ مسألةَ الواضع ّ
األول للغةَ ،
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ك

مقدمةُ :
ّ
ٍ
ُكلَ َها ُك َّل حي ٍن
َّماء* تُ ْؤتي أ ُ
َصلُ َها ثَاب ٌ
ُ
ب " َمثَاال َكل َم اة طَيَِّب اة َك َش َجٍَةر طَيَِّبة أ ْ
ضَر َ
الحمد هلل الذي َ
ت َوَف ْرُع َها في الس َ
يجب على حامده
الحمد هلل الذي
ت م ْن َف ْوق ْاأل َْرض َما َل َها م ْن َقَرٍار " .1
ُ
اجتُثَّ ْ
بإ ْذن َرِّب َها" ،و" َك ل َم ٍة َخبيثٍَة َك َش َجٍَةر َخبيثٍَة ْ
ُ
لمبين على رسوله
بعد ،الحمد هلل ال شبيه له وال ند.
حمد،
الحمد هلل معّلم اإلنس من ُ
ٌ
ُ
قبل ومن ُ
ُ
الحمد هلل ُمنزل القرآن ا ُ
لسانه بمعجز اإلنس والج ّ
ّ
ان ،فكان خلقهُ
فصيح البيان ،وأجرى َ
َ
قلبه بالفرقان ،وعلّمهُ
األم ّي األمين ،فمألَ َ
بي ّ
الن ّ
الشعر ،وما كان ينبغي له.
آن ،وما ُعلَّم
القر َ
َ
اطمأنت
الجنان واللِّسان ،مناط إعجاز القرآنَ ،
تفرَده ،و ّ
ورضي اهلل عن آله وأصحابه كرام َ
أدركت عقولُهم ّ
بعدَّ :
باب عريق شائع حاضر في أكثر
فإن باب الحقيقة والمجاز ٌ
لحكمهّ .أما ُ
لوبهم بذكره ،واستسلمت جوار ُحهم ُ
ق ُ
ُّ
النحو 4؛ فضالا عن
الصر ّفية ،واإلسناد واإلعراب في ّ
أبواب اللغة ،إذ يقعُ في داللة المفرد والتّركيب ،وفي البَنى ّ
العربيةُ .
أصالته في أبواب علم البيان والمعاني من البالغة
ّ

1
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يد  :إذ ا م ُّ
فإنه لغ ٌو
فشئت  ،أي  :با لفاء
ت
فأنت ُحر ّ ،
وضم التّاء من شئتَ ،
ُ
الس ُ
وقد قي ل بوقوع المجاز في الحرف ،حيث جاء ف ي حاشية الكوكب ّ
ي " :إذ ا قا ل ّ
الد ر ّ
ّ
ٍ
فلم ال تحمله على المجاز ،وهو استعمال الفاء
الستحالة مشيئته بعد الموت
افعي في أثناء ّ
حينئذ ،فيف ُ
التدبير ،ولقائل إذا تع ّذ رت الحقيقة َ
وت التّرتيب ،كذا ذكره ّ
الر ّ
عواد  .دار
الرحيم( ،ت772هـ1374/م ) ،الكوكب الدّ ر ّ
ي ،ط ، 1تحقيق :محمّد حسن ّ
موضع ا لواو وحينئذ تعتبر المشيئة قبل الموت؟" .اإلسنوي ،جمال الدّين عبد ّ
ي  ،حيث
عمان1247 ،م  ،ص  .337واإلسنوي :قد جاء ف ي كتب التراجم بفتح الهمزة وكسرها ،و
ُ
محمد عواد ،في الكوكب الدّ ر ّ
اعتمدت ما حقّقه الدكتور ّ
عمار ّ .
ّ
ي ،ص.117
قال " :ويقال اإلسنوي واإلسنائ ي ،كالهما نسبة إلى مدينة إسنا" .اإلسنوي ،الكوكب الدّّر ّ

1

0
اكي  4من البالغيين ،وعند
وسأعرض لهذا الباب عند أبي الفتح بن ّ
ي من اللّغويين ،وأبي بكر ّ
الس ّك ّ
جن ّ

اآلمدي  2من األصوليين لبيانها ،والوقوف على ما اتّفقوا عليه ،وما افترقوا فيه ،وعلى بواعثهم في االئتالف
الفقهية ،وفي بعض األحكام
الي  ،2وأثر هذا الباب في أصوله
العقائدية و ّ
ّ
واالختالفَّ ،ثم عند اإلمام أبي حامد الغز ّ
جلي.
ظهر لهذا الباب فيها ٌ
التي َ
أثر ّ
ولميزات في أبي حامد منها :كونه
للدرس؛
وقد
الي مثاال ّ
اقتضاء ،وطلبا لزيادة البحث عمقاّ ،
ُ
ا
اخترت الغز ّ
األول اعترف ألبي حامد بالفضل ،فقال
اآلمدي
الجويني و
أن
أشعريا
فقيها
ّ
أشعريانّ ،
ّ
مستقال ،وصحيح ّ
ّ
ّ
ّ
ولكن ّ
أصوليا ا
ّ

1

أدق من كالمه في التّصريف .
حوي( ،ت1442 /322م) ،
اإلمام ّ
النحاة ،وكان أكمل علومه التَصريف ،ولم يتكلّم ّ
العالمة ،من أحذق ّ
ي ،أبو الفتح ّ
عثمان بن ّ
الن ّ
ُ
جن ّ
الن هضة المصرّية،
محمد641( ،هـ1242 /م) ،وفيات األعيان ،ط ،7تحقيق:
انظر :ابن خلّكان ،أحمد بن
الدين عبد الحميد ،مكتبة ّ
محمد محيى ّ
ّ
ّ
وفي ات األعيان).
القاهرة1220،م 2 ،ص  .014وسأشير إليه الحقا بـ ( َ

2

العروض والشّعر،
اكي (،ت626هـ1222/م ) ،من أهل خوارزمّ ،
إمام ف ي العر ّبي ة والمعان ي والبيان واألدب و َ
يوسف بن أبي بكر بن محمد  ،أبو يعق وب ّ
عالمة ٌ
السكّ ّ
عاما أحسن فيه ك ّل اإلحسان ،وله
الركبان،
ّ
متكلم فقيه ّ
وصن ف مفتاح العلوم في اثني عشر ا
متفن ن ف ي علوم شتّى ،وهو أحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرهم ّ
ٌ
عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1223 ،م ،ص. 2406
غير ذلك  .انظر :
الحموي  ،ياق وت ( ،ت 626هـ 1222/م) ،معجم األدباء ،ط ، 1تحقيق  :إحسان ّ
ّ
وسأشير إليه الحقا بـ (معجم األدباء).

3

األصولي الفقيه ،الم لقّب بسيف اإلسالم اآلمدي ،دفن في سف ح جبل قاسيون في دمشق .
علبي (،ت631هـ1230 /م)،
هو أبو الحسن على بن ّ
ّ
محمد بن سالم الثّ ّ
بي ،
السيد
اآلمدي ،علي بن
انظر :ترجمته في مقدمة:
محمد( ،ت631هـ 1230/م) ،اإلحكام في أصول االحكام ،ط ،2تحقيقّ :
ّ
ّ
الجميلي ،د ار الكتاب العر ّ
ّ
بيروت1246 ،م1 ،ص . 11وسأشير إليه الحقا بـ (اإلحكام).

0

حجة اإلسالم ،فيلسوف ،متص ّوف ،له نحو مائتي مصنّف بعضها
محمد ّ
وسي ،أبو حامدّ ،
محمد بن ّ
محمد بن ّ
أبو حامد الغزالي747- 074( :هـ)ّ ،
الي ال طّ ّ
الغز ّ
بالفارسيّ ة ،مولده ووفاته في الطابران ( قصبة طوس ،بخراسان ) .انظر :ابن العماد ،عبد الحي بن أحمد( ،ت1442هـ 1674/م) ،شذرات الذّهب في أخبار من
وسأشير إليه الحقا بـ (شذرات الذّهب).
بي  ،بيروت( ،د .ت)0 ،ص. 14
ُ
ذهب ،دار إحياء التّراث العر ّ

2

صبرت حتى أموت؟"  ،0وهو شيخه
هال
حيّ ،
َ
الي َ
كتابه (المنخول في علم األصول)" :دفنتني وأنا ّ
له عندما ألّف الغز ّ
4
لي
ُّ
الذي أخذ عنه الكالم واألصولّ .أما
اآلمدي فكثير االستطراد في شرح أقوال اآلخرين ،وصاحب المعتمد معتز ّ

بد من إفراد أحدهم؛ لد ّقة البحث ولتمام الفائدة.
وحش العبارة .وعلى ّ
كل األحوال كان ال ّ
متفلسف ُم ُ
ان ( الحقيقة والمجاز عند علماء أصول الفقه ،أبو حامد الغزالي نموذجا)  ،وامتاز هذا
وقد اخترت لرسالتي عنو َ
سنة رسوله ،فقد اجتمع في هذا البحث
العنوان بالجمع بين ركنين
النظر في كتاب اهلل و ّ
أساسيين من أركان جواز ّ
ّ
سبب اختياري
تقدم
علم أصول الفقه ،وباب اللُّغة بش ّقيه الحقيقة والمجاز ،وهما األكثر دورانا في مباحث اللُّغة .وقد ّ
ُ
ُ
وجدت
أنهيت دراستي في مرحلة (البكالوريوس)
اءه ّأني بعد أن
ألبي حامد نموذجا ّ
ُ
ُ
للدرسّ ،أما اختياري للموضوع فور َ
األصوليين من جهة
وعند
الدرس
اختالفا في َد ْرس الحقيقة والمجاز عند علماء اللُّغة والبيان في ّ
ّ
العربي من جهةَ ،
ّ
أخرى،
فعزمت مستعينا باهلل على تقريب بعيده ،وتوضيح قريبه ،وبيان المتداخل والمتعاند فيه ،وال يكون ذلك إالّ
ُ
بالوقوف على المنطلقات والغايات بين الفريقين.
أهمّيته عند علماء أصول الفقه ،وجمع شتات الباب وأث هر
وترّكز عملي األساس في ّ
الدراسة على إبراز الباب و ّ
ظاه ةر في مصادرها
تضيت لبحثي
الي على وجه الخصوص .وقد ار
بين وصف ال ّ
منهجا هو قو ٌام َ
ا
ُ
عند أبي حامد الغز ّ

1

هبي ،محمّ د بن أحمد ( ،ت704هـ1370 /م) ،سير أعالم النّبالء ،إشراف شعيب األرناؤوط ،دار الحديث ،القاهرة 2446،م 10 ،ص  .267وسأشير إليه
انظر :ال ّذ ّ
الحقا بـ (سير أعالم النّبالء) .

2

العلمية ،بيروت1243،م .
محمد بن علي( ،ت363هـ 1400/م) ،المعتمد في أصول الفقه ،د ار الكتب
ّ
ّ
البصريّ ،

3

ٍ
بخالصات
بين رؤاهم وأنظارهم فيها ،للخروج
األصيلة لدى
ّ
اللغويين وأهل البالغة واألصول ،وتحليلها والمقارنة َ
بين عن هذا كلِّه.
ونتائج تُ ُ
َ
ٍ
المقدمة لبيان البواعث وتمهيد
صت
مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة
ّ
الدراس َة إلىّ :
وقسمت ّ
خص ُ
فصول وخاتمة ،ف ّ
أبرز محاورها ،فنعرف الباعث لنلزم
بين َ
وي ُ
عام يجمع المباحث في أطرها ُ
يرتسم لنا إطار ّ
الطّريق وتحديد الغايات ،ل َ
المؤدية إلى غاية البحث.
الطّريق
ّ
للتعريف بعلم أصول الفقه ،وبأبي حامد الغزالي ،وفيه نقف على ثبوت باب الحقيقة والمجاز
مهيد ّ
وجعلت ّ
الت َ
ُ
في اللُّغة ،ونناقش ُم ْنكري ُوقوع المجاز فيها.
التواصل القائمة على
األول ،فنقف فيه على قضية الوضع والواضع ،إذ الوضع هو أساس قضية ّ
ّأما الفصل ّ
وقضية الواضع أخذت دراسة واسعة عند
للدراسة،
االتفاق االجتماعي على دالالت األلفاظ ،فهو االنطالق
المنطقي ّ
ّ
ّ
ّ
من
غويين ابن ّ
فمن اللُّ ّ
جن ّي ،و َ
نطوف مع ثالثة من العلماء في علومهم المتضافرة َ ،
العلماء فلزم الوقوف عليهاَّ ،ثم ّ
األصوليين اآلمدي؛ نقف معهم على اختالف منطلقاتهم ،وأين ّاتفقوا وأين افترقوا في
من
ّ
ّ
الس ّكاكي ،و َ
البالغيين ّ
عامة.
الباب ،وذلك لزيادة وضوح صورة الباب في الفكر
العربي ّ
ّ
ان الباب
و ّأما الفصل الثّاني
فنقف فيه مع أبي حامد نستظهر موقفه من ثبوت الحقيقة والمجازّ ،
ُ
ونتبي ُن َدور َ
ِّ
انقسام مباحثه بين الحقيقة والمجاز،
ين
غوية،
في مباحثه اللُّ ّ
وخاصةا في كتابه (المستصفى في أصول الفقه) ،مجل َ
ّ
َ
4

المؤول والمتشابه تحت باب المجاز ،وكيف برز
ف ّ
ص والمحكم والمشترك تندر ُ
الن ّ
ج كلّها تحت باب الحقيقة ،والظّاهر و ّ
بهذه القسمة نوع آخر ليس بحقيقة وال مجاز ،وهو الذي انطوى على األعالم وبعض ألفاظ العموم.
تطبيقية لباب الحقيقة والمجاز في فكر
الثالث على مجموعة من القضايا بوصفها نماذج
قصرت الفصل
ّثم
َ
ّ
ُ
الصفات من العقيدة ،ونظرت في
أبي حامد في العقيدة ،واألصول ،والفقه.
وتناولت مسألة اإليمان واإلسالم وبعض ّ
ُ
بمسائل ّ ٍ
النسيان.
أثر الباب في مصادر التّشريع في أصول الفقه ،وختمته
َ
األمهات وحكم الخطأ و ّ
فقهية كتحريم ّ
الدرس
عمق ّ
ت فيها َ
أبرز النتائج ،و ُ
فأب ْن ُ
وخالصة البحث حلّت في خاتمتهَ ،
أشرت إلى حاجة الباب إلى من ي ّ
أصبت
الدراسة .هذا :فإن
لت البحث بثَْب ٍت من المصادر والمراجع اعتمدتُها في ّ
فيه فيرعى غراسه ويجني ثمارهَّ .ثم ّ
ُ
ذي ُ
الصواب.
هلل
فمن اهلل ،وان
ُ
أسأل الهداية إلى ّ
ُ
أخفقت فمن نفسي ،وا َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
5

تمهيدُ :
اإلسالمي العريق ،ولواله لذهب
مكين في علوم ال ّشريعة ،إذ هو أساس بنيان الفقه
علم
ٌ
علم أصول الفقه ٌ
ّ
أصول ال ّشريعة بضوابط أحكمت نسج
علماء أصول الفقه
الفقه ،وذهب بذهابه الفهم لمراد اهلل من عباده ،فقد ضبط
َ
ُ
عية ،وهي ناظمة حركتهم
القول بحيث
هذا العلم ،وفصلوا فيه
َ
الناس من بعدهم لطرق استنباط األحكام ال ّشر ّ
اطمأن ّ
ّ
كان علم أصول الفقه سياجا حاميا وضامنا َلمعين ال ّشريعة
فيما بينهم ،وعالقتهم مع غيرهم ،ومع خالقهم.
َ
وبذاك َ
ٍ
ت
كيف
َصلُ َها ثَاب ٌ
نطبق عليه قوله تعالى" :ألم َتر َ
الذي ال ينضب ،حتّى لي ُ
ضرب اهللُ مثالا َكل َم اة طَِّيَب اة َك َش َجٍَةر طَيَِّبة أ ْ
َ
ُكَل َها ُك َّل ح ٍ
ين بإ ْذن َرِّب َها" .1
َّماء* تُ ْؤتي أ ُ
َوَف ْرُع َها في الس َ
الي
األمة ،على اختالف مشاربهم و ّاتجاهاتهم،
وقد َ
َ
برز في هذا العلم كثرةٌ من علماء ّ
وكان اإلمام الغز ّ
أن سي َرة حياته كانت ذات ٍ
منهجيته .وقد
أثر في ذلك ،فضالا عن
ّ
شأنا ،ويبدو ّ
اإلنسان الفقيه المتكلّم من أكثرهم ا
وطلب لعلوم ا ّلدنيا ،وانصراف إلى علم وعمل لآلخ رة ،واعتز ٍ
ٍ
للناس ،وبعدها مواجهة
األيام بين ُي ٍتم وفقر،
ال ّ
تقّلبت به ّ
بحجة اإلسالم.
صد عن سبيل اهلل ،ولعلّه ب ّذ أقرَانهُ بثروته
لمن ي ّ
وقوة عقله اللتين استح ّق بهما أن ُيوسم ّ
ّ
المعرفية ّ

1

سورة إبراهيم ،اآليتان .27- 20
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ُ- 0أصولُالفقهُ :
السّنة ،والزم للمجتهد فيهما ،وَيبي ُن لنا معنى أصول الفقه
علم أصول الفقه شرطٌ ّ
للنظر في دالالت الكتاب و ّ
ُ
حده.
بعد بيان داللة األصول في اللّغة ،والفقه في اللّغة واالصطالح ،وداللة اإلسناد بينهما ،وأقوال العلماء في ّ
0
ون َحديثاا" ،4
الفهم له "  ،فقوله تعالىَ " :ف َمال َه َُؤالء ا ْل َق ْوم َال َي َك ُ
ون َي ْف َقهُ َ
اد َ
والفقه في الّلغة" :العلم بال ّشيء و ُ

شهدت عليك بالف ْقه ،أي بالفهم والفطنة"  ،2واصطلح
لعيسى بن عمر :2
ابي
ُ
َ
مدلوله :ال يفهمون حديثا" ،وقال أعر ّ
فصيلية.
عية
عية المستنبطة من أدلّتها التّ
ّ
العملية الفر ّ
ّ
العلماء في معنى الفقه على العلم باألحكام ال ّشر ّ
مادّي اة كانت أم معنوّية ،فكما للبناء
غيرها ،أ ّ
واألصول في الّلغة جمع أصل ،وهي القواعد التي ُيبنى عليها ُ
فهم
ي أصول ،كذلك للبناء
ّ
ّ
الماد ّ
المعنوي أصول؛ فعلى هذا يكون معنى أصول الفقه :هو القواعد التى ُيبنى عليها ُ
اإلسالمية .
عية لل ّشريعة
األحكام
ّ
العملية الفر ّ
ّ

1
مادة (فقه) .وسأشير إليه الحقا بـ (لسان
محم د بن مكرم ( ،ت711هـ 1311/م)  ،لسان العرب ،دار الجي ل ود ار لسان العرب ،بيروت 1244 ،مّ ،
ابن منظورّ ،

العرب).
2

سورة النّساء ،اآلية .74

3

البصري ،وكان صاحب تقعير في كالمه واستعمال الغ ريب فيه ،وكانت بينه وبين أب ي عمرو بن العالء صحبة ،وأخذ
حوي
ّ
قفي النّ ّ
أ بو عمرو ،عيسى بن عمر الثّ ّ
النحو ،توفّي سنة تسع وأربعين ومائة (102هـ) وقال الخليل" :رحم اهلل عيسى بن عمر ،وأنشد على
النحو ،وله الكتاب الذي سماه " الجامع " في ّ
سيبويه عنه ّ
النحو جميع ا كله  ...غير ما أحدث عيسى بن عمر" .وفيات األعيان 3 ،ص. 170
الرمل :ذهب ّ
ّ

0

بي ،بيروت2441 ،م ،ص. 773
الز
ّ
ّ
مخشري ،جار اهلل محمود بن عمر( ،ت734هـ1100 /م) ،أساس البالغة ،ط ،1د ار إحي اء التّراث الع ر ّ

7

ي  ،ط ،1دار الفكر1222 ،م ،ص - 17
وكاني،
ان ظر :الشّ
محمد البدر ّ
علي( ،ت1277هـ1432 /م ) ،إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول ،تحقيق ّ
ّ
محمد بن ّ
ّ
 .14وسأشير إليه الحقا بـ ( إرشاد الفحول).

7

السالم ال يكون إالّ بامتالك أدوات تحليل الخطاب
الصالة و ّ
وفهم خطاب اهلل سبحانه وخطاب رسوله عليه ّ
وكثير
ا
السنة ال ّشريفة،
عي ،وما من ّ
شك في ّ
صنو علوم الّلغة في منهاج فهم الكتاب الكريم و ّ
أن علم أصول الفقه ُ
ال ّشر ّ
العربية؛ فباب ال ّداللة في األصول باب في علوم العر ّبية أصيل؛ لذلك ال يكاد
ما يكون علم أصول الفقه فرعا عن
ّ
يخلو باب من أبواب علم األصول من ٍ
بحث في الّلفظ والمعنى ،فاألصول هي مجموعة من القواعد التي تنتظم األدّلة
الي
وكيفية استثمارها في استنباط األحكام
ثبوت ّأنها أدلّة،
عية من حيث
العملية الفر ّ
ّ
ّ
ال ّشر ّ
ُ
عية .وهذا ما نجده عند الغز ّ
فالعلم بطرق ثبوت هذه األصول الثّالثة،
السّنة واإلجماع،
أن أدلّة األحكام
فت من هذا ّ
الكتاب و ّ
ُ
بقوله" :وقد عر َ
ُ
عبر عنه بأصول الفقه" .0
صحتها ،ووجوه داللتها على األحكام هو العلم الذي ُي ّ
وشروط ّ
4
أن أصول الفقه من أعظم العلوم ال ّشرعية وأجلِّها قد ار وأكثرها
يقر هر ابن َخلدون بقوله " :واعلم ّ
ولعلّه ما ّ

بي صلوات اهلل عليه
عية من حيث تؤخذُ منها األحكام والتّكاليف ،فعلى عهد ّ
ظر في األدلّة ال ّشر ّ
فائدة ،وهو ّ
الن ُ
الن ّ
فاهي ال يحتاج إلى نقل وال
وسالمه كانت األحكام تتلقَّى منه بما يوحى إليه من القرآن ،ويُّب ُ
ينه بقوله وفعله بخطاب ش ّ

1

العلمية ،بيروت2444 ،م ،ص .6وسأشير إليه الحقا بـ
الم ستصفى في علم األصول ،دار الكتب
الي ،أبو حامد،
ّ
محمد( ،ت747هـ1112 /م)ُ ،
محمد بن ّ
ّ
الغز ّ
(المستصفى ).

2

البحاثة ،مولده ومنشؤه بتونس ،رح ل إل ى فا س وغرناطة وتلمسان
المؤرخ ،العالم
اإلشبيلي،
الحضرمي ،
الرحمن بن خلدون أب و زيد،
االجتماعي ّ
ّ
ابن خلدون ،عبد ّ
ّ
ّ
ّ

يتزي
مصر ،فأكرمه سلطانها ال ظّاهر ب رقوق ،وولي فيها قضاء المالكيّ ة ،ولم َّ
توجه إلى
واألندلس ،وتولّى أعماال ،واعترضته دسائس ووشايات ،وعاد إلى ت ونس ،ثمّ ّ
َ
الزركلي ،خير الدّين( ،ت1326هـ1276 /م) ،
بزي القضاة محتفظا بزي بالده ،وعزل ،وأعيد وتوفي فجأة في القاهرة سنة ثمان وثمانمائة للهجرة 444هـ .انظر ّ :
ركلي ،األعالم).
الزركلي ،خير الدين ،األعالم ،ط0 ،3ص .146وسأشير إليه الحقا بـ ( ّ
الز ّ

8

0
أن
السلف في ُغنية عنه بما ّ
إلى نظر وقياس"  .ويقول" :واعلم ّ
أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملّة ،وكان ّ

سانية ،و ّأما القوانين التي ُيحتاج إليها
مم ا عندهم من الملكة الّل ّ
استفادة المعاني من األلفاظ ال يحتاج فيها إلى أزيد ّ
4
أن نشأة هذا العلم ارتبطت بفساد ملكة
عظمها "  .وكالم ابن خلدون يفيد ّ
في استفادة األحكام خصوصا ،فمنهم أُخ َذ ُم ُ

العربية ،وعندما انحلّت القوانين التي
علوم
قع دوها ،فكانت
ّ
فسدت ملكة الّلغة؛ ضبط العلماء قواعد لها ّ
الّلغة؛ فحين َ
ُ
علم أصول
ُيفهم بها ّ
الن ّ
صّ ،
شمر جهابذةٌ من العلماء فوضعوا أصوال لها أحكموها ،ومهدوا لها طرقا وطّؤوها ،فكان ُ
الفقه .ويدور بحث علم أصول الفقه مرّكابا على أسئلة خمسة:
 - 1من الحاكم؟ أهو ال ّشرع أم العقل؟ أي اهللُ أم اإلنسان؟
سّنة
األصوليين
فبعض
 - 2ما المحكوم به؟ أهو الوحي ،أم هو مع غيره؟
المرسلةَ
َ
ّ
َ
أضاف إلى الكتاب وال ّ
ُ
المصالح ُ
واالستحسان.
عامة؟
 - 3من المحكوم عليه؟ أي من هو المخا َ
طب أو المكّلف؟ هل هو العاقل البالغ ،أو اإلنسان ّ
التخيير؟ ذلك بين الطّلب فعال وتركا ،والزاما وغير إلزام ،وما
لحكم؟ أي ما هو وجهه من
حيث اإللزام و ّ
ُ
 - 0ما ا ُ
يستوي فيه الفعل والتّرك.
1

المقدمة ) ..ومعنى قوله :
المقدمة ،ط ،1دار الكتب
الرحمن( ،ت444هـ1047 /م)،
العلمية ،بيروت 2444،م ،ص ،372وسأشير إليه الحقا بـ ( ّ
ّ
ّ
ابن خلدون ،عبد ّ
تتبع مواطن العلّة للقياس؛
"ال يحتاج إلى نقل وال إلى نظر وقياس" ،أي لم يك ونوا محتاجين لعلم الحديث من حيث المتون واألسانيد ،ولم يكونوا محتاجين إلى ّ
الصحابة رض ي اهلل عنهم والتّابعين  .إلى أن احتاجوا إلى ضبطه في قواعده؛ ذلك عندما الح لهم
فرسول اهلل بينهم يبيّ ن لهم ،وظ ّل األمر على ذلك في عصر ّ
خفوت دركه على أهل العلم منهم .

2

ابن خلدون ،المقدّمة ،ص. 364
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الناظر في المحكوم به والمحكوم عليه ،ووجه الحكم؟ أي من هو المجتهد؟
 - 7ما شروط ّ
عي؟ وباب
التقبيح"
التحسين و ّ
وقد أدخل علماء األصول المتكّلمون أبوابا فيه ،مثل" :باب ّ
عقلي هو أم شر ّ
ّ
باب في
"أصل اللّغة" أصطالحي هو أم توقيفي؟ وباب "وجوب شكر المنعم" ،وغيرها .وسؤال المحكوم به ،وهو ٌ
السّنة بهذا االعتبارّ ،ثم تَ ّنزل اإلجماع
وتعينت داللةُ ال ّ
مصادر ّ
التشريع ،يقول فيه ابن خلدونّ " :
شرع في الكتاب و ّ
السّنة ،فإذا هم يقيسون األشباه منها باألشباه،
السلف بالكتاب و ّ
الصحابة و ّ
منزلتهماّ ...،ثم نظرنا في طرق استدالل ّ
كثير من الواقعات بعده صلوات اهلل
ويناظرون األمثال باألمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك ،فإ ّن اا
نص عليه ،بشروط في ذلك اإللحاق
وسالمه عليه لم تندرج في ّ
النصوص الثّابتة ،فقاسوها بما ثبت ،وألحقوها بما ّ
احد  ،وصار ذلك
حتى
تصح ُح تلك المساواة بين ال ّ
أن حكم اهلل تعالى فيهما و ٌ
ش بيهين أو المثلينّ ،
يغلب على الظّ ّن ّ
ّ
َ
أن هذه هي أصول األدلّة،
عيا بإجماعهم عليه ،وهو القياس ،وهو رابع األدلّة ،واتّفق
جمهور العلماء على ّ
دليال شر ّ
ُ
بعضهم بهذه األربعة أدلةا أخرى ال حاجة بنا إلى
بعضهم في اإلجماع والقياس ،إالّ ّأنه شذوٌذ ،وألحق
وان خالف
ُ
ُ
ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها" .0
السّنة ،وهما مصد ار
عي ُن فيه ّ
هذا ال ّسؤال يقعُ في الباب الذي يت ّ
النظر في داللة ألفاظه وتراكيبه ،ففي الكتاب و ّ
سمو بيانه وفصاحته ما ليس
التشريع ّ
ّ
كالم نحو كالم العرب ،إالّ ّ
أن في لغة القرآن من ّ
المتفق على الحكم بهماٌ ،
لعربي قطّ ،وهو ميدان الباحث في كون الكالم على أصل وضعه ،أو
السّنة من جوامع الكلم ما لم يجتمع
فيه ،وفي ّ
ّ
1

ابن خلدون ،المقدّمة ،ص. 372
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ٍ
الفقهية المشهورة،
سياقات مشروطة عند العرب ،ومن أثر هذا الباب في الخالفات
اكيب و
ّ
ّأنه انتقل لغير مدلوله بتر َ
طيِّابا"  ،0والخالف في معنى "المستم" أهو على
يدا َ
صع ا
اء َف َتَي َّم ُموا َ
اء َفَل ْم َتج ُدوا َم ا
معنى قوله تعالى" :أ َْو َال َم ْستُُم الِّن َس َ
الجس باليد ،أم على المعنى المجازي في الجماع 4؟
المعنى
الحقيقي ،وهو ّ
ّ
2
الرسالة) .ومن أشهر ما ألّف
صنف ُم ّ
وكان ّأول من ّ
افعي ُوسَم بـ ( ّ
صنفا مستقال في أصول الفقه اإلمام ال ّش ّ

الي،
لي  ،2والبرهان إلمام الحرمين
الجويني  ،والمستصفى للغز ّ
ّ
في هذا العلم :كتاب المعتمد ألبي الحسن المعتز ّ
ي .6
السول لإلسنو ّ
واإلحكام لآلمدي ،ونهاية ّ

1

النساء ،اآلية  ،03وسورة المائدة ،اآلية . 6
سورة ّ

2

وفيقي ة ،القاهرة( .د .ت)  7 ،ص .124- 127
انظر:
محمد بن أحمد ( ،ت671هـ1273/م ) ،الجامع ألحكام القرآن ،تفسير القرطبي ،ط ،1المكتبة التّ ّ
القرطبي ّ ،
ّ

3

ي المولد ،تفقّه على مالك ،قا ل اإلمام أحمد :ما ُّ
شافع ّي ف ي
العبا س
افعي،
سنة ّ
إال وأنا أدعو لل ّ
ال ّ
بت منذ ثالثين ّ
القرشي المطلبي ّ
الغز ّ
محم د بن إدريس بن ّ
ّ
ّ
ش ّ
للدنيا ،وك العافية للبدن ،فهل لهذين من خلف ،أو عنهما من عوض؟ ولد سنة 174هـ،
افعي كالشّمس ّ
صالتي وأستغفر له ،وقال أحمد البنه ّ
مرة :يا بني ،الشّ ّ
وتوفي سنة 240هـ  .انظر وفيات األعيان0 ،ص. 163

0

الزركلي ،األعالم 7 ،ص. 161
أئمة المعتزلة ،ولد في البصرة ،وسكن بغداد ،وتوفي فيها سنة 036هـ .انظر ّ :
ّ
محمد بن علي ،أبو الحسين ،أحد ّ
البصريّ ،

7

ثم
اا
شافع ّي ،ولد في جوين ورحل إلى بغداد ،فمكة
يني ،عبد الملك ،أب و المعالي ،الملقّب بإمام الحرمين  :أعلم المتأخ رين ،من أصحاب ال ّ
مجاور أربع سنينّ ،
الجو ّ
ثم عاد إلى نيسابور ،فبنى له نظام المُلك " المدرسة النّ ظامية" فيها .ت وفي سنة 074هـ .انظر  :ا ّلزركلي ،األعالم 0 ،ص. 346
ودرسّ ،
المدينة فأفت ى ّ

6

أصولي  ،من علماء العربية772( ،ه1374 /م)  ،ولد بإسنا ،وقدم القاهرة سنة 721هـ ،فانتهت إليه
افعي ،فقيه
اإلسنوي  ،عبد ا ّلرحيم بن الحسن  ،جمال ّ
ّ
الدين الشّ ّ

الزركلي ،األعالم3 ،ص. 300
رياسة الشّافعية .انظرّ :

11

اليُ :
ُ.4أبوُحامدُالغز ُّ
الي ،نسبة إلى صناعة
محمد ال ّ
يّ ،
هو ّ
افعي ،األشعر ّ
حجة اإلسالم أبو حامد ّ
الغز ّ
وسي ،زين العابدين ال ّش ّ
ط ّ
الي ،منسوب إلى قرية يقال لها
الي،
ولست ّ
الناس يقولون ليّ :
الغزل ،وقد نقل عنه قولهّ :
ُ
الي ،واّنما أنا الغز ّ
الغز ّ
الغز ّ
غزالة.
اسي الثّالث ،وقد اختلف
ولد في منتصف القرن الخامس الهجري سنة أربعمائة وخمسين ،في العصر ّ
العب ّ
عجميته كما ال تنفعه عر ّبيته ،وقد نشأ بين العرب وأخذ
أعجمي؟ وال
المؤرخون في أصله ،أعربي هو ،أم
تضره أ ّ
ّ
ّ
ّ
متصوفا يعمل في الغزل،
متدينا
لعربي على
لغتهم وأطباعهم ،وال فضل عند اهلل
أعجمي إ ّ
ال ّ
بالتقوى ،وكان أبوه رجال ّ
ّ
ّ
ّ
الوعاظ ،فيبكي ويدعو اهلل أن يرزقه أبناء
الي بتشديد ّ
لذلك قيل له ّ
الزاي ،وكان أبوه يطوف على مجالس العلماء و ّ
الغز ّ
محمد من
ربهّ ،إنه سميع ّ
محمدا و َ
ووعاظاا ،فكان أن استجاب له ّ
يكونون علماء ّ
أحمد ،فكان ّ
الدعاء ،فوهب له ابنين ّ
بابنيه
أشهر العلماء و ّ
أحد أصحابه ْ
ولما حضرت الوفاةُ أباه أوصى َ
الزهاد ،وكان أحمد واعظا معروفا في زمانهّ ،
المال أشار عليهما بأن ينتسبا
نفد
ُ
ولما َ
وترك معه شيئا من المال يرعاهما به ،وأوصاه أن يعينهما على طلب العلمّ ،
إلى مدرسة يتعلّمان فيها ويقتاتان من قوتها.
وسي ،وارتحل
بدور العلم ،كان ّأو َل أساتذته الذين أخذ عنهم هو
ُ
وعند التحاقه ُ
أحمد بن ّ
محمد الّراذكالي الطّ ّ
بعدها إلى جرجان ،وأخذ عن أبي القاسم إسماعيل بن مسعدة ،وعند عودته إلى بلده قُط ع عليه الطّريق وسرقت
تدعي ّأنك
وتوسل إلى قطّاع الطّريق بأن يعيدوا إليه د ه
دفاتره،
فاتر ،إالّ ّأنهم هزئوا به ،وأنكروا عليه ،وقالوا له :كيف ّ
ّ
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دت من معرفتها وبقيت بال علم ؟ فكانت هذه الحادثة درسا مؤلما لإلمام ،فعلم
جر َ
عرفت علمها ،وقد أخذناها منك ،فت ّ
علي
السطور ،وأخذ ّ
صوف عن اإلمام يوسف ّ
بعدها ّ
صدور ال في ّ
العلم ُيحفظ في ال ّ
الت ّ
أن َ
الن ّساج ،وعن أبي ّ
ي ،وأخذ الحديث أيضا عن أبي
وسي ،وأخذ الحديث عن أبي سهل
المرزوي ،وسمع منه صحيح البخار ّ
ّ
الفارمذي الطّ ّ
الرياسة في
الفتح نصر بن علي ال ّ
السجاعي ّ
محمد ّ
اسي ،فكملت له ّ
وزني ،والحافظ أبي الفتيان ّ
وسي ،وأبي ّ
الرؤ ّ
الز ّ
ط ّ
بحر
مجد َد عصره ،وكان شيخه أبو المعالي إمام الحرمين
العلم ،و
استحق أن يكون ّ
ّ
الجويني يفخر به ،ويقول :هذا ٌ
ّ
مغدق .
1
التدريس في
نظام الملك الوزير أن يترأس ّ
بعد وفاة شيخ أبي حامد اإلمام الجويني إمام الحرمين ،طلب إليه ُ

كابر العلماء .وقد قدمها
وحضر
يس
الن ّ
المدرسة ّ
َ
ظامية في بغداد سنة أربعمائة وأربع وثمانين ،فتولّى الت ّدر َ
مجلسه أ ُ
َ
عظم جاههُ ،فغدا من علية القوم وملئهم.
وعمرهُ نحو الثّالثين ،وأخذ في تأليف األصول والفقه والكالم والحكمة ،ف ُ
وبقي يدرس أربع سنو ٍ
الدنيا الفانية ،ويشتغل باآلخرة الباقية ،فطلب
ات ،وبعدها َعـ َّن لإلمام أن ينصرف عن ّ
ّ
ف كتاب
من أخيه أحمد أن
ينوب عنه في التّدريس ،وخرج من بغداد واتّجه إلى بيت المقدس ،فمكث فيها وألّ َ
َ
مدةّ ،ثم ّاتجه إلى
اإلحياء ،وكتاب األربعين ،وكتاب القسطاس ،وكتاب ّ
النظر ،وزار الخليل ودمشق ومكث فيها ّ
محك ّ
الحج سنة
الصوف الخشن ،وبعد أدائه فريضة
الحج،
مك َة ألداء فريضة
وتزيا بزي ّ
فخلع لباس ّ
ّ
الدنيا ّ
ّ
الزهد ،فلبس ّ
َ
1

نظام الملك (ت 047ه1422/م ) الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ،أبو علي ،الملقب بقوام الدين ،نظام الملك :وزير حازم عالي الهمة .أصله من نواحي
طوس .تأدب ب آداب العرب ،وسمع الحديث  ،فأحسن التدبير  .ومات إلب أرسالن فخلفه ولده ملك شاه ،فصار األمر كلّه لنظام الملك ،وليس للسلطان إالّ التّخت
الزركلي ،األعالم 2،ص. 242
الصيد .وأقام على هذا عشرين سنة ،وكان من حسنات الدهر .انظرّ :
و ّ
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أربعمائة وتسعين للهجرة رجع إلى بلده طوس ،ولم يلتفت إلى التّدريس ،بل انصرف إلى العزلة والخلوة وال ّذكر،
الناس.
واشتغل ّ
بالتأليف وقراءة القرآن واعتزل ّ
فخر الملك  1الو از َرة جلس إلى أبي حامد في زيا رة له وتعلّم منه ،وطلب منه أن يرجع إلى
وعندما ولي ُ
بعد ذلك ورجع إلى بلده ،وبنى بيتا وزرع من
التدريس ّ
ظامية ،فرجع إلى ّ
ّ
مدة يسيرة ،قطعها َ
الن ّ
التدريس في المدرسة ّ
2
أوقاته بين مريديه لختم القرآن ،ومجالسة ذوي
حوله بستانا ،و ّاتخذ في جواره مدرسة للطّلبة ،وخانقاه
وفيةّ ،
ووزع َ
للص ّ
ّ

القلوب ،والقعود للتّدريس.
الصحيحين ،وكان له ما ٌل وارث
وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ،ومجالسة أهله ،ومطالعة ّ
النحو بما كان يحتاج إليه في كالمه ،مع ّأنه كان يؤلّف الخطب ،ويشرح
وكسب ما يقوم بكفايته ،واكتفى من علم ّ
الكتب بالعبا ةر التي يعجز األدباء والفصحاء عن أمثالها.
البرية ،وبيده
الي في ّ
وذكر ابن العماد في شذرات ال ّذهب ّ
أن أبا بكر َ
َ
ربي قال" :رأيت اإلمام الغز ّ
بن الع ّ
ٍ
عمامة من أكابر
نحو أربعمائة
يحضر
ببغداد
كنت رأيتُه
َ
ع ّكازةٌ ،وعليه ُمرقّعةٌ ،وعلى عاتقه ركوةٌ ،وقد ُ
َ
مجلس درسه ُ
ُ
خير
ببغداد اا
يس العلم
الناس وأفاضلهم ،يأخذون عنه العلم ،قال:
َ
ّ
مت عليهُ ،
فدنوت منه وسّل ُ
ُ
أليس تدر ُ
وقلت له :يا إمام َ
1

للسلطان
فخر الملك (ت 744ه1146 /م) علي بن الحسن بن علي بن إسحاق ،أبو المظفر فخر الملك بن نظام الملك :وزير ،أصله من طوس .تولى الوزارة ّ
الزركلي،
أحد
ثم فارقه قاصد ا نيسابور ،فاستوزره
الباطنية ،وكان أكبر أوالد نظام الملك .انظرّ :
صاحبها الملك سنجر ،فاغتاله فيها ُ
ّ
ُ
بركيارق سنة 044هّ ،
األعالم 0 ،ص.273

2

الحسيني 1247( ،هـ1724 /م)  ،تاج العروس من جواهر القاموس،
محمد
بيدي،
وهو ربا طُ ُّ
َصلُها خانه كاه .ان ظرّ :
الز ّ
وم تَعبَّدُ ُهم ،فارسيَّةٌ أ ْ
محمد بن ّ
ّ
الصوفيَّة ُ
ّ
تحقيق :علي شيري ،ط ،1دار الفكر ،بيروت2447 ،م 12 ،ص. 370
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شمس الوصول في مغارب
وجنحت
السعادة في سماء اإلرادة،
فنظر َّ
ْ
بدر ّ
ُ
إلي شزرا ،وقالّ :لما طلع ُ
من هذا؟ قالَ :
األصول:
وسعدى بمعزل
تركت هوى ليلى ُ

وعدت إلى تصحيح ّأول منزل
ُ

مهال فه ـ ـ ـ ـ ذه
ونادت
اق ّ
بي األشـو ُ
ْ َ

منازل َمن تهـ ـوى رويدك فانزل
ُ

غزلت لهم غزال دقـ ـ ــيقا فلم أجـ ـــد

رت مغـ ـ ـزلي "
لغز
فكس ـ ـ ُ
نساجا ّ
لي ّ
َ

الصبح توضأ أخي أبو حامد وصلّى،
وروي عن أحمد أخي أبي حامد ّأنه قالّ " :لما كان يوم االثنين وقت ّ
مد رجليه
للدخول على الملك"ّ ،ثم ّ
سمعا وطاعة ّ
علي بالكفن" ،فأخذه ّ
وقبله ،ووضعه على عينيه ،وقال " :ا
وقالّ " :
بعض أصحابه ،فقالوا له :أوص .فقال" :عليك باإلخالص"
واستقبل القبلة ومات قبل اإلسفار" ،وقد سأله قُ َ
بيل الموت ُ
يكررها حتّى مات .توفّي ودفن في طوس سنة خمسمائة وخمس للهجرة 747هـ ،ولم يعقّب إالّ البنات" .1
فلم يزل ّ
صوف عن
الي الذي أخذ األصول والكالم والمنطق عن إمام الحرمين
الجويني ،و ّ
الت ّ
ّ
هذا هو اإلمام الغز ّ
البحث في الفصل الثّالث
وسيعرض
افعي،
ُ
ُ
ال ّشيخ الفضل بن محمد الفارمذي ّ
وفي ،والتزم مذهب اإلمام ال ّش ّ
الص ّ
تفصيل أثر باب الحقيقة والمجاز في فك هر في األصول والفروع.

