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 المستخلص
تحقّق المعايير المعجمّية القاّرة في الدرس اللغوي الحديث في ينتمي هذا البحث إلى مجموع البحوث التي تمتحن 

موضوع مهم من موضوعات علم الدَللة في اللغة العربيّة وهو المجاز اللغوّي، ويستبطن الحديث عن هذه العالقة 
البيان  الربط بين البحث الدَللي بوصفه وريثاً للبالغة العربية، والمعجم العربي بوصفه الميدان التطبيقي لعلم

البالغي كما يقول الدكتور تمام حسان؛ والذي يتضمن المجاز عموماً، والمجاز اللغوي منه خصوصاً في معجم 
تراثي انماز بدءاً بتحقيق هذا الربط وهذا الحضور للمجاز اللغوي في المعجم العربي، وهو معجم الطراز األّول 

نّا حضورها في معجم الطراز؛ هي ذكر الحقيقة والمجاز َلبن معصوم المدني؛ وكان من ضمن المعايير التي امتح
؛ في مورد واحد، وبذكر وجه المجاز اللغوي بالتشبيه أم باَلستعارة، وبآليات شرح المعنى في الصناعة المعجميّة

وتمثّلت منهجيّة البحث ببيان موضوعيّة معايير  فتكون عدتها أربعة مباحث؛ ،بمباحث ثالثة يتقدمها مبحث نظري
بناء المعجمي بإسقاطات تطبيقيّة في معجم الطراز مع التحليل لنصوص الطراز بالمقارنة مع معجم األساس ال

هـ( بوصفه معجماً مختّصاً بالمعنى المجازي من جهة، وألن ابن معصوم اعتمد عليه في 538للزمخشري )ت
ي بابها تبعاً لمعايير الصناعة المعجمّية النقل مع النقد، فجاءت نقوداته واستدراكاته في المعاني المجازية رائدة ف

من جهة، وتبعاً لسنن التطور اللغوي التي تجعل اَلستعمال المجازي في وقت ما حقيقة في وقت َلحق، فكان أن 
في كل معيار من المعايير المذكورة؛ فخرج البحث بنتائج  -رغم إكبار ابن معصوم له–استدرك على الزمخشري 

لمستوى التطبيقي بتحليل نصوص المعنى المجازي ومقارنته بالتراث المعجمي اللغوي مع رائدة في بابها على ا
نصوص معجم األساس والمعاجم اللغويّة األخرى؛ آملين أن يسّد هذا البحث نقصاً في إبراز الجهود المعرفّية 

ينهض بمهمة متابعة ي اللغة العربيّة في التراث، مع ما أبدعه المحدثون في التأسيس لمعجم مجازي لمعجميّ 
 التطور الدَللي لأللفاظ، وهو ما سكتت عنه البحوث الحديثة تطبيقيّاً.

 الكلمات المفتاحيّة: )دَللة المجاز اللغوي، الطراز األول، الصناعة المعجميّة(
 

 
Abstract 

This research belongs to a group of research that examines the achievement of the 
lexical standards of the continent in the modern linguistic lesson on an important topic 
of semantics in the Arabic language, which is the linguistic metaphor. The rhetorical 
statement as Dr. Tammam Hassan says; Which includes the metaphor in general, and 
the linguistic metaphor of it in particular, in a heritage lexicon Anamaz, starting with 
the realization of this connection and this presence of the linguistic metaphor in the 
Arabic lexicon, which is the lexicon of AL Tiraz of Ibn Masum al-Madani; It was 
among the criteria that we tested for its presence in AL Tiraz; It is to mention the truth 
and the metaphor in one resource, by presenting the real meaning from the metaphor. 
the extent of its presence in linguistic analysis according to Ibn Masum Al-Madani, 
and the research methodology was represented by a statement of the objectivity of the 
criteria of lexical construction with applied projections in the lexicon of the model with 
the analysis of the texts of the model in comparison with the basic lexicon of 
Zamakhshari (d. 538 AH) as A lexicon specialized in the figurative meaning on the 
one hand, and because Ibn Masum relied on it in transferring with criticism, , It was 
that Ali al-Zamakhshari - despite Ibn Masum's veneration for him - redressed each of 
the mentioned criteria; The research came out with pioneering results in its chapter on 
the applied level by analyzing the texts of the figurative meaning and comparing it with 
the lexical linguistic heritage with the texts of the basic lexicon and other linguistic 
dictionaries, with the innovations of modernists in establishing a figurative lexicon 
that undertakes the task of following up on the semantic development of words, which 
modern research has failed to highlight in practice. 
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لاةُ  ازِ ِدَلا جا ازِ   اللُّغاِوّيِ  الما را ِم الّطِ عُصوٍم المدنّي )ت فِي ُمعجا ِل َِلبِن ما اساة  هـ( 1120األاوَّ فِي  تحليليّة ِدرا

عاايِيِر  وِء ما مِ الضا ِة الُمعجا  يّةِصنااعا

، (1)معجم الطراز األّول ومنهج المبحث األّول: ِمهاد في المجاز اللغوي،       
 المعجمّية والصناعة
 :أواًل: في مفهوم المجاز اللغوي، وأنواعه

من األلفاظ داللًة )مركزية(، وهي القدر المشترك سّجل اللغويون حقيقة أن لكل لفظ 
من المعنى الذي يتفـق عليه النـاس جميعًا، والذي ُيسجل في المعجم فيطلق عليه 

داللة أو دالالت هامشية، وتلك الدالالت  -فضاًل عن ذلك–المعنى المعجمّي، وله 
هي  -عندهم-جازيةتختلف باختالف األفراد والبيئات والثقافات والعصور، والداللة الم

؛ فاألديب ال يتقيد باستعمال الدالالت األصلية لأللفاظ (2)استعمال دالالتها الهامشية
والتراكيب فحسب؛ بل يتجاوزها، موسعا المجال لخياالته ورؤاه؛ إذ انه يدرك األشياء 

؛ ولنا (3)بإحساسه بها، ولذا فهو يضفي على األشياء المألوفة دالالت ومعاني جديدة
امتياز المجاز اللغوي عن سائر المصطلحات المصاحبة له  -لدواٍع منهجّية–نبّين أن 

 بتفصيل القول في مفهوميه اللغوي واالصطالحّي:
: يستلزم الحديُث عن مفهوم المجاز اللغوي الحديَث عن مفهوم المجاز في اللغة -1

الحقيقة؛ ألنهما متضادا الداللة؛ فالبد عند تعريف المجاز من التطرق إلى الحقيقة؛ 
في اللغة من قولنا: )َحقَّ  فالحقيقةألّن المجاز عدول عن الحقيقة إلى معاٍن أوسع؛ 
، جاء في (4)حقَّق وهو بمعنى الُمْحَكمالشيء( إذا وجب. واشتقاق اللفظ من الشيء الم

ِتهِ المقاييس: " اْلَحاُء َواْلَقاُف َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو َيُدلُّ َعَلى  ْيِء َوِصحَّ . َفاْلَحقُّ ِإْحَكاِم الشَّ
وداللة  ؛(5) .."َنِقيُض اْلَباِطِل، ُثمَّ َيْرِجُع ُكلُّ َفْرٍع ِإَلْيِه ِبَجْوَدِة ااِلْسِتْخَراِج َوُحْسِن التَّْلِفيِق.

االسم على مسماه حقيقة في أصل الوضع فيه إحكام لعالقة االسم بمسماه في الُبعد 
 الداللي األصلي. 
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في المعجم العربي القديم على معاٍن لغوّية عّدة؛ لّكن هذه  المجازوتنوّعت داللة 
َواْلَواُو  المعاني تلتقي في أصلين دالليين؛ هما: )قطع الشيء، ووسطه(؛ ذلك أن"اْلِجيمُ 

ْيءِ َوالزَّاُء َأْصاَلِن: َأَحُدُهَما  ْيءِ ، َواْْلَخُر َقْطُع الشَّ . َفَأمَّا اْلَوَسُط َفَجْوُز ُكلِّ َوَسُط الشَّ
َشْيٍء َوَسُطُه... َواأْلَْصُل اْْلَخُر ُجْزُت اْلَمْوِضَع ِسْرُت ِفيِه، َوَأَجْزُتُه: َخَلْفُتُه َوَقَطْعُتُه. 

؛ فكّل المعاني اللغوّية التي ذكرتها المعجمات العربية القديمة ترجع (6)ْذُتُه"َوَأَجْزُتُه َنفَ 
إلى هذين المعنيين المحورّيين؛ فالتجاوز يكون بمعنى اإلفراط، وبمعنى التخفيف، 

إن الكالم فتأويل قولنا: "مجاز؛ أي: . (7)والمخالفة، والزينة، واإلتمام، ونوع من الشجر
، وقد يكون غيره يجوز جوازه لُقربه منه، إالِّ ِلَسَنَنِه ال ُيْعَترض عليهالحقيقّي َيْمضي 

أّن فيه من تشبيٍه واستعاَرة وكفٍّ ما ليس في األول، وذلك كقولك: )عطاُء فالن ُمْزٌن 
وأضاف المعجميون  .(8)واكٌف( فهذا تشبيه وقد جاز مجاز قوله: "عطاؤه كثير واٍف"

التطور  ّية إلى داللة المجاز اللغوّي معاٍن حدثت نتيجةالمحدثون إلى المعاني الثانو 
الداللي الستعمال األلفاظ؛ منها قولنا: اجتاز العقبات؛ بمعنى تخّطاها، والخروج عن 

 .(9)النظام؛ في قولنا: تجاوز حدوده... وغيرها
: البّد لنا قبل بيان الداللة االصطالحّية من التفريق بين داللتي في االصطالح -2

الحقيقة والمجاز بين اإلفراد والتركيب؛ ذلك " أن حدَّ كل واحد من وصفي  مصطلحي
المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به المفرد، غيُر حّده إذا كان الموصوف به 

 .(10)الجملة"
المجاز نوعان عقلّي ولغوّي، فالعقلّي ما استفيد  ألنّ  -وبلحاظ أن دراستنا في األلفاظ 

يحاءا ت الفطرة، واللغوّي ما استفيد عن طريق اللغة ومدركات عن طريق العقل وا 
هـ( في التفريق بين مفهومي الحقيقة والمجاز؛ 626فقد أبدع السكاكي )ت -(11)اللسان

الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في ذلك أن " الحقيقة هي 
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له بالتحقيق كاستعمال األسد في الهيكل المخصوص؛ فلفظ األسد موضوع  الوضع؛ 
نما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن االستعارةوال تأويل فيه،  ، ففي االستعارة تعّد وا 

الكلمة مشتملة فيما هي موضوعة له على أصح القولين، وال نسميها حقيقة؛ بل 
لبناء دعوى المستعار موضوعا للمستعار له على ضرب من  مجازا لغويانسميها: 
التأويل إلى داللة اللفظ فإنه ينتقل من الحقيقة إلى المجاز،  فإذا ما تطرق  .(12)التأويل"

فالحقيقة: الكالم الموضوع موِضَعه وما يدل على مسماه من دون تأويل فهو حقيقة؛ 
، كقول القائل: )أحمُد هللَا على الذي ليس باستعارة وال تمثيل، وال تقديم فيه وال تأخير

حسانه(. وهذا أكثر الكالم"  .(13)ِنَعِمِه وا 
كلُّ كلمة ُجْزَت بها ما وقعْت به في َوْضع أما المجاز في اصطالح اللغويين فهو: "  

الواضع إلى ما لم توضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعًا، لمالحظٍة بين ما 
إاّل ؛ (14) "ُتُجّوز بها إليه، وبين أصلها الذي ُوضعْت له فيوضع واضعها، فهي مجاز

صّورًا محّددًا لمفهوم المجاز اللغوي إذا لم نقف على أنواعه، أننا ال يمكننا أن نحدد ت
ونميز بين خصائص المفهوم لكل نوع؛ ذلك أّن للمجاز أنواعًا كثيرة تبعا لإلفراد 
ن كانت كل أنواع  والتركيب؛ فالمجاز في اللفظ المفرد هو غيره في التركيب الجملي؛ وا 

ظ، وتركيبًا في الجملة؛ فالراسخ أن المجاز هي عدول عن أصل الوضع إفرادًا في اللف
ويجريان في »باالستعارة  مفردمرسل، ومجاز  مفردالمجاز أربعة أقسام: " مجاز 

 .(15)«"ويجريان في الكالم»باالستعارة  مركبمرسل، ومجاز  مركبومجاز « الكلمة
، وهو ما يحدث فيه العدول عن المجاز اللغويّ فاألول الذي يجري في األلفاظ هو 

الوضع اللغوي إلى معاٍن أكثر اتساعًا على مستوى األلفاظ؛ إذ يعّرفه الشريف أصل 
الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في هـ( بـ"816الجرجانّي )ت

اصطالح به التخاطب، مع قرينة مانعة عن إرادته، أي إرادة معناها في ذلك 
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ذي يجري في التركيب الجملي. ، فقوله )الكلمة...( إخراج للمجاز ال(16)"االصطالح
إلى نوعين؛ هما: المجاز االستعاري، والمجاز المرسل؛  المجاز اللغويّ وبذلك ُيقسم 

ن كانا يعنيان استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إاّل أن االستعارّي يكون  فهما وا 
هذا االستعمال لعالقة المشابهة بين المعنى الوضعي المنقول عنه إلى المعنى 

تعمالّي المنقول إليه؛ كأن "تقول: في الحّمام أسد؛ وأنت تريد به الشجاع، مدعيًا االس
أنه من جنس األسود؛ فتثبت للشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه مع سد 

  .(17)طريق التشبيه بإفراده في الذكر"
يقسم أّما المرسل فيكون االستعمال فيه لعالقة هي غير المشابهة؛ وتبعا لهذه العالقة 

إلى أقسام؛ كاستعمال كلمة اليد: في الداللة عل الّنعمة والقدرة، ومنه: إطالق اسم 
الشيء وأنت تريد جزأه؛ كالعين في الربيئة، وعكسه؛ كاألصابع في األنامل؛ ومنه 
تسميته الشيء باسم سببه؛ نحو: رعينا الغيث، ألن المطر سبب، أو مسّببه؛ نحو: 

 .(18)أمطرت السماء نباتاً 
والخالصة كما أوجزها لنا ابن معصوم نفسه في فصل )المصطلح( من الجذر )ج و 

"المجاز اللغوي: هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له  ز( في معجمه بقوله:
بالتحقيق ال بالتأويل في اصطالح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته، أي إرادة 

ومهما يكن من تنوع أقسام ؛ (19) في المفرد"معناها في ذلك االصطالح، وال يكون إالّ 
( بنوعيه المجاز المجاز الّلغوي المجاز؛ فإنه" متى أطلق المجاز، انصرف إلى )

إذا كانت العالقة عالقة مشابهة بين المعنى الحقيقي والمجازّي، أو المجاز  االستعاري 
نينا في هذا ؛ وهو ما يع(20)إذا كانت العالقة عالقة مالبسة )غير مشابهة( المرسل

 البحث معجميًا.
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 :عرض المجاز في معجم الطرازثانيًا: منهجّية  
رسم ابن معصوم منهجه العام في مقدمة معجمه الطراز، فصّرح بأّنه ينقل أّواًل ما 
تكلمت به العرب في المادة اللغوية، ثّم يتعرض لغريب القرآن وغريب األثر، ويذكر 

هذا كتاب جمعت فيه من لسان العرب ما "  فقال:المجاز، والمصطلح، وأمثال العرب، 
يحظى منه بارتشاف الّضرب، وأحرزت فيه من غريب القرآن واألثر، ما يرضى منه 
صدق العين واألثر، وأضفت إلى ذلك من بيان مجازات الكالم، ومصطلحات العلماء 

 .(21)األعالم، وأمثال العرب الَعرباء"
تيب المجمل، فقال: " وأّما طريقة تحريره، وأسلوب ثّم قال في مقّدمته مفّصال هذا التر 

تقريره، فإني أبدأ الفصل من الباب، باللغة العاّمة، ثّم الخاصة بالكتاب، ثّم أجيء على 
 ؛ (22)فالمثل" بالمصطلحاألثر باألثر، ثّم 

؛ وهو أن يذكر اللغة العامة)المعنى في كل جذر لغوي فكان ترتيبه على أقسام 
القسم الثاني وهو المعنى المجازي، ومع علمنا أّن المجاز داخل في الحقيقي(، ثم 

معاني كل صيغة من الصيغ، يبقى الكتاب سداسّي الترتيب في كل فصل، "هذا إذا 
اّل ذكرُت ما اتفق، انفرد أو  اشترك الجميع في الماّدة، واشتبك في سلوك تلك الجاّدة، وا 

المجاز منهج ابتكره ابن معصوم، ولم  وهذا المنهج في فصل الحقيقة عن، (23)ارتفق"
يسبقه إليها أحد من المؤلفين والمصّنفين، ال من القدماء وال من المتأخرين ما خال 

هـ(، فإنهم في تآليفهم وتصانيفهم يخلطون الحقيقة والمجاز، بل رّبما 538الزمخشري)ت
أرادوه أو سنح لهم قدموا المجاز على الحقيقة، ويأتون في أثناء سرد المواد اللغوية بما 

من تفسير بعض ألفاظ الكتاب واألثر، ورّبما جاؤوا ببعض األمثال، وبعض 
المصطلحات التي غالبًا ما يذكرون منها ما يتعلق بعلوم اللغة، كاصطالحات علم 
العروض والقوافي، أو النحو والتصريف، دون أن يتعرضوا لباقي المصطلحات التي 
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ي كل ذلك ال يلتزمون منهجًا محّددًا، وال ترتيبًا لها أصول لغوية صحيحة، وهم ف
معّينًا، بل يذكرون ما يذكرون من ذلك بحسب مناسبته لمكان المادة اللغوية 

، وقد اقتفى السّيد ابن معصوم أثر الزمخشري في إفراده الحقيقة عن (24)المشروحة
كثيرًا من  المجاز، إاّل أنه انماَز عن الزمخشرّي بلّم شعث االستعماالت، مضيفاً 

االستعماالت المجازية، ورّبما بّين وجه مجازّيتها وعالقتها باألصل اللغوي في بعض 
األحايين، فضاًل عن شرحه لمجازات الزمخشري، وبيان ثبات المجاز وانتقاله؛ فرفع 

ومما »بذلك خلاًل عظيمًا كان في معجمات اللغة؛ حيث قال األستاذ فارس الشدياق: 
يضا تقديم المجاز على الحقيقة، أو العدول عن تفسير األلفاظ أحسبه من الخلل أ

بحسب أصل وضعها، ... مثال ذلك لفظة )عبر( أصل وضعها للنهر؛ يقال: عبر 
النهر عبرا وعبورا إذا قطعه إلى الجانب اْلخر ثّم شّبه به عبر الرؤيا وتعبيرها أي 

ع أّن الجوهري ابتدأ هذه تفسيرها، وحقيقة معناها عبور أمر من مجهول إلى معلوم، م
المادة بالعبرة وهي االسم من االعتبار، والفيروزآبادي ابتدأ بعبر الرؤيا، والزمخشري 
ابتدأها بقوله: الفرات يضرب العبرين بالّزبد وهما شّطاه، وناقة عبر أسفار: أي ال تزال 

حّق ألّن يسافر عليها، غير أّن الصغاني وصاحب المصباح ابتدءا بعبر النهر، وهو ال
 .(25)عبور النهر كان للعرب ألزم من عبر الرؤيا"

أّما في الطراز فنجد ابن معصوم يتجاوز هذا الخلل الذي ذكره الشدياق في التخليط 
َعَبْرُت النَّْهَر َعْبرًا، وُعُبورًا، كَنَصَر:  بين الحقيقة والمجاز؛ فابتدأ بالحقيقة فقال: "

، فابتدأ بالمعنى الحقيقي وهو (26)حِد جانبيه ِإلى اْلَخِر"َتجاوزُتُه وَقطعُتُه َعْرضًا من أَ 
 عبور النهر.

