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 مقّدمة:

أخذت الّدراسات النصّية تشّق طريقها حنو الساحة اللسانّية يف هناية القرف العشرين، حيث كاف 
لنص زلدد أصحاهبا قد توّصلوا إىل نتيجة مفادىا أف لسانيات اجلملة أثبتت قصورىا وعجزىا أثناء ربليلها 

أو خطاب معٌّن، دبا أهنما يشتمبلف على عناصر التفاعل بٌن كل من ادلتكّلم وادلخاطب؛ مثل الّسياؽ 
والقصد واالسرتاتيجّية اخلطابية من تصريح وتلميح وغًنذنا، كل ىذا يعّد دبثابة أدوات إجرائّية كاف يفتقد 

وف حبيس ادلفهـو الوضعي للعبلمة اللسانية، ومنو  إليها التّيار الّشكلي)الصوري(، وىو ما أّىلو بدوره كي يك
 كاف تّيارا دالليا يهتم فقط بادلعاين احلرفّية أو بتلك العبلمات اللسانّية احلاضرة.

أما الّدراسات النّصّية، واليت برزت يف كل من التّيار التداويل اللساين وربليل اخلطاب، 
ها االذباه الّشكلي؛ أي أهنا اىتمت بكل فقد اىتّمت جبميع تلك القضايا اليت كاف قد أغفل

نص مكتوب أو منطوؽ آخذة بعٌن االعتبار السياؽ الداخلّي واخلارجّي للتلّفظ الّلساين. 
مع الّدراسات اللسانّية العربّية واإلسبلمّية، جند أف علماء الّنحو ىم أفضل من مّثل  بادلوازاة

النحوّي، عناصر الّدرس الّداليل، ومن ىنا التياّر الشكلي، حيث مل يتجاوزوا، بطبيعة حبثهم 
حبث الببلغيوف ادلعىن  واخلطابات؛ ربليل الّنصوصدبهمة  تكّفل علماء الببلغة و أصوؿ الفقو

، أما األصولّيوف كانوا قد تعاطوا مع ادلعىن، ِخدمة فيو من أجل إظهار اجلوانب اجلمالّية والفّنية
دلفهومو، كما قاموا بتصنيفو إلدراؾ ماىّيتو فحاولوا جاىدين وضع حدود ،الشرعيّ  للنصّ 

وجزئيّاتو، وىو ما جعلهم يلجوف عامل التداوؿ من بابو الواسع، وذلك من أجل غرض واحد 
وىو استنباط األحكاـ من تلك النصوص الشرعّية، ومن مثة كانت وظيفتهم تشريعّية فقهية 

 وقانونّية.

يّل، يشرتكاف يف منهج الّدراسة ويف أكثر وإف كاف الدرساف اللسانياف، األصويّل والتداو 
األدوات اإلجرائّية ادلتوّسل هبا يف ربليل النصوص واخلطابات؛ فإهّنما سيختلفاف حتما يف نوع 
النّص ادلتعاطى معو؛ فإف كاف التيّار التداويّل يتناوؿ مع نّص بشرّي عادّي أو إبداعّي، فإف 

رزىا قداستو؛ فهو صادر عن اهلل سبحانو األصويّل يتعاطى مع نّص ذي ميزات عديدة، أب
وتعاىل، كما أنو معجز يف ألفاظو ومعانيو، وىذه ادليزات، يف حقيقة األمر، ىي اليت أّسست 
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ىذا النّص الشرعي، حيث جعلت قراءة األصوليٌن اليت أشرفت على بناء ىذا  لنمنهج قراءة
دث النظريّات اللسانّية، أال وىي ادلنهج تقرتب يف رؤيتها ويف آليات تعاملها مع النّص مع أح

 النظريّة التداولّية.

وعليو فقد سعينا جاىدين يف ىذا البحث إىل تأصيل أبرز ادلفاىيم وادلقوالت 
واإلجراءات والنتائج النظريّة اخلاّصة بالنظريّة التداولّية يف حقل علم أصوؿ الفقو؛ دبعىن آخر 

  لغريب من كتاب عمدة يف رلاؿ أصوؿ الفقو.حاولنا ىهنا استنباط مبلمح الدرس التداويل ا

)أصوؿ النظريّة التداولّية عند األصوليٌن"كتاب اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ومنو اخرتنا لبحثنا ىو
. أما عن االشكالّية ادلعرفّية اليت انبىن عليها ىذا البحث فيمكن صياغتها يف شكل لآلمدي أدنوذجا(
 تساؤؿ ىذا نّصو:

 التفكًن الّتداويّل يف كتاب اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ)لآلمدّي(؟ماىي أىّم مبلمح 

 وقد تفرّع عن ىذا الّسؤاؿ ادلركزّي تساؤالت فرعّية عديدة أبرزىا:

؟ دبعىن آخر إىل أي مدى  أثناء استنباط األحكاـ الشرعّية عند األصوليٌن ما أذنّية اللغة العربّية  (1)
   ؟  شرعا عينا فّعاال على وصف أفعاؿ ادلكّلفٌنصوليٌن، م  يكوف التحّكم يف اللغة العربية، عند األ

، داخل النظريّة التداولّية، ضمن إطار ما يسّمى بػ)أفعاؿ نا نؤّصل للفكر اللغوي األصويلدلا ك     (2)
و فرتضنا وعي  اوإذا  اؿ كبلمّية منبثقة من قسم اخلرب؟كاف )اآلمدي( واعيا بوجود أفعالكبلـ(، فهل  

 .طهاادنأ و شروطها وصيغها قواىا اإلجنازية و ؟ وما ىي ىذه األفعاؿ الكبلمّية هبا، فما ىي أىمّ 
من جهة أخرى، ىل كاف )اآلمدي( واعيا بوجود أفعاؿ كبلمّية منبثقة من قسم اإلنشاء؟ وإذا    (3)

قواىا اإلجنازيّة و  ، فما ىي أىّم ىذه األفعاؿ الكبلمّية؟ وما ىيالوعي كاف قد ربقق لو ذلك
 ؟ طهاادنأشروطها وصيغها و 

ادلباشر وغًن  ىل كاف )اآلمدي( يفّرؽ، أثناء ربليلو للخطاب الشرعي، بٌن الفعل اللغوي  (4)
طابق داللة ادلنطوؽ عند )اآلمدي( مفهـو الفعل اللغوي ادلباشر؟ وىل ىل ت   ادلباشر؟ دبعىن أوضح

 الّلغوي غًن ادلباشر؟ تتطابق داللة ادلفهـو عنده مع مفهـو الفعل
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موضوع ىذا البحث، ىو زلاولة الكشف عن مبلمح التفكًن  دفعنا الختيارإّف الّسبب الرئيس الذي 
أسباب تفرّع عن ىذا السبب قد التداويل عند )اآلمدي( من خبلؿ كتابو )اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ(، و 

 :أبرزىا أخرى

التنكر يف رلاؿ الّدراسات اللغوية اليت هتتّم لقد كاف لؤلصوليٌن إسهامات عديدة وجهود  .1
 دبستوى النّص واخلطاب.

إّف جّل الدراسات اليت تناولت اجلهد اللغوي عند األصوليٌن رّكزت على ادلتويٌن النحوّي  .2
والّداليّل ومل تلتفت، إال نادرا، إىل ادلستوى الّتداويل الذّي زنٌّن الظاىرة اللغويّة حينما يربطها 

 تواصلّي، فيستخرج بذلك قصد مرسلها.بسياقها ال
اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلمدّي( يعّد معلمة فقهّية ولغويّة تبقى حباجة إىل دراسات  .3

 لسانّية متجّددة.

 ها إثر ىذا البحث وىي:سالفة الذكر عّدة أىداؼ رمنا ربقيق   األسباب لقد متّخضت عن

 النصوص الشرعّية.إثبات قيمة اللغة العربّية عند التعاطي مع  (1
أردنا أف نكشف عن حقيقة أّف األفعاؿ الكبلمّية، سواء عند األصوليٌن أو التداوليٌن، كانت قد  (2

 برزت فقط ضمن إطار نظريّة اخلرب واإلنشاء.
 ادلباشر عند التداوليٌن. آلمدي( ىي نفسها الفعل اللغويثبت كوف داللة ادلنطوؽ عند )ادنا أف ن  ر أ (3
عادؿ الفعل اللغوي غًن ادلباشر عند على أف داللة ادلفهـو عند )اآلمدي( ت   أكيدأيضا رمنا التّ  (4

 التداوليٌن.

 ولقد سبقنا باحثوف ك ث ر دلوضوعنا ىذا، نقتصر على ذكر بعض دراساهتم:

مد زلمد حمل علم التخاطب اإلسبلمي)دراسة لسانية دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النص(- أ
لقد  داويل عند األصوليٌن.يف رلاؿ البحث الت ، حّقا،رائدة، تعّد ىذه الدراسة يونس علي

 تفكًن التداويل عند علماء األصوؿ)ادلتكلمٌن واألحناؼ(استقصى صاحب الكتاب مبلمح ال
فبدأ بفصل متهيدي جعلو دبثابة مراجعة عامة دلناىج األصوليٌن التداولية يف ربليل اخلطاب 

كما عّلق على ادلصطلحات اليت وظّفها ا،  الشرعي، أيضا عرض ألىداؼ الدراسة ونطاقه
يف الفصل الثاين ثنائّية الوضع واالستعماؿ عند األصوليٌن مؤّكدا  ؽ  ر  ط  ضمن دراستو ىتو. 

لثنائّية اللغة والكبلـ عند اللسانيٌن ادلعاصرين. تناوؿ يف الفصل  مناسب   على أهنا معادؿ  
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اليت تعىن فقط بالبحث عن مقاصد ادلشرّع  و التأويلّية)احلمل( مبّينا طبيعت   ادلوايل مصطلح
ا أاماه بنظريّة احلمل الّسياقي احلكيم ضمن النصوص الشرعّية. بعد ذلك أفرد فصبل كامبل دل

)ابن تيمية( حيث حاوؿ الباحث أف يصوغ ما أورده )ابن تيمية( من حجج متناثرة  عند
ـو احلمل عنده، كما عرض ومبعثرة ضمن إطار نظريّة متناسقة ومتناغمة هتدؼ لتطوير مفه

أيضا لتلك األصوؿ الوجودية وادلعرفّية اليت انطلق منها)ابن تيمية( مبّينا تأثًنىا القوّي يف 
الفصل األخًن فقد أفرده الستقصاء طرؽ داللة اخلطاب  ما. أه التداويل السياقيفكر  صناعة

على األحكاـ الشرعّية عند كل من األحناؼ والشافعّية)اجلمهور(، متتّبعا يف ذلك كل ما لو 
  عبلقة بادلنهج التداويل االستعمايل.  

لطالب سّيد ىاشم  نظرية األفعاؿ الكبلمية)بٌن فبلسفة اللغة ادلعاصرين والببلغيٌن العرب(- ب
الطبطبائي، تطّرؽ صاحب الكتاب إىل إسهامات كل من )أوستٌن( و) سًنؿ( يف نظريّة 
األفعاؿ الكبلمّية، مّث انتقل بعدىا إىل نظريّة اخلرب واإلنشاء عند العرب بوصفها األرضية اليت 

لنقد  أّسسوا ضمنها دلفهـو الفعل الكبلمي اخلربي واإلنشائي. ويف األخًن عرض ادلؤّلف
 اليت أسهمت يف بناء نظريّة الفعل الكبلمي عند )سًنؿ(.األسس  تلكوتعديل 

د" أدنوذجا( ليوسف البعد التداويل عند األصوليٌن)ابن قّيم اجلوزية يف كتابو"بدائع الفوائ- ج
ـّ القرى لعلـو  سليماف علياف، وىذه الدراسة ىي عبارة عن مقاؿ منشور دبجلة جبامعة أ

ض الباحث دلصطلح التداولّية من حيث مفهوم و ونشأت و، الشريعة والّدراسات اإلسبلمّية. عر 
عند )ابن القّيم(، وىي) ادلتكلم، ادلخاطب،  ادلوقف اللغوي عناصر مّث رصد بعد ذلك

اخلطاب وقواعده(، أيضا تناوؿ الباحث بعض ادلقّومات النصّية عند )ابن القّيم(، وىذه 
 القصديّة(.اعها، ادلقّومات ىي:)التماسك النصي بنوعيو، اإلحالة بأنو 

أثّر اإليديولوجّية يف صناعة تمسألة ىاّمة جدا، وىي اإلعراب التداويل، أي كيف  أيضا الباحث تناوؿ 
يف األخًن عاجل الباحث كبل من أثر التشاكبلت األسلوبية ودورىا يف صناعة  األصوليٌن. اإلعراب عند

 )ابن القّيم(. من وجهة نظر ة، وكذلك احلقيقة واجملازاألفعاؿ الكبلميّ 

ىذا ىو ادلرجع الوحيد ( دلنقور عبد اجلليل، -دراسة-اللة)أصولو ومباحثو يف الرتاث العريبعلم الدّ   -د
الذي تناوؿ عنصر الداللة عند )اآلمدي(، بشكل مباشر، حيث تطّرؽ يف الفصل الثاين من الباب األّوؿ 

اقها الداللية، كذلك تطرؽ إىل اعتباطّية الدليل إىل العبلمة اللسانية عند )اآلمدي( من حيث أدناطها وأنس
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وكيفية بنائها. كما تطرؽ يف الفصل الثالث لوحدات ومقّومات  الليةاللساين، كما عرض ألسس احلقوؿ الدّ 
 .احلقيقة واجملاز عند )اآلمدي( ثنائّيةلعرض  كاف قد  الفصل الرابع واألخًن اخلطاب اإلببلغي، ويف

الّدراسات الّسابقة لبعض القضايا التداولّية عند شخصّية أصولّية معّينة؛ وذلذا  كما ىو واضح، لقد تطرّقت
يف طّياهتا، ىي أهّنا كشفت لنا عن بعض مبلمح التفكًن التداويل  فالقيمة اإلضافّية اليت محلتها ىذه الّرسالة

اولّية، أضف إىل ذلك عند شخصّية )اآلمدّي(، حيث مل تكن معروفة يف مثل ىذه ادلقاربات اللسانّية الّتد
أهنا)الدراسة( ناقشت، وبالّتدقيق، بعض القضايا اليت أغفلتها مجيع تلك الّدراسات؛ وىي تلك الّصيغ 
اإلجنازيّة ادلعتمدة يف إجناز الفعل الكبلمّي الّرواية، وىي صيغ تعددت بتعدد طرؽ ربّمل احلديث النبوي 

بعد فلسفّي؛ وىي كيف كاف لئليديولوجّية األشعريّة  الشريف. أيضا كشفت)الدراسة( عن قضّية ىاّمة ذات
دور كبًن يف صناعة الّتفكًن اللسايّن الّتداويّل عند)اآلمدّي(. وإف كانت الدراسة األخًنة ؿ)منقور عبد 
اجلليل( قد أثارت بعض القضايا اللسانّية عند)اآلمدّي(مثل: األنساؽ الداللّية واعتباطّية العبلمة اللسانّية 

ؿ الداللية، إال أف ىذه الدراسة كانت أقرب إىل ادلستوى الداليل، والسيميائي يف بعض األحياف، واحلقو 
منهاإ ىل ادلستوى التداويل، ماعدا قضّية مقّومات اخلطاب اإلببلغي وثنائّية احلقيقة واجملاز، ولكّنو مل 

ستو مفتقدة لذلك البعد يوظّفهما ضمن اإلطار الّنظري دلا يعرفب)أفعاؿ الكبلـ(، فكانت حينئذ درا
وىذا ىو اذلدؼ الرئيس الذي ادلقاربايت، الذي نأّصل فيو لرؤية لسانّية تراثّية ضمن تفكًن لساين حديث، 

 يف إثر فصوؿ ومباحث ىذه الّرسالة. إثباتو عكفنا على

ّظف ثبلثة حديثة استلـز األمر أف نو لسانّية نظرية ذا، نؤّصل لفكر لساين قدمي ضمن دلا كنا، يف حبثنا ى
 مناىج وىي:

راء وادلقوالت اللسانّية يف الفكرين؛ اآلىذا ادلنهج لوصف ورصد سلتلف : وظّفنا ادلنهج الوصفي  (1)
 األصويل والتداويل.

ىذا ادلنهج دلعاجلة تلك اآلراء وادلقوالت اللسانّية، إذ نقـو بشرحها  : اعتمدناادلنهج التحليلي  (2)
 معّينة. علمّية ومناقشتها بشكل موضوعّي كي خنلص يف النهاية إىل نتائج

 استلـز األمريكفي ادلنهجاف السابقاف يف ربقيق الغرض من الدراسة؛ إذ ل : مل يكندلنهج ادلقارفا  (3)
انيٌن؛ األصويل والتداويل، وذلك من أجل رصد نقاط التقاطع أف نعقد مقارنة بٌن الفكرين اللس

 واالختبلؼ بينهما.



 

 و

 قصدا ، وحّّت دنضيأسلفنا عرضها قد اليت كنا تتسىّن لنا اإلجابة عن التساؤالت واالستفساراتوحّّت 
 لتحقيق األىداؼ ادلرجّوة من البحث قمنا بوضع خطّة جاءت على النحو اآليت:

ثابة بطاقة ىويّة ذلذا البحث؛ إذ عرضنا دلوضوع الدراسة من مجيع جوانبو)العنواف، مقدَّمة: جعلناىا دب
اإلشكالية، األىداؼ، الدراسات السابقة، منهج الدراسة، خطة البحث،الصعوبات اليت واجهت 

 الباحث،الشكر واالعرتاؼ باجلميل(.

 األصوليٌن.تنباط األحكاـ الشرعّية عند سالتمهيد: اللغة العربّية ودورىا يف ا

 توّسط ادلعرفة اللغويّة يف الفكر األصويل. ادلبحث األّوؿ: -
 .أصوؿ الفقو علم البنية اللغوية العربية أىم تشكيلة يفادلبحث الثاين:  -
 .ساف العريبحكم يف اللّ التّ  رىنيف الشريعة  االجتهادادلبحث الثالث:  -
 الّتحكم يف الّلساف العريب منهجية تأويليةادلبحث الرابع:  -

 األفعاؿ الكبلمية اخلربية عند اآلمدي: الفصل األّوؿ:

 .ادلبحث األّوؿ: تصنيف األشكاؿ اللغويّة عند األصوليٌن -
 .ادلبحث الثاين: إبستيمولوجيا اخلرب عند اآلمدي -
 .ادلبحث الثالث: مفهـو اخلرب عند اآلمدي -
 .ادلبحث الرابع: فعل الرواية الكبلمي -
 بلمي.ادلبحث اخلامس: فعل الشهادة الك -

 الفصل الثاين:األفعاؿ الكبلمّية اإلنشائّية عند اآلمدي.

 إبستيمولوجيا األمر والّنهي عند اآلمدي. ادلبحث األّوؿ: -
 .ادلبحث الثاين: األمر عند اآلمدي بوصفو فعبل كبلمّيا -
 ادلبحث الثالث: النهي عند اآلمدي بوصفو فعبل كبلمّيا. -
 .ادلتضمنة يف فعل األمر والنهي الكبلميٌنادلبحث الرابع: القوى اإلجنازية  -

 الفصل الثالث:ادلنطوؽ وداللتو عند اآلمدي.



 

 ز

ادلبحث األّوؿ: أقساـ الدالئل الكبلمية عند اآلمدي، وأثر القصد يف اختبلؼ تسمية  -
 .الدالالت

 .لغة واصطبلحا ادلبحث الثاين: ادلنطوؽ -
 .إدراؾ ادلنطوؽادلبحث الثالث: االسرتاتيجّية اخلطابية ادلتحّكمة يف  -
 ادلبحث الرابع: أصناؼ الدالالت ادلنطوقة عند اآلمدي. -

 الفصل الرابع:ادلفهـو وداللتو عند اآلمدي.

 ادلفهـو لغة واصطبلحا.ادلبحث األوؿ: -
، وعناصر الكفاية ادلفهومّية -  .ادلبحث الثاين: نوع داللة ادلفهـو
 .ادلتحكمة يف استنباط ادلفهـو اخلطابية اإلسرتاتيجية ادلبحث الثالث: -
 أقساـ ادلفهـو عند اآلمدي. ادلبحث الرابع: -

 خامتة: أجبنا فيها عن تلك التساؤالت ادلطروحة يف ادلقّدمة.

، بطبيعتو، فإف البحث يتضمن ،أو منهجّية كانت  لمّيةع ،الباحث من كفاءة لص  مهما زن   
 نشتغل على مستويٌن كنا  ىي أننا يف حبثنا ىذا كثًنة ومتنّوعة، وأكرب صعوبة واجهناىا  صعوبات و مشاؽَّ 

 اولية احلديثة؛؛ مستوى علم أصوؿ الفقو ومستوى النظريّة التداثنٌن

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

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

 ظريّة لسانّية حديثة من غًن أف نكوف قد لوينا أعناؽ الّنصوص.من خبلؿ ن

كر واالمتناف ألستاذي )زين إال أف أتقّدـ خبالص الشّ  وأنا على إهناء مقّدمة البحث، ال يسعين
إىل أف بلغ غايتو و كاف فكرة ذبوؿ خباطري،   أف منذ ىذا البحثالدين بن موسى( الذي أشرؼ على 

خًنا عن كل ما تكّبدتو  يك، أستاذي، حّقك إال أف أدعو اهلل لك فأقوؿ: جزاؾ اهلللن أّوفِ  حقيقة ومنتهاه،
البحث  ومرارة حبلوةأذقتين  ،فقط، دقيق والتأصيل، فبهذاصحيح والتّ مشاؽ القراءة والتّ  معي من متاعب و



 

 ح

 إلجناز البحث، و خاصة من مّد يل يد العوف واالمتناف لكلكر العلمي األكادميي الرصٌن، كما أتقّدـ بالشّ 
 كنت أطلبو طواؿ مخسة سنٌن.  ، فهو مامعنويما كاف من عوف 

ش  وَّ لقد ش  فمن وقع ىذا البحث ادلبتدئ بٌن يديو،  كلّ ألتمس العفو والعذر عند   ،يف األخًن
ة ورنيب دعو  لوال أّف اهلل يكفي عبده مل نكن لنصمد أماـ قسوهتاتكاليف شّّت ، نا، وحنن نبحثفكر  

 ادلضطّر إذا دعاه ويكشف الّسوء.

 

 04/04/2012ماسينيسا يف 



 تمهيد:

 

 

 .أوال: توّسط المعرفة اللغوية في الفكر األصولي

 .البنية اللغوية العربية أهم تشكيلة في علم أصول الفقه  -ثانيا

 .سان العربيفي الشريعة رهن التّحكم في اللّ  االجتهاد  -ثالثا

 .سان العربي منهجية تأويليةالّتحكم في اللّ   -رابعا
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 أوال: توّسط المعرفة اللغوية في الفكر األصولي: 

َكلٌَىَللدٌَعنَحقيقةَصارتَتتجلٌََاالستقصاءَاجلادٌََفَ شًَيَى ماَازدادتَرغبتهمَيفَارسُتَأكثرَفأكثر
اللغةَاليتََةاَللمعرفةَدبدلَمعرفنَىبػَيلَىطَىَاَأفراداَمرىوفَهنٌَإهناَحقيقةَذبعلَمًََطلبَادلعرفةَعلىَاختالؼَميادينها؛

َأفَيَىمثيلَلوَأرادَالواحدَمنٌَفعلىَسبيلَالتٌََ؛1نبحثَهبا َمسألةَمنَادلسائلَبغضٌََبَىلَيطٍَا ظرَعنَالنٌََمعرفة
حتَرًَغومَالذمَطَيمَعليوَضركرةَأفَيكوفَمدركاَلإلطارَاللٌَمَتندرجَربتو،لتحتٌَأكَادلعريفَالذٌََاإلطارَالعلمي

كتأسيساَعليوَنستطيعَالقوؿََ،2قرؤهاَيعندهَأمَصورةَإدراكيةَعمٌََفيوَتلكَادلسألةَكإالَاستحاؿَأفَػلدث
َربكٌَأنٌَ َمىت َاللٌَو َاجلانب َيف َفيو،نَ فكَيَ،غوممنا َأكفاء َأفراد َنتمكٌََا َفقط َبَيعندىا َاللغة َكنو َكلوج َمن َةَىغيَىن

َأسرارىا؛االقًتا َبعض َككشف َمنها َتٌََب َقادَرَكإذا َعندىا َنكوف َذلك َمجيعَلنا َأسرار َاكتشاؼ َعلى ين
َ.3ةَةَكادلكانيٌَالزمنيٌَعتَآفاقهاَظواىرَمهماَتنوٌَال

                                                           
تَإذلَذبليةَاحلقائقَالوجوديةَعلىَاختالؼَعَىماَسَىكلٌََيةَالفلسفيةَمثالَصلدَأهنااحغةَمنَالنٌَظرَيفَاللٌَصناَالنٌَإذاَخصٌََ 1

َكَي ة،ىذاَمنَجهةَكمنَادلختفيَكراءَتلكَاحلقائقَالوجوديٌَاَهَىنهًَأنواعها،فإظلاَىيَيفَحقيقةَاألمرَدلَتقمَإالَدبحاكلةَإبراز

غةَكسيطاَأساسياَلربطَماَننتبوَإليها؛كىيَازباذَاإلنسافَمنَاللٌَظرةَالفلسفيةَللغةَعلىَحقيقةَقلٌَالنٌََفَيكشًَجهةَأخرلَتَى
َعالقاتَمعَسلتلفَادلوجودات،كاليتَكافَقدَعجزَعنَإقامتهاَمعهاَمباشرةَبنفسو.

كدارََوزيعشرَكالتٌَدميَللنٌَالعرب،ابنَالنٌَاءةَيفَادلنعطفاتَكَاحلدثياتَالكربل(:رلموعةَمنَاألكادميُتَغة)قَرينظر:فلسفةَاللٌَ
َناشركف، َالثٌقافية 01َ،ط/لبنافاجلزائرالٌركافد َعمليةََ.125،ص2013، َأثناء َالٌصدارة َمىركىزى َالٌلغة َأخرلَربتٌل كمنَجهة

(:زلٌمدَعابد01َاألمم.ينظر:تكوينَالعقلَالعريب)سلسلةَنقدَالعريبالكشفَعنَادلكٌوناتَاليتَيتشٌكلَمنهاَعقلَأٌمةَمنَ
َكاجملتمع(،بَتكت َكالتاريخ َالعربية َالٌدراسات َالعربية)مجاعة َالوحدة َدراسات ََ-اجلابرم،مركز ،2009َ،،10لبناف،ط

َ.75ص
َالٌتفكَتَدبعزؿَعن2َ َتوجدَىناؾَإمكانيةَكاحدةَػلدثَفيها َالَكاعيا،شلاََيفَىذهَاحلالةَلكٌنوَيكوف،الٌلغة إالَأنٌو تفكَتا

َأساسها.ينظر: َمن َالفهمية َالعملية َربٌقق َعدـ َإال َاللٌَيؤدم َكتصميمهاداللة َغاليمََجكندكؼ:غة كآخركف،ترمجة:زلمد
َ.18،ص01،2007ادلغرب،ط-كآخركف،دارَتوبقاؿَللنشر،الدارَالبيضاء

َتأسيسيٌَينظر:3َ َاللٌَمباحث َيف َالسٌَة َادلسدٌَسانيات،عبد -حدة،بنغازمادلتٌََاجلديدةَالكتابَم،دارالـ
َكلَمن:نقدَالنصٌََ.10-09،ص،ص01ليبيا،ط -قايفَالعريب،الدارَالبيضاء:عليَحرب،ادلركزَالثٌَكينظرَالفكرةَنفسهاَيف
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َإذلَالفكرةَالسٌََ َدبثابةموَفيهاَاليتَيبحثَهباَكَربكٌََللغةباَالفردَمعرفةَابقةَؽلكنناَأفَنعدٌَاستنادا
تدخلَََرفةادلعَتلكة،كماَأفَناجعةَلفهمَمجيعَاألنشطةَالعلميةَعلىَاختالؼَقطاعاهتاَادلعرفيٌََجدٌََةمنهجيٌَ

َأساسيٌَ َبَكعنصر َيعرؼ َما َتشكيل َادلعريف)ػيف َؽليٌَالذ4ٌََ(األسلوب َكآخرم َباحث َبُت َارتقىَفكلٌََ؛ز ما
َكافَأسلَوكلٌََ،غوماللٌََدلعطىمستولَتعاملَالفردَمعَا لإلفصاحََكقابالَاَربَحبثوَيفَذلكَالقطاعَمتيسٌَما

َكافَمنَالطبيعيَجدٌََعنَسلتلفَاإلشكاالتَاليتَيطرحها. َيفَكذلكَالوزفَبغويةَدلعرفةَاللٌَتستأثرَااَأفَكإذا
معريفََفكيفَىيَيفَحقلَ،هبدؼَإبالغَرسائلَشىٌتََيكتبَفيهاَالبشرَإذلَبعضهمَالبعضَمعرفيةَحقوؿ

َمنَفهمهَإذاَبرسائلَإذلَالبشرَعَاحلكيموَادلشرٌَوَفيوجٌَتي َأفَيتعٌبدكهَبطريقةَصحيحة،سبكنوا َاستطاعوا َا
َ.!؟َارينواَألنفسهمَالٌسعادةَيفَالدٌَضمنَارلكبالتٌَ

يريدَمنَخالذلاَََىيَالقرآفَالكرمي،كاليٌتََ،رسالةَةإذلَمجيعَالبشريٌََ-كجلٌََعزٌَ-َادلشرٌعأرسلََلقد

يَتلكَتولَتلقٌَالفهمَعلىَمسَرًَسٍَوَقدَحصلَنوعَمنَعَيلَغلدَأنٌَادلتأمٌََكلكنٌََ،5كدالالتَوَمَمعانَىهَيغَىبلًَأفَيَي
َالصٌََ،سالةالرٌَ َنستطيعَأفَنرجعَىذه َادلنٌزؿَؿَأفٌَاألكٌََوبةَإذلَأمرينَاثنُت؛عكردبا َالرٌََادلرسل/ سالةَىوَذلذه

قصدَادلرسلََبُتَقصدين،َتواؤَـوََـيدَىعَىفحدثَبذلكَمفارقةَكَىَ،6تدكينهاَتٌََسالةكثانياَأفَالرٌََاحلكيم،َادلشرعٌَ
َكافغومَالذٌَالٌتشكيلَاللٌَفإفََغمَمنَذلكعلىَالرٌََلكنٍََ،7سالةكقصدَالرٌَ َ.8مفهومةَبشريٌةَبلغةَمَحواىا

                                                                                                                                                                          

َالنص08ٌَ،ص04،2005ادلغرب،ط َالنٌََ.ك:ىرمنيوطيقا َتأكيل َفلسفة َادلصطلح(:دحامنيٌَأك َلتحديد ةَصوص)زلاكلة
فكَتَالتٌََ.85،ص2006،مام01َتيزمَكزك،ع-عمرمجامعةَمولودَم-سلربَربليلَاخلطابةَاخلطاب،منشوراتَمليكة،رللٌَ

َجرب،كاللٌَ َالرحيم َكتقدمي:عبد َجرين،ترمجة َللكتاب،مصر،)د.ط(،غة:جوديث َالعامة َادلصرية َاذليئة ،1992َمنشورات
َ.114-113ص

َ.30ص،1945،يناير145َادلعرفة،الكويت،العددَ:مجعةَسيدَيوسف،منشوراتَعادلَسيكولوجياَاللغةَكادلرضَالعقلي 4َ
َالتواصيليةَبُتَاَكاإلنساف،كيفَاحلقيقةَىيَعالقةَمنَأصلَأربعةَعالقات،كىي:5َ َالعالقة َذبٌسده َما العالقةَ-1كىذا

َ.131َ-130صَللتفصيلَينظر:اَكاإلنسافَيفَالقرآف،َالعالقةَاألخالقية.َ-3-العبدَ-عالقةَالرب-2-َاألنطولوجية
َ.159صَ،02،2006مصر،ط-اللغةَكاجملازَبُتَالتوحيدَككحدةَالوجود:عبدَالوىابَادلسَتم،دارَالشركؽ،القاىرة 6َ
زلمدَبرادةَكحسافَبوَرقية،منشوراتَعُتَللدراساتَكالبحوثَمنَالنصَإذلَالفعل)أحباثَالتأكيل(:بوؿَريكور،ترمجة:7َ

َ.144،َص2001،)د.ب(،01اإلنسانيةَكاالجتماعية،ط
 .159صَالوجود:عبدَالوىابَادلسَتم،َاجملازَبُتَالتوحيدَككحدةاللغةََك8َ
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ًؼَذلكَهاَيفَحقيقةَاألمركلكنٌََ،نوعاَماَصعبةَنَاليٌتَطرحناىاَادلعادلةقدَتبدكَىذهَ َ؛علىًَخالى
َعلىَماَتدٌؿَعليوَالٌنصوصَبظواىرىا،َيدَيزًَكىيَتَىَىا،كمقاصدَيَقهيها،صوصَالشرعٌيةَفًَللنٌََ»َقَغلدَأفٌَفادلدقٌَ

َلظواىرَمقصودةَنكلوَدلَتكنَتلكَاَصوصَكمقاصدىا،إذلَفقوَتلكَالنٌََدَينفَياَيَىهَىمَىهًَلكنَتلكَالظواىرَمنَفَى

َكلَ  َمنهاَمنَادلعانَصحيحاَالنٍػبػىهىمى تَعنَالعقوؿَانغالقاَقَىلَىغَىكالَانػٍََصوص،شيءَيفَتلكَالنٌََكماَأيدرًؾى
َقًََتاٌمان، َاألحواؿ،كصارت َمن َحاؿ َبأٌم َفهمها َإذل َسبيل َال َالكالـ َالتٌََطعانَمن َإذل َمآلو كليفَكىذا

َفػَ،9«بااؿ... َذلك َإذل َكتعاذلَ-اَ»باإلضافة َالََ-سبحانو َدبا َالٌناس َؼلاطب َأف َمن َكأجل  أرحمي
10َ«َكػليلهمَعلىَاإللباسَكالٌتضليلَيفهموف،

َحٌفز، َما َاألمرَكىذا َحقيقة َعلىَ،يف َلرسالتو َاللٌََشفًَكَىََضركرةَالقارئُت الذمََساننظامها
ةَتتكاملَفيماَبينهاَمنَأنظمةَفرعيٌََىوَمزيجَهَنظاـَلغومٌََكمنَادلتعارؼَعليوَأفَأمَ َدتَمنَخاللو،ذبسٌَ

ةَسالةَاإلذليٌَغومَاخلاصَبالرٌَللجهازَاللٌََصإالَأفَادلتفحٌََ،11(اجلهازَاللغوم)لَلناَماَيصطلحَعليوَبػَلتشكٌَ

َكثَتةَالَموضوعاتَأساسيٌََ»َلَيمًَربَىَوعةضمنَخطاباتَمتنٌََفَهظَ َوفهوَمَيَ،علىَىيئةَكاحدةَقارَ ََتَيهَغَىغلدَي ة

َتَي َألهنا فادلخاطبَيفَالقرآفَالكرميَعلىَدرجاتَمنََ[...]َحياتيةَمتكاملةََعنَنظريةعرِبَؽلكنَحصرىا
َتتنوٌََقافة،الثٌَ َمعارفَيكما َكقابليتَيع َالفكريٌَو َكالعلميٌَو َبتنوٌَة َكالتٌَة َادلعرفة َكموارد َالبيئات َاالجتماعيَع كوين

اءَكمنَجرٌََ.12«َكضوحَآياتَالقرآفَيفَبعضهاَكغموضهاَيفَبعضهاَاآلخرَسرَ َكيفَىذاَيكمنَيَيٍت،كالدٌَ
َالتٌَ َأنواعَمنَاخلطاباتَكبالتٌََجَينتَيوظيفاتَتَىىذه َادلتكلمَارلَأنواعَمنَاالسًتاتيجياتَاخلطابيةَلنا اليتَيقـو

َلتحقيقَأىداؼَمتعدٌَ َتَيَ،13دةباختيارىا َاإلذلية،أسلوبَالرٌََرلتمعةَنَوظيفاتَيتلكَالتٌََلَيكٌَشَىكما فماََسالة
                                                           

القانوفَيفَتفسَتَالنصوص)بيافَمناىجَكقواعدَكضوابطَتفسَتَكشرحَالنصوصَالدينٌيةَيفَاإلسالـ(:أبوَالطٌيبَمولود9ََ
َ.169،َص01َ،2006لبناف،ط-الٌسريرم،دارَالكتبَالعلمٌية،بَتكت

َادلرجعَنفسو،صَنفسها.10َ
َادلعرفية11َ َكأسسها َالوطنيةََاللسانيات َادلؤسسة َك َللنشر َالتونسية َادلسدم،الدار َالسالـ :عبد

َ.34،َص1986للكتاب،تونس/اجلزائر،)د.ط(،
َكالنشر12ََ َللطباعة َصفاء َاخلالدم،دار َناصح َحسُت َأسلوبية(:كرمي َداللية َالكرمي)دراسة َالقرآف َيف َالنفسي اخلطاب

 .36-35،َص01َ،2007ألردف،ط-كالتوزيع،عماف
َاخلطاب13َ َادلتحدة،بنغازماسًتاتيجيات َاجلديد َالكتاب َالشهرم،دار َظاىر َبن َاذلادم َتداكلية(:عبد َلغوية -)مقاربة

َ.69-68،َص01،2004ليبيا،ط
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رَبطبيعةَاحلاؿَاَيؤثٌَشلٌََسالة،منَخالذلاَالرٌََحَيطرَىالطريقةَاليتَتَياتَاليتَتطرأَعلىَتلكَالتغَتٌََ»َاألسلوبَإال
َ.14«َةهاَاجلمارلَأكَعلىَاستجابةَالقارئَالعاطفيٌَعلىَطابعًَ

نظاـَاجلهازَل  Liseur professionnellesَقرٌاءَزلًتفُتَبوصفهمَلَاألصوليوف،كلقدَتكفٌَ
اليتَأتتَعلىَشكلَغامضَأكََاخلطاباتَتلكَدبهمةَالكشفَعنَ،سالةَاإلذليةلرٌَغومَاحلاملَألسلوبَااللٌَ

تعبَتََيٌتسعَدلعرفةَاألشياءََ»َنومنَحيثَإla Lectureَالقراءةََمعتمدينَيفَذلكَعلىَمفهـوَ،15خفي
إذلََاألصوليوفَذاَالفحصَكاالختبارَكادلالحظةَتوٌصلكمنَجرٌاءَىَ،16«َكفحصهاَكاختبارىاَكمالحظتها

ماَىذاََكَ،الوضعيََمستواهَيَمنَحيثَكاضحَهَلسانَيَشكيلَهوَتبأنٌََيدَيفًَييََغوم،لذلكَاجلهازَاللٌََتقدميَكصف

َأفيَي َتَيالَفٌسره َال َالشرعية َادلتلقٌََاؽَيسَىنصوص َإالٌَإذل َاللٌََُت َبنظامها َعارفُت َكانوا َتشكٌَإذا َالذم لتَغوم
كإيصاؿَالستيعابََكاألخَتَىَؿَىاألكٌََحَىيَادلرشٌَى)الوضعية(ََغويةاللٌََاللةالدٌََتدَىىذاَادلبدأَغَىَقًَكمنَربقَ َ،17منو

                                                           
َكالبي 14َ َالعريب:زلمٌَاألسلوبية َخفاجياف َادلنعم َعبد َاللبنانية)طباعة،نشر،توزيع(،القاىرةَد َادلصرية َآخركف،الدار -ك

َ.11ص،01،1992َمصر،ط
َالفقو:الزركشيينظر:15َ َأصوؿ َيف َايط َاَالبحر َعبد َالقادر َالشافعي(،ربرير:عبد َهبادر َبن َزلمد َالدين )بدر

َاإلسالمية َكالشؤكف َاألكقاؼ َكزارة َاألشقر،منشورات َسليماف 02َالكويت،ط-العان،مراجعة:عمر ،1992،1/461.َ
الفكرَيفَمصطلحَأىلَاألثرَلشهابَالدينَأمحدَبنَعليََررَبشرحَمنتَطلبةَالفكر)كباذلامشَشرحَزببةلقطَالدٌََحاشية

َالعسقالن(: َحجر َادلالكي)بن َالسمُتالعدكم َخاطر َحسُت َبن َا َاحلليبَ(عبد َالبايب َمصطفى َشركة ،مطبعة
َ.26صَ،01،1938كأكالده،مصر،ط

َالطبيعيةَكاإلنسانية(:زلمدَأبوَالقاسمَحاج16ََ محد،دارَاذلادمَللطباعةَكالنشرَمنهجيةَالقرآفَادلعرفية)أسلمةَفلسفةَالعلـو
 .85صَ،01،2003لبناف،ط-كالتوزيع،بَتكت

َالعريبَ 17َ َبن َسامي َحفص َعلي(،ربقيق:أبو َبن َاألصوؿ:الشوكان)زلمد َعلم َمن َاحلق َربقيق َإذل َالفحوؿ إرشاد
َللنشرَ َالفضيلة َالشًتم،دار َناصر َبن َسعد َك َالسعد َالرمحاف َعبد َبن َا األثرم،تقدمي:عبد

َكربقيق:محزةََ.01،2000،2/701ياض،طكالتوزيع،الَر ادلستصفىَمنَعلمَاألصوؿ:الغزارل)أبوَحامدَبنَزلمد(،دراسة
َد.س(بنَزىَت َيفَفهمَاخلطابَالشرعي.2/30َ،َحاف،،)د.ف(،)د.ب(،)د.ط(،) َكأثرىا َاللغة ،دارََمقاصد َكرـك :أمحد

َ.36صَ،01،2015كنوزَادلعرفةَللنشرَكالتوزيع،عماف،ط
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َإذلَالبشرالرٌََمضموف َاإلذلية 18َسالة َاجملتمعأنٌََدبعٌتَآخرَصلد؛ َكافَأفراد َدلا َبطًَمنَرَىَُتنغومَمتمكٌَاللٌََو
َأهنمَىمَمنَأشرؼَعلىَعمليةَاصطالحوَ،داؿَبادلدلوؿالٌَ احلكيمَدلعانََاختارَادلشرعَ َفقطَعندىاَ،دبا

 ََ!َقادراَعلىَفهموَبطبيعةَاحلاؿَأنشأَشيئاَيكوفَفمنَ،اصطالحاهتمَتلكَلبًَمنَصَيَكدالالتَوَةَنأدلٌَرسالتوَ

َالشٌَََادٌلََك َاإلبالغيةَ،اإلسالميَ َرعَيكاف َللعملية َمباشرتو َالٌلغومَراعيامَأثناء َىذاَ،للمعطى َدعا
َاالعتناءَُتياألصول َضركرة َاإلطالؽَغةباللٌََإذل َعلى َالتواصلية َاألنظمة َأجدر َماَ،19بعدىا تعتقدََكىذا
َكانتَ،20منَجهتهاَأيضاَسانيةَادلعاصرةالدراساتَاللٌََبصحتو فهرساَحلضارةَََ»َغةاللٌََكمنَجهةَأخرلَدلا

َذلاَىمجرٌََ،21«َفيهاَرَيأثػَِكتَيَهبا،َرَيأثػٌَتَىتػَىَ،اجملتمعاتكلَرلتمعَمنَ َعندَفهيَ؛ذلكَمباشرةَإذلَإنشاءَمفهـو
َعنَادلسمٌَألفاظَيعربٌََ»َبعضهم َإفهامها22َياتَهبا غةَحبسبَىذاَلَاللٌَتتشكٌََ.23«...كعنَادلعانَادلراد

                                                           
َالغرب18ََ َالنجار،دار َاجمليد َكالواقع(:عبد َكالعقل َالنص َجدلية َيف َكالعقل)حبث َالوحي َبُت َاأللباب خالفة

َ.13لبناف،َص-،بَتكت01َ،1987اإلسالمي،ط
َللنشر19َ َالصميعي َعفيفي،دار َالرزاؽ َزلمد(،تعليق:عبد َبن َاألحكاـ:اآلمدم)علي َأصوؿ َيف َمن:اإلحكاـ َكل ينظر

.َاصوؿَيفَعلمَأصوؿَالفقو:الرازم)فخرَالدينَزلمدَبن30َ-01َ،2003،1/29عودية،طكالتوزيع،ادلملكةَالعربيةَالس
.َشرحَالكوكبَادلنَت/سلتصر1/139َعمر(،دراسةَكربقيق:جابرَفياضَالعلوان،منشوراتَمؤسسةَالرسالة،)د.ب(،)د.ط(،
ق(،ربقيق:زلمد972َوحيَاحلنبلي/تالتحرير/ادلختربَادلبتكرَشرحَادلختصرَيفَأصوؿَالفقو:ابنَالنجار)زلمدَبنَأمحدَالفت

َالعبيكاف،الرياض َمكتبة َمحاد،منشورات َكنزيو َالسعودية،)د.ط(،-الزحيلي َالعربية َإرشاد1993َ،1/100ََادلملكة .
َ.104الفحوؿَإذلَربقيقَاحلقَمنَعلمَاألصوؿ:الشوكان،َص

20َ َسوسَت:ميشاؿ َدك َفرديناف َعن َخَترٌيفيوأينظر:البحث َكتعليق:زلمد َكتقدمي َالبقاعي،مراجعة:نادرََ،ترمجة زلمود
َ.71صَ،01َ،2009سراج،دارَالكتابَاجلديدَادلتحدة،ط

َا21َ َكتعلمها:اللغات َتعليمها َألجنبية َادلعرفة،الكويت،العدد َعادل َحجاج،منشورات َكعلي َخرما ،شواؿ126َنايف
 .123-122صَ،1988

َََدلق22َ َذلذهسوسَتدَككاف)فرديناف َمدركا َبأفَ( َيفًتض َكاف َمنََاللغة»احلقيقة،حيث َرلموعة َتسمية َأساس ىي
َكاألفكار،األمساء َادلواضيع َعلى َمفكراي.«نطلقها َاحلداثة:جوفََنظر:مخسوف َبعد َما َإذل َالبنيوية َمن َمعاصرا أساسيا

َ .309صَ،01َ،2008لبناف،ط-،ادلنظمةَالعربيةَللًتمجة،بَتكتليشتو،ترمجة:فاتنَالبستان
َاألحكاـ 23ََ َيفَأصوؿ َحـزَ:اإلحكاـ َابن َزلمد َعبٌاس،منشوراتَدارَ)أبو َتقدمي:احساف َسعيد(، َبن َأمحد َبن علي

َ.1/46،لبناف،)د.ط(،)د.ت(-اآلفاؽَاجلديدة،بَتكت
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َاألخَتةَألفاظ،َمنَالتعريف كيكوفََات،عنَدالالتَدلسميَاإمٌََهباَرَيبػٌَعَىيػَيَىيَعبارةَعنَعالماتَكىذه
ليتَاactuelsََبتلكَاأللفاظَعنَادلعانَاالستعماليةَاحلاليةَرَىبػٌَعَىكإماَأفَيػَيَ،طبعا24ذلكَعنَطريقَالوضع

َكافَنوعَالتٌََعرؼَباالستعماؿ،لَيفَىذاَادلستولَماَيَيكيتدخٌََ،سلاطبيوهاَإذلَمَتبليغَىادلتكلٌََدَيصًَقيَي عبَتَكأيٌاَما
كىذاَدلََ،سواءَعندَاألصولُتَأكَعندَغَتىمَراسة،ظرَكالدٌَبالنٌََتكوفَجديرةَنَبليغاتيفَمجيعَالتٌََغةاللٌََفإفٌَ

َلقيَىيستطيعَالفردَبواسطتهاَأفَيَيَيفَالوقتَنفسو،َكَعجيبةَهَدةَهمعقٌََأهناَطريقةَهَتًبَثٍَثَلوَدلَتػَيحدَييكنَليَى
َعلىَاحلقائقَالكونية َكَككصفها،َ،25نظرة َعندئذَباكتشافها َاألمرَإذلَتفسَتىاَبلَقدَيتعدٌََفيقـو لَبو

َنوعَنظرتوَإذلَتلكَاحلقائقَيفَحدٌََبًَسَىككذلكَحًبَىَقايف،بَتكوينوَالعلميَكالثٌَحبسَىَكيكوفَذلكَ،كتأكيلها
َذاهتا.ََ

                                                           
يفَأصوؿَالفقو:ادلرداكمََتحبَتَشرحَالتحريرينظر:الَ.«َألفاظَكضعتَدلعانَ»منَنظرَإذلَاللغةَعلىَأهناَكذلذاَصلد 24َ

ادلملكةَ-احلنبلي)عالءَالدينَأبوَاحلسنَعليَبنَسليماف(،دراسةَكربقيق:عبدَالرمحافَبنَعبدَاَاجلربينَكآخركف،الرياض
رلموعةَمنَادلواضعاتَالضركريةََ»بلَىناؾَمنَعٌدىاََ.282،صالعربيةَالسعودية،منشوراتَمكتبةَالرشد،)د.ط(،)د.س(

َ.71.َينظر:البحثَعنَفردينافَدكَسوسَت:ميشاؿَأرٌيفيو،َص«افَاإلجتماعي...اليتَيتبٌناىاَالكي
الٌنزرَاليسَتَبتحديدَمصطلحَاللغة،باستثناءََفلواأهنمَدلَػلَيقفَعلىَحقيقةَصَدلصنفاتَعلماءَأصوؿَالفقوادلتفحٌََإالَأف

َادلوجَوَمن َبعضَادلصنفاتالتعريفات َيف َإفٌَ،دة َكافَمنصبٌََبل َاىتمامهم َكيفية َحوؿ َعلىََداللةا َالًتاكيب األلفاظَأك
َمضطرٌَادلعٌت َأنفسهم َكجدكا َعنَ،كمنو َعبارة َأهنا َمعرفتها،دبا َكيفية َعن َك َكاضعها َكعن َاللغة َكضع َعن َللحديث ين

َكاحدةتواضعاتَكاصطالحات َالوضعٌيةَكجهُتَلعملة َالٌلغويةَكادلعرفة َادلعرفة َيكوفَاألصوليوفَقدَجعلوا نظرَيفَ.ي،كهبذا
َمن َكل َاخلصوص َزىَتََ:ىذا َبن َكربقيق:محزة َزلمد(،دراسة َبن َزلمد َحامد َاألصوؿ:الغزارل)أبو َعلم َمن ادلستصفى

َاإلسالمية َاجلامعة َالشريعة-حاف،،منشورات َادلنورة،)د.ط(،)د.ت(،-كلية َأصوؿََ.3/8ا،ادلدينة َيف اإلحكاـ
َالفقو:الرازم،َ.1/30األحكاـ:اآلمدم، َأصوؿ َعلم َيف َادلنَتَ.1/175اصوؿ َالكوكب َالنجار،:شرح َ.1/107ابن

َيوسف(،ربقيقَ َبن َزلمد َالدين َالبيضاكم(:اجلزرم)مشس َللقاضي َاألصوؿ َعلم َإذل َالوصوؿ َمنهاج َادلنهاج)شرح معراج
إرشادَالفحوؿَإذلَربقيقََ.01،1993،1/153مصر،ط-كتقدمي:شعبافَزلمدَإمساعيل،مطبعةَاحلسُتَاإلسالمية،القاىرة

َ.1/97ََاحلقَمنَعلمَاألصوؿ:الشوكان،
احلقيقةَكادلنهج)اخلطوطَاألساسيةَلتأكيليةَفلسفية(:ىانزَجورجَغادامَت،ترمجة:حسنَناظمَكعليَحاكمَصاحل،راجعو25ََ

َ.573-572علىَاألدلانية:جورجَكتوره،ص
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َسانيةاللٌََقنيةتلكَالتٌََىيَكرامباألصوليوفَانتباىاََإليهاَانتبوَةَاليتاحلقائقَالكونيٌََمنَبُتَأىمٌََإفٌََ

ضركرةََعلىَصَ نَيإفَىذهَالتقنيةَتػَىَ؛بينهمَفيماَةاإلبالغيٌََواصليةَكةََالتٌَمُتَحصوؿَالعمليٌَللمتكلٌََنَيمَىضٍَاليتَتَى
َذلكَأفٌََ؛غومعاكفَيفَاجلانبَاللٌَوفَذلكَالتٌَماَيكَصَ كَأخَىَ،26بينهمعاكفَبُتَاألفرادَفيماَربصيلَالتٌَ

َاتَكاآلخرَمنَجهة،اتَكالٌذكبافَبُتَالذٌَماىيَمعَالذٌَغبةَيفَربقيقَنوعَمنَالتٌَالرٌََدَيسَِعندَالفردَذبيَىَ»اللغةَ
قَغةَأفَضلقٌَأمَدبعٌتَآخرَنستطيعَبواسطةَاللٌََ؛27«َاتَكالعادلَاخلارجيَادلوضوعيَمنَجهةَأخرلكبُتَالذٌَ

َالفردَأثناءهَبالتحدٌَاألكٌََواصل؛ثالثةَأنواعَمنَالتٌَ َبُتََانَبُتَذايت؛كالثٌََثَإذلَنفسو،ؿَذايتَيقـو أمَيقـو
َآخرل، َكذات َالثٌَََذات َفيتأسٌَكأما َالوجود،الث َإذل َالفرد َنظرة َعرب َاألنواعَكادلتأمٌََس َىذه َمجيع َيف ل

كالذمََ،28فاىموَالوحيدَفيهاَىوَربقيقَالفهمَكالتٌَاَعلٌَأمٌََ،األساسيَ َالفردَفيهاَىوَالفاعلَيَأفٌََواصليةَغلدالتٌَ
َ.29يؤٌدمَبدكرهَإذلَإصلاحَالعملٌيةَالتواصلٌيةَبُتَادلتعاكنُت

َاكتسبت َالتٌَالتٌََلقد َاللٌَقنية َالسٌَعاكنية َأعليٌَسانية َعندماابقة َفقط َكربل َكضَىتكفٌََة تَنَىمًَلت
َمَيهًَسٍَادلتطلباتَاليتَتَيَؿَيكىذاَيفَحقيقةَاألمرَىوَأكَ َاإلفصاحَعنَادلستورَكنقلوَإذلَالغَت،َحقَ َللمتواصلُت

ادلعانَالقائمةَيفََ»َعنوَحينماَقاؿ:أفَيعربٌََ(ق666ت)َماَأرادَاجلاح،َكىوَالعمليةَاإلبالغية،إصلاحَيفَ
مستورةََكاحلادثةَعنَفكرىم،َخبواطرىم،صلةَجةَيفَنفوسهمَكادلتٌَسَادلتصورةَيفَأذىاهنمَكادلتخلٌَصدكرَالناٌَ

كالََالَيعرؼَاإلنسافَضمَتَصاحبو،َةَمعدكمة،عنٌَكموجودةَيفَمَىَكزلجوبةَمكنونة،َة،ةَكبعيدةَكحشيٌَخفيٌَ
َالَيبلغوَمنَحاجاتَنفسوَإالََكالَمعٌتَشريكو،َحاجةَأخيوَكخليطو، كادلعاكفَلوَعلىَأمورهَكعلىَما

                                                           
َمنََينظر26َ َاألصوؿ:الشٌَإ:كل َعلم َمن َاحلق َربقيق َإذل َالفحوؿ َادلنَت:ابنََ.104وكان،رشاد َالكوكب شرح

َالرٌازم،1/100النجار، َالٌدين َالفقو:فخر َأصوؿ َعلم َيف َاصوؿ َأصوؿ1/193َ. َيف َاإلحكاـ .
َ.1/29األحكاـ:اآلمدم،

َالل27ٌََ َغلفافيف َالعامة)تارؼلها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها(:مصطفى َادلتحدة،بنغازمسانيات َاجلديد َالكتاب -،دار
َ.12صَ،01َ،2010ليبيا،ط

َبارة،28َ َالغٍت َتأكيلي(:عبد َعقل َمشركع َكالفلسفة)ضلو َمنشوراتَاذلرمينوطيقا َك َناشركف َللعلـو َالعربية الدار
َ.318ص،01َ،2008َاجلزائر،ط-االختالؼ،لبناف

َناشركف،بَتكتالتداكلٌية:جورجَيوؿ،29َ َ.65ص،01َ،2010َلبناف،ط-ترمجة:قصيَالعٌتايب،الدارَالعربيةَللعلـو



                               اللغة العربية ودورها في استنباط األحكام الشرعية عند األصوليين                 التمهيد:       

 
 

8 
 

...شلٌاَييعرٌبَبوَعنَفضلَ»قبلوَحُتَقاؿ:َق(471)تَالقاىرَاجلرجانَكىذاَماَعرٌبَعنوَعبدَ.30« بغَته
كرامواَأفََكأخربكاَالٌسامعُتَعنَاألغراضَكادلقاصد،َمنَحيثَنطقواَكتكٌلموا،َبعضَالقائلُتَعلىَبعض،

31َ«َمكيكشفواَذلمَعنَضمائرَقلوهبًََمَماَيفَنفوسهم،وىَيمَيعلًَيَي

َدقٌَ َالنٌَإذا َقنا َقائمةَنَابقةالسٌََقنيةالتٌََيفظر َمفهـوَاأساسَصلدىا َمنَعلى ظاىرةََواصلالتٌََغلعل
َأفٌََتشًتؾَفيهاَمجيعَاألطراؼَادلتحاكرة،َ،32ةتفاعليٌَ فاتَكسلوكاتَالفردَمجيعَتصرٌََىناؾَمنَيعدٌََكما

َالفردَإذلَشبكةَاجتماعيةَمعينةواصليَالذمَػليلَإحالةَمباشرةَإذلَافعَالتٌَنابعةَمنَالدٌَ َ،33انتسابَىذا
َسيكوف، َفصاعدا،َكعليو َىنا َتواصليَ َأمَ َمن َلوَرىُتَىَنشاط َكادلوجهة َاحلاضنة َاالجتماعية ،34َاذليئة

َإمكانٌيةَه َللفرد َيكوف َلن َسوؼ َمصلحةَهَكبالٌتارل َيػَىَكال َاالجتماعية،َؿَىًزَعٍَأف َاذليئة َتلك َعن َىذاَكَنفسو
عنََبَىضرًَؽلكنناَأفَنَيَالَ»َأنوَحيثَيذىبَإذلَ؛35فاعليَيفَعلمَالنفساالذباهَالتٌَعليوََصَ نَييػَىَماَبالٌضبط

                                                           
دَىاركف،مكتبةَاخلاصليَللطباعةَكالنشرَالـَزلمٌَ:عبدَالسٌَشرحَكربقيق:،)أبوَعثمافَعمرَبنَحبر(ح،البيافَكالتبيُت،اجلا30َ

َ.07َ،1998،1/75،طمصر-كالتوزيع،القاىرة
َاإلعجاز31َ َزلٌمدَدالئل َتعليق:زلمود َك َزلٌمد(،قراءة َبن َالرمحاف َعبد َبن َالقاىر َعبد َبكر :اجلرجان)أبو

َ.43شاكر،)د.ف(،)د.ط(،)د.ت(،َص
َاخلطاب 32َ َلتحليل َالٌسوسيولوجية َالدكرلََادلقاربات َاخلطاب)ادلؤسبر َكربليل َالنص َكتاب:لسانيات َشايب،ضمن :أمحد

األكؿ"حبوثَزلٌكمةَيفَلسانياتَالنصَكربليلَاخلطاب"دبشاركةَاجلمعيةَادلغربيةَللسانياتَالنصَكربليلَاخلطابَكجامعةَ
َاالنسانية.أكادير/ادل َكالعلـو َاآلداب َزىر"كلية َكالتوزيع،األردفابن َللنشر َالعلمية َادلعرفة َكنوز َادلغربية(،دار -ملكة

َ.205،َص01َ،2013عماف،ط
،07َسورية،ط-:فيليبَبالنشيو،ترمجة:صابرَاحلباشة،دارَاحلوارَللنشرَكالتوزيع،الالذقيةالتداكليةَمنَأكستُتَإذلَغوفماف33َ

َ .47صَ،2007
َ.71البحثَعنَفردينافَدكَسوسَت:ميشاؿَأرٌيفيو،َصَ 34
َالقرفَمعَأحباثَبالو ألتوينتسبَىذاَاالذباهَإذلَمدرسةَتدعىَ)35َ َكافَقدَظهرَيفَاخلمسينياتَمنَىذا َأنٌو (َكييٍذكىري

َالعلماء،أبرزىم) َعالجَ(واتزالويكالعديدَمن َيف َكتوظيفها َاحلوارية َالٌتواصلٌية َادلعطيات َباستثمار َاالذباه َىذا َعيًٍتى َلقد .
َ َبعد َفيما َأفاد َحيث َالنفس، َادلقارباتَمرضى َادلرضي.ينظر: َالٌتواصلي َاالذباه َنتائج َمن َالعادم َالٌتواصلي االذباه

َ.204-1/203الٌسوسيولوجيةَلتحليلَاخلطاب:أمحدَالشايب،ضمنَكتاب:َلسانياتَالنصَكربليلَاخلطاب،
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َالكالَـىَمارسَالفردَيَمافكلٌََ؛قةَكطيدةَبُتَلغةَالفردَككيانوَاإلنسانعالَتنشأفقطََمنَىناَكَ،36«َواصلالتٌَ
كىوَمعرباَعنهاَمنََوَإالالَغلدَنفسَىَةتلكَاإلنسانيٌََعنَأفَيعرٌبََالفردَأرادَكلماكََيكوفَمعرباَعنَإنسانيتو،

فهيََاللغةَالَؽلكنَأفَتنفصلَعنَاإلنساف،َ»ػنقوؿَبأٌفََدلاَسلفَكخالصةَ،37موَمعَاآلخرينكلٌَتَخالؿ
َ.38«َكهباَيؤثٌرَكيتأثٌر[َ...]الوسيلةَاليتَتسمحَبصوغَمشاعرهَكانفعاالتوَكمكبوتاتو

َكاف َاحلقيقة؛َالبيانيوفَالعربَغويوفَكاللٌََلقد َهبذه َتاـ َبأفٌََعلىَكعٌي َرأكا ادلعٌتََكذلكَحينما
َباللغة،َ،39كاإلنسافَشيئافَغَتَمنفصالفَعلىَاإلطالؽ َكافَذلكَادلعٌتَمنوطا فقطَأمكنناََعندىاَكدلا

عاكنيةَةَالتٌَلتلكَالتقنيٌََماَيؤٌكدَىذهَاحلقيقةَىوَاستشعارَالعلماءَكَ،40«َكينونةَاإلنسافَكماَىيتوَ»َعٌدىا
                                                           

َ.47الٌتداكليةَمنَأكستُتَإذلَغوفماف:فيليبَبالنشيو،َص 36َ
اإلنسافَىوََ»ادلصدرَنفسو،َصَنفسها.كىذاَماَأٌكدَعليوَفالسفةَاللغة؛َفنجدَمثالَأفَ)جافَبوؿَسارتر(َيعتقدَبأف37َ

َيقولو ،ََيفَاللسانياتَالعامة)تارؼلها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها(:مصطفىَغلفافَ.ينظر:«اللغة،إفَاإلنسافَىوَأكالَما
 :  .L’ étre et le néant : J-P.Sartre,paris,Gallimard,1943/1976,p400.نقالَعن:12ص

َالطرحَصلدََ الذمََربطَبُتَكجودَ(  Heidegger Martinهيدجر ََمارتين)كمنَالفالسفةَالذينَأٌصلواَذلذا
لَلالضطالعَةَفهوَمؤىٌَدَأفَؽلتلكَاإلنسافَصفةَالوجوديٌَفبحسبَرأيوَدبجرٌََربطاَزلكما؛ةَالفهميٌََةاإلنسافَكبُتَالعمليٌَ

نظريةَ"فهمَالفهم)مدخلَإذلَاذلرمنيوطيقا.َينظر:ةَاليتَتشٌكلَادلرجعيةَاألكذلَألمَعمليةَتفسَتيةَأكَتأكيليةةَالفهميٌَبالعمليٌَ
َ.222صَ،01،2007مصر،ط-(:عادؿَمصطفى،رؤيةَللنشرَكالتوزيع،القاىرة"التأكيلَمنَأفالطوفَإذلَجادامر

نوطيقيةَالَتتأٌسسَإالَعندَسلالطتهاَلٌلغة،َكىذاَألٌفَاذلرمينوطيقاَماَىيَكماَيرلَ)ىانزَجورجَغادامَت(َأفَالعملٌيةَاذلرمي
إالَتعبَتاَعنَالكيافَاإلنسان.ينظر:غادامَت)منَفهمَالوجودَإذلَفهمَالفهم(:عبدَالعزيزَبوَالشعَت،منشوراتَاالختالؼَ

دباَأنوَتشكيلَلغومََ-النصٌَ.َأيضاَصلدَ)بوؿَريكور(َيعتقدَبأف126َ،َص01َ،2011كدارَاألماف،اجلزائر/ادلغرب،ط
َىوَإالَتعبَتَعنَحالةََ-خاص َالنٌصَما َأخرلَأٌف َيعتقدَمنَجهة َكما َأنفسنا، َالوسيطَالوحيدَالٌذمَنفهمَعربه ىو

َ.89كجوديٌةَمعيٌنةَللقارئ.َينظر:منَالنصَإذلَالفعل)أحباثَالتأكيل(:بوؿَريكور،َص
َكتاب:التداكلياتَكربليلَمنَالٌلسانياتَإذلَالٌلسانياتَالتداكلٌية)يفَإشكالي38َ ةَالتحٌوؿَكالتطٌور(:محوَاحلاجَذىبية،ضمن

َكنوزَادلعرفةَالعلمٌيةَللٌنشرَ اخلطاب)حبوثَزلٌكمة(:اإلشراؼَكالتقدمي:حاف،َإمساعيليَعلومَكمنتصرَأمُتَعبدَالرحيم،دار
َ.155-154ـ،َص2014ق/01َ،1435عٌماف،ط-كالٌتوزيع،األردف

39 ََ َاإلسالمي)من َالعريب َالفجارمالفكر َالفهم(:سلتار َتأكيلية َإذل َادلعٌت َكالتوزيع،كَتأكيلية َللنشر َاجلديد َالكتب ،عادل
َ.20صَ،01َ،2009جدارَللكتابَالعادليَللنشرَكالتوزيع،إربد/عماف،ط

َ.12صَيفَاللسانياتَالعامة)تارؼلها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها(:مصطفىَغلفاف، 40
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َكادلكانيةَكحىتَرًَطَيغمَمنَاختالؼَاألَيعلىَالرَ  َيؤكٌََبينهم،َفيماَىتماميةاالَالزمانية َالقومَ كما َدَحضورىا
َكانتَانفعاالتناَكإحساساتناَكرغباتناََ»َحيثَرألَبأنوَبوَأحدَالفالسفةَادلعاصرين،َىوَماَصرحٌََكادللحَ  دلا

فالقارئََ،41«َيفَأفَطلربهَهباَعلىَماَجرتَبوَالعادةَلَيأمَىالَيكادَاآلخرَيطلعَعليهاَبسهولةَأصبحناَنَى
َ َإعادةَصياغةَألقواؿَاألصوليالكالـَغلدهَككأنوَرلرٌَذلذا َعلىَإنسانيٌََابقة،َالسٌَُتد َتأكيدا َغلدَفيو ةَكما

َاإلبالغيةَفيماَبينهم.َماهتماساىقةَدبدلَإالبشرَادلعلٌَ
واصلَفيماَبينهمَيفَسبكُتَاألفرادَمنَالتٌََغوماستأثرَبوَادلعطىَاللٌَمَالذٌََكرَاورمٌَقاَمنَالدٌَانطالَ

ألفَمعظمَنظرَاألصورلَيفَدالالتََ»َضمنَفنهم؛َسانيةدلباحثَاللٌَاَوفاألصوليٌََدَىورًَأفَيَيَبَأبداغرًَستَىالَنَى
َالصٌَ َكاحلقيقة ََكاجملازيغ َكاخلصوصَكأحكاـ َكالنٌَكالعمـو فاحتاجَإذلََكدليلَاخلطابَكمفهومو،َهي،األمر
الوصوؿَإذلَمعرفةَمعانََاقتصراألصوليُتَمنََكماَصلدَمن،42ََ«َظرَيفَذلكَتكميالَللنظرَيفَاألصوؿالنٌَ

َاشتمالَعليوَمنَخصوصياتَعلىَمستولَالًتٌََالقرآفَكالسنةَك َاشتمالَعليوََ،كيبما أيضاَمنَبلَكما
َ.43َكالبياف...َرؼَكادلعانحوَكالصٌَعلىَمنَكانتَلوَدرايةَبعلمَالنٌََميزاتَلطيفة

لَيتمثٌََدثَأمرَيفَغايةَاألعلية؛حَ،غويةَمنَقبلَاألصوليُتاللٌََوَأثناءَإدراؾَقيمةَادلباحثإالَأنٌَ
فمنََمَحدثَلعلمَأصوؿَالفقو؛الذtransformation radicalٌََََاجلذرمٌََحوؿىذاَاألخَتَيفَالتٌَ

كََ،عيمفرداهتاَكتراكيبهاَسبكنواَمنَفهمَالنصَالشَرَاألصولٌيوفَةَاليتَمىتَفهمغةَبوصفهاَادلادٌَللٌَمعَاَوتعامل
َذاتو؛َيفَحدMéthode Linguistique َLaٌََغوماللٌََادلنهجإذلََمنو،َألحكاـاَبالتارلَمنَاستنباط

لعَاألصورلََالذمَاضطكرَاخلطَتاءَالدٌَنواَمنَإنشاءَمنهجَخاصَهبم،َتبلورَىذاَاألخَتَمنَجرٌَحيثَسبكٌَ
َ.ارستومدب

                                                           
َا41َ َننجز َالعامة)كيف َالكالـ َأفعاؿ َقينيٍت،افريقياَنظرية َالقادر َأكستُت،ترمجة:عبد َالنكشو َبالكالـ(:جوف ألشياء

َ.105،َص02َ،2008الشرؽ،ادلملكةَادلغربية،ط
َ.2/5،البحرَايطَيفَأصوؿَالفقو:الزركشي 42َ
َعلم43َ َمن َاحلق َربقيق َإذل َالفحوؿ َبصحتو)َكَ.1031صَاألصوؿ:الشوكان،َإرشاد َيعتقد َما َالدينَىو فخر

َ.6/24،:اصوؿَيفَعلمَأصوؿَالفقو:الرازم(.ينظرالرازم
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َاألصورلٌََإفٌَ َحدٌََيتجاكز،َدكر َادلسائَبعيد،َكإذل َمصنٌَتلك َهبا َأحاطت َاليت َالنحوٌيُتَل فات
َعتباتًََ؛كاللغوٌيُت َفقطَعلىَربطََالرلَيفَأبسطَصوره،رسَالدٌَالدٌََفهؤالءَدلَيتجاكزكا دبعٌتَأهنمَاقتصركا

َكافَاإلصلازَالكالميٌََة،ادللفوظاتَدباَربملوَمنَمعانَحرفيٌَ َكثَتََكدلا عندَالعربَذاَآفاؽَرحبةَربتومَعلى
َالتٌَ َالدٌَفرٌَمن َأَىَاألصورلَ َتَىالتفَىَ،قيقةعات َاليت َتلك َالهَىلَىغفَىإذل َكتتعلٌََ،ارسوفدٌَا َق َادلعانَأساسا باستكناه

يفََكَ،44غومبكثَتَمنَنطاؽَاشتغاؿَاللٌََأكسعَىَكلذلكَكافَنطاؽَاشتغاؿَاألصورلٌََلفظات،ادلقصودةَمنَالتٌَ
غةَكَعريفاتَلألصلَحبسبَاللٌَىذهَالتٌََ»:بقولوَق(785تَبكيالسٌََتاجَالٌدين)سياؽَىذاَالكالـََيصرٌحَ

َكافَأىلَاللٌَ َكتبهم،َغةَدلَيذكركىاإف ضَذلاَتعرٌَيدلَضوفَألشياءَاألصوليُتَيتعرٌََهناَعلىَأفٌَكىوَشلاَينبٌََيف
ََ.45«َغةأىلَاللٌَ

َالدٌََإفٌََ َادلعان َفهم َعلى َاألصوليُت َحرص َكادلستعصية َاللٌَقيقة َالوسائل َيستعملوف غويةَجعلهم
َمنها؛استعماالَغَتَذلكَالذٌَ َىوَمعلـو-فعلمَالنحوَمَألفناه لكنََبضبطَدالالتَاجلمل،َيهتمٌََ-كما

َلوَبذلكَآفاقاَرحبةَكسعهاَعادلَالنصٌَاألصوليُتَغَتٌَ َباتَالنحوَعندىمََ،كاَرلاؿَاىتماموَففتحوا كهبذا
َ،47لوَالوقوؼَعندَادلقصدَمنَتأليفوَلَيفَىكٍَكاليتَتَىَبغيةَإجالءَمناطقوَالعتمة،َ،46النصَيشتغلَضمنَإطار

                                                           
َ.1/14الفقو:الزركشي،َالبحرَايطَيفَأصوؿ 44َ
عليَبنَتقيَالدينَأبوَاحلسنَاإلهباجَيفَشرحَادلنهاج)منهاجَالوصوؿَإذلَعلمَاألصوؿَللقاضيَالبيضاكم(:السبكي)45َ

َالكايف( َعبد َالكتب َالوىاب(،دار َعبد َنصر َأبو َالدين ق/1416َلبناف،-العلمية،بَتكتككلده:السبكي)تاج
َ.1/21ـ،1995

َالنص46ََ َبػ)ضلو َادلعاصرة َالنحوGrammaire de Texteََكيعرؼَيفَالٌدراساتَالٌلسانية َيفَىذا َتوس عى (،فلقد
َالنٌصي.َ َباالستعماؿ َاكومة َاجلملية َادلتتاليات َبإنتاج َأصبحَييعٌت َأف َالنموذجي،إذل َادلتكٌلم َالفرد َعند َالكفاية مفهـو

َصٌمود،مراجعة:صالحَينظر َكمحٌادم َادلهَتم َالقادر َمنغنو،ترمجة:عبد َكدكمينيك َشاركدك َاخلطاب:باتريك َربليل :معجم
َ.278َ،َص2008الدينَالشريف،ادلركزَالوطٍتَللًتمجة/دارَسيناترا،تونس،)د.ط(،

،ينظر:47َ َكرـك َكافَاألصوليوفَعلىَعلمَبأفََ.32صَمقاصدَاللغةَكأثرىاَيفَفهمَاخلطابَالشرعي:أمحد كيفَاحلقيقةَلو
َعَدلَؼلاطبَالبشرَإالَبنصوصَصرػلةَدلادلشرٌَ َاستثمركا َكافَالكالـَألنٌََ؛منَأجلَاستنباطَاألحكاـَنحو النصا وَإذا

ىَأفَعلَقاطعادليالََلبحثَعنَمقاصدَادلشرعٌَكذلذاَيصبحَاَاعيَإذاَإذلَتفسَتهَأكَمحلوَعلىَمعانَسلتلفة،مفهوماَفماَالدٌَ
َرسالتوَزلفوفةَبأنواعَمنَالغموض.
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َكافَ للجانبََأكذلَاألصولٌيوفَمنَىناَ،48«ََمقصودتعبَتَفٌٍتََ»َقرآفَيوصفَبأنٌوالكمنَجهةَأخرلَدلا
َالنصٌََأفٌََةَعلىَفكرةَمفادىارَاألصوليُتَعامٌَإذَينعقدَتصوٌََ؛كبَتَاىتمامهمََالقصدمَيفَالعمليةَالتبليغية

َسيؤدٌََكسَىألفَعَىَلوَمنَأفَيكوفَحامالَدلعٌت؛َشريعيَالَبدٌَالتٌَ َادلتكلٌَىذا َكفاءة مَمَإذلَاإلنقاصَمن
َعندىاَكإذاَثبتَىذاَكانتفىَذاؾَؽلكنناَصَادلقٌدس،مَبذلكَالنٌَعنَمثلَادلتكلٌََهيَريَوَ صَىتىََيدَهعًَكىذاَبَىَغوية،اللٌَ

َبأنٌَ َأفَنَىأفَصلـز َالَؽلكننا َحكميا،صوصَالشرعيٌَالنٌََرَىثمًَستَىو َاستثمارا َبأهنٌََة َمسبقا َأدركنا َتػَىإالَإذا ََتَىابًَعَىا
َكافَمنَالبَىَ،49مقصودة َأكَدبعزؿَوَرَىصدَيالكالـَليسَبإمكانوَأفَيَىَأفٌََاىيَِدَىكإذا 50َعنَكعاءَدالرلٌََبعيدا

َ.زلٌددةَبوَعلىَمعانَىَمَبذلكَالكالـَقاصداَأفَيدؿٌَأيضاَأفَيكوفَادلتكلٌََاىيٌَدَىفمنَالبَىَمعانيو،َلَيمًَػلَى

َكافََغومَيفَالعمليةَاالستنباطيةفكَتَاللٌَتٌَالَطًَسَ وَىتػَىدناَفعالَأفَنكشفَعنَكإذاَأَر عندَاألصوليُت
َذاتو؛ َالفقو َأصوؿ َعلم َطبيعة َعن َنكشف َأف َعلينا َباألدلةََلزاما َمباشرة َعالقة َمن َلو َدلا ذلك

َالفقوَيتمثلَيفَإفٌََ؟اَإذَفماَىوَالفقو...َأيضاَةَالفقوماىيٌََؽَإذلوَصلدَأنفسناَملزمُتَبالتطرٌَغوية...كمناللٌَ
القواعدََفصيليةَعنَطريقةَالتٌَمنَاألدلٌََةَادلستنبطةالعمليٌََةرعيٌَبغةَالشٌَةَذاتَالصٌَاألحكاـَاجلزئيٌََرلموعَ»

َىذاَ،51«َ...األصولية َمن ََنفيد َالفقوالقوؿ َشرعيَ َىوَأف َأثر َذات َأحكاـ َعن َمنوطةَنتَعبارة َكوف
َ.أكَالواقعيةَفُتَادلنفردةَاحلاليةادلكل52ٌََبأحداث

َكاف ََاثنُتَكظيفتُتَينحصرَيفَعملَاألصورلَكإذا ََ-1علا ََأكالَيعٌتَأنو عنَسلتلفَباإلجابة
َاليومية َحياهتم َيف َادلسلمُت َتعًتض َاليت َيتكفٌََ-2كَ،ادلسائل َأفعاؿ َبوصف َطريقََ،شرالبل َعن كذلك

أمََ؛هبذاَالعملَالوصفيَلتكفٌَمَيخصَالذٌَالشٌََفإفَ،رعيةَاخلمسةإثباتَأكَنفيَكاحداَمنَاألحكاـَالشٌَ

                                                           
َ.07صَ،04َ،2006،دارَعمار،عماف،طالتعبَتَالقرآن:فاضلَصاحلَالٌسامرٌائيَ 48
َ.1/271،زرممعراجَادلنهاج)شرحَمنهاجَالوصوؿَإذلَعلمَاألصوؿَللقاضيَالبيضاكم(:اجل 49َ
َ.111ص،02َ،1986َالدارَالعربيةَللكتاب،ط:عبدَالسالـَادلسدم،َسانَيفَاحلضارةَالعربيةفكَتَاللٌَالت50ٌََ
َللبنوؾَمقد51ٌَََ َالدكرل َاالرباد َجالؿ،مطبوعات َسعاد َكالفقو:زلمد َالفقو َأصوؿ َبعلم َالتعريف َيف مة

َ.3صَ،2002اإلسالمية،)د.ب(،)د.ط(،
َفيزيائية.َأحداثَكالميةَأك 52َ
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بينماََكهبذاَيكوفَالفقيوَكاضعاَتشريعوَللمجتمع،َ،53(الفقيوػَ)يصطلحَعليوَبَاألحكاـَبالوقائعَيطَينًَمَيَيالذٌَ
َكافَالفقيوَمشغوالََ،54ككلََالعقلَالفقهيَكالعريبٌََموجهاَضلوَعقلُت؛َيكوفَتشريعَاألصورلٌَ دبعٌتَآخرَدلا
َالوقائعَالعينيٌَ َبعقلَمتوسٌَأدٌََة،دبناقشة َلواقعَاالجتماعيَاليومي،لَنظرتوَاطَالَتتعدٌَلَذلكَإذلَاشتغالو

َكافَاألصورلَ  َكبَتَؽلَىمنهمكاَدبناقشةَادلبادئَكاألصوؿَتطلٌََبينماَدلا ةَكيافَاألمٌَََسَ بَذلكَأفَيشتغلَبعقل

َكماَؽلَى َكيافَاألفراد.َََسَ سباما

َىبػَىتَىكلكيَنػَىَياؽَنفسو،واصلَيفَالسَِنَي ةَأخرلَدَمرٌَنعودَفنؤكٌََبُتَالعقلُت،َالفاصلةَىَأكثرَاحلدكدَىَُت 
دبعٌتََ،؟األحكاـَكلكنَماَطبيعةَتلكَ،55ةرعيٌَةَاألحكاـَالشٌَيقتصرَعلىَإدراؾَغالبيٌََدكرَالفقيوَعلىَأفٌَ

َكالوجوبَأكَاحلرمة...إخلآخرَماذاَيعٍتَأفَيطلقَالفقيوَحكماَشرعيٌَ َطبيعةَىذاَاألخَتَىيَنسبةَإفَ؟ا
َكافََ،56ادلنجزينَذلاَكأصحاهباَ)فيزيائيةَأكَقولية(َيعقدىاَالفقيوَبُتَادلمارسات ادلسندََكرىذاَىوَالدٌَكإذا

أكَدبعٌتََ،وكافَقدَبٌتَعليوَأحكامَىََاألساسَادلعريفَالذمَلناَمنَأفَنتساءؿَعنَذلكَفالَبدٌََ،يوإذلَالفق
ةَريقةَاإلجرائيٌَكمنَجهةَأخرلَماَىيَالطٌََ؟َلةَاليتَاعتمدَعليهاَالفقيوَالستنباطَأحكاموآخرَماَىيَاألدٌَ

َيتمٌَ َاألحكاـَاليت َتلك َاستخراج َيتوصٌَأيضاَََ؟هبا َاحلكمَكيف َبُت َاجلامعة َالعالقة َإدراؾ َإذل َالفقيو ل
َكالدٌَ َإليو،ادلستنبط َادلستند َالنصٌََليل َالفقيو َيقرأ َكيف َأنٌَيتمكٌََحىتٌََأك َدبا َاحلكم َعلى َالوقوؼ َمن وَن

َأصوؿَوَيشتغلَضمنَإطارَقواعدَى َأفَؼلالفهاَك َاألَ؟57َالَغلبَعليو َتجاكزتَسئلةإفَاإلجابةَعنَىذه
َليستَمنَاختصاألهنٌََ؛الفقيو َاألصورلَ،وصا َاختصاص ََالذمَبلَىيَمن َإطار منهجيةَيشتغلَضمن

َاألكؿسل َدلنهجية ََ؛الفة َمنذلك َمزيد َإذل َربتاج َكالضٌَالدٌََألهنا َتػَيَفهيَ؛58بطقة َاألحكاـٌَتىَعٍَال َبتطبيق

                                                           
َ.63،َص2012َ،01طَاألردف،-إربدَاحلديث،عادلَالكتبََكر،ةَكالبحثَالبالغي:سعيدَالنٌَةَاألصوليٌَادلنهجي53ٌََ

َ.100:زلٌمدَعابدَاجلابرم،صَتكوينَالعقلَالعريبَ 54
َ.1/42شرحَالكوكبَادلنَت:ابنَالنجار، 55
َ.1/43،ادلصدرَنفسو 56
َ.63صَ،:سعيدَالٌنكرادلنهجيةَاألصوليةَكالبحثَالبالغيينظرَىذهَاألسئلةَيف:57

َنفسها.َصَ،رجعَنفسوادلَ 58
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النظرمَيفَىوَطريقةَاإلنتاجََ»َكهبذاَيكوفَعلمَأصوؿَالفقوَ،59ىَلبنائهاَكَتأسيسهاسعَىبلَتَىَالشرعية،
َالعلمَ،60«َالفقو َىذا َحاؿَأدلٌََ»َوبأنَكيعرؼ َككيفية َالشرعية َاألحكاـ َعلى َدالالهتا َكجهات َالفقو ة

َ،61«َةَادلستعملةَيفَآحادَادلسائلَاخلاصةفصيلَخبالؼَاخلاصٌَادلستدؿَهباَمنَجهةَاجلملةَالَمنَجهةَالتٌَ

َ،62«َةفصيليٌَتهاَالتٌَلٌَرعيةَمنَأدًَهباَإذلَاستنباطَاألحكاـَالشٌََلَيصَ وَىتػَىالقواعدَاليتَيػَيَ»َبأنوأيضاََؼَيعرَىكماَيَي
َؼلتصَبعدةَكظائفَىي:َعلمَأصوؿَالفقوَأفٌَنتوٌصلَإذلَىذينَالتعريفُتََباستقراء
َة.رعيةَالفقهيٌَاليتَتنبٍتَعليهاَاألحكاـَالشٌََرعيةالشٌََلَاخللفيةَادلعرفيةوَؽلثٌَأنٌَ -1
َ.رعيٌَكَبُتَاحلكمَالشٌََةرعيٌَالشٌََةتربطَبُتَاخللفيةَادلعرفيٌََريقةَاإلجرائيةَاليتالطٌََبٌُتَوَيأنٌَ -2
توصفَبأهناَمساطرَإمجاليةَصاحلةََالستنباطَقواعدَرعيةةَالشٌَةَادلعرفيٌََباستثمارَاخللفيٌَعٌتىَوَيَيٌنَأ -3

َة.ةَتفصيليٌَأحكاـَشرعيٌَلبناءَ
َرَفيوَشركطَعديدة.أفَتتوفٌََحيثَيشًتطَيَة،ةَالشرعيٌَحلاؿَادلستثمرَللخلفيةَادلعرفيٌََوَيهتمٌَأنٌَ -4
َيتمكٌَأنٌَ -5 َعنَقواعد َعبارة َالشٌَو َمنَاستنباطَاحلكم َالقارئَبصحيحَتشغيلها َكذلكَ،رعيٌَن

 باالستنادَإذلَدليلوَادلنوطَبو.
َ َدقٌَأما َأفإذا َغلد َاألصوؿ َميداف َيف َالباحث َقسمُتَق َإذل َينقسم ةَاألدلٌََعلاَ»َاثنُت؛َموضوعو
َكوهنَيالشٌَ َمنَحيث َاالستنباط،رعية َأداة َكوهنَيَكَا َمنَحيث َالشرعية َنتيجةاألحكاـ االستنباطَكأهناََا

َكوهنَيلةَالشٌَكمنَخالؿَماَتقدـَتربزَلناَالعالقةَالوطيدةَبُتَاألدٌََ.63َ«َتثبتَباألدلة اَرعيةَمنَحيث
َادلعانَادلستخرجةَعنَطريقَالنٌَكبُتَاألحكاـَالشٌََآلياتَالستنباطَادلعان، ظرَيفَتلكَرعيةَبوصفها

