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 إرهاصات  البحث  الّداللي في التراث اللساني العربي
 إدريس بن ئويا.د

 قسم اللغة واألدب العربي
جامعة أدرار   

ّص امل  ل

مها السهاما  اليت قدص   إ صتعد البدايا  األوىل للبحث الداللي عند العرب منا نزول القرآ  الكريم، ب
ا دالليا إسهاًم ااتها تعدص هي يف يدص ،رينسواا تانوا حنويني، أم ب غيني، أم ف سفة، أم أصوليني، أم مفسص ،العلماا

الداللة عند العرب القدامى مل تكن حمصورة يف أوساط الدارسني اللغوين فحسب،  بالدرجة األوىل، وبالتالي فإ ص
 . على يسب ائتصاص  ا الف سفة واملناطقة، وعلماا أصول الفق ، وعلماا التفسري، ت صما اشتغ  بهوإنص

وهاا ما ياولنا إبرازه يف هاا البحث الاي وقف على إسهاما  بعض العلماا يف جمال الداللة، ومنهم ابن 
 .فارس، والزخمشري، والشافعي، وعبد القاهر اجلرجاني، واجلايظ، وابن جين، وسيبوي 

 

 

حممد صلى اهلل علي  -نزول القرآ  الكريم على ئري البشرية  إىلالبحث الداللي عند العرب أهمصية ع ترج
 .فبدأ االهتمام ب  والوقوف على معاني  من السب  األوىل يف فهم  والبحث يف داللة ألفاظ   -وسلم

اللة يف املدونا  وقب  احلديث عن مكامن هاا الدرس عند العرب أوصد أ  أِقف عند ماهية مصةلح الد
 : يبيصن إىل ما يقصد ب  املصةلح من هدي وإرشاد، ييث يقول (هط111 )ابن منيور  العربية الكاى، فنجد أ ص

والدَّلُّ قريب الطمعنى من …َدلَّ َيِدلُّ ِإاا َهَدى و َدلَّ َيِدلُّ ِإاا َمنَّ بعةائ  …و َدلَّ ِإاا افتطّر. َدلَّ ف   ِإاا َهدىو«
وقد َدلَّ  علطى الةريق َيد لُّ  َداللة …هما من السكينة والوقار فطي اهلي ة والطَمْنير والشمائ  وغري الك اهَلْدي، و

»  وِداللة ود لولة، والفتطح َأعلطى
1. 

األص  اللغطوي للفظ دلص  بدوره إىل ما ن ص علي  ابن منيور من أ ص )هط  911  (لفريوز أبادي  اويشري 
ده سدص: ب  على محيمك، ودلَّط  علي  داللة ودلولة فاندل والدَّاللطة ما تدلص« : يقصد بط  الطهدي والرشاد ييث يقول

 2.»  وقد دّلت تدل والدصال تاهلدي …إلي  

                                                
 .م0366، 0ق عليه علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، ط، عل  203-00/206،  )لدل  (، ابن منظور، مادة لسان العرب - 1
 .، دار العلم للجميع ، بريوت0/0232، )دل  (ة  الفريوز آبادي، ماد   ،القاموس المحيط - 2
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 لدَّال على اخلري تفاعل ، وَدلَّط   على الصراط املستقيم وتناصر  أِدلة العق  وأِدلة السمع،ا« :ومن اجملاز
»  ي هوأقبلوا هدي اهلل دل .واستدَّل ب  علي 

1. 

يشري ( هط 702  )الراغب األصفهاني  نا جند بأ صأقرب تعريف اصة يي للداللة يف تراثنا العربي فإنص ولع ص
 :ق من الرموز الصوتية واللفيية والكتابية وغريها، ييطث يطقولنى الاي يتحّقإىل العلم الاي يهدف إىل دراسة املع

  ب  إىل معرفة الشيا تداللة األلفاظ على املعنى وداللة الشارا  والرموز والكتابة والعقود ما يتوصص: الداللة  «
»    ييصنسا  فيعلم أنصن جيعل  داللة، أومل يكن بقصد تمن يرى يرتة إيف احلساب، وسواا تا  الك بقصد مّم

2، 
 .3  الَّ َدآبَُّة اأَلْرِضَما َدلَّه ْم َعَلى َمْوِتِ  ِإ : والك يف م   قول  تعاىل

هي تو  الشيا حبالة يلزم من العلم ب  العلم » :هامن أنص (هط912 )الشريف اجلرجاني وما ورد على لسا  
      4.» بشيا آئر، والشيا األول هو الدصال وال اني هو املدلول 

ودلَّ  . الدصال والدصلي  هو املرشد واهلادي مع ي ْسِن َسْمِتِ  وَهْديِ ، وهي ِتِ  هاه املعاجم رمع بأ ص وبالتالي فإ ص
إا  اللفظ احلسن  فالدصالص، 5د ورفقعلي  يف تودصب   إاا أرشده وهداه، واللفظ يرشد إىل املعنى ويهدي إلي ، ويستدلص

 .د ورفقالسَّْمت واهلدي الاي يرشد إىل املعنى ويهدي إلي  يف تودص

اخللي  بن أمحد ن الدصرس الدصاللي؛ فلقد أفاد ق العلماا اللغويو  من العرب إىل جوانب عديدة مولقد تةرص
الدصارسني العرب يف مبايث معجم  العني؛ ييث حبث يف تراتيب الكلمة من مواردها  ( هط117 )الفراهيدي

األصلية وتتبعها يف اجلار البينوي احلريف، وبالتالي تقسيم  على ما حيتمل  من ألفاظ مستعملة وأئرى مهملة عند 
. لجياد القدر اجلامع يبني املستعم  منها يف الداللة واملهم  دو  استعمال« الكلمة الوايدة، التقليبا  دائ  

  6. يال تشري إىل داللة األلفاظ تما يفهمها املعاصرو  فمهمت  يف هاا املعجم تانت لغوية إيصائية ولكنها على ت ص

الكتاب، فنجده يعقد بابًا  يني يدي   عن قضية اللفظ يف تتاب  ( هط190 )سيبوي  لقد أفاد من الك ت ريًا
 »هاا باب اللفظ للمعاني« :ويسمي  بباب اللفظ واملعنى ييث يقول

