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السنة الجامعية6102-6102:

مق ّدمة:
تشق طريقها حنو الساحة اللسانيّة يف هناية القرف العشرين ،حيث كاف
أخذت ال ّدراسات النصيّة ّ
توصلوا إىل نتيجة مفادىا أف لسانيات اجلملة أثبتت قصورىا وعجزىا أثناء ربليلها لنص زلدد
أصحاهبا قد ّ

السياؽ
أو خطاب ّ
معٌن ،دبا أهنما يشتمبلف على عناصر التفاعل بٌن كل من ادلتكلّم وادلخاطب؛ مثل ّ
والقصد واالسرتاتيجيّة اخلطابية من تصريح وتلميح وغًنذنا ،كل ىذا يع ّد دبثابة أدوات إجرائيّة كاف يفتقد

الشكلي(الصوري) ،وىو ما ّأىلو بدوره كي يكوف حبيس ادلفهوـ الوضعي للعبلمة اللسانية ،ومنو
إليها التيّار ّ
كاف تيّارا دالليا يهتم فقط بادلعاين احلرفيّة أو بتلك العبلمات اللسانيّة احلاضرة.

النصيّة ،واليت برزت يف كل من التيّار التداويل اللساين وربليل اخلطاب،
أما ال ّدراسات ّ
الشكلي؛ أي أهنا اىتمت بكل
اىتمت جبميع تلك القضايا اليت كاف قد أغفلها االذباه ّ
فقد ّ
اخلارجي للتل ّفظ اللّساين.
الداخلي و
نص مكتوب أو منطوؽ آخذة بعٌن االعتبار السياؽ
ّ
ّ
بادلوازاة مع ال ّدراسات اللسانيّة العربيّة واإلسبلميّة ،جند أف علماء النّحو ىم أفضل من مثّل

النحوي ،عناصر ال ّدرس ال ّداليل ،ومن ىنا
التياّر الشكلي ،حيث مل يتجاوزوا ،بطبيعة حبثهم
ّ
تك ّفل علماء الببلغة و أصوؿ الفقو دبهمة ربليل النّصوص واخلطابات؛ حبث الببلغيوف ادلعىن
من أجل إظهار اجلوانب اجلماليّة والفنّية فيو ،أما األصوليّوف كانوا قد تعاطوا مع ادلعىنِ ،خدمة
الشرعي،فحاولوا جاىدين وضع حدود دلفهومو ،كما قاموا بتصنيفو إلدراؾ ماىيّتو
للنص
ّ
ّ
وجزئيّاتو ،وىو ما جعلهم يلجوف عامل التداوؿ من بابو الواسع ،وذلك من أجل غرض واحد
وىو استنباط األحكاـ من تلك النصوص الشرعيّة ،ومن مثة كانت وظيفتهم تشريعيّة فقهية

وقانونيّة.

يل ،يشرتكاف يف منهج ال ّدراسة ويف أكثر
وإف كاف الدرساف اللسانياف،
األصويل والتداو ّ
ّ
فإهنما سيختلفاف حتما يف نوع
ادلتوسل هبا يف ربليل النصوص واخلطابات؛ ّ
األدوات اإلجرائيّة ّ

إبداعي ،فإف
عادي أو
بشري
نص
النص ادلتعاطى معو؛ فإف كاف التيّار
التداويل يتناوؿ مع ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نص ذي ميزات عديدة ،أبرزىا قداستو؛ فهو صادر عن اهلل سبحانو
األصويل يتعاطى مع ّ
ّ
أسست
وتعاىل ،كما أنو معجز يف ألفاظو ومعانيو ،وىذه ادليزات ،يف حقيقة األمر ،ىي اليت ّ
أ

النص الشرعي ،حيث جعلت قراءة األصوليٌن اليت أشرفت على بناء ىذا
لنمنهج قراءة ىذا ّ
النص مع أحدث النظريّات اللسانيّة ،أال وىي
ادلنهج تقرتب يف رؤيتها ويف آليات تعاملها مع ّ

النظريّة التداوليّة.

وعليو فقد سعينا جاىدين يف ىذا البحث إىل تأصيل أبرز ادلفاىيم وادلقوالت
اخلاصة بالنظريّة التداوليّة يف حقل علم أصوؿ الفقو؛ دبعىن آخر
واإلجراءات والنتائج النظريّة
ّ
حاولنا ىهنا استنباط مبلمح الدرس التداويل الغريب من كتاب عمدة يف رلاؿ أصوؿ الفقو.
ومنو اخرتنا لبحثنا ىو(أصوؿ النظريّة التداوليّة عند األصوليٌن"كتاب اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ

لآلمدي أدنوذجا) .أما عن االشكاليّة ادلعرفيّة اليت انبىن عليها ىذا البحث فيمكن صياغتها يف شكل
نصو:
تساؤؿ ىذا ّ
األحكاـ(لآلمدي)؟
داويل يف كتاب اإلحكاـ يف أصوؿ
ّ
ماىي ّ
أىم مبلمح التفكًن التّ ّ
كزي تساؤالت فرعيّة عديدة أبرزىا:
السؤاؿ ادلر ّ
وقد ّ
تفرع عن ىذا ّ
( )1ما أذنّية اللغة العربيّة عند األصوليٌن أثناء استنباط األحكاـ الشرعيّة ؟ دبعىن آخر إىل أي مدى
فعاال على وصف أفعاؿ ادلكلّفٌن شرعا ؟
يكوف التح ّكم يف اللغة العربية ،عند األصوليٌن ،معينا ّ
يسمى بػ(أفعاؿ
( )2دلا كنا ّ
نؤصل للفكر اللغوي األصويل ،داخل النظريّة التداوليّة ،ضمن إطار ما ّ
الكبلـ) ،فهل كاف (اآلمدي) واعيا بوجود أفعاؿ كبلميّة منبثقة من قسم اخلرب؟ وإذا افرتضنا وعيو
أىم ىذه األفعاؿ الكبلميّة ؟ وما ىي قواىا اإلجنازية و شروطها وصيغها و أدناطها.
هبا ،فما ىي ّ

( )3من جهة أخرى ،ىل كاف (اآلمدي) واعيا بوجود أفعاؿ كبلميّة منبثقة من قسم اإلنشاء؟ وإذا

أىم ىذه األفعاؿ الكبلميّة؟ وما ىي قواىا اإلجنازيّة و
كاف قد ربقق لو ذلك الوعي ،فما ىي ّ
شروطها وصيغها وأدناطها ؟

يفرؽ ،أثناء ربليلو للخطاب الشرعي ،بٌن الفعل اللغوي ادلباشر وغًن
( )4ىل كاف (اآلمدي) ّ
ادلباشر؟ دبعىن أوضح ىل تطابق داللة ادلنطوؽ عند (اآلمدي) مفهوـ الفعل اللغوي ادلباشر؟ وىل
تتطابق داللة ادلفهوـ عنده مع مفهوـ الفعل اللّغوي غًن ادلباشر؟

ب

السبب الرئيس الذي دفعنا الختيار موضوع ىذا البحث ،ىو زلاولة الكشف عن مبلمح التفكًن
إ ّف ّ

تفرع عن ىذا السبب أسباب
التداويل عند (اآلمدي) من خبلؿ كتابو (اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ) ،وقد ّ

أخرى أبرزىا:

هتتم
 .1لقد كاف لؤلصوليٌن إسهامات عديدة وجهود التنكر يف رلاؿ ال ّدراسات اللغوية اليت ّ
النص واخلطاب.
دبستوى ّ
النحوي
جل الدراسات اليت تناولت اجلهد اللغوي عند األصوليٌن رّكزت على ادلتويٌن
ّ
 .2إ ّف ّ
زنٌن الظاىرة اللغويّة حينما يربطها
الذي ّ
اليل ومل تلتفت ،إال نادرا ،إىل ادلستوى التّداويل ّ
وال ّد ّ
اصلي ،فيستخرج بذلك قصد مرسلها.
بسياقها التو ّ

لآلمدي) يع ّد معلمة فقهيّة ولغويّة تبقى حباجة إىل دراسات
 .3اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ
ّ
لسانيّة متج ّددة.
متخضت عن األسباب سالفة الذكر ع ّدة أىداؼ رمنا ربقيقها إثر ىذا البحث وىي:
لقد ّ
 )1إثبات قيمة اللغة العربيّة عند التعاطي مع النصوص الشرعيّة.
 )2أردنا أف نكشف عن حقيقة أ ّف األفعاؿ الكبلميّة ،سواء عند األصوليٌن أو التداوليٌن ،كانت قد
برزت فقط ضمن إطار نظريّة اخلرب واإلنشاء.

 )3أردنا أف نثبت كوف داللة ادلنطوؽ عند (اآلمدي) ىي نفسها الفعل اللغوي ادلباشر عند التداوليٌن.
 )4أيضا رمنا التّأكيد على أف داللة ادلفهوـ عند (اآلمدي) تعادؿ الفعل اللغوي غًن ادلباشر عند
التداوليٌن.
ولقد سبقنا باحثوف كثر دلوضوعنا ىذا ،نقتصر على ذكر بعض دراساهتم:
أ-

علم التخاطب اإلسبلمي(دراسة لسانية دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النص) حملمد زلمد
يونس علي ،تع ّد ىذه الدراسة رائدة ،ح ّقا ،يف رلاؿ البحث التداويل عند األصوليٌن .لقد
استقصى صاحب الكتاب مبلمح التفكًن التداويل عند علماء األصوؿ(ادلتكلمٌن واألحناؼ)
فبدأ بفصل متهيدي جعلو دبثابة مراجعة عامة دلناىج األصوليٌن التداولية يف ربليل اخلطاب
الشرعي ،أيضا عرض ألىداؼ الدراسة ونطاقها ،كما علّق على ادلصطلحات اليت وظّفها
ضمن دراستو ىتو .طرؽ يف الفصل الثاين ثنائيّة الوضع واالستعماؿ عند األصوليٌن مؤّكدا
على أهنا معادؿ مناسب لثنائيّة اللغة والكبلـ عند اللسانيٌن ادلعاصرين .تناوؿ يف الفصل
ج

ادلشرع
ادلوايل مصطلح (احلمل) مبيّنا طبيعتو التأويليّة اليت تعىن فقط بالبحث عن مقاصد ّ
السياقي
احلكيم ضمن النصوص الشرعيّة .بعد ذلك أفرد فصبل كامبل دلا أاماه بنظريّة احلمل ّ

عند (ابن تيمية) حيث حاوؿ الباحث أف يصوغ ما أورده (ابن تيمية) من حجج متناثرة
ومبعثرة ضمن إطار نظريّة متناسقة ومتناغمة هتدؼ لتطوير مفهوـ احلمل عنده ،كما عرض
القوي يف
أيضا لتلك األصوؿ الوجودية وادلعرفيّة اليت انطلق منها(ابن تيمية) مبيّنا تأثًنىا
ّ
صناعة فكره التداويل السياقي .أما الفصل األخًن فقد أفرده الستقصاء طرؽ داللة اخلطاب
على األحكاـ الشرعيّة عند كل من األحناؼ والشافعيّة(اجلمهور) ،متتبّعا يف ذلك كل ما لو
عبلقة بادلنهج التداويل االستعمايل.

ب -نظرية األفعاؿ الكبلمية(بٌن فبلسفة اللغة ادلعاصرين والببلغيٌن العرب) لطالب سيّد ىاشم
تطرؽ صاحب الكتاب إىل إسهامات كل من (أوستٌن) و( سًنؿ) يف نظريّة
الطبطبائيّ ،
األفعاؿ الكبلميّة ،مثّ انتقل بعدىا إىل نظريّة اخلرب واإلنشاء عند العرب بوصفها األرضية اليت

أسسوا ضمنها دلفهوـ الفعل الكبلمي اخلربي واإلنشائي .ويف األخًن عرض ادلؤلّف لنقد
ّ
وتعديل تلك األسس اليت أسهمت يف بناء نظريّة الفعل الكبلمي عند (سًنؿ).

ج -البعد التداويل عند األصوليٌن(ابن قيّم اجلوزية يف كتابو"بدائع الفوائد" أدنوذجا) ليوسف
سليماف علياف ،وىذه الدراسة ىي عبارة عن مقاؿ منشور دبجلة جبامعة ّأـ القرى لعلوـ
الشريعة وال ّدراسات اإلسبلميّة .عرض الباحث دلصطلح التداوليّة من حيث مفهومو ونشأتو،
مثّ رصد بعد ذلك عناصر ادلوقف اللغوي عند (ابن القيّم) ،وىي( ادلتكلم ،ادلخاطب،
ادلقومات النصيّة عند (ابن القيّم) ،وىذه
اخلطاب وقواعده) ،أيضا تناوؿ الباحث بعض ّ
ادلقومات ىي(:التماسك النصي بنوعيو ،اإلحالة بأنواعها ،القصديّة).
ّ

ىامة جدا ،وىي اإلعراب التداويل ،أي كيف تأثّر اإليديولوجيّة يف صناعة
تناوؿ الباحث أيضا مسألة ّ

اإلعراب عند األصوليٌن .يف األخًن عاجل الباحث كبل من أثر التشاكبلت األسلوبية ودورىا يف صناعة
األفعاؿ الكبلميّة ،وكذلك احلقيقة واجملاز من وجهة نظر (ابن القيّم).
د -علم ال ّداللة(أصولو ومباحثو يف الرتاث العريب-دراسة )-دلنقور عبد اجلليل ،ىذا ىو ادلرجع الوحيد
األوؿ
تطرؽ يف الفصل الثاين من الباب ّ
الذي تناوؿ عنصر الداللة عند (اآلمدي) ،بشكل مباشر ،حيث ّ
إىل العبلمة اللسانية عند (اآلمدي) من حيث أدناطها وأنساقها الداللية ،كذلك تطرؽ إىل اعتباطيّة الدليل

د

ومقومات
اللساين ،كما عرض ألسس احلقوؿ ال ّداللية وكيفية بنائها .كما تطرؽ يف الفصل الثالث لوحدات ّ
اخلطاب اإلببلغي ،ويف الفصل الرابع واألخًن كاف قد عرض لثنائيّة احلقيقة واجملاز عند (اآلمدي).

السابقة لبعض القضايا التداوليّة عند شخصيّة أصوليّة معيّنة؛ وذلذا
كما ىو واضح ،لقد ّ
تطرقت ال ّدراسات ّ
الرسالة يف طيّاهتا ،ىي ّأهنا كشفت لنا عن بعض مبلمح التفكًن التداويل
فالقيمة اإلضافيّة اليت محلتها ىذه ّ

(اآلمدي) ،حيث مل تكن معروفة يف مثل ىذه ادلقاربات اللسانيّة التّداوليّة ،أضف إىل ذلك
عند شخصيّة
ّ

الصيغ
أهنا(الدراسة) ناقشت ،وبالتّدقيق ،بعض القضايا اليت أغفلتها مجيع تلك ال ّدراسات؛ وىي تلك ّ
ربمل احلديث النبوي
اإلجنازيّة ادلعتمدة يف إجناز الفعل
الرواية ،وىي صيغ تعددت بتعدد طرؽ ّ
الكبلمي ّ
ّ
فلسفي؛ وىي كيف كاف لئليديولوجيّة األشعريّة
ىامة ذات بعد
الشريف .أيضا كشفت(الدراسة) عن قضيّة ّ
ّ
عند(اآلمدي) .وإف كانت الدراسة األخًنة ؿ(منقور عبد
داويل
ّ
دور كبًن يف صناعة التّفكًن اللساينّ التّ ّ
عند(اآلمدي)مثل :األنساؽ الدالليّة واعتباطيّة العبلمة اللسانيّة
اجلليل) قد أثارت بعض القضايا اللسانيّة
ّ

واحلقوؿ الداللية ،إال أف ىذه الدراسة كانت أقرب إىل ادلستوى الداليل ،والسيميائي يف بعض األحياف،
مقومات اخلطاب اإلببلغي وثنائيّة احلقيقة واجملاز ،ولكنّو مل
منهاإ ىل ادلستوى التداويل ،ماعدا قضيّة ّ
يوظّفهما ضمن اإلطار النّظري دلا يعرفب(أفعاؿ الكبلـ) ،فكانت حينئذ دراستو مفتقدة لذلك البعد
نأصل فيو لرؤية لسانيّة تراثيّة ضمن تفكًن لساين حديث ،وىذا ىو اذلدؼ الرئيس الذي
ادلقاربايت ،الذي ّ

الرسالة.
عكفنا على إثباتو يف إثر فصوؿ ومباحث ىذه ّ

نؤصل لفكر لساين قدمي ضمن نظرية لسانيّة حديثة استلزـ األمر أف نوظّف ثبلثة
دلا كنا ،يف حبثنا ىذاّ ،
مناىج وىي:
( )1ادلنهج الوصفي :وظّفنا ىذا ادلنهج لوصف ورصد سلتلف اآلراء وادلقوالت اللسانيّة يف الفكرين؛
األصويل والتداويل.
( )2ادلنهج التحليلي :اعتمدنا ىذا ادلنهج دلعاجلة تلك اآلراء وادلقوالت اللسانيّة ،إذ نقوـ بشرحها
موضوعي كي خنلص يف النهاية إىل نتائج علميّة معيّنة.
ومناقشتها بشكل
ّ
( )3ادلنهج ادلقارف :مل يكن ليكفي ادلنهجاف السابقاف يف ربقيق الغرض من الدراسة؛ إذ استلزـ األمر
أف نعقد مقارنة بٌن الفكرين اللسانيٌن؛ األصويل والتداويل ،وذلك من أجل رصد نقاط التقاطع
واالختبلؼ بينهما.

ه

وحّت دنضي قصدا
تتسىن لنا اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات اليت كنا قد أسلفنا عرضهاّ ،
ّ
وحّت ّ
ادلرجوة من البحث قمنا بوضع خطّة جاءت على النحو اآليت:
لتحقيق األىداؼ ّ
مقدَّمة :جعلناىا دبثابة بطاقة ىويّة ذلذا البحث؛ إذ عرضنا دلوضوع الدراسة من مجيع جوانبو(العنواف،
اإلشكالية ،األىداؼ ،الدراسات السابقة ،منهج الدراسة ،خطة البحث،الصعوبات اليت واجهت
الباحث،الشكر واالعرتاؼ باجلميل).
التمهيد :اللغة العربيّة ودورىا يف استنباط األحكاـ الشرعيّة عند األصوليٌن.
توسط ادلعرفة اللغويّة يف الفكر األصويل.
األوؿّ :
 -ادلبحث ّ

 ادلبحث الثاين :البنية اللغوية العربية أىم تشكيلة يف علم أصوؿ الفقو. ادلبحث الثالث :االجتهاد يف الشريعة رىن التّحكم يف اللّساف العريب. ادلبحث الرابع :الّتحكم يف اللّساف العريب منهجية تأويليةاألوؿ :األفعاؿ الكبلمية اخلربية عند اآلمدي:
الفصل ّ
األوؿ :تصنيف األشكاؿ اللغويّة عند األصوليٌن.
 ادلبحث ّ ادلبحث الثاين :إبستيمولوجيا اخلرب عند اآلمدي. ادلبحث الثالث :مفهوـ اخلرب عند اآلمدي. ادلبحث الرابع :فعل الرواية الكبلمي. ادلبحث اخلامس :فعل الشهادة الكبلمي.الفصل الثاين:األفعاؿ الكبلميّة اإلنشائيّة عند اآلمدي.
األوؿ :إبستيمولوجيا األمر والنّهي عند اآلمدي.
 ادلبحث ّ -ادلبحث الثاين :األمر عند اآلمدي بوصفو فعبل كبلميّا.

 ادلبحث الثالث :النهي عند اآلمدي بوصفو فعبل كبلميّا. ادلبحث الرابع :القوى اإلجنازية ادلتضمنة يف فعل األمر والنهي الكبلميٌن.الفصل الثالث:ادلنطوؽ وداللتو عند اآلمدي.

و

األوؿ :أقساـ الدالئل الكبلمية عند اآلمدي ،وأثر القصد يف اختبلؼ تسمية
 ادلبحث ّالدالالت.
 ادلبحث الثاين :ادلنطوؽ لغة واصطبلحا. ادلبحث الثالث :االسرتاتيجيّة اخلطابية ادلتح ّكمة يف إدراؾ ادلنطوؽ. ادلبحث الرابع :أصناؼ الدالالت ادلنطوقة عند اآلمدي.الفصل الرابع:ادلفهوـ وداللتو عند اآلمدي.
 -ادلبحث األوؿ:ادلفهوـ لغة واصطبلحا.

 -ادلبحث الثاين :نوع داللة ادلفهوـ ،وعناصر الكفاية ادلفهوميّة.

 ادلبحث الثالث :اإلسرتاتيجية اخلطابية ادلتحكمة يف استنباط ادلفهوـ. ادلبحث الرابع :أقساـ ادلفهوـ عند اآلمدي.خامتة :أجبنا فيها عن تلك التساؤالت ادلطروحة يف ادلق ّدمة.
مهما زنصل الباحث من كفاءة ،علميّة كانت أو منهجيّة ،فإف البحث يتضمن ،بطبيعتو،
صعوبات و َّ
ومتنوعة ،وأكرب صعوبة واجهناىا يف حبثنا ىذا ىي أننا كنا نشتغل على مستويٌن
مشاؽ كثًنة ّ
اثنٌن؛ مستوى علم أصوؿ الفقو ومستوى النظريّة التداولية احلديثة؛

بالنسبة لعلم أصوؿ الفقو فقد وجدنا صعوبة كبًنة يف فهم مبادئ وأصوؿ وقضايا ىذا العلم ،وىو
ما استنزؼ منا جهدا كبًنا و اقتطع منا وقتا طويبل .أما بالنسبة للنظرية التداوليّة فاألمر كاف أيسر نوعا ما،

تعرفنا على ىذه النظرية يف دراسات سابقة ،و التّح ّدي اآلخر الذي واجهناه ،وحنن
وذلك ردبا ألننا كنا قد ّ
نتعاطى مع ىذا البحث ،ىو كيف يكوف باستطاعتنا إعادة قراءة الدرس اللساين األصويل عند (اآلمدي)

من خبلؿ نظريّة لسانيّة حديثة من غًن أف نكوف قد لوينا أعناؽ النّصوص.
الشكر واالمتناف ألستاذي (زين
وأنا على إهناء مق ّدمة البحث ،ال يسعين إال أف أتق ّدـ خبالص ّ
الدين بن موسى) الذي أشرؼ على ىذا البحث منذ أف كاف فكرة ذبوؿ خباطري ،وإىل أف بلغ غايتو
ومنتهاه ،حقيقة لن ّأوفِيك ،أستاذي ،ح ّقك إال أف أدعو اهلل لك فأقوؿ :جزاؾ اهلل خًنا عن كل ما تكبّدتو
معي من متاعب و مشاؽ القراءة والتّصحيح والتّدقيق والتأصيل ،فبهذا ،فقط ،أذقتين حبلوة ومرارة البحث

ز

بالشكر واالمتناف لكل من م ّد يل يد العوف إلجناز البحث ،و خاصة
العلمي األكادميي الرصٌن ،كما أتق ّدـ ّ
ما كاف من عوف معنوي ،فهو ما كنت أطلبو طواؿ مخسة سنٌن.
كل من وقع ىذا البحث ادلبتدئ بٌن يديو ،فلقد ش َّوش
يف األخًن ،ألتمس العفو والعذر عند ّ
شّت مل نكن لنصمد أماـ قسوهتا لوال أ ّف اهلل يكفي عبده ورنيب دعوة
فكرنا ،وحنن نبحث ،تكاليف ّ
السوء.
ّ
ادلضطر إذا دعاه ويكشف ّ

ماسينيسا يف 2012/04/04

ح

تمهيد:

أوال :توسّط المعرفة اللغوية في الفكر األصولي.
ثانيا -البنية اللغوية العربية أهم تشكيلة في علم أصول الفقه.
ثالثا -االجتهاد في الشريعة رهن التّحكم في اللّسان العربي.
رابعا -الّتحكم في اللّسان العربي منهجية تأويلية.
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توسط المعرفة اللغوية في الفكر األصولي:
أوالّ :
االستقصاءَاجلاد َعنَحقيقةَصارتَتتجَلٌىَلل ٌَدارسُتَأكثرَفأكثرَكَلٌماَازدادتَرغبتهمَيفَ
ٌَ
شفَ َ
َيى ًَ
إهناَحقيقةَذبعلَمَنٌاَأفراداَمرىو هَف َ َطىَلىبيَػَنىاَللمعرفةَدبدلَمعرفة َاللغةَاليتَ
ًَ
طلبَادلعرفةَعلىَاختالؼَميادينها؛ َ
معرفةَمسألةَمنَادلسائلَبغض َالَنٌظرَعنَ
ٌَ
بَ
اَأفَيى َطٍَلي ىَ
فعلىَسبيلَالتٌمثيلَلوَأرادَالواحدَمَنٌ َ
َ
نبحثَهبا1؛ َ
جَربتو،لتحتٌمَعليوَضركرةَأفَيكوفَمدركاَلإلطارَالَلٌغومَالذمَ َطيًَرحتَ
َ
اإلطارَالعلميَأكَادلعريفَال ٌَذمَتندر
اكيةَعماَيقرؤهَ ،2كتأسيساَعليوَنستطيعَالقوؿَ
ٌَ
فيوَتلكَادلسألةَكإالَاستحاؿَأفَػلدث َعندهَأمَصورةَإدر

أَنٌو َمىت َرب ٌَكمنا َيف َاجلانب َالَلٌغومَ ،ف يَكنَا َأفراد َأكفاء َفيوَ ،عندىا َفقط َنتم ٌَكن َمن َكلوج َكنو َاللغة ََبي َغيىَةىَ
َقادرين َعلى َاكتشاؼ َأسرار َمجيعَ
َتٌ َلنا َذلك َنكوف َعندىا َ
االقًتاب َمنها َككشف َبعض َأسرارىا؛ َكإذا َ

ادلكانيٌةََ .3
الزمنيٌةَك َ
اىرَمهماَتنوعتَآفاقهاَ َ
ٌَ
الظو

ماَس ىَعتَإذلَذبليةَاحلقائقَالوجوديةَعلىَاختالؼَ
غةَمنَالنٌاحيةَالفلسفيةَمثالَصلدَأهنا َكَلٌ ىَ
َ
َ
ٌَ
إذاَخص
َ1
صناَالنٌظرَيفَالَلٌ

اءَتلكَاحلقائقَالوجوديٌة،ىذاَمنَجهةَكمنَ
َ
أنواعها،فإظلاَىيَيفَحقيقةَاألمرَدلَتقمَإالَدبحاكلةَإبرازَ يَكن ًَه ىَهاَادلختفيَكر
ف َ َالنٌظرةَالفلسفيةَللغةَعلىَحقيقةَقَلٌماَننتبوَإليها؛كىيَازباذَاإلنسافَمنَالَلٌغةَكسيطاَأساسياَلربطَ
كش يَ
جهةَأخرلََتى ًَ
عالقاتَمعَسلتلفَادلوجودات،كاليتَكافَقدَعجزَعنَإقامتهاَمعهاَمباشرةَبنفسوَ .

دميَللنٌشرَك َالتٌوزيع َكدارَ
العرب،ابنَالنٌ َ
َ
غة(قراءةَيفَادلنعطفاتَكَاحلدثياتَالكربل):رلموعةَمنَاألكادميُتَ
ينظر:فلسفةَالَلٌ َ

َالصدارةَأثناءَعمليةَ
الركافدَالثٌقافيةَناشركف،اجلزائر/لبناف،ط،2013َ،01صَ .125
غةَمرىكىز ٌ
كمنَجهةَأخرلَربتل َاللٌ ى
ٌ
ٌ
):زلمدَعابدَ
الكشفَعنَادلكوناتَاليتَيتش ٌك
ٌ
لَمنهاَعقلَأمةَمنَاألمم.ينظر:تكوينَالعقلَالعريب(سلسلةَنقدَالعريبٌ 01
ٌ
اجلابرم،مركز َدراسات َالوحدة َالعربية(مجاعة َال ٌدراسات َالعربية َكالتاريخ َكاجملتمع)،بَتكتَ -لبناف،ط ََ،10،،2009

صَ .75
َ 2إالَأنٌوَتوجدَىناؾَإمكانيةَكاحدةَػلدثَفيهاَالتٌفكَتَدبعزؿَعن اللٌغة،لكنٌوَيكوف َيفَىذهَاحلالة َتفكَتاَالَكاعيا،شلاَ
يؤدم َإال َعدـ َرب ٌقق َالعملية َالفهمية َمن َأساسها.ينظر:داللة َالَلٌغة َكتصميمها:جكندكؼ َكآخركف،ترمجة:زلمد َغاليمَ
كآخركف،دارَتوبقاؿَللنشر،الدارَالبيضاء-ادلغرب،ط،01،2007صَ .18
ادلتٌحدة،بنغازم-
َالسالـ َادلس ٌَدم،دار َالكتاب َاجلديدة َ َ
َتأسيسيٌة َيف َالَلٌسانيات،عبد ٌَ
َ
َ 3ينظر:مباحث
كزَالثٌقايفَالعريب،الدارَالبيضاء-
كينظرَالفكرةَنفسهاَيفَكلَمن:نقدَالنص:عليَحرب،ادلر َ
ٌَ
ليبيا،ط،01ص،صَ.10-09
1
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استناداَإذلَالفكرةَالسابقةَؽلكنناَأفَنع ٌَد َمعرفة َالفرد َباللغة َاليتَيبحثَهباَكَرب ٌَكموَفيهاَدبثابةَ
ٌَ
َ

تدخلَ
ناجعةَلفهمَمجيعَاألنشطةَالعلميةَعلىَاختالؼَقطاعاهتاَادلعرفيٌة،كماَأفَتلكَادلعرفةَ َ
َ
منهجيٌةَج ٌَدَ
َ

َؽليٌز َبُت َباحث َكآخر؛ َفكَلٌما َارتقىَ
َأساسي َيف َتشكيل َما َيعرؼ َبػ(األسلوب َادلعريف)َ 4ال ٌَذم َ
ٌَ
كعنصر
بَحبثوَيفَذلكَالقطاعَمتيسَرا َكقابال َلإلفصاحَ
ٌَ
مستولَتعاملَالفردَمعَادلعطى َالَلٌغومَ ،كَلٌماَكافَأسل َو

عنَسلتلفَاإلشكاالتَاليتَيطرحهاَ.كإذاَكافَمنَالطبيعيَج ٌَداَأفَتستأثرَادلعرفةَالَلٌغويةَبذلكَالوزفََكيفَ
هبدؼَإبالغَرسائلَشىتَ،فكيفَىيَيفَحقلَمعريفَ
ٌَ
حقوؿَمعرفيةَيكتبَفيهاَالبشرَإذلَبعضهمَالبعضَ
وَادلشرعَاحلكيم َإذلَالبشر َبرسائل َإذا َسبكنواَمنَفهمهاَاستطاعواَأفَيتعبٌدكهَبطريقةَصحيحةَ،
يت ٌَ
وجوَفي ٌَ
اَألنفسهمَالسعادةَيفَال ٌَدارينَ؟!َ .
كبالتٌارلَضمنو
َ
ٌ

اليت َىيَالقرآفَالكرميَ ،يريدَمنَخالذلاَ
كجلَ -إذلَمجيعَالبشرَيٌة َرسالةَ ،ك ٌَ
عز َ ٌَ
ادلشرع ٌََ -
لقد َأرسلَ ٌ
س ًَرَالفهمَعلىَمستولَتل ٌَقيَتلكَ
وَقدَحصلَنوعَمنَعي ٍَ
َ
لكنَ ٌَ
كدالالتَ،5ك ٌَ
وَ
مَمعانىَ
َ
أفَيي َبلً َغى يَه
َ
ادلتأملَغلدَأَنٌ
ذلذهَالرسالةَىوَ
ادلرسلَ/ادلنزؿ َ
األكؿَأ ٌَف َ
دباَنستطيعَأفَنرجعَىذهَالصعوبةَإذلَأمرينَاثنُت؛ َ ٌَ
ٌَ
الرسالةَ ،كر
ٌ
ٌَ
ٌَ
اؤـَبُتَقصدينَ،قصدَادلرسلَ
فحدثَبذلكَمفارقةَك ىَع ىَد يَـَتو وَ
ىَ
كثانياَأفَالرسالةَ َتٌَتدكينهاَ،6
عَاحلكيمَ،
ادلشر ٌَ
ٌَ
علىَالرغمَمنَذلكَفإفَالتٌشكيلَالَلٌغومَال ٌَذمَحواىاَكافَبلغةَبشريٌةَمفهومةَ .8
ٌَ
لكنَ
كقصدَالرسالةٍَ َ،7
ٌَ
َادلصطلح):دحامنيٌةَ
َ
َالنٌصوص(زلاكلة َلتحديد
َالنص َأك َفلسفة َتأكيل َ
ٌَ
ادلغرب،ط،04،2005ص.08ك:ىرمنيوطيقا
مليكة،رلَلٌةَاخلطاب،منشوراتَسلربَربليلَاخلطاب-جامعةَمولودَمعمرم-تيزمَكزك،ع،01مامَ،2006صَ َ.85التٌفكَتَ
كالَلٌغة:جوديث َجرين،ترمجة َكتقدمي:عبد َالرحيم َجرب،منشورات َاذليئة َادلصرية َالعامة َللكتاب،مصر(،د.ط)َ،1992،
صَ .114-113
 َ4سيكولوجياَاللغةَكادلرضَالعقلي:مجعةَسيدَيوسف،منشوراتَعادلَادلعرفة،الكويت،العددَ،145ينايرَ،1945صَ .30
كىذاَماَذبسدهَالعالقةَالتواصيليةَبُتَا﵁َكاإلنساف،كيفَاحلقيقةَىيَعالقةَمنَأصلَأربعةَعالقات،كىي-1:العالقةَ
َ5
ٌ
األنطولوجيةَ-2-عالقةَالربَ-العبدَ-3-العالقةَاألخالقيةَ.للتفصيلَينظر:ا﵁َكاإلنسافَيفَالقرآفَ،صَ َ.131-130
 َ6اللغةَكاجملازَبُتَالتوحيدَككحدةَالوجود:عبدَالوىابَادلسَتم،دارَالشركؽ،القاىرة-مصر،طَ،02،2006صَ .159
َ 7منَالنصَإذلَالفعل(أحباثَالتأكيل):بوؿَريكور،ترمجة:زلمدَبرادةَكحسافَبوَرقية،منشوراتَعُتَللدراساتَكالبحوثَ
اإلنسانيةَكاالجتماعية،ط(،01د.ب)َ،2001،صَ .144
َ8اللغةََكاجملازَبُتَالتوحيدَككحدةَالوجود:عبدَالوىابَادلسَتمَ،ص.159
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علىَخ ىال ً
ً
ؼ َذلك؛َ
اليت َطرحناىا َصعب َةن َنوعاَماَ ،كلكَنٌهاَيفَحقيقةَاألمر َ
قدَتبدكَىذهَادلعادلة َ ٌ
فادلدَقٌقَغلدَأ ٌَفَ«َللَنٌصوصَالشرعي ًَ
علىَماَتدؿَعليوَالنٌصوصَبظواىرىاَ،
يدَ
كمقاصدىاَ،كىيََتىًَز يَ
يَ
قههاَ،
ٌ
ٌ
ةَف ي
اَيىن يَف يَدَإذلَفقوَتلكَالَنٌصوصَكمقاصدىاَ،كلوَدلَتكنَتلكَالظواىرَمقصودنَةَ
لكنَتلكَالظواىرَمنََفى ًَه ىَم ىَه َ
كماَأيد ًرىؾ َمنهاَمنَادلعانَصحيحاَالنٍػبىػ ىه ىم َكلَ َشيءَيفَتلكَالَنٌصوصَ ،كالَانٍَػ َغىَلى ىَقتَعنَالعقوؿَانغالقاَ
ً
َالتٌكليفَ
َبأم َحاؿ َمن َاألحواؿَ ،كىذا َمآلو َإذل َ
ٌ
تامانَ ،كصارت ََقطعان َمن َالكالـ َال َسبيل َإذل َفهمها ٌ
9
أرحم َكأجل َمن َأف َؼلاطب َالنٌاس َدبا َالَ
با﵀اؿَ ، »...باإلضافة َإذل َذلك َفػ« َا﵁َ -سبحانو َكتعاذل َ -ي

يفهموفَ،كػليلهمَعلىَاإللباسَكالتٌضليلَ»َ 10

شف َنظامها َالَلٌسان َالذمَ
كىذا َما َح ٌفزَ ،يف َحقيقة َاألمرَ ،القارئُت َلرسالتو َعلى َضركرةََ ىَك ًَ

منَأنظمةَفرعيٌةَتتكاملَفيماَبينهاَ
َ
يج َ
نظاـَلغوم َىوَمز هَ
ٌَ
ذبسدتَمنَخاللوَ ،كمنَادلتعارؼَعليوَأفَأمَ َ
ٌَ
سالةَاإلذليٌةَ
َ
غومَاخلاصَبالر
ٌَ
ٌَ
لتش ٌَكلَلناَماَيصطلحَعليوَبػَ(اجلهازَاللغوم)َ،11
إالَأفَادلتفحصَللجهازَالَلٌ
موضوعاتَأساسيٌةَكثَتةَالَ
َ
فَضمنَخطاباتَمتَنٌوعةَ ىَرب ًَم يَل َ«َ
فهوَم َوظَ هَ
غلدهَ ىَغ ََتيَقارََعلىَىيئةَكاحدة َ،يَ
يَ
عرب َعنَنظرية َحياتيةَمتكاملة َ[َ ]...فادلخاطبَيفَالقرآفَالكرميَعلىَدرجاتَمنَ
ؽلكنَحصرىاَألهناََتي َِ
التٌكوين َاالجتماعيَ
َبتنوع َالبيئات َكموارد َادلعرفة َك َ
َكقابليتيو َالفكرَيٌة َك َ
َ
َتتنوع َمعارَفيو
َ
العلميٌة ٌَ
الثٌقافةَ ،كما ٌَ

كمنَجراءَ
كيفَىذاَيكمن َسرَ َكضوحَآياتَالقرآفَيفَبعضهاَكغموضهاَيفَبعضهاَاآلخر َ»َ .12
يَ
كال ٌَديٍتَ ،
ٌَ
اعَمنَاخلطاباتَكبالتٌارلَأنواعَمنَاالسًتاتيجياتَاخلطابيةَاليتَيقوـَادلتكلمَ
َ
ىذهَالتٌوظيفاتََتى َنتي يَج َلناَأنو
َ
َالرسالة َاإلذليةَ ،فماَ
يَ
ش ٌَك يَل َتلك َ
باختيارىا َلتحقيق َأىداؼ َمتع ٌَددةَ ،13كما ََتي ىَ
َالتٌ
وظيفات َرلتمع َةن َأسلوب ٌَ

َ 9القانوفَيفَتفسَتَالنصوص(بيافَمناىجَكقواعدَكضوابطَتفسَتَكشرحَالنصوصَالدينيٌةَيفَاإلسالـ):أبوَالطيٌبَمولودَ
السريرم،دارَالكتبَالعلميٌة،بَتكت-لبناف،طَ،2006َ،01صَ .169
ٌ
َ10ادلرجعَنفسو،صَنفسهاَ .
َ 11اللسانيات َكأسسها َادلعرفيةَ:عبد َالسالـ َادلسدم،الدار َالتونسية َللنشر َك َادلؤسسة َالوطنيةَ
للكتاب،تونس/اجلزائر(،د.ط)َ،1986،صَ .34
 َ 12اخلطاب َالنفسي َيف َالقرآف َالكرمي(دراسة َداللية َأسلوبية):كرمي َحسُت َناصح َاخلالدم،دار َصفاء َللطباعة َكالنشرَ
كالتوزيع،عماف-ألردف،طَ،2007َ،01ص.36-35
َ 13اسًتاتيجيات َاخلطاب(مقاربة َلغوية َتداكلية):عبد َاذلادم َبن َظاىر َالشهرم،دار َالكتاب َاجلديد َادلتحدة،بنغازم-
ليبيا،طَ،01،2004صَ .69-68
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منَخالذلاَالرسالةَ َ ،شلٌاَيؤَثٌرَبطبيعةَاحلاؿَ
حَ
طر يَ
ٌَ
األسلوبَإال َ« َ
ٌَ
تلكَالتغَتاتَاليتَتطرأَعلىَالطريقةَاليتََتي َى
َ 14
علىَطابعً
هاَاجلمارلَأكَعلىَاستجابةَالقارئَالعاطفيٌةَ» .
َ
َ
كلقدَتك ٌَفلَاألصوليوفَ،بوصفهمَ ٌقراءَزلًتفُتَ professionnelles Liseurلنظاـَاجلهازَ
الَلٌغومَاحلاملَألسلوبَا ٌَلرسالةَاإلذليةَ،دبهمةَالكشفَعنَتلكَاخلطاباتَاليتَأتتَعلىَشكلَغامضَأكَ

خفيَ،15معتمدينَيفَذلكَعلىَمفهوـَالقراءةََla Lectureمنَحيثَإنوَ«َتعبَتََيتٌسعَدلعرفةَاألشياءَ

ادلالحظةَتوصل َاألصوليوف َإذلَ
كمنَجراءَىذاَالفحصَكاالختبارَك
كفحصهاَكاختبارىاَكمالحظتها َ»َ ،16
ٌ
ٌ
اضح َمنَحيث َمستو َاهيَ َالوضعيََ ،كىذاَماَ
لسانيَك هَ
شكيل َ َ
يد َبأَنٌوَت هَ
تقدميَكصف َلذلكَاجلهازَالَلٌغومََ ،ييًَف يَ
اؽ َإذل َادلتل ٌَقُت َإ َالٌ َإذا َكانوا َعارفُت َبنظامها َالَلٌغوم َالذم َتش ٌَكلتَ
س يَ
فسره َأف َالنصوص َالشرعية َال ََتي ىَ
َيي ٌ
األخَتَالستيعابَكإيصاؿَ
األك ىَؿَك ىَ
منوَ،17كمنَربقَ ًَقَىذاَادلبدأَ ىَغ ىَدتَال ٌَداللةَالَلٌغويةَ(الوضعية)َىيَادلر ٌَش ىَحَ ٌَ

َالعريب:زلمد َعبد َادلنعم َخفاجي َك َآخركف،الدار َادلصرية َاللبنانية(طباعة،نشر،توزيع)،القاىرة-
ٌَ
 َ 14األسلوبية َكالبياف
مصر،طَ،01،1992صَ .11

َ 15ينظر:البحر َا﵀يط َيف َأصوؿ َالفقو:الزركشي(بدر َالدين َزلمد َبن َهبادر َالشافعي)،ربرير:عبد َالقادر َعبد َا﵁َ
العان،مراجعة:عمر َسليماف َاألشقر،منشورات َكزارة َاألكقاؼ َكالشؤكف َاإلسالمية-الكويت،طَ.461/1،1992َ ،02
حاشية َلقطَال ٌَدررَبشرحَمنتَطلبةَالفكر(كباذلامشَشرحَزببة َالفكرَيفَمصطلحَأىلَاألثرَلشهابَالدينَأمحدَبنَعليَ
بن َحجر َالعسقالن):العدكم َادلالكي(عبد َا﵁ َبن َحسُت َخاطر َالسمُت)،مطبعة َشركة َمصطفى َالبايب َاحلليبَ
كأكالده،مصر،طَ،01،1938صَ .26
 َ16منهجيةَالقرآفَادلعرفية(أسلمةَفلسفةَالعلوـَالطبيعيةَكاإلنسانية):زلمدَأبوَالقاسمَحاجَمحد،دارَاذلادمَللطباعةَكالنشرَ
كالتوزيع،بَتكت-لبناف،طَ،01،2003ص.85
 َ 17إرشاد َالفحوؿ َإذل َربقيق َاحلق َمن َعلم َاألصوؿ:الشوكان(زلمد َبن َعلي)،ربقيق:أبو َحفص َسامي َبن َالعريبَ
األثرم،تقدمي:عبد َا﵁ َبن َعبد َالرمحاف َالسعد َك َسعد َبن َناصر َالشًتم،دار َالفضيلة َللنشرَ
يع،الرياض،طَ .701/2،01،2000ادلستصفىَمنَعلمَاألصوؿ:الغزارل(أبوَحامدَبنَزلمد)،دراسةَكربقيق:محزةَ
كالتوز َ
:أمحدَكركـ،دارَ
َ
بنَزىَت َحاف(،،د.ف)(،د.ب)(،د.ط)َ(،د.س)َ.30/2،مقاصدَاللغةَكأثرىاَيفَفهمَاخلطابَالشرعي
كنوزَادلعرفةَللنشرَكالتوزيع،عماف،طَ،01،2015صَ .36
4

التمهيد:

اللغة العربية ودورها في استنباط األحكام الشرعية عند األصوليين

بطَ
منَر ًَ
الرسالةَاإلذليةَإذلَالبشر18؛َدبعٌتَآخرَصلد َأَنٌوَدلاَكافَأفرادَاجملتمع َالَلٌغومَمتم ٌَكنُت َ ىَ
مضموف َ ٌَ

اَلٌداؿَبادلدلوؿَ ،دباَأهنمَىمَمنَأشرؼَعلىَعمليةَاصطالحوَ ،عندىا َفقط َاختارَادلشرعَ َاحلكيمَدلعانَ
لبَاصطالحاهتمَتلكَ،فمنَأنشأَشيئاَيكوفَقادراَعلىَفهموَبطبيعةَاحلاؿَ!ََ
منَص ًَ
كدالالتَ يَ
وَ
رسالتوَأدَلٌَةنَ
عي َاإلسالميََ ،أثناء َمباشرتو َللعملية َاإلبالغية َمراعيا َللمعطى َاللٌغومَ ،دعا َىذاَ
َالشر َ
َكَدلاََكاف ٌَ
ٌ
19
األصوليُت َإذل َضركرة َاالعتناء َبالَلٌغة َبعدىا َأجدر َاألنظمة َالتواصلية َعلى َاإلطالؽ َ ،كىذا َما َتعتقدَ
فهرساَحلضارةَ
َ
بصحتوَالدراساتَالَلٌسانيةَادلعاصرةَمنَجهتهاَأيضاَ،20كمنَجهةَأخرلَدلاَكانتَالَلٌغةَ«َ
جرىمَذلكَمباشرةَإذلَإنشاءَمفهوـَذلا؛َفهيَعندَ
كلَرلتمعَمنَاجملتمعاتَ،تىَػَتىأثَػٌيَرَهباَ،كَتيأثَػِ يَرَفيهاَ»ٌَ َ،21

َهباَعنَادلسمياتَ 22كعنَادلعانَادلرادَإفهامهاَ .23»...تتش ٌَكلَالَلٌغةَحبسبَىذاَ
ٌَ
ٌَ
ألفاظَيعرب
بعضهم َ« َ
18

َ خالفة َاأللباب َبُت َالوحي َكالعقل(حبث َيف َجدلية َالنص َكالعقل َكالواقع):عبد َاجمليد َالنجار،دار َالغربَ

اإلسالمي،ط،1987َ،01بَتكت-لبنافَ،صَ .13
 19ينظر َكل َمن:اإلحكاـ َيف َأصوؿ َاألحكاـ:اآلمدم(علي َبن َزلمد)،تعليق:عبد َالرزاؽ َعفيفي،دار َالصميعي َللنشرَ
كالتوزيع،ادلملكةَالعربيةَالسعودية،طَ.30-29/2003،1َ،01ا﵀صوؿَيفَعلمَأصوؿَالفقو:الرازم(فخرَالدينَزلمدَبنَ
عمر)،دراسةَكربقيق:جابرَفياضَالعلوان،منشوراتَمؤسسةَالرسالة(،د.ب)(،د.ط)َ.139/1،شرحَالكوكبَادلنَت/سلتصرَ
التحرير/ادلختربَادلبتكرَشرحَادلختصرَيفَأصوؿَالفقو:ابنَالنجار(زلمدَبنَأمحدَالفتوحيَاحلنبلي/ت972ق)،ربقيق:زلمدَ
الزحيلي َكنزيو َمحاد،منشورات َمكتبة َالعبيكاف،الرياض-ادلملكة َالعربية َالسعودية(،د.ط)َ .100/1،َ 1993َ ،إرشادَ
الفحوؿَإذلَربقيقَاحلقَمنَعلمَاألصوؿ:الشوكانَ،صَ .104
20ينظر:البحث َعن َفرديناف َدك َسوسَت:ميشاؿ َأ ٌريفيو،ترمجة َكتقدمي َكتعليق:زلمد َخَت َزلمود َالبقاعي،مراجعة:نادرَ
سراج،دارَالكتابَاجلديدَادلتحدة،طَ،2009َ،01صَ .71

َ 21اللغات َاألجنبية َتعليمها َكتعلمها:نايف َخرما َكعلي َحجاج،منشورات َعادل َادلعرفة،الكويت،العدد َ،126شواؿَ
َ،1988ص.123-122
َ 22لقد ََكاف(فرديناف َد َكسوسَت) َمدركا َذلذه َاحلقيقة،حيث َكاف َيفًتض َبأف«اللغة َىي َأساس َتسمية َرلموعة َمنَ
األمساء،نطلقها َعلى َادلواضيع َكاألفكار».ينظر:مخسوف َمفكرا َأساسيا َمعاصرا َمن َالبنيوية َإذل َما َبعد َاحلداثة:جوفَ
ليشتو،ترمجة:فاتنَالبستان،ادلنظمةَالعربيةَللًتمجة،بَتكت-لبناف،طَ،2008َ،01صَ .309
َ َ 23اإلحكاـ َيفَأصوؿ َاألحكاـَ :ابن َحزـ(أبو َزلمد َعلي َبن َأمحد َبن َسعيد)َ،تقدمي:احساف َعبٌاس،منشوراتَدارَ
اآلفاؽَاجلديدة،بَتكت-لبناف(،د.ط)(،د.ت)َ .46/1،
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التعريف َمن َألفاظَ ،كىذهَاألخَتة َىيَعبارةَعنَعالمات َيَػيىَعبٌَػ يَر َهبا َ ٌَإما َعنَدالالتَدلسمياتَ ،كيكوفَ

ذلكَعنَطريقَالوضع24طبعاَ ،كإماَأفَيَػي ىَعبٌَػىَر َبتلكَاأللفاظَعنَادلعانَاالستعماليةَاحلالية ََ actuelsاليتَ
اَماَكافَنوعَالتٌعبَتَ
َ
َ
مَتبليغىهاَإذلَسلاطبيوٌَ َ،
كيتدخ
ص يَدَادلتكَلٌ َ
َييق ًَ
لَيفَىذاَادلستولَماَييعرؼَباالستعماؿَ،كأيٌ
يفَمجيعَالتٌبليغات َتكوفَجديرنَة َبالَنٌظرَكال ٌَدراسةَ ،سواءَعندَاألصولُتَأكَعندَغَتىمَ ،كىذاَدلَ
َ
فإ ٌَف َالَلٌغة َ
لقيَ
اسطتهاَأفَيي ىَ
َ
حدثَلوَدلَتَػيَثٍَبًت َأهناَطريق َةه َمع ٌَقدَةه َكَعجيب َةهَيفَالوقتَنفسوَ ،يستطيعَالفردَبو
يكنَليى يَ
َ

نظرةَعلىَاحلقائقَالكونيةَ ،25فيقوـَعندئذَباكتشافهاَكَككصفهاَ ،بلَقدَيتع ٌَدلَبوَاألمرَإذلَتفسَتىاَ
بَنوعَنظرتوَإذلَتلكَاحلقائقَيفَح ٌَدَ
س ًَ
كذلكَحبى ىَ
ًَ
الثٌقايفَ،ك
حبسبَتكوينوَالعلميَك َ
كتأكيلهاَ،كيكوفَذلكَ ىَ
ذاهتاَ ََ.

 َ 24كذلذاَصلد َمنَنظرَإذلَاللغةَعلىَأهنا« َألفاظَكضعتَدلعان َ»َ .ينظر:التحبَتَشرحَالتحرير َيفَأصوؿَالفقو:ادلرداكمَ
احلنبلي(عالءَالدينَأبوَاحلسنَعليَبنَسليماف)،دراسةَكربقيق:عبدَالرمحافَبنَعبدَا﵁َاجلربينَكآخركف،الرياض-ادلملكةَ
العربيةَالسعودية،منشوراتَمكتبةَالرشد(،د.ط)(،د.س)،صَ.282بلَىناؾَمنَع ٌدىاَ«َرلموعةَمنَادلواضعاتَالضركريةَ
َ.ينظر:البحثَعنَفردينافَدكَسوسَت:ميشاؿَأريفيوَ،صَ .71
اليتَيتبنٌاىاَالكيافَاإلجتماعي»...
ٌ

ادلتفحصَدلصنفاتَعلماءَأصوؿَالفقوَيقفَعلىَحقيقةَأهنمَدلَػلفلواَبتحديدَمصطلحَاللغة،باستثناءَالنٌزرَاليسَتَ
إالَأفَ ٌَ
َكافَمنصبٌا َحوؿ َكيفية َداللة َاأللفاظَأك َالًتاكيب َعلىَ
َ
من َالتعريفات َادلوج َودةَيف َبعضَادلصنفات،بل َإ ٌَف َاىتمامهم

َمضطرين َللحديث َعن َكضع َاللغة َكعن َكاضعها َك َعن َكيفية َمعرفتها،دبا َأهنا َعبارة َعنَ
ادلعٌت،كمنو َكجدكا َأنفسهم
ٌَ
تواضعاتَكاصطالحات،كهبذاَيكوفَاألصوليوفَقدَجعلواَادلعرفةَاللٌغويةَكادلعرفةَالوضعيٌةَكجهُتَلعملةَكاحدة.ينظرَيفَ

ىذا َاخلصوص َكل َمنَ :ادلستصفى َمن َعلم َاألصوؿ:الغزارل(أبو َحامد َزلمد َبن َزلمد)،دراسة َكربقيق:محزة َبن َزىَتَ
حاف،،منشورات َاجلامعة َاإلسالمية-كلية َالشريعة-ا،ادلدينة َادلنورة(،د.ط)(،د.ت)َ .8/3،اإلحكاـ َيف َأصوؿَ
األحكاـ:اآلمدمَ .30/1،ا﵀صوؿ َيف َعلم َأصوؿ َالفقو:الرازمَ .175/1،شرح َالكوكب َادلنَت:ابن َالنجارَ.107/1،
معراج َادلنهاج(شرح َمنهاج َالوصوؿ َإذل َعلم َاألصوؿ َللقاضي َالبيضاكم):اجلزرم(مشس َالدين َزلمد َبن َيوسف)،ربقيقَ
كتقدمي:شعبافَزلمدَإمساعيل،مطبعةَاحلسُتَاإلسالمية،القاىرة-مصر،طَ.153/01،1993،1إرشادَالفحوؿَإذلَربقيقَ
احلقَمنَعلمَاألصوؿ:الشوكانَ ََ.97/1،
َ 25احلقيقةَكادلنهج(اخلطوطَاألساسيةَلتأكيليةَفلسفية):ىانزَجورجَغادامَت،ترمجة:حسنَناظمَكعليَحاكمَصاحل،راجعوَ
علىَاألدلانية:جورجَكتوره،صَ .573-572
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تلكَالتٌقنيةَالَلٌسانيةَ
َ
احلقائقَالكونيٌةَاليتَانتبوَإليهاَاألصوليوفَانتباىاَمبكراَىيَ
َ
منَبُتَأىمَ
ٌَ
َإ ٌَف َ

اإلبالغيٌةَفيماَبينهم؛َإفَىذهَالتقنيةَتىَػَنيصََعلىَضركرةَ
َ
ةََالتٌواصليةَكَ
مُتَحصوؿَالعمليٌ َ
َ
اليتََتى ٍَ
ض ىَم يَنَللمتكَلٌ

وفَذلكَالتٌعاكفَيفَاجلانبَالَلٌغوم؛ َذلكَأ ٌَفَ
َ
كَأخصَ َماَيك
ربصيلَالتٌعاكفَبُتَاألفرادَفيماَبينهم َ ،26ىَ
َ
غبةَيفَربقيقَنوعَمنَالتٌماىيَمعَال ٌَذاتَكال ٌذكبافَبُتَال ٌَذاتَكاآلخرَمنَجهةَ،
َ
الر
عندَالفردَذبى َِ
يَ
اللغةَ«َ
س يَدَ ٌَ

كبُتَال ٌَذاتَكالعادلَاخلارجيَادلوضوعيَمنَجهةَأخرلَ»27؛َأمَدبعٌتَآخرَنستطيعَبواسطةَالَلٌغةَأفَضل ٌَققَ
الثٌانَبُتَذايت؛ َأمَيقوـَبُتَ
األكؿَذايتَيقوـَالفردَأثناءهَبالتح ٌَدثَإذلَنفسوَ ،ك َ
اعَمنَالتٌواصل؛ َ ٌَ
َ
ثالثةَأنو
ادلتأمل َيف َمجيع َىذه َاألنواعَ
َفيتأسس َعرب َنظرة َالفرد َإذل َالوجودَ ،ك ٌَ
َالثٌالث ٌَ
ذات َكذات َآخرلَ َ ،كأما َ

التٌفاىمَ،28كالذمَ
اَعلٌوَالوحيدَفيهاَىوَربقيقَالفهمَك َ
الفردَفيهاَىوَالفاعلَاألساسيٌََ َ،أم َ
يَ
التٌواصليةَغلدَأ ٌَفَ
َ
يؤدمَبدكرهَإذلَإصلاحَالعمليٌةَالتواصليٌةَبُتَادلتعاكنُتَ .29
ٌ

َكض ًَمَنىتَ
َأعليٌة َكربل َفقط َعندما َتك ٌَفلت ىَ
َالسابقة َ
َالتٌعاكنية َالَلٌسانية ٌَ
التٌقنية َ
لقد َاكتسبت َ َ
س ًَه يَمَ
كىذاَيفَحقيقةَاألمرَىوَأك يَؿَادلتطلباتَاليتََتي ٍَ
َ
للمتواصلُتَحقََاإلفصاحَعنَادلستورَكنقلوَإذلَالغَتَ،
أفَيعرب َعنوَحينماَقاؿَ«:ادلعانَالقائمةَيفَ
يفَإصلاحَالعمليةَاإلبالغيةَ،كىوَماَأرادَاجلاح(َ،ت666ق)َ ٌَ
ادلتٌصلةَخبواطرىمَ ،كاحلادثةَعنَفكرىمَ ،مستورةَ
صدكرَالنَاٌسَادلتصورةَيفَأذىاهنمَكادلتخَلٌجةَيفَنفوسهمَك َ

كموجودةَيفَمعَنٌةَمعدكمةَ ،الَيعرؼَاإلنسافَضمَتَصاحبوَ ،كالَ
ىَ
ةَكبعيدةَكحشيٌةَ ،كزلجوبةَمكنونةَ ،
َ
َ
خفيٌ
حاجةَأخيوَكخليطوَ ،كالَمعٌتَشريكوَ ،كادلعاكفَلوَعلىَأمورهَكعلىَماَالَيبلغوَمنَحاجاتَنفسوَإالَ

26

َاألصوؿ:الشوكانَ .104،شرح َالكوكب َادلنَت:ابنَ
ٌَ
َينظر ََكل َمن:إرشاد َالفحوؿ َإذل َربقيق َاحلق َمن َعلم

َالرازمَ .193/1،اإلحكاـ َيف َأصوؿَ
النجارَ .100/1،ا﵀صوؿ َيف َعلم َأصوؿ َالفقو:فخر َال ٌدين ٌ

األحكاـ:اآلمدمَ .29/1،

َ 27يف َالَلٌسانيات َالعامة(تارؼلها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها):مصطفى َغلفاف،دار َالكتاب َاجلديد َادلتحدة،بنغازم-
ليبيا،طَ،2010َ،01صَ .12
28

َاذلرمينوطيقا َكالفلسفة(ضلو َمشركع َعقل َتأكيلي):عبد َالغٍت َبارة،الدار َالعربية َللعلوـ َناشركف َك َمنشوراتَ

االختالؼ،لبناف-اجلزائر،طَ،2008َ،01صَ .318
َ29التداكليٌة:جورجَيوؿ،ترمجة:قصيَالعتٌايب،الدارَالعربيةَللعلوـَناشركف،بَتكت-لبناف،طَ،2010َ،01صَ .65
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عرب َبوَعنَفضلَ
بغَته »َ .30
كىذاَماَعرب َعنوَعبد َالقاىرَاجلرجان َ(ت471ق) َقبلوَحُتَقاؿ...«:شلٌاَيي ٌ
ٌ

اَالسامعُتَعنَاألغراضَكادلقاصدَ ،كرامواَأفَ
بعضَالقائلُتَعلىَبعضَ ،منَحيثَنطقواَكتكلٌمواَ ،كأخربك ٌ
اَذلمَعنَضمائرَقلوهبمَ»َ 31
ًَ
وىمَماَيفَنفوسهمَ،كيكشفو
َيي َعلً يَم يَ
التٌواصل َظاىرةَ
السابقة َصلدىا َقائم َةن َأساسا َعلى َمفهوـ َغلعل َمن َ َ
التٌقنية َ ٌَ
إذا َدَقٌقنا َالَنٌظر َيف َ َ

مجيعَتصرفاتَكسلوكاتَالفردَ
ٌَ
تفاعليٌةَ ،32تشًتؾَفيهاَمجيعَاألطراؼَادلتحاكرةَ ،كماَأ ٌَف َىناؾَمنَيع ٌَد َ
َ

افعَالتٌواصليَالذمَػليلَإحالةَمباشرةَإذلَانتسابَىذاَالفردَإذلَشبكةَاجتماعيةَمعينةَ،33
نابعةَمنَال ٌَد َ
رىُت َاذليئة َاالجتماعية َاحلاضنة َكادلوجهة َلوَ،34
كعليو َسيكوفَ ،من َىنا َفصاعداَ ،أمَ َنشاط َتواصليَ َ ىَ

كبالتٌارل َسوؼ َلن َيكوف َللفرد َإمكانيٌَةه َكال َمصلح َةه َأف َيَػى ٍَعًَزىَؿ َنفسو َعن َتلك َاذليئة َاالجتماعيةََ ،كىذاَ

بَعنَ
االذباهَالتٌفاعليَيفَعلمَالنفس35؛َحيثَيذىبَإذلَأنوَ«َالَؽلكنناَأفََنيضًَر ىَ
َ
بالضبطَماَيَػىَنيصََعليوَ
ٌ

الـَزلمدَىاركف،مكتبةَاخلاصليَللطباعةَكالنشرَ
ٌَ
ٌَ
:عبدَالس
َ30البيافَكالتبيُت،اجلاح(،أبوَعثمافَعمرَبنَحبر)،شرحَكربقيق:
كالتوزيع،القاىرة-مصر،طَ .75/1،1998َ،07

31
َزلمدَ
َزلمد)،قراءة َك َتعليق:زلمود ٌ
َدالئل َاإلعجاز:اجلرجان(أبو َبكر َعبد َالقاىر َبن َعبد َالرمحاف َبن ٌ
شاكر(،د.ف)(،د.ط)(،د.ت)َ،صَ .43
32
َالسوسيولوجيةَلتحليل َاخلطابَ:أمحد َشايب،ضمن َكتاب:لسانيات َالنص َكربليل َاخلطاب(ادلؤسبر َالدكرلَ
َ ادلقاربات ٌ

األكؿ"حبوثَزل ٌكمةَيفَلسانياتَالنصَكربليلَاخلطاب"دبشاركةَاجلمعيةَادلغربيةَللسانياتَالنصَكربليلَاخلطابَكجامعةَ
ابن َزىر"كلية َاآلداب َكالعلوـ َاالنسانية.أكادير/ادلملكة َادلغربية)،دار َكنوز َادلعرفة َالعلمية َللنشر َكالتوزيع،األردف-

عماف،طَ،2013َ،01صَ .205
َ33التداكليةَمنَأكستُتَإذلَغوفماف:فيليبَبالنشيو،ترمجة:صابرَاحلباشة،دارَاحلوارَللنشرَكالتوزيع،الالذقية-سورية،طَ،07
َ،2007صَ .47
البحثَعنَفردينافَدكَسوسَت:ميشاؿَأريفيوَ،صَ .71
َ34
ٌ

َ 35ينتسبَىذاَاالذباهَإذلَمدرسةَتدعىَ(بالو ألتو)َكيي ٍذ ىكير َأنٌوَكافَقدَظهرَيفَاخلمسينياتَمنَىذاَالقرفَمعَأحباثَ
ً
ٍت َىذا َاالذباه َباستثمار َادلعطيات َالتٌواصليٌة َاحلوارية َكتوظيفهاَيف َعالجَ
العديدَمن َالعلماء،أبرزىم(واتزالويك)َ.لقد َعي ى
مرضى َالنفسَ ،حيث َأفاد َفيما َبعد َاالذباه َالتٌواصلي َالعادم َمن َنتائج َاالذباه َالتٌواصلي َادلرضي.ينظرَ :ادلقارباتَ

السوسيولوجيةَلتحليلَاخلطاب:أمحدَالشايب،ضمنَكتابَ:لسانياتَالنصَكربليلَاخلطابَ .204-203/1،
ٌ
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الكالـَ
مارسَالفردَ ىَ
يَ
التٌواصلَ»َ َ،36كمنَىناَفقطَنشأتَعالقةَكطيدةَبُتَلغةَالفردَككيانوَاإلنسان؛َفكَلٌماَ
َ
الَغلدَنفسوَإالَكىوَمعرباَعنهاَمنَ
ىَ
تلكَاإلنسانيٌةَ
َ
أفَيعربَعنَ
يكوفَمعرباَعنَإنسانيتوَ ،ككلماَأرادَالفردَ ٌَ

خالؿَتكَلٌموَمعَاآلخرينَ،37كخالصةَدلاَسلفَنقوؿَبأ ٌفَػ«َاللغةَالَؽلكنَأفَتنفصلَعنَاإلنسافَ،فهيَ
الوسيلةَاليتَتسمحَبصوغَمشاعرهَكانفعاالتوَكمكبوتاتو[َ]...كهباَيؤثٌرَكيتأثٌرَ»َ .38

علىَكعي َتاـَهبذهَاحلقيقة؛ َكذلكَحينماَرأكاَبأ ٌَف َادلعٌتَ
لقدَكاف َالَلٌغويوفَك َالبيانيوفَالعرب َ
ٌ

كاإلنسافَشيئافَغَتَمنفصالفَعلىَاإلطالؽَ ،39كدلاَكافَذلكَادلعٌتَمنوطاَباللغةَ ،عندىا َفقطَأمكنناَ
ةَالتٌعاكنيةَ
لتلكَالتقنيٌ َ
َ
ع ٌدىاَ« َكينونةَاإلنسافَكماَىيتوَ»َ َ،40كماَيؤٌكدَىذهَاحلقيقةَىوَاستشعارَالعلماءَ
 َ36التٌداكليةَمنَأكستُتَإذلَغوفماف:فيليبَبالنشيوَ،صَ .47

َ37ادلصدرَنفسوَ،صَنفسها.كىذاَماَأ ٌكدَعليوَفالسفةَاللغة؛َفنجدَمثالَأفَ(جافَبوؿَسارتر)َيعتقدَبأف«َاإلنسافَىوَ
اللغة،إفَاإلنسافَىوَأكالَماَيقولو».ينظرَ :يفَاللسانياتَالعامة(تارؼلها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها):مصطفىَغلفافََ،
ص.12نقالَعنL’ étre et le néant : J-P.Sartre,paris,Gallimard,1943/1976,p400. ::
كمنَالفالسفةَالذينَأصلواَذلذاَالطرحَصلدَ(مارتين ََهيدجر  ) Heidegger Martinالذمََربطَبُتَكجودَ
َ
ٌ
ةَفهوَمؤىلَلالضطالعَ
ٌَ
َ
أيوَدبجر
الفهميٌةَربطاَزلكما؛َفبحسبَر
اإلنسافَكبُتَالعمليٌة َ َ
َ
دَأفَؽلتلكَاإلنسافَصفةَالوجوديٌ
ٌَ
ةَالفهميٌةَاليتَتش ٌكلَادلرجعيةَاألكذلَألمَعمليةَتفسَتيةَأكَتأكيليةَ.ينظر:فهمَالفهم(مدخلَإذلَاذلرمنيوطيقا"نظريةَ
َ
َ
بالعمليٌ
التأكيلَمنَأفالطوفَإذلَجادامر"):عادؿَمصطفى،رؤيةَللنشرَكالتوزيع،القاىرة-مصر،طَ،01،2007صَ .222

نوطيقيةَالَتتأسسَإالَعندَسلالطتهاَللٌغةَ،كىذاَأل ٌف َاذلرمينوطيقاَماَىيَ
كماَيرلَ(ىانزَجورجَغادامَت)َأفَالعمليٌةَاذلرمي
ٌ
إالَتعبَتاَعنَالكيافَاإلنسان.ينظر:غادامَت(منَفهمَالوجودَإذلَفهمَالفهم):عبدَالعزيزَبوَالشعَت،منشوراتَاالختالؼَ

النصَ -دباَأنوَتشكيلَلغومَ
كدارَاألماف،اجلزائر/ادلغرب،طَ،2011َ،01صَ.126أيضاَصلدَ(بوؿَريكور)َيعتقدَبأفَ ٌَ

َالنص َماَىوَإالَتعبَتَعنَحالةَ
خاصَ -ىوَالوسيطَالوحيدَال ٌذمَنفهمَعربهَأنفسناَ،كماَيعتقدَمنَجهةَأخرلَأ ٌف ٌ
كجوديٌةَمعيٌنةَللقارئَ.ينظر:منَالنصَإذلَالفعل(أحباثَالتأكيل):بوؿَريكورَ،صَ .89

التطور):محوَاحلاجَذىبية،ضمنَكتاب:التداكلياتَكربليلَ
َ 38منَاللٌسانياتَإذلَاللٌسانياتَالتداكليٌة(يفَإشكالي
ةَالتحوؿَك ٌ
ٌ
اخلطاب(حبوثَزل ٌكمة):اإلشراؼَكالتقدمي:حافَ،إمساعيليَعلومَكمنتصرَأمُتَعبدَالرحيم،دارَكنوزَادلعرفةَالعلميٌةَللنٌشرَ
عماف،ط1435،َ01ق2014/ـَ،صَ .155-154
كالتٌوزيع،األردفٌ -
َ 39الفكر َالعريب َاإلسالمي(من َتأكيلية َادلعٌت َإذل َتأكيلية َالفهم):سلتار َالفجارم،عادل َالكتب َاجلديد َللنشر َكالتوزيع،كَ
جدارَللكتابَالعادليَللنشرَكالتوزيع،إربد/عماف،طَ،2009َ،01صَ .20
40يفَاللسانياتَالعامة(تارؼلها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها):مصطفىَغلفافَ،صَ .12
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علىَالرغمَمنَاختالؼَا َألي َطيًَر َالزمانيةَكادلكانيةَكحىت َاالىتمامية َفيما َبينهمَ ،كماَيؤٌَكدَحضورىاَالقومََ
َ
حَبوَأحدَالفالسفةَادلعاصرينَ،حيثَرألَبأنوَ«َدلاَكانتَانفعاالتناَكإحساساتناَكرغباتناَ
كادللحََىوَماَصر ٌَ

أم يَل َيفَأفَطلربهَهباَعلىَماَجرتَبوَالعادة َ»َ ،41فالقارئَ
الَيكادَاآلخرَيطلعَعليهاَبسهولةَأصبحناََنى ىَ
كماَغلدَفيوَتأكيداَعلىَإنسانيٌةَ
َ
َالسابقةَ ،
كأنوَرلردَإعادةَصياغةَألقواؿَاألصوليُت ٌَ
ذلذاَالكالـَغلدهَك
ٌَ
البشرَادلعَلٌقةَدبدلَإساىاماهتمَاإلبالغيةَفيماَبينهمَ .
ادَمنَالتٌواصلَفيماَبينهمَ
َ
كرَا﵀ورمَال ٌَذمَاستأثرَبوَادلعطىَالَلٌغومَيفَسبكُتَاألفر
ٌَ
َانطالقاَمنَال ٌَد

أفَييوًَرىَدَاألصو َليٌوفَادلباحثَالَلٌسانيةَضمنَفنهم؛َ«َألفَمعظمَنظرَاألصورلَيفَدالالتَ
ستىغًَربَأبداَ َ
الََنى َ
الصيغَكاحلقيقةَكاجملاز َكالعموـَكاخلصوصَكأحكاـَاألمرَكالَنٌهيَ ،كدليلَاخلطابَكمفهوموَ ،فاحتاجَإذلَ
ٌَ
الَنٌظرَيفَذلكَتكميالَللنظرَيفَاألصوؿَ»َ،َ 42كماَصلدَمنَاألصوليُتَمنَاقتصرَالوصوؿَإذلَمعرفةَمعانَ
ماَاشتمالَعليوَمنَخصوصياتَعلىَمستولَالًتكيبَ ،بلَكماَاشتمالَعليوَأيضاَمنَ
القرآفَكالسنةَك َ
ٌَ
43

الصرؼَكادلعانَكالبيافَ .َ ...
ميزاتَلطيفةَعلىَمنَكانتَلوَدرايةَبعلمَالَنٌحوَك ٌَ

يتمثٌلَ
إالَأَنٌوَأثناءَإدراؾَقيمةَادلباحث َالَلٌغويةَمنَقبلَاألصوليُتَ ،حدثَأمرَيفَغايةَاألعلية؛ َ َ

اجلذرم َََ transformation radicalال ٌَذمَحدثَلعلمَأصوؿَالفقو؛ َفمنَ
ٌَ
ىذاَاألخَتَيفَالتٌحوؿ َ
َ
اَمنَفهمَالنصَالشرعيَ،كَ
َ
غةَبوصفهاَادلادةَاليتَمىتَفهمَاألصوليٌوفَمفرداهتاَكتراكيبهاَسبكنو
ٌَ
تعاملوَمعَالَلٌ
بالتارلَمنَاستنباطَاألحكاـَمنوَ،إذلَادلنهجَالَلٌغوم َLaَMéthode Linguistiqueيفَح ٌَدَذاتو؛َ

اَمنَإنشاءَمنهجَخاصَهبمَ،تبلورَىذاَاألخَتَمنَجراءَال ٌَدكرَاخلطَت َالذمَاضطلعَاألصورلَ
حيثَسب ٌَكنو
ٌَ
دبمارستوَ .

َ 41نظرية َأفعاؿ َالكالـ َالعامة(كيف َننجز َاألشياء َبالكالـ):جوف َالنكشو َأكستُت،ترمجة:عبد َالقادر َقينيٍت،افريقياَ
الشرؽ،ادلملكةَادلغربية،طَ،2008َ،02صَ .105
 َ42البحرَا﵀يطَيفَأصوؿَالفقو:الزركشيَ .5/2،
َ 43إرشاد َالفحوؿ َإذل َربقيق َاحلق َمن َعلم َاألصوؿ:الشوكانَ ،صََ .1031كىو َما َيعتقد َبصحتو(فخر َالدينَ
الرازم).ينظر:ا﵀صوؿَيفَعلمَأصوؿَالفقو:الرازمَ .24/6،
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َاألصورل َيتجاكزَ ،كإذل َح ٌَد َبعيدَ ،تلك َادلسائل َاليت َأحاطت َهبا َمصَنٌفات َالنحويٌُتَ
ٌَ
إ ٌَف َدكر
اَعتبات َال ٌَدرسَال ٌَدالرلَيفَأبسطَصورهَ ،دبعٌتَأهنمَاقتصركاَفقطَعلىَربطَ
ًَ
كاللغويٌُت؛ َفهؤالءَدلَيتجاكزك
دلاَكافَاإلصلازَالكالميَعندَالعربَذاَآفاؽَرحبةَربتومَعلىَكثَتَ
ٌَ
ادللفوظاتَدباَربملوَمنَمعانَحرفيٌةَ،ك
َ

ت َاألصورلَ َإذل َتلك َاليت ََأىغ ىَفَلى ىَها َال ٌَدارسوفَ ،كتتعَلٌق َأساسا َباستكناه َادلعانَ
فرعات َال ٌَدقيقةَ ،الت ىَف ىَ
من َ
َالتٌ ٌَ
أكسعَبكثَتَمنَنطاؽَاشتغاؿَالَلٌغومََ،44كيفَ
لذلكَكافَنطاؽَاشتغاؿَاألصورلَ ىَ
ٌَ
ادلقصودةَمنَالتٌلفظاتَ،ك
َ

ىذهَالتٌعريفاتَلألصلَحبسبَالَلٌغةَكَ
َ
السبكيَت785ق)َبقولوَ«:
سياؽَىذاَالكالـََيصرحَ(تاجَال ٌدينَ ٌَ
ٌ

تعرضَذلاَ
ليُتَيتعرضوفَألشياءَدلَي ٌَ
كىوَشلاَينبٌهناَعلىَأ ٌَفَاألصو
َ
إفَكافَأىلَالَلٌغةَدلَيذكركىا َيفَكتبهمَ،
ٌَ
أىلَالَلٌغةَ»َ َ.45

َإ ٌَف َحرص َاألصوليُت َعلى َفهم َادلعان َال ٌَدقيقة َكادلستعصية َجعلهم َيستعملوف َالوسائل َالَلٌغويةَ
يهتم َبضبطَدالالتَاجلملَ ،لكنَ
استعماالَغَتَذلكَال ٌَذمَألفناهَمنها؛ َفعلمَالنحو-كماَىوَمعلوـٌَ َ -
اَلوَبذلكَآفاقاَرحبةَكسعهاَعادلَالنصَ ،كهبذاَباتَالنحوَعندىمَ
ٌَ
ليُتَغَتكاَرلاؿَاىتماموَففتحو
ٌَ
األصو
يشتغلَضمنَإطارَالنصَ،46بغيةَإجالءَمناطقوَالعتمةَ،كاليتََتى ٍَك ىَف يَلَلوَالوقوؼَعندَادلقصدَمنَتأليفوَ،47

 َ44البحرَا﵀يطَيفَأصوؿَالفقو:الزركشيَ .14/1،
َ 45اإلهباجَيفَشرحَادلنهاج(منهاجَالوصوؿَإذلَعلمَاألصوؿَللقاضيَالبيضاكم):السبكي(تقيَالدينَأبوَاحلسنَعليَبنَ
عبد َالكايف)ككلده:السبكي(تاج َالدين َأبو َنصر َعبد َالوىاب)،دار َالكتب َالعلمية،بَتكت-لبناف1416،قَ/
1995ـَ .21/1،
َ 46كيعرؼَيفَال ٌدراساتَاللٌسانيةَادلعاصرةَبػ(ضلوَالنصَ،)َ Grammaire de Texteفلقدَتوس ىع َيفَىذاَالنحوَ
َالنصيَ.
مفهوـ َالكفاية َعند َالفرد َادلتكلٌمَالنموذجي،إذل َأف َأصبحَييعٌت َبإنتاج َادلتتاليات َاجلملية َا﵀كومة َباالستعماؿ ٌ

َصمود،مراجعة:صالحَ
ينظر:معجم َربليل َاخلطاب:باتريك َشاركدك َكدكمينيك َمنغنو،ترمجة:عبد َالقادر َادلهَتم َكمحٌادم ٌ
الدينَالشريف،ادلركزَالوطٍتَللًتمجة/دارَسيناترا،تونس(،د.ط)َ،2008،صَ َ.278

َ47ينظر:مقاصدَاللغةَكأثرىاَيفَفهمَاخلطابَالشرعي:أمحدَكركـَ،صَ.32كيفَاحلقيقةَلوَكافَاألصوليوفَعلىَعلمَبأفَ
ادلشرعَدلَؼلاطبَالبشرَإالَبنصوصَصرػلةَدلاَاستثمركاَنحو النص َمنَأجلَاستنباطَاألحكاـ؛ َألَنٌوَإذاَكافَالكالـَ
ٌَ
عَدليالَقاطعاَعلىَأفَ
مفهوماَفماَال ٌَداعيَإذاَإذلَتفسَتهَأكَمحلوَعلىَمعانَسلتلفةَ،كذلذاَيصبحَالبحثَعنَمقاصدَادلشرٌَ
رسالتوَزلفوفةَبأنواعَمنَالغموضَ .
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تعبَتَفٍت َمقصود َ»َ ،48منَىنا َأكذلَاألصوليٌوف َللجانبَ
ٌَ
كمنَجهةَأخرلَدلاَكافَالقرآفَيوصفَبأنٌو َ« َ
النصَ
ليُتَعامةَعلىَفكرةَمفادىا َأ ٌَف َ ٌَ
ٌَ
إذَينعقدَتصورَاألصو
ٌَ
القصدمَيفَالعمليةَالتبليغيةََكبَتَاىتمامهم؛ َ

ىذاَسيؤدمَإذلَاإلنقاصَمنَكفاءةَادلتكَلٌمَ
ٌَ
كس َ
ألفَع ىَ
التٌشريعيَالَب ٌَد َلوَمنَأفَيكوفَحامالَدلعٌت؛ َ ىَ
َ
صَوَيرَهي َعنَمثلَادلتكَلٌمَبذلكَالَنٌصَادلق ٌدسَ ،كإذاَثبتَىذاَكانتفىَذاؾَؽلكننا َعندىاَ
كىذاَبىَعًي هَد ََتى ىَ
الَلٌغويةَ َ ،
صوصَالشرعيٌةَاستثماراَحكمياَ ،إالَإذا َأدركناَمسبقاَبأ ٌَهناَتىَػ ىَعاَبً ىََتَ
َ
ستى ًَ
أف َصلزـَبأَنٌو َالَؽلكنناَأفََنى َ
ثمىَر َالَنٌ

عنَكعاءَدالرلَ50
ٌَ
بعيداَأكَدبعزؿ َ
وَ
صد ىَر َ
الكالـَليسَبإمكانوَأفَيى يَ
َ
اىي َأ ٌَف َ
كإذاَكافَمنَالبى ىَد َِ
َ
مقصودةَ ،49
بوَعلىَمعانىَزل ٌددةَ .
َ
مَبذلكَالكالـَقاصداَأفَيدؿَ
ٌَ
فمنَالبى ىَد ٌَ
َ
ىَػل ًَم يَلَمعانيوَ،
اىيَأيضاَأفَيكوفَادلتكَلٌ

طَالَتٌفكَتَالَلٌغومَيفَالعمليةَاالستنباطيةَعندَاألصوليُتَكافَ
كإذاَأردناَفعالَأفَنكشفَعنَتىَػ ىَوسَ ًَ
َ

لزاما َعلينا َأف َنكشف َعن َطبيعة َعلم َأصوؿ َالفقو َذاتو؛ َذلك َدلا َلو َمن َعالقة َمباشرة َباألدلةَ
ماىيٌةَالفقو َأيضاَ...فماَىوَالفقو َإذاَ؟ َإ ٌَفَالفقوَيتمثلَيفَ
وَصلدَأنفسناَملزمُتَبالتطرؽَإذل َ َ
الَلٌغوية...كمن
ٌَ

ةَالتٌفصيليةَعنَطريق َالقواعدَ
العمليٌةَادلستنبطة َمنَاألدَلٌ َ
رعيٌة َ َ
بغةَالش َ
ٌَ
ٌَ
ةَذاتَالص
« َرلموع َاألحكاـَاجلزَئيٌ
األصوليةَ ،51»َ ...نفيد َمن َىذا َالقوؿ َأف َالفقو َىو َعبارة َعن َأحكاـ َذات َأثر َشرعيَ َتكوف َمنوط َةنَ

بأحداثَ52ادلكَلٌفُتَادلنفردةَاحلاليةَأكَالواقعيةَ .

كإذاَكاف َعملَاألصورل َينحصرَيف َكظيفتُت َاثنُت َعلاََ -1أنوَ َيعٌت َأكال َباإلجابةَعنَسلتلفَ
ادلسائل َاليت َتعًتض َادلسلمُت َيف َحياهتم َاليوميةَ ،كَ -2يتك ٌَفل َبوصف َأفعاؿ َالبشرَ ،كذلك َعن َطريقَ
الشخصَال ٌَذمَيتك ٌَفل َهبذاَالعملَالوصفي؛ َأمَ
احداَمنَاألحكاـَالشرعيةَاخلمسةَ ،فإف َ ٌَ
ٌَ
إثباتَأكَنفيَك

امرائي،دارَعمار،عماف،طَ،2006َ،04صَ .07
َ48
التعبَتَالقرآن:فاضلَصاحلَالس ٌ
ٌ

 َ49معراجَادلنهاج(شرحَمنهاجَالوصوؿَإذلَعلمَاألصوؿَللقاضيَالبيضاكم):اجلزرمَ .271/1،
َ َ50التٌفكَتَالَلٌسانَيفَاحلضارةَالعربيةَ:عبدَالسالـَادلسدم،الدارَالعربيةَللكتاب،طَ،1986َ،02صَ .111

َ

51

َمق ٌَد مة َيف َالتعريف َبعلم َأصوؿ َالفقو َكالفقو:زلمد َسعاد َجالؿ،مطبوعات َاالرباد َالدكرل َللبنوؾَ

اإلسالمية(،د.ب)(،د.ط)َ،2002،صَ .3
 َ52أحداثَكالميةَأكَفيزيائيةَ .
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طَاألحكاـَبالوقائعَيصطلحَعليوَبػَ(الفقيو)َ،53كهبذاَيكوفَالفقيوَكاضعاَتشريعوَللمجتمعَ،بينماَ
مَييَنًي يَ
ال ٌَذ َ

العريبََككلَ،54دبعٌتَآخرَدلاَكافَالفقيوَمشغوالَ
يعَاألصورلَموجهاَضلوَعقلُت؛َالعقلَالفقهيَك ٌَ
ٌَ
يكوفَتشر

لَذلكَإذلَاشتغالوَبعقلَمتوسطَالَتتع ٌَدلَنظرتوَالواقعَاالجتماعيَاليوميَ،
ٌَ
دبناقشةَالوقائعَالعينيٌةٌَ َ ،أد
َ
كيافَاألمةَ
ٌَ
بَذلكَأفَيشتغلَبعقلَكبَتَؽلىسَََ
َ
بينماَدلاَكافَاألصورلََمنهمكاَدبناقشةَادلبادئَكاألصوؿَتطَلٌ

سباماَكماَؽلىسَََكيافَاألفرادَ َ.
َ

دَمرةَأخرلَ
ىَ
ُت َ
سياؽَنفسوَ ،كلكيَنَػىَتىبىَػ ىَ
َنيواصلَيفَال َِ
أكثرَاحلدكد َالفاصل ىَة َبُتَالعقلُتَ ،نعودَفنؤٌَك ٌَ
رعيٌةَ ،55كلكنَماَطبيعةَتلك َاألحكاـ؟َ ،دبعٌتَ
ةَاألحكاـَالش َ
ٌَ
َ
علىَأ ٌَف َدكرَالفقيو َيقتصرَعلىَإدر
اؾَغالبيٌ
آخرَماذاَيعٍتَأفَيطلقَالفقيوَحكماَشرعيٌاَكالوجوبَأكَاحلرمة...إخل؟ َإف َطبيعةَىذاَاألخَتَىيَنسبةَ
َ
يعقدىاَالفقيوَبُتَادلمارسات َ(فيزيائيةَأكَقولية) َكأصحاهبا َادلنجزينَذلاَ ،56كإذاَكافَىذاَىوَال ٌَدكر َادلسندَ

كافَقدَبٌتَعليوَأحكاموَ ،أكَدبعٌتَ
ىَ
إذلَالفقيوَ ،فالَب ٌَد َلناَمنَأفَنتساءؿَعنَذلك َاألساسَادلعريفَالذمََ

ائيٌةَ
آخرَماَىيَاألدلةَاليتَاعتمدَعليهاَالفقيوَالستنباطَأحكاموَ؟َكمنَجهةَأخرلَماَىيَال َطٌريقةَاإلجر َ
ٌَ
َيتوصل َالفقيو َإذل َإدراؾ َالعالقة َاجلامعة َبُت َاحلكمَ
َيتم َهبا َاستخراج َتلك َاألحكاـ؟ َأيضاََكيف ٌَ
اليت ٌَ
حىت َيتم ٌَكن َمن َالوقوؼ َعلى َاحلكم َدبا َأَنٌوَ
َالنص َ ٌَ
ادلستنبط َكال ٌَدليل َادلستند َإليوَ ،أك َكيف َيقرأ َالفقيو ٌَ
كَأصوؿ َالَغلبَعليوَأفَؼلالفهاَ 57؟ َإفَاإلجابةَعنَىذهَاألسئلة َتتجاكزَ
وَ
اعد َ
يشتغلَضمنَإطارَقو ىَ
الفقيو؛ َأل ٌَهناَليستَمن َاختصاصوَ ،بل َىيَمن َاختصاص َاألصورل َالذم َيشتغل َضمن َإطار َمنهجيةَ
ٌت َبتطبيق َاألحكاـَ
الضبط58؛ َفهي َال َتَػي ٍَع ىَ
سلالفة َدلنهجية َاألكؿ؛ َذلك َألهنا َربتاج َإذل َمزيد َمن َال ٌَدقة َك ٌَ

البحثَالبالغي:سعيدَالنٌكرَ،عادلَالكتبَاحلديثَ،إربد-األردفَ،طَ،2012َ،01صَ .63
َ
ةَاألصوليٌةَك
َ
َ َ53
ادلنهجيٌ
54
:زلمدَعابدَاجلابرم،صَ .100
َتكوينَالعقلَالعريبَ ٌ

55شرحَالكوكبَادلنَت:ابنَالنجارَ .42/1،
56ادلصدرَنفسوَ .43/1،

57ينظرَىذهَاألسئلةَيف:ادلنهجيةَاألصوليةَكالبحثَالبالغي:سعيدَالنٌكرَ،صَ .63
َ58ادلرجعَنفسوَ،صَنفسهاَ .
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سعىَلبنائهاَكَتأسيسهاَ ،59كهبذاَيكوفَعلمَأصوؿَالفقو َ« َىوَطريقةَاإلنتاجَالنظرمَيفَ
الشرعيةَ ،بلََتى ىَ

الفقو َ»َ ،60كيعرؼ َىذا َالعلم َبأنو َ« َأدَلٌة َالفقو َكجهات َدالالهتا َعلى َاألحكاـ َالشرعية َككيفية َحاؿَ
فصيلَخبالؼَاخلاصةَادلستعملةَيفَآحادَادلسائلَاخلاصةَ»َ،61
ٌَ
َ
ادلستدؿَهباَمنَجهةَاجلملةَالَمنَجهةَالتٌ
فصيليٌةَ»َ،62
تهاَالتٌ َ
رعيةَمنَأدَلٌ َ
ًَ
ٌَ
هباَإذلَاستنباطَاألحكاـَالش
ؼ َأيضاَبأنوَ«َالقواعدَاليتَيَػيتىَػ ىَوصَ يَلَ
عر يَ
َ
كماَيي َى
نتوصلَإذلَأ ٌَفَعلمَأصوؿَالفقوَؼلتصَبعدةَكظائفَىيَ :
باستقراءَىذينَالتعريفُتَ ٌ
-1

رعيةَالفقهيٌةَ .
َ
ٌَ
اليتَتنبٍتَعليهاَاألحكاـَالش
الشرعيةَ
وَؽلثٌلَاخللفيةَادلعرفيةَ ٌَ
أَنٌ َ

-3

ةَالشرعيةَالستنباطَقواعدَتوصفَبأهناَمساطرَإمجاليةَصاحلةَ
ةَادلعرفيٌ ٌَ
َ
َ
وَيي ىَ
عٌت
أَنٌ َ
َباستثمارَاخللفيٌ

-4

طَأفَتتوَفٌرَفيوَشركطَعديدةَ .
ةَالشرعيٌةَ،حيثَيشًت يَ
َ
َ
وَيهتمَ
أَنٌ ٌَ
حلاؿَادلستثمرَللخلفيةَادلعرفيٌ

-2

-5

رعيَ .
كَبُتَاحلكمَالش ٌَ
ٌَ
رعيٌةَ
الش َ
بطَبُتَاخللفيةَادلعرفيٌةَ ٌَ
َ
بُتَال َطٌريقةَاإلجرائيةَاليتَتر
أَنٌوَي ٌ َ
ةَتفصيليٌةَ .
َ
َ
لبناءَ
أحكاـَشرعيٌ

رعيَ ،كذلكَ
َالش ٌَ
أَنٌو َعبارة َعن َقواعد َيتم ٌَكن َالقارئ َبصحيح َتشغيلها َمن َاستنباط َاحلكم ٌَ
باالستنادَإذلَدليلوَادلنوطَبو.

أما َإذا َدَقٌق َالباحث َيف َميداف َاألصوؿ َغلد َأف َموضوعو َينقسم َإذل َقسمُت َاثنُت؛ َ« َعلا َاألدَلٌةَ
الشرعيةَمنَحيثَكويَهناَأداةَاالستنباطََ ،كاألحكاـَالشرعيةَمن َحيثَكويَهناَنتيجة َاالستنباطَكأهناَ
ٌَ
لةَالشرعيةَمنَحيثَكويَهناَ
كمنَخالؿَماَتقدـَتربزَلناَالعالقةَالوطيدةَبُتَاألد ٌَ
ٌَ
تثبتَباألدلة َ» ََ .63

كبُتَاألحكاـَالشرعيةَبوصفهاَادلعانَادلستخرجةَعنَطريقَالَنٌظرَيفَتلكَ
ٌَ
آلياتَالستنباطَادلعانَ ،
األدلةَ ََ.
59
َالزين،منشورات َدائرة َالشؤكف َاإلسالمية َكالعمل َاخلَتم(إدارةَ
َأعلية َاللغة َالعربية َيف َفهم َالقرآف َكالسنة:زلمود َأمحد ٌَ

البحوث)،ديب-اإلماراتَالعربيةَادلتحدة،طَ،01،2009صَ .09
تكوينَالعقلَالعريب:زلمدَعابدَاجلابرمَ،صَ .99
َ60
ٌ
َ61اإلحكاـَيفَأصوؿَاألحكاـ:اآلمدمَ .21/1،

دَمعوض،مؤسسةَسلتار(دارَ
ازم(فخرَالدين)،ربقيقَكتعليق:أمحدَعبدَادلوجودَكعليَزلم ٌَ
ٌَ
َ 62ادلعادلَيفَعلمَأصوؿَالفقو:الر
عادلَادلعرفة)لنشرَكتوزيعَالكتاب،القاىرة(،د.ط)َ،1994،صَ .9

الوجيزَيفَأصوؿَالفقو:كىبةَالزحيلي،دارَالفكرَادلعاصر،بَتكت-لبناف،طَ،1999َ،01صَ .14
َ63
ٌَ
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ىذاَالسياؽَنودَأفَنق ٌَدـَمثاالَحوؿَطبيعةَعملَاألصورل؛َيقوـَاألصورلَباستقراءَماَتقتضيوَ
ٌَ
كيفَ

صيغ َاألمر َكالَنٌهي َيف َالقرآف َالكرمي َضلو َقولو َتعاذل﴿:كأقيموا َالصالة َك َآتوا َالزكاة َك َاركعوا َمعَ
يَ
[احلج.]78/كقولو َتعاذل﴿:كالَتقربواَ
الراكعُت﴾[البقرة.]43/كقولوَتعاذل﴿:كجاىدكاَيفَا﵁َحقَجهاده َ﴾ ٌ
ٌ

الزنا،إنوَكافَفاحشةَكساءَسبيال﴾[اإلسراءَ .]32/كقولو﴿:كالَتقتلواَالنفسَاليتَحرـَا﵁َإالَباحلق،ذلكمَ
َادلميٌزة َلفعل َاألمرَ
َاألصورل َكدراستو َللخصائص َ
ٌَ
عد َنظر
كصاكم َبو َلعلم َتعقلوف﴾[األنعاـَ َ .]151/فبى ىَ
ٌ

هيَيستنبطَقاعدةَكليٌةَمفادىاَ:كلَأمرَػلتَومَعلىَمأمورَبوَكَىذاَاألخَتَيكوفَكاجباَعلىَادلكَلٌفَ
َ
كالَنٌ
َزلرما َعلىَ
ٌَ
بوَ ،كالشيء َنفسو َيقاؿ َعلى َالنهي؛ َإذ َكل َهني
َيتضمن َمنهيا َعنو َكىذ َاألخَت َيكوف ٌَ

ةَكسئلَحينهاَعنَاحلكمَادلستفادَمنَ
وصلَإذلَىذهَالقاعدةَالكليٌ يَ
َ
َ
ادلكلفَ .64فإذاَسب ٌَك
نَاألصورلَمنَالتٌ
،إفَبعضَالظن َإمثَ
أمَآيةَاشتملتَعلىَأمرَضلوَقولوَتعاذلَ ﴿:ياَأيٌهاَالذينَأمنواَاجتنبواَكثَتاَمنَال َظٌن
ٌ

﴾[احلجراتَ .]12/يستطيع َأف َيتوصل َإذل َاحلكم َالشرعي َادلستفاد َمنهاَ ،كذلك َعن َطريق َاخلطواتَ
اآلتيةَ :
َ
َاختصت َبإثبات َحكم َبعينو َمن َاألحكاـَ
ٌَ
ئي؛ َأل ٌَهنا
َالشرعي َاجلز ٌَ
أكال:تقوـ َاآلية َالكرؽلة َمقاـ َال ٌَدليل ٌَ
كليفيٌةَ .
التٌ َ
َ

ةَالسابقةَكاليتَتقضيَبأفَكلَأمرَيفيدَالوجوبَ .
جَاألصورلَالقاعدةَالكليٌ ٌَ
َ
ثانياَ:يستخر
فيتوصلَإذلَاآليتَ :تشتملَ
ثالثاَ :يقوـَاألصورلَبتطبيقَىذهَالقاعدةَالكليةَعلىَقولوَتعاذل﴿:كاتقواَا﵁﴾ َ ٌَ
ىذهَاآليةَالكرؽلةَعلىَأمرَ،كَالقاعدةَتقوؿَبأفَكلَأمرَيفيدَالوجوب،كبالتارلَيكوفَقولوَتعاذل﴿:كَاتقواَ

دليالَيفيدَالوجوبَكَالتٌقولَإذاَكاجبةَمنَادلكلفُت.65
َ
ا﵁﴾َ
رسَاألصورلَمنَحيثَىدَفيوَيع ٌَدَدرساَلغوياَيفَال ٌَدرجةَ
ٌَ
قنيةَالسابقةَأفََال ٌد
ٌَ
َ
ج يَلَ
س َِ
َني ىَ
منَخالؿَالتٌ

َالسمة َيف َالواقع َدل َينفرد َهبا َعن َباقي َالعلوـ َاإلسالمية َاألخرل؛ َإذ َأَنٌو َعلى َالَرغم َمنَ
األكذلَ ،كىذه ٌَ
الفقو:زلمدَسعادَجالؿَ،صَ .03
ٌَ
مةَيفَالتٌعريفَبعلمَأصوؿَالفقوَك
َ
 64مق ٌَد

 َ65ينظرَفيماَؼلصَطبيعةَعملَاألصورل:ادلرجعَنفسوَ،صَنفسهاَ .
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اضيعيهاَ ،فهيَتتقاطعَيفَنقطةَكاحدةَأالَكىيَكضعَ
االختالؼَاحلاصلَبينهاَمنَحيثَمسائَليهاَك َمو َ
قوانُتَلضبط َالعالقةَبُتَاستعماؿَاللفَ،كماَيفيدهَمنَمعٌتَ ،66كىوَماَيصطلحَعليوَبػ َ«نسبةَاأللفاظَ

أفَنبحثَعنَالسببَال ٌَذمَجعلَتلكَالعلوـَتلتقيَيفَنقطةَتقاطعَكاحدةَ،
ٌَ
إذلَادلعان»َ ،67كَإذاَأردنا َ

كلَكاحدَمنَتلكَالعلوـَسب ٌَكنَمنَإنشاءَفضاءَخاصَيطبٌقَمنَخاللوَرؤيتوَكمنهجوَحوؿَعادلَ
صلدَأ ٌَفََ ٌَ
ةَاألساسيٌةَللعقلَالعريبَكَ
َ
َ
ٌَ
النصَىوَالس
ائيةَبات َ« َ
ىَ
كيفَخضم َىذهَالفعالياتَالقر
ٌَ
النصَ ،68
ٌَ
لطةَادلرجعيٌ

َالسلطة َيف َحقيقة َاألمر َإال َعندما َكاف َينشط َداخل َ(الوسطَ
فاعلياتو َ»َ ،69كدل َتتح ٌَقق َلو َىذه ٌَ

اللسان

70

احدةَمنَالعلوـَالًتاثيةَ
ٌَ
يفَكل َك
َعادلَالنص َ ٌَ
ٌَ
َ .)Le Milieu Linguistiqueكإذاَكاف

هةَضلوَمعرفةَادلشرعَاحلكيمَ71معرفةَلسانيةَ،كاليتَ
ٌَ
ٌَ
أفَتكوفَموج
عبارةَعنَمعرفةَ،فإ ٌَفَىذهَاألخَتةَالَب ٌَدَ

الشرعيَنوعاَمنَالكفاءةَكاالحًتافيةَكاخلربةَاليتَتقوـَ
للنصَ ٌَ
تتطلبَمنَأجلَربصيلهاَأفَتتوَفٌرَيفَالقارئَ ٌَ
كىذاَيفَحقيقةَاألمرَيدؿَ ًَداللةَكاضحةَعلىَأفَادلعرفةَالَلٌسانيةَدبوضوعَ
ٌَ
بتحصينوَكىوَؽلارسَفعلَالقراءةَ،

ينَينتقدكفَالعقلَدكفَااللتفاتَإذلَفاعليٌةَ
َ
العقليٌةَ،كَذلذاَفػَ«َال ٌَذ
معُتَالََتىًَقلََشئناَعنَمعرفتوَال ٌَذىنيةَأكَ َ
فالنصَ
أعٍتَفخَالكالـ؛ َأل َهنٌمَيتداكلوفَكلماتَتستعملهمَبقدرَماَيستعملوهناٌَ َ،
ٌَ
يقعوفَيفَادلطبَ ،
ٌَ
النصَ
ٌَ
َؽلثٌلوَ
َكدكرهَ ،إنو َػلجب َما َ
َ
َللتٌمثيل
َادلمثٌل َال َغَتَ ،ذلك َأف َ
رلرد َعالمات َتقوـ َبدكر َ
دل َيعد َ ٌَ
َحقيقتىو َى
ادلمثٌل َىو َالعب َيف َالَنٌهاية َكذلذا َال َينبغي َالوثوؽ َبالكالـ َثقة َمفرطةَ
كيتالعب َبو َأك َيلعب َعليوَ َ ،

كإفَكانتَىذهَادلهمةَتشًتؾَفيهاَالعلوـَاإلسالميٌةَمجيعاَ،إالَأهناَأصبحتَلصيقةَأكثرَبعادلَاألصوؿ.ينظر:بنيةَ
َ 66
ٌ
):زلمدَعابدَاجلابرم،مركزَ
العقلَالعريب(دراسةَربليليةَنقديةَلنظمَادلعرفةَيفَالثقافةَالعربية/سلسلةَنقدَالعقلَالعريبٌَ 02
دراساتَالوحدةَالعربية،لبناف،طَ،2009َ،09صَ .74

 َ 67مناىجَالبحثَعندَمفكرمَاإلسالـ(كاستكشاؼَادلنهجَالعلميَيفَالعادلَاإلسالمي):عليَساميَالنشار،دارَالنهضةَ
العربيةَللطباعةَكالنشر،بَتكت-لبناف،طَ،1984َ،03صَ .51
:زلمدَعابدَاجلابرمَ،صَ .74
 َ68بنيةَالعقلَالعريب(دراسةَربليليةَنقديةَلنظمَادلعرفةَيفَاللغةَالعربية) ٌَ
69
:زلمدَعابدَاجلابرمَ،صَ .105
َتكوينَالعقلَالعريبَ ٌ

َالنصَ:عبد َالواسع َاحلمَتم،رلد َادلؤسسة َاجلامعية َللدراسات َكالنشر َكالتوزيع،بَتكت-
 َ 70يف َآفاؽ َالكالـ َكتكلٌم ٌَ
لبناف،زَ،210َ،01صَ .208

َ71العملَال ٌديٍتَكذبديدَالعقلَ:طوَعبدَالرمحاف،ادلركزَالثقايفَالعريب،الدارَالبيضاء-ادلغرب،طَ،1997َ،02صَ .148
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شعًَىرةَذلذهَاحلقيقةَ،لكَنٌهاََأىَبىتَ
ستى َ
سالميةَم َ
يَ
فاخلطابَحجابَ»َ.72كيفَاحلقيقةَلقدَكانتَالعلوـَالعربيةَاإل
ٍت َعليوَبرؤيةَكاضحةَ ،فهيَيفَهنايةَادلطاؼ َ« َإماَتفكَتَكَإبداعَفيوَأكَ
أفَتدخلَعادلَالنص َكَتى َنبىً ىَ
ٌَ
إ َالٌ َ
انطالقاَمنوَأكَبوَأكَمنَخاللوَ»َ .73

احلقيقيٌةَ ،كذلكَ
ُت َعنَداللتها َ َ
يشتملَعلىَمناطقَعَتً ىَم وَة َالَتكادََتيَبً يَ
ىَ
كلئنَكافَالنصََ ،أمَ َنصََ ،

انطالقاَمنَفكرةَأ ٌَف َ« َاخلطابَإظلاَييبٌتَعلىَاحلي يجب َ»َ ،74فإفَىذاَالسَو ىَاد َيظهرَيف َع ٌَدةَمستوياتَ،

كماَزبتلفَح ٌدَتيوَمنَمستولَإذلَآخرَ،كذلكَحبسبَنوعَاخلطابَادلستعملَمعَادلتلقي؛َأمَحبسبَماَ
يشارؾَفيوَادلتكَلٌ يَمَادلتل ٌَق ىَيَمنَأصوؿَحواريةَكمعلوماتَمسبقةَ،75كإذاَكانتَتلكَادلناطقَالعتمةَالبدَمنَ

تبييضَذلكَالسوادَ،
كجودىاَيفَأمَخطابَكافَ،فإَنٌوَتبعاَلذلكَيصَتَمنَالواجبَعليناَأفَنقوـَبعمليةَ
ٌَ
ٌ

ادلخاطب َعلىَامتالؾَنفسَاآللياتَكادليكانزماتَاخلطابيةَحىتَ
ىَ
َغلربَادلتكلمَ َك
نشاطَدالرل يَ
ٌَ
كىذا َيفَذاتو َ

يضمنواَاالقًتابَمنَبعضهمَالبعضََ .76

ةَاإلسالميَ،كىيَتسعىَ
نستطيعَالقوؿَبأ ٌَفَالَنٌشاطَال ٌَدالرلَ ٌَ
السابقَىوَمنَدفعَتلكَالعلوـَالعربيٌ
ٌ
الشرعيَ ،كَ-2
علىَربليلَالنص َ ٌَ
ٌَ
يفَمسعاىاَاحلثيثَ ،لتحديدَ -1رؤيةَجعلتهاََتىَثً يَق َيفَنفسهاَبأ ٌَهناَقادرَةه َ
فهمَتلكَالنصوصَكفقاَدلقصدَادلشرعَاحلكيمَ .كإذاَأردناَأفَ
ٌَ
السعيَإذل َ
يتمثٌلَيف َ ٌَ
هنائي َ َ
ىدؼَكحيدَك َ ٌَ

دبعٌتَآخرَإذاَأردناَأفَنبحثَعما َػلدثَللعقلَأثناءَمباشرتوَللعمليةَ
ٌَ
نص؛ َ
َنيعطيَتفسَتاَدلاىيةَفهمَال ٌَ
َ72نقدَالنص:عليَحرب،ادلركزَالثٌقايفَالعريب،الدارَالبيضاء-ادلغرب،طََ،2005َ،04ص.11
البحثَالبالغي:سعيدَالنٌكرَ،صَ .13
َ
َ73ادلنهجيةَاألصوليةَك

.كتعدَىذهَاخلاصيةَعندَ
َ74نقدَاحلقيقةَ:عليَحرب،ادلركزَالثقايفَالعريب،الدارَالبيضاء-ادلغرب،طََ،1993َ،01ص77
ٌ
(طوَعبدَالرمحاف)َمنَمسلٌماتَالقياسَاخلطابيٌة،ككافَقدَاصطلحَعليهاَبػَ(مسلٌمةَالتباسيٌةَاخلطابَالطبيعي)َ،إالَأفَ
ىذا(االلتباس)كما َيذىب َإذل َذلك َ(طو َعبد َالرمحاف) َال َينقص َمن َقيمة َاللغة َالطبيعيٌة؛ َألنٌو َيقوـ َخبدمتها َكرفدىاَ
َتسهل َذلا َأداء َالوظيفة َالتبليغيٌة َعلى َأكمل َكجوَ .ينظر:يف َأصوؿ َاحلوار َكذبديد َعلم َالكالـ:طو َعبدَ
بصالحيات ٌ
الرمحاف،ادلركزَالثقايفَالعريب،الدارَالبيضاء-ادلغرب،طَ،2007َ،03صَ َ.99
َ 75اللسانيات َكاللغة َالعربية(ظلاذج َتركيبية َكداللية):عبد َالقادر َالفاسي َالفهرم،دار َتوبقاؿ َللنشر،الدار َالبيضاء-
ادلغرب،طَ،1985َ،01صَ .11
76ادلرجعَنفسوَ،صَنفسهاَ .
17

التمهيد:

اللغة العربية ودورها في استنباط األحكام الشرعية عند األصوليين

يتمثٌلَيفَربصيلوَلعنصرمَادلعرفةَكاإلدراؾ؛َ
الفهميٌةَ ،صلدَأفَماَػلدثَللعقلَكىوَػلاكؿَفهمَنصَمعُتَ َ ،
َ
تكوفَمعرفةَالنصَكَإدراكوَدبثابةَكجهُتَ
ٌَ
فهمَالنصَكجوَمنَأكجوَمعرفتوَكإدراكوَ»َ،77أكَ
ٌَ
كهبذاَيغدكَ«َ

لعملةَكاحدةَ،كىيَالفهمَ .

الَطلالفَاحلقيقةَإذاَقلناَبأفَمجيعَال ٌَدراساتَالَلٌسانيةَاليتََتيعٌتَدبستولَالنصَ ،كحىتَاجلملةَ،
الرلَيفَالًتاثَالعريبَ[َ]...كافَ
ٌَ
تتقاسمَىدفاَكحيداَيتمثٌلَيفَفهمَادلعانَكالدالالتَ،فهذاَ«َال ٌَدرسَال ٌَد
َ
يدكرَيفَفلكَالعلوـَاليتَكانتَهتدؼَإذلَفهمََكتاب َالقرآفَ ،بتذليلَمعانيوَكاستنباطَدالالتو ،كاقتباسَ

التٌعبَت َ»َ .78كإذاَأردناَأفََنيدَقٌقَأكثرَصلدَأفَىناؾَعالقةَمتينةَكمباشرةَبُتَمصطلحَ
سننوَيفَاإلنشاءَك َ
اساتَالشرعيةَاإلسالميةَ ،فالباحثَيفَىذاَادلضمارَغلدَأ ٌَف َ« َاألسسَ
ٌَ
الداللة َيفَال ٌَدراساتَالَلٌغوية َكال ٌَدر
الذمَيتوخىَفهم كتابَ
ٌَ
الَنٌظريةَاليتَانبٌتَعليهاَادلصطلحَالعلميَالقدميَنشأتَيفَرحابَال ٌَدرسَالفقهيَ،

إذاَقمناَبتقصيَالًتاثَالعريبَدبختلفَفركعوَلوجدناهََتراثاَ
ٌَ
ا﵁َكاستنباطَاألحكاـَمنوَ»ََ،79كحبكمَإمجارلَ

فهوَجيٌدَككلَماَفسدَبوَادلعٌتَ
َ
مبنيٌَانَعلىََأيسسَالفهمَكادلعٌت؛ َفبالنسبةَإليو َ« َكلَماَصلحَبوَادلعٌتَ
َ
فمردكدَ»َ .80
ََ
ثانيا -البنية اللغوية العربية أهم تشكيلة في علم أصول الفقه :
اىاتَاكتسابَادلعرفةَفإفَالسبيلَالوحيدَإذل َربصيلو َىوَ
ٌَ
إذاَكافَالفهمَيشكلَاذبٌَاىا َمنَاذبٌَ
ٌَ

َادلتمثٌل َيفَ
اجلانب َالوضعي َالَلٌغوم َ
َالنصَ ،سواء َمن َحيث َ يَ
تشكيل َمعرفة َمسبقة َبالَلٌغة َاليت َيتكلم َهبا ٌَ
َ 77اذلرمنيوطيقاَكمالبساتَفهمَالنص:زلمدَرلتهدَشبسًتم،ضمنَكتاب:علمَالكالـَاجلديدَكفلسفةَالدين:إعدادَعبدَ
اجلبارَالرفاعي،دارَاذلادمَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،بَتكت-لبناف،طَ،2002َ،01صَ .495
ٌ
78

َعلم َالداللة(أصولو َكمباحثو َيف َالًتاث َالعريب-دراسة:)-منقور َعبد َاجلليل،منشورات َارباد َالكتابَ

العرب(،د.ط)،دمشق-سورياَ،2001،ص.28
َ79ادلرجعَنفسوَ،ص.28-27
80ادلقتضب:ادلربد(أبو َالعباسَزلمدَبنَيزيد)،ربقيق:زلمد َعبد َاخلالقَعضيمة،اجمللس َاألعلىَللشؤكف َاإلسالمية،مصر-
القاىرة(،د.ط)َ .311/1،1994،
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َالسياقيةَ
َاجلانب َاالستعمارل َالذم ٌَ
يَ
الصرفيةَ ،أك َمن َحيث
القواعد َالَنٌحوية َك ٌَ
َذبسده َسلتلف َادلظاىر ٌ
كاألسلوبيةَ،81كىذهَادلعرفةَتعكسَنوعُتَمنَالقدرةَLa Compétenceعلاَ :

َ «-1قدرة َلغوية( َ )Compétence Linguistiqueىي َعبارة َعن َمعرفة َقواعد َلغةَ
بعينهاَ»َ 82
َ «-2قدرةَخطابية()Compétence Discursiveىيَعبارةَعنَمعرفةَسب ٌكنَادلتكلٌمَمنَ
إنتاجَخطابوَكتنظيموَطبقاَدلتطلباتَادلقاـَككفقاَللمقاصدَاليتَيركـَبلوغهاَ»َ،83كبناءَعلىَىذهَاحلقيقةَ،
لعريبَ،كانواَقدَتوصلواَإذلَأنوَالَ
منَالقيمةَالعلميٌةَالكبَتةَاليتَأكالىاَعلماءَأصوؿَالفقوَلَلٌسافَا ٌَ
َ
كانطالقاَ
مناصَذلمَمنَالَلٌجوءَإذلَىذاَالَلٌساف َلرسمَمعادلَفَنٌهمَيفَأحدَجوانبوَ َ ،ذلكَدلاَكافَقدَتركتوَذلكَ

الَلٌسافَمنَأثرَبالغَيفَسلتلفَادلسائلَاألصو َليٌةََ .84

كىذاَماَأدلَإذلَظهورَ
ٌَ
استناداَإذلَماَسبقَاحتلتَالعلوـَالَلٌغويةَمكاناَرفيعاَيفَال ٌَدرسَاألصورلَ،

َالشرعيةَ ،85كلقد َكانت َنشأة َالقواعدَ
ما َيعرؼ َبالقواعد َاألصولية َاللغوية َيف َمقابل َالقواعد َاألصولية ٌَ
جَقياـَاألصوليُتَبعمليةَاستقرائيةَمشلتَسلتلفَاألساليبَالعربيةَاإلبالغيةَباإلضافةَإذلََالقواعدَ
األكذلَنتًَاى ىَ
َ
َالديٌٍتَ
شي َبانتمائها َإذل َالطابع َ
كبالتٌارل َفهذه َالقواعد َال ََتى ًَ
ادلتخصصوف َيف َالَلٌغة َالعربيةَ َ ،
َقررىا َ ٌَ
اليت ٌَ
86
كىذاَالرصيدَيربزَ
ٌَ
دباَأهناَسبثٌلَرصيداَمجعياَعندَأىلهاَ،
َ
سانَالصرؼَ،
ٌَ
اخلالص َ،بلَتنتسبَإذلَادلعطىَالَلٌ

َ81اذلرمنيوطيقاَكمالبساتَفهمَالنصَ:زلمدَرلتهدَشبسًتمَ،صَ .495
َالطبيعية"):عز َال ٌَدين َالبوشيخي،مكتبة َلبنافَ
ٌَ
التٌواصل َالَلٌغوم(مقاربة َلسانية َكظيفية"ضلو َظلوذج َدلستعملي َاللغات
َ َ 82
ناشركف،بَتكت-لبناف،طَ،2012َ01ص.15

َ83ادلرجعَنفسوَ،صَنفسهاَ .
 َ84اللغةَالعربيةَيفَنظرَاألصوليُت:عبدَا﵁َالبشَتَزلمد،منشوراتَالشؤكفَاالسالميةَكالعملَاخلَتم(إدارةَالبحوث)،ديب-
اإلماراتَالعربيةَادلتحدة،طَ،01،2008ص(َ09ادلقدمة)َ .
علمَأصوؿَالفقوَ:عبدَالوىابَخالؼ،دارَالقلم،مصر،ط(،08د.س)َ،صَ .141
ٌَ
َ85

 َ86ادلرجعَنفسوَ،صَنفسهاَ .
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87
َادلتأملَ -من َجهةَ
َيالح،
كما
رعية،
َ
َالش
صوص
َ
ن
َال
اءة
ر
َق
أك
َ
،
عند َاألفراد َفقط َأثناء َاستعماؿ َاللغة
ٌ
ٌ
ٌ

أخرلَ -يف َىذه َالقواعد َاألصولية َاللٌغوية َأهنا َمتميٌزة َإذل َح ٌَد َما َعن َالقواعد َالَلٌغوية َادلعركفة؛ َكذلكَ

التٌأسيس َكالتٌقعيدََ ،88كىذا َيف َحقيقة َاألمر َماَ
التٌنظَت َك َ
التٌجريد َك َ
َالسمات؛ َمنها َ َ
الَتٌصافها َبالعديد َمن ٌَ

إذلَتشكيلَموقف«َذباهَالَنٌصوصَؼلتلفَ
وَ
وعَاخلاصَمنَالقواعدَيضطرََ
ٌَ
جعلَاألصورلَكىوَؽلارسَىذاَالَنٌ
عنَالَلٌغومَكالَنٌحومَ ،ذلكَأَنٌوَيريدَكضعَقواعدَيرسمَهباَمنهجاَالستنباطَاألحكاـَمنَتلكَالَنٌصوصَ،
ستفادَمنَالنصَفحسبَكماَ
ٌَ
عٌتَاألصورلََبادلعٌتَالَلٌغومَالواضحَال ٌَذ َ
فالَيي ىَ
يسَتَعلىَمقتضاهَاجملتهدَ َ،
مَيي

ادَللمشرعَ
كىذاَادلعٌتَاألكؿَالواضحَقدَيكوفَغَتَمر
ٌَ
ىذاَىوَادلعٌتَاألكؿَ ،
ٌَ
يفعلَالَلٌغومَكالَنٌحومَ ،أل ٌَف َ
ٌَ

»َ .89

س يَع َالحتواء َمعطيات َ dés donnésكعناصرَ
َكًَم ٍَن َميزات َالقواعد َالَلٌغوية َاألصو َليٌة َأهنا َتىَػتَ ًَ

كظيفتيهاَ ،بلَصلدىاَعلىَ
منَحيثَتسميتيهاََك َ
َ
احلقلَالبالغيَ ،لكنَالَتكوف َضمنها َصرػل َةن َ
ٌَ
َ élément

الشرعيَليسَإالَ،90كتَػي ىَعدََىذهَالظٌاىرةَيفَحقيقةَاألمرَجدَ
علىَمستولَالنصَ ٌَ
ٌَ
شكلَتطبيقاتَكشلارساتَ

طبيعيةَإذَتتمَعلىَمستولَىذينَاحلقلُتَادلعرفيُتَ،ىذاَأل ٌَفَ«َكلماتَاللغةَيفَكظيفتهاَال ٌَدالليةَمتع ٌَددةَ
ٌَ
اتوَالتٌعبَتيةَ،كىوَ
اءَذلكَادلوقعَموقفَيتٌخذهَادلتكَلٌمَمنَأدك َ
َ
كيبيٌةَ،كمنَكر
هاَمنَالبيٌتَالًت َ
َ
األبعادَكتبعاَدلوقع

َادلعنويٌةَ ،طبقا َدلاَ
ما َغلعل َرصيد َالَلٌغة َال َمتناىياَيف َدالالتو َحبكم َحركة َادل ٌَد َكاجلزر َالواقعة َبُت َحقوذلا َ
تستوعبوَال ٌَدكاؿَ .91»...

َ87اللسانياتَكاللغةَالعربية(ظلاذجَتركيبيةَكداللية)َ:عبدَالقادرَالفاسيَالفهرمَ،صَ(تصدير)َ .
َ88تأثَتَالفكرَالديٍتَيفَالبالغةَالعربية:مهدمَصاحلَالسمرائي،ادلكتبَاإلسالمي(،،د.ب)،طَ،01،1997صَ .55
َ 89ادلناىج َاألصولية َيف َاالجتهاد َبالرأم َيف َالتشريع َاإلسالمي:فتحي َالدريٍت،مؤسسة َالرسالة َناشركف،دمشق-
سوريا،طَ،2013َ،03ص.42-41
 َ90تأثَتَالفكرَالديٍتَيفَالبالغةَالعربية:مهدمَصاحلَالسمرائيَ،صَ .55
أسسهاَادلعرفية:عبدَالسالـَادلسدمَ،صَ .96
َ91اللٌسانياتَك
ٌ
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عنصرم َاجملازَكالكنايةَلكنَ
ٌَ
دىمَمثالَيطبٌقوفَسلتلفَمظاىر َ
َ
إذاَأردناَأفَنقربَادلسألةَأكثرَصل
َك
ٌ

فَ،إماَيفَ
بع ٌَدعلاَآليتُتََتىشتغالفَضمنَإطارَماَيعرؼَعندىمَبػَ(الداللةَباللفَ،92)،كىيَ«َاستعماؿَالَلٌ ٌَ
موضوعوَكىوَاحلقيقةَأكَيفَغَتَموضوعوَكىوَاجملاز َ».93يقًتفَىذاَالَنٌوعَمنَال ٌَداللةَبعنصرَاالستعماؿَ

حينماَيينجزَ
َ
تصور َادلعٌتَاحلقيقيَأكَاجملازمَ ،
سبثٌلهاَإالَعرب َ ٌَ
َالَيتم َ َ
ٌَ
ويتٌوَ ،ك ٌَ
اليت
ربقيقَى َ
يَ
الذمَيع ٌَد َشرطا َيف َ
آليةَيتمَ
ٌَ
كإذاَكافَادلعٌتَاحلقيقي َكاضحاَالَغبارَعليوَ ،فإ ٌَف َادلعٌتَاجملازمَبع ٌَده َ
ٌَ
بطريقةَقص ٌَديةَكاعيةََ ،94

ةَعقليٌةَتًتاكحَبُتَالبساطةَ
آلياتَاستدالليٌ َ
َ
إثرىاَمدَ َحدكدَاالستعماؿَالَلٌغومَ 95يكوفَمستدعياَتوظيف َ
كىذاَبالضبطَماَجعل« َالبحثَيفَداللةَاجملازَىوَحبثَيفَمعٌتَادلعٌتَ
ٌَ
التٌعقيدَمنَأجلَالوصوؿَإليوَ ،
كَ

أمَدبعٌتَآخرَىوَتوظيفَللمعٌتَمنَأجلَال ٌَداللةَبوَعلىَمعٌتَآخرَ،كهبذاَيصبحَادلدلوؿَداالَعلىَ
هَ
»96؛َ
فَ،فيفسرهَعنصرَ
ٌَ
مدلوؿَغَتَاألكؿَيكوفَادلتكَلٌمَمريداَلوَ .أماَاشتغاؿَالكنايةَضمنَإطارَال َِداللةَبالَلٌ
ٌ
َعمليٌة َاإلبالغ َ ،97كىذاَما َجعلَالبالغيُت َينظركفَإليهاَبوصفهاَآليةَيتمَإثرىا َ« َترؾَ
الالمباشرةَأثناء َ
ذباكزَادلعٌتَالظاىرَادلصرحَ
ٌَ
التٌصريحَبذكرَالشيءَإذلَذكرَماَيلزموَ،لينتقلَمنَادلذكورَإذلَادلًتكؾَ».98إ ٌَفَ
َ
الٌَزـَ ،يكوفَمعَلٌقا َبقصدَادلتكَلٌمَمنَكالمو؛ َإذَمنَالوارد َأفَالَيكوفَقاصداَلذلكَ
بوَإذلَادلعٌتَاخلفي َال َ
ٌَ

َ92تأثَتَالفكرَالديٍتَيفَالبالغةَالعربية:مهدمَصاحلَالسمرائيَ،صَ .55
 َ 93شرح َتنقيح َالفصوؿ(يف َاختصار َا﵀صوؿ َيف َاألصوؿ):القرايف(شهاب َالدين َأبو َالعباس)،ربقيق:مكتب َالبحوثَ
كالدراساتَيفَدارَالفكر،دارَالفكرَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،بَتكت-لبناف(،د.ط)1424،قَ،2004َ،صَ .28
94
دَزلمدَيونسَعلي،دارَادلدارَ
:زلم ٌ
َ علمَالتخاطبَاإلسالمي(دراسةَلسانيةَدلناىجَعلماءَاألصوؿَيفَفهمَالنص)َ ٌ

اإلسالمي،بَتكت-لبناف،طَ،2006َ،01صَ .83

 َ 95مصطلحاتَال ٌَداللةَالعربية(دراسةَيفَضوءَعلمَاللغةَاحلديث:جاسمَزلمدَعبدَالعبود،دارَالكتبَالعلمية،بَتكت-
لبناف،طَ،2007َ،02صَ .23
 َ96علمَالداللة(أصولوَكمباحثوَيفَالًتاثَالعريب-دراسة:)-منقورَعبدَاجلليلَ،صَ .74
َالعلوـ:السكاكي(أبو َيعقوب َيوسف َبن َزلمد)،ربقيق:عبد َاحلميد َىنداكم،دار َالكتب َالعلمية،بَتكت-
 َ 97مفتاح
ٌ
لبناف،طَ،2000َ،01صَ .512
98ادلصدرَنفسوَ،صَنفسهاَ .
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99
َيتدخلَ
فَ،اليت ٌَ
ٌَ
ٌَ
قصده َيف َ
الٌزـَ ،فينحصر َ يَ
ادلعٌتَال َ
ادلعٌتَاحلريف َ ،كىذاَيتطابقَسباماَمعَمعٌتَال ِدَاللةَبالَلٌ

وَالكالـَإماَضلوَاحلقيقةَكَ ٌَإماَصوبَاجملازَ .
ٌَ
ٌَ
توَفيوج
َ
فيهاَادلتكلمَبذاتيٌ

ىذهَادلعطياتَغل يَد يَر َبناََأف َنطرحَالتساؤؿَاآليت:ماَىوَالسببَالذمَجعلَالقواعدَ
ىَ
يفَظل َ
ٌَ
كَ

َتقصينا َاألمر َكجدنا َأ ٌَف َتلك َاخلصوصياتَ
َادلتميٌزة َالفريدة َ؟ َدلا ٌَ
الَلٌغوية َاألصو َليٌة َعلى َتلك َاذليئة َ
َادلنهجي َيف َالبحثَ
ٌَ
الضبط
َالعلمي َك ٌَ
ٌَ
َ Lesَ caractéristiquesكانت َقد َ« َنتجت َعن َاالذبٌَاه

بادلظاىرَاجلماليٌةَ
َ
الَيى َأبىَوي َ
ديٍت َ َ
يعي َ يَ
أكَدبعٌتَأدؽ َتشر يَ
ٌَ
صارـَ ،
فهدؼَعلماءَأصوؿَالفقوَعلمي َ هَ
يَ
األصورلَ ،
ٌَ
كحَالعلميٌةَ
َ
كىذهَالر
ةَلألساليبَالبالغيٌةَ،
َ
األبعادَالفنيٌةَك َ
َ
الفنيٌةَللعبارةَكالَيورلَاىتماماَالستكشاؼَ
َ
اجلماليٌ
ٌَ
مَييعُتَعلىَذلكَ،كماَ
بالقدرَال ٌَذ َ
االىتماـَبالنصَ ىَ
ٌَ
ةَاىتمتََبًىَوض ًَعَاحلدكدَكالتَقسيماتَكالقواعدَك
يديٌ ٌَ
التجر َ

اساتَالبالغيةَادلتأخرةَمنَذبريدَكتدقيقَكتقعيدَإظلاَكافَنتيج َةىَتأثََرهَدبناىجَاألصوليُتَكنقلهمَ
ٌَ
صلدهَيفَال َِدر

ةَخَت َ ىَمعُتَذلمَيفَ
يفَالغالبَكىمَيعتربكفَادلباحثَالبالغيٌ ىَ
َ
عنوَ ،كأ ٌَف َأكثرَرجاؿَالبالغةَأصوليوفَ 100
ربقيق َغايتهم َكىي َكضع َاألصوؿ َالفقهية َ»َ .101استنادا َإذل َما َسبقَ ،يكوف َاذلاجس َالعلمي َعندَ

األصوليُتَقدَش ٌَكلَسلطةَق َويةَأَثٌرتَيفَقواعدىمَالَلٌغويةَ،فانتقلَاىتمامهاَمنَاجملاؿَاإلبالغيَالبيانَإذلَ
كىذاَالتٌحوؿَيفَرلاؿَاالىتماـَليسَىوَإالَاستجابةَلوظيفةَاألصورلَالفقهيةَ
َ
ا﵀يطَالتشريعيَاالستنباطيَ،

القانونيةََ .102

َ99نفسوَ،صَ .513
100
داخلَيفَالقطاعاتَادلعرفيةَدعامةَمنَأصلَدعاماتَثالثَبٌتَعليهاَ(زلمدَأركوف)َمنهجيتوَ
َيع ٌد َىذاَالتٌكاملَكالتٌ
ٌ

يفَقراءةَالفكرَاإلسالمي؛َإذَأنوَيرفضَعزؿَمباحثوَكالنٌظرَإليهاَبومسهاَقطاعاتَمستقلٌةَ،حيثَالَؽلكنَعندهَفصلَ
الفلسفة َعن َالفقو َكال َالبالغة َعن َالعركض...إظلا َالفكر َاإلسالمي َىو َىذه َالوحدة َادلعرفية َاليتَتتأطٌر َداخل َادلنظومةَ

اإلسالميٌةَككلَ.ينظرَ:يفَالنقدَكادلنهجَعندَزلمدَأركوف:عبدَاللطيفَفتحَالدين،ضمنَندكةَفكريةَبعنواف:قراءاتَيفَ
مشركع َزلمد َأركوف َالفكرم،تقدمي َعبد َاإللو َبلقزيز،منتدل َادلعارؼ،بَتكت-لبناف،طَ ،01،2011صَ .57كماَ

دَعابدَاجلابرم)َأفَالعلوـَالعربيةَاإلسالميٌةَعلىَكثرهتاَكاختالؼَموضوعاهتاَكَأىدافهاَ،فهيَذبتمعَفيماَبينهاَ
ٌ
يرل(زلم
ٌ

ةَ.ينظر:تكوينَالعقلَالعريب:زلمدَعابدَاجلابرمَ،صَ .97
لتيش ٌكلَلناَماَيعرؼَبالثقافةَالعربيةَاإلسالميٌ
ٌ

 َ101تأثَتَالفكرَال ٌَديٍتَيفَالبالغةَالعربية:مهدمَصاحلَالسمرائيَ،صَ .55
بنيةَالعقلَالعريب:زلمدَعابدَاجلابرمَ،صَ .22
َ102
ٌ
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ليُتَيدخلوهناَبشكلَأساسيَيفَبناءَفنهمَ،
ٌَ
كمنَأعليةَكخطورةَالقواعدَالَلٌغويةَالعرَبيٌةَجعلَاألصو

صرح َبأف َعلمَأصوؿَالفقوَيبٌتَ
َ
َ
كيفَ
منحىَىذاَالتٌ
أصيلَادلعريفَكجدنا َ(بدرَال ٌَد ٌَ
ينَالزركشي/ت794ق) َي ٌ

الزركشي) َدخوؿَالبنيةَالعربيةَيفَتشكيلَىذاَ
على َثالثةَعلوـَىي:الكالـ َكالفقوَكالعربيةَ َ ،103كيعللَ( ٌَ

اؿَالعريبََ،104كماَتنقسمَيفَنظرهَعلوـَالَلٌغةَالعرَبيٌةَإذلَثالثةَ
ٌَ
ةَالشرعيةَجاءتَعلىَادلنو
العلمَ،بأفَاألدَلٌ ٌَ

أقساـَىيَ :

اجلزـ.علمَ
صبَكاجلرََك يَ
اخرَالكلمَمنَحيثَالرفعَكالَنٌ يَ
يَ
علمَالنحوَ:كىوَالعلمَالذمَيهتمَبضبطَرلارمَأك
ٌَ
«َ
بكيفيٌةَرب ٌَققَمدلوالتَاأللفاظَالعرَبيٌةَيفَذكاهتا.علمَاألدب:كىوَالعلمَال ٌَذمَيبحثَيفَطريقةَ
اللغة:كؼلتصََ َ
نظمَالكالـَباإلضافةَإذلَمعرفةَمراتبوَعلىَماَيقتضيَاحلاؿَ»َ .105

تدخل َيف َبناء َمجيع َأصوؿَ
الزركشي) َأف َتلك َاألقساـ َالثالثة َ(النحو.اللغة.األدب) َال َت ٌَ
يرل َ( ٌَ

الفقوَ ،بلََتيس ًَه يَم َيفَبناءَبعضو َفقطَ ،كذلك َمثل َأصل َاخلطابَ ،بينماَيرلَأهناَالَتتعَلٌقَبأصوؿَأخرلَ
يتَسبثٌلَمعظمَاألصوؿَ،106مثَيَػيَنىَبَِويَإذلَمسألةَيفَغايةَاألعليةَ
ضلو:األخبارَكَاإلمجاعَ،كالنسخَ،كالقياسَ،كاَلٌ َ

أالَكىيَعدـَتكافؤَموادَاألبنيةَالثالثةَاليتَيتش ٌَكلَمنهاَعلمَأصوؿَالفقو؛َفبالنٌسبةَإليوَالَيتساكلَعلمناَ
يفَاعتقادهَلكوفَعلمناَدبادةَالبنيةَاألكذلَ
ٌَ
غويةَمعَعلمناَدبادةَالبنيةَالكالميٌةَ،كىذاَراجع َ
َ
دبادةَالبنيةَالَلٌ
ةَالشرعيةََ .107
يكوفَسلصصاَفقطَلفهمَاألدَلٌ ٌَ
ٌَ

َ

يح َ(ابن َاحلاجب/ت646ق)؛ َإذ َيقوؿَ «:ك ٌَأما َاستمدادهَ:
السابق َتصر يَ
الزركشي) َ ٌَ
عض يَد َطر يَ
ََيى يَ
ح َ( ٌَ

108
(زلمدَبنَعليَاآلمدم/ت631ق)َأيضاَ،109إالَ
فمنَالكالـَ،كالعربيةَ،كاألحكاـَ» َ.كىوَماَقاؿَبوَ ٌ

َ103البحرَا﵀يطَيفَأصوؿَالفقو:الزركشيَ .28/1،
 َ104ادلصدرَنفسوَ .29/1،
105نفسوَ .29/1،
106نفسوَ .29/1،
107نفسوَ .29/1،
108
سلتصرَمنتهىَالسؤؿَكَاألملَيفَعلميَاألصوؿَكاجلدؿ:ابنَاحلاجب(مجاؿَالدينَأيبَعمركَعثمافَبنَعمرَأيبَ
ٌ

بكر)،ربقيق:نذيرَمحىادك،دارَابنَحزـَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،بَتكتَلبناف،ط1427َ،01ق2006/ـَ.َ 201/1،بيافَ
ى
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تعليالَييربز َمنَخاللوَشرعيةَباناءَعلمَاألصوؿَيفَأحدَعناصرهَعلىَالعربيةَ،فيقوؿَ «:لتوَقٌفَ
َ
أَنٌوَََييردؼَ

َاألمةَ ،على َمعرفةَ
َاحلل َكالعقد َمن ٌَ
السنةَ ،كأقواؿ َأىل ٌَ
معرفة َدالالت َاألدَلٌة َالَلٌفظية َمن َالكتاب َك ٌَ
موضوعاهتا َلغةَ ،من َجهة َاحلقيقة َكاجملاز َكالعموـ َكاخلصوصَ ،كاإلطالؽ َكالتقييدَ ،كاحلذؼ َكاإلضمارَ،
عرؼَيفَغَتَعلمَالعرَبيٌةَ»َ .110
التٌنبيوَكاإلؽلاءَ،كغَتهَشلاَالََيي يَ
كادلنطوؽَكادلفهوـَ،كاالقتضاءَكاإلشارةَ،ك َ
مةَمتٌفقَعليهاَعندَ
لقدَاكتسبتَالبنيةَاللغويةَلعلمَأصوؿَالفقوَقيمةَبالغةَإذلَأفَصارتَمسَلٌ َ
اؽَ
األصوليُتَ،111كىذاَماَجعلناَنكتفيَبعرضَماَكجدناهَعند(ابنَالنجار/ت972ق)؛َإذَألفيناهَعلىَ ًَكَفى وَ
تاـ َمعَمنَسبقوه؛ َفأصوؿَالفقوَعندهَىوَأيضاَيتش ٌَكلَمنَع ٌَدةَأبنية َىي:أصوؿَالدينَ ،العربيةَ ،تصورَ
ٌَ
األحكاـَ .112كيستند َ(ابن َالنجار) َإذل َالعملية َاالستقرائية َيف َربديده َلتلك َاألبنيةَ ،113أما َفيما َيتعَلٌقَ

َالشرعيةَ ،114كهبذهَ
َيدؿ َهبا َاخلطاب َعلى َادلعان ٌَ
َموجه نَة َضلو َمعرفة َالكي ٌَفية َاليت ٌَ
بالبنية َالعربية َفيجعلها ٌَ
ادلختصر(شرحَسلتصرَابنَاحلاجب):األصفهان(زلمودَبنَعبدَالرمحافَأبوَالثناءَمشسَالدين)،ربقيق:زلمدَمظهرَبقا،دارَ
ادلدن،ادلملكةَالعربيةَالسعودية،ط1406َ،01ىم1986ـَ .30/1،
109ينظر:اإلحكاـَيفَأصوؿَاألحكاـ:اآلمدمَ .24/1،
َ110ادلصدرَنفسوَ .24/1،
َ 111لقدَكافَعلماءَأصوؿَالفقوَ،علىَاختالؼَمناىجهمَالتٌأليفيةَ،متٌفقوفَحوؿَأعليةَالبنيةَاللٌغويةَالعربيةَيفَتشكيلَ

علمَأصوؿَالفقوَ،كلتجنٌبَتكرارَأقواذلمَاليتَتكادَتتطابقَمعَبعضهاَالبعضَيفَالكثَتَمنَاألحيافَ،سنكتفيَباإلحالةََ
إذلَتلكََادلصنٌفاتَسواءَعندَالقدماءَأك َا﵀دثُتَ.ينظرَ :إرباؼَذكمَالبصائرَبشرحَركضةَالناظرَيفَأصوؿَالفقو:عبدَ
يع،ادلملكةَالعربيةَالسعودية-الرياض،طَ.112-111/01،1تيسَتَالتحرير:أمَتَ
َ
الكرميَالنملة،دارَالعاصمةَللنشرَكالتوز
بادشاه(زلمد َأمُت)،دار َالكتب َالعلمية،بَتكت-لبناف(،د.ط)(،د.ت)َ .46/1،نفائس َاألصوؿ َيف َشرحَ
ا﵀صوؿ:القرايف(شهاب َالدين)،دراسة َكربقيق َكتعليق:عادؿ َأمحد َعبد َادلوجود َكعلي َزلمد َمعوض،دار َنزار َمصطفىَ

الباز(،د.ب)،طَ .98/1،01،1995إرشاد َالفحوؿ َإذل َربقيق َاحلق َمن َعلم َاألصوؿ:الشوكانَ .69/1،أصوؿَ
الفقو:زلمد َاخلضرم،ادلكتبة َالتجارية َالكربل(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت)َ ،صَ .14الوجيز َيف َأصوؿ َالفقو:كىبة َالزحيليَ،
ٌَ

صَ .163

َ112شرحَالكوكبَادلنَت:ابنَالنجارَ .48/1،
َ113ادلصدرَنفسوَ .48/1،
 َ114نفسوَ .49-48/1،
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الرؤيةَسيصبحَمنَىناَفصاعدا َ« َمقصدَادلبادئَالَلٌغويةَكاالشتغاؿَهباَعندَاألصوليُتَىوَالوصوؿَإذلَ
معرفةَدالالتَاألحكاـَ،كضبطَاحتماالهتاَ،كتأكيالهتاَكاستيعابَمدلوؿَالقاعدةَالكليةَاليتَترلَبأفَ(كلَ
ادَبوَمعٌتَخاصاَ»َ .115
ٌَ
ليلَعلىَأفَالشارعَأر
ٌَ
ماَىوَحجةَلغةَيعتربَحجةَشرعا)َماَدلَيقمَال ٌَد
ٌَ
َ
ثالثا -االجتهاد في الشريعة رهن التّحكم في اللّسان العربي:
دلاَكانتَالغايةَالوحيدةَمنَعلمَأصوؿَالفقوَىيَالوصوؿَإذلَمعرفةَاألحكاـَالشرعيةَ،فإ ٌَفَذلكَ

116
صوصَالشرعيةَ
ٌَ
الَيَػىَتىَأىتَىَطبعاَإالَعنَطريقَاالجتهاد ؛َفاألصورلَعندماَيَػى يَهمََباستثمارَاألحكاـَمنَالَنٌ

يكوفَأثناءىاَمش َغِالَلكفاءتو َاالجتهادية َدباَأ ٌهناَ« َاآلليةَالعظمىَيفَفقوَاخلطابَالشرعيَ َ ،117»...كمنَ

التٌجديد َ»َ َ ،118كمعٌتَىذهَ
كسبيالَللتطورَك َ
كمنهجاَللتٌحقيقَ ،
َ
كآلةَللتٌنظَتَ ،
َ
أصالَللتٌشريعَ ،
َ
مثٌَكانت َ« َ
ٌ
الكفاءةَيفَاللغة َىو« َ استفراغَالوسعَيفَربقيقَأمرَمنَاألمورَمستلزـَللكلفةَكادلشقةَ ،كذلذاَيقاؿ:اجتهدَ
االصطالحَالشرعيَىو«َ
ٌَ
فالفَيفَمحلَحجرَالبزارةَكالَيقاؿَاجتهدَيفَمحلَخردلة َ»َ ،119أماَمعناىاَيفَ
جز َعنَادلزيدَ
فسَالع يَ
ىَ
ٌَ
اغَالوسعَيفَطلبَالظن َ
ٌَ
استفر
بشيءَمنَاألحكاـَالشرعيةَعلىَكجوَػلسَمنَالَنٌ

120
فصيليةَيفَالشريعةَ»َ .121
ٌَ
عمليةَاستنباطَاألحكاـَالشرعيةَمنَأدَلٌ َ
ٌَ
كيعرفوَادلعاصركفَبأَنٌوَ«َ
تهاَالتٌ
فيو» ٌَ َ،

َ
:أمحدَكركـَ،صَ .36
أثرىاَيفَفهمَاخلطابَالشرعي
ٌَ
َ115مقاصدَالَلٌغةَك
ٌ
َ116الَلٌغةَالعربيةَيفَنظرَاألصوليُت:عبدَا﵁َالبشَتَزلمدَ،صَ .26

117
:احلساف َشهيد،ادلعهد َالعادلي َللفكرَ
َاخلطاب َالنٌقدم َاألصورل(من َتطبيقات ٌ
َالشاطيب َإذل َالتٌجديد َادلعاصر)َ ٌ

اإلسالمي،ىرندف-فرجينيا-الوالياتَادلتحدةَاألمريكية،طَ،2012َ،01صَ .340
َ118نقدَاحلقيقةَ:عليَحربَ،صَ .74
َ119اإلحكاـَيفَأصوؿَاألحكاـ:اآلمدمَ .197/4،
َ120ادلصدرَنفسوَ .197/4،

َ 121أصوؿَالفقوَاإلسالمي:كىبةَالزحيلي،دارَالفكرَللطباعةَكالتٌوزيعَكالنٌشر،دمشق-سوريا،ط1406َ،01ق1986/ـَ،

ص.1039نقالَعنَمقاؿَلألستاذَمصطفىَالزرقاَيفَحضارةَاإلسالـَ،عددَذمَاحلجةَ،1384،صَ .12
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التمهيد:

يفُتَالسابقُتَالعناصرَاآلتيةَ :
ٌَ
ؽلكنناَأفَنستنتجَمنَالتٌعر
َ
َ
-1

َيصلَإذلَاألحكاـَالشرعيةَ .
ٌَ
تقدميَاجملتهدَكلَماَؽللكوَمنَطاقةَ ٌَ
حىت
ٌَ

-2

وَاستنفذَمجيعَطاقتوَاالجتهاديٌةَ ،حبيثَيكوفَغَتَقادرَعلىَ
َ
غلبَأفَيشعرَاجملتهدَبأَنٌ

-3

بأنوَلغويٌا َبالدرجةَ
َ
صوصَالشرعيةَ ،كىذاَماَغلعل َجهده َيوصف َ
ٌَ
يتعامل َاجملتهدَمعَالَنٌ

-4

َالشريعةَ
َالتٌفصيلي َيف ٌَ
َالشرعي َادلستنبط َأف َيكوف َمستندا َإذل َدليلو َ
ال ََبيدَ َللحكم ٌَ

حشدَأدىنَجهدَ .

األكذلَ .

اإلسالميٌةَ .

كدباَأ ٌَف َىدَفىناَيفَىذاَادلبحثَليسَىوَدراسةَاالجتهادَيفَذاتوَكَمنَأجلَذاتوَ ،ضمنَادلؤسسةَ
ادلؤسسة َالَلٌسانية َأثناءَ
َترىَك َتوي َىذه َاألخَتة َيف َ ٌَ
َ
التٌشريعية َاألصو َليٌةَ ،بل َىدَفينا َىو َإبراز َذلك َاألثر َال ٌَذم َى
ادلمارسةَاالجتهادية،كىذاَماَيعكسَضركرةَرب ٌَكمَاجملتهدَبلغةَاألدلةَالشرعية،َ122أكَقلَيفَشرطَأساسيَ

العريبَ123دبختلفَفركعوَ .
منَالشَركطَادلتعَلٌقةَباجملتهدَأالَكىوَربكَ يَم َويَيفَالَلِسافَ َِ
نبُتَمنَخاللوَمدلَ
زلمدَبنَعليَالشوكان/ت1250ق)َ ٌ َ
ٌَ
َ
يفَىذاَالصددَسنوردَحديثاَلإلماـَ( ٌ

أعليةَالَلٌغةَالعرَبيٌةَيفَمسألةَاالجتهادَ،أكَماَيعرؼَبػَ(االستثمارَاحلكمي)َ124لنصوصَالشريعةَاإلسالميةَ.

َ122لقدَأ ٌكدَاألصوليوفَعلىَىذهَاحلتميٌةَبشكلَأساسي.ينظرَلبيافَذلكَ:تيسَتَالوصوؿَإذلَمنهاجَاألصوؿَمنَادلنقوؿَ

كادلعقوؿ:ابن َإماـ َالكاملية(كماؿَال ٌَدين َزلمدَبن َعبد َالرمحاف)،دراسة َكربقيق:عبد َالفتاحَأمحد َقطبَمخيسي،الفاركؽَ
احلديثة َللطباعة َكالنشر(،د.ب)َ .301/6،2002،الورقات َيف َأصوؿ َالفقو:اجلويٍت(عبد َادللك َبن َعبد َا﵁)،كعليوَ
ؿَالدينَزلمدَبنَأمحدَ)َ،كَحاشيةَ :الدمياطي(أمحدَبنَزلمدَالشافعي)،مركزَتوعيةَالفقوَاإلسالميَ،
ٌَ
شرح:ا﵀لى(جال

حيدرابادَ -اندىرابرديش-اذلند،ط1419َ ،4قَ ،1998/صَ .23شرح َالكوكب َادلنَت:ابن َالنجارَ.464-463/4،
البحرَا﵀يطَيفَأصوؿَالفقو:الزركشيَ.202/6،اإلحكاـَيفَأصوؿَاألحكاـ:اآلمدمَ .199/4،
:عبدَا﵁َالبشَتَزلمدَ،صَ .26
ٌَ
 َ123اللغةَالعربيةَيفَنظرَاألصوليُتَ
 َ124ادلرجعَنفسوَ،صَنفسهاَ .
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اليتَ
توسطََادلعرفةَاللغويةَعندَاجملتهدَ،ك ٌَ
كضلنَإذَنوردَىذاَاحلديثَيفَالبدايةَإظلاَلتشكيلَنظرةَعامةَحوؿَ ٌَ

ؽلكنناَأفَنع ٌَدىاَشرطاَمنَشركطَشرعيةَاالجتهادَ،بلَحىتَشرطاَمنَشركطوَالوجوديةَ .

امهمَبالتٌكاليفَالشرعيةَبأهنمَ
َ
اَقدَاحتجواَعنَعدـَالتز
ٌَ
الشوكان) َأ ٌَف ََأيناساَمنَالعواـَكانو
َييوًَريَد َ( ٌَ

يةَاليت َالََنىستغٍتَعنهاَكضلنَبصددَ
حوَكغَتىاَمنَاألمورَالضركر ٌَ
ٌَ
الَؽللكوفَالعلمَادلتعَلٌقَبالَلٌغةَكقواعدَالَنٌ
صوصَالشرعيةَ ،يَػىَيردَ َ(الشوكان) َعنَىذهَالشَبهةَبأ ٌَف َالعلمَادلتعَلٌقَبالَلٌغةَمنَقواعدَضلويةَكغَتىاَ
ٌَ
فهمَالَنٌ

كمنوَإذاَ
َ
منَكانتَلوَالرغبةَيفَالفهمَفماَعليوَإالَأفَيتعَلٌمَذلكَ ،
يرلَبأنوٌ َ
َ
صَليوهََ،كماَ
بإمكاهنمَأفَػلى َِ
يَ
ٌَ

الشوكان)َ
كافَذلكَشلكنَاحلصوؿَفإهنمَمتم ٌَكنوفَالَزلالةَمنَفهمَكالـَا﵁َتعاذلَكإدراكو...125مثَيوردَ( ٌَ
مَذلكَالعلمَحىت َصارَ
يَحجَ نَة َأخرلَعلىَأكالئكَالعواـَفيقوؿَذلمَ «:
كالَشك َأ ٌف َمنَيفهمَكالـَا﵁َتعلٌ
ٌ
ٌ
رلتهداَكماَتقولوفَ.كاحلقيقةَليستَيفَكوهنمَالَيفهموفَكلكنهاَيفَكوهنمَالَيريدكفَأفَيفهمواَكالـَ

دباَليسَفيوَرلاالَللشكَ ،أف َالتَح ٌَكمَيفَاستعماالتَ
ٌَ
الشوكان) َىذا َيؤٌَكدَلناَ ،
إفَكالـ َ( ٌَ
ا﵁َ َ .!َ126»...
اَقدَاحتجواَ
ٌَ
الَلٌسافَالعريب َيع ٌَد َأكؿَ َشرطَغلبَربصيلوَمنَطرؼَادلكَلٌفَبشرعَا﵁؛ َفأكالئكَالعواـَكانو

ٌَأكالَكقبلَكلَشيءَبعدـَمعرفتهمَبالَلٌغةَالعرَبيٌةَدبختلفَفركعهاَ ،مثَبأمورَأخرلَىيَضركريةَأثناءَعمليةَ
يدؿَعلىَأعليةَالبعدَادلعريفَالَلٌغومَأثناءَالعمَلٌيةَ
الشوكان)َ َ
الفهمَدلَيقمَ( ٌَ
حىتَبذكرىاََ،كىذاَإفَدؿَفإظلاَ ٌ
االجتهاديةَعندَعلماءَأصوؿَالفقوَ .
الشاطيب/ت790ق) َعلىَاشًتاط َالكفاءة َالَلٌغويةَيف َاجملتهد؛ َإذَيرلَبأَنٌوَ
لقدَأ ٌَكد َ(أبوَإسحاؽَ ٌَ
الشاطيب) َبلوغَتلكَال ٌَدرجةَبأفَ
كيفسر َ( ٌَ
الَمناصَللمجتهدَمن َبلوغوَدرجةَاالجتهادَيفَكالـَالعرب؛ َ ٌَ

كوفَلوَمقدرةَقويٌةَعلىَفهمَ
َ
يصَتَاجملتهدَمتم ٌَكناَمنَفهمَكالـَالعربَدكظلاَعناءَأكَتكَلٌفَمنوَ،حبيثَت
ةَبالتٌحكمَيفَالَلٌغةَ
ةَاالجتهاديٌ َ
َ
َ
صحَ
رى يَن َ ًَ
الشاطيب) ََيى ىَ
الكالـَيفَسياقاتَاستعمالوَ .127كماَأف َ( ٌَ
ةَالعمليٌ
مصعبَزلمدَسعيدَالبدرم،دارَ
ٌَ
َ 125القوؿَادلفيدَيفَأدلةَاالجتهادَكالتقليد:الشوكان(زلمدَبنَعلي)،ربقيقَكتعليق:أيب َ
الكتابَادلصرم،القاىرة-مصر،ط1411،01ق1991َ/ـَ،صَ .91-90

َ126ادلصدرَنفسوَ،صَ .91
:الشاطيب(إبراىيمَبنَموسى َبنَزلمد)ربقيق:أبوَعبيدةَمشهورَبنَحسنَآؿَسلماف،دارَ
يفَأصوؿَالشريعة ٌَ
127ادلوافقات َ
ٌ
ابنَعفاف،ط1417َ،01ق1997/ـَ .52/5،
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العرَبيٌةَدبختلفَفركعها؛َيقوؿَ«:كاألقربَيفَالعلوـَإذلَأفَيك َوفَىكذاَعلمَالَلٌغةَالعربيةَ،كالَأعٍتَبذلكَ
َالتٌصريف َكحدهَ ،كال َالَلٌغةَ ،كال َعلم َادلعانَ ،كال َغَت َذلك َمن َأنواع َالعلوـ َادلتعَلٌقةَ
الَنٌحو َكحدهَ ،كال َ

كيفَتصورتَ 128»َ...
ٌَ
بالَلٌسافَ،بلَادلرادَمجلةَعلمَالَلٌسافَألفاظاَأكَمعانَ

َبالسعي َضلو َقيمة َادلعرفة َاللغوية َعند َاجملتهدَ ،ازداد َاإلماـَ
تأسيسا َعلى َما َسبق َذكرهَ ،كدفعا ٌَ

الشاطيب)َصرامةَعندماَعقدَمقارنةَبُتَدرجاتَفهمَالَلٌغةَالعربيةَكبُتَدرجاتَفهمَالشريعة؛َإذَجعلهماَ
( ٌَ
يسَتافَجنباَإذلَجنبَالَغلوزَألحدىاَأفَغلاكزَاآلخر؛ َيقوؿ َ(الشاطيب) ََ «:فإذاَفرضناَمبتدئا َيفَفهمَ
ادلتوسطَدلَيبلغَدرجةَ
طَيفَفهمَالشريعة َك ٌَ
ٌَ
ٌَ
فهوَمتوس
َمتوسطا؛ َ
َيفَفهمَالشريعةَ ،أك ٌَ
ٌَ
العرَبيٌةَفهوَمبتدئ
فكافَفهموَفيهاَحجَ َةنََكماَكافَفهمَ
يَ
كذلكَيفَالشريعة؛َ
ٌَ
ةَكافَ
الَنِهايةَ،فإفَانتهىَإذلَدرجةَالغايةَيفَالعرَبيٌ َ

َحجةَ ،فمن َدل َيبلغ َشأكىمَ ،فقد َنقصو َمن َفهمَ
الصحابة َكغَتىم َمن َالفصحاء َال ٌَذين َفهموا َالقرآف ٌَ
ٌَ

حجةَ ،كال َكاف َقولو َفيو َمقبوال َ»َ،129
كل َمن َقصر َفهمو َدل َيع ٌَد َ ٌَ
َالتٌقصَت َعنهمَ ،ك َ ٌَ
الشريعة َدبقدار َ
ٌَ

ةَكبُتَفهمَالشريعةَعالقةَاطرادية؛َ
ٌَ
باالستنادَإذلَماَقالو َ(الشاطيب)َ ،تكوفَالعالقةَبُتَفهمَالَلٌغةَالعرَبيٌ

صوصَالشرعيةَ ،كبادلقابلَكَلٌماَكافَفهمناَ
ٌَ
فكَلٌماَارتقيناَيفَفهمَالَلٌغةَالعرَبيٌةَكَلٌماَأردفوَار َ
تقاءهَيفَفهمَالَنٌ

لَلٌغةَالعرَبيٌةَزلدكداَ،كَلٌماَأتبعوَضعفَيفَاستداللناَباخلطابَعلىَاألحكاـَ .

كما َصلد َ(أبا َحامد َالغزارل/ت505ق) َيشًتط َأيضا َيف َاجملتهد َأف َيكوف َعلى َدراية َباللغةَ
كالنحو؛ َيقوؿَالغزارلَ «:أماَادلقدمةَالثانية:فعلمَاللغةَكالنحوَ ،أعٍتَ :القدرَالذمَيفهمَبوَخطابَالعربَ
كعادهتمَيفَاالستعماؿَ ،إذلَح ٌَد َؽليزَبُتَصريحَالكالـَكظاىره َكرلملوَ ،كحقيقتو َكرلازهَ ،كعامو َكخاصوَ،

كزلكموَكمتشاهبوَ،كمطلقوَكمقيدهَ،كنصوَكفحواهَكحلنوَكمفهوموَ»َ 130.

