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 في التحميل المغوي دراسة في مباحث الدليل المفظي
 وصفية –دراسة تحميمية 

 د. عمي عباس عميوي األعرجي         بيد الخفاجي     أ.م.د حكمت ع
 جامعة القادسية /كمية اآلداب    جامعة بابل    /كمية الدراسات القرآنية

 التمييد
 التحميل المغوي ومباحث األلفاظ 

 عند السيد محمد باقر الصدر )رحمو اهلل(
 1أوال: في عمم األصول

أو عمـ ، أو عمـ الكالـ، عمـ أصوؿ الديف ىو عمـ العقائد، ـ أصوؿ الفقوعمـ أصوؿ الديف وعم عمم األصول لو شقان:
مثؿ التوحيد والعدؿ ، أي التصورات العامة لمعالـ، وىو عمـ نظري يضع أصوؿ النظر، أو عمـ الذات والصفات، التوحيد

 أو الذات والصفات واألفعاؿ بمغة االشعرية.، بمغة االعتزاؿ
ىو عمـ نظري عممي يضع قواعد االستدالؿ مف ، ع قواعد النظر واستنباط األحكاـوعمـ أصوؿ الفقو عمـ عممي يض

وعمـ أصوؿ الفقو أشبو بالعقؿ النظري العممي أما عمـ الفقو ، عمـ أصوؿ الديف أشبو بالعقؿ النظري، أجؿ تطبيؽ األحكاـ
 .2فيو العقؿ العممي

يو قبؿ عصر الترجمة ومف ثـ فيو سابؽ عمى بشق أسسعمـ األصوؿ ىو العمـ اإلسالمي اإلبداعي باألصالة ت
التوجو نحو الواقع مف أجؿ السيطرة عميو عف طريؽ تنظيـ ، وىو العمـ الذي يعبر عف روح الحضارة اإلسالمية، 3الفمسفة

المغة  األفعاؿ اإلنسانية فيو وليس االشراقيات واالتصاؿ بالعقؿ الفعاؿ بؿ العقؿ االستنباطي واالستقراء التجريبي مع مباحث
 .4وتحميؿ األلفاظ

 فكانت أعمالو:، لذلؾ اىتـ الشييد بعمـ األصوؿ
والمدخؿ في الداللة واالستعماؿ ، يضـّ بعد التمييد في تعريؼ العمـ وموضوعو وتقسيمو مباحث الدليل المفظي:-1

والبحوث ، والييئات وتضـ الحروؼ، البحوث المفظية التحميمية :قسميف، وعالمات الحقيقة وتشخيص المعنى والتطبيقات
، صيغيا ودالالتيا وعالقتيا مع بعض المفاىيـ الرئيسية فييا مثؿ الخاص والعاـ، المفظية المغوية مثؿ األوامر والنواىي

 والمجمؿ والمبيف.، والمطمؽ والمقيد
قسمتو إلى قطع و ، ويتوجو نحو منطؽ االستدالؿ، واألصوؿ العممية الجزء األوؿ عف الحجج واألمارات مباحث الحجج، -2

والقطع ، ومطمؽ الظف عندما تنسد الدالئؿ جميعيا، وتفسير الظف في السيرة والظواىر واإلجماع والشيرة واألخبار، وظف
  5وغيرىا، والدليؿ ىو أساسا الدليؿ العقمي، يستبعد التجري وىو العمؿ بال دليؿ يقيني

األوؿ: األدلة ، جميعيا في األدلة، ت التمييدية األولىويتضمف ثالثة مباحث بعد المقدما دروس في عمم األصول: -3
والثالث في تعارض ، والثاني: األصوؿ العممية التي تتركز في االستصحاب، والدليؿ العقمي، الدليؿ الشرعي، المحرزة
 األدلة.

                                                           

. تقسيـ ىذه الفقرات مف الدكتور حنفي، ينظر بحثو: تجديد عمـ األصوؿ، قراءة في كتابات اإلماـ الشييد محمد باقر الصدر، كتاب 1
 ـ.2000المنياج، 

 . وحديثنا عف عمـ األصوؿ.2
 التمييد لتاريخ الفمسفة اإلسالمية، مصطفى عبد الرزاؽ: المقدمة.. ينظر: 3
 .151. تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: 4
 . ينظر: مباحث الحجج واألصوؿ العممية لمسيد محمد باقر الصدر، السيد محمود الياشمي.5
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، وأنواعو: المفظياألوؿ: عف الدليؿ  :إلى جزأيف، بعد المدخؿ التمييدي األوؿ، وينقسـ المعالم الجديدة لألصول: -4
 والثاني: األصؿ العممي مثؿ االستصحاب.، واالستقرائي، والبرىاني

إذ يصبح منطقا ، بالرغـ مف أنو ليس في عمـ أصوؿ الفقو مباشرة إال انو تنظير لوالمنطقية لالستقراء:  سساأل -5
ونقد ، نقد المنطؽ الصوري الخالصبيف استنباط األصؿ واستقراء الفرع بعد ، خالصا يجمع بيف االستنباط واالستقراء
 .1منطؽ ذاتي لممعرفة تأسيسالمنطؽ التجريبي الخالص مف أجؿ 

ذا كاف في عمـ أصوؿ الديف اختالؼ واضح في العقائد بيف السنة والشيعة( فاف عمـ أصوؿ الفقو يقؿ فيو الخالؼ ) وا 
وىو توتر يشارؾ فيو ، التقميد واالجتياد، المصمحةالنص و ، األصؿ والفرع، إلى أقصى حّد إنما يظير التوتر فيو بيف قطبيو

 .2أصوؿ الفقو السني والشيعي عمى حد سواء
، التبادر، العالمية، المر آتية، التعيد، مثؿ: المجزية، وتوجد مصطمحات غير مألوفة في أصوؿ الفقو الشيعي

التعارض المستقر ، التعارض غير المستقر، حـالتزا، االحتياط، االنسداد، الظواىر، االنتزاعي، التجري، التوصمي، التعبدي
. الخ تجعؿ األصولي السني يشعر ببعض التجريد عمى مستوى المعنى وعدـ األلفة والغرابة عمى .األدلة المحرزة، الورود

 .3مستوى المفظ
المطمؽ ، الحقيقة والمجاز، األوامر والنواىي، مثؿ: الوضع، توجد مصطمحات مشتركة بيف الشيعة والسنة، ومع ذلؾ

الدليؿ ، الدليؿ العقمي، القرينة، األمارة، الحجة، الظفّ ، القطع، الضدّ ، الصفة، الشرط، الواجب، الخاص والعاـ، والمقيد
 . 4الترجيح، التعارض، االستصحاب، البراءة، اإلجماع، االمتثاؿ، الشرعي

 ثانيا: دالالت المباحث المفظية
 وىو طرؽ االستثمار وليس الثمرة، 6كما يقوؿ الغزالي، 5و عمى قطب واحدمف الواضح تركيز السيد الصدر العمـ كم  

وىو الفقيو أو المفتي أو ، بكسر الميـ() أو المستثِمر، وىي األدلة الشرعية األربعة، بفتح الميـ() األحكاـ( أو المستثَمر)
فقد غمب عميو المنطؽ ، طرؽ االستدالؿولما كاف المنيج يتعمؽ ب، المجتيد العمـ ىو منيجو قبؿ أف يكوف موضوعة وغايتو

أصبحت مباحث األلفاظ أىـ جانب في ، وىو الفرع، وىو األصؿ والواقع، ولما كاف منطؽ االستدالؿ يتعامؿ مع النص
منطؽ االستدالؿ؛ ولما كاف الفرع ىو الواقع الجديد الذي في حاجة إلى دليؿ ظير دور العقؿ والدليؿ العقمي عمى التقابؿ؛ 

 .7ف منطؽ االستدالؿ ال يتـ عف طريؽ ربط آلي بيف الدليؿ المفظي والدليؿ العقمي ظير االستصحابولما كا
وىذا ، فالمصمحة أساس التشريع، بؿ الدوراف مع المصمحة العامة، وىو نوع مف األدلة ال تمايز فيو بيف النّص والعقؿ

 ودليؿ االستصحاب(.، قميوالدليؿ الع، الدليؿ المفظي) ىو السبب في قسمة عمـ األصوؿ: إلى
الضروري في عمـ أصوؿ الفقو( ممخِّصا المستصفى لمغزالي وأقطابو األربعة إلى قطب ) وىو موقؼ بف رشد نفسو في
 واحد ىو قطب الشييد الصدر نفسو

عماؿ العقؿ بيف النص والواقع، فقد كاف ىـّ ابف رشد ىو اليـّ نفسو وقد  8تبيف الكميات والجزئيا، كيفية االستدالؿ وا 
 بمغ مباحث األلفاظ مف األىمية لدى الصدر انو خصص ليا مؤلفا بأكممو مف أجزاء أربعة" مباحث الدليؿ المفظي".

                                                           

 . ينظر: المذىب الذاتي في نظرية المعرفة، لمسيد كماؿ الحيدري، المقدمة.1
 .153يد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: . تجد2
 .185ػػ180، المعالـ الجديدة لألصوؿ: 73ػػ 72/ 1، وينظر: دروس في عمـ األصوؿ: 151. تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: 3
 .96ػػ 84ػ 63/ 2، 143ػػ 135، 81ػػ 78/ 1. ينظر: مباحث الدليؿ المفظي: 4
 .154. تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: 5
 .614ر: المنخوؿ: . ينظ6
 .154. تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: 7
 .45. ينظر: الضروري في أصوؿ الفقو، ابف رشد، تحقيؽ:جماؿ الديف العموي: 8
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وىو الذي أصبح موضوعا بأكممو في احد ، ومف مجرد المصطمحات تبدو حداثة الصدر في استعماؿ لفظ " الداللة "
ستعمؿ لفظ العالمة الذي أصبح ىو أيضا موضوعا لعمـ مستقؿ في كما ي .فروع المسانيات الحديثة ىو " عمـ الداللة "

 .1المسانيات الحديثة ىو عمـ العالمات
نظرية التعيد ) مثؿ، وبعض عدة نظريات فييا، توضع الداللة المفظية في النظرية العامة لمداللة عمى المعنى الحقيقي

لة الوضعية ليست تصورية أو تصديقية بؿ متوقفة عمى اإلرادة والدال، ثـ ينتقؿ منيما إلى نظرية الوضع، ونظرية االعتبار(
 مف دوف أف تكوف قيدا عمييا.

ويدخؿ المعنى المجازي في نظرية ، اشتراؾ عالقة بيف طرفيف، الوضع والقصد، الداللة جماع الموضوع والذات
 الداللة. فالمفظ يدؿ حقيقة كما يدؿ مجازا.

بحث األلفاظ التقميدي يتحوؿ عند السيد الصدر إلى جزء مف كؿ كما يوضح الحقيقة والمجاز أوؿ ثنائي لغوي في م
، والظاىر والمؤوؿ، في نظرية الداللة جميع ألفاظ االشتباه عندما يدؿ المفظ عمى أكثر مف معنى ابتداء مف الحقيقة والمجاز

واألمر والنيي جميعيا ، بؿ الخاص والعاـ، والمستثنى والمستثنى منو، والمجمؿ والمبيف، والمحكـ والمتشابو، والمطمؽ والمقيد
 مف مباحث األلفاظ.

بؿ ىي عالمات حقيقية لتشخيص المعنى وتحويمو مف ، ومواصفات اتفاقية، والعالمات ليست مجرد رموز اصطالحية
المات وع، وعالمات االطراد، وعالمات صحة الجمؿ، وىي عمى أنواع: عالمات التبادر، عالـ األذىاف إلى عالـ األعياف

 .2وجميعيا عالمات عمى الحقيقة ليا أثرىا العممي، التعارض
ذا كاف ، وكما أف ىناؾ منطقا صوريا ومنطقا تجريبيا ومنطقا لالستعماؿ تأتي نظرية االستعماؿ بعد نظرية الداللة وا 

ستعماؿ مجرد وال يعني اال، عمـ أصوؿ الفقو ىو عمـ نظري عممي كاف مف الطبيعي أف يكوف منطقو منطقا لالستعماؿ
 إيجادواالستعماؿ ، وىي مصطمحات وتصورات مستحدثة في عمـ األصوؿ، 3بؿ ىو مرآة وعالمة، كيفية العامؿ مع اإلدارة

 .4اقرب إلى الفعؿ الخالؽ منو إلى األداتية والوسائمية
يؿ المفظي والدليؿ البرىاني أو الدليؿ االستقرائي مع الدل، المنطقية لالستقراء" سسواضع" األ، ويدخؿ الصدر رحمو اهلل

وسيرة ، والخبر، والشيرة، ويعّد المصادر الظنية الخارجية مثؿ اإلجماع، بؿ إنو يعد القياس خطوة مف االستقراء، العقمي
ويعني االستقراء تكرار األفعاؿ الجزئية مف اجؿ استخالص ، والسيرة العقالنية مف الدليؿ االستقرائي غير المباشر، المتشرعة

ا يسمى أيضا عند أىؿ السنة عمـ وىو م، عمـ القواعد الفقيية"موع ىذه القواعد عمما مستقال ىو"ثـ أصبح مج، قاعدة عامة
ويعني تكرار أحكاـ رفع ، والذي ألؼ فيو ابف نجيـ والسيوطي. ويسميو الشاطبي" االستقراء المعنوي"، األشباه والنظائر""

 .5ى األحكاـ العامة حتى ولو كاف االستقراء ناقصاالحرج أو الضرر حتى يمكف االنتياء إل
كما ، ويغمب عمى كثير مف مباحث األلفاظ ما وضعو أىؿ السنة ضمف المقدمات العامة األولى عف المبادئ المغوية

 وأزماف، والنكرة، والمعرفة، والحرؼ، والفعؿ، مثؿ الحديث عف أقساـ الكالـ: االسـ، 6ىو الحاؿ في"المستصفى" لمغزالي
، التواتر واآلحاد، في ما يتعمؽ باإلخبار، فعمـ أصوؿ الفقو يستمد بعض مواده مف العمـو األخرى، وصيغ الخطاب، الفعؿ

                                                           

 .semiotics، وعمـ العالمات: 154. تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: 1
 .145ػ 112، المعالـ الجديدة لألصوؿ: 127ػػ 71/ 1. ينظر: مباحث الدليؿ المفظي: 2
 .155. تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي:: 3
 .155. تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: 4
 .170ػػ160، المعالـ الجديدة لألصوؿ: 159ػػ131/ 1. ينظر: مباحث الدليؿ المفظي: 5
 .90ػ 3/ 1ىػ: 1322. ينظر: المستصفى، الحمبي، القاىرة، 6
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في ما يتعمؽ بالنسخ في ، وعمـو القرآف، السنة، وعمـ الحديث في الدليؿ الثاني، مثؿ عمـ المغة في مقدمة مبحث األلفاظ
 .2في ما يتعمؽ بالدليؿ الرابع والمنطؽ وأشكاؿ القياس، 1الدليؿ األوؿ

والتحميمية ىي التي يسمييا أىؿ السنة المبادئ ، ولغوية، لذلؾ يقسـ الصدر رحمو اهلل مباحث األلفاظ إلى تحميمية
، مثؿ الخبر واإلنشاء والشرط، أي صيغ الخطاب، وتضـ التحميمية الحروؼ والييآت، وىي مباحث األلفاظ التقميدية، المغوية

 وأثر ذلؾ في الممارسات العممية.، 4ثـ وضع الحروؼ بالييآت، 3رادية وىي ىيأة الفعؿ والمصدر والمشتقاتوالييآت اإل
وىي أيضا مبحث مف مباحث الدالالت العامة: داللة ، ومبحث األوامر والنواىي ىو صمب مباحث األلفاظ التقميدية

 .5الطمب أي مضمونو مف حيث العمو واالستعالء أو الوجوب أو، مادة األمر
 .6وأىـ صيغة التعبدي والتواصمي مع داللتو عمى الوجوب النفسي وتكراره، فاألمر فعؿ إرادي أو طمب فعؿ

وىو واجب تجاه ، ومقدمة الواجب تعني شرطو أو إطالقو بال شرط، أي زماف الفعؿ، أما أجزاء األمر فتتعمؽ بالوقت 
وفي الحاالت الخاصة تثار ، ىؿ األمر بالشيء نيي عف ضده وىي مسألة، ومبحث الضّد تقميدي، النفس وتجاه الغير

، والغور، والعيف، والكفاية، وفي كيفيات األمر يبحث موضوع التخيير، ونسخ األمر، واألمر باألمر، مسائؿ األمر بعد األمر
ببنية تجمع بيف النص  وكميا تحقيؽ األمر في الزماف؛ فاألمر عمى ىذا النحو أشبو، والمضيؽ والموسع، والقضاء، والتراخي

 .7والواقع وفي وسطيا الفعؿ لو أبعاد لغوية وسموكية وواقعية في تأدية الفعؿ في الزماف أكثر منو في المكاف
، ويقسميا عمى قسميف: األوؿ: بحوث النواىي وتشمؿ الصيغة، ويتـ التعرض لموضوع النواىي بالطريقة نفسيا

مثؿ الخاص ، ثـ بعض المباحث المغوية التقميدية، : المفاىيـ وتضـ معنى المفيـووالثاني، والفساد، واجتماع األمر والنيي
وتوفر الدواعي" الجامع ، وتستدعي االمتثاؿ، فصيغ النيي تدّؿ عمى االستغراؽ، والمجمؿ والمبيف، والمطمؽ والمقيد، والعاـ

 .8االنتزاعي"
ولما كاف األمر طمبا لمصالح ، والترؾ فعؿ سمبي، يجابيوقد تجتمع األوامر والنواىي في الصيغة نفسيا؛ فالفعؿ ترؾ ا

 فاّف النيي كّؼ عف الفساد.
 التي يرتكز عمييا النيي مثؿ الشرط والوصؼ والغاية واالستثناء والحصر. سسأما المفاىيـ فإنيا األ

ر مف التجريد مف دوف فإنيا مباحث تقميدية مع قدر كبي، والمجمؿ والمبيف، والمطمؽ والقيد، أما مباحث العاـ والخاص
 إعطاء أمثمة توضيحية مف الفقو أو الدخوؿ في مناقشات كالمية نظرا لمتمييز بيف العمميف: أصوؿ الديف وأصوؿ الفقو.

ويضيؼ مفيومي الموافقة والمخالفة مف لحف الخطاب ومفاىيـ ، إنما يزيد الصدر رحمو اهلل تحميؿ الخطاب الشفاىي
رجع بعض المفاىيـ الفمسفية الخالصة لمساعدة التحميؿ األصولي عمى الوصوؿ إلى درجة ويست، 9السياؽ عند أىؿ السنة

 .10مثؿ قسمة المجمؿ إلى مجمؿ بالذات ومجمؿ بالعرض، عالية مف التجريد
 

                                                           

 ، تحقيؽ: د عمي األعرجي.. ينظر: كتاب الناسخ والمنسوخ، المقدمة1
 مف الجزء الثاني. 234. المصصمح المغوي عند األصولييف، د عمي األعرجي، مخطوط: الورقة2
 وما بعدىا. 7. ينظر: المشتؽ عند االصولييف، تقريرات بحث المشتؽ لمسيد محمد الصدر، الشيخ اليعقوبي: 3
 .20ػ 13/ 1.لممزيد ينظر: تيذيب األصوؿ، السيد السبزواري: 4
 .7/ 2، مباحث الدليؿ المفظي: 224ػ  207، 2/ 1. دروس في عمـ األصوؿ 5
 .156. تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: 6
 .156، تجديد عمـ األصوؿ: د حسف حنفي: 134ػ7/ 3. ينظر: مباحث الدليؿ المفظي: 7
 .338، 212، الرافد في عمـ األصوؿ: 13/ 2. ينظر: دروس في عمـ األصوؿ: 8
 مغة العربية معناىا ومبناىا، وفييا يقـو الدكتور تماـ حساف بعرض واٍؼ ليذه المفاىيـ.. ال9

 .134ػ7/ 3. مباحث الدليؿ المفظي: 10
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 1الدليل الشرعي المفظي -أ 
 2الداللة
 تمييد

الراجح أف نميد لمبحث في دالالت األدلة  لّما كانت داللة الدليؿ المفظي ترتبط بالنظاـ المغوي العاـ لمداللة نجد مف
 .المفظية بدراسٍة إجماليٍة لطبيعة الداللة المغوية وكيفية تكونيا ونظرٍة عاّمٍة فييا

 ما الوضع والعالقة المغوية؟
ويرتبط كّؿ لفظ بمعنى خاص ارتباطا ، في كؿ لغة تقـو عالقاٍت بيف مجموعٍة مف األلفاظ ومجموعٍة مف المعاني  
وىذا االقتراف بيف تصور المفظ وتصور المعنى وانتقاؿ الذىف ، كّمما تصورنا المفظ انتقؿ ذىننا فورا إلى تصور المعنى يجعمنا

"كممة الماء تدؿ عمى السائؿ الخاص" نريد بذلؾ أف  :مف أحدىما إلى اآلخر ىو ما نطمؽ عميو اسـ "الداللة" فحيف نقوؿ
 .داللة""مدلوال" وىذه العممية تسمى " ويسمى المفظ "داال" والمعنى، سائؿ الخاصتصور كممة "الماء" يؤدي إلى تصور ذلؾ ال

بيف تصور المفظ وتصور المعنى تشابو إلى درجة ما العالقة  -بعد تحققيا  -وعمى ىذا األساس نعرؼ أف العالقة  
فكما أف النار تؤدي إلى الحرارة وطموع ، التي نشاىدىا في حياتنا االعتيادية بيف النار والحرارة أو بيف طموع الشمس والضوء