َرَها، .وحينما وصل إلى المجاز من الجذر نفسه قال: "وَعَبرَ  ؤيا َعْبرًا وِعَباَرًة: َفسَّ .. والرُّ
ِرها ِإلى كَأنَّه َعَبَر من َظاهِ وَحِقيَقُتُه َذَكَر َعاِقَبَتها وآِخَر َأمِرها؛ من ُعُبوِر النَّهِر؛ 
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، فقوله: )كَأنَّه َعَبَر من َظاِهِرها ِإلى َباِطِنها( تشبيه للمعنى المجازي لتعبير (27)"َباِطِنها 
الرؤيا بالمعنى الحقيقي لعبور النهر؛ فالتعبير الدقيق بـ)كأّنه( أفاد امتياز المعنى 

 المجازي عن الحقيقّي.
از وجدنا أن ابن معصوم انتهج وبعد استقراء ما ورد من مجازات لغوّية في معجم الطر 

منهجًا انماز به في تحليل المجاز وعرضه عن سائر المعجمات ومنها األساس 
األستاذ أمين الخولي قد قال في مقدمته على األساس: "لكن ذلك أن  للزمخشري؛

كاتب هذه الكلمات ]يعني نفسه[ ال يساير القوم كثيرًا في التسليم بهذه الخصيصة ]أي 
إفراده الحقيقة عن المجاز[ واالهتمام بتلك الميزة في أساس البالغة، ألسباب، منها: 

يكن قد بلغ مداه عند ما كتب  لمأن المعنى االصطالحي المستقر للمجاز اللغوي 
 . (28)"جار هللا كتاب أساس البالغة

 
 :ثالثًا: معايير المعجم المجازّي في ضوء الصناعة المعجمّية

ال تختلف معايير بناء المعجم المجازي عن معايير صناعة المعجم اللغوي عمومًا إاّل 
الحقيقي في من حيث خّصيصة المجاز بوصفه معًنى منزاحًا عن المعنى المعجمي 

أصل الوضع لتستمر حياة اللغة باالستعمال لهذه المجازات؛ ومن هنا اتفقت كلمة 
 :(29)ُصّناع المعجم على المعايير اْلتية

أن يشتمل المعجم اللغوي المجازي على المعاني الحقيقّية والمجازّية معًا؛ ال  -1
قي أواًل بإيجاز، ثّم المعنى المجازي فقط، مع الترتيب بين المعنيين بذكر المعنى الحقي

المعنى المجازي، وهذا الترتيب يحّقق معيارًا آخَر مهما وهو ضرورة الفصل بين 
الحقيقة والمجاز؛ وتكّفل المبحث الثاني من هذا البحث بإبراز تحّقق هذا المعيار نظرّيًا 

 وتطبيقّيا في معجم الطراز.
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لمجازي المقترح؛ وهو أحد معايير بناء المعجم اضرورة ذكر وجه المجاز؛    -2
وُيقصد بذكر به بيان نوع العالقة بين الداللة الحقيقّية والمجازّية؛ ألن االنتقال من 
المعنى الوضعي الحقيقي إلى المعنى المولَّد المجازي يكون إّما بالتشبيه بين المعنيين، 

لث وتكّفل المبحث الثاأو بطريق وجه من وجوه استعارة معنى للمشّبه دون المشبه به؛ 
 من هذا البحث بإبراز تحّقق هذا المعيار نظرّيًا وتطبيقّيا في معجم الطراز.

شرح المعنى؛ والسيما المعاني المجازية التي تمّثل خطوات التطور المعنوي  -3
لأللفاظ عن طريق المجاز، ومن هنا يمّثل المعنى بؤرة اهتمام العمل المعجمّي عمومًا؛ 

فشرح المعنى يمّثل أكبر صعوبة يواجهها صانع سواء للمؤّلف أم لمستعمل المعجم؛ 
وهو ما تكّفل  ؛(30)المعجم؛ لسرعة التطور الداللي في االستعماالت والسياقات المختلفة

المبحث الرابع من هذا البحث بإبراز تحّقق هذا المعيار نظرّيًا وتطبيقّيا في معجم 
 الطراز.

 المداخل.المبحث الثاني: فصل الحقيقة عن المجاز في تنظيم 
فق اللغويون على أن داللة األلفاظ المعجمّية أوسع وأسرع في التغيير من بقية أنواع يتّ 

الدالالت؛ كالداللة الصوتّية، والصرفّية، والنحوّية؛ ويتسّبب بيان معاني األلفاظ 
 بصعوبات جّمة للمـعـجـميين، لما يطرأ عليها من ظواهر لسـانـيـّة عـديـدة مـثـل الـتـغـيـّر
الداللّي، والتوسع الداللّي، والـتـخـصـص الداللّي، واكتساب المعـانـي الـهـامـشـيـة، 

 .(31)والتضام، واالسـتـعـمـاالت المجـازّية، والترادف، واالشتراك اللفظي، وغيرها
ومن هنا كان على المعجمّي فصّل المعاني الحقيقّية عن المجازّية، ومعرفة ما هو 

ن لغة العرب واستعماالتها؛ وهي مهّمة صعبة وفي غاية حقيقي وما هو مجازي م
وهم يدّونون ما يسمعونه من كلمات -التعقيد؛ فقد كان اللغوّيون حريصين 

على جمع أكبر ما يستطيعون منها، دون أن يسجلوا وجه ذلك المنقول  -واستعماالت
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من صحة  المستعمل؛ أهو حقيقي أم مجازّي؟ ألّن غرضهم األول كما نعلم هو التثبت 
 . (32)الصدور عن العرب وعدم صحته، دون عناية بوجهه وكيفيته

حّتى أّن جميع معاجم العربية لم تذكر المجاز في مواّدها، أي إنها حينما تنقل لغة أو 
استعماال ما عن العرب، ال تشير إلى كونه حقيقّيا أو مجازّيا، بل إّن الزمخشري 

رماه بعضهم  -من فصل بين الحقيقة والمجازوالذي يعّد أّول -  ه 538المتوفى سنة 
بأّنه لم يشخص الحقيقة عن المجاز تماما لعدم استقرار المعنى االصطالحي 

 .(33)للمجاز
؛ ذلك المعايير التي ينماز بها المجاز عن الحقيقةهـ( 392وقد بّين لنا ابن جنّي)ت

، والتوكيد، االتساعأن  المجاز إنما "يقع وُيعَدل إليه عن الحقيقة لمعان ثالثة وهي: 
. فإن َعِدَم هذه األوصاف كانت الحقيقة ألبّتة؛ فمن ذلك... قول هللا سبحانه: والتشبيه

 ةالسع[ هذا هو مجاز. وفيه األوصاف الثالثة؛ أما 75)وأْدَخْلَناُه في َرْحَمِتَنا(]األنبياء:
فألنه شبه  التشبيهفألنه كأنه زاد في أسماء الجهات والمحاّل اسما وهو الرحمة؛ وأما 

ن لم يصح دخولها  -الرحمة  بما يجور دخوله فلذلك وضعها موضعه؛ وأما  -وا 
فألنه أخبر عن الَعَرض بما ُيخبر به عن الجوهر؛ وهذا تعاٍل بالَعَرض وتفخيم  التوكيد

ُيشاهد وُيلمس ويعاين أال ترى إلى قول بعضهم في الترغيب منه إذ ُصيِّر إلى حيز ما 
؛ فاتساع داللة اللفظ (34)في الجميل : ولو رأيتم المعروف رجال لرأيتموه حسنا جميال"

عن أصل وضعه، وتشبيه الداللة المجازية المعدولة عن الداللة الوضعّية، فضاًل عن 
وضعه... معايير ثالثة تنماز  توكيد المعنى المجازي وتفخيمه بالمجاز خالفا ألصل

: إذا كان المجاز وبهذا نخُلص إلى القولبها الداللة المجازية لأللفاظ من الحقيقّية. 
تجوزا في الكالم، فإن الحقيقة التزام بحدود وضع الكالم، وكل ما كان ليس بحقيقة في 

 أصل الوضع فهو مجاز.
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مجازّية في بناء المعجم العربي في أّنه وتتأّتى أهمّية الفصل بين الداللتين الحقيقّية وال
وعاٌء شامل تتبّين به تطّور داللة األلفاظ وتحولها نتيجة التوليد الداللي المستحدث 

في  فاالتساعلمعاني األلفاظ، مع قرينة داّلة مانعة تسقط شبهة اللبس عند االستعمال؛ 
لة في المجاز عندما المعنى المجازي قرينة فاعلة في الفصل بينهما؛ ألن اتساع الدال

نقول: )الفرس بحر( " زاد في أسماء الفرس التي هي: فرس وطرف وجواد، ونحوها 
البحر، حتى إنه إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك 

 األسماء، لكن ال يفضي إلى ذلك إال بقرينة تسقط الشبهة. وذلك كأن يقول الشاعر:
 (35)يوم يوم ... وقد ثمد الجياد فكان بحًرا علوت مطا جوادك

ذا جرى إلى غايته كان  وكأن يقول الساجع: فرسك هذا إذا سما بغرته كان فجًرا، وا 
بحًرا، ونحو ذلك. ولو َعِرى الكالم من دليل يوّضح الحال لم يقع عليه بحر؛ لما فيه 

ل: رأيت بحًرا، من التعجرف في المقال من غير إيضاح وال بيان. أال ترى أن لو قا
لغاز على الناس؛  وهو يريد الفرس لم يعلم بذلك غرضه، فلم يجز قوله؛ ألنه إلباس وا 

فألنه شبه العرض  أما التوكيدفألن جريه يجري في الكثرة مجرى مائه؛  وأما التشبيه
بالجوهر، وهو أثبت في النفوس منه، والشبه في العرض منتفية عنه؛ أال ترى أن من 

 .(36)األعراض وليس أحد دفع الجواهر" الناس من دفع
وبتطبيق معايير ابن جني الثالثة في امتياز الداللة المجازية عن الحقيقية في معجم 

أن ابن معصوم كان دقيقًا في فصل الحقيقة عن المجاز  -بدءاً –الطراز فإننا نزعم 
ن مجازاته بمطلبين متباينين في كل جذر لغوّي؛ ولنا إثبات زعمنا باستعراض ألمثلة م

في الطراز، مع تبيان قيمة معايير ابن جنّي في فصل الداللة الحقيقّية عن المجازية، 
في بناء المعجم المجازي منهجّيًا وعلمّيا؛ وذلك بإيراد األمثلة  -بالنتيجة–وأثر هذا 

 اْلتية:
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  :)فيأ( 
ففي ماد )فيأ( ابتدأ ابن معصوم المدنّي هذا الجذر اللغوّي بذكر المعنى المحوري ثم  

وِمنه: فاَء الُموِلي:  َتاَب وَرَجَع،الحقيقي؛ بقوله: "فاَء ِإلى هللِا ـ كـ)جاَء(ـ َفْيئًا، وَفْيَئًة: 
مَس؛ و َرَجَع عن يميِنِه إلى زوجِتِه... والَفْيُء، كَشْيٍء:  واِل ما َنَسَخ الشَّ هو من بعِد الزَّ

 .(37)..."إلى المغرِب 
، ذلك أّن "اْلَفاُء َواْلَهْمَزُة َمَع ُمْعَتلٍّ فالمعنى المحوري لمشتقات كلمة )فيء( هو الرجوع

وهو مّتفق عليه عند المعجمّيين؛ قال ابن  ؛(38)َبْيَنُهَما، َكِلَماٌت َتُدلُّ َعَلى الرُُّجوِع"
ذكر ابن معصوم ؛ و(39)"ِإذا َرَجَع فيئة لرجل يِفيءهـ(: " ]فيأ[ َوَفاء ا321دريد)ت

مَس(  وهو متواتر عند المعجميين؛ المعنى الحقيقي بأن الفيء: )كَشْيٍء: ما َنَسَخ الشَّ
َوال  370فعند األزهرّي)ت ْمس، هـ( أن: "الَفْيُء اَل ُيسمى َفْيئًا ِإالَّ بعد الزَّ ِإذا فاءت الشَّ

ْمس َوَبِقي ِظاًل َفُهَو َفْيٌء"الغربيَأي ِإذا رجعت ِإَلى اْلَجاِنب    .(40)، َفَما فاَءْت ِمْنُه الشَّ
ثّم انتقل إلى المعنى المجازي بقوله أّما المعنى المجازي الذي أفرده ابن معصوم في 

وجاَءنا َفيٌء . كاستظلَّ بظلِّهِ : َتَفيََّأ واسَتفاَء بَفْيِئِه، ومن المجازمطلب المجاز بقوله: "
 .(41)..."ائفةٌ من جراٍد: ط

في المعنى في نص ابن معصوم واضحة  االتساعفالدالالت المجازّية المتوّلدة عن 
في أّنها زادت على استعمال داللة الرجوع الحقيقّية في الظل دالالت اتسعت لتشمل 
رجوع الشيء إلى االستظالل بظله؛ والعالقة عالقة مشابهة بين الفيء والظل مجازًا 

نا َفيٌء وجاءَ بمعنى الرجوع الحقيقي؛ ومثله في االتساع في االستعمال المجازي قوله:)
(؛ فشّبه الفيء من الجراد بالطائفة فزاد في ألفاظ الفيء معنى الطائفة من جراٍد: طائفةٌ 

على جهة االتساع في المعنى تشبيهًا؛ وفائدة هذا االتساع " إنه إن احتيج إليه في 
 .(42)شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك األسماء"
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ز اللغوّي؛ وهو متحقق في مجازات ابن معصوم التساع في المعنى قرينة المجافا
بوضوح؛ واالتساع في المعنى من سنن العرب في كالمها؛ وهو معيار يتحقق به 
حدوث المجاز اللغوّي؛ بل بلغ من تلّبس هذه المعيار بالمجاز أن جعله سيبويه 

ده هـ( تعبيرًا عن الداللة المجازّية لأللفاظ؛ ولربما لعدم نضوج المصطلح عن180)ت
 كما هو معلوم؛ وذلك قوله: 

ْن شئَت رفعت هذا كلَّه فجعلَت اْلِخَر هو األّوَل،  من ذلك  .فجاز على سعة الكالم" واِ 
دبارُ   قوُل الخنساء: كرْت ... فِإنَّما هي إقباٌل وا   َتْرَتُع ما َرَتَعْت حتَّى إذا ادَّ

نهاُرك صائٌم وليلك ، كقولك: فجاز على سعة الكالمفجعلها اإِلقباَل واإِلدباَر، 
 .(43)قائٌم"

ولشّدة تطابق صفة االتساع في المعنى للتوليد المجازي للمعاني نجد المعجمّيين 
هـ( يقول: "َوِمْن َباِب 395يستعملونهما مترادفين في تبيان المعاني؛ فهذا ابن فارس )ت

 .(44)َتَها"َقْوُلُهْم: َنَظَرِت اأْلَْرُض: َأَرْت َنَبا اْلَمَجاِز َوااِلتَِّساعِ 
ومهما يكن من أمر فإن حضور معيار االتساع في التفريق بين الداللة الحقيقية 
والمجازية هو حضور قاّر في التحليل اللغوّي، ويمكن اعتماده لتلّبسه في االستدالل 

 على مجازّية المعنى من حقيقته في بناء المعجم المجازي.
فألنه شّبه الطائفة  الواردة في الطراز وأّما حضور معيار التشبيه في مجازية األلفاظ

من الجراد بما ُينسخ من ظل الشمس؛ فكأن الطائفة من الجراد بقدومها نسخت ظل 
الشمس، فجرت الطائفة مجرى الفيء في النسخ، وأدخلت مدخلها في المعنى تشبيهًا؛ 

 .(45)فـ"شبَّه ما ال ينتقل وال يزول بما يزول وينتقل"
التشبيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بوصفه معيارا للتمييز بين  وحضور

 -بوصفه أسلوبًا بالغياً -الداللتين ال ينطبق على كل أنواع المجاز؛ ذلك أن التشبيه 
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أنواع وليس نوعا واحدا، بحسب اكتمال أركانه من عدمها؛ فالتشبيه إذا اكتملت أركانه  
)زيد كاألسد في الشجاعة( " لم يكن منك نقٌل للفِظ فهو حقيقة ال مجاز؛ كما نقول: 

لوجب أن ال يكون في الدنيا تشبيه عن موضوعه، ولو كان األمر على خالف ذلك، 
، ألن التشبيه معًنى من المعاني وله حروف وأسماٌء تدّل وهذا ُمحالٌ ، إال وهو مجاز

حقيقًة كالحكم في عليه، فإذا ُصّرح بذلك ما هو موضوع للداللة عليه، كان الكالم 
المعّبرة عن الموجود الخارجي الذي تشير إليه األلفاظ، وال يدل على  (46)سائر المعاني"

 معنى آخر بحسب هذا التعبير.
فألن المتشابهين في أكثر األشياء إنما أّما كون التشبيه معنى حاضرًا في المجاز " 

؛ وهذا ما ينطبق (47)"يقةيتشابهان بالمقاربة على المسامحة واإلصالح، ال على الحق
على المجاز اللغوّي من بين أنواع المجاز األخرى؛ فعالقة المشابهة بين المعنى 
الحقيقّي المعجمّي والمعنى المجازّي السياقّي ال تنفّك في االنزياح األسلوبي للتوسع 

 وللتوكيد في الكالم.
فألنه أخبر  في نص ابن معصوم -الذي أسس له ابن جنيّ -التوكيد وتحقق معيار 

عن العرض وهو هنا )الطائفة من الجراد( بما ُيخبر به عن الجوهر )ظل الشمس( 
؛ فازداد الكالم مبالغة في نفس (48)فـ"أخرجه عن ضعف العرضّية إلى قوة الجوهرية"

 المتلقي لزيادة المعنى المجازي العرضي قّوة على المعنى الحقيقي الجوهرّي.
وم في طرازه وقيمتها في بناء المعجم المجازي بالتمييز وبالعودة إلى مجازات ابن معص

بين المعاني الحقيقية والمجازّية نجد أنه فضاًل عن تجاوزه أحد أبرز العيوب التي 
بإفراده  -يوسم بها المعجم العربي التراثي وهو عيب عدم التفريق بين الحقيقة والمجاز 

نجده بالموازنة مع  -فرعيّ  المجاز في مطلب معزول منهجيًا عن الحقيقة بعنوان
وجاَءنا َفيٌء من النصوص المعجمّية التراثية قد انفرد بذكر دالالت مجازّية في قوله: )
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(؛ فهذا المجاز قد خلت من التنصيص على مجازه المعاجم المتداولة، جراٍد: طائفةٌ 
ي َعن واقتصروا على أّنه يقال للقطعة من الطير: فيء؛ فقد ُنقل عن "اْبن اأْلَعَرابِ 

 .(49)المفّضل، ُيَقال للِقْطعة من الطَّير: َفْيٌء، وَعِرقة، وَصّف"
نستخلص من هذا المثال أن ابن معصوم في طرازه لم يكتِف بالفصل منهجّيا بين 

فحسب؛  (50)الحقيقة والمجاز وهو أحد معايير الصناعة المعجمّية في المعجم المجازي 
بل زاد في تتّبع الدالالت المجازّية التي خال منها معجم أساس البالغة المختص 

؛ وبهذا العمل سّجل لنا دقته في فصل الحقيقة عن المجاز؛ وهي (51)بالداللة المجازّية
نتيجة طبيعة لسعة اطالعه، وعنايته بالمجاز، ولذلك ذكر من المجازات ما ليس 

 تي ُيعتّد بنقلها ودقتها.مذكورًا في معاجم اللغة ال
 :)صدر( 

( ابتدأ ابن معصوم المدني بذكر المعاني الحقيقية مراعاًة ألصل صدروفي مادة )
ْدُر ِمَن اإِلنساِن وَغْيِرِه: َمْعُروٌف. الجمُع: ُصُدوٌر..." لُيبّين . (52) الوضع؛ فقال: " الصَّ