َم ًَثقَلًُت َعلىَ
منيٌة َإذل َأ ٌَف َ(اإلماـ َالشاطيب) َكمن َسار َعلى َدربو َكانوا يَ
َض َ
كيشَت(الغزارل) َإشارة ًَ

اجملتهدينَيفَمسألةَالقدرَالواجبَربصيلوَمنَاللغةَالعربيةَبغيةَالتعاطيَمعَالنصوصَالشرعيةَ َ،كيدؿَعلىَ
128ادلصدرَالسابقَ .52/5،
 َ129نفسوَ .53/5،
َ130ادلستصفىَمنَعلمَاألصوؿ:الغزارل(أبوَحامدَبنَزلمد)،دراسةَكربقيق:محزةَبنَزىَتَحاف(،،د.ف)(،د.ب)(،د.ط)َ(،
د.س)َ .12/4َ،
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ذلكَقولوَ «:كالتخفيفَفيوَ :أنوَالَيشًتطَأفَيبلغَدرجةَاخلليلَابنَأمحدَكادلربدَ ،كأفَيعرؼَمجيعَاللغةَ،
كيتعمقَيفَالنحوَ ،بلَالقدرَالذمَيتعَلٌقَبالكتابَكالسنةَ ،كيستورلَبوَعلىَمواقعَاخلطابَ ،كدرؾَدقائقَ
ٌَ
ادلقاصدَمنو»َ،131لقدَكانتَنظرةَ(الغزارل)َ،يفَضوءَماَقالوًَ َ،جدََمنطقية؛َكذلكَماَحداَباألصوليُتَإذلَ
أليفيٌة132؛َفمنَغَتَالواردَ،كعلىَاإلطالؽَ،أفَيستطيعَكلََ
خفيفَعلىَاختالؼَمناىجمَالتٌ َ
َ
َ
إتباعَ
ذلكَالتٌ

لوَرجالوَالراسخوفَ
العلماءَادلربزينَيفَالعربيةَ،فكلَعلمَك
رلتهدَيفَالشَريعةَأفَيبلغَشأكَاخلليلَأكَغَتهَمنَ
ٌَ
ٌَ
فيوَ .
َمحال َثقيال َعن َاجملتهدَ
َالسبكي/ت771ق) َمن َجهة َأخرل َقد َكضع ً َ
كما َيكوف َ(تاج َال ٌَدين ٌَ

كقدَعرب َعنَ
ٌَ
حينماَاشًتطَفيوَأفَيكوفَمتوسطاَيفَفهمَالَلٌغةَالعربيةَ ،ككذلكَيفَاألصوؿَكالبالغةَ ،133
ٌَ

حينماَاشًتطَيفَاجملتهدَأفَيكوفَزلصالَللقدرَالذمَػلتاجوَمنَالنحوَكاللغةَ
ٌَ
النجار)َ
ىذاَالتٌخفيفَ(ابنَ ٌَ
َ

عندماَيتعاطىَمعَالنصوصَالشرعيةَ ،134فيكوفَهبذاَقدَألقىَادلسألةَيفَيدَاجملتهد َمستندا َيفَذلكَكَلٌوَ
اسيٌةَالعالية؛ َإذَىذافَالعنصرافَعلاَالَلٌذافَػل ٌَدداف َالقدرَالذمَػلتاجَإليوَ
دس ًَو َالدَقيقَكخربتوَادلَت َ
إذلَح ًَ
ىَ
اجملتهدَأثناءَاستنباطَاألحكاـََالشرعيةَ .
الشوكان)َيفَاجملتهدَ
لقدَانتقلتَمسألةَالتٌخفيفَىذهَإذلَادلتأخرينَمنَاألصوليُت؛َفلماَاشًتطَ( ٌَ
َ
ادلعرفةَبالَلٌغةَالعرَبيٌةَ،دلَيشًتطَأفَيصلَفيهاَإذلَحدكدَبعيدة؛َكأفَيلزموَحفظهاَعنَظهرَقلبَ،كماَدلَ

 َ 131ادلصدرَالسابقَ .12/4،كىذاَماَقاؿَبوَ(اآلمدم)؛َحيثَإنوَالَيشًتطَيفَاجملتهدَأفَيصلَإذلَادلرتبةَالعلميةَ
لسبويوَكاخلليل،بلَيكفيوَأفَيفهمَالتٌواضعاتَاللٌغويةَكاالستعماالتَالكالميٌةَبُتَادلتخاطبُت.ينظرَ :اإلحكاـَيفَأصوؿَ

األحكاـ:اآلمدمَ .199/4،

بيةَيفَنظرَاألصوليُت:عبدَا﵁َالبشَتَزلمدَ،صَ .37
ٌَ
َ132ينظر:اللغةَالعر
133

َ مجع َاجلوامع َيف َأصوؿ َالفقو:السبكي(تاج َالدين َبن َعلي)،علق َعليو َككضع َحواشيو:عبد َادلنعم َخليلَ

إبراىيم،منشوراتَزلمدَعليَبيضوف،دارَالكتبَالعلمية،بَتكت-لبناف،طَ،02،2003صَ .118
134شرح َالكوكب َادلنَت:ابن َالنجارَ .462/4،كىوَما َذىب َإليو َأيضا َ(بدر َالدين َالزركشي).ينظرَ :البحر َا﵀يط َيفَ
أصوؿَالفقو:الزركشيَ .202/6،
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التٌأليف َفيهاَ ،بل َيكفي َيف َذلك َأف َؽلتلك َقدرة َسبكَنٌو َمن َاستلهاـ َتلكَ
يشًتط َأف َيبلغ َاجملتهد َحدَ َ َ
اعدَعندَادلتخصصُتَفيهاَ،دباَأ ٌَهنمَسعَواَقدرَاإلمكافَإذلَتبسيطهاَكتقريبهاَإذلَالقارئُتَ .135
ٌَ
القو

لتبُت َلناَمنَ
عق ىَدَمقاربةَبُتَصرامةَ(الشاطيب)َكبُتَزبفيفَباقيَاألصوليُتَ ٌ َ ،
إالَأنوَلو َأردناَأفََنى ًَ

الوىلةَاألكذلَأهنماَرأيافَيناقضَأحدعلاَاآلخرَ،كماَيستحيلَأفَصلدَكلوَنقطةَتقاطعَكاحدةَبينهماََ!إالَ
بيةَأكَمتوسطاَ،كسواءَ
ٌَ
فاجملتهدَيفَالشريعةَسواءَكافَرلتهداَيفَالعر
ٌَ
أ ٌَفَحقيقةَاألمرَىيَعلىَخالؼَذلك؛َ
فس يَد َمنَشرطَاالجتهاد َيفَشيءَ ،إذَ
فهذاَالَيي ًَ
َ
ةَللمتخصصُتَيفَالعربيةَأكَدلَيصلَ ،
ٌَ
َ
بلغَالقيمةَالعلميٌ
صوصَالشرعيةَرلتهداَيفَمجيعَتلكَاالحتماالتَ،لكنَماَغلبَأفَننتبوَلوَىوَأَنٌوَالَ
ٌَ
يبقىَادلتعاطيَمعَالَنٌ
كمبجالَعلىَذمَ
فاستنباطَذكَالكفاءةَالعاليةَيكوفَمؤىال َ ٌَ
ٌَ
يكوفَفهمَاجملتهدَكاحداَيفَتلكَاحلاالت؛ َ

صوَاخلربةَالكافيةَ ،كإمجاالَالَ
ذكَالكفاءةَادلتوسطةَعلىَمنَكافَمبتدئاَتن يَق يَ
ٌَ
الكفاءةَادلتوسطة،كماَيتأىَ يَل َ

يفَاجتهادَأمَأحدَمنَاجملتهدينَمهماَكانتَكفاءتوَالَلٌغويةَ،فاالجتهادَيوصفَبال ىَقَبيوؿَ،
ٌَ
طع ىَنَ
ؽلكنناَأفََنى ىَ

كفاءىَتىوَالَلٌغويةَ،يفَالَنٌهايةَ
ةَاجملتهدَاالستنباطيةَالَؽلكنهاَأفَذبىاًَكىَزََ َ
يَ
كوَجيداَىوَأفَقدر
َ
لكنَماَغلبَأفَندر
لغويٌاََ .136
ىوَمؤىَ هَلَالستنباطَاألحكاـََبًىَق ىَد ًَرَماَىوَمؤىَ هَلَكمتم َِك هَنَ َ
كعليوَتكوف َالعالقةَبُتَملكةَاجملتهدَالَلٌغويةَكبُتَمقدرتوَعلىَاستنباطَاألحكاـَمنَالَنٌصوصَ
ماَأتبعهاَقوةَيفَاستنباطَاألحكاـَ،
ٌَ
الشرعية َ(االجتهاد) َىيَعالقةَإطرادية؛ َأمَكَلٌماَقويةَتلكَادللكةَكَلٌ
ٌَ
كبادلقابلَإذاَكانتَتلكَادللكةَضعيفةَأردفهاَالَزلالةَضعفَيفَاستنباطَاألحكاـَ .
َ
َ
َ

َ135إرشادَالفحوؿَإذلَربقيقَاحلقَمنَعلمَاألصوؿ:الشوكانَ .1031/2،
ليُت:عبدَا﵁َالبشَتَزلمدَ،صَ .33-32
ٌَ
 َ136اللغةَالعربيةَيفَنظرَاألصو
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رابعا -الّتحكم في اللّسان العربي منهجية تأويلية:
ليوفَللتٌحكمَيفَالَلٌغةَالعربيةَ،كىوَماَجعلهاَ
َ
القيمةَالعلميٌةَاليتَأكالىاَاألصو
َ
لقدَعرفناَفيماَسبقَ

يعةَكىوَبعيدَكلَالبعدَعنَ
ٌَ
وَمنَادعىَاالجتهادَيفَالشر
ٌَ
َتيشارؾَيفَرسمَتشكيلةَفنهمَ،كماَعرفناَأيضاَأَنٌ
ليسَىوَببالغهاَحىتَيضمن َربصيلَتلكَالقواعدَاليتَتؤىلوَ
ىَ
إظلاَيتوىمَتلكَادلرتبةَك
ٌَ
علوـَاللغةَالعربيةَ ،
لالضطالعَبتلكَالعمليةَاجلليلةَ .كيفَختاـَىذاَالتمهيدَنودَأفَنلفتَاالنتباهَإذلَمسألةَيفَغايةَاألعلية؛َ

صوصَالشرعيةَكتفسَتىا؛َأمَماذاَغلبَأفَيتَوافرَلديناَحىتَنتم ٌَكنَمنَ
ٌَ
إهناَمسألةَمرتبطةَدبنهجَقراءةَالَنٌ
صوصَالشرعيةَقراءةَصحيحة َمقبولة؟َ.كالقراءةَالصحيحةَادلقبولةَيفَىذاَادلقاـَالَنقصدَهباَتلكَ
ٌَ
قراءةَالَنٌ

اَيي ٌنزؿَ
صوصَالشرعية؛َفػ« َمنَىذاَشأنوَإٌظل َ
ٌَ
القراءةَاليتََتىن ىَفًَريَد َبصفةَاستحواذىاَعلىَادلعٌتَاحلقيق ٌَي َمنَالَنٌ
قرىاَككأ ٌهناَحقيقةَ
َ
الوَمقاـَالقوؿَاحلقَ ،كيتعاملَمعَ
ٌَ
ادلنزؿَ ،كييقيمَأقو
ٌَ
نصوصوَمنز
لةَالنص َ ٌ
احلقائقَاليتَيي ٌ

احلقيقةَ»َ،137إالَأَنٌنا َمنَجهةَأخرل َالَنقصدَهبذاَالكالـَادلعٌتَنفسوَال ٌَذمَكانتَتعنيوَتلكَالقراءاتَ

138
كرسَماَاص َطىَلى ىَح َعليو َ(طوَعبدَالرمحاف)بػَ
اليت ََايصطلحَعليها َبػ َ(القراءاتَاحلداثيٌة) ؛َفهذهَالقراءاتََتي ٌ

 َ137نقدَاحلقيقةَ:عليَحربَ،صَ .76
 َ 138ركحَاحلداثة(ادلدخلَإذلَتأسيسَاحلداثةَاإلسالميٌة):طوَعبدَالرمحاف،ادلركزَالثٌقايفَالعريب،الدارَالبيضاء-ادلغرب،طَ
اءاتَ(ادلفصولة)َيفَهنايةَالسبعيناتَمعَ(أيبَالقاسمَحاجَزلمد)مؤلفَ
َ
َ،2006َ،01صَ.176كقدَبدأتَىذهَالقر
َحضورىاَالقوم َكَادللح َمع َ(زلمدَأركوف)َمنَخالؿَاجتهاداتوَادلكثٌفةَ
لت
ةَالثانية)،غَتَأهناَس ٌج ٍ
كتاب(العادليٌةَاإلنسانيٌ
ى
ى
يفَنقدَالعقلَاإلسالميَ،كتأكيلَالنصوصَالشرعيٌة.مثَأتى(نصرَحامدَأبوَزيد)يفَكتابوَ(مفهوـَالنص)َمستصحباَمعوَ
(التأكيلية َاذلرمينو َطيقية)َ ،ككذلك َالنظريات َاللسانيٌة َاألنثركبولوجيٌةَ ،فخلص َكنتيجة َلدراستو َإذل َالقوؿ َبتارؼليٌة َالنصَ
القرآن َأك َكما َيصطلح َعليها َأيضا َبتارؼلانيٌة َالنص َالقرآنَ .إال َأنو َبصدكر َمؤلف(زلمد َشحركر) َادلوسوـ َبػ(الكتابَ
كالقرآف:قراءةَمعاصرة)َكصلتَالقراءةَاحلداثيةَادلفصولةَإذلَأقصىَدرجاتَاجلرأةَعلىَالنصوصَالشرعيٌة؛َكذلكَعندماَ
استعار(شحركر)َااليديولوجيٌةَادلاركسيٌةَكعملَعلىَتطبيقهاَفيماَؼلصَاجلانبَالتأصيليَكالتنزيليَللقرآفَالكرميَ.كمجيعَ
ىذهَالقراءاتَاحلداثيٌةَاليتَذكرناىاَ،كحىتَاليتَدلَنذكرىا،كانتَهتدؼَإذلَتكريسَكضعَإبستيمولوجيَحداثيَ،كىوَ
إزالتهاَلتلكَاذلالةَالقدسيٌةَعنَالقرآفَالكرميَ،كَجعلوَخاكياَمنَمجيعَمعانَاأللوىيةَكالربوبيٌةَ،كهبذاَسيكوفَنصاَعادياَ
يصلحَألفَنطبٌقَعليوَالنموذجَالتأكيليَالغريبَ،علىَالرغمَمنَاالختالؼَاحلاصلَعلىَمستولَطبيعةَالنصوصَالعاديٌةَ
ةَ.ينظرَيفَىذاَالشأف:النصَالقرآنَمنَهتافتَالقراءاتَإذلَأفقَالتدبٌر(مدخلَإذلَنقدَالقراءاتَكتأصيلَعلمَ
ٌ
كالقرآنيٌ
التدبٌرَالقرآن):قطبَالريسون،منشوراتَكزارةَاألكقاؼَكالشؤكفَاإلسالميٌة،ادلملكةَادلغربيٌة،ط1431َ،01ق2010/ـََ،
صَ .208-207
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َالنص َالقرآن َنصا َإمجالياَ
(الوضع َاإلشكارل َللَنٌص َالقرآن)َ ،139كمفاد َىذا َالوضع َىو َأف َ« َيصَت ٌَ
كإشكالياَينفتحَعلىَاحتماالتَمتعددةَكيقبلَتأكيالتَغَتَمتناىية؛َكالَميزةَلتأكيلَعلىَغَتهَ،فضالَعنَ

أفَي ٌدعيَأحدىاَحيازةَاحلقيقةَأكَاالنفرادَدبعرفةَادلدلوؿَاألصليَذلذهَاآليةَأكَتلكَمنَآياتوَ»َ،140كىوَ
ما َاص َطيَلً ىَح َعليو َأيضا َبػ َ« َال َهنايئٌة َادلعٌت َأك َصراع َالتأكيالت َ»141؛ َيقوؿ َ(قطب َالريسون) َيف َىذاَ
كإسقاطَالتٌلويناتَ
َ
الشأفَ«:إفَاحلكمَدبوتَادلؤلفَ،كتأليوَادلتل ٌَقيَ،كانتفاءَالقصديٌةَ،كالقطيعةَمعَادلعٌتَ،
ٌ
النص ََأيَفي هَقَ
اخلياليةَ َلػ َ(األنا) َالقارئَعلى َ(اآلخر) َادلقركءَ ،يفضيَإذلَنتيجةَحتميةَالَمفرَ َمنهاَ ،كىيَأ ٌَف َ ٌَ

مفتوح َعلىَتأكيالتَالَمتناىيةَ ،كقراءاتَمتع ٌَددةَبتع ٌَددَالقراءة َ»َ «َ ،142كبذلكَتؤكؿَاألمورَيفَىذاَ
هَ
ط َاألشياءَ،كتنتظمَ ،كتصَتَ
ضَبً يَ
َمنَأم َربقةَشرعيٌةَأكعقليٌةَ ،أكَغَتىاَشلٌاَبوَتىَػٍَن ىَ
ادلوضوعَإذلَاإلضلالؿَالتٌ ٌاـ
ٌ
اآلراءَبعدَذلكَؽلوجَبعضهاَيفَبعضَ،الَفضلَلبعضهاَعلىَبعضَ،كالَترجيحَ»َ 143

جراء َتراكميٌة َمعرفيٌة َطبيعيٌة َتك ٌفل َالعقل َالعريبَ
إ ٌَف َىذه َادلقوالت َالقرائية َاحلداثيٌة َدل َتنشأ َمن َ ٌ

اإلسالميَبإبداعهاَ ،بلَكانتَقدَزبمَرتَيفَأنساؽَمعرفيٌةَ ،أدبيٌةَكلسانيٌة َغربيٌةَ ،كذلذاَسيكوفََنىقَليهاَمنَ
َقبلَأفَيكوفَخطأَتأكيليٌاَ
َ
خطأَمنهجي
منبعهاَاألصليَإذلَكاقعَآخرَلوَخصوصياتوَاحلضاريٌةَكالدينيٌةَ
ٌ

ائيٌاَ.كىناؾَسللٌفاتَأكَآثارَتنتجَمنَإسقاطَتلكَالقراءاتَاحلداثيةَعلىَالنصوصَالشرعيٌةَ،يقوؿَ(طوَ
إجر َ
نصاَ
يفَىذاَالشأفٌَ َ«:
عبدَالرمحاف)َ
ٌ
كيؤدمَتطبيقَىذهَالعملياتَادلنهجيٌةَالتأنيسيٌةَإذلَجعلَالقرآفَالكرميَ ٌ

ةَاليت َبُتَأيديناَ
وَمثلَأمَنصَبشرمَ ،144»...كيقوؿَيفَموضعَآخرَ «:تسعىَالقراءات َاحلداثيٌ ٌَ
اَمثىػلي ى
لغويٌ ى

كمعلوـ َأ ٌَفَ
إذلَأفَرب ٌَققَقطيعةَمعرفيٌةَبينهاَكبُتَماَؽلكنَأفَنطلقَعليوَاسم َ((القراءاتَالًتاثيٌة)) َ[ َ ]...هَ
 َ139ركحَاحلداثة(ادلدخلَإذلَتأسيسَاحلداثةَاإلسالميٌة):طوَعبدَالرمحافَ،صَ .180
َعن:النص َالقرآن َأماـ َإشكاليٌة َالبنية َكالقراءة:تيزيٍت َطيب،دار َالينابيع،دمشق-
َ 140ادلرجع َنفسوَ ،ص َنفسها.نقال
ٌ
سوريا(،د.ط)،1997،صَ183كماَبعدىاَ .
َ 141النص َالقرآن َمن َهتافت َالقراءات َإذل َأفق َالتدبٌر(مدخل َإذل َنقد َالقراءات َكتأصيل َعلم َالتدبٌر َالقرآن):قطبَ
الريسونَ،صَ .266
 َ142ادلرجعَنفسوَ،صَنفسها َ
َ 143القانوفَيفَتفسَتَالنصوص(بيافَمناىجَكقواعدَكضوابطَتفسَتَكشرحَالنصوصَالدينيٌةَيفَاإلسالـ):أبوَالطيٌبَ
لودَالسريرمَ،صَ .170
مو
ٌ
 َ144ركحَاحلداثة(ادلدخلَإذلَتأسيسَاحلداثةَاإلسالميٌة):طوَعبدَالرمحافَ،صَ .180
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ىذهَالقراءاتَزبتصََبكوهناَتفسَتاتَللقرآفَتضعَلإلؽلافَأسسوَالنظريٌةَأكَتيق ِومَأسبابوَالعمليٌةَ،أمَأهناَ
جَىذهَالصفةَ
ٌَ
قراءاتَذاتَصبغةَاعتقاديٌةَصرػلةَ،أماَالقراءاتَاحلداثيٌةَ ،فهيَتفسَتاتَآلياتَالقرآفَزبر
ص ىَل َاعتقاداَمنَاآلياتَ
يدَأفَربى َِ
يَ
كتتٌصفَبض ٌدىاَ ،كىو((االنتقاد))؛ َفالقراءاتَاحلداثيٌةَالَتر
االعتقاديٌةَ َ ،
يدَأفَسبارسَنقدىاَعلىَىذهَاآليات َ»َ ،145كعليوَ ،منَىناَفصاعدا َ«...غلبَعلىَكلَ
ىَ
القرآنيٌةَ ،كإظلاَتر

ث َادلسلمُتَعنَىذاَالكتابَالعظيمَأفَييراعيوَ ،كأفَيعلمَأ ٌف َرأيوَيفَشأنو َ(=القرآف) َأكَ
ادَأفَػلى َِد ىَ
يَ
منَأر
تفسَتهَشيئاَمنوَسيوزفَمنَحيثَمنبعيوَكحاَليوَبادلعيارَالقرآنَنفسوَالذمَبيٍتَعلىَأ ٌف َالَنٌظرَإذلَالوحيَ
َ

َخاصة َ(اإلؽلافَ ،التقولَ،
َسر َكعلم َإال َمن َاتٌصف َبأكصاؼ ٌ
(=الكتاب َكالسنٌة) َال َيدرؾ َما َفيو َمن ٌ
الصالحَ ،)...كالَيكادَمنَخالَمنهاَيدرؾَمنَذلكَشيئاَ ،كإٌظلاَتظهرَمعانيوَكمقاصدهَعلىَعكسَماَ
صفَبتلكَالصفاتَ،كىذاَأمرَعجيبَ»َ .146
تظهرَعليوَدلنَاتٌ
ٌ
نستنتجَمنَالقولُتَالسابقُتَأفَإسقاطَالقراءاتَاحلداثيةَعلىَالنصوص َالشرعيٌةَيًتتبَعليوَثالثةَنتائجَ

خطَتةََ،كىيَ :
-1

َالشرعية َادلق ٌدسةَ .كعليوَ
َالسمة َالفارقة َبُت َالَنٌصوص َالعادية َأك َاألدبيةَ ،كبُت َالَنٌصوص ٌَ
إلغاء ٌَ

-2

ة؛َألهناَ
َ
ٌَ
إ ٌف
َرفعَالقداسةَعنَتلكَالنصوصَالشرعيٌةَسيفقد َالقراءاتَالًتاثية َمشركعيتهاَالقرائيٌ
الشرعيَكىيَمراعيةَيفَذلكَخصوصيٌتو َاإلذليةَالربانيةَادلق ٌدسةَ،
النص َ ٌَ
كماَنعلمَتعاطتَمعَ ٌَ

-3

تؤدم َالنتيجتُت َ(1كَ )2إذل َنتيجة َحتميٌةَ ،كىي َأف َتصبح َالَنٌصوص َالشرعيٌة َعرضة َللنقد؛َ
ٌ

ستكوفَمجيعَالنصوصَصاحلةَلكيَنطبٌقَعليهاَاإلجراءاتَالتأكيليٌةَالغربيٌةَ .

كمنَىناَيكوفَإقرارناَدبشركعيٌةَالقراءاتَاحلداثيةَنسفَجلميعَالقراءاتَالًتاثيةَ .

كيفسرىاَدباَشاءَ،أليستَمثلهاَمثلَباقيَالنصوصَاألخرل؟َ!َ َ
ٌ
يتعرضَذلاَمنَشاءٌ َ،

 َ145ادلرجعَالسابقَ،صَ .176
َ 146القانوفَيفَتفسَتَالنصوص(بيافَمناىجَكقواعدَكضوابطَتفسَتَكشرحَالنصوصَالدينيٌةَيفَاإلسالـ):أبوَالطيٌبَ
لودَالسريرمَ،صَ .176-175
مو
ٌ
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اءةَمسيٌجةَ
َ
لةَأكَالصحيحةَللنصَالشرعيَ ،ىوَأفَتكوفَقر
ٌَ
إذفَ ،يكوف َادلقصود َبالقراءة َادلقبو
ص يَم ىَهاَمنَخطرَالقراءاتَاحلداثيٌة َادلنحرفة َك َالبعيدةَكلَالبعدَعن َقصدَكَ
دبعرفةَلغويةَخاصةَ ،حبيث َتىَػ ٍَع ًَ

مقصدَالقرآفَالكرميَ .

أصبح َمن َادلتعارؼ َعليو َيف َال ٌَدراسات َالَلٌسانية َادلعاصرة َأف َالفرد َالذم َؽلارس َالَنٌشاط َالَلٌغومَ
يكوفَمراعياَيفَذلك َلقواعدَكمساطر َخاصةَ ،كىذاَيفَحقيقةَاألمرَسل َوؾَمتعارلَليسَبإمكافَأمَََكافَ
أف َػليد َعنوَ ،ذلك َألف َتلك َالقواعد َكادلساطر َمستندة َيف َنشأهتا َإذلَأقول َسلطةَ ،إهنا َسلطة َاجملتمعَ
الَلٌغومَ ،147كعليو َنستنتجَبأَنٌو َ منَأرادَأفَؼلاطبَأحدَاألفرادَكافَلزاماَعليوَأفَيراعيَيفَسلاطبتو َلوَ
إالَاستحاؿَأفَيفهموَبادلرةَ،كلقدَتعرضناَذلذهَاحلقيقةَفيماَ
القواعدَكَادلواضعاتَالَلٌغويةَللفردَادلخاطبَكَ
ٌَ
صلَذلاَيفَال ٌَدرسَاألصورلَ،كدباَأفَ(أباَإدريسَالشافعي)(ت204ق)َ
لكنَنودَيفَىذاَادلقاـَأفَنَػيىَؤ َِ
ٌَ
سبقَ،ك

هَأكؿَمنَأثارَىذهَالقضيةَفكانتَعندهَ«َمنَ
ىوَأكؿََمنَألَفَيفَعلمَاألصوؿَ،148لذلكَؽلكنناَأفَنع ٌَد ٌَ
سجَ يَل َنظرياَ
أىمَادلفاىيمَكَأكذلَادلسلماتَادلنهاجية َ»َ ،149إالَأنٌو َدلَيكنَينظرَإليهاَكظاىرةَلسانيةََتي ىَ

اءةَالنصَالتٌشريعيَ ،يقوؿَ
َ
خطوةَعمليٌةَالَب ٌَد َمن َشلارستهاَعندَمنَيركـَقر
َ
كانتهىَاألمرَ ،بلَكانت َعنده َ

(الشافعي)َ«:كمنَمجاعَعلمَكتابَا﵁َ:العلمَبأفَمجيعَكتابَا﵁َإظلاَنزؿَبلسافَالعربَ»َ .150
َ147سيكولوجياَاللغةَكادلرضَالعقلي:مجعةَسيٌدَيوسفَ،ص.13

تكوينَالعقلَالعريب:زلمدَعابدَاجلابرم،صَ.102إالَأ ٌَف َ(أباَالوفاَاألفغان)َيفَمقدمةَربقيقَ(أصوؿَالسرخسي)َ
َ 148
ٌ
(أباَحنيفةَالنعماف)َرضيَا﵁َعنوَىوَأكؿَمنَكضعَتأليفاَيفَعلمَأصوؿَالفقوَبعنواف(كتابَالرأم)،مثَ
يذىبَإذلَأ ٌَف َ
ٌ
أعقبوَمباشرةَاثنُتَمنَأصحابوَعلا:القاضيَاإلماـَأبوَيوسفَيعقوبَبنَإبراىيمَاألنصارمَ،كاإلماـَالربٌانَزلمدَبنَ

احلسن َالشيبانٌَ ،مث َيأيت َبعدعلا َاإلماـ َزلمد َبن َإدريس َالشافعي َيف َمصنفو َ(الرسالة)َ ،مث َتوالت َبعده َالتصنيفاتَ.
ينظر:أصوؿَالسرخسي:السرخسي(أبوَبكرَزلمدَبنَأمحدَبنَأيبَسهل)،ربقيق:أبوَالوفاَاألفغان،منشوراتَجلنةَإحياءَ
ٌ

ادلعارؼَالنٌعمانيٌة،اذلند(،د.ط)(،د.ت)َ َ.03/1،
149

َالقراءة َيف َاخلطاب َاألصورل(االسًتاتيجية َكاإلجراء):ػلي َرمضاف،عادل َالكتب َاحلديث َكجدار َللكتابَ

العادلي،األردف،طَ،2007َ،01صَ .70
150
َزلمد َشاكر،مكتبة َاحلليبَ ،مصرَ ،طَ،01
َالرسالة:الشافعي(أبو َعبد َا﵁ َزلمد َبن َإدريس)،ربقيقَ :أمحد ٌ
1358ق1940/ـَ،صََ .34
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لوَىذاَؽلهدَحلدثَذاَقيمةَعظيمة؛ َفكأَنٌوَيريدَأفَيقوؿَلناَ :ياَخلقَا﵁َإذاَ
ٌَ
الشافعي) َبقو
إ ٌَف َ( ٌَ

أردت َالكشفَعنَحقيقةَماَيوجدَيفَالقرآفَالكرميَ ،فإنكمَلنَتتوصلواَإذلَىذاَادلطلبَالعزيزَإال َإذاَ
مرةَ
أدركتمَأفَتلكَاحلقيقةَالَتنكشفَلكمَإالَدبعرفةَأسلوبَالعربَيفَاإلبانةَكاإلبالغََ،كىذاَماَيَػي ىَف َِ
سَيرَهيَ ٌَ
ص يَل َمنَ
أخرل َبقولوَ «َ :فإظلاَخاطبَا﵁َبكتابوَالعربَبلساهناَ ،علىَما تعرف من معانيها ،151»َ ...يَضلى َِ
ةَلألمةَربتج َهباَعنَعدـَفهمهاَلرسالةَرهباَ ،دباَأَنٌوَكافَقدَ
ٌَ
ىذاَالكالـَأنو َسوؼَلنَتكوف َىنالك َ ٌَ
حج

التٌحكمََ
ادَاألمةَالعربيةَملزموف َب َ
َ
فه يَم َمنوَأ ٌَف َمجيعَأفر
خاطبهاَبشفراتَمنَاصطالحهاَ ،ككالمناَىذاَال ََيي ىَ
اصليٌةَغَتَمتاحة َجلميعَ
يفَاالستعماالتَاللغويةَادلختلفةَباختالؼَالسياقاتَ،فهذه َعبارةَعنَكفاءةَتو َ

تصَهباَفئةَمنهمَفقطَكىمَالعلماءَ .152
األفرادَ،بلَزب ٌَ

معيٌنةَ 153الَؽلكنَدلنَ
منَالكالـَالسابقَأ ٌَف َالعربَكانتَتراعيَيفَكالمهاَمساطر َلسانية َ َ
ٌَ
يد َ
َنيًَف يَ

الشافعي) َعلىَىذهَادلساطر َبػ َ(لسافَالعرب)َ ،154كماَيصطلحَ
نطقَبلغتهاَأفَؼلالفهاَ َ ،كلقدَاصطلح َ( ٌَ
عيَ،
شري ٌَ
ص َالَتٌ َ
ض ىَعتَتلكَادلساطرَكجهاَلوجوَمع َالن ٌَ
دلاَك ًَ
عليهاَغَتهَبػ َ(ادلعركؼَمنَكالـَالعرب)َ .155ك يَ
غويةَالوضعيٌةَ ،بلَراحتََتيس ًَه يَم َأيضا َيفَربديد َالطريقةَاليتَيقرأَ
َ
ًَ
فإهناَدلَتكتف َبتقدميَكصف َلطبيعتو َالَلٌ

كيؤكؿَهباَ ،156كهبذهَاخلصوصيةَأصبح َالقرآف َزل َِدداَدلنهجَقرائتوَكفهموَبنفسو؛ َذلكَأ ٌَف َادلناىجَالقرائيةَ
ٌَ
ذاهتا َسوؼَلنَتكوفَكاردةَإالَإذاَقاـَالقرآفَبتزكيتها َكمباركتهاَ ،كهبذاَالطرحَيكوفَالقرآفَرافضاَألمَ
َ151ادلصدرَالسابقَ،صَ .52/51
152نفسوَ،صَ .52
بةَلسانيةَكظيفية):عزَال ٌَدينَالبوشيخيَ،صَ .15
ٌَ
 َ153التواصلَاللغوم(مقار

َ 154الرسالة:الشافعيَ،صَ .50إفَىذهَادليزةَىيَعبارةَعنَرلموعةَمنَالقواعدَكضعهاَالشافعيَلكيَييقنٌنَهباَعمليةَ

صوصَالشرعيةَ،إالَأنوَماَغلبَأفَنلفتَلوَاالنتباهَ،ىوَأ ٌف َىذهَالقواعدَدلَتتش ٌكلَأعليتهاَانطالقاَمنَ
التٌعاطيَمعَالنٌ
ٌ
معيار َالكم َكالكيفَ ،بل َتش ٌكلت َأعليتها َالفعلية َعندما َمارست َسلطتها َعلى َالعقل َالعريبَ ،فصَتتو َإذل َكجهةَ

لوجيةَمعينةَدامتَردحاَمنَالزمنَ.ينظر:تكوينَالعقلَالعريب:زلمدَعابدَاجلابرم،صَ .105
ابستيمو
ٌ

َ 155قواعدَالًتجيحَعندَادلفسرين(دراسةَنظريةَتطبيقية):حسُتَبنَعليَبنَحسُتَاحلريب،دارَالقاسم،الرياض-ادلملكةَ

العربيةَالسعودية،طَ،1996َ،01صَ .369
َ156القراءةَيفَاخلطابَاألصورل(اإلسًتاتيجيةَكاإلجراء):ػليَرمضافَ،صَ .70
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َاخلاصية َيف َحقيقة َاألمر َىي َمن َر ٌَشحَ
ٌَ
زلاكلة َتأكيلية َال َػلتملها َأحد َمناىجو َيف َالقراءةَ ،157كىذه

عَاألكربَللعقلَالعريبَ»َ .158
(الشافعي)ََكيَيكوفَ«َبالفعلَادلشر ٌ

الشاطيب)َ
الشافعي) َىوَمنَأصَ ىَل َدلسلمة َ(لسافَالعرب)َ ،فقدَأثارَىذهَادلسألةَبعده َ( ٌَ
كإذاَكاف َ( ٌَ

الشاطيب)َ
تعرضوَذلاَمرحلةَمنَمراحلَاستكماذلاَكاستيفائهاَ،159كيفَىذهَادلرحلةََكافَ( ٌَ
فيماَؽلكنَأفَنع ٌَدَ ٌَ

يسعى َلإلجابة َعن َتساؤؿ َمفًتض َىو:ماذا َيعٍت َأف ََيي ٌَنزؿ َالقرآف َبالَلٌساف َالعريبَ ،كىذا َما َنفهمو َمنَ
قولو َ «:كإظلاَادلقصودَأفَالقرآفَنزؿَبلسافَالعربَعلىَاجلملةَكطلبَفهموَإظلاَيكوفَمنَىذاَالطريقَ

الشاطيب) َىذا َقراءة َلسانيةَ ،نقوؿ َبأ ٌَف َالقرآف َدلا َكاف َرسالة
خاصة َ».160إذا َأردنا َأف َنقرأ َكالـ َ( ٌَ
َ Messageيتكوف َجهازىاَالَلٌغومَمنَخطَدالرلََ Trait Sémantiqueعريبَ ،تطلبَذلكَمنَ
القارئُتَذلاَأفَينهجواَخطهاَالدالرلَحىتَيضمنواَفهمَمقاصدَمرسلهاَ .
الشاطيب)َ ،كعلاَيسعيافَيفَذبليةَادلقصودَمن َ(لسافَالعرب)َ ،إظلاَمنَ
الشافعي) َك َ( ٌَ
الاَمنَ( ٌَ
إ ٌَفََك َ
أجل َغرض َكاحد َأال َكىو َاالستعداد َللتعامل َمع َالبيافَ ،كيعرؼ َىذا َاألخَت َبأَنٌو َ« َاسمَجامع َدلعانَ
أهناَبيافَدلنَخوطبَهباَشلنَ
يَ
ماَيفَتلكَادلعانَاجملتمعةَادلتشعبةَ :
ٌَ
فأقل َ
متشعبةَالفركعٌَ َ :
رلتمعةَاألصوؿٌَ َ ،

نزؿَالقرآفَبلسانوَ ،متقاربةَاالستواءَعندهَ ،كإفَكافَبعضهاَأش ٌَد َتأكيدَبيافَمنَبعضَ .كسلتلفةَعندَمنَ
ص ىَل َمنَكالـَ(الشافعي) َىذاَإذل َأ ٌَف َالبيافَأكالَكَأخَتاَىو َنفسوَ
غلهلَلسافَالعرب َ».161بإمكانناَأفََنى ًَ
ىذاَيستلزـَعدـَالتٌعاملَمعهاَبطريقة َعشوائية؛ َيتعاطىَ
َ
تلكَالرسالةَاإلذليةَالَنٌاطقةَبالَلٌسافَالعريبََ ،162ك
كالمي َؼلضعَللمساطرَالَلٌغويةَادلتعارؼَعليهاَعندَالعربَ ،كإذاَ
حدثََ يَ
معها َمنَشاءَدباَشاءَ ،بل َإ ٌهنا َ هَ
157ينظر:صونا َللفلسفة َكال ٌَدين(دراسة):أبو َيعرب َادلرزكقي،دار َالفرقد َللطباعة َكالنشر َكالتوزيع،سوريا-دمشق،طَ،01
َ،2007صَ .155
158
:زلمدَعابدَاجلابرمَ،صَ .106
َ تكوينَالعقلَالعريبَ ٌ

 َ159القراءةَيفَاخلطابَاألصورل(االسًتاتيجيةَكاإلجراء):ػلِتَرمضافَ،صَ .95
:الشاطيبَ .49/2،
 َ160ادلَوافقاتَيفَأصوؿَالشريعة ٌَ
َ161الرسالة:الشافعيَ،صَ .21

162
زلمدَعابدَاجلابرم،صَ .22
َتكوينَالعقلَالعريب:زلمدَعابدَاجلابرم،صَ.103بنيةَالعقلَالعريبٌ :
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كنعوضهاَبكلَ
اليتَقدَتعلقَبتلكَالرسالةٌَ َ،
التٌعتيماتَ
مجيعَالسواداتَك َ
ٌَ
أدركناَىذاَسنتمكنَعندئذَمنَزلوَ
ٌَ

ماَىوَجليَككاضحَ،163فتتسعَعندىاَآفاؽَالفهمَكاإلفهاـَ .
يَ

صدَ َمجيع َتلكَ
الشافعي) َحينما َسعى َيف َمسعاه َاجلليل َىذاَ ،كاف َػلاكؿ َأف ََيى يَ
إ ٌف َاإلماـ َ( ٌَ

الشافعي) َمنَس ٌَد َىذاَ
شرع َاحلكيمَ ،كإذا َسب ٌَكن َ( ٌَ
التٌهافتاتَالقر
َ
أقرىا َادل ٌَ
ائيةَاليتَتسعىَإذلَرل َ َادلعانَاليتَ ٌَ
ٌ
يقَالصحيحَ،ليسَىذاَفحسبَبلَيصبحَكذلكَ
توجوَادلكَلٌفُتَإذلَالطر ٌَ
البابَسيصَتَعندىاَالبيا يَفَعالم نَةَ ٌَ

السلطة َاليت َيسَت َادلكَلٌف َوف َعلىَ
َمَتٌبعا َمن َطرؼ َمجيع َادلكلفُت؛ َأم َيكوف َدبثابة َتلك َ ٌَ
مقياسا َكمعيارا يَ
ىداىاَفتعصمهمَمنَىولَأنفسهمََ .164

َم َنزهَؿ َبلساف َالعربَعلىَ
صَالشرعي يَ
ٌَ
إ ٌَف َالقارئَللكالـَالسابقَيتبُتَحقيقتُتَاثنُتَ :أكالعلا َأ ٌَف َالَنٌ

الشرعيَأكَ
اءةَالنصَ ٌَ
ٌَ
كإذاَكانتَىذهَاحلقيقةَمقررةَكمسَلٌمَهباَترَتٌبَعليهاَضركرةَأنوَمنَطلبَقر
إمجالوَ،
ٌَ
فهمو َأك َتأكيلو َأف َيتتبٌع َسنن َىذا َالَلٌساف َيف َالقراءة َكالفهم َكالتأكيلَ ،كىذه َقاعدة َأساسية َمن َقواعدَ

نتجَمنَىاتُتَادلقدمتُتَأنوَضرب َمنَادلستحيلَطلبَ
هَ
الًتجيحَعندَادلفسرينَ ،165كذلذاَنستطيعَأفَنست
ٌَ
َعنَالتٌحكمَيفَالَلٌسافَالعريبَدبختلفَاستعماالتوَسواءَمنَ
َ
رعيَمعَالبعدَالبُت
عاطيَمعَالنص َ ٌَ
الش
ٌَ
َ
التٌ
ٌ

حيثَالشكلَأكَادلعٌتَ .
ٌَ

الشاطيب)ََكاناَيرميافَإذلَجعلَادلعرفةَباللٌسافَالعريبَ
الشافعي) َك َ( ٌَ
حَالسابقَيتبُتَأفَكالَمن َ( ٌَ
منَالطر ٌَ

منهجاَيفَالتعاطيَمعو؛َأمَجعلواَمنوَمادةَكمنهجاَيفَالوقتَنفسوََ !أماَكونوَمادةَدلػػٌاَكافَلغةَطبيعيةَ
ككلَالَلٌغاتَالطبيعيةَ،كإذلَحدَاآلفَالشيءَجديدَأضافوَاألصوليوفَ،أماَكونوَمنهجا؛َفألفَتلكَادلادةَ
ذلاَسننَكمسالكَخاصةَيفَالتٌعاطيَمعهاَ ،كىذهَاألخَتةَإظلاَتتح ٌَددَكتضبطَ
َ
الشرعي َ
النص َ ٌَ
اليتَنطقَهباَ ٌَ

اتَنستشف َمدلَعمقَ
ٌَ
كفقَطبيعةَالَلٌسافَالعريبَذاتو؛ َأمَكفقَتلكَادلادةَاللغويةَ ،كيفَىذهَالَنٌقطةَبال ٌَذ
ةَالشارعَمنوَ .
لعالقةَادلتينةَبُتَالتٌحكمََيفَالَلٌسافَالعريبَكَبُتَإدراؾَمقص ٌَدي ٌَ
َ
النظرَاألصورلَأثناءَإدراكوَل
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الشريعة:تأليفَعبدَاجمليدَالصغَت،مراجعة:إبراىيمَزلمدَزين،عددَ،01صَ .158َ،157
َ164ادلرجعَنفسوَ،صَ .158َ،157
َ165ينظر:قواعدَالًتجيحَعندَادلفسرين(دراسةَنظريٌةَتطبيقيٌة):حسُتَبنَعليَاحلريبَ .369/1،
37

التمهيد:

اللغة العربية ودورها في استنباط األحكام الشرعية عند األصوليين

منذَأفَتٌ َإدراؾ َىذه َاحلقيقةَمنَقبلَاألص َوليُتَأصبحتَمسلمةَاللٌسافَالعريبَ،هبذهَالفلسفةَ ،قطبَ
َ
َك
كىوَاألىمََ-يقوـَبتنظيمَ
ٌَ
الرحىَ؛إذَأنوَإضافةَإذلَكونوَيربطَالعالقةَبُتَالرسالةَكمستقبلهاَ،فإنوَأيضاَ-
ٌَ
إليوَتوجيوَدكرَادلتلقيَيفَالَنٌصَبالبحثَأكَبإدراؾَ
ٌَ
ليسَىذاَفحسبَبلَييوىَك يَلَ
َ
قراءةَتلكَالرسالةَكتأكيلهاَ،

ةَالباثَ ،166كهبذاَستصبحَتلكَادلسَلٌمةَمرةَأخرلَ ،كبشكلَهنائيَ ،دبثابة َ« َقوانُتَلتفسَتَ
ٌَ
َ
ةَكمقصديٌ
َنيٌ
الشوكان)ََكيَيؤٌَكد َلناَىذهَاحلقيقةَبطريقة َصرػلةَجليةَ،
اخلطابَالبيانَكربصيلَمعناه َ»َ َ ،167كيأيت َ( ٌَ

كذلكَفيماَكافَقدَنقلو َعن(ابنَدقيقَالعيد/تَ ،)...يقوؿَ(الشوكان)...«:فإفَكافَتأكيلوَقريباَعلىَماَ
َكتفهمو َيف َسلاطبتها َدل َننكر َعليو َكدل َنب ٌَدعوَ ،الكإف َكاف َتأكيلو َبعيدا َتوَقٌفنا َعنوَ
يقتضيو َلساف َالعرب ٌَ

فماَييأحذَمنوَىوَ
اجملتهدَيفَالشريعةَاإلسالميةَيأخذَمنوَكيرد؛َ َ
ٌَ
كاستبعدناهَ»َ،168نفيدَمنَىذاَالقوؿَأفَ
كماَيرد َعليو َىوَماَخالفَذلكَادلعهودَكدلَيأتَعلىَقالبوَ
ٌَ
ماَركعيَيفَتأكيلوَماَعي ًَهدَمنَكالـَالعربَ ،
َ
الَلٌسانَ .

ادلتأخرينَمنهم؛َإذَكجدناىمَيشًتطوفَ
كلقدَسارَادلعاصركفَمنَاألصوليُتَعلىَخطىَادلتق ٌَدمُتَك ٌَ

صوصَالشرعيةَفهماَصحيحاَمقبوالَأخذَماَتقتضيوَأساليبَاللغةَالعربيةَباحلسبافَ،باإلضافةَإذلَ
ٌَ
لفهمَالَنٌ
مراعاةَدالالتَألفاظهاَسواءَمنَحيثَاإلفرادَأكَالًتكيب...كماَتشكَلٌتَذلمَرؤياَآمنواَهباَإؽلاناَمطلقاَ،
َتوسط َالقواعد َالَلٌغوية َاليت َكضعها َعلماء َالعربية َأثناء َربليل َالنصوص َالشرعية؛ َدبعٌت َآخر َلكيَ
كىي ٌَ
يتوصلَاجملتهدَمنَالوصوؿَإذلَالفهمَالصحيحَ،كىوَالفهمَادلتطابقَمعَمعهودَالعربَيفَكالمها،كافَالبدَ
ٌَ
لوَمنَربصيلَكفاءةَلغويةَعربيةَمعينةَ ،169كماَصلدَمنَاألصوليُتَادلعاصرينَمنَكصفَىذهَالكفاءةَ

بأهناَكفاءةَعامةَدباَأهناَسب ٌَكنناَمنَفهمَمجيعَالعباراتَالَلٌغويةََفهماَصحيحاَ،كإذاَكانتَىذهَىيَاحلقيقةَ
فإنوَباستطاعتناَفهمَموادَمجيعَالقوانُتَادلوضوعةَباللغةَالعربية؛ َإذَأفَىذهَاألخَتةَيفَحكمَالَنٌصوصَ

َ166القراءةَيفَاخلطابَاألصورل(االسًتاتيجيةَكاإلجراء):ػلِتَرمضافَ،صَ .101
بنيةَالعقلَالعريب:زلمدَعابدَاجلابرمَ،صَ .74
َ167
ٌ

 َ168إرشادَالفحوؿَإذلَربقيقَاحلقَمنَعلمَاألصوؿ:الشوكانَ .758/2،
169علمَأصوؿَالفقو:عبدَالوىابَخالؼَ،صَ .141-140
38
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الشرعيةَمنَحيثَكوهنماَعباراتَلغويةَعربيةَمرٌَكبةَمنَمفرداتَمصوغةَيفَأسلوبَعريبَخالصَ ،كذلذاَ

يكوفَفهمَمعناىاَكاستنباطَأحكامهاَ يَمعَلٌقَدبدلَإتباعَالَنٌهجَالعريبَيفَالفهمََ .170

ابقةَيتٌضحَلناََأ ٌَفَاألصوليُتَكانواَمنهجيُتَيفَ
مجيعَماَكردَيفَادلباحثَالس َ
ٌَ
َكإذاَقمناَباستحضارَ

بية،كافَأك يَؿ َماَقامواَبوَىوَأفَ
ٌَ
عملهم؛ َفلماَعرفواَأهنمَسيتعاملوفَمعَنصوصَشرعيةَناطقةَباللغةَالعر
َادلادة َاخلاـ َاليتَ
َمر َمعنا َسابقاَ ،ىي ٌَ
َبيٌنوا َطبيعة َالعالقة َبُت َالَنٌص َكلغتوَ َ ،فوجدكا َأ ٌَف َاللغة َالعربية،كما ٌَ

ض ىَعَ
يتأَلٌفَمنهاَذلكَالنص،كماََتى يَكو يَف َيفَكقتَكاحدَرامسةَدلعادلَقرائتوَكتفسَتهَ َ ،كلذلكَؽلكنناَأفََنى ىَ

َالنصَ
َالتٌفسَت َادلقبوؿ َذلذا ٌَ
التٌشريعيَ ،كما َيكوف َ
َالنص َ َ
ط َكجود ٌَ
َشر يَ
تفيد َبأ ٌَف َاللغة َالعربية َىي ىَ
معادل َةن َ يَ
مشركطاَبوجودَالَلٌغةَالعربيةَ .
َ
َ

َ170ادلرجعَالسابقَ،صَ .141
39
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ألول:
الفصل ا ّ
مُدخلُ :

نسعى يف ىذا الفصل للقياـ بعمليٌة مقاربة ٤ approcheبفهوـ الفعل الكالمي (ا٣بربم) ا٤بعاصر،

الَباث العر ي اسإلالمي ،أال كىو علم أصوؿ الفقو ،كبالتٌحديد عند
مكوف من مكونات ٌ
كذلك ضمن ٌ
(اآلمدم) يف كتابو (اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ) .إ ٌف ىذا ا٤بسعى ،يف جوىره ،ىو « نوع من ا٤بقاربة الٍب
يتجاكز فيها الباحث ٕبذر شديد نوعا من االلتالب الثٌقايف يف مواجهة ا٤ب ٌد ا٥بائل من ال ٌدرالات كا٤بفاىيم
ا٤بعاصرة ،كيتجاكز كذلك نوعا من اسإلقاط الذم يػيبىػرير فيو كجود ا٤بفهوـ ا٢بديث يف ال ٌدرس القدمي ،بينما

السياؽ ا٤بعريف ال ٌذم تولٌدت فيو ا٤بفاىيم لواء يف البيئة العربيٌة أك يف البيئة ا٤بعاصرة عامال
يكوف احَباـ ٌ
رئيسا يف ٪باح ا٤بقاربة ك إفادهتا ».1
ند ًر يج عملية قراءة أك إعادة قراءة ال ٌدرس اللٌساين األصويل ،بعده جزءا ال
من كجهة نظر تصنيفيٌة ،تى ى
الَباث الفكرم العر ي اسإلالمي ،ضمن صنف من اللٌسانيات يصطلح عليو بػ
يتجزء من منظومة ٌ
ٌ

(اللٌسانيات التٌطبيقية .)La linguistique Appliquéييعُب ىذا النٌوع من اللٌسانيات ٗبمارلة تلك
توصلت إليها اللٌسانيات ،ك٘بسيدىا من خالؿ العديد من الوظائف الٍب تعود
ا٤بفاىيم كالنٌتائج النٌظرية الٍب ٌ

2
مهمة
بفائدة عمليٌة ملمولة . ...إ ٌف عمليٌة إعادة القراءة التنادا إىل ما أللفنا ذكره ،ىي ٗبثابة كظيفة أك ٌ
ً
كنتائج مدرلة أك ا٘باه لساين
كمفاىيم
مصطلحات
تيوىك يل إىل الباحث اللٌساين ،فيضطلع إثرىا بالتجماع
ى
ى
معْب يف فَبة زمنية ٧بددة ،3كيستعملها يف قراءة منتوج لساينٌ آخر لو منطلقات فكرية ٨بالفة لألكؿ ،كما

1
الشرعي عند األصوليْب)٧:بمود طلحة،عامل الكتب ا٢بديث،إربد-األردف،ط،01
مبادئ تداكليٌة (يف ٙبليل ا٣بطاب ٌ
 ،2014ص .25
2ينظر:مدخل إىل اللٌسانيات٧:بمد ٧بمد يونس علي،دار الكتاب ا١بديد ا٤بتٌحدة،بّبكت-لبناف،ط،2004 ،01

ص.15نقال

عن:

Introduction) :John

Linguistics(An

and

Language

Lyons,Combridge :Combridge University Press1981,p34.
كنتائجو يف إعادة قراءة الدرس األصويل اللٌساين عند
كمفاىيمو
 3كاال٘باه اللٌساينٌ ال ٌذم نركـ التعارة مصطلحاتًو
ى
ى
(اآلمدم) ىو اال٘باه اللٌساين التداكيل.
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تكوف بعيدةن عنها زمنيٌا ،لكن رٗبا يكوف الفكراف اللٌسانياف مشَبكاف يف نقطة كاحدة على األقل كىي
ا٥بدؼ من الدرالة ،4ككذلك ا٤بنهج ا٤بعتمد فيها.
ط ضمنو ،كىو اسإطار اللٌساين التٌطبيقي Le Cadre
نش ي
ْب اسإطار اللٌساين ال ٌذم نى ي
كإذا كاف قد تىػبىػ ى

فحرم بنا أف نتساءؿ عن ماىيٌة عملية إعادة القراءةٗ ،بعُب آخر أف
،d’linguistique appliqué
ٌ
كنتائج ٌا٘باه لساين معاصر ،عبارة عن ماذا ؟ إف ىذا
اثي ٗبصطلحات
كمفاىيم ً
نيعً ى
ى
يد قراءة منتوج لساينٌ تر ٌ
ط بْب الفكر اللٌساين الَباثي ،كبْب
يتم إثرىا إنشاء خليٌة اتصاؿ تىربً ي
النٌشاط اللٌساين ىو عبارة عن عمليٌة ٌ
ملح نة تدعونا سإعادة
النٌظريات اللٌسانية ا٢بديثة .5يف
خضم ا٤بعطيات لالفةي ال ٌذكر كجدنا بداخلنا حاجةن ٌ
ٌ
الَباث اللٌغوم عند
قراءة ا ٌلَباث العر ي اسإلالمي ،يف أحد حقولو ا٤بعرفيٌة ،ذلك أ ٌف « إعادة قراءة ىذا ٌ

العرب أمر كاجب على ال ٌدارلْب كالباحثْب الغيورين من أبناء العربية يف كل مكاف كزماف ،لتبقى ىذه
األعماؿ منبعا ثريا ً
ب ،كتأصيال لل ٌدرالات اللٌغوية العربية ا٤بعاصرة ،كإحياء ٥بذه ال ٌدرالات ك
كمعينا ال يى ى
ى
نض ي
6
عض يد كجهة النٌظر ىتو ىو أ ٌف « مشاريع األٕباث
ألصحاهبا ال ٌذين هنضوا هبا على مدار الزماف »  ،كما يى ي
الكربل يف يومنا ىذا مل تأخذ شكلها إال منذ حوايل أربعْب عاما عندما مت إحياء األفكار ا٤بوجهة للَباث

كأعيد بناؤىا ،مفتتحة الطريق ٤با أثبت أنو التعالـ مثمر جدا » ،7فمن بْب العلماء الغربيْب الذين ربطوا
بْب الفكر اللٌغوم القدمي كنظريات البحث اللٌغوم ا٢بديث كالذين ٌأرخوا لو من منطلق ىذا ا١بانب ٪بد

4

كٕبسب اطالعنا على ال ٌدرلْب اللسانيْب األصويل كالتداكيل ،كقفنا على حقيقة أهنما يشَبكاف يف ا٥بدؼ من درالة

النصوص ،كىو البحث عن القصد من التٌشكيل اللغوم ،كىذا القصد عند األصوليْب ىو ذلك ا٢بكم الشرعي الذم
يبحثوف عنو ،أك الذم يبغوف التنباطو من النصوص الشرعية.
5

أٮبية الربط بْب التفكّب اللغوم عند العرب كنظريات البحث اللغوم ا٢بديث:حساـ البهنساكم،ا٤بكتبة الثقافية

الدينية،القاىرة-مصر.1994،ص.01
6
الَباث اللٌغوم العر ي كعلم اللٌغة ا٢بديث:حساـ البهنساكم،مكتبة الثٌقافة ال ٌدينيٌة،القاىرة-مصر،ط،2004 ،01
ٌ
ص.09
7

آفاؽ جديدة يف درالة اللغة كالعقل:نعوـ تشومسكي،ترٝبة:عدناف حسن،دار ا٢بوار للنشر كالتوزيع،الالذقية-

لورية،ط،2009 ،01ص.33
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(نواـ تشومسكي) يف كتاب (اللٌسانيات ال ٌديكارتية  .8) Cartesian Linguisticsلقد التطاع
ً
الٍب ٛبثٌل التقاء كاتفاقا بْب معطيات نظريتو
(تشومسكي) يف ىذا الكتاب أف يىق ى
ف على العديد من العناصر ٌ
التٌوليدية التٌحويلية ،كبْب القواعد الٍب أرلاىا ديكارت فيما تعرؼ بالم (قواعد بوؿ ركاياؿ Port
 ،9)Royalكىناؾ ثلٌة من العلماء ال ٌذين اقتفوا أثر (تشومسكي) ،منهم ( لوركا M Leroyك (ليبشى
 ) G C L epschyككذلك (جورج موناف  ) G Mouninك(كريستيفا  ) J Kristevaك (ركبنز
10
الَباثي ك ا٤بعاصر درالات
 ، ) R M Robinsكما فنٌدت فكرة القطيعة بْب ال ٌدرلْب اللسانيْب ٌ
إبستيمولوجية لسانية أخرل لػ ػ(كوركدا" ،)"1972ككذلك ليميائية (جرٲباس" ،)"1966حيث بيٌنت ٗبا

متطورة من مسّبة تفكّب لغوم عا٤بي ،كانت
ال يَبؾ ٦باال
ٌ
للشك أ ٌف اللٌسانيات ا٢بديثة ما ىي إال مرحلة ٌ
كليظل قائما ما داـ ىذا التٌفكّب يف لعي دؤكب
بداياتو األكىل حينما تىعاطى اسإنساف مع التٌفكّب اللٌغوم،
ٌ

متج ٌدد .11

الَباث اللٌساين من
الٍب أٝبعت كلٌها على أٮبيٌة إعادة قراءة ٌ
كل ىذه األدلٌة كالرباىْب ٌ
إذف ،بعد ٌ
خالؿ أدكات إجرائيٌة كمصطلحات علميٌة ك مفاىيم نٌظريٌة معاصرة  ،مل يكن أمامنا إال أف ٬بتار نقطة ٕبث
عْب ،كىذا ا٤بفهوـ ال ٌذم اخَبنا درالتو
 point de rechercheنعيد من خال٥با إعادة قراءة ٤بفهوـ م ٌ

معْب .إف اشتغالنا يف
يؤدم التلف ي
ىو (الفعل الكالمي)؛ أم كيف ٌ
ظ بالكالـ إىل إ٪باز حدث أك عمل ٌ

 8أٮبية الربط بْب التفكّب اللغوم عند العرب كنظريٌات البحث اللٌغوم ا٢بديث:حساـ البهنساكم،ص .01التٌواصل
كظيفية):عز ال ٌدين البوشيخي،ص(.13ا٥بامش).
اللٌغوم(مقاربة لسانية
ٌ
9
تألست يف عصر النٌهضة ،كامت ٌدت شهرهتا إىل فرنسا كخارجها ،كقد عرؼ
كىي عبارة عن مدارس ٫بويٌة شهّبةٌ ،
أصحاب ىذه ا٤بدارس ٗبذىبهم العقلي ا٤بنايف للمذىب التٌجرييب .ينظر ىذه القواعد يف:اللسانيات(النشأة كالتطور):أٞبد

مومن،ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعيٌة،بن عكنوف-ا١بزائر،ط ،2008 ،04ص .49

10
الربط بْب التفكّب اللغوم عند العرب كنظريٌات البحث اللغوم ا٢بديث:حساـ البهنساكم ،ص.01
أٮبية ٌ
11

ا٤بنحى الوظيفي يف الفكر اللغوم العر ي(األصوؿ كاالمتداد):أٞبد ا٤بتوكل،،دار األماف ،الرباط-ا٤بغرب ،ط،01

1427ق2006/ـ ،ص.168

42

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ

إطار نظرية (الفعل الكالمي) ،12يرجع إىل كوف الفعل الكالمي ىو ا٤بنطلق األلاس بالنٌسبة إىل كل من
التداكليْب13كعلماء أصوؿ الفقو؛ فإذا كاف التٌداكليوف يرٌكزكف على ع ٌدة (وصائلConnecteurs14

) ك الٍب من شأهنا أف تيساعد على فهم القصد ا٢بقيقي من ا٣بطاب عامة ،فإ ٌف الفعل الكالمي يػي ىعد ألاس
تلك الوصائل يف تداكلية أفعاؿ الكالـ منذ تأليسها حٌب اآلف؛ فقد ع ٌد (جون ُسيُرل John

 )Searleالفعل الكالمي الذم كاف قد قصره على الفعل اسإ٪بازمٗ ،15بثابة كحدة االتصاؿ اسإنساين

12
ظل ىذه النٌظرية ىي كيف أننا نستطيع إ٪باز األفعاؿ ٗبجرد إنتاج
إ ٌف الفكرة الرئيسة الٍب أراد (أكلتْب) أف ٌ
يركج ٥با يف ٌ

عبارات لسانية معينة ،ك يف ا٢بقيقة لقد كانت ىذه الفكرة رالخة عند علماء أصوؿ الفقو ،بل كجندنا منهم من ٘باكز

متطور عليها؛ فقد ذكر (٪بم الدين الطويف) أف الفعل كما نستطيع التدعاؤه عن طريق الكالـ
ىذه الفكرة إىل ما ىو ٌ
نستطيع أف نستدعيو أيضا عن طريق اسإشارات كالرموز ،كهبذا يكوف (٪بم ال ٌدين الطويف) قد ٘باكز الطرح التٌداكيل لنظرية
أكلع منو بكثّب ،حيث يعُب فيو ٔبميع العالمات ال ٌدالة على ا٤بعاين.
السيميائي ال ٌذم ىو ي
أفعاؿ الكالـ إىل الطرح ٌ
الربيع لليماف)ٙ،بقيق عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الَبكي،منشورات كزارة
ينظر:شرح ٨بتصر الركضة:الطويف(٪بم الدين أبو ٌ

الشؤكف اسإلالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاسإرشاد،ا٤بملكة العربية السعودية،ط.347/2، 02،1998

 13كىذا ما أ ٌكد عليو )فاف ديك( كذلك حينما جعل عملية ٙبليل األفعاؿ الكالمية من أبرز األىداؼ الٍب يسعى الدرس

التٌداكيل إىل ٘بسيدىاُ .ينظر :السيميائيات التداكلية من البنية إىل السياؽ:أٞبد يولف،ضمن كتاب:التداكليات كٙبليل
ا٣بطاب(ٕبوث ٧بكمة)،إشراؼ كتقدمي:حافظ إ٠باعليلي علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم ،ص.27
14
كمتنوعة؛ منها ما ىو داليل ،كمنها ماىو معجمي ،كمنها ما ىو تداكيل ،كعندما تتٌ ًح يد مع بعضها
ىذه الوصائل متباينة ٌ
البعض تيسهم يف تشكيل ما يصطلح عليو بػ( :البعد ا٤بعريف) الذم يتجاكز البعد اللٌساين الصرؼ.
ينظر تفصيل ىذه ا٤بسألة يف:للطة الوصائل الرباغماتية يف فهم ا٣بطاب ك تأكيلو:خليفة ا٤بيساكم،ضمن
كتاب:التداكليات(علم التعماؿ اللغة)،إعداد ك تقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم،عامل الكتب ا٢بديث،إربد-األردف،ط 01
 ،2011،ص.360،350
 15لقد ايشتيق (الفعل اسإ٪بازم) يف ال ٌدرالات اللٌسانية ا٤بعاصرة من مفهوـ اسإ٪باز ،كييعد ىذا األخّب من أبرز ا٤بفاىيم الٍب
تألست حو٥با النٌظرية التداكلية ،كما أنو يندرج ضمن إطار كاحد من أبرز ا٤بفاىيم التداكلية أال كىو مفهوـ (الفعل
الكالمي) .ينظر:مبادئ تداكلية يف ٙبليل ا٣بطاب الشرعي عند األصوليْب٧:بمود طلحة ،ص.64
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باللغة ،16كما أ ٌكد ىذا ا٤بعُب أيضا (دانيالُفاندرفيكنُ )Daniel Vandervekenحْب جعل
ٰبتل  -ك بال منازع -الوحدة
الفعل الكالمي اسإ٪بازم الوحدة األكىل ٤بعُب ا١بملة ،كبالتٌايل
ٌ
ليخوؿ لو أف ٌ
األكلية لالتٌصاؿ .17كإذا كاف األمر هبذا التٌصور حق لنا أف نى ً
قصىر تداكلية أفعاؿ الكالـ على الفعل
ي
الكالمي اسإ٪بازم18؛ إذ بو ال بغّبه تينجز اسإخبارات كااللتفهامات كاألكامر كالوعود كاالعتذارات.19...
تتمثل يف اعتماد كل من علم أصوؿ
كمن ٌ
الضركرم ٗبكاف أف نيلفت االنتباه إىل مسألة يف غاية األٮبية؛ ٌ
ا٢بقيقي من الفعل
الفقو ك نظرية أفعاؿ الكالـ على بعض اسإجراءات الالٌزمة للوصوؿ إىل ا٤بقصد
ٌ

16

تعديل القوة اسإ٪بازية (درالة يف التحليل التداكيل للخطاب)٧:بمد العبد،ضمن كتاب:التداكليات(علم التعماؿ

اللغة)،إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم،ص.312نقال عنExpression and meaning (Studies in :
the theory of speech act) :Searl John,cambridge uni,press(1993),p178
17

ا٤برجع نفسو ،ص نفسها .نقال عنMeaning and speech acts(vol,1 :principes of :

lannguage) :Vanderveken Daniel,use,cambridge uni,press(1990),p07
18
بالضبط ما فعلو (أكلتْب) يف ٧باضراتو األخّبة الٍب حواىا كتابو (كيفُننجزُاألشياءُبالكالم) ،حيث كاف قد
كىذا ٌ

كل من:نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):جوف
صب ٝبيع اىتمامو يف قوة فعل الكالـ .ينظر ٌ
النقشو أكلتْب ،ص .133دائرة األعماؿ اللغوية(مراجعات كمقَبحات):شكرم ا٤ببخوت،دار الكتاب ا١بديد
ا٤بتٌحدة،بّبكت-لبناف،ط ،2010 ،01ص .10التداكلية عند العلماء العرب(درالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف
الَباث اللٌساين العر ي):مسعود صحراكم،دار الطليعة للطباعة كالنشر،بّبكت-لبناف،ط،2005 ،01ص.42
ا٢بق،دار التٌنوير للطباعة
التٌداكليٌة:جورج يوؿ ،ص .83التٌحليل اللٌغوم عند مدرلة أكسفورد:صالح إ٠باعيل عبد ٌ
كالنٌشر،بّبكت-لبناف ،ط ،1993 ،01ص .194نظريٌة األفعاؿ الكالميٌة (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب
العرب):طالب ليٌد ىاشم الطبطبائي،مطبوعات جامعة الكويت،الكويت(،د.ط)،1994،ص .09نظريٌة الفعل الكالمي

(بْب علم اللغة ا٢بديث كا٤بباحث اللغويٌة يف الَباث العر ي كاسإلالمي):ىشاـ عبد ا﵁ ا٣بليفة،مكتبة لبناف
ناشركف،بّبكت-لبناف،ط ،2007 ،01ص.95

19

تعديل القوة اسإ٪بازية(درالة يف التحليل التداكيل للخطاب)٧:بمد العبد،ضمن كتاب:التداكليات(علم التعماؿ

اللغة)إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم ،ص.312
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الكالمي ،كمن بْب تلك اسإجراءات عمليات االلتدالؿ  20 Raisonnementالالٌزمة كا٤بوصلة إىل
ٌ
الضركرية ٢بدكث
السياقية (غّب اللغوية) ٌ
تأكيل ا٤بعُب الذم يػيبىػلٌ يغ بو التٌلفظ اللٌساين ،باسإضافة إىل ا٤بعلومات ٌ
العمليٌة االلتدالليٌة ذاهتا .21

كٗبا أف علم أصوؿ الفقو نظرية معرفية ،فهو يشَبؾ مع ا٤بنهج التٌداكيل عامة كنظرية أفعاؿ الكالـ
ا٤بشرع
خاصة يف الطرؽ ٌ
ٌ
ا٤بؤدية إىل فهم الوحدة ا﵀ورية يف التٌواصل بْب ا٤بتكلٌم كا٤بستمع ،أك باألحرل بْب ٌ
الرلالة الٍب أنز٥با
كا٤بكلٌف شرعا ،كا٤بنهج األصويل اللٌساين يسعى يف أخص ما يسعى إليو إىل ٌ
فك شفرات ٌ
يتوصلوا
ا٤بشر ٌ
الرلالة مكتوبة ال شفاىية مل يكن للمكلٌفْب أف ٌ
ع ا٢بكيم إىل البشرية ٝبعاء ،ك٤با كانت تلك ٌ

الشفرات اللٌسانية ا٤بعربة عن ذلك ا﵀تول ،كىذا
إىل فهم كامل ٧بتواىا ،إال أهنم على األقل ٛب ٌكنوا من فهم ٌ

حٌب تكوف ىناؾ طريقة طبيعيٌة لتواصلو مع البشر.22
أمر أراده ا٤بشرع ٌ
يف ا٢بقيقة ه

عامة-
الرلالة اسإ٥بيٌة قراءة مبنيٌة على ألس الفهم كالتٌأكيل ،درج األصوليوف -بصفة ٌ
كمن أجل قراءة ٌ

أم علم أك معرفة ٲبكن أف تساعدىم يف بناء ما يصطلح عليو بػ (ا٤بنواؿ التٌفسّبم
أف ٱبوضوا يف ٌ
األصويل) ،23ك يع ٌد علم ا٤بعاين مبحثا من كربل ا٤بباحث الٍب ألالوا فيها حربا كثّبا ،كباألخص فيما يتعلٌق

20
يتم إثرىا البحث عن ال ٌدليل ا٤بوصل إىل ا٢بكم الشرعي ،كلكن بطريقة اشتغاؿ عقلية منطقية .ينظر:معجم
ىو عملية ٌ

أصوؿ الفقو(كتاب يبحث يف ألفاظ كمصطلحات علم أصوؿ الفقو على الَبتيب األٔبدم):خالد رمضاف حسن،دار
الركضة للنشر كالتوزيع(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت) ،ص.33
21
اؼ:عز الدين
القاموس ا٤بولوعي للتداكلية:جاؾ موشالر كآف ريبوؿ،ترٝبة٦:بموعة من األلاتذة كالباحثْب،إشر ٌ
اجملدكب،مراجعة:خالد ميالد،دار ليناترا-ا٤بركز الوطِب للَبٝبة،تونس،ط ،2010 ،02ص .26علم التٌخاطب

اسإلالمي(درالة لسانية ٤بناىج علماء األصوؿ يف فهم النص)٧:بمد ٧بمد يونس علي ،ص .169-168الفعل الكالمي

يف الدرس األصويل(اقَباب تداكيل كاصف)٨:بتار درقاكم،ضمن كتاب:التداكليات كٙبليل ا٣بطاب(ٕبوث ي٧بى ٌكمة):إشراؼ
كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم ،ص.585

 22اللغة كاجملاز بْب التوحيد ككحدة الوجود:عبد الوىاب ا٤بسّبم ،ص.159
 23مبادئ تداكليٌة(يف ٙبليل ا٣بطاب الشرعي عند األصوليْب)٧:بمود طلحة ،ص.25
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بظاىريت ا٣برب كاسإنشاء .24إف درالة ا٣برب كما انبثق عنو من أفعاؿ كالميٌة ذات الطٌابع ا٣باص Spécial
ً
السند كا٤بًب؛
كل من ٌ
عند األصوليْب كاف مستندا إىل ما يعرؼ عندىم ببيئة ا﵀ ٌدثْب ،ككذلك إىل نىقد ٌ
السند مثال ٪بدىم قد اىتموا ٗبعرفة النٌاقل لألخبار كأحوالو ،كذلك من أجل ٛبحيص النٌقل
فمن أجل نقد ٌ
للمتلقي
كتدقيقو ،كبالتٌايل من التأ ٌكد يف ا٢بكم على ا٣برب صدقا أك كذبا ،كما أكلوا العناية الكبّبة أيضا
ٌ
ا٣ببّب ٕباؿ ٨باطبًو؛ فهل ىو ٩بن يي ىشك يف صدقً ًهم فييحتى ىم يل كذبو ؟ أيضا شغلتهم ا٣بلفية الٍب انطلق منها

شرية تبغي التٌدليس
يف التٌلقي؛ أىي خلفيٌة خّبيٌة أراد منها طلب العلم كتعليمو ؟ أـ ىي خلفية ٌ
كالتٌلبيس؟ كال ٚبفى قيمة كل ذلك يف مسألٍب التٌكليف كالتٌنزيو .26

25

تأليسا على ما أللفنا ذكره ،انقسمت األفعاؿ الكالمية يف كتاب (اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ) إىل
قسمْب اثنْب؛ إحداٮبا أفعاؿ كالمية إنشائية ،كا٫بصرت يف كل من فعل (األمر) ك(النٌهي) الكالميْب ،كما
 24كإف كاف األصوليوف قد التفادكا من مفاىيم كمصطلحات علم البالغة ،فإهنم أيضا قد تركوا فيها تأثّبا متميػزا كػاف قػد
نشػػأ م ػػن خص ػػائص كظيف ػػتهم ال ٌدينيػػة التٌش ػريعية .ينظر:ت ػػأثّب الفك ػػر الػػديِب يف البالغ ػػة العربية:مه ػػدم ص ػػال الس ػمرائي،

ص.55

الشريفة ،يصطلح عليو بػ(ا٤بدلس) ،كىو
 25ىو من بْب مصطلحات علم ا٢بديث،
كيتجسد يف نوع من األحديث النبوية ٌ
ٌ

ا٢بديث ال ٌذم يكوف فيو عيب غّب باد أثناء ركايتو ،كينقسم ٕبى ىسب ا٤بستول الذم ٰبدث فيو إىل نوعْب اثنْب ٮبا-1:
(الشيوخ) .ينظر تفصيل ىذه ا٤بسألة يف
الركاة ٌ
تدليس ٰبدث على ا٤بستول الإللنادم ،كتدليس ٰبدث على مستول ٌ
:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب ال ٌدمشقي(شرؼ الدين أبو ٧بمد ا٢بسْب بن ٧بمد بن عنرب ا﵁)ٙ،بقيق كتعليق:أك

امي األثرم،ا٤بكتبة اسإلالمية للنشر كالتوزيع،مصر-القاىرة،ط ،2009، 01ص.82-80
عاصم ٌ
الشو ٌ
26

دكر ا٤بتكلمْب يف تطور الدرس البالغي(القاضي عبد ا١ببار ٭بوذجا)٧:بمد مصطفى أبو شوارب ك أٞبد ٧بمود

ا٤بصرم،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،االلكندرية-مصر،ط ،2006 01ص .69إف خطورة مسألٍب التٌكليف كالتٌنزيو
الركاية ليجعلهم متٌصلْب ٗبصدر
بالسنة النٌبوية ٌ
الشريفة على اشَباط الثٌقة يف ركاة ا٢بديث ،ذلك أف فعل ٌ
ٞبلت ا٤بشتغلْب ٌ

الرلالة األصلي٩ ،با يتطلب ضركرة الكشف عن أحوا٥بم ،كيف لبيل االطالع على حاؿ الركاة أنشأ رجاؿ ا٢بديث علما
ٌ
ً
يتٌصف ٗبنهجية جد صارمة اصطلح عليو ب ػ(علمُالجرحُوالتُعديل) ،حيث ييعُب ىذا العلم فقط بوصف نزاىة الراكم،
كالٍب إذا ثػىبتىت يً
حقيقي .ينظر:مشكل ا٢بديث كبيانو:اسإماـ ا٢بافظ(أبو بكر بن
ٞب ىل نص ماركاه على أنو إ٪باز كالمي
ى
ٌ
فورؾ)ٙ،بقيق كتعليق:مولى ٧بمد علي،منشورات عامل الكتب،بّبكت-لبناف،ط ،1985، 02ص .15ا٣بالصة يف

مشقي ،ص 99كما بعدىا.
ييب الد ٌ
معرفة ا٢بديث:الط ٌ
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ألول:
الفصل ا ّ

تعرب عنهما ،27كا٤بتمثلة يف األحكاـ
تفرع عنهما من أغراض إ٪بازية عكست ٛباما القول اسإ٪بازية الٌب ٌ
ٌ
تفرع عنهما من قول إ٪بازية تعبّبية يتعلقاف عند
التٌكليفية ا٣بمسة ،كىذاف الفعالف الكالمياف كما ٌ

الشرعي ،كقد أرجئنا ا٢بديث عنهما إىل الفصل الثٌاينٌ ،أما الثٌانية فمنبثقة من
النص ٌ
(اآلمدم) بنقد مًب ٌ
الركاية)
٘بسدت يف كل من الفعلْب الكالميْب ( ٌ
السند ،كقد ٌ
قسم ا٣برب ،كما تتعلٌق فقط بنقد ٌ
الشهادة).
ك( ٌ
كعليو ،ليدكر ا٢بديث يف ىذا الفصل حوؿ تصنيف األصوليْب ألقساـ الكالـ ،حيث لنرٌكز يجهدنا

خصو بو (اآلمدم) ،كذلك من حيث أنواعيو ا٤بنبثقة منو،
حوؿ قسم ا٣برب ،كذلك من حيث التعر ي
يف الذم ٌ
كيف األخّب لنعرض للركاية كالشهادة بوصفهما فعلْب كالميْب خربيْب .كمن أجل التيفاء ٝبيع ىذه
القضايا قمنا بتقسيم الفصل إىل ٟبسة مباحث ،كىي:
المبحثُاألول:تصنيفُاألشكالُاللغويةُعندُاألصوليينُ .
نركـ ،يف ىذا ا٤ببحث ،التقصاء ٨بتلف التٌصانيف الٍب كضعها األصوليٌوف ألقساـ الكالـ ،ذلك حٌب

نتبْب األرضيٌة الكالميٌة الٍب انطلق منها األصوليٌوف يف درلهم اللٌغوم.
ٌ
المبحثُالثاني:حدُالخبرُعندُاآلمديُ ُُ.

فنتطرؽ إىل مفهومو عند
نيسلٌط الضوء ىنا حوؿ ا٣برب بوصفو قسما رئيسا من أقساـ الكالـٌ ،
(اآلمدم) ،كعند بعض األصوليْب.

 27يعػ ٌد الغػػرض اسإ٪بػازم كالقػػول اسإ٪بازيػة التٌعبّبيػػة مػن بػػْب أبػرز ا٤بفػػاىيم ا٤بشػتغلة ضػػمن إطػار نظريػػة أفعػاؿ الكػػالـ .ينظػػر
ىذين ا٤بفهومْب يف:نظرية األفعاؿ الكالمية بػْب فاللػفة اللغػة ا٤بعاصػرين كالبالغيػْب العرب:طالػب لػيد ىاشػم الطبطبػائي،

ص .17تعػػديل القػػوة اسإ٪بازية(درالػػة يف التحليػػل التػػداكيل للخطاب)٧:بمػػد العبد،ضػػمن كتاب:التػػداكليات(علم الػػتعماؿ
اللغة):إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم ،ص.319-317
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ألول:
الفصل ا ّ
المبحثُالثالث:أنواعُالخبرُعندُاآلمديُ .

ىذا ا٤ببحث ،لنتناكؿ فيو تلك األنواع الٍب أثبتها (اآلمدم) للخرب إثر قيامو بعمليٌة التقرائيٌة ،إال أننا

لنرٌكز يجهدنا حوؿ نوعْب رئيسْب منو ،كٮبا ا٣برب ا٤بتواتر كا٣برب اآلحاد.
المبحثُالرابع:فعلُالروايةُالكالميُ .

تامْب؛
٤با كانت الركاية كالشهادة خربافٌ ،
خصصنا إذا ىذا ا٤ببحث لدرالتهما بوصفهما فعلْب كالميٌْب ٌ

أم أهنما يينجزاف عن طريق الكالـ٥ ،بما شركط إ٪بازية معيٌنة ،يشتمالف على صيغ إ٪بازيٌة ٧ب ٌددة.
المبحثُالخامس:فعلُالشهادةُالكالميُ .
ُُُ ُ
ُ
ُ
ُ
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ألول:
الفصل ا ّ

المبحثُاألولُ:تصنيفُاألشكالُاللغويةُعندُاألصوليينُ 28ُ:
إ ٌف الباحث يف نظرية األفعاؿ الكالمية ،لواء عند فاللفة اللغة التداكليْب؛ ٫بو (أكلتْب) ك(لّبؿ)
ك(جرايس) ،أك عند (اآلمدم) يف كتابو (اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ) ،ٯبد أف تلك النظرية كانت قد
جراء ا٣بلفية ا٤بعرفية الٍب تش ٌكلت فيها ظاىرة ا٣برب كاسإنشاء ذاهتا .29
تبلورت كخرجت إىل الوجود من ٌ
كعليو ،يكوف لً ىمسأىلىًة تصنيف  Classificationاألشكاؿ اللٌغوية قيمة علميٌة كبّبة يف ال ٌدرالات
اللٌسانية على اختالؼ حقو٥با كمناىجها ،كإذا ٕبثنا عن لبب ذلك كجدنا أ ٌف تلك األشكاؿ ٛبثٌل أىم

مظاىر ٘بلٌي اللٌغة ،30كمن ىنا بالذات أ ٌكد (إدكارد لابّب  )Edward Sapirعلى ضركرة درالة

31
قسموا
حيث
جهتهم،
من
اسإ٪بليزم
حو
ن
ال
علماء
إليو
د
م
ع
ما
كىو
،
الٍب تىػتى ىميػ يز هبا اللٌغات
ٌ
ى
ى
األشكاؿ ٌ
ى
ٌ
ا١بملة من حيث صيغتيها إىل ع ٌدة أقساـ منها :ا٣بربية كاألمرية كااللتفهامية ...32إخل ،كما أ ٌف األصوليٌْب-

خصوا من جهتهم األشكاؿ اللٌغوية العربية
يف درلهم اللٌساين-كانوا مستشعرين ٛباما ٥بذه ا٢بقيقة ،حيث ٌ
ص ً
لب كظيفتهم التٌشريعية بطبيعة ا٢باؿ؛ فالشكل
بعناية فائقة كدقيقة ،كصنيعيهم ىذا كاف قد انبثق من ي
الشرعي ال ٌذم يبحثوف
اللٌغوم بالنٌسبة إليهم ٌ
يدؿ على معُب ،كىذا ا٤بعُب يف هناية األمر ىو ذلك ا٢بكم ٌ

عنوُ .
28

نشّب ىنا إىل أننا نراعي ا١بانب التارٱبي يف عرضنا ألقساـ الكالـ عند األصوليْب ،كذلك من (شرح اللٌمع)

للشّبازم(ت476ق) إىل (إرشاد الفحوؿ) للشوكاين(ت1250ىػ).
29

كىذا ما قاؿ بو (مسعود صحراكم) .ينظر:التداكلية عند العلماء العرب(درالة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية يف

الريادة؛
الَباث اللساين العر ي):مسعود صحراكم ،ص .49إال أف ىناؾ من ال ٌدارلْب من كضع علماء أصوؿ الفقو موضع ٌ
السباقْب يف إثارة ثنائيٌة (اسإ٪باز كالوصف) من منطلق كظيفتو التشريعيٌة ،أيضا ألف األصوليْب كانوا ىٯب ىم يعوف بْب
إذ جعلهم ٌ

ع ٌدة اختصاصات؛ فهم لغويوف كمناطقة كقضاة كفقهاء( ُوبالغيُون ُأيضا) .ينظر.نظريٌة الفعل الكالمي(بْب علم اللغة
ا٢بديث كا٤بباحث اللغويٌة يف الَباث العر ي كاسإلالمي):ىشاـ عبد ا﵁ خليفة ،ص .226-225كالتٌشديد من عند

الباحث.

 30اللٌسانيات النشأة كالتٌطور:أٞبد مومن ،ص.190
 31ا٤برجع نفسو ،ص نفسها.

32ينظر:نظرية األفعاؿ الكالمية (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب):طالب ليٌد ىاشم الطبطبائي ،ص.04
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ألول:
الفصل ا ّ

تصنيفات متع ٌددةه ك٨بتلفةه لثلة من العلماء؛ فالكالـ عند
السابقة
يى ٍد ىع يم
ه
ي
التشعار األصوليْب للحقيقة ٌ
صحة
(أ ي إلحاؽ الشّبازم (ت476ىػ) ينقسم إىل أربعة أصناؼ؛ حيث ييصرح بقولو «:كال ٌدليل على ٌ

قسموا الكالـ أقساما فقالوا :أمر كهني ،كخرب كالتخبار .33»...أما (أبو ا٤بعايل
مذىبنا ىو أ ٌف أىل اللٌساف ٌ
قسم
ا١بويِب) (ت )478فيتح ٌدث على لساف األصوليْب فيقوؿ فيما ٌ
ٱبص أقساـ الكالـ العر يٌ « :ث ٤با ٌ
قسم األصوليوف الكالـ على غرضهم تقسيما آخر ،فقالوا
أىل العربية الكالـ إىل االلم كالفعل كا٢برؼٌ ،

34
ض يف ضوء ىذا
أقساـ الكالـ :األمر كالنٌهي كا٣برب كااللتخبار كىذا قوؿ القدماء »  .إ ٌف (ا١بويِب) يىرفي ي

الكالـ إ ٌما ا٠با أك حرفا أك فعال ،كيقوـ بنسبو إىل علماء النٌحو ،يف ا٤بقابل من
النص التٌصنيف ال ٌذم ٯبعل
ى
ٌ

ذلك ٪بده يػىتىبىػُب  -كمعو لائر األصوليْب -تصنيفا آخرا ٨بتلفا ٛباما يرل فيو القدرة
كالكفاءة  La qualificationالعالية على احتواء طبيعة الكالـ بوصفو إ٪بازات ك أفعاؿ ُ .35
السابق أف )ا١بويِب( قد قابل بْب التٌصنيفْب؛ النٌحوم كاألصويل للكالـ ك
يتٌضح من خالؿ ٌ
النص ٌ

تصورين كمنهجْب ٨بتلفْب؛ اختلفت رؤيتهما كىدفهما فاختلفت تىػبىػ نعا
ىي مقابلة ،يف أصلها ،معرفيٌة بْب ٌ

36
أمر ج ٌد طبيعي كمنطقي؛ ألف علم النٌحو كعلم أصوؿ الفقو
لذلك نظرهتما ألقساـ الكالـ  ،كىذا ه
ً
بالضركرة أف ٱبتلفا أيضا يف منهجهما ا٤بعتمد يف درالة اللغة ،37كعلى ىذا
تعْب ٌ
٨بتلفاف يف ىويٌتهما ك٥بذا ٌ

يكوف اختالؼ العلوـ كا٤بناىج 38منعكسا انعكالا جليا أثناء العمليٌة التٌحليلية كالتٌصنيفية ألقساـ الكالـ.

33

شرح اللٌمع:الشّبازم(أبو إلحاؽ إبراىيم)ٙ،بقيق كتقدمي:عبد اجمليد تركي،دار الغرب اسإلالمي،بّبكت-لبناف،ط،01

.568/2 ،1988
34

الربىاف يف أصوؿ الفقو:ا١بويِب(أبو ا٤بعايل عبد ا٤بلك بن عبد ا﵁ بن يولف)ٙ،بقيق كتقدمي:عبد العظيم

الديب،منشورات كلية الشريعة،جامعة قطر -الدكحة،ط1399، 01ق.196/1،
35

القراءة يف ا٣بطاب األصويل(االلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بي رمضاف ،ص .264الفعل الكالمي يف الدرس األصويل

(اقَباب تداكيل كاصف)٨:بتار درقاكم،ضمن كتاب:التٌداكليات كٙبليل ا٣بطاب(ٕبوث ٧ب ٌكمة):إشراؼ كتقدمي:حافظ
إ٠باعيلي علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم،ص.588-587
 36القراءة يف ا٣بطاب األصويل(اسإلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بي رمضاف ،ص.265
 37اللٌسانيات كألسها ا٤بعرفية:عبد السالـ ا٤بس ٌدم ،ص.109
 38كما ٱبتلف أكثر باختالؼ األ٭باط اللغوية.
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ألول:
الفصل ا ّ

السابق يكتشف أ ٌف األصولْب ٲبيٌزكف بْب تقسيمْب أك تصنيفْب
كما أف القارئ لكالـ (ا١بويِب) ٌ
للكالـ:تصنيف األصوليْب األكائل كتصنيف األصوليْب ا٤بتأخرين39؛ يقوؿ (ا١بويِب) «:أقساـ الكالـ:األمر
ا٤بتأخركف فزادكا بزعمهم أقساما زائدة على ىذه
كالنٌهي كا٣برب كااللتخبار كىذا قوؿ القدماء ،كاعَبض ٌ
عجب
األكلْب
الكالـ يف األقساـ األربعة ،كال ٌذم زادكه:التٌ ٌ
ى
دح يف حصر ٌ
األقساـ األربعة ،كحاكلوا بزيادهتا ال ىق ى
الَبجي كالقسم كالنداء ك ال ٌدعاء ».40
لهف كالتٌمِب ك ٌ
كالتٌ ٌ

ا٤بتأخرين ،مل يكن
لدليل على أ ٌف ىذا التٌقسيم ،أعِب ٌ
إف كركد قوؿ (ا١بويِب) (فزادكا بزعمهم) ه
مرتضى عنده ،كما أنٌو مل يوافق أيضا على تقسيم القدماء ،كىذا ما جعلو يتجاكز كلى التقسيمْب فيقَبح
تصنيفا خاصا بو41؛ إذ يقوؿ «:كالوجو عندم أف يقاؿ:الكالـ طلب كخرب كالتخبار كتنبيو » ،42كيكوف
التفصيل على ىذا الوجو «:فالطلب ٰبوم األمر كالنٌهي كال ٌدعاء .كا٣برب يتناكؿ أقساما كاضحة كمنها
لهف كالتٌمِب
العرض .كالتٌنبيو يدخل ٙبتو:التٌ ٌ
التعجب كالقسم .كااللتخبار يشتمل على:االلتفهاـ ك ى
الَب ٌجي كالنٌداء ».43
كٌ
الرباعي ا٤بقَبح يف بادئ األمر،
لقد حاكؿ (ا١بويِب) من خالؿ تصنيفو ا١بديد أف يعود إىل التٌصنيف ٌ

44
قسم الكالـ إىل أغراض إ٪بازية ألالية
حيث
،
لكنٌو أصحبو بإعادة ترتيب على مستول البنية الَبكيبة
ٌ
تندرج ٙبتها أغراض إ٪بازية أخرل فرعية ،كىذه التٌقسيمات ىي:

أ-

جعل الطلب غرضا إ٪بازيا ألاليا أدرج ٙبتو أغراضا إ٪بازية فرعية ىي:األمر كالنٌهي كالدعاء.

 39القراءة يف ا٣بطاب األصويل(اسإلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بي رمضاف ،ص.265
 40الربىاف يف أصوؿ الفقو:ا١بويِب.197-196/1،
41القراءة يف ا٣بطاب األصويل(اسإلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بي رمضاف ،ص.266
 42الربىاف يف أصوؿ الفقو:ا١بويِب.198/1،
 43ا٤بصدر نفسو.198/1،
 44القراءة يف ا٣بطاب األصويل(االلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بٓب رمضاف،ص .266الفعل الكالمي يف الدرس األصويل (اقَباب
تداكيل كاصف)٨:بتار درقاكم،ضمن كتاب:التداكليات كٙبليل ا٣بطاب(ٕبوث ٧ب ٌكمة):إشراؼ كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي
علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم،ص.588-587
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ألول:
الفصل ا ّ
ب-

جعل التٌعجب كالقسم أغراض إ٪بازية فرعية لغرض إ٪بازم ألالي كىو ا٣برب.

ج-

جعل االلتخبار غرضا إ٪بازيا ألاليا أدرج ٙبتو كال من االلتفهاـ كالعرض.

د-

كما أضاؼ غرضا إ٪بازيا ألاليا ىو التٌنبيو كأ٢بق بو أغراضا إ٪بازية فرعية ىي:التٌلهف

كالتٌمِب كالنٌداء.45

الشّبازم) ،حيث جعل الكالـ من
السمعاين/ت489ق) فنجده ٰبافظ على تقسيم ( ٌ
أما(أبو ا٤بظ ٌفر ٌ

يضم أقساما ىي« أمر ك هني ،ك خرب ك التخبار » .46كالتٌقسيم نفسو ٪بده عند أ ي حامد
جهة ا٤بعُب ٌ
47
الشّبازم)
الغزايل (ت505ق) يف ا٤بستصفى  ،أما (ليف ال ٌدين اآلمدم/ت631ىػ) فزاد على ( ٌ
السمعاين) ك(الغزايل):الوعد كالوعيد كالنٌداء.48
ك( ٌ

الرباعي ال ٌذم قاؿ بو
ٌ
تغّبت يف مرحلة الحقة نظرة األصوليْب ألقساـ الكالـ؛ فمن التٌقسيم ٌ
السباعي الذم اقَبحو (اآلمدم) ،التمرت
(الشّبازم) ك(ا١بويِب) ك(السمعاين) ك(الغزايل) ،كمن التٌقسيم ٌ

45
الرأم حينما ع ٌد تصنيف (ا١بويِب) ىذا ٗبثابة ضم أقساـ إىل أقساـ؛ ألف تصنيفو ىذا ٯبعل
ال نشاطر (ٰبي رمضاف) ٌ

ٝبيع األقساـ متساكية ،بينما ليست ىي كذلك يف حقيقة األمر؛ ذلك أ ٌف (ا١بويِب) كاف يضع القسم األلالي كيقابلو
باألقساـ الفرعية ا٤بنضوية ٙبتو ،كىذه األخّبة ىي ٗبثابة قول تعبّبية لغرض إ٪بازم ألالي كما ٌقررناه لابقا.ينظر:القراءة
يف ا٣بطاب األصويل(االلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بٓب رمضاف،ص .266كصنيع (ا١بويِب) ىذا يقارب أحد منجزات ال ٌدرس

التٌداكيل ا٤بعاصر ،كذلك حينما جعل الفعل الكالمي مشتمال على غرض إ٪بازم كبّب كال ٌذم ينقسم بدكره إىل أغراض
٘بسد ا٤بعاين الٍب ٙبملها قواىا اسإ٪بازية؛ فمثال يع ٌد الطلب غرضا إ٪بازيا ألاليا يتح ٌقق بقول تعبّبية ٨بتلفة
إ٪بازية فرعية ٌ
القوة اسإ٪بازية(درالة يف التٌحليل التٌداكيل للخطاب)٧:بمد
تبدأ باألمر كتنتهي بالتمِب .يراجع يف ىذا ٌ
الشأف :تعديل ٌ
العبد،ضمن كتاب:التداكليات(علم التعماؿ اللغة):إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم ،ص.314-313

46
:السمعاين(أبو ا٤بظ ٌفر منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار)ٙ،بقيق٧:بمد حسن ٧بمد حسن
قواطع األدلة يف األصوؿ ٌ
إ٠باعيل الشافعي،منشورات ٧بمد علي بيضوف-دار الكتب العلمية،بّبكت-لبناف،ط.34/1 ،1997، 01

 47ا٤بستصفى من علم األصوؿ:الغزايل.119/3 ،
 48اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.160/2 ،
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ألول:
الفصل ا ّ

٧باكالت األصوليْب يف البحث عن تصنيف ٨بتصر جامع ،49كىذا ما كجدناه عند (ابن قدامة
يتطرؽ إليو التٌصديق كالتٌكذيب قد أخرج اسإنشاء؛ ألنو ال
ا٤بقدلي/ت620ىػ) إذ يقوؿ « :كقولو ال ٌذم ٌ
ٌ
50
النص ٱبتزؿ أقساـ الكالـ يف قسمْب اثنْب ٮبا:ا٣برب
ٰبتمل ال صدقا كال كذبا كاألكامر كالنواىي » .فهذا ٌ

يضم ما تب ٌقى من األلاليب.
ك اسإنشاء ال ٌذم ٌ

تفرد ك(جالؿ الدين ا﵀لٌى/ت864ىػ) بتقسيم جديد جعال
أما (بدر ال ٌدين ٌ
الزركشي/ت794ىػ) فقد ٌ

كيضم
األكؿ الطلب
يقسم صاحب البحر ا﵀يط الكالـ إىل ثالثة أقساـ؛ « ٌ
ٌ
فيو الكالـ ثالثة أقساـ؛ ٌ
جي كالقسم
مِب ك ٌ
الَب ٌ
االلتفهاـ كاألمر كااللتماس كال ٌدعاء ،ك الثٌاين ا٣برب ،ك الثٌالث التٌنبيو كيندرج فيو التٌ ٌ

51
قسم إىل طلب كخرب كإنشاء ».52
كالنٌداء »  .أما (ا﵀لٌى) فّبل أ ٌف « الكالـ ي ٌ

كؿ يف مرحلة الحقة التٌقسيم الثالثي لتستقر ا٤بنظومة األصولية يف النٌهاية على التٌقسيم الثنائي53؛
يػى يز ي
يقوؿ(ٝباؿ الدين اآللنوم)«:ثٌ أ ٌف الكتاب العزيز ينقسم إىل خرب ك إنشاء ،54»...كىذا ما ذىب إليو

عرفت
٧بمد بن علي ٌ
عرفت االختالؼ يف تعريف ا٣برب ى
الشوكاين/ت1250ىػ) إذ يقوؿ «:كإذا ى
اسإماـ ( ٌ

 49القراءة يف ا٣بطاب األصويل(االلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بٓب رمضاف ،ص.267
 50إٙباؼ ذكم البصائر بشرح ركضة النٌاظر يف أصوؿ الفقو:النملة.60/3 ،
 51البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.304/2 ،

52
٧بمد بن أٞبد
الورقات يف أصوؿ الفقو:ا١بويِب(عبد ا٤بلك بن عبد ا﵁ الشافعي)،كعليو شرح:ا﵀لى(جالؿ الدين ٌ
الشافعي ) ،ك حاشية :ال ٌدمياطي(أٞبد بن ٧بمد الشافعي) ،ص.07

 53القراءة يف ا٣بطاب األصويل(االلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بٓب رمضاف ،ص.267
 54هناية السوؿ(يف شرح منهاج األصوؿ للقاضي البيضاكم):اآللنوم(ٝباؿ الدين عبد الرحيم بن ا٢بسن)،عامل

الكتب،بّبكت-لبناف(،د.ط) .5/2، 1982 ،كىو التٌقسيم الذم قاؿ بو (٪بم ال ٌدين الكاتيب القزكيِب) .ينظرٙ:برير
الرلالة الشمسية للقزكيِب):الرازم(قطب الدين ٧بمود بن ٧ب ٌمد)،دار إحياء الكتب
القواعد ا٤بنطقية(شرح ٌ
العربية(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت) ،ص.43
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ألول:
الفصل ا ّ

كيسمونو إنشاء ،كتنبيها ،كيندرج فيو األمر كالنٌهي كااللتفهاـ كالنٌداء
بأ ٌف ما ال يكوف كذلك ليس ٖبربٌ ،

الَبجي كالقسم ».55
الع ٍرض ك ٌ
كالتٌمِب ك ى

نيسج يل يف إطار تقسيم األصوليْب للكالـ تضاربا بارزا ،كىو ما جعلو يتٌسم -يف قراءتو األكىل -بنوع

من االضطراب ،56كبصفة عامة نستطيع أف ٭بيٌز يف ىذا التٌقسيم بْب ثالثة فرؽ متباينة من حيث ا٤بعيار
التٌصنيفي ا٤بعتمد من قبلها ،كىذه الفرؽ ىي:
 الفريقُاألول :تع ٌد أقساـ الكالـ يف نظر ىذا الفريق أغراضا كظيفية ألاليٌة أك رئيسة؛ كيدخلمسمى ىذا الفريق كل من(الشّبازم) ك (السمعاين) ك (الغزايل) ك (اآلمدم) ك(ا﵀لٌى).
ٙبت ٌ

 -الفريقُالثاني:

ينظر ىذا الفريق إىل الكالـ بوصفو ٦بموعة أغراض كظيفية ألالية تندرج ٙبتو ٦بموعة من األغراض
الوظيفيٌة الفرعية ا٤بنتمية إىل الغرض األلالي نفسو؛ فالطلب عند (ا١بويِب) غرض كظيفي ألالي يندرج

ٙبتو كل من األغراض الوظيفيٌة الفرعيٌة اآلتية:األمر كالنٌهي كال ٌدعاء ،كٲبثٌل ىذا الفريق كل من (ا١بويِب)
الزركشي).
ك(بدر ال ٌدين ٌ

55

(السيوطي).
إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين .231/1،كمثل ىذا القوؿ كاف قد ذكره ٌ

ينظر:اسإتقاف يف علوـ القرآف:السيوطي(جالؿ الدين عبد الرٞباف بن أ ي بكر)ٙ،بقيق٧:بمد أبو الفضل إبراىيم،ا٥بيئة
العامة للكتاب،مصر(،د.ط)1394،ق1974/ـ.257/3 ،
ا٤بصريٌة ٌ

ً 56
تفرقوا يف تقسيم الكالـ إىل عشرة أقساـ ،تضاربت فيها آراؤىم من بْب قائل
السيوطي) أ ٌف العلماء كانوا قد ٌ
ييوريد ( ٌ
فضل البعض منهم ٚبميس القسمة ،كمن بينهم من جعلها لتة،
بثالثة كقائل باثنْب ،كذىب آخركف إىل أهنا أربعة ،بينما ٌ

كمن زاد فيها إىل عشرة ،كأنقص فيها آخركف فحصركىا يف تسعة ،كزاد آخركف إنقاص كاحد منها فأصبحت ٜبانية ،بل
كقالوا بأهنا لبعة ،بل منهم من أكصلها إىل لتة عشر قسما.ينظر:ٮبع ا٥بوامع يف شرح ٝبع ا١بوامع،السيوطي(جالؿ الدين
عبد الرٞباف)ٙ،بقيق كشرح:عبد السالـ ٧بمد ىاركف كعبد العاؿ لامل مكرـ،مؤلسة الرلالة للطباعة كالنشر
كالتوزيع،بّبكت-لبناف(،د.ط).35-34/1، 1992 ،
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ألول:
الفصل ا ّ
 -الفريقُالثالث:

خاصيتو ا٤بميزة لو ال بع ٌده أغراضا كظيفيٌة ألاليٌة
كاف ينظر ىذا الفريق إىل الكالـ انطالقا من ٌ
يتطرؽ إليو التٌصديق كالتٌكذيب كاف خربا ،كإذا مل ٰبتمل كاف إنشاء ،كٲبثٌل
كفرعية؛ فإذا احتمل الكالـ أف ٌ

ىذا الفريق كل من (ابن قدامة ا٤بقدلي) ك(ٝباؿ الدين اآللنوم).
 -الفريقُالرابع:

تفرد هبذا
ينظر ىذا الفريق إىل الكالـ من خالؿ اعتبار األغراض الوظيفيٌة الفرعيٌة ك ٌ
ا٣باصية التٌمييزية ،كي ٌ
الشوكاين).
الرأم ( ٌ
مدكنة ال ٌدرالة٪ ،بده تصنيفا
مرة أخرل إىل التٌصنيف ا٤بعتمد من طرؼ (اآلمدم)ٗ ،با أنو ٌ
إذا يعدنا ٌ
مقبوال إىل حد كبّب؛ فػ (اآلمدم)-حقيقة-مل يقابل مقابلة مباشرة بْب ا٣برب كاسإنشاء؛ كذلك ألنو مل يع ٌد
اسإنشاء أصال-كما فعل بعض األصوليْب -قسما من أقساـ الكالـ ،بل كاف يع ٌده ٗبثابة ميزة يتميٌز هبا
57
الصنيع
قسم خاص من أقساـ الكالـ؛ كذلك حينما عد صيغة األمر مثال موضوعةن لإلنشاء هبا  ،كهبذا ٌ

ٱبلص (اآلمدم) إىل القسمة الٍب ٘بعل الكالـ إما خربا كإما إنشاء؛ يقوؿ (اآلمدم) «:كإذا بطل كونو

تعْب اآلخر » ،58كذلك من
تعْب أف يكوف إنشاء ،إذ اسإٝباع ال ٱبلو منهما ،فإذا بطل أحدٮبا ٌ
إخبارا ٌ
خالؿ اعتماده لتقنية نصطلح عليها بتقنية العرض؛ حيث يعرض القسم الكالمي على اسإنشاء كيرل إذا ما
الشيء ال ٌذم يؤٌكد مقابلة (اآلمدم) اسإنشاء با٣برب ىو
كانت صيغتو تصلح لإلنشاء هبا أك ال تصلح ،ك ٌ
أنٌو ٤با عرض قسم األمر على اسإنشاء مل يتساءؿ إذا ما كاف أمرا أـ إنشاء بل تساءؿ إذا ما كاف إنشاء أـ
إخبارا عن األمر .59ك يٙبيلينا تقنية العرض ىذه إحالة مباشرة إىل إشكاليٌة تصنيف األقساـ الكالمية يف
خانة ا٣برب أك اسإنشاء ،كالٍب ايعيد طرحها من طرؼ الفيلسوؼ الربيطاين (جوف النكشو أكلتْب( L
 )J.Austinكذلك يف معرض حديثو عن األمور الٍب ٯبب أف تأخذ بعْب االعتبار يف تقسيم الكالـ إىل
 57اسإحكاـ يف أصوؿ اسإحكاـ:اآلمدم.174/2،
 58ا٤بصدر نفسو.174/2،
 59نفسو.174/2،
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ألول:
الفصل ا ّ

خرب ك إنشاء ،حيث خليص ىو اآلخر إىل اسإشكاؿ نفسو الذم طرحو (اآلمدم) ،كذلك عندما التبس
عليو األمر أثناء تصنيف ا٤بلفوظ اآليت(:إنو ليهجم عليك !) فاسإشكاؿ ا٤بطركح ىنإ -بسب أكلتْب-
الصيغة إثبات حكم ،كمنو تكوف ا١بملة خربية ٥با نسبة خارجية نستطيع من خال٥با
ىو:ىل ا٤بقصود هبذه ٌ
ٛبييز صدؽ القضية من كذهبا ؟ أـ قصد ا٤بتكلٌم هبا توجيو ٙبذير ،فتكوف عندئذ إنشائية ،60كبالتٌايل ال

ٗبجرد التٌلفظ هبا نكوف منشئْب لفعل التحذير يف العامل الواقعي.
تكوف ٥با نسبة خارجية؛ أم ٌ
ا٤بتمثل يف البحث
إ ٌف تقسيم األصوليْب
ى
الكالـ إىل خرب كإنشاء كاف انعكالا جليا ٤بوضوع درالتهم ،ك ٌ

الشرعية ا٤بفيدة لألحكاـ الشرعية ،61ككما ىو معلوـ فإ ٌف تلك النٌصوص تنقسم إىل قسمْب
عن النٌصوص ٌ
اثنْب ٮبا:
أ-

مًب :كيتعلٌق بالوظيفة ا٤بلفوظية الٍب ٙبيل على معُب الكالـ.

ب-

لند :كيتعلٌق بالوظيفة اسإخبارية الٍب ٙبيل على اعتماد ا٤بًب.62

انطالقا من ىذه القسمة ىغ ىدت درالة ا٤بًب مرتبطةن ارتباطا كثيقا بكل من األمر كالنهي ا٤بؤطراف

لألحكاـ يف ظل التٌشريع اسإلالمي ،فهو إما توجيو للفعل أك للَبؾ63؛ أل ٌف لغة ا٣بطاب التشريعي ،يف

 60نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):جوف النكشو أكلتْب ،ص .128التٌحليل اللٌغوم عند
ا٢بق ،ص.194
مدرلة أكسفورد:صالح إ٠باعيل عبد ٌ
 61اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.21/1،
62

ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي،ص .28-27إٛباـ ال ٌدراية لقراء النقاية:السيوطي(جالؿ الدين عبد

الرٞباف)ٙ،بقيق:إبراىيم العجوز،دار الكتب العلمية،بّبكت-لبناف،ط ،1985 ،01ص26 .46
63

خالصة تاريخ التشريع اسإلالمي:عبد الوىاب خالؼ،دار القلم للطباعة كالنشر كالتوزيع،الكويت(،د.ط)(،د.ت)،ص

 . 26علم أصوؿ الفقو كخالصة التشريع اسإلالمي:عبد الوىاب خالؼ،دار الفكر العر ي،القاىرة-مصر(،د.ط)(،د.ت)،
ص .184-183كىذا ىو مناط التٌشريع يف ا٣بطاب القانوين أيضا .ينظر:اللٌسانيات التداكليٌة يف ا٣بطاب القانوين(قراءة

التكشافيٌة للتفكّب التداكيل عند القانونيْب):مرتضى جبٌار كاظم،منشورات دار األماف،الرباط-ا٤بغرب ،ط،01
1436ق2015/ـ ،ص.36-35
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يضطر أفراد
عمومها ،تعمل«...على ٙبديد ٦بموعة من االلتزامات أك ا﵀ظورات » ،64كالٍب ٗبقتضاىا
ٌ
اجملتمع ألف ين ٌفذكا أكامر كينتهوف عند نواه .65كما تطلٌبت درالة الس ً
ند ضركرة االطالع على أحواؿ ا٣برب
ٌ
كأنواعو كأقسامو أيضا .كعلى ىذا األلاس نستطيع أف نع ٌد ا٥بدؼ التشريعي/الفقهي/القانوين ٗبثابة ا٣بلفية
الكالـ إىل خرب كإنشاء ،كٲبكننا توضيح
كجهت األصوليْب يف تقسيمهم
اسإبستيمولوجية األلالية الٍب ٌ
ى
ىذه ا٣بلفية با٤بخطط اآليت:
النصوص الشرعية
قرآف
لند

ا٣برب

لنة
مًب

األمر كالنهي(اسإنشاء)
أحكاـ شرعية

لند

مًب

ا٣برب

األمر كالنهي(اسإنشاء)
أحكاـ شرعية

 64اللسانيات التداكليٌة يف ا٣بطاب القانوين(قراءة التكشافيٌة للتفكّب التداكيل عند القانونيْب):مرتضى جبار كاظم،
ص .33لغة ا٢بكم القضائي(درالة تركيبية داللية):لعيد أٞبد بيومي،منشورات مكتبة اآلداب،القاىرة-مصر،ط،01
1428ق2007/ـ ،ص.40
65
النصي):لعيد أٞبد بيومي،تقدمي٧:بمد أمْب ا٤بهدم،دار
لغة القانوف يف ضوء علم لغة النص(درالة يف التٌمالك ٌ
الكتب القانونية كدار شتات للنشر كالرب٦بيات،مصر،ط01،1431ق2010/ـ ،ص.44
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لقد تأثٌر كذلك (أكلتْب) با٣بلفية التٌشريعية للخطاب القانوين 66حيث هنل من الدرالات القانونية
السياؽ بال ٌذات أصبح مفهوـ الفعل عنده غامضا
بصفة عامة كاسإدارية منها على كجو ا٣بصوص ،كيف ىذا ٌ

ا٤بوجهة اللتعمالو كماىيتو ا٤بميٌزة لو
إال إذا أ٪بزه ا٤بتكلم يف لياقو اسإدارم مراعيا يف ذلك ٨بتلف ا٤بعايّب ٌ
عن غّبه من األفعاؿ ،ككذلك توضيح الكيفية الٍب يػيتٌخذ هبا ،كىذا ما ايصطيلًح عليو يف القانوف بػ (القرار
اسإدارم) ،67كىو عبارة عن حكم يصدر عن نوع من ا﵀اكم يدعى با﵀اكم اسإدارية،كتتصف لغتو
باسإحكاـ كالوضوح .68ك٤با كاف ىذا القرار عبارة عن نص تشريعي فهو ينتمي إذف إىل صنف العبارات الٍب
يقصد هبا إ٪باز شيء معْب ،69كإذا تتبعنا الفعل اسإدارم الذم عُب بو (أكلتْب) ،من حيث نشأتيو،
كجدناه متأثٌرا بالطٌرح الفلسفي ا٤بؤطٌر لنظرية يصطلح عليها بػ (العقد العامة) ،حيث تبلور مفهوـ (الفعل
الصبغة اسإنشائية .70
اسإدارم) يف مبادئها ذات ٌ

لقد ىشدت ا٤ببادئ القانونية اىتماـ (أكلتْب) فتي ٌقن أف أصحاب الفلسفة الوضعية ا٤بنطقيٌة 71كانوا

خصوا اللغة ٗبهمة كاحدة تتمثل يف كصف  descriptionالوقائع ا٣بارجية72؛
٨بالفْب للصواب حينما ٌ

66
السلوؾ االجتماعي ،كضبط
يظفر ا٣بطاب القانوين بأٮبية معتربة يف حياة البشر اليومية؛ كذلك « الشتغالو على تنظيم ٌ

حدكد ا٢بقوؽ كالواجبات بْب األفراد ،فبو قد ٰبكم على إنساف باسإعداـ كعلى اآلخر بالرباءة ،كٗبقتضاه يكوف فعل ما
٦برـ كآخر مباحا » .ينظر:اللسانيات التداكلية يف ا٣بطاب القانوين(قراءة التكشافية للتفكّب التداكيل عند
القانونيْب):مرتضى جبار كاظم ،ص( 07ا٤بقدمة).
 67نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):جوف ال نكشو أكلتْب ،ص.08-07
 68ينظر:لغة ا٢بكم القضائي(درالة تركيبية داللية):لعيد أٞبد بيومي ،ص.86
 69ا٤برجع نفسو ،ص.40
 70نظريٌة أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.08-07

 71كيصطلح على ىذا اال٘باه الفلسفي أيضا بػ (الوضعيٌة ا١بديدة) ،كذلك يف مقابل (الوضعيٌة الكالليكيٌة) الٍب كاف قد

تزعٌمها الفيلسوؼ الفرنسي(أكغست كونت،)1857-1798من خالؿ كتابو(دركس يف الفلسفة الوضعيٌة).
ينظر:الفلسفة كاللغة(نقد"ا٤بنعطف اللغوم"يف الفلسفة ا٤بعاصرة:الزكاكم بغوره،دار الطليعة للطباعة كالنشر،بّبكت-
لبناف،ط ،2005 ،01ص.85،88

72

التداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل:آف ركبوؿ كجاؾ موشالر،ترٝبة:ليف الدين دغفوس ك٧بمد

السياؽ:جوف
الشيباين،مراجعة:لطيف زيتوين،ا٤بنظٌمة العربية للَبٝبة،بّبكت-لبناف،ط ،2003 ،01ص .29اللغة كا٤بعُب ك ٌ
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«...كنتج عن ىذا أ ٌف الكلمات ذات ا٤بعُب التٌجرييب ،ىي الٍب تش ٌكل فقط العبارات أك القضايا الٍب
نستطيع اختبارىا ٘بريبياٌ ،أما العبارات الٍب ال ٚبضع للتٌحقيق ،فهي عبارات ال علميٌة ».73

إذف ،لقد أعطى زعمهم ىذا  -يف نظر أكلتْب -األكلوية للَباكيب اللغوية ا٣بربية 74على حساب
لعل من بْب التٌربيرات الٍب التندكا عليها يف
الَباكيب األخرل حٌب كلو كانت حاملة لقيمة داللية مفيدة ،ك ٌ

يهم ا٤بنطقي أف يبحث فيو » .75إف (أكلتْب) مل ينكر على أصحاب
زعمهم ىذا؛ ألف « ا٣برب ىو ال ٌذم ٌ
الوضعية ا٤بنطقية الوظيفة األلالية الٍب يضطلع هبا ا٣برب ،كىو إنتاج عبارات مفيدة توصف بالصدؽ أك

الكذب ،كما نستطيع اختبارىا بعرضها على الواقع ،لكن ما أنكره عليها ىو التئثار تلك العبارات ا٣بربية
با٤بعُب ا٢بقيقي دكف الَباكيب األخرل ،76يف حْب أنٌو تأ ٌكد -أثناء تعاطيو مع الفعل اسإدارم -من كجود
ً
ف الواقع بل تقوـ بإنشائو ٗبجٌرد التٌلفظ هبا77؛ « أم أ ٌف
عبارات إنشائية مفيدة ىي األخرل لكنها ال تىص ي
الينز،ترٝبة:عباس صادؽ الوىاب،دار الشؤكف الثقافية العامة(كزارة الثقافة كاسإعالـ)،العراؽ-بغداد،ط،1987 ،01
ص .191مدخل إىل اللسانيات التداكلية( لطلبة معاىد قسم اللغة العربية ك آداهبا):ا١بياليل دالش،ترٝبة٧:بمد
ٰبياتن،ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعية،بن عكنوف-ا١بزائر(،د.ط)(،د.ت) ،ص.22
 73الفلسفة كاللغة(نقد"ا٤بنعطف اللغوم"يف الفلسفة ا٤بعاصرة):الزكاكم بغوره ،ص.90
 74إ ٌف الغاية الٍب لعى الفاللفة الوضعٌيوف ا١بدد إىل ٙبقيقها أثناء درالتهم اللغة ىي من جعلهم يقصركف ٕبثهم على
تصوره
درالة الَباكيب ا٣بربية؛ فلقد كاف شغلهم الوحيد ىو اكتشاؼ طريقة ناجعة ٌ
فسر اشتغاؿ ال ٌذىن أثناء ٌ
كفعالة ت ٌ

العامل من حولو ،كلقد كاف الَبكيب ا٣بربم ،يف نظرىم ،ىو القسم الكالمي ا٤بتك ٌفل بتحقيق تلك الغاية ،كلذلك انتحت
درالتهم منحى صوريا شكليا أثناء صياغة ٨بتلف القضايا الٍب عا١بوىا ،كىذا مل يكن إال انعكالا جليٌا للمنطق الرمزم

الساعي إىل إٯباد لغة غّب طبيعية يٙبل يل بطريقة منطقيٌة .ينظر يف ىذا ا٣بصوص:نظرية األفعاؿ الكالمية (بْب فاللفة اللغة
ٌ
ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب):طالب ليٌد ىاشم الطبطبائي ،ص .01الفلسفة كاللغة(نقد"ا٤بنعطف اللغوم"يف الفلسفة
ا٤بعاصرة):الزكاكم بغوره ،ص 88كما بعدىا.
 75ا٤بنطق٧:بمد رضا ا٤بظ ٌفر،دار التعارؼ للمطبوعات،بّبكت-لبناف(،د.ط) ،1991،ص.53
76

القراءة يف ا٣بطاب األصويل(االلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بٓب رمضاف ،ص.271نقال عنSémantique :

 .linguistique :John lyons,trad par :Jacques Durand,larousse,paris,p346اللغة كا٤بعُب
السياؽ:جوف الينز ،ص.192
ك ٌ

 77نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.16
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إنتاج ا٤بنطوؽ ىو الذم ينجز فعال بعينو ،كأ ٌف نطق الكلمات ىو ا٤بؤدم إىل إ٪باز ا٢بدث » ،78كىذا ما

اصطلح عليو بػ (الفرضية العمليٌة) ،79كمفادىا أ ٌف «كل قوؿ ىو ٙبقيق لعمل ».80

ك٤با كانت تلك العبارات اسإنشائية موظٌفة ضمن إطار(القرار اسإدارم) فهي بالتٌايل ٗبثابة نصوص
ا٣باصية اسإ٪بازية
الصدؽ أك الكذب إليها ،كيعطيها ٌ
تطرؽ ٌ
تشريعية ،كىذا ما لينفي عنها بالضركرة احتماؿ ٌ
81
مرة أخرل على حقيقتْب اثنْب
الٍب تقتضي أف يلتزـ األفراد ا٤بخاطبوف هبا ٔبميع معانيها  ،كىذا ما يؤٌكد ٌ

ٮبا -1:أف ا٣بطاب القانوين ال يٯب ٌسد ا١بانب الوصفي اسإخبارم ،كإ٭با يعُب فقط با١بانب التطبيقي
اسإجرائي82ك -2أ ٌف « اللٌغة ليست أداة أك كليلة للتٌخاطب كالتٌفاىم كالتٌواصل فحسب.كإ٭با اللغة كليلتنا

السلوؾ اسإنساين من خالؿ مواقف كلٌية ».83
للتٌأثّب يف العامل كتغيّب ٌ

مبدأم الوصف كاسإ٪باز ،كاف (أكلتْب) قد
ك الغريب أف ىذه ا٢بقيقة اللٌسانية ،أقصد الفصل بْب
ٌ
تقصينا ٥بذه ا٤بسألة كجدنا -فيما مل نكن على
توصل إليها يف حقل ا٤بعرفة القانونية كليس اللٌسانية !كأثناء ٌ
ٌ
كعي بو -أ ٌف القانوف لو صلة كطيدة باللٌسانيات؛ ذلك الشَباكهما يف أداة البحث؛ فنحن نتكلم عن

صوغيو يف شكل عبارات لغوية ،كما يتٌصل القانوف أيضا
اللٌسانيات باللٌغة ،كما نتحدث عن القانوف أك نى ي
بتصرفات اسإنساف اللٌغوية كالفيزيائية ،حيث ينظٌمها كٰبيطها بسياج يضمن ٥با عدـ التعرض
اتٌصاال مباشرا ٌ

84
بالشركح كالتٌفالّب ٗبثابة جهود
لعقوباتو الصارمة  ،أيضا تع ٌد عملية ٘بسيد النٌصوص القانونية كرفدىا ٌ

78
النصي):لعيد أٞبد بيٌومي ،ص .44مدخل إىل اللسانيات
لغة القانوف يف ضوء علم لغة النٌص(درالة يف التٌمالك ٌ
التداكليٌة(لطلبة معاىد اللغة العربية ك آداهبا):ا١بياليل دالش،ترٝبة٧:بمد ٰبياتن ،ص.22

 79دائرة األعماؿ اللغوية(مراجعات كمقَبحات):شكرم ا٤ببخوت ،ص.09
 80ا٤برجع نفسو ،ص.09
 81لغة ا٢بكم القضائي(درالة تركيبٌية داللية):لعيد أٞبد بيومي ،ص.40
82

اللٌسانيات التٌداكلية يف ا٣بطاب القانوين(قراءة التكشافية للتفكّب التداكيل عند القانونيْب):مرتضى جبار كاظم،

ص.36
 83نظريٌة أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.07

84
صماـ أماف ٤بختلف ا٤بصال االجتماعية ،كما تكوف ىذه األخّبة ٗبثابة مرآة تعكس
كهبذا تع ٌد النٌصوص القانونية ٗبثابة ٌ

القانوف/السلطة التنظيميٌة) بامتياز ،كما تتكفل بتوجيهو حينما ترلم لو تلك ا٤بعامل الٍب ال ٯبب أف
إرادة ا٤بنظٌم (كاضع
ٌ
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لسانية بالدرجة األكىل ،85كانطالقا من امتزاج ال ٌدرلْب ،اللٌساين كالقانوين ،أعاد (أكلتْب) االعتبار لوظيفة
اللغة اسإنشائية ،فأصبح بذلك «...االلتعماؿ اللغوم ليس إبراز منطوؽ لغوم فحسب ،بل إ٪باز حدث
معْب يف آف ،86»...كعليو يكوف (أكلتْب) قد ميٌز يف القسم األكؿ من كتابو (نظرية أفعاؿ
اجتماعي ٌ
ضم األفعاؿ اسإنشائية أك
الكالـ العامة) بْب صنفْب من ا٤بلفوظات -1ىذا الصنف ي ٌ
الصنف الثٌاين ا٤بلفوظات ا٣بربية ،Constatifs87كهبذا
ضم ٌ
اسإ٪بازية -2 ،Performatifsبينما ي ٌ
الصنيع يكوف (أكلتْب) قد خلص إىل التٌقسيم الثٌنائي 88ال ٌذم اقَبحو كل من (ابن قدامة ا٤بقدلي) ك
ٌ

(ٝباؿ ال ٌدين األلنوم) ك(ليف الدين اآلمدم) ك (٧بمد بن علي الشوكاين).89

ٰبيد عنها أثناء تطبيقو للنصوص .ينظر :القانوف ا١بنائي الدلتورم(الشرعية الدلتورية يف قانوف العقوبات،الشرعية
الدلتورية يف قانوف اسإجراءات ا١بنائية):أٞبد فتحي لركر،دار الشركؽ،القاىرة-مصر،ط ،2002 ،02ص.96
85

ينظر:اللٌسانيات التٌداكلية يف ا٣بطاب القانوين(قراءة التكشافية للتفكّب التداكيل عند القانونيْب):مرتضى جبار كاظم،

الدلتورم(الشرعيٌة ال ٌدلتوريٌة يف قانوف
ص(07ا٤بقدمة) .كينظر الفكرة نفسها يف كل من:القانوف ا١بنائي
ٌ
العقوبات،الشرعيٌة ال ٌدلتوريٌة يف قانوف اسإجراءات ا١بنائيٌة):فتحي ٌلركر ،ص .96-95لغة ا٢بكم القضائي(درالة تركيبية
داللية):لعيد أٞبد بيومي ،ص . 09لغة القانوف يف ضوء علم لغة النص(درالة يف التمالك النصي):لعيد أٞبد بيومي،

ص .06اسإنساف القانوين(ٕبث يف كظيفة القانوف األنثركبولوجية):أالف لوبيو،ترٝبة:عادؿ بن نصر،،مراجعةٝ:باؿ
شحيٌد،ا٤بنظٌمة العربيٌة للَبٝبة،بّبكت-لبناف،ط ،2012 ،01ص .11معجم ٙبليل ا٣بطاب:باتريك شاركدك ك دكمينيك
الشريف  ،ص.453
صمود،مراجعة:صالح ال ٌدين ٌ
منغنو،ترٝبة:عبد القادر ا٤بهّبم كٞبٌادم ٌ

86
النصي):لعيد أٞبد بيٌومي ،ص .417نقال عن:علم لغة
لغة القانوف يف ضوء علم لغة النٌص(درالة يف التٌمالك ٌ
النص(النظرية كالتطبيق):عزة شبل ٧بمد،مكتبة اآلداب،القاىرة-مصر،ط ،2007 ،01ص.32

 87نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ) :أكلتْب ،ص.14،17
88

كىذا ما أشار إليو (ٰبٓب رمضاف) يف مؤلفو .لالطالع ينظر:القراءة يف ا٣بطاب األصويل(اسإلَباتيجية كاسإجراء)ٰ:بي

رمضاف ،ص.268
89
الشمسية):قطب الدين الرازم ،ص-42
الرلالة ٌ
كىو التٌقسيم ال ٌذم اعتمده ا٤بناطقة .ينظرٙ:برير القواعد ا٤بنطقية(شرح ٌ

ا٤بنطق٧:بمد رضا ا٤بظ ٌفر ،ص .53كاعتمده أيضا علماء ا٢بديث .ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب
.43
ٌ
ال ٌدمشقي ،ص .28كذلك قاؿ بو علماء البالغة .ينظر:عركس األفراح يف شرح تلخيص ا٤بفتاح(ضمن شركح تلخيص
ا٤بفتاح):السبكي(هباء الدين)،منشورات دار الكتب العلمية،بّبكت لبناف(،د.ط)(،د.ت).162/1،
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ألول:
الفصل ا ّ

إ ٌف النٌتيجة الٍب خلص إليها األصوليوف ك (أكلتْب) يف تصنيف أقساـ الكالـ ،كاف من ا٤بفركض
أف تكوف نتيجة ٨بالفة ٛباما ٤با ىي عليو؛ ألف تصنيف األصوليْب كاف خاصا بالتقراء أ٭باط اللغة العربية،
تعْب
بينما كاف تصنيف (أكلتْب) حاصل التقراء أ٭باط اللغة اسإ٪بليزية ،ك٤با كانت اللغتاف ٨بتلفتاف ٭بطيا ٌ
90
توصل إىل
أف تكوف لكل لغة تصنيفها ا٣باص ك٭بطها ا٤بتميٌز  ،لكن ما حدث ىو العكس ٛباما! فكالٮبا ٌ

ا٤بؤدم إىل ىذه
السبب ٌ
أ ٌف العبارات اللٌغوية تنقسم إىل شكلْب اثنْب؛ ا٣برب كاسإنشاء ،كبعد التٌحرم عن ٌ
النتيجة كجدنا أف ا٤بنهجْب اللٌسانيْب ،األصويل كالتٌداكيل ،يتقاطعاف يف ثالثة مسائل رئيسة ىي:
 -1مزجهما للبحث اللساين الصرؼ با١بوانب ا٤بنطقية.
 -2ال يقتصر ا١بانب االلتعمايل للٌغة عندٮبا على العناصر اللٌسانية بل يتع ٌداه إىل عناصر أخرل منطقية
كتداكلية.
السابقتْب أصبح ا٤بنهجاف اللٌسانياف ،األصويل كالتداكيل ،متقاطعاف يف حقل
 -3تأليسا على ا٤بسألتْب ٌ
معريف جديد تتداخل فيو العلوـ كا٤بعارؼ كتتكامل فيما بينها .91
إال أ ٌف ا٣بصائص الٍب امتاز هبا ال ٌدرس اللساين يف ا٢بقل ا٤بعريف ا١بديد كانت قد تبلورت من جراء

92
تعْب للمنهج قيمة جوىرية يف توجيو ال ٌدرس اللساين
ا٤بنهج ا٤بتبع فيو أكثر ٩با تبلورت من موضوعو ،كإذا ٌ

 90ينظر:اللٌسانيات(النٌشأة كالتٌطور):أٞبد مومن ،ص.190

 91ينظر:مدخل إىل اللٌسانيات٧:بمد ٧بمد يونس علي ،ص .101نظرية األفعاؿ الكالمية (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين
كالبالغيْب العرب):طالب ليٌد ىاشم الطبطبائي ،ص (د-ق) .كما يوجد ىناؾ من يشَبط لدرالة األفعاؿ الكالمية
ينظر:السيميائيات التداكلية من
ضركرة مزج كل من ا٤بنطق باللٌسانيات من جهة كٮبا معا بفلسفة اللغة من جهة أخرل.
ٌ
البنية إىل السياؽ:أٞبد يولف،ضمن كتاب:التداكليات كٙبليل ا٣بطاب(ٕبوث ٧ب ٌكمة) :إشراؼ كتقدمي:حافظ إ٠باعليلي
علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم  ،ص.27
 92كىذا ا٤بنهج يف حقيقتو ىو عبارة عن« طريق ينتسب إىل الغاية منو » ،ك٥بذا ٤با اشَبؾ األصوليوف كالتداكليوف يف غاية
كاحدة ،كىي البحث عن ا٤بعاين ا٤بقصودة من التٌشكيل اللغوم ،تعْب بالضركرة أف يكوف ٥بما منهج متقارب يف التٌعامل
الشريعة اسإلالمية كالقانوف الوضعي:طارؽ
مع الظاىرة اللغوية .ينظر فيما ٱبص تعريف ا٤بنهج :الوضع القانوين ا٤بعاصر بْب ٌ
البشرل،دار الشركؽ،القاىرة-مصر،ط ،1992 ،01ص.116

62

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ

ترتٌب على الباحث عندىا أف ينظر إليو قبل كل شيء؛ لكونو األداة الوحيدة القادرة على تصنيف أم علم

الرؤية الفلسفية ا٣باصة بو .93
ضمن ٌ

مفهومو ك أنواعيو،
كإذا كاف ا٣برب أحد قسمي الكالـ ،فال بد لنا إذا من درالتو كٙبليلو من حيث
ي
كل ىذا يستوقفنا البحث عن ذلك األلاس ا٤بعريف الذم نشأ ضمنو مفهوـ ا٣برب عند
كلكن قبل ٌ
(اآلمدم)ٗ ،بعُب آخر ما ىي األلس اسإبستيمولوجية الٍب ألست للخرب بوصفو فعال كالميٌا ؟.

93
السالـ ا٤بس ٌدم ،ص.109
مباحث تأليسية يف اللٌسانيات:عبد ٌ
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ألول:
الفصل ا ّ
المبحثُالثانيُ:إبستيمولوجياُالخبرُعندُاآلمديُ :

ند ىما نريد أف نبحث يف ً
أصل علم من العلوـ كاف ال ب ٌد لنا من أف ني ًرج ىع ىذا العلم إىل مبدئو ا٤بعريف
ًع ى

اسإبستيمولوجي ،94من جهتو (غالتوف باشالر  ) Gaston Bachelardكاف قد أ ٌكد « على أٮبية
نظرية ا٤بعرفة (اسإبستيمولوجيا) يف العلم .إذ لو كاف للعلماء فهم منقوص للعمل ال ٌذم ٲبارلونو فإ ٌف ذلك

ليعرقل تطبيق عملهم من حيث األلاس » ،95ك٥بذا ،إذا ح ٌققنا يف األمر٪ ،بد أ ٌف « نظرية ا٤بعرفة ىي

اجملاؿ ال ٌذم يتيح لنا فهم مغزل ك أٮبيٌة ا﵀اكالت العلميٌة » ،96كتأيت ا٣بالصة يف ذلك كلٌو ،كىي أ ٌف ٙب ٌكم
كمتيسرة ا٤بنهج.97
الباحث يف ا٣بلفيٌات ا٤بعرفيٌة للعلوـٌ ،
ليؤدم حتما إىل عرضها بطريقة كاضحة ا٤بعاملٌ ،

يوجو (اآلمدم) أثناء
انطالقا من ىذه ا٢بقائق أردنا أف نىع ًرض لذلك األلاس ا٤بعريف الذم كاف ٌ
تصوره للخرب ،فما ىو ىذا األلاس إذا ؟
ٌ
يرل (اآلمدم) أف الم ا٣برب قد يطلق كيستفاد منو احتمالْب اثنْب ٮبا:
-1
-2

يطلق على اسإشارات ا٢بالية كال ٌدالئل ا٤بعنوية٫ ،بو قوؿ القائل( :عيناؾ ٚبربين بكذا).

كمن جهة أخرل يطلق ا٣برب عنده على قوؿ ٨بصوص ،98كال ٌذم ينقسم بدكره إىل قسمْب

اثنْب ٮبا:
أ .إما أف ييطلق على الصيغة اللسانية ا٤بتل ٌفظ هبا٫ ،بو قوؿ القائل(:قاـ زيد كقعد عمرك) ،كيكوف
اسإطالؽ يف ىذه ا٢باؿ ٦بازا.

 94األلس اسإبستيمولوجية كالتداكلية (للنظر النٌحوم عند لبويو):إدريس مقبوؿ،عامل الكتب ا٢بديث،إربد-األردف،ط،1
٧بمد يونس علي ،ص.42
 ،2006ص .15يمدخل إىل اللٌ
سانيات٧:بمد ٌ
ٌ

ٟ 95بسوف مفكرا ألاليا معاصرا من البنيوية إىل ما بعد ا٢بداثة:جوف ليشتو،ترٝبة:فاتن البستاين ،ص.22
96ا٤بصدر نفسو ،ص نفسها.
97
ا٤بسدم ،ص.07
السالـ ٌ
اللٌسانيات كألسها ا٤بعرفية:عبد ٌ

98اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.07/2،
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ألول:
الفصل ا ّ

ب .ك إما أف يطلق على ا٤بعُب القائم بالنٌفس ا٤بعرب عنو بالصيغة اللٌسانية ،كيكوف اسإطالؽ يف ىذه
فأكؿ ما
ا٢باؿ حقيقيا ،كيعتقد (اآلمدم) أ ٌف كثرة التعماؿ اللفظ تكوف يف ا٢بقيقة ال يف اجملاز؛ ٌ

يتبادر إىل فهمنا من إطالؽ لفظ ا٣برب يكوف ذلك ا٤بعُب القائم بالنٌفس الذم نتم ٌكن من إبانتو

عن طريق صيغة لسانية ٧ب ٌددة .99

إذا تتبٌعنا مسألة حقيقة ا٣برب عند (اآلمدم) لوجدناىا تش ٌكل فرعا من أصل؛ ألف ا٣برب أكال ك أخّبا

ما ىو إال كالما صادرا من ذات معينة ،100كالكالـ يف اسإيديولوجية الٍب ينتمي إليها (اآلمدم) ىو «

معُب قائم بالنٌفس ،كبذات ا٤بتكلٌم ،كليس با٢بركؼ كاألصوات ،كإ٭با ىو القوؿ الذم ٰبدثو العاقل يف
كيزكره يف خلده كيف قلبو ،يعرفو يف نفسو ضركرة كما يعرؼ غضبو كرضاه ك٧ببٌتو ،ككراىيٌتو كعلمو
نفسوٌ ،
101
تدؿ عليو العبارات كما يصطلح عليو من اسإشارات ».102
»  ،أك ىو « القوؿ القائم بالنٌفس ال ٌذم ٌ

السابقْب أف الكالـ يف الفكر األشعرم ىو عبارة عن معاين أك أقواؿ مكنونة 103ييدركها
نفيد من القولْب ٌ

99

ا٤بصدر السابق .8-7/2،كينظر كل من :ا٤بستصفى من علم األصوؿ:الغزايل .132/2،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ

الفقو:الرازم .217-216/4،ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب ال ٌدمشقي،ص .28كما يوافق (أرلطو طاليس) يف كتابو
(العبارة) ما ذىب إليو (اآلمدم) ك(الغزايل) ك(ال ٌدمشقي)؛ كذلك عندما جعل ما ٱبرج بالصوت داال على اآلثار الٍب يف
تتكوف منو اللٌغة يف نظره
كل ما ٌ
النٌفس؛ أم أ ٌف الصوت ٲبثٌل صيغة ا٣برب ،كاألثر ا٤بوجود يف النفس ىو معناه ،كما أ ٌف ٌ
ىو

عبارة

عن

عالمات.ينظر:منطق

أرلطو:عبد

الرٞباف

بدكم،

ككالة

ا٤بطبوعات،دار

القلم،ط،01الكويت/بّبكت .99/1،1980،كينظر الفكرة نفسها يف :السيميائية كفلسفة اللغة:أمربتو إيكو ،ص.86
 100ينظر:اسإرشاد إىل قواطع األدلة يف أصوؿ االعتقاد:ا١بويِب،منشورات مطبعة السعادة،مصر(،د.ط) ،1950،ص.99
 101الغنية يف الكالـ:النيسابورم(أبو القالم للماف بن ناصر األنصارم)،درالة كٙبقيق قسم اسإ٥بيٌات،إعداد:مصطفى
حسنْب عبد ا٥بادم،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالَبٝبة،القاىرة-مصر،ط(،01د.ت).598/2،
 102اسإرشاد إىل قواطع األدلٌة يف أصوؿ اسإعتقاد:ا١بويِب ،ص.104
103
السيكولوجية ،كإال كاف
كٰبيلنا عنصر االختالج ىذا إحالة مباشرة إىل ضركرة ربط ٌ
الصوت (القوؿ/ا٤بعاين) بقاعدتو ٌ

ٝبيع ما نتل ٌفظ بو عبارة عن ضجيج ال معُب لو .ينظر:الفلسفة كاللغة:عبد الوىاب جعفر،دار الوفاء لدنيا الطباعة

كالنشر،االلكندرية-مصر،ط ،2004 ،02ص .18صدع النص ك ارٙباالت ا٤بعُب:إبراىيم ٧بمود،مركز اسإ٭باء
ا٢بضارم،حلب-لورية،ط ،2000 ،01ص .58كما تؤكد ال ٌدرالات ا٢بديثة على أ ٌف الكلمات الٍب نتلفظ هبا ما ىي
الشعور(جانب نفسي) .ينظر:اللسانيات العامة كقضايا العربية:مصطفى
إال ٘بسيدا لنمط معْب يف التفكّب ك ٌ
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ألول:
الفصل ا ّ

الصوتية التٌلفظية أك الكتابيٌة فليست من الكالـ
تاـ هباٌ ،أما تلك األشكاؿ ٌ
كعي ٌ
ا٤بتكلٌم كما يكوف على ٌ
ً
٦بريد ترٝبة لو،104
يف شيء؛ إذ ما ىي إال عالمات متٌ االتٌفاؽ عليها لتيفص ىح عن ذلك ا٤بستور ،أك قل ىي ٌ
كىذا ما تؤٌكده ال ٌدرالات ا٢بديثة من جهتها؛ إذ تعتقد أ ٌف الوعي أثناء اشتغالو ال ٲبلك أف يقوؿ كالما
األكؿ
خارجا عن التٌصورات الٍب ىٙب يدث يف ال ٌدماغ ،كما يتح ٌقق ىذا الكالـ يف الواقع بنمط مغاير للنٌمط ٌ

105
صور يكوف األشاعرة  -كمنهم اآلمدم -قد ٌفرقوا بْب ثنائية يف
ت
ال
كهبذا
،
موز ا٤بستعملة فيو
ٌ
الر ي
ٌ
من حيث ٌ

كمفاىيم كظيفيٌة
غاية ال ٌدقة كالتٌحديد ،أال كىي ثنائية ا٤بعُب كاللٌفظ؛ فالكالـ عندىم ىو عبارة عن معاين
ى
كليس تلك التٌح ٌققات البديلة من أصوات ك حركؼ.

يى ىً
السابق ما ذىب إليو (فرديناف دم لولّب) أثناء حديثو عن العالمة
قَب ي
ب من ٌ
تصور األشاعرة ٌ
السمعية ،إال أنٌو مل
صور ك ٌ
اللغوية؛ كذلك حينما رأل بأ ٌف كظيفة العالمة اللٌغوية ىي ا١بمع بْب التٌ ٌ
الصورة ٌ
السمعية ذلك ا١بانب الفونيتيكي ا٣بالص ،كإ٭با كاف يقصد بو تلك اآلثار النٌفسية الٍب
يكن يقصد ٌ
بالصورة ٌ
تَبتٌب عن التعماؿ الصوت .106

حركات،ا٤بكتبة العصرية للطباعة كالنشر،صيدا-بّبكت،ط ،1998 ،01ص .09علم الداللة عند العرب(درالة مقارنة
السيمياء ا٢بديثة):عادؿ فاخورم،دار الطليعة للطباعة كالنشر،بّبكت-لبناف،ط ،1985 ،01ص.07
مع ٌ

 104الفلسفة اسإلالمية٧:بمد رضا ا٤بظفر،دار الصفوة،بّبكت-لبناف،ط1993 ،01ص.143-142 ،

105ينظر:الطاقة الركحية:ىنرم برغسوف،ترٝبة:علي مقلد،ا٤بؤلسة ا١بامعية للدرالات كالنشر كالتوزيع،بّبكت-لبناف،ط،01
 ،1991ص .175لياقات ا١بملة كلياؽ النص(الفهم اللٌساين كالفهم السيميائي):لعيد بنكراد،ضمن كتاب:لسانيات
النص كٙبليل ا٣بطاب .666/2 ،كما تشّب ال ٌدرالات ا٤بعاصرة إىل أف التٌفاعالت الٍب ٙبدث يف األدمغة ىي من
يكسب ا١بمل كأ٭باط أخرل من التٌعبّب قيمة مفهومية معينة ،كبذلك يكوف ا٤بعُب حاصال يف الذىن كمرتبطا با١بانب
الصويت.ينظر :داللة اللغة كتصميمها:ر.جكندكؼ كآخركف،
النٌفسي قبل أف
يتجسد يف الكلمات كيرتبط با١بانب ٌ
ٌ
ص .12مقاصد اللغة كأثرىا يف فهم ا٣بطاب الشرعي:أٞبد كركـ ،ص .19الفلسفة اسإلالمية٧:بمد رضا ا٤بظ ٌفر،
ص.143
 106ينظر:اللٌسانيات(النشأة كالتطور):أٞبد مومن ،ص .127البحث عن فرديناف دك لولّب:ميشاؿ ٌأريفيو ،ص.79
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ألول:
الفصل ا ّ

أقرتو اسإيديولوجية األشعرية -ليس مطلبا ألاليا يف ىذا ا٤بقاـ ،كإ٭با طىىرقنىاه
إ ٌف حقيقة الكالـ  -كما ٌ
107

أنٌو « قاـ بذاتو كالـ،

ا٤بشرع ا٢بكيم؛ فمعُب كونو -تعاىل -متكلما
بغية الوقوؼ على حقيقة كالـ ٌ
قدمي ،أزيل نفساين ،أحدم الذات ،ليس ٕبركؼ ،كال أصوات ،كىو مع ذلك متعلٌق ٔبميع متعلٌقات
الكالـ » ،108كيرل (اآلمدم) أ ٌف «ا٢بركؼ كاألصوات ليست ىي كالـ ا﵁ تعاىل ،كال ىي نفس األمر،
109
ا٤بشرع ا٢بكيم يستطيع أف يستنتج ع ٌدة ميزات ،كىي
كالـ
يف
ر
تع
يف
ل
٤بتأم
ا
إف
.
بل ىي عبارة عنو »
ٌ
ٌ

على النحو اآليت:

كالـ متمركز بذاتو تعاىل.
 -1ه
-2كالـ قدمي (ليس كالما حاليا أك مستحدثا).
-3كالـ أزيل (مطلق).
-4كالـ نفساين (غّب متلفظ بو).

107

يستند أصحاب الفكر األشعرم يف إثبات صفة الكالـ ﵁ تعاىل إىل معطيات عقلية ٧بضة؛ فلما د ٌ٥بم االلتقراء

العقلي على أنو حي لبحانو كتعاىل ،أثبتوا لو تبعا لذلك صفة الكالـ من أمر كهني...؛ ألنٌو من كاف حيٌا -يف
اعتقادىم -قدر على فعل ذلك كعلى أمور أخرل ،كمن جهة أخرل قادىم االلتدالؿ العقلي إىل نتيجة التلزامية
منطقية ،كىي أنٌنا لو أنكرنا صفة الكالـ عنو لبحانو كتعاىل ألدل ذلك إىل إثبات خالفو كىو عدـ اسإبانة كاسإفصاح،
تصويرهي يف ح ٌقو جلٌى كعال .ينظر تفصيل ىذه ا٤بسألة يف:هناية اسإقداـ يف علم الكالـ:الشهرلتاين(عبد
كىذا
مستحيل ٌ
ه
الكرمي)ٙ،برير كتصحيح:ألفريد جيوـ،منشورات مكتبة الثقافة الدينية،القاىرة-مصر،ط ،2009 ،01ص .256الفلسفة
اسإلالمية٧:بمد رضا ا٤بظ ٌفر ،ص.142
ٌ

 108أبكار األفكار يف أصوؿ الدين:اآلمدم(٧بمد بن علي)ٙ،بقيق:أٞبد فريد ا٤بزيدم،منشورات ٧بمد علي بيضوف ك دار
الكتب العلمية،بّبكت-لبناف،ط.265/1،2003 ،01
 109ا٤بصدر نفسو .273/1،غاية ا٤براـ يف علم الكالـ:اآلمدم(٧بمد بن علي)ٙ،بقيق:أٞبد فريد ا٤بزيدم،منشورات ٧بمد
علي بيضوف ك دار الكتب العلمية،بّبكت-لبناف،ط ،2044 ،01ص .86مطالع األنظار على مًب طوالع األنوار كيليو
حاشية ا١برجاين(السيد الشريف علي بن ٧بمد):األصفهاين(أبو الثناء مشس ال ٌدين بن ٧بمود بن عبد الرٞباف)،منشورات
دار الكتىب(،د.ب)،ط ،2008 ،01ص.183
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ألول:
الفصل ا ّ
-5ال يتش ٌكل من فونيمات كال من رموز كتابية.

-6كالـ كاحد حامل ١بميع ا٤بعاين الٍب أراد ا﵁ تعاىل أف يبلٌغها إىل ا٤بكلٌفْب شرعا .110
الرموز الكتابية ك الفونيمات ما ىي إال بدال أك عوضا من كالـ ا﵁ النفساين(.خرب ،أمر ،هني،
ٌ -7
نداء ،كعد.)...
أما يف االلتعماؿ اللٌغوم بْب األفراد فّبل (اآلمدم) أ ٌف إطالؽ ا٣برب يكوف حقيقة يف الصيغة

111
دع يم رأيو ىذا أ ٌف العبادات
٦برد تل ٌفظنا بلفظ ا٣برب  ،كما يى ى
اللٌسانية؛ ألهنا ىي من تتبادر إىل الفهم من ٌ
112
يفرؽ تفريقا
يف ال ٌدين ٌ
تؤدل باألدلٌة اللٌسانية ال با٤بعاين النفسية .كما أف (اآلمدم) ،من جهة أخرلٌ ،

دقيقا بْب كالـ ا﵁  -تعاىل -ا٤بفيد فائدة شرعية ،كال ٌذم يشتمل بطبيعة ا٢باؿ على اسإنشاءات أك
األكامر(أمر بالفعل/أمر بالَبؾ) ،كبْب كالمو غّب ا٤بفيد فائدة شرعية ،كال ٌذم ينحصر يف ٝبيع ما أخرب بو -

لبحانو كتعاىل -حيث إ ٌف كجو التٌفريق بْب الكالمْب يكمن فيما يأيت.113:
األخبار

األكامر(أمر بالفعل/أمر بالَبؾ)

ٯبب علينا أف ٫بمل األكامر على معانيها ال على -ضركرة ٞبل األخبار على دالئلها(حركفهاما ٙبملو ظواىر حركفها كأصواهتا(.عملية كأصواهتا)؛ألف الداؿ كا٤بدلوؿ يف ىذه ا٢باؿ
التداللية).

متطابقْب(.عملية ترميزية).

خلص ٩با لبق ذكره أ ٌف (اآلمدم) كاف يمد ًركان ج ٌدا لتلك ا٣بصوصية الٍب يتميٌز هبا ا٣برب عن
ييستى ي
اسإنشاء ،أال كىي كوف ا٢بركؼ كاألصوات الٍب يتش ٌكل منها ا٣برب ٙبمل يف ذاهتا ا٤بعُب ا٤براد تبليغو إىل
 110كىذا ما أقره (الشهرلتاين) كنسبو إىل األشاعرة .ينظر :هناية اسإقداـ يف علم الكالـ:الشهرلتاين ،ص.276
111اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .8/2،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.217-216/2،
 112ينظر:شرح ٨بتصر الركضة:الطويف.350/2،
 113ينظر:أبكار األفكار يف أصوؿ الدين:اآلمدم.275/1،

68

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ

عرب عنو
ا٤بتلقي ،أك ٗبعُب آخر يكوف التٌلفظ با٣برب مساكيا ٤برجعيتو الواقعيٌة يف العامل ا٣بارجي ،كىو ما ٌ
ٌ
114
الرؤية يتقاطع مع الطٌرح الذم
(القرايف) بأ ٌف ا٣برب يفيد ا٤بعُب عن طريق الوضع  .إ ٌف تصور ا٣برب هبذه ٌ
ا٣برب تلك العالقة ا٤بوجودة بْب ا٤برجع من زاكية كال ٌداؿ
ق ٌدمو ال ٌدرس ال ٌداليل ا٤بعاصر ،حيث يى يكو يف فيو ي
الشكل ا٤بزدكج بْب ا٣برب الذم ٬برب بو كبْب ما ٰبملو من ًداللة ،ىو ٗبثابة
كا٤بدلوؿ من زاكية أخرل ،فهذا ٌ
انعكالية الدليلRéfléxivité du signe؛ أم ككأ ٌف ىذا ا٣برب (الدليل) الذم نقلناه يكوف حامال

لقيمة دالليٌة خاصة بو ،115كيف الوقت نفسو يكوف ٩بثال لصورة من صور العامل الواقعي ،116كإذا كاف
ا٣برب -يف هناية األمر -ال ٱبرج عن كونو صيغة مقصودة من طرؼ ا٤بتكلٌم٥ ،117با معُب كٛبثيل كاقعي ،فهو
يهتم بصناعة ا٤بعُب كٛبثيل الواقع.118
السيميائي الذم ٌ
إذف موضوع درالة للمنهج ٌ
تصوره للكالـ عامة ك ا٣برب على
لقد كشفنا إذا عن تلك ا٣بلفيٌة ا٤بعرفيٌة الٍب ش ٌكل ضمنها (اآلمدم) ٌ

كجو ا٣بصوص ،كىي إيديولوجيٌة كالميٌة أشعريٌة ،أما فيما يلي فسننتقل إىل مبحث آخر ،مبحث نكشف

إثره على ذلك ا٤بفهوـ الذم كضعو (اآلمدم) للخرب ،فما ىو مفهوـ ا٣برب إذا ؟.

 114كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):القرايف(شهاب ال ٌدين أبو العبٌاس أٞبد بن إدريس عبد الرٞباف
الَبٝبة،القاىرة-
الصنهاجي)،درالة
السالـ للطباعة كالنٌشر كالتٌوزيع ك ٌ
لراج ك علي ٝبعة ٌ
ٌ
٧بمد،دار ٌ
كٙبقيق٧:بمد أٞبد ٌ
مصر ،ط1421 ،01ق2001،ـ.97/1،

115
اجملردة.
كىذا ما اصطلح عليو (قطب الدين الرازم) بػ(خصوصية ا٤بفهوـ) ،كالٍب تكوف ٨بالفة للمفهوـ العاـ كا٤باىيٌة ٌ
ينظرٙ:برير القواعد ا٤بنطقية(شرح الرلالة الشمسية):قطب الدين الرازم ،ص.42

116مدخل إىل اللسانيات التداكلية(لطلبة معاىد قسم اللغة العربية ك آداهبا):ا١بياليل دالش،ترٝبة٧:بمد ٰبياتن ،ص.18
 117ا٤بستصفى من علم األصوؿ:الغزايل.132/2،
118

ألس السيميائية:دانياؿ تشاندلر،ترٝبة:طالؿ كىبة،ا٤بنظمة العربية للَبٝبة،،بّبكت لبناف،ط ،2008،01ص-27

.28
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ألول:
الفصل ا ّ
المبحثُالثالث:مفهومُالخبرُعندُاآلمديُ :

ً
ب علينا أف نيطىابً ىق
إذا كاف التل ٌفظ با٣برب-كما ذىب إىل ذلك اآلمدم -ىو عملية ترميزية ،تيوج ي
الشكل اللٌساين كما ٰبملو من معُب ،فهذا يف ح ٌد ذاتو بإمكانو أف يٰبيلىنا إحالة مباشرة إىل مفهوـ ا٣برب
بْب ٌ
ً
تقل أٮبية
ا٤بعتمد من طرفو ،كلكن قبل أف ٌ
يتطرؽ (اآلمدم) لعرض ىذا ا٤بفهوـ ييؤثر أف يىعرض سإشكالية ال ٌ

ب عنها يف التساؤؿ اآليت :ىل كاف العلماء ٝبيعهم مقركف بوجود
عن إشكالية ا٤بفهوـ ،كنستطيع أف نيع ًر ى

مفهوـ للخرب؟ كىل كاف ا٤بقركف منهم بوجود مفهوـ لو متفقوف حوؿ ذلك ا٤بفهوـ أـ ال ؟

ً
ف يف كوف ا٣برب مشتمالن على مفهوـ ،حيث انقسم العلماء إىل رأيْب ٨بتلفْب ،منهم من
لقد ايختيل ى
ا٤بقركف أنفسهم اختلفوا يف مفهومو ،ك٪بمل ىذه اآلراء فيما يأيت:
أقر ذلك ،لكن ٌ
أنكر كمنهم من ٌ
أوالُ:المنكرونُلتحديدُالخبرُ :
يىعتى ًق يد (فخر ال ٌدين الرازم) بأنو ليس بالتطاعتنا تقدمي ٙبديد للخرب -على اسإطالؽ -ك كاف يستند

فيما ذىب إليو على دليلْب اثنْب ٮبا:

ً
ِب (الرازم) يف إنكاره لتحديد ا٣برب با٤بعُب الذم ٰبيل عليو ا٣برب؛ فبالنسبة إليو يكوف ىذا ا٤بعُب
-1عي ى

متجليا كبارزا ال بشيء آخر لول ٗبا التقر يف عقولنا بالضركرة ا٤بنطقية؛ فبالنٌسبة إليو يكوف ا٣برب متميزا
كجوده من
كل فرد من األفراد ا٤بستعملْب للغة بإمكانو أف ٲبيٌز ى
كمعلوما من غّب أف نف ٌكر فيو ،فمثال ٪بد أف ٌ

عدمو ،ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل ٤باٌ كانت صفة الوجود كالعدـ متناقضتْب ،فهذا يقضي إذف
بالتحالة ا١بمع بينهما يف كصف كاحد.119

الرازم) أف طبيعة العالقة القائمة بْب مطلق ا٣برب ك ا٣برب ا٣باص ىي عالقة
-2كمن جهة أخرل يرل ( ٌ

ؼ عليو منطقيا أنو ليس
تصور الثاين؛ ألف ما ىو يمتىػ ىع ىار ه
تصور ٌ
األكؿ جزءا من ٌ
جزئية حيث يكوف ٌ
119

ينظر:ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم .221/4،كٕبسب ىذا الطرح ،حٌب ك إف مل يطٌلع العقل على تصور

السيميائية كفلسفة اللغة:أمربتو إيكو،ترٝبة:أٞبد الصمعي،ا٤بنظٌمة
متعرفا على كونو غائبا .ينظرٌ :
األقل ٌ
٧بدد ،يكوف على ٌ

العربيٌة للَبٝبة،بّبكت-لبناف،ط ،2005 ،01ص.86
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ألول:
الفصل ا ّ

الشيء بطبيعة ا٢باؿ ،120كإذا
معْب إال إذا يكنٌا عارفْب بأجزاء ذلك ٌ
بالتطاعتنا ٌادعاء معرفة كليٌة بشيء ٌ
تقصي قرائن ا٣بطاب
وصل إليو عن طريق ٌ
كاف األمر على ىذا النٌحو ،ككاف إدرا يكنا ٤باىيٌة مطلق ا٣برب يمتى ه

ا٣باص؛ ألنو إف كاف ا٤بقصود من ماىية ا٣برب
تصور ا٣برب
كمالبساتو ،لكاف من األكىل أف ىٰب ي
ٌ
ص ىل ىذا يف ٌ
تصوره من
تلك النٌاحية ا٤بعنوية؛ أم ذلك ا٢بكم ال ٌذم نعقده يف أذىاننا عن قضية معينة ،فهنا يكوف ٌ

بالقوة يف العقل البشرم ،أيضا إف كاف ا٤بقصود من مفهومو ذلك ا١بانب
األمور البداىية كالقابعة ٌ
الشكلي(الصويت) ا٤بتمثٌل يف األلفاظ ا﵀يلة على ا٤بعُب ،فهنا أيضا ال يكوف ٕباجة إىل إدراكو بالعقل؛ ألنو
ٌ

متصورا بداىيا،
إذا أحالنا لفظا عاما على معُب بداىي من باب أكىل أف يكوف ذلك اللٌفظ ىو أيضا ٌ
الرازم) قد نفى التٌعريف ا٢ب ٌدم كالتٌعريف بالالزـ معا .121
كهبذا يكوف ( ٌ
كل فرد من األفراد ا٤بستعملْب للغة بالتطاعتو ٛبييز
-2كما يى ي
عض يد (الرازم) ما لبق من ا٢بجج ،فّبل أف ٌ
االلتعماؿ ا٣بربم عن االلتعماؿ األمرم دك٭با عناء منو.122

120

فمثال ال ٲبلك أم فرد أف ي ٌدعي معرفة بالعامل  le mondeإال إذا كاف مدركا للعناصر ا١بزئية الٍب تدخل يف

تشكيلو ،كىي البحار ك األهنار كا﵀يطات كاليابسة ك٨بتلف الكائنات ا٢بية...إخل.
121
الرازم) ما
ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم .222-221/4،كيف ىذه النقطة بالذات ٱبالف (قطب ال ٌدين ٌ
ذىب إليو (فخر الديٌن الرازم)؛ حيث يرل أنٌو حٌب يف تصور القضايا ا٢باملة ٤بعاين بديهية مثل قولنا(:الكلُأعظمُمنُ

للصدؽ كالكذب؛ ألف جزـ العقل هبذه النسبة بالبديهية ٯبعل منها غّب
الجز)ُ.تكوف النسبة ا٢باصلة بْب طرفيها ٧بتملة ٌ

السبب يف ذلك
كاذبة ،كإذا ٙب ٌقق ٥با ىذا الوصف كاف العقل جازما بصدقها كحاكما بعدـ اشتما٥با على الكذب ،كيعود ٌ
إىل أ ٌف مفهوـ تلك القضايا البداىية يف حقيقة األمر ما ىو إال إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو ،كىذا يف ح ٌد ذاتو ٩با يقبل

الشمسية):قطب ال ٌدين
الرلالة ٌ
احتماؿ كقوع ٌ
الصدؽ كالكذب من النٌاحية العقلية .ينظرٙ:برير القواعد ا٤بنطقية(شرح ٌ
الرازم،ص.43-42كينظر الفكرة نفسها يف :الفلسفة كقضايا اللغة(قراءة يف التٌصور التٌحليلي):بشّب خليفي،الدار العربية
للعلوـ ناشركف ك منشورات االختالؼ،لبناف/ا١بزائر،ط ،2010 ،01ص.118

122
السكاكي) الذم يرل بأنٌو
ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم .222/4،كمن بْب ىؤالء ا٤بنكرين لتحديد ا٣برب ٪بد ( ٌ

ال ضركرة ٙبتٌم علينا تقدمي تعريف ح ٌدم ٤باىية ا٣برب؛ بدليل أنٌو معلوـ لدل العاقلْب غّب ا٤بشتغلْب بالتٌعريفات ،كما أ ٌف

غّب العاقلْب يدركونو أيضا ،كىذا اسإدراؾ ال يتجاكز بطبيعة ا٢باؿ التٌمييز بْب صدقو ككذبو ،كال ٌدليل الذم يستند إليو
يفرقوف بْب موطن التٌصديق كموطن التٌكذيب ،كمن
السكاكي) فيما ذىب إليو ىو كوف ٝبيع األفراد ا٤بستعملْب للغة ٌ
( ٌ
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المقرونُلتحديدُالخبرُ :
ثانياُ ُ:

انقسامها إىل أمر كهني
حقائق أنواعها ك
جادٕ ،بسب (اآلمدم) ،يف األلفاظ من حيث
تأمل ٌ
ي
٦برد ٌ
ي
إف ٌ
ا٤بنطقي؛ ألنو يف األصل بيِب
كخرب كغّب ذلك ٯبعلنا مستبعدين ٛباما كوف ا٣برب معلوما عن طريق االلتلزاـ
ٌ
123
ضعينىا إزاء رأيْب متضاربْب؛ فكوف
على الوضع كاالصطالح  .إف مقابلة طرح ( الرازم) بطرح (اآلمدم) يى ى

بالضركرة يف عقل كل فرد من األفراد ا٤بستعملْب للغة ،فال
ضركرة ا٤بنطقية يعِب أنو
مستقر ٌ
ا٣برب معلوما بال ٌ
ٌ

ٰبتاجوف من أجل ٙبصيلو إىل لبق كضعو من قبلهم ،أما إذا كاف مبنيٌا على الوضع كاالصطالح ،فهذا
الراجح يف نظرنا أف معُب ا٣برب معلوـ
يعِب أف يكوف لو عالمة دالة عليو ،فمٌب أطلقناىا التدعت معناه ،ك ٌ

ال بالضركرة العقلية ا٤بنطقية بل بالوضع كاالصطالح؛ ألف ا٣برب أكال ك أخّبا ىو عبارة عن دليل ،كعندما
لضركرة شرط ا٤بواضعة كاالصطالح؛ يقوؿ (القاضي عبد ا١ببار
كاف دليال فقد لبق فيو با ٌ
حق ا٤بواضعة أف تؤثٌر يف كونو داللة؛ كإف كاف ال ب ٌد مع
ا٤بعتزيل)(ت...ق)يف ىذا ٌ
الشأف«:اعلم ..أ ٌف من ٌ

صحة االلتدالؿ بو على ا٤براد؛
ا٤بواضعة ،من اعتبار حاؿ ا٤بتكلٌم ،يف كونو داللة؛ فإذا اجتمعا فال ب ٌد من ٌ

كإ٭با شرطنا ا٤بواضعة ،أل ٌف بوجودىا يصّب لو معُب ،كإالٌ كاف يف حكم ا٢بركات ،كلائر األفعاؿ ،كيف حكم

الكالـ ا٤بهملٕ .124»...بسب ىذا القوؿ تى ىً
قَب يف ا٤بواضعة كاالصطالح بالكالـ ،كا٣برب جزءا منو ،اقَبانا

شرطيٌا؛ ٗبعُب آخر إذا أثٌرت ا٤بواضعة كاالصطالح يف الكالـ صار ىذا األخّب ذا معُب ،كإذا مل تيأثٌر فيو
الرأم القائل بكوف ا٣برب معلوما بضركرة العقل نافيا ضمنيا أ ٌف ا٣برب
أصبح كالما عدمي ا٤بعُب ،كعليو يكوف ٌ

أقره ال ٌدرس اللٌساين ا٤بعاصر-
كالـ؛ ألنٌو التغُب عن
عنصرم ا٤بواضعة كاالصطالح ،كيى ى
ٌ
الرأم ما ٌ
دع يم ىذا ٌ
أقر (سوسير) ُمسألة انبناء ال ٌدليل اللٌساين على الوضع
على اختالؼ مدارلو كمناىجو-؛ فقد ٌ

بالضركرة إىل
السكاكي) بأف االختالؼ ا٢باصل بْب ا٣برب كالطلب من حيث
يؤدم ٌ
حقيقتهما ٌ
ي
جهة أخرل يعتقد ( ٌ
العلوـ:السكاكي ،ص-252
للصدؽ كالكذب.ينظر:مفتاح
اختالفهما ٗبا ىو الزـ كمشهور من حا٥بما ،كىو احتما٥بما ٌ
ٌ

.253

123اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.10/2،
 124أعجاز القرآف ،ا١بزء السادس عشر من كتاب:ا٤بغِب (يف أبواب التوحيد كالعدؿ):عبد ا١ببٌار(القاضي أ ي ا٢بسن
العامة للتأليف ك األنباء كالنشر/الدار ا٤بصريٌة
األلدآبادم)،قوـ ٌ
نصو على نسختْب خطٌيتْب:أمْب ا٣بويل،ا٤بؤلسة ا٤بصريٌة ٌ
ٌ
للتأليف كالَبٝبة،مصر(،د.ط)(،،د.ت) ،ص.347
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كاالصطالح ،كذلك أثناء حديثو عن اعتباطية  Arbitraireالعالمة اللٌغوية؛ إذ يرل أف العالقة بْب
مربرة على اسإطالؽ كال ٌدليل على ذلك أنو من ا٤بمكن أف ٭بثٌل لتلك العالمة
كجهي العالمة اللٌسانية غّب ٌ
ٌ

(ا٣برب مثال) بأم تعاقب آخر يستم ٌده من اللٌغة نفسها أك من االختالفات القائمة بْب اللٌغات ،كمنو تكوف
العالمة اعتباطية لكوهنا ليس لديها يف الواقع أيٌة صلة طبيعية أك ضركرية (عقلية) با٤بدلوؿ125؛ ك٥بذا كاف

من ا٤بمكن ج ٌدا أف ٯبعل كاضع اللٌغة التٌعاقب الذم تتألٌف منو صيغة ا٣برب داال على األمر ،أك
126
بض)) مكاف ((ضرب)) ٤با كاف يف ذلك
قاؿ
قد
كاف
اللغة
اضع
ك
ف
أ
فلو
«
ذلك
على
زد
،
العكس
ٌ
((ر ى
ى

يؤدم إىل فساد ».127
ما ٌ

يستمر التٌأكيد على مسألة ا٤بواضعة كاالصطالح يف نظرية األفعاؿ الكالمية ا٤بشتغلة ضمن إطار
ٌ
مؤلس النظريٌة بالتحالة إ٪باز أم فعل من األفعاؿ الكالمية دك٭با أف تشتمل
يقر ٌ
ا٤بنهج التداكيل؛ حيث ٌ
العملية اسإ٪بازية على مواضعة كاتفاؽ128معلوماف مسبقا لدل األشخاص ا٤بتواصلْب ،كما أنٌو يع ٌد الكالـ

يف ذاتو ٗبثابة فعل قائم على ا٤بواضعة كاالتٌفاؽ .129
عندُالمقرينُ ُ :
ُ
ثالثاُ:اختالفُحدُالخبرُ

يذكر (اآلمدم) أنو قد حصل إٝباع من قبل ىذا الفريق أقر فيو كوف العلم ٗبفهوـ ا٣برب مقتى ً
صىرةه معرفتيو
ي
ٌ
على ا٢ب ٌد كالنٌظر ،لكنهم اختلفوا يف ح ٌده كىؤالء ىم:
الصدؽ كالكذب.
 - .1ا٤بعتزلةٰ :ب ٌد ا٤بعتزلة ا٣برب بأنو ذلك الكالـ الذم يدخلو ٌ
الصدؽ أك الكذب.
 - .2كمن النٌاس من جعل ا٣برب:ما دخلو ٌ

بّبك،ترٝبة:ا٢بواس مسعودم ،كمفتاح بن
 125اللٌسانيات (النٌشأة كالتٌطور):أٞبد مومن ،ص .128اللسانيات:جاف
ٌ
٧بمد يونس علي،
عركس،دار اآلفاؽ،األبيار-ا١بزائر(،د.ط)(،د.س) ،ص .116-115مدخل إىل اللٌ
سانيات٧:بمد ٌ
ٌ

ص.28

126
الرازم.18/2،
ينظر:ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:فخر ال ٌدين ٌ

127دالئل اسإعجاز :عبد القاىر ا١برجاين ،ص.49

128نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.26
 129ا٤بصدر نفسو ،ص.94
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 - .3كمنهم من قاؿ :ما يدخلو التٌصديق أك التٌكذيب.
 .4كقاؿ آخركف :ما يدخلو التٌصديق كالتٌكذيب.
 .5كقاؿ أبو حسْب البصرم(ت....ق):ا٣برب ىو كالـ يفيد بنفسو إضافة أمر إىل أمر نفيا أك
ثباتا .130
131
السابقة من خالؿ اسإشكاالت الٍب أكردىا
بعد النقد الذم ٌ
كجهو (اآلمدم) ١بميع التٌعريفات ٌ
عليها ،يقَبح ٙبديدا آخرا للخرب يقوؿ فيو «:ك ا٤بختار أف يقاؿ :ا٣برب عبارة عن اللٌفظ الداؿ بالوضع على

نسبة معلوـ إىل معلوـ أك للبها على كجو ٰبسن السكوت عليو من غّب حاجة إىل ٛباـ ،مع قصد ا٤بتكلم
بو ال ٌداللة على النٌسبة أك للبها ».132
يعلٌل (اآلمدم) لبب اختياره لتلك القيود الٍب التعملها يف ح ٌده للخرب ٗبا يأيت:133
(اللفظ)؛ أل ٌف اللٌفظ ٗبثابة جنس للخرب ك لغّبه من أقساـ الكالـ األخرل ،ىذا من جهة كمن جهةأخرل قد احتاط بو عن ا٣برب اجملازم؛ ٗبعُب آخر كاف قد التعمل(اللفظ)؛ الشتهار التعماؿ األلفاظ يف
حقيقتها دكف ٦بازىا ،ك٤با كاف ا٣برب عبارة عن لفظ يكوف قد قصد بو االلتعماؿ ا٢بقيقي ال اجملازم.
ٌ
(ال ٌداؿ):كي نتالىف الوقوع يف اللٌفظ ال ٌذم ليس لو معُب.(بالوضع) :لتجنٌب اللٌفظ ال ٌداؿ ٔبهة ا٤بالزمة.134
لنا٧:بمد أك
(على نسبة ):تفاديا أل٠باء األعالـ كتفاديا لكل ما ال ٌيدؿ على داللة نسبة؛ فمثال قو ٌ
أم كاحد من أ٠باء األعالـ ىتو على نسبة معلومة تربطو ٗبسند إليو ،بينما لو
كرمي أك منّب ،ال ٌ
يدؿ ٌ

 130ينظر ىذه اآلراء يف:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.14-11/2،
131ينظر تفصيل ىذا النقد يف :ا٤بصدر نفسو15-11/2 ،
 132نفسو.15/2،
 133ينظر:نفسو 15/2،كما بعدىا.
 134إف مسألة النسبة ىتو تع ٌد شرطا ألاليا يف العملية اسإخبارية ،حيث يستحيل أف ٰبدث فعل إخبار دكف أف ننسب
الصفاء إىل السماء،
السماء صافية اليوـ) .نكوف قد نسبنا صفة ٌ
أمرا معينا بْب مسند كمسند إليو ،فمثال إذا قلناٌ (:
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قلنا٧:بمد جاء ك كرمي ٦بتهد ك منّب شاعر ،نكوف قد أثبتنا نسبة معلومة بْب مسند كمسند إليو ،كىي
ٌ
٧بمد ،كألندنا صفة االجتهاد لكرمي ،كألندنا صفة الشاعريٌة ٤بنّب.
كاآليت:ألندنا فعل اجمليء إىل ٌ
(معلوـ إىل معلوـ):لكي نستطيع أف ٬برب عن ما ىو موجود ك ما ىو معدكـ.(للبا ك إٯبابا):حٌب تكوف النسبة قابلة لإلثبات كالنفي على حد لواء٫ ،بو:زيد يف الدار ،ليس زيدا يفالدار.
السكوت عليو من غّب حاجة إىل ٛباـ):تالفيا لأللفاظ ال ٌدالة على النٌسب الٍب تكوف مقيٌدة،
(ٰبسن ٌبالضركرة إىل اٛبامو بقولنا مثال :فأكرـ نزلو.
شرفك خليل ضيفا؛ فهنا يكوف ا٤بعُب ناقصا فنحتاج ٌ
٫بو:إذا ٌ
(مع قصد ا٤بتكلم بو الداللة على النٌسبة):الجتناب ك٨بالفة صيغة ا٣برب إذا كردت كال يكوف ا٤براد منهاالشخص النٌائم أك الغافل ،أك حٌب ا٢باكي ٥با ،أك الجتناب
كالصيغة الواردة على لساف ٌ
اسإخبار ،كذلك ٌ
تلك الٍب تأيت لقصد األمر ٦بازا ،كقولو تعاىل﴿:كا١بركح قصاص﴾[﴿،]....كالوالدات يرضعن
أكالدىن﴾[﴿،]....كا٤بطلقات يَببصن﴾[﴿،]....كمن دخلو كاف آمنا﴾[.]....ككل ىذه اآليات -يرل
135
ً
خرب هبا عن طلبو للفعل
اآلمدم -أنٌو مل يقصد هبا الداللة على النسبة أك للبها  ،بل كضعها ا٤بتكلٌم ليي ى

.136

يىعتى ًم يد (اآلمدم) معيارا تداكليا ألاليا يف التٌفريق بْب ا٣برب كغّبه من أقساـ الكالـ (أمر،هني،)...
يتمثٌل ىذا ا٤بعيار فيما يعرؼ يف ال ٌدرالات اللٌسانية ا٤بعاصرة بالقصد  Intention؛ إذ ٕبسب ما ذىب
قصد
إليو ٲبكن للمتكلٌم أف ييورد صيغةى ا٣برب كالقصد منها األمر أك النٌهي ،كالعكس صحيح ،كمنو يكوف ي
ا٤بتكلم ىو ا٤بعيار ا﵀تكم إليو يف تصنيف األفعاؿ الكالمية ضمن زمرة ا٣برب أك اسإنشاء.

