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 الكاتبةبالتعريف 

 "الشاهد بوشيخي" المغربي فريدة زمرد، من تالميذ فضيلة الشيخ األستاذة الدكتورة

أوائل من وضع علم المصطلح القرآين يف زمننا، وهي قوالب مفاهيميةة لدراسةة  ومن

؛ الةذ  أبانةع عةن -رحمة  اه-المفاهيم القرآنية بمنهجيةة يههةر ترهرهةا بةابن تيميةة 

. وقد تّوجع مؤلفاهتا قليلة العدد كثيرة المدد "األبعاد التداولية..."منهجيت  يف كتاهبا 

مفهةو  الترويةل يف القةرآ: الكةريم  "القرآين بعنةوا:   بكتاب تقعيد  لعلم المصطلح

؛ طبع مؤخرًا بعناية الرابطة المحمدية. ولبديع لفهها وقوة معناها، "دراسة مصطلحية

 ، إذ تقول  "مفهو  الترويل يف القرآ: الكريم"أتجاوز وأقتبس مقدمتها لكتاهبا الثاين 

ة وخطر:التي ال تنفد وال تتبد   "كلمات اهلل"لإلبحار يف "  ل لذَّ

فمنشأُ اللذة االفتقاُر الطَّبعي، والحاجة اإلرادية، إلى  اتىتمداد بعىل اللمىال 

، يف درر المعاين، اللنُز الىذ  يمن كمالها، والتطل ع إل  بعل الجمال من جمالها. فه

ال يفن ، وهي، يف حلل المباين، اللساُء الذ  ال يبل . فمن زاولها اعتصم، ومن زايلها 

 انقصم.

مصدر الخطر اإلبحاُر يف لججها مع قلة يف الزاد، أو قسوة يف القلب وغشاوة و

للمىي ُيلىقى  بىح باح ىي يف بحىر كلمىات اهلل   عل  البصر، أو بالدة يف الحس والفلىر. إََّّ قل

للُهو كمن ُيلق  بح يف اليم ملتوفي، ال لوح ينقذه، وال جبل يعصمح،  -وهو بهذه الحال-

 مر اهلل، يف البحث العلمي، إال من رحم.وال عاصم اليوم من أ

فليف إذا كاَّ مىع إغىراء اللىذة أَّ ُيختىار مىن المجىاالت أك رهىا إمىارة لهمىم 

الباح ين من مختلف المشارب؟ ومع حجم الخطر أَّ نركب من المفىاهيم أعسىرها، 

 ونسلك يف تبيل بيانها من المناهج أشقها عل  نفوس الباح ين المأخوذين بالسنين؟
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يف القرآَّ اللريم، التي يدور عليها هذا البحث  "التأويل"شأَّ كلمة  ذلك هو

وصفي وتحليالً، كشفي عن داللتها القرآنية، وفق خطة منهجية تستمد روحها وأدواتها 

 .(1) "من منهج الدراتة المصطلحية

 التفسير وعلو  القرآ:التخصص العا   

 المفاهيم والمصطلحات القرآنية.التخصص الدقيق  

 ستاذ التعليم العالي للتفسير بمؤسسة دار الحديث الحسةنية للتعلةيم العةالي أ

 والبحث العلمي، الرباط.

  .أستاذ زائر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، بالرباط 

  .خبير ة بمؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( بفاس 

 اء.عضو المكتب التنفيد  بالرابطة المحمدية للعلم 

 ولها عدد من األعمال العلمية المنشورة منها 

 األبعاد التداولية لنهرية المجاز عند ابن تيمية. 

 . معجم المصطلحات القرآنية المعرفة يف تفسير الطرب 

 .أزمة النص يف مفهو  النص عند نصر حامد أبو زيد 

 .مفهو  الترويل يف القرآ: الكريم، دراسة مصطلحية 

  النساء يف القرآ: الكريم والسنة المطهرة.مفاهيم نبذ العنف ضد 

 ومن المقاالت واألبحاث العلمية المنشورة 

 .القراءة النسقية للقرآ: الكريم عند توشيهيكو إيزوتسو 

 .:مفهو  الحوار وقضاياه يف القرآ 

                                                           
 .9مفهوم التأويل في القرآن الكريم، أ د. فريدة زمرد، ص  (١) 
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 . مفهو  العدوا: يف القرآ: الكريم، موارده وعالقات  وخصائص 