1

افعية للسبكي 0 ،ص. 140
انظر :سير أعالم النّبالء 10 ،ص ،267وشذرات الذّ هب 0 ،ص  ،12 ،14والبداية والنّهاية 12 ،ص ، 173وطبقات الشّ ّ
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ُ.2ثبو ُالمجازُفيُاللّغةُ :
َّ
يقوم الباب على ثبوت فك ةر
أن
َ
إذا أردنا ْ
نطرق باب الحقيقة والمجاز فال بد من إثبات وقوعه في الّلغة ّأوال ،و ُ
يسمى عند بعضهم بالحقيقة ،وقد منعه آخرون 0 ،وعلى انتقاله الحقا لموضوع آخر ،تربطه
األول ،وهو ما ّ
الوضع ّ
ٍ
األول ،وهو ما ُوسم الحقاا بالمجاز ،وهذا يستدعي أن
ألول ،وال ّ
بد من قرينة تثبتُه ،وتمنع إرادة الموضوع ّ
عالقة با ّ
نقف على معنى الوضع والواضع ،لمناقشة ُحجج منكري وقوع المجاز في اللّغة .وقد اشتهر القول بإنكار المجاز في
ب
تيمية  ،4ونقل هو ذلك عن مجموعة من العلماء في كتاب (اإليمان )  ،2فناقش
َ
اللّغة عن اإلمام ابن ّ
أسه َ
المجاز و َ
السّنة ،وهو" :اإليمان :قول وعمل"  ،2خالفا
الرّد هو ّ
الد َ
فاع عن معنى اإليمان عند أهل ّ
و ّ
فصل ،وكان باعثه على ّ
للجهمية  ،والمعتزلة  ،0واألشاعرة .4
ّ

1

العلمي ة ،بيروت1243 ،م ،ص . 362وسأشير إليه الحقا بـ ( السكاكي،
محم د( ،ت626هـ1222 /م)  ،مفتاح العلوم ،ط  ،1دار الكتب
ّ
انظر ّ :
اكي ،يوسف بن ّ
السكّ ّ

الجامعي ة االسكندرّي ة1243 ،م ،ص  .143- 142وسأشير إليه الحقا بـ ( دراسة المعنى عند
الد ار
حم ودة ،طاهر سليمان  :دراسة المعنى عند األصوليينّ ،
ّ
المفتاح ) ،و ّ
األصوليين).
2

حران سنة  661هـ ،وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر ،فسافر
اني
تقي ّ
الدين بن تيمية :اإلمام ،شيخ االسالم ،ولد في ّ
أحمد بن عبد الحليمّ ،
الحنبليّ ،
ّ
الحر ّ
كثير البحث في فنون
ثم أعيد ،ومات
ا
معتقال بقلعة دمش ق ،فخرجت دمشق كلها في جنازته ،كان َ
إلى دمشق سنة 712هـ ،واعتقل بها سنة  724هـ ،وأطلقّ ،
الزركلي ،األعالم 3 ،ص . 104
الحكمة ،داعية إصالح في الدّين ،آية في التّفسير واألصول،
فصيح اللّسان ،وكانت وفاته سنة 724هـّ .
َ

3

اإلسالمي ،بيروت1244 ،م .وسأشير إليه الحقاا بـ (اإليمان).
تيمية ،أحمد بن عبد الحليم( ،ت724هـ1324 /م) ،اإليمان ،ط ، 3المكتب
ابن ّ
ّ

0

ٍ
ثالث :نحن نقول :اإليمان قول وعمل ،وهم يقولون :قول بال عمل،
للبيهقي1 ،ص " :143سمعت سفيان الثّوري يقول :خا لفنا المرجئة في
جاء في "االعتقاد"
ّ
ونحن نقول :يزيد وينقص ،وهم يقولون :ال يزيد وال ينقص ،ونحن نقول :أهل القبلة عندنا مؤمنون ،أمّا عند اهلل ،فاهلل أع لم ،وهم يقولون :نحن عند اهلل مؤمنون".

7

الصفات ا ألزليّة وزاد عليهم بأشياء :منها :قوله :ال يجوز أن يوصف الباري تعالى
أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبريّة الخالصة ،وافق المعتزلة في نفي ّ
حي ا عالما ،وأثبت كونه  :قادرا فاعال خالقا ألنُ ه ال يوصف بش يء من خ لقه با لقدرة والفعل والخلق.
ألن ذلك يقضي تشبيها ،فنفى كونه ّ
بصفة يوصف بها خ لقه ّ
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تيمية َّ
يكون خالفاا
يتجاوز أن
ألن خالفه ال
ُ
حجته في جوابين ،لن نقف عليهما طويال؛ ّ
وقد عرض ابن ّ
َ
فمجمل
مجاز،
يثبت األلفاظ على المعاني المحتملة ،سواءٌ أكانت -على رأي المثبتين  -حقيق اة ،أم اا
ُ
ّ
لفظيا .فابن تيميةَ ُ
يتجوزوا به ،بل ما يفهمه العربي من ٍ
معان في سياقات مختلفة للفظ
رأيه ّ
ص في ّ
أن هذا كلّه كالم العرب ،لم ّ
يلخ ُ
ّ
أن جماعة من العرب
لفظي أو
واحد ،ف بقيد
حالي ،وليس أحد المعاني بأولى من صاحبه؛ فال يستطيع ٌ
أحد أن يثبت ّ
ّ
ّ
متجوزين به .وهذا
اجتمعوا ليضعوا لفظ كذا على المعنى كذا ،وال ّأنهم اجتمعوا لينقلوا لفظاا من معنى إلى غيره،
ّ
أي وجيه ،ومحتاج إلعادة نظر ،وهو ال يؤثّر في الثّمرة.
الر ُ
ّ
األول لو َّ
تيمية ،كما يطلبه في
حجةا البن ّ
صح لكان ّ
وعدم ثبوت هذا القول عن العلماء في القرون الثّالثة َ
بعد القرن
ولكان
بحجته أولى،
لكان
ثبت هذا
ُ
دعا َ
الكالم في المجاز والحقيقة ُم َ
التسليم ّ
بت ا
َ
القول َ
األول ،إذ لو َ
جوابه ّ
ُ
ُ
أسماء
ص
العموم مع ّأنه
يسوق
يجده
ُ
الناظر في عبارته ُ
أن ّ
غير ّ
ّ
الهجر ّ
َ
يخص ُ
الكالم على وجه ُ
َ
ي الثّالث كما يرىَ .

النح ل ،ط ، 2د ار المعرفة ،بيروت1277 ،م 1 ،ص . 46وسأشير إليه الحقا بـ
هرستاني ،
ش
انظر :ال ّ
محم د بن عبد الكريم ( ،ت704هـ1173 /م)  ،الملل و ّ
ّ
ّ
النحل).
ش
( ال ّ
هرستاني ،الملل و ّ
ّ
1

ويسمون أصحاب العدل والتّوحيد ويلقبون بالقدريّة والعدليّة ،وهم جعلوا لفظ القدرية مشتركا وقالوا :يطلق على من يقول بالقدر خيره
أصحاب واصل بن عطاء،
ّ
هرستاني ،الملل والنّحل 1،ص .03
وشره من اهلل تعالى احترازا من وصمة اللّقب؛ إذ كان الذّم به متّفقا عليه .ان ظر :الشّ
ّ
ّ

2

أي شيء ابتدأ وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور
ي " :اإلنسان إذا ف ّكر في خلقته من ّ
ي ،قال األشعر ّ
أصحاب أبي الحسن ،علي بن إسماعيل األشعر ّ
أن له صانعا
ليدبر خلقته ،وينقله من درجة إلى درجة ،وي رقيه من نقص إلى كمال علم
حتّى وصل إلى كمال الخلقة ،وعرف يقينا ّأنه بذاته لم يكن ّ
بالضرورة ّ
ّ
يتصور حدوث هذه األفعال المحكمة من طبع لظهور آثار االختيار في ا لفطرة وتبين آثار اإلحكام واإلتقان في الخلقة ،فله صفات دلّت
قادرا عالما مريدا؛ إذ ال
ّ
الداللة ال يختلف شاهدا وغائبا".
ألن وجه ّ
أفعاله عليها ال يمكن جحدها ،وكما دلّت األفعال على كونه عالما قادرا مريدا دلت على العلم والقدرة واإلرادة ّ
هرستاني ،الملل والنّحل1 ،ص . 20
الشّ
ّ
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ٍ
بأنه اطّلع على آرائهم ،ودقّق في كتبهم
مشهورين ،ويؤ ّكد ّأنهم لم يتكلّموا في الحقيقة والمجازُ ،م اا
أعالم
شعر َ
قارئه ّ
َ
الديني ،فضالا عن نفي ثُبوته عن ٍ
أحد من
بأن
وأقوالهم،
جازما ّ
َ
ا
الكالم على الحقيقة والمجاز لم يكن في الموروث ّ ّ
التقسيم هو اصطالح حادث بعد انقضاء القرون
النحو؛ فهو يقولّ " :
وبكل حال ،فهذا ّ
األئمة الفقهاء ،أو أعالم اللغة و ّ
ّ
األئمة المشهورين في العلم ،كمالك ،0
التابعين لهم بإحسان ،وال ٌ
الصحابة ،وال ّ
الثّالثة لم يتكّلم به ٌ
أحد من ّ
أحد من ّ
2
2
4
الن ْحو ،كالخليل  ،وسيبويه  ،6وأبي عمرو
ش
ال
و
،
حنيفة
أبي
و
،
اعي
ز
األو
و
،
ي
ّ
أئمةُ اللّغة و ّ
والثّور ّ
افعي ،بل وال تكلّ م به ّ
ّ
ّ

1

الزهري ونافعا مولى ابن عمر ،وقال ابن وهب :سمعت مناديا ينادي
مالك بن أنس
المدني ،إمام دار ا لهجرة ،أخذ القراءة عرضا عن نافع بن أبي نعيم ،وسمع ّ
ّ
إال مالك بن أنس ،وابن أبي ذئب ،ت وفي سنة مائة وتسع وسبعين (172هـ) .انظر :وفيات األعيان 3 ،ص. 204
الناس ّ
بالمدينة :أال ال يفتي ّ

2

الناس على دينه وزهده وثقته ،أحد
وفي ا
إمام ا في ع لم الحديث وغيره ،وأجمع ّ
األئمة المجتهدين ،وقال يونس :ما رأيت ك ّ
ّ
سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوري ،كان ا
كوفياا أفضل من سفيان .وقال بشر بن الحارث :كان سفيان الثّوري كأن العلم
أفضل من سفيان ،قالواّ :إنك رأيت سعيد بن جبير وفالناا وفالناا ،قال :ما رأيت ّ
بين عينيه ،يأخذ منه ما يريد ويدع منه ما يريد .ت وفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة (161هـ) متوارياا .انظر :وفيات األعيان 2 ،ص. 127

3

اعي ،إمام أهل الشّام ،لم يكن بالشّ ام أعلم منه ،قيلّ :إنه أجاب في سبعي ن ألف مسألة ،وكان يسكن بيروت ،وكانت
أبو عمرو ،عبد ا لرحمن بن عمرو األوز ّ
َّ
ببعلبك سنة ٍ
ثمان وثمانين للهجرة ،ومنشؤه بالبقاع ،توفي سنة سبع وخمسين ومائة (  )177ف ي مدينة بيروت  .انظر :وفيات األعيان 2 ،ص. 314
والدته

0

ك في هذ ه
الكوفي  ،أحد
النعمان بن ثابت
أيت رجال لو كلّم َ
الصحابة ،قال ال ّ
أيت أبا حنيفة؟ فقال :نعم ،ر ُ
شافعي  :قيل لمالك :ه ل ر َ
ّ
األئمة الكبار ،أدرك أربعة من ّ
ّ
ّ
العمري ،أحمد بن يحيى  ( ،ت702هـ 1304/م) ،مسالك
بحجته ،ولد سنة (44ه ) ،وت وفي سنة (174هـ) .انظر  :ابن فضل اهلل
ّ
السّارية أن يجعلها ذهبا لقام ّ
آخرين ،مركز زايد للتّراث والتّاريخ ،العين ،اإلمارات الع ربية المتحدة2441 ،م 6 ،ص.24
األبصار في ممالك األمصار ،ط ، 1تحقيق :محمد خ ريسات و َ

7

وي ،ولد
اهيدي( ،ت177هـ721 /م)  ،أستاذ األساتذة عبقر ُّ
العروض ،وهو أستاذ سيبويه ّ
ي ّ
الن ْح ّ
الزمان نابغة اللّغة واألدب ،وواضع علم َ
الخليل بن أحمد ،الفر ّ
الناس ال يعرف  .انظر :
اا
طع القدمين،
شاحب اللّون،
الرأس،
ومات في البصرة ،وعاش فقيرا صابرا ،كان
متمزق الثّياب ،متق ّ
َ
مغمور ف ي ّ
قشف الهيئة ّ ،
َ
َ
شعث ّ
وفيات األعيان2 ،ص. 17

6

علم النّحو ،ولد ف ي
أول من بسط َ
أئمة النّحو ،و ّ
ثي بالوالء( ،ت140هـ726/م ) ،أبو بشر ،الملقّب بسيبويه :من كبار ّ
سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحار ّ
المسمى "الكتاب" ،لم يصنع قبله وال بعده مثله  .انظر :وفيات األعيان 3 ،ص. 133
وصنف كتابه
إحدى قرى شيراز ،وقدم البصرة ،فلزم الخليل بن أحمد،
ّ
ّ
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0
الم ّثنى  4في كتابه (مجاز القرآن)،
ابن العالء  ،ونحوهم ،و ّأول من ُعرف ّأنه تكلّم بلفظ المجاز ،أبو عبيدة َمعمر بن ُ

ولكن لم َيعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة" .2
ويذكر ّأنه قد ثبت عن اإلمام أحمد  ،2وهو يصرفه لمعنى الجواز قسيم الحظر .وفي جوابه الثّاني الذي قال
ُ
أن هذا التّقسيم باط ٌل،
حد
قسيم ال حقيقةَ له ،وليس لمن ّفرق بينهما ّ
فعلم ّ
صحيح ّ
ٌ
يميز به بين هذا وهذا؛ ُ
فيه" :هذا التّ ُ
وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ،بل يتكلّم بال ٍ
علم؛ فهم مبتدعةٌ في ال ّشرع ،مخالفون للعقل؛ وذلك ّأنهم ّلما قالوا:
ّ
َ
الحقيقة اللّفظُ المستعمل فيما وضع له ،والمجاز :هو المستعمل في غير ما وضع له ،احتاجوا إلى إثبات الوضع
السابق على االستعمال ،وهذا يتع ّذر" .
ّ
أُثبت هنا ما ورد عن رسول اهلل – صلوات اهلل وسالمه عليه –
َ
أشرع في مناقشة أجوبة ابن ّ
تيمية ُ
وقبل أن َ
1

علي
ني
القراء ّ
ّ
السبعة ،كان أعلم النّاس بالقرآن الكريم والعر ّبي ة والشّعر ،وهو ف ي ا لنّحو ف ي ال طّبقة ّ
البصري ،أحد ّ
أبو عمرو بن العالء بن ّ
الرابعة من ّ
عمار الماز ّ
حجة ،توفي سنة (170هـ ) .انظر  :وفيات األعيان 3 ،ص. 136
ابن أبي طالب ،قال
األصمعي  :سألت أبا عمرو عن ألف مسألة ،فأجابني فيها بأ لف ّ
ّ

2

أعلم بجميع العلوم منه ،وقال ابن قتيبة :
جي وال
حوي ّ
ي ّ
الن ّ
المثنَّى ،البصر ّ
أب و عبيدةَ ،م ْع َم ر ُ
جماعي َ
بن ُ
ٌ
العالمة ،قا ل الجاحظ ف ي حقّه :لم يكن في األرض خار ٌ
صنف حتّى مات ،وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف :فمنها كتاب "مجاز الق رآن الكريم" وكتاب "غ ريب
يب
أغلب عليه وأخبار العرب و ّأيامها ،لم يزل ُي ّ
َ
كان الغر ُ
القرآن" وكتاب "معاني القرآن " ،ت وفي سنة (242هـ) مائتين وتسع .انظر :وفيات األعيان 0 ،ص. 323

3

تيمية ،اإليمان ،ص. 40
ابن ّ

0

المسند ،وجمع فيه من الحديث ما لم يتّف ق لغيره ،وقيلّ :إن ه كان يحفظ ألف ألف
حدثينّ ،
الم ّ
صن ف كتابه ُ
إمام ُ
اإلمام أب و عبد اهلل أحمد بن حنبل الشّيبان ّي ،كان َ
خرجت من بغداد وما خلّفت بها أتق ى
شافع ي إلى مصر ،وقال في حقّه:
اصه ،ولم يزل
مصاحب ه إلى أن ارتحل ال ّ
حديث ،وكان من أصحاب اإلمام ال ّ
ُ
َ
افعي وخو ّ
ش ّ
وال أفقه من ابن حنبل ،ودع ي إلى القول بخلق القرآن أيام المعتصم ،فقال أحمد  :أنا رج ل علمت علما ولم أعلم فيه بهذا ،فأحضر له الفقهاء والقضاة فناظروه،
وحبس وهو مصر على االمتناع ،توفي ضحى الجمعة ،سنة إحدى وأربعين ومائ تين (201هـ ) في بغداد .انظر :وفيات األعيان 1 ،ص. 07
فضرب ُ
فلم يجبُ ،

7

تيمية ،اإليمان ،ص. 22
ابن ّ

19

كأنك تراه"  ،0ولم يقل أحد من العرب بهذا المعنى على هذا
تعبد اهلل ّ
فسر اإلحسان في حديث جبريل بقوله" :أن َ
ّأنه ّ
ضد القبح.
ضع
اللّفظ،
اإلحسان لما هو ّ
فيثبت هنا نقل ّ
ُ
ُ
الدال عن مدلوله ،وقد ُو َ
كن اإلجابة عليه بوجوه منها :نالحظ َّ
رد باب
تيمية إ ّ
تيمية يراوح في ّ
أن ابن ّ
ومع وجاهة رأي ابن ّ
ال ّأنه يم ُ
الحقيقة والمجاز بين إنكار مجيئه عن العرب ،أو كبار العلماء ،وتع ّذر ثبوت األصل ،أي الحقيقة ،والفرع ،أي
ٍ
بعض ما جاء عن كبار
بأصل وفرع انتهى الخالف .وأعرض هنا
وصرحوا
المجاز .فإذا ثبت عن كبار العلماء
َ
ّ
العلماء ،وفيه:
ُفيُنهايةُالسولُإل ُأبيُحنيفةُوصاحبهُأبيُيوسفُفيُبابُالحقيقةُوالمجاز:
سنوي
شارةُاإل
أُ.إ ُ
ّ
ّ
النقل ،وإلخالله بالفهم،
ففيه قوله" :الخامسة:
األول والمناسبة و ّ
ُ
المجاز خالف األصل الحتياجه إلى الوضع ّ
غلب كالطّالق تساويا ،واألوَلى الحقيقة عند أبي حنيفة ،والمجاز عند أبي يوسف رضي اهلل عنهما" .4
ْ
فإن َ

1

ق
الحديث مشهور صحيح ،وفيه أكثر من شاهد على الحقيقة ال ّ
يَ " :حدَّثَني إ ْس َحا ُ
عية ،كمعن ى اإلسالم واإليمان واإلحسان ،وقد روي من ّ
عدة وجوه ،ولفظ البخا ر ّ
شر ّ
َن رسو َل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و َّ
َّ
ع ْن َجر ٍ
ان َي ْو اما َبارازا للنَّاس إ ْذ أَتَاهُ َرُج ٌل َي ْمشي فَقَا َل َي ا
سل َم َك َ
ُ َْ َ َ
َ
عْنهُ أ َّ َ ُ
ي اللهُ َ
عةَ َ
ع ْن أَبي ُزْر َ
َّان َ
ع ْن أَبي َحي َ
ير َ
َ
ع ْن أَبي ُه َ ْري َرةَ َرض َ
رسو َل اللَّه م ا ْاإليمان ؟ قَا َل ْ :اإل يمان أَن تُؤم ن باللَّه وم َالئ َكته و ُكتُب ه ورسله ولقَائ ه ،وتُؤمن بالْبع ث ْاآل خر ،قَا َل  :ي ا رس َ َّ
َن تَ ْعبُ َد
ول الله َم ا ْاإل ْس َال ُم ؟ قَا َلْ :اإل ْس َال ُم أ ْ
َ َ ُ
َ ْ َ َْ
َ ُ ْ ْ َ
َ ُ
َ ُ
َُ ُ َ
َ
ََ
َ
َّ
َّ
َن تَ ْعُب َد اللَّهَ كَأَنَّ َك تََراهُ ،فَإ ْن لَْم
يم الص َ
ان أ ْ
س ُ
ان ؟ قَا َل ْاإل ْح َ
س ُ
سو َل اللهَ ،م ا ْاإل ْح َ
ان  ،قَا َل َ :ي ا َر ُ
ض َ
وم َر َم َ
وض َة َوتَ ُ
َّالةَ َوتُ ْؤت َي ال َّزكَاةَ الْ َم ْفُر َ
ص َ
اللهَ َوَال تُ ْشر َك ب ه شَْيئا اَ ،وتُق َ
َّ
ك م ْن
ت الْ َمْ أرَةُ َربَّتَهَا ،فَذَا َ
ُح ِّدثُ َ
تَكُ ْن تََراهُ فَإنَّهُ َي َار َ
ع ْن أَ ْش َراطهَا :إذَا َولَ َد ْ
ك َ
سأ َ
َعلَ َم م ْن السَّائ لَ ،ولَك ْن َ
عْنهَا بأ ْ
َّاعةُ؟ قَا َلَ :ما الْ َم ْسئُو ُل َ
سو َل الله َمتَى الس َ
ك ،قَا َلَ :يا َر ُ
َّ
َّ َّ
ك م ْن أَ ْش َراطهَا في َخ ْم ٍ
ث َوَي ْعلَُم َم ا في ْاألَْر َح ام"  ،ثَُّم
َّاعة َوُيْنز ُل ا ْل َغْي َ
وس النَّا س َف َذا َ
س َال َي ْعلَ ُمهُ َّن إال اللهُ " إ َّن اللهَ عْن َدهُ ع ْل ُم الس َ
ان ا ْل ُحفَا ُة ا ْل ُع َراةُ ُرُء َ
أَ ْش َراطهَا َوا َذا َك َ
ِّ
اس د َينهُْم  .البخاري ،محمّد بن إسماعيل( ،ت276هـ474 /م) ،
ف ا َّلرُج ُل ،فَقَا َلُ :ردُّوا عَلَ َّ
ي ،فَأ َ
ص َر َ
اء ليُ َعلمَ النَّ َ
َخذُوا ليَُردُّوا ،فَلَ ْم يَ َرْوا شَْيئاا ،فَقَا َل  :هَذَا جْبري ُل َج َ
ْان َ
األدب المفرد ،ط ،2ترتيب وتقديم :كمال الحوت ،عا لم الكتب 1247 ،م11 .ص.747

2

السول في شرح منهاج الوصول ،عالم الكتب ،بيروت( ،د .ت) 2 ،ص . 174وسأشير إليه الحقا
اإلسنوي ،جمال ّ
الرحيم( ،ت772ه ـ1223/م ) ،نهاية ّ
الدين عبد ّ
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بُ.ماُجاءُفيُكتابُ(الجملُفيُالّنحو) :0
وعز  -في البقرةَ " :ف َم ا
ففيه" :وكذلك يلزمون ال ّشيء
فعل ،واّنما هذا على المجاز ،كقول اهلل ّ -
جل ّ
الفعل ،وال َ
َ
2
4
ادة
ريد أن
الفعل إليها ،ومثله " اا
سب
ُ
َرب َحت ّت َج َارتُهُْم"  ،و ّ
ينقض"  ،وال إر َ
ّ
جدار ُي ُ
بح فيها؛ ُن َ
الر ُ
فلما كان ّ
التجا ةر ال تربحّ ،

للجدار ،وقال ال ّشاعر:
ُوماُليلُالمطيُبنائم ُ2
ُفيُالسرىُ ُ...ونم
ناُياُأمُغيالن
لقدُلمت
َّ
ّ
ّ
واللّيل ال ينام ،واّنما ُينام فيه ،وقال آخر:
همي" .
فنام ليلي وتجلّى ّ
َ ...
السول).
بـ (نهاية ّ
1

الدكتور
تمت
النقل عن الخليل في العين .وقد ردَّ نسبة الكتاب إلى الخليل ّ
الحجة في ثب وت ّ
أورُده هنا َم َ
ّ
ورد المستأنس ،فقد ّ
وقد اختلف في نسبته إلى الخليل ،و ُ
حوي البغدادي ،المتوفّى سنة 317هـ .
محمود مغالسة ،ورّجح ّأنه نتاج القرن الثالث ،وحقّق الكتاب فائز فارس ،ونسبه إلى ابن شقير ّ
الن ّ

2
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سورة الكهف ،اآلية .77

0

يرد فيها على الفرزدق ،وهو جرير الشّاعر،
البجلي ،جرير بن
عطية( ،ت114هـ 724/م) ،ديوان جرير ،دار صادر ،بيروت1222 ،م .والبيت في قصيدة له ّ
ّ
شاعر المشهور؛ كان من فحول شعراء اإلسالم ،وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض ،وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم بهذا
واسمه حذيفة ،ال ّ
الشّأن .انظر :وفيات األعيان 1 ،ص . 246والبيت من قصيدة مطلعها:
ال خير في مستعجالت المالوم ** وال في َخ ٍ
صلُهُ َغ ُير دائ م
ليل َو ْ
َ
َ

7

الرسالة ،بيروت 1247 ،م ،ص .00وابن شقير،
الفر ّ
اهيدي ،الخليل بن أحمد ( ،ت177هـ 721/م) ،الجمل في النّحو ،ط ، 1تحقيق :فخر الدّين قباوة ،مؤسسة ّ
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جـُُ.ثبو ُالقولُباألصلُوالفرعُعنُالخليلُ :
0
السالم كناية عن امرأة إسماعيل ،إذ
أس ُكفَّةُ الباب ،وجعلها إبراهيم عليه ّ
الع َتَبةُْ :
فقد ُجاء في كتاب العين َ " :

تسمى به ،بل كناية عنها بديلة لها دالّة عليها ،وقوله "جعلها"
مما ّ
أمره بإبدال َعتََبته"؛ فهي إذن ليست المرأة ،وليس ّ
ناء َّ
كنوا عنها
أي لم تكن َ
الر ُ
الدار ،ثَُّم ّ
العذرةَُ :
العذَةر ف ُ
جل إذا بدا وأحدث من الغائط ،وأصل َ
الب َدا ،أعذر ّ
قبال .وفيه" :و َ
الدارّ ،ثم
باسم الفناء كما ُكِّني بالغائط ،واّنما أصل الغائط
أيضا يقول أصل العذرة فناء ّ
ّ
المطمئن من األرض" .وهنا ا
المطمئن ،فرعٌ في
كنوا عنها ،فهنا أصل وفرع ،و( ّثم) تفيد العطف على التّراخي ،والغائط أص ٌل في المكان
ّ
ّ
مما ُي ْس َت َد ُّل به عليه؛ نحو الجماع والغائط
فالن َيك ني عن كذا وعن اسم كذا إذا َت َكلَّم َ
المستقذر .وقولُهَ " :كَنى ٌ
بغي هر ّ
ُ
الغرَق ُدَ :ش َجر كان ينبت هُناَ َكَ ،فبقي االسم مالزما للموضع وَذ َه َ َّ
ق:
و َّ
اله ْي ُ
ُ ُ ا َْ
ٌ
الرَفث ونحوه" ،وقوله" :و َ ْ
ب الش َجر" ،وقولهَ " :
َ
َّ
الطّويل َّ
هادة ي ْكميها
سم ّي الظَّليم :هيقا ،ورج ٌل َه ْي ٌ
قُ :يشّبه بالظليم لنفاره و ُجننه ،وقوله" :كميَ :ك َمى ال ّش َ
الدقيق وبه ُ
الكم ُّيُّ :
س ِّمي به ألّنه َي َت َك َّمى فيه السِّالح أيَ :ي َتغطَّى به.
الشجاع؛
َك ْميا أيَ :ك َتمها ،و َ
ُ َ
ٍ
أن الخليل
ويظهر -فيما سقت من شواهد في كتاب العين  -ثبوت
أصل وفرع في االستعمال اللّغوي ،و ّ
يصرح بأصل الوضع ،وبما ط أر عليه من نقل ،ويشير إلى ما كان عليه وما آل إليه.
ّ

الرسالة ،دار األمل ،بيروت1247 ،م .
أحمد بن الحسن( ،ت317هـ222/م ) ،المحلّى ،ط ،1تحقيق :فائز الفايز ،مؤسسة ّ
1

ائي  ،دار ومكتبة الهالل ( ،د.ت ) .
الفراهيدي ،الخليل بن أحمد177( ،هـ721 /م) ،العين ،تحقيق :مهدي
المخزومي وابراهيم ّ
الس ّ
امر ّ
ّ
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يباني ُ :0
ش ُّ
دـ ُ.ورود
هُعنُمحمدُبنُالحسنُال ّ
ّ
4
للنذر حقيقةٌ،
ألن هذا الكالم ّ
النذر واليمين؛ ّ
أن أبا يوسف أبى الجمع بين ّ
وذلك في قوله ..." :فالحاصل ّ

ألن الحقيقة
ولليمين ٌ
مجاز ،والحقيقة مع المجاز ال يجتمعان تحت كلمة واحدة ،فإن نواهما ،فالحقيقة أولى باالعتبار؛ ّ
معتبرةٌ في موضعه ،والمجاز معتبر في غير موضعه ،وال ّشيء الواحد ال يكون في موضعه وفي غير موضعه ،وا ْن
2
مشعر بعراقة االصطالح؛ فهو يقول:
يباني
ش
ال
وكالم
.
تعين المجاز؛ فال تبقى الحقيقة مرادة"
ّ
نوى اليمين ال غير؛ ّ
ٌ
ّ

تعين
أيضا" :وان نوى اليمين ال غير؛ ّ
" الحقيقة معتبرة في موضعه ،والمجاز معتبر في غير موضعه" ،ويقول ا
المجاز؛ فال تبقى الحقيقة مرادة" ،يريد -وكالمه ٍ
النية قرينة مانعة من الحقيقة ومثبتة للمجاز.
أن ّ
مغن عن البيان ّ -
ُ
عيُ :
شاف ُّ
هـُ.ماُوردُعنُاإلمامُال ّ
ون في الس َّْبت ،إ ْذ َتأْتيه ْم
ُ
اسأَ ْلهُْم َعن ا ْل َق ْرَية الَّتي َك َان ْ
ت َحاضَ َرة ا ْلَب ْحر ،إ ْذ َي ْع ُد َ
حيث يقول بعد قوله تعالىَ " :و ْ
1

بالري سنة (147هـ )  ،وهو ابن ثمان وخمسين سنة ،حضر مجلس أبي حنيفة سنتين ثم تفقه على أب ي
يباني  ،مولى لبن ي شيبان ،مات ّ
محمد بن الحسن الشّ ّ
الزركلي ،األعالم 6 ،ص. 342
محمد وقر بعيرّ .
علم أبي حنيفة ،قال الشّ افعي :حملت من علم ّ
يوسف ،وصنّف الكتب الكثيرة ونشر َ

2

أول من نشر مذهبه ،كان فقيها عالمة،
الكوفي
أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري
ّ
البغدادي  ،أبو يوسف :صاحب اإلمام أب ي حنيفة ،وتلميذه ،و ّ
ّ
الرشيد .ومات في
ثم لزم أبا حنيفة ،فغلب عليه "الرأي" وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي و ّ
الروايةّ ،
من حفاظ الحديث ،ولد بالك وفة ،وتفقّه بالحديث و ّ
أول من وض ع الكتب ف ي أصول الفقه ،على مذهب أبي
أول من دعي "قاضي القضاة" ،ويقال له :قاض ي قضاة الدّنيا ،و ّ
خالفته ببغداد  ،وهو على القضاء ،وهو ّ
الزركلي ،األعالم 2 ،ص . 272
حنيفة ،وكان واسع العلم بالتّفسير والمغازي وأيام العرب ،من كتبه "الخراج"ّ .

3

الصغير ،ط ،1عالم الكتب ،بيروت1246 ،م 1 ،ص . 102
محمد بن الحسن( ،ت147هـ443 /م) ،الجامع ّ
يبانيّ ،
الشّ ّ
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0
َّ
ذكر األمر
وه ْم ب َم َ
حَ
سقُ َ
ون ال َتأْتيه ْمَ ،ك َذل َك َن ْبلُ ُ
سبتُ َ
س ْبته ْم شَُّرعا َوَي ْوَم ال َي ْ
اكا ُنوا َيفْ ُ
يت ُانهُْم َي ْوَم َ
ون" " :فابتدأَ َجل ثناؤه َ

ألن القرية ال
ون في الس َّْبت" َد َّل على ّأنه َّإنما أراد َ
أهل القرية؛ ّ
فلما قال" :إ ْذ َي ْع ُد َ
بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرّ ،
أهل القرية الذينَ بالَ ُهم بما كانوا
السبت ،وال غيره ،و ّأنه ّإنما أراد بالعدوان َ
تكون عاديةا ،وال فاسقةا بالعدوان في ّ
ُ
يفسقون".
َح ُّسوا َبأْ َسَنا إ َذا ُه ْم م ْن َها
ت ظَال َم اة َوأ َْن َشأَْنا َب ْع َد َها َق ْوما َ
ص ْمَنا م ْن َق ْرَي ٍة َك َان ْ
ينَ ،فَل َّما أ َ
آخر َ
وقوله تعالىَ " :و َك ْم َق َ
4
أن الظّالم
للسامع ّ
بان ّ
فلما ذكر ّأنها ظالمةٌ َ
ون"  ،وهذه اآلية في مثل معنى اآلية قبلها ،فذكر قَ ْ
ض َ
َي ْركُ ُ
صَم القريةّ ،

البأس عند القصم :أحاط
ئين بعدها ،وذكر
الم َ
نش َ
إحساسهم َ
ّإنما هم أهلها ،دون منازلها التي ال تظلمّ ،
ُ
ولما ذكر القوم ُ
أحس البأس من يعرف البأس من اآلدميين" .2
العلم ّأنه ّإنما ّ
أن المعنى انصرف إلى أهل القرية بعد ورود قرينة مانعة من المعنى الظّاهر ،وهي قوله
عي ّ
ُي ّبي ُن ال ّشاف ّ
خالف لما ذهب إليه
السبت" ،ويعّلل بقوله :أل ّن القرية ال تكون عادية ،وال فاسقة  ،...وهذا
ٌ
تعالى" :إذ يعدون في ّ
الحس فيقول" :فالقرية ال تكون
المحل بدليل
للمحل أوللحا ّل 2؛ فال ّشافعي يمنع إرادة
تيمية من جواز نسبة الفعل
ّ
ّ
ابن ّ
ّ
عاديةا وال فاسقةا".

1
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2

صمُ كسر الشّيء الشّديد حتّى يَبين .لسان العرب ،مادّة (قصم).
صمَ اهلل ظهره ،والقَ ْ
صمَُ :د قُّ الشيء يقال للظالم ،قَ َ
سورة األنبياء ،اآليتان  .12- 11والقَ ْ

3

محمد شاكر  ،المكتبة العلميّة ،بيروت ،1247 ،ص .63- 62
الرسالة ،تحقيق :أحمد ّ
محم د بن إدريس( ،ت240هـ412 /م) ّ ،
افعيّ ،
الشّ ّ

0

تيمية ،اإليمان ،ص. 144
انظر :ابن ّ

24

السكان ،فقوله "حاضرة البحر" يجوز أن يفهم منها القرية
جدر اإلشارة هنا إلى ّ
َ
أن القرية شاملةٌ للمساكن و ّ
وت ُ
بمساكنها وس ّكانها ،فّلما جاء قوله" إذ يعدون  "...د ّل على خالف هذا ،بل على عدم جوازه ،ومع جواز أن نقول
ولكن الذي ال يجوز هو الظّلم
الس ّكان يجوز وقوع القصم عليهم جميعاّ ،
على الحقيقة :قصمنا القرية؛ ّ
ألن المساكن و ّ
مانعين من الحقيقة،
الس ّكان ،فكان دليل
حالية ،و" كانت ظالمة" قرينة ّ
الحس ،وهو قرينة ّ
ّ
من المساكن دون ّ
لفظيةَ ،
وصارفين إلى المجاز.
َ

دُُ.و ُرودهُعنُأبيُعبيدةُمعمرُبنُالمثّن ُ :
البيت
وحج
وذلك في قولهَ " :حنيفا :الحنيف في
الجاهلية من كان على دين إبراهيمَّ ،ثم س ّمي من اختتن ّ
ّ
َ
يتمسكوا منه
السنون ،وبقي من يعبد
حنفاء على دين إبراهيم ،ولم ّ
األوثان من العرب ،قالوا :نحن ُ
َ
حنيفاا ّلما تناسخت ّ
الجاهلية:
األصل في قوله" :الحنيف في
بحج البيت ،والختان؛ والحنيف اليوم :المسلم"  .0ويظهر عند أبي عبيدة
ُ
ّ
إال ّ
الجاهلية ،فهو أصلي في اللفظ ،ويقولّ " :ثم
مقي ادا بزمن
ّ
من كان على دين إبراهيم" ،فهذا المعنى أثبته أبو عبيدة ّ
خالف األصل.
سمي من اختتن  "...ويقول" :والحنيف اليوم :المسلم"؛ فقوله ( ّثم) ،وقوله" :الحنيف اليوم المسلم"
ُ
ّ
افعي ،وأبي عبيدة ،وقد استعمل الجاحظ المجاز في
عند أبي حنيفة ،والخليل ،وال ّ
فإذا ثبت هذا َ
يباني ،وال ّش ّ
ش ّ

1

الرسالة ،بيروت1241 ،م 1 ،ص . 74
أبو عبيدة ،معمر بن المثنّى( ،ت242هـ420 /م)  ،مجاز القرآن ،طّ ،2
مؤسسة ّ
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بأن القرآن ليس بمخلوق إالّ على المجاز مقابال للحقيقة  .1وهو ظاهر؛ فيسقط الجواب الثّاني من اعتراضات ابن
قوله ّ
تيمية؛ فالوقوع أقوى األدّلة.
ّ
األول للّغة كان من
تيمية ،فقد ذهب
بتصو هر ا
مما ذهب إليه ابن ّ
بعيدا ،فالوضع ّ
ّ
عرض لشيء ّ
وال بأس من ال ّت ّ
2
ونموها بوجهين اثنين:
عند اهلل سبحانه  ،والواقع المشاهد ،والمنقول ّ
تطور الّلغة ّ
يدالن على ّ

لكل ما
الد ّابة لذوات األربع ،وهي في أصل الوضع ّ
سلس ،وذلك كتخصيص كلمة ّ
األول :اعتباطي ٌ
الوجهُ ّ
دل على عموم داللتها قوله تعالىَ" :وَما م ْن َد َّاب ٍة في ْاأل َْرض إالَّ َعلَى اللَّه رْزقُ َها"  ،2وشاهد
يدب على األرض ،وقد ّ
ّ
ي :2
ج ل َق َ
ّ
ولما قال َ
طر ّ
الخوار ُ
التخصيص لذوات األربع هو االستعمال ،وقد جاء في لسان العرب البن منظور قولهّ " :
باالست ْغفارَ ،تَلوا اآلية ُح َّج اة عليه .و َّ
وق ْد َغَلب هذا
اخ ُر ْج إَل ْينا يا َد َّابةُ؛ فأ ََمَرُهم
ب ،قال ابن منظورَ " :
ْ
الدابة التي تُْرَك ُ
ْ
اب"  .فأمر قطرٍي لهم باالستغفار ُّ
ب من َّ
الدو ِّ
استقر في عرف استعمال داللتها على
يدل على ما
االسم على ما ُي ْركَ ُ
ْ
ّ
ُْ
غوي.
البهيمة ،واحتجاجهم عليه باآلية ّ
يدل على أصل وضعها الّل ّ
عية
التغيير المقصود ،وهو كثير في ّ
الوجه اآلخر :وهو ّ
عية واصطالحات العلوم ،فاأللفاظ ال ّشر ّ
الداللة ال ّشر ّ
تخصيصا ،أو
الضالل كلّها قد أحدث ال ّشارع في داللتها
الصيام و ّ
الحج والكفر واإليمان والهدى و ّ
الزكاة و ّ
لصالة و ّ
كا ّ
ا
1

قدم ،القاهرة 1240 ،م ،ص. 117
انظر :عثمان ،عبد الفتّاح ،التّفكير
البالغي عند المعتزلة ،ط ،1طبعة التّ ّ
ّ

2

سيأتي بيانه في الفصل األو ل.