ومن ر نفسه؛ بقوله: " بعد ذلك مجاز هذه المعاني الحقيقّية في فصل المجاز من الجذ
ْهِم: ما َفوَق ِنْصِفِه ِإلى الَمَراِش... ومَن المجاز : َصدُر الَقناِة: أَعالَها... وِمَن السَّ

ُمُه... وِمْن ُكلِّ  الطَّريِق: ُمتََّسُعُه... وِمَن الَمْجِلِس: ُمْرَتَفُعُه... وِمَن الِكَتاِب والَكالِم: ُمَقدَّ
دِر منُه...  شيٍء: أَعالُه، وما واَجَهكَ  ُلُه، وكاَن ذِلَك في الصَّ ومن النَّهاِر وَغيرِِه: َأوَّ
ِل، وفي َصْدِر اإِلسالِم يِء: طاِئَفٌة منُه. وَأَخَذ اأَلْمَر بَصْدِرِه: اأَلوَّ . وَذَهَب َصْدٌر مَن الشَّ

ُدوِر: رئ ِلِه. واأُلُموُر ُبصُدوِرها: بَأواِئِلها. وُفاَلٌن َصْدٌر ِمَن الصُّ ٌم"بَأوَّ  .(53)يٌس ُمَقدَّ
فمعيار االتساع في المعنى في نص ابن معصوم واضح في أن الدالالت المجازّية 
المتوّلدة اتسعت على استعمال داللة التقّدم كصدر اإلنسان الحقيقّية لتشمل الداللة 

فأعلى الَقناِة: صدرها، وما فوق نصف على ما تقّدم من األشياء األخرى مجازًا؛ )
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، ومّتسع الطريق: صدره، ومقّدمة الكتاب: صدره، وأعلى كل شيء: السهم: صدره  
بين الجزء  مشابهة( والعالقة عالقة صدره، وأّول النهار: صدره، وأّول اإلسالم صدره

المتقّدم في الشيء وصدر اإلنسان مجازًا بمعنى التصّدر الحقيقي؛ ومثله في االتساع 
ِل، وفي َصْدِر اإِلسالمِ وكاَن ذِلَك في االستعمال المجازي قوله:)  دِر اأَلوَّ (؛ في الصَّ

فشّبه بداية زمن الدين اإلسالمّي بالتصّدر كصدر اإلنسان فزاد في ألفاظ الزمان كلمة 
)الصدر( على معنى بداية زمن الحدث على جهة االتساع في المعنى تشبيهًا؛ بأن 

داث بعدما وصف زمن بداية الحدث اإلسالمي بالصدر؛ فوصف به األزمان واألح
كان يخّص المحسوس من أجزاء اإلنسان " وذلك تفريغ مكان وشغل مكان. وهذه 

 .(54)أوصاف تخّص في الحقيقة األعيان ال األحداث. فهذا وجه االتساع"
فألنه شّبه الصدر من اإلنسان بما يتصّدر من زمن األحداث؛  أّما معيار التشبيه

ه، فجرى تصّدر الزمن األول لإلسالم فكأن حدوث الزمن األول لإلسالم بمثابة صدر 
مجرى صدر اإلنسان في تقّدمه، وأدخل مدخله في المعنى تشبيهًا؛ فـشبَّه ما ال ينتقل 

. (55) وال يزول وهو هنا صدر اإلنسان بما يزول وينتقل وهو هنا الزمن للحدث
وبإخبارِه عن العرض وهو هنا )الزمن( بما ُيخبر به عن الجوهر )صدر اإلنسان(، 

؛ ذلك أن هذا اإلخبار " تعاٍل بالغرض، وتفخيم منه؛ التوكيد والمبالغةاستوفى معيار 
 .(56) إذ ُصيَِّر إلى حّيز ما ُيشاَهُد وُيلمس وُيعاين"

لى جانب أن هذه المعاني واردة في المعجمات العربّية ولكن ورودها جاء بتخليط  وا 
ى المجاز كما هو قول ابن بين المعاني الحقيقّية والمجازّية؛ بعدم التنصيص عل

ِبل 321دريد)ت ْدر: َمْعُروف، وكل َشْيء واجهك َفُهَو َصْدر. وأصدرُت اإْلِ هـ( "والصَّ
ترك فالٌن فاَلنا َعلّي مثل َلْيَلة َعن الَماء، ِإذا قلبتها بعد ِرّيها إصدارًا... َوُيَقال: 

دار: َشبيه بالبقيرة تلبسه  در، ِإذا اكتسح ماَله. والصِّ فالتخليط واضح ؛ (57)"اْلَمْرَأةالصَّ
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در، ِإذا -في ذكر المعاني المجازية  وهو قوله: ترك فالٌن فاَلنا َعلّي مثل َلْيَلة الصَّ
مع المعاني الحقيقّية من دون فصل بينها؛ ومثله عند سائر  -اكتسح ماَله
  .(58)المعجميين

ومن نّبه على امتياز المعاني الحقيقّية عن المجازّية من المعجميين فقد أخطأ بتقديم 
هـ(؛ 1205الحديث عن المعاني المجازّية على الحقيقّية كما هو الحال عند الزبيدي)ت

ِم ُكلِّ َشْيٍء  ْدُر: أَعَلى ُمَقدَّ حيُث ابتدأ الحديث في معاني الجذر بقوله: " صدر: الصَّ
ُله،  ْيف َوَما َأشبه وَأوَّ تاِء والصَّ َحتَّى ِإنَُّهم ليُقوُلون: َصْدُر الّنَهاُر والليِل، وَصْدُر الشِّ

ِله، واأُلموُر بُصُدوِرَها،  َوُهَو َمجاز؛...)وُكلُّ ذالك، َوَيُقوُلوَن: َأَخَذ اأَلْمَر بَصْدِره، َأي بَأوَّ
وهو مثال عن باقي –م الزبيدي فقدّ ؛ (59)"َما َواَجَهك( َصْدٌر، َوِمْنه َصْدُر اإِلنسان

الحديث عن المعاني المجازّية على الحديث عن المعاني الحقيقة؛ وذلك  -المعجمات
وُكلُّ َما واضح بتأخيره المعنى الحقيقي إلى ما بعد المعنى المجازي؛ وهو قوله: )؛...)

ذكره، وقّدم  (؛ فهذا معنى حقيقي أّخر الزبيديَواَجَهك( َصْدٌر، َوِمْنه َصْدُر اإِلنسان
المعنى المجازّي؛ وهذا من العيوب التي توّجه إلى المعجم العربي؛ حيُث يبّين الشدياق 

هـ( ذلك بقوله: " ومما أحسبه من الخلل أيضًا تقديم المجاز على الحقيقة، 1304)ت
أو العدول عن تفسير األلفاظ بحسب أصل وضعها؛ مثال ذلك لفظة كتب فإن 

دة بقوله: الكتاب معروف؛ وصاحب القاموس بقوله: كتبه كتبا الجوهري ابتدأ هذه الما
وكتابا خطه ومثله صاحب المصباح والزمخشري مع أن أصل الكتب في اللغة للسقاء؛ 
يقال كتب السقاء؛ أي: خرزه يسيرين؛ وهو من معنى الضم والجمع، ومنه الكتيبة 

نما للجيش ثم نقل هذا المعنى إلى كتب الكتاب؛ وحقيقة معناه ضم  حرف إلى آخر. وا 
قلُت: أن أصل الكتب للسقاء؛ ألن العرب عرفت السقاء، واحتاجت إلى الشرب منه، 
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لى إصالحه قبل أن تعرف الكتابة؛ ولو عرفَت ما للِقربة من األسماء والصفات لهّزك   وا 
 .(60)العجُب"

ة وفضاًل عن تمّيز ابن معصوم في ترتيب المطالب بتقديم الحديث المعاني الحقيقيّ 
على المعاني المجازّية، وتجاوزه لخطأ الخلط بين المعاني؛ وناهيك عن تنّبهه إلى 

فقد زاد التمييز بينها منهجّيا في فصلين متباينين في كّل جذر لغوّي من معجمه؛ 
؛ وهي قوله في الفائدة في استدراكه الستعماالت مجازّية لم تذكرها المعجمات العربّية

ِل، وفي َصْدِر اإِلسالِمو  النص المذكور آنفًا: " دِر اأَلوَّ "؛ فرغم شيوع كاَن ذِلَك في الصَّ
؛ فلم ينّص المعجميون على مجازّيته؛ هذا االستعمال المجازّي في كتب اللغة وغيرها

؛ (61)؛ ومنها المعجم المختّص بالمجاز)أساس البالغةَبْلَه ذكره في معجماتهم
ن معرفته اللغوّية، وحذقه وتمرسه بلغة فاستدركها المدنّي وضّمنها طرازه مرتشفًا م

العرب، واضعًا إياها في مظاّنها الصحيحة من كل جذر لغوّي؛ وبهذا العمل سّجل لنا 
دقته في فصل الحقيقة عن المجاز، وباالستدراك الستعماالت مجازّية خلت منها 

 المعجمات العربّية؛ فأتم الفائدة للقارئ منهجيًا وعلمّيا في طرازه األول.
وقد أخذت معايير تمييز الحقيقة عن المجاز في داللة األلفاظ بعد ابن جّني مديات 

 تمييزّية أكثر سبكًا في التنظير عند اللغوّيين قدماء، ومحدثين؛ ولنا إيجازها باْلتي:
؛ يقول ذلك أئمُة اللغةأو  يقول الواِضُع: هذا حقيقٌة وذاك مجازبأن  التنصيص: -1

ألنهم لم يقولوا ذلك إال عن ثقة؛ وهو ما ترجمه ابن معصوم في مقدمة معجمه الطراز 
واِرِد والنَّواِدِر،  حيح، واْلحاِد والُمتواتِر، والشَّ بقوله: "وَأمليُتُه حاويًا للفصيح، والثَّابت الصَّ

ُبِر المأثورةِ  مع اأَلخِذ بالثِّقِة في ، ُمعتِمدًا في النَّقِل على الكتِب المشهورِة، وُأمَّهاِت الزُّ
بط عن التَّصحيف والتَّحريف، غير متَّكٍل على  ز في الضَّ البيان والتَّعريف، والتَّحرُّ

أو بالتنصيص بالنقل عن ؛ (62)"النَّقِل دوَن النَّقِد، ِإالَّ ما َأجمَع عليه َأهُل الحلِّ والعقد
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معصوم مجازات مصّرحًا ؛ ومنهم جار هللا الزمخشرّي الذي نقل عنه ابن أئمة اللغة
قال وجاَء فالٌن على َتِفيَئِة فالٍن، كَتِريَكٍة: على أثِرِه، والتَّاُء مزيدٌة.  بهذا النقل بقوله: "

ةِ  المنقولة عن العلماء أو –؛ فمجازات ابن معصوم (63)"جار هللا: هي مقلوبٌة من التَِّئفَّ
ل اللغة من الثقات جاءت بتنصيص أه -التي انفرد بها فضاًل عن سائر المعاني

 .وِمّمن ُيعتّد برأيه في البحث اللغويّ 
ذا  االستدالل بالقرائن: -2 فإذا أطلق اللفظ وفهم معناه من دون قرينة فهو حقيقة؛ وا 

؛ وهو الشرط الذي ذكره ابن معصوم في (64)احتيَج في فهمه إلى قرينة فهو مجاز
"المجاز اللغوي: هو الكلمة :منه بقوله المصطلحالجذر )ج و ز( في فصل 

مع المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق ال بالتأويل في اصطالح به التخاطب 
، وال يكون إاّل في قرينة مانعة عن إرادته، أي إرادة معناها في ذلك االصطالح

والريَب في حضور القرينة في ترتيب مجازات ابن معصوم في طرازه؛  ؛(65)المفرد"
فصل الحقيقة عن المجاز في ترتيب المعاني للجذر الواحد اعتمادًا على  ذلك أنه مّيز

 توحي به القرائن السياقّية في االستعمال اللغوي لهذه التعابير المجازّية.
: يكون استعمال الحقيقة ألداء الوظيفة األساسّية لّلغة وهي )اإلبالغ (66)االستعمال -3

التأثير تبعًا للغرض البالغي؛ والتواصل(، أما استعمال المجاز فيكون لغرض 
كالتعظيم، والتحقير، والمبالغة، والتشبيه؛ وهو ما فطن إليه ابن معصوم في حديثه عن 

، أي بالمعني الذي فيما شّبه بمعناه األصليالمجاز المرّكب بأّنه: " اللفظ المستعمل 
أراك في أمر: ؛ كما يقال للمتردد للمبالغة في التشبيهيدل عليه ذلك اللفظ بالمّطابقة 

؛ فبانزياح المعنى اللفظي للكلمة عن الوظيفة اإلبالغّية (67)"تقدم رجال وتؤّخر أخرى 
 إلى الوظيفة التأثيرّية لمعاٍن بالغية انماز المجاز عن الحقيقة.
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: يطرد استعمال الحقيقة في كل األحوال؛ ألنها ُوضعت إلفادة ما (68)االطراد -4 
اّل خالف ذلك اللغ ة؛ كلفظ )أب( الذي ُيطلق على الوالد حقيقة؛ أّما يجب اّطراده، وا 

المجاز فقد يّطرد في مواضع وال يّطرد في أخرى؛ ذلك أن امتناع االطراد مع إمكانه 
يدّل على انتقال الحقيقة إلى المجاز؛ كتسمية الجد )أبًا( فإنه ال يّطرد؛ ذلك أن المعنى 

: "بالفتِح: َأُب كلٍّ مَن األََبوَ  ن عال. الجمع: َأْجَداٌد، وُجُدوٌد، وُجُدوَدٌة؛ الحقيقي للَجدِّ ين واِ 
ن َعَلْت" ؛ وانحرافه عن هذا المعنى ال يّطرد إال مجازًا كما (69)وبهاٍء: ُأمُّ كلٍّ منهما واِ 

 في تسمية الجد )أبًا(.
ال يشترط أن ُتسبق الحقيقة بمجاز؛ فقد تكون حقيقة بأصل :(70)السبق في الوضع -5

الوضع، أو مجازًا ألحق بالحقيقة لكثرة االستعمال؛ أّما المجاز فُيشترط فيه أن ُيسبق 
بالحقيقة؛ ذلك أن إطالق لفظ األسد على الرجل الشجاع البّد أن يسبقه إطالق اللفظ 

؛ وهو معيار واضح عند ابن بمعناه الحقيقي على الحيوان المفترس بأصل الوضع
معصوم بأسبقّية المعنى الحقيقي في الوضع؛ ذلك أن "المجاز: ما عدل به من اللفظ 

؛ (71)"وهو ما استعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهماعما يوجبه أصل اللغة، 
فداللة اليد على النعمة الحق لمعناها الحقيقي في أصل الوضع على اليد الجارحة؛ 

 ّكد أن استعمال المعنى المجازي يكون بعد الوضع كما بّينه المدنّي.وهو ما يؤ 
:" ذلك ألن الحقيقة ال تعدو أن تكون الحقيقة مألوفة، والمجاز غريب ظريف -6

استعماال شائعًا مألوفًا للفظ من األلفاظ وليس المجاز إال انحرافًا عن ذلك المألوف 
؛ (72)رئ دهشة أو غرابة أو طرافة "الشائع ، وشرطه أن يثير في ذهن السامع أو القا

وقاَءِت األرُض ُأُكَلها: أخرَجْت نباَتها. وَتَقيََّأِت المرأُة لزوِجها: ومنه في الطراز:" 
؛ فالمتأّمل في المجاز في قوله: (73)"تعّرَضْت له وَتَهالَكْت عليِه وَأْلَقْت نفَسها فوَقهُ 

الغرابة والطرافة في تجسيد األرض  ( يلحظوقاَءِت األرُض ُأُكَلها: أخرَجْت نباَتها)
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اّل فال عالقة لتلّبس األرض الجامدة بفعل األحياء؛  وكأنها كائٌن حيٌّ يتقيَّأ األكل؛ وا 
وَتَقيََّأِت المرأُة لزوِجها: وهو إسناد غير وضعي في أصل اللغة؛ ومثله في قوله: )

اد التقيُّؤ لزوجة الرجل بمعنى " (؛ فإسنتعّرَضْت له وَتَهالَكْت عليِه وَأْلَقْت نفَسها فوَقهُ 
َتَهيََّأْت ِلْلِجَماع و)َتَعرََّضْت ِلَبْعِلَها( ِلُيَجاِمَعها )َوَأْلَقْت َنْفَسها َعَلْيِه( َوَعن اللَّْيث: َتَقيُُّؤَها: 

لقاُؤها َنْفَسها َعَلْيِه" ُرها َلُه واِ  ؛ هو معًنى غير شائع وال مألوف بهذا اللفظ (74)َتَكسُّ
(، وفيه من الغرابة والطرافة ما يجعل السامع ُيدهش لهذا االستعمال؛ النحرافه )التقيُّؤ

عن المعنى الحقيقي وانزياحه إلى معاٍن تأثيرّية في المتلقي؛ وهو ما حدا باألزهري 
هـ( إلى التصريح بعدم السماع؛ " قلت: لم أسمع تقيَأت اْلَمْرأَة ِباْلَقاِف ِبَهَذا 370)ت

رها َعَلْيِه ِعْنِدي َتْصِحيفَوُهَو اْلَمْعنى،  َواب: تفّيَأت ِباْلَفاِء، وتفيُؤها: تَثّنيها وتكسُّ . َوالصَّ
على أن حدود تلك الغرابة أو الطرافة "تختلف باختالف ؛ (75)من الَفيء، َوُهَو الرُُّجوع"

تجارب المرء مع األلفاظ، وباختالف وسطه االجتماعي أو الثقافي، فقد تضعف تلك 
الطرافة في ذهن السامع إزاء استعمال أحـد األلفاظ، ويوشك اللفظ حينئٍذ أن الغرابة أو 

يكون كالحـقيقة رغم انحرافه عن المألوف الشائع، وقـد تقـوى فتحرك من السامع الرقة 
مشاعره وعواطف، فتنال إعجابه أو سخريته على حد سواء، ألنه مجاز في كلتا 

 .(76)الحالين"
)وقاَءِت األرُض ومن مستدركات ابن معصوم في هذا المعنى المجازي هو قوله: 

ُأُكَلها: أخرَجْت نباَتها. وَتَقيََّأِت المرأُة لزوِجها: تعّرَضْت له وَتَهالَكْت عليِه وَأْلَقْت نفَسها 
ومن المجاز: قاءت  "لم يذكره الزمخشري في أساسه؛ واقتصر على قوله:  فوَقُه(

الدم. وهذا ثوب يقيء الصبغ إذا كان مشبعًا، وعليه إزار ورداء يقيئان الطعنة 
؛ وهي (77)"الّزعفران. وأكلت مال هللا فعليك أن تقيئه. وقاء نفسه ولفظ نفسه إذا مات

معاٍن واردة عند ابن معصوم مع إضافة ما انفرد به طرازه من مجازات ذكرناها آنفًا، 
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؛ (78)جتمعًة في المجاز َبْلَه فصلها عن الحقيقةوخلت المعجمات اللغوّية من ذكرها م 
ال بتحقيق الفصل التام بين المعاني الحقيقّية  وبذلك انماز معجم الطراز األّول

بل زاد عليها مجازات  -وهو أحد العيوب التي توّجه للمعجم العربي-والمجازّية فحسب
يب؛ واستحّق طراز ؛ فسّد النقص، وصّوب الع(79)انفرد بذكرها عن المعجمات اللغوّية

فصل الحقيقة عن –ابن معصوم أن يكون األنموذج المثالي لحضور هذا المعيار 
في بناء المعجم اللغوّي المجازي بما يسّد الفراغ الذي ما زال قائمًا في فصل  -المجاز

