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أثر القواعد التداولٌة فً توجٌه دالالت حروؾ الجر " لدى جمال الدٌن 
 هـ(006اإلسنوي فً "الكوكب الّدّري )ت

 د.مختار درقاوي
 الشلؾ–جامعة حسٌبة بن بوعلً    

  
 الملخص: -

ترتبط حروؾ المعانً كؽٌرها من أقسام الكلم فً التراث اللسانً العربً    
ارتباطا وثٌقا بمستوٌٌن معرفٌٌن؛ األّول داللً ٌروم تحصٌل المعانً الوضعٌة 

الباب المستوى أو والكبلم فً هذا  .لهذه الحروؾ بحصر دالالتها فً أصل اللؽة
أو  الثانً: استعمالً، وًعند النحوّي واألصولالحدٌث فٌه مستفٌضا  تجد

ٌنهض على تحلٌل الملفوظ اللسانً   -باصطبلح العصر -أو تداولً  تخاطبً
 .انطبلقا من األسٌقة التً ٌرد فٌها

ومن سمات هذا المستوى ارتكازه على النمط االستداللً والمنطق الحجاجً    
، وأكثر ما تجد الحدٌث فً هذا المستوى عند فً توجٌه وتؤوٌل النصوص

علماء أصول الفقه. لذلك آثرنا البحث فٌه من خبلل مدّونة جمال الدٌن اإلسنوي 
ّري فً تخرٌج الفروع الفقهٌة على المسابل النحوٌة"  عن طرٌق  "الكوكب الدُّ
بٌان أثر القواعد التداولٌة فً توجٌه دالالت حروؾ الجر عند تضامها مع أقسام 

 الكلم فً بنٌة الخطاب. 
األدوات اإلجرابٌة التً تعٌن  ى أّن األصولً قد قّدم لناوخلص البحث إل   

ًّ منشبا للمعنى، وأّن  المتلقً على تؤوٌل النصوص، كاعتبار القصد الحجاج
حمل الكبلم على فابدة أولى من إلؽابه، وأّن اللجوء إلى القٌود السٌاقٌة 

لتً والمقتضٌات المقامٌة والمبادئ الخطابٌة ٌساعد على استخبلص اللوازم ا
تخدم إدراك الفابدة اإلخبارٌة والؽرض التواصلً، وأّن التنّبه إلى المضمرات 
ٌفضً إلى اتخاذ القرار الصابب اتجاه ما ٌعرض على األصولً من خطابات،  
وؼٌر ذلك من األدوات التً أضحت تشّكل مركز اهتمام الفكر التداولً الؽربً 

 الحدٌث والمعاصر. 
 تمهٌد: -

معانً كؽٌرها من أقسام الكلم فً التراث اللسانً العربً ترتبط حروؾ ال     
ارتباطا وثٌقا بمستوٌٌن معرفٌٌن؛ األّول داللً ٌروم تحصٌل المعانً الوضعٌة 

الباب المستوى أو والكبلم فً هذا  .لهذه الحروؾ بحصر دالالتها فً أصل اللؽة
اء، وإن وهما فً هذا سو ،عند النحوّي واألصولً الحدٌث فٌه مستفٌضا تجد
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ٌختلؾ قلٌبل عند الفقٌه عنه عند النحوي؛ ألّن الفقٌه اشتدت  التناولِ  كان دافعُ 
، "فحٌنبذ ٌتوّقُؾ فهُمه الحاجة لدٌه لمعرفة حروؾ المعانً لوقوعها فً األدلة

؛ وألّن بناء الحكم الشرعً ٌفرض 1على فهمها، والعلُم بمدلولها على العلم بها"
، فجاء حة الداللٌة التً تتحّرك فٌها هذه الحروؾاإلحاطة بالمسا ى المفتًعل

ٌّن معانٌها وما ٌترّتب عنها من أحكام لٌسٌر علٌها الفقٌه وٌبنً  األصولً وب
ٌات للحروؾ على وضع مسمّ ي النحوانصب اهتمام فً حٌن  .علٌها فتاوٌه

وضبط آلٌاتها االستداللٌة ومرجعٌاتها اللؽوٌة بما تحمله من معان وطرابق فً 
  .2ركٌبالت
الُملتمس الدقٌق بٌن منهج األصولٌٌن ومنهج شؤن  فًقد نّبه سامً النشار و   

: النحوٌٌن فً التعامل مع حروؾ المعانً وؼٌرها من أبواب العربٌة فقال
هناك دقابق ال ٌتعّرض لها اللؽوي وال تقتضٌها صناعة النحو ولكن ٌتوّصل "

ُدها 3"إلٌها األصولٌون باستقراء خاص وأدلّة خاّصة  -، ولعلّ هذه الدقابق ُتَجسِّ
تلك العبلقة التً تربط حروؾ المعانً بمباحث الداللة؛  -فً الدرس األصولً

من المفهوم، والمنطوق، واالقتضاء، واإلشارة، واإلٌماء، وؼٌرها من العبلقات 
ٌّة فً فهم النص مجموعة من  الداللٌة التً ٌترّتب عند توظٌفها بطرٌقة مرض

 وثٌق هذه الدقابق لها ارتباطكما أّن . تً ال تجدها إال عند  األصولٌٌناألحكام ال
أو  أو التخاطبً بالمستوى الثانً: االستعمالً لسانًمن جهة أخرى فً الشق ال

الذي ٌنهض على تحلٌل الملفوظ اللسانً انطبلقا  -باصطبلح العصر -التداولً 
ارتكازه على النمط ومن سمات هذا المستوى  من األسٌقة التً ٌرد فٌها.

 االستداللً والمنطق الحجاجً فً توجٌه وتؤوٌل النصوص.
ٌعّد فً اللسانٌات الؽربٌة فتحا جدٌدا  إذا كان االهتمام بهذٌن المستوٌٌنو     

التداولٌة حدٌثا مع اللسانٌٌن الذٌن الداللٌة ونسبٌا لدخوله مٌدان الدراسات 
النص؛ فإن علماء أصول الفقه لة دال خلفوا دي سوسٌر واتجهوا برإٌتهم نحو

عناٌة عظٌمة أّكدها السلؾ أنفسهم،  - الداللً والتداولً–قد عنوا بالمبحثٌن 

                                                 

 

اإلسنوي جمال الدٌن، الكوكب الدري فً تخرٌج الفروع الفقهٌة على المسابل النحوٌة، منشورات  1
 .00هـ، ص0265، بٌروت،  0محمد علً بٌضون دار الكتب العلمٌة، ط

 .412صالمركز الثقافً العربً، بٌروت، ٌنظر طه عبد الرحمان، تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث،  2

 بٌروت، ،0032امً  النشار، مناهج البحث عند مفكري اإلسبلم، دار النهضة العربٌة ،سنة علً س 3
 . 00ص 
  دراسة المعنى، الذي ٌعّد الحقل إلى  ٌهتمان وٌسعٌان -علم الداللة والتداولٌة–الشّك أّن العلمٌن

م بدراسة خصابص الخصب والربٌس لهما، لكن هذا ال ٌعنً اتفاقا فً منهج الدراسة، فالتداولٌة تهت
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فقد قال ابن تٌمٌة: "اعلم أّن من لم ٌحكم دالالت اللفظ، وٌعلم أن ظهور المعنى 
من اللفظ تارة ٌكون بالوضع اللؽوي أو العرفً أو الشرعً إما فً األلفاظ 

وتارة بما اقترن به من القرابن اللفظٌة التً تجعلها  إما فً المرّكبة.المفردة، و
ب والمتكلَّم فٌه وسٌاق الكبلم مجازا، وتارة بما ٌدلّ  علٌه حال المتكلِّم والمخاطَ 

ٌّن أن المراد به هو مجازه، إلى ؼٌر ذلك  ٌّن أحد محتمبلت اللفظ، أو ٌب الذي ٌع
ور، وإال فقـد ٌتخّبط فً هذه من األسباب التً تعطً اللفظ صفة الظه

 . 1المواضع"
وفً هذا النص مجموعة من القٌم المعرفٌة التً تنبا عن وعً علمابنا     

بآلٌات تؤوٌل الخطاب منها إدراك السلؾ لقٌمة السٌاق فً فهم النص، وأي 
إهمال لهاته القٌمة ٌصحبه مؽالطات وانحرافات على مستوى التؤوٌل، بل قد 

أّن منهج  فضبل عن اللسانٌٌن العرب المحدثٌنانٌٌن الؽربٌٌن اللستؤّكد لدى 
 البحث التداولً لدى األصولٌٌن فً مجال فقه النص قابم على مبدأ السٌاق.

الذي ُعِرؾ ببحوثه الوازنة فً  Pierre Larcherوأّكد هذا األمر بٌار الرشً 
جاء فً كتب التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة، باستقرابه واستقصابه لما 

 النحو والببلؼة وعلوم الفقه وأصوله والمنطق وعلم الكبلم.
ففً عمل له وسمه بـ "تداولٌة قبل التداولٌة: هً تداولٌة قروسطٌة عربٌة     

" Une pragmatique Médiévale arabe et islamiqueإسبلمٌة"  "
عربٌة برهن على البعد السٌاقً والتداولً للتفكٌر اللؽوي فً الحضارة ال

اإلسبلمٌة، ففً َمْعِرض حدٌثه عن تقسٌم األصولٌٌن للخطاب إلى طلب وؼٌر 

                                                                                                              

 

الكبلم فً االستعمال، من حٌث الدوافع النفسٌة عند المتكلّم وردود المخاطبٌن واألنماط المسكوكة فً 
الخطاب وموضوع الخطاب، وؼٌر ذلك؛ أي تعنى بالحدث الكبلمً من حٌث أوجه التلفظ، بما فً ذلك 

لصحة للملفوظ، بخبلؾ المظهر اأو  شروط الصدقأو  النفً من خبلل األفعال اإلنجازٌةأو  اإلثبات
كشؾ  إلى  التركٌبً الذي ٌهتم بالخصابص الصورٌة للبنى اللؽوٌة، والمظهر الداللً الذي ٌسعى

 العبلقة بٌن الذوات اللؽوٌة والعالم. 
عربً،  –فرنسً  –إنجلٌزي –ٌنظر: مكتب تنسٌق التعرٌب، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانٌات 

،المؽرب، 6116 0،طالبٌضاء ة والثقافة والعلوم، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدارالمنظمة العربٌة للتربٌ
 .002ص

التسعٌنٌة: مجموعة الفتاوى، جمعها: عبد الرحمان بن قاسم وولده محمد، تحقٌق عامر  ابن تٌمٌة، 1
كة . وٌنظر: ابن تٌمٌة، االستقامة، تحقٌق محمد رشاد سالم، الممل060-063/ 5أنور الباز، و الجزار

.وٌنظر: ابن 0/01.، 0034، سنة 0العربٌة السعودٌة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة، ط
 .00هـ، ص 0400تٌمٌة،العبودٌة، بٌروت: المكتب اإلسبلمً، 
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طلب أُسوة بفخر الدٌن الرازي فً المحصول قال: "إّن تعوٌض كبلم بخطاب 
ٌّن أّننا إزاء نظرٌة تداولٌة عن قصد" . 1وإعطاء األولوٌة للطلب على الخبر ٌب

الكبلم مإلّفا من "خبر  جْعلمن  جمال الدٌن اإلسنوي بل إّن ما انتهى إلٌه
تجمعه قواسم مشتركة مع التصنٌؾ الثنابً للكبلم  الذي تقسٌمال ٌعدّ ، 2وإنشاء"

 صاحب نظرٌة أفعال الكبلم. J.Austinالذي انتهى إلٌه أوستن 

ٌّز أوستن بٌن نوعٌن من األفعال، األفعالإذ       Performatifsاإلنشابٌة  م
Constatifsواألفعال الخبرٌة 

ٌّز األخٌرة باحتمالها للصدق والكذب،  ،3 تتم
"هً أخبار تتمثل مهمتها فً وصؾ الظواهر والمسارات أو حالة األشٌاء فً 
الكون، ولهذه األقوال )أو القضاٌا التً تعّبر عنها( خاصٌة تتمثل فً كونها 

بخبلفها؛ ألّنها -اإلنشابٌة –.فً حٌن األولى 4ٌمكن أن تكون صادقة أو كاذبة"
من أجل ممارسة أو إنجاز فعل ما، ولٌس ألجل أن تقول شٌبا ما ٌوصؾ توّظؾ 

" فهو فً ِت طالق: "أنا لزوجته، فعندما ٌقول شخص م5بؤّنه صادق أو كاذب
  حال إنجاز فعل ولٌس فً حال إخبار.

"لٌس لها قٌمة الحقٌقة  -اإلنشابٌة –جد جون لٌونز ٌإّكد أّن األقوال تلذلك     
وقد . 6شٌبا ما، ال لبن نقول إّن شٌبا ما صادق أو كاذب" إذ نستعملها لنصنع

                                                 

 

بٌار الرشً، تداولٌة قبل التداولٌة: هً تداولٌة قروسطٌة عربٌة إسبلمٌة، تعرٌب: عز الدٌن   1
فصل من كتاب إطبلالت على النظرٌات اللسانٌة والداللٌة فً النصؾ المجدوب، البحث معّرب وهو 

الثانً من القرن العشرٌن، إشراؾ عز الدٌن المجدوب ، ترجمة مجموعة من الباحثٌن،  المجمع 
 .513-200/ 0، 6106التونسً للعلوم واآلداب والفنون بٌت الحكمة، ط

صول، تحـ:شعبان محمد إسماعٌل، بٌروت، جمال الدٌن اإلسنوي ،نهاٌة السول فً شرح منهاج األ 2
 .0/000، 0000دار ابن حزم ،سنة 

3John Lyons, Sémantique Linguistique, Traduit par Jacques Durand et 
Dominique Boulonnais, p346. 