السماء صافية حقا يف
ٌ
كبالضبط يف ىذا اليوـ.كما ٛب ٌكننا النٌسبة أيضا من إمكانية التٌحقق من ٌ
صحة ىذا اسإلناد؛ أم ىل ٌ
ىذا اليوـ أـ أهنا على غّب ذلك ،كيف ٝبيع ا٢باالت ييشَبط أف تكوف النٌسبة يف اسإلناد ا٣بربم مطابقة للمرجع يف العامل

ا٣بارجي كإال كاف كاذبا.
 135نفسو.16-15/2،

136
الشمسية)قطب ال ٌدين الرازم ،ص.43
الرلالة ٌ
ينظرٙ:برير القواعد ا٤بنطقية(شرح ٌ
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إ ٌف عنصر القصد الذم اعتمد عليو (اآلمدم) يف التٌفريق بْب األفعاؿ الكالمية ٪بد لو أثرا ٩بيزا أيضا
يف معايّب ال ٌدرس التداكيل ا٤بعاصر؛ فهو مثال عند (لّبؿ) ٲبثٌل صورة من صور القصديٌة
Intentionnalité؛ فإذا كانت القصديٌة تى ً
عامة)،
التوجو ( l’orientationحالة ٌ
عِب عنده حالة ٌ

فإف القصد يكوف مرتبطا بقصد فعل شيء ٧بدد ا٤بعامل ،137ك٥بذا كانت األفعاؿ الكالمية مشت ٌقة من
138
ً
ً
ْب مستعمليوىا يف إ٪بازىا
أفعاؿ
أهنا
أم
؛
القصدية
موجهة من قبى ًل مستعمليها ،أك ٗبعُب آخر يىستىع ي
ٌ
بذاتيتهم الٍب تضفي عليها طابعا شعوريا كاعيا ،139أما القصد فيتجلٌى عندما ٲبارس ا٤بتكلٌم تلك األفعاؿ
الكالمية يف لياقات التعمالية ٧ب ٌددة ،فعندىا يصّب من ا٤بمكن ج ٌدا أف يتل ٌفظ ا٤بتكلٌم بصيغة خربية
كيقصد هبا إ٪باز أمر أك التفهاـ ،كالعكس صحيح ،كانطالقا من ىذا الطرح ال ٌذم ق ٌدمو كل من (اآلمدم)
ك (لّبؿ) يصبح عندىا ٪باح التٌواصل بْب األفراد ا٤بستعملْب للغة مرىونا بقصدىم الثٌاكم خلف العبارات
الٍب يتل ٌفظوف هبا.

رابعاُ:أقسامُالخبرُعندُاآلمديُ :
لقد رلم (اآلمدم) منهجية دقيقة ج ٌدا أثناء تعاملو مع األخبار ا٤بنقولة عن النٌيب  -صلى ا﵁ عليو
كللم -حيث كاف قد جعلها أقساما ثالثة ىي:

 137القصدية(ٕبث يف فلسفة العقل)جوف لّبؿ،ترٝبة:أٞبد األنصارم،منشورات دار الكتاب العر ي،بّبكت-لبناف،ط،01
 ،2009ص.24
138ا٤بصدر نفسو،ص.25
 139انطالقا من فكرة أف كل ما نتل ٌفظ بو يعد أفعاال كالمية ،إما خربية كإما إنشائية ،كىذه األخّبة تكوف منجزة عن طريق
القصد؛ فهذا يعِب أف يكوف ا٤بنجز ٥با شاعرا ككاعيا هبا ،كىذا الطرح يتماشى مع تعريف الكالـ يف الفكر األشعرم كما
رأينا لابقا.
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القسمةُاألولى:ا٣برب الصادؽ ،كيكوف مطابقا للواقع ،كا٣برب الكاذب ك يكوف غّب مطابق للواقع.140
القسمةُالثانية:ا٣برب الذم يعلم صدقو كا٣برب الذم يعلم كذبو ،كما ال يعلم صدقو ك ال كذبو.
القسمةُالثالثة :ا٣برب ا٤بتواتر كخرب اآلحاد.141
نستخلص من ىذا التقسيم ما يأيت:
٫بصل على نوعْب
إذا تعلق األمر با٣برب مطلقا؛ ٌ
بالصدؽ أك الكذبٌ ،
بغض النظر عن اتٌصاؼ قائلو ٌ

من ا٣برب؛

 .1ا٣برب الصادؽ.

ما كاف مطابقا للواقع.

 .2ا٣برب الكاذب.

ما كاف غّب مطابق للواقع.

٫بصل على ثالثة أنواع ىي:
ا٤بتقصْب عن ا٣برب ٌ
كإذا تعلق األمر باألفراد ٌ
 .1ما يعلم صدقو.
كىذا يتوقٌف على مدل معرفتنا بناقل ا٣برب.

 .2ما يعلم كذبو.
 .3ماال يعلم صدقو ككذبو.

الشرعية الٍب نيًقلىت عن النيب  -صلى ا﵁ عليو كللم-؛ أم
كمن جهة أخرل إذا تعلٌق األمر باألخبار ٌ
٫بصل على نوعْب من ا٣برب ٮبا:
إذا قمنا بتخصيص األخبار كحصرىا يف نوع ٧بدد ٌ

140
السكاكي)
السيد ٌ
الشريف ا١برجاين) (اآلمدم) حينما جعل ٌ
الصدؽ كالكذب نوعْب للخرب ال كما جعلهما ( ٌ
يوافق ( ٌ

الشمسية:قطب ال ٌدين
الرلالة ٌ
السيد ا١برجاين على ٙبرير القواعد ا٤بنطقية يف شرح ٌ
كأتباعو تعريفا لو بالالزـ .ينظر:حاشية ٌ

الرازم ،ص .43كىو ما ذىب إليو أيضا (ال ىقرايف):ينظر:كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):ال ىقرايف.93/1،
141ينظر ىتو األقساـ يف :اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.20-16/2،

77

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ
 .1خرب التٌواتر.
 .2خرب اآلحاد.

(ُ-)1الخبرُالصادقُوالخبرُالكاذب:
بالصدؽ أك الكذب٪ ،بدىا تندرج
إذا أردنا أف نيأىص ىل ٤بسألة ا٢بكم على ا٣برب؛ أم أف ى٫ب يك ىم عليو ٌ
ضمن إطار نظرية ٙبليل ا٣بطاب ،كبالتٌدقيق ٪بدىا تندرج ضمن ا١بًه ً
ات ال ٌذاتية الٍب تيعُب بالتعبّب عن
ى
ً
هات الذاتية كالٌ من ا١بهات الٍب تي ىش ٌكل عند ا٤بتكلم إما
عالقة ا٤بتكلم بفحول كالمو ،كما تى
ستوعب ا١ب ي
ي
معرفة ٗبوضوع ا٢بديث ،كإما تقديرا ٤با ٰبيل عليو من معُب ،كيف ىذا النٌوع من ا١بهات (الذاتية) تيعطى
األكلوية ٤بعرفة ال ٌذات ٗبا تي ً
باشر ا٢بديث عنو ،كىو ما يٰبيلها مباشرة إىل العملية التقدرية الٍب ٙب ٌدد مدل

142
موجه نة صوب ا٣برب؛ ألنو
تكوف
ية
ر
قدي
الت
ة
العملي
أف
٪بد
ة
حتمي
كنتيجة
ك
،
صحة ا٤بعلومات ا٤بصرح هبا
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ىو ال ٌذم ي ً
صح تقديره بْب ك ٌفتْب الصدؽ أك الكذب ،143كىذا يف حقيقة األمر ما أىجبىػىر ا٣برب على أف
ى
ص
فر ى
ض عليو إلَباتيجية خطابية ىٙب ًر ي
يكوف دائما ألّب ا٤بفهوـ ا٤بصداقي ،كىو ما تسبٌب أيضا يف أف تي ى

فقط على مدل مطابقتو للمرجع ا٣بارجي ،144كإذا أردنا أف نػيبىسط ا٤بسألة أكثر ٪بد أف كجود ا٣برب يكوف
مرىونا بوجود ا٤بعُب ألالا؛ أم بتعبّب األشاعرة ،عندما يىستىشعًير ا٤بتكلٌم أنٌو قاـ يف نفسو معُب معْب،
الصدؽ أك لقيمة الكذب ،إال أ ٌف ىذا
عندىا فقط يكوف بالتطاعتو كصف ىذا ا٤بعُب إما ٕبملو لقيمة ٌ
ٙبرم كالتقصاء من شأهنا أف تيؤثٌر يف ًح ىساب معادلة
الوصف من أجل أف يتحقق ،يتطلب القياـ بعملية ٌ

 142ينظر:معجم ٙبليل ا٣بطاب:إشراؼ:باتريك شاركدك ك دكمينيك منغنو ،ص.374
 143ينظر:ا٤بنطق٧:بمد رضا ا٤بظ ٌفر ،ص .53القاموس ا٤بولوعي للتداكليٌة:جاؾ موشالر ك آف ريبوؿ ،ص.54
144

القارئ يف ا٢بكاية (التعاضد التأكيلي يف النصوص ا٢بكائية):أمربتو إيكو،ترٝبة:أنطواف أبو زيد،ا٤بركز الثقايف

العر ي،الدار البيضاء-ا٤بغرب،ط ،1996 ،01ص.244
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ضبط
٘بسد ىذا األخّب يف شكل عبارة لسانية يكوف بإمكاننا ي
ا٤بعُب القائم بالنفس ،كىذا ال يتح ٌقق إال إذا ٌ

أطرافها األلالية ال ٌدالة .145

دع يم
مل ٱبرج (اآلمدم) يف ٙبليلو للخرب عن تصور نظرية ٙبليل ا٣بطاب ك نظرة ا٤بناطقة لو ،كما يى ى
صحيح أ ٌف (اآلمدم) كاف قد التفاد من معطيات
كمنا ىذا ىو ما التند إليو يف قسمتو األكىل ىتو.
ه
يح ى
علٌمية لابقة ،اقَبحها ا١باحظ قبلو ،146لكنٌو مل يي ىسلم هبا تسليما مطلقا بل قاـ بتحليلها كنقدىا فخلص
يف األخّب إىل ٨بالفتها من بعض النٌقاط الرئيسة فيها ،147كفيما يأيت لنقوـ بعرض ىذه ا٤بعطيات مرٌكزين

على كل ما لو عالقة با١بانب التداكيل أك االلتعمايل للغة.

 145ينظر:الفلسفة كقضايا اللغة(قراءة يف التٌصور التٌحليلي):بشّب خليفي ،ص.138

 146ينظر:شرح ا٤بختصر على تلخيص ا٤بفتاح للخطيب القزكيِب(يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع):التفتزاين(لعد الدين)،ا٤بطبعة
ا﵀مودية التجارية،مصر(،د.ط).41-40/1356،1،
147

لقد أشار (مسعود صحراكم) إىل تقسيم كل من (ا١باحظ) ك(اآلمدم) ،ككيف أ ٌف ىذا األخّب قد تأثٌر بقسمة

يتولع يف درالة تقسيم (اآلمدم) من الناحية التداكلية ،فقصارل ما قاـ بو ىو التنويو إىل ثالثة مسائل
األكؿ ،لكنو مل ٌ
ألالية ىي-1:نبو إىل أف (اآلمدم) متأثر يف تقسيمو للخرب باالعتبارات ا٤بنطقية كالتداكلية ،كربط ذلك بعالقة الكالـ
بالواقع ا٣بارجي؛ فإذا طابق الواقع كاف صادقا ك إذا مل يطابق الواقع كاف كاذبا-2.أشار إىل مسألة الكثرة كالقلٌة يف ركاية
األخبار؛ فا٣برب الذم يركيو أناس كثر ىو ا٣برب ا٤بتواتر ،كتكوف ش ٌدتو اسإ٪بازية عالية ،كالذم يركيو فرد كاحد ىو ا٣برب
اآلحاد ،كتكوف شدتو اسإ٪بازية ضعيفة -3.جعل ٝبيع أقساـ ا٣برب عند (اآلمدم) مندرجة ٙبت صنف من أصناؼ
تفردنا هبا عن إشارات كتلميحات (مسعود صحراكم)،
األفعاؿ الكالمية عند (لّبؿ) كىو"التقريرات".إف البصمة الٍب ٌ
على األقل يف ىذه القضية ،ىي أنٌنا تولعنا يف درالة تلك األقساـ ،مرٌكزين على كل مالو عالقة با١بانب االلتعمايل
للغة ،كىذا ما ليتأكد منو القارئ يف الصفحات ا٤بوالية مباشرة .إال أف كالمنا ىذا ال يفهم منو أف(مسعود صحركام )
مست ا٤بفاىيم التٌابعة لنظرية الفعل الكالمي عند
كاف ٌ
مقصرا يف درالتو ،فمن إنصافنا لو أف نذ ٌكر بأف درالتو كانت قد ٌ
العلماء العرب ككل؛ كلذلك ٯبد القارئ أنو كاف ىًٰبل عند ا٤بسائل اللسانية كال يقيم ،كال ٌدارس يف حقيقة األمر مل ًٰبد أبدا
عن ا٥بدؼ الذم لطٌره يف بادئ ال ٌدرالة؛ فهدفو ليس التٌدقيق كالتٌمحيص كاسإطالة...بل كاف يرمي إىل إبراز مسألة يف
غاية األٮبية ،كىي أنٌو بالتطاعتنا أف نيوظف أ ٍىد ىخ ىل ا٤بفاىيم التداكلية ،كىو مفهوـ الفعل الكالمي ،يف إعادة قراة ما
تولعنا يف تقسيمات ا٣برب عند (اآلمدم) مل يكن إال
يصطلح عليو بػ(لسانيات الَباث) ٕبقو٥با ا٤بعرفية ا٤بتباينة ،أما ٌ
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يذكر لنا (اآلمدم) أ ٌف (ا١باحظ) قاـ ٕبصر ا٣برب يف أقساـ ثالثة ىي:
-1خرب يوصف بأنٌو صادؽ  -2-خرب يوصف بأنٌو كاذب -3-خرب ال نستطيع كصفو ال بالصدؽ

كال بالكذب.148

يستند يف قسمتو الثالثية ىتو إىل ا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ؛ أما ا٤بنقوؿ
نقل لنا (اآلمدم) أف (ا١باحظ) كاف
ي
يى ي

فيتمثٌل فيما جاء بو القرآف الكرمي حكاية عن الكفار؛ يقوؿ تعاىل﴿:افَبل على ا﵁ كذبا أـ بو
النبوة يف أمرين اثنْب:الكذب كا١بنوف ،ك
جنة﴾[ .]...يرل (ا١باحظ) أف الك ٌفار كانوا قد حصركا دعوة ٌ
بافَباض تلبٌس النٌيب -صلى ا﵁ عليو كللٌمٕ -بالة ا١بنوف ،كحاشاه ذلك ،فإننا ال نستطيع أف نصف دعواه

ىذه بالكذب؛ ألف ا١بنوف عند الكافرين شيئا كالكذب شيء آخر؛ فإذا كاف ٦بنونا يستلزـ أال يكوف

لصدؽ؛ ألف الكافرين
كاذبا كإذا كاف كاذبا يستلزـ أال يكوف ٦بنونا ،كما ال نستطيع أف نصفها أيضا با ٌ
لنبوتو  -صلى ا﵁ عليو كللٌمٝ -بلة كتفصيال ،ك إذا كاف األمر على ىذا النحو يكوف
منكرين ٌ
بالصدؽ كال بالكذب.
إخباره/دعواه بكونو نبيٌا غّب قابل لوصفو ٌ

149

أما ا٤بعقوؿ فّباه (ا١باحظ) من كجهْب اثنْب ٮبا:
ال يوصف ا٣برب بكونو صادقا إذا اكتفى ٗبطابقتو للمخرب يف العامل ا٣بارجي؛ بدليل أنو لو أخرب ٨برب
لكن ٤با ٕبثنا عن زيد كجدناه يف الدار
بأ ٌف زيدا موجودا يف ال ٌدار كىو ال يعتقد يف ٌ
صحة ما أخربنا بوٍ ،
الصدؽ ،كما ال يكوف ا٤بخربي أىال للمدح من جهة أننا
فعال ،فهنا ال ٲبكننا أف نطلق على خربه ىذا صفة ٌ
كجدنا زيدا يف ال ٌدار كما أخرب ،كمن جهة أخرل ال نكوف عادلْب إذا كصفنا خربه ىذا بالكذب؛ ألف

التجابة ٤بتطلبات ال ٌدرالة ا٤بتخصصة ،بعبارة أخرل لقد كاف ىدفينا يف ىذه ال ٌدرالة ىو (اآلمدم) فقط ،لذلك عكفنا
عنده مستنطقْب جل آرائو بلساف تداكيل يتفاكت يف مراتب البياف.
 148اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.16/2،
 149ا٤بصدر نفسو.16/2،
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خربه -شئنا أـ أبينا -كاف مطابقا ٤با أخرب بو .150ك با٤بثل ال يوصف ا٣برب بكونو كاذبا إذا اكتفى بعدـ
مطابقتو للمخرب ،كذلك لوجهْب اثنْب:
تقصينا عنو مل
صحة ما أخربنا بو ،لكن ٤با ٌ
لو أخربنا ٨برب بكوف زيد موجودا يف ال ٌدار كىو يعتقد يف ٌ
ً
نذمو
٪بده يف ال ٌدار ،ففي ىذه ا٢باؿ من غّب ا١بائز لنا أف نصف خربه ىذا بالكذب ،كما ال يىل ي
يق بنا أف ٌ
بأم حاؿ من األحواؿ أف نصف خربه
٦برد ٨بالفة إخباره ٤با ىو يف الواقع ،كمن جهة أخرل ال ٲبكننا ٌ
على ٌ

بالصدؽ؛ ألنو -أكال ك أخّبا-مل يتطابق مع النٌسبة ا٣بارجية الٍب كاف من ا٤بفركض أف يطابقها ،كإذا
ىذا ٌ
الصادؽ كالكاذب؟ ًٰب ٌق لنإ -بسب ا١باحظ-
للٌمنا هبذا الطٌرح يحق لنا أف نتساءؿ إذف عن حقيقة ا٣برب ٌ
ً
بالصدؽ يف حالة ما إذا تطابقت نسبة الكالـ مع النٌسبة ا٣بارجية ،بشرط أف يكوف ا٤بخرب
أف نىص ى
ف ا٣برب ٌ
صحة ما أخرب بو ،كما أنو ٲبكننا إطالؽ كصف الكذب على ا٣برب إذا كفقط مل تتطابق نسبة
معتقدا يف ٌ

صحة ما أخرب بو ،151أما ماعدا ىذا فنكوف
الكالـ مع النٌسبة ا٣بارجية ،بشرط أال يكوف ا٤بخرب معتقدا يف ٌ

متولطة بينهما ،كىذه ا٢باالت ىي:
إزاء أربعة أقساـ ال ىي بصدؽ كال كذب ،بل ىي حالة ٌ
صحة ما أخرب بو.
-1أف يطابق ا٣برب النسبة ا٣بارجية دكف أف يعتقد ا٤بخرب يف ٌ
-2أف يطابق ا٣برب النسبة ا٣بارجية دكف أف يكوف للمخرب أم اعتقاد.
صحة ما أخرب بو.
-3أف ال يطابق ا٣برب النسبة ا٣بارجية مع أ ٌف ا٤بخرب يعتقد يف ٌ
-4أف يطابق ا٣برب النسبة ا٣بارجية دكف أف يكوف للمخرب أم اعتقاد .152

نقل لنا (اآلمدم) أ ٌف (ا١باحظ) كاف يستند إىل دليل فيما ذىب إليو ،كىو كوف االعتقاد يف ىذه
يى ي
ا٢باؿ كاقعة موقع الولط بْب العلم كا١بهل ،كلذلك ال ٭بلك أف نصفها بالعلم ا٤بطلق أك ا١بهل ا٤بطلق؛
تأملنا يف اسإنساف العامي لوجدناه يعتقد بوجود اسإلو لكن ليس عن علم يستند إىل دليل بل
فمثال لو ٌ
 150نفسو.17/2،
 151نفسو .17-16/2،شرح ا٤بختصر على تلخيص ا٤بفتاح للخطيب القزكيِب:التفتزاين.40/1،
152شرح ا٤بختصر على تلخيص ا٤بفتاح للخطيب القزكيِب:التفتزاين.40/1،
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153
يصح كذلك أف
صح أف تكوف ىناؾ كالطة يف االعتقاد ٌ
بوصفو مقلدا لغّبه من العا٤بْب بوجوده ،كإذا ٌ

بالصدؽ كال بالكذب.154
يقع بْب صدؽ ىذا العامي ككذبو خربا ال يوصف ٌ
ٮبا:

مؤلسةن على معيارين تداكليْب اثنْب
إذا قمنا بفحص معطيات التٌحليل ا٣بربم عند (ا١باحظ) ٪بدىا ٌ
 .1مطابقة النٌسبة ا٣بارجية أك عدـ مطابقتها.
تعرب عن ا١بانب القصدم لدل ا٤بتكلم.
 .2مسألة االعتقاد الٍب ٌ

يعلٌق (اآلمدم) حوؿ ما أكرده (ا١باحظ) مركزا كل الَبكيز على ىذين العنصرين التداكليْب:
 .1عنصرُالقصد:
ينطلق (اآلمدم) يف تعليقو من معطيات التٌحليل ا٣بربم الٍب ق ٌدمها (ا١باحظ) قبلو ،فّبل بأف قوؿ
للنبوة
السابق ٯبعل أمر النيب  -صلٌى ا﵁ عليو كللٌم -كاضح التٌصنيف؛ فإما أف يكوف ادعاؤه ٌ
الكافرين ٌ
كذبا أك أف يكوف جنونا ،إال أ ٌف (اآلمدم) يستنتج من خالؿ ىذا التٌصنيف أمورا يف غاية ال ٌدقة كاف قد
جراء خربتو الوالعة ٕبيثيات التعماؿ اللٌساف العر ي؛ يرل (اآلمدم) أف الكافرين كانوا
ٌ
توصل إليها من ٌ
كاعْب ج ٌدا ٗبقابلتهم بْب الكذب كا١بنوف ألف قصد الداللة هبذا ا٣برب على ما يفيده من معُب ىو ٌأكؿ
الشركط الٍب ٘بعل منو خربا ،155ك٤با غاب عن اجملنوف القصد يف إ٪بازه ،فهو هبذا يف حكم من كاف نائما

أك غافال كىو يتلفظ بصيغة ا٣برب ،كبغياب عنصر القصد ال نستطيع أف نع ٌد ىتو الصيغة خربا ألالا،156
عرب عنو (أكلتْب) بأ ٌف الفعل القويل ال يكوف متضمنا بالضركرة لفعل إ٪بازم؛ ألف اسإ٪باز ٰبتاج
كىذا ما ٌ
153
الشريعة ىو أخذ قوؿ الطرؼ اآلخر دكف االلتناد إىل ا٢بجج كالرباىْب ا٤بقنعة ،أك ىو تسليم العامي بقوؿ
كالتٌقليد يف ٌ

ا٤بفٍب دكف أف يطالبو بدليل مقنع.ينظر :معجم أصوؿ الفقو(كتاب يبحث يف ألفاظ كمصطلحات علم أصوؿ الفقو على

الَبتيب األٔبدم):خالد رمضاف حسن ،ص.91
 154اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.17/2،
 155ا٤بصدر نفسو.17/2،
 156نفسو.17/2،
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إىل القصد بالدرجة األكىل ،157كمن جهة أخرل مل يعتقد الكافركف ،ك بصفة مطلقة ،يف صدؽ النيب -
عليو الصالة كالسالـ ،-إذف يف ىذه ا٢باؿ لنكوف أماـ خيارين اثنْب ٮبا:
-1إما أف يكوف النٌيب -عليو الصالة كالسالـ -كاذبا ،يف اعتقاد الكافرين طبعا ،فيما أخرب بو.
-2كإما أف يكوف ما تل ٌفظ بو ليس ٖبرب حٌب كلو كاف ظاىر الصيغة خربا.

158

كانطالقا من فكرة (أف يكوف ما تلفظ بو ليس ٖبرب) يكوف (اآلمدم) قد نفى ا٢بكم على الصيغة
اللٌسانية أف تكوف خربا يف حالة ما إذا صدرت عن قائلها كىو ال يقصد هبا ما ٙبملو من يشحنى و
ات داللية،
ٍ
كهبذا يكوف (اآلمدم) قد ربط ربطا ٧بكما بْب عنصر الوعي كعنصر القصد؛ فاسإنساف الالٌكاعيٕ-بسب
يؤدم
ما ذىب إليو -يستحيل أف يكوف قاصدا لداللة ما تلفظ بو ،مثل النائم ك الغافل؛ ألف غياب الوعي ٌ
بالضركرة إىل غياب التٌفكّب ،159كما يستحيل أف يكوف غّب القاصد بتلفظو كاعيا ٗبا تل ٌفظ بو ،كىذا

فصل يف طبيعة ا٣بربات القصدية ،فخلص إىل أف
ٌ
بالضبط ما ذىب إليو (ىولّبؿ) الذم كاف ىو أيضا قد ٌ
الوعي الذم ٲبتلكو الفرد ىو عبارة عن خربة قصدية160مثل ٝبيع ا٣بربات األخرل ٛباما.
ُ-ُ2عنصرُمطابقةُالواقعُأوُعدمُمطابقتوُ :
يػى ٍع ىم يد (اآلمدم) يف ىذا العنصر إىل ٨بالفة ما تقدـ بو (ا١باحظ) قبلو ،حيث لتكشف لنا نظرتو
ا٤بخالفة ىتو عن معطيات ٙبليلية امتزج فيها ا٤بنطق العقلي بالتٌداكؿ اللٌساين فشكال لنا الرؤية اآلتية:

 157دائرة األعماؿ اللٌغوية(مراجعات كمقَبحات):شكرم ا٤ببخوت ،ص.10
 158اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.17/2،
159
خاصية من ا٣بصػائص الػٍب ٛبتػاز هبػا اللغػة اسإنسػانية؛
التٌفكّب كاللغة:جوديث جرين ،ص .18كعنصر الوعي ىذا ييع ٌد ٌ

يتوج ػب علػػى مسػػتعمل اللغػػة أف يكػػوف علػػى كعػػي بالعالمػػات الػػٍب يسػػتخدمها قصػػدا علػػى أهنػػا كلػػائل لتحقيػػق
حيػػث ٌ
األغراض .ينظر:ليكولوجيا اللغة كا٤برض العقليٙ:بريرٝ:بعة ليد يولف ،ص.12

160ا٢بقيقة كا٤بنهج(ا٣بطوط األلالية لتأكيلية فلسفية):ىانز جورج غادامّب،ترٝبة:حسن ناظم كعلي حاكم صال،راجعو
على األ٤بانية:جورج كتوره ،ص.342
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يعتقد (اآلمدم) ،على خالؼ ما كاف يعتقد (ا٢باحظ) ،يف تصديق من أخرب عن كوف زيد يف الدار
كىو يعتقد أنو ليس فيها كلكنٌو يف حقيقة األمر فيها ،غّب أنو يرل بأف ىذا ا٤بخرب غّب مستحق للمدح على
صدقو ،كما أنو يعتقد كذلك يف كذب من أخرب بأف زيدا يف الدار كىو يعتقد أنو فيها ،كلكنو يف كاقع
ا٢باؿ مل يكن فيها ،غّب أف ىذا ا٤بخرب يف نظره ال يستحق أف يي ىذـ على كذبو ،161كنستطيع أف نرجع
السببٕ-بسب رأينا -يف ىذا كلو إىل اعتبار العالقة بْب كل من ا٤بدح كالذـ ،كالصدؽ كالكذب؛ فالعالقة
بذمو.
بينهما ليست مطردة ،حيث كلما كاف ا٣برب صادقا مدحنا صاحبو ككلما كاف كاذبا قمنا ٌ
إ ٌف جوىر ا٤بسألة  -يف اعتقاد اآلمدم٨ -بالف ٛباما ٥بذه النٌظرة السطحية الٍب تي ً
غف يل قصد ا٤بتكلم من
ٌ

كالمو ،بل إف إدخالو لعنصر القصد ليؤدم إىل خلق معادلة أخرل ىي أكثر عمقا كنضجا من لابقتها؛

يرتبط صدؽ ا٣برب فيها فقط ٗبطابقتو للواقع ،كما يرتبط كذبو فقط بعدـ مطابقتو لو ،أما مسألة قصد
ا٤بطابقة أك عدمها من طرؼ ا٤بتكلم فهذا يتعلٌق بكل من ا٤بدح كالذـ ،كعليو ينتج لنا أربعة أنواع ىي:
خرب صادؽ يستحق ا٤بدح.

-1مطابقة ا٣برب للواقع مع قصد ا٤بتكلم
-2مطابقة ا٣برب للواقع مع عدـ قصد ا٤بتكلم

يستحق ال ٌذـ.
خرب صادؽ
ٌ

-3عدـ مطابقة ا٣برب للواقع مع قصد ا٤بتكلم

خرب كاذب يستحق الذـ.

-4عدـ مطابقة ا٣برب للواقع مع عدـ قصد ا٤بتكلم

يستحق ا٤بدح.
خرب كاذب
ٌ

الَبتيب،
متعلق كل منهما بقصد ا٤بتكلم كعدـ قصده هبذا ٌ
نالحظ يف النوعْب (1ك )2أف ا٤بدح كال ٌذـ ه

الذـ متعلقا بالقصد كا٤بدح متعلقا
أما يف النوعْب (3ك٪ )4بد أف األمر على خالؼ لابقو؛ حيث أصبح ٌ
بعدمو ،كإذا كاف األمر مقبوال يف (1ك )2من الناحية ا٤بنطقية ،فإنو يف (3ك )4يبدك على خالؼ ذلك؛

161اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .17/2،إال أ ٌف ىناؾ من يعتقد بأف ا٤بخرب يف ىذه ا٢باؿ مل يكن كاذبا حيث مل
يقصد الكذب بل كاف ٨بطئا فقط .ينظر:اسإيضاح يف علوـ البالغة(ا٤بعاين كالبياف كالبديع):ا٣بطيب القزكيِب(جالؿ الدين
٧بمد بن عبد الرٞباف بن عمر بن أٞبد بن ٧بمد)،كضع حواشيو:إبراىيم مشس الدين،منشورات ٧بمد علي بيضوف كدار
الكتب العلمية،بّبكت-لبناف،ط ،2003 ،01ص.25
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فكيف يكوف ا٤بتكلم مذموما كىو قاصد لداللة ما تلفظ بو ،ككيف يكوف ٩بدكحا كىو غّب قاصد
لذلك؟ !٪بيب على ىذا اسإشكاؿ فنقوؿ بأف ا٤بتكلم يف ( )3عندما أخرب كاف إخباره غّب مطابق للواقع
فكاف بذلك كاذبا ،كما أنو كاف يقصد أف ال يطابق ا٣برب الواقع فكاف مذموما ،أما يف ( )4فقد كاف
إخباره غّب مطابق للواقع أيضا ك٥بذا فهو يعد كاذبا ،إال أنو عندما مل يكن يقصد عدـ مطابقة إخباره
للواقع كاف ٧بمودا.
صد ا٤بتكلٌم متح ٌققا فقط إذا مت إ٪باز الفعل الذم يتطلٌبو مضموف
تأليسا على ما لبق ذكره ،يكوف قى ي

القصد162؛ ٗبعُب آخر إذا كاف مضموف ا٣برب قد مت إ٪بازه –كما يرل اآلمدم -فإف قصد ا٤بتكلم أك
اعتقاده يكوف متحققا ٗبا ليس فيو ٦باال للشك ،كلكن قد يكوف ىذا االعتقاد متحققا إما بصدؽ القضية
أك بكذهبا ،كذلك طبعا ٕبسب طبيعة االعتقاد الذم شحن بو ا٤بتكلٌم فكره ،كإذا كانت ا٤بسألة على ىذا
بالصدؽ أك الكذب ،فال يصح تبعا لذلك أف نزعم كونو ليس
النحو فال ٲبكننا إال أف نصف ا٣برب ا٤بنقوؿ ٌ

بصادؽ كال كاذب.163

السابق ما ذىب إليو (أكلتْب) أثناء حكمو على القضايا ا٤بطركحة يف الكالـ؛
يػى ٍع ي
ض يد طرح (اآلمدم) ٌ

حيث كصفها ىو اآلخر بالتٌصديق أك التٌكذيب ،164كىذا ما أ ٌكد عليو (فتجنشتْب) من قبل كاصطلح

عليو ب ػ(مبدأ التحقق) ،165كمعُب ذلك أ ٌف القضايا تكوف صادقة يف حالة ما إذا تطابق كصفها مع
مرجعها يف العامل ا٣بارجي ،بينما تكوف كاذب نة إذا اختلفت نسبة كصفها عن ا٤برجع166؛ « ألنٌا نعلم

فإما أف يكوف مطابقا للمخرب عنو ،أك ال يكوف ».167
كل خربٌ -
بالبديهة أ ٌف ٌ
 162القصدية (ٕبث يف فلسفة العقل):جوف لّبؿ،ترٝبة أٞبد األنصارم ،ص.112
 163اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.17/2،
 164نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.24
 165الفلسفة كقضايا اللغة(قراءة يف التٌصور التٌحليلي):بشّب خليفي ،ص.123
166

التداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر،ترٝبة:ليف الدين دغفوس ك٧بمد

الشيباين،مراجعة:لطيف زيتوين ،ص .03دائرة األعماؿ اللٌغوية(مراجعات كمقَبحات):شكرم ا٤ببخوت ،ص.89
 167ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.225/4،
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ضح (أكلتْب) ،على غرار ما قاـ بو (ا١باحظ) ك(اآلمدم) لابقا ،الطريقة اسإجرائية الٍب ي٘بىس يد
يو ٌ

العملية اسإلنادية يف الكالـ ا٣بربم ،كذلك عندما نقوؿ مثال( :إن ُالمطر ُيهطل) .168من النٌاحية
أخ يذ القوؿ السابق على أننا ٞبلنا أمرا معينا على أمر آخر بوالطة اسإثبات ،كىذا ما عرب عنو
اسإجرائية يي ى
صلىت تلك النٌسبة ،عندىا فقط
(اآلمدم) بكوف ا٣برب نسبة معلوـ إىل معلوـ ،كإذا متٌ ذلك
ا٢بمل أك ىح ى
ي
يصبح القوؿ السابق معادال لقولنا:إنا نثبت حكما هبطوؿ ا٤بطر يف ا٢باؿ ،كٲبكن أف يكوف ىذا ا٢بكم

صادقا يف حالة كاحدة ،كىي تلبٌس ا٤بطر با٥بطوؿ يف العامل ا٣بارجي ،أثناء زمن التلفظ ،169كٲبكننا أف
نوضح ىذه ا٤بسألة يف ا٣بطاطة اآلتية:
ٌ

168

نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب،ص .75كيصطلح ا٤بناطقة على ىذه النسبة بػ

(ا٢بيكم)؛ كيعرؼ ىذا األخّب على أنو عملية يتم إثرىا إدراؾ النٌسبة بصفة ملزمة؛ فمثال يكوف ا٤برٌكب ا٣بربم السابق
(ا٤بطر يهطل) عبارة عن قضية تشتمل على موضوع كىو ا٤بطر ،ك٧بموؿ كىو يهطل ،أما النسبة ا٤بوجودة بينهما ىي أف

السالـ للطباعة كالنٌشر كالتٌوزيع
يتعلق ا٥بطوؿ با٤بطر كيرتبط بو .ينظر:ا٢بكم ٌ
الشرعي(عند األصوليْب)٧:بمد علي ٝبعة،دار ٌ

الَبٝبة(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت) ،ص.38
كٌ
169

نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص .75العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة يف العامل

الواقعي):جوف لّبؿ،ترٝبة:لعيد الغا٭بي،ا٤بركز الثقايف العر ي ك آخركف،ا٤بغرب،ط ،2006 ،01ص .24كعلى ىذا
تكوف النٌسبة بْب ا٤بوضوع كا﵀موؿ ىي كقوع ا٥بطوؿ يف حاؿ اسإثبات كعدـ كقوعو يف حالة النفي ،كيصطلح على ىذه
النسبة بػ(النسبة ا٣بارجية)؛ ألهنا تقع يف العامل ا٣بارجي كال ترتبط هنائيا با٤بعُب ا٤بنطقي للكالـ ،كما أنو يوجد ىناؾ رأم
آخر يرل أف نسبة الوقوع ك الالكقوع ىي ٦برد نسبة ثانية تابعة لنسبة أكىل ابتدائية ،كالٍب يكشف عنها التساؤؿ اآليت:ىل
نسبة ا٥بطوؿ للمطر كاقعة أك ليست كاقعة؟؛ أم ال تكوف النسبة ىنا ىي كقوع ا٤بطر أك عدـ كقوعو ،بل تكوف يف نسبتنا
الوقوع إىل ا٤بطر ىل ىي كاقعة أك ال ،كىذا ما يصطلح عليو بػ(النسبة الكالمية أك الذىنية)؛ فإذا نظرنا إليها من حيث
داللة الكالـ عليها فهي كالمية ،كإذا نظرنا إليها من حيث انطباعها يف ذىن ا٤بتلقي بعد نطق ا٤بتكلم هبا ،أك انطباعها يف
ذىن ا٤بتكلم قبل أف يتلفظ هبا فهي ذىنية .ينظر:ا٢بكم الشرعي عند األصوليْب٧:بمد علي ٝبعة ،ص .38كلواء كانت
النسبة كاقعة يف العامل ا٣بارجي أك يف الذىن فالكالـ يبقى دائما منوطا بأصلو الوضعي؛ ألف الوضع ال ٱبتص بنسبة دكف
أخرل ،بل ىو مرتبط با٤بعاين على إطالقها .ينظر :ميتافيزيقا اللغة:لطفي عبد البديع،منشورات ا٥بيئة ا٤بصرية العامة
للكتاب،مصر(،د.ط) ،1997،ص.12
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ألول:
الفصل ا ّ

إف ا٤بطر يهطل

كاذبة

صادقة

أما عنصر القصد فقد برز بصفة ألالية يف أعماؿ كل من (أكلتْب) ك(لّبؿ)؛ فالفعل اسإ٪بازم يف
ضمنو قصدا ٧بددا ،170كهبذا يكوف القصد معربا عن
يصح تنفيذه من طرؼ ا٤بتكلم إال إذا ٌ
عرفهما ال ٌ
النص معربا عن اعتقاد مؤلفو ،171أيضا يوافق (لّبؿ) (اآلمدم)
ا٥بدؼ من إنشاء النص ،كما يكوف ٌ
حينما ع ٌد ا٤بعتقدات حاالت قصدية مباشرة .172

170

مدخل إىل اللسانيات التداكلية(لطلبة معاىد قسم اللغة العربية كآداهبا):ا١بياليل دالش،ترٝبة٧:بمد ٰبياتن ،ص،24

 .26كما يؤٌكد (تشومسكي) على ضركرة ربط ٨بتلف الظواىر القصدية باألفراد أنفسهم كٗبا يتولٌوف القياـ بو ،إال أف
قصد األفراد ،يف نظره ،ال يتح ٌقق إال إذا كاف فيو مصلحة معينة أك كاف ناٝبا عن حالة شعورية مباشرة (ال تأملية).
ينظر:آفاؽ جديدة يف درالة اللغة كالعقل:نعوـ تشومسكي،ترٝبة:عدناف حسن ،ص.69
171

مسارات التٌحوؿ من لسانيات ا١بملة إىل لسانيات النص(قراءة يف بدايات كدكاعي التأليس كا٤بساٮبات العربية يف

اللٌسانيات النصية):رشيد عمراف،ضمن كتاب:لسانيات النص كٙبليل ا٣بطاب(ٕبوث ٧ب ٌكمة).392/1،
 172القصدية(ٕبث يف فلسفة العقل):جوف لّبؿ،ترٝبة:أٞبد األنصارم ،ص.22-21
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ألول:
الفصل ا ّ

(ُ-)2الخبرُالذي ُيعلمُصدقوُوُُكذبوُ ،و ُالخبر ُالذي ُالُيعلمُصدقوُوالُكذبو .173كتنشطر بدكرىا
إىل:
(ُ-)1-2الخبرُالذيُيعلمُصدقوُبمجردُالتلفظُبو:
كىذا ا٣برب يكوف جازما يف الصدؽ؛ أم ييستلزـ منو الصدؽ بالضركرة ،كٗبجرد التلفظ بو ،كما يكوف
خاصا فقط با٣برب ا٤بتواتر.174
(ُ-)2-2الخبرُالذيُيعلمُصدقوُبدليلُيدلُعلىُصدقُالمخبر.
ييشَبط أف يتوافر يف ىذا النوع دليل يدؿ على صدؽ ا٤بخرب بو ،فيكوف تىػبىػ نعا لذلك كل ما ٱبرب بو
صادقا ،175كيندرج ٙبت ىذا الصنف:
أ-
ب-

ع ا٢بكيم .176
ا٣برب الذم ٱبرب بو ا٤بشر ٌ

الشريفة .177
كا٣برب الذم ٱبرب بو ا٤بصدر األصلي للسنة النبوية ٌ

ت-

كا٣برب الذم تنقلو إلينا ا٤بؤلسة اسإٝباعية .178

ث-

ا٤بشرع أك ا٤بصدر األصلي للسنة أك ا٤بؤلسة اسإٝباعية على كونو صادؽ .179
كا٣برب الذم ينقلو ٌ

173

الشوكاين).ينظر:إرشاد
اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .19-18/2،كىو التقسيم الذم قاؿ بو اسإماـ ( ٌ

الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين.237/1،
174

ينظر:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .18/1،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم .226/4،إرشاد الفحوؿ

إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين.237/1،
175
الشوكاين) أف ىذا النٌوع من األخبار يكوف معلوما بالتٌأمل
اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.19-18/2،كيرل ( ٌ
فيو كااللتدالؿ على صدقو .ينظر:إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين.238/1،
176
الصدؽ كصف كاجب لكالمو .ينظر:إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من
كال ٌدليل على صدؽ كالـ ا﵁ تعاىل ىو أف ٌ

علم األصوؿ:الشوكاين .238/1،

 177كال ٌدليل على صدؽ كالمو ىو ا٤بعجزة الٍب أتى هبا للبشرية ٝبعاء.ينظر:ا٤بصدر نفسو.238/1،

178
حجةن مسلم هبا .ينظر:نفسو.238/1،
كىذا ا٣برب تشَبؾ فيو األمة ٝبيعها ،أما ما ٌ
يدؿ على صدقو فهو كونو ٌ

 179فلما كاف ناقلوا ىذه األخبار صادقْب باألدلة السابقة ،فحتما لتكوف األخبار الٍب ينقلوهنا صادقة أيضا.
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كما يندرج ٙبتو أيضا اسإخبار ا٤بوافق لإلخبار الصادؽ ،أك ا٤بوافق لاللتدالالت العقلية كا٤بنطقية
.180

(ُ-)3-2الخبرُالذيُيعلمُكذبو:
يندرج ٙبت ىذا الوصف األخبار اآلتية:
-1

األخبار الٍب ٚبالف التدالالتنا ا٤بنطقية.

-2

األخبار ا٤بتضادة مع ٦بريات ا٢بياة اليومية.

-3

األخبار الٍب تقع موقعا متضاربا مع ما ٰبمل ا٣برب ا٤بتواتر.

-4

شرعي أك ا٤بؤلسة اسإٝباعية.
األخبار ا٢باملة ٤بعاين ٨بالفة ٤با أثبتو نص ٌ

-5

-األخبار الٍب لبق كأف كذهبا ٦بموعة من الناس يتصفوف بَبفعهم عن الكذب.181

يىعتى ًم يد (اآلمدم) يف الوصوؿ إىل ىذا النٌوع من األخبار ا٤بعلومة الكذب على بعض األمور الٍب كانت

182
الشركط يطلق
الشركط ا٤بؤلساتية ا٢باملة لألبعاد االجتماعية  ،كىذه ٌ
أقرهتا األعراؼ التٌداكلية ٫بو ٌ
قد ٌ
عليها (لّبؿ) الم (الواقع االجتماعي كا٤بؤلسايت) .183إف تلك األخبار الٍب صنٌفها (اآلمدم) يف خانة

األخبار الكاذبة إ٭با ىي احتماالت تشتغل ضمن أعراؼ خاصة نطلق عليها الم (الواقع االجتماعي
ا٢بس ،كبالتايل إذا حدث كأف ك ٌذبت عقوؿ
كا٤بؤلسايت اسإلالمي)؛ فهذا الواقع يعَبؼ بآلة العقل كالنٌظر ك ٌ
الضركرة الٍب
األشخاص خربا معينا فهذا يعِب أف ىذا ا٣برب كاذب بال ريب ،كإذا أردنا أف نبحث عن ٌ
يقركف
السابقة ىي الٍب جعلتهم ٌ
جعلت من ذلك ا٣برب كاذبا ٪بد أف ٘بارب الناس ا٤بستمرة كخرباهتم ٌ

180
الصدؽ على ٝبيع من أخرب بو ،كنستطيع
كدليل صدؽ ىذا ا٣برب ىو كوف ا٣برب صادقا يف حد ذاتو ،كبالتٌايل ليَبتٌب ٌ

أف ٭بثٌل ٥بذا ا٣برب بالقضايا الٍب تتضمن حقائق علمية مثل اعتقادنا بدكراف األرض .ينظر:نفسو.238/1،

181

اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .19-18/2،إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم

األصوؿ:الشوكاين.239-238/1،
ٌ

 182ينظر:ا٤بقاربة التداكلية:فرانسواز أرمينكو،ترٝبة:لعيد علٌوش،مركز اسإ٭باء القومي(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت) ،ص.61
 183العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة يف العامل الواقعي):جوف لّبؿ ،ص.166
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ألول:
الفصل ا ّ

بتكذيب األخبار الٍب خالفت منطق عقلهم ك ٙبليل نظرىم كشعور حسهم ،كما أف الواقع االجتماعي
يقر بتكذيب ا٣برب الذم ك ٌذبتو ٝباعة عي ًه ىد عليها الصدؽ يف نقل األخبار ،كذلك رٗبا -1لكثرهتم ك -2ما
ٌ

عي ًه ىد ٥بم من أخالؽ رفيعة تكوف حاجزا ٥بم ٲبنعهم من ارتكاب مثل ىذا الفعل ،كما يستلزـ أيضا
تكذيب األخبار الٍب تعاقب على تكذيبها ٦بموعات كثّبة ،أك تلك الٍب أثبت كذهبا نصوص شرعية
صرٰبة الداللة ،ىذا باسإضافة إىل األخبار الٍب تينقل لنا عن طريق جهاز "اسإٝباع" على أهنا كاذبة.
إضافة إىل ما لبق ذكره يذىب (اآلمدم) إىل ح ٌد بعيد يف التٌحليل التٌداكيل ،كذلك حْب يفَبض أف
الشخص ،يف نظره ،إذا حكم
ىناؾ شخص مل ٰبدث ك أف كذب مسبقا يف أخباره الٍب أخرب هبا ،فهذا ٌ
على نفسو بالكذب فحكمو ىذا ليعد كذبا يف حد ذاتو؛ ألننا إذا تقصينا عن أخباره الٍب كاف قد تكلم
هبا لابقا لنجدىا صادقة كلها ،كىذا ما ليؤدم إىل حصوؿ مفارقة بْب اسإخبار الصادر منو كبْب حالو
يف الواقع ،كبالتٌايل ليحمل إخباره عن نفسو بالكذب على أنو كذب أيضا .184

(ُ-)4 -2األخبارُالتيُالُيعلمُصدقهاُوالُكذبها:
دع يم ا٢بكم
كىي أخبار غابت عنها ٝبيع القرائن كا٤بؤشرات العرفية كاالجتماعية كا٤بؤلساتية الٍب تى ى
على صدقها ،كلذلك انقسمت ىذه األخبار إىل:185
أ-

ماُيُظنُُصدقو:

كتعكسها ٨بتلف األخبار ا٢باملة لقيم شرعية ،أك األخبار الواصفة لعادة من العادات االجتماعية،
كلكن ييشَبط أف ٱبرب هبذه األخبار من كاف متٌصفا بصفة العدالة؛ ألف ما ىو متعارؼ عليو يف الواقع
أقرب إىل
أم كاقع اجتماعي -أف يكوف نقل مثل ىذه األخبار من طرؼ ناقلْب عي يدكؿ ى
االجتماعيٌ -
الصدؽ منو إىل الكذب ،ك٥بذا عدىا (اآلمدم) مظنونة الصدؽ ال أكثر.
ٌ
 184اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.19/2،
185ا٤بصدر نفسو .19/2،إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين239/1،
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ماُيُظنُُكذبو:

ىو ذلك ا٣برب الذم ينقلو إلينا شخص أدمن على الكذب فصار شيمة لو ال تفارقو يف ٝبيع أقوالو.
ح-

أما إذا غابت ٝبيع ا٤بؤشرات ،بصفة مطلقة؛ أم إذا مل ييعلم حاؿ من نقل إلينا ا٣برب ،ال بصدقو
كال بكذبو ،فعندىا يكوف ا٣برب ا٤بنقوؿ إلينا غير ُمظنون ُالصدق ُوال ُالكذب؛ ٗبعُب آخر

ليكوف ىذا ا٣برب ٦بهوال ١بهلنا ا٤بطلق ٕباؿ الشخص

186

الَبليمة
الذم نقلو إلينا .كىذه ٌ

توضح لنا كيفية اشتغاؿ ا١بهاز الذم كضعو (اآلمدم) ٤بعا١بة األخبار الشرعية:

 186ينقسم ٦بهوؿ ا٢باؿ عند علماء ا٢بديث إىل:
٦ -1بهوؿ العدالة يف ظاىره كباطنو ،كىذا النوع ال تقبل ركايتو بإٝباع العلماء٦ -2.بهوؿ العدالة باطنا ال ظاىرا،
ا٤بستور) كىو مقبوؿ الركاية٦ -3.بهوؿ العْب ،كىو كل من مل يعرفو العلماء ،كمل يعرؼ حديثو إال من
كيصطلح عليو بػ( ي
جهة راك كاحد ،كىذا النوع ال تقبل ركايتو أيضا .ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي ،ص.107-106
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ألول:
الفصل ا ّ

ا٣برب ا٤بطلق(بغض النظر عن قائلو)
فيما ٱبص ا٤بستقصي عن أخبار الرلوؿ صلى ا﵁ عليو
كللم)

صادؽ
مطابق
للواقع

كاذب
غّب

خرب يعلم

خرب يعلم

صدقو

كذبو

خرب ال يعلم صدقو

مطابق للواقع

كال كذبو

ال ٗبجرد
ٗبجرد
التلفظ(من

التلفظ
بو(بدليل)

غّب دليل)

خرب
خرب

خرب

اآلحاد

اآلحاد(معلوـ
الكذب)

خرب اآلحاد(٦بهوؿ
العْب)

التواتر

ً
كغّبه من األصوليْب ٰبملنا على طرح التساؤؿ اآليت:
ثل ىذا التٌقسيم ال ٌدقيق الذم تناكلو (اآلمدم) ي
م ي

يتطرؽ األصوليوف ٤بثل ىذا ا٤بستول من التٌدقيق ؟ ٗبعُب آخر ما ىي الفائدة العمليٌة الٍب ٯبنيها
٤باذا ٌ
األصوليوف يف مثل ىذا ا٤بستول الدقيق من التقسيم ؟ رٗبا ٪بد اسإجابة عن ىذا السؤاؿ فيما ذىب إليو
اسإماـ (ابن حجر العسقالين/ت856ق) حينما شرح قوؿ النيب  -صلى ا﵁ عليو كللم« :-الى تىك ً
ٍذبيوا
92

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ

ً
ب ىعلىي فىػ ٍليىلً ًج الن ىار »
ىعلىي ،فىإنوي ىم ٍن ىك ىذ ى
الكذب ،كمعناه ال تنسبوا الكذب إيل ».188كيرل (العسقالين) أنو ال يوجد مفهوـ آخر ٲبكن أف ٫بمل
187

فيقوؿ « :ىو عاـ يف كل كاذب مطلق يف كل نوع من

الرلوؿ -
عليو قوؿ الرلوؿ  -صلى ا﵁ عليو كللم( :-علي) كأف يكذب ناقل ا٣برب لصا٢بو مثال؛ ألف ٌ
صلى ا﵁ عليو كللم -قد هنى عن ٝبيع أصناؼ الكذب ،فال يعقل أف يىقبى ىل الكذب لصا٢بو ،كما يرل

ً
يل النٌيب  -صلى ا﵁ عليو كللم -ما مل يقل يقتضي الكذب على ا﵁ لبحانو كتعاىل،189
أيضا أف تىقو ى
كتأيت ا٣بالصة يف ىذا كلو كالٍب دعت األصوليْب إىل ال ٌدقة يف التقصاء ٝبيع أنواع ا٣برب ،كىي أنو أثناء
الكذب يتم إثبات حكم من األحكاـ الشرعية ا٣بمسة ،190كلذلك كاف علماء ا٢بديث صارمْب جدا أثناء
ٛبحيصهم كغربلتهم لتلك األحاديث الٍب يستفاد منها ا٢بالؿ كا٢براـ ،أك ما يصطلح عليها بػ(أحاديث
191
الٍب تع ٌد لندا كمرجعا ألاليا يف التٌشريع ،لواء على مستول الفقو أك العقيدة،192
األحكاـ)  ،كىي ٌ

التنفر العلماء ٝبيع طاقاهتم يف إلقاط ٨بتلف أنواع اسإضافات ا٤بريبة الٍب أضيفت إليها ،ذلك ألهنا
ك٥بذا
ى

187
٧بمد زىّب بن ناصر النٌاصر ،دار طوؽ
صحيح البخارم:البخارم(٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبد ا﵁ ا١بيعفي)ٙ،بقيقٌ :
النجاة،بّبكت-لبناف،ط1422 ،01ق ،كتاب،........باب إث من كذب على النيب صلى ا﵁ عليو كللٌم،العدد،106/

.33/1
 188فتح البارم(شرح صحيح البخارم):ابن حجر(أٞبد بن علي العسقالين)ٙ،بقيق:عبد القادر شيبة ا٢بمد،مكتبة ا٤بلك
فهد الوطنية،الرياض-ا٤بملكة العربية السعودية،ط1421 ،01ق.241/1 ،2001/
189ا٤بصدر نفسو.241/1،
190

نفسو .241/1،إف اتٌصاؼ األخبار ا٢باملة لقيمة شرعية بصفة الكذب ،يف ظل الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي،

بالضركرة إىل إخفاؽ إناطة األحكاـ الشرعية بأصحاهبا ا٤بستحقْب ٥با ،كما يتسبٌب أيضا يف نوع من اسإلاءة إىل
ليؤدم ٌ
ٌ

ىذا الواقع.
191

ا٢بديث كليلة لتهذيب النفوس كالَبكيح على القلوب:جنتس جولد تسيهر٦،بلة كلية الدعوة اسإلالمية(٦بلة

إلالمية-ثقافية-جامعة٧-بكمة)،ليبيا-طرابلس،عدد .514/11 ،10نقال عن:قارف:شرب٪بر٦،بلة ٝبعية ا٤بستشرقْب
األ٤بانية (.)ZKMG
 192ا٤برجع نفسو 16/10 ،كما بعدىا.
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تع ٌد مصدرا من مصادر بناء األصل التشريعي الثاين،كما أهنا تع ٌد ا٤بؤ ٌشر ا﵀تكم إليو فيما ىو مأمور بو أك

منهي عنو .193
ٌ

كىذا بال ٌذات ما جعل (اآلمدم) كمعو باقي األصوليْب كعلماء ا٢بديث يتثبٌتوف ٗبا فيو نوع من ا٤ببالغة،

الصدؽ كالكذب،
كذلك حٌب ال ٱبطئوف بإثبات حكم شرعي عن طريق خرب كاذب أك على األقل ٦بهوؿ ٌ

كهبذا يكوف (اآلمدم) قد بىُب منهجية دقيقة يف تعاطيو مع األخبار ا٢باملة لقيمة شرعية Religieuse

 ،Valeurحيث يقوـ بعرضها على ٝبيع أنواع ا٣برب ،فما كاف منها صادقا أك معلوـ الصدؽ (بدكف
شركط أك بشركط) فهو مفيد للعلم؛ أم نستطيع أف نستنبط منو حكما شرعيا ،كبا٤بقابل ما كاف منها

الصدؽ كالكذب ،فال نستطيع أف نبِب عليو
كاذبا أك مظنوف الكذب أك معلوـ الكذب أك حٌب ٦بهوؿ ٌ
حكما شرعيا أيٌا ما كانت شدتو اسإ٪بازية ا٤بتضمنة يف غرضو اسإعالمي.
يف اسإطار نفسو ،كمراعاة للعواقب الٍب يتسبٌب يف إفرازىا النٌقل الكاذب لألخبار ،اٚبذ كل من
قصى من حقل األعماؿ ا٤بتضمنة يف القوؿ (األعماؿ اسإ٪بازيٌة) ٝبيع
(أكلتْب) ك(لّبؿ) قرارا مفاده أف تي ى
ا١بمل الٍب التعملت يف خطاب مشكوؾ فيما إذا كاف حامال لقيمة الصدؽ كا٢بقيقة ،كذلك مثل ا٣بطاب

ا٤بوظف لعنصر التخييل .194
يىربييز التخييل يف عدة خطابات من بينها ا٣بطاب الركائي؛ الذم تتكفل صيغتيو بإضفاء التٌخييل على
النٌصوص الركائية كعلى كل ما ىو ا﵀كي ،195كعليو يكوف التخييل« يف جوىره حيوم ،بينما ا٤بوضوعات
الٍب يعمل هبا (باعتبارىا موضوعات) يف جوىرىا ثابتة ال حياة فيها » ،196كيف ىذا النٌوع من ا٣بطابات ال

 193نفسو.514/11 ،
194

ينظر:التداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر ،ص .37من النص إىل الفعل(إٔباث

التأكيل):بوؿ ريكور،ترٝبة٧:بمد برادة كحساف بورقية ،ص.165
 195ينظر:لّبة القارئ:نبيل لليماف،دار ا٢بوار للنشر كالتوزيع،ط،01لورية-الالذقية،1996،ص.204
196

درالات يف النقد األد ي ا٤بعاصر٧:بمد زكي العشماكم،دار الشركؽ،القاىرة-مصر،ط01،1414ق1994/ـ،

ص.260
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يكوف ا٤بتكلم جادا فيما أكرده ،كما ال يكوف يمتىحمال ألم مسؤكلية ٘باه ما تلفظ بو ،197ك٥بذا ال ٲبكننا

السبب يف ذلك
أف نعت ٌد بالصيغة النٌحوية الٍب يوظٌفها ا٤بتكلم يف ٌ
أم خطاب لردم أك حكائي؛ كيرجع ٌ
عرب عن إ٪باز حقيقي لألكامر ك التمنيات
السرد؛ إذ أهنا ال تي ٌ
إىل طبيعة الوظيفة الٍب تضطلع هبا ا٢بكاية أك ٌ
القص ،لواء تعلٌق ىذا األخّب بأحداث
ك الشركط[ ]...بل ال تتجاكز كظيفتها ٦برد
القص من أجل ٌ
ٌ
عرب عن
ضم ين حدكث ا٤بعُب حٌب لو مل يكن يي ٌ
ض التعماؿ ٌ
حقيقية أك متخيٌلة ،كىذا ما يىف ًر ي
الصيغة الٍب تى ى
198
بالضبط ما جعل (أكلتْب) يصف الكذب كالتٌخييل على أهنما
إ٪بازات صادقة من لدف ا٤بتكلم  ،كىذا ٌ

معمق يكشف فيو
نشاطاف لغوياف ُطفيليان ،إال أنو توقٌف عند إطالؽ ىذا الوصف كمل يتع ٌداه إىل ٙبليل ٌ
عن تفاصيل ىذا اسإشكاؿ الكبّب.199

السابق ،فإف (لورؿ) قد ٘باكز ذلك إىل ع ٌدٮبا نشاطْب
كإذا كاف (أكلتْب) قد توقٌف عند الوصف ٌ
ا٤بتحرم
لغويْب يتقمصاف -يف كثّب من األحياف -ال ٌدكر ال ٌذم ٌ
يؤديو اسإخبار كاسإثبات بشكل ٩بتاز ،إال أف ٌ
عن ماىيتهما ٯبدىا ٨بالفة ٛباما ٤با يظهراف عليو يف الواقع؛ إذ أف ا٤ب ىوظٌف ٥بما يكوف خارقا لتلك القواعد
الٍب بوالطتها نستطيع ا٢بكم على عمل اسإخبار بأنو ناجح ،كبالتٌايل إذا مت خرؽ تلك القواعد من طرؼ

ا٤بتكلم با٣بطاب الكاذب أك التٌخييلي ،ليخفق تىػبىعا لذلك الفعل اسإخبارم؛ ألف يف ىذا ا٤بستول
بالذات-كما يرل لرؿٰ -بصل انتهاؾ شرط ألالي يدعى(شرط النزاىة)200؛ كمفاده أف يعتقد ا٤بتكلم

 197التداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر ،ص.37
198

خطاب ا٢بكاية(ٕبث يف ا٤بنهج):جّبار جنيت،ترٝبة٧:بمد معتصم كآخركف،منشورات ا٥بيئة العامة للمطابع

األمّبية،ط(،02د.ب) ،1997،ص.177
 199التداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر ،ص.37
200
الشرط ٗبثابة قاعدة يصطلح عليها قاعدة (صدؽ النيٌة) كمفاده أف يعتقد ا٤بتكلم يف صدؽ مضموف الكالـ.
يع ٌد ىذا ٌ

الَباث العر ي كاسإلالمي):ىشاـ عبد ا﵁ ا٣بليفة،
ينظر:نظرية الفعل الكالمي(بْب علم اللغة ا٢بديث كا٤بباحث اللغوية يف ٌ

ص.363
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201

يكوف كاذبا

يف صدؽ ٝبيع القضايا الٍب أخرب هبا أك أثبتها ،كإذا مل يي ٍش ىحن ا٤بتكلم بذلك االعتقاد
بالضركرة ،ك٥بذا نقوؿ بأنو مل يقم بفعل اسإخبار بل إف خالصة ما قاـ بو ىو ادعاؤه لقيامو بذلك الفعل
من خالؿ ً
إيهاـ ٨باطبًو كٞبلًو على تصديق كل ما أخرب بو أك ما كاف قد أثبتو.202

يعرض النٌظرية إىل مشاكل كبّبة ال ٚبتلف كثّبا
أقر ٌ
ا٤بهتموف بنظرية األفعاؿ الكالميٌة كوف الكذب ٌ
لقد ٌ

يعرضها ٥با التٌخييل ذاتو ،كلذلك لنكشف عن ىذا اسإشكاؿ يف التساؤؿ اآليت:إذا كاف
عن ا٤بشاكل الٍب ٌ
يؤدل عن طريق القوؿ أك الكالـ ،فهل ٲبكننا أف نصنٌفو ضمن األعماؿ ا٤بتضمنة يف القوؿ
الكذب عمال ٌ
203
السؤاؿ نفسو على ٙبليل (اآلمدم)
أك ضمن أعماؿ التأثّب بالقوؿ ؟ كحرم بنا يف ىذا ا٤بقاـ أف نطرح ٌ

السابق !فهل ع ٌد (اآلمدم) الكذب عمال متضمنا يف القوؿ أـ ع ٌده عمل تأثّب بالقوؿ؟

يعتقد التٌداكليوف أف تصنيف الكذب ضمن األعماؿ ا٤بتضمنة يف القوؿ ،يَبتٌب عليو أف يكوف ا٤بتكلٌم
قاصدا ال ٌداللة بو على معناه ،كىذا ما يستحيل ٙبققو؛ ألف قصد ا٤بتكلم يغيب فيما ي ٌدعيو من اسإخبار
الصدد بال ٌذات نستطيع أف
ك٧باكلة ٚبطئة ا٤بخاطب عن طريق إيهامو بكونو ٘باه إخبار صادؽ ،كيف ىذا ٌ
أم إخبار كاذب؛ ألف قصده يظهر فقط حينما يكوف صادقا،
٪بزـ بالتحالة ظهور قصد ا٤بتكلم يف ٌ
كبالتٌايل تكوف ىناؾ طريقة كاحدة سإ٪باح عمل الكذب أك اسإيهاـ الوصفي ،كىي أف ال يظهر ىذا اسإيهاـ

على ما ىو عليو ،204كىذا مستحيل ا٢بدكث؛ ألف اسإيهاـ الوصفي يلغي قصد ا٤بتكلم ،كحضور قصده
ينفي حدكث اسإيهاـ ،كىكذا تكوف العالقة بينهما تنافرية.
كإذا كاف الكذب ال يع ٌد عمال متضمنا يف القوؿ ،فهل ٲبكن إدراجو ضمن أفعاؿ التأثّب بالقوؿ أـ
ال؟ .يرل التداكليٌوف أف الكذب يندرج حقا ضمن إطار األعماؿ ا٤بؤثرة بالقوؿ؛ ألنو يف ىذه ا٢باؿ ال
201

ىذا االعتقاد ىو عبارة عن تعلٌق كل من طريف العملية اسإلنادية ،كيكوف ذلك إما باسإٯباب مثل(:زيد قاـ) ،أك

السلب نوعْب من أنواع ا٢بكم على ٧بتول اسإخبار.
بالسلب مثل(:زيد ليس بقائم) ،كعلى ىذا يكوف اسإٯباب ك ٌ
ٌ
(٧بمد بن عرفة).164/1،
ينظر:شرح ال ٌدلوقي على ٨بتصر التفتزاين(ضمن شركح التلخيص):الدلوقي ٌ
 202التٌداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر  ،ص.38-37

203ا٤بصدر نفسو ،ص.39-37
 204نفسو ،ص.39
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نستطيع أف نتح ٌدث عن القصد أك االعتقاد؛ ألف عمل التٌأثّب بالقوؿ يكوف مستغنيا عنهما ،إذ أنٌو يتح ٌقق

حٌب دكف إرادة من ا٤بتكلم ،كذلك على خالؼ العمل ا٤بتضمن يف القوؿ ،205لكنٌهم يركف أف تصنيف
الشركط ا٤بؤدية إىل ٪باحو أك إخفاقو ،كىي الٌشركط
الكذب ضمن عمل التٌأثّب بالقوؿ يتطلب حضور ٌ
نفسها ا٤بؤدية إىل ٪باح العمل ا٤بتضمن يف القوؿ ،كفيما يتعلٌق با٢بالة الٍب ٫بن بصددىا (حالة الكذب)
يركف أنٌو بإمكاننا ٙبقيق العمل ا٤بتضمن يف القوؿ فقط عن طريق عمل إخبارم متضمن يف القوؿ ،ك٥بذا
ا٤بتضمن يف القوؿ الذم ٲبثٌلو اسإخبار
يكوف ٪باح عمل التأثّب بالقوؿ ا٣باص بالكذب مرىونا بنجاح العمل
ٌ
ا٤بنجز عن طريقو ،كعليو نقوؿ بأنٌو لكي ينجح فعل الكذب ٯبب أف ينجح أيضا فعل اسإخبار ا٤بوافق لو،

كيف حالة ما إذا ٙب ٌقق ٪باح فعل اسإخبار ،عندىا يفَبض ضركرة أف يتح ٌقق شرط النٌزاىة القاضي بضركرة
اعتقاد القائل يف صدؽ ما ٱبرب بو ،إال أف ٙبقق شرط النٌزاىة يعِب أف العمل ا٤بنجز ليس كذبا بالضركرة؛
ً
بأم حاؿ من
فالكاذب -كما ىو معلوـ -يعلم مسبقا أنو يمنكهر ٢بقيقة ما أخرب بو ،إذ أنو ال يعتقد ٌ
أقر بو لواء بالنفي أك باسإثبات .206
األحواؿ يف صدؽ ما ٌ
يقر -كبكل صراحة -ا٤بهتموف بالكذب كما يستتبعو من إشكاالت ٝبة ٫-بو ما رأيناه -أف نظريٌة
ٌ
الصعوبات تتجلٌى
األعماؿ اللغوية تعاين من مواجهة بعض الصعوبات فيما ٱبص إشكالية الكذب؛ كىذه ٌ

يف ا٤بفارقة اآلتية :من شركط ٪باح الكذب أف يكوف العمل ا٤بنجز إخبارا خالصا (اعتقاد ا٤بخرب يف صدؽ
ما أخرب بو) ،كبا٤بقابل إذا كاف العمل ا٤بنجز إخبارا خالصا ،فهنا من غّب ا٤بمكن أف يكوف كذبا (عدـ
اعتقاد ا٤بخرب فيما أخرب بو) .207كتأليسا على ما تقدـ ذكره ،يف إطار معا١بة الكذب يف نظرية األفعاؿ

 205ك٥بذا اشَبط (لّبؿ) يف إ٪باز األفعاؿ ا٤بتضمنة يف القوؿ حضور قصد ا٤بتكلم؛ ألف ىذا األخّب إذا مل يكن قاصدا
إعطاء كعد أك إصدار حكم فهو مل ينجز أم منهما يف كاقع األمر ،أم ٗبعُب آخر ليكوف إ٪بازه غّب موفٌق كغّب معت ٌد بو،
با٤بقابل يستطيع ا٤بتكلم أف ينجز فعال تأثّبيا دكف أف يكوف قاصدا لذلك؛ فمثال بإمكاف أم شخص أف يقنع شخصا
آخرا أك أف ٰبملو على انتحاء للوؾ معْب لكنو يف الواقع مل يكن قاصدا ٥بذا الفعل .ينظر:العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة
يف العامل الواقعي):جوف لّبؿ ،ص.203
 206التٌداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر  ،ص 39كما بعدىا.
 207ا٤بصدر نفسو ،ص.40-39
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الكالمية ،نستنتج أف ىذه األخّبة ال تزاؿ ٙبتاج إىل جهود الباحثْب للكشف عن الكثّب من ا٤بشاكل
اللٌغوية كطرح حلوؿ ٥با ،كيعود ذلك القصورٕ-بسب رأينا -يف التيفاء تلك ا٤بشاكل إىل أف العلم الذم
هتتم بو التٌداكلية ىو علم « ذك طبيعة غّب ٚبصصية208؛ تغ ٌذيو ٝبلة من العلوـ من أٮبها:الفلسفة كعلم
ٌ
209
السبب ىو ما جعل إلهاـ (لورؿ) -كأكثر منو
اللغة كاألنثركبولوجيا كعلم النفس كاسإجتماع » .كىذا ٌ

حل إشكالية الكذب يكوف إلهاما متواضعا إىل ح ٌد كبّب.210
أكلتْب -يف ٌ

جراء اتٌساع
كإذا حار ركاد نظرية األعماؿ اللٌغوية يف كصف الكذب كتصنيفو يف إطاره ا٣باص بو ،من ٌ

٦باؿ نظريتهم كطبيعتها غّب التٌخصصية ،فإننا ٪بد ٥بذه ا٤بشكلة حال منالبا عند (اآلمدم) بوصفو أصوليا
تفحصنا سإشكالية الكذب عنده كجدناه يقَبح ٥با ا٢بل اآليت:يىػعيد (اآلمدم) الكذب
ٌ
متخصصا .كأثناء ٌ
يفرؽ
عمال متضمنا يف القوؿ ،كىو عبارة عن إخبار مزيف ٌ ، Faux Déclaration
لكن (اآلمدم) ٌ
بْب مستويْب اثنْب؛ مستول الصدؽ كالكذب ،كيتعلٌق فقط ٗبطابقة الواقع أك عدـ مطابقتو ،كا٤بستول

عرب عنهما ىو با٤بدح كال ٌذـ ،كيتعلق ٕبضور القصد أك غيابو أك كما
الثاين ىو النٌجاح أك اسإخفاؽ ،أك كما ٌ
عرب عنهما ىو باالعتقاد أك عدـ االعتقاد.211

يف إطار ا٤بستويْب السابقْب ،يكوف العمل ا٤بتضمن يف القوؿ ،الذم ىو فعل اسإخبار ،فاشال؛ فا٤بتكلٌم
يستحق ا٤بدح ،212بل يستحق ال ٌذـ عوض ذلك،
مل يكن معتقدا مبدئيا يف صدؽ ما أخرب بو ،ك٥بذا مل
ٌ

أما ٧بتول اسإخبارٕ-بسب اآلمدمٰ -بكم عليو بالصدؽ213؛ فإذا ذىب ا٤بخاطب مثال إىل دار زيد

208

تكوف عائقا ٘باه رصد ا٤بشاكل اللغوية يف نظرية األعماؿ اللغوية كطرح حلوؿ ٥با؛
إف ىذه الطبيعة غّب التخصصية ٌ

ٚبصص كلما م ٌكنها ذلك من التٌحكم يف جل ا٤بشاكل اللغوية ا٤بنضوية ٙبت إطار
إذ كلٌما كانت النظرية اللغوية أكثر ٌ
ٚبصصها.
ٌ
 209بالغة ا٣بطاب كعلم النص:صالح فضل،منشورات عامل ا٤بعرفة(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت) ،ص.20

 210التداكلية اليوـ علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر ،ص.39
 211اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.17/2،
 212ا٤بصدر نفسو.17/2،
 213نفسو.17/2،

98

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ

فوجده فيها فإنو ال ٧بالة ليتأ ٌك د ٗبا ليس فيو ٦باال للشك أف ٨بربه كاف صادقا يف إخباره إياه؛ ألنو ال
يستطيع أف يطٌلع على اعتقاده يف ىذه ا٢باؿ فيحكم بكذبو.
فاألكؿ
يفرؽ (اآلمدم) فيما لبق بْب مفهومْب اثنْب كٮبا -1:الفعل الكالمي ك -2ا﵀تول ا٣بربم؛ ٌ
ٌ

بالصدؽ أك الكذب،
ال ٲبكننا أف ٫بكم عليو إال بالنٌجاح أك الفشل (ا٤بدح/الذـ)  ،كالثٌاين ال يوصف إال ٌ
كعلى ىذا يصبح من ا﵀تمل أف ٪بد فعال كالميا ناجحا ك ٧بتواه اسإخبارم كاذبا ،أك ٪بد فعال كالميا

٨بفقا ك٧بتواه اسإخبارم صادقا.
توصل(لّبؿ) إىل ىذه التفرقة خارج نظريٌة (أفعاؿ الكالـ) ،كذلك حينما التفاد من التٌمييز
لقد ٌ
ال ٌذم كقف عليو كل من (فرٯبة) ك (ىّب ) Hareك (ميونج ،) Meingeبْب نوع الفعل الكالمي كبْب
ض ىم (لّبؿ) ىذا ا٤بفهوـ جيدا ث قاـ بعد ذلك بعرضو على نظرية (أفعاؿ الكالـ)،
الفعل ا﵀تول؛ فلقد ىى ى

فنتج عن ذلك أف ميٌز ىو اآلخر بْب مفهومْب اثنْب يف ىذه النظرية كٮبا -1مفهوـ الفعل اسإ٪بازم-2.
مفهوـ الفعل القضوم ،حيث كاف قد التنتج أف شركط ٙب ٌقق األكؿ ليست ىي شركط ٙبقق الثاين؛ ألنو،
214
الصنيع
فيما ذىب إليو ،ٲبكن للقضية الٍب يي ٌ
عرب عنها ا٤بتكلم أف ترد يف أفعاؿ إ٪بازية كثّبة جدا  ،كهبذا ٌ

يكوف (لّبؿ) قد أ ٌكد إمكانية فصل الفعل الكالمي اسإ٪بازم عن ٧بتواه ا٣بربم؛ كبذلك يصّب اسإ٪باز

شيء كا﵀تول ا٣بربم شيء آخر.215

كىذا التٌفريق ىو نفسو الذم قاؿ بو أحد التٌداكليْب ا٤بوالْب ،كىو (لتبس  )Stubbsحيث ميٌز ىو

اآلخر بْب األفعاؿ الكالمية ك٧بتوياهتا ا٣بربية؛ فاأليكىل -فيما ذىب إليو -ال تكوف ٧بتكمة لعنصر مطابقة
بالصدؽ أك الكذب ،بل جعلها خاضع نة ٤بعيار الفشل أك
الواقع أك عدـ مطابقتو ،كبالتٌايل ٰبكم عليها ٌ
إلاءة االلتعماؿ من لدف ا٤بتكلم ،أما الثانية فهي من تكوف صادقة أك كاذبة كيتوقف ىذا على مدل

 214نظرية األفعاؿ الكالمية (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب):طالب ليٌد ىاشم الطبطبائي ،ص-14
.15نقال عنSearl,68,rep in rosenberg.J.and C.Travis.Readings in the :
philosophy of language,71,p273.
215ينظر :العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة يف العامل الواقعي):جوف لّبؿ ،ص.204
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216
تزعمو كل من (اآلمدم) ك(لّبؿ) ك
مطابقتها للمرجعية ا٣بارجية  ،إذف ٕبسب ىذا الطرح ال ٌذم ٌ
(لتبس) ال ٲبكننا أف نقوؿ ٤بن قاؿ(:إف زيدا يف الدار) ،كىو يعتقد بأنو ليس فيها ،كلكنو يف كاقع ا٢باؿ

كاف فيها:إف إخبارؾ كاذب ،بل نقوؿ لو:إف إخبارؾ (بعده فعال كالميٌا) كاف فاشال أك غّب موفق ،أك أنك

تستحق ا٤بدح على موافقة إخبارؾ للواقع؛ ألنٌك مل تعتقد يف صدؽ ما أخربت بو ،أك ألنك أخربت
ال
ٌ
بأمر كنت تعتقد خالفو ،أما مسألة ىل يكوف إخباره (بع ٌده ٧بتول قضويا) صادقا أـ كاذبا فهذا تساؤؿ
نصب حوؿ ا﵀تول ا٣بربم للفعل الكالمي؛ فإذا ذىبنا إىل دار زيد ككجدناه فيها ،عندىا لنحكم على
يى ى

٧بتول القضية بالصدؽ ،أما إذا مل ٪بده فيها فسنحكم عليو بالكذب كانتهى األمر.
(ُ-)3الخبرُالمتواترُوُاآلحادُ :

صحتهما ،كيكوف
٤با كاف ا٣برب ا٤بتواتر كاآلحاد عبارة عن قضيتْبٌ ،
تعْب تبعا لذلك أف نقوـ باختبار ٌ

ذلك بعرضهما على الواقع ،كىذا اسإجراء يف األصل كاف قد نشأ يف ظل النٌظرية التٌصورية للغة؛ فبحسب
شح ىن ٗبختلف القيم الداللية إال إذا يٞبلت ىذه األخّبة يف كعاء قضايا
ىذه النظرية ال تستطيع اللغة أف تي ى
217
ٛبعنا قليال ٪بد
تصورية متع ٌددة يكوف ىغىر ي
ضها الوحيد ىو ٛبثيل الوقائع ا٣بارجية ٛبثيال مطابقا  ،كلكن إذا ٌ
ٌ

٧بمد  -صلى ا﵁
أف فحول القضيتْب اللٌتْب يعرضهما كل من ا٣برب ا٤بتواتر كاآلحاد ىو كالـ قالو الرلوؿ ٌ
عليو كللم -قبل كفاتو ،كلذلك فاسإشكاؿ الذم يواجهنا ىنا ىو أننا ال نستطيع أف نى ًرج ىع إىل مصدر
صحة أك صدؽ الكالـ ا٤بنسوب
الرلالة األصلي ، originalكال ٌذم ٲبثل ا٤برجع ا٢بقيقي ،كنسألو عن ٌ
ٌ
السند الذم نيًق ىل بو
الرلالةٌ ،
إليو؟ ك٤با كاف ىذا أمرا مستحيال ،لغياب مصدر ٌ
تعْب بدال لذلك أف ننظر يف ٌ
كالمو لواء عن طريق التٌواتر أك اآلحاد .كمن ىنا ع ٌد (اآلمدم) ىذه القسمة ٗبثابة األلاس فيما يتعلٌق
ي

216
الَباث العر ي كاسإلالمي):ىشاـ عبد ا﵁
ينظر:نظرية الفعل الكالمي(بْب علم اللغة ا٢بديث كا٤بباحث اللغوية يف ٌ

ا٣بليفة ،ص.356

 217الفلسفة كقضايا اللغة(قراءة يف التٌصور التٌحليلي):بشّب خليفي ،ص.115نقال عن:فتجنشتْب:إلالـ عزمي،دار
ا٤بعارؼ،مصر(،د.ط)(،د.ت) ،ص.229
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السند ،218كعليو لنتناكؿ ىذه القسمة بنوع من التٌفصيل عسى أف نظفر ببعض ا٤بالمح التداكليٌة
بنقد ٌ
ا٤ببثوثة يف ثناياىا.
الراكم
ينقسم ا٣برب يف عيرؼ ا﵀ ٌدثْب إىل نوعْب ألاليْب ٮبا -1:ا٣برب ا٤برلل ،كىو « ما أرللو ٌ
إرلاال من غّب إلناد إىل راك آخر »219؛ أم يكوف ىذا ا٣برب منقوال نقال مباشرا بْب النٌاقل كا٤بنقوؿ إليو.
الراكم إىل راك آخر إىل أف يصل إىل
 -2أما ا٣برب الثٌاين فهو ما يعرؼ با٣برب ا٤بسند كىو« ما ألنده ٌ

220
تتولط بْب النٌاقل كا٤بنقوؿ
أنو
ٗبعُب
؛
النٌيب صلى ا﵁ عليو كللم »
يتم نقل ىذا ا٣برب عن طريق كالطة ٌ
ٌ

221
الكالـ
ب
نس
ي
أف
أم
؛
لو ،كىذه الوالطة يصطلح عليها بػ ػ(اسإلناد) ،كىو « رفع ا٢بديث إىل قائلو »
ي
ي
ى ى
كييعزل إىل ٌأكؿ متكلم بو ،إال أننا لنيعُب يف ىذا ا٤بقاـ با٢بديث ا٤بسند ،كال ٌذم ينقسم بدكره إىل:متواتر،

مشهور ،آحاد .222

(ُ-)1-3الخبرُالمتواترُ :
(ُ-)1-1-3التواترُفيُاللغة:
ييعرؼ التواتر يف اللغة بأنو « التٌتابع ،كقيل ىو تتابع األشياء ،كبينها فجوات كفَبات.كا٤بتواتر:الشيء
يكوف ىنيهة ث ٯبيء اآلخر ،فإذا تتابعت فليست متواترة ،إ٭با ىي متداركة كمتتابعة » .223كيقاؿ تواترت
األشياء إذا « تتابعت .كتتابعت مع فَبات .كجاءت بعضها يف إثر بعض كترا كترا من غّب أف تنقطع
 218اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.20/2،
219

التٌعريفات:ا١برجاين(علي بن ٧بمد بن علي ا٢بسيِب ا٢بنفي)ٙ،بقيق:نصر الدين تونسي،منشورات شركة ابن باديس

للكتاب،بولوغْب-ا١بزائر،ط ،2009 ،01ص.163
 220ا٤بصدر نفسو ،ص نفسها.

 221ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي ،ص.28
 222التعريفات:ا١برجاين ،ص.164
 223ا٤بصدر نفسو ،ص.317
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».224ك ا٣برب ا٤بتواتر لغة ىو ما « ٰب ٌدثو كاحد عن كاحد ».225أم يت ٌم نقل ا﵀تول القضوم ٥بذا ا٣برب من
شخص إىل شخص آخر ،كىكذا إىل أف يصل ذلك ا﵀تول إىل آخر فرد يف السلسلة الكالميٌة.
(ُ-)2-1-3التواترُفيُاالصطالحُ ُُ:
كأما يف االصطالح عند الفقهاء كاألصوليْب فقد عيٌرؼ تعاريف عديدة ٨بتلفة يف ألفاظها كلكنٌها متٌفقةه

نعرفو بأنو « ما أخرب بو ٝبع ييأمن تواطؤىم على الكذب »226؛ فهذا
يف معناىا ،كبصفة عامة نستطيع أف ٌ
التٌعريف يشتمل على عنصرين ألاليْب ٮبا-1:أف يشَبؾ يف اسإخبار ٝباعة من الناس

 ،groupementك ىذا العنصر ٰبيل مباشرة على عنصرم تتابع النقل كتعضيده ،أما -2-فهو ٗبثابة
الصدؽ يف نقل اسإخبار .لكن
تزكية لناقلي ا٣برب؛ حيث ييشَبط أف تكوف ا١بماعة النٌاقلة متصفة بصفة ٌ
يعرفو تعريفا آخر فيجعلو «عبارة عن تتابع ا٣برب عن ٝباعة مفيد للعلم
(اآلمدم) يي ٌ
فضل أف ٌ
ٗبخربه».227يعلٌل (اآلمدم) لبب اختياره ٥بذه ا٢بدكد ٗبا يأيت:
 قولو(:خرب)؛ بوصفو جنسا ٢بديث ا٤بتواتر كاآلحاد معا. كقولو (ٝباعة)؛ لكي ال تنصرؼ أذىاننا إىل ا٣برب الصادر عن فرد كاحد. كقولو(:مفيد للعلم)؛ كي ال نعت ٌد ٖبرب ا١بماعة غّب ا٤بفيد للعلم ،فهذا األخّب ال يعد خربامتواترا.
دؿ قوؿ
 كقولو(:بنفسو)؛ حٌب نبعد ا٣برب ا٤بوافق لدليل العقل إذا صدر عن ٝباعة ،أك إذا ٌالصادؽ على صدقهم؛ كما لبق أف رأينا.
ٌ

224
الشركؽ ال ٌدكلية،القاىرة-مصر،ط4،1425ق ،2004/ص.1009
ا٤بعجم الوليط:تصدير شوقي ضيف،مكتبة ٌ

 225التعريفات:ا١برجاين ،ص.317

 226ا٤بعجم الوليط:تصدير شوقي ضيف ،ص.1010
 227اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.21/ 2،
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 -كقولوٗ(:بخربه)؛ قصد بو إبعاد ا٣برب ا٤بفيد للعلم من جهة ٌركاتو ال من جهة ا٣برب يف حد ذاتو؛

أم ا٣برب الذم نقوـ بتصديقو ال من جهة ما يفيده من معُب بل من جهة أف ركاة معيٌنوف ىم
مسمى ا٣برب ا٤بتواتر.228
الذين تولٌوا اسإخبار بو ،كىذا بطبيعة ا٢باؿ ال يدخل ٙبت ٌ

٧بمد -صلى
نبسط تعريف (اآلمدم) ٥بذا ا٣برب بع ٌده كالما تسمعو ٝباعة عن الٌرلوؿ ٌ
كنستطيع أف ٌ

متمسك
ا﵁ عليو كللم ،-كتسمعها بعدىم ٝباعة أخرل ،كيبقى األمر ىكذا إىل أف ينتهي ا٣برب عند آخر ٌ

بو ،229كما يتميٌز ىذا ا٣برب بإفادتو لقيمة الصدؽ 230كا٢بقيقة ٗبجرد التٌلفظ بو ال غّب.
(ُُ-)3-1-3قضاياُمتعلقةُبالخبرُالمتواترُ :

من ا٤بتوقٌع جدا أف يتساءؿ القارئ عن ضركرة إقحامنا ٥بتو القضايا ا٤بتعلقة ٖبرب التواتر ،كذلك مثل:ما
يفيده خرب التٌواتر؟ ُالعلم ا٢باصل عن خرب التواتر إما يكوف نظريا أك ضركريا ،مٌب ٰبصل العلم من خرب
التواتر؟٪ .بيب فنقوؿ بأ ٌف ىذه القضايا الٍب لنتناك٥با تش ٌكل فارقا ألاليا بْب معا١بة ا٣برب عند األصوليْب
ٱبص معا١بة
كتفردىم فيما ٌ
كالتداكليْب؛ ٗبعُب آخر ييسج يل األصوليوف من خالؿ ىذه القضايا ٛبيٌزىم ٌ
األخبار ،كىذا التٌميز ك التٌفرد مل يكن إال انعكالا للواقع ا٤بؤلسايت كاالجتماعي السائد ضمن منطق
عد الدرالي يف الواقع اسإلالمي األصويل ذك مرجعية تشريعية ربانيٌة ىدفها
الثقافتْب اسإلالمية كالغربية؛ فالبي ي

التح ٌقق من األخبار ا٤بنقولة عن النيب  -صلى ا﵁ عليو كللم ،-كالٍب يَبتب عنها -إف ثبت صدقها -أثارا
شرعية معينة ،أما البعد ال ٌدرالي يف الواقع الغر ي التٌداكيل فهو ذك مرجعية التعمالية عادية كتشريعية

228
السابق.22-21/2،
ينظر :ا٤بصدر ٌ

 229التعريفات:ا١برجاين ،ص.162

230
عرؼ خرب التواتر على أنٌو « خرب ٝباعة يفيد بنفسو
البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي .238/2،ك٥بذا ىناؾ من ٌ

العلم بصدقو ».ينظر:إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين.239/1،
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كضعية/قانونية ،231كييعزل اختالؼ النٌمط التٌشريعي بينهما إىل االختالؼ ا٢باصل يف البنية الَبكيبية
للحضارتْب؛ ألف التٌشريع أكثر ما يتأثٌر با٤بميزات ا٢بضارية كا٤بنظومة األخالقية كالعرفية لألمم.232
(ُُ-)1-3-1-3ماُيفيدهُخبرُالتواترُ :
تعارؼ عليو يف أكالط األصوليْب،
يػىتى ىميىز خربي التوات ًر يف الثٌقافة اسإلالمية ،كبا٣بصوص فيما ىو يم ه
233
ظه ير العلم عند األصوليْب يف معنيْب اثنْب ٮبا:
بصفة ألالية ،تتمثل يف إفادتو للعلم  ،كبصفة عامة يػىتى ىم ى
أ-

يرتبط ىذا ا٤بعُب بصفة ٭بيٌز فيها بْب أمرين غّب متناقضْب ،كىذا ما يعكس التٌصور
التٌصديقي؛ فمثال إذا ارتبط العلم الذم نتحدث عنو بذات معينة أك ٗبعُب مفردا ،أك بفعل

إلناد غّب خربم ،يكوف ٗبعُب التٌصور ،بينما إذا ارتبط بفعل إلناد خربم يكوف ذلك
السم يف حد ذاتو كبأنو
قاتل) .يكوف العلم ٗباىية ٌ
التٌصديق ا١بازـ .فمثال يف قولناٌ (:
السم ه
تصور ،لكن دكف أف نثبت النٌسبة أك ننفيها ،يف حْب إذا ألندنا
مرتبط بفعل القتل عبارة عن ٌ
ب-

للسم ،يكوف عل يمنا يف ىذه ا٤برة عبارة عن تصديق جازـ.
كقوع فعل القتل ٌ

يفيد ىذا ا٤بعُب اعتقادا جازما يعكس الواقع بطريقة موافقة؛ أم أف يتطابق ىذا االعتقاد مع

صحة ىذا التطابق ،كهبذا يكوف العلم غّب ٧بتمل ٤بعُب
ا٤برجعية الواقعية ،لكن يشَبط أف تعلل ٌ

التٌصور،بل يقتصر فقط على التٌصديق ا٣بالص .234

231
الشركط ا٤بؤدية إىل إ٪باح الفعل الكالمي داخل قطاعو ا٤بؤلسايت اسإ٪بازم.
تعُب ىذه ا٤برجعيٌة فقط بالبحث عن ٌ

232ينظر:الوضع القانوين ا٤بعاصر (بْب الشريعة اسإلالمية كالقانوف الوضعي):طارؽ البشرل ،ص.33
233اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .22/2،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازمٝ .227/4،بع ا١بوامع يف أصوؿ
الفقو:السبكي ،ص .65التٌحصيل من ا﵀صوؿ:األرموم(لراج ال ٌدين ٧بمود بن أ ي بكر)،درالة كٙبقيق:عبد ا٢بميد علي
ٌ

الرلالة،بّبكت-لبناف،ط1408 ،01ق1988/ـ .95/2،شرح ٨بتصر الركضة:الطويف .74/2،شرح
أبو ز
ٌ
نيد،مؤلسة ٌ
األصوؿ:السمعاين .327/1،ا٤بستصفى من علم
اللٌمع:الشّبازم،الشّبازم .654/1،قواطع األدلٌة يف
ٌ
ا٢بق من علم
األصوؿ:الغزايل .132/2،البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي .238/4،إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ٌ
األصوؿ:الشوكاين.241/1،
األصوليْب٧:بمد علي ٝبعة ،ص.37-36
 234ينظر:ا٢بكم الشرعي عند
ٌ
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يكوف العلم عند األصوليْب با٤بعُب الثاين عبارة عن اعتقاد جازـ يتعلٌق بطريف العملية اسإلنادية،
إما باسإثبات أك بالنفي؛ فمثال يف قولنا( :ا١بو بارد) .يكوف طريف العملية اسإلنادية (ا١بو/بارد) متعلقْب
ببعضهما عن طريق اسإٯباب ،أما العلم ا٤بستفاد من ىذا التعلق ىو اعتقادنا ا١بازـ ٕبدكثو يف الواقع
كالمو حقيقي.
ا٣بارجي؛ أم نكوف مص ٌدقْب ٤بن أخرب بأ ٌف ا١بو ه
بارد ،أك نسلٌم بأف ى
الصفة بالنسبة ١بميع األخبار ا٤بتواترة ،بل يقصرىا يف األخبار
لكن (اآلمدم) ال يعتقد يف توافر ىذه ٌ
ٌ

٦بردة ،كما ال يعتقد أيضا يف
ٙبسسها كمشاىدهتا ال يف تلك الٍب يٚبرب عن أمور حكمية ٌ
الٍب نتم ٌكن من ٌ

الصدؽ يف أخبارىم؛ كىذا راجع -بالنسبة
أف صدؽ ٝبيع األفراد النٌاقلْب لألخبار يؤدم بالضركرة إىل ٌ
السمعية  ،La compétence auditifكااللتيعابية ،باسإضافة إىل
إليو -الختالؼ كفاءهتم ٌ
اختالؼ إحاطتهم ٗبختلف القرائن ا٤بصاحبة لألخبار ا٤بفيدة للعلم .235

أكثر كاقعية كمنطقية ،كذلك حينما أقصى من حقل األخبار ا٤بتواترة
إ ٌف (اآلمدم) يف رؤيتو ىذه يكوف ى

معربة عن قيم ٦بردة؛ ٫بو العدالة كا٢برية كالعطف كا٢بب...إخل فجميع ىذه األكصاؼ ٙبمل
تلك الٍب ترد ٌ
قيمة ٧بددة يف نفسها للفا؛ أم أهنا مفيدة للعلم بنفسها من غّب حاجة إىل خرب التواتر كي يضفي عليها

تلك القيم الٍب ٙبملها ،بينما األخبار الٍب يتٌجو إليها خرب التواتر ىي تلك األخبار الٍب ال ٙبمل قيمة
٧بددة يف نفسها ،كبالتايل تكوف ٧بتاجةن إليو كي يضفي عليها قيمة شرعية  Religieuse Valeurال
الصدؽ ك ا٢بقيقة .كما ينحوا (اآلمدم) منحا
نقدر على ٌ
ردىا أك تكذيبها على اسإطالؽ ،كىي قيمة ٌ
أقر بأف األخبار ا٤بتواترة ال تكوف ٝبيعها حاملة لقيمة الصدؽ أك ا٢بقيقة؛ ألنو
تداكليا أيضا؛ كذلك حينما ٌ

يف ىذا التٌمفصل  L articulationبالذات تتدخل -إىل جانب الكفاءات اللٌسانية ا﵀ضة كغّب
236
الراكم
طرؼ
من
مسبقا
نفسيا
التعدادا
تتطلب
األخبار
اية
ك
ر
عملية
ألف
؛
اللسانية -ا٣بصائص النفسية
ٌ

235

اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم..26-25/2،

236

فعل القوؿ من الذاتية يف اللغة:ؾ.أكريكيوين،ترٝبة٧:بند نظيف،منشورات أفريقيا الشرؽ،الدار البيضاء-

ا٤بغرب(،د.ط)،2007،ص .24ك٥بذا توجد عالقة كطيدة بْب ا١بانب اللٌساين كالنٌفسي؛ فكلٌما ازداد األكؿ لدل األفراد
كلما كانت خصائصهم النفسية قوية .ينظر :ا٢بصيلة اللغوية(أٮبيتها-مصادرىا-كلائل تنميتها):أٞبد ٧بمد ا٤بعتوؽ،عامل
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السامع ،كهبذا يكوف الفعل الكالمي « ليس ىو ذلك الفعل الذم ٲبكنو التٌحقق يف الكالـ فقط ،كلكن
ك ٌ
الفعل ا﵀ ٌقق لواء انتمى إىل نظاـ اللغة أك أينتً ىج بتوافر ظركؼ لسيو -نفسانية للتواصل ».237
ٗبقتضى ما ذىب إليو (اآلمدم) يكوف ا٤بعيار ا﵀تكم إليو فيما ٱبص إفادة خرب التواتر العلم
(الصدؽ/ا٢بقيقة) ٗبا أخرب بو ،ىو تفاكت الكفاءات الثٌقافية كا٤بولوعية ،باسإضافة إىل ٦بموعة ا٤بعارؼ
الضمنية الٍب ٲبتلكها األفراد النٌاقلْب للخرب عن العامل كاسإيديولوجية،كما ترتبط أيضا بأ٭باط تأكيل األفراد
ا٤بختلفة ،كتقييمهم للعامل ا٣بارجي(الواقعي) باسإضافة إىل كفاءاهتم اللٌسانية الٍب ٲبتلكوهنا ،كٝبيع ىذه
العالقات ا٤بَبابطة الٍب ذكرناىا ٚبتلف فيما بينها من حيث ٧بدكديتها كاتساعها بْب األفراد أكثر منها من
غموضها238؛ أم عندما يكوف النٌاقل للخرب ذا ثقافة مولوعية كٲبتلك أيضا معارؼ ضمنية كثّبة
حيث
ي
عن ا﵀يط الذم حولو ،باسإضافة إىل ٭بطو ا٣باص يف التأكيل كالذم ٲبكنو -بطبيعة ا٢باؿ -من ٙبصيل
نظرة مشولية عن ذلك ا﵀يط أيضا ،فإذا توافر ٝبيع ذلك يف ناقل ا٣برب ،فحتما لتكوف خصائصو النٌفسية
ج ٌد قوية من حيث قدرتيو العالية على ٠باع الكالـ كفهمو كإحاطتو بالقرائن ا٤بقَبنة بو ،بل حٌب كإف طلب
منو إعادة التظهار ما ٠بعو ليقوـ بذكره باللٌفظ كا٤بعُب نفسو.

ا٤بعرفة،الكويت،للسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب،ع،212ربيع األكؿ1417ق-
أغسطس/آب1996ـ ،ص.85
237

التحليل التداكيل للخطاب السيالي:ذىبية ٞبو ا٢باج،ا٣بطاب(دكرية أكادٲبية ٧بكمة تعُب بالدرالات كالبحوث

العلمية يف اللغة كاألدب)منشورات ٨برب ٙبليل ا٣بطاب،جامعة مولود معمرم،تيزم كزك،دار األمل للطباعة كالنشر
كالتوزيع،عدد ،01مام ،2006ص .240نقال عنDe l énoncé a l énonciation(une approche :
de fonction intonatives :M Martin Baltar,Credif Didier ;paris,1977,p26.
 238فعل القوؿ من الذاتية يف اللغة:أكريكيوين،ترٝبة٧:بند نظيف ،ص.24
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(ُ-)2-3-1-3العلمُالحاصلُعنُخبرُالتواترُإماُنظريُوُإماُضروري:
ىح ًرم بنا يف ىذا ا٤بقاـ أف نتساءؿ عن الفرؽ بْب كوف العلم ا٢باصل عن خرب التواتر إما نظرم ك إما
٫بصلها من جراء ىذا التحديد؟ ينقل لنا (اآلمدم)
ضركرم ؟ كما نتساءؿ أيضا عن ا١بدكل العلميٌة الٍب ٌ

عن (أ ي حامد الغزايل) أف العلم ا٢باصل من خرب التواتر يكوف ضركريا؛ ٗبعُب أف يكوف مستغنيا عن أم
كالطة نىشعي ير بأهنا ىي من أكصلنا إليو ،لكن (الغزايل) ال ينكر كجود تلك الوالطة مطلقا ،بل يقر
بوجودىا على مستول ال ٌذىن؛ بينما يكوف تواجدىا ىذا الكاعيا عند األفراد الناقلْب للخرب .239
ا٢بجة األقول عند القائلْب بضركريتو -كما يرل اآلمدم -أنو لو كاف حصوؿ العلم ٖبرب التواتر
إ ٌف ٌ
مستندا إىل كالطة توصلنا إليو ،كىي االلتدالؿ كالنظر ،لكنٌا منكرين حصوؿ العلم من ىذا ا٣برب إذا
الصبياف كعواـ الناس ،لكن كاقع
صدر من لدف أناس ال ٲبتلكوف آلة النظر كااللتدالؿ على ما ىم عليو ٌ

240
حجة ىذا الفريق ٯبدىا جد منطقية كمقبولة
ا٤بتأمل يف ٌ
ا٢باؿ يثبت ٥بم حدكث العلم من خرب التواتر ؛ ك ٌ

السم قاتل ،لكاف خربه ىذا
إىل حد بعيد؛ فلو أخربنا صيب٩ -بن تنعدـ عنده آلة النظر كااللتدالؿ -بأ ٌف ٌ

الصيب ا١باىل ال ٲبتلك أم كالطة ٘بعل من خربه ىذا مفيدا
مفيدا للصدؽ كا٢بقيقة ٗبجرد تلفظو بو؛ فهذا ٌ

٪برب
السم كما شاىد أحدا شربو فقتلو ،كمن جهة أخرل ٫بن أيضا مل ٌ
للصدؽ كا٢بقيقة؛ فهو ما ٌ
جرب ٌ
السم ك مل نشاىد من شربو فقتلو ،كمع ذلك ال ٭بلك إال أف نص ٌدؽ ىذا ا٣برب ال لشيء إال ألنو تواتر إلينا
ٌ
جيال بعد جيل.

الرأم األكؿ ينقل لنا (اآلمدم) أ ٌف (أبا ا٢بسْب البصرم) ذىب إىل أف العلم ا٤بستفاد من
با٤بقابل من ٌ

خرب التواتر يكوف نظريا كليس ضركريا ،كحجتو يف ذلك أ ٌف العملية االلتداللية ما ىي إال ترتيبا ٤بعطيات

ٛب ٌكن النٌاظر أك ا٤بستدؿ من الوصوؿ إىل علم مغاير من حيث النتيجةي ا٤بفضية إليو ،241كهبذا يكوف العلم
النٌظرم ىو ذلك العلم الذم يشَبط يف حصولو ترتيب علوـ أك معطيات أخرل ،كىذا ينطبق ٕبذافّبه على

 239اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم..27/2،
 240ا٤بصدر نفسو .27/2،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.232/4،
 241اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .29-2/ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.233/4،
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الشخص ا٤بخرب مل يقم بفعل اسإخبار عن رأيو ،حيث إنو أخرب عن
ا﵀صل من خرب التواتر؛ بدليل أ ٌف ٌ
العلم ٌ

جلي ال خلط فيو كال لبس ،كما يفَبض (البصرم) افَباضا مسبقا بأ ٌف ا٤بخرب صادؽ فيما أخرب
حسي ٌ
أمر ٌ
بو ،كذلك حينما غاب كانتفى ال ٌدافع ال ٌذم ٲبكن أف يدفعو إىل الكذب ،242كيدخل يف ىذه ا٤بالبسات
ا٤بوجو لقولو،
ا١بو الذم يقاؿ فيو الكالـ ،ككذلك األيطر الزمانية كا٤بكانيٌة ،كالطريقة الٍب يقاؿ هبا ،كال ٌدافع ٌ
ٌ

ا٤بتوخى منو ،243كما يرل (البصرل) أ ٌف كل ىذه العلوـ الضمنية أك ا٤بعطيات ا٤بنطقية
ككذلك ا٥بدؼ ٌ
تيشكل كال متكامال حيث لو اختلت معلومة من ىذه ا٤بعلومات أك معطى من ىذه ا٤بعطيات لكاف ذلك

حائال بيننا كبْب تأ ٌكدنا أك علمنا بصدؽ ذلك ا٣برب.244

إ ٌف العلم ا٢باصل من خرب التواتر لواء أكاف نظريا أـ ضركريا فإنو يتضمن ال ٧بالة افَباضات لابقة ك

245
السامع يكوف على
إىل
حديثو
م
ل
ا٤بتك
و
يوج
فعندما
؛
الٍب تع ٌد من بْب مباحث الدرس التداكيل ا٢بديث
ٌ
ٌ
ٌ

السم
ألاس ٩با يفَبض للفا أنو معلوـ لديو؛ فقوؿ ٌ
السم قاتل) .يفَبض مسبقا أف ٌ
الصيب السابق(:إف ٌ
الصيب إىل الكذب؛ إذ
لبق كأف قتل أناس كنٌا قد ٠بعنا عنهم أك قرأنا عنهم ،كما أنو ال يوجد لبب يدفع ٌ

أنو مل يورد ىذا ا٣برب اعتباطا ،بل كاف قد أكرده لغرض ال نستطيع الوصوؿ إليو إال إذا التقرأنا لياؽ ا٢باؿ
246
السابقة لواء أكانت
كالعالقة االجتماعية الٍب تربط كل من ا٤بتكلم كا٤بخاطب  .ككل تلك االفَباضات ٌ

٧بصلة عن
٧بصلة بالضركرة؛ أم أف تكوف حاضرة يف ال ٌذىن من غّب إرادة صاحبها ككعيو هبا ،أك كانت ٌ
ٌ

تقوم من قيم
طريق ترتيبها كالنٌظر فيها كااللتدالؿ هبا ،فهي يف غاية األٮبية ،حيث تكو يف ٗبثابة دعائم ٌ
الصدؽ كا٢بقيقة ا٤بستفاداف من خرب التواتر.
ٌ

 242اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .29/2،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.233/4،
243
الشركؽ،القاىرة-مصر،ط،01
النٌحو كال ٌداللة(مدخل لدرالة ا٤بعُب النٌحوم-ال ٌداليل)٧:بمد ٞبالة عبد اللطيف،دار ٌ

1420ق2000/ـ ،ص.115
 244اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .29/2،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.233/4،
245

ينظر:آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصر٧:بمود أٞبد ٫بلة،دار ا٤بعرفة ا١بامعية(،د.ب)(،د.ط)،2002،

ص.26
 246ا٤برجع نفسو ،ص نفسها.
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(ُُ-)2-3-1-3متىُيحصلُالعلمُمنُخبرُالتواتر؟ُ :

إ ٌف مسألة العلم ا٢باصل من خرب التواتر-كما رأينا لابقا -ىي مسألة يف غاية األٮبية؛ إذ تع ٌد قطب
الرحى يف درالة األصوليْب للخرب عامة كا٤بتواتر منو خاصة؛ فذلك العلم ٲبثٌل ا١بوىر األلاس يف مسألة
صل العلم عند
التنباط األحكاـ الشرعية من األحاديث النبوية الشريفة ،كمنو يصبح ا٢بديث ال ٌذم مل يٰب ٌ

ركايتو حديثا غّب مؤىل اللتنباط حكم شرعي منو أك بنائو عند النظر يف نقد ا٤بًب.

توىل خلق العلم
يعتقد اآلمدم -التنادا إىل إيديولوجيتو األشعرية  -أ ٌف ا٤بوىل عز كجل ىو من ي ٌ
الناتج من خرب التواتر ،كىذا لواء أكاف العلم بو حاصال عن طريق نظر ا٤بكلف كالتداللو فيكوف مكتسبا
بعد أف كاف مفتقدا ،أك كاف حاصال دكف إرادة أك كعي منو فيكوف ضركريا ،كىذا االعتقاد-يف نظره-
اليؤدم إال أم تناقض ،247أما إذا تساءلنا عن الوقت ا﵀ ٌدد ال ٌذم ٱبلق فيو ا﵁ تعاىل العلم من خرب
الرم عند
التواتر ،فإف ىذا -فيما يؤمن بو اآلمدم -يتطابق ٛباما مع حدكث ٌ
الشبع عند األكل ك ٌ
الشرب248؛ فاسإنساف ال ٌذم يأكل ال تكوف لو دراية ٧بكمة كمضبوطة بالوقت الذم ليحصل لو فيو
م ،كتيشبو ىذه العملية ٛباما عملية االلتماع إىل خرب التواتر ،من حيث
الشبع ،ككذلك عند ٌ
الر ٌ
الشرب ك ٌ

جهل ا٤بستمع بالوقت ا﵀ ٌد د الذم ليخلق لو ا﵁ تعاىل العلم من ا٣برب الذم ٠بعو ،لكن ا٤بهم من ىذا أف
ي
العلم قد يخلق لو كانتهى.

ك٤با كانت األخبار ا٤بتواترة مفيدة للعلم بصفة عامة فهي تنضوم إذا ٙبت االعتقاد ا١بازـ؛ أم االعتقاد
الشك على اسإطالؽ ،كٰبصر(أبو حامد الغزايل) االعتقادات ا١بازمة يف لبعة
الصادؽ ال ٌذم ال ينتابو ٌ
ٌ
أقساـ من بينها (ا٤بتواترات)  ،249كمن أمثلة ذلك-كما يذكر الغزايل -أنو إذا أخربنا أحد بأف م ٌكة
بالشافعي ،كأف الصلوات ا٤بفركضة ىي ٟبس ،...فكل
يكُب ٌ
موجودة ،كبأنو كاف يوجد إماـ يف عصر معْب ٌ

247
كجل كبْب كسب العبد لو (ضركرة أك نظرا).
يعِب التناقض بْب مسألة خلق العلم من طرؼ ا٤بوىل عز ٌ

 248اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.34/2
249

ىذه األقساـ ىي (:األكليات ،ا٤بشاىدات الباطنة ،ا﵀سولات الظاىرة ،التجريبات ،ا٤بتواترات ،الوٮبيات،

ا٤بشهورات) .ينظر:ا٤بستصفى من علم األصوؿ:الغزايل.154-138/1،

109

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ

للحس نصيب منها
ا٢بس ،كإذا كاف
ىذه األخبار -يف نظره -ىي متواترات مل ٌ
ٌ
٫بصل العلم هبا عن طريق ٌ
بالصدؽ ،كما أف
فهو ال يتجاكز ٦برد ٠باع صوت ا٤بخرب ،بينما يكوف العقل ىو الفيصل يف ا٢بكم عليها ٌ

السمعية ىو
ٌ
٦برد ٠باع صوت ا٤بخرب ال ييكسب ا٣برب تلك القيمة التٌصديقية الفورية ،بل إف تكرار التٌجربة ٌ
من يكسبو تلك القيمة .250

الراكين للخرب ال يكوف لو دخل حالم يف ٙبصيل العلم من ا٣برب ا٤بتواتر؛ ألف
كما أ ٌف عدد األفراد ٌ
اشَباط ٙبصيل العلم كحصره يف عدد معْب ىو أمر مبالغ فيو كال يستند إىل أم معطى شرعي أك عقلي،
بل ٰبصل العلم ٗبجرد تكرار ٠باع ا٣برب الذم ىو ٗبثابة تكرار للتٌجربة ذاهتا ،كال ٌذم ليكسبها شهادة تلول

الظن با٣برب علما يقينيا جازما ،251كلكن -كما أقره اآلمدم لابقا-
األخرل حٌب يصّب -كا٢باؿ ىذهٌ -
دكف كعي من ا٤بستمع للخرب.

كتقل بقلٌتو،
تأليسا على ما لبق ذكره ال تزداد درجة ٌ
الشدة للغرض ا٤بتضمن يف القوؿ بكثرة العدد ٌ

السمعية ىو ال ٌذم يكسبها قوة معينة ،إال أنو ىناؾ من الدارلْب 252من كاف يرل
بل إف تكرار التٌجربة ٌ
الراكين للخرب ،ككذلك توثيقو مقابلة عند
خالؼ ىذا الطرح؛ حيث ع ٌد مسألة اىتماـ األصوليْب بعدد ٌ
الشدة يف
الشدة للغرض ا٤بتضمن يف القوؿ؛ فهو يعتقد بعدـ تساكم تلك ٌ
ا٤بعاصرين من التٌداكليْب لدرجة ٌ

253
ا٤بتأمل يف ىذا الطرح ٯبده موفٌقا إىل حد ما؛ فهناؾ
خرب يركيو مئات النٌاس كخرب يركيو فرد كاحد  .إف ٌ

فرؽ -شئنا أـ أبينا -بْب خرب ركاه مئة راكم كخرب ركاه راك كاحد !كلكن ليس عدد الركاة -بال ٌدرجة

األكؿ
السمعية ىو ا٤بتسبٌب ٌ
األكىل -ىو من أكسب خرب التٌواتر درجة شدة عالية ،بل إ ٌف تكرار التٌجارب ٌ

يف ذلك ،حيث تصبح كل ٘بربة ككأهنا شهادة أخرل يم ىدعمة للتجربة الٍب لبقتها ،كعندىا كبدكف كعي من

ا٤بتل ٌقي يصبح ظنٌو علما يقينيا جازما؛ ألف ا٤بؤ ٌشر ا﵀تكم إليو يف تواتر األخبار ىو « ما حصل العلم عنده
 250ا٤بصدر السابق.144/1،
 251نفسو.144/1،
( 252مسعود صحراكم).
253

ينظر:التداكلية عند العلماء العرب (درالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف الَباث اللٌساين العر ي):مسعود

صحراكم ،ص.135
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من أقواؿ ا٤بخربين ،ال أف العلم مضبوط بعدد ٨بصوص ،كعلى ىذا فما من عدد يفرض كاف أربعة أك ما
زاد ،إال كٲبكن أف ٰبصل بو العلم ،كٲبكن أف ال ٰبصل ،كٱبتلف ذلك باختالؼ القرائن.254»...
القوة اسإ٪بازية تكوف متعلٌقة
إف ال ٌقوة اسإ٪بازية ىي خاصية تتميز هبا ا٤بنطوقات ال ا١بمل؛ أم أ ٌف ٌ
السياقات ا٤بختلفة كالقرائن ا٤بتنوعةٖ ،بالؼ التٌلفظ با١بمل ا٤بنعزلة عن لياقات
بالتٌلفظ ا﵀اط بتلك ٌ
التعما٥با ،كإذا صح ىذا التقسيم فحتما ليمتلك ا٤بنطوؽ الواحد عدة قول إ٪بازية ضمن مالبسات
255
الضعف اللذاف ٲبكن أف يعرض بأحدٮبا
التعماؿ ٨بتلفة  ،كعليو تكوف القوة اسإ٪بازية ىي « ٌ
الشدة أك ٌ

غرض إ٪بازم كاحد يف لياؽ بعينو من لياقات التعماؿ ا٤بنطوؽ » .256فلو أخذنا على ليبل التٌمثيل
ىخو ا٤ب ٍسلً ًم الى يىظٍلً يموي ىكالى يي ٍسلً يموي ،ىكىم ٍن ىكا ىف
خربا نقل عن النٌيب  -صلى ا﵁ عليو كللم -كىو« «:ا٤ب ٍسلً يم أ
ي
ي
ي
ات يػوًـ ً
ًيف حاج ًة أ ًىخ ًيو ىكا ىف اللو ًيف حاجتً ًو ،كمن فىػرج عن مسلً وم يكربةن ،فىػرج اللو عٍنو يكربةن ًمن يكرب ً
القيامةً،
ي ى ى ى ى ٍ ى ى ٍ ي ٍ ٍ ى ى ي ى ي ٍ ى ٍ يى ى ٍ ى ى
ى ى
ً ً 257
ىكىم ٍن ىلتىػىر يم ٍسلً نما ىلتىػىرهي اللوي يػى ٍوىـ القيى ىامة » كقمنا بعزلو عن ظركؼ كمالبسات التٌلفظ بو لكاف عبارة عن
ا٤برات ليبقى ٧بافظا على قوة إ٪بازية
ٝبلة ال قوة إ٪بازية ٥با ،فحٌب كلو أعدنا ركاية ىذا ا٣برب عشرات ٌ
السابقة الٍب كضعها (اآلمدم)؛ (ا٣برب معلوـ الصدؽ ٗبجرد التلفظ
كاحدة ،أما إذا ركيناه عن طريق األنواع ٌ

الصدؽ بشركط معينة ،كماال يعلم صدقو كال كذبو ،كتندرج ٙبت ىذا النوع األخّب
بو (خرب التواتر) كمعلوـ ٌ
الصدؽ كالكذب) ،لنتحصل على اآليت:
ثالثة أنواع أخرل ىي:مظنوف الصدؽ ،مظنوف الكذب٦ ،بهوؿ ٌ

-1المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُأكرب قوة يعرض هبا ىذا ا٣برب ىي قوة خرب
التواتر(.قوة شديدة جدا)
ُ-2المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُأقل قوة منها ىي قوة ا٣برب الذم يعلم صدقو
بشركط (قوة شديدة)
254

اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.37/2

 255تعديل القوة اسإ٪بازية(درالة يف التٌحليل التٌداكيل للخطاب٧:بمد العبد،ضمن كتاب:التٌداكليات(علم التعماؿ
اللغة):إعداد ك تقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم  ،ص.314
 256ا٤برجع نفسو ،ص نفسها.
ا٤بسلم كال يسلمو ،العدد.128/3 ،2442/
ا٤بسلم
 257صحيح البخارم:البخارم،كتاب،.....باب ال يظلم
ى
ي
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السابقة ىي قوة ا٣برب الذم يكوف
ُ -3المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُما دكف ٌ

الشديدة).
الصدؽ(قوة دكف ٌ
مظنوف ٌ

السابقة ىي قوة ا٣برب مظنوف الكذب
ُ-4المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُأقل من ٌ

(قوة مقاربة للضعف).
ٌ

السابقة ىي قوة ا٣برب ٦بهوؿ الصدؽ
ُ-5المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُمادكف ٌ

(قوة ضعيفة).
كالكذب ٌ

ُ -6المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُأضعف قوة يؤدل هبا ىذا ا٣برب ىي قوة
ا٣برب معلوـ الكذب(قوة شديدة الضعف).
ٲبكننا أف ني ٌسجل ،انطالقا من ىذا التٌحليل ،أف الغرض اسإ٪بازم ا٤بنضوم ٙبت ىذا ا٣برب ىو غرض

الشدة الٍب عرض هبا ىذا الغرض لوجدناىا
تأملنا يف درجة ٌ
كاحد كا٤بتمثٌل يف اسإخبار أك األعالـ ،أما إذا ٌ

الشدة عند
الشديد ،كاألمر الذم يدعو إىل االنتباه فيما ٱبص درجة ٌ
الضعف ٌ
القوة الٌشديدة ك ٌ
تَباكح بْب ٌ
يتغّب ،كبالتٌايل تكوف القول اسإ٪بازية
(اآلمدم) أ ٌهنا ال ترتبط با٣برب ذاتو؛ إذ ا٣برب كما ىو مل يتب ٌدؿ كمل ٌ
ا٣بربيٌة عند (اآلمدم) مرتبطة ،كفقط ،بقرائن كمالبسات نقل ا٣برب باسإضافة إىل مدل معرفة أحواؿ النٌاقلْب

السماع ا١بيٌد (اسإنصات) كفهمهم
للخرب من النٌاحية االجتماعية كاألخالقية كالَببوية ،ككذلك قدرهتم على ٌ
بالضبط ما كاف يراه (لّبؿ)
٤با ٠بعوه بل كقدرهتم كذلك على حفظو كآدائو إف طلب منهم ذلك ،كىذا ٌ

حينما ٌفرؽ بْب الفعل اسإنشائي/اسإ٪بازم ،كش ٌدة القوؿ اسإ٪بازية؛ حيث أ ٌكد من جهتو إمكانية عزؿ جزء
الفعل الكالمي ا٤بتعلق بش ٌدتو اسإ٪بازية عن ا١بزء الذم يش ٌكل ٧بتواه ا٣بربم258؛ فبمقتضى ىذا تكوف

الشدة ا٤بوجودة يف خرب التٌواتر نابعةن عن ا٤بالبسات كالقرائن ا٣بارجية الٍب ٙبيط هبذا ا٣برب ال أف
درجة ٌ
تكوف نابعة من عملية اسإخبار ذاهتا ،259كالظاىر أف (لّبؿ) كاف كاعيا بطبيعة ىذا االختالؼ ،كذلك

 258العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة يف العامل الواقعي)جوف لّبؿ ،ص.204
 259كبناء على ىذا الٌطرح إذا للٌمنا فرضا بأف ا٣برب ا٤بتواتر ىو ا٣برب الذم مل تتكرر ٘بارب ٠باعو لكاف هبذا فاقدا لش ٌدتو
العالية الٍب يعرض هبا غرضو اسإ٪بازم اسإعالمي.
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حينما أ ٌك د العالقة الوطيدة بْب الفعل اسإ٪بازم كاأللسنة الٍب يؤدل هبا ،كىذا ما ٯبعلٕ -بسب رأيو-
اجملتمعات تتمايز فيما بينها من حيث أنواع األفعاؿ اسإ٪بازية ا٤بؤداة داخل كاقعها ا٤بؤلسايت ،260كما

أكد ،من جهة أخرل ،على ٘باكز شدة القوؿ اسإ٪بازية للغة  ،261الٍب نتحدث هبا ،ككذلك للجمل ،كمن
ىنا يكوف ا٣برب ٧بصال ٤بعناه كقوتو اسإ٪بازية فقط عندما يراعى يف التٌبليغ بو ٨بتلف ا٢بيثيات االلتعمالية
.262

الشدة اسإ٪بازية ٤بنطوؽ ا٣برب ا٤بتواتر متعلٌقةن فقط با١بانب غّب اللٌغوم ،يحق لنا أف نتساءؿ
كإذا كانت ٌ

٧بصلة
إذا عن حاصل ىذه ٌ
٧بصلة ما ينوم أك ما يقصد ا٤بتكلم إبالغو ٤بخاطبو أك أهنا ٌ
الشدة ؟ فهل ىي ٌ
التنتاجات ا٤بتل ٌقي ٤با قيل لو ؟ .263لقد أثار ىذه ا٤بسألة كل من (أكلتْب) ك(لّبؿ) ،حيث كانا قد
ً
فلما حصرىا األكؿ يف قدرة ا٤بتكلم على ٙبقيق قصده ٙبقيقا
اختلفا يف ٌ
٧بصلة عود ش ٌدة ا٤بنطوؽ اسإ٪بازية؛ ٌ
خصها الثٌاين يف ٦بموع ما كاف ا٤بتل ٌقي قد التنتجو من خالؿ التٌأكيالت الٍب كردت يف ذىنو،264
ناجحاٌ ،

السابقْب لػ (أكلتْب) ك(لّبؿ)؛ كذلك ٤با اشَبط شركطا
أما (اآلمدم) فقد ٝبع بْب كل من االقَباحْب ٌ
٢بصوؿ العلم 265عن خرب التٌواتر ،منها ما يتعلٌق با٤بخربين عن ىذا ا٣برب ،كمنها ما يرتبط با٤بستمعْب إليو،
الشركط عند (اآلمدم) ىي الٍب تزيد من ال ٌشدة اسإ٪بازية ٤بنطوؽ خرب التواتر فتجعلها يف أقصى
كىذه ٌ

درجاهتا  ،Au Maximumفيكوف تبعا ٥بذا خربا صادقا ٗبجرد التٌلفظ بو ال غّب ،266كإذا ٌتعْب ىذا
األمر ليتوجب علينا من ىنا فصاعدا درالة األفعاؿ الكالمية ،لواء عند األصوليْب أك عند ا٤بعاصرين،

260
الشرعية ا٤بنبثقة من ا٣برب كمن اسإنشاء عند األصوليْب.
كىذا ما لنراه يف األفعاؿ الكالمية ٌ

 261دائرة األعماؿ اللغوية(مراجعات كمقَبحات)،:شكرم ا٤ببخوت ،ص.151

 262ا٤بقاربة التداكلية:فرانسواز أرمينكو،ترٝبة:لعيد علوش ،ص.20
263

تعديل القوة اسإ٪بازية(درالة يف التحليل التداكيل للخطاب)٧:بمد العبد،ضمن كتاب:التداكليات(علم التعماؿ

اللغة):إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم ،ص.315-314
264ا٤برجع نفسو ،ص.315
 265إ ٌف إمكانية حصوؿ العلم من ا٣برب تزداد بشدة ا٤بنطوؽ اسإ٪بازية؛ فعندما كاف منطوؽ ا٣برب ا٤بتواتر ٰبتوم على درجة
شدة عالية كاف مؤىال لتحصيل العلم منو.
 266ينظر:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.18/2،
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بوصفها أعماال لغوية اجتماعية تواصليٌة نسعى من خال٥با إىل تفسّب الغرض اسإ٪بازم كش ٌدتو اسإ٪بازية
الصيغة اللٌغوية للمنطوؽ ،ككذلك ا﵀يط
تفسّبا صحيحا ،كىذا ال يتأتٌى لنا طبعا إال إذا ٛب ٌكنا من فهم ٌ

االجتماعي الذم أ٪بزت فيو.267

(ُ -)3-3-1-3شُروطُصدقُمحتوىُخبرُالتواتر:
تنقسم شركط صدؽ ٧بتول خرب التواتر إىل شركط متٌفق عليها ك أخرل غّب متٌفق عليها ،إال أننا
لنقتصر على ذكر ا٤بتٌفق عليها؛ ألهنا ىي الٍب هتمنا يف ىذا ا٤بقاـ ،فمنها ما يرجع إىل ا٤بخربين ،كمنها ما
برجع إىل ا٤بستمعْب ،كىي:
-1

ماُيرجعُإلىُالمخبرين:268

(ُ-)1-1كثرةُالناقلينُللخبر:
يذىب (اآلمدم) إىل أ ٌف ا٤بؤ ٌشر ا﵀تكم إليو يف التفادة العلم من خرب التواتر ليس ىو العدد-كما

ذكرنا لابقا -بل ىو تلك القرائن ا٤بصاحبة لو ،باسإضافة إىل مدل قوة ٠باع ا٤بستمع كفهمو كإدراكو،269

يقوؿ (اآلمدم) يف ىذا الشأف «:فضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقواؿ ا٤بخربين ،ال أف العلم
مضبوط بعدد ٨بصوص ،كعلى ىذا فما من عدد يفرض كاف أربعة أك ما زاد ،إال كٲبكن أف ٰبصل بو
العلم ،كٲبكن أف ال ٰبصل ،كٱبتلف ذلك باختالؼ القرائن.270»...

267

تعديل القوة اسإ٪بازية(درالة يف التحليل التداكيل للخطاب)٧:بمد العبد،ضمن كتاب:التداكليات(علم التعماؿ

اللغة):إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم ،ص.315
268ينظر ىذه الشركط يف:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .35-34/2،
269ا٤بصدر نفسو.37/2،
270نفسو.37/2 ،
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(ُ-)2-1الوثوقُأوُاليقين.

أم أف يكوف ال ٌذىن مستيقظا كمدركا ٛباما اسإدراؾ ٤با ليقولو ،فإف حدث كأف حل الظٌن ٧بل الوثوؽ
حٌب يسَبجع ٝبيع قواه الٍب ٛب ٌكنو من
ك ٌ
الشك ٧بل العلم ،فهنا ٯبب على ا٤بخرب أف يتوقٌف عن اسإخبار ٌ
الوثوؽ يف نفسو عند اسإخبار.

يجبُأنُيتمُاإلخبارُعنُاألمورُالمحسوسةُالُالمجردةُُ.271
ُ
(ُ-)3-1
السمع
إ ٌف ىذا ٌ
ا٢بسي ٫بو ٌ
الشرط يقضي بأف تكوف ثقة الركاة فيما ينقلونو مستمدة من ا١بانب ٌ
ال ٌدقيق كالفهم العميق كالقدرة على الٌضبط كعدـ النٌسياف كا٣بلط؛ ألنو إذا دخل العقل يف ىذه ا٤بسألة
الركاة خربا كلكنٌو أثناء ركايتو أشكل عليو األمر كاختلطت يف ذىنو
فسوؼ يقوـ بإفسادىا؛ فلو ركل أحد ٌ

الصنيع
كٰبل ٧بلٌو جانب العقل ،كهبذا ٌ
ا٢بس لديو ٌ
ا٤بعاين ،ففي ىذه ا٢باؿ ليضطر إىل إبطاؿ جانب ٌ
الصيغة ىي الٍب
يرجح بْب األلفاظ كا٤بعاين عن طريق العقل فيقوؿ مثال:من ا٤بفركض أف ىذه ٌ
يصبح الراكم ٌ
ا٤برجح فمن غّب
تكوف يف ىذا ا٣برب ألنو من غّب ا٤بنطقي أف يكوف كذا ككذا...أك أف ىذا ا٤بعُب ىو ٌ
الرلوؿ  -صلى ا﵁ عليو كللم -كذا هبذه الصيغة...إخل ،فإدخاؿ مثل ىذه التٌحليالت
ا٤بعقوؿ أف يقصد ٌ

موجهة كبعيدة عن
الركاية بطابع ال ٌذاتية ،فتصّب تبعا لذلك ٌ
ا٤بنطقية من طرؼ الراكم من شأنو أف يطبع ٌ
ا٤بوضوعية أثناء النٌقل.
(ُ-)4-1أنُيُتُأكُدُمنُصدقُراويُالخبرُاألولُواألخيرُ،ومنُيتوسطُبينهما:272
الشك يف أحد األطراؼ النٌاقلْب
حٌب يتٌصف النٌاقلوف للخرب كلهم بصفة الصدؽ؛ ألنو إذا كقع لنا ٌ
كىذا ٌ
لتنعدـ صفة التواتر من ا٣برب.

271
الشركط الٍب اشَبطها علماء ا٢بديث يف ا٢بديث ا٤بتواتر.ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي،
كىذا أحد ٌ

ص.30
272
الشرط الثاين الذم اشَبطو علماء ا٢بديث يف ا٢بديث ا٤بتواتر.ينظر:ا٤بصدر نفسو ،ص.31-30
كىذا ىو ٌ
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( -)2ماُيرجعُإلىُالمستمعين:

شَبط يف ا٤بستمع للحديث النبوم الشريف أف يكوف على أىبة لتلقي العلم ا٤بستفاد من ا٣برب الذم
يي ى

يسمعو ،كمن أجل ٙبصيل ىذا االلتعداد يشَبط (اآلمدم) يف ا٤بستمع أف يكوف على غّب لابق علم ٗبا
لييلقى على مسامعو؛ أل ٌف إخباره ٗبا ىو على دراية بو يع ٌد ٙبصيل حاصل ال طائل من كرائو على اسإطالؽ
.273

الراكم لتل ٌقي ا٣برب ك ٙبصيل شدة ا٣برب اسإ٪بازية ،باسإضافة إىل عدـ معرفة
إف مسائل مثل التعداد ٌ
الراكم ا٤بسبقة ٤با لّبكل لو ،كل ىذا يع ٌد من عناصر التٌفاعل ال ٌذم ىو عبارة عن «للسلة من األحداث
ٌ

يكوف فيها ع ٌدة أشخاص ىم ا٤بعنيوف بوصفهم فاعلْب ،274»...فركاية ا٢بديث النبوم الشريف ىي ٗبثابة
٦بموعة من األحداث الكالمية تبتدئ بإلناد ا٢بديث من طرؼ الراكم ،ثٌ يعقبها قوؿ الرلوؿ  -صلى

ا﵁ عليو كللم -كتنتهي بتلقي ىذا ا٣برب من طرؼ شخص آخر ،كخالؿ ىذه األحداث الكالمية يكوف
الركاية ،كما يدخل أيضا يف
الراكم كا٤بتلقي(متلقوف) ٮبا الفاعالف الوحيداف ا٤بعنياف بإ٪باز ا٢بدث الكالمي ٌ
ٌ

مسألة التٌفاعل بْب األشخاص ما يعرؼ عند ا٤بعاصرين باالفَباض ا٤بسبقPresupposition

،

السامع يكوف مفَبضا مسبقا أف لامعو على لابق علم ببعض
كمفاده أ ٌف ا٤بتكلم عندما ٌ
يتوجو ٕبديثو إىل ٌ

األمور ا٤بتعلقة ٗبوضوع ا٢بديث ،275كما « تش ٌكل ىذه االفَباضات ا٤بسبقة ا٣بلفيٌة التواصليٌة الضركريٌة
العامة » ،276كلذلك فهي
السياقات كالبُب الَبكيبيٌة ٌ
لتحقيق النجاح يف عمليٌة التواصل ،كىي ٧بتواة ضمن ٌ
يتم إيصا٥با دكف قو٥با» ،277كىذه ا٤بعاين يصطلح عليها بػ(متضمنات القوؿ
تع ٌد «جزءا من ا٤بعاين الٍب ٌ
 273اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.35/2 ،
274

علم النص(مدخل متداخل االختصاصات):توف.أ.فاف دايك،ترٝبة كتعليق:لعيد حسن ٕبّبم،دار القاىرة

للكتاب،القاىرة-مصر،ط ،2001 ،01ص.128
 275آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصر٧:بمود أٞبد ٫بلة ،ص .26نقال عنYule,G,(1987)P100.
 276التداكليٌة عند العلماء العرب (درالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف الَباث اللٌساين العر ي):مسعود صحراكم،
ص.31-30
277التداكليٌة:جورج يوؿ ،ص.51
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 ،278)Les Implicitesكما أنو يف إثر االفَباض ا٤بسبق يىربز أثر العالقات االجتماعية بْب ا٤بتفاعلْب
من جهة كموضوع تلفظهم من جهة أخرل ،ك٥بذا فهم يراعوف مراتبهم االجتماعية ،كجنس كل كاحد منهم

أثناء الكالـ ،كما أهنم يعنوف أيضا باألثر الذم يفرض و السياؽ غّب اللغوم يف التعماؿ العالمات غّب
279
السياقات غّب اللغويٌة ك ىو ما يصطلح علي
اللغوية على تباينها  ،كٝبيع ىذه االعتبارات تندرج ضمن ٌ

بػ « قرينة ا٤بقاـ ،أك ا٢باؿ ،أك القرينة ا٤بعنويٌة أحيانا »

280

السابق -علم مسبق بكوف السامع مهتم ٕبديث
يكوف لدل راكم ا٢بديث -يف ضوء العرض ٌ
النيب  -صلى ا﵁ عليو كللم ،-كما أنو أيضا يريد ٠باع ا٤بزيد من أخباره ،زد على ذلك أنو على ٛباـ
االلتعداد لتلقي ا٢بديث من لدف الراكم ،إذ ال يقبل أم راك من الركاة أف يشتغل مستمعو عنو أثناء ركايتو
للحديث ،فهذا يدخل يف جانب االحَباـ بْب الراكم كالسامع كٙبدده العالقة ا٤بوجودة بينهما ،كإف كاف
حاصل يف عموـ الراكين فكيف ٗبن يركم حديث رلوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كللم-؟ إف الراكم
ىذا
ه
٢بديث الرلوؿ -صلى ا﵁ عليو كللم -يكوف أكىل باسإنصات لو كااللتعداد اللتفادة قيم ا٢بقيقة
كالصدؽ من خربه ،أما فيما ٱبص عالقة كل من راكم ا٢بديث كمستمعو فيفَبض مسبقا أف يعلم الراكم
٤بن لّبكم ا٢بديث ىل لطالب علم مبتدئ أـ لعامل مشهور يف زمانو ،أـ لغّب مسلم أصال ،فكل ىذا
ليكوف لو أثره البالغ أثناء فعل الركاية بطبيعة ا٢باؿ ،كما ٯبب أف يتوفٌر فعل الركاية الكالمي على معيار
يصطلح عليو يف الدرالات ا٤بعاصرة بػ(اسإعالمية) كىو كاحد من بْب عدة معايّب نصية عند (دم
بوجرند ،281)...فالركاية أكال كأخّب ما ىي إال نصا ٰبمل داللة معينة ،كلذلك يتعْب علينا أف نتساءؿ عن
282
السامع ،ككذلك
هبا
غ
ل
ػ
ب
ػ
ي
لٍب
ا
ا٤بعلومات
ٔبدة
مرىونا
يكوف
النص
فوجود
،
مدل إمكانية توقعنا ٤بعانيو
يى
ٌ

 278التداكليٌة عند العلماء العرب (درالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف الَباث اللٌساين العر ي):مسعود صحراكم،
ص.30
 279آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصر ،ص.11-10
اليل)٧:بمد ٞبالة عبد اللٌطيف ،ص.114
280النٌحو كال ٌداللة(مدخل لدرالة ا٤بعُب النٌحوم-ال ٌد
ٌ
281

مسارات التٌحوؿ من لسانيات ا١بملة إىل لسانيات النص(قراءة يف بدايات كدكاعي التأليس كا٤بساٮبات العربية يف

اللسانيات النصية):رشيد عمراف،ضمن كتاب:لسانيات النص كٙبليل ا٣بطاب(ٕبوث ٧ب ٌكمة).393/1 ،
 282ا٤برجع نفسو.393/1 ،
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بتمالكها283؛ فمن غّب اجملدم أف تكوف ا٤بعلومات جديدة لكنها غّب مرتٌبة ،أك يناقض بعضها
بعضا...إخل ،كما ٯبب أف يكوف معيار اسإعالمية ،يف ظل فعل الركاية الكالمي ،مشتمال بالضركرة على
عنصرين آخرين ٮبا -1:أف يتوفر فيو الرغبة يف اسإخبار ،ك -2أف يتوفٌر على فكرة ال ٌدعاية لشخص أك
معْب .284
فكرة أك مذىب ٌ

الراكم للحديث النبوم الشريف يف ظل ا٤بعيار السابق رغبة يف إبالغ خرب معْب،
ٌ
تتكوف لدل ٌ
الَبكيج للسنة النبوية الشريفة ،كما يكوف الراكم أثناء ىذا
حيث يكوف ىذا اسإبالغ نوعا من ال ٌدعاية ك ٌ
اسإبالغ مفَبضا مسبقا أف مستمعو على غّب دراية با٢بديث الذم لّبكيو لو الراكم؛ ألف ا٤بعلومة الواردة يف

285
تسمى
رلالة ما ىي رىينة عدـ توقعها  ،كٲبثل عنصر ا١بهل ٗبحتول القضية عند (لّبؿ) قاعدة ٌ

(القاعدة التحضّبية الثانية) ،كمفادىا أف ال يكوف ا٤بتلقي على لابق علم ٗبحتول القضية موضوع
ا٢بديث.286
يتسبٌب جهل السامع/ا٤بتلقي ٗبا ليقولو الراكم يف خلق التعداد لدل الفاعلْب ،أما إذا حدث
كأف حصل العكس ،فسيخفق فعل الركاية،إال إذا كاف لياؽ ركاية ا٢بديث مثال لياؽ تذكّب؛ أم أف يكوف
السامع على لابق معرفة با٢بديث ،كالراكم يعلم أيضا أف مستمعو على دراية بذلك ا٢بديث ،كلكن يف
ىذا ا٤بقاـ ال يصبح الفعل فعل ركاية بل يصبح فعل كعظ ك تذكّب؛ أم يقوـ الواعظ بتذكّب مستمعو
الشركط السابق
يرده عن خطأ يوشك على الوقوع فيو....إخل ،كتأليسا على ٌ
بذلك ا٢بديث عسى أف ٌ
ذكرىا تكوف إفادة قيم ا٢بقيقة كالصدؽ من خرب التواتر -عند اآلمدم -متوقفةن على كل من الراكم
كا٤بتلقي؛ فاألكؿ يهتم بتحقيق قصد النيب  -صلى ا﵁ عليو كللم -من صيغة ا٣برب ،كالثاين ييعُب بفهم
 283نفسو.393/ 1،
284
النص النثرم):حساـ أٞبد فرج،تقدمي:لليماف العطار ك٧بمود فهمي
نظرية علم النص(رؤية منهجية يف بناء ٌ
حجازم،مكتبة اآلداب،القاىرة-مصر،ط،2007 ،01ص.68 ،66

285معجم ٙبليل ا٣بطاب:باتريك شاركدة ك دكمينيك منغنو ،ص.305
286ينظر:نظرية الفعل الكالمي(بْب علم اللغة ا٢بديث كا٤بباحث اللغوية يف الَباث العر ي كاسإلالمي):ىشاـ عبد ا﵁
ا٣بليفة ،ص.363
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ألول:
الفصل ا ّ

كتفسّب ىذا القصد ،كهبذا الطرح يكوف (اآلمدم) قد خالف كال من (أكلتْب) ك(لّبؿ) حيث ٝبع بْب
اقَباحهما معا.

(ُ-)2-3الخبرُاآلحادُ :
(ُ-)1-2-3تعريفوُ :
يع ٌد ا٣برب الذم يركيو فرد كاحد ٗبثابة « كالـ يسمعو من رلوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كللم كاحد،

287
كيعرفو
كيسمعو من ذلك الواحد كاحد آخر ،كمن الواحد اآلخر آخر ،إىل أف ينتهي إىل ا٤بتمسك » ٌ .
(اآلمدم) فيقوؿ « :خرب اآلحاد ما كاف من األخبار غّب منتو إىل حد التواتر ،كىو منقسم إىل ما ال يفيد

الظن أصال ،كىو ما تقابلت فيو االحتماالت على السواء ،كإىل ما يفيد الظن كىو ترجح أحد االحتمالْب
ا٤بمكنْب على اآلخر يف النفس من غّب قطع .288»...نفيد من ىذا الكالـ أف خرب اآلحاد يعتمد يف نقلو
على الفرد الواحد ال على ا١بماعة كما رأينا يف ا٣برب ا٤بتواتر ،كىذا ما جعل(أبو البقاء الكفوم/ت )...يركز
يف تعريفو لو على العملية اسإلنادية الفردية.Individuel 289

(ُ-)2-2-3مسائلُأساسيةُحولُخبرُاآلحادُ ُ:
إ ٌف إيرادنا ٥بذه ا٤بسائل مل يكن من باب االلتزادة أك ا٢بشو ،كإ٭با كاف إجابة لثالث إشكاالت ألالية
ىي:

 287التعريفات:ا١برجاين ،ص.162
 288اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم43/2 ،
289

الكليات(معجم يف ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوية):الكفوم(أبو البقاء أيوب بن مولى)ٙ،بقيق:عدناف دركيش ك ٧بمد

ا٤بصرم،مؤلسة الرلالة للطباعة كالنشر كالتوزيع،بّبكت-لبناف،ط ،1998 ،02ص.371
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ألول:
الفصل ا ّ
-1

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ىل يفيد خرب اآلحاد قيم ا٢بقيقة كالصدؽ؟ ٗبعُب آخر ىل إذا ٠بعنا خرب اآلحاد نقطع جزما
بتصديقو-كما يف خرب التواتر-أـ ال ؟!

-2

ٗبا أف خرب التواتر كخرب اآلحاد ٲبتلكاف الغرض اسإ٪بازم نفسو ،كىو الغرض اسإعالمي ،فهل
الشدة الٍب يعرض هبا ىذا الغرض يف كل من ا٣بربين ىي نفسها أـ ال؟!
ٌ

-3

ىل ٯبوز لنا يف ظل الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي أف نتعبٌد ا٤بوىل عز كجل ٖبرب نقلو إلينا فرد
كاحد متصف بصفة العدالة؟ !

(:)1-2-2-3ماذا يفيد خرب الواحد ،ىل ا٢بقيقة كالصدؽ أـ الظن ك الشك؟
إذا كاف ا٣برب ا٤بتواتر مفيدا لقيم ا٢بقيقة كالصدؽ ٗبجرد التلفظ بو ،كذلك لتعدد ٘بارب ٠باعو ،فمن
ا٤بفَبض أف يكوف ا٣برب الذم يركيو فرد كاحد غّب مفيد لتلك القيم؛ ألف ىذا ا٣برب لو ٘بربة ٠بعية كاحدة
 ،Un Sul auriculaire testلكن بالنسبة لػ(آلمدم) قد يكوف األمر ٨بالفا ٥بذا التصور ا٤بنطقي؛
إذ أف التجربة السمعية ليست ىي الفيصل األكؿ كاألخّب يف ىذه ا٤بسألة ،بل تيسهم يف ذلك أيضا ا١بوانب
شبو ك غّب اللٌسانية ،يقوؿ (اآلمدم) «:كا٤بختار حصوؿ العلم ٖبربه ،إذا احتفت بو القرائن كٲبتنع ذلك
عادة دكف القرائن .)290(»...إف ىذا الكالـ ٯبعل من صدؽ ا٣برب الذم يركيو فرد كاحد مرىونا ٗبدل
تضافر كتعاضد القرائن ا٤بقَبنة بو؛ فإذا قلٌت ىتو القرائن ظن كذبو كإذا ازدادت ظن صدقو،بينما إذا كثرت
احتمل الصدؽ ،كإذا غابت ٛباما كاف كاذبا ،كىذا يربره ما اعتيد عليو من نقل األخبار كركايتها.
( -)2-2-2-3إذا أخرب كاحد ٖبرب كىو يف ٦بلس ٰبضره رلوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كللم ،-كمل
ينكر عليو ا٢بضور ما أخرب بو ،فهل ٫بمل ما أخرب بو على الصدؽ كا٢بقيقة أـ ال ؟.إف ىذا ا٣برب يف نظر
(اآلمدم) ال ٰبمل أم داللة قطعية على صدؽ ا٤بخرب ،بل إف داللتو ال تتجاكز ٧بض الظن (.)291
( -)3-2-2-3إذا أخرب كاحد ٖبرب عن أمر نستطيع التأكد منو عن طريق ا٢بواس ،كحضر إخباره
ىذا ٝباعة من األفراد كمل ينكركا عليو ىذا ا٣برب ،فهل يكوف ا٤بخرب صادقا فيما أخرب بو أـ يكوف كاذبا ؟
( _)290اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.44/2 ،
( _)291ا٤بصدر نفسو.53/2 ،
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ألول:
الفصل ا ّ

يف ىذه ا٤بالبسات يعتقد (اآلمدم) أنو ليس بإمكاننا -ك يف ٝبيع األحواؿ -أف ٪بزـ بصدؽ ىذا ا٣برب،
لكن بإمكاننا أف نظن صدقو ال أكثر(.)292
أقره،
( -)4-2-2-3إذا أخرب كاحد خربا ك حدث إٝباع من طرؼ ٌ
األمة يقضي بوجوب العمل ٗبا ٌ

فهل يكوف خربه ىذا صادقا أـ كاذبا ؟ ىذا ا٣برب أيضا يستبعد فيو (اآلمدم) القطع بصدقو كلكنو يثبت
الظن فيو(.)293

( -)5-2-2-3لو حدث أمر من األمور يف مكاف يوجد فيو أناس يكثير ٛبكنوا من مشاىدتو،
كتوفرت ٥بم ٝبيع األلباب كالدكافع لنقلو إىل أناس آخرين مل يشهدكه ،كمع ىذا مل يقم بركايتو إال كاحدا
٩بن شهدكه ،ففي ىذه الظركؼ أم الوصفْب يستحقو ىذا ا٣برب :آ الصدؽ أـ الكذب؟ يف ىذه ا٤بالبسات
كالقرائن ا﵀يطة بنقل ا٣برب ٯبزـ (اآلمدم) بأف الناقل للخرب كاذب يف نقلو.294
( -)6-2-2-3إذا ركل لنا كاحد خربا ىل ٯبوز لنا أف نتعبد ا﵁ عز كجل ٗبا اشتمل عليو من معُب،
مع العلم أف ىذا الراكم يتصف بصفة العدالة ؟ يقوؿ (اآلمدم) ٔبواز التعبد ٖبربه ،كدليلو يف ذلك أننا لو
للما فرضا أف ا٤بوىل عز كجل أكجب علينا التعبد ٖبربه يف حالة ما إذا رجح الظن بصدقو ،فهذا أمر ٩بكن،
كمقبوؿ من الناحية العقلية ،كما أف أكرب شيء يستطيع أف ٰبصل بتقدير تعبدنا بو أف يكوف كاذبا أك
٨بطأ ،كىذاف االحتماالف يف اعتقاده ال ٰبوالف دكف التعبد بو؛ بدليل أف خرب ا٤بفٍب يعد خربا آحادا،
الشاىدين ،كمع ىذا ٯبوز التعبد ٖبربيهما على الرغم من احتماؿ تطرؽ الكذب كا٣بطأ إىل
ككذلك خرب ٌ

كل منهما.295

( _)292نفسو.54/2 ،
 293نفسو.55/2 ،
 294نفسو55/2 ،
295نفسو.59/2 ،
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ألول:
الفصل ا ّ

( -)7-2-2-3ىل ٯبب علينا أف نتعبد ٖبرب الواحد من حيث العقل كالنقل أـ ال ؟يعتقد
(اآلمدم) ٔبواز ذلك كلكن بشركط

296

فعل الركاية.

يتعلق بالشركط الواجب مراعاهتا يف إ٪بازية
لنقوـ بإيرادىا فيما ٌ

ٲبكننا يف هناية ا٤بسائل الٍب أكردىا (اآلمدم) حوؿ خرب الواحد أف نستنتج أمرا يف غاية األٮبية ،كىو
الشدة ا٤بتضمنة يف خرب الواحد تكوف ضعيفة على خالؼ خرب التواتر؛ فلو التقرأنا ٝبيع
أف درجة ٌ
يرؽ خرب منها إىل درجة الصادؽ أك معلوـ
السابقة الٍب متٌ فيها فعل اسإخبار لوجدنا أنو مل ى
السياقات ٌ
ٌ
الصدؽ كبْب الكاذب ك ا٤بخطئ ،297أما فيما ٱبص ىل ىو
الصدؽ بل كانت ٝبيعا تَباكح بْب مظنوف ٌ
مفيد للعلم فيظهر ضعف شدتو يف كونو ال ٰبصل العلم بو إال إذا احتفت بو القرائن الٍب تزيد من درجة

شدتو إىل أف يصّب يف حكم الصادؽ أك معلوـ الصدؽ ،أما فيما ٱبص جواز التعبد بو كالعمل ٗبضمونو يف
ظل الواقع اسإلالمي ا٤بؤلسايت فتلك مسألة كاف (اآلمدم) قد ضبطها بشركطها الٍب مٌب توفرت صح
ىذا األمر.
السابقة الٍب أكردىا (اآلمدم) ضمن صنف من أصناؼ األفعاؿ الكالمية الٍب
تندرج ٝبيع أقساـ ا٣برب ٌ

كضعها (لّبؿ) أال كىو(اسإخباريات)

298

 Assertivesمع العلم أ ٌف (لّبؿ) كاف يصنف األفعاؿ

الكالمية على ألس منهجية ثالث ىي:
 -1الغرض اسإ٪بازم . Illocutionary point
 -2ا٘باه ا٤بطابقة .Direction of fit
296ينظر:نفسو 88/2 ،كما بعدىا.
297
الشدة ا٤بوجودة يف أم خرب ىي الٍب تعكس فعلو التٌأثّبم؛ فإذا كاف ا٣برب مثال متواترا لتكوف درجة شدتو
إف درجة ٌ

جد عالية ٩با ٰبمل ا٤بتلقي على اسإذعاف بتصديق ا٣برب ٗبجرد ٠باعو ،كما أف تباين درجة شدة الغرض اسإ٪بازم ا٣بربم

فورم إىل ترجيح إىل شك إىل حّبة إىل ٚبطئة إىل
يؤدم بالضركرة إىل تباين األفعاؿ التأثّبية النا٘بة عنو؛ فمن تصديق ٌ
تكذيب...إخل.
298

آفاؽ

جديدة

يف

البحث

اللغوم

ا٤بعاصر٧:بمود

عن.Verschueren ,J,(1996),P24 :

122

أٞبد

٫بلة،

ص.49

نقال
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ألول:
الفصل ا ّ
 -3شرط اسإخالص .299 Sincerity condition

فالغرض اسإ٪بازم ا٤بتضمن مثال يف صنف اسإخباريات ىو قياـ ا٤بتكلم بوصف كاقعة من الوقائع
كٱبص (لّبؿ) ٝبيع األفعاؿ الكالمية الٍب تنضوم ٙبت ىذا
ا﵀ددة ،يف شكل قضيةProposition
ٌ
الصنف باحتماؿ تطرؽ الصدؽ أك الكذب إليها ،أما ا٘باه ا٤بطابقة فيها فيتم من الكلمات ٘باه العامل
 ،Words-to-Worldبينما يتجلى شرط إخالصها يف أف يتكفل ا٤بتكلم بنقل الوقائع نقال أمينا،
كما ٯبب أف يكوف تعبّبه عنها صادقا أيضا .300كما ٪بد الغرض اسإ٪بازم يف صنف اسإخباريات عند
(لّبؿ) ىو الغرض اسإ٪بازم نفسو ا٤بتضمن يف أقساـ ا٣برب عند (اآلمدم)؛ فالراكم للحديث النبوم
٧بمد -صلى ا﵁
الشريف ،لواء يف ا٢بديث ا٤بتواتر أك يف ا٢بديث اآلحاد ،يسعى إىل نقل كالـ الرلوؿ ٌ

عليو كللم -انطالقا من القضية الٍب يدكر حو٥با موضوع ا٢بديث ،كىذا يع ٌد من عناصر ا٤بقاـ بْب الراكم

كا٤بتلقي ،301كما أ ٌف ىذا النقل -يف اعتقاد اآلمدمٰ -بتمل الصدؽ كالكذب ،أكا١بزـ هبما ،أك الظن
فيهما ،أك عدـ الدراية بأم منهما ،302كلذلك رلم (اآلمدم) منهجية دقيقة يف التعامل مع ىذه األنواع

الٍب تكوف حاملة لقيمة شرعية معينة .كإذا كاف ا٘باه ا٤بطابقة يف صنف اسإخباريات عند (لّبؿ) من
٧بمد -صلى ا﵁ عليو كللم-؛ أم
الكلمات إىل العامل ،فإنو عند (اآلمدم) من الكلمات إىل الرلوؿ ٌ
٧بمد -صلى ا﵁ عليو كللم ىو ا٤برجعية ا﵀ددة لصدؽ أك كذب األخبار ا٤بنقولة عنو أك
يكوف الرلوؿ ٌ
303
األك ىؿ هبا ،كىذا يَبتب عليو -إف
السالـ -
ا٤بنسوبة إليو  ،كيعود ذلك إىل كونو -عليو ٌ
ى
الناطق ٌ
الصالة ك ٌ

أقره لابقا(ابن حجر العسقالين)
ٌ
صحت نسبتها -إثبات أحد األحكاـ الشرعية التٌكليفية ا٣بمسة ،كما ٌ
الركاية عن الرلوؿ
يف كتابو (فتح البارم) ،كيف ىذا الشأف ينقل لنا (القرايف) أف (ابن ٌ
الشاط) ٌفرؽ بْب فعل ٌ

 299ا٤برجع السابق ،ص.9
 300نفسو ،ص .49نقال عنVerschueren ,J,(1996),P24 :
اليل)٧:بمد ٞبالة عبد اللٌطيف ،ص.115
 301النحو كال ٌداللة(مدخل لدرالة ا٤بعُب النٌحوم ال ٌد
ٌ
 302كىذه ىي أقساـ ا٣برب الثالثة الٍب أكردناىا لابقا.