َاألدلة.ََ

                                                           
َيف59َ َالعربية َاللغة َالزٌََأعلية َأمحد َكالسنة:زلمود َالقرآف َاخلَتم)إدارةَفهم َكالعمل َاإلسالمية َالشؤكف َدائرة ين،منشورات

َ.09صَ،01،2009اإلماراتَالعربيةَادلتحدة،ط-البحوث(،ديب
َ.99تكوينَالعقلَالعريب:زلٌمدَعابدَاجلابرم،َص60َ
َ.1/21،حكاـَيفَأصوؿَاألحكاـ:اآلمدماإل61َ
ض،مؤسسةَسلتار)دارَدَمعوٌَالفقو:الرازم)فخرَالدين(،ربقيقَكتعليق:أمحدَعبدَادلوجودَكعليَزلمٌَادلعادلَيفَعلمَأصوؿ62ََ

َ.9صَ،1994عَالكتاب،القاىرة،)د.ط(،عادلَادلعرفة(لنشرَكتوزي
َ.14،َص01َ،1999طلبناف،-حيلي،دارَالفكرَادلعاصر،بَتكتالوجيزَيفَأصوؿَالفقو:كىبةَالزٌََ 63
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َاألصورلَباستقراءَماَتقتضيوََـَمثاالَحوؿَطبيعةَعملَاألصورل؛ياؽَنودَأفَنقدٌَىذاَالسٌَكيفَ يقـو

َكالنٌََصيغَي َالزكاةاألمر َآتوا َك َالصالة َتعاذل:﴿كأقيموا َقولو َضلو َالكرمي َالقرآف َيف َمعََهي َاركعوا ك
تعاذل:﴿كالَتقربواََكقولو.[78]احلٌج/﴾َكقولوَتعاذل:﴿كجاىدكاَيفَاَحقَجهاده.[43/]البقرة﴾الرٌاكعُت

َكافَفاحشةَكساءَسبيالالزنا َاَإالَباحلقَ.[32]اإلسراء/﴾،إنو ،ذلكمَكقولو:﴿كالَتقتلواَالنفسَاليتَحـر
َتعقلوف َلعلم َبو َاألصورلٌََعدَىفبَىَ.[151]األنعاـ/﴾كٌصاكم َادلميٌََنظر َللخصائص َاألمرَكدراستو َلفعل زة

َكليٌَكالنٌَ فَىذاَاألخَتَيكوفَكاجباَعلىَادلكلٌََمَعلىَمأمورَبوَككلَأمرَػلتَوَةَمفادىا:هيَيستنبطَقاعدة
َالنهيَكالشيءَ،بو َعلى َيقاؿ َنفسو َيتضمٌَ؛ َهني َكل َزلرٌَإذ َيكوف َاألخَت َكىذ َعنو َمنهيا َعلىَن ما

ئلَحينهاَعنَاحلكمَادلستفادَمنَةَكسَيوصلَإذلَىذهَالقاعدةَالكليٌَنَاألصورلَمنَالتٌَفإذاَسبكٌََ.64ادلكلف
َكثَتاَمنَالظٌَياَأيٌهاَالذينَأمنواََضلوَقولوَتعاذل:﴿أمَآيةَاشتملتَعلىَأمرَ ،إفَبعضَالظٌنَإمثَناجتنبوا

َاَ.[12]احلجرات/﴾ َاحلكم َإذل َيتوصل َأف َمنها،ليستطيع َادلستفاد ََشرعي َاخلطواتَكذلك َطريق عن
َ:اآلتية

َ

َالدٌَ َمقاـ َالكرؽلة َاآلية َالشٌَأكال:تقـو َاجلزئيٌَليل َاختصٌَألهنٌََ؛رعي َا َبعينو َحكم َبإثبات َاألحكاـَت من
َة.كليفيٌَالتٌَ

َابقةَكاليتَتقضيَبأفَكلَأمرَيفيدَالوجوب.ةَالسٌَثانيا:َيستخرجَاألصورلَالقاعدةَالكليٌَ

َاألصورلَبتطبيقَىذهَالقاعدةَالكليةَعلىَقولوَتعاذل:﴿كاتقواَا﴾َثالثا: تشتملََلَإذلَاآليت:فيتوصٌََيقـو
َكلَأَىذهَاآليةَالكرؽلةَعلىَأمر، مرَيفيدَالوجوب،كبالتارلَيكوفَقولوَتعاذل:﴿كَاتقواَكَالقاعدةَتقوؿَبأف

 .65كاجبةَمنَادلكلفُتَاقولَإذدليالَيفيدَالوجوبَكَالتٌََا﴾

رجةَيفَالدٌََالغويَادرسَيعدٌََومنَحيثَىدفَيَالٌدرسَاألصورٌلََابقةَأفَقنيةَالسٌَمنَخالؿَالتٌََلَيجَِسَىنَي
َالسٌََ،األكذل َالواقعكىذه َيف ََمة َهبادل َباقيَينفرد َاإلسالميةَعن َأنٌََ؛األخرلَالعلـو َالَوإذ منََغمرَ على

                                                           
َ.03صَدَسعادَجالؿ،كالفقو:زلمٌَعريفَبعلمَأصوؿَالفقوَمةَيفَالتٌَمقدٌَ  64
َادلرجعَنفسو،َصَنفسها.فيماَؼلصَطبيعةَعملَاألصورل:َينظر 65َ
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َمنَحيثَمسائلَي َكاالختالؼَاحلاصلَبينها َأالَكىيَكضعَفهيَتَها،مواضيعَيَها َكاحدة تقاطعَيفَنقطة
نسبةَاأللفاظَ»َكىوَماَيصطلحَعليوَبػَ،66كماَيفيدهَمنَمعٌتالعالقةَبُتَاستعماؿَاللف،ََقوانُتَلضبط

َتلتقيَيفَنقطةَتقاطعَكاحدة،ببَالذٌَأفَنبحثَعنَالسٌََأردناكَإذاََ،67«إذلَادلعان َمَجعلَتلكَالعلـو
حوؿَعادلَخاصَيطٌبقَمنَخاللوَرؤيتوَكمنهجوََفضاءَنَمنَإنشاءسبكٌََكاحدَمنَتلكَالعلـوَكلٌَََصلدَأفٌَ
َةَللعقلَالعريبَكةَاألساسيٌَلطةَادلرجعيٌَالنصَىوَالسٌََ»َىذهَالفعالياتَالقرائيةَباتَىَكيفَخضمٌََ،68النصٌَ

َتتحقٌََ،69«َفاعلياتو َالسٌَكدل َىذه َلو َينشطق َكاف َعندما َإال َاألمر َحقيقة َيف ََلطة الوسطَ)داخل
َكافَعادلَالنصٌََ.( 70Le Milieu Linguistiqueاللسان َكلٌََكإذا َالًتٌََيف َمنَالعلـو َاثيةكاحدة

كاليتََ،معرفةَلسانية71َرعَاحلكيمهةَضلوَمعرفةَادلشٌَأفَتكوفَموجٌََىذهَاألخَتةَالَبدٌََفإفٌََعبارةَعنَمعرفة،
ََاليتَنوعاَمنَالكفاءةَكاالحًتافيةَكاخلربةَرعيالشٌََللنصٌََرَيفَالقارئتتطلبَمنَأجلَربصيلهاَأفَتتوفٌَ تقـو

وضوعَسانيةَدبعلىَأفَادلعرفةَاللٌََكاضحةاللةَدًََكىذاَيفَحقيقةَاألمرَيدؿٌََنوَكىوَؽلارسَفعلَالقراءة،يتحصب

ةَينَينتقدكفَالعقلَدكفَااللتفاتَإذلَفاعليٌَالذٌََ»َذلذاَفػَكَة،العقليٌََكأَىنيةالذٌََشئناَعنَمعرفتوَلَ قًَمعُتَالَتَى
َكلماتَتستعملهمَبقدرَماَيستعملوهنا،ألهنٌََالكالـ؛َأعٍتَفخٌََ،يقعوفَيفَادلطبٌََالنصٌَ َفالنصٌََمَيتداكلوف

َيعد َادلمثٌََرلردٌََدل َبدكر َتقـو َغَت،عالمات َال َللتٌََل َأف َحقيقتَىذلك َكدكرَىمثيل َؽلثٌََه،و َما َػلجب لوَإنو
َعليو، َيلعب َأك َبو َالنٌَادلمثٌََكيتالعب َيف َالعب َىو َمفرطةَل َثقة َبالكالـ َالوثوؽ َينبغي َال َكذلذا هاية

                                                           
َبعادلَاألصوؿ.ينظر:بنية66ََ َأكثر َأصبحتَلصيقة َإالَأهنا َاإلسالمٌيةَمجيعا، َالعلـو َتشًتؾَفيها َادلهٌمة َكانتَىذه كإف

(:زلٌمدَعابدَاجلابرم،مركز02َعرفةَيفَالثقافةَالعربية/سلسلةَنقدَالعقلَالعريبَالعقلَالعريب)دراسةَربليليةَنقديةَلنظمَادل
َ .74،َص09َ،2009دراساتَالوحدةَالعربية،لبناف،ط

،دارَالنهضةَمناىجَالبحثَعندَمفكرمَاإلسالـ)كاستكشاؼَادلنهجَالعلميَيفَالعادلَاإلسالمي(:عليَساميَالنشار67َ
َ.51صَ،03َ،1984لبناف،ط-كالنشر،بَتكتالعربيةَللطباعةَ

َ.74صَ،دَعابدَاجلابرم:زلمٌَ)دراسةَربليليةَنقديةَلنظمَادلعرفةَيفَاللغةَالعربية(بنيةَالعقلَالعريب 68َ
َ.105:زلٌمدَعابدَاجلابرم،َصَتكوينَالعقلَالعريب69َ
َالنصٌَ 70َ َكتكٌلم َالكالـ َآفاؽ ََيف َاجلامعية َادلؤسسة َاحلمَتم،رلد َالواسع َكالتوزيع،بَتكت:عبد َكالنشر -للدراسات

َ.208،َص01َ،210لبناف،ز
َ.148،َص02َ،1997ادلغرب،ط-:طوَعبدَالرمحاف،ادلركزَالثقايفَالعريب،الدارَالبيضاءَالعملَالٌديٍتَكذبديدَالعقلَ 71
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َكانتَالَ.72«َفاخلطابَحجاب َالعربيةَاإلكيفَاحلقيقةَلقد تَبَىهاَأَىلكنٌََذهَاحلقيقة،ةَذلرَىشعًَستَىسالميةَمَيعلـو
َأكََ»َفهيَيفَهنايةَادلطاؼَ،عليوَبرؤيةَكاضحةًٍَتَىنبَىكتَىَأفَتدخلَعادلَالنصٌََإالٌَ َتفكَتَكَإبداعَفيو إما

َ.73«َانطالقاَمنوَأكَبوَأكَمنَخاللو

َكافَا كذلكََة،احلقيقيٌََاللتهاعنَدَُتَيبًَالَتكادَتَيَةَومَىتًَيشتملَعلىَمناطقَعَىَ،نصَ َأمَ َ،لنصَ كلئن
َييبٌتَعلىَاحليجيبَ»َانطالقاَمنَفكرةَأفٌَ َالسَ فإفََ،74«َاخلطابَإظلا َةَمستويات،عدٌََيظهرَيفَوادَىىذا

أمَحبسبَماََنوعَاخلطابَادلستعملَمعَادلتلقي؛َكذلكَحبسبَوَمنَمستولَإذلَآخر،كماَزبتلفَحٌدتَي
َكانتَتلكَادلناطقَالعتمةَالبدَمنََ،75منَأصوؿَحواريةَكمعلوماتَمسبقةَيَىادلتلقٌََمَييشارؾَفيوَادلتكلٌَ كإذا
َكاف،َكجودىاَيفَأمٌَ َبعمليةوَفإنٌََخطاب َ،تبييضَذلكَالٌسوادَتبعاَلذلكَيصَتَمنَالواجبَعليناَأفَنقـو

حىتَنزماتَاخلطابيةَاكيتَكادلعلىَامتالؾَنفسَاآللياَكادلخاطبَىَربَادلتكلمَ َغلَينشاطَدالرٌلََيفَذاتوَكىذا
َ.76َمنَبعضهمَالبعضَيضمنواَاالقًتاب

كىيَتسعىَالعربٌيةَاإلسالمٌي،ََعلـوالَتلكَدفعَابقَىوَمنالسٌََالرلالدٌََشاطالنٌََنستطيعَالقوؿَبأفٌَ
َ-2كَرعي،الشٌََعلىَربليلَالنصٌََاَقادرةَهيفَنفسهاَبأهنٌََقَيثًَرؤيةَجعلتهاَتَىَ-1لتحديدَثيث،يفَمسعاىاَاحل
كإذاَأردناَأفََرعَاحلكيم.فهمَتلكَالنصوصَكفقاَدلقصدَادلشٌََعيَإذلالسٌََلَيفيتمثٌََهنائيٌََىدؼَكحيدَك

َدلاىيةَفهمَالنَي َأفَنبحثَعمٌََ؛نصٌَعطيَتفسَتا َأردنا َللعمليةَػلدثَللعقَادبعٌتَآخرَإذا لَأثناءَمباشرتو

                                                           
 .11ص،04َ،2005َادلغرب،طَ-ادلركزَالثٌقايفَالعريب،الدارَالبيضاءنقدَالنص:عليَحرب،72َ
َ.13صَ،كركالبحثَالبالغي:سعيدَالنٌَادلنهجيةَاألصولية73ََ
.كتعدَىذهَاخلاٌصيةَعند77َ،َص01َ،1993ادلغرب،طَ-:عليَحرب،ادلركزَالثقايفَالعريب،الدارَالبيضاءَنقدَاحلقيقة74َ

َ)مسٌلمةَالتباسٌيةَاخلطابَالطبيعي( َبػ ،َإالَأفَ)طوَعبدَالرمحاف(َمنَمسٌلماتَالقياسَاخلطابٌية،ككافَقدَاصطلحَعليها
َكرفدىاَ َخبدمتها َيقـو َألنٌو َالطبيعٌية؛ َاللغة َقيمة َمن َينقص َال َالرمحاف( َعبد َ)طو َذلك َإذل َيذىب ىذا)االلتباس(كما
َعبدَ َالكالـ:طو َعلم َكذبديد َاحلوار َأصوؿ َينظر:يف َكجو. َأكمل َعلى َالتبليغٌية َالوظيفة َأداء َذلا َتسٌهل بصالحيات

َ.99َ،َص03َ،2007ادلغرب،ط-يضاءالرمحاف،ادلركزَالثقايفَالعريب،الدارَالب
َالبيضاء75َ َللنشر،الدار َتوبقاؿ َالفهرم،دار َالفاسي َالقادر َكداللية(:عبد َتركيبية َالعربية)ظلاذج َكاللغة -اللسانيات

َ.11،َص01َ،1985ادلغرب،ط
َادلرجعَنفسو،َصَنفسها. 76
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َادلعرفةَكاإلدراؾ؛لَيفَربصيلوَلعنصرمَيتمثٌََفَماَػلدثَللعقلَكىوَػلاكؿَفهمَنصَمعُت،صلدَأَة،الفهميٌَ
كجهُتََكَإدراكوَدبثابةَتكوفَمعرفةَالنصٌََأكَ،77«َكجوَمنَأكجوَمعرفتوَكإدراكوَفهمَالنصٌََ»َكهبذاَيغدك

َ.فهمالكىيََلعملةَكاحدة،

َبأفَمجيعَالدٌَ َقلنا َإذا َاليتَتَيراساتَاللٌَالَطلالفَاحلقيقة َكحىتَاجلملة،َعٌتَدبستولَالنص،سانية
كافََ]...[َاثَالعريبالرلَيفَالًتٌَرسَالدٌَالدٌََ»َفهذاَلَيفَفهمَادلعانَكالدالالت،تتقاسمَىدفاَكحيداَيتمثٌَ

َكانتَهتدؼَإذلَ َاليت كاقتباسَ ،ليلَمعانيوَكاستنباطَدالالتوذبتَ،القرآفَكتابََفهميدكرَيفَفلكَالعلـو
قَأكثرَصلدَأفَىناؾَعالقةَمتينةَكمباشرةَبُتَمصطلحَدقٌَكإذاَأردناَأفَنَيَ.78«َعبَتسننوَيفَاإلنشاءَكالتٌَ

األسسََ»َأفٌَفالباحثَيفَىذاَادلضمارَغلدََاإلسالمية،رعيةَراساتَالشٌَكالدٌََغويةراساتَاللٌَيفَالدٌََالداللة
كتابَ فهمىَالذمَيتوخٌََ،رسَالفقهينشأتَيفَرحابَالدٌََظريةَاليتَانبٌتَعليهاَادلصطلحَالعلميَالقدميالنٌَ

َاتراثََهاثَالعريبَدبختلفَفركعوَلوجدناإذاَقمناَبتقصيَالًتٌََحبكمَإمجارلَك،79َ«َمنوَاألحكاـَكاستنباطاَ
َإليوَسسَالفهمَكادلعٌت؛علىَأَيَاَنمبنيٌَ َادلعٌتََ»َفبالنسبة َادلعٌتَفهوَجيٌَكلَماَصلحَبو َفسدَبو دَككلَما

َ.80«َمردكدف

ََ

 : أصول الفقه علم البنية اللغوية العربية أهم تشكيلة في -ثانيا

َكافَالفهمَيشٌَ َمنَاذبٌَكلَاذبٌَإذا َفإفَالسٌَاىا ىوََربصيلوبيلَالوحيدَإذلَاىاتَاكتسابَادلعرفة
َمَشكيلت َباللٌَمعرفة َالنصٌَسبقة َهبا َيتكلم َاليت َغة َحيث، َمن َاللٌََاجلانبَيَسواء َادلتمثٌَالوضعي َيفغوم َل

                                                           
َكتاب:علمَالكالـ77ََ اجلديدَكفلسفةَالدين:إعدادَعبدَاذلرمنيوطيقاَكمالبساتَفهمَالنص:زلمدَرلتهدَشبسًتم،ضمن

َ.495صَ،01َ،2002لبناف،ط-،دارَاذلادمَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،بَتكتاجلبارَالرٌفاعي
َكمباحثو78َ َالداللة)أصولو َالعريبَعلم َالًتاث َالكتابَ(-دراسة-يف َارباد َاجلليل،منشورات َعبد :منقور

 .28صَ،2001،سوريا-العرب،)د.ط(،دمشق
 .28-27صَ،نفسوادلرجع79ََ
َبنَيزيد(،ربَادلقتضب:ادلربد)أبو80 َاإلسالميةقيقالعباسَزلمد َاألعلىَللشؤكف َاخلالقَعضيمة،اجمللس َعبد -،مصر:زلمد

َ.1994،1/311القاىرة،)د.ط(،
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َاجلانبَيَأكَ،رفيةكالصٌََحويةالنٌََالقواعد َحيث َذبسٌَاالَمن َالذم َالٌسياقيةَستعمارل َادلظاىر َسلتلف ده
َعلا:La Compétenceَكىذهَادلعرفةَتعكسَنوعُتَمنَالقدرةَ،81كاألسلوبية

َلغوية)َ»-1 َلغةَ Compétence Linguistiqueقدرة َقواعد َمعرفة َعن َعبارة َىي )
82َ«َبعينها

(ىيَعبارةَعنَمعرفةَسبٌكنَادلتكٌلمَمنCompétence Discursiveَقدرةَخطابية)َ»-2
َبلوغها َ،كبناءَعلىَىذهَاحلقيقة،83َ«َإنتاجَخطابوَكتنظيموَطبقاَدلتطلباتَادلقاـَككفقاَللمقاصدَاليتَيرـك

أنوَالَكانواَقدَتوصلواَإذلََ،لعريبٌَاَسافاءَأصوؿَالفقوَللٌَةَالكبَتةَاليتَأكالىاَعلممنَالقيمةَالعلميٌََكانطالقا
َاللٌَاللٌَمناصَذلمَمنَ َكافَقدَتركتوَََ،جوانبوهمَيفَأحدَلرسمَمعادلَفنٌََسافجوءَإذلَىذا ذلكَذلكَدلا

َ.84َةمنَأثرَبالغَيفَسلتلفَادلسائلَاألصوليٌََسافاللٌَ

َاللٌََمااستناداَإذلَ َورظهَلَإذلكىذاَماَأدٌََرسَاألصورل،غويةَمكاناَرفيعاَيفَالدٌَسبقَاحتلتَالعلـو
َ َيف َاللغوية َاألصولية َبالقواعد َيعرؼ َالشٌَما َاألصولية َالقواعد َالقواعدََكلقدَ،85رعيةمقابل َنشأة كانت

القواعدَََباإلضافةَإذلَاإلبالغيةَألساليبَالعربيةاَقياـَاألصوليُتَبعمليةَاستقرائيةَمشلتَسلتلفَجَىاَىاألكذلَنتًَ
َقرٌَ َاللٌَادلتخصٌََرىااليت َيف َالعربيةصوف َفهكبالتٌََ،غة َالقواعدارل َتَىَذه َالديٌَشًَال َالطابع َإذل َبانتمائها ٍتَي
صيدَيربزَكىذاَالرٌََلَرصيداَمجعياَعندَأىلها،دباَأهناَسبثٌََرؼ،سانَالصٌَتنتسبَإذلَادلعطىَاللٌََبلَ،86اخلالص

                                                           
َ.495صَ:زلمدَرلتهدَشبسًتم،َاذلرمنيوطيقاَكمالبساتَفهمَالنصَ 81
َاللٌََواصلالت82ٌََ َدلستعملي َظلوذج َكظيفية"ضلو َلسانية َالطبيعية"(:عزٌَغوم)مقاربة َلبنافَالدٌََاللغات َالبوشيخي،مكتبة ين

 .15صَ،01َ2012لبناف،ط-ناشركف،بَتكت
َصَنفسها.َ،نفسوادلرجع83ََ
-اللغةَالعربيةَيفَنظرَاألصوليُت:عبدَاَالبشَتَزلمد،منشوراتَالشؤكفَاالسالميةَكالعملَاخلَتم)إدارةَالبحوث(،ديب84َ

َ)ادلقدمة(.09َصَ،01،2008اإلماراتَالعربيةَادلتحدة،ط
َ.141صَ،)د.س(،08ابَخالؼ،دارَالقلم،مصر،طعلمَأصوؿَالفقو:َعبدَالوىٌََ 85
َنفسها.َصَ،ادلرجعَنفسو 86َ
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َ َفقط َاألفراد َاللغةعند َاستعماؿ َالنٌََ،87أثناء َقراءة َالشٌَأك َادلتأٌملرعية،صوص َيالح، َجهةََ-كما من
َحدٌََ-أخرل َإذل َمتمٌيزة َأهنا َالٌلغوية َاألصولية َالقواعد َىذه َالقواعدَيف َعن َادلعركفة؛اللٌََما كذلكََغوية

َبالتٌَ َالسٌَصافها َمن َكالتٌَالتٌََمنهاَمات؛العديد َيفَكَ،88أسيسَكالٌتقعيدنظَتَكالتٌَجريد َماََىذا َاألمر حقيقة
صوصَؼلتلفَذباهَالنٌََ»إذلَتشكيلَموقفَوَيضطرَ َمنَالقواعدَوعَاخلاصٌَاألصورلَكىوَؽلارسَىذاَالنٌََجعل

َصوص،وَيريدَكضعَقواعدَيرسمَهباَمنهجاَالستنباطَاألحكاـَمنَتلكَالنٌَذلكَأنٌََحوم،غومَكالنٌَعنَاللٌَ
َكماََستفادَمنَالنصٌَمَيَيغومَالواضحَالذٌَبادلعٌتَاللٌَََاألصورلَ عٌتىَفالَيَيَيسَتَعلىَمقتضاهَاجملتهد، فحسب

َعؿَالواضحَقدَيكوفَغَتَمرادَللمشرٌَكىذاَادلعٌتَاألكٌََؿ،ىذاَىوَادلعٌتَاألكٌََألفٌََحوم،غومَكالنٌَيفعلَاللٌَ
»89.َ

َاللٌََنٍَمًََك َالقواعد َميزات َتػَىألصوليٌَاغوية َأهنا َمعطياتَعَيسًَتَ ة كعناصرََ dés donnésالحتواء
élémentٌََبلَصلدىاَعلىََها،كظيفتَيهاََكمنَحيثَتسميتَيَصرػلةَنَضمنهاَنَالَتكوفلكَ،احلقلَالبالغي

يفَحقيقةَاألمرَجد ََىذهَالظٌاىرةَدَ عَىكتػَيَ،90ليسَإالَرعيالشٌََعلىَمستولَالنصٌََشكلَتطبيقاتَكشلارسات
دةَالليةَمتعدٌَكظيفتهاَالدٌَكلماتَاللغةَيفََ»َىذاَألفٌََُت،يادلعرفَُتلقاحلىذينََعلىَمستولَطبيعيةَإذَتتمٌَ

كىوََعبَتية،مَمنَأدكاتوَالتٌَخذهَادلتكلٌَكمنَكراءَذلكَادلوقعَموقفَيتٌََ،ةٌتَالًتكيبيٌَهاَمنَالبَياألبعادَكتبعاَدلوقع
َاللٌَ َرصيد َغلعل َدالما َيف َمتناىيا َال َادلدٌَالغة َحبكمَحركة َادلعنويٌََتو َبُتَحقوذلا َالواقعة َدلاََة،كاجلزر طبقا

َ.91«...كاؿتستوعبوَالدٌَ

                                                           
َ:عبدَالقادرَالفاسيَالفهرم،َصَ)تصدير(.َاللسانياتَكاللغةَالعربية)ظلاذجَتركيبيةَكداللية(87َ

َ.55صَ،01،1997ط،)د.ب(،السمرائي،ادلكتبَاإلسالمي،تأثَتَالفكرَالديٍتَيفَالبالغةَالعربية:مهدمَصاحلََ 88
َبالرأم89َ َاالجتهاد َيف َاألصولية َناشركف،دمشقَادلناىج َالرسالة َالدريٍت،مؤسسة َاإلسالمي:فتحي َالتشريع -يف

 .42-41صَ،03َ،2013سوريا،ط
َ.55صَ،مرائيتأثَتَالفكرَالديٍتَيفَالبالغةَالعربية:مهدمَصاحلَالس 90َ
َ .96الٌلسانياتَكأسسهاَادلعرفية:عبدَالٌسالـَادلسدم،َص91َ
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لكنَاجملازَكالكنايةََعنصرمٌََقوفَسلتلفَمظاىردىمَمثالَيطبٌَإذاَأردناَأفَنقٌربَادلسألةَأكثرَصلَك
اَيفَف،َإمٌَاستعماؿَاللٌََ»كىيََ،92(الداللةَباللف،)ػَماَيعرؼَعندىمَبَإطارشتغالفَضمنَعلاَآليتُتَتَىبعدٌَ

اللةَبعنصرَاالستعماؿَوعَمنَالدٌَالنٌَيقًتفَىذاَ.93«َموضوعوَكىوَاحلقيقةَأكَيفَغَتَموضوعوَكىوَاجملاز
نجزَحينماَيَيَادلعٌتَاحلقيقيَأكَاجملازم،َرتصوٌََلهاَإالَعربسبثٌَََالَيتمٌَكاليٌتََو،ويتٌَربقيقَىَيَيفَشرطاَالذمَيعدٌَ

َكافَادلعٌتَاحلقيقيٌََ،94يةَكاعيةَبطريقةَقصدٌَ َآليةَيتمٌََهادلعٌتَاجملازمَبعدٌََفإفٌََ،كاضحاَالَغبارَعليوَكإذا
ةَتًتاكحَبُتَالبساطةَةَعقليٌَآلياتَاستدالليٌََيكوفَمستدعياَتوظيف95َغومحدكدَاالستعماؿَاللٌََإثرىاَمدَ 

َبالضٌََ،عقيدَمنَأجلَالوصوؿَإليوكالتٌَ َالبحثَيفَداللةَاجملازَىوَحبثَيفَمعٌتَادلعٌتَ»بطَماَجعلكىذا
يصبحَادلدلوؿَداالَعلىََكهبذاَ،علىَمعٌتَآخرَبوَاللةللمعٌتَمنَأجلَالدٌََأمَدبعٌتَآخرَىوَتوظيفَهَ؛96«

َلوؿَيكوفَادلتكلٌَمدلوؿَغَتَاألكٌَ َاشتغاؿَالكنايةَضمنَإطارَالدََِ.مَمريدا َباللٌَأما ف،َفيفٌسرهَعنصرَاللة
َ َعمليٌَالالمباشرة َإثرىاَ،97اإلبالغَةأثناء َيتم َآلية َبوصفها َينظركفَإليها َجعلَالبالغيُت َما ترؾََ»َكىذا

حَذباكزَادلعٌتَالظاىرَادلصرٌََإفٌَ.98«َلينتقلَمنَادلذكورَإذلَادلًتكؾَيلزمو،صريحَبذكرَالشيءَإذلَذكرَماَالتٌَ
َكالموبقصدَادلتكلٌََقايكوفَمعلٌََـ،َزالالٌََبوَإذلَادلعٌتَاخلفيٌَ أفَالَيكوفَقاصداَلذلكََمنَالواردإذََ؛مَمن

                                                           
َ.55صَ،صاحلَالسمرائيَتأثَتَالفكرَالديٍتَيفَالبالغةَالعربية:مهدم92َ
َالبحوثَ 93َ َالعباس(،ربقيق:مكتب َأبو َالدين َاألصوؿ(:القرايف)شهاب َيف َاصوؿ َاختصار َالفصوؿ)يف َتنقيح شرح

َ.28،َص2004ق،1424َلبناف،)د.ط(،-للطباعةَكالنشرَكالتوزيع،بَتكتكالدراساتَيفَدارَالفكر،دارَالفكرَ
َالنص( 94َ َاألصوؿَيفَفهم َدلناىجَعلماء َلسانية َالتخاطبَاإلسالمي)دراسة َادلدارََعلم :زلٌمدَزلٌمدَيونسَعلي،دار

َ.83،َص01َ،2006لبناف،ط-اإلسالمي،بَتكت
-،دارَالكتبَالعلمية،بَتكتاحلديث:جاسمَزلمدَعبدَالعبوداللةَالعربية)دراسةَيفَضوءَعلمَاللغةَمصطلحاتَالدٌَ 95َ

َ.23صَ،02َ،2007لبناف،ط
َ.74صَ:منقورَعبدَاجلليل،(-دراسة-يفَالًتاثَالعريبَأصولوَكمباحثو)علمَالداللة 96َ
:الٌسكاكي 97َ َالعلـو َمفتاح َالكتب َىنداكم،دار َاحلميد َزلمد(،ربقيق:عبد َبن َيوسف َيعقوب -العلمية،بَتكت)أبو

َ.512صَ،01َ،2000لبناف،ط
َنفسها.َصَ،ادلصدرَنفسو 98
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َيتطابقَسباَ،99ادلعٌتَاحلريفٌََيفَهقصدَيَفينحصرَ،ـزادلعٌتَالالٌَ َمعَمعٌتَالدَِكىذا لََيتدخٌَف،َاليٌتَاللةَباللٌَما
َاجملاز.اَصوبَإمٌََاحلقيقةَكَاَضلووَالكالـَإمٌَتوَفيوجٌَفيهاَادلتكلمَبذاتيٌَ

َادلعطياتَغلَىَيفَظلٌََك َأفَرَيدَيىذه َ َىوَالسببَالذمَجعلَالقواعدَطرحَالتساؤؿَاآليت:نَبنا ما
َاألصوليٌَاللٌَ َادلتميٌَغوية َاذليئة َتلك َعلى َتقصٌََ؟َالفريدةَزةة َدلا َاألمر َأفٌَينا َاخلصوصياتَكجدنا َتلك

caractéristiques َLesََقد َاالذبٌََ»َكانت َعن َالعلميٌَنتجت َادلنهجيٌَكالضٌََاه َالبحثََبط يف
ةَبادلظاىرَاجلماليٌََوَيأبَىالَيَىَديٍتَيَتشريعيَيَأكَدبعٌتَأدؽٌََ،صارـَهَفهدؼَعلماءَأصوؿَالفقوَعلميَيَ،األصورلٌَ

ةَكحَالعلميٌَكىذهَالرٌََة،ةَلألساليبَالبالغيٌَةَكاجلماليٌَاألبعادَالفنيٌَةَللعبارةَكالَيورلَاىتماماَالستكشاؼَالفنيٌَ
كماََعُتَعلىَذلك،مَيَيرَالذٌَبالقدَىَقسيماتَكالقواعدَكاالىتماـَبالنصٌَاحلدكدَكالتَ َضعًَوَىتَبًَةَاىتمٌَالتجريديٌَ

َكافَنتيجةَىراساتَالبالغيةَادلتأخٌَصلدهَيفَالدَِ هَدبناىجَاألصوليُتَكنقلهمََرتأثَ َرةَمنَذبريدَكتدقيقَكتقعيدَإظلا
َأصوليوفَكأفٌََعنو، َيعتربكفَادلباحثَالبالغي100ٌََأكثرَرجاؿَالبالغة َخَتَىيفَالغالبَكىم عُتَذلمَيفَمَىَة

َالفقهية َاألصوؿ َكضع َكىي َغايتهم َماَ.101«َربقيق َإذل َعندََسبق،َاستنادا َالعلمي َاذلاجس يكوف
فانتقلَاىتمامهاَمنَاجملاؿَاإلبالغيَالبيانَإذلََغوية،رتَيفَقواعدىمَاللٌَيةَأثٌَلَسلطةَقَوشكٌََاألصوليُتَقد

حوؿَيفَرلاؿَاالىتماـَليسَىوَإالَاستجابةَلوظيفةَاألصورلَالفقهيةَكىذاَالتٌََايطَالتشريعيَاالستنباطي،
َ.102َالقانونية

                                                           
َ.513صَ،نفسوَ 99
يعٌدَىذاَالٌتكاملَكالٌتداخلَيفَالقطاعاتَادلعرفيةَدعامةَمنَأصلَدعاماتَثالثَبٌتَعليهاَ)زلٌمدَأركوف(َمنهجيتو100ََ

َقطاعاتَمستقٌلة،َحيثَالَؽلكنَعندهَفصلَ َبومسها َالفكرَاإلسالمي؛َإذَأنوَيرفضَعزؿَمباحثوَكالٌنظرَإليها يفَقراءة
َالعركض...إظل َعن َالبالغة َكال َالفقو َعن َادلنظومةَالفلسفة َداخل َاليتَتتأطٌر َادلعرفية َالوحدة َىذه َىو َاإلسالمي َالفكر ا

َككل.َينظر:َيفَالنقدَكادلنهجَعندَزلمدَأركوف:عبدَاللطيفَفتحَالدين،ضمنَندكةَفكريةَبعنواف:قراءاتَيفَ اإلسالمٌية
َادلعارؼ،بَتكت َبلقزيز،منتدل َاإللو َعبد َالفكرم،تقدمي َأركوف َزلمد َكما57َصَ،01،2011لبناف،ط-مشركع .

َكثرهتاَكاختالؼَموضوعاهتاَكَأىدافها،َفهيَذبتمعَفيماَبينهاَ َالعربيةَاإلسالمٌيةَعلى العلـو يرل)زلٌمدَعابدَاجلابرم(َأفٌَ
َ .97لتيشٌكلَلناَماَيعرؼَبالثقافةَالعربيةَاإلسالمٌية.َينظر:تكوينَالعقلَالعريب:زلٌمدَعابدَاجلابرم،َص

َ.55صَ،الغةَالعربية:مهدمَصاحلَالسمرائييٍتَيفَالبتأثَتَالفكرَالدٌَ 101َ
َ.22بنيةَالعقلَالعريب:زلٌمدَعابدَاجلابرم،َصَ 102
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َ،يفَبناءَفنهمَةَجعلَاألصوليُتَيدخلوهناَبشكلَأساسيٌَغويةَالعربيٌَكمنَأعليةَكخطورةَالقواعدَاللٌَ
علمَأصوؿَالفقوَيبٌتََبأفَصرٌحيَق(794/تركشيينَالزٌَبدرَالدٌَ)َجدناأصيلَادلعريفََكمنحىَىذاَالتٌَكيفَ
َكالعربيةَعلى َكالفقو َىي:الكالـ َعلـو َيفَتشكيلَىذاََ(كشيالزٌرَ)كيعللَََ،103ثالثة َالعربية دخوؿَالبنية

َاللٌََيفَنظرهتنقسمَكماََ،104َرعيةَجاءتَعلىَادلنواؿَالعريبٌَةَالشٌَبأفَاألدلٌََالعلم، إذلَثالثةََةغةَالعربيٌَعلـو
َأقساـَىي:

.علمَكاجلزـَيَكاجلرَ َصبَيكالنٌََبضبطَرلارمَأكاخرَالكلمَمنَحيثَالرفعَيَعلمَالنحو:َكىوَالعلمَالذمَيهتمٌََ»
مَيبحثَيفَطريقةَةَيفَذكاهتا.علمَاألدب:كىوَالعلمَالذٌَقَمدلوالتَاأللفاظَالعربيٌَةَربقٌَبكيفيٌََاللغة:كؼلتصَ 

َ.105«َالكالـَباإلضافةَإذلَمعرفةَمراتبوَعلىَماَيقتضيَاحلاؿنظمَ

َ َالثالثةَ(ركشيالزٌَ)يرل َاألقساـ َتلك َأصوؿَتدخٌَتَالَ)النحو.اللغة.األدب(َأف َمجيع َبناء َيف ل
قَبأصوؿَأخرلَبينماَيرلَأهناَالَتتعلٌََاخلطاب،َأصلَمثلَكذلكَفقط،َيفَبناءَبعضوَمَيسهًَبلَتَيَالفقو،

يفَغايةَاألعليةَإذلَمسألةََوَيِبَنَىمثَيػَيَ،106لَمعظمَاألصوؿيتَسبثٌَكالٌََكالقياس،َكالنسخ،َاإلمجاع،ضلو:األخبارَكَ
الَيتساكلَعلمناََبالٌنسبةَإليوفَلَمنهاَعلمَأصوؿَالفقو؛عدـَتكافؤَموادَاألبنيةَالثالثةَاليتَيتشكٌَأالَكىيَ

َالبنيةَاللٌَ َالبنيةَالكالميٌَدبادة َدبادة َةغويةَمعَعلمنا َدبادٌََراجع،َكىذا َالبنيةَاألكذلَيفَاعتقادهَلكوفَعلمنا ة
َ.107َرعيةةَالشٌَفهمَاألدلٌَلَفقطَصايكوفَسلصٌَ

َيقوؿَ؛ق(646/تابنَاحلاجب)َابقَتصريحَيالسٌََ(ركشيالزٌَ)َطرحَيَدَيعضَييىَََ َاستمدادهكأمٌََ»:إذ َ:ا
إالََ،109أيضاَق(631/تآلمدما)زلٌمدَبنَعليَىوَماَقاؿَبوَ.َك108«َكاألحكاـَ،كالعربيةَ،فمنَالكالـ

                                                           
َ.1/28يفَأصوؿَالفقو:الزركشي،َالبحرَايطَ 103
َ.1/29،نفسوادلصدرَ 104َ

َ.1/29نفسو، 105
َ.1/29نفسو، 106
َ.1/29،نفسو 107
َمنتهىَالٌسؤؿَكَاألملَيفَعلميَاألصوؿَكاجلدؿ:ابنَاحلاجب)مجاؿَ 108 الدينَأيبَعمركَعثمافَبنَعمرَأيبَسلتصر

َللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،بَتكتَلبناف،ط .َبياف1/201ََـ،2006ق/01َ،1427بكر(،ربقيق:نذيرَمحىىادك،دارَابنَحـز
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فَلتوقٌََ»فيقوؿ:َناءَعلمَاألصوؿَيفَأحدَعناصرهَعلىَالعربية،ابشرعيةَمنَخاللوََربزتعليالَيَيَردؼييََوَأنٌَ
َاألدلٌَ َدالالت َاللٌَمعرفة َكالسٌَة َالكتاب َمن َاحللٌََنة،فظية َأىل َاألمٌََكأقواؿ َمن َمعرفةََة،كالعقد على

َلغة، َكاخلصوص،َموضوعاهتا َكالعمـو َكاجملاز َاحلقيقة َجهة َكالتقييد،َمن َكاإلضمار،َكاإلطالؽ َكاحلذؼ
، َ.110«َةيفَغَتَعلمَالعربيٌََعرؼَيييََكغَتهَشلاَالَنبيوَكاإلؽلاء،كالتٌََكاالقتضاءَكاإلشارة،َكادلنطوؽَكادلفهـو

فقَعليهاَعندَمةَمتٌَأصوؿَالفقوَقيمةَبالغةَإذلَأفَصارتَمسلٌَعلمَلقدَاكتسبتَالبنيةَاللغويةَل
َاؽَوفَىعلىَكًََألفيناهَإذَ؛(ق972/تربنَالنجاا)نكتفيَبعرضَماَكجدناهَعندجعلناَكىذاَماََ،111األصوليُت

تصورََالعربية،َىي:أصوؿَالدين،َةَأبنيةلَمنَعدٌَفأصوؿَالفقوَعندهَىوَأيضاَيتشكٌََمعَمنَسبقوه؛َتاـٌَ
َالنجار)َكيستندَ.112األحكاـ َاالستقرائيةَإذلَ(ابن َاألبنيةَالعملية َلتلك َيتعلٌََ،113يفَربديده َفيما قَأما

َموجٌَ َفيجعلها َالعربية َالكيفٌََهةَنبالبنية َمعرفة َاليتَيدؿٌَضلو َاخلطابَعلىَادلعانَالشٌََية كهبذهََ،114رعيةهبا
                                                                                                                                                                          

ادلختصر)شرحَسلتصرَابنَاحلاجب(:األصفهان)زلمودَبنَعبدَالرمحافَأبوَالثناءَمشسَالدين(،ربقيق:زلمدَمظهرَبقا،دارَ
َ.1/30ـ،1986ىم01َ،1406العربيةَالسعودية،طادلدن،ادلملكةَ

َ.1/24َأصوؿَاألحكاـ:اآلمدم،اإلحكاـَيفينظر:109
َ.1/24نفسو،ادلصدر110ََ
َكافَعلماءَأصوؿَالفقو،َعلىَاختالؼَمناىجهمَالٌتأليفية،َمٌتفقوفَحوؿَأعليةَالبنيةَالٌلغويةَالعربيةَيفَتشكيل111ََ لقد

علمَأصوؿَالفقو،َكلتجٌنبَتكرارَأقواذلمَاليتَتكادَتتطابقَمعَبعضهاَالبعضَيفَالكثَتَمنَاألحياف،َسنكتفيَباإلحالةََ
إرباؼَذكمَالبصائرَبشرحَركضةَالناظرَيفَأصوؿَالفقو:عبدََادثُت.َينظر:َإذلَتلكََادلصٌنفاتَسواءَعندَالقدماءَأك

َالعَر َالسعوديةالكرميَالنملة،دارَالعاصمةَللنشرَكالتوزيع،ادلملكة تيسَتَالتحرير:أمَتَ.112َ-01،1/111الرياض،ط-بية
َالعلمي َالكتب َأمُت(،دار ََ.1/46لبناف،)د.ط(،)د.ت(،-ة،بَتكتبادشاه)زلمد َاألصوؿ َشرحَنفائس يف

َمصط َنزار َمعوض،دار َزلمد َكعلي َادلوجود َعبد َأمحد َكتعليق:عادؿ َكربقيق َالدين(،دراسة فىَاصوؿ:القرايف)شهاب
01،1995،1/98َالباز،)د.ب(،ط َا. َعلم َمن َاحلق َربقيق َإذل َالفحوؿ أصوؿََ.1/69ألصوؿ:الشوكان،إرشاد

َالكربل،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(الفقو:زلمٌَ َالتجارية َاخلضرم،ادلكتبة َأَ.14صَ،د َيف َالزحيليالوجيز َالفقو:كىبة َ،صوؿ
َ.163ص
َ.1/48،ررحَالكوكبَادلنَت:ابنَالنجاش112َ
َ.1/48ادلصدرَنفسو،113َ
َ.49-1/48نفسو، 114َ
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َفصاعدا َعندَاألصوليُتَىوَالوصوؿَإذلَمقصدَادلبادئَاللٌََ»َالرؤيةَسيصبحَمنَىنا غويةَكاالشتغاؿَهبا
كلَ)َلوؿَالقاعدةَالكليةَاليتَترلَبأفكتأكيالهتاَكاستيعابَمدَكضبطَاحتماالهتا،َمعرفةَدالالتَاألحكاـ،

َ.115«َاارعَأرادَبوَمعٌتَخاصٌَليلَعلىَأفَالشٌَدلَيقمَالدٌََما(َةَشرعاماَىوَحجةَلغةَيعتربَحجٌَ

َ

 سان العربي:حكم في اللّ التّ  رهنفي الشريعة  االجتهاد -ثالثا

َكانتَالغايةَالوحيدةَمنَعلمَأصوؿَالفقوَىيَالوصوؿَإذلَمعرفةَاألحكاـَ ذلكََفإفٌََالشرعية،دلا

رعيةَصوصَالشٌَباستثمارَاألحكاـَمنَالنٌََمَ هَيفاألصورلَعندماَيػَىَ؛116ىَطبعاَإالَعنَطريقَاالجتهادت َأَىتَىالَيػَى
منََكَ،117«...اآلليةَالعظمىَيفَفقوَاخلطابَالشرعيَ»دباَأهٌناََيةاالجتهادَلكفاءتوالَأثناءىاَمشغَِيكوفَ

َكانت َللتٌََنظَت،كآلةَللتٌََشريع،أصالَللتٌََ»َمٌث معٌتَىذهََكَ،118«َجديدكسبيالَللتطٌورَكالتٌََحقيق،كمنهجا
َللكلفةَكادلشقة،َ»ىوَالكفاءةَيفَاللغة كذلذاَيقاؿ:اجتهدََاستفراغَالوسعَيفَربقيقَأمرَمنَاألمورَمستلـز

َ»ىوَرعياالصطالحَالشٌََأماَمعناىاَيفَ،119«َفالفَيفَمحلَحجرَالبزارةَكالَيقاؿَاجتهدَيفَمحلَخردلة
عنَادلزيدََجزَيفسَالعَىرعيةَعلىَكجوَػلسَمنَالنٌَبشيءَمنَاألحكاـَالشٌََاستفراغَالوسعَيفَطلبَالظنٌَ

َ.121«َريعةفصيليةَيفَالشٌَتهاَالتٌَرعيةَمنَأدلٌَعمليةَاستنباطَاألحكاـَالشٌََ»وَفوَادلعاصركفَبأنٌَكيعرٌََ،120«فيو

َ
                                                           

َكٌرـكرعيغةَكأثرىاَيفَفهمَاخلطابَالشٌَمقاصدَالل115ٌََ َ.36صَ،:أمحد
َ.26صَغةَالعربيةَيفَنظرَاألصوليُت:عبدَاَالبشَتَزلمد،الل116ٌََ
117ََ َادلعاصر(اخلطاب َالٌتجديد َإذل َالٌشاطيب َتطبيقات َاألصورل)من َللفكرََالٌنقدم َالعادلي َشهيد،ادلعهد :احلٌساف

َ.340،َص01َ،2012الوالياتَادلتحدةَاألمريكية،ط-فرجينيا-اإلسالمي،ىرندف
َ.74:عليَحرب،َصَنقدَاحلقيقة118َ

َ.4/197،حكاـ:اآلمدماإلحكاـَيفَأصوؿَاألَ 119
َ.4/197نفسو،ادلصدرََ 120
َ،ـ1986ق/01َ،1406سوريا،ط-أصوؿَالفقوَاإلسالمي:كىبةَالزحيلي،دارَالفكرَللطباعةَكالٌتوزيعَكالٌنشر،دمشق121َ
َ.12صَ،1384عددَذمَاحلجة،َيفَحضارةَاإلسالـ،َالَعنَمقاؿَلألستاذَمصطفىَالزرقا.نق1039ص
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َابقُتَالعناصرَاآلتية:عريفُتَالسٌَؽلكنناَأفَنستنتجَمنَالتٌََ

َرعية.َيصلَإذلَاألحكاـَالشٌَحىٌتَؽللكوَمنَطاقةََماَتقدميَاجملتهدَكلٌَ -1
حبيثَيكوفَغَتَقادرَعلىََة،وَاستنفذَمجيعَطاقتوَاالجتهاديٌَغلبَأفَيشعرَاجملتهدَبأنٌَ -2

َحشدَأدىنَجهد.
َغلعلَرعية،صوصَالشٌَاجملتهدَمعَالنٌََيتعامل -3 َما َلغويٌََيوصفَجهدهَكىذا بالدرجةََابأنو

َاألكذل.
َبَي -4 َالشٌََدَ ال َالتٌَللحكم َدليلو َإذل َمستندا َيكوف َأف َادلستنبط َالشٌَرعي َيف َريعةفصيلي

َ.اإلسالمٌية

ضمنَادلؤسسةََ،دراسةَاالجتهادَيفَذاتوَكَمنَأجلَذاتوناَيفَىذاَادلبحثَليسَىوَىدفَىَكدباَأفٌَ
َاألصوليٌَالتٌَ َىدفَيَة،شريعية َإبرازبل َىو َالذٌََنا َاألثر َترىَذلك ََتوَيكَىم َاألخَتة َاللٌَادلؤسٌََيفىذه َسة أثناءَسانية

،أكَقلَيفَشرطَأساسي122ََمَاجملتهدَبلغةَاألدلةَالشرعيةربكٌََادلمارسةَاالجتهادية،كىذاَماَيعكسَضركرة
َ.دبختلفَفركعو123َالعريبََِسافيفَاللََِوَيمَيباجملتهدَأالَكىوَربكَ َقةركطَادلتعلٌَمنَالشَ 

َمنَخاللوَمدلَنبٌُتََ(ق1250/تالشوكانزلٌمدَبنَعليَ)َددَسنوردَحديثاَلإلماـيفَىذاَالصٌََ
َ.لنصوصَالشريعةَاإلسالمية124َ(االستثمارَاحلكمي)َأكَماَيعرؼَبػَ،ةَيفَمسألةَاالجتهادغةَالعربيٌَأعليةَاللٌَ

                                                           
الوصوؿَإذلَمنهاجَاألصوؿَمنَادلنقوؿَتيسَتََلقدَأٌكدَاألصوليوفَعلىَىذهَاحلتمٌيةَبشكلَأساسي.ينظرَلبيافَذلك:122َ

َالكاملية)كماؿَالدٌَ َإماـ َقطبَمخيسي،الفاركؽَكادلعقوؿ:ابن َالفتاحَأمحد َكربقيق:عبد َالرمحاف(،دراسة َعبد َبن َزلمد ين
َلل َكالنشر،)د.ب(،احلديثة َا(،كعليوََ.2002،6/301طباعة َعبد َبن َادللك َالفقو:اجلويٍت)عبد َأصوؿ َيف الورقات

َمركزَتوعيةَالفقوَاإلسالمي،(،أمحدَبنَزلمدَالشافعي)الدمياطيَ:ةحاشي(،َكَدَبنَأمحدَؿَالدينَزلمٌَجالشرح:الى)
َالنجارَ.23صَ،1998ق/1419َ،4اذلند،ط-اندىرابرديشَ-حيدراباد َادلنَت:ابن َالكوكب َ.464-4/463،شرح

َ.4/199ألحكاـ:اآلمدم،اإلحكاـَيفَأصوؿَا.6/202َي،:الزركشالبحرَايطَيفَأصوؿَالفقو
َ.26د،َص:عبدَاَالبشَتَزلمٌََاللغةَالعربيةَيفَنظرَاألصوليُت 123َ
َادلرجعَنفسو،َصَنفسها. 124َ



                               اللغة العربية ودورها في استنباط األحكام الشرعية عند األصوليين                 التمهيد:       

 
 

27 
 

َكاليٌتََ،عندَاجملتهدَادلعرفةَاللغويةَطَتوسٌَاَلتشكيلَنظرةَعامةَحوؿَإظلإذَنوردَىذاَاحلديثَيفَالبدايةََكضلن
َبلَحىتَشرطاَمنَشركطوَالوجودية.َشركطَشرعيةَاالجتهاد،َىاَشرطاَمنؽلكنناَأفَنعدٌَ

َكانواَقدَاحتجٌَأيََأفٌََ(وكانالشٌَ)َدَيورًَيَي كاليفَالشرعيةَبأهنمَواَعنَعدـَالتزامهمَبالتٌَناساَمنَالعواـ
بصددَهاَكضلنَستغٍتَعنَالَنَىركريةَاليٌتَحوَكغَتىاَمنَاألمورَالضٌَغةَكقواعدَالنٌَقَباللٌَالَؽللكوفَالعلمَادلتعلٌَ

غةَمنَقواعدَضلويةَكغَتىاَقَباللٌَالعلمَادلتعلٌََبهةَبأفٌَعنَىذهَالشَ َ(الشوكان)َد َرَييػَىَ،رعيةصوصَالشٌَفهمَالنٌَ

َكانتَلوَالرٌََيرلَبأنوٌَكماَََوه،لَيصَِبإمكاهنمَأفَػليَى كمنوَإذاَََمَذلك،ماَعليوَإالَأفَيتعلٌَفغبةَيفَالفهمَمن
َ(وكانالشٌَ)...مثَيورد125َالةَمنَفهمَكالـَاَتعاذلَكإدراكونوفَالَزلكافَذلكَشلكنَاحلصوؿَفإهنمَمتمكٌَ

َكالـَاَتعٌلمَذلكَالعلمَحىٌتَصارََ»أخرلَعلىَأكالئكَالعواـَفيقوؿَذلم:َةَنجَ حَي كالَشٌكَأٌفَمنَيفهم
َكالـَ َكوهنمَالَيريدكفَأفَيفهموا َيف َكوهنمَالَيفهموفَكلكنها َليستَيف َكاحلقيقة َتقولوف. َكما رلتهدا

مَيفَاستعماالتَحكٌَالتَ َأفَ،كدباَليسَفيوَرلاالَللشٌََ،دَلنايؤكٌََىذاَ(وكانالشٌَ)َكالـإفَََ.!126َ«ا...
َكانواَقدَاحتجٌََفَبشرعَا؛شرطَغلبَربصيلوَمنَطرؼَادلكلٌََأكؿَ َعدٌَيَسافَالعريباللٌَ واَفأكالئكَالعواـ
َكلَشيءَبعدـَمعرفتهمَباللٌَأكٌَ ضركريةَأثناءَعمليةَمثَبأمورَأخرلَىيََةَدبختلفَفركعها،غةَالعربيٌَالَكقبل

يةَأثناءَالعملٌََغوماللٌََأعليةَالبعدَادلعريفعلىَيدٌؿَكىذاَإفَدؿَفإظلاَََكرىا،حىتَبَذَ(وكانالشٌَ)َالفهمَدلَيقم
َاالجتهاديةَعندَعلماءَأصوؿَالفقو.

وَيرلَبأنٌَإذََاجملتهد؛َغويةَيفاللٌََكفاءةالَعلىَاشًتاطَ(ق790/تاطيبالشٌَأبوَإسحاؽَ)َدأكٌَلقدَ
َكالـَالعرب؛بلوغوَدرجةَاالَمنالَمناصَللمجتهدَ رجةَبأفَبلوغَتلكَالدٌََ(اطيبالشٌَ)َركيفسٌََجتهادَيف

َكالـَالعربَديصَتَاجملتهدَمتمكٌَ ةَعلىَفهمَكوفَلوَمقدرةَقويٌَتحبيثََفَمنو،كظلاَعناءَأكَتكلٌَناَمنَفهم
َأفَ.127الكالـَيفَسياقاتَاستعمالو َالعمليٌَحَ صًََنَيرىَىيىََ(اطيبالشٌَ)َكما َبالتٌَةَاالجتهاديٌَة غةَحكمَيفَاللٌَة

                                                           
دَسعيدَالبدرم،دارَمصعبَزلمٌََيبالقوؿَادلفيدَيفَأدلةَاالجتهادَكالتقليد:الشوكان)زلمدَبنَعلي(،ربقيقَكتعليق:أ125َ

َ.91-90صَ،ـ1991ق/01،1411َ،طمصر-ادلصرم،القاىرةالكتابَ
َ.91صصدرَنفسو،َادل126َ
،دارَربقيق:أبوَعبيدةَمشهورَبنَحسنَآؿَسلماف(بنَزلمدَاطيب)إبراىيمَبنَموسى:الشٌَيفَأصوؿَالٌشريعةَادلوافقات127

َ.5/52ـ،1997ق/01َ،1417ابنَعفاف،ط



                               اللغة العربية ودورها في استنباط األحكام الشرعية عند األصوليين                 التمهيد:       

 
 

28 
 

َإذلَأفَيكَوَ»:يقوؿَةَدبختلفَفركعها؛العربيٌَ كالَأعٍتَبذلكََغةَالعربية،فَىكذاَعلمَاللٌَكاألقربَيفَالعلـو
َكحده،النٌَ َالتٌََحو َكحده،كال َاللٌََصريف َكالَكالَغة،كال َادلعان، َادلتعلٌََعلم َالعلـو َأنواع َمن َذلك قةَغَت

128َ«َ...رتكيفَتصوٌََسافَألفاظاَأكَمعانللٌَادلرادَمجلةَعلمَاَبلَساف،باللٌَ

َما َعلى َبالسٌََ،ذكرهَسبقَتأسيسا َاكدفعا َادلعرفة َقيمة َضلو َاجملتهد،عي َعند َاإلماـَللغوية َازداد
إذَجعلهماََغةَالعربيةَكبُتَدرجاتَفهمَالشريعة؛صرامةَعندماَعقدَمقارنةَبُتَدرجاتَفهمَاللٌََ(اطيبالشٌَ)

يفَفهمََئافإذاَفرضناَمبتدَ»:َ(الشاطيب)َيقوؿَغلوزَألحدىاَأفَغلاكزَاآلخر؛يسَتافَجنباَإذلَجنبَالَ
َالشٌَالعربيٌَ َمبتدئَيفَفهم َفهو َمتوسٌََريعة،ة َمتوسٌََ؛طاأك َالشٌَفهو طَدلَيبلغَدرجةَكادلتوسٌََريعةطَيفَفهم

َكافََفإفَانتهىَإذلَدرجةَالغايةَيفَالعربيٌََهاية،النَِ َكافَفهمَََةَنجَ فكافَفهموَفيهاَحَيَ؛ريعةكذلكَيفَالشٌَة كما
َالذٌَالصٌَ َالفصحاء َمن َكغَتىم َحجٌَحابة َالقرآف َفهموا َشأكىمَة،ين َيبلغ َدل َفهمََ،فمن َمن َنقصو فقد
َالتٌَالشٌَ َدبقدار َعنهم،ريعة َيعدٌََكلٌََكَقصَت َدل َفهمو َقصر َمقبوالَة،حجٌََمن َفيو َقولو َكاف َ،129«َكال

َقالو َبُتَفهمَاللٌََ،(الشاطيب)َباالستنادَإذلَما َتكوفَالعالقة َكبُتَفهمَالشٌَالعربيٌَغة َاة َطرادية؛ريعةَعالقة
َكلٌَغةَالعربيٌَماَارتقيناَيفَفهمَاللٌَفكلٌَ َكلٌََرعية،صوصَالشٌَيفَفهمَالنٌََماَأردفوَارتقاءَهة َكافَفهمناَكبادلقابل ما

َيفَاستداللناَباخلطابَعلىَاألحكاـ.َماَأتبعوَضعفكلٌََةَزلدكدا،غةَالعربيٌَللٌَ

َصلد َالغزارل)َكما َحامد َباللغةََ(ق505/تأبا َدراية َعلى َيكوف َأف َاجملتهد َيف َأيضا يشًتط
القدرَالذمَيفهمَبوَخطابَالعربََ:أعٍتَ،علمَاللغةَكالنحوفأماَادلقدمةَالثانية:َ»:يقوؿَالغزارلَكالنحو؛

َكخاصو،َكعاموَكرلازه،َكحقيقتوَكرلملو،َؽليزَبُتَصريحَالكالـَكظاىرهَإذلَحدٌََ،كعادهتمَيفَاالستعماؿ
130َ.«َكحلنوَكمفهوموَكنصوَكفحواهَكمطلقوَكمقيده،َكزلكموَكمتشاهبو،

َضًََ(الغزارل)كيشَت َأفٌَمنيٌَإشارة َإذل َالشاطيب)َة َمَيَ(اإلماـ َكانوا َدربو َعلى َسار َعلىَلًَثقًَكمن ُت
علىََيدؿَكَاطيَمعَالنصوصَالشرعية،ربصيلوَمنَاللغةَالعربيةَبغيةَالتعاجملتهدينَيفَمسألةَالقدرَالواجبَ

                                                           
َ.5/52،السابقادلصدرَ 128
َ.5/53نفسو، 129َ
بنَزىَتَحاف،،)د.ف(،)د.ب(،)د.ط(،)َادلستصفىَمنَعلمَاألصوؿ:الغزارل)أبوَحامدَبنَزلمد(،دراسةَكربقيق:محزة130ََ

َ.4/12َد.س(،
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َ،كأفَيعرؼَمجيعَاللغةَ،أنوَالَيشًتطَأفَيبلغَدرجةَاخلليلَابنَأمحدَكادلربدَ:كالتخفيفَفيوَ»ذلكَقولو:
كدرؾَدقائقََ،كيستورلَبوَعلىَمواقعَاخلطابَ،قَبالكتابَكالسنةبلَالقدرَالذمَيتعلٌََ،قَيفَالنحوكيتعمٌَ

َكانتَ،131«ادلقاصدَمنو كذلكَماَحداَباألصوليُتَإذلَمنطقية؛ََدَ جًَ،َيفَضوءَماَقالو،َ)الغزارل(َنظرةَلقد
َكلَ َكعلىَاإلطالؽ،َفمنَغَتَالوارد،َ؛132ةأليفيٌَخفيفَعلىَاختالؼَمناىجمَالتٌَذلكَالتٌََإتباع َأفَيستطيع

اسخوفَكلوَرجالوَالرٌََفكلَعلمَزينَيفَالعربية،العلماءَادلربٌَريعةَأفَيبلغَشأكَاخلليلَأكَغَتهَمنَرلتهدَيفَالشَ 
َفيو.

َ َيكوف َالسٌَالدٌََتاج)كما َمًحَمَ(ق771/تبكيين َأخرلَقدَكضع َجهة اجملتهدََالَثقيالَعنن
َعنَكقدَعرٌبََ،133ككذلكَيفَاألصوؿَكالبالغةَغةَالعربية،طاَيفَفهمَاللٌَحينماَاشًتطَفيوَأفَيكوفَمتوسٌَ

الَللقدرَالذمَػلتاجوَمنَالنحوَكاللغةَحينماَاشًتطَيفَاجملتهدَأفَيكوفَزلصٌََ(ارالنجٌَابنَ)خفيفَىذاَالتٌَ
َكلٌََامستندَفيكوفَهبذاَقدَألقىَادلسألةَيفَيدَاجملتهدَ،134عندماَيتعاطىَمعَالنصوصَالشرعية وَيفَذلك

َادلَتاسيٌَالدَ َوًَدسًَإذلَحَى َالعالية؛قيقَكخربتو َاللٌََة َالذمَػلتاجَإلَفادذافَػلدٌَإذَىذافَالعنصرافَعلا يوَالقدر
َ.الشرعيةَاألحكاـََاستنباطاجملتهدَأثناءَ

َاجملتهدَيفَ(وكانالشٌَ)اشًتطََفلماَهَإذلَادلتأخرينَمنَاألصوليُت؛خفيفَىذلقدَانتقلتَمسألةَالتٌَ
كماَدلََحفظهاَعنَظهرَقلب،َكأفَيلزموَأفَيصلَفيهاَإذلَحدكدَبعيدة؛ََيشًتطدلَة،غةَالعربيٌَادلعرفةَباللٌَ

                                                           
131َ َ َالعلميةََ.4/12،السابقادلصدر َأفَيصلَإذلَادلرتبة َحيثَإنوَالَيشًتطَيفَاجملتهد َ)اآلمدم(؛ َقاؿَبو َما كىذا

أصوؿَاإلحكاـَيفََلسبويوَكاخلليل،بلَيكفيوَأفَيفهمَالٌتواضعاتَالٌلغويةَكاالستعماالتَالكالمٌيةَبُتَادلتخاطبُت.ينظر:
َ.4/199ألحكاـ:اآلمدم،ا

َ.37د،َصينظر:اللغةَالعربيةَيفَنظرَاألصوليُت:عبدَاَالبشَتَزلم132ٌََ
َخليل133ََ َادلنعم َحواشيو:عبد َككضع َعليو َعلي(،علق َبن َالدين َالفقو:السبكي)تاج َأصوؿ َيف َاجلوامع مجع

َ.118صَ،02،2003لبناف،ط-إبراىيم،منشوراتَزلمدَعليَبيضوف،دارَالكتبَالعلمية،بَتكت
134 َ َالكوكب َالنجار،شرح َالزركشي(.ينظر:4/462ادلنَت:ابن َالدين َ)بدر َأيضا َإليو َذىب َما َكىو َيفََ. َايط البحر

َ.6/202الفقو:الزركشي،أصوؿَ
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َحدَ  َاجملتهد َيبلغ َأف َفيها،التٌََيشًتط َسبكنٌََبلَأليف َقدرة َؽلتلك َأف َذلك َيف َتلكَيكفي َاستلهاـ َمن و
َ.135قدرَاإلمكافَإذلَتبسيطهاَكتقريبهاَإذلَالقارئُتَامَسعَودباَأهنٌََ،صُتَفيهاالقواعدَعندَادلتخصٌَ

َلناَمنَلتبٌُتََكبُتَزبفيفَباقيَاألصوليُت،َ(الشاطيب)َمقاربةَبُتَصرامةَدَىعقًَأردناَأفَنَىَإالَأنوَلو
إالَ!ََكماَيستحيلَأفَصلدَكلوَنقطةَتقاطعَكاحدةَبينهماَالوىلةَاألكذلَأهنماَرأيافَيناقضَأحدعلاَاآلخر،

َكافَرلتهداَيفَالعربيةَأكَمتوسٌَفاجملتهدَيفَالشٌََعلىَخالؼَذلك؛َحقيقةَاألمرَىيَأفٌَ كسواءََطا،ريعةَسواء
إذََ،يفَشيءَمنَشرطَاالجتهادَدَيفسًَفهذاَالَيَيَصُتَيفَالعربيةَأكَدلَيصل،ةَللمتخصٌَبلغَالقيمةَالعلميٌَ

وَالَغلبَأفَننتبوَلوَىوَأنٌََلكنَماَرعيةَرلتهداَيفَمجيعَتلكَاالحتماالت،صوصَالشٌَيبقىَادلتعاطيَمعَالنٌَ
الَعلىَذمَكمبجٌََالفاستنباطَذكَالكفاءةَالعاليةَيكوفَمؤىٌََيكوفَفهمَاجملتهدَكاحداَيفَتلكَاحلاالت؛

َكافَمبتدئاَتنقَيذكَالكفاءةَادلتوسٌََلَيالكفاءةَادلتوسطة،كماَيتأىَ  كإمجاالَالََوَاخلربةَالكافية،صَيطةَعلىَمن

َكفاءتوَاللٌََيفَاجتهادَأمٌََنَىطعَىؽلكنناَأفَنَى َكانت َوؿ،بَيفاالجتهادَيوصفَبالقَىَغوية،أحدَمنَاجملتهدينَمهما
هايةَيفَالنٌََغوية،وَاللٌَتَىكفاءَىََزَىاكًَةَاجملتهدَاالستنباطيةَالَؽلكنهاَأفَذبيَىلكنَماَغلبَأفَندركوَجيداَىوَأفَقدَر

َ.136َالغويٌََنَهكمتمكََِلَهماَىوَمؤىَ َرًَدَىقَىالستنباطَاألحكاـَبًََلَهىوَمؤىَ 

صوصَغويةَكبُتَمقدرتوَعلىَاستنباطَاألحكاـَمنَالنٌَالعالقةَبُتَملكةَاجملتهدَاللٌََتكوفكعليوَ
َكلٌََطرادية؛إىيَعالقةََ)االجتهاد(َرعيةالشٌَ َكلٌَأم َةَيفَاستنباطَاألحكاـ،ماَأتبعهاَقوٌَماَقويةَتلكَادللكة

َكانتَتلكَادللكةَضعيفةَأردفهاَالَزلالةَضعفَيفَاستنباطَاألحكاـ. َكبادلقابلَإذا

َ

َ

َ

 

                                                           
َ.2/1031صوؿ:الشوكان،إرشادَالفحوؿَإذلَربقيقَاحلقَمنَعلمَاألَ 135
َ.33-32صد،َاللغةَالعربيةَيفَنظرَاألصوليُت:عبدَاَالبشَتَزلمٌَ 136َ
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 سان العربي منهجية تأويلية:تحكم في اللّ الّ  -رابعا

كىوَماَجعلهاََ،غةَالعربيةحكمَيفَاللٌَاألصوليوفَللتٌََةَاليتَأكالىاالقيمةَالعلميٌَعرفناَفيماَسبقََلقد

َكلٌَوَمنَادعىَاالجتهادَيفَالشٌَكماَعرفناَأيضاَأنٌََ،شارؾَيفَرسمَتشكيلةَفنهمتَي البعدَعنََريعةَكىوَبعيد
َالعربية، َاللغة َيتوىٌََعلـو َحىتَيضمنَىإظلا ربصيلَتلكَالقواعدَاليتَتؤىلوََمَتلكَادلرتبةَكليسَىوَببالغها

َكيفَختاـَىذاَالتمهيدَنودَأفَنلفتَاالنتباهَإذلَمسألةَيفَغايةَاألعلية؛َلالضطالعَبتلكَالعمليةَاجلليلة.
نَمنَفرَلديناَحىتَنتمكٌَاأمَماذاَغلبَأفَيتَوَرعيةَكتفسَتىا؛صوصَالشٌَإهناَمسألةَمرتبطةَدبنهجَقراءةَالنٌَ

َتلكَكالقراءةَالصحيحةَادلقبولةَيفَىذاَادلقاـَالَنقصدَهبا.َمقبولة؟َ ةَصحيحةرعيةَقراءصوصَالشٌَقراءةَالنٌَ

نٌزؿَىذاَشأنوَإظٌلاَيَيمنََ»فػ؛َرعيةصوصَالشٌَلنٌَمنَاَيٌَقيقاحلصفةَاستحواذىاَعلىَادلعٌتَبَديَرًَنفَىالقراءةَاليتَتَى
َالنصٌَ َمنزلة َالقوؿَاحلقٌََادلنٌزؿ،َنصوصو َمقاـ َحقيقةَاحلقائقَاليتَيَيكيتعاملَمعََ،كييقيمَأقوالو َككأهٌنا قٌرىا

َكانتَتعنيوَتلكَالقراءاتَذٌَادلعٌتَنفسوَالَكالـالَهبذاَالَنقصدَمنَجهةَأخرلَناإالَأنٌََ،137«َاحلقيقة م
َ)طوَعبدَالرمحاف(بػَعليوَحَىلَىكٌرسَماَاصطَىفهذهَالقراءاتَتَي؛138َ(القراءاتَاحلداثٌية)َبػَاصطلحَعليهايََاليت

                                                           
َ.76:عليَحرب،َصَنقدَاحلقيقة 137َ
َالبيضاء 138َ َالثٌقايفَالعريب،الدار َعبدَالرمحاف،ادلركز َاإلسالمٌية(:طو ادلغرب،طَ-ركحَاحلداثة)ادلدخلَإذلَتأسيسَاحلداثة
.َكقدَبدأتَىذهَالقراءاتَ)ادلفصولة(َيفَهنايةَالسبعيناتَمعَ)أيبَالقاسمَحاجَزلمد(مؤلف176ََ،َص01َ،2006

َمعكتاب)الع َكَادللح  )زلمدَأركوف(َمنَخالؿَاجتهاداتوَادلكثٌفةََادلٌيةَاإلنسانٌيةَالثانية(،غَتَأهناَسىٌجلٍتَحضورىاَالقومى
َمعوَ َالنص(َمستصحبا َكتابوَ)مفهـو يفَنقدَالعقلَاإلسالمي،َكتأكيلَالنصوصَالشرعٌية.مثَأتى)نصرَحامدَأبوَزيد(يف

َالنظريا َككذلك َطيقية(، َاذلرمينو َالنصَ)التأكيلية َبتارؼلٌية َالقوؿ َإذل َلدراستو َكنتيجة َفخلص َاألنثركبولوجٌية، َاللسانٌية ت
َبػ)الكتابَ َادلوسـو َشحركر( َمؤلف)زلمد َبصدكر َأنو َإال َالقرآن. َالنص َبتارؼلانٌية َأيضا َعليها َيصطلح َكما َأك القرآن

َ َادلفصولةَإذلَأقصىَدرجاتَاجلرأة َاحلداثية علىَالنصوصَالشرعٌية؛َكذلكَعندماَكالقرآف:قراءةَمعاصرة(َكصلتَالقراءة
َفيماَؼلصَاجلانبَالتأصيليَكالتنزيليَللقرآفَالكرمي.َكمجيعَ استعار)شحركر(َااليديولوجٌيةَادلاركسٌيةَكعملَعلىَتطبيقها
َكىوَ َاليتَذكرناىا،َكحىتَاليتَدلَنذكرىا،كانتَهتدؼَإذلَتكريسَكضعَإبستيمولوجيَحداثي، َالقراءاتَاحلداثٌية ىذه

لتلكَاذلالةَالقدسٌيةَعنَالقرآفَالكرمي،َكَجعلوَخاكياَمنَمجيعَمعانَاأللوىيةَكالربوبٌية،َكهبذاَسيكوفَنصاَعادياَإزالتهاَ
يصلحَألفَنطٌبقَعليوَالنموذجَالتأكيليَالغريب،َعلىَالر غمَمنَاالختالؼَاحلاصلَعلىَمستولَطبيعةَالنصوصَالعاديٌةَ

َالٌشأف:النصَالق َينظرَيفَىذا رآنَمنَهتافتَالقراءاتَإذلَأفقَالتدبٌر)مدخلَإذلَنقدَالقراءاتَكتأصيلَعلمَكالقرآنٌية.
َالقرآن(:قطبَالريسون،منشوراتَكزارةَاألكقاؼَكالشؤكفَاإلسالمٌية،ادلملكةَادلغربٌية،ط ََـ،2010ق/01َ،1431التدبٌر

َ.208-207ص
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َللنٌَ) َاإلشكارل َالوضع 139َ(القرآنص َأف، َىو َالوضع َىذا َالنصٌََ»َكمفاد َإمجالياََيصَت َنصا القرآن
فضالَعنََكالَميزةَلتأكيلَعلىَغَته،َكإشكالياَينفتحَعلىَاحتماالتَمتعددةَكيقبلَتأكيالتَغَتَمتناىية؛

َكىوَ،140«َأفَيٌدعيَأحدىاَحيازةَاحلقيقةَأكَاالنفرادَدبعرفةَادلدلوؿَاألصليَذلذهَاآليةَأكَتلكَمنَآياتو
َاصطَي َالتأكيالتَ»َبػَأيضاَعليوَحَىلًَما َصراع َأك َادلعٌت َهنايٌئة 141َ«َال َالريسون(َيقوؿ؛ َىذاََ)قطب يف
لويناتَكإسقاطَالتٌََكالقطيعةَمعَادلعٌت،َكانتفاءَالقصديٌة،َي،كتأليوَادلتلقٌََإفَاحلكمَدبوتَادلؤلف،َ»الٌشأف:
َقَهفَيأيََالنصٌََكىيَأفٌََمنها،َإذلَنتيجةَحتميةَالَمفرَ يفضيََادلقركء،َ)اآلخر(َالقارئَعلىَ)األنا(َػلَاخلياليةَ

َبتعدٌَكقراءاتَمتعدٌََعلىَتأكيالتَالَمتناىية،َمفتوحَه َالقراءةدة كبذلكَتؤكؿَاألمورَيفَىذاََ»َ،142«َد
َمنَأٌمَربقةَشرعٌيةَأكعقلٌية، ـٌ كتصَتََاألشياء،َكتنتظم،َطَيبًَضَىنٍَأكَغَتىاَشلٌاَبوَتػَىَادلوضوعَإذلَاإلضلالؿَالٌتا

143َ«َكالَترجيحَالَفضلَلبعضهاَعلىَبعض،َاآلراءَبعدَذلكَؽلوجَبعضهاَيفَبعض،

َمنَإفٌَ َدلَتنشأ َاحلداثٌية َادلقوالتَالقرائية ََىذه َطبيعٌية َمعرفٌية َتراكمٌية َالعريبَجرٌاء َالعقل تكٌفل
َكانتَقدَزبمَ َاإلسالميَبإبداعها، هاَمنَقلَييكوفَنَىكذلذاَسَغربٌية،َأدبٌيةَكلسانٌيةَرتَيفَأنساؽَمعرفٌية،بل

َكالدينٌيةَمنبعهاَاألصليَإذلَكاقعَآخرَ َتأكيليٌَلوَخصوصياتوَاحلضاريٌة َاخطأَمنهجٌيَقبلَأفَيكوفَخطأ
)طوََيقوؿَالنصوصَالشرعٌية،آثارَتنتجَمنَإسقاطَتلكَالقراءاتَاحلداثيةَعلىَأكَسلٌلفاتََكىناؾَ.اإجرائيٌَ

نٌصاَإذلَجعلَالقرآفَالكرميَمَتطبيقَىذهَالعملياتَادلنهجٌيةَالتأنيسٌيةَكيؤدٌََ»:يفَىذاَالٌشأفَعبدَالرمحاف(
َبُتَأيديناَاحلداثٌيةَاليٌتََتسعىَالقراءاتَ»كيقوؿَيفَموضعَآخر:َ،144«لغويٌاَمىثػىليوَمىثلَأمَنصَبشرم...

َأفٌََكمعلوـَهَ]...[َ))القراءاتَالًتاثٌية((َقَقطيعةَمعرفٌيةَبينهاَكبُتَماَؽلكنَأفَنطلقَعليوَاسمإذلَأفَربقٌَ

                                                           
َ.180الرمحاف،َصركحَاحلداثة)ادلدخلَإذلَتأسيسَاحلداثةَاإلسالمٌية(:طوَعبدَ 139َ
َالينابيع،دمشق140َ َطيب،دار َكالقراءة:تيزيٍت َالبنية َإشكالٌية َأماـ َالقرآن َعن:النٌص َنفسها.نقال َص َنفسو، -ادلرجع

َكماَبعدىا.183َ،ص1997سوريا،)د.ط(،
َالقرآن(:قطب141ََ َالتدبٌر َعلم َكتأصيل َالقراءات َنقد َإذل َالتدبٌر)مدخل َأفق َإذل َالقراءات َهتافت َمن َالقرآن النص

َ .266لريسون،َصا
َ،َصَنفسهاادلرجعَنفسو 142َ

َالطٌيبََ 143 َيفَاإلسالـ(:أبو القانوفَيفَتفسَتَالنصوص)بيافَمناىجَكقواعدَكضوابطَتفسَتَكشرحَالنصوصَالدينٌية
َ.170مولودَالٌسريرم،َص

َ.180ركحَاحلداثة)ادلدخلَإذلَتأسيسَاحلداثةَاإلسالمٌية(:طوَعبدَالرمحاف،َص 144َ
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أمَأهناََبكوهناَتفسَتاتَللقرآفَتضعَلإلؽلافَأسسوَالنظريٌةَأكَتيقِومَأسبابوَالعملٌية،َىذهَالقراءاتَزبتصَ 
فةَفهيَتفسَتاتَآلياتَالقرآفَزبرجَىذهَالصٌََأماَالقراءاتَاحلداثٌية،راءاتَذاتَصبغةَاعتقاديٌةَصرػلة،َق

َمنَاآلياتََلَىصَِفالقراءاتَاحلداثٌيةَالَتريدَأفَربيَىَكىو))االنتقاد((؛َصفَبضٌدىا،كتتٌََاالعتقاديٌة، اعتقادا
َكلَ»َمنَىناَفصاعداَكعليو،َ،145«َىاَعلىَىذهَاآلياتكإظلاَتريدَأفَسبارسَنقدَىَالقرآنٌية، ...غلبَعلى

أكََ)=القرآف(َشأنوكأفَيعلمَأٌفَرأيوَيفََادلسلمُتَعنَىذاَالكتابَالعظيمَأفَييراعيو،َثَىدَِمنَأرادَأفَػليَى

َظرَإذلَالوحيوَبادلعيارَالقرآنَنفسوَالذمَبيٍتَعلىَأٌفَالنٌَوَكحالَيتفسَتهَشيئاَمنوَسيوزفَمنَحيثَمنبعَي
َكالسٌنة( َخاٌصةَ)=الكتاب َبأكصاؼ َاٌتصف َمن َإال َكعلم َسٌر َمن َفيو َما َيدرؾ َالتقول،َ)اإلؽلاف،َال

كإظٌلاَتظهرَمعانيوَكمقاصدهَعلىَعكسَماََ،كالَيكادَمنَخالَمنهاَيدرؾَمنَذلكَشيئاَالصالح...(،
َ.146«َكىذاَأمرَعجيبَتظهرَعليوَدلنَاٌتصفَبتلكَالٌصفات،

الشرعٌيةَيًتتبَعليوَثالثةَنتائجََالنصوصنستنتجَمنَالقولُتَالسابقُتَأفَإسقاطَالقراءاتَاحلداثيةَعلىَ
َ:ىيخطَتة،ََك

َالسٌَ -1 َبُتَالنٌَإلغاء َالفارقة َاألدبية،مة َأك َادلقٌدسة.صوصَالشٌَُتَالنٌَكبَصوصَالعادية كعليوََرعية
َستكوفَمجيعَالنصوصَصاحلةَلكيَنطٌبقَعليهاَاإلجراءاتَالتأكيلٌيةَالغربٌية.