Et voir J.L.Austin ,Quand dire c est Faire , Tra par Gilles Lane, p40.  
، 0راءة فً الخطاب األصولً اإلستراتٌجٌة واإلجراء، عالم الكتب الحدٌث، طٌنظر: ٌحٌى رمضان القو

 .604-606، األردن، ص 6110سنة 
، 0صابر الحباشة، لسانٌات الخطاب األسلوبٌة والتلفظ والتداولٌة، سورٌة: دار الحوار، ط 4

 قولٌة (..) فً الكتاب مقال لجون الٌنـز مترجم بعنوان الصٌؽة والقوة البل000، ص6101سنة
5John Lyons, Sémantique Linguistique, p346. Et voir J.L.Austin,  Quand 

dire c est Faire, p40.    
 .611-000صابر الحباشة،لسانٌات الخطاب األسلوبٌة والتلفظ والتداولٌة، ص 6



 

187 

 

 6102مـارس  – التاسع* العدد الجزائر –إفريقيا * جامعة أدرار ئرية في امجمة رفوف * مخبر المخطوطات الجز 

"والفرق بٌن  :من قبلُ إلى هذا المعنى بمزٌد بسط وإثراء فقال اإلسنوي أشار
أحدها: أّن اإلنشاء ال ٌحتمل التصدٌق والتكذٌب،  اإلنشاء والخبر من وجوه:

فظ، بخبلؾ الخبر، الثانً: أّن اإلنشاء ال ٌكون معناه إاّل مقارنا لل بخبلؾ الخبر.
الثالث: اإلنشاء هو الكبلم الذي لٌس له متعلق خارجً  فقد ٌتقدم وقد ٌتؤخر.

ٌتعّلق الحكم النفسانً به بالمطابقة، وعدم المطابقة؛ بخبلؾ الخبر.الرابع: 
 .1اإلنشاء سبب لثبوت متعلقه، وأما الخبر فُمظهر له"

 والشرعٌة  من حٌث التعرٌؾ والتفرٌع التداولٌة المبحث األول: -

 المطلب األّول: التداولٌة من حٌث الترجمة والمفهوم -
  pragmatique التداولٌة بوصفها علما للتخاطب والتحادث والتحاور   

بعّدة ترجمات، نذكر منها: علم االستعمال، وعلم  العرب ترجمها اللسانٌون
عضهم التخاطب، وعلم المقاصد، واإلفعالٌة، والسٌاقٌة، والذرابعٌة، وعند ب

 3. تعّد علما متفّرعا عن اللسانٌات الحدٌثة بل هً "قاعدة اللسانٌات"2بالنفعٌة

تسعى إلى استكشاؾ العناصر اإلجرابٌة  R.Carnapكما نّص على ذلك كارناب 
التً ٌحتكم إلٌها فً تحدٌد المعنى، ذلك من خبلل التركٌز على ثنابٌة المتلفِّظ 

ترّكز فً تعاملها على الفعل الكبلمً والمتلفَّظ به فً سٌاق االستعمال. و
وعناصر لسانٌة أخرى تتجاوز محّددات الداللة إلى دراسة مدى إمكان الكشؾ 
عن قصد المتكلّم، من خبلل إحالة القول على السٌاق لمعرفة مدى التطابق أو 
عدم التطابق بٌن داللة القول لسانٌا وظروؾ السٌاق، للكشؾ عن مجموعة 

. ولها فً المإلّفات 4تً تتحّكم بتحدٌد داللة المنطوق سٌاقٌاالقوانٌن العامة ال
 اللسانٌة الحدٌثة عّدة تعرٌفات نذكر منها:

: "التداولٌة جزء من الِسٌَمابٌة  Charles Morrisشارل مورٌس  -
 .5التً تعالج العبلقة بٌن العبلمات ومستخدمً هذه العبلمات"

                                                 

 

 .604. وٌنظر: ٌحٌى رمضان ،القراءة فً الخطاب األصولً، ص0/603اإلسنوي ،نهاٌة السول،  1
 .00التخاطب، صو الداللة علمًٌنظر: محمد محمد ٌونس علً ،مقدمة فً  2

3Françoise Armenguad , La pragmatique, puf ,4 em Édition- 1999 ,p3. 
 .66، بؽداد، ص6115، سنة 53الطابً، التداولٌة منهجا نقدٌا، مجلة األدٌب، ع معن 4

5Charles Morris, Fondements des théories des signes, in langage. n 
°35.Septembre 1974. P19. 
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رٌكاناتً وفرانسوا  (Anne Marie Dillerآن ماري دٌلر ) -
(François Récanati ًالتداولٌة هً دراسة استعمال اللؽة ف"    : )

 .1الخطاب"
(: "التداولٌة علم االستعمال Françoise Arminguadفرانسواز أرمٌنكو ) -

 .2اللسانً ضمن السٌاق، وبتوّسع أكثر هً استعمال العبلمات ضمن السٌاق"

لتداولٌة ٌتفق مع ( ذكر تعرٌفا لJef Verschuerenجٌؾ فٌرتشٌرن ) -
التعرٌفات الكثٌرة التً دأبت المراجع اللسانٌة على اإلشارة إلٌها:" إّننا نعنً 
بالتداولٌة علم عبلقة العبلمة بمإّولٌها، فإّنه من التمٌٌز الدقٌق للتداولٌة أن 
نقول إّنها تتعامل مع الجوانب الحٌوٌة لعلم العبلمات، وهذا ٌعنً كل الظواهر 

 .3تماعٌة التً تظهر فً توظٌؾ العبلمات"النفسٌة واالج

ومن الواضح أن تعرٌفات التداولٌة ترتبط بفكرة االستعمال التً ترّددت فً     
التعرٌفات جمٌعها بشكل أو بآخر، وهذا ما ٌإّكد دوره فً نجاح التواصل 
والعمل التداولً، وبالرؼم من أّنه تٌمة )موضوع( ُمَشار إلٌها فً تراثنا 

عربً إال أنه لم ٌستقل أو ٌعرؾ بوصفه علما قابما بذاته، فً حٌن المعرفً ال
جد المصطلح اآلخر المتداول فً الدرس اللسانً؛ أقصد بذلك "الوضع" ت

ٌّزا فً المدّونات المكتوبة،  ةعلمٌال ٌحوزاستطاع أن  فً تراثنا القدٌم وٌشؽل ح
سبلمً ٌؤتً ومع ذلك ال نعدم بعض المحاوالت الجادة لصوغ علم للتخاطب اإل

على أصوله ونظرٌاته ومناهجه كما فعل محمد محمد ٌونس علً فً كتـابه 
 . Medieval Islamic  pragmatics  "علم التخاطب اإلسبلمً" 

 التداولٌة المطلب الثانً: تفرٌعات  -

 4 تتوزع التداولٌة بٌن مجاالت مختلفة، ٌمكن التمٌٌز بٌن ثبلث منها:   

                                                 

 

 .31فرانسواز أرمٌنكو،  المقاربة التداولٌة، تر: سعٌد علوش، مركز اإلنماء القومً، )د ت ط(، ص 1

 .00المصدر نفسه، ص 2

  0، ط0عٌد بلبع، التداولٌة إشكالٌة المفاهٌم بٌن السٌاقٌن الؽربً والعربً، مجلة سٌاقات، العدد 3
 .42، القاهرة، ص6110سنة

إدرٌس مقبول، األفق التداولً نظرٌة المعنى والسٌاق فً الممارسة التراثٌة العربٌة، عالم الكتب  4
 .0، اربد األردن، ص6100، 0الحدٌث، ط
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  التداولٌة التلفظٌةEnonciative pragmatique أو لسانٌات التلفظ مع :
، التً تهتم بوصؾ العبلقات الموجودة بٌن Charles Morrisشارل مورٌس 

بعض المعطٌات الداخلٌة للملفوظ، وبعض خصابص الجهاز التلفظً 
Dispositif énonciatif  وضعٌة التلفظ( التً ٌندرج  –متلقً  –)مرسل

 ضمنها الملفوظ.

 اطبٌة التداولٌة التخ pragmatique Illocutoire  أو نظرٌة أفعال الكبلم :
، التً تخصص لدراسة القٌم J.R.Searleوسٌرل  J.L.Austinمع أوستٌن 

 التخاطبٌة داخل الملفوظ، والتً تسمح له باالشتؽال كفعل كبلمً خاص.

  التداولٌة التحاورٌةpragmatique Conversationnelle  التً نتج :
جدا عن استٌراد الحقل اللسانً لؤلفكار المإسسة أصبل من لدن تطورها الحدٌث 

التواصل، وهً تهتم بدراسة اشتؽال هذا النمط  وإثنومٌتودولوجًٌ االثنولوجٌٌن
من التفاعبلت التواصلٌة )الحوارات( باعتبارها تبادالت كبلمٌة تقتضً 

ة ولفظٌ Signifiants verbauxخصوصٌتها أن تنجز بمساعدة دوال تلفظٌة 
Para-verbauxموازٌة 

 1. 
 وفاعلٌة السٌاق شرعٌة التداولٌةالمطلب الثالث:  -

ٌّن لعبد الملك مرتاض بعد مساءلة معرفٌة وبحث عمٌق فً آخر كتب     َتَب
والنقد الجدٌد صدورا أّنه ٌوجد اختبلؾ شدٌد فً تمّثل هذا المفهوم  السٌمابٌات

ته أو عدم شرعٌته، و ٌّ لو أّن االحتمال األخٌر عنده ووظٌفته، بل ربما فً شرع
ال ٌِرد إاّل فً بعض التمُثبلت القلٌلة، وٌمكن تلخٌص موقؾ النقاد من علم 

 2 التداولٌة فً اآلتً:
  .من المنّظرٌن من ٌجعل منه ركنا مكٌنا فً تحلٌل النص، أو الخطاب

-Catherine Kerbratو أُرتشٌونً )–وٌمّثل هذا االتجاه كاترٌن كاربراط

Orecchioni.) 

                                                 

 

 0المرجع نفسه، ص 1

الجزابر، صص: –،وهران6101ٌنظر: عبد الملك مرتاض، نظرٌة الببلؼة، دار القدس العربً،ط 2
050...023. 
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  .ومنهم من ٌجعل منه مجّرد مجموعٍة من ُنفاٌات الكبلم ٌقع بها الترقٌع
( الذي ٌتشاءم فً التعرٌؾ به وتحدٌد Francis Jaquesكفرنسٌس جاك )

وظٌفته التحلٌلٌة فً الخطاب؛ إذ عّده مجّرد "ُمبلءمة بٌن األلقاء"، واللقى 
( إذ عّده ُنفاٌة Bar-Hillelالشًء المطروح لهوانه. واألمر نفسه لـ بار هٌلَل )

 من النفاٌات. 

  ومنهم من ٌبّسطه إلى أن ٌبلػ به مستوى مفهوم "السٌاق" المعروؾ
ٌّة فً عهودها الزاهرة. لذلك  فً الببلؼة منذ عهد أرسطو مرورا بالببلؼة العرب

( أن من األنسب تصنٌؾ H.Parretٌرى بعض المنظرٌن الؽربٌٌن كـ باري )
 سب النوع الوارد فٌه السٌاق.الدراسات التداولٌة بح

  ٌُخضَع استعماله ومنهم من ٌعّقد من أمره، وٌعّمق من شؤنه، إلى أن 
ٌّة الجدٌدة. كـ دٌكرو وجان ٌُلحقه باألدوات السٌماب ماري -فً تحلٌل المعنى، ف

شٌفر، وحجتهما أّن التداولٌة بما هً دراسة لكل ما ٌنصرؾ إلى معنى الملفِظ 
ٌُستعمل فٌه الملفظ، ولٌس على مجّرد تحرص على طبٌعة "الوضع " الذي 

البنٌة اللسانٌة للجملة المستعملة، وخلصا إلى أنه ال مانع من التفكٌر فً أّن 
ٌُضاؾ إلى ما هو  التداولٌة هً أجنبٌة عن اللسانٌات، ذلك بحكم أّنها تعنى بما 

ع القابم خارٌج عن ُجمل اللسان، وذلك على الرؼم من أّن الفَزَع إلى طبٌعة الوضْ 
ًّ نفسه. ٌّره الجهاُز اللسان  للتؤوٌل ٌس

  ًومنهم من ٌبلػ به مستوى المنطق باعتبار أّن هذا المفهوم، هو ف
ًّ شارل بٌرس.  أصله، من متصّورات العالم المنطق

 وإزاء ما ُذكر آنفا نسّجل اآلتً:            
األقرب إلى منطق لعل ربط الدراسات التداولٌة بالسٌاق ٌعّد االتجاه األنسب و -

العربٌة؛ ذلك ألّن السٌاق فً التراث العربً مفتوح ٌشمل الدرس اللؽوي 
ٌّن ذلك الحقا–والببلؼً والمنطقً واألصولً  ، فهو بهذا ٌتناول ما تفّرع -وسنب

 وتوّزع فً االتجاهات التداولٌة الؽربٌة الحدٌثة. 