اللفظ قد يكو  وايدًا وتتعدد معاني ،  ؛ أل ص7

                                                
إبراهيم قالين، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، املنطقة الصناعية عني .م له أ، راجعه وقد  210، ص )لدل  (  ة، جار اهلل الزخمشري، ماد  أساس البالغة - 1

 .مليلة، اجلزائر
-هـ0022، 9حممد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: ، حتقيق000، ص (دل  ) ة، الراغب األصفهاين، ماد  المفردات في غريب القرآن - 2

 . م2110

 .00سورة سبأ، اآلية  - 3
 .م0396-هـ0980، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 208شريف اجلرجاين، صال التعريفات، - 4
 .، دار الفكر العريب، القاهرة، د، ت00عبد الغفار حامد هالل، ص. د علم الداللة اللغوية،ينظر  - 5
، موسوعة الدراسات القرآنية، من موقع  26حسني علي الصغري، ص حممد.، د-دراسة تطبيقية في القرآن الكريم-تطور البحث الداللي - 6

www.Rafed.net  2110جويلية  08بتاريخ. 
 .م0300، 2، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني مبصر، ط0/20، سيبويه ، الكتاب - 7
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ائت ف اللفيني الئت ف املعنيني، وائت ف اللفيني واملعنى وايد، واتفاق اللفيني وائت ف "ومن ت م العرب 
 .1 "املعنيني

ربط اللفظ باملعنى أو الشك  باملضمو  َوْفَق أيكام لغوية يقتضيها  « من ئ ل الك سيبوي فلقد ياول 
بالغة الرتباطها بالقوالب التحديدية تالفاعلية واملفعولية والضافة وغريها من أهمصية الدصرس النحوي، وهي اا  

»  الدالئ  الوظيفية النحوية
2. 

البيا  والتبيني بابًا حتدث في  عن الداللة مبعناها  قد عقد يف تتاب  (هط277 )ع ما  اجلايظ أبووهاا هو 
.  ي عا بها عن املعنى، وي ستدل  بها علي العام أمساه باب البيا ، واتر في  قيمتها وأثرها، تما أشار إىل الوسائ  اليت

البيا  اسم جامع لك  شيا تشف لك قناع املعنى، وهتك احلجاب دو  الضمري، يتى « : وعرصف البيا  بقول 
يفضي السامع إىل يقيقت ، ويهجم على حمصول  تائنًا ما تا  الك البيا  ومن أي جنس تا  الدلي ، أل  مدار األمر 

ى، ها جيرى القائ  والسامع إمنا هو الفهم والفهام، فبأي شيا بلغت الفهام وأوضحت عن املعنوالغاية اليت إلي
 : يقولوالبيا  عنده يشم  املعاني اليت تؤدى من اللفظ وغري اللفظ ييث  ،3«فالك هو البيا  يف الك املوضع

ومجيع أصناف الدالال  على املعاني من لفظ وغري لفظ، مخسة أشياا ال تنق  وال تزيد أوهلا اللفظ، ثم الشارة «
هنا إىل العناصر اليت  اجلايظويشري . 4«ثم العقد ثم اخلط ثم احلطال اليت تسمى نصبة تقوم مقام تلك األصناف

احلرتا  البدنية، والشارا ، والعقد الاي يعين األرقام احلسابية اليت  « :رج اللغة م  تشارك يف االتصال من ئا
ترمز ملعاٍ  يف النفس، وتالك األيرف الكتابية اليت يشار بها إىل معنى، والعامل اخلارجي أو احمليط الطاي يعاني  

» املتكلم واملستمع ويساهم فطي الطداللة 
اللفظ أو النةق، والشارة والمياا باليد  « :وهاه العناصر تتم   يف5،4

وبالرأس وباحلاجب وبالسيف وحنو الك، والعقد املتم   يف الربط بني بداية الشهور ونهايتها، واخلط أو الكتابة 
سم احلطروف والكلما  واهلي ة اليت يكو  عليها الشيا؛ فاحلطالة اليت واليت أساسها تسجي  الفكرة عن طريق ر

  .6«عليهااألرض والسماوا  تشري إىل عيمة اخلالق عزص وج ص وقدرت  وربوبيتط 

باب "يف  (هط392 )ابن جينوقد طال اجلدال يف أمر الداللة ه  هي توقيف أم اصة ح؟، فقد ناقش  
هاا موضع حموصج إىل أفض  تأم ، غري أ  أت ر أه  النير على « : ؟ ييث يقول"القول على اللغة أإهلام أم اصة ح

وقد استدل يف تفسريه بهطاا الوضع اللغوي باآليطة . 7«أ  أص  اللغة إمنا هي تواضع واصة ح ال ويي وتوقيف 

                                                
 .0/20ر نفسه، املصد - 1
 .م2119، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 22صفية مطهري، ص .د إليحائية في الصيغة اإلفرادية،الداللة ا - 2
 .، حتقيق عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت0/08اجلاحظ،  البيان والتبيين، - 3
 .0/08املصدر نفسه،  - 4
 .م2112، مكتبة األجنلو املصرية، سنة 13ود عكاشة، ص حمم.د الداللة اللفظية، - 5
 .60-0/08، البيان والتبيين :ينظر - 6
 .0381، 2، حتقيق حممد علي النجار، دار اهلدى للطباعة والنشر، بريوت، ط00-0/01، ابن جين، الخصائص - 7
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، وبالتالي فإ  قضية 2«بأ  اهلل سبحان  أقدر آدم على أ  واضع عليها  « ؛1 َوَعلََّم َااَدَم اأَلْسَمآَا ُتلََّها  :الكرمية
 .3«قضية اصة يية قطائمة يف آفاق الباي ني فطي اللغة والفكر واالجتماع  « ابن جينأص  اللغة مطن تأويط  

 الصلة القائمة بني األلفاظ ومعانيها، والع قة املوجودة بينهما، والك ما جنده يف إىل ابن جين تما تعرض
 :أربعة أبواب منها

: ، فيقول"الصُّوار"و "امِلْسك"يني ربط بني تلميت  4 "باب ت قي املعاني على ائت ف األصول واملباني" -4
، أي أ  املسك يف رأي  مسي تالك ألن  ميسك ياسة الشم وجيتابها، إ  ت  منهما جياب ياسة من يشم « : فيقول

»  من جسم ويتّا ابن جين دليً  على قول  من تلمة املسك بالفتح ومعناها اجللد؛ أ  اجللد ميسك ما حتت 
5. 