َالقرائٌية؛َألهناَََالقراءاتَالًتاثيةَدرعٌيةَسيفقإٌفَرفعَالقداسةَعنَتلكَالنصوصَالشٌَ -2 مشركعيتها
إلذليةَالربانيةَادلقٌدسة،َاَرعيَكىيَمراعيةَيفَذلكَخصوصٌيتوالشٌََالنصٌَتعاطتَمعَكماَنعلمَ

َكمنَىناَيكوفَإقرارناَدبشركعٌيةَالقراءاتَاحلداثيةَنسفَجلميعَالقراءاتَالًتاثية.
َالنتيجتُت -3 َحتمٌية،َ(2ك1)َتؤٌدم َنتيجة َالنٌََإذل َتصبح َأف َللنقد؛كىي َعرضة َالشرعٌية َصوص

ََ!َرل؟أليستَمثلهاَمثلَباقيَالنصوصَاألخَكيفٌسرىاَدباَشاء،َيتعٌرضَذلاَمنَشاء،

                                                           
َ.176ص،َادلرجعَالسابق 145َ

َالطٌيبََ 146 َيفَاإلسالـ(:أبو القانوفَيفَتفسَتَالنصوص)بيافَمناىجَكقواعدَكضوابطَتفسَتَكشرحَالنصوصَالدينٌية
َ.176-175صَمولودَالٌسريرم،
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َالصٌََادلقصودَيكوفَإذف، َأك َادلقبولة َللنصَالشرعي،بالقراءة َمسيٌََحيحة َأفَتكوفَقراءة جةَىو
َكلَالبعدَعناَكَادلنحرفةَقراءاتَاحلداثٌيةاَمنَخطرَالهَىمَيصًَعٍَتػَىَحبيثَلغويةَخاصة،دبعرفةَ قصدَكََلبعيدة

َ.مقصدَالقرآفَالكرمي

َيفَالدٌَ َادلتعارؼَعليو َراساتَاللٌَأصبحَمن َالفردسانية َأف َغومشاطَاللٌَؽلارسَالنٌََالذمَادلعاصرة
كافَََؾَمتعارلَليسَبإمكافَأمَ َوكىذاَيفَحقيقةَاألمرَسلَ،خاصةَقواعدَكمساطرلَيكوفَمراعياَيفَذلك

َعنو، َكادلساطرَذلكَأفَػليد َتلكَالقواعد َإذلَأقولَسلطة،َألف َيفَنشأهتا َاجملتمعََمستندة َسلطة إهنا
َأفَيراعيَيفَسلاطبتوَونستنتجَبأنٌََكعليوَ،147غوماللٌَ َعليو َكافَلزاما َلوَمنَأرادَأفَؼلاطبَأحدَاألفراد

ذلذهَاحلقيقةَفيماََكلقدَتعرضناَة،إالَاستحاؿَأفَيفهموَبادلرٌََكغويةَللفردَادلخاطبَادلواضعاتَاللٌََالقواعدَك
َ(ق204)ت(لشافعيأباَإدريسَا)َكدباَأفَرسَاألصورل،لَذلاَيفَالدٌَصَِؤَىادلقاـَأفَنػَيَيفَىذاَكلكنَنودٌََسبق،

منََ»َفكانتَعندهؿَمنَأثارَىذهَالقضيةَهَأكٌَكنناَأفَنعدٌَلذلكَؽلَ،148فَيفَعلمَاألصوؿمنَألَ َىوَأكؿَ 
َكظاىرةَلسانيةَتَيَإالَأنٌوَ،149«َأىمَادلفاىيمَكَأكذلَادلسلماتَادلنهاجية نظرياََلَيجَ سَىدلَيكنَينظرَإليها

َكانتَكانتهىَاألمر، َقراءةَالنصَالتٌََمنَةَالَبدٌَخطوةَعمليٌََعندهَبل يقوؿََشريعي،شلارستهاَعندَمنَيرـك
َكتابَاَ»:(الشافعي) َكتابَاَإظلاَنزؿَبلسافَالعربَ:كمنَمجاعَعلم َ.150«َالعلمَبأفَمجيع

                                                           
 .13صَ،:مجعةَسٌيدَيوسفسيكولوجياَاللغةَكادلرضَالعقلي147َ
ََ.َإالَأف102ٌَتكوينَالعقلَالعريب:زلٌمدَعابدَاجلابرم،ص148َ َالوفا األفغان(َيفَمقد مةَربقيقَ)أصوؿَالسرخسي(َ)أبا

)أباَحنيفةَالنعماف(َرضيَاَعنوَىوَأٌكؿَمنَكضعَتأليفاَيفَعلمَأصوؿَالفقوَبعنواف)كتابَالرأم(،مثََيذىبَإذلَأفٌَ
َب َالربٌانَزلمد َكاإلماـ َاألنصارم، َيوسفَيعقوبَبنَإبراىيم َأبو َعلا:القاضيَاإلماـ َاثنُتَمنَأصحابو َمباشرة نَأعقبو

َمصنفو َيف َالشافعي َإدريس َبن َزلمد َاإلماـ َبعدعلا َيأيت َمث َالشيباٌن، َالتصنيفات.ََاحلسن َبعده َتوالت َمث )الرسالة(،
َإحياءَ َاألفغان،منشوراتَجلنة َالوفا ينظر:أصوؿَالسرخسي:السرخسي)أبوَبكرَزلٌمدَبنَأمحدَبنَأيبَسهل(،ربقيق:أبو

َ .1/03َادلعارؼَالٌنعمانٌية،اذلند،)د.ط(،)د.ت(،
َللكتاب149ََ َكجدار َاحلديث َالكتب َرمضاف،عادل َكاإلجراء(:ػلي َاألصورل)االسًتاتيجية َاخلطاب َيف القراءة

َ.70،َص01َ،2007العادلي،األردف،ط
َط150َ َمصر، َاحلليب، َشاكر،مكتبة َزلٌمد َأمحد َإدريس(،ربقيق: َبن َزلمد َا َعبد ،01َالرسالة:الشافعي)أبو

َ.34صََـ،1940ق/1358
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ياَخلقَاَإذاََ:قوؿَلناوَيريدَأفَيفكأنٌََدَحلدثَذاَقيمةَعظيمة؛بقولوَىذاَؽلهٌََ(افعيالشٌَ)َإفٌَ
َيوجدَيفَالقرآفَالكرمي،َأردت َما َإالفإنكمَلنَتَالكشفَعنَحقيقة َادلطلبَالعزيز َإذلَىذا إذاََتوصلوا

ةَمرٌََهيَرَيسَِفَىماَيػَيىذاََكَلكمَإالَدبعرفةَأسلوبَالعربَيفَاإلبانةَكاإلبالغ،َأدركتمَأفَتلكَاحلقيقةَالَتنكشف
منََلَيصَِضليَى،151«َ...من معانيها ما تعرفعلىََ،فإظلاَخاطبَاَبكتابوَالعربَبلساهناَ»َ:قولوبَأخرل

َكافَقدَدباَأنٌََ،هباَعنَعدـَفهمهاَلرسالةَرهباَةَلألمةَربتجٌَحجٌََىنالكَسوؼَلنَتكوفَىذاَالكالـَأنو و
َحكمَالتٌَبَبيةَملزموفيعَأفرادَاألمةَالعَرمجَمنوَأفٌََمَيفهَىييََككالمناَىذاَالَ،خاطبهاَبشفراتَمنَاصطالحها

َكفاءةَتواصليٌََفهذه،َيفَاالستعماالتَاللغويةَادلختلفةَباختالؼَالسياقات جلميعََةَغَتَمتاحةعبارةَعن
َ.152العلماءَكىمَفقطَفئةَمنهمَاهبَتصٌَزببلََ،فراداأل

َكالمهاَمساطرَابقَأفٌَمنَالكالـَالسٌََيدَيفًَنَي َكانتَتراعيَيف الَؽلكنَدلن153ََنةمعيٌََلسانيةَالعرب
كماَيصطلحََ،154(لسافَالعرب)َػبَعلىَىذهَادلساطرَ(افعيالشٌَ)َكلقدَاصطلحََ،نطقَبلغتهاَأفَؼلالفها

َكالـَالعرب)َعليهاَغَتهَبػ َ،عيٌَيشَرتٌَالَصٌَالنَتَتلكَادلساطرَكجهاَلوجوَمععَىضًَكدلاَكَيَ.155(ادلعركؼَمن
اليتَيقرأَالطريقةََيفَربديدَأيضاَمَيسهًَبلَراحتَتَيَ،ةغويةَالوضعيٌَاللٌََلطبيعتوَبتقدميَكصفَفإهناَدلَتكتفًَ

َدلنهجَقرائتوَكفهموَبنفسو؛زلدََِالقرآفَكهبذهَاخلصوصيةَأصبحَ،156ؿَهباكيؤكٌَ ادلناىجَالقرائيةََذلكَأفٌََدا
َالقرآفَبتزكيتهاَذاهتا َقاـ َإالَإذا َألمََ،كمباركتهاَسوؼَلنَتكوفَكاردة َالطرحَيكوفَالقرآفَرافضا كهبذا

                                                           
َ.51/52،َصصدرَالسابقادلَ 151
َ.52صَ،نفسو 152
َ.15صَينَالبوشيخي،الدٌََالتواصلَاللغوم)مقاربةَلسانيةَكظيفية(:عزٌَ 153َ
َالشافعيَلكيَييقٌننَهباَعمليةََ.50الرسالة:الشافعي،َص154َ َادليزةَىيَعبارةَعنَرلموعةَمنَالقواعدَكضعها إفَىذه

ىوَأٌفَىذهَالقواعدَدلَتتشٌكلَأعليتهاَانطالقاَمنَالٌتعاطيَمعَالٌنصوصَالٌشرعية،َإالَأنوَماَغلبَأفَنلفتَلوَاالنتباه،َ
َكجهةَ َإذل َفصَتتو َالعريب، َالعقل َعلى َسلطتها َمارست َعندما َالفعلية َأعليتها َتشٌكلت َبل َكالكيف، َالكم معيار

َ.105ابستيمولوجيةَمعينةَدامتَردحاَمنَالزمن.َينظر:تكوينَالعقلَالعريب:زلٌمدَعابدَاجلابرم،ص
ادلملكةَ-دلفسرين)دراسةَنظريةَتطبيقية(:حسُتَبنَعليَبنَحسُتَاحلريب،دارَالقاسم،الرياضقواعدَالًتجيحَعندَاَ 155

َ.369،َص01َ،1996العربيةَالسعودية،ط
َ.70سًتاتيجيةَكاإلجراء(:ػليَرمضاف،َصالقراءةَيفَاخلطابَاألصورل)اإلَ 156
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َالقراءة َيف َمناىجو َأحد َػلتملها َال َتأكيلية َاخلاصٌََ،157زلاكلة َرشٌَكىذه َمن َىي َاألمر َحقيقة َيف حَية
َ.158«َبالفعلَادلشرٌعَاألكربَللعقلَالعريبَ»َكيَيكوفََ(الشافعي)

َكاف َ(اطيبالشٌَ)َفقدَأثارَىذهَادلسألةَبعدهَ(،لسافَالعرب)َدلسلمةَلَىىوَمنَأصَ َ(افعيالشٌَ)َكإذا
َ(اطيبالشٌَ)َكافََكيفَىذهَادلرحلةَ،159ضوَذلاَمرحلةَمنَمراحلَاستكماذلاَكاستيفائهاتعرٌََعدٌَفيماَؽلكنَأفَن

َىو:َيسعى َمفًتض َتساؤؿ َعن َيَيمالإلجابة َأف َيعٍت َباللٌَنزٌَذا َالقرآف َالعريبؿ َمنََ،ساف َنفهمو َما كىذا
َالطريقََ»:قولو َيكوفَمنَىذا َإظلا َكطلبَفهمو َأفَالقرآفَنزؿَبلسافَالعربَعلىَاجلملة َادلقصود كإظلا

َ.160«َخاصة َكالـ َنقرأ َأف َأردنا َلسانيةَ(اطيبالشٌَ)إذا َقراءة َبأفٌََ،ىذا َرسالةَنقوؿ َكاف َدلا  القرآف
Messageََاللٌََيتكوف تطلبَذلكَمنََعريب،Trait Sémantiqueَغومَمنَخطَدالرلَجهازىا

َمقاصدَمرسلها.َفهمَالقارئُتَذلاَأفَينهجواَخطهاَالدالرلَحىتَيضمنوا

إظلاَمنََ،(لسافَالعرب)َادلقصودَمنكعلاَيسعيافَيفَذبليةََ،(اطيبالشٌَ)َكَ(افعيالشٌَ)منََكالَاََإفٌَ
َللتعام َاالستعداد َكىو َأال َكاحد َالبياف،أجلَغرض َمع َاألخَتَل َدلعانََ»َوبأنٌََكيعرؼَىذا اسمَجامع

وطبَهباَشلنَأهناَبيافَدلنَخَيَ:بةماَيفَتلكَادلعانَاجملتمعةَادلتشعٌََفأقلٌََبةَالفركع:متشعٌََ،رلتمعةَاألصوؿ
َكافَبعضهاَأشدٌََاالستواءَعنده،متقاربةََنزؿَالقرآفَبلسانو، كسلتلفةَعندَمنََ.تأكيدَبيافَمنَبعضَكإف

َكالـََلَىصًَبإمكانناَأفَنَى.161«َلعربغلهلَلسافَا َنفسوَالبيافَأكالَكَأخَتاَىوَأفٌََىذاَإذلَ(الشافعي)من
َعدـَالتٌََكَ،162سافَالعريباطقةَباللٌَتلكَالرسالةَاإلذليةَالنٌَ يتعاطىََعشوائية؛َعاملَمعهاَبطريقةىذاَيستلـز

َعندَالعرب،للمساطرَاللٌَؼلضعََكالميَيََحدثَهَإهٌناَبلَمنَشاءَدباَشاء،َامعه كإذاََغويةَادلتعارؼَعليها

                                                           
َكالدٌَ:نظري 157 َللفلسفة َصونا َللطباعة َالفرقد َادلرزكقي،دار َيعرب َكالتوزيع،سورياين)دراسة(:أبو ،01َدمشق،ط-كالنشر

َ.155صَ،2007
َ.106:زلٌمدَعابدَاجلابرم،َصَتكوينَالعقلَالعريب 158َ
َ.95القراءةَيفَاخلطابَاألصورل)االسًتاتيجيةَكاإلجراء(:ػلِتَرمضاف،َص 159َ
َ.2/49اطيب،:الشٌَيفَأصوؿَالشريعةَافقاتادلَو 160َ
َ.21صَ،الرسالة:الشافعي161َ
َ.22،صزلٌمدَعابدَاجلابرمبنيةَالعقلَالعريب:َ.103عابدَاجلابرم،صتكوينَالعقلَالعريب:زلمد162ََ
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ضهاَبكلَكنعوٌََسالة،اليتَقدَتعلقَبتلكَالرٌََعتيماتواداتَكالتٌَمجيعَالسٌََزلوَأدركناَىذاَسنتمكنَعندئذَمن

َفتتسعَعندىاَآفاؽَالفهمَكاإلفهاـ.َ،163ككاضحَماَىوَجليَي

َ َإٌف َىذاَ(افعيالشٌَ)اإلماـ َاجلليل َمسعاه َيف َسعى َػلَ،حينما َيَىكاف َأف َتلكَمجيعَدَ صَياكؿ
ىذاََمنَسدٌََ(افعيالشٌَ)َنسبكٌََكإذاَ،احلكيمَعشرٌَادلَىاأقرٌَدلعانَاليتَاَهافتاتَالقرائيةَاليتَتسعىَإذلَرٌلَالتٌَ

ليسَىذاَفحسبَبلَيصبحَكذلكََحيح،فُتَإذلَالطريقَالصٌَوَادلكلٌَتوجٌََعالمةَنَالبيافَيعندىاََيصَتسَالباب

َمَي َكمعيارا َادلكلفُت؛تٌَمقياسا َمجيع َطرؼ َمن َدبثابةَبعا َيكوف َالسٌََتلكَأم َاليت َادلكلٌَلطة َعلىََوفيسَت ف
َ.164َتعصمهمَمنَىولَأنفسهمفَىداىا

َالسابقَيتبُتَحقيقتُتَاثنُت:َإفٌَ َأفٌََالقارئَللكالـ َالعربَعلىََؿَهنزَ رعيَمَيصَالشٌَالنٌََأكالعلا بلساف
َكانتَىذهَاحلقيقةَمقرٌََإمجالو، رعيَأكَالشٌََبَعليهاَضركرةَأنوَمنَطلبَقراءةَالنصٌَمَهباَترتٌَرةَكمسلٌَكإذا

َاللٌَ َىذا َسنن َيتتٌبع َأف َتأكيلو َأك َكالتأكيلفهمو َكالفهم َالقراءة َيف َقواعدََكىذهَ،ساف َمن َأساسية قاعدة
َنستطيعَأفَنستَ،165جيحَعندَادلفسرينالًتٌَ منَادلستحيلَطلبََنتجَمنَىاتُتَادلقدمتُتَأنوَضربَهكذلذا
توَسواءَمنَسافَالعريبَدبختلفَاستعماالحكمَيفَاللٌَرعيَمعَالبعدَالبٌُتَعنَالتٌَالشٌََعاطيَمعَالنصٌَالتٌَ

َ.كلَأكَادلعٌتحيثَالشٌَ

َكالَمنمنَالطرحَالسٌَ كاناَيرميافَإذلَجعلَادلعرفةَبالٌلسافَالعريبَََ(اطيبالشٌَ)َكَ(فعياالشٌَ)َابقَيتبُتَأف
َكافَلغةَطبيعيةَ !ََأمَجعلواَمنوَمادةَكمنهجاَيفَالوقتَنفسوَمنهجاَيفَالتعاطيَمعو؛ َكونوَمادةَدلػػػٌا أما

َكونَكإذلَحدَاآلفَالشيءَجديدَأضافوَاألصوليوف،َغاتَالطبيعية،ككلَاللٌَ فألفَتلكَادلادةََوَمنهجا؛أما
دَكتضبطَكىذهَاألخَتةَإظلاَتتحدٌََعاطيَمعها،ذلاَسننَكمسالكَخاصةَيفَالتٌََرعيالشٌََالنصٌَطقَهباَاليتَن

عمقَمدلََاتَنستشفٌَقطةَبالذٌَكيفَىذهَالنٌََأمَكفقَتلكَادلادةَاللغوية،َسافَالعريبَذاتو؛كفقَطبيعةَاللٌَ
َارعَمنو.ةَالشٌَيبُتَإدراؾَمقصدٌَسافَالعريبَكَحكمََيفَاللٌَلعالقةَادلتينةَبُتَالتٌَلالنظرَاألصورلَأثناءَإدراكوَ

                                                           
163

َكمقاصدَ  َالفقو َأصوؿ َعلم َنشأة َيف َالعلمية()قراءة َالسلطة َكإشكالية َاألصورل َادلعرفة)الفكر َإسالمية رللة
َ.157َ،158صَ،01مَزلمدَزين،عددالشريعة:تأليفَعبدَاجمليدَالصغَت،مراجعة:إبراىي

َ.157َ،158ادلرجعَنفسو،َص164َ
َ.1/369ينظر:قواعدَالًتجيحَعندَادلفسرين)دراسةَنظريٌةَتطبيقٌية(:حسُتَبنَعليَاحلريب،165َ
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قطبََ،هبذهَالفلسفة،َليُتَأصبحتَمسلمةَالٌلسافَالعريباحلقيقةَمنَقبلَاألصَوَىذهَإدراؾَمنذَأفَتٌََك
َكونوَيربطَالعالقةَبُتَالرسالةَكمستقبلها،َحىالرٌَ َبتنظيمََ-َكىوَاألىمٌََ-فإنوَأيضاَ؛إذَأنوَإضافةَإذل يقـو

صَبالبحثَأكَبإدراؾَيفَالنٌََإليوَتوجيوَدكرَادلتلقيٌََلَيوكَىليسَىذاَفحسبَبلَيَيَقراءةَتلكَالرسالةَكتأكيلها،
َستصبحَتلكَادلسلٌََ،166ةَالباثٌَةَكمقصديٌَنيٌَ قوانُتَلتفسَتََ»َدبثابةَكبشكلَهنائي،َمةَمرةَأخرل،كهبذا

َكيَيؤكٌَََ(وكانالشٌَ)َيأيتَكَ،167«َاخلطابَالبيانَكربصيلَمعناه َصرػلة َبطريقة َاحلقيقة َىذه َلنا َ،جليةد
َكافَقدَنقلو َكافَتأكيلوَقريباَعلىَماَ»:(الشوكان)يقوؿََ،(/ت...ابنَدقيقَالعيد)عنَكذلكَفيما ...فإف

َكتفهٌَ َالعرب َلساف َنبدٌَيقتضيو َكدل َعليو َننكر َدل َسلاطبتها َيف َتوقٌَالَعو،مو َبعيدا َتأكيلو َكاف َعنوَكإف فنا
أحذَمنوَىوَفماَيَيَ؛سالميةَيأخذَمنوَكيرداإلريعةَاجملتهدَيفَالشٌَأفََمنَىذاَالقوؿنفيدََ،168«َكاستبعدناه

َكالـَالعرب،هًَماَركعيَيفَتأكيلوَماَعَي ىوَماَخالفَذلكَادلعهودَكدلَيأتَعلىَقالبوََعليوَكماَيردٌََدَمن
َسان.اللٌَ

إذَكجدناىمَيشًتطوفََرينَمنهم؛مُتَكادلتأخٌَكلقدَسارَادلعاصركفَمنَاألصوليُتَعلىَخطىَادلتقدٌَ
افةَإذلَباإلضَأخذَماَتقتضيوَأساليبَاللغةَالعربيةَباحلسباف،َمقبوالَرعيةَفهماَصحيحاصوصَالشٌَلفهمَالنٌَ

َتَذلمَرؤياَآمنواَهباَإؽلاناَمطلقا،تشكلٌَالًتكيب...كماََكأحيثَاإلفرادََسواءَمنمراعاةَدالالتَألفاظهاَ
َتوسٌَ َاللٌَكىي َالقواعد َالشرعط َالنصوص َربليل َأثناء َالعربية َعلماء َكضعها َاليت َلكيََية؛غوية َآخر دبعٌت

َكالمها،َلَاجملتهدَمنَالوصوؿَإذلَالفهمَالصحيح،يتوصٌَ البدَكافَكىوَالفهمَادلتطابقَمعَمعهودَالعربَيف
َلغويةَعربيةَمعينة َكفاءة َالكفاءةََ،169لوَمنَربصيل َصلدَمنَاألصوليُتَادلعاصرينَمنَكصفَىذه كما

َكفاءةَعامةَدباَأهنا َكانتَىذهَىيَاحلقيقةََغويةََفهماَصحيحا،العباراتَاللٌََمجيعنناَمنَفهمَسبكٌََبأهنا كإذا
َالعربية؛ َباللغة َفهمَموادَمجيعَالقوانُتَادلوضوعة َباستطاعتنا صوصَإذَأفَىذهَاألخَتةَيفَحكمَالنٌََفإنو

                                                           
َ.101صَ،)االسًتاتيجيةَكاإلجراء(:ػلِتَرمضافالقراءةَيفَاخلطابَاألصورلَ 166
َ.74بنيةَالعقلَالعريب:زلٌمدَعابدَاجلابرم،َص 167َ
َ.2/758،صوؿ:الشوكانمنَعلمَاألإرشادَالفحوؿَإذلَربقيقَاحلقَ 168َ

َ.141-140صَ،الفقو:عبدَالوىابَخالؼَعلمَأصوؿ 169



                               اللغة العربية ودورها في استنباط األحكام الشرعية عند األصوليين                 التمهيد:       

 
 

39 
 

َكوهنماَعباراتَلغويةَعربيةَمركٌَ كذلذاََبةَمنَمفرداتَمصوغةَيفَأسلوبَعريبَخالص،الشرعيةَمنَحيث
َ.170َفهمالهجَالعريبَيفَإتباعَالنٌََقَدبدلعلٌَمَياىاَكاستنباطَأحكامهاَفهمَمعنَيكوف

َكاَأفٌَََلناَضحابقةَيتٌَمجيعَماَكردَيفَادلباحثَالسٌََإذاَقمناَباستحضارَك نواَمنهجيُتَيفَاألصوليُت
َأهنمَسيتعاملوفَمعَنصوصَشرعيةَناطقةَباللغةَالعربية،كافَأكٌََعملهم؛ َبوَىوَأفََؿَيفلماَعرفوا ماَقاموا

َبُتَالنٌَبيٌَ َالعالقة َطبيعة َكلغتو،نوا َأفٌَفَوَص َمرٌََجدكا َالعربية،كما َسابقا،َاللغة َادلادٌََمعنا َاليتَىي َاخلاـ ة
َتَىيتألٌَ َذلكَالنص،كما َدلعادلَقرائتوَكتفسَته،َوفَيكَيفَمنها َأفَنَىََيفَكقتَكاحدَرامسة َعَىضَىكلذلكَؽلكننا

َشَىَبأفٌََتفيدَيَمعادلةَن َىي َالعربية َالنصٌََرطَياللغة َالتٌََشريعي،التٌََكجود َيكوف َالنصٌَكما َذلذا َادلقبوؿ َفسَت
َغةَالعربية.بوجودَاللٌََامشركط

َ

َ

                                                           
َ.141صَ،السابقادلرجع170ََ
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ُ:دخلمُ 

 ٤بفهـو الفعل الكالمي )ا٣بربم( ا٤بعاصر،   approcheقياـ بعملٌية مقاربة لل الفصلنسعى يف ىذا 
 ، كبالٌتحديد عندأال كىو علم أصوؿ الفقو اث العر ي اسإلالمي،ضمن مكٌوف من مكونات الَبٌ  كذلك

نوع من ا٤بقاربة الٍب  »إٌف ىذا ا٤بسعى، يف جوىره، ىو  .)اآلمدم( يف كتابو )اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ(
يتجاكز فيها الباحث ٕبذر شديد نوعا من االلتالب الثٌقايف يف مواجهة ا٤بٌد ا٥بائل من الٌدرالات كا٤بفاىيم 

فيو كجود ا٤بفهـو ا٢بديث يف الٌدرس القدمي،  بينما  ري ر  بػى الذم يػي  اسإلقاطا٤بعاصرة، كيتجاكز كذلك نوعا من 
يكوف احَباـ الٌسياؽ ا٤بعريف الٌذم توٌلدت فيو ا٤بفاىيم لواء يف البيئة العربٌية أك يف البيئة ا٤بعاصرة عامال 

 .1« رئيسا يف ٪باح ا٤بقاربة ك إفادهتا

ه جزءا ال رس الٌلساين األصويل، بعد  عملية قراءة أك إعادة قراءة  الدٌ  جي ًر ندى ة، تى من كجهة نظر تصنيفيٌ 
بػ  سانيات يصطلح عليوء من منظومة الٌَباث الفكرم العر ي اسإلالمي، ضمن صنف من اللٌ يتجزٌ 

سانيات  ٗبمارلة تلك وع من اللٌ عُب ىذا النٌ يي  (.La linguistique Appliqué)الٌلسانيات الٌتطبيقية
ك٘بسيدىا من خالؿ العديد من الوظائف الٍب تعود  سانيات،ليها اللٌ لت إظرية الٍب توصٌ تائج النٌ ا٤بفاىيم كالنٌ 
ة ىي ٗبثابة كظيفة أك مهمٌ  ،ذكره أللفناإعادة القراءة التنادا إىل ما  عملٌية إفٌ  .2ة ملمولة...بفائدة عمليٌ 

مدرلة أك ا٘باه لساين  كنتائجى  كمفاىيمى  فيضطلع إثرىا بالتجماع مصطلحاتً  ساين،إىل الباحث اللٌ  لي تيوكى 
كما  آخر لو منطلقات فكرية ٨بالفة لألكؿ، كيستعملها يف قراءة منتوج لساينٌ  ،3معْب يف فَبة زمنية ٧بددة

                                       
، 01األردف،ط-مبادئ تداكلٌية )يف ٙبليل ا٣بطاب الٌشرعي عند األصوليْب(:٧بمود طلحة،عامل الكتب ا٢بديث،إربد 1

 .25، ص 2014
 ،2004، 01لبناف،ط-:٧بمد ٧بمد يونس علي،دار الكتاب ا١بديد ا٤بٌتحدة،بّبكتسانياتمدخل إىل اللٌ ينظر:2

 Language and Linguistics(An Introduction) :John .نقال عن:15ص
Lyons,Combridge :Combridge University Press1981,p34. 

عند   سايناللٌ  األصويل و يف إعادة قراءة الدرسو كنتائجى و كمفاىيمى م نرـك التعارة مصطلحاتً الذٌ  ساينٌ كاال٘باه اللٌ  3
 ساين التداكيل.ىو اال٘باه اللٌ  (اآلمدم)
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سانياف مشَبكاف يف نقطة كاحدة على األقل كىي لكن رٗبا يكوف الفكراف اللٌ  ا،عنها زمنيٌ  تكوف بعيدةن 
 فيها.ككذلك ا٤بنهج ا٤بعتمد  ،4رالةا٥بدؼ من الد  

ى بػى كإذا كاف قد تػى   Le Cadreكىو اسإطار الٌلساين الٌتطبيقي ضمنو، طي نشي م نى اسإطار الٌلساين الذٌ  ْب 
d’linguistique appliqué ٌإعادة القراءة، ٗبعُب آخر أف  ة عملية، فحرٌم بنا أف نتساءؿ عن ماىي

؟ إف ىذا  اه لساين معاصر، عبارة عن ماذاا٘بٌ  كنتائجً  ٗبصطلحات كمفاىيمى  تراثيٌ  قراءة منتوج  لساينٌ  يدى عً ني 
كبْب  ساين الَباثي،بْب الفكر اللٌ  طي ربً ة اتصاؿ تى الٌنشاط الٌلساين  ىو عبارة عن عملٌية يتٌم إثرىا إنشاء خليٌ 

تدعونا سإعادة  ملٌحةن  حاجةن  الذٌكر كجدنا بداخلنا يف خضٌم ا٤بعطيات لالفةي  .5سانية ا٢بديثةظريات اللٌ النٌ 
إعادة قراءة ىذا الٌَباث الٌلغوم عند »  لٌَباث العر ي اسإلالمي، يف أحد حقولو ا٤بعرفٌية، ذلك أفٌ قراءة ا

العرب أمر كاجب على الٌدارلْب كالباحثْب الغيورين من أبناء العربية يف كل مكاف كزماف، لتبقى ىذه 
لعربية ا٤بعاصرة، كإحياء ٥بذه الٌدرالات ك غوية اكتأصيال للٌدرالات اللٌ   ،بي نضى ينا ال يى عً األعماؿ منبعا ثريا كمى 

مشاريع األٕباث  »ىو أٌف  كجهة الٌنظر ىتو دي عضي ، كما يى 6« ألصحاهبا الٌذين هنضوا هبا على مدار الزماف
الكربل يف يومنا ىذا مل تأخذ شكلها إال منذ حوايل أربعْب عاما عندما مت إحياء األفكار ا٤بوج هة للَباث 

فمن بْب العلماء الغربيْب الذين ربطوا  ،7« تحة الطريق ٤با أثبت أنو التعالـ مثمر جدامفت كأعيد بناؤىا،
غوم ا٢بديث كالذين أٌرخوا لو من منطلق ىذا ا١بانب ٪بد غوم القدمي كنظريات البحث اللٌ بْب الفكر اللٌ 

                                       
كقفنا على حقيقة أهنما يشَبكاف يف ا٥بدؼ من درالة  رلْب اللسانيْب األصويل كالتداكيل،الدٌ  اطالعنا علىٕبسب ك  4

عند األصوليْب ىو ذلك ا٢بكم الشرعي الذم  قصدكىذا ال ،القصد من الٌتشكيل اللغوم كىو البحث عن النصوص،
 يبغوف التنباطو من النصوص الشرعية. الذم أك يبحثوف عنو،

أٮبية الربط بْب التفكّب اللغوم عند العرب كنظريات البحث اللغوم ا٢بديث:حساـ البهنساكم،ا٤بكتبة الثقافية  5
 .01.ص1994مصر،-الدينية،القاىرة

 ،2004، 01مصر،ط-،مكتبة الثٌقافة الٌدينٌية،القاىرةغة ا٢بديث:حساـ البهنساكمغوم العر ي كعلم اللٌ اث اللٌ الَبٌ   6
 .09ص

-يف درالة اللغة كالعقل:نعـو تشومسكي،ترٝبة:عدناف حسن،دار ا٢بوار للنشر كالتوزيع،الالذقية آفاؽ جديدة 7
 .33،ص2009، 01لورية،ط
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التطاع . لقد 8( Cartesian Linguisticsيكارتية سانيات الدٌ )نواـ تشومسكي( يف كتاب )اللٌ 
ل التقاء كاتفاقا بْب معطيات نظريتو  ٛبثٌ على العديد من العناصر الٌٍب  فى قً )تشومسكي( يف ىذا الكتاب أف يى 

 Port حويلية، كبْب القواعد الٍب أرلاىا ديكارت فيما تعرؼ بالم )قواعد بوؿ ركاياؿوليدية التٌ التٌ 
Royal)9،  ٌلوركا منهم ،كي()تشومس اقتفوا أثر ة من العلماء الٌذينكىناؾ ثل (M Leroy  ك )ليبشى

G C L epschy )  جورج موناف( ككذلكG Mounin )  كريستيفا(كJ Kristeva )  ك )ركبنز
R M Robins )10،    ٌا٤بعاصر درالات  اثي كرلْب اللسانيْب الَبٌ كما فٌندت فكرة القطيعة بْب الد

نت ٗبا "(، حيث بيٌ 1966ليميائية )جرٲباس""(، ككذلك 1972ػ)كوركدا" ػبستيمولوجية لسانية أخرل لإ
تفكّب لغوم عا٤بي، كانت  مسّبةسانيات ا٢بديثة ما ىي إال مرحلة متطٌورة من أٌف اللٌ  ال يَبؾ ٦باال للشكٌ 

غوم، كليظٌل قائما ما داـ ىذا الٌتفكّب يف لعي دؤكب عاطى اسإنساف مع الٌتفكّب اللٌ بداياتو األكىل حينما تى 
 .11 متجٌدد

من  ساينعد كٌل ىذه األدٌلة كالرباىْب الٌٍب أٝبعت كٌلها على أٮبٌية إعادة قراءة الٌَباث اللٌ إذف، ب
، مل يكن أمامنا إال أف ٬بتار نقطة ٕبث علمٌية ك مفاىيم نٌظريٌة معاصرة ة كمصطلحاتإجرائيٌ خالؿ أدكات 

recherche de point درالتو هـو الٌذم اخَبناعٌْب، كىذا ا٤بفنعيد من خال٥با إعادة قراءة ٤بفهـو م 
يف  إف اشتغالنا. بالكالـ إىل إ٪باز حدث أك عمل معٌْب  ظي لف  )الفعل الكالمي(؛ أم كيف يؤٌدم الت   ىو

                                       
واصل التٌ . 01صاللغوم عند العرب كنظريٌات البحث الٌلغوم ا٢بديث:حساـ البهنساكم، أٮبية الربط بْب التفكّب 8

 .)ا٥بامش(.13يخي،صين البوشالدٌ  غوم)مقاربة لسانية كظيفية(:عزٌ اللٌ 
كىي عبارة عن مدارس ٫بويٌة شهّبة، تأٌلست يف عصر الٌنهضة، كامتٌدت شهرهتا إىل فرنسا كخارجها، كقد عرؼ  9

:أٞبد (النشأة كالتطور)ياتينظر ىذه القواعد يف:اللسان أصحاب ىذه ا٤بدارس ٗبذىبهم العقلي ا٤بنايف للمذىب الٌتجرييب.
 .49، ص 2008، 04ا١بزائر،ط-ة،بن عكنوف،ديواف ا٤بطبوعات ا١بامعيٌ مومن

 .01صاللغوم عند العرب كنظريٌات البحث اللغوم ا٢بديث:حساـ البهنساكم،  بط بْب التفكّبأٮبية الرٌ  10
، 01ا٤بغرب، ط-،دار األماف، الرباطا٤بنحى الوظيفي يف الفكر اللغوم العر ي)األصوؿ كاالمتداد(:أٞبد ا٤بتوكل، 11

 .168صـ، 2006ق/1427



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

43 
 

سبة إىل كل من كوف الفعل الكالمي ىو ا٤بنطلق األلاس بالنٌ   يرجع إىل ،12(الفعل الكالمي)نظرية  إطار
 Connecteurs14وصائل)ة  داكليوف يرٌكزكف على عدٌ فإذا كاف التٌ  كعلماء أصوؿ الفقو؛13التداكليْب

ألاس  د  عى يػي  الفعل الكالمي فإفٌ  ساعد على فهم القصد ا٢بقيقي من ا٣بطاب عامة،ك الٍب من شأهنا أف تي  (
ُسيُر)عٌد  فقد الكالـ منذ تأليسها حٌب اآلف؛ تلك الوصائل يف تداكلية  أفعاؿ  John لجون

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

                                       
ظرية ىي كيف أننا نستطيع إ٪باز األفعاؿ ٗبجرد إنتاج ىذه النٌ  ج ٥با يف ظلٌ أف يركٌ  (أكلتْب)الفكرة الرئيسة الٍب أراد  إفٌ  12

بل كجندنا منهم من ٘باكز  ك يف ا٢بقيقة لقد كانت ىذه الفكرة رالخة عند علماء أصوؿ الفقو، عبارات لسانية معينة،
أف الفعل كما نستطيع التدعاؤه عن طريق الكالـ  (٪بم الدين الطويف)فقد ذكر  ر عليها؛ىذه الفكرة إىل ما ىو متطوٌ 

داكيل لنظرية قد ٘باكز الطرح التٌ  (ين الطويف٪بم الدٌ )كهبذا يكوف  نستطيع أف نستدعيو أيضا عن طريق اسإشارات كالرموز،
 الة على ا٤بعاين.ٔبميع العالمات الدٌ  حيث يعُب فيو منو بكثّب، م ىو أكلعي يميائي الذٌ أفعاؿ الكالـ إىل الطرح السٌ 

الَبكي،منشورات كزارة  ينظر:شرح ٨بتصر الركضة:الطويف)٪بم الدين أبو الرٌبيع لليماف(،ٙبقيق عبد ا بن عبد اسن
 .2/347، 02،1998لالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاسإرشاد،ا٤بملكة العربية السعودية،طالشؤكف اسإ

كذلك حينما جعل عملية ٙبليل األفعاؿ الكالمية من أبرز األىداؼ الٍب يسعى الدرس  )ديكفاف (د عليو كىذا ما أكٌ  13
السيميائيات التداكلية من البنية إىل السياؽ:أٞبد يولف،ضمن كتاب:التداكليات كٙبليل  ينظر:ُداكيل إىل ٘بسيدىا.التٌ 

 . 27ص ،الرحيم دا٣بطاب)ٕبوث ٧بكمة(،إشراؼ كتقدمي:حافظ إ٠باعليلي علوم كمنتصر أمْب عب
مع بعضها  دي حً كعندما تتٌ  ىو تداكيل، كمنها ما كمنها ماىو معجمي، منها ما ىو داليل، ىذه الوصائل متباينة كمتنٌوعة؛ 14

 ساين الصرؼ.الذم يتجاكز البعد اللٌ  (البعد ا٤بعريف)سهم يف تشكيل ما يصطلح عليو بػ: البعض تي 
الرباغماتية يف فهم ا٣بطاب ك تأكيلو:خليفة ا٤بيساكم،ضمن  للطة الوصائل :ينظر تفصيل ىذه ا٤بسألة يف

 01األردف،ط -،إعداد ك تقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم،عامل الكتب ا٢بديث،إربدالتداكليات)علم التعماؿ اللغة(كتاب:
 .350،360ص ،2011،

ىذا األخّب من أبرز ا٤بفاىيم الٍب  عد  كيي  سانية ا٤بعاصرة من مفهـو اسإ٪باز،رالات اللٌ يف الدٌ  (الفعل اسإ٪بازم) ق  شتي لقد اي  15
الفعل ) كما أنو يندرج ضمن إطار كاحد من أبرز ا٤بفاىيم التداكلية أال كىو مفهـو ظرية التداكلية،تألست حو٥با النٌ 

 .64ص ،ند األصوليْب:٧بمود طلحةينظر:مبادئ تداكلية يف ٙبليل ا٣بطاب الشرعي ع. (الكالمي
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حْب جعل ( Daniel Vandervekenُدانيالُفاندرفيكن)د ىذا ا٤بعُب أيضا كما أكٌ  ،16باللغة
الوحدة  -بال منازعك  - ؿ لو أف ٰبتلٌ ايل ليخوٌ كبالتٌ  الفعل الكالمي اسإ٪بازم الوحدة األكىل ٤بعُب ا١بملة،

الفعل  تداكلية أفعاؿ الكالـ على رى قصً لنا أف نى  ق  حي  صورا التٌ ذهب كإذا كاف األمر .17صاؿاألكلية لالتٌ 
 .19نجز اسإخبارات كااللتفهامات كاألكامر كالوعود كاالعتذارات...إذ بو ال بغّبه تي  ؛18الكالمي اسإ٪بازم

كل من علم أصوؿ   اعتمادثل يف تتمٌ  لفت االنتباه إىل مسألة يف غاية األٮبية؛ركرم ٗبكاف أف ني كمن الضٌ 
من الفعل  زمة للوصوؿ إىل ا٤بقصد ا٢بقيقيٌ نظرية أفعاؿ الكالـ على بعض اسإجراءات الالٌ  الفقو ك

                                       
التداكليات)علم التعماؿ )درالة يف التحليل التداكيل للخطاب(:٧بمد العبد،ضمن كتاب: تعديل القوة اسإ٪بازية 16

 Expression and meaning (Studies in:.نقال عن312صإعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم،اللغة(،
the theory of speech act) :Searl John,cambridge uni,press(1993),p178 

  Meaning and speech acts(vol,1 :principes of:نقال عن .نفسهاص  ،رجع نفسوا٤ب 17
lannguage) :Vanderveken Daniel,use,cambridge uni,press(1990),p07 

حيث كاف قد  ،(كيفُننجزُاألشياءُبالكالم) وكتاب  الٍب حواىايف ٧باضراتو األخّبة  (أكلتْب) كىذا بالٌضبط ما فعلو 18
(:جوف كيف ننجز األشياء بالكالـنظرية أفعاؿ الكالـ العامة):ينظر كٌل من يف قوة فعل الكالـ. صب  ٝبيع اىتمامو

. دائرة األعماؿ اللغوية)مراجعات كمقَبحات(:شكرم ا٤ببخوت،دار الكتاب ا١بديد 133ص ،النقشو أكلتْب
ية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف . التداكلية عند العلماء العرب)درالة تداكل10، ص2010، 01لبناف،ط-ا٤بٌتحدة،بّبكت

.  42،ص2005، 01لبناف،ط-الَباث الٌلساين العر ي(:مسعود صحراكم،دار الطليعة للطباعة كالنشر،بّبكت
. الٌتحليل الٌلغوم عند مدرلة أكسفورد:صالح إ٠باعيل عبد ا٢بٌق،دار التٌنوير للطباعة 83ص ،لٌية:جورج يوؿالٌتداك 

. نظريٌة األفعاؿ الكالمٌية )بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب 194، ص1993، 01لبناف، ط-كالٌنشر،بّبكت
. نظريٌة الفعل الكالمي 09،ص1994العرب(:طالب لٌيد ىاشم الطبطبائي،مطبوعات جامعة الكويت،الكويت،)د.ط(،

ليفة،مكتبة لبناف )بْب علم اللغة ا٢بديث كا٤بباحث اللغويٌة يف الَباث العر ي كاسإلالمي(:ىشاـ عبد ا ا٣ب
 .95، ص2007، 01لبناف،ط-ناشركف،بّبكت

تعديل القوة اسإ٪بازية)درالة يف التحليل التداكيل للخطاب(:٧بمد العبد،ضمن كتاب:التداكليات)علم التعماؿ  19
  .312ص ،اللغة(إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم
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 زمة كا٤بوصلة إىلالالٌ  Raisonnement 20 كمن بْب تلك اسإجراءات عمليات االلتدالؿ، الكالميٌ 
ركرية ٢بدكث )غّب اللغوية( الضٌ  ياقيةىل ا٤بعلومات السٌ باسإضافة إ ،ساينلفظ اللٌ بو التٌ  غي لٌ بػى ا٤بعُب الذم يػي  تأكيل
 .  21 ة ذاهتاة االلتدالليٌ العمليٌ 

داكيل عامة كنظرية أفعاؿ الكالـ فهو يشَبؾ مع ا٤بنهج التٌ  كٗبا أف علم أصوؿ الفقو نظرية معرفية، 
 عأك باألحرل بْب ا٤بشرٌ  تمع،كا٤بسم ية إىل فهم الوحدة اورية يف الٌتواصل بْب ا٤بتكلٌ ة يف الطرؽ ا٤بؤدٌ خاصٌ 
لالة الٍب أنز٥با يسعى يف أخص ما يسعى إليو إىل فٌك شفرات الرٌ  الٌلساين كا٤بنهج األصويل ف شرعا،كا٤بكلٌ 
لوا فْب أف يتوصٌ مل يكن للمكلٌ لالة مكتوبة ال شفاىية ك٤با كانت تلك الرٌ  ا٢بكيم إىل البشرية ٝبعاء، ا٤بشرعٌ 

كىذا  ا٤بعربة عن ذلك اتول، سانيةفرات اللٌ الشٌ  نوا من فهمإال أهنم على األقل ٛبكٌ  ،٧بتواىا كاملإىل فهم  
 .22بشرة لتواصلو مع ال تكوف ىناؾ طريقة طبيعيٌ أراده ا٤بشرع حٌٌب  يف ا٢بقيقة أمره 

 -ةعامٌ  بصفة -درج األصوليوف ،مبنٌية على ألس الفهم كالٌتأكيل كمن أجل قراءة الٌرلالة اسإ٥بٌية قراءة
فسّبم )ا٤بنواؿ التٌ  بػ ما يصطلح عليو تساعدىم يف بناءأك معرفة ٲبكن أف  علم أف ٱبوضوا يف أمٌ 

ق كباألخص فيما يتعلٌ  كثّبا،  مبحثا من كربل ا٤بباحث الٍب ألالوا فيها حربا علم ا٤بعاين ك يعدٌ  ،23األصويل(

                                       
ينظر:معجم  الشرعي، كلكن بطريقة اشتغاؿ عقلية منطقية.ليل ا٤بوصل إىل ا٢بكم إثرىا البحث عن الدٌ  ىو عملية يتمٌ  20 

أصوؿ الفقو)كتاب يبحث يف ألفاظ كمصطلحات علم أصوؿ الفقو على الَبتيب األٔبدم(:خالد رمضاف حسن،دار 
 .33ص الركضة للنشر كالتوزيع،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(،

األلاتذة كالباحثْب،إشراؼ:عٌز الدين  :جاؾ موشالر كآف ريبوؿ،ترٝبة:٦بموعة منالقاموس ا٤بولوعي للتداكلية 21
خاطب علم التٌ  .26ص ،2010، 02ا٤بركز الوطِب للَبٝبة،تونس،ط-اجملدكب،مراجعة:خالد ميالد،دار ليناترا

الفعل الكالمي . 169-168ص ،م النص(:٧بمد ٧بمد يونس علياسإلالمي)درالة لسانية ٤بناىج علماء األصوؿ يف فه
كيل كاصف(:٨بتار درقاكم،ضمن كتاب:التداكليات كٙبليل ا٣بطاب)ٕبوث ٧بيىٌكمة(:إشراؼ يف الدرس األصويل)اقَباب تدا

 .585ص كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم،
 .159ص ،ب ا٤بسّبماللغة كاجملاز بْب التوحيد ككحدة الوجود:عبد الوىا 22
 .٧25بمود طلحة، صمبادئ تداكلٌية)يف ٙبليل ا٣بطاب الشرعي عند األصوليْب(: 23
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   Spécialكالمٌية ذات الطٌابع ا٣باص رب كما انبثق عنو من أفعاؿ  إف درالة ا٣ب .24ا٣برب كاسإنشاء بظاىريت
  ند كا٤بًب؛من السٌ  كلٌ   قدً ككذلك إىل نى  عند األصوليْب كاف مستندا إىل ما يعرؼ عندىم ببيئة اٌدثْب،

قل كذلك من أجل ٛبحيص النٌ  اقل لألخبار كأحوالو،اىتموا ٗبعرفة النٌ  ٪بدىم قد ند مثالنقد السٌ  فمن أجل
 كما أكلوا العناية الكبّبة أيضا للمتلقيٌ  د يف ا٢بكم على ا٣برب صدقا أك كذبا،التأكٌ ايل من كبالتٌ  كتدقيقو،

ا ا٣بلفية الٍب انطلق منهأيضا شغلتهم  ؟ كذبو  لي مى حتى م فيي هً دقً يف ص ك  شى فهل ىو ٩بن يي  و؛٨باطبً  ا٣ببّب ٕباؿ
 25دليستبغي التٌ ية خلفية شرٌ أـ ىي  ؟ منها طلب العلم كتعليمو ة أرادة خّبيٌ أىي خلفيٌ  لقي؛يف التٌ 

 .26 نزيوكليف كالتٌ كال ٚبفى قيمة كل ذلك يف مسألٍب التٌ  لبيس؟كالتٌ 

إىل  يف كتاب )اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ(األفعاؿ الكالمية  انقسمت ،ذكره أللفنا تأليسا على ما
كما  ،الكالميْب (هينٌ ال)ك (األمر)يف كل من فعل  كا٫بصرت أفعاؿ كالمية إنشائية، إحداٮبا قسمْب اثنْب؛

                                       
تركوا فيها تأثّبا متميػزا كػاف قػد قد فإهنم أيضا  كإف كاف األصوليوف قد التفادكا من مفاىيم كمصطلحات علم البالغة، 24

 ،مرائيصػػػال السػػػ العربية:مهػػػدم البالغػػػة يف الػػػديِب الفكػػػر   تػػػأثّبينظر: شػػػريعية.ينيػػػة التٌ نشػػػأ مػػػن خصػػػائص كظيفػػػتهم الدٌ 
 .55ص
كىو  ،(ا٤بدل س)يصطلح عليو بػ ريفة،كيتجٌسد يف نوع من األحديث النبوية الشٌ  مصطلحات علم ا٢بديث،ىو من بْب  25

 -1ا٤بستول الذم ٰبدث فيو إىل نوعْب اثنْب ٮبا: سىبكينقسم ٕبى  غّب باد أثناء ركايتو، م يكوف فيو عيبا٢بديث الذٌ 
تفصيل ىذه ا٤بسألة يف  ينظر .الٌركاة )الٌشيوخ(على ا٤بستول الإللنادم، كتدليس ٰبدث على مستول  تدليس ٰبدث

(،ٙبقيق كتعليق:أك مد ا٢بسْب بن ٧بمد بن عنرب ا:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الٌدمشقي)شرؼ الدين أبو ٧ب
 .82-80ص، 2009، 01القاىرة،ط-عاصم الٌشوامٌي األثرم،ا٤بكتبة اسإلالمية للنشر كالتوزيع،مصر

طور الدرس البالغي)القاضي عبد ا١ببار ٭بوذجا(:٧بمد مصطفى أبو شوارب ك أٞبد ٧بمود دكر ا٤بتكلمْب يف ت 26
نزيو كليف كالتٌ إف خطورة مسألٍب التٌ  .69ص ،2006 01مصر،ط-دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر،االلكندريةا٤بصرم،

كاية ليجعلهم مٌتصلْب ٗبصدر ذلك أف فعل الرٌ  قة يف ركاة ا٢بديث،ريفة على اشَباط الثٌ بوية الشٌ ٞبلت ا٤بشتغلْب بالٌسنة النٌ 
كيف لبيل االطالع على حاؿ الركاة أنشأ رجاؿ ا٢بديث علما  ٩با يتطلب ضركرة الكشف عن أحوا٥بم، لالة األصلي،الرٌ 
 بوصف نزاىة الراكم، فقط عُب ىذا العلمحيث يي  ،(عديلعلمُالجرحُوالتُ )ػ صارمة اصطلح عليو ب صف ٗبنهجية ًجد  يتٌ 

لى نص  تى بى كالٍب إذا ثػى  ينظر:مشكل ا٢بديث كبيانو:اسإماـ ا٢بافظ)أبو بكر بن  ماركاه على أنو إ٪باز كالمي حقيقٌي. ت ٞبًي
ا٣بالصة يف . 15، ص1985، 02لبناف،ط-تفورؾ(،ٙبقيق كتعليق:مولى ٧بمد علي،منشورات عامل الكتب،بّبك 

 كما بعدىا. 99ص معرفة ا٢بديث:الط ييٌب الد مشقٌي،
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كا٤بتمثلة يف األحكاـ  ،27ام عنهٛباما القول اسإ٪بازية الٌب تعرٌب  تكسع عنهما من أغراض إ٪بازية عتفرٌ 
قول إ٪بازية تعبّبية يتعلقاف عند ع عنهما من تفرٌ الكالمياف كما كىذاف الفعالف  ،كليفية ا٣بمسةالتٌ 
ية فمنبثقة من انا الثٌ أمٌ  اين، الفصل الثٌ  ا٢بديث عنهما إىلقد أرجئنا ك  رعي،الشٌ  بنقد مًب النصٌ  (اآلمدم)

 (كايةالرٌ الفعلْب الكالميْب ) كقد ٘بٌسدت يف كل من  ند،بنقد السٌ  ق فقطقسم ا٣برب، كما تتعلٌ 
 .(هادةالشٌ )ك

 جيهدنا حيث لنرٌكز، ـالكال تصنيف األصوليْب ألقساـؿ كعليو، ليدكر ا٢بديث يف ىذا الفصل حو 
ا٤بنبثقة منو، و الذم خٌصو بو )اآلمدم(، كذلك من حيث أنواعي  حوؿ قسم ا٣برب، كذلك من حيث التعريفي 

كمن أجل التيفاء ٝبيع ىذه  .بوصفهما فعلْب كالميْب خربيْب للركاية كالشهادة كيف األخّب لنعرض
 القضايا قمنا بتقسيم الفصل إىل ٟبسة مباحث، كىي:

ُلُاللغوي ةُعندُاألصوليين.المبحثُاألو ل:تصنيفُاألشكا

، يف ىذا ا٤ببحث، التقصاء ٨بتلف التٌ  حٌب صانيف الٍب كضعها األصولٌيوف ألقساـ الكالـ، ذلك نرـك
 غوم.نتبٌْب األرضٌية الكالمٌية الٍب انطلق منها األصولٌيوف يف درلهم اللٌ 

ُُُالمبحثُالثاني:حد ُالخبرُعندُاآلمدي.

و قسما رئيسا من أقساـ الكالـ، فنتطٌرؽ إىل مفهومو عند سٌلط الضوء ىنا حوؿ ا٣برب بوصفني 
 )اآلمدم(، كعند بعض األصوليْب.

 

 

                                       
ينظػػر  عبّبيػػة مػن بػػْب أبػرز ا٤بفػػاىيم ا٤بشػتغلة ضػػمن إطػار نظريػػة أفعػاؿ الكػػالـ.الغػػرض اسإ٪بػازم كالقػػول اسإ٪بازيػة التٌ  يعػدٌ  27

 ،:طالػب لػيد ىاشػم الطبطبػائيىذين ا٤بفهومْب يف:نظرية األفعاؿ الكالمية بػْب فاللػفة اللغػة ا٤بعاصػرين كالبالغيػْب العرب
يف التحليػػل التػػداكيل للخطاب(:٧بمػػد العبد،ضػػمن كتاب:التػػداكليات)علم الػػتعماؿ تعػػديل القػػوة اسإ٪بازية)درالػػة . 17ص

 .319-317ص اللغة(:إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم،
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ُ.آلمديأنواعُالخبرُعندُاالمبحثُالثالث:

رائٌية، إال أننا للخرب إثر قيامو بعملٌية التق األنواع الٍب أثبتها )اآلمدم( تلك فيو ىذا ا٤ببحث، لنتناكؿ 
 ا٣برب ا٤بتواتر كا٣برب اآلحاد.لنرٌكز جيهدنا حوؿ نوعْب رئيسْب منو، كٮبا 

ُ.الكالميُرابع:فعلُالروايةالمبحثُال

ىذا ا٤ببحث لدرالتهما بوصفهما فعلْب كالمٌيْب تاٌمْب؛  إذا صناخرباف، خصٌ  كالشهادة ٤با كانت الركاية
 شتمالف على صيغ إ٪بازيٌة ٧بٌددة.شركط إ٪بازية معٌينة، ي نجزاف عن طريق الكالـ، ٥بماأم أهنما يي 

ُالمبحثُالخامس:فعلُالشهادةُالكالمي.

ُُُُ

ُ

ُ

ُ
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28ُُ:عندُاألصوليينُتصنيفُاألشكالُاللغويةالمبحثُاألو ل:ُ

إٌف 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 

 .29 تبلورت كخرجت إىل الوجود من جرٌاء ا٣بلفية ا٤بعرفية الٍب تشٌكلت فيها ظاىرة ا٣برب كاسإنشاء ذاهتا

رالات ة كبّبة يف الدٌ علميٌ  غوية قيمةاألشكاؿ اللٌ  Classification تصنيف ةً لى سأى مى لً  كعليو، يكوف
 ل أىم  تلك األشكاؿ ٛبثٌ  كإذا ٕبثنا عن لبب ذلك كجدنا أفٌ  ،كمناىجها حقو٥باسانية على اختالؼ اللٌ 

على ضركرة درالة  (Edward Sapir إدكارد لابّب)أٌكد  من ىنا بالذاتك  ،30غةاللٌ  ي٘بلٌ  مظاىر
حيث قٌسموا  من جهتهم، حو اسإ٪بليزمإليو علماء النٌ  دى مى ما عى  كىو ،31غاتهبا اللٌ  زي يػ  مى تى  تػى األشكاؿ الٌٍب 

 -ْباألصوليٌ  كما أفٌ ...إخل،  32 ا٣بربية كاألمرية كااللتفهامية ة أقساـ منها:ها إىل عدٌ ا١بملة من حيث صيغتي 
غوية العربية األشكاؿ اللٌ  من جهتهم واحيث خصٌ  ذه ا٢بقيقة،٥ب مستشعرين ٛباماكانوا -ساينيف درلهم اللٌ 

كل فالش   شريعية بطبيعة ا٢باؿ؛كظيفتهم التٌ  لبً قد انبثق من صي  كاف  ذاهم ىكصنيعي  بعناية  فائقة كدقيقة،
م يبحثوف رعي الذٌ كىذا ا٤بعُب يف هناية األمر ىو ذلك ا٢بكم الشٌ  ،معُب على سبة إليهم يدؿٌ غوم بالنٌ لٌ ال

ُو.عن
                                       

 (معشرح اللٌ )كذلك من  نشّب ىنا إىل أننا نراعي ا١بانب التارٱبي يف عرضنا ألقساـ الكالـ عند األصوليْب، 28
 ىػ(.1250للشوكاين)ت (إرشاد الفحوؿ)إىل  ق(476للشّبازم)ت

:التداكلية عند العلماء العرب)درالة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية يف (. ينظرمسعود صحراكم)كىذا ما قاؿ بو  29
إال أف ىناؾ من الٌدارلْب من كضع علماء أصوؿ الفقو موضع الرٌيادة؛  .49ص ،(:مسعود صحراكمالَباث اللساين العر ي

مىعيوف بْب  إذ جعلهم الٌسباقْب يف إثارة ثنائٌية )اسإ٪باز كالوصف( من منطلق كظيفتو التشريعٌية، أيضا ألف األصوليْب كانوا ٯبى
ريٌة الفعل الكالمي)بْب علم اللغة . ينظر.نظ(أيضاُونبالغيُ )ُوعٌدة اختصاصات؛ فهم لغويوف كمناطقة كقضاة كفقهاء

. كالٌتشديد من عند 226-225ا٢بديث كا٤بباحث اللغويٌة يف الَباث العر ي كاسإلالمي(:ىشاـ عبد ا خليفة، ص
 الباحث.

  .190ص ،طور:أٞبد مومنسانيات النشأة كالتٌ اللٌ  30
 ا٤برجع نفسو، ص نفسها. 31
 .04ص د ىاشم الطبطبائي،:طالب ليٌ (اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرببْب فاللفة )ينظر:نظرية األفعاؿ الكالمية 32
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عند  فالكالـ ؛لثلة من العلماء ك٨بتلفةه  دةه متعدٌ  ابقة تصنيفاته للحقيقة السٌ  األصوليْب التشعاري  عىمي دٍ يى 
ة ليل على صحٌ كالدٌ  »:ح بقولوصر  حيث يي  أصناؼ؛ إىل أربعةينقسم  ىػ(476)ت الشّبازم إلحاؽ أ ي)

 أبو ا٤بعايل) أما .33«كخرب كالتخبار... أمر كهني، موا الكالـ أقساما فقالوا:ساف قسٌ أىل اللٌ  مذىبنا ىو أفٌ 
م  ٤با قسٌ ثٌ  » أقساـ الكالـ العر ي: ث على لساف األصوليْب فيقوؿ فيما ٱبصٌ ( فيتحدٌ 478)ت (ا١بويِب

فقالوا  م األصوليوف الكالـ على غرضهم تقسيما آخر،قسٌ  أىل العربية الكالـ إىل االلم كالفعل كا٢برؼ،
يف ضوء ىذا  ضي رفي يى  (ويِبا١ب) إفٌ  .34« هي كا٣برب كااللتخبار كىذا قوؿ القدماءاألمر كالنٌ  أقساـ الكالـ:

يف ا٤بقابل من  ،حوكيقـو بنسبو إىل علماء النٌ  ،ا ا٠با أك حرفا أك فعالمٌ إ م ٯبعل الكالـى صنيف الذٌ التٌ  النصٌ 
٨بتلفا ٛباما يرل فيو القدرة  اتصنيفا آخر  -كمعو لائر األصوليْب - ُب  بػى تى ٪بده يػى  ذلك 

ُ.35 على احتواء طبيعة الكالـ بوصفو إ٪بازات ك أفعاؿ العالية qualification  Laكالكفاءة

حوم كاألصويل للكالـ ك النٌ  صنيفْب؛بْب التٌ  قد قابل )ا١بويِب( أف ابقالسٌ  ضح من خالؿ النصٌ يتٌ  
ا عن بػى تػى  اختلفتف رؤيتهما كىدفهمااختلفت  رين كمنهجْب ٨بتلفْب؛بْب تصوٌ  ةمعرفيٌ  أصلها، يف  ،ىي مقابلة

حو كعلم أصوؿ الفقو ألف علم النٌ  ؛طبيعي كمنطقي جدٌ  كىذا أمره  ،36ألقساـ الكالـلذلك نظرهتما 
 على ىذاك  ،37ركرة أف ٱبتلفا أيضا يف منهجهما ا٤بعتمد يف درالة اللغة بالضٌ هما ك٥بذا تعٌْب تً تلفاف يف ىويٌ ٨ب

 صنيفية ألقساـ الكالـ.كالتٌ حليلية ة التٌ العمليٌ  انعكالا جليا أثناء منعكسا 38اختالؼ العلـو كا٤بناىج يكوف

                                       
، 01لبناف،ط-ٙبقيق كتقدمي:عبد اجمليد تركي،دار الغرب اسإلالمي،بّبكت،مع:الشّبازم)أبو إلحاؽ إبراىيم(شرح اللٌ  33

1988 ،2/568. 
ف(،ٙبقيق كتقدمي:عبد العظيم الربىاف يف أصوؿ الفقو:ا١بويِب)أبو ا٤بعايل عبد ا٤بلك بن عبد ا بن يول 34

 .1/196ق،1399، 01الدكحة،ط -جامعة قطر،الديب،منشورات كلية الشريعة
الفعل الكالمي يف الدرس األصويل   .264ص ،رمضاف يف ا٣بطاب األصويل)االلَباتيجية كاسإجراء(:ٰبي القراءة 35

مة(:إشراؼ كتقدمي:حافظ اب)ٕبوث ٧بكٌ داكليات كٙبليل ا٣بط)اقَباب تداكيل كاصف(:٨بتار درقاكم،ضمن كتاب:التٌ 
 .588-587إ٠باعيلي علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم،ص

 .265ص كاسإجراء(:ٰبي رمضاف، اسإلَباتيجيةالقراءة يف ا٣بطاب األصويل) 36
 .109ص ،ا٤بعرفية:عبد السالـ ا٤بسٌدمسانيات كألسها اللٌ  37
 كما ٱبتلف أكثر باختالؼ األ٭باط اللغوية. 38
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األصولْب ٲبٌيزكف بْب تقسيمْب أك تصنيفْب  أفٌ  ابق يكتشفالسٌ  (ا١بويِب) كالـكما أف القارئ ل
أقساـ الكالـ:األمر  »:(ا١بويِب)يقوؿ  ؛39للكالـ:تصنيف األصوليْب األكائل كتصنيف األصوليْب ا٤بتأخرين

ركف فزادكا بزعمهم أقساما زائدة على ىذه اعَبض ا٤بتأخٌ ك  هي كا٣برب كااللتخبار كىذا قوؿ القدماء،كالنٌ 
عٌجب م زادكه:التٌ كالذٌ  يف األقساـ األربعة، لْب الكالـى يف حصر األكٌ  دحى كحاكلوا بزيادهتا القى  األقساـ األربعة،

 .40« لٌهف كالٌتمِب كالٌَبجي كالقسم كالنداء ك الٌدعاءكالتٌ 

 يكن ملرين، عِب ا٤بتأخٌ أ قسيم،ىذا التٌ  على أفٌ  لدليله )فزادكا بزعمهم( ( ا١بويِب)إف كركد قوؿ  
 فيقَبح التقسيمْب كىذا ما جعلو يتجاكز كلى و مل يوافق أيضا على تقسيم القدماء،كما أنٌ  مرتضى عنده،

، كيكوف 42« كالوجو عندم أف يقاؿ:الكالـ طلب كخرب كالتخبار كتنبيو »إذ يقوؿ: ؛41بو اخاص اتصنيف
كا٣برب يتناكؿ أقساما كاضحة كمنها  عاء.هي كالدٌ فالطلب ٰبوم األمر كالنٌ  »جو:التفصيل على ىذا الو 

مِب ف كالتٌ لهٌ نبيو يدخل ٙبتو:التٌ كالتٌ  رض.كااللتخبار يشتمل على:االلتفهاـ كالعى  التعجب كالقسم.
 .43« داءي كالنٌ جٌ كالَبٌ 

 ا٤بقَبح يف بادئ األمر، باعيصنيف الرٌ من خالؿ تصنيفو ا١بديد أف يعود إىل التٌ  (ا١بويِب)لقد حاكؿ 
م الكالـ إىل أغراض إ٪بازية ألالية قسٌ  حيث ،44الَبكيبة صحبو بإعادة ترتيب على مستول البنيةو ألكنٌ 

 قسيمات ىي:كىذه التٌ  تندرج ٙبتها أغراض إ٪بازية أخرل فرعية،

 .هي كالدعاءجعل الطلب غرضا إ٪بازيا ألاليا أدرج ٙبتو أغراضا إ٪بازية فرعية ىي:األمر كالنٌ  - أ

                                       
 .265ص كاسإجراء(:ٰبي رمضاف، اسإلَباتيجيةيف ا٣بطاب األصويل)القراءة  39
 .197-1/196الربىاف يف أصوؿ الفقو:ا١بويِب، 40
 .266ص كاسإجراء(:ٰبي رمضاف، اسإلَباتيجيةالقراءة يف ا٣بطاب األصويل)41
 .1/198،الربىاف يف أصوؿ الفقو:ا١بويِب 42
 .1/198،ا٤بصدر نفسو 43
الفعل الكالمي يف الدرس األصويل )اقَباب  .266االلَباتيجية كاسإجراء(:ٰبٓب رمضاف،صالقراءة يف ا٣بطاب األصويل) 44

مة(:إشراؼ كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي تداكيل كاصف(:٨بتار درقاكم،ضمن كتاب:التداكليات كٙبليل ا٣بطاب)ٕبوث ٧بكٌ 
 .588-587علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم،ص



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

52 
 

 عجب كالقسم أغراض إ٪بازية فرعية لغرض إ٪بازم ألالي كىو ا٣برب.جعل التٌ  - ب

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

لهف التٌ كأ٢بق بو أغراضا إ٪بازية فرعية ىي: نبيوىو التٌ  كما أضاؼ غرضا إ٪بازيا ألاليا       -د
 .45داءكالنٌ  مِبكالتٌ 

جعل الكالـ من حيث  ،(ّبازمالشٌ ) فنجده ٰبافظ على تقسيم (ق489ت/معاينأبو ا٤بظٌفر السٌ )أما
قسيم نفسو ٪بده عند أ ي حامد كالتٌ  .46« التخبار خرب ك ك هني، أمر ك »أقساما ىي جهة ا٤بعُب يضمٌ 

 (ّبازمالشٌ )على  ىػ( فزاد631تاآلمدم/  ينليف الدٌ )أما ، 47( يف ا٤بستصفىق505)ت الغزايل
 .48داء:الوعد كالوعيد كالنٌ (الغزايل)ك (معاينالسٌ )ك

 قاؿ بوم باعي الذٌ قسيم الرٌ فمن التٌ  ت يف مرحلة الحقة نظرة األصوليْب ألقساـ الكالـ؛تغّبٌ 
التمرت  ،(اآلمدم)باعي الذم اقَبحو سيم السٌ قكمن التٌ  ،(الغزايل)ك (السمعاين)ك (ا١بويِب)ك (ازمالشّب )

                                       
ألف تصنيفو ىذا ٯبعل  ىذا ٗبثابة ضم أقساـ إىل أقساـ؛ (ا١بويِبتصنيف ) ( الرٌأم حينما عدٌ ٰبي رمضافال نشاطر ) 45

كاف يضع القسم األلالي كيقابلو   (ا١بويِبت ىي كذلك يف حقيقة األمر؛ ذلك أٌف )بينما ليس ٝبيع األقساـ متساكية،
رناه لابقا.ينظر:القراءة ي كما قرٌ كىذه األخّبة ىي ٗبثابة قول تعبّبية لغرض إ٪بازم ألال باألقساـ الفرعية ا٤بنضوية ٙبتو،

رس ىذا يقارب أحد منجزات الدٌ  (ا١بويِب)كصنيع  .266يف ا٣بطاب األصويل)االلَباتيجية كاسإجراء(:ٰبٓب رمضاف،ص
م ينقسم بدكره إىل أغراض كذلك حينما جعل الفعل الكالمي مشتمال على غرض إ٪بازم كبّب كالذٌ  داكيل ا٤بعاصر،التٌ 

ق بقول تعبّبية ٨بتلفة الطلب غرضا إ٪بازيا ألاليا يتحقٌ  فمثال يعدٌ  د ا٤بعاين الٍب ٙبملها قواىا اسإ٪بازية؛إ٪بازية فرعية ٘بسٌ 
داكيل للخطاب(:٧بمد حليل التٌ ة اسإ٪بازية)درالة يف التٌ تعديل القوٌ  أف:يراجع يف ىذا الشٌ  تبدأ باألمر كتنتهي بالتمِب.

 .  314-313ص للغة(:إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم،العبد،ضمن كتاب:التداكليات)علم التعماؿ ا
معاين)أبو ا٤بظٌفر منصور بن ٧بمد بن عبد ا١ببار(،ٙبقيق:٧بمد حسن ٧بمد حسن :السٌ صوؿاألقواطع األدلة يف  46

 .1/34، 1997، 01لبناف،ط-دار الكتب العلمية،بّبكت-إ٠باعيل الشافعي،منشورات ٧بمد علي بيضوف
 .3/119 ،يلألصوؿ:الغزاا٤بستصفى من علم ا 47
 .2/160 ،اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 48
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ابن قدامة )كىذا ما كجدناه عند  ،49حث عن تصنيف ٨بتصر جامع٧باكالت األصوليْب يف الب
ألنو ال  كذيب قد أخرج اسإنشاء؛صديق كالتٌ ؽ إليو التٌ م يتطرٌ كقولو الذٌ  » ىػ( إذ يقوؿ:620ت/ا٤بقدليٌ 

رب ا٣ب:ثنْب ٮباا ٱبتزؿ أقساـ الكالـ يف قسمْب .فهذا النصٌ 50« ٰبتمل ال صدقا كال كذبا كاألكامر كالنواىي
 ى من األلاليب.ما تبقٌ  يضمٌ  مالذٌ  نشاءاسإ ك

ىػ( بتقسيم جديد جعال 864/تىجالؿ الدين الٌ )د كقد تفرٌ ىػ( ف794تركشي/ين الزٌ )بدر الدٌ أما 
 ؿ الطلب كيضمٌ األكٌ  »إىل ثالثة أقساـ؛ الكالـ  م صاحب البحر ايطيقسٌ   فيو الكالـ ثالثة أقساـ؛

كالقسم  جيٌ كالَبٌ  مِبٌ نبيو كيندرج فيو التٌ الث التٌ الثٌ  ك اين ا٣برب،الثٌ  ك عاء،ألمر كااللتماس كالدٌ االلتفهاـ كا
 .52« م إىل طلب كخرب كإنشاءقسٌ الكالـ ي » فّبل أفٌ  (ىالٌ )أما . 51« داءكالنٌ 

 ؛53قسيم الثنائيالتٌ هاية على قسيم الثالثي لتستقر ا٤بنظومة األصولية يف النٌ يف مرحلة الحقة التٌ  كؿي زي يػى 
 كىذا ما ذىب إليو ،54«ٌث أٌف الكتاب العزيز ينقسم إىل خرب ك إنشاء...»يقوؿ)ٝباؿ الدين اآللنوم(:

 االختالؼ يف تعريف ا٣برب عرفتى  كإذا عرفتى  »إذ يقوؿ: ىػ(1250ت/وكاينالشٌ  د بن علي٧بمٌ )اسإماـ 

                                       
 .267تيجية كاسإجراء(:ٰبٓب رمضاف، صالقراءة يف ا٣بطاب األصويل)االلَبا 49
 .3/60 ،ر يف أصوؿ الفقو:النملةاظإٙباؼ ذكم البصائر بشرح ركضة النٌ  50
 .2/304، يف أصوؿ الفقو:الزركشي البحر ايط 51
 د بن أٞبدجالؿ الدين ٧بمٌ الورقات يف أصوؿ الفقو:ا١بويِب)عبد ا٤بلك بن عبد ا الشافعي(،كعليو شرح:الى) 52

 .07ص (،أٞبد بن ٧بمد الشافعي)مياطيالدٌ  :ةحاشي(، ك  الشافعي
 .267تيجية كاسإجراء(:ٰبٓب رمضاف، صالقراءة يف ا٣بطاب األصويل)االلَبا 53
)ٝباؿ الدين عبد الرحيم بن ا٢بسن(،عامل لنوماآلللقاضي البيضاكم(: منهاج األصوؿيف شرح )هناية السوؿ 54

كىو الٌتقسيم الذم قاؿ بو )٪بم الٌدين الكاتيب القزكيِب(. ينظر:ٙبرير  .2/5،   1982 لبناف،)د.ط(،-الكتب،بّبكت
ٌمد(،دار إحياء الكتب القواعد ا٤بنطقية)شرح الٌرلالة الشمسية للقزكيِب(:الرازم)قطب الدين ٧بمود بن ٧ب

 .43العربية،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(، ص
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داء هي كااللتفهاـ كالنٌ كيندرج فيو األمر كالنٌ  كتنبيها، ونو إنشاء،كيسمٌ  ما ال يكوف كذلك ليس ٖبرب، بأفٌ 
 .55« جي كالقسمض كالَبٌ رٍ مِب كالعى كالتٌ 

بنوع  -يف قراءتو األكىل -سميتٌ  وجعلكىو ما  تضاربا بارزا، لكالـيف إطار تقسيم األصوليْب ل لي سج  ني 
فرؽ متباينة من حيث ا٤بعيار قسيم بْب ثالثة ز يف ىذا التٌ كبصفة عامة نستطيع أف ٭بيٌ  ،56من االضطراب

 كىذه الفرؽ ىي: ،ا٤بعتمد من قبلها صنيفيالتٌ 

تعٌد أقساـ الكالـ يف نظر ىذا الفريق أغراضا كظيفية ألالٌية أك رئيسة؛ كيدخل  :الفريقُاألو ل -
 ك)اٌلى(. ٙبت مسٌمى ىذا الفريق كل من)الشّبازم( ك )السمعاين( ك )الغزايل( ك )اآلمدم(

  :ثانيالفريقُال -

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

 (ا١بويِب) ىذا الفريق كل منل كٲبثٌ  عاء،هي كالدٌ كالنٌ ة اآلتية:األمر ة الفرعيٌ ض الوظيفيٌ كل من األغرا  ٙبتو
 .(ركشيين الزٌ بدر الدٌ )ك

 

                                       
كمثل ىذا القوؿ كاف قد ذكره )الٌسيوطي(.  .1/231:الشوكاين،إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ إرشاد الفحوؿ  55

يئة ينظر:اسإتقاف يف علـو القرآف:السيوطي)جالؿ الدين عبد الرٞباف بن أ ي بكر(،ٙبقيق:٧بمد أبو الفضل إبراىيم،ا٥ب
 .3/257ـ، 1974ق/1394ا٤بصريٌة العاٌمة للكتاب،مصر،)د.ط(،

تضاربت فيها آراؤىم من بْب قائل  قوا يف تقسيم الكالـ إىل عشرة أقساـ،كانوا قد تفرٌ   علماءال أفٌ  (يوطيالسٌ ) دي ورً يي   56
 كمن بينهم من جعلها لتة، ل البعض منهم ٚبميس القسمة،بينما فضٌ  كذىب آخركف إىل أهنا أربعة، بثالثة كقائل باثنْب،

بل  كزاد آخركف إنقاص كاحد منها فأصبحت ٜبانية، كأنقص فيها آخركف فحصركىا يف تسعة، كمن زاد فيها إىل عشرة،
)جالؿ الدين :ٮبع ا٥بوامع يف شرح ٝبع ا١بوامع،السيوطي.ينظربل منهم من أكصلها إىل لتة عشر قسما كقالوا بأهنا لبعة،

،مؤلسة الرلالة للطباعة كالنشر :رحقيق كش،ٙبعبد الرٞباف( عبد السالـ ٧بمد ىاركف كعبد العاؿ لامل مكـر
 .35-1/34، 1992 لبناف،)د.ط(،-كالتوزيع،بّبكت
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  :لثالفريقُالثا -

ة ة ألاليٌ ه أغراضا كظيفيٌ يتو ا٤بميزة لو ال بعدٌ نطالقا من خاصٌ كاف ينظر ىذا الفريق إىل الكالـ ا
ل كٲبثٌ  اف إنشاء،ك  كإذا مل ٰبتمل كذيب كاف خربا،صديق كالتٌ ؽ إليو التٌ فإذا احتمل الكالـ أف يتطرٌ  كفرعية؛

 .لنوم()ٝباؿ الدين اآلك (ابن قدامة ا٤بقدلي)  ىذا الفريق كل من

 :رابعالفريقُال -

 ذاهب تفٌردكي مييزية،ية التٌ كا٣باصٌ  الفرعٌية ةيفيٌ الوظ إىل الكالـ من خالؿ اعتبار األغراض ىذا الفريق ينظر  
  .(وكاينالشٌ ) الرأم

 اتصنيف هد٪ب رالة،نة الدٌ ٗبا أنو مدكٌ  ،(اآلمدم) ا٤بعتمد من طرؼ صنيفة أخرل إىل التٌ مرٌ  دناإذا عي 
 كذلك ألنو مل يعدٌ  ا٣برب كاسإنشاء؛بْب مل يقابل مقابلة مباشرة -حقيقة-(اآلمدم) ػف إىل حد كبّب؛ مقبوال

ز هبا ه ٗبثابة ميزة يتميٌ بل كاف يعدٌ  قسما من أقساـ الكالـ، -كما فعل بعض األصوليْب-اسإنشاء أصال
 نيعكهبذا الصٌ  ،57هبا لإلنشاء موضوعةن  مثال صيغة األمر كذلك حينما عد   ؛قسم خاص من أقساـ الكالـ

كإذا بطل كونو  »:(اآلمدم)يقوؿ  ؛إنشاءا كإما خرب ٘بعل الكالـ إما  إىل القسمة الٍب (اآلمدم) ٱبلص
كذلك من  ،58« تعٌْب اآلخرفإذا بطل أحدٮبا  إذ اسإٝباع ال ٱبلو منهما، إخبارا تعٌْب أف يكوف إنشاء،

ا  القسم الكالمي على اسإنشاء كيرل إذا محيث يعرض  خالؿ اعتماده لتقنية نصطلح عليها بتقنية العرض؛
اسإنشاء با٣برب ىو  (اآلمدم) د مقابلةم يؤكٌ يء الذٌ كالشٌ   ،ال تصلح كانت صيغتو تصلح لإلنشاء هبا أك

إذا ما كاف أمرا أـ إنشاء بل تساءؿ إذا ما كاف إنشاء أـ  و ٤با عرض قسم األمر على اسإنشاء مل يتساءؿأنٌ 
تصنيف األقساـ الكالمية يف  ةإشكاليٌ إحالة مباشرة إىل  ىذهنا تقنية العرض يلي ٙبي  ك .59عن األمر اإخبار 

 Lشو أكلتْب)جوف النك) الفيلسوؼ الربيطاين من طرؼها ايعيد طرح الٍبك  خانة ا٣برب أك اسإنشاء،
Austin.J)  يف تقسيم الكالـ إىل  يف معرض حديثو عن األمور الٍب ٯبب أف تأخذ بعْب االعتباركذلك

                                       
 .2/174،يف أصوؿ اسإحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 57
 .2/174ا٤بصدر نفسو، 58
 .2/174نفسو، 59
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كذلك عندما التبس  ،(اآلمدم)نفسو الذم طرحو  اسإشكاؿإىل  ىو اآلخر صخلي حيث  خرب ك إنشاء،
 -ٕبسب أكلتْب -فاسإشكاؿ ا٤بطركح ىنا (! )إنو ليهجم عليكتصنيف ا٤بلفوظ اآليت: أثناء عليو األمر

كمنو تكوف ا١بملة خربية ٥با نسبة خارجية نستطيع من خال٥با  يغة إثبات حكم،ا٤بقصود هبذه الصٌ  ىو:ىل
ايل ال كبالتٌ  ،60فتكوف عندئذ إنشائية م هبا توجيو ٙبذير،أـ قصد ا٤بتكلٌ  ؟ كذهبا  ٛبييز صدؽ القضية من
 .العامل الواقعي وف منشئْب لفعل التحذير يفلفظ هبا نكد التٌ أم ٗبجرٌ  تكوف ٥با نسبة خارجية؛

 
البحث  ثل يفكا٤بتمٌ  ،كاف انعكالا جليا ٤بوضوع درالتهم إىل خرب كإنشاء األصوليْب الكالـى  تقسيم إفٌ 
إىل قسمْب  تنقسم صوصتلك النٌ  كما ىو معلـو فإفٌ ك  ،61رعية ا٤بفيدة لألحكاـ الشرعيةصوص الشٌ عن النٌ 

 :ٮبا اثنْب
 .ٙبيل على معُب الكالـلفوظية الٍب ق بالوظيفة ا٤بكيتعلٌ  مًب: - أ

 .62ق بالوظيفة اسإخبارية الٍب ٙبيل على اعتماد ا٤بًبكيتعلٌ  لند: - ب
 

 كثيقا بكل من األمر كالنهي ا٤بؤطراف ارتباطا ت درالة ا٤بًب مرتبطةن دى غى  ىذه القسمة انطالقا من
يف  التشريعي،ألٌف لغة ا٣بطاب  ؛63إما توجيو للفعل أك للَبؾ فهو، شريع اسإلالميلتٌ يف ظل الألحكاـ 

                                       
الٌتحليل الٌلغوم عند  .128ص النكشو أكلتْب،)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:جوف نظرية أفعاؿ الكالـ العامة 60

 .194مدرلة أكسفورد:صالح إ٠باعيل عبد ا٢بٌق، ص
 .1/21اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 61
راية لقراء النقاية:السيوطي)جالؿ الدين عبد إٛباـ الدٌ . 28-27يث:الطييب الدمشقي،صا٣بالصة يف معرفة ا٢بد 62

 26    .46ص ،1985، 01لبناف،ط-العجوز،دار الكتب العلمية،بّبكتالرٞباف(،ٙبقيق:إبراىيم 
خالصة تاريخ التشريع اسإلالمي:عبد الوىاب خالؼ،دار القلم للطباعة كالنشر كالتوزيع،الكويت،)د.ط(،)د.ت(،ص  63

د.ت(، مصر،)د.ط(،)-. علم أصوؿ الفقو كخالصة التشريع اسإلالمي:عبد الوىاب خالؼ،دار الفكر العر ي،القاىرة26
كىذا ىو مناط الٌتشريع يف ا٣بطاب القانوين أيضا. ينظر:الٌلسانيات التداكلٌية يف ا٣بطاب القانوين)قراءة . 184-183ص

، 01ا٤بغرب، ط-التكشافٌية للتفكّب التداكيل عند القانونيْب(:مرتضى جٌبار كاظم،منشورات دار األماف،الرباط
 .36-35ـ، ص2015ق/1436
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كالٍب ٗبقتضاىا يضطٌر  أفراد  ،64« على ٙبديد ٦بموعة من االلتزامات أك اظورات»...تعملعمومها، 
على أحواؿ ا٣برب ضركرة االطالع  ندً درالة السٌ  تبطلٌ كما ت .65ٌفذكا أكامر كينتهوف عند نواهألف ين اجملتمع
ٗبثابة ا٣بلفية  /الفقهي/القانوينا٥بدؼ التشريعي نستطيع أف نعدٌ  كعلى ىذا األلاس .كأقسامو أيضا كأنواعو

كٲبكننا توضيح  إىل خرب كإنشاء، هت األصوليْب يف تقسيمهم الكالـى الٍب كجٌ  اسإبستيمولوجية األلالية
 ىذه ا٣بلفية با٤بخطط اآليت:

 النصوص الشرعية                              
 

 لنة                                          قرآف               
       لند              مًب               

 لند         مًب                                                        
  

                                                                      
 األمر كالنهي)اسإنشاء(   ا٣برب                    األمر كالنهي)اسإنشاء(            ا٣برب    
                                      

 أحكاـ شرعية        أحكاـ شرعية                                          
   

                                       
ة يف ا٣بطاب القانوين)قراءة التكشافٌية للتفكّب التداكيل عند القانونيْب(:مرتضى جبار كاظم، اللسانيات التداكليٌ  64
، 01مصر،ط-اب،القاىرةلغة ا٢بكم القضائي)درالة تركيبية داللية(:لعيد أٞبد بيومي،منشورات مكتبة اآلد. 33ص

 .40ـ، ص2007ق/1428
ي(:لعيد أٞبد بيومي،تقدمي:٧بمد أمْب ا٤بهدم،دار ك النصٌ ماللغة القانوف يف ضوء علم لغة النص)درالة يف التٌ  65

 .44، صـ2010ق/01،1431الكتب القانونية كدار شتات للنشر كالرب٦بيات،مصر،ط
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حيث هنل من الدرالات القانونية  66القانوين للخطاب شريعيةا٣بلفية التٌ ب (أكلتْبر كذلك )تأثٌ لقد 
ات أصبح مفهـو  الفعل عنده غامضا ياؽ بالذٌ كيف ىذا السٌ  ،بصفة عامة كاسإدارية منها على كجو ا٣بصوص

زة لو هة اللتعمالو كماىيتو ا٤بميٌ ا٤بعايّب ا٤بوجٌ  مراعيا يف ذلك ٨بتلف دارماسإ ويف لياق ه ا٤بتكلمإال إذا أ٪بز 
القرار )  بػ ح عليو يف القانوفلً صطي كىذا ما اي  خذ هبا،تٌ توضيح الكيفية الٍب يػي ككذلك  األفعاؿ،عن غّبه من 

حكم يصدر عن نوع من ااكم يدعى بااكم اسإدارية،كتتصف لغتو  ىو عبارة عنك  ،67(اسإدارم
العبارات الٍب ذف إىل صنف ك٤با كاف ىذا القرار عبارة عن نص تشريعي فهو ينتمي إ.68 باسإحكاـ كالوضوح

 ،ومن حيث نشأتي  الذم عُب بو )أكلتْب(، الفعل اسإدارمإذا تتبعنا ك ، 69ا إ٪باز شيء معْبيقصد هب
الفعل )حيث تبلور مفهـو  ،(العقد العامة) لنظرية يصطلح عليها بػ را٤بؤطٌ  رح الفلسفيرا بالطٌ كجدناه متأثٌ 

 .70 بغة اسإنشائيةيف مبادئها ذات الصٌ  (اسإدارم
كانوا   71ا٤بنطقٌية الوضعية ن أف أصحاب الفلسفةفتيقٌ  (أكلتْب) اىتماـ القانونية ا٤ببادئ تد  لقد شى 

 ؛72الوقائع ا٣بارجية descriptionوا اللغة ٗبهمة كاحدة تتمثل يف كصف ٨بالفْب للصواب حينما خصٌ 

                                       
كضبط لوؾ االجتماعي، الشتغالو على تنظيم السٌ  » كذلك يظفر ا٣بطاب القانوين بأٮبية معتربة يف حياة البشر اليومية؛ 66

كٗبقتضاه يكوف فعل ما  فبو قد ٰبكم على إنساف باسإعداـ كعلى اآلخر بالرباءة، بْب األفراد،حدكد ا٢بقوؽ كالواجبات 
ينظر:اللسانيات التداكلية يف ا٣بطاب القانوين)قراءة التكشافية للتفكّب التداكيل عند  .« ٦بـر كآخر مباحا

 )ا٤بقدمة(.  07ص ،ونيْب(:مرتضى جبار كاظمالقان
 .08-07ص )كيف ننجز األشياء بالكالـ(:جوف ال نكشو أكلتْب،مةنظرية أفعاؿ الكالـ العا 67
 .86ص ينظر:لغة ا٢بكم القضائي)درالة تركيبية داللية(:لعيد أٞبد بيومي، 68
 .40ص ،ا٤برجع نفسو 69
 .08-07ص ،نظريٌة أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْب 70
ػ )الوضعٌية ا١بديدة(، كذلك يف مقابل )الوضعٌية الكالليكٌية( الٍب كاف قد كيصطلح على ىذا اال٘باه الفلسفي أيضا ب 71

(،من خالؿ كتابو)دركس يف الفلسفة الوضعٌية(. 1857-1798تزٌعمها الفيلسوؼ الفرنسي)أكغست كونت
-ر،بّبكتينظر:الفلسفة كاللغة)نقد"ا٤بنعطف اللغوم"يف الفلسفة ا٤بعاصرة:الزكاكم بغوره،دار الطليعة للطباعة كالنش

 .85،88، ص2005، 01لبناف،ط
:آف ركبوؿ كجاؾ موشالر،ترٝبة:ليف الدين دغفوس ك٧بمد التداكلية اليـو علم جديد يف التواصل 72

اللغة كا٤بعُب كالٌسياؽ:جوف  .29ص ،2003، 01لبناف،ط-الشيباين،مراجعة:لطيف زيتوين،ا٤بنظٌمة العربية للَبٝبة،بّبكت
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القضايا الٍب ىي الٍب تشٌكل فقط العبارات أك  جرييب،...كنتج عن ىذا أٌف الكلمات ذات ا٤بعُب التٌ »
 .73« فهي عبارات ال علمٌية حقيق،ا العبارات الٍب ال ٚبضع للتٌ أمٌ  نستطيع اختبارىا ٘بريبيا،

على حساب  74ا٣بربية األكلوية للَباكيب اللغوية -يف نظر أكلتْب -ىذا  زعمهملقد أعطى  إذف،
ربيرات الٍب التندكا عليها يف من بْب التٌ  لعلٌ ك  الَباكيب األخرل حٌب كلو كانت حاملة لقيمة داللية مفيدة،

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

لكن ما أنكره عليها ىو التئثار تلك العبارات ا٣بربية  نستطيع اختبارىا بعرضها على الواقع، كما الكذب،
من كجود  -الفعل اسإدارم أثناء تعاطيو مع -دو تأكٌ حْب أنٌ يف  ،76با٤بعُب ا٢بقيقي دكف الَباكيب األخرل

أم أٌف  » ؛77لفظ هباد التٌ رٌ جالواقع بل تقـو بإنشائو ٗب في صً ال تى عبارات إنشائية مفيدة ىي األخرل لكنها 

                                                                                                                
 ،1987، 01بغداد،ط-الوىاب،دار الشؤكف الثقافية العامة)كزارة الثقافة كاسإعالـ(،العراؽ،ترٝبة:عباس صادؽ الينز
:ا١بياليل دالش،ترٝبة:٧بمد ) لطلبة معاىد قسم اللغة العربية ك آداهبا(مدخل إىل اللسانيات التداكلية .191ص

 .22ا١بزائر،)د.ط(،)د.ت(، ص-ية،بن عكنوفٰبياتن،ديواف ا٤بطبوعات ا١بامع
 .90سفة كاللغة)نقد"ا٤بنعطف اللغوم"يف الفلسفة ا٤بعاصرة(:الزكاكم بغوره، صالفل 73
إىل ٙبقيقها أثناء درالتهم اللغة ىي من جعلهم يقصركف ٕبثهم على  ا١بدد يوفالغاية الٍب لعى الفاللفة الوضعٌ  إفٌ  74

ره ىن أثناء تصوٌ ر اشتغاؿ الذٌ فسٌ فلقد كاف شغلهم الوحيد ىو اكتشاؼ طريقة ناجعة كفٌعالة ت درالة الَباكيب ا٣بربية؛
كلذلك انتحت  ل بتحقيق تلك الغاية،ىو القسم الكالمي ا٤بتكفٌ من حولو، كلقد كاف الَبكيب ا٣بربم، يف نظرىم، العامل 

ا للمنطق الرمزم كىذا مل يكن إال انعكالا جليٌ  درالتهم منحى صوريا شكليا أثناء صياغة ٨بتلف القضايا الٍب عا١بوىا،
ل لي بطريقة منطقٌيةإىل إٯباد لغ اعيالسٌ  بْب فاللفة اللغة )ينظر يف ىذا ا٣بصوص:نظرية األفعاؿ الكالمية  .ة غّب طبيعية ٙبي

. الفلسفة كاللغة)نقد"ا٤بنعطف اللغوم"يف الفلسفة 01لب لٌيد ىاشم الطبطبائي، ص:طا(ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب
 كما بعدىا. 88ا٤بعاصرة(:الزكاكم بغوره، ص

 .53ص ،1991لبناف،)د.ط(،-ا٤بنطق:٧بمد رضا ا٤بظٌفر،دار التعارؼ للمطبوعات،بّبكت 75
 Sémantiqueنقال عن:.271ص ،)االلَباتيجية كاسإجراء(:ٰبٓب رمضافالقراءة يف ا٣بطاب األصويل 76

linguistique :John lyons,trad par :Jacques Durand,larousse,paris,p346 اللغة كا٤بعُب .
 .192كالٌسياؽ:جوف الينز، ص

 .16ص :أكلتْب،)كيف ننجز األشياء بالكالـ(أفعاؿ الكالـ العامةنظرية  77
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كىذا ما  ،78« كأٌف نطق الكلمات ىو ا٤بؤدم إىل إ٪باز ا٢بدث إنتاج ا٤بنطوؽ ىو الذم ينجز فعال بعينو،
 .80« كل قوؿ ىو ٙبقيق لعمل» كمفادىا أفٌ  ،79)الفرضية العملٌية( اصطلح عليو بػ

ايل ٗبثابة نصوص فهي بالتٌ  اسإدارم(بارات اسإنشائية موظٌفة ضمن إطار)القرار ك٤با كانت تلك الع
كيعطيها ا٣باٌصية اسإ٪بازية  ب إليها،الكذ دؽ أكي عنها بالضركرة احتماؿ تطٌرؽ الصٌ كىذا ما لينف تشريعية،

 اثنْب حقيقتْب كىذا ما يؤٌكد مرٌة أخرل على ،81ميع معانيهأب ا٤بخاطبوف هبا األفراد أف يلتـزالٍب تقتضي 
كإ٭با يعُب فقط با١بانب التطبيقي  ٌسد ا١بانب الوصفي اسإخبارم،وين ال ٯبي أف ا٣بطاب القان -1ٮبا:

واصل فحسب.كإ٭با اللغة كليلتنا فاىم كالتٌ خاطب كالتٌ ليست أداة أك كليلة للتٌ  غةاللٌ  » أفٌ  -2ك82اسإجرائي
 .83« لوؾ اسإنساين من خالؿ مواقف كٌليةأثّب يف العامل كتغيّب السٌ للتٌ 

قد  (أكلتْب) كافالوصف كاسإ٪باز،   أقصد الفصل بْب مبدأمٌ  ،سانيةا٢بقيقة اللٌ ك الغريب أف ىذه 
فيما مل نكن على  -ا٤بسألة كجدناينا ٥بذه أثناء تقصٌ ك ! سانيةل إليها يف حقل ا٤بعرفة القانونية كليس اللٌ توصٌ 

فنحن نتكلم عن  ذلك الشَباكهما يف أداة البحث؛  سانيات؛لقانوف لو صلة كطيدة باللٌ ا أفٌ  -كعي بو
صل القانوف أيضا كما يتٌ  و يف شكل عبارات لغوية،وغي صي القانوف أك نى كما نتحدث عن  غة،سانيات باللٌ اللٌ 
يضمن ٥با عدـ التعرض مها كٰبيطها بسياج حيث ينظٌ  ،غوية كالفيزيائيةفات اسإنساف اللٌ صاال مباشرا بتصرٌ اتٌ 

فالّب ٗبثابة جهود ركح كالتٌ صوص القانونية كرفدىا بالشٌ عملية ٘بسيد النٌ  تعدٌ  أيضا ،84و الصارمةلعقوبات
                                       

. مدخل إىل اللسانيات 44لغة القانوف يف ضوء علم لغة الٌنص)درالة يف الٌتمالك النٌصي(:لعيد أٞبد بٌيومي، ص 78
 .22،ترٝبة:٧بمد ٰبياتن، صالتداكلٌية)لطلبة معاىد اللغة العربية ك آداهبا(:ا١بياليل دالش

 .09دائرة األعماؿ اللغوية)مراجعات كمقَبحات(:شكرم ا٤ببخوت، ص 79
 .09ا٤برجع نفسو، ص 80
 .40ص ية داللية(:لعيد أٞبد بيومي،لغة ا٢بكم القضائي)درالة تركيبٌ  81
القانونيْب(:مرتضى جبار كاظم،  داكلية يف ا٣بطاب القانوين)قراءة التكشافية للتفكّب التداكيل عندسانيات التٌ اللٌ  82 

 .36ص
 .07نظريٌة أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْب، ص 83
ة ٗبثابة مرآة تعكس كما تكوف ىذه األخّب  صوص القانونية ٗبثابة صٌماـ أماف ٤بختلف ا٤بصال االجتماعية،النٌ  كهبذا تعدٌ  84

كما تتكفل بتوجيهو حينما ترلم لو تلك ا٤بعامل الٍب ال ٯبب أف  بامتياز، (نظيمٌيةإرادة ا٤بنظٌم )كاضع القانوف/الٌسلطة الت
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االعتبار لوظيفة  (أكلتْب) أعاد، ساين كالقانويناللٌ ، رلْبامتزاج الدٌ  كانطالقا من ،85بالدرجة األكىل لسانية
بل إ٪باز حدث  االلتعماؿ اللغوم ليس إبراز منطوؽ لغوم فحسب،»... فأصبح بذلك اللغة اسإنشائية،
نظرية أفعاؿ ) يف القسم األكؿ من كتابو قد مٌيز )أكلتْب( يكوف كعليو ،86« يف آف...اجتماعي معٌْب 
األفعاؿ اسإنشائية أك  ضمٌ ي الصنفىذا  -1صنفْب من ا٤بلفوظاتبْب  (الكالـ العامة

 كهبذا ،Constatifs87اين ا٤بلفوظات ا٣بربيةنف الثٌ الصٌ  ضمٌ يبينما  -Performatifs، 2اسإ٪بازية
 )ابن قدامة ا٤بقدلي( ك م اقَبحو كل منالذٌ  88نائيقسيم الثٌ قد خلص إىل التٌ  (أكلتْب) يكوف الٌصنيع

 .89(الشوكاين ٧بمد بن علي) ك (ليف الدين اآلمدم)ك (ين األلنومٝباؿ الدٌ )

                                                                                                                
القانوف ا١بنائي الدلتورم)الشرعية الدلتورية يف قانوف العقوبات،الشرعية  ينظر: ٰبيد عنها أثناء تطبيقو للنصوص.