كذلؾ تصور المفظ يؤدي إلى تصور المعنى وألجؿ ىذا يمكف القوؿ بأف تصور المفظ سبٌب ، الشمس يؤدي إلى الضوء
غير أف عالقة السببية بيف تصور المفظ وتصور ، لتصور المعنى ؛ كما تكوف النار سببا لمحرارة وطموع الشمس سببا لمضوء

وعالقة السببية بيف النار والحرارة أو بيف طموع ، ؛ ألّف تصّور المفظ والمعنى إنما يوجد في الذىف3ليا الذىفالمعنى مجا
 4الشمس والضوء مجاليا العالـ الخارجي

                                                           

. ما السبب الذي دعا عمماء األصوؿ لمغوص في مسائؿ المغة والداللة مع العمـ أنيا مف مختصات المغة وعمـ المغة، يجيب الصدر 1
نما تناوليا البحث الصدر " رحمو اهلل " إف جّؿ ال بحث في الدليؿ المفظي يرجع إلى بحث لغوي أو يعود إلى بحث فمسفة المغة، وا 

 .63/ 1األصولي بالدرس والتعميؽ نتيجة الفراغ الذي تركو البحث المغوي. األسس العقمية: 
اضطراب في الشيء، فاألوؿ: قوليـ: دلمُت  . الداللة لغًة: قاؿ ابف فارس )دّؿ أصالف، أحدىما: إبانة الشيء بإمارة تتعمميا، واآلخر:2

ؽ، والدليؿ األمارة في الشيء، وىو بّيف الداللة والداللة( مقاييس المغة: ابف فارس )دلؿ(، أما اصطالحا: دلمُت فالنا عمى الطري
المعنى، ينظر:  يعّرفو بعضيـ: بأنو دراسة المعنى، أو العمـ الذي يدرس المعنى، أو ذلؾ الفرع مف عمـ المغة الذي يتناوؿ نظرية

، والطريؽ إلى المعنى طويمة ؛ الف األدوات الداخمة فيو والالزمة لمكشؼ عنو متعددة وتكاد 11عمـ الداللة، احمد مختار عمر: 
تكوف غير متناىية، وىذا ما جعؿ المعنى يبدو غير متناه ىو اآلخر، فيو يتبدى تبعا لفيـ شامؿ لكؿ العناصر المكونة لمعممية 

ال يجد البحث الداللي نفسو إال في دراسة المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي )التركيبي(، والمستوى المغوية، ف
الداللي مف دوف فصؿ بيف ىذه المستويات فيي تسيـ مجتمعة في إنتاج المعنى بعد أف تكوف شكمت السياؽ المفظي، ومف الخطأ 

المعنى فيو نفسو، أي السياؽ المفظي يطمب سياقا آخر يعاونو عمى توجيو عناصره نحو  االكتفاء بالسياؽ المفظي وحده دليال عمى
 context ofالمعنى ويعمؿ عمى تحديد الداللة النيائية ليا، فيكوف ىذا السياؽ المحدد ىو السياؽ االجتماعي أو المقامي )

situation.إال 43الداللي لحذؼ االسـ، د. محمد جعفر العارضي  األثر (، فيتحكـ ىذا السياؽ بالمعنى لتحكمو بالسياؽ المفظي ،
أف بعضيـ يرى أف الداللة أوسع مف المعنى، وبينيما عمـو وخصوص، فكؿ داللة معنى وليس كؿ معنى داللة، ابف جني وعمـ 

قاؿ إلى المعنى ، أما عند األصولييف: فيو انتقاؿ الذىف مف معنى إلى معنى آخر ويكوف منشأ االنت52الداللة، نواؿ زرزور، 
 . 29/ 1، المنطؽ لممظفر، 110/ 2اآلخر ىو المعنى األوؿ، المعجـ األصولي لمحمد صنقور، 

3.  . أي الوجود الذىني كما ىو معمـو
، جاء في كتاب المحصوؿ لمرازي " 67. وىو الوجود الخارجي، ولمتفرقة بيف الوجود الذىني والوجود الخارجي ينظر: بداية الحكمة: 4

هلل " )البحث الثالث، في أف األلفاظ ما وضعت لمداللة عمى الموجودات الخارجية بؿ وضعت لمداللة عمى المعاني الذىنية رحمو ا
ف والدليؿ عميو أما في األلفاظ المفردة فألنا إذا رأينا جسما مف بعيد وظنناه صخرة سميناه بيذا االسـ فإذا دنونا منو وعرفنا أنو حيوا

ناه بو فإذا ازداد القرب وعرفنا أنو إنساف سميناه بو فاختالؼ األسامي عند اختالؼ الصور الذىنية يدؿ عمى لكنا ظنناه طيرا سمي
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والسؤاؿ األساس بشأف ىذه العالقة التي توجد في المغة بيف المفظ والمعنى ىو السؤاؿ عف مصدر ىذه العالقة وكيفية  
كيؼ تكونت عالقة السببية بيف المفظ والمعنى ؟ وكيؼ أصبح تصور المفظ سببا لتصور المعنى مع أف المفظ ف، تكّونيا

 :في الجواب عف ىذا السؤاؿ األساس 1والمعنى شيئاف مختمفاف كّؿ االختالؼ ؟ ويذكر في عمـ األصوؿ عادة اتجاىاف
ليست بوضع واضع كما  :عنى نابعة مف طبيعة المفظ ذاتو أييقـو عمى أساس االعتقاد بأف عالقة المفظ بالم االتجاه األول:

فمفظ " الماء " مثال لو بحكـ طبيعتو عالقة بالمعنى الخاص الذي نفيمو ، نبعت عالقة النار بالحرارة مف طبيعة النار ذاتيا
ذىب إلى ىذا ، رجيوألجؿ ىذا يؤكد ىذا االتجاه أف داللة المفظ عمى المعنى ذاتية وليست مكتسبة مف أي سبب خا، منو

 .2االتجاه بعض المتقدميف
 النقود التي وجيت إلى ىذه النظرية:

الف داللة المفظ عمى المعنى وعالقتو بو إذا كانت ذاتية وغير ، ويعجز ىذا االتجاه عف تفسير الموقؼ تفسيرا شامال 
فمماذا يعجز غير العربي عف االنتقاؿ نابعة مف أي سبب خارجي وكاف المفظ بطبيعتو يدفع الذىف البشري إلى تصور معناه 

إلى تصور معنى كممة " الماء " عند تصوره لمكممة ؟ ولماذا يحتاج إلى تعمـ المغة العربية لكي ينتقؿ ذىنو إلى المعنى عند 
 سماع الكممة العربية وتصورىا ؟.

يست نابعة مف طبيعة المفظ بؿ مف إف ىذا دليؿ عمى أف العالقة التي تقـو في ذىننا بيف تصور المفظ وتصور المعنى ل 
 .فالداللة إذف ليست ذاتية بؿ ىي وضعية اعتبارية، سبب آخر خارجي يتطمب حصولو إلى تعمـ المغة

                                                                                                                                                                                     

نما يفيد أنؾ حكمت بقياـ  زيد أف المفظ ال داللة لو إال عمييا وأما في المركبات فألنؾ إذا قمت قاـ زيد فيذا الكالـ ال يفيد قياـ زيد وا 
لؾ الحكـ مبرأ ألف عف الخطأ فحينئذ نستدؿ بو عمى الوجود الخارجي فأما أف يكوف المفظ داال عمى وأخبرت عنو ثـ إف عرفنا أف ذ

 .201/ 1الخارج فال واهلل أعمـ(  ما في
 . شغؿ موضوع " المناسبة بيف المفظ والمعنى " العمماء قديما وحديثا، فمنيـ مف:1
ؽ.ـ( في محاورتو عف 437ماء الينود في مباحثيـ، فعرض ليا أفالطوف )يراىا طبيعية، وقد أشار إلى ذلؾ فالسفة اليوناف، وقد -1

أستاذه )سقراط(، وكاف يّتجو نحو وجود عالقة طبيعية ذاتية مّدعيا أف تمؾ العالقة كانت واضحة سيمة التفسير في بداية نشأتيا، ثـّ 
 .18تعميال. عمـ الداللة، احمد مختار عمر: تطورت ولـ يعد مف اليسير أف نتبّيف بوضوح تمؾ الصمة أو نجد ليا تفسيرا أو 

ىػ( انو كاف يقوؿ بوجود مناسبة طبيعية ذاتية 250وقد أسيـ المعتزلة في ىذا الميداف، فقد نسب إلى عباد بف سميماف الصيمري )ت  
بيف المعاني ترجيحا بال  بيف المفظ ومدلولو ويحتج لذلؾ بقولو " لوال الداللة الذاتية لكاف وضع لفظ بيف األلفاظ بإزاء معنى مف

 .47/ 1مرّجح وىو محاؿ " ينظر المزىر، السيوطي: 
ومنيـ مف ينكر ىذه العالقة فقد نفى )ديمقريطس( وجود مثؿ ىذه العالقة وعّد منشأ المغة عممية تواطؤية، ينظر: الوجيز في فقو  -2

المفظ والمدلوؿ ال تعدو أف تكوف صمة عرفية  ، وكذلؾ )أرسطو( أنكر مثؿ ىذه العالقة فيو يرى أف الصمة بيف50المغة: 
/ 1، أما االصوليوف فقد انكروا وجود صمة بيف المفظ ومدلولو. ينظر: المستصفى، 18اصطالحية تواضع عمييا الناس. عمـ الداللة:

 .66/ 1، األحكاـ لالمدي: 20
" " إف المغات بوجو عاـ تؤثر التعبير عف  ىمبمت"  ومف عمماء الغرب مف اعترؼ بوجود العالقة الطبيعية بيف المفظ والمعنى، يقوؿ

ء بواسطة ألفاظ أثرىا في اآلذاف يشبو اثر تمؾ األشياء في األذىاف، واف الكممات بدأت واضحة الصمة بيف أصواتيا األشيا
، ومف 363قو المغة:ومدلوالتيا ثـّ تطورت تمؾ األصوات وتمؾ الدالالت وأصبحت الصمة وثيقة غامضة وثيقة عمينا " الوجيز في ف

" يقوؿ " العالقة بيف الداؿ والمدلوؿ  دي سوسيرالغربييف أيضا " جسبسرف "، ومف أنكر ىذه العالقة العالـ المغوي السويسري " 
، وفندريس وصؼ بالحمؽ مف 23اعتباطية وببساطة أستطيع أف أقوؿ إف العالقة جغرافية وال عالقة ليا بذاتيا " عمـ المغة العاـ: 

، والحؽ 68، والدكتور عبدة الراجحي في فقو المغة: 58لة األلفاظ: ، ومف العرب الدكتور إبراىيـ أنيس في دال236بيا. المغة: قاؿ 
نكار ما لـ  نما يمكف قبوؿ ما وجدت فيو المناسبة واضحة وا  إف إنكار وجود المناسبة مطمقا، أو المبالغة بوجودىا ليس مقبوال، وا 

 . 39األسمـ في دراسة المغة. دراسات في المغة والنحو:  تظير فيو وىذا القوؿ ىو
 فيو نقؿ أسماء مف قاؿ بيا ومف رفضيا. 50 -45/ 1. ينظر المزىر، السيوطي: 2
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ويفترض أف العالقات المغوية بيف المفظ والمعنى نشأت في كؿ لغة ، ىذا االتجاه ينكر بحؽٍّ الداللة الذاتية االتجاه الثاني:
فإف ىؤالء خّصصوا ألفاظا معينة ، أو األشخاص األوائؿ الذيف استحدثوا تمؾ المغة وتكمموا بيا 1وؿإّما عمى يد الشخص األ

، فاكتسبت األلفاظ نتيجة لذلؾ التخصيص عالقة بتمؾ المعاني وأصبح كؿ لفظ يدّؿ عمى معناه الخاص، لمعاف خاصة
والمفظ ، ""واضعاويسمى الممارس لو ، ""الوضع يسمى ب 2وذلؾ التخصيص الذي مارسو أولئؾ األوائؿ ونتجت عنو الداللة

 ."والمعنى "موضوعا لو، ""موضوعا

                                                           

 .48-47/ 1، المزىر: 45-44/ 1. ينظر: الخصائص: 1
مفت مذاىبيـ ومع ذلؾ لـ يصموا في . لـ يختمؼ عمماء المغة في موضوع كما اختمفوا في موضوع نشأة المغة وقد تنوعت آراؤىـ واخت2

بحثيـ إلى نتائج يقينية بؿ كاف جّؿ آرائيـ يصطبغ بالصبغة الشخصية ولـ يتجاوز مرحمة الفرض المبني عمى الظف والحدس، لذا 
الثابتة في  قررت الجمعية المغوية في باريس عدـ مناقشة ىذا الموضوع نيائيا، كما أف كثيرا مف العمماء ذوي الشيرة الذائعة والقدـ

عمـ المغة مثؿ " بمومفيمد " و" فيرث " لـ يتعّرضوا لدراسة ىذا الموضوع بشكؿ عممي أو بصورة تنبي عف أىمية البحث فيو، وال 
 باس أف نمـ ىنا إلماما سريعا ببعض النظريات التي حاوؿ بيا العمماء تفسير نشأة المغة:

ذىب في أف اهلل ( ويتمّخص ىذا الم6التوقيؼ كما يقوؿ ابف فارس )الصاحبي: واإللياـ أو مذىب  المذىب األوؿ: مذىب الوحي: -1
سبحانو وتعالى لّما خمؽ األشياء اليـ ادـ )ع( أف يضع ليا أسماء فوضعيا، ويستدؿ أصحاب ىذا المذىب مف غير العرب بما ورد 

ـْ َعَمى اْلَمالِئَكِة َفَقاَؿ َأْنِبُئوِني (، وعمماء العرب بقولو تعالى )َوَعم ـَ آ20 -19/ 2في التوراة )سفر التكويف  ـ  َعَرَضُي ـَ اأْلَْسَماَء ُكم َيا ُث َد
ـْ َصاِدِقيَف( )البقرة: (، وتبنى ىذا المذىب ابف عباس " رحمو اهلل " مستدال باآلية ذاتيا، إال أف ابف جني 31ِبَأْسَماِء َىؤالِء ِإْف ُكْنُت

 . 41 – 40/ 1و " وذلؾ انو قد يجوز أف يكوف تأويمو: اقدر عمى أف واضع عمييا " وّجو االستدالؿ بيذه اآلية غير سابقي
وىذا المذىب ذكره ابف جني فقاؿ " اف اصؿ المغة ال بّد فيو مف المواضعة، وذلؾ المذىب الثاني: مذىب المواضعة واالصطالح،  -2

 . 1/44لفظا يدّؿ عميو...." الخصائص: ا لكؿ منيا سمة و كأف يجتمع حكيماف أو ثالثة، فيحتاجوف إلى اإلبانة عف األشياء فيضعو 
وخالصتو إف اإلنساف سّمى األشياء بأسماء مقتبسة مف أصواتيا أو بعبارة أخرى أف تكوف المذىب الثالث: مذىب المحاكاة،  -3

ممات عند عمماء الغرب أصوات الكممة نتيجة تقميد ألصوات طبيعية صادرة عف اإلنساف أو الحيواف أو األشياء وتسمى ىذه الك
(onomatopoeia وقد عرض ليذا الرأي مف العرب ابف جني " وذىب بعضيـ إلى أف اصؿ المغات كميا إنما ىو مف األصوات ،)

المسموعات كدوّي الريح وحنيف الرعد وشحيح الحمار..." وقد ارتضى ابف جني ىذا الرأي فقاؿ معّقبا عميو " وىذا عندي وجو 
، وأوؿ مف دافع عف ىذا المذىب مف عمماء الغرب بالتفصيؿ العالـ األلماني " ىر در" في 47-46/ 1"  صالح ومذىب متقبؿ

 ـ. 1772كتابو " بحوث في نشأة المغة " الذي نشره 
ىذا إلى أف ىذا المذىب ال يبيف لنا كيؼ نشأت الكممات الكثيرة التي نجدىا في المغات المختمفة وال نرى فييا محاكات ألصوات 

لمسمّيات، وتتضح ذلؾ بوجو خاص في أسماء المعاني: كالعدؿ والمروءة والكـر والشجاعة. ينظر: المدخؿ إلى عمـ المغة، د. ا
. وقد أشار السيد محمد باقر الصدر إلى ىذه النظرية مف حينما يضرب مثال لمفظة " آه ". الحمقة 114رمضاف عبد التواب: 

 .85/ 1األولى: 
بقتيا مرحمة األصوات الساذجة االنبعاثية التي وتتمخص في أف مرحمة األلفاظ قد سرية التنفيس عف النفس، المذىب الرابع: نظ -4

صدرت عف اإلنساف لمتعبير عف ألمو وسروره ورضاه، ونفوره وما إلى ذلؾ مف األحاسيس المختمفة، وقد تطورت حتى صارت 
 ألفاظا.

"  ding dong ية التي أذاعيا المغوي األلماني " مكس مولمر " ودعاىا "وىي النظر المذىب الخامس: االستعداد الفطري،  -5
وخالصتيا اف اإلنساف مزّود بفطرتو بالقدرة عمى صوغ األلفاظ الكاممة كما انو مطبوع عمى الرغبة في التعبير عف أغراضو بأية 

عند الحاجة أو في الوقت المناسب، وحينما يسمي " وسيمة مف الوسائؿ، غير اف ىذه القدرة عمى النطؽ باأللفاظ ال تظير آثارىا اال 
اف يشبو ىذه القوة الفطرية بمولب الساعة الممتؼ في باطنيا، ويشبو  إنما كاف يريد " ding dongمكس مولمر " نظريتو ىذه " 

ب، فالزمف ومقتضيات حوادث الزمف ببندوؿ الساعة الذي يتحرؾ فيخرج بتحركو القوة الكامنة في الساعة التي ينطوي عمييا المول
حّيز القوة الى حّيز الفعؿ، وكأف النفس البشرية مخزف ممتميء باأللفاظ ينفتح شيئا فشيئا  األحواؿ ىي التي تخرج ىذه القدرة مف

 بمفتاح الزمف ومقتضيات األحواؿ.



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

034 

 النقود التي وجيت ليا:
ف كاف عمى حؽ في إنكاره لمداللة الذاتية ولكنو لـ يتقّدـ إال خطوة قصيرة في حؿ المشكمة األساس   والحقيقة أف ىذا االتجاه وا 

رضيا أصحاب ىذا االتجاه فنحف إذا افترضنا معيـ أف عالقة السببية نشأت التي ما زالت قائمة حتى بعد الفرضية التي يفت
نتيجة لعمؿ قاـ بو مؤسسو المغة إذ خصصوا كؿ لفظ لمعنى خاص فمنا أف نتساءؿ ما نوع ىذا العمؿ الذي قاـ بو ىؤالء 

الف المفظ والمعنى ما داـ ال يوجد المؤسسوف والذي أنتج العالقة بيف المفظ والمعنى ؟ وسوؼ نجد أف المشكمة ما زالت قائمة؛ 
بينيما عالقة ذاتية وال أي ارتباط مسبٍؽ فكيؼ استطاع مؤسس المغة أف يوِجَد عالقة السببية بيف شيئيف ال عالقة بينيما ؟ 

 حقيقة ؟. وىؿ يكفي مجرد تخصيص المؤسس لمفظ وتعيينو لو سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى
فاالعتبار ال ، أف المؤسس وأي شخص آخر يعجز أف يعجؿ مف حمرة الحبر الذي يكتب بو سببا لحرارة الماءوكمنا نعمـ  

، خصصت حمرة الحبر الذي أكتب بو لكي تكوف سببا لحرارة الماء :ولو كرر المحاولة ِمئة مرة قائال، يكفي لخمؽ السبب
د تخصيصو لذلؾ دوف أي عالقة سابقة بيف المفظ فكيؼ استطاع أف ينجح في جعؿ المفظ سببا لتصور المعنى بمجر 

 .والمعنى ؟
فميس يكفي لحّميا أف نفّسر عالقة المفظ بالمعنى عمى أساس عممية يقـو بيا ، وىكذا نواجو المشكمة كما كنا نواجييا 

 -فظ والمعنى الم -بؿ يجب أف نفيـ محتوى ىذه العممية ؛ لكي نعرؼ كيؼ قامت عالقة السببية بيف شيئيف ، مؤسس المغة
 .لـ تكف بينيما عالقة

                                                                                                                                                                                     

ـ عمى اف أقدـ ما أمكنو الوصوؿ اليو " فقد برىف ىذا العالوالقائؿ بيا العالـ األلماني "جيجرالمذىب السادس: نظرية المالحظة،  -6
ية األولى يعّبر عف أعماؿ او إشارات إنسانية، ومف ىذه الحقيقة استنبط اف تمؾ األعماؿ واإلشارات كانت ال مف األصوات المغو 

مّبس بعمؿ محالة ىي التي عرؼ اإلنساف األوؿ ؛ لذا تمكف مف نفسو وحّمت منيا مكانا حصينا فاف مشاىدة اإلنساف لغيره وىو مت
مف األعماؿ الميمة او متأثر بحاؿ انفعالية قاسية اثارت اقصى اىتمامو وجعمتو يتأثر بو تأثرا اليا بطريؽ المحاكاة العكسية فتظير 
عمى وجيو عالمات التأثر نفسيا البادية عمى وجو زميمو، وقد حماه ىذا االنتباه الى العمؿ، ومالحظتو أخاه وىو يعمؿ عمى اف 

 اشارة تمقائية او صوت ساذج معّبر عف ىذه المالحظة.تصدر عنو 
وقد تأثر واضعوا ىذه النظرية بنظرية التطور العاـ التي أذاعيا " دارويف "، وحاوؿ اف يبرىف المذىب السابع: التطور المغوي،  -7

لنمو المغوي عند الطفؿ الى اّدعاء عمى اثرىا في جميع النواحي بعامة وفي حياة الفرد والنوع اإلنساني بخاّصة، وقد أّدت دراسة ا
 عموف اف لغة اإلنساف األوؿ سمكت مراحؿ فطرية متعددة متمّشية مع مراحؿ نمّوه العقمي وىذه المراحؿ ىي:ىذه النظرية وىـ يز 

 : مرحمة األصوات الساذجة االنبعاثية التي صدرت عف االنساف في العصور االولى حيف كانت اعضاء النطؽ لديو غبراألولى
 ناضجة وميولو ورغباتو غير محددة.