 المجاز عن الحقيقة في لغة العرب معجمّيًا.
 المبحث الثالث: ذكره وجه المجاز

؛ وُيقصد بذكر به بيان نوع العالقة (80)اء المعجم المجازي المقترحوهو أحد معايير بن
بين الداللة الحقيقّية والمجازّية؛ ألن االنتقال من المعنى الوضعي الحقيقي إلى المعنى 
المولَّد المجازي يكون إّما بالتشبيه بين المعنيين، أو بطريق وجه من وجوه استعارة 

ما ُيعرف بالمجاز االستعاري بلحاظ أن المجاز معنى للمشّبه دون المشبه به؛ وهو 
أعمُّ من االستعارة، أو عن طريق ما ُيعرف )بمجاز المجاز( معنى المعنى في بيان 

 .(81)انتقال المجاز إلى مجاز أخّص منه في االستعمال
وُيَمّثل حضور وجه المجاز ِبُبعِده البياني البالغي في التصنيف الداللي لمعاني 

ًا اإلطاَر النظرّي في بناء المعجم المجازي؛ فاستيضاح وجه المجاز هو األلفاظ معجمي
بيان ألهمّية قرينتي )المقام، والمقال( في التأسيس الداللي لتحديد الدالالت المعجمّية 
بمزيد دّقة؛ وذلك ببيان وجه المجاز الذي يؤّطر العالقة بين علم البيان البالغي 

جال التطبيقّي لهذا التمايز المتحّصل بمعاٍن والمعجم العربّي بوصف المعجم الم
بالغّية بيانّية؛ وألن المعجم قائمة من الكلمات؛ ومن شأن هذه الكلمات أن تحمل كل 
واحدة إلى جانب داللتها باألصالة والوضع )الحقيقة( معًنى، وأن تدل بواسطة التحويل 
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( يفهم مقالعت في ))المجاز( على عدد آخر من المعاني المتباينة، ولكنها إذا وض
وهو ما يؤّكد أن علم البيان وهو علم ( انتفى هذا التعدد عن معناها؛ مقامفي ضوء )

دالالت المفردات يمثل الجانب النظري من )علم المعجم(، فيبين كيف تخرج الكلمة 
 .(82)عن معناها الحقيقي الوضعي إلى معاٍن أخرى مجازية

ز في االنتقال الداللي من الحقيقة إلى المجاز نستنتج مما مّر ذكره أن ذكر وجه المجا
معجمّيًا هو تبيان نظري بياني على تطبيقات األلفاظ في المعجم؛ لتّتضح بذلك معاني 
التعابير المجازّية ووجوه البيان اللغوّي؛ ليلحق غير العربي بالعربي في فهم لغة القرآن 

؛ غة العرب ضااّلً عند ابن جنيحتى ُعّد الجاهَل من المتشّرعة بالمجاز في لالكريم؛ 
ذلك " أن أكثر من ضّل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى 
إليها؛ فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة، التي خوطب 

ماَواُت مَ –الكاّفة بها... وذلك أنهم لما سمعوا قول هللا  ْطِويَّاٌت سبحانه...:...}َوالسَّ
[،...وقوله في الحديث: )خلق هللا آدم على صورته(، حتى ذهب 67ِبَيِميِنِه{ ]الزمر:

[،  أنها ساق 42بعض هؤالء الُجّهال في قوله تعالى: }َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق{]القلم:
ولو كان لهم أنس بهذه اللغة  -ونعوذ باهلل من ضعفة النظر، وفساد المعتبر-ربهم 

أو تصرف فيها، أو مزاولة لها لحمتهم السعادة بها، ما أصارتهم الشقوة الشريفة 
 .(83) إليه..."

هـ( فضاًل عّمن جاء بعده وجوه المجاز وطرقه عند 276وقد أوجز لنا ابن قتيبة )ت
. ففيها االستعارة، طرق القول ومآخذهالعرب؛ فـ"للعرب المجازات في الكالم، ومعناها: 

قديم، والتأخير، والحذف، والتكرار، واإلخفاء، واإلظهار، والتمثيل، والقلب، والت
تنوعت أوجه ؛ أّما في الطراز فقد (84) والتعريض، واإلفصاح، والكناية، واإليضاح..."

المجاز المجاز التي دلَّ عليها ابن معصوم وأشار إليها في معجمه الطراز بين 
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ن حقيقتها في اللفظ موضوع في إثبات مجاز الداللة م والمجاز باالستعارة، بالتشبيه 
  البحث عنده؛ ولنا بيانها على النحو اْلتي:

 أواًل: المجاز بالتشبيه.
ُيقصد بوجه الشبه في هذا المطلب المعنى التشبيهي الرابط بعالقة التشبيه بين المعنى 
الحقيقي والمجازي؛ وليس األسلوب البالغي، ذلك أن الفرق بين المعنى التشبيهي في 

سلوب التشبيه في البالغة هو أن المعنى التشبيهي يخلو من ذكر أداة المجاز وأ
التشبيه؛ إذ من المهم التفريق بين المجاز باالستعارة والتشبيه المحذوف األداة، نحو 
زيد أسد؛ وبين التشبيه المذكور األداة: نحو زيٌد كاألسد؛ فخلّو الكالم من أداة التشبيه، 

عة إلرادة معناه الحقيقي ُتعّين مجازية تركيب )زيد أسد(؛ ووجود قرينة اإلسنادّية المان
وليس تشبيهًا بحذف األداة؛ ألن تحقق المجاز باالستعارة ال بد له من قرينة، فإن لم 
نما نصرفه إلى  تكن قرينة امتنع صرفه إلى االستعارة، وصرفناه إلى حقيقته، وا 

، فاإلخبار به عن زيد قرينة االستعارة بقرينة، أما لفظية أو معنوية، نحو زيد أسد
 .(85)صارفة عن إرادة حقيقية

فالقرينة وخلّو التركيب من أداة التشبيه هو المائز بين المجاز والتشبيه في قولنا: زيٌد 
فاعٌل آخر في حصول هذا  -كما يرى ابن معصوم-أسد؛ على أن قصدّية المتكّلم 

التشبيه فتكون أداة التشبيه مقدرة، يقصد به التمايز؛ فـ" نحو زيد أسد قسمان، تارة 
، ويكون األسد مستعماًل في حقيقته، وذكر وتارة يقصد به االستعارة، فال تكون مقدرة

زيد واإلخبار عنه بما ال يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى االستعارة دالة عليها، فإن 
ن لم تقم، فنحن بين إضمار  واستعارة، قامت قرينة على حذف األداة صرنا إليه، وا 

. ولنا استعراض أمثلة المجاز اللغوي الذي بّين ابن (86) واالستعارة أولى، فيصار إليها"
 معصوم وجهه بالشبه بين المعنى الحقيقّي والمجازي على النحو اْلتي: 
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 :َسَرَأِت الجراَدُة ـ كَمَنَعْت ـ َسْرءًا، وَمْسَرًأ: باضْت،  قال ابن معصوم : " سرأ
َئًة... ومن المجاز: َسَرَأِت المرأُة، وَسرََّأْت َتْسِرَئًة: َكُثَر أوالُدها؛ ُشبِّهْت كَسرََّأْت َتْسرِ 

بالجرادِة في كثرِة بيِضها، ألنَّها تبيُض تسعًا وتسعيَن بيضًة، على ما جاَء في 
 .(87)"الخبرِ 

 هـ(: "255حيث قال الجاحظ)توقد نقل أعالم اللغة المعنى الحقيقّي عن العرب؛ 
هـ( 518، ومثله الميدانّي )ت(88)صمعي: يقال: قد سرأت الجرادة تسرأ سرءًا"وقال األ

لو قيل أسرأ من قولهم: )َسَرأت الجرادة َتْسَرأ َسْرأ(  الذي نقل المعنى المجازّي بقوله: "
؛ (89)"فقيل أسرا من َجَراد أي أكثر بيضا منه لم يكن بأسإذا باضت، فلينت الهمزة 

الحقيقّية والمجازّية في مورد واحد؛ وفضاًل عن تمييزه فجمع ابن معصوم المعاني 
مجازية هذا االستعمال بالتنصيص عليه ووضعه تحت عنوان )من المجاز(، ووضع 
المعنى الحقيقّي قبله نجد المدنّي قد بّين وجه المجاز؛ وهو عالقة المشابهة بين المرأة 

رأة، وهو كثرة بيض الجرادة، والجرادة؛ وأوضح وجه المجازي المسّوغ الستعماله في الم
المرأة كثيرة األوالد ُشّبهت بالجرادة؛ وهو ما يتوافق مع ما نقله الميداني في  فإذا كانت

النص السابق ذكره في جواز استعماله مجازًا في األمثال بقوله: )فقيل أسرا من َجَراد 
 أي أكثر بيضا منه لم يكن بأس(.

( بعالقة َسَرَأِت المرأةُ على مجازّية تركيب ) وبتحليل ما ذكره ابن معصوم في النّص 
نجد أن تحّقق المجاز وتمّيزه عن  -وهو منهم-المشابهة؛ مع ما ذكره البالغّيون 
أوالهما: قرينة إسناد التسرِّئ للمرأة بعد أن كان التشبيه في هذا التركيب لقرينتين؛ 

وبهذا صّح ما ذكره انب ، واألخرى: حذف أداة التشبيه من الكالم؛ ُيسند إلى الجرادة
معصوم من مجازّية هذا التركيب؛ ذلك " أن االستعارة مبناها على التشبيه تتنوع على 
خمسة أنواع تنوع التشبيه إليها. استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي أو بوجه 
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؛ وهو ما تحّقق في هذا التركيب؛ ألن طرفي التشبيه في المجاز هما المرأة (90)عقلي" 
 ن المحسوسات.والجرادة م

فضاًل عن بيان وجه الشبه وهو معيار لبناء المعجم -ومّما ُيحسب البن معصوم 
(، وهو ما لم يتنّبه إليه َسَرَأِت المرأةُ أّنه نّص على مجازّية هذا التركيب ) -المجازيّ 

س ر أ: أسرأ من  الزمخشرّي ولم يورده في معجمه األساس؛ بل اكتفى بالقول: "
فانتهى من بيان االستعماالت  ،(91)وسرءها: بيضها، وقد سرأت"الجرادة: أبيض، 

المجازّية في الجذر من دون بيان هذا المجاز الذي استدركه ابن معصوم وأثبته في 
 معجمه الطراز.

وبمقارنة هذا النص بصنيع ابن معصوم في معجمه الطراز، وصنيع الزمخشرّي في 
وم المدنّي لم يعتِن بصنيع الزمخشري معجمه المجازّي )األساس( نستنتج أن ابن معص

ن  رغم إكباره له وتأثره الخاص بآرائه؛ بل حّتى بعباراته، ويعتّد بآرائه، ويتبناها وا 
ائُل الُمِلحُّ في سؤاِل  ّحاُذ؛ وهو السَّ اُث: الشَّ حَّ خالفت إجماع اللغويين، منها قوله: " الشَّ

فال عبرَة بقول الفيروزآبادّي: إنَّه  لثَِّقُة الثََّبتُ َذَكَرُه الزَّمخشريُّ في األساس وهو االنَّاِس، 
،  لكنه حين يبدي رأيه الخاص طبق خزينه العلمي وأدلته، ال يهمه (92)من لحن العواِم"

أن يخالف الزمخشري وأمثاله، ألّن الرأي األمتن هو هدفه المتوخى والذي يسعى إليه، 
به في )المجاز( لكي ال يكون كالمه وفي هذا المجال نراه يذكر وجه المجازية ويهتم 

مجّرد اّدعاء ولكي يتضح للقارئ الوجه الذي سّوغ أن تعد المفردة أو االستعمال من 
 المجاز ال من الحقيقة.

استكمااًل للفائدة وتبيانًا لقيمة ما -وبمقارنة نص ابن معصوم مع نصوص المعجميين 
جد إغفااًل عن التنصيص ن -أودعه ابن معصوم من مجازات مع بيان وجه المجاز

على مجازّية هذا التركيب )سرأت المرأة( فضاًل عن غياب تحديد وجه المجاز؛ حيث 
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سرا: َسَرَأِت الجرادُة، أي: ألقت َبْيَضها. َوِسْرُؤها: بيُضها، وكذلك  جاء في العين: "
َمكة. وما أشبَهُه من الَبْيض فهي َسُروٌء، والواحدة ِسْرأة.  ما قيل: َسَرَأِت وربّ ِسْرُء السَّ

ن كان ُيشعر بمجازية (93)"المرأُة إذا َكُثر ِوالُدها وَوَلُدها ، فكالم صاحب العين وا 
التركيب ولكنه لم ينصص عليه؛ بْلَه ذكر وجه المجاز؛ ومثله ابن دريد، وابن القوطية 

هـ(، 515)ت هـ(، وابن القطاع 400)ت بعد  هـ(، واألزهري، والسرقسطي 367)ت
؛ فكلهم ذكر هذا (94)هـ(، والفيروزآبادي، والزبيدي650والصاغاني)ت وابن سيده،

التركيب دون التنصيص على مجازه، ودون تبيان وجه المجاز؛ وهو خلل كبير في 
 .(95)بناء المعجم المجازي الذي نصبوا إليه تبعًا لمعايير المعجمّية الحديثة

متونها، َبْلَه وجهه؛ وهو ما يسّجل ناهيَك عن معجمات لغوّية لم تذكر هذا المجاز في 
]سرأ[ سرأت  هـ(: "393خلاًل في إغفالها المعاني المجازّية؛ منها في قول األزهري)ت

الجرادة تسرأ سرءا: باضت. وأسرأت: إذا حان ذلك منها. والسرأة بالكسر، بيضة 
 ، وبهذا الكالم(96)الجرادة. ويقال سروة، وأصله الهمز، وأرض مسروءة ذات سروة"

 ينتهي الحديث من دون بيان المجاز أو وجهه.
والخالصة أن ابن معصوم باستدراكاته المجازّية فضاًل عن بيان وجه المجاز بالتشبيه 
سّجل حضوره الممّيز ودّقته في تطوير العمل المعجمي مجازّيا بما ُيهّذب المتون 

لتي لها عالقة ببيان المعجمّية من األخطاء والعيوب التي وّجهت إليها، والسّيما تلك ا
أوجه االستعماالت المجازّية، وذكره للعلة التي جعلت هذا االستعمال من المجاز، وهو 

 ما خلت منه المعجمات المتوفرة على كثرتها. 
 ثانيًا: المجاز باالستعارة:

وهو المجاز االستعاري الذي تكون عالقته ووجه المجاز فيه المشابهة؛ ذلك أن 
وّي عالقته المشابهة؛ قال ابن معصوم: "المجاز: ما عدل به من االستعارة مجاز لغ
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اللفظ عما يوجبه أصل اللغة، وهو ما استعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما،  
فهو مرسل؛ كاليد في النعمة، ألنها  غير المشابهفإن كانت العالقة المصّححة له 

اّل فاستعارة؛ كاألسد في الشجاعمصدرها،  ابت في اصطالح البيانيين أن ؛ والث(97)"وا 
والتشبيه؛ ألن  -ألنه استعمال غير حقيقّي لّلفظ–مفهوم االستعارة يتأرجح بين المجاز 

العالقة فيها هي العالقة نفسها الموجودة بين طرفي التشبيه؛ ولهذا قال السكاكي عن 
ول االستعارة: "هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف اْلخر؛ مدعيًا دخ

المشبه في جنس المشبه به، دااًل على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به؛ كما 
تقول: في الحمام أسد، وأنت تريد به الشجاع مدعيًا أنه من جنس األسود، فتثبت 
للشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراده في 

 .(98)الذكر"
االستعارة، وأن الصحيح من القضّية في ذلك: أن كلَّ أن المجاَز أعمُّ من  على "

استعارٍة مجاٌز، وليس كلُّ مجاٍز استعارة، وذلك أّنا نرى كالَم العارفين بهذا الشأن أعني 
علم الخطابة وَنْقِد الشعر، والذين وضعوا الكتب في أقسام البديع، يجري على أن 

 . (99)على حدِّ المبالغة"االستعارة نقُل االسم من أصله إلى غيره للتشبيه 
"وقد ُسّمي هذا النوع من المجاز استعارة للتناسب بينه وبين معنى االستعارة في إننا 
متى ادعينا في المشبه أنه داخٌل في حقيقة المشّبه به، فرادا من أفرادها، برز فيما 
صادف من جانب المشبه به سواء كان اسم جنسه وحقيقته أو الزما من لوازمها في 
معرض نفس المشبه به نظرا إلى ظاهر الحال من الدعوى؛ فالشجاع حال دعوى أنه 

. (100)فرد من أفراد حقيقة األسد يكتسي اسم األسد اكتساء الهيكل المخصوص إياه
وتبقى تراتبّية البحث في عالقة المجاز باالستعارة والتشبيه أن المجاز أعّم منهما 
ويتضمنهما؛  ذلك " أن الذي يوجُبه ظاهر األمر، وما َيْسِبق إلى الفكر، أن ُيْبَدأ 
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ق التشبيه والتمثيلوُيْتَبَع ذلك القوَل في الحقيقة والمجاز بجملٍة من القول في  ، ثم ُينسَّ
ستعارة عليهما، وُيْؤَتى بها في أثرهما، وذلك أن المجاز أعمُّ من االستعارة، ِذْكُر اال

والواجب في قضايا المراتب أن ُيبدأ بالعاّم قبل الخاّص، والتشبيه كاألصل في 
 .(101)االستعارة، وهي َشِبيٌه بالفرع له، أو صورة مقتضبة من ُصَوره"

مفهومًا بضمن المجاز اللغوّي قائم بقي أن نقول: إن قيام مفهوم االستعارة بوصفها 
على عالقة التشبيه؛ بلحاظ أن الُمستعار منه هو المشّبه به، والُمستعار له هو 
المشّبه، والُمستعار هو اللفظ الذي ُنِقَل عن وضعه الحقيقي إلى آخر مجازّي؛ على أن 

بق التام بين نضع بالحسبان أن فكرة المشابهة التي تقوم عليها االستعارة ال تعني التطا
اّل لم تكن االستعارة لتصير مجازًا، بل  التشبيه في االستعارة والمشابهة في التشبيه؛ وا 
حقيقة؛ ومن هنا البّد لنا من قرينة تخرج المشابهة في االستعارة عن إرادة المعنى 
الحقيقي، وعلى عاتق القرينة في الغالب يقوم جمال االستعارة؛ إذ "للكالم قرائن 

 .  (102)قرائن تقبحه"تحسنه، و 
وبيان وجه المجاز باالستعارة حاضر بكثرة في طراز ابن معصوم المدني؛ بل قد 
يصل به األمر إلى تسمية المطلب الخاص بالمجاز بعد الحقيقية بالمستعار؛ فيقول: 
 )ومن المستعار( وليس من المجاز تأكيدًا على حصول المجاز باالستعارة؛ كقوله: "

؛ فاالنتقال من (103)لنا في ُعْرُقوِب الوادي، َأي ُمْنَحناُه ومنعَطِفِه": نز ومن المستعار
الداللة الحقيقّية في )العرقوب( الذي يدّل على "الَعَصُب الغليُظ الوتِر َخْلَف الكعبيِن 

؛ إلى عرقوب الوادي هو لعالقة المشابهة بين العصب عند اإلنسان، (104)من اإِلنساِن"
رينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي لهذا التشبيه هو نقل والمنعطف في الوادي؛ والق

االسم من االستعمال بخصوص اإلنسان إلى غيره على سبيل استعارة المعنى في 
العرقوب من اإلنسان إلى الوادي، وهو من مباني المجاز باالستعارة؛ وذلك بـ" استعارة 
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حسّي هنا لطرفي ؛ والوجه ال(105)محسوس لمحسوس بوجه حسي أو بوجه عقلي " 
المستعار اإلنسان، والمستعار له الوادي هو جعل منحنى الوادي ومنعطفه كالعصب 