رب مقرون بالجهود ما ذكره الدكتور عبد الملك مرتاض بؤّن السٌاق عند الع -
واألعمال الوازنة التً تركها لنا الببلؼٌون من دون إشارة إلى جهود 
ٌّز بٌان  ٌّز الكبلم المجمل أو فً ح األصولٌٌن فً هذا الباب لعّله ٌدخل فً ح
وعرض االتجاهات الفكرٌة الؽربٌة وموقفها من الحقل التداولً فكان نظُره إلٌه 

ر عند الذٌن ٌشتؽلون على الحقلٌن األصولً وقتبذ عن ُعُرٍض؛ ألّنه قد تقرّ 
والتداولً أّن "تحدٌد األصولٌٌن للسٌاق بشقٌه المقالً والمقامً أوسع وأدق 
من اختصاصات الببلؼٌٌن، ذلك ألّن األصولٌٌن فّجروا المادة فً مستوٌاتها 
االستداللٌة والجدلٌة أعمق من أن تكون مجّرد اصطبلح مدّون أو إجراء ٌرتبط 

 ام. بالمق
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كما أّن اهتمامهم بالداللة فً تحدٌد العبلقات بٌن أطراؾ الخطاب بٌن المتكلّم     
والمخاطب؛ أي بٌن المشّرع والمكلَّؾ مع اهتمامهم باأللفاظ على أّنها الوسٌلة 
القصدٌة إلى معرفة مراد المتكلّم. ولذلك اتجهوا باهتمام وعناٌة إلى دراسة 

متعلقة بظروؾ النص، ومبلبساته من حٌث الورود القرابن والمواقؾ الكبلمٌة ال
والداللة، وأسباب النزول، لما فً ذلك من الكشؾ عن المعنى المقصود، وتدقٌق 
مجاله االصطبلحً فً الوضع واالستعمال اللؽوي، وما ٌرتبط به من تعلّق 
معنوي فً موضوع الحقٌقة والمجاز، واالشتراك والتضمٌن، وؼٌرها من 

تفسر اهتمام األصولً باأللفاظ اللؽوٌة قً شٌوع تداولها فً المواضٌع التً 
 .1بٌبات لؽوٌة متعّددة، وفً أسٌقة محّددة"

الثانً: منهج األصولٌٌن فً تناول حروؾ المعانً وتعرٌؾ  مبحثال -
 النحوٌٌن بحروؾ الجر

 حروؾ المعانً فً كتب أصول الفقه المطلب األّول: مبحث -

ألصولٌٌن لمبحث حروؾ المعانً فً كتبهم ٌدخل فً أقررنا آنفا أّن تناول ا      
لفقٌه فً ٌتسنى ل وكً النص من جهة توجٌه داللةقصد إطار قواعد االستنباط 

، ٌقول على أساس متٌن من جهة أخرى بناء الحكم الشرعً باب الفتوى
هـ(: "فصل فً حروؾ تتعلق بها أحكام الفقه وٌتنازع 253القاضً أبو ٌعلى )

هـ( مإّكدا: 322،  وٌردؾ جبلل الدٌن المحلى )2لمتناظران"فً موجباتها ا
"هذا مبحث الحروؾ التً ٌحتاج الفقٌه إلى معرفة معانٌها، لكثرة وقوعها فً 

، وفً النصٌن إشارة إلى أن االختبلؾ الحاصل فً فهم دالالت حروؾ 3األدلة"
ٌّر الحكم الشرع ً لذلك كان المعانً من آثاره المترتبة عنه اختبلؾ الفقهاء وتؽ

 بحثها والنظر فٌها من مقتضٌات الصناعة األصولٌة.
لكّن األصولٌٌن عند تناولهم لحروؾ المعانً فً مصنفاتهم عرفوا طرٌقٌن    

ه( فً 515من حٌث موضعة الحروؾ فتجد مثبل أبا حامد الؽزالً )ت

                                                 

 

، 0أحمد كروم، االستدالل فً معانً الحروؾ دراسة فً اللؽة واألصول، دار الكتب العلمٌة، ط 1
 .611، بٌروت، ص6110

القاضً أبو ٌعلى، العمدة فً أصول الفقه، تح: أحمد بن علً سٌر المباركً،  مإسسة الرسالة،  2
 .0/002بٌروت، 

 .0/445ً، جبلل المحلً، شرح جمع الجوامع، طبعة مصطفى الحلب 3
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هـ( فً 0651، والشوكانً )2هـ( فً اإلحكام240، وكذلك اآلمدي )1المنخول
أدرجوها فً قسم المبادئ اللؽوٌة، فً حٌن ارتضى جمع آخر إفرادها  3اداإلرش

بباب مستقل كما هً الحال عند أبً الحسٌن البصري فً "المعتمد فً أصول 
، وعند جمال الدٌن اإلسنوي 5هـ( فً األصول201، وعند السرخسً)ت4الفقه"

فً معرض  هـ( فً مإلّفٌه: "التمهٌد" و"الكوب الّدري"، ٌقول اإلسنوي006)
حدٌثه عن منهجه فً كتابه "الكوكب الّدري فً تخرٌج الفروع الفقهٌة على 
المسابل النحوٌة: "ورتبته على أربعة أبواب: األّول فً األسماء، الثانً: فً 

  .6األفعال، الثالث: فً الحروؾ، الرابع: فً تراكٌَب متعلقٍة بؤبواب متفرقة"
حدٌثهم عن حروؾ المعانً ال  ثناٌا فً وتجدر اإلشارة إلى أّن األصولٌٌن    

ٌكتفون بالمعنى االصطبلحً المتداول عند النحاة بؤّن الحرؾ: "ما جاء لمعنى 
أو "ما خبل من دلٌل  8أو "ما دلّ على معنى فً ؼٌره" 7ولٌس باسم وال فعل"

َفَعلَ ذلك جماعة  ،، إّنما أضافوا إلٌها الظروؾ وبعض األسماء9االسم والفعل"

                                                 

 

، دار الفكر، بٌروت، 0الؽزال أبو حامد، المنخول من تعلٌقات األصول،  تح: محمد حسن هٌتو، ط 1
 .00ص

، 6اآلمدي سٌؾ الدٌن، اإلحكام فً أصول األحكام، المكتب اإلسبلمً، تح: عبد الرزاق عفٌفً، ط 2
 .0/04، 0012بٌروت، 

سامً بن العربً األثري، دار الفضٌلة،  محمد علً الشوكانً، إرشاد الفحول، تح: أبً حفص 3
 .0/00هـ، 0260الرٌاض، 

 .0/40ه، 0214البصري أبو الحسٌن، المعتمد،  دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان،  4

السرخسً محمد أحمد، األصول، تح: أبً الوفا األفؽانً، مطالع دار الكتاب العربً، القاهرة،  5
، الستدالل فً معانً الحروؾ دراسة فً اللؽة واألصولأحمد كروم، اوٌنظر:. 0/611هـ، 0406

 .25ص

اإلسنوي جمال الدٌن، الكوكب الدري فً تخرٌج الفروع الفقهٌة على المسابل النحوٌة، منشورات  6
 .05هـ، ص0265، بٌروت،  0محمد علً بٌضون دار الكتب العلمٌة، ط

 .06 -0/6سٌبوٌه، الكتاب،  7

 .3/6بعة المنٌرٌة، ابن ٌعٌش، شرح المفصل، المط 8

،بٌروت، 0الزجاجً أبو القاسم، اإلٌضاح فً علل النحو، تح: مازن المبارك، دار النفابس، ط 9
 . نقل القول عن ؼٌره.55ه، ص0246
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هـ( واآلمدي 236هـ( والبزدوي )242و الحسٌن البصري )تمنهم أب
. وسبب صنٌعهم هذا ٌعزى إلى عدة أسباب لعل أشدها إقناعا أّن مرّد 1هـ(240)

أي لكثرة الحروؾ وقلة ؼٌرها، وفً هذا الشؤن قال عبد ؛ ذلك ٌسند إلى التؽلٌب
لباب ه(: "ثّم إطبلق الحروؾ ههنا على المذكور فً ا041العزٌز البخارى )ت

بطرٌق التؽلٌب؛ ألن بعض ما ذكر فً هذا الباب أسماء مثل: كل، ومتى، ومن، 
وتابع ابن . 2وإذا، وؼٌرها. لكن لّما كان أكثرها حروفا سّمى الجمع بهذا االسم"

ى الجمٌع حروفا؛ 001نجٌم )ت ٌَُسمَّ هـ( سلفه عبد العزٌز بقوله: "وكثٌرا ما 
البناء وعدم االستقبلل، واألّول أوجه، تؽلٌبا، أو تشبٌها للظروؾ بالحروؾ فً 

لما فً الثانً من الجمع بٌن الحقٌقة والمجاز، أو إطبلقا للحروؾ على مطلق 
. وتتفرع حروؾ المعانً إلى مجموعة من الحقول الداللٌة ٌعنٌنا منها 3الكلمة"

 فً هذا السٌاق البحثً الحقل الخاص بحروؾ الجر.
 التسمٌة والتقسٌممن حٌث  حروؾ الجرالمطلب الثانً:  -

تعرؾ بحروؾ اإلضافة وبحروؾ الجر وحروؾ الخفض وحروؾ الصفات،   
أّما حروؾ اإلضافة فهً عامة عند سٌبوٌه الشتمالها: حروؾ الجّر، وحروؾ 

. وإطبلق حروؾ اإلضافة والجر علٌها مرّده 4القسم، وٌاء المتكلّم، وٌاء النسب
جارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما أّن معنى الجر اإلضافة؛ ذلك أّن الحروؾ ال

بعدها كقولك مررت بزٌد، فالباء أوصلت مرورك إلى زٌد، وكذلك المال لعبد هللا، 
، وفً معنى الجر قال ابن ٌعٌش: "وتسّمى حروؾ الجر ألّنها 5وهذا ؼبلم زٌد

. وتسمٌتها بحروؾ الجر إّنما هو 6تجر ما بعدها من األسماء أي تخفضها"
كما أّن تسمٌتها بحروؾ الخفض اصطبلح الكوفٌٌن، وقد  اصطبلح البصرٌٌن

فّسروا الخفض بانخفاض الحنك األسفل عند النطق به ومٌله إلى إحدى 
                                                 

 

، القاهرة، 6ٌنظر: دٌاب عبد الجواد عطا، حروؾ المعانً وعبلقتها بالحكم الشرعً، دار المنار، ط 1
 .0، ص6111

 .2/010، كشؾ األسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب العربً، بٌروت، البخارى عبد العزٌز 2

 .6/2ابن نجٌم، فتح الؽفار )مشكاة األنوار(، طبعة الحلبً،  3

. وٌنظر: إبراهٌم السامرابً، فً 402-022-20-410-412-610-0/00سٌبوٌه، الكتاب،  4
 030-031المصطلح اإلسبلمً، دار الحداثة، بٌروت، ص: 

 .04ً أبو القاسم، اإلٌضاح، صالزجاج 5

 .3/0ابن ٌعٌش، شرح المفصل،  6
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، وأّما وْسُمها والظروؾ بحروؾ الصفات ألّنها تقع صفات لما قبلها 1الجهتٌن
 أو ألّنها تحدث صفة فً االسم. 2من النكرات

أحصى محمد األنطاكً عشرٌن لعرب وعن عدد حروؾ الجر فً اللسان ا   
: "الباء، من، إلى، عن، على، فً، الكاؾ، البلم، على النحو اآلتًحرفا جارا 

واو القسم، تاء القسم، مذ، منذ، ُرّب، حتى، خبل، عدا، حاشا، كً، متى فً لؽة 
، وهذه الحروؾ إذا نظر إلٌها من حٌث الوظٌفة فً 3هذٌل، لعل فً لؽة ُعقٌل"

 4على ثبلثة أنواع:الكبلم كانت 
  ،حروؾ جارة تخدم الفعل أو ما ٌنوب عنه مما ٌحمل معنى الحدث

وهً: الباء، من، إلى، عن، على، فً، الكاؾ، البلم، واو القسم، تاء القسم، 
 ال أصلٌة.إمذ، منذ، حتى، كً، متى، وال تكون هذه الحروؾ 

  حروؾ جارة تدخل فً الجمل، وال تحمل معها سوى معنى التوكٌد
 مضمون الجملة، وهً:ل

 من، الباء، الكاؾ، البلم، وال تكون هذه إال زابدة.

 خل الجمل، ومعها معان تؤسٌسٌة لم تكن فً الجمل دحروؾ جارة ت
 قبلها، وهً: رب، خبل، عدا، حاشا، لعل، وهذه ال تكون إال شبٌهة بالزابد.

تكون على أّما إذا نظر إلٌها من حٌث االستعمال األصلً أو ؼٌر ذلك فإّنها  
 5ثبلثة أقسام:

  ،حروؾ جر ال تستعمل إال أصلٌة، وهً: إلى، عن، على، فً، و، ت
 مذ، منذ، حتى، كً، متى.

  ،حروؾ جر ال تستعمل إال شبٌهة بالزابد، وهً: رب، خبل، عدا، حاشا
 لعل.

  ،حروؾ جر تستعمل أصلٌة تارة، وزابدة تارة أخرى، وهً: من، ب
 ك، ل.

 6ها من ضوابط فٌمكن إجمالها فً اآلتً:أّما من حٌث ما ٌتعلق ب

                                                 

 

 .04الزجاجً أبو القاسم، اإلٌضاح فً علل النحو، تح: مازن المبارك، ص 1

 .3/0ابن ٌعٌش، شرح المفصل،  2

 .6/040األنطاكً محمد، المحٌط فً أصوات العربٌة ونحوها وصرفها، دار الشرق العربً، بٌروت،  3

 6/021المصدر نفسه،  4

 .020-6/021المصدر نفسه،  5

 .022-024-026-6/020ٌنظر المصدر نفسه،  6
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منذ" ٌستعمبلن حرفٌن جارٌن إذا ولٌهما اسم مجرور، وقد  –"مذ  -
تخرجان من الحرفٌة الجارة إلى الظرفٌة فتكونان فً محل نصب على الظرفٌة، 

 وٌضافان إلى جملة اسمٌة كانت أم فعلٌة.

تثنى تكون خبل عدا حاشا حروؾ جر شبٌهة بالزابد إذا ولٌها المس -
 مجرورا، وتخرج عن الحرفٌة إلى الفعلٌة إذا ولٌها المستثنى منصوبا.

ال تكون "كً" حرفا جارا إال إذا دخلت على ما االستفهامٌة فً مثل  -
َمْه؟ أي لِمه، فكما أّن "لِمه" جار  ٌْ قولك لمن قال لك: جبتك أمِس، فقلت: ك

َمه". مع ضرورة التنبه إلى أّن ما اال ٌْ ستفهامٌة متى دخل ومجرور كذلك "َك
كما قال هللا تعالى: "فٌم أنت من  1علٌها حرؾ الجر ُحذفت ألفها وجوبا

 . وعدا ما ُذكر تكون كً حرفا ناصبا.2ذكراها"

حتى تكون جارة كقولك: أكلت السمكة حتى رأِسها، وقد تخرج عن  -
الحرفٌة الجارة إلى الحرفٌة العاطفة كما فً قولك: حضر القوم حتى أطفالُهم، 

ٌُسلَم، " وإذا نصبت المضارع بـ حتى فً نحو قولك: ألضربّن الكافر حّتى 
فمذهب البصرٌٌن أّنها حرُؾ جّر، والنصب بعدها بإضمار "أن". وقال 
الكوفٌون: إنها ناصبة بنفسها، ولٌست هً الجارة، وحٌث َنَصبت كانت للتعلٌل، 

 .3كما مثلناه، وللؽاٌة كقولك: سر حتى تطلع الشمس"

رج عن الحرفٌة الجارة إلى الحرفٌة الجازمة للفعل المضارع البلم تخ -
 إذا حملت معنى األمر، "لتلتزْم بالخلق الحسن".