 . 96ص ،2002، 02مصر،ط-الدلتورية يف قانوف اسإجراءات ا١بنائية(:أٞبد فتحي لركر،دار الشركؽ،القاىرة
ينظر:الٌلسانيات الٌتداكلية يف ا٣بطاب القانوين)قراءة التكشافية للتفكّب التداكيل عند القانونيْب(:مرتضى جبار كاظم،  85
)ا٤بقدمة(. كينظر الفكرة نفسها يف كل من:القانوف ا١بنائي الدلتورم)الٌشرعٌية الٌدلتوريٌة يف قانوف 07ص

. لغة ا٢بكم القضائي)درالة تركيبية 96-95الٌدلتوريٌة يف قانوف اسإجراءات ا١بنائٌية(:فتحي ٌلركر، صالعقوبات،الشرعٌية 
. لغة القانوف يف ضوء علم لغة النص)درالة يف التمالك النصي(:لعيد أٞبد بيومي، 09داللية(:لعيد أٞبد بيومي، ص

أالف لوبيو،ترٝبة:عادؿ بن نصر،،مراجعة:ٝباؿ . اسإنساف القانوين)ٕبث يف كظيفة القانوف األنثركبولوجية(:06ص
. معجم ٙبليل ا٣بطاب:باتريك شاركدك ك دكمينيك 11، ص2012، 01لبناف،ط-شحٌيد،ا٤بنٌظمة العربٌية للَبٝبة،بّبكت

 . 453ص ، ريفين الشٌ ترٝبة:عبد القادر ا٤بهّبم كٞبٌادم صٌمود،مراجعة:صالح الدٌ منغنو،
. نقال عن:علم لغة 417ٌنص)درالة يف الٌتمالك النٌصي(:لعيد أٞبد بٌيومي، صلغة القانوف يف ضوء علم لغة ال 86

 .32، ص2007، 01مصر،ط-النص)النظرية كالتطبيق(:عزة شبل ٧بمد،مكتبة اآلداب،القاىرة
 .14،17ص )كيف ننجز األشياء بالكالـ(: أكلتْب،نظرية أفعاؿ الكالـ العامة 87
لالطالع ينظر:القراءة يف ا٣بطاب األصويل)اسإلَباتيجية كاسإجراء(:ٰبي  لفو.يف مؤ  (ٰبٓب رمضاف) كىذا ما أشار إليو 88

 .268ص رمضاف،
-42ص مسية(:قطب الدين الرازم،لالة الشٌ ينظر:ٙبرير القواعد ا٤بنطقية)شرح الرٌ  ا٤بناطقة. م اعتمدهقسيم الذٌ كىو التٌ  89

ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب  علماء ا٢بديث.كاعتمده أيضا  .53ص ر،د رضا ا٤بظفٌ ا٤بنطق:٧بمٌ . 43
ينظر:عركس األفراح يف شرح تلخيص ا٤بفتاح)ضمن شركح تلخيص  علماء البالغة. . كذلك قاؿ بو28ص مشقي،الدٌ 

 .1/162ا٤بفتاح(:السبكي)هباء الدين(،منشورات دار الكتب العلمية،بّبكت لبناف،)د.ط(،)د.ت(،
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كاف من ا٤بفركض  يف تصنيف أقساـ الكالـ، (أكلتْب) ك الٍب خلص إليها األصوليوف تيجةالنٌ  إفٌ 
 ،للغة العربيةا أ٭باط خاصا بالتقراء ألف تصنيف األصوليْب كاف ؛٤با ىي عليو ٛباما ٨بالفة نتيجة أف تكوف

 تعٌْب  ٭بطيا ك٤با كانت اللغتاف ٨بتلفتاف ،اللغة اسإ٪بليزية أ٭باط التقراءحاصل  (أكلتْب) بينما كاف تصنيف
ل إىل فكالٮبا توصٌ  !ٛباما لكن ما حدث ىو العكس ،90زأف تكوف لكل لغة تصنيفها ا٣باص ك٭بطها ا٤بتميٌ 

ىذه  م إىلبب ا٤بؤدٌ حرم عن السٌ بعد التٌ ك  ا٣برب كاسإنشاء، غوية تنقسم إىل شكلْب اثنْب؛العبارات اللٌ  أفٌ 
 ىي: رئيسة مسائل ثالثة يف يتقاطعاف ،داكيلاألصويل كالتٌ سانيْب، اللٌ  كجدنا أف ا٤بنهجْب النتيجة

 ا٤بنطقية. هما للبحث اللساين الصرؼ با١بوانبمزج -1

اه إىل عناصر أخرل منطقية سانية بل يتعدٌ غة عندٮبا على العناصر اللٌ ا١بانب االلتعمايل للٌ ال يقتصر  -2
 كتداكلية.

 يف حقل متقاطعاف األصويل كالتداكيل، ،فاسانيف اللٌ اا٤بنهج أصبح ابقتْبا٤بسألتْب السٌ  على تأليسا -3
 .91 تتداخل فيو العلـو كا٤بعارؼ كتتكامل فيما بينها جديد معريف

من جراء  تقد تبلور  تكانرس اللساين يف ا٢بقل ا٤بعريف ا١بديد  الدٌ  ا٣بصائص الٍب امتاز هبا إال أفٌ 
رس اللساين ىرية يف توجيو الدٌ قيمة جو للمنهج  تعٌْب  إذاك  من موضوعو، تا٤بتبع فيو أكثر ٩با تبلور  92ا٤بنهج

                                       
 .190ص د مومن،طور(:أٞبشأة كالتٌ سانيات)النٌ ينظر:اللٌ  90
. نظرية األفعاؿ الكالمية )بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين 101ينظر:مدخل إىل الٌلسانيات:٧بمد ٧بمد يونس علي، ص 91

ق(. كما يوجد ىناؾ من يشَبط لدرالة األفعاؿ الكالمية -كالبالغيْب العرب(:طالب لٌيد ىاشم الطبطبائي، ص )د
جهة كٮبا معا بفلسفة اللغة من جهة أخرل. ينظر:الٌسيميائيات التداكلية من  ضركرة مزج كل من ا٤بنطق بالٌلسانيات من

إشراؼ كتقدمي:حافظ إ٠باعليلي  البنية إىل السياؽ:أٞبد يولف،ضمن كتاب:التداكليات كٙبليل ا٣بطاب)ٕبوث ٧بٌكمة(:
 .27ص ، علوم كمنتصر أمْب عبد الرحيم

ك٥بذا ٤با اشَبؾ األصوليوف كالتداكليوف يف غاية  ،« ينتسب إىل الغاية منوطريق  »كىذا ا٤بنهج يف حقيقتو ىو عبارة عن 92
عامل يف التٌ  بالضركرة أف يكوف ٥بما منهج متقارب تعْب ،ماللغو  ا٤بقصودة من الٌتشكيل كىي البحث عن ا٤بعاين كاحدة،

ريعة اسإلالمية كالقانوف الوضعي:طارؽ الوضع القانوين ا٤بعاصر بْب الشٌ  ينظر فيما ٱبص تعريف ا٤بنهج: مع الظاىرة اللغوية.
 .116ص ،1992، 01مصر،ط-البشرل،دار الشركؽ،القاىرة
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علم أم  األداة الوحيدة القادرة على تصنيفلكونو  ؛أف ينظر إليو قبل كل شيء عندىا على الباحث بترتٌ 
 .93 ؤية الفلسفية ا٣باصة بوضمن الرٌ 

و، و ك أنواعي من حيث مفهومي  كإذا كاف ا٣برب أحد قسمي الكالـ، فال بد لنا إذا من درالتو كٙبليلو
ضمنو مفهـو ا٣برب عند  نشأىذا يستوقفنا البحث عن ذلك األلاس ا٤بعريف الذم  كلكن قبل كلٌ 

 ما ىي األلس اسإبستيمولوجية الٍب ألست للخرب بوصفو فعال كالمٌيا ؟. )اآلمدم(، ٗبعُب آخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .109ص ،ٌلسانيات:عبد الٌسالـ ا٤بسٌدممباحث تأليسية يف ال 93
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ُالخبرُعندُاآلمدي:ُإبستيمولوجياُالمبحثُالثاني:

ىذا العلم إىل مبدئو ا٤بعريف  عى رجً لنا من أف ني  ـو كاف ال بدٌ علم من العل ا نريد أف نبحث يف أصلً مى ندى عً 
على أٮبية  »كاف قد أٌكد   ( Gaston Bachelardغالتوف باشالر  ) ، من جهتو94اسإبستيمولوجي

)اسإبستيمولوجيا( يف العلم. إذ لو كاف للعلماء فهم منقوص للعمل الٌذم ٲبارلونو فإٌف ذلك  نظرية ا٤بعرفة
نظرية ا٤بعرفة ىي »  ٥بذا، إذا حٌققنا يف األمر، ٪بد أفٌ ، ك 95«عملهم  من حيث األلاس ليعرقل تطبيق 

، كتأيت ا٣بالصة يف ذلك كٌلو، كىي أٌف ٙبٌكم 96« اجملاؿ الٌذم يتيح لنا فهم مغزل ك أٮبٌية ااكالت العلمٌية
، ليؤٌدم  .97ا٤بعامل، كمتيٌسرة ا٤بنهج حتما إىل عرضها بطريقة كاضحة الباحث يف ا٣بلفٌيات ا٤بعرفٌية للعلـو

ض لذلك األلاس ا٤بعريف الذم كاف يوٌجو )اآلمدم( أثناء عرً انطالقا من ىذه ا٢بقائق  أردنا أف نى  
 ؟ اره للخرب، فما ىو ىذا األلاس إذتصوٌ 

 :كيستفاد منو احتمالْب اثنْب ٮبا أف الم ا٣برب قد يطلق (اآلمدم)يرل 

 .(عيناؾ ٚبربين بكذا) :٫بو قوؿ القائل الئل ا٤بعنوية،يطلق على اسإشارات ا٢بالية كالدٌ  -1
م ينقسم بدكره إىل قسمْب كالذٌ  ،98كمن جهة أخرل يطلق ا٣برب عنده على قوؿ ٨بصوص -2

 اثنْب ٮبا:
كيكوف  ،(قاـ زيد كقعد عمرك)٫بو قوؿ القائل: ظ هبا،طلق على الصيغة اللسانية ا٤بتلفٌ إما أف يي  .أ 

 اسإطالؽ يف ىذه ا٢باؿ ٦بازا.

                                       
، 1األردف،ط-،عامل الكتب ا٢بديث،إربد:إدريس مقبوؿ(حوم عند لبويوللنظر النٌ )األلس اسإبستيمولوجية كالتداكلية  94

 .42ص يونس علي، ٧بٌمد دسانيات:٧بمٌ دخل إىل اللٌ مي  .15ص ،2006
 .22ص ٟبسوف مفكرا ألاليا معاصرا من البنيوية إىل ما بعد ا٢بداثة:جوف ليشتو،ترٝبة:فاتن البستاين، 95
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها.96

 .07ص دم،الـ ا٤بسٌ سانيات كألسها ا٤بعرفية:عبد السٌ اللٌ  97
 .2/07األحكاـ:اآلمدم،اسإحكاـ يف أصوؿ 98



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

65 
 

كوف اسإطالؽ يف ىذه كي سانية،فس ا٤بعرب عنو بالصيغة اللٌ إما أف يطلق على ا٤بعُب القائم بالنٌ ك  .ب 
فأٌكؿ ما  كثرة التعماؿ اللفظ تكوف يف ا٢بقيقة ال يف اجملاز؛  أفٌ  (اآلمدم)كيعتقد  ،ا٢باؿ حقيقيا

ن من إبانتو كٌ فس الذم نتمذلك ا٤بعُب القائم بالنٌ يتبادر إىل فهمنا من إطالؽ لفظ ا٣برب يكوف 
 .99 دةصيغة لسانية ٧بدٌ عن طريق 

ف ا٣برب أكال ك أخّبا أل فرعا من أصل؛ ا تشٌكللوجدناى (اآلمدم)عنا مسألة حقيقة ا٣برب عند إذا تتبٌ 
 » ىو (اآلمدم)ديولوجية الٍب ينتمي إليها كالكالـ يف اسإي ،100كالما صادرا من ذات معينةما ىو إال  

كإ٭با ىو القوؿ الذم ٰبدثو العاقل يف  كليس با٢بركؼ كاألصوات، ا٤بتكٌلم،كبذات  فس،معُب قائم بالنٌ 
 تو كعلموككراىيٌ   يعرفو يف نفسو ضركرة كما يعرؼ غضبو كرضاه ك٧بٌبتو، كيزٌكره يف خلده كيف قلبو، نفسو،

 .102« عليو العبارات كما يصطلح عليو من اسإشارات م تدؿٌ فس الذٌ القوؿ القائم بالنٌ  »أك ىو  ،101«
دركها يي  103أقواؿ مكنونة أك اينأف الكالـ يف الفكر األشعرم ىو عبارة عن مع ابقْبْب السٌ القول نفيد من

                                       
ؿ اصوؿ يف علم أصو . 2/132األصوؿ:الغزايل، ا٤بستصفى من علم :كينظر كل من .8-٤،2/7بصدر السابقا 99

 يف كتابو (أرلطو طاليس) يوافق كما .28مشقي،صا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدٌ . 217-4/216الفقو:الرازم،
ٱبرج بالصوت داال على اآلثار الٍب يف  جعل ما كذلك عندما ؛(مشقيالدٌ )ك (الغزايل)ك (اآلمدم)ما ذىب إليو  )العبارة(

 غة يف نظرهف منو اللٌ ما تتكوٌ  كلٌ  كما أفٌ  ،كاألثر ا٤بوجود يف  النفس ىو معناه ل صيغة ا٣برب،الصوت ٲبثٌ  أم أفٌ  فس؛النٌ 
عات،دار ككالة ا٤بطبو  ،:عبد الرٞباف بدكمنظر:منطق أرلطوي.عالماتعبارة عن  ىو

 .86ص كينظر الفكرة نفسها يف: السيميائية كفلسفة اللغة:أمربتو إيكو، .1980،1/99،الكويت/بّبكت،01القلم،ط
 .99ص ،1950اسإرشاد إىل قواطع األدلة يف أصوؿ االعتقاد:ا١بويِب،منشورات مطبعة السعادة،مصر،)د.ط(،ينظر: 100
ناصر األنصارم(،درالة كٙبقيق قسم اسإ٥بيٌات،إعداد:مصطفى  الغنية يف الكالـ:النيسابورم)أبو القالم للماف بن 101

 .2/598،)د.ت(،01مصر،ط-حسنْب عبد ا٥بادم،دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالَبٝبة،القاىرة
 .104ص ة يف أصوؿ اسإعتقاد:ا١بويِب،اسإرشاد إىل قواطع األدلٌ  102
كاف    كإال يكولوجية،بقاعدتو السٌ  )القوؿ/ا٤بعاين( وتربط الصٌ كٰبيلنا عنصر االختالج ىذا إحالة مباشرة إىل ضركرة  103

ينظر:الفلسفة كاللغة:عبد الوىاب جعفر،دار الوفاء لدنيا الطباعة  ظ بو عبارة عن ضجيج ال معُب لو.ٝبيع ما نتلفٌ 
ارٙباالت ا٤بعُب:إبراىيم ٧بمود،مركز اسإ٭باء  صدع النص ك. 18، ص2004، 02مصر،ط-كالنشر،االلكندرية

الكلمات الٍب نتلفظ هبا ما ىي  رالات ا٢بديثة على أفٌ كما تؤكد الدٌ  .58ص ،2000، 01لورية،ط-ا٢بضارم،حلب
ينظر:اللسانيات العامة كقضايا العربية:مصطفى  عور)جانب نفسي(.إال ٘بسيدا لنمط معْب يف التفكّب كالشٌ 
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فليست من الكالـ  ةلفظية أك الكتابيٌ وتية التٌ ا تلك األشكاؿ الصٌ أمٌ  ،هبا تاـٌ  م كما يكوف على كعيٌ ا٤بتكلٌ 
 ،104ترٝبة لو دي ىي ٦برٌ  قل أك تور،عن ذلك ا٤بس حى فصً تي فاؽ عليها لاالتٌ  ىي إال عالمات متٌ  ما إذ يف شيء؛

 اكالم  الوعي أثناء اشتغالو ال ٲبلك أف يقوؿ فٌ إذ تعتقد أ ؛من جهتها رالات ا٢بديثةده الدٌ كىذا ما تؤكٌ 
ؿ مط األكٌ ق ىذا الكالـ يف الواقع بنمط مغاير للنٌ كما يتحقٌ  ،ماغث يف الدٌ دي صورات الٍب ٙبى عن التٌ  اخارج

ثنائية يف  قد فرٌقوا بْب -كمنهم اآلمدم - األشاعرة يكوف ٌتصٌورال كهبذا ،105ا٤بستعملة فيو موزي من حيث الرٌ 
ة كظيفيٌ  كمفاىيمى  معاين عبارة عن الكالـ عندىم ىوف فظ؛أال كىي ثنائية ا٤بعُب كاللٌ  ،كالٌتحديد غاية الٌدقة

 ؼ.ك ر قات البديلة من أصوات ك ححقٌ كليس تلك التٌ 

أثناء حديثو عن العالمة  لولّب( اف دمالٌسابق ما ذىب إليو )فردين األشاعرة تصٌورمن  بي قَبىً يى 
و مل إال أنٌ  معية،ورة السٌ ر ك الصٌ صوٌ غوية ىي ا١بمع بْب التٌ كظيفة العالمة اللٌ  كذلك حينما رأل بأفٌ  اللغوية؛

فسية الٍب اآلثار النٌ  كإ٭با كاف يقصد بو تلك معية ذلك ا١بانب الفونيتيكي ا٣بالص،ورة السٌ يكن يقصد بالصٌ 
 .106 ب عن التعماؿ الصوتتَبتٌ 

                                                                                                                
علم الداللة عند العرب)درالة مقارنة . 09، ص1998، 01بّبكت،ط-ر،صيداحركات،ا٤بكتبة العصرية للطباعة كالنش

 .07ص ،1985، 01لبناف،ط-يمياء ا٢بديثة(:عادؿ فاخورم،دار الطليعة للطباعة كالنشر،بّبكتمع السٌ 
 .143-142، ص1993، 01لبناف،ط-الفلسفة اسإلالمية:٧بمد رضا ا٤بظفر،دار الصفوة،بّبكت 104
 ،01لبناف،ط-ؤلسة ا١بامعية للدرالات كالنشر كالتوزيع،بّبكتينظر:الطاقة الركحية:ىنرم برغسوف،ترٝبة:علي مقلد،ا٤ب105

ساين كالفهم السيميائي(:لعيد بنكراد،ضمن كتاب:لسانيات لياقات ا١بملة كلياؽ النص)الفهم اللٌ . 175، ص1991
فاعالت الٍب ٙبدث يف األدمغة ىي من رالات ا٤بعاصرة إىل أف التٌ كما تشّب الدٌ  .2/666 ،النص كٙبليل ا٣بطاب

كبذلك يكوف ا٤بعُب حاصال يف الذىن كمرتبطا با١بانب  عبّب قيمة مفهومية معينة،يكسب ا١بمل كأ٭باط أخرل من التٌ 
مها:ر.جكندكؼ كآخركف،  داللة اللغة كتصمي ويت.ينظر:د يف الكلمات كيرتبط با١بانب الصٌ فسي قبل أف يتجسٌ النٌ 

 ر،الفلسفة اسإلالمية:٧بمد رضا ا٤بظفٌ . 19ص ،كرـكأٞبد  مقاصد اللغة كأثرىا يف فهم ا٣بطاب الشرعي:. 12ص
 . 143ص
 .79ص ،:ميشاؿ أرٌيفيوالبحث عن فرديناف دك لولّب. 127ص ،انيات)النشأة كالتطور(:أٞبد مومنساللٌ ينظر: 106
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اه قنى رى كإ٭با طى  ليس مطلبا ألاليا يف ىذا ا٤بقاـ، -كما أقرٌتو اسإيديولوجية األشعرية -إٌف حقيقة الكالـ 
 ،قاـ بذاتو كالـ » أنٌو  107امتكلم -تعاىل -معُب كونوف ؛ع ا٢بكيمقوؼ على حقيقة كالـ ا٤بشرٌ بغية الو 

قات ق ٔبميع متعلٌ كىو مع ذلك متعلٌ  كال أصوات، ،ليس ٕبركؼ أحدم الذات، نفساين،أزيل  قدمي،
 كال ىي نفس األمر، ا٢بركؼ كاألصوات ليست ىي كالـ ا تعاىل،» ، كيرل )اآلمدم( أفٌ 108« الكالـ

ي عٌدة ميزات، كى يستطيع أف يستنتج ع ا٢بكيما٤بشرٌ  ٤بتأٌمل يف تعريف كالـإف ا .109« بل ىي عبارة عنو
 :على النحو اآليت

 .تعاىل بذاتو متمركز كالـه -1

 (.أك مستحدثا )ليس كالما حاليا كالـ قدمي-2

 )مطلق(. كالـ أزيل-3

 .)غّب متلفظ بو( كالـ نفساين-4

                                       
م االلتقراء فلما د٥بٌ  يستند أصحاب الفكر األشعرم يف إثبات صفة الكالـ  تعاىل إىل معطيات عقلية ٧بضة؛ 107
يف  -او من كاف حيٌ ألنٌ  أثبتوا لو تبعا لذلك صفة الكالـ من أمر كهني...؛ قلي على أنو حي لبحانو كتعاىل،الع

كمن جهة أخرل قادىم االلتدالؿ العقلي إىل نتيجة التلزامية  قدر على فعل ذلك كعلى أمور أخرل، -اعتقادىم
 دل ذلك إىل إثبات خالفو كىو عدـ اسإبانة كاسإفصاح،نا لو أنكرنا صفة الكالـ عنو لبحانو كتعاىل ألكىي أنٌ  منطقية،

هناية اسإقداـ يف علم الكالـ:الشهرلتاين)عبد ىذا مستحيله تصٌوريهي يف حٌقو جٌلى كعال. ينظر تفصيل ىذه ا٤بسألة يف:ك 
،منشورات مكتبة الثقافة الدينية،القاىرة فة الفلس. 256، ص2009 ،01مصر،ط-الكرمي(،ٙبرير كتصحيح:ألفريد جيـو

 . 142ص ر،د رضا ا٤بظفٌ اسإلالمية:٧بمٌ 
اآلمدم)٧بمد بن علي(،ٙبقيق:أٞبد فريد ا٤بزيدم،منشورات ٧بمد علي بيضوف ك دار أبكار األفكار يف أصوؿ الدين: 108

 .2003،1/265 ،01لبناف،ط-الكتب العلمية،بّبكت
علي(،ٙبقيق:أٞبد فريد ا٤بزيدم،منشورات ٧بمد غاية ا٤براـ يف علم الكالـ:اآلمدم)٧بمد بن . 1/273ا٤بصدر نفسو، 109

مطالع األنظار على مًب طوالع األنوار كيليو . 86ص ،2044، 01لبناف،ط-علي بيضوف ك دار الكتب العلمية،بّبكت
حاشية ا١برجاين)السيد الشريف علي بن ٧بمد(:األصفهاين)أبو الثناء مشس الٌدين بن ٧بمود بن عبد الرٞباف(،منشورات 

 .183ص ،2008، 01ىب،)د.ب(،طدار الكت
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 ل من فونيمات كال من رموز كتابية.ال يتشكٌ -5

 .110 حامل ١بميع ا٤بعاين الٍب أراد ا تعاىل أف يبٌلغها إىل ا٤بكٌلفْب شرعا كاحد كالـ-6

 هني، أمر، )خرب،من كالـ ا النفساين. عوضا كأ موز الكتابية ك الفونيمات ما ىي إال بدالالرٌ -7
 ....(كعد ،نداء

 حقيقة يف الصيغة يكوف ا٣برب إطالؽ أفٌ  (اآلمدم)غوم بْب األفراد فّبل أما يف االلتعماؿ اللٌ 
العبادات  أفٌ  ىذا رأيو  مي دعى كما يى  ،111ظنا بلفظ ا٣بربد تلفٌ تبادر إىل الفهم من ٦برٌ ت ىي من ألهنا سانية؛اللٌ 

يفٌرؽ تفريقا  ، من جهة أخرل،(اآلمدم)كما أف .112 سانية ال با٤بعاين النفسيةل باألدٌلة اللٌ ين تؤدٌ يف الدٌ 
م يشتمل بطبيعة ا٢باؿ على اسإنشاءات أك كالذٌ  ا٤بفيد فائدة شرعية، -تعاىل -دقيقا بْب كالـ ا 

 - ٝبيع ما أخرب بو م ينحصر يفكالذٌ  كبْب كالمو غّب ا٤بفيد فائدة شرعية، األكامر)أمر بالفعل/أمر بالَبؾ(،
 .113فريق بْب الكالمْب يكمن فيما يأيت:كجو التٌ  إفٌ حيث  -لبحانو كتعاىل

 
 األخبار بالَبؾ(األكامر)أمر بالفعل/أمر 

ا ال على ٯبب علينا أف ٫بمل األكامر على معانيه-
كأصواهتا.)عملية  ما ٙبملو ظواىر حركفها

 .التداللية(

ضركرة ٞبل األخبار على دالئلها)حركفها -
؛ألف الداؿ كا٤بدلوؿ يف ىذه ا٢باؿ واهتا(كأص

 .متطابقْب.)عملية ترميزية(
 

ا٣برب عن  از هبا٣بصوصية الٍب يتميٌ لتلك ا جدٌ  كان دًر كاف مي   (اآلمدم) ٩با لبق ذكره أفٌ  ييستىخلصي 
ل منها ا٣برب ٙبمل يف ذاهتا ا٤بعُب ا٤براد تبليغو إىل أال كىي كوف ا٢بركؼ كاألصوات الٍب يتشكٌ  اسإنشاء،

                                       
 .276ص هناية اسإقداـ يف علم الكالـ:الشهرلتاين، اين( كنسبو إىل األشاعرة. ينظر:الشهرلت)كىذا ما أقره  110
 .217-2/216اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم، .2/8اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،111
 .2/350،ح ٨بتصر الركضة:الطويفينظر:شر  112
 .1/275،ر األفكار يف أصوؿ الدين:اآلمدمأبكاينظر: 113
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 عنو كىو ما عرٌب  ،ة يف العامل ا٣بارجيلفظ با٣برب مساكيا ٤برجعيتو الواقعيٌ أك ٗبعُب آخر يكوف التٌ  ،ا٤بتلقيٌ 
رح الذم يتقاطع مع الطٌ  تصور ا٣برب هبذه الٌرؤية إفٌ  .114بأٌف ا٣برب يفيد ا٤بعُب عن طريق الوضع )القرايف(

اؿ تلك العالقة ا٤بوجودة بْب ا٤برجع من زاكية كالدٌ  فيو ا٣بربي  وفي كي حيث يى  اليل ا٤بعاصر،رس الدٌ مو الدٌ قدٌ 
 ىو ٗبثابة اللة،ا٣برب الذم ٬برب بو كبْب ما ٰبملو من دً كل ا٤بزدكج بْب فهذا الشٌ  كا٤بدلوؿ من زاكية أخرل،

اه يكوف حامال الذم نقلن )الدليل( ىذا ا٣برب أم ككأفٌ  ؛Réfléxivité du signeانعكالية الدليل
كاف كإذا   ،116كيف الوقت نفسو يكوف ٩بثال لصورة من صور العامل الواقعي ،115خاصة بو ةلقيمة دالليٌ 

 فهو ٥با معُب كٛبثيل كاقعي، ،117ممقصودة من طرؼ ا٤بتكلٌ  صيغةعن كونو ال ٱبرج  -يف هناية األمر -ا٣برب
 .118ا٤بعُب كٛبثيل الواقع بصناعة يميائي الذم يهتمٌ لمنهج السٌ موضوع درالة ل إذف

لقد كشفنا إذا عن تلك ا٣بلفٌية ا٤بعرفٌية الٍب شٌكل ضمنها )اآلمدم( تصٌوره للكالـ عامة ك ا٣برب على 
كىي إيديولوجٌية كالمٌية أشعريٌة، أما فيما يلي فسننتقل إىل مبحث آخر، مبحث نكشف كجو ا٣بصوص، 

 ذلك ا٤بفهـو الذم كضعو )اآلمدم( للخرب، فما ىو مفهـو ا٣برب إذا ؟.إثره على 

 

 

 

                                       
كتاب الفركؽ)أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(:القرايف)شهاب الٌدين أبو العٌباس أٞبد بن إدريس عبد الرٞباف  114

-كالٌَبٝبة،القاىرةالصنهاجي(،درالة كٙبقيق:٧بٌمد أٞبد لرٌاج ك علي ٝبعة ٧بٌمد،دار الٌسالـ للطباعة كالٌنشر كالٌتوزيع 
 .1/97ـ،2001ق،1421، 01مصر، ط

 دة.ة اجملرٌ كالٍب تكوف ٨بالفة للمفهـو العاـ كا٤باىيٌ  ،(خصوصية ا٤بفهـو)بػ (قطب الدين الرازم)كىذا ما اصطلح عليو 115
 .42ص ينظر:ٙبرير القواعد ا٤بنطقية)شرح الرلالة الشمسية(:قطب الدين الرازم،

 .18ص ،مد ٰبياتن:ا١بياليل دالش،ترٝبة:٧ب)لطلبة معاىد قسم اللغة العربية ك آداهبا(يةمدخل إىل اللسانيات التداكل116
 .2/132:الغزايل،األصوؿا٤بستصفى من علم  117
-27ص ،01،2008،ط:طالؿ كىبة،ا٤بنظمة العربية للَبٝبة،،بّبكت لبنافٝبةألس السيميائية:دانياؿ تشاندلر،تر  118
28. 
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ُمفهومُالخبرُعندُاآلمدي:المبحثُالثالث:

 قى ابً طى علينا أف ني  بي وجً تي  ىو عملية ترميزية، -كما ذىب إىل ذلك اآلمدم-ظ با٣بربإذا كاف التلفٌ 
نا إحالة مباشرة إىل مفهـو ا٣برب يلى ذاتو بإمكانو أف ٰبي  فهذا يف حدٌ  ساين كما ٰبملو من معُب،كل اللٌ بْب الشٌ 

أٮبية  ال تقلٌ  سإشكاليةض عرً ؤثر أف يى ىذا ا٤بفهـو يي  لعرض (اآلمدم)ؽ قبل أف يتطرٌ كلكن  ا٤بعتمد من طرفو،
، إشكالية عن كف بوجود ىل كاف العلماء ٝبيعهم مقر   التساؤؿ اآليت:كنستطيع أف نيعًربى عنها يف  ا٤بفهـو

 ؟ فقوف حوؿ ذلك ا٤بفهـو أـ الكف منهم بوجود مفهـو لو مت  كىل كاف ا٤بقر   مفهـو للخرب؟

، مشتمالن كوف ا٣برب   يف فى لً ختي لقد اي  منهم من  ،٨بتلفْبإىل رأيْب  العلماء حيث انقسم على مفهـو
 :ىذه اآلراء فيما يأيتك٪بمل  ،يف مفهوموكف أنفسهم اختلفوا لكن ا٤بقرٌ  ، ذلك أنكر كمنهم من أقرٌ 

ُ:لتحديدُالخبرُالمنكرونأو ال:ُ

كاف يستند  ك -على اسإطالؽ -مي ٙبديد للخرببأنو ليس بالتطاعتنا تقد (ين الرازمفخر الدٌ ) دي قً عتى يى 
 فيما ذىب إليو على دليلْب اثنْب ٮبا:

فبالنسبة إليو يكوف ىذا ا٤بعُب  ؛ا٤بعُب الذم ٰبيل عليو ا٣بربب يف إنكاره لتحديد ا٣برب (ازمالر  ) عيًِبى -1
سبة إليو يكوف ا٣برب متميزا فبالنٌ  ال بشيء آخر لول ٗبا التقر يف عقولنا بالضركرة ا٤بنطقية؛ متجليا كبارزا

ه من كجودى  بإمكانو أف ٲبٌيز ا٤بستعملْب للغة فرد من األفراد كلٌ ٪بد أف  فمثال  ر فيو،كمعلوما من غّب أف نفكٌ 
 إذف فهذا يقضي ، متناقضتْب كالعدـ كانت صفة الوجود  كمن جهة أخرل ٤باٌ  ىذا من جهة، ،عدمو

 .119بالتحالة ا١بمع بينهما يف كصف كاحد
 
ىي عالقة رب ك ا٣برب ا٣باص العالقة القائمة بْب مطلق ا٣بأف طبيعة  (ازمالرٌ )يرل  كمن جهة أخرل-2
عليو منطقيا أنو ليس  ؼه ارى عى تػى ألف ما ىو مي  حيث يكوف تصٌور األٌكؿ جزءا من تصٌور الثاين؛جزئية 

                                       
لع العقل على تصور حٌب ك إف مل يطٌ  كٕبسب ىذا الطرح، .4/221الفقو:الرازم،ينظر:اصوؿ يف علم أصوؿ  119

ترٝبة:أٞبد الصمعي،ا٤بنظٌمة يميائية كفلسفة اللغة:أمربتو إيكو،السٌ  فا على كونو غائبا. ينظر:متعرٌ  يكوف على األقلٌ  ٧بدد،
 .86ص، 2005، 01لبناف،ط-العربٌية للَبٝبة،بّبكت
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كإذا   ،120يء بطبيعة ا٢باؿٌنا عارفْب بأجزاء ذلك الشٌ ة بشيء معٌْب إال إذا كي بالتطاعتنا اٌدعاء معرفة كليٌ 
ي قرائن ا٣بطاب إليو عن طريق تقصٌ  وصله تى ة مطلق ا٣برب مي ا ٤باىيٌ نككاف إدراكي  حو،كاف األمر على ىذا النٌ 

 ألنو إف كاف ا٤بقصود من ماىية ا٣برب ؛ر ا٣برب ا٣باصٌ ىذا يف تصوٌ  لى صي لكاف من األكىل أف ٰبى  ،كمالبساتو
 ره منتصوٌ فهنا يكوف  م نعقده يف أذىاننا عن قضية معينة،ذلك ا٢بكم الذٌ  أم احية ا٤بعنوية؛تلك النٌ 
ذلك ا١بانب كاف ا٤بقصود من مفهومو   إف أيضا ،ة يف العقل البشرمبالقوٌ  القابعةىية ك البدااألمور 

و ألن ؛بالعقلال يكوف ٕباجة إىل إدراكو فهنا أيضا  يف األلفاظ ايلة على ا٤بعُب، لا٤بتمثٌ  )الصويت(كليالشٌ 
   ،ىياابد ار فظ ىو أيضا متصوٌ اللٌ ىي من باب أكىل أف يكوف ذلك امعُب بد على اعام الفظ إذا أحالنا

  .121 معا عريف بالالـزم كالتٌ عريف ا٢بدٌ لتٌ قد نفى ا (ازمالرٌ ) كهبذا يكوف

ٛبييز  بالتطاعتو  للغةاألفراد ا٤بستعملْبفرد من  فّبل أف كلٌ  ما لبق من ا٢بجج، (الرازم) دي عضي كما يى -2
 .122ا عناء منودك٭ب االلتعماؿ ا٣بربم عن االلتعماؿ األمرم

                                       
للعناصر ا١بزئية الٍب تدخل يف  اإال إذا كاف مدرك le mondeعي معرفة بالعامل يدٌ  فمثال ال ٲبلك أم فرد أف 120

 األهنار كايطات كاليابسة ك٨بتلف  الكائنات ا٢بية...إخل.  كىي  البحار ك تشكيلو،
ما  (ازمين الرٌ قطب الدٌ )كيف ىذه النقطة بالذات ٱبالف  .222-4/221اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم، 121

الكلُأعظمُمنُ)و حٌب يف تصور القضايا ا٢باملة ٤بعاين بديهية مثل قولنا:حيث يرل أنٌ  ؛(ن الرازمفخر الديٌ )ىب إليو ذ
ألف جـز العقل هبذه النسبة بالبديهية ٯبعل منها غّب   دؽ كالكذب؛.تكوف النسبة ا٢باصلة بْب طرفيها ٧بتملة للصٌ الجز(ُ
بب يف ذلك كيعود السٌ  العقل جازما بصدقها كحاكما بعدـ اشتما٥با على الكذب،ق ٥با ىذا الوصف كاف كإذا ٙبقٌ  كاذبة،
ذاتو ٩با يقبل  كىذا يف حدٌ  ىية يف حقيقة األمر ما ىو إال إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو،امفهـو تلك القضايا البد إىل أفٌ 

ين مسية(:قطب الدٌ لالة الشٌ قية)شرح الرٌ ينظر:ٙبرير القواعد ا٤بنط احية العقلية.دؽ كالكذب من النٌ احتماؿ كقوع الصٌ 
حليلي(:بشّب خليفي،الدار العربية صور التٌ الفلسفة كقضايا اللغة)قراءة يف التٌ  .كينظر الفكرة نفسها يف:43-42الرازم،ص

 .118ص ،2010، 01للعلـو ناشركف ك منشورات االختالؼ،لبناف/ا١بزائر،ط
و أنٌ بيرل الذم  (كاكيالسٌ ) ٪بد د ا٣بربمن بْب ىؤالء ا٤بنكرين لتحديك  .4/222اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم، 122

 كما أفٌ  عريفات،و معلـو لدل العاقلْب غّب ا٤بشتغلْب بالتٌ بدليل أنٌ  ؛م ٤باىية ا٣بربم علينا تقدمي تعريف حدٌ ٙبتٌ  ةضركر  ال
كالٌدليل الذم يستند إليو  ،بْب صدقو ككذبومييز كىذا اسإدراؾ ال يتجاكز بطبيعة ا٢باؿ التٌ  غّب العاقلْب يدركونو أيضا،

كمن  كذيب،صديق كموطن التٌ فيما ذىب إليو ىو كوف ٝبيع األفراد ا٤بستعملْب للغة يفرٌقوف بْب موطن التٌ  (كاكيالسٌ )
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ُ:يدُالخبرونُلتحدالمقرُ ثانيا:ُ

ها إىل أمر كهني أنواعها ك انقسامي  يف األلفاظ من حيث حقائقي  ،(اآلمدم)ٕبسب  إف ٦بٌرد تأٌمل جاٌد،
ِب ألنو يف األصل بي  ؛ما كوف ا٣برب معلوما عن طريق االلتلزاـ ا٤بنطقيٌ كخرب كغّب ذلك ٯبعلنا مستبعدين ٛبا

فكوف  ؛متضاربْبا إزاء رأيْب نى عي ضى يى  (اآلمدم)بطرح  (الرازم ) طرحإف مقابلة  .123كاالصطالح على الوضع
 فال ،للغة كل فرد من األفراد ا٤بستعملْب  ركرة يف عقليعِب أنو مستقٌر بالضٌ  ركرة ا٤بنطقيةضٌ المعلوما ب ا٣برب

فهذا   ا على الوضع كاالصطالح،أما إذا كاف مبنيٌ  ،هممن قبل لبق كضعو إىل من أجل ٙبصيلو وفٰبتاج
اجح يف نظرنا أف معُب ا٣برب معلـو كالرٌ  ،التدعت معناه مٌب أطلقناىاف يعِب أف يكوف لو عالمة دالة عليو،

كعندما   ألف ا٣برب أكال ك أخّبا ىو عبارة عن دليل، بل بالوضع كاالصطالح؛ ية ا٤بنطقيةركرة العقلض  الال ب
القاضي عبد ا١ببار )يقوؿ ؛ االصطالحلٌضركرة شرط ا٤بواضعة ك كاف دليال فقد لبق فيو با

 مع كإف كاف ال بدٌ اللة؛ ر يف كونو دا٤بواضعة أف تؤثٌ  من حقٌ  فٌ أ اعلم..»)ت...ق(يف ىذا الٌشأف:(ا٤بعتزيل
؛ ة االلتدالؿ بو على ا٤برادمن صحٌ  فإذا اجتمعا فال بدٌ  ؛داللة يف كونو م،من اعتبار حاؿ ا٤بتكلٌ  ،ا٤بواضعة

كيف حكم  كلائر األفعاؿ، ،كاف يف حكم ا٢بركات  كإالٌ  ،بوجودىا يصّب لو معُب ألفٌ  ،كإ٭با شرطنا ا٤بواضعة
اقَبانا  ،كا٣برب جزءا منو ا٤بواضعة كاالصطالح بالكالـ، في قَبىً ٕبسب ىذا القوؿ تى  .124«الكالـ ا٤بهمل...

أثٌر فيو كإذا مل تي  إذا أثٌرت ا٤بواضعة كاالصطالح يف الكالـ صار ىذا األخّب ذا معُب، ٗبعُب آخر ا؛شرطيٌ 
يكوف الرٌأم القائل بكوف ا٣برب معلوما بضركرة العقل نافيا ضمنيا أٌف ا٣برب   كعليو أصبح كالما عدمي ا٤بعُب،

 -ساين ا٤بعاصررس اللٌ الدٌ  هأم ما أقرٌ ىذا الرٌ  مي دعى كيى  ا٤بواضعة كاالصطالح، غُب عن عنصرمٌ و التألنٌ  كالـ؛
نبناء الٌدليل الٌلساين على الوضع امسألة ُ(سوسير) أقرٌ  فقد ؛-على اختالؼ مدارلو كمناىجو

                                                                                                                
ركرة إىل م بالضٌ ما يؤدٌ بأف االختالؼ  ا٢باصل بْب ا٣برب كالطلب من حيث حقيقتهي  (كاكيالسٌ )جهة أخرل يعتقد 

:السٌ دؽ كالكذب.يكىو احتما٥بما للصٌ  ما ٗبا ىو الـز كمشهور من حا٥بما،اختالفه -252ص كاكي،نظر:مفتاح العلـو
253. 
 .2/10،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 123
أعجاز القرآف، ا١بزء السادس عشر من كتاب:ا٤بغِب )يف أبواب التوحيد كالعدؿ(:عبد ا١بٌبار)القاضي أ ي ا٢بسن  124

ـ نٌصو على نسختْب خطٌيتْب:أمْب ا٣بويل،ا٤بؤلسة ا٤بصريٌة العاٌمة للتأليف ك األنباء كالنشر/الدار ا٤بصريٌة األلدآبادم(،قوٌ 
 .347ص للتأليف كالَبٝبة،مصر،)د.ط(،،)د.ت(،
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إذ يرل أف العالقة بْب  ؛ويةغالعالمة اللٌ  Arbitraire كذلك أثناء حديثو عن اعتباطية كاالصطالح،
 ل لتلك العالمةأف ٭بثٌ  ليل على ذلك أنو من ا٤بمكنكالدٌ رة على اسإطالؽ سانية غّب مربٌ العالمة اللٌ  كجهيٌ 
كمنو تكوف  غات،غة نفسها أك من االختالفات القائمة بْب اللٌ من اللٌ  هبأم تعاقب آخر يستمدٌ  مثال( )ا٣برب

ك٥بذا كاف  ؛125)عقلية( با٤بدلوؿ ة صلة طبيعية أك ضركريةالعالمة اعتباطية لكوهنا ليس لديها يف الواقع أيٌ 
أك  ا٣برب داال على األمر، ف منو صيغةعاقب الذم تتألٌ غة التٌ ا أف ٯبعل كاضع اللٌ من ا٤بمكن جدٌ 

(( فلو أٌف كاضع اللغة كاف قد قاؿ » زد على ذلك ،126العكس ٤با كاف يف ذلك  ))ضرب(( مكاف ))رىبضى
 .127« ما يؤٌدم إىل فساد

مسألة ا٤بواضعة كاالصطالح يف نظرية األفعاؿ الكالمية ا٤بشتغلة ضمن إطار يستمٌر الٌتأكيد على 
بالتحالة إ٪باز أم فعل من األفعاؿ الكالمية دك٭با أف تشتمل  س النظريٌةمؤلٌ  حيث يقرٌ  ا٤بنهج التداكيل؛

 الكالـ يعدٌ  أنٌو كما معلوماف مسبقا لدل األشخاص ا٤بتواصلْب،128تفاؽمواضعة كاالعملية اسإ٪بازية على 
 .129 فاؽٗبثابة فعل قائم على ا٤بواضعة كاالتٌ  يف ذاتو

ُُ :ينعندُالمقرُ ُالخبرُحدُختالفاُثالثا:

و معرفتي  ةه رى صً قتى فيو كوف العلم ٗبفهـو ا٣برب مي  ل إٝباع من قبل ىذا الفريق أقرٌ قد حص )اآلمدم( أنو يذكر
 ه كىؤالء ىم:لكنهم اختلفوا يف حدٌ  على ا٢بٌد كالٌنظر،

 دؽ كالكذب.ا٤بعتزلة ا٣برب بأنو ذلك الكالـ الذم يدخلو الصٌ  ٰبدٌ  ا٤بعتزلة: - .1
 الٌصدؽ أك الكذب. اس من جعل ا٣برب:ما دخلوكمن النٌ  - .2

                                       
اللسانيات:جاف بّبك،ترٝبة:ا٢بٌواس مسعودم، كمفتاح بن  .128ص :أٞبد مومن،(طورشأة كالتٌ النٌ )سانيات اللٌ  125

. مدخل إىل الٌلسانيات:٧بٌمد ٧بٌمد يونس علي، 116-115ا١بزائر،)د.ط(،)د.س(، ص-عركس،دار اآلفاؽ،األبيار
 .28ص
 .2/18ازم،ين الرٌ ينظر:اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:فخر الدٌ 126
 .49دالئل اسإعجاز: عبد القاىر ا١برجاين، ص127
 .26ص رية أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْب،نظ128
 .94ص ،ا٤بصدر نفسو 129
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 ما يدخلو الٌتصديق أك الٌتكذيب. كمنهم من قاؿ: - .3
 كقاؿ آخركف: ما يدخلو الٌتصديق كالٌتكذيب. .4
كقاؿ أبو حسْب البصرم)ت....ق(:ا٣برب ىو كالـ يفيد بنفسو إضافة أمر إىل أمر نفيا أك  .5

 .130 ثباتا

الٍب أكردىا  خالؿ اسإشكاالتابقة من عريفات السٌ ١بميع التٌ  (اآلمدم)هو الذم كجٌ  131بعد النقد
فظ الداؿ بالوضع على ا٣برب عبارة عن اللٌ  ا٤بختار أف يقاؿ: ك »يقَبح ٙبديدا آخرا للخرب يقوؿ فيو: عليها،

مع قصد ا٤بتكلم  نسبة معلـو إىل معلـو أك للبها على كجو ٰبسن السكوت عليو من غّب حاجة إىل ٛباـ،
 .132« سبة أك للبهااللة على النٌ بو الدٌ 

 :133لبب اختياره لتلك القيود الٍب التعملها يف حٌده للخرب ٗبا يأيت (اآلمدم)ل يعلٌ 

ىذا من جهة كمن جهة  ألٌف الٌلفظ ٗبثابة جنس للخرب ك لغّبه من أقساـ الكالـ األخرل، )اللفظ(؛-
لفاظ يف الشتهار التعماؿ األ ٗبعُب آخر كاف قد التعمل)اللفظ(؛ بو عن ا٣برب اجملازم؛ قد احتاط أخرل

 كاف ا٣برب عبارة عن لفظ يكوف قد قصد بو االلتعماؿ ا٢بقيقي ال اجملازم.  ك٤بٌا حقيقتها دكف ٦بازىا،

 م ليس لو معُب.فظ الذٌ )الٌداؿ(:كي نتالىف الوقوع  يف اللٌ -

 اؿ ٔبهة ا٤بالزمة.فظ الدٌ لتجٌنب اللٌ  )بالوضع(:-

فمثال قولنا:٧بٌمد أك   ال يدٌؿ على داللة نسبة؛(:تفاديا أل٠باء األعالـ كتفاديا لكل ما 134)على نسبة-
بينما لو  ال يدٌؿ أٌم كاحد من أ٠باء األعالـ ىتو على نسبة معلومة تربطو ٗبسند إليو، كرمي أك منّب،

                                       
 .14-2/11،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـينظر ىذه اآلراء يف: 130
 15-2/11ا٤بصدر نفسو،  :يف ىذا النقد تفصيل نظري131
 .2/15،نفسو 132
 كما بعدىا. 2/15،ينظر:نفسو 133
حيث يستحيل أف ٰبدث فعل إخبار دكف أف ننسب  تعٌد شرطا ألاليا يف العملية اسإخبارية،إف مسألة النسبة ىتو  134

 نكوف قد نسبنا صفة الٌصفاء إىل السماء، .(ماء صافية اليـوالسٌ )فمثال إذا قلنا: أمرا معينا بْب مسند كمسند إليو،
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كىي   نكوف قد أثبتنا نسبة معلومة بْب مسند كمسند إليو، قلنا:٧بٌمد جاء ك كرمي ٦بتهد ك منّب شاعر،
 كألندنا صفة الشاعريٌة ٤بنّب.  كألندنا صفة االجتهاد لكرمي، ء إىل ٧بٌمد،كاآليت:ألندنا فعل اجملي

-. (:لكي نستطيع أف ٬برب عن  ما ىو موجود ك ما ىو معدـك  )معلـو إىل معلـو

ليس زيدا يف  ٫بو:زيد يف الدار، )للبا ك إٯبابا(:حٌب تكوف النسبة قابلة لإلثبات كالنفي على حد لواء،-
 الدار.

 سب الٍب تكوف مقٌيدة،الة على النٌ وت عليو من غّب حاجة إىل ٛباـ(:تالفيا  لأللفاظ الدٌ ك)ٰبسن السٌ -
 فأكـر نزلو. ٛبامو بقولنا مثال:اإىل  ركرةبالضٌ  فهنا يكوف ا٤بعُب ناقصا فنحتاج خليل ضيفا؛  ٫بو:إذا شرٌفك 

إذا كردت كال يكوف ا٤براد منها سبة(:الجتناب ك٨بالفة صيغة ا٣برب اللة على النٌ )مع قصد ا٤بتكلم بو الد  -
أك الجتناب  ا٢باكي ٥با،أك حٌب  ،الغافل كأائم النٌ  خصالشٌ  يغة الواردة على لسافكذلك كالصٌ  اسإخبار،

كالوالدات يرضعن ﴿،]....[﴾كا١بركح قصاص﴿كقولو تعاىل: تلك الٍب تأيت لقصد األمر ٦بازا،
يرل  -.ككل ىذه اآليات]....[﴾و كاف آمناكمن دخل﴿،]....[﴾كا٤بطلقات يَببصن﴿،]....[﴾أكالدىن
 هبا عن طلبو للفعل خربى م ليي بل كضعها ا٤بتكلٌ  ،135سبة أك للبهااللة على الن  و مل يقصد هبا الد  أنٌ  -اآلمدم

136. 

 )أمر،هني...(، فريق بْب ا٣برب كغّبه من أقساـ الكالـمعيارا تداكليا ألاليا يف التٌ  (اآلمدم) دي مً عتى يى 
إذ ٕبسب ما ذىب  ؛ Intentionسانية ا٤بعاصرة بالقصد رالات اللٌ ا٤بعيار فيما يعرؼ يف الدٌ ل ىذا يتمثٌ 

 كمنو يكوف قصدي  كالعكس صحيح، هي،ا٣برب كالقصد منها األمر أك النٌ  ورد صيغةى م أف يي إليو ٲبكن للمتكلٌ 
 .اسإنشاء ضمن زمرة ا٣برب أك األفعاؿ الكالمية ىو ا٤بعيار اتكم إليو يف تصنيف ا٤بتكلم

                                                                                                                
.كما ٛبكٌ كبالضٌ  أم ىل الٌسماء صافية حقا يف  صٌحة ىذا اسإلناد؛ حقق منسبة أيضا من إمكانية التٌ ننا النٌ بط يف ىذا اليـو

شَبط أف تكوف الٌنسبة يف اسإلناد ا٣بربم مطابقة للمرجع يف العامل كيف ٝبيع ا٢باالت يي  ىذا اليـو أـ أهنا على غّب ذلك،
 كاف كاذبا.   ا٣بارجي كإال

 .16-2/15،نفسو 135
 .43ص ين الرازم،الدٌ مسية(قطب لالة الشٌ ينظر:ٙبرير القواعد ا٤بنطقية)شرح الرٌ  136
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 فريق بْب األفعاؿ الكالمية ٪بد لو أثرا ٩بيزا أيضايف التٌ  (اآلمدم)الذم اعتمد عليو  عنصر القصد إفٌ  
ة ل صورة من صور القصديٌ ٲبثٌ  (لّبؿ) فهو مثال عند ؛ّب الٌدرس التداكيل ا٤بعاصريف معاي

Intentionnalitéعنده حالة التوٌجوعًِب ة تى فإذا كانت القصديٌ  ؛   l’orientation)حالة عاٌمة( ،
ة من األفعاؿ الكالمية مشتقٌ  كانت  ذا٥بك  ،137بقصد فعل شيء ٧بدد ا٤بعامل فإف القصد يكوف مرتبطا

ىا يف إ٪بازىا و مستعملي  ْبي عً ستى أك ٗبعُب آخر يى  ها،يأم أهنا أفعاؿ موٌجهة من ًقبىًل مستعمل ؛138القصدية
ى عندما ٲبارس ا٤بتكٌلم تلك األفعاؿ أما القصد فيتجلٌ  ،139االٍب تضفي عليها طابعا شعوريا كاعي مبذاتيته

فعندىا يصّب من ا٤بمكن جٌدا أف يتلٌفظ ا٤بتكٌلم بصيغة خربية  دة،الكالمية يف لياقات التعمالية ٧بدٌ 
 (اآلمدم)مو كل من م قدٌ الطرح الذٌ  ىذا كانطالقا من كالعكس صحيح، ،٪باز أمر أك التفهاـإكيقصد هبا 

اكم خلف العبارات بقصدىم الثٌ  اواصل بْب األفراد ا٤بستعملْب للغة مرىون٪باح التٌ  عندىايصبح  (لّبؿ) ك
 ظوف هبا.الٍب يتلفٌ 

 

ُأقسامُالخبرُعندُاآلمدي:رابعا:ُ

صلى ا عليو  -يب مع األخبار ا٤بنقولة عن النٌ  وتعاملأثناء  جٌدا ( منهجية دقيقةاآلمدم)لقد رلم 
 :ىي أقساما ثالثةحيث كاف قد جعلها  -كللم

                                       
، 01لبناف،ط-جوف لّبؿ،ترٝبة:أٞبد األنصارم،منشورات دار الكتاب العر ي،بّبكتالقصدية)ٕبث يف فلسفة العقل( 137

 .24ص ،2009
 .25،صصدر نفسوا٤ب138
طريق  خّبة تكوف منجزة عنكىذه األ إما خربية كإما إنشائية، انطالقا من فكرة أف كل ما نتلٌفظ بو يعد أفعاال كالمية، 139

ىذا الطرح يتماشى مع تعريف الكالـ يف الفكر األشعرم كما ك  يكوف ا٤بنجز ٥با شاعرا ككاعيا هبا، القصد؛ فهذا يعِب أف
 رأينا لابقا.
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 .140كا٣برب الكاذب ك يكوف غّب مطابق للواقع كيكوف مطابقا للواقع، :ا٣برب الصادؽ،القسمةُاألولى
 

 كما ال يعلم صدقو ك ال كذبو. :ا٣برب الذم يعلم صدقو كا٣برب الذم يعلم كذبو،القسمةُالثانية
 

 .141: ا٣برب ا٤بتواتر كخرب اآلحادالقسمةُالثالثة

 ما يأيت: تقسيمىذا ال نستخلص من

٫بٌصل على نوعْب  دؽ أك الكذب،صاؼ قائلو بالصٌ بغٌض النظر عن اتٌ  إذا تعلق األمر با٣برب مطلقا؛
 من ا٣برب؛

 ا٣برب الصادؽ.        ما كاف مطابقا للواقع. .1
 ا٣برب الكاذب.       ما كاف غّب مطابق للواقع. .2

 على ثالثة أنواع ىي:كإذا تعلق األمر باألفراد ا٤بتقٌصْب عن ا٣برب ٫بٌصل 

 ما يعلم صدقو. .1
 ف على مدل معرفتنا بناقل ا٣برب.ما يعلم كذبو.                      كىذا يتوقٌ  .2
 ماال يعلم صدقو ككذبو. .3

أم  ؛-صلى ا عليو كللم -النيب  ت عنلى قً رعية الٍب ني الشٌ  ق األمر باألخباركمن جهة أخرل إذا تعلٌ 
 ٫بٌصل على نوعْب من ا٣برب ٮبا: ٧بدد ىا يف نوعإذا قمنا بتخصيص األخبار كحصر 

 

                                       
 (كاكيالسٌ ) للخرب ال كما جعلهما ْبدؽ كالكذب نوعحينما جعل الصٌ  (اآلمدم( )ريف ا١برجاينيد الشٌ السٌ )يوافق  140

. ين :قطب الدٌ مسيةلالة الشٌ القواعد ا٤بنطقية يف شرح الرٌ  ٙبريرعلى يد ا١برجاين حاشية السٌ نظر:ي كأتباعو تعريفا لو بالالـز
 .1/93كىو ما ذىب إليو أيضا )القىرايف(:ينظر:كتاب الفركؽ)أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(:القىرايف، .43ص ،الرازم

 .20-2/16يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، اسإحكاـينظر ىتو األقساـ يف: 141
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 واتر.خرب التٌ  .1
 خرب اآلحاد. .2

 

 الخبرُالصادقُوالخبرُالكاذب:ُ-(1)

٪بدىا تندرج  ،دؽ أك الكذببالصٌ  عليو مى كي أم أف ٫بى  ؛سألة ا٢بكم على ا٣برب٤ب لى ص  أى إذا أردنا أف ني 
عبّب عن عُب بالت  اتية الٍب تي الذٌ  اتً هى ا١بً  ضمن٪بدىا تندرج دقيق كبالتٌ  نظرية ٙبليل ا٣بطاب، ضمن إطار

ل عند ا٤بتكلم إما كٌ شى من ا١بهات الٍب تي  الذاتية كالٌ  هاتي ا١بً  ستوعبي كما تى  عالقة ا٤بتكلم بفحول كالمو،
عطى تي  )الذاتية( وع من ا١بهاتكيف ىذا النٌ  ،٤با ٰبيل عليو من معُبكإما تقديرا  معرفة ٗبوضوع ا٢بديث،

دل د مقدرية الٍب ٙبدٌ يلها مباشرة إىل العملية الت  كىو ما ٰبي  ا٢بديث عنو، رات ٗبا تيباشً ٤بعرفة الذٌ األكلوية 
ألنو  صوب ا٣برب؛ هةن قديرية تكوف موجٌ ة التٌ ة ٪بد أف العمليٌ ككنتيجة حتميٌ  ،142صحة ا٤بعلومات ا٤بصرح هبا

ا٣برب على أف  رى جبػى  حقيقة األمر ما أى يف كىذا ،143دؽ أك الكذبالص   تْبتقديره بْب كفٌ  ح  صً م يى ىو الذٌ 
 صي رً خطابية ٙبى ة لَباتيجيإعليو  ضى فرى ب أيضا يف أف تي كىو ما تسبٌ  ،يكوف دائما ألّب ا٤بفهـو ا٤بصداقي

يكوف ط ا٤بسألة أكثر ٪بد أف كجود ا٣برب س  بى كإذا أردنا أف نػي  ،144مرجع ا٣بارجيفقط على مدل مطابقتو لل
 معْب، و قاـ يف نفسو معُبم أنٌ ا٤بتكلٌ  ري شعً ستى عندما يى  بتعبّب األشاعرة،أم  ؛مرىونا بوجود ا٤بعُب ألالا

ىذا  إال أفٌ  دؽ أك لقيمة الكذب،عندىا فقط يكوف بالتطاعتو كصف ىذا ا٤بعُب إما ٕبملو لقيمة الصٌ 
اب معادلة سى ر يف حً ؤثٌ م كالتقصاء من شأهنا أف تي يتطلب القياـ بعملية ٙبرٌ  من أجل أف يتحقق،الوصف 

                                       
 .374ص ،كدك ك دكمينيك منغنومعجم ٙبليل ا٣بطاب:إشراؼ:باتريك شار ينظر: 142
 .54القاموس ا٤بولوعي للتداكلٌية:جاؾ موشالر ك آف ريبوؿ، ص .53ص ر،ا٤بنطق:٧بمد رضا ا٤بظفٌ ينظر: 143
تو إيكو،ترٝبة:أنطواف أبو زيد،ا٤بركز الثقايف )التعاضد التأكيلي يف النصوص ا٢بكائية(:أمرب  القارئ يف ا٢بكاية 144

  .244ص ،1996، 01ا٤بغرب،ط-العر ي،الدار البيضاء
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بط د ىذا األخّب يف شكل عبارة لسانية يكوف بإمكاننا ضي إذا ٘بسٌ  ق إالكىذا ال يتحقٌ  القائم بالنفس، ا٤بعُب
 .145 الةأطرافها األلالية الدٌ 

 مي دعى كما يى  ك نظرة ا٤بناطقة لو،ب يف ٙبليلو للخرب عن تصور نظرية ٙبليل ا٣بطا (اآلمدممل ٱبرج ) 
معطيات كاف قد التفاد من   (اآلمدم) أفٌ  صحيحه  قسمتو األكىل ىتو. يف إليوا ىذا ىو ما التند نكمى حي 
م هبا تسليما مطلقا بل قاـ بتحليلها كنقدىا فخلص ل  سى لكٌنو مل يي  ،146قبلو اقَبحها ا١باحظ مية لابقة،علٌ 

كفيما يأيت لنقـو بعرض ىذه ا٤بعطيات مرٌكزين  ،147فيها قاط الرئيسة٨بالفتها من بعض النٌ  يف األخّب إىل
 لتعمايل للغة.أك االلو عالقة با١بانب التداكيل على كل ما 

                                       
 .138ص ،يلي(:بشّب خليفيحلصور التٌ ينظر:الفلسفة كقضايا اللغة)قراءة يف التٌ  145
د الدين(،ا٤بطبعة ينظر:شرح ا٤بختصر على تلخيص ا٤بفتاح للخطيب القزكيِب)يف ا٤بعاين كالبياف كالبديع(:التفتزاين)لع146

 .41-1356،1/40امودية التجارية،مصر،)د.ط(،
ر بقسمة ىذا األخّب قد تأثٌ  ككيف أفٌ  ،(اآلمدم)ك (ا١باحظ)إىل تقسيم كل من  (مسعود صحراكم)لقد أشار  147

قاـ بو ىو التنويو إىل ثالثة مسائل  فقصارل ما من الناحية التداكلية، (اآلمدم)ع يف درالة تقسيم لكنو مل يتولٌ  األكؿ،
كربط ذلك بعالقة الكالـ  متأثر يف تقسيمو للخرب باالعتبارات ا٤بنطقية كالتداكلية، (اآلمدم)نبو إىل أف -1ألالية ىي:

كاية ة يف ر أشار إىل مسألة الكثرة كالقلٌ -2فإذا طابق الواقع كاف صادقا ك إذا مل يطابق الواقع كاف كاذبا. بالواقع ا٣بارجي؛
كالذم يركيو فرد كاحد ىو ا٣برب  تو اسإ٪بازية عالية،كتكوف شدٌ  فا٣برب الذم يركيو أناس كثر ىو ا٣برب ا٤بتواتر، األخبار؛
مندرجة ٙبت صنف من أصناؼ  (اآلمدم)جعل ٝبيع أقساـ ا٣برب عند  -3كتكوف شدتو اسإ٪بازية ضعيفة. اآلحاد،

 ،(مسعود صحراكم)دنا هبا عن إشارات كتلميحات ".إف البصمة الٍب تفرٌ كىو"التقريرات (لّبؿ)األفعاؿ الكالمية عند 
زين على كل مالو عالقة با١بانب االلتعمايل مركٌ  نا تولعنا يف درالة تلك األقساـ،ىي أنٌ  على األقل يف ىذه القضية،

( مسعود صحركام )م منو أفإال أف كالمنا ىذا ال يفه كىذا ما ليتأكد منو القارئ يف الصفحات ا٤بوالية مباشرة. للغة،
ابعة لنظرية الفعل الكالمي عند ت ا٤بفاىيم التٌ فمن إنصافنا لو أف نذٌكر بأف درالتو كانت قد مسٌ  را يف درالتو،كاف مقصٌ 

ل  عندكلذلك ٯبد ا العلماء العرب ككل؛  د أبداارس يف حقيقة األمر مل ٰبً كالدٌ  ،يقيم ا٤بسائل اللسانية كال لقارئ أنو كاف ٰبًى
محيص كاسإطالة...بل كاف يرمي إىل إبراز مسألة يف دقيق كالتٌ فهدفو ليس التٌ  رالة؛ره يف بادئ الدٌ عن ا٥بدؼ الذم لطٌ 

ما  يف إعادة قراة كىو مفهـو الفعل الكالمي، وظف أىٍدخىلى ا٤بفاىيم التداكلية،و بالتطاعتنا أف ني كىي أنٌ  غاية األٮبية،
مل يكن إال  (اآلمدم)عنا يف تقسيمات ا٣برب عند أما تولٌ قو٥با ا٤بعرفية ا٤بتباينة، ( ٕبلسانيات الَباثيصطلح عليو بػ)
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 قاـ ٕبصر ا٣برب يف أقساـ ثالثة ىي: (ا١باحظ)أٌف  (اآلمدم)يذكر لنا 

خرب ال نستطيع كصفو ال بالصدؽ -3-خرب يوصف بأنٌو كاذب  -2-خرب يوصف بأنٌو صادؽ -1
 .148كال بالكذب

 أما ا٤بنقوؿ يف قسمتو الثالثية ىتو إىل ا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ؛ لنا )اآلمدم( أف )ا١باحظ( كاف يستندي  نقلي يى 
﴿افَبل على ا كذبا أـ بو يقوؿ تعاىل: ؛عن الكفار الكرمي حكاية القرآف ل فيما جاء بوثٌ فيتم

 ك أمرين اثنْب:الكذب كا١بنوف،ة يف ار كانوا قد حصركا دعوة النبوٌ أف الكفٌ  (ا١باحظ)يرل  .]...[جنة﴾
فإننا ال نستطيع أف نصف دعواه ذلك، كحاشاه  ٕبالة ا١بنوف، -صلى ا عليو كلٌلم -يببافَباض تلٌبس النٌ 

إذا كاف ٦بنونا يستلـز أال يكوف  ف ند الكافرين شيئا كالكذب شيء آخر؛ ألف ا١بنوف ع بالكذب؛ ىذه
ألف الكافرين  لٌصدؽ؛كما ال نستطيع أف نصفها أيضا با نونا،كاذبا كإذا كاف كاذبا يستلـز أال يكوف ٦ب

ك إذا كاف األمر على ىذا النحو يكوف  ٝبلة كتفصيال، -صلى ا عليو كلٌلم -منكرين لنبٌوتو 
 149ا غّب قابل لوصفو بالٌصدؽ كال بالكذب.بكونو نبيٌ  ه/دعواه إخبار 

 من كجهْب اثنْب ٮبا: (ا١باحظ)أما ا٤بعقوؿ فّباه 

بدليل أنو لو أخرب ٨برب  يوصف ا٣برب بكونو صادقا إذا اكتفى ٗبطابقتو للمخرب يف العامل ا٣بارجي؛ال 
ٕبثنا عن زيد كجدناه يف الدار  ٤با لكنٍ  قد يف صٌحة ما أخربنا بو،ار كىو ال يعتبأٌف زيدا موجودا يف الدٌ 

أىال للمدح من جهة أننا  ا٤بخربي  كما ال يكوف فهنا ال ٲبكننا أف نطلق على خربه ىذا صفة الٌصدؽ، فعال،
ألف  بالكذب؛  نكوف عادلْب إذا كصفنا خربه ىذاكمن جهة أخرل ال ار كما أخرب،كجدنا زيدا يف الدٌ 

                                                                                                                
لذلك عكفنا  فقط، (اآلمدم)رالة ىو نا يف ىذه الدٌ بعبارة أخرل لقد كاف ىدفي  رالة ا٤بتخصصة،التجابة ٤بتطلبات الدٌ 

 عنده مستنطقْب جل آرائو بلساف تداكيل يتفاكت يف مراتب البياف.
 .2/16يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،اسإحكاـ  148
 .2/16ا٤بصدر نفسو، 149
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با٤بثل ال يوصف ا٣برب بكونو كاذبا إذا اكتفى بعدـ  ك .150كاف مطابقا ٤با أخرب بو  -شئنا أـ أبينا- خربه
 كذلك لوجهْب اثنْب: مطابقتو للمخرب،

نا عنو مل لكن ٤با تقٌصي ار كىو يعتقد يف صٌحة ما أخربنا بو،أخربنا ٨برب بكوف زيد موجودا يف الدٌ لو 
بنا أف نذٌمو  يقي لً كما ال يى  ففي ىذه ا٢باؿ من غّب ا١بائز لنا أف نصف خربه ىذا بالكذب، ار،٪بده يف الدٌ 

ؿ من األحواؿ أف نصف خربه حا ا بأمٌ كمن جهة أخرل ال ٲبكنن ،ا ىو يف الواقععلى ٦بٌرد ٨بالفة إخباره ٤ب
كإذا  سبة ا٣بارجية الٍب كاف من ا٤بفركض أف يطابقها،مل يتطابق مع النٌ -أكال ك أخّبا- ألنو بالٌصدؽ؛ ىذا
 -ٕبسب ا١باحظ -لنا قٌ ٰبً  ادؽ كالكاذب؟عن حقيقة ا٣برب الصٌ  إذف لنا أف نتساءؿ ق  ا هبذا الطٌرح حي نلٌلم
أف يكوف ا٤بخرب  بشرط سبة ا٣بارجية،الكالـ مع النٌ  ا٣برب بالٌصدؽ يف حالة ما إذا تطابقت نسبة فى صً أف نى 

 مل تتطابق نسبة كفقط كما أنو ٲبكننا إطالؽ كصف الكذب على ا٣برب إذا معتقدا يف صٌحة ما أخرب بو،
أما ماعدا ىذا فنكوف  ،151أال يكوف ا٤بخرب معتقدا يف صٌحة ما أخرب بو بشرط سبة ا٣بارجية،الكالـ مع النٌ 

 كىذه ا٢باالت ىي: بل ىي حالة متوٌلطة بينهما، إزاء أربعة أقساـ ال ىي بصدؽ كال كذب،

 أف يطابق ا٣برب النسبة ا٣بارجية دكف أف يعتقد ا٤بخرب يف صٌحة ما أخرب بو.-1

 أف يطابق ا٣برب النسبة ا٣بارجية دكف أف يكوف للمخرب أم اعتقاد.-2

 ا٤بخرب يعتقد يف صٌحة ما أخرب بو. رب النسبة ا٣بارجية مع أفٌ أف ال يطابق ا٣ب-3

 .152 أف يطابق ا٣برب النسبة ا٣بارجية دكف أف يكوف للمخرب أم اعتقاد-4

ىو كوف االعتقاد يف ىذه )ا١باحظ( كاف يستند إىل دليل فيما ذىب إليو، ك  لنا )اآلمدم( أفٌ  نقلي يى 
 كلذلك ال ٭بلك أف نصفها بالعلم ا٤بطلق أك ا١بهل ا٤بطلق؛ ا٢باؿ كاقعة موقع الولط بْب العلم كا١بهل،

بل  يستند إىل دليل فمثال لو تأٌملنا يف اسإنساف العامي لوجدناه يعتقد بوجود اسإلو لكن ليس عن علم

                                       
 .2/17،نفسو 150 

 .1/40شرح ا٤بختصر على تلخيص ا٤بفتاح للخطيب القزكيِب:التفتزاين،. 17-2/16نفسو، 151
 .1/40شرح ا٤بختصر على تلخيص ا٤بفتاح للخطيب القزكيِب:التفتزاين،152
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كإذا صٌح أف تكوف ىناؾ كالطة يف االعتقاد يصٌح كذلك أف  لغّبه من العا٤بْب بوجوده، 153دابوصفو مقل  
 .154ىذا العامي ككذبو خربا ال يوصف بالٌصدؽ كال بالكذبيقع بْب صدؽ 

على  معيارين تداكليْب اثنْب  سةن ىا مؤلٌ ٪بد (ا١باحظ)حليل ا٣بربم عند طيات التٌ إذا قمنا بفحص مع 
 ٮبا:

 سبة ا٣بارجية أك عدـ مطابقتها.مطابقة النٌ  .1
 مسألة االعتقاد الٍب تعرٌب عن ا١بانب القصدم لدل ا٤بتكلم. .2

 مركزا  كل الَبكيز على ىذين العنصرين التداكليْب: (ا١باحظ)ما أكرده  ( حوؿمدماآل)ق يعلٌ 

 :عنصرُالقصد .1

فّبل بأف قوؿ  ،قبلو (ا١باحظ)حليل ا٣بربم الٍب قٌدمها يف تعليقو من معطيات التٌ  (اآلمدم)ينطلق 
يكوف ادعاؤه للنبٌوة   فإما أف كاضح الٌتصنيف؛ -صٌلى ا عليو كلٌلم -ابق ٯبعل أمر النيب الكافرين السٌ 

يستنتج من خالؿ ىذا الٌتصنيف أمورا يف غاية الٌدقة كاف قد  (اآلمدم)إال أٌف  كذبا أك أف يكوف جنونا،
أف الكافرين كانوا  (اآلمدم)يرل  ساف العر ي؛توٌصل إليها من جرٌاء خربتو الوالعة ٕبيثيات التعماؿ اللٌ 

ؿ ف قصد الداللة هبذا ا٣برب على ما يفيده من معُب ىو أكٌ كاعْب جٌدا ٗبقابلتهم بْب الكذب كا١بنوف أل
ذا يف حكم من كاف نائما فهو هب ك٤با غاب عن اجملنوف القصد يف إ٪بازه، ،155الشركط الٍب ٘بعل منو خربا

 ،156ألالاكبغياب عنصر القصد ال نستطيع أف نعٌد ىتو الصيغة خربا  كىو يتلفظ بصيغة ا٣برب، أك غافال
ألف اسإ٪باز ٰبتاج  الفعل القويل ال يكوف متضمنا بالضركرة لفعل إ٪بازم؛ بأفٌ  (أكلتْب) ما عرٌب عنو كىذا

                                       
االلتناد إىل ا٢بجج كالرباىْب ا٤بقنعة، أك ىو تسليم العامي بقوؿ كالٌتقليد يف الٌشريعة ىو أخذ قوؿ الطرؼ اآلخر دكف 153

معجم أصوؿ الفقو)كتاب يبحث يف ألفاظ كمصطلحات علم أصوؿ الفقو على  ا٤بفٍب دكف أف يطالبو بدليل مقنع.ينظر:
 .91ص ،الَبتيب األٔبدم(:خالد رمضاف حسن

 .2/17اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 154
 .2/17،ا٤بصدر نفسو 155
 .2/17،نفسو 156
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-يف صدؽ النيب ك بصفة مطلقة،  كمن جهة أخرل مل يعتقد الكافركف، ،157إىل القصد بالدرجة األكىل
 يف ىذه ا٢باؿ لنكوف أماـ خيارين اثنْب ٮبا:إذف  ،-عليو الصالة كالسالـ

 فيما أخرب بو.كاذبا، يف اعتقاد الكافرين طبعا،   -عليو الصالة كالسالـ-يب إما أف يكوف النٌ -1

 158كإما أف يكوف ما تلٌفظ بو ليس ٖبرب حٌب كلو كاف ظاىر الصيغة خربا.-2 

ا٢بكم على الصيغة قد نفى  (اآلمدم)يكوف  (يكوف ما تلفظ بو ليس ٖبرب أف) القا من فكرةكانط
 داللية، اتو نى حٍ ا إذا صدرت عن قائلها كىو ال يقصد هبا ما ٙبملو من شي خربا يف حالة م سانية أف تكوفاللٌ 
ٕبسب -كاعيفاسإنساف الالٌ  ي كعنصر القصد؛قد ربط ربطا ٧بكما بْب عنصر الوع (اآلمدم)يكوف  هبذاك 

ف غياب الوعي يؤٌدم أل ؛ئم ك الغافلمثل النا يستحيل أف يكوف قاصدا لداللة ما تلفظ بو، -ما ذىب إليو
 كىذا  كما يستحيل أف يكوف غّب القاصد بتلفظو كاعيا ٗبا تلٌفظ بو، ،159فكّببالضركرة إىل غياب التٌ 

فخلص إىل أف  الذم كاف ىو أيضا قد فٌصل يف طبيعة ا٣بربات القصدية، (ىولّبؿ) بط ما ذىب إليوبالضٌ 
 اما.ٛب مثل ٝبيع ا٣بربات األخرل160الفرد ىو عبارة عن خربة قصدية والوعي الذم ٲبتلك

ُعنصرُمطابقةُالواقعُأوُعدمُمطابقتو:ُ-2ُ

نظرتو  حيث لتكشف لنا ،قبلو (ا١باحظ)ـ بو تقد   يف ىذا العنصر إىل ٨بالفة ما (اآلمدم) دي مى عٍ يػى 
 فشكال لنا الرؤية اآلتية: ساينداكؿ اللٌ ها ا٤بنطق العقلي بالتٌ عن معطيات ٙبليلية امتزج في ا٤بخالفة ىتو

                                       
 .10ص غوية)مراجعات كمقَبحات(:شكرم ا٤ببخوت،دائرة األعماؿ اللٌ  157
 .2/17اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 158
 ية من ا٣بصػائص الػٍب ٛبتػاز هبػا اللغػة اسإنسػانية؛خاصٌ  عدٌ كعنصر الوعي ىذا يي  .18ص ،فكّب كاللغة:جوديث جرينالتٌ  159

يكػػػوف علػػػى كعػػػي بالعالمػػػات الػػػٍب يسػػػتخدمها قصػػػدا علػػػى أهنػػػا كلػػػائل لتحقيػػػق ب علػػػى مسػػػتعمل اللغػػػة أف حيػػػث يتوٌجػػػ
 . 12،صالعقلي:ٙبرير:ٝبعة ليد يولف  ينظر:ليكولوجيا اللغة كا٤برض األغراض.

