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 الجامعة المستنصرية      

 كمية اآلداب/ قسم المغة العربية



 المستخمص
خصيَّة محمد تناولت في التمييد التعريف بشبتمييد وأربعة فصول وخاتمة,  واقتضْت طبيعة البحث أْن يكون

بداعو األدبي وجيده اإلصالحي في المجال الديني والسياسي جيوده رضا المظفر و  العمميَّة ومؤلفاتو المطبوعة وا 
 .التقريب بين المذاىب واالجتماعي ومساعيو في مجال

ل الموسوم بـ)الداللة الوضعيَّة(, وتسميتو ىذه جو         من كالم عمى اهاءْت لما حو أعقب التمييد الفصل األوَّ
حقيقة الوضع وأىم نظريات نشأة المغة في الدرس األصولي, مع إشارة إلى آراء المغويين العرب وعمماء 

يب ما نراه مصيبًا وتصو ومناقشتيا راء لتمك اآلظريتو في الوضع مع تحميل المسانيات, والتعرُّض لرأي المظفَّر ون
ثمَّ كان االستعمال في المبحث الثاني تفسير المظفر لمداللة وأثر القصد في كشف مكنونيا,  منيا, وتناولت

والمجاز الحقيقي والمجازي محورًا لممبحث الثالث من ىذا الفصل, الذي تناولُت فيو تعريف المظفر لمحقيقة 
مستعرضًا نظريتو في تفسير المجاز, وموقفو من الحقيقة الشرعيَّة, مع  ,وشروط االستعمال الحقيقي ,وعالماتيما

بيان أىم آراء العمماء والمذاىب في إمكان وقوع المجاز في القرآن والسنة, وكان المبحث الرابع مخصصًا 
ين واألصوليين في تفسيرىما, وأسباب وقوعيما, والفائدة ا وآراء المغويملمحديث عن الترادف واالشتراك وتعريفي

 المغوية واألصولية من بحثيما, مع بيان موقف المظفر من ىذه اآلراء.  
 ,وجاء الفصل الثاني الموسوم بـ)داللة المنطوق( لمحديث عن مفاىيم ثالثة ىي: )االشتقاق, واألمر      

المفظ في محلِّ النطق  المنطوق؛ ألنَّ المظفَّر أطمق عمى كلِّ ما دلَّ عميو وسبب تسمية الفصل بداللةوالنيي(, 
ًا,  بالمنطوق, عمى ثالثة مباحث: فتناولت في  وكان الكالم فيوالذي ُيقابل المفيوم الذي أفرد لو بابًا خاصَّ

, ومبدأ االشتقاق أو أصمو معانيتوليد األلفاظ والالمبحث األوَّل مفيوم االشتقاق ووظيفتو الدالليَّة التي يؤدييا في 
مع استعراض اآلراء المغويَّة والنحويَّة واألصوليَّة فيو, مع بيان رأي المظفَّر في ىذه المسألة مبينًا ما أميل إليو 

 أىمّ  داللة األمر بوصفوبالمبحث الثاني لمخوض  اختصَّ واألصوليين, و  ف الحاصل بين النحاةمن توجيو لمخال
عمى الوجوب بحسب معناه األىميَّة يرجع إلى داللة األمر  األبحاث التي تعرَّض ليا األصوليون؛ ومنشأ ىذه

موضوعات المبحث  حكام التكميفيَّة األخر,, وبدأتن سائر األمالوجوب يحظى بعناية بالغة تميزه األساس, و 
وبي, واستدالل المظفر في إثبات ذلك, بالحديث عن معنى األمر ومادتو وصيغتو وداللتيما عمى الطمب الوج

, ثم جاء المبحث الثالث في النيي من حيث زمن االمتثال, وغيرىا وداللة األمر الوارد بعد الحظر وداللتو عمى
 المادَّة والصيغة وداللتيما عمى الحرمة, وتفرعو إلى موضوعات متعدِّدة مقاربة لما ورد في المبحث الثاني. 

من أبواب كتابو )أصول بابًا لو المظفر أفرد  لة المفاىيم(, مستعرضًا ماالموسوم بـ)دالالفصل الثالث وجاء       
دليل الخطاب والداللة السياقيَّة, وجاء مبحث دليل  في ىذا الفصل  عالجتفالمفاىيم,  الذي بحث فيوالفقو(, 

قو, ومفيوم ائكمفيوم الشرط ومفيوم الحصر وطر وداللتيا المخالفة مفاىيم لخطاب مشتماًل عمى أىمِّ أنواع ا
الغاية, وغيرىا من المفاىيم التي وردْت في كتاب )أصول الفقو(, واستعرضُت في المبحث الثاني الداللة السياقيَّة 

الداللة المظفَّر ليذه الدالالت الثالث  والتزمت تسمية واالقتضاء(, ,واإلشارة ,)داللة التنبيو ةوأنواعيا الثالث
مة المظفَّر.لسياقيَّة, ا  مع الموازنة بين رأي الجميور والعالَّ

عمى مباحث عدَّة ىي: العام والخاص, وتعريفيما مع بيان أقساميما واأللفاظ الدالَّة واشتمل الفصل الرابع       
ب عمى العموم وما ذىب إليو المظفر من عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن الخاص وغيرىا من المطال