 الواو ال تكون جارة إال إذا دخلت على المقسم به، "وهللا، والعصر...".  -

الكاؾ ٌمكن اعتبارها حرؾ جر وٌمكن اعتبارها اسما بمعنى مثل،  -
ضافة، وتكون هً مضافة إلٌه، فقولك: "زٌد فٌكون المجرور بعدها مجرورا باإل

 كاألسد" تقصد زٌد مثل األسد، زٌد مبتدأ، ومثل خبر، واألسد مضاؾ إلٌه.

ال تكون متى حرؾ جر إال فً لؽة ُهذٌل، وهً فً لؽتهم تساوي "من"  -
معنى وعمبل، نحو: سافرت متى حلب إلى دمشق؛ أي من حلب إلى دمشق، أما 

 للزمان. فً ؼٌر لؽة هذٌل فهً ظرؾ

على" عن الحرفٌة الجارة إلى االسمٌة، وأكثر ما  –قد تخرج "عن   -
 ٌكون ذلك إذا جرتا بحرؾ "من". نحو: ؼدت ِمْن علٌه، ِمْن عن ٌمٌنً.

                                                 

 

ٌنظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب، تح: محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، دار الطبلبع، القاهرة،  1
 .442، ص6110

 .24النازعات:  2

 .065جمال اإلسنوي، الكوكب الّدّري، ص 3
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لعل ال تكون حرؾ جر شبٌها بالزابد إال فً لؽة ُعقٌل، ومنه قول  -
 الشاعر:

 1لعلّ هللاِ فّضلكم علٌنا   بشًء أّن أُّمُكُم شرٌمُ 
 ؼٌر لؽة عقٌل تعد لعل حرفا مشبها بالفعل.وفً 

 أّما الباء ومن وإلى وفً وتاء القسم وُرّب فمبلزمة للجر.  -

 المطلب الثالث: خاصٌة التضمٌن فً حروؾ الجر -
للتضمٌن فً سٌاق المعجمات العربٌة دالالت عّدة تختلؾ باختبلؾ الوجوه     

هً أّن التضمٌن  العرب ٌٌنالتً استعمل فٌها ولعلّ أقرب داللة إلى مراد اللؽو
، أّما فً االصطبلح فعّده التهانوي "إٌقاع لفظ 2"جعل الشًء فً شًٍء ٌحوٌه"

، ذلك بؤن تضمن 3"موقع ؼٌره لتضّمنه معناه، وٌكون فً الحروؾ واألفعال
أّما . حرفا معنى حرؾ، أو فعبل معنى فعل آخر، وٌكون فٌه معنى الفعلٌن معا

النحو استعمال "على" بمعنى "فً"، نحو قوله تضمٌن الحرؾ فٌذكر علماء 
؛ أي: فً حٌن ؼفلة، 4تعالى: "ودخل المدٌنة على حٌن ؼفلة من أهلها"

واستعمال "عن" بمعنى "على"، نحو قول ذي اإلصبع حرثان بن الحارث 
                  .                         .العدوانً:             
ك ال أَْفضَ  اِنً َفَتْخُزونًِ ْلت فً َحَسٍب       َعـنًِّ ،الٍه ابُن عمِّ ٌَّ  َوال أْنَت َد

 ًَّ واستعمال "على" بمعنى "عن" فً قول  . 5أي: ال أفضلت فً َحَسٍب َعلَ
 6قحٌؾ العقٌلً مادحا:

ٍر         لََعْمُر هللا أَعَجَبِنً ِرَضاَهـــا   ٌْ ًَّ َبُنــــو قَش ْت َعلَ ٌَ  إَذا َرِض
، 7عّنً، وأضاؾ الزركشً نوعا ثالثا أسماه "تضمٌن االسم"أي: إذا رضٌت    

، ضّمن حقٌق معنى 1كقوله تعالى: "حقٌق على أن ال أقول على هللا إال الحق"

                                                 

 

 .6/20األشمونً، شرحه على األلفٌة،  1

 .214ابن فارس، مقاٌٌس اللؽة، تحـ: شهاب الدٌن أبو عمرو، دار الفكر، لبنان، ص 2
، 0002، سنة 0التهانوي محمد علً، كشاؾ اصطبلحات الفنون، تحـ: علً دحروج، مكتبة لبنان، ط 3

 .0/220لبنان ،
 .05سورة القصص، اآلٌة:  4
 .4/64، القاهرة، 0031و، ٌول61ٌابن عقٌل، شرحه على األلفٌة، دار التراث، ط 5
 .4/65المصدر نفسه،  6
الزركشً بدر الدٌن، البرهان فً علوم القرآن، تحـ:محمد أبو الفضل إبراهٌم، دار التراث، القاهرة،  7
4/443. 
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. وما تجدر اإلشارة إلٌه فً حرٌص لٌفٌد أّنه محقوق بقول الحق وحرٌص علٌه
 هاقد شجر خبلؾ وجدل رحب فً أمر تناوبثناٌا الحدٌث عن حروؾ الجر أّنه 

بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن، إذ منع البصرٌون وقوع بعض حروؾ الجر موقع 
بعضها وأجاز الكوفٌون ذلك، وحّجة البصرٌٌن "أّن األصل فً كل حرؾ أال ٌدلّ 

فؤهل الكوفة ٌحملون   2إال على ما وضع له، وال ٌدلّ على معنى حرؾ آخر"
بصرة ٌبقون على ما ٌعطٌه الظاهر من وضع الحرؾ موضع ؼٌره، وأهل ال

الحرؾ على معناه الذي عهد فٌه، إّما بتؤوٌل ٌقبله اللفظ، أو بؤن ٌجعلوا العامل 
  .3مضمنا معنى ما ٌعمل فً ذلك الحرؾ

ذهب الكوفٌون إلى أّن "فً"  4فقوله تعالى: "وألصلَبّنكم فً جذوع النخل"    
 بمعنى "على"، ومنع البصرٌون ذلك، وتؤّولوا النص بؤّن هناك تشبٌها

للمصلوب لتمّكنه من الجذع بالحالِّ فً الشًء، فهو من باب المجاز، وإّما على 
، ووافقهم ابن عصفور، جاء فً سٌاق رّده على 5شذوذ إنابة كلمة عن أخرى

فً ذلك؛ ألّن الجذوع قد صارت  -أي الكوفٌٌن–الكوفٌٌن قوله: "ال حجة لهم 
فً موضعها وال تناوب فً  ، أي إّن "فً"6لهم بمعنى المكان الستقرارهم فٌها"

فً حٌن ارتضى جمع آخر ما أقّره الكوفٌون من إمكان نٌابة حروؾ الجر  اآلٌة.
هـ( فً كتابه "تؤوٌل مشكل 602بعضها عن بعضها، فقد عقد ابن قتٌبة )ت

، وأٌضا خّصص فً 7القرآن" بابا خاصا "لدخول حروؾ الصفات مكان بعض"
، وعقد الثعالبً 8عض الصفات على بعض"كتابه "أدب الكاتب" بابا لـ "دخول ب

                                                                                                              

 

 . 015سورة األعراؾ، اآلٌة:  1
 .6/20، القاهرة، 6115األنباري، اإلنصاؾ فً مسابل الخبلؾ، دار الطبلبع، ط 2
الهدى لوشن، حروؾ الجر فً العربٌة بٌن المصطلح والوظٌفة، المكتب الجامعً الحدٌث،  ٌنظر: نور 3
 .02ص ،6112ط
 .00سورة طه، اآلٌة:  4
 .0/00ٌنظر ابن هشام، مؽنً اللبٌب،  5
، العراق، 0031ابن عصفور، شرح جمل الزجاجً، تحـ: صاحب أبو جناح، دار الكتب للطباعة، ط 6
0/500. 
، 6116، 0ٌل مشكل القرآن، علّق علٌه إبراهٌم شمس الدٌن، دار الكتب العلمٌة، طابن قتٌبة، تؤو 7

 .603بٌروت ص

 .460، بٌروت، ص6114، 4ابن قتٌبة، أدب الكاتب، شرحه علً فاعور، دار الكتب العلمٌة، ط 8
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هـ( فً كتابه "سر العربٌة" فصبل فً "وقوع حروؾ المعنى مواقع 241)ت
  ، وؼٌر ذلك مما هو مقّرر فً تضاعٌؾ كتب اللؽة والنحو.1بعض"

ونحن نتحسس الطرح اللؽوي والنحوي فً مظان التراث العربً  ولكن،   
أجازوا تضمٌن الحرؾ وضعوا شرطا  لمحنا شٌبا مهما وهو أّن عددا من الذٌن

لتحقق ذلك، وهو وجود صلة وتقارب بٌن الحرفٌن فإذا انتفى التقارب ال ٌصّح 
هـ(: "فهذه حقٌقة تعاقب حروؾ الخفض 402التناوب، ٌقول ابن السراج )ت

د الَبطلٌوسً هذه الفكرة 2فمتى لم ٌتقارب المعنى لم ٌجز" ٌّ ، ووّضح ابن الس
ازه قوم من النحوٌٌن أكثرهم من الكوفٌٌن ومنعه قوم بقوله: "هذا الباب أج

أكثرهم من البصرٌٌن، وفً القولٌن نظر؛ ألّن من أجاز دون شرط وتقٌٌد لزمه 
أن ٌجٌز سرت إلى زٌد، وهو ٌرٌد مع زٌد، قٌاسا على قولهم: "إن فبلنا لظرٌؾ 
عاقل إلى حسب ثاقب"؛ أي: مع حسب، ولزمه أن ٌجٌز )زٌد فً عمرو(؛ أي: 

 ..مع عمرو(.)
هذه المسابل ال ٌجٌزها من ٌجٌز إبدال الحروؾ، ومن منع ذلك على اإلطبلق    

لزمه أن ٌتعّسؾ فً التؤوٌل لكثٌر مما ورد؛ ألّن فً هذا الباب أشٌاء كثٌرة ٌبعد 
تؤوٌلها على ؼٌر البدل، وال ٌمكن للمنكرٌن لهذا أن ٌقولوا: إّن هذا من ضرورة 

د كثر وشاع، وأّنه ٌخّص الشعر دون الكبلم، فإن لم الشعر؛ ألّن هذا النوع ق
ٌصح إنكار المنكرٌن له وكان المجٌزون له ال ٌجٌزون من كل موضع، ثبت 

. والنتٌجة التً آل إلٌها 3بهذا أّنه موقوؾ على السماع ؼٌر جابز القٌاس علٌه"
البطلٌوسً بوقؾ التضمٌن على السماع لٌست محلّ إجماع، ذلك أّن هناك جمعا 
من المتقدمٌن نادوا بقٌاسٌته وتابعهم على ذلك المحدثون، وإقرارهم به جاء 
مساٌرة "مع واقع الحٌاة االجتماعٌة وظروؾ اللؽة المستعملة"، ولكن هذا لم 
ٌمنع هذا االتجاه من تؤكٌد أّنه "إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله، فإّنه ٌكون 

 .4أولى"
 للسانً الحدٌث التفت إلى قضٌة التضمٌنحسن اإلشارة إلى أن الدرس اوت    

من زاوٌتٌن؛ زاوٌة التولٌدٌٌن وزاوٌة التداولٌٌن، أّما الزاوٌة الثانٌة فسنتحدث 
                                                 

 

 .263، بٌروت، ص0003، 0الثعالبً، فقه اللؽة وسر العربٌة، تحـ: املٌن نسٌب، دار الجٌل، ط 1
، القاهرة، 6110، 0ابن السراج، األصول فً النحو، تحـ: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، ط 2
0/420. 
 .440-0/443البطلٌوسً، االقتضاب، دار الجٌل، بٌروت،  3

 .00نور الهدى لوشن، حروؾ الجر فً العربٌة بٌن المصطلح والوظٌفة، ص 4
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فقد  عنها بضرب من الكبلم الحقا فً مبحث "المضمر". أّما الزاوٌة األولى
 Conceptual Structureالناحٌة اإلدراكٌة فً اللؽة عّدت قضٌة التضمٌن 

 - Deep Structureصحاب النحو التولٌدي بالبنٌة العمٌقة ووسمها أ
Structure Profound  ًوهً البنٌة المسبولة عن التفسٌر الداللً للؽة ف

 Structure superficielle-Surface Structureمقابل البنٌة السطحٌة 
. ومع اتفاق أصحاب المدرسة التولٌدٌة 1التً تعنى بالجانب الصوتً للتراكٌب

وٌلٌة على أن التضمٌن ٌشّكل نقطة تفاعل وتؤثٌر بٌن الداللة والنحو التح
  2اختلفوا وانقسموا فرٌقٌن:

  ًاألول: ٌمثله تشومسكً وهو ٌعتقد أّن النحو هو المكّون الخبلق ف
القواعد وهو الذي ٌنفذ الخطوة األولى ثم ٌؤتً المعنى والصوت لٌنفذا الخطوة 

 التالٌة.