أي –وعالقة المشابهة هي مبنى المجاز باالستعارة؛ ألنها )العرقوب( عند اإلنسان؛ 
" أن ُتريَد تشبيَه الشيِء بالشيِء، َفَتدَع أْن ُتْفصَح بالتشبيِه وُتْظهَره،  -االستعارة
ومن مواضع بيان ؛ (106)إلى اسِم المشبَّه بِه فتُعِيَره الِمشبََّة وُتْجِرَيه عليه" وتجيءَ 

 وجه المجاز باالستعارة في الطراز:
  :وحرٌب َجْرباُء: شديدٌة ُتْجِرُب من  ...ومن المجازقال ابن معصوم : "جرب

 .(107)"إلبلِ قارَفها، أي تهِلُكُه، كالناقِة الَجْرباِء التي ُتْجِرُب ما قارَفها من ا
هو بيان لوجه المجاز  فقوله: )كالناقِة الَجْرباِء التي ُتْجِرُب ما قارَفها من اإلبِل(

االستعاري بتشبيه جرب الناقة وهي المشبه به، بجرب الحرب وهي المشّبه، والوجه 
الحّسي لهذه االستعارة يتمّثل بجرب كل من شارك في هذه الحرب واقترفها بهالكه كما 
تهلك الناقة السليمة بمقاربتها الناقة الجرباء؛ فعالقة المشابهة في المجاز االستعاري 

من  ي نص ابن معصوم حاضرة وهي متوافقة مع مقررات علماء علم البيان في أن "ف
المجاز أعني االستعارة من حيث أنها من فروع التشبيه كما ستقف عليه ال تتحقق 

تقدمة تشبيه شيء بمجرد حصول االنتقال من الملزوم على الالزم؛ بل ال بد فيها من 
؛ على أنه تشبيه ال (108)"التعرض للتشبيه بذلك الملزوم في الزم له تستدعي تقديم

يتطابق تمامًا بالتشبيه المجازي، لوجود قرينة صارفة للمعنى الحقيقي ومحّددة للمعنى 
المجازي، وهي هنا وصف الحرب بما ال يتلّبس معها عادة في االستعمال عند 
التشبيه؛ كون مرض الجرب خاص باألحياء في المعنى الحقيقي، ووصف الحرب 

رب خروج عن هذا المعنى في االستعمال إلى معنى آخر يتجاوز فيه ما وضع بالج
 في أصل االستعمال.
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وتبيان وجه المجاز في نص ابن معصوم السابق، فضاًل عن التنصيص عليه في 
مطلب المجاز هو ما يتوافق مع مقررات المعجم المجازي في الدرس اللغوّي 

وّية المتداولة؛ فضاًل عن معجم ؛ وهو ما خلت منه المعاجم اللغ(109)الحديث
؛ الزمخشري المختّص باالستعماالت المجازّية؛ فلم ينّص عليه، بْلَه ذكر وجه المجاز

إذ قال: "ومن المجاز: نزلوا بأرض جرباء: مقحوطة. وتقول: إذا أصحت الجرباء، 
ء. وهبت الِجربَياء؛ فقد كشر البرد عن أنيابه، وابيضت ِلَمُم الدنيا به؛ وهي السما

ُشّبهت نجومها بآثار الجرب. وتأّلَب عليه األجربان، وهما عبس وذبيان؛ تحوموا 
نها  لفوتهم كما تتحامى الُحْرُب... وتقول: اطِو جرابها بالحجارة، وما أصلب جرابها، وا 
لمستقيمة الجراب تريد جوف البئر، شبه بالجراب. وعن ابن األعرابي: سيف أجرب إذا 

يحمرَّ فال ينقلع عنه إال بالمسحل... فأراد بالجرب الشطب،  َكُثَف الصدأ عليه حتى
.فخال (110)كما قيل: الجرباء للشهب. وبأجفانه جرب، وهو شبه الصدإ يركب بواطنها"

األساس من ذكر هذا االستعمال المجازي الذي أثبته ابن معصوم في طرازه؛ مستدركًا 
عن ذكره لوجه المجاز  ومتداركًا لهذا الخطأ في التنصيص على المجاز، فضالً 

بذكره وجه  ؛ فسّد الطراز نقصاً (111)باالستعارة، وهو ما خلت منه المعجمات المتداولة
لكي ال يكون كالمه على المجاز مجّرد  )المجاز(المجاز واالهتمام به في مطلب

اّدعاء ولكي يتضح للقارئ الوجه الذي سّوغ أن تعد المفردة أو االستعمال من المجاز 
حقيقة؛ فضاًل عن أن بيان الوجه المجازي يتوافق ومعايير بناء المعجم ال من ال

 المجازي كما مّر معنا.
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 المبحث الرابع: شرح المعاني المجازّية. 
من المعاني بقدر ما لها من  اانطالقًا من أن فقهاء اللغة يقررون أن الكلمة يكون له

االستعماالت، فإننا أمام معاٍن تتعّدد بتعدد السياقات؛ والسيما المعاني المجازية التي 
تمّثل خطوات التطور المعنوي لأللفاظ عن طريق المجاز، ولو أمكن تتبع تلك 
الخطوات واحدة واحدة لوقعنا على المعنى األصلي الحقيقي للفظ ثم رأيناه آخًذا في 

؛ ومن هنا يمّثل (112)التطور، يلبس كل يوم زيًّا جديًدا، ويعّبر في كل بيئة تعبيًرا معيًنا
المعنى بؤرة اهتمام العمل المعجمّي عمومًا؛ سواء للمؤّلف أم لمستعمل المعجم؛ فشرح 
المعنى يمّثل أكبر صعوبة يواجهها صانع المعجم؛ لسرعة التطور الداللي في 

؛ بفعل "عوامل تتعلق بانتقال اللغة من السلف (113)لمختلفةاالستعماالت والسياقات ا
إلى الخلف، فكثيًرا ما ينجم عن هذا االنتقال تغير في معاني المفردات، وذلك أن 
الجيل الالحق ال يفهم جميع الكلمات على الوجه الذي يفهمها عليه الجيل السابق. 

ما وضعت له على ويساعد على هذا االختالف كثرة استخدام المفردات في غير 
، فقد يكثر استخدام الكلمة مثاًل في جيٍل ما في بعض ما طريق التوسع أو المجاز

تدل عليه، أو في معًنى مجازيٍّ تربطه بمعناها األصلي بعض العالقات، فيعلق 
المعنى الخاص أو المجازي وحده بأذهان الصغار، ويتحول بذلك مدلولها إلى هذا 

 .(114)المعنى الجديد"
ق منظرو الصناعة المعجمّية على ضرورة حضور معيار شرح المعاني في البناء ويّتف

المعجمي؛ ذلك أن شرح معنى الكلمة يكون بذكر معانيها المتعددة التي يصلح كل 
واحد منها لسياق معين، ولكن هذا الشرح أيًضا يتطلب أموًرا ال ُبدَّ للمعجم من الوفاء 

ب معاني الكلمات... منها وجوُب أن ُيعنى بها حتى تتحقق فائدته بالنسبة لطال
توجد المعجم بعرض األشكال المختلفة للكلمة التي يشرحها، وهذه األشكال المتعددة قد 
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وشرح المعاني المختلفة المتعددة في عصر واحد...  جنًبا إلى جنب في االستعمال
الشرح ، وينبغي للشرح أن يكون واضًحا وأن يتجنب قدر الطاقة للكلمة الواحدة

مع كل ضميمة  يشير المعجم إلى تغّير المعنىبالمرادف فقط... وينبغي هنا أن 
؛ األمر الذي ُيحّمل اللفظ الواحد معانَي كثيرة (115)تتوارد مع الكلمة أو تتالزم معها

يجب على مؤلِّف المعجم المجازي تسجيلها وشرحها؛ بتوضيح التغيير الداللي الذي 
على أن يكون شرح المعاني ماالت المتعددة عبر األزمنة؛ أصابها نتيجة توارد االستع
؛ حّتى ال يحتاج الشرح إلى مزيد توضيح وبيان؛ فإذا وقع المجازّية بالمعاني الحقيقّية
َر بالحقيقة  .(116)التباس بالمجاز ُفسِّ

ذلك أن المعنى الحقيقّي هو المعنى المعجمي المركزّي في انعزاله عن السياق؛ "وهو 
عتمد عليه في الصناعة المعجمّية، والمعنى المعجمّي هو المعنى األساسّي أّول ما يُ 

؛ وعن (117)الذي ُيمكن من خالله تفسير معاني المفردات اعتمادًا على داللتها اللغوّية"
إن المعنى المعجمي الحقيقي حصل التجوز بالمجاز؛ "فهذا تأويل قولنا: )مجاز( أي: 

، وقد يكون غيره يجوز جوازه لُقربه ال ُيْعَترض عليه الكالم الحقيقّي َيْمضي ِلَسَنَنهِ 
منه، إالِّ أّن فيه من تشبيٍه واستعاَرة وكفٍّ ما ليس في األول، وذلك كقولك: "عطاُء 

. وتفسير (118) فالن ُمْزٌن واكٌف" فهذا تشبيه وقد جاز مجاز قوله: )عطاؤه كثير واٍف("
في إلزام المعجمّي بالبدء بشرح معاني المعنى المجازي الُملِبس بالحقيقّي هو السبب 

؛ لكي يفهم المتلقي (119)المداخل المعجمّية بالمعنى الحقيقي قبل المجازي وتمييزه عنه
وقارئ المعجم المعنى الحقيقي، ثّم ينتقل إلى ما انزاح عنه بضميمة فهمه األولّي 

ازّية بوصفه للمعنى الحقيقي إلى فهم المعنى المجازي؛ وهنا يأتي شرح المعاني المج
يشرح لنا الدالالت االستعمالية للكلمة ما بين الحقيقة والمجاز،  وظيفة المعجمّي لـ"
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ويبين لماذا كان المعنى المجازي معتبًرا في المعجم، ويتناول مباحث نظرية بيانية  
 .(120)أخرى ال غنى للمعجم عنها"

ّية عمومًا، والمجازية المعجم-ولم يترك رّواد الصناعة المعجمّية هذا الشرح للمعاني 
سة  -خصوصاً  غفاًل من دون تأسيس منهجي؛ فقد وضعوا معايير منهجّية مؤسِّ

ومعمَّقة لترتيب هذا الشرح؛ ولنا بيانها مع التطبيق على ما ورد منها في معجم الطراز 
 البن معصوم باْلتي:
تلزم معرفته ُيعّرف التعريُف بأّنه: " عبارة عن ذكر شيء تس: أواًل: الشرح بالتعريف

هو أن يكون اللفظ واضح الداللة على معنى معرفة شيٍء آخر.... التعريف اللفظي: 
؛ داللة على ذلك المعنى، كقولك: الغضنفر األسد، وليس هذا فيفصل بلفظ أوضح

نما المراد تعيين ما وضع له لفظ  تعريًفا حقيقًيا يراد به إفادة تصور غير حاصل، وا 
؛ وُيقسم إلى تعريف منطقي، وتعريف (121)معاني"الغضنفر من بين سائر ال

مصطلحي؛ فضاًل عن اللغوّي اللفظي؛ وكلها تهتم بالتعريف الذي " يهدف إلى إجالء 
 .(122)معنى لفظ واحد"

وبلحاظ الحديث عن شرح المعنى المجازي بالتعريف في هذا المطلب في معجم 
ها من داللتها الحقيقّية إلى الطراز فنحن أمام نوع من المجاز في األلفاظ التي تم نقل

عبارة  داللة مجازّية اصطالحّية تنتمي إلى اللغة المختّصة؛ ذلك أن المصطلح هو "
بعد نقله عن موضوعه األول لمناسبة بينهما عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم 
وصٌف ؛ فإّن التعريف االصطالحي هو" (123)"أو مشابهتهما في وصف أو غيرها

سمح بتمييزه عن المفاهيم األخرى داخل نظام مفهومي...وشرح لغوي للمفهوم ي
عندما يمكن أن توضع مفردة  و"؛ (124)"لمعنى المصطلح داخل مجال متخصص

تعبيرية اصطالحية من الناحية الداللية مع تعبيرية غير اصطالحية فمن التقليدي 
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االستعاري أن نقول إن األخيرة ذات معنى حرفي في مقابل المعنى االصطالحي أو 
وهذا هو عينه مفهوم المجاز الذي يعني تجاوز الداللة  .(125)أو المجازي لألولى"

 الوضعّية العامة للكلمة إلى داللة مجازّية خاّصة عند أصحاب فن من فنون المعرفة
 المختّصة.

من أن الداللة االصطالحية  -بحسب ما سلف ذكره من انتقال المعنى-فإذا ما اتفقنا 
فنحن أمام تعريف بشرح المجاز االصطالحي للكلمة في معجم ازّية هي داللة مج

، وقد ألجأنا تجوز الداللة في المصطلح إلى الحديث عن هذا النوع من الطراز
الكتناز معجم الطراز بهذا النوع من التعريفات االصطالحية في التعريفات دون غيره 

عن التعريفات اللغوّية، ؛ فضاًل (126)القسم الخاص بالمصطلح في كل جذر لغوي منه
 والمنطقّية.

التي تهدف إلى بيان جوهر المصطلح ببيان – فمن التعريفات االصطالحّية
 الكلِّيُّ : هو الُمَتواِطئُ المصطلح:  في الطراز قول ابن معصوم: " -(127)خصائصه

ُسمَِّي ، الذي َيكوُن حصوُل معناُه وِصدُقُه على أفراِدِه الّذهنّيِة والخارجّيِة على الّسوّيةِ 
كاإلنساِن والشمِس، فإّن اإلنساَن له  بذلَك ألّن أفراَدُه ُمَتواِطَئٌة، أي متوافقٌة في معناهُ 

أفراٌد خارجّيٌة وصدُقُه عليها بالّسوّيِة، والّشمُس لها أفراٌد ذهنّيٌة وصدُقها عليها بالّسوّيِة 
المصطلح بمفهوم ؛ فالمعنى الوضعي الحقيقّي الذي تمّخض عنه سبك هذا (128)أيضًا"

مجازي هو أن التواطؤ: االتفاق؛ لقول ابن معصوم في المعنى الحقيقي: "وواَطَأُه على 
؛ فبّين المعنى الحقيقّي أواًل ثّم (129)"توافقوا. وَتواَطُؤوا عليه: وافَقهُ األمِر ُمواَطَأًة: 

المجازي االصطالحي بشرح معناه في قسم المصطلح، مع بيان وجه االصطالح 
َي مية بذكر المناسبة لهذا االنتقال بين المعنيين الوضعي والمجازي بقوله: )والتس ُسمِّ
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وجه العالقة بين المعنى  (؛ فبّينبذلَك ألّن أفراَدُه ُمَتواِطَئٌة، أي متوافقٌة في معناهُ  
 االصطالحي والمعنى اللغوي.

ضرورة ؛ من وهو ما يتوافق وأسس شرح المعاني المجازّية في الصناعة المعجمّية
شرح المعنى المجازي بالحقيقي، ألن المعنى الحقيقي هو األقرب للذهن، وضرورة 

كثير من كلمات  الربط بين المعنيين الحقيقي والمجازي عند شرح المعاني المجازّية؛ فـ"
 -النوع الثاني ]المجاز[ يسهل ردها إلى المعنى األول]الحقيقة[. وعمليات الربط هذه

كساب الكلمات نوعا من باإلضافة إلى ما تحق قه من تخفيض على الذاكرة اإلنسانية، وا 
المرونة والطواعية فتظل قابلة لالستعماالت الجديدة من غير أن تفقد معانيها القديمة 
باإلضافة إلى هذا وذاك فهي تسوغ قبول الدالالت الجديدة التي استحدثت في العصر 

 .(130)وحق البقاء والقبول"الحديث أو تستحدث فيما بعد، وتمنحها الشرعية 
فامتياز ابن معصوم في تعريفه السابق وشرحه المعنى المجازي للمصطلح يتمّثل 

 باآلتي:
 (131)أنه أضاف شرحًا لمعنى المصطلح المجازي زائدًا على تعريف الجرجاني -1

َي بذلَك ألّن أفراَدُه ُمَتواِطَئٌة،أي متوافقٌة في معناهُ بعبارة ) المجازي ( رابطًا المعنى ُسمِّ
 المنزاح بالمعنى الوضعي.

انفراده بذكر هذا المصطلح وتعريفه بالشرح التام لمعناه المجازي دون المعجمات  -2
 .(133)، والسّيما أساس البالغة الذي اختّص بالداللة المجازّية(132)اللغوّية كلها

توافق شرحه المجازي التام بتعريف المصطلح مع أسس شرح المعنى المجازي في  -3
المعجمّية؛ ذلك أن ابن معصوم في شرحه المعنى المجازي بتعريف  الصناعة

ينبغي أن يراعي التعريف على المعنى  المصطلح راعى االتساع في المعنى؛ إذ "
التضمني للفظ إلى جانب معناه المعجمي في تعريفه االتساع حتى يمكن أن يشتمل 
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صة حين يستقر المجاز األساسي، ويكون قادرا على اشتمال المجازات المحتملة وبخا
؛ فضاًل عّما سلف ذكره من تطابق أسس شرح (134)ويصبح مكونا لجزء من النظام" 

 المعنى المجازي مع ما شرحه ابن معصوم من مجازات اصطالحّية.
(: "الوسط الذي Context: ونقصد بالسياق=)(135)ثانيًا: الشرح بذكر سياقات الكلمة

فيه الكالم؛ بما يجعل معنى الكلمة دقيقًا وواضحًا ؛ أي ُيستعمل (136)يقع فيه )الكالم("
؛ سواء أكان هذا السياق (137)بتسييق الوحدة اللغوّية؛ أي وضعها في سياقات مختلفة

يحّدد  عاطفّياً ُيعنى بعالقة الكلمة مبًنى ومعًنى بالكلمات التي قبلها وبعدها، أم  لغوّياً 
لخارجي الذي يمكن أن تقع فيه ا سياَق الموقفدرجة القوة والضعف في الكالم، أم 

بتحديد المحيط الثقافي أو االجتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه  ثقافّياً الكلمة، أم 
، إذ ذهب بعض المتجددة. ويبقى السياق المحّدد الرئيسي لداللة اللفظ (138) الكلمة

ات العلماء إلى التأكيد أن معنى الكلمة هو مجموع استعماالتها المختلفة في السياق
المتعددة، هناك من األلفاظ ما ال يمكن تعريفها إال إذا ذكرت في جملة أو وردت في 
سياق معين؛ كاألدوات النحوية التي ال يحتاج القارئ إلى معرفة وظيفتها فقط، بل هو 
في مسيس الحاجة إلى معرفة كيفية استعمالها واستخدامها استخدامًا صحيحًا، وال 

؛ فإذا كان الشرح (139)سياقات مختلفة تحقق غايته يكون ذلك إال إذا وردت في
بالتعريف ، أو بتحديد العناصر التكوينية يلبي حاجة مستعمل المعجم الذي يريد أن 
يعرف معنى كلمة قرأها أو سمعها، فإنه ال يلبي كثيرًا حاجة مستعمل المعجم الذي 

والتركيبات السياقية ، ومصاحباتها اللفظية المعتادة، استعماالت الكلمةيريد أن يعرف 
ذا كان شرح الكلمة المعروفة بتعريفها يبدو أمراً  غير مناسب  التي تدخل في تكوينها. وا 

؛ ألن السياق يحمل حقائق (140)الزماً  فإن شرحها عن طريق ذكر سياقاتها يعد أمراً 
إضافية تشارك الداللة المعجمية للكلمة في تحديد الداللة العامة التي قصدها الباث 
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يقول ستيفن أولمن: "السياق وحده هو الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن  
تؤخذ على أنها تعبير موضوعي صرف أو أنها قصد بها أساسًا؛ التعبير عن 

 .(141)العواطف واالنفعاالت"
المعنى المجازّي سهل االنقياد للمالحظة  الشرح بذكر سياقات الكلمة ومن هنا كان

وعي، وتحقق دراسة السياقات اللغوية جملة من المميزات منها: سهولة والتحليل الموض
مكانية تحديد مجاالت التصاحب واالنتظام بالنسبة إلى  تحديد التعبيرات السياقية، وا 
كل كلمة؛ مما يعني تحديد استعماالتها في اللغة، واالعتماد على الواقع الحي، وليس 

من معجم إلى معجم، دون أن تحيا خارج  على المادة التي ال تحيا إال باالنتقال
 .(142)المعجم

وعليه فإن من مهام بالمعجم اللغوي المجازي المقترح تحديد السياقات المختلفة التي 
من يجب أن تذكر مع الكلمة أو التركيب للتفريق بين الدالالت المتعددة التي تعنيها 

تلف من سياق ْلخر؛ فكلمة هذه الكلمة أو يعنيها ذاك التركيب؛ ألن تلك الدالالت تخ
)أعمى( تأتي بمعنى )الكفيف( في سياق؛ مثل قوله تعالى: ))أي على األعمى 

اَلل والبعد عن 61حرج((]النور:  [، وتأتي في سياق آخر بمعنى مجازي، وهو الضَّ
 لُّ َوَأَض  أَْعَمى اْْلِخَرةِ  ِفي َفُهوَ  أَْعَمى َهِذهِ  ِفي َكانَ  َوَمنْ الحق؛ مثل قوله تعالى: ))

[، بل إنه قد يكون للكلمة معنيان مجازيان يختلفان باختالف 72((]اإلسراء:َسِبياًل 
؛ فإن معناها الحقيقي هو: عضو اإلبصار لإلنسان «عين»؛ مثل كلمة السياق أيضاً 

 (ينظر لنا أحوال العدو أرسلنا عيناً )وغيره الحيوان، لكن عندما نقول في المجاز: 
، فإن (أغمض عينه عنه)فإنها تعني: الجاسوس، ولو قلنا في سياق مجازي آخر: 

؛ وقد اكتنز معجم الطراز األّول بهذا النوع (143)المعنى هنا يكون: تجاهله، وتغافل عنه
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من شرح المعاني المجازّية بتسييقها في عبارات مع بيان معناها المجازي وشرحه 
 بالداللة الحقيقّية؛ منها:

  :كَتَوطََّأُه...َعالُه برجِلهِ َوِطَئه َيَطُؤُه ـ كَوِسَعُه َيَسُعُه ـ َوْطًأ كَفْلٍس: "وطأ ، 
 َأَخَذُهم أخذًا شديدًا وَطَحَنُهم: َوِطَئُهم العدوُّ َوْطَأًة منكرًة: ومن المجاز. 