 ص وسبل العالج.أزمة التقليد يف علم التفسير  التشخي 

 .نحو دراسة علمية لتاريخ التفسير وتطوره 

 .ظهور التفسير القرآين دراسة يف المرهور وأسباب النزول 

 .الترويل يف مقدمات كتب التفسير، قضايا وإشكاالت 

 (1)مقاصد القرآ: وأهرها يف أعمال المفسرين. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الموقددا الرسددمي لم:سسددة دار الحدددي   –مصدددر التعريددف بالم:لفددة: مركددز تفسددير للدراسددا  القرآنيددة  (١) 

 .الحسنية.
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 التعريف بالكتاب

 ة جميلة موشاة ببعض العبارات األدبية البديعة.العربية، وهي فصيحلغة الكتاب  

 ، ١٩٩٧حتةة   ١٩٩٠رسةةالة ماجسةةتير أنجزهتةةا فريةةدة زمةةرد بةةين  أصةةل الكتةةاب 

 وأجيزت بميزة حسن جدًا.

 المعلومات العامة عن الكتاب 

   صفحة، موزع عل  ٦٧٢يقع يف 

  .تقديم دار النشر -

  .مدخل للمؤلفة -

  .  قضية المجاز قبل ابن تيميةباب -

  .بعاد نهرية المجاز عند ابن تيميةأ -

 .لي لنهرية التفسير عند ابن تيميةالبعد التداو -

  (.فيها النتائج ومخرج ووساطة)خاتمة  -

 المصادر والمراجع. -

  .٢٠١٨ -هة١٤٣٩، ١الرياض  مركز تفسير للدراسات القرآنية، ط

* * * 
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 سياق الكتاب

سببا ا األكاد يببة تتبب    والر  .كتببيف ا التيببعينات اعت بباوح  أرودببة  كاد يببة
ال حبببن عبببن الالبببرات العهميبببة ليبببدتبا  كابببر يبببن الاتبببيف ا  ل بببة ليبببيا  ا تمببباع  
وعا   يعني. والذي يظهر  ن ا  ل بة   تتبر ر بيبيا   بدط  بي ح وس دب  سبيا  
ا تمببباع ح ببببا ابتمبببن الاةبببر عبببن  لبببرك يعرليبببة  ساسبببية تةببباتا  بببا ا يبببا ا 

بدايببة التببدوين دبب  اينح وببب   لببرك  نا يببة  ا  ي ببة  العهميببة لهعهبب س ايسببنيية ينببذ
وعببب ن ي  ي  لبببرك سبببدتتح و ي يبببدد زاببب   مبببن بببب   زادببببا ي يبببن - واجملببباز 
 .-لضه 

 لالييا  جمال  يعرا س زيين وس يااين.

* * * 
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 محتوى الكتاب

 األبعاد التداولية لنظرية المجاز عند ابن تيميةالعنواَّ: 

 سب القسمة المنهجية:العنواَّ ح

بؤرة الرتكيز عل  أول مركةب هةو )األبعةاد التداوليةة(، وهةذه األبعةاد التداوليةة هةي  

اللغة، المنطق، العقيدة. وال أعلم هل استفادت المؤلفة من قسةمة عبةد الةرحمن طة  

للمجال التداولي أ  هي وقع الحافر عل  الحافر؟ إذ قّسم المجال التداولي إل   لغة، 

رها  لغة، عقيدة، معرفة. صيّ  "تجديد المنهج يف تقويم الرتاث"قيدة ويف كتاب  عقل، ع

 وقد جاءت األبواب مقسمة وفق العنوا: بتوفيق كبير ومنهجية عالية.

، والحقيقةة أاةا ليسةع نهريةة "نهرية المجاز عنةد ابةن تيميةة"لفظ  مالحظة خفيفة:

 مجاز بل هي نقض لنهرية المجاز من قِبل ابن تيمية. 

 

ميزت المؤلفة غرضها من الكتاب وهو تبيين وضع ابن تيمية ألسس المنهج  التقديم:

التةداولي يف فهةم الخطةةاب وتحليلة ، باعتبةةار المجةاز حقيقةة خطابيةةة ولةيس قسةةيما 

للحقيقة. وهذه اإلبانة التيمية تجديد للعلو  اإلسالمية بردهةا لبيةةة التنزيةل التةي مةن 

ر وج  اللغة أو العقيةدة للعلةو  اإلسةالمية المتداولةة يف خاللها يتم استبعاد كل ما يغي

 زمن  من كافة االتجاهات. فقضية المجاز لغوية المههر عقدية األصل والمنبع.