الاي فسَّره بأ  الكلمة مهما ئضعت للتقليبا  فهي  '' "باالشتقاق األتا" اني فهو ما مسصاه أما الباب ال -9
ومنها  …والقسوة هي شدة القلب واجتماع  « ."ق و س"تشتم  على معنى عام مشرتك، ويضرب م ً  مبادة 

مل يدع إىل إطراد الع قة بني األلفاظ ومعانيها وال إىل  ن جينابويتبني من ئ ل الك أ   .6«... الَوْقس البتداا اجلرب
 .7«اعلم أنَّا ال ندَّعي أ  هاا مستمر يف مجيع اللغة و»: إىل مشوهلا لألصول تافة أيضًا بدلي  قطول 

  ثة األوىل أدى ياهب إىل أ  جمرد االشرتاك يف احلروف ال "تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاني"ويف باب  -3
وال انية معناها السه  ..؛ فاألوىل من َدِمَث املكا  تفرح"َدْمَ َر"و، "َدِمطَث"إىل االشرتاك يف الداللة، تما يف تلميت 

 .  8من األرض

 ؛ أي وضع األلفاظ على صطورة مناسبة ملعانيها،"ه املعانيإمساس األلفاظ أشبا"وس مِّي الباب الرابع بط  -1

 .9«فهو يشري بطالك إىل تقارب املعطاني نتيجطة تقارب جرس األصوا    «

تفيد التكرير  "الفعللة"صيغة  تفيد االضةراب تالغليا  والفورا ، وأ ص "الفع  "صيغة  ويفرتض هنا أ ص
 .10تفيد السرعة م   اجلمزى "الفعَلى"أي ترَّر يف تصويت ، وأ  صيغة  "صرصر اجلندب": م  

                                                
 .90سورة البقرة، اآلية  - 1
 .00-0/01، صائصالخ - 2
 .م0366، سنة 0، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط06، فايز الداية، صعلم الداللة النظرية والتطبيق - 3
 .2/009 الخصائص، :ينظر - 4
 .م0361، سنة 0، مكتبة األجنلو، القاهرة، ط88إبراهيم أنيس، ص .، دداللة األلفاظ - 5
 .090-2/098، الخصائص - 6
 .2/096املصدر نفسه،  - 7
 .88، إبراهيم أنيس، ص داللة األلفاظ، و2/008ينظر املصدر نفسه،  - 8
 .م2112، 0، عامل الكتب، بريوت ، لبنان، ط 293حممد علي عبد الكرمي الرديين، ص.، دفصول في علم اللغة العام، و2/082، الخصائص - 9
 .88ص  داللة األلفاظ، :ينظر - 10
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احلروف وبني األفعال املتحدث بها عن   تما يبحث ابن جين أيضًا يف هاا الباب التناسب احلاص  بني أصوا 
ِفيِهَما َعْيَناِ    ح، قال اهلل تعاىلالنضح  للماا وحنوه، والنضخ أقوى من النض: ومن الك قوهلم« :فيقول

 .2 «ملا هو أقوى من  -ِلغليها–للماا الضعيف، واخلاا -ِلرقِتها–فجعلوا احلاا  ،1َنضَّاَئَتاِ 

ابن منها حماولة  ،وازداد تنوع اهتماما  العرب بعد الك فغةت جوانب ت رية من الدراسة الداللية
اب  يعنى بالكشف عن يف معجم  مقاييس اللغة، فهو صايب نيرية يف داللة األلفاظ، فكت( هط397 )فارس

جيمعها؛  ة مبعنى عامصالص   القائمة بني األلفاظ واملعاني يف أت ر من وج ؛ والك يني ربط املعاني اجلزئية للمادص
عت للمعجما  اليت تعنى مبعاني األلفاظ، وحماولة الربط بينها، وإعادتها إىل أصوهلا اليت تفرص ارائًع م   حبيث ي عدص

  . 3 بعيٍد يف الك إىل يدٍّعنها، وقد و فَِّق 

أساسية ده يف ث ثة حماور   لتحديد الداللة، فيشري إىل مرجعها، وحيدصوتتاب  الصاييب يف فق  اللغة ينةلق في
ومن . 4املقاصد منها متقاربة وهي إ  ائتلفت فإ ص ،املعنى، والتفسري، والتأوي  :وهي تدور تّلها يف فلك الداللة،

، "اهب عمرو"و " قام زيد"الك م ما مسع وفهم، والك قولنا  زعم قوم أ ص« : داللة املعنى يف الك م م ً  يقول
املسموع املفهوم ال يكاد يكو  إاّل  ة على معنى والقوال  عندنا متقاربا ، أل صفة داّل م يروف مؤّلالك: وقال قوم

» على معنى فة تدلصحبروف مؤّل
5. 

ل عملية تآلف يروف وأصوا ، ابن فارس يعتا الك م يف املستوى األوص من ئ ل هاا التحديد، نرى أ ص
الك ضمن عملية تواص  يكو  الفهم والفهام غايتها الرئيسية،  إىل مستوى ثاٍ  هو مستوى املعنى، وت ص يتؤدص

هاه املعاني هي  باب معاني الك م معتاًا أ ص: مسصاه بط   دراسة داللة معاني الك م بباب ئاصصلالك جنده خيصص
 .6بوتعجص وعرض وحتضيض ومتنٍصئا واستّبار، وأمر ونهي، ودعاا وطلب : عند أه  العلم عشرة

م عن سًا عمليًا للموضوع، فهو عندما يتكّلوجدناه مؤسص ) هط 411 )عبد القاهر اجلرجانيوإاا ج نا إىل 
فإمنا يتكلم عن الصيغة الفنية اليت ئل  إليها »السياق يف توضيح املعنى أهمصية مازًا  ،لداللة من ئ ل نيرية النيما

ن احلكم  وَجَب أ  ي ْعَلَم أ َّ مدلول اللفظ ليس هو وجود املعنى أو عدَم ، ولك «:، ييث يقول7«يف شأ  الداللة

                                                
 .88سورة الرمحان ، اآلية  - 1
 .2/086،  الخصائص - 2
عبد .، دأصالة العربية وجدارتها بالتفوق في الداللة اللغوية:م، و0336، سنة 8، عامل الكتب، ط21أمحد خمتار عمر، ص . د ،علم الداللة :ينظر - 3