3

سورة هود ،اآلية . 6

0

ركلي ،األعالم2 ،ص. 244
ي بن الفجاءة أبو نعامة،
ميمي ،من رؤساء األزا رقة (الخوارج) وأبطالهم .انظرّ :
قطر ّ
الز ّ
ني التّ ّ
الكناني الماز ّ
ّ

7

دب).
ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة ( ّ
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التوحيد والجوهر والعرض والفقه
أضاف إليها شروطا أو أوصافا لم تكن معهودة في أصل الوضع ،والكالم و
ُ
َ
واألصول والناسخ والمنسوخ والقياس وغيرها في اصطالحات الفقهاء واألصو ّليين والمتكّلمين لم تكن مطابقةا
وحسن وضعيف ومنكر ومتروك
للمدلوالت عندهم في أصل الوضع كذلك ،وفي مصطلح الحديث يقولون :صحيح
ٌ
النحو يقولون :فعل وفاعل ومفعول ومبتدأ وخبر
ومعروف
س ومعضل وعزيز وغريب ،وفي ّ
ومحكم ومرسل ومدّل ٌ
ٌ
جوز بهما عن أصل
حتى مصطلحا الحقيقة والمجاز قد تُ ِّ
وعام ل وتمييز وضمير وحال وعمدة وفضلة كذلكّ ،
وضعهما في اللّغة ،فلم تكن داللتهما في أصل الوضع دالةا على هذا الباب من أبواب علوم اللّغة.
العام موجود
النقل في العرف
يب فيه ،و ّ
عي ٌ
أن ّ
فعلى ذلك يظهر ّ
ّ
ثابت ال ر َ
الخاص كذلك ،والعرف ّ
النقل ال ّشر ّ
بالزيادة أو
الدال بالمدلول ّ
اريخية ،واستظهار نمو عالقة ّ
النصوص ّ
يصعب دركه على مرور ّ
الت ّ
بتتبع ّ
الزمن إالّ ّ
ُ
النقصان .0
ّ
أن
غير حاصل بين الحقيقة
وال يقال هنا هذا ّ
عية ،وليس من باب المجاز؛ ذلك ّ
العرفية وال ّشر ّ
الوضعية و ّ
ّ
الت ّ
ي ،فهنا أصل موضوع وفرع منقول إليه
تغير على ّ
ّ
كل حال توافرت فيه أركان ّ
أيضا ّ
الت ّ
النقل المجاز ّ
غير هنا هو ا
وعالقة وقرينة ،وقد َّ
بالنظر إلى تواضع أهل العرف
دل على هذا
اآلمدي بقوله ":فالحقيقة العر ّفية وان كانت حقيق اة ّ
ّ
بالنسبة إلى استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ّأوال" .4
عليها ،فال تخرج عن كونها مجا از ّ

1

يخي للع ربيّة .
أهم ّ
انظر :حمودة ،طاهر ،دراسة المعنى عند األصوليين ،ص ،141ولع ّل هذا الملحظ من ّ
مسوغات تصنيف معجم تار ّ

2

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص . 77
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ي
جن ّي باللّغة
تيمية ينكر وقوع المجاز ،وابن ّ
تيمية ،فابن ّ
مذهبا مقابال تماما لمذهب ابن ّ
ويذهب ابن ّ
ا
جن ّ
التوكيد ،واإلبدال أدّلة واضحة
كلها مجاز ،فالوصف ،و ّ
علي في ّ
أن الّلغة ّ
يكاد ينكر وقوع الحقيقة؛ فقد نقل كالم أبي ّ
حيث قال" :اعلم َّ
مجاز ،ال حقيقة،
تطرق إليه المجاز بوجه ما،
مع ُّ
تأمله ٌ
ُ
في ّ
ي منها ّ
أن الكالم إذا َعر َ
أكثر اللّغة َ
أن َ
يف ،وانهزم ال ّشتاء؛ وذلك لداللة الفعل على
وجاء َّ
شر،
وق َع َد
وذلك َّ
زيدَ ،
قام ٌ
الص ُ
عمرو ،و َ
َ
انطلق ب ٌ
ٌ
نحوَ :
عامة األفعال َ
َّ
الجنسية"  .0فالمجاز عنده ثابت غالب على الحقيقة .4
واذا ثبت وقوع المجاز في اللّغة ،وهو انتقال اللّفظ من معنى إلى غيره بعالقة وقرينة ،واالنتقال يقتضي
قضية
سابقا
للسابق و ّ
وضعا ا
األول في معنى الوضع ،ونناقش ّ
اضعا ّ
ووضعا ا
التالي .فسوف ننظُُر في الفصل ّ
تاليا ،وو ا
ا
ا
الواضع بين آراء راجحة وأخرى مرجوحة.
ُ
ُ

ُ

1

ي ،الخصائص2 ،ص . 002
ابن جنّ ّ

2

انظر المصدر نفسه 2 ،ص . 074
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الفصلُاألول ُ
ّ
األصوليين ُ
البالغيينُو
غويينُو
ّ
ّ
الحقيقةُوالمجازُبينُاللّ ّ
تمهيدُ :
للنظر في موقف أهل اللّغة والبالغة واألصول من باب الحقيقة والمجاز ،وما أبرز اآلراء
أفرد هذا الفصل ّ
ُ
ايز بها ُّ
فن من الفنون المذكورة أن يمتاز
قيق ّ
فن منها عن غيره ،وح ٌ
لكل ّ
كل ّ
التي ّاتفقوا عليها ،وما المسائل التي تم َ
الفن وباعثه وغايته.
عن غيره ،وذلك اقتضاء موضوع ّ
السلف
حذو ّ
فأهل الّلغة ينظرون إليه َم ا
عينا غدقا يستثمرونه في إفادة الّلغة وامدادها في معجمها ،يحذون َ
حيةا
فيما ساروا عليه في أبواب ّ
باب الحقيقة والمجاز من آفاق في االستعمال تُبقي اللّغة ّ
مما ُيعطي ُ
الت ّ
وسع واإلفادة ّ
فتية.
ّ
ٍ
وخطابات ،وذلك بحسب
تعابير
وأهل البالغة يقفون منه موقف المستثمر له ،بعد تحقيق قواعده ،في إنشاء
َ
عند حاجة مستعملي الّلغة من
غوي في استخدام أهل الّلغة،
ما و ّ
السلف ،وبحسب ما يقتضيه ّ
وخاصة َ
ّ
طور الّل ّ
طأه ّ
الت ّ
ُّ
السلف ويبنون عليه
اكيب جديدة ال تنتهي،
األدباء إلى
وتظل ّ
كأنها قائمةٌ مفتوحةٌ ،فيقفون على ما أبدعه ّ
تعابير وتر َ
َ
ما أبدعه الخلف ،والك ّل دائر في دائرة طلب بالغة الخطاب في اتّساق أصوات حروفه ومفرداته ،وانطباق ألفاظه

29

على معانيه في أجمل األلفاظ وأحسنها نظما وأقواها سبكا.
عية الستنباط معاني الفكر
للنظر في الّنصوص ال ّشر ّ
وأهل األصول يقفون على باب الحقيقة والمجاز ّ
ويقسمونه لما يجوز
الحقيقية في األصول والفروع،
اإلسالمي في عق يدته وأحكامه وآدابه وتاريخهُ ،ي ّبينون المعاني
ّ
ّ
ّ
دخول الباب فيه وما ال يجوز ،وال َيعنيهم بحال أن يقتفوا أغراض اللّغويين والبالغيين ،في أصولهم التي ما أقاموها
يني ،وهم يقفون على استثمار الباب في دالالت معرفة مراد المخاطب،
إالّ لتكون أداة من أدوات تحليل الخطاب ّ
الد ّ
طب ،وهو اإلنسان.
الم ِّ
شرع للمخا َ
وهو ُ
الدالة على المجاز ،وأنواع العالقات بين
حد الحقيقة والمجاز ،وأنواع القرائن ّ
قوف على ّ
الو َ
ويقتضي هذا ُ
غويين ،وأبي
الحقيقة والمجاز ،وموقفهم من ثبوت الحقائق الثّالث،
َ
جني من اللّ ّ
وذلك عند ك ّل من :أبي الفتح بن ّ
عرف
اآلمدي من
البالغيين ،وسيف اإلسالم
اكي من
ولكن هذه المباحث ال تقوم قبل ّ
األصوليينّ .
ّ
ّ
ّ
يعقوب ّ
الت ّ
الس ّك ّ
اضعٍ ،
ونقل لهذا الوضع إلى غير ما
على معنى الوضع والواضع ،إذ الحقيقةُ والمجاز
يدل على وضع و ٍ
تركيب ّ
ٌ
ابتداء.
أصل الموضوع
حيث
ُ
ُوضع له ابتداء ،فلنبدأ من ُ
ا

31

الوضعُوالواضعُ :
0
متفق عليه -فيما أعلم  -وما
والوضع هو" :عبارة عن تعيين اللّفظة بإزاء
معنى بنفسها [من واضع]"  .وهذا ّ
ا

ال للخالف الواقع فيه.
تنكير الواضع إ ّ
العلماء في شأنه قديما وحديثا حين بحثُوا في نشأة اللّغة؛ فمنهم من ُيسندها إلى
اختلف
ّأما الواضع فقد
َ
ُ
إن اإلنسان حاكى أصوات الطّبيعة ،ومنهم من قالّ :إنها من عند اهلل
اصطالح العقالء من البشر ،ومنهم من يقولّ :
وطوَرها اإلنسان
كا ّفة ،أو من عند اهلل عن خلق سابق علينا ،ومنهم من قال :هي من عند اهلل من حيث أصولُهاّ ،
حيز اإلمكان" .4
الي" :و ّ
الكل في ّ
ّ
ونماها ،وكما يقول الغز ّ
الراجح عنده،
أن اللّغة توقيف من عند اهلل ،وهو ّأ
علي
الفارسي ّ
ص في ّ
أي ابن ّ
الري ّ
يتلخ ُ
رُ
ّ
جن ّي وشيخه أبي ّ
أن
فهو ال يقطع به كما سيظهر لنا ،وال ينكر على مخالفيه .و ّ
بعد ْ
أي ،هو ّأنه َ
أن ابن ّ
الدليل على ّ
الر َ
جني يرّجح هذا ّ
بأن اهلل علّم آدم الكالم؛ َّ
الصحيح قد
كل الكالم لم ُيغفل منه ا
نقل قول القائل ّ
شيئا ،يعلّق عليه بقوله" :واذا كان الخبر ّ
َ
2
ي وغيره  .2وفي سياق
اء على القول به"  ،وقد ّ
صح ما يشهد له عند البخار ّ
ورد بهذا ،وجب تل ّقيه باعتقاده ،واالنطو ُ

1

اكي ،المفتاح ،ص . 374
ّ
السكّ ّ

2

الي ،المستصفى ،ص . 141
الغز ّ

3

ي ،الخصائص1 ،ص . 02
ابن جنّ ّ

0

جاء في حديث الشّفاعة ،وهو حديث مشهور ..." :فَيأْتُون آدَ م فَيقُولُون يا آدَ م أَما تَرى النَّاس َخلَقَ َ َّ
اشفَ ْع لَنَ ا
اء ُك ِّل شَ ْي ٍء ْ
ك َم َالئكَتَهُ َوعَلَّ َم َ
َس َجدَ لَ َ
َس َم َ
كأْ
ك اللهُ ب َيده َوأ ْ
َ
َ َ َ َ
َ َ ُ َ َ
ي4 ،ص ، 024حديث رق م .7014
إلَى َربِّنَا" .البخار ّ
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بحجة عدم تعلّق القديم بالحادث،
يرد التّوقيف عن اهلل ،ويبطله ،فقد أَبطَ َل
َ
حديثه يورد رأي من ّ
القول بالتّوقيف ّ
ٍ
ورد أبو الفتح ب ٍ
مقام الجارحة بأمر اهلل ،فال يؤوده
التواضع إلى الجوارحّ ،
وحاجة ّ
مثال َ
ضَرَبه لخصمه في خشبة تقوم َ
جل بصائت وال صامت .0
الر ُ
شيء في ّ
السموات وفي األرض -سبحانه  ،-فلم ينبس ّ
طبيعة ،ولم ينكر إمكان وقوعه ،بل قال:
جن ّي إلى قول من قال بمحاكاة اإلنسان ألصوات ال ّ
ابن ّ
عرض ُ
وقد َ
4
ظن راأيا له ،وكيف
متقبل"  ،وقوله هذا من باب جواز الوقوع ال الحمل ،كما قد ُي ّ
"وهذا عندي وجه صالح ،ومذهب ّ

الدواعي
دائم التّنقير والبحث عن هذا الموضع،
فأجد ّ
ُ
يكون هذا مع قوله" :واعلم فيما بعد ّأنني على تقادم الوقت ُ
حال هذه الّلغة ال ّشريفة الكريمة
لت َ
والخوالج ّ
التغول على فكري؛ وذلك ّأنني إذا تأ َّم ُ
قويةَ التّجاذب لي ،مختلفة جهات ّ
أمام َغلْوة
يكاد
علي
اللّطيفة؛
جانب الفكرّ ،
وجدت فيها من الحكمة و ّ
حتى َ
ُ
َ
ُ
الد ّقة واإلرهاف و ّ
يطمح به َ
الرّقة ما يملك ّ
السحر ،فمن ذلك ما ّنبه عليه أصحابنا -رحمهم اهلل  -ومنه ما حذوته على أمثلتهم ،فعرفت بتتابعه ،وانقياده ،وبعد
ّ
ولطف ما أُسعدوا به ،وفُرق لهم عنه ،وانضاف إلى ذلك َوارُد األخبار
صح َة ما وفَّقوا لتقديمه منه،
َ
مراميه ،وآماده ّ
بأنها من عند اللّه َّ -
َّ
قول
عتقاد كونها
وحيّ ،ثم أ ُ
ا
جل ّ
وعز  -فقوي في نفسي ا ُ
المأثورةّ ،
توفيقا من اهلل سبحانه ،وأنها ٌ
يكون
أن
في ّ
الرائعة الباهرة ،كذلك ال ننكر ْ
وتنبهوا ّ
ضد هذا كما وقع ألصحابنا ولنا ّ
َ
تأمل هذه الحكمة ّ
وتنبهنا على ّ
فأقف
اطر وأج أَر َجَنانا؛
منا
كان
ُ
ألطف ّ
َ
بعد مداه ّ
اهللُ  -تعالى  -قد َ
ا
عنا َ -من َ
خلق من قَبلنا -وا ْن ُ
أذهانا ،وأسرعَ خو َ

1

ي ،الخصائص1 ،ص .07
ابن جنّ ّ
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الكف بإحدى الجهتين ،ويكفّها
ق
خطر
الخلّتين
ّ
بعد ُيعلّ ُ
خاطر فيما ُ
بين تَْين َ
ٌ
مكثورا ،وان َ
ا
أكاثرهما ،فأنكفئُ
حسيرا ،و ُ
ا
عن صاحبتها ،قلنا به ،وباهلل التّوفيق" 0؟
وحيا منه ،أو من عند
جن ّي عن قوله -كما نالحظ  -بل ّ
لم ُيعرض ابن ّ
تردد بين أن تكون اللّغة من عند اهلل ا
وروية وانصاف لما عنده مع
جن ّي في الواضع ،وهو رأي ّ
اهلل ا
يدل على عمق ّ
حمال على خلق سابق لنا .هذا رأي ابن ّ
غير.
ما عليه ُه
جن ّي فنسبة الوضع هلل تدور معه حيث
الي فهو رأي يمثّل األصوليين ،وال يبتعد كثي ار عن ابن ّ
ّأما رأي الغز ّ
التوقيف إذا لم
الي في أصل الّلغة" :قد ذهب قوم إلى ّأنها
توقيفا ،وال ُيفهم ّ
اصطالحية؛ إذ كيف تكون ا
ّ
دار .يقول الغز ّ
يتم إال
معروفا للمخاطب باصطالح سابق؟ وقال قومّ :إنها
التوقيف
ا
يكن لفظُ صاحب ّ
ّ
توقيفية؛ إذ االصطالح ال ّ
بخطاب ،ومناداة ،ودعوة إلى الوضع ،وال يكون ذلك إالّ بلفظ معروف قبل االجتماع لالصطالح .وقال قوم :القدر
بالتوقيف ،وما بعده يكون باالصطالح .والمختارَّ :
ظر
التنبيه والبعث على االصطالح يكون ّ
الذي يحصل به ّ
أن ّ
الن َ
حيز اإلمكان.
يقع في الجواز أو في الوقوعّ ،أما الجواز
العقلي ،فشامل للمذاهب الثّالثة ،و ّ
الكل في ّ
في هذا َّإما ْ
أن َ
ّ
عقلي ،أو بتواتر ٍ
ال ببر ٍ
مجال
قاطع ،وال
سمع
هان
ٍ
خبر ،أو ٍ
يقينا إ ّ
ٍّ
َ
طمع في معرفته ا
َّأما الواقعُ من هذه األقسام ،فال َم َ
جم الظّ ّن في ٍ
عملي،
تعبد
أمر ال يرتبطُ به ّ
لبرهان العقل في هذا ،ولم ينقل تواتر ،وال فيه سمع قاطعٌ؛ فال يبقى إالّ ر ُ
ّ
اء
ض فيه إ اذا فضو ٌل ال
َ
أصل له .فإن قيل :قال اهلل تعالىَ" :و َعلََّم َ
وال تر ُ
آدَم ْاأل ْ
هق إلى اعتقاده حاجةٌ ،فالخو ُ
َس َم َ
1

ي ،الخصائص 1 ،ص . 04
ابن جنّ ّ
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ٍ
كُلَّها "  ،0وهذا ُّ
يدل على استحالة خالفه .قلنا :وليس ذلك
بوحي
يدل على ّأنه كان
ٍ
فيدل على الوقوع ،وا ْن لم ّ
وتوقيف؛ ّ
َ
ٍ
احتماالت:
دلي ا
ق إليه أربعةُ
يتطر ُ
قاطعا على الوقوع ا
أيضا؛ إذ ّ
ال ا
فوضع بتدبيره وفكره ،ونسب ذلك إلى تعليم اهلل
الوضع؛
أحدهاّ :أنه ّ
َ
ربما ألهمهُ اهللُ تعالى الحاج َة إلى َ
تعالى؛ َّ
الداعية كما تنسب جميع أفعالنا إلى اهلل تعالى.
الملهم،
ك ّ
ومحر ُ
ّ
ألنه الهادي و ُ
الجن ،أو فريق من
ربما كانت موضوع اة باصطالح َمن َخَل َق اهللُ تعالى قبل آدم من ّ
أن األسماء ّ
والثانيّ :
المالئكة ،فعلّمه اهللُ تعالى ما تواضع عليه غيره.
النار دون األسامي
الجنة و ّ
السماء واألرض ،وما في ّ
والثالثّ :
أن األسماء صيغة عموم ،فلعلّه أراد به أسماء ّ
الصناعات واآلالت ،وتخصيص قوله تعالىُ " :كلَّ َها "
التي حدثت مسمياتُها َ
السالم من الحرف و ّ
بعد آدم عليه ّ
كتخصيص قوله تعالى" :وأُوتيت من ُك ِّل َشي ٍء"  ،4وقوله  -تعالى  " :-تد ِّمر ُك َّل َشي ٍء بأَمر رِّبها فَأَصبحوا ال يرى إالَّ
َ َ ْ ْ
َْ ُ
َُ
ْ ْ َ َ
َُ ُ
ْ
مساكنهم "  ،2وقوله تعالى" :وهو عَلى ُك ِّل َش ٍ
ير" 2؛ إذ يخرج عنه ذاتُه وصفاتُه.
َ َُ َ
يء َقد ٌ
َ َ ُ ُْ
ْ
ِّ
الده على هذه اللّغات المعهودة اآلن،
بعده أو ُ
غيرهّ ،ثم اصطلح َ
وآخرهاّ :أنه ّ
ربما علّمه ّثم َ
نسيه ،أو لم ُيعل ْم َ
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أكثرها حادثةٌ بعده" .0
والغالب ّ
أن َ
ال ّأنه قد
حيز اإلمكان ،ويورد مرّج حات أصحابها دون أن يضيف إليها ،إ ّ
الي ّ
كل االحتماالت في ّ
يضع الغز ّ
يصح فيه البرهان" .4
يتطرق إليه احتمال ال
ّ
ناقش ما تقبله آية "وعلّم آدم األسماء كلّها" ،وكما يقول العلماءّ " :
إن ما ّ
تؤّول به اآلية ،أو ما تحتمله من التّأويالت.
ولْ ّ
نتبين ما ذهب إليه أبو حامد فيما يجوز أن َ
فوضع بتدبيره وفكره" ال يبتعد
الوضع؛
األول يقولّ " :إنه ّ
في اعتراضه ّ
َ
ربما ألهمهُ اهللُ -تعالى  -الحاجةَ إلى َ
ولم نخالف ظاهر اآلية؟ واألصل
أبو حامد عن أن يكون األمر من اهلل ،ولكن على وجه ال ّ
تدل عليه اآلية بحالَ ،
النقل ،أو ُموه اما في لفظه؛
ضا بالعقل أو ّ
عار ا
في خطاب القرآن ّأنه للبيان ،وليس لإليهام ،وما لم يكن ظاهر اآلية ُم َ
وغيره ،فيجوز أن نفهم ما نريد دون
فحري به أ ّ
ال يخرجه عن مدلوله ،وما ذهب إليه يخلق إشكاال في فهم الكالم قرآنا َ
همل البيان.
وي ُ
فيلغ ُز الكالمُ ،
قيد ،وال شرط؛ ُ
ربما كانت موضوعةا باصطالح َمن َخلَ َق اهللُ تعالى من قبل آدم".
إن األسماء ّ
في االعتراض الثّاني يقولّ " :
ولكنه ينسبها لخلق من
أن اهلل هو الذي عّلم آدم األسماء التي تكّلم بهاّ ،
وهذا إقرار من أبي حامد لظاهر اآلية من ّ
قبل خلق آدم ،وهذا مع جوازه ،إالّ ّأنه غريب لخالف ظاهر اآلية إلى ما ال تشير إليه من قريب ،وال بعيد.
الجنة
السماء واألرض ،وما في ّ
في االعتراض الثّالث يقولّ " :
إن األسماء صيغة عموم ،فلعلّه أراد به أسماء ّ
1

الي ،المستصفى ،ص . 141
الغز ّ

2

كتب هم كلّها ،انظر :الشّاطبي ،الموافقات في أصول الشّريعة4 ،ص. 014
هذه قاعدة تواردَ عليها أه ُل األصول ،وتكادُ تعمُّ َ
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النقل ،فالعقل
عموم اآلية
ص
وي َخ ِّ
وتوكيدها ،بدليل العقل و ّ
َ
مسمياتُها َ
وّ
بعد آدم"ُ ،
ص ُ
النار ،دون األسامي التي حدثت ّ
َ
ويؤيد م ا
مما ال حاجة له بهاّ ،
مما يتواصل به في زمانه ومكانه ،وكثير من الّلغات اليوم ّ
يقول بعدم حاجة آدم ألكثر ّ
تؤت ما ليس
تدم ُر ّ
ت من ُك ّل َ
أوتي ْ
شيء" ،ولم َ
أيضا قوله تعالى" :و َ
كل شيء" ،وله ا
َذهب إليه بتخصيص قوله تعالىّ " :
اجح بأدّلته قويم.
أي ر ٌ
ّ
للنساء من شارب وغيره .وهذا ر ٌ
ِّ
الده على هذه
بعده أو ُ
غيرهّ ،ثم اصطلح َ
الرابع يقولّ " :إنه ّ
ربما علّمه ّثم َ
في االعتراض ّ
نسيه ،أو لم ُيعل ْم َ
ولكنه ُيجيز أن
ويقر أبو حامد هنا بظاهر اآلية كما َّ
اللّغات المعهودة اآلن ُّ ."...
أقر في االعتراض الثّاني والثّالثّ ،
أن الّلغة أكثرها حادثة ،كيف؟
أن آدم لم يعّلم َه
أن اهلل أنساه ما عّلمه من ُ
يكون ّ
قبل ،بدليل ّ
غير ،و ّ
عليم له وحده ،و ّ
الت ُ
ربه وينسيه؟ أليس ليتواصل مع غيره؟
و ُّ
ولم ُيعلّمه ّ
الحس يأبى هذا؛ فاآلباء يعلّمون أبناءهم اللّغة بتواصلهم معهمَ ،
وبالتّواصل تنمو اللّغة ،وأين دليل التّأويل هذا من سياق اآلية ومعناها ظاهاار وغير ظاهر؟
صحت على
حتى اآلية عنده لو
ولكنه يجيزها لجواز وقوعهاّ ،
ّ
أن أبا حامد لم يقطع بوجهّ ،
يتبين لنا ّ
ّ
ال أن يسند التّعليم
ولكنه لم
يستطع إ ّ
الموضوع لما منعت غير داللتها ،وفي نقاشه لما تحتمله اآلية يبتعد ويقتربّ ،
ْ
ٍ
غير موّفقة َليميل بها
إلى اهلل سبحانه ،ففي االعتراض الثّاني والثّالث و ّ
الرابع َيبقى مع ظاهر اآلية مع محاولة منه َ
أن اللّغة
بأن اللغة
إن أبا حامد يرّجح ّ
توقيفية عن اهلل .ولو أردنا أن نتكلَّم بمعاني ما ذهب إليه ،لقلناّ :
ّ
عن ظاهرهاّ ،
قدمنا.
توقيفية من عند اهلل ،بحسب ما ّ
ّ
أن اإلنسان يخرج من بطن ّأمه -
الدليل
الرأي الذي أقول به
مستندا إلى ّ
فمجملُه ّ
ص ّ
العقلي ،و ّ
ا
الن ّ
ّأما ّ
قليُ ،
الن ّ
ّ
36

مجتمعه
فحين يتّكلم يتكلّم بما ُيمليه عليه
مفهوما،
كما يشهد بذلك الواقع المحسوس  -ال يعرف شيئا معق اوال ،وال نطقاا
َ
ُ
ا
أن َّ
كل طفل ينطق بلغة مجتمعه وما َيدخل عليه من لغة،
غوي؛ فال ينطق إالّ بما ُيملى عليه ،ومن المسّلم به ّ
الّل ّ
والقياس يكون بال ّشاهد على الغائب وليس العكس؛ فنقيس
األول على المشاهد المعقول ،فهو ال يتكلّم إالّ
َ
اإلنسان ّ
آدم األسماء كّلها" ،وقالَ ":خَل َق
فإما أن يكون
غيره ،وقد جاء الخبر ّ
َ
جيّ ،
بأن اهلل "عّلم َ
الخالق سبحانه ،أو َ
بمؤثّر خار ّ
َّ
ان"  ،0وقال ":الَّذي َعلََّم
ان * َعل َمهُ الَْبَي َ
ْاإل ْن َس َ

بالْ َقَلم * َعلََّم

4
أمره
و
منه
وسمع
مه،
ل
وك
به
صل
فات
،
ان َما َل ْم َي ْعَل ْم"
ّ
ّ
ْاإل ْن َس َ
َ

2
فلما انبأهم"  ،2وقال" :وقلنا يا
ونهاه ،فقال تعالى" :قاال ّ
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا"  ،وقال" :أنبئهم بأسمائهم ّ

ظالمين  ،"6وقال ،حكاية عن
الجنة وكال منها"  ،وقال" :وال تقربا هذه ال ّشج ةر فتكونا من ال ّ
أنت وزوجك ّ
آدم اسكن َ
ربكما عن هذه ال ّشج ةر إالّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين" ؛ فآدم إ اذا كان يعقل معنى
ال ّشيطان" :ما نهاكما ّ
ونهي عنه.
المالئكية ،والظّلم ،والقَ َسم في قوله" :وقاسمهما" والتّكليف فيما أُمر به
الخلود و
ّ
ُ َ
آدم وزوجه لغ اة يتخاطبان بها ،مع قدرة اهلل على ذلك ،وقد ثبت اإلمكان
فأين الغرابةُ و ُ
البعد من أن ُيعّلم اهللُ َ
إيمان عندنا ،والوقوع أقوى األدلّة ،وهو حاص ٌل ،فقد قال َّ
ت به َق ْوَم َها َت ْحملُهُ َقالُوا َيا
والوقوع ،واإلمكان
جل قولُهَ " :فأَتَ ْ
ٌ
1
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ف ُن َكلِّ ُم
ت أ ُُّمك َبغًّيا ،فَأ َ
َم ْرَي ُم لَقَ ْد ج ْئت شَ ْيائا فَرًّياَ ،يا أ ْ
ت إلَْيه قَالُوا َك ْي َ
َش َار ْ
ان أ َُبوك ْامَأَر َس ْوٍء َوَما َك َان ْ
ون َما َك َ
ت َه ُار َ
ُخ َ
صاني
صبًّيا؟ َق َ
ال إِّني َع ْب ُد اللَّه َ
اب َو َج َعَلني َنبًّياَ ،و َج َعَلني ُمَب َاراكا أ َْي َن َما ُك ْن ُ
آتان َي ا ْلك َت َ
َم ْن َك َ
ت َأو َْو َ
ان في ا ْل َم ْهد َ
َّالة و َّ
ث
ت َحًّياَ ،وَبًّار بَوال َدتي َولَ ْم َي ْج َعلْني َجَّب اا
ار َشقًّياَ ،والس َ
وت َوَي ْوَم ْأُب َع ُ
َم ُ
َّال ُم َعلَ َّي َي ْوَم ُول ْد ُ
الزَكاة َما ُد ْم ُ
ت َوَي ْوَم أ ُ
بالص َ َ
ٍ
َّ
ضى أ َْماار َفإَّن َم ا
ان للَّه أ ْ
س ْب َح َانهُ إ َذا َق َ
ونَ ،ما َك َ
يسى ْاب ُن َم ْرَيَم َق ْو َل ا ْل َح ِّق الذي فيه َي ْم َت ُر َ
َن َيتَّخ َذ م ْن َوَلد ُ
َحًّياَ ،ذل َك ع َ
يم" .0
َيقُ ُ
ونَ ،وا َّن اللَّ َه َرِّبي َوَرُّب ُك ْم َف ْ
ول َلهُ ُك ْن َفَي ُك ُ
اع ُب ُدوهُ َه َذا صَارطٌ ُم ْس َتق ٌ
آدَم َخلَقَهُ م ْن
يسى ع ْن َد اللَّه َك َمثَل َ
فهذا عيسى عليه ّ
السالم ينطق بخلق اهلل وأمره ،وقد قال اهلل" :إ َّن َمثَ َل ع َ
تُر ٍ
ين" .4
اب ثَُّم َق َ
ون ،ا ْل َح ُّق م ْن َرِّب َك َف َال َت ُك ْن م َن ا ْل ُم ْم َتر َ
ال َلهُ ُك ْن فََي ُك ُ
َ
التعلّم ،وعقله
وي عن آدم من ّ
التسليم بعدم المطابقة في ّ
ومع ّ
التشبيه ،إالّ ّأنه موافق للعموم ،وموافق لما ُر َ
تعمم ،والبحث
للمقوالت ،وقوله وانبائه للمالئكة .وال يقال هنا :هذا دليل ثابت عند المسلمين؛ فهي أدلّة
ّ
خاصة بهم ال ّ
النقل
الناس بمعتقد
العلمي مطلوب فيه ّ
ألن اإلسالم لم يقم على ّ
خاص ،ال يقال هذا؛ ّ
التعميم ،وال يجوز فيه إلزام ّ
ّ
ّ
لكل فَرع من فروع العقيدة
بد ّ
ا
نقلي صرف ،بل ال ّ
منفصال عن العقل ،فلم تثبت مسألةٌ ّ
عقدية في اإلسالم بدليل ّ
ٍ
ٍ
موجد للموجودات
قطعي؛ فوجود الخالق دليله العقل القاطع بوجوب وجود
عقلي
استناد إلى دليل
اإلسالمي ة من
ّ
ّ
ّ
الب َدهي؛ ذلك َّ
كل حامل
بالدليل
المدركة
ألن ّ
بالحس ،وثبوت رسالة محمد صلوات اهلل وسالمه عليه ثابت ّ
ّ
ُ
العقلي َ ّ
ّ

1
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ٍ
شدة الحاجة واإللحاح في
رسالة رسو ٌل ،واإليمان به َتَب اعا لما ثبت بالقطع من إعجاز القرآن للبشر بأن يأتوا بمثله مع ّ
حتى تواعدوا في ميادين الموت ،وكان األمر أهو َن من ذلك بكثير؛ فما كان عليهم إالّ أن يأتوا بسورة من
التحديّ ،
ّ
0
فكل ما ثبت بالقطع عنه صلوات اهلل عليه وجب اإليمان به
مثله وينتهي األمر ،فإذا كان األمر كذلك ،وهو كذلك ؛ ّ

خاصا بالمسلمين.
واالنطواء عليه ،وهذا دليل على العقالء وليس
ا
السابقة والمعتقداتَّ ،
ألن هذه مغالطة وخلط لألمور؛
وال يقال :البحث
العلمي يستوجب ّ
جرد من اآلراء ّ
الت ّ
ّ
أي
شخصية الباحث ِّ
ينفك عن
السابقة صحيحّ ،أما المعتقدات فال ،فالمعتقد جزء ال ّ
ّ
جرد من اآلراء ّ
فالبحث يتطلّب التّ ّ
نظر ٍ
ٍ
المسلم ينطلق من وجهة ٍ
ينطلق
المتدين
ثابتة بالعقل القاطع ،فهو يقوم على حقائق ،وغير
باحث كان؛ فالمؤمن
ُ
ّ
ُ
فقد ميزانه وفطرته من
يتجرد
المتدين من معتقده إرضاء لمن َ
ّ
من انحرافه عن الفطرة ومقتضى العقل ،فهل يعقل ْ
أن ّ
العلمي المزعوم؟
جرد
باب التّ ّ
ّ
التجرد يكون من اآلراء ،وليس من المعتقدات؛ فال يستطيع ُّ ٍ
يتجرد عن معتقده ،فإن كان
أي زاعم أن ّ
نعمّ ّ ،
الدين إن استطاع ،هيهات! ولسائل أن يسأل ،هل علّم اهلل الكالم كلّه
المتدين عن
غير
كذلك،
تجرده من ّ
ّ
ّ
ّ
فليتجرْد ُ
حتى الذي نتداوله اليوم؟
آلدم ّ ،
الي يقول :يجوز
عباس رضي اهلل عنهّ ،
كر عن ابن ّ
والجواب من جهة الجواز ،نعم ،يجوز كما ُذ َ
ولكن الغز ّ
كل
تدمر ّ
ّ
أن اهلل سبحانه علّمه ما يلزمه في وقته ،حسب حاجته ،ويكون تخصيص اآلية كتخصيص قوله تعالىّ " :
1

مذيلة بدالئل اإلعجاز ،ط ،3تحقيق  :محم ود شاكر ،مطبعة المدن ّي ،جدّة والقاهرة1222،م .
الرسالة الشّافيةّ ،
جاني عبد القاهر( ،ت074هـ221 /م) ّ ،
انظر :الجر ّ
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0
ٍ
طورته األجيال
شيء بأمر ّ
ربها"  ،فعلى هذا يكون آدم تعلّم ما يلزمه كحد أدنى من مفهوم اآلية ،وما فوق هذا ّ

الحقا .وفيما يأتي نح ّقق القول في معالجة باب الحقيقة والمجاز عند ثالثة العلماء:
ّأولًُُ:حدُالحقيقةُوالمجازُ :
أقر في االستعمال على أصل وضعه في
حد الحقيقة والمجاز عند ابنُجّن ُّ
يظهر ّ
ي في قوله" :الحقيقة :ما ّ
ُ
4
مصطلحي الباب ،فالحقيقةُ عنده
جن ّي
اللّغة ،والمجاز :ما كان
ّ
ابن ّ
َ
بضد ذلك"  .بهذه الكلمات القليلة المقتضبة َي ُح ُّد ُ

للس ّكاكي كما
مجاز،
أقر في االستعمال على أصل الّلغة ،فهو لفظ
ا
شترطُ له ٌ
خالفا ّ
ّ
ما ّ
استقر أي :لزم مكانه ،وال ُي َ
معنى بنفسه"،
األول في اللّغة ،والوضع كما ّ
تقدم" :تخصيص لفظ بإزاء ا
سيأتي ،وهذا المكان هو أصله في الوضع ّ
ج به ما يجوز أن
عيا أو
ّ
عرفيا كان أو شر ّ
النقلّ ،
ج به الفرع ،وهو ّ
مجازيا .وقوله "في اللّغة" َيخر ُ
وقوله "أصل" يخر ُ
عرفي ،أو
غوي ّلما جاز أن ُيقال :أص ٌل
ضعا ّأو َل في العرف أو ال ّشرعّ ،
وكأنه زيادة في توكيد األصل الّل ّ
يسمى و ا
ّ
ّ
أن أكثر الكالم مجاز .
جن ّي من ّ
عي ،وقد يد ّل هذا على ما ذهب إليه ابن ّ
أصل شر ّ
أقر في االستعمال على أصل وضعه في
والمجاز عند ابنُجّني ّ
ضد الحقيقة ،فإذا كانت الحقيقة عنده" :ما ّ
تغيٌر في داللة
أن المجاز ّ
اللّغة" ،يكون المجاز :ما لم ُي َّقر في االستعمال على أصل وضعه في اللّغة ،وبيان هذا ّ

1

سورة األحقاف ،اآلية . 27

2

مشيرا
شير به إلى تعريف الحقيقة ،أي ما يقابل الحقيقة في الحدّ ،ولم يرد معنى اللّفظ
الحقيقي  ،وا ّال كان ا
ي  ،الخصائص2،ص  .000وقوله " :بضدِّ ذلك" يُ ُ
ّ
ابن جنّ ّ
السواد والبياض ،وليس هذا مرادَه.
إلى األضداد
المعجمية ،كالوج ود والعدم و ّ
ّ
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غوية األولى.
اللّفظ من أصل اللّغة إلى داللة مغايرة ّ
للداللة اللّ ّ
ُّ
أن يقال :هي الّلفظ المستعمل فيما وضع له ّأوال في
ّأما اآلمديُ
فيحد الحقيقة بقوله" :و ّ
الحق في ذلك ْ
0
ف ابن
جن ّي؛ فنرى
اختالفا
الحد للحقيقة ال نرى
ا
اللّغة"  .وفي هذا ّ
يكرُر تعري َ
اآلمدي ّ
عما ذهب إليه ابن ّ
ّ
ّ
كأنما ّ
جوهريا ّ

ٍ
أقر في االستعمال على أصل وضعه في اللّغة" ،واآلمدي
جن ّي مع
خالف في اللّفظ فقط ،فابن ّ
ّ
جن ّي يقول" :ما ّ
يختلف عن قول
أقر في االستعمال" ،ال
ُ
يقول " :هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له أوال في اللّغة" .قول ابن ّ
جن ّي" :ما ّ
جن ّي" :في أصل وضعه في اللّغة" ،وقول اآلمدي:
اآلمدي" :اللّفظُ المستعمل فيما وضع له،
فاالختالف بين قول ابن ّ
ُ
ٍ
الداللة.
يؤدي إلى
الصياغة اللغوية
"فيما وضع له ّأوال في الّلغة" ّإنما هو
فروق في ّ
حسب ،وال ّ
ٌ
ُ
اختالف في ّ
و ُّ
يحد اآلمديُ المجاز بقوله " :هو الّلفظ المتواضع على استعماله ،أو المستعمل في غير ما وضع له ّأوال في
ستعمل اللّفظ في غير ما
االصطالح الذي به المخاطبة ،لما بينهما من التّعلّق"  .4فالمجاز عنده على وجه " :2أن ُي
َ
عيةُّ ،
وضع له ّأوال في االصطالح الذي به المخاطبة" ،وهو يقُّر ِّ
ويدل على
بحده هذا الحقيق َة
العرفيةَ ،والحقيقةَ ال ّشر ّ
ّ
عيا،
ذلك قوله" :في االصطالح الذي يكون به المخاطبة" ،وهذا االصطالح
لغويا ،أو عر ّفيا ،أو شر ّ
أن يكون ّ
يجوز ْ
ُ
عي إلى غيره ،وقوله" :لما
غوي أو
فكلّها اصطالحات ،فالمجاز إذن هو انتقال اللّفظ من معناه اللّ ّ
العرفي أو ال ّشر ّ
ّ
1

اآلمدي ،اإلحكام 1 ،ص .72

2

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص . 70

3

الخاصة ،وال يكون في الح قيقة
فهم منه عمليّ ةُ الوضع المقصودة ،ويكون هذا ف ي الحقيقة الشّرعيّ ة ،والحقيقة الع رفيّ ة
ّ
وف ي قوله  " :المتواضع على استعماله" ُي ُ
معا.
أعم ،وهو شامل لالنتقال المقص ود و
العر ّفية
االعتباطي ا
العامة ،وقوله " :المستعمل في غير ماوضع له" ّ
ّ
ّ
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مسوغ االنتقال من الحقيقة إلى المجاز ،وهو العالقة الكائنة بينهما.
بينهما من التّعلّق" قيدٌ يُبيُّ ُن ِّ
اآلمدي ،إذ ال
حد
جن ّي له ،فيظهر المنهج
ونرى هنا
األصولي في ّ
حد المجاز عن ّ
اختالفا في ّ
َ
حد ابن ّ
ّ
ّ
يحده بقيود تجمع وتمنعُ ،فقوله" :في االصطالح الذي به
جن ّي ،بل ّ
ابن ّ
يقابل المجاز بالحقيقة عند بيانه كما فعل ُ
عية ،وقوله:
المخاطبة" ،واالصطالح اسم جنس يشمل ّ
العرفية وال ّشر ّ
غوية و ّ
كل اصطالح ،يجمعُ الحقائق الثّالث :الّل ّ
لصحة االنتقال ،فينطبق عليه
سببا لالنتقال من الحق يقة إلى المجاز ،ويجعله شرطاا
التعلّق"
"لما بينهما من ّ
ّ
يثبت ا
ُ
0
بد من
عدم ،ويلزم من عدمه
تعريف ال ّشرط عند
العدم " ؛ إذ ال ّ
ّ
األصوليين ،وهو" :ما ال يلزم من وجوده وجودٌ أو ٌ
ُ

لصحة االنتقال.
عالقة بين األصل والفرع
ّ
ك ح َّده للحقيقة والمجاز من خيوط معنَي ْيه َما الّل َّ
صل هذين
ُالس ّك ُّ
وي ُ
اكي فهو َيحب ُ
غوي ْينَ ،
و ّأما أبو ُيعقوب ّ
وينتقل إلى آخر
غوي،
جوز المقصود،
وكأننا به
المعنيين بالمعنى
ُ
يمارس ّ
االصطالحيّ ،
فيثبت المعنى اللّ ّ
ُ
عملية التّ ّ
ُ
ّ
ت)،
اصطالحي لعالقة بينهما وتناسب ،فيقول" :الحقيقة :في أصل وضعها
الم َثب ُ
االشتقاقي من فعيل بمعنى مفعول ( ُ
ّ
ّ
ويعرف الحقيقةَ بقوله" :الكلمة المستعملة فيما هي
للتانيث" .4
أو فعيل بمعنى فاعل (واجب أو
التاء ّ
ثابت) ،و ّ
ٌ
ّ
موضوعة له من غير تأويل في الوضع ،كاستعمال (األسد) في الهيكل المخصوص ،فلفظ (األسد) موضوع له
تحر از من االستعارة ،فهي :استعمال الكلمة فيما وضعت له مع
ّ
بالتحقيق ،وال تأويل فيه ،وقولنا( :من غير تأويل) ّ

1

بي  ،القاهرة1227 ،م .
انظر :أبو زهرةّ ،
محمد( ،ت1320هـ1270/م ) ،أصول الفقه ،د ار الفكر العر ّ

2

كاكي ،المفتاح ،ص . 364
ّ
الس ّ

42

0
لشفة البعير ،واالستعارة عنده من المجاز ،فيكون المعنى
لشفة اإلنسان ،وهو موضوع َ
تأويل"  ،كاستعمال (المشفر) َ

األصلي ،واجب اة له.
بت اة في موضعها
غوي هو :الكلمة المستعملةُ فيما هي موضوعة لهُ ،مثْ َ
االصطالحي من الّل ّ
ّ
ّ
تدل عليه بنفسها داللة ظاهرة ،كاستعمال
أيضا" :ولك أن تقول :الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما ّ
ويقول ا
4
غير مجموع بينهما"  .2وفي هذا الجانب
ال يتجاوز (ال ّ
(األسد) في الهيكل المخصوص ،أو القرء في أ ّ
طهر والحيض) َ

األول ،وهو
جني ،و
نرى ّات ا
اآلمدي في ّ
اكي ،وابن ّ
ّ
بين ّ
فاقا َ
أن الحقيقة هي :اللّفظ الثّابت على معناه في الوضع ّ
الس ّك ّ
غوي.
اللّ ّ
تعداه ،والكلمة إذا استعملت
و ّأما المجاز فيقول فيه الس ّك ُّ
فعل ،من جاز يجوز إذا ّ
اكي" :في أصل االشتقاق َم َ
األصلي ...و ّأما المجاز ،فهو الكلمة
تعدت موضعها
في غير ما هي موضوعة له -وهو ما ّ
تدل عليه بنفسها  -فقد ّ
ّ
2
بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن
المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتّحقيق استعماال في الغير ّ

موض احا" :ولك أن تقول :المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما ُّ
ِّ
تدل عليه
النوع "  .ويتابع
إرادة معناها في ذلك ّ

1
2

المصدر نفسه ،ص. 374
جيح ألحد المعان ي على غيره
أن اللّفظ المشترك تكون معاينه
متصورة في الذّهن عند إطالقه من غير مرّج ح ،ويكون التّر ُ
الفرق بين المجاز والمشترك :ه و ّ
ّ
إال بقرينة تص رفه إليه ،وتمنع إرادة
يخطر لك المعنى المجاز ُّ
األول عند الوضع ،وال
أما المجاز ،فأن تسمع الكلمة
ي ّ
ُ
فتتصور معناها ّ
ّ
بالتّخصيص أو التّنصيصّ ،
اكي المفتاح ،ص . 364
األول .انظرّ :
ّ
الس ّك ّ

3

اكي ،المفتاح ،ص . 374
السّكّ ّ

0
تتعرف ( غير ) باإلضافة لشدّة إبهامها" .وقوله  " :استعماال في الغير" أي في سياق أو تركيب آخر .
قال ابن هشام في مغن ي اللّبيب " :وال ّ
7

كاكي ،المفتاح ،ص . 372
ّ
الس ّ

43

بالنسبة إلى نوع حقيقتها ،مع قرينة مانعة عن إرادة ما ت ُّ
دل عليه بنفسها،
بنفسها داللة ظاهرة ،استعماال في الغيرّ ،
النوع" .0
في ذلك ّ
بالنسبة إلى
ّ
أن المجاز لفظ انتقل من أصل وضعه إلى وضع آخر ،وقولهّ " :
اكي مع صاحبيه في ّ
يت ُ
فق ّ
الس ّك ّ
عية ،وهذا القيد موافق
يشير إلى ّ
غوية ،والحقيقة العر ّفية ،والحقيقة ال ّشر ّ
تعدد الحقائق ،وهي :الحقيقة الّل ّ
نوع حقيقتها" ُ
اآلمدي قد أضاف قيد العالقةّ .أما
اآلمدي ،في قوله" :في االصطالح الذي يكون به المخاطبة" ،و
لما ذهب إليه
ّ
ّ
ويدل على هذا قوله" :مع قرينة
الدالة على االنتقال ،والمانعة من إرادة المعنى
الحقيقيّ ،
اكي فقد أضاف القرينة ّ
ّ
ّ
الس ّك ّ
جوز إليه .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنواع
النوع" ،وهذا يقتضي إرادة المعنى الذي تُ ِّ
مانعة عن إرادة معناها في ذلك ّ
إسنادي أو مجاز عقلي ،وال مجاز في األعالم واألسماء المتناهية في
المجاز ،فقد انقسم إلى مجاز مفرد ،ومجاز
ّ
العموم والحروف.
ص) فالحقيقة لفظ
وخالصة آراء الثّالثةّ :أنهم ّاتفقوا على معنى الحقيقة ،ومن هنا يظهر لنا معنى ( ّ
الن ّ
انطبق على معناه؛ فال خالف فيه .واختلفوا بعض االختالف في المجاز ،فأصل االنتقال من أصل إلى فرع ثابت
حده،
عند الجميع ،وذكر
ي في ّ
اكي القرينة في ّ
اآلمدي العالقة في ّ
حده ،ولم يدرجهما ابن ّ
حده ،وذكر ّ
ّ
جن ّ
الس ّك ّ
4
أن
وتعرض
كي إلى ّ
النحو  ،وال يعني هذا ّ
جن ّي ،وان ذكره في باب ّ
يبوب له ابن ّ
اآلمدي و ّ
ّ
تعدد الحقائق ،ولم ّ
ّ
السكا ّ

1
2

انظر :السّكّاك ّي ،المفتاح ،ص . 364وله فيها تعريفات أخرى تدور حول هذه المعاني .
يء
أن الفقه في األصل
ثم
مصدر فق ُ
هت الشّ َ
خص به انتحاء هذا القَبيل من العلم ،كما ّ
ّ
ُ
ي إلى الحقيقة العر ّفية والشّرعية في باب النّحو ،فقالّ " :
قد أشار ابن جنّ ّ
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اكي ال يقول بالعالقة.
أن اآلمدي ال يقول بالقرينة ،أو ّ
جن ّي ال يقول بلزوم وجود عالقة وقرينة ،أو ّ
ابن ّ
أن ّ
الس ّك ّ
شبهة"  ،0في إشارة منه إلى
فضى إلى هذا إالّ بقرينة تُسقط ال ّ
فابن ّ
ي يقول في موضع آخر" :لكن ال ُي َ
جن ّ
ٍ
بأنها تُسقط الشُبهة ،فليس ُّ
الداللة على
كل
المجاز ،فهو إذن
قرينة عنده صالحةا لترجيح ّ
يثبت قرينةا موصوفةا ّ
ُ
َ
يقع عليه
يوضح
دليال في َمعرض حديثه ،فيقول" :ولو َعري الكالم من دليل
سمي
القرينةَ ا
َ
ّ
َ
المجازُ ،
الحال لم ْ
وي ّ
2
4
الكالم إلى الحقيقة.
رف
ص
ال
ا
و
،
"
بيان
ال
و
إيضاح
غير
من
المقال
ي
ف
تعجرف
من
فيه
لما
(بحر)
ّ
ٍ
َ
ُ
ُ

لكل مجاز شروطاا ثالثة هي :االتّساع والتّشبيه والتّوكيد ،يدلّ َك منها شرطُ التّشبيه على
جن ّي ّ
واشترط ابن ّ
2
جريه يجري في الكثرة مجرى
بحر" ّ :
فألن َ
العالقة بين الحقيقة والمجاز ،فيقول "في قوله صلى اهلل عليه وسلم "هو ٌ

يختص به ك ّل منهما
التشبيه في ظاهره بين الفرس والبحر في كثرة ما
النجار على هذا ،فيقول" :و ّ
مائه"  .ويعلّق ّ
ّ
بحر
األصمعي :يقال
كثير الماء ،وفي فتح الباري في كتاب الهبة" :قال
وسعته،
الفرس ٌ
ُ
ُ
البحر ُ
كثير الجري و ُ
فالفرس ُ
ّ

ص به الكعبة ،وان كانت البي وت كلّها هلل ،وله نظائر في قصر ما كان شائع ا
لم ال ّ
شريعة من التّحلي ل والتّحريم ،وكما أ ّن َ
بيت اهلل ُخ ّ
ثم ُخ ّ
ص به ع ُ
أي :عرفتُهّ ،
في جنسه على أحد أنواعه" .الخصائص1 ،ص. 37
1

ي ،الخصائص2 ،ص . 000
ابن جنّ ّ

2

بوي "هو بحر" ف ي فرس .
في معرض استشهاده بالحديث ّ
الن ّ

3

ي ،الخصائص2 ،ص . 000
ابن ّ
جن ّ

0

فرس ا
الحديث رواه غير واحد من
ع بالمدينة؛ فاستعار ّ
المحدثين ،ولفظ البخاري " :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنهما قال :كان فزٌ
ّ
بي صلى اهلل عليه وسلم ا
الن ّ
محمد بن إسماعيل ،األدب المفرد ،ط ،2عالم الكتب،
جع ،قال" :ما رأينا من ش يء ،وا ْن وجدناه اا
لبحر" .البخاريّ ،
فلما ر َ
ألبي طلحةَ يقال له :المندوب ،فركبهّ ،
بيروت1247 ،م .