المتنوعة التي تساعد االصوات مساعدة فطرية  باإلشاراتصوات المكّيفة المنبئة عف االغراض والرغبات المصحوبة مرحمة االالثانية: 
 في االبانة عف االغراض.

صوات محددة في صورة مقاطع صغيرة مرحمة المقاطع وفييا انتقمت لغة االنساف مف اصوات غير محددة المعالـ الى ا الثالثة:
 شياء او الظواىر الطبيعية او عمى االقؿ متأثرة بيا الى حّد بعيد.مستنبطة مف اصوات اال

لكممات او االصوؿ  مرحمة الكممات المكونة مف المقاطع وفي ىذه المرحمة تتكوف مف المقاطع التي سبؽ الحديث عنيا، الالرابعة: 
قد وصؿ االنساف الى ىذه المرحمة حيف اكتمؿ ساف االوؿ لقضاء حاجتو، والتعبير عف اغراضو ورغباتو، و العامة التي استعمميا االن

 عقمو ونضجت اعضاؤه الصوتية، واّتسع نطاؽ حياتو االجتماعية، وكثرت رغباتو واشتّدت حاجتو الى التفاىـ مع غيره.
أساس  نمو المغوي وىي اف لـ تكف مرحمة فطرية، فإنيا تقـو عمىمرحمة الوضع واالصطالح، وىذه آخر مرحمة مف مراحؿ الالخامسة: 

فطري ؛ ذلؾ ىو حاجة اإلنساف الممحة إلى االحتكاؾ ببيئتو والقبض عمى ناصيتيا ومسايرة المغة التي يستخدميا لتفكيره وعقمو 
 ومشاىداتو التي يّتسع نطاقيا عمى مّر األياـ، وكثرة التجارب، وتشّعب دروب الحياة.

ىي اشير المذاىب التي ابتكرت لتفسير نشأة المغة اإلنسانية وىناؾ بعض المذاىب األخرى التي ضربنا صفحا عف ذكرىا  تمؾ 
 . 35-20، داللة األلفاظ: 122 -109لتفاىتيا او لتضمنيا المتقّدـ مف المذاىب. ينظر: المدخؿ: 
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 االتجاه الثالث " القرن أو االقتران الشرطي "
والصحيح في حّؿ المشكمة أف عالقة السببية التي تقـو في المغة بيف المفظ والمعنى توجد وفاقًا لقانوف عاـ مف   

اآلخر في ذىف اإلنساف مرارا  مع تصور والقانوف العاـ ىو: أف كؿ شيئيف إذا اقترف تصور أحدىما، قوانيف الذىف البشري
 وأصبح أحد التصوريف سببًا النتقاؿ الذىف إلى تصور اآلخر.، قامت بينيما عالقة 1عديدة ولو عمى سبيؿ الصدفة

، أف نعيش مع صديقيف ال يفترقاف في مختمؼ شؤوف حياتيما نجدىما دائما سوية :ومثاؿ ذلؾ في حياتنا االعتيادية  
ذلؾ أحد ىذيف الصديقيف منفردا أو سمعنا باسمو أسرع ذىننا إلى تصور الصديؽ اآلخر ؛ الف رؤيتيما سوية فإذا رأينا بعد 

 .مرارا كثيرا أوجد عالقة في تصورنا وىذه العالقة تجعؿ تصورنا ألحدىما سببا لتصور اآلخر
وذلؾ إذا اقترنت الفكرتاف في ، قةوقد يكفي أف تقترف فكرة أحد الشيئيف بفكرة اآلخر مرة واحدة لكي تقـو بينيما عال 

إذا سافر شخص إلى بمد ومني ىناؾ بالمالريا الشديدة ثـ شفي منيا ورجع فقد ينتج ذلؾ االقتراف بيف  :ومثالو، ظرؼ مؤثر
 .فمتى تصور ذلؾ البمد انتقؿ ذىنو إلى تصور المالريا، المالريا والسفر إلى ذلؾ البمد عالقة بينيما

ذا درسنا عمى ىذ   إذا نستطيع أف نفّسر ىذه العالقة ، ا األساس عالقة السببية بيف المفظ والمعنى زالت المشكمةوا 
األمر الذي أّدى إلى قياـ عالقة ، بوصفيا نتيجة لػ " اقتراف تصور المعنى بتصور المفظ بصورة متكررة أو في ظرؼ مؤثر "

 بينيما كما وقع في الحاالت المشار إلييا
جابتو:  تساؤل وا 

كيؼ اقترف تصور المفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة أو في ظرؼ مؤثر فأنتج قياـ  :قى عمينا بعد ىذا أف نتساءؿويب 
 .العالقة المغوية بينيما ؟

أف بعض األلفاظ اقترنت بمعاٍف معينة مرارا عديدة بصورة تمقائية فنشأت بينيما العالقة  :والجواب عف ىذا السؤاؿ 
" فارتبطت كممة "آه، 2" إذا كانت تخرج مف فـ اإلنساف بطبيعتو كمما أحس باأللـقبيؿ كممة "آهقد يكوف مف ىذا الو ، المغوية

 .3" انتقؿ ذىنو إلى فكرة األلـفأصبح كمما سمع كممة "آه، في ذىنو بفكرة األلـ
لفاظ مف ومف المحتمؿ أف اإلنساف قبؿ أف توجد لديو أي لغة قد استرعى انتباىو ىذه العالقات التي قامت بيف األ 
وبعض  .جديدة بيف األلفاظ والمعاني 4وأخذ ينشئ عمى منواليا عالقات، " ومعانييا نتيجة القتراف تمقائي بينيما"آهقبيؿ 

 .5وىو ما يسمى بػ "الوضع التعييني"األلفاظ قرنت بالمعنى في عممية واعية مقصودة لكي تقـو بينيما عالقة سببية 

                                                           

  عّمة ليا وال نعمـ عمميا ولكف ىذا ال يعني انو ال عّمة ليا.. ال صدفة في عالـ العمؿ والمعموالت، نعـ قد نجد بعض الحوادث ال1
. الشييد الصدر في عبارتو ىذه يشير إلى نظرية المحاكاة في نشأة المغة التي قاؿ بيا ابف جني في الخصائص " وذىب بعضيـ 2

الماء ونقيؽ الغراب وصييؿ إلى أف اصؿ المغات كميا إنما ىو مف األصوات المسموعات، كدوّي الريح وحنيف الرعد وخرير 
 .47-46/ 1الفرس....ونحو ذلؾ ثـ ولدت المغات عف ذلؾ فيما بعد.... وىذا عندي وجو صالح ومذىب متقبؿ " 

، حيث يناقش فيو نظرية العالة الشيير " بافموؼ " ويثبت في أسبقية الفكر 97 -90. لمفائدة يرجع إلى كتاب اقتصادنا لممؤلؼ: 3
 ى الشيعة االمامية.عمى المغة وىو متبن

. برى السيد الحيدري أف ادـ )ع( معصـو ونبي وعرؼ عف األنبياء التكامؿ وىذا التكامؿ يناقض ما قيؿ عف بدائية اإلنساف لذا فآدـ 4
 ىو أوؿ مف وضع ألفاظا بإزاء المعاني وأما االختالؼ فقد حصؿ بعد طوفاف نوح )ع( الذي أدى إلى التباعد.

التعّيني: التعييني: ىو الوضع الذي ينشأ عف تصّدي الواضع لجعؿ المفظ داال عمى معنى بحيث يبذؿ عناية . الوضع التعييني و 5
 خاصة يقصد منيا إنشاء عالقة السببية بيف المفظ والمعنى، ومثالو أف يعتبر لفظ " األسد " داال عمى الحيواف المفترس.

ة اتفاقا مف دوف تصدٍّ مف الواضع لذلؾ، كأف يتفؽ أف يكثر استعماؿ لفظ في معنى أما التعّيني: فيو العالقة بيف المفظ والمعنى الناشئ
بحيث تكوف ىذه الكثرة االستعمالية ىي التي أنشأت األنس الذىني بيف المفظ والمعنى لدرجة يكوف إطالؽ المفظ موجبا إلخطار 

 .2007، 734لية عند األصولييف، عمي االعرجي:، وينظر: معجـ المصطمحات المغوية والدال2/611المعنى. المعجـ األصولي: 
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" تقرف اسـ عمى بالوليد الجديد لكي حيف تريد أف تسمي ابنؾ "عمياصية فأنت وأحسف نموذج لذلؾ األعالـ الشخ  
ىو عممية تُقِرُف بيا  1" فالوضعويسمى عممؾ ىذا "وضعا، داال عمى وليدؾ تنشئ بينيا عالقة لغوية ويصبح اسـ " عمي "

 .لفظا بمعنى نتيجتيا أف يقفز الذىف إلى المعنى عند تصور المفظ دائما
فتريد  جابر"ىو " :نشبو الوضع عمى ىذا األساس بما تصنعو حيف تسأؿ عف طبيب العيوف فيقاؿ لؾ ونستطيع أف  

أف تركز اسمو في ذاكرتؾ وتجعؿ نفسؾ تستحضره متى أردت فتحاوؿ أف " تقرف " بينو وبيف شيء قريب مف ذىنؾ فتقوؿ 
فال تذكر دائما أف اسـ طبيب العيوف ىو اسـ  أنا باألمس قرأت كتابا أخذ مف نفسي مأخذا كبيرا اسـ مؤلفو جابر :مثال

وبعد ذلؾ تصبح ، وىكذا توجد عف ىذا الطريؽ ارتباطا خاصا بيف صاحب الكتاب والطبيب جابر، صاحب ذلؾ الكتاب
االرتباط ال تختمؼ جوىريا عف اتخاذ  إيجادوىذه الطريقة في ، قادرا عمى استذكار اسـ الطبيب متى تصورت ذلؾ الكتاب

 .العالقة المغوية ما بيف األلفاظ والمعاني يجادضع كوسيمة إلالو 
 نتائج الوضع:

انسباؽ المعنى الموضوع لو وتبادره إلى الذىف بمجرد سماع المفظ  :وعمى ىذا األساس نعرؼ أف مف نتائج الوضع 
جعمو عالمة عمى أف المعنى و  2بسبب تمؾ العالقة التي يحققيا الوضع ومف ىنا يمكف االستدالؿ عمى الوضع بالتبادر

 .4وليذا ُعّد التبادر مف عالمات الحقيقة 3المتبادر ىو المعنى الموضوع لو الف المعموؿ يكشؼ عف العمة كشفا إّنياً 

                                                           

. الوضع: الشؾ بيف عمماء المغة في أف ثمة عالقة سببية بيف المفظ والمعنى بمقتضاىا يكوف خطور المفظ في الذىف سببا النخطار 1
 المعنى في الذىف والوشيجة بينيما ال يمكف أف تنشأ مف دوف مسوغ فينا احتماالف ثبوتياف:

سوغ ليذه المناسبة ىو المناسبة الذاتية بيف المفظ والمعنى أي اف داللة المفظ عمى المعنى المحسوبة بالوجداف ناشئة عف األوؿ: إف الم
كوف المفظ بذاتو سببا لوجود المعنى، فالمعنى الـز ذاتي لمفظ كما أف الحرارة الـز ذاتي لمنار، وليذا يستحيؿ تخّمفيا عف النار، 

 بالنسبة لمفظ فيو محموؿ خارج عف ذات المفظ الـز لو.وىكذا الكالـ في المعنى 
الثاني: إف المسوغ ليذه العالقة ىو عامؿ خارجي أي أف العالقة ليست مقتضاة عف ذات المفظ والمعنى بؿ ىي ناشئة عف الجعؿ 

ي حقيقة ىذا الوضع وقد ذكر واالعتيمر وىذا ىو المعّبر عنو بالوضع، وىذا االتجاه الذي تبناه معظـ األعالـ إال أنيـ اختمفوا ف
 الصدر " رحمو اهلل " اتجاىيف في حقيقة الوضع:

االتجاه األوؿ: بفّسر العالقة بيف المفظ والمعنى عمى أساس أنيا مالزمة واقعية تكوينية بيف طبيعتي المفظ والمعنى الموضوع لو المفظ 
ياء كالمالزمة بيف زوجية العدد واالنقساـ عمى متساوييف، فاف ىذه فيي نظير المالزمات الواقعية التكوينية الثابتة بيف شيئيف أو أش

ما العالقة ثابتة في النفس والواقع وىكذا الحاؿ في العالقة بيف المفظ والمعنى غايتو أف المالزمة الذاتية التكوينية ثابتة مف األزؿ، أ
 ناشئة عف الجعؿ واالعتبار.المالزمة بيف المفظ والمعنى فإنيا واف كانت واقعية تكوينية إال أنيا 

االتجاه الثاني: إف العالقة بيف المفظ والمعنى تنشا عف عممية معينة يمارسيا الواضع تنحدث عنيا سببية بيف المفظ والمعنى، ىذه 
عنيا انخطار العممية عبارة عف اعتبار صفة خاصة لمفظ ػ كاعتباره عالمة أو وجودا تنزيميا لممعنى ػ ىذه الصفة المعتبرة لمفظ ينشا 

المعنى عند إطالؽ المفظ. وىذا االتجاه ىو السائد بيف األعالـ إال أنيـ مع ذلؾ اختمفوا في حقيقة ىذه العممية التي يترتب عمييا 
 .610/ 2عالقة السببية فالمشيور ذىبوا إلى أنيا عممية اعتبارية مع اختالفيـ فيما ىو المعتبر. المعجـ الداللي: 

 ف المعنى المجازي. العالمات التي يتميز بواسطتيا المعنى الحقيقي لمفظ م. التبادر: واحد 2
والتبادر في المغة يعني التسابؽ والتسارع، والمقصود منو في المقاـ ىو انسباؽ تصور المعنى مف المفظ بمجرد إطالؽ المفظ بحيث 

سباؽ والتصور المتسارع لمذىف ال يكوف عالمة يكوف ىذا المعنى ىو المتصور األوؿ في الذىف دوف بقية المعاني. وىذا االن
الحقيقة إال إذا استند إلى حاّؽ المفظ بحيث ال تساىـ في ىذا االنسباؽ عوامؿ أخرى كالقرائف الحالية أو المقالية. المعجـ األصولي 

1 /436- 437 . 
 . 56، معجـ مصطمحات المنطؽ: 28/ 3ر: . بواسطة المعموؿ نكشؼ العمة، أما المّمي فمف العمة نكشؼ المعموؿ، المنطؽ لممظف3
: طريؽ أىؿ المغة: وذلؾ ألف الفروؽ بيف الحقيقة والمجاز ال تعرؼ مف جية العقؿ وال مف جية السمع، األولى. لمحقيقة عدة عالئـ: 4

 فما عّده أىؿ المغة مجاز فيو مجاز، وما عّدوه حقيقة فيو حقيقة.
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 ما االستعمال ؟ 
ويأتي عندئذ دور االستفادة مف ىذه العالقة ، بعد أف يوضع المفظ لمعنى يصبح تصور المفظ سببا لتصور المعنى 
ة التي قامت بينيما فإذا كنت تريد أف تعبر عف ذلؾ لشخص آخر وتجعمو يتصوره في ذىنو فبإمكانؾ أف تنطؽ بذلؾ المغوي

ويحف يسمعو صاحبؾ ينتقؿ ذىنو إلى معناه بحكـ عالقة السببية بينيما ويسمى ، المفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى
 .1تعماال "استعمالؾ المفظ بقصد إخطار معناه في ذىف السامع " اس

 ويسمى المفظ "مستعمال"، الشخص لفظا لكف يعّد ذىف غيره لالنتقاؿ إلى معناه إيجادفاستعماؿ المفظ في معناه يعني  
رادة المستعمؿ إخطار المعنى في ذىف السامع عف طريؽ المفظ "إرادة استعمالية"" والمعنى  .2مستعمال فيو" وا 

                                                                                                                                                                                     

ـَ ال: إف الحقيقة يجوز توكيدىا، أما االثاني ( 164م ُو ُموَسى َتْكِميمًا( )النساء: مف اآليةلمجاز فإنو ال يؤكد مف ذلؾ قولو تعالى )َوَكم 
فتأكيد الكالـ بالمصدر يثبت انو حقيقة ال مجاز وانو سبحانو وتعالى كمـ سيدنا موسى بنفسو، يقوؿ ابف قتيبة في ىذه اآلية )فوّكد 

 .111تأويؿ مشكؿ القراف: بالمصدر معنى الكالـ، ونفى عنو المجاز( 
ؿ: فالتنصيص أف ينّص عمى ذلؾ واضع المغة فيقوؿ: ىذا حقيقة وذاؾ مجاز، أما االستدالؿ: فيكوف عف التنصيص واالستدال الثالثة:

 طريؽ القرينة، فإذا أطمؽ المفظ وفيـ معناه بدوف ىذه القرينة عممنا انو حقيقة.
اتو إطالؽ المفظ عمى ما يستحيؿ طمؽ عمى ما يصح تعّمقو بو، عكس المجاز فإف ابرز عالم:مف عالئـ الحقيقة أيضا أف المفظ يالرابعة

تعّمقو بو، واستعماؿ المفظ في المعنى المنسي مثؿ لفظ " الداّبة " إذا أطمؽ دّؿ عمى الحمار، عمما انو موضوع في األصؿ لكؿ ما 
 يدّب عمى األرض.

والزمف بعيد بيننا وبينو، أما بالنسبة استعمؿ واضع المغة لفظة " أكؿ " مثمما تستعمؿ اليـو مف عالئميا أنيا يقاس عمييا، فقد  الخامسة:
( فنقوؿ " 82لممجاز فال يمكف القياس عميو فال يصّح أف نقيس عمى قولو تعالى: )َواْسَأِؿ اْلَقْرَيَة ال ِتي ُكن ا ِفيَيا( )يوسؼ: مف اآلية

نريد  –وذلؾ لورود مثمو عف واضع المغة  -اف صّح أف يقاؿ " اسأؿ الربع والطمؿ " وسأؿ الثياب " أو الحجر أو التراب، و 
 أصحابيا فيخرج قياسنا مسخا مشوىا مضحكا.

: اف الحقيقة ممكف اف يشتؽ منيا الصفات، يقاؿ أمر يأمر، آمر ومأمور، أما المجاز: فإنو ال يشتؽ منو الصفات أو السادسة
فإف لفظ " أمر " الذي ىو ضد النيي يجمع حقيقة، والمجاز والحقيقة يختمفاف في صيغة جمع المفظ التفريعات االخرى مثؿ ما في ال

 عمى أوامر فيكوف عمى الحقيقة، اما اذا استعممنا لفظ " امر " عمى سبيؿ المجاز يكوف معناه القصد والشأف فاف جمعو عمى أمور.
إذا كانت تّطرد في  يقة فانيا تكوف مّطردة االستعماؿ في كؿ األحواؿ، أما: منيا أيضا اف الكممة اذا وضعت عمى سبيؿ الحقالسابعة

 362/ 1موضع وال تّطرد في موضع اخر مف غير مانع استدلمنا بذلؾ عمييا انيا مجاز وليست حقيقة. ينظر: المزىر لمسيوطي: 
 . 56-54، البالغة والمشترؾ المفظي: 364 –

عنى المراد في نفس المتكمـ، فيو يختمؼ عف دوا ػ ىو إلقاء المفظ واستعمالو أداة لغرض تفييـ المالمراد مف االستعماؿ ػ ب االستعماؿ. 1
الداللة مف جية ارتباطيا بالمتمقي لمفظ فيو ينتقؿ مف المفظ إلى المعنى بسبب العالقة الحاصمة بيف المفظ والمعنى، فيو يستفيد مف 

ف العالقة بيف المفظ والمعنى فيو مرتبط بالمتكمـ، وىو أيضا يستفيد م االستعماؿما ىذه العالقة لتصور المعنى عند إطالؽ المفظ، وأ
 ولكف لغرض إخطار المعاني الحاضرة في نفسو أي اخطارىا في ذىف السامع وذلؾ باتخاذ المفظ وسيمة لذلؾ.