 .م0338، يناير 206، جملة الفيصل، العدد90الغفار حامد هالل، ص
م، ومن أجل 0339-هـ0000، 0ريوت، لبنان، طعمر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، ب.، حتقيق د036الصاحيب يف فقه اللغة، ابن فارس، ص ينظر  - 4

 .م0362، فرباير، مارس 06/03، الفكر العريب املعاصر، العدد 200علم داللة عريب، نصوص من الرتاث، ص 
 .60الصاحيب يف فقه اللغة، ص  - 5
 .0362، آذار 06/03، الفكر العريب املعاصر، بريوت، العدد 060صبحي البستاين، ص .عند ابن فارس يف كتابه الصاحيب، د مفهوم الداللة :ينظر - 6
 . 98حسني علي الصغري، ص .، دتطور البحث الداللي - 7
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إاّل أنص  إاا تا  بوجود املعنى من . الك أي احلكم بوجود املعنى أو عدم  يقيقة اخلا بوجود املعنى أو َعدِم ، وأ ص
 .1«وإاا تا  ِبَعَدم املعنى وانتفائ  عن الشيا يسمى نفيًا. الشيا أوفي  يسمى إثباتًا

الع قة بني اللفظ  د بكو  أ صللفظ واملعنى على مستوى اللغة يتحدص اجلرجانيمفهوم  ضح تالك أ صويتص
ر الاهين أو إىل املرجع، حبيث هي ع قة اعتباطية بانصراف املدلول إىل التصوص«  -واملدلول أي بني الدالص-واملعنى 

نيم احلروف هو تواليها يف  إ ص«:والك يف قطول  ،2«الكلمة الصوتي اعتباطي ال يقوم على مناسبة طبيعية   نيمإص
أ  يتحرى يف  النةق فقط، وليس نيمها مبقتضى عن معنى، وال الناظم هلا مبقتف يف الك رمسًا من العق  اقتضى

؛ فهو 3«ي إىل فساٍدملا تا  يف الك ما يؤدص "َضَرَب''مكا   "ربض"واضع اللغة تا  قد قال  نيم  هلا ما حترَّاه، فلو أ ص
فهو بالك يبني الع قة الاهنية والنفسية يف يرتية الداللة اللغوية، وإقامة الروابط بني األلفاظ أصواتًا وتتابة 

دة، هاه القضية اليت شغلت احملدثني يف الدصرس اللغوي ية أو منعكساتها اجملرصرية ووقائعها املادصةباعاتها التصوصوان
 . 4احلديث، وظنص الّلغوي السويسري دي سوسري أنص  أوصل من نادى بها

إ َّ الكلم ترتتب يف النةق بسبب ترتب معانيها يف النفس، وأنََّها لو َئَلْت من معانيها «:ويقول يف موضع آئر
 .5«ى تتجرد أصواتًا وأصداَا يروٍف ملا وَقع يف ضمرٍي، وال َهَجس يف ئاطٍر أ  جيَب فيَها ترتيٌب ونيٌم يتص

من مسألة اللفظ واملعنى موقفًا مرتي ًا ظاهره إي ار املعنى على اللفظ، والك أ  الداللة  اجلرجانيولقد وقف 
داللة مباشرة وهي أ  تص  من الك م إىل الغرض بداللة اللفظ ويده أي  : على املعنى عنده هي على ضربني اثنني

أ  ال تص  من الك م إىل الغرض  وداللة غري مباشرة وهي. من ظاهر اللفظ وبدو  واسةة؛ وهو ما مسصاه باملعنى
بداللة اللفظ ويده، وهو أ  تعِقَ  من اللفظ معنًى، ثم ي ْفِضي بك الك املعنى إىل معنًى آئر ويتم   الك يف الكناية 

 .6واالستعارة والتم ي ؛ وهو ما مسصاه مبعنى املعنى

؛ "معنى املعنى"و"املعنى"ر يف تقسيم  ااك مبقولة الوضع عند األصوليني، وفرصق مبوجب هاا االعتبار بني وتأثص
معنى "  The Meaning of Meaning" ُفوا في  تتابهمًا أثاره الغربيو  يف العصر احلديث وأّلجدص وهاا موضوع مهمص

 .7املعنى

 ،جزاًا للداللة ئاصًا بالداللة اللفيية "امل   السائر" من تتاب  (هط231 )ضياا الدين بن األثري  وخيصص
 اللفظ وأثره يف يصول الداللة، فيشري بدوره م   ما أشار إلي  اجلرجاني إىل داللة األلفاظ باعتبار أ صأهمصية تناول في  

                                                
 0338 -0: ط دارالكتاب العريب،بريوت، التُنجي، حممد.،حتقيق د260، عبد القاهر اجلرجاين، صدالئل اإلعجاز - 1

 .م0330سنة  ،0ط ، سينا للنشر،208طارق النعمان، ص.، داللفظ والمعنى :ينظر - 2
 .88، صدالئل اإلعجاز - 3
 .م0336نوفمرب، -، القافلة، أكتوبر91، علي حسن مزبان، ص دالليا  ..عبد القاهر الجرجاني  :ينظر - 4
 .81، ص دالئل اإلعجاز - 5
 .91، وعبد القاهر اجلرجاين داللياً، ص 210-219ينظر املصدر نفسه، ص  - 6
ل وية بإصدار ذلك الكتاب، وفيه تساءن أحدثا ضجة يف الدراسة اللغاللذي (I.A.Richards)ريتشاردز و  (C.K.Orgdon)وهو لإلجنليزيني أوجدن  - 7

 .09منقور عبد اجلليل، ص  علم الداللة، :ينظر. واملدلول العاملان عن ماهية املعىن من حيث هو عمل ناتج عن احتاد وجهي الداللة؛ أي الدال  
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ب  أريد أ  تكو  «:لة فيقولم األدصالنيم يف تقويأهمصية وإىل  ،ن في  موقع اللفظ من النيموالاي يبيص ،معانيها مسبوتة
» ها غري ما يف أيدي الناس وهي مما يف أيدي الناسالسامع أنص األلفاظ مسبوتة سبكًا غريبًا، يينص