7

ي ،الخصائص2 ،ص . 007
ابن جنّ ّ

45

0
جن ّي يشير به إلى
جريه ال ينفد كما ال ينفد ماء البحر "  .ولم أقف على كالم عند ابن ّ
اسع الجري ،أو ّ
ألن َ
إذا كان و َ

تعدد الحقائق.
ّ
معنى أطلقوه إطالقا،
أن
و
يكون قد أُ َ
اآلمدي يقول" :ومنها ْ
لف من أهل اللّغة ّأنهم إذا استعملوا لفظا ا بإزاء ا
َ
ّ
ألن وضع
اا
فيدل ذلك على كونه حقيق اة فيما أطلقوه
واذا استعملوه بإزاء غيره قرنوا به قرينةّ ،
مجاز في الغير ،وذلك ّ
أغلب في
دون المجاز ،لكونها
الكالم للمعنىّ ،إنما كان ُليكتفي به في ّ
الداللة ،واألصل ْ
َ
أن يكون ذلك في الحقيقة َ
االستعمال" .4
ٍ
السكاكي يقول" :هو أن ِّ
لمالحظة بينهما ،ونوع
األصلي بمعونة القرينة إلى غيره
تعدي الكلم َة عن مفهومها
ّ
و ّ ّ
تصدر عن
حيث إّنها
النعمة بها من
النعمةُ باليد ،وهي موضوعةٌ للجارحة
ُ
المخصوصة ،لتعلّق ّ
أن ترَاد ّ
تعلّ ٍق ،نحو ْ
ُ
ُ
سلطانها في اليد،
يظهر
أكثر ما
القوة ،أو القد َرة بها؛ ّ
ُ
اليد ،ومنها تصل إلى المقصود بها ،وكذا إذا أردت ّ
ُ
ألن القد َرة ُ
2
وقولي:
وبها يكون
الس ُّ
الرفع"  .وفي ّ
رب والقطع واألخذ و ّ
البطش و ّ
ُ
تعدد الحقيقة يقول ّ
الض ُ
كاكيْ " :
الدفع والوضع و ّ

بالنسبة
بالنسبة إلى نوع حقيقتها احتراا
كونها مستعملةا فيما تكون موضوعةا له ّ
استعماال في الغيرّ ،
عم ا إذا ّاتفـق ُ
از ّ
نهضم متناوالته،
صاحب اللّغة لفظَ الغائط اا
إلى نوع حقيقتها ،كما إذا استعمل
فض ُل عن اإلنسان من ُم َ
مجاز ،فيما َي ُ
ُ

1
2
3

ي ،الخصائص2 ،ص. 007
حاشية ابن جنّ ّ
محم د خفاجي ،مكتبة اإليمان ،القاهرة ( ،د.ت ) .ص. 363
ّ
اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص . 72وانظر ف ي تفصيل ذلك  :الجرجاني ،أسرار البالغة ،،تحقيقّ :
اكي ،المفتاح ،ص . 367
ّ
السكّ ّ
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الد ّابة للحمار  ،0والمراد بنوع حقيقتها
للدعاء ،أو
أو كما إذا استعار
صاحب العرف ّ
الصالة ّ
صاحب الحقيقة ال ّشر ّ
ُ
عية ّ
ُ
العرفية ّأية كانت" .4
عية ،أو
ّ
إن كانت ّإياها ،أو ال ّشر ّ
غويةْ ،
الّل ّ
أن المجاز هو :استعمال اللّفظ في
جني و
اكي قد التقوا وتوافقوا على ّ
أن ابن ّ
مما سبق ّ
اآلمدي و ّ
ّ
يت ّبي ُن لنا ّ
الس ّك ّ
الحقيقي والمعنى
األول ،وعالقة بين المعنى
غير ما وضع له ابتداء ،و ّأنه
تشير إليه وتمنع إرادة ّ
ٌ
مفتقر إلى قرينة ُ
ّ
ي.
المجاز ّ
حد الحقيقة ،إالّ َّ
لغويةا ،أو
مر معنا على ّ
يتعرض ألقسام الحقيقة :أكانت ّ
ابن ّ
أن َ
جن ّي لم ّ
وقد اتّفقوا كما ّ
سبب هذه القسمة ،وأظهر عّلتها.
عرفي اة أو شر ّ
ّ
اكي عن العلماء ،و ّبي َن َ
عية -فيما أعلم  -وأثبتها اآلمدي ،وذكرها ّ
الس ّك ّ
وبعد :فقد صحبنا ثالثة من العلماء في تعريفاتهم للحقيقة والمجاز ،وظهر اتّفاقهم على أصل الباب ،من
ُ
األصوليين ،2
غويين من
ّ
وبان اقتراب البالغّي ين من األصولين أكثر من اقتراب اللّ ّ
وجود أصل وفرع وعالقة وقرينةَ .
كيفية تمييزهم الحقيقةَ عن المجاز ،وما العالمات واإلشارات التي ت ّبينوها؟
نحو الّنظر في ّ
ونحوُر اآلن َ

1

الصحيح أن يقول " :لإلنسان ".
ال ينسجم قوله" :للحمار " مع السّياق ،و ّ

2

اكي ،المفتاح ،ص . 372
السّكّ ّ

3

ُّ
مانع .إرشاد الفحول ،ص. 02
وكاني
يحد الشّ
المستعم ُل في غير ما وضع له لعالقة مع قرينة" وهو حدّ
َ
جامع ٌ
ٌ
أما المجاز فهو :اللّف ظُ ُ
المجاز بقوله " :و ّ
ّ
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الدالةُعل ُالمجاز:
ثانياُ:القرائنُ ّ
فإن المرَاد بالكالم
إن
بد له من قرينة ّ
كيبا ،ال ّ
تدل عليه ،واالّ ّ
ّ
الخروج باللغة عن أصل وضعها ،لفظاا أو تر ا
َ
اإلسالمي ،وهي وظيفة
العربي
بحيث تنتفي وظيفة اللُّغة األصيلة في الفكر
مترد ادا بين الحقيقة والمجاز،
ّ
ُ
سيظل ّ
ّ
ّ
نصوصهم يتواردون على ضرورة وجود القري نة المانعة من إرادة
األعالم الذين نق أر
نجد
اإلبانة و ّ
التفاهم .ومن هناُ ،
َ
َ
مجازا ،وا ّال
األصلي.
المعنى
ّ
جن ّي للمجاز شروطاا ثالثة ،إن توافرت في اللّفظ كان ا
وتتعدد القرائن لديهم ،ويشترطُ اب ُن ّ
ّ
ٍ
التشبيه،
ويعدل إليه عن الحقيقة
كانت الحقيقة ،فيقول" :واّنما يقعُ المجاز
التوكيد ،و ّ
لمعان ثالثة ،وهي :اال ّتساع ،و ّ
ُ
البتة" .0
فإن عدمت هذه األوصاف كانت الحقيقة ّ
ومعاني هذه األوصاف هي:
 .1ال ّتساع:
فتح ٍ
االتساع
آفاق في استعماالت الّلغة ،فينحو ّ
السابق بحسب األصول .وفي أثر ّ
الال ُ
ُ
حق منحى ّ
ويقصد به َ
ٍ
يقول
مثال
من ال ّشواهد ،فتجده ا
ُ
ب بيانه لوجه ّ
االتساع ببناء كالم محدث على نحو ما جاء به َ
على االستعمال ،يعقُ ُ
القري َة الّتي ُكَّنا فيها"" :أال تراك تقول :وكم من ٍ
قرية مسؤولة ،وتقول :القَُرى وتسآلُ َك،
اسَئل َ ْ َ
تعقيبا على اآلية الكريمة "َو ْ
ا
َ
احتيج
حتى ّإنه إن
بحر"ّ " :
وشأن َك ،فهذا ونحوه ّاتساع"؟ ويقول في بيان المجاز في قول ّ
َ
أنت ُ
كقولكَ :
نبينا األكرم "هو ٌ

1

ي ،الخصائص ،ص . 000
ابن جنّ ّ
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إليه في ٍ
يقول ال ّشاعر :0
عمل
كأن َ
تلك األسماءَ ،
بقية َ
َ
شعر أو سج ٍع أو اتّساع استُ َ
وذلك ْ
استعمال ّ
ُبحرُ
علو ُمطاُجوادكُيومُيومُُ...وقدُثم دُالجيادُفكان ًا
ونحو ذلك.
كان اا
وكأن َ
ْ
فجرا ،واذا جرى إلى غايته َ
بغرته َ
يقول ّ
فرس َك هذا إذا َسما ّ
الساجعُُ :
بحرَ .
كان ا
وبعد قول ال ّشاعر:
تغلغلُحبُعثمةُفيُفؤاديُُ...فباديهُمعُالخافيُيسير ُ
أن تقول:
يجوز على هذا ْ
يقول :أال َترى ّأنه ُ
شكو ُإليهاُحّبهاُالمتغلغالُُ...فماُزادهاُشكوايُإلُُّتدلال ُ
ررنا ٍ
طريق الواطئ لبني ٍ
بقوم
قول على هذا :أخ ْذنا على ال ّ
وفي قوله" :بنو فالن يطؤهم ال ّ
فت ُ
طريقَ ،
وم ْ
فالنَ ،
طريق طَأ بنا بني ٍ
المار؛ رغب اة في
سنن َّة
وئين بالطّريق ،ويا
فالن َ
أيِّ :أدَنا إليهم ،وتقولَ :بنى ٌ
ُ
فالنْ ،
َموطُ َ
بيتهُ على َ
االتساع عن هذا المجاز" 4؟
طئة الطّريق بأضيافه له .أفال َترى إلى َوجه ّ
 .4التّوكيدُ :
بالسؤال على
يها"" :و ّأما التّوكيدّ ،
فألنه في ظاهر اللّفظ إحالة ّ
يقول بعد قوله تعالىَ" :و ْ
اسَئل القَ ْرَي َة الّتي كَُّنا ف َ

1

يبدو أنه من ن ظم ابن جنّي ،يمثّل به لالتّساع ،كما أشار النّجار.

2

ي ،الخصائص2 ،ص. 004
انظر :ابن جنّ ّ
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َّ
بصحة
فكأنهم
سأل الجمادات والجبال ْ
إن َ
السالم ّ -أنه ْ
من ليس من عادته اإلجابةّ ،
أنبأتهُ
تضمنوا ألبيهم -عليه ّ
ّ
ٍ
سألت َم ْن من عادته الجواب 0؟
فكيف لو
أي لو سألَْتها ألنطقها اهللُ بصدقنا،
َ
َ
قولهم ،وهذا تناه في تصحيح الخبرْ ،
العَرض  4بما
وكذلك ّ
اسمه " :-وأدخلناه في رحمتنا" ،فيقول فيهّ " :
الت ُ
أخبر عن َ
فألنهُ َ
وكيد في قوله -تعالى ُ
2
ٍ
وتفخيم منه".
بالعَرض
ٌ
خبر به عن الجوهر  ،وهذا تعال َ
ُي ُ

النفوس
وقوله -صلوات اهلل وسالمه عليه " :-هو بحر" يقولّ :أما ّ
ت في ّ
فألنه ّ
وكيد ّ
الت ُ
أثب ُ
ض بالجوهر ،وهو َ
العر َ
شبه َ
ُّ
العَرض منتفيةٌ عنه.
منه ،والشَبهُ في َ
التوكيد في البيت:
وك ّ
تغلغلُحبُعثمةُفيُفؤاديُ ُ فباديهُمعُالخافيُيسيرُ ُ
أن
رضية إلى ّقوة
يقول في شأنه" :و ّأما المبالغةُ و ّ
الجوهرية ...أال ترى ّ
ّ
الع ّ
التوكيدّ ،
فألنه أخرجهُ عن َ
ضعف َ
1

ي ،الخصائص2 ،ص . 002
ابن ّ
جن ّ

2

محمد ،
علي بن ّ
َ
جاني ّ ،
العرض  :الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع ،أي ،محل يقوم به ،كاللّون المحتاج في وجوده إلى جسم يحلّه ويقوم هو به .الجر ّ

التعريفات ).
جانيّ ،
(ت416هـ1013 /م) ،التّعريفات ،ط ، 1مكتبة لبنان ،بيروت1247 ،م .ص .173وسأذكره الحقا بـ (الجر ّ
3

إما أن يكون مجرداا ،أو
الجوهر :ماهيّة إذا وجدت في األعيان كانت ال في موضع ،وهو منحصر في خمسة 1 :هيولى 2صورة  3جسم  0نفس  7عقل؛ ألنّ ه ّ
إم ا
إما ّ
مجردّ ،
األول :العقل ،والثّاني  :النّفس ،والثّاني من التّرديد ،وهو أن يكون غير ّ
أال يتعلّق بالبدن تعلّقَ التّدبير والتّصرف ،أو يتعلّق ،و ّ
فاألولّ :
غير مجردّ ،
ويسمى هذه الحقيقة الجوهرّي ة في اصطالح أهل اهلل بنف س
الصورة والثّاني :الهيولى،
األول ّ
ّ
إما حا ّل مح ّل ّ
األول :الجسم ،والثّان يّ :
أن يكون مركّابا ،أو ال ،و ّ
اإللهي ة ،قال اهلل تعالى " :قل لو كان البحر مدادا لكلمات رّبي لنفد البحر قبل
ودا من الموجودات با لكلمات
يتعين منها وصار موج ا
ّ
الكليةّ ،
الروحاني ،والهيولى ّ
ّ
المجردة ،و إلى بسيط
أن الجوهر ينقسم إلى بسيط روحاني ،كالعقول والنّفوس
أن تن فد كلمات ربّي ولو جئنا بمثله مددا" سورة الكهف ،اآلية ( ،) 114واعلم ّ
ْ
ّ
جاني
جسماني ،كالعناصر ،والى مركّ ب في العقل دون الخارج ،كالماهيّ ات الجوهريّة المركّبة من الجنس والفصل ،والى مركب منهما كالم ولدات الثالث .الجر ّ
ّ
التّعريفات ،ص. 43
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وليس أحدٌ دفع الجواهر".
من ّ
الناس من دفع األعراضَ ،
وفي قوله :بنو ٍ
أبلغ من
طؤهم الطّريق .يقول" :و ّأما ّ
فألنك إذا أخبرت عنه بوطئه ّإياهم ،كان َ
التوكيدّ ،
فالن َي ُ
وطء سالكيه لهم .وذلك َّ
ألنهم قد
مقيم
مالزم؛ فأفعاله مقيمة معه ،وثابتة بثباته ،وليس كذلك ُ
أهل الطّريق ّ
ٌ
أن الطّريق ٌ
أيضا كذلك" .
يحضرون فيه ،ويغيبون عنه ،فأفعالهم ا
ُ.2ال ّتشبيهُ :
1
شّبهت بمن يص ّح سؤالُه لما كان
فألنها ُ
يها" " :و ّأما ّ
اسَئل َ
التشبيه ّ
يقول بعد قوله تعالىَ" :و ْ
الق ْرَي َة اّلتي ُكَّنا ف َ

َّ
يصح دخولها -
الرحم َة -وا ْن لم
فألنه ّ
بها مؤلّفا لها" .وكذلك قوله تعالى " :أدخلناه في رحمتنا" ،فقد علّله بقولهّ " :
شبه ّ
موضعه" .
بما يجوز دخوله ،فلذلك وضعها
َ
جريه يجري في الكثرة مجرى مائه".
وفي قوله صلى اهلل عليه وسلم" :هو بحر" يقولّ " :
فألن َ
وفي نظرته للبيت:
تغلغلُحبُعثمةُفيُفؤاديُ ُ فباديهُمعُالخافيُيسيرُ ُ
يزول وينتقل".
يزول بما
ينتقل وال
شبه ما ال
ُ
ُ
ُ
يقول" :و ّأما ّ
فألنه ّ
التشبيهُ ّ
إخبارك عن الطّريق بما تخبر به عن سالكيه.
وفي قولهم "بنو فالن يطؤهم الطّريق؟ يقول" :ووجه التّشبيه
ُ

1

سورة يوسف ،اآلية .42
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ِّ
فكأنه هم" .0
هو
المؤدي لهم ّ
فشب َ
ّ
هتهُ بهم ،إذ َ
كان َ
هذا رأي أبي الفتح في طرق معرفة الحقيقة من المجاز ،فبتوافر ال ّشروط الثّالثة مجتمع اة يكون المجاز،
وبتخلّف أحدها ،أو كلّها تكون الحقيقة.
بالنقل عن أهل الّلغة ،وا ْن لم
كونه حقيق اة أو اا
اآلمدي
ُّ
ّأما
مجاز ّ
فيمايز الحقيقة عن المجاز بقوله" :فقد ُي ُ
ُ
عرف ُ
مجاز بـ:
كونه اا
يكن نق ٌل ،فقد ُيعرف ُ
الناس
فإنه

س ّم َي من ّ
يصح ْ
ّ
ويعرف كونه حقيقةا بعدم ذلك؛ ولهذا ّ
ّ
صحة نفيه في نفس األمرُ ،
أن ُيقال لمن ُ
أن ُيقالّ :إنه ليس بإنسان في نفس األمر ّلما كان حقيقة فيه .4
حمار لبالدته :إّنه ليس بحمار ،وال
اا
يصح ْ
ّ
 حاجة المجاز إلى القرينة ،واستغناء الحقيقة عنها عند اإلطالق ،فالمتبادر إلى الفهم هو الحقيقة ،وغيره هو
المجاز .2
األعم ،مع عدم ورود المنع عن
يدل على المجاز ،ال على الحقيقة في الغالب
فعدم اال ّ
طراد ّ
ّ
 عدم االطّراد؛ ُ
كل طويل .2
الرجل الطّويل نخلة ،إذ هو غير مطّرد في ّ
أهل اللّغة وال ّشارع ،كتسمية ّ

1

ي ،الخصائص2 ،ص . 006- 000
انظر :ابن ّ
جن ّ

2

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص . 77
ّ

3

انظر :المصدر نفسه1 ،ص. 76

0

المصدر نفسه1 ،ص. 77
ُ
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 مخالفة جمع المذكور عن المعروف المشهور في الحقيقة ،كإطالق اسم األمر على القول المخصوص،
0
فإن جمعه
عون برشيد" ،4
يختلف؛ ّ
ُ
األمر في قوله تعالى" :وما أمرنا إالّ واحدة"  ،وقوله تعالى" :وما أمر فر َ
ف ُ

من جهة الحقيقة في األولى أوامر ،وفي األُخرى من جهة الفعل أمور .2
اسم اآلمر.
فإنه ال
ّ
 أن يكون االسم موضوعا لصفة ،كإطالق اسم األمر على الفعلّ ،
يشتق منه لمن قام به ُ
فيتعين أن يكون مجازا ،كقوله تعالى" :واسأل
 أن يكون االسم مضافا إلى شيء ،وهو متع ّذ ُر اإلضافة؛
ّ
القرية" .0
الصفة ،فالقد ةر
 أن يكون للفظ متعلّق ،فإن أطلق على ما ليس له متعلّق كان مجازا ،كلفظ القدرة إذا أراد به ّ
مقدور عليه ،وفي قولك :انظر إلى قدرة اهلل ،ال متعلّق لها .7
في قولك :قدرة اهلل ،لها متعلّق
ٌ
تكمن في حاجة المجاز إلى القرينة ،واستغناء
اكي فمعرفة الحقيقة من المجاز
ُ
و ّأما عند أبي يعقوب ّ
الس ّك ّ
الحقيقة عن القرينة.

1

سورة القمر ،اآلية . 74

2

سورة هود اآلية . 27

3

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص. 77
انظر:
ّ

0

سورة يوسف ،اآلية . 42

7

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص. 72
انظر:
ّ
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خالصة:
نوجزها في اآلتي:
جن ّي و
اكي ُ
الرأي في عالمات معرفة الحقيقة من المجاز عند ابن ّ
اآلمدي و ّ
ّ
وخالصة ّ
الس ّك ّ
ٍ
التوكيد خادم
جن ّي القرائن
االتساع خادم لالستعمال ،و ّ
التشبيه؛ ف ّ
التوكيد ،و ّ
االتساع ،و ّ
بثالث هيّ :
ابن ّ
يحصر ُ
ُ
متحدةٌ في خدمة ّاتساع الّلسان
الث ّ
ائن الثّ َ
لألثر في المتل ّقي ،و ّ
علما ّ
التشبيه خادم للباب في ّ
أن القر َ
النقل واإلبداع ،ا
التداول واالستعمال ،وجماله في توظيف الخيال ،وقدرته على اإلقناع.
العربي في ّ
ّ
ويقسم ،فخالصة رأيهَّ :
النقل عن
أن معرف َة الحقيقة من المجاز
اآلمدي كدأب
ُّ
و
تعتمد على ّ
ُ
ّ
يسبر ّ
األصوليين ُ
النفي للمجاز َّ
ألن الحقيقة ال تنفى
أهل الّلغة ،ويستدرك محتا ا
صحة ّ
طا إذا لم يكن نقل ،فبعالمات تنحصر عنده فيّ :
بنفس األمر ،وبحاجة المجاز إلى القرينة واستغناء الحقيقة عنها ،وبعدم االطّراد َّ
ألن الحقيقة مطّردة والمجاز غير
المشهور في الحقيقة ،وبتع ّذر اإلضافة ،وبترك التّعلق لما
ة
مطّرد ،وبمخالفة صيغة الجمع المذكور لصيغة جمع اللّفظ
التعلق في الحقيقة.
يالزم ّ
كي في معرفة الحقيقة من المجاز،
وحاجة المجاز إلى القرينة واستغناء الحقيقة عنها خالصةُ رأي ّ
الس ّكا ّ
بكل وجوهها داخلةٌ في
أي شام ٌل لك ّل أوجه القرائن التي يمكن أن تخطر في الوهم؛ فالقرائن
غوية ّ
الحالية والّل ّ
ّ
الر ُ
وهذا ّ
عموم ما ذهب إليه أبو يعقوب.
اكي على ما
ونستطيع أن
الس ّك ِّ
نمضي إلى موافقات ابن ّ
ي وافتراقاته مع اآلمدي ،ونحن مطمئنون إلقرار ّ
جن ّ
َ
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النقطة
جن ّي الثالث ،ولعلّنا
مر بقرائن
ذهب إليه صاحباه ،فن ُّ
ابتداء نجلّي ّ
اآلمدي ،ونعرض عليها عالمات ابن ّ
ّ
َ
ا
السليقة ،فبعيد ،فلم ُيعهد
العرب
قصد به
فإن
َ
بالنقل عن أهل الّلغة"ْ ،
األولى التي ذهب إليها ،وهي قولهّ " :
أصحاب ّ
َ
َ
سمعت
خرقا في سليقتهم ،كما ذكر الجاحظُ في قوله" :و
مم ا ُيع ُّد ا
عنهم أ ْن تكلّموا في القواعد و ّ
ُ
التأصيل ،بل كان هذا ّ
ٍ
شعرا،
عثرت البارحة
يّ :إني
بكتاب ،وقد التق ّ
طتُه وهو عندي ،وقد ذكروا ّ
ُ
ابن بشير ،وقال أبو الفضل العنبر ّ
َ
أن فيه ا
التقييد
أم ّقي ٌد هو أم مغلول؟ ولو عرف ّ
أريدهُ ْ
فإن أردته وهبته لك .قال ابن بشيرُ :
إن َ
كان ُم ّقي ادا ،قال :واهلل ما أدريُ ،
ولكنه ال يشغل نفسه
لم يلتفت إلى روايته"  .0وان قصد العلماء
المؤصلين ،فقد ّ
تقدم في التّمهيد عن الخليل وغيرهّ ،
ّ
غوية والعق ّلية.
بثبوت نقله عن العرب ،ويذهب بنا إلى قرائنه الّل ّ
جن ّي:
ُّ
انفرد به
اآلمدي عن ابن ّ
ومما َ
ّ
خالفا للحقيقة على الغالب.
 أالّ يطّرد المجاز ا
يحصل اختالف في اشتقاق الجمع واسم الفاعل في المذكور من المجاز عن المشهور من الحقيقة.
 أن
َ
 أن يكون اللّفظ متعلّ اقا ،فإن ذكر مستغنيا عن متعلّقه فهو مجاز.
جن ّي في قوله:
ُّ
والتقى
اآلمدي مع ابن ّ

1

الجاحظ ،عمرو بن بحر ،أبو عثمان( ،ت277هـ 462/م) ،البيان والتّبَين ،ط ،0تحقيق :عبد السّالم هارون ،دار الفكر ،بيروت (،د.ت ) ،ص .160والتّقييد لف ظ
مجم ٌل هنا ،فقد ُيرادُ به أنّه منسوب إلى صاحبه ،أو أنّه منقوط ،أو مشكول ،أو مربوط بخيط يجمع أوراقه ،أو مجموع هذه األشياء .
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 ما َّ
مجاز ،فال يجوز نفي الحقيقة في نفس األمر.
صح نفيه في نفس األمر فهو ٌ
مجاز.
فيتعين أن يكون اا
 أن يكون االسم مضافا إلى شيء ،وهو متع ّذر اإلضافةّ ،
جن ّي ،ففي التّوكيد وال ّتشبيه عند كالمه في "واسأل القرية" ،حيث يجوز
النقطتين التقاء بما أورده ابن ّ
في تين ّ
حمار لبالدته ،وال يجوز أن نقول فيه :ليس
اا
س ّم ي
أن ينفى ّ
السؤال عن القرية ،يقول اآلمدي " :يجوز نفي اسم َمن ُ
ُّ
حمار في نفس األمر.
يصح أن يكون اإلنسان اا
يصح سؤالها كما ال
عقلية ،فالقرية ال
ّ
إنسانا" ،وهذه قرينة ّ
كل من قال بالمجاز  ،كما جعلها
عامة عند ّ
وحاجة المجاز إلى القرينة واستغناء الحقيقة عنها ،وهذه ّ
اكي على إطالقها .
ّ
الس ّك ّ
ومنهجه هذا
اعد وأمثلة منطبقة،
ِّ
اق أسلوب
التقسيم ّ
اآلمدي في ّ
الدقيق في قو َ
نلحظُ في هذا العرض افتر َ
ُ
ويجهد نفسه ويتكّلف ليثبتها في أمثلته التي
ت شروطه الثّالثة،
جاوز
ُ
اكي ،فابن ّ
ابن ّ
يت ُ
جن ّي يثب ُ
جن ّي و ّ
منهج َ
َ
الس ّك ّ
بعد في
وي ُ
يعم ُم ُ
حينا وبتكلّف أحيانا أخرى ،و ّ
بيسر ا
ساقها ،وقد استطاع بذكائه أن يستخرجها من شواهده ُ
اكي ّ
الس ّك ّ
يشمل قولُه في القرينة َّ
طن
حتى
ويوجب على صاحبه ّ
َ
تعميمه ّ
كل قرينة ُمفيدة ،وهذا ّ
التفصيل في موا َ
جي ٌد صحيحُ ،
أُ َخر ،كما فعل في أبواب المجاز واالستعارة .0

1

السكاك ّي ،المفتاح ،ص .362 - 360
انظرّ :
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يُ .
الحقيقيُ،والمجاز ُّ
ثالثا ُ:العالقةُبينُالمعنيينُ:
ّ
المجازية مأخوذٌ من
األصل في االستعارة
ألن
َ
ّ
سمي هذا القسم من الكالم استعا ارة؛ ّ
يقول ابن األثير" :واّنما ّ
ستعير
الحقيقية التي هي
العارية
الناس من بعض ا
بعض ّ
ضرب من المعاملة ،وهي ْ
ٌ
ّ
ُ
شيئا من األشياء ،وال يقعُ
أن َي َ
ٍ
معرفة ما يقتضي استعا َةر أحدهما من اآلخر شيئا ،واذا لم يكن بينهما سبب معرفة
سبب
ذلك إالّ من شخصين بينهما
ُ
يستعير منه ،وهذا الحكم ٍ
جار في استعا ةر
بوجه من الوجوه ،فال يستعير أحدُهما من اآلخر شيئا؛ إذ ال يعرفه حتّى
َ
األلفاظ بعضها من بعض ،فالمشاركةُ بين اللّفظين في نقل المعنى من أحدهما إلى اآلخر كالمعرفة بين ال ّشخصين
المستعار من أحدهما إلى اآلخر" .0
في نقل ال ّشيء ُ
ال بعالقة ،فقد
ي،
لعالقة بين المعنى
لهذا انتبه
مجاز إ ّ
ُ
حيث ال َ
الحقيقي والمعنى المجاز ّ
أهمّية ا َ
العلماء إلى ّ
ُ
ّ
أجمعوا على وجوب وجودها واختلفوا في تسمياتها وتقسيماتها اختالفا غير مؤثّر في موضوعها  ،ومن أبرز هذه
المسب ّبية ،والحالّ ية والمحلّّية ،والجز ّئية والكلّّية ،وعلى ما سيكون ،وعلى ما كان،
ببية ،و ّ
الس ّ
المشابهة ،و ّ
العالقاتُ :
أصلوها في
المهم في األمر هو ّاتفاقهم على حاجة المجاز إلى عالقة ما ،وقد ّ
والمجاورة ،وغيرها من العالقات ،و ّ
أبرز العالقات التي
ض َ
أنواع تتفاوت بينهم بحسب موضوع العلم الذي ينطلقون منه ،والغاية التى يطلبونها ،وسأعر ُ
دار حولها ثالثة العلماء:

1

العلمي ة ،تحقيق :كامل عويضة ،بيروت 1224م .
السائر ،ط ،1دار الكتب
ّ
محمد637( ،هـ1232 /م) ،المثل ّ
محمد بن ّ
ابن األثيرّ ،
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0
ابن
مر معنا ،ولم ّ
فابن ّ
يصنف ُ
جن ّي يبدأ ّأول ما يبدأ بتقييد العالقة بوجوب أن تكون مزيلةا للشّبهة  ،كما ّ

وبتتبع
شيئا اا
نثر ا
السطور في باب الحقيقة والمجازّ ،
ّ
يسير منها بين ّ
جن ّي أنواع هذه العالقة بترتيب في باب منفرد ،بل َ
التشبيه على عالقة المشابهة بين البحر والفرس في الجري،
القرائن في الباب نستطيع أن نقف معه عند كالمه في ّ
المؤدي لهم،
فشبهته بهم ،إذا كان هو
وبين الحا ّل والمح ّل في قوله" :إخبارك عن ال ّ
ّ
طريق بما تخبر به عن سالكيهّ ،
4
يصح سؤاله ّلما كان بها مؤلفا لها "  ،2وعالقة البعض بالك ّل
شبهت بمن
ّ
فألنها ّ
فكأنه هم"  ،وقوله في "واسأل القرية"ّ " :
ّ

أن (قام زيد) مجاز ال حقيقة ،واِّنما هو على وضع ِّ
الكل موضع البعض لالتّساع
عند قوله" :فإذا كان كذلك؛ علمت ّ
َ
َ
والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير" .2
جن ّي في:
نحصر
أن
ابن ّ
َ
ونستطيعُ ْ
العالئق التي أشار إليها ُ
َ
 .1عالقة المشابهة :ويكون هذا في االستعارة بتشبيه الفرس بالبحر.
 .2وعالقة المجاورة :في تشبيه الطّريق بسالكيه.
 .3والعالقة المح ّلية :في تشبيه القرية بس ّكانها.

1

ي ،الخصائص2 ،ص. 000
انظر :ابن ّ
جن ّ

2

المصدر نفسه2 ،ص. 004
ُ

3

المصدر نفسه2 ،ص. 002

0
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قام زيد.
 .0والعالقة الجزئّية :في الفهم من القيام بعضه عند قولنا َ
سوغةَ لالنتقال في:
اآلمدي
ُّ
ّأما
الم ِّ
فيحصر العالقات ُ
ُ
ٍ
صور على الحائط.
 .1شبه في ال ّشكل و ّ
الم ّ
الصورة :كإطالق اإلنسان على ُ
ٍ .2
الب َخر
صفة ظاه ةر في ّ
محل الحقيقة ،كإطالق اسم األسد على اإلنسان الشتراكهما في صفة ال ّشجاعة ،ال بصفة َ
لخفائها ،وهذه والتي قبلها داخلتان في االستعارة.
 .3ما كانت عليه الحقيقة ،كإطالق العبد على المعتق فيما يطلق عليه :ما كان.
يطلق عليه :ما سيكون.
خمر فيما
 .0ما يؤول إليه في الغالب ،كتسمية العصير اا
ُ
هر والميزاب .0
 .7المجاورة ،كقولهم :جرى ّ
الن ُ
المشبه
فيذكر العالقات ،فيسهب في باب االستعارة القائمة على عالقة المشابهة ،بعد حذف
اكي
ّ
و ّأما ّ
ُ
الس ّك ّ
اد
يجب أن تكون في
الصفة
به ،أو
المشبه به ظاهرة مشهورة ،كال ّشجاعة في األسد ،فال ُير ُ
ّ
المشبه ،ويشير إلى ّ
ّ
ُ
أن ّ
اشتهار شجاعته  ،4ويذكر
الهيكل ،وما لألسد من هيئة وصفات غير مشهورة
بتشبيه اإلنسان ال ّشجاع باألسد الجثّةُ و
ُ
َ
النقيضين بواسطة انتزاع شبه التّضاد
مية شبه التّضاد ،فيقول" :استعارة أحد
ّ
الضدين أو ّ
في باب االستعارة التّه ّك ّ
1

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص. 70
انظر:
ّ

2

السكّاك ّي ،المفتاح ،ص. 374
انظرّ :
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فالنا تواترت عليه البشارات بقتله ،ونهب أمواله.0 " ...
بطريق التّه ّكم  ...كقولكّ :
إن ا
تعدى
أن ّ
ي الّراجع إلى المعنى المفيد الخالي من المبالغة في ّ
التشبيه" يقولْ " :
وفي فصل "المجاز الّلغو ّ
األصلي بمعونة القرينة إلى غيره لمالحظة بينهما ونوع تعلق"  .4ويمضي في تحديد هذه
الكلمة عن مفهومها
ّ
العالقات:
ألن القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في
القوة" .ويقولّ " :
للنعمة .يقول" :لتعلّق ّ
ببية :كاليد ّ
الس ّ
ّ .1
النعمة بها ،والقد رة و ّ
اليد".
الراوية وهي في األصل للبعير الذي يحملها للعالقة الحاصلة بسبب حمله
 .2المجاورة :يقول " :نحو أن تراد المزادة ب ّ
إّياها".
الرجل ربيئة
الر ُجلُ بالعين إذا كان ربيئة  ،2من
ُ
حيث ّ
إن العين ّلما كانت المقصودة في كون ّ
 .3الكلّّية :نحو أن يراد ّ
كأنها ال ّشخص كلّه.
صارت ّ
سببا.
ببية :نحو أن يارد ّ
الس ّ
بت بالغيث كما يقولون" :رعينا غيثا" ،لكون الغيث ا
الن ُ
ّ .0
1

السكّاكي ،المفتاح ،ص .367وقوله" :البشارات" األصل في وضعها للخير ،واستعمل هنا في الشّّر ،وعليه قوله تعالى" :فََبشِّْرُه ْم ب َعذَ ٍ
اب أَليٍم" سورة آل عمران،
ّ ّ
اآلية . 21

2

ِّ
وغيره .وهو أولى ممّا قدّمه ف ي تع ريف
هذا الحدّ جدير بالمجاز كله ،فهو جامع مانع حتّى لتدخل فيه االستعارة ،لقوله ( لمالحظة)  ،فهذه المالحظة تكون تشبيهاا َ
العتمدته ف ي الدّراسة ،ولكنّه ذكره في سياق غير سياق التّع ريف .
المجاز من قبل .ولو أنّه صدّ َر به
ّ

3

الربيئةُ :وهو العين والطَّليعةُ الذي ينظر للقوم لئال َي ْدهَ َم ُهم عدُ ّو" .انظر :لسان العرب ،مادّة (ربأ).
َّ
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َّ
نار "0الستلزام أموال اليتامى لها .ويشير إلى قوله تعالى:
المسب ّبية :نحو قوله تعالىّ " :إنما يأكلون في بطونهم اا
.7
4
مسب ّبية .2
أت القرآن فاستعذ باهلل" ّ ،
ويعد العالقة فيه ّ
"فإذا قر َ

السماء"؛ أي الغيث.
بالسماء لكونه من جهتها ،يقولون" :أصابتنا ّ
 .6على ما كان :نحو أن ُيراد الغيث ّ
رابعاُ:تع ّددُالحقائقُ :
أن األصوليين يقسمون
َّ
أن
جن ّي كما ذكرنا لمناقشة ّ
ذكر ّ
تعدد الحقائق ،في حين ّ
يتعرض ابن ّ
لم ّ
اآلمدي َ
فالعرفية هي :الّلفظ المستعمل فيما وضع له في عرف
وضعية وعر ّفية،
غوية إلى
ّ
ّ
عية ،والّل ّ
لغوية وشر ّ
الحقيقة إلى ّ
غوي ،ويكون ذلك في:
االستعمال اللّ ّ
ب على األرض" .2
كالدابة لذوات األربع ،وقد وضعت ّ
عام في أصل الوضعّ ،
لكل ما يد ّ
" .1تخصيص اسم ّ
األول في االستعمال ،كلفظ "الغائط"
نسى المعنى ّ
األول ،فيشتهر به ويُ َ
" .2اشتهار اسم لمعنى متعلّق بالوضع ّ
طمئن ،فال يفهم عند إطالقه غيره" .
للمستقذر الخارج من اإلنسان ،وأصله للمكان الم ّ

1

سورة النّساء ،اآلية . 14

2

النحل ،اآلية .24
سورة ّ

3

ولكن ه
أن عالقتها :على ما سيكون ،ويذكر بعض االنتقاالت المجازّية ،ويقول " :لما بينهما من عالقة "ّ ،
ّ
أظن ّ
مسب ّبي ة ،و ّ
يعد العالقة فيها وفي مجموعة من اآليات ّ
ال يُسمّ يها ويتركها عامَّةا بال تحديد .ان ظر :السّكاك ّي ،المفتاح ،ص. 367- 366

0

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص. 72
انظر:
ّ

7
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عي فيما كان موضوعا له ّأوال في ال ّشرع" .0
يعرف الحقيقة ال ّشر ّ
وهو ّ
عية بقوله " :هي استعمال االسم ال ّشر ّ
قلت:
بعامة ،فيقول" :وان
أن تَ ّ
ويعطف ّ
شئت ْ
يعم جميع هذه االعتبارات َ
َ
حد الحقيقة على وجه ّ
بحد جامع للحقيقة ّ
فإنه جامع مانع" .4
الحقيقةُ هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له ّأوالا في االصطالح الذي به ّ
التخاطبّ ،
وعرفية .والسبب
عية
تعد َد الحقائق بقوله" :والحقيقة
اكي فيؤ ّكد ّ
ّ
لغوية وشر ّ
تنقسم عند العلماء إلىّ :
ّأما ّ
ُ
الس ّك ّ
أيتها دالةا لم َّ
تشك في
مسم اى من غير وضع ،فمتى ر َ
أن اللّفظة تمتنعُ ْ
في انقسامها هذا هو ما عرفتّ ،
أن تد ّل على ّ
قطعا ،فمتى َّ
تعين عندك
صاحب
صاحبا ،فالحقيقة لداللتها على المعنى تستدعي
أن لوضعها
ٍ
أن لها وضعا ،و ّ
ّ
َ
ا
وضع ا
صاحب وضعها
إن كان
اضع الّلغة،
إن كان
عيةٌْ ،
وقلت :شر ّ
لغويةٌْ ،
نسبت الحقيقة إليه ،فقلتّ :
ُ
َ
ُ
َ
صاحب وضعها و َ
غير
أن
يعرفك ّ
ع ،ومتى لم ّ
ال ّشار َ
أكثر ّ
يتعين ،قلت :عر ّفيةٌ ،وهذا المأخذ ّ
مما هي منقسمة إليه ُ
انقسام الحقيقة إلى َ
َ
2
ٍ
وتتعدد بحسب واضعها؛
يفتح
ٍ
ّ
تتنوعُ
ممتنع في نفس األمر" ّ .
َ
وكأنه بهذا ُ
الباب لتقسيمات أُخرى للحقيقة ،فما دام ّأنها ّ