303
ا٤بتحركف لنسبة األخبار إىل الرلوؿ  -صلى ا﵁ عليو كللم ٗ -بختلف القرائن كالدالئل على ٫بو ما أكرده
يستعْب ٌ
(اآلمدم) يف ا٤بسائل األربعة ا٤بتعلقة ٖبرب اآلحاد.
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ألول:
الفصل ا ّ

 صلى ا﵁ عليو كللم -كبْب فعل الركاية عن الوقائع الٍب ال يَبتٌب عليها آثار شرعية (كقائع عادية)؛فالراكم الثاين فيما ذىب إليو (ابن الشاط) ال يع ٌد يف نظر األصوليْب راكيا حقيقيا ،كحٌب كإف أيطلق عليو
الراكم عندىم
ىذا االلم فيما يتعلق
بالقص ،فهو إطالؽ ٦بازم؛ ألف الركاة ك ٌ
ٌ
القصاصْب ال يشَبطوف يف ٌ

٧بمد  -صلى ا﵁ عليو كللم .304-أما إذا أردنا أف
الصفات ا٤بوجودة يف ركاة األحاديث الواردة عن النيب ٌ

فسر لبب مرجعية العامل يف ا٘باه ا٤بطابقة عند (لّبؿ)٪ ،بد أف األخبار الٍب كاف يتصورىا ىي أخبار
ني ٌ
عادية؛ أم غّب حاملة لقيمة شرعية ٧بددة؛ ٗبعُب آخر ىي ليست أخبار نابعة من لدف شخص مكلف
بوصف أفعاؿ البشر كأقوا٥بم ،ك٥بذا كاف مرجعها األكؿ كاألخّب ىو العامل ا٣بارجي ا﵀دد لصدقها أك
كذهبا.

304ينظر:كتاب الفركؽ (أنوار البّبكؽ يف أنواء الفركؽ):القرايف(76/1 ،ا٥بامش).
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ألول:
الفصل ا ّ
المبحثُالرابع:فعلُالروايةُالكالمي:
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ(أوال)ُ-مفهومُفعلُالروايةُالكالميُ :

يػيتىػنى ىاك يؿ فعل الركاية دائما من جهة انتسابو الكالمي؛ أم ىل ىو منتسب إىل قسم ا٣برب أـ إىل قسم

اسإنشاء؟ أك من جهة مالبسات نقلو إىل السامع ،305كىذا أمر الب ٌد منو ألم باحث لساين ،كىو ما
لنتعرض لو يف ىذا البحث بطبيعة ا٢باؿ .إال أ ٌف ا٤بتأمل يف حقيقة فعل الركاية يف ظل الواقع ا٤بؤلسايت
ر٠بيٰ 306بفظ
اسإلالمي ال ٯبده ٱبرج عن كونو كالما ٧بكيا كاقعيٌا ،كلذلك نستطيع أف نع ٌده ٗبثابة ٌ
لجل ٌ
لألمة اسإلالمية أصلها التشريعي الثاين ،307كما يربطنا مباشرة ٗبا مت إ٪بازه يف ا٤باضي ،308كيشمل « ما
ثبت عنو صلوات ا﵁ كلالمو عليو من قوؿ أك فعل[،]...أيضا ما يقولو غّبه أمامو،أك يفعلو فال ينكره
عليو،أك يبلغو فيسكت عنو ،309»...ك٤با ارتبطت ىذه اسإ٪بازات بالزمن ا٤باضي فهي -يف هناية األمر -ال
ٚبرج عن كوهنا تارٱبا يتوجب علينا قراءتو حٌب نتمكن من فهمو كإدراكو ،كما نتمكن أيضا من ربطو ٗبا
التجد لنا من معطيات قرائية يف الوقت ا٢بايل.310
السائدة ،ك٤با كاف النٌسق
إال أنٌو ٤با كانت ىوية الفعل الكالمي تتح ٌدد يف إطار لغة اجملتمع كثقافتو ٌ
اللٌغوم كالثٌقايف يف اجملتمعْب اسإلالمي كالغر ي ٨بتلفْب عن بعضهما البعض ،فهل يَبتٌب عن ىذا
االختالؼ أف ال ٌدرس اللساين الغر ي كاف على غّب كعي بالفعل الكالمي الركاية أـ ال ؟

 305كىذا ما تقيٌد بو(مسعود صحراكم) .ينظر:التداكلية عند العلماء العرب(درالة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية يف
الَباث اللساين العر ي) ،ص 136كما بعدىا.
 306من النص إىل الفعل(إٔباث التأكيل):بوؿ ريكور،ترٝبة٧:بمد برادة كحساف بو رقية ،ص.135
 307ينظر:مشاكل ا٢بديث كبيانو:اسإماـ ا٢بافظ ابن فورؾ ،ص.08
 308من النص إىل الفعل(إٔباث التأكيل):بوؿ ريكور ،ص135
 309مشاكل ا٢بديث كبيانو:اسإماـ ا٢بافظ ،ص.08-07
 310من النص إىل الفعل(إٔباث التأكيل):بوؿ ريكور ،ص.136
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ألول:
الفصل ا ّ

عما ىو عند
٤با كاف (أكلتْب) ينتمي إىل كاقع مؤلسايت لغوم ،ديِب ك اجتماعي ٨بتلف ٛباما ٌ
311
عرب عن ا٢باالت التٌبليغية
٦برد كالـ غّب مباشر أك كالـ مائل  ،كالذم يي ٌ
ا٤بسلمْب ،كانت الركاية عنده ٌ

عند اآلخرين؛ أم ما يقولو غّبنا فننقلو عنهم ،كما ييعبػ ير أيضا عن تلك ا٢باالت التبليغية ال ٌذاتية؛ أم ما
ينقلو ا٤بتكلم عن نفسو.312أيضا ييؤدل ا٣بطاب ا٤بركم عند (أكلتْب) بع ٌدة صيغ من بينها:قاؿ إ ٌف ،حكى

أ ٌف ،ركل أ ٌف ،313...كما ينبٌو (أكلتْب) إىل كوف أداة ا٤بصدر(أن) يف ا٣بطاب ا٤بركم ليست ٥با عالقة أبدا
بااللتعماؿ اسإنشائي ،بل ىي من االلتعماؿ ا٣بربم الذم يسعى إىل إعادة الكالـ ٕبذافّبه ،314كذلك

لسبب كاحد كىو خوؼ النٌاقل من أف يى ىً
غموض لواء من حيث داللتيو أك من حيث
كالمو
ه
عَب ى
ض ى
315
مسمى ا٣برب ال اسإنشاء.
مرجعيو  ،كىذا ما ٯبعل فعل الركاية الكالمي عنده يندرج ٙبت ٌ
ا٢بضارم ،كاف لديو كعيا بالفعل
االجتماعي ك
ٗبكونو اللٌغوم ك
ٌ
ذف نستنتج أ ٌف اجملتمع الغر يٌ ،
ٌ
نسجلها يف النٌقاط اآلتية:
الركاية ،كلكن ىذا الفعل الكالمي كاف قد اتٌسم ٖبصوصيات عديدة ٌ
الكالمي ٌ
-1

الركاية ىي عبارة عن خطاب ينجز بطريقة غّب مباشرة ،كىذا ما ي ً
قحم مفهوـ الولاطة يف
ي
يتوىل الوليط حكاية كالـ شخص آخر أك حٌب كالمو ىو يف زماف كمكاف
النقل؛ ٕبيث ٌ
آخرين.

-2
-3

الركاية يف العرؼ الغر ي ىي خطاب عادم؛ أم ال تَبتب عليو آثار شرعيٌة معيٌنة.
تنجز الركاية يف العرؼ الغر ي ببعض صيغ األفعاؿ ا٤باضية ا٤بقَبنة بأداة ا٤بصدر(أف) ،كىذه
الصيغة تستعمل يف إ٪باز ا٣برب،كمنو تكوف الركاية فعل كالمي خربم ال إنشائي.

 - 4ال تكوف الركاية يف ىذا العرؼ ٧بكومة ببعد تشريعي ربٌاين أك قانوين/كضعي.

 311نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.95
312ا٤بصدر نفسو ،ص نفسها.
 313نفسو ،ص.95
 314نفسو ،ص.96
 315نفسو ،ص.126
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ألول:
الفصل ا ّ

الركاية الكالمي ،على اختالؼ اللغات كتباين الثقافات كا٤بعتقدات ،على «خطاب
إذف ،يشتمل فعل ٌ

مركم ،316»Discours rapportéإال أنٌو ضمن ىذا األخّب ال يكوف ا٤بتكلٌم ناقال لكالمو
317
يتصوره (أكلتْب).318
ٌ
الشخصي ،بل يكوف ناقال لكالـ شخص آخر  ،كىذا على خالؼ ما كاف ٌ

الركاية باقتصارىا على نقل كالـ الغّب يتماشى مع مفهومها يف العرؼ اسإلالمي؛ إذ يسعى
إف ٌ
تصور ٌ

٧بمد -عليو الصالة كالسالـ .-إ ٌف طريقة نقل
الرلوؿ ٌ
الراكم من جهتو أيضا إىل نقل كالـ غّبه ،كالـ ٌ
ٌ
األحاديث النبويٌة الشريفة ،يف ظل الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي ،تنبِب على تقنيٌة يصطلح عليو

(اسإلناد)319؛ كالذم ييع ٌد من خصائص األمة اسإلالمية الفريدة ،كما يع ٌد لنٌة مؤٌكدة فيها أيضا؛ فا٤بتأمل
يف تاريخ األمم األكىل ال ٯبد فيها من اشتغل على مستول أمن كلالمة منجزات رللها الكالميٌة إال يف
320
ٖباصيتو ا٤بميزة عند ا٤بسلمْب ،ىو « أف يقوؿ ا﵀ ٌدث:ح ٌدثنا
اسإلناد،
ك
.
اسإلالـ بوالطة ىذه التقنية
ٌ

321
قل مباشرا؛ أم من
ن
ال
يكوف
أف
ٲبكن
كما
،
فالف عن فالف،عن رلوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كللٌم»
ٌ
ي
الراكم مباشرة دكف كلاطة.
الرلوؿ -صلى ا﵁ عليو كللٌم -إىل ٌ
ٌ

الركاية لواء من حيث اللغة أك من حيث االصطالح ،كرٌٗبا يعود
مل نقف عند (اآلمدم) على تعريف ٌ

ذلك إىل أ ٌف ىذا الفعل الكالمي أصبح متعارفا عليو يف الواقع االجتماعي ك التٌشريعي اسإلالميْب إىل
يصرح فيو
درجة أف مل ٯبد (اآلمدم) حاجة إىل تقدمي تعريف لو .أيضا مل نقف عند (اآلمدم) على قوؿ ٌ

بأ ٌف الركاية خربه ،كلكن عندما تتبٌعنا كالمو كجدناه يع ٌدىا خربا؛ كال ٌدليل على ذلك أنو بعدما تطرؽ إىل

 316معجم ٙبليل ا٣بطاب:إشراؼ:باتريك شاركدك ك دكمينيك منغنو ،ص.185
 317ا٤بصدر نفسو ،ص نفسها
318

ألف الراكم يف اعتقاد (أكلتْب) كما ٲبكنو أف ينقل كالـ غّبه ،ٲبكنو كذلك أف ينقل كالمو الشخصي ،كقد لبق ك

أف أشرنا إىل ىذه ا٤بسألة.
319

النهاية يف اتصاؿ الركاية:ال ٌد مشقي ا٢بنبلي(يولف بن حسن بن عبد ا٥بادم)١،بنة من ا﵀ققْب بإشراؼ:نور الدين

طالب،دار النوادر،لورية/لبناف/الكويت،ط ،2011 ،01ص05
 320ا٤بصدر نفسو،ص نفسها.
 321التعريفات:ا١برجاين ،ص.52
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ألول:
الفصل ا ّ

أنواع ا٣برب الثالثة انتقل مباشرة إىل ما يستند عليو الراكم يف ركايتو ٢بديث النيب  -صلى ا﵁ عليو كللم-
كذلك بوصفو ٨بربا عنها ،322ك على ىذا تكوف الركاية عنده ما ىي إال نوعا معينا من أنواع ا٣برب.
الركاية
كعليو ،نبادر بطرح التساؤؿ اآليت :مٌب يأخذ ا٣برب ٌ
مسمى الركاية ؟ نقوؿ :يػىتىلبٌس ا٣برب بلبيوس ٌ

األمة ٝبيعها ،323إال أ ٌف ىذا ا٢بكم
نتوىل اسإخبار عنها
عندما تكوف القضية الٍب ٌ
متضمنة ٢بكم يشمل ٌ
ٌ
324
الراكم راكيا
العاـ يشَبط فيو أف يكوف ناقليو قد ٌ
السمعي  ،كلذلك ال يكوف ٌ
حصلو بااللتناد إىل ا٤بعطى ٌ

حقيقيٌا إال إذا ٠بع فعال ا٢بديث من الرلوؿ -صلى ا﵁ عليو كللم -أك ٠بعو من أحد آخر ٠بعو من
عنده عليو الصالة كالسالـ.
الركاية ٗبثابة نقل كالمي ألحاديث الرلوؿ  -صلى ا﵁ عليو كللٌم -أك ٌأهنا إعادة إ٪با وز ٥با
إذف ،تع ٌد ٌ

نسجل ،التنادا إىل ما لبق ذكره،
بالنٌيابة عن مصدرىا األصلي بوالطة آليٌة اسإلناد .كعليو ٲبكننا أف ٌ
اختص هبا فعل الركاية الكالمي يف إطار العرؼ اسإلالمي ،كىي:
بعضا من ا٤بميٌزات الٍب
ٌ
هتم إثرىا بذلك
النيب ٌ
٧بمد -صلى ا﵁ عليو كللٌمٕ -بيث ال يي ٌ
٧بكي عن ٌ
 -1أهنا خطاب أك كالـ ٌ
(الركاية عن ال ٌذات).
الراكم عن نفسو ٌ
الكالـ الذم يركيو ٌ
 -2أهنا خطاب أك كالـ تَبتٌب عليو آثار شرعيٌة معيٌنة.
ٙبمليٌة متع ٌددة .325
الراكم سإ٪بازىا بصيغ كثّبة ،ضمن طرؽ ٌ
 -3يعتمد ٌ
ً
الركاية يف العرؼ
٤ -4با كاف ا٤بخربي عنو فيها يشتمل على داللة يحكٍميٌةٌ ،
تعْب تبعا لذلك أف تكوف ٌ

اسإلالمي ٧بكومة بالبعد التٌشريعي الربٌاين.
ٌ

 322اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.116-115/2 ،
 323البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.432/4 ،
324ا٤بصدر نفسو.432/4 ،
325
ا٣باصة بالركاية.
كىو ما لنعرض لو يف ا٤ببحث ا٣باص بالصيغ اسإ٪بازية ٌ
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ألول:
الفصل ا ّ

الركاية إىل ضركرة اعتماد آليٌة اسإلناد؛ فهي الٍب تضمن صدكر
يؤدم ي
ٌ -5
البعد التٌشريعي الربٌاين يف ٌ
ا٢بكم من عند الرلوؿ -صلى ا﵁ عليو كللٌم.-
األمة ٝبيعها؛ أم يكو يف أفراد
 -6يكوف
العامة ٌ
الٍب تشَبؾ فيها ٌ
ا٤بخرب عنو فيها قضيٌة من القضايا ٌ
ي
األمة ٝبيعهم معنيٌوف هبذا اسإخبار.
ٌ
الراكم.
السمعية الٍب ٌ
تعزز مسؤكلية النٌقل األمْب من طرؼ ٌ
ا٤بخرب عنو فيها على التٌجربة ٌ
 -7يعتمد ي
يتم فيها ا٢بدث اللغوم،326
ال تتحقق إ٪بازية الفعل الكالمي إال يف إطار الظركؼ كا٤بالبسات الٍب ٌ

تنوعها ،تندرج ضمن السياقات غّب اللغويٌة ك ىو ما يصطلح علي بػ « قرينة ا٤بقاـ،
كىذه االعتبارات ،على ٌ

أك ا٢باؿ ،أك القرينة ا٤بعنويٌة أحيانا » ،327فإذا مل تتوفٌر تلك الظركؼ كا٤بالبسات أثناء إ٪باز الفعل
الكالمي كانت ا١بملة غّب مطابقة ٤بقتضى ا٢باؿ ،كمن ثٌ يكوف الفعل الكالمي فاقدا لقدرتو اسإ٪بازيٌة
 .328كعليو نبادر بطرح التٌساؤؿ اآليت:ىل كاف كاقع التٌشريع اسإلالمي كاعيا بشركط إ٪باز الركايةٗ ،با أ ٌهنا

بأم شركط تذكر ؟.
كعي ٌ
فعال كالميٌا ،أـ أنٌو مل يكن على ٌ

(ثانيا)ُ-شروطُإنجازُفعلُالروايةُالكالميُ :
تتح ٌد د إ٪بازية الفعل الكالمي يف إطار الظركؼ كا٤بالبسات الٍب يتم فيها ا٢بدث اللغومٕ ،بيث إذا مل
تتوفر تلك الظركؼ كا٤بالبسات كانت ا١بملة غّب مطابقة ٤بقتضى ا٢باؿ ،كمن ثٌ ال يكوف الفعل الكالمي

إ٪بازيا329؛ أم يكوف الفعل الكالمي فاقدا لصفتو اسإ٪بازية.

 326لغة ا٢بكم القضائي(درالة تركيبية داللية):لعيد أٞبد بيٌومي ،ص.176

327
اليل)٧:بمد ٞبالة عبد اللٌطيف ،ص.114
اللة(مدخل لدرالة ا٤بعُب النحوم-ال ٌد
النٌحو كال ٌد ي
ٌ

 328لغة ا٢بكم القضائي(درالة تركيبية دالليٌة):لعيد أٞبد بيٌومي ،ص.176
 329ا٤برجع نفسو ،ص نفسها.
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ألول:
الفصل ا ّ

ظل الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي ،يشَبط
لكي ينجز فعل الركاية الكالمي بطريقة صحيحة موفٌقة ،يف ٌ

الراكم للحديث شركط ىي:
(اآلمدم) أف تتوافر يف ٌ
(ُ-)1أنُيكونُمكلُفا:

يىشَبط (اآلمدم) صفة التٌكليف  la chargeكٯبعلىها ٌأك ىؿ الشركط الو ً
اجب توفٌرىا يف راكم
ا٢بديث؛ ذلك أف اسإنساف غّب ا٤بكلف déchargéال يلتزـ بأم مسؤكلية ٘باه مالّبكيو ،كلذلك فهو
ليتحمل
كاقع بْب أحد احتمالْب؛ فإما أف تنعدـ عنده القدرة على الضبط ك االحتياط يف ا٣برب الذم
ٌ

بعد إىل
الصيب الذم مل يصل ي
مسؤكلية نقلو إىل ا٤بتلقي؛ كىذا االحتماؿ ينطبق ٛباما مع اسإنساف اجملنوف أك ٌ

الركاية بسبب احتماؿ تطرؽ
الركاة عند (اآلمدم) غّب مقبوؿ ٌ
درجة التٌمييز بْب األمور ،فهذا النٌوع من ٌ
330
الراكم قادرا على ا٢بفظ كالتٌذ ٌكر؛ مثل
ا٣بلل كالنسياف إليها  .كإما – يف االحتماؿ الثاين -أف يكوف ٌ
الصيب ا٤بميٌز كا٤براىق الذم قارب البلوغ ،فهذا النوع أيضا ال تقبل ركايتو كال يصح أداؤىا حٌب كإف ٙبمل
ٌ
الراكم يف ىذه ا٢باؿ القدرة على الركاية ،كيرجع عدـ قبوؿ مثل ىذه الركاية إىل ا٤بؤلسة اسإٝباعية الٍب
ٌ
الفالق
ترل برد ركاية من اتصف بالفسق؛ ألف الفالق بإمكانو أف يكذب يف ما يركيو طبعا ،كإذا كاف
ي

ترد
الرغم من احتماؿ خوفو من ا﵁ تعاىل ،كذلك ٗبقتضى تكليفو ،فهنا من األكىل أف ٌ
مردكد الركاية على ٌ
ً
الركاية فهو ال ييأٛبن الكذب؛ ألنو غّب مكلف.331
ركاية ٌ
الصيب ال ٌذم كإف قىد ىر على فعل ٌ

 330اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .88/2 ،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.393/4 ،
 331اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .89-88/2،ا٤بستصفى من علم األصوؿ:الغزايل .226/2،ا﵀صوؿ يف علم
أصوؿ الفقو:الرازم.394/4،
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ألول:
الفصل ا ّ
( -)2أنُيكونُمسلما:

يرل (اآلمدم) أف الكافر ال تيقبل ركايتو ألنو عدمي األىلية٥ Ni pas qualifiéبذا ا٤بنصب
ً
ين باسإلالـ .332
الشريف؛ فمنصب الركاية عن الرلوؿ  -صلى ا﵁ عليو كللم -ال ينالو إال من كاف يىد ي
( -)3أنُيكونُحفظُوُمرجحاُعلىُنسيانو:
الركاية عن النيب  -صلى ا﵁ عليو كللم -تأدية صحيحة مقبولة ،ٯبب أف
لكي ٌ
الراكم فعل ٌ
يؤدم ٌ

تتوافر لديو ليطرة dominanceكبّبة على مالبسات نقل ا٣برب333؛ ألنو إذا تساكل حفظو مع
نسيانو ،ك يقظتو مع غفلتو ،فحتما ليؤكؿ فعل الركاية إىل اسإخفاؽ؛ ألف ىذه الصفات متضاربة،
كاجتماعها يف راكم ا٢بديث يضعف من احتماؿ صدقو فيها.334أما إذا كاف حاؿ الراكم ٦بهوال فليس لنا
يتوجب علينا أف نبحث عن أغلب صفاتو
خيارا إال أف نعتمد على ما ىو األغلب ك األعم من حالو؛ أم ٌ
ً
تعْب علينا
كخصالو الٍب ٛبيز كاتٌصف هبا يف بيئتو االجتماعية ،بينما إذا غاب عنٌا ما ىو ا٤بشهور من حالو ٌ
ضركرة أف نقوـ بنصب اختبار  test٭بتحنو فيو حٌب نتبْب حالو .335

332

اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.90/2،كيرل (الغزايل) أف عدـ امتالؾ الكافر ألىلية إ٪باز فعل الركاية يف

الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي يعود إىل كونو متٌهما يف دينو ،كما ال تؤىلو عدالتو يف دينو من إ٪بازه أيضا.ينظر :ا٤بستصفى
من علم األصوؿ:الغزايل .229/2،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.396/4،
 333منتهى ىذه السيطرةٕ -بسب فخر الدين الرازم -ىو أف يكوف الراكم مرجحا العتقاده فيما ٱبرب بو على كذبو؛ أم
ٗبعُب آخر أف يغلب على ظن الراكم للخرب كونو ٠بعو فعال ال أنو يػي ىق ٌوؿ قائلو ما مل يقل أصال.ينظر:ا﵀صوؿ يف علم
الراكم كحفظو إذا ح ٌدث ٩با ٰبفظو (من غّب
أصوؿ الفقو:الرازم .393/4،كمعُب الضبط عند علماء ا٢بديث ىو تيقظ ٌ

فرؽ الراكم بْب االلتعماالت
كتابو) ،أك يكوف متحكما يف ٧بتول كتابو إذا حدث منو ،كما يشَبط يف ٌ
الضبط أف يي ٌ
اللغوية كما تفيده من معاين ٨بتلفة.ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب ال ٌدمشقي ،ص.100
 334اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .92/2،ا٤بستصفى من علم األصوؿ:الغزايل.228/2،
 335اسإحكاـ يف أصوؿ اسإحكاـ:اآلمدم.93-92/2،
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ألول:
الفصل ا ّ
(ُ-)4أنُيكونُعدال:

إف ا٤بقصود بصفة العدالة يف اصطالح الفقهاء كاألصوليْب ىو توفر أىلية  qualificationقىبوؿ

336
السّبة كال ٌدين ،ك
التقامة
عن
عبارة
«
كىي
،
فعل الشهادة كالركاية عن النيب صلى ا﵁ عليو كللم
ٌ
حاصلها يرجع إىل ىيئة رالخة يف النفس ٙبمل على مالزمة التقول كا٤بركءة ٝبيعا حٌب ٙبصل ثقة النٌفوس

بصدقو ».337أك« ىي صالح ال ٌدين مع اعتداؿ األقواؿ كاألفعاؿ » ،338كما أ ٌف االتصاؼ بصفة العدالة
الضابط يف ىذا األمر أننا
حٌب بعض ا٤بباحات ،ك ٌ
يٰبتٌم على ا٤برء أف يكوف ٦بتنبا للكبائر كبعض الصغائر ك ٌ
رد ركايتو فال تكوف معتمد نة بأم حاؿ من األحواؿ .339
تعْب علينا ٌ
الراكم على الكذب ٌ
إذا مل نأمن جرأة ٌ

الراكم من أجل قبوؿ أدائو لفعل الركاية إىل ما يصطلح عليو يف علم ا٢بديث بػ(التٌعديل)؛
كما ي
ٰبتاج ٌ

يصبح الراكم عدال ال بد من كصفو ببعض األكصاؼ ،كتعرؼ بػ (ألفاظ التٌعديل) ،340كٚبتلف ىذه
فلكي ى
الركاة ،كلذلك فهي على أربع درجات:
األلفاظ باختالؼ حاؿ ٌ
-1

تؤىل الراكم سإ٪باز فعل الركاية الكالمي عن النيب صلى ا﵁ عليو كللم،
ألفاظ ىذه ال ٌدرجة ٌ

كىذه األلفاظ ىي:ىو ثقة ،أك متقن ،أك ثبت ،أك حجة ،أما من كاف مشهورا بالعدؿ فيقاؿ

فيو :حافظ أك ضابط.

 336ا٤بصدر السابق.94/2،
 337نفسو.95/2،
338
الوىاب إبراىيم أبو لليماف ك٧بمد إبراىيم أٞبد
٦بلٌة األحكاـ الشرعيٌة:أٞبد بن عبد ا﵁ القارم،درالة كٙبقيق:عبد ٌ
ً
السعوديٌة،ط 1401 ،01ق1981/ـ،ص.624
علي،مطبوعات هتامة،ج ٌدة-ا٤بملكة العربيٌة ى
 339اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .95/2،ا٤بستصفى من علم األصوؿ:الغزايل .231/2،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ

الفقو:الرازم .399/4،كٰبصر علماء ا٢بديث عدالة راكم ا٢بديث يف -1:اسإلالـ كالبلوغ - 2،االبتعاد عن ألباب
الفسق -3.االبتعاد عن األمور الٍب تقلٌل من ا٤بركءة .ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي ،ص.100
 340ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب ال ٌدمشقي ،ص.103

132

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ
-2

تدؿ داللة صرٰبة
تؤىل الراكم سإ٪باز فعل الركاية الكالمي؛ ألهنا مل ٌ
ألفاظ ىذه الدرجة ال ٌ
صحتها ،كىذه
على ضبطو ٤با يركيو ،ك٥بذا فهي ٛبنحو حق كتابتها إىل أف يتم التح ٌقق من ٌ

-3

السابقة على خصائص ىذه الدرجة ٛباما ،كأما ألفاظها فهي:ىو
تنطبق خصائص ال ٌدرجة ٌ
الناس.
ه
شيخ ،أك ركل عنو ي

-4

الصدؽ ،ال بأس بو.
األلفاظ
ىي:ص يد ه
كؽ ،ى٧بلٌو ٌ
ى

الراكم فقط
ألفاظ ىذه ال ٌدرجة ضعيفة جدا يف الداللة على معُب ٌ
الضبط كلذلك فهي تؤىل ٌ
ً
ط .341
ا٢بديث ،أك ىو كل ه
ألخذ العربة من أحاديثو الٍب ركاىا ،كىذه األلفاظ ىي:صالي

لقد قاـ (أكلتْب  )Austinبوضع شركط ٭بوذجيٌة  Standardسإ٪باز األفعاؿ الكالمية ،إال أ ٌف
عامة
غر ي ،كلذلك كانت ٗبثابة مقَبحات ٌ
ىذه الشركط كانت منبثقة من كاقع حضارم ،أخالقي كعريف ٌ
الشركط ا٤بعتمدة يف كاقع التٌشريع اسإلالمي.
لعينا إىل تقريبها ،قدر ا٤بستطاع ،من تلك ٌ

يصطلح (أكلتْب) على الشركط الٍب كضعها (اآلمدم) يف ا٤ب ػ ػ ً
قدـ على فعل الركاية،بػ « -1شركط
ٌ
ي
ا٤بالءمة ،فإذا مل تتحقق كاف ذلك إيذانا بإخفاؽ األداء » « -2،342كشركط قياليٌة ،كىي ليست الزمة

ألداء الفعل ،بل ألدائو أداء موفقا غّب مغيب ،فإذا مل تتحقق كاف يف ذلك إلاءة أداء للفعل »343؛ إذ

تع ٌد ىذه الشركط ٗبثابة ا٤بعيا ر ا﵀تكم إليو فيما ٱبص ٪باح أك إخفاؽ األفعاؿ الكالمية اسإ٪بازية .344ككاف
قسم ىذه الشركط إىل قسمْب اثنْب ٮبا:
قد ٌ

 341ا٤بصدر السابق ،ص.104-103
 342آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصر٧:بمود أٞبد ٫بلة ،ص.44نقال عن Speech act and
Conversational Interaction: Geis,M,L,(1997), Cambridge University
Press,P04
343ا٤برجع نفسو ،ص.44
344نفسو ،ص نفسها.
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ألول:
الفصل ا ّ
(ُ-)1الشروطُالتكوينية:
أ-

ضركرة كجود إجراء عريف Conventional Procedureمتفق عليو بْب أفراد الواقع
االجتماعي ا٤بؤلسايت ،كما ٯبب أف ٱبلٌف أثرا عرفيا معينا كالزكاج مثال أك الطالؽ أك عقد
بيع...إخل.

ب-

ٯبب أف ين ٌفذ ذلك اسإجراء العريف من خالؿ التلفظ بكلمات ٧بددة ،كيتوىل تنفيذه أشخاص
٧ب ٌددكف يف ظركؼ اجتماعية معينة.

ت-

ٯبب أف يكوف األشخاص ا٤بقبًليوف على تنفيذ ذلك اسإجراء أصحاب كفاءة ك أىلية ٤با
ليقوموف بو.

ث-

يطلب من األشخاص ا٤بنفذين لإلجراء العريف أف ينفذكه تنفيذىم صحيحا.

ج-

345

يطلب من األشخاص ا٤بن ٌفذين لإلجراء العريف أف يكوف تنفيذىم كامال.

(ُ-)2الشروطُالقياسية:
أ-

ٯبب أف تكوف األفكار الٍب تدكر يف خلد ا٤بشارؾ يف اسإجراء العريف صادقة.

ب-

ٯبب أف تكوف ا٤بشاعر الٍب ٚبتلج يف صدر ا٤بشارؾ يف اسإجراء العريف صادقة.

ت-

ٯبب أف تكوف النوايا الٍب يتوجو هبا ا٤بشارؾ يف اسإجراء العريف صادقة.

ث-

ٯبب على ا٤بشارؾ يف اسإجراء العريف االلتزاـ ٔبميع ما كاف قد ألزـ بو نفسو من قبل.346

إ ٌف فعل الركاية يف ح ٌد ذاتو كا٥بدؼ من كرائو عند (اآلمدم) ىو ٗبثابة ذلك اسإجراء
العريف ConventionalاProcedure؛ ففعل الركاية يتطلب للقياـ بو حضور كل من ا٤بتكلٌم

 345نفسو،ص نفسها.
346

نفسو ،ص.45
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ألول:
الفصل ا ّ

السامع ،كيتطلب أيضا توفر شركط خاصة بكل منهما .347كمن البديهي أف يكوف اسإجراء العريف ا٣باص
ك ٌ
بفعل الركاية معلوما كمقبوال مسبقا من طرؼ الراكم كا٤بستمع على ح ٌد لواء؛ إذ ال تتم ركاية ا٢بديث
يلح على الراكم أف يركم لو
الشريف من طرؼ الراكم كمستمعو منشغال عنو بشغل معْب ،أك أف ا٤بستمع ٌ

حديثا ك الراكم منشغل عنو بأمر من األمور ،كلذلك يتطلب ٪باح فعل الركاية التعداد كل من الراكم
كمستمعو كما أشرنا إليو لابقا .كأما فيما ٱبص ما ليَبتب على إ٪باز فعل الركاية ،يكوف عبارة عن آثار
شرعية تيعلى يم من طرؼ ا٤بستمع ،كما ٰباكؿ أف يستجيب ٤با فيها من أكامر كنواىي ،ك إف كاف خربا خالصا
التخرج العربة منو ،حيث ال ٱبلو حديث -الرلوؿ صلى ا﵁ عليو كللم  -من فائدة طبعا.

ند ًر يج مسألة التٌكليف عند (اآلمدم) ضمن أحد الشركط التكوينية الٍب لطٌرىا (أكلتْب) ،كىذا
تى ى
مؤىلْب لتنفيذ ىذا اسإجراء؛ إذ أف الفرد الذم ال يكوف مؤىال ال يستطيع
يتضمن أف يكوف الناس ٌ
الشرط ٌ
أف ي ً
قدـ على فعل كفعل الركاية ،كمن بْب الشركط الٍب ٘بعل من راكم ا٢بديث الشريف مؤىال عند
ي
(اآلمدم) ىو أف يكوف مسلما؛ إذ غّب ا٤بسلم ال يستطيع أف ينقل حديثا ٠بعو عن الرلوؿ -صلى ا﵁
الشرط الذم كضعو (اآلمدم) مقبوؿ جدا من
عليو كللم ،-أك ٠بعو من مسلم كاف قد ٠بعو منو.إف ىذا ٌ
الناحية ا٤بنطقية؛ إذ لو للٌمنا فرضا أننا بإزاء ٙبصيل معلومات خاصة حوؿ مؤلسة معينة ،كلكننا نضع
أكؿ الشركط أف تكوف تلك ا٤بعلومات يف غاية الدقة ،كثانيا أف يكوف ناقلها إلينا شخص صادؽ أمْب،
متحلٌي بصفة النباىة كالفطنة كااللتيعاب الكبّب ٤با يدكر حولو ،فلو جاءنا فرضا شخص ال ينتمي إىل
تلك ا٤بؤلسة كال يؤمن حٌب بنشاطها الذم تقوـ بو ،من حيث كونيو رٗبا عدمي ا١بدكل أك أنو
مغشوش...إخل فلو جاءنا ىذا الشخص ٗبعلومات معينة عن تلك ا٤بؤلسة ٤با أقررنا بصدقو فيها بطبيعة
ا٢باؿ؛ ألنو بعيد كل البعد عن تلك ا٤بؤلسة ،عالكة على أف جهلو ٤با تقوـ بو كىدفها يف ذلك ٯبعلو من
افَباء الكذب عليها أقرب إىل الصدؽ يف نقل أخبارىا ،كذلك ٛباما مثل الكافر الذم يريد نقل حديث
الرلوؿ  -صلى ا﵁ عليو كللم. -

 347لبق ك أف أشرنا إىل أف حاصل شدة ا٤بنطوؽ اسإ٪بازية عند (اآلمدم) متعلق بكل من قصد ا٤بتكلم (األكؿ) كتأكيل
ا٤بتلقي.
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ألول:
الفصل ا ّ

الشرط الذم اشَبطو (اآلمدم) فيما يتعلق بضركرة تغلٌب حفظ الراكم ٤با يسمعو على
كما أف ٌ
نسيانو ،يدخل كذلك يف شرط األىلية عند (أكلتْب)؛ فاألىلية عنده نستطيع أف نقسمها إىل قسمْب
اثنْب:تتعلق األكىل با٥بوية الدينيٌة للمتكلم ،كالذم اشَبط فيو اآلمدم-كما رأينا-أف يكوف مسلما ،كأما
الثانية فهي خاصة بالقدرة الذىنية كما يستتبعها من فطنة ا٤بستمع للحديث الشريف ،كالذم ليصّب ىو
مقسما إىل قسمْب:األكؿ تشَبط فيو القدرة
فيما بعد الراكم لو ،كلذلك يكوف التكليف عند (اآلمدم) ٌ
السماع كا٢بفظ يف آف كاحد ،أما الثاين فيشَبط فيو القدرة العالية على األداء أك التنفيذ
العالية على ٌ
الصحيح الذم ٱبلو من النسياف كا٣بلط يف الصيغ كا٤بعاين ،كىذا ما لبق أف عرب عليو (أكلتْب) بأف يكوف
تنفيذ الفعل الكالمي تنفيذا صحيحا ككامال 348غّب منقوص من حيث الصيغة أك ا٤بعُب.
أما ضركرة اتصاؼ الراكم بصفة العدالة عند (اآلمدم) ،فهو يتطلب عند (أكلتْب) ضركرة أف يكوف
الراكم صادقا يف أفكاره كمشاعره كنواياه ،كما يتطلب ذلك أيضا أف يقوـ بفعل كل ما كاف قد فرضو على
نفسو؛ ألف من كاف غّب صادؽ يف أفكاره كمشاعره كنواياه ،كال يفعل ما ألزـ نفسو القياـ بو ،ال يكوف
عدال ،كبالتايل فهو غّب كفء سإ٪باز فعل الركاية ،إال أف (اآلمدم) كاف قد خالف(أكلتْب) حينما جعل
شرط العدالة شرطا ألاليا يف صحة إ٪باز فعل الركاية؛ فلو كاف الراكم مثال غّب عدؿ لكاف إ٪بازه لفعل
الركاية ٨بفقا ،أما (أكلتْب) فقد جعل شرط العدالة (الصدؽ يف األفكار كا٤بشاعر كالنوايا )...+جعلو شرطا
٢بدكث الفعل الكالمي على أكمل كجو فقط؛ حيث لو اتصف الراكم بعكس تلك األكصاؼ ٤با أدل
يؤده على
يصح كقوع الفعل منو كلكن يعاب عليو أف مل ٌ
ذلك إىل إخفاقو يف إ٪باز الفعل الكالمي ،بل ٌ
أكما كجو فقط.349
خصو (أكلتْب) بضركرة تضمن ذلك اسإجراء العريف (فعل الركاية ىنا) النطق بكلمات ٧بددة
كفيما ٌ
ينطق هبا أناس معينوف يف ظركؼ خاصة ،كاف قد اصطلح عليو (اآلمدم) بػ (مستندات الراكم ككيفية

348

كيشَبط التنفيذ الكامل كالصحيح أيضا أثناء إصدار األحكاـ القضائية ،للتفصيل ينظر:لغة ا٢بكم القضائي(درالة

تركيبية داللية):لعيد أٞبد بيومي ،ص.179
 349كىذا يف ذاتو راجع إىل االختالؼ ا٢باصل يف ىوية الفعل الكالمي كنوع الواقع ا٤بؤلسايت ا٤بؤطر لو.
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ركايتو) ،350حيث تعد ىذه ا٤بستندات ٗبثابة ضماف لسماع ا٢بديث من مصدره األصلي أك الفرعي،
كلذلك ايعتي ًم ىد يف ىذه ا٤بستندات على صيغ إ٪بازية ٧بددة إذا تلفظ هبا الراكم تلفظا صحيحا مت لو إ٪باز
فعل الركاية على أكمل كجو ،كلنأيت على ىذه الصيغ يف ا٤ببحث ا٤بوايل.

(ثالثا)ُ-صيغُإنجازُفعلُالروايةُالكالميُ :
ال ىٱبتص بدرالة ىذه الصيغ اسإ٪بازية  -يف حقيقة األمر -علم أصوؿ الفقو ،بل ىي من اختصاص
علم ا٢بديث الذم يعرؼ بكونو «:علم بقوانْب؛ أم قواعد يعرؼ هبا أحواؿ السند كا٤بًب ،من صحة
كحسن كضعف كعلو كنزكؿ ككيفية التحمل كاآلداء كصفات الرجاؿ كغّب ذلك » .351كىذه الصيغ
ً
كآداؤه،
اسإ٪بازية ىي داخلة فيما يهتم بو علم ا٢بديث من أىلية ا٤بقدـ على فعل الركاية من حيث ٙبملو ي
ا٣برب ،ككيف
كما أف التطرؽ إىل ىذه الكيفيات يستلزـ منا أف نبحث عن الطريقة الٍب ٌ
حصل هبا الراكم ى
السماع أك قاـ بإجازتو إىل غّب ذلك من الطرؽ األخرل.352
نقلو إليو ا٤ببلٌ يغ ،ىل عن طريق القراءة أك ٌ
كبصفة عامة ٲبيٌز (اآلمدم) بْب نوعْب من الركاة كٮبا:
-1أف يكوف الراكم صحابيا.
-2أف يكوف الراكم غّب صحا ي.353
ٰبصر (اآلمدم) الصيغ اسإ٪بازية لفعل الركاية ،يف حالة ما إذا كاف الراكم صحابيا فيما يأيت:
ً
عت رلوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كللم يقوؿ كذا.
 -1ى٠ب ي
-2أىخبىػىرين رلوؿ ا﵁ للى ا﵁ عليو كللم بكذا.
 350اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.116/2،
 351إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي ،ص.46
 352ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي ،ص.34
 353اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .116/2،ا﵀صوؿ من علم أصوؿ الفقو:الرازم.445،450/4،
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-3ح ٌدثِب رلوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كللم بكذا.
 -4ىشافىػ ىه ًِب رلوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كللم بكذا.354

يد على تنفيذه بْب أفراد اجملتمع اسإلالمي ،تطلب ىذا أف
٤با كاف فعل الركاية ٗبثابة إجراء عريف ايعتً ى
يضطلع بو أشخاص تتوفٌر فيهم صفات معينة ،كنا قد ذكرناىا لابقا ،كما أف ىذا اسإجراء من خصائصو
ا٤بميٌزة لو أف يؤدل بشكل عادم بْب األفراد؛ أم ال يشَبط يف آدائو أف يكوف الراكم أماـ للطة قضائية

355
ليْب بػ(٭بط اسإ٪باز)356؛ كىو تلك ا٥بيئات ا٤بعينة ك الظركؼ ا٣باصة
ر٠بية  ،كىذا ما يعرؼ عند التداك ٌ

الٍب تؤدل هبا األفعاؿ اسإ٪بازية بغية الوصوؿ إىل غرض معْب ،357كهبذا يكوف فعل الركاية الكالمي ٧باطا

الركاة.
بظركؼ كىيئات عادية (غّب للطوية) أثناء إ٪بازه من طرؼ ٌ
358

٧بوريا يف عملية الركاية٩ ،با يكسبو أىلية تلفظية Vocation

الصحا ي دكراrôle
ٲبتلك ٌ
 énonciative359تفوؽ باقي أىلية األفراد اآلخرين؛ ألنو يعد متقبال  )360(Récepteurمعاصرا

 354اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .116/2،كزاد صاحب (التحبّب يف أصوؿ الفقو) صيغة:رأيت النيب صلى ا﵁
عليو كللم يقوؿ أك يفعل كذا.ينظر:التحبّب شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ا٤برداكم ا٢بنبلي ،ص.2011
 355كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):القرايف.76/1،
 356نظرية األفعاؿ الكالمية (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب):طالب ليٌد ىاشم الطبطبائي ،ص.18
التداكلية عند العلماء العرب(درالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف الَباث اللساين العر ي):مسعود صحراكم،
ص.137
 357نظرية األفعاؿ الكالمية (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب):طالب ليٌد ىاشم الطبطبائي ،ص.18
358

يعرؼ ىذا ا٤بصطلح عند "ر.لنتوف"بأنو تلك «:ا٥بيئات كالقيم كالسلوكات الٍب ٰب ٌددىا اجملتمع للشخص كلكل

األشخاص الذين ٰبتلوف ىذا الوضع » .ينظر :معجم ٙبليل ا٣بطاب:إشراؼ :باتريك شاركدك كدكمينيك منغنو،
ص.498
 359لقد أتى هبذا ا٤بفهوـ .د.منغنو،كمفاده «:أف يبْب أف ٛبوقعا معينا يصطفي طائفة معينة من ا٤بتكلمْب ،كٰبدد ضمنيا
الشركط الٍب تسمح لذات أف تنخرط فيو كباألحرل أف تشعر بأهنا مدعوة إىل اسإ٬براط فيو ،ك٥بذا فالتموقع ىو جهاز يؤىل
ٗبقتضى طبيعتو نفسها أك ال يؤىل بعض األصناؼ من ا٤بتكلمْب».ينظر:ا٤بصدر نفسو ،ص.584
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لباث الرلالة األصلي ،كلذلك إذا قاؿ كاحدة من الصيغ السابقة فهذا يعِب أف ما نقلو إ٭با ىو خرب صدر
عن النيب  -صلى ا﵁ عليو كللم -ٯبب علينا أف نقبلو كنعتقد يف صدقو مطلقا ،361كمن خالؿ تلفظ
حصل على صفة ا٤بصداقية  ،Crédibilitéكالٍب ىي عبارة
الراكم بالصيغ اسإ٪بازية السابقة يكوف قد ٌ

عن حكم يتمثٌل يف قياس أىلية ا٤بتكلم من حيث إدالؤه بالتٌلفظات ا٢بقيقية .362

أما إذا كردت صيغ إ٪بازية أخرل فال ٲبكننا أف ٪بزـ بإ٪بازيتها لفعل الركاية ،كىذه الصيغ ىي:
-1

قاؿ رلوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كللم كذا.

-2

٠بعت رلوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كللم يأمر بكذا أك ينهى عن كذا.

-3

أمرنا بكذا أك هنينا عن كذا،كأكجب علينا كذا كحرـ علينا كذا،كأبيح لنا كذا.

-4

من السنة كذا.

-5

كنا نفعل كذا ،ككانوا يفعلوف كذا .363

لباث
إف اسإشكاؿ الوارد حوؿ ىذه الصيغ اسإ٪بازية يكمن يف التساؤؿ اآليت :إذا كاف الصحا ي متقبال ٌ
الرلالة األصلي  ،ككاف ٲبتلك أىلية تلفظية ٛبنحو أكلوية إ٪باز فعل الركاية ،فهل إيراده لواحدة من الصيغ
اسإ٪بازية السابقة يدؿ بالضركرة على أنو كاف قد ٠بع ا٢بديث من مصدره األصلي أـ ال ؟ يكوف ىذا النوع
ف يف إ٪بازيتو لفعل الركاية؛ ألنو مل يكن صرٰبا فيها مثل الصيغ األربعة األكىل
من الصيغ ي٨بتىػلى ه
(٠بعت،أخربين،حدثِب،شافهِب) ،بل ٯبوز أف يكوف ىناؾ كليطا يف نقل الراكم للخرب عن -الرلوؿ صلى
 360يعد ا٤بتقبل Récepteurعند ا٤بشتغلْب بالنظريات اسإعالميةٗ ،بثابة جهاز أك شخص يقوـ بعدة كظائف ىي-1:
التقباؿ الرلالة-2.تسجيلهاٙ-3.بليلها-4.نقلها إىل ا٤بتلقي.ينظر:نفسو ،ص .469كىذا بالضبط ما ٰبدث أثناء فعل
الركاية الكالمي؛ إذ يستقبل الشخص ا٢بديث ك يسجلو يف ذاكرتو عن طريق ا٢بفظ ،ث يستدؿ بو عند كقوع كاقعة من
الوقائع (عملية ٙبليلية التداللية) ،كيف األخّب يقوـ بركايتو إىل شخص آخر.
 361اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .116/2،التحبّب شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ا٤برداكم ا٢بنبلي،ص.2011
 362معجم ٙبليل ا٣بطاب:إشراؼ :باتريك شاركدك كدكمينيك منغنو ،ص.151
363اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .120-116/2،التحبّب شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ا٤برداكم ا٢بنبلي،
ص.2028-2012
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ا﵁ عليو كللم ،-كىذه الولاطة يف النقل من شأهنا أف تنفي حدكث عملية تلقي مباشرة ،كىذا ما ٯبعل
تلك الصيغ ٧بتملة للقبوؿ أك الرد على حد لواء.364
أما إذا كاف الراكم للحديث غّب صحا ي فهذا يعِب أنو مل يكن متقبال معاصرا لباث الرلالة األصلي،
كعدـ معاصرتو لو تستدعي أف ركايتو للحديث مل تكن بطريقة مباشرة ،ك٥بذا فهو يعتمد يف الركاية على
احتماالت عدة ىي« إما قراءة الشيخ ٤با يركيو عنو ،أك القراءة على الشيخ ،أك إجازة الشيخ لو ،أك أف
يكتب لو كتابا ٗبا يركيو عنو ،أك يناكلو الكتاب الذم يركيو عنو ،أك أف يرل خطا يظنو خط الشيخ بأين
٠بعت عن فالف كذا ».365
إذا مت نقل ا٣برب بواحدة من االحتماالت السابقة فهذا يعِب أف الناقل للحديث لديو أىلية إ٪بازية
كمصداقية ٘بعل من كالمو ذا مشركعية يتحتم علينا أف نأخذه بطريقة ج ٌدية366؛ ألنو برىن على قدرتو
التٌحمليٌة ،كما يكوف قد أكضح أيضا الطريقة الٍب نقل هبا ا٣برب ،كىذا ما ٯبعلنا ٪بزـ بصدؽ إلناد ىذا
الرلالة األصلي.
األخّب إىل مصدر ٌ
ٙبمل ا٢بديث كطرؽ نقلو مراعيا يف ذلك االعتبارات ا٤بنطقية
ينطلق (اآلمدم) يف ٙبليل تقنيات ٌ
كالتٌداكلية على حد لواء؛ كباألخص على عنصر القصد l’ Intention؛ إذ يرل أف الراكم إذا كاف
مستندا يف ركايتو على قراءة الشيخ ،فإف ذلك يقتضي أحد أمرين:إما أف يكوف الشيخ قصد إ٠باعو بالقراءة
يفضل الركاية الٍب يكوف فيها الشيخ متوجها بقصده ٫بو إ٠باع
أك مل يقصد بأم كجو من الوجوه ،كلكنو ٌ
 364التحبّب شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ا٤برداكم ا٢بنبلي ،ص.2011
365
ٙبمل ا٢بديث ،كطرؽ
اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.120/2،ىذه االحتماالت ىي عبارة عن تقنيات يف ٌ
لنقلو ،كىي عند السيوطي-1:السماع من لفظ الشيخ أك العر ي- 2،القراءة على الشيخ- 3،السماع على الشيخ بقراءة

غّبه-4 ،اسإجازة-5 ،ا٤بكاتبة- 6،الوجادة.ينظر:ا٤بزىر(يف علوـ اللغة ك أنواعها):السيوطي(عبد الرٞباف جالؿ
ال ٌدين)ٙ،بقيق٧:ب ٌمد أٞبد جاد الوىل بك ك آخراف،منشورات ا٤بكتبة العصريٌة،صيدا-بّبكت.(،ط)1986 ،ـ،ص-144
لقراء النقاية:السيوطي ،ص.60
 .170كينظر ىذه الطرؽ أيضا يف :إٛباـ الدراية ٌ
366معجم ٙبليل ا٣بطاب:باتريك شاركدك كدكمينيك منغنو ،ص.152-151
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الراكم حديثىو ،بل كٯبعلها من أعلى مراتب الركاية عنده367؛ ألف الركاية ىي فعل من األفعاؿ الٍب تنجز
بالكالـ ،كلذلك يتعْب أف ٰبضر عنصر القصد يف تنفيذىا ،368كإذا حضر عنصر القصد من طرؼ الشيخ
يف اسإ٠باع ،فعندىا ٯبب على الراكم أف يتقيد بالصيغ اسإ٪بازية اآلتية:
ح ٌدثنا -أخربنا  -قاؿ فالف ٠ -بعتو يقوؿ كذا .369
كيف حالة ما إذا كاف الشيخ قد قرأ كمل يكن لو قصد أك نية إ٠باعو بالقراءة ،ففي ىذا ا٤بوضع يكوف من
غّب ا١بائز لو أف يقوؿ:حدثنا ك أخربنا؛ ألف التل ٌفظ هبذه الصيغ يعد كاذبا يف نظر (اآلمدم)؛ كذلك راجع
إىل كوف الشيخ مل ٰبدثو كمل ٱبربه كىو مراع ١بميع حيثيات العملية التٌبليغية ،كخاصة شرط قصد اسإفهاـ،
كإذا غاب شرط القصد من الشيخ القارئ فهنا بإمكاف الراكم أف يستبدؿ الصيغ اسإ٪بازية السابقة بصيغ
إ٪بازية أخرل ٫بو:قاؿ فالف كذا ،أك ٠بعتو يقوؿ كذا ،أك ٰب ٌدث بكذا ،أك ٱبرب بكذا .370
ٙبملية أخرل يستطيع الراكم أف يستند عليها يف ركايتو للخرب ،كيصطلح عليها بػ(القراءة
كىناؾ تقنية ٌ

على الشيخ)371؛ تعرؼ كذلك يف علم ا٢بديث بػعرض القراءة

372

كىي أف يقرأ الراكم ا٣برب يف حضرة

 367اسإحكاـ يف أصوؿ اسإحكاـ:اآلمدم.121/2،
 368العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة يف العامل الواقعي):جوف لّبؿ ،ص.203
369اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.121/2،
 370ا٤بصدر نفسو .121/2،كقد أكرد (السيوطي) الصيغ الٍب أكردىا (اآلمدم) كزاد عليها صيغا أخرل ،كلكنو مل يفرؽ
علي
بينها بعنصر القصد كما فعل (اآلمدم) ،بل أكردىا يف شكل للٌمية تراتبية؛ حيث ٙبتل أعلى درجة صيغة:أملى ٌ
فال هف،كأمل على و
فالف،كتأيت بعدىا مباشرة صيغة٠:بعت ،ث تليها صيغة:ح ٌدثِب فال هف؛ كيفضل (السيوطي) أف يستعمل
ى

الراكم الصيغة األخّبة إذا كاف على انفراد مع الشيخ ا﵀دث ،كما يستحسن أف يورد صيغة:حدثنا إذا كاف حاضرا معو

أناس آخركف يستمعوف إىل ركاية الشيخ ،كأقل درجة من الصيغة السابقة صيغة:أخربين فال هف إذا كاف منفردا مع الراكم،
كأخربنا فالف إذا كاف ٗبعية أناس آخرين ،كىناؾ درجة أقل من السابقة كىي صيغة:قايل يل فال هف،كتأيت بعدىا صيغة:قاؿ
فالف ،دكف ٚبصيصو با﵀ادثة ،كآخر صيغة إ٪بازية ىي صيغة:عن فالف ،ىي معادلة لصيغة:أ ٌف فالف قاؿ .ينظر :ا٤بزىر(يف
علوـ اللغة ك أنواعها):السيوطي،ص .154-145إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي ،ص.60
 371ا٤بزىر(يف علوـ اللغة ك أنواعها):السيوطي ،ص.158
 372ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي ،ص.130
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الشيخ دكف إنكار منو إما بتكذيبو أك بإشارة إىل كقوعو يف خطأ معْب ،كيذىب(اآلمدم) إىل أبعد من ىذا
حينما يراعي ا٤بعطيات غّب اللسانية ،كىي باأللاس قرائن لياقية ٙبيط بإ٪باز الفعل ،كتظهر ىذه القرائن
عندما يشَبط (اآلمدم) أف ال يكوف لكوت الشيخ نابعا عن إجبار لو ،أك إكراه ٰبتٌم عليو انتحاء للوؾ
غّب مقصود كمرغوب من قبلو ،373كلذلك إذا حصل ك أف كاف الشيخ غّب قاصد للسكوت؛ أم كاف

٦بربا كمكرىا عليو ،ففي ىذه ا٢باؿ يكوف إقراره بالسكوت غّب مؤثٌر يف إ٪بازية الصيغة الٍب قرأت عليو374؛
لسلوؾ إذا كاف ٦بردا من قصد صاحبو يكوف يف حكم ا٤بلغي أك ا٤بعدكـ ،375كما يشَبط (اآلمدم)
ألف ا ٌ

أيضا صفاء ذىن الشيخ كيقظتو أثناء قراءة الراكم عليو؛ ألف الشيخ إذا كاف غافال ليكوف بالضركرة على
غّب كعي ٗبا يقاؿ على أ٠باعو ،كإذا غاب كعي الشيخ انتفى قصده بإقرار الصيغة اسإ٪بازية عن طريق

السكوت ،كإذا انتفت ٝبيع االحتماالت السابقة قبلت الصيغة ،ككانت صا٢بة سإ٪باز فعل الركاية،376
كيستدؿ على صحة الركاية ٗبا يأيت:
يكوف ىذا النوع من الركاية غّب معتمد يف حالة كاحدة أال كىي أف يكوف الراكم كاذبا أك ٨بطئا ،كأف
الشيخ ليس ٙبت أم ضغط ٯبربه على السكوت ،كلكن إذا نفينا احتماؿ اسإجبار ليكوف لدل الشيخ
قدرة مطلقة على اسإنكار؛ ك٥بذا ليؤدم عدـ إنكاره -مع امتالكو القدرة على ذلك -إىل كصفو بالفسق؛
ألنو بسكوتو ىذا ليوٮبنا بصحة ما ىو غّب صحيح ،كعليو يكوف الشيخ قد أصدر للوكا غّب الئق بعدؿ
متدين مثلو مطلقا ،كإذا صح فعل الركاية بطريقة القراءة على الشيخ تكوف الصيغ ا٤بعتمدة يف إ٪بازه
ىي:أخربنا كحدثنا فالف قراءةُعليو.

377

 373اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.121/2،
374ا٤بصدر نفسو.121/2،
 375نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.39
 376اسإحكاـ يف أصوؿ اسإحكاـ:اآلمدم.121/2،
377

ا٤بصدر نفسو . 121/2،كيورد (السيوطي) صيغا إ٪بازية أخرل ىي:قرأت على فالف ،أملى علي ،قرئ عليو كأنا

أ٠بع .ينظر:ا٤بزىر(يف علوـ اللغة ك أنواعها):السيوطي ،ص .160-158إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي ،ص.60
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تصح سإ٪باز فعل الركاية عند (اآلمدم)؛
أما إذا كردت صيغة (حدثنا ك أخربنا) على إطالقها ،فهي ال ٌ
ألهنا تي ً
وى يم بوقوع فعل النطق من الشيخ ،كيف حالة ما إذا مل يتلفظ الشيخ باسإخبارٰ ،بكم على الراكم
378
بالكذب حينما نيسب إليو فعل مل يقم بو.
يػىتىػنىػوعي مستند الراكم يف الركاية ،فيستطيع أف يكوف ما يعرؼ بػ (إجازة الشيخ)379؛ كىي تعُب من
الناحية اللغوية ،عند ا٤بشتغلْب بعلم ا٢بديث ،اسإذف كاسإباحة ،380يف ٝبيع األفعاؿ كاألقواؿ ،أما من
الناحية اسإصطالحية فهي «:إذف ا﵀دث للطالب أف يركم عنو كتابا من كتب ا٢بديث ،أك غّبىا من غّب
أف يسمع منو أك يقرأ عليو ،كىذا أصل معناىا عند اسإطالؽ ».381أما الصيغ ا٤بعتمدة يف إ٪باز فعل الركاية
صح
عن طريق اسإجازة ىي أف يقوؿ الشيخ للطالب:أجزت لك أف تركم عِب الكتاب الفالين ،أك ما ى

عندؾ من مسموعايت ،كما تستعمل أيضا صيغ:أجازين فالف كذا ،كحدثِب كأخربين ،على شرط أف تقَبف
إج ىازنة).382أما إذا التعمل صيغٍب:حدثِب كأخربين دكف تقييدٮبا بلفظ
الصيغتْب األخّبتْب بلفظ ( ى

(اسإجازة) ،فهنا ال يتمكن الراكم من إ٪باز فعل الركاية بطريقة صحيحة؛ ألف التعما٥بما بصفة مطلقة
يوحي إلينا بأف الشيخ قاـ فعال بتحديث الراكم كإخباره ،كلكن يف حقيقة األمر مل يقع منو ىذا التصرؼ
إطالقا ،كعلى ىذا يكوف الراكم كاذبا .383

 378اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.121/2،
379ا٤بصدر نفسو .121/2،ك(اسإجازة) ىي طريقة من طرؽ التحمل كالركاية يف علم ا٢بديث ،إال أهنا ٙبتمل معاين
ٙبمل أخذ العلم عن العلماء .ينظر :الوجازة يف األثبات
متعددة ،كذلك العتبارات ٨بالفة ،إال أهنا يف النهاية ٙبيل على ٌ
كاسإجازة :ذياب بن لعد آؿ ٞبداف الغامدم،دار قرطبة للطباعة كالنشر كالتوزيع،بّبكت-لبناف،ط1428 ،01ق،
ص.21
 380الوجازة يف األثبات كاسإجازة:ذياب بن لعد آؿ ٞبداف الغامدم ،ص.21
 381ا٤بصدر نفسو ،ص.21
 382اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.121/2،
 383ا٤بصدر نفسو.121/2،
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ألول:
الفصل ا ّ

يستند (اآلمدم) يف ٘بويز الركاية باسإجازة إىل اعتبارات منطقية ،كىي كوف الشيخ اجمليز للراكم متصف
بصفة العدالة كالثقة ،كمن كاف يتٌصف هبذين الصفتْب كاف أىال ألف ٯبيز ركاية ا٢بديث لراك آخر ،ألنو يف
هناية األمر مل يقم بإجازتو إال يف األخبار الٍب تأكد من صحتها ،ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل أف
الشيخ لو مل يكن عا٤با ٗبا أجاز فيو الراكم لكاف فعلو ىذا ٧بسوب عليو فسقا ،كإذا تعْب كونو فالقا
انتفت عنو صفٍب العدالة كالثقة بالضركرة .384باسإضافة إىل كل ما لبق يوجد ىناؾ إشكاؿ يتمثل يف
ا٤بسألة اآلتية:ماذا لو كاف فعل الركاية معلوـ حدكثو من لدف الشيخ ،كلكن حصل شك فيما إذا كاف قد
أجاز لو أف يركم أخباره أـ ال ،فهل ٯبوز للراكم أف يركم حديث الشيخ أـ ال ؟ يعتقد (اآلمدم) أنو إذا
ً
ت الركاية كظين يف إجازة الشيخ للراكم ،فإف الركاية عنو جائزة يف ىذه ا٢باؿ؛ ألف الركاية ىنا تصّب يف
عيل ىم ٍ
يخ عن تكذيبو.385
حكم من قرأ على ً
الشيخ كلكت ٌ
الش ي
اكم كتابا فيو حديث ٠بعو ،كقاؿ لو:قد أجزت لك أف تركم عِب ما فيو،386
أما إذا ناكؿ
ي
الشيخ الر ى

387
التحملية أعلى
ٙبملية آخرل يصطلح عليها بػ(ا٤بناكلة)  ،كما تعد ىذه الطريقة ٌ
فهذا مستند آخر كطريقة ٌ

نوع من أنواع اسإجازة الٍب يؤدل هبا فعل الركاية .388أما الصيغ اسإ٪بازية الٍب يؤدل هبا فعل الركاية يف ىذا

ا٤بستند ىي:ناكلِب فالف كذا ،كأخربين ،كحدثِب مناكلة ،لكن ٯبب أف تػيٍتبى ىع ىذه الصيغ بلفظ (اسإجازة) من

طرؼ الشيخ ا٤بناكؿ كإال كانت صيغا عدٲبة اسإ٪باز.389
 384نفسو.122/2،
 385نفسو.122/2،
 386نفسو.123-122/2،

 387ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي ،ص .130إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي ،ص.60
388

ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي،ص .130كىناؾ من يرل بأف أعلى نوع من أنواع اسإجازة

يسمى(ا٤بقا ًرنة) الٌب تشتغل ضمن إطار ا٤بناكلة؛ ٤با فيها من التعيْب ،كالتشخيص ،كتتجسد (ا٤بقا ًرنة) يف أف يرلل الشيخ
للطالب كتابو األصلي الذم يضم األحاديث ،أك أف يأيت الطالب نفسو إىل الشيخ ،فيقولو لو الشيخ:ىذه ركايٍب عن فالف
عِب .ينظر :إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي ،ص60
فاركىا ٌ

 389اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .123/2،ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي ،ص 130كما بعدىا.
إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي ،ص.60
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الشيخ بكتابة حديث إىل الراكم كقاؿ لو:أجزت لك ركايتو عِب ،390نكوف إزاء تقنية
يف حْب إذ قاـ
ي
أدائية تعرؼ بالم (ا٤بكاتبة) .391إذا أكرد الراكم صيغا إ٪بازية أخرل مثل:كاتبِب بكذا ،كحدثِب أك أخربين
بكذا كتابة ،دكف أف يي ًردفىها بلفظ اسإجازة ،فهنا لنحكم على ىذه الصيغ اسإ٪بازية باسإخفاؽ؛ ألف ٦برد
ا٤بكاتبة ال يستلزـ إباحة الركاية ،كما ال يدؿ حٌب على صحة ا٢بديث يف حد ذاتو.392
ك آخر تقنية ٛبٌكن الراكم من ٙبمل ا٢بديث ىي ما يصطلح عليو بػ(الوجادة) ،كىي« أف تقف على
كتاب ٖبط شخص فيو أحاديث يركيها ذلك الشخص كمل يسمعها منو ىذا الواجد كال لو منو إجازة كال
٫بوىا » ،393أما الصيغ اسإ٪بازية الٍب يؤدل هبا فعل الركاية عند بعضهم ىي:كجدت أك قرأت ٖبط فالف،
أك يف كتاب فالف ٖبطو حدثنا فالف ،أك كجدت أك قرأت ٖبط فالف عن فالف  ،ث يذكر بعد ذلك
اسإلناد كا٤بًب.394
لقد أدل غياب عنصرم السماع كاسإجازة يف ىذا ا٤بستند (الوجادة) إىل إخفاؽ الصيغ السابقة يف
إ٪باز فعل الركاية ،كىذا لواء أقر الشيخ بكوف ا٣بط الذم كجده الراكم يف الكتاب ىو خطو فعال أـ مل
يقر؛ كيعود األمر يف تقدير (اآلمدم) إىل إمكانية شك الشيخ يف األحاديث الٍب كاف قد ٠بعها من غّبه
كىي مقيٌدة يف ذلك الكتاب ،كعلى ىذا فال يستطيع الشيخ ذاتو إ٪باز فعل الركاية؛ألف جهازاسإٝباع يف
الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي ال يبيح للراكم ركاية حديث يل ٌفو الشك.395يق ٌدـ لنا (اآلمدم) مثاال يربز فيو
األلباب ا٤بنطقية الدافعة إىل منع الركاية بػ(الوجادة) ،كالٍب تعود باأللاس إىل احتماؿ دخوؿ الشك يف
حديث من األحاديث الٍب كجدت ٖبط الشيخ؛ ٗبعُب آخر إذا قاـ الشيخ صاحب ا٣بط بركاية كتاب ،ث

 390اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.123/2،
 391ا٤بزىر (يف علوـ اللغة ك أنواعها):السيوطي ،ص .167إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي ،ص.60
392
ب بو إيل.
اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ.123/2،كيورد (السيوطي) صيغة أخرل للمكاتبة ىي :أخربنا فالف فيما ىكتى ى

ينظر:ا٤بزىر(يف علوـ اللغة ك أنواعها):السيوطي،ص .167إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي ،ص.60

 393ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي ،ص.134
394ا٤بصدر نفسو ،ص نفسها .كينظر ىذه الصيغ يف:ا٤بزىر(يف علوـ اللغة ك أنواعها):السيوطي ،ص.169-167
395اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.123/2،
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عزاه إىل بعض ا﵀ ٌدثْب ،إال أنو بعد ذلك شك يف حديث كاحد من األحاديث الٍب اشتمل عليها ذلك
الكتاب ،لكنو مل ٲبيز ا٢بديث ا٤بشكوؾ فيو عن بقية األحاديث ،فهنا ليكوف من غّب ا١بائز لو أف يركم
كلو شيئا من ذلك الكتاب؛ ىذا الحتماؿ أف يكوف ا٢بديث ا٤بشكوؾ فيو أم كاحد من األحاديث ا٤بقيٌدة
يف ذلك الكتاب .396ككما كاف الشك يف ا٢بديث مانعا من أداء فعل الركاية يكوف كذلك الشك يف راكم
ا٢بديث مانعا ٥با؛ فإذا قاـ الركم براكية حديث من األحاديث ،ك التند يف ركايتو على ٝباعة من ا﵀ ٌدثْب،
إال أف الشك دخل إىل ركايتو من طريق ٧بدث كاحد ،لكنو مل يكن متميزا لو عن باقي ا﵀دثْب ،ففي ىذه
ا٤بالبسات يكوف غّب مأذكف لو بإ٪باز فعل الركاية من أم طريق كانت؛ ألف الطرؽ كلها -يف ىذه
ا٤بالبسات -لتحتمل الشك يف الركاية منها .397

 396ا٤بصدر السابق.123/2،
 397نفسو.123/2،
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المبحثُالخامس:فعلُالشهادةُالكالميُ :
(أوال)ُ-مفهومُفعلُالشهادةُالكالميُ .

الشهادة خربه ،كما مل نىًقف لو على تعريف ٥با ،إال أنٌو ،يف حقيقة األمر ،كاف
يصرح (اآلمدم) بأف ٌ
ال ٌ

يعتقد بأهنا فعل كالمي منبثق من قسم ا٣برب؛ كذلك حينما أثبت إ٪بازية خرب الواحد لفعل الشهادة على
398
الشهادة خربا لدعامتْب اثنْب ٮبا:
تطرؽ الكذب إليو  ،كعلى ىذا تكوف ٌ
الرغم من احتماؿ ٌ
ٌ

-1

الشهادة ٖبرب الواحد؛ يعِب أف األصل فيو إ٪بازه من طرؼ ا١بماعة ،كإذا
إباحة إ٪باز فعل ٌ
صح ىذا تكوف الشهادة خربا يف كلى االحتمالْب.

-2

الشاىد يشّب إىل أف الشهادة خرب؛ ألف ا٣برب ىو من يتٌصف
تطرؽ الكذب إىل قوؿ ٌ
احتماؿ ٌ

بالكاذب أك الصادؽ ٖبالؼ اسإنشاء.

الشخص ٕبق على غّبه بلفظ خاص » ،399نفيد من ىذا
الشهادة بأهنا « إخبار ٌ
عرؼ ٌ
كعليو ٲبكننا أف ني ٌ

يتم اسإثبات عن طريق التلفظ
خرب ٌ
الشهادة ىو إثبات ٌ
حق لصال غّب ا٤بثبت ،على شرط أف ٌ
التعريف أف ى

الشهادة عن غّبه من األخبار ىو « اآلثار ا٤بَبتبة عن ا٣برب
بلفظ ٧ب ٌدد كىو (أشهد) .أما ما يتميز بو خرب ٌ
كا٤بتعلقة با٤بخرب عنو » ،400كالٍب تعود على تعيْب كٚبصيص ،401أك يَبتب عليها تشريعا جزئيا معينا402؛

الشاىد(:أشهد بأف ىذا
فالشاىد يكوف يمعينان ك٨بصصان ٤با
ٌ
ليتوىل اسإخبار عنو؛ فعلى لبيل ا٤بثاؿ يقوؿ ٌ
ٌ
الشاىد قد نسب فعل القتل يف جرٲبة معينة إىل رجل معْب ،كعليو لتَبتب
الرجل ىو القاتل) .فهنا يكوف ٌ

 398نفسو.142/2،
399

ٙبفة ا﵀تاج يف شرح ا٤بنهاج:ا٥بيتمي(أٞبد بن ٧بمد بن علي بن حجر)،ا٤بكتبة التجارية

الكربل،مصر(،د.ط)1357،ق1983/ـ.211/10،
400

التداكلية عند العلماء العرب(درالة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية يف الَباث اللساين العر ي):مسعود صحراكم،

ص.137
 401كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):القرايف.76/1،
 402البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.426/4،
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ألول:
الفصل ا ّ

آثار شرعية عن ىذا اسإخبارٚ ،بتص فقط با٤بشهود عليو كا٤بشهود لو403؛ أم ليكوف حكما جزئيا خاصا
404
الشاىد الكالمي ،يف ٦بملو،
هبما كال يتعداٮبا إىل عامة ا٤بكلفْب؛ ألهنم غّب معنيْب بو  .كما أ ٌف فعل ٌ
405

؛ ألهنما

عنصرم الرؤية البصرية  ،visuelأك العلم ا٤بؤٌكد certitude
يعتمد اعتمادا مباشرا على
ٌ
406
الشهادة يكوف ٗبعُب
يع ٌداف ٗبثابة البينة  La Preuveالٍب ٘بزـ بالواقع  ،إال أف العلم ا٤بؤٌكد يف ٌ
بصحة إخباره كإالٌ كاف كاذبا،
االعتقاد ا١بازـ؛ أم عندما يتل ٌفظ ٌ
الشاىد بلفظ (أشهد) يكوف معتقدا ٛباما ٌ

الشهادة ىي اسإخبار عن الشيء مع العلم بو .فلما مل
يقوؿ (فخر ال ٌدين الرازم) يف ىذا الشأف...«:أ ٌف ٌ
جرـ ك ٌذهبم ا﵁ -تعاىل -يف ادعائهم كونػى يهم شاىدين »
يكونوا عا٤بْب بو:فال ى

407

اىد إذا مل يستند يف شهادتو على بيٌنة الرؤية أك االعتقاد ،ففي ىذه ا٢باؿ
الش ى
كعليو ،نقوؿ بأ ٌف ٌ
الشاىد كاذبا يف شهادتو على غّبه .كبناء على
ليتع ٌذر عليو إ٪باز الفعل الكالمي (الشهادة) ،أك ليكوف ٌ
نسجل حوؿ فعل الشهادة الكالمي ثالث ميزات ألالية كىي كاآليت:
ما لبق ذكره ٲبكننا أف ٌ
أ-

يكوف ا٤بخرب عنو يف ىذا الفعل قضية من القضايا ا٣باصة الٍب تقتصر على ا٤بشهود لو
كا٤بشهود عليو؛ أم يكوف ىذين الفردين ٮبا ا٤بعنياف فقط هبذا اسإخبار.

ب-

أف يعتمد ا٤بخرب عنو يف ىذا الفعل على بينة ٘بزـ بوقوع ذلك اسإخبار ،ك الٍب ٲبكن أف
تستمد من التٌجربة البصرية أك من العلم ا٤بؤكد عند الشاىد.

ج-

أف يكوف ا٤بخرب عنو يف ىذا الفعل الكالمي داللة حكمية إثباتية (إثبات كجود أك إثبات
نفي).

 403ا٤بشهود عليو كا٤بشهود لو ٮبا ركناف من أركاف فعل الشهادة الكالمي ،أما بقية األركاف ىي:الشاىد،مشهود بو،صيغة
الشهادة .ينظر:مغِب ا﵀تاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج:الشربيِب(مشس الدين ٧بمد بن أٞبد ا٣بطيب)،منشورات دار
الفكر(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت).426/4،
 404البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.426/4،
 405ا٤بصدر نفسو.426/4،
 406معجم ٙبليل ا٣بطاب:إشراؼ :باتريك شاركدك كدكمينيك منغنو ،ص.456
 407ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.27/2،
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ألول:
الفصل ا ّ
(ثانيا)ُ-ش ُرُوطُإنجازُفعلُالشهادةُالكالميُ :

ييعد فعل الشهادة الكالمي ٗبثابة إجراء عريف ،يمتػ ىف هق عليو عند ٝبيع أفراد الواقع االجتماعي ا٤بؤلسايت،

على اختالؼ ثقافاتو كمعتقده ،كيَبتب عن ىذا اسإجراء يف الواقع االجتماعي ا٤بؤلسايت اسإلالمي بصفة
خاصة أثرا أك آثارا قضائيٌة شرعيٌة معيٌنة ،408كلضماف إناطة ىذه اآلثار بأصحاهبا ا٤بستحقْب ٥با تطلب يف
ٌ

الشهادة الكالمي توفر بعض الشركط ،كىي الشركط نفسها ا٤بعتمدة سإ٪باز فعل
األشخاص ا٤بن ٌفذين لفعل ٌ
الركاية الكالمي

409

؛ يقوؿ اآلمدم « :كال خالؼ يف اعتبار اجتناب ىذه األمور يف العدالة ا٤بعتربة يف

قبوؿ الشهادة كالركاية عن النيب صلى ا﵁ عليو كللم؛ ألف من ال ٯبتنب ىذه األمور أحرل أف ال ٯبتنب
الكذب فال يكوف موثوقا بقولو » .410كما ييشَبط يف األشخاص ا٤بنجزين لفعل الشهادة الكالمي أف
تتوفر فيهم -إضافة إىل الشركط السابقة -شركط أخرل تزيد من كفاءهتم كأىليتهم التنفيذية ،كىذه
الشركط ىي :ا٢برية كالذكورة كالعدد كالبصر كعدـ القرابة كالعداكة.411
(ُ-)1الحريةُ :
الشخص ا٤بنفذ لفعل الشهادة الكالمي أف يكوف حرا412؛ فا٢بر ال ٱبضع إال
يىشَبط (اآلمدم) يف ٌ
لصوت نفسو ،كال يستجيب إال ألمر ضمّبه ،كىذا ٖبالؼ العبد التابع ٤بالكو الذم يفرض عليو نوعا من

408
٧بمد
الغِب)ٙ،بقيق كدرالة:ص ٌديقي بن ٌ
أدب القضاء:السيركجي(أبو العبٌاس مشس الدين أٞبد بن إبراىيم بن عبد ٌ
يالْب ،دار البشائر اسإلالميٌة للطباعة كالنشر كالتوزيع،بّبكت-لبناف،ط1418 ،01ق1997/ـ ،ص.337

 409كىي التكليف كاسإلالـ كالضبط كالعدالة.

 410اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.95/2،
411

ا٤بصدر نفسو.96/2،

412نفسو .96/2،كيرل (الزركشي) أف اشَباط ا٢برية يرجع إىل كوف الشاىد يثبت حقا لغّبه ٖبالؼ الراكم الذم يثبت
حكما على نفسو كعلى غّبه.ينظر :البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.426/4،
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ألول:
الفصل ا ّ
الذؿ كا٥بواف٩ ،با ٱبلق لو -مع مركر الزمن-عقدا نفسية

413

٘بعلو ٰبقد على ا٤بتهم كيفَبم عليو ،بل

كيتعدل بو األمر يف بعض األحياف إىل صنع مكائد سإ٢باؽ الضرر ٗبن ىم أحرارا ،414كعلى ىذا أقر جهاز
اسإٝباع يف الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي على عدـ أىلية العبد لتنفيذ فعل الشهادة يف ٝبيع ا٢باالت.415
(ُ-)2الذكورةُ :
الشركط الٍب تزيد من أىلية تنفيذ فعل الشهادة الكالمي ٪بد الذكورة؛ فالذ ىك ير يتميز عن األنثى
من بْب ٌ

ٖبصائص نفسية نذكر منها اثنْب:
أ-

يبتعد ال ٌذكر قدر اسإمكاف عن التٌش ٌفي كالنٌكاية يف مواطن ا٣بصومة ،كىذا ٖبالؼ النساء
اللوايت يصررف على إذالؿ ا٣بصم ك إىانتو حٌب لو كاف ذلك بافَباء الكذب عليو.

ب-

الرجاؿٗ -بقدرة ضعيفة على الضبط؛ فكثّبا ما يتعرضن إىل
تتصف النساء -على خالؼ ٌ

خص األصوليوف الشهادة بالرجاؿ دكف
أنواع من اآلفات مثل النسياف كالغلط...ك٥بذا ٌ
النساء.416

 413ىٙب ًم يل عقدة النقص العبد على االعتقاد بكونو إنسانا ليس على ا٤بستول ا٤بطلوب ،كبأنو غّب كفؤ ،كىذا ىو قدره
ا﵀توـ ،كما يرل نفسو من خال٥با أقل شأف من اآلخرين ،كىذا ما يسبب لو نوعا من أنواع التعب االجتماعي.
ينظر:العقد النفسية:ركجيو موكيايل،ترٝبة:موريس شريل،منشورات عويدات،بّبكت/باريس،ط ،1988 ،01ص.100
 414كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):ال ىقرايف.78-77/1،

 415ينظر:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع:الكالاين(عالء الدين أبو بكر بن مسعود)،دار إحياء الَباث العر ي،بّبكت-
لبناف،ط.267/6 ،1997 ،01
416ينظر:كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):ال ىقرايف .77/1،إال أف الفقهاء يتفقوف على مشركعية القضاء
بشهادة النساء منفردات فيما ال يطٌلع عليو الرجاؿ ،مثل الوالدة كااللتهالؿ كالبكارة ،كعيوب النساء الٍب ٚبفى على
الرجاؿ .ينظر :ا٤ببسوط:السرخسي(مشس الدين)،منشورات مطبعة السعادة،مصر(،د.ط)(،د.ت)٦ .142/16،بلٌة
األحكاـ الشرعيٌة:أٞبد بن عبد ا﵁ القارم ،ص.626
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ألول:
الفصل ا ّ
(ُ-)3العددُ :

عزز من صدؽ ا٤بخرب عنو يف
إ ٌف تنفيذ فعل الشهادة الكالمي من طرؼ شخص آخر من شأنو أف يي ٌ

الشاىد على عداكة خفية مع ا٤بشهود عليو ،مل
ىذا ا٣برب؛ كتظهر نتائج ىذا اسإجراء يف حالة ما إذا كاف ٌ
الشاىد عن قوؿ ا٢بق بغية إ٢باؽ
يد ٌ
يطٌلع عليها القاضي ،ففي ىذه ا٢باؿ يكوف من ا﵀تمل جدا أف ىًٰب ى
الشهادة األكىل ،فهنا
الضرر با٤بتٌهم ،ك٥بذا إذا جاءت الشهادة الثانية مطابقة أك على األقل قريبة من ٌ

لّبجح القاضي صدؽ الشهادة األكىل .417
ٌ
(ُ-)4البصرُ :

يع ٌد البصر كما رأينا لابقا ٗبثابة البينة ا٤بؤٌكدة لصدؽ ا٤بخرب عنو يف فعل الشهادة الكالمي ،إال أننا يف
بعض ا٤بالبسات ال نستطيع أف نعد البصر ٗبثابة بينة؛ ألنو ال يٯبدم مثال يف حالة الشهادة على كقائع
صوتية ،كبصفة عامة يىستند الشاىد يف شهادتو على:
أ-

حاالت يعتمد فيها على السماع كال ٯبدم فيها البصر (٨بتلف الوقائع الصوتية).

ب-

حاالت يعتمد فيها فقط على البصر (الشهادة على األفعاؿ ا٤برئية).

ت-

أحدٮبا عن اآلخر.418
السمع كالبصر؛ إذ ال ٯبزئ ي
حاالت يعتمد فيها على ٌ

كعلى ىذا يً
الشاىد أف يعتمد يف إخباره على ٠باع األقواؿ كرؤية األفعاؿ ،إذ ال ينجز فعل
اشَبط يف ٌ
الظن كالتٌخمْب ،419ك ٥بذا ٪بد ال ٌدرالات القانونية القضائية تؤٌكد على أ ٌف
٧بل ٌ
الشهادة الكالمي على ٌ
اليقْب القضائي ال يتح ٌق ق إال يف حالة إثبات األفعاؿ الٍب ارتكبها ا٤بتهم ،420أما يف حقل ال ٌدرالات

 417كتاب الفركؽ(أنوار البوؽ يف أنواء الفركؽ):القرايف.77-76/1،
418ينظر:مغِب ا﵀تاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج:الشربيِب.446-445/4،
419ينظر:ا٤ببسوط:السرخسي.116/16،
420ينظر:القانوف ا١بنائي الدلتورم(الشرعية الدلتورية يف قانوف العقوبات،الشرعية الدلتورية يف قانوف اسإجراءات
ا١بنائية):أٞبد فتحي لركر،ص190
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ألول:
الفصل ا ّ

الشاىد أف يكوف ناطقا ألف إشارة األخرس ال تؤدم إىل
الفقهية فنجد أف ٝبهور الفقهاء يشَبطوف يف ٌ
اليقْب ا٤بشَبط ألداء الشهادة .421

(ُ-)5إنتفاءُالعداوةُ :
ٱبلص ىذا الشرط إىل الغاية نفسها الٍب خلص إليها شرط العدد ،كبصفة عامة« ال تقبل شهادة العدك
دنيوم من ماؿ أك جاه أك منصب أك خصاـ أك ما
عدكه كتقبل لو ،كشرطها أف تكوف العداكة يف أمر
على ٌ
ٌ
يف معُب ذلك.422»...

(ُ-)6إنتفاءُالقرابةُ :
الشاىد كثّبا ما ٲبيل إىل أىلو ،فال يكوف
إف قرابة ال ٌدـ من شأهنا أف تضيٌع حق ا٣بصم؛ ألف ٌ
صادقا يف إخباره ،ك٥بذا اي يً
شَب ىط فيو أف يكوف يف ًحل عن أم قرابة تربطو با٤بتخاصمْب ،كما أف الفقهاء
أقركا بعدـ قبوؿ شهادة األصوؿ على الفركع كال الفركع على األصوؿ .423كيشَبط (اآلمدم) انتفاء قرابة
ٌ
أخرل ىي قرابة التوافق يف ا٤بذىب؛ فا٤بتقاربْب يف ا٤بذىب ال تقبل شهادهتم ،كلكن يكوف ىذا يف حالة ما

الشاىد فقط .424
إذا جزمنا بفسق ككذب ٌ

421ينظر:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع:الكالاين.268/6،
422ينظر:تبصرة ا٢بي ٌكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ:اليعمرم(إبراىيم بن علي بن ٧بمد بن فرحوف)،مكتبة الكليات

األزىريٌة،ط1406 ،01ق.268/1،1986/

423ينظر:فتح القدير:ابن ا٥بماـ(كماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد)،منشورات دار إحياء الَباث العر ي،بّبكت-
لبناف(،د.ط)(،د.ت).477/6،
 424ينظر:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.102/2،

152

األفعال الكالميّة الخبريّة عند اآلمدي

ألول:
الفصل ا ّ
(ُ-)7رسميةُالتنفيذُ :

الشهادة ٗبثابة إلَباتيجية ًح ىجاجيٌة ،لكنها ال تينجز يف إطار عادم بْب األشخاص
تيع ٌد أركاف ٌ
ا٤بتحاجْب ،بل تكوف ٧بكومة بنوع من السلطة 425أك الر٠بية الٍب تنشأ من جراء حضور القاضي ،426كىذا
ٌ
ىو النمط اسإ٪بازم ا٣باص بفعل الشهادة الكالمي(٭بط للطوم ر٠بي) ،427كالذم اصطلح عليو

(أكلتْب) بػ (ضركرة احَباـ اسإجراء الر٠بي للتنفيذ) ،428ك٥بذا يكوف للسلطة أثر كبّب يف إنتاج ا٣بطاب
كمنحو قوتو اسإ٪بازية ،فال يستطيع غّب القاضي أف يصدر حكما أك أف يفصل يف قضية اجتماعية ،حٌب لو
السلطة الٍب ٚبوؿ لو فعل ذلك.429
كاف ا٢بكم صحيحا من الناحية النظرية؛ ألنو ال ٲبتلك ٌ

425

معجم ٙبليل ا٣بطاب:باتريك شوركد كدكمينيك منغنو ،ص.87كما أف ىذه السلطة  Pouvoirتكوف موجودة

داخل التلفظ ،حيث أف ىذا األخّب يكتسب شرعيتو األدائية فقط من خال٥با ،كبذلك ينعكس ذلك كلو على النظم
كا٤بؤلسات .ينظر:البنيوية بْب العلم كالفلسفة عند ميشيل فوكوه:عبد الوىاب جعفر،منشورات دار
ا٤بعارؼ(،د.ب)(،د.ط) ،1989،ص.35
 426كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):ال ىقرايف .74/1،كما أف ا٢بكم ال يعتد بو إال إذا كاف صادرا يف ٦بلس
القضاء؛ فلو مت اسإثبات يف غّب مكاف ا٢بكم ،لكاف الشاىد ٨بفقا يف إ٪بازه لفعل الشهادة ،كمن جهة أخرل ال ٲبكننا أف
نعد اسإثبات ٗبثابة بينة إال إذا حكم بفحواه القاضي داخل ٦بلسو.ينظر:بدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع:الكالاين .279-277/6،للطة كيل األمر يف تقييد للطة القاضي٧:بمد بن عبد ا﵁ بن ٧بمد ا٤برزكقي،مكتبة
العبيكاف،الرياض-ا٤بملكة العربية السعودية،ط1425 ،01ق2004/ـ ،ص.117-115
 427نظرية األفعاؿ الكالمية (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب):طالب ليٌد ىاشم الطبطبائي ،ص.18
 428نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.29
429

اللٌسانيات التداكلية يف ا٣بطاب القانوين(قراءة التكشافية للتفكّب التداكيل عند القانونيْب):مرتضى جبار كاظم،

ص .64ا٤بقاربة التداكلية:فركنسواز أرمينكو ،ص .65ما ا٣بطاب ككيف ٫بللو:عبد الوالع ا٢بمّبم٦،بد ا٤بؤلسة ا١بامعيٌة
للدرالات كالنشر كالتوزيع،بّبكت-لبناف،ط1430 ،01ق2009/ـ ،ص.48
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ألول:
الفصل ا ّ
(ثالثا)ُ-صيغُإنجازُفعلُالشهادةُالكالميُ :

الشهادة فعال كالميا تطلٌب ذلك مراعاة صيغة ٧بددة سإ٪بازىا إ٪بازا صحيحا موفقا؛ فلو قاؿ
٤با كانت ٌ
الشاىد يف حضرة القاضي مثال(:أعلم أف فالنا قتل فالنا) ،لكاف إ٪بازه ىذا غّب مقبوؿ يف ظل ا٤بؤلسة
ٌ
ا٣بطابية  Institution Discursiveالقضائية الٍب ٘بربه على التعماؿ لفظ خاص كىو
(أشهد) ،430كذلك ألف ا٤بؤلسة مهما كاف نوعها تكوف منوطة دائما بالتلفظ ببعض العبارات كالصيغ
.431
الشافعي) أنو أقٌر بإ٪بازية صيغ أخرل ىي٠ :بعت ،رأيت،
إال أ ٌف (الزركشي) نقل لنا عن اسإماـ ( ٌ
ً 432
لت)433كٚبصيصها
يعود
ٗبا
ر
ك
،
أيشه يدًين
السر يف اعتماد صيغة ا٤باضي من طرؼ (الشافعي) (فىػ ىع ي
ٌ
الشاىد بأنو
بالسمع كالرؤية إىل كوهنما الوليلتْب الوحيدتْب ا٤بعتمدتْب يف إثبات الواقعة ،ك٥بذا إذا شهد ٌ
ٌ
٠بع أك أنو رأل يكوف قد التوىف الغرض من أداء فعل الشهادة.

430ينظر:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .97/2،كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):ال ىقرايف.1190/4،
ً
الشهادة،
أقر الرأم األكؿ بإ٪بازيتو لفعل ٌ
إال أف لفظ (أشهد) ال يقبل بصفة مطلقة ،بل ايختيل ى
ف فيو بْب ثالثة آراء؛ حيث ٌ
بينما منع الرأم الثاين ىذه اسإ٪بازيةٕ ،بجة أف القاضي ىو كحده ا٤بثبت ٥بذه اسإ٪بازية ،أما الرأم الثالث فقد اشَبط يف
الشاىد مع مذىب القاضي .ينظر:البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.430/4،
إ٪بازيتو أف يتوافق مذىب ٌ

431ما ا٣بطاب ككيف ٫بللو:عبد الوالع ا٢بمّبم ،ص .35البنيوية (بْب العلم كالفلسفة عند ميشيل فوكوه):عبد الوىاب
جعفر ،ص.35
432البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.429/4،
433
دت٤ ،با كانت ىذه الصيغة مقبولة
الشاىد يف حضرة
إال أف (ال ىقرايف) ينفي إ٪بازية ىذه الصيغة؛ فلو قاؿ ٌ
ى
القاضي:ش ًه ي

منو.ينظر:كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ):ال ىقرايف .1190/4،كما ييشَبط أيضا توحيد الصيغة ا٤بستعملة يف

قت،
ٌ
يصح أف يأيت كل شاىد بلفظ خاص بو؛ فلو شهد شخص على نفسو أماـ القاضي كقاؿ لو:لر ي
الشهادة ،فال ٌ
كحضر شاىد آخر كشهد عليو فقاؿ:يا لارؽ ،ففي ىذه ا٢باؿ ال يعتد القاضي هبتْب الصيغتْب على اسإطالؽ.
ينظر:البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.430/4،
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ألول:
الفصل ا ّ

الشافعي)؛ إذ أ ٌف صيغ األفعاؿ ا٤بستخدمة يف اسإنشاءات
ٱبالف (أكلتْب) ٛباما ما قاؿ بو اسإماـ ( ٌ

بالنٌسبة إليو ال تكوف متصرفة434؛ فال نستطيع أف ننجز الشهادة بصيغة:شهدت ،أك لأشهد؛ ألف داللة
األكىل على ا٤باضي تعد إخبارا منتهيا ،بينما داللة الثانية على ا٤بستقبل تعِب أف الشاىد مل يقم بعد بفعل
الشهادة بل ليتوىل تنفيذه فيما يستقبل من الوقت.كما يىشَبط (أكلتْب) أيضا أف ال تدؿ الصيغة على
435
يصح للشاىد أف يقوؿ
ال
أيو
ر
فبحسب
،
ىفع يل)
شيء من الزمن ا٤بستمر الدائم للمتكلم ا٤ببِب للمعلوـ (أ ى
ٌ

يف حضرة القاضي:أنا شاىد على أف فالف قتل فالف؛ ألف الم الفاعل الداؿ على ا٢باؿ ا٤بستمر ليشمل

الشهادة طىواؿ مدة ا٤برافعة أك ا١بلسة ،كهبذا ال يتمكن الشاىد من إ٪باز الشهادة بصفة كاملة،كلكنو
يستطيع أف ينهي إ٪بازه فقط إذا التعمل صيغة أفعل( 436أشهد).

السمع كالرؤية ،يعود إىل أنو ال يعَبؼ بكوهنما
إ ٌف عدـ اعتداد (أكلتْب) بصيغة (فىػ ىع ي
لت) ا٢باملة ٤بعُب ٌ

الشاىد قد حضر مالبسات الواقعة ،بل يكفي
أداتْب لإلثبات القانوين؛ ألنو يف األصل ال يشَبط أف يكوف ٌ
أف يركم لو أحد آخر ٦بريات الواقعة فيقوـ ىو بنقل ىذه اجملريات ك يؤديها بصيغة إنشائية كىي صيغة
(أفعل/أشهد)437؛ فبحسب (أكلتْب) ليس نقل أحداث الواقعة من طرؼ شخص آخر ىو من ٱب ٌوؿ لو

إ٪باز فعل الشهادة بل إف الصيغة ا٤بستعملة ىي الٍب ٛب ٌكنو من ذلك ،438كهبذا يكوف (أكلتْب) قد جعل

434نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.87
435ا٤بصدر نفسو ،ص نفسها.
436

نفسو،ص نفسها .كىذا عْب ما ذىب إليو (ال ىقرايف).ينظر:كتاب الفركؽ(أنوار الربكؽ يف أنواء

الفركؽ):ال ىقرايف.1189/4،

437نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكلتْب ،ص.24
 438ا٤بصدر نفسو ،ص نفسها.
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ألول:
الفصل ا ّ

تؤدل هبا ،439كيتٌفق رأيو ىذا مع رأم بعض الفقهاء
ٌ
الشهادة مبنية على ركن كاحد فقط كىو صيغتها الٍب ٌ

الشهادة على صيغتها ا٤بتمثٌلة يف قوؿ الشاىد (أشهد) .440
حينما قصركا ٌ

إذف ،عرفنا يف ظل ا٤بباحث السالفة أ ٌف كاقع التٌشريع عند ا٤بسلمْب كاف قد عرؼ فعلْب كالميْب
فتطرقنا إىل تقدمي تعريف ٥بما،
منبثقْب عن ا٣برب؛ كٮبا الركاية كالشهادة ،حيث قمنا بدرالتهما كٙبليلهماٌ ،

كما أحصينا الشركط كالصيغ ا٤بعتمدة يف إ٪بازيتهما .أما يف الفصل ا٤بوايل فسنبحث ضمن ىذا الواقع

دائما عن تلك األفعاؿ الكالميٌة الٍب انبثقت عن اسإنشاء ،فما ىي ىذه األفعاؿ؟ ،كما ىي شركطها
كصيغها اسإ٪بازيٌة ؟ .

439كىذه الصيغة عنده ىي إنشائية كليست إخبارية كما عند (اآلمدم) ،كهبذا تكوف الشهادة عند (أكلتْب) إنشاء كليس
خربا.
440
الشهادة على ا٤بعُب ،كال يلتفت إىل
ينظر:فتح القدير:ابن ا٥بماـ .446/6،إال أف ىناؾ من األصوليْب من يرٌكز يف ٌ

الصيغة أك اللٌفظ ٛباما .ينظر:البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو:الزركشي.431/4،
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الفصل الثاني:
يُمدخلُ :

بوصفوُفعبلُ
ُ
لناُيفُالفصلُالسابقُاػبربُعندُ(اآلمدم)ُيفُكتابوُ(اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ)ُ
لقدُتناك
ٌ

ةُاؼبتضمنةُيفُغرضوُاإلعبلمي؛ُككافُقدُ
كبلميٌا؛ُحيثُكناُقدُعرضناُؼبفهوموٍُ،بٌ
ُقمناُبرصدُقوتوُاإلقبازيٌ
ٌ
ٌ

ؿُامتازُبقوةُشديدةُ،كأماُالثاينُفكافُيًتاكحُبُتُ
فاألك
عكسُىذهُالقوةُكلُمنُخربُالتواترُكخربُاآلحاد؛ُ ٌ
ٌ
ٌ
التوسطُ ،أيضاُالُحظناُكيفُأنوُانبثقُمنُالقسم ُالكبلميُاػبربُفعلُتُكبلميُت ُأساسيُتُ،كنباُ
الضعفُك ٌ
ةُأفعاؿُ
ُ
الشهادةُ ،كعليو ُنقوؿُبأنو ُمنُاؼبمكنُج ٌداُأف ُيشتملُالقسمُالكبلميُالواحدُعلىُع ٌد
الركايةُك ٌ

ضمنةُيفُغرضهاُاإلقبازمُ .
كبلميٌةُ،لكنهاُزبتلفُمنُحيثُمبطي
هاُاإلقبازمُ،كقوهتاُاإلقبازيٌةُاؼبت ٌ
ٌ
صُالشرعيُ،فإ ٌف ُاألفعاؿُالكبلميٌةُاإلنشائيٌةُ
كإذاُكانتُاألفعاؿُالكبلميٌةُاػبربيٌةُمتعلٌقةُبنقدُسندُالنٌ
ٌ
تكوفُمتعلٌقةُبنقدُمتنو؛ُُففي ُإطار ُنقدُاؼبنت ُقبدُأ ٌف ُالعلماءُكانواُقدُرٌُكزكاُصبيعُاىتماماهتمُعلىُصفاءُ
ألفاظُاغبديثُمنُأمُخللُفيماُربيلُعليوُمنُمعاينُ،1كاليتُسبثلُؾبموعةُمنُاألكامرُكالنواىيُ(اإلنشاء)ُ

اكحُبُتُالشدةُكالضعفُ،2كىذاُراجعُإذلُتعُلٌقُقاعدةُالتكليفُيفُ
ٌُ
كماُانبثقُعنهماُمنُقولُإقبازيةُتًت

الُنٌصوصُالشرعيةُبكلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُاألمرُكالنهيُ،3كماُيفيدانوُمنُأحكاـُشرعيةُ،كعليوُيكوفُ
ليةُاليتُتفيدُالسبلُالنظريةُكاؼبسائلُاإلجرائيةُ
الفكرُاألصورلُقدُأنشأ ُ« ُماُيصطلحُعليوُباؼبنهجيةُاألصو
ٌ

1
ِّ
ِّمشقيُ،ص.27
ييبُالد ٌ
ُمشكلُاغبديثُكبيانو:اإلماـُاغبافظُبنُفورؾُ،صُ.15اػببلصةُيفُمعرفةُاغبديث:الط ٌ

2
ُالقوةُاإلقبازيةُيفُاغبقلُالقانوينُالقضائيُظبةُمنُبُتُؾبموعةُظباتُيتميٌزُهباُالفعلُاإلقبازمُ،كماُأهناُتتباينُىيُ
ُتع ٌد ٌ

ُبقوة ُالندب...إخلُ .ينظر:لغة ُاغبكمُ
ُبقوة ُالوجوب ُكتارة ٌ
أيضا ُمن ُحيث ُش ٌد يُهتا ُكضع يُفها؛ ُفتارة ُُييعرض ُاغبكم ٌ
القضائي(دراسةُتركيبيةُداللية):سعيدُأضبدُبيوميُ،ص.181

ُالعربيةُ
ُ 3كظيفة ُالقوؿ ُاألصورل ُيف ُالنظرية ُاللغوية ُالعربية:ـبطوط ُرسالة ُلنيل ُدبلوـ ُالدراسات ُالعليا،شعبة ُاللغة ُ
كآداهبا،جامعةُؿبمدُاػبامس،كليةُاآلدابُكالعلوـُاإلنسانية-الرباط،موالمُإدريسُميموين:إشراؼُموالمُأضبدُالعلومُ،
ص.146
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الفصل الثاني:

ُإذلُاغبكمُالشرعيُ
اليتُيسلكهاُالفقيو ُيفُفبارستوُالفقهيةُلبلنتقاؿُمنُاػبطابُالشرعيُباعتبارهُدليبل
ٌ
باعتبارهُمدلوالُأكُفائدةُشرعيةُتستفادُمنُىذاُاػبطابُالشرعيُبطريقةُأكُبأخرلُ»ُ .4

كيفُإطارُتفعيل ُماُيصطلحُعليوُبػ(اؼبنواؿُالتٌفسَتمُعندُاألصوليُت)ُ 5سعىُاألصوليوفُإذلُاستقصاءُ
الصيغُاللغويةُاليتُكردتُهباُتلكُاألفعاؿُالكبلميةُاإلنشائيةُ،مراعُتُيفُذلكُسياقاهتاُاالستعماليةُ،كماُ
6
ُالنصُ
أهنم ُكانو ُقد ُقصركا ُاىتمامهم ُعلى ُاألفعاؿ ُالكبلمية ُاإلقبازية ُ ،كما ُتفيده ُمن ُمعاين ُيف ُسياؽ ٌ
الشرعي؛ُففيُقولوُتعاذل﴿:كأ ً
ىطيعيُواُا﵁ىُكأطيعواُالرسوؿ﴾[]...قبدُأفُىذاُالفعلُالكبلميُينقسمُإذلُثبلثةُ
ٌ
ى
أقساـُىيُ :7

-1فعل قوليAct énonciative :
كىوُاآليةُالكريبةُنفسهاُحُتُالتلفظُهبا(جانبُصوٌبُفونيتيكيُكفونولوجي)ُ .8
-2فعل إنجازيُُ :Act performatif

 ُ 4اؼبنهجية ُاألصولية ُكاؼبنطق ُاليوناين ُمن ُخبلؿ ُأيب ُحامد ُالغزارل ُكتقي ُالدين ُبن ُتيمية:ضبو ُالنقارم،سلسلةُ
بدايات،ط(،01د.ب)،1991،صُ .8-7
5مبادئُتداكليٌةُ(يفُربليلُاػبطابُالشرعيُعندُاألصوليُت):ؿبمودُطلحةُ،ص.35
منُالفصلُالسابقُ.
كىذاُبالضبطُماُفعلوُكلُمنُ(أكستُت)ُكُ(سَتؿ)ُ،ينظرُصُ02
ٌُ
ُ6
ٌ

ىوُأكؿُمنُميٌزُبُتُىذهُاألقساـ.ينظر:نظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُ
ُ
ُ 7نشَتُىناُإذلُأفُ(أكستُت) ُ
بالكبلـ:أكستُتُ،الصفحاتُ.143-141ُ،123ُ،122ُ،93ُ:

ُ 8يعدُمصطلح ُ(فونيتيك)ُجزءاُأساسياُمنُالُلٌسانياتُ ،كحينماُاستخدـُأكؿُمرةُكافُيدؿُعلىُتلكُالدراسةُالتطوريةُ
لؤلصواتُ،كؽبذاُفهوُيعدُعلماُتارىبياُيعٌتُبتحليلُالوقائعُالصوتيةُكالتغَتاتُاليتُتطرأُعليها.بينماُمصطلحُ(فونولوجي)ُ
اسةُالصوتُضمنُالسلسلةُالكبلميةُ،كماُأنوُيشتغلُخارجُاإلطارُ
ٌُ
يكوفُعلمُمساعدُللسانياتُليسُإال؛ُألنوُييعٌتُبدر

التارىبي؛ ُ كىذاُراجعُإذلُأفُعمليةُالنطقُباألصواتُيفُالسلسلةُالكبلميةُتبقىُثابتةُعلىُماىيُعليوُفبلُوبدثُؽباُأمُ
تطوراتُ .ينظر ُتفصيل ُىذه ُاؼبسألة ُيفُ :علم ُاللغة ُالعاـ:فرديناف ُدم ُسوسور،ترصبة:يوئيل ُيوسف ُعزيز،مراجعة:مالكُ
يوسف ُمطليب،دار ُأفاؽ ُعربية،األعظمية-بغداد،ط(،03د.ت)ُ ،صُ .51مبادئ ُيف ُاللسانيات:خولة ُطالبُ
اإلبراىيمي،،دارُالقصبةُللنشر،اعبزائر(،،د.ط)ُ،2000،ص.72ُ،44

158

األفعال الكالمية اإلنشائية عند اآلمدي

الفصل الثاني:

كيتمثٌل ُفيما ُتنجزه ُتلك ُالصيغةُمن ُمعاين ُيف ُذىن ُاؼبكلف ُشرعا؛ ُأم ُىي ُحاصل ُما ُيقصد ُإليوُ
ُ
اؼبشرعُاغبكيمُ ،باإلضافةُإذلُاؼبعٌتُأكُاؼبعاينُاليتُيفهمهاُمنهاُاؼبكلفُشرعا؛ ُكهبذاُيفيدُالفعلُاإلقبازمُ
ٌ
عندُاألصوليُتُيفُىذهُاآليةُماُيأٌب:لقدُاستعملُاؼبوذلُعزُكجلُيفُىذهُاآليةُالكريبةُصيغةُاألمرُالصريحُ،

كبالتارلُيكوفُاؼبوذلُعزُكجلُقدُأمرينُبأفُُأيكقعُفعلُالطاعةُلوُكلرسولوُالكرًنُ،كؼباُدلُتقًتفُىذهُالصيغةُ
عليوُصح ُ ُأفُنقصرُتداكليةُ
ائنُزبصص ُمعناىاُ ،كاف ُأمرُاؼبشرعُفيها ُمفيداُلػحكم (الوجوب)ُ ُ ،ك
ٌُ
بقر
ٌ
الفعلُالكبلميُالشرعيُعندُاألصوليُتُعلىُالفعلُالكبلميُاإلقبازمُ .9
ٌُ
ُ
-3فعل تأثيري :Perlocutoire
كيتمثٌلُيفُتلكُاآلثارُاليتُىبلٌفهاُالفعلُاإلقبازمُيفُاؼبكلفُشرعا ُ(يقتنعُكينصاعُإذلُفعلُالطاعةُ
الذمُأمرُبوُأكُالعكس)ُ .
«ُكىذاُالتٌقسيمُكماُىوُكاضحُتقسيمُمصطنعُلغرضُالتحليل.فهذهُاألفعاؿُغالباُماُربصلُصبيعهاُ

يفُآفُكاحدُعندُالنٌطقُباؼبقولةُكالُىبتارُاؼبتكلٌمُفعبلُدكفُآخرُ»ُ .10

ُالشرعي ُبعد ُثبوتو؛ ُبل ُتعدل ُذلك ُإذل ُالنٌظر ُيفُ
إذفُ ،دل ُيكتف ُ(اآلمدم) ُبالنٌظر ُيف ُسند ُالنص ٌ
متنوُ ،11كىذاُماُتطلٌب ُبدكرهُمنهجاُمغايراُايقتي ً
رُفيوُعلىُمعاعبةُالصيغُالًتكيبيةُكمعانيها ُاالستعماليةُ
ٌُ
ص

ُ9الُيعٍتُىذاُالكبلـُأفُاألصوليُتُكانواُمغفلُتُللفعلُالكبلميُالقورلُكالتأثَتمُ،بلُاىتمواُهبماُعلىُغرارُماُفعلواُمعُ
الفعلُالكبلميُاإلقبازمُُ ،كلكنُؼباُكانتُكظيفتهمُمنحصرةُيفُاستنباطُاغبكمُالشرعيُ ،كعندماُكافُىذاُاألخَتُعبارةُ
عنُمعٌتُفهوُإذفُالُيظهرُإالُفيماُيكوفُمتضمناُيفُالقوؿ.
ُ 10نظريٌةُالفعلُالكبلمي(بُتُعلمُاللغةُاغبديثُكاؼبباحثُاللغويٌةُيفُالًتاثُالعريبُكاإلسبلمي):ىشاـُعبدُا﵁ُخليفةُ،

صُ.80مدخلُإذلُاللسانياتُالتداكليٌة(لطلبةُمعاىدُاللغةُالعربيةُكُآداهبا):اعبيبلرلُدالش،ترصبة:ؿبمدُوبياتنُ،ص.24

ُُ11اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ159/2،كماُبعدىاُ .
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الفصل الثاني:

ماُاًصطىلىحُعليوُاآلمدمُبػُ(دالالتُاؼبنظوـ)ُ،12كىيُإشارةُ
تلفُباختبلؼُالسياقاتُالتٌبليغيةُ،كىوُ ُ
ىُ
اليتُزب
ٌ
صُالشرعيُ .
ٌُ
صروبةُمنوُإذلُدراسةُالبنيةُأكُالُنٌظاـُالُلٌغومُالذمُيتألفُمنوُمنتُالنٌ

/البنيةُبشكلُجاد ُيفُال ٌُدراساتُالُلٌسانيةُاؼبعاصرةُمنُقبل(دمُسوسَت)ُ،
ٌُ
لقدُُأيُثًَتتُفكرةُالُنٌظاـ

اسةُالوصفيٌةُلُلٌسافُ،13دباُأنٌوُعبارةُعنُ
ُ
سانياتُالذمُخصوُبال ٌدر
كذلكُيفُمعرضُحديثوُعنُموضوعُالُلٌ
ٌ
قالباُيظمُصبيعُاؼبمارساتُالكبلميةُ
تلكُاؼبساطرُالعامةُالفاعلةُيفُاللغةُ،كُىذاُماُهبعلناُننظرُإليوُبوصفوُ
ٌ

اإلنسانية.14كماُُتيفيدناُالعمليةُالوصفيةُلُلٌساف ُيفُالكشفُعنُىيئتو ُالًتكيبية ُاليتُيتش ٌُكلُمنهاُ ،دباُأنوُ
ساينُأفُيىضطلعُضمنوُبوظيفةُكاحدةُ
ُ
كفقُنظاـُداخلي ُج ٌُد ُمتناسقُ،كلذلكُي ٌ ُ
ٌُ
مبٍتُ
ٌُ
تعُتُعلىُالباحثُالُلٌ
كفقطُكىيُإبرازُاػبصائصُاليتُيتش ٌُكلُمنهاُىذاُالُنٌظاـُكالعبلقاتُاليتُُتيسهمُيفُربديدُأبعادهُ .15

السابقُ -مقتصرُةه ُعلى ُكصف ُُ descriptionالظواىرُ
البنيوم ُ ٌُ
إ ٌف ُفكرة ُالنظاـ/البنيةُ -دبفهومها ُ ٌُ
يك ُليُ
صفيُُمنُأجلُالكشفُعنُاؼبعادلُاليتُتُػي ىُه ًُ
اض وُدُ ىُك ًُ
اللسانية16؛ُفبواسطتوُيسعىُالُلٌساينُللبحثُعنُتىُػ ىُع يُ
ُعلميُ
ٌُ
التٌعبَت ُعنها ُبشكل
الظاىرة ُالُلٌسانيةُ ،كىذا ُمن ُأجل ُغاية ُكاحدة ُفقطُ ،كىي ُؿباكلة ُضبطها ُك ُ

هتم ُفقط ُباؼبعٌت ُاألساسي ُللكلمات ُدكفُ
ُالسابقةُ ،يي ٌُ
دقيقُ ،17أيضا ُنبلحظ ُبأنٌو ُيف ُظل ُفكرة ُالُنٌظاـ ٌُ
الليةُالسياقيةُ،18أماُعندُ(اآلمدم)ُ -كمعوُباقيُ
ٌُ
جراء ُعبلقتهاُال ٌُد
االلتفاتُللمعٌت ُالذمُيتش ٌكلُؽبا ُمنُ ٌ

ُ12اؼبصدرُنفسو.159/2،
13

ُمبادئ

ُيف

ُاللسانيات:خولة

ُطالب

ُاإلبراىيمي،

ُص.16

ُيف

ُاللسانياتُ

العامة(تارىبها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها):مصطفىُغلفافُ،ص.213
ُ14اللسانيات(النشأةُكالتطور):أضبدُمومنُ،صُ.123مدخلُإذلُاللسانيات:ؿبمدُؿبمدُيونسُعلي،صُ.67البحثُعنُ
ُأكلية ُجملاؿ ُعلمي):ركبَتُ
فرديناف ُدك ُسوسَت:ميشاؿ ٌ
ُأريفيو،صُ .71مدخل ُلفهم ُاللسانيات(إبستيمولوجيا ٌ
مارتاف،ترصبة:عبدُالقادرُاؼبهَتم،مراجعة:الطيٌبُب ٌكوش،اؼبنظٌمةُالعربيٌةُللًتصبة،بَتكت-لبناف،طُ،2007ُ،01ص.65

15ينظر:مبادئُيفُاللٌسانيات:خولةُطالبُاإلبراىيميُ،ص.16
16مدخلُإذلُاللسانيات:ؿبمدُؿبمدُيونسُعليُ،ص.67

17مدخلُلفهمُاللسانيات:ركبَتُمارتاف،ترصبةُعبدُالقادرُاؼبهَتمُ،ص.56
 ُ 18ينظرُمفهوـُاؼبعٌتُاألساسيُكالعبلقيُللكلماتُيف:ا﵁ُكاإلنسافُيفُالقرآف(الركيةُالكونيةُالقرآنيةُللعادل):توشيهيكوُ
إيزكتسو،ترصبةُكتقدًن:ىبلؿُؿبمدُاعبهادُ،ص.43
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البحثُعنُاؼبقصدُمنُالتٌشكيلُالُلٌغومُ ،19أكُدبعٌتُآخرُ
ُ
األصوليُت-فإهنا ُتيعٌت ُبتحقيقُغايةُرئيسةُكىي ُ
يُمنُأجلُالكشفُعنُاستعماالتوُالوظيفيٌة ُاؼبقصودة ُمنُ
ُ
بنظاـ/بنيةُالنص ُالتٌشريع
ٌُ
يهتم ُاؼبنهجُاألصورل ُ
ٌ
اليت ُيىنتيجُعنها ُتلكُاألحكاـُالشرعيةُاػبمسةُ ،حيث ُتك ٌُفلُحبملها ُفعلُتُكبلميُتُ
قبلُاؼبشرعُاغبكيمُ ،ك ٌُ
ٌُ

20
كماُتفرعُعنهماُمنُقول ُإقبازيةُتعبَتيةُ
أساسيُتُنبا:األمرُكُالنهيُ ،دباُأهنماُمدارُ ُ
التٌشريعُاإلسبلمي ٌُ ُ ،

الضعفُ .
اكحُبُتُالش ٌُدةُك ٌُ
ٌُ
تًت

منىا ُبتقسيم ُىذا ُالفصل ُإذل ُطبسةُ
ُالشرعي ُُقي ُ
كيف ُإطار ُدراسة ُالنٌظاـ ُال ٌُذم ُيتش ٌكل ُمنو ُمنت ُالُنٌص ٌُ
مباحثُجاءتُعلىُالنحوُاآلٌبُ :
األول:إبستيمولوجيا األمر والنّهي عند اآلمدي.
المبحث ّ

أثناءُتصورهُلكلُمنُاألمرُكالنهيُ
ثُفيوُعنُذلكُاألساسُاؼبعريفُالذمُكجوُ(اآلمدم) ُ
نتح ٌد
ٌ
ٌ

بع ٌدنباُأىمُقسمُتُكبلميُتُيدخبلفُيفُتشكيلُبنيةُمنتُالنٌصُالشرعيُ .

المبحث الثاني:األمر عند اآلمدي بوصفو فعال كالميّا.
ُنتناكؿُيفُىذاُاؼبقاـُتعريفُاألمرُلغةُكاصطبلحاُ،كذلكُنتطرؽُفيوُإذلُالصيغةُاؼبعتمدةُيفُإقبازُ
الفعلُالكبلميُاألمرُعندُاآلمدمُ،أيضاُسنعرضُإذلُاإلقبازاتُاألمريٌةُالصروبةُكالضمنيٌةُ .
المبحث الثالث:النهي عند اآلمدي بوصفو فعال كالميّا.

ُ 19ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .31/1،اؼبستصفىُمنُعلمُاألص ُوؿُ .339/1ُ ،البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُ
الفقو:الزركشيُ .461/1،شرح ُلقط ُالدرر ُبشرح ُمنت ُلببة ُالفكر(كباؽبامش ُشرح ُزببة ُالفكر ُيف ُمصطلح ُأىل ُاألثرُ
البعدُالتٌداكرلُعندُ
ُ
لشهابُالدينُأضبدُبنُعليُبنُحجرُالعسقبلين):عبدُا﵁ُبنُحسُتُخاطرُالسمُتُ ،صُ.27-26
األصوليُت(ابنُقيمُاعبوزيةُيفُكتابو"بدائعُالفوائدُأمبوذجا"):يوسفُسليمافُعلياف،ؾبلةُجامعةُُأـُالقرلُلعلوـُالشريعةُ
كالدراساتُاإلسبلمية،جامعةُاؼبلكُخالد،عدد،1432،53قُ،ص.483
الكافيةُالشافيةُيفُاالنتصارُللفرقةُالناجية:ابنُقىػيِّ ًم ُاعبىٍوًزيًَّة(أبوُعبدُا﵁ُؿبمدُبنُأيبُبكرُبنُأيٌوب)،ربقيق:ؿبمدُبنُ
ُ 20
ٌ
عبدُالرضبافُالعريفيُكُآخركف،دارُعادلُالفوائدُللنشرُكالتوزيع،مكةُاؼبكرمة،ط،1428ُ،01صُ .839اإلماـُيفُبيافُ
ُالسبلـ)،دراسة ُكربقيق:رضواف ُـبتار ُبن ُغربيٌة،دار ُالبشائرُ
أدلٌة
َّ
لمي(عز ُال ٌدين ُعبد ُالعزيز ُبن ُعبد ٌ
ُاألحكاـ:الس ٌ

اإلسبلميٌة،بَتكت-لبناف،ط1407ُ،01ق1987/ـ،ص.128
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الفصل الثاني:

ُسنتناكؿ ُيف ُىذا ُاؼببحث ُفعبل ُكبلميٌا ُآخرا،كىو ُالنهي،ؿباكلُت ُأف ُنكشف ُعن ُمفهومو ُاللغومُ

كاالصطبلحي،كما ُنبحث ُأيضا ُعن ُالصيغة ُاليت ُاعتمدىا ُاآلمدم ُإلقباز ُىذا ُالفعل ُالكبلمي،أيضاُ
سنتقصىُمنُجهةُأخرلُاغباالتُاليتُيكوفُفيهاُإقبازُالنهيُصروباُكضمنيٌاُ .
المبحث الرابع:القوى اإلنجازيّة المنبثقة عن فعل األمر الكالمي.

ُكباكؿُيفُىذاُاؼببحثُأفُنقيسُأكُنرصدُتلكُالقولُاإلقبازيٌةُاليتُيعرضُهباُُالتوجيوُاؼبتضمنُيفُ

الفعلُالكبلميُاألمرُ .

المبحث الخامس:القوى اإلنجازيّة المنبثقة عن فعل النهي الكالمي.

ُأيضاُكباكؿُيفُىذاُاؼببحثُقياسُكرصدُالقولُاإلقبازيٌةُاليتُيعرضُهباُالتوجيوُاؼبتضمنُيفُالفعلُ
الكبلميُالنهيُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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الفصل الثاني:

المبحث األول :إبستيمولوجيا األمر والنّهي عند اآلمدي:
احدةُغَتُقابلةُللتٌعددُكالُلبلنقساـُ ،كتسرمُ
ُ
يتٌصفُالكبلـُعندُاآلمدم-كماُرأيناُسابقاُ -بصفةُك
أكُكافُ
ُ
ىذهُالصفةُعلىُصبيعُسبظهراتوُ،سواءُكافُمعٌتُقائماُبالُنٌفسُأكُعبارةُداُلٌةُبالوضعُكاالصطبلحُ،
ٌُ

رجوُعنُكونوُؾبموعةُمنُاؼبعاين ُ(أمر،هني،خربُ)...
اتُالُىب يُ
يُ
ُسبظهرُمنُىذهُالتٌمظهر
ُ
فأم
كبلما ُنفسيٌاٌ ُ ،
اليتُماُىيُإالُانعكاساُللوظائفُاؼبرادُإقبازىا.21

باالستنادُإذلُاغبقيقةُالسابقةُ ،قبدُأنفسناُأماـُتساؤؿُيفُغايةُاألنبيٌةُ ،كىوُكاآلٌب:ىلُتينشأيُاألكامرُ
ٌ

كجلُكنواىيوُالنفسيٌةُُمقتضيةُؼبعٌتُ
اؼبوذلُعزُ ٌُ
ٌُ
كالنٌواىيُمنُخبلؿُكبلـُا﵁ُالُنٌفسي؟ُأيضاُىلُتكوفُأكامرُ
اُعلىُالصيغُالُلٌسانيٌة؟ُ! ُ
ٌُ
الطلبُ؟ُأـُيكوفُاقتضاؤهُ ىُحصر

للمرةُالثانيةُ -مفهوـُكبلـُا﵁ ُُ-
لكيُنتوصلُإذلُإجابةُمقنعةُ ،
ٌ
قبدُأنفسناُمضطرينُالستحضارُ -ك ٌ
ٌ

عزُكجلُ -ال ٌُذمُقاؿُبو ُ(اآلمدم) ُ،فكبلموُتعاذلُيعٍتُأنٌو ُ« ُقاـُبذاتوُكبلـُقدًنُ ،أزرلُنفساينُ ،أحدمُ
ٌُ
الذاتُ ،ليس ُحبركؼ ُكال ُأصواتُ ،كىو ُمع ُذلك ُمتعلٌق ُجبميع ُمتعلقات ُالكبلـ؛ ُفاغبركؼ ُكاألصواتُ

ليستُىيُكبلـُا﵁ُتعاذلُ ،كالُىيُنفسُاألمرُ ،بلُىيُعبارةُعنو ُ».22نفيدُمن ُىذاُالكبلـ ُأ ٌُف ُإنشاءُ
فسيُإماُكتابيٌاُأكُصوتيٌاُ،يقوؿ(الزركشي)ُ
عربُعنُذلكُاؼبعٌتُالنٌ
األمرُكالنهيُيفُاألصلُيكوفُنفسيٌاٍُ،بٌُيي ٌ
ٌ
فظُداؿُعليوُ
ٌ
يفُىذاُالشأف...«ُ:كىوُماُقاـُبالنٌفسُمنُالطٌلبُ،أل ٌفُاألمرُباغبقيقةُىوُذلكُالطلبُكاللٌ

»ُ ،23ينبٌهناُىذاُالكبلـُإذلُمسألتُتُاثنُتُنباُ «-1:ال ُيغيبُعنُالباؿُأبداُأف ُ(فعلُالكبلـ)ُيرادُبوُأفُ
يشمل ُإنتاج ُكل ُمن ُلغة ُالكتابة ُكلغة ُالكبلـ ُ»-2ُ ،24أ ٌف ُُقىب ُوؿ ُفكرة ُاإلنشاء ُبكبلـ ُالنٌفس ُيستلزـُ

بالضركرةُُقىبوؿُفكرةُاقتضاءُالطلبُمنُىذاُالكبلـُ،فبلُيسعناُأفُنقبلُاألكذلُكنرفضُالثانيةُ!ُ .

ُ21اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.160/2،
ُ22أبكارُاألفكارُيفُأصوؿُالدين:اآلمدم.265،273/1،
ُ23البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي.345/2،
24
السياؽ:جوفُلينزُ،صُ.189
ُاللغةُكاؼبعٌتُك ٌ
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الفصل الثاني:

ُكجلُ،ليستُغريبةُكالُمستبعدةُ،
إ ٌفُفكرةُاإلنشاءُبكبلـُالنٌفسُ،بعيداُعنُفكرةُكبلـُ
ٌ
اؼبوذلُعز ٌ

بلُقبدىاُمقبولةُإذلُح ٌد ُبعيد؛ ُفهؤالء ُعلماءُالنٌفسُذكمُاالىتماماتُاللغويٌةُيركفُأ ٌف ُاؼبعطىُالُلٌغوم ُماُ

ىوُإالُذلكُالظل ُالذمُيقفُكراءُاغبالةُالنفسيٌة25؛ ُدبعٌتُآخرُتكوفُاغبالةُالنٌفسيٌةُىيُذلكُالوعاءُ
ٌُ

الذمُوبتضن ُـبتلفُاؼبعاينُاليتُيبغيُاؼبتكلٌمُإببلغهاُللمتل ٌقي(متل ٌقُت)ٍُ ُ ،بٌ ُبواسطة ُاألحداثُاللٌسانيٌةُ
يُرب ٌوؿُتلكُاؼبعاينُالنفسيٌةُإذلُأبنيةُكصيغُربملُدالالتُاؼبكنوفُالنٌفسيُ .
ُيؤٌكدُلنا ُ(القرايف) ُمنُجهتو ُأيضا ُعلىُأنٌوُبإمكانناُأفُننشئ ُ(أكامر/نواىي) ُبواسطةُكبلـُالنٌفسُ،

لكنُىذاُاإلنشاءُُيكوفُدباُيتعُلٌقُبوُالكبلـُعامةُأكُخاصة26؛ُأمُأ ٌُفُاؼبتعُلٌقُيرتبطُبالكبلـُالُنٌفسيُكالُ
ٌ
بشكلُؾبردُجبميعُأقساـُالكبلـُ ،كمعٌتُأنوُخاصُ
فمعٌتُأنوُعاـ ُيعٍتُأنوُتعُلٌق ُ
ٌُ
يرتبط ُبالكبلـُالُلٌساين؛ ُ
ٌ

يعٍت ُإذا ُتعلٌق ُبواحد ُمن ُتلك ُاألقساـ ُعلى ُكجو ُاػبصوص.كالتساؤؿ ُالذم ُيطرح ُنفسو ُيف ُىذا ُاؼبقاـُ
ىو:ىلُيكوفُاؼبتعلقُ(الكبلـُالنفسي)ُ،سواءُكافُعاماُأـُخاصاُ،خاضعاُلقانوفُال ٌُدليلُالُلٌغومُدباُأُنٌوُ«ُ
نتاج ُارتباط ُداؿ ُكمدلوؿُ ،كالداؿ ُعموما ُىو ُالصورة ُالصوتية ُكاؼبدلوؿ ُىو ُاؼبفهوـ»ُ ،27أك ُأنٌو ُذلك ُ«ُ

اجملموعُالناجمُعنُارتباطُالداؿُباؼبدلوؿُ»ُ28؟ُ .

نتوصلُ،كبكلُسهولةُ،إذلُأ ٌُفُاؼبتعلٌقُعموماُ
إذاُتتبٌعناُتعريفُ(اآلمدم)ُ ٌُ
الس
ٌ
ابقُلكبلـُاؼبوذلُعزُكجلُ ٌ

الُيكوف ُخاضعا ُلقانوفُال ٌدليلُاللغوم؛ ُبدليلُأف ُ(اآلمدم)ُُكافُقدُنفىُأفُيكوفُاؼبتعُلٌقُمشتمبلُعلىُ
داؿ ُ(صورة ُصوتيٌة)ُ ،فقاؿ(ليس ُحبركؼ ُكال ُأصوات)ُ ُ ،كإذا ُكاف ُاؼبتعلٌق ُغَت ُمشتمل ُعلى ُداؿُ ،فهذاُ
كىذاُماُصرحُبوُ(القرايف)ُحينماُقاؿُ«:
يستلزـُمنطقيٌاُأفُيكوفُغَتُمشتملُعلىُمدلوؿُ(مفهوـ)ُأيضاُ،
ٌ
فإ ٌفُكبلـُالنٌفسُالُداللةُفيوُكالُمدلوؿُ،كإٌمباُفيوُمتعلَّ هقُكمتعلَّ هقُخاص نةُ»ُ .29

25يفُاللسانياتُالعامةُ(تارىبهاُ،طبيعتهاُ،موضوعهاُ،مفاىيمها):مصطفىُغلفافُ،ص.16
ُُُ 26كتابُالفركؽ(أنوارُالربكؽُيفُأنواءُالفركؽ):القرايف،ص.96/1
ُ27اللسانيات:جافُبَتكُ،ص.114
ُ28مدخلُإذلُاللسانيات:ؿبمدُؿبمدُيونسُعليُ،ص.27
ُُ29كتابُالفركؽ(ُأنوارُالربكؽُيفُأنواءُالفركؽ):القرايف.96/1،
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ُ

يحادمُ
يُ
الفكرةُالسابقة؛ُ
دع يُمُ
كىناؾُمسألةُأخرلُُتى ىُ
كىيُكصفُ(اآلمدم)ُلكبلـُاؼبوذلُعزُكجلُبأنٌوُ(أ ٌ
ٌ

ال ٌُذات) ُ؛فعندماُتكوفُال ٌُذاتُالواحدةُىيُاؼبنتجةُكاؼبتل ٌُقيةُللكبلـُ ،فهناُالُتكوفُىذهُال ٌُذاتُحباجةُإذلُ
صد يُر ُأصواتا ٍُب ُتيش ٌُكل ُبعد ُذلك ُمفهوما ُؽبا(عمليٌةُ
ُنتصور ُأف ُىذه ُالذات ُُتي ًُ
دليلُلغُومُ ،فبل ُيبكن ُأف ٌ
اصطبلحيٌة)ٍُ،بٌُتبلٌغهاُلنفسهاُ،فالذاتُاإلؽبيٌةُتريدُالشيءُفيكوفُكماُشاءتُلوُأفُيكوفُ،كانتهىُاألمرُ .
ؼبفهوـُكبلـُالنٌفسُ ،اؼببدأُاألساسُالذمُقامتُعليوُنظريٌةُأفعاؿُالكبلـُ
يىبالف ُ(اآلمدم)ُ ،بطرحو ُ ُ

العامةُاليتُانبثقتُمنُصلبُالفلسفةُالتحليليٌة؛ُفػُ(اآلمدم)ُفيماُسبقُ،كافُقدُجعلُاؼبتعُلٌقُىوُأساسُ
ٌ

أماُالصيغُاؼبنطوقةُكُاؼبكتوبةُفماُىيُإالُىيئةُتعبَتيٌةُبديلةُ،يفُحُتُُكافُ(أكستُت)ُعلىُخبلفو؛ُ
ٌُ
اإلقبازُ،

إذُكجدناهُوبفلُباعبانبُاؼبنطوؽُأكُاؼبتل ٌفظُكهبعلوُأساسُكلُعمليٌةُإقبازيٌةُ ُ.30

رُلساينٌُؿبض؛ ُأمُدلُيأتُهباُ(اآلمدم)ُيفُ
ُ
دلُتنشأُمنُتصو
ٌُ
إ ٌف ُحقيقةُاإلنشاءُ(األمرُكالنهي)ُىذهُ

ُاألكؿُ -إذل ُخلفية ُإيديولوجيةُ
معرض ُتأسيسو ُلنظرية ُلسانيةُ ،بل ُكانت ُتستند-كما ُرأينا ُيف ُالفصل ٌ

تيجةُالُينفك ُعنُاإليدي ُولوجياُ»ُ،31
أشعريةُ ،كىذاُيفُاغبقيقةُأمرُطبيعيُكمقبوؿ؛ ُفػ ُ«كلُعلمُىوُبالنٌ
ٌ
التصورُ
كهبذا ُيكوفُاؼبنطلقُاألشعرمُعندُ(اآلمدم)ُقدُش ٌكل ُحقبلُإيديولوجياُ ٌُ
يتم ُعلى ُمستواهُبلورةُ ٌ
يفسره ُأ ٌُف ُ«ُ
فتكوفُفبارستيو ُعندئذُؿبكوم نُة ُ
ُ
اللساين(خرب/إنشاء)ُقبلُأف ُيبارسُ ،
ٌ
بذلكُالتصورُ ،كُىذاُ ٌ

32
صورُمرتبطا ُباللغة؛ ُأمُأُنٌوُؿباكلةُمنهجيةُ
ُ
ذلكُالت
ُ
ُ
ف
أ
ُ
غمُمن
كعلىُالر
ُ
،
التصورُيأٌبُقبلُاؼبمارسة ُ»
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ُ 30نظريٌةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،صُ 19علىُاألرجح.كيتفقُاألصوليوفُالذينُكانواُ
قدُنفواُالكبلـُالنفسيُمعُ(أكستُت)ُ،كذلكُعندماُصبٌواُصبيعُاىتمامهمُعلىُاإلقبازاتُاللسانيٌةُسواءُيفُاألمرُأكُيفُ
باقيُأقساـُالكبلـُ.ينظر:البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشيُ.345/2،

31
طورُاإلبستيمولوجيُللخطابُاللساين(غموضُاألكليات):صبعافُبنُعبدُالكرًن،دارُالفارايب،بَتكت-لبناف،طُ،01
ُ ُالتٌ
ٌ

ُ،2010ص.41

ُ 32يفُمعٌتُاغبوارُكمقاصدهُ(بعيداُعنُمنطقُالفرقةُالناجية):حسنُحنفي،ضمنُكتاب:حوارُاؼبشرؽُكاؼبغرب(كبوُإعادةُ
بناء ُالفكر ُالقومي ُالعريب):حسن ُحنفي ُكؿبمد ُعابد ُاعبابرم،منشورات ُاؼبؤسسة ُالعربيٌة ُللدراسات ُكالنٌشر،بَتكت-
لبناف(،د.ط)ُ،1990،ص.08
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البنيةُالتٌصوريٌةُليستُجزءاُمنُاللغةُيفُحدُذاهتاُ،كإمباُىيُجزءُمنُ
ُ
ؾبردةُلفهمُبعضُأقساـُاللغةُ،فإ ٌُفُ«ُ
ٌ
33
التٌخطيط ُ»34؛ ُدبعٌتُآخرُيكوفُالفكرُىوُمنُ
بٍتُعليهاُالتٌفكَتُك ُ
ُ
ةُاليتُيين
ُ
الفكر» ؛ ُ«إهناُالبنيةُاؼبعرفيٌ

يفُنوعُمنُالتٌوجيوُاؼبسبقُ .
ُ
يؤسسُللبنيةُالتصوريٌةُكاليتُتتوذلُبدكرىاُرسمُمعادلُالُنٌتاجُاؼبعريفُ
ٌُ

بلٌ ُمناسبا ُلنشاط ُالبنيات ُالتصوريٌة ُإال ُضمن ُاإليديولوجياتُ
كعليوُ ،سوؼ ُلن ُيكوف ُىنالك ُؿب ُ

اؼبتعددةُ .إال ُأنو ُمن ُاؼبفيد ُأف ُنقًتح ُفصبل ُمنهجيٌا ُبُت ُاإليديولوجية ُيف ُالفكر ُك ُاإليديولوجة ُيفُ
االقتصاد35؛ ُأل ٌف ُماُيشغلنا ُيفُىذاُاؼبقاـُىوُانعكاسُالفكرُاإليديولوجيُيفُتلكُاعبوانبُالفكريٌةُعامةُ
كالُلٌسانيٌةُمنهاُعلىُكجوُاػبصوصُُ،كيفُىذاُاؼبنحىُقبدُأ ٌفُاؼباركسيٌةُمثبلُكانتُذبتهدُ«ُيفُبسطُسبثبلهتاُ
كتصوراهتاُكفقُالطرحُاإليديولوجيُاػباصُهباُ ،منُخبلؿُاإلنتاجاتُالعلميٌةُ ،األدبيٌةُ ،الدينيٌةُ ،كاألخبلقيٌةُ

36
لوجيُيأىبُأفُيكوفُحبً
ُالبنيةُالتٌصورُيٌة؛ُألنٌوُ
ُ
يس
و
ُالفكرُاإليدي
ف
أ
نةُ،قبدُ
منُجهةُمعي
ُ
كعلىُىذا،
ُ
ُ
ُ.
»
ٌ
ٌ
ى ى

ذبس يده ُيف ُشكلُ
ُؾبرد ُفكر ُال ُيبتلك ُألم ُشرعيٌة ُمنهجيٌة ُتطبيقيٌةُ ،كإٌُمبا يُ
ُوب ُِّقق ُلو ُذلك ُ ُّ
ضمنها ُسيبقى ٌ

ةُتضمنُلوُأسبابُالسيادةُكالبقاءُ .
إنتاجاتُعلميٌ
ٌ

ُمتشبٌعة ُباغبمولةُ
ُالسياؽ ُنفسوُُ ،كانطبلقا ُمن ُفكرة ُأ ٌُف ُ« ُاؼبفاىيم ُكاؼبصطلحات ُكاؼبناىج ُتكوف ُ
ُُُيف ٌ
اإليديولوجيٌة ُ»ُ ،37تكوف ُـبتلفُاؼبناىجُالتطبيقيٌةُيفُالُلٌسانيات ُقدُنشأتُيفُسياؽُأصوؿُفلسفيٌةُىيُ
38
غمُمنُالتٌباينُالظاىرُبُتُمباحثُالفلسفةُكعلوـُاللغةُ
ُ
علىُالر
ُ
«
ػ
إذُ
ُ
؛
منُتوذلُكظبهاُبذلكُالوسمُاؼبميٌز
ٌ
33
صورات:ؿبمدُغاليم،ضمنُكتاب:لسانياتُالنصُكربليلُاػبطاب.57/1،
ُاؼبعٌتُاللٌغومُكالتٌ ٌ

34اؼبرجعُنفسوُ،صُنفسها.

...35لكنٌها ُقبحت ُيف ُاؼبغرب:ؿبمد ُعابد ُاعبابرم،ضمن ُكتاب:حوار ُاؼبشرؽ ُكاؼبغرب(كبو ُإعادة ُبناء ُالفكر ُالقوميُ
العريب):حسنُحنفيُكؿبمدُعابدُاعبابرمُ،ص.64
36
صور ُالتٌحليلي):بشَت ُخليفيُ ،ص.69نقبل ُعنLe Marxisme et la :
ُالفلسفة ُكقضايا ُاللغة(قراءة ُيف ُالتٌ ٌ

Yaguello,Ed,de

Mikhail,tr:Marina

langage :Bakhtine

du

philosophie

Minuit,1977,p25.
37
رُالقرآين):قطبُالريسوينُ،
ُ
النصُالقرآينُمنُهتافتُالقر
اءاتُإذلُأفقُالتدبٌر(مدخلُإذلُنقدُالقراءاتُكتأصيلُعلمُالتدبٌ
ُ ٌ
ٌ
ص.252-251

38مدخلُإذلُاللسانيات:ؿبمدُؿبمدُيونسُعليُ،ص.41
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إالُأفُاالذباىاتُاالظبيٌةُيفُالفلسفةُكانتُكراءُالتطبيقاتُاؼبنهجيٌةُيفُعلوـُاللغةُفيماُمضىُ ،كماُأفُ
ُسبخضت ُىي ُاألخرل ُعن ُنتائج ُفلسفيٌة ُ»ُ ،39كىذه ُالنتيجةُ
االذباىات ُالبنيويٌة ُاؼبعاصرة ُيف ُعلم ُاللغة ٌ

أُالنصُكتستعيدُاألصلُ،إمباُذبعلُمنُإرثهاُاػباصُ،أمُمنُفقههاُ
ٌ
مردىاُإذلُ«...أ ٌفُكلُفرقةُفيماُىيُتقر ٌ
أصبلُيضاؼُعلىُاألصلُاألكؿُ ،40»...كمنُىذهُاؼبق ٌدمات ُلبلصُإذلُنتيجةُ،
كعقائدىاُكؿب ٌُل ُمعارفهاُ ،
ٌ

كىيُأ ٌُف ُ«القراءةُالُيبكنُأفُتكوفُبريئةُنزيهة؛ ُألفُاإليديولوجياُمنُأكثرُالبواعثُتسلٌطاُعلىُالنفسُ،
كهتييجاُللفكرُ .41»...

تصورُالكبلـُجبميعُ
ُإذاُ ُعيدناُإذلُاإلطارُاللٌساينُكحبثناُعنُذلكُالبعدُالذمُاعتمدهُ(اآلمدم)ُأثناءُ ٌ

توسلُيفُإقبازهُبغرضُتواصليُتاـ»ُ،42كمنُأبرزُـبلٌفاتُىذاُ
متعلٌقاتوُ،قبدُأنٌوُبعداُكظيفيٌاُبامتياز؛ُأم«يي ٌُ
البعدُأف ُ يُربى َُّد ىُد ُالبنية ُانطبلقاُمنُالوظائفُاؼبرادُإقبازىا43؛ ُفالكبلـُالُنٌفسيُعندهُيبثلُذلكُاؼبعٌتُاؼبكنوفُ
الذمُيبثٌلُبدكرهُتلكُالوظائفُأكُاؼبتعلٌقاتُاؼبختلفةُاؼبوجودةُيفُثناياهُ،كبالتارلُعندماُ
ُ
يفُصدرُاؼبتكلمُ،ك
يدُاؼبتكلمُأفُيستعملُكظيفةُمنُتلكُالوظائفُالُبدُلوُمنُاختيارُالصيغةُاؼبناسبةُلكلُكظيفةُأكُ
ٌُ
ير

تعلق؛ ُ« ُكىذاُأل ٌُف ُالعبارات ُالُتقصرُعنُاؼبقاصدُ ،كالُيتح ٌُق قُانتفاءُالقصورُإالُبعدُأفُيكوفُلكلُ

مقصودُعبارةُىوُـبصوصُهبا»ُ ،44ك(اؼبقص ُود) ُيفُىذاُالكبلـ ُيأٌبُدبعٌت ُ(الوظيفة)؛ ُدبعٌتُآخرُهببُأفُ
ً
صوغ ُةن ُيفُشكلُقوالبُ
يتجسد ُفقطُعندماُتكوف ُتلك ُ
الوظائفُم ي
ى
ىُرب ُم ىُل ُالعباراتُكظائفُمعينةُ ،كىذاُ ٌ
اللغة:عبدُالوىابُجعفرُ،ص.15
ُ39الفلسفةُك
ٌ
ُ40نقدُاغبقيقة:عليُحربُ،ص.76

41
رُالقرآين):قطبُالريسوينُ،
النصُالقرآينُمنُهتافتُالقراءاتُإذلُأفقُالتدبٌر(مدخلُإذلُنقدُالقراءاتُكتأصيلُعلمُالتدبٌ
ُ ٌ
ٌ
ص.264

ُ42الوظيفةُبُتُال يكلٌيةُكالنٌمطية:أضبدُاؼبتوكل،مكتبةُدارُاألماف،الرباط-اؼبغرب،طُ،01،2003ص.22
43

ُكىذا ُىو ُاؼببدأ ُالذم ُاعتمدتو ُمدرسة ُبراغ ُبزعامة(1945-1882Vilem Mathesiusـ)ُ.

التطور):جفرمُسامسوف،ترصبة:ؿبمدُ
التطور):أضبدُمومن،صُ.136مدارسُاللسانيات(التٌسابقُك ٌ
ينظر:اللسانيات(النشأةُك ٌ
زياد ُكبة،مطابع ُجامعة ُاؼبلك ُسعود،الرياض-اؼبملكة ُالعربية ُالسعوديٌة(،د.ط)1417،قُ ،صُ .106مبادئُ

اللسانيات:أضبدُؿبمدُقدكر،دارُالفكرُأفاؽُمعرفةُمتجددة،دمشق-سوريا،ط1429ُ،03ق2008/ـُ،صُ .298
ُ44أصوؿُالسرخسي:السرخسيُ.12/1،
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ُاػباصية ُاللسانيٌة ُلتلكُ
تعرب ُعن ُمعانيها؛ ُ« ُبعبارة ُأخرل ُليس ُصدفة ُسعيدة ُأف ُتستخدـ ُىذه
ٌ
ٌ
القواعد.كبعبارةُأخرلُليس ُصدفةُسعيدةُأفُتستخدـُىذهُالقواعدُيفُمثلُىذاُالغرضُ،كباألكذلُفإ ٌفُ
طبيعةُىذهُالقواعدُاؼبخصوصةُالُيبكنُأفُتفهمُإالُإذاُاعتربناىاُقواعدُربققُعُتُذلكُالغرضُاؼبقصودُ
بال ٌذاتُ»ُ .45
دةُللتٌقنيةُاليتُيتمُهباُكبلـُالنفس؛ُفهيُترلُبأ ٌُفُ«ُاللغةُنظاـُ
سانيةُمؤيٌ ُ
ُ
ُلقدُكانتُمدرسةُ(براغ)ُالُلٌ

فعلىُسبيلُالتٌمثيلُإذاُأرادُاألبُأفُيأمرُكلدهُبإقبازُ
ُ
منُالوظائفُ،ككلُكظيفةُنظاـُمنُالعبلماتُ»46؛ُ
شعًىُر ُاألب ُكظيفة ُاألمر ُكيقوـ ُباختيارهُ -بطريقة ُعفويةُ
ستى ُ
ُبالضبط ُىو ُأف ُُيى ُ
فعل ُمعُتُ ،فال ٌُذم ُوبدث ٌُ
سريعةُ -منُبُتُباقيُاؼبعاينُالنفسيةُاؼبكنونةُيفُصدرهُ ،كإذاُاستقرُعلىُىذهُالوظيفةُأك ُذاؾ ُاؼبتعلقُماُ
كافُعليوُإالُأفُىبتارُصيغةُمنُبُتُالصيغُاليتُتؤدمُكظيفةُاألمرُ ،كبوُافعلُأكُعليكُأفُتفعلُأكُ
ٌُ
أمرتكُأفُتفعل...إخلُُ،كىذاُينطبقُسباماُعلىُمعٌتُالنهيُكاػبربُكاالستخبارُكالوعدُكالوعيدُكالنداءُ .

بٌتُيفُم ٍُه ًُدُاإليديولوجياتُ
ىُ
نود ُ
التصوراتُالُلٌسانيٌةُاليتُُتي
ماُ ٌ
ُالتٌأكيدُعليوُيفُختاـُىذاُاؼببحثُىوُأ ٌُفُ ٌ
يتُتؤسسُللفكرُالُلٌساينُ،كمنُىناُكافُ(اآلمدم)ُكاعياُأش ٌُدُالوعيُ
ٌُ
عنُتلكُالرؤلُاؼبنهجيٌةُال
ص يُل ُ
الُُتىن ىُف ًُ
ٌُ
هيُالُيتجسدافُكصيغةُلسانيٌةُإالُبعدُ
باؼببدأُالوظيفيُالقائلُبتبعيةُالبنيةُلوظيفتهاُالتواصليٌة؛ ُفاألمرُكالُنٌ
ٌ
أفُيكوفُاؼبتكلٌمُمستشعراُؼبعنانباُأكُكظيفتهماُ ،كمنُجهةُأخرلُنؤٌُكدُعلىُأ ٌُف ُالبنيةُكالوظيفةُيشكبلفُ
معاُنسقاُتواصلياُكاحدا47؛ُ« ُىوُاللغةُكىوُالعرؼُكىوُصلةُاؼببٌتُباؼبعٌت ُ»ُ ،48كُيضطلعُبرصدُىذاُ

ُ 45اؼبرجع ُكالداللة ُيف ُالفكر ُاللساين ُاغبديث:تودكركؼ ُك ُآخركف،ترصبة ُكتعليق:عبد ُالقادر ُقينيٍت،أفريقيا ُالشرؽ،الدارُ
البيضاء-اؼبغرب،طُ،2000ُ،02ص.82
ُ 46اللٌسانيات(النشأة ُكالتطور):أضبد ُمومن،ص.136نقبل ُعنPhilip Davis,Modern Theories of :
Language,New Jersey :Printice-Hall,Inc,1973,p219.
ُ 47التحليل ُاللغوم ُللنص(مدخل ُإذل ُاؼبفاىيم ُاألساسيٌة ُكاؼبناىج):كبلكس ُبرينكر،ترصبة:سعيد ُحسن ُحبَتم،مؤسسةُ

اؼبختارُللنشرُكالتوزيع،القاىرة-مصر،ط1425ُ،01ق2005/ـُ،ص.18

ُ48اللغةُالعربيٌةُمعناىاُكمبناىا:سباـُحساف،دارُالثقافة،الدارُالبيضاء-اؼبغرب(،د.ط)ُ،1994،ص.09
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اليتُهتتمُبالبنيةُكالوظيفةُ
ٌُ
ماُييصطلحُعليوُب ػُ(القدرةُالتواصلية)ُ49أكُ(القدرةُاػبطابية)ُُ،50ك
سقُالتٌواصليُ ُ
الُنٌ ُ

معاُ ُ.51

أثناءُتصورهُلكلُمنُاألمرُ
الذمُكافُيوجوُ(اآلمدم) ُ
اُقدُتعرفناُعلىُذلك ُاألساسُاؼبعريف ُ
كإذاُ يُكُنٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ُأفُنتوجوُإذل ُاؼببحثُاؼبوارل ُالذمُسنعرض ُفيو ُلؤلمرُعندُ(اآلمدم)ُ
كالنهي(اإلنشاء)ُ ،فلمُيبقُلناُإال
ٌ
بوصفوُفعبلُكبلميٌاُلوُمفهوـُخاصُكصيغةُأكُصيغُإقبازيةُؿبددةُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُُ49الوظيفةُبُتُالكليةُكالنمطيةُ:أضبدُاؼبتوكلُ،ص.19
50التٌواصلُاللغومُ(مقاربةُلسانيةُكظيفي"ُكبوُمبوذجُؼبستعمليُاللغاتُالطبيعية"):عزُالدينُالبوشيخيُ،ص.15
ُ51الوظيفةُبُتُالكليةُكالنمطيةُ:أضبدُاؼبتوكلُ،ص.19
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المبحث الثاني:األمر عند اآلمدي بوصفو فعال كالميا:

( ّأوال) -تعريف الفعل الكالمي األمر:
( )1

األمر لغة:

لةُباألضدادُتتمايزُاألشياء؛ُفلقدُتصورتُ
يفهاُللمادةُاللغويٌةُ(أُـُر)ُمقو
ُتيطبٌقُاؼبعاجمُاللغويٌةُيفُتعر
ٌ
ٌ
(األمر)ُكقسمُكبلميُيكوفُمناقضاُللنٌهيُ،52أكُمضاداُلوُ .53
ُ(األمر)ُىوُقسمُكبلمي ُمثلوُمثلُباقيُاألقساـُ
إذفُ،نستنتجُيفُإثرُماُأكردتوُاؼبعاجمُاللغويٌة ُأ ٌف
ٌ

ؼباُكافُ(األمر)ُيشتملُعليُطلبُالفعلُ،تصورتوُتلك ُاؼبعاجمُمناقضاُأكُمضاداُللنهيُالذمُ
األخرلُ،ك
ٌ

وبتومُعلىُطلبُترؾُالفعلُ .

الصطبلحُ،كسنتبُتُذلكُفيماُيأٌبُ ُ.
يتقاطعُمفهوـُ(األمر)ُيفُاللغةُمعُمفهوموُيفُا
ٌ
ُ
( )2

األمر في االصطالح:
دلُنقفُعندُالتداكليُتُعلىُتعريفُخاصُباألمر؛ُألنوُينضومُعندىمُضمنُصنفُمنُأصناؼُ

التوجيهاتُأكُاؼبوجهاتُُ ،)ُ Directives54إالُأُنٌوُبإمكانناُأفُنعثرُعلىُ
األفعاؿُالكبلميةُ ،أالُكىو( ُ
ٌ
تعريف ُلو ُيف ُالغرض ُاإلقبازم ُمن ُىذا ُالصنف ُمن ُاألفعاؿ ُالكبلميةُ ،كىو ُ« ُؿباكلة ُاؼبتكلم ُتوجيوُ

ُ 52ينظر :العُت:الفراىيدم(أبو ُعبد ُالرضباف ُاػبليل ُبن ُأضبد ُبن ُعمرك ُبن ُسبيم)ُ ،ربقيق:مهدم ُاؼبخزكمي ُك ُإبراىيمُ
السامرائي،دارُكمكتبةُاؽببلؿ(،د.ب)(،د.ط)(،د.س)ُ،مادةُ(أُـُر)ُ.هتذيبُاللغة:األزىرم(ؿبمدُبنُأضبدُبنُاؽبركمُأبوُ
منصور)،ربقيق:ؿبمدُعوضُمرعب،دارُإحياءُالًتاثُالعريب،بَتكت-لبناف،طُ،2001ُ،01مادةُ(أُـُر).
ُ 53اؼبنى َّجد ُيف ُاللغة(أقدـ ُمعجم ُشامل ُللمشًتؾ ُاللفظي):كراع ُالنمل(علي ُبن ُاغبسن ُاؽبينائي ُاألزدم ُأبوُ
ي
اغبسن)،ربقيق:أضبد ُـبتار ُعمر ُك ُضاحي ُعبد ُالباقي،عادل ُالكتب،القاىرة-مصر،طُ ،1988ُ ،02باب ُ(األرض ُكماُ
عليها).
ُ54آفاؽُجديدةُيفُالبحثُاللغومُاؼبعاصر:ؿبمودُأضبدُكبلةُ،صُ.49التداكليٌة:جورجُيوؿُ،ص.90
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ُمعُت ُ»ُ ،55أك ُأف ُقبعل ُ« ُشخصا ُآخر ُيقوـ ُبشيء ُما ُ»ُ ،56كما ُقبد ُأفُ
اؼبخاطب ُإذل ُفعل ُشيء ٌ ُ

ةُالتٌوجيهيٌة ُ« ُتتخذُأشكاؿُأكامرُكتعليماتُكطلباتُكنواهُكمقًتحاتُ ،57»...كإذاُدُقٌقناُ
األفعاؿُالكبلميٌ ُ

يفُصبيعُىذهُاألشكاؿُقبدُأهناُؿبكومةنُ ُجبنسُالطلبُ ،كلكنُىبتلفُىذاُالطلبُمنُشكلُإذل ُآخر ُمنُ

اؼبتضمنةُيفُغرضوُاإلقبازم؛ ُىذُاأل ٌُف ُ« ُ ٌقوةُاؼبنطوؽُاإلقبازيٌةُجزءُمنُبنيتوُال ٌدالليٌة ُ»ُ،58
حيثُش ٌُدُتيوُ ٌُ
كعليو ُتكوفُالبنيةُال ٌداللية ُللطلبُيفُصبيعُاألشكاؿُالسابقةُغَتُمتكافئةُ ،كذلكُألفُكلُشكلُيكوفُ

بقوةُمغايرةُلباقيُاألشكاؿُاألخرلُ .
معركضُ ٌ
كافُمتضمناُ
ُِّ
إذفُالُيبكنناُأفُنتصورُحدكُثىوُإالُإذاُُ
كدباُأنناُنتعاطىُمعُاألمرُبوصفوُفعبلُكبلميٌاُ ،
ٌ

السكاكي)ُدبثابةُقانوفُالُيبلكُعلمُاؼبعاينُأفُوبيدُعنوُإطبلقاُ،59كمنُجهةُ
ؼبعٌتُالطلبُ،كؽبذاُجعلوُ(ُ ٌُ
(السكاكي) ُقدُصبعهاُحينماُقاؿ...«:الُارتيابُيفُ
أخرلُالُيتح ٌُققُالطلبُإالُبتوفٌرُع ٌدةُشركط،كاف ُ ٌُ

رُإصباالُأكُتفصيبلُالُيصحُ ،كأنوُيستدعيُمطلوباُالُؿبالةُ ،كيستدعيُ ،فيماُىوُ
الطلبُمنُغَتُتصو
أ ٌُف ُ
ٌ
ٌ
امعُتنفيذُأمرُمعُتُ
ٌُ
اؼبتكلمُمنُالس
أمُعندماُيطلب ُ
يُ
مطلوبوُأفُالُيكوفُحاصبلُكقتُال ُطٌلب60»...؛ ُ
ٌ
يكوفُكاعياُدبطلوبوُبصفةُكلٌيةُأكُبصفةُجزئيٌةُ ،كماُيكوفُىذاُاؼبطلوبُ ،ال ٌُذمُىوُربتُرقابة ُالواعيُ،

غَتُمتح ٌُققُمنُطرؼُاؼبأمورُأثناءُأمرهُ ،ألنٌوُإذاُكافُاؼبطلوبُمتحققاُأثناءُال ُطٌلبُ ،فهناُسيكوفُىذاُ
السياؽُكُالقرائنُ .كلكنُ
كبالتٌارلُسيتوُلٌدُعنوُمعٌتُآخرُنفيدهُباالستنادُإذل ُ ٌُ
األخَتُليسُمقصوداُبذاتوُ ُ ،

اؼبسألةُاليتُهبدرُبناُأفُننبٌوُإليهاُ ،ىيُأ ٌف ُاألمرُؼباُكافُفعبلُكبلميٌاُمقتضياُؼبعٌتُالطلبُ ،فهوُإماُأفُ
ىُ

ُتصورُاإلقبازُالكبلميُ،باالستنادُإذلُتعريفُكبلـُ
يينجزُأصالةُباؼبتعلٌقُ،أكُنيابةُباغبركؼُكاألصوات؛ُأل ٌف ٌ
اؼبوذلُعز ُكجلُ ،الُىبرجُعنُىذينُاالحتمالُتُ ،غَت ُأ ٌف ُ(اآلمدم) ُهبعلُاإلقبازُالُنٌفسي ُ(اؼبتعلٌق) ُمرتبطاُ

ُ55آفاؽُجديدةُيفُالبحثُاللغومُاؼبعاصر:ؿبمودُأضبدُكبلةُ،ص.49
ُ56التداكليٌة:جورجُيوؿُ،ص.90
ُ57اؼبصدرُنفسو،صُنفسها.