 . 227/ 1المعجـ األصولي:   
اإلرادة االستعمالية  تصؿ بالمتكمـ والثانية تتصؿ بالمخاطب والكالـ ىنا عفغير الداللة االستعمالية فاألولى ت اإلرادة االستعمالية. 2

 وقد ذكر ليا خمسة معاف: 
 : ىي أف يقصد المتكمـ مف استعماؿ المفظ تفييـ المعنى بواسطتو. المعنى األوؿ

اإلرادة االستعمالية لحاالت استعماؿ المفظ وأورد السيد الصدر رحمو اهلل عمى ىذا التفسير لإلرادة االستعمالية، بأنو يمـز منو عدـ شموؿ 
في المشتركات مع قصد اإلجماؿ، وال ريب في شموؿ اإلرادة االستعمالية لمثؿ ىذه الحاالت، إذ أف المستعمؿ لمفظ المشترؾ مريد 

 لالستعماؿ رغـ عدـ إرادتو لمتفييـ، فإرادة التفييـ ليست مقومة لإلرادة االستعمالية. 
ـ االعتبار بنحو التنزيؿ، فالغرض مف استعماؿ المفظ ىو يقصد المتكمـ مف استعماؿ المفظ إيجاد المعنى في عال : أفالمعنى الثاني

 التوصؿ إليجاد المعنى بنحو اإليجاد التنزيمي، فكأنو أوجد المعنى بالمفظ وأراد مف إيجاد المفظ إيجاد المعنى. 
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مؿ لمفظ ولممعنى غير أف تصوره لمفظ يكوف عادة عمى نحو المحاظ اآللي المرآتي ويحتاج كؿ استعماؿ إلى تصور المستع 
وتصوره لممعنى عمى نحو المحاظ االستقاللي فيما كالمرآة والصورة  -ألف الناظر يمحظ صورتو في المرآة باعتبارىا آلة  -

كذلؾ تمحظ المفظ بنفس الطريقة بما ىو فكما تمحظ المرآة وأنت غافؿ عنيا وكؿ نظرؾ إلى الصورة ، التي تقع في المرآة
 .مرآة لممعنى وأنت غافؿ عنو وكؿ نظرؾ إلى المعنى

 إشكال وحّمو
بأف لحاظ المفظ المرآتي  :فالغفمة ال تجتمع مع المحاظ ؟ أجابوؾ، كيؼ ألحظ المفظ وأنا غافؿ عنو ىؿ ىذا إال تناقض 

وىذا النحو مف لحاظ شيء فانيا في شيء ، بمحاظ المعنى نفسوو  مندّكا في المعنى وتالحظإفناء لمفظ في المعنى أي: أنؾ 
 .آخر يجتمع مع الغفمة عنو

" رحمو اهلل " إلى استحالة استعماؿ المفظ في معنييف ؛ وذلؾ الف  1وعمى ىذا األساس ذىب جماعة كصاحب الكفاية 
 .2مرتيف في عرض واحد وفي ذاؾ وال يعقؿ إفناء الشيء الواحد ىذا يتطّمب إفناء المفظ في ىذا المعنى

بإمكاني أف أوّحد بيف المعنييف بأف أكّوَف منيما مرّكبا مشتمال عمييما معا وأفني المفظ لحاظا في ذلؾ  :فإف قمت 
 .كاف الجواب أف ىذا ممكف ولكنو استعماؿ لمفظ في معنى واحٍد ال في معنييف ، المركب
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

المبنى في تفسير حقيقة الوضع وما ىو منشأ العالقة الداللية بيف المفظ وأورد السيد الصدر عمى ىذا المعنى بأنو نشأ عما ىو 
والمعنى، وىذا المبنى لو تـ فانو يفسر العالقة الواقعة بيف المفظ والمعنى، إال انو ال يقتضي أف يكوف االستعماؿ مرتبطا بالكيفية 

ابؽ بالضرورة مع حيثية العالقة الوضعية المختارة مف قبؿ التي انخمقت عنو العالقة بيف المفظ والمعنى، فحيثية االستعماؿ ال تتط
الواضع، وبتعبير آخر: ال يمـز المستعمؿ أف يحتفظ بنفس الكيفية التي نشأت عنو العالقة الوضعية، فقد ال يقصد مف االستعماؿ 

 إيجاد المعنى تنزيال. 
طار معنى بالمفظ المعيف، وذلؾ التزاما بتعيده، حيث انو قصد إخ: إف المراد مف اإلرادة االستعمالية ىي إرادة التمفظ المعنى الثالث

 معيف وقد التـز بأنو متى ما أراد إخطار ىذا المعنى فانو يأتي بيذا المفظ المخصوص. 
وىذا المعنى إنما يتناسب مع مسمؾ التعيد في الوضع، عمى انو ال يفسر معنى اإلرادة التي ىي محؿ البحث، نعـ ىو يتحدث عف 

 اإلرادة االستعمالية، والحديث عف المنشأ غير الحديث عما ىو المراد منيا كما أفاد ذلؾ السيد الصدر رحمو اهلل.  منشأ
: أف يقصد المتكمـ إفناء المفظ في المعنى، فتكوف اإلرادة االستعمالية بمعنى إرادة لحاظ المفظ لحاظا آليا فانيا في المعنى. المعنى الرابع

االستعمالية ىي إرادة اإلفناء أي إرادة جعؿ المفظ فانيا في الستعماؿ يعني إفناء المفظ في المعنى فتكوف اإلرادة وىذا مبني عمى أف ا
المعنى. ومف ىنا تكوف تمامية ىذا التفسير لإلرادة االستعمالية مبني عمى تمامية المسمؾ المذكور في تفسير االستعماؿ والذي ىو 

 مسمؾ المشيور. 
ة إخطار المعنى، فالمتكمـ يقصد اإلتياف بالمفظ المعد لمكشؼ عف إف اإلرادة االستعمالية تعني قصد التمفظ بما لو أىمي: المعنى الخامس

المعنى، وتبقى في البيف عوامؿ أخرى البد مف تحصيميا أو حصوليا حتى تترتب عف مجموعيا الداللة، فاإلرادة االستعمالية ال 
ادة التفييـ مرحمة متأخرة أو مباينة إلرادة االستعماؿ، فيي متأخرة لو كاف مريدا لالستعماؿ ومريدا تساوؽ اإلرادة التفييمية بؿ أف إر 

كذلؾ لمتفييـ، وىي مباينة لو انضـ لإلرادة االستعمالية إرادة اإلجماؿ، وفي كال الصورتيف تكوف اإلرادة االستعمالية غير إرادة 
 .100-99/ 1رحمو اهلل ". المعجـ األصولي: التفييـ واإلجماؿ وىذا متبنى الشييد الصدر "

والمتحصؿ إف اإلرادة االستعمالية ىي إرادة استعماؿ المفظ الذي لو صالحية الداللة عمى المعنى وىذا يجامع إرادة اإلجماؿ لكنو مع 
 ذلؾ قصد المفظ الذي لو الصالحية لمداللة عمى المعنى. 

 .53. كفاية األصوؿ: 1
 استعماليف. . إال أف ىذا ممكف في2
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 1الحقيقة والمجاز
فاالستعماؿ الحقيقي ىو استعماؿ المفظ في المعنى الموضوع لو ، حقيقي ومجازي :ويقّسـ االستعماؿ عمى قسميف 

 ."طمؽ عمى المعنى الموضوع لو اسـ "المعنى الحقيقيوليذا ي، الذي قامت بينو وبيف المفظ عالقة لغوية بسبب الوضع
عتبارات المعنى الذي ببعض اال 2واالستعماؿ المجازي ىو استعماؿ المفظ في معنى آخر لـ يوضع لو ولكنو يشابو 

، " في العالـ الغزير عممو؛ ألنو يشابو البحر مف الماء في الغزارة والسعةومثالو أف تستعمؿ كممة "البحر، وضع المفظ لو
" وتعتبر عالقة المفظ بالمعنى المجازى عالقة ثانوية الموضوع لو اسـ "المعني المجازيويطمؽ عمى المعنى المشابو لممعنى 

وىي في طوؿ العالقة القائمة بيف المفظ والمعنى؛ ألف العالقة ، قاتو المغوية األولية بالمعنى الموضوع لوناتجة عف عال
وىو انتقاؿ  -واالستعماؿ الحقيقي يؤدي غرضو ، الثانوية تنبع مف الشبو القائـ بيف المعنى الموضوع لو والمعنى المجازي

عالقة السببية القائمة في المغة بيف المفظ والمعنى الموضوع لو كفيمة ذىف السامع إلى تصور المعنى بدوف أي شرط ؛ الف 
 .بتحقيؽ ىذا الغرض " وىو االنتقاؿ مف المفظ إلى المعنى بمجّرد سماع المفظ"

" إذ ال توجد عالقة لغوية وسببية بيف لفظ "البحر، وأما االستعماؿ المجازي فيو ال ينقؿ ذىف السامع إلى المعنى 
بحر في " :فإذا قاؿ مثال، ةتشرح مقصود 3حتاج المستعمؿ لكي يتحقؽ غرضو في االستعماؿ المجازي إلى قرينةفي، العالـ"و"

                                                           

بمعنى " فاعؿ " مف قوليـ حّؽ الشيء يحّؽ إذا ثبت أو بمعنى " مفعوؿ " مف قوليـ حققت ىي فعيمة  الحقيقة: الحقيقة والمجاز:. 1
الشيء أحققو إذا أثبّتو. أساس البالغة: )حؽ(، ثـ نقمت الكممة الثابتة في معناىا األصمي باالعتبار األوؿ، أو المثبتة في ذلؾ 

واف شئت  –، وأما اصطالحا: " ىي كؿ كممة أريد بيا ما وقعت لو في وضع واضع 4/ 1ار الثاني. شروح التمخيص: باالعتب
، والحقيقة عمى نوعيف: األوؿ: الحقيقة المفظية: وىي 324وقوعا ال تستند فيو إلى غيره " أسرار البالغة:  –قمت: في مواضعة 

 لو، وظاىر المغوييف عند نقميـ استعماؿ المفظ في شيء، لمداللة عمى انو حقيقة.المفظ المستعمؿ في المعنى المغوي الذي وضع 
 الثاني: الحقيقة المعنوية أو العقمية: وىي إسناد الفعؿ أو ما في معناه إلى صاحبو الحقيقي عند المتكمـ في الظاىر. 

جوازا في معنى جزتو " العيف:  الموضع وجاوزتوفمغة: " جزت الطريؽ جوازا ومجازا وجؤوزا..... والمجاز المصدر و  :المجازأما 
اصطالحا: " أف تجوز بالكممة موضعيا في اصؿ الوضع وتنقميا مف داللة إلى داللة أو ما قارب ذلؾ " أسرار البالغة: ، 6/165

ماؿ المفظ في غير األوؿ: المجاز المفظي " المغوي ": وىو الذي عالقتو غير المشابية أو ىو استع ، أما المجاز فعمى قسميف:366
معناه األصمي لعالقة غير المشابية مع قرينة مانعة مف إرادة المعنى األصمي. الثاني: المجاز العقمي: وىو إسناد الفعؿ أو ما في 

نما نسب ىذا المجاز إلى الجممة باعتبار اإلسناد وال حكـ معناه إلى غير صاحبو لعالقة مع قرينة مانعة مف إرادة اإلسناد الحقيقي، وا 
 الذي فييا، وجعؿ عقميا ألف التجوز قد فيـ مف العقؿ ال مف المغة كما في المجاز المغوي.

. التشابو مف طرائؽ التحوؿ الداللي إذ تقـو عمى استعارة لفظة ما ثـ استعماليا في معنى آخر يالحظ فيو جية المشابية مع األصؿ 2
وال يعدؿ عف األصؿ إال لفوائد ثالث ىي: االتساع، والتوكيد، والتشبيو.  المغوي " المعجمي "، والحقيقة اصؿ والمجاز فرع عنو،

 .442/ 2الخصائص: 
: القرينة عامؿ يؤثر في تحديد المعنى ووضوحو، فعف طريؽ القرينة نفّرؽ بيف أسموب وآخر في المعنى المدلوؿ عميو بذلؾ القرينة. 3

 .ينة في الكناية، كما أنيا تختمؼ عنيا في التورية مثالاألسموب، فالقرينة في المجاز بصفة عامة تختمؼ عف القر 
كما اف لمقرينة دورا ميما في تحديد مدلوؿ الجممة النحوية مف حيث اإلسناد وبيف ركني الجممة سواء أكانت الجممة اسمية اـ فعمية اـ 

ة أو تمؾ، فالقرائف في النحو قد تغني عف وصفية، فاف لمقرينة فييا دخال كبيرا في تحديد مدلوؿ الحدث المشار إليو في ىذه الجمم
العالمة اإلعرابية وذلؾ عف طريؽ اإلسناد، فكثيرا ما نطؽ الناطؽ جممة لـ يراع فييا عالمات اإلعراب وفيـ المضموف عف طريؽ 

بعض دوف الحاجة ىذا اإلسناد وىذا ما نصادفو يوميا في حياتنا العممية " فندرؾ المعنى الذي يبنى عمى صالت الكممات بعضيا مع 
 . 326إلى تحميؿ ودوف الحاجة إلى دالالت العالمات اإلعرابية ؛ ألف قرائف أخرى قد أغنت عنيا " المغة العربية معناىا ومبناىا: 

 ة.: كمخمفات المجـر في ساحة الجريمالقرائف المادية -وقد قّسـ الدكتور تماـ حساف القرائف عمى أقساـ ثالثة لكؿ قسـ أقساـ فرعية: أ
 اؿ" العيدية ىنا عرفت المقصود مف الكمية بالعيد الذىني. ذاىب إلى الكمية فاف " عيدية ذىنية، كقولؾ أنا -1وىي: القرائف العقمية -ب
 منطقية، كقضايا القياس المنطقي واالستدالؿ والبرىنة. -2
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وليذا يقاؿ عادة إف االستعماؿ المجازي يحتاج إلى قرينة دوف ، العمـ " كانت كممة " في العمـ " قرينة عمى المعنى المجازي
معنى المجازي بالتبادر مف حاّؽ المفظ ؛ ألف التبادر كذلؾ يكشؼ عف ونميز المعنى الحقيقي مف ال، االستعماؿ الحقيقي

 .الوضع كشفا إّنيا عف الوضع كما تقدـ
ف كاف يحتاج إلى قرينة في بداية األمر   قد ينقمب المجاز حقيقة:  –وقد الحظ األصوليوف بحؽ أف االستعماؿ المجازي وا 

ي المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلؾ االستعماؿ بكثرة قامت بيف المفظ ولكف إذا كثر استعماؿ المفظ ف -ألف العالقة ثانوية
وأصبح المفظ نتيجة لذلؾ االستعماؿ موضوعا لذلؾ المعنى وخرج عف المجاز إلى الحقيقة ، والمعنى المجازي عالقة جديدة

ة الوضع المتصور مف الواضع ممي" بينما تسمى عّيني"الوضع التعة إلى قرينة وتسمى ىذه الحالة بػوال تبقى بعد ذلؾ حاج
؛ ألننا رح حقيقة الوضع والعالقة المغويةوىذه الظاىرة يمكننا تفسيرىا بسيولة عمى ضوء طريقتنا في ش، الوضع التعييني"بػ"

فإذا استعمؿ المفظ في ، أو في ظرؼ مؤثر، إما مف اقتراف المفظ بالمعنى مرارا عديدة :عرفنا أف العالقة المغوية تنشأ بسببيف
وأّدى ىذا االقتراف ، معنى مجازي مرارا كثيرة اقترف تصور المفظ بتصور ذلؾ المعنى المجازي في ذىف السامع اقترانا متكررا

 .المتكرر إلى قياـ العالقة المغوية بينيما بالنحو الذي ال نحتاج بو إلى قرينة
 تصنيف المغة عمى معان اسمية وحرفية:

 .النحو عمى اسـ وفعؿ وحرؼتنقسـ كممات المغة كما قرأتـ في  
 .سواء سمعنا االسـ مجردا أو في ضمف كالـ، فاألسماء تدؿ عمى معاف نفيميا مف تمؾ األسماء 

دائما ىو الربط بيف المعاني االسمية  1ومدلوؿ الحرؼ، وأما الحرؼ ال يتحصؿ لو معنى إال إذا سمعناه ضمف كالـ 
بيف مفيوميف  -وىي الظرفية  –" عمى ربط مخصوص قد تشتعؿ " تدّؿ "فيالنار في المو  عمى اختالؼ أنحائو ففي قولنا "

                                                                                                                                                                                     

قسـ عمى قسميف كبيريف: األوؿ: المعنوية، وتنقسـ مقالية، وت -2حالية، وتعرؼ مف سياؽ الكالـ والمقاـ.  -1وىي  قرائف التعميؽ -ج
 ألخرى عمى أقساـ كثيرة ولكؿ قسـ منيا فروع فأقساميا ىي: ىي ا

 اإلسناد والمسند والمسند إليو. -1
 التخصيص، ويتفّرع الى التعدية، الغائية، المعية، الظرفية، التأكيد، التحديد، المالبسة، اإلخراج، التفسير. -2
 روعيا: معاني الحروؼ، اإلضافة.النسبة، وف -3
 التبعية، وفروعيا: النعت، العطؼ، التوكيد، البدؿ. -4
 المخالفة، كما في أسموب االختصاص وبعض المعاني األخرى كاالستثناء. -5

 الثاني: المفظية، وأقساميا:
 اإلعراب. -1
 الرتبة. -2
 الصفة. -3
 المطابقة. -4
 الربط.-5
 المضاّمة أو التضاـ. -6
 األداة. -7
 . 240 -205التنغيـ الصوتي. المغة العربية معناىا ومبناىا:  -8

 وسواء أكانت القرينة لفظية أـ معنوية فإنيا تفيـ مف النسؽ التعبيري لألسموب وفي حدود ما تسمح بو نمطية المغة.
 أما االصوليوف فميـ في القرينة قسماف فقط:

 متصمة. -1
 ؿ تحت ىذيف القسميف.منفصمة. وما سبؽ مف أقساـ يدخ -2
 . ال يفيـ معناه إال في جممة.1
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أحدىما: أف معنى الحرؼ ال يظير إذا فصؿ   :والدليؿ عمى أف مفاد الحروؼ ىو الربط أمراف، اسمييف وىما النار والموقد
ف إذ ال توجد معاف أخرى في الحرؼ عف الكالـ ؛ ألنيا معاف قائمة بغيرىا وليس ذلؾ إال ألف مدلولو ىو الربط بيف معنيي

وال شؾ في أف ىذا المدلوؿ ، واآلخر: إف الكالـ ال شّؾ في أف مدلولو مترابط األجزاء، الكالـ ال مجاؿ الفتراض الربط
ال أتِت المعاني إلى ، و وال يمكف أف يحصؿ ىذا الربط ما لـ يكف ىناؾ داؿ عميو، المترابط يشتمؿ عمى ربط ومعاف مرتبطة ا 

ال لما فيمنا معناه إال في ضمف الكالـ ؛ ألف الذىف وىي  متناثرة غير مترابطة وليس االسـ ىو الداؿ عمى ىذا الربط وا 
 .الربط ال يفيـ إال في إطار المعاني المترابطة فيتعّيف أف يكوف الداؿ عمى الربط ىو الحرؼ

نسبًة بيف طرفيف صّح أف يقاؿ إف  وتختمؼ الحروؼ باختالؼ أنحاء الربط التي تدّؿ عمييا ولما كاف كؿ ربط يعني 
ف المعاني االسمية معاف استقاللية وكؿ ما يدّؿ عمى معنى ربطي نسبي نعبر عنو  المعاني الحرفية معاف ربطية نسبية وا 

 .2بالحرؼ وكؿ ما يدؿ عمى معنى استقاللي نعبر عنو أصوليا باالسـ 1أصوليا
 :ونريد بالييأة، األصؿ الذي اشتّؽ الفعؿ منو كضرب مف الضرب :ادةوأما الفعؿ فيو مكّوف مف ماّدة وىيأة ونريد بالم 

 .الصيغة الخاصة التي صيغت بيا المادة
أما المادة في الفعؿ فيي ال تختمؼ عف أي اسـ مف األسماء فكممو " تشتعؿ " مادتيا االشتعاؿ وىذا لو مدلوؿ اسمي  

مادة بدليؿ عدـ جواز وضع كممة اشتعاؿ موضع كممة " تشتعؿ " ولكف الفعؿ ال يساوي مدلوؿ مادتو بؿ يزيد عمى مدلوؿ ال
وىذا يكشؼ عف أف الفعؿ يزيد بمدلولو عمى مدلوؿ المادة وىذه الزيادة تنشأ مف الييأة وبذلؾ نعرؼ أف ىيأة الفعؿ موضوعة 

باالسـ الداؿ عمى ذلؾ اسميا استقالليا بدليؿ أنو لو كاف كذلؾ ألمكف التعويض عف الفعؿ  لمعنى وىذا المعنى ليس معنى
، المعنى واالسـ الداّؿ عمى مدلوؿ مادتو مع أّنا نالحظ أف الفعؿ ال يمكف التعويض عنو في سياؽ الكالـ بمجموع اسميف

وىذا الربط الذي تدؿ عميو ىيأة الفعؿ ، وبذلؾ يثبت أف مدلوؿ الييأة معنى نسبي ربطّي ؛ وليذا استحاؿ التعويض المذكور
" تشتعؿ النار " فإف ىيأة الفعؿ مفادىا الربط بيف  :لوؿ المادة ومدلوؿ آخر في الكالـ كالفاعؿ في قولناربط قائـ بيف مد
ونستخمص مف ذلؾ أف الفعؿ مركب مف اسـ وحرؼ فماّدتو اسـ وىيأتو حرؼ ومف ىنا صّح القوؿ بأف  ، االشتغاؿ والنار

 .ف معنى اسمي ومعنى حرفيوالفعؿ مكّوف م، األسماء والحروؼ :المغة تنقسـ عمى قسميف
 ىيأة الجممة

ونريد بالجممة كؿ ، وكذلؾ الحاؿ في الجممة أيضا -أي عمى الربط  -عرفنا أف الفعؿ لو ىيأة تدؿ عمى معنى حرفي 
ومف كممة " اإلماـ " معناىا ، " عمي " معناىا االسمي " عمي إماـ " نفيـ مف كممة :كممتيف أو أكثر بينيما ترابط ففي قولنا

وىذا االرتباط الخاص ال تدؿ عميو كممة " ، ونفيـ فضال عف ذلؾ ارتباطا خاّصا بيف ىذيف المعنييف االسمييف، سمياال
نما تدؿ عميو الجممة بتركيبيا الخاص، عمي " بمفردىا وال كممة " إماـ " بمفردىا وىذا يعني أف ىيأة الجممة تدؿ عمى نوع ، وا 

 .-أي عمى معنى حرفي  -مف الربط 

                                                           