 ويقصد بالسبك ؛1
 .الغريب هنا السبك الواضح الداللة الاي يتضمن الجياز دو  الطناب

ع هاا ف  وم«:وهو بدوره ال يهم  املعاني يينما يؤتد على األلفاظ؛ ب  يريد داللتها واضحة متكاملة فيقول
بصفا  احلسن ي أرد  بهاا القول إهمال جانب املعاني حبيث يؤتى باللفظ املوصوف بي أنصتينص أيصها الناظر يف تتا

   إاا تا  تالك تا  تصورة يسنة بديعة يف يسنها إال أ صفإنص ،وامل ية، وال تكو  حتت  من املعنى ما مياثل  ويساوي 
   .2«، واملراد أ  تكو  هاه األلفاظ املشار إليها جسمًا ملعنى شريف)أمحق(صايبها بليد أبل  

 :ئرى إىل املعنى الداللي مبنيور يقاب  املنيور السابق فيقول عند يدي   عن الجيازة أويشري ابن األثري مرص
والنير في  هو إىل املعاني ال إىل األلفاظ، ولست أعين بالك أ  تهم  األلفاظ حبيث تعرى عن أوصافها احلسنة، ب  «

على  ل على معنى ت ري وربَّ لفظ ت ري يدلصباملعاني فربَّ لفظ قلي  يد ما خيت صمدار النير يف هاا النوع إنص أعين أ ص
  .3«معنى قلي 

يبحث تفصي   واسعة املدالي ، ولكن  ال ينسى نيريت  يف داللة « ويف مجيع هاه البحوث الةائلة جنده 
تفاو  التفاض  يقع يف ترتيب األلفاظ أت ر مما يقع  ام أنواعل« : فيقول ،4«األلفاظ أو املعنى الداللي عند الرتاتيب
، أال ترى ألفاظ القرآ  الكريم من ييث انفرادها قد استعملها العرب ومن يف مفرداتها أل  الرتتيب أعسر وأشقص

 .5«  يفوق مجيع ت مهم، ويعلو علي ، وليس الك إاّل لفضيلة الرتتيب بعدهم ومع الك فإنص

ى ما  يتصها من املسّلبدوره إىل احلقائق الداللية السابقة لعصره، وعنده أنص (هط294 )يازم القرطاجينويشري 
غ لمتام أن  ليقار  بني داللة املعاني واأللفاظ، ويعبصر عنها بصورة اهنية، وهو إمنا حيقق يف الك من أج  أ  يتفرص

املعاني هي الصور احلاصلة يف األاها  عن األشياا  إ ص« : ، فيقول يف الك6اللفظ باملعنى وإمتام املعنى باللفظ
  إاا أدرك يصلت ل  صورة يف الاهن تةابق ملا أدرك شيا ل  وجود ئارج الاهن وأنص املوجودة يف األعيا ، فك ص

دراك، أقام اللفظ املعبصر ب  هي ة تلك الصورة يف أفهام من ، فإاا عبصر عن تلك الصورة الاهنية احلاصلة عن ال
 .7«السامعني وأاهانهم

                                                
 .0338حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، : ، حتقيق0/66، ابن األثري، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - 1
 .0/66املصدر نفسه،  - 2
 .2/86املصدر نفسه،  - 3
 .01تطور البحث الداليل، ص  - 4
 .0/080املثل السائر،  - 5
 .02، ص ر البحث الدالليتطوّ  :ينظر - 6
 .م0388، دار الكتب املصرية، 06، حازم القرطاجين ، صمنهاج البلغاء وسراج األدباء - 7
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د  عند علماا الس م يول أص  إىل غالبية اآلراا اليت تردص (هط911 )ج ل الدين السيوطي ق ولقد تةرص
 :1، والك يني عرض  يف مسألة داللة األلفاظ على معانيها، وهي عنده أربعة أقسام اللغة

، فقد نق  عن  أه  أصول الفق ، مريبن سليما  الصي عبصاداأللفاظ على املعاني باواتها، وهو ماهب  تدلص-4
لوال : ويجت  يف الك أن .   اهب إىل أ  يكو  بني اللفظ ومدلول  مناسبة طبيعية ياملة للواضع على أ  يضعإىل أنص

الداللة الااتية لكا  وضع لفظ من األلفاظ بإزاا معنى من املعاني، ترجيحًا ب  مرجصح، ولو مل يكن بني اللفظ ومعناه 
 .بيعية ملا تا  ائتصاص الك املعنى بالك اللفظ أوىل من غريهمناسبة ط

ابن و( هط391 )هب أبي احلسن األشعري وهو ما على املعاني بوضع اهلل عزص وج ص إيصاها، أو تدلص -9
 . (هط105 )فورك األصبهاني

 (.هط394 )على املعاني بوضع الناس، وهو رأي أبي هاشم عبد الس م بن حممد اجلبائي  أو تدلص -3

ا أ  يكو  االبتداا من اهلل تعاىل والتتمة من أو يكو  البعض بوضع اهلل تعاىل، والباقي بوضع الناس، فأمص -1
، وإمصا أ  يكو  االبتداا من الناس والتتمة من اهلل (هط142 )الناس، وهو ماهب األستاا أبي إسحاق السفرائيين 

 .    -مل ي َسمِّهم–تعاىل، وهو ماهب قوم 

. الاي حلق  الفساد عبصادما يشري إىل أ  مجيع اآلراا جديرة بالبحث واملناقشة ما عدا رأي  السيوطيت م ويف 
ما اهب إلي  أبو إسحاق من أمر ابتداا اللغة من اهلل جريًا على ماهب التوقيف،  أ ص»وهو ما رآه أيد الباي ني 

من األلفاظ حيم  دالال  ئاصصة تدلص على يالة معينة والتتمة من الناس وجهًا يسنًا مقبواًل نيرًا إىل تو  نوع 
النيام  تالقهقهة والنحنحة وغريها، وتّلها عوام  نفسية مردصها الع قة الت زميصة لإلنسا  مع أبناا جنس ؛ والك أل ص

 .2« البعد من أ  يكو  ثابتًا طوال تةوصر لغة من اللغا  الصوتي بعيد ت ص

ن أ  نشري إىل جوانب هاا الدصرس عند بعض اللغويني الاين تانوا سبصاقني إىل تصنيف املفردا  وتا  البدص م
اليت تتقارب داللتها أو تدور يف معاني متقاربة حبسن املعاني أو املوضوعا ، م   الكتب اللغوية اليت تتناول األلفاظ 