وفق ذلك.
ليكون داالًّ على
أي بحسب من يضعُ اللفظَ
محدٍد في بدء استعماله ،فهي قابلةٌ ألن ّ
معنى ّ
تتعدد َ
َ
ا

1

المصدر نفسه1 ،ص. 73

2

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص . 73
ّ

3

اكي ،المفتاح ص. 372
ّ
السكّ ّ
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خامساُ:ماُلُيدخلهُالمجازُ :
ذهب إلى شيوع المجاز في عموم األفعال
جن ّي قد
ال
ُ
أن ابن ّ
يدخل المجاز في األعالم كزيد وهند ،إالّ ّ
َ
ٍ
أحداث كالقيام والقعود ،فهو يقول في األفعال" :اعلم َّ
أكثر
أسماء ذوات كزيد وعمرو ،أم أسماء
واألسماء ،أكانت
َ
أن َ
َّيف،
شر،
وق َع َد
تأمله
مجاز ،ال حقيقة ،وذلك َّ
مع ُّ
زيدَ ،
قام ٌ
ٌ
وجاء الص ُ
عمرو ،و َ
َ
انطلق ب ٌ
ٌ
عامة األفعال نحوَ :
اللّغة َ
َّ
الجنسية" .0
وانهزم ال ّشتاء؛ وذلك لداللة الفعل على
زيدُّ ،
وهذا في عموم األفعال كما ذكر ،فاألفعال ُّ
يدل عنده على :كان منه
تدل عنده على
الجنسية ،فقام ٌ
ّ
َ
جوز في الفعل -وذلك ّأنك ّإنما
أيضا من غير جهة ّ
عمراٌ ،
مجاز ا
القيام ،وفي األعالم يقول" :وكذلك قولك :ضرْب ُ
الت ّ
ت ا
الضرب ،ال جميعه  -ولكن من ٍ
بعضه ،ال جميعه ،أال تراك تقول:
جهة أخرى ،وهو ّأنك ّإنما ضربت
فعلت بعض ّ
َ
يده أو إصبعه ،أو ناحية من نواحي جسده ،ولهذا إذا احتاط اإلنسان واستظهر،
بت َ
ضربت ا
زيدا ،ولعلّك ّإنما ضر َ
ُ
زيدا
متجوز أال (تراه قد يقول)( :ضربت ا
بت ا
جاء ببدل البعض ،فقال :ضر ُ
أسه ،نعمّ ،ثم ّإنه مع ذلك ّ
وجهه ،أو ر َ
زيدا َ
ضرب ناحي اة من رأسه ،ال رأسه كّله  .ولهذا ما يحتاط بعضهم في نحو هذا فيقول:
أسه) ،فيبدل لالحتياط ،وهو ّإنما
َ
رَ
بعضه
ألن أعلى رأسه قد تختلف أحواله ،فيكون
زيدا جانب وجهه األيمن ،أو ضربته أعلى رأسه األسمق؛ ّ
ضربت ا
ُ
أرفع من بعض" .4
َ
1

ي ،الخصائص2 ،ص . 002
ابن جنّ ّ

2

ي ،الخصائص2 ،ص . 072
ابن جنّ ّ
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ي دلي ٌل على استغراق الكالم لما ينطبق عليه ،وتوكيده قرينة على شيوع المجاز،
وكذلك التّوكيد عند ابن ّ
جن ّ
رف التّ ُ
قلت نفسه انتفى االحتمال .فيقول" :وبعد ،فإذا ُع َ
أمره أو جنده ،فإذا َ
وكيد َلم وقعَ
فعند قولك جاء األمير يحتمل َ
وعينه ،وأجمعُ ،وكلّه ،وكلّهم ،وكالهما ،وما أشبه ذلك عرفت منه (حال َسعة) المجاز في هذا
نفسهُ ،
في الكالم نحوُ :
ص،
نفسه اللّ َّ
ص؟ ويكون القطع له بأمره ،ال بيده ،فإذا قلت :قطع
الكالم ،أال تراك قد تقول :قطع
األمير ُ
األمير الّل َ
ُ
ُ
0
جوز من مكان آخر ،وهو قولك :اللّص،
رفعت المجاز من جهة الفعل  ،وصرت إلى الحقيقة ،لكن يبقى عليك ّ
الت ّ

يد اللّص ،أو رجلَه" .4
احتطت قلت :قطع
واّنما لعلّه قطع يده ،أو رجله ،فإذا
نفسه َ
ّ
األمير ُ
ُ
اآلمدي" :وتشترك الحقيقة والمجاز
فيتفقان على منع وقوع المجاز في األعالم ،فيقول
ُّ
ّأما
اكيّ ،
ّ
االمدي و ّ
الس ّك ّ
في امتناع ّاتصاف أسماء األعالم بهما ٍ
ٍ
تقدم ّإنما تكون عند استعمال اللّفظ
كزيد
ألن الحقيقة على ما ّ
وعمرو؛ وذلك ّ
ي في وضع اللّغة
كون االسم
الحقيقي والمجاز ّ
فيما وضع له أوالا ،والمجاز في غير ما وضع له ّأوالا؛ وذلك يستدعي َ
ّ
ٍ
فإن مستعملها لم يستعملها فيما
أسماء األعالم ليست كذلكّ ،
ا
موضوعا لشيء قبل هذا االستعمال في وضع الّلغة ،و ُ
مجاز" .2
ألنها لم تكن من وضعهم ،فال تكون حقيقةا وال اا
وضعه ُ
أهل اللّغة له ّأوالا ،وال في غيرهّ ،
السّر في امتناع دخول
كي " :االستعارة تعتمد إدخال المستعار له في جنس المستعار منه ،هو ّ
ويقول ّ
الس ّك ّ

1

ألن التّوكيد وهو قوله  ( :نفسه) لألمير وهو فاعل .
يريد بجهة الفعل جه ةَ فاعله ،أو من جهة الفاعلّ ،

2

إن ابن جنّي ذهب إلى وقوع المجاز ف ي ذوات األسماء ،ال في أسماء األعالم نفسها ،فيتّفق مع صاحبيه .
ي ،الخصائص2 ،ص  .072ويجوز أن نقولّ :
ابن جنّ ّ

3

اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص .64
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0
تضم َن اسم ٍ
ٍ
ٍ
البخل ،وما
ومادر
الجود،
حاتم
لسبب خارٍج،
وصفي ٍة
ع
ال إذا
ُّ
هم إ ّ
َ
َ
ّ
تضمنت نو َ
ّ
االستعارة في األعالم ،اللّ ّ

جرى مجراهما " .4
اكيُ :
الس ّك ُّ
ُالوضعُاألو
لُيُطلقُحقيقةُومجازُعل
لُعندُاآلمديُو ّ
ّ
ّ
األول ،وانتقاله إلى المجاز،
يتعرض لموضوع
ّ
بناء على رأي ابن ّ
تسمية الوضع ّ
جن ّي في المجاز ،فهو ال ّ
كل ما كان من كالم
ُّ
فيصبح حقيقة تقابل المجاز .و ّأما
أن ّ
اآلمدي ،فيقول" :وتشترك الحقيقة والمجاز أيضا في ّ
2
أيضا" :وعلى
فإنه ال يخلو عن الحقيقة والمجاز ،بل ال ّ
األول؛ ّ
بد من أحدهما فيه"  .ويقول ا
العرب ،ما عدا الوضع ّ

مجازا ،واالّ كانت موضوعة
هذا ،فاأللفاظ الموضوعة ّأوالا في ابتداء الوضع في اللّغة ال توصف بكونها حقيقة وال
ا
ابتداء ألرباب الحَرف
المخترعة
ا
قبل ذلك الوضع ،وهو خالف الفرض ،وكذلك ك ّل وضع ابتدائي حتّى األسماء ُ
ذلك.
اا
تصير حقيق اة
الصناعات ألدواتهم وآالتهم ،واّنما
بعد َ
ومجاز باستعمالها َ
و ّ
ُ
أن يكون
إن ّ
ألن غاية المجاز ْ
كل مجاز له حقيقة ،وال عكس ،وذلك ّ
طالن قول َمن قالّ :
علم ُب ُ
وبهذا ُي ُ
وبالنظر إلى ما
ال ليس حقيقة وال اا
ال ،وما وضع له الّلفظ أو ا
ال في غير ما وضع له ّأو ا
مستعم ا
مجاز على ما عرفّ ،

1

وم َد ر
ماء قليل َ
صعة وبلغ من ُب ْخله ّأنه سقي إبله فبقي في أسفل الحوض ٌ
ص ْع َ
مادر :يقال :أَْب َخ ُل م ْن ماد ٍر  ،هو رجل من بني هالل بن عامر بن َ
فسلَح فيه َ
الدين عبد الحميد،
فسمى مادرا لذلك ،واسمه ُم َخارق  .انظر الميدان ّي ،أحمد بن محمد( ،ت732هـ1100 /م)  ،مجمع األمثال ،تحقيق  :محمد محيي ّ
َ
الحوض به؛ ّ
دار المع رفة ،بيروت( ،د .ت) ،ص . 112

2

اكي ،المفتاح ،ص . 374
السّكّ ّ

3

مدي ،اإلحكام1 ،ص. 64
انظر :اآل ّ
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بالنظر
أن تسميةَ اللّفظ المستعمل فيما ُوضع له ّأو ا
ال حقيقة ،وا ْن كان حقيقة ّ
حققناه في معنى الحقيقة والمجاز ،يعلم ّ
ال في الّلغة
إلى األمر
ال من الوجوب والثّبوت الذي هو مدلول الحقيقة ّأو ا
بالنظر إلى كونه منقو ا
العرفي ،غير ّأنه ٌ
مجاز ّ
ّ
على ما سبق تحقيقه" .0
أن الحقيقة ترجع إلى إثبات الكلمة
غوي ،لما
عرفت من ّ
اكي" :واعلم ّ
َ
أن الكلمة حال وضعها الّل ّ
ويقول ّ
الس ّك ّ
حال
اا
تسمى حقيقة وال
مجاز ،كالجسم َ
في موضعها ،و ّ
أن المجاز يرجع إلى إخراج الكلمة عن موضعها ،ح ّقها أالّ ّ
متحركا .
سمى ا
ساكنا وال ّ
الحدوث ،ال يُ ّ
األول باإلطالق ،وفي األخيرين بتقييد الحقيقة بنوعها،
و ّأما حال الوضعين األخيرين فح ّقهما كذلك ،لكن في ّ
عرفية وال مجازها ،وان كان اإلطالق قد يحتمل.
عية وال مجازها ،وال تكون حقيقة ّ
أن ُيقال :ال تكون حقيقة شر ّ
مثل ْ
خالصةُ :
اكي ،في التّعريف
يو
وبعد ،فقد نظرنا إلى أبرز موضوعات باب الحقيقة والمجاز عند ابن ّ
ُ
اآلمدي و ّ
ّ
الس ّك ّ
جن ّ
مما سبق أّنهم
حده  ،وفي العالقات والقرائن ّ
به وفي ّ
الم ّ
مي ةز له ،وفيما يكون فيه ،وفيما ال يكون ،فبان لنا ّ
الدالة عليه ُ
تشير إليه
أن المجاز هو :استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ابتداء ،و ّأنه
قد التقوا وتوافقوا على ّ
ٌ
مفتقر إلى قرينة ُ
يفصل
األول ،وعالقة بين المعنى
ي .وقد اتّفقوا على ّ
حد الحقيقة ،وابن ّ
ي لم ّ
الحقيقي والمعنى المجاز ّ
وتمنع إرادة ّ
جن ّ
ّ

1
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اكي.
وفصل فيها اآلمدي وا ّ
في الحقائق الثّالثّ ،
لس ّك ّ
التشبيه .وعند
التوكيد ،و ّ
االتساع ،و ّ
جن ّي ثالثّ :
ّأما عالمات معرفة الحقيقة من المجاز فهي عند ابن ّ
اآلمديَّ :
صحة نفي المجاز ،وحاجة
أن معرفةَ الحقيقة من المجاز
النقل عن أهل اللّغة بعالمات هيّ :
تعتمد على ّ
ُ
ّ
طراد ،ومخالفة صيغة الجمع المذكور لصيغة جمع الّلفظ
المجاز إلى القرينة واستغناء الحقيقة عنها ،وعدم اال ّ
اكي في المسألة
التعلق لما يالزم ّ
المشهورة في الحقيقة ،وتع ّذر اإلضافة ،وترك ّ
التعلق في الحقيقة .و ّأما رأي ّ
الس ّك ّ
محصور في حاجة المجاز إلى القرينة ،واستغناء الحقيقة عنها.
ف
ٌ
حيث ثبوته،
الي ،من
و
ُ
نخلص بما ّ
ُ
قدمناهُ إلى الفصل الثّاني في باب الحقيقة والمجاز عند أبي حامد الغز ّ
وكيف عالج موضوعاته ،وأثر الباب في فكره في علم أصول الفقه ،وفي مباحث اللّغة .ونقف معه في كتبه:
المستصفى ،وأساس القياس ،وشفاء الغليل.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الفصلُالثّاني ُ
الي ُ
الحقيقةُوالمجازُعندُأبيُحامدُالغز ُّ
ُ
ُ.0تمهيد ُ
نحاول في هذا الفصل -إن شاء اهلل  -الوقوف على تجلّيات باب الحقيقة والمجاز ودورانه في مباحث
التركيب
اللّغة عند أبي حامد ،وكيف دار الباب بين أن يكون أصال لغيره ،أو فرعا له ،فباب الحقيقة والمجاز بهذا ّ
يكاد يقابل َّ
يسمى حقيقة عند بعض
كل ما يمكن ْ
أن ُيذكر من مباحث الّلغة خال مبحث ما ال يدخله المجاز ،وما ال ّ
ضمن وااللتزام  ،مقسوم شطرين،
أن مبحث عالقة اللّفظ بالمعنى الذي تدور فيه داللة المطابقة و ّ
العلماء .ومن َ
ذلك ّ
الت ّ
1
تتوزع مباحث اللّغة عند العلماء،
ضمن  ،وشطر للمجاز وهو االلتزام ،وبهذا التّقسيم ّ
شطر للحقيقة وهو المطابقة والتّ ّ

النهي في مبحث المشترك.
ص والمشترك ،وتدخل داللتا األمر و ّ
فمن الحقيقة مباحث المحكم و ّ
الن ّ
تأصيلية كثبوت الباب،
المؤول .ويتخلّل الفصل مباحث
وية تحت المجاز فهي المتشابه وال ّ
ّ
ّأما المباحث المنض َ
ظاهر و ّ
تصوره  ،2لذلك كان
ّ
وتكميلية كمباحث القرائن والعالقات وأنواع الحقائق .وكما ُيقال :الحكم على ال ّشيء فرع عن ّ

1

وداللة التضمن كذلك تدخل في باب المجاز من باب عالقة الجزء بالكل ،أو العكس .ولكنها أقل دورانا بالنسبة إلى دوران داللة االلتزام .

األصوليين والفقهاء ،انظر  :الشّربين ي ،محمد الخطيب 277( ،هـ1762 /م)  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفا ظ المنهاج ،دار
أصولية كثيرة التّوارد عند
 2قاعدة
ّ
ّ
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علينا أن نشرع من حيث ثبوت الباب ،وبعدها مع تفصيالته في مباحثه.
ُ.4ثبو ُالمجازُ :
آن بلغة العرب ،ويقتضي
عز ّ
وجل َ
أن اهلل ّ
نفى بعض أهل العلم وقوع المجاز ،وا ّلدليل على وقوعه ّ
أنزل القر َ
ذلك وقوع المجاز في الّلغة ،إذ وقوعه في القرآن دلي ٌل على وقوعه في الّلغة ما لم يكن فيه تنفير وسخف يعاب عليه
ألن أكثر الفصاحة ّإنما تظهر بالمجاز واالستعارة ُ .0وقد
قائله ،وليس هذا المراد بالمجاز الواقع .وقد قال اآلمديّ " :
وعرض لمعنى المجاز في
ثبت باب الحقيقة والمجاز عند أبي حامد بدليل وروده في لغة العرب ،وكثرته في القرآن،
َ
َ
ٍ
أن داللته
المنطبق على
داللة صادقة وأخرى باطلة ،وأشار إلى ّ
الّلغة قبل االصطالح ّ
بأنه من المشترك الّلفظي ُ
رب العالمين،
بعضهم على إنكار وقوعه في لغة العرب،
الباطلة قد تكون هي التي حملت
وخاصة في كالم ّ
ّ
َ
ٍ
القمر وكّلمني ،لجاز أن يقال :هذا كذب ال يجوز وقوعه
وبطالنها آت من جواز تكذيب المتكلّم ،فلو قيل :كلّ ُ
مت َ
عقال.
فقال أبو حامد" :ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز ،فالقرآن يشتمل على المجاز ،خالفاا لبعضهم" .4
طلق على
وقال أيضا :المجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي ال حقيقةَ له ،والقرآن ّه
منز عن ذلك ،وقد ُي ُ
الفكر ،بيروت( ،د .ت).
1

البصري ،المعتمد1 ،ص. 20
أبو الحسن
ّ

2

تيمية في كتاب اإليمان .
َّ
مر معنا في التّمهيد  ،وهو ما ذهب إليه جماعة منهم ابن ّ
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جوَز به عن موضوعه ،وذلك ال يُنكر مع كثرة وروده في القرآن :0
اللّفظ الذي تُ ِّ
للحق ،وبالمقابل
دل على الباطل المقابل
صحة قول من قال باستحالة ورود المجاز في القرآن إذا ّ
ّ
وي ّبين أبو حامد ّ
ُ
ألن الفرقاء لم يقفوا على
صحة من قال بوروده إذا ّ
دل على ما استعمله العرب في غير ما وضع له لعالقة ،وذلك ّ
ّ
حقيقة اختالفهما في تنقيح المصطلح .4
ويتضح من كالم أبي ٍ
اللفظي ّأنه
حامد على المجاز بوصفه من المشترك
داللته على الباطل الذي ال حقيقةَ
َ
يتحاشى َ
ّ ُ
ّ
المنز عن احتواء ٍ
ألفاظ ُّ
كتاب " َال َي ْأتيه الَْباط ُل م ْن
تدل داللةا باطلةا ،فهو
ذلك للقرآن الكريم ّه
له،
هروبا من مناقضة َ
ٌ
ا
جوَز به عن موضوعه،
َب ْين َي َد ْيه ََوال م ْن َخ ْلفه َت ْنزي ٌل م ْن َحك ٍيم َحم ٍيد"  .2وهو ُي ُّقر المعنى
ظا تُ ِّ
اآلخر للمجاز بوصفه لف ا
َ
ُّ
أن
كنا فيها والعير"  ،2وقوله " :اا
جدار يريد ْ
ويستدل أبو حامد بوروده في القرآن في قوله تعالى" :واسأل القرية التي ّ
فالصلوات كيف تُ َّ
هد ُم؟ وقوله "يؤذون
ت صوامع وبيع وصلوات"  ،6ويتسائل أبو حامد بقوله:
ينقض"  ،وقوله" :لهُِّد َم ْ
ّ
ّ
ريد رسوَله ،وقوله" :فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ،0
وهو ُي ُ
اهلل"  ،ويُ ّبين على من يقع اإليذاء في اآلية بقولهَ :
1

يدلّ ُل أبو حامد بدليل الورود كما ترى ،وهو من أقوى الحجج .

2

انظر :الغزالي ،أبو حامد ،أساس القياس ،تحقيق  :فهد بن محمد ،مكتبة العبيكان ،الرياض 1223 ،م ،ص. 30

3

فصلت ،اآلية . 02
سورة ّ

0

سورة يوسف ،اآلية .42

7

سورة الكهف ،اآلية .77

6

الحج ،اآلية .04
سورة
ّ

7

سورة األحزاب ،اآلية . 77
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وذلك ما ال ُيحصىُّ ،
مجاز كما سيأتي " .4
وكل ذلك ٌ
والقصاص حق ،فكيف يكون عدو اانا؟  ...ويقولَ :
إن المعيار األساس في نظر أبي ٍ
صحة انطباق الكالم على المعنى في تعريفه
عدمه هو ّ
حامد العتبار المجاز من َ
ّ
َ
َ
للداللة
للداللة األولى من المشترك
آن
اللفظي للمجاز ،وهو الكذب ،وقبولُه ّ
نفيه ّ
كان ُ
الكريم؛ وهكذا َ
وداللته في القر ُ
ُ
ّ
الصدق من باب المطابقة.
األُخرى ،وهي
ّ
الحق ،فغدا لفظ المجاز داالّ على ّ
ُ.2الحقيقةُوالمجازُ،ضبطُالمصطلحُ :
ويبين عالقته بالمعنى
يضبط أبو حامد مصطلحي الحقيقة والمجاز بطريقة محكمة حيث ّ
غويّ ،
يقدم المعنى الّل ّ
2
تغير في المعنى
االصطالحي ،فيشير إلى األصل اللّغوي للحقيقة بقوله" :يراد به ذات ال ّشيء ّ
وحده"  .ويشير إلى ّ
ّ
2
أن الحقيق َة :الّلفظ المستعمل
عند استعمال لفظ الحقيقة في األلفاظ ،بقوله" :ما استعمل في موضوعه"  .ومعنى هذا ّ

عرفيا أم شر ًّ
لغويا أم ًّ
فيما ُوضع له ابتداء في وضع ما ،أكان ًّ
الداللة مستفادة من مقابلة معنى الحقيقة
عيا ،وهذه ّ
لمعنى المجاز عند بيانه ،حيث يقول في المجازّ :إنه "ما استعمل في غير موضوعه"  .والمعرفة في سياق اإلثبات

1

سورة البقرة ،اآلية .120

2

الي ،المستصفى ،ص. 40
انظر :الغز ّ

3
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0
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تفيد العموم ،فمن هنا فُهم العود إلى الحقائق الثّالث .0
ك؛ إذ قد يراد
اسم الحقيقة مشتر ٌ
أيضا ،كالمجاز ،لقوله"ُ :اعلم ّ
والحقيقة عند أبي حامد من باب المشترك اللّفظي ا
أن َ
به ذات ال ّشيء و ُّ
ولكن إذا استعمل في األلفاظ ،أريد به ما استعمل في موضوعه" .4
ويراد به حقيقة الكالم،
ْ
حدهُ ،
َ
والمجاز" :ما استعملته العرب في غير موضوعه" .2
ٍ
التفريق بين الحقيقة والمجاز.
اا
تركيز على االستعمال بوصفه
َه
ظهر
حامد
ولعل عبارات أبي
ّ
معيار في ّ
ّ
المتقدم َة تُ ُ
فإن
أساسي لتحديد
و
االستعمال شرطٌ
كان اللفظُ
ُ
ُ
القوة واإلمكانّ ،
ّ
حقيقية اللفظ من مجازّيته؛ واذا َ
يحتمل كليهما في ّ
ّ
ِّل
وكأن
ينقل اللف َ
بالقوة إلى الوجود بالفعل ،ويفع ُ
االستعمال هو الذي ُ
َ
َ
داللته بالفعلّ ،
ق َ
االستعمال يحقِّ ُ
ظ من الوجود ّ
اإلنساني.
وجوده في االجتماع
َ
ّ

1

انظر :اآلمدي ،اإلحكام1 ،ص.11

2

صفُه ومعناه ،وانطباق اللّفظ على
األول على التّساوي ،ويريد هنا بحقيقة الشّيء ذاتهّ ،
وحد ه و َو ْ
الحقيقة اسم مشترك أي :ينطبق على أكثر من معنى عند الوضع ّ
إما أن يقع في مفردات األلفاظ فقط ،أو في مرّكباتها" .
مدلوله الموضوع أوال ه و المراد هنا ،وهذ ا تعريف الحقيقة عند أب ي حامد .وجاء ف ي المحصول " :المجاز ّ
الرسالة ناشرون ،بيروت2412 ،م ،
الرازي ،فخر الدّين( ،ت646هـ1214 /م)  ،المحصول في ع لم أصول الفقه  ،ط ،1تحقي ق شعيب األرناؤوط ،مؤسس ة ّ
ّ
1ص .112وسأشير إليه الحقاا بـ (المحصول).

3
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ُ.2اللّفظُوالمعن ُ :
بعملية الوضع،
غوي ،وهي فعل الواضع ،وتتمثّل
الدال والمدلول عالقة
بين ّ
ّ
ّ
وضعية أصيلة في أصل الوضع اللّ ّ
والوضع هو :تخصيص لفظ بمعنى ،أو وضع لفظ بإزاء معنى .ومن األلفاظ ما انتقل بوجه ما إلى مدلول مغاير
ا
ا
العرفية التي انتقل فيها اللفظُ إلى
سمي حقيقة فيما انتقل إليه ،كالحقيقة
ّ
ألصل وضعه ،ولغلبته على االستعمال ّ
عية ،وهي في حقيقتها كالحقيقة
مدلول مغاير ألصل الوضع بالتّخصيص أو المجاورة كما سيأتي ،والحقيقة ال ّشر ّ
عية هو الشارع في
أن واضع الحقيقة
هم العرب في استعماالتهم الّلغة ،وواضع الحقيقة ال ّشر ّ
ّ
العرفية ،غير ّ
ّ
العرفية ُ
استقرت
استعماالته اللّغة ،والى مجاز ،وهو االنتقال من إحدى هذه الحقائق الثّالث إلى مدلول آخر لعالقة ما .و ّ
أبواب من أقسام الكالم على أصولها ،فهي ليست من قبيل الحقيقة وال المجاز .فأبحاث الّلغة ال تخرج عن هذه
الدال والمدلول إلى
حقيقية ،وا ّما
أصلية ،وا ّما
القسمة ،فهي ّإما
ويقسِّم الغزالي عالقة اللّفظ بالمعنى من حيث ّ
ّ
ّ
ّ
مجازيةُ .
ثالثة أوجه ،وهي:
الوضعية على الموضوع بتمامه دون نقص أو زيادة خارجة عنه ،فمثال المفرد :هو ما ال
الداللة
 . 1المطابقة :وهي ّ
ّ
الم ال ُّ
الرجل
يدل ُّ
فالراء أو الجيم أو ال ّ
الرجل ،فلفظ ّ
أي منها على جزء معنى ّ
يد ّل جزؤه على جزء معناه كلفظ (َر ُجل) ّ
منطبق على معناه من غير زيادة وال نقص.
ضمن ،كقولك (بيت) فهو منطبق على البيت بطريق
 .2الُّت ُّ
ضمن :وهو داللة الّلفظ على أجزاء معناه بداللة ّ
الت ّ
73

ضمن.
المطابقةّ ،
السقف بطريق ّ
ودال على ّ
الت ّ
فإنه غير موضوع للكتاب كوضعه للمكتوب ،فهو ليس مطابقا وال
 .3اللتزام :كداللة لفظ المكتوب على الكتابّ ،
متضمن للكتاب ،بل الكتاب الزم للمكتوب ،إذ ال يكون
متصمانا ،بل ليس الكتاب جزاءا من المكتوب وال المكتوب
ّ
ّ
0
دل بالوضع على معنى ،فهو من قبيل المطابقة ،فإن كان
أن اللّفظ إذا ّ
ثمة من غير كتاب  .يظهر لنا ّ
مكتوب ّ

ضمن ،وان كان المعنى خاراجا عنها فهو من قبيل االلتزام.
المعنى داخال في داللة اللّفظ ،فهو من قبيل ّ
الت ّ
الداللتان
وحدها التي
برز
ٍ
ّ
غويةّ ،أما ّ
ولعل هذا ّ
يمكن اقترُانها بالحقيقة اللّ ّ
أن داللةَ المطابقة هي َ
بوضوح ّ
قسيم ُي ُ
ُ
الت َ
ج به عن داللته في أصل الوضع ،إلى
خدم اللفظُ فيهما
أدخ ُ
ل في باب المجاز ،بما ُي َ
األُخريان فهما َ
استخداما يخر ُ
ا
ست ُ
ٍ
ق به من أحد جوانبه.
عقلية تتعّل ُ
داللة ّ
ُ.القياسُفيُالّلغةُ :
ُّ
ٍ
ٍ
بمعان ُيفهم منها
قاس عليها ،فمنهم َمن ذهب إلى تعليلها ،أو تعليقها
اختلف العلماء في ثبوت عّلة لوضع اللغة ُي ُ
ُّ
ألنها
سميت
فتصح مع هذه العلّة أو المفهوم
علّة الوضع،
الخمر من العنب خمرا؛ ّ
ّ
عملية القياس ،فمثالُ :يقالّ :
ُ
النبيذ وما َّ
جد في صناعة المسكرات،
العقل،
تخمر
فتخمير العقل عّلة م ّ
َ
طردةٌ في غير المعتصر من العنب ،كمثل ّ
ُ
ُ
تقوال على العرب ما لم يقولوه ،واشتمال اسم الخمر لغير المعتصر من
الرأي ّ
ويرده ،ويعتبره ّ
وينكر أبو حامد هذا ّ
1
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قيسا عليه.
العنب عند أبي حامد لم يثبت بالقياس ،بل بوضع العرب أنفسهمّ ،
ألنه داخل في عموم اللّفظ وليس َم ا
ٍ
ولكنهم لم يلتفتوا إلى صفاتها ومفاهيمها،
ويأتينا أبو حامد بأمثلة من األسماء التي قد وضعها العرب تحمل
صفاتّ ،
وب األحمر أو
أجروها على وضعها ،كقولهم للفرس األسود أدهمُ ،
وك ْ
مي اتا للفرس األحمر ،ولم يقيسوا عليهما الثّ َ
بل َ
للسواد أو الفرس ،بل وضعوه للفرس األسود ،فهو اسم مستفاد
األسود ،أو شيئا آخر أحمر؛ ّ
ألنهم لم يضعوا األدهم ّ
الضرب
أن ّ
سمينا فاعل ّ
عرفونا ّ
عند إسناد ّ
كل مصدر فله فاعل ،فإذا ّ
السواد إلى الفرس .ويقول أبو حامد" :كما ّأنهم ّ
ضاربا ،كان ذلك عن توقيف ،ال عن قياس ،فإ اذا ك ّل ما ليس على قياس التّصريف الذي عرف منهم بالتّوقيف ،فال
ويرد قول من قال بالقياس ،واّنما كان
سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس"  .0فأبو حامد هنا
يثبت األسماء سماعاّ ،
ُ
ب) ليس
اعتبار أبي حامد لحرمة ّ
لضَر َ
النبيذ لدخوله في عموم المسكرات وليس للقياس ،كما هو اشتقاق اسم فاعل ( َ
الصيغة ،وليس قياسا ،ويظهر أثر
ألن العرب
ّ
أيضا ،ب ل ّ
تشتق اسم الفاعل من الثّالثي على هذه ّ
من باب القياس ا
عي ،فالقياس ال ّشرعيُ ،يشترط له عّلة من منطوق الخطاب أو مفهومه ،وهذا
الفكر األصولي هنا في القياس ال ّشر ّ
األول ،وهو راجع إلى الواضع نفسه ،فالواضع
غير متوافر هنا فال قياس .وهذا داخل في الحقيقة اللّ ّ
غوية ،أو الوضع ّ
ألن
لألسماء لم يعّلقها بعلة ّ
كالنبيذ ،أو ّ
حتى ُيقاس على وضعهّ ،أما اعتبارها فهو ّإما لدخولها في عموم الّلفظ ّ
الواضع وضعها مطّردة على األوزان المعروفة كما في المشت ّقات.

1
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ُ.6ماُلُيدخلهُالمجازُ :
تعد األعالم وصيغ العموم مما ال يدخله مجاز ،وذلك النطباقها على مدلولها ،فاألعالم ٍ
كزيد وعمرو ليست حقيقة
ّ
ّ
سميت به  .0وكذلك هي ألفاظ
مسماها انتقاال
مجازيا ،بل هي أصيلة في ّ
ّ
كل من ّ
في أصل الوضع وانتقلت إلى ّ
لكل ما يخطر في
معينة ،بل تصلح ّ
العموم ،فهي شاملة ألفرادها على ّ
التساوي ،فكلمة (شيء) لم توضع لذات ّ
المجاز صنفان ،هما :أسماء
أن األسماء التي ال يدخلُها
ُ
الوهم ،فليس معنى بأولى من غيره .وكذلك رأى أبو حامد ّ
األعالم نحوٍ :
ٍ
األول من هذه
أن ِّ
وعمرو ،و
زيد
األسماء التي ال َّ
نحو :المعلوم والمجهول .وعّلةُ َ
الص َ
ذلك ّ
نف ّ
ُ
أعم منها َ
َ
للصفات قد
ويبين َ
األسماء قد ُوض َع ّ
الصفات؛ ّ
ذلك بقوله" :الموضوع ّ
بينها في ّ
بين ال ّذوات ،ال لبيان الفروق َ
للتفريق َ
الصفة ،مع ّأنه وضع له ،فهو مجاز ّ ،4أما
علما،
الح ْرث؛ إذ ال ُيراد به ّ
ُ
فيكون ا
الداللةُ على ّ
مجازا؛ كاألسود بن َ
ُ
يجعل ا
2
كتاب ْيهما ،فليس ذلك إالّ كقوله تعالى" :واسأل القرية"  ،0فهو على طريق
ني  ،وسيبويه ،وهو ُي ُ
ريد َ
إذا قال :قرأت ُ
المَز ّ

1

ٍ
الرازي ،المحصول،
يكون
العلَُم فال
كون ّ
ا
ع القَ ٍة َ
النقل ألجل َ
أن ي َ
ألن شرطَ المجاز ْ
مجازا؛ ّ
ُ
أما َ
الراز ّ
غير م وجودة في األعالمّ .
وهي ُ
يّ :
قال ّ
بين األصل والفَْرعَ ،

1ص.117
2
3

للصفات .
يستَثني هنا األسماء التي وضعت ابتد اء ّ
عالما مجتهد ا
افعي رضي اهلل عنه؛ هو من أهل مصر ،وكان زاهداا ا
أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحق ُ
الم َزن ّي ،صاحب اإلمام الشّ ّ
كتب ا كثيرة في مذهب اإلمام الشّافعي ،منها :الجامع
إمام الشّافعيين وأعرفهم بطرقه ،وفتاويه ،وما ينقله عنهّ ،
اص ا على المعان ي ّ
صن ف ا
غو ا
ا
الدقيقة ،وهو ُ
محجاجا ّ
شافعي رضي اهلل عنه في حقّه :الم زني
الصغير ،ومختصر المختصر ،والمنث ور ،والمسائل المعتبرة ،والتّرغيب في العلم ،وكتاب الوثائق وغير ذلك ،وقال ال ّ
ّ
شكرا هلل تعالى ،وقا ل أبو العبّاس ،أحمد بن س ريج :يخرج مختصر
ناصر مذهبي .وكان إذ ا فرغ من مسألة وأودعها مختصره ،قام إلى المحراب وصلّى ركعتين ا
افعي رضي اهلل عنه ،وعلى مثاله رتبوا ولكالمه فسّروا وشرحوا  .ابن خلّكان ،وفَيَات
المزني من الدّنيا عذراء لم َّ
تفض ،وه و أصل الكتب المصنفة في مذهب الشّ ّ
األعيان1 ،ص.217
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4
مجاز بالمعنى الثّالث المذكور للمجاز .فيبقى
المزني ،فيكون في الكالم
كتاب
أت
ٌ
َ
حذف اسم الكتاب  ،معناه :قر ُ
ّ

جوز بحذف المضاف كما سيأتي في مبحث أنواع المجاز
علم ْين حقيقيين على
الت ُّ
صاحب ْيهما ،و ّ
َ
المزني وسيبويه َ
وتجوز" .2
والعالقات ،وهو ّ
توسعٌ ّ
يضرب له أمثل اة بالمعلوم والمجهول والمدلول
أعم منها وال أبعد ،و
ّأما ِّ
آلخر من هذه األسماء ،التي ال َّ
الص ُ
ُ
نف ا ُ
بالنسبة للمتكلّم
ق في إطالقه على األشياء،
عدم ُّ
فالمعلوم ّ
يصد ُ
عم ُل ُ
حين ُي َ
تطرق المجاز إليه ّ
بأنه َ
ُ
ست َ
والمذكور ،فيعلّل َ
ٍ
مجاز عن
ال وهو حقيقةٌ فيه  ،2فكيف يكون اا
عمل
وكذلك
معلوم على حقيقته،
لشيء "إ ّ
ست ُ
ُ
َ
المجهول ،فاللفظُ منها ال ُي َ
ٌ
مسميات أهل الحرف والفنون كما سيأتي ،أو
شيء" ؟ وكذلك يضيف أبو حامد إلى هذين ّ
الصنفين صنفا ثالثا ،وهو ّ
هو عنده ملحق باألعالم.
ٍ
َّ
المجاز إليه ،جديران بأن ُي َّ
صنف من األلفاظ؛ إذ
وحدهما في
ق
ولعل هذين ِّ
حدا َ
ُ
يتطر ُ
مما ال ّ
الصنفَين من األسماءّ ،
ٍ
هما ليسا في باب الحقيقة القابلة لالنتقال إلى باب المجاز كسائر ألفاظ اللغة التي وضعت َّ
حقيقة في
لتدل على
ُ َ
َ
َّ
دامت
أصل وضعها،
ويمكن نقلُها ُع ا
ُ
رفا ،أو شراعا ،لتدل على غير ما ُوض َعت لهّ .إنها ألفاظٌ ثبتت على حقيقتها ما َ
1
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2

ٍ
البالغي ة
عامل أو غيره ،أو إلتمام الكالم ،وتقدير المعن ى تأويلي بحسب المطالب
هنا تقدير للمعن ى ،وهو خالف التّقدير لإلعراب؛ فتقدير اإلعراب يكون إلبراز
ّ
العقلية.
و ّ

3
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أي في االسم الذي هذه صفته .
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ٍ
قال
ص اة
َّ
الصفات ،وال
ين بها في ِّ
بين
َّ
بصفة غير حقيقتها؛ كأن ُي َ
عم ٍلة ّ
غير َ
المسم َ
للداللة على الفروق َ
مخص َ
مست َ
َ
للسُّخرية من فُ ٍ
الناس! ُ
النّ :إنه مجهو ٌل في ّ
ُ.الحقائق:
َّ
األول
عية ،وقد ّ
عرفية ،وا ّما شر ّ
لغوية ،وا ّما ّ
أن الحقيقة من حيث الواضعُ ّإما ّ
تقدَم ّ
تقدم تفصيلُها وثبوتُها في الفصل ّ
األصوليين .وبيانها عند أبي حامد:
البالغيين و
غويين و
ّ
ّ
عند الّل ّ
الحقيقةُالعرفيةُ :
أُ.
ّ
لغوية ،وان انتقل واشتهر بعرف
ميت حقيقة ّ
سّ
الحقيقة هي الّلفظ المستعمل فيما وضع له ّأوال ،فإن كان الواضع الّلغ َة ُ
العرفية هي اللّفظ المستعمل فيما تعارف عليه
عرفية ،فعلى هذا تكون الحقيقة
ّ
االستعمال عند أهل اللّغة صار حقيقة ّ
غوية
غوية إلى قسمين اثنين:
أهل اللّغة.
العرفية هي المنقولة عن اللّ ّ
وضعية وعر ّفية ،و ّ
ّ
ويقسم أبو حامد الحقيقة اللّ ّ
ّ
باعتبارين:
يدب ،وجاء في القرآن على
الد ّابة لذوات األربع ،وقد وضع ابتداء ّ
األول :التّخصيص ،كتخصيص اسم ّ
لكل ما ّ
ّ
عمومه في قوله تعالىَ" :وَما م ْن َد َّاب ٍة في ْاأل َْرض إ َّال َعَلى اللَّه رْزقُ َها"  ،0ويد ّل هذا على جواز استعمالها على أصل
العرفية.
الوضع ،ولو غلبت عليها الداللة
ّ
1
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المطمئن،
الحقيقي كلفظة الغائط ،وقد وضعت للمكان
حتى يكاد ُينسى المعنى
الثّاني :أن يشتهر اللّفظ في مجازه ّ
ّ
ّ
السابق إلى الفهم هو مجازها ،وهو المستقذر.
فال يكاد يذكر هذا المعنى عند سماعها ،بل ّ
المسمى حقيقة عر ّفية ،وذلك بدليل سبقه إلى الفهم .وال يرضى أبو حامد ما
السابق إلى الفهم عند العرب هو
فالمجاز ّ
ّ
الصناعات أن يضعوا أسماء لصناعاتهم وفنونهم من باب
ذهب إليه غيره
كاآلمدي الحقا من ّ
أن ألصحاب الحَرف و ّ
ّ
الصناعات بوضعه ألدواتهم،
العرفية
الحقيقة
الخاصة ،فال يرضى به ّ
ّ
ويرده بقولهّ " :أما ما انفرد المحترفون وأرباب ّ
ّ
األصلي كّلها كانت كذلك ،فيلزم أن يكون جميع األسامي
ألن مبادئ الّلغات والوضع
عرفيا؛ ّ
يسمى ّ
فال يجوز أن ّ
ّ
0
األول؛ فال تدخل
غوية عر ّفية"  .فمن قول أبي حامد يظهر ّ
اللّ ّ
سميات أهل الحَرف والفنون هي من باب الوضع ّ
أن ُم ّ

في باب الحقيقة والمجاز كاألعالم وصيغ العموم ،و ُّ
مسميات األشياء في
أظن ّ
أي أبي حامد ر ٌ
أي وجيه في ّ
أن ر َ
اسم مخترع ،وهو
الصاروخ) على آلة
ّ
اسم ( ّ
القص ،فهذا ٌ
الحَرف والفنون .كإطالق أهل الحدادة -في زماننا هذا َ -
يسمى فاعال ،وهو ذو عالقة
النحو ،فاالسم الذي ُي ُ
خالف االصطالح عند أهل العلوم ،كعلم ّ
سند إليه الفعل عندهم ّ
سند إليه الفعل ،وهو اسم مرفوع
غوي وهو الذي ُي ُ
حويين إلى َمن أُ َ
الن ّ
حدث الفعل ،وانتقل في اصطالح ّ
مع الوضع الّل ّ
متأخٌر عن عامله ،فهو منطبق على معنى ،ال على ذات ،واالسم عند أصحاب الحَرف منطبق على ذات ،أو
ّ
حدث.