 . ىذا التحديد في عمـ األصوؿ وحسب.1
. المعاني الحرفية والمعاني االسمية الحرؼ في مصطمح األصولييف ال يختص بالحروؼ النحوية بؿ يتسع ليشمؿ مطمؽ الييئات 2

طة ذلؾ يكوف طمؽ االشتقاقات الصرفية، وعميو فكؿ مدلوؿ ينقدح بواسالتركيبية التامة والناقصة وىيئات األفعاؿ وأسماء الفاعميف وم
معنى حرفيا، فكما أف مدلوؿ )في( و)حتى( والـ التعميؿ معنى حرفي فكذلؾ يكوف مدلوؿ ىيئة الفعؿ الماضي واسـ الفاعؿ وىيئة 

ب خاص لتكوف داال عمى معنى مستقؿ الربط بيف المبتدأ والخبر والمضاؼ والمضاؼ إليو، وأما االسـ فيو كؿ مادة وضعت بترتي
يمكف فيمو منيا دوف الحاجة إلى أف تكوف في إطار جممة تامة أو ناقصة، وذلؾ مثؿ أسماء األجناس ومواد األفعاؿ واألعالـ 
الشخصية، فاسـ الجنس مثؿ أسد والخبز ومواد األفعاؿ مثؿ الضرب مف )يضرب( وضعت لمعاف استقاللية تفيـ ابتداء بواسطة 

دىا وال يفتقر فيميا إلى وقوعيا في سياؽ ىيئة أو جممة تامة أو ناقصة، وعميو يكوف المراد مف المعاني االسمية ىو المدلوالت موا
 .478/ 2المستفادة مف المواد الموضوعة لممعاني االستقاللية. المعجـ األصولي:
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 :خمص مما تقدـ أف المغة يمكف تصنيفيا مف وجية نظر تحميمية عمى فئتيفنست 
 أحداىما: فئة المعاني االسمية وتدخؿ ىذه الفئة األسماء ومواد األفعاؿ. 
 .وتدخؿ فييا الحروؼ وىيآت األفعاؿ وىيآت الجمؿ -أي الروابط  -فئة المعاني الحرفية  :واألخرى 

 1الجممة التامة والجممة الناقصة
ذا الحظنا الجمؿ وجدنا أف بعض الجمؿ تدؿ عمى معنى مكتمؿ تاـّ يمكف لممتكمـ اإلخبار عنو  ويمكف لمسامع تصديقو ، وا 

وبعض الجمؿ ناقصة ال يتأتى فييا ذلؾ وكأنيا في قوة الكممة الواحدة فحينما تقوؿ " المفيد العالـ " نبقى ننتظر ، أو تكذيبو
 .لؾ بخالؼ ما إذا قمت " المفيد عالـ " فإف الجممة حينئذ مكتممة وتامةكما لو قمت " المفيد " وسكّت عف ذ

فييأة الجممة  1وسنخ النسبة 2ومرّد الفرؽ بيف الجممة التامة والجممة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدؿ عميو ىيأة الجممة 
جموع مفيوما واحدا خاّصا الناقصة تدؿ عمى نسبة اندماجية أي يندمج فييا الوصؼ بالموصوؼ عمى نحو يصبح الم

 .وحصة خاصة ومف أجؿ ذلؾ تكوف الجممة الناقصة في قوة الكممة المفردة
                                                           

داف إف جممة التامة والجممة الناقصة، وذلؾ ألننا نرى وبالوج: ال إشكاؿ في أف ىناؾ فرقا بيف الالجممة التامة والجممة الناقصة. 1
الجمؿ التامة توجب االكتفاء بمدلوليا واالستغناء بو عف االستزادة مف المتكمـ، فالسامع ال ينتظر معيا شيئا آخر، وىذا بخالؼ 

في ىذا الفارؽ الوجداني بيف الجممتيف،  الجمؿ الناقصة، فاف السامع يبقى معيا منتظرا لممزيد، ومف ىنا اتجو البحث عما ىو السرّ 
 ونذكر لذلؾ اتجاىيف: 

االتجاه األوؿ: وىو أف منشأ الفرؽ بيف الجممة الناقصة والجممة التامة ىو الوضع، بمعنى اف الواضع وضع الجممة الناقصة 
عمى حد سواء، فمتى ما أراد لمتخصيص أي لتضييؽ دائرة المفيـو االسمي، وذلؾ الف المفيـو االسمي قابؿ لمصدؽ عمى حصصو 

المتكمـ تفييـ ذات المعنى جاء بالمفيـو االسمي مطمقا عف كؿ قيد، ومتى ما أراد حصة خاصة منو فاف عميو اف يأتي بداؿ آخر 
يعبر عف ارادتو لمحصة الخاصة، فحمؿ الصفة عمى الموصوؼ والمضاؼ إليو عمى المضاؼ يكوف بغرض تفييـ إرادة حصة 

 ـ االسمي )الموصوؼ ػ المضاؼ(. خاصة مف المفيو 
وبيذا اتضح أف الجممة الناقصة تدؿ عمى تخصيص المعنى االسمي بنحو تعدد الداؿ والمدلوؿ، ومف ىنا كانت الجممة الناقصة 
موضوعة لممدلوؿ االستعمالي، إذ أنيا ال تعدو عف كونيا دالة عمى قصد المتكمـ إلخطار المفيـو االسمي المتخصص بحصة 

ال يتعقؿ في موردىا اف تكوف موضوعة لممدلوؿ التصديقي الجدي، إذ أف المدلوؿ التصديقي الجدي متقّوـ بقصد الحكاية، خاصة، و 
 والجممة الناقصة ال تصمح لذلؾ كما ىو واضح. 

ائما تكوف تصديقية كما وأما أنيا موضوعة لمداللة االستعمالية ػ أي التصديقية األولى ػ وليس لمداللة التصورية فالف الداللة الوضعية د
ىو مقتضى مسمؾ التعيد في الوضع، وأما المعنى الموضوع بإزاء الجممة التامة فيو قصد الحكاية، أو قؿ اف الجممة التامة 
موضوعة إلبراز أمر نفساني، وىذا المبرز أما ىو قصد الحكاية أو ىو قصد أمر ال يتصؿ بالخارج، وعمى أي تقدير فالجممة 

 لمداللة التصديقية الجدية، ىذا ىو حاصؿ مبنى السيد الخوئي رحمو اهلل في الفرؽ بيف الجممتيف.  التامة موضوعة
االتجاه الثاني: اف المبرر لمفرؽ بيف الجممتيف ىو اف النسبة في الجممة التامة تكوف في صقع الذىف واقعية، بمعنى أنيا متوفرة في 

مف وجود طرفيف تكوف النسبة موجبة لمربط بينيما. فالجممة التامة عندما تأتي  صقع الذىف عمى ما ينبغي اف تتوفر عميو النسبة
لمذىف تكوف بيذا النحو، إذ اف الذي يحضر في الذىف مف سماع الجممة التامة ىو مجموع الطرفيف والنسبة، وليذا قمنا اف النسبة 

 في الجممة التامة تكوف في صقع الذىف واقعية. 
ي تحضر في الذىف عمى أنيا مفيـو أفرادي، وليذا فيو يحتاج إلى طرؼ آخر ينتسب إليو، غايتو اف الذىف وأما الجممة الناقصة في

ىو الذي يحمؿ ىذا المفيـو االفرادي، وبتعبير آخر: اف الجممة الناقصة مثؿ )غالـ زيد( تحضر في الذىف عمى أنيا مفيـو واحد، 
مة بطرفيف والحاؿ انو لـ يحضر في الذىف إال بوصفو مفيوما افراديا، غايتو أف فال نسبة حقيقية لو، إذ اف النسبة الحقيقية متقوّ 

 الذىف بعد ذلؾ يحّمؿ ىذا المفيـو االفرادي فإذا صّح اف نسمي ىذا نسبة فيو نسبة تحميمية. 
اقعية وأما في الجممة الناقصة ومف ىنا يتضح الفرؽ بيف الجممة التامة والجممة الناقصة واف النسبة في الجممة التامة تكوف في الذىف و 

 .623–621/ 1أفرادي. المعجـ األصولي:  فالنسبة في الذىف تحميمية اندماجية، بمعنى اف المضاؼ والمضاؼ إليو يعبراف عف مفيـو
 . أي المعنى الحرفي.2
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وأما الجممة التامة فيي تدؿ عمى نسبة غير اندماجية يبقى فييا الطرفاف متميزيف أحدىما مف اآلخر ويكوف أماـ  
 .والموضوع والمحموؿ، الذىف شيئاف بينيما كالمبتدأ والخبر

فإف النسبة بيف  2" المفيد العالـ مدرس " :ؿ الجممة الواحدة عمى نسب اندماجية وغير اندماجية كما في قولناوقد تشتم 
الوصؼ والموصوؼ المبتدأ اندماجية والنسبة بيف المبتدأ والخبر غير اندماجية وتمامية الجممة نشأت مف اشتماليا عمى 

 .النسبة الثانية
صة وفي الحروؼ مف قبيؿ " مف " و" إلى " نجد أنيا جميعا تدؿ عمى نسبة ناقصة ال ونحف إذا دققنا في الجممة الناق 

" السير مف البصرة "  :كذلؾ ال يجوز اف تقوؿ، " المفيد العالـ " وتسكت :كما ال يجوز اف تقوؿ، يصّح السكوت عنيا
اجية خالفا لييأة الجممة التاّمة فإف وتسكت وىذا يعني أٍف مفردات الحروؼ وىيآت الجمؿ الناقصة كميا تدؿ عمى نسب اندم

 .3مدلوليا نسبة غير اندماجية سواء أكانت جممة فعمية أـ اسمية
 المدلول المغوي والمدلول التصديقي

ويسمى المفظ " داال " ، إف داللة المفظ عمى المعنى ىي أف يؤدي تصور المفظ إلى تصور المعنى :4قمنا سابقا 
 .المفظ " مدلوال " والمعنى الذي نتصوره عند سماع

أنيا تنشأ عف طريؽ وضع المفظ لممعنى ؛ ألف الوضع يوِجد عالقة السببية بيف  :ونقصد بذلؾ، وىذه الداللة لغوية 
وعمى أساس ىذه العالقة تنشأ تمؾ الداللة المغوية ومدلوليا ىو المعنى المغوي لمفظ " الداللة ، تصور المفظ وتصور المعنى

 .فظ لو مف ىو فال معنى لوالتصورية " واما الال
فجممة " الحّؽ منتصر " إذا سمعناىا انتقؿ ذىننا ، وال تنفؾ ىذه الداللة عف المفظ ميما سمعناه ومف أي مصدٍر كاف 

وحتى لو سمعناىا نتيجة الحتكاؾ ، فورا إلى مدلوليا المغوي سواء أسمعناىا مف متحدث واع أـ مف نائـ في حالة عدـ وعيو
ونتصور النسبة التامة " غير االندماجية " التي ، معنى كممة " الحؽ " ونتصور معنى كممة " منتصر "فنتصور ، حجريف

 .وتسمى ىذه الداللة ألجؿ ذلؾ " داللة تصورية " وىي محصوؿ عممية الوضع، وضعت ىيأة الجممة ليا
لد نتيجة الحتكاؾ بيف حجريف ال يوجد ولكّنا إذا قارنا بيف تمؾ الحاالت وجدنا أف الجممة حيف تصدر عف النائـ أو تتو  

وأما حيف ، تصورات لمحؽ واالنتصار والنسبة التامة في ذىننا إيجادويقتصر مفعوليا عمى ، ليا إال مدلوليا المغوي ذاؾ
إذ تكشؼ الجممة ، 5نسمع الجممة مف متحدث واٍع فال تقؼ الداللة عند مستوى التصور بؿ تتعداه إلى مستوى التصديؽ

                                                                                                                                                                                     

 . أي: اندماجية أو غير اندماجية.1
 ير اندماجية.. فالمفيد العالـ وحسب: اندماجية، والمفيد العالـ مدّرس: غ2
. الدكتور ميدي المخزومي يرى اف الجممة الفعمية ىي التي يكوف فييا المسند داال عمى التغّير والتجدد، ال التي تبدأ بفعؿ وحسب 3

وأما االسمية فيي الجممة التي يكوف فييا المسند داال عمى الدواـ. وىذا مذىب الكوفييف فتقسيميـ لمجمؿ عمى أساس معنوي ال 
 .86-85ض. في النحو العربي، قواعد وتطبيؽ: لفظي مح

 أما االصوليوف فميـ في المسألة رأياف:
 األوؿ: رجح بعض األصولييف مف طالب صاحب المحجة رأي الكوفييف وردوا جميور النحاة في اسمية الجممة التي تقدـ فاعميا.

لجممة التي تقدـ فاعميا لذا قسـ الجممة عمة ثالثة الثاني: وىو لبعض المتأخريف منيـ ذىب إلى صحة الرأي البصري في اسمية ا
 أقساـ:

 الجممة االسمية، البدر طالع. -1
 الجممة الفعمية، طمع البدر. -2
 . 251 -249الجممة المزدوجة، البدر طمع. وىو رأي الشييد الصدر، البحث النحوي عند األصولييف:  -3
 لمغوية.. في بحث الداللة، تحت عنواف ما الوضع والعالقة ا4
 . التصديؽ: اف يكوف المتكمـ واعيا وىي اإلرادة االستعمالية تنتزع مف حاؿ المتكمـ.5
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في  1ئذ عف أشياء نفسية في نفس المتكمـ فنحف نستدؿ عف طريؽ صدور الجممة عنو عمى وجود " إرادة استعمالية "عند
أي إنو يريد أف يخطر المعنى المغوي لكممة " الحؽ " وكممة " المنتصر " وىيأة الجممة في أذىاننا وأف نتصور ىذه ، نفسو

 .المعاني
تصورات مجردة في ذىننا فحسب بؿ  منا أف نتصور تمؾ المعاني ال لكي يخمؽ كما نعرؼ أيضا أف المتكمـ إنما يريد 

اإلخبار عف ثبوت  -أي في جممة " الحؽ منتصر "  -وىذا الغرض األساس ىو في المثاؿ المتقدـ ، لغرض في نفسو
ويطمؽ عمى ، في الواقعفإف المتكمـ إنما يريد مّنا أف نتصور معاني الجممة ألجؿ أف يخبرنا عف ثبوتيا ، الخبر لممبتدأ

اإلرادة االستعمالية واإلرادة  -وتسمى الداللة عمى ىذيف األمريف  2الغرض األساس في نفس المتكمـ اسـ " اإلرادة الجدية "
" داللة تصديقية " ؛ ألنيا داللة تكشؼ عف إرادة المتكمـ وتدعو إلى تصديقنا بيا ال إلى مجرد التصور الساذج  -الجدية 

 .3صوريةكما في الت
اإلرادة  :وىكذا نعرؼ أف الجممة التامة ليا فضال عف مدلوليا التصوري المغوي مدلوالف تصديقياف: أحدىما 

 .إذ نعرؼ عف طريؽ صدور الجممة عف المتكمـ أنو يريد منا أف نتصور معاني كمماتيا، االستعمالية
 .لمتكمـ أف نتصور تمؾ المعانيوىي الغرض األساس الذي مف أجمو أراد ا، واآلخر اإلرادة الجّدية 
وذلؾ إذا صدرت عف المتكمـ في حالة اليزؿ ، وأحيانا تتجّرد الجممة عف المدلوؿ التصديقي الثاني " اإلرادة الجدية " 

ذا لـ يكف يستيدؼ منيا إال مجرد ، ال في حالة الجدّ  فال توجد في ىذه  .تصورات في ذىف السامع لمعاني كمماتيا إيجادوا 
 .الة إرادة جدية بؿ إرادة استعمالية فقطالح

أي أنيا ال تعبر عف عالقة ناشئة عف الوضع بيف المفظ والمدلوؿ التصديقي ؛ ألف ، 4والداللة التصديقية ليست لغوية 
نما تنشأ الداللة التصديقي، الوضع إنما يوِجد عالقة بيف تصور المفظ وتصور المعنى ال بيف المفظ والمدلوؿ التصديقي ة وا 

" الحؽ منتصر " يدؿ حالو عمى أنو لـ يقؿ ىذه  :فاف اإلنساف إذا كاف في حالة وعي وانتباه وجدية وقاؿ، مف حاؿ المتكمـ
نما قاليا بإرادة معينة واعية  .الجممة ساىيا وال ىازال وا 

 5بسبب الوضعوىكذا نعرؼ أنا حيف نسمع جممة كجممة " الحؽ منتصر " نتصور المعاني المغوية لممبتدأ والخبر  
وتصورنا ، ونكشؼ اإلرادة الواعية لممتكمـ بسبب حاؿ المتكمـ، الذي أوجد عالقة السببية بيف تصور المفظ وتصور المعنى

ذلؾ يمثؿ " الداللة التصورية " واكتشافنا ىذا يمثؿ " الداللة التصديقية " والمعنى الذي نتصوره ىو المدلوؿ التصوري 
  .6ي نكتشفيا في نفس المتكمـ ىي المدلوؿ التصديقي والنفسي الذي يدؿ عميو حاؿ المتكمـوالمغوي لمفظ واإلرادة الت

 :وعمى ىذا األساس نكتشؼ مصدريف لمداللة 
 .وىي مصدر الداللة التصورية، المغة بما تشتمؿ عمييا مف أوضاع :أحدىما 
أي داللة المفظ عمى مدلولو النفسي ، جدية "وىو مصدر الداللة التصديقية " االستعمالية وال، 7واآلخر: حاؿ المتكمـ 

فيذه الحالة ىي مصدر الداللة ، فإف المفظ إنما يكشؼ عف إرادة المتكمـ إذا صدر في حاؿ يقظة وانتباه وجّدية، التصديقي
 .التصديقية وليذا نجد أف المفظ إذا صدر عف المتكمـ في حالة نـو أو ذىوؿ ال توجد لو داللة تصديقية ومدلوؿ نفسي

                                                           

 . وىي تنتزع مف حاؿ المتكمـ.1
 . وىي اف يريد المتكمـ اف الموضوع ثابت لممحموؿ.2
وف المعنى أوثؽ في النفس وأصدؽ . وعمى ىذا فاإلرادة االستعمالية + اإلرادة الجدية= الداللة التصديقية فضال عف انو إذا نبر يك3

 لممتمقي.
 . ألنيا تؤخذ مف حاؿ المتكمـ. 4
 . وىو الداللة التصورية.5
 . ويقصد بو المقاـ.6
 .119 -116 -114 – 111/ 2. ينظر المعجـ األصولي: 7
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 1الجممة الخبرية والجممة اإلنشائية
نشائية  فأنت حيف تتحدث عف ، ونحف في حياتنا االعتيادية نحّس بالفرؽ بينيما، تقسـ الجممة عادة عمى خبرية وا 

" ترى أف الجممة تختمؼ بصورة أساسية عنيا حيف تريد أف تعقد الصفقة بعت الكتاب بدينار" :بيعؾ لمكتاب باألمس وتقوؿ
 .بعتؾ الكتاب بدينار"" :فعال فتقوؿ لو مع المشتري

يختمؼ ، -أي بينؾ وبيف البيع  -وبالرغـ مف أف الجممة في كمتا الحالتيف تدؿ عمى نسبة تامة بيف البيع والبائع  
ؿ فالمتكمـ حيف يقو ، 3عف فيمنا لمجممة وتصورنا لمنسبة في الحالة الثانية 2فيمنا لمجممة وتصورنا لمنسبة في الحالة األولى

بما ىي حقيقة واقعة ال يممؾ مف أمرىا فعال شيئا  " يتصور النسبة بيف الفعؿ الفاعؿ"بعت الكتاب بدينار :في الحالة األولى
وأما حيف يقوؿ في الحالة الثانية " بعتؾ الكتاب بدينار " فيو يتصور النسبة ال بما ىي حقيقة ، إال أف يخبر عنيا إذا أراد

أف الجممة الخبرية موضوعة لمنسبة التامة  :ونستخمص مف ذلؾ .ىا بوصفيا نسبة يراد تحقيقياواقعة مفروغ منيا بؿ يتصور 
والجممة اإلنشائية موضوعة لمنسبة التامة منظورا إلييا بما ىي نسبة ، منظورا إلييا بما ىي حقيقة واقعة وشيء مفروغ منو

 .يراد تحقيقيا
 اهلل " إلى أف النسبة التي تدؿ عمييا " بعت " في حاؿ اإلخبار "رحمو 4وىناؾ مف يذىب مف العمماء كصاحب الكفاية 
نما الفرؽ في مرحمة بعت"و اإلخبار " في حاؿ اإلنشاء واحدة وال يوجد أي فرؽ في مرحمة المدلوؿ التصوري بيف الجممتيف وا 

                                                           

اختمؼ األعالـ فيما ىو ، 191، واألسس العقمية: 245. ىذا التقسيـ ىو لمجممة التامة وينظر: البحث النحوي عند األصولييف: 1
مشيور إلى اف اإلنشاء معناه إيجاد المعنى االعتباري ػ بالمفظ في عالـ االعتبار العقالئي. وبياف ذلؾ: ، فذىب الاإلنشاء المراد مف

اف لمعقالء مجموعة مف االعتبارات والمتبنيات نشأت عف مبررات عقالئية مرتبطة بشئونيـ الحياتية سواء منيا الفردية أو 
االجتماعية، وكذلؾ ما تقتضيو عالقتيـ مع الكوف والديف، عمى أساس كؿ ذلؾ نشأت االعتبارات العقالئية، كالزوجّية والممكية 
والوالية والوجوب والحرمة واالستفياـ والتمني والترجي وىكذا، ودور الجممة اإلنشائية إنما ىو خمؽ فرد حقيقي لنحو مف أنحاء ىذه 

ائع )بعت( والمشتري )قبمت( إيجاد لفرد حقيقي ػ بواسطة ىذه األلفاظ ػ لما ىو معتبر عقالئيا، فالعقالء اعتبروا ػ االعتبارات، فقوؿ الب
وقبؿ صدور ىذه األلفاظ مف احد ػ التمميؾ والتممؾ كمما صدر ىذا القوؿ مف شخصيف، ومف اجؿ ىذا ينخمؽ فرد حقيقي لمتمميؾ 

، ومف ىنا قالوا اف اإلنشاء ىو إيجاد المعنى االعتباري حقيقة بواسطة المفظ إال اف والتممؾ بمجرد صدور ىذا القوؿ مف شخصيف
: اختمؼ األعالـ في المعنى الموضوع لو الجممة الخبرية، ونقتصر في أما الخبرية وعاء ذلؾ الوجود ىو عالـ االعتبار العقالئي.