58
ُالقوة ُاإلقبازيٌة(دراسة ُيف ُالتحليل ُالتداكرل ُللخطاب):ؿبمد ُالعبد،ضمن ُكتاب:التداكليات(علم ُاستعماؿُ
ُتعديل ٌ

اللغة):إعدادُكتقدًن:حافظُإظباعيليُعلومُ،ص.313

ُ59مفتاحُالعلوـ:السكاكي،ص.414
ُ60اؼبصدرُنفسوُ،صُنفسها.
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ساينُفيخصوُبكبلـُالبشرُمنُخبلؿُاستعماؽبمُللغةُ61اليتُاصطلحواُ
فقطُبكبلـُا﵁ُتعاذلُ،أماُاإلقبازُالُلٌ
ٌ

62
وُبإمكانناُأفُنعممهاُ
عليهاُ ،كىذهُاغبقيقةُكُإفُكاف ُ(اآلمدم) ُ
قدُأدذلُهباُأثناءُتصورهُللخرب ُ ،إالُأنٌ
ٌ
ٌ

احدةُغَتُقابلةُللتٌقسيمُكالُللتجزئة؟ُ! ُكماُ
ُ
لتشملُصبيعُأقساـُالكبلـُ ،أليستُىذهُاألخَتةُذاتُصفةُك
ىُ

دع يُم ُىذهُاغبقيقةُ ،ىوُأ ٌُف ُالعباداتُيفُال ٌُدينُ ،كماُذكرُلنا ُ(قبمُالدينُالطويف) ُسابقاُ،تؤدلُباألدلٌةُ
ُيى ىُ
اللٌسانيةُالُباؼبعاينُالنفسيةُ ُ ،63كعليوُيكوف ُ(اآلمدم) ُكاعيا ُباؼببدأُالتٌداكرلُالذمُاعتمده ُ(أكستُت) ُأثناءُ
تأسيسو ُلنظرية ُأفعاؿ ُالكبلـ؛ ُفإقباز ُاألفعاؿ ُبالنٌسبة ُإليو ُال ُيتحقق ُإال ُبواسطة ُ(النطق ُباأللفاظ)ُ،64

يكوفُربقيقُأمُعملُمرىوناُبإصدارُالكبلـُ .65
ٌُ
كلذلكُمنُىناُفصاعداُس

منُذلكُالغرضُاإلقبازمُاؼبتضمنُيفُصنفُاألفعاؿُالكبلميٌةُ
يقًتب ُتعريفُاألمرُعند ُ(اآلمدم) ُ
ٌ
اُالتٌعريفُعلىُثبلثةُ
التوجيهيٌة؛ ُفاألمرُعندهُىو« ُطلبُالفعلُعلىُجهةُاالستعبلء ُ».66لقدُاشتمل ُىذ ُ
ُ

نقاطُرئيسةُ،ىيُ :
-1

كيتمُإقبازُىذاُاألخَتُبواسطةُصيغةُلسانيٌةُ
الُىبلوُالفعلُالكبلميُاألمرُمنُجنسُللطلبٌُ ُ،
خاصةُبوُ .67

-2

يكوفُجنسُالطلبُيفُالفعلُالكبلميُاألمرُموجهاُكبوُجهةُتنفيذُالفعلُالُجهةُتركوُ .

-3

اُاؼبوجو/اآلمرُ .
ةُىبتصُهب ٌ
ييرفى يقُجنسُالطٌلبُفيوُهبيئةُاستعبلئيٌ
ٌ

ينظر:ص.....منُالفصلُاألكؿ.
ُ61
ٌ
ُ62ينظر:ص...منُالفصلُاألكؿ.

ينظر:شرحُـبتصرُالركضة:الطويف.350/2،
ُ
ُ63
ُ64نظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.19
ُ65دائرةُاألعماؿُاللغوية(مراجعاتُكمقًتحات):شكرمُاؼببخوتُ،ص.09
ُُ66اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .172/2،
ُ67ىناؾُمنُاألصوليُتُمنُذكرُصراحةُمسألةُاستدعاءُالفعلُبواسطةُالقوؿُأكُالكبلـُأكُاللفظُ،كاليتُتعدُجوىرُنظريةُ
أفعاؿ ُالكبلـ ُعندُ(أكستُت).ينظر:شرح ُاللٌمع:الشَتازمُ .191/1،ا﵀صوؿ ُيف ُعلم ُأصوؿ ُالفقو:الرازمُ .17/2،البحرُ
ا﵀يط ُيف ُأصوؿ ُالفقو:الزركشيُ .343/2،كما ُأف ُمنهم ُمن ُجعل ُطلب ُالفعل ُدبثابة ُإهباد ُلو ُبعد ُأف ُكافُ
معدكما.ينظر:شرحُـبتصرُالركضة:الطويف348/2،
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لكن ُإقبازهُالُيكوفُحقيقيٌا ُأكُغَتُ
ٌُ
ُإالُأنٌوُ
قدُيشتملُالفعلُالكبلميُاألمرُعلىُالشرطُت ُ(1كٌ ُ )2

موفٌقُ ،كلذلكُجعلُلو ُ(اآلمدم) ُشرطاُمعترباُأثناءُإقبازهُُ ،كىوُأفُيبتلكُاآلمرُأىليةُ 68إصدارُالطلبُ،
ىناؾُإشكاؿُيعًتضناُيفُىذاُالسياؽُكىو:ماذاُ
لكنُ
ككافُقدُاصطلحُعلىُىذهُاألىليٌةُبػُ(االستعبلء).69ك ٍُ
ٌ

لوُأصدرُاؼبتكُلٌمُأمراُكىوُفاق هُدُألىليٌةُاإلصدارُ،فهلُيكوفُأمرهُىذاُمقتضياُؼبعٌتُالطٌلبُبالضركرةُأـُالُ
؟ ُيقوؿ ُ(القرايف) ُؾبيبا ُعن ُىذا ُالتساؤؿ...«:احًتاز ُمن ُصيغ ُاإلنشاء ُإذا ُصدرت ُمن ُسفيو ُأك ً
ُفاقدُ
ه
ً
ُحكماُ ،كلكنُذلكُألمرُخارجُعنهاُ،
ب ُعليهاُمدُلي ُ
ٌُ
األىليٌةُ ،فإ ٌهن
ب ي
وؽبياُكالُتيوج ي
اُيفُتلكُالصورُالُيىًتتٌ ي
ً
لكنُبالنٌظرُإذلُذاهتاُمعُقطعُالنٌظرُعنُاألمورُاػبارجيةُتي ً
ُمدلوالهتا.70»...حبسبُقوؿُ(القرايف)ُىذاُُ،
وج يد
ٌ
ييشًتطُيفُمنُيأمرُأكُينهىُأفُيكوفُأىبل ُإلقبازُمثلُىذاُالعملُ ،كإالُدلُيكنُأمرهُكهنيوُمقتضياُؼبعٌتُ

ُؾبرد ُالتل ٌفظ ُبالصيغة ُاللسانيٌة؛ ُكإمبا ُُيى ُنتي يُجُ
الطلبُ ،كعدـ ُاالقتضاء ُىذا ُُ -حبسب ُالقرايفُ -ال ُُيى ُنتي يُج ُمن ٌ
الصيبُالذمُدلُ
فءُ ،سواءُمنُحيثُقدراُتيوُالعقليٌة؛ ُكاجملنوف ُالفاقدُلعقلوُ ُ ،أك ٌُ
حينماُيكوفُاؼبتكُلٌمُغَتُ يُك ًُ
أكُمنُحيثُرتبتيوُاالجتماعية؛ُمثلُأفُ
فيوُالذمُالُوب ىُم يُلُُكبلموُؿبملُاعبً ُِّد...إخلُ،
يبلغُاغبلمُبعدُ،أكُ ٌُ
الس
ي
ي
ديرهُُ،كالذمُىوُأعلىُمنوُرتبة ُُ:افعلُكذاُأكُالُتفعلُكذاُُ،فهناُسػ ُ«ُ
يقوؿُ ُموظٌفُبسيطُيفُشركةُؼب ُى
يوصفُقائلهاُباعبهلُكاغبمقُبأمرهُؼبنُىوُأعلىُرتبةُمنوُ»ُ،!ُ71كعليوُ«ُفالنٌهجُكىوُىناُالتل ٌفظُببعضُ

الكلماتُ،صحيحُكمتعارؼُعليوُ،بيدُأ ٌفُاؼببلبساتُاليتُأثَتُفيهاُذلكُالنهجُدلُتكنُمبلئمةُ،كالُاألفرادُ
الذينُسلكوهُكطبٌقوهُكانواُعلىُصوابُ .72»...

ُ 68تع ٌد ُ(األىليٌة)ُأيضاُيفُاغبقلُالقانوينُشرطاُؼبباشرةُالفردُحقوقوُاؼبدنيٌة؛ُكىذهُاألىليةُيفُؾبملهاُىيُ -1:أفُيكوفُ

اغبقُ
ُالرشدُ -2.أفُيكوفُمتمتٌعاُبقواهُالعقليٌةُ -3.أفُيكوفُغَتُؿبجورُعليو.ينظر:نظريٌتاُالقانوفُك ٌ
ٌ
الشخصُبالغاُسن ٌ
كتطبيقاهتماُيفُالقوانُتُاعبزائريٌة:إسحاؽُإبراىيمُمنصور،ديوافُاؼبطبوعاتُاعبامعيٌة(،د.ط)(،د.ت)،ص.74-73

ُ 69اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم...إالُأنٌوُىناؾُمنُالُيشًتطُالعلوُأكُاالستعبلء؛ُككانواُقدُاستدلواُعلىُذلكُ
]ُ.فهناُعلىُالرغمُمنُأ ٌف ُأىلُالنارُأدىنُدرجةُمنُ
منُقولوُتعاذل﴿:كنادكاُياُمالكُليقضُعليناُربٌك﴾[الزخرؼ77/
ٌ

اؼبالكُإالُأهنمُأمركهُبأفُيبلٌغُربوُرغبتهمُيفُالقضاءُعليهمُ.ينظر:البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشيُُ.346/2،
ُُ70كتابُالفركؽ(أنوارُالربكؽُيفُأنواءُالفركؽ):القرايف.95/1،
ُ71اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.169/2،
ُ72نظريٌةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص74-73ُ.43
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ـباطبوُإقبازُأمرُمعُتُ،كىوُالُيبتلكُأىليٌةُالقياـُبذلكُ،فهناُ
ٌُ
أيضاُقبدُأفُاؼبتكُلٌمُحينماُيطلبُمنُ
سيكوفُطلبوُإماُغَتُمعت ٌُد ُبوُأصبلُ ،كإماُأفُتكوفُش ٌُدُتيوُاإلقبازيٌةُضعيفةنُ ُحبيثُالُُتىرُتىًُقيُإذلُمستولُ
ُطلبُاؼبتصورُ ،علىُسبيلُاالستعبلءُ،
(السكاكي) ُيفُىذاُالشأفُ «ُ :كالُشبهةُيفُأ ٌف
الوجوب؛ ُيقوؿ ُ ٌُ
ٌ
يورثُإهبابُاإلتيافُعلىُاؼبطلوبُمنوٍُ ،بٌُإذاُكافُاالستعبلءُفبنُىوُأعلىُرتبةُمنُاؼبأمورُاستتبعُإهبابوُ

االستعماؿُبالشرطُاؼبذكورُ،
ٌُ
ىذهُأصلُ
ىُ
تُ
كجوبُالفعلُحبسبُجهاتُـبتلفةُ،كإالُدلُيستتبعوُ،فإذاُصادُفى ٍُ
ُإهنا ُحينئذ ُُتيوُلِّد ُحبسب ُقرائن ُاألحواؿ ُما ُناسبُ
أفادت ُالوجوبُ ،كإال ُدل ُُتيًُفد ُغَت ُالطلبٍُ ،ب ٌ
اؼبقاـُ ،73»...كىذا ُعينو ُماُنبٌوُإليو ُ(اآلمدم)ُ ،حيثُجعلُاؽبيئةُاالستعبلئيٌةُللمتكلٌمُىيُمنُيضمنُ

للطلبُعدـُإفادتوُمثبلُؼبعٌتُال ٌدعاءُكااللتماسُ،74كلقدُأ ٌكدُ(أكستُت)ُمنُجهتوُأيضاُعلىُأىليٌةُاؼبتكلٌمُ
أىليٌُتيوُناقص ُةنُ،فهذاُ
فالشخصُيفُاعتقادهُإذاُكافُغَتُمناسبُ،أكُالُيبتلكُأىلُيَُّةنُ،أكُإذاُكانتُ ُ
اإلقبازيٌة؛ُ ٌُ

75
ُيعرب ُعن ُىذه ُاغبقيقةُ
ٌُ
سيؤدم ُبالضركرة ُإذل ُاتصاؼ ُأدائو ُبالقصور ُُ ،كما ُقبده ُيف ُموضع ُآخر ٌ

بقولو...«:ككذلكُبالُنٌسبةُلآلمرُالُيكوفُعلىُكضعوُإ ُالٌُإذاُكافُالفاعلُلؤلمرُيتمتٌعُبسلطةُأكُلوُصفةُ
اؿ ُلوُ:أىىُمىُر ُ»ُ،77كعليوُيبكنناُ
ب ُطاعتوُ ،كإالُفبلُيُػيىُق يُ
نُذب يُ
اآلمر ُ»ُ ،76دبعٌتُآخرُهبب ُ« ُأفُيكوفُاآلمرُ ُفبٌ ىًُ
علىُأهناُأكامرُكيبكنُأفُتكوفُُغَتُ
ٌُ
حم ىُل ُ
تقتضيُصبلةُمنُالشركطُلتي ىُ
ُ
أفُنستنتجُبػ« ُأ ٌف ُاألكامر ُ[ُ ]...
موفٌقةُيفُحاالتُعديدةُأكُتتح ٌُققُيفُسياقاتُكمقاماتُذبعلهاُلفظاُيفُصيغةُاألمرُكالُأمرُ»ُ .78

ُ73مفتاحُالعلوـ:السكاكيُ،ص.428
74اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.173/2،البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي.347/2،
75نظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.50
76اؼبصدرُنفسوُ،ص.43
ُ77البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي.347/2،
ُ78دائرةُاألعماؿُاللغوية(مراجعاتُكمقًتحات):شكرمُاؼببخوتُ،ص.89
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اؼبأمورُأقلُ
كإذاُكافُمنُالضركرم ُأفُيكوفُاآلمرُذكُىيئةُاستعبلئيٌةُ ،فهذاُيستلزـُمنطقيٌاُأفُيكوف ُ
ٌ
ٌ

ؼُاألمرُمنُىذهُاعبهةُعلىُأنٌو ُ«ُاللفظُال ٌُداؿُعلىُطلبُالفعلُفبنُ
لذلكُعيُِّر ىُ
ُ
شأناُأكُأدىنُُيرتبةُمنوُُ ،ك

ىوُدكنوُ»ُ،79أكُىوُ«ُقوؿُالقائلُؼبنُدكنو:افعلُ»ُ .80

ندًُرجُان ُضمن ُصنف ُاألفعاؿ ُالكبلميٌة ُاإلنشائيٌة ُالتوجيهيٌةُ ،تطلب ُذلك ُأف ُيكوفُ
ُم ىُ
كؼبا ُكاف ُاألمر يُ

الداللةُ
بُ ُِّ
ةُىوُمنُهبُلي يُ
ىُ
ظُ ٌُ
إقبازهُسابقاُؼبدلولوُ ،أك ُمتسبٌباُيفُحدكثو81؛ُأمُأ ٌُفُيكوفُالتل ٌف يُ
ُي
بالصيغةُالُلٌسانيٌ

سابقةُللتٌل ٌُفظُ ،فهناُسنكوفُذباهُحالةُإخباريٌةُ ،82كلذلكُرسمُ
ُ
وُإذاُكانتُالداللة ُ
ُِّ
إذلُحيٌزُالوجود؛ ُألُنٌ
(سَتؿ) ُاذبٌُاه ُاؼبطابقةُاػباصُباألمرُ ،دباُأنوُمنُاألفعاؿُالكبلميٌةُالتوجيهيٌةُ ،فجعلوُينطلقُمنُالعادلُكبوُ
كربىيُِّػُنىُويُفيصبحُتبعاُ
تأٌبُالصيغةُالُلٌسانيٌةُكيُتُػي ىُف ُِّعُلىُويُ يُ
ٌُ
اقعٍُبٌُ
بلنُيفُالو ُ
أفُيكوفُمعٌتُاألمرُم ُاثً ُ
ىُ
الكلمات83؛ُأمُ
كىذاُماُعربُعنوُ(أكستُت)ُحينماُقاؿُ«:فالُنٌطقُباعبملةُىوُإقبازُلفعلُأكُإنشاءُعبزءُمنوُ،
لذلكُجاىزاُ،
ٌ
84
فس يرُ
لنكرر ُالقوؿ ُىناُ ،نصف ُبقولنا ُشيئا ُما ُعلى ُكجو ُالضبط ُ» ُ ،كىذا ُالكبلـ ُيي َّ
فبا ُال ُيعٍت ُأنٌناُ ،ك ٌ

ُنطقُالكلماتُىوُاؼبؤدمُإذلُإقبازُاغبدثُ
على«...أ ٌف ُإنتاجُاؼبنطوؽُىوُالذمُينجزُفعبلُبعينوُ ،كأ ٌف
ٌ

لفظُكتشَتيُإذلُموقفُال ٌُذاتُاؼبتكُلٌمةُمنُملفوظهاُاػباصُ
ُ
ُ
ؼباُكانتُاعبهيٌةُمندرج نُةُ«ُيفُإ
ُ
».85ك
شكاليةُالتٌ
ستى ًُم ُعيوُماُأمرهُ
نجىُز ُ يُم ُ
فُيي ًُ
كمريدا ُفعبلُ ُأل ُ
أفُيكوفُاؼبوج ُوي ُراغبا ُ يُ
ُِّ
قبازُالتٌوجيهات ُ
ُ
»ُ ،86اشًتط ُ(سَتؿ) ُإل

ُ79البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي.345/2،
ُ80التعريفات:اعبرجاينُ،ص.68
ُُ81كتابُالفركؽ(أنوارُالربكؽُيفُأنواءُالفركؽ):القرايف.96/1،
82اؼبصدرُنفسوُ،صُنفسها.
ُ83آفاؽُجديدةُيفُالبحثُاللغومُاؼبعاصر:ؿبمودُأضبدُكبلةُ،ص.50
ُ84نظريٌةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.16

85
صي):سعيدُأضبدُبيٌوميُ،ص.44
ُ
ص(در
اسةُيفُالتٌماسكُالنٌ ٌ
ُلغةُالقانوفُيفُضوءُعلمُلغةُالنٌ ٌ

ُ86معجمُربليلُاػبطاب:باتريكُشاركدكُكدكمينيكُمنغنوُ،ص.371
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كىذاُداخلُضمنُماُيصطلحُعليوُبُػ(شركطُ
هُ
بوُ،87كذلكُطبقاُلشرطُالنٌزاىةُأكُلقاعدةُصدؽُالنٌيةُ،88

صدؽُاإلنشاء)ُ .89

كجو ُاؼبتكلم ُخطابا ُإذل ُاؼبكُلٌفُ ،كلكنٌو ُدل ُيكن ُيرغب ُيف ُإيقاع ُىذهُ
كعليوُ ،إذا ُحدث ُك ُأف ُ ٌُ

رُىذاُالسلوؾُعلىُثبلثُمستوياتُُ،كىيُ :90
التٌكاليفُ،فهناُسييأُثٌ
ٌ

لُؽبذاُاؼبستولُمنُالتأثَتُباؼبوقفُالتٌواصليُ
ُ
ُ
-1يتأثرُشعورُاؼبتكلمُفيكوفُمصطنعا؛ ُك ُ
يبكنناُأفُمبثٌ
اآلٌبُ :ينهىُاعبارُأحدُأبناءُجَتانوُفيقوؿُلو ُ:الُتصاحبُرفاؽُالسوءُ .يتأثرُىذاُاؼبستول ُحُتُالُيشعرُ
اعبارُبأدىنُخوؼُذباهُابنُجارهُ،بلُردباُكافُيتمٌتُ،كىوُيأمرهُ ،أفُالُيستجيبُلوُالطفلُكُينغمسُيفُ
اآلفاتُاالجتماعيةُ ُُُُ.
-2يتأثرُتفكَتُاؼبتكلمُفيكوفُمضلبل؛ ُفيمكنُأفُينصحُأحدُركابُاغبافلةُرجبلُفيقوؿُلوُ :اجلسُ
يف ُىذا ُاؼبقعد ُفهو ُأنسب ُلكُ .يتأثر ُىذا ُاؼبستول ُحُت ُال ُيكوف ُالُنٌصح ُمبنيا ُعلى ُأساس ُمصلحةُ
اؼبنصوحُ،بلُردباُيكوفُقدُنصحوُباعبلوسُيفُذلكُاؼبقعدُحىتُالُيعيقُنظرهُإذلُالعادلُاػبارجيُ .
فمنُاؼبمكنُجداُأفُيأمرُربُالعملُعاملوُفيقوؿُلوُ:أعدُتنظيمُ
ُُّ
-3تتأثرُنواياُاؼبتكُلٌمُفتكوفُكاذبة؛ُ
يتأثرُىذاُاؼبستولُعندماُتكوفُنيةُاآلمرُعلىُخبلؼُماُصرحُبو؛ ُفيمكنُأفُيكوفُراجياُعدـُ
السلعةُ .
ٌُ
امتثاؿُالعاملُألمرهُفيأخذىاُعليوُحج نُة ُلطردهُمنُعملو.91إالُأنٌو ُإذاُح ٌققناُيفُاألمرُ،قبدُأ ٌف ُإمكانيٌةُ
اجتماع ُ ُإرادة ُفعل ُالشيء ُمع ُعدـ ُؿببٌة ُكقوعو ُكارد نة؛ ُيقوؿ ُ(اآلمدم) ُُ «:فإ ٌُف ُاالنفكاؾ ُ ُبُت ُا﵀بٌةُ

87ينظر:آفاؽُجديدةُيفُالبحثُاللغومُاؼبعاصر:ؿبمودُأضبدُكبلةُ،ص.50
88
ينظرُىذاُاؼبفهوـُيفُص...منُالفصلُاألكؿ.
ٌ

ُ89دائرةُاألعماؿُاللغوية(مراجعاتُكمقًتحات):شكرمُاؼببخوتُ،ص.89
ُ90أفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،صُ.57-56كاألمثلةُاؼبوضحُهباُمنُعندُالباحث.
 ُ 91يعتقد(أكستُت)أف ُصبيع ُىذه ُاؼبستويات ُتعد ُدبثابة(خركج ُعن ُمطابقة ُمقتضى ُاغباؿ)،أك ُىي(عبارة ُعن ُ(شططُيفُ
صبلحيةُاالستعماؿ).ينظر:اؼبصدرُنفسوُ،ص.58ُ،55
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ُشربُال ٌدكاءُاؼبستكرهُمرادُ،كليسُدبحبوبُ»92؛ُيعٍتُىذاُالكبلـُأ ٌفُإرادةُ
كاإلرادة؛ُغَتُفبتنع؛ُكؽبذاُفإ ٌف يُ
يداُإلقبازُالفعلُإالُإذاُكنتُمتوجهاُبنيٌةُ
الفعلُتكوفُمشركط ُةنُدائماُبالقصدُ،فأناُالُيبكنٍتُأفُأكوفُمر
ٌ
ُالُتكوفُلدم ُأمُرغبة ُصادقةُيفُكقوعُ
الشعور ُكمعُذلك
إيقاعوُ ،إالُأنٌوُيبكنُأفُيتوفٌر ُعندم ُىذا ُ ٌ
ٌ
الفعلُ،كعليوُنستنتجُبأ ٌفُإرادةُإقبازُالفعلُشيءُكؿببٌةُكقوعوُيفُذاتوُشيءُآخرُ ُُُ.

عزُكجلُ-فهلُهبوزُلناُأفُننسبُلوُكصفُاإلرادةُ
ٌُ
مُيفُاػبطابُالشرعيُىوُاؼبوذلُ-
ٌُ
كُؼباُكافُاؼبتكلٌ

لكنُىذهُاألخَتُؽباُخصوصيٌات ُسبيٌزىاُعنُباقيُ
أـُالُ
؟.يعتقدُ(اآلمدم)ُأفُاؼبشرعُاغبكيمُلديوُإرادةُ،ك ٌ
ٌ
ُاغبق:أ ٌف ُالبارئُ -تعاذلُ -مريد ُبإرادة ُقائمة ُبذاتوُ،
اإلرادات ُاألخرل؛ ُيقوؿ ُ(اآلمدم) ُُ «:مذىب ُأىل ٌ
قديبةُ ،أزليٌةُ ،كجوديٌةُ ،كاحدةُ ،الُتعددُفيهاُ ،متعلٌقةُجبميعُاعبائزاتُ ،غَتُمتناىيةُبالنظرُإذلُذاهتاُ ،كالُ
93
سجلُعقبُىذاُالكبلـ ُأفُاإلرادةُمثلهاُمثلُالكبلـُالنفسيُ ،فكبلنباُقائمُ
ن
ُ
؛
بالنظرُإذلُمتعلٌقاهتا ُ»
ٌ

بذاتو ُ-سبحانوُكتعاذلُ ،-ككبلنباُموجودُكليسُدبعدكـُ ،كأف ُكجودنباُقدًنُكليسُدبستحدثُ ،كماُأنٌوُ

مطلقُ،يأٌبُأيضاُيفُىيئةُكاحدةُغَتُقابلةُللتقسيمُكالُللتعددُ،إالُأ ٌفُاإلرادةُؽباُخصوصياتُأخرلُ،منهاُ
كيبتيهاُ ،أك ُمن ُحيث ُارتبا ُطيهاُ
تصور ُانتهاؤىاُ ،سواء ُمن ُحيث ُماىيٌُتيها ُك ُتر ُ
أ ٌهنا ُدائمة ُالتج ٌدد ُكال ُيي ٌ
ظه يُرُ
ُأهنا ُُتى ىُ
عز ٌُ
باإلقبازات ُأك يُ
ُكجلُ -ؽبا ُخصوصيٌة ُدقيقة ُج ٌداُ ،كىي ٌ
ُبالًتكؾُ ،كما ُأف ُإرادة ُاؼبوذل ُ– ُ ٌ

تبطُاألمرُبالتصرفاتُاعبائزةُكليسُاؼبمنوعةُ،كعليوُتكوفُ«ُاإلرادةُعبارةُعنُمعٌتُ
كتىُػُتىح ٌققُفقطُعندماُير
ٌ
من ُشأنو ُزبصيص ُأحد ُاعبائزينُ ،دكف ُاآلخر؛ ُال ُما ُيبلزمو ُالتخصيص ُ».94نستنتج ُمن ُىذا ُالتعريفُ

النٌقاطُاآلتيةُ :
-1اإلرادةُعندُ(اآلمدم)ُىيُمعٌتُ .
احداُمنُالتصرفاتُاعبائزةُ .
-2كظيفةُىذاُاؼبعٌتُىيُربديدُكزبصيصُك
ٌ

ُ92أبكارُاألفكارُيفُأصوؿُال ٌدين:اآلمدم.219/1،
ُ93غايةُاؼبراـُيفُعلمُالكبلـ:اآلمدمُ،ص.53

ُ94أبكارُاألفكارُيفُأصوؿُال ٌدين:اآلمدم.217/1،
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معُتُ،فهناُسيخرجُىذاُاؼبعٌتُعنُكونوُإرادةُ،
-3إذاُكافُىذاُاؼبعٌتُمنصبٌ يُ
اُم
سبقاُحوؿُتصرؼُجائزُ ٌ
ٌ

كيصبحُمعٌتُعاـُ .

مُالصادقةُذباهُـباطبوُيفُأفُ
كإذاُكانتُاإلرادةُعندُكلُمن ُ(أكستُت) ُك ُ(سَتؿ) ُمتعلٌق نُة ُبرغبةُاؼبتكلٌ ٌ

يفُاػبطابُالشرعي؟ ُيقوؿُ(اآلمدم)ُ «ُ :ك ٌُأماُاإلرادة:فإ ٌهناُقدُ
ينجزُمطلوبوُ ،فبماذاُتتعلٌقُاإلرادة ُإذف ُ
ٌ

قُبالتٌكليفُمنُاألمرُ ،كالُنٌهيُ ،كقدُتتعلٌقُباؼبكلٌفُبو؛ ُأمُبإهبادهُ ،أكُإعداموُ ،فإذاُقيل:إ ٌف ُالشيءُ
تتعلٌ ُ
ادُبو:أفُالتٌكليفُبو؛ ُىوُاؼبرادُ ،الُعينوُكذاتو.كقدُيرادُبو:أنوُيفُنفسوُمراد؛ ُأمُإهبادهُ ،أكُ
ُ
مراد:قدُير
ادةُالتٌكليفُبوُفقط ُ»ُ«ُ .95
إعدامو.فعلىُىذاُماُكصفُبك ُونوُمراداُ ،كالُكقوعُلو؛ ُفليس ُاؼبراد ُبوُإالُإر ُ
ُالتٌكليف ُبو ُفقط ُ».96نفيد ُفبا ُقالوُ
كما ُقيل ُإنو ُغَت ُمراد؛ ُكىو ُكاقع؛ ُليس ُاؼبراد ُبو؛ ُإال ُأنو ُدل ُيرد ُ

(اآلمدم)ُُعدةُقضاياُأساسيٌةُكىيُ :
-1

ادةُيفُاػبطابُالشرعيُدبسألةُالتكليفُ(تكليفُباألمرُأكُبالنهي)ُُ،كىناُيك ُوفُ
ٌُ
قدُتتعلٌقُاإلر
ا﵀تولُالقضوم ُللتكليفُمنصبٌاُفقطُحوؿُفعلُالقوؿ ُ(الصيغةُالتل ٌفظيٌة)ُ ،كالُيتجاكزهُإذلُُ

نتائجُذلكُالتٌكليفُ .
ُ
-2

ادةُيفُاػبطابُالشرعيُ،منُجهةُأخرلُ،بالفعلُالُنٌاتجُعنُالقوؿ؛ُأمُإذاُكافُ
ٌُ
قدُتتعلٌقُاإلر
أمراُتعُلٌقتُاإلرادةُفيوُبامتثاؿُالفعلُ،كإذاُكافُهنياُتعلٌقتُاإلرادةُفيوُبامتثاؿُترؾُالفعلُ .
ُ

-3

هبوزُأفُيكوفُاؼبكلفُمريداُللتكليفُبالفعلُ،كيفُالوقتُنفسوُالُيكوفُمريدا ُمنُاؼبكلَّفُ
أفُيوقعوُ.

-4

إذاُكافُاؼبكلِّفُغَتُمريداُإلقبازُالفعلُ،إالُأفُذلكُالفعلُكافُكاقعاُمنُاؼبكلَّفُ،فهناُ
يكوف ُاؼبكلِّف ُراغبا ُيف ُتنفيذ ُالفعلُ ،لكن ُدكف ُأف ُيصدر ُمنو ُأم ُتكليف؛ ُدبعٌت ُآخرُ
لكنُالُتكوفُلدم ُيفُالوقتُنفسوُأدلُ
بإمكاينُأفُأكوفُمريداُفبنُكلفتوُإقبازُالفعلُ،ك
ٌ

رغبةُيفُتكليفوُبالفعل.

ُ95اؼبصدرُنفسوُ.236/1،غايةُاؼبراـُيفُعلمُالكبلـ:اآلمدمُ،ص.67
ُ96أبكارُاألفكارُيفُأصوؿُال ٌدين:اآلمدمُ.236/1،غايةُاؼبراـُيفُعلمُالكبلـ:اآلمدمُ،ص.67
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صور ُيكوفُ(اآلمدم)ُقدُذباكزُطرحُُكلُمنُ(أكستُت)ُكُ(سَتؿ)؛ُفلماُُكانتُاإلرادةُ
حبسبُىذاُالتٌ ٌ

عند ُىذاف ُاألخَتاف ُإرادة ُكاحدةُ ،تشمل ُمستول ُالتٌكليف ُباإلضافة ُإذل ُمستول ُاإلهبادُ ،كدبصطلحُ
التداكليُتُتشملُكلُمنُفعلُالقوؿُكالفعلُالناتجُعنُالقوؿُ،يفُحُتُأفُاإلرادةُعندُ(اآلمدم)ُيبكنهاُأفُ
تتحققُبفعلُالقوؿ ُ(التكليفُبالصيغة)ُ،كماُيبكنُأفُتتحققُبالفعلُالناتجُعنُالقوؿ(إرادةُإهبادُالفعلُ
منُاؼبكلَّف)؛ُدبعٌتُآخرُيبكنُللمكلِّفُأفُيكوفُمريداُلئلقبازُبالصيغةُاللٌسانيةُ،كالُيكوفُمريداُ،أكُ
قاصداُأفُينجزُمستمعوُماُكلٌفوُبوُ .
إذفُ،تكشفُلناُىذهُالرؤيةُ(اآلمديٌة)ُعنُمعادلةُصعبةُنوعاُماُ!؛ُفمنُجهةُنتساءؿُعنُ يمتىُػ ىعلَّقُ

ُمعُت ُمتعلٌقة ُبالتٌكليف ُأـ ُباإلقباز ُكاإلهباد؟ ُكمن ُجهة ُأخرلُ
اإلرادة؛ ُأم ُىل ُتكوف ُاإلرادة ُيف ُكبلـ ٌ ُ

؟ُدبعٌتُآخرُىلُهبوزُلناُأفُنعرؼُ
نتساءؿُعنُماىيةُالعبلقةُاؼبوجودةُبُتُالتٌكليف(أمر/هني)ُكبُتُاإلرادةُ
ٌ
اؼبأمورُبوُكُاؼبنهي ُعنوُبأنٌوُذلكُالذم ُأرادُاؼبكُلِّفُحدكثوُ،سواءُمنُحيثُالصيغةي ُأكُالفعلُأـُالُ؟ُ
ٌ

قُالقصدُمنهماُدبجردُأفُيكوفُاؼبكلِّفُمريداُؽبماُ،بلُستأخذُ
يعتقدُ(اآلمدم)ُأ ٌُفُاألمرُكالنٌهيُالُيتح ٌُق
ٌ

اؼبسألةُيفُتصوره ُمنحا ُآخرُمنُخبلؿُإقحاموُؼبفهوـُالعلمُبالوقوعُ،كالعلمُباالنتفاء؛ُيقوؿُ(اآلمدم)ُ«:
ٌ
اؼبنهي ُالذمُعلمُ
اؼبنهي ُمراداُ ،كليسُكذلكُ ،بلُاؼبأمورُالذمُعلمُكقوعوُك ٌُ
فإٌمباُيلزـُأفُلوُكافُاؼبأمورُك ٌُ
االنتهاءُعنوُىوُاؼبرادُ ،أماُماُعلمُانتفاؤهُفليسُدبرادُالوجودُ ،كإفُكافُمأموراُبوُ ،كماُعلمُكجودهُفليسُ

كىوُتأٌب ُالتمييزُهباُ ،كىوُ
كإالُكافُفيوُإبطاؿُأخص ُكصفُاإلرادةُ ،
دبرادُاالنتفاءُُكإفُكافُمنهيٌاُعنوُ ،
ٌ
ٌ
فبتنعُ»ُ .97

نفهم ُمن ُقوؿ ُ(اآلمدم) ُىذا ُأ ٌف ُاؼبأمور ُبو ُىو ُما ُيكوف ُاؼبكلِّف ُعاؼبا ُبأنٌو ُسيتح ٌقق ُيف ُكاقعُ

األمرُ،كأ ٌفُاؼبنهيُعنوُىوُماُيكوفُاؼبكلِّ
فُعاؼباُبالكفُعنوُيفُأرضُالواقعُ،كعليوُيكوفُمعلوـُالوقوعُيفُ
ٌ
ٌ

كنت ُعاؼبا ُبأنٌكُ
األمر ُىو ُاؼبرادُ ،كمعلوـ
ٌ
ُمعُت ُك ي
ُالكف ُيف ُالنٌهي ُىو ُاؼبراد؛ ُأم ُإذا ُأمرتك ُمثبل ُبفعل ٌ
كنتُعاؼباُبأنٌكُستًتكوُ
ستنجزهُيفُالواقعُ،فهناُُستكوفُإرادٌبُمتح ٌققةُفعبلُ.
كإذاُهنيتكُعنُفعلُمعُتُك ي
ٌ

قتُإرادٌبُيفُالُنٌهيُ .
يفُالواقعُ،عندىاُأكوفُقدُح ٌق ي

ُ97غايةُاؼبراـُيفُعلمُالكبلـ:اآلمدمُ،ص.65
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يكوفُأعم ُمنُاآلخرُمنُزاكيةُنظرُ
َُّ
منُجهةُأخرلُيتصور ُ(اآلمدم) ُأ ٌف ُاإلرادةُكاألمرُكل ُكاحدُمنهما ُ
ٌ

ادةُأعم ُمنُاألمرُمنُجهةُأهناُتوجدُكالُأمرُ ،كاألمرُأعمُمنهاُمنُجهةُأنوُقدُ
معيٌنة؛ُيقوؿُ «:فإذاُاإلر
ٌ
98
أعمُ
يكوفُكالُإرادةُ،كليسُكالُكاحداُمنهماُيلزـُاآلخرُلزكماُمعاكساُكالُغَتُمعاكسُ» ؛ُتكوفُاإلرادةُ ٌ

منُاألمر؛ُفمثبلُيبكنُللمكلِّفُأفُيعلمُبأنوُلوُأمرُفسينجزُأمرهُيفُالواقعُ،كلكنوُعلىُالرغمُمنُذلكُالُ
أماُأفُيكوفُاألمرُأعمُمنُاإلرادة؛ُفيتح ٌققُعندماُيأمرُاؼبكلِّ
فُبفعلُمعُتُ،كلكنٌوُيكوفُعاؼباُبأنٌوُ
يأمرُ.
ٌ
ٌ
الرؤيةُالفلسفيٌةُاؼبنطقيٌة ُفيقوؿٍُ «:بٌُكيفُينكرُذلكُمعُ
لنُيقعُيفُالواقعُ .
ٌ
كيستدؿ ُ(اآلمدم)ُعلىُىذهُ ٌ
االعًتاؼ ُبتكليف ُ(أيب ُجهل) ُباإليباف ُمن ُغَت ُإرادة ُلو؟ ُكدبا ُظهر ُمن ُقصة ُإبراىيم ُيف ُتكليفو ُبذبحُ
كلده؟[]...فإذاُليسُشبرةُاألمرُامتثاؿُماُأمرُبوُ ،بلُمنُاعبائزُأفُتكوفُلوُشبرةُأخرلُ .كعندُذلكُفبلُ
كماُيفُىذهُالصور ُ»ُ .99لقدُأمرُاؼبوذلُعزُكجلُ(أباُجهل)ُبأفُيكوفُمؤمناُ،
ٌُ
يكوفُعبثاُكال ُمتناقضاُ ،

كلكنُاؼبوذل-تبارؾُكتعاذل ُ-يعلمُيفُعلمُالغيبُعندهُبأفُ(أباُجهل)ُسوؼُلنُيؤمنُ،كعليوُيكوفُاألمرُ
صةُ(إبراىيمُعليوُ
َُّ
منُىذهُاعبهةُأعم ُمنُاإلرادة؛ُإذُأنوُربققُكاإلرادةُمنتفيةُ،ككذلكُاألمرُبالنٌسبةُلق ٌ
السبلـ)ُمعُابنو؛ُفاألمرُبال ٌذبحُقدُربققُ،كاإلرادةُمنعدمةُ ُ.
ٌ

أكُاالعتقادُالصادؽ ُدبصطلحُالتداكليُتُ ،تندرج ُضمنُ
ٌُ
الشرعيٌةُ ،
منُجهةُأخرلُقبدُأ ٌف ُىذه ُاإلرادة ُ ٌ

خاصيةُ
ُيوجو ُذاتو ُكبو ُاألشياء ُكيبثٌلهاُ ،كىي ُ ٌ
ما ُيعرؼ ُبػاسم ُ(القصدية)؛ ُكىي ُ« ُقدرة ُالعقل ُعلى ُأف ٌ
للعقل ُيتٌجو ُعن ُطريقها ُإذل ُاألشياء ُيف ُالعادل ُأك ُيتعلٌق ُهبا ُ»ُ ،100أك ُىي« ُصفة ُللحاالت ُالعقليٌةُ
ُالتوجو ُإذل ُموضوعات ُالعادل ُاػبارجي ُكأحوالو ُأك ُاإلشارة ُإليها ُ».101ال ُزبرجُ
كاغبوادث ُاليت ُيتم ُهبا ٌ
ُالتٌعريفُت ُالسابقُت ُعن ُكوهنا ُ ُكعي ُالعقل ُدبا ُيدكرُحولو ُيف ُاغبقيقة.كعليو ُقبد ُبأ ٌُفُ
القصديٌة ُمن ُخبلؿ ُ

عمليٌةُإنتاجُاػبطابُعند ُ(اآلمدم)ُُكانت ُؿبكوم نُة ُباغبالةُالقصديٌة؛ ُكذلك ُحينماُجعلُإفادةُاػبطابُ

ُ98اؼبصدرُنفسوُ،صُنفسها.
ُُ99نفسوُ،ص.66-65
ُ 100فلسفة ُالعقل(دراسة ُيف ُفلسفة ُجوف ُسَتؿ):صبلح ُإظباعيل،دار ُقباء ُاغبديثة ُللطباعة ُكالنشر ُكالتوزيع،القاىرة-
مصر(،د.ط)ُ،2006ُ،ص.151
ُ101القصديٌة(حبثُيفُفلسفةُالعقل):جوفُسَتؿ،ترصبة:أضبدُاألنصارمُ،ص.21
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الفصل الثاني:

فُ
مرىوناُحبضورُالوعيُاؼبوجوُلقصدُاؼبتكلمُيفُخطابوُ،102أيضاُيشًتطُ(اآلمدم)ُأفُيكوفُاؼبكُلَّ يُ
ٌُ
لداللتوُ
قصديٌاُأثناءُتعاطيوُمعُاػبطابُالشرعي؛ُأمُأفُيكوفُيفُأًبٌُاستعداداتوُالعقليٌةُ،حبيثُيتم ٌكنُعندىاُمنُ

...ألفُالتٌكليفُخطابُ ،كخطابُ
ُ
الُتٌأسيسُللعمليٌة ُالفهميٌةُ ،103يقوؿ ُ(اآلمدم) ُمؤٌكداُىذهُاغبقيقة«:

الُيتصورُمنوُقصدُ
منُالُعقلُلوُكالُفهمُؿباؿُ ،كاعبمادُك ُالبهيمة ُ»ُ ،104فػُػ« ُمنُالُيفهمُاػبطابُ ،
ٌ
مقتضاهُ»ُ .105
شَتُإليهاُىيُأف ُانتماء ُ(أكستُت) ُإذلُحقلُفلسفةُاللغةُجعلُمنُعنايتوُ
َُّ
إ ٌُف ُاؼبسألةُاليتُنُػى ىُوُُّد ُأفُُني

معجمي ُلتمييزُالقوؿُ
بالفعلُالكبلميُ(األمر) ُتكوفُضعيف ُةنُُكادُأفُيقتصرىاُيفُالبحثُعنُمعيارُكبوم ُ
ٌ

باألمرُدلُيكنُلغرضُتقصيُ
اإلنشائيُعنُالقوؿُالوصفي106؛ُأمُنستطيعُأفُنقوؿُبأفُاىتماـُ(أكستُت)ُ
ٌ

دالالتوُيفُالسياؽُ،بدليلُأنوُذبنٌبُاعتمادُصيغةُبناءُالفعلُلؤلمر؛ُألهناُربتملُمعاينُمتعددةُ،كصعوباتُ
ٌُ
107
ؾبرد ُمعيار ُاعتمده ُلتمييز ُاالستعماالتُ
ُ
ُباألمر
ُاىتمامو
يكوف
ُ
إذف
ُ
،
ُ
قحم ُنفسو ُفيها
دل ُيشأ ُأف ُُيي ًُ
ٌ
يبقىُعليناُأفُننظرُكيفُيبكنُأفُكب ُِّددُاإلنشاءُعلىُكبوُأكضحُماُ
يُ
اإلنشائيةُعنُاػبربية؛ُيقوؿ...«:فإنوُ
108
.أماُاعتناءُاألصوليُتُباألمرُكافُناشئاُمنُخلفيٌةُدينيةُ،109كُتشريعيةُربٌانية؛ُكلذلكُ
يكوفُكأجلىُ» ٌ

توسعاُدلُيسلكوُأىلُاللغةُيفُمعاصبهمُألنبيةُذلكُيفُعلمُ
توسعواُيفُربديدُمعاينُاألمرُ ٌ
كجدناىمُقدُ«ُ ٌ

ُيدؿ ُهبا ُاألمرُ ،كمعوُ
األصوؿ ُ»ُ ،110كُتى ىُ
ظه يُر ُتلك ُاػبلفية ُحينما ُع ٌد ُاألصوليوف ُمعرفة ُال ُطٌرؽ ُاليت ٌ
ُ102اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.17/2،
ُ103اؼبصدرُنفسوُ.201/1،شرحُـبتصرُالركضة:الطويف.180/1،
ُ104اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.201/1،
ُ105شرحُـبتصرُالركضة:الطويف.181/1،
ُ106دائرةُاألعماؿُاللغوية(مراجعاتُكمقًتحات):شكرمُاؼببخوتُ،ص.13
ُ107نظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.81
ُ108اؼبصدرُنفسوُ،ص.91
ُ 109التداكلية ُعند ُالعلماء ُالعرب(دراسة ُتداكلية ُلظاىرة"األفعاؿ ُالكبلمية"يف ُالًتاث ُاللساين ُالعريب):مسعود ُصحراكمُ،
ص.148-147
ُ110األمرُعندُاألصوليُت:رافعُبنُطوُالرفاعيُالعاين،دارُا﵀بٌة،دمشق-سوريا،طُ،2007ُ،01ص.11
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الفصل الثاني:

ُلناُالتٌفريقُبُتُمواطنُاغببلؿُ
يتسٌت ُ
نناُمنُاستنباطُاألحكاـُالشرعيةُ ،كبالتارلُس ٌُ
ٌُ
الُنٌهيُ ،111دبثابةُآليةُسب ٌُك

ُباػبطابُالشرعيُبشكلُ
ٌُ
التٌشريعيةُفقطُؼباُكاناُمنوطُت
لقدُاختصُاألمرُكُالُنٌهيُهبذهُاؼبيزةُ ُ
ٌُ
كاغبراـُ،112ك

رعيُيلزـُمنوُبالضركرةُترتيبُحكمُشرعيُتكليفيُمعُتُ،كمنُ
ٌُ
ٌُ
كركدنباُيفُاػبطابُالش
مباشر113؛ُأمُأ ٌُفُ
صُالشرعيُيكوفُمقصوراُعنُاإلنشاءُ،114
ٌُ
ىناُفقطُنتأك ٌد ُمنُحقيقةُجوىريٌةُ،كىي ُ ُ
أفُالتٌعاطيُمعُالُنٌ
دباُأنوُعبارةُعنُأكامرُكنواىيُ .115
ُ
إذفُ،استناداُإذلُماُسبقُذكرهُ،يكوفُاألصوليٌوفُ«ُقدُتناكلواُفعبلُكبلمياُكاحداُبالتٌفصيلُكال ٌدرسُ

السببُىوُ،كماُ
فأشبعوهُنقاشاُكىوُفعلُ(األمر)أك(الطلب)الذمُيشتملُمباحثُاألمرُكالنهيُ[ُ]...ك ٌ

سبقُأفُأكضحناُ،حاجةُالفقيوُكرجلُالقضاءُإذلُالتأ ٌكدُمنُاؼبقصودُيفُاألحكاـُكالتٌكاليفُالشرعيٌةُ
ةُىوُمعادؿُأكُموا وزُغبكمُتشريعيُؿب ٌددُ،كىذاُ
اردةُيفُالنصُ،116»...فالتٌل ٌف
الو
ه
ٌ
ظُبالصيغةُاإلنشائيٌةُالطلبيٌ
ٌ

ماُكنٌاُقدُأشرناُإليوُسابقاُ،كيؤٌكدُعليوُ(أكستُت)ُمنُجهتوُبقولوُ«ُ:كمنٍُبٌ ُفإفُإصدارُالعبارةُيقابلُ

كافُاألمرُطلبُمنُاؼبتكلمُ
هُ
لويةُاألمرُعلىُالنٌهيُإذلُخلفيةُكجوديةُحبثة؛ُفعندماُُُ
ُ
ُ111ىناؾُمنُاألصوليُتُمنُأرجعُأك
ستمر ُـباطبوُعلىُعدـُإتيافُالفعل؛ ُكؽبذاُؼباُ
منوُيفُأفُيى َُّ
ُ
مُىوُطلب ُ
هُ
ـُعلىُالنٌهيُال ٌُذ
ُ
إذلُاؼبخاطبُإلهبادُالفعلُُقي ُِّد
يلتقي ُاؼبوجود ُمع ُاؼبعدكـ ُتكوف ُالصدارة ُلؤلكؿ ُبطبيعة ُاغباؿُ .ينظر:شرح ُـبتصر ُالركضة:الطويفُ .348/2،كىناؾ ُمنُ

النفيُكانتُالصدارةُلؤلكؿُبطبيعةُ
يرجعُىذهُاألكلويٌةُلتعلٌقُاألمرُباإلثباتُكتعلٌقُالنٌهيُبالنٌفيُ،كلذلكُإذاُكردُاإلثباتُك
ٌ
اغباؿُ.ينظر:البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي.342/2،

ُالسرخسي:ص ُاحبث ُعنهاُ .شرح ُـبتصر ُاؼبنتهى ُاألصورل:ابن ُحاجب ُاؼبالكي،شرح ُالقاضي ُعضد ُالدينُ
ُ 112أصوؿ ٌُ

اإلهبي.490/2،

ُ113ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.100/3،
ُؿبمد ُعلي ُصبيح ُكُ
):البدخشي(ؿبمد ُبن ُاغبسن)،مطبعة
ُ 114شرح ُالبدخشي(منهاج ُالعقوؿ
ٌ
ٌ
أكالده،مصر(،د.ط)(،د.ت).163/1،
ُ115إرباؼُذكمُالبصائرُبشرحُركضةُالناظرُيفُأصوؿُالفقو:النملة.60/3،
ُ 116نظريةُالفعلُالكبلمي(بُتُعلمُاللغةُاغبديثُكاؼبباحثُاللغويٌةُيفُالًتاثُالعريبُكاإلسبلمي):ىشاـُعبدُا﵁ُاػبليفةُ،

ص.391
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الفصل الثاني:

اغبكمُالتشريعيُ،فا﵀ ٌُكموفُكالقضاةُي ً
ركفُأحكامهمُأثناءُفبارساهتمُكأعماؽبمُالتشريعيٌةُ.كتقتضيُآثارُ
صد
ٌ
ى
ي
ي
فبارساهتمُكنتائجهاُأفُيضطرُاآلخركفُأكُييؤذفُؽبمُبالقياـُببعضُاألفعاؿُأكُالُيؤذفُؽبمُبذلكُ»ُ .117
ٌ
ُ

كؼباُكافُ(األمر)ُ،بع ٌدهُفعبلُكبلميٌاُ،ينجزُبالكبلـ؛ُلذلكُفهوُيتطلٌبُمنُأجلُإقبازهُاستعماؿُصيغةُ

ناُ،فماُىيُإذفُالصيغةُأكُ
ةُأكُصيغاُلسانيةُمعيٌن
ُ
ٌ
ٌ
ةُ،كماُيكوفُؽبذهُالصيغةُأكُالصيغُمقتضىُمعيٌ
لسانيٌ
الصيغُاؼبستعملةُيفُإقبزُاألمرُ،كماُىوُمقتضاىاُ ُُُ.
ُ
ثانيا :صيغة الفعل الكالمي األمر ،ومقتضاىا:
( - )1

الصيغة لغةُ :

جاءُيفُ(تاجُالعركس)ُأفُالصيغة ُ«ُىيُالعملُكالتقديرُ ،منُصاغُالشيءُيصوغوُصوغاُكصياغةُ
كصيغةُ ،إذاُىيٌأهُعلىُمثاؿُمستقيمُكسبكوُعليوُفانصاغ ُ»ُ«.118كىذاُصوغُىذاُأمُعلىُقدرهُ ،كيقاؿُ

صاغُشعراُأمُكضعوُكرتٌبوُ»ُ .119
( - )2

الصيغة اصطالحا:

تشتملُالصيغةُعلىُمفهومُتُاثنُت؛ ُكذلكُحبسب ُنظرةُاغبقلُاؼبعريفُؽبا؛ ُفهيُمثبلُعندُاللٌغويُت«ُ
ىيئةُالكلمةُأكُالقالبُال ٌُذمُتصاغُاألبنيةُالصرفيةُعلىُقياسو ُ».120كلقدُكردُيفُاؼبعجمُالوسيطُ..«:

ُ117نظريٌةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.191
ُ118تاجُالعركسُللزبيدم،ج،22صُ .533
ُ119لسافُالعرب،ج،7صُ .443
120
عماف-اؼبملكة ُاألردنية ُاؽبامشيٌة،طُ،01
ُالقرينة ُيف ُاللغة ُالعربية:كوليزار ُكاكل ُعزيز،دار ُدجلة ُناشركف ٌ
ُكموزعوفٌ ،

ُ،2009ص.69
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الفصل الثاني:

صيغة ُالكلمة ُىيئتها ُاغباصلة ُمن ُترتيب ُحركفها ُكحركاهتاُ ،كصيغة ُاألمر ُكذا ُأم ُىيئتو ُاليت ُبيٍت ُعليهاُ

»ُ .121

ُُييرَُّك يُزُيفُىذاُاؼبفهوـُعلىُأمرينُاثنُتُنباُ :
ُأ-

الشكلُالذمُترسمُبوُالكلمةُ،كماُيطرأُعليوُمنُزيادةُأكُنقصافُ .
ٌُ

ب-
ُ

مطُالتٌلفظيُ .
اؼبيزافُالصريفُا﵀ ٌُددُللُنٌ ُ

عرفها ُبعضُاألصوليُتُعلىُأساسُأهناُتلكُ« ُالعبارةُاؼبصوغةُللمعٌتُالقائمُبالنفس ُ»122؛ُ
ُ ُ
بينماُيي ٌُ

ُالتٌواصليُ
الصيغة ُماىي ُإال ُعملية ُيتم ُإثرىا ُإسقاط ُالوظيفة ُاػبطابيةُ ،أك ُالغرض ُ
يعٍت ُىذا ُالكبلـ ُأ ٌُف ُ ٌُ

تبطُالصيغةُارتباطاُكثيقاُباؼبعٌتُالوضعيُال ٌُذمُيشتملُعلىُ
ٌُ
اؼبستشعرُيفُالنفسُعلىُالبنيةُاللغويةُ.كماُتر
التٌوقيفُ
قضيةُُتشَتُإذلُنسبةُمعينةُيفُالواقعُاػبارجيُ ،123كىذاُماُهبعلنا ُتفيدُمدلوؽبا ُفقطُعنُطريقُ ُ

كاالصطبلحُُ .124
ُ

( -)3صيغ إنجاز فعل األمر الكالمي:
دباُأفُالكبلـُعند ُ(اآلمدم) ُمعٌتُمستشعراُعندُمبلٌغوُ ،ككافُكاحداُيفُذاتوُالُيقبلُالتٌقسيمُ ،فمنُ

الطبيعيُأفُيكوفُاألمرُمعٌتُمنُاؼبعاينُاليتُيتش ٌُكلُمنهاُىذاُالكبلـُُ،125كدباُأفُاألمر«ُحقيقةُيفُالقوؿُ
اؼبخصوصُ»ُ،126إذفُ«ُقدُيطلقُعلىُالصيغةُكقوؿُالقائل:قاـُزيدُ،كقعدُعمركُ.كقدُيطلقُعلىُاؼبعٌتُ
ُ121اؼبعجمُالوسيط:تصدير:شوقيُضيفُ .350/1،
ُ122الربىافُيفُأصوؿُالفقو:اعبويٍتُ.212/1،البحرُا﵀يطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشيُ .352/2،
ُ 123نظريةُالفعلُالكبلمي(بُتُعلمُاللغة ُاغبديثُكاؼبباحثُاللغويةُيفُالًتاثُالعريبُكاإلسبلمي):ىشاـُعبدُا﵁ُاػبليفةُ،
ص.395
ُ124اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.172/2،
ُ125اؼبصدرُنفسو.160/2،
ُ126نفسو.160/2،
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الفصل الثاني:

ىوُتلكُالصيغةُ،
ٌُ
القائمُبالنفسُاؼبعربُعنوُبالصيغةُ،127»...كؼباُكافُاػبربُ،منُحيثُاالستعماؿُالُلٌغومُ،
ٌ

إذاُأطلقُتوجهتُأذىافُمستعملُتُاللغةُمباشرةُإذلُالصيغةُاللسانيةُ،128بالقياسُعلىُ
كذلكُألنوُ(اػبرب)ُ
ٌ
اػبربُ،يكوفُاؼبقصودُباألمرُأيضاُ،دباُأنوُقسمُمنُأقساـُالكبلـُ،تلكُالصيغةُاؼبوضوعةُإلقبازه؛ُيعٍتُىذاُ

تدؿ ُعليو ُحقيقة،كداللة ُسائر ُاأللفاظ ُاغبقيقية ُعلىُ
الكبلـ ُ« ُأ ٌف ُلؤلمر ُصيغة ُموضوعة ُلوٌ ُ ،

موضوعاهتاُ ُ،129»...كؽبذاُفهوُسباماُمثلُباقيُالوظائفُكاؼبعاينُ .

دُالتٌلفظُهبا؛ ُأمُمنُغَتُ
األمرُيستأثرُبصيغةُخاصةُبوُربيلُعلىُمعناهُدبجر ُ
يعتقد ُ(اآلمدم) ُأ ٌُف ُ
ٌُ

االستنادُعلىُبعضُالقرائنُكاؼبؤشرات؛ ُيقوؿ ُ(اآلمدم) ُُ «:ألُنٌاُإذاُظبعناُأحداُقاؿُلغَته(ُ :افعلُكذا)ُ
كذبردُذلكُعنُصبيعُالقرائنُ ،كفرضناهُكذلكُفإُنٌوُيسبقُإذلُاألفهاـُمنوُطلبُالفعلُكُاقتضاؤهُمنُغَتُ
ٌُ
اإلباحةُاؼبخَتةُبُتُالفعلُكالًتؾ[]...كإذاُكافُ
ٌُ
جُدكفُالتٌهديدُاؼبستدعيُلًتؾُالفعلُك
ُ
توُقٌفُعلىُأمرُخار
ائنُمطلقاُكدؿُذلكُعلىُكوفُصيغةُ(افعل)ُظاىرةُفيو»ُ .130
ٌُ
لبُىوُالسابقُإذلُالفهمُعندُعدـُالقر
ٌُ
ال ُطٌ

تكوفُ– ُحبسبُقوؿ ُاآلمدمُُ -صيغةُ(افعل) ُىيُالُلٌفظ ُاؼبتٌفق ُعليو ُيفُإقبازُكظيفةُاألمرُ ،131أكُ

132
لوُالسابقُ،
غرضوُالتٌواصليُ،كالذمُيستلزـُطلبُالفعل ُأكُاقتضاؤه ُ ،كماُأفُ(اآلمدم)ُ ،منُخبلؿُقو ٌ

ائنُرب ٌُددُأمُ
تلكُالصيغةُعلىُمعاينُأخرلُ ،لكنُيكوفُىذاُمتوُقٌفاُعلىُاقًتاهناُبقر يُ
ٌُ
الُيستبعدُأفُرب ىُم ىُل ُ
يُ

ُ127نفسو.08/2،
ُ128نفسو.08/2،
ُ129شرحُـبتصرُالركضة:الطويف.354-353/2،
ُ130اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .176/2،
131

ُكىو ُما ُقاؿ ُبو ُاإلماـ ُالسرخسي ُكنسبو ُإذل ُصبهور ُالفقهاء.ينظر:أصوؿ ُالسرخسي:السرخسيُ.11/1،

التعريفات:اعبرجاينُ ،صُ .68طرؽ ُاستنباط ُاألحكاـ ُمن ُالقرآف ُالكرًن(القواعد ُاألصولية ُاللغوية):عجيل ُجاسمُ
،مؤسسةُالكويتُللتٌق ٌدـُالعلمي،الكويت،طُ1418ُ،02ق1997/ـُ،صُ.69
النشمي ٌ
ُ132اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.205/1،

185

األفعال الكالمية اإلنشائية عند اآلمدي

الفصل الثاني:

معٌتُمنُاؼبعاينُأريدُهباُ ،كىذاُيعٍتُأ ٌُف ُ« ُقوؿ ُ(افعل) ُقدُيوجدُفيماُليسُبأمرُاتفاقاُكالتهديدُككبوهُ
»ُ ُُُ.133

لكنُ
عم يُل ُألداءُكظيفةُاألمرُ ،مثل(:أمرتكُكُأنتُمأمور)ٌُ ُ ،134
ستى ىُ
إالُأنوُُتيوجدُىناؾُصيغُأخرلُُتي ُ

اإلشكاؿ ُالذم ُُيى ىًُ
ُتطرؽ ُمعٌت ُاإلخبار ُإليها؛ ُأم ُوبتمل ُأف ُُنى يُكو ىُف ُيفُ
ض ُىذه ٌُ
عًت يُ
ُالصيغ ُىو ُاحتماؿ ٌُ
135
كُيفُالصيغةُاألكذلُ
ٌُ
ٌُ
ٌُ
الص
يغتُتُالسابقتُتُـبربينُعنُفعلُاألمرُالُمنشئُتُلو ؛ُدبعٌتُآخرُأكوفُقدُأخربُتي

ةُالثٌانيةُبأُنٌكُمأمورُ .كلقدُانتبو ُ(أكستُت) ُمنُجهتو ُإذلُىذهُاؼبسألةُ
تكُيفُالصيغ ُ
ٌُ
بأنٍتُقدُأمرتكُ ،كأخرب

استعماؿُصيغةُفعلُاألمرُعنُالصيغُ
ٌُ
كذلكُحينماُفضلُ ،يفُمرحلةُمعيٌنةُ ،
يفُنظريٌتوُالكبلميٌةُاإلقبازيٌة؛ ُ
ٌ
كماُأنوُبى ىُد ىُؿ ُأفُ
ُ
فمثبلُبى ىُد ىُؿ ُأفُيقوؿُاؼبتكلمُ :آمرؾُأفُتدكرُعنُيبينكُ ،يقوؿ ُ :يُد ٍُر ُعنُيبينكُ ،
ُ
الصروبة؛ ُ
ٌُ

السىُر ُيفُتفضيلوُىذاُيعودُإذلُاحتماؿُ
لعل ُ ُِّ
يح ُلكُال ٌُذىابُ ُ ،يبكنوُأفُيقوؿُ :انصرؼُ ،136ك ٌُ
يقوؿُُ :أيُبً يُ
قبدُأفُالصيغةُالصروبةُتستعملُإلقبازُ
ٌُ
روبةُالسابقة؛ ُفمنُىذهُاعبهة ُ
ٌُ
ٌُ
اتُالص
تطرؽُمعٌتُاإلخبارُللعبار

اػبرب ُيف ُالُنٌظاـ ُالُلٌساين ُالعريب137؛ ُأم ُككأف ُاؼبتكلم ُيكوف ُـبربا ُللمخاطب ُبأنو ُيأمره ُبالدكراف ُإذلُ
اليمُت،كماُيكوفُـبربهُبأمرهُلوُباالنصراؼُ .
عد ُآخر ُمعيار ُاقًتحو ُ(أكستُت)ُ
كما ُأ ٌُف ُصيغة ُإقباز ُالعبارات ُالصروبةُ ،كبناء ُصيغة ُالفعل ُلؤلمر ُُيي ُُّ

لتمييزُالعباراتُاإلنشائيةُمنُاػبربيةُ،لكُنٌوُدلُيكنُليستقرُعندُىذاُاؼبعيار؛ُألنوُكافُيراهُغَتُدقيق؛ُإذُدلُ

تىُػُتى ىُمُيَّزُعندهُاغباالتُاليتُُتى يُد ُُّؿ ُفيهاُصيغةُاألمرُعلىُاإلنشاءُ ،عنُتلكُاغباالتُاليتُالُتدؿُعليو138؛ُ

الصيغةُعلىُاألمرُكالُنٌصحُكاإلرشادُ ...إخلُ ،كلكنُ
فهناُقدُرب ىُم يُل ُ ٌُ
يُ
فمثبلُعندماُيقوؿُاؼبتكلمُِّ ُ :أد ُاألمانةُ .

اضحاُيفُالتٌصريحُ
ُ
عندماُيقوؿُ :آمرؾُأفُتؤدمُاألمانةُ ،أك:هببُأفُتؤدمُاألمانةُ ،ىناُيصبحُاؼبنطوؽُك
ُ133األمرُعندُاألصوليُت:رافعُالعاينُ،ص.55
ُ134اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.174/2،
ُ135اؼبصدرُنفسوُ .174/2،
ُ136أفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.79
اػبطابُالشرعيُعندُاألصوليُت:ؿبمودُطلحةُ،ص.73
ٌُ
ُ137مبادئُتداكليةُيفُربليلُ
ُ138أفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.81
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الفصل الثاني:

ص ُ(أكستُت) ُيفُالُنٌهايةُإذلُأ ٌُف ُالعبارةُتكوفُإنشائيةُ
لذلكُخُلى ىُ
ىُ
بالقوةُالقوليةُكىيُاألمرُك ُالوجوبُ،139ك
ٌُ
يحُباؼبتضمنُفيهاُُ Expandibleأكُربليلهاُعلىُ
أفُيبكنُردىاُأكُالتٌصر
يفُحالةُكاحدةُفقطُكىيُ« ُ
ٌ
ٌ
كجوُآخرُأكُربويلهاُبتوليدُصورةُأخرلُمنهاُعلىُالنحوُاآلٌبُ:عبارةُذاتُفعلُمضارعُللمتكلٌمُاؼبفردُ

اؼببٍتُلفاعل،140»...كهبذاُيصبح ُاؼبتكلم ُإذاُقاؿُ:اكتبُأكُاجلسُ،فكأنوُقاؿ:أصرحُ،آمرُ ،أعطيُاألمرُ
141
كافُ(أكستُت)ُقدُاطمئن ُؽبذاُاؼبعيارُالنٌحومُلغرضُكاحدُكفقطُ،كىوُأفُ«ُ
ُ،ك
بالكتابةُأكُاعبلوس
ٌ

كعلىُىذاُيكوفُالفعلُاإلنشائيُدليبلُلغويٌاُكضعيٌاُ
ىبرجُالقوؿُمنُالتباسوُاإلنشائيُكاحتماالتوُاؼبتع ٌددةُ.
ٌ
على ُإنشائيٌة ُالقوؿُ ،إذا ُتص ٌدرهُ ،أك ُدليبل ُوب ٌدد ُالعمل ُيف ُالقوؿ ُاؼبقصود ُإذا ُاعتي ًمد ُللتٌصريح ُباإلنشاءُ
مٍتُيفُالق ُوؿُ»ُ .142
ٌ
الض ٌ

ُؼبا ُنىستى ً
حض ير ُفكرة ُأ ٌُف ُ(أكستُت)ُُكاف ُقد ُاكتشف ُنظريٌتو ُالكبلميٌة ُاإلقبازيٌة ُضمن ُإطار ُاغبقلُ

يفُىذاُاألخَتُيلجأُإذلُاستخداـُاألسلوبُاإلنشائيُالصريحُ ،143عندىاُ
ُاؼبشرع ُالوضعي ُ
ٌ
القانوينُ ،كأ ٌف ٌ
يةُالصروبةُُكم ُؤ ٌشرُكبومُكمعجميُعلىُ
علىُاستعماؿُالصيغ ُاإلقباز ٌُ
ٌُ
فقطُنفهمُؼباذاُكاف ُ(أكستُت) ُييُلً ُُّح ُ
عزلُاستخداـُاإلنشاءُالصريحُضمنُاغبقلُالقانوينُإذلُأسباب ُعديدةُ
ٌ
إنشائيٌةُالعبارةُالُلٌغويٌةُ ،كعموماُيي
نذكرُبعضهاُفيماُيأٌبُ :

-1

منُأجلُأفُوب ٌُققُاؼبتخاطبوفُالقصدُمنُاألكامرُالتٌشريعيٌةُ،يستلزـُذلكُأفُتكوفُىذهُاألخَتةُيفُ
غايةُمنُاعببلءُكال ٌدقة؛ُفمثبلُإذاُاستعملُكاضعُالقانوفُصيغاُمثل(هببُ،وبظرُ،يبنعُ،هبوزُ،)...
الشرعيُاؼبتضنُيفُالنصُالقانوينُ ،كمنُإهبابياتُىذاُاالستعماؿُ
فهذاُمنُشأنوُأفُوبدد ُاغبكمُ
ٌ
ُالنص ُالقانوين ُالتأكيلية ُُ ،كاليت ُمن ُشأهنا ُتبتعد ُبالنٌص ُعنُ
ٌ
الصريح ُأنٌو ُيضع ُح ٌدا ُلتداعيات ٌ
مقصدهُاغبقيقي؛ُفلوُمثبلُكاضعُالقانوفُصيغاُمثلُ(افعل)/لتفعل/الُتفعل)ُ،فهناُسيكوفُاغبكمُ

ُ139لغةُاغبكمُالقضائي(دراسةُتركيبيةُداللية):سعيدُأضبدُبيوميُ،ص.50
ُ140أفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.84
ُ141اؼبصدرُنفسوُ،صُنفسها.
142دائرةُاألعماؿُاللغويٌة(مراجعاتُكمقًتحات):شكرمُاؼببخوتُ،ص.11
ُ143لغةُاغبكمُالقضائي(دراسةُتركيبيةُداللية):سعيدُأضبدُبيوميُ،ص.51-50

187

األفعال الكالمية اإلنشائية عند اآلمدي

الفصل الثاني:

الشرعيُؿبتمبلُؼبعاينُعديدة؛ُفهلُقصدُبوُكاضعُالقانوفُجهةُُاإللزاـُأـ ُُالنٌدبُأـُاإلباحةُأـُ

التٌهديدُُ .144

مهماُكافُنوعُالصيغةُالُلٌسانيةُاليتُيعرضُهباُاألمرُ،ففيُصبيعُاغباالتُيًتتٌبُعلىُاؼبكلَّفُأفُ
ٌ

-2

يكوفُمطيعاُمنُخبلؿُإقبازهُؼباُكلٌفُبوُ،كؼباُكانتُاالستعماالتُاللغويةُيفُالنصُالقانوينُمنُ
قبيلُاإلنشاءُ،فليسُىناؾُأحسنُمنُالصيغُاإلقبازيةُالصروبةُلل ٌداللةُعليو(اإلنشاء)ُ،كإذاُكافُ
ُتكاليفُ
النص ُالقانوين ُصريح ُال ٌذاللة ُعلى ُاإلنشاءُ ،فهذا ُمدعاة ُلبلمتثاؿ ُؼبا ُجاء ُفيو ُمن
ى

شرعيةُ .145

إذا ُاستعمل ُكاضع ُالقانوف ُالصيغة ُاإلنشائيٌة ُالصروبة ُ(صيغة ُالفعل ُاؼبضارع ُاؼبرفوع) ُمن ُأجلُ

-3

عبَتُعنُاغبكمُالشرعيُ(األمرُباإللزاـُأكُاغبظر)ُ،فهذاُمنُشأنوُأفُييكسبُاألمرُكُالنٌهيُ
ٌ
التٌ

نوعاُمنُالتٌحقيقُكاإلثباتُ،فباُيدفعُباؼبخاطبُإذلُاؼبسارعةُيفُاالمتثاؿُ .146

األكؿُكافُيشغلوُالبحثُعنُ
اؼبتأملُيفُطرح ُ(اآلمدم) ُك ُ(أكستُت) ُهبدنباُمتضاربُتُسباما؛ ُأل ٌُف ُ ٌُ
إ ٌُف ُ ٌُ

صيغة ُلقسم ُمن ُاألقساـ ُالكبلمية ُكىو ُاألمر؛ ُحبيث ُإذا ُأطلقت ُىذه ُالصيغة ُأفادت ُمعناه ُبالضركرةُ
التبادريةُ ،كهبذاُتكوفُمستحقةُلوصفهاُباإلنشائيةُ ،إالُأفُ(اآلمدم)ُدلُينكر-كماُرأيناُسابقاُ -احتماؿُ
إفادةُصيغةُ(افعل)ُؼبعٌتُغَتُاألمرُ،بلُكافُقدُكضعُىذاُاالحتماؿُباغبسبافُ،حيثُدلُيكنُليحرجوُ
علىُاإلطبلؽ؛ُفبالنسبةُإليوُإذاُخلتُالصيغةُالسابقةُمنُمصاحباتُكقرائنُلفظيةُأكُمعنويةُدلُتفدُإالُ
ٌ

كذلكُالًتجيحُبُتُالقرائن؛«ُأماُ
ُاألمرُ،كإالُفقدُربتملُكركدُمعٌتُآخرُيستفادُمنُخبلؿُالسياؽُك
معٌت
ٌ
ٌ
السياؽُكالقرائنُفإهناُال ٌدالةُعلىُمرادُاؼبتكلمُمنُكبلموُ،كىيُاؼبرشدةُإذلُبيافُاجملمبلتُكتعيُتُا﵀تمبلتُ
ٌ

»ُ .147

ُ144اؼبرجعُنفسوُ،ص.51
ُ145نفسوُ،صُنفسها.
ُ146نفسوُ،ص.52
147
ُؿبمدُ
ُؿبمد ُحامد ُالفقيُ،مراجعة:أضبد ٌ
ُإحكاـ ُاألحكاـ ُشرح ُعمدة ُاألحكاـ:ابن ُدقيق ُالعيد(تقي ُالدين)،ربقيق ٌ

ةُا﵀مديٌة،القاىرة-مصر(،د.ط)1372،ق1953/ـ.19/2،
شاكر،مطبعةُالسنٌ ٌ
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الفصل الثاني:

ُصب ُصبيع ُاىتمامو ُحوؿ ُإثبات ُصفةُ
ُأما ُاؼبسألة ُبالُنٌسبة ُللثاين ُفقد ُكانت ُمعاكسة ُسباما؛ ُإذ َُّ
ألفُىذهُالصيغةُ
ٌُ
بٌت ُفيهاُالفعلُلؤلمر؛ ُ
يغةُاليتُيي ىُ
ُ
ٌُ
كؽبذاُدلُيكنُمطمئناُإذلُالص
اإلنشائيةُلبعضُالعباراتُ ،

ربتملُالداللةُعلىُمعاينُأخرلُعندماُُتيناطُببعضُالقرائنُ ،كىذا،كماُذكرناُسابقاُ ،ماُكافُ(أكستُت)ُ
ُِّ
بالسياؽُكالقرائنُكُقصدُاؼبتكلمُ .
يتحاشاُمواجهتوُالرتباطوُ ٌ

ُكتأسيسا ُعلى ُما ُسلف ُ يصبح ُمن ُاؼبمكن ُجدا ُأف ُربدث ُمفارقة ُشاسعة ُبُت ُالصيغة ُاللسانيةُ

ُحىت ُيتفادل ُ(أكستُت) ُعناء ُالبحث ُعن ُمعٌت ُاألمر ُاغبقيقيُ
اؼبستعملة ُكبُت ُاؼبعٌت ُاؼبراد ُمنهاُ ،كلذلك ٌُ

اؼبستفادُمنُُصيغتوُ ،كالذمُىوُباألساسُعناءُىبضعُللمعطىُالتأكيليُ ،اختصرُالطريق ُأمامو ُباستعمالوُ
الصيغة ُالصروبة ُ(آمر-أصرح-أراىنُ ،)...فهنا ُككأف ُ(أكستُت) ُقد ُأرجع ُصيغة ُاألمر ُاؼبؤكلة ُ(اًفٍػ ىع ٍل) ُإذلُ
ٌُ
صيغةُصروبةُ،لكنُماُيبكنناُأفُنأخذهُعلىُ(أكستُت)ُىوُأ ٌُفُإرجاعُُالصيغةُاؼبؤكلةُإذلُالصيغةُصروبةُأمرُ
اجهناُىناُىوُماذاُلوُكانتُالصيغةُاؼبؤكلةُتفيدُمعٌتُ
ٌُ
متاحُكيفُمتنا ُكؿُاؼبتكلٌمُ ،كلكنُاإلشكاؿ ُالذمُيو
فهناُسيؤدمُالتٌصريحُهباُإذلُإفقادىاُذلكُاؼبعٌتُالذمُقصدهُاؼبتكلمُمنها؛ُ
ُ
آخرُغَتُمعٌتُاألمرُاغبقيقيُ،

ألفُالتٌصريحُباألمر(آمرؾ)ُسيلغيُصبيعُاؼبعطياتُالتأكيليةُاليتُوبتملهاُالسياؽُ،كهبذاُسيتحددُاؼبعٌتُفقطُ
ُ
دباُربملوُظاىرُالصيغةُ،كىوُاألمرُاغبقيقيُ .
ُ
ليُتُتؤدلُبأربعةُصيغُ،148علىُخبلؼُ(أكستُت)ُالذمُُكافُقصرىاُ
ٌُ
كماُأ ٌُفُكظيفةُاألمرُعندُاألصو

كىذهُالصيغُىيُ 149:
ٌُ
يفُالصيغةُالسابقةُ،
ٌُ
-1

صيغةُفعلُاألمر(:افعل)ُكبوُقولوُتعاذل﴿:كأقمُالصبلة﴾

-2

صيغةُالفعلُاؼبضارعُاؼبقًتفُببلـُاألمر(ليفعل)كبوُقولوُتعاذل﴿:فليحذرُالذينُىبالفوف ُعنُ
أمره﴾

ُ 148كىناؾُصيغُأخرلُكثَتةُتؤدلُهباُكظيفةُاألمر ُاإلببلغيٌة.ينظرُأنواعُىذهُالصيغُيف:أصوؿُالتشريعُال ٌُدستورمُيفُ

اإلسبلـ:إبراىيمُالنعمة،،مركزُالبحوثُكال ٌدراساتُاإلسبلميٌة،بغداد-العراؽ،طُ،2009ُ،01ص.65-64

ُ 149ينظرُ :البحرُا﵀يط ُيفُأصوؿُالفقو:الزركشيُ .353/2،ارباؼُذكمُالبصائر ُبشرحُركضةُالنٌاظر:النملة-187/5،

ُ .188
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الفصل الثاني:
-3

صيغةُاسمُفعلُاألمرُكبوُقولوُتعاذل﴿:عليكمُأنفسكم﴾

-4

صيغةُاؼبصدرُالنائبُعنُفعلوُكبوُقولوُتعاذل﴿:فضربُالرقاب﴾ ُ

ُ
(ُ-)4مقتضى الصيغة اإلنجازية للفعل الكالمي األمر:
تستأثرُصيغةُاألمرُ(افعل)ُعندُ(اآلمدم)ُخبمسُعشرةُمعٌتُ،كىيُ :150
الوجوب؛كبوُقولوُتعاذل﴿:أقمُالصبلة﴾.الندب؛كبوُقولوُتعاذل﴿:فكاتبوىم﴾.اإلرشاد151؛كبوُقولوُتعاذل﴿:فاستشهدكا﴾.اإلباحة؛كبوُقولوُتعاذل﴿:فاصطادكا﴾.التأديب152؛كبو(:كلُفباُيليك).االمتنافُأكُاإلكراـ؛كبوُقولوُتعاذل﴿:كلواُفباُرزقكمُا﵁﴾.التهديد؛كبوُقولوُتعاذل﴿:اعملواُماُشئتم﴾.اإلنذار153؛كبوُقولوُتعاذل﴿:سبتعوا﴾.-التسخَت؛كبوُقولوُتعاذل﴿:كونواُقردةُخاسئُت﴾.

150اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.176-175/2،ا﵀صوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:الرازمُ .40-39/2،
ُ 151يوردُ(اآلمدم) ُأفُاإلرشادُقريبُمنُمعٌتُالندب؛ ُكذلكُالشًتاكهماُيفُطلبُربصيلُاؼبصلحةُ ،غَتُأفُالندبُ
يكوفُؼبصلحةُأخركيةُ،كاإلرشادُيكوفُؼبصلحةُدنيوية.ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .175/2،
أديبُيأٌبُضمنُمعٌتُالنٌدب.ينظر:اؼبصدرُنفسوُ .175/2،
ُ
152يرلُ(اآلمدم)ُ ُ
أفُالتٌ
153يرلُ(اآلمدم)ُأفُاإلنذارُيكوفُيفُمعٌتُالتهديد.ينظر:نفسوُ .175/2،

190

األفعال الكالمية اإلنشائية عند اآلمدي

الفصل الثاني:
التعجيز؛كبوُقولوُتعاذل﴿:كونواُحجارة﴾.اإلىانة؛كبوُقولوُتعاذل﴿:ذؽُإنكُأنتُالعزيز﴾.التسوية؛كبوُقولوُتعاذل﴿:فاصربكاُأكُالُتصربكا﴾.الدعاء؛كبوُقولوُتعاذل﴿:ريبُاغفرُرل﴾.التمٍت؛كبوُقوؿُالشاعر:أالُأيهاُالليلُالطويلُأالُاقبلي.-كماؿُالقدرة؛كبوُقولوُتعاذل﴿:كنُفيكوف﴾ُ .

لقدُُأي
قبزُفعلُاألمرُالكبلميُيفُظلُاػبطاباتُالسابقةُبصيغةُلسانيةُكاحدةُ،كىيُصيغةُ(افعل)ُ،
ٌُ

فدناىاُمنهاُكانتُمتعددةُكمتنوعةُ،كذلكُأل ٌف ُػ«ُالكبلـُاؼبتشابو ُىبتلفُمعناهُكفقاُ
لكنُاؼبعاينُاليتُأ
ٌ

154
ةُمتنوعةُ
ؼبناسبتوُ» ُ،ىذاُمنُجهةُكمنُجهةُأخرلُقبدُأ ٌُفُ«ُاعبهةُالواحدةُيبكنُأفُتيطابقُأبنيةُلغويٌ ٌ

ج ٌداُليسُؽباُيفُاػبطابُنفسُالقيمةُ»ُُ ،155كيبكنُأفُيكوفُذلكُالتٌعددُأيضا ُنتيجةُلتعددُاؼبؤ ٌشراتُ

السياقيةُاليتُسبنحُيفُكلُاستعماؿُقيمةُجديدةُللعبلمةُاللسانيٌةُ.156إذفُتع ٌدُىذهُالظاٌىرةُاللغويٌةُ،أقصدُ
تعددُاؼبعاينُللصيغةُاللغويةُالواحدةُ ُ،أمراُطبيعيا ُيفُالتٌواصلُاللغومُالطبيعي؛ُفػاؼببدأُيقوؿُبأنٌوُ «ُ:لكلُ

منطوؽُمبلبساتُاستعماؿُـبتلفة ُ»ُ،157كلقدُضبلتُىذهُاغبقيقةُ(أكستُت)،كماُرأيناُسابقاُ،علىُعدـُ
االعتدادُبصيغةُفعلُاألمرُمنُحيثُداللتيهاُعلىُمعٌتُاإلنشاءُ،كىذاُأمرُكاقعُفعبل؛ُفقدُتستعملُصيغةُ
ُ

فعل ُاألمر(افعل) ُكيستفاد ُمنها ُمعٌت ُاػبربُ ،158كذلكُُكما ُيف ُقولو ُتعاذل﴿:أظبع ُهبم ُك ُأبصر﴾[مرًن-
154

ُ من ُكجهة ُنظر ُمنطقية(تسع ُمقاالت ُمنطقية ُفلسفية):كيبلرد ُفاف ُأكرماف ُكواين،ترصبة:حيدر ُحاجُ

اظباعيل،مراجعة:يوسفُتيبس،اؼبنظٌمةُالعربيٌةُللًتصبة،بَتكت-لبناف،طُ،2006ُ،01ص.10
ُ155معجمُربليلُاػبطابُباتريكُشاركدكُكدكمينيكُمنغنوُ،ص.374

ُ156السيميائيةُكفلسفةُاللغة:أمربتوُإيكوُ،ص.88
 157تعديل ُالقوة ُاإلقبازية(دراسة ُيف ُالتحليل ُالتداكرل ُللخطاب):ؿبمد ُالعبد،ضمن ُكتاب:التداكليات(علم ُاستعماؿُ
اللغة):إعدادُكتقدًن:حافظُإظباعيليُعلومُ،ص.313
ُ158ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.31/3،

191

األفعال الكالمية اإلنشائية عند اآلمدي

الفصل الثاني:

ُ.]38فاؼبعٌتُىنا،حبسبُفهمناُلآليةُالكريبةُ،ليسُأمرُالنٌيبُ–ُصلىُا﵁ُعليوُكسلٌمُ-بأفُيسمعُكيبصرُ
حقيقةُ،كُإمباُاؼبقصودُىوُإخبارُالرسوؿ-عليوُالصبلةُكالسبلـُ-حباؿُأكالئكُالقوـُ ُ.
ٌ
بالنٌسبة ُلػُ(اآلمدم) ُفقدُُكافُتعاطيوُإهبابيٌاُمعُماُيصطلحُعليوُبػ(تع ٌددُاؼبعٌتُالوظيفيُللمبٌتُ

ؽُبُتُالصيغةُغَتُاؼبشتملةُعلىُالقرائنُ ،كالصيغةُاؼبشتملةُعليها؛ ُففيُاغبالةُ
ٌُ
حينماُفر
الواحد)159؛ُذلك ُ
ٌ
األكذلُيتعُتُعليناُأفُكبملهاُعلىُالغرضُاألساسيُالذمُيبثلُالطلبُاغبقيقي(اإلنشاء)ُ ،كأماُيفُاغبالةُ

الثٌانيةُيًتتبُعليناُأفُكبملهاُعلىُكاحدُمنُاألغراضُاإلقبازيةُالفرعيةُ ،كذلكُعنُطريقُالقرينةُا﵀ددةُ
ُ

لو،160كما ُأف ُاستنباط ُ(اآلمدم) ُللمعاين ُالوظيفيٌة ُالسابقة ُمن ُصيغة ُ(افعل)دل ُيكنُإال ُنتيجة ُلربطهاُ
الصيغة ُإذا ُُأينيطت ُباُلٌسياؽ ُدل ُربتمل ُأكثر ُمن ُمعٌت ُ» ُُ ،161كؽبذا ُفػُ
بسياقها ُاالستعمارل؛ ُألف ُ« ُ ٌُ

لناُداللةُالصيغة؛ُأل ٌُفُداللتهاُُتيدرؾُعنُطريقُالوضع،كماُرأيناُسابقاُ،
ٌُ
(اآلمدم)ُيفُحقيقةُاألمرُدلُوب ٌددُ
ماُوبتملوُالسياؽُمنُقيمُدالليٌة؛ ُإذ ُ« ُعندماُأستع ٌد ُؼبختلفُىذهُاالحتماالتُ
كلكنٌوُاجتهد ُيفُربديد ُ
ٌ
تيجةُاألكثرُاحتماالُاعتماداُعلىُالعناصرُالسياقيةُاليتُ
فهذاُيعٍتُأنٌٍتُأمتحنُفضاءُ
اؼبضموفُألتكهنُبالنٌ
ٌ
ٌ
سبقتُأكُاليتُستتبعُاتفاؽُالعبارة»ُ.إ ٌفُتعاطيُ(اآلمدم)ُمعُالظاىرةُاللغويٌةُهبذهُالطريقةُ،هبعلناُنصنٌفوُ

ضمنُأصحابُالُنٌظريةُاليتُتقوؿُبتحديدُاؼبعٌتُعنُطريقُاالستعماؿ؛ ُفهؤالءُيركفُأُنٌو ُبدؿ ُأفُنكُلٌفُ
السياؽُمرشدُإذلُ
أنفسناُعناءُالبحثُعنُمعاينُالعباراتُنقوـُبتقصيُاستعماالهتاُيفُالسياؽ162؛ُألفُ«ُ ٌُ

تبُتُاجملمبلتُ،كترجيحُا﵀تمبلتُ،كتقريرُالواضحاتُككلُذلكُبعرؼُاالستعماؿُ»ُ .163

ُُ159اللغةُالعربيةُ(معناىاُكمبناىا):سباـُحسافُ،ص.163
ا﵀صوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:فخرُالدينُالرازمُ.43/2،شرحُ
ُ160ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.170/2،
ٌُ
الكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.39/3،شرحُـبتصرُالرُكضة:قبمُالدينُالطويفُ.347/2،األمرُعندُاألصوليُت:رافعُالعاينُ،
ُ

صُ.124طرؽُاستنباطُاألحكاـُمنُالقرآفُالكرًن(القواعدُاألصوليةُاللغوية):عجيلُجاسمُالنشميُ،ص.73
السيميائيةُكفلسفةُاللغة:أمربتوُإيكوُ،صُ.88اللغةُالعربيةُ(معناىاُ
161القرينةُيفُاللغةُالعربية:كوليزارُكاكلُعزيز،صٌُ ُ.71

كمبناىا):سباـُحسافُ،ص.316

ُ 162مدخل ُإذل ُالداللة ُاغبديثة:عبد ُاجمليد ُجحفة،دارُتوبقاؿ ُللنشر،،الدار ُالبيضاء-اؼبغرب،طُ ،2000ُ ،01صُ.27
علمُالداللة:أضبدُـبتارُعمر،عادلُالكتب،القاىرة-مصر،طُ،1998ُ،05ص.68
163
لمي.159/1ُ،
ُاإلماـُيفُبيافُأدلةُاألحكاـٌ :
الس ٌ
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الفصل الثاني:
( -)5األوامر الصريحة واألوامر الضمنية:

إذاُماُنظرناُإذلُُاألكامرُبعدىاُأفعاالُكبلميةُقبدىاُمنُحيثُصيغتهاُتنقسمُإذلُقسمُتُاثنُتُ :
-1أفعاؿُكبلميةُصروبةُاإلقبازُ :
تنطبقُىذهُالصفةُعلىُالفعلُالكبلميُاألمرُيفُحالةُاقبازهُبصيغةُ(افعل)ُ،كىذاُمثلُقولوُتعاذل﴿:ياُأيهاُ
رتُىذهُالصفةُ
الذينُآمنواُاتقواُا﵁ُحقُتقاتوُكالُسبوتنُإالُكأنتمُمسلموف﴾[آؿُعمرافُ،]102:كإذاُتوفٌ
ٌ

يفُالفعلُالكبلميُاألمرُ،عندىاُتصبحُصيغتوُدالةُبظاىرىاُعلىُاؼبعٌتُالذمُضمنوُاؼبوذلُتعاذلُيفُالنصُ
ٌ
الشرعيُ،كمنُشبةُيصبحُاؼبكلَّفُملزكماُباالمتثاؿُلذلكُاألمرُ .164
ٌ

ُ-2أفعاؿُكبلميٌةُضمنيٌةُاإلقبازُ:كينقسمُىذاُالنٌوعُمنُاألفعاؿُالكبلميٌةُإذلُنوعُتُاثنُتُنباُ :
توسلُيفُإقبازىاُبصيغةُلسانيٌة:الُيعتمدُيفُإقبازُىذاُالنوعُمنُاألفعاؿُالكبلميٌةُعلىُ
أُ -أفعاؿُكبلميٌةُيي ٌ
صيغةُفعلُاألمر(افعل)ُ،165كلكنهاُتنجزُبطرؽُأخرلُىيُ :166
شهدُمنكمُالشهرُ
ةُتكوفُمتضمنةُؼبعٌتُاألمرُ،كذلكُكبوُقولوُتعاذل﴿:فمنُ
ٌ
ُإماُأفُتنجزُبصيغةُلسانيٌٌ

فليصمو﴾[البقرةُ .]185:

رُمضموفُاغبكمُالشرعيُ،كبوُقولوُتعاذل﴿:ياُأيهاُالذينُآمنواُكتبُعليكمُ
قر
ٌ
أكُتنجزُبصيغةُخربيٌةُتي ٌالصياـُكماُكتبُعلىُالذينُمنُقبلكمُلعلكمُتتقوف﴾[البقرةُ .]183:

ُمتضمنة ُؼبعٌت ُاؼبدحُ ،مثل ُقولو ُتعاذل﴿:كالذين ُآمنُوا ُبا﵁ ُكرسولو ُأكلئك ُىمُ
أك ُتنجز ُبصيغةٌ

الصديقوف﴾[اغبديدُ .]19:

164
يع،عماف-األردف،طُ،0
طرؽ ُالكشف ُعن ُمقاصد ُالشارع:نعماف ي
ُجغىيم،دار ُالنٌفائس ُللنشر ُكالتٌوز ٌ
1422ق2002/ـُ،ص.67

165اؼبرجعُنفسو،صُُنفسها.
166ينظرُىذهُالطرؽُيف:نفسو،ص.68-67
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الفصل الثاني:

نةُؼبعٌتُالذـُ،يقوؿُتعاذلُ﴿:يابٍتُآدـُخذكاُزينتكمُعندُكلُمسجدُككلواُكاشربواُ
أكُتنجزُبصيغةُمتضم
ٌ
ٌ

كالُتسرفواُإنوُالُوببُاؼبسرفُت﴾[األعراؼُ .]31:

أكُتنجزُبصيغةُيًتتبُعنُفاعلُالفعلُفيهاُالثوابُأكُالعقابُ،كبوُقولوُتعاذل﴿:تلكُحدكدُا﵁ُكمنُييطعُا﵁ُكرسولوُيدخلوُجناتُذبرمُمنُربتهاُاألهنارُخالدينُفيهاُكذلكُالفوزُالعظيم﴾[النساءُ.]13:

ىذاُيفُمعٌتُترتيبُالثوابُ،أماُفيماُىبصُترتيبُالعقابُفمثلُقولوُتعاذل﴿:كمنُيعصُا﵁ُكرسولوُكيتع ٌدُ
حدكدهُيدخلوُناراُخالداُفيهاُكلوُعذابُمهُت﴾[النساءُ .]14:
أكُتنجزُبصيغةُخربيةُمتضمنةُؼبعٌتُحبٌوُتعاذلُؼبنُيأسبرُبأكامرهُ،كبوُقولوُتعاذل﴿:الذينُينفقوفُيفُالسراءُكالضراءُكالكاظمُتُالغيظُكالعافُتُعنُالناسُكا﵁ُوببُا﵀سنُت﴾[آؿُعمرافُ .]143:

-أكُتنجزُبصيغةُخربيةُمتضمنةُؼبعٌتُكراىيتو ُكعدـُحبٌوُتعاذلُؼباُكافُقدُهنىُعنوُ،يقوؿُتعاذل﴿:إفُا﵁ُ

الُوببُاؼبفسدين﴾[القصصُ .]77:

ب-أفعاؿ ُكبلميٌة ُليست ُؽبا ُصيغةُ ،كلكنها ُتستفاد ُبطريقة ُلزكميٌة ُمن ُاألمرُ :كىذا ُالنوع ُمن ُاألفعاؿُ
لكنوُوبصلُفقطُعنُ
يحُالصيغة؛ُألهناُأصبلُالُيشتملُعلىُصيغةُيؤدلُهباُ،ك
الكبلميٌةُالُيستفادُمنُصر
ٌ
ٌ

طريقُتشغيلُاآللياتُاالستدالليةُالعقليةُاؼبنطقية؛ُكفحولُىذاُالنوعُيتجلىُيفُانتهاءُأكُكفُاؼبكلفُعنُ
ضد ُاألمر ُالذم ُأمر ُبو.167فمثبل ُعندما ُيأمر ُاؼبتكلم ُاؼبخاطب ُبال ٌُدخوؿ ُمن ُالباب ُالكبَتُ ،يكوف ُيفُ
ابُالصغَتةُاألخرلُ،كعندماُيأمرهُباعبلوسُعلىُاغبصَتُيكوفُ
ُ
الوقتُنفسوُناىياُلوُعنُالدخوؿُمنُاألبو
يفُالوقتُنفسوُناىياُجلوسوُعلىُاألريكةُأكُاؼبقعدُ .
ىُ
هيُاؼبستلزـُمنُالفعلُالكبلميُاألمرُالُيؤدمُبأمُحاؿُمنُاألحواؿُإذلُاشًتاؾُاألمرُ
ٌُ
إ ٌُفُمعٌتُالُنٌ

ضم يُن ُللفعلُ
كىذاُماُيى ىُ
ُ
أمُدبعٌتُآخرُالُيكوفُأمر ُاؼبتكلمُهنياُيفُالوقتُذاتوُ ،
يُ
كالنهيُيفُاؼباىية168؛ ُ ُ
ُ 167نفسو،صُ ُ.69كييشًتطُلتح ٌُققُاؼبعٌتُاؼبستلزـُمنُاألمرُأفُيكوفُاؼبأمورُبوُمعينا؛ ُأمُؿب ٌُدداُسلفاُكإالُانتفىُمعوُ
معٌتُاالستلزاـ.ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.210/2،شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.51/3،

ُ 168اإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدمُ .212./2،ا﵀صوؿ ُيف ُعلم ُأصوؿ ُالفقو:الرازمُ .199/2،شرح ُالكوكبُ
اؼبنَت:ابنُالنجار.53/3،
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الفصل الثاني:

ُأسباب ُبقائها ُكيبنع ُعنها ُدكافعُ
ىُ
لداللتو
ضم يُن ُ ُِّ
ُالدالرل ُCoherence؛ ُأم ُُيى ىُ
الكبلمي ُسباس ىُكو ُِّ

ُبالضركرة ُإذل ُكقوع ُيف ُتناقض؛ ُفكأفُ
الغياب169؛ ُألف ُتىُػُىو ُُّحد ُاألمر ُك ُالُنٌهي ُيف ُماىية ُكاحدة ُسيؤدم ٌُ
كث ُمثلُىذاُاألمرُ
اُح يُد ىُ
اؼبتكُلٌمُيقوؿُللمخاطبُ(افعل) ُك(الُتفعل) ُيفُالوقتُذاتوُ !170كلذلكُإذاُُقى َُّدرُنى يُ

ارلُسنكوفُذباهُعدـُالداللةُأكُنكوفُ
ُِّ
سنكوفُملزمُتُلل ٌُداللةُعلىُأفُتغادرُؿبيطُالفعلُالكبلميُ ُ ،
كبالتٌ

داُلٌُتُعلىُالعدـُ،171أكُكماُيصطلحُعليوُ(أكستُت)ُبُػ(اػبلوُمنُربصيلُالفائدة)ُ،172كمنُجهةُأخرلُ
الرلُبنوعُمنُالتٌكليفُيصطلحُعليو ُ(التٌكليفُبا﵀اؿ)173؛ُ
ُ
ليوفُلغيابُمعيارُالتٌماسكُال ُِّد
ُ
يبثٌلُاألصو
ُ
فإذاُ ُطيُلًبُمنُاؼبكلفُإهبادُالفعلُكُعدـُإهبادهُيفُالوقتُنفسوُ،ككأنوُ ُطيلبُمنوُإيقاعُأمرُمستحيلُالُ
يقدرُعلىُإقبازهُأبدا.
ص يُ ،
العبلقةُالدالليةُبُتُالفعلُتُالكبلميُتُ ،األمرُكالنهيُ،يفُظلُمعيارُالتماسكُالُنٌ ٌُ
ُِّ
تفسَت ُ
إ ٌُف ُ ىُ

األخرلُمُتىواًُريةُيفُالبنيةُاؼبنطقيةُكالُنٌحويةُللفعلُ
يُ
ُيىعٍتُربديدُطبيعةُالعبلقةُبُتُداللتُتُإحدانباُباديةُحرفياُك
ُأدت ُإذل ُسباسكهاُمع ُداللةُ
الكبلميُ ،كلذلك ُال ُيبكننا ُالوقوؼ ُعليها ُإال ُإذا ُح ٌُددنا ُنوع ُالعبلقة ُاليت ٌُ

ماسكُالدُالرلُبُتُمعٌتُاألمرُالظاىرُكالُنٌهيُ
ِّ
َُّ
إفُ
أخرلُ174ىيُمناقضةُؽباُسباماَُّ ُ.
العبلقةُاليتُأدتُإذلُالُتَّ

اؼبستًتُدلُتكنُذاتُطبيعةُحرفيةُتطابقيةُ،175حبيثُيتطابقُفيهاُمعٌتُاألمرُمعُمعٌتُالنهيُ،بلُىيُذاتُ

اتُالتٌحوؿُمنُلسانياتُاعبملةُإذلُلسانياتُالنص(قراءةُيفُبداياتُكدكاعيُالتأسيسُكاؼبسانباتُالعربيةُيفُ
169مسار ُ
اللسانياتُالنصية):رشيدُعمراف،ضمنُكتاب:لسانياتُالنصُكربليلُاػبطاب).389/1،

ُ170ا﵀صوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:فخرُالدينُالرازم.21/2،
ُ171شرحُتنقيحُالفصوؿُيفُاختصارُا﵀صوؿُيفُاألصوؿ:القرايفُ،ص.109
ُ172أفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص.128
173ينظر:اإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدمُ .212/2،ا﵀صوؿ ُيف ُعلم ُأصوؿ ُالفقو:الرازمُ .21-20/2،شرحُ
الكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.53/3،
اتُالتٌحوؿُمنُلسانياتُاعبملةُإذلُلسانياتُالنص(قراءةُيفُبداياتُكدكاعيُالتأسيسُكاؼبسانباتُالعربيةُيفُ
ُ 174مسار ُ
اللسانياتُالنصية):رشيدُعمراف،ضمنُكتاب:لسانياتُالنصُكربليلُاػبطاب).389/1،
ُ175شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.51/3،
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الفصل الثاني:

طبيعةُاستلزاميةُ 176أكُاقتضائية177؛ ُألفُاألمرُبشيءُمعُتُيستلزـُُكيقتضيُالُنٌهيُعنُماُىوُكاقعُمعوُ
كماُأفُاؼبأمورُ
َُّ
الُيستطيعُاؼبأمورُأفُيينجزُماُُأيًُمىُرُبوُإالُإذاُترؾُض ٌُدهُ،
ُ
موقعُالض ٌُد178؛ُألنوُيفُكاقعُاألمرُ
ُنتصور ُُتىنفي ىُذهُ
بو ُىنا ُيكوف ُمعُلٌقا ُكمرىونا ُبًتؾ ُىذا ُالض ٌُدُ ،كلذلك ُإذا ُدل ُيًتؾ ُ
ُالثٌاين ُيستحيل ُأف َُّ
179
ص يلُإليهاُفقطُ
َُّ
لؤلكؿ ُ،كعلىُىذاُيكوفُىذاُالُنٌوعُمنُاألفعاؿُالكبلميةُحامبلُلقيمةُدالليةُإضافيةُيػيتىػ ىو َّ

ُيتم ُإدراكها ُفقط ُأثناءُ
عن ُطريق ُاالستلزاـ ُاؼبنطقيُ ،كىذا ُألهنا ُغَت ُمقصودةُ 180من ُقبل ُاؼبتكلمُ ،بل ٌُ

اليتُتقودناُبدكرىاُإذلُربديدُاؼبعٌتُحىتُكإفُدلُيكنُاؼبتكُلٌمُ
ٌُ
تشغيلُاآللياتُال ٌُداخليةُللفعلُالكبلميُ،181ك
قاصداُلوُيفُشيءُ .182
ُ
ُ
(ثالثا) -مفهوم فعل النهي الكالمي وصيغتو:
( -)1النهي لغة:
و
ُعنوُ،كيفُلغةُ:نػى ىه ٍوتيويُعنوُ.كالنِّهايةُ:الغايةُ،
جاءُيفُمعجمُالعُتُ«:النٌهي
ي
ُ:خبلؼُاأل ٍىمرُ،تقوؿُ:نػى ىهٍيتيوي
حيثُينتهيُإليوُالشَّيءُ،كىوُالنِّهاءُ،فبدكدُ.كالنِّهايةُ:طىر ي ً ً
ِّه ييُ:الغديرُ
ؼ ُالعراف ُالٌذمُيفُأىنٍفُالبىعَتُ.كالنػ ٍ
ي
ى
ُ176اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.212/2،شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.53/3،
ُ177شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.53/3،
ُ178اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.112/2،ا﵀صوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:فخرُالدينُالرازم.199/2،
ُ 179اإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدمُ .212/2،شرح ُالكوكب ُاؼبنَت:ابن ُالنجارُ .55/3،ا﵀صوؿ ُيف ُعلم ُأصوؿُ
الفقو:الرازم.201-200/2،
ُ180شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.53/3،
ُ 181سياؽ ُاعبمل ة ُكسياقات ُالنص(الفهم ُاللساين ُكالفهم ُالسيميائي):سعيد ُبنكراد،ضمن ُكتاب:اللسانيات ُكربليلُ
اػبطاب.678/2،
ُ182اؼبصدرُنفسو.679/2،
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183
النه يُيُ:خبلؼُاألمرُ.
حيثُينخرـُالس
َّ
َّ
يلُيفُالغديرُفيوسعُ.كاعبميعُ:النِّهاء» .كجاءُيفُالصحاحٍ «:

ناى ٍواُعنُاؼبنكرُ،أمُهنىُبعضهمُبعضاُ»ُ .184
كنػى ىهٍيتيويُعنُكذاُفانٍػتىهىُعنوُكتىناىىُ،أمُ ىك َّ
فُ.كتى ى
ُ ...................................................................

( -)2النهي اصطالحا:
يضطلعُفعلُالُنٌهيُالكبلميُبالوظيفةُنفسهاُاليتُيضطلعُهباُفعلُاألمرُ،كلكنوُىبتلفُعليوُمنُجهةُ

كاحدةُفقطُكىيُإذاُكافُاألمرُجلبُللفعلُبالكبلـُُفإفُالنهيُىوُجلبُلًتؾُالفعلُبالكبلـُ .185
( -)3صيغة فعل النّهي الكالمي:

عل)ُىيُالصيغةُ
ٌُ
إذاُكانتُالصيغةُاؼبعتمدةُالستدعاءُالفعلُبالكبلـُىي ُ(افعل)ُ ،فإفُصيغة ُ(الُتف
ٌُ

اؼبعتمدة ُالستدعاء ُترؾ ُالفعل ُبالكبلـُ ،186إال ُأ ٌُف ُىذه ُاألخَتة ُحينما ُتو ُظٌف ُيف ُسياقات ُاستعماليةُ

يستفادُمنهاُمعاينُعديدةُىيُ :187

التٌحرًن﴿:الُتقربواُالزىنُإنوُكافُفاحشةُكساءُسبيبل﴾[ُ ]....
ُ -1

ُ183العُت:الفراىيدم،مادة(فُقُل).
ُ184الصحاحُتاجُاللغةُكصحاحُالعربية:اعبوىرم(أبوُنصرُإظباعيلُبنُضبادُالفارايب)،ربقيقُ:أضبدُعبدُالغفورُعطار،دارُ
العلمُللمبليُتُ–ُبَتكت،لبناف،طُ1407ُ،04ىػُُ1987ُ/ـ.مادة(فُقُُل)
ُ 185اإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدمُ .233-232/2،الكافية ُيف ُاعبدؿ:إماـ ُاغبرمُت،ص(33معلومات ُالنشر)ُ.
شرح ُالُلٌمع:الشَتازمُ .293/2،طرؽ ُاستنباط ُاألحكاـ ُمن ُالقرآف ُالكرًن(القواعد ُاألصولية ُاللغوية):عجيل ُجاسمُ
النشميُ،ص.83
ُالكوكب ُاؼبنَت:ابن ُالنجارُ .77/3،طرؽ ُاستنباطُ
186اإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدمُ .230،235/2،شرح ُ
األحكاـُمنُالقرآفُالكرًن(القواعدُاألصوليةُاللغوية):عجيلُجاسمُالنشميُ،ص.83
187ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.231-230/2،
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-2الكراىة﴿:كالُتيممواُاػببيثُمنوُتنفقونو﴾[البقرةُُ ]267
التٌحقَت﴿:ُ:كالُسب ٌُدفُعينيك﴾ ُ
ُ -3
-4بيافُالعاقبةُكبوُقولوُتعاذل﴿:كالُربسنبُا﵁ُغافبل﴾ُ .
-5الدعاءُكبوُقولو﴿:كالُتكلناُإذلُأنفسنا﴾ُ .
-6اليأس ُكبو ُقولو ُتعاذل﴿:ال ُتعتذركا ُاليوـ﴾ُ .لقد ُاشتملت ُصبيع ُىذه ُاػبطابات ُعلى ُصيغة ُإقبازيةُ
كاحدة،كىيُصيغة(افعل)،لكنُاؼبعاينُاليتُأفدناىاُمنهاُمتعددةُكمتباينة ُ
-7اإلرشادُكبوُقولو﴿:الُتسألواُعنُأشياء﴾ُ .
يفُظل ُىذهُاػبطاباتُ
ٌُ
ىوُحاصل ُمعُاألمرُ ،لقد ُُأيقبزُالفعل ُالكبلمي ُالنٌهي ُ
هُ
أيضاُ ،كعلىُكبو ُما ُ

لكنُعلىُالرغمُمنُتىُػُىو ُُّح ِّدُُصيغةُالفعلُالكبلميُفإفُ
القرآنيةُبصيغةُلسانيةُكاحدةُ،كىيُصيغةُ(الُتفعل)ُ،
ُُّ
ُكظٌفت ُيفُ
اؼبعاين ُاليتُأفدناىاُمنها ُكانتُمتعددة ُكمتباينةُ ،كىذا ُراجع ُطبعا ُإذل ُأف ُ ٌُ
الصيغةُُكانت ُقد ي

سياقاتُكمقاماتُعديدةُ ،كىوُماُسيجعلُ(اآلمدم)ُيواجو ُاإلشكاؿُنفسوُال ٌُذمُكاجوُأثناءُتعاطيو ُمعُ
الفعل ُالكبلمي ُاألمرُ ،كىو ُُكيفيٌة ُسبييز ُالغرض ُاإلقبازم ُاألساسي ُعن ُاألغراض ُاإلقبازية ُالفرعيةُ

األخرلُ.188كسعياُغب ٌُلُىذاُاإلشكاؿُكظٌفُ(اآلمدم)ُاؼبنهجيةُنفسهاُاليتُعاجلُهباُصيغةُاألمر؛ُفإذاُدلُ

يشتملُالسياؽُالذمُكردتُفيوُصيغةُ(الُتفعل) ُعلىُالقرائنُأفادتُالغرضُاإلقبازمُاألساسيُ ،كىوُُ
ٌُ

معٌتُالًتؾُاؼبطلقُ ،189أك ُاالنتهاءُعلىُىيئةُجازمةُ ،كىذاُىوُمعٌتُالتحرًنُ،190أماُإذاُاحتفُسياقهاُ
ُأم ُغرض ُمن ُاألغراض ُالفرعية ُقصدهُ
ُكب ٌُدد َُّ
ُيتوجب ُعلينا ُأف ُنستقرئها ُكبعد ُذلك يُ
بالقرائن ُفعندىا ٌُ

اؼبتكلمُ .191

188اؼبصدرُالسابق.231-230/2،
ُ189نفسو.231/2،
190طرؽُاستنباطُاألحكاـُمنُالقرآفُالكرًن(القواعدُاألصوليةُاللغوية):عجيلُجاسمُالنشميُ،ص.85
ُ191اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.231/2،
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كوفُالسياؽُكالقرائن ُنباُاؼبعيارافُاألساسيافُا﵀تكمُإليهماُيفُ
ٌُ
استناداُإذلُاؼبعطياتُسالفة ُال ٌذكرُ ،ي

سبييز ُاألغراض ُاإلقبازية ُاألساسية ُعن ُالفرعية؛ ُألهنما ُيشتغبلف ُيف ُإطار ُحركة ُمتغَتة ُكمتجددةُ ،تضمُ
ـبتلفُالعناصرُاليتُتساعدُيفُتأسيسُأحدُجهاتُالفعلُالكبلمي/النصُ ،سواءُيفُذبلياتوُاؼبباشرةُأكُ
كيتم ُذلك ُفقط ُأثناء ُمباشرتنا ُللعملية ُالفهمية ُاإلدراكيةُ «ُ ،192كعلى ُىذا ُفدراسة ُمعاينُ
البلمباشرةٌُ ُ ،
الكلماتُتتطلبُربليبلُللسياقاتُكاؼبواقفُاليتُتردُفيهاُ،حىتُماُكافُمنهاُغَتُلغوم.كمعٌتُالكلمةُُ-

علىُىذاُ -يتع ٌدؿُتبعاُلتعددُالٌسياقاتُاليتُتقعُفيهاُ،أكُبعبارةُأخرلُتبعاُلتوزعهاُاللغومُ»ُ .193كمنُ
جهة ُأخرل ُؼبا ُكاف ُاألصورل ُقارئا ُك ُؿبلبل ُللخطاب ُالشرعي ُفهو« ُبقدر ُما ُيعرؼ ُأكثر ُما ُيبكن ُمنُ
كىذاُيفُاغبقيقةُأمرُ
هُ
خصائصُالسياؽُبقدرُماُوبتملُأفُيكوفُقادراُعلىُالتنبؤُدباُوبتملُأفُيقاؿُ»ُ،194

الشاطيب)ُ «ُ :اؼبساقاتُزبتلفُباختبلؼُ
فق ُعليهاُيفُالعرؼُاللٌساينُاألصورل؛ ُيقوؿ( ٌُ
بداىيُ ُكمسُلٌم ُةه ُ ُمتٌ هُ
األحواؿُكاألكقاتُكالنوازؿ[]...فالذمُيكوفُعلىُباؿُمنُاؼبستمعُكاؼبتفهمُكااللتفاتُإذلُأكؿُالكبلـُكُ

آخرهُ ،حبسبُالقضيةُكماُاقتضاهُاغباؿُفيهاُ ،الُينظرُيفُأكؽباُدكفُآخرىاُ ،كالُيفُآخرىاُدكفُأكؽباُ ،فإفُ
القضية ُكإف ُاشتملت ُعلى ُصبلُ ،فبعضها ُمتعلق ُبالبعض؛ ُألف ُقضية ُكاحدة ُنازلة ُيف ُشيء ُكاحدُ ،فبلُ
ؿبيصُللمتفهمُعنُردُآخرُالكبلـُعلىُأكلوُ ،كأكلوُعلىُآخرهُ ،كإذُذاؾُوبصلُمقصودُالشارعُيفُفهمُ
فبلُيصحُاالقتصارُيفُالنظرُعلىُبعضُأجزاءُ
ٌُ
اؼبكلفُ،فإفُفرؽُالنظرُيفُأجزائوُ،فبلُيتوصلُبوُإذلُمرادهُ،
الكبلـُدكفُبعضُ»ُ .195
ُ
ُ

ُ 192استيعابُالنصوصُكتأليفها:أندريوُجاؾُديشُت،ترصبة:ىيثمُؼبع،اؼبؤسسةُاعبامعيٌةُللدراساتُكالنشرُكالتوزيع،بَتكت-
لبناف،ط1411ُ،01ق1991/ـُ،صُ .12

ُ193علمُالداللة:أضبدُـبتارُعمرُ،ص.69
ُ 194لسانياتُالنص(مدخلُإذلُانسجاـُاػبطاب)ؿبمدُخطايب،ص.53نقبلُعن Discourse Analysis :
Brown,G.and George Yule,C .U.P.London,1983,p38.
195اؼبوافقاتُيفُأصوؿُالشريعة:الشاطيب.415-413/3،
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(ُ-)4النواىي الصريحة والنواىي الضمنية.

منُحيثُصيغتيهاُ ،تنقسمُإذلُ
ُ
إذاُماُنظرناُإذلُُالُنٌواىيُبوصفهاُأفعاالُكبلميةُقبدىا ُىيُاألخرلُ ،
قسمُتُاثنُتُنباُ :
-1أفعاؿُكبلميةُصروبةُاإلقبازُ :
ينطبقُىذاُالوصفُعلىُالُنٌهيُيفُحالةُإقبازهُبصيغةُ(الُتفعل)ُ ،كُيتجلىُىذاُيفُقولوُتعاذل﴿:كالُ
تقتلواُالنفسُاليتُحرـُا﵁ُإالُباغبقُذلكمُكصاكمُبوُلعلكمُتعقلوف﴾[األنعاـُ .]151:كإذاُتوفٌرتُىذهُ
فةُيفُالفعلُالكبلميُالنهيُ،عندىاُتصبحُصيغتوُدالةُبظاىرىاُعلىُاؼبعٌتُالذمُضمنوُاؼبوذلُعزُكجلُ
الص
ٌ
ٌ

يفُالنصُالشرعيُ،كمنُشبةُيصبحُاؼبكلَّفُملزكماُباالمتثاؿُلذلكُالنهيُ .196
ٌ
-2أفعاؿُكبلميٌةُضمنيٌةُاإلقباز:كتنقسمُبدكرىاُإذلُقسمُتُاثنُتُنباُ :

توسلُيفُإقبازىاُبصيغةُلسانيٌةُ:الُيعتمدُيفُإقبازُىذاُالنوعُمنُاألفعاؿُالكبلميٌةُ
أ-أفعاؿُكبلميٌةُيي ٌ
علىُصيغةُالنهي(الُتفعل)ُ،197كلكنهاُتنجزُبطرؽُأخرلُىيُ 198:
 تنجزُبصيغةُاألمرُاغباملُؼبعٌت ُالكف ُكاالنتهاءُ ،كذلكُكبوُقولوُتعاذل﴿:ياُأيهاُالذينُأمنواُإذاُنودم ُللصبلة ُمن ُيوـ ُاعبمعة ُفاسعوا ُإذل ُذكر ُا﵁ ُكذركا ُالبيع ُذلكم ُخَت ُلكم ُإف ُكنتمُ
تعلموف﴾[اعبمعة.]09:
 تنجز ُأيضا ُدبادة ُالنهي ُمثل ُقولو ُتعاذل﴿:كينهى ُعن ُافحشاء ُكاؼبنكر ُكالبغي ُيعظكم ُلعلكمُتذكركف﴾[النحل.]09:
 كتنجز ُكذلك ُبالصيغة ُاػبربية ُاغباملة ُؼبعٌت ُالتٌحرًنُُ،كما ُيف ُقولو ُتعاذل﴿:حرمت ُعليكم ُاؼبيتةُكالدـُكغبمُاػبنزيرُكُماُأىلُلغَتُا﵁ُبو﴾[اؼبائدةُ .]03:

ع:نعمافُجغىيمُ،ص.67
196طرؽُالكشفُعنُمقاصدُالشار
ي
197اؼبرجعُنفسوُ،ص.68
198ينظرُىذهُالطرؽُيف:نفسوُ،صُنفسها.
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بُ :أفعاؿ ُكبلميٌة ُليست ُؽبا ُصيغةُ ،كلكنها ُتستفاد ُبطريقة ُلزكميٌة ُمن ُالنهيُ :كىذا ُالنوع ُمن ُاألفعاؿُ
صلُفقطُعنُ
الكبلميٌةُالُيستفادُمنُصر
ُ
يحُالصيغة؛ُألنوُأصبلُالُيشتملُعلىُصيغةُيؤدلُهباُ،ك ي
ٌ
لكنوُوب ٌ

طريقُتشغيلُاآللياتُاالستدالليةُالعقليةُاؼبنطقية؛ُكفحولُىذاُالنوعُيتجلىُيفُأمرُاؼبكلفُعنُض ٌدُالنٌهيُ
الذمُهنيُعنو.199فمثبلُإذاُهنىُاؼبتكلمُاؼبخاطبُأفُيصوـُيوـُالعيد،فهوُيفُالوقتُذاتوُيكوفُقدُأمرهُ

باإلفطارُفيو ُ.كإذاُمنعوُمنُاألكلُباليدُاليسرلُيكوفُيفُالوقتُذاتوُقدُأمرهُباألكلُباليدُاليمٌت.كبصفةُ
عامةُماُوبصلُيفُمستلزـُالنهيُىوُعكسُماُوبدثُيفُمستلزـُاألمرُسباما؛ ُفيستلزـُمنُهنيُاؼبتكلمُأفُ
يكوفُآمراُبضدهُ،حيثُالُيكوفُبإمكانوُترؾُالفعلُإالُإذاُقاـُبفعلُخبلفوُُ ُ.200
ُدلُُ.......إذاُالنصوصُالتشريعيٌةُ،يفُإطارُكلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُ(األمر)ُك(النهي)ُ«ُ،أسلوباُكاحداُ
يفُبيافُما ُ شرعُهباُ،بلُتنوعتُأساليبهاُ،كتعددتُصيغهاُيفُالتعبَتُعنُاألحكاـُ،فالنصوصُاليتُدلتُ
علىُالتحرًنُتارةُعربتُبالنهيُعماُحرـُ،كتارةُدلتُعلىُربريبوُبالوعيدُمنُفعلوُ،كتارةُصرحتُبأنوُالُ
ٌ
وبل ُأك ُحرـُ ،كالنصوص ُاليت ُدلت ُعلى ُاإلهباب ُتارة ُعربت ُباألمر ُدبا ُكجبُ ،كتارة ُدلت ُعلى ُإهبابوُ

بالوعيدُعلىُتركوُ،كتارةُصرحتُبأنوُكاجبُأكُفرضُأكُكتب»ُ،201كالسببُيفُتنوعُىذهُاألساليبُُ ُ
امرُالصروبةُبالصيغُاإلقبازيةُصروبةُ
ٌُ
باؼبوازاةُمعُتقسيمُاألصوليُتُالسابقُ،يصطلحُ(أكستُت)ُعلىُاألك

امرُالضمنيةُبالصيغُاإلنشائيةُاألصليةُأكُاالبتدائيةُ ،202كيقدـُلناُ(أكستُت)ُ
ٌُ
اإلقبازُ ،كيصطلحُعلىُاألك

مثاالُيوضحُلناُفيوُالفرؽُبُتُىذينُالُنٌوعُتُ :
ٌُ

199نفسوُ،صُ.69
200ينظر:شرح ُالكوكب ُاؼبنَت:ابن ُالنجارُ .55-54/3،كما ُتنعكس ُالقوة ُاإلقبازية ُاألصلية ُيف ُكل ُمن ُمستلزـ ُاألمرُ
كالنهي؛ ُفمثبلُإذاُهنىُاؼبتكلمُعنُضدُالواجب ُ(قوةُإقبازيةُشديدة)ُيكوفُهنيوُهنيُربرًن(قوةُإقبازيةُشديدة)ُ ،كإذاُهنىُ
عن ُضد ُاؼبندكب ُ (قوة ُإقبازية ُمتوسطة) ُيكوف ُهنيو ُهني ُكراىة ُكتنزيو(قوة ُإقبازية ُمتوسطة).ينظر:اإلحكاـ ُيف ُأصوؿُ
األحكاـ:اآلمدمُ.212/2،
201خبلصةُتاريخُالتشريعُاإلسبلمي:عبدُالوىابُخبلؼُ،ص.26
202يعتقد ُ(أكستُت)ُمن ُالناحية ُالتارىبيةُ ،كبالتحديدُمن ُجهة ُنظر ُتطور ُاللغةُ ،أف ُالعبارة ُاإلنشائية ُ(صروبة ُاإلنشاء)ُ
كيب؛ ُفعبارة ُ(ارحل) ُأسبقُيفُالوجودُ
متأخرةُيفُظهورىاُكتطورىاُعنُبعضُالعباراتُاإلنشائيةُاالبتدائيةُمنُحيثُالًت يُ
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الفصل الثاني:

اجلسُعلىُالكرسيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.الصيغةُاإلنشائيةُاألصليةُ(االبتدائية) ُ
ُُُُآمرؾُأفُذبلسُعلىُالكرسيُُُُُُُُُُُالصيغةُاإلنشائيةُصروبةُاإلقباز ُ
مًُبٌُتنفيذهُ
أنناُيفُالصيغةُالثانيةُصرحناُدباُىوُمتضم هُنُيفُطبيعةُالعملُاؼبنجزُ،كال ٌُذ ُ
ٌُ
ُُيى ُعتى ًُق يُدُ(أكستُت)ُ

حُتُالتلفظُبعبارة ُ(آمرؾُأفُذبلس)ُ ،كماُتكوف ُىذهُالصيغةُكاضحةُالُربتاجُإذل ُمزيدُإبانة؛ ُفإذاُقاؿُ
فهناُالُيصح ُلناُأفُنتساءؿُفيماُإذاُكافُيقصدُمنُكبلموُُاألمرُ
ٌُ
اؼبتكلم:آمرؾُأفُذبلسُعلىُالكرسيُ ،

ألفُكبلموُيفُحالةُالتٌصريحُىذهُالُوبتملُإالُاألمرُاغبقيقيُ،ُ 203كماُالُيك ُوفُاستعماؿُ
ُ
اغبقيقيُأـُال؛ُ
اُعنُمدلوؿُاعبملةُكمنٍُبُالُوبتملُقوؿُاؼبتكلمُالصدؽُكالكذبُ،كلكنوُ
ٌُ
صيغةُاؼبضارعُاؼبرفوع(آمرؾ)ـبرب

يصدرُأمراُ204باعبلوسُ .

فتضم ُُكبل ُمن ُصيغ ُاألمر ُكالُنٌهي ُكغَتىا ُمن ُالصيغ ُال ٌُدالة ُعلىُ
أما ُالصيغة ُاألكذل ُ(االبتدائية) ُ ٌ

كعلىُالرغمُمنُاحتواءُىذهُالصيغةُعلىُالعملُاؼبنجزُ(اعبلوسُعلىُالكرسي)ُ،فإهناُدلُتكنُ
الطلبُ،205
ُُّ
صروبة ُيف ُطلبوُ 206؛ ُ كعلى ُىذا ُسيكوف ُأمر ُاؼبتكلم ُىذا ُؿبتمبل ُلعدة ُمعاين ُكبو ُالوجوب ُك ُاإلباحةُ

ُكالنٌدب،207ُ...فأمُمعٌتُمنُىذهُاؼبعاينُيكوفُمقصوداُمنُطرؼُاؼبتكلم؟ُ ،كىذاُ-إذاُرجعناُقليبلُإذلُ
الوراءُ-قبدهُعُتُاإلشكاؿُالذمُاعًتضُ(اآلمدم)ُأثناءُربديدهُلداللةُصيغةُ(افعل)ُ .
لئلنشاءُنستطيعُأفُنسجلُالنقاطُاآلتيةُ :
ٌُ
ُكمنُخبلؿُتناكؿُ(اآلمدم)ُكُ(أكستُت)ُ

ُالزمن ُعلى ُعبارة:آمرؾ ُأف ُترحلُ .ينظر:نظرية ُأفعاؿ ُالكبلـ ُالعامة(كيف ُننجز ُاألشياءُ
كمتق ٌُدمة ُيف ُ
بالكبلـ):أكستُت،ص.93،96
203اؼبصدرُنفسوُ،ص.93
204لغةُاغبكمُالقضائي(دراسةُتركيبيةُداللية):سعيدُأضبدُبيوميُ،ص.49
205اؼبرجعُنفسوُ،صُنفسها.
206نظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُت،ص.94-93
207اؼبصدرُنفسوُ،ص...كينظرُأيضاُ:لغةُاغبكمُالقضائي(دراسةُتركيبيةُداللية):سعيدُأضبدُبيوميُ،ص.49
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الفصل الثاني:
-1

األفعال الكالمية اإلنشائية عند اآلمدي

ُالصيغ ُاإلقبازية ُ(أمر/هني) ُالصروبة ُكالضمنية ُيعود ُإذل ُاػبلفيةُ
اىتماـ ُ(اآلمدم) ُبكل ُمن ٌُ

يعيةُالساعيةُإذلُاستنباطُاألحكاـُمنُالنٌصوصُالشرعية؛ُأم ُتكوفُكلُمنُالصيغتُتُ
ٌُ
التٌشر
ُ
يتُتُدالةُعلىُحكمُمنُاألحكاـُالتٌكليفيةُاػبمسةُ ُ.
ُ
اإلقباز

يةُالصروبةُدكفُالضمنيةُيعودُإذلُاػبلفيةُالُلٌسانية/النحويةُاُلٌساعيةُ
ُ-2اعتناءُأ(كستُت)ُبالصيغُاإلقباز ٌُ

يغةُالصروبةُتدؿ ُداللةُمباشرةُعلىُمعٌتُ
ٌُ
ٌُ
أمُؼباُكانتُالص
إذلُإهبادُمعايَتُضابطةُلبلستعماؿُاإلنشائي؛ ُ

اضحةُالداللةُعليوُ .
ُِّ
اإلنشاءُأغفلُ(أكستُت)ُالصيغةُالضمنيةُألهناُغَتُك

ُ -3اختبلؼُصيغُإقبازُاألفعاؿُالكبلميةُعندُ(اآلمدم) ُكُ(أكستُت)؛ ُفالصيغةُاليتُيىُػ ُعي ُُّدىاُاألكؿُ

صروبةُىيُعندُالثاينُضمنية؛ُفصيغةُ(اكتب)ُعندُ(اآلمدم)ُتعدُصروبةُيفُاقبازُمعٌتُاألمرُ،بينماُقبدىاُ
)ُمعٌتُاإلقبازُالصريحُ،
ٌُ
عند ُ(أكستُت) ُضمنيةُفيوُ .كإذاُكانتُصيغة ُ(آمرؾُأكُأهناؾ)ُتفيدُعندُ(أكستُت
فهيُعند(اآلمدم)ُقدُتتحوؿُإذلُصيغةُضمنيٌة،إذاُتغَتُضمَتُاػبطابُمنُاؼبتكُلٌمُإذلُالغائبُ،مثلُصيغةُ
ٌ

(يأمرُ،ينهى)ُ .
-4

كما ُتوجد ُىناؾ ُصيغ ُضمنية ُاإلقباز ُيف ُعرؼ ُ(اآلمدم) ُكاألصوليُتُ ،لكنها ُيف ُعرؼُ
(أكستُت) ُال ُتشي ُبانتمائها ُإذل ُاإلنشاء ُأصبل؛ ُكذلك ُمثل ُقولو ُتعاذل﴿:كتب ُعليكمُ
﴿حرمت ُعليكمُ
الصياـ﴾ُ ،]...[.كقولو ُتعاذل﴿:كا﵁ ُوبب ُا﵀سنُت﴾ُ ،]...[.كقولو ُأيضاٌ :
اؼبيتة﴾ُ .]...[.

-5

نستنتجُمنُ(3كُ)4أفُاألفعاؿُالكبلميةُتكوفُؿبكوم نُةُبأمرينُأساسيُتُنباُ :

ُأ-

الصرفيةُاليتُتتيحهاُاللغةُالواحدةُإلقبازُالفعلُالكبلميُ ،كاليتُ
اختبلؼُاألدكاتُالُنٌحويةُك ٌُ

ب-
ُ

الثٌقايفُ ،كالذم ُيؤدم ُبدكره ُإذل ُاالختبلؼ ُيف ُىويةُ
اختبلؼ ُالواقع ُاالجتماعي ُكالُلٌغوم ُك ُ

تعدُدبثابةُشرطُربققُىذاُالفعلُالكبلميُ .

كماُيؤدمُأيضاُإذلُاختبلؼُالصيغُاليتُينجزُهباُالفعلُالكبلميُالواحدُ ُُ.
ٌُ
الفعلُالكبلميُ،
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الفصل الثاني:

نسجلُمن ُخبلؿُما ُسلف ُأف ُالفعلُتُالكبلميُت؛ُاألمرُكالنهيُ،يضطلعاف ُبتأطَتُاألحكاـُ
إذفٌ ُ ،

يعُمنُحيثُطبيعتيو ُالُىبرجُعنُأمرُأذفُ
ُ
ألفُىذاُالتٌشر
ُ
الشرعيةُ 208يفُظلُالواقعُاؼبؤسساٌبُاإلسبلمي؛ ُ
ٌُ

فعلوُ ،أكُترؾُأمرُبعدـُفعلوُ ،209كيكوفُغرضُاؼبوذلُعزُكجلُيفُذلكُتوجيوُعبادهُاؼبكلفُتُإذلُماُفيوُ
ُالتٌشريعُ
ُالتٌحديد ُيعترباف ُصلب ُ
صبلحا ُؽبمُ ،كعليو ُ« ُفاألمر ُكالنهي ُهبذا ُاألساس ُك ُانطبلقا ُمن ُىذا ُ
للتٌذكَتُفإفُاألصوليُتُالُيقصدكفُباألمرُكالنهيُماُعرؼُيفُال ٌُدراساتُاللغويةُمنُ
اإلسبلميُكجوىرهُك ُ
أقواؿُتتعُلٌقُباعبانبُالصريفُكالًتكييبُ ،كإمباُيتع ٌُداهُإذلُالبحثُيفُمكوناتُعنصرُاألمرُكالنهيُباعتبارنباُ

210
ظرةُاؼبؤسساتيةُكانتُخاصيةُ
ٌُ
مؤسستافُذاتُعناصرُمتكاملةُيفُالعمليةُال ٌُدالليةُكاإلببلغيةُ» .كىذهُالُنٌ

اإلنشاءُدبثابةُمؤسسةُـبولةُبتطبيقُُماُيقصدُإليوُ
سبيزتُهباُال ٌُدراساتُاللٌسانيةُاؼبعاصرة؛ُإذُع ٌُدُ(أكستُت)ُ
ٌ
اؼبتكلموفُعلىُاختبلؼُذبلياتو،211كماُعدُ(سَتؿ)ُأيضاُ«ُاللغةُيفُح ٌُدُذاهتاُنوعاُمنُالواقعُاالجتماعيُ

ُنفسره؛ ُفاللغة ُعنده ُبوصفها ُكاقعا ُمؤسساتيا ُفهي ُال ُتستعمل ُفقط ُلوصفُ
اؼبؤسساٌب ُالذم ُكباكؿ ُأف ٌ
الوقائعُبلُىيُبطريقةُغريبةُإذلُحدُماُتأسيسُؽبذهُالوقائع[ُ]...كاؼبنطوقاتُاإلقبازيةُمألوفةُجداُيفُخلقُ

212
تؤدم ُالعبارات ُكالصيغ ُاللغوية ُيف ُالكثَت ُمن ُاألحياف ُإذل ُخلق ُالواقعُ
الوقائع ُاؼبؤسساتية ُ» .إذفٌ ُ ،

كماُيكوفُالفعلُأكُاالمتناعُىوُمناطُالتٌجرًنُيفُاغبقلُالقضائيُالقانوين.ينظر:القانوفُاعبنائيُال ٌدستورم(الشرعيةُ
ُ
ُُ208
الدستوريةُيفُقانوفُالعقوبات،الشرعيةُالدستوريةُيفُقانوفُاإلجراءاتُاعبنائية):أضبدُفتحيُسركرُ،ص.190
اؼبنعُفعبلفُ
ُ
ُ209الُنوافقُماُذىبُإليوُ(مسعودُصحراكم)ُيفُكتابو(التداكليةُعندُالعلماءُالعرب)ُ،كذلكُحُتُعدُاإلذفُك
كبلميافُكبَتافُيندرجُربتهماُكلُمنُاألفعاؿُالكبلميةُالفرعيةُاآلتية(:الوجوبُكاغبرمةُالندبُكالكراىةُكاإلباحة)ُ،بلُالُ
صَُّويُرُأفُيأمرُاآلمرُبالفعلُكىوُغَتُآذفُللمأمورُ
يعدكُ،يفُنظرناُ،كلُمنُاإلذفُكاؼبنعُأفُيكوناُاستلزاـُمنطقي؛ُألنوُالُيُػيُتى ىُ
؛ُإذُمنُغَتُاؼبنطقيُأفُينهىُالناىيُعنُالفعلُكىوُغَتُمانعُللمنهيُعنُ
القياـُبالفعلُ،كالشيءُنفسوُوبصلُمعُالنهي
ٌ

الفعل.ينظرُتفصيلُماُذىبُإليوُمسعودُصحراكمُيفُ :التداكليةُعندُالعلماءُالعرب(دراسةُتداكليةُلظاىرة"األفعاؿُ
الكبلمية"يفُالًتاثُاللٌساينُالعريب)ُ،صُ151كماُبعدىا.
210

ُظيفة ُالقوؿ ُاألصورل ُيف ُالنظرية ُاللغوية ُالعربية:ـبطوط ُرسالة ُلنيل ُدبلوـ ُالدراسات ُالعليا:موالم ُإدريسُ

ميموين:إشراؼُموالمُأضبدُالعلومُ،صُ .146
211نظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة(كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ):أكستُتُ،ص...
212العقلُكاللغةُكاجملتمع(الفلسفةُيفُالعادلُالواقعي):جوفُسَتؿُ،صُ.171-170
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الفصل الثاني:

اؼبؤسساٌبُ،213كىذاُُيعٌتُأفُيكوفُكلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُاألمرُكالنهيُيشتغبلفُداخلُإطارُمؤسسةُ
تشريعيةُربانيةُىدفهاُىوُعبادةُا﵁ُ-سبحانوُكتعاذلُ-عبادةُصحيحةُكماُأرادىاُؽبمُأفُتكوفُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
213ماُاػبطابُككيفُكبللو:عبدُالواسعُاغبمَتمُ،ص.35
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الفصل الثاني:

المبحث الرابع :القوى اإلنجازية المتضمنة في فعل األمر والنهي الكالميين:
منُ
وُبوُُاؼبشرعُاغبكيم ُإذل ُ ُ
يبثٌلُكلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُاألمرُكالنهيُخطاباُقائماُبذاتوٌُ ُ ،
يتوج
ُ
ٌ

كلٌفهمُ ،كذلك ُمن ُأجل ُغرض ُكاحد ُكىو ُفهم ُقصده ُكمرادهُ ،كلكن ُىل ُبإمكاف ُصبيع ُاؼبكلفُت ُفهمُ
اػبطابُاؼبوجوُإليهمُمنُعندُخالقهمُأـُالُ؟ ُيفُاغبقيقةُيتفاكتُ214اؼبكلفوفُيفُفهمُالنصوصُالشرعيةُ
كلذلكُسيكوفُمنُاؼبفيدُمنهجياُأفُيقوـُالقراءُ
كتأكيلهاُحبسبُقدراهتمُكمهاراهتمُالُلٌسانيةُكغَتُالُلٌسانيةُ،
ٌُ
كافُاألصورلُ
ٌُ
الكفاءةُالضعيفةُأكُاؼبتوسطةُبتفويضُقراءُؿبًتفُتُينوبوفُعنهمُيفُقرائتهمُ ُ،215كعندماُُُ
ذككُ
ٌُ
قارئا ُؿبًتفا ُمن ُحيث ُامتبلكو ُؼبعرفة ُكبَتة ُكقدرة ُعالية ُفيما ُىبص ُاستنباط ُاألحكاـ ُالشرعيةُ ،أسندُ

اء/اؼبكلفوفُاآلخركفُإليوُمهمةُفهمُالنصوصُالشرعيةُكتأكليهاُ .
ٌُ
القر
ُ
يبكننا ُأف ُنع ٌُد ُالقول ُاإلقبازية ُاؼبتفرعة ُعن ُالفعلُت ُالكبلميُت ُاألمر ُكالنهيُ ،دبثابة ُمصطلحاتُ
يسعى ُالُنٌص ُالتشريعي ُإلطبلقها ُعلى ُأفعاؿ ُاؼبكلفُتُ ،كىذا ُما ُوبدث ُأيضا ُيف ُاغبقل ُالقضائيُ
نودُأفُنربزُيفُىذاُاؼببحثُداللةُىذهُاألكصاؼُدباُأفُاألصوليُتُنقلوىاُمنُاغبيزُ
القانوينُ،216دبعٌتُآخرُ ٌُ
اللغومُإذلُاغبيزُاإلصطبلحيُ .

إف ُالقول ُاإلقبازية ُاليت ُنقصد ُدراستها ُيف ُىذا ُاؼبقاـ ُىي ُتلك ُاؼبستفادة ُمن ُاغبكم ُالشرعيُ
تعُت ُعليناُأفُنعرض ُلتعريف ُاػبطابُ
التكليفيُفقطُ ،217كؼبا ُكافُىذاُاألخَتُعبارة ُعنُخطابُ ٌ ُ ،218

أكالُ،فماُىوُاػبطابُعندُ(اآلمدم)ُإذا؟ ُ

214إفُتفاكتُاؼبكلفُتُيفُفهمُاػبطابُالشرعيُيعودُبالدرجةُاألكذلُإذلُصعوبة ُالعمليةُالتأكيلية ُيفُحدُذاهتا؛ ُإذُأهناُ
ليستُبسيطةُحبيثُيكتفيُفيهاُاؼبؤكؿُدبجردُمعرفةُالقواعدُاللغويةُ،بلُىيُمعرفةُيشارؾُيفُحدكثهاُعدةُعلوـُيصطلحُ
عليهاُبالعلوـُاإلنسانية.ينظرُ :فلسفةُالتأكيل(اؼبخاضُكالتأسيسُكالتحوالت):ؾبموعةُمنُاألكادميُتُالعرب،إشراؼ:عليُ
عبودُا﵀مداكمُكاظباعيلُمهنانة،ابنُالندًنُللنشرُكالتوزيعُكآخركف،اعبزائر،ط،2013،01ص.127.
ُ215نقدُكحقيقة:ركالفُبارث،ترصبةُ:منذرُعياشي،مركزُاإلمباءُاغبضارم(،د.ب)ُ،طُ،1994ُ،01ص.115
216ينظر:لغةُاغبكمُالقضائي(دراسةُتركيبيةُداللية):سعيدُأضبدُبيوميُ،ص.23
ُ217ألفُاغبكمُالشرعيُالوضعيُالُيتعلقُباؼبكُلٌفُ.ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.512/1،
218اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم...،
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الفصل الثاني:
ُ
( ّأوال) -مفهوم الخطاب الشرعي عند اآلمدي:

يعرؼ ُ(اآلمدم) ُاػبطاب ُبأنوُ «:الُلٌفظ ُاؼبتواضع ُعليو ُاؼبقصود ُبو ُإفهاـ ُمن ُىو ُمتهيئُ
ُ ٌُ

عدةُعناصرُأساسيٌةُىيُ :
ُ
لفهمو».219يبكنناُأفُنستخلصُمنُىذاُالتعريفُ
-1

يوجدُيفُاػبطابُلفظُكىوُدبثابةُجنسُللرسالةُ .

-2

الُلٌفظُاؼبستعملُيفُاػبطابُيكوفُمتواضعُعليوُمنُطرؼُاؼبتكلمُتُ .

-3توُفٌرُعنصرُالقصدُيفُلفظُاػبطابُ .
-4القصدُباػبطابُمرتبطُبالعمليةُالفهميةُالتأكيليةُ .
إذاُكافُاػبطابُيفُجانبوُالشكليُينتميُإذلُاعبانبُالوضعيُاالصطبلحي،فإفُجانبوُالقصدمُ
-5
ٌ
ينتميُإذلُالعنصرُاالستعمارلُالسياقيُ .
-6توفرُاػبطابُعلىُمرسلُلو؛ ُكقدُأشارُإليوُ(اآلمدم) ُضمنياُحينماُأشارُإذلُعنصرُالقصد؛ ُإذُ
اؼبعلوـُعندناُأفُاػبطابُعندماُيتجاكزُاعبانبُالوضعيُإذلُاعبانبُالقصدمُيكوفُمتوفراُبالضركرةُعلىُ
مرسلُيضطلعُبتخصيصُعموـُمعناهُفيتوجوُبوُإذلُكجهةُؿبددةُ .
-7توفرُاػبطابُعلىُمتلقي؛كىوُالشخصُاؼبستعدُلفهمُاػبطابُ .
-8هببُأفُيكوفُاؼبتلقيُللخطابُعلىُسابقُاستعدادُلفهمُخطابُاؼبتكلمُ .
ُ
(ثانيا):مفهوم الحكم الشرعي عند اآلمدي:
أما ُاغبكم ُالشرعي ُيف ُاصطبلح ُ(اآلمدم) ُفهو ُ«خطاب ُالشارع ُاؼبفيد ُفائدة ُشرعية».220نستطيع ُأفُ
نستنتجُمنُىذاُالتعريفُعنصرينُأساسيُتُنباُ :
219اؼبصدرُنفسوُ .132/1،
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الفصل الثاني:

-1يشَتُ(اآلمدم)ُإذلُاعبهةُاؼبنتجةُللخطابُ،فيح ٌددىاُيفُال ٌذاتُاإلؽبيةُ،كهبذاُيكوفُقدُألغىُصبيعُ
اػبطاباتُاؼبنجزةُمنُقبلُاآلدميُتُ .221

ُعرب ُعنها ُ(اآلمدل) ُبالفائدة ُشرعيةُ ،222كىي ُنفسهاُ
-2يبتلك ُىذا ُاػبطاب ُؼبقصدية ُشرعيةُ ،كاليت ٌ
األحكاـُالتٌكليفيةُاػبمسةُ .223

توسلُاألص ُوليوفُبأدكاتُإجرائيةُأساسيةُبغيةُاستنباطوُ
إالُأنٌوُمنُأجلُالوصوؿُإذلُاغبكمُالشرعيٌ ُ،

ُ(حسي/قورل)ُ ،كىذاُ
من ُمضانوُ ،كبالتارل ُكجدكا ُأنفسهم
ٌ
ُمضطرين ُإذل ُكضع ُأكصاؼ ُللفعل ُالبشرم ٌ
(اغبكمُالشرعي)224؛ُكيعرؼُعندىمُبأنوُ« ُخطابُا﵁ُتعاذلُاؼبتعلقُبأفعاؿُاؼبكلٌفُتُ
الوصفُىوُنفسو ُ
ٌ
225
قُبتصرفاتُاإلنسافُكالوقائعُعلىُ
باالقتضاءُأكُالتخيَتُأكُالوضعُ» ُ،أكُىوُ«ُمدلوؿُخطابُا﵁ُاؼبتعلٌ
ٌ

220اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ ُ.132/1،
221اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم...،كينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت.335/1،كينظر:شرحُتنقيحُالفصوؿُيفُاختصارُ
ا﵀صوؿُيفُاألصوؿ:شهابُالدينُالقرايف،ص.59كينظر:سلمُالوصوؿُإذلُعلمُاألصوؿ:ؿبمدُأسعدُعبدجي،ص.16
 222ألفُخطابُاؼبشرعُاغبكيمُيكوفُمشتمبلُكذلكُعلىُفوائدُغَتُشرعية،كذلكُمثلُاإلخبارُعنُأشياءُتكوفُمدركةُ
عنُطريقُاؼبعاينةُاغبسيةُأكُالعقلية.ينظر:اإلحكاـ ُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.132/2،كينظر:شرحُتنقيحُالفصوؿُيفُ
اختصارُا﵀صوؿُيفُاألصوؿ:شهابُالدينُالقرايف،ص.59
223شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.333/1،
ُ 224علمُأصوؿُالفقوُكعبلقتوُبالفلسفةُاإلسبلمية:عليُصبعةُؿبمد،اؼبعهدُالعاؼبيُللفكرُاإلسبلمي،القاىرة-مصر،طُ01
ُ،1996،صُ .10
 ُ 225معجمُأصوؿُالفقو(كتابُيبحثُيفُألفاظُكمصطلحاتُعلمُأصوؿُالفقوُعلىُالًتتيبُاألجبدم):خالدُرمضافُ
حسنُ ،صُ .113كىناؾ ُمن ُجعلو ُمتعلقا ُفقط ُبأفعاؿ ُاؼبكلفُت ُاليت ُتفيد ُاالقتضاء ُكالتخيَت ُدكف ُالوضعُ .ينظرُ:
التعريفاتُالفقهية(معجمُيشرحُاأللفاظُاؼبصطلحُعليهاُبُتُالفقهاءُكاألصوليُتُكُغَتىمُمنُعلماءُالدينُرضبهمُا﵁ُ
تعاذل):ؿبمد ُعميم ُاإلحساف ُاجمل ٌددم ُالربكيت،دار ُالكتب ُالعلمية،بَتكت-لبناف،ط1424ُ ،01ق2003/ـ،ص-80
ُ ُ.81
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الفصل الثاني:

226
ادُاؼبتحملُتُ
غُبوُاؼبشرعُاغبكيمُاألفر
كجوُاالقتضاءُأكُالتخيَتُأكُالوضعُ» ؛ُأمُىوُعبارةُعنُكبلـُييبلٌ
ٌ
ٌ

ؼبسؤكليةُفعلهمُكقوؽبمُ،كيتضمنُذلكُالتٌبليغُإماُأمرىمُبالفعلُأكُالًتؾُ،أكُزبيَتىمُبينهماُ،أكُأفُيكوفُ

جاعبلُأمراُمعيناُمتسبٌباُيفُكقوعُحكمُإماُباإلثباتُكإماُبالنفيُ،227كعليو ُيبكنناُأفُنعد ُتعاطيُعلماءُ

أصوؿُالفقوُمعُالُنٌصُالشرعيُدبثابةُكصفُألفعاؿُالبشرُاغبسيةُأكُالقوليةُ 228بػالوجوبُأكُاغبرمةُأكُ
الندبُأكُالكراىةُأكُاإلباحةُُ .229

ػمُالشػرعيُالتٌكليػفُ،كىػو«ُمػدلوؿُخطػابُا﵁ُاؼبتعلػقُبتص ٌػرفاتُ
ماُيهمناُيفُىذاُاؼببحثُىوُاغبك ٌ
إ ٌُفُ ٌ
اؼبكلٌفُتُعلػىُكجػوُاالقتضػاءُأكُالتخيػَت»230؛ُأمُأنػوُمتعلػقُباألحكػاـُالشػرعيٌةُاػبمسػةُسػابقةُالػ ٌذكر،كماُ

رعيُالتٌكليفيُيتقاطعُيفُبعضُجوانبوُمعُمعطياتُالدرسُالتداكرلُاؼبعاصػرُ،كذلػكُ
ُ
ٌُ
أفُاىتمامناُباغبكمُالش
الشتمالوُعلىُعدةُخصائصُىيُ-1:اتصاؿُاغبكمُالتكليفيُدباُينجػزهُاؼبكلػفُاتصػاالُمباشػرا-2-.هبػبُ
أفُتتػػوفٌرُشػػركطُيفُاؼبخاطػػبُبػػاغبكمُالتكليفػػيُمػػنُبينهػػاُأفُيكػػوفُيفُحالػػةُشػػعوريةُكاعيػػةُ،كذلػػكُحػػىتُ
يتمكنُمنُفهمُاػبطابُاؼبوجػوُإليػو-3.كمػاُهبػبُأفُتتػوفرُيفُاؼبخاطػبُبػاغبكمُالتكليفػيُالقػدرةُالكاملػةُ
علىُتنفيذه-4.أيضػاُأفُيكػوفُىػذاُُاغبكػمُكاضػحاُكفبيػزاُعنػدهُحبيػثُالُىبػتلطُلػوُخبطابػاتُأخػرلُ،كىػذاُ

ُ226دالالتُالنٌصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُ
الزؼبي،نشرُاحسافُللنشرُكالتوزيع(،د.ب)،ط1435ُ،01قُ،2014/ص.27
 227معجم ُأصوؿ ُالفقو(كتاب ُيبحث ُيف ُألفاظ ُكمصطلحات ُعلم ُأصوؿ ُالفقو ُعلى ُالًتتيب ُاألجبدم):خالد ُرمضافُ
حسنُ،ص.33
هبدرُبناُأفُننبوُإذلُمسألةُتفردُهباُالفعلُاإلقبازمُالشرعيُاإلسبلميُعنُنظَتهُالتداكرل؛ ُفلماُقصرُالثاين ُؾباؿُ
ُ 228
ٌ
اىتماموُعلىُاألفعاؿُاليتُتنجزُبالكبلـُ ،تعدلُؾباؿُاىتماـُاألكؿُإذلُاالعتناءُباألفعاؿُاليتُتنجزُدبجردُاالعتقاد.ينظرُ
ىذهُاألفعاؿُاالعتقاديةُيف:اغبكمُالشرعيُعندُاألصوليُت:ؿبمدُعليُصبعةُ،صُُُُ.40
229علمُأصوؿُالفقوُكعبلقتوُبالفلسفةُاإلسبلميةُ:عليُصبعةُؿبمدُ،صُ .10
230دالالتُالنٌصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُ
الزؼبيُ،ص.27
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يساعدهُيفُربقيقُقصدهُبطبيعةُاغباؿُ-5اغبكػمُالتكليفػيُوبيػلُإحالػةُمباشػرةُإذلُإقبػازُاألعمػاؿُبػاألقواؿُ،
كىذاُدبقتضىُالطلبُاؼبستفادُمنوُ .231
ُ
ُ

(ثالثا)-أقسام القوى اإلنجازيّة المتضمنة في الحكم الشرعي عند اآلمدي:

هباُاغبكمُالشرعيُعندُ(اآلمدم)ُإذلُثبلثةُأقساـُأساسيةُىيُ :
ٌُ
ضُ
عر يُ
يةُاليتُيي ىُ
ُ
ُتنقسمُالقولُاإلقباز
( -)1قوى إنجازية متضمنة في الفعل الكالمي األمرُ :
يةُيفُاغبقلُالقانوينُالتٌشريعيُدبثابةُأفعاؿُإقبازيةُتتك ٌُفلُحبملُمضموفُ
ُ
تع ٌد ُىذهُالقولُاإلقباز

األمر ُالتشريعيُ ،كذلك ُباؼبنع ُأك ُاإللزاـ232...إخلُ ،أما ُيف ُحقل ُعلم ُأصوؿ ُالفقو ُفتنقسم ُىذه ُاألخَتةُ
حبسبُظبةُاػبطابُإذلُقسمُت؛ُفإ ٍُفُُكافُاؼبتكُلٌمُبوُجازماُُdefinitiveيفُطلبوُعندىاُالُيكوفُتاركاُ

للمكلفُأمُخيارُُ choixآخرُلعدـُإتيافُالفعل؛ ُدبعٌتُآخرُيتعُلٌقُاألمرُيفُىذهُاغباؿُباإللزاـُ 233

234
ىُمبدأُالسلطةُ
ٌُ
prescritالذمُىوُ«عبارةُعنُنشاطُقابلُللتماثلُمعُالدائرةُالقانونية» ُ،حيثُيتجُلٌ

أمُتربير؛ُ
يفُصورتوُالقصولُيفُإرادةُاؼبتكلمُُاالنصياعُإليوُبالُنٌظرُإذلُماُأمرُبوُاؼبكلفُ،بدكفُأفُيرافقوُ ٌُ

 ُ231ينظر:اؼبعُتُيفُتفسَتُكبلـُاألصوليُت:عبدُا﵁ُربيعُعبدُا﵁ُؿبمد،دارُالسبلـُللطباعةُكالنشرُكالتوزيعُكالًتصبة،مصر-
القاىرة،ط،2007،ُ01ص.25-18
ُ232ينظر:لغةُاغبكمُالقضائي(دراسةُتركيبيةُداللية):سعيدُأضبدُبيوميُ،ص.48
يٍت،دار ُابن ُعفاف ُللنشرُ
ُ 233القواعد ُاألصولية ُعند ُاإلماـ ُالشاطيب(من ُخبلؿ ُكتابو ُاؼبو
ٌ
افقات):اعبيبلرل ُاؼبر ٌ
كالتوزيع،القاىرة-مصرُ،ط1423ُ،01قُ،2002/صُ.147دالالتُالنٌصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُ
الفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُالزؼبيُ،ص.28
ُ 234معجمُربليلُاػبطاب:باتريكُشاركدكُكُدكمينيكُمنغنوُ ،صُ .453-452كيكوفُاإللزاـُيفُىذهُالقوةُاإلقبازيةُ
عُإذلُاؼبكلف.ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.349/1،
ُ
(الوجوب)ُصادراُمنُاؼبشر
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235
منُجراءُىذاُاإللزاـُ
ُ
أمُدكفُأفُييدخلُرأيوُاػباصُأكُإرادتوُاػباصةُ،كىيُعبارةُعنُسلطةُإرغاميٌة ُ ُ،ك ٌُ

ص يُل ُعلىُقوةُإقبازيةُيصطلحُعليهاُباسمُ(الوجوبُأكُالفرض)ُ ،236أماُإذاُكافُاؼبتكلمُبوُغَتُجازـُ
يُكبى ُِّ
يفُطلبوُأكُغَتُملًُزوُـ ُللمكُلٌف؛ُففيُىذهُاغباؿُيكوفُاؼبتكُلٌمُمرجحاُ237للمكلفُ
يُ
ُpas definitive
جهةُإتياف ُالفعلُعن ُجهة ُالًتؾُ ،كهبذا ُسيكوف ُ«طلبُالفعلُعلىُكجوُاألفضليٌةُكاألكلويٌة ُ»ُ ،238دبعٌتُ
مُيفُىذهُالقوةُاإلقبازيٌةُتاركاُللمخاطب ُفسحةُ ُُ espacementيُزب ٌُوؿُلو ُإماُتنفيذُ
آخرُيكوفُاؼبتكُلٌ
ٌ
اؼبستحب)ُ .240
ٌُ
الفعلُأكُعدـُتنفيذهُ،كىذاُماُيعرؼُباسمُالقوةُاإلقبازيةُ(الندب)ُ239أكُ(
ُ
ُ235معجمُربليلُاػبطاب:باتريكُشاركدكُكُدكمينيكُمنغنوُ،صُ.87كماُيشًتطُأيضاُيفُالدراساتُالقانونيةُأفُيكوفُ
ُزبوؿ ُلو ُتقدير ُتصرفات ُاألشخاص ُمن ُأجل ُاغبكم ُعليها.ينظر:القانوف ُاعبنائيُ
اؼبشرع ُ(الوضعي) ُفبتلكا ُلسلطة ٌُ
ال ٌدستورم(الشرعية ُال ٌُدستورية ُيف ُقانوف ُالعقوبات،الشرعية ُال ٌدستورية ُيف ُقانوف ُاإلجراءات ُاعبنائية):أضبد ُفتحي ُسركرُ،

ص ُ.27إالُأنوُقدُيصدرُبعضاُمنُاألكامرُأكُاألحكاـُشخصُالُوبقُلوُفعلُذلك،مثلُأفُينتحلُفردُمنُأفرادُاجملتمعُ
شخصيةُالقاضيُأكُرجلُمنُرجاؿُالقانوفُحىتُيسطوُعلىُأمبلؾُالغَتُ .كعلىُىذاُحىتُتتحققُىذهُالسلطةُاعبعليةُ
اميةُينبغيُللمتكلمُأفُيكوفُحقيقةُيفُموقعُالسلطةُحىتُيأخذُاؼبخاطبُمنطوقوُعلىُأنوُطلبُحقيقي.ينظر:تعديلُ
اإللز
ٌ
القوة ُاإلقبازية(دراسة ُيف ُالتحليل ُالتداكرل ُللخطاب):ؿبمد ُالعبدُ ،ص.315نقبل ُعنWords and Deads :

(problems in the theory of speech Acts :Holdcroft David,Clarendon
Press,Oxford(1978),p155.
236ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.136/1،اؼبستصفىُمنُعلمُاألصوؿُ.212/1،شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُ
النجارُ .351/1،دالالت ُالنٌصوص ُكطرؽ ُاستنباط ُاألحكاـ ُيف ُضوء ُأصوؿ ُالفقو ُاإلسبلمي(دراسة ُربقيقيةُ
كتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُالزؼبيُ،ص.28
يٍتُ،ص.147
ُ237القواعدُاألصوليةُعندُاإلماـُالشاطيب(منُخبلؿُكتابوُاؼبو
ٌ
افقات):اعبيبلرلُاؼبر ٌ

ُ238دالالتُالنٌصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُ
الزؼبيُ،ص.28
239ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم..،
ُ240دالالتُالنٌصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُ
الزؼبيُ،صُ.28
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( -)2قوى إنجازية متضمنة في الفعل الكالمي النهيُ :
كتنقسمُىيُاألخرلُحبسبُظبةُاػبطابُإذلُقسمُت:الصنفُاألكؿُيكوفُفيوُاؼبتكلمُجازماُيفُ
طلبُالًتؾ؛ ُأمُيكوفُملزماُ 241للمكلفُبعدـُإتياف ُالفعلُبصفةُمطلقةُ ،كتسمىُىذهُالقوةُاإلقبازيةُ
242
كوُىوُا﵀رـُ،243أماُإذاُكافُاؼبتكلمُغَتُجازـُيفُطلبُالًتؾُكغَتُملزـُ
اؼبطلوبُتر
يكوفُ
ك
ُ
ُ
،
بػ(اغبرمة)
ٌ

244
ًتجح ُجهة ُترؾُالفعلُ
للمكلٌف؛ ُأمُإذا ُ«كافُطلبُالًتؾُعلىُكجوُاألكلويٌةُكاألفضليٌة» ُ ،فهناُست ٌ

علىُجهة ُإتيانوُ،كىذاُماُُيسمىُبالقوةُاإلقبازيةُ(الكراىة)ُ،245كيكوفُ«...اؼبطلوبُتركوُمكركهُ»ُ.246
كتندرج ُصبيع ُىذه ُالقول ُاإلقبازية ُاألساسية ُ ُضمن ُنوع ُخاص ُمن ُاػبطاب ُيصطلح ُعليو ُبػ ُ(خطابُ
الطلبُكاالقتضاء)ُ،247كفيوُيكوفُالشارعُاغبكيمُُطالباُمنُاؼبكلفُإقبازُأمرُمنُاألمورُأكُتركوُ .
ُ
ُ
ُ
ُ
يٍتُ،صُ.147دالالتُالنٌصوصُ ُكطرؽُ
ُ241القواعدُاألصوليةُعندُاإلماـُالشاطيب(منُخبلؿُكتابوُاؼبو
ٌ
افقات):اعبيبلرلُاؼبر ٌ
استنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُالزؼبيُ،ص.29

242اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،
ُ243دالالتُالنٌصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُ
الزؼبيُ،ص.289
244اؼبرجعُنفسوُ،ص.29
245اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ص...
ُ246دالالتُالنٌصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُ
الزؼبيُ،ص.29
247

ُينظر:اإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدمُ ...القواعد ُاألصولية ُعند ُاإلماـ ُالشاطيب(من ُخبلؿ ُكتابوُ

يٍتُ،ص.147
اؼبو
ٌ
افقات):اعبيبلرلُاؼبر ٌ
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( -)3قوة إنجازية مستقلّة عن الفعلين الكالميين األمر والنهيُ :
كغَتُمرجحُلوُتنفيذُالفعلُ،كماُيكوفُغَتُ
ٌُ
غَتُمل ًزـُللمكلفُ،
كيكوفُاؼبتكلمُيفُىذهُالقوةُاإلقبازيٌةُ ي
ٌُ

كالُمرجحاُلوُتركو248؛ ُكلذلكُسيكوفُىنا ُ« ُالطلبُللتخيَت،أمُزبيَتُاإلنسافُبُتُفعلُالشيءُ
ٌُ
ملزـُلو ُ
كتركوُ،حبيثُالُيثابُكالُيعاقبُعلىُأحدنباُ،249»...كىذاُماُيصطلحُعليوُبالقوةُاإلقبازيةُ(اؼبباح)ُ.250
كتندرج ُىذه ُالقوة ُاإلقبازية ُاؼبستقلة ُضمن ُخطاب ُيصطلح ُعليو ُبػ ُ(خطاب ُالتخيَت)ُ ،251كفيو ُيكوفُ
اؼبتكلمُتاركاُاػبيارُؼبخاطبوُ،فإفُشاءُفعلُكُإفُشاءُترؾُ ُ.
يضطلعُ -من ُالناحيةُاؼبنهجية-كلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُاألمرُكالُنٌهيُبتحديدُمعٌتُاػبطابُالذمُ
يتم ُمعُاؼبكلفُ ،فهماُإذفُمتعلقافُبالتوجيو ُ Modalisationاؼبوجودُيفُاعبملةُ ،ككذلكُيفُطبيعةُ
ٌُ
فالتوجيوُيتمثٌلُيفُصيغيتُ
ُ
العملُاؼبتضمنُيفُذلكُالتوجيوُ،كىذهُاعبهةُيصطلحُعليهاُبػ(جهةُالتلفظ)252؛ُ

األمرُكالنهيُ ،كأماُطبيعةُالعملُاؼبتضمنُيفُىتُت ُالصيغتُتُىوُاقتضاءُطلبُالفعلُيفُاألكذلُكُاقتضاءُ
ف ُمنهجياُيفُخانة ُيصطلحُعليهاُ
صُنَّ يُ
طلبُالًتؾُيفُالثانيةُ .أماُالقولُاإلقبازيةُاؼبتضمنةُفيهماُفهيُُتي ىُ

التٌقييميُاؼبستفادُمنُالفعلُ
التٌقدرمُك ُ
بػ(جهةُاؼبلفوظ)253؛ُألهناُعبارةُعنُجهاتُهتتمُباعبانبُاؼبنطقيُك ُ

يٍتُ،ص.147،148
ُ248القواعدُاألصوليةُعندُاإلماـُالشاطيب(منُخبلؿُكتابوُاؼبو
ٌ
افقات):اعبيبلرلُاؼبر ٌ

ُ249دالالتُالنٌصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُ
الزؼبيُ،ص.29
ُ 250اإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدم...،دالالت ُالنٌصوص ُكطرؽ ُاستنباط ُاألحكاـ ُيف ُضوء ُأصوؿ ُالفقوُ
اإلسبلمي(دراسةُربقيقيةُكتطبيقية):مصطفىُإبراىيمُالزؼبيُ،ص.29
251

ُاإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدم،صُ ...القواعد ُاألصولية ُعند ُاإلماـ ُالشاطيب(من ُخبلؿ ُكتابوُ

يٍتُ،ص.147
افقات):اعبيبلرلُاؼبر ٌُ
اؼبو
ٌ

ُ252معجمُربليلُاػبطاب:باتريكُشاركدكُكدكمينيكُمنغنوُ،ص.374
253اؼبصدرُالسابق،ص
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الفصل الثاني:

الكبلمي254؛ ُدبعٌت ُآخر ُىي ُ ُدبثابة ُُقًىُول ُتعبَتية ُتتك ٌُفل ُبتجسيد ُدرجات ُشدة ُأك ُضعف ُالفعلُ
الكبلميُ .255

( -)1-1القوى اإلنجازية المتضمنة في الفعل الكالمي األمرُ :
أثناءُتأديةُاؼبتكلمُللوظيفةُالتوجيهيةُ ،كاليتُىيُعبارةُعنُغرضُإقبازمُ ،256يكوفُمستعمبلُألفعاؿُ
الضعفُ،
يُ
ُعنُىذاُاألخَتُبدرجاتُمتباينةُمنُحيثُالشدُةي ُك
ٌُ
كبلميةُعديدةُ ،منُبينهاُفعلُاألمرُ ُ ،كيي ٌُ
عرب
امل ُع ٌُدةُسنأٌبُعلىُذكرىاُيفُالصفحاتُالقادمةُ .كىذاُ
كىبضعُربديدُىذهُالقولُبطبيعةُاغباؿُإذلُعو ىُ

اؼبخ ُطٌطُيبُتُكيفيةُاشتغاؿُىذهُاؼبعطياتُ .
ُ
الغرضُاإلقبازمُالتوجيهي
ُ

طلبُفعلُألمرُمعُت

ُ
الفعلُالكبلميُاألمر
ُ

قوتُتُإقبازيتُتُـبتلفتُتُمنُ
حيثُالشدة.