، من أْن يَطَأني؛ ألّن ومن كالِمِهم: أَعوُذ باهلل من ِطَئِة الذليِل ـ كِعَدِة ـ أي:  َوْطَأَتُه أشدُّ
وهو  .َدِمُثهُ وفالٌن َوِطيُء الُخْلِق:  .سّدَدَك وَنَصَركوثّبَت هللُا َوْطَأَتَك: . لسوِء َمَلَكِتهِ 

سهلُة السيِر وداّبٌة َوِطيَئٌة:  .ال َينُبو جناُبُه على النازليَن بهُمَوطَُّأ األكناِف، كُمَعظَّم: 
وَوطََّأ  .في خفٍض منهمن العيِش؛ كَسحاَبٍة:  وهو في عيٍش َوِطيٍء، وَوطاَءةٍ  .منقادةٌ 

 .(144)َنَزلوا بقرِبِه فَوِطَئُهم أهُلهُ وَوِطَئُهم الطريُق:  .لتحتمَلهُ ؛ ذّلَلها لهنفَسُه على األمِر: 
 .(144)أهُلهُ 

( هو مركز الشرح للمعاني َوِطَئه َيَطُؤُه:...َعالُه برجِلهِ فقوله في المعنى الحقيقي: )
بعبارات وجمل يّتضح معناها بمزيد جالء ودّقة؛ فطئة الذليل: المجازّية بتسييقها لغوّيًا 

أن تكون موطوءًا له جبرًا بتشبيه انقيادك له جبرًا بالمجاز بعّلوه برجله عليك بالحقيقة، 
ومثله سائر االستعماالت المجازّية التي بّين ابن معصوم معناها بتسييقها كما هو 

فمن مهام المعجمّي في  وّي الذي ورد فيه؛مطلوب في شرح المجاز بربطه بالسياق اللغ
للكلمة ما بين الحقيقة والمجاز،  الدالالت االستعماليةصناعة المعجم أن "يشرح لنا 

ويبين لماذا كان المعنى المجازي معتبًرا في المعجم، ويتناول مباحث نظرية بيانية 
 .(145)أخرى ال غنى للمعجم عنها"

المجازّية بالسياق البن معصوم بما أورده  وبمقارنة هذا الشرح الوافي للمعاني
الزمخشري في معجمه المجازي نجد الفرق شاسعًا؛ فقد حّشد الزمخشري المعاني 
المجازّية تحشيدًا من دون بيان أو شرح للمعنى اعتمادًا على فهم القارئ، مما جعل 
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ورأيت المعنى المجازي غامضًا؛ وهو قوله:  "و ط ئ: وِطئه بِرجله وطًأ وِطَئًة،  
: وِطَئهم ومن المجازموطئ قدمه ومواطئ أقدامهم، وتوطؤوه باألقدام حتى قتلوه... 

العدّو وطأًة منكرًة. وفي الحديث: )اللهم اشدد وطأتك على مضر(، وثّبت هللُا وطأَته. 
وفالن وِطئ الُخُلق، وقد َوُطَؤ وطاءة، وتقول: فيه وطاءة الُخُلق، ووضاءة الَخلق. 

موّطأ األكتاف إذا لم ينُب جناُبُه عن النُّزَّل. ودابة وطيئة: بّينة  ويقال للمضياف:
 .(146)الوطاءة. وهو في عيش وِطئ، وأنا أحب وطاءة العيش"

فُيلحظ على نص الزمخشري غموض المعنى المجازي في سياق الكالم؛ بخالف 
وضوحه ودّقته في نص ابن معصوم الذي جعل المعاني في سياقات متعّددة وجمعها 
في صعيد واحد، مع بيان معانيها المجازية بالسياق اللغوي الذي وردت فيه؛ فجمع 
الفائدة لمستخدم المعجم في مكان واحد في مطلب المجاز، وبشرحه للمعاني المجازّية 
بالمعاني الحقيقّية في سياق لغوّي؛ فطّبق بذلك معايير صناعة المعجم المجازي بشرح 

مع اإليجاز، والوضوح، وتسييق االستعماالت المجازّية في المعاني المجازّية بالسياق، 
عبارات، وتركيبات سياقّية تدخل في تكوين داللتها المجازّية، وباالعتماد على الواقع 
الحي بذكر التعابير المستعملة في المجاز اللغوي في المعجم المجازي؛ ذلك أن الكلمة 

المعنى المجازي من الموت ، فأخرج المعجمي ابن معصوم (147)تحيا باالستعمال
 بالنقل بين المعاجم إلى الحياة بشرح معناه المجازي في سياق االستعمال اللغوي.

هـ( مع ما 1110أّما إذا قارّنا صنيع ابن معصوم في طرازه الذي بدأ تأليفه عام )
فضاًل عن -فنجد  (148)هـ(1205صنعته المعاجم بعده؛ ومنها معجم التاج للزبيدي)ت

شرحًا مفّصاًل،  -ن المعاني المجازّية والحقيقية وعدم إفراد المعاني المجازّيةالتخليط بي
وباستطراد ممّل لمستخِدم المعجم استنفذ فيه الزبيدي سبع صفحات بذكر آراء لعلماء 
اللغة منهم سيبويه وابن جني؛ وهو ما أفقد الشرح للمعاني المجازية معيار اإليجاز 
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، ومن دون إطناب والوضوح؛ تلك الفائدة التي ت وخاها ابن معصوم بإيجاٍز غير مخلٍّ
مِمّل؛ فجمع جميع االستعماالت المجازّية في صفحة واحدة مع ذكر معانيها المجازية 

 بربطها بسياق استعمالها، وبربطها بالشرح بمعانيها الحقيقّية.
سّيما شرح ولنا تبيان أمثلًة أخرى في إبراز تحّقق معايير الصناعة للمعجم المجازي وال

المعنى المجازي بالسياق في معجم الطراز بالجدول اْلتي الذي نبّين فيه صنيع ابن 
معصوم ودقته في شرح المعاني المجازية بالمقارنة مع األساس للزمخشري قبله، والتاج 

 للزبيدي بعده؛ لتّتضح الصورة أكثر على النحو اْلتي:

المجاز في األساس  المادة
هـ(535للزمخشري )ت  

شرح المجاز في الطراز 
هـ(1111للمدنّي )ت هـ(1115شرح المجاز في التاج للزبيدي )ت   

 ف ق أ

فقأ هللا عنك عين 
 الكمال.

فذكر االستعمال 
المجازي من دون شرح 

 لمعناه السياقي.

: وَفَقَأ هللُا عنه عيَن الكمالِ 
 َصَرَف عنه شرَّها.

فشرح المعنى السياقي 
للمجاز وهو المطلوب إثباته 

 تبعًا للصناعة المعجمّية

ُ َعْنك َعْيَن الَكَماِل(  )َفَقَأ َّللاَّ
فذكر االستعمال المجازي من دون شرح لمعناها 

 السياقي

 ف ي أ

)فالن يتفيأ اإلخبار 
 ويستفيئها(

فذكر االستعمال 
المجازي من دون شرح 

 لمعناه السياقي.

وهو َيْسَتِفيُء اأَلخباَر، )
وَيَتَفيَُّأها: يتتبَُّعها؛ كَأّنُه َيطُلُب 

 رجوَعها إليه(.
فشرح المعنى السياقي 

للمجاز وهو المطلوب إثباته 
 تبعًا للصناعة المعجمّية

)َوِفي )اأَلساس(: ُفاَلن َيَتَفيَُّأ اأَلخباَر 
 وَيْسَتِفيُئها(

فذكر االستعمال المجازي من دون شرح لمعناه 
 السياقي.

 ك ف أ

انكفأ إلى وطنه وتكّفأت 
ج(بهم األموا  

فذكر االستعمال 
المجازي من دون شرح 

 لمعناه السياقي.

َأت المرأُة في مشِيها:  وَتَكفَّ
 َتَرهَيَأْت وتبختَرْت  ..

َأت ِبِهم اأَلمواُج: تقلََّبْت .  وَتَكفَّ
 وانَكَفَأ إلى وطِنِه: َرَجعَ .
فشرح المعنى السياقي 

للمجاز وهو المطلوب إثباته 
 تبعًا للصناعة المعجمّية

لهذا االستعمال ذكرًا في التاج؛ وما لم أجد 
َأت المرَأُة  وجدته نقاًل هو : )َقول اْلَجْوَهِري: َتَكفَّ

ُأ النْخَلُة  ِفي ِمْشَيِتها: َتَرْهَيَأْت وَماَرت َكَما َتَتكفَّ
 الَعْيَداَنُة(.

 فخال التاج من هذا االستعمال فضاًل عن شرحه
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تفصيلها في هذه العجالة واالختصار في  هذا فضاًل عن أمثلة كثيرة أخرى ال نستطيع 
البحث؛ وكلها تبّين المنهج المّطرد عند ابن معصوم المدني بشرح االستعماالت 
المجازّية في توظيفها في سياقات ُتنبُئ عن معناها؛ حّتى إنه لم يكتِف بتسييق اللفظ 
عًا المجازي في عبارات مستعملة فحسب؛ بل زاد عليها بشرح معناها المجازي تب

للسياق بمزيد دّقة وفائدة لمستعمل المعجم؛ وهو ما يتوافق وأسس بناء المعجم المجازي 
بحسب معايير الصناعة المعجمّية التي أردنا إثبات تحققها في معجم تراثي من لغتنا 
العربية الجميلة؛ لغة القرآن الكريم. فهو دائما ينظر إلى ما نقله الزمخشري في أساسه 

شرحها ويفّك غوامضها؛ وهو ما لم نعهده في عمل معجمي آخر؛ من المجازات وي
الذى يحتاج إلى دقة وتأّمل في فهمه، فتركه بال شرح تساهل في  والسّيما في المجاز

غير محّله، وليس فيه إاّل بتر سالسة اللغة وتعقيد تناول معانيها، ويبتعد بالمعجم 
 المجازي المطلوب عن الفائدة المتوخاة منه.

 
 ثالثًا: الشرح بالمعنى الحقيقي المقاِرب)شبه المراِدف(:

وهو الشرح بتعريف معنى الكلمة المجازّية بمعنى الكلمة الحقيقي الذي انزاح عنه 
المجاز اللغوّي إلى استعماالت سياقّية قد َيغُمض معناها؛ فيكون جالء المعنى بربطه 

بشرح الكلمة بالمرادف الشبيه له بمعنى الكلمة الحقيقي المقاِرب لها؛ وهو ما ُيعرف 
وقد ؛ (149)في المعنى؛ لخلّو اللغة من الترادف التام المتطابق في االستعمال الواحد

هو أن يتطابق اللفظان تمام التطابق،  التَّراُدف الكامل أو التَّام:أنكر المحدثون  وقوع 
لك بتقارب اللفظين تقاربًا وذ شبه التَّراُدف أو الّتشابه أو الّتقارب أو التَّداخل:وقالوا ب

اللي:شديدًا بحيث يصعب التفريق بينهما مثل : )عام، سنة، حول(، و  التَّقارب الدَّ
وذلك حين تتقارب المعاني، مع اختالف كل لفٍظ عن اْلخر بملمٍح واحٍد في األقل، 
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)بالمر( مثل : )حلم، رؤيا(، وأنكَر بعض المحدثين وقوع التَّراُدف التَّام في اللغة، منهم 
الذَّي يرى أنَُّه ليس هناك ترادفات حقيقية، وال توجد كلمتان تحتمالن المعنى نفسه 

؛ وعليه فالتَّراُدف الَّذي وافَق عليه اللغويون المحدثون، هو التَّراُدف الّناقص، (150)تماماً 
أو التَّراُدف غير التام، وهو يعني عندهم إمكان حلول كلمة مكان أخرى تؤدي معناها 

شرح المعاني المختلفة المتعددة للكلمة الواحدة، ، ألّن (151)وظيفتها في عدة سياقات أو
ألن الترادف ؛ وأن يتجنب قدر الطاقة الشرح بالمرادف فقطينبغي أن يكون " واضًحا 
لما أصبح معروًفا في دراسة أصول التعارف على وضع  التاّم مشكوك في أمره؛

الرموز للمعاني من ضرورة استقالل المعنى الواحد بالرمز الواحد، فالكلمتان اللتان 
تعتبرهما مترادفتين ال يوجد بينهما في الواقع إاّل منطقة مشتركة من المعنى، ثم يستقل 

تالف ظالل المعنى بهذه الصورة كلٌّ منهما بإقليمه الخاص خارج منطقة التداخل، فاخ
 .(152)مطَعن خطير في فكرة الترادف"

ومن هنا كان شرح المعنى المجازي بالحقيقي من باب تبيان المعنى بشبه المرادف؛ 
ذلك أن للمعنى المجازي استعماالت تختلف عن استعمال المعنى الحقيقي؛ وعليه فإّن 

ال يصّح؛ ولو قيل إن  دف التامالتراما ُيقال من أن المجاز هو أحد أسباب حدوث 
أو شبه الترادف لكان صوابًا؛ ألنه  الترادف الناقصالمجاز هو أحد أسباب حدوث 

ينسجم وواقع االستعمال اللغوّي الذي فّرق بين المعنى الحقيقي والمجازي في 
 .(153)االستعمال

ِت ميث... وماثَ  ومن أمثلة ابن معصوم في شرح المجاز بالمعنى الحقيقي قوله:"
ومن ، فهي َمْيثاُء كَهْيفاَء. الجمع: ِميٌث، َكِهيٍف. الَنْت، وَسُهَلْت األرُض: 

فيلحظ على النص البدء ببيان  ،(154)"زنًة ومعنىً  كَليِّنهِ ، َميُِّث الَقْلِب ...وَرُجٌل المجاز
 ( بأنهَميُِّث الَقْلِب المعنى الحقيقي وهو أن )الميث هو اللين(، ثّم بين المعنى المجازي )
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ذكره للمعنى الحقيقي ( وبهذا حّقق ابن معصوم فائدتين؛ أوالهما: لّين القلبيعني ) 
، واألخرى: أنه شرح المعنى المجازّي بالمعنى الحقيقي بعد بيان المعنى قبل المجازي 

الحقيقي؛ وهو ما يتوافق ومعايير شرح المعنى المجازي بشبه مرادفه من المعنى 
للمعنى الحقيقي ذكرًا عند الزمخشري؛ فقد اكتفى ببيان  الحقيقي. على حين أننا ال نجد

معاني هذا الجذر المجازّية من دون بيان المعنى الحقيقي؛ فَغُمض المعنى المجازي 
لدى مستخدم اللغة بخلّو المطلب من ذكر للمعنى الحقيقي، ومن الربط به عند شرح 

ميٌث. وماث الخبز م ي ث: أرض ميثاٌء، وأراٍض  المعنى المجازي؛ وهو قوله: "
لبني عذرة قلوب تنماث كما ينماث  ومن المجاز: والملح والطين في الماء وانماث.

. ومّيث الرجل: ذلّّل، وتمّيث: ذّل ورجل مّيث القلب: لّينهالملح في الماء، 
ن شرح المعنى المجازي) ،(155)واسترخى" ( بشبه مرادفه َميُِّث الَقْلِب فالزمخشري وا 
بعدم ذكره المعنى الحقيقي اّل أن نّصه افتقر إلى تحقيق فائدة الشرح (؛ إلّينهالحقيقي)

؛ وهو ما استدركه ابن وبخلّوه من الربط بينهما في شرح المعنى المجازي ، بدءاً 
معصوم بمزيد دّقة وبيان مع ترتيب في ذكر المعاني عند شرحها؛ وبهذا حّقق معيارًا 

عنى الحقيقي الُمبيَّن قبله؛ فأشرق المعنى مهمًا ومنضبطًا في شرح المعنى المجازي بالم
 المجازي بهذا التبيان، وبهذا الربط.