 شومسكً، وهو ٌعتقدون أن المكّون الداللً الثانً:  وٌمثله خصوم ت
هو الجزء الخبلق فً القواعد وأّن الشرارة األولى تنطلق منه ثم ٌتولى المكون 
النحوي بعد ذلك الخطوات التالٌة فً تكوٌن الجملة، وهذا أٌضا ٌإدي إلى طرح 
سإال مهم مفاده: أذات طبٌعة نحوٌة تركٌبٌة المكنة التولٌدٌة اللؽوٌة 

 جٌة أم ذات طبٌعة داللٌة؟البٌولو

وقد رأى فرٌد عوض حٌدر فً التضمٌن ما ٌإٌد الفرقة الثانٌة، إذ ٌقوم 
التضمٌن فً األصل على الجانب الداللً الذي ٌإثر فً الفعل فٌحوله من اللزوم 
إلى التعّدي أو العكس، ثم ٌؤتً دور المكّون النحوي الذي ٌكمل ما بدأه التضمٌن 

ما ٌتطلبه المكّون الداللً فً البداٌة، فٌضٌؾ عناصر  من تكوٌن الجملة حسب
لؽوٌة أو ٌحذؾ منها، فإذا ضّمن الفعل البلزم داللة فعل متعد أّدى ذلك إلى زٌادة 

المطلوبة، تلك العناصر التً  Structural Elements)العناصر التركٌبٌة 

                                                 

 

. وٌنظر: فرٌد عوض حٌدر، 050-023الحدٌث، ص ٌنظر: عبده الراجحً، النحو العربً والدرس 1
 .05فصول فً علم الداللة، ص

ٌنظر: جون الٌنز: علم الداللة السلوكً ضمن كتابه علم الداللة، تر: مجٌد الماشطة، دابرة الشإون  2
. وٌنظر: فرٌد عوض حٌدر، فصول فً علم الداللة، 02-04، ص0032الثقافٌة والنشر، بؽداد، 

 .40ص
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ن الفعل وإذا ُضمّ  Participant Rolesتمثل أدوار المشاركٌن بتعبٌر هالٌداي 
 .1الُمتعّدي الثنٌن داللة فعل متعد لواحد حدث نقص فً عدد المشاركٌن

 المبحث الثالث:  التعرٌؾ بجمال الدٌن اإلسنوي ومإلَّفهِ  -

 المطلب األّول: التعرٌؾ بجمال الدٌن اإلسنوي  -

أبو محمد جمال الدٌن اإلسنوي عبد الرحٌم بن الحسن بن علً بن عمر بن     
بن علً بن جعفر...ٌمتد نسبه إلى عبد الملك بن مروان ابن علً بن إبراهٌم 

الحكم بن أبً العاص بن أمٌة، فهو من حٌث النسبة أموي قرشً. كان مولده 
بإِْسَنا من صعٌد مصر األعلى فً أواخر سنة أربع وسبعمابة للهجرة، ونشؤ بها 

نزل وحفظ بها القرآن ثم بعدها قدم القاهرة سنة إحدى وعشرٌن وسبعمابة و
 .2بدار الكاملٌة للحدٌث

أخذ بها العلم عن جماعة منهم: الشٌخ قطب الّدٌن عبد القادر الُنباطً      
والشٌخ جمال الدٌن الوجٌزي والشٌخ عبلء الّدٌن القُونً والشٌخ مجد الّدٌن 
بكً والشٌخ بدر الدٌن الُتستري والشٌخ أثٌر  نكولً والشٌخ تقً الّدٌن السُّ السَّ

لسً والشٌخ أبو النور ٌونس العسقبلنً، وؼٌرهم. َبرع فً الفقه الدٌن األند
وأصوله، وُجمل النحو وفصوله حتى صار فً الفقه أوحد زمانه، وفً األصول 
ن  ٌْ فارس مٌدانه، وفً النحو ترُجمان لسانه. قال عنه تلمٌذه الشٌخ الحافظ َز

أي جمال –فهو  الّدٌن عبد الرحٌم بن الحسن العراقً الشافعً: "إن ُذكر النسب
فً درجة علٌابه، وإن ُذكر األدب فهو حامل لوابه، وإن ُذكر  -الدٌن اإلسنوي

ِجِه، وإن ُذكر الفقه والنظر فهو ابن ُسرٌجه. ٌْ  التصّوؾ والعفاؾ فهو ذو ُجَر
وإن ذكر األصول فهو أصٌله وأثٌله، وإن ذكر النحو والعروض فهو خلٌله،     

ٌونه، وإن ذكر الحدٌث فهو لسان متونه، وإن وإن ُذكر التارٌخ فهو إنسان ع
د فً تؤوٌل التنزٌل فهو سعٌد بن ُجبٌر" وحسبنا شهادة الحافظ  3ذكر التوحُّ

العراقً فً هذا المقام. تتلمذ علٌه جماعة، منهم من أخذ عنه الفقه كالشٌخ 
محّب الّدٌن محمود والشٌخ بدر الّدٌن الحسن والشٌخ صدر الدٌن عبد الكرٌم 

ء أوالد شٌخه الشٌخ َعبلء الّدٌن القونوي. ومنهم من سمع علٌه الحدٌث وهإال

                                                 

 

 .46-40، القاهرة، ص6115، 0حٌدر، فصول فً علم الداللة، مكتبة اآلداب، ط فرٌد عوض 1

ٌنظر: الحافظ زٌن الدٌن العراقً، ترجمة جمال الّدٌن عبد الرحٌم بن الحسن اإلسنوي الشافعً، ضبط  2
-60، بٌروت، ص6100-هـ0246، 0النص وعلّق علٌه عبد هللا محمد الكْنَدري، طبعة دار البشابر، ط

63. 
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كالشٌخ شمس الّدٌن اللخمً والشٌخ جمال الّدٌن البؽدادي والشٌخ شهاب الّدٌن 
 .1الُعرٌانً

 2من مإلفاته رحمه هللا:    
كتاب المهمات فً ثمان مجلدات، فً الكبلم على مواضع فً "شرح  -

 ضة".الرافعً الكبٌر" و"الرو

 كتاب شرح  منهاج البٌضاوي. -

 كتاب التمهٌد فٌما ٌنبنً من المسابل الفقهٌة على القواعد األصولٌة. -

كتاب الكوكب الّدري فٌما ٌنبنً من المسابل الفقهٌة على القواعد  -
 العربٌة

 كتاب األلؽاز. -

 شرح عروض ابن الحاجب. -

 الطبقات. -

 األشباه والنظابر. -

ً لٌلة األحد ثامن عشر جمادى األّول سنة توفً رحمه هللا رحمة واسعة ف  
اثنتٌن وسبعٌن وسبعمابة، وتقّدم فً الصبلة علٌه القاضً بهاء الّدٌن أبو 

 .3البقاء، وُصّلً علٌه بجامع الحاكم
 المطلب الثانً: منهج اإلسنوي فً كتابه "الكوكب الّدّري -

ٌن مهمٌن ال جمع جمال الّدٌن اإلسنوي فً كتابه "الكوكب الّدّري" بٌن فنّ     
ٌستؽنً عنهما عالم الشرٌعة؛ ألّن فهم األدلة حاصل بهما، وهما: أصول الفقه 
والعربٌة. وكان الهدؾ من تؤلٌؾ الكتاب بٌان كٌفٌة تخرٌج الفقه على المسابل 
النحوٌة. فبدأ مإلََّفه بذكر المسؤلة األصولٌة أو النحوٌة مهّذبة منّقحة ثّم أَْتبعها 

فّرع علٌها، والذي ذكره على أقسام؛ فمنه ما ٌكون جواُب بذكر جملة مّما ٌت
أصحابه من العلماء موافقا للقاعدة، ومنه ما ٌكون مخالفا لها، ومنه ما لم ٌقؾ 
فٌه على نقل بالكّلٌة فٌجتهد وٌذكر فٌه ما تقتضٌه القاعدة، مع مبلحظة القاعدة 

ٌّن ط4المذهبٌة والنظابر الفروعٌة رٌقته فً تؤلٌؾ الكتاب . ثّم إّنه رحمه هللا ب
ان  ٌّ ًْ شٌخه أبً ح أّنه إذا أطلق شٌبا من المسابل النحوٌة فهو من كتاب
األندلسً، وهما "االرتشاؾ" و"شرح التسهٌل"، فإن لم تكن المسؤلة منهما 
                                                 

 

 .43-45ٌنظر: المصدر نفسه، ص 1

 .20-21ٌنظر: المصدر نفسه، ص 2

 .00-03-00المصدر نفسه، ص: 3
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صّرح بذلك، وإذا أطلق شٌبا من األحكام الفقهٌة فهو من "الشرح الكبٌر" 
هـ(، أو من 204محمد القزوٌنً )تللرافعً أبً القاسم عبد الكرٌم بن 

 .1هـ( رحمهما هللا، فإن لم ٌكن فٌهما صّرح بذلك202"الروضة" للنووي )ت
األّول فً األسماء وقّسمه إلى عشرة  2وجاء تقسٌم الكتاب على أربعة أبواب:   

فصول: فً لفظ الكبلم، والمضمرات، والموصوالت، والمعّرؾ باألداة، 
روؾ، وألفاظ متفّرقة، والتثنٌة والجمع، واأللفاظ والمشتقات، والمصدر، والظ

الواقعة فً العدد. والباب الثانً فً األفعال ذكر فٌه عددا من المسابل، 
كانصراؾ المضارع إلى الحال أو االستقبال وما ٌترتب عن ذلك أصولٌا، ومعنى 

 كاد نفٌا وإثباتا وما ٌتولّد عن ذلك من مسابل الفقه.
لحروؾ، وهو الذي ٌعنٌنا فً هذا المقام، وقد قّسمه إلى والباب الثالث فً ا  

سبعة فصول؛ الفصل األّول فً حروؾ الجر، وبعد استقراء ما ذكره فً هذا 
ٌّن أّنه رّكز اهتمامه على ستة أحرؾ ال ؼٌر، وهً "الباء، وِمن،  الفصل تب

ذه والبلم، وإلى، وفً، والكاؾ" ولعل مرّد ذلك خاصٌة التضمٌن التً تكثر فً ه
األحرؾ فٌعقب بعضها بعضا. وفً الفصل الثانً ذكر نواصب الفعل، وفً 
الثالث حروؾ العطؾ، وفً الرابع لو ولوال، وفً الخامس: تاء التؤنٌث، وفً 
السادس حروؾ الجواب، وفً السابع حروؾ متفّرقة. أّما الباب األخٌر من 

فصبل، رّتبها الكتاب فخّصه لتراكٌب ومعان متعلّقة بها، وضّمنه أحد عشر 
كاآلتً: االستثناء، والحال، وتمٌٌز العدد، وجواب القسم، والمعطوؾ، والنعت، 
والتوكٌد، والبدل، والشرط والجزاء، ومسابل متفرقة )كالترخٌم، والتقدٌم 

 والتؤخٌر(، والحقٌقة والمجاز.
المبحث الرابع: أثر قواعد السٌاق التداولً فً توجٌه دالالت حروؾ  -

 سنويالجر عند اإل

عّول اإلسنوي فً توجٌه دالالت الملفوظات على مجموعة من القواعد التً    
ٌمكن وسمها باالستناد إلى ثقافة العصر بالقواعد التداولٌة، وهً القواعد التً 
ال ٌستؽنً عنها المإّول عند تعامله مع ما ٌفرزه الخطاب من دالالت ، نذكر 

 منها:

 رادة:المطلب األّول: قاعدة القصد أو اإل 
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ٌدرك المتؤّمل فً الفصل الذي خّصصه اإلسنوي لحروؾ الجر أّن القصد       
أو اإلرادة من أهم قواعد التخاطب التً بنى علٌها فهمه للخطاب، ذلك ألّن 
للقصد أثرا فً تعّقل الداللة وتوجٌه الفتوى والرتباطه بتحقٌق المناط وتخرٌجه 

هذا الفصل وؼٌره فً ؼٌر ما موضع، وتنقٌحه، لذلك ترّددت لفظة اإلرادة فً 
ٌُنظر إن أراد أحدهما ترّتب الحكم علٌه" ، وقوله أٌضا: "إذا 1من ذلك قوله: " ف

ٌُرٌد بـ "فً" معنى  قال: له علٌه درهم فً دٌنار. فٌجب علٌه درهٌم إال أن 
، وأردؾ فً موضع آخر: "إذا قال المرأته: أنت 2"مع" فٌلزمه درهم ودٌنار"

ًّ كالمٌتة ، والّدِم، والخمِر، والخنزٌِر. فإن أراد فً االستقذار ُصّدق، وإن عل
أراد الطبلق أو الظهار نفذ، وإن نوى التحرٌم لزمه الكفارةُ، وإن أطلق قال 
الرافعً: ظاهر النص أّنه كالحرام، وبه صّرح اإلمام، قال: والذي ذكره الَبؽوي 

 .3وؼٌره أّنه ال شًء علٌه"
 

 االستلزام= فهم المتلقً قصد المتكلّم الملفوظ
 قول المتكّلم:

ًّ كالمٌتة، والّدمِ،  أنِت عل
 والخمِر، والخنزٌرِ 

 االستقدار
 الطبلق
 الظهار
 التحرٌم
  اإلطبلق

 التصدٌق
 نفاذ الحكم
 نفاذ الحكم

 الكفارة
اختبلؾ: بٌن 
التحرٌم وبٌن ال 

  شًء علٌه
فً  John Lyonsجون الٌنز وهذا الذي أشار إلٌه اإلسنوي أطلَق علٌه    

اسَم مقصد   -فصل "الصٌؽة والقّوة البلقولٌة" من "كتابه علم الداللة اللسانً" 
ٌّن أّن الداللة والفهم متعالقان وأّن  التواصل أو المقصد التواصلً للمتكلّم. وب
كلٌهما ٌستلزم مفهوم المقصدٌة: داللة الملفوظ تسلتزم بالضرورة مقصدا 

المتكلّم، وفهم الملفوظ ٌستلزم بالضرورة معرفة المتلّقً تواصلٌا من جهة 
. وٌمكن أن نجّرد المقاصد التواصلٌة أو مقاصد القوة  ًّ بمقصد المتكلّم التواصل
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، ونّوه أوزفالد دٌكرو بؤّن 1البلقولٌة من خبلل مناقشة معنى الجمل والعبارات
لمتلّفظ المفتوح عددا كبٌرا من الملفوظات ال ٌمكن فهمها إال بمعرفة مقصد ا

ٌّن من االستنتاجات.   لحمل متلّقٌه على نمط ُمع
وضرب على ذلك بمثالٌن األّول: أكل زٌد قلٌبل، الثانً: زٌد قلٌل األكل. فهما     

ال ٌتماٌزان عن بعضهما بالمعلومات التً ٌعطٌانها، والطرٌق الوحٌد لمقابلتهما 
ما إل ٌُقدَّ فادة النتٌجة نفسها، فالمتلّفظ ٌستعمل ٌتمثل فً تسجٌل أّنهما ال ٌمكن أن 

ٌُطعم زٌدا. واستعماله  الملفوظ األّول فً مقصد ُمعلن لحّث متلّقٌه على أن 
للملفوظ الثانً دلّ على عكس ذلك، أوحى بالتحرٌض على عدم دعوته للطعام، 
وعلى المتكلّم أن ٌستعٌن بـ "لكن" لكً ٌوحً بؤن الدعوة مفتوحة، فٌقول: 