 

المجاز، وأحمد تقي الدين بن تيميىة: إنهمىا ملتقى  علىوم "صّدرت  بجملة  المدخل: 

 لجها يف الكتاب هم أجملع الخريطة الذهنية لمنطقة المجاز التي ستعا ."وعوالم
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المجاز قسيما للحقيقة يف العلو  العربية من بالغة وأدب ونقد، وتعالقها مةع  -

 التفسير وعلم الكال .

المجاز متعلقا للرمز واإلشارة وفق التفسيرات اإلشراقية العرفانيةة، وبعةض  -

)هذه الجهة التي لي عليها مالحهات مةن المدارس اللسانية اإلنسانية اليو . 

التةةي قةد تختلةةف عةن منطلقاهتةةا، وهةي مالحهةةات يسةيرة أحةةتفظ منطلقةا  

 بتفاصيلها، وأجمل تحفهي بشراا(

المجاز يف عالقت  باالستعارة ومرتبت  يف المنطق الصور  القديم والتداوليات  -

 الحديثة ومنطقها الحجاجي المعاصر.

 مم قسمت الخريطة الزمنية إل  قسمين:

سةطو يف لفةظ واحةد يقابةل المجةاز، ورسة  يف انطلق من هبات الحقيقة مع أر غربي:

اللسانيات الحديثةة معتةربا السةياا والتةداول لتعريةف اللفةظ، ورد االعتبةار للتمثيةل 

ومةن هةةّم أصةل االسةةتدالل الصةور  المةةرتب   "الحقيقةة والمجةةاز"وخلخلةة هنائيةةة 

 بالداللة ليتحول إل  التداول. 

 أختصةةر هبةةا الةةدرس الفلسةةفي "التحةةول مةةن الداللةةة إلةة  التةةداول"وهةةذه الجملةةة 

اللغو  يف الشرا والغرب لتمحوره حول المستوى البياين، والذ  رفع   -المنطقي -

 "عبةد الةرحمن طة "اه بمحاولة فريدة البن تيمية، هم ترصيل وتركيد وتنوي  من قِبةل 

، "حّمو النقار "عل  قيمة منطق ابن تيمية والمتجاوز للتداوليات الحديثة، وتلميذه 

ما زالع أرض ابن تيمية بحاجة ماسة لحسن رعاية وزراعة، فعسة  اه أ: يهيةل لة  و

الناهبين القادرين عل  فهم  وفهم ما استجد من علو  وإعادة نهم فقه  وقدرت  بحول 

 -األشعر !-)وقد عمل المغرب العربي اه وقوت  ليستفاد من تركت  غاية االستفادة. 
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  النهةوض بةابن تيميةة، وأهبتةوا أ: المحبةة عمةل ال بالتوجهات العلمية الحديثةة علة

 مجرد ادعاء، واستفادة لتكميل المشوار ال جمود وتقديس بال بذل وعطاء وبناء(.

بدأ البيا: العربي بالمقامات المعتربة للسياا والتداول وفةق بيةةة التنزيةل، هةم  عربي:

و غويا فيما كتب  أبةمع ظروف االحتكاك باألمم األخرى بدأت لفهة المجاز بالههور ل

قسةيما  اباعتبارهة المقابلة الحقيقة مع الجاحظ، وقّعةد ابةن قتيبةة لهة ععبيدة، وسحب

المؤلفةات بةين  ايف القر: الرابع الهجر ، بعد أ: تةداولته عوشاع عللحقيقة، فذاع

 السنة والمعتزلة، لتجذر األصول الكالمية يف وصف الصيغ البالغية وتعريفها.

دو: عالقت  المقابلة للحقيقة اختلةف فية ، ويمكةن أ: أوجةز رغم أ: المجاز يف ذات  

 ذلك من جملة ما ذكرت المؤلفة بنقاط مختصرة مختزلة، بة 

 .)أ   سلوك طريق نحو الحقيقة( اجتياز -

 .)أ   اغماض للمعن  لتضّمن  أكثر من احتمال( جواز -

 بمعن  ما بعد الحقيقة )ترك الحقيقة(.  جاز -

أبس   هل معن  المجاز يف المصنفات المتقدمة هو   بعد، وبعبارة -يف -أ   نحو

سلوك الطريق نحو المعن ، أ  هو جواز تضمن أكثر مةن معنة ، أ  هةو تخطةي معنة  

 اللفظ الحقيقي؟

المجاز( وما حملت  من معن  االنحراف عن اليقين -وبعد استقرار هنائية )الحقيقة

يف المجاز وأسس  ومخرجات يف سلم اليقين المنطقي األرسطي، جاء ابن تيمية فنهر 

القول ب ، باحثًا عن المصةطلح يف ذاتة  ومتعلقاتة  يف القةرآ:، هةم يف السةنة والمةرهور 