جعو ،ترٝبة:حسن ناظم كعلي حاكم صال،راّبغادامىانز جورج :)ا٣بطوط األلالية لتأكيلية فلسفية(ا٢بقيقة كا٤بنهج160
 .342ص ،األ٤بانية:جورج كتورهعلى 



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

84 
 

يف تصديق من أخرب عن كوف زيد يف الدار  خالؼ ما كاف يعتقد )ا٢باحظ(، على (،اآلمدم)يعتقد  
مستحق للمدح على  يرل بأف ىذا ا٤بخرب غّب وغّب أن و يف حقيقة األمر فيها،كىو يعتقد أنو ليس فيها كلكنٌ 

كلكنو يف كاقع  رب بأف زيدا يف الدار كىو يعتقد أنو فيها،من أخ كما أنو يعتقد كذلك يف كذب صدقو،
 نستطيع أف نرجعك  ،161على كذبو ـ  ذى غّب أف ىذا ا٤بخرب يف نظره ال يستحق أف يي  ا٢باؿ مل يكن فيها،

فالعالقة  كالصدؽ كالكذب؛ يف ىذا كلو إىل اعتبار العالقة بْب كل من ا٤بدح كالذـ، -ٕبسب رأينا-السبب
 .قمنا بذٌمو اذباك  ادقا مدحنا صاحبو ككلما كافحيث كلما كاف ا٣برب ص ،مطردة بينهما ليست

ا٤بتكلم من   صدق لي غفً طحية الٍب تي ظرة السٌ ٨بالف ٛباما ٥بذه النٌ  -يف اعتقاد اآلمدم - جوىر ا٤بسألة إفٌ 
 ل ىي أكثر عمقا كنضجا من لابقتها؛ليؤدم إىل خلق معادلة أخر  لعنصر القصد بل إف إدخالو كالمو،

أما مسألة قصد  يرتبط كذبو فقط بعدـ مطابقتو لو،كما   فقط ٗبطابقتو للواقع، هايرتبط صدؽ ا٣برب في
 :أربعة أنواع ىي كعليو ينتج لنا فهذا يتعٌلق بكل من ا٤بدح كالذـ، ا٤بطابقة أك عدمها من طرؼ ا٤بتكلم

 خرب صادؽ يستحق ا٤بدح.    مطابقة ا٣برب للواقع مع قصد ا٤بتكلم -1

 ـ.الذٌ  يستحقٌ  خرب صادؽ مطابقة ا٣برب للواقع مع عدـ قصد ا٤بتكلم-2

 .خرب كاذب يستحق الذـ عدـ مطابقة ا٣برب للواقع مع قصد ا٤بتكلم-3

 ا٤بدح. يستحقٌ  خرب كاذب  عدـ مطابقة ا٣برب للواقع مع عدـ قصد ا٤بتكلم-4

 تيب،منهما بقصد ا٤بتكلم كعدـ قصده هبذا الَبٌ  كل    ـ متعلقه أف ا٤بدح كالذٌ  (2ك1) نالحظ يف النوعْب
 ابالقصد كا٤بدح متعلق امتعلق الذـٌ  حيث أصبح خالؼ لابقو؛ ٪بد أف األمر على (4ك3) أما يف النوعْب

 ذلك؛ يبدك على خالؼ (4ك3) فإنو يف من الناحية ا٤بنطقية، (2ك1) كإذا كاف األمر مقبوال يف بعدمو،

                                       
ىناؾ من يعتقد بأف ا٤بخرب يف ىذه ا٢باؿ مل يكن كاذبا حيث مل  إال أفٌ  .2/17اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،161

ينظر:اسإيضاح يف علـو البالغة)ا٤بعاين كالبياف كالبديع(:ا٣بطيب القزكيِب)جالؿ الدين  يقصد الكذب بل كاف ٨بطئا فقط.
(،كضع حواشيو:إبراىيم مشس الدين،منشورات ٧بمد علي بيضوف كدار اف بن عمر بن أٞبد بن ٧بمدرٞب٧بمد بن عبد ال

 .25ص ،2003، 01لبناف،ط-الكتب العلمية،بّبكت



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

85 
 

ككيف يكوف ٩بدكحا كىو غّب قاصد  ما تلفظ بو، داللةيكوف ا٤بتكلم مذموما كىو قاصد ل فكيف
 عندما أخرب كاف إخباره غّب مطابق للواقع (3) شكاؿ فنقوؿ بأف ا٤بتكلم يف٪بيب على ىذا اسإ! لذلك؟

فقد كاف  (4) أما يف كما أنو كاف يقصد أف ال يطابق ا٣برب الواقع فكاف مذموما، كاذبا،  بذلك فاكف
صد عدـ مطابقة إخباره عندما مل يكن يقإال أنو  أيضا ك٥بذا فهو يعد كاذبا، إخباره غّب مطابق للواقع

    كاف ٧بمودا.للواقع  

بو مضموف مت إ٪باز الفعل الذم يتطلٌ  فقط إذا قام متحقٌ ا٤بتكلٌ  صدي قى يكوف  ،تأليسا على ما لبق ذكره
فإف قصد ا٤بتكلم أك  -كما يرل اآلمدم–ٗبعُب آخر إذا كاف مضموف ا٣برب قد مت إ٪بازه  ؛162القصد

إما بصدؽ القضية  كلكن قد يكوف ىذا االعتقاد متحققا فيو ٦باال للشك، اعتقاده يكوف متحققا ٗبا ليس
كإذا كانت ا٤بسألة على ىذا  ،م فكرهالعتقاد الذم شحن بو ا٤بتكلٌ كذلك طبعا ٕبسب طبيعة ا أك بكذهبا،
ليس  تبعا لذلك أف نزعم كونو يصحفال  دؽ أك الكذب،بالصٌ  ٲبكننا إال أف نصف ا٣برب ا٤بنقوؿ النحو فال

 .163صادؽ كال كاذبب

 أثناء حكمو على القضايا ا٤بطركحة يف الكالـ؛( أكلتْب) ابق ما ذىب إليوالسٌ  (اآلمدم)طرح  دي ضي عٍ يػى 
، كىذا ما أٌكد عليو )فتجنشتْب( من قبل كاصطلح 164كذيبصديق أك التٌ حيث كصفها ىو اآلخر بالتٌ 

تطابق كصفها مع  القضايا تكوف صادقة يف حالة ما إذا أفٌ  معُب ذلكك  ،165(مبدأ التحققػ) عليو ب
ألنٌا نعلم  » ؛166عن ا٤برجع هاكصفاختلفت نسبة  إذا بينما تكوف كاذبةن  ،مرجعها يف العامل ا٣بارجي

 .167« أك ال يكوف فإٌما أف يكوف مطابقا للمخرب عنو، -بالبديهة أٌف كٌل خرب

                                       
 .112ص ،لّبؿ،ترٝبة أٞبد األنصارم )ٕبث يف فلسفة العقل(:جوف القصدية 162
 .2/17اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 163
 .24ص ،)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْبالعامةأفعاؿ الكالـ نظرية  164
 .123ص حليلي(:بشّب خليفي،صور التٌ الفلسفة كقضايا اللغة)قراءة يف التٌ  165
،ترٝبة:ليف الدين دغفوس ك٧بمد :آف ربوؿ كجاؾ موشالرالتداكلية اليـو علم جديد يف التواصل 166

 .89ص غوية)مراجعات كمقَبحات(:شكرم ا٤ببخوت،دائرة األعماؿ اللٌ  .03ص ، الشيباين،مراجعة:لطيف زيتوين
 .4/225اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم، 167
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 دي س  الطريقة اسإجرائية الٍب ٘بيى  لابقا، (اآلمدم)ك (ا١باحظ) على غرار ما قاـ بو ،(أكلتْب) حضٌ يو 
ُيهطل) :مثال كذلك عندما نقوؿ ،لنادية يف الكالـ ا٣بربمالعملية اسإ ُالمطر احية من النٌ  .168(إن
 عرب عنو كىذا ما ،أننا ٞبلنا أمرا معينا على أمر آخر بوالطة اسإثبات على القوؿ السابق ذي أخى يي اسإجرائية 

عندىا فقط   ،سبةالنٌ  ت تلكلى صى حى  أك ذلك ا٢بملي  كإذا متٌ  ،ا٣برب نسبة معلـو إىل معلـوكوف ب (اآلمدم)
 ا٢بكم كٲبكن أف يكوف ىذا ،معادال لقولنا:إنا نثبت حكما هبطوؿ ا٤بطر يف ا٢باؿ السابق ؿالقو يصبح 

كٲبكننا أف  ،169أثناء زمن التلفظ س ا٤بطر با٥بطوؿ يف العامل ا٣بارجي،كىي تلبٌ  كاحدة، صادقا يف حالة
 ح ىذه ا٤بسألة يف ا٣بطاطة اآلتية:نوضٌ 

 

                                       
ػ ب كيصطلح ا٤بناطقة على ىذه النسبة .75نظرية أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْب،ص 168

ب ا٣بربم السابق فمثال يكوف ا٤بركٌ  زمة؛سبة بصفة ملكيعرؼ ىذا األخّب على أنو عملية يتم إثرىا إدراؾ النٌ  ؛(ا٢بيكم)
أما النسبة ا٤بوجودة بينهما ىي أف  ك٧بموؿ كىو يهطل، )ا٤بطر يهطل( عبارة عن قضية تشتمل على موضوع كىو ا٤بطر،

كالٌتوزيع ،دار الٌسالـ للطباعة كالٌنشر :٧بمد علي ٝبعة(عند األصوليْب)رعيينظر:ا٢بكم الشٌ  يتعلق ا٥بطوؿ با٤بطر كيرتبط بو.
 .38ص ،كالٌَبٝبة،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(

العقل كاللغة كاجملتمع)الفلسفة يف العامل  .75ص ،أكلتْب:نظرية أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(  169
كعلى ىذا  .24ص ،2006، 01الواقعي(:جوف لّبؿ،ترٝبة:لعيد الغا٭بي،ا٤بركز الثقايف العر ي ك آخركف،ا٤بغرب،ط

كيصطلح على ىذه  سبة بْب ا٤بوضوع كاموؿ ىي كقوع ا٥بطوؿ يف حاؿ اسإثبات كعدـ كقوعو يف حالة النفي،النٌ تكوف 
كما أنو يوجد ىناؾ رأم  ألهنا تقع يف العامل ا٣بارجي كال ترتبط هنائيا با٤بعُب ا٤بنطقي للكالـ، ؛(النسبة ا٣بارجيةػ)النسبة ب

كالٍب يكشف عنها التساؤؿ اآليت:ىل  ٦برد نسبة ثانية تابعة لنسبة أكىل ابتدائية،آخر يرل أف نسبة الوقوع ك الالكقوع ىي 
أم ال تكوف النسبة ىنا ىي كقوع ا٤بطر أك عدـ كقوعو، بل تكوف يف نسبتنا  نسبة ا٥بطوؿ للمطر كاقعة أك ليست كاقعة؟؛

فإذا نظرنا إليها من حيث (؛ ة أك الذىنيةالكالميػ)النسبة كىذا ما يصطلح عليو ب الوقوع إىل ا٤بطر ىل ىي كاقعة أك ال،
أك انطباعها يف  كإذا نظرنا إليها من حيث انطباعها يف ذىن ا٤بتلقي بعد نطق ا٤بتكلم هبا، داللة الكالـ عليها فهي كالمية،

 كلواء كانت .38ص ينظر:ا٢بكم الشرعي عند األصوليْب:٧بمد علي ٝبعة، ذىن ا٤بتكلم قبل أف يتلفظ هبا فهي ذىنية.
ألف الوضع ال ٱبتص بنسبة دكف  النسبة كاقعة يف العامل ا٣بارجي أك يف الذىن فالكالـ يبقى دائما منوطا بأصلو الوضعي؛

ميتافيزيقا اللغة:لطفي عبد البديع،منشورات ا٥بيئة ا٤بصرية العامة  ينظر: بل ىو مرتبط با٤بعاين على إطالقها. أخرل،
 . 12ص ،1997للكتاب،مصر،)د.ط(،
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فالفعل اسإ٪بازم يف  ؛(ؿلّب )ك (أكلتْب) كل من  فقد برز بصفة ألالية يف أعماؿ القصد أما عنصر
ذا يكوف القصد معربا عن كهب ،170نو قصدا ٧بدداتنفيذه من طرؼ ا٤بتكلم إال إذا ضمٌ  عرفهما ال يصحٌ 

 (اآلمدم) (لّبؿ)يوافق  أيضا ،171معربا عن اعتقاد مؤلفو كما يكوف النصٌ  ا٥بدؼ من إنشاء النص،
 .172 حينما عٌد ا٤بعتقدات حاالت قصدية مباشرة

 

 
                                       

، 24ص ،يل دالش،ترٝبة:٧بمد ٰبياتناللغة العربية كآداهبا(:ا١بيال قسم )لطلبة معاىدإىل اللسانيات التداكليةمدخل  170
إال أف  وف القياـ بو،على ضركرة ربط ٨بتلف الظواىر القصدية باألفراد أنفسهم كٗبا يتولٌ  (تشومسكي)د كما يؤكٌ  .26

 )ال تأملية(. مصلحة معينة أك كاف ناٝبا عن حالة شعورية مباشرةق إال إذا كاف فيو ال يتحقٌ  ،يف نظرهقصد األفراد، 
 .69ص ،ٝبة:عدناف حسنينظر:آفاؽ جديدة يف درالة اللغة كالعقل:نعـو تشومسكي،تر 

حوؿ من لسانيات ا١بملة إىل لسانيات النص)قراءة يف بدايات كدكاعي التأليس كا٤بساٮبات العربية يف مسارات التٌ  171
 .1/392:رشيد عمراف،ضمن كتاب:لسانيات النص كٙبليل ا٣بطاب)ٕبوث ٧بٌكمة(،سانيات النصية(اللٌ 

 .22-21ص ترٝبة:أٞبد األنصارم،:جوف لّبؿ،القصدية)ٕبث يف فلسفة العقل( 172

 إف ا٤بطر يهطل

 كاذبة صادقة
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ُكذبوُالذيُخبرالُوُكذبو،ُُيعلمُصدقوُوُالخبرُالذيُ-(2) كتنشطر بدكرىا  .173الُيعلمُصدقوُوال
 إىل:

 :الذيُيعلمُصدقوُبمجردُالتلفظُبوالخبرُُ-(2-1)

 كما يكوف كٗبجرد التلفظ بو، ،ستلـز منو الصدؽ بالضركرةأم يي  ىذا ا٣برب يكوف جازما يف الصدؽ؛ك  
 .174فقط با٣برب ا٤بتواتر اخاص

 دليلُيدلُعلىُصدقُالمخبر.بيعلمُصدقوُُالخبرُالذيُ-(2-2)

ا لذلك كل ما ٱبرب بو عن بػى فيكوف تػى  صدؽ ا٤بخرب بو،دليل يدؿ على  يف ىذا النوع فرأف يتوا شَبطيي  
 :كيندرج ٙبت ىذا الصنف ،175صادقا

 .176 ا٢بكيم ا٤بشرعٌ  الذم ٱبرب بو ربا٣ب - أ
 .177 ريفةا٤بصدر األصلي للسنة النبوية الشٌ  الذم ٱبرب بو ربا٣بك   - ب
 .178 الذم تنقلو إلينا ا٤بؤلسة اسإٝباعية ربا٣بك  - ت
 .179 صادؽ على كونو ا٤بؤلسة اسإٝباعية أك األصلي للسنة ع أك ا٤بصدرا٤بشرٌ  الذم ينقلو ربا٣بك  - ث

                                       
.ينظر:إرشاد (الٌشوكاين. كىو التقسيم الذم قاؿ بو اسإماـ )19-2/18اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 173

 .1/237علم األصوؿ:الشوكاين، الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من
إرشاد الفحوؿ . 4/226. اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم،1/18أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، اسإحكاـ يف:ينظر 174

 .1/237إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين،
أمل ف معلوما بالتٌ وع من األخبار يكو أف ىذا النٌ  (وكاينالشٌ ).كيرل 19-2/18اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 175

 .1/238ينظر:إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين، فيو كااللتدالؿ على صدقو.
ينظر:إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من  دؽ كصف كاجب لكالمو.ليل على صدؽ كالـ ا تعاىل ىو أف الصٌ كالدٌ  176

 .1/238علم األصوؿ:الشوكاين ،
 .1/238نفسو،ا٤بصدر مو ىو ا٤بعجزة الٍب أتى هبا للبشرية ٝبعاء.ينظر:ليل على صدؽ كالكالدٌ  177
 .1/238ينظر:نفسو، مسلم هبا. ةن هو كونو حجٌ فعلى صدقو  أما ما يدؿٌ  كىذا ا٣برب تشَبؾ فيو األمة ٝبيعها، 178
 دقة أيضا.فحتما لتكوف األخبار الٍب ينقلوهنا صا فلما كاف ناقلوا ىذه األخبار صادقْب باألدلة السابقة، 179
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 كا٤بنطقية أك ا٤بوافق لاللتدالالت العقلية ،كما يندرج ٙبتو أيضا اسإخبار ا٤بوافق لإلخبار الصادؽ - ج
180. 

ُكذبوُالخبرُالذيُ-(2-3)  :يعلم

 يندرج ٙبت ىذا الوصف األخبار اآلتية:

 .األخبار الٍب ٚبالف التدالالتنا ا٤بنطقية -1
 .األخبار ا٤بتضادة مع ٦بريات ا٢بياة اليومية -2
 .األخبار الٍب تقع موقعا متضاربا مع ما ٰبمل ا٣برب ا٤بتواتر -3
 .ا٤بؤلسة اسإٝباعية أكاألخبار ا٢باملة ٤بعاين ٨بالفة ٤با أثبتو نص شرعٌي  -4
 .181األخبار الٍب لبق كأف كذهبا ٦بموعة من الناس يتصفوف بَبفعهم عن الكذب- -5

وع من األخبار ا٤بعلومة الكذب على بعض األمور الٍب كانت يف الوصوؿ إىل ىذا النٌ  (مدماآل) دي مً عتى يى 
ركط يطلق الشٌ كىذه  ،182ركط ا٤بؤلساتية ا٢باملة لألبعاد االجتماعيةداكلية ٫بو الشٌ هتا األعراؼ التٌ قد أقرٌ 
يف خانة  (اآلمدم) فهاإف تلك األخبار الٍب صنٌ  .183(الواقع االجتماعي كا٤بؤلسايت) الم (ؿلّب )عليها 

الواقع االجتماعي ل ضمن أعراؼ خاصة نطلق عليها الم )تشتغ األخبار الكاذبة إ٭با ىي احتماالت
ت عقوؿ بكبالتايل إذا حدث كأف كذٌ  ،ظر كا٢بسٌ يعَبؼ بآلة العقل كالنٌ  فهذا الواقع ؛(لسايت اسإلالميكا٤بؤ 

الٍب  ركرةعن الضٌ  كإذا أردنا أف نبحث ،يبكاذب بال ر خربا معينا فهذا يعِب أف ىذا ا٣برب   األشخاص
كف ابقة ىي الٍب جعلتهم يقرٌ هتم السٌ اد أف ٘بارب الناس ا٤بستمرة كخرب جعلت من ذلك ا٣برب كاذبا ٪ب

                                       
كنستطيع  دؽ على ٝبيع من أخرب بو،ب الصٌ ايل ليَبتٌ كبالتٌ  كدليل صدؽ ىذا ا٣برب ىو كوف ا٣برب صادقا يف حد ذاتو، 180

 .1/238ينظر:نفسو، ل ٥بذا ا٣برب بالقضايا الٍب تتضمن حقائق علمية مثل اعتقادنا بدكراف األرض.أف ٭بثٌ 
إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم . 19-2/18،:اآلمدماسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 181

 .239-1/238األصوؿ:الٌشوكاين،
 .61ص ،،ترٝبة:لعيد عٌلوش،مركز اسإ٭باء القومي،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(نسواز أرمينكو:فرانظر:ا٤بقاربة التداكليةي 182

 .166ص ،)الفلسفة يف العامل الواقعي(:جوف لّبؿالعقل كاللغة كاجملتمع  183
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 كما أف الواقع االجتماعي ،عقلهم ك ٙبليل نظرىم كشعور حسهم بتكذيب األخبار الٍب خالفت منطق
ما  -2ك لكثرهتم -1كذلك رٗبا عليها الصدؽ يف نقل األخبار، دى هً بتو ٝباعة عي بتكذيب ا٣برب الذم كذٌ  يقرٌ 

كما يستلـز أيضا  ،ارتكاب مثل ىذا الفعل ٲبنعهم من رفيعة تكوف حاجزا ٥بم أخالؽ من ٥بم دى هً عي 
 شرعية نصوص أثبت كذهبا ك تلك الٍبأ ،تكذيب األخبار الٍب تعاقب على تكذيبها ٦بموعات كثّبة

 .على أهنا كاذبة "اسإٝباع" جهازعن طريق  نقل لناالٍب تي األخبار  باسإضافة إىلىذا   ،الداللة صرٰبة

كذلك حْب يفَبض أف  داكيل،حليل التٌ بعيد يف التٌ  إىل حدٌ  (اآلمدم)يذىب لبق ذكره  إضافة إىل ما
إذا حكم  ،يف نظره، خصهذا الشٌ ف يف أخباره الٍب أخرب هبا، مسبقا ىناؾ شخص مل ٰبدث ك أف كذب

قد تكلم أخباره الٍب كاف  ألننا إذا تقصينا عن يعد كذبا يف حد ذاتو؛لنفسو بالكذب فحكمو ىذا على 
حالو  كىذا ما ليؤدم إىل حصوؿ مفارقة بْب اسإخبار الصادر منو كبْب صادقة كلها، نجدىالهبا لابقا 

 .184 أيضا ايل ليحمل إخباره عن نفسو بالكذب على أنو كذبكبالتٌ  الواقع،يف 

 

 :األخبارُالتيُالُيعلمُصدقهاُوالُكذبهاُ-(4 -2)

ا٢بكم  مي دعى أخبار غابت عنها ٝبيع القرائن كا٤بؤشرات العرفية كاالجتماعية كا٤بؤلساتية الٍب تى  كىي 
 :185األخبار إىل كلذلك انقسمت ىذه على صدقها،

 :صدقوُظنُ ماُيُ  - أ

 ،عادة من العادات االجتماعيةأك األخبار الواصفة ل شرعية، خبار ا٢باملة لقيمكتعكسها ٨بتلف األ
ألف ما ىو متعارؼ عليو يف الواقع  ؛صفا بصفة العدالةكاف متٌ   من شَبط أف ٱبرب هبذه األخباركلكن يي 

إىل  أقربى  كؿدي عي  األخبار من طرؼ ناقلْب مثل ىذهنقل  يكوف أف -كاقع اجتماعي أمٌ  -االجتماعي
 مظنونة الصدؽ ال أكثر. (اآلمدم)ذا عدىا ك٥ب ،الكذب منو إىل دؽالصٌ 

                                       
 .2/19ألحكاـ:اآلمدم،اسإحكاـ يف أصوؿ ا  184 

 1/239إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ:الشوكاين،. 2/19صدر نفسو،ا٤ب185
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 :وكذبُظنُ اُيُ م - ب

 .يف ٝبيع أقوالو ال تفارقوفصار شيمة لو  أدمن على الكذب  شخص إليناا٣برب الذم ينقلو  ذلك ىو

 ودقال بص إلينا ا٣برب، علم حاؿ من نقليي  أم إذا مل ؛بصفة مطلقة ا٤بؤشرات، ٝبيع أما إذا غابت - ح
ُالكذب إلينا فعندىا يكوف ا٣برب ا٤بنقوؿ ،وذببككال  ُوال ُالصدق ُمظنون  ٗبعُب آخر ؛غير

ليمة كىذه الَبٌ  .إلينا قلون الذم 186الشخص ٕباؿ ا٤بطلق ناهل٦بهوال ١ب ا٣برب ىذا وفيكل
 ٤بعا١بة األخبار الشرعية: (اآلمدم)توضح لنا كيفية اشتغاؿ ا١بهاز الذم كضعو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 ينقسم ٦بهوؿ ا٢باؿ عند علماء ا٢بديث إىل: 186
 ٦بهوؿ العدالة باطنا ال ظاىرا، -2كىذا النوع ال تقبل ركايتو بإٝباع العلماء. ٦بهوؿ العدالة يف ظاىره كباطنو، -1

كمل يعرؼ حديثو إال من  كىو كل من مل يعرفو العلماء، ٦بهوؿ العْب، -3كىو مقبوؿ الركاية.( ا٤بستوري )عليو بػكيصطلح 
 .107-106ص ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي، كىذا النوع ال تقبل ركايتو أيضا. جهة راك كاحد،
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 التساؤؿ اآليت: ه من األصوليْب ٰبملنا على طرحكغّبي  (اآلمدم)قيق الذم تناكلو قسيم الدٌ ىذا التٌ  ثلي مً 
ة الٍب ٯبنيها ما ىي الفائدة العمليٌ  ٗبعُب آخر ؟ دقيقؽ األصوليوف ٤بثل ىذا ا٤بستول من التٌ ٤باذا يتطرٌ 

رٗبا ٪بد اسإجابة عن ىذا السؤاؿ فيما ذىب إليو  ؟ من التقسيم الدقيق ا٤بستولىذا  يف مثل األصوليوف
الى تىٍكًذبيوا » :-صلى ا عليو كللم -حينما شرح قوؿ النيب  (ق856ت/ابن حجر العسقالين)اسإماـ 

فيما ٱبص ا٤بستقصي عن أخبار الرلوؿ صلى ا عليو 
 كاذب كللم(

غّب 
خرب يعلم  مطابق للواقع

 صدقو
خرب يعلم  

 كذبو
خرب ال يعلم صدقو 

 كال كذبو

ال ٗبجرد 
التلفظ 
 بو)بدليل(

خرب اآلحاد)٦بهوؿ 
 العْب(

خرب 
اآلحاد)معلـو 

 الكذب(

 ا٣برب ا٤بطلق)بغض النظر عن قائلو(

 صادؽ

مطابق 
 للواقع

ٗبجرد 
التلفظ)من 
 غّب دليل(

خرب 
 التواتر

خرب 
 اآلحاد
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وع من ىو عاـ يف كل كاذب مطلق يف كل ن » فيقوؿ: 187« ي  فػىٍليىًلًج الن ارى عىلىي ، فىًإن وي مىٍن كىذىبى عىلى 
ٲبكن أف ٫بمل  أنو ال يوجد مفهـو آخر )العسقالين( .كيرل188« إيل   الكذب كمعناه ال تنسبوا الكذب،

 -لوؿ ألف الرٌ  ناقل ا٣برب لصا٢بو مثال؛ ( كأف يكذب)علي   :-صلى ا عليو كللم -عليو قوؿ الرلوؿ 
يرل كما  ،الكذب لصا٢بو لى قبى فال يعقل أف يى  قد هنى عن ٝبيع أصناؼ الكذب، -صلى ا عليو كللم

 ،189لبحانو كتعاىل يقل يقتضي الكذب على اما مل  -صلى ا عليو كللم -يب النٌ  يلى قوً أيضا أف تى 
أثناء  أنو كىي أنواع ا٣برب، قة يف التقصاء ٝبيعكتأيت ا٣بالصة يف ىذا كلو كالٍب دعت األصوليْب إىل الدٌ 

كاف علماء ا٢بديث صارمْب جدا أثناء   لذلكك  ،190حكم من األحكاـ الشرعية ا٣بمسة إثبات الكذب يتم
أحاديث ػ)أك ما يصطلح عليها ب ٛبحيصهم كغربلتهم لتلك األحاديث الٍب يستفاد منها ا٢بالؿ كا٢براـ،

 ،192لواء على مستول الفقو أك العقيدة شريع،لندا كمرجعا ألاليا يف التٌ   تعدٌ كىي الٌٍب  ،191(األحكاـ
ذلك ألهنا  لقاط ٨بتلف أنواع اسإضافات ا٤بريبة الٍب أضيفت إليها،العلماء ٝبيع طاقاهتم يف إ التنفرى ك٥بذا 

                                       
دار طوؽ  ،اصرد زىّب بن ناصر النٌ ٧بمٌ (،ٙبقيق:عفيا١بي ا  ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبدصحيح البخارم:البخارم) 187

، 106،العدد/ق، كتاب........،باب إث من كذب على النيب صلى ا عليو كلٌلم1422، 01لبناف،ط-،بّبكتالنجاة
1/33. 

لك (،ٙبقيق:عبد القادر شيبة ا٢بمد،مكتبة ا٤ببارم)شرح صحيح البخارم(:ابن حجر)أٞبد بن علي العسقالينفتح ال 188
 .1/241، 2001ق/1421، 01ا٤بملكة العربية السعودية،ط-فهد الوطنية،الرياض

 .1/241ا٤بصدر نفسو،189
 يف ظل الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي،ا٢باملة لقيمة شرعية بصفة الكذب،  صاؼ األخبارإف اتٌ  .1/241نفسو، 190

ب أيضا يف نوع من اسإلاءة إىل كما يتسبٌ  ٥با،ركرة إىل إخفاؽ إناطة األحكاـ الشرعية بأصحاهبا ا٤بستحقْب م بالضٌ ليؤدٌ 
 ىذا الواقع.

ا٢بديث كليلة لتهذيب النفوس كالَبكيح على القلوب:جنتس جولد تسيهر،٦بلة كلية الدعوة اسإلالمية)٦بلة  191
نقال عن:قارف:شرب٪بر،٦بلة ٝبعية ا٤بستشرقْب  .11/514، 10طرابلس،عدد-٧بكمة(،ليبيا-جامعة-ثقافية-إلالمية

 .(ZKMG) نيةاأل٤با
 كما بعدىا. 10/16 ،ا٤برجع نفسو 192
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و مأمور بو أك ر اتكم إليو فيما ىا٤بؤشٌ  مصدرا من مصادر بناء األصل التشريعي الثاين،كما أهنا تعدٌ  تعدٌ 
 .193 عنو منهيٌ 

 ،توف ٗبا فيو نوع من ا٤ببالغةيتثبٌ  األصوليْب كعلماء ا٢بديثباقي كمعو  (اآلمدم) لجعات ما كىذا بالذٌ 
 ،دؽ كالكذبعن طريق خرب كاذب أك على األقل ٦بهوؿ الصٌ حكم شرعي  بإثباتكذلك حٌب ال ٱبطئوف  

 Religieuseتعاطيو مع األخبار ا٢باملة لقيمة شرعيةُب منهجية دقيقة يف قد بى  (اآلمدم) يكوف هبذاك 
Valeur، بدكف  فما كاف منها صادقا أك معلـو الصدؽ على ٝبيع أنواع ا٣برب، يقـو بعرضها حيث(

قابل ما كاف منها  ا٤بكب أم نستطيع أف نستنبط منو حكما شرعيا، شركط أك بشركط( فهو مفيد للعلم؛
عليو  ،فال نستطيع أف نبِب دؽ كالكذبذب أك حٌب ٦بهوؿ الصٌ معلـو الك مظنوف الكذب أك كاذبا أك

 .اسإعالمي وغرضا٤بتضمنة يف  اسإ٪بازية ت شدتوا ما كانحكما شرعيا أيٌ 

 من كل  اٚبذ  قل الكاذب لألخبار،نٌ ب يف إفرازىا الكمراعاة للعواقب الٍب يتسبٌ  يف اسإطار نفسو،
ٝبيع  )األعماؿ اسإ٪بازيٌة( ا٤بتضمنة يف القوؿ من حقل األعماؿ ىقصى مفاده أف تي  اقرار  (لّبؿ)ك (أكلتْب)

كذلك مثل ا٣بطاب  ،التعملت يف خطاب مشكوؾ فيما إذا كاف حامال لقيمة الصدؽ كا٢بقيقة ا١بمل الٍب
 .194 ف لعنصر التخييلا٤بوظ  

خييل على بإضفاء التٌ و الذم تتكفل صيغتي  يف عدة خطابات من بينها ا٣بطاب الركائي؛ خييلالت   زي ربي يى 
بينما ا٤بوضوعات  يف جوىره حيوم، »ييلالتخ يكوف كعليو ،195صوص الركائية كعلى كل ما ىو اكيالنٌ 

 ال وع من ا٣بطاباتالنٌ كيف ىذا  ،196« يف جوىرىا ثابتة ال حياة فيها الٍب يعمل هبا )باعتبارىا موضوعات(

                                       
 .11/514 نفسو، 193
من النص إىل الفعل)إٔباث . 37ص ينظر:التداكلية اليـو علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر، 194

 .165حساف بورقية، صالتأكيل(:بوؿ ريكور،ترٝبة:٧بمد برادة ك 

 .204،ص1996الالذقية،-،لورية01كالتوزيع،ط لّبة القارئ:نبيل لليماف،دار ا٢بوار للنشرينظر: 195

ـ، 1994ق/01،1414مصر،ط-درالات يف النقد األد ي ا٤بعاصر:٧بمد زكي العشماكم،دار الشركؽ،القاىرة 196
 .260ص
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ك٥بذا ال ٲبكننا  ،197ال ألم مسؤكلية ٘باه ما تلفظ بوحم  تى كما ال يكوف مي  جادا فيما أكرده، ا٤بتكلم يكوف
بب يف ذلك كيرجع السٌ  خطاب لردم أك حكائي؛ حوية الٍب يوظٌفها ا٤بتكلم يف أمٌ أف نعتٌد بالصيغة النٌ 

 عن إ٪باز حقيقي لألكامر ك التمنيات عرٌب إذ أهنا ال تي  رد؛إىل  طبيعة الوظيفة الٍب تضطلع هبا ا٢بكاية أك السٌ 
ق ىذا األخّب بأحداث لواء تعلٌ  ،من أجل القصٌ  بل ال تتجاكز كظيفتها ٦برد القصٌ  [...]كطك الشر 

حدكث ا٤بعُب حٌب لو مل يكن ييعرٌب عن  ني ضمى يغة الٍب تى التعماؿ الصٌ  ضي فرً كىذا ما يى  حقيقية أك متخٌيلة،
على أهنما  خييلالكذب كالتٌ  يصف (أكلتْب) بط ما جعلكىذا بالضٌ  ،198إ٪بازات صادقة من لدف ا٤بتكلم

ق يكشف فيو اه إىل ٙبليل معمٌ ىذا الوصف كمل يتعدٌ  إطالؽ ف عندتوقٌ  إال أنو ،ناطفيليُفالغوي نشاطاف
 .199عن تفاصيل ىذا اسإشكاؿ الكبّب

نشاطْب  ٮباعدٌ  إىل قد ٘باكز ذلك (لورؿ)فإف  ابق،السٌ وصف العند  فقد توقٌ  (أكلتْب)كاف   كإذا
أف ا٤بتحٌرم  إال ،بشكل ٩بتاز اسإخبار كاسإثبات يوم يؤدٌ كر الذٌ الدٌ  -يف كثّب من األحياف -تقمصافي لغويْب

ف ٥بما يكوف خارقا لتلك القواعد ظٌ وى إذ أف ا٤ب ؛يف الواقع ٤با يظهراف عليو ٛباما ٯبدىا ٨بالفة ماىيتهما عن
إذا مت خرؽ تلك القواعد من طرؼ  ايلكبالتٌ  ،الٍب بوالطتها نستطيع ا٢بكم على عمل اسإخبار بأنو ناجح

يف ىذا ا٤بستول  ألف ؛عا لذلك الفعل اسإخبارمبى يخفق تػى ل ،لييخيالكاذب أك التٌ طاب ا٣با٤بتكلم ب
مفاده أف يعتقد ا٤بتكلم ك  ؛200(شرط النزاىةٰبصل انتهاؾ شرط ألالي يدعى) -كما يرل لرؿ-بالذات

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

معتصم كآخركف،منشورات ا٥بيئة العامة للمطابع خطاب ا٢بكاية)ٕبث يف ا٤بنهج(:جّبار جنيت،ترٝبة:٧بمد  198
 .177ص ،1997،)د.ب(،02األمّبية،ط

 .37ص التداكلية اليـو علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر، 199
 كمفاده أف يعتقد ا٤بتكلم يف صدؽ مضموف الكالـ.( ةصدؽ النيٌ ) قاعدةرط ٗبثابة قاعدة يصطلح عليها ىذا الشٌ  يعدٌ  200

 اث العر ي كاسإلالمي(:ىشاـ عبد ا ا٣بليفة،الفعل الكالمي)بْب علم اللغة ا٢بديث كا٤بباحث اللغوية يف الَبٌ ينظر:نظرية 
 .363ص



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

96 
 

يكوف كاذبا  201ن ا٤بتكلم بذلك االعتقادحى شٍ مل يي  كإذا ،يف صدؽ ٝبيع القضايا الٍب أخرب هبا أك أثبتها
 بذلك الفعل لقيامو ك٥بذا نقوؿ بأنو مل يقم بفعل اسإخبار بل إف خالصة ما قاـ بو ىو ادعاؤه بالضركرة،

 .202أثبتو ما كاف قد و على تصديق كل ما أخرب بو أكو كٞبلً ٨باطبً  من خالؿ إيهاـً 

ظرية إىل مشاكل كبّبة ال ٚبتلف كثّبا يعٌرض النٌ وف بنظرية األفعاؿ الكالمٌية كوف الكذب ا٤بهتمٌ  لقد أقرٌ 
:إذا كاف يف التساؤؿ اآليت لذلك لنكشف عن ىذا اسإشكاؿك  خييل ذاتو،عن ا٤بشاكل الٍب يعٌرضها ٥با التٌ 

تضمنة يف القوؿ فهل ٲبكننا أف نصٌنفو ضمن األعماؿ ا٤ب ل عن طريق القوؿ أك الكالـ،عمال يؤدٌ الكذب 
( اآلمدم)ؤاؿ نفسو على ٙبليل كحرم بنا يف ىذا ا٤بقاـ أف نطرح السٌ  ؟ 203أك ضمن أعماؿ التأثّب بالقوؿ

 الكذب عمال متضمنا يف القوؿ أـ عٌده عمل تأثّب بالقوؿ؟ (اآلمدم)هل عٌد ف!  السابق

م ب عليو أف يكوف ا٤بتكلٌ يَبتٌ  أف تصنيف الكذب ضمن األعماؿ ا٤بتضمنة يف القوؿ، وفكليداالتٌ  يعتقد
عيو من اسإخبار ألف قصد ا٤بتكلم يغيب فيما يدٌ  كىذا ما يستحيل ٙبققو؛ ،اللة بو على معناهقاصدا الدٌ 

ات نستطيع أف دد بالذٌ ىذا الصٌ كيف  ؽ،ك٧باكلة ٚبطئة ا٤بخاطب عن طريق إيهامو بكونو ٘باه إخبار صاد
 يكوف صادقا، حينماألف قصده يظهر فقط  خبار كاذب؛إ أمٌ  قصد ا٤بتكلم يف ظهور بالتحالة ٪بـز

كىي أف ال يظهر ىذا اسإيهاـ  ايل تكوف ىناؾ طريقة كاحدة سإ٪باح عمل الكذب أك اسإيهاـ الوصفي،كبالتٌ 
كحضور قصده  ألف اسإيهاـ الوصفي يلغي قصد ا٤بتكلم، كىذا مستحيل ا٢بدكث؛ ،204ىو عليو على ما

 العالقة بينهما تنافرية.كىكذا  تكوف  ينفي حدكث اسإيهاـ،

ضمن أفعاؿ التأثّب بالقوؿ أـ فهل ٲبكن إدراجو  عمال متضمنا يف القوؿ، ال يعدٌ  الكذبكإذا كاف 
ال  ألنو يف ىذه ا٢باؿ ؛بالقوؿ أف الكذب يندرج حقا ضمن إطار األعماؿ ا٤بؤثرة التداكلٌيوف يرل. ال؟

                                       
أك  ،(زيد قاـ)كيكوف ذلك إما باسإٯباب مثل: لنادية،ق كل من طريف العملية اسإىذا االعتقاد ىو عبارة عن تعلٌ  201
 لب نوعْب من أنواع ا٢بكم على ٧بتول اسإخبار.ف اسإٯباب كالسٌ كعلى ىذا يكو   ،(زيد ليس بقائم)لب مثل:بالسٌ 

 .1/164،)٧بٌمد بن عرفة(لوقي على ٨بتصر التفتزاين)ضمن شركح التلخيص(:الدلوقيينظر:شرح الدٌ 
 .38-37ص ، داكلية اليـو علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالرالتٌ   202
 .39-37ص نفسو، ا٤بصدر203
 .39ص ،نفسو 204
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ق و يتحقٌ إذ أنٌ  يكوف مستغنيا عنهما،أثّب بالقوؿ ألف عمل التٌ  ؛دث عن القصد أك االعتقاأف نتحدٌ نستطيع 
 تصنيف هم يركف أفلكنٌ  ،205العمل ا٤بتضمن يف القوؿ كذلك على خالؼ حٌب دكف إرادة من ا٤بتكلم،

شركط كىي الٌ  ركط ا٤بؤدية إىل ٪باحو أك إخفاقو،الشٌ  حضوريتطلب لقوؿ أثّب باتٌ العمل  ضمن الكذب
 )حالة الكذب( ق با٢بالة الٍب ٫بن بصددىاكفيما يتعلٌ  العمل ا٤بتضمن يف القوؿ،نفسها ا٤بؤدية إىل ٪باح 

٥بذا ك  عن طريق عمل إخبارم متضمن يف القوؿ، فقط و بإمكاننا ٙبقيق العمل ا٤بتضمن يف القوؿيركف أنٌ 
لو اسإخبار ن يف القوؿ الذم ٲبثٌ ا٤بتضمٌ بنجاح العمل  امرىون ٪باح عمل التأثّب بالقوؿ ا٣باص بالكذب يكوف

 ح فعل الكذب ٯبب أف ينجح أيضا فعل اسإخبار ا٤بوافق لو،نقوؿ بأنٌو لكي ينج كعليو ،ا٤بنجز عن طريقو
زاىة القاضي بضركرة ق شرط النٌ عندىا يفَبض ضركرة أف يتحقٌ ق ٪باح فعل اسإخبار، كيف حالة ما إذا ٙبقٌ 

 زاىة يعِب أف العمل ا٤بنجز ليس كذبا بالضركرة؛ٙبقق شرط النٌ  إال أف ،بواد القائل يف صدؽ ما ٱبرب اعتق
اؿ من ح ال يعتقد بأمٌ  إذ أنو ٢بقيقة ما أخرب بو، ره نكً يعلم مسبقا أنو مي  -كما ىو معلـو-فالكاذب 

 .206 النفي أك باسإثباتبو لواء ب األحواؿ يف صدؽ ما أقرٌ 

ة أف نظريٌ  -٫بو ما رأيناه-ا٤بهتموف بالكذب كما يستتبعو من إشكاالت ٝبة  -كبكل صراحة -يقرٌ 
ى عوبات تتجلٌ كىذه الصٌ  األعماؿ اللغوية تعاين من مواجهة بعض الصعوبات فيما ٱبص إشكالية الكذب؛

خرب يف صدؽ ا٤ب )اعتقاد العمل ا٤بنجز إخبارا خالصا من شركط ٪باح الكذب أف يكوف يف ا٤بفارقة اآلتية:
)عدـ  فهنا من غّب ا٤بمكن أف يكوف كذبا ،كبا٤بقابل إذا كاف العمل ا٤بنجز إخبارا خالصا، ما أخرب بو(

ار معا١بة الكذب يف نظرية األفعاؿ يف إط،كتأليسا على ما تقدـ ذكره  .207اعتقاد ا٤بخرب فيما أخرب بو(

                                       
ألف ىذا األخّب إذا مل يكن قاصدا  ٪باز األفعاؿ ا٤بتضمنة يف القوؿ حضور قصد ا٤بتكلم؛( يف إلّبؿ)ك٥بذا اشَبط  205

 بو، ق كغّب معتدٌ أم ٗبعُب آخر ليكوف إ٪بازه غّب موفٌ  إعطاء كعد أك إصدار حكم فهو مل ينجز أم منهما يف كاقع األمر،
فمثال بإمكاف أم شخص أف يقنع شخصا  ؛يا دكف أف يكوف قاصدا لذلكبا٤بقابل يستطيع ا٤بتكلم أف ينجز فعال تأثّب 

)الفلسفة العقل كاللغة كاجملتمعينظر: آخرا أك أف ٰبملو على انتحاء للوؾ معْب لكنو يف الواقع مل يكن قاصدا ٥بذا الفعل.
 .203ص ،يف العامل الواقعي(:جوف لّبؿ

 كما بعدىا. 39ص جاؾ موشالر ،داكلية اليـو علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ ك التٌ  206
 .40-39ص ،صدر نفسوا٤ب  207
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لباحثْب للكشف عن الكثّب من ا٤بشاكل نستنتج أف ىذه األخّبة ال تزاؿ ٙبتاج إىل جهود ا ،الكالمية
إىل أف العلم الذم  التيفاء تلك ا٤بشاكل يف -ٕبسب رأينا-ذلك القصوريعود ك  غوية كطرح حلوؿ ٥با،اللٌ 

من أٮبها:الفلسفة كعلم يو ٝبلة من العلـو تغذٌ  ؛208ذك طبيعة غّب ٚبصصية »داكلية ىو علم بو التٌ  هتتمٌ 
كأكثر منو  -(لورؿ) إلهاـبب ىو ما جعل كىذا السٌ .209« كاسإجتماع نثركبولوجيا كعلم النفساللغة كاأل

 .210كبّب  إلهاما متواضعا إىل حدٌ  يكوف شكالية الكذبإ يف حلٌ  -أكلتْب

ساع اء اتٌ من جرٌ  الكذب كتصنيفو يف إطاره ا٣باص بو،كصف غوية يف كإذا حار ركاد نظرية األعماؿ اللٌ 
بوصفو أصوليا  (اآلمدم)ا٤بشكلة حال منالبا عند  فإننا ٪بد ٥بذه خصصية،ّب التٌ كطبيعتها غ ٦باؿ نظريتهم

الكذب  (اآلمدم) يػىعيد  شكالية الكذب عنده كجدناه يقَبح ٥با ا٢بل اآليت:سإصنا تفحٌ  أثناءك  صا.متخصٌ 
ؽ يفرٌ  (اآلمدم) لكنٌ  ، Déclaration Fauxمزيف  إخبار كىو عبارة عن عمال متضمنا يف القوؿ،

كا٤بستول  ق فقط ٗبطابقة الواقع أك عدـ مطابقتو،كيتعلٌ  دؽ كالكذب،مستول الص   ؛بْب مستويْب اثنْب
كيتعلق ٕبضور القصد أك غيابو أك كما  ـ، عنهما ىو با٤بدح كالذٌ أك كما عرٌب  جاح أك اسإخفاؽ،الثاين ىو النٌ 

 .211عرب عنهما ىو باالعتقاد أك عدـ االعتقاد

م فا٤بتكلٌ  فاشال؛ ،الذم ىو فعل اسإخبار العمل ا٤بتضمن يف القوؿ،يكوف  ا٤بستويْب السابقْب، يف إطار
 ،ـ عوض ذلكبل يستحق الذٌ   ،212ا٤بدح ك٥بذا مل يستحقٌ  ،مبدئيا يف صدؽ ما أخرب بو مل يكن معتقدا

فإذا ذىب ا٤بخاطب مثال إىل دار زيد  ؛213ٰبكم عليو بالصدؽ -ٕبسب اآلمدم-أما ٧بتول اسإخبار

                                       
 إف ىذه الطبيعة غّب التخصصية تكٌوف عائقا ٘باه رصد ا٤بشاكل اللغوية يف نظرية األعماؿ اللغوية كطرح حلوؿ ٥با؛  208

ية ٙبت إطار حكم يف جل ا٤بشاكل اللغوية ا٤بنضو نها ذلك من التٌ ص كلما مكٌ ما كانت النظرية اللغوية أكثر ٚبصٌ إذ كلٌ 
 صها.ٚبصٌ 
 .20ص ،،منشورات عامل ا٤بعرفة،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(صالح فضل:بالغة ا٣بطاب كعلم النص  209
 .39ص ،علم جديد يف التواصل:آف ربوؿ كجاؾ موشالر التداكلية اليـو 210
 .2/17اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 211
 .2/17،ا٤بصدر نفسو 212
 .2/17،نفسو 213
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ألنو ال  د ٗبا ليس فيو ٦باال للشك أف ٨بربه كاف صادقا يف إخباره إياه؛الة ليتأكٌ فوجده فيها فإنو ال ٧ب
 .فيحكم بكذبويستطيع أف يطٌلع على اعتقاده يف ىذه ا٢باؿ 

ؿ فاألكٌ  اتول ا٣بربم؛ -2الفعل الكالمي ك -1مفهومْب اثنْب كٮبا: فيما لبق بْب (اآلمدم)يفٌرؽ 
 ،دؽ أك الكذباين ال يوصف إال بالصٌ كالثٌ  ، )ا٤بدح/الذـ( جاح أك الفشلال ٲبكننا أف ٫بكم عليو إال بالنٌ 

ا كالمي  فعال٪بد  أك اسإخبارم كاذبا، اه٧بتو ا ناجحا ك كالمي  فعالصبح من اتمل أف ٪بد كعلى ىذا ي
 .رم صادقااخباسإ اه٧بتو ٨بفقا ك 

مييز حينما التفاد من التٌ  كذلك ،()أفعاؿ الكالـة خارج نظريٌة إىل ىذه التفرق )لّبؿ(لقد توٌصل 
بْب نوع الفعل الكالمي كبْب  ،( Meingeميونج) ك ( Hareىّب) ك (فرٯبة)م كقف عليو كل من الذٌ 

 ،(أفعاؿ الكالـ)ىذا ا٤بفهـو جيدا ث قاـ بعد ذلك بعرضو على نظرية  (لّبؿ) مى ضى لقد ىى ف الفعل اتول؛
 -2مفهـو الفعل اسإ٪بازم. -1اثنْب يف ىذه النظرية كٮباز ىو اآلخر بْب مفهومْب فنتج عن ذلك أف ميٌ 
 ألنو، ق األكؿ ليست ىي شركط ٙبقق الثاين؛أف شركط ٙبقٌ  حيث كاف قد التنتج ،مفهـو الفعل القضوم

نيع الصٌ كهبذا  ،214  عنها ا٤بتكلم أف ترد يف أفعاؿ إ٪بازية كثّبة جداعرٌب ٲبكن للقضية الٍب يي  فيما ذىب إليو،
كبذلك يصّب اسإ٪باز  د إمكانية فصل الفعل الكالمي اسإ٪بازم عن ٧بتواه ا٣بربم؛قد أكٌ  (لّبؿ)يكوف 

 .215كاتول ا٣بربم شيء آخر شيء
ز ىو حيث ميٌ  (Stubbs لتبس ) كىو ا٤بوالْب، داكليْبفريق ىو نفسو الذم قاؿ بو أحد التٌ كىذا التٌ 

ال تكوف ٧بتكمة لعنصر مطابقة  -فيما ذىب إليو -كىلفاألي  اآلخر بْب األفعاؿ الكالمية ك٧بتوياهتا ا٣بربية؛
٤بعيار الفشل أك  خاضعةن  جعلها بل الكذب، دؽ أكايل ٰبكم عليها بالصٌ كبالتٌ  الواقع أك عدـ مطابقتو،

أما الثانية فهي من تكوف صادقة أك كاذبة كيتوقف ىذا على مدل  من لدف ا٤بتكلم، لاءة االلتعماؿإ

                                       
-14ص د ىاشم الطبطبائي،:طالب ليٌ (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب)نظرية األفعاؿ الكالمية  214
 Searl,68,rep in rosenberg.J.and C.Travis.Readings in the.نقال عن:15

philosophy of language,71,p273. 
 .204ص ،وف لّبؿ)الفلسفة يف العامل الواقعي(:جالعقل كاللغة كاجملتمع ينظر:215



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

100 
 

 ك (لّبؿ)ك (اآلمدم)مو كل من م تزعٌ ٕبسب ىذا الطرح الذٌ إذف  ،216مطابقتها للمرجعية ا٣بارجية
كلكنو يف كاقع ا٢باؿ   ،كىو يعتقد بأنو ليس فيها ،( الدارإف زيدا يف)ال ٲبكننا أف نقوؿ ٤بن قاؿ: (لتبس)

 أك أنك ،كاف فاشال أك غّب موفق  )بعده فعال كالمٌيا( بل نقوؿ لو:إف إخبارؾ إف إخبارؾ كاذب،:كاف فيها
أك ألنك أخربت  ك مل تعتقد يف صدؽ ما أخربت بو،ألنٌ  ؛للواقع ا٤بدح على موافقة إخبارؾ تستحقٌ  ال

دقا أـ كاذبا فهذا تساؤؿ صا (ا)بعٌده ٧بتول قضوي أما مسألة ىل يكوف إخباره تقد خالفو،بأمر كنت تع
نحكم على عندىا ل ،فيهاه ناجدفإذا ذىبنا إىل دار زيد كك  كالمي؛اتول ا٣بربم للفعل ال حوؿ ب  نصى يى 

 .فسنحكم عليو بالكذب كانتهى األمر أما إذا مل ٪بده فيها ٧بتول القضية بالصدؽ،

ُحاد:اآلُمتواترُوالُالخبرُ-(3)

، كيكوف تهمار صحٌ اختببا نقـو أف تبعا لذلك تعٌْب  كاآلحاد عبارة عن قضيتْب،ا٣برب ا٤بتواتر  كاف٤با  
فبحسب  ؛صورية للغةالتٌ  ظريةيف ظل النٌ كاف قد نشأ   اسإجراء يف األصلا كىذ بعرضهما على الواقع، ذلك

لت ىذه األخّبة يف كعاء قضايا اللية إال إذا ٞبي ٗبختلف القيم الد   نى شحى ىذه النظرية ال تستطيع اللغة أف تي 
نا قليال ٪بد ٛبعٌ  كلكن إذا  ،217ا٣بارجية ٛبثيال مطابقاها الوحيد ىو ٛبثيل الوقائع ضي رى دة يكوف غى رية متعدٌ تصوٌ 

صلى ا  - ٧بٌمد ىو كالـ قالو الرلوؿ تْب يعرضهما كل من ا٣برب ا٤بتواتر كاآلحادالقضيتْب اللٌ  فحول أف
إىل مصدر  عى رجً كلذلك فاسإشكاؿ الذم يواجهنا ىنا ىو أننا ال نستطيع أف نى  قبل كفاتو، -عليو كللم

ة أك صدؽ  الكالـ ا٤بنسوب كنسألو عن صحٌ  ،قيقيم ٲبثل ا٤برجع ا٢بكالذٌ  ،original لالة األصليالرٌ 
بو   لى قً ند الذم ني ذلك أف ننظر يف السٌ  بدال لتعٌْب  ، لالةلغياب مصدر الرٌ  ،ك٤با كاف ىذا أمرا مستحيال ؟إليو

ق سمة ٗبثابة األلاس فيما يتعلٌ ىذه الق (اآلمدم) عدٌ  كمن ىنا واتر أك اآلحاد.لواء عن طريق التٌ  وكالمي 

                                       
اث العر ي كاسإلالمي(:ىشاـ عبد ا :نظرية الفعل الكالمي)بْب علم اللغة ا٢بديث كا٤بباحث اللغوية يف الَبٌ ينظر216

 .356ص ا٣بليفة،
عن:فتجنشتْب:إلالـ عزمي،دار .نقال 115الٌتحليلي(:بشّب خليفي، ص صورالفلسفة كقضايا اللغة)قراءة يف التٌ  217

 .229ص ا٤بعارؼ،مصر،)د.ط(،)د.ت(،
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أف نظفر ببعض ا٤بالمح التداكلٌية  فصيل عسىالتٌ  لنتناكؿ ىذه القسمة بنوع من كعليو ،218ندبنقد السٌ 
 ا٤ببثوثة يف ثناياىا.

اكم ما أرللو الرٌ  » كىو، ا٣برب ا٤برلل -1إىل نوعْب ألاليْب ٮبا:ثْب رؼ ادٌ ينقسم ا٣برب يف عي 
 .اقل كا٤بنقوؿ إليوبْب النٌ  نقال مباشرا يكوف ىذا ا٣برب منقوال أم ؛219« إرلاال من غّب إلناد إىل راك آخر

اكم إىل راك آخر إىل أف يصل إىل ألنده الرٌ  ما » فهو ما يعرؼ با٣برب ا٤بسند كىواينأما ا٣برب الثٌ  -2
اقل كا٤بنقوؿ ط بْب النٌ نقل ىذا ا٣برب عن طريق كالطة تتولٌ  ٗبعُب أنو يتمٌ  ؛220« يب صلى ا عليو كللمالنٌ 

 الكالـي  بى نسى أف يي  أم ؛221« رفع ا٢بديث إىل قائلو » ىوك  ،(اسإلنادػ) ػب كىذه الوالطة يصطلح عليها لو،
 :متواتر،م ينقسم بدكره إىلكالذٌ  ا٢بديث ا٤بسند،ب عُب يف ىذا ا٤بقاـإال أننا لني  ،ؿ متكلم بوعزل إىل أكٌ كيي 

 . 222 آحاد مشهور،

 

ُالخبرُالمتواتر:ُ-(3-1)

 التواترُفيُاللغة:ُ-(3-1-1)

كبينها فجوات كفَبات.كا٤بتواتر:الشيء  كقيل ىو تتابع األشياء، تابع،التٌ  » واتر يف اللغة بأنوعرؼ الت  يي 
كيقاؿ تواترت  .223« إ٭با ىي متداركة كمتتابعة فإذا تتابعت فليست متواترة، اآلخر،ٯبيء يكوف ىنيهة ث 

 جاءت بعضها يف إثر بعض كترا كترا من غّب أف تنقطعك  كتتابعت مع فَبات. تتابعت. » األشياء إذا

                                       
 .2/20اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 218
عريفات:ا١برجاين)علي بن ٧بمد بن علي ا٢بسيِب ا٢بنفي(،ٙبقيق:نصر الدين تونسي،منشورات شركة ابن باديس التٌ  219

 .163ص ،2009، 01ا١بزائر،ط-للكتاب،بولوغْب
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. 220
 .28ص ٢بديث:الطييب الدمشقي،ا٣بالصة يف معرفة ا 221
  .164ص التعريفات:ا١برجاين، 222
 .317ص ،ا٤بصدر نفسو 223



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

102 
 

من  نقل اتول القضوم ٥بذا ا٣برب مٌ أم يت.225« ثو كاحد عن كاحدٰبدٌ  »ا٣برب ا٤بتواتر لغة ىو ما  ك.224«
 .الكالمٌية إىل  آخر فرد يف  السلسلة كىكذا إىل أف يصل ذلك اتول شخص إىل شخص آخر،

ُُُالتواترُفيُاالصطالح:ُ-(3-1-2)

 فقةه ها متٌ ؼ تعاريف عديدة ٨بتلفة يف ألفاظها كلكنٌ رٌ كأما يف االصطالح عند الفقهاء كاألصوليْب فقد عي 
فهذا  ؛226« أمن تواطؤىم على الكذبما أخرب بو ٝبع يي  » و بأنوكبصفة عامة نستطيع أف نعرٌف ،يف معناىا

  الناس ٝباعة منأف يشَبؾ يف اسإخبار -1شتمل على عنصرين ألاليْب ٮبا:عريف يالتٌ 
groupement، فهو ٗبثابة  -2-أما ،كتعضيده النقل م تتابعمباشرة على عنصر  العنصر ٰبيل ىذا ك
لكن  .اسإخبار نقل دؽ يفاقلة متصفة بصفة الصٌ تكوف ا١بماعة النٌ  شَبط أفحيث يي  تزكية لناقلي ا٣برب؛

ا٣برب عن ٝباعة مفيد للعلم عبارة عن تتابع » فيجعلوتعريفا آخر  ل أف يعرٌفوفضٌ يي  (اآلمدم)
 ا٢بدكد ٗبا يأيت: ٥بذه لبب اختياره (اآلمدم)ل يعلٌ .227«ٗبخربه

 .معا ٤بتواتر كاآلحادديث ابوصفو جنسا ٢ب قولو:)خرب(؛ -
 لكي ال تنصرؼ أذىاننا إىل ا٣برب الصادر عن فرد كاحد. كقولو )ٝباعة(؛ -
فهذا األخّب ال يعد خربا  للعلم، ٖبرب ا١بماعة غّب ا٤بفيد كي ال نعتدٌ  كقولو:)مفيد للعلم(؛ -

 متواترا.
قوؿ  أك إذا دؿٌ  در عن ٝباعة،ا٣برب ا٤بوافق لدليل العقل إذا صحٌب نبعد  كقولو:)بنفسو(؛ -

 .أف رأينا كما لبق ادؽ على صدقهم؛الصٌ 

                                       
 .1009ص ،2004ق/4،1425مصر،ط-كلية،القاىرةركؽ الدٌ ا٤بعجم الوليط:تصدير شوقي ضيف،مكتبة الشٌ  224
 .317ص التعريفات:ا١برجاين، 225
 .1010ص ا٤بعجم الوليط:تصدير شوقي ضيف، 226
 .21/ 2ـ:اآلمدم،اسإحكاـ يف أصوؿ األحكا 227
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 اتو ال من جهة ا٣برب يف حد ذاتو؛إبعاد ا٣برب ا٤بفيد للعلم من جهة ركٌ  بو قصد كقولو:)ٗبخربه(؛ -
ىم  نوفيقو ال من جهة ما يفيده من معُب بل من جهة أف ركاة معيٌ ا٣برب الذم نقـو بتصدأم 

 .228ى ا٣برب ا٤بتواتركىذا بطبيعة ا٢باؿ ال يدخل ٙبت مسمٌ  الذين توٌلوا اسإخبار بو،

صلى  -وؿ ٧بٌمدلرٌ ه كالما تسمعو ٝباعة عن ال٥بذا ا٣برب بعدٌ  (اآلمدم)ط تعريف كنستطيع أف نبسٌ 
ك ا٣برب عند آخر متمسٌ  إىل أف ينتهيكيبقى األمر ىكذا  ٝباعة أخرل، كتسمعها بعدىم ،-ا عليو كللم

   لفظ بو ال غّب.كا٢بقيقة ٗبجرد التٌ  230بإفادتو لقيمة الصدؽ ز ىذا ا٣بربكما يتميٌ  ،229بو

ُتواتر:مخبرُالالقضاياُمتعلقةُبُُ-(3-1-3)

كذلك مثل:ما  عن ضركرة إقحامنا ٥بتو القضايا ا٤بتعلقة ٖبرب التواتر،ع جدا أف يتساءؿ القارئ من ا٤بتوقٌ 
مٌب ٰبصل العلم من خرب  ،اضركري ا أكنظري يكوف العلم ا٢باصل عن خرب التواتر إماُ؟واتريفيده خرب التٌ 

 صوليْبل فارقا ألاليا بْب معا١بة ا٣برب عند األىذه القضايا الٍب لنتناك٥با تشكٌ  ٪بيب فنقوؿ بأفٌ . ؟التواتر
معا١بة  دىم فيما ٱبصٌ كتفرٌ زىم األصوليوف من خالؿ ىذه القضايا ٛبيٌ  لي سج  ٗبعُب آخر يي  كالتداكليْب؛

 مل يكن إال انعكالا للواقع ا٤بؤلسايت كاالجتماعي السائد ضمن منطق فردالتٌ  كميز كىذا التٌ  ،األخبار
ىدفها  ربانٌية تشريعية مرجعية لالمي األصويل ذكالواقع اسإرالي يف الد   عدي فالبي  لالمية كالغربية؛اسإ تْبالثقاف

 اأثار  -إف ثبت صدقها -يَبتب عنهاالٍب ك  ،-صلى ا عليو كللم -ق من األخبار ا٤بنقولة عن النيب حقٌ الت  
عادية كتشريعية  مرجعية التعمالية هو ذكفداكيل رالي يف الواقع الغر ي التٌ أما البعد الدٌ  ،شرعية معينة

                                       
 .22-2/21،ا٤بصدر الٌسابق ينظر:228
 .162ص التعريفات:ا١برجاين، 229
خرب ٝباعة يفيد بنفسو  ». ك٥بذا ىناؾ من عٌرؼ خرب التواتر على أنٌو 2/238البحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي، 230

 .1/239األصوؿ:الشوكاين،.ينظر:إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بق من علم «العلم بصدقو 
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االختالؼ ا٢باصل يف البنية الَبكيبية  إىل بينهما شريعيالتٌ  مطاختالؼ النٌ  عزلكيي  ،231كضعية/قانونية
 .232با٤بميزات ا٢بضارية كا٤بنظومة األخالقية كالعرفية لألمم رأكثر ما يتأثٌ  شريعألف التٌ  ؛ضارتْبللح

ُماُيفيدهُخبرُالتواتر:ُُ-(3-1-3-1)

 ،عليو يف أكالط األصوليْب تعارؼه كبا٣بصوص فيما ىو مي  قافة اسإلالمية،يف الثٌ  واترً الت   ز خربي يى مى تى يػى 
 العلم عند األصوليْب يف معنيْب اثنْب ٮبا: ري ظهى مى تى كبصفة عامة يػى  ،233تمثل يف إفادتو للعلمت بصفة ألالية،

صور كىذا ما يعكس التٌ  ز فيها بْب أمرين غّب متناقضْب،يرتبط ىذا ا٤بعُب  بصفة ٭بيٌ  - أ
أك بفعل  ت معينة أك ٗبعُب مفردا،فمثال إذا ارتبط العلم الذم نتحدث عنو بذا صديقي؛التٌ 
لناد خربم يكوف ذلك بينما إذا ارتبط بفعل إ صور،ُب التٌ يكوف ٗبع لناد غّب خربم،إ

.التٌ  كبأنو  م يف حد ذاتولعلم ٗباىية السٌ يكوف ا .(قاتله  م  السٌ )فمثال يف قولنا: صديق ا١باـز
يف حْب إذا ألندنا  سبة أك ننفيها،لكن دكف أف نثبت النٌ  ،رالقتل عبارة عن تصوٌ  مرتبط بفعل

 .نا يف ىذه ا٤برة عبارة عن تصديق جاـزمي يكوف عل م،كقوع فعل القتل للسٌ 
االعتقاد مع  أم أف يتطابق ىذا ع بطريقة موافقة؛يفيد ىذا ا٤بعُب اعتقادا جازما يعكس الواق - ب

كهبذا يكوف العلم غّب ٧بتمل ٤بعُب  ،ىذا التطابق ةأف تعلل صحٌ لكن يشَبط  ا٤برجعية الواقعية،
 .234 صديق ا٣بالصصور،بل يقتصر فقط على التٌ التٌ 

                                       
 اسإ٪بازم. ا٤بؤلسايت ة فقط بالبحث عن الٌشركط ا٤بؤدية إىل إ٪باح الفعل الكالمي داخل قطاعوتعُب ىذه ا٤برجعيٌ  231

 .33ص الشريعة اسإلالمية كالقانوف الوضعي(:طارؽ البشرل،ينظر:الوضع القانوين ا٤بعاصر )بْب 232
. ٝبع ا١بوامع يف أصوؿ 4/227صوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم،. ا2/22اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،233

. الٌتحصيل من اصوؿ:األرموم)لراج الٌدين ٧بمود بن أ ي بكر(،درالة كٙبقيق:عبد ا٢بميد علي 65الفقو:الٌسبكي، ص
ح . شر 2/74. شرح ٨بتصر الركضة:الطويف،2/95ـ،1988ق/1408، 01لبناف،ط-أبو زنيد،مؤٌلسة الٌرلالة،بّبكت

. ا٤بستصفى من علم 1/327. قواطع األدلٌة يف األصوؿ:الٌسمعاين،1/654الٌلمع:الشّبازم،الشّبازم،
. إرشاد الفحوؿ إىل ٙبقيق ا٢بٌق من علم 4/238. البحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي،2/132األصوؿ:الغزايل،

 .1/241األصوؿ:الشوكاين،
 .37-36ص ي ٝبعة،د علينظر:ا٢بكم الشرعي عند األصوليْب:٧بمٌ  234
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 ،لناديةطريف العملية اسإبق تعلٌ تقاد جاـز يعبارة عن اع يكوف العلم عند األصوليْب با٤بعُب الثاين
متعلقْب  )ا١بو/بارد( لناديةيكوف طريف العملية اسإ .(ا١بو بارد) فمثال يف قولنا: ؛النفيبإما باسإثبات أك 

ٕبدكثو يف الواقع  أما العلم ا٤بستفاد من ىذا التعلق ىو اعتقادنا ا١باـز ببعضهما عن طريق اسإٯباب،
 .و حقيقي  م بأف كالمى أك نسلٌ  ،بارده  ا١بو   بأفٌ  ٤بن أخرب قْبأم نكوف مصدٌ  ا٣بارجي؛

 
األخبار يقصرىا يف  بل ،ا٤بتواترة فة بالنسبة ١بميع األخبارال يعتقد يف توافر ىذه الصٌ  (اآلمدم) لكنٌ 
يف  كما ال يعتقد أيضا رب عن أمور حكمية ٦بٌردة،ن من ٙبٌسسها كمشاىدهتا ال يف تلك الٍب ٚبي الٍب نتمكٌ 

بالنسبة  -كىذا راجع ؛دؽ يف أخبارىميؤدم بالضركرة إىل الصٌ  اقلْب لألخبارٝبيع األفراد النٌ أف صدؽ 
باسإضافة إىل  كااللتيعابية، ، La compétence auditifعية مالسٌ كفاءهتم   الختالؼ -إليو

 .235 ا٤بفيدة للعلم ا٤بصاحبة لألخبار القرائناختالؼ إحاطتهم ٗبختلف 

ا٤بتواترة كذلك حينما أقصى من حقل األخبار  كاقعية كمنطقية، يف رؤيتو ىذه يكوف أكثرى  (اآلمدم) إفٌ 
فجميع ىذه األكصاؼ ٙبمل إخل ٫بو العدالة كا٢برية كالعطف كا٢بب... ة عن قيم ٦بردة؛تلك الٍب ترد معربٌ 

أم أهنا مفيدة للعلم بنفسها من غّب حاجة إىل خرب التواتر كي يضفي عليها  قيمة ٧بددة يف نفسها للفا؛
األخبار الٍب ال ٙبمل قيمة  تلك رب التواتر ىيجو إليها خبينما األخبار الٍب يتٌ  تلك القيم الٍب ٙبملها،

ال   Religieuse Valeurشرعية  كي يضفي عليها قيمة  إليو تكوف ٧بتاجةن  كبالتايل ٧بددة يف نفسها،
منحا  (اآلمدم) اكما ينحو  ك ا٢بقيقة.دؽ كىي قيمة الصٌ  ى اسإطالؽ،نقدر على رٌدىا أك تكذيبها عل

ألنو  بأف األخبار ا٤بتواترة ال تكوف ٝبيعها حاملة لقيمة الصدؽ أك ا٢بقيقة؛كذلك حينما أقٌر  تداكليا أيضا؛
كغّب سانية اضة جانب الكفاءات اللٌ إىل  -بالذات تتدخل   L articulationمفصليف ىذا التٌ 

اكم مسبقا من طرؼ الرٌ  ألف عملية ركاية األخبار تتطلب التعدادا نفسيا ؛236ا٣بصائص النفسية -اللسانية

                                       
 ..26-2/25يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، اسإحكاـ  235
-فعل القوؿ من الذاتية يف اللغة:ؾ.أكريكيوين،ترٝبة:٧بند نظيف،منشورات أفريقيا الشرؽ،الدار البيضاء 236

األفراد  ما ازداد األكؿ لدل فكلٌ  فسي؛ساين كالنٌ ك٥بذا توجد عالقة كطيدة بْب ا١بانب اللٌ  .24،ص2007ا٤بغرب،)د.ط(،
كلائل تنميتها(:أٞبد ٧بمد ا٤بعتوؽ،عامل -مصادرىا-ينظر: ا٢بصيلة اللغوية)أٮبيتها كلما كانت خصائصهم النفسية قوية.
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كلكن  حقق يف الكالـ فقط،ليس ىو ذلك الفعل الذم ٲبكنو التٌ  » كهبذا يكوف الفعل الكالمي امع،كالسٌ 
  .237« نفسانية للتواصل -بتوافر ظركؼ لسيو جى نتً ق لواء انتمى إىل نظاـ اللغة أك أي الفعل اقٌ 

 يكوف ا٤بعيار اتكم إليو فيما ٱبص إفادة خرب التواتر العلم (اآلمدم) ٗبقتضى ما ذىب إليو
باسإضافة إىل ٦بموعة ا٤بعارؼ  قافية كا٤بولوعية،ىو تفاكت الكفاءات الثٌ  )الصدؽ/ا٢بقيقة( ٗبا أخرب بو،
فراد ،كما ترتبط أيضا بأ٭باط تأكيل األْب للخرب عن العامل كاسإيديولوجيةاقلالضمنية الٍب ٲبتلكها األفراد النٌ 

كٝبيع ىذه  سانية الٍب ٲبتلكوهنا،باسإضافة إىل كفاءاهتم اللٌ  كتقييمهم للعامل ا٣بارجي)الواقعي( ا٤بختلفة،
بينها من حيث ٧بدكديتها كاتساعها بْب األفراد أكثر منها من  فيما العالقات ا٤بَبابطة الٍب ذكرناىا ٚبتلف

ثقافة مولوعية كٲبتلك أيضا معارؼ ضمنية كثّبة اقل للخرب ذا أم عندما يكوف النٌ  ؛238هاحيث غموضي 
من ٙبصيل  -بطبيعة ا٢باؿ -باسإضافة إىل ٭بطو ا٣باص يف التأكيل كالذم ٲبكنو عن ايط الذم حولو،

فسية فحتما لتكوف خصائصو النٌ  ٣برب،ناقل افإذا توافر ٝبيع ذلك يف  ط أيضا،نظرة مشولية عن ذلك اي
بل حٌب كإف طلب  عالية على ٠باع الكالـ كفهمو كإحاطتو بالقرائن ا٤بقَبنة بو،و القوية من حيث قدرتي  جدٌ 

 فظ كا٤بعُب نفسو.يقـو بذكره باللٌ منو إعادة التظهار ما ٠بعو ل

 

 

 

                                                                                                                
-ق1417،ربيع األكؿ212ا٤بعرفة،الكويت،للسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف كاآلداب،ع

 . 85ص ـ،1996أغسطس/آب
كيل للخطاب السيالي:ذىبية ٞبو ا٢باج،ا٣بطاب)دكرية أكادٲبية ٧بكمة تعُب بالدرالات كالبحوث التحليل التدا 237

العلمية يف اللغة كاألدب(منشورات ٨برب ٙبليل ا٣بطاب،جامعة مولود معمرم،تيزم كزك،دار األمل للطباعة كالنشر 
 De l énoncé a l énonciation(une approcheنقال عن: .240،ص2006، مام 01كالتوزيع،عدد

de fonction intonatives :M Martin Baltar,Credif Didier ;paris,1977,p26. 
 .24صترٝبة:٧بند نظيف، فعل القوؿ من الذاتية يف اللغة:أكريكيوين، 238
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 العلمُالحاصلُعنُخبرُالتواترُإماُنظريُوُإماُضروري:ُ-(3-1-3-2)

بنا يف ىذا ا٤بقاـ أف نتساءؿ عن الفرؽ بْب كوف العلم ا٢باصل عن خرب التواتر إما نظرم ك إما  م  رً حى 
 (اآلمدم) لنا ينقل لها من جراء ىذا التحديد؟ة الٍب ٫بصٌ كما نتساءؿ أيضا عن ا١بدكل العلميٌ  ؟ ضركرم

عن أم  امستغني أف يكوفعُب ٗب اصل من خرب التواتر يكوف ضركريا؛ا٢بأف العلم  (أ ي حامد الغزايل) عن
 بل يقر   ال ينكر كجود تلك الوالطة مطلقا، (الغزايل)لكن  ،بأهنا ىي من أكصلنا إليو ري شعي طة نى كال

 .239 عند األفراد الناقلْب للخرب بينما يكوف تواجدىا ىذا  الكاعيا ىن؛بوجودىا على مستول الذٌ 

أنو لو كاف حصوؿ العلم ٖبرب التواتر  -اآلمدمكما يرل - ة األقول عند القائلْب بضركريتوا٢بجٌ  إفٌ 
ا منكرين حصوؿ العلم من ىذا ا٣برب إذا لكنٌ  كىي االلتدالؿ كالنظر، مستندا إىل كالطة توصلنا إليو،

لكن كاقع  بياف كعواـ الناس،الصٌ  نظر كااللتدالؿ على ما ىم عليوصدر من لدف أناس ال ٲبتلكوف آلة ال
ة ىذا الفريق ٯبدىا جد منطقية كمقبولة ل يف حجٌ كا٤بتأمٌ ؛ 240من خرب التواترا٢باؿ يثبت ٥بم حدكث العلم 

ا لكاف خربه ىذ السٌم قاتل، بأفٌ  -٩بن تنعدـ عنده آلة النظر كااللتدالؿ -فلو أخربنا صيب إىل حد بعيد؛
ا مفيدا يب ا١باىل ال ٲبتلك أم كالطة ٘بعل من خربه ىذفهذا الصٌ  بو؛ وتلفظ مفيدا للصدؽ كا٢بقيقة ٗبجرد

ب كمن جهة أخرل ٫بن أيضا مل ٪برٌ  فقتلو، وم كما شاىد أحدا  شربب السٌ فهو ما جرٌ  للصدؽ كا٢بقيقة؛
ؽ ىذا ا٣برب ال لشيء إال ألنو تواتر إلينا كمع ذلك ال ٭بلك إال أف نصدٌ  م ك مل نشاىد من شربو فقتلو،السٌ 

 جيال بعد جيل.

إىل أف العلم ا٤بستفاد من  ذىب (ا٢بسْب البصرم اأب) أفٌ  ينقل لنا )اآلمدم( أم األكؿبا٤بقابل من الرٌ 
العملية االلتداللية ما ىي إال ترتيبا ٤بعطيات  كحجتو يف ذلك أفٌ  خرب التواتر يكوف نظريا كليس ضركريا،

كهبذا يكوف العلم  ،241ا٤بفضية إليو من حيث النتيجةي  من الوصوؿ إىل علم مغاير أك ا٤بستدؿ اظرن النٌ ٛبكٌ 
على  ذافّبهىذا ينطبق ٕبك  ىو ذلك العلم الذم يشَبط يف حصولو ترتيب علـو أك معطيات أخرل، ظرمالنٌ 

                                       
  ..2/27،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 239

 .4/232اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم، .2/27،صدر نفسوا٤ب  240
 .4/233اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم، .29-2/اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 241
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حيث إنو أخرب عن  خص ا٤بخرب مل يقم بفعل اسإخبار عن رأيو،الشٌ  بدليل أفٌ  ل من خرب التواتر؛العلم اصٌ 
فيما أخرب  ا٤بخرب صادؽ افَباضا مسبقا بأفٌ  (البصرم)كما يفَبض  ال خلط فيو كال لبس، أمر حسٌي جليٌ 

يف ىذه ا٤بالبسات  كيدخل ،242م ٲبكن أف يدفعو إىل الكذبافع الذٌ كذلك حينما غاب كانتفى الدٌ  بو،
 افع ا٤بوٌجو لقولو،كالدٌ  كالطريقة الٍب يقاؿ هبا، طر الزمانية كا٤بكانٌية،ككذلك األي  الذم يقاؿ فيو الكالـ، ا١بوٌ 

ىذه العلـو الضمنية أك ا٤بعطيات ا٤بنطقية  كل  أٌف   (البصرل)كما يرل  ،243ككذلك ا٥بدؼ ا٤بتوٌخى منو
لو اختلت معلومة من ىذه ا٤بعلومات أك معطى من ىذه ا٤بعطيات لكاف ذلك  كال متكامال حيث  شكلتي 

 .244ذلك ا٣برب دنا أك علمنا بصدؽبيننا كبْب تأكٌ  حائال

إنو يتضمن ال ٧بالة افَباضات لابقة ك العلم ا٢باصل من خرب التواتر لواء أكاف نظريا أـ ضركريا ف إفٌ 
امع يكوف على م حديثو إىل السٌ و ا٤بتكلٌ فعندما يوجٌ  ؛245الٍب تعٌد من بْب مباحث الدرس التداكيل ا٢بديث

م يفَبض مسبقا أف السٌ  .(م قاتلإف السٌ )يب السابق:فقوؿ الصٌ  ألاس ٩با يفَبض للفا أنو معلـو لديو؛
إذ  يب إىل الكذب؛كما أنو ال يوجد لبب يدفع الصٌ  عنهم أك قرأنا عنهم،ا قد ٠بعنا لبق كأف قتل أناس كنٌ 

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

أك كانت ٧بٌصلة عن  ىن من غّب إرادة صاحبها ككعيو هبا،أم أف تكوف حاضرة يف الذٌ  ٧بٌصلة بالضركرة؛
م من قيم ٗبثابة دعائم تقوٌ  حيث تكوفي  فهي يف غاية األٮبية، ظر فيها كااللتدالؿ هبا،طريق ترتيبها  كالنٌ 

 دؽ كا٢بقيقة ا٤بستفاداف من خرب التواتر.الصٌ 

                                       
 .4/233. اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم،2/29،اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 242
، 01مصر،ط-الٌداليل(:٧بمد ٞبالة عبد اللطيف،دار الٌشركؽ،القاىرة-الٌنحو كالٌداللة)مدخل لدرالة ا٤بعُب الٌنحوم 243

 .115ـ، ص2000ق/1420
 .4/233. اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم،2/29،اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 244
 ،٫2002بلة،دار ا٤بعرفة ا١بامعية،)د.ب(،)د.ط(، ينظر:آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصر:٧بمود أٞبد 245
 .26ص
 ، ص نفسها.ا٤برجع نفسو 246
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ُ:ىُيحصلُالعلمُمنُخبرُالتواتر؟متُُ-(3-1-3-2)

قطب  إذ تعدٌ  ىي مسألة يف غاية األٮبية؛ -كما رأينا لابقا-مسألة العلم ا٢باصل من خرب التواتر إفٌ 
فذلك العلم ٲبٌثل ا١بوىر األلاس يف مسألة  الرحى يف درالة األصوليْب للخرب عامة كا٤بتواتر منو خاصة؛

ٌصل العلم عند م مل ٰبي كمنو يصبح ا٢بديث الذٌ  النبوية الشريفة،التنباط األحكاـ الشرعية من األحاديث 
 .ركايتو حديثا غّب مؤىل اللتنباط حكم شرعي منو أك بنائو عند النظر يف نقد ا٤بًب

 خلق العلم توىٌل يا٤بوىل عز كجل ىو من  أفٌ  - التنادا إىل إيديولوجيتو األشعرية -يعتقد اآلمدم 
كالتداللو فيكوف مكتسبا  نظر ا٤بكلف لواء أكاف العلم بو حاصال عن طريقكىذا  الناتج من خرب التواتر،
 -يف نظره-كىذا االعتقاد فيكوف ضركريا، منو أك كاف حاصال دكف إرادة أك كعي بعد أف كاف مفتقدا،

م ٱبلق فيو ا تعاىل العلم من خرب د الذٌ أما إذا تساءلنا عن الوقت ادٌ  ،247اليؤدم إال أم تناقض
م عند بع عند األكل ك الرٌ يتطابق ٛباما مع حدكث الشٌ  -اآلمدم فيما يؤمن بو -فإف ىذا تر،التوا

م يأكل ال تكوف لو دراية ٧بكمة كمضبوطة بالوقت الذم ليحصل لو فيو فاسإنساف الذٌ  ؛248الشرب
من حيث  التواتر،شبو ىذه العملية ٛباما عملية االلتماع إىل خرب كتي  ،مٌ رب ك الرٌ ككذلك عند الشٌ  الشبع،
لكن ا٤بهم من ىذا أف  د الذم ليخلق لو ا تعاىل العلم من ا٣برب الذم ٠بعو،ا٤بستمع بالوقت ادٌ  جهلي 

 لق لو كانتهى.العلم قد خي 

؛اٙبت االعتقاد ا١ب إذا ك٤با كانت األخبار ا٤بتواترة مفيدة للعلم بصفة عامة فهي تنضوم أم االعتقاد  ـز
االعتقادات ا١بازمة يف لبعة  (أبو حامد الغزايل)كٰبصر ك على اسإطالؽ،تابو الشٌ م ال ينادؽ الذٌ الصٌ 

ة أنو إذا أخربنا أحد بأف مكٌ  -كما يذكر الغزايل-كمن أمثلة ذلك ،249 (ا٤بتواترات) من بينها أقساـ
فكل  ،ٟبس... كأف الصلوات ا٤بفركضة ىي افعي، بالشٌ كبأنو كاف يوجد إماـ يف عصر معْب يكٌُب  موجودة،

                                       
  )ضركرة أك نظرا(. وىل عز كجٌل كبْب كسب العبد لوخلق العلم من طرؼ ا٤ب يعِب التناقض بْب مسألة 247
 .2/34يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 248
 الوٮبيات، ا٤بتواترات، التجريبات، اسولات الظاىرة، ا٤بشاىدات الباطنة، األكليات،) ىذه األقساـ ىي: 249

 .154-1/138:الغزايل،األصوؿ . ينظر:ا٤بستصفى من علم(ا٤بشهورات
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منها نصيب  كإذا كاف للحسٌ  ،ل العلم هبا عن طريق ا٢بسٌ ىي متواترات مل ٫بصٌ  -يف نظره -ىذه األخبار
كما أف  دؽ،بينما يكوف العقل ىو الفيصل يف ا٢بكم عليها بالصٌ  ،٦برد ٠باع صوت ا٤بخرب زك فهو ال يتجا

عية ىو مجربة السٌ تكرار التٌ  إف بل ،ةالفوري صديقيةكسب ا٣برب تلك القيمة التٌ د ٠باع صوت ا٤بخرب ال يي ٦برٌ 
 .250 من يكسبو تلك القيمة

 ألف اكين للخرب ال يكوف لو دخل حالم يف ٙبصيل العلم من ا٣برب ا٤بتواتر؛عدد األفراد الرٌ  كما أفٌ 
 د إىل أم معطى شرعي أك عقلي،ىو أمر مبالغ فيو كال يستن عدد معْبكحصره يف  ٙبصيل العلم اشَباط

م ليكسبها شهادة تلول كالذٌ  جربة ذاهتا،ٰبصل العلم ٗبجرد تكرار ٠باع ا٣برب الذم ىو ٗبثابة تكرار للتٌ  بل
 -أقره اآلمدم لابقاكما  -كلكن ،251زماابا٣برب علما يقينيا ج الظنٌ  -كا٢باؿ ىذه -األخرل حٌب يصّب

 .دكف كعي من ا٤بستمع للخرب

 تو،بقلٌ  بكثرة العدد كتقلٌ دة للغرض ا٤بتضمن يف القوؿ ة الشٌ درج تأليسا على ما لبق ذكره ال تزداد
كاف يرل   من 252إال أنو ىناؾ من الدارلْب معينة، م يكسبها قوةىو الذٌ  معيةالسٌ  جربةبل إف تكرار التٌ 

ككذلك توثيقو مقابلة عند  اكين للخرب،مسألة اىتماـ األصوليْب بعدد الرٌ  عدٌ  حيث ىذا الطرح؛ خالؼ
دة يف بعدـ تساكم تلك الشٌ  فهو يعتقد دة للغرض ا٤بتضمن يف القوؿ؛درجة الشٌ لداكليْب ا٤بعاصرين من التٌ 

فهناؾ  ؛قا إىل حد ماىذا الطرح ٯبده موفٌ  ل يفإف ا٤بتأمٌ  .253اس كخرب يركيو فرد كاحدخرب يركيو مئات النٌ 
رجة بالدٌ  -كاةليس عدد الر كلكن ! بْب خرب ركاه مئة راكم كخرب ركاه راك كاحد -شئنا أـ أبينا -فرؽ

ؿ ب األكٌ معية ىو ا٤بتسبٌ السٌ  جاربتكرار التٌ  بل إفٌ  ،واتر درجة شدة عاليةالتٌ  خربىو من أكسب  -األكىل
كعندىا كبدكف كعي من  مة للتجربة الٍب لبقتها،ع  دى تصبح كل ٘بربة ككأهنا شهادة أخرل مي  حيث يف ذلك،

ما حصل العلم عنده  » اتكم إليو يف تواتر األخبار ىو را٤بؤشٌ ألف  ؛زمااو علما يقينيا جي يصبح ظنٌ ا٤بتلقٌ 

                                       
 .1/144،ا٤بصدر السابق 250
 .1/144،نفسو 251
 .(مسعود صحراكم) 252
:مسعود (ين العر يدرالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف الَباث الٌلسا) العلماء العرب التداكلية عندينظر: 253

 .135ص ،صحراكم
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كعلى ىذا فما من عدد يفرض كاف أربعة أك ما  من أقواؿ ا٤بخربين ،ال أف العلم مضبوط بعدد ٨بصوص،
 .254«كٱبتلف ذلك باختالؼ القرائن... كٲبكن أف ال ٰبصل، إال كٲبكن أف ٰبصل بو العلم، زاد،

قة متعلٌ  تكوف ة اسإ٪بازيةالقوٌ  أم أفٌ  ا٤بنطوقات ال ا١بمل؛ تتميز هبا خاصية ىي وة اسإ٪بازيةالقٌ  إف
لفظ با١بمل ا٤بنعزلة عن لياقات ٖبالؼ التٌ  ياقات ا٤بختلفة كالقرائن ا٤بتنوعة،السٌ بتلك  لفظ ااطبالتٌ 

سات كإذا صح ىذا التقسيم فحتما ليمتلك ا٤بنطوؽ الواحد عدة قول إ٪بازية ضمن مالب التعما٥با،
عف اللذاف ٲبكن أف يعرض بأحدٮبا دة أك الضٌ الشٌ  » تكوف القوة اسإ٪بازية ىي عليوك  ،255التعماؿ ٨بتلفة

مثيل فلو أخذنا على ليبل التٌ  .256« غرض إ٪بازم كاحد يف لياؽ بعينو من لياقات التعماؿ ا٤بنطوؽ
ٍسًلمي » »:كىو -صلى ا عليو كللم -يب خربا نقل عن النٌ 

ي
ٍسًلًم الى يىٍظًلميوي كىالى ييٍسًلميوي، كىمىٍن كىافى  ا٤ب

ي
أىخيو ا٤ب

ًتًو، كىمىٍن فػىر جى عىٍن ميٍسًلمو كيٍربىةن، فػىر جى الل وي عىٍنوي كيٍربىةن ًمٍن   ًة أىًخيًو كىافى الل وي يف حىاجى كيريبىاًت يػىٍوـً الًقيىامىًة، يف حىاجى
تػىرىهي الل   تػىرى ميٍسًلمنا لى لفظ بو لكاف عبارة عن عن ظركؼ كمالبسات التٌ  كقمنا بعزلو 257«وي يػىٍوـى الًقيىامىًة كىمىٍن لى

ات ليبقى ٧بافظا على قوة إ٪بازية فحٌب كلو أعدنا ركاية ىذا ا٣برب عشرات ا٤برٌ  ،ٝبلة ال قوة إ٪بازية ٥با
ـو الصدؽ ٗبجرد التلفظ )ا٣برب معل (؛اآلمدم)ابقة الٍب كضعها عن طريق األنواع السٌ  أما إذا ركيناه كاحدة،

كتندرج ٙبت ىذا النوع األخّب  كماال يعلم صدقو كال كذبو، دؽ بشركط معينة،كمعلـو الصٌ  )خرب التواتر( بو
 لنتحصل على اآليت: (،دؽ كالكذب٦بهوؿ الصٌ  مظنوف الكذب، ثالثة أنواع أخرل ىي:مظنوف الصدؽ،

رب قوة يعرض هبا ىذا ا٣برب ىي قوة خرب أكالمسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُ-1
 التواتر.)قوة شديدة جدا(

أقل قوة منها ىي قوة ا٣برب الذم يعلم صدقو المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُ-2
 )قوة شديدة( بشركط

                                       
 .2/37يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ  254
تعديل القوة اسإ٪بازية)درالة يف الٌتحليل الٌتداكيل للخطاب:٧بمد العبد،ضمن كتاب:الٌتداكليات)علم التعماؿ  255

 .314ص ، إعداد ك تقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوماللغة(:
 نفسها. ص ،رجع نفسوا٤ب  256
 .3/128، 2442، العدد/كال يسلمو ا٤بسلمى  صحيح البخارم:البخارم،كتاب.....،باب ال يظلم ا٤بسلمي  257
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ابقة ىي قوة ا٣برب الذم يكوف ما دكف السٌ المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُ-3
 ديدة(.دؽ)قوة دكف الشٌ مظنوف الصٌ 

 ابقة ىي قوة ا٣برب مظنوف الكذبأقل من السٌ المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُ-4
 ة مقاربة للضعف(.)قوٌ 

قوة ا٣برب ٦بهوؿ الصدؽ  ابقة ىيمادكف السٌ المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُُ-5
 ة ضعيفة(.)قوٌ  كالكذب

أضعف قوة يؤدل هبا ىذا ا٣برب ىي قوة المسلمُأخوُالمسلمُالُيظلموُوالُيسلموُُُُُُُُُُ-6
  ا٣برب معلـو الكذب)قوة شديدة الضعف(.