 على الزمخشري والمعجميين ما خال )المعجم الوسيط( ومن مستدركات ابن معصوم
ما ذكره من معاٍن مجازّية وشرحها بشبه مرادفها الحقيقي في الجذر )ح ض أ(؛ إذ 

ذا الجذر بدءًا: "]حضأ[: َحَضْأُت الناَر ـ قال ابن معصوم في المعاني الحقيقية له
كُتها وسعَّرُتهاكَمَنْعُتها ـ َحْضًأ وَمْحَضًأ:  ؛ فبّين المعنى الحقيقّي لتحضيء (156)"َحرَّ

ومن المجاز:  النار بأنه )تحريكها وتسعيرها(؛ ليعود في المعنى المجازي ليقول:"
بشبه مرادفه الحقيقي؛ وهو ما فبّين المعنى المجازي  ،(157)"التهبْت الحرُب:  َحَضَأتِ 
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؛ فضاًل عن خلّو المعجمات العربية األخرى من ذكر (158)خال منه معجم األساس
؛ وكفى بهذا دلياًل على أن ابن معصوم لم يكتِف بنقل (159)مجاز )حضأت الحرب(

المجازات عن الزمخشري من دون نقد وسّد للنقص بشرح المعاني المجازّية فحسب؛ 
راك جذور لغوّية كاملة بمعانيها الحقيقّية والمجازية؛ بشرح واٍف بل زاد عليه باستد

للمعاني المجازّية بشبه مرادفها من الحقيقّية؛ وبذلك استوفى هذا المعيار في الصناعة 
، واستحق الطراز األّول بكفاءة أن يكون مثااًل عجمّية بجدارة خلت منها المعجماتالم

 للمعجم المجازي الذي نطمح إليه.
 الخاتمة

كان السبب وراء الخوض في هذا البحث هو بيان أهمّية التأسيس لمعجم مجازي تبعًا 
لمعايير الصناعة المعجمّية الحديثة؛ بتطبيق هذه المعايير على معجم تراثي ينتمي 

بعد  إلى مدرسة التقفية؛ وهو معجم الطراز األّول البن معصوم المدني؛ والمؤلَّف
(؛ وهو ما يستبطن 1205هـ(، وقبل التاج للزبيدي )ت816تالقاموس للفيروزآبادي )

بيان حركة التأليف المعجمي تبعًا لمعايير الصناعة المعجمّية في ضوء موضوع 
المجاز اللغوي الذي يمّثل حياة اللغة في االستعمال؛ فكانت النتائج أن انماز ابن 

بحسب ما نزعم من  معصوم في معجمه الطراز بمجموعة من الميزات الرائدة في بابها
 البحث؛ والمتمّثلة بالنتائج اْلتية:

  لّما كان المعجم العربي هو الميدان التطبيقي لتحليل مطالب علم البيان البالغي
فكان لزامًا حضور آليات التحليل البياني في الترتيب المعجمي في الفصل بين الحقيقة 
والمجاز؛ وهو معيار قاّر في التحليل اللغوّي أشار إليه ابن جنّي بدءًا، وتلقفه 

ني في التفريق بين الحقيقة والمجاز؛ وهو معيار ناضج البالغيون كالسكاكي والجرجا
 إذ البيان علم في العناية أنفي تصنيف موارد المعجم المجازي ومداخله اللغوية؛ ذلك 
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 على للداللة أو، (المطابقي) العرفي معناه على داللته في اللفظ دراسة إلى تتجه 
 كان كما، المعجم علم قمة البيان علم تجعل، (معناه الزم) على أو، (معناه بعض)

؛ فالبّد من توظيف مخرجات علم البيان في التأسيس النحو علم قمة المعاني علم
 المعجمي والتصنيف الحقيقي والمجازي في بناء المعجم المجازّي.

  تبّين من البحث تحّقق معيار ذكر المعنى الحقيقي والمجازي في مورد واحد من
 م باستيضاح المعنى الغامض باْلخر؛ فضاًل عنالجذر للتسهيل على مستخدم المعج
الفصل منهجّيا بين الحقيقة والمجاز جمعهما؛ بل و أن ابن معصوم في طرازه لم يكتِف ب

الفائدة لمستخدم  زادو وهو أحد معايير الصناعة المعجمّية في المعجم المجازي؛ 
في تتّبع الدالالت المجازّية التي خال منها معجم أساس البالغة المختص  المعجم

بالداللة المجازّية؛ وبهذا العمل سّجل لنا دقته في فصل الحقيقة عن المجاز؛ وهي 
نتيجة طبيعة لسعة اطالعه، وعنايته بالمجاز، ولذلك ذكر من المجازات ما ليس 

 ودقتها. مذكورًا في معاجم اللغة التي ُيعتّد بنقلها
  وفضاًل عن تمّيز ابن معصوم في ترتيب المطالب بتقديم الحديث المعاني

الحقيقّية على المعاني المجازّية، وتجاوزه لخطأ الخلط بين المعاني؛ وناهيك عن تنّبهه 
فقد زاد إلى التمييز بينها منهجّيا في فصلين متباينين في كّل جذر لغوّي من معجمه؛ 

؛ وهي قوله في ستعماالت مجازّية لم تذكرها المعجمات العربّيةالفائدة في استدراكه ال
ِل، وفي َصْدِر اإِلسالِم النص المذكور آنفًا: " دِر اأَلوَّ "؛ فرغم شيوع وكاَن ذِلَك في الصَّ

؛ فلم ينّص المعجميون على مجازّيته؛ هذا االستعمال المجازّي في كتب اللغة وغيرها
؛ فاستدركها (المعجم المختّص بالمجاز)أساس البالغة ؛ ومنهاَبْلَه ذكره في معجماتهم

المدنّي وضّمنها طرازه مرتشفًا من معرفته اللغوّية، وحذقه وتمرسه بلغة العرب، واضعًا 
إياها في مظاّنها الصحيحة من كل جذر لغوّي؛ وبهذا العمل سّجل لنا دقته في فصل 
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خلت منها المعجمات العربّية؛ الحقيقة عن المجاز، وباالستدراك الستعماالت مجازّية 
 فأتم الفائدة للقارئ منهجيًا وعلمّيا في طرازه األول.

  ال  األّول هطراز انماز أن  ومن مستدركات ابن معصوم في هذا المعنى المجازي
وهو أحد العيوب التي -بتحقيق الفصل التام بين المعاني الحقيقّية والمجازّية فحسب

ليها مجازات انفرد بذكرها عن المعجمات اللغوّية؛ فسّد بل زاد ع -توّجه للمعجم العربي
النقص، وصّوب العيب؛ واستحّق طراز ابن معصوم أن يكون األنموذج المثالي 

في بناء المعجم اللغوّي المجازي  -فصل الحقيقة عن المجاز–لحضور هذا المعيار 
لغة العرب بما يسّد الفراغ الذي ما زال قائمًا في فصل المجاز عن الحقيقة في 

 معجمّيًا.
  أن ابن معصوم باستدراكاته المجازّية فضاًل عن بيان وجه المجاز بالتشبيه سّجل

حضوره الممّيز ودّقته في تطوير العمل المعجمي مجازّيا بما ُيهّذب المتون المعجمّية 
من األخطاء والعيوب التي وّجهت إليها، والسّيما تلك التي لها عالقة ببيان أوجه 

ماالت المجازّية، وذكره للعلة التي جعلت هذا االستعمال من المجاز، وهو ما االستع
، بيان وجه المجاز في نص ابن معصوموت؛ ه المعجمات المتوفرة على كثرتهاخلت من

فضاًل عن التنصيص عليه في مطلب المجاز هو ما يتوافق مع مقررات المعجم 
نه المعاجم اللغوّية المتداولة؛ المجازي في الدرس اللغوّي الحديث؛ وهو ما خلت م

فضاًل عن معجم الزمخشري المختّص باالستعماالت المجازّية؛ فلم ينّص عليه، بْلَه 
؛ فخال األساس من ذكر هذا االستعمال المجازي الذي أثبته ابن ذكر وجه المجاز

معصوم في طرازه؛ مستدركًا ومتداركًا لهذا الخطأ في التنصيص على المجاز، فضاًل 
ذكره لوجه المجاز باالستعارة، وهو ما خلت منه المعجمات المتداولة؛ فسّد الطراز  عن

لكي ال يكون كالمه على  )المجاز(بذكره وجه المجاز واالهتمام به في مطلب نقصا
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المجاز مجّرد اّدعاء ولكي يتضح للقارئ الوجه الذي سّوغ أن تعد المفردة أو  
االستعمال من المجاز ال من الحقيقة؛ فضاًل عن أن بيان الوجه المجازي يتوافق 

 ومعايير بناء المعجم المجازي كما مّر معنا.
 كما مّر  الجرجانيتعريف  أنه أضاف شرحًا لمعنى المصطلح المجازي زائدًا على

انفراده ؛ فضاًل عن المجازي المنزاح بالمعنى الوضعي رابطًا المعنى؛ معنا في البحث
بذكر هذا المصطلح وتعريفه بالشرح التام لمعناه المجازي دون المعجمات اللغوّية 

 توافق شرحه؛ ناهيَك عن كلها، والسّيما أساس البالغة الذي اختّص بالداللة المجازّية
المجازي التام بتعريف المصطلح مع أسس شرح المعنى المجازي في الصناعة 
المعجمّية؛ ذلك أن ابن معصوم في شرحه المعنى المجازي بتعريف المصطلح راعى 

ينبغي أن يراعي التعريف على المعنى التضمني للفظ إلى  االتساع في المعنى؛ إذ "
كن أن يشتمل األساسي، ويكون جانب معناه المعجمي في تعريفه االتساع حتى يم

قادرا على اشتمال المجازات المحتملة وبخاصة حين يستقر المجاز ويصبح مكونا 
؛ فضاًل عّما سلف ذكره من تطابق أسس شرح المعنى المجازي مع "لجزء من النظام

 ما شرحه ابن معصوم من مجازات اصطالحّية.
 ني بشرح االستعماالت المنهج عند ابن معصوم المد من البحث اّطراد تبّين

المجازّية في توظيفها في سياقات ُتنبُئ عن معناها؛ حّتى إنه لم يكتِف بتسييق اللفظ 
المجازي في عبارات مستعملة فحسب؛ بل زاد عليها بشرح معناها المجازي تبعًا 
للسياق بمزيد دّقة وفائدة لمستعمل المعجم؛ وهو ما يتوافق وأسس بناء المعجم المجازي 

معايير الصناعة المعجمّية التي أردنا إثبات تحققها في معجم تراثي من لغتنا بحسب 
العربية الجميلة؛ لغة القرآن الكريم. فهو دائما ينظر إلى ما نقله الزمخشري في أساسه 
من المجازات ويشرحها ويفّك غوامضها؛ وهو ما لم نعهده في عمل معجمي آخر؛ 
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دقة وتأّمل في فهمه، فتركه بال شرح تساهل في الذى يحتاج إلى  والسّيما في المجاز
غير محّله، وليس فيه إاّل بتر سالسة اللغة وتعقيد تناول معانيها، ويبتعد بالمعجم 

 المجازي المطلوب عن الفائدة المتوخاة منه.
 صنيع ابن معصوم في  نجد أن بلحاظ سبق الطراز لمعاجم لغوّية جاءت بعده

هـ( مع ما صنعته المعاجم بعده؛ ومنها معجم التاج 1110طرازه الذي بدأ تأليفه عام )
فضاًل عن التخليط بين المعاني المجازّية والحقيقية وعدم -فنجد  (هـ1205للزبيدي)ت

شرحًا مفّصاًل، وباستطراد ممّل لمستخِدم المعجم استنفذ فيه  -إفراد المعاني المجازّية
يبويه وابن جني؛ وهو ما أفقد الزبيدي سبع صفحات بذكر آراء لعلماء اللغة منهم س

الشرح للمعاني المجازية معيار اإليجاز والوضوح؛ تلك الفائدة التي توخاها ابن 
، ومن دون إطناب مِمّل؛ فجمع جميع االستعماالت  معصوم بإيجاٍز غير مخلٍّ
المجازّية في صفحة واحدة مع ذكر معانيها المجازية بربطها بسياق استعمالها، 

؛ وهو ما يتفق ومقررات صناعة المعجم العربي بمعانيها الحقيقّية وبربطها بالشرح
 عمومًا، والمجازي خصوصًا.

  المعنى المجازي بشبه مرادفه  وفي مطلب شرح المعنى وجدنا ابن معصوم يبّين
الحقيقي؛ وهو ما خال منه معجم األساس؛ فضاًل عن خلّو المعجمات العربية األخرى 

وكفى بهذا دلياًل على أن ؛ كما مّر معنا في البحث( ضأت الحربمن ذكر مجاز )ح
ابن معصوم لم يكتِف بنقل المجازات عن الزمخشري من دون نقد وسّد للنقص 
بشرح المعاني المجازّية فحسب؛ بل زاد عليه باستدراك جذور لغوّية كاملة بمعانيها 

الحقيقّية؛ وبذلك الحقيقّية والمجازية؛ بشرح واٍف للمعاني المجازّية بشبه مرادفها من 
 .استوفى هذا المعيار في الصناعة المعجمّية بجدارة خلت منها المعجمات
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 هوامش البحث 
                                      

( ُيعدُّ معجم الطراز األول والِكناز لما عليه لما عليه من لغة العرب المعّول البن معصوم المدني 1)
هـ( من معجمات مدرسة التقفية التي سبقت تأليف تاج العروس؛ وهي المدرسة التي  1120)ت

نه: تعتمد الحرف األخير من الجذر بوصفه بابًا، والحرف األول فصاًل؛ وصفه عبد هللا أفندي بأ
"كتاب كبير في اللغة... وكان مؤلفه مشتغاًل بتأليفه إلى أن مات... ولم يتّمه بعد وخرج منه قريبًا 
من النصف"، وزاد عباس المكي؛ فقال: "هو كتاب فريد الوجود، نحا به نحو القاموس، وأورد على 

ابن معصوم في صاحب القاموس إيرادات، وزاد على قاموسه لغزارة فضله زيادات"؛ وهو ما بّينه 
، وهو الُمتَّسُم ِباإِلماَمِة في َمعرَفة الّلسان  نِّي أَلعجُب من الَمجد الفيروزآباِديِّ مقدمة طرازه؛ فقال: "واِ 

ى للتَّْنبيه على أغالط الجوهريِّ في صحاحه،  ؛ ِإذ صنََّف قاموَسه، وَشنََّف قابوَسه، وَتصدَّ  ...الّضاديَّ
زاِعمًا َأنَُّه لم َيقِصد بذلك ِمراًء، ... كيَف خالَف قوَله فعُله، وزلَّت بقدِمه نعلُه؟! فوقع من اأَلغالط 
واأَلوهاِم، فيما تحاُر فيه َثواِقُب اأَلفهاِم، ومن التَّصحيف والتَّحريِف، والغلط في مساِئل النَّحو 

والحق أن ابن  ( َتنَقضي عن َطرَفيِه ُجماَدى وَرَجبُ والتَّصريِف، فيما ال يكاُد ُيقَضى منه الَعَجُب، وال
ن كان هدفه من كتابه نقد القاموس المحيط؛ إال أن هناك استدراكات، وزيادات وتصويبات  معصوم وا 
على سائر المعجمات. ولالستزادة في معرفة ابن معصوم المدنّي ومعجمه الطراز ُتنظرمقّدمة المحّقق 

 .63-46مقّدمة/)السيد علي الشهرستاني(:ال
 .213ـ  212( ُينظر: الصور البيانية؛ حفني دمحم شرف:   2)
 .  63( ُينظر: البالغة العربية وسائلها وغاياتها؛ ربيعي دمحم عبد الخالق:  3)
 .1/281، والمزهر للسيوطي: 150( ُينظر: الصاحبي البن فارس:4)
 .2/15( مقاييس اللغة:5)
 .1/494( نفسه:6)
، والتاج: 5/326، واللسان:141، واألساس: 11/102، والتهذيب: 1/259ن:( ُينظر: العي7)

15/75-84 . 
 .150( الصاحبي:8)
 .30-29( ُينظر: المجاز في التراث النقدي:9)
 .350ه(:474أو  471( أسرار البالغة للجرجاني )ت10)
 .41( أصول البيان العربي دمحم حسين الصغير:11)
 .350سرار البالغة:، وُينظر: أ358( مفتاح العلوم:12)
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 .149( الصاحبّي:13)
 .360، وُينظر: مفتاح العلوم: 352-351( أسرار البالغة:14)
 .251( جواهر البالغة: 15)
 .203( التعريفات:16)
 .369( مفتاح العلوم:17)
 .1/85( ُينظر: األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم:18)
 )ج و ز(.133/ 10( الطراز األّول )البن معصوم المدني(: 19)
، وأثر المجاز في فهم الوظائف 39، والمجاز في التراث النقدي: 251( ُينظر: جواهر البالغة: 20)

 .40النحوّية:
 )مقدمة ابن معصوم(.1/5الطراز:  (21)
 )مقدمة ابن معصوم(. وستكون لنا وقفة مع المصطلح في المبحث الثالث من البحث.1/10نفسه:  (22)

 )مقدمة ابن معصوم(.1/10نفسه: (23) 
 )مقدمة المحقق(.113ينظر: الطراز: صفر/ (24)
 .12 -11الجاسوس على القاموس:  (25)
 .8/352الطراز:  (26)
 .8/352نفسه:  (27)
 .290ُتنظر مقدمة المحقق: (28)
،والمعاجم اللغوّية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: 143-115ُينظر: صناعة المعجم الحديث:  (29)
،والمعجم 122-117، وبحوث في الصناعة المعجمّية:107ازّي:، والمعجم اللغوّي المج94-123

 ، 260، والمعجم الوسيط دراسة تحليلّية)أطروحة دكتوراه(:21-18الوسيط والمعايير المعجمّية الحديثة: 
 .118-117( ُينظر: صناعة المعجم الحديث؛ د. أحمد مختار عمر: 30)
 .3/20( ُينظر: المعجمّية العربّية قضايا وآفاق: 31)
 .108، والمعجم اللغوّي المجازّي: 119( ُينظر: صناعة المعجم الحديث؛ د. أحمد مختار عمر: 32)
األستاذ أمين الخولي، والمعاجم العربّية دراسة  ( ُتنظر: مقّدمة محقق معجم أساس البالغة33)

 .138تحليلية: 
 .443-2/442( الخصائص: 34)
، ومعجم تاج العروس: 1/282علوم اللغة:( لم أجد نسبته إلى قائل؛ ُينظر: المزهر في 35)

10/113. 
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 .445-2/444( الخصائص: 36)
 )ف ي أ(. 1/155الطراز األّول:  (37)
 )ف ي أ(.  1/359، وينظر: التاج:4/435مقاييس اللغة:  (38)
، 10/547، والمحكم:1/63، والصحاح:8/407)ف ي أ(، وُينظر: العين: 1/244الجمهرة: (39)

 .1/126واللسان: 
، والقاموس: 2/486، والمصباح: 2/395)ف ي أ(، وُينظر: المخصص: 14/414تهذيب اللغة:  (40)
48. 
 )ف ي أ(. 1/157الطراز األّول:  (41)

 .2/444( الخصائص: 42)
 .1/315؛ وُينظر: معاني القرآن: 337-1/336( الكتاب: 43)
 )ق و ل(.11/577)س ح ح(، و2/476، وُينظر: لسان العرب: 5/444(معجم مقاييس اللغة: 44)
 .2/444( الخصائص: 45)
 .221( أسرار البالغة: 46)
 .1/268هـ(:  463( العمدة في محاسن الشعر وآدابه البن رشيق القيرواني )ت 47)
 .2/446( الخصائص: 48)

هـ(:  650وُينظر: والتكملة والذيل والصلة للصغاني )ت  )ف ي أ(، 14/415تهذيب اللغة:  (49)
 )ف ي أ(.1/355)ف ي أ(، وتاج العروس: 48)ف ي أ(، والقاموس:1/127)ف ي أ(، واللسان:1/40
 .108، والمعجم اللغوّي المجازّي: 119( ُينظر: صناعة المعجم الحديث؛ د. أحمد مختار عمر: 50)
 .43-2/42( ينظر: معجم أساس البالغة: 51)

 )ص د ر(. 8/235الطراز األّول:  (52)
 )ص د ر(. 8/236نفسه:  (53)

 .2/445( الخصائص: 54)
 .2/446( الخصائص: 55)
 .2/446( ُينظر: الخصائص: 56)

/ 4، واللسان: 9/34، والمحكم: 2/709)ص د ر(، وُينظر: والصحاح: 2/629جمهرة اللغة:  (57)
445. 
، 153-1/152، والمخصص: 95-12/94لغة: )ص د ر(، وتهذيب ال7/94، ُينظر: العين:(58)

 .423والقاموس:
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 )ص د ر(. 12/293معجم تاج العروس:  (59)
 )المقدمة(. 11الجاسوس على القاموس:  (60)

 .1/540( ينظر: معجم أساس البالغة: 61)
 )مقدمة المؤّلف ابن معصوم المدنّي(. 1/6الطراز األّول: (62)
 )ف ي أ(. 1/157نفسه:  (63)

 .43، والمجاز في التراث النقدّي: 1/51الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ( ُينظر: 64)
 )ج و ز(.133/ 10( الطراز األّول )البن معصوم المدني(: 65)
 .35، وأثر المجاز في فهم الوظائف النحوّية: 1/286( ُينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 66)
 )ج و ز(.133/ 10المدني(: ( الطراز األّول )البن معصوم 67)
 .44، والمجاز في التراث النقدّي: 1/286( ُينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 68)
 )ج د د(.261/ 5( الطراز األّول )البن معصوم المدني(: 69)
( ُينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها؛ البن فارس 70)

 .149هـ(:395)ت
 )ج و ز(.132/ 10( الطراز األّول )البن معصوم المدني(: 71)
، و ُينظر: أثر علم الداللة في تفسير النصوص؛ د. دمحم 98( داللة األلفاظ؛ د. إبراهيم أنيس:72)

 .51ماهر:
 )ق ي أ(.169/ 10( الطراز األّول )البن معصوم المدني(: 73)
 أ(. )ق ي240/ 5)ق ي أ(، وُينظر: العين:  1/381( التاج:74)
 )ق ي أ(. 9/278( تهذيب اللغة:75)
، و ُينظر: أثر علم الداللة في تفسير النصوص؛ د. دمحم 98( داللة األلفاظ؛ د. إبراهيم أنيس:76)

 .51ماهر:
 )ق ي أ(.2/113( معجم أساس البالغة: 77)
، 5/44،والمقاييس:9/278،والتهذيب:1/245)ق ي أ(،والجمهرة:240/ 5( ينظر: العين: 78)

،وتكملة 6/597،والمحكم:1/66، والصحاح:1/738 والمجمل:
 .2/769، الوسيط:3-1/380،والتاج:50،والقاموس:1/43الصغاني:

( ينظر على سبيل المثال ال الحصر من استدراكات ابن معصوم في طرازه من المجازات في 79)
و)و ط  فصل المجاز في الجذور اللغوّية اْلتية: )ف ق أ(، و)ج ش أ(، و)ب أ ب أ(، و)ب ك أ(،
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أ(، و)ف ي أ(، و)ه ذ أ(، و)ر ج ح(، و)ش ي خ(، و)ق ب ب(، و)ف أ د(، و)ح ذ ر(، و)ح 
 ص ر(، و)ص د ر( وغيرها...

