
املوضوع األول 

الحقيقة واملجاز



التعريفات

 له وضعفي ما املستخدماللفظ : الحقيقة.

 ينة  تمنع له   بقر غير ما وضع في املستخدماللفظ : املجاز
.من إرادة املعنى الحقيقي 



أقسام الكالم

الكالم

الحقيقة
اللغوية

الشرعية

(يةاالصطالح)العرفية 

املجاز

اللغوي 

االستعارة

املجاز املرسل

املجاز العقلي



:في التعريفين مفردتان مهمتان هما 

.املراد به معنى الكلمة في املعجم ( : الوضع. )1

. املراد به معنى الكلمة داخل النص ( : االستخدام. )2

فإذا تطابق معنى الكلمة في النص مع معناها املعجمي فهي

.حقيقة بالغية 

.وإذا خالف معنى الكلمة داخل النص معناها في املعجم فهي مجاز



مالحظة مهمة

اقع .مصطلح الحقيقة عند البالغيين ال عالقة له بالصدق أو مطابقة الو

أي أننا عندما نحلل بالغيا ونبحث عن الحقيقة واملجاز 

ال ننظر الى صدق العبارة أو كذبها

:بل ننظر الى استخدام االلفاظ داخل النص ونسأل 

.هل يطابق ما جاء في املعجم أم يخالفه ؟



أنواع احلقائق
.وهي كل لفظ نجد معناه في املعاجم اللغوية العامة : الحقيقة اللغوية  . 1

.... ( . كتاب ، رجل ، شجرة ، قلم ، حجر ، قرأ ، ) 

.   عان جديدة هي األلفاظ التي نقلها الشرع من معانيها اللغوية الى    م: الحقيقة الشرعية . 2

... ( .الصالة ، القصاص ، اآلخرة ، الزكاة ، ) 



لدى هي األلفاظ التي اكتسبت معاني جديدة    (: االصطالحية )الحقيقة العرفية  .  3
.أصحاب العلوم واملهن املختلفة 

اإلعراب ، التمييز الرفع ، النصب ، البناء ، : ) ففي علم  النحو عندنا مصطلحات نحو 
....( .، الحال ، 

، االبدال ، املزيد ، املنقوص ، املهموز ، االعالل  : ) وفي علم االصرف مصطلحات 
..( . االجوف ، املثال ، 

ل منها وهكذا فإن للعلوم االخرى كالطب والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم ، لك
ق التي ال مصطلحاته التي تعارف عليها أهل ذلك العلم فصارت عندهم بمثابة الحقائ

. يختلفون في فهمها 

قلت من وعليه فإن االلفاظ الشرعية واالصطالحية ال نسميها مجازا وإن كانت قد انت
. معانيها اللغوية الى معان جديدة 