ىو غرض الغرض اسإ٪بازم ا٤بنضوم ٙبت ىذا ا٣برب  أف ،حليلانطالقا من ىذا التٌ  ،جلسٌ أف ني  ٲبكننا
 ىذا الغرض لوجدناىا هبا الٍب عرض دةلنا يف درجة الشٌ أما إذا تأمٌ  ل يف اسإخبار أك األعالـ،كاحد كا٤بتمثٌ 

عند  دةيدعو إىل االنتباه فيما ٱبص درجة الشٌ كاألمر الذم  ديد،عف الشٌ شديدة كالضٌ ة الٌ بْب القوٌ تَباكح 
 ايل تكوف القول اسإ٪بازيةكبالتٌ  ،ؿ كمل يتغٌّب إذ ا٣برب كما ىو مل يتبدٌ  ا ال ترتبط با٣برب ذاتو؛أهنٌ  (اآلمدم)

اقلْب بقرائن كمالبسات نقل ا٣برب باسإضافة إىل مدل معرفة أحواؿ النٌ  ،كفقط ،مرتبطة (اآلمدم) عند ا٣بربيٌة
كفهمهم  نصات()اسإ دماع ا١بيٌ ككذلك قدرهتم على السٌ  ،احية االجتماعية كاألخالقية كالَببويةللخرب من النٌ 

 (لّبؿ)بط ما كاف يراه كىذا بالضٌ  ذلك،٤با ٠بعوه بل كقدرهتم كذلك على حفظو كآدائو إف طلب منهم 
جزء  إمكانية عزؿ من جهتو دحيث أكٌ  ة القوؿ اسإ٪بازية؛كشدٌ  م،اسإ٪باز /ؽ بْب الفعل اسإنشائيحينما فرٌ 

تكوف  بمقتضى ىذاف ؛258ل ٧بتواه ا٣بربماسإ٪بازية عن ا١بزء الذم يشكٌ  توا٤بتعلق بشدٌ  الفعل الكالمي
ال أف  عن ا٤بالبسات كالقرائن ا٣بارجية الٍب ٙبيط هبذا ا٣برب واتر نابعةن ٤بوجودة يف خرب التٌ دة ادرجة الشٌ 

كذلك  كاف كاعيا بطبيعة ىذا االختالؼ،  (لّبؿ)كالظاىر أف  ،259اذاهت ف نابعة من عملية اسإخبارتكو 
                                       

 .204ص العقل كاللغة كاجملتمع)الفلسفة يف العامل الواقعي(جوف لّبؿ، 258
تو هبذا فاقدا لشدٌ منا فرضا بأف ا٣برب ا٤بتواتر ىو ا٣برب الذم مل تتكرر ٘بارب ٠باعو لكاف طرح إذا للٌ كبناء على ىذا الٌ  259

 العالية الٍب يعرض هبا غرضو اسإ٪بازم اسإعالمي.
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 -ٕبسب رأيو -كىذا ما ٯبعل د العالقة الوطيدة بْب الفعل اسإ٪بازم كاأللسنة الٍب يؤدل هبا،حينما أكٌ 
 كما ،260اجملتمعات تتمايز فيما بينها من حيث أنواع األفعاؿ اسإ٪بازية ا٤بؤداة داخل كاقعها ا٤بؤلسايت

كمن  ككذلك للجمل، الٍب نتحدث هبا، ،261 للغةعلى ٘باكز شدة القوؿ اسإ٪بازية  ،من جهة أخرل، أكد
 يغ بو ٨بتلف ا٢بيثيات االلتعماليةبلال ٤بعناه كقوتو اسإ٪بازية فقط عندما يراعى يف التٌ ىنا يكوف ا٣برب ٧بص  

262. 

 لنا أف نتساءؿ ق  حي  غوم،با١بانب غّب اللٌ فقط  قةن متعلٌ  ا٣برب ا٤بتواتر نطوؽدة اسإ٪بازية ٤بكإذا كانت الشٌ 
لة لة ما ينوم أك ما يقصد ا٤بتكلم إبالغو ٤بخاطبو أك أهنا ٧بصٌ ىي ٧بصٌ  فهل ؟ عن حاصل ىذه الٌشدة إذا

حيث كانا قد  ،(لّبؿ)ك (أكلتْب)من  لقد أثار ىذه ا٤بسألة كل .٤263با قيل لو ؟ يالتنتاجات ا٤بتلقٌ 
على ٙبقيق قصده ٙبقيقا  يف قدرة ا٤بتكلم األكؿ حصرىا افلمٌ  ا٤بنطوؽ اسإ٪بازية؛ ةشدٌ  لة عودً اختلفا يف ٧بصٌ 

 ،264كردت يف ذىنوأكيالت الٍب ي قد التنتجو من خالؿ التٌ ٦بموع ما كاف ا٤بتلقٌ  يفاين الثٌ  هاخصٌ  ناجحا،
اشَبط شركطا  كذلك ٤با ؛(لّبؿ)ك (أكلتْب)ػ ابقْب لقد ٝبع بْب كل من االقَباحْب السٌ ف (اآلمدم)أما 

 كمنها ما يرتبط با٤بستمعْب إليو، ق با٤بخربين عن ىذا ا٣برب،منها ما يتعلٌ  واتر،عن خرب التٌ  ٢265بصوؿ العلم
يف أقصى  انطوؽ خرب التواتر فتجعله٤ب اسإ٪بازية دةشٌ الىي الٍب تزيد من  (اآلمدم)ركط عند كىذه الشٌ 

ْب ىذا كإذا تعٌ  ،266لفظ بو ال غّبفيكوف تبعا ٥بذا خربا صادقا ٗبجرد التٌ  ،Au Maximum درجاهتا
األفعاؿ الكالمية، لواء عند األصوليْب أك عند ا٤بعاصرين،  ةلادر من ىنا فصاعدا  توجب علينالي األمر

                                       
 ا٤بنبثقة من ا٣برب كمن اسإنشاء عند األصوليْب. رعيةكىذا ما لنراه يف األفعاؿ الكالمية الشٌ  260

 .151ص ،،شكرم ا٤ببخوت)مراجعات كمقَبحات(:دائرة األعماؿ اللغوية  261
 .20ص ،ترٝبة:لعيد علوشاز أرمينكو،ا٤بقاربة التداكلية:فرانسو  262
)علم التعماؿ التداكلياتديل القوة اسإ٪بازية)درالة يف التحليل التداكيل للخطاب(:٧بمد العبد،ضمن كتاب:عت 263

 .315-314ص ،اللغة(:إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم
 .315ص ،رجع نفسوا٤ب 264
فعندما كاف منطوؽ ا٣برب ا٤بتواتر ٰبتوم على درجة  إمكانية حصوؿ العلم من ا٣برب تزداد بشدة ا٤بنطوؽ اسإ٪بازية؛ إفٌ  265

  شدة عالية كاف مؤىال لتحصيل العلم منو.  
 .2/18ينظر:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 266
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اسإ٪بازية  توتفسّب الغرض اسإ٪بازم كشدٌ ة نسعى من خال٥با إىل ية تواصليٌ بوصفها أعماال لغوية اجتماع
ككذلك ايط  طوؽ،غوية للمنيغة اللٌ الصٌ نا من فهم ى لنا طبعا إال إذا ٛبكٌ كىذا ال يتأتٌ   تفسّبا صحيحا،

 .267٪بزت فيوأ ذمال االجتماعي

 

 خبرُالتواتر:ُروطُصدقُمحتوىشُ ُ -(3-1-3-3)

إال أننا  فق عليها،فق عليها ك أخرل غّب متٌ إىل شركط متٌ  صدؽ ٧بتول خرب التواتر شركطتنقسم 
كمنها ما  فمنها ما يرجع إىل ا٤بخربين، ألهنا ىي الٍب هتمنا يف ىذا ا٤بقاـ، فق عليها؛لنقتصر على ذكر ا٤بتٌ 
 :كىي برجع إىل ا٤بستمعْب،

 :268ماُيرجعُإلىُالمخبرين -1

 الناقلينُللخبر:ُكثرةُ-(1-1)

كما -ليس ىو العددالعلم من خرب التواتر  إليو يف التفادة ر اتكما٤بؤشٌ  إىل أفٌ  (اآلمدم)يذىب  
 ،269باسإضافة إىل مدل قوة ٠باع ا٤بستمع كفهمو كإدراكو ىو تلك القرائن ا٤بصاحبة لو، بل -ذكرنا لابقا

ا٤بخربين ،ال أف العلم ضابط التواتر ما حصل العلم عنده من أقواؿ ف »يف ىذا الشأف: (اآلمدم)يقوؿ 
إال كٲبكن أف ٰبصل بو  كعلى ىذا فما من عدد يفرض كاف أربعة أك ما زاد، مضبوط بعدد ٨بصوص،

 .270«كٱبتلف ذلك باختالؼ القرائن... كٲبكن أف ال ٰبصل، العلم،

 

                                       
)علم التعماؿ التداكلياتعبد،ضمن كتاب:تعديل القوة اسإ٪بازية)درالة يف التحليل التداكيل للخطاب(:٧بمد ال 267

 .315ص ،اللغة(:إعداد كتقدمي:حافظ إ٠باعيلي علوم
 .35-2/34، ينظر ىذه الشركط يف:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم268
 .٤2/37بصدر نفسو،ا269
 .2/37، نفسو270
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 .الوثوقُأوُاليقينُ-(1-2)

ن ٧بل الوثوؽ ف حل الظٌ ث كأفإف حد ما اسإدراؾ ٤با ليقولو،كمدركا ٛبا مستيقظاىن أم أف يكوف الذٌ 
نو من  يسَبجع ٝبيع قواه الٍب ٛبكٌ حٌٌب  ف عن اسإخبارٯبب على ا٤بخرب أف يتوقٌ  فهنا ،العلم ك ٧بلالشٌ  ك

 الوثوؽ يف نفسو عند اسإخبار.

 ُ.271ُدةيجبُأنُيتمُاإلخبارُعنُاألمورُالمحسوسةُالُالمجرُ ُ-(1-3)

مع ي ٫بو السٌ مستمدة من ا١بانب ا٢بسٌ  ينقلونو رط يقضي بأف تكوف ثقة الركاة فيماىذا الشٌ  إفٌ 
 ألنو إذا دخل العقل يف ىذه ا٤بسألة سياف كا٣بلط؛ضبط كعدـ النٌ قيق كالفهم العميق كالقدرة على الٌ الدٌ 

و أثناء ركايتو أشكل عليو األمر كاختلطت يف ذىنو كاة خربا كلكنٌ فلو ركل أحد الرٌ  ؛يقـو بإفسادىافسوؼ 
نيع كهبذا الصٌ  و جانب العقل،٧بلٌ  لديو كٰبلٌ  ا٢باؿ ليضطر إىل إبطاؿ جانب ا٢بسٌ ففي ىذه  ا٤بعاين،

يغة ىي الٍب ح بْب األلفاظ كا٤بعاين عن طريق العقل فيقوؿ مثال:من ا٤بفركض أف ىذه الصٌ يصبح الراكم يرجٌ 
ح فمن غّب تكوف يف ىذا ا٣برب ألنو من غّب ا٤بنطقي أف يكوف كذا ككذا...أك أف ىذا ا٤بعُب ىو ا٤برجٌ 

حليالت فإدخاؿ مثل ىذه التٌ إخل، ...كذا هبذه الصيغة-صلى ا عليو كللم  -لوؿ ا٤بعقوؿ أف يقصد الرٌ 
عن  هة كبعيدةموجٌ  فتصّب تبعا لذلك ية،اتكاية بطابع الذٌ من طرؼ الراكم من شأنو أف يطبع الرٌ  ا٤بنطقية

 قل. ا٤بوضوعية أثناء النٌ 

 :272ومنُيتوسطُبينهماُ،األولُواألخيرُراويُالخبردُمنُصدقُأكُ تُ أنُي ُ ُ-(1-4)

اقلْب ؼ النٌ اك يف أحد األطر ألنو إذا كقع لنا الشٌ  اقلوف للخرب كلهم بصفة الصدؽ؛صف النٌ  يتٌ كىذا حٌٌب 
 .لتنعدـ صفة التواتر من ا٣برب

 

                                       
 عرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي،ركط الٍب اشَبطها علماء ا٢بديث يف ا٢بديث ا٤بتواتر.ينظر:ا٣بالصة يف مكىذا أحد الشٌ  271
 .30ص
 .31-30ص ،يف ا٢بديث ا٤بتواتر.ينظر:ا٤بصدر نفسورط الثاين الذم اشَبطو علماء ا٢بديث كىذا ىو الشٌ  272
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 ماُيرجعُإلىُالمستمعين: -(2)

لتلقي العلم ا٤بستفاد من ا٣برب الذم  يكوف على أىبةأف  للحديث النبوم الشريف يف ا٤بستمعط شَبى يي 
ى غّب لابق علم ٗبا عل أف يكوف ا٤بستمع يف (اآلمدم)ط شَب يمن أجل ٙبصيل ىذا االلتعداد ك  ،يسمعو

 ٙبصيل حاصل ال طائل من كرائو على اسإطالؽ إخباره ٗبا ىو على دراية بو يعدٌ  ألفٌ  ؛لقى على مسامعوليي 
273. 

باسإضافة إىل عدـ معرفة  ي ا٣برب ك ٙبصيل شدة ا٣برب اسإ٪بازية،لقٌ اكم لتمسائل مثل التعداد الرٌ إف 
للسلة من األحداث » عبارة عنم ىو فاعل الذٌ من عناصر التٌ  كل ىذا يعدٌ   لو،كل اكم ا٤بسبقة ٤با لّب الرٌ 

فركاية ا٢بديث النبوم الشريف ىي ٗبثابة  ،274«...ة أشخاص ىم ا٤بعنيوف بوصفهم فاعلْبيكوف فيها عدٌ 
صلى  -يعقبها قوؿ الرلوؿ  ثٌ  ا٢بديث من طرؼ الراكم، بإلناد٦بموعة من األحداث الكالمية تبتدئ 

كخالؿ ىذه األحداث الكالمية يكوف  كتنتهي بتلقي ىذا ا٣برب من طرؼ شخص آخر، -ا عليو كللم
يف  أيضا يدخلكما  كاية،حيداف ا٤بعنياف بإ٪باز ا٢بدث الكالمي الرٌ ٮبا الفاعالف الو  اكم كا٤بتلقي)متلقوف(الرٌ 

، Presupposition   ا٤بسبق باالفَباضما يعرؼ عند ا٤بعاصرين فاعل بْب األشخاص التٌ  مسألة
ببعض  امع يكوف مفَبضا مسبقا أف لامعو على لابق علمإىل السٌ  وو ٕبديثا٤بتكلم عندما يتوجٌ  كمفاده أفٌ 

تشٌكل ىذه االفَباضات ا٤بسبقة ا٣بلفٌية التواصلٌية الضركريٌة  » كما ،275قة ٗبوضوع ا٢بديثاألمور ا٤بتعل
لذلك فهي ك  ،276« كىي ٧بتواة ضمن الٌسياقات كالبُب الَبكيبٌية العاٌمة لتحقيق النجاح يف عملٌية التواصل،

متضمنات القوؿ )عليها بػكىذه ا٤بعاين يصطلح  ،277«جزءا من ا٤بعاين الٍب يتٌم إيصا٥با دكف قو٥با» عدٌ ت

                                       
 .2/35 حكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،اسإ  273

القاىرة ،ترٝبة كتعليق:لعيد حسن ٕبّبم،دار يكافاف د)مدخل متداخل االختصاصات(:توف.أ.علم النص  274
 .128ص ،2001، 01مصر،ط-للكتاب،القاىرة

 .Yule,G,(1987)P100عن نقال. 26ص ،:٧بمود أٞبد ٫بلةفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصرآ  275
 :مسعود صحراكم،(درالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف الَباث الٌلساين العر ي) التداكلٌية عند العلماء العرب 276
 .31-30ص
 .51لٌية:جورج يوؿ، صالتداك 277
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Les Implicites)278، عالقات االجتماعية بْب ا٤بتفاعلْب ربز أثر اليى  إثر االفَباض ا٤بسبقيف  وكما أن
كاحد منهم  كجنس كل ك٥بذا فهم يراعوف مراتبهم االجتماعية، من جهة كموضوع تلفظهم من جهة أخرل،

و السياؽ غّب اللغوم يف التعماؿ العالمات غّب األثر الذم يفرضب اأيض أهنم يعنوفكما  أثناء الكالـ،
ياقات غّب اللغويٌة ك ىو ما يصطلح علي كٝبيع ىذه االعتبارات تندرج ضمن السٌ  ،279اللغوية على تباينها

 280« أك القرينة ا٤بعنويٌة أحيانا أك ا٢باؿ، قرينة ا٤بقاـ، » بػ

علم مسبق بكوف السامع مهتم ٕبديث  -ابقالسٌ  عرضيف ضوء ال -يكوف لدل راكم ا٢بديث
على ٛباـ زد على ذلك أنو  كما أنو أيضا يريد ٠باع ا٤بزيد من أخباره، ،-صلى ا عليو كللم -النيب 

أف يشتغل مستمعو عنو أثناء ركايتو  من الركاة إذ ال يقبل أم راك االلتعداد لتلقي ا٢بديث من لدف الراكم،
كإف كاف  كٙبدده العالقة ا٤بوجودة بينهما، اـ بْب الراكم كالسامعفهذا يدخل يف جانب االحَب  للحديث،

إف الراكم  ؟-صلى ا عليو كللم-يف عمـو الراكين فكيف ٗبن يركم حديث رلوؿ ا  ىذا حاصله 
قيم ا٢بقيقة  اللتفادة أكىل باسإنصات لو كااللتعداد يكوف -صلى ا عليو كللم-رلوؿ ٢بديث ال
أما فيما ٱبص عالقة كل من راكم ا٢بديث كمستمعو فيفَبض مسبقا أف يعلم الراكم  من خربه، كالصدؽ

فكل ىذا  ،أصال أـ لغّب مسلم ،٤بن لّبكم ا٢بديث ىل لطالب علم مبتدئ أـ لعامل مشهور يف زمانو
 معيارر فعل الركاية الكالمي على يتوفٌ  ٯبب أف كما ليكوف لو أثره البالغ أثناء فعل الركاية بطبيعة ا٢باؿ،

دم )  عدة معايّب نصية عندمن بْب كىو كاحد( اسإعالمية)يصطلح عليو يف الدرالات ا٤بعاصرة بػ
كلذلك يتعْب علينا أف نتساءؿ عن  فالركاية أكال كأخّب ما ىي إال نصا ٰبمل داللة معينة، ،281...(بوجرند

ككذلك  غ هبا الٌسامع،ل  بػى لٍب يػي فوجود النص يكوف مرىونا ٔبدة ا٤بعلومات ا ،282مدل إمكانية توقعنا ٤بعانيو
                                       

 :مسعود صحراكم،(درالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف الَباث الٌلساين العر ي) التداكلٌية عند العلماء العرب 278
 .30ص
 .11-10ص ،آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصر 279
 .114الٌلطيف، صالٌداليل(:٧بٌمد ٞبالة عبد -الٌنحو كالٌداللة)مدخل لدرالة ا٤بعُب الٌنحوم280
حوؿ من لسانيات ا١بملة إىل لسانيات النص)قراءة يف بدايات كدكاعي التأليس كا٤بساٮبات العربية يف مسارات التٌ  281

 .1/393 مة(،اللسانيات النصية(:رشيد عمراف،ضمن كتاب:لسانيات النص كٙبليل ا٣بطاب)ٕبوث ٧بكٌ 
 .1/393ا٤برجع نفسو،  282
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أك يناقض بعضها  بة،فمن غّب اجملدم أف تكوف ا٤بعلومات جديدة لكنها غّب مرتٌ  ؛283بتمالكها
ركرة على مشتمال بالض يف ظل فعل الركاية الكالمي،  ،معيار اسإعالمية كما ٯبب أف يكوف بعضا...إخل،

عاية لشخص أك ر على فكرة الدٌ وفٌ أف يت -2ك اسإخبار،ر فيو الرغبة يف وفأف يت -1:عنصرين آخرين ٮبا
  .284 معٌْب  فكرة أك مذىب

 اكم للحديث النبوم الشريف يف ظل ا٤بعيار السابق رغبة يف إبالغ خرب معْب،ف لدل الرٌ تتكوٌ 
كما يكوف الراكم أثناء ىذا  ،الشريفة كيج للسنة النبويةاية كالَبٌ عحيث يكوف ىذا اسإبالغ نوعا من الدٌ 

ا٤بعلومة الواردة يف ألف  لو الراكم؛ با٢بديث الذم لّبكيو مفَبضا مسبقا أف مستمعو على غّب دراية بالغاسإ
قاعدة تسٌمى  (لّبؿ) ثل عنصر ا١بهل ٗبحتول القضية عندٲبك  ،285رىينة عدـ توقعها ىي ما رلالة

ٗبحتول القضية موضوع كمفادىا أف ال يكوف ا٤بتلقي على لابق علم  ،(الثانية القاعدة التحضّبية)
 .286ا٢بديث

إذا حدث  أما لدل الفاعلْب، خلق التعداد الراكم يفٗبا ليقولو  /ا٤بتلقيجهل السامع بيتسبٌ 
 يكوف أم أف لياؽ ركاية ا٢بديث مثال لياؽ تذكّب؛ فسيخفق فعل الركاية،إال إذا كاف كأف حصل العكس،

كلكن يف  أف مستمعو على دراية بذلك ا٢بديث،كالراكم يعلم أيضا  السامع على لابق معرفة با٢بديث،
بتذكّب مستمعو  الواعظأم يقـو  ك تذكّب؛ ركاية بل يصبح  فعل كعظ ىذا ا٤بقاـ ال يصبح الفعل فعل

ط السابق رك تأليسا على الشٌ ك  ،إخله عن خطأ يوشك على الوقوع فيو....بذلك ا٢بديث عسى أف يردٌ 
على كل من الراكم  متوقفةن  -عند اآلمدم -خرب التواتر من إفادة قيم ا٢بقيقة كالصدؽ ذكرىا تكوف

بفهم  عُبكالثاين يي  ا٣برب،من صيغة  -صلى ا عليو كللم -فاألكؿ يهتم بتحقيق قصد النيب  كا٤بتلقي؛

                                       
 .393/ 1نفسو، 283
النثرم(:حساـ أٞبد فرج،تقدمي:لليماف العطار ك٧بمود فهمي  النص)رؤية منهجية يف بناء النصٌ نظرية علم  284

 .68، 66،ص2007، 01مصر،ط-حجازم،مكتبة اآلداب،القاىرة
 .305ص معجم ٙبليل ا٣بطاب:باتريك شاركدة ك دكمينيك منغنو،285
يف الَباث العر ي كاسإلالمي(:ىشاـ عبد ا ينظر:نظرية الفعل الكالمي)بْب علم اللغة ا٢بديث كا٤بباحث اللغوية 286

 .363ص ا٣بليفة،
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حيث ٝبع بْب  (ؿلّب )ك (أكلتْب)قد خالف كال من  (اآلمدم)كهبذا الطرح يكوف  ،ىذا القصد كتفسّب
 اقَباحهما معا.

 

ُاآلحاد:ُالخبرُ-(3-2)

ُ:وتعريفُ-(3-2-1)

 كالـ يسمعو من رلوؿ ا صلى ا عليو كللم كاحد، » ا٣برب الذم يركيو فرد كاحد ٗبثابة يعدٌ 
كيعرٌفو  .287« إىل أف ينتهي إىل ا٤بتمسك كمن الواحد اآلخر آخر، كيسمعو من ذلك الواحد كاحد آخر،

كىو منقسم إىل ما ال يفيد  األخبار غّب منتو إىل حد التواتر،خرب اآلحاد ما كاف من  »فيقوؿ:  (اآلمدم)
كإىل ما يفيد الظن كىو ترجح أحد االحتمالْب  كىو ما تقابلت فيو االحتماالت على السواء، الظن أصال،

أف خرب اآلحاد يعتمد يف نقلو  نفيد من ىذا الكالـ .288«قطع... ا٤بمكنْب على اآلخر يف النفس من غّب
يركز  كىذا ما جعل)أبو البقاء الكفوم/ت...( تواتر،واحد ال على ا١بماعة كما رأينا يف ا٣برب ا٤بعلى الفرد ال

 .Individuel 289يف تعريفو لو على العملية اسإلنادية الفردية

 

ُُ:مسائلُأساسيةُحولُخبرُاآلحادُ-(3-2-2)

 ألالية إشكاالت ثثالل كإ٭با كاف إجابة  زادة أك ا٢بشو،إيرادنا ٥بذه ا٤بسائل مل يكن من باب االلت إفٌ 
 ىي:

                                       
 .162ص ،التعريفات:ا١برجاين 287
 2/43 ،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 288
الكليات)معجم يف ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوية(:الكفوم)أبو البقاء أيوب بن مولى(،ٙبقيق:عدناف دركيش ك ٧بمد  289

 .371ص ،1998، 02لبناف،ط-النشر كالتوزيع،بّبكتا٤بصرم،مؤلسة الرلالة للطباعة ك 
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ٗبعُب آخر ىل إذا ٠بعنا خرب اآلحاد نقطع جزما  ؟اآلحاد قيم ا٢بقيقة كالصدؽ ىل يفيد خرب -1
              !؟ أـ ال-كما يف خرب التواتر-بتصديقو

ل فه كىو الغرض اسإعالمي، ٗبا أف خرب التواتر كخرب اآلحاد ٲبتلكاف الغرض اسإ٪بازم نفسو، -2
            !دة الٍب يعرض هبا ىذا الغرض يف كل من ا٣بربين ىي نفسها أـ ال؟الشٌ 

ٖبرب نقلو إلينا فرد  ا٤بوىل عز كجل دأف نتعبٌ  الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي ظل يف ىل ٯبوز لنا -3
 ! كاحد متصف بصفة العدالة؟

  الشك؟ ك أـ الظن ا٢بقيقة كالصدؽىل  :ماذا يفيد خرب الواحد،(3-2-2-1)

من ف كذلك لتعدد ٘بارب ٠باعو، ٗبجرد التلفظ بو، ا كاف ا٣برب ا٤بتواتر مفيدا لقيم ا٢بقيقة كالصدؽإذ
 ألف ىذا ا٣برب لو ٘بربة ٠بعية كاحدة ؛فرد كاحد غّب مفيد لتلك القيما٤بفَبض أف يكوف ا٣برب الذم يركيو 
Un Sul auriculaire test ، ألمر ٨بالفا ٥بذا التصور ا٤بنطقي؛قد يكوف ا (آلمدمػ)بالنسبة ل لكن 

ا١بوانب  أيضا ذلكسهم يف بل تي  األكؿ كاألخّب يف ىذه ا٤بسألة، التجربة السمعية ليست ىي الفيصلإذ أف 
لك إذا احتفت بو القرائن كٲبتنع ذ كا٤بختار حصوؿ العلم ٖبربه، »:(اآلمدم) يقوؿ، سانيةغّب اللٌ  شبو ك

كاحد مرىونا ٗبدل الذم يركيو فرد  ربا٣ب صدؽ من الكالـ ٯبعل إف ىذا .(290)«عادة دكف القرائن...
ظن كذبو كإذا ازدادت ظن صدقو،بينما إذا كثرت  ىتو القرائن تقلٌ فإذا  ؛عاضد القرائن ا٤بقَبنة بوتضافر كت

  يد عليو من نقل األخبار كركايتها.ما اعتيربره  كىذا كإذا غابت ٛباما كاف كاذبا، ،احتمل الصدؽ

مل ك  ،-صلى ا عليو كللم-رلوؿ ا  كىو يف ٦بلس ٰبضره إذا أخرب كاحد ٖبرب -(3-2-2-2)
؟.إف ىذا ا٣برب يف نظر  أـ ال ٫بمل ما أخرب بو على الصدؽ كا٢بقيقة هلف ،ا٢بضور ما أخرب بو ينكر عليو

 .(291)بل إف داللتو ال تتجاكز ٧بض الظن  ال ٰبمل أم داللة قطعية على صدؽ ا٤بخرب، (اآلمدم)

كحضر إخباره  نستطيع التأكد منو عن طريق ا٢بواس،إذا أخرب كاحد ٖبرب عن أمر  -(3-2-2-3)
 ؟ هل يكوف ا٤بخرب صادقا فيما أخرب بو أـ يكوف كاذباف كمل ينكركا عليو ىذا ا٣برب، ٝباعة من األفراد ىذا

                                       
 .2/44 ،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ (_290)
 .2/53، صدر نفسوا٤ب (_291)
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 ـز بصدؽ ىذا ا٣برب،أف ٪ب -يف ٝبيع األحواؿك  -أنو ليس بإمكاننا (اآلمدم)يف ىذه ا٤بالبسات يعتقد 
 .(292)لكن بإمكاننا أف نظن صدقو ال أكثر

 ،ها أقرٌ العمل ٗب يقضي بوجوب ةمن طرؼ األمٌ  ٝباعإ حدث حد خربا كإذا أخرب كا -(3-2-2-4)
القطع بصدقو كلكنو يثبت  (اآلمدم)ىذا ا٣برب أيضا يستبعد فيو  ؟ هل يكوف خربه ىذا صادقا أـ كاذباف

 .(293)الظن فيو

 ر ٛبكنوا من مشاىدتو،ثي لو حدث أمر من األمور يف مكاف يوجد فيو أناس كي  -(3-2-2-5)
كمع ىذا مل يقم بركايتو إال كاحدا  مل يشهدكه، آخرين لنقلو إىل أناس كالدكافع كتوفرت ٥بم ٝبيع األلباب

ا٤بالبسات  يف ىذه ففي ىذه الظركؼ أم الوصفْب يستحقو ىذا ا٣برب: آ الصدؽ أـ الكذب؟ ٩بن شهدكه،
 .294بأف الناقل للخرب كاذب يف نقلو (اآلمدم)كالقرائن ايطة بنقل ا٣برب ٯبـز 

 ،ٗبا اشتمل عليو من معُب ا عز كجل ربا ىل ٯبوز لنا أف نتعبدإذا ركل لنا كاحد خ -(3-2-2-6)
كدليلو يف ذلك أننا لو  ٔبواز التعبد ٖبربه، (اآلمدم)يقوؿ  ؟ مع العلم أف ىذا الراكم يتصف بصفة العدالة

 فهذا أمر ٩بكن، للما فرضا أف ا٤بوىل عز كجل أكجب علينا التعبد ٖبربه يف حالة ما إذا رجح الظن بصدقو،
كما أف أكرب شيء يستطيع أف ٰبصل بتقدير تعبدنا بو أف يكوف كاذبا أك  وؿ من الناحية العقلية،بكمق

 بدليل أف خرب ا٤بفٍب يعد خربا آحادا، كف التعبد بو؛كىذاف االحتماالف يف اعتقاده ال ٰبوالف د ٨بطأ،
كمع ىذا ٯبوز التعبد ٖبربيهما على الرغم من احتماؿ تطرؽ الكذب كا٣بطأ إىل   اىدين،ككذلك خرب الشٌ 

 .295كل منهما

                                       
 .2/54، نفسو (_292)

 .2/55 ،نفسو 293
 2/55 ،نفسو 294

 .2/59 ،نفسو 295
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 ؟يعتقد أـ ال من حيث العقل كالنقل ٖبرب الواحد أف نتعبد ب عليناىل ٯب -(3-2-2-7)
بالشركط الواجب مراعاهتا يف إ٪بازية  لنقـو بإيرادىا فيما يتعلقٌ  296شركطٔبواز ذلك كلكن ب (اآلمدم)

 الركاية.فعل 

ىو ك  حوؿ خرب الواحد أف نستنتج أمرا يف غاية األٮبية، (اآلمدم)ٲبكننا يف هناية ا٤بسائل الٍب أكردىا 
 رأنا ٝبيعفلو التق خرب الواحد تكوف ضعيفة على خالؼ خرب التواتر؛ دة ا٤بتضمنة يفأف درجة الشٌ 

خرب منها إىل درجة الصادؽ أك معلـو  لوجدنا أنو مل يرؽى  فيها فعل اسإخبار ابقة الٍب متٌ ياقات السٌ السٌ 
أما فيما ٱبص ىل ىو  ،297دؽ كبْب الكاذب ك ا٤بخطئالصدؽ بل كانت ٝبيعا تَباكح بْب مظنوف الصٌ 

احتفت بو القرائن الٍب تزيد من درجة مفيد للعلم فيظهر ضعف شدتو يف كونو ال ٰبصل العلم بو إال إذا 
يما ٱبص جواز التعبد بو كالعمل ٗبضمونو يف أما ف شدتو إىل أف يصّب يف حكم الصادؽ أك معلـو الصدؽ،

قد ضبطها بشركطها الٍب مٌب  توفرت صح  (اآلمدم)فتلك مسألة كاف  ظل الواقع اسإلالمي ا٤بؤلسايت
 ىذا األمر.

ضمن صنف من أصناؼ األفعاؿ الكالمية الٍب  (اآلمدم)الٍب أكردىا  بقةاالسٌ  تندرج ٝبيع أقساـ ا٣برب
األفعاؿ  يصنف ( كافلّبؿ) مع العلم أفٌ   298Assertives(اسإخباريات)أال كىو (لّبؿ)كضعها 

 الكالمية على ألس منهجية ثالث ىي:

 . Illocutionary point الغرض اسإ٪بازم -1

 .Direction of fit  ا٘باه ا٤بطابقة -2
                                       

 كما بعدىا. 2/88 ،:نفسوينظر296
فإذا كاف ا٣برب مثال متواترا  لتكوف درجة شدتو  الٌتأثّبم؛إف درجة الٌشدة ا٤بوجودة يف أم خرب ىي الٍب تعكس فعلو  297

كما أف تباين درجة شدة الغرض اسإ٪بازم ا٣بربم  جد عالية ٩با ٰبمل ا٤بتلقي على اسإذعاف بتصديق ا٣برب ٗبجرد ٠باعو،
حّبة إىل ٚبطئة إىل فمن تصديق فورٌم إىل ترجيح إىل شك إىل  يؤدم بالضركرة إىل تباين األفعاؿ التأثّبية النا٘بة عنو؛

 تكذيب...إخل.  
 نقال .49ص ،:٧بمود أٞبد ٫بلةآفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصر 298
 . Verschueren ,J,(1996),P24عن:
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 .Sincerity condition 299 شرط اسإخالص -3

فالغرض اسإ٪بازم ا٤بتضمن مثال يف صنف اسإخباريات ىو قياـ ا٤بتكلم بوصف كاقعة من الوقائع 
ٝبيع األفعاؿ الكالمية الٍب تنضوم ٙبت ىذا  (لّبؿ) كٱبصٌ  Propositionيف شكل قضية اددة،
أما ا٘باه ا٤بطابقة فيها فيتم من الكلمات ٘باه العامل  ،باحتماؿ تطرؽ الصدؽ أك الكذب إليها الصنف

Words-to-World،  يف أف يتكفل ا٤بتكلم بنقل الوقائع نقال أمينا، هاإخالصبينما يتجلى شرط 
الغرض اسإ٪بازم يف صنف اسإخباريات عند  كما ٪بد .300أيضا كما ٯبب أف يكوف تعبّبه عنها صادقا

فالراكم للحديث النبوم  ؛(اآلمدم)عند تضمن يف أقساـ ا٣برب و ا٤بىو الغرض اسإ٪بازم نفس (لّبؿ)
صلى ا  -٧بٌمديسعى إىل نقل كالـ الرلوؿ  لواء يف ا٢بديث ا٤بتواتر أك يف ا٢بديث اآلحاد، الشريف،

كىذا يعٌد من عناصر ا٤بقاـ بْب الراكم  انطالقا من القضية الٍب يدكر حو٥با موضوع ا٢بديث، -عليو كللم
أك الظن  أكا١بـز هبما، الصدؽ كالكذب، ٰبتمل -يف اعتقاد اآلمدم -ىذا النقلكما أٌف  ،301كا٤بتلقي
منهجية دقيقة يف التعامل مع ىذه األنواع  (ماآلمد)كلذلك رلم  ،302أك عدـ الدراية بأم منهما فيهما،

من  (ؿلّب ) ا٤بطابقة يف صنف اسإخباريات عند كإذا كاف ا٘باه املة لقيمة شرعية معينة.الٍب تكوف ح
أم  ؛-صلى ا عليو كللم- ٧بٌمد من الكلمات إىل الرلوؿ (اآلمدم)فإنو عند  الكلمات إىل العامل،

دة لصدؽ أك كذب األخبار ا٤بنقولة عنو أك صلى ا عليو كللم ىو ا٤برجعية اد   -٧بٌمد يكوف الرلوؿ
إف  -كىذا يَبتب عليو هبا، ؿى األكٌ  الناطقى  -الـ الة كالسٌ عليو الصٌ  -كيعود ذلك إىل كونو ،303ا٤بنسوبة إليو

 (ابن حجر العسقالينه لابقا)كما أقرٌ  كليفية ا٣بمسة،إثبات أحد األحكاـ الشرعية التٌ  -ت نسبتهاصحٌ 
كاية عن الرلوؿ كيف ىذا الشأف ينقل لنا )القرايف( أف )ابن الٌشاط( فٌرؽ بْب فعل الرٌ  ،(فتح البارم)يف كتابو 

                                       
 .9ص ،ا٤برجع السابق 299
  Verschueren ,J,(1996),P24نقال عن: .49ص ،نفسو 300
 .115النحو كالٌداللة)مدخل لدرالة ا٤بعُب الٌنحوم الٌداليل(:٧بٌمد ٞبالة عبد الٌلطيف، ص 301
 كىذه ىي أقساـ ا٣برب الثالثة الٍب أكردناىا لابقا. 302
ٗبختلف القرائن كالدالئل على ٫بو ما أكرده  -صلى ا عليو كللم  -كف  لنسبة األخبار إىل الرلوؿ يستعْب ا٤بتحرٌ  303

 ا٤بسائل األربعة ا٤بتعلقة ٖبرب اآلحاد. يف (اآلمدم)
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)كقائع عادية(؛  ب عليها آثار شرعيةكبْب فعل الركاية عن الوقائع الٍب ال يَبتٌ  -لمصلى ا عليو كل -
طلق عليو كحٌب كإف أي  فالراكم الثاين فيما ذىب إليو )ابن الشاط( ال يعٌد يف نظر األصوليْب راكيا حقيقيا،

يشَبطوف يف الرٌاكم عندىم ألف الركاة كالقٌصاصْب ال  فهو إطالؽ ٦بازم؛ ىذا االلم فيما يتعلق بالقٌص،
. أما إذا أردنا أف 304-صلى ا عليو كللم - ٧بٌمد الصفات ا٤بوجودة يف ركاة األحاديث الواردة عن النيب

ىي أخبار  كاف يتصورىا  ٪بد أف األخبار الٍب ،(لّبؿ)نيفٌسر لبب مرجعية العامل يف ا٘باه ا٤بطابقة عند 
ٗبعُب آخر ىي ليست أخبار نابعة من لدف  شخص مكلف  أم غّب حاملة لقيمة شرعية ٧بددة؛ عادية؛

ك٥بذا كاف مرجعها األكؿ كاألخّب ىو العامل ا٣بارجي ادد لصدقها أك   بوصف أفعاؿ البشر كأقوا٥بم،
 كذهبا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

 )ا٥بامش(.1/76 :القرايف،)أنوار البّبكؽ يف أنواء الفركؽ( ينظر:كتاب الفركؽ304
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 فعلُالروايةُالكالمي::رابعالمبحثُال

ُمفهومُفعلُالر وايةُالكالمي:ُ-(أو ال)ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

يػيتػىنىاكىؿي فعل الركاية دائما من جهة انتسابو الكالمي؛ أم ىل ىو منتسب إىل قسم ا٣برب أـ إىل قسم 
، كىذا أمر البٌد منو ألم باحث لساين، كىو ما 305اسإنشاء؟ أك من جهة مالبسات نقلو إىل السامع

 ظل الواقع ا٤بؤلسايت لنتعرض لو يف ىذا البحث بطبيعة ا٢باؿ. إال أٌف ا٤بتأمل يف حقيقة فعل الركاية يف
ٰبفظ  306ه ٗبثابة لجٌل ر٠بيٌ اسإلالمي ال ٯبده ٱبرج عن كونو كالما ٧بكيا كاقعٌيا، كلذلك نستطيع أف نعدٌ 

ما » ، كيشمل 308، كما يربطنا مباشرة ٗبا مت إ٪بازه يف ا٤باضي307لألمة اسإلالمية أصلها التشريعي الثاين
عل]...[،أيضا ما يقولو غّبه أمامو،أك يفعلو فال ينكره ثبت عنو صلوات ا كلالمو عليو من قوؿ أك ف

ال  -يف هناية األمر -، ك٤با ارتبطت ىذه اسإ٪بازات بالزمن ا٤باضي فهي309«عليو،أك يبلغو فيسكت عنو...
ٚبرج عن كوهنا تارٱبا يتوجب علينا قراءتو حٌب نتمكن من فهمو كإدراكو، كما نتمكن أيضا من ربطو ٗبا 

 . 310يات قرائية يف الوقت ا٢بايلالتجد لنا من معط

ك٤با كاف الٌنسق  إال أنٌو ٤با كانت ىوية الفعل الكالمي تتحٌدد يف إطار لغة اجملتمع كثقافتو الٌسائدة،
فهل يَبٌتب عن ىذا  قايف يف اجملتمعْب اسإلالمي كالغر ي ٨بتلفْب عن بعضهما البعض،غوم كالثٌ اللٌ 

 ؟ على غّب كعي بالفعل الكالمي الركاية أـ ال رس اللساين الغر ي كافاالختالؼ أف الدٌ 

                                       
لكالمية يف التداكلية عند العلماء العرب)درالة تداكلية لظاىرة األفعاؿ اكىذا ما تقٌيد بو)مسعود صحراكم(. ينظر: 305

 بعدىا.كما  136الَباث اللساين العر ي(، ص
  .٧135بمد برادة كحساف بو رقية، صمن النص إىل الفعل)إٔباث التأكيل(:بوؿ ريكور،ترٝبة: 306
 .08ص ،ابن فورؾ ينظر:مشاكل ا٢بديث كبيانو:اسإماـ ا٢بافظ 307
 135ص من النص إىل الفعل)إٔباث التأكيل(:بوؿ ريكور، 308
 .08-07ص ،ديث كبيانو:اسإماـ ا٢بافظمشاكل ا٢ب 309
 .136ص الفعل)إٔباث التأكيل(:بوؿ ريكور، من النص إىل 310
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ديِب ك اجتماعي ٨بتلف ٛباما عٌما ىو عند  لغوم،  )أكلتْب( ينتمي إىل كاقع مؤلسايت ٤با كاف
كالذم ييعرٌب عن ا٢باالت الٌتبليغية  ،311كانت الركاية عنده ٦بٌرد كالـ غّب مباشر أك كالـ مائل ا٤بسلمْب،

أم ما  كما ييعبػ ري أيضا عن تلك ا٢باالت التبليغية الٌذاتية؛ غّبنا فننقلو عنهم،أم ما يقولو  عند اآلخرين؛
حكى  )أكلتْب( بعٌدة صيغ من بينها:قاؿ إٌف، .أيضا ييؤد ل ا٣بطاب ا٤بركم عند312ينقلو ا٤بتكلم عن نفسو

٥با عالقة أبدا يف ا٣بطاب ا٤بركم ليست  (أن)أكلتْب( إىل كوف أداة ا٤بصدر) كما ينٌبو ،313ركل أٌف... أٌف،
كذلك  ،314بل ىي من االلتعماؿ ا٣بربم الذم يسعى إىل إعادة الكالـ ٕبذافّبه بااللتعماؿ اسإنشائي،

لسبب كاحد كىو خوؼ الٌناقل من أف يىعَبىًضى كالمىو غموضه لواء من حيث داللتيو أك من حيث 
 رب ال اسإنشاء.كىذا ما ٯبعل فعل الركاية الكالمي عنده يندرج ٙبت مسٌمى ا٣ب ،315مرجعيو

كاف لديو كعيا بالفعل  ٗبكٌونو الٌلغوم كاالجتماعٌي كا٢بضارٌم، أٌف اجملتمع الغر ي، نستنتجذف 
 كلكن ىذا الفعل الكالمي كاف قد اٌتسم ٖبصوصيات عديدة نسٌجلها يف الٌنقاط اآلتية: الكالمي الٌركاية،

م مفهـو الولاطة يف قحً ا يي كىذا م الركاية ىي عبارة عن خطاب ينجز بطريقة غّب مباشرة، -1
ٕبيث يتوىٌل الوليط حكاية كالـ شخص آخر أك حٌب كالمو ىو يف زماف كمكاف  النقل؛

 آخرين.
 أم ال تَبتب عليو آثار شرعٌية معٌينة. الركاية يف العرؼ الغر ي ىي خطاب عادم؛ -2
كىذه  صدر)أف(،تنجز الركاية يف العرؼ الغر ي ببعض صيغ األفعاؿ ا٤باضية ا٤بقَبنة بأداة ا٤ب  -3

 الصيغة تستعمل يف إ٪باز ا٣برب،كمنو تكوف الركاية فعل كالمي خربم ال إنشائي.

 ال تكوف الركاية يف ىذا العرؼ ٧بكومة ببعد تشريعي ربٌاين أك قانوين/كضعي.  - 4 

                                       
 .95ص ،(:أكلتْبكيف ننجز األشياء بالكالـنظرية أفعاؿ الكالـ العامة) 311
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها.312
 .95ص ،نفسو 313
 .96نفسو، ص 314
 .126نفسو، ص 315
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خطاب » على على اختالؼ اللغات كتباين الثقافات كا٤بعتقدات، يشتمل فعل الٌركاية الكالمي، ،إذف
إال أنٌو ضمن ىذا األخّب ال يكوف ا٤بتكٌلم ناقال لكالمو ، Discours rapporté»316مركم

 .318)أكلتْب( كىذا على خالؼ ما كاف يتصٌوره ،317بل يكوف ناقال لكالـ شخص آخر خصي،الشٌ 

إذ يسعى  إف تصٌور الٌركاية باقتصارىا على نقل كالـ الغّب يتماشى مع مفهومها يف العرؼ اسإلالمي؛
إٌف طريقة نقل  .-عليو الصالة كالسالـ -لوؿ ٧بٌمدكالـ الرٌ  م من جهتو أيضا إىل نقل كالـ غّبه،الرٌاك 

تنبِب على تقنٌية يصطلح عليو  الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي، يف ظل األحاديث النبويٌة الشريفة،
فا٤بتأمل  فيها أيضا؛ كما يعٌد لٌنة مؤٌكدة كالذم ييعٌد من خصائص األمة اسإلالمية الفريدة، ؛319)اسإلناد(

يف تاريخ األمم األكىل ال ٯبد فيها من اشتغل على مستول أمن كلالمة منجزات رللها الكالمٌية إال يف 
أف يقوؿ اٌدث:حٌدثنا  » ىو ٖباٌصيتو ا٤بميزة عند ا٤بسلمْب، كاسإلناد، .320اسإلالـ بوالطة ىذه التقنية

أم من  مباشرا؛ كما ٲبكن أف يكوف الٌنقلي  ،321«كلٌلمفالف عن فالف،عن رلوؿ ا صلى ا عليو 
 .إىل الرٌاكم مباشرة دكف كلاطة -صلى ا عليو كلٌلم -الٌرلوؿ

كرٌٗبا يعود  )اآلمدم( على تعريف الٌركاية لواء من حيث اللغة أك من حيث االصطالح، مل نقف عند
شريعي اسإلالميْب إىل الجتماعي ك التٌ ذلك إىل أٌف ىذا الفعل الكالمي أصبح متعارفا عليو يف الواقع ا

يصرٌح فيو  )اآلمدم( على قوؿ أيضا مل نقف عند )اآلمدم( حاجة إىل تقدمي تعريف لو. درجة أف مل ٯبد
ليل على ذلك أنو بعدما تطرؽ إىل كالدٌ  عندما تتٌبعنا كالمو كجدناه يعٌدىا خربا؛ كلكن ،بأٌف الركاية خربه 

                                       
 .185دك ك دكمينيك منغنو، صمعجم ٙبليل ا٣بطاب:إشراؼ:باتريك شارك  316
 ا٤بصدر نفسو، ص نفسها 317
ألف الراكم يف اعتقاد )أكلتْب( كما ٲبكنو أف ينقل كالـ غّبه، ٲبكنو كذلك أف ينقل كالمو الشخصي، كقد لبق ك  318

 أف أشرنا إىل ىذه ا٤بسألة.
مشقي ا٢بنبلي)يولف بن حسن بن عبد ا٥بادم(،١بنة من اققْب بإشراؼ:نور الدين النهاية يف اتصاؿ الركاية:الدٌ  319

 05ص ،2011، 01/لبناف/الكويت،ططالب،دار النوادر،لورية
 ا٤بصدر نفسو،ص نفسها. 320
 .52التعريفات:ا١برجاين، ص 321
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 -صلى ا عليو كللم -اشرة إىل ما يستند عليو الراكم يف ركايتو ٢بديث النيب أنواع ا٣برب الثالثة انتقل مب
 ك على ىذا تكوف الركاية عنده ما ىي إال نوعا معينا من أنواع ا٣برب. ،322كذلك بوصفو ٨بربا عنها

كاية الرٌ وس يػىتىلٌبس ا٣برب بلبي  نقوؿ: ؟ مٌب يأخذ ا٣برب مسٌمى الركاية نبادر بطرح التساؤؿ اآليت: ،كعليو
إال أٌف ىذا ا٢بكم  ،323عندما تكوف القضية الٍب نتوىٌل اسإخبار عنها متضٌمنة ٢بكم يشمل األٌمة ٝبيعها

كلذلك ال يكوف الرٌاكم راكيا  ،324العاـ يشَبط فيو أف يكوف ناقليو قد حٌصلو بااللتناد إىل ا٤بعطى الٌسمعي
أك ٠بعو من أحد آخر ٠بعو من -ليو كللم صلى ا ع -حقيقٌيا إال إذا ٠بع فعال ا٢بديث من الرلوؿ

 عنده عليو الصالة كالسالـ.

أك أهٌنا إعادة إ٪بازو ٥با  -صلى ا عليو كلٌلم -ٗبثابة نقل كالمي ألحاديث الرلوؿ  تعٌد الٌركايةإذف، 
 ره،التنادا إىل ما لبق ذك كعليو ٲبكننا أف نسٌجل، بالٌنيابة عن مصدرىا األصلي بوالطة آلٌية اسإلناد.

 كىي: بعضا من ا٤بمٌيزات الٍب اختٌص هبا فعل الركاية الكالمي يف إطار العرؼ اسإلالمي،

ٕبيث ال ييهتٌم إثرىا بذلك  -صلى ا عليو كلٌلم -دأهنا خطاب أك كالـ ٧بكٌي عن النيٌب ٧بمٌ  -1
 ات(.كاية عن الذٌ )الرٌ  الكالـ الذم يركيو الرٌاكم عن نفسو

 تَبٌتب عليو آثار شرعٌية معٌينة. أهنا خطاب أك كالـ  -2

 .325 ضمن طرؽ ٙبٌملٌية متعٌددة يعتمد الرٌاكم سإ٪بازىا بصيغ كثّبة، -3

تعٌْب تبعا لذلك أف تكوف الٌركاية يف العرؼ  عنو فيها يشتمل على داللة حيٍكًمٌية، ٤با كاف ا٤بخربي  -4
 اسإلالمٌي ٧بكومة بالبعد الٌتشريعي الربٌاين.

                                       
 .116-2/115 ،اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 322
 .4/432، البحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي 323
 .4/432 ،صدر نفسوا٤ب324
 بالركاية.كىو ما لنعرض لو يف ا٤ببحث ا٣باص بالصيغ اسإ٪بازية ا٣باٌصة 325
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فهي الٍب تضمن صدكر  كاية إىل ضركرة اعتماد آلٌية اسإلناد؛الٌتشريعي الربٌاين يف الرٌ  يؤٌدم البعدي  -5
 . -صلى ا عليو كلٌلم -ا٢بكم من عند الرلوؿ

أفراد  أم يكوفي  عنو فيها قضٌية من القضايا العاٌمة الٌٍب تشَبؾ فيها األٌمة ٝبيعها؛ يكوف ا٤بخربي  -6
  ر.األٌمة ٝبيعهم معنٌيوف هبذا اسإخبا

 عنو فيها على الٌتجربة الٌسمعية الٍب تعٌزز مسؤكلية الٌنقل األمْب من طرؼ الرٌاكم. يعتمد ا٤بخربي  -7

 ،326ال تتحقق إ٪بازية الفعل الكالمي إال يف إطار الظركؼ كا٤بالبسات الٍب يتٌم فيها ا٢بدث اللغوم
 قرينة ا٤بقاـ، » ىو ما يصطلح علي بػتندرج ضمن السياقات غّب اللغويٌة ك  على تنٌوعها، كىذه االعتبارات،

فإذا مل تتوٌفر تلك الظركؼ كا٤بالبسات أثناء إ٪باز الفعل  ،327« أك القرينة ا٤بعنويٌة أحيانا أك ا٢باؿ،
 كمن ٌث يكوف الفعل الكالمي فاقدا لقدرتو اسإ٪بازيٌة الكالمي كانت ا١بملة غّب مطابقة ٤بقتضى ا٢باؿ،

ٗبا أهٌنا  اآليت:ىل كاف كاقع الٌتشريع اسإلالمي كاعيا بشركط  إ٪باز الركاية، كعليو نبادر بطرح الٌتساؤؿ .328
 .؟ أـ أنٌو مل يكن على كعٌي بأٌم شركط تذكر فعال كالمٌيا،

 

ُشروطُإنجازُفعلُالروايةُالكالمي:ُ-(ثانيا)

ٕبيث إذا مل  د إ٪بازية الفعل الكالمي يف إطار الظركؼ كا٤بالبسات الٍب يتم فيها ا٢بدث اللغوم،تتحدٌ 
ال يكوف الفعل الكالمي  كمن ثٌ  تتوفر تلك الظركؼ كا٤بالبسات كانت ا١بملة غّب مطابقة ٤بقتضى ا٢باؿ،

 فاقدا لصفتو اسإ٪بازية. الفعل الكالمي  ؛ أم يكوف329إ٪بازيا

                                       
 .176ص ،وميلغة ا٢بكم القضائي)درالة تركيبية داللية(:لعيد أٞبد بيٌ  326
 .114الٌداليل(:٧بٌمد ٞبالة عبد الٌلطيف، ص-الٌنحو كالٌداللة)ميدخل لدرالة ا٤بعُب النحوم327
 .176ص ،)درالة تركيبية داللٌية(:لعيد أٞبد بٌيوميلغة ا٢بكم القضائي 328
 ا٤برجع نفسو، ص نفسها. 329
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يشَبط   يف ظٌل الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي، ،قةبطريقة صحيحة موفٌ  فعل الركاية الكالمي لكي ينجز
 اكم للحديث شركط ىي:أف تتوافر يف الرٌ  (آلمدما)

 :فانُيكونُمكلُ أُ-(1)

رىا يف راكم توفٌ  الشركط الواجبً  ؿى ها أكٌ كٯبعلى   la chargeكليفصفة التٌ  (اآلمدم)شَبط يى 
كلذلك فهو  ال يلتـز بأم مسؤكلية ٘باه مالّبكيو، déchargéأف اسإنساف غّب ا٤بكلفذلك  ا٢بديث؛

ل يف ا٣برب الذم ليتحمٌ  االحتياطفإما أف تنعدـ عنده القدرة على الضبط ك  احتمالْب؛كاقع بْب أحد 
إىل  يب الذم مل يصل بعدي كىذا االحتماؿ ينطبق ٛباما مع اسإنساف اجملنوف أك الصٌ  مسؤكلية نقلو إىل ا٤بتلقي؛

كاية بسبب احتماؿ تطرؽ غّب مقبوؿ الرٌ  (اآلمدم)عند  كاةوع من الرٌ فهذا النٌ  مييز بْب األمور،درجة التٌ 
مثل  ؛رذكٌ اكم قادرا على ا٢بفظ كالتٌ أف يكوف الرٌ  -يف االحتماؿ الثاين –كإما  .330يهاا٣بلل كالنسياف إل

فهذا النوع أيضا ال تقبل ركايتو كال يصح أداؤىا حٌب كإف ٙبمل  ،قارب البلوغ ز كا٤براىق الذميب ا٤بميٌ الصٌ 
إىل ا٤بؤلسة اسإٝباعية الٍب  عدـ قبوؿ مثل ىذه الركاية كيرجع  ،الركايةاكم يف ىذه ا٢باؿ القدرة على الرٌ 

 كإذا كاف الفالقي  ألف الفالق بإمكانو أف يكذب يف ما يركيو طبعا، رد ركاية من اتصف بالفسق؛ترل ب
 فهنا من األكىل أف تردٌ  كذلك ٗبقتضى تكليفو، من ا تعاىل، وخوفاحتماؿ  غم منمردكد الركاية على الرٌ 

 .331ألنو غّب مكلف ؛الكذب أٛبنكاية فهو ال يي على فعل الرٌ  رى دً م كإف قى يب الذٌ ركاية الصٌ 

 

 

 

 

                                       
 .4/393 اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم،. 2/88 اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 330
اصوؿ يف علم . 2/226:الغزايل،األصوؿا٤بستصفى من علم  .89-2/88يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، اسإحكاـ 331

 .4/394أصوؿ الفقو:الرازم،
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 :أنُيكونُمسلما -(2)

٥بذا ا٤بنصب  Ni pas qualifié قبل ركايتو ألنو عدمي األىليةأف الكافر ال تي  (اآلمدم)يرل 
 .332 ـباسإلال يني دً ال ينالو إال من كاف يى  -صلى ا عليو كللم -فمنصب الركاية عن الرلوؿ  الشريف؛

  :علىُنسيانوُاوُمرجحأنُيكونُحفظُ  -(3)

ٯبب أف  تأدية صحيحة مقبولة، -صلى ا عليو كللم -كاية عن النيب اكم فعل الرٌ م الرٌ لكي يؤدٌ 
مع  حفظو ألنو إذا تساكل ؛333كبّبة على مالبسات نقل ا٣بربdominance تتوافر لديو ليطرة

 ألف ىذه الصفات متضاربة، ؛إىل اسإخفاؽ فعل الركاية ليؤكؿفحتما  ،مع غفلتوتو يقظ ك ،نسيانو
.أما إذا كاف حاؿ الراكم ٦بهوال فليس لنا 334يضعف من احتماؿ صدقو فيهاكاجتماعها يف راكم ا٢بديث 

اتو أغلب صف نبحث عن ب علينا أفيتوجٌ  أم خيارا إال أف نعتمد على ما ىو األغلب ك األعم من حالو؛
 علينا تعٌْب  وا ما ىو ا٤بشهور من حالغاب عنٌ  إذابينما  ،جتماعيةيف بيئتو اال صف هباصالو الٍب ٛبيز  كاتٌ كخً 

 .335 ٭بتحنو فيو حٌب نتبْب حالو testضركرة أف نقـو بنصب اختبار 

 

                                       
عدـ امتالؾ الكافر ألىلية إ٪باز فعل الركاية يف أف  (الغزايل)كيرل .2/90،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ  332

ا٤بستصفى  :كما ال تؤىلو عدالتو يف دينو من إ٪بازه أيضا.ينظر هما يف دينو،الواقع ا٤بؤلسايت اسإلالمي يعود إىل كونو متٌ 
 .4/396اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم،. 2/229ايل،:الغز األصوؿمن علم 

أم  على كذبو؛و أف يكوف الراكم مرجحا العتقاده فيما ٱبرب بو ى -خر الدين الرازمٕبسب ف -منتهى ىذه السيطرة 333
ٗبعُب آخر أف يغلب على ظن الراكم للخرب كونو ٠بعو فعال ال أنو يػيقىٌوؿ قائلو ما مل يقل أصال.ينظر:اصوؿ يف علم 

)من غّب  حفظو إذا حٌدث ٩با ٰبفظوكمعُب الضبط عند علماء ا٢بديث ىو تيقظ الرٌاكم ك  .4/393أصوؿ الفقو:الرازم،
كما يشَبط يف الٌضبط أف ييفٌرؽ الراكم بْب االلتعماالت  أك يكوف متحكما يف ٧بتول كتابو إذا حدث منو، كتابو(،

 .100ص مشقي،اللغوية كما تفيده من معاين ٨بتلفة.ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدٌ 
 .2/228:الغزايل،األصوؿا٤بستصفى من علم . 2/92األحكاـ:اآلمدم، اسإحكاـ يف أصوؿ 334
 .93-2/92،يف أصوؿ اسإحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 335
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 :عدالُأنُيكونُ-(4)

بوؿ قى qualification  إف ا٤بقصود بصفة العدالة يف اصطالح الفقهاء كاألصوليْب ىو توفر أىلية
 ين، كّبة كالدٌ عبارة عن التقامة السٌ » كىي ،336فعل الشهادة كالركاية عن النيب صلى ا عليو كللم

حاصلها يرجع إىل ىيئة رالخة يف النفس ٙبمل على مالزمة التقول كا٤بركءة ٝبيعا حٌب ٙبصل ثقة الٌنفوس 
كما أٌف االتصاؼ بصفة العدالة  ،338« كاألفعاؿين مع اعتداؿ األقواؿ ىي صالح الدٌ  ».أك337« بصدقو

كالٌضابط يف ىذا األمر أننا  ٌتم على ا٤برء أف يكوف ٦بتنبا للكبائر كبعض الصغائر ك حٌٌب بعض ا٤بباحات،ٰبي 
 .339 اكم على الكذب تعٌْب علينا رٌد ركايتو فال تكوف معتمدةن بأم حاؿ من األحواؿإذا مل نأمن جرأة الرٌ 

(؛ عديلالتٌ )قبوؿ أدائو لفعل الركاية إىل ما يصطلح عليو يف علم ا٢بديث بػ كم من أجلاالرٌ  كما ٰبتاجي 
كٚبتلف ىذه  ،340(عديلألفاظ التٌ ) بػ كتعرؼ كصفو ببعض األكصاؼ، الراكم عدال ال بد من لكي يصبحى ف

 درجات: أربع كلذلك فهي على كاة،األلفاظ باختالؼ حاؿ الرٌ 

 ا عليو كللم، صلىل الراكم سإ٪باز فعل الركاية الكالمي عن النيب رجة تؤىٌ ألفاظ ىذه الدٌ  -1
أما من كاف مشهورا بالعدؿ فيقاؿ  أك حجة، أك ثبت، أك متقن، كىذه األلفاظ ىي:ىو ثقة،

 ضابط.أك حافظ  فيو:

                                       
 .2/94،السابقصدر ا٤ب 336
 .2/95،نفسو 337
٦بٌلة األحكاـ الشرعٌية:أٞبد بن عبد ا القارم،درالة كٙبقيق:عبد الوٌىاب إبراىيم أبو لليماف ك٧بمد إبراىيم أٞبد  338

 .624ـ،ص1981ق/1401، 01ا٤بملكة العربٌية السىعوديٌة،ط -وعات هتامة،ًجٌدةعلي،مطب
اصوؿ يف علم أصوؿ . 2/231األصوؿ:الغزايل،ا٤بستصفى من علم  .2/95،اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 339

د عن ألباب االبتعا - 2اسإلالـ كالبلوغ، -1كٰبصر علماء ا٢بديث عدالة راكم ا٢بديث يف: .4/399الفقو:الرازم،
 .100ص ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي، ل من ا٤بركءة.االبتعاد عن األمور الٍب تقلٌ  -3الفسق.

 .103صا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الٌدمشقي،  340



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

133 
 

لة صرٰبة دال ألهنا مل تدؿٌ  ؛٪باز فعل الركاية الكالميسإل الراكم ألفاظ ىذه الدرجة ال تؤىٌ   -2
كىذه  تها،ق من صحٌ بتها إىل أف يتم التحقٌ ق كتاٛبنحو ح ٥بذا فهيك  ،و ٤با يركيوضبطعلى 

 ال بأس بو. دؽ،و الصٌ لٌ ٧بى  ،كؽه دي األلفاظ ىي:صى 
:ىو ظها فهيالفأ ، كأماىذه الدرجة ٛباما ابقة على خصائصرجة السٌ تنطبق خصائص الدٌ   -3

 .أك ركل عنو الناسي  ،شيخه 
اكم فقط بط كلذلك فهي تؤىل الرٌ اللة على معُب الضٌ د  يف الرجة ضعيفة جدا ألفاظ ىذه الدٌ   -4

  .341 أك ىو كلطه  ،ا٢بديثً  كىذه األلفاظ ىي:صالي  ألخذ العربة من أحاديثو الٍب ركاىا،

سإ٪باز األفعاؿ الكالمية، إال أٌف  Standard( بوضع شركط ٭بوذجٌية Austin لقد قاـ )أكلتْب
كلذلك كانت ٗبثابة مقَبحات عاٌمة  ىذه الشركط كانت منبثقة من كاقع حضارم، أخالقي كعريف غر ٌي،

 لعينا إىل تقريبها، قدر ا٤بستطاع، من تلك الٌشركط ا٤بعتمدة يف كاقع الٌتشريع اسإلالمي.

شركط »  -1 ا٤بػػػػيقًدـ على فعل الركاية،بػيصطلح )أكلتْب( على الشركط الٌٍب كضعها )اآلمدم( يف
كشركط قيالٌية، كىي ليست الزمة  » -342،2«فإذا مل تتحقق كاف ذلك إيذانا بإخفاؽ األداء  ا٤بالءمة،

إذ  ؛343«ألداء الفعل، بل ألدائو أداء موفقا غّب مغيب، فإذا مل تتحقق كاف يف ذلك إلاءة أداء للفعل 
ككاف  .344ر اتكم إليو فيما ٱبص ٪باح أك إخفاؽ األفعاؿ الكالمية اسإ٪بازيةىذه الشركط ٗبثابة ا٤بعيا تعدٌ 

 قد قٌسم ىذه الشركط إىل قسمْب اثنْب ٮبا:

 

 

                                       
 .104-103ص ،ا٤بصدر السابق 341
 Speech act and.نقال عن44ص ،:٧بمود أٞبد ٫بلةآفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ا٤بعاصر 342

Conversational Interaction: Geis,M,L,(1997), Cambridge University 
Press,P04  

 .44ا٤برجع نفسو، ص343
 نفسو، ص نفسها.344
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 :الشروطُالت كوينيةُ-(1)

متفق عليو بْب أفراد الواقع  Conventional Procedureضركرة كجود إجراء عريف - أ
يا معينا كالزكاج مثال أك الطالؽ أك عقد كما ٯبب أف ٱبٌلف أثرا عرف   االجتماعي ا٤بؤلسايت،

 بيع...إخل.
ٯبب أف ينٌفذ ذلك اسإجراء العريف من خالؿ التلفظ بكلمات ٧بددة، كيتوىل تنفيذه أشخاص  - ب

 ٧بٌددكف يف ظركؼ اجتماعية معينة.
ٯبب أف يكوف األشخاص ا٤بقًبليوف على تنفيذ ذلك اسإجراء أصحاب كفاءة ك أىلية ٤با  - ت

  ليقوموف بو.
 يطلب من األشخاص ا٤بنفذين لإلجراء العريف أف ينفذكه تنفيذىم صحيحا. - ث
 345يطلب من األشخاص ا٤بنٌفذين لإلجراء العريف أف يكوف تنفيذىم كامال. - ج

 

 :الشروطُالقياسيةُ-(2)

 ٯبب أف تكوف األفكار الٍب تدكر يف خلد ا٤بشارؾ يف اسإجراء العريف صادقة.  - أ
 ٯبب أف تكوف  ا٤بشاعر الٍب ٚبتلج يف صدر ا٤بشارؾ يف اسإجراء العريف صادقة.  - ب
 ٯبب أف تكوف النوايا الٍب يتوجو هبا ا٤بشارؾ يف اسإجراء العريف صادقة.  - ت
 .346ٯبب على ا٤بشارؾ يف اسإجراء العريف االلتزاـ ٔبميع ما كاف قد ألـز بو نفسو من قبل  - ث

ىو ٗبثابة ذلك اسإجراء  (اآلمدم)دؼ من كرائو عند ذاتو كا٥ب فعل الركاية يف حدٌ  إفٌ 
م ففعل الركاية يتطلب للقياـ بو حضور كل من ا٤بتكلٌ  ؛Procedureا Conventionalالعريف

                                       
 نفسو،ص نفسها. 345
 .45نفسو، ص  346
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كمن البديهي أف يكوف اسإجراء العريف ا٣باص  .347كيتطلب أيضا توفر شركط خاصة بكل منهما امع،كالسٌ 
إذ ال تتم ركاية ا٢بديث  لواء؛ طرؼ الراكم كا٤بستمع على حدٌ مسبقا من  بفعل الركاية معلوما كمقبوال

أف يركم لو على الراكم  أك أف ا٤بستمع يلحٌ  الشريف من طرؼ الراكم  كمستمعو منشغال عنو بشغل معْب،
كلذلك يتطلب ٪باح فعل الركاية التعداد كل من الراكم  عنو بأمر من األمور، حديثا ك الراكم منشغل

يكوف عبارة عن آثار  كأما فيما ٱبص ما ليَبتب على إ٪باز فعل الركاية، .نا إليو لابقاكما أشر   كمستمعو
إف كاف خربا خالصا  ك كما ٰباكؿ أف يستجيب ٤با فيها من أكامر كنواىي، ،من طرؼ ا٤بستمع مي على تي  شرعية

 من فائدة طبعا. -الرلوؿ صلى ا عليو كللم -حيث ال ٱبلو حديث  التخرج العربة منو،

كىذا  ،(أكلتْب)رىا الٍب لطٌ  الشركط التكوينية ضمن أحد (اآلمدم)كليف عند مسألة التٌ  جي ًر ندى تى 
ال يستطيع   الذم ال يكوف مؤىالإذ أف الفرد  لْب لتنفيذ ىذا اسإجراء؛ن أف يكوف الناس مؤىٌ الشرط يتضمٌ 

كمن بْب الشركط الٍب ٘بعل من راكم ا٢بديث الشريف مؤىال عند  ـ على فعل كفعل الركاية،قدً أف يي 
صلى ا -إذ غّب ا٤بسلم ال يستطيع أف ينقل حديثا ٠بعو عن الرلوؿ  ىو أف يكوف مسلما؛ (اآلمدم)

مقبوؿ جدا من  (آلمدما)رط الذم كضعو أك ٠بعو من مسلم كاف قد ٠بعو منو.إف ىذا الشٌ  ،-عليو كللم
كلكننا نضع  ،صيل معلومات خاصة حوؿ مؤلسة معينةمنا فرضا أننا بإزاء ٙبذ لو للٌ إ ؛الناحية ا٤بنطقية

 شخص صادؽ أمْب، كثانيا أف يكوف ناقلها إلينا الدقة، أكؿ الشركط أف تكوف تلك ا٤بعلومات يف غاية
إىل فلو جاءنا فرضا شخص ال ينتمي  كااللتيعاب الكبّب ٤با يدكر حولو،ي بصفة النباىة كالفطنة متحلٌ 

و رٗبا عدمي ا١بدكل أك أنو من حيث كوني  تلك ا٤بؤلسة كال يؤمن حٌب بنشاطها الذم تقـو بو،
بطبيعة معينة عن تلك ا٤بؤلسة ٤با أقررنا بصدقو فيها فلو جاءنا ىذا الشخص ٗبعلومات إخل مغشوش...

علو من ٯبا يف ذلك عالكة على أف جهلو ٤با تقـو بو كىدفه ألنو بعيد كل البعد عن تلك ا٤بؤلسة، ا٢باؿ؛
كذلك ٛباما مثل الكافر الذم يريد نقل حديث  افَباء الكذب عليها أقرب إىل الصدؽ يف نقل أخبارىا،

 . -صلى ا عليو كللم -الرلوؿ 

                                       
كتأكيل )األكؿ(  متعلق بكل من قصد ا٤بتكلم (اآلمدم)لبق ك أف أشرنا إىل أف حاصل شدة ا٤بنطوؽ اسإ٪بازية عند  347

 ا٤بتلقي.