 المقاـ عمى ذكر اتجاىيف: 
وحاصمو: اف الجممة الخبرية موضوعة لمداللة عمى ثبوت النسبة بيف ػ الموضوع والمحموؿ ػ  االتجاه األوؿ: وىو المنسوب لممشيور،

زيد في الواقع أو عدـ ثبوتيا ليما في الواقع، ففي الحالة األولى تكوف الجممة الخبرية ايجابية وفي الحالة الثانية تكوف سمبية، فقولنا )
الخارج، وقولنا )زيد ليس بقائـ( تدؿ عمى نفي النسبة بينيما في الخارج. االتجاه  قائـ( تدؿ عمى ثبوت النسبة بيف زيد والقياـ في

الثاني: اف الجممة الخبرية وضعت لمداللة عمى قصد اإلخبار والحكاية عف ثبوت النسبة في الواقع أو عدـ ثبوتيا، ففي الواقع ال 
ضعية مف حيث اف كال منيما موضوع لمداللة عمى أمر نفساني، فرؽ بيف الجممة اإلنشائية والجممة الخبرية في مرحمة الداللة الو 

فيما يشتركاف في اصؿ اإلبراز لألمر النفساني، غايتو اف المبرز في الجممة الخبرية ىو قصد الحكاية والذي ىو أمر نفساني، وأما 
مة الخبرية ػ كما ىو الشأف في الجممة المبرز في الجممة اإلنشائية فيو كؿ أمر نفساني ال يتصؿ بالخارج، ومف ىنا ال تتصؼ الجم

اإلنشائية ػ بالصدؽ والكذب فسواء كانت النسبة مطابقة لمواقع أو لـ تكف مطابقة فاف الجممة الخبرية قد استعممت في المعنى 
ى ما طابؽ الموضوعة لو وىو قصد الحكاية عف الواقع، نعـ المتصؼ بالصدؽ والكذب إنما ىو مدلوؿ الجممة الخبرية، فمدلوليا مت

الواقع فيو صادؽ واال فيو كاذب، واتصاؼ الجممة الخبرية بالصدؽ والكذب إنما ىو بتبع اتصاؼ مدلوليا بذلؾ. المعجـ 
 .623/ 1، 620/ 1األصولي: 

 . وىي جممة خبرية.2
 . وىي جممة إنشائية.3
 .27. كفاية األصوؿ: 4
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نشاء المعاوضة عف ىذا الطالتصديقيالمدلوؿ  ريؽ وغير البائع يقصد ؛ ألف البائع يقصد بالجممة إبراز اعتبار التمميؾ بيا وا 
 .بالجممة الحكاية عف مضمونيا فالمدلوؿ التصديقي مختمؼ دوف المدلوؿ التصوري

" عتبد بيف اإلنشاء واإلخبار كما في "ومف الواضح اف ىذا الكالـ إذا تعقمناه فإنما يتـّ في الجممة المشتركة بمفظ واح 
جممة إنشائية وال تستعمؿ  -مثال –مف جمؿ فصيغة األمر  وال يمكف اف ينطبؽ عمى ما يختص بو اإلنشاء أو اإلخبار

نما ىي تدؿ عمى طمب وقوعو وال يمكف القوؿ ىنا بأف المدلوؿ التصوري لػ " إفعؿ " ىو المدلوؿ  لمحكاية عف وقوع الحدث وا 
–إنا نحّس  :ا القوؿالتصوري نفسو لمجممة الخبرية واف الفرؽ بينيما في المدلوؿ التصديقي فقط والدليؿ عمى عدـ امكاف ىذ

 .بالفرؽ بيف الجممتيف حتى في حالة تجردىما عف المدلوؿ التصديقي وسماعيما مف الفٍظ ال شعوَر لو -بالوجداف والضرورة 
 .الدالالت التي يبحث عنيا عمـ األصوؿ

وعناصر ، عناصر مشتركة في عممية االستنباط :نستطيع أف نقّسـ العناصر المغوية مف وجية نظر أصولية عمى 
 .خاصة في تمؾ العممية

ىي كّؿ أداة لغوية تصمح لمدخوؿ في أي دليؿ ميما كاف نوع الموضوع الذي يعالجو ذلؾ  :فالعناصر المشتركة 
 .فاف باإلمكاف استعماليا بالنسبة إلى أي موضوع، ومثالو صيغة فعؿ األمر، الدليؿ
ال تصمح لمدخوؿ إال في الدليؿ الذي يعالج موضوعا  في عممية االستنباط ىي كؿ أداة لغوية :والعناصر الخاّصة 
ككممة " اإلحساف " فإنيا ال يمكف أف تدخؿ في دليؿ ، وال أثر ليا في استنباط حكـ موضوع آخر، -ككممة الصعيد  -معّينا

ة حكـ الصالة مثال بكمموال عالقة لألدلة التي تشتمؿ عمى ، سوى الدليؿ الذي يشتمؿ عمى حكـ مرتبط باإلحساف
 .فميذا كانت كممة " اإلحساف " عنصرا خاصا في عممية استنباط، ""اإلحساف
وعمى ىذا األساس يدرس عمـ األصوؿ مف المغة القسـ األوؿ مف األدوات المغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في  

يبحث عف مدلوؿ كممة ىؿ تدؿ عمى الوجوب أو االستحباب ؟ وال ، و فيبحث عف مدلوؿ صيغة فعؿ األمر، عممية االستنباط
 ."اإلحساف"
ويدخؿ في القسـ األوؿ مف األدوات المغوية أداة الشرط أيضا ؛ ألنيا تصمح لمدخوؿ في استنباط الحكـ مف أي دليؿ  

أف ، "" إذا زالت الشمس وجبت الصالة :فنحف نستنبط مف النص القائؿ، لفظي ميما كاف نوع الموضوع الذي يتعمؽ بو
اف ، "ذا ىّؿ ىالؿ شير رمضاف وجب الصـو" إ :بالزواؿ بدليؿ أداة الشرط ونستنبط مف النص القائؿوجوب الصالة مرتبط 

ويبحث عف نوع الربط ، وألجؿ ىذا يدرس عمـ األصوؿ أداة الشرط بوصفيا عنصرا مشتركا، وجوب الصـو مرتبط باليالؿ
 .الذي تدؿ عميو ونتائجو في استنباط الحكـ الشرعي

ألنيا أداة لغوية صالحة لمدخوؿ في الدليؿ المفظي ميما كاف نوع ، يغة الجمع المعرؼ بالالـوكذلؾ الحاؿ في ص 
 .الموضوع الذي يتعمؽ بو

 :نذكر بعض األمثمة مف ىذه األدوات المشتركة التي يدرسيا األصوليوف اآلتيوفي  
 صيغة األمر: -1

 .ى غير ذلؾ مف األوامر" جاىد " إلو " صـ "و " صؿ "و نحو " اذىب " 1صيغة فعؿ األمر 
 .1والمقّرر بيف األصولييف عادًة ىو القوؿ بأف ىذه الصيغة تدؿ لغًة عمى الوجوب 

                                                           

مادة األمر مفيدة وع لو لفظ األمر، إال أف الظاىر عدـ الخالؼ في أف . األمر: وقع الخالؼ بيف األعالـ فيما ىو المعنى الموض1
لمعنى الطمب في الجممة، نعـ الخالؼ فيما ىو منشأ ىذه االستفادة، فقد ذىب المحقؽ النائيني " رحمو اهلل " إلى أف مادة األمر 

ادة األمر ترجع روحا إلى ىذا المعنى بما فييا موضوعة إلفادة معنى الواقعة التي ليا خطر وأىمية، وتماـ المعاني المذكورة لم
الطمب، فانو مف األمور التي ليا خطر، وعميو يكوف منشأ استفادة الطمب مف مادة األمر ػ بناء عمى ىذه الدعوى ػ ىو انو مف 

لفظ األمر مصاديؽ المعنى الموضوع لو لفظ األمر، وبالمقابؿ ذىب جمع مف األعالـ إلى أف الطمب مف المعاني التي وضع 
 .328-327/ 1لمداللة عميو، فتكوف مادة األمر ػ بناء عمى ىذه الدعوى ػ مف المشتركات المفظية. المعجـ األصولي: 
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وىذا القوؿ يدعونا أف نتساءؿ ىؿ يريد ىؤالء األعالـ مف القوؿ بأف صيغة فعؿ األمر تدؿ عمى الوجوب وأف صيغة  
؟ وكيؼ يمكف افتراض ذلؾ ؟ مع أننا نحّس  2اف مترادفتيففعؿ األمر تدؿ عمى ما تدؿ عميو كممة الوجوب نفسيا ؟ فتكون

ال لجاز أف نستبدؿ إحداىما باألخرى وما داـ ىذا ، بالوجداف أف كممة الوجوب وصيغة فعؿ األمر ليستا مترادفتيف وا 
، وباالستبداؿ غير جائز فنعرؼ أف صيغة " فعؿ األمر " تدؿ عمى معنى يختمؼ عف المعنى الذي تدؿ عميو كممة الوج

 .ويصبح مف الصعب عندئذ فيـ القوؿ السائد بيف األصولييف بأف صيغة فعؿ األمر تدؿ عمى الوجوب
فنحف حيف ، والحقيقة أف ىذا القوؿ يحتاج إلى تحميؿ مدلوؿ صيغة فعؿ األمر لكي نعرؼ كيؼ تدؿ عمى الوجوب 

رساؿ المكمؼ ندقؽ في فعؿ األمر نجد أنو يدؿ عمى نسبة بيف مادة الفعؿ والفاعؿ منظور  ا إلييا بما ىي نسبة يراد تحقيقيا وا 
 .ىاإيجادنحو 

أرأيت الصياد حيف يرسؿ كمب الصيد إلى فريستو ؟ إف تمؾ الصورة التي يتصورىا الصياد عف ذىاب الكمب إلى  
مدلوؿ صيغة األمر األصوؿ إف وليذا يقاؿ في عمـ ، ىي الصورة نفسيا التي يدؿ عمييا فعؿ األمر، وىو يرسمو إلييا فريسة
 ."3النسبة اإلرساليةىو "

وكما أف الصياد حيف يرسؿ الكمب إلى فريستو قد يكوف إرسالو ىذا ناتجا عف شوؽ شديد إلى الحصوؿ عمى تمؾ  
كذلؾ " النسبة اإلرسالية " التي تدؿ ، الفريسة ورغبة أكيدة في ذلؾ وقد يكوف ناتجا عف رغبة غير أكيدة وشوؽ غير شديد

لزاـ أكيد وقد نتصورىا ناتجة عف شوؽ أضعؼ ورغبة عمييا ا لصيغة في فعؿ األمر قد نتصورىا ناتجة عف شوؽ شديد وا 
 .أقؿ درجة
" إف صيغة فعؿ األمر تدؿ عمى الوجوب  :وعمى ىذا الضوء نستطيع اآلف أف نفيـ معنى ذلؾ القوؿ األصولي القائؿ 

لزاـ أكيد ؛ وليذا يدخؿ معنى اإللزاـ فإف معناه أف الصيغة قد وضعت لمنسبة اإلرسالية ، " بوصفيا ناتجة عف شوؽ شديد وا 
 4 والوجوب في ضمف الصورة التي نتصور بيا المعنى المغوي لمصيغة عند سماعيا مف دوف أف يصبح فعؿ األمر مرادفا

 .لكممة الوجوب
بؿ ، يا في مجاؿ المستحباتوليس معنى دخوؿ اإللزاـ والوجوب في معنى الصيغة أف صيغة األمر ال يجوز استعمال 

استعماؿ  5ولكف استعماليما في موارد الوجوب، قد استعممت كثيرا في موارد االستحباب كما استعممت في موارد الوجوب
واستعماليا في موارد االستحباب استعماؿ مجازي يسوغو الشبو ، ؛ ألنو استعماؿ لمصيغة في المعنى الذي وضعت لوحقيقي

 .اب والوجوبالقائـ بيف االستحب
فإف المنسبؽ إلى ذىف العرؼ ذلؾ ، والدليؿ عمى أف صيغة األمر موضوعة لموجوب بالمعنى الذي قمناه ىو التبادر 

المولى إذا أمر المكمؼ بصيغة األمر ولـ يأِت المكمؼ بالمأمور بو معتذرا بأني لـ أكف  :أي، بشيادة أف اآلمر العرفي
منو العذر ويالـ عمى تخمفو عف االمتثاؿ وليس ذلؾ إال النسباؽ الوجوب عرفا  أعرؼ أف ىذا واجب أو مستحب ال يقبؿ
 .مف المفظ وتبادره والتبادر عالمة الحقيقة

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 .329/ 1. المعجـ األصولي: 1
 . أي ترادؼ االسمي والحرفي.2
 .547- 546/ 2. المعجـ األصولي: 3
 . أي: مف دوف أف يرادؼ المعنى االسمي المعنى الحرفي.4
 األصؿ في صيغة األمر الوجوب، وأما االستحباب فمجازا يستعمؿ. .5
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 صيغة النيي: -2
نحو " ال تذىب " والمقرر بيف األصولييف ىو القوؿ بأف صيغة النيي تدؿ عمى الحرمة وىو المشيور  1صيغة النيي 
أف النيي  :وىو، ا القوؿ بصورة مماثمة لفيمنا القوؿ بأف صيغة األمر تدؿ عمى الوجوب مع فارؽويجب أف نفيـ ىذ، بينيـ

 .فصيغة النيي إذف تدؿ عمى نسبو إمساكية، إمساؾ ومنع واألمر إرساؿ وطمب
إنا حيف نسمع جممة " اذىب " نتصور نسبة بيف الذىاب والمخاطب ونتصور أف المتكمـ يرسؿ المخاطب نحوىا  :أي 

وأما حيف نسمع جممة " ال تذىب " فنتصور نسبة بيف الذىاب ، يبعثو إلى تحقيقيا كما يرسؿ الصياد كمبو نحو الفريسةو 
كما لو حاوؿ كمب الصيد أف يطارد الفريسة ، والمخاطب ونتصور أف المتكمـ يمسؾ مخاطبو عف تمؾ النسبة ويزجره عنيا

ة اإلمساكية " وتدخؿ الحرمة في مدلوؿ النيي بالطريقة التي دخؿ بيا وليذا نطمؽ عمييا اسـ " النسب، فأمسؾ بو الصياد
فإنا نجد أف الصياد حيف يمسؾ كمبو عف تتبع الفريسة قد ، ولنرجع بيذا الصدد إلى مثاؿ الصياد، الوجوب إلى مدلوؿ األمر

وقد ينتج عف ، بنحٍو مف األنحاء يكوف إمساكو ىذا ناتجا عف كراىة تتبع الكمب لمفريسة بدرجة شديدة ال يرضى بوقوع الفعؿ
فإنا قد نتصورىا ناتجة عف ، كراىة ذلؾ بدرجة ضعيفة ونظير ىذا تماما نتصور في النسبة اإلمساكية التي نتحدث عنيا

  .    وقد نتصورىا ناتجة عف كراىة ضعيفة، كراىة شديدة لممنيي عنو
ضوء: أف الصيغة موضوعة لمنسبة اإلمساكية بوصفيا ومعنى القوؿ بأف " صيغة النيي تدؿ عمى الحرمة " في ىذا ال 

فتدخؿ الحرمة في ضمف الصورة التي نتصور بيا المعنى المغوي لصيغة النيي عند ، ناتجة عف كراىة شديدة وىي الحرمة
 والدليؿ عمى أف الصيغة موضوعة لمحرمة ىو التبادر كما تقدـ في صيغة األمر.، سماعيا
المكروه أيضا بسب الشبو القائـ بيف الكراىة  فينيي عف، صيغة النيي في موارد الكراىةوفي الوقت نفسو قد نستعمؿ  
 .ويعتبر استعماليا في موارد المكروىات استعماال مجازيا، والحرمة

 2اإلطالق – 3
"أكـر  :" بؿ يقوؿ"أكـر الجار :أف الشخص إذ أراد أف يأمر ولده بإكراـ جاره المسمـ فال يكتفي عادة بقولو :وتوضيحو 

أي ال  -" أكـر الجار " ويطمؽ كممة الجار  :وأما إذا كاف يريد مف ولده أف يكـر جاره ميما كاف دينو فيقوؿ، "الجار المسمـ
وىذا ، ويفيـ مف قولو عندئذ أف األمر ال يختص بالجار المسمـ بؿ يشمؿ الجار الكافر أيضا -يقيدىا بوصؼ خاص 

 ."ويسمى ىذا بػ "اإلطالؽ" ويسمى المفظ في ىذه الحالة "مطمقا، ار مجردة عف القيدالشموؿ نفيمو نتيجة لذكر كممة الج
ومثاؿ ذلؾ مف النص ، وعمى ىذا األساس يعتبر تجرد الكممة مف القيد المفظي في الكالـ دليال عمى شموؿ الحكـ 

، " ىنا مجردة عف أي قيد في الكالـءت كممة "البيعفقد جا، ( "275البقرة: مف اآلية( )َأَحؿ  الم ُو اْلَبْيعَ ) الشرعي قولو تعالى:
قيد في الكالـ دليال  وأما كيؼ أصبح ذكر الكممة بدوف .فيدؿ ىذا اإلطالؽ عمى شموؿ الحكـ بالحمية لجميع أنواع البيع

مى نحو ولكف نقوؿ ع.  ؟ وما مصدر ىذه الداللة فيذا ما ال يمكف تفصيؿ الكالـ فيو عمى مستوى ىذه الحمقةعمى الشموؿ
اإليجاز أف ظاىر حاؿ المتكمـ حينما يكوف لو مراـ في نفسو يدفعو إلى الكالـ أف يكوف في مقاـ بياف تماـ ذلؾ المراـ فإف 

" أكـر الجار" وكاف مرامو الجار المسمـ خاصة لـ يكتؼ بما قاؿ بؿ يردفو عادة بما يدؿ عمى قيد اإلسالـ وفي كؿ :قاؿ
عمى القيد نعرؼ أف ىذا القيد غير داخؿ في مرامو إذ لو كاف داخال في مرامو ومع ىذا سكت  حالة ال يأتي المتكمـ بما يدؿ

                                                           

. النيي:المشيور أف النيي بمادتو وصيغتو يدؿ عمى الطمب كما ىو الحاؿ في مادة األمر وصيغتو، غايتو أف متعمؽ األمر ىو الفعؿ 1
ومف ىنا يكوف الفرؽ بيف األمر والنيي إنما  وأما متعمؽ النيي فيو ترؾ الفعؿ فاألمر ىو طمب الفعؿ والنيي معناه طمب ترؾ الفعؿ،

جية المتعمؽ واال فكالىما موضوعاف لمعنى واحد وىو الطمب والمائز بينيما ىو أف األمر معناه طمب إيجاد الفعؿ ومعنى ىو مف 
 .2/563طبيعة الكذب. المعجـ االصولي: النيي ىو طمب إعداـ الفعؿ، فحينما يقاؿ: )ال تكذب( فاف معناه طمب إعداـ 

دّؿ عمى شائع في جنسو "، وحاصؿ المراد مف ىذا التعريؼ: أف المطمؽ ىو المفظ الذي لو  . اإلطالؽ:عّرؼ اإلطالؽ قديما بأنو " ما2
داللة عمى معنى كمي قابؿ لمصدؽ عمى أفراده وحصصو، فالمراد مف االسـ الموصوؿ في التعريؼ ىو المفظ، فالمفظ المطمؽ ىو 

 . 1/284ى أفراد كثيرة.المعجـ األصولي عنى شائع. والمعنى الشائع ىو المعنى الكمي الذي لو قابمية الصدؽ عمالذي لو داللة عمى م
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فبيذا االستدالؿ نستكشؼ اإلطالؽ ، عنو لكاف ذلؾ عمى خالؼ ظاىر حالو القاضي بأنو في مقاـ بياف تماـ المراد بالكالـ
 .1مف السكوت وعدـ ذكر القيد ويعبر عف ذلؾ بقرينة الحكمة

 2العمومأدوات  -4
" احتـر كؿ عادؿ " وذلؾ أف اآلمر حيف يريد أف يدلؿ عمى شموؿ حكمو  :أدوات العمـو مثاليا " كؿ " في قولنا 

" أكـر الجار " وقد يريد مزيدا مف تأكيد  :فيقوؿ -كما شرحناه آنفا  -وعمومو قد يكتفي باإلطالؽ وذكر الكممة بدوف قيد 
فيفيـ ، أكـر كؿ جار"في المثاؿ المتقدـ مثال " :اللة عمى ذلؾ التأكيد والشموؿ فيقوؿالعمـو والشموؿ فيأتي بأداة خاصة لمد

، ؛ ألنيا موضوعة في المغة لذلؾوليذا تعتبر كممة "كؿ" مف أدوات العمـو، السامع مف ذلؾ مزيدا مف تأكيد العمـو والشموؿ
 .؛ الف أداة العمـو دخمت عميو وعّممتووؿ األداة"مدخ" مى عمومو " عاّما " ويعبر عنو بويسمى المفظ الذي دلت األداة ع

 :ونستخمص مف ذلؾ أف التدليؿ عمى العمـو يتـّ بإحدى طريقتيف 
 .أي ذكر الكممة بدوف قيد، سمبية وىي اإلطالؽ :األولى 
  ." كافة " وما إلييا مف ألفاظو " جميع "و إيجابية وىي استعماؿ أداة لمعمـو نحو " كؿ " :والثانية 

 :" العقود "، اختمؼ األصوليوف في صيغة الجمع المعرؼ بالالـ مف قبيؿ " الفقياء " وقد 
إف ىذه الصيغة نفسيا مف أدوات العمـو أيضا مثؿ كممة " كؿ " فأي جمع مف قبيؿ " فقياء " إذا أراد  :3فقاؿ بعضيـ 

"  :بالالـ ويقوؿ عميو الالـ فيجعمو جمعا معرفاالمتكمـ إثبات الحكـ لجميع أفراده والتدليؿ عمى عمومو بطريقة إيجابية أدخؿ 
 احتـر الفقياء " أو " أوفوا بالعقود ".