ُ
ُ

الندب

الوجوب

ُ
254نفسوُ،صُ.374كسنوضحُيفُالصفحاتُاؼبواليةُكيفُترتبطُالقولُاإلقبازيةُجبميعُىذهُاعبوانب.
توُالتٌعبَتيةُيفُظلُالواقعُاؼبؤسساٌبُاإلسبلميُ،أيضاُ
ُ255ككماُىبضعُاغبكمُالشرعيُ،بوصفوُفعبلُكبلمياُ،إذلُتغَتُيفُش ٌُد ُ
غَت ُيفُؾبملو؛ ُحيثُينتقلُمنُحالةُكونوُمشركعاُإذلُحالةُكونوُفبنوعا.ينظرُ :تغَتُاألحكاـُيفُالشريعةُ
للتٌ ٌُ
يكوفُعرضُةنُ ُ

اإلسبلمية:إظباعيل ُكوكساؿ،مؤسسة ُالرسالة ُللطباعة ُكالنشر ُكالتوزيع،بَتكت-لبناف،ط1421ُ ،01ق2000/ـُ،
ص.27نقبلُعن:معادلُطريقةُالسلفُيفُأصوؿُالفقو(الثباتُكالشموليةُيفُالشريعةُاالسبلمية):السفياينُعابدُؿبمد،مكتبةُ
اؼبنارة،مكةُاؼبكرمة1408،ق1988/ـُ،ط،01ص.449
ٌُ
تعديلُالقوةُاإلقبازيٌة...
ُ256
ٌ
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الفصل الثاني:
( -)1-1-1القوة اإلنجازية الوجوب:

ُالقوة ُاليت ُكبنُ
ُالتٌوجيهيةُ ،كيتٌسم ُىذا ُ
س يُد ُالفعل ُالكبلمي ُاألمر ُالوظيفة ُ
يُهب ُِّ
ُالتٌجسيد ُيف ُظل ٌُ

عبارةُعنُخطابُالشارعُدباُينتهضُتركوُسبباُللذـُشرعاُيفُ
ٌُ
بصددىاُبدرجةُش ٌُدةُج ٌُد ُعالية؛ ُكىيُ« ُ

فبحسبُىذاُالتٌعريفُيًتُتٌبُعلىُاؼبكُلٌفُضركرةُإتيافُالفعلُكُإالُعرضُنفسوُؼبخالفةُأكُ
ُ
حالةُما»ُ،257
ةُفيهاُنوعُمنُالتٌحتيمُكاعبزـُ
ُ
عقوبةُمعينةُ ،258كذلكُألفُاآلمرُيطلبُإقبازُالفعلُعلىُىيئةُج ٌُد ُرظبي

ُمرجحة ُعلى ُجهة ُتركو260؛ ُألفُ
كاإللزاـُ ،259كما ُتكوف ُجهة ُترجيح ُالطلب ُيف ُىذه ُالقوة ُاإلقبازية ٌُ
تساكمُاعبهتُتُسيؤدمُإذلُإبطاؿُىذهُالقوةُمنُأساسها261؛ُفلوُقاؿُاؼبتكلمُؼبخاطبوُمثبلُ :

اخرجُمنُالبيتُفوراُ.ككافُيقصدُترجيحُجهةُاػبركجُعلىُجهةُالبقاءُ،لكافُأمرهُىذاُملزماُللمخاطبُباػبركجُ ،أماُإذاُدل ُيكن ُ يقصدُترجيحُجهةُاػبركجُفهناُستتساكلُجهةُاػبركجُمعُجهةُالبقاءُفباُيؤدمُ
إذلُكقوعُاؼبتكلمُيفُتناقضُ،كذلكُكأمباُقلناُلوُيفُمقاـُكاحدُ:اخرجُكُالُنقصدُخركجك! ُ
يةُالوجوبُيتعُت ُأفُتتوُفٌرُفيوُع ٌُدةُشركطُ
ٌُ
نقوؿُبأنوُكيُُنىعًُرضُفعلُاألمرُالكبلميُبال ٌُقوةُاإلقباز
ُ
ُكعليوُ ،

ىيُ :

ُعيٌُرؼ ُتعاريف ُعديدة ُكـبتلفة.ينظر:شرح ُالكوكب ُاؼبنَت:ابنُ
ُ 257اإلحكاـ ُيف ُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدم.134/1،كقد ُ

النجارُ .349ُ،346ُ،345/1،

ُ 258يرلُ(الغزارل) ُأفُخطابُا﵁ُتعاذلُإذاُكردُباقتضاءُالفعلُفهوُأمرُ ،فإفُاقًتفُهبذاُاألمرُإشعارُبالعقابُعلىُالًتؾُ
كيقر ُابنُالنجارُالعقوبةُيفُحقُاؼبكلفُيفُحالةُتركوُللفعلُ
يكوفُكاجبا.ينظر:اؼبستصفىُمنُعلمُاألصوؿٌُ ُ .210/1،

اؼبأمورُبوُ،كلكنوُينيطهاُحبالةُعدـُصدكرُعفوُمنُلدفُاؼبشرع.ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.375/1،

حُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.355/1،أصوؿُالتشريعُالدستورمُيفُاإلسبلـُ:إبراىيمُالنعمةُ،صُ .63دالالتُ
ُ 259شر ُ
النٌصوص ُكطرؽ ُاستنباط ُاألحكاـ ُيف ُضوء ُأصوؿ ُالفقو ُاإلسبلمي(دراسة ُربقيقية ُكتطبيقية):مصطفى ُإبراىيم ُالزؼبيُ،
ص.28
ُ260اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.135./1،ا﵀صوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:الرازم.23/2،
 ُ261اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .135/1،
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الفصل الثاني:
-1

كذلكُحىتُوب ىُم ىُل ُمنطوقوُعلىُأنو ُطلبُ
يُ
ُأفُيكوفُاآلمرُيفُموقعُالسلطةُاغبقيقيةُ ،
ٌُ
هبب

-2
-3

هببُأفُيعربُعنُاألمرُبصيغةُإقبازيةُتكوفُحاملةُؼبعٌتُالطلبُ .
ٌُ
هببُأفُيكوفُاآلمرُملزماُللمأمورُبإقبازُاؼبطلوبُ .

-4

هببُأفُيكوفُاآلمرُملزماُللمأمورُبعدـُترؾُاؼبطلوبُ .

-5

هببُأفُيرجحُاآلمرُجهةُإقبازُالفعلُعلىُجهةُتركوُ .
ُِّ

-6

هببُأفُيكوفُاؼبطلوبُمعيناُ،كغَتُملتبساُلدلُاؼبكلفُ .

حقيقيُ .

هببُأفُييرُتٌبُاآلمرُعقوبةُمعينةُيفُحالةُماُإذاُدلُينجزُاؼبكلفُماُطلبُمنو،كماُيرُتٌبُأجراُيفُ
ُ
-7
حالةُماُإذاُالتزـُاؼبكلفُبأمرهُ .

-8إذاُكافُاآلمرُمعاقباُللمكلفُيفُحالةُعدـُامتثالوُللطلبُ ،كؾبازيوُيفُحالةُاالمتثاؿُ ،فهذاُيستلزـُ
منطقياُأفُيكوفُاآلمرُطالباُمنُاؼبكلفُأفُيبتثلُألمرهُ ،كيع ٌد ُىذاُاالمتثاؿُ ،دبصطلحُالتداكليُتُ ،فعبلُ
ليوفُالتٌداكليُتُالذينُأجازكاُأفُيكوفُ
ُ
الشرطُىبالفُاألصو
ناذباُعنُالقوؿُأكُفعبلُتأثَتياُ،كمنُخبلؿُىذاُ ٌُ
الفعلُالناتجُعنُالقوؿُغَتُمقصودُمنُقبلُاؼبتكلمُ ،كردباُنستطيعُأفُقبدُتربيراُلطرحُاألصوليُت ُىذاُيفُ
الغايةُاؼبرجوةُمنُفنهم ُ ،كاليتُتتمثلُيفُاإلحاطةُباألحكاـُالشرعيةُالواصفةُعبميعُتصرفاتُكسلوكياتُ
البشرُُ ،كاليت ُإف ُامتثل ُاؼبكلف ُؼبا ُربملو ُمن ُتكاليف ُكانت ُسببا ُيف ُسبلمتو ُمن ُالعقوبة ُكضمنت ُلوُ
السعادةُيفُالدنياُكاآلخرةُ .
عُقدُراعىُمصلحةُشديدةُلئلنسافُ،262كعليوُ
-9لكيُتكوفُالقوةُاإلقبازيةُشديدةُهببُأفُيكوفُاؼبشر ٌُ

يبكنناُأفُنضعُاؼبعادلةُاآلتيةُ:قوةُإقبازيةُشديدة/حكمُشرعيُشديد=مصلحةُقويةُللمكلفُ .قوةُإقبازيةُ

ضعيفة/حكمُشرعيُضعيف=مصلحةُضعيفةُللمكلفُ .
ُ

262مقاصدُالشريعة....

216

األفعال الكالمية اإلنشائية عند اآلمدي

الفصل الثاني:

( -)2-1-1القوى اإلنجازية في الخطاب الشرعي ىي ردة فعل مساوية لقوى أفعال المكلفين
الحسية أو القولية:
فإذاُ
دةُاؼبتضمنةُيفُاألعماؿُالواجبةُانطبلقاُمنُنوعُىذهُاألعماؿُيفُح ٌُدُذاهتا؛ُ ُ
ٌُ
ؽُدرجةُالش
تتفر
ٌ
ٌ

كإذاُكانتُخفيٌةُمستًتةُكانتُدرجةُشدهتاُضعيفةُ ،كىذاُ
ُ
كانتُظاىرةُجليةُكانتُدرجةُشدهتاُعاليةُ ،

نج يُم ُعنُعدـُتنفيذىاُتوجيوُ
فبعضُاألفعاؿُيى يُ
ُ
بدكرهُيعكسُاألحكاـُالشرعيةُالصادرةُيفُحقُاؼبكلف؛ ُ
ٌُ
تشريعيُوبملُقوةُإقبازيةُشديدةُتؤدمُإذلُقتلُاؼبكلفُذاتوُ ،بينماُتوجدُىناؾُأفعاؿُأخرلُينجمُعنُ

عدـُتنفيذىاُتوجيوُتشريعيُوبملُقوةُإقبازيةُضعيفةُ ،حيثُالُتؤدمُإذلُُقتلُاؼبكلفُيفُحالةُعدـُ
امتثالوُلؤلمرُ ،كماُقدُيبلـُعلىُفعلوُأمورُمعينةُكالُيبلـُعلىُأخرل263؛ ُفمثبلُقبدُأفُطبيعةُعقوباتُ
جرائمُاغبدكدُمتع ٌُددةُزبتلفُباختبلؼُطبيعةُاعبريبةُكىيُ :
-1اعبلدُكماُيفُجريبةُالزناُكجريبةُالقذؼُكجريبةُتعاطيُاؼبسكراتُ .
-2القتلُكماُيفُجريبةُقطعُالطريقُكجريبةُالبغيُ .
-3القطعُكماُيفُجريبةُقطعُالطريقُيفُبعضُحاالهتاُكجريبةُالسرقةُ .
-4اغببسُأكُالنفيُكماُيفُحالةُالتخويفُإذاُدلُيكنُمعوُاعتداءُآخرُعلىُالنفس ُكماُدكفُالنفسُأكُ
اؼباؿُأكُالعرضُ .264
إذفُ،نبلحظُأفُجرائمُُاغبدكدُزبتلفُشدةُالعقوبةُفيهاُمنُجريبةُإذلُأخرل؛ُكُإذاُأردناُأفُ
ُالعاـ ُإذل ُربقيقُ
نبحث ُعن ُسبب ُذلك ُقبد ُأف ُالشريعة ُاإلسبلمية ُعندما ُكانت« ُهتدؼ ُيف ُمقصدىا ٌ

مصلحةُاإلنسافُبإقامتوُاػببلفةُيفُاألرضُ،فإفُاألحكاـُالشرعيةُاليتُتنتهيُمقاصدىاُصبيعاُإذلُاإلسهاـُ
اءُمنُحيثُقوةُ
يفُربقيقُىذاُاؼبقصدُاألعلىُكماُبيٌناهُسالفاُليستُيفُإسهامهاُيفُربقيقوُعلىُدرجةُسو
ٌ

ُ263اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ص...
ُ264فلسفةُالشريعة:مصطفىُإبراىيمُالزؼبي،نشرُاحسافُللنشرُكالتوزيع(،د.ب)،ط01،1435ق2014/ـُ،ص.192
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الفصل الثاني:

اؼبصلحةُاليتُهتدؼُإذلُربقيقهاُ،كإمباُىيُمتفاكتةُيفُذلكُحبسبُتفاكتُاألحكاـُفيماُكضعتُلوُمنُ
معاعبةُألكضاعُاغبياةُ»ُ ُ.265
كعليو ُ ُإذا ُقاـ ُفردُمن ُأفراد ُاجملتمع ُاالسبلميُجبنايتُت ُشرعيتُتُ ،كنبا ُارتداده ُعن ُال ٌُدين ُكقتلوُ
ففيُىذهُاغباؿُسيخاطبوُاؼبشرع ُاغبكيم ُباسًتاتيجيةُتوجيهية ُج ٌُد ُصارمةُ ،تصدرُضدهُ
لنفسُبغَتُحقُ ،
ٌُ
ٌ
أمراُذاُقوةُإقبازيةُشديدة ُ(الوجوب)ُ ،تؤدمُإذلُقتلوُ ،266دبوجبُتىُػ ىُع ُِّديو ُعلىُاغبرياتُالشخصيةُ ،كيفُ

تسعىُالشريعةُإذلُحفظوُ .
ٌُ
متهاُاغبقُيفُاغبياةُ،كالذمُيُػي ىُع ُُّدُمصلحةُضركريةُأكُمقصداُضركرياُ267
ٌُ
مق ٌُد

268
إالُأفُاؼبشرعُاغبكيمُ ،حبكمُ
ُ
،
ب ُالقوةُاإلقبازية ُ(كجوبُالقتل) ُعلىُجنايةُاالرتدادُأيضا
ح يُ
نس ًُ
ُتى ىُ
ٌ

امتبلكوُؼبطلقُالسلطةُالقضائيةُكالتقديريةُ،كافُقدُأتاحُللمكلفُفرصةُإلغاءُتلكُالقوتُتُاإلقبازيتُتُبعدُ

ُ265مقاصدُالشريعةُبأبعادُجديدة:عبدُاجمليدُالنجار،دارُالغربُاإلسبلمي،بَتكت-لبناف،طُ،2006ُ،01ص.46
266كىو ُنوع ُمن ُالعقوبةُ ،كيصطلح ُعليو ُيف ُالواقع ُاؼبؤسساٌب ُاإلسبلمي ُبالقصاص.ينظر:اإلحكاـ ُيف ُأصوؿُ
األحكاـ:اآلمدمُ.255/3،تفسَت ُالنصوصُيفُالفقوُاإلسبلمي(دراسةُمقارنةُؼبناىجُالعلماءُيفُاستنباطُاألحكاـُمنُ
نصوصُالكتابُكالسنة):ؿبمدُأديبُصاحلُ.37/1،كيبكنناُأفُنعدُالقصاصُيفُاغبقلُالقانوينُالقضائيُنوعاُمنُاؼبساسُ
حبرمة ُاغبياة ُاػباصة ُربقيقا ُللمصلحة ُالعامةُ .ينظر:القانوف ُاعبنائي ُال ٌدستورم ُ(الشرعية ُالدستورية ُيف ُقانوفُ
العقوبات،الشرعيةُالدستوريةُيفُقانوفُاإلجراءاتُاعبنائية):أضبدُفتحيُسركرُ،صُ.468فلسفةُالشريعة:مصطفىُإبراىيمُ
الزؼبيُ،ص.16،195
267
عٍتُىذهُاؼبصلحةُمنعُاالعتداءُعلىُالنٌفسُكصيانتهاُيفُاستمرارُحياهتاُ ،كماُتقوـُبوُعلىُصعيدُاعبسدُكالركحُ
ُ
كُتى

كالعقلُكالوجدافُكالفكرُكالسلوؾُ .ينظرُ :اؼبناسبةُالشرعيةُكتطبيقاهتاُاؼبعاصرة:نورُالدينُبنُـبتارُاػبادمي،دارُابنُحزـُ
للطباعةُكالنشرُكالتوزيع،بَتكت-لبناف،ط1427ُ،01ق2006/ـُ ،صُ .76كينقسمُمقصدُحفظُالنفسُإذل-1:اغبفظُ
اؼبادم؛ ُكيشملُبدكرهُ :أُ -حفظُالنفسُبأسبابُالبقاءُكالقوة.بُ -حفظُالنفسُبدفعُالعوادمُ .كُ -2اغبفظُاؼبعنوم؛ُ
كيشمل ُبدكره:أُ -حفظ ُالنفس ُبالتزكية.بُ -حفظ ُالنفس ُباألمن ُالنفسيُ .ينظر ُشرح ُىذه ُالتقسيمات ُبفركعها ُيفُ:
مقاصدُالشريعةُبأبعادُجديدة:عبدُاجمليدُالنجارُ،ص.120-116
ُ268كتأٌبُمشركعيةُمعاقبةُاؼبرتدُعنُدينوُبالقتل؛لواحدةُمنُالضركرياتُاػبمسُكىيُحفظُالدينُ،كذلكُلصيانةُالعبادةُ
منُالتحريفُكالغلوُكالتقصَتُكاإلفراط.ينظر:اؼبناسبةُالشرعيةُكتطبيقاهتاُاؼبعاصرة:نورُالدينُبنُـبتارُاػبادميُ،صُ.75إالُ
أنوُتوجدُىناؾُعدةُمسالكُغبفظُالدينُىي-1:حفظُالدينُبتوفَتُأسبابوُ-2.حفظُالدينُباالجتهادُ-3.حفظُالدينُ
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أفُنصُعليهماُ،269كذلكُبسببُالعفوُعنُالقصاصُ270منُطرؼُكرلُالضحيةُيفُاعبنايةُاألكذلُ،كدفعُ
ٌُ
الدية ُلوُ ،271كبسبب ُكقوع ُفعل ُالتوبة ُمن ُاؼبكلفُ 272يف ُاعبناية ُالثانيةُ ،كيعد ُىذا ُاإللغاء ُيف ُاؼبقاربةُ
التداكليةُلتحليلُاػبطابُدبثابةُ(تعديلُيفُالقوةُاإلقبازية)ُ273منُحالةُاإلثباتُإذلُحالةُالنفيُ .
يفُاعبنايتُتُالسابقتُتُيعدُنوعاُمنُ
ٌُ
ع ُللقوةُاإلقبازية ُ(كجوبُالقتل) ُ
إفُاحتماؿُإلغاءُأكُإبطاؿُاؼبشر ٌُ

البيافُ ،يصطلحُعليو ُ(بيافُالتٌغيَت)ُ ،274كىو« ُالبيافُالذمُفيوُتغيَتُؼبوجبُالُلٌفظُمنُاؼبعٌتُالظاىرُإذلُ

مُيىصًُرُفيهاُعنُ
غَته ُ» ُ ،275كىذاُيعٍتُأفُيكوفُللمنطوؽُيف ُىذاُالبيافُقوةُإقبازيةُصروبةُ ،لكنُاؼبتكُلٌ ُ
صريحُحكمهاُإذلُحكمُمغايرُلوُ.كعليوُيبكنناُأفُنُػيىًُتًُج ىُمُماُوبدثُيفُىذاُالبيافُدباُيأٌبُ :

بالتبليغُ-4.حفظُالدينُبالسلطاف-5.حفظُالدينُبدفعُالعوائقُ-6.حفظُالدينُدبدافعةُاؽبولُ-7.حفظُالدينُدبدافعةُ
االستبدادُالفكرمُ -8.حفظُالدينُدبدافعةُالتحريف-9.حفظُالدينُدبدافعةُاإلرجاؼُ -10.حفظُالدينُباعبهاد.ينظرُ
شرحُىذهُاؼبسالكُيفُ:مقاصدُالشريعةُبأبعادُجديدة:عبدُاجمليدُالنجارُ،ص.83-66
269اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.169/3،
ُ 270اؼبناسبةُالشرعيةُكتطبيقاهتاُاؼبعاصرة:نورُالدينُبنُـبتارُاػبادميُ ،صُ .78فلسفةُالشريعة:مصطفىُإبراىيمُالزؼبيُ،
ص.197
ُ 271تفسَت ُالنصوص ُيف ُالفقو ُاإلسبلمي(دراسة ُمقارنة ُؼبناىج ُالعلماء ُيف ُاستنباط ُاألحكاـ ُمن ُنصوص ُالكتابُ
كالسنة):ؿبمدُأديبُصاحلُ.37/1،فلسفةُالشريعة:مصطفىُإبراىيمُالزؼبيُ،ص.197
 ُ272اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .137/1،
ُ 273كماُيبكنُأفُيكوفُتعديلُالقوةُاإلقبازيةُؾبردُزبفيفُأكُإضعاؼُلقوةُمنطوقهاُ-كماُسنرلُالحقا.-ينظر:تعديلُ
القوة ُاإلقبازية(دراسة ُيف ُالتحليل ُالتداكرل ُللخطاب):ؿبمد ُالعبد،ضمن ُكتاب:التداكليات(علم ُاستعماؿ ُاللغة):إعدادُ
كتقدًن:حافظُإظباعليُعلومُ،ص.324
 ُ 274تفسَت ُالنصوص ُيف ُالفقو ُاإلسبلمي(دراسة ُمقارنة ُؼبناىج ُالعلماء ُيف ُاستنباط ُاألحكاـ ُمن ُنصوص ُالكتابُ
كالسنة):ؿبمدُأديبُصاحل.34/1،
ُ275اؼبرجعُنفسو.34/1،
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ؤخرُيفُالذكرُ ،276فيصَتُاؼبنطوؽُ
عليقُبالشرطُاؼب ٌُ
ٌُ
ُ
تصبحُالقوتُتُاإلقبازيتُت ُ(كجوبُالقتل)ُ
دبثابةُالتٌ

علىُالشكلُاآلٌبُ :إنٍتُأكجبُقتلُاؼبرتدُعنُاإلسبلـ ُإفُدلُيتبُ ،كماُأنٍتُأكجبُقتلُمنُقتلُغَتهُ
عدكاناُإفُدلُيعفوُكلُيُّوُعنوُكدلُيسُلٌمُال ٌُدُيٌةُ.فاؼبتأملُيفُىاتُتُالقوتُتُاإلقبازيتُتُهبدُأفُأكؿُالكبلـُفيهماُ
وبملُقوةُإقبازيةُتؤدمُإذلُقتلُاؼبكلفُ ،بينماُتلغىُتلكُالقوةُاإلقبازيةُيفُآخرُالكبلـ277؛ ُكؽبذاُإذاُ

قُاؼبكلفُالشرطُاؼبوجودُيفُآخرُالكبلـُقباُمنُعقوبةُالقتلُ .
ٌُ
ح ٌُق
إذاُتأملناُيفُ(بيافُالتغيَت)ُالسابقُبع ٌُدهُتعديبلُيفُقوةُاؼبنطوؽُاإلقبازيةُ،قبدهُتصرفاُمرحباُبوُمنُقبلُ

عُفرصةُللنجاةُأكُالتٌملصُمنُالعقابُ،كىذاُالتصرؼُ
ُ
كذلكُحينماُأتاحُلوُاؼبشر
الفردُاؼبخاطبُبو278؛ُُ
ٌ

منُشأنوُأيضاُأفُيؤثرُ279علىُاعباينُتأثَتاُكبَتا؛ُُفهذاُاؼبشرعُاغبكيمُكافُقدُألغىُأكُأبطلُكجوبُقتلوُ
بتوفَتُشركطُمعينةُ ،كىذاُيفُحدُذاتوُيدؿُ علىُأفُاؼبشرعُالُيرضىُللمكلفُتُاؽببلؾُكالُيفرحُبتطبيقُ
العقوباتُالقاسيةُعليهمُ ،بلُإنوُيريدُأفُيُػيٍُنجيهمُمنُتلكُالعقوباتُ ،بلُإنوُالُيرضىُؽبمُحىتُالوقوعُ

كمنُجهةُأخرلُسيكوفُلذلكُالتٌعديلُأثرهُاإلهبايبُالذمُسينعكسُعلىُاؼبكلفُمنُخبلؿُفعلُ
ُ
فيهاُ .
تأثَتمُناتجُليسُعلى ُالقوةُاإلقبازيةُبلُعلىُتعديلهاُلصاحلُاؼبكلفُ ،فيكوفُبذلكُفبتناُللمشرعُكشاكراُ
لوُ .
حبسبُماُييعرضُؽباُمنُعوارضُ 280إذلُأنواعُعديدةُ ،تارةُتبقىُ
ُ
كتتنوعُالقوةُاإلقبازيةُ(الوجوب) ُ

عدـُسباماُ
ُ
ؿبافظةُخبلؽباُعلىُدرجةُشدهتاُالعاليةُ ،كتارةُتضعفُش ٌُد يُهت يُ
اُأكُزب ٌُففُ ،كتارةُأخرلُُتيلغىُأكُُتي
يبكنناُأفُنقسمُىذهُالعوارضُإذلُ :
ٌُ
كماُرأيناُسابقاُ.ك
ُ276نفسو.34/1،
ُ277نفسو.34/1،
ُ 278تعديل ُالقوة ُاإلقبازية(دراسة ُيف ُالتحليل ُالتداكرل ُللخطاب):ؿبمد ُالعبد،ضمن ُكتاب:التداكليات(علم ُاستعماؿُ
اللغة):إعدادُكتقدًن:حافظُإظباعيليُعلومُ،ص.324
ُ279اؼبرجعُنفسوُ،ص.326
280

ُإف ُعدـ ُمراعاة ُىذه ُالعوارض ُىو ُما ُيصطلح ُعليو ُبػ ُ(الوجوب ُاؼبطلق).ينظر:شرح ُالكوكب ُاؼبنَت:ابنُ

النجار.358/1،
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ُأ-

عوارضُزبتصُباعبهةُالفاعلةُأكُاؼبن ٌُفذةُللفعلُ .

ب-
ُ

عوارضُُتيناطُبالوقتُاؼبخصصُإلقبازُالفعلُ .

ت-
ُ

عوارضُمتعُلٌقةُباختيارُاقبازُفعلُمنُاألفعاؿُ .

صلُعلىُقوتُتُإقبازيتُتُنباُ :
ارضُاليتُزبتصُباعبهةُاؼبن ٌُفذةُللفع يُ
ٌُ
إذاُماُراعيناُالعو
لُكب ٌ
((ُ-)3-1-1قوة الوجوب العيني والوجوب الكفائي اإلنجازيتين)ُ .
تؤُثٌرُاعبهةُالفاعلةُللوجوبُعلىُقوتوُاإلقبازيةُفتكوفُشديدةُيفُالعيٍت؛ُألهناُمتعُلٌقةُبكلُمكلفُ
كإفُ
ط ُبفعلُالغَتُ ،281أماُيفُالوجوبُالكفائيُفتكوفُعلىُخبلؼُذلك؛ ُألفُاؼبطلوبُفيهاُ ُ ،
كالُُتىس يُق يُ
فإنوُييكتىُػ ىُفىُفيوُبفعلُبالعضُفيسقطُعنُاآلخرينُ .282
كافُكاجباُعلىُصبيعُاؼبكلفُتُ ُ،

عُجازماُيفُطلبوُللفعلُمنُجهةُمعينةُ،عندىاُسنكوفُإزاءُقوةُالوجوبُالعيٍتُ
أيضاُإذاُكافُاؼبشر ٌُ

فبلُيىن ىُف يُعُ
اإلقبازيةُ ،كتستم ٌُد ُىذهُالقوةُشدهتاُعندماُيلزـُ 283فيهاُاؼبشرعُكلُمكلٌفُبعينو ُإلقبازُالفعلُ ُ ،
ُاؼبشرع ُبتعديل ُتلك ُالقوة ُفيخ ٌُففها ُكيضعفها ُإذل ُغايةُ
عندىا ُأف ُينوب ُعنو ُغَته ُيف ُذلكُ ،بينما ُيقوـ ٌُ

ُغَتهُعوضوُيفُ
ٌُ
اإللغاءُ ،كذلكُبإبطاؿ ُمفعوؿُالطلبُاعبازـُ ،كعدـُترتيبوُالعقابُعلىُتاركها284؛ ُألف

إقبازُالفعلُ ،285كعلىُىذاُيبكنناُأفُنستنتجُأفُتعديلُالقوةُاإلقبازيةُالوجوبُبالُنٌظرُإذلُاعبهةُاؼبنجزةُ
للفعلُيؤدمُبالضركرةُإذلُُالتٌغيَتُيفُتسميتهاُ .
ُ

حُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.375/1،أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُ
ُ 281اإلحكاـُيفُأصوؿ ُاألحكاـ:اآلمدمُ.137/1،شر ُ
اؼبظفر،مؤسسةُاألعلميُللمطبوعات،بَتكت-لبناف،ط1410ُ،02ق1990/ـ.80/1،
ُ 282اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .137/1،شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ .376/1،أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُ
اؼبظفر.81-80/1،
ُ283شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.374/1،
ُ284شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.1376،أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظفر.81-80/1،
ُ285كىذاُألهناُكاجبةُيفُحقُغَتهُأيضا.ينظر.
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يةُالوجوبُالُيعٍتُأبداُأفُنستغٍتُفيهاُعنُشرطُمنُالشركطُاليتُذكرناىاُ
ٌُ
إفُتعديلُالقوةُاإلقباز

التٌخفيف ُأثناء ُمراعاة ُظركؼُ
ُالشركط ُعلى ُحقيقتها ُك ُشدهتاُ ،286كإمبا ُُيى ُربييُز ُ ُ
سابقاُ ،بل ُستبقى ُتلك ٌُ
رُعليوُاألمرُلظرؼُمنُىذهُالظركؼُكعُلً ىُم ُأ ٌُف ُغَتهُقاـُ
ىُ
اؼبكُلٌفُالُنٌفسيةُكاؼبهنيةُكاالجتماعية؛ ُفإذاُتع ٌُذ
بالواجبُفهناُيبكنوُأفُيًتؾُاؼبطلوبُدكفُأفُيعاقبُعلىُذلكُ.287كىذاُاؼبخططُيوضحُاؼبسألةُ :
ُ
ُ كاجبُعيٍت

كاجبُكفائي

ُ الصبلةُاؼبفركضة

الصبلةُعلىُاعبنازة

ُ
هببُعلىُالفردُأفُ
ُ
يقوـُبوُشخصيا

يستطيعُأفُينوبُعنُ
اؼبكلفُغَتهُيفُآدائو

ُ
هببُالقياـُبالفعل
ُ

ُُ

درجةُشدةُقوية

منُاآلخرين
درجةُشدةُضعيفة

ُ
ُ

هبوزُترؾُالفعلُإفُعلمُفعلوُ

ترجيحُجهةُإقبازُالفعلُعلىُجهةُتركو.
ُ
ُ
ُ

ُ286اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .137/1،
ُ287اإلحكاـُكغَته
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الفصل الثاني:

ارضُاؼبتعلقةُباختيارُاالقبازُكبصلُعلىُقوةُإقبازيةُيصطلحُعليهاُ :
ٌُ
أماُإذاُنظرناُإذلُالعو
((ُ-)4-1-1القوة اإلنجازية "الوجوب المخير)ُ :
تؤثرُرخصةُاختيارُتنفيذُأحدُالواجباتُىيُاألخرلُعلىُقوةُالوجوبُاإلقبازيةُ،فتخففُمنُشدهتاُ
لكنهاُالُسبلكُأفُتلغيهاُأكُتعدمهاُسباما؛ُ كىذاُراجعُإذلُعدـُإلزاـُاؼبكلفُبفعلُصبيعُماُأمرُبوُأكُترؾُ
صبيعُماُ يهن ىيُعنوُ،بلُيًتُتٌبُعليوُتنفيذُخياراُكاحداُمنُبُتُاػبياراتُاؼبتاحةُ،لكنُُتىعيُتُىذاُاػبيارُهببُ

أفُيكوفُنابعاُمنُذاتيةُاؼبكلفُالُأفُيفرضوُعليوُاآلمرُمسبقاُ ،كإذاُاستقرُاؼبكلفُعلىُخيارُبعينوُ
يُ
كبديل ُيفُ
ماُكافُلوُعدؿ ُ هُ
هُ
عرؼُىذاُالواجبُبأنوُ «ُ :
يكوفُىوُالواجبُعليوُفعلوُفقطُ ،288كلذلكُ ٌُ

بلُكافُاؼبطلوبُىوُأكُغَتهُيتخَتُبينهماُاؼبكلفُ».289
عرضوُ،كدلُيتعلقُبوُالطلبُخبصوصوُ،
ٌ

قُالتٌكليفُفيهاُبتعيُت ُ
ُ يكوفُاؼبكلفُيفُىذهُالقوةُاإلقبازيةُيفُفسحةُمنُأمرهُ ،كذلكُعندماُتعُلٌ ُ
ُاػبيارات ُاؼبعركضة ُعليوُ ،كيستدؿ ُعلى ُذلك ُ(اآلمدم) ُدبا ُجاء ُيف ُاآلية ُالكريبةُ
ُ Precisionأحد ُ
اػباصة ُبالك ٌُفارةُ ،قاؿ ُتعاذل﴿:فكفارتو ُإطعاـ ُعشرة ُمساكُت ُأك ُكسوهتن ُأك ُربرير ُرقبة﴾[اآلية..منُ
سورةُ ]...يعتقد ُ(اآلمدم) ُأنوُلوُدلُيكنُالواجبُ ،الذمُىوُالكفارةُيفُىذهُاآليةُالكريبةُ ،خياراُكاحداُ
لكانتُالصيغةُاللسانيةُيفُاآليةُالكريبةُعلىُىيئةُ
ٌُ
غَتُمعُت ُُ Pas préciséمسبقاُمنُطرؼُاآلمرُ ،

ُالصيغة ُذبعلُمن ُاػبياراتُ
ـبالفة ُكىيُ :فك ٌُفارتو ُإطعاـ ُعشرة ُمساكُت ُككسوهتن ُكربرير ُرقبة؛ ُألف ُىذه ٌُ
ةُالصيغةُاؼبخَتُفيهاُبػُ(أك).290
ٌُ
ُ
كىذاُبعيدُ
ُ
ثُ،
اجبةُصبيعاُيفُحقُمنُحُنى ىُ
ىُ
الثبلثةُك
كلُالبعدُعنُحرفيٌ
ُُُُُُُُُُُُُُ ُ

بناءُعلىُماُسبقُذكرهُنستطيعُأفُنسجلُُأربعُميزاتُأساسيةُاشتملتُعليهاُقوةُ(الوجوبُاؼبخَتُ
اإلقبازية)ُكىيُ :
ُأ-

الُهببُعلىُاؼبكُلٌفُأفُيقوـُبفعلُصبيعُاػبياراتُاؼبعركضةُعليوُ .

ُ288اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.137/1،شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ .380/1،
ُ289أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظفر.79/1،
ُ290اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .141/1،
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هببُعلىُاؼبكلفُالقياـُخبيارُكاحدُفقطُ .

جُ-يكوفُللمكلفُمطلقُاغبريةُيفُاختيارُأحدُاػبياراتُ .
دُ-االختيارُالذمُكقعُعليوُاؼبكلفُىوُالواجبُكماُعداهُالُيكوفُكذلكُ .
ُتيعدُاؼبيزاتُ(أ-ب-ج)ُدبثابةُزبفيفُأكُتلطيفُيفُالقوةُاإلقبازيةُ(الوجوب)؛ُفهناؾُفرؽُشاسعُبُتُ
أفُيقوـُاؼبكلفُبإقبازُعدةُتكاليفُ،كبُتُأفُيقوـُباختيارُتكليفُكاحدُيتماشىُكقدرتوُاؼباديةٌُ ُ،أماُاؼبيزةُ
خيَتُالُيؤدمُُأبداُإذلُاختبلؼُحقيقةُالقوةُاإلقبازيةُ
ٌُ
ُ
الرابعةُفتؤٌُكدُلناُكيفُأفُتعُلٌ
قُإقبازُالفعلُبالتٌ
كُمرجحاُلوُدائماُجهةُتنفيذُالفعلُعلىُجهةُتركو.كىذاُ
حيثُيكوفُاؼبشرعُملزماُللمكلفٌُ ُ ،
الوجوب؛ ُ
ٌ

اؼبخططُيقربُلناُاؼبسألةُ :
ُ
ُ
ُ
قوةُالواجبُ

نفدُفعبلُكاحداُ

ُُ

اؼبخَتُاإلقبازية

فقط،كليكنُعلىُاختيارؾ.

ُ
ُُُُُُُُُُُُُإطعاـُعشرةُمساكُتُ .

أختارُإطعاـُ
عشرةُمساكُت.

ُُُُُُُُُُُُُأكُكسوةُعشرةُمساكُتُ ُُُ.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُأكُربريرُرقبةُ ُُُُُُُُُُُُُُ.

ترجيحُتنفيذُالفعلُ
علىُعدـُتنفيذه/إلزاـ.

مراعاةُاؼبشرعُلقدرةُاؼبكلفُ
اؼبادية/قوةُإقبازيةُـبففةُ .

قوةُإقبازيةُشديدة.

ُ
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الفصل الثاني:

دُاؼبشرعُمنُجهةُأخرلُللمكلفُكقتاُلكيُينجزُفيوُاؼبطلوبُ ،كهبذاُنكوفُإزاءُنوعُآخرُمنُ
يُوب ٌُد
ٌ

القولُاإلقبازيةُيصطلحُعليوُبػُ :

(ُ-)5-1-1القوة اإلنجازية "الوجوب المؤقت" ُ
ُ

كتنقسمُىذهُالقوةُاإلقبازيةُإذاُماُ
اعيُاؼبشرعُيفُىذهُالقوةُم ٌدةُزمنيةُخاصةُإلقبازُالفعلُ،291
ُير
ٌ
ٌ

راعيناُكقتُإقبازُالفعلُإذلُثبلثةُقولُإقبازيةُفرعيةُىيُ :

(ُ-)1-5-1-1القوة اإلنجازية(الوجوب الناقص):
كيكوفُالوقتُاؼبخصصُؽباُأقلُمنُطبيعةُالفعلُاؼبأمورُبوُ،292إالُأفُاألصوليُتُالُيعتدكفُهبذهُ
إذُالُيصحُأفُيأمرُاؼبشرعُاؼبكلفُبفعلُأمرُيفُ
القوةُاإلقبازية؛ ُألهناُغَتُمقبولةُمنُالناحيةُاؼبنطقية؛ ُ
ٌ
احدةُكىوُمنُحيثُطبيعتيوُالزمنيةُيستغرؽُطبسُدقائقُ ،كؽبذاُكانتُعندىمُىذهُالقوةُاإلقبازيةُ
ُ
دقيقةُك

اعُالتٌكليفُبا﵀اؿُأكُدباُالُيطاؽُ .293
الغية؛ُألهناُنوعُمنُأنو ُ

(ُ-)2-5-1-1القوة اإلنجازية(الوجوب المضيّ ّق)ُ :
ربملُىذهُالقوةُداللةُاألمرُ
كيكوفُالوقتُاؼبخصصُؽباُمتساكياُسباماُمعُطبيعةُالفعلُاؼبأمورُبوُ.294
ٌُ
ٌ
ماُفيهاُبإقبازُالفعلُيفُكقتُضيٌقُ ،كؽبذاُفهوُالُيبلكُ
ُ
كذلكُعندماُكافُم ىلز
إذلُاؼبكلفُيفُشدةُعالية؛ ُ
ي
إالُاؼبسارعةُحىتُالُتنتهيُاؼبدةُاؼبخصصةُلتنفيذُالفعلُ .كنستطيعُأفُمبثلُؽبذهُالقوةُالشديدةُدباُوبدثُ

يف ُالصوـ295؛ ُحيث ُيكوف ُإقبازه ُمن ُقبل ُاؼبكُلٌف ُشاغبل ُلطبيعة ُكقتوُ ،من ُطلوع ُالفجر ُإذل ُغركبُ
ُ291أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظفر.82/1،
292اؼبرجعُنفسو.82/1،
ُ293شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.369/1،أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظ ٌفر.82/1،

ُ294شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.369/1،أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظ ٌفر.82/1ُ،
ُ295شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.369/1،
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الفصل الثاني:

الشمسُ ،فبلُىوُزائدُعليوُكالُىوُناقصُعنوُ ،296كلذلكُفأمُإخبلؿُهبذاُالوقتُسيؤثرُتأثَتاُمباشراُ
علىُصحةُإقبازُفعلُالصياـُ .
الموسع):
(ُ-)3-5-1-1القوة اإلنجازية(الوجوب
ّ
297
ُاؼبشرع ُاغبكيم ُإمكانيةُ
كيكوف ُالوقت ُاؼبخصص ُؽبا ُزائدا ُعن ُطبيعة ُالفعل ُاؼبأمور ُبو ُ .لقد ُأتاح ُأف ٌُ

إذلُحالةُمنُالتٌخفيفُالُنٌاجمُعنُ
ُ
يةُمنُحيثُالشدُةي ُاؼبقًتنةُبضيقُالوقتُ ،
ٌُ
تعديلُ ُىذهُالقوةُاإلقباز
يبكنناُأفُمبثٌلُؽبذهُ
ُ
التٌوسيعُيفُكقتُإقبازُالفعلُ ،فيكوفُهبذاُاؼبكلفُغَتُمضطرُللمسارعةُيفُاإلقبازُ .ك
ُ

القوة ُبالوقت ُاػباص ُإليقاع ُصبلة ُالظهرُ .298يقوؿ ُتعاذل﴿:أقم ُالصبلة ُلدلوؾ ُالشمس ُإذل ُغسقُ
ٌُ

لكن ُتوسيعوُ
الليل﴾[اآليةُ .]ُُ...
يكوفُاؼبشرعُيفُىذهُاآليةُالكريبةُملزماُاؼبكُلٌفُتُعلىُإقامةُالصبلةُ ،ك ٌ
ٌ

لوقتُإيقاعُىذاُاإللزاـُ،منُدلوؾُالشمسُإذلُغسقُالليلُ،سيؤثرُيفُاإللزاـُفيجعلوُتبعاُلذلكُـبففا؛ُألنوُ
رهُإذلُتأجيلُالصبلةُكمعُىذاُالُييرُتٌبُعليوُاؼبشرعُأمُعقوبةُ
ُ
اد يُ
ص ًُ
قدُُتي ىُ
ؼُاؼبكلفُظركؼُاجتماعيةُتض ُطٌ
لعدـُذباكزهُللحقلُالزمٍتُالشرعيُاؼبخصصُإلقبازُالصبلةُ .
ٌُ
تذكرُ،بلُسيثيبوُ299
إالُأفُىذاُالتٌخفيفُكُإفُكافُيفُصاحلُاؼبكلفُ ،فهوُمنُجهةُأخرل ُؿبلُتساءؿ؛ ُفأمُجزءُمنُ
ُ

أجزاءُتلكُالفسحةُيستلزـُأفُينجزُفيوُاؼبكلفُاؼبطلوب؟ُيؤٌُكدُ(اآلمدم)ُمنُجهتوُعلىُأفُصبيعُأجزاءُ
تلكُالفسحةُصاحلُلتنفيذُالفعلُ،300كهبذاُيكوفُمتاحاُللمكلفُأفُينجزُالفعلُيفُأكؿُالوقتُ،أكُىبتارُ
بدؿ ُذلك ُتأجيل ُاإلقباز ُإذل ُكسط ُالوقت ُأك ُآخرهُ ،301كىذا ُالتأجيل ُيرتبط ُارتباطا ُكثيقا ُبالعزـ ُعلىُ

ُ296أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظ ٌفرُ.82/1،

297شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.369/1،أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظ ٌفر.82/1،
298اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.143/1،
299

300اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـُ.143/1،شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ .369/1،
301اإلحكاـ ُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .143/1،شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ .372-371/1،أصوؿُالفقو:ؿبمدُ
رضاُاؼبظفر.83/1،
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الفصل الثاني:

التنفيذ؛ ُ أمُيكوفُبإمكافُاؼبكلفُأفُيؤجلُفقطُيفُحالةُماُإذاُُكافُعازماُعلىُالتنفيذُ ،غَتُمتجاكزُ
آلخرُالوقتُ .ُ302
ُُُإ ٌُف ُ الوقتُاؼبمتدُمنُدلوؾُالشمسُإذلُغسقُالليلُىوُصاحلُلكيُيقوـُاؼبكلفُفيوُبتنفيذُفعلُ
كالُيستلزـُمنُىذاُضركرةُتطابقُفعلُالصبلةُمعُأكؿُالوقتُ،أكُآخرهُ،كماُالُيستلزـُأيضاُأفُ
ٌُ
الصبلةُ،

ُيي ُِّنف ىُذُفعلُالصبلةُيفُصبيعُتلكُاؼبدةُ،303بلُ«ُيكتفىُبفعلوُمرةُكاحدةُيفُضمنُالوقتُا﵀ددُلوُ»ُ،304
يبةُنفسهاُدلُتدؿُ
ٌُ
كماُالُيبتلكُاؼبكُلٌفُأىليةُتفضيلُكقتُمعُتُمنُأجزاءُالواجبُاؼبوسع؛ُألفُاآليةُالكر
انتفتُصبيعُىذهُاالحتماالتُصحُمنُاؼبكلفُأفُينجزُصبلةُالظهرُعلىُ
ٌُ
علىُذلكُبصريحُاللفظُ،كإذاُ
طوؿُالوقتُاؼبمتدُؽبا؛ ُسواءُيفُأكلوُأكُكسطوُأكُآخرهُ ،لكنُيكوفُذلكُمرةُكاحدةُكيفُكقتُكاحدُ،
تعودُإليوُاغبريةُاؼبطلقةُيفُاختيارهُ،كماُيًتتبُعنُاختيارهُىذاُثواباُمنُقبلُاؼبشرعُ .305
ُ
لموسع بين (اآلداء واإلعادة والقضاء):
( -)4-5-1-1الواجب ا ّ
كماُتوصفُالقوةُاإلقبازية ُ(الواجبُاؼبوسع) ُأيضاُمنُحيثُالعبلقةُبُتُرتبةُالتنفيذُكُالوقتُ306
بأكصاؼُثبلثةُىيُ :

 ُ 302اإلحكاـ ُيف ُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .143/1،شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ .369/1،أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُ
اؼبظ ٌفرُ .83/1،

ُ303اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.144./1،
ُ304أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظ ٌفر،ص.83

ؽبذاُلوُتعُتُللفعلُجزءاُمنُالوقتُسلفاُمنُلدفُاؼبشرعُ،دلُيصحُ
ٌُ
ُ305اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.144/1،ك
عندىاُالفعلُقبلو؛ُكماُيصَتُالفعلُبعدهُقضاءُالُأداءُ.ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ .372/1،

تبةُالتٌنفيذُإالُيفُالفعلُالكبلميُاألمرُاؼبعركضُبالقوةُاإلقبازية(الوجوبُاؼبؤقت)ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُ
كتتعُتُر ُ
ُ ٌ 306

النجار.363/1،
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اجبُاؼبوسعُألكؿُمرةُيفُجزءُمنُاألجزاءُاؼبش ٌكلةُلوقتوُالكامل/طبيعةُ
إذاُن ٌفذُاؼبكلفُالو
ٌ
كقتوُ ،فإفُفعلوُىذاُيوصفُبأنوُ(أداء)ُ ،307كيعرؼُبأنوُ« ُماُفعلُيفُكقتوُاؼبق ٌدرُلوُأكالُ
شرعاُ»ُ .308

ب-
ُ

أماُإذاُكقعُاؼبكُلٌفُأثناءُأدائوُللواجبُاؼبوسعُيفُخللُبعذرُأـُبغَتُعذرُ،فهناُيًتتبُعليوُ
بالضركرةُأفُيعيدُتنفيذُالفعلُقبلُأفُتنقضيُصبيعُأجزاءُكقتوُ،كعلىُىذاُيوصفُفعلوُىذاُ
بأنو ُ(إعادة).309كىي ُعبارة ُعن ُتكرار ُيف ُإقباز ُالواجب ُاؼبوسع ُيف ُالوقت ُاؼبقدر ُلو ُيفُ
الشرعُ .ُ310

جُ-أماُإذاُانتهتُصبيعُأجزاءُكقتُالواجبُاؼبوسعٍُ ،بُقاـُاؼبكلفُبتنفيذُالفعلُ ،سواءُأكافُبعذرُ
أـُبغَتُعذرُ،ففيُىذهُاغباؿُكبصلُعلىُقوةُإقبازيةُيصطلحُعليهاُبُػ(القضاء)ُ،311كتعرؼُبأهناُ «:ماُ
فعلُبعدُكقتُاألداء ُ»312؛ُفعندما ُدلُيلتزـُاؼبكلفُبالوقتُا﵀ددُالقبازُالفعلُبالقوةُاإلقبازيةُ(الواجبُ
اؼبوسع)ُ،تعُتُعليوُضركرةُأفُيتدارؾُإقبازهُفيأٌبُبوُكإفُكافُمتعدياُبذلكُاغبقلُالزمٍتُالشرعيُ .313
ٌ
إذفُ،بإمكانناُأفُنعيدُتبسيطُاألكصاؼُالثبلثةُالسابقةُفيماُيأٌبُ :
-1

األداءُ=ُطريقةُصحيحةُيفُالتنفيذ+رتبةُأكذلُيفُالتنفيذُ +ضمنُإطارُاغبقلُالزمٍتُالشرعيُ
لقوةُالواجبُاؼبوسعُ .

-2

اإلعادةُ= ُطريقةُخاطئةُيفُالتنفيذ+رتبةُماُبعدُاألكذلُيفُالتنفيذُ+ضمنُإطارُاغبقلُالزمٍتُ
الشرعيُلقوةُالواجبُاؼبوسعُ .

ُ307اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.147/1،
ُ308شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.365/1،
ُ309اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.147/1،
ُ310شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.365/1،
ُ311اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.147/1،
ُ312شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.367/1،
ُ313أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظفر.84/1،
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القضاء=ُخارجُإطارُاغبقلُالزمٍت ُالشرعيُلقوةُالواجبُاؼبوسعُُ+طريقةُصحيحةُأكُخاطئةُ
يفُالتنفيذ+رتبةُأكذلُأكُماُبعدىاُ .

لقدُأشرناُسابقاُإذلُامتبلؾُاؼبكلفُؼبطلقُاغبريةُإذاُأرادُأفُيؤجلُإقبازُاؼبطلوبُإذلُكسطُالوقتُأكُ
آخرهُ ،لكنُدبراعاةُبعضُالعوارضُقدُالُيبقىُاألمرُعلىُماُىوُعليو؛ ُفقدُيطرأُطارئ ُيصبحُمعوُإقبازُ
فقدُيصيبُاؼبكلفُمرضُشديدُيكوفُمرجحاُمنُخبللوُ
ٌُ
اؼبطلوبُيفُأكؿُالوقتُذاُأكلويةُمنُتأجيلو؛ ُ
أنوُلوُقاـُبتأجيلُفعلُالصبلةُمثبلُإذلُكسطُالوقتُأكُآخرهُسيدركوُاؼبوتُ،ففيُىذهُاؼببلبساتُسينتجُ

عنُتأجيلُاؼبكلفُللصبلةُفعبلُآخراُيوصفُبأنوُعصيافُ،حىتُكإفُدلُيتح ٌُققُترجيحُاؼبوتُُ .314
يندرجُفعلُالعصيافُىذاُ،منُالناحيةُاؼبنهجيةُالتصنيفيةُ ،ضمنُإطارُاألفعاؿُالناذبةُعنُالقوؿُ ،أكُ
األفعاؿُالتأثَتية؛ ُفحىتُكُإفُكافُاؼبكُلٌفُغَتُقاصدُلعدـُاالمتثاؿُللمطلوبُ ،دباُأنوُدلُيتجاكزُاغبقلُ
الزمٍتُاؼبخصصُلوُشرعاُ ،فإفُترجيحُموتوُبسبب ُاؼبرضُيع ٌد ُدبثابةُذباكزُللوقتُالقادرُفيوُعلىُاإلقبازُ
إفُاؼببلبساتُالسابقةُذبعلناُنبادرُبطرحُالتساؤؿُاآلٌبُ :ىلُيوصفُ
ٌُ
إذلُالوقتُالذمُيق ٌُدرُفيوُعجزهُ .
تأجيل ُإقباز ُاؼبكلف ُللصبلةُ ،كىو ُيواجو ُاؼبرض ُالشديدُ ،بأنو ُأداء ُأـ ُقضاء؟ ُإف ُتعويض ُاؼبكلف ُأكُ
استبدالوُأكؿُالوقتُبوسطوُأكُآخرهُ ،كىوُيواجوُاؼبرضُالشديدُ ،ينجمُعنوُ -حقيقةُ -كقوعُاؼبكلفُيفُ
تبةُمنُتعمدُترؾُالصبلةُ
ٌُ
اؼبعصية؛ ُألنوُيفُىذهُاغباؿُوبتملُأفُيبوتُكىوُغَتُمؤدُللصبلةُ،فيكوفُيفُمر

إذلُخارجُكقتهاُ ،كلكنُىذا ُالُيستلزـ ُمُنٌاُبأمُحاؿُمن ُاألحواؿُأفُنتصرؼ ُيفُكقتُالقوةُاإلقبازيةُ
(الوجوبُاؼبوسع) ُفنضيقو؛ ُ دبعٌتُآخرُستبقىُصبيعُأجزاءُكقتهاُكماُىيُالُتضيقُدبجردُترجيحُاؼبكلفُ
ُالتٌبكَت ُيف ُاإلقبازُ ،315بينما ُإذا ُنفدت ُصبيع ُأجزاء ُكقت ُالقوة ُاإلقبازية ُ(ُ
ؼبوتو ُعلى ُحياتو ُأثناء ُعدـ ُ
الوجوبُاؼبوسع)ُكعاشُاؼبكلفُبعدُذلكُفهناُسيكوفُحقاُفعلوُلوُقضاء؛ُألفُكقتُاألداءُقدُانتهىُيفُ
كمنُجهةُأخرلُإذاُأجلُاؼبكلفُاؼبريضُتنفيذُالفعلُمنُأكؿُالوقتُإذلُكسطوُأكُآخرهُ،كىوُدلُ
ٌُ
األصلُ،
يعقدُالنيةُألدائوُيفُأمُكاحدُمنُاألجزاءُالسابقةُ ،فهناُسيكوفُعاصياُبالتأكيد-كماُرأيناُسابقاُ-لكنُ

314اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم.148/1،
ُ315اؼبصدرُالسابق.148/1،
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إفُحدثُكُأدرؾُاؼبكلفُحبياتوُبقيٌةُمنُآخرُالوقتُفأقبزُاؼبطلوبُفيهاُ ،فإفُفعلوُىذاُيسمىُأداءُالُ
ُ
قضاءُ .316

( ُ-)2-1القوة اإلنجازية (المندوب)ُ :
إذاُكافُاؼبطلوبُيفُالقوةُاإلقبازيةُ(الوجوب)ُ،جبميعُأنواعهاُ،يعرضُبدرجةُش ٌدةُعالةُ،تنتجُمنُ
ترجيح ُاؼبتكلم ُعبهة ُتنفيذ ُالفعل ُعلى ُجهة ُتركو ُمع ُترتيب ُالعقاب ُيف ُالثانيةُ ،فإ ٌُف ُاؼبطلوب ُيف ُالقوةُ
ألفُاؼبشرعُيفُىذهُالقوةُكُإفُكافُيطلبُمنُاؼبكلفُإتيافُ
اإلقبازية ُ(اؼبندكب)ُيعرض ُبدرجةُمتوسطة؛ ُ
ٌ
بُأم ُعقابُ ،كيفُصبيعُاغباالتُاليتُيًتؾُفيهاُاؼبكلفُتنفيذُ
الفعلُكيرجحوُلوُعلىُتركوُ ،فإنوُالُيرُتٌ ٌُ
ٌُ
الفعلُالذمُأمرُبوُ ،317كلذلكُُتيعرؼُىذه ُالقوةُعلىُأهناُذلك ُ« ُاؼبطلوبُفعلوُشرعاُمنُغَتُذـُعلىُ

تركوُمطلقاُ»ُ .318

يةُ(اؼبندكب)ُيتعُتُأفُتتوفٌرُفيوُع ٌدةُشركطُىيُ :
إذفُحىتُنىع ًرضُفعلُاألمرُالكبلميُبال ٌقوةُاإلقباز
ٌ
ٌ
ُ،كذلكُحىتُوب ىم ىُلُطلبوُؿبملُاعب ٌُدُ .
ُ-1هببُأفُيكوفُاآلمرُذاُأىليٌةُإقبازيٌة
ي
هببُأفُيعربُعنُاألمرُبصيغةُإقبازيةُتكوفُحاملةُؼبعٌتُالطلبُ .
-2
ٌ
هببُأفُيكوفُاآلمرُمرجحاُإقبازُالفعلُعلىُتركوُ .
-3
ٌ
-4هببُأفُالُيلزـُاآلمرُاؼبأمورُبإقبازُالفعلُ .
-5هببُأفُيكوفُاؼبطلوبُمعيناُ،كغَتُملتبساُلدلُاؼبكلفُ .
-6الُيرتٌبُاآلمر ُعقوبةُمعينةُيفُحالةُماُإذاُدلُينجزُاؼبكلفُماُطلبُمنو،كماُيرتٌبُأجراُيفُحالةُماُ
إذاُالتزـُاؼبكلفُبأمرهُ .

ُ316نفسوُ .148/1،
ُ317نفسو،
ُ318نفسوُ .161/1،
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اعىُمصلحةُمتوسطة ُلئلنسافُ،319
ع ُقدُر
-7لكي ُتتح ٌققُالقوةُاإلقبازيةُ(اؼبندكب) ُهببُأفُيكوفُاؼبشر ٌُ
ٌ

ط=مصلحةُمتوسطةُللمكلفُ .
شرعيُمتوس
يةُمتوسطة/حكمُ
كعليوُيبكنناُأفُنضعُاؼبعادلةُاآلتيةُ:قوةُإقباز
ٌ
ٌ
ٌ
ُ

( -)1-2القوى اإلنجازية المتضمنة في الفعل الكالمي النهي:
عرب ُعن ُىذاُ
ٌ
ُاؼبرة ُيستعمل ُفعل ُالنهي ُالكبلميُ ،كيي ٌ
يؤدم ُاؼبتكلم ُالوظيفة ُالتٌوجيهيةُ ،لكنٌو ُيف ُىذه ٌ

الضعفُ،كىبضعُربديدُىذهُالقولُبطبيعةُاغباؿُإذلُ
األخَتُكذلكُبدرجاتُمتباينةُمنُحيثُالشدةي ُك
ٌ
ي

كىذاُاؼبخططُيوضحُاؼبسألةُأكثرُ .
املُعدةُنفصلُاغبديثُعنهاُيفُموضعهاُ.
عو
ٌ
ٌ
ُ
ُ

الغرضُاإلقبازمُالتوجيهي

طلبُترؾُالفعل

ُ
ُ
ُ

قوتُتُإقبازيتُتُـبتلفتُتُمنُ

الفعلُالكبلميُالنهي

حيثُالشدة.

ُ
ُ
ُ

اؼبكركه

ا﵀رـ
ٌ

ُ

ُ319مقاصدُالشريعة....
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/المحرم)ُ :
القوة اإلنجازية (الحظر
(ّ -)1-1-2
ّ

ُالقوة ُاليت ُكبنُ
يوبقق ُالفعل ُالكبلمي ُالنهي ُالوظيفة ُالتٌوجيهيةُ ،كيتٌسم ُىذا ُالتٌحقيق ُيف ُظل ٌ

بصددىاُبدرجةُش ٌدةُج ٌد ُعالية؛ُكلذلكُفهيُ«ُماُينتهضُفعلوُسبباُللذـُشرعاُبوجوُماُمنُحيثُىوُ

فعلُلوُ»ُ،320كمنُأظبائهاُأيضا(ُ:ؿبرـُكمعصيةُكذنب)ُ .321

فبحسبُىذاُالتٌعريفُيًتتٌبُعلىُاؼبكُلٌفُضركرةُترؾُالفعلُكُإالُعرضُنفسوُؼبخالفةُأكُعقوبةُ

معينةُ،322كذلكُألفُالناىيُيكوفُطالباُمنوُإقبازُالفعلُعلىُىيئةُج ٌدُرظبيةُفيهاُنوعُمنُالتٌحتيمُكاعبزـُ
323
يةُمرجحةُعلىُجهةُالفعل324؛ُألفُتساكمُ
كاإللزاـ ُُ،كماُتكوفُجهةُترجيحُالًتؾُيفُىذهُالقوةُاإلقباز ٌ

اعبهتُت ُسيؤدم ُإذل ُإبطاؿ ُىذه ُالقوة ُمن ُأساسها325؛ ُفإذا ُقاؿ ُاؼبتكلم ُؼبخاطبو ُمثبل:ال ُذبلس ُعلىُ

األرضُ .
ُ
ُ
ُ

320نفسوُ .153/1،
321نفسوُ .153/1،
ُ 322يرلُ(الغزارل) ُأفُخطابُا﵁ُتعاذلُإذاُكردُباقتضاءُالفعلُفهوُأمرُ ،فإفُاقًتفُهبذاُاألمرُإشعارُبالعقابُعلىُالًتؾُ
كيقر ُابنُالنجارُالعقوبةُيفُحقُاؼبكلفُيفُحالةُتركوُللفعلُ
يكوفُكاجبا.ينظر:اؼبستصفىُمنُعلمُاألصوؿٌُ ُ .210/1،

اؼبأمورُبوُ،كلكنوُينيطهاُحبالةُعدـُصدكرُعفوُمنُلدفُاؼبشرع.ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار.375/1،

حُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجارُ.355/1،أصوؿُالتشريعُالدستورمُيفُاإلسبلـُ:إبراىيمُالنعمةُ،صُ .63دالالتُ
ُ 323شر ُ
النٌصوص ُكطرؽ ُاستنباط ُاألحكاـ ُيف ُضوء ُأصوؿ ُالفقو ُاإلسبلمي(دراسة ُربقيقية ُكتطبيقية):مصطفى ُإبراىيم ُالزؼبيُ،
ص.28
ُ324اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ.135./1،ا﵀صوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:الرازم.23/2،
 ُ325اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .135/1،
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الفصل الثاني:
المحرم المخيّر:
( -)2-1-2فعل
ّ

هبوزُعندُ(اآلمدم)ُأفُيكوفُا﵀رـُأحدُأمرينُ،كلكنُيشًتطُيفُذلكُأفُيكوفُغَتُمعُتُسلفا؛ُكقدُ
مثلُ(اآلمدم) ُؽبذاُبقوؿُالقائل:الُتكلمُزيداُأكُعمراُ ،كقدُحرمتُعليكُكبلـُأحدنباُالُبعينوُ ،كلستُ
أحرـُعليكُاعبميعُكالُكاحداُبعينوُ.326فبهذاُالُيكوفُا﵀رـُكلىُاؼبخَتينُ ،كماُالُيكوفُا﵀رـُيفُكبلـُ
كاحدُمنهماُبسابقُتعيينوُ،كذلكُألفُالصيغةُالواردةُتنيبُعنُخبلؼُذلكُ،كبالتارلُيكوفُا﵀رـُىوُكبلـُ
أحدُالفردينُمنُدكفُزبصيصُ .327
شركطوُاإلقبازيةُ :
ُ
( -)-3-1-2فعل المكروه:
يذىبُ(اآلمدم) ُإذلُأفُاؼبكركهُيطلقُيفُالشرعُكيرادُبوُاغبراـُ ،كقدُيرادُبوُأيضاُترؾُماُمصلحتوُ
ادُبوُمنُناحيةُأخرلُماُكافُمنهيُعنوُهنيُ
ُ
راجحةُحىتُكإفُدلُيكنُمنهياُعنو؛ُكًتؾُاؼبندكباتُ.كقدُير
تنزيوُالُربرًن؛ُكبوُالصبلةُيفُاألكقاتُكاألماكنُاؼبخصوصةُمثبلُ.كمنُجهةُرابعةُقدُيطلقُكيرادُبوُماُيفُ
القلبُمنُحزازةُ ،حىتُكلوُكافُغالبُعلىُالظنُحلو؛ ُكبوُأكلُغبمُالضبعُُمثبلُُ .كبناءُعلىُصبيعُ
االعتبارات ُالسابقة ُيرل ُ(اآلمدم) ُأننا ُإذا ُنظرنا ُإذل ُاالعتبار ُاألكؿ ُحديناه ُحبد ُاغبراـُ ،كإذا ُنظر ُإذلُ
االعتبارُالثاينُحديناهُحبدُترؾُاألكذل ُ ،كإذاُنظرناُإذلُاالعتبارُالثالثُحديناهُباؼبنهيُالذمُالُذـُعلىُ
فعلوُ،بينماُإذاُنظرُإذلُاالعتبارُالرابعُحديناهُبأنوُالذمُفيوُشبهةُكترددُ .328
ُ
ُ
326

327اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .154/1،
328اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .164/1،
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الفصل الثاني:
ُ

اؼبكركه

ُ
ُ
ُ
حراما

اؼبنهيُ

ماُفيوُ

األكذل(مصلحتوُ

الذمُالُذـُ

شبهةُكتردد

راجحةُعلىُتركو)

علىُفعلو(هنيُ

ترؾُ

التنزيو)

نتيجة:

(( -)1-3القوة اإلنجازية (المباح):
نستطيعُأفُنصفُالش دةُاؼبتضمنةُيفُىذاُالغرضُاإلقبازمُالفرعيُبأهناُمنعدمةُأكُصفرية؛ ُألفُ
ٌُ

اؼبباحُىو« ُماُدؿُالدليلُ السمعيُعلىُخطابُالشارعُبالتخيَتُفيوُبُتُالفعلُكالًتؾُمنُغَتُبدؿ»ُ،329

كماُأفُىناؾُقاعدةُكضعهاُاألصوليوفُتقضيُبأف«ُاؼبباحُمنُحيثُىوُمباحُ ،الُيكوفُمطلوبُالفعلُ،
كالُمطلوبُاالجتناب»330؛ُأمُيًتؾُىذاُاػبطابُللمكلفُمطلقُاغبريةُيفُالتصرؼُ ،فإذاُاختارُالقياـُ
بالفعلُقاـُبوُ،كإذاُاختارُتركوُانتوُعنوُ.كىذاُمنُغَتُأفُيبدحُأكُيذـُالُعلىُالفعلُكالُعلىُالًتؾُ.331
ُ329اؼبصدرُالسابقُ .166-165/1،
ُ330اؼبوافقاتُيفُأصوؿُالشريعة:الشاطيب.76/1،
ُ331اؼبصدرُنفسو.76/1،
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الفصل الثاني:

كهبذاُالتحديدُيكوفُىذاُالغرضُاإلقبازمُالفرعيُغَتُمشتملُعلىُأمرُ ،سواءُبالفعلُأكُبالًتؾ؛ ُألفُ
شدهتماُتكوفُمعدكمةُفبلُيرجحُأحدنباُعلىُاآلخرُ،332كمنُجهةُأخرلُإذاُدلُيكنُاؼبباحُغَتُمطلوبُ
الفعلُكالًتؾُسيكوفُعندئذُبالضركرةُإماُكاجباُأكُحراماُ ُُ..........333
اجلسُأكُالُذبلسُ،فبلُربرجٍتُيفُشيءُ .فاؼبتكلمُىناُيكوفُقدُخَتُاؼبخاطبُبُتُالفعلُكالًتؾُ،حيثُإنوُدلُيأمرهُكدلُينهاهُ،بلُإفُقصارلُماُقاـُ
ٌُ
بوُىوُأنوُساكلُلوُبُتُالتصرفُتُكدلُيرجحُلوُأحدنباُعلىُاآلخرُ،كىوُماُعربُعنوُ(الشاطيب)ُبػ«ُاستواءُ

الفعلُكالًتؾُيفُاؼبباحُ»ُ .334
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ332اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُ .167/1،
ُ333طرؽُاستنباطُاألحكاـُمنُالقرآفُالكرًن(القوعدُاألصوليةُاللغوية):عجيلُجاسمُالنشميُ،ص.148
ُ334اؼبوافقاتُيفُأصوؿُالشريعة:الشاطيب.76/1،
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المنطوق وداللته عند اآلمدي:
ُمدخل:

األول :أقسام الدالئل الكالمية عند اآلمدي ،وأثر القصد في اختالف تسمية الدالالت.
المبحث ّ
المبحث الثاني :المنطوق لغة واصطالحا.
المبحث الثالث:االستراتيجيّة الخطابية المتحكمة في إدراك المنطوق.
المبحث الرابع :أصناف الدالالت المنطوقة عند اآلمدي.

المنطوق وداللته عند اآلمدي

الفصل الثالث
مدخل:

الشرعي عند (اآلمدم) ،تبلورت حوؿ تداكلية الفعل
عرفنا فيما سبق أ ٌف تداكلية الفعل الكالمي ٌ
الكالمي اإلؾتازم ،أك قوة الفعل الكالمي اإلؾتازية؛ إذ ييعد ىذا األخًن عنده مبثابة الوحدة ا﵀ورية يف
التٌواصل بٌن اظتشرع اضتكيم ك اظتكلف شرعا .أيضا أشرنا يف الفصل السابق إشارات خاطفةً ،بىس ً
ب ما
ٌ
ٌ
ى
يسمح بو اظتقاـ طبعا ،إذل انقساـ الفعل الكالمي مبا يشتمل عليو من قول إؾتازية ،سواء عند األصوليٌن أك
عند التداكليٌن ،إذل قسمٌن؛ فعل كالمي مباشر ،كآخر غًن مباشر ،أك مبصطلح األصوليٌن إذل منطوؽ
كمفهوـ .كعليو سيدكر اضتديث يف ىذا الفصل حوؿ الفعل الكالمي اظتباشر ،أك اظتنطوؽ ،كمن ىنا قمنا
بتقسيم مباحث ىذا الفصل على النحو اآليت:

األول :أقسام الدالئل الكالمية عند اآلمدي ،وأثر القصد في اختالف تسمية
المبحث ّ
الدالالت.
نسعى يف ىذا اظتبحث إذل الوقوؼ على أقساـ دالالت الكالـ عند (اآلمدم) ،ككيف أف للقصد
دكرا حاشتا يف تغيًن تسمية الدالالت.

المبحث الثاني:المنطوق عند (اآلمدي):ماهيّته و نوع داللته.
االصطالح ،كما يسعى أيضا لوضع ىذه
طر يؽ ىذا اظتبحث تعريف اظتنطوؽ من حيث اللغةي ك
ي
يى ي
الداللة ضمن إطارىا اطتاص هبا.

المبحث الثالث:االستراتيجيّة الخطابية المتح ّكمة في إدراك المنطوق.
تقصى ىذا اظتبحث تلك االسرتاتيجيٌة اطتطابية اليت اعتمدىا (اآلمدم) يف إدراؾ داللة اظتنطوؽ.
ي ٌ

المبحث الرابع :أصناف الدالالت المنطوقة عند (اآلمدي).
يركـ ىذا اظتبحث استقصاء ؼتتلف ال ٌدالالت اظتستفادة عن طريق التٌلفظ اضتريف؛ الصريح كغًن
الصريح ،كىذه الدالالت ىي(:داللة اظتطابقة ،داللة التضمن ،داللة التنبيو كاإلنتاء ،داللة االقتضاء).
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الفصل الثالث

سنؤسس يف ىذا الفصل اطتاص بأحد طرؽ داللة اطتطاب على األحكاـ الشرعية ظتنهجية
إذفٌ ،

مفصلة حوؿ الرؤية اآلمدية السرتاتيجية  Stratégieاطتطاب الشرعي اظتباشر ،أك باألحرل إلسرتاتيجية
نفضل ٌأكال أف ننبٌو إذل مسألة قليل ما
الفعل الكالمي ٌ
الشرعي اظتباشر ،كلكن قبل أف ـتوض يف ىذا األمر ٌ
ينتبو إليها الباحثوف ،تتعلٌق ىذه األخًنة باإلطار اظتعريف الذم كاف قد احتضن كال من اظتنطوؽ كاظتفهوـ ،أك

الفعل اللٌغوم اظتباشر كغًن اظتباشر.
()1

حينما

أحد اللٌسانيٌن اظتعاصرين
لقد أثار مسألة التٌأصيل للظاىرة اللسانيٌة ،بشكل جاد ،ي
قاؿ «:كال متفى على الباحثٌن أقتية البحث يف أصوؿ العلوـ؛ إذ بدكهنا ال نتكننا فهم اإلطار النٌظرم الذم
يلم مشلها،كلت ٌقق كحدهتا ،كيسوغ منهجيتها ،كيعٌن على فهم فركعها،كيربط بٌن جزئياهتا » ،2كمن ىنا
ٌ
فقط أضح « التٌعريف باظتناىج كالنٌظريٌات يف سياقها ،كاستنادا إذل أصوعتا ،من شأنو أف لت ٌد من سلبيٌات

ىجرة اظتصطلحات اليت تصيب ثقافتنا اظتستقبلة لعطاءات الفكر اإلنساشل .بل إف ىذه العودة إذل األصوؿ،

القراء من تعادل الوسطاء
يقصراف من عمر اطتلط ك ٌ
كالتٌقدصل النٌقدمٌ ،
االدعاء ك االبتسار ،كلتمياف ٌ
كتبسيطيتهم ». 3
كعليو ،ييع ٌد توقٌف الباحث اللٌساشل على أصل  principeظاىرة من الظواىر اللٌسانية مبثابة
تكررت تلك األسباب كال ٌدكافع،
الوقوؼ على األسباب كالدكافع اظتولٌدة للفعل؛ بيث إذا حدث كأف ٌ

الفعل نفسوي ال ػتالة ،ك ىذا ىو شأف الباحث اللٌساشل الذم يركـ اكتشاؼ أصل ظاىرة
عندىا سينتج لنا ي
لسانية معينة؛ فإذا طيًرحت مثال قضيٌة لسانيٌة معيٌنة يف لغات أخرل يف حقبة تارمتية معينة أك يف حقب
تارمتية متباينة يف اللغة ذاهتا ،ففي ىذه اضتاؿ سيكوف الباحث اللٌساشل عارفا كخبًنا بالتٌصور النٌظرم
ضت
يفسر لنا كيف أ ٌف ىذه اظتنهجية اليت عي ًر ى
اإلرتارل لتلك اظتسألة،كبالتارل سيتم ٌكن  -كبكل جدارة -أف ٌ

هبا تلك الظاىرة اللٌسانية ،مبا احتوت عليو من فركع كجزئيات ،نتكننا أف ىـتتى ًزىعتاى فنرجعها إذل ذلك األصل

( _ )1ىو (ػتمد ػتمد يونس علي).
2
ػتمد يونس علي ،ص.42
مدخل إذل اللسانيات:ػتمد ٌ

اجعة:ػتمد سبيال،مؤسسة
غولدماف ك آخركف،تررتة:مؤسسة األباث العربيٌة،مر
 3البنيويٌة التكوينيٌة كالنٌقد األديب:لوسيىاف
ى
ٌ
األباث العربية،بًنكت-لبناف،ط ،1986 ،02ص.08
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الفصل الثالث

الكفيل بتوحيدىا كتعليلها ،كإذا استطاع الباحث اللٌساشل التٌحكم يف ىذه التقنية دتكن كقتها من تأصيل
كثًن من الظواىر اللسانية اليت تبدك مشتٌتة كال حتتوم على قواسم مشرتكة بينها.
يصطلح على األصوؿ العامة اليت تضطلع بالبحث عن األصوؿ اطتاصة بعلم من العلوـ،بػ
(األصوؿ األنطولوجية كاإلبستيمولوجية) ،4كفيما يتعلٌق بالتيٌارات اللٌسانية،تكوف لتلك األصوؿ مقدرة على
التحكم -كبشكل كبًن -يف إنشاء االجتاىات اللٌسانية كبلورة فلسفتها للظاىرة اللغوية ،5يقوؿ (ػتمد
الشأف «:يعود االختالؼ اظتنهجي بٌن اللسانيٌن إذل موقفهم من ىذه األصوؿ »،6
يونس علي) يف ىذا ٌ
نشأي مستندا يف
يتأسس أبدا من فراغ ،بل يى ى
كعليو بإمكاننا أف ـتلص إذل نتيجة مفادىا أ ٌف الفكر اللٌساشل ال ٌ

السائدة يف حقبة زمنيٌة ػت ٌددة.7
ذلك إذل بعض النٌتائج الفلسفيٌة ٌ

إال أ ٌف اظتسألة اليت كتدر بنا اإلشارة إليها يف ىذا اظتقاـ ىو أنٌو كتوز لتلك األصوؿ (األنطولوجيٌة
كاإلبستيمولوجيٌة) أف تتبلور كتتش ٌكل يف مرحلة متأخرة زمنيا بالنٌسبة إذل االجتاه اظتدرسي أك اظتنهج اللٌساشل

يف ح ٌد ذاتو ،8كإذا جاز مثل ىذا األمر يحق لنا أف نتساءؿ إذا عن ال ٌدافع الذم جعلنا نع ٌدىا أصوال رغم
ط هبا
أهنا نشأت يف مرحلة متأخرة كما ىو معلوـ؟يعود السبب يف ذلك كلو إذل كوف تلك األصوؿ منو ه

تفسًن بعض االجتاىات كاطتصائص اظتوجودة يف التيار اللٌساشل ذاتو .9

4مدخل إذل اللسانيات:ػتمد ػتمد يونس علي ،ص.41
5

اظترجع نفسو ،ص نفسها.

 6نفسو ،ص.42
7
التصور التحليلي):بشًن خليفي،
ينظر :الفلسفة كاللغة:عبد ٌ
الوىاب جعفر ،ص .15الفلسفة كقضايا اللغة (قراءة يف ٌ
ص 32كما بعدىا .اإلشكاليٌة اللغويٌة يف الفلسفة العربيٌة (دراسة حتليليٌة نقديٌة):جًنار جهامي،دار اظتشرؽ،بًنكت-

لبناف،ط ،01،1994ص 107كما بعدىا .الفلسفة كاللغة (نقد "اظتنعطف اللغوم" يف الفلسفة اظتعاصرة):الزكاكم بغوره،

ص 60كما بعدىا .اللغة كالفكر كفلسفة ال ٌذىن (مصطفى اضت ٌداد)،منشورا رتعية األعماؿ االجتماعية كالثقافية لكلية
الوىاب
اآلداب بتطواف(د.ب)(،د.ط)(،د.ت) ،ص 93ما بعدىا .البنيويٌة بٌن العلم كالفلسفة (عند ميشيل فوكو):عبد ٌ
جعفر ،ص.01
8مدخل إذل اللسانيات :ػتمد ػتمد يونس علي ،ص.42
 9اظترجع نفسو ،ص.42
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يعد (ػتمد يونس علي) رائدا يف إظهار بعض األصوؿ اللٌسانية اليت يؤكؿ إليها تقارب أك تباعد
التيارات اللٌسانية ،كما ذكرنا سابقا ،كبعد استقرائو ألىم تلك األصوؿ توصل إذل أهنا مرتبطة باألساس
مبواقف اظتدارس اللسانية كرؤية كل مدرسة منها ظتفهوـ العلمية يف اللسانيات ،باإلضافة إذل كضع حدكد
دتثٌل القدر الكايف منو يف كل مدرسة ،كما أف موقفهم من درجة مستول التٌجريد يف معاصتة الظواىر
اللسانية يعد أصال أساسيا أيضا ،ككذلك اظتواقف األنطولوجية لتلك اظتدارس من الكليات كاصتزئيات ،زد
على ذلك اختالؼ كجهات نظرىم يف مفهوـ اللغة كالكالـ ،كما القدر ا﵀ ٌدد الذم يضطلع اللساشل
بدراستو منهما ،كما أف اختالفهم يف طبيعة اللغة ،كيف ماىية اصتوانب األساسية اليت يتوجب على اللٌساشل
أف يصرؼ نظره إليها يعد من بٌن األصوؿ أيضا .10
السابقة عن ذلك األصل الكفيل بتفسًن دالليت اظتنطوؽ كاظتفهوـ عند
لو بثنا يف غتمل األصوؿ ٌ
(اآلمدم) ،لوجدنا أنو أصل( اللغة كالكالـ)11؛ ذلك ألف داللة اظتنطوؽ ال نتع ٌدل من أجل الوصوؿ إليها
تلك اصتوانب اللغوية من قواعد كمناكيل صرفيٌة ،بينما داللة اظتفهوـ نتجاكز من أجل حتصيلها رتيع
القارة إذل اظتعطيات الكالمية اإلبالغية اظتتغًنة .كما أ ٌف أصل (اللغة كالكالـ) كاف لو أثر
اظتعطيات اللٌغوية ٌ

بالغ األقتية يف اللٌسانيات كيف فركع معرفية أخرل12؛ فػ« منذ أف ق ٌدـ (دم سوسًن) ػتاكالتو الواضحة لبياف
ي
اضتدكد ال ٌدقيقة بٌن اللٌغة كالكالـ [ ]...دل تتوقف إسهامات الباحثٌن ذكم اظتشارب اظتختلفة عن تقدصل
تفسًنات ثريٌة تتناكؿ يف أشكاؿ متباينة -تبعا ظتنطلقاهتم الفكرية -تلك اظتقوالت اظتتناثرة اليت طرحها (دم
13
السوسًنم اللٌساشل « ىو أ ٌف عددا آخر من
السمة الفارقة يف الفكر ٌ
سوسًن) يف كتابو »  ،كلذلك كانت ٌ

السوسًنم ،كينبغي
قطاعات التفكًن يف العلوـ اإلنسانية تأثرت تأثرا يتفاكت يف مباشرتو ٌ
كقوتو بتأثًن الفكر ٌ

 10نفسو ،ص.43-42
11

يعد ىذا األصل كاحدا من بٌن الثنائيات  Dichotomiesالشهًنة اليت استخدمها ( سوسًن) يف درسو اللٌساشل،

حتوؿ البحث اللغوم إذل مسارات جديدة دل تكن قائمة أك كانت
حيث كاف عتا أثر كبًن من كجهات نظر متباينة يف ٌ
ػتدكدة غًن منظٌمة كال مقننة ،أيضا كانت تفتقر إذل قدر كبًن من اظتوضوعية كالشموؿ .ينظر:اللسانيات(النشأة
كالتطور):أزتد مومن ،ص .121دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بٌن البنية كال ٌداللة:سعيد حسن بًنم،مكتبة
اآلداب،القاىرة-مصر،ط ،2005 ،01ص.16
12

اللسانيات (النشأة كالتٌطور) :أزتد مومن ،ص.125

 13دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بٌن البنية كالداللة:سعيد حسن بًنم ،ص.16
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يظل،
ىنا أف نذكر أشتاء الكاف كليفي سرتكس كمًنلو بونيت [ ]...كمهما يكن من األمر ،فإف (سوسًن) ٌ

شك اليوـ -ليس يف فرنسا ك سويسرا كأكركبا فقط -أكثر من يقرأ كيرتجم كيستشهد
بٌن اللٌسانيٌن ،بال ٌ
بو»...

14

فلما كانت اللغة يف نظره
يتجلى ىذا األثر يف التٌمييز الذم كضعو (سوسًن) بٌن طريف الثنائية؛ ٌ
نظاما من العالمات عوضا عن نظاما من اصتمل ،كظتا كانت العالمة اللٌسانية توصف باالعتباطية ،فهذا
يعين أف اللٌغة دتثٌل اصتانب الوضعي االصطالحي ،كمن جهة أخرل يصف (سوسًن) اللغة بكوهنا رتيع ما
يدركو األفراد عن لغتهم ال ما يتلفظونو فعال ،بينما يعد الكالـ عنده عبارة عن نشاط شخصي،
باستطاعتنا أف نالحظو من خالؿ جتلياتو العديدة ،كإذا كاف الكالـ عبارة عن غتموع ما يقولو األفراد فعال،
خاص
فهذا يعين أنٌنا حينما نتل ٌفظ برتكيب معٌن نكوف بإزاء إنتاج الكالـ ال اللغة ،كعليو يكوف الكالـ
ٌ
خاصة بالتواضع .15
باالستعماؿ ،كتكوف اللٌغة ٌ

 14البحث عن فرديناف دك سوسًن:ميشاؿ ٌأريفيو ،ص.34

 15يراجع يف ىذا اطتصوص:اللٌسانيات (النشأة كالتطور):أزتد مومن ،ص125-124
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األول :أقسام الدالئل الكالمية عند اآلمدي ،وأثر القصد في اختالف تسمية الدالالت:
المبحث ّ
(أوال) -ال ّدالئل الكالميّة عند اآلمدي:
دل ىمت يرج (اآلمدم) يف تقسيمو لل ٌدالئل الكالمية كالعبارات اللغوية عن اظتتعارؼ عليو يف كالـ
العرب؛ كىو انقساـ اللفظ « إذل موضوع ،كمهمل »16؛ أما األكؿ فتكوف فيو غًن موضوعة ظتعىن ككاف قد
17
بسب رأيو غًن يمعت ٌد هبا يف رتيع اضتاالت ،18كلذلك تكوف غًن قابلة
فهي
؛
اصطلح عليها باظتهملة
ى
للرتكيب هبا 19يف اللٌساف العريب .ك ٌأما القسم الثاشل فهو موضوع ظتعىن ،20كعتذا ،كما يرل (اآلمدم)،

يكوف لزاما علينا أف ندقٌق النٌظر فيو من حيث « أنواعو كابتداء كضعو كطريقة معرفتو » .21كتلك ال ٌدالئل
الكالمية كالعبارات اللغوية اظتوضوعة ظتعىن تنقسم بدكرىا إذل قسمٌن اثنٌن؛ مفرد كمركب؛ ألف اللفظ الداؿ
بالوضع إما أف يكوف مفردا أك أف يكوف مركبا .22
ؤسس (اآلمدم) ،على غرار انقساـ اللفظ ال ٌداؿ بالوضع إذل مفرد كمركب ،لرؤيا لسانية
يي ٌ
 Vision Linguistiqueجتعل من حقيقتو داال بطريقة كضعية على معىن معٌن ،ك أجزاؤه ال حتمل
دؿ اصتزء (إف) من لفظ
أم داللة على شيء ،ك نتثل (اآلمدم) عتذه الرؤيا بلفظ (اإلنساف)؛ حيث كإف ٌ
(إنساف) على معىن الشرطية ،فهو هبذا اظتعىن ال يشي بانتمائو مطلقا إذل غتموع أجزاء لفظة (اإلنساف)،
كإذا أردنا جعلها جزءا من لفظ (اإلنساف) ستكوف حتما غًن حاملة ظتعىن الشرطية السابق ،ك السبب يف
ذلك راجع إذل كوف الدالالت اليت حتملها األلفاظ ال تدؿ على اظتعىن مبجرد صيغها اضترفية ،كلكن تنحصر
16
الصدل:ابن ىشاـ (أبو ػتمد عبد ا﵁ رتاؿ الدين األنصارم)،كمعو كتاب:سبيل اعتدل
كبل ٌ
شرح قطر النٌدل ٌ
السعادة،مصر،ط1383 ،11ق1963/ـ ،ص.11
بتحقيق شرح قطر النٌدل:ػتمد ػتي ال ٌدين عبد اضتميد،مطبعة ٌ

 17اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.30/1،
 18اظتصدر نفسو.30/1،

19
كبوبو:علي بو ملحم،دار كمكتبة اعتالؿ،بًنكت-لبناف،ط،01
إحصاء العلوـ :الفارايب(أبو نصر)،ق ٌدـ لو كشرحو ٌ

1996ـ ،ص.20
20

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.30/1،

 21اظتصدر نفسو.30/1 ،
 22نفسو.31/1،
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دالالهتا الفعلية فيما يقصده اظتتكلم كيريده منها ىو ال غًن ،23كمن ذلك أف اظتتكلم حينما أراد كقصد
جعل "إف" حتمل معىن الشرطية ،فهو يف ذلك الوقت بالذات دل كتتمع عنده قصد آخر بأف كتعلها غًن
حاملة ظتعىن الشرط مثال ،كبناء على ىذه الرؤية اظتقصديٌة يكوف اظتتكلم هبذا اظتلفوظ (:عبد ا﵁) بٌن أحد
احتمالٌن؛ أما األكؿ فلو قصد جعل ىذا اظتلفوظ اسم علم يدؿ على شخص لكاف اظتلفوظ مفردا ،أما
االحتماؿ الثاشل فإذا قصد بو إنشاء النسبة إذل ا﵁ تعاذل بالعبودية ،فيكوف اظتلفوظ نفسو تركيبا من خالؿ
مقابلة دالالت أجزائو بأجزاء معناه .24كؽتا سلف يكوف (اآلمدم) قد نظر إذل اظتتل ٌفظ بو من الكالـ نظرة
تداكلية ػتضة؛ كذلك حٌن جعل قصد اظتتكلم كإرادتو مبثابة اظتعيار ا﵀تكم إليو يف التفريق بٌن ما ىو مفرد
ك ما ىو مركب.

(ثانيا) -أثر القصد في اختالف تسمية الدالالت:
يذىب (اآلمدم) إذل أ ٌف داللة غًن اظتنظوـ ال تستفاد عن طريق الصيغة اللسانيٌة ،كما ال تستفاد

األكؿ تكوف فيو ىذه ال ٌداللة
عن طريق الوضع ،أيضا تكوف ىذه ال ٌداللة ػتتملة لوجهٌن اثنٌن؛ الوجو ٌ
مقصودة للمتكلٌم ،أما الوجو الثاشل فتكوف فيو غًن مقصودة إطالقا .25ك نتكن أف فتثٌل عتذا التقسيم
باطتطاطة اآلتية:
اطتلو من التصريح كالوضع.

داللة غًن اظتنظوـ

مدلوؿ مقصود للمتكلم.
مدلوؿ غًن مقصود للمتكلم.
ً
السابق فيشرع يف تفصيلو تفصيال دقيقا؛ فإذا كانت داللة غًن
يىستىأن ي
ف (اآلمدم) حوؿ تقسيمو ٌ
اظتنظوـ مقصودة من طرؼ اظتتكلم فهذا يضعنا بٌن احتمالٌن اثنٌن:
 23نفسو.31/1،
 24نفسو.32-31/ 1،
 25نفسو.81/3،
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صحة
 1-إذا كانت داللة غًن اظتنظوـ تستند يف حتققها إذل ضركرة اتصاؼ اظتتكلم بالصدؽ ،أك أف تكوف ٌ

الصدؽ.
الكالـ اظتتلفظ بو متوقفة على ىذا ٌ

صحة الكالـ اظتتلفظ بو
-2إذا دل تكن داللة غًن اظتنظوـ مستندة إذل اتصاؼ اظتتكلم ٌ
بالصدؽ ،ك دل تكن ٌ

الصدؽ .26يف اضتالة األكذل نكوف إزاء داللة (االقتضاء) ،27أما يف اضتالة الثانية فنكوف
متوقفة على ىذا ٌ
جتاه احتمالٌن اثنٌن قتا:
-1

إما أف يتم فهمها من خالؿ الصيغة التٌلفظية اظتنطوقة ،كيصطلح على ىذه الداللة بػ (داللة

-2

ال يتوصل إذل فهمو من خالؿ الصيغة التلفظية الصرلتة (اظتنطوقة) ،كيصطلح على ىذه

التنبيو كاإلنتاء).28

الداللة بداللة (اظتفهوـ) ،29كتكوف مقابلة لداللة أخرل يصطلح عليها بػ( اظتنطوؽ).30
كنتكننا أف فتثل للداللة اظتقصدية عند (اآلمدم) هبذا اظتخطط:

26نفسو.81/3،
27نفسو.81/3،
28نفسو.81/3،
29نفسو.81/3،
30نفسو.83/3،
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الداللة اظتقصودة

تتوقف على صدؽ اظتتكلم

تتوقف على صحة اظتلفوظ
امللفوظ

داللة االقتضاء

ال يتوقف على صدؽ اظتتكلم،كال على صحة اظتلفوظ

مفهوما يف ػتل تناكؿ اللفظ سكوتا

ػتل تناكؿ اللفظ نطقا
مفهوما يف ٌ

داللة اظتفهوـ

داللة التنبيو كاإلنتاء

أما إذا كانت داللة غًن اظتنظوـ غًن مقصودة للمتكلم؛ فنحن بصدد داللة يصطلح عليها بداللة
(اإلشارة).31
األكؿ من ثنائيٌة اللغة كالكالـ ،كذلك
حّت ال ؾتايف اظتراد ،ىو ٌ
إ ٌف ما يعنينا يف فصلنا ىذاٌ ،
الشطر ٌ

لكوف الفعل الكالمي اظتباشر ،أك اظتنطوؽ مبصطلح (اآلمدم) ال يرتبط إال باظتفهوـ اللغوم الوضعي ،فما
ىو اظتنطوؽ إذا يف اللغة كاالصطالح؟.
 31نفسو.81/3،
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المبحث الثاني :المنطوق لغة واصطالحا.
( ّأوال) -تعريف المنطوق:

مبا أ ٌف داللة اظتنطوؽ ىي أحد طرائق داللة اطتطاب الشرعي على األحكاـ ،عندىا فقط سيصبح
التعرض ظتاىيٌتها ،ككذلك ألم صنف من أصناؼ الدالالت تندرج ،كيكوف ذلك على ىذا
من الضركرم ٌ
اظتنحى:

( -)1ماهية المنطوق:
إف اظتستقرئ ظتصنٌفات علماء أصوؿ الفقو ،على اختالؼ مناىجهم التٌأليفيٌة ،كتد داللة اظتنطوؽ
الصدارة؛ إذ أهنا تعد مبثابة ذلك األصل اظتعٌن على فهم رتيع ال ٌدالالت اللزكمية
عندىم تأخذ موقع ٌ
كمفاىيم عتا ،منها اللغويٌة ،كمنها االصطالحيٌة.
األخرل ،كمن ىنا أخذ العلماء يتزازتوف يف تقدصل تعريفات
ى

( -)1-1المنطوق لغة:
ً
نطيق بليغ.
أكرد (اطتليل بن أزتد الفراىيدم/ت175ق)«:نطق :نطى ىق
ينطق نطقان ،كىو م ه
الناطق ي
ي
32
ً
اظتادة اللغويٌة باظتعىن نفسو يف كل من (التهذيب يف اللغة)
البٌن» .أيضا جاءت ىذه ٌ
كالكتاب النٌاط يقٌ :
لألزىرم ،33ك (معجم مقاييس اللغة) البن فارس.34
جاء أيضا يف اظتعجم الوسيط( «:نىطىق)-نيطٍقان ً
كمنطىقان:تكلٌم.كيقاؿ:نطق الطائر ،أك نطق
ى

ناطق:بٌن .كشيء ناطق:كاضح .كاإلنساف حيواف ناطق:مف ٌكر.
العود:صوت .ك(النٌاطق):كتاب
ٌ
ٌ
35
السابقة أ ٌف
(النيطق):اللٌفظ بالقوؿ .ك الفهم كإدراؾ الكليات » .نستخلص بعد استقراء رتيع اظتعاشل ٌ

مادة(ف ط ؽ) تفيد ما يأيت:

 32العٌن:الفراىيدم ،مادة (ف ط ؽ).
 33ينظر:هتذيب اللغة:األزىرم ،مادة(ف ط ؽ).
34
السالـ ػتمد ىاركف،دار الفكر،القاىرة-
ينظر:مقاييس اللغة:ابن فارس(أزتد بن زكرياء أبو اضتسٌن أزتد)،حتقيق:عبد ٌ
مصر(،د.ط)1399،ق1979/ـ،مادة (ف ط ؽ).

 35اظتعجم الوسيط:غتمع اللغة العربية،تصدير :شوقي ضيف،مادة (ف ط ؽ).
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-1إصدار الصوت أك التكلم أك التلفظ بالقوؿ.
-2اإلبانة كالوضوح.
-3التفكًن.
-4الفهم ك اإلدراؾ العاـ.

نالحظ إثر ىذه اظتعاشل أ ٌف اظتنطوؽ من حيث اللغةي ينحصر يف أربعة نقاط رئيسة ىي:
للصوت أك متكلٌما أك متل ٌفظا بالقوؿ.
 أ ٌف النٌاطق يكوف ٌبالضركرة مصدرا ٌ

 يكوف ىذا اظتعىن مرتبطا بقصد أك دافع أساسي كىو اإلبانة كاإلفصاح عما يف اظتكنوف؛ أم يكوفلدل اظتتل ٌفظ بالقوؿ دافع يدفعو لإليصاؿ معىن من اظتعاشل ظتستمعو.
التصرؼ مفكرا من حيث ربطو بٌن األصوات كاظتعاشل اليت يريد إبالغها؛
 كيكوف الفرد أثناء ىذا ٌتاـ من الناطق.
أم مبعىن آخر أنٌو ال ينتج تلك األصوات بال فائدة ،بل إ ٌهنا تى ي
صدر عن كعي ٌ

 كيف األخًن يكوف الفرد الناطق من خالؿ ما سبق فاقتا كمدركا إرتاال لألصوات اليت نطق هباكاظتعىن الذم يريد إبالغو ظتستمعو .كعليو نستنتج بأف اظتنطوؽ ىو مادة لغوية معينة متتارىا
اظتتكلم من بٌن باقي اظتواد اللغوية كيصدرىا عن كعي تاـ من أجل إبالغ معىن ػتدد ،يكوف ىو
نفسو فاقتا كمدركا لو.
كما أ ٌف صفة (النٌطقيٌة) تع ٌد شرطا أساسيٌا فيما يصطلح عليو بػ(شركط التداكؿ اللغوم) ،36كتعين

النطقيٌة عند بعضهم أ ٌف الفرد اظتتواصل ليس بإمكانو أف يكوف « ناطقا حقيقيا إال إذا تكلٌم لسانا طبيعيٌا
كحصل حتصيال كافيا صيغو الصرفيٌة كقواعده النحويٌة كأكجو دالالت ألفاظو كأساليبو يف التٌعبًن كالتٌبليغ
معيٌنا ٌ

».37

يقرركف شأهنم شأف علماء
كيف سبيل الوقوؼ على مسألة النطق عند علماء أصوؿ الفقو؛ ؾتدىم ٌ

اظتتخصصٌن؛ أ ٌف اإلنساف كائن مدشل بطبعو؛ فهو ال ينئى بنفسو عن باقي أفراد بيئتو ،بل إف لديو
اللغة
ٌ
 36يف أصوؿ اضتوار كجتديد علم الكالـ :طو عبد الرزتاف ،ص.37
 37اظترجع نفسو ،ص نفسها.
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عما يف
تتكوف لو أيضا رغبة يف االستفسار ٌ
كثًنا من الرسائل اللٌغوية اليت يبغي إيصاعتا إذل غًنه ،كما ٌ
ضمائر اآلخرين ،كىذا يف منظور األصوليٌن لتتاج إذل نصب دالئل هبدؼ إمكانية حدكث التواصل بٌن
األفراد ،38كإذا تٌ عتم ذلك حصل بينهم التفاىم كالرضى يف حياهتم االجتماعية.39
انطالقا من الفكرة القائلة بضركرة حدكث التٌواصل بٌن أفراد اجملتمع الواحد ،يرل (اآلمدم) أ ٌف

السبيل إذل ذلك يرتبط بأفعاؿ الفرد اليت لديو كامل السيطرة على التحكم فيها ،40أما التٌخفيف يف ذلك
ٌ

أف تكوف تلك األفعاؿ بعيدة كل البعد عما اصطلح عليو بػ (ضرر االزدحاـ)، 41كما يكوف التٌخفيف
كذلك يف زكاعتا مباشرة حٌن نكوف يف استغناء عنها ،باإلضافة أيضا إذل أننا قادرين على استخدامها يف
رتيع األكقات اليت نشاء كبكل يسر كسهولة ،42كمن ىذا كلٌو يستنتج (اآلمدم) أف تلك الشركط
اليت تع ٌد خصوصية حبا ا﵁ -تعاذل -هبا نوع
كالتٌخفيفات دل تتوفٌر إال يف تركيبات اظتقاطع الصوتية ،ك ٌ
38

ينظر :اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم  .29 /1التحبًن شرح التحرير يف أصوؿ الفقو :اظترداكم

اضتنبلي .282-281/1،ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم .193/1،شرح الكوكب اظتنًن:ابن النجار.100/1،
إرشاد الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم األصوؿ:الشوكاشل ،ص.104
 39يف اللسانيات العامة (تارمتها ،طبيعتها ،موضوعها ،مفاىيمها):مصطى غلفاف ،ص.12
40

نستنتج من ىذا الكالـ أف عملية النٌطق أك إصدار الرتاكيب الصوتية ،تكوف عملية اختيارية كاعية ،كمنو يكوف

اظتنطوؽ بوصفو تراكيب صوتية خاضعا ظتسألة الوعي كما رأينا ذلك يف تعريف اظتنطوؽ لغويا .
41

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .29/1،إف ىذه اظتسألة كاف قد أثارىا (فرديناف دم سوسًن) كيصطلح عليها

مبسألة اطتطية؛ كتعىن يف غتملها أف الفرد عندما ينطق بكالـ معٌن ،فإف تلك األصوات اليت يتشكل منها ىذا الكالـ ال
خترج من جهاز النطق دفعة كاحدة ،كىذا ما عرب عنو (اآلمدم) بػ(ضرر االزدحاـ) ،كلكن خركج تلك األصوات يكوف
مستندا بالدرجة األكذل إذل موضع كل صوت يف السلسلة الكالمية .ينظر:ػتاضرات يف األلسنية العامة:فرديناف ده
سوسر،تررتة:يوسف غازم كغتيد النصر،اظتؤسسة اصتزائرية للطباعة(،د.ط)(،د.ت) ،ص.84-81
ٌ

كقد أشار (فخر الدين الرازم) إذل مسألة اطتطية مبصطلح (األصوات اظتتوالية)؛ أم أ ٌف بعضها يلي بعضا أثناء خركجها من
جهاز النطق.ينظر:ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم .178/1،كما اصطلح عليها (عبد القاىر اصترجاشل) بػ (نظم
جانب اظتعىن كالعقل .ينظر :دالئل
بغض النٌظر عن
اضتركؼ) ،كنظم اضتركؼ ىو أف تأيت متوالية أثناء تل ٌفظهاٌ ،
ٌ
ػتمد شاكر ،ص.49
اإلعجاز:اصترجاشل(عبد القاىر)،تعليق:ػتمود ٌ
 42اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.30/1،
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اإلنساف عناية منو دكف باقي األنواع األخرل من اضتيوانات43؛ « مبعىن أ ٌف ما نتيٌزنا كأشخاص ىو أننا
44
تأمليا »
موجودات كاعية بذاهتا .أم أف بوسعها أف تعرؼ نفسها رمزيا ك أف تنعكس على نفسها ٌ
ىحت يدث اظتقاطع الصوتيٌة ،كاليت أناطها اآلمدم بالنٌوع اإلنساشل ،بواسطة عمليٌة إجرائيٌة يصطلح
عليها بػ(التقطيع اظتزدكج أك التمفصل اظتزدكج) .45يرل (أندريو مارتينيو  )André Martinetأ ٌف ىذه

الظاىرة تكوف مبثابة شتة فارقة بٌن اللغة اإلنسانيٌة ك باقي األنظمة التواصليٌة األخرل ،46يقوؿ (مارتينيو)«:

إذا اعتربنا التل ٌفظ اظتزدكج نواة مركزيٌة ،كباقي اطتصائص ؽتيزات نوعيٌة ىامشيٌة ،فإننا هبذا اظتفهوـ ؾتعل
اللساف يف مأمن من رتيع أشكاؿ التواصل اظتبهمة اليت ال نتكن إخضاعها للتقطيع اظتزدكج» .47إ ٌف استئثار
يتم ىذا
لغة البشر هبذه
ٌ
يتم تقطيعو ،كٌ -2-
ألم غرض ٌ
اطتاصية الفريدة كتعلنا نتساءؿ عن -1-ع ٌما ٌ
التٌقطيع؟ إ ٌف ما لتدث أثناء تقطيع اللساف تقطيعا مزدكجا ىو« أننا نستخدـ عددا ػتدكدا جدا من
األصوات اليت ال معىن ألم منها على انفراد لرتكيب عدد ال لتصى من الوحدات الصوتيٌة ذات اظتعىن
».48
متجسدا بشكل كاضح دتاما يف
تقصي التٌفسًن العلمي كالفلسفي للمنطوؽ ،ؾتده
أما إذا يرمنا ٌ
ٌ
اظتادة اللٌغوية الواقعيٌة 49اليت
حالة ما إذا استخدمنا حواسنا  -حاسة السمع باألخص -حيث إف تلك ٌ

خاصة يف كل من
تلفظ هبا اظتتكلم من أجل إبالغ معىن معٌن ،كما رأينا سابقا ،تكوف تاركة آلثار ٌ
اظتخ ،كتفرز لنا تلك اآلثار بدكرىا فعال ماديا يربز مبجرد استعماؿ حاسة السمع كيزكؿ
السلسلة العصبية ك ٌ
ٌ
 43اظتصدر السابق.30/1،
44فهم الفهم(مدخل إذل اعترمنيوطيقا"نظرية التأكيل من أفالطوف إذل جادامر"):عادؿ مصطفى ،ص .14
 45دركس يف اللسانيات العامة(مبادئ أساسيٌة) :خًنة عوف كفريدة بوساحو،مطبوعات جامعة منتورم-
قسنطينة،اصتزائر(،د.ط) ،2001،ص .23
 46يف اللسانيات العامة (تارمتها ،طبيعتها ،موضوعها ،مفاىيمها):مصطى غلفاف ،ص.63
47

اظترجع السابق ،ص نفسها .نقال عنA.Martinet :langue et Fonction,Paris,Denoél :

Gontier,1969,p43.
 48أضواء على الدراسات اللغوية اظتعاصرة:نايف خرما،منشورات عادل اظتعرفة(سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس
الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب،الكويت(،د.ط)(،د.ت) ،ص.208
49

أم اظتنجز فعال من لدف اظتتكلم.
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فقط عند توقفها عن العمل ،كلكن توقفها عن العمل ال يعىن أننا دل نظفر بشيء ،بل إننا ؿتتفظ بشيء
كـتزنو يف أذىاننا ىكنًتىاج لعملها ك نصطلح عليو بػ (اإلدراؾ) .50
ٌ
كإذا كاف اظتنطوؽ ما ىو إال دالئل كالمية ً
كعبى ىارات لغوية ،فإنٌو يتش ٌكل من االختالفات الواردة يف

51
أهنا عبارة عن اختالفات نط ٌقية
حدكث تركيبات اظتقاطع الصوتية  ،كيصف اظتعاصركف ىذه الظٌاىرة ب ٌ

السمعية
تجسد يف موضعيٌة أعضاء النطق ككيفية عملها ،كىي عبارة عن حدكث غتموعة من االختالفات ٌ
ت ٌ
يقوـ اظتستمع بعملية إدراكها ،52إال أ ٌف اظتتخاطبٌن حينما يتواصلوف عن طريق تلك االختالفات النطقية
يكونوف يف الوقت ذاتو ناقلٌن طتربة من خالؿ ما ييعرؼ باظتونيماتLes monemes؛ كاظتونيم «كوحدة

تعتمد يف حتليل اظتلفوظات»

53

يش ٌكل عند أصحاب اظتدرسة الوظيفية مقابال للدليل اللغوم عند

(سوسًن)؛ إذ يتش ٌكل عنده من كحدة  unitéمزدكجة حتمل كجهٌن اثنٌن؛ داؿ كمدلوؿ.54
جراء مشاركتهم
كظتا كاف اظتتواصلوف -بصفة عامة -ناقلٌن طترباهتم اليت تش ٌكلت عتم من ٌ
اإلبالغية ،عندىا فقط نستطيع اضتكم على رتيع تلك اطتربات بقابليتها لإلفصاح يف األصل؛ أم أننا
نستطيع جتسيدىا فعال يف كاقعنا الرمزم ،55أك مبعىن آخر تنشأ لنا تلك اطتربات فقط حينما تنحدر من
صلب الوجود ،فنتوذل ؿتن إسقاطها من خالؿ عالمات كرموز ػتددة ،56يقوؿ(بوؿ ريكور)«:أف جتلب
اطتربة إذل اللغة ليس تغيًنا عتا إذل شيء آخر.بل أنت بنطقها كإفتائها إفتا جتعلها تصبح ذاهتا » .57كلكي
50
اظتطهرم،تعريب:ػتمد عبد اظتنعم اطتاقاشل،دار
أسس الفلسفة كاظتذىب الواقعي:ػتمد حسٌن الطباطبائي،تعليق:مرتضى ٌ

التعارؼ للمطبوعات،بًنكت-لبناف،ط.117-116/1، 02،1988

51اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.03/1،
52

مبادئ يف قضايا اللٌسانيات اظتعاصرة:كاترين فوؾ ك بياررل قوفيك،تعريب:اظتنصف عاشور،مراجعة :رابح

اسطمبورل،ديواف اظتطبوعات اصتامعيٌة،الساحة اظتركزية بن عكنوف-اصتزائر(،د.ط) ،1984،ص.34
53

دركس يف اللسانيات العامة(مبادئ أساسية):خًنة عوف كفريدة بوساحة،مطبوعات جامعة منتورم-قسنطينة-كلية

اآلداب(،د.ب)(،د.ط) ،2001-2000،ص.25
 54اظترجع السابق ،ص.24-23
55

فهم الفهم(مدخل إذل اعترمنيوطيقا"نظرية التأكيل من أفالطوف إذل جادامر"):عادؿ مصطفى ،ص .14

 56اظترجع نفسو ،ص نفسها.
57

نفسو ،ص.14
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تتجسد اطتربة فعال ال بد من مركرىا عرب الداللة  ،Sinificationإال أف ىذا ال يعين بالضركرة أف
ٌ
تنحصر (اطتربة) يف اللغة أك يف بعض األنساؽ الدالة ،بل ىي أكسع من ذلك بكثًن؛ ىذا ألهنا معطى ٌأكرل
تتوسط عتا من أجل إدخاعتا إذل دائرة
 Initialيى ي
قد يـ العملية الداللية ذاهتا ،غًن أف ىذه األخًنة ىي اليت ٌ

اظتعىن.58

توجهنا إذل اصتانب االجتماعي سنقف عند حقيقة يف غاية األقتية؛ تتمثل ىذه األخًنة يف
كإذا ٌ
كوف اظتتخاطبٌن  -على اختالؼ جتلٌياهتم -حينما ينقلوف خرباهتم بواسطة اظتلفوظات يكونوا كاضعٌن
حترينا األمر بتؤدة التٌضح لنا جليا أف األىداؼ اليت
نصب أعينهم ىدفا مسبقا يركموف إؾتازه ،غًن أننا لو ٌ

ييسطٌرىا اظتتخاطبوف ختتلف من حيث القيمة اطتطابية اليت حتملها ،كما أهنا تتمايز أيضا من حيث قدريهتا

على تشغيل العمليات العقلية الذىنية ،ىذا باإلضافة إذل االختالؼ اضتاصل بينها من حيث الثٌراءي اللغوم
اظتضطلع بإؾتازىا ،59كإذا ما قمنا بعملية كصفية لعيٌنات من األىداؼ الثاكية خلف اطتطابات اظتختلفة،
لوجدناىا متدرجة يف الواقع اليومي لألفراد؛ فمنها ما نستطيع كصفو باالعتباطية اظتطلقة؛ حيث يسعى
األفراد اظتتخاطبوف يف ىذه اضتالة إذل غترد االشتغاؿ بأكقات فراغهم فيدرؤكف عن أنفسهم اظتلل ،باظتقابل من

موجهة من طرؼ
ذلك ،كعلى عكسو دتاما ،ترتقي أىداؼ أخرل يف مراتب اطتطابية بيث تكوف ٌ
اظتتكلمٌن ،كذلك حٌن يسعوف سعيا حثيثا ؿتو التٌحكم يف تفكًن مستمعهم بغية السيطرة عليو ،كما
تسموا أىداؼ أخرل أكثر فأكثر حٌن تتجاكز ارتباطها بأشخاص معيٌنٌن فتختص بإرادة التٌأثًن يف عاظتنا
60
اظتادة اللٌغوية اليت نتلفظ هبا.
الذم ؿتياه مبختلف جتلياتو الواقعية  ،كىذا التأثًن ال مترج بطبيعة اضتاؿ عن ٌ

كإذا كاف ىذا ىو شأف اطتطابات العادية اليت يتوجو فيها البشر إذل بعضهم البعض ،فكيف ىو
حاؿ اطتطاب يف الكتاب اضتكيم الذم يتوجو فيو اطتالق -جلٌى يف عاله -إذل البشر بوصفهم ٌقراء لو
كساعٌن إذل تفسًنه كتأكيلو انطالقا من مبدأ التكليف؟ ،كإذا كاف ذلك الكتاب عبارة عن قرآف منزؿ،61
فهو مبثابة رسالة عاظتية  Message Mondialeيتبلور اعتدؼ منها يف تثبيت سلوكيات أك تصرفات
 58نفسو ،ص.15
59

اسرتاتيجيات اطتطاب (مقاربة لغوية تداكلية):عبد اعتادم بن ظافر الشهرم ،ص .149

 60اظترجع نفسو ،ص نفسها.
 61اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.215/1،
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62
أخص ما يسعى إليو القرآف الكرصل ىو تثبيت عقيدة التٌوحيد يف القلوب ،كتغيًن
كتغيًن أخرل  ،ك ٌ
اظتعتقدات الفاسدة كتصحيحها بالدعوة إذل اإلنتاف با﵁ كحده ،كلكن ىذا اظتعتقد اضتنيف الذم سعى

القرآف لتثبيتو كالدعوة إليو ال بد لو من تصديق باصتوارح ك األركاف ،كىذا التٌصديق ال يكوف إال بعبادتو
سبحانو كتعاذل عبادة صحيحة كما أمر ،إال أ ٌف العبادة الصحيحة من جهة أخرل ال تتحقق إذل بفهم
يتجسد ىدؼ اإلنتاف با﵁ تعاذل
النٌصوص الشرعية فهما سليما ك مقبوال ،كإذا ذىبنا بعيدا ؾتد أنٌو لكي ٌ

ال بد من أف يفهم اظتكلٌفوف رسالتو إليهم ،كعتذا لو قيد ىر للبشر عدـ فهم رسالة رهبم ظتا تسىن عتم اإلنتاف بو

مطلقا ،كعليو تكوف العملية الفهمية عملية ٌأكلية سابقة لغًنىا من األنشطة اضتسية كاظتعنوية.63

( -)2-1المنطوق في االصطالح:
64
تقصينا
يتٌفق علماء أصوؿ الفقو على أف الكالـ إذا أفاد ال ٌداللة اظتقصودة كاف منطوقا ؛ كإذا ٌ

معىن اظتنطوؽ يف االصطالح ،ؾتده مثال عند (اآلمدم) « ما فهم من داللة اللفظ قطعا يف ػتل النطق
65
مبجرد ما لتملو اللفظ من داللة أثناء
»  .كىذا الكالـ يعين أننا نفهم اظتراد الفعلي من اظتنطوؽ ٌ

 62لتصػر علمػاء أصػوؿ الفقػو اعتػدؼ مػن الوحػدة األساسػية لالتصػاؿ (الفعػل الكالمػي) يف كظيفػة كاحػدة فقػط أال كىػي
الوظيفػػة التعامليػػة؛ حيػػث اسػػتقر يف أذىػػاهنم فكػػرة مفادىػػا أف األفػراد يسػػتعملوف تلػػك الوحػػدة مػػن أجػػل ىػػدؼ كاحػػد كىػػو
التأثًن على ؼتتلف النواحي االجتماعية اليت يعيشوهنا ،كىذه الفكرة قد انعكست عند األصوليوف من جراء الغاية األساسية
اليت تسعى النصوص الشرعية إذل جتسيدىا؛ حيث تتمحور غايتها ىي أيضا يف التأثًن على البيئة االجتماعية ،كظتا كاف دكر
األصػػوليٌن مقتصػػرا علػػى تبيػػاف تلػػك الغايػػات كإبرازىػػا دل يكػػن ىنػػاؾ داع لتنػػاكؿ الوظػػائف األخػػرل .ينظػػر :داللػػة تراكيػػب
اصتمػػل عنػػد األصوليٌن :موسػػى بػػن مصػػطفى العبيػػداف،األكائل للنشػػر كالتوزيػػع كاطتػػدمات الطباعية،سػػورية-دمشػػق،ط،01
،2002ص.273-272
63

فلسفة التأكيل (اظتخاض كالتأسيس كالتحوالت) :غتموعة من األكادميٌن العرب ،ص.17.نقال

عن.Schleiermacher,Fr,Herméneutique,tr,de :
C,Berner,Paris,Cerf,1987,p48
64داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف،ص.272
65اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.84/3،
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66
يدؿ اظتنطوؽ على اضتكم داللة صرلتة ظاىرة؛
(الممارسة اللغوية) اضترفية  Littéralفقط .مبعىن آخر ٌ

أل ٌف الكالـ الصريح « ىو الظاىر من الكالـ ،أم ظاىر اظتراد عند السامع بيث يسبق إذل فهم السامع
مراده » ،67أما مصطلح (الداللة) الذم كظٌفو (اآلمدم) يف تعريفو ،فإنو يفيد« كوف الشيء بالة يلزـ من
العلم بو العلم بشيء آخر ،كالشيء األكؿ ىو ال ٌداؿ كالثاشل ىو اظتدلوؿ ».68
الشوكاشل) اظتنطوؽ بأنو « ما دؿ عليو اللفظ يف ػتل النطق ،أم يكوف حكما للمذكور،
كيعرؼ ( ٌ
ٌ

كحاال من أحوالو » .69من خالؿ ىذا التعريف يذىب (الشوكاشل) إذل أف اظتنطوؽ داللة اللفظ كليس معىن
الداللة كما رأينا ذلك عند (اآلمدم) ،لكنو يشرتؾ معو يف األخذ مبسألة التل ٌفظ اضتريف .كبصفة عامة «
تشمل داللة اظتنطوؽ الصريح عند األصوليٌن داللة الطلب أمرا أك هنيا أك استفهاما كداللة اطترب جزما أك
شرطا أك استثناء كسواء كاف اطترب مثبتا أك منفيا .ككذلك تشمل داللة التنبيو بأنواعو التمين كالقسم كالنداء

 66اظتمارسة اللغوية : Pratique Langagiereعبارة عن مفهوـ أخذ من صيغة (نشاط لغوم) كقد أتى بو اللساشل
(أ .كوليورل) يف السنوات السبعٌن؛ كذلك حينما قاؿ « :موضوع اللسانيات دراسة األلسن منظورا إليها من خالؿ
النشاط اللغوم »( ،)1973كمتالف ىذا اللٌفظ اظتولد مصطلح آخر يشاهبو كىو (نشاط لساشل)؛ ألف ىذا األخًن
باإلضافة إذل كونو يشًن إذل النشاط اللغوم للمتكلمٌن ،يشًن كذلك إذل نشاط اللسانيٌن اظتتخصصٌن .كبالعموـ إذا
أطلقنا مصطلح ؽتارسة لغوية يقرتف بو آليا مصطلح آخر كىو(تشكيل لغوم) ،ككاف (ج بويت) ىو من قاؿ هبذا االقرتاف
باإلضافة إذل بعض من زمالئو ،كذلك سنة  «:1976إننا نطرح فكرة التشكيل اللغوم مفهوما باعتباره غتموعة معقدة من
اظتمارسات اللغوية تنظم ىذه األخًنة حسب موازين قول يف ؽتارسات سائدة كمسودة » .ينظر:معجم حتليل
اطتطاب:باتريك شاركدك ك دكمينيك منغنو ،ص.446-445
67
كتاب يف أصوؿ الفقو:اظتاتًندم (أبو الثناء ػتمود بن زيد الالٌمشي اضتنفي)،حتقيق:عبد اجمليد تركي،دار الغرب
ه
اإلسالمي،بًنكت-لبناف،ط  ،1995 ،01ص.49
68

حترير القواعد اظتنطقية (شرح الرسالة الشمسية) :قطب الدين الرازم ،ص .28شرح الكوكب اظتنًن:ابن

النجار.125/1،
69

إرشاد الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم األصوؿ:الشوكاشل .763/2 ،كقد أكرد القاضي (عضد ال ٌدين اإلكتي)

األصورل:عضد
التعريف نفسو يف شرحو ظتختصر اظتنتهى األصورل لػ(ابن اضتاجب).ينظر:شرح العضد على ؼتتصر اظتنتهى
ٌ
اظتلة كالدين(عبد الرزتاف بن أزتد اإلكتي)،حتقيق:فادم نصيف ك طارؽ لتي،منشورات ػتمد علي بيضوف،دار الكتب

العلمية،بًنكت-لبناف،ط1421 ،01ق ،2000/ص.253
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كفعل اظتدح أك الذـ [ ]...فصيغة كل نوع من ىذه األنواع تدؿ مبنطوقها الصريح على قصد اظتتكلم ».70
ككخالصة ظتا تق ٌدـ ،يكوف اظتنطوؽ عبارة عن ذلك اظتعىن اظتستخلص من داللة التلفظ اضترفية ،شريطة أال
يزاحم ذلك اظتعىن معىن آخر ػتتمل الوركد.
ينبٌهنا (اآلمدم) ،بوصفو أصوليا متمرسا ،إذل أننا لو تدبٌرنا األمر قليال لوجدنا أ ٌف اظتنطوؽ يف
احد منهما يسلم إذل
األساس ىو مفهوـ من اللفظ ،فكيف نقابل إذا بٌن اظتنطوؽ كاظتفهوـ مبا أ ٌف الو ى

71
حل ىذا اإلشكاؿ منحا تداكليا إرتاليا؛ كذلك حينما ٌفرؽ بٌن أمرين
يف
)
اآلمدم
(
ا
ينحو
!
؟
اآلخر
ٌ
أساسيٌن قتا:

-1

أ ٌف اظتنطوؽ يفهم من داللة التلفظ اضتريف اآلشل ،كلذلك خص باسم اظتنطوؽ؛ أم الرتباطو
باظتمارسة اللغوية اظتنطوقة.

-2

أف اظتفهوـ يفهم من داللة التلفظ غًن اضتريف (التلميحي/اإللتائي) ،كلذلك خص باسم
اظتفهوـ؛ أم الرتباطو باظتمارسة الكالمية اظتفهومية ،اليت ىي عبارة عن معىن عاـ مشرتؾ.72
كإذا قمنا باستقراء التٌعريفٌن اللذين أكردقتا كل من (اآلمدم) ك(الشوكاشل) لوجدناقتا نتثالف

خالصة رأيٌن ؼتتلفٌن بٌن اظتتكلٌمٌن من األصوليٌن:
اظتنطوؽ عند اآلمدم
ما فهم من داللة اللفظ (تركيز على اظتعىن)

اظتنطوؽ عند الشوكاشل
ما دؿ عليو اللفظ (تركيز على الداللة)

ما فهم قطعا يف ػتل النطق(تركيز على أف اظتعىن ما دؿ عليو اللفظ يف ػتل النطق (ركز-دكف تأكيد-
مرتبط ارتباطا جازما كأكيدا برفية النص الشرعي)

على أف داللة اللفظ متعلقة برفية النص الشرعي)

من خالؿ ىذا اصتدكؿ يكوف (اآلمدم) قد رٌكز على جانب اظتعىن يف اظتنطوؽ ،73كهبذا يكوف

طق بو » 74بينما رٌكز (الشوكاشل) على جانب الداللة
اظتنطوؽ « ىو اظتعىن اظتستفاد من اللفظ من حيث النٌ ي
 70داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفي العبيداف ،ص.274
 71اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.84/3،
72

اظتصدر نفسو.84/3،
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علق حصوؿ اظتعىن أك الداللة برفية النص الشرعي
فيو ،ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل نالحظ أف كالقتا ٌ

أك بصيغتو الظاىرة ،لكن مع تأكيد شديد من طرؼ (اآلمدم) دكف (الشوكاشل).
كإذا توقفنا عند اطتالؼ األكؿ؛ مسألة اظتعىن كالداللة ،نتوصل إذل الفرؽ اآليت:
اظتفهوـ = اظتعىن

اللفظ  +اظتفهوـ = الداللة

/

تكم ين دقة (اآلمدم) يف تعريف اظتنطوؽ؛ فكأنو قد كضع اظتعادلة اآلتية:
كىنا بالذات ي
النطق بصيغة لغوية = اظتعىن القطعي اظتستفاد منها حرفيا،كىذا يؤدم بدكره إذل صحة اظتعادلة اآلتية :اظتعىن
القطعي الذم نود إيصالو إذل اظتتلقي = صيغة لغوية حرفية خاصة.كىذا اظتبدأ يصطلح عليو يف الدراسات
النحوية الوظيفية اظتعاصرة مببدأ تبعية البنية للوظيفة

75

الشوكاشل) حينما عد اظتنطوؽ الذم ىو يف األصل صيغة لغوية متلفظ هبا ،عده داللة؛ ك
أما ( ٌ
تصور
كأننا ىنا -بسب الشوكاشل -إذا شتعنا منطوقا معينا (صيغة لغوية) ،فهذا يؤدم بدكره إذل إعادة ٌ
تصوره مرتاف؛ األكذل حينما
يتم ٌ
ذلك اظتنطوؽ مرة أخرل ٌ
كتصور معناه .ففي ىذه اضتاؿ ككأ ٌف اظتنطوؽ ٌ
شتعناه كىو اصتانب (األكوستيكي)  ،أما الثانية فهي مرحلة حتليلية نقوـ فيها بتحليل الوحدات الكالمية
يتكوف منها ذلك اظتنطوؽ مث نقوـ مبقابلة تلك الوحدات مبا كضع عتا من معاشل خاصة .لكن(اآلمدم)
اليت ٌ

كاف قد جتاكز ازدكاجية تصور اظتنطوؽ ىذه حٌن قاؿ (قطعا يف ػتل النطق)؛ أم مبجرد أف نستمع اظتنطوؽ

أقر
نفهم منو قطعا معناه من خالؿ ما حتملو صيغتو الظاىرة من كحدات كالمية حرفية ،فيكوف هبذا قد ٌ
للمنطوؽ بأحادية اظتعىن.
إ ٌف معىن اظتنطوؽ بال ٌشكل الذم ق ٌدمو (اآلمدم) ؾتد لو أثرا جليا يف ال ٌدرس اللساشل اظتعاصر،
تطرؽ إذل مسألة اظتنطوؽ ىو(أكستٌن) ،كذلك حينما
كباطتصوص ضمن أدبيات الرؤية التداكلية ،كأكؿ من ٌ

عد النطق بكالـ معٌن أك التٌلفظ بكلمات معينة مبثابة إؾتاز لتلك األشياء ،لكن (أكستٌن) دل يهتم مبعىن
73
مقارنة ظتناىج
مبعىن أف اظتنطوؽ ه
مدلوؿ؛ أم أنٌو معىن كليس داللة .ينظر :تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة ى

العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة):ػتمد أديب صاحل.592/1،
74شرح الكوكب اظتنًن:ابن النجار.473/3،

 75ينظر:اللسانيات الوظيفية (مدخل نظرم) :أزتد اظتتوكل،منشورات عكاظ،الرباط-اظتغرب(،د.ط) ،1989 ،ص.11
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اظتنطوؽ من حيث ىو إخبارات يتناقلها اظتتحاكركف فيما بينهم بل نظر إليو من حيث قيمتيو اإلؾتازية
الفعليٌة ،كاليت ىي مبثابة فعل مندرج حتت مؤسسة من مؤسسات اجملتمع؛ فمثال عندما يقوؿ القائل
ظتستمعيو(:لقد شتيتها كذا) ،فهنا مبجرد التلفظ بذلك االسم يكوف فعل التسمية قد كقع فعال .76كاظتالحظ
أف (أكستٌن)-كما ىو معركؼ -كاف قد توقٌف عند حد الفعل الكالمي اظتباشر 77حيث جعلو كما رأينا
يف الفصل األكؿ عبارة عن ثالثة أفعاؿ :فعل القوؿ ،الفعل اظتتضمن يف القوؿ(اإلؾتازم) ،كفعل التأثًن
بالقوؿ .ككما رأينا يف الفصل السابق أف الفعل الكالمي سواء عند التداكليٌن أك عند (اآلمدم) يكوف
منحصرا يف الفعل الكالمي اإلؾتازم ،أك القوة اإلؾتازية للفعل الكالمي ،ك اليت كاف (أكستٌن) قد قصرىا
يف القوة اإلؾتازية اضترفية78؛ أم بعبارة أخرل يف اظتعىن اإلؾتازم الذم حتملو الصيغة النطقية فقط ،ك اليت
كاف قد قسمها إذل ستسة أصناؼ ىي:
 القرارات التشريعية:كمتتص بكونو ناتج عن إصدار حكم يف ا﵀كمة ،غًن أف ىذا اضتكم اليكوف بالضركرة هنائيا فقد
يكوف مثال تقديريا أك على صورة رأم تقييمي،كما أف األمر ا﵀كوـ فيو قد يكوف ألسباب ؼتتلفة غًن
مفصوؿ فيها.
 الممارسات التشريعية:السلطة كالقانوف كالنفوذ ،كأمثلة ذلك التٌعيٌن يف اظتناصب
يتعلق ىذا الصنف مبمارسات ٌ
كاالنتخابات كإصدار األكامر التفسًنية يف اظتذكرات كإعطاء التٌوجيهات التنفيذية القريبة من النصح
كالتحذير كغًنىا

 76نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكستٌن ،ص .16
 77ىذا راجع بسب استنتاجنا إذل النظرة اظتعرفية اليت كانت سائدة يف تلك اضتقبة؛ حيث كاف أصحاب الوضعية اظتنطقية
مهتمٌن فقط بالوظيفة اإلخبارية للغة كأقتلوا الوظيفة اإلؾتازية ،فلما جاء (أكستٌن) كأعاد للغة اعتبارىا اإلؾتازم دل يكن
يفكر -كنظرة أكلية -إال يف األفعاؿ اللغوية اظتباشرة ،مث تطورت الرؤية بعد غتيء كل من (سورؿ) ك(جرايس) حيث كانا
قد اىتما باألفعاؿ اللغوية غًن اظتباشرة ،كاليت سنفصل اضتديث عنها يف الفصل الرابع اطتاص بداللة اظتفهوـ عند (اآلمدم).
78دائرة األعماؿ اللغويٌة(مراجعات كمقرتحات) :شكرم اظتبخوت ،ص.12
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 -ضروب اإلباحة:

فنموذجو إعطاء الوعد كالتكفل كالضماف كالتعهد ،كيف كل ىذا يلزـ االنساف أف يفعل شيئا ما،
كقد يندرج يف ىذا الباب التصريح كإعالف النية كالقصد ،كيدخل التصريج كالقصد يف الوعد.
 األوضاع السلوكية:كختص مبجموعة منتشرة ال نتكن حصرىا بسهولة ،كلكنها تندرج كلها حتت باب السلوؾ
كاألعراؼ االجتماعية كأمثلتها االعتذارات كالتهاشل كالتعازم كالقسم كأنواع السباب كالقذؼ
كالتٌحدم...إخل
 اإلثباتات الموصوفة المفسرة:كىذا أصعب األصناؼ من حيث تعري يفو كلكنو يبٌن كيف أف العبارات اظتتلفظ هبا جترم غترل
االحتجاج كالنقاش كما تكشف أننا نستخدـ األلفاظ بوجو عاـ ،كيصلح ىذا الصنف لطريقة العرض،
ذلك:أجيب أرجح أعارض ،كلكن ،أفرتض ك أضع كمسلمة...
كأمثلة
ي

79

إذا عاينا رتيع أصناؼ قوة فعل الكالـ اطتمسة اليت عرضها (أكستٌن) ؾتدىا مرتبطة فقط باصتانب
اظتنطوؽ أك اظتصرح بو تلفظا كىو ما اصطلح عليو (اآلمدم) يف (قطعا ػتل النطق).
كيف سياؽ أدبيات الرؤية التداكلية تطرؽ (جرايس) من جهتو إذل معىن اظتنطوؽ؛ فقد أخذ اظتنطوؽ
يضم بدكره كال من معاشل القواعد كالصرؼ كالنحو ،ىذا
عنده معىن ا﵀تول ال ٌدالرل للقولة اللغوية ،كالذم ٌ
باإلضافة إذل معناىا اظتعجمي ،ككل ىذه اظتعاشل عتا ارتباط كثيق بالقيمة اظترجعية يف الواقع اطتارجي ،كما
ترتبط تلك اظتعاشل أيضا مبسألة حتديد األكقات كاظترجعيات ا﵀اؿ عليها من طرؼ التعبًنات اليت حتتوم على
إشارات معينة .80كالقضية اصتديرة بالذكر يف تناكؿ (جرايس) ظتعىن اظتنطوؽ ،ىي أنو كاف يقصد بو ما
لتتويو التلفظ اللغوم من معىن منطقي ،أك ما لتتويو من نسبة خارجية حتيل عليها يف الواقع.81
 79ينظر ىذه األصناؼ يف :نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكستٌن ،ص.188-187
80مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:ػتمد ػتمد يونس علي،دار الكتاب اصتديد اظتتحدة،بنغازم-
ليبيا،ط،01،2004ص.41نقال

عن:
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اظتتأمل يف تصور(جرايس) ظتعىن اظتنطوؽ كتد أنو قد تناكلو من كجهة نظر فلسفية ػتضة؛ بدليل
إ ٌف ٌ

أنو ربط جانب اظتعىن اظتنطوؽ (قواعد ،صرؼ ،ؾتو ،معجم ،ظركؼ زمنية) مبا لتيل عليو يف الواقع
للصدؽ أك الكذب؛ كمنو إذا أردنا أف نعاجل
اطتارجي ،كىذا ما كتعل اظتنطوؽ عنده -بسب رأينا -قابال ٌ

ب يمك ٌدرة).كتب علينا أكال أف نفحص مستواه النٌحوم ك القواعدم (مبتدأ+خرب) مث
ىذا اظتنطوؽ(:الس يح ي

مفعلة) بعدىا نتطرؽ إذل اظتستول
فتر إذل معاصتة مستواه الصريف (اسم على كزف فعل+صفة على كزف ٌ
حب فتمطر ) أما
اظتعجمي(السحب ىي عبارة عن خبار مكثف  +التٌك ٌدر ىو عبارة عن تع ٌكر يصيب الس ى
الزمين فهو على األرجح الوقت اضتارل . actuelإال أف(جرايس) لو توقف عن ىذا اضتد لكاف
الظرؼ ٌ

موافقا لطرح (اآلمدم) السابق؛ بوصف اظتنطوؽ عنده تلك الداللة الوحيدة اظتفهومة من الصيغة التلفظية،
فهذا التٌحديد يشتمل أيضا على رتيع اظتستويات السابقة اليت ذكرىا جرايس (قواعد النحو ،صرؼ،

معجم ،ظركؼ) ،لكنو ظتا ربطها مبا حتيل عليو يف الواقع اطتارجي أصبح معىن اظتنطوؽ عنده مقتصرا على
معىن اطترب ،يف حٌن لتتمل اظتنطوؽ عند (اآلمدم )كال من اطترب كاإلنشاء.

ثانيا -نوع داللة المنطوق:
يقسموف أنواع ال ٌدالالت إذل أقساـ
كتد
ٌ
اظتتقصي يف مصنٌفات علماء أصوؿ الفقو ،أهنم كانوا ٌ
كل ىذا تتفق يف مفاىيمها
عديدة تتباين من حيث تسميا يهتا ك مصطلحا يهتا ،إال أهنا على الرغم من ٌ
كتعريفاهتا ،كنستطيع حصرىا يف أنواع ال ٌدالالت اآلتية:

-1الداللة العقلية:إذا كانت مستندة يف نشوئها إذل العقل.
-2الداللة الطبيعية:إذا استمدت نشأهتا من العادة.

york :Oxford

Davis(ed),Pragmatics :Areader(new

Stiven

University Press(1991),p326.
81اظترجع نفسو ،ص .42نقال عنM.Sadock and Zwicky(1985),p365.:
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-3الداللة الوضعية:إذا تبلور منشؤىا حوؿ الوضع كاصتعل كاالصطالح. 82
كالتساؤؿ الذم نطرحو يف ىذا اظتقاـ ىو :أي ن تندرج داللة اظتنطوؽ؟ أىي من الدالالت العقلية أـ
الطبيعية أـ الوضعيٌة؟ .يبدك أف داللة اظتنطوؽ تع ٌد من قبيل الداللة الوضعية ،فما ىو الوضع إذا.
( -)1تعريف الوضع:
يذىب صاحب كتاب التعريفات إذل أف الوضع يف اللغة ىو« جعل اللفظ بإزاء اظتعىن ،كيف
االصطالح:ختصيص شيء بشيء مّت أطلق أك أحس الشيء األكؿ ،فهم منو الشيء الثاشل ،كاظتراد
باإلطالؽ:استعماؿ اللفظ كإرادة اظتعىن » .83كمنهم من قاؿ بأنو « جعل اللفظ دليال على اظتعىن ،كىو من
صفات الواضع » .84كاظتوضوعات اللغوية « ىي األلفاظ الدالة على اظتعاشل ».85
أما السيٌد السند فقد أضاؼ إذل اظتعاشل السابقة يف حاشية شرح اظتطالع يف بث ال ٌداللة كوف
الوضع « تعيٌن اللفظ للداللة على اظتعىن بنفسو؛ أم ليدؿ بنفسو ال بقرينة تنضم إليو .86»...،كيذىب
الرسالة الشمسية إذل أف « الوضع جعل اللفظ إزاء اظتعىن أكال؛ كال متلو أف يكوف بيث اقتضاء
شارح ٌ
الطبع كىي الطبيعية؛ كداللة أخ على الوجع ،فإف طبع الالفظ يقتضي التلفظ بو عند عركض الوجع لو ،أك
ال ،كىي العقلية؛ كداللة اللفظ اظتسموع من كراء اصتدار على كجود الالفظ ،كاظتقصود ىنا ىو الداللة
اللفظية الوضعية ،كىي كوف اللفظ بيث مّت أطلق فهم منو معناه للعلم بوضعو ،كىي إما مطابقة أك
تضمن أك إلتزاـ »

87

82علم ال ٌداللة التطبيقي يف الرتاث العريب:ىادم هنر،تقدصل:علي اضتمد،دار األمل للنشر كالتوزيع،إربد-األردف،ط،01
،2007ص .241نقال عن:اظتعىن كالتوافق(مبادئ لتأصيل البحث الدالرل العريب):ػتمد غاليم،منشورات معهد الدراسات
كاألباث،الرباط-اظتغرب(،د.ط)،1999،ص.26
 83التعريفات:اصترجاشل ،ص.405
 84الكليات(معجم يف اظتصطلحات كالفركؽ اللغوية):الكفوم ،ص.934
85

اظتصدر نفسو ،ص.935

 86كشاؼ اصطالحات الفنوف:التهانوم.1795/1،
87حترير القواعد اظتنطقية(شرح الرسالة الشمسية):قطب الدين الرازم ،ص.29
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كىناؾ مصطلح آخ ر يكاد يكوف بديال ظتصطلح الوضع كىو ما يعرؼ بػ(اضتقيقة اللغوية
 )linguistic truthكىي « اللٌفظ اظتستعمل فيما كضع لو ،يف كضع بو التخاطب كىي
قسماف:مفردة ،كىي الكلمة اظتستعملة فيما كضعت لو ،كمركبة كىي اظتركب اظتستعمل فيما كضع لو ».88
كيعرؼ (اآلمدم) اضتقيقة الوضعية اللٌغوية بأهنا « اللٌفظ اظتستعمل فيما كضع لو أكال يف اللغة؛
ٌ
89
كاألسد اظتستعمل يف اضتيواف الشجاع العريض األعارل ،كاإلنساف يف اضتيواف الناطق »  .من خالؿ ىذا
الكالـ يكوف (اآلمدم) قد لفت انتباىنا إذل مسألة ج ٌد مهمة؛ كذلك حينما جعل الفائدة اظتطلوبة من
الوضع اللغوم ىي فهم ذلك اظتعىن اظتوضوع إزاءه بالتفصيل ،لكنو يرل أف فهم ذلك اظتعىن اللغوم
الوضعي التفصيلي ليس مقتضى ضركريا يف رتيع األحواؿ ،بيث إذا انعدـ ذلك اظتعىن التفصيلي يلزـ منو
انعداـ اظتعىن ذاتو ،بل اظتهم عنده أف يػي ىف ىاد اظتعىن اللغوم الوضعي عن طريق العموـ .90ك رٌمبا كاف يقصد
بالتفصيل ىنا فهم رتيع ما لتملو اللٌفظ من معىن أساسي كمعاشل ىامشية ،أما إفادتو عن طريق العموـ
فيقصد بو فهم اظتعىن األساسي اظتشهور إزاء ذلك اللفظ .كحرم بنا يف ىذا اظتقاـ أف ننبو إذل مسألة جد
مهمة ،أال كىي انتماء الوضع إذل اظتفاىيم اظتنطقية ،ليس ىذا فحسب بل إنٌو يع ٌد متصورا من بٌن
اظتتصورات األكلية يف رتيع اظتناىج العلمية اليت تسعى إللقاء الضوء على الظواىر اظتختلفة (لغوية أك طبيعية)
بغية تقدصل كصف مناسب ألبنيتها.91
كظتا كاف الوضع من بٌن أىم اظتفاىيم اليت يشتغل عليها اظتناطقة كالفالسفة ،فقد كجدنا (أكستٌن)،
تطرؽ
بوصفو فيلسوفا كمنطقيا ،مهتما بو كثًنا ،حيث أكاله عناية فائقة على غرار ما فعلو (اآلمدم) .لقد ٌ
اظتمهدة اليت
(أكستٌن) إذل مسألة اصتانب الوضعي كجعلها أك ىؿ ٌ
الشركط الواجب توفٌرىا ضمن الشركط ٌ
الشرط كاف (أكستٌن) قد كضعو كاآليت :كتب أف
كترم عليها اإلنشاء (التكلم بشيء ىو إؾتاز لو) ،كىذا ٌ
لتصل تواضع كاتفاؽ بطريقة مستمرة كأف يكوف ذلك التواضع متعارؼ عليو عند رتيع األفراد 92؛ أم لكي
88كشاؼ اصطالحات الفنوف:التهانوم.691/1،
89اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.46/1،
90

اظتصدر نفسو.40/1،

91
السالـ اظتس ٌدم ،ص.157
اللسانيات كأسسها اظتعرفية:عبد ٌ

 92نظرية أفعاؿ الكالـ العامة(كيف ننجز األشياء بالكالـ):أكستٌن ،ص.26
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يكلٌل العمل اللغوم بالنجاح كتب أف يكوف ذلك العمل قائما على أساس من اظتواضعة ك مشتمال أيضا
الصبغة العامة لذلك الطقس اظتؤطر إلؾتاز الفعل.93فمثال لو دل حترتـ مواضعة من اظتواضعات
على ٌ
يؤدم بالضركرة إذل إخفاؽ العمل اللغوم؛ ففي مقاـ
االجتماعية ك كذلك عدـ األىلية القانونية فإف ذلك ٌ
الزكاج مثال ال كتزئ الرجل قولو (نعم أنا أقبل الزكاج من ىذه اظترأة)،كي يتزكج بالفعل؛ أل ٌف قوال مثل ذلك

الزكج حاضرا يف مكاف خاص كيف موعد ػت ٌدد ،باإلضافة إذل
القوؿ (صيغة القبوؿ) يتطلب أف يكوف ٌ
سيتم على يده عقد الزكاج .94لكن إذا كاف (أكستٌن)
ضركرة توفر شرط األىلية من قبل الشخص الذم ٌ
قد تطرؽ إذل مسألة الوضع أك اظتواضعة ،فلم يكن يعين هبا ما كاف يعنيو (اآلمدم) كسائر علماء أصوؿ

الفقو؛ أم أنو دل يرٌك ز على اصتانب الوضعي يف ألفاظ اطتطاب أك باألحرل يف الفعل اللغوم اظتباشر ،بل
كاف تركيزه على اعتيئة اظتتواضع عليها من ظركؼ كمالبسات خاصة باألزمنة كاألمكنة كاألشخاص يف
ؼتتلف اظتؤسسات اإلجتماعية ،كما رأينا ذلك يف الفصل األكؿ.
السياؽ نفسو أننا لو أردنا أف نبحث عن معىن رتلة ػتددة ،لتوقف ذلك على
كيرل (سًنؿ) يف ٌ

معاشل باقي الكلمات كترتيبها النحوم يف تلك اصتملة....كيعلق (سًنؿ) ،من جهة أخر ،رتيع اظتعاشل اليت
حتملها اصتملة يف مسألة العرؼ اللغوم  ،95كمن جهة أخرل ؾتده يؤكد-كما فعل أكستٌن من قبل -على
ضركرة توفٌر اصتانب الوضعي(االصطالحي) كالطٌقوسية يف األفعاؿ اللغوية اظتباشرة ،96إال أف جانب التواضع
تصوره -ال يستقر على حاؿ ،بل إف حت ٌققو على كجو معٌن متوقف على نوع اظتؤسسة
بسب ٌ
ىذا -ى
االجتماعية ا﵀تاجة إليو.97.
كيذىب علماء اللغة التداكليٌن إذل كضع شتة دتييزية للمعىن الوضعي؛ كمن ىؤالء
(قراندم ) Grundyالذم جعل اظتعىن الوضعي متميزا من حيث كونيو غًن قابل إللغائو أك إبطالو ،كإال
 93دائرة األعماؿ اللغوية(مراجعات كمقرتحات):شكرم اظتبخوت ،ص.91
 94التداكلية من أكستٌن إذل غوفماف:فيليب بالنشيو ،ص.79
 95العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة يف العادل الواقعي):جوف سًنؿ ،ص.206
96

لقد خص سورؿ مسألة التواضع يف األفعاؿ الكالمية اظتباشرة؛ ألف األفعاؿ غًن اظتباشرة تتميز بصفة االستعماؿ ال

صفة التواضع.
 97يمدخل إذل اللسانيات التداكلية(لطلبة معاىد اللغة العربية كآداهبا):اصتيالرل دالش ،ص.27
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أدل بنا ذلك إذل كقوع يف تناقض صريح98؛ فلو قلنا مثال(:فالف رجل شجاع) ،مث عقبنا بعد ذلك
بقولنا(:لكنو متاؼ) ،فهذا التعقيب سيوقعنا يف تناقض ال ػتالة؛ فإقرارنا بشجاعة الرجل تنفي عنو بالضركرة
صفات معينة منها صفة اطتوؼ ،فالشجاع ال متاؼ كالذم متاؼ ال نتكنو أف يكوف شجاعا .يرل (ػتمد
يونس علي) أنو إذا قىبًلناى معيار اإللغاء أك اإلبطاؿ يف تصنيف اظتعىن الوضعي ،عندىا سينضوم كل من
التضمن كاالفرتاض حتت مفهوـ اظتعىن الوضعي ،ككاف قد نسب ىذا اظتذىب إذل معظم األصوليٌن ،كذلك
حينما جعلوا الداللة التضمنية كاالفرتاضية منتمية إذل الداللة الوضعية؛ ألهنما غًن قابلٌن لإللغاء أيضا .99
كمن جهة أخرل يربط علماء اللساف ربطا كثيقا بٌن اظتعىن الوضعي للجملة كبٌن نسبتها اطتارجية اليت
حتيل إليها ،كىذا ما يعرؼ باشرتاط صحة اصتملة ،100كنتكننا أف فتثل لذلك باصتملة اآلتية:
 ملك اصتزائر من أكثر اظتلوؾ سخاء.تعٌن يف الواقع
إف ىذه اصتملة (ملك اصتزائر من أكثر اظتلوؾ سخاء) ال نتكنها أف تكوف صادقة إال إذا ٌ

أف لبلد اصتزائر ملك حقا ،كأنو ينافس باقي اظتلوؾ األسخياء ،كىذاف اظتعنياف نستطيع التوصل إليهما فقط
من خالؿ ما يدؿ عليو اظتعىن القواعدم كاظتعجمي للجملة؛ مبعىن آخر نكوف يف غىن من أجل استنباط
ىذاف اظتعنياف إذل استخداـ بعض اآلليات االستداللية اظتنطقية كبعض األصوؿ التداكلية .101
كيزنا يف ىذا اظتبحث على الداللة الوضعية راجع إذل كوهنا ميزة أساسية نتتاز هبا اظتنطوؽ ،ىذا من
إ ٌف تر ى

جهة كمن جهة أخرل إذا تتبعنا العالقة بٌن ال ٌداللة الوضعية كبٌن اللغة لوجدناقتا ج ٌد متقاربٌن؛ فهذا

(كيس ) weissيؤٌكد أف اللغة كالوضع نتثالف مصطلحاف متقاربٌن جدا من بعضهما البعض؛ حيث إذا

أدرؾ الواحد منٌا أحدقتا ت لو إدراؾ اآلخر بالضركرة ،102كفكرة اظتعرفة ىذه -كما ذىب إذل ذلك
98مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:ػتمد ػتمد يونس علي ،ص.41نقال عنPeler Grundy,doing :
pragmatics (london :fdward arnold,1995,p82.
99اظترجع نفسو ،ص.42-41
100نفسو ،ص .41
101نفسو ،ص نفسها.

 102علم التخاطب اإلسالمي(دراسة لسانية ظتناىج علماء األصوؿ يف فهم النص):ػتمد ػتمد يونس علي ،ص.44نقال
عنWeiss,B ,G (Language in orthodox Muslim thought :Astudy of wad al-:
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(كيس) -ىي اليت تكشف لنا أكثر عن العالقة بينهما؛ إذ أ ٌف معرفتنا بالوضع تنطوم بالضركرة على معرفتنا
باظتفردات اظتعجمية كؼتتلف العناصر القواعدية صرفية كانت أـ ؿتوية ،ك إذا تٌ لنا كل ىذا نكوف عندىا
تضم كل من اظتفردات اظتعجمية كالعناصر القواعدية أيضا  .103مبعىن آخر
مدركٌن للغة بوصفها غتموعة ٌ
يكوف الوضع دليال على أف الوحدات اظتتواصل هبا من قبيل اللغة ،كما تكوف اللغة مؤشرا طبيعيا على أف
الداللة تندرج ضمن مسمى الوضع.

lughah,and its Development)unpublished PHD thesis(Faculty of princeton
University ;Dept of Oriontal Studies,1966,pp,61-62
103اظترجع نفسو ،ص نفسها.
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المبحث الثالث :االستراتيجيّة الخطابيّة المتح ّكمة في إدراك المنطوق:
يستعمل اظتتكلٌموف عادة أثناء دخوعتم يف الدكرة التخاطبية  ،كحّت دكف كعي منهم ،ع ٌدة
اسرتاتيجيات كاليت ىي عبارة عن « طرؽ ػت ٌددة لتناكؿ مشكلة ما ،أك القياـ مبهمة من اظتهمات ،أك ىي
غتموعة عمليات ً
هتدؼ إذل بلوغ غايات معينة ،أك ىي تدابًن مرسومة من أجل ضبط معلومات ػتددة،
كالتحكم هبا » .104يعين ىذا الكالـ أنٌو لكي تكوف لدينا أساسا غتموعة من االسرتاتيجيات اطتطابيٌة،

كتب أف نتتلك اظتتخاطبوف مشكلة ػت ٌددة يسعوف إذل حلها؛ « كعتذا يع ٌدت عوائق التعبًن اللغوم عوائق
للفهم » ،105أك تكوف لديهم مهاـ معينة يقصدكف إؾتازىا ،كىذا بال ٌذات ما لتصل إذا ما حترينا رتيع
اطتطابات مبا يف ذلك اطتطاب األصورل؛ فهذا (اآلمدم) يرل أف مسألة الوضع مثال إفتا اظتقصود منها ىو
106
تصوغ
التفاىم ؛ فإذا قىدرنا فرضا كجود غموض بٌن اظتتخاطبٌن ،لكاف ىذا يف ذاتو مشكلة أك ٌ
مهمة ٌ
كجل يف رسالتو الشرعية اليت بعث
لعادل األصوؿ اختاذ طرؽ عديدة من أجل الوصوؿ إذل فهم مراد ا﵁ عز ٌ

هبا إذل البشر رتيعا ،كإذا حدث كأف ؾتح األصورل يف ىذه اظتهمة سيكوف عندىا كسيطا ػتوريٌا يف إحداث
التٌفاىم بٌن البشر كخالقهم؛ ىذا أل ٌف « كل تفسًن ينطوم على إمكاف نشوء عالقة مع اآلخرين .فما من
ً
اظتخاطب كاظتخاطىب » ،107بيث إذا قرأ اظتكلف نصا شرعيا استطاع
قوؿ أك حديث إال كىو يربط بٌن

الرسالة اليت أراد اظتشرع أف يوصلها إليو ،كإذا حصل ك أف فهم رتيع اظتكلٌفٌن الرسائل الشرعية اليت
أف يفهم ٌ
أرسلها ا﵁ تعاذل إليهم دتكنوا عندىا من عبادتو باالمتثاؿ ألكامره كاالنتهاء عن نواىيو ،كىذا ىو اظتقصود

تلخص العالقة بٌن الفهم ك العبادة كىي كاآليت :
من خلق العباد كما نعلم .كنستطيع أف نضع معادلة ٌ
فهم مراد اظتشرع = اإلتياف بالعبادة الصحيحة من طرؼ اظتكلف.108
104

الشهرم ،ص.53نقال عن :مقدمة يف اطتلفية
اسرتاتيجيات اطتطاب(مقاربة لغوية تداكلية):عبد اعتادم بن ظافر ٌ

النظرية يف اظتصطلح ،ضمن كتاب:أىم نظريات اضتجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إذل اليوـ:زتادم صمود ،بإشراؼ
جامعة اآلداب كالفنوف كالعلوـ اإلنسانية،تونس،كلية اآلداب،منوبة ،ص.14
105غادامًن(من فهم الوجود إذل فهم الفهم):عبد العزيز بو الشعًن ،ص.124
106اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.40/1،
107فهم الفهم(مدخل إذل اعترمينوطيقا"نظرية التأكيل من أفالطوف إذل جدامر"):عادؿ مصطفى ،ص.14
108ألف اظتكلف الذم ال يستطيع فهم مراد اظتشرع ،أك يفهمو فهما غًن سليم ال يستطيع أف يأيت بالعبادة الصحيحة
بالضركرة.
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تأسيسا على ما سبق ذكره ،يكتسب األصورل شرعيٌة التعاطي مع النصوص الشرعية -خبالؼ
غًنه -فقط ظتا كاف قارئا ػترتفا  professionnelعتا ،كظتا كانت عملية القراءة ىذه مبثابة فرضية-كما
ذىب إذل ذلك  - R,Barthesفإف معاينتها متوقٌفة بشكل خاص على القارئ109؛ فاألصورل أثناء
تأكيلو لنص معٌن تىػ ٍعلى يق يف ذىنو ع ٌدة احتماالت كافرتاضات ،يقوـ ىو برتجيح إحداىا على األخرل ،كهبذا
الصنيع يكوف تاركا لبصمتو القرائية اظتتميزة عن باقي القراءات اآلخرل.
ٌ

يتجسد عرب اظتستول
كالقراءة اليت يسعى األصورل إليها ذات دتظهرين اثنٌن؛ دتظهر ختطيطي
ٌ
الذىين ،أما التٌمظهر الثاشل فهو مادم يقوـ بتجسيد االسرتاتيجية ذاهتا حّت تكوف منعكسة فيو بذافًنىا،
السياؽ ،كما
كإذا أمعنٌا النظر يف كلى البعدين السابقٌن ؾتد أهنما ػتكومٌن بفاعل ػتورم ،يضطلع بتحليل ٌ
يقوـ بوضع خطط إلؾتاه ،كيف النهاية تتجلى أقتية دكر ىذا الفاعل كدت ٌكنو من ناصية اللغة فقط عندما
ينتقي من االحتماالت اللغوية تلك اليت تتماشى فعال مع ما يريد إؾتازه يف الواقع ،شريطة أف يتالءـ كل
ذلك مع األىداؼ الذم يريد حتقيقها .110
السياؽ
إذا أردنا التٌدقيق أكثر ،ؾتد أف اختيار اظترسل السرتاتيجية خطابو يكوف رىن معطيات ٌ

تكوف رتيع تلك اظتعطيات معيارا أساسيا لتصنيف إسرتاتيجية ذلك اطتطاب
جبميع حيثياتو؛ مبعىن آخر ٌ

111

الذم يعترب يف ال ٌدراسات اللغوية اظتعاصرة عبارة عن « منطوؽ موجو بو إذل الغًن للتعبًن عن قصد اظترسل ك
لتحقيق ىدفو ».112

كما أف للخطاب آليات معينة تستعمل أثناء إنتاجو؛ ؿتو االستدالؿ كاضتجاج كاالستلزاـ
اضتوارم....إخل ،كمن خالؿ ىذه اآلليات نستطيع التٌحكم يف خطاباتنا من حيث إرادتينا للمعىن الظاىر
من صيغها اللٌسانية اضترفية ،أك من حيث إرادتينا للمعىن اطتفي اظتستلزـ من خالؿ اظتقاـ كالسياؽ يف
109النص األديب بٌن القراءة كالتواصل:حسن زتائز،ضمن كتاب:لسانيات النص كحتليل اطتطاب(اظتؤدتر الدكرل
األكؿ:بوث ػتكمة يف لسانيات النص كحتليل اطتطاب).740/2،
110اسرتاتيجيات اطتطاب(مقاربة لغوية تداكلية):عبد اعتادم بن ظافر الشهرم ،ص.53
111اظترجع نفسو ،ص.86
112نفسو ،ص نفسها.
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113
متأصلةن يف أم خطاب على
تقصينا تلك العناصر كاآلليات لوجدناىا ٌ
شكلهما الواسع  .كبالعموـ إذا ٌ
تباين يف حضور تلك العناصر كاآلليات من
اختالؼ تصنيفو كقصد منتجو ،لكن بطبيعة اضتاؿ يوجد ىناؾ ه

خطاب إذل آخر ،كىذا طبعا راجع إذل سياؽ كل خطاب كالظركؼ اليت أنتج فيها كحاجة منتجو إذل
توظيف عناصر كآليات على حساب األخرل. 114
كبصفة عامة كتد اظتتعامل مع اللغة ىمساحة كاسعة تتوزع عرب ؼتتلف اظتستويات؛ فإذا أخذنا اظتستول

ال ٌدالرل مثال ؾتد أف ىمساحتو تتجلى يف إطار الصيغ اللغوية ال ٌداللية اظتباشرة ،كىذا بدكره يتالءـ ك معىن

115
تقصينا ىذه األخًنة عند
نسميو بػ( االسرتاتيجية اظتباشرة)  ،كظتا ٌ
اطتطاب اضتريف ،كىو ما نتكننا أف ٌ
(اآلمدم) كجدناىا تؤطر عنده أنواعا من ال ٌداللة ىي-1:داللة اظتطابقة -2.داللة التضمن -3.داللة

التنبيو كاإلنتاء-4.داللة االقتضاء-5.داللة اإلشارة.