  .3…بالشاا، واخلي ، والنّ ، واحليوا  والنبا  والشجر تعّلقاليت ت

الداللية اا  املوضوعا  املفردة، ر عن هاه الكتب االراه املعجمي الاي ورث مريلة الرسائ  وقد تةوص
  مع البقاا على التصنيف الداللي، ونتيجة الك وّلد  املعاجم اليت ع ِرفت جمموعا  من الرسائ والك بضمص

تالغريب املصنَّف ألبي  ،ى باحلقول الداللية يف الدصرس اللغوي احلديثمبعاجم املعاني أو املوضوعا  أو ما يسمص
، ونيام الغريب (هط192 )العربية ألبي منصور ال عاليب ، وفق  اللغة وسرص(هط991 )عبيد القاسم بن س م اهلروي

                                                
 .م0336، 0، حتقيق فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط0/06السيوطي،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، :ينظر - 1
م، من موقع  2110عبد القادر سالمي، جملة ديوان العرب، عدد تشرين األول، .، د- دراسة تأصيلية- التفكير الداللي عند العرب - 2

www.Diwanalarab.com   2110آب  21بتاريخ  اجلمعة. 
 .م0339-هـ0009، 0اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط ؤس سة، امل60، أمحد نعيم الكراعني، ص علم الداللة بين النظر والتطبيق :ينظر - 3
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ظ يف اللغة العربية ظ ونهاية املتلّف، وتفاية املتحّف(هط122 )ده   البن سيص، واملّصص(هط120 )يف اللغة للربيعي
 .1(..هط500 )البن األجدابي 

ني بعلمي املنةق تما انتشر الدصرس الداللي يف أوساط الدارسني والفقهاا وعلماا األصول، إضافة إىل املهتمص
ك ري من املسائ  الفقهية اليت ال ميكن صاهلا بالتص ،بالداللة تعّلقحبوث ت 2"أصول الفق " والفلسفة، وتانت لعلماا
ة األصولي تنحصر يف الرجوع إىل مصادر التشريع األصلية مهمص على الرغم من أ ص« للدصارس االستغناا عنها؛

ماتهم عمصا ورد يف مقدص وهاا فضً  ،3«  بها اجملتهد إىل استنباط األيكام الشرعيةف ع  الةريقة اليت يتوصصوالتعرص
 . ة ومطا تتبطوه بشك  عامصخباصص

ومن ئ ل أحباثهم تالك، فإننا جندهم قد ئدموا اللغة العربية لثبا  القوانني الشرعية مراعني بالك ما 
ِّر وا ت ص  إلي  علماا اللغة من قيمة الدرس الداللي وأهمصتوصص ما  يت  يف يياة الفرد واجملتمع، واستةاعوا أ  ي س

 . وص  إلي  علم الداللة لتبيا  وجهة نير الشرع وئدمة الدين والشريعة

  يف األصوليني تا  هدفهم األمسى يتم ص فإ ص ،اللغة من اللحن والع جمة َ ْوَصوإاا تا  اللغويو  يهدفو  
  .4هاتةبيق أغراض الشريعة وياجا  اجملتمع ومراعاة أمر الدين والدنيا عند استّراج األيكام وتةبيق

الدصرس الدصاللي أهمصية يف علم األصول شاهد على  "الطرسالة" يف (هط204  )الشافعيوتانت أحباث المام 
قد تكو  األص  ِلَما حلق بعد الك من »أصوهلم يف إصدار أيكامهم الشرعية، فهي  واهتمامهم ب  للوصول إىل

ما أضيف من زيادا  على تلك البحوث إمنا تانت خترجيًا عليها وتفريعا  هلا، تما  حبوث يف علم األصول، وأ ص
ق فلقد تةرص؛ 5«تانت أيضًا أول حبوث تكتب يف علم الداللة عند األصوليني على أساس من منةق اللغة نفسها

الشافعي إىل التمييز بني العديد من املصةلحا  الداللية األصولية تتمييزه بني املةلق واملقيد، واجملم  واملبني، والعام 
لعام الاي أريد ب  اخلاص، وطرق ختصي  الداللة وتعميمها باعتبار القرائن اللفيية واخلاص من األلفاظ، وا

ورسول اهلل عربي اللسا  والدار، فقد يقول القول عامًا يريد ب  العام، وعامًا يريد ب  »: والعقلية ييث يقول يف الك
 .6«اخلاص

 :7وتشعبت بعد الك البحوث األصولية إىل اراهني اثنني أو إىل مدرستني أساسيتني هما
                                                

 .2112، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سنة 28أمحد عزوز، ص .، دأصول تراثية في نظرية الحقول الداللية :ينظر - 1
ن حيث إهنا كيف يستنبط عنها األحكام استنباط األحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها اإلمجالية اليقينية، وموضوعه األدلة الشرعية الكلية مبه عرف هو علم ي - 2

، 06-00، الشوكاين، ص إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول :ينظر. ومبادؤه مأخوذة من العربية وبع  العلوم الشرعية والعقلية …الشرعية
 .م2119، 2حتقيق حممد صبحي بن حسن حالق، دار ابن كثري، ط

 .200، ص فصول في علم اللغة العام - 3
 .م0368-هـ0010، دار القلم، ديب، 98-90أمحد عبد الرمحان محاد، ص.، د-دراسة لغوية في كتب التراث-علم الداللة في الكتب العربية  :ينظر - 4
 .م0338، دار املعرفة اجلامعية، إسكندرية، 21، سيد أمحد عبد الغفار، ص التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه - 5
 .م0393-هـ0986كر، القاهرة، أمحد حممد شا : ، حتقيق 209، حممد بن إدريس الشافعي، ص الرسالة - 6
 .26، ص التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه :ينظر - 7
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يف اراه علماا الك م أو ما يعرف مبدرسة املتكلمني أو الشافعية نسبة لإلمام الشافعي؛ وينحصر عملهم  - 
إاّل مبا  تقرير األصول دو  االلتفا  إىل موافقة الفروع هلا أو خمالفتها إيصاها، فكا  اراههم اراهًا عقليًا صرفًا ال يقرص

 . ة من القواعدأقرَّه العق  وما ثبت باحلجص

الي عبد اهلل يف تتاب  املعتمد، وأبو املع( هط153 )ن ألَّفوا ضمن هاا املنه  أبو احلسني البصري املعتزلي ومّم
يف تتاب  الاها ، والمام أبو يامد الغزالي ( هط121 )اجلويين النيسابوري الشافعي املعروف بإمام احلرمني