ونحف إنما نفيـ الشموؿ ، يذىب إلى أف صيغة الجمع المعرؼ بالالـ ليست مف أدوات العمـو 4وبعض األصولييف  
جرد الكممة مف القيود ال بسبب دخوؿ الالـ بسبب اإلطالؽ وت -مثال–في الحكـ عندما نسمع المتكمـ يقوؿ " احترـِ الفقياء " 

" أكـر الفقياء " أو " أكـر الفقيو " فكما يستند فيمنا  :فال فرؽ بيف أف يقاؿ، أي بطريقة سمبية ال إيجابية، عمى الجمع
الشموؿ إال  فالمفرد والجمع المعّرفاف ال يدالف عمى، لمشموؿ في الجممة الثانية إلى اإلطالؽ كذلؾ الحاؿ في الجممة األولى

 .بالطريقة السمبية
 5أداة الشرط - 5

وتسمى الجممة التي ، 2""إذا أجرمت لمحج فال تتطيبو 1""إذا زالت الشمس فصؿ :" في قولناأداة الشرط مثاليا "إذا 
، رطوىي تختمؼ في وظيفتيا المغوية عف غيرىا مف الجمؿ التي ال توجد فييا أداة ش، تدخؿ عمييا أداة الشرط جممة شرطية

 .3نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحممية، فإف سائر الجمؿ تقـو بربط كممة بأخرى

                                                           

. قرينة الحكمة: وىي قرينة عامة يتعرؼ بواسطتيا عمى إرادة المتكمـ لإلطالؽ مف اسـ الجنس، وذلؾ الف اإلطالؽ كالتقييد خارجاف 1
 . 2/378المعجـ األصولي  اهلل. المعروؼ بيف األصولييف بعد سمطاف العمماء رحموعما ىو الموضوع لو اسـ الجنس كما ىو 

2: العمـو في المغة بمعنى الشموؿ واالستيعاب والسرياف لكؿ فرد يكوف مفيـو العاـ صالحا لالنطباؽ عميو، وأما المراد مف  . العمـو
مفيد لمعنى سطة المدلوؿ المفظي، وذلؾ في مقابؿ اإلطالؽ والالعمـو في اصطالح األصولييف فيو الشموؿ واالستيعاب المستفاد بوا

الشموؿ واالستيعاب أيضا إال أف استفادة ذلؾ منو تتـ بواسطة قرينة الحكمة. فالفرؽ بيف اإلطالؽ والعمـو إنما ىو مف جية الداؿ 
ـو واف كاف الداؿ عمى ذلؾ ىو قرينة عمى الشموؿ واالستيعاب، فمو كاف الداؿ ىو األوضاع المغوية فيذا باصطالح األصولييف عم

الحكمة فيو اإلطالؽ باصطالحيـ، ثـ أف العمـو ينقسـ عمى عمـو استغراقي وعمـو بدلي وعمـو مجموعي، ىذا وقد ذكرت لمعمـو 
عت مجموعة مف الصيغ في لغة العرب، منيا كممة )كؿ( و)جميع(و )قاطبة(، كما انو قيؿ إف النكرة في سياؽ النفي أو النيي وض

، وكذلؾ الجمع المعرؼ باأللؼ والالـ.  .344 – 343/ 2المعجـ األصولي:  لمعمـو
 .516/ 2. فوائد األصوؿ: النائيني: 3
 .255، كفاية األصوؿ: 510/ 2. نياية األفكار: المحقؽ العراقي: 4
 .215-211/ 2والمعجـ األصولي:  280، و البحث النحوي عند األصولييف: 33/ 1. ينظر: مغني المبيب 5



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

043 

وجممة الجزاء وكؿ مف ىاتيف الجممتيف تتحوؿ ، وأما الجممة الشرطية فيي تربط بيف جممتيف وىما: جممة الشرط 
 .ي الجممة الشرطية بكامميابسبب ىذا الربط الشرطي مف جممة تامة إلى جممة ناقصة وتكوف الجممة التامة ى

ذا الحظنا المثاليف المتقدميف لمجممة الشرطية وجدنا أف الشرط في المثاؿ األوؿ: زواؿ الشمس  وفي المثاؿ الثاني: ، وا 
ولما كاف مدلوؿ " صؿ " بوصفو صيغة أمر  ." ال تتطيب "و وأما المشروط فيو مدلوؿ جممة " صؿ "، ىو اإلحراـ لمحج

فنعرؼ أف المشروط ىو الوجوب أو الحرمة  -كما تقدـ  -" ال تتطيب " بوصفو صيغة نيي ىو الحرمة ىو الوجوب ومدلوؿ
ومعنى أف الحكـ الشرعي مشروط بزواؿ الشمس أو باإلحراـ لمحج أنو مرتبط بالزواؿ أو اإلحراـ ومقيد ، 4أي: الحكـ الشرعي

 .5والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده، بذلؾ
اة الشرط تدؿ عمى انتفاء الحكـ الشرعي في حالة انتفاء الشرط ؛ الف ذلؾ نتيجة لداللتيا عمى أف أد :وينتج عف ذلؾ 

ويدؿ ، " إذا زالت الشمس فصؿ " عمى عدـ وجوب الصالة قبؿ الزواؿ :فيدؿ قولنا، تقييد الحكـ الشرعي وجعمو مشروطا
وبذلؾ تصبح الجممة ذات ، دـ اإلحراـ لمحج" إذا أحرمت لمحج فال تتطيب " عمى عدـ حرمة الطيب في حالة ع :قولنا

 .أحدىما إيجابي مباشر " منطوؽ " واآلخر سمبي " غير مباشر " " مفيـو " :مدلوليف
 .فاإليجابي ىو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ومدلوليا السمبي ىو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط 
وؿ السمبي " مفيوما " وكؿ جممة ليا مثؿ ىذا المدلوؿ السمبي والمدل، ويسمى المدلوؿ االيجابي " منطوقا " لمجممة 

 .إف ىذه الجممة أو القضية ذات مفيـو :يقاؿ في العرؼ األصولي
إف كؿ أداة لغوية تدؿ عمى  :قاعدة عامة ليذا المدلوؿ السمبي" المفيـو " في المغة فقاؿ 6وقد وضع بعض األصولييف 

وأداة الشرط ، إذ تدؿ عمى انتفاء الحكـ خارج نطاؽ الحدود التي تضعيا لمحكـ، بيمدلوليا سم، تقييد الحكـ وتحديده ليا
 .ألنيا تدؿ عمى تحديد الحكـ بالشرط، تعتبر مصداقا ليذه القاعدة العامة

" صـ حتى تغيب الشمس " فإف " صـ " ىنا فعؿ أمر  :حيف تقوؿ مثال 7ومف مصاديؽ القاعدة أيضا أداة الغاية  
، وقد دلت "حتى" بوصفيا أداة غاية عمى وضع حد وغاية ليذا الوجوب الذي تدؿ عميو صيغة األمر، يدؿ عمى الوجوب

                                                                                                                                                                                     

 . ىذا المثاؿ إلفادة الوجوب.1
 . ىذا المثاؿ إلفادة الحرمة.2
. القضية الحممية: ما حمؿ فييا احد طرفييا عمى اآلخر، وال يتوقؼ الحكـ فييا عمى قيد أو شرط، فيي تفيد نسبة حّد إلى آخر مف 3

حموال أي: صفة تحمؿ عمى الموضوع فيقاؿ دوف شرط مثؿ: الديف طريؽ العادة، وتكوف موجبة وسالبة، وسميت كذلؾ ألف فييا م
 . 225إنيا ثابتة لو. معجـ مصطمحات المنطؽ: 

 . المقصود بو التكميفي.4
 . والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطو.5
 .435/ 1، أجود التقريرات: 246. ينظر: كفاية األصوؿ: 6
تيى، وبحسب األعـ مف الزماني والمكاني أو قؿ الغاية ىي المن. الغاية المراد مف الغاية كما ذكر المغويوف ىو )المدى( بمعنى األمد 7

التعريؼ المدرسي إف الغاية ىي التي تقع بعد إحدى أدوات الغاية مثؿ )إلى، حتى(، فالغاية في قولو تعالى: ))ثـ أتموا الصياـ إلى 
(( ىو )التبيف(، ثـ أف الغاية قد ترجع إلى الميؿ(( ىي )الميؿ(، والغاية في قولو تعالى: ))وكموا واشربوا حتى يتبيف لكـ الخيط

موضوع الحكـ كما لو قيؿ: )اشرب ماء الكأس حتى الثمالة(، فالغاية وىي مدخوؿ )حتى( راجعة إلى موضوع األمر بالشرب وىو 
وقد ترجع )ماء الكأس(، وبيذا يكوف معنى ىذه الجممة ىو أف الحد األخير لمموضوع الذي تعمؽ بو األمر بالشرب ىو الثمالة، 

الغاية إلى متعمؽ الحكـ كما في قولو تعالى: ))فاعتزلوا النساء في المحيض وال تقربوىف حتى يطيرف(، فاف الغاية وىي مدخوؿ 
حتى راجعة إلى متعمؽ النيي وىو )المقاربة(، فيكوف معنى اآلية الشريفة أف منتيى ماىو منيي عنو ػ أي مقاربة النساء ػ ىو 

، فاف الغاية في الرواية 7غاية إلى الحكـ كما في قولو عميو السالـ: )كؿ شيء مطمؽ حتى يرد فيو نيي(الطير، وقد ترجع ال
 .353/ 2الشريفة راجعة إلى الحكـ وىو اإلطالؽ واإلباحة. المعجـ األصولي: 
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وىذا ىو المدلوؿ السمبي الذي نطمؽ عميو ، تقييده فيدؿ عميو انتفاء وجوب الصـو بعد مغيب الشمس، ومعنى كونو غاية لو
 .1اسـ المفيـو

مف قبيؿ حتى  -ـو الشرط " كما يسمى المدلوؿ السمبي ألداة الغاية " مفي  المدلوؿ السمبي لمجممة الشرطية ب ويسمى 
 ." مفيـو الغاية "  في المثاؿ المتقدـ ب

ما إذا قيؿ " أكـر الفقير العادؿ " فال يدؿ القيد ىنا عمى أف غير العادؿ ال يجب إكرامو الف ىذا القيد ليس قيدا   وا 
ضوع الحكـ ال نفسو وما داـ التقييد ال يعود إلى الحكـ مباشرة فال داللة والفقير ىو مو ، لمحكـ بؿ ىو وصؼ لمفقير وقيد لو

  .ويراد بو ما كاف مف قبيؿ كممة العادؿ في ىذا المثاؿ 2ومف ىنا يقاؿ: إنو ال مفيـو لموصؼ، عمى المفيـو
 3حجية الظيور

ـْ  أو، (1المائدة:)ا ِباْلُعُقودِ َيا َأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنوا َأْوُفو  إذا واجينا دليال شرعيا كقولو تعالى  َيا َأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنوا ِإَذا ُقْمُت
ـْ ِإَلى اْلكَ  ـْ َوَأْرُجَمُك ـْ ِإَلى اْلَمَراِفِؽ َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُك ـْ َوَأْيِدَيُك الِة َفاْغِسُموا ُوُجوَىُك فْ ِإَلى الص  ـْ ُجُنبًا َفاط ي ُروا َواِ  ْف ُكْنُت ـْ  ْعَبْيِف َواِ  ُكْنُت

ـْ َتِجُدوا َماًء َفَتَيم   ـُ النَِّساَء َفَم ـْ ِمَف اْلَغاِئِط َأْو الَمْسُت ـْ َمْرَضى َأْو َعَمى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُك ُموا َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُك
ـْ ِمْف حَ  ـْ ِمْنُو َما ُيِريُد الم ُو ِلَيْجَعَؿ َعَمْيُك ـْ َتْشُكُروفَ َوَأْيِديُك ـْ َلَعم ُك ـ  ِنْعَمَتُو َعَمْيُك ـْ َوِلُيِت  .(6المائدة:)َرٍج َوَلِكْف ُيِريُد ِلُيَطيَِّرُك

بؿ أف نفّسره بالنسبة إلى مدلولو التصديقي ؛ ، فميس الميـ أف نفسره بالنسبة إلى مدلولو التصوري المغوي فحسب 
صالٌح لدالالت لغوية وعرفية  -أف المفظ _ الذي جاء في الدليؿ الشرعي وكثيرا ما نالحظ، لنعرؼ ماذا أراد الشارع بو

 .متعددة فكيؼ نستطيع أف نعيف مراد المتكمـ منو؟
 :وىنا نستعيف بظيوريف 

أف  :ومعنى الظيور في ىذه المرحمة، أحدىما: ظيور المفظ في مرحمة الداللة التصورية "أصؿ الوضع " في معنى معّيف 
 .4انسباقا إلى تصور اإلنساف عند سماع المفظ مف غيره مف المعاني فيو أقرب المعاني إلى المفظ لغةىذا المعنى أسرع 

واآلخر: ظيور حاؿ المتكمـ في أف ما يريده مطابؽ لظيور المفظ في مرحمة الداللة التصّورية أي أنو يريد أقرب المعاني  
ومف المقرر في عمـ األصوؿ أف ظيور ، ثبات ومقاـ الثبوتوىذا ما يسمى بظيور التطابؽ بيف مقاـ اإل، إلى المفظ لغة

 .حجة، حاؿ المتكمـ في إرادة أقرب المعاني إلى المفظ

                                                           

ر عف منشئو، إذ قد يكوف المراد مف المفيـو بحسب المتفاىـ العرفي ىو مطمؽ المعنى المنطبع في الذىف بقطع النظ :المفيـو .1
ة، وقد يكوف المنشأ ىو اإلشارة والكتابة، وقد يكوف المنشأ ىو المالزمات العقمية أو العادية أو الطبعية المنشأ ىو األوضاع المغوي

 وقد تكوف المشاىد الحسية، وقد يكوف منشأ ذلؾ ىو التصورات وقد يكوف غير ذلؾ، كما ال فرؽ بيف أف يكوف المدلوؿ مف سنخ
المفاىيـ التركيبية أو المفاىيـ االفرادية وبيف أف يكوف جزئيا أو كميا أو أف يكوف مف األعياف الخارجية أو المجردات، ففي تماـ ىذه 
، إال أف ىذا المعنى لممفيـو عمى سعتو ليس ىو مقصود األصولييف مف عنواف المفيـو  الحاالت يعبر عف المعنى بالمفيـو

 .492 – 488/ 2ـ األصولي: ولالستزادة ينظر: المعج
2.  . بنحو الموجبة الكمية، وبنحو الموجبة الجزئية ليا مفيـو
: الظيور في المغة ىو البروز والبياف، ووصؼ الشيء بالظاىر يعني وصفو بالظاىر والبّيف، وىذا المعنى ال يبتعد كثيرا الظيور. 3

ا وتصديقا أو يور تعّيف احد المعاني المحتممة لمكالـ مثال تصور عما ىو متداوؿ في استعماالت األصولييف، فيـ يقصدوف مف الظ
تصورا دوف التصديؽ، وذلؾ في مقابؿ النص والمجمؿ، إذ ال ينقدح في الذىف مع النص سوى معنى واحد فال يكوف معو أي 

مف المعاني المحتممة. احتماؿ بالخالؼ ولو بمستوى الوىـ، وأما المجمؿ فيو يحتمؿ أكثر مف معنى دوف أف يتعيف معو واحد 
 . 284/ 2المعجـ: 

 . وىو التبادر.4
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فنفترض دائما أف المتكمـ قد أراد المعنى ، ومعنى حجية الظيور: اتخاذه أساسا لتفسير الدليؿ المفظي عمى ضوئو 
" "أصالة الظيور ر حالو؛ وألجؿ ذلؾ يطمؽ عمى حجية الظيور اسـأخذا بظيو  1األقرب إلى المفظ في النظاـ المغوي العاـ

 .ألنيا تجعؿ الظيور ىو األصؿ لتفسير الدليؿ المفظي
وفي ضوء ىذا نستطيع أف نعرؼ لماذا كنا نيتـ في البحث السابؽ بتحديد المدلوؿ المغوي األقرب لمكممة والمعنى  

ميـ عند تفسير الدليؿ المفظي ىو اكتشاؼ ماذا أراد المتكمـ بالمفظ مف مع أف ال، الظاىر ليا بموجب النظاـ المغوي العاـ
معنى؟ ال ما المعنى األقرب إليو في المغة ؟ فإنا ندرؾ في ضوء أصالة الظيور أف الصمة وثيقة جدا بيف اكتشاؼ مراد 

أف مراد المتكمـ مف المفظ المدلوؿ "؛ الف أصالة الظيور تحكـ بداللة تصوريةالمتكمـ وتحديد المدلوؿ المغوي األقرب لمكممة "
فمكي نعرؼ مراد المتكمـ يجب أف نعرؼ المعنى األقرب إلى المفظ ، أي المعني الظاىر مف المفظ لغة، المغوي األقرب نفسو

 .لغة لنحكـ بأنو ىو المعنى المراد لممتكمـ
 :والدليؿ عمى حجية الظيور يتكوف مف مقدمتيف 
واتخاذ ، " كانت سيرتيـ قائمة عمى العمؿ بظواىر الكتاب والسنةئمة "عمييـ السالـإف الصحابة وأصحاب األ :األولى 

 .وىذا مف وجية نظر تاريخية، كما ىو واضح مف عمميـ وديدنيـ، الظيور أساسا لفيميا
مى وىذا يدؿ ع ،2" ولـ يعترضوا عمييا بشيءمسمع مف المعصوميف "عمييـ السالـإف ىذه السيرة عمى مرأى و  :الثانية 

ال لردعوا عنيا وبذلؾ يثبت إمضاء الشارع لمسيرة القائمة عمى العمؿ بالظيور وىو معنى حجية ، صحتيا شرعا وا 
 .الظيور شرعا

 تطبيقات حجية الظيور عمى األدلة المفظية
 :ثالث حاالت لتطبيؽ قاعدة حجية الظيور اآلتيونستعرض في  
 .لمغة وال يصمح لمداللة عمى معنى آخر في النظاـ المغوي والعرفي العاـأف يكوف لمفظ في الدليؿ معنى وحيد في ا :األولى 
؛ الف المتكمـ يريد أراد ذلؾ المعنى" "إف المتكمـ :والقاعدة العامة تحّتـ في ىذه الحالة أف يحمؿ المفظ عمى معناه الوحيد ويقاؿ 

 .3في مثؿ ىذه الحالة صريحا في معناه ونصا ويعتبر الدليؿ، بالمفظ دائما المعنى المحدد لو في النظاـ المغوي العاـ
وفي ىذه ، 4أف يكوف لمفظ معاف متعددة متكافئة في عالقتيا بالمفظ بموجب النظاـ المغوي العاـ مف قبيؿ المشترؾ :الثانية 

وية إذ ال يوجد معنى أقرب إلى المفظ مف ناحية لغ :5الحالة ال يمكف تعييف المراد مف المفظ عمى أساس تمؾ القاعدة
 .6ويكوف الدليؿ في ىذه الحالة مجمال، لتطبيؽ القاعدة عميو

                                                           

 الصدر. . ال نريد بالمغة والنظاـ المغوي العاـ ىنا المغة مقابؿ العرؼ بؿ النظاـ القائـ لداللة األلفاظ سواء أكاف أوليا أـ ثانويا. الشييد1
2.  . وىو ما يسمى بتقرير المعصـو
عناه الذي قصد أصالة مف الكالـ مع احتماؿ التأويؿ والتخصص والنسخ. ووضوح المعنى . النّص: ىو المفظ الداؿ بصيغتو عمى م3

نما  في النص أقوى مف وضوحو في الظاىر الف النص قصدت إفادتو قصدا أوليا، أما الظاىر فاف إفادتو لـ تقصد قصدا أوليا وا 
بينيما إذ األقوى داللة يقدـ عمى ما دونو. ينظر:  بالتبعية، وعند التعارض بيف النص والظاىر فانو يؤخذ بالنص عند التعارض

 . 34، دراسة المعنى: 95أصوؿ الفقو: أبو زىرة، 
/ 1. المشترؾ عرفو السيوطي: " المفظ الواحد الداؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر داللة عمى السواء عند أىؿ تمؾ المغة " المزىر: 4

، مثالو: لفظ " القرء" كما قيؿ انو موضوع لمعنى الطير وموضوع بوضع آخر ، وىو تعريؼ األصولييف نقمو عنيـ في المزىر369
 . 244/ 1لمحيض. المعجـ األصولي:

 . أي حجية الظيور.5
: يعّرؼ عند الحنفية " بأنو ما انطوى في معناه عمى عدة أحواؿ وأحكاـ قد جمعت فيو وال يمكف معرفتيا إال بمبّيف، كما المجمؿ .6