113نفسو ،ص نفسها.
114نفسو ،ص نفسها.
115نفسو ،ص.367
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المبحث الرابع :أصناف الدالالت المنطوقة عند اآلمدي:

تنقسم داللة اظتنطوؽ عند اظتتكلمٌن من األصوليٌن إذل قسمٌن اثنٌن قتا:
(أ) -اظتنطوؽ الصريح «:فالصريح ما كضع اللفظ لو فيدؿ عليو باظتطابقة أك بالتضمن » ،116أك « ىو
داللة اللفظ على اضتكم بطريق اظتطابقة ،أك التضمن ،إذ أف اللفظ قد كضع لو »

117

(ب) -اظتنطوؽ غًن الصريح «:كغًن الصريح خبالفو كىو ما دل يوضع اللفظ لو بل يلزـ ؽتا كضع لو فيدؿ
عليو بااللتزاـ كغًن الصريح ينقسم إذل داللة اقتضاء ك إنتاء ك إشارة » ،118أك «ىو داللة اللفظ على
اضتكم بطريق االلتزاـ؛ إذ أف اللفظ مستلزـ لذلك اظتعىن ».119
الرغم من أنو كاح هد من متكلٌمي األصوليٌن ،إال أننا دل ؾتده يقوؿ هبذا التٌقسيم؛
أما (اآلمدم) فعلى ٌ

فلقد كاف اظتنطوؽ عنده منطوقا كاحدا يفهم من داللة اللٌفظ على ىيئة جازمة ال حتتمل التأكيل ،120كىو
ما يقابل عنده داللة اظتفهوـ .121أما داللة االقتضاء كاإلنتاء كاإلشارة ،فلم يصنٌفها (اآلمدم) ضمن

اظتنطوؽ ،كال ضمن اظتفهوـ ،بل تركها ىكذا دكف تصنيف122ػ ،إال أننا سنعتمد يف مبحثنا ىذا التقسيم

الذم قاؿ بو رتهور اظتتكلمٌن؛ ألنو أيسر ك أقرب للفهم.

األصورل:عضد اظتلة كالدين ،ص.254
 116شرح العضد على ؼتتصر اظتنتهى
ٌ

117
مقارنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة ى
كالسنة):ػتمد أديب صاحل.594/1،

األصورل:عضد اظتلة كالدين ،ص.254
 118شرح العضد على ؼتتصر اظتنتهى
ٌ

119
مقارنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
تفسًن النٌصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة ى
كالسنة):ػتمد أديب صاحل.594/1،
120
نرجح أف (اآلمدم) كاف يقصد مبنطوقو اظتنطوؽ الصريح.
كعلى ذلك ٌ

 121اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.84-83/3،

 122إال أنٌو لو حققنا يف األمر ؾتد أف تلك األقساـ تندرج حتت مسمى اظتنطوؽ غًن الصريح ،على الرغم من عدـ ذكر
(اآلمدم) عتذا النوع من الداللة؛ بدليل أنو ع ٌد داللة اإلنتاء من قبيل الداللة اظتنطوقة ،كلكنو دل يصنفها ضمن
يصح أف ختلو من كليهما.
اظتنطوؽ(الصريح) ،كإذا دل تكن منطوقا صرلتا ٌ
تعٌن أف تكوف منطوقا غًن صريح ،فال ٌ
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( ّأوال) -الدالالت المنطوقة الصريحة:

التضمن).
توجد ىناؾ داللتاف منطوقتاف صرلتتاف ،كقتا(:داللة اظتطابقة كداللة ٌ
( -)1داللة المطابقة:
123
تعرب
يرل (اآلمدم) أف داللة اللٌفظ اظتفرد إما أف تكوف لفظية ،أك غًن لفظية ؛ « كاللٌفظية إما أف ٌ
بالنسبة إذل كماؿ اظتعىن اظتوضوع لو اللفظ » ،124كتسمى يف ىذه اضتاؿ داللة (اظتطابقة) ،كذلك كما تدؿ

لفظة اإلنساف على معناىا ،125كسبب تسمية ىذه الداللة يعود « لتطابق اللفظ كاظتعىن ،ككل داللة كاملة
ىي نتيجة مطابقة بٌن اللفظ كمعناه أك اظتطابقة بٌن الداؿ كمدلولو » .126كنستطيع أف فتثٌل للداللة
اظتنطوقة اظتطابقة بقولو تعاذل﴿:كأحل ا﵁ البيع كحرـ الربا﴾[البقرة . ]275:فمن خالؿ اظتقابلة بٌن
يتكوف منهما اظتنطوؽ اضتريف عتذا النٌص الشرعي ،كبٌن ما حتماله من داللة
الوحدتٌن الكالميتٌن اللٌتٌن ٌ
تدؿ ىذه الوحدة الكالمية برفيتها اظتطابقة على جواز
نتوصل إذل اآليت﴿:كأحل ا﵁ البيع﴾
ٌ
كحرـ الربا﴾
النشاط البيعي بٌن البشر.أما الوحدة الكالمية الثانيةٌ ﴿:

تدؿ ىذه الوحدة الكالمية أيضا

بصيغتها الظاىرة اظتطابقة  -كفقط -على حترصل النشاط الربوم بٌن البشر .127كالشيء الذم كتب أف

123اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.32/1،
124اظتصدر نفسو.32/1،
125نفسو.32/1،
126البحث الدالرل عند األصوليٌن(قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل):إدريس بن خويا،عادل الكتب
اضتديث للنشر كالتوزيع،إربد-األردف،ط1432 ،01ق ،2011/ص.59
127

ينظر:داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص .275أسباب اختالؼ الفقهاء يف

األحكاـ الشرعية:مصطفى إبراىيم الزظتي،نشر احساف للنشر كالتوزيع(،د.ب)،ط1435 ،01ق2014/ـ ،ص .202
منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية(دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ):عبد
الرؤكؼ يمفضي خرابثة،دار ابن حزـ للطباعة كالنشر كالتوزيع،بًنكت-لبناف،ط1426 ،01ق2005/ـ ،ص .441تفسًن
ٌ
مقارنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة):ػتمد أديب
النصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة ى
صاحل.594/1،
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نلفت االنتباه إليو ىو أف مسألة الوضع تكوف حاضرة ىنا ،حيث يتوسط الوضع بٌن اللفظ كبٌن داللتو
على اظتعىن.128
لقد أ ٌكد (سًنؿ) من جهتو على مسألة اظتطابقة ،كجعلها خاصة فقط باألفعاؿ الكالمية اظتباشرة
(اظتنطوقة)؛ حيث تشتمل ىذه األخًنة على مطابقة تامة بٌن الصيغة اللٌسانية كمعناىا
عنها باطتطاطة اآلتية :130

129

عرب
ككاف قد ٌ

س=ص
م أريد؟
كيف أبدي بأحرفي ما

تقرأ ىذه اطتطاطة كاآليت( :س) نتثل معىن الصيغة اللسانية االستفهامية ،كنتثل (ص) معىن ىذه
الصيغة (القوؿ) .كمبا أف الفعل اللغوم مباشر ،إذف تكوف بالضركرة (س) مساكية لػ (ص) .131كبشكل
تتجسد داللة اظتطابقة عند (سًنؿ) فقط يف إطار الفعل الكالمي اظتباشر؛ يقوؿ سًنؿ «:الفعل
إرتارل
ٌ
التٌمريرم ىو كحدة اظتعىن يف االتصاؿ .حٌن يقوؿ اظتتكلٌم شيئا ما ،كىو يعين مبا يقولو شيئا ،كلتاكؿ توصيل
ما يعنيو للمستمع ،فإنو إذا أفلح سيكوف قد أدل فعال دتريريٌا »132؛ أم عندما يتواصل اظتتكلم مع
معٌن ،فإ ٌف من بٌن الطرؽ اظتتاحة ىي أف كتعل ذلك ا﵀تول
اظتخاطب ،كيكوف قاصدا إبالغو معىن ٌ
القضوم متطابقا مع الصيغة اللسانية اظتستعملة.

128حترير القواعد اظتنطقية (شرح الرسالة الشمسية):قطب الدين الرازم ،ص.28
129مدخل إذل اللسانيات التداكلية(لطلبة معاىد اللغة العربية ك آداهبا):اصتيالرل دالش ،ص26
130اظترجع نفسو ،ص.27
131نفسو ،ص نفسها
132العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة يف العادل الواقعي):جوف سًنؿ،ص.203
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ضمن:
( -)2داللة التّ ّ

133
الصيغة
تع ٌد داللة
التضمن أيضا من ال ٌدالالت اللفظيٌة ؛ أم تلك اليت تيستفاد من خالؿ ٌ
ٌ
تعم رتيع اظتعىن اظتوضوع لو اللفظ ،بل تشمل بعضو فقط134؛
اللسانية اضترفيٌة .إال أف داللة اللفظ ىنا ال ٌ

يدؿ
مبعىن آخر أف « يكوف اظتعىن جزءا من اظتعىن الذم يطابقو اللفظ ،مثل داللة اظتثلٌث على الشكل ،فإنٌو ٌ
على الشكل ال على أنٌو اسم الشكل ،بل على أنو اسم ظتعىن جزؤه الشكل »

135

تدؿ مثال لفظة (اإلنساف) على بعض ؽتا حتتوم عليو من معاشل؛ مثل معىن اضتيوانية
أك عندما ٌ
كالنطقيٌة ،136كلكن ماذا لو كاف اظتدلوؿ بسيطا ال لتتوم على أجزاء متضمنة فيو؟ ! يف ىذه اضتاؿ ستنعدـ

التضمن بطبيعة اضتاؿ ،أما داللة اظتطابقة ستبقى دائما ػتافظة على حضورىا ،كىذا ما جعلها تكوف
داللة
ٌ

التضمن .137كنستطيع أف فتثٌل لداللة التٌضمن بقولو تعاذل﴿:كال تأكلوا ؽتا دل يذكر
أمشل من داللة ٌ
أعم ك ى
اسم ا﵁ عليو كإنو لفسق﴾[سورة األنعاـ،اآلية .]121إف داللة اللٌفظ يف ىذا النص دل تكن داللة مطابقة

138
تأملنا يف قولو
بل كانت داللة تضمنية؛ « ألف اللٌفظ دؿ على ما يف ضمن اظتسمى » ؛ فلو ٌ
تعاذل﴿:كإنو لفسق﴾ ؾتد أف حرؼ الواك يف ىذا السياؽ جاء مفيدا ظتعىن اضتالية ،139كعليو « تكوف

اصتملة اليت بعدىا يف ػتل نصب حاؿ من اسم اظتوصوؿ يف(ؽتا) أم ال تأكلوا من الذم دل يذكر اسم ا﵁
عليو كاضتاؿ أنو فسق » ،140كظتا كانت اضتاؿ مقيٌدة بعاملها ال يكوف رتيع األكل منهيا عنو ،بل األكل

اظتنهي عنو ىو ما كاف متٌصفا بصفة الفسق فقط ،كاتصافو بصفة الفسق تكوف متح ٌققةن فقط يف حالة ما
الشارع اضتكيم كاف قد ح ٌدد اظتقصود من الفسق فقاؿ﴿:أك فسقا
إذا ذكر عليو اسم غًن ا﵁؛ بدليل أف ٌ
133اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.32/1،
134اظتصدر نفسو.32/1،
135البحث الدالرل عند األصوليٌن(قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل) :إدريس بن خويا ،ص.61
136اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.32/1،
137اظتصدر نفسو.32/1،
138البحث الدالرل عند األصوليٌن (قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل) ،ص.61نقال عن :تلقيح اظتفهوـ
باظتنطوؽ كاظتفهوـ:عبد الفتاح الدستيسي،دار اآلفاؽ العربية،القاىرة-مصر(،د.ط) ،1997،ص.17
139اظترجع نفسو ،ص نفسها.
140نفسو ،ص نفسها.
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أىل لغًن ا﵁ بو﴾[األنعاـ ،]145:كبالتارل إذا انعدمت صفة اإلىالؿ لغًن ا﵁ باألكل جاز أكلو حّت كلو
141
دؿ النص الشرعي السابق على معىن التٌضمن بصريح النطق بو،
دل يذكر اسم ا﵁ عليو  .إذف ،لقد ٌ

حيث توسط الوضع ظتا دخل فيو ذلك اظتعىن. 142

التضمن عند اظتعاصرين ،كبالتٌحديد عند (جرايس) ،ضمن اظتعىن اظتنطقي
يندرج مفهوـ
ٌ
صل على معىن التضمن -بسب
 Implicationباإلضافة إذل مفهوـ االفرتاض ،كنستطيع أف يؿت ٌ

تعٌن صدؽ (أ) فإف ذلك يتضمن إثبات
جرايس -يف حالة ما إذا كانت عندنا قضيتاف (أ ك ب) ك إذا ٌ
(ب) ،ففي ىذه اضتاؿ ،من النٌاحية اظتنطقية ،يتوقف صدؽ القضية اظتتضمنة (ب) على صدؽ القضية
اظتتضمنة (أ) ،143كمنو يكوف « التضمن  Entailmentإذف عالقة بٌن رتلتٌن ؽ ،ك ؾ؛ حيث ؽ
تتضمن ؾ إذا كاف صدؽ ؾ تابعا ضركرة لصدؽ ؽ » ،144كىذا اظتثاؿ يوضح اظتسألة أكثر:
-1قرأت ركاية (ابن الفقًن).
-2قرأت ركاية.
إذا دققنا يف األمر ؾتد أف القضية األكذل متضمنة للقضية الثانية؛ فعندما تكوف القضية األكذل
صادقة تكوف بالضركرة القضية الثانية صادقة ،يف حٌن لو افرتضنا كذب القضية األكذل (دل أقرأ ركاية ابن
ينجر عنو بالضركرة كذب القضية الثانية (قرأت ركاية) ،فيمكن أف تكوف ىذه األخًنة
الفقًن) ،فهذا ال ٌ
صادقة يف حالة ما إذا قرأت ركاية أخرل (مرافئ الوىم مثال) ،أما كذهبا فيكوف يف حالة كاحدة فقط أال
كىي أنين دل أقرأ أم ركاية من الركايات.145

141نفسو ،ص .62-61نقال عن:فصوؿ يف علم اللغة العاـ:ػتمد علي عبد الكرصل الرديين،عادل الكتب،بًنكت-
لبناف،ط ،2002 ،01ص.274
142

حترير القواعد اظتنطقية (شرح الرسالة الشمسية) قطب الدين الرازم ،ص.28

143مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:ػتمد ػتمد يونس علي ،ص.45
144

اظترجع نفسو ،ص نفسها.

145
اظتوضح بو من عند الباحث.
نفسو ،ص نفسها .كاظتثاؿ ٌ
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فاألكؿ ع ٌده من قبيل الدالالت الوضعيٌة؛
لقد خالف (اآلمدم) نظرة (جرايس) ظتعىن
التضمن؛ ٌ
ٌ
أم تلك الدالالت اليت اصطلح عليها أفراد اجملتمع اللغوم الواحد ،بينما الثاشل كاف قد جعلها من قبيل
الدالالت اظتنطقيٌة؛ أم تلك اليت تستفاد بطريقة استلزاميٌة منطقيٌة.

(ثانيا) -ال ّدالالت المنطوقة غير الصريحة:
الصرلتة ،لكن ىذا ال
إذا أمعنا النظر يف االستعماالت اللغويٌة الطبيعيٌة ،ؾتدىا من قبيل ال ٌدالالت ٌ

السياؽ بشّت أنواعو مع بعض اظتعطيات التخاطبيٌة ،فييحدث استثناء من
يعم رتيع اضتاالت ،فقد ٌ
ٌ
يتدخل ٌ
146
شأنو أف يى ًس ىم التواصل بشيء من عدـ التٌصريح  ،كىذا ما اصطلح عليو األصوليوف بػ(اظتنطوؽ غًن
الصريح) ،كلقد استقرأ العلماء أصناؼ ال ٌدالالت اظتنضوية حتت ىذا اظتنطوؽ فوجدكىا ثالثة أنواع ىي:
-1داللة اقتضاء.
-2داللة إنتاء.
-3داللة إشارة.147

( -)1داللة االقتضاء:
مر معنا سابقا -مقصود نة من طرؼ اظتتكلم؛ أم يكوف اظتتكلٌم قاصدا تبليغها
تكوف ىذه الداللة-كما ٌ

السامع ،إال أ ٌف اظتدلوؿ الذم يبغي اظتتكلم تبليغىو يكوف ؼتتفيا أك مضمرا؛ أم « أف اللفظ يقتضي ذلك
إذل ٌ
اظتدلوؿ ،كليس بنص صريح فيو » ،148كذلك الحتمالٌن اثنٌن قتا:

146االقتضاء يف التداكؿ اللساشل:عادؿ فاخورم،غتلة عادل الفكر،أكتوبر/نوفمرب/ديسمرب(،د.ب)،اجمللد  20حتت
عنواف:الػلسنية،العدد ،03،1989ص.143
147
مقارنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة ى
كالسنة):ػتمد أديب صاحل.595/1،
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أ-

إما أف يضمر لضركرة صدؽ اظتتكلم.

ب-

لصحة كقوع اظتلفوظ بو.149
أك يضمر ٌ

يستشهد (اآلمدم) بالنٌسبة لالحتماؿ األكؿ بقولو -صلى ا﵁ عليو كسلم« : -تَ َج َاوَز اللَّهُ َع ْن أ َُّمتِي

150
استُ ْك ِرُهوا َعلَ ْي ِه»  ،كقولو -عليو الصالة كالسالـ «:-ىال ًصيى ىاـ لً ىم ٍن ىال يٍكت ًم يع
ِّسيَا َنَ ،وَما ْ
الْ َخطَأََ ،والن ْ
152
151
ً
الصوـ كالعمل
الصيى ىاـ م ىن اللٍي ًل »  ،كقولو أيضا «:ال عمل إال بنية »  .يرل (اآلمدم) أف اطتطأ ك ٌ
ليسوا ػتتسبٌن مع كوهنم متحققٌن؛ ألنو يف ىذه اضتالة كتب على اظتتكلم أف متفي نفي اضتكم حيث

الصحة أك الكماؿ يف
يكوف باستطاعتو نفيو؛ كىذا ؿتو نفي اظتؤاخذة كالعقاب يف اضتديث األكؿ ،كنفي ٌ
اضتديث الثاشل ،كنفي الفائدة كاصتدكل يف اضتديث الثالث ،كرتيع ىذا النفي مق ٌدر لضركرة صدؽ الكالـ

153
اآليت(:رفع عن ٌأميت
األكؿ فيكوف على النحو
يف رتيع تلك اضتاالت  .كعليو نقدر الكالـ يف اضتديث ٌ
ي
154
نص
اظتؤاخذة عن إمث اطتطأ ،أك رفع عن أميت العقاب عن إمث اطتطأ )  ،أما يف اضتديث الثاشل « فظاىر ٌ
اضتديث نفي الصوـ ،كالصوـ ال ينتفي بصورتو ،كلضركرة صدؽ الكالـ البد من تقدير ػتذكؼ كىو لفظ

 148منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية(دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ):عبد
الرؤكؼ يمفضي خرابثة ،ص.447
ٌ

 149اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.82-81/3،

 150اظتستدرؾ على الصحيحٌن:اضتاكم(أبو أبو عبد ا﵁ ػتمد بن عبد ا﵁ بن ػتمد)،دار الكتب العلميٌة،بًنكت-
لبناف،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا،ط 1411 ،01ق1990 /ـ ،كتاب الطالؽ.216/2/العدد.2801:
 151صحيح ابن خزنتة:ابن خزنتة(أبو بكر ػتمد بن إسحاؽ بن اظتغًنة النيسابورم)،اظتكتب اإلسالمي،بًنكت-
ً
لبناف،حتقيق:ػتمد مصطفى األعظمي(،د.ط)(،د.ت) ،كتاب الصوـ /باب ٍاألىم ًر بً ً
صيى ًاـ يػى ٍوـ ىع ي
اش ىوراءى  ,إً ٍف أ ٍ
ي ٍ
ىصبى ىح الٍ ىم ٍرءي
ىغٍيػىر نىا وك لًلصيى ًاـ ىغٍيػير يٍغت ًم وع ىعلىى الصيى ًاـ ًم ىن اللٍي ًل، 289/3،العدد.2090:
(152ختريج اضتديث).

153اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.82/3،
154ينظر :منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية(دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على
الرؤكؼ يمفضي خرابثة ،ص .449داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف،
األحكاـ):عبد ٌ
مقارنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
ص .280تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة ى
كالسنة):ػتمد أديب صاحل.548/1،
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(صحيح) أك (كامل)؛ أم (ال صياـ كامال أك صحيحا ،)...كهبذا التقدير يكوف حكم الصوـ ىو اظتنفي
ال الصوـ نفسو ،كاضتكم غًن منطوؽ بو ،لكن البد منو لتحقيق مطابقة الكالـ للواقع ». 155كعلى ؿتو ما
ىو حاصل يف اضتديثٌن السابقٌن ،نقوؿ بأنو حّت يصبح تقدير الكالـ صحيحا يف اضتديث الثالث ،البد
من أف نق ٌدر ػتذكفا كىو(الفائدة) أك (اصتدكل) ،كعليو يصبح تقدير الكالـ على النحو اآليت( :ال عمل
ذك الفائدة أك اصتدكل) ،كهبذا يكوف كصف العمل ىو اظتنفي كليس العمل يف ح ٌد ذاتو.
صحتيو متوقفةن عليو من حيث اظتعطى العقلي أك الشرعي؛
كأما يف االحتماؿ الثاشل ،فإما أف تكوف ٌ
فاألكؿ ؿتو قولو تعاذل﴿:كاسأؿ القرية﴾[يوسف .]82:ففي ىذه اآلية استلزـ األمر إخفاء لفظ (أىل)
متطلب بالضركرة حّت يصح الكالـ من الناحية العقلية اظتنطقية156؛ « كذلك ألف اضتجارة ال تسأؿ،
كىذا
ه
فال بد أف يكوف اظتسؤكؿ عاقال ،كمن أىل البياف ،فعدـ التقدير يقتضي عدـ صحة الكالـ ،فأصبح

التقدير كاجبا ،بل ضركريا ،حّت يصح الكالـ كيستقيم » .157أما الثاشل فيمثل لو (اآلمدم) بقوؿ القائل
عين على ألف) .158فهذا الكالـ يستلزـ كوف انتقاؿ ملكية العبد آلت إذل اظتتكلم؛ ألف
لغًنه(:أعتق عبدؾ ٌ
العتق الشرعي متوقف عليها بالضركرة159؛ مبعىن آخر« ىذه الوحدة الكالمية تتضمن شرط امتالؾ العبد
اظتراد عتقو ،غًن أف اظتتكلم دل ينطق بو ،كلكن اللفظ اظتنطوؽ كىو قولو (اعتق) يقتضي ذلك الشرط ،فإذا
155

داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.280

156

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .82/3،داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف،

ص .280-279منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية(دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على
مقارنة ظتناىج العلماء يف
الرؤكؼ يمفضي خرابثة،ص .450تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة ى
األحكاـ):عبد ٌ
استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة):ػتمد أديب صاحل.549/1،
 157منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية(دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ):عبد
الرؤكؼ يمفضي خرابثة،ص.450
ٌ

158اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.82/3،

159
مقارنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من
اظتصدر نفسو .82/3،تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة ى
نصوص الكتاب كالسنة):ػتمد أديب صاحل .550/1،التمهيد يف ختريج الفركع على األصوؿ:اآلسنوم(رتاؿ الدين أبو

ػتمد عبد الرحيم بن اضتسن)،حتقيق كتعليق:ػتمد حسن ىيتو،مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع،بًنكت-
لبناف،ط1401 ،02ق1981 /ـ،ص .242
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صح شرعا أف ينوب اظتالك السابق عن اظتشرتل يف إعتاؽ العبد
ملك القائل العبد بالشراء من مالكو ٌ
» ،160كعليو نتكننا أف نق ٌدر الكالـ على ىذا النحو(:بع عبدؾ مين بكذا ،كلكن كن ككيلي يف
اإلعتاؽ).161

إذف ،يف ضوء ما سلف نستنتج أف « داللة االقتضاء على القصد ليست من طريق ال ٌداللة بصيغة
الوحدة الكالمية أك بصيغة معناىا ،بل ىي بداللة معىن اللفظ اظتقدر الذم اقتضتو استقامة الكالـ ،كىذا
يعين أف داللة االقتضاء عند األصوليٌن تتعلق بالبنية العميقة ( ،(Deep Structureكليس عتا عالقة
السطحية ( (Surface Structureاظترتبطة بالكيفية اليت ياـ هبا نطق الوحدة الكالمية ».162
بالبنية ٌ
يع ٌد االقتضاء يف ال ٌدراسات اظتعاصرة عبارة عن عالقة تربط بٌن قضيتٌن اثنٌن ،بيث يلزـ من
صدؽ األكذل صدؽ الثانية بالضركرة؛ فإذا كانت مثال رتلة(:أىنظيير إذل عبد اجمليد) صادقة لزـ منها أف تكوف

رتلة(:أىنظيير إذل رجل) صادقة أيضا ،كتنشأ ىذه العالقة اللٌزكمية بٌن القضيتٌن؛ ألنو ليس بوسعنا قبوؿ
األكذل كرفض الثانية .163كما ٌيعد االقتضاء ،من جهة أخرل ،من اظتعاشل العرفية  traditionnelle؛

نج يز فيها اطتطاب164؛ فمهما تغًنت
كىي اليت تبقى على حاعتا مهما ٌ
تغًنت السياقات كاظتقامات اليت يي ى
سياقات النصوص ال ٌشرعية السابقة اليت استدؿ هبا (اآلمدم) ،ستبقى ال ٌداللة االقتضائية نفسها؛ ألننا
نعتمد يف ستنباطها على اظتعطى اظتنطقي اللٌزكمي ال على اظتعطى اطتطايب التداكرل اظتتغًن بتغًن السياقات
اطتطابية.
يندرج مفهوـ االقتضاء ،عند التداكليٌن ،ضمن ما اصطلح عليو (جرايس) بػ(اظتعىن غًن الطبيعي أك
الداللة غًن الطبيعية) ،165كيتٌفق (جرايس) مع (اآلمدم) حينما ع ٌد ىو اآلخر داللة االقتضاء من بٌن
160داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.282
 161منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية(دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ):عبد

الرؤكؼ يمفضي خرابثة،ص.452
ٌ

 162داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.279
163

آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اظتعاصر:ػتمود أزتد ؿتلة ،ص.29

 164اللسانيات الوظيفية(مدخل نظرم):أزتد اظتتوكل ،ص.24
165االقتضاء يف التداكؿ اللساشل:عادؿ فاخورم ،ص.144
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166
السامع .فمثال يف قولو عز
إذل
إيصاعتا
قاصدا
اظتتكلم
يكوف
اليت
تلك
أم
؛
ال ٌدالالت القصدية
ٌ
النحوم؛ فهذه اصتملة تتكوف من فعل
كجل﴿:كاسأؿ القرية﴾ يكوف ىذا اظتلفوظ مستوفيا للمستول
ٌ

أمر(اسأؿ) كفاعل مسترت تقدره (أنت) كمفعوال بو كىو(القرية) ،أما اظتستول التٌداكرل فال يكوف مستوفيا إال

إذا ق ٌدرنا لفظا مضمرا مقصودا تابعا كىو (أىل) ،كهبذا يصبح اظتعىن(كاسأؿ أىل القرية) .إال أف ىناؾ شيئا
ب داريا باظتقصود اظتخفي
كتب أف ننبو لو ،كىو أنو لكي تتحقق داللة االقتضاء الب ٌد من أف يكوف اظتخاطى ي
من ىذه ال ٌداللة؛ «إذ أ ٌف دراية قصد الداللة غًن الطبيعية ىو شرط البد منو لتحقيق القصد »167؛ فعلى
سبيل اظتثاؿ لكي يكوف القصد متحققا يف قولو تعاذل﴿كاسأؿ القرية﴾ ال بد من أف يكوف اظتتلقي على
دراية باظتقصود اظتخفي كىو (أىل)؛ ألنو إذا دل يكن على دراية بو عندىا ال يتمكن من إدراؾ داللة
لتص ىل االتصاؿ القصدم باظتعىن اضتصرم للكلمة ،ال يكفي أف يتم
االقتضاء أصال؛ مبعىن آخر « ٌ
حّت ي
توصيل ا﵀تول بشكل قصدم ،بل البد باإلضافة إذل ذلك أف يقصد توصيل أف ىذا ا﵀تول قد أريد
توصيلو بشكل قصدم .ففعل التوصيل ينعكس على ذاتو كيش ٌكل جزءا ؽتا كترم توصيلو ».168

( -)2داللة التنبيه واإليماء:
الصريح ،169كمن أشتائها « داللة اإلنتاء ،داللة
تندرج ىذه الداللة ،كسابقتها ،ضمن اظتنطوؽ غًن ٌ

السياؽ بأداة أك حركة مقصودة للمتكلم ،غايتها اإلشعار
التنبيو كداللة التٌفهيم ،كىي:داللة اللفظ أك ٌ
بتغليب العالمة كالتفهيم هبا ،كاإلفادة أف اضتكم اظتذكور يف النص إفتا كجد لسببها ،كمتوقف عليها ،سواء
كانت كصفا أـ علة .كلوالىا ظتا انبىن اضتكم اظتذكور عليها » .170نفيد من ىذا الكالـ أف داللة التنبيو
166اظترجع السابق ،ص .145
167نفسو ،ص نفسها.
168نفسو ،ص نفسها.
األصورل:عضد اظتلة كالدين ،ص .254إرشاد الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم
 169شرح العضد على ؼتتصر اظتنتهى
ٌ

األصوؿ:الشوكاشل ،ص.763

170البحث الدالرل عند األصوليٌن(قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل):إدريس بن خويا ،ص .96نقال
عن:رسالة يف االستدالؿ كدتييز اظتدلوؿ من الداؿ:ػتمد أكغازل،مطابع الشيوخ،تطواف،ط ،2005 ،01ص.65
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كاإلنتاء ال تفيد معناىا عن طريق اظتعىن الوضعي للصيغة اللٌسانية الصرلتة أك اضترفيٌة ،بل تفيدىا عن طريق

اظتعىن الالزـ171؛ مبعىن آخر تفيد ىذه الداللة معناىا « بطريقة تكوف فيها الوحدة الكالمية دالة على
اظتقصود مبضموهنا كليس بصيغتها كمنطوقها ».172
أما عند (اآلمدم) فقد كقفنا عتا على تعريف مبثوث يف ثنايا مباحث ىذه الداللة؛ يقوؿ

(اآلمدم)  «:فإذا ذكر مع اضتكم كصفا مناسبا غلب على الظن أنو علة لو؛ إال أف يدؿ ال ٌدليل على أنو دل
يرد بو ما ىو الظاىر منو؛ فيجوز تركو» ،173كيعرفها (الشوكاشل) فيقوؿ «:كداللة اإلنتاء أف يقرتف اللفظ
بكم ،لو دل يكن للتعليل لكاف بعيدا » .174نفيد من ىذين التعريفٌن اظتتقاربٌن أنو إذا كرد خطاب الشارع
شرعي ،ككانت الوحدة اللٌغوية عتذا األخًن مصحوبة بوصف يكوف مناسبا عتا ،عندىا فقط
مفيدا ضتكم
ٌ
األكؿ يف نشوء ذلك اضتكم ،كما توجد ىناؾ إمكانية
نتكننا أف ٌ
نرجح كوف ذلك الوصف ىو اظتتسبب ٌ

جلي ضمن تلك الوحدة
جتعلنا نستبعد عليٌة الوصف اظتناسب للحكم ،كىي أف نقف على دليل صريح ٌ
الكالمية يصبح معو ذلك االقرتاف الغيا.
كتد اظتتقصي لداللة التنبيو كاإلنتاء عند (اآلمدم) أهنا ػتصورة يف ستة أصناؼ أساسية ىي:
( -)1أف يكوف اضتكم مرتتبا على الوصف بواسطة الفاء التعقيبية كالتسبيبية ،175كذلك « للداللة على أف
176
الصنف إما أف يكوف يف كالـ ا﵁
ذلك الوصف علة لذلك اضتكم »  .كيذىب (اآلمدم) إذل أف ىذا ٌ

تعاذل أك يف كالـ رسولو  -صلى ا﵁ عليو كسلم -أك يف كالـ الراكم عن الرسوؿ  -صلى ا﵁ عليو كسلم-
.177
171إرشاد الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم األصوؿ:الشوكاشل ،ص.763
172داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن :موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.285
173اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.328/3،
174إرشاد الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم األصوؿ :الشوكاشل،ص .764
175اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.320/3،
176منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية(دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ):عبد
الرؤكؼ يمفضي خرابثة ،ص.472
ٌ

177اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.320/3،
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كيستشهد (اآلمدم) عتذا الصنف بأنواعو الثالثة من قولو عز كجل﴿:كالسارؽ كالسارقة فاقطعوا
الرسوؿ -صلى ا﵁
أيديهما﴾[ ]...كقولو﴿:إذا قمتم إذل الصالة فاغسلوا كجوىكم﴾[ ،]....كقوؿ ٌ
عليو كسلم« :-من أىحيا أىرضا ميتىةن فى ًهي لىو»  ،178كقولو «:ملى ً
كت نفسك فاختارم » .179أما يف
ى ي
ى
ى ٍ ٍى ٍ ن ى
كالـ الراكم فكما يف قولو «:سها رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم يف الصالة فسجد » ،180كقولو«:
كزنا ماعز فررتو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ».181
نستنتج يف ضوء االستشهدات السابقة أهنا مرتبطة باظتعىن الوضعي ضترؼ (الفاء)؛ فما ينشأ عليو
اضتكم بواسطة الفاء يكوف مبثابة علة ذلك اضتكم؛ ألف كضع حرؼ الفاء يف اللغة غالبا يف معىن
التعقيب ،كيق ٌدـ لنا (اآلمدم) مثاال عن ذلك ،يقوؿ اظتتكلم(:جاء زيد فعمرك) .يدؿ ىذا الكالـ على
غتيئ عمرك عقب غتيئ زيد دكف فاصل زمين معترب بٌن غتيئهما ،ىذا من جهة كمن جهة أخرل يذىب
(اآلمدم) إذل أف ترتيب ح كم غتيئ عمرك عقب غتيئ زيد يلزـ منو نشوء معىن السببية؛ ىذا ألف
كصفنا جمليئ زيد أكال يكوف علة كسببا جمليئ عمرك عقبو بطبيعة اضتاؿ ،182إال أف (اآلمدم) دل ير
بكوف ترتيب اضتكم على الوصف بواسطة الفاء أمرا قطعيا ،بل جعلو أمرا أكثر شيوعا كاستعماال؛
قصد
كالدليل على ذلك جواز كركد حرؼ الفاء يف اللغة على معاشل أخرل منها معىن (الواك) من حيث ي
قصد تأخًن أحد األمرين على اآلخر من خالؿ
التسوية اظتطلقة بٌن أمرين ،كمنها معىن (مث) من حيث ي
رجح كوف حرؼ الفاء يف ىذه الصيغة اللغوية يفيد ترتيب أمر على
فرتة زمنية معتربة ،إال أف (اآلمدم) يي ٌ

آخر ،أك جعل كصف معٌن سببا كعلة يف تشريع حكم معٌن ،كهبذا سيكوف حرؼ الفاء بعيدا كل
البعد عن معىن "الواك" ك "مث".183

178صحيح البخارم:البخارم،كتاب اظتزارعة،باب من أحيا أرضا مواتا،106/3،العدد.2334 :
(179ختريج اضتديث)
(180ختريج اضتديث)
181

(ختريج اضتديث)

182

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.320/3،

 183اظتصدر نفسو.321-320/3،
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كإذا كاف حرؼ "الفاء" يف االستشهادات السابقة يفيد التعليل ،فإف يرتػبىو متفاكتةه كما ذىب إذل

ذلك (اآلمدم)؛ إذ أف أعالىا ما كرد يف كالـ ا﵁ تعاذل يليو ما كرد يف كالـ الرسوؿ  -صلى ا﵁ عليو
كسلم ،-كيف األخًن ما كرد يف كالـ الراكم سواء كاف فقيها أك ليس فقيها ،184إال أف (اآلمدم) يفضل
كوف الراكم فقيها ،ذلك حّت يكو ىف ظنينا بقولو مرجحا ،أما إذا كاف الراكم غًن فقيو؛ أم إذا كاف من
العواـ ،فهذا كتعلنا نغلٌب ظننا على قولو؛ بدليل أنو إذا قاؿ« :سها رسوؿ ا﵁ ،فسجد» يكوف باديا
من قولو ىذا -مع العلم بأنو شخص على دراية بالدين -أف حرؼ الفاء قد أفاد التعقيب كالسببية؛
ألنو إذ دل يدرؾ كوف السهو علة للسجود ال يستطيع حينها أف يقوـ برتتيب فعل السجود بواسطة
حرؼ الفاء ،ىذا من جهة كمن جهة أخرل يكوف جهل الراكم بكوف السهو علة للسجود مبثابة
تلبيس؛ إذ ينقل لنا كالما الظاىر منو السببية كلكنو على خالؼ ذلك ،كعندئذ يكوف ترتيبو للسجود
ناتج عن سبب السهو ال غًنه من األسباب.185
( -)2إذا حدث أمر معٌن ككصل إذل النب -صلى ا﵁ عليو كسلم ،-فقضى بعد شتاعو مباشرة لذلك
اضتدث بكم معٌن ،فهذا يدؿ على أف ذلك األمر ىو العلة يف إصدار ذلك اضتكم  ،186كيكوف يف
الصور اآلتية:
إذا ترتب ذلك اضتكم من خالؿ كاقعة معركضة يف شكل سؤاؿ187؛ كيستشهد (اآلمدم) عتذا النوع
ت ىعلىى أ ٍىىلًي ًيف
ٍت ،ىكقىػ ٍع ي
بذلك األعرايب الذم جاء إذل الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو كسلم -فقاؿ لو «:ىىلىك ي
188
تدؿ على أف فعل الوقاع ىو من سبٌب
اؿ« :أ ٍىعتً ٍق ىرقىػبىةن». »...كتد اظتالحظ أ ٌف ىذه اضتادثة ٌ
ضا ىف ،قى ى
ىرىم ى
حكم العتق .189كيرل (اآلمدم) أننا لو جعلنا حكم العتق اظترتتب عن الوقاع مبثابة جواب عن السؤاؿ،
يكوف ذكر ىذ األخًن على ؿتو مقدر يف اصتواب من خالؿ اجمليب ،فيصًن ككأنو أجاب فقاؿ:كاقعت؟

184

نفسو.321/3،

185نفسو.321/3،
186نفسو.321/3،
187نفسو.321/3،
188
الضحك ،23/8،العددػ.6087
التبسم ك ٌ
صحيح البخارم:البخارم،كتاب األدب،باب ٌ

189اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.321/3،
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فكفر .190إال أف (اآلمدم) يلحق ىذا الصنف بالصنف السابق ،لكنو يرل بأف ىذا النوع يكوف يف درجة
السابق من حيث اصتالءي ،ك قيمتو ال ٌداللية؛ كالسبب يف ذلك يعود إذل كوف حرؼ الفاء
أدسل من الصنف ٌ
ثابت يف الصنف األكؿ بينما ىو مقدر يف ىذا الصنف.191
( -)3ارتباط اضتكم الذم يذكره الشارع اضتكيم بوصف كتب تقديره يف التعليل من أجل حصوؿ الفائدة
من إيراده كإال كاف إيراده اعتباطيا ،كىذا -كما يرل اآلمدم -ما يتعاذل عنو مقاـ الشارع اضتكيم بطبيعة
اضتاؿ ،ك على العموـ فإف ذلك الوصف إما أف يذكر مع اضتكم يف كالـ ا﵁ تعاذل أك يف كالـ الرسوؿ
صلى ا﵁ عليو كسلم.192
(أ) -إذا كاف يف كالـ ا﵁ تعاذل:
يرل (اآلمدم) أنو لو ثبت ذلك الوصف يف كالـ اظتوذل عز كجل ك افرتضنا عدـ التعليل بو،
فعندئذ يكوف إيراد اظتوذل عز كجل لو من دكف فائدة ،كىذا ما ال كتوز يف كالمو سبحانو كتعاذل إطالقا.193
(ب) -إذا كاف ذلك يف كالـ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم:
ظتا كاف األصل يف اإلنساف العاقل تنزيهو عن معاشل العبث يف كل من فعلو كقولو ،ككذلك عن رتيع ما
ال لتوم فائدة يف ثناياه؛ كالسبب يف ذلك راجع طبعا إذل كوف ىذا الشخص على سابق معرفة بنواح
اظتصاحل كاظتفاسد ،كمن كانت ىذه حالو سيرتفٌع ،من طريق أكذل ،على كل االعتباطات اليت ال حتمل فائدة
يف طياهتا ،كإذا كاف ىذا ىو حاؿ الفرد العاقل على العموـ ،فكيف ىو ظنينا بشخص استحق أىلية الرسالة
كنزكؿ الوحي كتشريع األحكاـ من قبل اظتوذل عز كجل؟ ! ،فالظاىر أف يكوف ىذا الشخص أكذل بتنزيهو
من العبث.194
كيرل (اآلمدم) أف ىذا القسم على أصناؼ ىي:
190اظتصدر السابق.322/3،
191نفسو.322/3،
192نفسو.322/3،
193نفسو.323/3،
194نفسو.323/3،
279

المنطوق وداللته عند اآلمدي

الفصل الثالث
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ال يرتبط ىذا الصنفى بالسؤاؿ ،195كيستشهد (اآلمدم) عتذا الصنف بديث ابن مسعود ليلة
اصتن حيث توضأ عليو السالـ مباء كاف قد نبذ فيو دتًنات الجتناب ملوحتو ،فقاؿ «:ذترة طيبة كماء
طهور » ،196يرل (اآلمدم) أف ىذا القوؿ لو داللة كاضحة على إمكانية الوضوء بو؛ ألننا لو افرتضنا
عدـ إمكانية الوضوء بو لكاف قوؿ النب -صلى ا﵁ عليو كسلم -السابق خاليا من الفائدة ،لكن قولو
ذلك كاف كاضحا يف حكم اصتواز كال لتتاج إذل تبيٌن أكثر من ذلك.197
 الصنف الثاني.:كيرتبط بالسؤاؿ؛ كىو على ضربٌن؛ إما أف يذكر ذلك الوصف يف شكل تساءؿ ،كىو الصنف
الثاشل198؛ كيستشهد لو (اآلمدم) مبا ركم عن النب -صلى ا﵁ عليو كسلم -حينما سئل عن جواز بيع
الرطب بالتمر ،فقاؿ «:أينقص الرطب إذا يبس؟فقالوا نعم.فقاؿ :فال إذا ».199يرل (اآلمدم) أننا نفهم
من كالمو -صلى ا﵁ عليو كسلم -كوف نقصاف كزف الرطب علة لعدـ جواز بيعو بالتمر ،كىذا ،بسب
رأيو ،ناتج من خالؿ ترتيبو اضتكم (عدـ اصتواز) على الوصف (نقصاف الوزف) بواسطة حرؼ الفاء ك
كذلك القرتانو برؼ (إذا) اليت تفيد التعليل ،200غًن أف (اآلمدم) يذىب إذل أبعد من ىذا؛ كذلك
حينما يرل بأننا لو دل نلتفت إطالقا إذل حريف (الفاء) ك (إذا) اللذين يفيداف التعليل ،فعلى الرغم من ذلك
سيبقى معىن الوصف (نقصاف الوزف) غتزئ يف فهم معىن التعليل.201

195نفسو.323/3،
(196ختريج اضتديث)
197اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.323/3،
198اظتصدر نفسو.323/3،
(199ختريج اضتديث)
200اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.324/3،
201اظتصدر نفسو.324/3،
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مبحل السؤاؿ؛ ك يتجلى عندما لتيد اظتتكلم أثناء بياف اضتكم إذل ذكر
ال يرتبط ىذا الصنف إطالقا ٌ
صيغة ؽتاثلة ظتقتضى السؤاؿ ،202كيستشهد (اآلمدم) عتذا الصنف مبا ركم عنو عليو الصالة كالسالـ حٌن
سألتو اصتارية اطتثعمية كقالت :يارسوؿ ا﵁ !إف أيب أدركتو الوفاة ،كعليو فريضة اضتج ،فإف حججت عنو
أينفعو ذلك؟ فقاؿ عليو السالـ«:أرأيت إف كاف على أبيك دين،فقضيتو،أكاف ينفعو ذلك؟
فقالت:نعم.قاؿ:فدين ا﵁ أحق بالقضاء» .203إف اظتتأمل يف ىذا اضتوار كتد أف اصتارية اطتثعمية كانت قد
سألت عن ػتتول قضوم متعلق بفريضة اضتج ،لكن النب -صلى ا﵁ عليو كسلم -ذكر ػتتول قضوم آخر
ؽتاثل للمحتول القضوم الذم أكردتو اصتارية أال كىو كوف اضتج دين مثل باقي الديوف الواجب على
األكؿ (السؤاؿ األكؿ)
اآلدمي تأديتها ،فذكر ىذا ا﵀تول القضوم (السؤاؿ) يف مقابل ا﵀تول القضوم ٌ
الذم سئل عنو يكوف قد رتٌب حكم الوجوب عليو ،كمنو يكوف حجة يف التعليل بو كإال كاف إيراده من
دكف فائدة ترجتى .204كظتا كاف ا﵀تول القضوم اظتماثل للمحتول القضوم األكؿ سببا لنشوء اضتكم الذم

ترتب عليو ؛ أم ظتا كاف دين اآلدمي كاجب القضاء ،كظتا كاف اضتج عبارة عن دين يف رقبة اآلدمي ،ترتب
عليو حكم كجوب قضاء دين اضتج على اآلدمي ،كيلزـ من ىذا -بسب اآلمدم -أف يكوف ا﵀تول
القضوم األكؿ اظتسؤكؿ عنو (قضاء اضتج عن اظتيت) ىو أيضا سببا لنشوء حكم كجوب قضاء الدين عن
اآلدمي (ا﵀تول القضوم اظتماثل) كىذا من أجل اظتشاهبة اظتوجودة بينهما .205كيصطلح علماء أصوؿ
الفقو على ىذا النوع من الداللة بالتنبيو على أصل القياس ،كيتضمن التنبيو على كل من األصل (ا﵀تول
القضوم اظتماثل) كعلة حكمو ،ككذلك على إمكانية جعل ا﵀تول القضوم األكؿ (اظتسؤكؿ عنو) مبثابة
علة مستقلة يف حد ذاهتا ،كذلك من خالؿ علة أصل القياس اليت ت اإلنتاء إليها سابقا.206

202نفسو.324/3،
(203ختريج اضتديث)
204اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.324/3،
205اظتصدر نفسو.324/3،
206نفسو.325-324/3،
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 الصنف الرابع:حكمهما ،كذلك بواسطة إيراد صفة توحي بكوهنا العلة اليت
تفريق الشارع بٌن أمرين اثنٌن من حيث ي
ٌفرقت يف اضتكم ،بدليل ختصيصها بالذكر دكف سواىا ،ىذا من جهة كمن جهة أخرل لو قدرنا عدـ كوهنا
علة اللتبس األمر على قارئ النص الشرعي؛ ألف ذلك يعاكس دتاما ما يدؿ عليو اللفظ يف تلك الصيغة

اللسانية ،كىذا بطبيعة اضتاؿ ما يتعاذل الشارع اضتكيم عن إيراده ،207كينقسم بدكره إذل نوعٌن اثنٌن قتا:
( -)1أف يتم ذكر أحد األمرين دكف اآلخر يف ذلك اطتطاب208؛ كيستشهد (اآلمدم) بقولو عليو الصالة
كالسالـ «:القاتل ال يرث ».209من خالؿ ىذا اضتديث يرل (اآلمدم) أف الشارع اضتكيم أسقط حق
اظتًناث بالنسبة للقاتل ،كبالتارل يكوف قد خصو هبذا االسقاط بعد كقوع صفة القتل؛ ألنو قبل كقوعها كاف
من حقو أف يرث اظتوركث .210
يتم ذكر أحد األمرين يف ذلك اطتطاب ،كمنو تنتج لنا التفرقة فيو من خالؿ لفظ الشرط
( -)2أف ال ٌ
كاصتزاء211؛ ؿتو قولو عليو الصالة كالسالـ «:الذ ىىب بًالذ ىى ً
ب ،ىكالٍ ًفضةي بًالٍ ًفض ًة ،ىكالٍبيػر بًالٍبيػر ،ىكالشعً يًن
ي
و
و
ًً
ً ً ًً
ً
ً
اؼ،
ىصنى ي
اختىػلى ىف ٍ
بًالشع ًًن ،ىكالت ٍم ير بًالت ٍم ًر ،ىكالٍم ٍل يح بًالٍم ٍل ًح ،مثٍ نال مبثٍ ول ،ىس ىواءن بً ىس ىواء ،يى ندا بًيىد ،فىًإذىا ٍ
ت ىىذه ٍاأل ٍ
ف ًشٍئتي ٍم ،إًذىا ىكا ىف يى ندا بًيى ود» .212كىناؾ ما تكوف التفرقة فيو بالغاية ،213كذلك ؿتو قولو
فىبًيعيوا ىكٍي ى
تعاذل﴿:كال تقربوىن حّت يطهرف﴾[ .]...كيوجد صنف آخر تتم التفرقة فيو باالستثناء ،214كىذا يف قولو

207نفسو.326/3،
208نفسو.326/3،
(209ختريج اضتديث)
210اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.326/3،
211اظتصدر نفسو.326/3،
 212صحيح مسلم:مسلم ،كتاب اظتساقاة ،باب الصرؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدا  1211/3 ،العدد.1587:
213اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.326/3،
214اظتصدر نفسو.326/3،
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تعاذل﴿:فنصف ما فرضتم إال أف يعفوف﴾[ .]...كمنو أيضا ما يتم بلفظ االستدراؾ ،215كذلك مثل قولو
تعاذل﴿:ال يؤاخذكم ا﵁ باللغو يف أنتانكم كلكن يؤاخذكم مبا عقدت األنتاف﴾[ .]...كصنف أخًن تتم فيو
التفرقة بواسطة استئناؼ أحد األمرين ،كذلك من خالؿ إيراد صفة من صفاتو بعد ذكر األمر اآلخر،216
كىذا كما يف قولو عليو السالـ «:للرجل سهم ،كللفارس ثالثة أسهم ».217
 الصنف الخامس:أف ينشئ الشارع اضتكيم الكالـ بغية حتقيق مقصود كمطلوب معينٌن ،إال أنو يورد ضمنو شيئا
آخر لو قدرنا انتفاء عليتو لذلك اضتكم اظتطلوب النتفت عالقتو جبميع الكالـ ،كحدكث ىذا -كما
ال متفى -بنبئ عن عدـ دت ٌكن اظتتكلم من اللغة ،ك ىذا ما ال يصح ألم عاقل أف ينسبو إذل الشارع
اضتكيم ،218كمثالو من القرآف الكرصل قولو تعاذل ﴿:يا أيها الذين آمنوا إذا نودم للصالة من يوـ اصتمعة
فاسعوا إذل ذكر ا﵁ كذركا البيع﴾[ .]...إف اظتالحظ لسياؽ ىذا النص كتد أنو سيق لتوضيح األحكاـ
اظتتعلقة بيوـ اصتمعة ال لتوضيح األحكاـ اظتتعلقة بالبيع ،كعتذا لو دل يكن هني الشارع عن البيع ىو
العلة كالسبب ظتنع السعي (الواجب) إذل صالة اصتمعة ،لكاف ذلك بعيدا كل البعد من ارتباطو بأحكاـ
اصتمعة ،كظتا سيق الكالـ لو كال كاف متعلقا بو .219كمنو أيضا قولو تعاذل ﴿ :كذركا البيع﴾ فهذا النص
إفتا سيق ظتعىن األمر ،كمع ذلك فقد أفاد النهي؛ ألف النهي يف أصلو ىو عبارة عن طلب ترؾ للفعل،
كعتذا كاف قولو تعاذل﴿:كذركا البيع﴾ مبثابة طلب لرتؾ البيع؛ أم أنو هني عن البيع .220

215نفسو.326/3،
216نفسو.326/3،
(217ختريج اضتديث)
218اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.327/3،
219اظتصدر نفسو.327/3،
220نفسو.327/3،
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إيراد الشارع كصفا مناسبا مقرتنا باضتكم ،221ؿتو قولو  -صلى ا﵁ عليو كسلم «:-الى يػ ٍق ً
ض ىٌن
ى
ٌن اثٍػنىػ ٍ ً
ضبىا يف » .222إف الوصف اظتناسب يف ىذا النص ،الذم ىو الغضب ،كاف قد
ٌن ىكيى ىو ىغ ٍ
ىح ىك هم بػى ٍ ى
اقرتف بكم أال كىو عدـ جواز القضاء ،كبالتارل يكوف الغضب قد نزؿ منزلة العلة اظتانعة من ؽتارسة

نشاط القضاء ،كىذا ظتا يتضمنو الغضب من إفساد للعملية القضائيٌة.223ك يتضح ذلك أيضا فيما إذا

قاؿ القائل(:أكرـ العادل كأىن اصتاىل)؛ فاظتتبادر إذل الفهم أف اظتخاطىب أمر بإكراـ العادل فقط ألجل
علمو ،كما أمر بإىانة اصتاىل فقط ألجل جهلو ،كمنو يكوف كل من العلم كاصتهل علة لقيامنا
بالفعل ،224كيتجلى ذلك يف كجهٌن اثنٌن قتا :
(أ) -إف اظتألوؼ ؽتا جرت عليو عادة اظتشرع اضتكيم أف تأخذ اظتناسبات بعٌن االعتبار فال يتم إغفاعتا،
كبالتارل إذا حدث كأف قرف اظتشرع اضتكم بوصف مناسب فإف الظاىر يف ذلك تعليق ذلك الوصف بذلك
اضتكم.225
(ب) -من اظتسلم بو عدـ إيراد اظتشرع اضتكيم للحكم دكف حكمة تعلل سبب إيقاعو ،بدليل أف ؼتتلف
األحكاـ الشرعية دل تشرع إال لكوهنا نافعة للعبيد بوجو من األكجو ،إال أف إقرارنا جبود اضتكمة من اضتكم
الشرعي ال يكوف من جهة الوجوب ،بل يكوف من جهة ما ألفو العبيد كما ىو شائع يف عاداهتم من تشريع
األحكاـ ،كتأسيسا عليو إذا ت قرف كصف مناسب مع حكم معٌن ،فإف الظاىر كاظترجح من طريق األكذل
أف يكوف ذلك الوصف علة لذلك اضتكم ،كىناؾ حالة كاحدة نستطيع معها إبعاد تعلق الوصف باضتكم؛
كىي أف يرد دليل يصرفنا عن العالقة الظاىرة بٌن الوصف كاضتكم ،226ك ىذا ؿتول قوؿ الرسوؿ -صلى
ا﵁ عليو كسلم -السابق «:ال يقضي القاضي كىو غضباف».
221نفسو.327/3،
222صحيح البخارم:البخارم،كتاب....باب ىل يقضي القاضي أك يفّت كىو غضباف،العدد.65/9 ،7158/
223اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.327/3،
224اظتصدر نفسو.327/3،
225نفسو.327/3،
226نفسو.328/3،
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السابق كتده داال على عليٌة مطلق الغضب يف عدـ جواز القضاء ،لكن إذا
إ ٌف اظتتأمل يف اضتديث ٌ

دققنا يف األمر ؾتد بأنو كتوز لنا ؽتارسة نشاط القضاء إذا كاف غضبنا يسًنا ،كعليو ستزاؿ صفة العلية عن
مطلق الغضب؛ ألف العلة اضتقيقية ىي حصوؿ الغضب الذم نتنعنا من النفوذ إذل أعماؽ اضتقائق كإدراكها
فقط.227
تقابل ،يف الدرس اللساشل اضتديث ،داللة التنبيو كاإلنتاء ما يصطلح عليو (جرايس) بػ( اظتفهوـ
228
تدؿ عليو القولة
الوضعي)  ،كإذا أردنا أف نتعرؼ على حقيقة اظتفهوـ الوضعي عنده ؾتده «كل ما ٌ

بصيغتها ،كلكنو ال يندرج يف النسبة اطتارجية اليت تشًن إليها ».229إذف ،يكوف اظتفهوـ الوضعي ىو ما
صرح بو بالصيغة اللسانية اضترفية كلكنو ال يكوف متضمنا يف مرجعها اطتارجي؛ ألنو إذا كاف متضمنا
ٌ
أصبح منطوقا ال مفهوما كضعيا .230كلتوضيح اظتفهوـ الوضعي يقدـ لنا (ػتمد يونس علي) اظتثاؿ اآليت:
 كاف ػتمد صلى ا﵁ عليو كسلم فقًنا ،كلكنو أمينا.بصحة نسبتها اطتارجية (أم
صحة منطوؽ ىذه القولة مرىو هف ٌ
يرل (ػتمد يونس علي) أف ٌ
مرجعيتها الواقعية) ،كاليت تتمثل فيما إذا كاف الرسوؿ  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -فقًنا ك أمينا أك ال ،كهبذا
اظتعىن تكوف مساكية يف معناىا لقولة :كاف ػتمد صلى ا﵁ عليو كسلم فقًنا ك أمينا؛ إذ أف كالقتا لتيل
على مرجعية خارجية يستطيع اظتستمع أف متتربىا كاقعيا ،لكن اظتفهوـ الوضعي الذم ال يندرج حتت
نتت
اظترجعية اطتارجية يقتصر على عنصر االستدراؾ يف القولة األكذل (لكنو أمينا) ،حيث إف ىذا اصتزء ال ٌ
بصلة ظتنطوقها ،بل يفهم من بعض العناصر اللغوية اظتنطوقة اليت تدخل يف تشكيل الصيغة القولية .231
كمن أجل التمييز بٌن اظتفهوـ الوضعي كاظتنطوؽ ،يقدـ لنا (جرايس) ىذا اظتثاؿ(:إنو إؾتليزم ،فهو
إذف شجاع) .232يذىب (جرايس) إذل أف اظتتكلم دل يكن مضطرا لقوؿ:إف كوف اإلنساف الذم أحتدث
227نفسو.328/3،
228مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:ػتمد ػتمد يونس علي ،ص.47
229اظترجع نفسو ،ص نفسها.نقال عنSadock(1991p,366).
230نفسو ،ص نفسها.
231نفسو ،ص نفسها.
232نفسو ،ص .48
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عنو إؾتليزيا ،فهذا يستلزـ كونو شجاعا ،فهذا اظتعىن بالنسبة لو كإف دل يصرح بو حرفيا فهو مفهوـ ضمنيا
من تلفظو.233
األكؿ ال ينشط ضمن إطار األصوؿ
كؽتا يتميز بو اظتفهوـ الوضعي عن اظتفهوـ التخاطب ،أف ٌ
234
نتوصل إذل معناه دكف أف نستعٌن ببعض القرائن الدالة؛ ؿتو السياؽ
أف
بإمكاننا
إذ
،
التداكليٌة
ٌ

كمالبسات التداكؿ ،أما ما كتعلو من قبيل اظتفهوـ ال اظتنطوؽ ،ىو أنو ال يشي بانتمائو إذل اظترجعية الواقعية
للتلفظ.235
ككخالصة ،إذا أمعنا النظر يف األمثلة اليت ق ٌدمها (جرايس) لبياف اظتفهوـ الوضعي ،ؾتد أهنا قد اشتملت عل
كضعي إذا ،كفقط ،استعملنا بعضا من
ؿتصل على مفهوـ
حركؼ ك أدكات؛ مبعىن آخر بإمكاننا أف ٌ
ٌ
حركؼ اظتعاشل كاألدكات استعماال كضعيٌا .236
إذف ،يع ٌد اظتفهوـ الوضعي ،بسب معناه عند (جرايس) ،منطوقا غًن صريح ،كبالضبط ؾتده
مقابال جيٌدا لداللة التنبيو كاإلنتاء؛ إذ ترتبط ىذه األخًنة مبسألة تعليل اضتكم الشرعي؛ أم الدافع كالسبب
اظتنشئ للحكم الشرعي ،كالذم لواله (التعليل) ظتا ترتب ذلك اضتكم.237

ينبٌهنا (اآلمدم) يف مستول ىذه الداللة على أمر يف غاية األقتيٌة؛ يقوؿ «:كذلك بأف يكوف
التعليل الزما من مدلوؿ اللفظ كضعا ال أف يكوف اللفظ داال بوضعو على التعليل » .238يف ضوء ىذا
القوؿ نلمس تقاربا بٌن كل من (اآلمدم) ك(جرايس) ،كذلك حينما جعال اظتفهوـ الوضعي أك داللة التنبيو
كاإلنتاء تفيد معناىا فقط من خالؿ العناصر اللغوية اظتتحققة فعال أثناء النطق بالعبارة اللغوية ،لكن ما
ختالف فيو كل من (اآلمدم) ك(جرايس) ىو مسأليت أساسيتٌن ،كقتا:
233نفسو ،ص نفسها.
234نفسو ،ص نفسها.نقال عنThe concise oxford dictionary of linguistics ;oxford :
university press ;1997.
235نفسو ،ص نفسها.
236نفسو ،ص نفسها.
237داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.2286
238اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.320-319/3،
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(-)1اظتفهوـ الوضعي عند (جرايس) يتحقق فقط من خالؿ اظتعىن الوضعي لتلك اضتركؼ كاألدكات؛ أم
أف ىذه األخًنة تدؿ داللة كضعيٌة على معىن اظتفهوـ .بينما عند (اآلمدم) فاضتكم الشرعي يكوف
مستفادا من التعليل ،كىذا األخًن ال يتحقق يف ضوء اظتعىن الوضعي لتلك اضتركؼ كاألدكات؛ أم أف
اظتعاشل الوضعية عتذه األخًنة ىي اظتتسببة يف نشوء معىن التعليل ،بل يتأسس مفهوـ ىذا األخًن إثر عالقة
لزكميٌة بينو كبٌن اظتعىن الوضعي للفظ.
( -)2يرتبط اظتفهوـ الوضعي ،عند (جرايس) ،فقط ببعض اضتركؼ كاألدكات ،بينما عند (اآلمدم) فتقرتف
داللة التنبيو كاإلنتاء ،إضافة إذل ذلك ،ببعض األكصاؼ اليت يرتتب عليها ،بطبيعة اضتاؿ ،أحكاما شرعية
تكليفيٌة.

( -)3داللة اإلشارة:
تأيت ىذه الداللة على خالؼ غًنىا من ال ٌدالالت األخرل غًن مقصودة ،239كنتكننا التٌوصل

إليها كاستنباطها من جهة االلتزاـ240؛ أم يستحيل علينا أف نتوصل إليها من جراء تقصي اظتعاشل الوضعية
242
241
النص) «،243كىي داللتو
للكالـ  ،أك حّت اظتعاشل السياقيٌة  .ك يصطلح على ىذه الداللة بػ(إشارة ٌ

عل ما دل يقصد لو اللفظ أصال اللفظ » .244إف ىذا التعريف كتعل من داللة اإلشارة أك إشارة النص

239

اظتصدر السابق.81/3،

الفقو:ػتمد اطتضرم،ص  . 120تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي(دراسة مقارنة ظتناىج العلماء يف استنباط
 240أصوؿ
ٌ
األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة):ػتمد أديب صاحل .478/1،داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن

مصطفى العبيداف ،ص .287البحث الدالرل عند األصوليٌن(قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل):إدريس
بن خويا ،ص.110
241البحث الدالرل عند األصوليٌن(قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل):إدريس بن خويا ،ص.110
242داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن :موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.287
243

أصوؿ الفقو:ػتمد اطتضرم،ص .120

244اظترجع نفسو ،ص نفسها.
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يتم إال من خالؿ الوقوؼ على اظتعطى
داللة تعتمد أساسا على عملية التأكيل؛ ألف ٌ
التوصل إليها ال ٌ
التالزمي اظتتوسل فيو بالعقل ،كألجل ىذا السبب تتباين عقوؿ اظتتلقٌن يف استنباطها .245
نتثل(اآلمدم) لداللة اإلشارة بقولو -صلى ا﵁ عليو كسلم «:-النٌساء ناقصات عقل كدين.فقيل
لو:يارسوؿ ا﵁ ما نقصاف دينهن؟ قاؿ :دتكث إحداىن يف قعر بيتها شطر دىرىا ال تصلي كال تصوـ
246
الس ياؽ الذم سيق ألجلو ىذا اطترب يتمثل يف توضيح األسباب اليت تنقص من
ف
أ
)
اآلمدم
(
رل
ي
.
»
ٌ
ٌ

دين النساء ،ال أنو سيق لتوضيح كوف أكثر حيض اظترأة ىو ستسة عشر يوما ،كقل مثل ذلك يف

طهرىا ،247كما ينبٌهنا (اآلمدم) إذل أ ٌف ذكر نصف الدىر يكوف للمبالغة يف توضيح مدل نقصاف دين
النساء؛ كمن جهة أخرل نستخلص أف اضتيض ال يتعدل ستسة عشرة يوما؛ ألنو لو كاف خالؼ ذلك
لكاف مشارا إليو برفيٌة النص الشرعي  .248يف ضوء ىذا النص « يربز االىتماـ السيميولوجي عند اآلمدم
يف تعريفو لداللة اإلشارة كىي داللة إضافيٌة تدرؾ من خالؿ السياؽ اطتطاب اللغوم ،ال يقصد إليها
اظتتكلم قصدا ،كإفتا مدلوؿ اللفظ يف السياؽ استدعى مدلوال آخر أك عدة مدلوالت ،249»...كىذه

اظتدلوالت غًن اظتقصودة ،يف حقيقة األمر « ،ال يستول اجملتهدكف يف فهمها كلذلك كانت ػتل اختالؼ
كثًن كرمبا فطن بعضهم ظتل دل يفطن لو اآلخر .لذلك نازع بعض الطالب يف جواز التشريع باإلشارات،
كلكن يرد رأيهم مبا قلنا من أف الداللة التزامية فيكوف إذا صح التالزـ بٌن معىن العبارة كإشارهتا أنو يصح
االحتجاج هبا ،كإذا دل يصح التالزـ دل تكن معتربة باؿ ».250
تأمل يف داللة اإلشارة عند (اآلمدم) ،كتدىا متقاربة إذل ح ٌد بعيد مع معىن االقتضاء عند
كاظت ٌ
(جرايس)؛ فاظتعىن اظتقتضى من اطترب الذم أخربنا بو الرسوؿ -صلى ا﵁ عليو كسلم( -أكثر حيض اظترأة
245البحث ال ٌدالرل عند األصوليٌن(قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل):إدريس بن خويا ،ص.110نقال
عن :العالمة يف الرتاث اللساشل العريب:أزتد حساشل ،ص.132
(246ختريج اضتديث)
247اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.83/3،
248اظتصدر نفسو.83/3،
249علم الداللة(أصولو كمباحثو يف الرتاث العريب -دراسة:)-منقور عبد اصتليل ،ص.184
الفقو:ػتمد اطتضرم ،ص.121-120
 250أصوؿ
ٌ
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أقل طهرىا مثلو)دل يقصد إليو النب-صلى ا﵁ عليو كسلم -من قريب كال من بعيد،
ىو ستسة عشر يوما ك ٌ
كمع ذلك فقد لزـ معناه منها بالضركرة .كإذا أردنا أف نقف على الداللة االقتضائية للنص الشرعي السابق

(دتكث إحداىن يف قعر بيتها شطر دىرىا ال تصلي كال تصوـ) نتحصل على اآليت :مبا أ ٌف الواحدة من
النٌساء تلزـ بيتها نصف عمرىا من دكف صالة كصياـ ،كؿتن نعلم أ ٌف اضتيض نتنع النساء من أداء فريضة
الشهر فيو ثالثوف يوما ،كبالتارل يقتضي ماسبق حتديد أكثر حيض اظترأة
الصياـ ،كما نعلم أف ٌ
الصالة ك ٌ
خبمسة عشر يوما ،كأقل طهرىا كذلك؛ فباجتماع أكثر أياـ اضتيض كأقل أياـ الطهر نتحصل على شهر
كامل.
إال أف داللة االقتضاء عند (جرايس) تكوف مقصودة من طرؼ اظتتكلم ،كلكن داللة (اإلشارة)
عند (اآلمدم) تكوف غًن مقصودة على اإلطالؽ.
كبناء على ما سبق نتم ٌكن من تسجيل النتائج اآلتية:
اتفاؽ كل من (اآلمدم) كالتداكليٌن يف جعل داللة االقتضاء داللة مسترتة ال تستفاد من صريح التلفظباطتطاب.
ظتا ع ٌد (اآلمدم) رتيع اظتقتضيات مقصودة من طرؼ اظتتكلم نسبها التداكليوف إذل االستعماالت غًناظتقصودة من طرؼ اظتتكلم.
نتكننا أف نع ٌد داللة اإلشارة عند (اآلمدم) داللة اقتضائية من حيث عدة كجوه ىي-1:عدـ التصريحهبا نطقا-2،إفادهتا عن طريق اللزكـ (منطقيا).
ختتلف داللة اإلشارة عن داللة االقتضاء من جهة أف األكذل تكوف غًن مقصودة للمخاطب ،بينما تكوفالثانية مقصودة.

من خالؿ ال ٌداللتٌن اظتؤطرتٌن من طرؼ االسرتاتيجية اطتطابيٌة اظتباشرة ،سواء عند (اآلمدم) أك عند
(التداكليٌن) ،نتوصل إذل تسجيل النتائج اآلتية:
 .1اتصاؼ داللة اظتطابقة بصفة البساطة سواء عند (اآلمدم) أك عند (التداكليٌن).
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 .2حت ٌقق داللة اظتطابقة متوقف على اصتانب الوضعي(اظتستول القواعدم +اظتستول اظتعجمي) بالنسبة
لكل من (اآلمدم) كالتداكليٌن.
 .3داللة التضمن عند (اآلمدم) داللة فرعية (بعض الدالالت الفرعية اليت يدؿ عليها اللفظ).
 .4داللة التضمن عند التداكليٌن داللة معقدة (تستخدـ اظتعطيات ك االفرتاضات كاالستنتاجات
اظتنطقية).
 .5حتقق داللة التضمن عند (اآلمدم) متوقف على اصتانب الوضعي؛ أم يعتمد لتفسًنىا على
اظتعطى الوضعي.
 .6حتقق داللة التضمن عند (التداكليٌن) متوقف على اصتانب اظتنطقي؛ أم يعتمد لتفسًنىا على
التحليل اظتنطقي.
 .7يكفي لتجسد داللة التضمن عند (اآلمدم) التلفظ بلفظ كاحد فقط.
 .8يشرتط لتجسد داللة التضمن عند (التداكليٌن) ،يشرتط كجود قضيتٌن اثنٌن.
 .9استناد داللة التضمن عند (اآلمدم) على اصتانب الوضعي يلغي بالضركرة احتوائها على اظتفاىيم
اظتنطقية مثل الصدؽ كالكذب.
 .10استناد داللة التضمن عند (التداكليٌن) على اصتانب اظتنطقي لتتٌم عليهم إدراج مفهوـ القضية مبا
تشتمل عليو من أكصاؼ الصدؽ كالكذب.
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الفصل الرابع:

يمدخل:
لقد سبقت اإلشارة يف الفصل ال ٌسابق إُف اعتنائنا بأصل كاحد من تلك األصوؿ اإلبستيمولوجية اليت
تتحكم يف إنشاء االٕتاىات اللٌسانية كبلورة فلسفتها للظاىرة اللٌغوية ،كذلك األصل كما عرفنا سابقا ىو
فصلنا فيما سبق احلديث حوؿ ما يقابل ادلفهوـ اللغوم عند اللٌسانيُت ،أال كىو
ثنائية اللغة كالكبلـ .كقد ٌ

مفهوـ ادلنطوؽ عند (اآلمدم) كما يستند عليو من مفهوـ كضعي ،كالذم تؤطٌره االسًتاتييية اخلطابيٌة
ادلباشرة .أما يف ىذا الفصل فسنعرض إُف اجلزء الثاين من الثنائية؛ أال كىو الكبلـ؛ فما ىو ادلفهوـ ادلقابل
لو عند (اآلمدم)؟ كعلى ماذا يعتمد يف ٖت ٌققو؟ كما ىي االسًتاتييية الكفيلة بتأطَته؟ كلكلي صليب عن
ىذه التساؤالت قمنا بتقسيم ىذا الفصل إُف ادلباحث اآلتية:
األول :المفهوم لغة و اصطالحا.
المبحث ّ
الرمسي لداللة
ػلاكؿ ىذا ادلبحث أف ٌ
يتقصى معاين ادلفهوـ اللغوية كاالصطبلحيٌةٔ ،تا أنو ادلقابل ٌ
ادلنطوؽ.
المبحث الثاني:نوع داللة المفهوم ،وشروط الكفاية المفهوميّة.
يسعى ىذا ادلبحث الكتشاؼ نوع ال ٌداللة اليت يدؿ هبا ادلفهوـ على األحكاـ ،كما يسعى أيضا
لئلحاطة بتلك الشركط اإلصلازية الواجب توفرىا فيمن يستدؿ بادلفهوـ.
المبحث الثالث :اإلستراتيجية الخطابية المتحكمة في استنباط المفهوم.
نبحث ىنا عن تلك االسًتاتيييٌة اخلطابية اليت اعتمدىا (اآلمدم) يف استنباط داللة ادلفهوـ.
المبحث الرابع :أقسام المفهوم عند (اآلمدي).
سنخصص ىذا ادلبحث
ٔتا أف ادلفهوـ عند (اآلمدم) ينقسم إُف مفهوـ موافقة كمفهوـ سلالفة ،كعليو
ٌ

الشرعية.
للتعرؼ على ىاتُت ال ٌداللتُت ،ككيف تدؿ كل كاحدة منهما على األحكاـ ٌ
ٌ
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خصص ىذا الفصل لطريقة أخرل من طرائق داللة اخلطاب على األحكاـ الشرعية عند
إذف ،سن ٌ

(األمدم) ،كىذه الطريقة بدكرىا تستلزـ اسًتاتييية خطابية غَت تلك اليت عرفناىا يف الفصل السابق ،كىذا
ما غلعلنا ننتقل مباشرة إُف مفهوـ الفعل اللغوم غَت ادلباشر ،كاإلسًتاتييية اخلطابية غَت ادلباشرة ،كدلا كاف
تعُت علينا ٌأكال أف نقف عن ىذا األخَت كقفة
ىذاف األخَتاف
يتيسداف فقط ضمن مفهوـ الكبلـٌ ،
ٌ
نكشف إثرىا عن مفهومو عند اللسانيُت ادلعاصرين.
يف عديدة ،كمن بُت ما عيِّرؼ بو أنٌو « رلموع ما يقولو الناس ،كيضم (أ)
ؼ
يػي ىعر ي
الكبلـ تعار ى
ي
الفعاليات الفردية اليت تعتمد على رغبة ادلتكلم( ،ب) األفعاؿ الصوتيٌة اليت تعتمد أيضا على إرادة ادلتكلٌم،

كىذه األفعاؿ ،ال ب ٌد منها ،لتحقيق الفعاليات ادلذكورة يف(أ) » ،1كىو أيضا « عمل الفرد الذم ؽلارس

2
كيعرفو بعضهم بأنٌو « ما ينشأ عن االستخداـ
ملكتو بواسطة ادلواضعات االجتماعية اليت ىي اللغة » ٌ ،
الفعلي للغة؛ أم ناتج النشاط الذم يقوـ بو مستخدـ اللغة عندما ينطق بأصوات لغوية مفيدة ».3

كما يرل (سَتؿ) أف اللغة عندما تكوف يف حالة اشتغاؿ عندىا فقط تصبح كبلما ،كىذا األخَت
بالنسبة إليو عبارة عن فعل إنساينٔ ،4تعٌت آخر يكوف الكبلـٔ ،تفهومو السابق ،ما ىو إال استعماال
كٕتسيدا للغة ،لكن ىذا االستعماؿ أك االستخداـ من شأنو أف يؤثٌر يف اللغة؛ إذ يقوـ ٔتحو معادلها
5
كيعوضها ٓتصائصو كميزاتو الدخيلة عليها.
كقسماهتا ٌ ،

كعليو ،عندما ننظر يف تل ٌفظ ما فإف من بُت اجلانبُت 6اللذين ػليل عليهما ،صلد جانبا ينتمي إُف

الكبلـ7؛ كىو تركيب ادلتكلم« لقولة معينة على ضلو ػلكمو عادة قصده اإلببلغي ،كاختياره دلفردات
 1يظر :علم اللغة العاـ:فرديناف دم سوسور ،ص.38
 2البحث عن فرديناف دك سوسَت:ميشاؿ ٌأريفيو ،ص.72

 3مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي ،ص.53
 4ينظر :العقل كاللغة كاجملتمع(الفلسفة يف العاَف الواقعي):جوف سَتؿ ،ص.200
5

السبلـ ادلسدم ،ص.28
اللسانيات ك أسسها ادلعرفيٌة :عبد ٌ

 6اجلانب اآلخر ىو اجلانب اللغوم ،كقد تكلمنا عنو يف الفصل السابق.
 7مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي ،ص.54
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السياؽ لبياف مقصده» .8كمن جهة أخرل كاف قد تسبٌب
معيمية ،كمناكيل قواعدية بعينها ،كاستثمار ٌ
9
الرغم من أف (سوسَت)َف يذكر ىذا
كعلى
القصد،
ك
ادلعٌت
بُت
آخر
٘تييز
نشوء
يف
٘تييز اللغة عن الكبلـ
ٌ

التمييز األخَت بشكل صريح يف درسو اللساين ،إال أف التيار التداكِف احلديث ٘ت ٌكن من استلهاـ ىذا

التمييز ،فغدا بذلك مس نة فارق نة بينو كبُت باقي التيارات اللٌسانية األخرل10؛ فادلعٌت يرتبط باجلانب اللغوم
ً
زلصلة زلتواىا القضوم الذم ػلتوم على مرجعيٌة يف العاَف
فقط ،حيث يؽلكنيػنىا عد ادلعٌت الدالِف جلملة ٌ
اخلارجي ،11بينما يتبلءـ عنصر القصد مع مفهوـ الكبلـ؛ فعندما نتلفظ بذلك ا﵀تول القضوم « يف
سياؽ ما يستتبع معٌت إضافيا ؼلتلف باختبلؼ ادلقامات كال ؽلكن ربطو باجلملة نفسها »  ،12بل يرتبط
بقصد ادلتكلم كإرادتو فقط.
عب علماء أصوؿ الفقو عن ٘تييزىم بُت ادلعٌت كالقصد حينما ٌفرقوا بُت داللتُت اثنُت علا:
ك لقد ٌ

13
ادلسمى ،أك جزءه ،أك
فهم
ىي
«
فاألكُف
؛
الداللة باللٌفظ
داللة اللٌفظ ك ِّ
السامع من كبلـ ادلتكلم كماؿ ٌ
ٌ

الزمو » ،14أما الثٌانية « فهي استعماؿ اللفظ إما يف موضعو كىي احلقيقة ،أك يف غَت موضعو لعبلقة
بينهما كىو اجملاز ،كأما استعمالو لغَت عبلقة15»...؛ كعليو فداللة اللفظ ال تتياكز ال ٌداللة اليت فهمها
التضمن كداللة االلتزاـ .أما ال ٌداللة
السامع من خبلؿ ادللفوظ كحده ،كيشمل ذلك داللة ادلطابقة كداللة
ٌ
 8ادلرجع السابق ،ص نفسها.
 9يف إطار التٌمييز بُت اللغة كالكبلـ ييشبِّوي (دم سوسَت) اللغة بقطعة موسيقية (السمفونية) ،كييشبِّوي الكبلـ بالطريقة اليت
تؤدل هبا تلك القطعة ادلوسيقية ،إذ أهنما منفصبلف عن بعضيهما ٘تاما؛ كالدليل على ذلك ىي تلك األخطاء اليت يقع

يؤدكف قطعهم ...كمنو تنحصر عبلقة اللغة بالكبلـ يف رلرد اعتماد أحدعلا على اآلخر،
فيها ادلوسيقيٌوف ا﵀ًتفوف حينما ٌ

كىذا االعتماد بدكره ينفي مسة التٌطابق بينهما .ينظر :علم اللغة العاـ:فرديناف دم سوسور  ،ص. 38-37
 10مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي ،ص.54
11

ما التداكليات؟:عبد السبلـ إمساعيلي علوم،ضمن كتاب:التداكليات (علم استعماؿ اللغة):إعداد كتقدًن:حافظ

إمساعيلي

علوم،

ص.18نقبل

عن:

la

de

développement

pragmatique),Langue Francaise,N42,éd larousse,1979,p13.
 12ادلرجع نفسو،ص نفسها .نقبل عنIbid,p07:
 13لقد سبق كأف أكردنا تعريف (ال ىقرايف) دلفهوـ (الداللة باللٌفظ) يف التٌمهيد ،ينظر ص....
14
زلمد ،ص.48
ادلعُت يف تفسَت كبلـ األصوليُت:عبد ا﵁ ربيع عبد ا﵁ ٌ
 15ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
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باللفظ فيدخل فيها عنصر االستعماؿ الذم يػليلنا مباشرة على حصوؿ ال ٌذاتية يف التواصل؛ أم يضاؼ إُف
موجهاْ ،تيث يصَت من ادلمكن جدا حصوؿ مفارقة
داللة اللفظ إرادة ادلتكلم كقصده ،فيصبح ادلعٌت ٌ
شاسعة بُت الصيغة اللسانية الظاىرة كبُت معناىا ادلقصود.
ترسخ ذلك عند و
بعض من
كنستطيع ،على العموـ ،أف صلد ثبلث مستويات من ادلعٌت ،كما ٌ
ال ٌدارسُت التٌداكليُت؛ ادلستول األكؿ ىو ادلعٌت اللغوم ،كييستفاد من العناصر النحويٌة؛ مفردات كتراكيب،
بشكل مباشر ،كادلستول الثاين ىو معٌت الكبلـ كؽلثل بدكره ادلعٌت ادلستفاد من خبلؿ السياؽ كحده.16
يقابل ىذين ادلستويُت عند علماء أصوؿ الفقو مصطلح داللة اللفظ ،أما ادلستول الثالث فهو ادلعٌت الذم
يش ٌكلو ادلتكلٌم ،كيكوف قابعا بالقوةْ ،17تيث إذا ألغينا ىذا ادلعٌت نكوف قد ألغينا كذلك ذاتية ادلتكلم من
الكبلـ ،ك ىو ما يؤدم بدكره إُف إلغاء قصده كإرادتو ،كىذا ادلستول من ادلعٌت يقابل عند علماء أصوؿ
الفقو الداللة باللفظ.
كبناء على مستويات ادلعٌت الثبلث ،ينتج لنا تأكيبلفْ -تسب شبلير ماخر -تأكيل ال يبح
ادلستول النٌحوم للغة ،كيتٌصف بادلوضوعية ْتيث ال يكوف لل ٌذات حظ منو ،أما التأكيل الثاين فيعتمد على
ذاتية ادلؤكؿ بال ٌدرجة األكُف ،كلذلك يكوف متوقٌفا على مدل امتبلكو للكفاءة التٌقنية اليت ٘ت ٌكنو من
استنباط ادلعاين من ادللفوظات.18

إذف ،نبلحظ يف إثر األطركحات السالفة أف مسألة ادلعٌت ىذه يف غاية التعقيد؛ فإذا حصرناه يف
معٌت الكلمات كاجلمل (ادلنطوؽ) ،صلده يتياكز ىذا ادلستول ا﵀ايد إُف مستول ادلتكلٌم القصدم ،بل

 16آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادلعاصر:زلمود أمحد ضللة ،ص.13نقبل عنThomas.J(1996)Meaning :
in Interaction,an introduction to pragmatiques Longman London,and New
York,p02.
 17ادلرجع نفسو ،ص .13نقبل عن. Ibid,p02:
18ينظر:فلسفة التأكيل(ادلخاض كالتأسيس كالتحوالت):رلموعة من األكادميُت العرب،إشراؼ:علي عبود ا﵀مداكم
كإمساعيل

مهنانة

،ص.18نقبل

عن:

Schleiermacher,Fr,Herméneutique,tr,Fr.de

C.Berner,paris,Cerf,1987,p48.
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19
ظل ىذه
يف
،
ن
ك
نتم
كيف
فنقوؿ:
نتساءؿ
كعليو
!!!
ادلؤكؿ
ٌ
السامع ٌ
كيتياكز ىذا ادلستول إُف مستول ٌ
ٌ

االلتباسات ،من الوصوؿ إُف ادلعٌت احلقيقي الثاكم يف الكبلـ؟ .إف مثل ىذا التٌحديد ال ٌدقيق كالعسَت ال
يتيسد أثناء تداكؿ  Negotiationاللغة يف
يتأتٌى إال إذا نظرنا إُف ادلعٌت بوصفو صناعة أك تشكيل ٌ
ض ىن ىذا التٌداكؿ يف إطار سياؽ زلدد سلفا ،كبعد ٖتقق
إطار تفاعلي بُت ادلتكلم كالسامع ،شريطة أف يػلتى ى
كل ىذا نتمكن من تأكيل ادلعاين ادلستًتة يف سلتلف أصناؼ الكبلـ ،20خاصة النٌصوص الشرعية من قرآف

كسنة نبوية.
دخ يل يف
السابقة اليت تى ي
إف ادلبلحظ للمصنفات األصولية غلد أهنا كانت قد أشارت إُف ادلفاىيم ٌ
السياؽ لبياف القصد؛ فهذا (اآلمدم) كاف قد جعل كبلٌ من الدالئل
تعريف الكبلـ ما عدا مسألة استثمار ٌ
21
يفرؽ (اآلمدم) يف ىذه
الكبلمية كالعبارات اللغوية ناشئة من اختبلؼ تركيبات ادلقاطع الصوتية َ.ف ٌ
النقطة بالذات بُت النٌشاط الكبلمي كالنٌشاط اللغوم ،فقد جعلهما سيٌاف؛ كبلعلا يستعُت يف حدكثو على

االختبلفات احلاصلة على مستول النطق بأصوات لغوية معيٌنة ،كإف كاف ما ذىب إليو صحيحا ،إال أنٌو َف

يفرؽ بُت ما ىو لغوم كبُت ما ىو كبلمي.
ٌ

يفرؽ األصوليوف بُت مصطلح اللغة كالكبلـ ،بل كانت اللغةي عندىم ىي
الكبلـ ،ككاف الكبلـي
ى
َف ٌ
عندىم ىو اللغةى؛ يقوؿ (فخر ال ٌدين الرازم) «:اعلم :أ ٌف البحث إما أف يقع عن ماىية الكبلـ ،أك عن

كيفية داللتو ،كدلا كانت داللتو كضعيٌة .22»...ما يستوقفنا يف ىذا القوؿ ىو تصريح (الرازم) بأف الكبلـ
عرؼ الكبلـ بأنٌو « :ما انتظم
يفيد داللتو عن طريق الوضع ،كىذا ما قاؿ بو (أبو احلسُت البصرم) عندما ٌ

19

آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادلعاصر:زلمود أمحد ضللة ،ص.13

20

ادلرجع نفسو ،ص.14نقبل عنYule,G :(1987)The study of Languague,Combridge :

University press,p22.
21

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.30/1،

22

ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم.175/1،
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من احلركؼ ادلسموعة ادلتميٌزة ادلتواضع على استعماذلا يف ادلعاين ،23»...إال أف (الرازم) زاد من عنده أنو
« إذا صدر عن قادر كاحد » ،24كىي إشارة كاضحة منو إُف الطابع الفردم الذم ؽليٌز الكبلـ عن اللغة.
ككخبلصة ،نقوؿ بأف ادلنظومة األصولية َف تع ،كىي تسعى يف العملية التٌنظَتية ،الفرؽ اجلوىرم
تدؿ بالوضع ،ك
بُت الكبلـ كاللغة على ضلو ما فعل علماء اللسانيات؛ فما ىو ثابت أف اللغة ىي من ٌ
25
جوىرم بينهما ،كيتمثل يف ارتباط الكبلـ
فرؽ
ىناؾ
أيضا
،
يدؿ باالستعماؿ كالقصد
الكبلـ ىو من ٌ
ٌ
دكف اللغة بادلعطى السياقي الذم يتح ٌكم يف قصد ادلتكلم ،كيف مراده احلقيقي من تواصلو مع اآلخرين،26

كلعل ما يؤكد أعلية عنصر السياؽ ،أثناء ادلمارسة الكبلميٌة ،ىو أننا «نتشارؾ يف العاَف كنتقامسو من
خبلؿ"رموز"عامة أك"عبلمات مشًتكة" .كمن ادلتعذر أف نشارؾ أم شخص كاقعو إال من خبلؿ "كساطة"
عادلنا الرمزم_ أم من خبلؿ "نص" من صنف ما.كلكل "نص" " " Textسياؽ" "Contextأك
27
الفعالة
سياقات يف كاقع األمر »  ،حيث إف فهم ىذه السياقات ىو من يضمن لنا مشاركتنا النٌاجحة ك ٌ
لآلخرين.

نعود لنييب على األسئلة اليت طرحناىا آنفا ،كأكؿ تساؤؿ طرحناه ىو:ماذا يقابل مصطلح
الكبلـ عند اآلمدم؟ بعد اطبلعنا يف كتاب (اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ) كجدنا أف ادلصطلح ادلقابل لو
ىو ادلفهوـ أك داللة ادلفهوـ ،فما ىو ادلفهوـ لغة كاصطبلحا ؟

23

ادلعتمد يف أصوؿ الفقو:ادلعتزِف البصرم(زلمد بن علي الطيب أبو احلسُت)ٖ،تقيق:خليل ادليس،دار الكتب

العلمية،بَتكت-لبناف،ط1403 ،01ق.10/1،
24ا﵀صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم .177/1،
25ينظر :مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي ،ص .54
 26غلد ادلبلحظ أف األصوليُت كانو قد تطرقوا إُف مسألة القصد يف تعريف اخلطاب ،كذلذا ؽلكننا أف نستنتج أف األصوليُت
كانوا قد أدرجوا كبل من اجلانب اللغوم كالكبلمي ضمن مصطلح اخلطاب؛ فاخلطاب عبارة عن مواضعات كقواعد
كمناكيل صرفية كمعيمية،باإلضافة إُف كونو شلارسة كبلميٌة تلفظية فعلية بُت ادلتكلم كادلتلقي ،كيف كلى األمرين يشًتط
األصوليوفٔ ،تا فيهم (اآلمدم) ،توفر عنصر القصد سواء أدؿ اخلطاب بادلواضعة أـ باالستعماؿ.
 27فهم الفهم(مدخل إُف اذلرمينوطيقا"نظرية التأكيل من أفبلطوف إُف جدامر"):عادؿ مصطفى ،ص.14
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الفصل الرابع:
المبحث األول :المفهوم لغة واصطالحا:

متيسدة خارج مفهوـ اللغة كالوضع ،بل إهنا تتحقق فقط ضمن
إذا ْتثنا عن داللة ادلفهوـ صلدىا
ٌ

لنتعرؼ على دالالتو اللغوية ،مث
مفهوـ الكبلـ كاالستعماؿ ،كعليو يت ٌ
عُت علينا ٌأكال أف نقف عند ادلفهوـ ٌ
نعرض بعد ذلك دلعانيو االصطبلحية.
(أوال) -المفهوم في اللّغة:

مت فبلنا كأىفٍػ ىه ٍمتيو:
ت الشيء [فىػ ىهمان كفىػ ٍهمان]  :ىعىرفٍػتيو ى
كفه ي
جاء يف معيم العُت «:فهم :فى ًه ٍم ي
كع ىق ٍلتيوٌ ،
كرجل فى ًه هم:سريع الفهم » .28كجاء يف لساف العرب « فهم:
ىعرفٍتو ،كقرأ ابن مسعود :فأفهمناىا سليماف .ه
ك الشيء بًالٍ ىق ٍل ً
ً
ب .فى ًه ىمو فىػ ٍهمان كفىػ ىهمان كفىهامة :ىعلً ىمو؛ األىخَتة ىع ٍن ًسيبىػ ىويًٍو .كفى ًه ٍمت الش ٍيءى:
ال ىف ٍه يم :ىم ٍعرفىػتي ى ٍ ى
كعرفٍتو .كفىػه ٍمت فيىبلنا كأىفٍػ ىه ٍمتو ،كتىػ ىفهم الٍ ىك ىبل ىـ :فى ًهمو ىشٍيئنا بػى ٍع ىد ىش ٍي وء .ىكىر يج هل فى ًه هم :ىس ًري يع ال ىف ٍهم،
ىع ىقلتيو ى
ً
است ٍف ىه ىمٍت
ىكيػي ىق ي
استىػ ٍف ىهمو :سأىلو أى ٍف يػي ىف ِّه ىمو .ىكقىد ٍ
ىمر كفىػهمو إًياهي :ىج ىعلىوي يػى ٍف ىه يمو .ك ٍ
اؿ :فىػ ٍه هم كفىػ ىه هم .كأىفٍػ ىهمو األ ى
ً
يما ».29نفيد من ىذين التعريفُت أف من فهم شيئا يكوف بالضركرة قد:
الشيءى فأىفٍػ ىه ٍمتو كفىػه ٍمتو تىػ ٍفه ن
-1

عرؼ ىذا الشيء معرفة كنهيٌة داخليٌة.
عقل ىذا الشيء.

-3

علم ىذا الشيء .

-2

إذف ،يكوف ادلفهوـ ،بوصفو طريقة من طرائق داللة اخلطاب على األحكاـ ،ىو ذلك الكبلـ
الذم ييعرؼ ادلراد منو معرفة داخليٌة ،أك يعقل ادلتلقي داللتو ،أك يعلم ادلستمع مضمونو .كىذه ادلعاين

اللغويٌة ليست بعيدة عن ادلعاين االصطبلحيٌة .

 28العُت :الفراىيدم.61/4 ،
 29لساف العرب:ابن منظور.459/12،
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الفصل الرابع:
(ثانيا) -المفهوم في االصطالح:

الداللة ،بوصفها حاملة لقيمة إببلغية ،فإننا سنيدىا يمبتعد نة كل البعد
إذا يرمنا الوقوؼ عند ىذه ِّ

عقلي .30كيؤكد (اآلمدم) يف
عن داللة ادلنطوؽ ،كذلك من حيث ع ٌدةي أمور ،أعلها نشأهتا عن طريق ٌ
زلل النٌطق »31؛ أم ما نفهمو
تعريفو للمفهوـ على مسة البلنطقية فَتل بأنو « ما فهم من اللٌفظ يف غَت ٌ

من اللٌفظ يف حالة السكوت ال حالة النطق .كيستطرد اإلماـ (الشوكاين) على ما أكرد (اآلمدم)

فيقوؿ...«:أم يكوف حكما لغَت ادلذكور ،كحاال من أحوالو » .32نفيد شلا سلف أ ٌف ادلفهوـ من كبلـ
معُت ىو ٔتثابة حكم لذلك الكبلـ اخلفي ،فكيفما كانت حاؿ األكؿ تتبعها حاؿ الثٌاين.
لقد ش ٌكل ادلفهوـ بادلعٌت الذم ق ٌدمو (اآلمدم) ،كمعو باقي األصوليُت ،فارقا إبستيمولوجيا
اىتم االٕتاه
جوىريٌا باعد بُت إتاىُت لسانيُت اثنُت من حيث ي
ادلنهج ادلعتمد يف تناكؿ الظاىرة اللغوية .لقد ٌ
33
عب(سوسَت) عن ىذه
األكؿ بدراسة النٌظاـ اللٌغوم بعيدا عن مجيع ادلعطيات السياقيٌة التواصليٌة ؛ ك لقد ٌ
ٌ

احلقيقة حينما قاؿ يف آخر زلاضراتو «:إ ٌف ىدؼ األلسنية ادلنفرد كاحلقيقي إظلا ىو اللغة منظورا إليها يف

ذاهتا كلذاهتا»34؛ يشَت (سوسَت) يف كبلمو ىذا إُف مسألة أساسية ،كىي أف ادلوضوع الذم تعٌت بدراستو
35
األىم من ذلك ىو أ ٌف ىذه الدراسة تكوف خاضعة دلنهج؛ يقضي
اللسانيات ىو اللغة ،بوصفها نظاما  ،ك ٌ

بأ ٌف« اللغة ظاىرة اجتماعية؛ كينبغي دراستها كفق ىذا ادلبدأ ،دكف الليوء إُف معايَت أخرل خارجة عن
مادهتا البنيويٌة( نفسية مثبل) ،أك عن طبيعتها االجتماعية( ،التاريخ مثبل) .كلذلك فلسانيات سوسَت سعت
إُف إبعاد ادلعايَت الذىنيٌة ،كاخلارجة عن البنية خبلؿ ٖتليل الظاىرة اللغوية ،من أجل إثبات موضوعيٌتها

30

البحث ال ٌدالِف عند األصوليُت(قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند الشوكاين):إدريس بن خويا ،ص .124نقبل

عن:العبلمة يف الًتاث اللٌساين العريب:أمحد حساين ،سلطوط،دكتوراه الدكلة،جامعة كىراف ،1999-1998،ص.299
األصوِف:عضد ادللة كالدين،
 31اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .84/3،شرح العضد على سلتصر ادلنتهى
ٌ
ص.253
32

إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق احلق من علم األصوؿ:الشوكاين .763/2،كينظر :شرح العضد على سلتصر ادلنتهى

األصوِف:عضد ادللة كالدين ،ص.253
ٌ

33
الشهرم ،ص07
اسًتاتيييات اخلطاب(مقاربة لغوية تداكلية):عبد اذلادم بن ظاىر ٌ

34
سوسر،ترمجة:يوسف غازم كرليد النصر ،ص.280
زلاضرات يف األلسنية العامة:فرديناف ده ٌ

35دركس يف اللسانيات العامة(مبادئ أساسيٌة) :خَتة عوف كفريدة بوساحو ،ص.12
298

المفهوم وداللته عند اآلمدي

الفصل الرابع:

36
الصارـ اقًتح(لويس يلمسليف ( )Louis Hjelmslevتوظيف
»  ،كمن أجل ٕتسيد ىذا ادلنهج ٌ
نوعا من اللسانيات كاف قد اصطلح عليها بػ(اللسانيات ا﵀ايثة  ،37)Immanent Liguisticsكىي

اليت تدرس النظاـ اللغوم يف شكل مغلق؛ ال تأبو ّتميع معطيات الكفاءة التواصليٌة أك التداكليٌة.
الشكليُتٌ ،أدل ذلك إُف اضلصار الظاىرة اللغوية يف
دلا طيبِّقت اللسانيات ا﵀ايثة من قبل ٌ
ادلستويات اآلتية :ادلستول الصويت (الفونيتيكي كالفونولوجي) +ادلستول الًتكييب كال ٌدالِف ،كىذا االٕتاه كاف
كٕتسد يف كل من ادلنهيُت البنيوم كالتوليدم
قد كسم اللٌسانيات لفًتة معينة بصفة ٌ
الصرامة العلميةٌ ،
التحويلي ،38حيث كانا قد ش ٌكبل معا ما اصطلح عليو بػ(النٌموذج التٌقليدم للتخاطب) ،39كالذم كاف
الصورم أثناء ٖتليل ا﵀ادثات ،40شلٌا ٌأدل بو إُف تطبيق قدرة ٌضلويٌة؛ كاشتملت فقط
يعتمد كلٌيا علي ادلنطق ٌ

« على معرفة خصائص اجلمل الصوريٌة كالدالليٌة كتتضمن قواعد تركيبية كصوتية كدالليٌة ».41

الصرامة العلمية اليت اتصف هبا كبل من ادلنهيُت السابقُت جعلتهما ،كبطريقة ال كاعية،
إف ٌ
يقصراف اىتمامهما أثناء معاجلتهما للظاىرة اللغوية على جانب ادلنطوؽ ،كما يصطلح عليو األصوليٌوف ،أك
اجلانب اللٌغوم دكف االىتماـ ّتانب ادلفهوـ أك الكبلـ .أيضا كاف أصحاب ادلنهج الشكلي قد قصركا

يتوسعوا بو إُف عاَف النٌص ،42كىذا بال ٌذات ما جعلهما يعيزاف يف ٖتليل
البحث اللغوم يف إطار اجلملة كَف ٌ
فعلة يف السياقات التواصليٌة ،43كمن ىذا التٌمفصل بالذات ٌقرر علماء اللٌسانيات احلديثة
الظواىر اللغوية ادل ٌ
36يف اللٌسانيات التداكليٌة(مع زلاكلة تأصيليٌة يف ال ٌدرس العريب القدًن):خليفة بوجادم ،ص.19-18

37اللسانيات(النشأة كالتطور) :أمحد مومن ،ص.161
38
الشهرم ،ص .07التٌحليل اللغوم
ينظر:اسًتاتيييات اخلطاب(مقاربة لغوية تداكلية):عبد اذلادم بن ظاىر ٌ
للنص(مدخل إُف ادلفاىيم األساسيٌة كادلناىج):كبلكس ،ص .23-22يف اللٌسانيات التداكليٌة(مع زلاكلة تأصيليٌة يف

ال ٌدرس العريب القدًن):خليفة بوجادم،بيت احلكمة للنشر كالتوزيع،اجلزائر،ط ،2009 ،01ص.45-44
39

مدخل إُف اللسانيات :زلمد زلمد يونس علي ،ص.98

40

التداكليٌة عند العلماء العرب(دراسة تداكليٌة لظاىرة"األفعاؿ الكبلميٌة"يف الًتاث اللساين العريب):مسعود صحراكم،

ص.14

41
:عز ال ٌدين البوشيخي ،ص.20
التواصل اللغوم(مقاربة لسانية كظيفية) ٌ

42
43

التحليل اللغوم للنص(مدخل إُف ادلفاىيم األساسيٌة كادلناىج):كبلكس ،ص.23
مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي ،ص.98
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الفصل الرابع:

(اللسانيات التداكلية) إعادة النظر يف التٌواصل اللغوم بُت األفراد ،حيث كقفوا عند حقيقة مفادىا أف ىذا
األخَت َف يعد كما كاف سائدا يف ادلناىج اللٌسانية السابقة يرتكز فقط على عناصر كضعية
 ،Conventionalبل تبلىف ىذا االعتقاد كحل زللٌو اعتقاد إبستيمولوجي جديد ارتبط بظهور النٌظرية
التداكلية –Pragmatics؛ ك اليت تقضي باستحالة كصوؿ األفراد ادلتواصلُت إُف تأدية تواصل ناجح
بينهم دكف ارتكازىم على عناصر منطقية ،ك أخرل تداكلية .44
اىتم هبا االٕتاه
ال تع ٌد ،يف ضوء ادلعطى التداكِف ،داللة ادلفهوـ من قبيل تلك العناصر اليت ٌ
اىتم ،كفقط ،بالعناصر ادلتل ٌفظة فعبل؛ ٔتعٌت آخر لقد كاف ىذا االٕتاه ييعٌت
ٌ
الشكلي ،أل ٌف ىذا األخَت ٌ

بوصف كٖتليل العناصر اللغوية احلاضرة ،بينما ٕتاكز (اآلمدم) كمعو باقي األصوليُت ىذه األخَتة إُف ما

زلل النطق) .كإذا كاف األمر على ىذا
كاف منها غائبا ،كىو ما اصطلحوا عليو بػ(ما ليس منطوقا/يف غَت ٌ
النحو ،فإُف أم نوع تنتسب داللة ادلفهوـ ؟ أيضا ما ىي عناصر الكفاية ادلفهوميٌة ؟

44

مق ٌدمة يف علمي ال ٌداللة كالتٌخاطب:زلمد زلمد يونس علي ،ص.38
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الفصل الرابع:
المبحث الثاني :نوع داللة المفهوم ،وعناصر الكفاية المفهوميّة.
(أوال) -المفهوم داللة إلتزامية :
ّ

إذا عاينا ما كرد يف ادلبحث السابق ،نبلحظ أ ٌف (اآلمدم) كاف ينظر إُف ادلفهوـ نظرة تداكليٌة
زلضة؛ أم أنو مرتبط فقط باجلانب اخلارج عن اللغة  ،L’extralinguistiqueكىذا ما تيعٌت بو يف

45
نتحرل حقيقة ذلك ادلعٌت التٌداكِف لوجدنا أنٌو عبارة عن داللة
أف
أردنا
كإذا
،
األصل لسانيات اخلطاب
ٌ

46
صرح بو (اآلمدم) نفسو
إلتزامية  ،ك اليت تنتسب يف تصنيفها إُف اجلانب العقلي كالذىٍت ،كىذا ما ٌ
حينما قاؿ « :كأما غَت اللفظية؛ فهي داللة االلتزاـ ،كىي أف يكوف اللفظ لو معٌت كذلك ادلعٌت لو الزـ من

اخلارج ،فعند فهم مدلوؿ اللفظ من اللفظ ينتقل الذىن من مدلوؿ اللفظ إُف الزمو ،كلو قدر عدـ ىذا
االنتقاؿ الذىٍت دلا كاف ذلك البلزـ مفهوما » .47نفيد من ىذا القوؿ أنو يوجد ىناؾ نوعُت للمعٌت؛ ادلعٌت
48
األكؿ بال ٌداللة التلفظيٌة ،كعلٌق الثاين بال ٌداللة ال ٌذىنية.
احلريف للنص ،كادلعٌت اللزكمي  ،كقد ربط (اآلمدم) ٌ

كػل يس ين بنا يف ىذا ادلقاـ أف نطرح تساؤال يف غاية األعلية ،يتمثل ىذا األخَت يف ما ىية العبلقة
ى
بُت ال ٌداللة االلتزامية (غَت اللفظية) كبُت ادلفهوـ ؟ .لو قارنا بُت ما ػلدث يف ال ٌداللة غَت اللفظية أك
االلتزامية كبُت تعريف (اآلمدم) للمفهوـ سيتٌضح لنا أف ادلفهوـ يعتمد كفقط على داللة االلتزاـ؛ فادلفهوـ
ىو ما فهم من داللة اللفظ يف غَت زلل النطق؛ أم ىو ادلعٌت الذم يفهم ال من ظاىر اللٌفظ ،كلكن من
الداللة
خبلؿ بنية أخرل متوارية استدعتها البنية الظاىرة ادلنطوقة ،كىذا ادلعٌت يتطابق ٘تاما مع معٌت ِّ
االلتزامية (العقلية أك الذىنية)؛ إذ ىي كوف « اللفظ لو معٌت ،كذلك ادلعٌت لو الزـ من اخلارج؛ فعند فهم
مدلوؿ اللفظ من اللفظ ينتقل الذىن من مدلوؿ اللفظ إُف الزمو » ،49فإذا دقٌقنا جيٌدا صلدعلا يشًتكاف
 45الفلسفة كاللغة(نقد ادلنعطف اللغوم يف الفلسفة ادلعاصرة):الزكاكم بوغورة ،ص.213
46يرل صاحب التحبَت(شرح التحرير) ،أف معٌت اللفظ إذا ايستيفيد من حيث السكوت ،فذلك ادلعٌت يكوف الزما للفظ.
ينظر:التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ادلرداكم احلنبلي،ص.2867

47

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.32/1،

أصوؿ تراثية يف اللسانيات احلديثة:كرًن زكي حساـ الدين،مكتبة األصللو مصرية،القاىرة-
48مصر،ط03،1421ق2001/ـ ،ص.282
 49اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.32/1،
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الفصل الرابع:

يف نقطتُت زلوريتُت؛ األكُف ىي أف ادلفهوـ ال يتم إدراكو إال بإدراؾ ادلنطوؽ ،50بل كجعل (اآلمدم)
ادلنطوؽ أصبل للمفهوـ51؛ فمن ادلتعارؼ عليو يف أكاسط األصوليُت أف التفسَت بالدالالت اللٌغوية ييع ٌد

مرحلة أكُف ضركرية يف فهم اخلطاب الشرعي ،52كما أف التٌحليل البنيوم يف اللسانيات ،على الرغم من

اىتمامو بالعناصر اللغوية ادلنطوقة ،فإنٌو غلب مراعاتو أثناء ادلمارسة التأكيلية 53يف ٖتليل اخلطابات.
ً
التوصل
فه يم من ادلنطوؽ أك ييشع ير ادلنطوؽ بو ال يتم ٌ
أما الثٌانية تتمثل يف كوف ذلك ادلعٌت الذم يي ى
كيتم رصده ضمن ما يعرؼ بػ(ادللكة ادلنطقيٌة)،54
إليو إال من خبلؿ استعماؿ آليات استداللية غَت لغويةٌ ،

يتيزأ من(القدرة التواصليٌة). 55
كاليت ىي جزء ال ٌ

إذف ،يف ضوء ما سلف ،ؽلكننا أف نع ٌد داللة ادلفهوـ داللة خارجة عن إطار داللة ادلنطوؽ
التوصل إليها فقط من خبلؿ تصور عقلي أك ذىٍت ،كىذا يتيسد فقط عب ادلرجعيات ادلبنية
الفعلي ،يتم ٌ
على أسس من التبلزـ  ،كاليت تك ٌفل بدكرىا ٖتديد ادلراد من اخلطاب .56

50

خويا ،ص .125نقبل
البحث الدالِف عند األصوليُت(قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند الشوكاين):إدريس بن ن

عن:مناىج األصوليُت يف ْتث ال ٌداللة الوظيفية الوضعية:مولود السريرم،منشورات زلمد علي بيضوف،دار الكتب
العلمية،بَتكت-لبناف،ط ،01ص.125-124
 51اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.83/3،
52
ادلعاصر):احلساف شهيد،ص.339
الشاطيب إُف التيديد
ينظر:اخلطاب النقدم األصوِف(من تطبيقات ٌ
ٌ
53ينظر:اذلرمنيوطيقا كالفلسفة(ضلو مشركع عقل تأكيلي):عبد الغٍت بارة ،ص.369

 54آفاؽ جديدة يف نظرية النحو الوظيفي :أمحد ادلتوكل،منشورات كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية،الرباط-ادلغرب،دار
اذلبلؿ العربية،ط ،1993 ،01ص.09
 55تتأسس ىذه القدرة إثر تعاضد مخس من ادللكات ،كىي(:ادللكة اللغوية ،ادللكة ادلنطقية ،ادللكة ادلعرفية ،ادللكة
اإلدراكية ،ادللكة االجتماعية) .ينظر:ادلرجع نفسو ،ص .08
56ينظر:البحث الدالِف عند األصوليُت(قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند الشوكاين):إدريس بن خويا،
ص.125نقبل عن:العبلمة يف الًتاث اللساين العريب:أمحد حساين،ص.300-299
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الفصل الرابع:
(ثانيا) -عناصر الكفاية المفهومية:

نكوف كفاية مفهومية نتم ٌكن
ٌ
نود يف ىذا ادلطلب أف صليب على التساؤؿ اآليت:كيف نستطيع أف ٌ

ادلصرح بو يف استعماؿ لساين معُت؟ أك ٔتعٌت آخر على ماذا يعتمد ادلفهوـ
بواسطتها من إدراؾ ادلعٌت غَت ٌ

مر معنا يف الفصل السابق ،يعتمد كفقط على ادلعٌت اللٌغوم
من أجل ٖتققو؟ إذا كاف ادلنطوؽ ،كما ٌ
الوضعي ،فإ ٌف ادلفهوـ يعتمد يف حصولو؛ أم لتح ٌققو على ثبلثة أمور أساسية ىي:ادلعٌت الوضعي ،كادلعٌت
االستعماِف ،كادلعٌت احلملي .57أما اعتماده على اجلانب الوضعي ،أك على ادلعٌت ادلباشر ٔتصطلح (سَتؿ)،

فكما رأينا سابقا أف ذلك اجلانب ىو ٔتثابة ادلعٌت يف درجة الصفر ْتيث ينتفي معو عنصر الذاتية يف
التواصل58؛ أم تنعدـ القدرة لدل ادلتكلم يف تغيَت ادلعٌت ادلتواضع عليو ،فيكوف هبذا سابقا يف العملية
الفهمية .59أما جانب االستعماؿ فهو « إطبلؽ اللفظ كإرادة ادلعٌت ،كىو من صفات ادلتكلم
».60كيشرح صاحب التٌحبَت ىذا الكبلـ فيقوؿ « :كاالستعماؿ إطبلؽ اللفظ كإرادة مسماه باحلكم كىو
احلقيقة ،أك غَت مسماه لعبلقة بينهما كىو اجملاز ،كىو من صفات ادلتكلم » ،61ك ٌأكؿ نقطة تستدعي
الراجح
السامع ،بل ٌ
التعليق كما يرل (زلمد يونس علي) ،ىي أنٌو« َف يقصد ٔتصطلح االستعماؿ إدخاؿ ٌ

أنو ايستبعد استبعادا مقصودا؛ ألنو غطٌي ٔتصطلح احلمل ،الذم يشَت صراحة إُف فهم السامع لكبلـ
ادلتكلٌم» .62أما النقطة الثانية فهي أف ادلستعمل للغة تكوف لديو رغبة أك مقصديٌة إببلغيٌة ،63كىذا حىت
يتحقق شرط االستعماؿ ،كمنو يكوف كجود ادلتكلم ىنا كجودا إغلابيا حيث يكوف باستطاعتو ٖتويل داللة
حضور ذاتية ادلتكلم يف
ضم ين
تلفظو الوضعية إُف معٌت أك معاين سلالفة ذلا جذريا ،كىذا ٌ
ى
بالضبط ما يى ى
 57كىذه ىي رلمل العناصر اليت تدخل يف بناء ظلوذج تواصلي طبيعي .ينظر:علم التخاطب اإلسبلمي(دراسة لسانية
النص):زلمد زلمد يونس علي ،ص.60
دلناىج علماء األصوؿ يف فهم ٌ
58ما التداكليات؟:عبد السبلـ إمساعيلي علوم،ضمن كتاب:التداكليات (علم استعماؿ اللغة):إعداد كتقدًن:حافظ
إمساعيلي علوم ،ص.19
59ينظر :التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ادلرداكم احلنبلي،ص.291
60الكليات(معيم يف ادلصطلحات كالفركؽ اللغوية):الكفوم ،ص.934
61التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ادلرداكم احلنبلي،ص .291
62علم التخاطب اإلسبلمي(دراسة لسانية دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النص) :زلمد زلمد يونس علي ،ص.60-59
 63ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
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الفصل الرابع:

العملية التواصلية ،كيؤكد (إميل بنفنيست) ىذه الذاتية يف التواصل حُت يرل أف « العملية التلفظية ىي
ف اللساف بواسطة فعل االستعماؿ » .64كإذا كاف اللٌساف أك التواضع ىو ٌأك يؿ عنصر حلدكث
حيث يوظٌ ي
التٌواصل بُت ادلتكلمُت ،فإف االستعماؿ يكوف متوسطا أثناء العملية الفهمية .65
السامع مراد ادلتكلم من لفظو ،أك ما اشتمل على مراده »66؛ أم ىو
كأما جانب احلمل فهو « اعتقاد ٌ
يتوصل إُف مراده
السامع من القصد الذم رمى إليو ادلتكلم من خبلؿ تلفظو ،كإذا َف ٌ
حاصل ما يفهمو ٌ
قطعا فعليو أف يقًتب منو فيضفر ببعضو على األقل.كما يرتبط احلمل من جهة أخرل بعنصر القرينة اليت

تكوف ٔتثابة ادلؤ ٌشر (لفظي أك غَت لفظي) الذم ييس ًه يم يف اكتشاؼ نوايا ادلتكلم ،67كإذا كاف احلمل هبذا

68
آخر عنصر فيها.
ادلعٌت ،فهو إذا ه
الحق يف العملية الفهمية ؛ أم يكوف ى

نتطرؽ لتلك التطورات ادلتمثٌلة يف اآلفاؽ اجلديدة اليت
حىت ٌ
ضلصل كفاية مفهوميٌة ،يتعُت علينا منهييا أف ٌ
ىح ًظيت هبا العملية التداكلية ،فهذا يف ح ٌد ذاتو دافع كزل ٌفز دلراجعة مفهومي الكفاية اللغوية كالتداكلية؛ إذ
يصح أف ننسب إُف متكلم اللغة الكفاية اللغوية إال إذا ٖتكم يف سلتلف ادلواضعات اللغوية ادلعيمية منها
ٌ
كالقواعدية ،أما اكتساب الكفاية التداكلية بالنسبة دلتكلم اللغة فبل يتحقق إال بامتبلكو -إضافة إُف
ادلواضعات اللغوية -قدرات ج ٌد عالية يتم ٌكن أثناءىا من شلارسة سلتلف العمليات ادلنطقية الضركرية
اليت
الستنتاج مجيع ادلعاين ا﵀تملة ،كما يتطلب أيضا -كبشكل أساسيٖ -ت ٌكمو يف األصوؿ التداكلية ٌ
٘ت ٌكنو من استخبلص ادلفاىيم التداكلية ،69كمن ىنا فقط « تبُت لعدد من الباحثُت أف ادلعرفة اللغوية ال
تقتصر على ادلعرفة النحوية فحسب ،بل تتياكزىا إُف أنساؽ فرعية أخرل تشكل معها القدرة التواصلية

64

ما التداكليات؟:عبد السبلـ إمساعيلي علوم،ضمن كتاب:التداكليات(علم استعماؿ اللغة):إعداد كتقدًن:حافظ

إمساعيلي

علوم،

ص.19نقبل

عن:

Linguistique

de

E.Benveniste,Problémes

générale,Tome II ed Gallimard,1974,p81.
 65ينظر :التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ادلرداكم احلنبلي ،ص.291
 66ادلصدر نفسو ،ص نفسها.
 67علم التخاطب اإلسبلمي(دراسة لسانية دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النص) :زلمد زلمد يونس علي ،ص.65
 68التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ادلرداكم احلنبلي ،ص.291
69مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:زلمد زلمد يونس علي،ص.38
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الفصل الرابع:

» .70كخبلصة دلا سبق نقوؿ بأنو يقتضي من متكلم اللغة ،حىت ػلقق تواصبل ناجحا مع متلقيو« ،
يقتضي أف ؽلتلك كفاءة تفوؽ كفاءتو اللغوية ،ليتمكن هبا من ٖتقيق ذلك ،كؽلكن تسمية ىذه الكفاءة
بالكفاءة التداكلية ».71
نستنتج ،يف إطار ٖتصيل الكفاية ادلفهومية ،أ ٌف ً
حاص ىل قوة ادلفهوـ اإلصلازية عند (اآلمدم) ،كاألصوليُت
ٌ
عامة ،ىو االستعماؿ كاحلمل؛ أم باجتماع ما قصد إليو مستعمل اللغة (ادلتكلم) ،باإلضافة إُف ما فهمو
تعرفنا على نوع داللة ادلفهوـ ،ككذلك
السامع من قصد ىذا األخَت ،أك حىت بعض قصده .كإذا يكنا قد ٌ
ٌ
على عناصر الكفاية ادلفهوميٌة ،فما ىي إذا االسًتاتييية اخلطابية اليت يعتمدىا ادلتكلٌم أثناء توظيفو لداللة
ادلفهوـ.

70التواصل اللغوم (مقاربة لسانية كظيفية):عز الدين البوشيخي ،ص.13
71اسًتاتيييات اخلطاب(مقاربة لغوية تداكلية):عبد اذلادم بن ظافر الشهرم ،ص.56
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الفصل الرابع:

المبحث الثالث :اإلستراتيجية الخطابيّة المتحكمة في استنباط المفهوم:
توخى من تعاطيهم
لقد كاف األصوليوف -كمنظومة متناسقة متناغمة -مدركوف لذلك اذلدؼ ادل ٌ
مع النصوص الشرعية ،كىو استنباط األحكاـ ك فقط ،كما كانوا أيضا مدركُت دلختلف ادلقاصد الثانوية ك
التابعة إُف ذلك اذلدؼ ،كبناء على ىذه ادلعرفة ٘تكنوا – بعد استقراء النٌصوص الشرعية -من الوصوؿ إُف
حقيقة يف غاية األعلية؛ إهنا حقيقة يصبح معها تعاطينا مع تلك النصوص رىن اسًتاتييية خطابية يقوـ
القارئ نفسو باختيارىأ ،72تا أنٌو ي ً
باش ير عملية تأكيلية بوجو من الوجوه ،73إال أهنم كانوا قد جعلوا اذلدؼ
ي
وجو الختيار اإلسًتاتييية اخلطابية؛ ذلك أ ٌف اذلدؼ يع ٌد « من عناصر
التشريعي/القانوين ىو ادلؤ ٌشر ادل ٌ
السياؽ اليت تسبق إنتاج اخلطاب ،كلو بذلك دكر يف التأثَت على ادلرسل كتوجيهو يف اختيار االسًتاتيييات

اخلطابية؛ من حيث أدكا يهتا ك آليا يهتا اللغوية ادلناسبة اليت تكفل ٖتقيقو ».74
يتياكز (اآلمدم) ،أثناء عرضو لداللة ادلفهوـ ،اإلسًتاتييية ادلباشرة ،كاليت كاف قد قصرىا على
ليهتم كفقط باسًتاتييية جديدة ييلم يح أثناءىا « بالقصد عب مفهوـ اخلطاب ادلناسب
معٌت ادلنطوؽٌ ،
75
تقصينا ىذه
للسياؽ ،لينتج عنو داللة يستلزمها اخلطاب كيفهمها ادلرسل إليو »  .كعلى العموـ إذا ٌ
خصها (اآلمدم) ٔتعاجلة معٌت ادلفهوـ صلدىا تيعٌت بادلفارقة بُت ما يقولو ادلرسل
اإلسًتاتييية اجلديدة اليت ٌ
صراحة كبُت ما يقصده يف احلقيقة ،كلذلك اصطلح على تسميتها بػ (الطريقة غَت ادلباشرة).76

كدلا عيٍت (اآلمدم) بالتفريق بُت الفعل الكبلمي ادلباشر (ادلنطوؽ) كبُت الفعل الكبلمي غَت ادلباشر

(ادلفهوـ) ك باإلسًتاتييية الكفيلة بتأطَتعلاَ ،ف يعن (أكستُت) ٔتثل صنيع (اآلمدم)؛ حيث َف يكن يشغل
بالو كضع ٘تييز كاضح بُت الفعل الكبلمي ادلباشر كغَت ادلباشر ،كال ٌدليل القاطع على ىذا أف ادلتتبع لنظرية

 72ادلرجع السابق ،ص.149
 73غادامَت(من فهم الوجود إُف فهم الفهم) :عبد العزيز بو الشعَت ،ص.124
 74اسًتاتيييات اخلطاب(مقاربة لغوية تداكلية):عبد اذلادم بن ظافر الشهرم ،ص.149
 75ادلرجع نفسو ،ص.367
 76نفسو ،ص.374
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الفصل الرابع:

يقسم األفعاؿ الكبلمية إُف مباشرة كغَت مباشرة ،كحىت قسمتو ادلعركفة لئلنشاء إُف
(أكستُت) ال غلده ٌ
صريح ك ضمٍت ليست متكافئة مع القسمة األكُف(77مباشر كغَت مباشر).
ىم (أكستُت) منصبا حوؿ تأديتنا للفعل اللغوم اإلصلازم (اإلنشائي) تأدية ناجحة
لقد كاف كل ِّ

78
الرىاف) ،ال يكفي أف ننطق
(
فعل
تأدية
يف
ننيح
كي
و
ن
أ
مثبل
يعتقد
هو
ف
؛
كموفقة على أكمل كجو
ٌ
ٌ

بلفظة (أراىن) أك غَتىا من الصيغ ،فبالنسبة إليو من ادلمكن لكل شخص التلفظ بتلك الكلمات ،كلكن
اإلشكاؿ ادلطركح ىنا ىو:ىل استطاع ادلتكلم بلفظ الرىاف أف يوقع فعل الرىاف فعبل على ىيئة تامة؟؛
ٔتعٌت آخر ىل استطاع أف ينيز فعل الرىاف الكامل بالكبلـ أـ ال 79؟.لكي نتح ٌقق من ىذه اإلجابة،

يعتقد (أكستُت) أنٌو البد علينا من اختبار إرادتنا أثناء انتهاء سباؽ اخليل ،كذلك بالسؤاؿ الصريح اآليت:ىل

كانت إرادتينا متحققةن فعبل أثناء تلفظنا بلفظ الرىاف أـ أننا تلفظنا لفظا من دكف إرادة صادقة ،80كىذا ما
عرفو ٔتراده كما يف نفسو بلفظو،
ٌ
عب عنو (ابن قيٌم اجلوزية) عندما قاؿ «:فإذا أراد أحدىم من اآلخر شيئا ٌ
كرتب على تلك اإلرادات كادلقاصد أحكامها بواسطة األلفاظ.81» ...

ك دلا اضلصر اىتماـ (أكستُت) فيما سبق ،ساقو ذلك إُف كضع تصانيف ألنواع من احلاالت اليت
ال يقع فيها االحًتاز عن اخلطأ يف تأدية ادلعٌت ،كاليت يكوف فيها بطريق األكُف حصوؿ الفعل كالتزكيج
كالرىاف كالوصية كالتسمية ...فاسدا إُف حد بعيد ،أك سلتبل على أقل تقدير ،82كىذا ما اصطلح عليو بػ

77

دائرة األعماؿ اللغوية(مراجعات كمقًتحات):شكرم ادلبخوت ،ص.12

78نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة(كيف ننيز األشياء بالكبلـ):جوف النكشو أكستُت ،ص.25
79ادلصدر نفسو ،ص نفسها.
80نفسو ،ص نفسها.
81
ية(زلمد بن أيب بكر بن أيوب)ٖ،تقيق:زلمد عبد السبلـ إبراىيم،دار
إعبلـ ادلوقٌعُت عن رب العادلُت:ابن القيم اجلوز ٌ
الكتب العلمية،بَتكت-لبناف،ط1411 ،01ق1991/ـ.86/3،

82كلتفادم ىذا الفساد أك اإلخفاؽ يف تأدية األفعاؿ اللغوية كضع (أكستُت) رلموعة من الشركط تعصم ادلنيز للفعل
اللغوم من الوقوع يف اخلطأ .ينظر ىذه الشركط يف:نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة(كيف ننيز األشياء بالكبلـ):أكستُت،
ص.26
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83
توصل األمر بو إُف أف جعلىو
(عدـ مطابقة مقتضى احلاؿ) أك (على خبلؼ مقتضى احلاؿ)  ،بل ٌ
مذىبا قائما بذاتو أمساه (مذىب عدـ مطابقة مقتضى احلاؿ).84

غَت أف ىذا الطرح الذم تزعمو (أكستُت) َف يكن ليدكـ طويبل؛ ألننا إذا نظرنا نظرة كاقعية إُف
القول اإلصلازية للمقوالت لتبُت لنا ما قد ػلصل بينها من تباين كاختبلؼ؛ ففي كثَت من األحياف ال
تتطابق القول اإلصلازية احلرفية مع القول اإلصلازية ادلقصودة فعبل من الكبلـ ،كىذا مثل ما ػلدث يف حالة
السخرية ،حيث يكوف الكبلـ ادلصرح بو ظاىريا سلالفا جذريا لقصد ادلتكلم .85كمن ناحية أخرل قد
ٌ
تكمل فيها القول اإلصلازية
تنشأ عبلقة أخرل بُت القول اإلصلازية احلرفية كادلقصودة ،كىي عبلقة تكاملية ٌ
بعضها بعضا86؛ كذلك مثل ما ػلدث يف حالة االلتماس بًتكيب إثبايت ،كىذا مثاؿ لتوضيح ادلسألة

أكثر:يتواجد ادلتحاكراف(أ) ك (ب) يف غرفة،يقوؿ ادلتحاكر(أ) للمتحاكر(ب) اجلو بارد ىذا
ادلساء !فادلبلحظ أف ادلتحاكر(أ) قد أصلز قوتُت إصلازيتُت؛األكُف فهي القوة اإلصلازية احلرفية اإلثبات؛حيث
أثبت كجود حقيقة من ادلمكن أف نتأكد منها بالرجوع إُف الواقع اخلارجي ،أما الثانية فهي القوة اإلصلازية
االلتماس؛ فادلتكلم عندما أثبت تلك احلقيقة (بركدة اجلو)َف يكن يقصد رلرد اإلثبات؛ ألف تلك احلقيقة
معلومة لدل مستمعو مسبقا (معلومة مشًتكة) إذف يكوف ادلتكلم قد أضاؼ إُف قوة كبلمو اإلصلازية احلرفية
قوة إصلازية أخرل تلميحية كىي االلتماس؛ فيصبح ادلعٌت كاآليتٔ:تا أنك تعلم كما أعلم بأف اجلو بارد يف
اخلارج ،فأنا ألتمس منك أف تغلق النافذة اليت فتحتها .كادلبلحظ أف ىذه ادلسائل كاف قد اىتم هبا يف إطار
الفلسفة التحليلية كل من الفيلسوفُت (سورؿ ك جرايس) .

83ادلصدر السابق ،ص .25
84نفسو ،ص نفسها.
85دائرة األعماؿ اللغوية(مراجعات كمقًتحات):شكرم ادلبخوت ،ص.12
86ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
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تطرؽ الفيلسوؼ (سورؿ) يف ْتث لو ضمن الفعل اللغوم غَت ادلباشر 87إُف معٌت ادلفهوـ كما
ٌ
88
تناكلو (اآلمدم) كباقي األصوليُت ،لكنٌو كاف قد اصطلح عليو بػ (الفعل اللغوم غَت ادلباشر) ؛ كذلك ألنو
أكؿ األمر كاف ملزما ٔتراجعة ما أتى بو أستاذه (أكستُت) حيث سعى جاىدا لتطويره ،فكانت من بُت
يف ٌ
اإلضافات اليت أضافها لنظرية أفعاؿ الكبلـ ىي إشكالية ادلعٌت ادلقصود من الفعل اللغوم غَت ادلباشر،89
ك ىي اإلشكالية نفسها اليت كاجهها علماء أصوؿ الفقو يف استنباط األحكاـ من النصوص الشرعية عن
طريق داللة ادلفهوـ (ادلوافقة/ادلخالفة) .كتكشف مجيع ىذه الدالالت عن إشكاليٌة ترتبط ٔتدل قدرتنا على
إدراؾ ادلقصود احلقيقي من الكبلـ على الرغم من أف صيغتو اللسانية الظاىرة ال تدؿ عليو إطبلقا؛ ٔتعٌت
آخر كيف نتمكن من الوصوؿ إُف ادلعٌت احلقيقي من صيغة لسانية غَت مقصودة على اإلطبلؽ.90
إف اىتماـ (اآلمدم) بالفعل اللٌغوم غَت ادلباشر(ادلفهوـ)كاف ناشئا من صميم كظيفتو كدكره؛ أال
يتوصل هبا إُف استنباط األحكاـ الشرعية الفرعية » ،91كذلك حىت يتم ٌكن
كىو معرفة« القواعد اليت ٌ
ادلكلفوف من عبادة رهبم عبادة صحيحة ،من خبلؿ إتياف أكامره كاجتناب نواىيو .أما اىتماـ (سَتؿ)
بالفعل اللغوم غَت ادلباشر كاف قد برز يف سياؽ تناكلو إلشكالية التخييل  Fictionكاالستعارة،92
 ،Métaphoreكمن صميم ىذين األخَتين راكد (سَتؿ) عدة أسئلة استطاع من خبلذلا بلورة الفكرة
93
تعرض (سَتؿ) إُف ظاىرة االستعارة من حيث
أيضا
،
األساسية اخلاصة بالبلمباشرة يف التٌداكؿ اللساين
ٌ
مفهومها ككيفية ٘تييزىا من األشكاؿ احلقيقية كاجملازية ،كما تساءؿ أيضا عن ماىية السبب الذم يدفعنا
ي

87ينظر:ضلو نظرية كظيفة للنحو العريب:ػلِت بعيطيش ،سلطوط ،أطركحة دكتوراه الدكلة ،قسنطينة-اجلزائر،2006 ،
ص.144نقبل

عن:

Minuit

expression,trad,fr,éd,de

et

Searle.R :Sens

paris,1982,pp :71-100.
 88ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
89نفسو ،ص نفسها.
 90ينظر:حاشية لقط الدرر بشرح منت طلبة الفكر:عبد ا﵁ بن حسُت خاطر السمُت ،ص.26
91شرح الكوكب ادلنَت:ابن النيار.46/1،
92

أما االستعارة فهي أف ٕتب ادلستمع على االنتقاؿ من ادلعٌت احلقيقي إُف ادلعٌت الذم يسنده ادلتكلم إُف قولو.ينظر:

مدخل إُف اللسانيات التداكلية(لطلبة معاىد اللغة العربية ك آداهبا):اجليبلِف دالش ،ص.29
 93ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
309

المفهوم وداللته عند اآلمدي

الفصل الرابع:

إُف استعماؿ العبارات االستعارية بدال من ادلعاين ا﵀قيقية ادلباشرة ،بل كصل األمر بو إُف أف طرح تساؤال
صرػلا حوؿ الكيفية العملية الشتغاؿ تلك األقواؿ االستعارية 94؟ ككاف رلمل اإلشكاؿ يف التساؤؿ األخَت
منصبا حوؿ مدل قدرة ادلتكلم يف التواصل مع سلاطبو على الرغم من سلالفة قصده االستعارم دلا صرح بو
نطقا ،كيف األخَت كاف قد دلػٌح إُف مسألة شرعية استعماؿ ادلقوالت االستعارية يف سياؽ كعدـ شرعيتها يف
سياؽ آخر.95

كادلتتبع دلسَتة الفعل اللغوم عند (سَتؿ) غلد أنو قسمو إُف صنفُت اثنُت:صنف يتعلق باإلصلازات
اللغوية البسيطة كقد تناكلناىا يف الفصل األكؿ ،كالصنف الثاين يرتبط باإلصلازات اللغوية ادلعقدة؛ كىي عبارة
عن إصلازات يكوف ادلتكلم فيها قاصدا إصلاز كبلـ ػلتوم على قوتُت إصلازيتُت على أقل تقدير؛ قوة إصلازية
مباشرة كقوة إصلازية مستخلصة من خبلؿ ادلقاـ يف شكلو الواسع ،كهبذا يكوف (سَتؿ) قد كضع حدا
فاصبل بُت الفعل اللغوم ادلباشر كغَت ادلباشر.96
أما إذا ْتثنا يف معٌت ادلفهوـ عند (جرايس) صلده متٌصفا بشيء من السلبية؛ ذلك ألنو -بالنسبة
إليو -ما كاف ػلوم مجلة من ادلعاين غَت منسيمة مع بعضها البعض ،لكنها تشًتؾ يف عنصر كاحد فقط
٘تت للمنطوؽ بصلة.97
أال كىو كوهنا ال ٌ
لكي يصل (جرايس) إُف معٌت ادلفهوـ ،صلده يفرض مبدئيا ٘تايزا بينو كبُت ادلنطوؽ-كما ذكر لنا (ىورف
)Horn؛ فادلنطوؽ عنده يرتبط كفقط بالصيغة اللٌسانية اليت ٖتملها اجلملة ،كاليت يٖتيل إُف مرجعيتها
الواقعية (اخلارجية) ،أما ادلفهوـ عنده فَتتبط با﵀تول الدالِف كال يكوف لو مرجعية كاقعية على اإلطبلؽ.98

 94نفسو ،ص نفسها.
 95نفسو ،ص نفسها.
 96ضلو نظرية كظيفية للنحو العريب:ػلِت بعيطيش ،ص.145-144
 97مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:زلمد زلمد يونس علي ،ص .42نقبل عنM.Sadock(1991 p 365):
98ادلرجع
semantic

نفسو،

ص

نفسها.

contemporary

نقبل
of

عن:

book

theory(oxford :blak well,1996),P.312.
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كيضيف لنا (زلمد زلمد يونس علي) مؤشرا آخرا ؽلكن أف نعتمده يف التفريق بُت ادلنطوؽ كادلفهوـ؛ كىو
انتساب األكؿ إُف علم الداللة ،كانتساب الثاين إُف التداكلية.99
يف ضوء ما تناكلناه ،ضمن إطار داللة ادلفهوـ أك الفعل اللغوم غَت ادلباشر ،ؽلكننا أف نس ٌيل النتائج
اآلتية:
التوصل إُف الفعل اللغوم غَت ادلباشر(ادلفهوـ) عند (اآلمدم) من خبلؿ اجلانب اخلارج عن
 .1يتم ٌ
اللغة ،أك كما عب عنو ىو يف زلل السكوت.

 .2تأطَت االسًتاتييية غَت ادلباشرة لداللة ادلفهوـ/الفعل اللغوم غَت ادلباشر سواء عند (اآلمدم) أك
عند التداكليُت.
 .3عدـ تفريق (أكستُت) بُت الفعلُت الكبلميُت؛ ادلباشر كغَت ادلباشر.
 .4اىتماـ (أكستُت) كاف منصبا فقط حوؿ تأديتنا للفعل اللغوم تأدية ناجحة كموفقة.
 .5تقسيم (أكستُت) اإلنشاء إُف صريح كضمٍت ال تعادؿ تقسيم (اآلمدم) للفعل اللغوم ادلباشر
كغَت ادلباشر(ادلنطوؽ كادلفهوـ).
 .6ادلسحة السلبية اليت كست تعريف (جرايس) للفعل اللغوم غَت ادلباشر(ادلفهوـ).
 .7إدراؾ الفعل اللغوم غَت ادلباشر/ادلفهوـ عند (اآلمدم) متوقف على إدراؾ الفعل اللغوم ادلباشر.
 .8اىتماـ (اآلمدم) بالفعل اللغوم غَت ادلباشر كاف نابعا من صميم دكر األصوِف ،ك ادلتمثل يف
استنباط األحكاـ الشرعية من أدلتها الفرعيٌة ،أما اىتماـ (سَتؿ) ك(جرايس) بالفعل اللغوم غَت
ادلباشر كاف ناشئا من خبلؿ االستعماالت اليومية العادية لؤلفراد؛ ضلو التخيل كاالستعارة

كاالشًتاؾ اللفظي.
 .9ػلتوم الفعل اللغوم غَت ادلباشر عند (سَتؿ) على قوتُت اصلازيتُت على أقل تقدير؛ قوة حرفية
كقوة مستلزمة مقاميا.
 .10ارتباط الفعل اللغوم ادلباشر(ادلنطوؽ) عند (جرايس) بالصيغة اللسانية احلرفية اليت ٖتمل بدكرىا
إحالة إُف ادلرجعية اخلارجية.

99نفسو ،ص نفسها.
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 .11ارتباط الفعل اللغوم غَت ادلباشر(ادلفهوـ) عند (جرايس) با﵀تول ال ٌدالِف يف شكلو الواسع،
كعدـ اشتمالو على مرجعية خارجية هنائيا.
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المبحث الرابع :أقسام المفهوم عند اآلمدي:

ادلتوصل إليو خارج البنيات اللغوية الصرػلة(يف زلل
كإذا كاف ادلفهوـ عند (اآلمدم) ىو ذلك ادلعٌت ٌ

السكوت) ،فهذا التعريف ينقسم بدكره إُف قسمُت اثنُت علا:100
ٌ

داللة ادلفهوـ

مفهوـ سلالفة

مفهوـ موافقة

(أوال) -مفهوم الموافقة:
ؼلص ىذا ادلفهوـ «:حيث يكوف ادلسكوت عنو موافقا للملفوظ بو
يقوؿ (الشوكاين) فيما ٌ
101
زلل النطق »،102
زلل ٌ
السكوت موافقا دلدلولو يف ٌ
» .كىو عند (اآلمدم) « ما يكوف مدلوؿ اللٌفظ يف ٌ

كغلعلو بعضهم « ما كاف احلكم يف ادلفهوـ موافقا يف النسخ للحكم ادلوجود يف ادلنطوؽ ،فإف كاف احلكم

يف ادلنطوؽ الوجوب  -مثبل -كاف يف ادلفهوـ الوجوب أيضا ،كىكذا » ،103كىو عند البعض اآلخر«
داللة اللفظ على مساكاة ادلسكوت عنو للمنطوؽ يف احلكم ».104

100اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.84/3،
101إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق احلق من علم األصوؿ:الشوكاين.764/2،
102اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.84/3،
 103أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر.97/1،
 104الوجيز يف أصوؿ الفقو:عبد الكرًن زيداف،مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع،بَتكت-لبناف(،د.ط)1987 ،ـ،
ص.366
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زلورم ،كىو ادلوافقة احلاصلة بُت
إ ٌف ادلبلحظ جلميع ىذه التٌعاريف غلدىا تشًتؾ يف عنصر
ٌ
مدلوؿ اللفظ يف ا﵀لٌُت؛ السكوت كالنٌطق .كعلى العموـ ىناؾ رلموعة من ادلبلحظات ؽلكن تسييلها
حوؿ مفهوـ ادلوافقة كىي:
تشكل داللة مفهوـ ادلوافقة داللة انتقالية؛ ألف داللتو على ادلعٌت ال تستفاد من الصيغة

-1

اللسانية للنص الشرعي.
-2

عدـ ارتباط ادلعٌت ادلسكوت عنو باجلانب اللساين احلريف.

-3

توافق ادلعنيُت؛ادلسكوت عنو كادلنطوؽ بو الداؿ عليو.

-4

احتواء ادلعٌت ادلسكوت عنو على نسبة مثبتة أك منفية.105
يصطلح (اآلمدم) على مفهوـ ادلوافقة ٔتصطلحُت اثنُت؛ فحول اخلطاب كحلن اخلطاب ،كيرل

أف ادلراد هبذين االصطبلحُت ىو معٌت اخلطاب .106كما يرل أيضا أف داللة مفهوـ ادلوافقة منحصرة يف
داللتُت اثنُت -1:التنبيو باألدىن على األعلى -2.التنبيو باألعلى على األدىن ،ك يف كليهما تكوف األكلوية
للحكم يف زلل السكوت منو يف زلل النطق.107

( -)1التنبيه باألدنى على األعلى:
يىستى ًد يؿ (اآلمدم) ،من أجل توضيح ىذه الداللة ،بع ٌدة نصوص شرعية؛ منها قولو تعاُف﴿:كال
تقل ذلما أؼ﴾[.]...ينحوا (اآلمدم) يف التحليل الدالِف ذلذه اآلية الكرؽلة منحا تداكليا أساسيا؛ كذلك
حينما ٘ت ٌكن من الوصوؿ إُف احلكم ادلفهوـ من اللفظ يف زلل السكوت كجعلو موافقا للحكم ادلفهوـ يف

 105البحث ال ٌدالِف عند األصوليُت(قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند األصوليُت):إدريس بن خويا ،ص .133نقبل
عن :سبل االستنباط من الكتاب كالسنة(دراسة بيانية ناقدة):زلمود توفيق زلمد سعد،مطبعة األمانة(،د.ط)(،د.ب)،
ص.220
106اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.84/3،
107ادلصدر نفسو.85/3،
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زلل النطق ،كيتمثل ىذا احلكم يف حرمة االعتداء على الوالدين إما بالشتم أك الضرب .108باإلضافة إُف
ذلك تفًتض معطيات التٌحليل التداكِف األصوِف افًتاضا مفاده أف العارؼ باللغة كادلتم ٌكن منها يكوف على
إدراؾ ككعي تامُت بادلعٌت اخلفي الذم كاف سببا يف ٖترًن أدىن الكبلـ الذم ىو قوؿ أؼ للوالدين ،كيتمثل
يف إيذائهما كإيبلمهما ،كعليو يكوف القصد احلقيقي من حكم ٖترًن التأفيف كالنهر ىو مراعاة حرمتهما
كعدـ إحلاؽ الضرر هبما ،109كالدليل على ذلك أف أدىن الكبلـ ادلنهي عنو (التأفيف كالنهر) بالصيغة
اللسانية الظاىرة ال يساكم شأف إيذائهما ك إيبلمهما بالشتم كالضرب ،إذ ىو أقل منو شأنا بطبيعة احلاؿ،
ػلرـ شتم كضرب الوالدين ٔتفهوـ ادلوافقة؛ ألف اإلىانة يف ىذا
كإذا أدركنا ىذا ادلعٌت ،فمن باب أكُف أف ٌ
110
األخَت تكوف قوية ككاضحة مقارنة مع احلكم ادلنطوؽ بو
بناء على ىذا النوع من الداللة ؽلكننا أف نوجز اآلليات االستداللية العقلية ادلستخدمة فيو كىي:
 -1ينهانا ا﵁ تعاُف عن التأفيف لوالدينا كهنرعلا.
 -2يستنتج العارؼ باللغة أف سبب ٖترًن التأفيف كالنهر ىو إحلاؽ اإليبلـ كاإلىانة بالوالدين.
ٔ -3تا أف التأفيف كالنهر ادلنطوؽ هبما أدىن درجة يف اإليذاء كاإليبلـ من الشتم كالضرب ،كمع ذلك
قاـ ادلوُف عز كجل بتحرؽلهما علينا ،فهذا يستلزـ من طريق أكُف أف ػلرـ الضرب كالشتم؛ لكوهنما
أعلى درجة من حيث اإلساءة إُف الوالدين.
 -4نستنتج يف هناية ىذه العملية االستداللية أف الضرب كالشتم حراـ على الرغم من عدـ تصريح
ادلوُف عز كجل بتحرؽلهما.
( -)2التنبيه باألعلى على األدنى:
الداللة بقولو تعاُف﴿:كمن أىل الكتاب من إف تأمنو بقنطار
يستشهد (اآلمدم) يف ىذا النوع من ِّ
يؤده إليك كمنهم من إف تأمنو بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليو قائما﴾[.]...يواصل (اآلمدم) يف
108نفسو .85-84/3،التمهيد يف ٗتريج الفركع على األصوؿ:اآلسنوم ،ص .240
 109تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
كالسنة):زلمد أديب صاٌف.519/1، ،
 110ادلرجع نفسو .519/1،أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظ ٌفر.97/1،
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تدؿ ٔتفهومها ادلوافق على تأدية ما تكوف قيمتو
ٖتليلو التداكِف ،كذلك حينما يرل أف ىذه اآلية الكرؽلة ٌ
كتدؿ كذلك من جهة أخرل على ضركرة عدـ تأدية ما كانت قيمتو أعلى من
أدىن من القنطارٌ ،
111
مؤديا ذلا حىت كلو بلغت قيمتها
الدينار ؛ حيث إ ٌف اتصاؼ فريق من أىل الكتاب بصفة األمانة غلعلو ٌ

قنطارا ،كإذا كنٌا عارفُت باستعماالت اللغة نفهم من ىذا بطريق أكُف أ ٌف ذلك الفريق لو ائتمن على قيمة
صور خيانتو يف أقلِّو ،فأقلو أكُف باألداء،112
أقل من القنطار ألداىا أيضا؛ ألنو من يؤدم القنطار ال يػيتى ٌ

كبادلقابل يوجد فريق آخر من أىل الكتاب صفتو اخليانة يف األمانات؛ فهو اليؤدم إليك أمانتك كلو

كانت مقدار دينار ،كنستطيع أف نفهم من ىذا ادلعطى ،كٔتيرد معرفتنا باستعماالت اللغة ،عدـ تأدية ىذا
الفريق اخلائن لؤلمانة اليت تزيد قيمتها عن الدينار ،كىذا من طريق أكُف؛ فمن ؼلوف يف القليل يكوف أكُف
باخليانة يف الكثَت.113
استنادا إُف ىذا النوع من الداللة ؽلكننا أف نوجز اآلليات االستداللية العقلية ادلستخدمة فيو على النحو
اآليت:
-1

ؼلبنا ادلوُف عز كجل بأنو يوجد من أىل الكتاب من ىو أمُت؛فيؤدم إليك أمانتك حىت كإف
كانت تعادؿ قنطارا،كبادلقابل من ذلك يوجد منهم غَت األمُت؛فهو ال يؤدم إليك أمانتك
حىت كإف كانت قيمتها قدر دينار.

-2

يستطيع العارؼ باللغة أف يتوصل إُف سبب تأدية أمانة القنطار كعدـ تأدية أمانة
الدينار،كىذا األخَت ىو االتصاؼ بصفة األمانة.

-3

ٔتا أف تأدية أمانة القنطار ادلنطوؽ هبا أعلى درجة يف قيمة األمانة من تأدية ما ىو أقل من
القنطار،فهذا يستلزـ من طريق أكُف أف يؤدم اإلنساف األمُت ما أمانتو أقل من القنطار.

-4

نستنتج يف هناية ىذه العملية االستداللية أف اإلنساف األمُت يؤدم أمانة مادكف القنطار على
يصرح بإثبات ىذه الصفة.
الرغم من أف ادلوُف عز كجل َف ٌ

 111اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.85/3،
112

تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب

كالسنة):زلمد أديب صاٌف.520-519/1،
 113ادلرجع نفسو.520/1،
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يتضمن بعضا من اإلشارات
إذف ،كيف إطار ما سبق عرضو ،نستنتج أ ٌف القرآف الكرًن
ٌ
كالتلميحات -مثل ما رأينا يف مفهوـ ادلوافقة -لكن ىذه األخَتة ليست سواء يف ظهورىا كٕتلٌيها عند مجيع
األشخاص؛ فمنهم من يستطيع التوصل إليها كمنهم من يتع ٌذر عليو إدراؾ كنهها أصبل ،بل حىت الذين
يتوصلوف إليها يتفاكتوف يف إدراكها114؛ كالسبب يف ذلك راجع إُف نوع اللغة type du Langue
ٌ

أقرب إُف اجملازية كالرمزية منها إُف احلرفية كادلنطقية ،كهبذا التٌحديد
 Leاليت نزؿ هبا القرآف الكرًن؛ إذ أهنا ي
تتساكل الكلمة القرآنية مع مفهوـ الفعل؛ حيث يصَت القوؿ القرآين ٔتثابة فعاليات إصلازية تسعى ضلو
إعطاء قيمة كاقعية للوجود بأسره ،كمن ىنا بالذات اكتسبت معاين النصوص القرآنية قابلية التعدد كاالنفتاح
على آفاؽ تأكيلية كاسعة ،115كال نقصد بقابليٌة التعدد ىذه ذلك ادلعٌت الذم كانت تقصده تلك القراءات

احلداثيٌة؛ ألف مقصودىا ذاؾ يع ٌد « عُت االضطراب كالتهارج ،مادامت القراءة ال تؤمن بقوانُت التأكيل
كنظاـ اخلطاب » ،116بل نقصد أف تكوف حاملةن يف طياهتا دلختلف ادلعطيات التداكلية التواصليٌة؛ حيث

السمات الواجب توفرىا يف
إهنا تش ٌكل صورة جليٌة عن قدرات مرسلها اللغوية ،كما تقوـ أيضا بتحديد ٌ
القارئ ذلا ،كنوع الثقافة ادلستقبلة ذلا ،كهبذا ادلعطى الفريد تكوف مستقي نة لكماذلا من كماؿ مرسلها،
كجلودىا من كجوده ،كألبديتها من أبديتو .117

كانطبلقا من ىذه اخلاصية اجلوىرية نتوصل إُف حقيقة مفادىا قصور قدرة أم شخص  -حىت كإف
السنن القولية ،العملية كالتقريريةٔ ،تا
كاف صحايب من الصحابة رضواف ا﵁ عليهم -على فهم كإدراؾ مجيع ٌ
118
أقر بكوف
حينما
...ت)
تيمية
ابن
(
اإلسبلـ
شيخ
لنا
ده
ك
يؤ
ما
كىذا
،
يف ذلك حفظها كاستظهارىا
ٌ
ٌ
اتب فهم النصوص
الصحابة رضواف ا﵁ عليهم خاصة كاجملتهدين ٌ
عامة سلتلفُت فيما بينهم من حيث مر ي

 114التفكَت الفلسفي اإلسبلمي:سليماف دنيا،مكتبة اخلاصلي،مصر،ط1387 ،01ق1967 /ـ ،ص.352-351
ظلوذجا):زلمد األندلسي،ضمن ندكة فكرية بعنواف:قراءات يف مشركع
115ضلو قراءة جديدة للنص الديٍت(النص القرآين
ٌ
زلمد أركوف الفكرم(ندكة فكرية):تقدًن:عبد اإللو بلقزيز ،ص.112 -111
116

النص القرآين من هتافت القراءات إُف أفق التدبٌر(مدخل إُف نقد القراءات كتأصيل علم التدبٌر القرآين):قطب

الريسوين ،ص.267
ٌ

117اذلرمينوطيقا كالفلسفة(ضلو مشركع عقل تأكيلي):عبد الغٍت بارة ،ص.420
118التفكَت الفلسفي اإلسبلمي:سليماف دنيا ،ص.352
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الشرعية؛ فمنهم من ال يتياكز فهمو حكما أك حكمُت ،بينما يرتقي البعض اآلخر يف مراتب الفهم فيصل
إُف عشرة أحكاـ أك ما يربو عنها ،كىناؾ فريق آخر ال يبح فهمو رلرد ال ٌداللة الظاىرة من الكبلـ من غَت
أف يصل إُف سياقو ا﵀يط بو ،ناىيك عن داللتو اإلؽلائية كالتنبيهية كاإلشارية ،بل يرل (ابن القيٌم ت751

اجملتهد نصا بنص آخر
ق) أف ىناؾ أمرا أكثر خصوصية ك لطافة من ادلعاين السابقة؛ كيتيلٌى عندما يىػ ٍق ًر يف
ي
ليتوصل إليها لو اقتصر
لو عبلقة بو ،فتتٌسع عندىا آفاؽ الفهم لديو ،فيدرؾ معاين أخرل دقيقة ما كاف ٌ
األكؿ لوحده .119
على داللة ٌ
النص ٌ
ؼلص معٌت (ادلفهوـ) بطرحات فبلسفة
كإذا رمنا مقاربة  approcheطرحات (اآلمدم) فيما ٌ
اللغة التداكليُت نقف على تقارب كبَت بينهم؛ فقد عاًف كل من (سَتؿ) ك(جرايس) إشكالية ادلعٌت ادلفهوـ
من الفعل اللغوم غَت ادلباشر ،أك بتعبَت آخر القوة اإلصلازية ادلستلزمة من خبلؿ ادلقاـ يف شكلو الواسع .إف
أبرز ميزة ؽلكننا تسييليها أثناء معاجلتهم ذلذه الظاىرة ىي دقتيهم العالية يف طرح األسئلة ادلوصلة إُف اذلدؼ
احلقيقي من الدراسة؛ كتتمثٌل تلك األسئلة فيما يأيت:كيف ٖتدث العملية االستلزامية يف األصل ؟ أك ٔتعٌت

آخر كيف ؽلكننا االنتقاؿ من ادلعٌت ادلباشر إُف ادلعٌت غَت ادلباشر؟ أك قل :كيف نتم ٌكن من ٕتاكز ادلعٌت
الصريح إُف ادلعٌت ادلستلزـ من اخلطاب بصفة عامة ؟ كمن جهة أخرل كيف نستطيع ٖتديد كضبط ادلعٌت
ادلستلزـ من خبلؿ صيغة يمجلية معينة مثل االستفهاـ كاألمر كالنداء كالنهي؟ .120
يف ضوء التساؤالت ال ٌدقيقة السابقة يقًتح (سَتؿ) مجلة من القواعد االستداللية ،ترتكز على
أساس من ادلعارؼ ادلشًتكة (لغوية كغَت لغوية) بُت ادلتخاطبُت ،من أجل الوقوؼ على قدرات ادلخاطب
توصلو إُف الفعل اللغوم غَت ادلباشر ،كالذم أصلز يف حيثيات مقامية خاصة121كىذه القواعد
أثناء ٌ
االستداللية ىي:

119إعبلـ ادلوقعُت عن رب العادلُت:ابن قيم اجلوزيٌة.267/1،

120ينظر ىذه األسئلة يف:االستلزاـ التخاطيب بُت الببلغة العربية كالتداكليات احلديثة:أمحد ادلتوكل،ضمن كتاب:التداكليات
(علم استعماؿ اللغة):إعداد كتقدًن:حافظ إمساعيلي علوم ،ص.294
121ينظر:ضلو نظرية كظيفية للنحو العريب:ػلِت بعيطيش ،ص.145نقبل عنSearle J.R :Sens et :
expression,op-cit,pp74-77.
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( -)1يقًتح ادلتكلم (أ) على زميلو (ب) أف يرافقو إُف السينما ،فيخبه ردا على اقًتاحو أنو بصدد هتيئة
امتحانا.
فًتض أف يكوف ادلخاطىب (ب) زلًتما دلبدأ التعاكف أثناء العملية التٌواصلية ،كىذا يقتضي منو إيراد
( -)2يي ي

جواب زلتمل.

( -)3من ضمن اإلجابات ادلتوقٌع صدكرىا من(ب) ،ىي أف يقبل ال ٌدعوة أك أف يرفضها ،أك أف يق ٌدـ
اقًتاحا آخرا ،أك أف يقوؿ أم كبلـ حىت يواصل العملية التواصلية.
( -)4لو نظرنا إُف إجابة (ب) صلدىا من حيث داللتيها احلرفيٌة ال تعكس كال كاحدة من اإلجابات
بادلرة(.نستنتيو ضمنا من()1ك(.)2
ادلتوقٌعة السابقة؛ ٔتعٌت آخر تعد إجابتو ىذه غَت متوقٌعة ٌ
السطور ،كدلا كاف من
( -)5ندرؾ إذف أف (ب) كاف قد تل ٌفظ بكبلـ يتطلٌب قراءات أخرل ما بُت ٌ
الضركرم أف غليب(ب) بإجابة زلتملة ،فهذا يستلزـ تداكليا أف يكوف غرضو اإلصلازم احلريف سلالفا لغرضو

اإلصلازم ادلستلزـ.
( -)6يدرؾ(أ) أف عمليٌة التحضَت لئلمتحاف تستهلك من الوقت الساعات الطواؿ ،كقل مثل ذلك فيما
ؼلص زيارة السنما.

ػلضر
صحبىوي إُف السنما كيف الليلة نفسها ٌ
( -)7ستنتج(أ) بالضركرة أف(ب) ليس باستطاعتو أف يى ى
لبلمتحاف !
( -)8تقتضي الشركط التمهيدية ،فيما ؼلص قبوؿ االقًتاحات ،أف يكوف ادلخاطىب قادرا على تنفيذ الفعل
ادلقًتح ضمن ا﵀تول القضوم.
( -)9إذف ،من خبلؿ اخلطوات االستداللية السابقة ،يستيقن (أ) بأف إجابة (ب) متضمنة دلعٌت رفض
االقًتاح.
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ص (أ) يف هناية ىذه االستدالالت إُف أف (ب) كاف قد ٌأدل غرضا إصلازيا رفض إثره االقًتاح
( -)10ؼللي ي
الذم عرضو عليو .122

من خبلؿ القواعد االستداللية السابقة اخلاصة ٔتعاجلة الفعل اللغوم غَت ادلباشر ،ال يقتصر(سَتؿ)
على مقصدية ادلعٌت غَت ادلباشر فقط ،بل غلمع بُت ادلقصدين؛ ادلباشر كغَت ادلباشر ،فبالنسبة إليو ال
نستطيع أف نق ٌدـ كصفا كافيا للفعل اللغوم غَت ادلباشر إال إذا أخذنا ادلقصدين بعُت االعتبار ،123ك
ادلبلحظ أف طرح (سَتؿ) ىذا يوافق ما ذىب إليو (اآلمدم) حينما جعل ادلعٌت ادلنطوؽ أساسا للمعٌت
ادلفهوـ124؛ أم لكي يىن يف ىذ ادلتعاطي مع النص الشرعي إُف ادلعٌت ادلفهوـ ال بد لو أف ينطلق من ادلعٌت

ادلنطوؽ؛ ألنو ٔتثابة ادلؤشر ادلوجو للعملية الفهمية؛ ٔتعٌت آخر أف ادلعٌت ادلنطوؽ ىو ادلرجعية األساسية
إلدراؾ ادلفهوـ ،كلكن يف الوقت نفسو يكوف معٌت ادلفهوـ خارج عن الصيغة اللسانية الظاىرة للمنطوؽ؛
أم ال يوجد فيها من الكلمات ما يدؿ عليو.
أما إذا سرنا إُف (جرايس) ،فنيده قد تناكؿ ،من جهتو ،ادلعٌت ادلستفاد من الفعل اللغوم غَت
ادلباشر ضمن ما اصطلح عليو بػ(ادلفهوـ التداكِف125)Conversational Implicatureكىو ما
يطابق عند (اآلمدم) معٌت مفهوـ (ادلوافقة) .ك يتميز ادلفهوـ التخاطيب

Conversational

 Implicatureبأمرين اثنُت علا:
( -)1تستفاد معاين ىذا ادلفهوـ عن طريق االستنتاجات كاالستدالالت التداكلية كليس الوضعية أك
ادلنطقيٌة.
( -)2يتأسس ادلفهوـ التخاطيب على كضع افًتاض يقضي بتبلحم كتعاضد إسهامات األفراد ادلتخاطبُت،
ليس ىذا فحسب بل تكوف أيضا تلك اإلسهامات يزل ً
تكمة إُف أصوؿ تعرؼ بأصوؿ التعاكف
122ينظر :ادلرجع السابق،ص .146-145نقبل عنIbid,pp74-77.:
123نفسو ،ص .146نقبل عن:األمر كالنهي يف اللغة العربية:نعيمة الزىرم،منشورات كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية،جامعة
احلسن الثاين،مطبعة ادلعارؼ اجلديدة،الرباط ،1997،ص.171
124ينظر ص...من الفصل...
125مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:زلمد زلمد يونس علي ،ص47
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 Maxims of cooperationكاليت تشتمل بدكرىا على مسلمة مؤداىا تعاكف كل من ادلتكلم
كالسامع بغية ٖتقيق تواصل ناجح .126
كيف من أجل الوصوؿ إُف ذلك التٌواصل الناجح يضطلع كل من ادلتكلم كالسامع بآداء دكره تبعا ألسس

معلومة 127كقد صاغ (جرايس) ىذه األسس ضمن أربع مسلمات ىي:

( -)1القدر  :Quantitéكادلقصود منها ىو كمية اإلخبار الواجب توفرىا أثناء ادلبادرة الكبلمية،
كتنشطر ىذه ادلسلمة بدكرىا إُف مقولتُت اثنُت علا:
 أف تكوف مشاركتك مفيدة بقدر ما يتطلبو منك ادلوقف.
 ال تًتؾ مشاركتك تتعدل اإلفادة ادلطلوبة من ادلوقف.
( -)2الكيف  :Qualitéكمفادىا ال تقل ما تعتقد كذبو ،كال تقوؿ ما يتعذر عليك البىنة على صدقو.
( -)3ادلبلءمة  :Pertinenceكمضموهنا يقتضي أف تكوف مشاركتك مبلئمة (ال يكوف تدخل
ادلشاركُت خارج إطار احلديث).
( -)4اجلهة  :Modalitéكرلمل ىذه ادلسلمة ىو الوضوح يف الكبلـ ،كتنقسم بدكرىا إُف ثبلثة
مقوالت ىي:
 االبتعاد قد اإلمكاف عن اللبس.
ٖترم اإلغلاز.
ٌ 

 االلتزاـ بالًتتيب.