1
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خاصة ،وهي اصطالحات أهل
عرفية
وقد قسم العلماء الحقيقة
عامة ،وهي ما ذهب إليه أبو حامد ،والى ّ
ّ
ّ
العرفية إلى ّ
فن أو صنعة على مدلوالت بينهم .0
ّ
عيةُ :
بُ.الحقيقةُال ّ
شر ّ
عية ،فأثبتها المعتزلة ،وأنكرها القاضي الباقالّني ،فقالت المعتزلة بها ،وقسمتها إلى
وثمة خالف في وقوع الحقيقة ال ّشر ّ
ّ
ودينية كاإليمان والكفر والفسق وغيرها ،وأنكر الباقالّ ني وقوعها وقالّ :إنها على
الصيام،
عية
كالصالة و ّ
ّ
شر ّ
الزكاة و ّ
ّ
النقل
ي ثابتة ،وذلك بدليل ورود هذه األلفاظ في القرآن ،والقرآن نزل بلغة العرب ،فيلزم من ّ
أصل الوضع الّلغو ّ
اإلخالل بالفهم ،وهذا تكليف بما ال يطاق ،إذ كيف يقال نزل بلغة العرب ،ويقال بعدها :نقلها عن استعمال العرب؟
الباقالني وقالّ " :إنه ال سبيل إلى
فرد أبو حامد تقسيم المعتزلة إذ ال أثر له ،وأثبت وقوعها في الّلغة ،وخالف بذلك
ّ
ّ
ولكن
ظنه قوم،
إنكار
ّ
تصرف ال ّشرع في هذه األسامي ،وال سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللّغة بالكلّّية ،كما ّ
ّ
4
النقل
ف في األسامي ...إذ لل ّشرع
عرف اللّغة
ٌ
عرف في االستعمال كما للعرب وهو من وجهين "  .ووجها ّ
تصر َ
ّ

مر معنا ،وهما :
العرفي اللذان ّا
النقل
ال ّشرعي هما وجها ّ
ّ
فالصالة
الد ّابة،
مر معنا في الحقيقة
العرفية في لفظ ّ
ّ
ّ
ّ
األول :تخصيص لفظ وضع للعموم في أصل الوضع كما ّ
لكل دعاء ،وفي ال ّشرع لدعاء مخصوص
الصالة في أصل الوضع ّ
الصيام ،والكفر واإليمان من هذا القبيل .فمثال ّ
و ّ
1

حمودة ،دراسة المعنى عند األصوليّين ،ص. 141
انظر :طاهر ّ
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بهيئات وشروط.
الركوع
مر معنا في الحقيقة
ّ
العرفية في لفظ الغائط ،وفي ال ّشرع كتسمية ّ
الثّاني :تسمية الشيء بمتعلّقه أو مجاو هر كما ّ
العرفي ،وهذا قريب ،فنصوص ال ّشريعة كانت يوم كان
بالنقل
الن َ
عي ّ
للصالة ،لتعّلقه بها .فأبو حامد يقيس ّ
ّ
ّ
قل الشر ّ
س ّميت
غوية
الوضعية ،فكما جاز للعرب ْ
ّ
حجة في الحقيقة اللّ ّ
الكالم ّ
أن ينقلوا بعرف استعمالهم جاز لل ّشريعة ذلك ،ولو ُ
خالف غير مؤثّر في الثّمرة،
النقل ال ّشرعي
حقيقة عر ّفية
ٌ
خاصة لجاز لها كما جاز ألصحاب العلوم .والخالف في ّ
ّ
فظي.
وهو من قبيل الخالف اللّ ّ
السّنة ،فال
عية هي :الّلفظ الذي وضعه ال ّشارع
فتكون الحقيقة ال ّشر ّ
لمعنى ،وال ّشارع هو استعمال الّلغة في القرآن و ّ
ا
بالو ْحي" .0
يدخل فيه أقوال الفقهاء والعلماء وغيرهم ،إذ هما فقط خطاب ال ّشارع بالوحي ،وقد قال تعالىّ " :إن َما أنذ ُرُك ْم َ
السّنة.
وال
وحي إالّ ما في الكتاب و ّ
َ
الدلل :
 .4تنازعُ ّ
لغوية وأخرى
وّ
الدالالت في اللّغة ُمتفاوتة ّقوة وضعفا ،وذلك بحسب قرائن األحوال واأللفاظ ،وقد ثبت ورود حقيقة ّ
دائر في االستعمال،
عية ،وثبت ورود المجاز في الّلغة ،وبقيت ألفاظ على أصولها كذلك ،وكّلها ة
عرفية وأخيرة شر ّ
ّ
الدالالت في حال
ب أو القارئ تعادالا في القرائن ،كان عليه أن
الترجيح بين ّ
يعي قوانين ّ
فإذا حصل أن تو ّهم المخاطَ ُ
َ
1
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أن ظهر له ذلك .وهذا بيانها:
ْ
عيةُ :
غويةُوال ّ
شر ّ
أُُ.تنازعُالحقيقةُاللّ ّ
أن ال
وفرع عنها الحقيقتين
وبان لنا قبال ْ
العرفية وال ّشر ّ
ّ
أن أبا حامد قد أثبت الحقيقة اللّ ّ
بادي األمر ّ
ُ
عيةَ ،
غوية ّ
نجد في َ
عية
ال من جهة الواضع ،فواضع الحقيقة
فرق بين الحقيقتين إ ّ
العرفية هو استعمال أهل الّلغة ،وواضع الحقيقة ال ّشر ّ
ّ
َ
غوية ثابتة في الوضع
النقل
وكيفيته فهما سواء ،فالوضع األصلي أو الحقيقة الّل ّ
ّ
هو استعمال ال ّشارعّ ،أما في شروط ّ
النقل ،وكذلك
األول لم يؤثر فيها استعمال العرب أو ال ّشرع ،والحقيقة
العرفية كان الستخدام العرب فيها أثر في ّ
ّ
ّ
سميتا حقيقة
عية ،والحقيقة
عية كالهما محتاج إلى عالقة وقرينة ،فهما من المجاز إ ّ
العرفية وال ّشر ّ
ّ
الحقيقة ال ّشر ّ
ال أّنهما ّ
لسبق داللتهما إلى الفهم عند االستعمال.
عية ،أو بين إحدى الحقائق والمجاز ،فدليل االستصحاب يد ّل على تقديم
غوية وال ّشر ّ
واذا دار الخطاب بين الحقيقة اللّ ّ
مقدم على المحتاج ،فالحقيقة مستغنية بنفسها باإلفادة ،والمجاز محتاج إلى غيره من
األصل على الفرع ،فالمستغني ّ
عية للعّلة نفسها ،هذا في
عية:
قرائن وعالقات خارجة عنه ،وكذلك تُ ّ
العرفية وال ّشر ّ
ّ
غوية على الحقائق الفر ّ
قدم الحقيقة الّل ّ
فيقدم على األصل،
الداللة ُم ّ
الترجيحّ ،أما إذا كانت القرينة مرّجحة الفرعّ ،
خل بالفهم ،وتعذر ّ
حال ظهور تعارض في ّ
المقيد على المطلق،
العام ،و ّ
ّ
الراجح بقرينة هو من باب تقديم الخاص على ّ
ألنه هو المقصود بالخطاب ،وتقديم الفرع ّ
المقيد .فقرائن
خاص يحمل العام على
عام واآلخر
الخاص ،وكذلك األمر بين المطلق و ّ
ّ
ّ
فلو تعارض ّ
نصان أحدهما ّ
82

التقييد.
التخصيص و ّ
غوي تعمل عمل قرائن ّ
ّ
النقل اللّ ّ
ويرّجح رأيا له من
غوية والحقيقة ال ّشر ّ
وفي دوران الخطاب بين الحقيقة اللّ ّ
عية يعرض أبو حامد خالفا فيه بين العلماءُ ،
ألن غالب عادة ال ّشارع استعمال هذه األسامي على عرف
حجته وهو قوله" :وهذا فيه نظرّ ،
أن يُ ّبين وجه ّ
غير ّ
ورد في
أيضا ًا
أن ما َ
غوي ... ،والمختار عندنا ّ
كثير ما يطلق على الوضع الّل ّ
ال ّشرع لبيان األحكام ال ّشرعية ،وان كان ا
الصالة" فهو مجمل " .0
ورد في ّ
اإلثبات واألمر ،فهو للمعنى ال ّشرعي ،وما َ
النهي ،كقوله" :دعي ّ
تردد استعماله للّفظ بين
خالصة القول :إ ن كان لل ّشارع لفظٌ منقول واستعمله ،فاألولى حمله على المنقول إليه ،وان ّ
ت أو انعدمت
غوية و ّ
ّ
النقل حمل عليه ،وان َب ُع َد ْ
عية ،فبحسب القرينة ،فإن دلّت القرينة على ّ
الداللة ال ّشر ّ
الداللة الّل ّ
غوي.
بقيت على أصلها الّل ّ
بُ.تنازعُالحقيقةُوالمجاز ُ :
التعارض؛ إذ هي
مقدمة على المجاز حين ّ
غوية ،فالحقيقة ّ
عية مع اللّ ّ
وهنا أيضا يقال ما قيل في تعارض الحقيقة ال ّشر ّ
أن الحقيقة تفيد من غير قرينة ،والمجاز محتاج إلى قرينة ،والمستغني
األص ل ،واألصل ّ
مقدم على الفرع ،إضافة إلى ّ
تقدمُ.ويقول أبو حامد" :إذا دار اللّفظ بين الحقيقة والمجاز ،فاللّفظ
في اإلفادة عن القرينة أولى من المفتقر إليها كما ّ

1
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0
عمن يقول ّإنه من المجمل ،إذ المجمل من غير
للحقيقة إلى أن ّ
يدل ّ
الدليل ّأنه أراد المجاز"  .وال يرضى أبو حامد ّ

أن ما كان
عد من المهمل ،وال يجوز العمل به ّ
تفصيل ُي ّ
ويبين ذلك أبو حامد ب ّ
لتردده بين دالالته من غير مرّجحّ ،
االتصال واإلفادة،
الزمه باطل فهو باطل ،إذ لو حملنا ّ
نتجوز به على اإلجمال لتعذر الخطاب و ّ
كل لفظ أمكن أن ّ
المنقول عنه ،فيغدو حقيقة عر ّفيةّ ،أما المجاز
العرفية والمجاز بغلبة المنقول إليه
وُيبرز أبو حامد الفرق بين الحقيقة
َ
ّ
تقدم إلى رتبة
فال ُيصار إليه إالّ لعارض ،ويقوى المجاز ويضعف بحسب ال ّ
شيوع ،فإن شاع وغلب في االستعمال ّ
إن
الحقيقة
وقوتها؛ ّ
غوية بغير قرائن ،بل لسبق الفهم إليه ،وال يقال هنا ّ
وتقدم على الحقيقة اللّ ّ
ّ
العرفية وأخذ أحكامها ّ
ذاتي.
سبق الفهم قرينةّ ،
ألن القرينة في المجاز خارجة عنهّ ،أما سبق الفهم للحقيقة فهو ّ
العرفية ،و ُّ
أن ذلك لعدم الحاجة إليه في مباحث أصول
غوية للحقيقة
أظن ّ
ّ
وال ينظر أبو حامد في تعارض الحقيقة اللّ ّ
العرفية فهي داخلة في الحقيقة
عيةّ ،أما الحقيقة
ّ
وية والحقيقة ال ّشر ّ
الفقه ،فمباحث أصول الفقه دائرة بين الحقيقة اللّغ ّ
التفصيل فيها.
غوية ،فال حاجة إلى ّ
الّل ّ
ُ.9أنواعُالمجازُوالعالقا ُ :
يق ّس ُم أبو حامد المجاز إلى ثالثة أنواع ،وهي مندرجة تحت تقسيم العلماء ،حيث قسموها إلى ما كان بسبب المشابه،
التشبيه ،وهو المجاز المرسل ،وتفصيلها عند أبي حامد:
وهي االستعارة ،وما ليس بسبب ّ

1
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للرجل ال ّشجاع ،وال ّشجاعة
كان بسبب المشابهة في
ّ
 .1ما َ
خاصّية مشهورة ،وهي االستعارة ،كاستعارة اسم األسد ّ
الب َخر .وهذه االستعارة من باب استعمال الّلفظ في غير ما وضع له ابتداء،
صفة ظاهرة في األسد ،وليس كذلك َ
توسع في االستعمال.
للرجل ال ّشجاع .فهذا مجاز ،وفيه ّ
فاسم األسد موضوع ّ
للسبع المعروف ،وليس ّ
1
فالزيادة
الزيادة أو الّنقص ّ ،
وسع في ّ
توسع من باب آخر ،وهو ّ
 .2وهو والذي يليه ليسا من قبيل ّ
الت ّ
التشبيه ،بل هما ّ

فذهب أبو
في قوله تعالى" :ليس كمثله شيء"  ،4إذ الكاف موضوعة لمعنى التّشبيه ،وهنا ال يجوز إرادة التّشبيه،
َ
وبعض أهل البيان إلى زيادتها ،وذهب آخرون إلى ّأنها ليست بزائدة ،بل هي مفيدة لتوكيد نفي ال ّشبه  ،2وان
حامد
ُ
التشبيه.
خرجت عن باب ّ
يصح فيه المعنى هم
النقص  2كقوله تعالى" :واسأل القرية" ،فالقرية ال تكون مسؤولة في واقع الحال ،والذي
ّ
 .3في ّ
جني فائدة لهذا االستعمال في المجاز ،وهي توكيد صدقهم ،أي :اسأل الجمادات فستشهد
أهلها ،وقد ذكر ابن ّ
بصدق نا ،فما بالك لو سألت أهلها؟ فهو زيادة في توكيد الخبر.
1

وقد أنكر عبد القاهر الجرجاني أن تكون الزيادة والنقص من المجاز ،انظر  :الجرجاني ،عبد القاهر ،أسرار البالغة ،تحقيق :محمد خفاجي ،مكتبة اإليمان،

القاهرة( ،د .ت) ،ص.413
2
3
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ذهب ابن األثير إلى أن المعنى لي س كاهلل ش يء ،ومثل له بقول العرب  :مثلُك إذا سئ ل
محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن 4 ،ص  .16وقد
ُ
انظر  :القرطبيّ ،

السائر2 ،ص. 124
أنت ،وقالّ " :إنما ذكر ذلك على طريق المجاز
ا
أعطى ،أي َ
قصدا للمبالغة" ان ظر :ابن األثير ،المثل ّ
0

أن
فذهب
ري ،ص" :032من أنواع المجاز اإلضمار ،كقوله تعالى " :واسأل القرية التي كنّا فيها" ،واختلفوا،
جاء في الكوكب ّ
الفارسي وجماعة ...إلى ّ
َ
الد ّ
ّ

ثم استد ّل بعد ذلك بأن اإلضمار في كالم العرب أولى من التّضمين".
اإلضمار أولى من تضمين كلمة معنى أخرى على سبيل المجازّ ... ،
7

ي2 ،ص. 007
انظر :الخصائص ،ابن جنّ ّ
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فالنوع
األول
لعملية ّ
جوزّ ،
ّ
ومن هذه األنواع ن ّ
الركن ّ
الت ّ
تبي ُن وجه العالقة بين الحقيقة والمجاز عند أبي حامد ،وهي ّ
الزيادة  -قائم على توكيد المعنى المذكور بزيادة المبنى ،واألخير وهو
النوع الثّاني -وهو ّ
األول قائم على التّشبيه ،و ّ
ّ
صرح أبو حامد بتفصيل العالقات
المحل وأراد
النقص القائم على المجاورة أو المحلّّية ،حيث ذكر
ّ
ّ
ّ
الحال فيه ،وال ي ّ
ببية ،وذلك عندما
الس ّ
ولكنه يكشف في شو َ
غيره من العلماءّ ،
اهد متناثرة عن عالقات أخر ،منها العالقة ّ
كما ّ
فصلها ُ
يام بواجب على الحائض ،بل هو
صيام الحائض بعد رمضان
سمي
قضاء ،فالقضاء يكون للواجب ،وليس ّ
ا
ُي ّ
الص ُ
َ
السبب.
سمي قضاء مجا از بهذا ّ
فلما كان صيامها بعد رمضان بسبب منعها عنه في حيضها في رمضانّ ،
ح ارمّ ،
السبب على المسبَّب ،واطالق اسم المسبَّب على
الرازي العالقات إلى اثني عشر قسما منها :إطالق اسم ّ
وقد قسم ّ
0
طأه في تقسيم المجاز إلى أربعة عشر
تعرض ألبي حامد ،وخ ّ
السبب  ،وتجدر اإلشارة هنا إلى ّ
ّ
أن ابن األثير قد ّ

بحثت حثيثا عن هذه
التشبيه فقط ،وقد
ورد عليه تقسيمه هذا،
وسع واالستعارة و ّ
وردها جميعا إلى ّ
وفصلها ّ
قسماّ ،
ُ
الت ّ
ّ
ا
الي ،وقد ذكر
األقسام التي ذكرها ابن األثير ونسبها إلى الغزالي فلم أظفر منها بشيء فيما اطّ ُ
لعت فيه من كتب الغز ّ
مما ذكره ابن األثير في مؤّلفات
ابن األثير ّ
أن الكتاب الذي نظر فيه للغزالي في أصول الفقه ،ولم أعثر بشيء ّ
الغزالي في األصول .4

1
2

الرازي ،المحصول1 ،ص. 113
انظر :في عالقات المجاز في ّ
نظرت في المستصفى ،والمنخول ،وأساس القياس  ،وشفاء الغليل .
السائر1 ،ص  .370وقد
ُ
انظر :ابن األثير ،المثل ّ
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الخاصُ :
العامُو ّ ُ
* ّ
الخاص في باب الحقيقة والمجاز بدخوله في العالقات ،فمن عالقات المجاز المرسل عالقة
العام و
ّ
ويتعّلق مبحث ّ
0
مر
الخاص
عية منقوال بعالقة
بالعامّ ،
عرفية أو شر ّ
غوية إلى ّ
الجزئية  ،فنجده في انتقال الحقيقة اللّ ّ
الكلية و ّ
ّ
ّ
فالد ّابة كما ّ
ّ

يدب ،وفي ال ّشرع
يدب ،وفي العرف للبهيمة ،فالبهيمة فرد من أفراد عموم ّ
معنا ،في أصل الوضع ّ
كل ما ّ
لكل ما ّ
بكل دعاء .وقد قال أبو حامد في هذا" :وكذلك
الصالة ّ
الصالة بالمعهودة ،هو تخصيص لعموم لفظ ّ
تخصيص ّ
أن وضعه وحقيقته لالستغراق ،فهو مجاز في
تخصيص العموم ّ
فإنه إن ثبت ّ
يرد اللّفظَ عن الحقيقة إلى المجازّ ،
فكأنه رد له إلى المجاز .4
االقتصار على البعضّ ،
كل ما يصلح له
يدل على استغراق ّ
ألنه ّ
عام ّ
ـالرجال لفظ ّ
العام :هو اللّفظ المستغرق في داللته لجميع ما يصلح له ،ف ّ
ّ
لعام فيستغرق
يدل على ّ
بأن المطلق ّ
اللّفظ من حيث الوضع ،ويخالف المطلق ّ
كل ما يصلح له بطريق البدلّ ،أما ا ّ
الجميع على االستواءُ .2
خاصا من جهة أخرى ،وذلك بحسب الجهة ،فلفظ
عاما من جهة،
العام و
الخاص داللة ّ
ّ
ّ
نسبية ،فقد يكون اللّفظ ّ
وداللة ّ
وخاص من جهة عدم تناوله غير المؤمنين.
عام في أفراد المؤمنين،
ّ
(المؤمنون) ّ
يمر في
متغير غير ثابت ،من حيث المعنى ّ
العام من عوارض األلفاظ ،أي ّأنه ّ
جي ،فالّلفظ ّ
و ّ
فسي والمعنى الخار ّ
الن ّ
1

ري ،ف ي الحاشية ،ص. 030
من أنواع المجاز أيضا إطالق اسم البعض على الكل وعكسه ،وفي معناه
األخص مع األعمّ .انظر :اإلسنوي ،الكوكب ّ
الد ّ
ّ

2

انظر :الغزالي ،المستصفى ،ص. 126

3

انظر :أبو زهرة ،أصول الفقه ،ص.104
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الصوت باللّسان ،والثّالث في انطباقه على المعنى
داللته على المعنى بثالث مراحل ،األولى في ّ
النفس ،والثّاني في ّ
الرجل له وجود في األعيان وفي األذهان وفي الّلسان.
جي .فقال أبو حامد" :فقولناّ :
الخار ّ
عمرو ،وليس يشملهما
ّأما وجوده في األعيان ،فال
عموم فيه ،إذ ليس في الوجود رجل مطلق ،بل ّإما زيد ،وا ّما ٌ
َ
جولية.
الر ّ
ٌ
شيء واحد هو ّ
عاما باعتبار
للداللة ،ونسبته في ّ
الرجل قد وضع ّ
الداللة إلى زيد وعمرو واحدةّ ،
ّأما وجوده في اللّسان فلفظ ّ
فيسمى ا
الداللة إلى المدلوالت الكثيرة.
نسبة ّ
إن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيق َة اإلنسان ،وحقيقة
فيسمى كّلّيا من حيث ّ
الرجل ّ
و ّأما ما في األذهان من معنى ّ
مر لم يأخذ منه صو اةر أخرى .0
الرجل ،فإذا رأى َع اا
ّ
ُ.01القرائنُ :
حيث
جوز ،وهي التي يجوز بها إضاف اة إلى العالقة استعمال الّلفظ في غير ما وضع له
ُ
لعملية ّ
الركن الثّاني ّ
الت ّ
وهي ّ
الوضعية.
بد من قرينة تصرف داللة اللّفظ إلى مدلول مغاير ألصل حقيقته
ّإنه ال ّ
ّ
بأن اللّفظ إذا َّ
فإنه
لفظية
دل على الحقيقة ّ
وحالية ،وقد ّفرقوا بينهما ّ
ّ
وقد بحث العلماء في القرائن وقسموها إلى ّ
ٍ
ٍ
فإنه ي تعلق بالمأمور به،
وتثنية ،و
بجمع،
ف فيها
ٍ
اشتقاق ،وتعلّق بالغير ،نحو اسم األمر إذا وقع على القولّ ،
صَّر ُ
ُي َت َ

1

انظر :الغزالي ،المستصفى ،ص. 220
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يشتق منه لم يكن حقيقة  ،0وأبو حامد يجعل للمجاز أربع
يثن ،ولم
ّ
فيقال هو أمر بكذا ،واذا لم يجمع االسم ،ولم ّ
عالمات ،فيقول في باب طرق معرفة المجاز" :وقد ُيعرف المجاز بإحدى عالمات أربع"  :4هي العموم واالشتقاق
التعّلق ،وتفصيلها:
السم الفاعل ،واشتقاق الجموع ،و ّ
صدق على ِّ
ُّ
َّ .1
كل ذي علم ،وقوله تعالى" :واسأل
أن الحق يق َة
عالم) َي ُ
يصح ْ
أن تطلق على عموم أفرادها؛ كقولُناٌ ( :
ُّ
ُّ
ُّ
يصح:
تريد صاحب القرية ،فيقول أبو حامد" :وال
يصح في بعض الجمادات؛ وال
القرية"،
أنت ُ
يصح في بعضها ،و َ
تصح داللة
من المجاز المستعمل "  .2والعموم هو أن
قال :سل ال ّ
سل البسا َ
ط َ
قد ُي ُ
كان ْ
ّ
طو َ
بع؛ لقربه َ
الكوز ،وا ْن َ
لل و ّ
الر َ
اللّفظ على مفرداته على طريق ال ّشمول ،ال على طريق البدل ،وقد استعمل بعض العلماء لفظَ العموم وأرادوا به
التسامح،
ويحمل استعمالهم هذا على ّ
اإلطالق ،فالمفرد ّ
ليس من ألفاظ العموم ،بل هو من ألفاظ اإلطالقُ ،
النك ةر َ
ستغنيا عن القرائن.
فقوله :عالم
يصح عند إطالقه على ّ
ّ
كل من حمل علما م ا
اشتقاقية  ،كامتناع اشتقاق اسم الفاعل في المجاز ،واختالف الجموع،
ث القرائن بقضايا
ويثلّ ُ
ّ
 .3- 2ويُ ّثني أبو حامد ُ
شتق منه (آمر) إذا َّ
ُّ
ويمثل عليه بلفظ (األمر) إذ ُي ُّ
يشتق له اسم فاعل إذا
ويجمع على (أوامر) ،وال
دل على الطّلبُ ،
1

انظر :اآلمدي ،المعتمد1 ،ص .26

2

الحد ا لذي استعم ل فيه من غير
انظر  :الغزالي ،المستصفى ،ص .146وقد جاء في المعتمد " :وقد ّفرق بينهما باال طّراد ونفيه ،فمتى ا طّرد االسم في معنى على ّ
طرد1 ،ص . 26
ألن المجاز ال ي ّ
عي ،كان حقيقة فيه ،ومتى لم ي ّ
ط رد فيه من غير منع كان مجازاّ ،
منع شر ّ

3

تجوزوا به فهو مجاز؛
ث الوضعُ؛ فهو حقيقة ،وما َّ
الي في ما اعتبر في ع رفهم منقوالّ عنهم ،فاللّغة العربيّة ما قالته العرب من حي ُ
هنا يظهر رأي اإلمام الغز ّ
فنحن ننقل عنهم الحقيقة والمجاز ،واالستعمال المعتمد عند أبي حامد هو ما وافق طريقة العرب في االشتقاق التّساع الوظيفة ا لدّالليّة والتّجوز يكون على
ألن العرب لم تستعمله .
سنَنهم ،ويظهر ذلك عند رفضه مخاطبة الكوز والبساط ّ
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أريد به ال ّشأن ،فقوله تعالى" :وما أمر فرعون بر ٍ
شيد"  ،0يراد به ال ّشأن ،فال ُي ُّ
شتق منه اسم فاعل ،وال يجمع على
َ
ُ
ُ
أوامر ،وُيجمعُ على (أمور).
ُّ
َّ .0
مقدور ،وا ْن
كان له
أن
َّ
الحقيقي إذا كان له تعلُّ ٌ
الصفة؛ َ
ق ،واستعمل فيما ال تعلق له ،كـلفظ (القدرة) إذا أريد به ّ
ٌ
مقدور
بات ال
أي إلى مقدوراته؛ لم يكن له
ٌ
متعلق؛ إذ ّ
أريد به المقدور ّ
َ
الن ُ
انظر إلى قدرة اهلل تعالىْ ،
كالنبات ،إذ ُيقالْ :
َ
له  .4وقال أبو حامد" :ويكون طريق فهم المراد ُّ
نصا ال
تقدَم المعرفة بوضع اللّغة التي بها المخاطبةّ ،ثم ْ
إن كان ا
ٍ
قرينة إلى الّلفظ،
ال بانضمام
تطرق إليه
االحتمال ،فال ُيعرف المراد منه حقيقةا إ ّ
ُ
يحتمل كفى معرفة الّلغة ،وا ْن ّ
3
العشر ،وا ّما إحالة على دليل العقل،
صاده "  ،و ّ
الحق هو ُ
والقرينة ّإما لفظ مكشوف ،كقوله تعالى" :وآتوا َحقّهُ َي ْوَم َح َ
0
كقوله تعالى" :وما َق َدروا اهلل َح َّ
ائن
طوي ٌ
ات َم ّ
ات بيمينه"  .وا ّما قر ُ
السماو ُ
يامة و ّ
يعا َق ْب َ
األر ُ
ض َجم ا
ق َق ْد هر و ْ
وم الق َ
ضتُهُ َي َ
َ
ُ

ٍ
ال من إشار ٍ
أحو ٍ
ٍ
تحت الحصر والتّخمين" .7
احق ال
ورموز
ات
ُ
ابق ولو َ
وحركات وسو َ
تدخل َ
ض في المحصول لرأي الغزالي
الرِّد على أبي حامد ،حيث عر َ
الرازي في ّ
وقد اختلف العلماء في هذه القرائن ،وبالغَ ّ
الدعوى بتعميمه تحتاج إلى استقراء ،وال
في القرائن،
ألن ّ
الرازيّ ،
وضعفها جميعا ،فاالطّراد وعدمه ليسا ّ
ّ
بحجة عند ّ
1
2

سورة هود ،اآلية . 27
قدرت على صناعة ش يء)  ،فقولنا  :على صناعة ،الزم لقولنا (قدرت ) ،فال َّ
بد أن تتعل ق القدرة
النحو هو  :وج وب وج ود متعٍد ومتعٍد به كقولنا ُ ( :
التّعلق ف ي ّ
يناسبها حر الجرف (على) وهو من تمام المعنى .
جر مناسب ،والقدرة
بالمقدور ،وهو هنا ال ّ
ُ
شيء ،وتصل إليه بحرف ّ

3

سورة األنعام ،اآلية . 101

0

الزمر ،اآلية . 67
سورة ّ

7

الي ،المستصفى ،ص. 140
انظر :الغز ّ
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الرازي لم يُبرهن لنا على دعواه ببرهان واحد ُيبطل به دعوى أبي حامد ،وما جاء به
ُيكتفى ل ّلدعوى بمثال واحدّ ،
ولكن ّ
نفس االطّراد المراد لواضع الّلغة فيما ازد
من أمثلة ال تصلح دليال على دعواه ،إذ منعُ العقل وال ّشرع لالطّراد ال يمنعُ َ
لكل عالم ،وال يؤثّر فيه إن كان العلم محدثا أو قديما ،أو عالم بعلم زائد
الداللة ،فقولنا عالم يصلح ّ
على اللّفظ في ّ
أن العرب
الرازي في األبلق ال يصلح ،حيث ذكر أبو حامد ذلك في ّ
على الذات ،أو ّ
أن العلم هو نفس ال ّذات .ومثال ّ
المتلون،
غير مطّردة في غير موضوعها ،فاألبلق للفرس
ّ
تضع الكلمة على غير قياس في نسبة بين اللّفظ والمعنى َ
ردا في عموم جنسه.
كالكميت للفرس األحمر .فهو مطّرد في ّ
ُ
كان مطّ ا
كل فرس أحمر ،فمن هنا َ
ّأما ُّ
رد وجيه ،فقد جاء
الرازي على ما ذهب إليه أبو حامد في منع االشتقاق من المجاز وصياغة اسم فاعل ،فهو ّ
رد ّ
ُّ
يشتق منه اسم فاعل ،وهي حقيقة
ـالرائحة مثاال ،حيث ال
يؤيد رأيهّ ،
الرازي فيه بما ّ
ولكن اشتقاق اسم الفاعل جاء له ب ّ
ّ
طيبة أو كريهة ،وهذا فيه نظر ،إذ قد ُيصاغ على ُمَرِّوح السم الفاعل ،فقد جاء في لسان العرب منه اسم
الريح ّ
في ّ
البلداء
مفعول ُمَرَّوح .وفي الجمع ذكر ّ
بح ُمر في ُ
نتجوز ُ
أن دعوى أبي حامد في اختالف الجمع منتق َ
ضة بجواز أن ّ
الناسُّ .
الرازي على أبي حامد بحاجة الحقيقة إلى المتعّلق إن
الناس ،وهو جمع م ّ
طرد في ال ّد ّابة والبليد من ّ
من ّ
ورد ّ
لسابق
كان لها متعلّق ،واستغناء المجاز عنها ،مردود أيضا عند أبي حامد بسبق الفهم إلى الحقيقة دون المجاز ،وا ّ
الصفة وليس المقدور.
إلى الفهم عند سماع كلمة القدرة مطلقةا هو ّ
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ُ.00دورانُالحقيقةُوالمجازُفيُمباحثُاللّغةُ :
أنوه في استثمار باب الحقيقة والمجاز عند أبي حامد عن ّأنه قد ّنبه على سوء االعتماد
وقد يكون من األولى ْ
أن ّ
تستعمل في نظر العقل من األلفاظ ما ُّ
يدل
أن
َ
على داللة االلتزام في البراهين والحدود ،وح ّذر منه ،فقال" :واّي َ
اك ْ
ُّ
حد،
بطريق االلتزام ،لكن
الداللة بطريق االلتزام ال تنحصر في ّ
ألن ّ
المطابقة و ّ
ضمن؛ ّ
الت ّ
ْ
اقتصر على ما يدل بطريق ُ
لزم الحائط ،والحائط األس ،واألس األرض ،وذلك ال ينحصر"  .0وهذا يستلزم دوران الحقيقة في األصول
الس ُ
إذ ّ
قف َي ُ
الحقيقية،
الداللة
التض ّمن اللتين هما أساس ّ
أك ثر من دوران المجاز؛ وقد اعتم َدت في أغلبها على داللتي المطابقة و ّ
ّ
ص والظّاهر ،وهذا مناسب لكونها أصوال .وفي ُمقدمة علم الكالم عند أبي حامد
فتغلب على علم األصول داللة ّ
الن ّ
ُ
في المستصفى ،وتقديمه علم الكالم على العلوم ،وجعله العلوم محتاجة إليه ،نراهُ ُي برهن على دعواه بعلم الكالم
الناس
نفسه ،والمراد بالكالم هو طريقة إقامة
ولكنه مدخول ّ
بتقدم عقل ّ
الحجة والبرهان ،وهذا يستوي ويستقيم هناّ ،
ّ
ي عند اإلنسان ،وليس للكالم ،وليس
للمعقوالت قبل وضع علم الكالم ،فيكون الكالم والعلوم مفتقرين إلى العقل الفطر ّ
مظانه .4
هذا الموضع موضعه فليرجع إلى ّ
الصفات المشتركة بين الحقيقة
باب ّ
الدخول إلى المفاهيم ،وهي ّأم باب المجاز ،إذ منه تظهر ّ
ّأما داللة االلتزام فهي ُ
مسوغ لالنتقال باللّفظ إلى معنى مشترك بينها في
والمجاز ،فلوال ّأننا نفهم عند ذكر األسد ال ّشجاعة ،لم يكن لنا ّ
1

الي ،المستصفى ،ص . 27
ّ
الغز ّ

2

المقدمة ،ص. 363
انظر :المصدر نفسه ،ص .67وانظر  :ابن خلدونّ ،
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الرجل ال ّشجاع باألسد ،والبليد بالحمار ،والوجه
الصفه ،ولو رجعنا إلى أقسام المجاز عند أبي حامد ،لرأيناه كيف ّ
ّ
شبه ّ
البهي بالقمر ،ولظهرت معنا داللة االلتزام حيث التفتنا ،فالزم اسم األسد هو ال ّشجاعة ،والزم اسم الحمار البالدة،
أن علماء البيان قد ربطوا بين المبنى والمعنى من حيث
والزم اسم القمر البهاء ،وهكذا .وفي ّ
الزيادة نلحظ كيف ّ
تغي ار في المعنى ،ومثال
قص في المبنى وأثره في المعنى ،فقالوا :األصل في ّ
ّ
غير في المبنى أن ُيحدث ّ
الت ّ
الزيادة و ّ
الن ُ
النقص في المبنى في
أبي حامد في قوله تعالىَ" :ل ْي َس َكمثْله َش ْي ٌء" زيادة في المبنى ،فهي لتوكيد ا ّلنفي ل ّلتشبيه ،و ّ
قوله تعالى :واسأل القرية" الزمه المبالغة في صدق الخبر ،والمبالغة زيادة في المعنى.
وتدخل داللة االلتزام أيضا في الفروع كالفقه ،وال يجوز في مذهب أبي حامد دخولُها في األصول ،وداللة االلتزام
السنة .كاأللفاظ التي تحمل
ظن ّي ّ
مستفادة من خطاب رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهّ ،
الداللة في القرآن و ّ
معاني ظاه ارة الزمة في ال ّذهن عند إطالق اللّفظ ،كلفظ واجب ،فعند سماعه ُيفهم اإللزام باإلضافة إلى اإلثابة على
َ
فعله والعقاب على تركه وهكذا ،وقد يقال :لماذا اعتبرنا داللة االلتزام مستثم ارة في باب المجاز ،ولم نعتبر داللة
العقلية
أن داللة االلتزام فرع داللة المطابقة
ّ
ّ
ضمن مع ّأنهما فرعا داللة المطابقة العقليان؟ فالجواب على ذلكّ :
الت ّ
فالسقف
ولكنها داللة مستفادة من خارج المعنى ،وليست جزاءا منه كداللة ّ
صحيحّ ،
ضمن التي هي جزء المعنىّ ،
الت ّ
أن المجاز محتاج إلى غيره في اإلفادة ،والحقيقة
السكينةُ الزمة البيت وليست جزاءا منه ،وقد ّ
تقدَم ّ
جزء البيت ،و ّ
مستغنية بنفسها.
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أُ.ماُيندرجُفيُالحقيقةُمنُمباحثُاللّغةُ :
نبين اآلن
قدمنا ما يقوم على داللتي المطابقة و ّ
وهو كما ّ
ص والمشترك ،ول ّ
ضمن ،وقد ّبيناهما ،ومنه المحكم و ّ
الن ّ
الت ّ
ص والمشتركُ .
رأي أبي حامد بالمحكم و ّ
الن ّ
ُ.0المحكمُ :
َّ
ُخ ُر
ات ُه َّن أُُّم ا ْلك َتاب َوأ َ
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب م ْنهُ َآي ٌ
في القرآن محكم ومتشابه لقوله تعالىُ " :هَو الذي أ َْنَز َل َعَل ْي َك ا ْلك َت َ
0
ويستقر المحكم في
الداللة القاطعة،
ات"  ،والمحكم هو ما ّ
ص ذو ّ
دل على وجه المطابقة ،أي :هو ّ
ُم َت َشاب َه ٌ
الن ّ
ّ

صّية في باب أصل الوضع أو الحقيقة ،يقول أبو حامد" :في القرآن محكم ومتشابه  ...واختلفوا في
ّ
الدالالت ّ
الن ّ
يفسر بما يعرفه أهل اللّغة ويناسب اللّفظ من حيث الوضع" ُّ .4
ويرد
معناهما ،ولم يرد توقيف في بيانه ،فينبغي أن ّ
أن المتشابه هو الحروف المقطّعة في أوائل
غوي؛ منهاّ :
أقواال في معناهما ،لعدم انسجامها مع مدلول الوضع اللّ ّ
2
ويرجع أبو حامد داللتي المحكم والمتشابه إلى معنيين هما:
لسور ،والمحكم ما وراء ذلك ُ ،
ا ّ

األول هو دوران المحكم على
ُالقطعية ُللمحكم ،فالمحكم ما ال
الدللة
أّ .
ّ
يتطرق االحتمال إلى داللته .فالمعنى ّ
ّ
الداللة.
القطعي ّ
ّ
ظاهر ،أو هو المعنى
الراجح المستفاد من المجمل ،وهو ال ّ
الدللة ُعل ُغلبةُ ُال ّ
بّ .
ظ ّن ُللمحكم ،وهو المعنى ّ
1
2
3
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المستفاد من المجمل على وجه التّاويل ما لم يكن فيه تناقض أوتعارض مع داللة الظّاهر ،فعلى هذا الوجه هو
غلبة الظّ ّن ،ال اليقين.
محكم ُي ُ
فيد َ
ٌ
غوي،
ّأما قول أبي حامد" :ولم يرد فيه توقيف" فهو يعني لم يرد عن الشّرع ما يصرف داللة لفظ المحكم عن معناه اللّ ّ
عية
النص ،وهذا ّ
أن ّ
الداللة ال ّشر ّ
يدل على ّ
جد لرفع الخالف ،إذ ال اجتهاد في مورد ّ
فيبقى على أصل وضعه ،ولو ُو َ
غوية ،وقوله" :وال يناسبه قولهمُّ "...
غوي
مقدمة عنده على ّ
ّ
الداللة اللّ ّ
يدل على اشتراط عالقة مناسبة بين المعنى الّل ّ
وما ذهبوا إليه من معنى جديد.
صُ :
ُ.4الّن ّ ُ
يطلق عند العلماء على ثالثة أوجه:
وهو الّلفظ الذي ال يحتمل ال ّتأويل ،وهو عند أبي حامد اسم مشترك ،و ُ
الستة ،وال
نص في معناه ،ال يحتمل ّ
يتطرق إليه احتمال ابتداء ،كالخمسة مثالّ ،
فإنه ّ
أُ .ماُيفيدُاليقين ،وهو ما ال ّ
النفي ،أي :في
األربعة وسائر األعدادّ ،
سمى نصًّا في جهتي اإلثبات و ّ
النحوّ ،
فكل ما كانت داللته على هذا ّ
فإنه يُ ّ
حده :الّلفظ الذي يفهم منه على القطع معنى ،فهو
فيحده أبو حامد بقولهّ " :
سمى ،ونفي ما ال ينطبق عليهّ ،
الم ّ
إثبات ُ
نص" .0
باإلضافة إلى معناه المقطوع به ّ
ُ

1
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ص في اللّغة بمعنى الظّهور ،تقول العرب:
بُ .ما ُيفيد ُالظّ ُّ
افعي ،وهو موافق للّغة ،ف ّ
الن ّ
ن :وهو ما ذهب إليه ال ّش ّ
منصة ،إذ تظهر عليه العروس ،فهو الّلفظ الذي يغلب على
وسمي
نصت ال ّ
الكرسي ّ
ّ
ظبية رأسها ،إذا رفعته وأظهرتهّ ،
ّ
نص.
الظن فهم معنى منه من غير قطع ،فهو ّ
ّ
بالنسبة إلى المعنى الغالب ّ
قطعيته،
عدم
ج .التّعبيرُبالّن ّ ُ
ّ
يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل ،وهذا يرجع إلى ّ
عم ا ال ّ
ص ّ
األول من حيث ُ
بالدليل .0
المؤيد ّ
والى الثّاني لعدم اعتبار االحتمال غير ّ
ص ضربان :منطوق ومفهوم ،وتفصيله:
وّ
الن ّ
الزنا" " ،4وال تقتلوا أنفسكم" .2
-1
نص بلفظه ومنظومه ،مثاله :قوله تعالى" :وال تقربوا ّ
ٌ
ضرب هو ّ
 - 2وضرب هو نص بفحواه ومفهومه ،نحو قوله تعالى" :فال تقل لهما ٍ
أف" " ،2وال تظلمون فتيال" " ،فمن يعمل
ّ
6
الضرب وال ّشتم وما وراء الفتيل ،وال ّذّرة من
ذرة اا
خير يره "  ،فقد اتّفق ُ
أن فهم ما فوق التّأفيف من ّ
أهل اللّغة على ّ
مثقال ّ

الزنا مستفادة من منطوق األية مباشرة،
التأفيف"  .فحرمة ّ
المقدار الكثير أسبق إلى الفهم منه من نفس ال ّذّ ةر والفتيل و ّ

1
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النفس ،وهذه داللة المنطوق ،وما فوق التّأفيف والفتيل وما فوق ال ّذرة مستفاد من مفهوم الخطاب وفحواه.
وكذلك قتل ّ
 .3المشترك:
أن تكون الكلمة موضوع اة لحقيقتين مختلفتين في الوضع ّأوالا ،أو المشترك هو الكلمة الموضوعة لمعنيين
وهو ْ
فأكثر ،كلفظ العين للباصرة والميزان والجارية وال ّذهب ،وكلفظ المشتري لقابل عقد البيع ،وللكوكب المعروف ،وغير
يدل على معناه باالشتراك من غير قرينة،
ذلك كثير من األلفاظ
غوية ،فهو ّ
المشتركة ،والمشترك من باب الحقيقة اللّ ّ
َ
تطلبه ،بل
وهو يخالف المجاز ّ
بأن المجاز هو انصراف الفهم إلى المعنى بقرينة ،والمشترك ال يحتاج إلى قرينة ُ
يحتاج إلى قرينة تُ ِّ
الداللة على المجاز ال تُفهم إ ّال
تعدد معانيه إ ّ
ال ّأنها مفهومة عند اإلطالق جميعا ،و ّ
عينهُ .فعلى ّ
يدل على:
أن االسم المشترك قد ّ
بقرينة ،وتفصيله عند أبي حامد ّ
البتة كاسم العين للعضو الباصر
 .1المختلفين :وهو إطالقه على
الحد والحقيقة ّ
مسميات مختلفة ال تشترك في ّ
ّ
وللجارية.
الريان ،والقرء للطّهر والحيض .0
ُّ
.2
المتضادين :كالجلل للحقير والخطير ،و ّ
الناهل للعطشان و ّ
النهي.
فالمشترك من مباحث الحقيقة ،ومنه مبحث األمر و ّ

1
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*األمرُوالّنهيُ :
0
يحدهما
النهي مذهب دقيق ،حيث ّ
النهي طلب ّ
الترك .وللغزالي في مبحث األمر و ّ
األمر في اللّغة طلب الفعل ،و ّ

النهي هو القول المقتضي
بمقتضى وضع الّلغة فيقول" :األمر هو القو ُل المقتضي طاع َة المأمور بفعل المأمور به ،و ّ
4
دون غيره من وجوب وندب واباحة
ف الغز ُّ
ترك الفعل"  ،وتوقّ َ
الي في داللة األمر على وجه من وجوه االمتثال َ