المعروف، هم يف أساليب العرب، هم يف اللةواز  والملزومةات لهةذا المصةطلح وفةق 

 المجاز(. -تركيب هنائية )الحقيقة
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امتاز ب  مةن مصةادر وقد عّرفع المؤلفة بابن تيمية وطوائف عصره، ووضعع ما 

ا عل  غيره، ولكن هبومبادئ، والتي أجدها عامة لدى جل علماء السنة، فال امتياز ل  

سةمات  الشخصةية ومةا فةتح اه لة  مةن علةم وإدراك، وكمةا ذكةرت لاالمتياز الذ  ل  

-المؤلفةة قدرتة  النقديةةة ومبادئة  التةةي وضةعها لنفسة  وتركيةةزه علة  المصةةطلحات

 أهم ما يههر يف منهج ابن تيمية عموما، وسةيجده القةارئ لة  المفاهيم، وخصوصا يف

 دائما، والذ  أختصره بمبدأين 

 مبدأ الترصيل للمفاهيم القرآنية. -

 مبدأ االستفسار فالتفصيل للمفاهيم والمناهج غير القرآنية. -

 وبصيغة عبد الرحمن ط  نضعهما 

 .المرصول  ل  القبول -

 .المنقول  ل  النقد -

وقةد نةص علية  يف  "االستفسةار والتفصةيل" ابن تيمية بمبدأّ   وهذا النقد رسخ 

 قائال  "درء تعارض العقل والنقل"كتاب  

ولهذا يوجد ك يرًا يف كالم السلف واألئمة النهي عن إطالق موارد النىزا  بىالنفي "

واإلمبات، وليس ذلك لخلو  النقيضين عىن الحىق، وال قصىور، أو تقصىير يف بيىاَّ 

ك العبارة من األلفاظ المجملة المتشابهة المشتملة عل  حىق الحق، وللن ألَّ تل

وباطل، ففي إمباتها حق وباطل، ويف نفيها حق وباطل، فيمنع من كىال اإلطالقىين، 

بخالف النصوص اإللهية فإنها ُفرقاَّ فلرق اهلل بها بين الحق والباطىل، ولهىذا كىاَّ 

ذ  يجىب والفرقىاَّ الىتلف األمة وأئمتها يجعلوَّ كالم اهلل ورتىولح هىو اإلمىام 

بتىىح اهلل ورتىىولح صىىل  اهلل عليىىح وتىىلم، وينفىىوَّ مىىا نفىىاه اهلل أماتباعىىح، في بتىىوَّ مىىا 
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ورتولح صل  اهلل عليح وتلم، ويجعلوَّ العبارات المحدمىة المجملىة المتشىابهة 

ممنوعي من إطالقها: نفيي وإمباتي، ال يطلقوَّ اللفظ وال ينفوَّ إال بعد االتتفسىار 

إذا تبين المعن  أمبىت حقىح ونفىي باطلىح، بخىالف كىالم اهلل ورتىولح والتفصيل، ف

صىل  اهلل عليىىح وتىلم، فإنىىح حىق يجىىب قبولىح، وإَّ لىىم ُيفهىم معنىىاه، وكىالم غيىىر 

  .(1) "المعصوم ال يجب قبولح حت  يفهم معناه

وختمةةع المةةدخل بتبيةةين أ: هةةذه األبعةةاد التداوليةةة أساسةةها تعمةةيم للضةةواب  

)وأظنهةا األصولي القائم، وقةد اسةتفاد ابةن تيميةة منة  لتداوليتة . األصولية من الفكر 

 .مترهرة بالنقار  الستخالص هذه الخالصة باإلضافة للنشار ومفتاح(

 

 الباب األول: قضية المجاز قبل ابن تيمية

هةة( الةذ  اسةتعمل  لجملةة مةن ٢٠٩مع أبي عبيدة معمر بن المثنة  )تالمجاز ظهر 

بية والداللية، ولم يستخدم  بمعن  ما هةو قسةيم للحقيقةة. التحوالت اللغوية والرتكي

هة( الذ  استعمل  بمعن  يقابل بة  ظةاهر الكةال  ٢٢٥هم مع أبي عثما: الجاحظ )ت

باعتبةاره مرادفةًا للمجةاز،  "االشتقاا"ويجعل  قسيما للحقيقة، وعرب عن  يف أخرى بة

، لةذا لةم يكةن للجةاحظ تبيةين دقيةق "أصل يقةاس علية  الفةرع"وذلك لجامع وجود 

إذ كةةا: مصةةطلحا مختلطةةا بمفةةاهيم أخةةرى كالتشةةبي  والبةةدل  "المجةةاز"لمصةةطلح 