128

يذىب (جرايس) إُف أنو مىت التزمنا ٔتبدأ التعاكف كبالقواعد ادلتفرعة عنو بشركطها ادلصاحبة ذلا ،كنا بصدد
ٗتاطب مثاِف صريح بُت ادلتحاكرين ،كلكن إف حدث كأف يخ ًرقىت قاعدة من القواعد السابقة ،أك حىت
126

ادلرجع السابق ،ص.49-48

 127نفسو ،ص.49
128التداكلية عند العلماء العرب(دراسة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكبلمية"يف الًتاث اللٌساين العريب) ،ص 33كما بعدىا.
مدخل إُف اللسانيات التداكلية(لطلبة معاىد اللغة العربية ك آداهبا):اجليبلِف دالش ،ص.33
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شرطا من شركطها ،شريطة أف يػلتفظ ٔتبدأ التعاكف بينهم ،كجب على ادلستمع أف يبحث عن معٌت آخر
مستًت يتبلءـ كادلقاـ الذم يقتضيو احلوار ،دكف أف يىشغى ىل نفسو بال ٌداللة الصرػلة؛ ألنو لن غلد ضالتو فيها،

كبالتاِف سيتع ٌذر عليو التواصل مع سلاطبو ،كيتم الوصوؿ إُف ىذا ادلعٌت ادلستًت عن طريق عملية استداللية
يقوـ هبا ادلستمع مستعينا يف ذلك بال ٌداللة الصرػلة كبعض القرائن (مقالية كمقامية) ادلصاحبة للعملية

اخلطابية .129كنستطيع أف نق ٌدـ مثاال حوؿ اشتغاؿ ىذه العملية االستداللية:

يىًريد ىذا الكبلـ يف سياؽ خصومة عنيفة بُت (صخر) ك(عنًت)؛ يقوؿ (صخر) لػ (عنًت) الذم
طادلا سعى أف يوقعو يف كمُت حىت يرد لو األذل الذم حلقو منو سابقا:حللت أىبل كنزلت سهبل عندنا يا
عنًت ،ضلن ضلبك كثَتا.مث يقوؿ صخرا ألعوانو:أكرموا نزلو عندنا يارجاؿ !!!
من خبلؿ العملية االستداللية (اجلرايسية) ؽلكن لعنًت أف يتوصل إُف قصد صخر من خبلؿ:
يتعاكف كل من (صخر ك عنًت) بغية فهم بعضهم بعضا (إصلاح التواصل) ،كما يفًتض أف ػلًتما
القواعد ادلتفرعة عن مبدأ التعاكف بشركطها ادلصاحبة ذلا كما رأيناىا سابقا .لكن (عنًت) تتضح لو مفارقة
يرد من
رد األذل يتطلب كبلما قاسيا كعنيفا ٌ
كبَتة بُت مقاـ رد األذل كبُت كبلـ (صخر) السابق ! فمقاـ ٌ
خبللو ادلتكلم االعتبار لنفسو عما صدر من خصمو ذات يوـ .لكن (عنًت) مسع كبلما ال يتبلءـ كادلقاـ
الذم سيق ألجلو !من خبلؿ ىذا التمفصل بالذات يدرؾ (عنًت) ٘تاما أف (صخرا) قاـ ٓترؽ مسلمتُت
اثنُت؛ أما األكُف فهي مسلمة ادلبلءمة ،حيث كانت مشاركتو يف الكبلـ غَت مبلئمة دلقتضى سياؽ احلاؿ،
أما ادلسلمة الثانية فهي مسلمة الكيف؛ حيث إف (صخرا) قاؿ كبلما يعتقد يف كذبو كعدـ صحتو؛ ألنو
يف كاقع احلاؿ يكره (عنًت) كَف يأت بو إال لَتيٌد لو الصاع صاعاف .كذلذا كاف من ادلفركض أف يكوف كبلـ

(صخر) مبلئما لسياؽ احلاؿ الذم قيل فيو ،ككذلك أف يكوف معتقدا يف صحة ما يقولو لػ (عنًت) .انطبلقا
يتوصل عنًت
من كوف ادلخاطب مزكد بآليات استداللية عقلية ٘ت ٌكنو من الوصوؿ إُف ادلعٌت ادلستلزـ مقامياٌ ،

الًتحيب احلقيقي كالضيافة احلقيقية بل ادلقصود ىو
إُف أف ادلعٌت احلقيقي الذم أراده صخر ليس ىو ٌ
السخرية كالتمهيد لبلنتقاـ العنيف.

129

يف أصوؿ احلوار كٕتديد علم الكبلـ:طو عبد الرمحاف ،ص.104
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كعلى ضلو ما ىو كائن عند علماء أصوؿ الفقو ،سعى(جرايس) من جهتو إُف تقدًن مجلة من
ادلؤشرات اليت ؽلتاز هبا ادلفهوـ التخاطيب  ،Conversational Implicatureكىي ادلؤشرات
نفسها اليت ٕتعلو ييباين كبل من التضمن  Entailmentكسلتلف ادلعاين ادلنطقية كالوضعية ،130كىذه
ادلؤشرات ىي:

( -)1يتأسس ادلفهوـ التخاطيب على معطى تأملي ،كيكوف زلكوـ بأصوؿ التعاكف.
( -)2قابليتو لئللغاء أك لئلبطاؿ .كنستطيع أف نق ٌدـ مثاال عن ذلك:ألٌف (زلمود دركيش) ديوانا شعريا.
ينشأ عن ىذه اجلملة مفهوـ مفاده أف (زلمود دركيش) ألٌف ديوانا شعريا كاحدا ال أكثر ،إال أف ادلبلحظ
ذلذا ادلفهوـ غلد بأنو قابل لئللغاء أك اإلبطاؿ،كذلك على ىذا النحو:ألف زلمود دركيش ديوانا شعريا،ال
بل أربعة دكاكين.
( -)3عدـ قابليتو لبلنفكاؾ؛ كفحول ىذا ادلؤشر ىو أننا عندما نقوـ بتغيَت الصيغة اللسانية لقولة ما ،مع
ا﵀افظة طبعا على جانب ادلعٌت ،فإف ىذا ينتج عنو تأثر ادلفهوـ التخاطيب ،بل يبقى كما كاف على أصلو؛
ىذا ألنو يشي بانتمائو إُف ادلعٌت ال إُف اللفظ الرتباطو بادلعٌت كليس باللفظ .ففي سياؽ موعد بُت
صديقُت على الساعة الثامنة صباحا ،حيث يأيت أحدعلا متأخرا فيقوؿ لو صديقو:ما ظننتك ستأيت قبل
الوقت !فادلبلحظ أف أم تغيَت يطرأ على ىذه اجلملة من حيث صيغتيها اللسانية ادلنطوقة فقط ضلو :أنت

يغَت أك يلغي مفهومها
ملتزـ بالوقت يف مواعيدؾ !/أك دلا كلٌفت نفسك عناء القدكـ قبل الوقت ! فهذا ال ٌ
التٌخاطيب ،كىو سخرية الصديق من صديقو لعدـ إلتزامو بالوقت ا﵀ ٌدد.

( -)4ال يشي بانتمائو إُف الصيغة ادلنطوقة؛ ٔتعٌت أنو ال يستفاد من الكبلـ عن طريق الوضع ،كىذا ما قد
غلعلو موسوما بالكذب.
( -)5ال ؽلكن التوصل إليو باالستناد إُف ادلنطوؽ بل من خبلؿ كيفية التلفظ بو.

 130مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:زلمد زلمد يونس علي ،ص .42
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( -)6تتصف داللتو بكوهنا ظنية؛ أم ال يكوف قطعي الداللة.

131

(-)7كزاد (زلمد زلمد يونس علي) من عنده أ ٌف داللتو قابلة للتأكيد؛ أم أننا عندما نفهم معٌت من
معُت ،فإف ىذا األخَت يكوف ٔتقدكرنا أف نؤٌكده دكف أف يكوف ذلك حشوا .132
مفهوـ ٌ

(ثانيا) -مفهوم المخالفة:
عرفنا فيما سبق مفهوـ ادلوافقة عند (اآلمدم) ،كالذم يقابل عند التداكليُت الفعل الكبلمي غَت
ادلباشر ،حيث تكوف فيو داللة ادلسكوت عنو موافقة للمنطوؽ بو .أما اآلف فسنعرض لطريقة أخرل من
طرائق داللة اخلطاب على األحكاـ الشرعية عند (اآلمدم) ،كىذه الطريقة ىي ما يعرؼ بػ (مفهوـ
ادلخالفة) ،كاليت تندرج دائما ضمن إطار االسًتاتييية اخلطابية غَت ادلباشرة؛ ذلك ألهنا ال تستند يف
استنباطها على ادلعٌت ادلنطوؽ.133
( -)1تعريف (مفهوم المخالفة):
السكوت
يقوؿ (اآلمدم) يف سياؽ تعريف ادلفهوـ ادلخالف « :ما يكوف مدلوؿ اللفظ يف زلل ٌ

134
كيعرفو غَته بأنٌو « داللة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنو
،
سلالفا دلدلولو يف زلل النطق» ...
ٌ
سلالف دلا دؿ عليو ادلنطوؽ ،النتفاء قيد من القيود ادلعتبة يف احلكم » ،135أك ىو« ما كاف احلكم فيو

131ينظر:ادلرجع السابق ،ص.44-43نقبل عنH .P.Grice.(Logic and conversation).In :
Steven Davis(ed),Pragmatics :A Reader (New York :Oxford University
Press,1991),pp(314,315,307,367.
132نفسو ،ص .44
133ادلستصفى من علم األصوؿ :الغزاِف.413/3،
134اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.88/3،
 135تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
كالسنة):زلمد أديب صاٌف .609/1،أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمحد فراج حسُت ك عبد الودكد زلمد السرييت،مؤسسة
الثقافة اجلامعيٌة،اإلسكندرية-مصر(،د.ط) ،1990 ،ص.355
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سلالفا يف السنخ للحكم ادلوجود يف ادلنطوؽ» ،136كما أنو « داللة اللفظ على ثبوت نقيض حكم ادلنطوؽ
للمسكوت عنو ،أم أف يكوف ادلسكوت عنو سلالفا للمنطوؽ بو يف احلكم »

137

ٔتعٌت آخر نكوف إزاء

يدؿ اللفظ على سلالفة حكم ادلسكوت عنو للمذكور ،138»...كال ٌدافع إُف
مفهوـ سلالف فقط عندما « ٌ
تسميتها هبذا االسم (مفهوـ ادلخالفة) يتٌضح يف ادلخالفة احلاصلة بُت احلكم ادلذكور كاحلكم غَت

ادلذكور139؛ فإذا كاف األكؿ مثبتا يكوف الثاين منفيا ،كإذا كاف األكؿ منفيا يكوف الثاين مثبتا ،كىكذا.

إذف ،من خبلؿ ىذه التعاريف ادلتقاربة نستنتج بأف « الغاية اليت يطمح إليها السامع عندما
يستيوب األمر استنباط مفهوـ ادلخالفة ىي أف ينظر ىل ينوم ادلتكلم أف يكوف نفي ما ؼلالف القضية
الرسالة اليت يريد إببلغها للسامع؟ ».140
صرح هبا جزءا من ٌ
اليت ٌ

( -)2التقييد بالفائدة في مفهوم المخالفة:
يعد التقييد بالفائدة ركنا من أركاف مفهوـ ادلخالفة ،141كلذلك غلد الباحث يف كتاب (اإلحكاـ
يف أصوؿ اإلحكاـ) أف (اآلمدم) كاف قد اشًتط ىذا القيد حلصوؿ داللة مفهوـ ادلخالفة ،يقوؿ
السكوت عند القائلُت بو ،إظلا ىو النظر إُف فائدة ٗتصيص
زلل ٌ
(اآلمدم)... «:أف مستند فهم احلكم يف ٌ

زلل النٌطق بال ٌذكر دكف غَته » ،142يعٍت ىذا الكبلـ أ ٌف ٗتصيص الشيء بال ٌذكر ال بد أف تكوف لو فائدة
ٌ

136أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر.98/1،
 137الوجيز يف أصوؿ الفقو:عبد الكرًن زيداف ،ص.366
 138أصوؿ الفقو:زلمد اخلضرم.122 ،
139ينظر:تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
كالسنة):زلمد أديب صاٌف .610/1،
140علم التخاطب اإلسبلمي(دراسة لسانية دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النص):زلمد زلمد يونس علي ،ص.251
141ادلرجع نفسو ،ص.242
142اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.90/3،
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كىذه الفائدة ىي نفي ادلدلوؿ ادلخالف؛ يقوؿ (اآلمدم) «:كفائدة التٌخصيص بال ٌذكر يف مفهوـ ادلخالفة،
إظلا ىو نفي مثل حكم ادلنطوؽ يف زلل السكوت ».143

ادلرجوة
يقر بكوف الفائدة ٌ
يواصل (اآلمدم) ٖتليلو فيصل إُف مستول ما كراء اللغة؛ كذلك حينما ٌ
من ٗتصيص ذكر ادلوقع يف مفهوـ ادلخالفة ال تتوقٌف عند مسألة نفي مثل حكم ادلنطوؽ يف موقع
السكوت؛ ألف ىذه األخَتة يتع ٌذر علينا الوصوؿ إليها باستنادنا فقط على ٗتصيص موقع الكبلـ ادلنطوؽ
يتوجب علينا إعماؿ الرؤية العقلية حىت نتمكن من نسبة التٌخصيص ،أللتأكيد ىي أـ
(ادلذكور) ،بل ٌ
للنفي؟.144إف إعماؿ الرؤية العقلية اليت يتكلٌم عنها (اآلمدم) ال تتأتى إال عن طريق تشغيل الذىن ،أك
باألحرل عن طريق التٌفكَت الذم ىو عبارة عن « عملية يقوـ عن طريقها اإلنساف ٔتعاجلة عقلية

للمدخبلت اجلديدة كادلعلومات ادلسًتجعة لتكوين رلموعة من ادلواقف كاألفكار كاحلكم عليها،145»...
ي
كعليو يكوف مفهوـ ادلخالفة زلتاجا ،من أجل استنباطو ،إُف تشغيل عملية يصطلح عليها بػ

(االستدالؿ ،)Raisonnementكالذم ىو عبارة عن عملية اشتغاؿ الذىن من أجل مبلحظة عبلقة
أك عبلقات بُت مبدأ كنتيية ،أك بُت قضية كأخرل ،ككل ىذا بغية إطبلؽ حكم عليها إما بالصدؽ ك
بالكذب أك بالضركرة ك االحتماؿ ،146بل إنٌنا كجدنا من علماء أصوؿ الفقو من عد مفهوـ ادلخالفة ٔتثابة
يعرؼ مفهوـ ادلخالفة بأنٌو « االستدالؿ بتخصيص الشيء
استدالؿ يف حد ذاتو؛ فهذا (أبو حامد الغزاِف) ٌ
بالذكر على نفي احلكم عما عداه » ،147كهبذا تكوف طريقة تشغيل الذىن يف مفهوـ ادلخالفة منصبٌةن فقط

ادلخصص.
ادلخصص بالذكر كغَت
حوؿ ٖتديد العبلقة بُت
ٌ
ٌ

تتيسد فقط أثناء إدراكنا
كادلدقٌق يف تشغيل الرؤية العقلية االستداللية عند (اآلمدم) غلدىا
ٌ
ً
ً
ادلصرح بو نطقا؛ فمثبل إف استطعنا أف ندركها كندرؾ إضافة إُف ذلك ٕتسدىا يف ادلوقع غَت
حل ى
كمة احليكم ٌ
143

ادلصدر السابق.90/3،

 144نفسو.90 /3،
 145التفكَت اإلبداعي اللٌغوم(ضلو تأصيل نظرم لتحليل النصوص):عبد ا﵁ بن زلمد ادلفلح،ضمن كتاب:لسانيات النص
كٖتليل اخلطاب(ادلؤ٘تر الدكِف األكؿ"ْتوث زل ٌكمة يف لسانيات النص كٖتليل اخلطاب") .466/1،
146

ادلعيم الفلسفي:رلمع اللغة العربية،ادلطابع األمَتية،القاىرة-مصر(،د.ط) ،1983،ص.11

147

ادلستصفى من علم األصوؿ:الغزاِف.413/3،
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استدعاؤىا اقتضاء احلكم فيو من استدعائًها لو يف ادلوقع
ادلصرح بو ،كبأهنا تأخذ األكلوية من حيث
ي
ادلصرح بو ،فعندئذ نتوصل ،كبكل سهولة ،إُف كوف فائدة التخصيص إظلا قي ً
ص ىدت لتأكيد ادلدلوؿ ،كمن مث
ٌ
ٌ
148
نكوف إزاء مفهوـ ادلوافقة  ،أما إذا َف نتمكن من إدراؾ تلك احلًكمة يف ادلوقع ادلصر ٌح بو ،أك إذا أدركناىا

ٖتتل مرتبة األكلوية من
كَف نيدرؾ ٕتسدىا يف ادلوقع غَت ٌ
ادلصرح بو ،أك إذا أدركنا ٕتس ىدىا فيو غَت أهنا َف ٌ
استدعاؤىا اقتضاء احلكم فيو ،ففي ىذه احلاؿ نكوف مدركُت بالضركرة ادلنطقية أف الفائدة ادلقصودة
حيث
ي

من التٌخصيص ىي النفي ،كعندىا فقط نكوف ٕتاه مفهوـ ادلخالفة.149

وجهي فائدة التخصيص في مفهوم المخالفة:
( -)3العالقة بين
ّ
إذا كاف (اآلمدم) يرٌكز من أجل ٗتصيص ذكر ادلوقع يف مفهوـ ادلخالفة على تلك النٌظرة العقلية
أداؿ ىو على التأكيد أـ على النفي؟ فاألكُف بنا أف نبادر بطرح
اليت ٘ت ٌكننا من إدراؾ فائدة التخصيص؛ ه
الشرعي
التساؤؿ اآليت :ماىي العبلقة اليت تربط بُت
كجهي فائدة التخصيص؟ أك ٔتعٌت آخر إذا كاف النٌص ٌ
ٌ

حامبل لوجهُت من الداللة؛ أحدعلا مصرح بو يمثبت ،كاآلخر مستًت منفي ،فما العبلقة إذا بُت ىذين
150
أسس أثناء بلورتو دلفهوـ ادلخالفة
قد
كاف
)
اآلمدم
(
ف
أ
لنا
اتضح
التساؤؿ
ىذا
خبلؿ
من
؟
الوجهُت
ٌ
ٌ

لعبلقة يصطلح عليها بػ (التناقض) ،151كىي عبلقة من بُت العبلقات اليت تندرج ضمن درجات التفاعل
ادلنطقية ،حيث اىتمت هبا ادلناىج السيميائية احلديثة ٔتا أ ٌهنا تش ٌكل عبلقة من العبلقات ادلنطقية
اإلنسانية.152

148

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.90/3،

149ينظر:ادلصدر نفسو.90/3،
 150نفسو.90/3،
151داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف،ص.310-309
152ينظر:ادلفاىيم معاَف(ضلو تأكيل كاقعي):زلمد مفتاح،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء-ادلغرب،ط،01،1999
ص.153
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تقصينا مصطلح مفهوـ ادلخالفة عند (اآلمدم) ،صلده يتطابق مع مصطلح آخر عند
كإمجاال ،إذا ٌ

اللغويُت ادلعاصرين ،كىو مصطلح (التضارب).153يقوؿ اللٌساين (جوف الينز) يف ىذا ادلصطلح «:ؽلكن
تعريف التضارب على أساس عبلقة التناقض  Contradictoriبُت اجلمل؛ فإذا كانت مجلة ما ،ج،1
تنفي صراحة أك ضمنا مجلة أخرل ،ج ،2فإف ج 1كج ،2متناقضتاف صراحة إذا كانت ج 1تنفي ج2
ضلويا ،كإال فإهنما متناقضتاف ضمنيا ،أما إذا كانت ج 1ك ج 2مجلتُت متناقضتُت ضمنيا كذلما تركيب
ضلوم عميق متطابق كإذا كانتا ٗتتلفاف فقط يف أف إحداعلا ٘تتلك العنصر ادلعيمي س ،ك٘تتلك األخرل
العنصر ادلعيمي ص ،فإف س ك ص متضاربتاف » ،154كعليو « فإذا قاؿ شخص ما(:كانت مارم ترتدم
قبعة محراء Redفإف ىذه اجلملة ستفهم على أهنا تنفي ضمنيا كانت مارم ترتدم قبعة خضراء Green
155
طور (الينز) بعض النٌماذج اخلاصة بالعبلقات
أخرل
جهة
كمن
.
أك زرقاء ،بيضاء ،صفراء...إٍف »
ٌ
و
األمحر ،فهذا
ِّ
الداللية األساسية مثل عبلقة التضاد ،كاليت ٌ
يوضحها لنا بادلثاؿ اآليت :إذا أثبتنا لفستاف اللٌوف ى
بالضركرة ليس أخضرا أك أم لوف من األلواف األخرل .156كعلى العموـ يذكر لنا (الينز) ثبلثة أنواع
غلعلو ٌ

من التضاد كىي:
-1

التضاد التاـ أك احلاد:أعزب متزكج ،ذكر أنثى.

-2

التضاد ادلتدرج:كبَت صغَت.

-3

التضاد ادلتبادؿ:اشًتل باع.

157

ك ضمن ادلستول ادلعيمي دائما ،صلد أف مصطلح التضارب الضمٍت (ادلعيمي) الذم طرحو
بعض من اللغويُت ادلعاصرين من أمثاؿ (جوف الينز) ،158ك(فرنك بادلر) 159ؽلثٌل كاحدا من بُت عبلقات
153داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.311
154علم الداللة:جوف الينز،ترمجة:رليد عبد احلليم ادلاشطة كزميليو،مطبعة جامعة البصرة(،د.ب)(،د.ط)،ص.92-91
علم

الداللة:

فرانك

بادلر،ترمجة:

رليد

عبد

احلليم

ادلاشطة

،منشورات كلية

اآلداب-اجلامعة

ادلستنصرية(،د.ب)(،د.ط) ،1985،ص.80
155علم الداللة:جوف الينز ،ص.91،92
156

علم الداللة:كلود جرماف ك رؽلوف لو بلوف،ترمجة:نور اذلدل لوشن،منشورات جامعة قازيونشن،بنغازم -

ليبيا،ط ،01،1997ص.66
157

ادلصدر نفسو ،ص نفسها.
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و
مخس ػلتوم عليها احلقل الدالِف ادلوحد كىي:عبلقة ادلًتادؼ Synonymyكعبلقة
التضمنHyponymy

كعبلقة

اجلزء

بالكلPat-Whole

Relation

كعبلقة

160
ادلوحد
التضاد Antomymyكعبلقة التضارب . Incompatibilityكيف مستول احلقل الدالِف ٌ

نستطيع أف ضلكم على كلمة ما أهنا تشكل عبلقة تضارب مع كلمة أخرل ،إال إذا كاف إثباتينا لشيء

معُت ىو يف الوقت نفسو نفيا ألشياء أخرل يف احلقل الدالِف ذاتو؛ فعلى سبيل ادلثاؿ ال ؽلكننا أف نزعم
كوف ىذا الرجل أبيض ك أسود متضاربتاف كعلا مندرجتاف ٖتت حقل دالِف كاحد؛ ألف إثبات لوف األبيض
ينفي اللوف األسود كالعكس صحيح .161كىناؾ أيضا من جعل مصطلح التضارب ىذا متطابقا كمصطلح
التنافر؛ ألهنما ناشئاف أساسا من مفهوـ النفي ،كنستطيع أف ظلثٌل لو داخل احلقل الدالِف يف حالة ما إذا
كانت كلمة (أ) ال تشتمل على كلمة (ب) كالعكس صحيح ،كؽلكن ذلذه العبلقة أف تكوف عبلقة عدـ
التضمن لكل من الكلمتُت.162
كلقد ال حظ الباحث (موسى بن مصطفى العبيداف) من خبلؿ مصطلحي (مفهوـ ادلخالفة) ك
(التضارب) أ ٌف كبل من علماء أصوؿ الفقو كاللغويُت ادلعاصرين كانوا قد بنوا مصطلحيهما على أساس
كاحد كىو عبلقة التنايف أك التناقض؛ فهما متٌفقاف اتفاقا كليٌا يف كوف القصد من ٗتصيص العنصر
ادلعيمي بال ٌذكر يف نص معُت ىو نفينا للعنصر ادلعيمي ادلناقض كادلنايف لو يف الصيغة اللٌسانية ادلسكوت
163
قسموا مفهوـ
عنها يف النص نفسو  .كبصفة ٌ
عامة غلد ادلتتبع لطرحات اللغويُت ادلعاصرين أ ٌهنم ٌ
التضارب إُف قسمُت اثنُت علا:

( -)1قسم يصطلح عليو بػ(التضارب الصريح)؛ ك يتيلٌى عندما تكوف عندنا مجلتاف تنفي إحداعلا
األخرل نفيا ضلويا.
158

علم الداللة:جوف الينز ،ص.92-91

 159علم الداللة:فرانك بادلر ،ص.80
160

داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.312

161ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
162علم الداللة:أمحد سلتار عمر ،ص.105
163ينظر:داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.311
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( -)2قسم يصطلح عليو بػ(التضارب الضمٍت)؛ كيتيسد يف حالة ما إذا كانت عندنا مجلتاف متساكيتاف
من حيث تركيبتهما النحوية العميقة ادلتطابقة ،كلكنهما ؼلتلفاف يف نقطة كاحدة فقط ،كىي عندما تكوف
األكُف مشتملة على العنصر ادلعيمي س ،تكوف الثانية زلتوية على العنصر ادلعيمي ص ،كىذا ىو ما
غلعل العنصرين ادلعيميُت س ك ص يف حالة من التضارب.164
السبب يف ذلك ىو أخذه بعُت االعتبار للقيد
لقد ذكر (اآلمدم) دلفهوـ ادلخالفة أقساما يكثير؛ ك ٌ

تنوع مفهوـ ادلخالفة ْتسب ذلك القيد إُف عدة أصناؼ ،حصرىا
يف حكم ادلنطوؽ ،كبالتاِف كاف أف ٌ
(اآلمدم) يف عشرة متفاكتة يف القوة كالضعف كىي [:الصفة -مفهوـ الشرط كاجلزاء -مفهوـ الغاية-
مفهوـ إظلا -التخصيص باألكصاؼ اليت تطرأ كتزكؿ بالذكر-مفهوـ اللقب -مفهوـ االسم ادلشتق الداؿ
على اجلنس -مفهوـ االستثناء -تعليق احلكم بعدد خاص -مفهوـ حصر ادلبتدأ يف اخلب ] .165إذا
فحصنا ىذه األصناؼ بدقٌة صلدهنا تنقسم إُف قسمُت اثنُت:
-1

أصناؼ ٘تتلك مدلوؿ ضلوم ،ك ىو ما يقابل عند اللغويُت ادلعاصرين مصطلح التضارب
الصريح.

-2

أصناؼ ٘تتلك مدلوؿ معيمي ،كىو ما يقابل عند اللغويُت ادلعاصرين مصطلح التضارب
الضمٍت .كمن خبلؿ ىذين القسمُت يتٌفق (اآلمدم) مع اللغويُت ادلعاصرين فيما ؼلص
تقسيم مفهوـ ادلخالفة أك التضارب.
يدؿ هبا كل
كفيما يأيت سنعرض لقسمي مفهوـ ادلخالفة عند (اآلمدم) حىت نتبُت الطريقة اليت ٌ

صنف من أصناؼ ىذين القسمُت على احلكم الشرعي.

164ادلرجع السابق ،ص.315
165ينظر :اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.89-88/3،
330

المفهوم وداللته عند اآلمدي

الفصل الرابع:
( -)4أقسام مفهوم المخالفة:
( -)1-4مفهوم مخالفة ذو مدلول نحوي(التضارب الصريح):

تصور لكيفية اشتغاؿ
كي نتم ٌكن من فهم ىذا ٌ
الصنف من مفهوـ ادلخالفة ال بد لنا من كضع ٌ
اللغة اليت نتكلٌمها يف كاقعنا اليومي .إف لغتنا -كمجيع اللغات -ال نستطيع أف نيش ٌكل صورة إدراكية عنها
يتم إال إذا
إال إذا نظرنا إليها بوصفها مجلة صيغ متعاضدة ادلعاين ،كما أ ٌف تصورنا للفعل الكبلمي ال ٌ
الصور العالقة يف أذىاننا بغية ٖتقيق معانيها يف
اعتبناه ٔتثابة فعل عقلي؛ أم تقوـ خبللو األلفاظ بعكس ٌ

الواقع؛ فاإلنساف كلٌما أراد أف يف ٌكر يف أمر معُت إال ككجد نفسو معبا عنو عن طريق اللغة .166

جل العمليات االستداللية ،كبادلقابل من ذلك
ضمن ىذا اإلطار ،يستأثر الوعاء اللغوم بتأطَت ٌ
صلد أف االستعماالت اللغوية كثَتا ما تكوف مشغٌلة للعمليات االستداللية بوجو من األكجو ،كإذا كاف األمر
التصور استلزـ األمر أف تكوف البنية ادلنطقية ادلستعملة يف اللغة ،بوصفها أداة استداللية ،متطابقة ٘تاـ
هبذا ٌ
التطابق مع البنية النحوية للغة ذاهتا .167كىذا مثاؿ يوضح ادلسألة أكثر:
إف اجتهدت يف ٖتصيل العلم أصبحت من أىلو

تتكوف ىذه القولة من مجلة الشرط كمجلة

جواب الشرط؛ فيملة الشرط متعلقة ّتملة جواب الشرط كالعكس صحيح ،كىذا ىو مستول البنية
النحوية .أما مستول البنية ادلنطقية فيتكوف من قضية :اجتهادؾ يف طلب العلم غلعلك من أىلو .كىو
ادلعٌت نفسو الذم ٖتملو البنية النحوية .كمن خبلؿ البنيتُت السابقتُت نستنتج منطقيا أنو من َف غلتهد يف
طلب العلم ال يستطيع أف يكوف من أىلو ،ك بناء على ىذا االستنتاج ادلنطقي يتقرر يف أذىاننا أف البنية
النحوية ِّ
ادلشكلة جلملة معينة ىي نفسها صورهتا ادلنطقية .168

166اإلشكالية اللغوية يف الفلسفة العربية(دراسة ٖتليلية نقدية):جَتار جهامي ،ص .113فلسفة اللغة(قراءة يف ادلنعطفات
كاحلدثيات الكبل):رلموعة من األكادؽليُت العرب ،ص.16
167

اللسانيات كمنطق اللغة الطبيعي:جورج اليكوؼ،ترمجة:عبد القادر قنيٍت،أفريقيا الشرؽ،ادلغرب(،د.ط)،2008،

ص.09
168ادلصدر نفسو ،ص.39
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الفصل الرابع:

كحرم بنا يف ىذا ادلبحث اخلاص باستنباط األحكاـ الشرعية من خبلؿ مفهوـ يدعى ٔتفهوـ
ادلخالفة أف نطرح التساؤؿ اآليت :أؽلكن أف تكوف الصورة التطابقية بُت البنية النحوية كالبنية ادلنطقية مسألة
169
احد
مصادفة عارضة ؟ أـ توجد بينهما عبلقة كطيدة كضركرية ؟ يرل اللٌساين (جورج اليكوؼ) أ ٌف الو ى

متقصيا طبيعتىو التضح لو ٔتا ليس فيو رلاال للشك أف تلك العبلقة أكب من
منا لو كقف عند ىذا األمر ٌ
أف تكوف صدفة أك عارضة170؛ ألنو ،يف حقيقة األمر ،تربط بينهما عبلقة متينة ،كذلذا فػ« كل ما خرج
عن النظاـ النحوم ا﵀دد خرج عن إطار داللة زلددة ».171
يتأسس مفهوـ ادلخالفة ذك ادلدلوؿ النحوم بواسطة « كظيفة أداة ضلوية ،أك عن
كْتكم إمجاِفٌ ،
كظيفة ىيئة تركيبية خاضعة لقواعد النحو العامة » ،172كيف ىذا الصنف ٘تتلك اجلملتُت ادلتخالفتُت مكوف
تركييب سلتلف من الناحية النحوية كادلعيمية؛ فعلى سبيل ادلثاؿ تكوف مجلة (ال إلو إال ا﵁) نافية جلملة (غَت
التكوين النحوم كادلعيمي.173
ا﵁ إلو) ،فهنا اجلملتُت سلتلفتُت اختبلفا صرػلا من حيث
ي
كيشمل ىذا النوع من مفهوـ ادلخالفة عدة أنواع ىي:
-1

مفهوـ الشرط كاجلزاء - 2-مفهوـ الغاية -3 -مفهوـ احلصر(احلصر بإظلا+النفي كاالستثناء بػ
إال+حصر ادلبتدأ يف اخلب.174

( -)1-1-4مفهوم الشرط:
يستعمل مصطلح (الشرط) فيدؿ على معنيُت اثنُت:أحدعلا مدلوؿ عند متكلمي األصوليُت؛
كىو« ما يتوقف عليو ادلشركط ،كال يكوف داخبل يف ادلشركط ،كال مؤثرا فيو » ،175أما االستعماؿ الثاين
169نفسو ،ص11
 170نفسو ،ص نفسها.
171

علم الداللة التطبيقي يف الًتاث العريب :ىادم هنر،تقدًن:علي احلمد،دار األمل للنشر كالتوزيع،إربد-األردف،01،

1427ق2007/ـ ،ص.107
 172البحث النحوم عند األصوليُت:مصطفى مجاؿ الدين،منشورات دار اذليرة،قم-إيراف،ط1405 ،02ق ،ص.277
 173داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.316
 174ادلرجع نفسو ،ص.318-317
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الفصل الرابع:

ضلوم ،كيعٍت « ما دخل عليو أحد احلرفُت"إف" أك "إذا" أك ما يقوـ مقامهما ،شلا يدؿ على
فهو استعماؿ ٌ
176
الشوكاين) أف ىذا الشرط ىو الشرط اللغوم ،كىو ادلقصود
سببية األكؿ ،كمسببية الثاين » كيرل ( ٌ

بالدراسة عند األصوليُت ال الشرط الشرعي كالعقلي .177كلقد ساؽ لو العلماء تعاريف متعددة ٗتتلف يف

اللفظ كتتفق يف ادلعٌت؛ منها أنو « داللة اللفظ ادلفيد حلكم معلق بشرط على نقيض ذلك احلكم عند عدـ
الشرط» ،178ك أنو « داللة اللفظ الذم علٌق فيو احلكم بشرط على ثبوت نقيض ىذا احلكم للمسكوت
اخلاِف عن ذلك الشرط »179؛ « أم إ ٌف التعليق بالشرط يوجب كجود احلكم عند كجود الشرط ،كيوجب
عدـ احلكم عند عدـ الشرط ».180

بناء على ىذه التعريفات تكوف اجلملة الشرطية دالة بصيغتها احلرفيٌة (الوضعيٌة) على تعليق
ادلشركط على الشرط ،كىذا األخَت ىو ٔتثابة كبلـ مفًتض ك مق ٌدر .181كعموما ،حىت تكوف اجلملة
الشرطية دالة على ادلفهوـ ،يفًتض كجود ثبلثة أمور مًتتبة ٕتعل منها دالة بالوضع أك باإلطبلؽ ،كىذه
األمور ىي:
-1

غلب أف تدؿ على كوف ادلقدـ (الشرط) مرتبط كمبلزـ دلا يليو.

-2

غلب أف تدؿ على تعلق الكبلـ األخَت بالكبلـ األكؿ ،كما يكوف أيضا نإتا عنو كتابعا لو؛
أم أف الكبلـ األكؿ ىو السبب كالعلة ادلنشئة للكبلـ الذم بعده.

175إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق احلق من علم األصوؿ:الشوكاين ،ص.774
176ادلصدر نفسو ،ص نفسها.
177نفسو ،ص نفسها.
178
زلمد احلضرم بك،ادلكتبة التيارية الكبل،مصر،ط1389 ،06ق1969/ـ ،ص.123
أصوؿ الفقوٌ :

 179أسباب اختبلؼ الفقهاء يف األحكاـ الشرعيٌة :مصطفى إبراىيم الزدلي ،ص .204كينظر التعريف نفسو يف:تفسَت
النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة):زلمد أديب
صاٌف.613/1،
 180الوجيز يف أصوؿ الفقو :عبد الكرًن زيداف ،ص.367
181أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلضفر ،ص.98
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أف تكوف سببية الكبلـ األكؿ (ادلقدـ/الشرط) ىي السببية الوحيدة اليت ينتج عنها الكبلـ
األخَت(ادلشركط) ،فلو قي ِّد ىر كجود سببية أخرل ،عندىا ؽلتنع معها إفادهتا للمفهوـ مطلقا
.182

الشرطية غَت دالة على ادلفهوـ؛ أم أهنا ليست حية183؛ كذلك
يعتقد (اآلمدم) أف اجلملة ٌ
إلمكانية كجود سبب آخر عدا أداة الشرط "إ ٍف"؛ يقوؿ (اآلمدم) معلقا حوؿ قوؿ القائل(:إف دخل
الدار؛ فأعطو درعلا)  «:يقتضي عدـ اإلعطاء عند عدـ الدخوؿ؛ فلو قاـ شرط آخر مقامو لزـ منو جواز
األكؿ امتناع كجود شرط آخر يقوـ مقامو دلا فيو من إخراج
اإلعطاء مع عدـ الدخوؿ؛ فيقتضي الشرط ٌ
األكؿ عن كونو شرطا »184؛ نفيد من كبلـ (اآلمدم) ىذا أنٌو ال يستلزـ من عدـ الدخوؿ بصفة
الشرط ٌ

فعل ال ٌدخوؿ على أم تقدير؛
مطلقة عدـ اإلعطاء ،بل من ادلمكن أف ػلدث ذلك ،لكن شريطة أف ينتفي ي

أم عندما ال يقوـ أحد آخر بالفعل ادلشركط بدال منو ،كعليو يصبح قوؿ القائل مقدرا على النحو اآليت:إف
دخل الدار ىو أك غَته؛ فأعطو درعلا؛ ألف قياـ غَته مقامو بالفعل يدؿ على أف السببية ليست منحصرة
يف ادلقدـ 185الذم ىو اشًتاط دخولو ىو ال غَته .لكن (اآلمدم) ككأنو ال يطمئن إُف ادعائو ىذا فيورد
حية ادلعارضُت لو؛ كىي أننا لو افًتضنا عدـ قياـ غَته بفعل الدخوؿ ،فهذا يف حد ذاتو يؤدم إُف انعداـ
ادلشركط (اإلعطاء) ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل إذا دققنا يف معٌت اجلملة الشرطية صلد أنو ال ينبغي أف
متوجوه هبا إُف ادلخاطب كليس إُف غَته ،كذلذا
يكوف غَته بدال منو يف إيقاع الفعل؛ ألف صيغة الشرط ٌ
186
حية ادلعارضُت لرأيو
يقتضي من ادلخاطب عدـ اإلعطاء حالة دخوؿ غَته  .ال يستصيغ (اآلمدم) ٌ

الشرط لو كاف مانعا من إثبات احلكم
فيحتج ٔتا أكرده (القاضي عبد اجلبار) ك (أبو عبد ا﵁ البصرم)؛ بأف ٌ
حالة انعدامو ،عندىا يكوف قولو تعاُف﴿:كال تكرىوا فتياتكم على البغاء إف أردنا ٖتصنا﴾[ ]...مانعا من
182ادلرجع السابق ،ص.99
183اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم .114/3،التمهيد يف ٗتريج الفركع على األصوؿ:اآلسنوم ،ص .245أصوؿ
الفقو اإلسبلمي:أمَت عبد العزيز،دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتمجة(،د.ب)،ط1418 ،01ق1997/ـ،
ص.534
184اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.115/3،
185أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر.99/1،
186اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.115/3،
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الفصل الرابع:

ٖترًن إكراه الفتيات على الزنا حالة انعداـ إرادة التٌحصن منهن ،كىذا ليس من اإلمجاع يف شي .187مث يورد
(اآلمدم) حية ادلعًتضُت اليت تبدكا جد قويةن كمنطقيةن كىذا ما دفعو إُف عدـ اجلزـ فيما ذىب إليو
فختم -عند تردده -بقولو :كا﵁ أعلم .188إف حية ادلعًتضُت -كىم اجلمهور كما ذكرنا سابقا -تذىب

إُف كوف مسألة إرادة التٌحصن ىي ٔتثابة شرط يف إيقاع فعل اإلكراه؛ ألنو يستحيل منطقيا أف يتح ٌقق
اإلكراه على الزنا بالنسبة للفتاة ادلريد لو ال للتحصن ،على خبلؼ ما ذىب إليو (اآلمدم) حُت ع ٌده ٔتثابة
شرط يف ٖترًن اإلكراه على الزنا .189كيبدك أف ىذه األمثلة اليت أكردىا (اآلمدم) لبياف مفهوـ اجلملة
الشرطية جاءت يف سياؽ تبيُت ماىية موضوع احلكم190؛ أم أف الكبلـ ادلشركط يكوف موضوع احلكم
يف حد ذاتو؛ إذ يتعلق احلكم يف الكبلـ ادلواِف بالشرط يف الكبلـ ادلق ٌدـ من جهة يستحيل معها أف نفرض
احلكم دكف كجوده191؛ فمثبل لو قاؿ قائل(«:إف رزقت كلدا فأختنو) ،فإنو ،كاحلاؿ ىذه ،ال يعقل أف
يفرض ختاف كلده إال بعد أف يفًتض سبق كجوده ،192كىذا ينسحب أيضا على قولو تعاُف﴿:كال تكرىوا
التحصن
ٖتصنا﴾ «.فإنو ال يعقل فرض اإلكراه على البغاء إال بعد فرض إرادة
ٌ
فتياتكم على البغاء إف أردف ٌ

من قبل الفتيات».193

187ادلصدر السابق.115/3،
188نفسو.115/3،
189نفسو.115/3،
190يتفق علماء أصوؿ الفقو على انتفاء ادلفهوـ فيما ؼلص ىذا النوع من اجلمل الشرطية؛ كدليلهم يف ذلك ىو انتفاء
الشرط الذم يؤدم بالضركرة إُف انتفاء ادلوضوع ادلنوط باحلكم؛ ففي ىذه احلاؿ تنعدـ القيمة ادلعنوية للحكم فقط عندما
انتفى الكبلـ البلحق بتقدير انتفاء الكبلـ البلحق ،فيؤدم ىذا بدكره إُف انتفاء ادلوضوع يف حد ذاتو ،كمنو ال ؽلكننا أف
ضلكم عندىا باالنتفاء ؛ألف احلكم قد انتفى يف األصل ،فعلى سبيل ادلثاؿ ال ؽلكننا أف نقوؿ(:إف َف يردف ٖتصنا
فأكرىوىن على البغاء) .ينظر:أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر،ص.98
191ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
192نفسو ،ص نفسها.
193نفسو ،ص نفسها.
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( -)2-1-4مفهوم الغاية:

ىو عند (اآلمدم) اخلطاب الذم قػييِّ ىد فيو احلكم بغاية ،194كيعرفو غَته بأنو « داللة اللفظ الذم

قػييِّد فيو احلكم بغاية على نقيض ذلك احلكم بعد الغاية » ،195كىو أيضا « داللة اللفظ ادلفيد حلكم عنده

م ٌدة إُف غاية على نقيض ذلك احلكم بعد الغاية» ،196كما أنو « داللة اللفظ الذم قيٌد احلكم فيو بغاية
على انتفاء احلكم بعدىا » ،197أيضا «ىو داللة اللفظ الداؿ على حكم مقيٌد بغاية على ثبوت نقيض
198
احلكم يف ادلسكوت عنو بعد الغاية ،كبعبارة أخرل :ىو داللة الغاية على نفي احلكم عما بعدىا »
فمثبل يف قولو تعاُف ﴿:فإف طلقها فبل ٖتل لو من بعد حىت تنكح زكجا غَته﴾ [ ]....نفيد من
صيغة ىذه اآلية الكرؽلة أف مفهومها ادلخالف «دؿ على إثبات نقيض احلكم للمطلقة ثبلثا كىو عدـ
حلها ،ك إثباتو دلن تزكجت بزكج آخر مث طيلِّقت منو ،كالنقيض ىو احلًل ».199
إ ٌف مناط اإلشكاؿ يف ىذا ادلفهوـ يبز فيما إذا كاف تقييد الكبلـ بغاية زلددة سلفا ،مع االنتفاء
الكلي للقرائن اخلاصة ،داال على انتفاء احلكم بعدىا ،بل كمن الغاية يف حد ذاهتا إذا كانت غَت داخلة يف
ادلغِت أك ال 200؟ .ؼلالف (اآلمدم) رأم أكثر الفقهاء كمجاعة من ادلتكلمُت ،حيث يرل بأنو ليس
ٌ
201
ينيم عنو نقيض ذلك احلكم عند
ْتية  .يرل (اآلمدم) أنو عند تقييدنا
احلكم بغاية زل ٌددة سلفا ي
ى
انتهاء الغاية ،كلكن ىذا متوقف عنده على احتمالُت اثنُت علا:
-1

األكؿ.
إما أف يدؿ اللفظ داللة صرػلة على ثبوت نقيض احلكم ٌ

194اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.115/3،
195الوجيز يف أصوؿ الفقو:عبد الكرًن زيداف ،ص.368
196أصوؿ الفقو :زلمد اخلضرم بك ،ص.123
 197أصوؿ الفقو:زلمد زكريا البديٍت،دار الثقافة للنشر كالتوزيع،القاىرة-مصر(،د.ط)(،د.ت) ،ص.380
 198أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمحد فراج حسُت ك عبد الودكد زلمد السرييت ،ص.357
الفقو:زلمد اخلضرم بك ،ص .123
199أصوؿ
ٌ
200أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر،ص.111
201ينظر:اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم .116/3،إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق احلق من علم
األصوؿ:الشوكاين،ص .600تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من
نصوص الكتاب كالسنة:زلمد أديب صاٌف.724/1،
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لو َف يدؿ اللفظ ادلعلق بالغاية على نقيض احلكم بعدىا دلا كانت ىناؾ فائدة ترٕتى من
ذلك التعليق.

-3

ادلصرح بو.202
أك أنو مفيد لكن من جهة أخرل غَت إفادة نقيض احلكم ٌ
زلاؿ كقوعو؛ ألف داللة اللفظ َف تكن صرػلة يف إفادة نقيض
يرل (اآلمدم) أف االحتماؿ األكؿ ه

احلكم عند انتهاء الغاية ،كما يرفض (اآلمدم) االحتماؿ الثاين أيضا؛ ألنٌو ْ -تسب ما ذىب إليو -غلوز
أف تكوف فائدة التقييد عند انتفاء الغاية إبقاء حكم اخلطاب قبل كجود ىذه الغاية؛ ٔتعٌت آخر سيكوف
احلكم يف ىذا اخلطاب مثبتا ال منفيٌا ،أما االحتماؿ الثالث فَتل (اآلمدم) أنو احتماؿ معدكـ أساسا
.203
ْتيية مفهوـ الغاية يعًتضوف على ما ذىب إليو (اآلمدم)؛ حيث يستبعد ىذا
إال أف القائلُت ٌ
وج ىد تلك الغاية ،إذ ػلتج ىؤالء بأف
الفريق أف يكوف احلكم ادلقيٌد بغاية زل ٌددة باقيا على حالو قبل أف تي ى
الكلمتُت (حىت) ك (إُف) تفيد معٌت انتهاء الغاية؛ كعليو فكأف ادلوُف عز كجل قاؿ(( :صوموا صوما آخره

ستتحوؿ
صحة ىذا التٌقدير ال يصَتي كاجبا إيقاع الصوـ بعد انتهاء الليل (الغاية) ،كإال
الليل)) ،كبافًتاض ٌ
ٌ
204
ً
يعضد رأيهم؛
ا﵀تج ٔتفهوـ الغاية دليبل منطقيٌا ي
الغاية إُف كسط  ،كىكذا فلن ينتو التكليف .يق ٌدـ الفريق ٌ
يصح من ادلأمور أف
حىت يقوـ ،كاضرب عمرا ٌ
فإذا قاؿ القائل(:ال تعط زيدا درعلا ٌ
حىت يتوب) ،فهنا ال ٌ

يسأؿ عن ثبوت احلكم عند انتهاء الغاية؛ فمن غَت الوارد ،كعلى اإلطبلؽ ،أف يقوؿ ادلأمور(فهل أعطيو إذا

قاـ ،كىل أضربو إذا تاب؟) .205حقيقةه ،من غَت ادلنطقي أف يسأؿ اآلمر مثل ىذا السؤاؿ ،كعليو يكوف

حية على أف انتهاء الغاية يلزـ منو انتفاء احلكم.206
استهياف السؤاؿ يف ىذه احلاؿ أقول ٌ

202اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.116/3،
203ادلصدر نفسو .116/3،كينظر :تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط
األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة:زلمد أديب صاٌف.725/1،
204اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.117/3،
205ادلصدر نفسو.117/3،
206نفسو.117/3،
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يقر (اآلمدم) بأ ٌف الكلمتُت"حىت" ك"إُف" تفيداف معٌت انتهاء الغاية؛ فمثبل يف قولو تعاُف﴿:مث
ٌ
أ٘توا الصياـ إُف الليل﴾[ ،]...تكوف ىذه اآلية ٔتعٌت ((صوموا صياما آخره الليل)) ،فهذا ادلعٌت مفركغ منو
احلكم ثابتا معو أك
كال ػلتاج إُف أم دليل ،كلكن اإلشكاؿ ىنا يتعلٌق بالقيد يف حالة انتفائو؛ فهل يبقى
ي
ينتفي بانتفائو  207؟ يرل (اآلمدم) أف انتهاء الغاية ال يستلزـ انتفاء احلكم بعدىا ،يقوؿ «:بل غايتو أ ٌف

األكؿ ال بنفي كال إثبات ،ك ال يلزـ من
متعرض فيو باخلطاب ٌ
داللة التقييد بالغاية على أ ٌف ما بعدىا غَت ٌ
كجود صوـ بعد الغاية أف تصَت الغاية كسطا ،بل ىي غاية للصوـ ادلأمور بو ٌأكال ،كإظلا تصَت كسطا أف لو
كاف الصوـ بعد الغاية مستندا إُف اخلطاب الذم قبل الغاية ،كليس كذلك »

208

ْ ،تسب ىذا القوؿ

يصبح التقييد بالغاية غَت حامل دلعٌت انتفاء احلكم بعدىا ،بل سيحمل داللة أخرل ،كىي أف ما بعد الغاية
حكمو مثبتا كال منفيٌا ،ىذا من جهة ،كمن جهة أخرل لو افًتضا كجود صوـ بعد الغاية ،فإف
ال يكوف ي
بالصوـ
ىذا الصوـ سيبقى غاية كال ٌ
التوسط ،إال أ ٌف ىذه الغاية ادلقًتنة ٌ
يدؿ يف مجيع احلاالت على معٌت ٌ
الصوـ االبتدائي.
تكوف متعلق نة فقط بالصوـ العادم؛ كىو ه
صوـ غَت مقيٌد بغاية؛ إنو ٌ

( -)3-1-4مفهوم الحصر:209
يعرؼ (كىبة الزحيلي) ىذا النوع من أنواع دالالت مفهوـ ادلخالفة فيقوؿ «:ىو انتفاء ا﵀صور عن غَت ما
يحصر فيو كثبوت نقيضو لو » ،210كينقسم احلصر إُف معنيُت اثنُت علا:

(أ) -القصر بادلعٌت االصطبلحي عند الببلغيُت:كىو إما أف يكوف من قبيل قصر الصفة على ادلوصوؼ
ضلو(:ال سيف إال ذك الفقار) ك(ال فىت إال علي) ،أك من قبيل قصر ادلوصوؼ على الصفة مثل﴿:كما
زلمد إال رسوؿ﴾،إظلا أنت منذر.
207نفسو.117/3،
208نفسو.117/3،
209ينقسم احلصر إُف معنيُت علا/1:القصر باالصطبلح ادلعركؼ عند علماء الببلغة ،سواء كاف من نوع قصر الصفة على
ادلوصوؼ مثل(:ال سيف إال ذك الفقار) ك(ال فىت إال علي) .أك من نوع قصر ادلوصوؼ على الصفة مثل﴿:كما زلمد إال
رسوؿ﴾[ ،]..إظلا أنت منذر/2 .ما يعم القصر كاالستثناء الذم ال يسمى قصرا باالصطبلح ،مثل﴿:فشربوا إال
قليبل﴾[ .]..كىذا ادلعٌت ىو ادلقصود عند علماء أصوؿ الفقو.ينظر:أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر.112/1،
 210أصوؿ الفقو اإلسبلمي:كىبة الزحيلي.366/1،
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(ب) -ما يكوف مشتمبل على القصر كاالستثناء معا ،كىذا النوع ليس القصر ادلقصود يف اصطبلح
الببلغيُت ،كىذا النوع ىو الذم يقصده األصوليوف ،كذلك ضلو قولو تعاُف﴿:فشربوا إال قليبل﴾[.211]...
بتغَت أدكات احلصر ،212كما أ ٌف
إال أف مفهوـ احلصر ال
يتغَت ٌ
يستقر على حاؿ كاحدة ،بل ٌ
ٌ
عف ،213كىذه األنواع ىي:
الص ي
القوةي ك ى
مفاىيمو ىذه ليست على درجة سواء ،بل إهنا تتفاكت من حيث ٌ
( -)4-1-4مفهوم إنما:
كىو تقييد احلكم بػ "إظلا" ،214كيع ٌد من أقول مفاىيم احلصر ،حىت أف منهم من جعلو أقول من

مفهوـ الغاية يف ح ٌد ذاتو . 215إذا عاينا األداة (إظلا) صلدىا دالة على معٌت احلصر مثلها يف ذلك مثل األداة
216
معُت دلت بادلبلزمة البينة على انتفائو
(إالٌ)  ،كلذلك صلدىا إذا يكظٌفت « يف حصر احلكم يف موضوع ٌ

عن غَت ذلك ادلوضوع ،217»...كنلحظ ذلك يف قوؿ النيب -صلى ا﵁ عليو كسلم «:-إظلا الشفعة فيما
218

ك« إظلا األعماؿ بالنيات »

219

ك « إظلا الوالء دلن أعتق »

220

يقسم »
َف ٌ
221
يدؿ احلكم ادلقيٌد باألداة(إظلا) على معٌت احلصر أك ال
»  .ينطلق(اآلمدم) من التساؤؿ اآليت :ىل ٌ
يدؿ؟  .222يعتقد (اآلمدم) أف األداة (إظلا) ال تكوف مفهوما 223؛ بدليل أهنا تيوظف يف اخلطاب ك ال
ٌ

211أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر.112/1،
212ادلرجع نفسو.112/1،
213أصوؿ الفقو اإلسبلمي :أمَت عبد العزيز ،ص .536
214اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.121/3،
215أصوؿ الفقو اإلسبلمي :أمَت عبد العزيز،ص .537
216أصوؿ الفقو :زلمد رضا ادلظفر.113/1،
217ادلرجع نفسو ،ص.113
ٗ(218تريج احلديث)
ٗ(219تريج احلديث).
ٗ(220تريج احلديث).
ٗ(221تريج احلديث).
222اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.121/3،
223ادلصدر نفسو.121/3،
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ييستفاد منها معٌت احلصر؛ فمثبل يف قولو عليو الصبلة كالسبلـ «:إظلا الربا يف النسيئة » ،224ال يكوف الربا
منحصرا كمقصورا فقط يف نوع النسيئة ،فربا الفضل أيضا حراـ باإلمجاع.225

يقر من جهة أخرل بإمكانية كركد (إظلا) ٔتفيدة دلعٌت احلصر ،كذلك مثل قولو
إال أف (اآلمدم) ٌ
تعاُف﴿:قل إظلا أنا بشر مثلكم﴾[ ]...إال أنو يف ىذه احلاؿ يكوف معناىا مشًتكا بُت التأكيد كاحلصر،
رلرد انعكاس دالِف ييثبت معٌت اخلب للمبتدأ226؛ أم إثبات معٌت
كىذا االشًتاؾ يف اعتقاد (اآلمدم) ىو ٌ

حية أخرل ،كىي أف األداة (إظلا) دلا
الرسوؿ –صلى ا﵁ عليو كسلٌم .-يضيف (اآلمدم) ٌ
البشريٌة لشخص ٌ
كانت تستعمل يف إفادة غَت معٌت احلصر ،فهذا يدؿ على أهنا ليست مفهوما للحصر ،فما كاف مفهوما يف

معُت ال ؽللك أف يكوف مفهوما يف معٌت آخر.227
معٌت ٌ
استنادا إُف ما تق ٌدـ ،ينفي (اآلمدم) أف تكوف األداة (إظلا) مفهوما يف احلصر ،كذلك الشًتاكها
مع معٌت اإلثبات كالتأكيد.
( -)5-1-4مفهوم النفي و االستثناء:
228
يقر (اآلمدم)
ادلفاىيم
خبلؼ
كعلى
،
يتيسد معٌت االستثناء من النفي باألداة (إال)
السابقةٌ ،
ٌ
ٌ

بإفادة أداة االستثناء (إال) دلفهوـ احلصر ،229كدليلو فيما ذىب إليو ىو أننا عندما نستثٍت من النفي نكوف
مثبتُت؛ فإذا قاؿ القائل(:ال إلو إال ا﵁) ،يكوف قد نفى صفة األلوىيٌة عن غَت ا﵁ تعاُف كيف الوقت نفسو
يكوف قد أثبتها لو كحدهٔ ،230تعٌت آخر يكوف قد نفى مجلة(غَت ا﵁ إلو)،

231

كادلبلحظ دلعٌت النفي

ٗ(224تريج احلديث).
225اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.121/3،
226ادلصدر نفسو .122/3،إال أنو يوجد من األصوليُت من يعتب"إظلا" ٔتثابة أداة حصر مثل كلمة إال،فإذا مت استعماذلا
يف حصر احلكم يف موضوع معُت كانت دالة بالضركرة القاطعة على انتفائو فيما عدا ذلك ادلوضوع ،بل يكوف ىذا ادلعٌت
ظاىر فيها من جهة األكُف .ينظر:أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر.113/1،
227اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.122/3،
228داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص .317البحث النحوم عند
األصوليُت:مصطفى مجاؿ الدين ،ص .287أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظ ٌفر.113/1،
229اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.124/3،
230ادلصدر نفسو.124/3،
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كاالستثناء ،غلده داال يف مجيع احلاالت على ادلفهوـ232؛ « كىو انتفاء حكم ادلستثٌت منو عن ادلستثٌت،
األخص أف يكوف
البُت بادلعٌت
ألف (إال) موضوعة لئلخراج كىو االستثناء ،كالزـ ىذا اإلخراج باللزكـ ٌ
ٌ
ادلستثٌت زلكوما بنقيض حكم ادلستثٌت منو .كدلا كاف ىذا اللزكـ بيٌنا ظن بعضهم أف ىذا ادلفهوـ من باب
ادلنطوؽ».233

كعليو ،يكوف معٌت النفي كاالستثناء الداؿ على احلصر ىو ٌأكؿ مفهوـ سلالف -حىت اآلف -قاؿ

ْتييتو (اآلمدم) ،حيث إذا كرد نفي كاستثناء فهذا يفيد قطعا ،كدكف شك ،أف ينتفي حكم اللفظ
ٌ
ادلستثٌت منو عن اللفظ ادلستثٌت.

( -)6-1-4مفهوم حصر المبتدأ في الخبر:
معرفا بػ (ألػ) ادلفيدة الستغراؽ اجلنس أك
يشًتط يف ىذه اذليئة النحويٌة أف يكوف اخلب فيها ٌ
باإلضافة  ،234كؽلثل (اآلمدم) ذلذا ادلفهوـ بقوؿ النيب -صلى ا﵁ عليو كسلم «: -األعماؿ بالنيات
» ،235ككذلك يف قوؿ القائل (:العاَف زيد ك صديقي زيد) .236يرل (اآلمدم) أف ىذه اذليئة النحويٌة
حية يف ادلفهوـ ادلخالف ،237إال أنو يورد حية ادلعارضُت لرأيو؛ كىي أنٌو لو كانت ىذه اذليئة غَت
ليست ٌ
دالة على حصر األعماؿ يف ادلنوم ك العاَف كالصديق يف شخص زيد لنتج عن ىذا أف يكوف ادلبتدأ أعم

231داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.317
232حىت أف ىناؾ من قاؿ ْتييتو كىو و
ناؼ حليية مفهوـ ادلخالفة أصبل .ينظر:البحث النحوم عند األصوليُت:مصطفى
ٌ
ٌ
مجاؿ الدين ،ص.287
 233أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر.113/1،
عن:ادلسودة يف أصوؿ الفقو:ابن
234داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص .318نقبل
ٌ
كتعليق:زلمد زلي الدين عبد احلميد،دار الكتاب العريب،بَتكت-
تيمية (أبو العباس أمحد بن زلمد بن أمحد)ٖ،تقيق
ٌ
لبناف(،د.ط)(،د.ت) ،ص.323
ٗ(235تريج احلديث)
236اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.122/3،
237ادلصدر نفسو.122/3،
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من اخلب ،كىذا حينئذ يكوف ٔتثابة كذب؛ كما لو قاؿ قائل(:احليواف إنساف كاإلنساف زيد) .238غليب
حيتىهم تلك اليت أكردكىا كاف يقتضي منها الكذب يف حالة ما
(اآلمدم) حوؿ ىذا االعًتاض فَتل بأف ٌ

إذا يجعلت أداة التعريف (األلف كالبلـ) يف األعماؿ مفيدة للعموـ ،ففي ىذه احلاؿ سيصبح القوؿ السابق
زلتمبل لتطرؽ الكذب إليو؛ أل ٌف ادلتكلٌم ىنا ككأنو قاؿ(:كل عمل منوم) كىذا صريح و
كذب ،ك يصَت قولو
ى ي
ٌ

ىذا متطابقا مع قوؿ القائل(:كل حيواف إنساف) ،كىذا شلا ال يستقيم تصويره منطقيٌا ،كعليو يصبح التعريف

باأللف كالبلـ ىنا غَت داؿ على استغراؽ اجلنس ،بل يدؿ على معٌت البعضيٌة فقط ،كهبذا يصبح القوؿ
السابق مقدرا على ىذا النحو(:بعض األعماؿ بالنيات) كىذا يستقيم يف العقل من حيث داللتيو على

الصدؽ ك ٕتنٌبيو للكذب.239
ِّ

تدؿ ىذه اذلئية النحويٌة يف نظره على معٌت
ينفي (اآلمدم) مفهوـ حصر ادلبتدأ يف اخلب؛ إذ ال ٌ
احلصر ،كذلك عندما َف تفد أداة التعريف يف ادلبتدأ استغراؽ اجلنس يف اخلب ،كدلٌت فقط على معٌت
البعضيٌة.

( -)2-4مفهوم المخالفة ذو مدلول معجمي(التضارب الضمني):
لو دقٌقنا النٌظر يف ىذا القسم ،كىو القسم الثاين من مفهوـ ادلخالفة ،صلده ناشئا أساسا إثر بعض
التٌفاعبلت اليت ٖتدث يف إطار احلقل الدالِف ادلوحد ،كىذه التفاعبلت يف جوىرىا ىي عبارة عن

تضاربات .240إذف ،ما ػلدث يف ىذا القسم من مفهوـ ادلخالفة ،ىو أف تتواجد رلموعة من ادلفردات
موحد ،ىو عبارة عن حقل يضم
ادلعيميٌة ،كليس اذليئات الًتكيبية كالوظائف النحويٌة ،داخل حيٌز دالِف ٌ
جراء التضاربات اليت ٖتصل بُت معانيهأ ،تعٌت آخر يف القسم الثاين
تلك ادلفردات لتتفاعل فيما بينها من ٌ
ىذا من مفهوـ ادلخالفة «...تكوف اجلملتاف ادلختلفتاف ذلما تركيب ضلوم متطابق كلكنهما ؼلتلفاف يف

التكوين ادلعيمي فقط؛ إذ ٘تتلك إحداعلا العنصر ادلعيمي س ،ك٘تتلك األخرل العنصر ادلعيمي ص ،مع
238نفسو.123/3،
239نفسو.123/3،
240داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت :موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.318
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الفصل الرابع:

كوف س ،ك ص متخالفُت ،فقولك مثبل( :قطفت زىرة محراء) ،ينفي مجلة(قطفت زىرة بيضاء أك
صفراء...إٍف) ألف الكلمات محراء ،كبيضاء ،كصفراء،

تًتابط فيما بينها ترابطا استبداليا

( ) Paradigmaticفإنك ال تستطيع أف تقوؿ:قطفت زىرة محراء ،كقطفت زىرة بيضاء عن الزىرة
نفسها ،ألف الكلمتُت متضاربتاف فاستخداـ إحداعلا ينفي استخداـ األخرل ككثَت من األقساـ اليت ذكرىا
األصوليوف دلفهوـ ادلخالفة ينضوم ٖتت ىذا القسم » ،241كىذه األنواع ىي(:مفهوـ الصفة(النعت
النحوم+االسم ادلشتق+ظرؼ الزماف كادلكاف+احلاؿ+العدد)-مفهوـ اللقب غَت ادلشتق).242

الصفة:
( -)1-2-4مفهوم ّ
243
ضلوم كال نيعٌت بو يف ىذا ادلقاـ ،كالثاين
مفهوـ ٌ
الصفة أك الوصف  ،ينقسم إُف قسمُت؛ األكؿ ٌ

يعم النعت كغَته ،فيشمل احلاؿ
أصوِف كىو ادلقصود بال ٌدراسة .يقصد بالوصف عند األصوليُت « ما ٌ
ٌ
كالتمييز كضلوعلا شلا يصلح أف يكوف قيدا دلوضوع التكليف .كما أنو ؼلتص ٔتا إذا كاف معتمدا على
موصوؼ ،فبل يشمل ما إذا كاف الوصف نفسو موضوعا للحكم » ،244كذلك مثل قولو تعاُف﴿:كالسارؽ
النص يكوف الوصف ،كالذم ىو السرقة ،ىو ادلوضوع الذم
السارقة فاقطعوا أيديهما﴾[ .]...ففي ىذا ٌ
ك ٌ
يدكر حولو احلكم التشريعي ،كلذلك فبل يصح منا أف نتساءؿ فنقوؿ:كىل نقطع أيدم من َف يسرؽ !

عرؼ (اآلمدم) ىذا النوع من ادلفاىيم بأنٌو « ذكر اسم العاـ مقًتنا بصفة خاصة » ،245أك
يي ٌ

246
كيعرفو غَته بأنو « داللة اللفظ
ىو« اخلطاب الداؿ على حكم مرتبط باسم عاـ مقيٌد بصفة خاصة » ٌ ،

241ادلرجع السابق ،ص نفسها.
242نفسو،ص.321-318
243ىناؾ من ادلعاصرين من غلعل مفهوـ الصفة ٌأكؿ ادلفاىيم ادلخالفة ،بل ك غلعل ادلفاىيم األخرل تابعة لو .ينظر :الوجيز
يف أصوؿ الفقو اإلسبلمي:زلمد مصطفى الزحيلي،دار اخلَت للطباعة كالنشر كالتوزيع،بَتكت-لبناف،ط1427 ،02ق/
.156/1 ،2006
244علم أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر،ص.106
245اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.88/3،
246ادلصدر نفسو.91/3،
343

المفهوم وداللته عند اآلمدي

الفصل الرابع:

ادلقيٌد بوصف على ثبوت نقيض ىذا للمسكوت ال ٌذم انتفى عنو ذلك الوصف » ،247كيكاد يتطابق ىذا
األخَت مع من جعلو « داللة اللفظ الداؿ على حكم مقيٌد بوصف على ثبوت نقيض ىذا احلكم
للمسكوت الذم انتفى عنو ذلك الوصف » ،248كإذا أردنا تعريفا سلتصرا صلد أنو « تعليق احلكم بأحد

249
الصفة بادلفهوـ األصوِف كل لفظ يقيٌد لفظ
األكصاؼ »  .نفيد من مجيع التعاريف اليت ذكرناىا « أف ٌ

آخر كلواله لكاف ذلك اللفظ شامبل للمعٌت ادلراد كغَت ادلراد كذلك بأف يكوف اللفظ يف أصل كضعو يطلق
على ذات ذلا كصفاف فأكثر فيؤتى بأحد الوصفُت ليفيد ٗتصيص الصفة ادلرادة لدل تعلق احلكم بذلك
250
السائمة زكاة
اللفظ »  .ؽلثل (اآلمدم) دلفهوـ الوصف بقوؿ النيب  -صلى ا﵁ عليو كسلٌم «:-يف الغنم ٌ

251
يدؿ تقييد الغنم هبذا الوصف على انتفاء احلكم (الزكاة)
»  ،كمناط اإلشكاؿ يف ىذا ادلفهوـ ىو:ىل ٌ

فيمن َف تتصف ٔتثلو 252؟ .يرل (اآلمدم) فيما ؼلص ىذا ادلفهوـ مسلكاف علا:
كجوده على الصفة فعبل ،الستلزـ ذلك انتفاؤه حالة انعدامها ،كىذا غَت صحيح
(أ) -لو كاف احلكم معلٌقا ي
فيما كرد من نصوص شرعيٌة؛ فهناؾ نصوص عيلٌق احلكم فيها بوصف ،كلكن بقي احلكم ثابت مع انتفائو؛

كالدليل على ذلك قولو تعاُف﴿:كال تقتلوا أكالدكم خشية إمبلؽ ﴾[. ]...فهنا نبلحظ أف حرمة قتل

األكالد جاءت معلٌقة ْتاؿ اخلشية ،كمع ذلك يبقى احلكم ثابتا حىت عند انتفائها .253
(ب) -ادلسلك الثاين:لو كاف ح ٌقا ثبوت احلكم مع الصفة عبلمة دالة على انتفائو عند انتفائها ،لكنا ىنا
بُت ثبلث احتماالت ىي -1:إما أف ييدرؾ ذلك من الصيغة اللسانية الصرػلة للخطاب -2.كإما أف

247تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
كالسنة):زلمد أديب صاٌف.610/1،
248أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمحد فراج حسُت ك عبد الودكد زلمد السرييت ،ص.355
249أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمَت عبد العزيز ،ص.533
250داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت :موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.318
ٗ(251تريج احلديث).
252اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم.91/3،
253ادلصدر نفسو.108/3،
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الفصل الرابع:

جراء تعليق ادلتكلم احلكم على الوصف ،كىذه الفائدة ىي ضركرة انتفاء
تكوف ىناؾ فائدة كحيدة من ٌ
احلكم حالة انتفاء ذلك الوصف -3.كإما أف يكوف ىناؾ مسلك آخر غَت ىذين ادلسلكُت السابقُت.254
صرح بعدـ كجوب الزكاة يف الغنم
ينفي (اآلمدم) كركد االحتماؿ األكؿ؛ ألف اخلطاب َف يي ِّ
السابقة ،أما االحتماؿ الثالث
ادلعلوفة ،كما ينفي أيضا كركد االحتماؿ الثاين ٔتا كاف قد أبطل بو ادلفاىيم ٌ
فَتل (اآلمدم) أنو غَت كارد على اإلطبلؽ كمن كجد لو رأيا فعليو بو،255كما ييلحق (األمدم) هبذا النوع

ٗتصيص األكصاؼ اليت تطرأ كتزكؿ256؛ كقولو عليو الصبلة كالسبلـ «:السائمة ٕتب فيها الزكاة ».257
( -)2-2-4مفهوم العدد:

ذلذا ادلفهوـ تعاريف كثَتة ٗتتلف نوعا ما يف اللفظ ،كلكن معناىا كاحد ،كمن بُت ىذه التعاريف
أنو « داللة النص – الذم قيٌد احلكم فيو بعدد سلصوص – على ثبوت حكم للمسكوت سلالف حلكم
ادلنطوؽ ،النتفاء ذلك القيد » ،258أيضا « ىو داللة اللفظ الذم قيٌد فيو احلكم بعدد على نفيو فيما عدا

259
عما زاد
نعرفو تعريفا سلتصرا كاضحا نقوؿ بأنٌو « داللة اللفظ على نفي احلكم ٌ
ذلك »  ،كإذا أردنا أف ٌ

أك نقص ».260

معُت ،فهل
ينطلق (اآلمدم) كعادتو من موضع اخلبلؼ ،كىو :إذا قيػيِّد احلكم يف اخلطاب بعدد ٌ

نفهم منو أ ٌف ما زاد أك ن يقص عن ذلك العدد يكوف سلالفا للحكم؟ أـ أ ٌف ذلك غَت مستلزـ بالضركرة

261
معُت فهذا ينقسم عند (اآلمدم) إُف قسمُت اثنُت علا:
؟  .إذا قػييٌد احلكم بعدد ٌ

254نفسو.110/3،
255نفسو.110/3،
256نفسو.110/3،
ٗ(257تريج احلديث)
 258تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
كالسنة):زلمد أديب صاٌف.617/1،
 259الوجيز يف أصوؿ الفقو:كىبة الزحيلي ،ص.173
260أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمحد فراج حسُت ك عبد الودكد زلمد السرييت،ص.357
261اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.117/3،
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الفصل الرابع:

القسم األول :ىذا القسم يكوف احلكم فيو ثابتا يف حالة ما إذا زاد العدد عما قيػيٌد بو ،كيستدؿ (اآلمدل)

على ذلك بقوؿ النيب – صلى ا﵁ عليو كسلم «: -إذا بلغ ادلاء قلتُت َف ػلمل خبثا »ْ ،262تسب ىذا
احلديث ،إذا كاف ادلاء مساكيا للقلٌتُت فإنٌو غَت حامل للخبث ،كلكن السؤاؿ الذم ييطرح ىنا ىو:ماذا لو

زاد ادلاء عن مقدار القلٌتُت ،فهل ػلمل اخلبث أـ ال ؟ غليب (اآلمدم) إجابة منطقيٌة فَتل بأ ٌف ادلاء إذا

زاد عن مقدار القلٌتُت فإنو من باب أكُف أف ال ػلمل اخلبث؛ فذلك التياكز ىو مشتمل على ادلقدار ا﵀دد
زائد قيمة مضافة .263
عما قيػيٌد بو ،كذلك كما لو كاف جلد الزاين مئة
القسم الثاني :ال يكوف ىنا احلكم ثابتا إذا زاد العدد ٌ
فمحل
كاجبا أك مباحا ،فهنا لو زاد اجلبلٌد ضربات ،فإهنا ال تكوف كاجبةن كال مباحةن من باب أكُف ،كعليو
ٌ
ىذه الزيادة ،يف ىذه ادلبلبسات ،يكوف غَت مفصوؿ فيو؛ ٔتعٌت آخر ىل يكوف داال على انتفاء الوجوب

كاإلباحة أـ ال . 264
عما قيٌد بو ،فماذا لو كاف ناقصا ؟ ٔتعٌت آخر :ماذا لو يجلًد الزاين
ىذا فيما ٌ
ؼلص زيادة العدد ٌ

مخسُت جلدة ،فهل يكوف ىذا كاجبا أك مباحا ،أك يكوف سلالفا ذلذين احلكمُت 265؟ يرل (اآلمدم) أف
تلك اخلمسُت جلدة تكوف كاجبة أك مباحة؛ ألهنا جزء من ادلئة ،لكنٌو يشًتط أف ال يتوقٌف اجلبلٌد عند

اخلمسُت266؛ كهبذا يكوف (اآلمدم) قد ٌفرؽ بُت اخلمسُت كيزء من مئة ،كمخسُت كعدد مستقل منفرد،

فاأل ٌكؿ ػلمل حكم الوجوب أك اإلباحة؛ ألنو داخل ضمن إطار ادلائة الواجبة أك ادلباحة ،كالثاين ال ػلمل
أم من احلكمُت.
داللة ٌ

ٗ(262تريج احلديث).
263اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.118/3،
264ادلصدر نفسو.118/3،
265نفسو.118/3،
266نفسو.118/3،
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الفصل الرابع:

استنادا إُف ىذين ادلسلكُت ؼلتار (اآلمدم) موقفا لو من مفهوـ العدد ،فَتل أنو ليس
267
معُت ،فإف ما زاد عليو أك ن يقص عنو ال ييثبًت داللة ذلك
ْتية ؛ ٔتعٌت آخر أف احلكم إذا قيػيٌد بعدد ٌ
ٌ
عب عنو (اآلمدم) بأنو مسكوت عنو .268
احلكم كما ال ؽللك أف ينفيها ،أك كما ٌ

( -)3-2-4مفهوم اللقب:
مفهوـ اللقب كيصطلح عليو أيضا (مفهوـ االسم) ،269كمعناه « كل اسم – سواء كاف مشتقا
أـ جامدا – كقع موضوعا للحكم » ،270أك ىو« نفي احلكم عما ال يتناكلو عموـ االسم » ،271كغلعلو
بعضهم سلتصا فقط باالسم اجلامد دكف ادلشتق فيقوؿ بأنو «:اللفظ اجلامد الذم كرد يف النص امسا كعلما
على الذات ادلسند إليها احلكم ادلذكور فيو » ،272كىو عند بعضهم « داللة منطوؽ اسم اجلنس أك اسم
عما عداه » .273نفيد من ىذه التعاريف أف مفهوـ اللقب أك االسم ،ىو
العلم على نفي حكمو ادلذكور ٌ

أف يقيٌد احلكم يف اخلطاب باسم ،فإذا انتفى ىذا األخَت انتفى احلكم معو.

حية يف ادلفهوـ ادلخالف ،274كؽلثٌل (اآلمدم)
ال يعت ٌد (اآلمدم) ٔتفهوـ اللقب؛ أم ال غلعلو ٌ
ذلذا ادلفهوـ باحلديث الذم ذكره النيب – صلى ا﵁ عليو كسلم – فيما ؼلص تلك األصناؼ الستة الدالة
على ٖترًن الربا ،275يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ يف ىذا احلديث «:الذىب بالذىب كالفضة بالفضة كالب

267نفسو.118/3،
268نفسو.118/3،
269الوجيز يف أصوؿ الفقو :كىبة الزحيلي ،ص.173
 270أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر،ص.116
271ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
272الوجيز يف أصوؿ الفقو :كىبة الزحيلي.173،
273تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب
كالسنة)زلمد أديب صاٌف.735/1،
274اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.119/3،
275ادلصدر نفسو.119/3،
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الفصل الرابع:

بالب ،كالتمر بالتمر ،276»...كمثٌل لو أيضا بالتخصيص باسم العلم ،كذلك مثل قوؿ القائل(:زيد قائم أك

قاـ).277

حيية مفهوـ (اللقب) بذكر حيج اجلمهور ،كنقتصر يف ىذا ادلقاـ
يستأنس (اآلمدم) يف نفي ٌ

على ذكر كاحدة منها فقط؛ كىي أنو لو كاف تقييد احلكم يف اخلطاب باالسم يدؿ على انتفاء احلكم
حالة انتفاء ذلك االسم ،لكاف قوؿ القائل (زيد يكل) نافيا حكم أكل غَته ،كىذا ليس منطقيا ،إال يف
علم بانتفاء صفة األكل عن غَته ،أما إذا قاؿ ذلك القوؿ (زيد يأكل) كىو يعلم أ ٌف
حالة ما إذا كاف عنده ه

غَته يأكل أيضا ،لكاف إخباره ىذا ٔتثابة كذب ،أك على أقل تقدير يكوف سلبا بشيء ال يكوف مؤ٘تنا فيو
ى

يدؿ على عدـ انتفاء صفة األكل عن غَت زيد .278
من الكذب ،كىذا ما ٌ

إذف ،يعد القوؿ ٔتفهوـ اللقب مذىبا باطبل؛ أم أنو ال يستند ال إُف لغة كال إُف عقل ك ال إُف
السليقي(:رأيت عليٌا) .فإنو سيفهم ،كبكل عفويٌة كبساطة ،أف ادلتكلٌم َف
للعريب
شرع؛ فإذا قاؿ أحدىم
ٌ
ٌ
يكن يقصد هبذه القولة أنو َف ير غَت عليا ،أك أنو رأل عليٌا كفقط ،يف حُت أنو إذا اقًتف ىذا ادلفهوـ بقرينة

رجح داللتو على انتفاء احلكم فيما سول عموـ االسم ،فهنا ستكوف ادلسألة مفصوؿ فيها كال ٖتتاج إُف
تي ٌ
أم جداؿ.279

حيية صفة مجيع تلك اذليئات الًتكيبية النحوية
بناء على ما سبق ذكره يكوف (اآلمدم) قد نفى ٌ

(التضارب الصريح) كالصفات ادلعيمية (التضارب الضمٍت) ،إال معٌت النفي كاالستثناء؛ أم أف ىذا األخَت
يكوف مفهوما من حيث إفادتو لنقيض احلكم ادلصرح بو يف الصيغة اللسانية الظاىرة؛ أك ٔتعٌت آخر إذا
كردت صيغة النفي كاالستثناء يف كبلـ معُت ،فإف ادلفهوـ ادلستفاد من البنية اللسانية ادلستًتة يكوف سلالفا
ادلصرح بو يف البنية اللسانية احلرفية littéral؛ فإذا قاؿ أحدىم:ال حكم إال حكم ا﵁ ،يكوف قد
للحكم ٌ
ادلخالف:حكم غَت ا﵁ ليس ْتكم.
قاؿ بادلفهوـ
ي
ٗ(276تريج احلديث).
277اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.119/3،
278ادلصدر نفسو.120/3،
279

تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي(دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب

كالسنة):زلمد أديب صاٌف .736/،1،نقبل عن:سلم الوصوؿ:التلمساين ،ص.67
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حرم بنا أف نطرح التٌساؤؿ اآليت :ىل يعد مفهوـ ادلخالفة ٔتثابة استلزاـ حوارم
كيف ىذا السياؽ ٌ

أـ أنو استلزاـ منطقي؟

دلا رجعنا إُف علماء اللغة التداكليُت كجدناىم يع ٌدكف مفهوـ ادلخالفة ٔتثابة مفهوـ خطايب280؛ كادلثاؿ الذم
قدموه على ذلك ىو قوؿ القائل:
 أكل الولد بعض اخلبيز.فبالنسبة ذلم تستلزـ ىذه القولة حواريا القولة اآلتية:
 َف يأكل الولد كل اخلبيز.281يرل القائلوف هبذا الرأم أنو ال يوجد يف القولة األكُف من العناصر اللغوية ما ػليلنا مباشرة إُف
القولة الثانية؛ أم أف مجيع ادلستويات اللغوية اليت تتش ٌكل منها القولة األكُف تكوف غَت قادرة على شرح
كيفية كصولنا إُف ادلعٌت ادلفهوـ من القولة الثانية  .282نستطيعْ -تسب التداكليُت -أف نى ً
ص ىل إُف معٌت
ىى
القولة الثانية فقط عندما نأخذ بعُت االعتبار (مبدأ الكم)؛ فبمقتضاه أيجب ادلتكلم على استخداـ كلمة
(بعض) اليت ىي عبارة عن صيغة ضعيفة؛ ٔتعٌت آخر دلا كاف ادلتكلم زلكوما ٔتبدأ الكم (ال تتعدل إفادتك
بالكبلـ القدر ادلطلوب) ،كدلا كاف ادلعٌت الذم يريد إيصالو يتضمن صفة اجلزئية ،لزـ من ىذا أف يستعمل
ً
بالصيغة
صيغة ضعيفة (بعض) بدال من صيغة قوية مثل (كل) ،كمن جهة أخرل لو كاف ادلتلقي ىمعنيٌا ٌ
األقول دلا كاف ادلتكلم ليستعمل الصيغة األضعف ،كمنو يستلزـ من ادلتكلم ،حىت يتم ٌكن من التعبَت عن
القضية األضعف ،أف يكوف عنده اعتقاد جازـ بانتفاء القضية األقول؛ أم دلا يكوف الكم اخلطايب الذم
أريد إيصالو إُف ادلستمع ضعيفا ،فهنا يستلزـ مٍت أف أيبٍعً ىد مجيع الصيغ الدالة على معٌت القوة كالعكس
صحيح ،كعلى ىذا تكوف صيغة (بعض اخلبيز) مستلزمة لنفي صيغة (كل اخلبيز).283
280علم التخاطب اإلسبلمي(دراسة لسانية دلناج علماء األصوؿ يف فهم النص):زلمد زلمد يونس علي.279 ،
281ينظر:مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي ،ص .99علم التخاطب اإلسبلمي(دراسة لسانية دلناج علماء
األصوؿ يف فهم النص):زلمد زلمد يونس علي.256 ،
 282مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي ،ص.99
283ادلرجع نفسو ،ص.101نقبل عنLeech,1983 ;p85.:
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مسمى ادلفهوـ التخاطيب أك االستلزاـ احلوارم
ال يندرجْ -تسب فهمنا -مفهوـ ادلخالفة ضمن ٌ
كما ذىب إُف ذلك التداكليوف؛ فادلعلوـ يف أدبيات الدرس التداكِف أف ادلعاين احلوارية تتغَت بتغَت ادلقامات
284
غَتنا ادلقامات كالسياقات اليت من ادلمكن أف ترد فيها مجلة (أكل
اليت ترد فيها اجلملة  ،يف حُت أننا لو ٌ

الولد بعض اخلبيز) لبقي معناىا ادلستلزـ كاحدا أال كىو(َف يأكل الولد كل اخلبيز) .ىذا من جهة ،كمن
جهة أخرل ال ؽلكننا أف نعت ٌد ،يف ىذه احلاؿٔ ،تبدأ الكم على اإلطبلؽ؛ فتعليل التداكليُت السابق أ ٌف
ادلتلقي إذا كاف معنيا بالصيغة األضعف يستلزـ تبعا لذلك أف ؼلتار ادلتكلم صيغة ضلوية أك معيمية ضعيفة
كالعكس صحيح ،ليس منطقيا؛ ألف تلك الصيغ النحوية أك الكلمات ادلعيمية عند استعماذلا يف تركيب
السابقة:
ٌ
معُت تكوف مفيدة ٔتعناىا الوضعي فقط لنقيض ذلك ادلعٌت الذم استعملت فيو؛ ففي اجلملة ٌ
أكل الولد بعض اخلبيز.
ال ؽلكننا أف نعتد ٔتبدأ الكم؛ ألف ادلتكلم ىنا َف يقم إال بوصف  descriptionما حدث يف
الواقع ،أال كىو أكل الولد لبعض اخلبيز ،أما استنباطنا للمفهوـ ادلخالف الذم ىوَ:ف يأكل الولد كل
وصل إليو فقط من خبلؿ ادلعٌت الوضعي لكلمة (بعض) الذم يستلزـ بالضركرة نفي كلمة
اخلبيز ،فقد مت التٌ ٌ

(كل)؛ أم عندما نتلفظ بكلمة (بعض) نكوف مبعدين بالضركرة لكلمة (كل) كىذا ما بيٌناه يف معٌت
التضارب عند كل من األصوليُت ك اللغويُت ادلعاصرين.
كإذا كاف مفهوـ ادلخالفة ليس من قبيل االستلزاـ التخاطيب فإُف أم ادلعاين نستطيع أف ندرجو إذا
تقصينا ذلذه ادلسألة تبينا لنا أف مفهوـ ادلخالفة ال يع ٌد من قبيل االستلزاـ التخاطيب؛ ألف ىذا
؟ْ .تسب ٌ

األخَت باإلضافة إُف اعتماده على االستدالالت ادلبنيٌة على ادلضموف الدالِف ،285فهو يعتمد أيضا على
مطالب معينة تتعلٌق بطبيعة التٌخاطب القائمة أساسا على مبدأ التعاكفٌ ،286أما مفهوـ ادلخالفة فينحصر
فقط يف االستدالالت ادلبنية على ادلضموف الدالِف287؛أم يقتصر من أجل تفسَته على ادلعطيات الداللية
الثابتة كال يتعداىا إُف ادلعطيات التداكلية ادلتغَتة بتغَت سياقات االستعماؿ .كبناء على ما تق ٌدـ نستطيع أف
284اللسانيات الوظيفية(مدخل نظرم):أمحد ادلتوكل ،ص.24
285

أم اليت تتوقف استفادهتا على البنية النحوية بوصفها داللة.

 286ينظر :االقتضاء يف التداكؿ اللساين:عادؿ فاخورم ،ص.148
 287ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
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سمى (االستلزاـ ادلنطقي Entailment Logicalأك االستنتاج ادلنطقي
نيد ًر ىج مفهوـ ادلخالفة ضمن م ٌ
 ،288)Logical Consequenceكىذا األخَت كاف (جرايس) قد أدرجو ضمن ما يعرؼ بادلعاين

تدؿ عليها صيغة اجلملة ،بل يدؿ عليها ادلقاـ يف شكلو الواسع ،كتنقسم ادلعاين
الضمنية (ادلستلزمة) اليت ال ٌ
نغَتىا بتغَت
الضمنية بدكرىا إُف قسمُت:القسم األكؿ يعرؼ بادلعاين العرفية؛ كىي ادلعاين اليت ال نستطيع أف ٌ

السياؽ ضلو معٌت االقتضاء كاالستلزاـ ادلنطقيُت ،289أما القسم الثاين فيعرؼ بادلعاين احلوارية؛ كتستحدث
السياؽ كادلواقف التبليغية ادلختلفة اليت تنيز فيها اجلملة ،كمن ىذه ادلعاين
ىذه األخَتة من جراء ٌ
تغَت ٌ
األخَتة بالذات يتش ٌكل االستلزاـ التخاطيب القائم على أساس مبدأ التعاكف .290كٔتا أف االستلزاـ ادلنطقي
مسمى ادلفاىيم التٌداكلية ادلنطقية ال احلواريٌة ،على
أحد قسمي ادلعاين الضمنية ،إذف فهو يندرج ٖتت ٌ
أساس أنو من ادلهاـ اليت تضطلع هبا التداكلية ىي شرح كيفية جرياف العمليات االستداللية يف معاجلة
ادللفوظات بصفة عامة .291
نوضح كيف
انطبلقا من قولو تعاُف﴿:إف جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾[احليرات ،]06:سنحاكؿ أف ٌ
أ ٌف مفهوـ ادلخالفة يندرج ضمن االستلزاـ ادلنطقي أك االستنتاج ادلنطقي ال االستلزاـ التخاطيب .يشتغل
مفهوـ ادلخالفة ضمن ما يعرؼ بادللكة ادلنطقية ،حيث يتم ٌكن مستعمل اللغةٔ ،تا أنو على دراية معرفية
مسبقة ،من اشتقاؽ معارؼ أخرل جديدة؛ أم غَت كاردة صراحة يف الكبلـ ،كيكوف ذلك عن طريق
قواعد استداللية تشي بانتمائها إُف ادلبادئ االستنباطية كادلنطقية االحتمالية292؛ فلو نتتبع اآلية الكرؽلة
الشرط ،فهي إذا مستوفية دلستواىا
السابقة من الناحية النحوية صلدىا عبارة عن مجلة شرط كمجلة جواب ٌ
النحوم ،أما إذا نظرنا إليها من الناحية الداللية ،فسنيدىا تعلمنا بأنو مىت تق ٌدـ إلينا إنساف معلوـ لدينا
فسقو مسبقا ،ففي ىذه احلالة يتوجب علينا أف نتحرل جيدا ما أتانا بو عسى أف يكوف كذبا كهبتانا؛ ألف
الفاسق-كما ىو معلوـ -ال يأ٘تن جانبو من إتياف فعل الكذب كالبهتاف.
288نفسو ،ص نفسها.
 289اللسانيات الوظيفية(مدخل نظرم):أمحد ادلتوكل ،ص.24
290
291

ادلرجع نفسو ،ص نفسها.
التداكلية عند العلماء العرب(دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية يف الًتاث اللساين العريب):مسعود صحراكم،

ص.27
 292آفاؽ جديدة يف نظرية النحو الوظيفي:أمحد ادلتوكل ،ص.09
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تأسيسا على ما سبق ذكره ،كباجتماع ادلستويُت؛ النحوم كالدالِف ،نقوؿ بأنو ال توجد أم معاين
حوارية ؽلكننا أف نستلزمها ،باعتبار أف اآلية الكرؽلة َف تفد إال معناىا الظاىر من خبلؿ صيغتها النحوية
احلرفية؛ كىذا ؽلكننا التعبَت عنو كما يأيت:

جملة الشرط

استلزام

جملة جواب
الشرط

أم أف مجلة الشرط تستلزـ مجلة جواب الشرط كالعكس صحيح؛ فإف جاءنا على سبيل ادلثاؿ
إنساف فاسق بنبإ معُت ،فهذا يستلزـ منا منطقيا أف نتبُت كنتثبٌت حوؿ ما أتانا بو ،كبادلقابل من ذلك
نتساءؿ فنقوؿ :أم األخبار يستلزـ منا تبيٌنها كتثبٌتها؟ صليب فنقوؿ:ىي فقط األخبار اليت تنقل إلينا من

طرؼ إنساف معلوـ فسقو كاضلرافو لدل العواـ.

قبل أف نتوصل -من خبلؿ توظيفنا لتلك اآلليات االستداللية العقلية -إُف ذلك االستنتاج
ادلنطقي أك االستلزاـ ادلنطقي الذم ال يعتمد من أجل ٖتصيلو إال على ادلستويُت؛ النحوم ك الدالِف،
عدؿ ٓتب،
يتش ٌكل لدينا تساؤؿ يف مستول البنية النحوية ادلنطقية لآلية الكرؽلة السابقة مفاده :كإف أتانا ه
فهل نتبُت كنتثبت أيضا ؟ !من خبلؿ ىذا التساؤؿ القابع بالقوة يف البنية النحوية ادلنطقية لآلية الكرؽلة،
التبُت كالتثبٌت يف حالة ما إذا أتانا عدؿ ٓتب معُت؛ يقوؿ
نتوصل إُف استنتاج منطقي يقضي بضركرة عدـ ٌ
ٌ

أمر بالتثبٌت مشركطا بالفسق ،فما
(اآلمدم) معلٌقا حوؿ قولو تعاُف﴿ :فإف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾  «:ه

َف يظهر الفسق ال غلب التثبٌت فيو » ،293كىذا ألف ىيئة العدؿٔ ،تبلزمتو ألسباب التقول كادلركءةٕ ،تعل

تصرفا ال طائل من كرائو ! صفة العدالة كما عرفناىا سابقا ىي«:ىيئة راسخة يف النفس
من تبيننا كتثبتنا ٌ
ٖتمل على مبلزمة التقول كادلركءة مجيعا 294»...فما الدافع إذا إُف التثبت كالتبُت؟.كإذا عاجلنا ادلسألة
293اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم.99/2،
 294ادلستصفى من علم األصوؿ:الغزاِف.231/2،
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برؤية أصولية صلد أف تعلٌق ادلدلوؿ الذم متٌ نطقو على كجو مثبت بشرطو يدؿ عند عدـ تعلقهما على نفي
نتبُت؛ ألف ٖتقق الداللة ادلثبتة للمدلوؿ
ذلك ادلدلوؿ ادلثبت ،كىو:إف حدث كأف أتانا عدؿ ٓتب فبل ٌ
مرىونة بتحقق شرطها بطبيعة احلاؿ ،كإذا ق ٌدرنا ٖتقق تلك الداللة ادلثبتة يف حالة كجود الشرط كعدمو،
عندىا يصبح ذلك الشرط عدًن الفائدة ،بل ستنتفي عن ذلك اخلطاب مجيع القيم التواصلية اذلادفة.295

تغَت سياؽ اآلية الكرؽلة السابقة ،كمهما تباين مقاـ التٌلفظ هبا ،فهذا ال
كٕتدر بنا اإلشارة ىنا إُف أنٌو مهما ٌ

يؤثر بدكره يف االستنتاج ادلنطقي الذم يستنتج منها؛ ألنو يعتمد كفقط على البنية النحوية (ال ٌداللية-

ادلنطقية) لتلك اآلية الكرؽلة.

 295داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف ،ص.310
353

خادتة:
اىتم ىذا البحث بتلك األصوؿ اللسانيّة التداوليّة عند (اآلمدي) يف كتابو "اإلحكاـ يف
وبعد ،لقد ّ
أصوؿ األحكاـ" ،مبعىن آخر لقد أعاد البحث قراءة بعض عناصر ومفاىيم ال ّدرس اللغوي ادلتناثر يف كتاب
نسجل ما يأيت:
(اإلحكاـ لآلمدي) بآليات وأدوات ومصطلحات تداوليّة معاصرة ،ومن نتائج البحث ّ
وفعاال أثناء استنباط األحكاـ الشرعيّة؛ فإذا مل
 اكتسبت اللغة العربيّة ،يف نظر األصوليٌن ،دورا حامسا ّ
النص الشرعي ذا كفاءة لغويّة-تواصليّة فإنّو حتما لن يتم ّكن من وصف أفعاؿ
يكن ادلتعاطي مع ّ
ادلكلفٌن

أىم تشكيلة يف ىذه العلوـ.
 دلا كاف علم أصوؿ الفقو يتش ّكل من ع ّدة علوـ ،احتلّت اللغة العربيّة ّ

 ال يبلغ درجة االجتهاد يف الشريعة اإلسالميّة إال من حصل على كفاءة لغويّة ،وضعيّة و استعماليّة.
 التأويل ادلقبوؿ للنصوص الشرعيّة مشروط باتباع النّهج العريب يف اإلبانة واإلبالغ.

 انقساـ الكالـ عند (اآلمدي) إىل ع ّدة أقساـ ،فما احتمل منها الصدؽ والكذب كاف خربا ،وما مل
حيتمل كاف إنشاء.
الشهادة.
الرواية و ّ
 انبثق عن القسم الكالمي اخلرب فعلٌن كالميٌن أساسيٌن مها:فعل ّ

ادلتممنة يف ررضهما اإلعالمي؛
 اشتمل فعل الرواية الكالمي على ّقوتٌن سلتلفتٌن من حيث ش ّد ُتما
ّ
ّقوة شديدة ج ّدا وكاف قد عكسها خرب التواتر ،وش ّدة ضعيفة وكاف قد عكسها خرب اآلحاد.

األمة اإلسالميّة.
 ترتّب عن فعل الرواية الكالمي آثار شرعيّة معيّنة تعلّقت جبميع أفراد ّ

الرواية الكالمي الب ّد من أف تتوفّر فيو شروط زل ّددة وىي( أف يكوف مكلّفا ،أف
الراوي فعل ّ
 لكي يُنجز ّ
يكوف مسلما ،أف يكوف حفظو مرجح على نسيانو ،أف يكوف عدال ).

 استأثر فعل الرواية الكالمي بصيغ إجنازيّة اختلفت من الراوي الصحايب إىل الراوي رًن الصحايب ،كما
حتمليّة إىل أخرى.
تباينت عند رًن الصحايب من طريقة ّ

 النّمط اإلجنازي اخلاص بفعل الرواية الكالمي ىو منط عادي رًن سلطوي؛ أي ال تستلزـ الرواية من
أجل إجنازىا أف يكوف الراوي وادلروي لو أماـ سلطة قمائيّة.
ادلتممنة يف ررضو اإلعالمي من البيّنة ،وىذه البينة
 . يستم ّد فعل الشهادة الكالمي ش ّدتو اإلجنازيّة
ّ
صل الشاىد ىذا النوع من العلم بجب عليو أف يكوف إما رأى ادلخرب عنو
ىي(:العلم ادلؤّكد) ،ولكي ُحي ّ
أو مسعو أو مها معا ،وإال كاف كاذبا فيما شهد بو.
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 . يرتتّب عن فعل الرواية الكالمي آثار شرعيّة معيّنة تتعلّق فقط بادلشهود عليو وادلشهود لو وال تتع ّداه

إىل بقيّة أفراد األمة اإلسالميّة.
 لكي يُنجز الشاىد فعل الشهادة الكالمي الب ّد من أف تتوفّر فيو ،إضافة إىل شروط إجناز فعل الرواية
احلرية ،ال ّذكورة ،العدد ،البصر ،انتفاء العداوة بٌن الشاىد وادلشهود
الكالمي ،شروط أخرى ىيّ (:
الشاىد وادلشهود عليو(قرابة ال ّدـ أو قرابة التّوافق يف ادلذىب) ،رمسيّة التنفيذ).
عليو ،انتفاء القرابة بٌن ّ

 يُنجز فعل الشهادة الكالمي يف عرؼ (اآلمدي) بصيغة إجنازيّة واحدة ،وىي صيغة (أفعل/أشهد).

الشاىد أف يُنجز
 النمط اإلجنازي اخلاص بفعل الشهادة الكالمي ىو منط
رمسي؛ إذ بجب على ّ
ّ
سلطوي ّ
الشهادة داخل رللس القماء وحبمور القاضي وإال كاف إجنازه الريا أو ُسلفقا.
ّ
خاصية كالميّة ،فعلٌن كالميٌن أساسيٌن مها:فعل األمر والنهي.
 انبثق عن اإلنشاء ،بوصفو ّ

 ترتّب عن فعل األمر الكالمي آثار شرعيّة معيّنة (الثواب حالة االمتثاؿ ،والعقاب حالة عدـ االمتثاؿ).

ادلتممنة يف ررضهما التّوجيهي؛
 اشتمل فعل األمر الكالمي على ّقوتٌن سلتلفتٌن من حيث ش ّد ُتما
ّ

متوسطة وكاف قد عكسها احلكم الشرعي
وقوة ّ
ّقوة شديدة ج ّدا وجتلّت يف احلكم الشرعي الوجوبّ ،
النّدب.

بالقوة اإلجنازيّة (الوجوب) يُشرتط أف تتوفّر شروط معيّنة.
 لكي يُنجز ادلتكلّم فعل األمر الكالمي ّ
صل على نوعٌن من الوجوب؛
 عندما نأخذ بعٌن االعتبار اجلهة ادلن ّفذة للفعل (اعتبار ادلكلّف) ُُن ّ
وجوب عيين وتكوف ش ّدتو اإلجنازيّة عالية ،وذلك عندما ألزـ ادلتكلم ادلكلّف بإجناز الفعل بشكل
فردي أو شخصي ،ووجوب كفائي وتكوف ش ّدتو اإلجنازيّة سلففة وذلك دلا أجاز ادلتكلّم للمكلف أف
ينوب عنو رًنه يف إجناز الفعل.

ُنصل على
 عندما نأخذ بعٌن االعتبار جهة اختيار إجناز فعل من األفعاؿ (اعتبار الفعل ادلأمور بو)ّ ،
نوعٌن من الوجوب؛ وجوب عيين وتكوف ش ّدتو ادلتممنة يف ررضو التوجيهي عالية ،وىذا عندما أُ ِ
جرب
ّ

خًن
ادلوجو ّ
ادلكلّف على إتياف مجيع ما أمر بو ،ووجوب ّ
سلًن وتكوف ش ّدتو اإلجنازيّة سلففة ألف ّ
ادلكلف يف إجناز تكليف واحد من بٌن التكاليف ادلعروضة عليو.
ُنصل على ما
 عندما نأخذ بعٌن االعتبار جهة الوقت ادلخصص إلجناز الفعل (باعتبار الوقت)ّ ،
اصطلح عليو ب(الواجب ادلؤقّت) ،و ينقسم بدوره إىل-1الوجوب الناقص :يكوف وقتو ناقصا عن
طبيعة العمل ادلكلف بو ،ولذلك فهو مبثابة ّقوة إجنازيّة الرية ألنّو من أنواع التّكليف باحملاؿ- 2.
الوجوب ادلميّق ،ويكوف وقتو معادال لطبيعة العمل ادلكلف بو ،ولذلك تكوف ش ّدتو اإلجنازيّة عالية؛
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ادلوسع :يكوف وقتو فاضال عن طبيعة
أل ّف ادلكلّف مطالب بإجناز الفعل يف وقت زل ّدد - 3.الوجوب ّ

العمل ادلكلّف بو ،وىذا ما بجعل ش ّدتو اإلجنازيّة تكوف خفيفة مقارنة مع الواجب ادلميّق.
ادلوسع) من حيث العالقةُ بٌن رتبة التنفيذ و الوقت توصف
ّ 
سجلنا أيما أ ّف القوة اإلجنازية (الواجب ّ

بأوصاؼ ثالثة ىي أ ّّنا-1:أداء (طريقة صحيحة يف التنفيذ+رتبة أوىل يف التنفيذ +ضمن إطار احلقل

الزمين الشرعي لقوة الواجب ادلوسع) -2.إعادة (طريقة خاطئة يف التنفيذ+رتبة ما بعد األوىل يف
التنفيذ +ضمن إطار احلقل الزمين الشرعي لقوة الواجب ادلوسع) -3.قماء (خارج إطار احلقل الزمين
الشرعي لقوة الواجب ادلوسع  +طريقة صحيحة أو خاطئة يف التنفيذ+رتبة أوىل أو ما بعدىا).
بالقوة اإلجنازيّة (الندب) يُشرتط أف تتوفّر شروط معيّنة.
 لكي يُنجز ادلتكلّم فعل األمر الكالمي ّ
اختص فعل األمر الكالمي بصيغة إجنازيّة صرحية ،وىي صيغة (افعل) ،وصيغ إجنازيّة ضمنية اإلجناز

ّ
قرر ممموف احلكم
وىي (:ينجز بصيغة لسانيّة تكوف
ّ
متممنة دلعىن األمر ،ينجز بصيغة خربيّة تُ ّ
الذـ ،ينجز بصيغة يرتتّب عن
ّ
متممنة دلعىن ّ
متممنة دلعىن ادلدح ،ينجز بصيغة ّ
الشرعي ،ينجز بصيغة ّ

فاعل الفعل فيها الثواب أو العقاب ،ينجز بصيغة خربية متممنة دلعىن حبّو تعاىل دلن يأدتر بأوامره،
ينجز بصيغة خربية متممنة دلعىن كراىيتو وعدـ حبّو تعاىل دلا كاف قد ّنى عنو) ،كما ينجز فعل األمر

توسل ادلتكلّم بصيغة لسانيّة معيّنة ،وىذا ما اصطلح عليو بػ(مستلزـ األمر).
الكالمي دوف أف ي ّ

ادلتممنة يف ررضهما التّوجيهي؛
 اشتمل فعل النهي الكالمي على ّقوتٌن سلتلفتٌن من حيث ش ّد ُتما
ّ
متوسطة وكاف قد عكسها احلكم
ّقوة شديدة ج ّدا وجتلّت يف احلكم الشرعي
وقوة ّ
احلظر/احملرـّ ،
ّ
الشرعي ادلكروه.
بالقوة اإلجنازيّة (احلظر) يُشرتط أف تتوفّر شروط معيّنة.
 لكي يُنجز ادلتكلّم فعل النهي الكالمي ّ
صل على
 يراعي ادلتكلّم ،يف فعل النهي الكالمي ،فقط اجلهة ادلن ّفذة للفعل(اعتبار ادلكلّف) ،وىنا ُُن ّ
ّقوتٌن إجنازيتٌن-1:احلظر ادلطلق ،وتكوف ش ّدتو اإلجنازية ادلتممنة يف ررضو اإلعالمي عالية ج ّدا،
القوة
ذلك أف ادلتكلم يطلب االنتهاء عن الفعل على ىيئة جازمة ملؤىا التحتيم واجلرب واإللزاـّ -2 ،

جراء التّخيًن بٌن ترؾ أحد ادلنهيّات.
ية(احملرـ ّ
ادلخًن) ،وتكوف ىذه ّ
القوة اإلجنازية خفيفة من ّ
اإلجناز ّ
بالقوة اإلجنازية (ادلكروه) يشرتط أف تتوفر شروط معيّنة.
 لكي ينجز ادلتكلّم فعل النهي الكالمي ّ

القوة اإلجنازيّة (ادلكروه) إىل قوى تعبًنيّة أخرى ختتلف من حيث ش ّد ُتا اإلجنازيّة،
قسم (اآلمدي) ّ
 يُ ّ
وىذه القوى التعبًنيّة ىي(:احلراـ= قوة إجنازية شديدة ،ترؾ األوىل= قوة إجنازية أقل من الشديدةّ ،ني
متوسطة ،ما فيو شبهة وتردد= ّقوة إجنازيّة ضعيفة).
التنزيو= ّقوة إجنازية ّ
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سجلنا وجود قوة إجنازية ش ّدتا منعدمة أو صفريّة ،وتكوف ىذه األخًنة مستقلة عن الفعلٌن
 لقد ّ
الكالميٌن األمر والنهي ،ويصطلح عليها بػ(ادلباح).
 لكي يعرض ادلتكلم توجيهو بالقوة اإلجنازية (ادلباح) يشرتط أف تتوفر شروط معيّنة.
اختص فعل النهي الكالمي بصيغة إجنازيّة صرحية ،وىي صيغة (ال تفعل) ،وصيغ إجنازيّة ضمنية اإلجناز

ّ

وىي (:ينجز بصيغة األمر احلامل دلعىن الكف واالنتهاء ،ينجز أيما مبادة النهي ،وينجز كذلك

توسل ادلتكلّم بصيغة
بالصيغة اخلربية احلاملة دلعىن التّحرمي) ،كما ينجز فعل النهي الكالمي دوف أف ي ّ
لسانيّة معيّنة ،وىذا ما اصطلح عليو بػ(مستلزـ النهي).

لي؛
سلطوي
 النّمط اإلجنازي اخلاص بالفعلٌن الكالميٌن؛ األمر والنهي ،ىو منط إجنازي
ّ
ّ
جربي جع ّ
ادلشرع احلكيم ُنو ادلكلّف شرعا.
ينطلق من ّ
 لقد ّفرؽ (اآلمدي) ،أثناء حتليلو للخطاب الشرعي ،بٌن صنفٌن من األفعاؿ الكالميّة؛ صنف مباشر
صل داللتو من خالؿ الصيغة اللسانية احلرفيّة أو ادلنطوقة ،وكاف قد اصطلح عليو بػ(ادلنطوؽ)،
ُحت ّ
وصنف رًن مباشر و ُحتصل داللتو خارج إطار الصيغة اللسانيّة احلرفيّة ،أي يف حالة السكوت ال حالة
النطق ،وكاف قد اصطلح عليو بػ(ادلفهوـ).

يقسم ادلنطوؽ ،كما عند مجهور ادلتكلمٌن ،إىل
 ادلنطوؽ عند (اآلمدي) منطوقا واحدا؛ إذ مل جنده ّ
صريح ورًن صريح.
 مل يصنّف (اآلمدي) الدالالت اآلتية(داللة االقتماء+داللة التنبيو واإلدياء+داللة اإلشارة) ضمن
ادلنطوؽ الصريح وال رًن الصريح ،بل تركها ىكذا دوف تصنيف ،ولكن من خالؿ حتليلنا ذلذه
الدالالت تبٌن لنا أّنا تندرج ضمن ادلنطوؽ رًن الصريح وىو ما يستفاد من صريح الصيغة اللسانيّة
بطريقة لزوميّة.

يقسم(اآلمدي) الفعل اللغوي رًن ادلباشر(ادلفهوـ) إىل قسمٌن اثنٌن :فعل لغوي رًن مباشر
ّ 
موافق(مفهوـ موافقة) و فعل لغوي رًن مباشر سلالف (مفهوـ سلالف).
 الفعل اللغوي رًن ادلباشر ادلوافق ىو ما يكوف فيو حاؿ احلكم الشرعي رًن ادلنطوؽ موافقا حلالو أثناء
في.
النّطق بو من حيث
ُ
اإلثبات والنّ ُ

 الفعل اللغوي رًن ادلباشر ادلوافق يع ّد من قبيل االستلزاـ احلواري أو التخاطيب ادلبين على أساس مبدأ
التعاوف بٌن ادلتكلم وادلخاطب.
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 الفعل اللغوي رًن ادلباشر ادلخالف ىو ما يكوف فيو حاؿ احلكم الشرعي رًن ادلنطوؽ سلالفا حلالو أثناء
النفي.
النّطق بو من حيث
ُ
اإلثبات و ُ

 ينقسم الفعل اللغوي رًن ادلباشر ادلخالف ،باعتبار قيد الفائدة ،إىل قسمٌن اثنٌن -1:فعل لغوي رًن
مباشر سلالف ذو مدلوؿ ُنوي (التمارب الصريح) -2،فعل لغوي رًن مباشر سلالف ذو مدلوؿ
معجمي (التمارب الممين).
 يع ّد الفعل اللغوي رًن ادلباشر ادلخالف من قبيل االستلزاـ ادلنطقي أو االستنتاج ادلنطقي ال احلواري.
حجيّة مجيع األصناؼ ادلندرج حتت التمارب الصريح والممين ما عدا مفهوـ
 لقد نفى (اآلمدي) ّ
النفي واالستثناء.
تأصل لفكر لغوي قدمي ضمن نظريّة
 ويف اخلتاـ نقوؿ بأ ّف ىذا البحث ىو واحد من تلك ادلشاريع ّ
الّت ّ
مدونة البحث،
لسانيّة حديثة ،وُنن ،ضمن ىذا التأصيلّ ،ندؼ إلعادة قراءة مصنّف (اآلمدي)ّ ،
خاصة تلك ادلفاىيم ادلتعلّقة
قراءة تداوليّة نكشف من خالذلا أصالة التفكًن التداويل عند (اآلمدي)ّ ،
بنظريّة أفعاؿ الكالـ.

مدونة البحث ،رّمبا نكوف قد أسأنا القراءة ،ورّمبا نكوف قد لوينا أعناؽ النّصوص
وُنن نعيد قراءة ّ
ِ
وروده من طالب مبتدئ مثلنا ،لكن
حملناىا ما ال حتتمل وَحلناىا على ما ال ُحيمل ،فهذا كلّو ُ
بجوز ُ
ف ّ
حسبنا أنّنا اجتهدنا وعملنا ،فمن ال خيطئ ىو من ال بجتهد و اليعمل ،واهلل ادلستعاف.
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فهرس المالحق

ملخص البحث:
الرسالة املوسومة بـ (أصول النظرية التداولية عند األصوليني " اإلحكام يف أصول األحكام
ىذه ّ
تأصل ملالمح التفكري التداويل عند علماء أصول
لآلمدي أمنوذجا") ،ىي واحدة من تلك املاشاري اليت ّ
الفقو ،وىذا اجملهود ،يف حقيقة األمر ،ما ىو إال إعادة قراءة للدرس اللغوي األصويل عند (اآلمدي) برؤية

لسانيّة حديثة.
ملؤسسها (أوستني) ىي نقطة البحث يف ىذا املاشروع؛ إذ سعينا،
لقد كانت نظريّة الفعل الكالمي ّ

ما أمكننا ذلك ،ل لبحث عن جهازىا املفاىيمي عند (اآلمدي) أثناء تعاطيو م اخلطاب الاشرعي؛ فهذا
اخلطاب ،من حيث منطوُ اإلبالغي ،ىو لغة طبيعيّة مثل باقي اللغات الطبيعيّة األخرى !.
شّت ،ناقاشنا ضمنها قضايا و إشكاالت ع ّدة ،فخلصنا يف
لقد عاجلنا يف حبثنا ىذا مباحث ّ
النّهاية إىل نتائج معتربة؛
لقد أبرزنا قيمة اللغة العربيّة أثناء استنباط األحكام الاشرعيّة ،فقط ،عندما كاشفنا عن أصالة
التّفكري اللغوي عند األصوليني ،وأ ّن البنية اللّغويّة العربية ىي أىم عنصر يف تاشكيلة علم أصول الفقو،

يصح اجتهاده إال
أيضا يف سبيل بيان تلك القيمة ،وقفنا عند حقيقة أ ّن اجملتهد يف ّ
الاشريعة اإلسالميّة ال ّ

حصل كفاءة لغويّة(تواصليّة) عربيّة ،وأ ّن ىذه األخرية ،باإلضافة إىل طبيعتها اللغويّة ،فهي تع ّد منهجيّة
إذا ّ
سديدة عند من يروم التّعاطي م اخلطاب الاشرعي.
ملا ُكنّا ناشتغل ضمن اإلطار املعريف لنظريّة الفعل الكالمي ،دفعنا ىذا تلقائيّا للبحث عن األفعال

عامة ،وبعد أن عرفنا
الكالميّة اخلربيّة عند (اآلمدي)؛ حيث بدأنا باستقصاء أقسام الكالم عند األصوليني ّ

جرنا ىذا مباشرة إىل البحث عن تلك األسس
أ ّن الكالم يف عرف ىؤالء ينقسم إىل خرب و إناشاءّ ،
تصوره للخرب ،بعد ذلك عرضنا ملفهوم اخلرب عنده.
اإلبستيمولوجيّة اليت ش ّكل إثرىا (اآلمدي) ّ
املتضمنة يف
القوة اإلجنازيّة
ّ
مطولة كاشفنا إثرىا عن ّ
كما وقفنا عند تقسيم (اآلمدي) للخرب وقفة ّ

الرغم من أ ّن الغرض اإلجنازي للخرب واحد ،وىو الغرض
كل من اخلرب املتواتر واخلرب اآلحاد ،وعلى ّ
اإلعالمي ،فإ ّن اختالف شروطو اإلجنازيّة و صيغو ومنطو كان قد ّأدى إىل خلق أفعال كالميّة متناينة ،وىذا

الاشهادة.
الرواية و ّ
ما أثبتناه أثناء تعاطينا م الفعلني الكالميني ّ
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أيضا تناولنا األفعال الكالميّة اإلناشائيّة عند (اآلمدي) ،حيث وقفنا عند تلك األسس املعرفيّة
لكل من األمر والنّهي ،مث عرضنا لؤلمر بوصفو فعال كالميّا؛ فتناولناه
اليت ش ّكل (اآلمدي) ضمنها ّ
تصوره ّ

غرضو و منطُو ،مث بعد ذلك عرضنا للنهي بوصفو فعال كالميّا
من حيث تعري ُفو و شرو ُ
ط إجنازه و صيغُو و ُ
أيضا؛ فتناولناه من حيث مجي ُ تلك املسائل اليت طرقناىا أثناء تناولنا لؤلمر ،ويف األخري عرضنا للقوى
كل من الفعلني الكالميني األمر والنهي.
اإلجنازيّة املتضمنة يف ّ

يف إطار البحث عن الفعل الكالمي املباشر ،عرضنا للمنطوق وداللتو عند (اآلمدي)؛ إذ وجدنا منو
ما كان ياشتمل على داللة مقصديّة ،كما وجدنا منو ما كان غري ماشتمل على داللة مقصديّة ،كما كاشفنا
الصطالح ،وقفنا أيضا عند تلك اإلسرتاتيجية اخلطابية اليت يعتمد عليها
عن املنطوق من حيث اللغةُ وا
ُ
املنطوق يف إدراك داللتو وىي اإلسرتاتيجية املباشرة ،ويف األخري عرضنا جلمي أصناف ال ّدالالت املنطوقة

التضمن ،داللة االقتضاء ،داللة التنبيو واإلمياء ،داللة اإلشارة).
عند (اآلمدي) وىي(:داللة املطابقة ،داللة ّ
أما يف إطار البحث عن الفعل الكالمي غري املباشر ،فعرضنا للمفهوم وداللتو عند (اآلمدي) من
تعرضنا لنوع داللة املفهوم وشروط الكفاية املفهوميّة ،بعدىا تناولنا
حيث اللغةُ و
ُ
االصطالح ،كما ّ
اإلسرتاتيجية اخلطابية اليت يعتمد عليها املفهوم من أجل استنباط داللتو ،وىي اإلسرتاتيجية غري املباشرة،
لنوعي داللة املفهوم ،ومها :داللة مفهوم املوافقة وداللة مفهوم املخالفة.
ويف األخري عرضنا ّ
وختمنا ىذا البحث خبامتة أجبنا فيها عن تلك التّساؤالت اليت كنّا قد طرحناىا يف مق ّدمة الرسالة.
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للشؤون اإلسالمية،مصر-القاىرة(،د.ط).1994،
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 -60التّواصل اللّغوي(مقاربة لسانية وظيفية"حنو دنوذج دلستعملي اللغات الطبيعية"):عز الدين
البوشيخي،مكتبة لبنان ناشرون،بًنوت-لبنان،ط.2012 01
 -61اللغة العربية يف نظر األصوليٌن:عبد اهلل البشًن زلمد،منشورات الشؤون االسالمية والعمل
اخلًني(إدارة البحوث)،ديب-اإلمارات العربية ادلتحدة،ط.01،2008
 -62علم أصول الفقو :عبد الوىاب خالف،دار القلم،مصر،ط(،08د.س)،ص.141
 -63تأثًن

الفكر

الديين

يف

البالغة

العربية:مهدي

صاحل

السمرائي،ادلكتب

اإلسالمي(،،د.ب)،ط.01،1997
 -64ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي:فتحي الدريين،مؤسسة الرسالة
ناشرون،دمشق-سوريا،ط.2013 ،03
 -65شرح تنقيح الفصول(يف اختصار احملصول يف األصول):القرايف(شهاب الدين أبو
العباس)،حتقيق:مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع،بًنوت-لبنان(،د.ط)1424،ه.2004 ،
 -66علم التخاطب اإلسالمي(دراسة لسانية دلناىج علماء األصول يف فهم النص) :زلمد زلمد
يونس علي،دار ادلدار اإلسالمي،بًنوت-لبنان،ط.2006 ،01
 -67مصطلحات الداللة العربية(دراسة يف ضوء علم اللغة احلديث:جاسم زلمد عبد العبود،دار
الكتب العلمية،بًنوت-لبنان،ط.2007 ،02
العلوم:السكاكي(أبو يعقوب يوسف بن زلمد)،حتقيق:عبد احلميد ىنداوي،دار الكتب
 -68مفتاح
ّ
العلمية،بًنوت-لبنان،ط.2000 ،01

 -69يف النقد وادلنهج عند زلمد أركون:عبد اللطيف فتح الدين،ضمن ندوة فكرية بعنوان:قراءات
يف مشروع زلمد أركون الفكري،تقدمي عبد اإللو بلقزيز،منتدى ادلعارف،بًنوت-
لبنان،ط.01،2011
 -70إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقو:عبد الكرمي النملة،دار العاصمة
للنشر والتوزيع،ادلملكة العربية السعودية-الرياض،ط،01ج،1ص.112-111تيسًن
التحرير:أمًن بادشاه(زلمد أمٌن)،دار الكتب العلمية،بًنوت-لبنان(،د.ط)(،د.ت).
 -71نفائس األصول يف شرح احملصول:القرايف(شهاب الدين)،دراسة وحتقيق وتعليق:عادل أمحد
عبد ادلوجود وعلي زلمد معوض،دار نزار مصطفى الباز(،د.ب)،ط.1،1995
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 -72أصول الفقو:زلمد اخلضري،ادلكتبة التجارية الكربى(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت).
:احلسان شهيد،ادلعهد
 -73اخلطاب النقدي األصويل(من تطبيقات الشاطيب إىل التّجديد ادلعاصر) ّ
العادلي للفكر اإلسالمي،ىرندن-فرجينيا-الواليات ادلتحدة األمريكية،ط.2012 ،01

 -74أصول الفقو اإلسالمي:وىبة الزحيلي،دار الفكر للطباعة والتّوزيع والنّشر،دمشق-
سوريا،ط1406 ،01ه1986/م.
 -75تيسًن الوصول إىل منهاج األصول من ادلنقول وادلعقول:ابن إمام الكاملية(كمال الدين زلمد
بن عبد الرمحان)،دراسة وحتقيق:عبد الفتاح أمحد قطب مخيسي،الفاروق احلديثة للطباعة
والنشر(،د.ب)،ط.2002،6
 -76حاشية على شرح الورقات يف أصول الفقو:إمام احلرمٌن عبد ادللك بن عبد اهلل.شرح جالل
الدين زلمد بن أمحد احمللى.حاشية أمحد بن زلمد الدمياطي الشافعي.مركز توعية الفقو
اإلسالمي،اذلند،ط.4،1998
 -77القول ادلفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد:الشوكاين(زلمد بن علي)،حتقيق وتعليق:أو مصعب
زلمد سعيد البدري،دار الكتاب ادلصري،القاىرة،ط.01،1991
 -78مجع اجلوامع يف أصول الفقو:السبكي(تاج الدين بن علي)،علق عليو ووضع حواشيو:عبد
ادلنعم خليل إبراىيم،منشورات زلمد علي بيضون،دار الكتب العلمية،بًنوت-
لبنان،ط.02،2003
 -79روح احلداثة(ادلدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالميّة):طو عبد الرمحان،ادلركز الثّقايف العريب،الدار
البيضاء-ادلغرب،ط .2006 ،01

 -80النص القرآين من هتافت القراءات إىل أفق التدبّر(مدخل إىل نقد القراءات وتأصيل علم التدبّر
القرآين):قطب الريسوين.
زلمد بن أمحد بن أيب سهل)،حتقيق:أبو الوفا
 -81أصول السرخسي:السرخسي(أبو بكر ّ
األفغاين،منشورات جلنة إحياء ادلعارف النّعمانيّة،اذلند(،د.ط)(،د.ت).
 -82قواعد الرتجيح عند ادلفسرين(دراسة نظرية تطبيقية):حسٌن بن علي بن حسٌن احلريب،دار
القاسم،الرياض-ادلملكة العربية السعودية،ط.1996 ،01
 -83صونا للفلسفة وال ّدين(دراسة):أبو يعرب ادلرزوقي،دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع،سوريا-
دمشق،ط.2007 ،01
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 -84رللة إسالمية ادلعرفة (الفكر األصويل وإشكالية السلطة العلمية)(قراءة يف نشأة علم أصول
الفقو ومقاصد الشريعة:تأليف عبد اجمليد الصغًن،مراجعة:إبراىيم زلمد زين،عدد.01
الشرعي عند األصوليٌن):زلمود طلحة،عامل الكتب
 -85مبادئ تداوليّة (يف حتليل اخلطاب ّ
احلديث،إربد-األردن،ط.2014 ،01
 -86مدخل إىل اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي،دار الكتاب اجلديد ادلتّحدة،بًنوت-
لبنان،ط.2004 ،01
 -87أذنية الربط بٌن التفكًن اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي احلديث:حسام
البهنساوي،ادلكتبة الثقافية الدينية،القاىرة-مصر.1994،
الرتاث اللغوي العريب وعلم اللغة احلديث:حسام البهنساوي،مكتبة الثّقافة ال ّدينيّة،القاىرة-
ّ -88
مصر،ط.2004 ،01
 -89آفاق جديدة يف دراسة اللغة والعقل:نعوم تشومسكي،ترمجة:عدنان حسن،دار احلوار للنشر
والتوزيع،الالذقية-سورية،ط.2009 ،01
 -90اللسانيات(النشأة والتطور):أمحد مومن،ديوان ادلطبوعات اجلامعيّة،بن عكنون-اجلزائر،ط،04
.2008

الربيع سليمان)،حتقيق عبد اهلل بن عبد احملسن
 -91شرح سلتصر الروضة:الطويف(جنم الدين أبو ّ
الرتكي،منشورات وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،ادلملكة العربية
السعودية،ط.1998 ،02
 -92السيميائيات التداولية من البنية إىل السياق:أمحد يوسف،ضمن كتاب:التداوليات وحتليل
اخلطاب(حبوث زلكمة)،إشراف وتقدمي:حافظ إمساعليلي علوي ومنتصر أمٌن عبد الرحيم.
 -93سلطة الوصائل الرباغماتية يف فهم اخلطاب و تأويلو:خليفة ادليساوي،ضمن
كتاب:التداوليات(علم استعمال اللغة)،إعداد و تقدمي:حافظ إمساعيلي علوي،عامل الكتب
احلديث،إربد-األردن،ط .2011، 01
 . -94دائرة األعمال اللغوية(مراجعات ومقرتحات):شكري ادلبخوت،دار الكتاب اجلديد
ادلتّحدة،بًنوت-لبنان،ط.2010 ،01
 -95التداولية عند العلماء العرب(دراسة تداولية لظاىرة"األفعال الكالمية"يف الرتاث اللّساين
العريب):مسعود صحراوي،دار الطليعة للطباعة والنشر،بًنوت-لبنان،ط.2005 ،01
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احلق،دار التّنوير للطباعة
 -96التّحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد:صالح إمساعيل عبد ّ
والنّشر،بًنوت-لبنان ،ط.1993 ،01
 -97نظريّة األفعال الكالميّة (بٌن فالسفة اللغة ادلعاصرين والبالغيٌن العرب):طالب سيّد ىاشم
الطبطبائي،مطبوعات جامعة الكويت،الكويت(،د.ط).1994 ،
 -98نظريّة الفعل الكالمي (بٌن علم اللغة احلديث وادلباحث اللغويّة يف الرتاث العريب
واإلسالمي):ىشام عبد اهلل اخلليفة،مكتبة لبنان ناشرون،بًنوت-لبنان،ط.2007 ،01
 -99ينظر:معجم أصول الفقو(كتاب يبحث يف ألفاظ ومصطلحات علم أصول الفقو على
الرتتيب األجبدي):خالد رمضان حسن،دار الروضة للنشر والتوزيع(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت).
 -100القاموس ادلوسوعي للتداولية:جاك موشالر وآن ريبول،ترمجة:رلموعة من األساتذة
اف:عز الدين اجملدوب،مراجعة:خالد ميالد،دار سيناترا-ادلركز الوطين
والباحثٌن،إشر ّ
للرتمجة،تونس،ط.2010 ،02
 -101اخلالصة يف معرفة احلديث:الطييب ال ّدمشقي(شرف الدين أبو زلمد احلسٌن بن زلمد بن عنرب
امي األثري،ادلكتبة اإلسالمية للنشر
اهلل/ت743ه)،حتقيق وتعليق:أو عاصم ّ
الشو ّ
والتوزيع،مصر-القاىرة،ط.2009، 01
 -102دور ادلتكلمٌن يف تطور الدرس البالغي(القاضي عبد اجلبار دنوذجا):زلمد مصطفى أبو
شوارب و أمحد زلمود ادلصري،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،االسكندرية-مصر،ط01
.2006
 -103مشكل احلديث وبيانو:اإلمام احلافظ(أبو بكر بن فورك/ت406ه)،حتقيق وتعليق:موسى
زلمد علي،منشورات عامل الكتب،بًنوت-لبنان،ط.1985، 02
 -104شرح اللّمع:الشًنازي(أبو إسحاق إبراىيم)حتقيق وتقدمي:عبد اجمليد تركي،دار الغرب
اإلسالمي،بًنوت-لبنان،ط.1988 ،01
 -105الربىان يف أصول الفقو:اجلويين(أبو ادلعايل عبد ادللك بن عبد اهلل بن يوسف)،حتقيق
وتقدمي:عبد العظيم الديب،منشورات كلية الشريعة،جامعة قطر -الدوحة،ط1399، 01ه.
 -106قواطع األدلة يف األصول:السمعاين(أبو ادلظ ّفر منصور بن زلمد بن عبد اجلبار)،حتقيق:زلمد
حسن زلمد حسن إمساعيل الشافعي،منشورات زلمد علي بيضون-دار الكتب
العلمية،بًنوت-لبنان،ط.1997، 01
369

الرسالة الشمسية للقزويين):الرازي(قطب الدين زلمود بن
 -107حترير القواعد ادلنطقية(شرح ّ
زلمد/ت766ه))،دار إحياء الكتب العربية(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت).
 -108اإلتقان يف عل وم القرآن:السيوطي(جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر)،حتقيق:زلمد أبو
العامة للكتاب،مصر(،د.ط)1394،ه1974/م.
الفضل إبراىيم،اذليئة ادلصريّة ّ

 -109ذنع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع،السيوطي(جالل الدين عبد الرمحان)،حتقيق وشرح:عبد
السالم زلمد ىارون وعبد العال سامل مكرم،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،بًنوت-
لبنان(،د.ط).1992،1،
قاية:السيوطي(جالل الدين عبد الرمحان)،حتقيق:إبراىيم العجوز،دار
 -110إدتام ال ّدراية لقراء النّ
ّ
الكتب العلمية،بًنوت-لبنان،ط.1985 ،01
 -111ينظر:اللّسانيات التداوليّة يف اخلطاب القانوين(قراءة استكشافيّة للتفكًن التداويل عند
القانونيٌن):مرتضى جبّار كاظم،منشورات دار األمان،الرباط-ادلغرب ،ط،01
1436ه2015/م.

 -112لغة القانون يف ضوء علم لغة النص(دراسة يف التماسك النصي):سعيد أمحد
بيومي،تقدمي:زلمد

أمٌن

ادلهدي،دار

الكتب

القانونية

ودار

شتات

للنشر

والربرليات،مصر،ط01،1431ه2010/م.
 -113الفلسفة واللغة(نقد"ادلنعطف اللغوي"يف الفلسفة ادلعاصرة:الزواوي بغوره،دار الطليعة للطباعة
والنشر،بًنوت-لبنان،ط.2005 ،01
 -114التداولية اليوم علم جديد يف التواصل:آن روبول وجاك موشالر،ترمجة:سيف الدين دغفوس
وزلمد الشيباين،مراجعة:لطيف زيتوين،ادلنظّمة العربية للرتمجة،بًنوت-لبنان،ط.2003 ،01
 -115مدخل إىل اللسانيات التداولية:اجلياليل دالش،ترمجة:زلمد زنياتن،ديوان ادلطبوعات
اجلامعية،بن عكنون-اجلزائر(،د.ط)(،د.ت) .
 -116ادلنطق:زلمد رضا ادلظ ّفر،دار التعارف للمطبوعات،بًنوت-لبنان(،د.ط).1991،
 : -117القانون اجلنائي الدستوري(الشرعية الدستورية يف قانون العقوبات،الشرعية الدستورية يف
قانون اإلجراءات اجلنائية):أمحد فتحي سرور،دار الشروق،القاىرة-مصر،ط.2002 ،02
 -118اإلنسان القانوين(حبث يف وظيفة القانون األنثروبولوجية):أالن سوبيو،ترمجة:عادل بن
نصر،،مراجعة:مجال شحيّد،ادلنظّمة العربيّة للرتمجة،بًنوت-لبنان،ط.2012 ،01
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 -119عروس األفراح يف شرح تلخيص ادلفتاح(ضمن شروح تلخيص ادلفتاح):السبكي(هباء
الدين)،منشورات دار الكتب العلمية،بًنوت لبنان(،د.ط)(،د.ت).
 -120األسس اإلبستيمولوجية والتداولية (للنظر النّحوي عند سبويو):إدريس مقبول،عامل الكتب
احلديث،إربد-األردن،ط.2006 ،1
الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي:طارق البشرى،دار
 -121الوضع القانوين ادلعاصر بٌن ّ
الشروق،القاىرة-مصر،ط.1992 ،01
أرسطو:عبد

 -122منطق

بدوي،وكالة

الرمحان

ادلطبوعات،دار

القلم،ط،01الكويت/بًنوت.1980،1،
 -123السيميائية وفلسفة اللغة:أمربتو إيكو،ترمجة:أمحد الصمعي،ادلنظمة العربية للرتمجة،بًنوت-
لبنان،ط.2005 ،01
 -124اإلرشاد

إىل

قواطع

يف

األدلة

أصول

االعتقاد:اجلويين،منشورات

مطبعة

السعادة،مصر(،د.ط).1950،
 -125الغنية يف الكالم:النيسابوري(أبو القاسم سلمان بن ناصر األنصاري)،دراسة وحتقيق قسم
اإلذليّات،إعداد:مصطفى حسنٌن عبد اذلادي،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
والرتمجة،القاىرة-مصر،ط(،01د.ت).
 -126الفلسفة واللغة:عبد الوىاب جعفر،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،االسكندرية-مصر،ط،02
.2004
 -127صدع النص و ارحتاالت ادلعىن:إبراىيم زلمود،مركز اإلدناء احلضاري،حلب-سورية،ط،01
.2000
 -128اللسانيات العامة وقضايا العربية:مصطفى حركات،ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر،صيدا-
بًنوت،ط.1998 ،01
 -129علم الداللة عند العرب(دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة):عادل فاخوري،دار الطليعة
للطباعة والنشر،بًنوت-لبنان،ط.1985 ،01
 -130الفلسفة اإلسالمية:زلمد رضا ادلظفر،دار الصفوة،بًنوت-لبنان،ط.1993 ،01
 -131الطاقة الروحية:ىنري برغسون،ترمجة:علي مقلد،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع،بًنوت-لبنان،ط.1991 ،01
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 -132هناية اإلقدام يف علم الكالم:الشهرستاين(عبد الكرمي)،حترير وتصحيح:ألفريد جيوم،منشورات
مكتبة الثقافة الدينية،القاىرة-مصر،ط.2009 ،01
 -133أبكار األفكار يف أصول الدين:اآلمدي(زلمد بن علي)،حتقيق:أمحد فريد ادلزيدي،منشورات
زلمد علي بيضون و دار الكتب العلمية،بًنوت-لبنان،ط.2003،1 ،01
 -134غاية ادلرام يف علم الكالم:اآلمدي(زلمد بن علي)،حتقيق:أمحد فريد ادلزيدي،منشورات زلمد
علي بيضون و دار الكتب العلمية،بًنوت-لبنان،ط.2044 ،01
 -135مطالع األنظار على مًب طوالع األنوار ويليو حاشية اجلرجاين(السيد الشريف علي بن
زلمد):األصفهاين(أبو الثناء مشس ال ّدين بن زلمود بن عبد الرمحان)،منشورات دار
الكتىب(،د.ب)،ط.2008 ،01
 -136كتاب الفروق(أنوار الربوق يف أنواء الفروق):القرايف(شهاب ال ّدين أبو العبّاس أمحد بن إدريس
السالم
عبد الرمحان الصنهاجي)،دراسة
سراج و علي مجعة ّ
ّ
وحتقيق:زلمد أمحد ّ
زلمد،دار ّ
الرتمجة،القاىرة-مصر ،ط1421 ،01ه2001،م.
للطباعة والنّشر والتّوزيع و ّ

 -137أسس السيميائية:دانيال تشاندلر،ترمجة:طالل وىبة،ادلنظمة العربية للرتمجة،،بًنوت
لبنان،ط.01،2008
 -138السيميائية وفلسفة اللغة:أمربتو إيكو،ترمجة:أمحد الصمعي،ادلنظّمة العربيّة للرتمجة،بًنوت-
لبنان،ط.2005 ،01
 -139الفلسفة وقضايا اللغة(قراءة يف التّصور التّحليلي):بشًن خليفي،الدار العربية للعلوم ناشرون و
منشورات االختالف،لبنان/اجلزائر،ط.2010 ،01
بًنو،ترمجة:احلواس مسعودي ،ومفتاح بن عروس،دار اآلفاق،األبيار-
 -140اللسانيات:جان
ّ
اجلزائر(،د.ط)(،د.س).
 -141القصدية(حبث يف فلسفة العقل)جون سًنل،ترمجة:أمحد األنصاري،منشورات دار الكتاب
العريب،بًنوت-لبنان،ط.2009 ،01
 -142القارئ يف احلكاية (التعاضد التأويلي يف النصوص احلكائية):أمربتو إيكو،ترمجة:أنطوان أبو
زيد،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء-ادلغرب،ط.1996 ،01
 -143شرح ادلختصر على تلخيص ادلفتاح للخطيب القزويين(يف ادلعاين والبيان
والبديع):التفتزاين(سعد الدين)،ادلطبعة احملمودية التجارية،مصر(،د.ط)1356،1،ه.
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 -144اإليضاح يف علوم البالغة(ادلعاين والبيان والبديع):اخلطيب القزويين(جالل الدين زلمد بن عبد
الرمحان بن عمر بن أمحد بن زلمد/ت739ه)،وضع حواشيو:إبراىيم مشس الدين،منشورات
زلمد علي بيضون ودار الكتب العلمية،بًنوت-لبنان،ط.2003 ،01
السالم للطباعة والنّشر والتّوزيع
 -145احلكم ّ
الشرعي(عند األصوليٌن):زلمد علي مجعة،دار ّ
الرتمجة(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت).
وّ
 -146العقل واللغة واجملتمع(الفلسفة يف العامل الواقعي):جون سًنل،ترمجة:سعيد الغادني،ادلركز الثقايف
العريب و آخرون،ادلغرب،ط.2006 ،01
 -147ميتافيزيقا

اللغة:لطفي

البديع،منشورات

عبد

اذليئة

ادلصرية

العامة

للكتاب،مصر(،د.ط).1997،
 -148فتح الباري(شرح صحيح البخاري):العسقالين(أمحد بن علي بن حجر)،حتقيق:عبد القادر
شيبة احلمد،مكتبة ادللك فهد الوطنية،الرياض-ادلملكة العربية السعودية،ط،01
1421ه.2001/
 -149سًنة القارئ:نبيل سليمان،دار احلوار للنشر والتوزيع،ط،01سورية-الالذقية.1996،
 -150دراسات يف النقد األديب ادلعاصر:زلمد زكي العشماوي،دار الشروق،القاىرة-
مصر،ط01،1414ه1994/م.
 -151خطاب احلكاية(حبث يف ادلنهج):جًنار جنيت،ترمجة:زلمد معتصم وآخرون،منشورات اذليئة
العامة للمطابع األمًنية،ط(،02د.ب).1997،
 -152بالغة اخلطاب وعلم النص:صالح فضل،منشورات عامل ادلعرفة(،د.ب)(،د.ط)(،د.ت).
 -153التّعريفات:اجلرجاين(علي بن زلمد بن علي احلسيين احلنفي)،حتقيق:نصر الدين
تونسي،منشورات شركة ابن باديس للكتاب،بولوغٌن-اجلزائر،ط.2009 ،01
 -154ادلعجم

الوسيط:تصدير

شوقي

ضيف،مكتبة

الشروق
ّ

ال ّدولية،القاىرة-

مصر،ط4،1425ه.2004/
 -155التّحصيل من احملصول:األرموي(سراج ال ّدين زلمود بن أيب بكر)،دراسة وحتقيق:عبد احلميد
الرسالة،بًنوت-لبنان،ط1408 ،01ه1988/م.
علي أبو ز
ّ
نيد،مؤسسة ّ
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 -156فعل القول من الذاتية يف اللغة:ك.أوريكيوين،ترمجة:زلند نظيف،منشورات أفريقيا الشرق،الدار
البيضاء-ادلغرب(،د.ط).2007،
 -157احلصيلة

اللغوية(أذنيتها-مصادرىا-وسائل

زلمد

تنميتها):أمحد

ادلعتوق،عامل

ادلعرفة،الكويت،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب،ع،212ربيع األول1417ه-أغسطس/آب1996م.
 -158التحليل التداويل للخطاب السياسي:ذىبية محو احلاج،اخلطاب(دورية أكادشنية زلكمة تعىن
بالدراسات والبحوث العلمية يف اللغة واألدب)منشورات سلرب حتليل اخلطاب،جامعة مولود
معمري،تيزي وزو،دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع،عدد ،01ماي .2006
 -159النّحو وال ّداللة(مدخل لدراسة ادلعىن النّحوي-ال ّداليل):زلمد محاسة عبد اللطيف،دار
الشروق،القاىرة-مصر،ط1420 ،01ه2000/م.
ّ
 -160آفاق

جديدة

يف

البحث

اللغوي

ادلعاصر:زلمود

أمحد

حنلة،دار

ادلعرفة

اجلامعية(،د.ب)(،د.ط).2002،
 -161علم النص(مدخل متداخل االختصاصات):تون.أ.فان دايك،ترمجة وتعليق:سعيد حسن
حبًني،دار القاىرة للكتاب،القاىرة-مصر،ط.2001 ،01
 -162نظرية علم النص(رؤية منهجية يف بناء النص النثري):حسام أمحد فرج،تقدمي:سليمان العطار
وزلمود فهمي حجازي،مكتبة اآلداب،القاىرة-مصر،ط.2007 ،01
 -163الكليات(معجم يف ادلصطلحات والفروق اللغوية):الكفوي(أبو البقاء أيوب بن
موسى)،حتقيق:عدنان درويش و زلمد ادلصري،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع،بًنوت-لبنان،ط.1998 ،02
 -164النهاية يف اتصال الرواية:الدمشقي احلنبلي(يوسف بن حسن بن عبد اذلادي)،جلنة من
احملققٌن بإشراف:نور الدين طالب،دار النوادر،سورية/لبنان/الكويت،ط.2011 ،01
 -165رللّة األحكام الشرعيّة:أمحد بن عبد اهلل القاري،دراسة وحتقيق:عبد الوىاب إبراىيم أبو
ِ
السعوديّة،ط ،01
سليمان وزلمد إبراىيم أمحد علي،مطبوعات هتامة،ج ّدة-ادلملكة العربيّة َ
1401ه1981/م.
 -166الوجازة يف األثبات واإلجازة:ذياب بن سعد آل محدان الغامدي،دار قرطبة للطباعة والنشر
والتوزيع،بًنوت-لبنان،ط1428 ،01ه.
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 -167العقد النفسية:روجيو موكيايل،ترمجة:موريس شريل،منشورات عويدات،بًنوت/باريس،ط،01
.1988
 -168تبصرة األحكام يف أصول األقضية ومناىج األحكام:اليعمري(إبراىيم بن زلمد بن
فرحون)،منشورات ادلطبعة البهيّة،مصر(،د.ط)1302،ه.

 -169البنيوية بٌن العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه:عبد الوىاب جعفر،منشورات دار
ادلعارف(،د.ب)(،د.ط).1989،
 -170وظيفة القول األصويل يف النظرية اللغوية العربية:سلطوط رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا،شعبة اللغة العربية وآداهبا،جامعة زلمد اخلامس،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-
الرباط،موالي إدريس ميموين:إشراف موالي أمحد العلوي.
 -171ادلنهجية األصولية وادلنطق اليوناين من خالل أيب حامد الغزايل وتقي الدين بن تيمية:محو
النقاري،سلسلة بدايات،ط(،01د.ب).1991،
 -172علم اللغة العام:فردينان دي سوسور،ترمجة:يوئيل يوسف عزيز،مراجعة:مالك يوسف
مطليب،دار أفاق عربية،األعظمية-بغداد،ط(،03د.ت)،
 -173مبادئ يف اللسانيات:خولة طالب اإلبراىيمي،،دار القصبة للنشر،اجلزائر(،،د.ط).2000،
 -174مدخل لفهم اللسانيات:روبًن مارتان،ترمجة:عبد القادر ادلهًني.
 -175البعد التّداويل عند األصوليٌن(ابن قيم اجلوزية يف كتابو"بدائع الفوائد أدنوذجا"):يوسف
سليمان عليان،رللة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية،جامعة ادللك
خالد،عدد،53،1432ه.

الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية:ابن قَيِّ ِم اجلَ ْوِزيَِّة(أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن
 -176الكافية ّ

أيّوب)،حتقيق:زلمد بن عبد الرمحان العريفي و آخرون،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع،مكة
ادلكرمة،ط.1428 ،01

السالم)،دراسة
 -177اإلمام يف بيان أدلّة
َّ
لمي(عز ال ّدين عبد العزيز بن عبد ّ
األحكام:الس ّ
وحتقيق:رضوان سلتار بن غربيّة،دار البشائر اإلسالميّة،بًنوت-لبنان،ط،01
1407ه1987/م.

األوليات):مجعان بن عبد الكرمي،دار
 -178التطور اإلبستيمولوجي للخطاب اللساين(غموض ّ
الفارايب،بًنوت-لبنان،ط.2010 ،01
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 -179يف معىن احلوار ومقاصده(بعيدا عن منطق الفرقة الناجية):حسن حنفي،ضمن كتاب:حوار
ادلشرق وادلغرب(حنو إعادة بناء الفكر القومي العريب):حسن حنفي وزلمد عابد
اجلابري،منشورات ادلؤسسة العربيّة للدراسات والنّشر،بًنوت-لبنان(،د.ط).1990،

 -180الوظيفة بٌن ال ُكلّية والنّمطية:أمحد ادلتوكل،مكتبة دار األمان،الرباط-ادلغرب،ط.01،2003
التطور):جفري سامسون،ترمجة:زلمد زياد كبة،مطابع جامعة
 -181مدارس اللسانيات(التّسابق و ّ
ادللك سعود،الرياض-ادلملكة العربية السعوديّة(،د.ط)1417،ه.
 -182مبادئ اللسانيات:أمحد زلمد قدور،دار الفكر أفاق معرفة متجددة،دمشق-سوريا،ط،03
1429ه2008/م.
 -183ادلرجع والداللة يف الفكر اللساين احلديث:تودوروف و آخرون،ترمجة وتعليق:عبد القادر
قينيين،أفريقيا الشرق،الدار البيضاء-ادلغرب،ط.2000 ،02
 -184التحليل اللغوي للنص(مدخل إىل ادلفاىيم األساسيّة وادلناىج):كالوس برينكر،ترمجة:سعيد
حسن حبًني.
 -185اللغة العربيّة معناىا ومبناىا:دتام حسان،دار الثقافة،الدار البيضاء-ادلغرب(،د.ط).1994،

 -186العٌن:الفراىيدي(أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد بن عمرو بن دتيم) ،حتقيق:مهدي ادلخزومي
و إبراىيم السامرائي،دار ومكتبة اذلالل(،د.ب)(،د.ط)(،د.س).
 -187هتذيب اللغة:األزىري(زلمد بن أمحد بن اذلروي أبو منصور)،حتقيق:زلمد عوض مرعب،دار
إحياء الرتاث العريب،بًنوت-لبنان،ط.2001 ،01
احلق وتطبيقاهتما يف القوانٌن اجلزائريّة:إسحاق إبراىيم منصور،ديوان
 -188نظريّتا القانون و ّ
ادلطبوعات اجلامعيّة(،د.ط)(،د.ت).
 -189فلسفة العقل(دراسة يف فلسفة جون سًنل):صالح إمساعيل،دار قباء احلديثة للطباعة والنشر
والتوزيع،القاىرة-مصر(،د.ط).2006 ،
 -190األمر عند األصوليٌن:رافع بن طو الرفاعي العاين،دار احملبّة،دمشق-سوريا،ط.2007 ،01

زلمد علي صبيح و
 -191شرح البدخشي(منهاج
العقول):البدخشي(زلمد بن احلسن)،مطبعة ّ
ّ
أوالده،مصر(،د.ط)(،د.ت).
عون،عمان-ادلملكة األردنية
وموز
 -192القرينة يف اللغة العربية:كوليزار كاكل عزيز،دار دجلة ناشرون ّ
ّ
اذلامشيّة،ط.2009 ،01
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 -193طرق استنباط األحكام من القرآن الكرمي(القواعد األصولية اللغوية):عجيل جاسم
النشمي،مؤسسة الكويت للتّق ّدم العلمي،الكويت،ط 1418 ،02ه1997/م.
ّ

زلمد حامد الفقي،
 -194إحكام األحكام شرح عمدة األحكام:ابن دقيق العيد(تقي الدين)،حتقيق ّ
احملمديّة،القاىرة-مصر(،د.ط)1372،ه1953/م.
زلمد شاكر،مطبعة السنّة ّ
مراجعة:أمحد ّ

 -195أصول التشريع ال ّدستوري يف اإلسالم:إبراىيم النعمة،،مركز البحوث وال ّدراسات
اإلسالميّة،بغداد-العراق،ط.2009 ،01

 -196من وجهة نظر منطقية(تسع مقاالت منطقية فلسفية):ويالرد فان أورمان كواين،ترمجة:حيدر
حاج امساعيل،مراجعة:يوسف تيبس،ادلنظّمة العربيّة للرتمجة،بًنوت-لبنان،ط.2006 ،01

 -197مدخل إىل الداللة احلديثة:عبد اجمليد جحفة،دار توبقال للنشر،،الدار البيضاء-
ادلغرب،ط.2000 ،01
 -198علم الداللة:أمحد سلتار عمر،عامل الكتب،القاىرة-مصر،ط.1998 ،05
ع،عمان-
 -199طرق الكشف عن مقاصد الشارع:نعمان ُجغَيم،دار النّفائس للنشر والتّوزي ّ
األردن،ط1422 ،0ه2002/م.
 -200استيعاب النصوص وتأليفها:أندريو جاك ديشٌن،ترمجة:ىيثم دلع،ادلؤسسة اجلامعيّة للدراسات
والنشر والتوزيع،بًنوت-لبنان،ط1411 ،01ه1991/م.
 -201فلسفة التأويل(ادلخاض والتأسيس والتحوالت):رلموعة من األكادميٌن العرب،إشراف:علي
عبود احملمداوي وامساعيل مهنانة،ابن الندمي للنشر والتوزيع وآخرون،اجلزائر،ط.01،2013
 -202نقد وحقيقة:روالن بارث،ترمجة :منذر عياشي،مركز اإلدناء احلضاري(،د.ب) ،ط،01
.1994
 -203علم أصول الفقو وعالقتو بالفلسفة اإلسالمية:علي مجعة زلمد،ادلعهد العادلي للفكر
اإلسالمي،القاىرة-مصر،ط.1996، 01
 -204التعريفات الفقهية(معجم يشرح األلفاظ ادلصطلح عليها بٌن الفقهاء واألصوليٌن و غًنىم من
علماء الدين رمحهم اهلل تعاىل):زلمد عميم اإلحسان اجمل ّددي الربكيت،دار الكتب
العلمية،بًنوت-لبنان،ط1424 ،01ه2003/م.
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 -205دالالت النّصوص وطرق استنباط األحكام يف ضوء أصول الفقو اإلسالمي(دراسة حتقيقية
وتطبيقية):مصطفى

إبراىيم

الزدلي،نشر

احسان

للنشر

والتوزيع(،د.ب)،ط،01

1435ه.2014/
 -206ادلعٌن يف تفسًن كالم األصوليٌن:عبد اهلل ربيع عبد اهلل زلمد،دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع والرتمجة،مصر-القاىرة،ط.2007، 01
يين،دار ابن
 -207القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب(من خالل كتابو ادلوافقات):اجليال ّ
يل ادلر ّ
عفان للنشر والتوزيع،القاىرة-مصر ،ط1423 ،01ه.2002/
 -208تغًن األحكام يف الشريعة اإلسالمية:إمساعيل كوكسال،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع،بًنوت-لبنان،ط1421 ،01ه2000/م.
 -209فلسفة

الشريعة:مصطفى

إبراىيم

الزدلي،نشر

احسان

للنشر

والتوزيع(،د.ب)،ط01،1435ه2014/م.
 -210مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة:عبد اجمليد النجار،دار الغرب اإلسالمي،بًنوت-لبنان،ط،01
.2006
 : -211ادلناسبة الشرعية وتطبيقاهتا ادلعاصرة:نور الدين بن سلتار اخلادمي،دار ابن حزم للطباعة
والنشر والتوزيع،بًنوت-لبنان،ط1427 ،01ه2006/م.
 -212أصول الفقو:زلمد رضا ادلظفر،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،بًنوت-لبنان،ط،02
1410ه1990/م.
لدمان و آخرون،ترمجة:مؤسسة األحباث
 -213البنيويّة التكوينيّة والنّقد األديب:لوسيَان غو َ
اجعة:زلمد سبيال،مؤسسة األحباث العربية،بًنوت-لبنان،ط.1986 ،02
العربيّة،مر
ّ
 -214اإلشكاليّة اللغويّة يف الفلسفة العربيّة (دراسة حتليليّة نقديّة):جًنار جهامي،دار
ادلشرق،بًنوت-لبنان،ط.01،1994

 -215اللغة والفكر وفلسفة ال ّذىن (مصطفى احل ّداد)،منشورا مجعية األعمال االجتماعية والثقافية
لكلية اآلداب بتطوان(د.ب)(،د.ط)(،د.ت).
 -216دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بٌن البنية والداللة:سعيد حسن حبًني،مكتبة
اآلداب،القاىرة-مصر،ط.2005 ،01
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الصدى:ابن ىشام (أبو زلمد عبد اهلل مجال الدين األنصاري)،ومعو
وبل ّ
 -217شرح قطر النّدى ّ
كتاب:سبيل اذلدى بتحقيق شرح قطر النّدى:زلمد زلي ال ّدين عبد احلميد،مطبعة
السعادة،مصر،ط1383 ،11ه1963/م.
ّ

وبوبو:علي بو ملحم،دار ومكتبة
 -218إحصاء العلوم :الفارايب(أبو نصر)،ق ّدم لو وشرحو ّ
اذلالل،بًنوت-لبنان،ط1996 ،01م.
السالم زلمد
 -219مقاييس اللغة:ابن فارس(أمحد بن زكرياء أبو احلسٌن أمحد)،حتقيق:عبد ّ
ىارون،دار الفكر،القاىرة-مصر(،د.ط)1399،ه1979/م.
سوسر،ترمجة:يوسف غازي ورليد النصر،ادلؤسسة
 -220زلاضرات يف األلسنية العامة:فردينان ده ّ
اجلزائرية للطباعة(،د.ط)(،د.ت).
 -221دروس يف اللسانيات العامة(مبادئ أساسيّة) :خًنة عون وفريدة بوساحو،مطبوعات جامعة
منتوري-قسنطينة،اجلزائر(،د.ط).2001،
 -222أضواء على الدراسات اللغوية ادلعاصرة:نايف خرما،منشورات عامل ادلعرفة(سلسلة كتب ثقافية
شهرية يصدرىا اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،الكويت(،د.ط)(،د.ت).
 -223أسس

الفلسفة

ادلطهري،تعريب:زلمد
ّ

وادلذىب
عبد

الواقعي:زلمد
ادلنعم

اخلاقاين،دار

حسٌن
التعارف

الطباطبائي،تعليق:مرتضى
للمطبوعات،بًنوت-

لبنان،ط. 02،1988
 -224مبادئ يف قضايا اللّسانيات ادلعاصرة:كاترين فوك و بياريل قوفيك،تعريب:ادلنصف
عاشور،مراجعة :رابح اسطمبويل،ديوان ادلطبوعات اجلامعيّة،الساحة ادلركزية بن عكنون-
اجلزائر(،د.ط).1984،
 -225داللة تراكيب اجلمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيدان،األوائل للنشر والتوزيع
واخلدمات الطباعية،سورية-دمشق،ط.2002 ،01
األصويل:عضد ادللة والدين(عبد الرمحان بن أمحد
 -226شرح العضد على سلتصر ادلنتهى
ّ
اإلرني)،حتقيق:فادي نصيف و طارق زني،دار الكتب العلمية،بًنوت-لبنان،ط،01
1421ه.2000/
 -227اللسانيات الوظيفية(مدخل نظري):أمحد ادلتوكل،منشورات عكاظ،الرباط-ادلغرب(،د.ط)،
.1989
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 -228مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب:زلمد زلمد يونس علي،دار الكتاب اجلديد
ادلتحدة،بنغازي-ليبيا،ط.01،2004
 -229البحث الداليل عند األصوليٌن(قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند الشوكاين):إدريس بن
خويا،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع،إربد-األردن،ط1432 ،01ه.2011/
 -230أسباب اختالف الفقهاء يف األحكام الشرعية:مصطفى إبراىيم الزدلي،نشر احسان للنشر
والتوزيع(،د.ب)،ط1435 ،01ه2014/م.
 -231منهج ادلتكلمٌن يف استنباط األحكام الشرعية(دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ
الرؤوف ُمفضي خرابثة،دار ابن حزم للطباعة والنشر
ودالالهتا على األحكام):عبد ّ
والتوزيع،بًنوت-لبنان،ط1426 ،01ه2005/م.
 -232االقتضاء

يف

اللساين:عادل

التداول

فاخوري،رللة

عامل

الفكر،أكتوبر/نوفمرب/ديسمرب(،د.ب)،اجمللد  20حتت عنوان:ال لسنية،العدد.03،1989
 -233يف اللّسانيات التداوليّة(مع زلاولة تأصيليّة يف ال ّدرس العريب القدمي):خليفة بوجادي.
 -234ادلعجم الفلسفي:رلمع اللغة العربية،ادلطابع األمًنية،القاىرة-مصر(،د.ط).1983،

 -235ادلفاىيم معامل(حنو تأويل واقعي):زلمد مفتاح،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء-
ادلغرب،ط.01،1999
 -236علم الداللة :فرانك بادلر،ترمجة :رليد عبد احلليم ادلاشطة ،منشورات كلية اآلداب-اجلامعة
ادلستنصرية(،د.ب)(،د.ط).1985،
 -237علم الداللة:كلود جرمان و رشنون لو بلون،ترمجة:نور اذلدى لوشن،منشورات جامعة
قازيونشن،بنغازي -ليبيا،ط.01،1997
 -238اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي:جورج اليكوف،ترمجة:عبد القادر قنيين،أفريقيا
الشرق،ادلغرب(،د.ط).2008،
 -239التمهيد يف ختريج الفروع على األصول:األسنوي(مجال الدين أبو زلمد عبد الرحيم بن
احلسن)،حتقيق وتعليق:زلمد حسن ىيتو،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،بًنوت-
لبنان،ط1401 ،02ه1981 /م.
 -240الوجيز يف أصول الفقو:عبد الكرمي زيدان،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،بًنوت-
لبنان(،د.ط)1987 ،م.
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كتاب يف أصول الفقو:ادلاتًندي (أبو الثناء زلمود بن زيد الالّمشي احلنفي)،حتقيق:عبد اجمليد
-241
ٌ

تركي،دار الغرب اإلسالمي،بًنوت-لبنان،ط .1995 ،01
 -242أصول الفقو:زلمد زكريا الربديين،دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاىرة-مصر(،د.ط)(،د.ت)،
ص.380
 -243أصول الفقو اإلسالمي:أمحد فراج حسٌن و عبد الودود زلمد السرييت،مؤسسة الثقافة
اجلامعيّة،اإلسكندرية-مصر(،د.ط).1990 ،
 . -244أصول الفقو اإلسالمي:أمًن عبد العزيز،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع
والرتمجة(،د.ب)،ط1418 ،01ه1997/م.
 -245آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي :أمحد ادلتوكل،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية،الرباط-ادلغرب،دار اذلالل العربية،ط.1993 ،01
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