العام والخاص, ثمَّ خصصت المبحث الثاني لمحديث عن تعريف اإلطالق والتقييد,  يالتي ليا عالقة بمفيوم
اإلطالق, وختمت الفصل بمبحث اإلجمال والتبيين, ومنيج والعالقة بين المطمق والمقيد واأللفاظ الدالة عمى 

وكان سبب تسمية األشاعرة واإلماميَّة في تقسيم األلفاظ من حيث الوضوح والغموض, وأسباب حدوث اإلجمال, 
مة المظفر ىذا الفصل بـ)الداللة التفسيريَّة(, ألنَّ   في الباب الخامس من كتابو )أصول الفقو( مفاىيمتناول العالَّ

)العام والخاص والمطمق والمقيد والمجمل والمبيَّن(, وال ُيمكن بحث ىذه المفاىيم بفصٍل مستقٍل من دون أْن 
نمتمس ليا عنوانًا جامعًا تنطوي تحتو, ووجدنا أنَّ عنوان )الداللة التفسيريَّة( ىو األنسب ليذه المفاىيم؛ وذلك ألنَّ 

نى الداللة؛ ألنَّ غايتيما ىو الكشف عن المعنى, فضاًل عن أنَّ مفيوم التفسير يقترب في بعض مستوياتو من مع
مصطمحات العام والخاص والمطمق والمقيَّد والمجمل والمبيَّن, ال ينفرد بيا الفكر األصولي, فيي من لوازم عمميَّة 

مغز, ىذه تعرُّف عمى التفسير, فال اعتقد أنَّ مفسِّرًا بإمكانو استنطاق معاني القرآن الكريم من دون ال
 .االصطالحات
 :ة من نتائج بما يأتيأبرز ما توصمْت إليو ىذه الدراس وُيمكْن إيجاز

مة المظفر بماىية العالقة بين المفظ والمعنى, أو ما ُيعرف بالوضع, مفسِّر كشف  -1 ًا البحث عن عناية العالَّ
نَّ ُموِجد المغة, و  إيَّاه بالجعل والتخصيص من لدن الجعل كان نتاجًا لمقوَّة المودعة في الكائن البشري ا 

لعالقة القائمة بين المفظ تع بيا في ضبط اية التي تمالدقَّة المتناى شر ىذاويؤ , اقتضتيا طبيعتو اإلنسانية
المظفَّر مع ما وينسجم مبنى  ,حقيقتيا, وليسْت ذاتية أو عقمية , وىي عالقة اعتباطية فيوتفسيرىا والمعنى

زة حقيقتيا ترجع إلى غريوأنَّ المغة اعتباطية توصمْت إليو بعض نظريات عمم المغة الحديث التي تر, 
ة ُزِوَد بيا ىذا اإل  .نسانخاصَّ

البحث أنَّ المظفر يعتقد أنَّ الداللة بمعناىا الحقيقي تابعة لمقصد, وال ُتطمق عمى الكالم الخالي منو إالِّ أكد  -2
إلى , ويتوافق مرادهو  صاحبو النصِّ عن طريق معرفة قصدُيؤكد أىميَّة الكشف عن معاني ىو بذلك مجازًا, و 

في  حضور الذات المتمفظة وأثرىامع مباني عمم المغة الحديث الذي ُيؤمن الكثير من أعالمو أنَّ حدٍّ كبيٍر 
بيان قصدىا صار أمرًا بالغ األىميَّة, ألنَّ النص بوصفو حدثًا تواصميًَّا قد تزول داللتو بزوال عنصر القصد 

 منو.
ير, عدم لتشريع اإلسالمي, فضاًل عن أنَّو في مصدري اُيعدُّ المظفر من القائمين بوقوع المجاز في المغة و  -3

االقتصار عمى ترخيص الواضع المتمثل بالعالقات بوألفاظيا المغة  لمستعمل لمفرداتوجود ضرورة ُتمزم ا
المجازية المقررة في عمم البيان؛ ألنَّ االستعمال المجازي تابع الستحسان الطبع والذوق السميم, وىذا ما 

عمى معنى واحد, لما تتعرض لو من تغيير تفرضو وثباتيا بعض األلفاظ  استقراريفسر لنا ظاىرة عدم 
, وىذا التغيير يأتي بأشكاٍل متعددة الزمن رعب بعض متطمبات الحياة والمجتمع وبعض دواعي االستعمال

 نمطًا من التطور الداللي.  و تمثل نوعًا 
التي عني بيا المغويون في  وعاتمب الموضكتابو )أصول الفقو( أغأثبت البحث أنَّ المظفر تناول في  -4

مكان وقوعيما,  والمجاز, ولم تكن دراستو إيَّاىا والحقيقة دراستيم المغة, كالترادف واالشتراك وشروطيما وا 
موجود في كتب المغة, فيو يوافقيم تارة ويختمف معيم تارة أخر,, بل يتقاطع في بعض ىو عمَّا قلُّ شأنًا ت

األحيان مع منيجية الدرس المغوي في بحث ىذه الموضوعات, عمى نحو ما نجده في أبحاثو من دمج 



معرفتو و لموضوعي االشتراك والترادف, وأىمل الخوض في تفاصيل وقوعيما, وىذا ُيشير إلى سعة اطالعو 
  ., وحجم اجتياداتو في ىذا المجالوميا وآدابيامالعربية وعب

 