لكةن يف سةياا غيةر  "المجةاز-الحقيقةة"واالشتقاا، ومع الجاحظ استخدمع هنائية 

هة( فقد أقر بوجود المتشاب  يف القرآ: الكريم ٢٧٦بالغي. أما ابن قتيبة الدينور  )ت

المجاز، ولكن ليس وفق معن  ما جاء عند المعتزلة من تغيير للحقيقة،  وأدخل  ضمن

                                                           
 .٤٤الدرء، الرياض: مكتبة الرشد، ص(١)  
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أفعال المجاز ال تخرج "بل المجاز عنده نوع تعبير  محكو  بقواعد ومقاييس، مثل  

منهىىا المصىىادر وال تبكىىد بىىالتلرار: فتقىىول: أراد الحىىائال أَّ يسىىقال، وال تقىىول: أراد 

فمالت، وال نقول: قالت الشجرة قىوالً الحائال أَّ يسقال إرادة شديدة، وقالت الشجرة 

[ فوك د بالمصدر ١٦٣]النساء:  "وكل م اهلل موت  تلليمي"شديدا، واهلل تعال  يقول: 

 "طرق القول ومآخىذه". وعرف ابن قتيبة المجاز برن  "معن  اللالم ونف  عنح المجاز

الكذب، مقابال  ال االستعارة والتمثيل والقلب والتقديم... تحت ، نافيًا عن  صفةدِخ م  

 بين  وبين الحقيقة، وجعل  عل  قسمين مذمو  ومقبول. هذا من حيث النشرة.

 اتتطراد من توتن:

هذه النشرة قد أسس لها االعتقاد ال اللغة، إذ وجد أهل الكال  أنفسهم أما  ضيق مةن 

اللغة وسعة مةن التةرويالت، وتةرهر بةالمنقول مةن الثقافةات، فنشةرت مشةكالت علةم 

رب اللغة وتغلغلع عرب البيا: العربي الذ  عرف فيمةا بعةد بالبالغةة العربيةة. الكال  ع

فالنشرة المعنويةة كالميةة فّرعةع مشةكالهتا علة  شةعب المعرفةة اإلسةالمية بحسةب 

المؤهرين بمذاهبهم الكالمية لعلةة ضةيق اللغةة التةي اسةتنتجدت بالترويةل عةرب هنائيةة 

يف  "مسةتوى اللغةة"يميةة لكةن ال برةيةة )الحقيقة والمجاز(، وهذا مةا سةيؤكده ابةن ت

الوجود، بل رأى أ: اللغة هي من صفات قائلها، وهو يف هةذا االعتبةار أدا مةن رةيةة 

 عبد الرحمن ط  للغة باعتبارها معط . 

ولعل باحثًا يطرح مشكلة )العقيدة والتوسيع اللغو ( التي ظهرت يف القرو: 

عبةد "تطرا من قبل إال قليال، عند  المتقدمة بسبب الجدل الكالمي، وهي مشكلة لم

علم الكال  "ومحمد النوير  يف كتاب  النفيس  "عبد الرحمن ط "و "المجيد الصغير

وبعةض كتبة   "البالغةة العربيةة"ومحمةد العمةر  يف  "والنهرية البالغية عند العةرب

األخرى؛ ذلك أ: العقيةدة ترسسةع علة  المسةتوى البيةاين ومةا زالةع مسةتقرة علية  
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كل الوجود والعلةو  فية  عةرب مسةائل محةددة، أشةكلع بسةبب أخةذ األلفةا  تختزل 

العقدية مفردة عل  ظاهرها، وتجريدها من سياقها ومسةاقها )بيةةة التنزيةل( أو بعةض 

تجريد، فإ: صرفع هذه األلفا  عن ظاهرها أّولع، وإ: أبقيع عل  ظاهرها مع فقد 

مةع ضةب  المةؤول، فعةدلوا إلة   سياقها ومساقها عّطلع، فال بّد مةن تبيةين المشةكلة