( 0كل، ولكن مع ذلك اُدعه". فإذا ما سلّمنا إذن بؤّن الملفوظ )"زٌد قلٌل األ
( ُمنَتَجان فً الوضعٌة نفسها، لهما معان مختلفة، فإّنه ٌبدو من 6والملفوظ )

ًّ منشبا للمعنى  .2العسٌر عدم اعتبار القصد الحجاج
 المطلب الثانً: قاعدة اإلضافة واإلفادة 

بعلم الداللة التطبٌقً والبعد التداولً  الذٌن عالجوا مفهوم التواصل وعنوا    
للكبلم اعتبروا أّن نقل معلومة قضوٌة من متكلّم س إلى متلٍَق ص ٌهدؾ إلى 
جعل ص عارفا بشًء لم ٌكن عارفا به من قبل؛ أي إّن األمر ٌتعّلق بإضافة 

ٌّنة إلى ما ٌعرفه ص ٌّة مع . فشرط اإلضافة أو التؤسٌس لمعنى جدٌد مطلب 3قض
اللسانً واألصولً فً تؤوٌل الملفوظ. وقد مّثل اإلسنوي لذلك بـمثال  ٌفزع إلٌه

 مفاده: ما إذا قال الرجل لزوجته وهما فً مصر مثبل: أنت طالٌق فً مّكة. 
َعَرؾ الموقؾ األصولً إزاء هذا الملفوظ اللسانً اتجاهٌن، األّول: أّنها     

ة فً باقً الببلد، وهذا التوّجه تطلق فً الحال، وسببه أّن الُمطلّقة فً بلٍد ُمطلّق
فٌه نظر من الناحٌة التداولٌة؛ ألّنه ساوى بٌن ملفوظٌن مع اختبلؾ بعض 
بنٌاتهما اللسانٌة "أنت طالق فً مّكة" "أنت طالق فً مصر" فجعل من المقٌم 
فً "مصر" مقٌما فً "مّكة" كما أّنه أؼفل المسكوت عنه فً الخطاب وهو 

                                                 

 

ٌنظر: جون الٌنز، الصٌؽة والقّوة البلقولٌة، فصل من كتاب تلوٌن الخطاب فصول مختارة من  1
اللسانٌات والعلوم الداللٌة والمعرفٌة والتداولٌة والحجاج، تر: صابر الحباشة، الدار المتوسطٌة للنشر، 

 .022، تونس، ص6113، 0ط

وٌن الخطاب فصول مختارة من اللسانٌات والعلوم ٌنظر: دٌكرو أوزفالد، التلّفظ، فصل من كتاب تل2
 .60-63الداللٌة والمعرفٌة والتداولٌة والحجاج، تر: صابر الحباشة، ص

 026ٌنظر: جون الٌنز، الصٌؽة والقّوة البلقولٌة، ص 3
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ة. أما االتجاه الثانً فهو األقرب إلى منطق اللؽة الخروج أو السفر إلى مكّ 
ونسق التداول؛ ألّنه بنى الترجٌح على المعنى المضاؾ فقال : أّنها ال تطلق 
حتى تدخل مّكة، والمستند فً ذلك: "أّن حمل الكبلم على فابدة أولى من 

ى ، وهكذا فإّن التؤسٌس لمعنى جدٌد فً التفرقة بٌن ملفوظٌن ٌكون أول1إلؽابه"
 من حمل أحدهما على التؤكٌد. 

  المطلب الثالث: قاعدة االرتكاز على الوضع فً سٌاق التداول 

إحدى أهم النقاط التً لم تلق قبوال لدى عدد من التداولٌٌن الذٌن بحثوا      
نظرٌة األعمال اللؽوٌة تتمثل فً ما أقّره أوستٌن من كون تحدٌد قّوة الملفوظ 

ة مفهوم المواضعة. فقد قال ستراوسن من بعد البلقولٌة ٌقتضً بالضرور
ؼراٌس بؤّن أعماال ال قولٌة شدٌدة األهمٌة كاإلخبارات واالستفهامات واألوامر 
هً باألساس ؼٌر متواضع علٌها؛ بمعنى أّنها ٌمكن أن تفّسر فقط بؤلفاظ "ردود 
الفعل الطبٌعٌة" التً تقتضً معتقدات واعترافا بالمقاصد التواصلٌة. وحسب 
سورل فإّن بعض األعمال على األقل، من قبٌل اإلخبارات والوعود على سبٌل 
المثال ٌمكن أن تتم فقط داخل أنظمة القواعد "التؤسٌسٌة" والمواضعات 
اللسانٌة المخصوصة التً ُتعد فً األلسنة الطبٌعٌة تحقٌقات تواضعٌة لهذه 

 .2القواعد التؤسٌسٌة الضمنٌة
ن أّن الفهم البلقولً شرط ضروري ولكن ؼٌر فً حٌن ترّسخ لدى أوستٌ    

كاؾ لنجاح المتلقً فً إنجاز العمل المعرفً لفهم الملفوظ. لٌس شرطا كافٌا 
من جهة أّن معرفة المتكلّم بالبنٌة الصوتٌة والنحوٌة والمعجمٌة للسان تتدّخل. 

ًّ من جهة المتل ّقً. فمن الممكن بمعنى ما وسُم فْهم الملفوظ بؤّنه رّد فعل معرف
ٌّز مع ذلك عن األثر القولً الواقع أو المطلوب، وتسمٌته رّد  ورّد الفعل هذا ٌتم
فعل تنزع إلى إلؽاء هذا التمٌٌز. فإذا قال "س" لـ "ص": إّن شٌبا ما هو كذا؛ 
فؤلّنه ٌرٌد أن ٌجعل "ص" ٌعتقد أّنه كذلك بٌد أّن فهم ص للملفوظ مستقل عن 

ومن حّق "ص" أن ٌقول بعد مّدة إّن "س" اعترافه باألثر القولً المطلوب، 
أنشؤ إخبارا ولكّنه ٌجهل أن س ٌرٌد منه أن ٌعتقد صحته أو أّن "س" ٌرٌد أن 
ٌّن. بقول مقتضب ٌمكن لـ ص أن ٌفهم ما ٌرٌد س قوله  ٌحصل على أثر مع
دون أن ٌعرؾ أو دون أن ٌكون فً حاجة إلى أن ٌعرؾ لماذا قال س ما قال، 

                                                 

 

 .061اإلسنوي، الكوكب الدري، ص 1

 .022ٌنظر: جون الٌنز، الصٌؽة والقّوة البلقولٌة، ص 2
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. وإن كان ما ُذكر كما أفصح عن ذلك سورل أّنه ٌقع ضمن وذلك بتدّخل الوضع
 . 1أهم المجادالت ؼٌر المحسوسة فً فلسفة اللؽة المعاصرة

ومع ذلك ٌجد الباحث فً ما كتبه علماء أصول الفقه أن معرفة قصد المتكلّم    
ال تستقٌم فً جملة من الخطابات إال بمعرفة الوضع، من ذلك ما ذكره اإلسنوي 

حدٌثه عن حرؾ الجر "الباء" الذي له دالالت كثٌرة منها السببٌة،  فً موضع
ِهْم  : "كقوله تعالى َباٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوِبَصدِّ ٌِّ ِهْم َط ٌْ ْمَنا َعَل َن الَِّذٌَن َهاُدوا َحرَّ َفبُِظْلٍم مِّ

ِ َكثًٌِرا ) ُكْم َلَتمُ ، وبمعنى "فً" كقوله تعالى: 2("021َعن َسبٌِِل هللاَّ وَن َوإِنَّ رُّ
ْصبِِحٌَن ) ِهم مُّ ٌْ لِ ( 040َعلَ ٌْ ٌّن  3"َوبِاللَّ أي: وفً اللٌل.  ثم ٌردؾ معّقبا بعد أن ب

أهمٌة حمل الكبلم على أحد الوجهٌن المعروفٌن فً أصل الوضع "إذا علمت 
ٌُنظر: إن  ت بسَفِرِك فؤنت طالق. ف ٌْ ذلك، فمن فروع المسؤلة: ما إذا قال: إْن َعَص

أحد المعنٌٌن فً أصل الوضع( ترتب الحكُم علٌه، وإن تعّذر  أراد أحَدهما )أي
معرفة إرادته أو أطلق )دون تعٌٌن(، فالقٌاس أّن الحكم ال ٌترتب على أحدهما 

، وٌظهر جلٌا أن عملٌة تؤوٌل الملفوظ الكبلمً 4فقط، لجواز إرادة اآلخر"
 استندت إلى داللتً حرؾ الجر فً أصل الوضع. 

 زوم التداولً وأثر السٌاقالمطلب الرابع: الل 

ٌّن أّنه ٌلجؤ كؽٌره من األصولٌٌن إلى القٌود     ببْسط نظر فً عمل اإلسنوي تب
السٌاقٌة والمقتضٌات المقامٌة والمبادئ الخطابٌة الستخبلص اللوازم التً 
تخدم إدراك الفابدة اإلخبارٌة والؽرض التواصلً. ولكن قبل توضٌح ما سلؾ 

ذا البٌان المعرفً أن نقؾ عند مصطلح اللزوم الذي ٌعد ٌجدر بنا  فً مطلع  ه
من المصطلحات التً فطن إلى أهمٌتها نظار المسلمٌن ومنطقٌوهم، وقد ربطوه 
بثبلثة مفاهٌم "القول" و"االنتقال" و"الطلب"، فاللزوم ٌفٌد معنى االنتقال إذ 

ستعمل نقول: "لزوم شًء من شًء" أي توّلد منه بنقلة مخصوصة، كما أّنه ٌُ 
بصدد "األقوال" فٌقال: "لزم عن قوله كذا" وٌسّمى القول الذي لزم منه قول 
آخر بـ "الملزوم" وٌسّمى هذا القول اآلخر بالبلزم، وٌفٌد اللزوم كذلك معنى 
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"االقتضاء" الذي ٌتضّمن مدلول الطلب فإذا لزم شًء ما شًء فقد اقتضاه هذا 
 . 1الشًء وطلبه

أّنه: "ال فرق بٌن لفظ اللزوم ولفظ االستدالل إال من وأردؾ طه عبد الرحمن    
حٌث إّن األّول ٌدلّ بمضمونه على معنى االقتضاء وهو أقوى من معنى 
"الطلب" الذي ٌدلّ علٌه الثانً بصٌؽته، إذ كل اقتضاء طلب، ولٌس كل طلب 
اقتضاء، ومن حٌث إن الثانً استعمل فً معنى "حاصل االستنتاج" بٌنما األّول 

ٌُستعمل فً هذا المعنى، وإن استعمل فٌه لفظ مشتق منه، وهو "البلزم"، لم 
. واللزوم فً األقوال الطبٌعٌة على 2فإذن البلزم عبارة من الحاصل اللزومً"

 3ثبلثة ضروب:
 
 
 
 اللزوم الداللً اللفظً: -

ٌنبنً على مبادئ تحدد الوجوه التً ترتبط بها األلفاظ بعضها ببعض فً     
وُتعرؾ هذه المبادئ باسم المسلمات الداللٌة، وهً عبارة عن  معجم اللؽة،

 قضاٌا لزومٌة صرٌحة نحو: "كل إنسان حٌوان" أو "كل أعمى ؼٌر بصٌر".

 اللزوم الداللً البنٌوي:  -

ٌستلزم القول ب استلزاما داللٌا القول ج متى صدق مدلول ج فً كل حالة    
 ٌصدق فٌها مدلول ب، ومثاله:

 كتب شعرا ب:
 كتب كبلما ج:

ال ٌمكن أن ٌصدق القول )ب( من ؼٌر أن ٌصدق القول )ج(، وال أدلّ على ذلك 
من أن الجمع بٌن )ب( وبٌن نقٌض )ج( ٌلزم عنه التناقض كما فً قولنا: كتب 
شعرا ولم ٌكتب كبلما. ومثاله فً مبجث حروؾ الجر أّن الظرفٌة المستفادة من 

ون المظروؾ فً أّول الظرؾ، أو "فً" ظرفٌة مطلقة؛ أي ال إشعار لها بك
نا ما ٌنبنً على هذا التؤصٌل بقوله:  ٌّ آخره، أو وسطه. ثم ٌردؾ اإلسنوي مب

وهو الدور –فٌكون الَرْبُض  -مثبل–"إذا وّكله أن ٌشتري له دارا فً َهَراَة 
                                                 

 

، 0003، 0التكوثر العقلً، المركز الثقافً العربً، طأو  ٌنظر: طه عبد الرحمن، اللسان والمٌزان 1
 .33الدار البٌضاء، ص
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، والتحلٌل التداولً للمثل 1داخبل فً هذا اللفظ"–الخارجة عنها المتصل بها 
 كاآلتً:
 رى له دارا فً الربض.ب: اشت

 ج: اشترى له دارا فً هراة.
ال ٌصدق ب إال بصدق ج ألّن الربض منطقة من مناطق هراة، وإبطال ج ٌلزم  

عنه إبطال ب، فقولنا: لم ٌشتر أرضا بهراة ٌلزم  عنه أّنه لم ٌشتر أرضا 
 بالربض.