 األفعال الكالمّية الخبرّية عند اآلمدي                                         ألّول:      االفصل  
 

136 
 

على  الراكم ٤با يسمعو ب حفظفيما يتعلق بضركرة تغلٌ  (آلمدما)رط الذم اشَبطو كما أف الشٌ 
فاألىلية عنده نستطيع أف نقسمها إىل قسمْب  ؛(أكلتْب) عند يدخل كذلك يف شرط األىلية ،نسيانو
كأما  أف يكوف مسلما،-كما رأينا-كالذم اشَبط فيو اآلمدم ،الدينٌية للمتكلم ويةا٥بب ألكىلا تتعلقاثنْب:

لذم ليصّب ىو كا الثانية فهي خاصة بالقدرة الذىنية كما يستتبعها من فطنة ا٤بستمع للحديث الشريف،
إىل قسمْب:األكؿ تشَبط فيو القدرة  ( مقٌسمااآلمدم) يكوف التكليف عند كلذلكلراكم لو، فيما بعد ا

لتنفيذ أما الثاين فيشَبط فيو القدرة العالية على األداء أك ا ماع كا٢بفظ يف آف كاحد،العالية على السٌ 
بأف يكوف  (أكلتْب) عليوكىذا ما لبق أف عرب  الصيغ كا٤بعاين،كا٣بلط يف  الصحيح الذم ٱبلو من النسياف

 غّب منقوص من حيث الصيغة أك ا٤بعُب. 348تنفيذ الفعل الكالمي تنفيذا صحيحا ككامال

ضركرة أف يكوف  (أكلتْب) فهو يتطلب عند ،)اآلمدم( عند ضركرة اتصاؼ الراكم بصفة العدالة أما
ل كل ما كاف قد فرضو على كما يتطلب ذلك أيضا أف يقـو بفع الراكم صادقا يف أفكاره كمشاعره كنواياه،

 ال يكوف يفعل ما ألـز نفسو القياـ بو،كال  من كاف غّب صادؽ يف أفكاره كمشاعره كنواياه، ألف ؛نفسو
حينما جعل  (أكلتْبخالف) كاف قد  (اآلمدم)ال أف إ فعل الركاية، ٪بازسإ كبالتايل فهو غّب كفء ،عدال
كاف إ٪بازه لفعل فلو كاف الراكم مثال غّب عدؿ ل اية؛فعل الرك  العدالة شرطا ألاليا يف صحة إ٪باز شرط

( جعلو شرطا لنوايا+...)الصدؽ يف األفكار كا٤بشاعر كا فقد جعل شرط العدالة (أكلتْب) أما ،الركاية ٨بفقا
لك األكصاؼ ٤با أدل حيث لو اتصف الراكم بعكس ت ٢بدكث الفعل الكالمي على أكمل كجو فقط؛

ه على مل يؤدٌ  قوع الفعل منو كلكن يعاب عليو أفك  بل يصحٌ  فعل الكالمي،ال ذلك إىل إخفاقو يف إ٪باز
 .349أكما كجو فقط

كلمات ٧بددة بنطق ال )فعل الركاية ىنا( بضركرة تضمن ذلك اسإجراء العريف (أكلتْب)و كفيما خصٌ 
يفية مستندات الراكم كك)بػ  (اآلمدم)كاف قد اصطلح عليو  ،ينطق هبا أناس معينوف يف ظركؼ خاصة

                                       
للتفصيل ينظر:لغة ا٢بكم القضائي)درالة  كيشَبط التنفيذ الكامل كالصحيح أيضا أثناء إصدار األحكاـ القضائية، 348

 .179ص تركيبية داللية(:لعيد أٞبد بيومي،
 كىذا يف ذاتو راجع إىل االختالؼ ا٢باصل يف ىوية الفعل الكالمي كنوع الواقع ا٤بؤلسايت ا٤بؤطر لو.  349
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 ضماف لسماع ا٢بديث من مصدره األصلي أك الفرعي، ىذه ا٤بستندات ٗبثابة عد  تحيث  ،350(ركايتو
مت لو إ٪باز ظا صحيحا إذا تلفظ هبا الراكم تلف   ٧بددة إ٪بازيةصيغ على يف ىذه ا٤بستندات  دى مً عتي كلذلك اي 

 كلنأيت على ىذه الصيغ يف ا٤ببحث ا٤بوايل. فعل الركاية على أكمل كجو،

 

ُ:الكالميُفعلُالروايةُإنجازُصيغُ-(ثالثا)

بل ىي من اختصاص  علم أصوؿ الفقو، -يف حقيقة األمر -بدرالة ىذه الصيغ اسإ٪بازية  تص  ال ٱبى 
 من صحة أم قواعد يعرؼ هبا أحواؿ السند كا٤بًب، علم بقوانْب؛ »الذم يعرؼ بكونو: م ا٢بديثعل

كىذه الصيغ  .351« كحسن كضعف كعلو كنزكؿ ككيفية التحمل كاآلداء كصفات الرجاؿ كغّب ذلك
 ،هلو كآداؤي ـ على فعل الركاية من حيث ٙبم  أىلية ا٤بقدً  اسإ٪بازية ىي داخلة فيما يهتم بو علم ا٢بديث من

ككيف  ،الراكم ا٣بربى أف نبحث عن الطريقة الٍب حٌصل هبا  منا يستلـز اتالتطرؽ إىل ىذه الكيفيكما أف 
 .352ماع أك قاـ بإجازتو إىل غّب ذلك من الطرؽ األخرلىل عن طريق القراءة أك السٌ  ،غي نقلو إليو ا٤ببلٌ 
 :كٮبا نوعْب من الركاة بْب (اآلمدم)ز ٲبيٌ كبصفة عامة 

 صحابيا. الراكم أف يكوف-1

 .353غّب صحا ي الراكم أف يكوف-2

 فيما يأيت: يف حالة ما إذا كاف الراكم صحابيا ،الصيغ اسإ٪بازية لفعل الركاية (اآلمدم)ٰبصر 

 رلوؿ ا صلى ا عليو كللم يقوؿ كذا. عتي ٠بىً -1

 ين رلوؿ ا للى ا عليو كللم بكذا.رى خبػى أى -2
                                       

 .2/116اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 350
 .46ص ،اية:السيوطيإٛباـ الدراية لقراء النق 351
 .34ص ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي، 352
 .4/445،450الرازم،اصوؿ من علم أصوؿ الفقو:. 2/116أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،اسإحكاـ يف  353
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 ثِب رلوؿ ا صلى ا عليو كللم بكذا.حدٌ -3

 .354بكذا  رلوؿ ا صلى ا عليو كللمًِب هى افػى شى -4

تطلب ىذا أف  ،لالميبْب أفراد اجملتمع اسإ على تنفيذه يدى عتً اي  كاف فعل الركاية ٗبثابة إجراء عريف  ٤با
 كما أف ىذا اسإجراء من خصائصو ،ذكرناىا لابقا كنا قد ر فيهم صفات معينة،أشخاص تتوفٌ  يضطلع بو
آدائو أف يكوف الراكم أماـ للطة قضائية أم ال يشَبط يف  أف يؤدل بشكل عادم بْب األفراد؛ ا٤بمٌيزة لو

كىو تلك ا٥بيئات ا٤بعينة ك الظركؼ ا٣باصة  ؛356(٭بط اسإ٪باز)ػب عند التداكليٌْب  كىذا ما يعرؼ ،355ر٠بية
كهبذا يكوف فعل الركاية الكالمي ٧باطا  ،357الٍب تؤدل هبا األفعاؿ اسإ٪بازية بغية الوصوؿ إىل غرض معْب

 كاة. وية( أثناء إ٪بازه من طرؼ الرٌ )غّب للط بظركؼ كىيئات عادية

 Vocationبو أىلية تلفظيةيكس٩با  ،يف عملية الركاية ٧بوريا358rôle دكرا حا يٲبتلك الصٌ 
énonciative359 ألنو يعد متقبال ؛تفوؽ باقي أىلية األفراد اآلخرين Récepteur(360)  معاصرا

                                       
كزاد صاحب )التحبّب يف أصوؿ الفقو( صيغة:رأيت النيب صلى ا . 2/116،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 354

 .2011عليو كللم يقوؿ أك يفعل كذا.ينظر:التحبّب شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ا٤برداكم ا٢بنبلي، ص
 .1/76كتاب الفركؽ)أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(:القرايف، 355
. 18ص د ىاشم الطبطبائي،:طالب ليٌ (صرين كالبالغيْب العرببْب فاللفة اللغة ا٤بعا)نظرية األفعاؿ الكالمية  356

 التداكلية عند العلماء العرب)درالة تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكالمية"يف الَباث اللساين العر ي(:مسعود صحراكم،
 .137ص
 .18ص طبائي،د ىاشم الطب:طالب ليٌ (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب)نظرية األفعاؿ الكالمية  357
دىا اجملتمع للشخص كلكل ا٥بيئات كالقيم كالسلوكات الٍب ٰبدٌ  »يعرؼ ىذا ا٤بصطلح عند "ر.لنتوف"بأنو تلك: 358

 باتريك شاركدك كدكمينيك منغنو،إشراؼ: معجم ٙبليل ا٣بطاب: ينظر:. « األشخاص الذين ٰبتلوف ىذا الوضع
 .498ص
كٰبدد ضمنيا  يبْب أف ٛبوقعا معينا يصطفي طائفة معينة من ا٤بتكلمْب، أف ».د.منغنو،كمفاده: لقد أتى هبذا ا٤بفهـو 359

ك٥بذا فالتموقع ىو جهاز يؤىل  الشركط الٍب تسمح لذات أف تنخرط فيو كباألحرل أف تشعر بأهنا مدعوة إىل اسإ٬براط فيو،
 .584ص ،.ينظر:ا٤بصدر نفسو«ٗبقتضى طبيعتو نفسها أك ال يؤىل بعض األصناؼ من ا٤بتكلمْب
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صدر فهذا يعِب أف ما نقلو إ٭با ىو خرب  السابقة الصيغ قاؿ كاحدة من كلذلك إذا ،لباث الرلالة األصلي
كمن خالؿ  تلفظ  ،361أف نقبلو كنعتقد يف صدقو مطلقا علينا ٯبب -صلى ا عليو كللم -عن النيب 

كالٍب ىي عبارة  ،Crédibilité الراكم بالصيغ اسإ٪بازية السابقة يكوف قد  حٌصل على صفة ا٤بصداقية
 .362 لفظات ا٢بقيقيةه بالتٌ حيث إدالؤ  قياس أىلية ا٤بتكلم من ل يفم يتمثٌ عن حك

 :كىذه الصيغ ىي ٪بازيتها لفعل الركاية،إ٪بـز ب كننا أفال ٲبفل أما إذا كردت صيغ إ٪بازية أخر 

 قاؿ رلوؿ ا صلى ا عليو كللم كذا. -1
 ٠بعت رلوؿ ا صلى ا عليو كللم يأمر بكذا أك ينهى عن كذا. -2
 علينا كذا كحـر علينا كذا،كأبيح لنا كذا.أمرنا بكذا أك هنينا عن كذا،كأكجب  -3
 من السنة كذا. -4
 .363 ككانوا يفعلوف كذا كنا نفعل كذا، -5

 متقبال لباثٌ إذا كاف الصحا ي  شكاؿ الوارد حوؿ ىذه الصيغ اسإ٪بازية يكمن يف التساؤؿ اآليت:إف اسإ
فهل إيراده لواحدة من الصيغ  ،ككاف ٲبتلك أىلية تلفظية ٛبنحو أكلوية إ٪باز فعل الركاية الرلالة األصلي ،

يكوف ىذا النوع  ؟ أـ ال من مصدره األصلي على أنو كاف قد ٠بع ا٢بديث بالضركرة اسإ٪بازية السابقة يدؿ
 مل يكن صرٰبا فيها مثل الصيغ األربعة األكىل ألنو ؛يف إ٪بازيتو لفعل الركاية فه لى تػى ن الصيغ  ٨بي م

الرلوؿ صلى  -يف نقل الراكم للخرب عنيكوف ىناؾ كليطا ٯبوز أف  بل ،)٠بعت،أخربين،حدثِب،شافهِب(

                                                                                                                
-1ٗبثابة جهاز أك شخص يقـو بعدة كظائف ىي: عند ا٤بشتغلْب بالنظريات اسإعالمية، Récepteurا٤بتقبل يعد 360

كىذا بالضبط ما ٰبدث أثناء فعل  .469ص ،نقلها إىل ا٤بتلقي.ينظر:نفسو-4ٙبليلها.-3تسجيلها.-2التقباؿ الرلالة.
ث يستدؿ بو عند كقوع كاقعة من  رتو عن طريق ا٢بفظ،ك يسجلو يف ذاكإذ يستقبل الشخص ا٢بديث  الركاية الكالمي؛

 كيف األخّب يقـو بركايتو إىل شخص آخر. )عملية ٙبليلية التداللية(، الوقائع
 .2011التحبّب شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ا٤برداكم ا٢بنبلي،ص. 2/116،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 361
 .151ص شاركدك كدكمينيك منغنو،باتريك إشراؼ: معجم ٙبليل ا٣بطاب: 362
 التحبّب شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ا٤برداكم ا٢بنبلي،. 120-2/116،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ363
 .2028-2012ص
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كىذا ما ٯبعل  ،كىذه الولاطة يف النقل من شأهنا أف تنفي حدكث عملية تلقي مباشرة ،-ا عليو كللم
 .٧364بتملة للقبوؿ أك الرد على حد لواء تلك الصيغ 

 
 فهذا يعِب أنو مل يكن متقبال معاصرا لباث الرلالة األصلي، غّب صحا ي إذا كاف الراكم للحديثأما 

ك٥بذا فهو يعتمد يف الركاية على  ،كعدـ معاصرتو لو تستدعي أف ركايتو للحديث مل تكن بطريقة مباشرة
أك أف  أك إجازة الشيخ لو، ،أك القراءة على الشيخ ،إما قراءة الشيخ ٤با يركيو عنو »عدة ىي احتماالت

أك أف يرل خطا يظنو خط الشيخ بأين  ،أك يناكلو الكتاب الذم يركيو عنو با ٗبا يركيو عنو،يكتب لو كتا
 .365« ٠بعت عن فالف كذا

 إ٪بازيةلديو أىلية  لحديثالناقل ل فهذا يعِب أف السابقة االحتماالت إذا مت نقل ا٣برب بواحدة من 
 ألنو برىن على قدرتو ؛366يةكمصداقية ٘بعل من كالمو ذا مشركعية يتحتم علينا أف نأخذه بطريقة جدٌ 

لناد ىذا ٪بـز بصدؽ إكىذا ما ٯبعلنا  طريقة الٍب نقل هبا ا٣برب،كضح أيضا الأ يكوف قد كما ة،حمليٌ التٌ 
 لالة األصلي.األخّب إىل مصدر الرٌ 

اعيا يف ذلك االعتبارات ا٤بنطقية مر  نقلو طرؽل ا٢بديث ك تقنيات ٙبمٌ  ليليف ٙب (اآلمدم) قينطل
إذ يرل أف الراكم إذا كاف  ؛’Intention l  على عنصر القصد كباألخص على حد لواء؛ داكليةكالتٌ 

ءة فإف ذلك يقتضي أحد أمرين:إما أف يكوف الشيخ قصد إ٠باعو بالقرا مستندا يف ركايتو على قراءة الشيخ،
 ٠باعإ متوجها بقصده ٫بو الشيخ ة الٍب يكوف فيهال الركاييفضٌ  وكلكن من الوجوه،أك مل يقصد بأم كجو 

                                       
 .2011ص التحبّب شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ا٤برداكم ا٢بنبلي، 364
ارة عن تقنيات يف ٙبٌمل ا٢بديث، كطرؽ .ىذه االحتماالت ىي عب2/120،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ 365

السماع على الشيخ بقراءة - 3القراءة على الشيخ،- 2السماع من لفظ الشيخ أك العر ي،-1لنقلو، كىي عند السيوطي:
)عبد الرٞباف جالؿ :السيوطيك أنواعها( يف علـو اللغةالوجادة.ينظر:ا٤بزىر)- 6ا٤بكاتبة،-5اسإجازة، -4غّبه، 

-144،صـ1986بّبكت،).ط(، -ٌمد أٞبد جاد الوىل بك ك آخراف،منشورات ا٤بكتبة العصريٌة،صيداالٌدين(،ٙبقيق:٧ب
 .60. كينظر ىذه الطرؽ أيضا يف: إٛباـ الدراية لقرٌاء النقاية:السيوطي، ص170

 .152-151ص معجم ٙبليل ا٣بطاب:باتريك شاركدك كدكمينيك منغنو،366
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الركاية ىي فعل من األفعاؿ الٍب تنجز  ألف ؛367لى مراتب الركاية عندهأعبل كٯبعلها من  ،وحديثى  الراكم
لقصد من طرؼ الشيخ ا كإذا حضر عنصر ،368كلذلك يتعْب أف ٰبضر عنصر القصد يف تنفيذىا بالكالـ،

 اسإ٪بازية اآلتية: ٯبب على الراكم أف يتقيد بالصيغ عندىاف يف اسإ٠باع،

 .369 ٠بعتو يقوؿ كذا -قاؿ فالف  -أخربنا  -ثناحدٌ 

ففي ىذا ا٤بوضع يكوف من  كيف حالة ما إذا كاف الشيخ قد قرأ كمل يكن لو قصد أك نية إ٠باعو بالقراءة،
كذلك راجع  ؛(اآلمدم)يعد كاذبا يف نظر  التلٌفظ هبذه الصيغألف  و أف يقوؿ:حدثنا ك أخربنا؛غّب ا١بائز ل

 ،كخاصة شرط قصد اسإفهاـ بليغية،إىل كوف الشيخ مل ٰبدثو كمل ٱبربه كىو مراع ١بميع حيثيات العملية التٌ 
الراكم أف يستبدؿ الصيغ اسإ٪بازية السابقة بصيغ  لقصد من الشيخ القارئ فهنا بإمكافكإذا غاب شرط ا

 .370 أك ٱبرب بكذا ث بكذا،أك ٰبدٌ  أك ٠بعتو يقوؿ كذا، خرل ٫بو:قاؿ فالف كذا،إ٪بازية أ

القراءة )ػكيصطلح عليها ب يف ركايتو للخرب، خرل يستطيع الراكم أف يستند عليهالية أكىناؾ تقنية ٙبمٌ 
 يف حضرة كىي أف يقرأ الراكم ا٣برب 372تعرؼ كذلك يف علم ا٢بديث بػعرض القراءة ؛371(على الشيخ

                                       
 .2/121اسإحكاـ يف أصوؿ اسإحكاـ:اآلمدم، 367

 .203ص ،)الفلسفة يف العامل الواقعي(:جوف لّبؿالعقل كاللغة كاجملتمع  368
 .2/121اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،369
. كقد أكرد )السيوطي( الصيغ الٍب أكردىا )اآلمدم( كزاد عليها صيغا أخرل، كلكنو مل يفرؽ 2/121،ا٤بصدر نفسو 370

يف شكل لٌلمية تراتبية؛ حيث ٙبتل أعلى درجة صيغة:أملى علٌي بينها بعنصر القصد كما فعل )اآلمدم(، بل أكردىا 
،كتأيت بعدىا مباشرة صيغة:٠بعت، ث تليها صيغة:حٌدثِب فالفه؛ كيفضل )السيوطي( أف يستعمل  فالفه،كأمىل  على فالفو

كاف حاضرا معو   الراكم الصيغة األخّبة إذا كاف على انفراد مع الشيخ ادث، كما يستحسن أف يورد صيغة:حدثنا إذا
أناس آخركف يستمعوف إىل ركاية الشيخ، كأقل درجة من الصيغة السابقة صيغة:أخربين فالفه إذا كاف منفردا مع الراكم، 
كأخربنا فالف إذا كاف ٗبعية أناس آخرين، كىناؾ درجة أقل من السابقة كىي صيغة:قايل يل فالفه،كتأيت بعدىا صيغة:قاؿ 

يف ا٤بزىر) ثة، كآخر صيغة إ٪بازية ىي صيغة:عن فالف، ىي معادلة لصيغة:أٌف فالف قاؿ. ينظر:فالف، دكف ٚبصيصو بااد
 .60إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي، ص .154-145ص:السيوطي،ك أنواعها( علـو اللغة

 .158ص :السيوطي،ك أنواعها( يف علـو اللغةا٤بزىر) 371
 .130ص دمشقي،ينظر:ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب ال 372
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إىل أبعد من ىذا  (اآلمدمكيذىب) ،الشيخ دكف إنكار منو إما بتكذيبو أك بإشارة إىل كقوعو يف خطأ معْب
رائن كتظهر ىذه الق إ٪باز الفعل،كىي باأللاس قرائن لياقية ٙبيط ب ا٤بعطيات غّب اللسانية،حينما يراعي 
م عليو انتحاء للوؾ إكراه ٰبتٌ  أك نابعا عن إجبار لو، ال يكوف لكوت الشيخف أ (اآلمدم) عندما يشَبط

 أم كاف كاف الشيخ غّب قاصد للسكوت؛كلذلك إذا حصل ك أف   ،373غّب مقصود كمرغوب من قبلو
 ؛374ر يف إ٪بازية الصيغة الٍب قرأت عليوففي ىذه ا٢باؿ يكوف إقراره بالسكوت غّب مؤثٌ  ،عليو ا كمكرىا٦برب 

 (اآلمدم)كما يشَبط  ،375يكوف يف حكم ا٤بلغي أك ا٤بعدـك لوؾ إذا كاف ٦بردا من قصد صاحبولسٌ ألف ا
على  ألف الشيخ إذا كاف غافال ليكوف بالضركرة الراكم عليو؛ تو أثناء قراءةن الشيخ كيقظأيضا صفاء ذى

الصيغة اسإ٪بازية عن طريق  بإقراركإذا غاب كعي الشيخ انتفى قصده  ،غّب كعي ٗبا يقاؿ على أ٠باعو
، 376فعل الركاية ككانت صا٢بة سإ٪باز ،الصيغة قبلتٝبيع االحتماالت السابقة  كإذا انتفت السكوت،

 كيستدؿ على صحة الركاية ٗبا يأيت:

كأف  أف يكوف الراكم كاذبا أك ٨بطئا،غّب معتمد يف حالة كاحدة أال كىي  ىذا النوع من الركاية يكوف
جبار ليكوف لدل الشيخ احتماؿ اسإ كلكن إذا نفينا ٯبربه على السكوت، الشيخ ليس ٙبت أم ضغط

 ؛بالفسقو إىل كصف -مع امتالكو القدرة على ذلك -نكارهك٥بذا ليؤدم عدـ إ قة على اسإنكار؛قدرة مطل
غّب الئق بعدؿ  ايكوف الشيخ قد أصدر للوك كعليو سكوتو ىذا ليوٮبنا بصحة ما ىو غّب صحيح،ألنو ب

 ا٤بعتمدة يف إ٪بازه تكوف الصيغ قة القراءة على الشيخطريب صح فعل الركاية كإذا ،متدين مثلو مطلقا
 377.قراءةُعليو:أخربنا كحدثنا فالف ىي

                                       
 .2/121اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 373
 .2/121ا٤بصدر نفسو،374
 .39ص نظرية أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْب، 375
 .2/121اسإحكاـ يف أصوؿ اسإحكاـ:اآلمدم، 376
قرئ عليو كأنا . كيورد )السيوطي( صيغا إ٪بازية أخرل ىي:قرأت على فالف، أملى علي، 2/121،ا٤بصدر نفسو 377

 .60. إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي، ص160-158:السيوطي، صك أنواعها( يف علـو اللغةأ٠بع. ينظر:ا٤بزىر)
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 ؛(اآلمدم)سإ٪باز فعل الركاية عند  فهي ال تصحٌ  على إطالقها، (أخربناحدثنا ك )أما إذا كردت صيغة 
ٰبكم على الراكم  باسإخبار،كيف حالة ما إذا مل يتلفظ الشيخ  وقوع فعل النطق من الشيخ،ب  مي وىً ألهنا تي 

 378.سب إليو فعل مل يقم بوبالكذب حينما ني 

كىي تعُب من  ؛379(الشيخ إجازةػ )فيستطيع أف يكوف ما يعرؼ ب مستند الراكم يف الركاية، عي تػىنػىو  يػى 
أما من  يف ٝبيع األفعاؿ كاألقواؿ، ،380اسإذف كاسإباحة عند ا٤بشتغلْب بعلم ا٢بديث، الناحية اللغوية،

أك غّبىا من غّب  إذف ادث للطالب أف يركم عنو كتابا من كتب ا٢بديث،» ية اسإصطالحية فهي:الناح
فعل الركاية  .أما الصيغ ا٤بعتمدة يف إ٪باز381« كىذا أصل معناىا عند اسإطالؽ أف يسمع منو أك يقرأ عليو،

 ح  أك ما صى  فالين،:أجزت لك أف تركم عِب الكتاب الللطالب الشيخ عن طريق اسإجازة ىي أف يقوؿ
على شرط أف تقَبف  ،كأخربينكحدثِب  ،:أجازين فالف كذاكما تستعمل أيضا صيغ ،عندؾ من مسموعايت

يدٮبا بلفظ دكف تقي :حدثِب كأخربينل صيغٍبأما إذا التعم.382(ةن ازى إجى ) الصيغتْب األخّبتْب بلفظ
ألف التعما٥بما بصفة مطلقة  ؛صحيحةإ٪باز فعل الركاية بطريقة  يتمكن الراكم من الفهنا  ،(اسإجازة)
كلكن يف حقيقة األمر مل يقع منو ىذا التصرؼ  ،حي إلينا بأف الشيخ قاـ فعال بتحديث الراكم كإخبارهيو 

 .383 كعلى ىذا يكوف الراكم كاذبا إطالقا،

                                       
 .2/121،يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم اسإحكاـ  378
إال أهنا ٙبتمل معاين  طريقة من طرؽ التحمل كالركاية يف علم ا٢بديث، ىي (اسإجازة)ك .2/121ا٤بصدر نفسو،379

الوجازة يف األثبات  :ينظر ل أخذ العلم عن العلماء.إال أهنا يف النهاية ٙبيل على ٙبمٌ  كذلك العتبارات ٨بالفة، متعددة،
 ق،1428، 01لبناف،ط-كتذياب بن لعد  آؿ ٞبداف الغامدم،دار قرطبة للطباعة كالنشر كالتوزيع،بّب  كاسإجازة:

 .21ص
 .21ص الوجازة يف األثبات كاسإجازة:ذياب بن لعد آؿ ٞبداف الغامدم، 380
 .21ص ،ا٤بصدر نفسو 381
 .2/121اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 382
 .2/121،ا٤بصدر نفسو 383
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تصف م الشيخ اجمليز للراكم كىي كوف ،يف ٘بويز الركاية باسإجازة إىل اعتبارات منطقية (اآلمدم) يستند
ألنو يف  يث لراك آخر،صف هبذين الصفتْب كاف أىال ألف ٯبيز ركاية ا٢بدكمن كاف يتٌ  بصفة العدالة كالثقة،

كمن جهة أخرل أف  ىذا من جهة، ،األخبار الٍب تأكد من صحتها يف مل يقم بإجازتو إال هناية األمر
 فالقا كإذا تعْب كونو ليو فسقا،ا أجاز فيو الراكم لكاف فعلو ىذا ٧بسوب عالشيخ لو مل يكن عا٤با ٗب

 لبق يوجد ىناؾ إشكاؿ يتمثل يف باسإضافة إىل كل ما .384بالضركرة انتفت عنو صفٍب العدالة كالثقة
كلكن حصل شك فيما إذا كاف قد  ل الركاية معلـو حدكثو من لدف الشيخ،ا٤بسألة اآلتية:ماذا لو كاف فع

أنو إذا  (اآلمدم)يعتقد  ؟ للراكم أف يركم حديث الشيخ أـ الفهل ٯبوز  ،أـ ال أجاز لو أف يركم أخباره
ألف الركاية ىنا تصّب يف  فإف الركاية عنو جائزة يف ىذه ا٢باؿ؛ يف إجازة الشيخ للراكم، ن  الركاية كظي  تٍ مى لً عي 

 .385عن تكذيبو الٌشيخي  كلكت حكم من قرأ على الشيخً 

 ،386فيوكقاؿ لو:قد أجزت لك أف تركم عِب ما  عو،فيو حديث ٠ب اأما إذا ناكؿ الشيخي الراكمى كتاب
لية أعلى كما تعد ىذه الطريقة التحمٌ  ،387(ا٤بناكلة)ػفهذا مستند آخر كطريقة ٙبٌملية آخرل يصطلح عليها ب

ىذا  يفأما الصيغ اسإ٪بازية الٍب يؤدل هبا فعل الركاية  .388نوع من أنواع اسإجازة الٍب يؤدل هبا فعل الركاية
من  (اسإجازة)ىذه الصيغ بلفظ  عى بى تٍ لكن ٯبب أف تػي  كحدثِب مناكلة، كأخربين، فالف كذا، :ناكلِبا٤بستند ىي

 .389كإال كانت صيغا عدٲبة اسإ٪باز طرؼ الشيخ ا٤بناكؿ

                                       
 .2/122نفسو، 384
 .2/122،نفسو 385
 .123-2/122نفسو، 386
 .60ص إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي،. 130ص الدمشقي،ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب  387
كىناؾ من يرل بأف أعلى نوع من أنواع اسإجازة  .130ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي،ص 388

يف أف يرلل الشيخ  (ا٤بقارًنة)كتتجسد  كالتشخيص، ٤با فيها من التعيْب، الٌب تشتغل ضمن إطار ا٤بناكلة؛ يسمى)ا٤بقارًنة(
فيقولو لو الشيخ:ىذه ركايٍب عن فالف  أك أف يأيت الطالب نفسو إىل الشيخ، للطالب كتابو األصلي الذم يضم األحاديث،

  60ص ينظر: إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي، فاركىا عٌِب.
كما بعدىا.  130ص ا٢بديث:الطييب الدمشقي،ا٣بالصة يف معرفة . 2/123أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، اسإحكاـ يف 389

 .60ص إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي،
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نكوف إزاء تقنية  ،390بكتابة حديث إىل الراكم كقاؿ لو:أجزت لك ركايتو عِب قاـ الشيخي  يف حْب إذ
كحدثِب أك أخربين  كذا،:كاتبِب با إ٪بازية أخرل مثلصيغإذا أكرد الراكم  .391(ا٤بكاتبة)أدائية تعرؼ بالم 

ف ٦برد أل ؛فهنا لنحكم على ىذه الصيغ اسإ٪بازية باسإخفاؽ ها بلفظ اسإجازة،فى ردً دكف أف يي  بكذا كتابة،
 .392ذاتو حد حٌب على صحة ا٢بديث يف كما ال يدؿ ،الركاية إباحة ستلـزال ي ا٤بكاتبة

أف تقف على   »كىي ،(الوجادةػ)كن الراكم من ٙبمل ا٢بديث ىي ما يصطلح عليو بٛبٌ آخر تقنية  ك
كتاب ٖبط شخص فيو أحاديث يركيها ذلك الشخص كمل يسمعها منو ىذا الواجد كال لو منو إجازة كال 

 أما الصيغ اسإ٪بازية الٍب يؤدل هبا فعل الركاية عند بعضهم ىي:كجدت أك قرأت ٖبط فالف، ،393« ٫بوىا
 ث يذكر بعد ذلك كجدت أك قرأت ٖبط فالف عن فالف ، أك يف كتاب فالف ٖبطو حدثنا فالف، أك
 .394لناد كا٤بًباسإ

إىل إخفاؽ الصيغ السابقة يف  )الوجادة( اب عنصرم السماع كاسإجازة يف ىذا ا٤بستنديغ لقد أدل
ىو خطو فعال أـ مل  لكتابيف ا بكوف ا٣بط الذم كجده الراكم كىذا لواء أقر الشيخ إ٪باز فعل الركاية،

كاف قد ٠بعها من غّبه   إمكانية شك الشيخ يف األحاديث الٍب إىل (اآلمدم)يف تقدير  كيعود األمر ؛يقر
 يفجهازاسإٝباع  ؛ألففعل الركاية إ٪باز ال يستطيع الشيخ ذاتوف كعلى ىذا ،الكتاب ذلك يف كىي مقٌيدة

مثاال يربز فيو  (اآلمدم) ـ لنا.يقدٌ 395و الشكال يبيح للراكم ركاية حديث يلفٌ  ٤بؤلسايت اسإلالميالواقع ا
دخوؿ الشك يف كالٍب تعود باأللاس إىل احتماؿ  ،(الوجادة)ػاأللباب ا٤بنطقية الدافعة إىل منع الركاية ب

 ث ،ٗبعُب آخر إذا قاـ الشيخ صاحب ا٣بط بركاية كتاب ؛حديث من األحاديث الٍب كجدت ٖبط الشيخ

                                       
 .2/123اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 390
 .60إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي، ص .167:السيوطي، صك أنواعها( علـو اللغةا٤بزىر )يف  391
 صيغة أخرل للمكاتبة ىي: أخربنا فالف فيما كىتىبى بو إيل . (وطيالسي).كيورد 2/123،يف أصوؿ األحكاـ اسإحكاـ 392

 .60ص إٛباـ الدراية لقراء النقاية:السيوطي، . 167لـو اللغة ك أنواعها(:السيوطي،صيف عينظر:ا٤بزىر)
 .134ص ا٣بالصة يف معرفة ا٢بديث:الطييب الدمشقي، 393
 .169-167، ص:السيوطيك أنواعها( علـو اللغةيف يف:ا٤بزىر) ا٤بصدر نفسو، ص نفسها. كينظر ىذه الصيغ394
 .2/123اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،395
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شتمل عليها ذلك حاديث الٍب احديث كاحد من األ شك يف إال أنو بعد ذلك ثْب،بعض ادٌ  عزاه إىل
يركم  يكوف من غّب ا١بائز لو أفلفهنا  ،لكنو مل ٲبيز ا٢بديث ا٤بشكوؾ فيو عن بقية األحاديث الكتاب،

دة ديث ا٤بقيٌ احكاحد من األ الحتماؿ أف يكوف ا٢بديث ا٤بشكوؾ فيو أم   ىذا كلو شيئا من ذلك الكتاب؛
ككما كاف الشك يف ا٢بديث مانعا من أداء فعل الركاية يكوف كذلك الشك يف راكم  .396الكتاب يف ذلك

 ،ٝباعة من اٌدثْب التند يف ركايتو على ك ة حديث من األحاديث،راكيب الركم قاـ فإذا ا٢بديث مانعا ٥با؛
ففي ىذه  ،مل يكن متميزا لو عن باقي ادثْب لكنو ،كاحد ٧بدث إال أف الشك دخل إىل ركايتو من طريق

يف ىذه  -ألف الطرؽ كلها ؛ا٤بالبسات يكوف غّب مأذكف لو بإ٪باز فعل الركاية من أم طريق كانت
 .397 تحتمل الشك يف الركاية منهال -ا٤بالبسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .2/123،ا٤بصدر السابق 396
 .2/123نفسو، 397
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ُهادةُالكالمي:فعلُالشالمبحثُالخامس:

ُ.الكالميُالشهادةُفعلُمفهومُ-(أو ال)

إال أنٌو، يف حقيقة األمر، كاف  ف لو على تعريف ٥با،قً كما مل نى  ،هادة خربه بأف الشٌ  (اآلمدم)ح ال يصرٌ 
كذلك حينما أثبت إ٪بازية خرب الواحد لفعل الشهادة على  يعتقد بأهنا فعل كالمي منبثق من قسم ا٣برب؛

 هادة خربا لدعامتْب اثنْب ٮبا:كعلى ىذا تكوف الشٌ  ،398ؽ الكذب إليوغم من احتماؿ تطرٌ الرٌ 

كإذا  يعِب أف األصل فيو إ٪بازه من طرؼ ا١بماعة، هادة ٖبرب الواحد؛إباحة إ٪باز فعل الشٌ  -1
 صح ىذا تكوف الشهادة خربا يف كلى االحتمالْب.

صف يتٌ  ألف ا٣برب ىو من اىد يشّب إىل أف الشهادة خرب؛ؽ الكذب إىل قوؿ الشٌ احتماؿ تطرٌ  -2
 ٖبالؼ اسإنشاء. ؽالصادأك  بالكاذب

ا من ىذنفيد  ،399« خاص على غّبه بلفظ خص ٕبقإخبار الشٌ  »هادة بأهنا ؼ الشٌ عرٌ كعليو ٲبكننا أف ني  
طريق التلفظ اسإثبات عن  على شرط أف يتمٌ  لصال غّب ا٤بثبت، حقٌ  ىو إثبات هادةالشٌ  خربى  أف التعريف

اآلثار ا٤بَبتبة عن ا٣برب  » ىو من األخبار عن غّبه هادةخرب الشٌ  أما ما يتميز بو .(أشهد) د كىوبلفظ ٧بدٌ 
 ؛402اجزئيا معين يَبتب عليها تشريعا أك ،401تعيْب كٚبصيص كالٍب تعود على ،400« كا٤بتعلقة با٤بخرب عنو

أشهد بأف ىذا )اىد:فعلى لبيل ا٤بثاؿ يقوؿ الشٌ  ؛عنو اسإخبار ٤با ليتوىٌل  صان ك٨بص   نان عي  فالٌشاىد يكوف مي 
لتَبتب  كعليو اىد قد نسب فعل القتل يف جرٲبة معينة إىل رجل معْب،فهنا يكوف الشٌ  .(القاتلالرجل ىو 

                                       
 .2/142نفسو، 398
ا٤بكتبة التجارية بن حجر(، أٞبد بن ٧بمد بن عليشرح ا٤بنهاج:ا٥بيتمي)ٙبفة اتاج يف  399

 .10/211ـ،1983ق/1357الكربل،مصر،)د.ط(،
 التداكلية عند العلماء العرب)درالة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية يف الَباث اللساين العر ي(:مسعود صحراكم، 400
 .137ص
 .1/76كتاب الفركؽ)أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(:القرايف، 401
 .4/426البحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي، 402
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أم ليكوف حكما جزئيا خاصا  ؛403ٚبتص فقط با٤بشهود عليو كا٤بشهود لو ،عن ىذا اسإخبار آثار شرعية
 يف ٦بملو، كالمي،اىد الفعل الشٌ  كما أفٌ  .404ألهنم غّب معنيْب بو هبما كال يتعداٮبا إىل عامة ا٤بكلفْب؛
ألهنما  ؛405certitude  ا٤بؤٌكدعلم ال أك ،visuel الرؤية البصرية يعتمد اعتمادا مباشرا على عنصرمٌ 

يكوف ٗبعُب هادة إال أف العلم ا٤بؤٌكد يف الشٌ  ،406الٍب ٘بـز بالواقع Preuve Laالبينة  اف ٗبثابةيعدٌ 
؛  ،كإاٌل كاف كاذبا يكوف معتقدا ٛباما بصٌحة إخباره )أشهد( اىد بلفظيتلٌفظ الشٌ  أم عندما االعتقاد ا١باـز

فلما مل  أٌف الٌشهادة ىي اسإخبار عن الشيء مع العلم بو.»...ين الرازم( يف ىذا الشأف:)فخر الدٌ  يقوؿ
  407« يف اد عائهم كونػىهيم شاىدين -تعاىل -ـ كٌذهبم ايكونوا عا٤بْب بو:فال جرى 

ففي ىذه ا٢باؿ  الرؤية أك االعتقاد، نةبيٌ  يستند يف شهادتو علىإذا مل  اىدى الشٌ نقوؿ بأٌف  ،كعليو
كبناء على  .اىد كاذبا يف شهادتو على غّبهأك ليكوف الشٌ  ،)الشهادة( الفعل الكالمي ليتعٌذر عليو إ٪باز

  :لبق ذكره ٲبكننا أف نسٌجل حوؿ فعل الشهادة الكالمي ثالث ميزات ألالية كىي كاآليت ما

 ايا ا٣باصة الٍب تقتصر على ا٤بشهود لوىذا الفعل قضية من القض يفيكوف ا٤بخرب عنو  - أ
 .أم يكوف ىذين الفردين ٮبا ا٤بعنياف فقط هبذا اسإخبار كا٤بشهود عليو؛

ك الٍب ٲبكن أف  أف يعتمد ا٤بخرب عنو يف ىذا الفعل على بينة ٘بـز بوقوع ذلك اسإخبار، - ب
 ند الشاىد.جربة البصرية أك من العلم ا٤بؤكد عتستمد من التٌ 

)إثبات كجود أك إثبات  تيةداللة حكمية إثبا الكالمي أف يكوف ا٤بخرب عنو يف ىذا الفعل - ج
 نفي(.

                                       
أما بقية األركاف ىي:الشاىد،مشهود بو،صيغة  كاف فعل الشهادة الكالمي،ا٤بشهود عليو كا٤بشهود لو ٮبا ركناف من أر  403

(،منشورات دار الدين ٧بمد بن أٞبد ا٣بطيب ينظر:مغِب اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنهاج:الشربيِب)مشس الشهادة.
 .4/426الفكر،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(،

 .4/426البحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي، 404
 .4/426در نفسو،ا٤بص 405
 .456ص باتريك شاركدك كدكمينيك منغنو،إشراؼ: معجم ٙبليل ا٣بطاب: 406
 .2/27اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم، 407
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ُفعلُالشهادةُالكالمي:ُطُإنجازُوشُرُ-(ثانيا)

 عليو عند ٝبيع أفراد الواقع االجتماعي ا٤بؤلسايت، قه فى تػ  مي  عد فعل الشهادة الكالمي ٗبثابة إجراء عريف،يي 
كيَبتب عن ىذا اسإجراء يف الواقع االجتماعي ا٤بؤلسايت اسإلالمي بصفة  ثقافاتو كمعتقده،على اختالؼ 

 يف تطلبا٤بستحقْب ٥با  صحاهبابأ ىذه اآلثار إناطة ضمافكل ،408قضائٌية شرعٌية معٌينةة أثرا أك آثارا خاصٌ 
فعل  ا٤بعتمدة سإ٪باز الشركط نفسها كىي هادة الكالمي توفر بعض الشركط،عل الشٌ ذين لفاألشخاص ا٤بنفٌ 
كال خالؼ يف اعتبار اجتناب ىذه األمور يف العدالة ا٤بعتربة يف »  يقوؿ اآلمدم: ؛ 409الركاية الكالمي

ألف من ال ٯبتنب ىذه األمور أحرل أف ال ٯبتنب  قبوؿ الشهادة كالركاية عن النيب صلى ا عليو كللم؛
األشخاص ا٤بنجزين لفعل الشهادة الكالمي أف شَبط يف كما يي  .410« الكذب فال يكوف موثوقا بقولو

كىذه  شركط أخرل تزيد من كفاءهتم كأىليتهم التنفيذية، -إضافة إىل الشركط السابقة -تتوفر فيهم
 .411ا٢برية كالذكورة كالعدد كالبصر كعدـ القرابة كالعداكة :ىي الشركط

ُالحرية:ُ-(1)

فا٢بر ال ٱبضع إال  ؛412الشهادة الكالمي أف يكوف حرا خص ا٤بنفذ لفعليف الشٌ  (اآلمدم) شَبطيى 
كىذا ٖبالؼ العبد التابع ٤بالكو الذم يفرض عليو نوعا من  كال يستجيب إال ألمر ضمّبه، لصوت نفسو،

                                       
أدب القضاء:الس ريكجي)أبو العبٌاس مشس الدين أٞبد بن إبراىيم بن عبد الغٌِب(،ٙبقيق كدرالة:صٌديقي بن ٧بٌمد  408

 .337ـ، ص1997ق/1418، 01لبناف،ط-يالْب، دار البشائر اسإلالمٌية للطباعة كالنشر كالتوزيع،بّبكت
  كىي التكليف كاسإلالـ كالضبط كالعدالة. 409
 .2/95،حكاـ:اآلمدميف أصوؿ األ اسإحكاـ 410
 .2/96،صدر نفسوا٤ب  411
أف اشَباط ا٢برية يرجع إىل كوف الشاىد يثبت حقا لغّبه ٖبالؼ الراكم الذم يثبت  (الزركشي)كيرل  .2/96نفسو،412

 .4/426البحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي، حكما على نفسو كعلى غّبه.ينظر:
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بل  ٘بعلو ٰبقد على ا٤بتهم كيفَبم عليو، 413عقدا نفسية-مع مركر الزمن -٩با ٱبلق لو الذؿ كا٥بواف،
 كعلى ىذا أقر جهاز ،414ألحياف إىل صنع مكائد سإ٢باؽ الضرر ٗبن ىم أحراراكيتعدل بو األمر يف بعض ا

 .415لالمي على عدـ أىلية العبد لتنفيذ فعل الشهادة يف ٝبيع ا٢باالتيف الواقع ا٤بؤلسايت اسإ اسإٝباع

ُالذكورة:ُ-(2)

يتميز عن األنثى  ري كى فالذ   ركط الٍب تزيد من أىلية تنفيذ فعل الشهادة الكالمي ٪بد الذكورة؛من بْب الشٌ 
 نفسية نذكر منها اثنْب:ٖبصائص 

كىذا ٖبالؼ النساء  كاية يف مواطن ا٣بصومة،ي كالنٌ شفٌ اسإمكاف عن التٌ  ركر قديبتعد الذٌ  - أ
 .حٌب لو كاف ذلك بافَباء الكذب عليو يصررف على إذالؿ ا٣بصم ك إىانتواللوايت 

فكثّبا ما يتعرضن إىل  ؛الضبطٗبقدرة ضعيفة على  -جاؿؼ الرٌ على خال -تتصف النساء - ب
األصوليوف الشهادة بالرجاؿ دكف  ك٥بذا خصٌ أنواع من اآلفات مثل النسياف كالغلط...

 .416النساء

 

                                       
كىذا ىو قدره  كبأنو غّب كفؤ، عقدة النقص العبد على االعتقاد بكونو إنسانا ليس على ا٤بستول ا٤بطلوب، لي مً ٙبى  413

،  كىذا ما يسبب لو نوعا من أنواع التعب االجتماعي. اآلخرين، شأف من  كما يرل نفسو من خال٥با أقل   اتـو
 . 100ص ،1988، 01عويدات،بّبكت/باريس،ط ينظر:العقد النفسية:ركجيو موكيايل،ترٝبة:موريس شريل،منشورات

 .78-1/77رايف،كتاب الفركؽ)أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(:القى  414
-ينظر:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع:الكالاين)عالء الدين أبو بكر بن مسعود(،دار إحياء الَباث العر ي،بّبكت415

 .6/267، 1997، 01لبناف،ط
إال أف الفقهاء يتفقوف على مشركعية القضاء  .1/77رايف،:القى (الفركؽ كؽ يف أنواءينظر:كتاب الفركؽ)أنوار الرب 416

كعيوب النساء الٍب ٚبفى على  مثل الوالدة كااللتهالؿ كالبكارة، لع عليو الرجاؿ،بشهادة النساء منفردات فيما ال يطٌ 
٦بٌلة  .16/142ط(،)د.ت(،(،منشورات مطبعة السعادة،مصر،)د.ا٤ببسوط:السرخسي)مشس الدين ينظر: الرجاؿ.

 .626األحكاـ الشرعٌية:أٞبد بن عبد ا القارم، ص
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ُالعدد:ُ-(3)

ز من صدؽ ا٤بخرب عنو يف عزٌ فعل الشهادة الكالمي من طرؼ شخص آخر من شأنو أف يي   تنفيذ إفٌ 
مل  مع ا٤بشهود عليو، خفية اىد على عداكةما إذا كاف الشٌ كتظهر نتائج ىذا اسإجراء يف حالة  ىذا ا٣برب؛

اىد عن قوؿ ا٢بق بغية إ٢باؽ الشٌ  يدى ففي ىذه ا٢باؿ يكوف من اتمل جدا أف ٰبىً  لع عليها القاضي،يطٌ 
فهنا  هادة األكىل،ك٥بذا إذا جاءت الشهادة الثانية مطابقة أك على األقل قريبة من الشٌ  ،همالضرر با٤بتٌ 

 .417 لقاضي صدؽ الشهادة األكىلح الّبجٌ 

ُالبصر:ُ-(4)

إال أننا يف  دة لصدؽ ا٤بخرب عنو يف فعل الشهادة الكالمي،البصر كما رأينا لابقا ٗبثابة البينة ا٤بؤكٌ  يعدٌ 
دم مثال يف حالة الشهادة على كقائع ألنو ال ٯبي  بعض ا٤بالبسات ال نستطيع أف نعد البصر ٗبثابة بينة؛

 شهادتو على:ستند الشاىد يف كبصفة عامة يى  صوتية،

 )٨بتلف الوقائع الصوتية(. حاالت يعتمد فيها على السماع كال ٯبدم فيها البصر - أ
 )الشهادة على األفعاؿ ا٤برئية(. حاالت يعتمد فيها فقط على البصر  - ب
 .418ٮبا عن اآلخرإذ ال ٯبزئ أحدي  مع كالبصر؛حاالت يعتمد فيها على السٌ  - ت

إذ ال ينجز فعل  اىد أف يعتمد يف إخباره على ٠باع األقواؿ كرؤية األفعاؿ،ط يف الشٌ كعلى ىذا اشَبيً 
 د على أفٌ رالات القانونية القضائية  تؤكٌ ك ٥بذا ٪بد الدٌ  ،419خمْبكالتٌ  الظنٌ  الشهادة الكالمي على ٧بلٌ 

رالات أما يف حقل الدٌ ، 420ق إال يف حالة إثبات األفعاؿ الٍب ارتكبها ا٤بتهماليقْب القضائي ال يتحقٌ 

                                       
 .77-1/76،:القرايف)أنوار البوؽ يف أنواء الفركؽ(كتاب الفركؽ 417
 .446-4/445ج:الشربيِب،ينظر:مغِب اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا٤بنها 418
 .٤16/116ببسوط:السرخسي،ينظر:ا419
جراءات الدلتورم)الشرعية الدلتورية يف قانوف العقوبات،الشرعية الدلتورية يف قانوف اسإينظر:القانوف ا١بنائي 420

 190،صا١بنائية(:أٞبد فتحي لركر
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اىد أف يكوف ناطقا ألف إشارة األخرس ال تؤدم إىل نجد أف ٝبهور الفقهاء يشَبطوف يف الشٌ فالفقهية 
 .421 اليقْب ا٤بشَبط ألداء الشهادة

 

ُنتفاءُالعداوة:إُ-(5)

ادة العدك هال تقبل ش »كبصفة عامة ٱبلص ىذا الشرط إىل الغاية نفسها الٍب خلص إليها شرط العدد،
كتقبل لو، كشرطها أف تكوف العداكة يف أمر دنيوٌم من ماؿ أك جاه أك منصب أك خصاـ أك ما  هعلى عدكٌ 

 .422«يف معُب ذلك...

 

ُنتفاءُالقرابة:إُ-(6)

فال يكوف  اىد كثّبا ما ٲبيل إىل أىلو،ألف الشٌ  ع حق ا٣بصم؛ـ من شأهنا أف تضيٌ إف قرابة الدٌ 
كما أف الفقهاء  با٤بتخاصمْب، عن أم قرابة تربطو ل  فيو أف يكوف يف حً  طى شَبيً ك٥بذا اي  صادقا يف إخباره،

انتفاء قرابة  (اآلمدم)كيشَبط  .423شهادة األصوؿ على الفركع كال الفركع على األصوؿ كا بعدـ قبوؿأقرٌ 
ما يف حالة  يكوف ىذا كلكن فا٤بتقاربْب يف ا٤بذىب ال تقبل شهادهتم، أخرل ىي قرابة التوافق يف ا٤بذىب؛

 .424 فقط اىدإذا جزمنا بفسق ككذب الشٌ 
 
 

                                       
 .6/268ينظر:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع:الكالاين،421
مكتبة الكليات (،م)إبراىيم بن علي بن ٧بمد بن فرحوفاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ:اليعمر كٌ ينظر:تبصرة ا٢بي 422

 .1986،1/268ق/1406، 01األزىريٌة،ط
-بّبكتا٥بماـ)كماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد(،منشورات دار إحياء الَباث العر ي،نظر:فتح القدير:ابن ي423

 .6/477د.ت(،،)د.ط(،)لبناف
 .2/102ينظر:اسإحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 424
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ُرسميةُالتنفيذ:ُ-(7)

نجز يف إطار عادم بْب األشخاص لكنها ال تي  ة،اجيٌ جى لَباتيجية حً هادة ٗبثابة إأركاف الشٌ  عدٌ تي 
كىذا  ،426أك الر٠بية الٍب تنشأ من جراء حضور القاضي 425بل تكوف ٧بكومة بنوع من السلطة ْب،ا٤بتحاجٌ 

 ليوع اصطلحالذم ك  ،427اسإ٪بازم ا٣باص بفعل الشهادة الكالمي)٭بط للطوم ر٠بي(ىو النمط 
للسلطة أثر كبّب يف إنتاج ا٣بطاب ك٥بذا يكوف ، 428(ضركرة احَباـ اسإجراء الر٠بي للتنفيذػ )ب (أكلتْب)

لو  حٌب  فال يستطيع غّب القاضي أف يصدر حكما أك أف يفصل يف قضية اجتماعية، كمنحو قوتو اسإ٪بازية،
 .429لطة الٍب ٚبوؿ لو فعل ذلكألنو ال ٲبتلك السٌ  كم صحيحا من الناحية النظرية؛٢بكاف ا

 

 

                                       
تكوف موجودة  Pouvoir .كما أف ىذه السلطة87ص ،ك منغنوكدكميني معجم ٙبليل ا٣بطاب:باتريك شوركد 425

كبذلك ينعكس ذلك كلو على النظم  حيث أف ىذا األخّب يكتسب شرعيتو األدائية فقط من خال٥با، داخل التلفظ،
ينظر:البنيوية بْب العلم كالفلسفة عند ميشيل فوكوه:عبد الوىاب جعفر،منشورات دار  كا٤بؤلسات.

 .35ص ،1989ا٤بعارؼ،)د.ب(،)د.ط(،
كما أف ا٢بكم ال يعتد بو إال إذا كاف صادرا يف ٦بلس  .1/74رايف،كتاب الفركؽ)أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(:القى   426

القضاء؛ فلو مت اسإثبات يف غّب مكاف ا٢بكم، لكاف الشاىد ٨بفقا يف إ٪بازه لفعل الشهادة، كمن جهة أخرل ال ٲبكننا أف 
ثبات ٗبثابة بينة إال إذا حكم بفحواه القاضي داخل ٦بلسو.ينظر:بدائع الصنائع يف ترتيب نعد اسإ

مكتبة . للطة كيل األمر يف تقييد للطة القاضي:٧بمد بن عبد ا بن ٧بمد ا٤برزكقي،279-6/277الشرائع:الكالاين،
 .117-115صـ، 2004ق/1425، 01ا٤بملكة العربية السعودية،ط-العبيكاف،الرياض

 .18ص د ىاشم الطبطبائي،:طالب ليٌ (بْب فاللفة اللغة ا٤بعاصرين كالبالغيْب العرب)نظرية األفعاؿ الكالمية  427
 .29ص نظرية أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْب، 428
ْب(:مرتضى جبار كاظم، سانيات التداكلية يف ا٣بطاب القانوين)قراءة التكشافية للتفكّب التداكيل عند القانونياللٌ  429
،٦بد ا٤بؤلسة ا١بامعٌية . ما ا٣بطاب ككيف ٫بللو:عبد الوالع ا٢بمّبم65. ا٤بقاربة التداكلية:فركنسواز أرمينكو، ص64ص

 .48، صـ2009ق/1430، 01لبناف،ط-للدرالات كالنشر كالتوزيع،بّبكت
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ُفعلُالشهادةُالكالمي:ُصيغُإنجازُ-(ثالثا)

فلو قاؿ  ب ذلك مراعاة صيغة ٧بددة سإ٪بازىا إ٪بازا صحيحا موفقا؛٤با كانت الٌشهادة فعال كالميا تطلٌ 
ا٤بؤلسة  يف ظل لكاف إ٪بازه ىذا غّب مقبوؿ ،(أف فالنا قتل فالناأعلم )ضي مثال:اىد يف حضرة القاالشٌ 

التعماؿ لفظ خاص كىو  الٍب ٘بربه علىالقضائية  Institution Discursive ا٣بطابية
 العبارات كالصيغ بالتلفظ ببعض كذلك ألف ا٤بؤلسة مهما كاف نوعها تكوف منوطة دائما ،430(أشهد)

431. 

 رأيت، ٠بعت، ر بإ٪بازية صيغ أخرل ىي:أنو أقٌ  (افعيالشٌ )نقل لنا عن اسإماـ  (الزركشي) أفٌ إال 
كٚبصيصها 433(لتي عى )فػى ( الشافعي)يف اعتماد صيغة ا٤باضي من طرؼ  كرٗبا يعود السرٌ  ،432أيشًهديين 

اىد بأنو ك٥بذا إذا شهد الشٌ  ثبات الواقعة،ليلتْب الوحيدتْب ا٤بعتمدتْب يف إمع كالرؤية إىل كوهنما الو بالسٌ 
 الشهادة. أداء فعل ٠بع أك أنو رأل يكوف قد التوىف الغرض من

                                       
 .4/1190واء الفركؽ(:القىرايف،الربكؽ يف أنكتاب الفركؽ)أنوار . 2/97 أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،ينظر:اسإحكاـ يف430

 هادة،الرأم األكؿ بإ٪بازيتو لفعل الشٌ  حيث أقرٌ  فيو بْب ثالثة آراء؛ فى لً ختي بل اي  ال يقبل بصفة مطلقة،( أشهد) إال أف لفظ
لث فقد اشَبط يف أما الرأم الثا ٕبجة أف القاضي ىو كحده ا٤بثبت ٥بذه اسإ٪بازية، بينما منع الرأم الثاين ىذه اسإ٪بازية،

 .4/430ينظر:البحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي، اىد مع مذىب القاضي.إ٪بازيتو أف يتوافق مذىب الشٌ 
:عبد الوىاب (بْب العلم كالفلسفة عند ميشيل فوكوه)البنيوية . 35ص ما ا٣بطاب ككيف ٫بللو:عبد الوالع ا٢بمّبم،431

 .35ص جعفر،
 .4/429زركشي،البحر ايط يف أصوؿ الفقو:ال432
ىذه الصيغة مقبولة  ٤با كانت ،دتي هً فلو قاؿ الٌشاىد يف حضرة القاضي:شى  ينفي إ٪بازية ىذه الصيغة؛ (رايفالقى )إال أف 433

شَبط أيضا توحيد الصيغة ا٤بستعملة يف كما يي  .4/1190رايف،:القى منو.ينظر:كتاب الفركؽ)أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ(
، فال يصٌح أف يأيت كل شاىد بلفظ خاص بو؛ ،هادةالشٌ   فلو شهد شخص على نفسو أماـ القاضي كقاؿ لو:لرقتي

 ففي ىذه ا٢باؿ ال يعتد القاضي هبتْب الصيغتْب على اسإطالؽ. كحضر شاىد آخر كشهد عليو فقاؿ:يا لارؽ،
 .4/430ينظر:البحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي،
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 صيغ األفعاؿ ا٤بستخدمة يف اسإنشاءات إذ أفٌ  ؛(افعيالشٌ )ٛباما ما قاؿ بو اسإماـ  (أكلتْب) ٱبالف
ألف داللة  أك لأشهد؛ فال نستطيع أف ننجز الشهادة بصيغة:شهدت، ؛434سبة إليو ال تكوف متصرفةبالنٌ 

بينما داللة الثانية على ا٤بستقبل تعِب أف الشاىد مل يقم بعد بفعل  ،تعد إخبارا  منتهيا لى ا٤باضيعاألكىل 
لى ع الصيغة ؿال تد أيضا أف (أكلتْب) شَبطيى  كماالشهادة بل ليتوىل تنفيذه فيما يستقبل من الوقت.

)أىفعىلي( للمتكلم ا٤ببِب للمعلـو شيء من الزمن ا٤بستمر الدائم
لشاىد أف يقوؿ ل ال يصحٌ  رأيو فبحسب ،435

 ليشمل لم الفاعل الداؿ على ا٢باؿ ا٤بستمرألف ا أف فالف قتل فالف؛ شاىد على يف حضرة القاضي:أنا
كهبذا ال يتمكن الشاىد من إ٪باز الشهادة بصفة كاملة،كلكنو  ؿ مدة ا٤برافعة أك ا١بلسة،او طى  الشهادة

 .)أشهد( 436أفعليستطيع أف ينهي إ٪بازه فقط إذا التعمل صيغة 

يعود إىل أنو ال يعَبؼ بكوهنما  مع كالرؤية،السٌ ا٢باملة ٤بعُب  (لتي عى فػى )بصيغة  (أكلتْب) عدـ اعتداد إفٌ 
بل يكفي  اىد قد حضر مالبسات الواقعة،ألنو يف األصل ال يشَبط أف يكوف الشٌ  أداتْب لإلثبات القانوين؛

صيغة  إنشائية كىي صيغةبنقل ىذه اجملريات ك يؤديها بأف يركم لو أحد آخر ٦بريات الواقعة فيقـو ىو 
ؿ لو وٌ ٱبىو من  من طرؼ شخص آخر ليس نقل أحداث الواقعة (أكلتْب) فبحسب ؛437/أشهد(فعلأ)

قد جعل  (أكلتْب) فكهبذا يكو  ،438و من ذلكنإف الصيغة ا٤بستعملة ىي الٍب ٛبكٌ  الشهادة بل فعل إ٪باز

                                       
 .87ص كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْب،نظرية أفعاؿ الكالـ العامة)434
 ص نفسها. ا٤بصدر نفسو،435
نظر:كتاب الفركؽ)أنوار الربكؽ يف أنواء .ي(رايفالقى نفسو،ص نفسها. كىذا عْب ما ذىب إليو ) 436

 .4/1189رايف،:القى الفركؽ(
 .24صنظرية أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكلتْب، 437
 نفسها. ا٤بصدر نفسو، ص 438
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فق رأيو ىذا مع رأم بعض الفقهاء كيتٌ  ،439ل هباكىو صيغتها الٍب تؤدٌ هادة مبنية على ركن كاحد فقط الشٌ 
 .440 (أشهد)لة يف قوؿ الشاىد هادة على صيغتها ا٤بتمثٌ حينما قصركا الشٌ 

شريع عند ا٤بسلمْب كاف قد عرؼ فعلْب كالميْب عرفنا يف ظل ا٤بباحث السالفة أٌف كاقع التٌ إذف،  
دة، حيث قمنا بدرالتهما كٙبليلهما، فتطرٌقنا إىل تقدمي تعريف ٥بما، منبثقْب عن ا٣برب؛ كٮبا الركاية كالشها

الواقع  ضمن ىذاأما يف الفصل ا٤بوايل فسنبحث  كما أحصينا الشركط كالصيغ ا٤بعتمدة يف إ٪بازيتهما.
، كما ىي شركطها ؟الٍب انبثقت عن اسإنشاء، فما ىي ىذه األفعاؿ األفعاؿ الكالمٌيةتلك  دائما عن

   . ؟  ٪بازيٌةكصيغها اسإ

 

 

      

 

                                       
إنشاء كليس  عند )أكلتْب( كهبذا تكوف الشهادة ،(اآلمدم)كىذه الصيغة عنده ىي إنشائية كليست إخبارية كما عند 439

 خربا.
كال يلتفت إىل  هادة على ا٤بعُب،ز يف الشٌ ىناؾ من األصوليْب من يركٌ  إال أف .6/446:ابن ا٥بماـ،ينظر:فتح القدير440

 .4/431بحر ايط يف أصوؿ الفقو:الزركشي،ينظر:ال فظ ٛباما.الصيغة أك اللٌ 
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ُدخل:مُي

ُكتابوُ بوصفوُفعبلُُُ)اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ(لقدُتناكلناُيفُالفصلُالٌسابقُاػبربُعندُ)اآلمدم(ُيف
ُكناُقدُعرضناُؼبفهومو،ٌٍُبُقمناُبرصدُقٌوتوُاإلقبازيٌةُاؼبتضٌمنةُيفُغرضوُاإلعبلمي؛ُككافُقدُ كبلمٌيا؛ُحيث

ُكلُمنُخربُالتواترُكخربُاآلحاد فاألٌكؿُامتازُبقٌوةُشديدة،ُكأماُالثاينُفكافُيًتاكحُبُتُ؛ُعكسُىذهُالقٌوة
ُكيفُأنوُانبثقُمنُالُالضعفُكالتوٌسط، ُكبلميُتُقسمأيضاُالُحظنا أساسيُت،ُكنباُُالكبلميُاػبربُفعلُت

ُأفُنقوؿُبأنوُكعليوُ،الركايةُكالٌشهادة ُأفعاؿُُيُمنُاؼبمكنُجٌدا شتملُالقسمُالكبلميُالواحدُعلىُعٌدة
ُ.ضٌمنةُيفُغرضهاُاإلقبازمهاُزبتلفُمنُحيثُمبطيهاُاإلقبازم،ُكقٌوهتاُاإلقبازيٌةُاؼبتكبلمٌية،ُلكن

ُكانتُاألفعاؿُالكبلمٌيةُاػبربيٌةُمتعٌلقةُبنقدُسندُالٌنصُالٌشرعي،ُفإٌفُاألفعاؿُالكبلمٌيةُاإلنشائٌيةُ كإذا
ُكانواُقدُُنقدُاؼبنتُإطارُتكوفُمتعٌلقةُبنقدُمتنو؛ُُففي زكاُصبيعُاىتماماهتمُعلىُصفاءُركٌُقبدُأٌفُالعلماء

،ُكاليتُسبثلُؾبموعةُمنُاألكامرُكالنواىيُ)اإلنشاء(1ُألفاظُاغبديثُمنُأمُخللُفيماُربيلُعليوُمنُمعاين
ُانبثقُعنهماُمنُقولُإقبازيةُتًتاكحُبُتُالشٌُ ُراجعُإذلُتعل2ٌُدةُكالضعفكما قُقاعدةُالتكليفُيفُ،ُكىذا

كعليوُيكوفُُكماُيفيدانوُمنُأحكاـُشرعية،ُ،3ميُتُاألمرُكالنهيصوصُالشرعيةُبكلُمنُالفعلُتُالكبلالنٌُ
ماُيصطلحُعليوُباؼبنهجيةُاألصوليةُاليتُتفيدُالٌسبلُالنظريةُكاؼبسائلُاإلجرائيةُُ»ُالفكرُاألصورلُقدُأنشأ

                                       
 .27صُاػببلصةُيفُمعرفةُاغبديث:الطِّييٌبُالدِّمشقٌي،.15ُصُ،بنُفورؾُمشكلُاغبديثُكبيانو:اإلماـُاغبافظ1ُ
كماُأهناُتتباينُىيُُتعٌدُالقٌوةُاإلقبازيةُيفُاغبقلُالقانوينُالقضائيُظبةُمنُبُتُؾبموعةُظباتُيتمٌيزُهباُالفعلُاإلقبازم،2ُ

ُشٌدهتُي ُحيث ُمن ُكضعفُيأيضا ُيُيُها؛ا ُالندب...إخل.فتارة ُبقٌوة ُكتارة ُالوجوب ُبقٌوة ُاغبكم ُاغبكمُُعرض ينظر:لغة
 .181صُالقضائي)دراسةُتركيبيةُداللية(:سعيدُأضبدُبيومي،

ُالعربية:3ُ ُاللغوية ُالنظرية ُيف ُاألصورل ُالقوؿ ُكظيفة ُالعُرـبطوط ُاللغة ُالعليا،شعبة ُالدراسات ُدبلـو ُلنيل بيةُرسالة
ُاإلنسانية ُاآلدابُكالعلـو ُالرباط،موالمُإدريسُميموين:إشراؼُموالمُأضبدُالعلوم،-كآداهبا،جامعةُؿبمدُاػبامس،كلية

 .146ص
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ُالٌشرع ُدليبلُإذلُاغبكم ُلبلنتقاؿُمنُاػبطابُالشرعيُباعتباره ُالفقهية ُيفُفبارستو ُالفقيو يُاليتُيسلكها
ُ.4«ُباعتبارهُمدلوالُأكُفائدةُشرعيةُتستفادُمنُىذاُاػبطابُالشرعيُبطريقةُأكُبأخرل

سعىُاألصوليوفُإذلُاستقصاء5ُُ(ماُيصطلحُعليوُبػ)اؼبنواؿُالٌتفسَتمُعندُاألصوليُتُكيفُإطارُتفعيل
ُكماُ الصيغُاللغويةُاليتُكردتُهباُتلكُاألفعاؿُالكبلميةُاإلنشائية،ُمراعُتُيفُذلكُسياقاهتاُاالستعمالية،

ُاإلقبازية ُالكبلمية ُاألفعاؿ ُعلى ُاىتمامهم ُقصركا ُقد ُكانو 6ُأهنم ُالنٌصُ، ُسياؽ ُيف ُمعاين ُمن ُتفيده كما
اُاىُكأطيعواُالرسوؿ﴾]...[قبدُأفُىذاُالفعلُالكبلميُينقسمُإذلُثبلثةُففيُقولوُتعاذل:﴿كىأىًطيعيُوالٌشرعي؛ُ
ُ:7أقساـُىي

  Act énonciativeفعل قولي:-1

ُ.8كىوُاآليةُالكريبةُنفسهاُحُتُالتلفظُهبا)جانبُصوٌبُفونيتيكيُكفونولوجي(

ُ:Act performatifُفعل إنجازي-2 

                                       
ُالنقارم،سلسلةُ 4ُ ُتيمية:ضبو ُبن ُالدين ُكتقي ُالغزارل ُحامد ُأيب ُخبلؿ ُمن ُاليوناين ُكاؼبنطق ُاألصولية اؼبنهجية

ُ.8-7،ص1991)د.ب(،،01بدايات،ط
 .35كلٌيةُ)يفُربليلُاػبطابُالشرعيُعندُاألصوليُت(:ؿبمودُطلحة،ُصمبادئُتدا5
ُكلُمنُكىذاُبالض6ٌُُ  .ُمنُالفصلُالٌسابق02ُينظرُصُ،(سَتؿ)كُُ(أكستُت)بطُماُفعلو
ُإذلُأف7ُُ ُاألقساـ.ىوُأكؿُمنُميٌُُ(أكستُت)نشَتُىنا ُبُتُىذه ُاألشياءُز ُالعامة)كيفُننجز ُأفعاؿُالكبلـ ينظر:نظرية

 ُ.143-93ُ،122ُ،123ُ،141الصفحات:ُُبالكبلـ:أكستُت،
ُكافُيدؿُعلىُتلكُالدراسةُالتطوريةُُسانيات،جزءاُأساسياُمنُاللٌُ(ُفونيتيك)ُيعدُمصطلح8ُ كحينماُاستخدـُأكؿُمرة

(ُفونولوجي)ُكؽبذاُفهوُيعدُعلماُتارىبياُيعٌتُبتحليلُالوقائعُالصوتيةُكالتغَتاتُاليتُتطرأُعليها.بينماُمصطلحُلؤلصوات،
كماُأنوُيشتغلُخارجُاإلطارُُلسلةُالكبلمية،ألنوُييعٌتُبدراسةُالصوتُضمنُالسٌُُيكوفُعلمُمساعدُللسانياتُليسُإال؛

كىذاُراجعُإذلُأفُعمليةُالنطقُباألصواتُيفُالسلسلةُالكبلميةُتبقىُثابتةُعلىُماىيُعليوُفبلُوبدثُؽباُأمُُالتارىبي؛
ُُتطورات. ُاؼبسألة ُىذه ُتفصيل ُعزيز،مراجعة:مالكُُيف:ينظر ُيوسف ُسوسور،ترصبة:يوئيل ُدم ُالعاـ:فرديناف ُاللغة علم

ُعربية،األعظمية ُأفاؽ ُمطليب،دار ُص03بغداد،ط-يوسف 51ُ،)د.ت(، ُطالبُ. ُاللسانيات:خولة ُيف مبادئ
 .44ُ،72صُ،2000اإلبراىيمي،،دارُالقصبةُللنشر،اعبزائر،،)د.ط(،
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ُذىنُكيتمثٌُ ُيف ُمعاين ُمن ُتلكُالصيغة ُتنجزه ُإليوُُاؼبكلفُشرعا؛لُفيما ُيقصد ُما ُحاصل أمُىي
كهبذاُيفيدُالفعلُاإلقبازمُُباإلضافةُإذلُاؼبعٌتُأكُاؼبعاينُاليتُيفهمهاُمنهاُاؼبكلفُشرعا؛ُاؼبشرٌعُاغبكيم،

ُعندُاألصوليُتُيفُىذهُاآليةُماُيأٌب:لقدُاستعملُاؼبوذلُعزُكجلُيفُىذهُاآليةُالكريبةُصيغةُاألمرُالصريح،
كؼباُدلُتقًتفُىذهُالصيغةُُكقعُفعلُالطاعةُلوُكلرسولوُالكرًن،وذلُعزُكجلُقدُأمرينُبأفُأُيكبالتارلُيكوفُاؼب

ُلػحكمُصُمعناىا،بقرائنُزبصٌُ ُمفيدا ُاؼبشرعُفيها ُأمر ُُكُ،(الوجوب) كاف ُصٌح ُتداكليةُُعليو أفُنقصر
ُ.9رعيُعندُاألصوليُتُعلىُالفعلُالكبلميُاإلقبازمالفعلُالكبلميُالشٌُ

ُ

 :Perlocutoireفعل تأثيري -3

ُالفعلُاإلقبازمُيفُاؼبكلفُشرعا )يقتنعُكينصاعُإذلُفعلُالطاعةُُكيتمٌثلُيفُتلكُاآلثارُاليتُىبٌلفها
ُالذمُأمرُبوُأكُالعكس(.

ُكماُىوُكاضحُتقسيمُمصطنعُلغرضُالتحليل.فهذهُاألفعاؿُغالباُماُربصلُصبيعهاُ»ُ كىذاُالٌتقسيم
ُ.10«ارُاؼبتكٌلمُفعبلُدكفُآخرُيفُآفُكاحدُعندُالٌنطقُباؼبقولةُكالُىبت

ُ ُيكتفإذف، ُثبوتو؛ُ(اآلمدم)ُدل ُالنصُالٌشرعيُبعد ُيفُسند ُيفُُبالٌنظر ُإذلُالٌنظر بلُتعدلُذلك
ُتطٌلبُ،11متنو ُما ُايقتيًصرُفيوُعلىُمعاعبةُالصٌُُكىذا ُمغايرا ستعماليةُاالُيغُالًتكيبيةُكمعانيهابدكرهُمنهجا

                                       
ُكانوا9ُُ بلُاىتمواُهبماُعلىُغرارُماُفعلواُمعُُمغفلُتُللفعلُالكبلميُالقورلُكالتأثَتم،الُيعٍتُىذاُالكبلـُأفُاألصوليُت

ُكانتُكظيفتهمُمنحصرةُيفُاستنباطُاغبكمُالشرعي،ُُالفعلُالكبلميُاإلقبازم، ُكافُىذاُاألخَتُعبارةُُكلكنُؼبا كعندما
 عنُمعٌتُفهوُإذفُالُيظهرُإالُفيماُيكوفُمتضمناُيفُالقوؿ.

ُيفُالًتاثُالعريبُكاإلسبلمي(:ىشاـُعبدُاُخليفة،10ُُ ُالفعلُالكبلمي)بُتُعلمُاللغةُاغبديثُكاؼبباحثُاللغويٌة نظريٌة
 .24.ُمدخلُإذلُاللسانياتُالتداكلٌية)لطلبةُمعاىدُاللغةُالعربيةُكُآداهبا(:اعبيبلرلُدالش،ترصبة:ؿبمدُوبياتن،ُص80ص

ُكماُبعدىا.2/159ُ،يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُاإلحكاـ11ُُ
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كىيُإشارةُُ،12(دالالتُاؼبنظـو)ُصطىلىحُعليوُاآلمدمُبػماُاًُُكىوُالٌتبليغية،تلفُباختبلؼُالٌسياقاتُاليتُزبُى
ُرعي.الٌنصُالشٌُُمنتغومُالذمُيتألفُمنوُاللٌُُظاـصروبةُمنوُإذلُدراسةُالبنيةُأكُالنٌُ

ُ،(دمُسوسَتسانيةُاؼبعاصرةُمنُقبل)راساتُاللٌُيفُالدٌُُ/البنيةُبشكلُجادٌُظاـَتتُفكرةُالنٌُثًُلقدُأُي
ُدباُأنٌوُعبارةُعنُ،13سافةُللٌُسانياتُالذمُخٌصوُبالٌدراسةُالوصفيٌُحديثوُعنُموضوعُاللٌُُكذلكُيفُمعرض

قالباُيظٌمُصبيعُاؼبمارساتُالكبلميةُُىذاُماُهبعلناُننظرُإليوُبوصفوُكُتلكُاؼبساطرُالعامةُالفاعلةُيفُاللغة،
ُالعمليةُالوصفيةُللٌُفتُي.كما14ُاإلنسانية ُأنوُلُمنها،اليتُيتشكٌُُيبيةالًتكُتوىيئيفُالكشفُعنُُسافيدنا ُدبا

ُبوظيفةُكاحدةُضمنوُضطلعساينُأفُيُىُعلىُالباحثُاللٌُتعٌُتُيكلذلكُُمتناسق،ُجدٌُُكفقُنظاـُداخليٌُُمبٍتٌُ
ُ.15سهمُيفُربديدُأبعادهظاـُكالعبلقاتُاليتُتُيلُمنهاُىذاُالنٌُكىيُإبرازُاػبصائصُاليتُيتشكٌُُكفقط

ُفكرة ُُ-/البنيةالنظاـُإٌف ُُعلىُمقتصرةُهُ-ابقالسٌُُالبنيومٌُدبفهومها الظواىرdescriptionُُكصف
ُلُييكًُهُىتػُيُاؼبعادلُاليتمنُأجلُالكشفُعنُُيُ صفًُكُىُدُواضُيعُىساينُللبحثُعنُتػُىفبواسطتوُيسعىُاللٌُُ؛16اللسانية

ُاللٌُ ُفقط،ُسانية،الظاىرة ُكاحدة ُغاية ُأجل ُمن ُضبطهاُكىذا ُؿباكلة ُعلميٌُكالتٌُُكىي ُبشكل ُعنها ُعبَت
ُبأنٌوُأيضاُ،17دقيق ُالسٌُالنٌُُفكرةُظلُيفُنبلحظ ُللكلماتُييهتمٌُُ،ةابقظاـ ُاألساسي ُباؼبعٌت ُدكفُفقط

كمعوُباقيُُ-(اآلمدم)أماُعندُ،18ُياقيةالليةُالسٌُعبلقتهاُالدٌُُجرٌاءمنُُيتشٌكلُؽباالذمُُلمعٌتااللتفاتُل

                                       
 .2/159صدرُنفسو،اؼب12ُ
ُاإلبراىيمي،13ُ ُطالب ُاللسانيات:خولة ُيف ُاللسانياتُُ.16صُمبادئ يف

 .213العامة)تارىبها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها(:مصطفىُغلفاف،ُص
البحثُعنُ.67ُيات:ؿبمدُؿبمدُيونسُعلي،صمدخلُإذلُاللسان.123ُصُ:أضبدُمومن،(النشأةُكالتطوراللسانيات)14ُ

ُأرٌيفيو،ص ُسوسَت:ميشاؿ ُدك ُاللسانياتُ.71فرديناف ُلفهم ُعلمي(مدخل ُجملاؿ ُأٌكلية :ركبَتُ)إبستيمولوجيا
 .65صُ،01ُ،2007لبناف،ط-،مراجعة:الطٌيبُبٌكوش،اؼبنظٌمةُالعربٌيةُللًتصبة،بَتكتمارتاف،ترصبة:عبدُالقادرُاؼبهَتم

 .16صُينظر:مبادئُيفُالٌلسانيات:خولةُطالبُاإلبراىيمي،15
 .67صُخلُإذلُاللسانيات:ؿبمدُؿبمدُيونسُعلي،مد16
 .56صُمدخلُلفهمُاللسانيات:ركبَتُمارتاف،ترصبةُعبدُالقادرُاؼبهَتم،17
ُللعادل(:توشيهيكو18ُُ ُالقرآنية ُالكونية ُاؼبعٌتُاألساسيُكالعبلقيُللكلماتُيف:اُكاإلنسافُيفُالقرآف)الركية ينظرُمفهـو

 .43صُد،إيزكتسو،ترصبةُكتقدًن:ىبلؿُؿبمدُاعبها
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أكُدبعٌتُآخرُُ،19غومشكيلُاللٌُالبحثُعنُاؼبقصدُمنُالتٌُُتحقيقُغايةُرئيسةُكىيبُتيعٌتُفإهنا-األصوليُت
منُُاؼبقصودةُةيُمنُأجلُالكشفُعنُاستعماالتوُالوظيفيٌُالٌتشريعُبنظاـ/بنيةُالنصٌُُاؼبنهجُاألصورليهتٌمُ

ُكبلميُتُُلُحبملهاتكفٌُُحيثُ،تلكُاألحكاـُالشرعيةُاػبمسةُيىنتيجُعنهاُكاليٌتُُ،عُاغبكيمقبلُاؼبشرٌُ فعلُت
إقبازيةُتعبَتيةُُعُعنهماُمنُقولكماُتفرٌُُ،20شريعُاإلسبلميالتٌُدباُأهنماُمدارُُ،األمرُكُالنهيأساسيُتُنبا:
ُعف.ةُكالضٌُدٌُتًتاكحُبُتُالشٌُ
ُإطار ُالذٌُُكيف ُالٌنظاـ ُالنٌُدراسة ُمنت ُمنو ُيتشٌكل ُالشٌُم ُقُيص ُمنُىرعي ُإذل ُالفصل ُىذا ُبتقسيم طبسةُا

ُمباحثُجاءتُعلىُالنحوُاآلٌب:
 اآلمدي.المبحث األّول:إبستيمولوجيا األمر والّنهي عند 

أثناءُتصٌورهُلكلُمنُاألمرُكالنهيُُ(اآلمدم)نتحٌدثُفيوُعنُذلكُاألساسُاؼبعريفُالذمُكٌجوُ
ُأىمُقسمُتُكبلميُتُيدخبلفُيفُتشكيلُبنيةُمنتُالٌنصُالشرعي.بعٌدنباُ

 المبحث الثاني:األمر عند اآلمدي بوصفو فعال كالمّيا.
إذلُالصيغةُاؼبعتمدةُيفُإقبازُُفيوُكذلكُنتطرؽُنتناكؿُيفُىذاُاؼبقاـُتعريفُاألمرُلغةُكاصطبلحا،ُ

ُإذلُاإلقبازاتُاألمريٌةُالصروبةُكالضمنٌية.ُأيضاُسنعرضُالفعلُالكبلميُاألمرُعندُاآلمدم،
 المبحث الثالث:النهي عند اآلمدي بوصفو فعال كالمّيا.

                                       
البحرُايطُيفُأصوؿُُ.1/339ُؿ،نُعلمُاألصُواؼبستصفىُمُ.1/31:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ينظر19ُ

ُاألثرُُ.1/461الفقو:الزركشي، ُأىل ُمصطلح ُيف ُالفكر ُزببة ُشرح ُالفكر)كباؽبامش ُلببة ُمنت ُبشرح ُالدرر ُلقط شرح
داكرلُعندُالبعدُالتٌُُ.27-26صُ،حسُتُخاطرُالسمُتلشهابُالدينُأضبدُبنُعليُبنُحجرُالعسقبلين(:عبدُاُبنُ

ُالشريعةُ ُالقرلُلعلـو ُأـ ُكتابو"بدائعُالفوائدُأمبوذجا"(:يوسفُسليمافُعلياف،ؾبلةُجامعةُ األصوليُت)ابنُقيمُاعبوزيةُيف
 .483صُق،،53،1432كالدراساتُاإلسبلمية،جامعةُاؼبلكُخالد،عدد

اجية:ابنُقػىيًِّمُاعبىٍوزًيًَّة)أبوُعبدُاُؿبمدُبنُأيبُبكرُبنُأيٌوب(،ربقيق:ؿبمدُبنُالكافيةُالٌشافيةُيفُاالنتصارُللفرقةُالن20ُ
ُاؼبكرمة،ط اإلماـُيفُبيافُُ.839،ص01ُ،1428عبدُالرضبافُالعريفيُكُآخركف،دارُعادلُالفوائدُللنشرُكالتوزيع،مكة
ُكرب ُالٌسبلـ(،دراسة ُعبد ُبن ُالعزيز ُعبد ُالٌدين ُاألحكاـ:السَّلمٌي)عز ُالبشائرُأدلٌة ُغربٌية،دار ُبن ُـبتار قيق:رضواف

 .128ـ،ص1987ق/01ُ،1407لبناف،ط-اإلسبلمٌية،بَتكت
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ُمفهومُ ُالنهي،ؿباكلُتُأفُنكشفُعن ُآخرا،كىو ُكبلمٌيا ُاؼببحثُفعبل ُاللغومُسنتناكؿُيفُىذا و
ُىذ ُإلقباز ُاآلمدم ُاعتمدىا ُاليت ُالصيغة ُعن ُأيضا ُنبحث ُالكبلمي،أيضاكاالصطبلحي،كما ُالفعل ُا

ُاغباالتُاليتُيكوفُفيهاُإقبازُالنهيُصروباُكضمنٌيا.ُسنتقصىُمنُجهةُأخرل
 المبحث الرابع:القوى اإلنجازيّة المنبثقة عن فعل األمر الكالمي.

اؼبتضمنُيفُُالتوجيوُُولُاإلقبازيٌةُاليتُيعرضُهباقالُنرصدُتلكُأكُكباكؿُيفُىذاُاؼببحثُأفُنقيسُ
ُالفعلُالكبلميُاألمر.

 المبحث الخامس:القوى اإلنجازيّة المنبثقة عن فعل النهي الكالمي.
أيضاُكباكؿُيفُىذاُاؼببحثُقياسُكرصدُالقولُاإلقبازيٌةُاليتُيعرضُهباُالتوجيوُاؼبتضمنُيفُالفعلُُ

ُالكبلميُالنهي.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 هي عند اآلمدي:ألمر والنّ إبستيمولوجيا ا المبحث األول:

كتسرمُُعددُكالُلبلنقساـ،بصفةُكاحدةُغَتُقابلةُللتٌُُ-كماُرأيناُسابقا-يٌتصفُالكبلـُعندُاآلمدم
ُكافُمعٌتُقائماُبالنٌُفةُعلىُصبيعُسبظهراتو،ُىذهُالصٌُ ُكافُُُةُبالوضعُكاالصطبلح،فسُأكُعبارةُدالٌُسواء أك

ُكونوُؾبموعةُمنُاؼبعاينرجُيمظهراتُالُىبُيفأٌمُسبظهرُمنُىذهُالتٌُُنفسٌيا،ُكبلما ُ)أمر،هني،خرب...(ُوُعن
 .21اليتُماُىيُإالُانعكاساُللوظائفُاؼبرادُإقبازىا

ُكاآلٌب:ىلُتينشأيُاألكامرُُيةُاألنبٌية،قبدُأنفسناُأماـُتساؤؿُيفُغاُباالستنادُإذلُاغبقيقةُالٌسابقة، كىو
ُكبلـُاُالنٌُكالٌنواىيُمنُ مقتضيةُؼبعٌتُُىيوُالنفسٌيةُكنواُكجلٌُُاؼبوذلُعزٌُُأكامرُأيضاُىلُتكوفُ؟فسيخبلؿ

ُ!ُ؟سانٌيةيغُاللٌُصراُعلىُالصٌُحُىُأـُيكوفُاقتضاؤهُ؟ُالطلب

ُكبلـُامفهُ-كللمرٌةُالثانيةُ-قبدُأنفسناُمضطرٌينُالستحضارُلكيُنتوٌصلُإذلُإجابةُمقنعة، ُ-ُـو
ُكبلـُقدًن،ُ»ُفكبلموُتعاذلُيعٍتُأنٌو،ُ(اآلمدم)ُبومُقاؿُالذٌُُ-عزُكجلٌُ أحدمُُأزرلُنفساين،ُقاـُبذاتو
ُأصوات،ُالذات، ُكال ُحبركؼ ُالكبلـ؛ُليس ُمتعلقات ُجبميع ُمتعٌلق ُذلك ُمع ُكاألصواتُُكىو فاغبركؼ

ُكبلـُاُتعاذل، ُإنشاءُأفٌُُىذاُالكبلـُ.نفيدُمن22«ُبلُىيُعبارةُعنوُكالُىيُنفسُاألمر،ُليستُىي
ُكتابٌياُأكُصوتٌيا،ُاألمرُكالنهيُيفُاألصلُيكوفُنفسٌيا، يقوؿ)الزركشي(ٌٍُُبُييعرٌبُعنُذلكُاؼبعٌتُالٌنفسيُإٌما

ُألٌفُاألمرُباغبقيقةُىوُذلكُالطلبُكالٌلفظُداٌؿُعليوُكىوُماُقاـُبالٌنفسُمنُالطٌلب،...»ُ:يفُىذاُالشأف
)فعلُالكبلـ(ُيرادُبوُأفُُيغيبُعنُالباؿُأبداُأفُالُ»-1ينٌبهناُىذاُالكبلـُإذلُمسألتُتُاثنُتُنبا:ُ،23«

ُالكبلـ ُكلغة ُالكتابة ُلغة ُمن ُكل ُإنتاج ُقُى-2ُ،24«ُيشمل ُبُوأٌف ُيستلـز ُالٌنفس ُبكبلـ ُاإلنشاء ُفكرة ؿ
ُ.!ُفبلُيسعناُأفُنقبلُاألكذلُكنرفضُالثانيةُ،بوؿُفكرةُاقتضاءُالطلبُمنُىذاُالكبلـقُىُبالضركرة

                                       
 .2/160اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،21ُ
 .1/265،273،اآلمدمأبكارُاألفكارُيفُأصوؿُالدين:22ُ
 .2/345البحرُايطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي،23ُ
 ُ.189اللغةُكاؼبعٌتُكالٌسياؽ:جوفُلينز،ُص24ُ
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ُكبلـُُ،إٌفُفكرةُاإلنشاءُبكبلـُالٌنفس ُليستُغريبةُكالُمستبعدة،ُاؼبوذلُعٌزُكجٌل،بعيداُعنُفكرة
ماُُغومعلماءُالٌنفسُذكمُاالىتماماتُاللغويٌةُيركفُأٌفُاؼبعطىُاللٌُُفهؤالءُ؛إذلُحٌدُبعيدبلُقبدىاُمقبولةُ

ُالنفسٌيةُىوُإالُذلكُالظلٌُ ُاغبالة ُالٌنفسٌيةُىيُذلكُالوعاُ؛25الذمُيقفُكراء ءُدبعٌتُآخرُتكوفُاغبالة
ُللمتلٌقي)متلٌقُت(،ُلذمُوبتضنا ُبواسطةُُـبتلفُاؼبعاينُاليتُيبغيُاؼبتكٌلمُإببلغها نٌيةُاألحداثُالٌلساٌٍُب
ُأبنيةُكصيغُربملُدالالتُاؼبكنوفُالٌنفسي.ٌوؿُتلكُاؼبعاينُالنفسٌيةُإذلُربُي

ُأفُننشئُأيضاُمنُجهتوُ)القرايف(ُيؤٌكدُلناُ ُبإمكاننا ُالٌنفس،ُنواىي(/)أكامرُعلىُأنٌو ُكبلـ ُبواسطة
فسيُكالُبالكبلـُالنٌُُقُيرتبطاؼبتعلٌُُأفٌُأمُُ؛26قُبوُالكبلـُعامةُأكُخاصةاُيتعلٌُلكٌنُىذاُاإلنشاءُُيكوفُدب

كمعٌتُأنوُخاصُُ،بشكلُؾبٌردُجبميعُأقساـُالكبلـُقيعٍتُأنوُتعلٌُُفمعٌتُأنوُعاـٌُُساين؛بالكبلـُاللٌُُيرتبط
ُإ ُاألقساـيعٍت ُتلك ُمن ُبواحد ُتعٌلق ُاػبصوص.ُذا ُكجو ُاؼبقاـُعلى ُىذا ُيف ُنفسو ُيطرح ُالذم كالتساؤؿ

ُكافُعاماُأـُخاصا،ُ،)الكبلـُالنفسي(ُىو:ىلُيكوفُاؼبتعلق ُ»ُوغومُدباُأنٌُليلُاللٌُعاُلقانوفُالدٌُخاضُسواء
ُكمدلوؿ، ُداؿ ُارتباط ُاؼبفهـوُنتاج ُىو ُكاؼبدلوؿ ُالصوتية ُالصورة ُىو ُعموما ُُأكُ،27«كالداؿ ُذلك ُ»أنٌو

ُ.؟28ُ«ُعنُارتباطُالداؿُباؼبدلوؿاجمُاجملموعُالن

ُعموماُاؼبتعٌلقُإذلُأفٌُُكبكلُسهولة،ُنتوٌصل،ابقُلكبلـُاؼبوذلُعٌزُكجلُالسٌُُ(اآلمدم)ُإذاُتتٌبعناُتعريف
قُمشتمبلُعلىُكافُقدُنفىُأفُيكوفُاؼبتعلٌُُُ(اآلمدم)ُبدليلُأفُ؛لقانوفُالٌدليلُاللغومُخاضعاُالُيكوف

ُصوتٌية(،ُداؿ ُفقاؿ)ُ)صورة ُأصواتليس ُكال ُ،(حبركؼ ُُ ُمشتمل ُغَت ُاؼبتعٌلق ُكاف ُداؿ،كإذا فهذاُُعلى
ُمنطقٌياُ ()ُأفُيكوفُغَتُمشتملُعلىُمدلوؿيستلـز ُ»:حينماُقاؿُ)القرايف(ُكىذاُماُصرٌحُبوُ،أيضاُمفهـو

ُكبلـُالٌنفسُالُداللةُفيوُكالُمدلوؿ، ُ.29«كإمٌباُفيوُمتعلَّقهُكمتعلَّقهُخاصةنُُفإٌف

                                       
 .16صُ:مصطفىُغلفاف،(مفاىيمهاُموضوعها،ُطبيعتها،ُتارىبها،)ُيفُاللسانياتُالعامة25
 .1/96كتابُالفركؽ)أنوارُالربكؽُيفُأنواءُالفركؽ(:القرايف،ص26ُُُ
 .114اللسانيات:جافُبَتك،ُص27ُ
 .27مدخلُإذلُاللسانيات:ؿبمدُؿبمدُيونسُعلي،ُص28ُ
 .1/96:القرايف،(أنوارُالربكؽُيفُأنواءُالفركؽكتابُالفركؽ)29ُُُ
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أيحادٌمُ)ُلكبلـُاؼبوذلُعزُكجلُبأنٌوُ(اآلمدم)ُكىيُكصفُيُالفكرةُالٌسابقة؛ُمُيدعُىكىناؾُمسألةُأخرلُتُى
اتُحباجةُإذلُفهناُالُتكوفُىذهُالذٌُُيةُللكبلـ،اتُالواحدةُىيُاؼبنتجةُكاؼبتلقٌُ؛فعندماُتكوفُالذٌُُ(اتالذٌُ

ُالذاتُتُيُم،دليلُلغُو ُأفُىذه ُنتصٌور ُتيشكٌُُاأصواتُرُيصدًُفبلُيبكنُأف ُمفهومُلٍب ُذلك ؽبا)عملٌيةُُابعد
ُكانتهىُاألمر.ُشاءتُلوُأفُيكوف،ُتريدُالشيءُفيكوفُكمافالذاتُاإلؽبٌيةٍُُبٌُتبٌلغهاُلنفسها،ُ،اصطبلحٌية(

الف ـُُُبطرحوُ(،اآلمدم)ُىبي ُأفعاؿُالكبلـُ،كبلـُالٌنفسؼبفهو ُاألساسُالذمُقامتُعليوُنظريٌة ُاؼببدأ
قُىوُأساسُكافُقدُجعلُاؼبتعلٌُُفيماُسبق،(ُاآلمدمػُ)فُ؛تحليلٌيةاليتُانبثقتُمنُصلبُالفلسفةُالُالعاٌمة

ُعلىُخبلفو؛ُ)أكستُت(ُكافُُيفُحُتُيغُاؼبنطوقةُكُاؼبكتوبةُفماُىيُإالُىيئةُتعبَتيٌةُبديلة،أماُالصٌُُاإلقباز،
ُكلُعملٌيةُإقبازيٌةفلُباعبانبُاؼبنطوؽُأكُاؼبتلٌفظُوبُإذُكجدناه ُُ.30كهبعلوُأساس

يفُُ(اآلمدم)أمُدلُيأتُهباُُؿبض؛ُرُلساينٌُدلُتنشأُمنُتصوٌُىذهُُ)األمرُكالنهي(ُاإلنشاءحقيقةُإٌفُ
ُلساني ُلنظرية ُتأسيسو ُتستندُة،معرض ُكانت ُاألٌكؿ-بل ُالفصل ُيف ُرأينا ُخُ-كما ُإذل إيديولوجيةُلفية

ُ،31«لوجياُكلُعلمُىوُبالٌنتيجةُالُينفٌكُعنُاإليديُو»ُفػُ؛كىذاُيفُاغبقيقةُأمرُطبيعيُكمقبوؿُ،أشعرية
ُقدُشٌكلُُكهبذا ُيكوفُاؼبنطلقُاألشعرمُعندُ)اآلمدم( ُُيتمٌُحقبلُإيديولوجيا ُبلورة التصٌورُعلىُمستواه

ُيبارس، ُقبلُأف ُُ،بذلكُالتصٌورُعندئذُؿبكومةُنُوفتكوفُفبارستُيُاللساين)خرب/إنشاء( ُأفٌُكُىذا ُ»ُيفٌسره
ُيأٌبُقبلُاؼبمارسة ُمنهجيةُأمُأنٌُُباللغة؛ُاصٌورُمرتبطذلكُالتٌُُأفٌُُكعلىُالٌرغمُمنُ،32«ُالتصٌور ُؿباكلة و

                                       
ُأفعاؿُالكبلـُالعامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،ُص30ُ ُكانواُعلىُاألرجح19ُنظريٌة .كيتفقُاألصوليوفُالذين

ُالكبلـُالنفسيُمعُ)أكستُت(،ُكذلكُعندماُصٌبواُصبيعُاىتمامهمُعلىُاإلقبازاتُاللسانٌيةُسواءُيفُاألمرُأكُيفُ قدُنفوا
 .2/345ُباقيُأقساـُالكبلـ.ُينظر:البحرُايطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي،

،01ُلبناف،ط-يات(:صبعافُبنُعبدُالكرًن،دارُالفارايب،بَتكتطورُاإلبستيمولوجيُللخطابُاللساين)غموضُاألٌكلالت31ٌُُ
 .41صُ،2010

ُكتاب:حوارُاؼبشرؽُكاؼبغرب)كبوُإعادةُُيفُمعٌتُاغبوارُكمقاصده32ُ )بعيداُعنُمنطقُالفرقةُالناجية(:حسنُحنفي،ضمن
ُللدراسا ُالعربٌية ُاؼبؤسسة ُاعبابرم،منشورات ُعابد ُكؿبمد ُحنفي ُالعريب(:حسن ُالقومي ُالفكر ُكالٌنشر،بَتكتبناء -ت

 .08،ُص1990لبناف،)د.ط(،
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كإمباُىيُجزءُمنُُصوريٌةُليستُجزءاُمنُاللغةُيفُحدُذاهتا،البنيةُالتٌُُ»ُفٌُإفُ،ؾبٌردةُلفهمُبعضُأقساـُاللغة
ُالبنيةُاؼبعرفٌيةُاليتُيُي»ُ؛33«الفكر ُالتٌُنإهنا دبعٌتُآخرُيكوفُالفكرُىوُمنُُ؛34«ُخطيطفكَتُكالتٌُبٍتُعليها

ُوجيوُاؼبسبق.يفُنوعُمنُالتٌُتاجُاؼبعريفُمعادلُالنٌُسُللبنيةُالتصوريٌةُكاليتُتتوذلُبدكرىاُرسمُيؤسٌُ

ُؿببلٌُُ،كعليو ُىنالك ُيكوف ُلن ُضمنُسوؼ ُإال ُالتصوريٌة ُالبنيات ُلنشاط اإليديولوجياتُُمناسبا
ُأنوُاؼبتعددة. ُأفُإال ُاؼبفيد ُمنهجٌياُنقًتحُمن ُاإليديولوجيةُفصبل ُاإلُبُت ُك ُالفكر ُيفيف ُيديولوجة
يفُىذاُاؼبقاـُىوُانعكاسُالفكرُاإليديولوجيُيفُتلكُاعبوانبُالفكريٌةُعامةُُشغلناماُيألٌفُُ؛35االقتصاد

ُكانتُذبتهدُىذاُاؼبنحىُقبدُيفُكُ،سانٌيةُمنهاُعلىُكجوُاػبصوصكاللٌُ يفُبسطُسبثبلهتاُُ»ُأٌفُاؼباركسٌيةُمثبل
ُكاألخبلقٌيةُالدينٌية،ُاألدبٌية،ُخبلؿُاإلنتاجاتُالعلمٌية،منُُكتصوراهتاُكفقُالطرحُاإليديولوجيُاػباصُهبا،

ُالبنيةُالتٌُمنُجهةُمعٌينة،ُقبدُُكعلىُىذا،ُُ.36ُ« ًبيسى ُألنٌوُة؛صوريٌُأٌفُالفكرُاإليديولوجيُيأىبُأفُيكوفُحى
ُتطبيقٌية ُمنهجٌية ُشرعٌية ُألم ُيبتلك ُال ُفكر ُؾبٌرد ُسيبقى ُوبُيكإمبٌُُ،ضمنها ُذلكقُِّا ُلو ُشكُق ُيف لُذبسُّديه

ُإنتاجاتُعلمٌيةُتضمنُلوُأسبابُالٌسيادةُكالبقاء.