توسيع غير موفق للغة لغفلة عةن قيمةة اللغةة الوجوديةة ومسةاواهتا بةالوجود، فجةيء 

 بحلين توسيعيين عرب قناة اللغة وهما  

 .االشتقاا -

 .الترويل -

وهذا التوسيع لرب  اللغة بالعبارة، يف حين توجد ممارسة إسالمية قد نهرت للغة من 

ا وإنما اتخذها وسيلة، وباإلمكا: تجلية هةذين التوسةيعين عةرب منهور آخر لم يحّرفه

مدرستين إسالميتين تغير استعمالهما بحسب منطلقاهتما العقدية ونهرهتما الوجودية 

للغة، وهما  المعتزلة والصوفية، ليجد الباحث اختالفا كبيرًا بينهما رغم استخدامهما 

خدمة نفيسة يف كتب  لتبيين  "من ط عبد الرح"لذات األدوات! وقد خد  هذه الدراسة 

أهر رةية اللغة )المستوى البياين( يف الوجود عل  التعامةل مةع األسةماء الحسةن  بةين 

لة اللغويةة يف التجريد والترييد. وباإلمكا: توسيع دراسةت  وتطويرهةا لتحديةد المشةك

 المباحث الكالمية.

التةي نةزل  "جةازالم"وأعود لكتاب د. فريدة من جديد، لتنقلنا إل  محطةات 

من حيث المفهو  بذات  فللمجاز مجالين تةردد بينهمةا  وهبا، فمن حيث المجاالت، 

مجةةال الدراسةةات القرآنيةةة )لفهةةم القةةرآ: وكسةةب المشةةروعية للمجةةاز(، ومجةةال 

الدراسات األدبية والنقدية )لفهم العربية وصناعة أدب عربي جديد(، وهذا التذبذب 

ررجح بةين وجةود لة  عنةد ربطة  بالمسةتوى الةداللي، بين المجالين جعال المجةاز يتة
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وضعف أهميت  عند ربطة  بالمسةتوى التةداولي وقصةود المتحةدث والتةي كةادت أ: 

)أنصح بكتاب  نهرية النهم  "النهم"تخرتا حجاب الثنائية مع الجرجاين لنهريت  يف 

 ؛ نتيجةةة البحةةث يف ميةةدا: الدراسةةات اإلعجازيةةة، والتةةيعنةةد الجرجةةاين للحسةةيني(

االسةتعارة "أو "االسةتعارة الحجاجيةة واالسةتعارة الشةعرية"صارت اليةو  تعةرف بةة

. وقةد صةار للمجةاز يف مجةال الدراسةات اإلعجازيةة "القرآنية واالسةتعارة الشةعرية

مقارنة للفظ االستعارة التي عرفع أول األمر مع الرماين، والتي تطورت لنهرية نهةم 

جاءت صياغات الجهود لدى السكاكي وابةن  مع الخطابي فالباقالين فالجرجاين، هم

األهير وجعلع فيما بعد مصطلحا نقديا يحكم ب  عل  النصوص األدبية، أ  مصطلحا 

معياريةةا، إال أ: المجةةاز بقةةي يف بيتةة  ا مةةن الةةذ  يمنحةة  المشةةروعية تحةةع هنائيةةة 

تعارة االسة")الحقيقة والمجاز( وهو بيع  الداللة اللفهيةة. وهةذا البقةاء أنةتج هنائيةة 

عنةد الجرجةاين والسةكاكي، وقةد واجهةع المجةال  "الحقيقية واالستعارة التخييليةة

األدبي النقد  مشكلة إدخال التشبي  يف المجاز أو اخراج  من ، وذلك لحصر وظيفت  

 يف اإلبانة والترهير ترهرًا بالبالغة المنقولة، وخضوعهم لسلطا: الداللة. 

كن مقطوعةة الصةلة بةالعلو  اإلسةالمية ومن حيث المفهو . هذه ا هار لم ت

 المؤسسة وهي  علم الكال  وعلم أصول الفق .

فالمجاز يف أصول الفق  ارتب  بمسائل حدد أهميتها مجالها األصةولي وهةي  -

البحث عن  أصل اللغة، وطبيعتها، وأنواع األلفا  ووظائفهةا، وبةذا تولةدت 

عالقات، واألسةباب، إشكاليات لتحديد الحقيقي من المجاز  بالقرائن، وال

ومشكلة الشواهد التي قد تجمع بين الحقيقة والمجاز، ومن هّم عد  البع يف 

 إقرار إهبات المجاز أو نفي  حت  ا :.
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بعةةد أ: تعقةةدت المشةةكالت وبةةدأت المجةةاالت المعرفيةةة بالتجةةايف بسةةبب  -