س العبارة بؿ بالرجوع إلى االستفسار ثـ الطمب والتأمؿ. ينظر: ت فيو المعاني واشتبو المراد اشتباىا ال يدرؾ بنفيعرؼ بأنو ما ازدحم
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التي ليا  البحر"ومثالو كممة "، أف يكوف لمفظ معاف متعددة في المغة وأحدىا أقرب إلى المفظ لغويا مف سائر معانيو :الثالثة 
"اذىب إلى  :ا قاؿ اآلمرفإذ، "ـالبحر مف العممعنى حقيقي قريب وىو "البحر مف الماء" ومعنى مجازي بعيد وىو "

؟ يجب عمينا أف ندرس السياؽ نعرؼ ماذا أراد المتكمـ بكممة "البحر" مف ىذيف المعنييف " وأردنا أفالبحر في كؿ يـو
سواء كانت ، كؿ ما يكتنؼ المفظ الذي نريد فيمو مف دواؿ أخرى" :1""السياؽ يو كممة البحر ونريد بالذي جاءت ف

أو حالية كالظروؼ والمالبسات التي ، مع المفظ الذي نريد فيمو كالما متحدا مترابطا لفظية كالكممات التي تشكؿ
 .تحيط بالكالـ وتكوف ذات داللة في الموضوع"

" كاف مف كممة "البحر 2فإف لـ نجد في سائر الكممات التي وردت في السياؽ ما يدؿ عمى خالؼ المعنى الظاىر 
 ساس المعنى المغوي األقرب تطبيقا لمقاعدة العامة القائمة بحجية الظيور.لزاما عمينا أف نفسر كممة البحر عمى أ

اذىب إلى البحر في " :ومثالو أف يقوؿ اآلمر، وقد نجد في سائر أجزاء الكالـ ما ال يتفؽ مع ظيور كممة " البحر " 
لمغوي األقرب إلى كممة البحر فإف االستماع إلى حديث البحر ال يتفؽ مع المعنى ا ."كؿ يـو واستمع إلى حديثو باىتماـ

نما يناسب العالـ الذي يشابو البحر لغزارة عممو  ، البحر؟تساءؿ ماذا أراد المتكمـ بكممة "نجد أنفسنا ن -وفي ىذه الحالة  -وا 
ا أو أراد بيا البحر مف الماء ولـ يقصد بالحديث ىن، ىؿ أراد بيا البحر مف العمـ بدليؿ أنو أمرنا باالستماع إلى حديثو

البحر" وظيورىا المغوي مف ؟ وىكذا نظؿ متردديف بيف كممة "المعنى الحقيقي بؿ أراد بو اإلصغاء إلى صوت أمواج البحر
 :ومعنى ىذا أنا نتردد بيف صورتيف، " وظيورىا المغوي مف ناحية أخرىكممة "الحديثو ، ناحية
ة ىي التي توحي بيا وىذه الصور ، وت موجوصورة الذىاب إلى بحر مف الماء المتموج واالستماع إلى ص :إحداىما 

 ."كممة "البحر
 ."ىي التي توحي بيا كممة "الحديث وىذه الصورة، واآلخر: صورة الذىاب إلى عالـ غزير العمـ واالستماع إلى كالمو 
العاـ؟ وفي ىذا المجاؿ يجب أف نالحظ السياؽ جميعا كمكٍؿ ونرى أي ىاتيف الصورتيف أقرب إليو في النظاـ المغوي  

أي إف ىذا السياؽ إذا ألقي عمى ذىف شخص يعيش المغة ونظاميا بصورة صحيحة ىؿ ستنسبؽ إلى ذىنو الصورة األولى 
ولنفرضيا الصورة الثانية  -؟ فإف عرفنا أف إحدى الصورتيف أقرب إلى السياؽ بموجب النظاـ المغوي العاـ الصورة الثانية أـ
 .ورة الثانية ووجب أف نفسر الكالـ عمى أساس تمؾ الصورة الظاىرةظيور في الص -ككؿ  -تكوف لمسياؽ  -

" ألنيا ىي التي دلت عمى الصورة الكاممة لمسياؽ وأبطمت 1" في ىذا المثاؿ اسـ "القرينةويطمؽ عمى كممة "الحديث 
 .مفعوؿ كممة البحر وظيورىا

                                                                                                                                                                                     

و " األحكاـ لالمدي: . " أو ىو ما لو داللة عمى احد األمريف ال مزية ألحدىما عمى اآلخر بالنسبة إلي103أصوؿ الفقو: أبو زىرة: 
 . 270-269" المستصفى: معنييف الذي ال يتعّيف معناه ال بوضع المغة وال بعرؼ االستعماؿالمفظ الصالح ألحد ال، أو "2/11

بسبب ما تميزت  –دراسة المعنى  –" مف أفضؿ مناىج الدراسة  firth: تعّد نظرية السياؽ عمى النحو الذي حدده فيرث " السياؽ. 1
ير مف األفكار البعيدة عف الواقع المغوي، وبسبب المنيج الواضح بو مف عناية بالعناصر المغوية واالجتماعية، واالبتعاد عف كث

الذي طرحتو لدراسة النصوص، وقد اعتمد" فيرث " كثيرا عمى االنثربولوجي المشيور " ماليونوفسكي " الذي ارتبطت بو فكرة السياؽ 
" غير المغوي، ويشمؿ الجانب المغوي:  مف قبؿ، فالمعنى عند " فيرث " كؿٌّ مركب مف الوظائؼ المغوية فضال عف " سياؽ الحاؿ

الوظيفة الصوتية، ثـ الصرفية "الموروفولوجية "، والنحوية، " التركيبية "، والمعجمية، ويشمؿ سياؽ الحاؿ عناصر كثيرة تتصؿ 
ضروري لموصوؿ  بالمتكمـ والمخاطب، والظروؼ المالبسة والبيئة، وىكذا فاف العناية بالمقاـ " سياؽ الحاؿ " فضال عف سياؽ المفظ

إلى المعنى الدقيؽ ؛ ألف الكممة إذا أخذت منعزلة عف السياقيف " المفظي والحالي " ال معنى ليا وال قيمة وتكوف محتممة لصنوؼ 
المعاني، وتتجمى أىمية السياؽ في عنايتيا بالشؽ االجتماعي لممعنى، وقد لفت المغوي " فندريس " إلى أىمية السياؽ بيد انو لـ 

براز أىمية الشؽ االجتماعي " العناصر غير المغوية ". المغة: فندريس: ترجمة الدواخمي والقصاص، دراسة المعنى عند يعف بإ
 .219 – 213األصولييف: 

 . أي: الحقيقي المنسبؽ إلى الذىف.2
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فال يبقى ، أف الكالـ أصبح مجمال وال ظيور لووأما إذا كانت الصورتاف متكافئتيف في عالقتيما بالسياؽ فيذا يعني  
 .حجية الظيور"وىي "، مجاؿ لتطبيؽ القاعدة العامة

 القرينة المتصمة والمنفصمة
صمة" ألنيا متصمة قرينة متوتسمى "، " في المثاؿ السابؽ قد تكوف قرينة في ذلؾ السياؽعرفنا أف كممة "الحديث 

"ذي  بب القرينة تسمى بوالكممة التي يبطؿ مفعوليا بس، ة معيا في سياؽ واحد" التي أبطمت مفعوليا وداخمبكممة "البحر
 ."القرينة
فإف كممة " كؿ " ، " أكـر كؿ فقير إال الفّساؽ " :كما إذا قاؿ اآلمر، االستثناء مف العاـ :ومف أمثمة القرينة المتصمة 

ندرس السياؽ ككؿ نرى أف الصورة التي تقتضييا ىذه وحيف ، وكممة " الفّساؽ " تتنافى مع العمـو، ظاىرة في العمـو لغة
 2وبيذا تعتبر أداة االستثناء، بؿ ال مجاؿ لمموازنة بينيما، الكممة أقرب إليو مف صورة العمـو التي تقتضييا كممة " كؿ "

 .قرينة عمى المعنى العاـ لمسياؽ
وقد  .العاـ لمسياؽ الوجية التي تنسجـ معو فيبطؿ ظيورىا ويوجو المعنى، فالقرينة المتصمة ىي كؿ ما يتصؿ بكممة 

"أكـر  :ومثالو أف يقوؿ اآلمر ."فصمة عنو فتسمى "قرينة منفصمةيتفؽ أف القرينة بيذا المعنى ال تجئ متصمة بالكالـ بؿ من
عتبر قرينة فيذا النيي لو كاف متصال بالكالـ األوؿ ال، ""ال تكـر فساؽ الفقراء :" ثـ يقوؿ في حديث آخر بعد ساعةكؿ فقير

 .متصمة ولكنو انفصؿ عنو في ىذا المثاؿ
إف ظيور القرينة مقدـ عمى ظيور ذي القرينة سواء كانت  :وفي ىذا الضوء نفيـ معنى القاعدة األصولية القائمة 

 .3القرينة متصمة أو منفصمة
 إثبات الصدور

 :ةاآلتيوذلؾ بأحد الطرائؽ  لكي نعمؿ بكالـٍ بوصفو دليال شرعيا ال بد مف إثبات صدوره عف المعصـو 
وذلؾ بأف ينقمو عدد كبير مف الرواة وكؿ خبر مف ىذا العدد الكبير يشكؿ احتماال لمقضية وقرينة إلثباتيا  4التواتر :األوؿ 

وحجية التواتر قائمة عمى أساس إفادتو لمعمـ وال تحتاج ، يحصؿ اليقيف بصدور الكالـ 5وبتراكـ االحتماالت والقرائف
  .لى جعؿ وتعبد شرعيحجيتو إ

                                                                                                                                                                                     

 . تحدثنا عف القرينة وأنواعيا في مبحث الحقيقة والمجاز.1
لالستثناء ىو " لفظ متصؿ بجممة ال يستقؿ بنفسو، داؿ بحرؼ " إال " أو أخواتيا عمى أف  . يرى االمدي أف التعريؼ الجامع المانع2

، وتتجو عناية األصولييف إلى دراسة التركيب 418/ 2مدلولو غير مراد مما اتصؿ بو ليس بشرط وال صفة وال غاية " اإلحكاـ: 
تحديده، وبياف محصمتو النيائية بعد لحوؽ االستثناء، فيو لمجممة المشتممة عؿ االستثناء دراسة تيدؼ إلى استجالء المعنى، و 

ضالتيا المنشودة، ولذلؾ ال يتوقؼ االصوليوف كثيرا عندما يعنى بو النحاة مف أحكاـ إعرابية أو موقعية، ويروف انو " ال مناسبة 
، مباحث 43اة. دراسة المعنى: ، مكتفيف في ذلؾ باالعتماد عمى النتائج التي توّصؿ إلييا النح419/ 2لذكرىا " اإلحكاـ: 

 . 59التخصيص عند األصولييف والنحاة: 
 .380/ 2.المعجـ األصولي: 3
. التواتر: يعرؼ التواتر عادة بإخبار جماعة يمتنع تواطؤىـ عمى الكذب كما يمتنع اتفاؽ خطئيـ واشتباىيـ، وىذا التعريؼ ػ كما أفاد 4

ر عدد المخبريف لمخبر، وأما قيا مكونا مف صغرى وكبرى، أما الصغرى فيي تكثّ السيد الصدر " رحمو اهلل " يستبطف قياسا منط
الكبرى فيي إف ىذه الكثرة مف المخبريف يمتنع تواطؤىـ عمى الكذب واتفاؽ اشتباىيـ، وىذه الكبرى قضية عقمية أولية، ومف ىنا 

نتيجة المستفادة عف القياس المشتمؿ عمى إحدى ىذه اعتبروا المتواترات مف القضايا الضرورية السّت، والتي تؤدي إلى قطعية ال
ذا كاف ىناؾ خمؿ فيو مف الصغرى، إذ وقع الخالؼ فيما ىي حدود الكثرة التي تقع صغرى لكبرى امتناع  القضايا الست، وا 

 .581/ 1التواطئ عمى الكذب. المعجـ األصولي: 
 لذاتي في نظرية المعرفة لمحيدري.. راجع كتاب الصدر " األسس المنطقية لالستقراء "، والمذىب ا5
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نجد  -مثال  –أنا إذا الحظنا فتوى الفقيو الواحد بوجوب الخمس في المعادف  :وتوضيح ذلؾ :1اإلجماع والشيرة :الثاني 
أنيا تشكؿ قرينة إثبات ناقصة عمى وجود دليؿ لفظي مسبؽ يدؿ عمى ىذا الوجوب ؛ الف فتوى الفقيو تجعمنا نحتمؿ 

 :تفسيريف ليا
 .يكوف قد استند في فتواه إلى دليؿ لفظي مثال بصورة صحيحةأف  :أحدىما 
 .واآلخر: أف يكوف مخطئا في فتواه 

فإذا أضفنا إلييا فتوى فقيو آخر بوجوب الخمس ، وما دمنا نحتمؿ فييا ىذيف التفسيريف معا فيي قرينة إثبات ناقصة 
وحيف ينضـ إلى ، الجتماع قرينتيف ناقصتيف كُبر احتماؿ وجود دليؿ لفظي يدؿ عمى الحكـ نتيجة، في المعاف أيضا

الفقيييف فقيو ثالث نزداد ميال إلى االعتقاد بوجود الدليؿ المفظي وىكذا نزداد ميال إلى االعتقاد بذلؾ كمما ازداد عدد الفقياء 
ذ، فإذا كاف الفقياء قد اتفقوا جميعا عمى ىذه الفتوى سمي ذلؾ " إجماعا "، بوجوب الخمس في المعادف ا يشكموف األكثرية وا 

 .فقط سمي ذلؾ " شيرة "
 .فاإلجماع والشيرة طريقاف الكتشاؼ وجود الدليؿ المفظي في جممة مف األحياف 
وحكـ اإلجماع والشيرة مف ناحية أصولية أنو متى حصؿ العمـ بالدليؿ الشرعي بسبب اإلجماع أو الشيرة وجب  

ذا لـ يحصؿ العمـ بسبب اإلجماع أو الشيرة، 2الشيرة حجةوأصبح اإلجماع و ، األخذ بذلؾ في عممية االستنباط فال ، وا 
الف ىذا ىو األصؿ ، إذ ال يفيداف حينئذ إال الظف وال دليؿ عمى حجية ىذا الظف شرعا فاألصؿ عدـ حجيتو، اعتبار بيما

 .في كؿ ظف كما تقدـ
مف قبيؿ اتفاقيـ عمى إقامة صالة الظير  وىي السموؾ العاـ لممتدينيف في عصر المعصوميف:، 3سيرة المتشرعة :الثالث 

 .أو عمى عدـ دفع الخمس مف الميراث، في يـو الجمعة بدال عف صالة الجمعة
نجد أف سموؾ الفرد المتديف ، والحظنا سموؾ كؿ واحد بصورة مستقمة، وىذا السموؾ العاـ إذا حممناه إلى مفرداتو 

ونحتمؿ في نفس الوقت ، عمى صدور بياف شرعي يقرر ذلؾ السموؾ يعتبر قرينة إثبات ناقصة، الواحد في عصر التشريع
  .التسامح حتىو  أيضا الخطأ والغفمة

فإذا عرفنا أف فرديف في عصر التشريع كانا يسمكاف السموؾ نفسو ويصمياف الظير مثال في يـو الجمعة ازدادت قوة  
نعرؼ أف ذلؾ السموؾ كاف سموكا عاما يتبعو جميرة  عندما، وىكذا تكبر قوة اإلثبات حتى تصؿ إلى درجة كبيرة، اإلثبات

                                                           

اختمفت الكممات في تحديد ضابطة اإلجماع، فمنيـ مف ذىب إلى أف اإلجماع ىو اتفاؽ المسمميف قاطبة ػ في كؿ  . اإلجماع:1
االعصار واألمصار ػ عمى حكـ مف األحكاـ الشرعية. ومنيـ مف زعـ أف اإلجماع ىو اتفاؽ العمماء مف المسمميف عمى حكـ مف 

حكاـ. ومنيـ مف ضيؽ مف دائرة موضوع اإلجماع فادعى أف اإلجماع ىو اتفاؽ أىؿ الحؿ والعقد وىناؾ مف ذىب إلى أف األ
، أما الشيرة 49/ 1اإلجماع ىو اتفاؽ أىؿ عصر مف االعصار عمى رأي، وىناؾ مف ذىب إلى غير ذلؾ. المعجـ األصولي: 

 فيي عمى ثالثة أقساـ:
 شتيار نقؿ الرواية في المجاميع الروائية.الشيرة الروائية: وىي ا -1
 الشيرة العممية: وىو اشتيار العمؿ برواية، أي االستناد إلييا في مقاـ التعّرؼ عمى الحكـ الشرعي. -2
الشيرة الفتوائية: وىو اشتيار الفتوى بحكـ مف األحكاـ مف دوف أف يكوف ثمة مستند ليذه الفتوى ولو كاف ضعيفا إال انو يحتمؿ  -3

 . 239 – 238/ 2اعتمادىـ عميو. المعجـ األصولي: 
 . أي: منجزا ومعذرا.2
بما ىـ متدينوف وممتزموف بما يمميو عمييـ الشارع  –. سيرة المتشرعة: أو السيرة المتشرعية: المراد منيا ىو تعارؼ المتشرعة 3

طبع العقالئي أو انو غبر مناسب لذلؾ، عمى سموؾ معيف بقطع النظر عف كوف ىذا السموؾ مناسبا لما يقتضيو ال -المقدس
فمحض التباني منيـ عمى سموؾ معيف مصحح لمتعبير عف ىذا السموؾ بالسيرة المتشرعية، نعـ اتفاؽ كوف ىذا السموؾ منافيا لما 

امتدادىا  ىو مقتضى الطبع العقالئي يوجب اكتساب السيرة المتشرعية داللة أوضح عمى تمقي السموؾ عف الشارع، وال بد مف إحراز
. المعجـ األصولي:   .186 -185/ 2يتصؿ بالمعصـو
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المتدينيف في عصر التشريع ؛ إذ يبدو مف المؤكد حينئذ أف سموؾ ىؤالء جميعا لـ ينشأ عف خطأ أو غفمة أو تسامح ألف 
ريع وليس مف المحتمؿ أف يقع في جميرة المتدينيف في عصر التش، والغفمة أو التسامح قد يقع فيو ىذا أو ذاؾ، الخطأ
 .جميعا

وعدـ وجوب الخمس ، وىكذا نعرؼ أف السموؾ العاـ مستند إلى بياف شرعي يدؿ عمى إمكاف إقامة الظير في يـو الجمعة  
 .وىي في الغالب تؤدي إلى الجـز بالبياف الشرعي ضمف شروط ال مجاؿ لتفصيميا اآلف، في الميراث

 .ـ فال اعتبار بيا لعدـ الدليؿ عمى الحجية حينئذوأما إذا لـ يحصؿ منيا الجز ، ومتى كانت كذلؾ فيي حجة 
 .وىذه الطرائؽ الثالث كميا مبينة عمى تراكـ االحتماالت وتجمع القرائف االحتمالية 
نما الثقة باألخبار، وىو أىـ الطرائؽ المتقدمة :خبر الواحد الثقة :الرابع  ونعبر ، وليس الثقة بالضرورة أف يكوف اماميا وا 

ال فال 1وحكمو أنو إذا كاف المخبر ثقة أخذ بو وكاف حجة، كؿ خبر ال يفيد العمـ بخبر الواحد عف وىذه الحجية ، وا 
فقد دلت ، بؿ عمى أساس أمر الشارع بإتباع خبر الثقة، ثابتة شرعا ال عقال ؛ ألنيا ال تقـو عمى أساس حصوؿ القطع

 .اهلل تعالى إف شاء 2ويأتي بيانيا في حمقة مقبمة، أدلة شرعية عديدة عمى ذلؾ
ـْ َفاِسٌؽ ِبَنَبٍأ َفَتَبي ُنوا َأْف ُتِصيُبوا َقْومًا ِبَجَياَلٍة : )ومف تمؾ األدلة آية النبأ وىي قولو تعالى  َيا َأيَُّيا ال ِذيَف آَمُنوا ِإْف َجاَءُك

ـْ َناِدِميَف( تدؿ منطوقا عمى إناطة وجوب التبيف  فإنو يشتمؿ عمى جممة شرطية وىي، (6الحجرات:) َفُتْصِبُحوا َعَمى َما َفَعْمُت
وليس ذلؾ إال ، بمجيء الفاسؽ بالنبأ وتدؿ مفيوما عمى نفي وجوب التبيف في حالة مجيء النبأ مف قبؿ غير الفاسؽ

 .لحجيتو فيستفاد مف اآلية الكريمة حجية خبر العادؿ الثقة
ونستكشؼ مف انعقاد سيرة ، تكاؿ عميوعموما عمى اال 3ويدؿ عمى حجية خبره أيضا أف سيرة المتشرعة والعقالء 

المتشرعة عمى ذلؾ واستقرار عمؿ أصحاب األئمة والرواة عميو أف حجيتو متمقاة ليـ مف قبؿ الشارع وفاقا لما تقدـ مف 
 .وكيفية االستدالؿ بيا، عف سيرة المتشرعة 4حديث

 
 المصادر والمراجع
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عباس عمي الزارعي : العالمة الكبير والمفسر الخبير السيد محمد حسيف الطباطبائي " رحمو اهلل " تح، بداية الحكمة

 مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة. - 1418ذي الحجة  -السبزواري قـ المقدسة 
                                                           

 . منجزا ومعذرا.1
 .288. الحمقة الثانية: 2
 . سيرة المتشرعة مف الشارع ووليدتو، وأما السيرة العقالئية فميست مأخوذة مف الشارع.3
 . وذلؾ في الطريؽ الثالث مف طرائؽ إثبات الصدور.4
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