 .107، والمعجم اللغوّي المجازّي:260ُينظر: المعجم الوسيط دراسة تحليلّية)أطروحة دكتوراه(: (80)
، ودالئل 29وأسرار البالغة:، 21-20هـ(:276ُينظر: تأويل مشكل القرآن البن قتيبة)ت (81)

 .263اإلعجاز:
 .40-39ُينظر: اللغة العربّية معناها ومبناها:  (82)
 .246-3/245الخصائص:  (83)
 .22هـ(:276تأويل مشكل القرآن البن قتيبة)ت (84)
هـ(مطبوع ضمن: ثالث رسائل في إعجاز 384ُينظر: النكت في أعجاز القرآن للرماني)ت (85)

 .83-82القرآن:
 .1/296وار الربيع في أنواع البديع البن معصوم المدني:أن (86)
 .266/ 1حياة الحيوان الكبرى للّدميرّي:  )س ر أ(؛ وُينظر الخبر في :1/103معجم الطراز األّول: (87)
 .5/291الحيوان للجاحظ: (88)

 .1/354مجمع األمثال للميداني:(89) 
 .1/119طراز ألسرار البالغة)للعلوّي(: ُينظر: ال؛ و 388هـ(: 626مفتاح العلوم )للسكاكي )ت (90)
 .1/477أساس البالغة: (91)
)ش 1/167)ش ح ث(، والقاموس:480)ش ح ث(، وينظر: األساس: 3/399معجم الطراز األول: (92)

 ح ث(. 
 .7/292العين: (93)
واألفعال ،13/44،والتهذيب:74وكتاب األفعال البن القوطّية: ،2/1099ُينظر على التوالي:الجمهرة: (94)

، 27/ 1والتكملة للصغاني:،1/360،والمخصص:2/155، واألفعال البن القطاع:3/523للسرقسطي: 
 .269-1/268، وتاج العروس:43، والقاموس:1/95واللسان:

، والمعجم اللغوّي المجازّي )منهج 260ُينظر: المعجم الوسيط دراسة تحليلّية)أطروحة دكتوراه(: (95)
 .107مقترح(:

 .1/424والمعجم الوسيط: ، 3/155، وُينظر: المقاييس: 1/55الصحاح: (96)
 .)ج و ز(10/132معجم الطراز األول: (97)
 .240م: 2007، وُينظر: البالغة عند المعتزلة؛ د. دمحم هيثم غّرة؛ 369مفتاح العلوم: (98)

 .398أسرار البالغة:(99) 
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 .369ُينظر: مفتاح العلوم: (100)
 .39المجاز في التراث النقدي:  ، وُينظر:398أسرار البالغة:(101) 
 .34-33ُينظر: المجاز وأثره في الدرس اللغوي: ، و 1/271العمدة في محاسن الشعر وآدابه:(102) 
 )ع ي ب(.2/341. و)ع ج ب(2/278، وُينظر:)ع ر ق ب(2/299معجم الطراز األول:  (103)
، وتاج 114، والقاموس: 4/359، وُينظر: مقاييس اللغة: )ع ر ق ب(2/299نفسه:   (104)

 .3/357العروس:
 .2/160، وعروس األفراح:1/119، وُينظر: الطراز ألسرار البالغة: 388مفتاح العلوم: (105)
 .412وُينظر: أسرار البالغة: ،67دالئل اإلعجاز في علم المعاني: (106)
 .)ج ر ب(1/348معجم الطراز األّول: (107)
، والمجاز في التراث 55وأسرار البالغة:، 68، وُينظر: دالئل اإلعجاز:369مفتاح العلوم: (108)

 .39النقدي:
 .122-121، والمعجم اللغوّي المجازّي )منهج مقترح(:260ُينظر: المعجم الوسيط دراسة تحليلّية: (109)
 .)ج ر ب(1/130معجم أساس البالغة: (110)
، 1/98والصحاح:،39 -11/36والتهذيب:،2/1099، والجمهرة:114-6/112ُينظر:العين: (111)
والتكملة ،1/360، والمخصص:7/400، والمحكم: 1/186، والمجمل:1/449قاييس:والم

، ومتن 158-2/145،والتاج:76-66،والقاموس:1/259، واللسان:1/94، والمصباح:1/85للصغاني:
 .1/114، والوسيط:1/498اللغة:

 .303-302( ُينظر: دراسات في فقه اللغة؛ د. صبحي إبراهيم الصالح: 112)
 .118-117ة المعجم الحديث؛ د. أحمد مختار عمر: ( ُينظر: صناع113)
 .323( علم اللغة؛ د. علي عبد الواحد وافي:114)
، وصناعة المعجم الحديث: 329-328( ُينظر: اللغة العربّية معناها ومبناها؛ د. تمام حسان: 115)

117-118. 
دراسات علم اللغة ، والمعاجم اللغوّية في ضوء 114( ُينظر:مواد البيان؛علي بن خلف الكاتب:116)

 .102الحديث:
 .2/154( المعجمّية العربّية قضايا وآفاق: 117)
 .322( الصاحبي البن فارس:118)
 ( ُينظر: المبحث األول من البحث.119)
 .319( اللغة العربّية معناها ومبناها؛ د. تمام حسان: 120)
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 .62( التعريفات: 121)
: المصطلح النقدي والصناعة المعجمّيةُينظر: ، و 289( علم المصطلح؛ د. علي القاسمي: 122)

139. 
 .10، وُينظر: األسس اللغوّية لعلم المصطلح؛ د. محمود فهمي حجازي: 32( التعريفات: 123)
 .15-14( التعريف المصطلحي دراسة في ضوء المصطلحّية الحديثة:124)
 .198( اللغة وعلم اللغة؛ جون ليونز: 125)
 .5م هامش رق 4( ُتنظر: توطئة البحث صفحة 126)
 .74( ُينظر: المعجمّية العربّية بين النظرية والتطبيق؛ د. علي القاسمي: 127)
 )و ط أ(.240-1/239: معجم الطراز األول (128)
 )و ط أ(.1/235: معجم الطراز األول (129)
، والمعجمّية العربّية قضايا 119: صناعة المعجم الحديث؛ د. أحمد مختار عمر (130)

 .3/72وآفاق:
عّرف الجرجاني المتواطئ بقوله: "المتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على  (131)

أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كاإلنسان، والشمس؛ فإن اإلنسان له أفراد في الخارج، وصدقه 
والفرق ؛ 199عليها بالسوية، والشمس لها أفراد في الذهن، وصدقها عليها أيًضا بالسوية": التعريفات:

في  واضح بإضافة الربط بين المعنيين عند ابن معصوم، فانماز عن تعريف الجرجاني بهذا الربط
 .شرح المعنى المجازي 

، 1/81، والصحاح:14/36، والتهذيب:2/929، والجمهرة:7/468ُينظر:العين: (132)
-55،والقاموس:200-1/195، واللسان:9/251، والمحكم: 6/120والمقاييس:

 .2/1041،والوسيط: :499-1/491اج:،والت56
 .2/342:ينظر: معجم أساس البالغة (133)
، وُينظر: التعريف المصطلحي دراسة في ضوء المصطلحّية 130صناعة المعجم الحديث: (134)

 .105الحديثة:
 .171، والمعجم اللغوّي المجازي:131صناعة المعجم الحديث:( ُينظر: 135)
 .252:د. محمود السعران علم اللغة مقدمة للقارئ العربي؛( 136)
 .71-68ُينظر: علم الداللة؛ د. أحمد مختار عمر:( 137)
 .263( ُينظر: علم الداللة التطبيقي؛ د. هادي نهر:138)
 .430:المعجم العربي في ضوء النقد اللغوّي؛ خالد هدنة( ُينظر:139)
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 .131صناعة المعجم الحديث:( ُينظر: 140)
 .131.:63أولمن، ترجمة دمحم كمال بشير، ص  دور الكلمة في اللغة: ستيفن( ُينظر: 141)
 .131صناعة المعجم الحديث:( ُينظر: 142)
 .174( ُينظر: المعجم اللغوّي المجازي:143)
 )و ط أ(.236-1/235: معجم الطراز األول (144)
 .319اللغة العربية معناها ومبناها؛ تمام حسان عمر:( 145)
 )و ط أ(.2/342: معجم أساس البالغة (146)
 133-131ُينظر: صناعة المعجم الحديث:( 147)
 )و ط أ(.499-1/492: ُينظر: معجم تاج العروس (148)
 .  141، وصناعة المعجم الحديث:35-33هـ(:395( ينظر: الفروق اللغوّية؛ ألبي هالل العسكري)ت149)
 .  221-220، وعلم الداللة )د. أحمد مختار عمر(: 104( ينظر: علم الداللة )بالمر(: 150)
 .  252( ينظر: فصول في علم الداللة، فريد عوض حيدر: 151)
 .  329( اللغة العربية معناها ومبناها: 152)
 .106، والداللة اللغوية عند العرب)د. عبد الكريم مجاهد(:332ينظر: األصول )د. تمام حسان(: (153)
 )م ي ث(.3/445( الطراز األول:154)
 )م ي ث(.2/235( أساس البالغة:155)
 )م ي ث(.3/445ألول:( الطراز ا156)
 .1/180)م ي ث(، وانفرد المعجم الوسيط بذكر هذا المعنى المجازي: ُينظر: الوسيط:3/445( نفسه:157)
 )الحاء مع الضاد(.196 -1/195( أساس البالغة:158)
( ُينظر: 159)

 . 1/194،والتاج:75،والقاموس:3/405،والمحكم:5/97،والتهذيب:2/1050،والجمهرة:3/264العين:
 

 بمصادر البحثقائمة 
 .القرآن الكريم 
 :أواًل الكتب المطبوعة 
هـ(، تحقيق: دمحم باسل عيون السود، الناشر: دار 538أساس البالغة، للزمخشري )ت  -1

 م 1998 -هـ  1419لبنان، الطبعة: األولى،  –الكتب العلمية، بيروت 
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الصافي، دار أثر المجاز في فهم الوظائف النحوّية وتوجيهها في السياق، د. خديجة  -2
 م.2009، 1السالم، القاهرة، ط

أثر علم الداللة في تفسير النصوص المجاز أنموذجا؛ د. دمحم ماهر، دار النوادر، لبنان،  -3
 م.2014، 1ط
-ه( تحقيق: محمود دمحم شاكر، دار المدني474أو  471أسرار البالغة للجرجاني )ت -4

 م.1991-هـ1412، 1جدة، ط
؛ د. محمود فهمي حجازي، دار غريب، القاهرة،)د.ط(، األسس اللغوّية لعلم المصطلح -5

 )د.ت(.
األصول دراسة أبتسمولوجية للفكر اللُّغوي عند العرب، د. تمام حسان، عالم  -6

 م .2000-هـ1420الكتب،
، 1لبنان، ط-أصول البيان العربّي؛ د. دمحم حسين الصغير، دار المؤرخ العربي، بيروت -7

 م.1999
هـ(، حققه  943العلوم؛ إبراهيم بن عصام الدين الحنفي )تاألطول شرح تلخيص مفتاح  -8

 م.2001لبنان، د. ط،  –وعلق عليه: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
األفعال، تأليف: أبي بكر محمَّد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم األندلسي المعروف  -9

م له وطبعه 367بابن القوطية ) ين ، دار الكتب العلمية ، هـ( ، قدَّ ووضع حواشيه : إبراهيم شمس الدِّ
 م .2003 -هـ 1424،  1لبنان ، ط -بيروت 

م له  515األفعال، البن القطاع علي بن جعفر السعدي اللغوي الصقلي )ت  -10 هـ(، قدَّ
ين ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ،  1لبنان ، ط -وطبعه ووضع حواشيه : إبراهيم شمس الدِّ

 م .2003 -هـ 1424
هـ(، المحقق: حسين  400األفعال، للسرقسطي، أبو عثمان، ويعرف بابن الحداد )ت بعد  -11

جمهورية مصر العربية،  -دمحم دمحم شرف، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة 
 م. 1975د.ط، 

،حققه وترجم هـ( 1120أنواع البديع، تأليف السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني )ت -12
 م.1968 -هـ 1388، 1لشعرائه شاكر هادي شكر، النجف األشرف، مطبعة النعمان، ط

بحوث في الصناعة المعجمّية، د. حميدي بن يوسف، مركز الكتاب األكاديمّي، عّمان،  -13
 م.2019، 1ط
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البالغة العربية وسائلها و غاياتها في التصوير البياني، تأليف: ربيعي دمحم علي عبد  -14
 م.1989ق،  دار المعرفة الجامعية، مصر، الخال
، 1اإلمارات، ط -البالغة عند المعتزلة؛ د. دمحم هيثم غّرة؛ دار الكتب الوطنّية، أبو ظبي -15

 م.2009
هـ(، بتحقيق 1205تاج العروس من جواهر القاموس، لدمحم بن مرتضى الزبيدي )ت -16

للثقافة والفنون واْلداب، الكويت، ط  مجموعة من األساتذة، وزارة االعالم الكويتية ،المجلس الوطني
 م .2001 – 1968، 2
هـ(، تحقيق: السيد أحمد صقر، مكتبة دار 276تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوري )ت -17

 م.2006التراث، القاهرة، 
التعريف المصطلحي دراسة في ضوء المصطلحّية الحديثة؛ د. حميدي بن يوسف، مركز  -18

 م.2019، 1، طالكتاب األكاديمّي، عّمان
يد الزَّين أبو الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي  -19 التعريفات، علّي بن محمَّد بن علّي السَّ
 م.1،2000لبنان ، ط  -هـ( ، تحقيق: دمحم باسل عيون السود، دار الكتب العلمية ، بيروت 826)
بن الحسن  التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: الحسن بن دمحم -20

هـ(، تحقيق عبدالعليم الطحاوي ، مراجعة عبد الحميد حسن ، مطبعة دار الكتب، 650الصغاني )ت
 م.1970القاهرة ، 

هـ( ، تحقيق : محمَّد 370تهذيب اللغة، تأليف: أبي منصور محمَّد بن أحمد األزهري ) -21
 م .2001، 1لبنان ، ط -عوض مرعب ، دار إحياء التُّراث العربي ، بيروت

هـ(، مكتبة المعاجم 1304تأليف: أحمد فارس الشدياق)ت الجاسوس على القاموس، -22
 م.2013، 1اللغوية، دار النوادر، سوريا، لبنان، الكويت، ط

هـ(، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار 321جمهرة اللغة، البن دريد األزدي )ت -23
 م.1987، 1بيروت، ط -العلم للماليين 

هـ(، ضبط وتدقيق وتوثيق: 1362والبيان والبديع، ألحمد الهاشمي )ت البالغة في المعاني -24
 د. يوسف الصميلي، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت، د.ط، د.ت.

، 2هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط808حياة الحيوان الكبرى، للّدميرّي )ت -25
 هـ. 1424

بيروت، الطبعة: الثانية،  –هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 255)ت  الحيوان للجاحظ -26
 هـ 1424
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هـ( ، حقَّقه : دمحم علي النَّجار، دار 392الخصائص، تأليف أبي الفتح عثمان بن جني ) -27
 ، )د.ت(.2لبنان ، ط -الهدى للطباعة ، بيروت 

، 1علم للماليين، طهـ(، دار ال1407دراسات في فقه اللغة؛ د. صبحي إبراهيم الصالح )ت -28
 م.1960

 م.2004داللة األلفاظ؛ د. إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية ، رقم اإليداع لسنة  -29
الداللة اللغوية عند العرب، د. عبد الكريم مجاهد، الناشر: دار الضياء للطبع والنشر  -30

 م.1985والتوزيع، 
دمحم شاكر، مكتبة  هـ(، تحقيق: محمود474أو 471للجرجاني )ت:  دالئل اإلعجاز، -31

 الخانجي ، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.
، 12اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة، كمال بشر، دار غريب، مصر، طدور الكلمة في  -32

 )د.ت(.
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها؛ البن فارس  -33

البابي الحلبي، القاهرة ،)د.ط(، هـ(، تحقيق : السيد أحمد صقر ، مؤسسة فيصل عيسى 395)ت
 )د.ت(.

هـ( ، تحقيق : أحمد عبد الغفور 400الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : للجوهري)بعد  -34
 م. 1987 -  هـ 1407، دار العلم للماليين ، بيروت ، الطبعة: الرابعة  2العطار ، ط

 م.2009، 2صناعة المعجم الحديث؛ د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،ط -35
الصور البيانية بين النظرية والتطبيق؛ حفني دمحم شرف، دار نهضة مصر للطبع والنشر،  -36

 م.1965
الطراز األول والكناز لما عليه من لغة العرب المعّول، البن معصوم المدني  -37

ه(، تحقيق: السيد علي الشهرستاني، طبع مؤسسة أهل البيت إلحياء التراث، قم ،إيران، 1120)ت
 ه.1433،  1ط
الطَّراز المتضمن ألسرار البالغِة وعلوم حقائق اإلعجاز، يحيى بن حمزة العلوي  -38

 م.1914-هـ1332هـ(، دار الكتب الخديويـة، مطبعة المقتطف بمصر، 749)ت
هـ(، المحقق: الدكتور عبد  773عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح، للسبكي )ت -39

 م 2003، 1لبنان، ط –للطباعة والنشر، بيروت  الحميد هنداوي، الناشر: المكتبة العصرية
م، 1995، ترجمة : صبري إبراهيم السيد ، دار المعرفة ، االسكنرية،  علم الداللة، )بالمر( -40

 )د.ط(.
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 م. 1982،  1علم الداللة : د. أحمد مختار عمر ، مكتبة دار العروبة، الكويت،  ، ط  -41
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