 اللزوم التداولً التخاطبً:  -

التً تتعلق بالقول الطبٌعً، ٌنشؤ عن اللزوم التداولً من أهم االستلزامات    
المقام الذي قٌل فٌه أو عن السٌاق الذي جًء به من أجله، والفرق بٌن اللزوم 
التداولً واللزوم الداللً أّن إلؽاء اللزوم التداولً ال ٌترتب علٌه أي تناقض 
ٌّن آنفا.  بخبلؾ الثانً أي اللزوم الداللً عند إلؽابه ٌقع التناقض على ما ُب

توسل اللزوم التداولً بجملة من قواعد التخاطب التً ٌّتبعها قابله. ففً وٌ
حرؾ الجر "إلى" مثبل تقّرر لدى النحوٌٌن واألصولٌٌن أّنه حرؾ ٌدل على 
انتهاء الؽاٌة زمانا ومكانا تقول: ِسْرُت إلى البصرة وإلى طلوع الشمس. وإذا لم 

بلها أو ؼٌر داخل ففً دخوله تقُم قرٌنة تدلّ على أّن ما بعدها داخلٌ فٌما ق
ٌدخل مطلقا والثانً: وعلٌه أكثر المحققٌن أّنه ال ٌدخل،  مذاهب: أحدها:

ٌَحتمل الدخول، وإن كان األظهر خبلفه  .2والثالث: إن كان من جنس ما قبله، ف
. 3ومذهب سٌبوٌه أّنه إن اقترن بـ من فبل ٌدخل، وإال فٌحتمل الدخول وعدمه   

ذا حلؾ رجل ال تخرج امرأُته إلى العرس فخرجْت بقصده بناء على ما سلؾ إ
فبل ٌحنث؛ ألّن الؽاٌة لم توجد، وكذا لو انعكس الحالُ، فخرجت –ولم تصل إلٌه 

لؽٌر العرس ثم دخلت إلٌه. بخبلؾ ما إذا أتى بالبلم، فقال: للعرس. فإّنه ال 
حرؾ ٌشترط وصولها إلٌه، بل الشرط أن تخرج له وحده، أو مع ؼٌره؛ ألن 

الؽاٌة وهو "إلى" لم ٌوجد. ووجه التفرقة بٌن "البلم" و"إلى" أّن أصل "إلى" 
للؽاٌة بخبلؾ البلم فإّنها أصلها للملك، فإن تعذر فتحمل على ما ٌقتضٌه السٌاق 

. وهكذا ٌبلحظ أّن فهم االستلزام التاخاطبً ٌستند إلى 4من التعلٌل واالنتهاء
اطبٌة والثانً: إعمال السٌاق باستحضار كل أمرٌن، األّول إعمال القواعد التخ
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النمذجات الداللٌة التً تتفرع عن المسؤلة ثم بعد ذلك ترجٌح وتعٌٌن النمذجة 
 المقصودة عن طرٌق توظٌؾ السٌاق.

مإسس العلم  فً أصول الفقه عند فكرة السٌاق جدتل ما أوّ وفً الحقٌقة    
ٌّن سٌاقه عقد بابا فً رسالته أس الذي ،الشافعً نفسه أقصد ماه "باب الصنؾ ٌب

، والفصول التً خّصصها وعرض فٌها تصوره األصولً قابمة أساسا 1معناه "
على هذا المبدأ المهم، وإن كان فً الؽالب ال ٌصّرح بلفظه وإّنما ٌكتفً 
بتلمٌحات وإشارات تدلّ علٌه، فقد جاء فً توصٌؾ نسق التواصل اللؽوي عند 

ٌّن أّول لفظها فٌه  –عرب أي ال –العرب قوله:" وتبتدئ  الشًء من كبلمها ٌب
ٌّن آخر لفظها منه عن أّوله " . وتتوّزع األسٌقة 2عن آخره، وتبتدئ الّشًء ٌب

وقد ُوّفق عبد الحمٌد العلمً فً استقرابها  عند األصولٌٌن على خمسة أقسام،
 3 :كاآلتً هًو صولٌة،مدّونة األالمن 

ه علماء األصول، ومستندهم فً ذلك أّن السٌاق اللؽوي: هذا النوع ٌعنى ب -0
 ، وهو ثبلثة أنواع:4"كبلم العرب على اإلطبلق البّد فٌه من اعتبار المساق"

سٌاق لؽوي فً وضعه اإلفرادي: مداره أّن فهم اللفظ فً الكبلم ال ٌتّم إاّل -0-0
برّد أّوله على آخره، والنظر فً أحواله وأطرافه، و"ال ٌصّح االقتصار فً 

على بعض أجزاء الكبلم دون البعض إاّل فً موطن واحد هو النظر فً  النظر
 .5فهم الظاهر بحسب اللسان وما ٌقتضٌه ال بحسب مقصود المتكلّم"

سٌاق لؽوي فً وضعه االستعمالً: وأساسه اعتبار مقاصد اللسان مبلك -0-6
علٌه البٌان؛ ألّن "العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعمٌمه مّما ٌدلّ 

معنى الكبلم خاصة دون ما تدلّ علٌه تلك األلفاظ بحسب الوضع اإلفرادي، كما 
أّنها أٌضا تطلقها وتقصد بها تعمٌم ما تــدلّ علٌه فً أصل الوضع، وكل ذلك 
مّما ٌــدلّ علٌه مقتضى الحال". وهذا االعتبار استعمالً واألّول قٌاسً، 

                                                 

 

 .56الشافعً، الرسالة، تحـ: أحمد محمد شاكر، دار الفكر، ص 1

 .56المصدر نفسه، ص 2

وزارة األوقاؾ والشإون مفهوم الدرس الداللً عند اإلمام الشاطبً، طبعة  عبد الحمٌد العلمً، 3
 وبعد. نقلنا ما قاله عن األسٌقة مع بعض التصرؾ. 645اإلسبلمٌة المملكة المؽربٌة، ص

 .4/054الموافقات،  الشاطبً، 4

 .202-4/204المصدر نفسه،  5
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إذا عارض القٌاسً كان الحكم  "والقاعدة فً األصول أّن األصل االستعمالً
 .1لبلستعمالً

سٌاق لؽوي فً وضعه االستعمالً الشرعً: وهو مقّدم على االستعمال -0-4
العربً؛ ألّن "نسبة الوضع الشرعً إلى مطلق الوضع االستعمالً العربً 

   .2كنسبة الوضع فً الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري"
بطرح احتماالت  سٌاق بؤقسامه الثبلثةً هذا الوتكتمل إفرازات األصولٌٌن ف    

وبلفظ الترجٌح الذي ٌعّد معٌارا وقانونا حاسما فً هذا المقام، ٌقول  التعارض
أبو هبلل العسكري:" وعند الفقهاء أّنه إذا وقع عن هللا خطاب قد وقع فً اللؽة 
لشًء واستعمل فً العرؾ لؽٌره ووضع فً الشرع آلخر فالواجب حمله على 

وضع فً الشرع؛ ألّن ما وضع له فً اللؽة قد انتقل عنه  وهو األصل فما  ما
استعمل فٌه بالعرؾ أولى بذلك، وإذا كان الخطاب فً العرؾ لشًء وفً اللؽة 
بخبلفه، وجب حمله على العرؾ؛ ألّنه أولى كما أّن اللفظ الشرعً ٌحمله على 

 .3ما عدل عنه"
ى معرفة "مقتضٌات األحوال؛ حال : مداره علأو التداول سٌاق التخاطب -6

الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاِطب أو المخاَطب أو الجمٌع، إذ الكبلم 
 .4الواحد ٌختلؾ فهمه بحسب حالٌن وبحسب مخاطبٌن، وبحسب ؼٌر ذلك"

سٌاق التنـزٌل: ٌرتبط هذا بالنص القرآنً، ومعرفته "الزمة لمن أراد علم  -4
عند إجراء الدلٌل إلى أحوال وأزمنة وعادات ، وٌستدعً النظر 5القرآن"

 .6المكلّفٌن؛ ألّن "المساقات تختلؾ باختبلؾ األحوال واألوقات والنوازل"
سٌاق المقاصد: ٌقتضً إٌؽال فكر ونظر فً العلل وتفارٌق األمارات، وأوجه  -2

الحكم الجزبٌة والمصالح الكّلٌة التً تتجّسد معانٌها فً مقاصد الشرع، وٌدل 
ه أٌضا المساق الحكمً "وهذا السٌاق ٌختّص بمعرفته العارفون بمقاصد علٌ

                                                 

 

 .4/620المصدر نفسه،  1

 .4/420المصدر نفسه،  2

، سنة 0نً مدؼمش، مإسسة الرسالة، طأبو هبلل العسكري،  الفروق فً اللؽة، تحقٌق جمال عبد الؽ 3
 .50م بٌروت، ص6116هـّ، 0266

 .4/605المصدر نفسه،  4

 .4/420المصدر نفسه،  5

 .4/420المصدر نفسه،  6
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، تمٌٌزا له عن المساق اللؽوي الذي ٌدرك بمطلق الفهم العربً فً 1الشارع"
االستعمال. وٌشٌر الشاطبً إلى" أّن المقاصد التً ٌنظر فٌها قسمان: أحدهما 

ا ترك قصد المكلّؾ ، وبٌنم2ٌرجع إلى قصد الشارع ،واآلخر إلى قصد المكلّؾ"
 3من دون تنوٌع نّوع قصد الشارع إلى أربعة أنواع هً:

 " قصد الشارع فً وضع الشرٌعة ابتداء". -أ   
 " قصده فً وضعها لئلفهام".-ب  
 "قصده فً وضعها للتكلٌؾ بمقتضاها".-ج  
  "قصده فً دخول المكّلؾ تحتها". -د   
ضمن المنظومة المقاصدٌة فً البحث وٌكتسً المقصد األّول )أ( أهمٌة بالؽة    

كاألصل الذي "ٌكون ما عداه  -حسب عبد هللا دراز–األصولً إلى درجة جعلِه 
 .4كالتفصٌل له"

النوع فً مختلؾ المباحث والقضاٌا األصولٌة؛  ٌحضر هذاسٌاق االستقراء:  -5
ألن علم أصول الفقه فً حّد ذاته "استقراء كلٌات األدلّة حّتى تكون عند 

 .5مجتهد نصب عٌن، وعند الطالب سهلة الملتمس"ال
 )المطلب الخامس: المضمر )االقتضاء والمفهوم 

المضمر أحد قوانٌن الخطاب المستمدة من االستعمال، ٌتخذ عند التداولٌٌن    
 Le و"المفهوم " Présupposition صورا مختلفة لعل أهمها: االقتضاء 

sous entendu، أوزوالد دٌكرو قد قّدم أّما االقتضاء فOswald Ducrot  
فلٌس  هأثناء مناقشته العلمٌة لمضامٌن التداولٌة تعرٌفا تداولٌا مندمجا ل

االقتضاء عنده "هو ما ٌضمن استمرار الخطاب وحسب، بل إّن القابل وهو 
ٌنتج عمبل متضّمنا فً القول إخبارٌا مثل "ملك العرب حكٌم" ٌنجز بصفة 

                                                 

 

 .4/204المصدر نفسه،  1

 .4/602المصدر نفسه،  2

 .6/4، 0000، سنة 0الموافقات، تحـ: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط الشاطبً، 3

 ...025. وٌنظر ٌحٌى رمضان ،القراءة فً الخطاب األصولً، 6/2لمصدر نفسه، ا 4

وبعد.  645عبد الحمٌد العلمً ،مفهوم الدرس الداللً عند اإلمام الشاطبً، ص .6/0المصدر نفسه،  5
 نقلنا ما قاله عن األسٌقة مع بعض التصرؾ.
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، 1ول اقتضابٌا؛ أي عمبل مقّننا اصطبلحٌا فً اللؽة"ثانوٌة عمبل متضّمنا فً الق
وأظهرت هذه التحالٌل نتٌجة مهّمة تتمّثل فً انصراؾ اللسانٌٌن آلٌا إلى وصؾ 
األفعال التً قٌل إّنها اقتضابٌة، ونقصد بذلك األفعال التً تولّد نتابج أو 

راكٌب التً تستلزمها، كما نجد سعٌا كبٌرا من األلسنٌٌن نحو جرد للعبارات والت
 تولّد مثل هذه النتابج.

والتً هً فً الحقٌقة مستمّدة من –لقد استطاعت مقاربات دٌكرو المنطقٌة    
االهتداء والنفاذ بوعً إلى  -الفلسفٌة  Russellوراسل  Fregeآراء فرٌجه 

مسؤلة االقتضاء بعّده آلٌة تداولٌة، لكن هذا االهتداء كان َعقَِب جدل رحب، ذلك 
ر اللسانً تنازع فً كون االقتضاء ٌمّثل شرطا للمحتوى )الداللة(، أم أّن الفك

إّنه ٌمّثل شرطا لبلستعمال )التداولٌة(؛ بمعنى إذا عّرفنا االقتضاء بؤّنه شرط 
للمحتوى فهذا ٌصرؾ الذهن إلى اعتبار االقتضاءات محتوٌات ال تحتكم فً 

أّن "ملك العرب حكٌم"  تحدٌدها إلى مبدإ صدق أو كذب الجملة، فإذا قّرر بٌار
فإّن جملته تقتضً أّنه ٌوجد "ملك للعرب"، وسواء أكانت هذه الجملة صادقة 
ٌّن أّن اقتضاءها صادق دابما، ذلك ألسباب تعود  أم كاذبة فإّنه باإلمكان أن نتب

 .2إلى التماسك المنطقً
ة نتلّفظ أّما المدافعون عن اعتبار االقتضاء شرطا لبلستعمال فٌرون أّن كلّ جمل  

بها وٌكون اقتضاإها كاذبا هً جملة ال معنى لها؛ أي ال ٌمكن وصفها بؤّنها 
صادقة أو كاذبة، ومن ثّم خلص آن روبول وجاك موشبلر إلى أّن الموقؾ 
التداولً بالرؼم من أّنه لم ٌقّدم حبل لمسؤلة االقتضاء أكثر إقناعا من الموقؾ 

؛ ألّنه جعل من االقتضاء مسؤلة المنطقً، لكّنه مع ذلك سّجل نجاحا كبٌرا
تداولٌة، "فاالقتضاء هو ما ٌنبؽً قبوله فً التواصل حّتى ٌتسّنى للمخاطبٌن أن 

وقد أسعؾ مبحث االقتضاء األصولٌٌن فً فهم الكثٌر من .  3ٌتفاهموا"
النصوص، من ذلك ما ذكره اإلسنوي عن حرفً الجر "من وإلى"، وما ٌتفرع 

ن إدراك ذلك من النصٌن اآلتٌٌن: بربت من طبلقك، عنهما من تؽٌر الفهم، ٌمك
وبربت إلٌك من طبلقك، فإن نوى فً القول األّول فإّن الطبلق ال ٌقع؛ ألّن "من" 

                                                 

 

، تر:سٌؾ الّدٌن دؼفوس ومحمد -اصلعلم جدٌد فً التو–آن روبول وجاك موشبلر، التداولٌة الٌوم  1
  20الشٌبانً ، ص