، أخرج اه ابن تيمية برةية "المجاز"اختالف تحديد مفهو  مؤهر للغاية وهو 

 ختلفة للمجاز.م

 

 الباب ال اين: أبعاد نظرية المجاز عند ابن تيمية

 .هالهة أبعاد هي  اللغو ، المنطقي، العقد 

 وقد حددت الباحثة الكتب التي تناول فيها ابن تيمية قضية المجاز، وهي 

رتالة الحقيقة والمجاز، وهي عبارة عن تحليل نقد  شامل وموتىع لىن  " -

 ."د  يف كتاب اإلحلامعن الحقيقة والمجاز لآلم

الرتالة المدنية يف الحقيقة والمجاز يف الصىفات، وهىي رد على  تىبال ورد " -

 ."عليح من شيخ يف المدينة المنورة

فصول من كتاب اإليمىاَّ، مقسىمة إلى  مسىتويين: هأحىدهما، عىام، يىدرس " -

منائية الحقيقة والمجاز لغة وعقالً وشرعي. وهال اين، مسىتو  خىاص: مىرتبال 

 . "ة األعمال عل  اإليماَّبدالل

 

درس المجاز من جهة التاريخ والمضامين، أ    البعد اللغو  عند ابن تيمية

دراسة طولية ودراسة أفقية، فمن حيث التاريخ درس المجاز عند األمم السةابقة، 

والمجاز يف العربية، وحدد ظروف النشرة التي أخرجع اللفظ عن معناه اللغةو  

زيةل، والمضةامين أرجعهةا ألسةس عقليةة وضةعع لتحديةد المستمد من بيةةة التن

المعاين بمنطق منقول ل  اعتبار مركز  للحقيقة وفق مستوى الداللة. وهذا أنةتج 
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مشكلة  الوضةع واالسةتعمال، اللفةظ المجةرد والماهيةة الخاصةة، التجريةد مةن 

 القيود السياقية والمساقية، والتغيير اللغو  العربي حةدث بفعةل تةرهير المةدارس

الكالمية وإهمال اللغة العربية اسةتعماال ال مجةرد دراسةة، بةل اسةتعمال اللسةا: 

 العربي وفق البيةة العربية ال وفق البيةة المعجمية.  

أساس  المفةردة يف داللتهةا علة  الحقيقةة واعتبارهةا أسةاس  :البعد المنطقي

اعتمادًا التصور يف المنطق الصور ، وهبا يتم تقسيم الكال  إل  حقيقي ومجاز  

عل  األصول الفلسفية المنطقية اليونانية، واستفادة مةن البالغةة اليونانيةة، وتةرهرا 

بمعايير الفصل بين الماهية والوجود، ورفع مرتبة الحد التا ، والرتاتب المنطقي 

لألقةوال، واعتبةار الحقيقةة أعلة  المراتةةب والمجةاز أخسةها، هةذا دعة  لةةنقض 

لحدود ونسبية المقاييس، وارتباط الحدود بالتداول المنطق القديم وتبيين نسبية ا

والمقةةاييس بالتةةةداول أيضةةةا، فوضةةةع قواعةةد للتحديةةةد ومقةةةاييس قرآنيةةةة هةةةي 

الذ  جاء عرب هذه المةداخل ليسةتقر  "الترويل". وهذا نقض ألسس "الموازين"

يف علةم الكةةال  وكثيةةر مةةن العلةةو  اإلسةةالمية دو: مسةةاءلة أسسةة  التةةي أدخلتةة ، 

لتي عل  وفقها يحكم عل  مخرجات ، وتولد هنائيات  الهاهر والباطن. ومعاييره ا

واعترب أ: اللفظ بذات  حامل لمعن  عا  وهذا المعنة  العةا  يقيةده السةياا الةذ  

ورد في ، وأن  حقيقة يف كل ما عبّر عن  ب ، وصرف  لمعن  مخصص مرتب  بما قر: 

منطقةي هةو لةرد الحةدود ب  من أحوال وقرائن، ولهذا كا: جةزء مةن المشةروع ال

 ."اللفظ المجرد المفرد الحقيقي"والمقاييس المتفجرة من وحدة بسيطة أول  

نف  من خالل  المجةاز عةرب إعةادة تقعيةد وتصةنيف وترصةيل   البعد العقد 

المشكالت العقدية، وإعادة االعتبار لقواعةد القةول يف األسةماء والصةفات دو: 

ات ترتكز عل  أصةلين همةا  االطةراد ونفةي هنائية الحقيقة والمجاز، فرلف مؤلف
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وقاعدة إهبات  ،وقاعدة الكمال ،المجاز، وتتقعد بثالث قواعد هي  نفي المماهلة

األخرويات وتعهيم الشرائع. ومحاولة إدخال العمل يف العقائد وذلك يف العقيدة 

 التدمرية التي خالف فيها التصنيف العقد  المعهود.