 .يف تتاب  املستصفى( هط202 )الشافعي

اراه األيناف وهو ما يعرف بالفقهاا؛ وينحصر عملهم يف تضييق الفروع املاهبية على القواعد، ولالك  -
 . ي ة بالفروع، فهي يف يقيقة أمرها أصول للقواعد دوِّنت باعتبارها مناط استنباط أئمتهمجند أصوهلم مل

يف تتاب  األصول، وأبي زيد ( هط310 )أبي بكر الرازي املعروف باجلصصاص: ن ألَّفوا يف هاا االراه جندومّم
يف ( هط123 )د السرئسي يف تتاب  تقويم األدلة، ومشس األئمة حممد ابن أمح ( هط130 )القاضي الدبوسي 

 .تتاب  األصول

وتتابع العلماا يف التأليف على هاين االراهني يتى القر  السابع اهلجري، فبدأ  تيهر يف األفق طريقة ثال ة 
 ،رمع بني املدرستني السابقتني؛ حبيث تاتر القواعد األصولية وتقيم األدلة عليها، ثم تقار  بني ما قال  املتكلمو 

 . احلنفية والرتجيح بينهما، وِاتر بعض الشروح الفقهية املّرجة على القاعدةوما قال  

بديع النيام اجلامع "يف تتاب  ( هط521 )ميفر الدين بن أمحد الساعاتي: وممن ألفوا ضمن هاا االراه جند
محد بن عبد ، وأ"مجع اجلوامع"يف تتاب ( هط114 )، وتاج الدين بن علي السبكي "بني أصول البزدوي واليكام

يف تتاب  ( هط212 )الاي قام بشري  تلمياه حممد بن أمري احلاج احلليب "التحرير"يف تتاب  ( هط254 )الوايد 
 .1"التقرير والتحبري"ى بط املسمص

ي  ت قضايا وقواعد ما يسمصتا  الغرض من دراسة تلك املبايث هو استنباط األيكام من النصوص اليت ضمص
من جوانب تلك القواعد اللغوية هو تيفية  أل ص»األصوليو  بالقواعد اللغوية أو طرق استنباط األيكام من األدلة؛ 

 .2«دالال  األلفاظ :ى من الك اللفظ وهو ما يةلق علي  بطداللة اللفظ على املعنى املستعم  في ، وطرق فهم املعن

حمب »ي وممن اعتنى بالتصنيف يف علم األصول وربط بين  وبني علم الداللة على نه  ما فعل  المام الغزال
يف تتاب  شرح مسلم ال بو  يف أصطول الفق ، والمطام حممد بن علطي الشوتطاني ( هط4442 )اهلل بن عبد الشكور

 .3«يف تتاب  إرشاد الفحول( هط4920 )

                                                
 .م0363-هـ0013، 0، دار الثقافة، الدوحة، قطر، ط06شعبان حممد إمساعيل، ص .، داإلمام الشوكاني ومنهجه في أصول الفقه :ينظر - 1
 .م0363-هـ0013، 0، مكتبة وهبة، ط10خليفة بابكر احلسن، ص .، دمناهج األصوليين في طرق دالالت األلفاظ على األحكام - 2
 .90، ص التصور اللغوي - 3



 

 2102ديسمبر  -22عدد  -مجلة دراسات لجامعة األغواط
153 

االئت ف يف  واليت توضِّح صور -املتكلمني واحلنفية -ومن بني االئت فا  السصائدة ند املدرستني السابقتني
 : طرق االستنباط أو القواعد اللغوية؛ وهي القواعد اليت تعني يف استنباط األيكام من األدّلطة جند

تقسيمهم للفظ من ييث وضوح الداللة على املعنى املراد؛ ييث قسصم  املتكلمو  إىل قسمني اثنني وهما  -
 .1ر وحمكمالن  والياهر، وأما احلنفية فقد قسصموه إىل ن  وظاهر ومفس

تقسيمهم للفظ حبسب ئفائ  وإبهام  يف الداللة على املعنى؛ فهو عند املتكلمني ينقسم إىل جمم  ومتشاب ، -  
 .2شاب وأما عند احلنفية فهو ينقسم إىل ئفي ومشك  وجمم  ومت

 يدثت بني املدرستني ائت فهما يف تقسيم الدالال  وأنواعها من ييث ومن بني االئت فا  الكاى اليت
وداللة الن ،  فهي عند احلنفية تنقسم إىل عبارة الن ، وإشارة الن ،»القصد أو دالال  األلفاظ على األيكطام؛ 

 .3«نقساما  عديدةا عند املتكلمني فلقد انقسمت إىل منةوق ومفهوم؛ واليت تنقسم بدورها إىل اواقتضاا الن ، وأمص

  يف اجلانب الديين الاي أثار الك ري من املسائ  والقضايا وهناك جوانب شهد  جهودًا داللية واضحة؛ تتم ص
ة من ؛ وهي جمموع"األلفاظ الس مية"ة، ومن الك جانب معروف بعنوا  العلمية اليت أصبحت علومًا مستقّل

املفردا  اليت جاا بها الدين الس مي أو غيَّر داللتها، والك يف م   ِاتر املؤمن واملسلم والكافر واملنافق، ييث 
َّت ديانا ، وُأبِةلت «:يوضصح ابن فارس هاا اجلانب بقول  ومّلا جاا اهلل ج ص ثناؤه بالس م يالت أيوال، ون ِس
 وأ ص…ضع إىل مواضع ُأئر بزيادا  ز يصد ، وشرائع ش رعت، وشرائط ش ِرطتأموٌر، ون ِقَلت من اللغة ألفاظ من موا

زاد  الشريعة شرائط وأوصافًا بها س ِميَّ املؤمن بالط ق  ثمص ،العرب عرفت املؤمن األما  والميا  وهو التصديق
وتالك تانت . اف  ما جااجاا يف الشرع من أوص ثمص ،ما َعَرفت من  إس م الشياتالك الس م واملسلم أنص ؛مؤمنًا