عد َّ
وغيرها ،لعدم ورود ذلك عن العرب ،و َّ
دليل له يستند إليه ،فقال" :والمختار ّأنه ُمتوقَّف
كل قائل بوجه ُمتح ّكم ال َ
2
أن األمر
أن األمر للوجوب ،أو ّ
فيه"  ،ومعنى التّوّقف عند أبي حامد ّأنه ال يقول فيه برأي كما ذهب غيره إلى ّ

فمرة
مما
يشق له مذهبا ّ
ذهب إليه ال ّذاهبون ،بل ّ
للندب ،أو ّ
ّ
َ
مترد َد العبارةّ ،
أن األمر لإلباحة ،فهو ال يقول بشيء ّ
عما ذهب
ولكنه عند التّطبيق ّ
ومرة باالشتراكّ ،
يطبق االشتراك ،ويتخلّص من التّوقّف ،أو ّأنه متوقّف ّ
يقول بالتّوقفّ ،
إطالق المعنى في موضوع ما دون تعيين ،ففي قوله
أن األمر من المجمل ،واإلجمال
إليه غيرهّ ،
ُ
فالتوّقف يعني ّ
َّ
صاده" َي ُّ
حق) وهو غير مفهوم عند إطالقه،
كل ما
صح المعنى في ّ
تصح فيه كلمة ( ّ
ّ
تعالى" :آتوا َحقهُ َي ْوَم َح َ
الداللة محصو ةر فيما فهم عند اإلطالق ،مثل كلمة (الجون) فيفهم عند سماعها
لكن ّ
متعدد ّ
والمشترك ّ
الداللة ،نعم ،و ّ

1

وليكتب. 3 .
ب .2 .المضارع المقرون بالم األمر .مثل:
ْ
األمر :وهو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام .وله أربع صيغ .1 :صيفة افعل مثل قولك :اكتُ ْ
ق .انظر :عتيق ،عبد العزيز ،علم
النائب عن فعل األمر ،مثل قول القائد لجن وده :استجابة لصوت الح ّ
اسم فعل األمر ،ومنه (عليكم) بمعنى الزموا .0.المصدر ّ
المعاني ،ط ،1د ار النّهضة العربيّة ،بيروت1270 ،م .ص. 41

2
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غوية ،فقال أبو
معا ،والمعنى ليس م ا
رسال كالمجمل ،فالمشترك كما هو ظاهر من باب الحقيقة اللّ ّ
األبيض واألسود ا
حامد" :ويحتمل أن نقولّ :إنه مشترك بمعنى ّأنا إذا رأيناهم أطلقوا الّلفظ لمعنيين ،ولم يوقفونا على ّأنهم وضعوه
0
فيدل كالم أبي حامد هذا على قوله
اآلخر ،فنحمل إطالقهم فيهما على لفظ الوضع لهما " ّ ،
وتجوزوا به في َ
ألحدهما ّ

باالشتراك.
طلب فعل وطلب ترك ،وطلب الفعل إن كان
وقول أبي حامد في ّ
لب َ
حد األمر "المقتضي" ،أي المتطلّب .ويكون الطّ ُ
الترك إن كان جازما ،فهو الحرام ،وان كان غير
جازما فهو الواجب ،وان كان غير جازم ،فهو المندوب ،وطلب ّ
النهي.
النهي هو :القول المقتضي ترك الفعل .وما قيل في األمر يقال في ّ
جازم فهو المكروه .و ّ
كالمية مرو ار ظاهرا ،بل يقف ليتساءل
قضية
ّ
يمر على ّ
وليس من مذهب أبي حامد -وهو رأس في أهل الكالم  -أن ّ
ص
مهم في مباحث أصول الفقه ،فقد ثبت ّ
ويناقش الكالم ّ
الن ّ
فساني والكالم الصائت ،وليس لهذه الوقفة أثر ّ
الن ّ
ًّ
فسي ،فال يجوز لنا
النظر في الكالم ّ
السطور داال على قول ال ّشارع وفعله وسكوته ،ولو جاز ّ
عي مسطو ار في ّ
الن ّ
ال ّشر ّ
قدم له .فال يقاس
درك المحسوس إلى خالق الكون واإلنسان والحياة ،فهذا قياس باطل ال َ
الم َ
أن نتجاوز به اإلنسان ُ
النوع.
الواجب على الجائز ،وال الغائب على ال ّشاهد مختلف ّ
1
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أن القول باللّسان دليل على
الن
فساني والقول باللّسان بباب الحقيقة والمجاز فهو من جهة ّ
ّأما اتّصال مبح ث الكالم ّ
ّ
الصوتي أو
الن
حيز الفعل ،وقول الغزالي ّ
القوة إلى ّ
فساني وعبارة عنه ،أو ناقل له من ّ
الكالم ّ
الرمز ّ
بأن تسمية ّ
حيز ّ
ّ
النفس بالقول باللّسان هي من باب عالقة ما كان كتسمية الخمر
ألن عالقة ما في ّ
غيره كالما من المجاز ،ذلك ّ
الكنه ،كتسمية صو ةر إنسان إنسانا.
الصورة دون ُ
عنبا ،أو هو من باب ال ّشبه في ّ
النفس؟ قلنا:
فقال" :فإن قيل :قولكم األمر هو القول المقتضي طاعة المأمور ،أردتم به القول باللّسان ،أو كالم ّ
بالنفس من اقتضاء الطّاعة،
النفس ،وهؤالء يريدون بالقول ما يقوم ّ
األول هم المثبتون لكالم ّ
ّ
الناس فيه فريقان؛ الفريق ّ
ويدل
بالنفس ،وهو أمر بذاته وجنسه ،ويتعّلق بالمأمور بهّ ،
النطق عبا ةر عنه ودليال عليه ،وهو قائم ّ
وهو الذي يكون ّ
ألنه دليل على األمر ،ال
المعرفة اا
سميت اإلشارة
أمر فمجاز؛ ّ
الرمز والفعل ،وتارة باأللفاظ ،فإن ّ
ّ
عليه تا ارة باإلشارة و ّ
ّأنه نفس األمر ،و ّأما األلفاظ فمثل قوله :أمرتك ،وأقتضي طاعتك ،وهو ينقسم ،أي األمر ،إلى إيجاب وندب ،ويد ّل
فإنه خير لك .وعلى معنى الوجوب ،بقوله :أوجبت عليك ،أو
الندب بقوله :ندبتك ورغبتك فافعلّ ،
على معنى ّ
تسمى
فرضت ،أو حتّمت فافعل ،فإن تركت فأنت معاقب ،وما يجري مجراه ،وهذه األلفاظ ّ
الدالة على معنى األمرّ ،
الدال ،فيكون حقيق اة فيهما ،أو يكون حقيقة في
أمرا،
وكأن االسم مشتر ٌ
بالنفس ،وبين الّلفظ ّ
ك بين المعنى القائم ّ
ّ
ا
مجازا ،ومثل
المعرفة اا
تسمى اإلشارة
يسمى اا
بالنفس اا
أمر ا
أمر ا
المعنى القائم ّ
ّ
مجازا ،كما ّ
مجاز في اللّفظ ،وقوله" :افعل" ّ
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النفس وبين اللّفظ ،أو هو مجاز في اللّفظ" .0
هذا الخالف جاز في اسم الكالم ّأنه مشترك بين ما في ّ
أمرتك فافعل ،وان لم تفعل
الندب عند أبي حامد محتاجة إلى قرينة ،حيث يقال:
َ
فداللة األمر على الوجوب أو ّ
التكليف
الندب واإلباحة وهي أقسام خطاب ّ
خير لك .والوجوب و ّ
عاقبتك ،هذا في الواجب ،وفي ّ
الندب يقال :افعل ٌ
الترك،
التهديد على ّ
الندب ،وقولك افعل مع ّ
هني هو ّ
تفهم من داللة االلتزام ،فعند قولك :افعل ٌ
خير لك ،الزمه ال ّذ ّ
النهي.
الزمه ال ّذهني هو الواجب ،و ّ
كل ما قيل في األمر يقال ما يقابله في ّ
بُ.ماُيندرجُفيُالمجازُ :
المؤول.
وهو المستفاد من داللة االلتزام كما ّ
تقدم ،وفيه المتشابه والظّاهر و ّ
ُ.0المتشابهُ :
اقعا في الفروع،
المتشابه من مفهوم اآلية هو متبوعُ َمن في قلبه زيغ ،فهو ما َعل َق باألصول وليس منها ،وليس و ا
أن الفرق
الداللة ،وهو معنى حمل الظّّن ّي على
فاألصول هي المتبوعة ،والفروع تابعة لها في ّ
القطعي .والالّفت ّ
ّ
َن
اإلسالمية المختلفة تتخذ من اآليات المتشابه حججا لمذاهبها ،كاآليات الموهمة ّ
التشبيه ،كقوله تعالىَ " :ما َمَن َع َك أ ْ
ّ
2
4
َّ
ت بَي َد َّ
ق كُ ِّل َش ْي ٍء"  ،أو َ
ي " ،أو الجبر ،كقوله تعالى " :قُل اللَّهُ َخال ُ
القدر ،كقوله تعالى " :لَي ْعَلَم اللهُ
َت ْس ُج َد ل َما َخَل ْق ُ

1
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0
أن القرآن مخلوق ،كقوله تعالىَ :ما َيأْتيه ْم م ْن ذ ْك ٍر م ْن َرِّبه ْم ُم ْح َد ٍث" .4
َم ْن َي َخافُهُ بالْ َغ ْيب"  ،وما أُوهَم به المعتزلة ب ّ

ظّنّية ،وهو
غير
الداللة ال ّ
معنى ،وهو أيضا الّلفظ ذو ّ
والمتشابه هو المقابل للمحكم عند أبي حامد ،وهو ما احتمل َ
ا
وعقلية.
وحالية
لفظية
ال ّ
ّ
ّ
متردد بين المجاز والمشترك والمجمل وغيره ،أي فيما احتاج في البيان إلى غيره من قرائن ّ
الزوج والولي في اآلية الكريمة" :الذي بيده عقدة
ردد بين ّ
كالت ّ
والمتشابه هو ما كان مشتركا كلفظ (القرء) أو المجملّ ،
ظن ّأنه صفة هلل سبحانه .2
المؤول كاآليات المشتملة على ما قد ُي ّ
ّ
النكاح" .ويضيف أبو حامد إليه ّ
ُ.4الظّاهرُ :
الدوران
فرد من أفراد دالالته بقرينة قريبة ،فهو ال ّ
ظاهر ،وهو كثير ّ
من المجمل ،فالمجمل إن ترّج َح ٌ
وهو الفرع القريب َ
ٍ 2
َّ
ألن المراد به العلم
علمتموهن ُم ْؤمَن
في األحكام ،مثل قوله تعالى" :فإن
ات"  ،قال أبو حامد" :إّنه أرَاد الظّاهر؛ ّ

سمى إيمانا
الحقيقي بكلمة ال ّشهادة التي هي
ظاهر اإليمان َ
دون الباطن الذي لم ُيكلّف به ،واإليمان باللّسان ُي ّ
ُ
ّ
غير قادرين عليه ،فيحمل على
مجا از"  .وارادة الظّاهر بقرينة قريبة ،وهي ّأننا غير مطالبين بالحكم على الباطن ،بل ُ
لكل عاقل ،وتكون
ما ُيمكن الحكم عليه ،وهو إعالن اإليمان باللّسان ،فيحصل العلم باإليمان
سماعا ،وهو ممكن ّ
ا

1
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2
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ببية ،فاإلنسان يؤمن بقلبه ابتداء ،فيؤثّر هذا اإليمان بقوله وفعله.
الس ّ
تسمية القول إيمانا مجا از ،بعالقة ّ
المؤولُ :
ُّ ُ.2
للتاويل ذكره في كتاب (فيصل
التاويل باب حرج انزلقت فيه األقدام وما تزال ،وقد وضع أبو حامد قانونا ّ
وباب ّ
أن ُيفهم ذلك الميزان ،ثُّم
ّ
تصور ْ
التفرقة) ،وذكر ّ
أن قانونه رافع للخالف بين الفرق إن أصغوا إليه وفهموه ،فقال" :وال ُي ّ
ألنه
ف فيه ،إذ ال ُيخال ف فيه ُ
ألني استخرجته من القرآن وتعلمته منه ،وال ُيخالف فيه أهل المنطقّ ،
أهل التّعليمّ ،
ُيخالَ ُ
النظريات" ،0
مو ٌ
ألنه موافق لما يذكره في أدلة ّ
افق لما شرطوه في المنطق وغير مخالف له ،وال يخالف فيه المتكّلمّ ،
أقر
وم يزان أبي حامد يقوم على اإلقرار بالوجود بمرتبة من مراتب الوجود التي تدور في رأيه على خمسة أوجه ،فمن ّ
بواحد منها فهو مؤمن ،ومراتب الوجود الخمس عنده هي:
النبات والحيوان ،وسائر
السماء واألرض و ّ
الحس والعقل ،كوجود ّ
اتي ،وهو الوجود الحقيقي الثّابت خارج ّ
 .1الوجود ال ّذ ّ
المادّية.
الموجودات ّ
النائم.
 .2الوجود
القوة الباصرة ،وال وجود له خارج العين ،كالذي يراه ّ
ّ
الحس ّي ،وهو ما يتمثّل في ّ
اتية بعد غيابها عن العين.
 .3الوجود
الخيالي ،وهو صورة للموجودات ال ّذ ّ
ّ
كتصور اليد في العقل ،وهي القدرة على البطش.
العقلي للموجودات،
صور
 .0الوجود
ّ
العقلي ،وهو التّ ّ
ّ
ّ

1
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محمد بن ّ
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مم ا ورد
الصفات
ُ
حيث قال فيه" :فمثاله الغضب وال ّشوق والفرح و ّ
مهم في ّ
الصبر ،وغير ذلك ّ
بهي ،وفيه كالم ّ
 .7ال ّش ّ
التش ّفي ،وهذا ال ُّ
ينفك عن نقصان
فإن الغضب مثال حقيقته ّأنه غليان دم القلب إلرادة ّ
في ّ
حق اهلل سبحانه وتعالىّ ،
ًّ
ًّ
وألم ،فمن قام عنده البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب هلل تعالى ثبوتا ًّ
وعقلياّ ،نزله على
وخياليا
وحسًّيا
ذاتيا ّ
يصدر من الغضب كإرادة العقاب ،واإلرادة ال تناسب الغضب في حقيقة ذاته،
ثبوت صفة أخرى يصدر منها ما
ُ
الصفات تقارنها ،وأثر من اآلثار يصدر عنها ،وهو اإليالم" .0
ّ
ولكن صفة من ّ
ب إلى
عقلية أو
ّ
والتّأويل هو حمل لفظ على معنى له بعيد ،بتقوية احتمال هذا المعنى بقرائن ّ
صبح أقر َ
قياسية ،حتّى ي َ
المؤول من باب المجاز .ومثاله :قوله عليه
ظ ّن من المعنى ال ّ
ال ّ
ظاهر ،وهو انتقال من الحقيقة إلى المجاز ،إ اذا ف ّ
كالصريح في نفي ربا الفضل ،وقوله" :الحنطة بالحنطة مثال بمثل" صريح في
فإنه
النسيئة"ّ ،
الربا في ّ
ّ
ّ
السالمّ " :إنما ّ
النسيئة" أي :في
الربا في ّ
إثبات ربا الفضل ،فيمكن أن يكون أحدهما ناسخا لآلخر ،ويمكن أن يكون قولهّ " :إنما ّ
حتى ينقدح االحتمال ،والجمع
خاص عن المختلفين ،أو حاجة
مختلفي الجن س ،ويكون قد خرج على سؤال
خاصة ّ
ّ
ّ
النسخ.
بهذا ّ
التقدير ممكن ،وا ْن َب ُعد ،أولى من تقدير ّ

ُ
1
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الفصلُالثّالث ُ
تطبيقيةُعل ُالحقيقةُوالمجاز ُ
تجلّيا ُ
ّ
عندُأبيُحامدُالغزالي ُ
 .0تمهيدُ :
نورد في هذا الفصل تجّل ٍ
جليا
يات تطبيقيةا على الحقيقة والمجاز في أبواب العقيدة واألصول والفقه ،فيظهر ّ
بالتطواف مع أبي حامد في موقفه من بعض
أثر موقف أبي حامد من باب الحقيقة والمجاز في هذه األبواب .وذلك ّ
ُ
التأويل ،وهو ميزان وضعه أبو حامد
القضايا
النظر في قانون ّ
العقائدية ّ
كالتفريق بين داللتي اإليمان واإلسالم ،و ّ
ّ
الصفات ،ومباحث في أصول الفقه
التكذيب عند
التصديق و ّ
يقيس به درجة ّ
المتأولين وأهل الظّاهر ،ومسائل في ّ
ّ
األمهات
كأدلّة األحكام المتّفق عليها ،وهي الكتاب و ّ
السّنة ،وما اختلفوا فيه كشرع َمن قبلنا ،ومسائل في الفقه كـتحريم ّ
النسيان.
ومسألة الخطأ و ّ
 )0تجلّيا ُالحقيقةُوالمجازُفيُمسائلُالعقيدة:
ُأ .مسألةُفيُمعن ُاإليمانُواإلسالمُ :
األصوليينّ ،أدى إلى نزاعات
خالف مشهور بين
التفريق بينهما
ٌ
والخالف في معنى اإليمان واإلسالم و ّ
ّ
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وافتراقات ،حتّى استهان كثير من المختصمين بتكفير بعضهم بعضا ،وأصل اختالفهم دائر حول فهم اآليات التي
ان َخ ْياار َلهُْم" ،0
آم َن أ ْ
َه ُل ا ْلك َتاب َل َك َ
ّ
تتضم ُن هاتين الكلمتين ،فالمرجئة اعتمدوا على فهمهم لمثل قوله تعالىَ" :وَل ْو َ
غوي مقطوع اة عن غيرها من اآليات التي تقرن اإليمان بالعمل ،وما في بعض األحاديث من
وفهموها على وجهها اللّ ّ
التوحيد ،فخرجوا بقولتهم المشهورة " :ال تضر معصية مع اإليمان "  ،4وذهب غيرهم
داللة على رجوح الميزان بكلمة ّ
الدالة على
يقبل إيمان عند اهلل بغير عمل ،وال عمل بغير إيمان ،واستدلّوا بكثير من اآليات ّ
السنة إلى ّأنه ال ُ
كأهل ّ
2
السبب وغيره انصرف
الح ْسَنى"  ،لهذا ّ
اء ُ
صال اح ا فَلَهُ َجَز ا
آم َن َو َعم َل َ
اقتران اإليمان بالعمل مثل قوله تعالىَ" :وأ ََّما َم ْن َ

النظر في داللتي اإليمان واإلسالم ،فكت ب فيه غير واحد من العلماء.
كثير من العلماء إلى ّ
أن اإلسالم هل هو اإليمان أو غيره؟ وان كان غيره فهل هو منفصل عنه يوجد دونه ،أو
فقال أبو حامد" :اختلفوا في ّ
بحث في اللّغة ،وم ٍ
مرتبط به يالزمه" 2؟ وناقش أبو حامد القضية في ثالثة مباحث :م ٍ
بحث في ال ّشرع ،وثالث في
الدنيا واآلخرة ،وهذا األخير ال حاج َة لنا في درسه ،فهو خارج المطلوب.
حكمهما في ّ

1
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 مبحثُفيُاللّغةُ :بمصدق ،ومكانه القلب وترجمانه
 اإليمان عبارة عن التّصديق ،لقوله تعالى" :وما أنت بمؤمن لنا"  ،0أي
ّ
اللّسان.
التمرد واإلباء والعناد ،وهو في القلب واللّسان
التسليم واالستسالم باإلذعان واالنقياد وترك ّ
 اإلسالمُ عبارة عن ّ
والجوارح ،فتصديق القلب تسليم ،وترك اإلباء والجحود تسليم ،واالعتراف بالّلسان تسليم أيضا ،وكذلك
الطّاعة واالنقياد بالجوارح .فموجب داللتي اللّغة لإليمان واإلسالم :هو خصوص اإليمان وعموم اإلسالم،
4
فكل إيمان إسالم ،وليس ُّ
بيان أبي حامد لمعنى اإليمان واإلسالم ،والوقوف على
ّ
في ّ
عد ُ
إيمانا ُ ،
كل إسالم ا

ضمن
عموم اإلسالم وخصوص اإليمان ،من أبواب داللة المطابقة لإليمان على التّصديق ،وداللة ّ
الت ّ
الكلية عند إطالق اإليمان وارادة
لإلسالم ،وهو مجاز عالقته
الجزئية عند إطالق اإلسالم وارادة اإليمان ،أو ّ
ّ
اإلسالم.
شرع:
 مبحثُفيُال ّاستعمال ال ّشرع لهاتين الكلمتين ٍ
عدة وجوه :وجه على سبيل التّرادف ،ووجه على سبيل
و
جار على ّ
ُ
التداخل .وتفصيلها:
االختالف ،ووجه على سبيل ّ

1
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2
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 وجهُالتُّرادف في قوله تعالى " :فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين" ،0
ال بيت واحد ،وقال تعالى " :يا قوم إن كنتم آمنتم باهلل فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين" ،4
ولم يكن باالتفاق إ ّ
مراة عن
وقال صلى اهلل عليه وسلم " :بني اإلسالم على خمس" ،وسئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ّ
اإليمان ،فأجاب بهذه الخمس  .2فاإلسالم هو اإليمان والعكس صحيح.
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا"  ،2ومعناه استسلمنا في
 وجهُالختالف في قوله تعالى" :قالت األعراب ّ
التصديق بالقلب فقط ،وباإلسالم االستسالم ظاه ار باللّسان والجوارح .وفي
الظّاهر ،فأراد باإليمان هنا ّ
أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
السالم ّلما سأَلهُ عن اإليمان ،فقالْ " :
حديث جبرائيل عليه ّ
وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره ،فقال :فما اإلسالم؟ فأجاب بذكر الخصال الخمس"،
فعبر باإلسالم عن تسليم الظّاهر بالقول والعمل ،فاإلسالم مباين لإليمان مفارق له ،وهو األصل في
ّ
ُّ
غوي.
الوضع الل ّ
أي األعمال أفضل؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم" :اإلسالم ،فقال
سئل ،فقيلُّ :
 ال ّتداخل :وذلك فيما ُروي ّأنه ُ
أي اإلسالم أفضل؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم :اإليمان ،وهذا دليل على االختالف وعلى التّداخل ،وهو
ّ
1
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المحدثين ولفظ البخاري :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم" :بُني اإلسالم على خمس :
الحديث رواه غير واحد من
ّ
الحج ،وص وم رمضان"1 .ص. 12
شهادة أن ال إله ّ
الصالة ،وايتاء ّ
الزكاة ،و ّ
محمدا رسول اهلل ،واقام ّ
إال اهلل وأن ّ
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ألن اإليمان عمل من األعمال ،وهو أفضلها ،واإلسالم هو التّسليمّ ،إم ا
أقرب االستعماالت إلى اللّغة؛ ّ
يسمى إيمانا ،واالستعمال
بالقلب ،وا ّما بالّلسان ،وا ّما بالجوارح ،وأفضلها الذي بالقلب ،وهو ّ
التصديق الذي ّ
جوز في
التداخل وعلى سبيل ّ
لهما على سبيل االختالف ،وعلى سبيل ّ
الترادف كلّه غير خارج عن طريق التّ ّ
الّلغة .0
سبيل
ادف ،وكلّها دائرة بين الحقيقة والمجاز ،وذلك أل ّن
َ
داخل و ّ
الت ُ
أن سبيل االختالف و ّ
التر ُ
وتفصيل الكالم في هذاّ ،
لغويتان ال
وضعيتان
اإليمان تصديق ،داللتان
االختالف هو سبيلُ التّباين ،واألصل فيه الحقيقة ،فاإلسالم انقيادٌ ،و
ّ
ّ
ٌ
عقلية من عموم لفظ اإلسالم وخصوص
مجاز فيهما .كما نقول :هذا قلم ،وهذا كتاب ،وقوله" :سبيل ّ
التداخل" داللته ّ
العام.
التداخل بمقتضى داللة المفهوم من اللّفظين،
لفظ اإليمان ،و ّ
ّ
فالخاص جزء ّ
ادف في
يستعمل َّ
أن
َ
أي اللَفظين من جهة انطباقه على معناه مع المعنى الثَّاني ،والتّر ُ
وقوله" :سبيل التّرادف" ،وهو ْ
ٍ
تعدد االسم
أن يكون من أكثر من واضع ،وذلك بأن تضع قبيلةٌ
اللُّغة هو ّ
سبب وقوعه في الّلغة هو ْ
لمسم اى واحد ،و ُ
ّ
البّر له أيضا ،ويشتهر الوضعان ،أو أن يكون من واضع
لفظَ القمح مثالا
ّ
للحب المعروف ،وتضع قبيلة أخرى لفظ ُ
غوية .4
النفس ،وا ّما ّ
وسع في مجال البديع ،فيكون ذلك من الحقيقة الّل ّ
واحدّ ،إما لتكثير وسائل البيان لما في ّ
للت ّ
جوز فبيانها في قوله:
هذا من جهة الحقيقةّ ،أما من جهة ّ
الت ّ

1
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ُّ
"سبيل الختالف" َّ
التسليم
وي .واإلسالم عبارة عن ّ
أن اإليمان عبارةٌ عن ّ
التصديق بالقلب فقط ،وهو المعنى اللغ ّ
ُّ
تسليم كذلك ،وليس من شرط
وي ،فالتّصديق تسليم بالقلب ،وانقياد الجوارح
واالنقياد ،وهو أيضا موافق للمعنى اللغ ّ
ٌ
وتسمى المسا ،وعلى هذا جاء قوله تعالى:
يصح في بعض بدنه
لمست فالنا
االسم انطباقه على معناه ،فقولك
ّ
ُ
ّ
" قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا"  .0وهذا الذي ذهب إليه أبو حامد من إطالق اإلسالم على
الظّاهر ُي ُّ
ذكر في القلب وفي
عد من باب إطالق ّ
الكل وارادة الجزء ،وهو مجاز عالقته الجزئّية ،فاالنقياد يكون كما َ
القلبي ،فقوله تعالى" :قولوا أسلمنا" أي :انقدنا لك وامتثلنا
ونحن نرى حركة الجوارح ،وال نرى التّصديق
الجوارح،
ُ
ّ
ألمرك .
التسليم بالقلب والقول
ُوسبيل ُال ّتداخل موافق أيضا لّلغة في خصوص اإليمان ،وهو أن يجعل اإلسالم عبارة عن ّ
والعمل جميعا ،واإليمان عبارة عن بعض ما دخل في اإلسالم ،وهو التّصديق بالقلب ،وهو موافق للّغة في خصوص
للكل.
اإليمان ،وعموم اإلسالم ّ
كل ذلك تسليم ،وكذا اإليمان
فإن ّ
ُوسبيل ُال ّترادف بأن يجعل اإلسالم عبارة عن ّ
التسليم بالقلب والظّاهر جميعاّ ،
ألن تسليم الظّاهر
صرف في اإليمان على الخصوص بتعميمه وادخال الظّاهر في معناه ،وهو جائز ّ
ويكون التّ ّ
التعميم مرادفا السم اإلسالم ومطابقا له ،فال يزيد
بالقول والعمل ثمرةُ تصديق الباطن ونتيجته ،فيصير بهذا القدر من ّ

1

انظر :الغزالي ،اإلحياء1 ،ص . 176

111

عليه وال ينقص ،وعليه جاء قوله تعالى" :فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين"  ،0وهذا أيضا من باب المجاز
بالنسبة للفهم مع
بعالقة الكّلّية حيث ذكر الجزء وهو اإليمان وأراد ّ
الكل وهو اإلسالم ،وقوله" :فال يزيد وال ينقص" ّ
كل ٍ
مجاز في سياقه يفهم مطابقا لمراد المتكلّم .
القرينة ال من حيث الوضع ،بل هو من باب المجاز ،وهكذا ّ

فيُالصفا ُ :
ب .مسائلُ
ُ
ّ
وسنة رسوله
الصفات في كتاب اهلل ّ
األئمةُ في هذه المسألة على "اإلقرار واإلمرار واإلثبات لما َ
ورد من ّ
درَج ّ
2
ٍ
الغضب و ُّ
تعر ٍ
ومالك وسفيان
اعي
الصفات
من غير ُّ
وغيرها ،وقد ُروي عن األوز ِّ
الحب و ُ
ُ
ض لتأويله"  ،ومن هذه ّ
الجود ُ
2
الصفات قولهم" :أمُّروها كما جاءت بال َّ
قال
وروي عن ابن عيينةَ ّأنه َ
ي والليث بن َسعد في أحاديث ّ
الثّور ّ
كيفية" ُ .
2
ألمح ابن خلدون إلى مثل
نفسه في كتابه العزيز
كل ما
فيهاّ " :
َ
كوت عليه"  .وقد َ
الس ُ
فتفسيره تالوتُه و ّ
وصف اهلل به َ
ُ

قص
األئمة في هذا ال ّشأن ،وأ ّكد ّأنهم "أثبتوا له صفات
ذلك ّ
وهم ّ
ّ
الن َ
اإللهية والكمالّ ،
االتفاق بين ّ
وفوضوا إليه ما ُي ُ

1
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ساكتين عن مدلوله" .0
َ
 معن ُالجودُبينُاهللُسبحانهُوالعبدُ :أن أصل الوصف يكون واحدا ،فقولنا:
الصفة إلى الموصوف تختلف باختالف الموصوف ،مع ّ
ّ
إن نسبة ّ
ولكنا نفهم عند نسبة البخل للعالم معنى
بخل
ُّ
َبخ َل العال ُم غير قولناَ :
الغنيّ ،
الغني ،فأصل البخل واحد في العالم و ّ
َّ
عالم ،غير قولنا اهلل
الغني ّ
ضن بماله ،وقولنا :فالن ٌ
للبخل غير الذي نفهمه عند نسبته للغني ،فالعالم ضن بعلمه ،و ّ
فعل فالن غير قولنا :فع َل اهللُ ،فإسناد الفعل إلى ا ّلزمان
عالم ،فعلم فالن علم ظاهر ،وعلم اهلل علم إحاطة ،وقولنا َ
كل فعل مفتقر
الماضي أو الحاضر أو المستقبل إسناد
بالنسبة للمخلوق الذي يخضع لقوانين الكون ،إذ ّ
حقيقي ّ
ّ
ضرورة إلى زمان ومكانّ ،أم ا خالق األكوان واألزمان –سبحانه  -فأفعاله غير مفتقرة ،بل أم هر ماض ال يعجزه شيء.
وجبهُ العادةُ والمروءةُ هو الجود ،ولكن
الناس
ُ
قال أبو حامد" :وبعض ّ
أجود من بعض ،فاصطناع المعروف وراء ما تُ ُ
شكر أو ٍ
ٍ
ٍ
مكافأة أو ٍ
أن يكون عن طيب ٍ
فإن من طمع في ال ّشكر والثّناء،
خدمة أو
جاء
ثناءّ ،
بشرط ْ
نفس ،وال َ
يكون ر َ
بذل ال ّشيء من
المدح لذيذٌ ،وهو
فإنه يشتري
ود هوُ :
ٌ
الج ُ
وليس بجو ٍادّ ،
مقصود في نفسه ،و ُ
المدح بماله ،و ُ
َ
فهو ّبياع َ
يبذل
يتصور ذلك إالّ من اهلل تعالىّ ،أما
غير عوض .هذا في الحقيقة ،وال
اآلدمي فاسم الجود عليه مجاز؛ إذ ال ُ
ُ
ّ
النفس عن
ولكنه إذا لم يكن غرضه إالّ الثواب في اآلخرة ،أو اكتساب فضيلة الجود وتطهير ّ
ال ّشيء إالّ لغرضّ ،
لمجرد العطاء عن
فيسمى جوادا .والجواد في وضع اللّغة هو ّ
خي المعطاء لطلب المدح أو الثّواب أو ّ
رذالة البخل ّ
الس ّ
1
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الصمد
طيب نفس ،فهو جواد ،وأبو حامد يجعله حقيقة فيمن ال ينتظر ثو اابا وال ثناء ،وهذا ال ينطبق إالّ على اهلل ّ
متفضال لغير حاجة إلى الثّواب .1
سبحانه .وقد قالته العرب في َمن كثر عطاؤه من باب المبالغة ،فهو يعطي
ّ
 الستواء:4
وحمَلها أبو حامد على وجه فيه ُبعد ،وهو معنى
الصعود واالرتفاع والظهور واالستيالء َ ،
االستواء في الّلغة ّ

التكلّف في استحضار القرينة ،والحاجة إلى
التأويل ،وهو موافق لما ذهب إليه المعتزلة .ومعنى البعد في المعنى هو ّ
ّ
كل حال.
ولكنه موجود ثابت على ّ
غوي قد يكون شاذاّ ،
شاهد ل ّ
ٍ
مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد اهللُ تعالى باالستواء ،وهو الذي ال
بأنه تعالى
العلم ّ
قال أبو حامدُ " :
حيث قال في
السماء
يتطرق إليه
ينافي
ُ
َ
سمات الحدوث والفناء ،وهو الذي أريد باالستواء إلى ّ
ُ
وصف الكبرياء ،وال ّ
السماء وهي دخان"  ،2وليس ذلك إالّ بطريق القهر واالستيالء كما قال ال ّشاعر:
القرآنّ " :ثم استوى إلى ّ
قدُاستوىُبشرُعل ُالعراقُُ...منُغيرُسيفُودمُمهراقُ ُ2
ٌ
أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى" :وهو معكم أينما
أهل
التأويل كما اضطر ُ
الحق إلى هذا ّ
ّ
واضطر ُ

1
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كنتم"  ،0إذ حمل ذلك باالتفاق على اإلحاطة والعلم .فكذا االستواء لو تُرك على االستقرار والتّمكن لزم منه كون
يؤدي إلى المحال فهو محال" .4
جسما
مماسا للعرشّ ،إما مثله أو أكبر منه أو أصغر ،وذلك محال ،وما ّ
ا
المتم ّكن ا
مضطر إلى تأويله
اا
حق اهلل تعالى ،لذلك لجأ
ويعتبر أبو حامد حمل االستواء على االستقرار على جسم محاالا في ّ
بالغلبة والقهر.
وختام مبحث الصفات عند أبي ٍ
التشبيه ،وفيها
من األخبار الموهمة ّ
حامد في جوابه عن موقف عوام ّ
الناس َ
ّ
3
أن على العوام
يبين ّ
النزول واالن تقال والجلوس على العرش ،وذلك في رسالته :إلجام العوام  ،إذ ّ
ذ ْك ُر اليد والقدم و ّ

أن
السكوتّ ،ثم اإلمساكّ ،ثم
الكفّ ،ثم التّسليم ألهل المعرفة .ومعنى ّ
ّ
ّ
التقديس ّ
التقديسَّ ،ثم االعتراف بالعجزّ ،ثم ّ
حمل على عدة
احدهم إذا سمع اليد أو اإلصبع وما شاكلها من ألفاظ،
أن هذه األلفاظ تُ ُ
فيجب عليه أن يعرف ّ
و َ
ُ
ٍ
يجب حملُه على المعاني الجائ ةز
جوز نسبتُه إلى اهلل ،بل
معان ،وما ْأو َهَم من هذه المعاني
نقصا ،فال ت ُ
ّ
ُ
جسميةا أو ا
يدخل أحيانا من جهة االشتراك،
التشريف هلل سبحانه .وهذا
ُ
التقديس و ّ
حق اهلل ،وهي المعاني المنسجمة مع ّ
في ّ
حتى ال يشتبه على العوام
التقديس ،أي تنزيه اهلل عن
التأويل ّ
النقص ،أو من جهة ّ
التعيين يكون بقرينة ّ
وّ
الجسمية و ّ
ّ
الخاصة ،ككلمة اليد ،فمعناها القريب الظّاهر عند الع ّامة هو العضو
المعاني القريبة من المعاني التي يدركها
ّ
1
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الرشدون منها
سيفهم ّا
المعروف كما يفهم ذلك
السلطان تطول ّ
ُ
قلت أمام أطفال وراشدينُ :
يد ّ
األطفال ،فلو َ
كل ظالم ،ف ُ
1
القدرة .والمشترك من دالالت
األطفال منها
السلطان ،وَل َفهَم
القوة و ّ
ُ
القوَة و ّ
تؤول بمعنى ّ
العضو المعروف  .لذلك ّ
ّ
ّ

المؤول من دالالت المجاز.
الحقيقة ،و ّ
الدنيا"  ،2فيجب أن يعلم
ينزل اهللُ تعالى في ّ
السماء ّ
النزول التي اعتمدت على حديث " ُ
ّأما مسألة ّ
كل ليلة إلى ّ
زول لفظ مشترك بين :االنتقال من ع ٍّلو إلى أسفل ،ومعنى يليق بجالل اهلل وعظمته ،وانظر في قول ال ّشافعي
الن َ
أن ّ
ّ
تَّ ،ثم
حين نزل
فهموا كالمي؛ فنزلْ ُ
علو لغته فنزل بها إلى مستوى دركهم  ،فقالَ :دخلْ ُ
صر ْ
مصر ولم يدركوا ّ
فلم َي ُ
تم َ
َ
ت .وهذا كثير في كالم العرب .3
ت ،ثَُّم َنزلْ ُ
نزْل ُ
ُ .مسألةُفيُال ّتكفيرُ :
التفرقة بين اإلسالم
التكفير فريد ،قد نظم فيه كتابا صغي ار وسمه بـ "فيصل ّ
وألبي حامد مذهب في مسألة ّ
أيضا ،وقد
وّ
الزندقة" ،وضع فيه قانونا في التّأويل ُبغيةَ معالجة مسألة التّكفير التي يبدو ّأنها كانت ظاه ارة في عصره ا
لي،
المذهب على أساس العالقة بين اللُّغة والوجود؛ و ّبي َن فيه أ ّن
بنى هذا
َ
الوجود :ذاتي ،وحسِّي ،وخياليَ ،
َ
وع ْق ّ

1

انظر :الغزالي ،إلجام العوام ،ص . 0

2

ربنا سبحانه وتعالى في ك ّل
غير واحد من
ّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس ّلم قال" :ينزل ّ
المحد ثين ،ورواه االبخاري في األدب المفرد عن أبي هريرة ّ
الحديث رواه ُ
محمد بن
فأغفر له" .البخاري،
الدنيا حين يبق ى ثلث الليل اآلخر فيقول  :من يدعون ي فأستجيب له؟ ومن يسألن ي فأعطيه؟ ومن يستغفرن ي
ليلة إلى السّماء ّ
ّ
ُ
إسماعيل ،األدب المفرد ،ص ، 324الحديث رقم . 770
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ٍ
الوجوه الخمسة فليس
َ
وشَبه ّي ،فمن اعتر َ
الرسول عليه الصالةُ و ّ
أخبر ّ
السالم عن وجوده بوجه من هذه ُ
ف بوجود ما َ
ِّ
ِّ
المصدقين،
السّنة على وجه من هذه الوجوه ،فهو من
أن ك ّل من حم َل قو ا
بمكذ ٍب على اإلطالق ،و ّ
ال من الكتاب و ّ
المؤولين ما
يلزم ُكفر ِّ
دون تعليل؛ فذلك هو ُ
كذيب أن ينفي جميع هذه الوجوهّ ،
الكفر و ّ
ويردها َ
واّنما ال ّت ُ
الضالل ،فال ُ
اضطرت إلى التأويل 0؟
وكل فرق اإلسالم
التأويل،
مون
المؤولين؟ ّ
قانون ّ
َ
َ
داموا ُيالز َ
ّ
وكيف نك ّف ُر ّ
ِّ
الخيالي
الحس ّي و
اتي و ّ
ّ
ويمثلُ أبو حامد لدوران اإلقرار بالوجود بوجه من الوجوه التي ذهب إليها ،وهي ال ّذ ّ
ي ،ويمثّل له بحديث "يؤتى
الحس ُّ
لقوته في نفسه إلى الوجود
بهي ،بقضايا
ّ
ّ
اتي ّ
تطبيقية متجاو از الوجود ال ّذ ّ
والعقلي وال ّش ّ
4
عرض ،وال
الجنة و ّ
بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح ،فيذبح بين ّ
النار"  ،والموت كما يقول المتكلّمون َ

اتي -وهو
حسّية غير ّ
جسما ،فيكون معنى الخبر ّ
أن االستحالة ّ
العرض ا
يستحيل عندهم َ
ذاتية ،ويكون االنتقال من ال ّذ ّ
الحس ّي هي الوجود
األصلي  -إلى
المدلول والمعنى
اتي و ّ
ّ
الحس ّي بقرينة استحالته عقال ،وتكون العالقة بين ال ّذ ّ
ّ
المشترك بينهما .2
ذاتيا
ش ُّ
ويمثّل للوجود ال ّ
مما ورد في األخبار عن اهلل سبحانه ،فهي ال تجوز ّ
بهي بالغضب وال ّشوق والفرح و ّ
الصبر ّ

1

التفرقة ،ص 74وما بعدها .
انظر :الغزالي ،فيصل ّ

2

المحد ثين ولف ظ البخاري " :قَا َل رسو ُل اللَّه َّ َّ
سلَّ َم ُي ْؤتَى با ْل َم ْوت َكهَْي َئة َكْب ٍ
ُّون
الحديث رواه غير واحد من
ش أ َْملَ َح َفُي َنادي ُم َن اٍد َي ا أ ْ
ّ
َه َل ا ْل َجنَّ ة فََي ْش َرئب َ
علَْي ه َو َ
صلى اللهُ َ
َ
َ ُ
ّ
ت
ون نَ َع ْم َهذَا الْمَ ْو ُ
ت َوكُلُّهُ ْم قَْد َآر هُ ثَُّم يُنَ ادي يَ ا أ ْ
ون َنعَ ْم هَذَا الْمَ ْو ُ
ون هَذَ ا فَيَقُولُ َ
ون فََيقُو ُل هَ ْل تَ ْع رفُ َ
ُّون َويَْن ظُُر َ
َه َل النَّار فَيَ ْش َرئب َ
ون َهذَا فَيَقُولُ َ
ون فَيَقُو ُل هَ ْل تَ ْع رفُ َ
َويَْن ظُُر َ
ت  "...صحيح البخاري11 ،ص. 062
ود فَ َال َم ْو َ
َه َل النَّار ُخلُ ٌ
ت َويَا أ ْ
َه َل الْ َجنَّة ُخلُودٌ فَ َال َم ْو َ
َوكُلُّهُْم قَ ْد َرآهُ فَيُ ْذبَ ُح ثَُّم يَقُو ُل يَ ا أ ْ

3
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تنزه اهلل سبحانه
سلبية ّ
النقص ،وهي صفة ّ
وتخي ّليا لتعلّقها باهلل سبحانه لدورانها على ّ
حسّيا ّ
أل ّنها أعراض ،وال تجوز ّ
اإللهية به من هذه األوصاف
ق ال ّذات
عنها ،ويكون ّ
ّ
التنزيه قرينة صارفة لها عن حقيقتها إلى مجازها ،وما يجوز تعّل ُ
صدق من هذا الوجه .0
هو لوازمها ،حيث يلزم من الغضب العقاب ،ويلزم من الفرح الثّواب ،فتحمل عليها وتُ ّ

ُ.2تجلّيا ُالحقيقةُوالمجازُفيُاألصول:
السنةُواإلجماعُ :
ُأ .مسألةُفيُأدّلةُاألحكامُ:الكتابُو ّ
فظي،
ليلُاألولُالكتابُ:وهو القرآن الكريم،
الد
ّ 
أن الكالم لفظ مشترك بين ّ
ينطلق أبو حامد من ّ
ُ
ّ
فسي والّل ّ
الن ّ
أكثر داللة من غير
فإن كان كما قال ،فهو من داللة الحقيقة اللّ ّ
غوية ،وهي أن نفهم عند إطالق اللّفظ َ
وي ُّ
ستدل على ذلك بآيات ،منها قوله تعالى" :ويقولون في
ترجيح ،والقرينة هي التي ّ
تعين المعنى المرادَ ،
4
سروا قولكم أو اجهروا به" .2
أنفسهم لوال ُيعذبنا اهللُ بما نقول"  ،وقوله تعالى" :وأ ّ