 

 اولي لنظرية التفسير عند ابن تيميةالباب ال الث: البعد التد

البعةد التةةداولي لهةةذه النهريةةة تجلةة  يف محاولةة هانيةةة لترصةةيل علةةم مةةن العلةةو  

ويحصر يف مجال الداللة، بل  "الحقيقة والمجاز"اإلسالمية ال يرتكز عل  هنائية 

ال بد من رفعة  إلة  التةداول باستحضةار بيةةة التنزيةل المصةاحبة لنةزول القةرآ:، 

ا، ودالالت الرتاكيةب هبةللسةا: العربةي يف اسةتعماالت  التةي نةزل القةرآ: وتعلم ا

ترسيسًا لعلم المعاين، ودالالت الةنهم ترسيسةًا للمجةاز القةرآين، واعتبةار السةنة 

النبوية بيا: شامل لكل القرآ:، يليها آهار األئمة المعتربين من الصحابة والتابعين 

يؤخذ من أعلمهم وبحسب قرائن معينة، هةم فيما لم يختلفوا في ، وما اختلفوا في  

تفسير القرآ: باالستعماالت العربية، هم رد لفظ المجاز لمعناه اللغو  ال باعتباره 

قسيما للحقيقة، وأ: أصل النزاع يف قضية المجاز نزاع عقلي معريف ال للفهي وال 

 لغو ، إذ أخذ اللفظ عاريًا عةن سةياق ، وجعلةع القةرائن شةواهد علة  انزياحة 

الداللي باعتبار أ: الداللة األول  ل  حقيقية بحسب اختيارات من يةرى أ: اللغةة 

حقيقة ومجاز لوضع أصلي واستعمال. بينما المجاز مسةلك مةن مسةالك القةول 

 وقد جاء عند أحمد بن حنبل. وبإعادة إصالح المجاز يعاد إصالح أهم علمين 

ن  للتشةبي  والتعطيةل عنةد علم الكال   يرفع من الداللة إل  التداول، فال مع -

 رد الكال  لبيةة التنزيل.
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علم التفسير  رفع الحكم عل  النص القرآين بالصةناعات العلميةة المتداولةة  -

 ورد التفسير للمرهور المعروف، ال مجرد المرهور.

 

 الخاتمة: ضمنتها النتائج والتوصيات

* * * 

 

ر، وقةد سةد هغةرة سنوات من التةرليف، وجهةد يشةك سبعكتاب نفيس جدا، يستحق ال

وذلةةك يف  "الحقيقةةة والمجةاز"علميةة مهمةةة يف أسةس العلةةو  اإلسةالمية هةةي هنائيةة 

بدايات التدوين العلمي. فرنصح ب  كل مهتم بالعلو  الشرعية والعلو  العربية، ولكن 

الةرد علة   -عل  األقل  درء تعارض العقل والنقةلقبل  ال بّد من قراءة بعض الكتب 

ة ألرسطو... وبعض المعارف اإلسالمية؛ لتحصيل أكرب قدر مةن الخطاب -المنطقيين

 همرة هذا الكتاب النافع جدا، وكتاب يصلح أ: يخلد عرب األزمنة. 

 يالحظ فقال:

عةد  التفريةق بةين المةةذاهب اإلسةالمية وغيةر اإلسةةالمية، وإجمالهةا برحكةا  عامةةة! 

مةن خلفيةة علميةة  وهناك بعض المالحهات اليسيرة التي يكتشفها كل قارئ بما لدي 

 ومعرفية. 

 المؤلفة من عبد الرحمن ط  ولةم تةذكر ذلةك؟ تومالحهة أخرى وهي  هل استفاد

 أ  أاةةا اسةةتبطنع تقسةةيم  للمجةةال التةةداولي وأصةةول ، وبعةةض المالحهةةات مةةن 

 ؟هذه الجهة
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جزاهةا اه خيةر الجةةزاء ونفةع هبةةا وبعلمهةا وزادهةةا مةن فضةةل ، وزاد أمتنةا بالبةةاحثين 

 مثلها وخيرًا منها،العهماء 

 

 والحمد ه رب العالمين

* * * 

 