 .50-51، صنفسهٌنظر: المصدر  2

 .50-51المصدر السابق، ص 3
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للتعلٌل. وأّما فً القول الثانً فإّن الطبلق ٌقع، ومقتضى الكبلم: بربت إلٌك من 
 . 1أجل إٌقاع الطبلق علٌك

ذو طبٌعة ؼٌر لسانٌة    Oswald Ducrotدٌكرو أّما المفهوم فهو عند    
De nature extra linguistique  بخبلؾ المقتضى  Le 

présupposéوفً هذا التوّجه الفكري 2الذي ٌعتبره عنصرا لسانٌا صرفا .
إلحاح على أّن إدراك المفهوم مرتبط بإدراج العناصر ؼٌر اللسانٌة التً من 

هو ما ٌمكننا من قول  Ducrotفالمفهوم عند دٌكرو  قبٌل مقتضٌات الحال.
 مضمرة شًء دون أن ٌقوله أو أن ٌكون قد قاله، فهناك إذن مساحة مقصودة

ٌجب أن ٌؽّطٌها المتلقً بصفاء ذهن واستٌعاب شامل سواء أكان مكتسبا أم 
فطرٌا لصور الخطاب الملفوظ الصادرة من المتلّفظ، الهدؾ من ذلك تجّنب 

الذي قد ٌصحب التواصل   Agrammaticalité du sensاللحن الداللً 
  .3الكابن بٌن المتكلّم والمتلقً

ٌؤتً هذا التوّجه تؤكٌدا لحقٌقة ال محٌد عنها ترى أّن المفهوم إحدى    
ضرورات المتلقً المؤمور والمطالب بسحبها وتصورها دون زلل وال عوز 

وبانتحاء نمط  Enchaînement discursiveاستنادا إلى سٌرورة خطابٌة 
Une espèce de raisonnementستدالل اال

، مع العلم أّن السٌرورة 4
الخطابٌة مّما ٌعٌن على اكتشافها وتؤوٌلها السٌاق وحٌثٌات القول وعناصر 
أخرى تعتري الملفوظ. بناء على هذا ٌمكن أن نخلص إلى أّن الملفوظ ٌفقد اللؽة 

السٌاق  بشرط إذا تّم إقصاء Fonction Polémiqueوظٌفتها السجالٌة  
، مع ضرورة اإللماح إلى أّن هذه الوظٌفة ِعمادها وذروة سنامها 5وإهماله

ٌّن لها.  المفهوم؛ ألّنه كاشؾ ومب

                                                 

 

 .000-002ٌنظر اإلسنوي، الكوكب الّدري، ص 1
2 O. Ducrot, Le dire et le dit, Ed, Minuit, 1984, p17.   

الجزابر: منشورات مختبر تحلٌل  الحاج، المفهوم من خبلل الملفوظ اإلشهاري، وٌنظر: عز الدٌن
 .025، ص 6110،ماي  6الخطاب، نشر مجلة مختبر تحلٌل الخطاب بالجزابر،ع

3 O. Ducrot, Le dire et le dit, p19.   
4 Ibid. p21.  
5 Ibid. p21. 
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ولبن تّم التؤكٌد والتؤّكد عند من تبّصر التصّور األصولً للمعنى على تجّذر    
منطق اختبلؾ وجهات النظر عند التعامل مع المصطلح اللسانً؛ فإّن المنحى 

فً اآلنً قد عرؾ السلوك نفسه أو اقتفى الطرٌق ذاته، ودلٌل ذلك ما المعر
التً أبدت بصرٌح Orechioni C.K طرحته اللسانٌة الفرنسٌة أورٌشٌونً 

. فقد اعتبرت المفهوم Ducrot العبارة اختبلفها فً نقاط حّساسة مع دٌكرو 
 Acteفً حٌن اعتبره دٌكرو حدثا كبلمٌا – Acte de langageحدثا لؽوٌا 

de parole منها أّن الملفوظ وحده خارج وضعٌات التخاطب قادر على  اعتقادا
انتماءه  -فٌما عرضناه آنفا–، فً الوقت الذي أّكد فٌه دٌكرو 1إخراج المفهوم

؛ ألّن فهمه وإدراكه مرتبط بعناصر Acte de paroleإلى حقل الحدث الكبلمً 
 كالسٌاق.  Les elements extras linguistiquesؼٌر لسانٌة 

واختبلفها مع دٌكرو شبٌه باالختبلؾ الحاصل بٌن ابن حزم األندلسً وباقً     
فً التراث اإلسبلمً حول حّجٌة المفهوم بشقٌه  -اإلسنوي وؼٌره– األصولٌٌن

الموافق والمخالؾ، إذ سلك ابن حزم مسلكا مخالفا لما علٌه جمهور 
نه "أّنه ال ٌدلّ شًء مذكور على األصولٌٌن، فقد أنكر المفهوم كلٌة قناعة م

ٌُذكر فً هذا النص فإّنما ننتظر فٌه نّصا آخر" ٌُذكر، وإّن الذي لم  . 2شًء لم 
ٌُفهم منه إاّل ما قضى لفُظه فقط، وأّن  وزاد األمر تؤكٌدا بقوله: "إّن الخطاب ال 

ٌّة حكم اسمها فقط، وما عداه فؽٌر محكوم له ال بِوفاقها وال بخبلفِها" . 3لكل قض
من الواضح أّن ابن حزم األندلسً ال ٌإمن بما وراء الخطاب من دالالت ؼٌر 
ملفوظة، وعدم إٌمانه نابع من شعوره الشدٌد أّن المتكلّم بإمكانه إبانة ذلك من 
خبلل خطاب آخر، ومتى ما تمّكن ذلك فالبحث من وراء أبنٌة اللفظ ؼٌر مجد 

 وال مستساغ. 

                                                                                                              

 

وٌنظر: عز الدٌن  الحاج، المفهوم من خبلل الملفوظ اإلشهاري، الجزابر: منشورات مختبر تحلٌل 
 .025ص  الخطاب،

1 Orechioni C.K, L implicite, p39. 
وٌنظر: عز الدٌن  الحاج، المفهوم من خبلل الملفوظ اإلشهاري، الجزابر: منشورات مختبر تحلٌل 

 .025الخطاب، ص 

 .6/420ابن حزم األندلسً، اإلحكام فً أصول األحكام، بٌروت: دار الكتب العلمٌة، )د ت ط(،  2

  .6/405المصدر نفسه،  3
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ما ٌنّص علٌه اللفظ دون تبّحر فً الظبلل الهامشٌة؛ بّد فً نظره االكتفاء ب وال  
ألّن هذا التبّحر ٌستند إلى عناصر تخاطبٌة ؼٌر مسلّم بها، لكونها مضطربة 
ومتناقضة عند انفتاحها على مختلؾ الخطابات، ٌقول فً سٌاق حدٌثه عن 

ّن مفهوم المخالفة: "لو كان قولكم حّقا إّن الشًء إذا ُعّلق بصفة ما، دلّ على أ
لكان قول القابل:مات زٌد كذبا؛ ألّنه كان ٌوجب على حكمهم –ما عداه بخبلفه 

أّن ؼٌر زٌد لم ٌمت، وكذلك زٌد كاتب، وكذلك محمد رسول هللا صّلى هللا علٌه 
ثّم آل البحث عنده إلى   1وسلّم، إذا كان ذلك ٌوجب أاّل ٌكون ؼٌره رسول هللا"

لفة لهذه النصوص ألّدى ذلك إلى معان النتٌجة اآلتٌة: "لو عمل بمفهوم المخا
 .2فاسدة تتناقض مع قواعد الشرٌعة ومقّرراتها الثابتة"

أفضى هذا اإلنباء الفكري والمعتقد الظاهري إلى عدم اإلقرار بالدالالت    
وإّنما من  فقط المخبوءة المشعر بها فً الحقٌقة لٌس من الخطاب الشرعً

دٌة للمتكلمٌن، لذلك نلمس اتفاقا بٌن جمهور الخطابات المتداولة فً البٌبة العا
األصولٌٌن على عّد المفهوم أحد المسّوؼات التخاطبٌة الكفٌلة بإبراز المعنى 
المقصود، هذا األمر دفعهم إلى نقد وهدم تصّور ابن حزم، وبخاصة تلك الفكرة 
التً أعلن فٌها على أّن انفتاح المفهوم عند الممارسة اإلجرابٌة والعملٌة 

فضً إلى دالالت خاطبة. كان هذا التوّجه محط نكٌر جمهور األصولٌٌن ذلك ٌ
ة، بل أحاطوه بضوابط وشروط  ٌّ أّنهم لم ٌفتحوا المجال اإلجرابً للمفهوم كل
متى ما توّفرت جاز صرؾ الذهن إلى ما وراء البناء الصوري لؤللفاظ من 

 3دالالت مسكوت عنها. ونذكر من تلك الشروط:
هناك دلٌل خاص ٌدلّ على حكمه، فإذا ورد فٌه نص خاص كان أن ال ٌكون  -

حكم المسكوت عنه مؤخوذا من هذا النص الوارد فٌه، ال من مفهوم المخالفة، 
ٌّها الذٌن آمنوا ُكتب علٌكم القصاص فً القتلى الحّر بالحّر  ومثال هذا "ٌا أ

قتل األنثى ،منطوق اآلٌة دلّ على جواز (6)والعبد بالعبد واألنثى باألنثى.."
باألنثى، ومفهومها المخالؾ دلّ على عدم جواز قتل الذكر باألنثى، بٌد أّن هذا 
المفهوم متروك وؼٌر مؤخوذ به بسبب وجود نص خاص صرٌح ٌدلّ على 
وجوب القصاص بٌن الرجل والمرأة، وهو قوله تعالى فً شؤن الٌهود: "وكتبنا 

                                                 

 

 .6/402المصدر نفسه،  1

  .6/404المصدر نفسه،  2

. وهناك 060-062-065ٌنظر: محمد أوؼانم، رسالة فً االستدالل وتمٌٌز المدلول من الدال، ص 3
 شروط أخر لم آت على ذكرها، من أراد أن ٌستزٌد فلٌراجع الكتاب.
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مة وإن تعلّقت بشرع من قبلنا فهذه قاعدة عا 1علٌهم فٌها أّن النفس بالنفس"
فهً شرع لنا ما لم ٌوجد ناسخ، وعلٌه إٌقاع قتل الذكر باألنثى فً حال 
القصاص آكد عمبل بهذا النص الخاص، ونلؽً مفهوم المخالفة لعدم إمكان 

 إعماله.
أن ال ٌكون ورود المنطوق به وتقٌٌده لتقدٌر جهل المخاطب به دون جهله  -

حكم المعلوفة وٌجهل حكم  -مثبل–ن المخاطب ٌعلم بالمسكوت عنه، بؤن ٌكو
 السابمة فٌذكر له.

أن ال ٌكون القٌد مبطبل ألصل منطوق به مستقل، فقوله صلّى هللا علٌه -
 ال ٌفهم منه صّحة بٌع الؽابب إذا كان عنده. 2وسلّم:"ال تبِْع ما لٌس عندك"

مة المفهوم فً وقد ضرب اإلسنوي فً الكوكب الّدري مثاال وّضح من خبلله قٌ
 3إدراك المقصود مفاده:

المنطوق: حلؾ الزوج ال تخرج امرأته إلى العرس، فخَرجت بقصده ولم تصل  
 إلٌه.

 المفهوم: ال ٌحنث؛ ألّن الؽاٌة لم توجد.
بخبلؾ ما إذا أتى بالبلم، فقال: للعرس. فإّنه ال ٌشترط وصولها إلٌه، بل  

 حرؾ الؽاٌة وهو "إلى" لم ٌوجد.    الشرط أن تخرج له وحده، أو مع ؼٌره؛ ألنّ 
 خاتمة:

 وقد خلص البحث إلى:
  ٌعّد مبحث حروؾ المعانً من المباحث المهمة فً فهم النص، ؼٌر أّن

األصولً ٌحتاج فً تعامله مع هذه الحروؾ إلى قواعد داللٌة وتداولٌة تسعفه 
 فً التمثل الصحٌح لمقصد المتكلّم ودون هذه القواعد ٌجعله ٌخبط خبط

 عشواء.

  ًٌستنُد توجٌُه دالالت حروؾ المعانً عامة وحروؾ الجر خاصة ف
بنٌة الخطاب إلى النمط االستداللً والمنطق الحجاجً، وٌعتمد باإلضافة إلى 
ٌُعتمد علٌها فً تقرٌر  ذلك على ما سّطره األصولٌون من مباحث مهمة 

 الحقابق، كاالقتضاء والمفهوم والمجاز وؼٌر ذلك.

                                                 

 

 .25سورة المابدة، اآلٌة: 1

 020-4/023 لٌس عنده، ب الرجل ٌبٌع مابا كتاب البٌوع واإلجارات، أبً داود، سنن 2
 .4514الحدٌث:

 .000ٌنظر اإلسنوي، الكوكب الّدري، ص 3
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 ستدالل لفهم الملفوظ قابم على تحلٌل األسٌقة التً ٌرد فٌها إن بناء اال
حرؾ الجر ثم بعد ذلك تؤتً عملٌة الترجٌح عن طرٌق ربط المعنى بسٌاق 

 التخاطب.

  لعل أهم عابق ٌواجه األصولً عند تعامله مع حروؾ الجر خاصٌة
التضمٌن أو تلبس الحرؾ بلباس ؼٌره من الحروؾ، لذلك ٌحتاج األصولً لفهم 

 ذه الروابط إلى بعد نظر وأن ٌمتلك كفاٌتٌن كفاٌة لسانٌة وكفاٌة ؼٌر لسانٌة.ه

  األدوات  -اتباعا أو اجتهادا–لقد استطاع اإلسنوي باقتدار أّن ٌوّفر
 ًّ اإلجرابٌة التً تعٌن المتلقً على تؤوٌل النصوص كاعتبار القصد الحجاج

ؽابه، وأّن اللجوء إلى منشبا للمعنى، وأّن حمل الكبلم على فابدة أولى من إل
القٌود السٌاقٌة والمقتضٌات المقامٌة والمبادئ الخطابٌة ٌساعد على استخبلص 
اللوازم التً تخدم إدراك الفابدة اإلخبارٌة والؽرض التواصلً، وأّن التنبه إلى 

 المضمرات ٌفضً إلى اتخاذ القرار الصابب.
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