1

المصدر نفسه ،ص. 61

2

سورة المجادلة ،اآلية . 4

3

فسي  -باآليات التي ذكرها ،ولم يذكر فيها كلمة "كالم" أو
سورة الملك ،اآلية  .13والعجب من أبي حامد كيف استد ّل على ما ذهب إليه -وهو يريد الكالم النّ ّ
"كلمة" ،بل المذكور فيها "القول" ،إالّ أن يكون القول والكالم من المترادف عند أبي حامد !
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وقول ال ّشاعر:
إن الكالم لفي الفؤاد واّنما  ...جعل اللّسان على الفؤاد دليال
ّ
حمل قولَه تعالى" :أنفسهم" على اإلفراد مع ّأنه جاء على صيغة الجمع ،وكذلك باقي اآليات ،بقرينة "في"
وهو هنا َي ُ
جمعٌ فيما بينهم بكالم
النفس ،فقوله" :أنفسهم" يحتمل إضافة إلى ما
دليال على كالم ّ
َ
ذهب إليه أبو حامد أن َي َت َق َاو َل ْ
النفس ،وليس في البيت دليل ،فهو
مسموع ملفوظ ،ويقال فيهم :يقولون في أنفسهم ،ويحتمل ما ذهب إليه من كالم ّ
ويظهر
ي دلي ٌل في اللّغة ،وليس دليال على األفكار ،واذا جاز الوجهان ،فهو مشترك،
أي لل ّشاعر ،وال ّشاهد ال ّشعر ّ
رٌ
ُ
ٍ
بحرف وصوت دا ّل على معنى كالم اهلل،
بي من الملك فيحتمل أن يكون
الرأي عند قولهّ " :أما سماع ّ
أثر هذا ّ
الن ّ
فيكون المسموع األصوات الحادثة التي هي فعل الملك دون نفس الكالم ،وال يكون هذا سماعا لكالم اهلل بغير
المتنبي وكالمه ،وان سمعه من
واسطة ،وان كان يطلق عليه اسم سماع كالم اهلل تعالى ،كما يقال :فالن سمع شعر
ّ
حتى يسمع كالم اهلل "  ،0وبيان
غيره وسمع صوت غيره ،وكما قال تعالى" :وان أحد من المشركين استجارك فأجره ّ
النفساني الذي أثبته للمتكلّم ونقله
موقف أبي حامد من سماع كالم اهلل هو سماع األصوات المحدثة دون الكالم
ّ
مرة أخرى مع ما ذهب إليه المعتزلة من جهة وصف الكالم
قياسا إلى اهلل سبحانه وتعالى ،وهنا يلتقي أبو حامد ّ
الكالم هلل.
المسموع بالحادث والمخلوق ،ويفارقهم من جهة إثباته
َ

1
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تقدم المعرفة بوضع اللّغة  0التي بها المخاطبةّ ،ثم إن كان:
هذا ،ويكون طريق فهم المراد ّ
الداللة ،وهو
ًّ
نصا ال يحتمل ،وهو الحقيقة وما اندرج تحته من مباحث اللُّغة ،كفى معرفة اللّغة .وهو الخبر قطعي ّ
الحقيقية.
الداللة
هنا مطابق للمحكم .وهو ّ
ّ
المؤول ،واحتاج إلى قرينة لمعرفة المراد
تطرق إليه االحتمال ،وهو المجاز وما اندرج تحته ،كالمتشابه والظّاهر و ّ
وان ّ
4
العشر  ،2وا ّما إحالة على دليل
به ،والقرينة ّإما لفظ مكشوف ،كقوله تعالى" :وآتوا ح ّقه يوم حصاده"  ،و ّ
الحق هو ُ

مطويات بيمينه سبحانه
السماوات
العقل ،كقوله تعالى" :وما قدروا اهلل ّ
ّ
حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيامة و ّ
عما يشركون" .2
وتعالى ّ
السنةُ :
ّ 
الدليلُالثّانيُ ّ
السنة
الكريم من حيث ثبوتُه وطريق نقله ،فالقرآن متواتر
آن
ة
السنةُ
قطعي الثّبوت ،وأغلب ّ
المطهرُ القر َ
تفارق ّ
َ
ّ
وسمي هذا
عر ُ
آحاد ّ
ف بها المقبول َ
اهتم العلماء بدراسة ثبوتها ،واخترعوا لها قو َ
من المردودّ ،
ظنّية الثّبوت ،لذلك ّ
انين ُي َ
الدراية،
الرواة ،وعلم آخر مجاور له ومصاحب هو علم ّ
العلم واشتهر بعلم الجرح و ّ
التعديل ،وهو علم يعرف به حال ّ
1

تقدم المعرفة بوضع اللّغة التي بها التّخاطب،
بد من ّ
إن اهلل سبحانه قد خاطب آدم باتّفاق ،وقول الغزالي هنا :ال ّ
هذا يعيدنا إلى مبحث الواضع في التّمهيد ،حيث ّ
أن الواضع هو اهلل سبحانه.
آلدم ّ
وال يعقل ٌ
فيؤي د هذا ّ
إال من عند اهلل سبحانهّ ،
سبق َ

2

سورة األنعام ،اآلية . 101

3

َّ
ان بَ ْعال الْعُ ْشُرَ ،وفيمَ ا
الحديث رواه غير واحد من
ّ
ون ،أ َْو كَ َ
هقي " :قَا َل َرسُ و ُل الله صلى اهلل عليه وسلم :فيمَا َسقَت السَّمَ اءُ َواألَْنهَ ُار أَو الْعُيُ ُ
المحدثين ولفظ البي ّ
الصغرى ،ط ،1دار المعرفة ،بيروت 1222م.
ف الْعُ ْشر .ا
ص ُ
لبيهقي ،أحمد بن الحسين( ،ت077هـ772 /م)  ،السنن ّ
ضح ن ْ
َّواقي أَو النَّ ْ
ي بالس َ
ّ
سُق َ

0

الزمر ،اآلية .67
سورة ّ
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الراوي
ووقف العلماء فيهما على ّ
وكال العلمين كانا ّ
أدق التّفاصيل ،فقول ّ
للنظر في الحديث من حيث األخذُ و ّ
الرّدَ .
روي .وعند أبي حامد َي ُ
أخبرني غير قوله قال وغير قوله عن فالن ،وقوله قال أو روى غير قوله قيل أو َ
ثبت رفعُ
حدثني ،أو شافهني ،فهذا ال
الصحابة ،وهي:
سمعت ،أو أخبرني ،أو ّ
ُ
الخبر إلى رسول اهلل بكلمات محكمة من ّ
ألن المعنى المراد هو ثبوت
الرواية ،ودخول المجاز فيه قد ّ
يعد كذبا وتدليسا؛ ّ
يتطرق إليه االحتمال ،وهو األصل في ّ
ّ
شكل
السياق سياق شهادة ،فال يجوز في ال ّشهادة غير
السامع بما قد ُي ُ
ّ
ّ
الحق ،أو أن توهم ّ
النقل عن رسول اهلل ،و ّ
غوية.
السماع .فهي منطبقة على المعنى المباشر ،وهي من الحقيقة اللّ ّ
عليه ،وهذه الكلمات تد ّل داللة قاطعة على ّ

الدليلُالثّالثُاإلجماع ُ :
ّ 
الصحابةّ ،أما أبو حامد
بسنة غير
ّ
عي متعلّق ّ
مروية ،وهذا عند من يقول فقط بإجماع ّ
اإل جماع دليل شر ّ
صحابة ،وذلك استنادا إلى عموم داللة األحاديث التي
األمة ،وال يجعلُه ُح اا
كر على ال ّ
فيرتقي إلى أن يقول بإجماع ّ
محمد صلى اهلل عليه
السالم ال تجتم ع على ضاللة ،0
ّ
تقول ّ
الصالة و ّ
محمد عليه ّ
ويحده بقولهّ " :اتفاق ّأمة ّ
بأن ّأمة ّ

1

َّ
َّ
صلَّى اللَّهُ عَلَْيه َوسَلَّمَ قَا َل
صلَّى اللَّهُ عَلَْيه َوسَلَّمَ أ َّ
ص َرةَ الْغفَار ِّ
الحديث له عدّة روايات بألفاظ
ّ
َن َرسُو َل الله َ
صاحب َرسُول الله َ
ي َ
متعددة ولفظ أحمد " :عَ ْن أَبي بَ ْ
ت اللَّه عَّز وج َّل أَن َال ي جمع أُمَّتي علَى ض َاللَةٍ فَأَع طَان يها وسأَلْ ُ َّ
َن َال ُي ْهلكَهُْم
سَأَلْ ُ
ت اللهَ عََّز َو َج َّل أ ْ
َ َ َ
ْ
َ
َ
ت َربِّي َعَّز َو َج َّل أَْرَبعاا فَأ ْ
َع طَاني ثَ َالثاا َو َمنَعَني َواحدَةا سَأَلْ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ك ْاألُم م قَبلَهم فَأَع طَانيه ا وسأَلْ ُ َّ
ْس َب ْع ٍ
ض فَ َمنَ َع نيهَا" .مسند أحمد 0 ،ص. 244
ض ُه ْم َبأ َ
َن َال َيلْب َسهُْم ش َي اعا َوُيذيقَ َب ْع َ
عَّز َو َج َّل أ ْ
ت اللهَ َ
َ َ َ
ين كَ َم ا أَ ْهلَ َ َ َ ْ ُ ْ ْ
بالسِّن َ
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0
غوي :مشترك بين
العرفي
قل
الن ُ
ينية " ،وفي ّ
وسلّم على أمر من األمور ّ
حده لإلجماع يتجلّى ّ
الد ّ
الخاص ،فأصله اللّ ّ
ّ
ّ

لخاص ،وهو قصر
خصص الّلفظ بما ذكرناّ .
ّ
االتفاق واإلزماع .ويقول :ل ّ
فالتخص يص من عمل العرف ا ّ
كن العرف ّ
لكل ما د َّ
يدل على العالقة بين
ب .فقولهّ " :اتفاق" ّ
الدابة على ذوات األربع ،وأصله ّ
اللّفظ على جزء معناه ،كلفظ ّ
االصطالحي.
ينية" قرينة صارفة إلى المعنى
غوي و
االصطالحي ،وقوله" :أمر من األمور ّ
الد ّ
المعنى اللّ ّ
ّ
ّ

ب .مسألةُماُظ َّنُأّنهُدليلُ :
ُ
القطعي ،وقد
بالدليل
يقف أبو حامد بجانب
األصوليين الذين ال يقبلون في أصول األدلّة ،إالّ الثّابت منه ّ
ّ
ّ
الدين ،وكذلك
العملية ،وهي الفروع دون
سنوي" :وال ّشارع ّإنما أجاز الظّ ّن في المسائل
العلمية كقواعد أصول ّ
ّ
ّ
قال اإل ّ
قواعد أصول الفقه" .4
العقليان ،ويعطف
السياق مسألة "هل شرع من قبلنا هو شرع لنا؟" من حيث الجواز والمنع
ّ
ُ
يناقش أبو حامد في هذا ّ
ي ج ّليا حيث يقول معلّ اقا على حديث معاذ
ّ
ويسند رأيه بأدلّة ّ
نقلية ،ويظهر االستدالل اللّغو ّ
برد أدلة َمن قال بذلكُ ،
1
2

الغزالي ،المستصفى ،ص . 137
يظن أنّه دليل سببه عدم توافر األدلة القاطعة على كونه دليال .
السول1 ،ص  .واندراج " شرع من قبلنا " تحت ما ّ
انظر :اإلسنوي ،نهاية ّ
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0
فاحتج
السّنة واالجتهاد"،
ّ
عندما أرسله رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم إلى اليمنَ " :بم تحكُ ُم" ؟ قال معاذ" :بالكتاب و ّ

التوراة واإلنجيل،
عام في ّ
كل كتاب واندرجت تحته ّ
به َمن قال ّ
بأن شرع من قبلنا شرعٌ لنا بأن قالوا :قوله "الكتاب" ّ
بالسنة ،ويردف بعد ها أدلّة تتعلّق بعلم
ّ
فيرد أبو حامد قولَهم بسبق الفهم عند ذكر الكتاب إلى القرآن ،بدليل اقترانه ّ
الدراية تُ ُّ
المحرف عن غيره
التوراة واإلنجيل ،والعناية بتمييز
عد من القرائن الحالية ،كقوله :ولم ُيعهد من معاذ ق ّ
ط تعّلم ّ
ّ
ّ
كما عهد منه تعّلم القرآن .4
بالسّنة،
رد أبو حامد قوَلهم بدليل َس ْبق الفهم إلى القرآن ،وكيف
ّ
كيف ّ
فنرى َ
استدل بانصراف ال ّذهن إليه بقرينة اقترانه ّ
الكل وأراد الجزء.
وتكون داللة الكتاب على القرآن داللة
مجازية ،وهي العالقة الجزئّية ،حيث ذكر ّ
ّ
2
الصالة لذكري" ،2
وعند استداللهم بحديث "من نام عن صالة أو نسيها ،فليصلّها إذا ذكرها َ ،وَقَأر قوله تعالى" :وأقم ّ

السالم.
وهذا الخطاب مع موسى عليه ّ

1

َن رسو َل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و َّ
ض لَ َك
غير واحد من
ين َب َعثَهُ إلَى ا ْل َي َمن ،فَقَا َل َ :كْي َ
ّ
ع َر َ
ص َن ُع إ ْن َ
ف َت ْ
سل َم ح َ
ُ َْ َ َ
َ
ع ْن ُم َع اٍذ أ َّ َ ُ
المحد ثين ،ولفظ أحمدَ " :
الحديث رواه ُ
قَضاء؟ قَا َل :أَقْضي بما في كتَاب اللَّه .قَا َل :فَإن لَم يكُن في كتَاب اللَّه؟ قَا َل :فَبسنَّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و َّ
سنَّة َرسُول اللَّه
سل َم ،قَا َل :فَإ ْن لَْم يَكُ ْن في ُ
ُ َْ َ َ
َ
ُ َ ُ
ْ ْ َ ْ
َ ٌ
َ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟ قَا َل :أَج تَه ُد أرْيي َال آلُو .قَا َل  :فَضرب رسو ُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ص ْد ري ،ثُمَّ قَا َل :الْح مدُ للَّه الَّذي وفَّقَ رسو َل رسول اللَّه َّ َّ
صلى اللهُ
َ
َ َ ُ َ ُ
ُ َْ َ َ َ َ
َ
ََ َ َ ُ
ْ
َ
َْ
َ
ُ َْ َ َ َ
علَيه وسلَّم لما يرضي رسو َل اللَّه َّ َّ
سلَّ َم .مسند أحمد6 ،ص . 333
علَْيه َو َ
صلى اللهُ َ
َ
َ ُ
َ ْ َ َ َ َ ُْ

2

الي ،المستصفى ،ص. 166
انظرّ :
الغز ّ

3

َّ
س ع ن النَّب ِّي َّ َّ
َّال ة أ َْو
َحدُ ُك ْم عَ ْن الص َ
أخرجه أحمد قال َ :حدَّ ثَنَا َعْب ُد َّ
صلى اللهُ عَلَْي ه َوسَل َم قَا َل إذَ ا َرقَ َد أ َ
َ
الرْحمَن ْب ُن مَهْ د ٍّي َح َّدثَنَ ا الْمُثَنَّى ْب ُن َسع ٍيد عَ ْن قَتَادَ ةَ عَ ْن أ ََن ٍ َ ْ
َّالةَ ل ذ ْك ري" .
صلِّهَا إذَا َذكَ َرهَا فَإ َّن اللَّهَ عََّز َو َج َّل يَقُو ُل " :أَق ْم الص َ
غَفَ َل عَْنهَا فَلْيُ َ

0
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ُمر موسى ،وقوله
قال أبو حامد" :ذكر اآلية تعليال لإليجاب ،لكن
أوجب بما أوحى إليهّ ،
َ
ونبه على ّأنهم أُمروا كما أ َ
0
السابق إلى الفهم ّأنه لذكر اهلل تعالى بالقلب ،أو لذكر
للصالة ،ولوال الخبر لكان ّ
تعالى " :لذكري " أي لذكر إيجابي ّ

الصالة باإليجاب" .4
ّ
لربه بقرينة الخبر ،فلوالها لجاز الوجهان:
نرى كيف
ّ
الصالة ّ
استدل أبو حامد لداللة اآلية على تذ ّكر العبد وجوب ّ
عية ،وقرينة الخبر دلّت على
ردد بين الحقيقة
الصالة باإليجاب ،وهذا ت ّ
الوضعية والحقيقة ال ّشر ّ
ّ
ذكر اهلل ،أو ذكر ّ
للصالة
غوي لذكر اهلل ،وانصرف عنه إليجاب اهلل ّ
للصالة ،وهذا مجاز ،فقوله" :لذكري" في الوضع الّل ّ
إيجاب اهلل ّ
ِّ
يعد من قبيل
الضمير العائد هلل سبحانه ،وأراد أمره
لعالقة
بالصالة ،والقرينة من الحديث ،وقد ّ
المسب ّبية ،حيث ذكر ّ
ّ
الصالة لذكر أمري بها .
الحذف ،أي :حذف المضاف ،فيجوز أن يكون أقم ّ

ُ.2تجلّيا ُالحقيقةُوالمجازُفيُالفقهُ :
فإن الحقيقةَ
فق ضوابطَّ ،
عية َو َ
للنصوص ال ّشر ّ
قائما على معالجة الفقيه ّ
كان استنباطُ األحكام ال ّشر ّ
إذا َ
عية ا
الضوابط .ومن هنا تجّلى
المجاز يؤثّران اا
وفق ّ
عي َ
فهما ّ
عي؛ ّ
تأثير ّ
و َ
للن ّ
ألنه ّ
يجسد ا
ص ال ّشر ّ
جليا في تحديد الحكم ال ّشر ّ

 1يريد بالخبر حديث "من نام عن صالة."...
2

انظر :الغزالي ،المستصفى ،ص. 164
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شخصيته
إن
الفقهية متّكئةٌ ال محالةَ
ّ
ّ
عية لدى أبي حامد الفقيه؛ أي ّ
أثر باب الحقيقة والمجاز في بعض األحكام ال ّشر ّ
ُ
تستمد مالمحها من فهم أبي ٍ
وكلتاهما
األصولية،
شخصيته
على
ّ
النصوص .ونوردُ
حامد لمسألة الحقيقة والمجاز في ّ
ّ
ّ
َ
ُ
الي،
عددا من األحكام
عية التي برز فيها أثر و ٌ
الفقهية ال ّشر ّ
ّ
فيما يأتي ا
اضح للحقيقة والمجاز في تراث أبي حامد الغز ّ
وفيها:
ُتحريمُاألمها ُعل ُاألبناءُ :
أُ.حكم
ّ
0
ٍ
ُّ
لترددها بين معان
حرمت عليكم ّأمهاتكم " إّنها من المجمل ّ
يرد أبو حامد على من قا ل في قوله تعالىّ " :

مفاهيم أهل اللّغة واطّلع على عرف
أنس
معينة ،ويع ُّده راأيا فاسدا؛ إذ
ُ
غير ّ
عرف االستعمال كالوضع ،ومن َ
َ
مت عليك الثّوب)،
مت عليك ال ّ
طعام)ّ ،أنه يريد األك َل دون ّ
حر ُ
النظر و ّ
حر ُ
المس ،وبـ ( ّ
استعمالهم علم ّأنهم يريدون بـ ( ّ
ُّ
النساء) ّأنه يريد الوقاع ،وهذا مفهوم واضح عندهم ظاهر ،فال يكون مجمال،
مت عليك ّ
حر ُ
ّأنه يريد اللبس ،وبـ ( ّ
ويقر رأي َمن ذهب إلى ّأنه من قبيل
و ّ
الصريح تارة يكون بعرف االستعمال ،وتارة بالوضع ،فهو ليس ُمجمالّ .
إن أرَاد به حصول الفهم به مع كونه محذوفا فهو صحيح .4
المحذوف ،كقوله تعالى" :واسأل القرية" أي أهل القرية ،ف ْ
حرمت عليكم وطء ّأمهاتكم.
يريد ّ

1

سورة النّساء ،اآلية .23

2
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ةُالصيامُ :
ُني
بُ.فيُتبيي ّ
ّ
0
الصوم
ومثاله قوله صلوات اهلل وسالمه عليه،
حيث لم ّ
ُ
يقدم إليه غداءّ " :إني إ اذا أصوم" ّ ،
فإنه إن حمل على ّ

الصيام من الّليل"  ،2وان ُحمل
التعارض مع الحديث" :ال
النّية اا
ال ّشرعي ّ
نهار ،ولزم ّ
دل على جواز ّ
صيام لمن لم ُي ّبيت ّ
َ
عي لزمه الجمع بين الحديثين بأن يقول ال يجوز في
على اإلمساك ،لم ّ
يدل .ولم يتعارضَ ،
ومن حمَلهُ على ال ّشر ّ
عد من
عية ُي ّ
أن التّبييت سنة ال فريضة ،وهذا التّ ّ
غوية وال ّشر ّ
ردد بين الحقيقة اللُّ ّ
طوع ،أو ّ
الفريضة ويجوز في التّ ّ
تعين المراد منهما .
المجمل أو المشترك ،والقرينة ّ

جـُُ.حكمُالخطأُوالّنسيانُ :
عدة نصوص ،واألصل
مسألةُ ثبوت الفعل في الواقع ونفي حكمه بمفهوم الخطاب ،ال في أصل الوضع ،تدور في ّ
3
أن منطوق
فيها داللة الحقيقة
النسيان " نرى ّ
العرفية كما ذهب إليه أبو حامد ،ففي حديث" :رفع عن ّأمتي الخطأ و ّ
ّ

حيث الوقوعُ حاص ٌل ،وداللة المنطوق منطبقة على
النسيان من
ُ
أن الخطأ و ّ
النسيان ،والواقع ّ
الحديث يرفع الخطأ و ّ
1

ت :الَ .قَا َل :
علَ َّ
ات َي ْوٍم فَقَا َل" :أَعْندَك شَ ْى ٌء"؟  .قُْل ُ
سو ُل اللَّه صلى اهلل عليه وس لم ذَ َ
عائشَ ةَ قَالَ ْ
ى َر ُ
ت  :دَ َخ َل َ
ع ْن َ
غير واحد من المحدّ ثين ،ولفظ النّسائي َ " :
أخرجه ُ
السنن الكبرى0 ،ص. 277
ت َّ
علَ َّ
ض ُ
تَ :ن َع ْم .قَا َل " :إذ ا أُفْ ط َر َوا ْن كُْن ُ
آخ َر فَقَا َل" :أَعْن َد ك شَ ْى ٌء" ؟ قُلْ ُ
ى َي ْو اما َ
وم" .قَالَ ْ
الص ْو َم" .البيهقي ّ ،
ت فَ َر ْ
تَ :و َد َخ َل َ
إذاا أ ُ
َص َ

2

َّ
موطئه2 ،ص. 197
الحديث رواه غير واحد من المحدثين ،واللفظ لمالك في

3

أمتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا
الحديث رواه غير واحد من
ّ
أن رسو َل اهلل -صلى اهلل عليه و سلم  -قالّ " :
المحدثين ،ولفظ ابن حبانّ " :
إن اهللَ تجاوز عن ّ

الرسالة ،بيروت 1223 ،م ،ص. 242
حبان ،ط ، 2تحقيق :شعيب األرنا ؤوطّ ،
حبان( ،ت370هـ267 /م) ،صحيح ابن ّ
محم د بن ّ
عليه" ابن ّ
مؤسسة ّ
حبانّ ،
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أن مفهوم هذا الخطاب عند العرب ال يتعلّق بوجود
ولكن أبا حامد يرى ّ
الوجود ،ونفي الوجود يقتضي نفي الحكمّ ،
عية ،فالمنفي هو
الفعل وعدمه ،بل هو متعّلق بحكمه فقط ،وهذا مستفاد من عرف االستعمال ،وليس من ّ
الداللة ال ّشر ّ
النسيان ،وال يقال هذا عاّم في نفي وجود
فكأنه يقول :رفع إثم الخطأ و ّ
السياق هو اإلثمّ ،
الحكم ،والمضمر في هذا ّ
ثم) نكرٌة في اإلثبات فال عموم له ا  ،1ويجوز عند أبي حامد أن
الفعل وحكمه؛ ّ
ألنه ال يوجد صيغة مفيدة للعموم ،فـ (إ ُ
عية مجازا  ،2فينبني على هذا
تسمى األسماء ال ّشر ّ
ُيحمل على باب حذف المضاف كما في و"اسأل القرية" على أن ّ
الضمان والكفارة ليسا من اإلثم والعقاب ،وان كان فيهما تنبيه وتشديد .فالقاتل خطأا وان ترتّب عليه دَيةٌ وصيام،
أن ّ
ّ
عية المستنبطة من قوله صلوات
للنفوس .ويندرج هنا مجموعة من األحكام الشر ّ
فليس ذلك عقابا ،بل تصفية وتهذيبا ّ
اهلل وسالمه عليه" :ال صالة إالّ بطهور ،وال نكاح إالّ بولي ،وال صالة لجار المسجد إالّ في المسجد" ،فال يجوز نفي
الصالة بغير المعنى ال ّشرعي ،أي بالمعنى
أصل الفعل،
فالصالة و ّ
النكاح واقعان ،ولكن يجوز أن نقول الواقع هو ّ
ّ
ُّ
الصحة ،وهو
أن ّ
صحتها ،ويختار أبو حامد ّ
النكاح ،أو أن يكون المنفي كماَلها ،أو ّ
غوي ،وكذلك ّ
النفي واقع على ّ
الل ّ
التاويل .3
ظاهر قريب،
ويجوز وقوعه على الكمال على سبيل ّ
ُ

ُ
1

قاعدة كثيرة التوارد في اللغة واألصول .انظر :السبكي ،علي بن الكافي ،اإلبهاج ،ط ،1د ار الكتب العلمي ة ،بير وت1984 ،م3 ،ص. 11

2
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الخاتمة
عت الباب في
قامت هذه ّ
الدراسة على محاولة استظهار باب الحقيقة والمجاز عند أبي حامد الغزاليّ ،
فتتب ُ
مباحث متعّل ٍ
قة بالباب ،كثبوته في اللُّغة ،وبيان الوضع والواضع،
رس طَ ْر َق
َ
لدي من مؤلّفاته ،وقد تطلّب ّ
ما توافر ّ
الد ُ
عية ،كالق ارئن والعالقات ،وبيان دوران الباب عند أبي
ودراسة مواقف العلماء المختلفة مشاربهم ،ضمن عنوانات فر ّ
عدة نقاط ،أبرزها:
حامد في كتبه
الدراسة ّ
وبخاص ٍة (المستصفى) ،وقد أظهرت ّ
ّ
 .1ثبوت باب الحقيقة والمجاز في اللُّغة.
األصوليين.
أن باب الحقيقة والمجاز ثابت بثبوت مجال درسه عند
ّ
ّ .2
أن باب الحقيقة والمجاز ٍ
البالغيين.
غوليين و
نام
ّ
متطور ب نمو اللُّغة عند اللُّ ّ
ّ .3
ّ
المسمى.
تداوليا ،وان اختلفوا في
أن العلماء على اختالف منطلقاتهم متفقون على ثبوت الباب
ّ
ّ .0
ّ
أثر ًّ
عية المستنبطة من كتاب اهلل تعالى،
أن لهذا الباب اا
جليا في مباحث أصول الفقه ،وفي طبيعة األحكام ال ّشر ّ
ّ .7
لسنة رسوله األمين.
ومن فهمنا ّ
اضحا في فهم ٍ
ًّ
وبخاص ٍة مسألة األسماء
العقدية،
كثير من المسائل
أثر
أن لباب الحقيقة والمجاز اا
ّ
ّ .6
ّ
توجيهيا و ا
الصفات.
و ّ
أن الباب ما
تتبع الباب في
وقد
مظانه ،في محاولة ترتيبه وتصنيفه ،والخروج بنتائج ،إالّ ّ
ّ
بذلت جهدا في ّ
ُ
الدارسين لخوض
النظر فيه نظ ار عميقا،
فأهمية الباب وعمقه يستنهضان ّ
ال مشراعا ّ
زَ
ّ
للدراسة والبحث والتنقيب و ّ
127

اإلسالمي
العربي
رب العالمين وسنة رسوله األمين ،وأصول الفكر
غماره واستخراج ثماره؛ ذلك لتعلّقه بكتاب ّ
ّ
ّ
جوهري ٍة في العر ّبية وعلومها.
ال عن اشتماله على قضايا
وفروعه ،فض ا
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ثبُ ُالمصادرُوالمراجع ُ
ُأ .المصادرُ :
 .1القرآن الكريم.
الجميلي،
السيد
.2
محمد( ،ت631هـ1230/م) ،اإلحكام في أصول األحكام ،ط ،2تحقيقّ :
ّ
اآلمدي ،علي بن ّ
ّ
العربي ،بيروت1246،م.
دار الكتاب
ّ
السائر في أدب الكاتب وال ّشاعر ،ط ،1دار الكتب
محمد( ،ت637هـ1232/م) ،المثل ّ
محمد بن ّ
 .3ابن األثيرّ ،
العلمية ،تحقيق :كامل عويضة ،بيروت 1224م.
ّ
الناجية عن الفرق
 .0اإلسفراييني ،طاهر بن محمد( ،ت071هـ1474/م) ،التّبصير في ّ
الدين وتمييز الفرقة ّ
الهالكين ،ط ،1تحقيق :كمال يوسف الحوت ،عالم الكتب ،بيروت1243،م.
عواد.
الرحيم( ،ت772هـ1374/م) ،الكوكب ّ
 .7اإلسنوي ،جمال ّ
الدر ّ
محمد حسن ّ
ي ،ط ،1تحقيقّ :
الدين عبد ّ
عمان1247،م.
عمارّ .
دار ّ
السول شرح منهاج الوصول ،ط ،1عالم الكتب ،بيروت1222،م.
 ،_______ _________ .6نهاية ّ
محمد
 .7األنصار ّ
ي ،عبد اهلل بن هشام( ،ت671هـ1273/م) ،مغني الّلبيب عن كتب األعاريب ،تحقيقّ :
الدين عبد الحميد ،دار الطّالئع ،القاهرة2447 ،م.
محيي ّ
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عطية( ،ت114هـ724/م) ،ديوان جرير ،دار صادر ،بيروت1222 ،م.
 .4البجلي ،جرير بن ّ
محمد بن إسماعيل( ،ت276هـ474/م) ،األدب المفرد ،ط ،2ترتيب وتقديم :كمال الحوت ،عالم
 .2البخاريّ ،
الكتب1247 ،م.
.14

الرياض،
الناصر ،دار طوق ّ
محمد ّ
_______________ّ ،
النجاةّ ،
الصحيح الجامع ،تحقيقّ :

2414م.
العلمية،
محمد بن علي( ،ت363هـ1400/م) ،المعتمد في أصول الفقه ،دار الكتب
ي،
ّ
 .11البصر ّ
ّ
بيروت1243،م.
العربي،
الجميلي ،دار الكتاب
السّيد
 .12ا
لبيهقي ،أحمد بن الحسين( ،ت772/074م) ،االعتقاد ،ط ،1تحقيق ّ
ّ
ّ
ّ
بيروت1244 ،م.
الدرويش ،ط،2
 ،______________ .13االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ،تحقيق وتعليق :عبداهلل ّ
اليمامة ،دمشق وبيروت2442 ،م.
.10

الصغرى ،ط ،1دار المعرفة ،بيروت 1222م.
السنن ّ
_______________ّ ،

اإلسالمي ،بيروت،
تيمية ،أحمد بن عبد الحليم( ،ت724هـ1324/م) ،اإليمان ،ط ،3المكتب
 .17ابن ّ
ّ
1244م.
السالم
 .16الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر( ،ت277هـ462/م) ،البيان و ّ
التبيين ،ط ،0تحقيق :عبد ّ
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هارون ،دار الفكر ،بيروت(،د.ت).
مذيلة بدالئل اإلعجاز ،ط ،3تحقيق:
الرسالة ال ّشافيةّ ،
جاني ،عبد القاهر( ،ت074هـ1474/م)ّ ،
 .17الجر ّ
جدة والقاهرة1222 ،م.
محمود شاكر ،مطبعة
المدنيّ ،
ّ
 ،___________________________ .14أسرار البالغة ،تحقيق :محمد خفاجي ،مكتبة اإليمان،
القاهرة( ،د.ت).
محمد( ،ت416هـ1013/م) ،التّعريفات ،ط ،1مكتبة لبنان ،بيروت1247 ،م.
علي بن ّ
جانيّ ،
 .12الجر ّ
المصرية
النجار ،الهيئة
ّ
محمد علي ّ
 .24ابن ّ
جن ّي ،عثمان( ،ت322هـ021/م) ،الخصائص ،ط ،7تحقيقّ :
العامة للكتاب ،القاهرة2414 ،م.
ّ
مؤسسة
حبان( ،ت370هـ267/م) ،الصحيح ،ط ،2تحقيق :شعيب األرناؤوط،
محمد بن ّ
 .21ابن ّ
ّ
حبانّ ،
الرسالة ،بيروت1223 ،م.
ّ
الحموي ،ياقوت( ،ت626هـ1222/م) ،معجم األدباء ،ط ،1تحقيق :إحسان عّباس ،دار الغرب
.22
ّ
اإلسالمي ،بيروت1223 ،م.
 .23حنبل ،أحمد( ،ت201هـ476/م) ،المسند ،تحقيق :أحمد شاكر ،دار المعارف ،القاهرة1274 ،م.
العلمية ،بيروت2444 ،م.
المقدمة ،ط ،1دار الكتب
الرحمن( ،ت444هـ1047/م)ّ ،
ّ
 .20ابن خلدون ،عبد ّ
الدين عبد
محمد محيي ّ
محمد( ،ت641هـ1242/م) ،وفيات األعيان ،ط ،7تحقيقّ :
 .27ابن خّلكان ،أحمد بن ّ
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المصرية ،القاهرة1220 ،م.
الحميد ،مكتبة الّنهضة
ّ
النبالء ،إشراف :شعيب األرناؤوط ،دار
محمد بن أحمد( ،ت704هـ1307/م) ،سير أعالم ّ
هبيّ ،
 .26ال ّذ ّ
الحديث ،القاهرة2446،م.
الدين( ،ت646هـ1214/م) ،المحصول في علم أصول الفقه ،ط ،1تحقيق :شعيب
الرازي ،فخر ّ
ّ .27
الرسالة ناشرون ،بيروت2412 ،م.
األرناؤوط ،مؤسسة ّ
الحسيني1247( ،هـ1724/م) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ط ،1تحقيق:
محمد
ّ .24
الز ّ
محمد بن ّ
بيديّ ،
ّ
علي شيري ،دار الفكر ،بيروت2447 ،م.
الدين محمد( ،ت720ه ـ1317/م) ،البرهان في علوم القرآن ،ط ،1تحقيق :أبي الفضل
الزركشي ،بدر ّ
ّ .22
الدمياطي ،دار الحديث ،القاهرة2446 ،م.
ّ
الدين( ،ت 1326هـ1276/م) ،األعالم ،ط ،3دار العلم للماليين ،بيروت1224 ،م.
الزركلي ،خير ّ
ّ .34
ي ،جار اهلل محمود بن عمر( ،ت734هـ1100/م) ،أساس البالغة ،ط ،1دار إحياء التّراث
ّ .31
الزمخشر ّ
العربي ،بيروت2441،م.
ّ
العلمية،
السبكي ،علي بن الكافي( ،ت776هـ1377/م) ،اإلبهاج في شرح المنهاج ،ط ،1دار الكتب
ّ
ّ .32
بيروت1240 ،م.
محم د
 ،______________________________ .33طبقات ال ّش ّ
افعية الكبرى ،ط ،2تحقيق :محمود ّ
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النشر والتّوزيع ،القاهرة1223 ،م.
الطّناجي ،وعبد الفتّاح الحلو ،هجر للطّباعة و ّ
العلمية ،بيروت،
محمد( ،ت626هـ1222/م) ،مفتاح العلوم ،ط ،1دار الكتب
ّ
ّ .30
اكي ،يوسف بن ّ
الس ّك ّ
1243م.
المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،المكتبة
 .37ال ّسيوطي ،جالل ّ
الدين عبد ّ
الرحمن( ،ت211ه1747/م)ُ ،
العصرية ،بيروت1246 ،م.
ّ
دراز،
اطبي ،إبراهيم
الغرناطي( ،ت724هـ1344/م) ،الموافقات في أصول ال ّشريعة ،تحقيق :عبداهلل ّ
ّ
 .36ال ّش ّ
دار الحديث ،القاهرة2446 ،م.
العلمية،
محمد شاكر ،المكتبة
ّ
الرسالة ،تحقيق :أحمد ّ
محم د بن إدريس( ،ت240هـ412/م)ّ ،
افعيّ ،
 .37ال ّش ّ
بيروت.1247 ،
 .34ال ّشربيني ،محمد الخطيب( ،ت277هـ1762/م) ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،دار
الفكر ،بيروت(.د.ت).
النصب" ،ط ،1تحقيق :فائز فارس،
 .32ابن شقير ،أحمد بن الحسن( ،ت317هـ222/م) ،المحّلى "وجوه ّ
الرسالة ،دار األمل ،بيروت1247 ،م.
مؤسسة ّ
النحل ،ط ،2دار المعرفة،
هرستاني،
 .04ال ّش
محمد بن عبد الكريم( ،ت704هـ1173/م) ،الملل و ّ
ّ
ّ
بيروت1277.م.
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علي( ،ت1277هـ1432/م) ،إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول ،ط ،1تحقيق
وكانيّ ،
محمد بن ّ
 .01ال ّش ّ
ي ،دار الفكر1222 ،م.
محمد البدر ّ
ّ
الصغير ،ط ،1عالم الكتب ،بيروت1246 ،م.
محمد بن الحسن( ،ت147هـ443/م) ،الجامع ّ
يبانيّ ،
 .02ال ّش ّ
الرسالة ،بيروت1241،م.
 .03أبو عبيدة ،معمر بن ّ
المثنى( ،ت242هـ420/م) ،مجاز القرآن ،ط ،2مؤ ّسسة ّ
 .00ابن العماد ،عبد الحي بن أحمد( ،ت1442هـ1674/م) ،شذرات ال ّذهب في أخبار من ذهب ،دار إحياء
العربي ،بيروت( ،د.ت).
التّراث
ّ
سيد عمران ،دار
 .07الغزالي ،محمد بن محمد( ،ت747هـ1112/م) ،إحياء علوم ّ
الدين ،ط ،1تحقيقّ :
الحديث ،القاهرة2440 ،م.
 ،________________ .06أساس القياس ،تحقيق :فهد بن محمد ،مكتبة العبيكان ،الرياض1223 ،م.
العلمية ،بيروت1244 ،م.
 ،________________ .07االقتصاد في االعتقاد ،ط ،1دار الكتب
ّ
 ،________________ .04إلجام العوام عن علم الكالم ،تحقيق :حسين حلمي إستنبولي ،مكتبة الحقيقة،
تركيا1240 ،م.
 ،________________ .02شفاء الغليل ،ط ،1مطبعة اإلرشاد ،بغداد1271 ،م.
الزندقة ،منشورات دار الحكمة ،دمشق1246 ،م.
 ،__________ ______ .74فيصل التّفرقة بين اإلسالم و ّ
الكاثوليكية ،لبنان1272 ،م.
 ،________________ .71القسطاس المستقيم ،ط ،1المطبعة
ّ
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العلمية ،بيروت2444 ،م.
المستصفى في علم األصول ،ط ،1دار الكتب
ّ
ُ ،________________ .72
 ،________________ .73المنخول في علم األصول ،ط ،3دار الفكر1224 ،م.
 ،________________ .70المنقذ من الضالل ،ط ،1دار الجيل ،بيروت2443 ،م.
الدين قباوة،
النحو ،ط ،1تحقيق :فخر ّ
اهيدي ،الخليل بن أحمد( ،ت177هـ721/م) ،الجمل في ّ
 .77الفر ّ
الرسالة ،بيروت1247 ،م.
مؤسسة ّ
امرائي ،دار ومكتبة الهالل،
 ،_______________ .76العين ،تحقيق :مهدي المخزومي وابراهيم ّ
الس ّ
بيروت( ،د.ت).
ي ،أحمد بن يحيى( ،ت702هـ1304/م) ،مسالك األبصار في ممالك األمصار ،ط، 1
 .77ابن فضل اهلل العمر ّ
وآخرين ،مركز زايد للتّراث والتّاريخ ،العين ،اإلمارات العربية المتحدة2441 ،م.
تحقيق :محمد خريسات َ
 .74ابن قدامة المقدسي ،موفق الدين عبد اهلل( ،ت624هـ1223/م) ،لُمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد،
السلفية ،الكويت1246 ،م.
خرج أحاديثه وعلق عليه بدر الدين بن عبداهلل ،ط ،1ال ّدار
ّ
محمد بن أحمد( ،ت671هـ1273/م) ،الجامع ألحكام القرآن ،المعروف ب "تفسير القرطبي"،
.72
القرطبيّ ،
ّ
وفيقية ،القاهرة( .د.ت).
ط ،1المكتبة ّ
الت ّ
النهاية ،تحقيق :حامد أحمد الطّاهر،ط،1
 .64ابن كثير ،إسماعيل الدمشقي( ،ت770هـ1373/م) ،البداية و ّ
للتراث ،القاهرة2443 ،م.
دار الفجر ّ
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محمد بن مكرم( ،ت711هـ1311/م) ،لسان العرب ،دار الجيل ودار لسان العرب ،بيروت،
 .61ابن منظورّ ،
1244م.
.62

الميداني ،أحمد بن محمد( ،ت732هـ1100/م) ،مجمع األمثال ،تحقيق :محمد محيي عبد الحميد،
ّ

دار المعرفة ،بيروت( ،د.ت).
ب .المراجع:
ُ
سكندرية1243 ،م.
الجامعية ،اإل
الدار
حمودة ،طاهر سليمان ،دراسة المعنى عند األصوليينّ ،
ّ
ّ
ّ .1
العربي ،القاهرة1227 ،م.
محمد( ،ت1320هـ1270/م) ،أصول الفقه ،دار الفكر
 .2أبو زهرةّ ،
ّ
الدين( ،ت1326هـ1276/م) ،األعالم ،ط.3
الزركلي ،خير ّ
ّ .3
النهضة العر ّبية ،بيروت1270 ،م.
 .0عتيق ،عبد العزيز ،علم المعاني ،ط ،1دار ّ
قدم ،القاهرة1240 ،م.
الفتاح ،التّفكير
البالغي عند المعتزلة ،ط ،1طبعة التّ ّ
 .7عثمان ،عبد ّ
ّ
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This thesis addresses the issue of truth and metaphor in respect to its existence in the language of
Arabs and Quran. Also, it discusses its limit for linguistics, rhetoricians } {بالغيين،and jurisprudents} {أصوليين. It
collects evidence concerning its existence to answer the deniers. The thesis also presents the views of scientists
illustrating the rules and axes to verify the transference } {النقلvia establishing the relation and evidence }{القرينة
that justify the transference } {النقلif needed. The study also concentrates on the mentioning of this topic in the
various fields of language in the fundamentals of the Islamic legislation } {أصول الفقهat Abu Hamed Al Ghazali
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after establishing the relationship between the word and the meaning, and Abu Hamed’s perspective of
transference } {النقلin the language. Additionally, it investigates what is not relevant to truth and metaphor and
how scientists acted when facts seem to contradict one another and how the fields of language got distributed
in the issue of truth and metaphor as fixed issue } {المحكمand euphonious (multi-meaning – lexical item ){النص
} المشتركsettled wholly in the truth part, and euphonious, external, and interpreted } {المتشابه و الظاهر و المؤولin
the metaphor part. An investigation of the effect of truth and metaphor on Abu Hamed’s work in Creed topics,
Islamic legislation and its fundamentals } {أبواب العقيدة و الفقه و أصولهis presented. The thesis adopted the field of
Islamic legislation } {الفقهas a case study to demonstrate the significance of this topic and its frequent
mentioning in fundamentals } {األصولafter introducing the topic in the language, rhetoric and the fundamentals
of the Islamic legislation .} {البالغة و أصول الفقهThe thesis also discusses the first founder of language; God or
man.
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