فأما املنافق فاسم جاا ب  الس م لقوم أبَةن وا غري ما أظهروه، وتا  األص  . ال تعرف من الكفر إال الِغةاا والسَّْتر
الِفسق  إا ئرجت من ِقشرها، وجاا الشرع بأ ص "َفَسَقِت الرُّْطَبُة": ومل يعرفوا يف الفسق إاّل قوهلم. من نافقاا الريبوع

 .4«حاش يف اخلروج عن طاعة اهلل ج ص ثناؤهالف

                                                
والظاهر ما دل على املراد منه بنفس . النص هو ما دل على املراد منه بنفس صيغته وكان مقصوداً أصالة من السياق مع احتمال التخصيص والتأويل والنسخ - 1

واملفس ر ما دل على املراد منه بنفس .صيغته من غري توقف على أمر خارجي ومل يكن مقصوداً باألصالة من سوق الكالم مع احتمال التأويل والتخصيص والنسخ 
واحملكم ما دل على املراد منه بنفس صيغته داللة واضحة قطعية ال حتتمل تأوياًل وال  .صيغته داللة واضحة ال يبقى معها احتمال للتأويل ولكنه قابل للنسخ

مصطفى شليب، .، دأصول الفقه اإلسالميم، و0338-هـ0000، دار النفائس،086-082عبد الوهاب خالف،ص . د ،علم أصول الفقه :ينظر .نسخاً 
 .م0368-هـ0018، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، 009-002 :ص
واملشكل هو الذي ال يدل بنفس صيغته . اخلفي هو اللفظ الذي يدل على معناه داللة ظاهرة ولكن يف انطباق معناه على بع  أفراده نوع غموض وخفاء - 2

،وال توجد قرينة خارجية تبني املعىن املراد  واجململ هو الذي ال يدل بصيغته على املعىن املراد منه. على املعىن املراد منه بل ال بد من قرينة خارجية تبني املراد منه
، 008-001، عبد الوهاب خالف، ص علم أصول الفقه :ينظر .واملتشابه هو الذي ال تدل صيغته على املعىن املراد منه وال توجد قرينة خارجية تبينه. منه
 .083-089، مصطفى شليب، ص أصول الفقه اإلسالميو
 .20-21خليفة بابكر احلسن، ص  مناهج األصوليين، - 3
 .03-00، ص الصاحبي في فقه اللغة - 4
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الزينة يف الكلما  الس مية " ىتتاب  املسمص أبو يامت أمحد بن محدا  الرازين ألَّف يف هاا اجلانب ومّم
الس مية ودرسها دراسة تةورية  ف  عددًا من األلفاظ ؛ وهو م َؤلَّف بارع يف هاه النايية، فقد عاجل في  مؤّل"والعربية

 .1ى العصر الس ميع معانيها من العصر اجلاهلي يتصتارخيية، وتتبص

الك ري من املسائ  الداللية اليت رفد  املعجمية  "الغريب"و "التفسري"فا  ة على الك يف مصنصوجند زياد 
علماا غريب القرآ  على سبي  امل ال  ومصداق الك أ ص. العربية، وأغنت الدراسا  اللغوية على ائت ف فروعها

(.. هط915 )وابن قتيبة، (هط945 )، واألصمعي(هط943 )أبي عبيدة معمر بن امل نى«:ال احلصر، أم ال
ن اشتغلوا بغريب القرآ ، قد أسهموا يف تفسري املفردا  الغريبة في ، وتوضيح دالالتها، وبيا  مراميها، وغريهم مّم

يف يق  الدراسة  -بقدر تبري-ئةوة من ئةوا  الدراسة اللغوية عند العرب، يدئ  وأساليبها، وعملهم هاا يعدص
 .  2«الداللية لأللفاظ

ة عند أول ك الاين ع ن وا باجلوانب اللغوية يف رين دراسا  داللية غنية؛ وئاصصنا جند يف تتب املفسصتما أنص
بها من  تعّلقنب عنايتهم مبعاني اآليا  وما يالقرآ  الكريم، فنيروا يف معاني ألفاظ  ودالالتها، وشريوها إىل جا

 . العلوم اليت هلا الصلة الوثيقة باملعنى علم التفسري من أهمص أل ص؛ 3إيضاح

ومن جوانب هاا الدصرس أيضًا ما تا  على اتصال باللغة تاالصة ح، وما وّلده من نيائر داللية، وما أنتج  
ومنها ما تا  على . ت مواضعا  أه  الفق  والشرع والفلسفة والعلوم العقلية وغريهامعاجم ضمص من بعد من

إضافة إىل توظيفها . صال باألدب ونقده تالشروح الشعرية واملقاما ، وما يفلت ب  من درس تةوري وفيناتص
ية هي من الوضوح مبكا  ال جيهل  للدئي  واملوّلد يف اآلثار األدبية، وما أثاره من الك من مناقشا  وحبوث دالل

 .4دارس العربية

، ب  ت عد جاوره ضاربة يف أعماق داللي عند العرب قديم بقدم األمصةومن ئ ل ما سبق، تبيصن أ  الدصرس ال
ئ ل مؤلفاتهم أم ال ابن الرتاث العربي، الاي تبيَّن من ئ ل وقوفنا عند بعض العلماا لتبيا  الك الدرس من 

ابن سينا، : ودو  نسيا  وجوده عند بعض العلماا الاين مل يتسع املقام لاترهم أم ال. فارس، وابن جين، واجلرجاني
الرتادف، واالشتقاق، واملشرتك اللفيي، : زيادة على بعض البحوث الداللية م  .. والغزالي، وفّر الدين الرازي

وتلك األعمال اليت قام بها بعض اللغويني يف الصناعة املعجمية أم ال ال عاليب، وابن . والتضاد، واحلقيقة واجملاز
مع الشارة إىل توظيف جوانب هاا الدصرس عند علماا األصول يف أحباثهم لغرض تةبيق  يف الكتاب والسُّنة  ،سيده

 . الستنباط األيكام الفقهية من تلك النصوص

                                                
، وأصالة العربية وجدارهتا بالتفوق يف الداللة 0333، 2، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، ط269أمحد حممد قدور، ص .، دمبادئ اللسانيات :ينظر - 1

 .90اللغوية، ص 
 .م0333، يوليو، أغسطس 200، جملة الفيصل، العدد 80، سعد حممد الكردي، ص اللة وتراثنا العربيعلم الد - 2
 .ينظر املرجع والصفحة نفسهما - 3
 .260، ص مبادئ اللسانيات :ينظر - 4
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