ُنفسو،ُُُ ُالٌسياؽ ُأفٌُُكُيف ُفكرة ُمن ُُانطبلقا ُمتشبٌُ» ُتكوف ُكاؼبناىج ُكاؼبصطلحات ُباغبمولةُاؼبفاىيم عة
قدُنشأتُيفُسياؽُأصوؿُفلسفٌيةُىيُُسانياتناىجُالتطبيقٌيةُيفُاللٌُـبتلفُاؼبُتكوفُ،37«ُاإليديولوجٌية

ُاللغةُعلىُالٌرغمُمنُالتٌُُ»ػإذُُ؛38منُتوذلُكظبهاُبذلكُالوسمُاؼبمٌيز باينُالظاىرُبُتُمباحثُالفلسفةُكعلـو
                                       

 .1/57اؼبعٌتُالٌلغومُكالٌتصٌورات:ؿبمدُغاليم،ضمنُكتاب:لسانياتُالنصُكربليلُاػبطاب،33ُ
 اؼبرجعُنفسو،ُصُنفسها.34
ُالقومي35ُ ُالفكر ُبناء ُإعادة ُكاؼبغرب)كبو ُاؼبشرؽ ُكتاب:حوار ُاعبابرم،ضمن ُعابد ُاؼبغرب:ؿبمد ُيف ُقبحت ...لكٌنها

 .64حنفيُكؿبمدُعابدُاعبابرم،ُصُالعريب(:حسن
ُص36ُ ُخليفي، ُالٌتحليلي(:بشَت ُالٌتصٌور ُيف ُاللغة)قراءة ُكقضايا ُعن:69الفلسفة  Le Marxisme et la.نقبل

philosophie du langage :Bakhtine Mikhail,tr:Marina Yaguello,Ed,de 
Minuit,1977,p25. 

ر)مدخلُإذلُنقدُالقراءاتُكتأصيلُعلمُالتدبٌرُالقرآين(:قطبُالرٌيسوين،ُالنٌصُالقرآينُمنُهتافتُالقراءاتُإذلُأفقُالتدب37ٌُُ
 .252-251ص
 .41مدخلُإذلُاللسانيات:ؿبمدُؿبمدُيونسُعلي،ُص38
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ُاللغةُفيماُمضى، ُكانتُكراءُالتطبيقاتُاؼبنهجٌيةُيفُعلـو كماُأفُُإالُأفُاالذباىاتُاالظبٌيةُيفُالفلسفة
ُاؼبع ُالبنيويٌة ُفلسفٌيةاالذباىات ُنتائج ُعن ُاألخرل ُىي ُسبٌخضت ُاللغة ُعلم ُيف ُالنتيجةُُ،39«ُاصرة كىذه

ُكلُفرقةُفيماُىيُتقرأُالنٌصُكتستعيدُاألصل،»...مرٌدىاُإذلُ أمُمنُفقههاُُاُاػباص،إمباُذبعلُمنُإرثهُأٌف
لبلصُإذلُنتيجة،ُُكمنُىذهُاؼبقٌدماتُ،40«أصبلُيضاؼُعلىُاألصلُاألٌكؿ...ُمعارفها،ُلٌُكعقائدىاُكؿب

ُألفُاإليديولوجياُمنُأكثرُالبواعثُتسٌلطاُعلىُالنفس،ُالقراءةُالُيبكنُأفُتكوفُبريئةُنزيهة؛»ُأفٌُكىيُ
ُ.41«كهتييجاُللفكر...

ميعُجبتصٌورُالكبلـُُأثناءُ(ماآلمد)ُالذمُاعتمدهُالبعدُذلكُعنُدناُإذلُاإلطارُالٌلساينُكحبثناعُيُإذاُ
كمنُأبرزُـبٌلفاتُىذاُُ،42«لُيفُإقبازهُبغرضُتواصليُتاـييتوسٌُ»أمُ؛كظيفٌياُبامتيازاُبعدُقبدُأنٌوُمتعٌلقاتو،
فسيُعندهُيبثلُذلكُاؼبعٌتُاؼبكنوفُفالكبلـُالنٌُُ؛43انطبلقاُمنُالوظائفُاؼبرادُإقبازىاُالبنيةُدُىدَُّربيُىُالبعدُأف

كبالتارلُعندماُُاؼبوجودةُيفُثناياه،اؼبختلفةُئفُأكُاؼبتعٌلقاتُلُبدكرهُتلكُالوظاكالذمُيبثٌُُيفُصدرُاؼبتكلم،
ُالصٌُ ُمنُاختيار ُلو ُمنُتلكُالوظائفُالُبد ُأكُيريدُاؼبتكلمُأفُيستعملُكظيفة ُلكلُكظيفة ُاؼبناسبة يغة

ُألفٌُُ»ُتعلق؛ ُعنُاؼبقاصد،ُكىذا ُأفُيكوفُلكلُكالُيتحقٌُُالعباراتُالُتقصر ُإالُبعد ُالقصور قُانتفاء
دبعٌتُآخرُهببُأفُُ؛)الوظيفة(ُيأٌبُدبعٌتُيفُىذاُالكبلـُد()اؼبقصُوكُ،44«مقصودُعبارةُىوُـبصوصُهبا

ُُالعباراتُكظائفُمعينة،ُلُىمًُربُى ُتكوفُيتجٌسدكىذا يفُشكلُقوالبُُالوظائفُمىصيوغةُنُتلكُفقطُعندما

                                       
 .15الفلسفةُكاللغة:عبدُالوٌىابُجعفر،ُص39ُ
 .76نقدُاغبقيقة:عليُحرب،ُص40ُ
النٌصُالقرآينُمنُهتافتُالقراءاتُإذلُأفقُالتدبٌر)مدخلُإذلُنقدُالقراءاتُكتأصيلُعلمُالتدبٌرُالقرآين(:قطبُالرٌيسوين،41ُُ
 .264ص
 .22صُ،01،2003اؼبغرب،ط-الوظيفةُبُتُالكيلٌيةُكالٌنمطية:أضبدُاؼبتوكل،مكتبةُدارُاألماف،الرباط42ُ
ُبزع43ُ ُبراغ ُمدرسة ُاعتمدتو ُالذم ُاؼببدأ ُىو ُـ(.Vilem Mathesius1882-1945امة)كىذا

.ُمدارسُاللسانيات)الٌتسابقُكالتطٌور(:جفرمُسامسوف،ترصبة:ؿبمد136ُينظر:اللسانيات)النشأةُكالتطٌور(:أضبدُمومن،ص
ُسعود،الرياض ُاؼبلك ُجامعة ُكبة،مطابع ُالسعوديٌة،)د.ط(،-زياد ُالعربية ُص1417اؼبملكة ُمبادئ106ُق، .

ُ.298ـ،ُص2008ق/03ُ،1429سوريا،ط-الفكرُأفاؽُمعرفةُمتجددة،دمشقُاللسانيات:أضبدُؿبمدُقدكر،دار
 ُ.1/12أصوؿُالسرخسي:السرخسي،44ُ
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ُمعانيها ُعن ُتعرٌب ُ؛ ُلتلكُ» ُاللسانٌية ُاػباٌصية ُىذه ُتستخدـ ُأف ُسعيدة ُصدفة ُليس ُأخرل بعبارة
ُأخرلُليس ُكباألكذلُفإٌفُُالقواعد.كبعبارة ُالغرض، ُالقواعدُيفُمثلُىذا ُىذه ُأفُتستخدـ ُسعيدة صدفة

طبيعةُىذهُالقواعدُاؼبخصوصةُالُيبكنُأفُتفهمُإالُإذاُاعتربناىاُقواعدُربققُعُتُذلكُالغرضُاؼبقصودُ
ُ.45«بالٌذاتُ

ُكانتُمدرسةُُ ُكبلـُالنفس؛دةُللتٌُسانيةُمؤيٌُاللٌُُ(براغ)لقد اللغةُنظاـُُ»ُفٌُفهيُترلُبأُقنيةُاليتُيتمُهبا
مثيلُإذاُأرادُاألبُأفُيأمرُكلدهُبإقبازُفعلىُسبيلُالتٌُُ؛46«ُككلُكظيفةُنظاـُمنُالعبلماتُمنُالوظائف،

ُمعُت، ُوبفالذٌُُفعل ُبالضٌُم ُيُىدث ُأف ُىو ُكظيفةُرُىشعًُستُىبط ُباختيارهُاألب ُكيقـو ُعفويةُُ-األمر بطريقة
ُماقُاؼبتعلُذاؾُكإذاُاستقرُعلىُىذهُالوظيفةُأكُصدره،منُبُتُباقيُاؼبعاينُالنفسيةُاؼبكنونةُيفُُ-سريعة

ُمنُبُتُالصيغُاليتُتؤدٌُ ُإالُأفُىبتارُصيغة ُاألمر،كافُعليو كبوُافعلُأكُعليكُأفُتفعلُأكُُمُكظيفة
ُىذاُينطبقُسباماُعلىُمعٌتُالنهيُكاػبربُكاالستخبارُكالوعدُكالوعيدُكالنداء.إخل،ُُكأمرتكُأفُتفعل...

اإليديولوجياتُُدًُهٍُبٌتُيفُمُىسانٌيةُاليتُتُيالتصٌوراتُاللٌُُفٌُليوُيفُختاـُىذاُاؼببحثُىوُأأكيدُعنوٌدُالتٌُُما

ُكافُساين،سُللفكرُاللٌُيتُتؤسٌُؤلُاؼبنهجٌيةُالعنُتلكُالرٌُُلُيصًُنفُىالُتُى الوعيُُكاعياُأشدٌُُ(اآلمدم)ُكمنُىنا
ُكصيغةُلسانٌيةُإالُبعدُكالنٌُفاألمرُُباؼببدأُالوظيفيُالقائلُبتبعيةُالبنيةُلوظيفتهاُالتواصلٌية؛ هيُالُيتجٌسداف

البنيةُكالوظيفةُيشكبلفُُدُعلىُأفٌُكمنُجهةُأخرلُنؤكٌُُ،عنانباُأكُكظيفتهماأفُيكوفُاؼبتكٌلمُمستشعراُؼب
يضطلعُبرصدُىذاُكُُ،48«ُىوُاللغةُكىوُالعرؼُكىوُصلةُاؼببٌتُباؼبعٌتُ»؛47ُمعاُنسقاُتواصلياُكاحدا

                                       
ُاغبديث45ُ ُاللساين ُالفكر ُيف ُكالداللة ُالشرؽ،الدارُاؼبرجع ُقينيٍت،أفريقيا ُالقادر ُكتعليق:عبد ُآخركف،ترصبة ُك :تودكركؼ

 .82صُ،02ُ،2000اؼبغرب،ط-البيضاء
ُمومن،ص46ُ ُكالتطور(:أضبد ُعن:136الٌلسانيات)النشأة   Philip Davis,Modern Theories of.نقبل

Language,New Jersey :Printice-Hall,Inc,1973,p219. 
ُحبَتم،مؤسسة47ُُ ُحسن ُبرينكر،ترصبة:سعيد ُكاؼبناىج(:كبلكس ُاألساسٌية ُاؼبفاىيم ُإذل ُللنص)مدخل ُاللغوم التحليل

 .18ـ،ُص2005ق/01ُ،1425مصر،ط-،القاىرةاؼبختارُللنشرُكالتوزيع
 .09،ُص1994اؼبغرب،)د.ط(،-اللغةُالعربٌيةُمعناىاُكمبناىا:سباـُحساف،دارُالثقافة،الدارُالبيضاء48ُ
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بالبنيةُكالوظيفةُُاليتُهتتمٌُُكُ،50(اػبطابيةُالقدرة)أك49ُُ(القدرةُالتواصلية)ُػعليوُبػصطلحُماُيُيُواصليسقُالتٌُالنٌُ
ُُ.51معا

ُكُي ُكافُيوٌجوُُاألساسُاؼبعريفُذلكاُقدُتعرٌفناُعلىُنٌُكإذا أثناءُتصٌورهُلكلُمنُاألمرُُ(اآلمدم)الذم
ُفلُهي)اإلنشاء(،كالن ُإذلم ُإالُأفُنتوٌجو ُعندُُفيوُسنعرضالذمُُاؼببحثُاؼبوارلُيبقُلنا ُ(اآلمدم)لؤلمر

ُخاصُكصيغةُ ُأكُصيغُإقبازيةُؿبددة.بوصفوُفعبلُكبلمٌياُلوُمفهـو
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ

                                       
 .19صُالوظيفةُبُتُالكليةُكالنمطية:ُأضبدُاؼبتوكل،49ُُ

 .15(:عزُالدينُالبوشيخي،ُص"كبوُمبوذجُؼبستعمليُاللغاتُالطبيعيةُالٌتواصلُاللغومُ)مقاربةُلسانيةُكظيفي"50
 .19صُالوظيفةُبُتُالكليةُكالنمطية:ُأضبدُاؼبتوكل،51ُ
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 ثاني:األمر عند اآلمدي بوصفو فعال كالميا:المبحث ال

 تعريف الفعل الكالمي األمر: -(أّوال)

 األمر لغة:        (1)

)أُـُر(ُمقولةُباألضدادُتتمايزُاألشياء؛ُفلقدُتصٌورتُطٌبقُاؼبعاجمُاللغويٌةُيفُتعريفهاُللماٌدةُاللغويٌةُتُي
ُكقسمُكبلميُيكوفُمناقضاُللٌنهي ُ.53،ُأكُمضاداُلو52)األمر(

ُاؼبعاجمُاللغويٌة ُأكردتو ُما ُنستنتجُيفُإثر ُمثلُباقيُاألقساـُُإذف، ُمثلو ُكبلمٌي ُىوُقسم ُ)األمر( أٌف
ُكافُ)األمر(ُيشتملُعليُطلبُالفعل،ُتصٌورتوُتلك اؼبعاجمُمناقضاُأكُمضاداُللنهيُالذمُُاألخرل،ُكؼبا

ُوبتومُعلىُطلبُترؾُالفعل.

ُ)األمر(ُيفُاللغةُمعُمفهوموُيفُا ُُ.الصطبلح،ُكسنتبٌُتُذلكُفيماُيأٌبيتقاطعُمفهـو

ُ

 األمر في االصطالح:       (2)

ألنوُينضومُعندىمُضمنُصنفُمنُأصناؼُُنقفُعندُالتداكليُتُعلىُتعريفُخاصُباألمر؛ُدل
وُبإمكانناُأفُنعثرُعلىُإالُأنٌُُ(،Directives54ُالتوجيهاتُأكُاؼبوٌجهاتُُ)أالُكىوُمية،األفعاؿُالكبل

ُالغرض ُيف ُلو ُالكبلمية،ُاإلقبازمُتعريف ُاألفعاؿ ُمن ُالصنف ُىذا ُتوجيوُُ»ُكىوُمن ُاؼبتكلم ؿباكلة

                                       
ُإبراىيمُينظر52ُ ُك ُاؼبخزكمي ُربقيق:مهدم ُسبيم(، ُبن ُعمرك ُبن ُأضبد ُبن ُاػبليل ُالرضباف ُعبد :العُت:الفراىيدم)أبو

رم)ؿبمدُبنُأضبدُبنُاؽبركمُأبوُالسامرائي،دارُكمكتبةُاؽببلؿ،)د.ب(،)د.ط(،)د.س(،ُمادةُ)أُـُر(.ُهتذيبُاللغة:األزى
 ،ُمادةُ)أُـُر(.01ُ،2001لبناف،ط-منصور(،ربقيق:ؿبمدُعوضُمرعب،دارُإحياءُالًتاثُالعريب،بَتكت

ُاللغةا53ُ ُيف ينىجَّد
ُالنمل)ؼب ُاللفظي(:كراع ُللمشًتؾ ُشامل ُمعجم ُاألزدم)أقدـ ُاؽبينائي ُاغبسن ُبن أبوُُعلي
ُاغبسن ُعبد ُضاحي ُك ُعمر ُـبتار ُالكتب،القاىرة(،ربقيق:أضبد 02ُمصر،ط-الباقي،عادل ُكما1988ُ، ُ)األرض ُباب ،

 عليها(.
 .90التداكلٌية:جورجُيوؿ،ُصُ.49صُآفاؽُجديدةُيفُالبحثُاللغومُاؼبعاصر:ؿبمودُأضبدُكبلة،54ُ
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ُمعٌُتُ ُشيء ُفعل ُإذل ُماُ»ُعلقبُأفُأكُ،55«ُاؼبخاطب ُبشيء ُيقـو ُآخر ُأفُُ،56«ُشخصا ُقبد كما
قناُكإذاُدقٌُُ،57«تتخذُأشكاؿُأكامرُكتعليماتُكطلباتُكنواهُكمقًتحات...ُ»ُوجيهٌيةاألفعاؿُالكبلمٌيةُالتٌُ

منُُآخرُكلكنُىبتلفُىذاُالطلبُمنُشكلُإذلُجبنسُالطلب،ُيفُصبيعُىذهُاألشكاؿُقبدُأهناُؿبكومةُن
ُجزءُمنُبنيتوُالٌداللٌيةقٌوةُاؼبنطوؽُُ»ُألفٌُىذُاُ؛نةُيفُغرضوُاإلقبازماؼبتضمٌُوُتُيحيثُشدٌُ ُ،58«ُاإلقبازيٌة

ُكلُشكلُُصبيعُاألشكاؿُالسابقةُغَتُمتكافئة،للطلبُيفُُتكوفُالبنيةُالٌدالليةُكعليو يكوفُكذلكُألف
ُ.األخرلُباقيُاألشكاؿبقٌوةُمغايرةُلُمعركض

ُكبلمٌيا، ُأنناُنتعاطىُمعُاألمرُبوصفوُفعبل ناُكافُمتضمُُُِّوُإالُإذاإذفُالُيبكنناُأفُنتصٌورُحدكثُىُكدبا
كمنُجهةُُ،59دبثابةُقانوفُالُيبلكُعلمُاؼبعاينُأفُوبيدُعنوُإطبلقاُكاكي(السٌُُ)ُكؽبذاُجعلوُؼبعٌتُالطلب،

...الُارتيابُيفُ»:قدُصبعهاُحينماُقاؿُكاكي()السٌُُقُالطلبُإالُبتوٌفرُعٌدةُشركط،كافالُيتحقٌُأخرلُ
فيماُىوُُكيستدعي،ُنوُيستدعيُمطلوباُالُؿبالة،كأُالطلبُمنُغَتُتصٌورُإصباالُأكُتفصيبلُالُيصٌح،ُأفٌُ

امعُتنفيذُأمرُمعٌُتُاؼبتكلمُمنُالسٌُُأمُعندماُيطلبُيُ؛60«لب...مطلوبوُأفُالُيكوفُحاصبلُكقتُالطٌُ
ُكٌليةُأكُبصفةُجزئٌية، ُ،الواعيُمُىوُربتُرقابةالذٌُُ،طلوبكماُيكوفُىذاُاؼبُيكوفُكاعياُدبطلوبوُبصفة

ُأثناءُالطٌُُأثناءُأمره،قُمنُطرؼُاؼبأمورُغَتُمتحقٌُ ُكافُاؼبطلوبُمتحققا ُإذا فهناُسيكوفُىذاُُلب،ألنٌو
ُبذاتو، ُكلكنُ.ياؽُكُالقرائنالسٌُُنفيدهُباالستنادُإذلدُعنوُمعٌتُآخرُارلُسيتولٌُكبالتٌُُاألخَتُليسُمقصودا

ُأفُننٌبوُإليها،اؼبسألةُاليتُهبُى ُؼبُدرُبنا ُمقتضيا ُكبلمٌيا ُكافُفعبل ُاألمرُؼبا ُأفُُالطلب،عٌتُىيُأٌف فهوُإما
ُكبلـُُألٌفُتصٌورُاإلقبازُالكبلمي،ُنيابةُباغبركؼُكاألصوات؛ُأكُباؼبتعٌلق،أصالةُُيينجز باالستنادُإذلُتعريف

ُامرتبطُ)اؼبتعٌلق(ُفسيهبعلُاإلقبازُالنٌُُ)اآلمدم(أٌفُُغَتُالُىبرجُعنُىذينُاالحتمالُت،ُكجل،ُاؼبوذلُعز
                                       

 .49صُآفاؽُجديدةُيفُالبحثُاللغومُاؼبعاصر:ؿبمودُأضبدُكبلة،55ُ
 .90التداكلٌية:جورجُيوؿ،ُص56ُ
 اؼبصدرُنفسو،صُنفسها.57ُ
ُاستعماؿ58ُُ ُكتاب:التداكليات)علم ُالعبد،ضمن ُللخطاب(:ؿبمد ُالتداكرل ُالتحليل ُيف ُاإلقبازيٌة)دراسة ُالقٌوة تعديل

 .313اللغة(:إعدادُكتقدًن:حافظُإظباعيليُعلوم،ُص
:السكاكي،ص59ُ  .414مفتاحُالعلـو
 اؼبصدرُنفسو،ُصُنفسها.60ُ
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اليتُاصطلحوا61ُُساينُفيخٌصوُبكبلـُالبشرُمنُخبلؿُاستعماؽبمُللغةاللٌُأماُاإلقبازُُفقطُبكبلـُاُتعاذل،
ُكافُ،عليها أنٌوُبإمكانناُأفُنعٌممهاُإالُُ،62قدُأدذلُهباُأثناءُتصٌورهُللخربُ)اآلمدم(ُكىذهُاغبقيقةُكُإف

كماُُ!ُقسيمُكالُللتجزئة؟أليستُىذهُاألخَتةُذاتُصفةُكاحدةُغَتُقابلةُللتٌُُلُصبيعُأقساـُالكبلـ،لتشمُى

سابقا،ُتؤدلُباألدلٌةُُ)قبمُالدينُالطويف(ُكماُذكرُلناُين،يفُالدٌُالعباداتُُىوُأفٌُُىذهُاغبقيقة،ُمُيدعُىيُى
ُالٌتداكرلُالذمُبُكاعياُ)اآلمدم(ُعليوُيكوفُكُ،63الٌلسانيةُالُباؼبعاينُالنفسية أثناءُُ)أكستُت(ُاعتمدهاؼببدأ

ُالكبلـ؛ ُأفعاؿ ُلنظرية ُُتأسيسو ُاألفعاؿ ُإالفإقباز ُيتحقق ُال ُإليو ُباأللفاظ)ُبواسطةُبالٌنسبة ،64ُ(النطق
ُ.65بإصدارُالكبلـُاعملُمرىونُيكوفُربقيقُأمٌُسمنُىناُفصاعداُُكلذلك

منُذلكُالغرضُاإلقبازمُاؼبتضٌمنُيفُصنفُاألفعاؿُالكبلمٌيةُُ(اآلمدم)ُتعريفُاألمرُعندُيقًتب
عريفُعلىُثبلثةُاُالتٌُىذُلقدُاشتمل.66«ُاالستعبلءطلبُالفعلُعلىُجهةُُ»فاألمرُعندهُىوُ؛ةالتوجيهيٌُ

ُىي:ُ،نقاطُرئيسة

إقبازُىذاُاألخَتُبواسطةُصيغةُلسانٌيةُُكيتمٌُُالُىبلوُالفعلُالكبلميُاألمرُمنُجنسُللطلب، -1
ُ.67خاصةُبو

ُيكوفُجنسُالطلبُيفُالفعلُالكبلميُاألمرُموجهاُكبوُجهةُتنفيذُالفعلُالُجهةُتركو. -2
ُاُاؼبوٌجو/اآلمر.هبييرفىقيُجنسُالطٌلبُفيوُهبيئةُاستعبلئٌيةُىبتٌصُ -3

                                       
 ينظر:ص.....منُالفصلُاألٌكؿ.61ُ

 ينظر:ص...منُالفصلُاألكؿ.62ُ
 .2/350،حُـبتصرُالركضة:الطويفينظر:شُر63ُ
 .19صُنظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،64ُ
 .09صُدائرةُاألعماؿُاللغوية)مراجعاتُكمقًتحات(:شكرمُاؼببخوت،65ُ
ُ.2/172،يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُاإلحكاـ66ُُ
أكُاللفظ،ُكاليتُتعدُجوىرُنظريةُُذكرُصراحةُمسألةُاستدعاءُالفعلُبواسطةُالقوؿُأكُالكبلـىناؾُمنُاألصوليُتُمن67ُُ

ُ)أكستُت( ُعند ُالكبلـ ُالٌلمع:الشَتازم،.أفعاؿ 1/191ُينظر:شرح ُالفقو:ا. ُأصوؿ ُعلم ُيف البحرُُ.2/17الرازم،صوؿ
ُالفقو:الزركشي، ُأصوؿ ُيف 2/343ُايط ُدبثا. ُالفعل ُطلب ُجعل ُمن ُمنهم ُأف ُكافُكما ُأف ُبعد ُلو ُإهباد بة

 2/348الطويف،.ينظر:شرحُـبتصرُالركضة:معدكما
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أكُغَتُُلكٌنُإقبازهُالُيكوفُحقيقٌياُ(2ك1)ُرطُتقدُيشتملُالفعلُالكبلميُاألمرُعلىُالشٌُإالُأنٌوُُ
ُإصدارُالطلب،68ُأفُيبتلكُاآلمرُأىليةىوُُكُأثناءُإقبازه،شرطاُمعترباُُ)اآلمدم(ُكلذلكُجعلُلوُ،موٌفق
ماذاُىناؾُإشكاؿُيعًتضناُيفُىذاُالٌسياؽُكىو:ُ.كلكن69ٍُ(االستعبلء)ُػبُقدُاصطلحُعلىُىذهُاألىلٌيةُككاف

ياُؼبعٌتُالطٌلبُبالضركرةُأـُالُفهلُيكوفُأمرهُىذاُمقتضُألىلٌيةُاإلصدار،ُمُأمراُكىوُفاقدُهلوُأصدرُاؼبتكلٌُ
ُ ُالتساؤؿُ)القرايف(ُيقوؿ؟ ُىذا ُعن ُ»:ؾبيبا ُصيغ ُمن ُفاقًدُ...احًتازه ُأك ُسفيو ُمن ُصدرت ُإذا اإلنشاء

ُمدلُيفإهٌناُيفُتلكُالصٌُُاألىلٌية، ُعليها ُحيكما،وؽبُيورُالُيىًتٌتبي ُكلكنُذلكُألمرُخارجُعنها،ُاُكالُتيوًجبي
ُىذا،ُُ)القرايف(ُ.حبسبُقوؿ70«لكنُبالٌنظرُإذلُذاهتاُمعُقطعُالٌنظرُعنُاألمورُاػبارجٌيةُتيوًجديُمدلوالهًتا...

كإالُدلُيكنُأمرهُكهنيوُمقتضياُؼبعٌتُُإلقبازُمثلُىذاُالعمل،ُأمرُأكُينهىُأفُيكوفُأىبليفُمنُيييشًتطُ
ُىذاُ،الطلب ُاالقتضاء ُؾبٌردُجُينتُيالُيُىُ-حبسبُالقرايفُ-ُكعدـ ُاللسانٌية؛ُالتلٌفظُمن ُجُينتُييىُُكإمباُبالصيغة

ُكُيحينماُيكوفُاؼبتكلٌُ يبُالذمُدلُكالصٌُأُُالفاقدُلعقلو،ُكاجملنوفُوُالعقلٌية؛سواءُمنُحيثُقدراتُيُ،فءًُمُغَت
مُىالسٌُُكأُيبلغُاغبلمُبعد، مثلُأفُُ؛االجتماعيةأكُمنُحيثُريتبتيوُُ،إخل...كبلموُؿبملُاعًبدُُُِّلُيفيوُالذمُالُوبي

ُكذا،ُُُالذمُىوُأعلىُمنوُرتبة،ُكهُديرُىؼبموٌظفُبسيطُيفُشركةُُيقوؿُ ُكذاُأكُالُتفعل ُ»ُفهناُسػ:ُافعل
فالٌنهجُكىوُىناُالتلٌفظُببعضُُ»ُكعليوُ،!71ُ«ُكاغبمقُبأمرهُؼبنُىوُأعلىُرتبةُمنويوصفُقائلهاُباعبهلُ

كالُاألفرادُُبيدُأٌفُاؼببلبساتُاليتُأثَتُفيهاُذلكُالنهجُدلُتكنُمبلئمة،ُصحيحُكمتعارؼُعليو،ُالكلمات،
ُكانواُعلىُصواب... ُ.72«الذينُسلكوهُكطٌبقوه

                                       
أفُيكوفُُ-1تعٌدُ)األىلٌية(ُأيضاُيفُاغبقلُالقانوينُشرطاُؼبباشرةُالفردُحقوقوُاؼبدنٌية؛ُكىذهُاألىليةُيفُؾبملهاُىي:68ُ

ُالقانوفُكاغبٌقُأفُيكوفُغَتُؿبجورُُ-3أفُيكوفُمتمٌتعاُبقواهُالعقلٌية.ُ-2الشخصُبالغاُسٌنُالٌرشد. عليو.ينظر:نظريٌتا
 .74-73كتطبيقاهتماُيفُالقوانُتُاعبزائريٌة:إسحاؽُإبراىيمُمنصور،ديوافُاؼبطبوعاتُاعبامعٌية،)د.ط(،)د.ت(،ص

إالُأنٌوُىناؾُمنُالُيشًتطُالعلوُأكُاالستعبلء؛ُككانواُقدُاستدلواُعلىُذلكُاإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم...69ُ
ُرٌبك﴿منُقولوُتعاذل: ُمالكُليقضُعلينا ُيا ُأىلُالنارُأدىنُدرجةُمن77ُ]الزخرؼ/﴾كنادكا ُعلىُالٌرغمُمنُأٌف ُفهنا .]

 .2/346ُُاؼبالكُإالُأهنمُأمركهُبأفُيبٌلغُربوُرغبتهمُيفُالقضاءُعليهم.ُينظر:البحرُايطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي،
 .1/95كتابُالفركؽ)أنوارُالربكؽُيفُأنواءُالفركؽ(:القرايف،70ُُ
 .2/169اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،71ُ
 74-43ُ.73نظريٌةُأفعاؿُالكبلـُالعامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،ُص72ُ
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فهناُُ،أىلٌيةُالقياـُبذلكُكىوُالُيبتلكُ،ـباطبوُإقبازُأمرُمعٌُتُطلبُمنُيُحينمامُأفُاؼبتكلٌُُأيضاُقبد
ُأفُتكوفُشدٌُُبوُأصبل،ُسيكوفُطلبوُإماُغَتُمعتدٌُ ُضعيفةُنتُيكإما يُإذلُمستولُقًُرتُىحبيثُالُتُىُوُاإلقبازيٌة

ُالشأفُكاكي()السٌُُيقوؿُالوجوب؛ ُطلبُاؼبتصٌور،ُ»ُ:يفُىذا ُيفُأٌف ُعلىُسبيلُاالستعبلء،ُكالُشبهة
ُكافُاالستعبلءُفبنُىوُأعلىُرتبةُمنُاؼبأمورُاستتبعُإهبابوُُإهبابُاإلتيافُعلىُاؼبطلوبُمنو،يورثُ ٌٍبُإذا

ُرطُاؼبذكور،االستعماؿُبالشٌُُىذهُأصلُىُتٍُفإذاُصادفُىُكإالُدلُيستتبعو،ُكجوبُالفعلُحبسبُجهاتُـبتلفة،
ُالوجوب، ُتُيُأفادت ُدل ُالطلب،فًُكإال ُغَت ُتُيُد ُحينئذ ُإهٌنا ُحبسبولٍِّب ُاألحواؿُد ُناسبُُقرائن ما

ُإليوُعينوُكىذاُ،73«اؼبقاـ... ُنٌبو ُللمتكٌلمُىيُمنُيضمنُُ،(اآلمدم)ُما ُاالستعبلئٌية حيثُجعلُاؽبيئة
علىُأىلٌيةُاؼبتكٌلمُُمنُجهتوُأيضاُ(أكستُت)ُأٌكدُكلقدُ،74كااللتماسمثبلُؼبعٌتُالٌدعاءُُللطلبُعدـُإفادتو

ُكافُُيفُاعتقادهُخصفالشٌُُاإلقبازيٌة؛ ُكانتُأكُ،ةُنأكُالُيبتلكُأىليَُّغَتُمناسب،إذا فهذاُُ،وُناقصةُنتُيأىليٌُُإذا
ُبالقصورُسيؤدمٌُ ُأدائو ُاتصاؼ ُإذل ُاغبقيقةُُُ،75بالضركرة ُىذه ُعن ُيعرٌب ُآخر ُموضع ُيف ُقبده كما

ُكافُالفاعلُلؤلمرُيتمٌتعُبسلطةُأكُلوُصفةُُسبةُلآلمرُالُيكوفُعلىُكضعوُإالٌُ...ككذلكُبالنٌُ»:بقولو إذا
يبكنناُكعليوُ،77ُ«ُرُىمُىلو:أُىُاؿُيقُىكإالُفبلُيػُيُطاعتو،ُبُينُذبىًُأفُيكوفُاآلمرُفبٌُُ»ُدبعٌتُآخرُهببُ،76«ُاآلمر
اُأكامرُكيبكنُأفُتكوفُُغَتُعلىُأهنٌُُلُىحمُىتقتضيُصبلةُمنُالشركطُلتُيُ]...[ُأٌفُاألكامرُ»نستنتجُبػأفُ

ُ.78«ُصيغةُاألمرُكالُأمرُقُيفُسياقاتُكمقاماتُذبعلهاُلفظاُيفموفٌقةُيفُحاالتُعديدةُأكُتتحقٌُ

                                       
:السكاكي،ُص73ُ  .428مفتاحُالعلـو
 .2/347.ُالبحرُايطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي،2/173اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،74
 .50صُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،ُنظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة)كيف75
 .43اؼبصدرُنفسو،ُص76
 .2/347البحرُايطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي،77ُ
 .89دائرةُاألعماؿُاللغوية)مراجعاتُكمقًتحات(:شكرمُاؼببخوت،ُص78ُ
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ُكافُمنُالضركرٌمُأفُيكوفُاآلمرُذكُىيئةُاستعبلئٌية، ُمنطقٌياُأفُيكوفُكإذا اؼبأمورُأقٌلُُفهذاُيستلـز
اؿُعلىُطلبُالفعلُفبنُاللفظُالدٌُُ»ُاألمرُمنُىذهُاعبهةُعلىُأنٌوُؼُىرِّكلذلكُعُيُُتبةُمنو،رُيشأناُأكُأدىنُ

ُ.80«ُكنو:افعلقوؿُالقائلُؼبنُدُ»ُأكُىوُ،79«ُىوُدكنو

ُمُي ُاألمر ُكاف ُالكبلُاُنجرًُندُىكؼبا ُاألفعاؿ ُصنف ُالتوجيهٌية،ضمن ُاإلنشائٌية ُيكوفُُذلكُتطلبُمٌية أف

اللةُالدُُِّبُيلُيسانٌيةُىوُمنُهبُىيغةُاللٌُبالصٌُُالتلٌفظُيُيكوفُأمُأفٌُُ؛81متسٌبباُيفُحدكثوُأكُؼبدلولو،ُاهُسابقإقبازُي
ُكانتُالدُِّألنٌُُإذلُحٌيزُالوجود؛ ُكلذلكُرسمُ،82فهناُسنكوفُذباهُحالةُإخباريٌةُظ،لفٌُسابقةُللتٌُُاللةوُإذا

فجعلوُينطلقُمنُالعادلُكبوُُدباُأنوُمنُاألفعاؿُالكبلمٌيةُالتوجيهٌية،ُاؼبطابقةُاػباصُباألمر،ُاهاذبٌُُ)سَتؿ(
ُكيُتػُييغةُاللٌُتأٌبُالصٌُُيفُالواقعٍُبٌُُبلُناثًُأفُيكوفُمعٌتُاألمرُمُىأمُُ؛83الكلمات فيصبحُتبعاُُوُينُىيػُِّكربيُىُوُيلُىعُِّفُىسانٌية

ُطقُباعبملةُىوُإقبازُلفعلُأكُإنشاءُعبزءُمنو،فالنٌُُ»:)أكستُت(ُحينماُقاؿُكىذاُماُعرٌبُعنوُ،لذلكُجاىزا
ُالُيعٍتُأنٌنا، ُالقوؿُىنا،ُفبا ُالضبطُكلنكٌرر ُكجو ُعلى ُما ُشيئا ُبقولنا ُُ،84«ُنصف ُييفسَّري ُالكبلـ كىذا

ُإنتاجُاؼبنطوؽُىوُالذمُ...»على ُنطقُالكلماتُىوُاؼبؤٌدمُإذلُإقبازُاغبدثُينجزُفعبلُبعينو،أٌف ُكأٌف
ُكانتُاعبهيٌُ.85« ُمةُمنُملفوظهاُاػباصاتُاؼبتكلٌُإذلُموقفُالذٌُُلفظُكتشَتُيشكاليةُالتٌُيفُإُ»ُمندرجةُنُةكؼبا
ُأمرهُعُيمًُستُىمُيُزُىنجًُفُيُيألُفعبلُُريداكمُيُراغباُوُيأفُيكوفُاؼبوجُُِّوجيهاتقبازُالتٌُإلُ(سَتؿ)ُاشًتطُ،86« ُما و

                                       
 .2/345البحرُايطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي،79ُ
 .68التعريفات:اعبرجاين،ُص80ُ
 .1/96كتابُالفركؽ)أنوارُالربكؽُيفُأنواءُالفركؽ(:القرايف،81ُُ
 اؼبصدرُنفسو،ُصُنفسها.82
 .50آفاؽُجديدةُيفُالبحثُاللغومُاؼبعاصر:ؿبمودُأضبدُكبلة،ُص83ُ
 .16نظريٌةُأفعاؿُالكبلـُالعامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،ُص84ُ
 .44ماسكُالٌنٌصي(:سعيدُأضبدُبٌيومي،ُصلغةُالقانوفُيفُضوءُعلمُلغةُالٌنٌص)دراسةُيفُالت85ٌُُ
 .371صُ،:باتريكُشاركدكُكدكمينيكُمنغنومعجمُربليلُاػبطاب86ُ
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ػ)شركطُُضمنُماُيصطلحُعليوُبُكىذاُداخلُهُ،88لقاعدةُصدؽُالٌنيةكذلكُطبقاُلشرطُالٌنزاىةُأكُُ،87بو
ُ.89صدؽُاإلنشاء(

ُأفُإذاُكعليو، ُك ُاؼبكلٌُكجٌُُحدث ُإذل ُخطابا ُاؼبتكلم ُىذهُُف،و ُإيقاع ُيف ُيرغب ُيكن ُدل كلكٌنو
ُ:90ىي،ُُكعلىُثبلثُمستوياتُرُىذاُالٌسلوؾفهناُسييأثٌُُالٌتكاليف،

واصليُلُؽبذاُاؼبستولُمنُالتأثَتُباؼبوقفُالتٌُيبكنناُأفُمبثٌُُكُيتأثرُشعورُاؼبتكلمُفيكوفُمصطنعا؛-1
حُتُالُيشعرُُيتأثرُىذاُاؼبستولُ:الُتصاحبُرفاؽُالسوء.ُينهىُاعبارُأحدُأبناءُجَتانوُفيقوؿُلوُاآلٌب:

ُكافُيتمٌتبلُُاعبارُبأدىنُخوؼُذباهُابنُجاره، ينغمسُيفُُفُالُيستجيبُلوُالطفلُكأُكىوُيأمره،ُ،ردبا
ُاآلفاتُاالجتماعية.ُُُُ

اجلسُُفيمكنُأفُينصحُأحدُركابُاغبافلةُرجبلُفيقوؿُلو:ُيتأثرُتفكَتُاؼبتكلمُفيكوفُمضلبل؛-2
ُلك. ُأنسب ُفهو ُاؼبقعد ُىذا ُالنٌُُيف ُيكوف ُال ُحُت ُاؼبستول ُىذا ُمصلحةُيتأثر ُأساس ُعلى ُمبنيا صح

ُباعبلوسُيفُذلكُاؼبقعدُحىتُالُيعيقُنظرهُإذلُالعادلُاػبارجي.بلُردباُيكوفُقدُنصحوُُاؼبنصوح،

ُكاذبة؛تتأثرُنواياُاؼبتكلٌُ-3 أعدُتنظيمُُالعملُعاملوُفيقوؿُلو:ُفمنُاؼبمكنُجداُأفُيأمرُربُُُّمُفتكوف
فيمكنُأفُيكوفُراجياُعدـُُحُبو؛يتأثرُىذاُاؼبستولُعندماُتكوفُنيةُاآلمرُعلىُخبلؼُماُصرٌُُالسلعة.
ُعليوُحجةُنامتثاؿُ ُإمكانٌيةُُإالُأنٌو.91لطردهُمنُعملوُالعاملُألمرهُفيأخذىا إذاُحٌققناُيفُاألمر،ُقبدُأٌف

ُ ُالشيءُاجتماع ُفعل ُُإرادة ُكاردةن؛ ُكقوعو ُؿبٌبة ُعدـ ُ)اآلمدم(مع ُاٌبةُُفإفٌُُ»:ُيقوؿ ُبُت ُ االنفكاؾ

                                       
 .50:ؿبمودُأضبدُكبلة،ُصينظر:آفاؽُجديدةُيفُالبحثُاللغومُاؼبعاصر87
ُيفُص...منُالفصلُاألٌكؿ.88  ينظرُىذاُاؼبفهـو
 .89دائرةُاألعماؿُاللغوية)مراجعاتُكمقًتحات(:شكرمُاؼببخوت،ُص89ُ
 كاألمثلةُاؼبوضحُهباُمنُعندُالباحث.ُ.57-56صُ:أكستُت،)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(أفعاؿُالكبلـُالعامة90ُ
ُ)شططُيف91ُ ُعن ُىي)عبارة ُاغباؿ(،أك ُمقتضى ُمطابقة ُعن ُدبثابة)خركج ُتعد ُاؼبستويات ُىذه ُصبيع ُيعتقد)أكستُت(أف

 .55ُ،58صُ،.ينظر:اؼبصدرُنفسوصبلحيةُاالستعماؿ(
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يعٍتُىذاُالكبلـُأٌفُإرادةُُ؛92«ُبوبكليسُدبحُربُالٌدكاءُاؼبستكرهُمراد،كؽبذاُفإٌفُشُيُغَتُفبتنع؛ُكاإلرادة؛

ُكنتُمتوٌجهاُبنٌيةُُدائماُبالقصد،ُالفعلُتكوفُمشركطةُن فأناُالُيبكنٍتُأفُأكوفُمريداُإلقبازُالفعلُإالُإذا
ُيبكنُأفُُإيقاعو، ُيفُكقوعُُالٌشعورُىذاُعندمُتوفٌريإالُأنٌو ُصادقة ُأمُرغبة كمعُذلكُالُتكوفُلدٌم
ُُُيفُذاتوُشيءُآخر.ُُكقوعوُإرادةُإقبازُالفعلُشيءُكؿبٌبةٌفُكعليوُنستنتجُبأُالفعل،

ُكافُاؼبتكٌلمُيفُاػبطابُالشٌُُك هبوزُلناُأفُننسبُلوُكصفُاإلرادةُفهلُُ-عزُكجلٌُُ-رعيُىوُاؼبوذلؼبا
سبٌيزىاُعنُباقيُُكلكٌنُىذهُاألخَتُؽباُخصوصٌياتُ؟.يعتقدُ)اآلمدم(ُأفُاؼبشرٌعُاغبكيمُلديوُإرادة،ُأـُال

ُ ُُ؛األخرلاإلرادات ُاآلمدم)يقوؿ ُالبارئُ:»( ُاغبٌق:أٌف ُأىل ُبذاتو،ُ-تعاذلُ-مذىب ُقائمة ُبإرادة ُمريد
ُفيها،ُكاحدة،ُكجوديٌة،ُأزلٌية،ُقديبة، ُبالنظرُإذلُذاهتا،ُمتعٌلقةُجبميعُاعبائزات،ُالُتعدد كالُُغَتُمتناىية

فكبلنباُقائمُُلكبلـُالنفسي،أفُاإلرادةُمثلهاُمثلُاُسٌجلُعقبُىذاُالكبلـنُ؛93«ُبالنظرُإذلُمتعٌلقاهتا
ُكتعاذل-ُبذاتو ،ُ،-سبحانو ُكليسُدبعدـك ُموجود ُقدًنُكليسُدبستحدث،ُكأفُككبلنبا ُأنٌوُُكجودنبا كما

منهاُُإالُأٌفُاإلرادةُؽباُخصوصياتُأخرل،ُيأٌبُأيضاُيفُىيئةُكاحدةُغَتُقابلةُللتقسيمُكالُللتعدد،ُمطلق،
ُ ُييتصٌور ُكال ُالتجٌدد ُدائمة ُماىٌيتُيُانتهاؤىا،أهٌنا ُحيث ُمن ُُهاسواء ُارتباطُيُها،تركيبتُيك ُحيث ُمن هاُأك

ُ ُبالًتُيباإلقبازات ُُكؾ،أك ُاؼبوذل ُإرادة ُأف ُكجلٌُُ–كما ُجٌدا،ُ-عٌز ُدقيقة ُخصوصٌية ُتُىُؽبا ُأهٌنا ُرُيظهُىكىي

عنُمعٌتُاإلرادةُعبارةُُ»ُكعليوُتكوفُحٌققُفقطُعندماُيرتبطُاألمرُبالتصرٌفاتُاعبائزةُكليسُاؼبمنوعة،تُىكتػُى
ُاعبائزين، ُأحد ُزبصيص ُشأنو ُاآلخر؛ُمن ُالتخصيصُدكف ُيبلزمو ُما ُالتعريف94ُ«ُال ُىذا ُمن .نستنتج

ُالٌنقاطُاآلتية:

ُىيُمعٌت.ُ(اآلمدم)اإلرادةُعندُ-1

ُربديدُكزبصيصُكاحداُمنُالتصرٌفاتُاعبائزة.كظيفةُىذاُاؼبعٌتُىيُ-2

                                       
 .1/219أبكارُاألفكارُيفُأصوؿُالٌدين:اآلمدم،92ُ
 .53غايةُاؼبراـُيفُعلمُالكبلـ:اآلمدم،ُص93ُ
 .1/217أبكارُاألفكارُيفُأصوؿُالٌدين:اآلمدم،94ُ
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ُكافُىذاُاؼبعٌتُمنصٌباُمُي-3 ُكونوُإرادة،ُمعٌُت،سبقاُحوؿُتصٌرؼُجائزُإذا ُفهناُسيخرجُىذاُاؼبعٌتُعن
ُكيصبحُمعٌتُعاـ.

ُكلُمن ُكانتُاإلرادةُعند برغبةُاؼبتكٌلمُالٌصادقةُذباهُـباطبوُيفُأفُُمتعٌلقةُنُ)سَتؿ(ُكُ)أكستُت(ُكإذا
ُمطلوبو، ُتتعٌلقُاإلرادةُينجز ُقدُكأمٌُُ»ُيقوؿُ)اآلمدم(:ُيفُاػبطابُالٌشرعي؟ُإذفُفبماذا ُاإلرادة:فإهٌنا ا

فإذاُقيل:إٌفُالشيءُُأكُإعدامو،ُأمُبإهباده،ُكقدُتتعٌلقُباؼبكٌلفُبو؛ُهي،كالنٌُُكليفُمنُاألمر،تتعٌلقُبالتٌُ
أكُُأمُإهباده،ُالُعينوُكذاتو.كقدُيرادُبو:أنوُيفُنفسوُمراد؛ُىوُاؼبراد،ُكليفُبو؛مراد:قدُيرادُبو:أفُالتٌُ

ُ»ُ.95«ُكليفُبوُفقطبوُإالُإرادةُالتٌُُداؼبراُفليسُكالُكقوعُلو؛ُنوُمرادا،إعدامو.فعلىُىذاُماُكصفُبكُو
ُمراد؛ ُغَت ُإنو ُقيل ُكاقع؛ُكما ُبو؛ُكىو ُاؼبراد ُالتٌُُليس ُيرد ُدل ُأنو ُفقطإال ُبو ُفبا96«ُكليف الوُقُ.نفيد

ُ:أساسٌيةُكىيُعدةُقضاياُ)اآلمدم(ُ

فُيكُوُىناُكُ،)تكليفُباألمرُأكُبالنهي(ُرعيُدبسألةُالتكليفقدُتتعٌلقُاإلرادةُيفُاػبطابُالشٌُ -1
كالُيتجاكزهُإذلُُُ)الصيغةُالتلٌفظٌية(،ُلتكليفُمنصٌباُفقطُحوؿُفعلُالقوؿلُاتولُالقضوم

ُكليف.نتائجُذلكُالتٌُ
ُكافُُاتجُعنُالقوؿ؛بالفعلُالنٌُُمنُجهةُأخرل،ُرعي،قدُتتعٌلقُاإلرادةُيفُاػبطابُالشٌُ -2 أمُإذا

ُكافُهنياُتعٌلقُالفعل،ُامتثاؿاإلرادةُفيوُبُتقتعلٌُُاأمُر ُالفعل.ُاإلرادةُفيوُبامتثاؿُترؾُتكإذا
منُاؼبكلَّفُُهبوزُأفُيكوفُاؼبكلفُمريداُللتكليفُبالفعل،ُكيفُالوقتُنفسوُالُيكوفُمريدا -3

 .ُأفُيوقعو
ُفهناُ -4 ُمنُاؼبكلَّف، ُكافُكاقعا ُإالُأفُذلكُالفعل ُالفعل، ُإلقباز ُكافُاؼبكلِّفُغَتُمريدا إذا

ُ ُدكف ُلكن ُالفعل، ُتنفيذ ُيف ُراغبا ُاؼبكلِّف ُآخرُيكوف ُدبعٌت ُتكليف؛ ُأم ُمنو ُيصدر أف
ُكلفتوُإقبازُالفعل،ُكلكنُالُتكوفُلدٌمُيفُالوقتُنفسوُأدلُ بإمكاينُأفُأكوفُمريداُفبن

 رغبةُيفُتكليفوُبالفعل.

                                       
 .67.ُغايةُاؼبراـُيفُعلمُالكبلـ:اآلمدم،ُص1/236اؼبصدرُنفسو،95ُ
 .67غايةُاؼبراـُيفُعلمُالكبلـ:اآلمدم،ُصُ.1/236أبكارُاألفكارُيفُأصوؿُالٌدين:اآلمدم،96ُ
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كانتُاإلرادةُُُلما)أكستُت(ُكُ)سَتؿ(؛ُفكلُمنُُُذباكزُطرحيكوفُ)اآلمدم(ُقدُُىذاُالٌتصٌورحبسبُ
ُكدبصطلحُ ُاإلهباد، ُمستول ُإذل ُباإلضافة ُالٌتكليف ُمستول ُتشمل ُكاحدة، ُإرادة ُاألخَتاف ُىذاف عند

أفُُهااإلرادةُعندُ)اآلمدم(ُيبكنُيفُحُتُأفالتداكليُتُتشملُكلُمنُفعلُالقوؿُكالفعلُالناتجُعنُالقوؿ،ُ
ُكماُيبكنُأفُتتحققُُتتحققُبفعلُالقوؿ ُبالفعلُالناتجُعنُالقوؿ)إرادةُإهبادُالفعل)التكليفُبالصيغة(،

ُأكُ ُالٌلسانية،ُكالُيكوفُمريدا، ُلئلقبازُبالصيغة منُاؼبكلَّف(؛ُدبعٌتُآخرُيبكنُللمكلِّفُأفُيكوفُمريدا
ُكٌلفوُبو. ُقاصداُأفُينجزُمستمعوُما

عىلَّقُميتػُى؛ُفمنُجهةُنتساءؿُعنُ!ُعنُمعادلةُصعبةُنوعاُماُ(اآلمديٌة)تكشفُلناُىذهُالرؤيةُإذف،ُ
ُت ُىل ُأم ُمعٌُتُُكوفاإلرادة؛ ُكبلـ ُيف ُأخرلُُاإلرادة ُجهة ُكمن ُكاإلهباد؟ ُباإلقباز ُأـ ُبالٌتكليف متعٌلقة

؟ُدبعٌتُآخرُىلُهبوزُلناُأفُنعٌرؼُُكبُتُاإلرادةُنتساءؿُعنُماىيةُالعبلقةُاؼبوجودةُبُتُالٌتكليف)أمر/هني(
ُذلكُالذم ُالفعلُأـُالُ؟فُحدكثو،ُسواءُمنُحيثُالصيغةيُأكُأرادُاؼبكلُِّاؼبأمورُبوُكُاؼبنهٌيُعنوُبأنٌو

ستأخذُُ،ُبلقُالقصدُمنهماُدبجٌردُأفُيكوفُاؼبكلِّفُمريداُؽبمااألمرُكالٌنهيُالُيتحقٌُُأفٌُُيعتقدُ)اآلمدم(
ُالعلمُبالوقوع،ُكالعلمُباالنتفاء؛ُيقوؿُ)اآلمدم(:ُمنحاُاؼبسألةُيفُتصٌوره ُ»آخرُمنُخبلؿُإقحاموُؼبفهـو

ُ ُيلـز ُكافُاؼبأمورُكاؼبنهيٌُفإمٌبا ُكذلك،ُمرادا،ُأفُلو الذمُعلمُُبلُاؼبأمورُالذمُعلمُكقوعوُكاؼبنهيٌُُكليس
ُكافُمأموراُبوُأماُماُعلمُانتفاؤهُفليسُدبرادُالوجود،ُاالنتهاءُعنوُىوُاؼبراد، كماُعلمُكجودهُفليسُُ،كإف

ُكافُمنهٌياُعنو، ُكافُفيوُإبطاؿُأخٌصُكصفُُدبرادُاالنتفاءُُكإف كىوُُكىوُتأٌٌبُالتمييزُهبا،ُاإلرادة،كإال
ُ.97«ُفبتنع

ُ ُبو ُاؼبأمور ُأٌف ُىذا ُمنُقوؿُ)اآلمدم( ُيفُكاقعُنفهم ُسيتحٌقق ُبأنٌو ُاؼبكلِّفُعاؼبا ُيكوف ُما ىو
ُالوقوعُيفُ األمر،ُكأٌفُاؼبنهٌيُعنوُىوُماُيكوفُاؼبكلِّفُعاؼباُبالكٌفُعنوُيفُأرضُالواقع،ُكعليوُيكوفُمعلـو

ُكم ُاؼبراد، ُىو ُبأٌنكُاألمر ُعاؼبا ُككنتي ُمعٌُت ُبفعل ُمثبل ُأمرتك ُإذا ُأم ُاؼبراد؛ ُىو ُالٌنهي ُيف ُالكٌف علـو
ُعاؼباُبأٌنكُستًتكوُُفعبل.ُةُمتحٌققٌبرادإكوفُتستنجزهُيفُالواقع،ُفهناُُس كإذاُهنيتكُعنُفعلُمعٌُتُككنتي

ُإرادٌبُيفُالنٌُيفُ ُهي.الواقع،ُعندىاُأكوفُقدُحٌققتي

                                       
 .65غايةُاؼبراـُيفُعلمُالكبلـ:اآلمدم،ُص97ُ
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ُكلُ)اآلمدم(ُمنُجهةُأخرلُيتصٌور منُاآلخرُمنُزاكيةُنظرُُيكوفُأعمَُُّكاحدُمنهماُأٌفُاإلرادةُكاألمر
كاألمرُأعمُمنهاُمنُجهةُأنوُقدُُفإذاُاإلرادةُأعٌمُمنُاألمرُمنُجهةُأهناُتوجدُكالُأمر،ُ»معٌينة؛ُيقوؿ:

ُاآلخرُلزكماُمعاكساُكالُغَتُمعاكسُيكوفُكالُإرادة، أعٌمُُ؛ُتكوفُاإلرادة98«ُكليسُكالُكاحداُمنهماُيلـز
فمثبلُيبكنُللمكلِّفُأفُيعلمُبأنوُلوُأمرُفسينجزُأمرهُيفُالواقع،ُكلكنوُعلىُالرغمُمنُذلكُالُمنُاألمر؛ُ

أماُأفُيكوفُاألمرُأعٌمُمنُاإلرادة؛ُفيتحٌققُعندماُيأمرُاؼبكلِّفُبفعلُمعٌُت،ُكلكٌنوُيكوفُعاؼباُبأنٌوُُيأمر.
ُكيفُينكرُذلكُمعُُ»فيقوؿ:ُالٌرؤيةُالفلسفٌيةُاؼبنطقٌيةكيستدٌؿُ)اآلمدم(ُعلىُىذهُُلنُيقعُيفُالواقع. ٌٍب
ُبتكليف ُجهل(ُاالعًتاؼ ُلو؟ُ)أيب ُإرادة ُغَت ُمن ُبذبحُُباإليباف ُتكليفو ُيف ُإبراىيم ُقصة ُمن ُظهر كدبا

ُأمرُبو، ُليسُشبرةُاألمرُامتثاؿُما كعندُذلكُفبلُُ.بلُمنُاعبائزُأفُتكوفُلوُشبرةُأخرلُكلده؟]...[فإذا
لقدُأمرُاؼبوذلُعزُكجلُ)أباُجهل(ُبأفُيكوفُمؤمنا،ُُ.99«ُوركماُيفُىذهُالصٌُُمتناقضا،ُيكوفُعبثاُكال

يعلمُيفُعلمُالغيبُعندهُبأفُ)أباُجهل(ُسوؼُلنُيؤمن،ُكعليوُيكوفُاألمرُُ-تبارؾُكتعاذل-كلكنُاؼبوذل

ُأعمَُّ ُاعبهة ُمنتفيةمنُاإلراُمنُىذه ُأنوُربققُكاإلرادة ُإذ ُلق،ُدة؛ ُ)إبراىيمُعليوُككذلكُاألمرُبالٌنسبة ٌصة
ُالٌسبلـ(ُمعُابنو؛ُفاألمرُبالٌذبحُقدُربقق،ُكاإلرادةُمنعدمة.ُ

ضمنُُتندرجُدبصطلحُالتداكليُت،ُادؽأكُاالعتقادُالصٌُُالٌشرعٌية،ُاإلرادةُمنُجهةُأخرلُقبدُأٌفُىذه
ُيعرؼُبػ ُما ُكيبثٌلها،ُ»ُكىيُ؛(القصدية)اسم ُاألشياء ُكبو ُذاتو ُيوٌجو ُالعقلُعلىُأف خاٌصيةُكىيُُقدرة

ُهبا ُيتعٌلق ُأك ُالعادل ُيف ُاألشياء ُإذل ُطريقها ُعن ُيٌتجو ُىيُ،100«ُللعقل ُالعقلٌيةُُ»أك ُللحاالت صفة
ُإليها ُاإلشارة ُأك ُكأحوالو ُاػبارجي ُالعادل ُموضوعات ُإذل ُالتوٌجو ُهبا ُيتم ُاليت ُزبرجُ.101«ُكاغبوادث ال

ُالتٌُ ُمنُخبلؿ ُُكالقصديٌة ُكوهنا ُالسابقُتُعن ُحعريفُت ُيدكر ُدبا ُيفُاغبقيقةعيُالعقل ُبأفٌُُقبدُكعليو.ولو
ُإنتاجُاػبطابُعند ُالقصديٌة؛ُؿبكومةُنُكانتُُ(اآلمدم)ُعملٌية ُاػبطابُحينماُجعلُإفُكذلكُباغبالة ادة

                                       
 اؼبصدرُنفسو،ُصُنفسها.98ُ
 .66-65نفسو،ُص99ُُ

ُكالتوزي100ُ ُكالنشر ُللطباعة ُاغبديثة ُقباء ُإظباعيل،دار ُسَتؿ(:صبلح ُجوف ُفلسفة ُيف ُالعقل)دراسة -ع،القاىرةفلسفة
 .151،ُص2006مصر،)د.ط(،ُ

 .21القصديٌة)حبثُيفُفلسفةُالعقل(:جوفُسَتؿ،ترصبة:أضبدُاألنصارم،ُص101ُ
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ُفُيأفُيكوفُاؼبكلَُّ(اآلمدم)ُيشًتطُأيضاُ،102وُلقصدُاؼبتكلمُيفُخطابومرىوناُحبضورُالوعيُاؼبوجٌُُلداللتو
ُحبيثُيتمٌكنُعندىاُمنُ،العقلٌيةُُأًٌبُاستعداداتوأمُأفُيكوفُيفُقصديٌاُأثناءُتعاطيوُمعُاػبطابُالشرعي؛

ُاغبقيقةُ(اآلمدم)ُيقوؿُ،103الفهمٌيةُلعملٌيةسيسُلأتٌُال ُىذه كخطابُُكليفُخطاب،...ألفُالتٌُ»:مؤٌكدا
الُيتصٌورُمنوُقصدُُمنُالُيفهمُاػبطاب،ُ»ػػُفُ،104«ُالبهيمةُكاعبمادُكُمنُالُعقلُلوُكالُفهمُؿباؿ،

ُ.105«ُمقتضاه

ُاليتُُإفٌُ ُىيُأفَُّأفُنُيُدُُّوُىنػُىاؼبسألة ُاللغةُجعلُمنُعنايتوُ(أكستُت)ُانتماءُشَتُإليها ُإذلُحقلُفلسفة
معجمٌيُلتمييزُالقوؿُُكادُأفُيقتصرىاُيفُالبحثُعنُمعيارُكبومُُتكوفُضعيفةُنُ(األمر)بالفعلُالكبلميُ

باألمرُدلُيكنُلغرضُتقٌصيُُ(أكستُت)ُبأفُاىتماـنستطيعُأفُنقوؿُأمُُ؛106القوؿُالوصفيُاإلنشائيُعن
كصعوباتُُألهناُربتملُمعاينُمتعددة،ُ؛اعتمادُصيغةُبناءُالفعلُلؤلمربدليلُأنوُذبٌنبُُ،ياؽدالالتوُيفُالسٌُ

ُيُي ُأف ُيشأ ُفيهاقحًُدل ُنفسو ُباألمرُإذفُ،107ُم ُاىتمامو ُاعتمدهُيكوف ُمعيار ُاالستعماالتُُؾبٌرد لتمييز
ُكيفُيبكنُأفُكبُي...فإنوُ»:يقوؿُاإلنشائيةُعنُاػبربية؛ دُاإلنشاءُعلىُكبوُأكضحُماُدُِّيبقىُعليناُأفُننظر

كلذلكُُتشريعيةُربٌانية؛ُكُ،109كافُناشئاُمنُخلفٌيةُدينيةُاعتناءُاألصوليُتُباألمرُ.أٌما108«ُيكوفُكأجلى
يسلكوُأىلُاللغةُيفُمعاصبهمُألنبيةُذلكُيفُعلمُدلُُتوٌسعاتوٌسعواُيفُربديدُمعاينُاألمرُُ»ُكجدناىمُقد

ُُرُيظهُىكتُىُ،110«ُاألصوؿ ُاػبلفية ُالطٌُتلك ُمعرفة ُاألصوليوف ُعٌد ُاألمر،حينما ُهبا ُيدٌؿ ُاليت كمعوُُرؽ

                                       
 .2/17،يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُاإلحكاـ102ُ
 .1/180.ُشرحُـبتصرُالركضة:الطويف،1/201اؼبصدرُنفسو،103ُ
 .1/201ُاإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،104ُ
 .1/181شرحُـبتصرُالركضة:الطويف،105ُ
 .13صُدائرةُاألعماؿُاللغوية)مراجعاتُكمقًتحات(:شكرمُاؼببخوت،106ُ
 .81صُنظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،107ُ
 .91صُ،اؼبصدرُنفسو108ُ
ُالًتا109ُ ُالكبلمية"يف ُلظاىرة"األفعاؿ ُتداكلية ُالعرب)دراسة ُالعلماء ُعند ُصحراكم،التداكلية ُالعريب(:مسعود ُاللساين ُث
 .148-147ص
 .11صُ،01ُ،2007سوريا،ط-،دارُاٌبة،دمشقالعاينُبنُطوُالرفاعيُاألمرُعندُاألصوليُت:رافع110ُ
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فريقُبُتُمواطنُاغببلؿُُلناُالتٌُيتسٌٌتُسكبالتارلُُرعية،نناُمنُاستنباطُاألحكاـُالشٌُدبثابةُآليةُسبكٌُُ،111هيالنٌُ
ُكاناُمنوطُتُفقطُشريعيةالتٌُُهيُهبذهُاؼبيزةالنٌُُاألمرُكُكلقدُاختصٌُُ،112كاغبراـ رعيُبشكلُُباػبطابُالشٌُؼبا
ُمنوُبالضٌُكركدنباُيفُاػبطابُالشٌُُأمُأفٌُُ؛113مباشر كمنُُ،ركرةُترتيبُحكمُشرعيُتكليفيُمعُترعيُيلـز

ُ،114رعيُيكوفُمقصوراُعنُاإلنشاءصُالشٌُعاطيُمعُالنٌُأفُالتٌُُىناُفقطُنتأكٌدُمنُحقيقةُجوىريٌة،ُكىي
ُ.115دباُأنوُعبارةُعنُأكامرُكنواىي

ُ
ُكبلمياُكاحداُبالٌتفصيلُكالٌدرسُ»ُإذف،ُاستناداُإذلُماُسبقُذكره،ُيكوفُاألصولٌيوفُ قدُتناكلواُفعبل

ُكماُ فأشبعوهُنقاشاُكىوُفعلُ)األمر(أك)الطلب(الذمُيشتملُمباحثُاألمرُكالنهيُ]...[ُكالٌسببُىو،
ُإذلُالتأٌكدُمنُاؼبقصودُيفُ ُكرجلُالقضاء ُالفقيو ُحاجة ُكالٌتكاليفُالشرعٌيةُسبقُأفُأكضحنا، األحكاـ

ُأكُموازوُغبكمُتشريعيُؿبٌدد،ُكىذا116ُ«الواردةُيفُالنٌص... ،ُفالٌتلٌفظُبالٌصيغةُاإلنشائٌيةُالطلبٌيةُىوُمعادؿه
ُإليوُسابقا،ُكيؤٌكدُعليوُ)أكستُت(ُمنُجهتوُبقولو:ُ ُقدُأشرنا ُكٌنا ُفإفُإصدارُالعبارةُيقابلُ»ُما كمنٌٍُب

                                       
منُاؼبتكلمُُكافُاألمرُطلبُهُُُفعندماُهيُإذلُخلفيةُكجوديةُحبثة؛ىناؾُمنُاألصوليُتُمنُأرجعُأكلويةُاألمرُعلىُالن111ٌُُ

ُالفعلُقُي ُؼباُُـباطبوُعلىُعدـُإتيافُالفعل؛ُستمرَُّمنوُيفُأفُيُىُمُىوُطلبُههيُالذٌُـُعلىُالنٌُدُِّإذلُاؼبخاطبُإلهباد كؽبذا
ُاغباؿ. ُبطبيعة ُلؤلكؿ ُالصدارة ُتكوف ُاؼبعدـك ُمع ُاؼبوجود ُالركضة:ُيلتقي ُـبتصر ُمنُُ.2/348الطويف،ينظر:شرح كىناؾ

ُكانتُالٌصدارةُلؤلكؿُبطبيعةُيرجعُىذهُاألكلويٌةُلتعٌلقُا ألمرُباإلثباتُكتعٌلقُالٌنهيُبالٌنفي،ُكلذلكُإذاُكردُاإلثباتُكالنفي
 .2/342اغباؿ.ُينظر:البحرُايطُيفُأصوؿُالفقو:الزركشي،

ُالس112ٌُُ ُعنهاأصوؿ ُاحبث ُالدينُُ.رخسي:ص ُعضد ُالقاضي ُاؼبالكي،شرح ُحاجب ُاألصورل:ابن ُاؼبنتهى ُـبتصر شرح
 .2/490اإلهبي،

 .3/100ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،113ُ
ُالبدخشي114ُ ُالعقوؿ)شرح ُكُمنهاج ُصبيح ُعلي ُؿبٌمد ُاغبسن(،مطبعة ُبن (:البدخشي)ؿبٌمد

 .1/163،أكالده،مصر،)د.ط(،)د.ت(
 .3/60وؿُالفقو:النملة،إرباؼُذكمُالبصائرُبشرحُركضةُالناظرُيفُأص115ُ
نظريةُالفعلُالكبلمي)بُتُعلمُاللغةُاغبديثُكاؼبباحثُاللغويٌةُيفُالًتاثُالعريبُكاإلسبلمي(:ىشاـُعبدُاُاػبليفة،116ُُ
 .391ص
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كتقتضيُآثارُُميوفُكالقضاةُييصًدركفُأحكامىهمُأثناءُفبارساهتمُكأعماؽبمُالتشريعٌية.اغبكمُالٌتشريعي،ُفاكٌُ
ُ.117«فبارساهتمُكنتائجهاُأفُيضطٌرُاآلخركفُأكُييؤذفُؽبمُبالقياـُببعضُاألفعاؿُأكُالُيؤذفُؽبمُبذلكُ

ُ
ُكاف ُكبلمٌيا،ُينجزُبالكبلـ؛ُلذلكُفهوُيتطٌلبُمنُأجلُإقبازه)األمر(ُكؼبا استعماؿُصيغةُُ،ُبعٌدهُفعبل

ُكماُيكوفُؽبذهُالصيغةُأكُالٌصيغُمقتضىُمعٌينا،ُفماُىيُإذفُالٌصيغةُأكُنلسانٌيةُأكُصيغاُلسانيةُمعيٌُ ة،
ُُُالصيغُاؼبستعملةُيفُإقبزُاألمر،ُكماُىوُمقتضاىا.ُ

ُ
 :ومقتضاىا ،ثانيا: صيغة الفعل الكالمي األمر  

 
ُ:الصيغة لغة           -(1)

ُ ُكصياغةُُىيُالعملُكالتقدير،»ُُأفُالصيغةجاءُيفُ)تاجُالعركس( منُصاغُالشيءُيصوغوُصوغا
كيقاؿُُكىذاُصوغُىذاُأمُعلىُقدره،»ُ.118«ُإذاُىٌيأهُعلىُمثاؿُمستقيمُكسبكوُعليوُفانصاغُكصيغة،

ُ.119«ُصاغُشعراُأمُكضعوُكرتٌبو
 

 الصيغة اصطالحا:          -(2)

ُ»فهيُمثبلُعندُالٌلغويُتُ؛نظرةُاغبقلُاؼبعريفُؽباُكذلكُحبسبُتشتملُالصيغةُعلىُمفهومُتُاثنُت؛
ُأكُالقالبُالذٌُ ُالكلمة ُالصرفيةُعلىُقياسوىيئة »..ُ.كلقدُكردُيفُاؼبعجمُالوسيط:120«ُمُتصاغُاألبنية

                                       
 .191نظريٌةُأفعاؿُالكبلـُالعامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،ُص117ُ
ُ.533،ص22تاجُالعركسُللزبيدم،ج118ُ
ُ.443،ص7لسافُالعرب،ج119ُ
ُاللغ120ُ ُيف ُالعربيةالقرينة ُكموٌزعوفة ُناشركف ُدجلة ُعزيز،دار ُكاكل ُاؽبامشٌية،ط-عٌماف،:كوليزار ُاألردنية ،01ُاؼبملكة

 .69ص،2009ُ
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ُعليهاُ ُبيٍت ُاليت ُىيئتو ُأم ُكذا ُاألمر ُكصيغة ُكحركاهتا، ُحركفها ُترتيب ُمن ُاغباصلة ُىيئتها ُالكلمة صيغة
»121.ُ

ُعلىُأمرينُاثنُتُنبا:يفُىذاُُزُيركَُّييُُ ُاؼبفهـو

ُكماُيطرأُعليوُمنُزيادةُأكُنقصاف.ُكلُالذمُترسمُبوُالكلمة،الشٌُ -ُأ
ُلفظي.مطُالتٌُدُللنٌُاؼبيزافُالصريفُادٌُ -ُب

ُ؛122«ُالعبارةُاؼبصوغةُللمعٌتُالقائمُبالنفسُ»بعضُاألصوليُتُعلىُأساسُأهناُتلكُُفهاعرٌُبينماُيُيُ
ُأفٌُ ُالكبلـ ُىذا ُإالصٌُُيعٍت ُماىي ُإيغة ُإثرىا ُيتم ُعملية ُاػبطابية،ال ُالوظيفة ُالتٌُُسقاط ُالغرض ُواصليأك

مُيشتملُعلىُالذٌُُيغةُارتباطاُكثيقاُباؼبعٌتُالوضعيكماُترتبطُالصٌُُاؼبستشعرُيفُالنفسُعلىُالبنيةُاللغوية.
وقيفُالتٌُفقطُعنُطريقُُتفيدُمدلوؽباُلناكىذاُماُهبعُ،123قضيةُُتشَتُإذلُنسبةُمعينةُيفُالواقعُاػبارجي

ُ.124ُكاالصطبلح

ُ

 :الكالمي فعل األمر إنجاز صيغ -(3)

فمنُُككافُكاحداُيفُذاتوُالُيقبلُالٌتقسيم،ُمعٌتُمستشعراُعندُمبٌلغو،ُ(اآلمدم)ُدباُأفُالكبلـُعند
حقيقةُيفُالقوؿُُ»دباُأفُاألمرُكُ،125لُمنهاُىذاُالكبلـالطبيعيُأفُيكوفُاألمرُمعٌتُمنُاؼبعاينُاليتُيتشكٌُ

ُكقوؿُالقائل:قاـُزيد،ُ»ُإذفُ،126«ُاؼبخصوص كقدُيطلقُعلىُاؼبعٌتُُكقعدُعمرك.ُقدُيطلقُعلىُالصيغة

                                       
ُ.1/350،:تصدير:شوقيُضيفاؼبعجمُالوسيط121ُ
ُ.2/352،لزركشييفُأصوؿُالفقو:اُالبحرُايطُ.1/212،عبويٍتيفُأصوؿُالفقو:اُالربىاف122ُ
ُاغبديثُكاؼبباحثُاللغويةُيفُالًتاثُالعريبُكاإلسبلمي(:ىشاـُعبدُاُاػبليفة،ُنظريةُالفعلُالكبلمي)بُتُعلمُاللغة123ُ
 .395ص
 .2/172اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،124ُ
 .2/160اؼبصدرُنفسو،125ُ
 .2/160نفسو،126ُ
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ُكافُاػبرب،ُ،127«القائمُبالنفسُاؼبعرٌبُعنوُبالصيغة... ُ،يغةىوُتلكُالصٌُُغوم،منُحيثُاالستعماؿُاللٌُُكؼبا
بالقياسُعلىُ،128ُإذاُأطلقُتوٌجهتُأذىافُمستعملُتُاللغةُمباشرةُإذلُالصيغةُاللسانيةُ)اػبرب(ُكذلكُألنو

يعٍتُىذاُُاؼبوضوعةُإلقبازه؛تلكُالصيغةُُدباُأنوُقسمُمنُأقساـُالكبلـ،ُيكوفُاؼبقصودُباألمرُأيضا،ُاػبرب،
ُلو،ُ»ُالكبلـ ُموضوعة ُصيغة ُلؤلمر ُعلىُُأٌف ُاغبقيقية ُاأللفاظ ُسائر ُحقيقة،كداللة ُعليو تدٌؿ

ُ.باقيُالوظائفُكاؼبعاينُؽبذاُفهوُسباماُمثلُكُ،129«موضوعاهتا...
ُبوُربيلُعلىُمعناهُدبجرٌُُأفٌُُ(اآلمدم)ُيعتقد ُالتٌُاألمرُيستأثرُبصيغةُخاصة أمُمنُغَتُُلفظُهبا؛د

ُقاؿُلغَته:ألنٌُُ»:ُ(اآلمدم)ُيقوؿُ؛االستنادُعلىُبعضُالقرائنُكاؼبؤشرات ُأحدا ُظبعنا ُإذا ُكذا)ُا ُ(افعل
ُكذلكُفإنٌُُدُذلكُعنُصبيعُالقرائن،كذبرٌُ منوُطلبُالفعلُكُاقتضاؤهُمنُغَتُوُيسبقُإذلُاألفهاـُكفرضناه
ُكافُ[...]ةُبُتُالفعلُكالًتؾهديدُاؼبستدعيُلًتؾُالفعلُكاإلباحةُاؼبخَتٌُفُعلىُأمرُخارجُدكفُالتٌُتوقٌُ كإذا
ُكوفُصيغةُابقُإذلُالفهمُعندُعدـُالقرائنُمطلقاُكدؿٌُلبُىوُالسٌُالطٌُ ُ.130«ظاىرةُفيوُ(افعل)ُذلكُعلى

أكُُ،131قبازُكظيفةُاألمريفُإُليوعُاؼبٌتفقُفظىيُاللٌُُ(علاف)صيغةُُ-اآلمدمُُحبسبُقوؿُ–تكوفُ
ُطُغرضوُالٌتواصلي، ُمنُخبلؿُقولوُالٌسابق،ُ(،اآلمدم)ُكماُأفُ،132أكُاقتضاؤهُلبُالفعلكالذمُيستلـز
دُأمُدٌُفاُعلىُاقًتاهناُبقرائنُربُيلكنُيكوفُىذاُمتوقٌُُيغةُعلىُمعاينُأخرل،تلكُالصٌُُلُىمُىالُيستبعدُأفُربُي

                                       
 .2/08نفسو،127ُ
 .2/08نفسو،128ُ
 .354-2/353شرحُـبتصرُالركضة:الطويف،129ُ
ُ.2/176يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ130ُ
ُبو131ُ ُقاؿ ُما ُُكىو ُالفقهاء.ينظر:أصوؿ ُصبهور ُإذل ُكنسبو ُالسرخسي .1/11ُالسرخسي:السرخسي،اإلماـ

ُص 68ُالتعريفات:اعبرجاين، ُجاسمُ. ُاللغوية(:عجيل ُاألصولية ُالكرًن)القواعد ُالقرآف ُمن ُاألحكاـ ُاستنباط طرؽ
 .69ُصُ،ـ1997ق/02ُ،1418ويت،طُ،مؤٌسسةُالكويتُللٌتقٌدـُالعلمي،الكالنشمي

 .1/205اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،132ُ
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ُيعٍتُأفٌُُاؼبعاينُأريدُهبا،معٌتُمنُ ُكالتهديدُككبوهُ(افعل)ُقوؿُ»ُكىذا ُاتفاقا ُليسُبأمر ُقدُيوجدُفيما
»133.ُُُُ

ُلكنٌُُ،134(أمرتكُكُأنتُمأمور)مثل:ُألداءُكظيفةُاألمر،ُلُيعمُىستُىوجدُىناؾُصيغُأخرلُتُيإالُأنوُتُي

ُيُى ُالذم ُالصٌُُضُيعًتىًُاإلشكاؿ ُتطرٌُىذه ُاحتماؿ ُىو ُإليها؛يغ ُاإلخبار ُمعٌت ُنُىُؽ ُأف ُوبتمل يفُُوفُىكُيأم
يغةُاألكذلُكُيفُالصٌُدبعٌتُآخرُأكوفُقدُأخربتُيُ؛135ابقتُتُـبربينُعنُفعلُاألمرُالُمنشئُتُلويغتُتُالسٌُالصٌُ

إذلُىذهُاؼبسألةُُمنُجهتوُ(أكستُت)ُكلقدُانتبوُكُمأمور.انيةُبأنٌُةُالثٌُيغكأخربتكُيفُالصٌُُبأنٍتُقدُأمرتك،
يغُاستعماؿُصيغةُفعلُاألمرُعنُالصٌُُ،يفُمرحلةُمعٌينةُ،كذلكُحينماُفٌضلُ؛يفُنظريٌتوُالكبلمٌيةُاإلقبازيٌة

أفُُؿُىدُىكماُأنوُبُىُعنُيبينك،ُرٍُدُيُيقوؿ:ُآمرؾُأفُتدكرُعنُيبينك،ُأفُيقوؿُاؼبتكلم:ُؿُىدُىفمثبلُبُىُروبة؛الصٌُ
ُأفُيقوؿ:ُُىاب،لكُالذٌُُيحُيًبُأيُُيقوؿ: ُيعودُإذلُاحتماؿُُرُىالسُُِّكلعلٌُُ،136انصرؼُيبكنو ُىذا يفُتفضيلو

ُاعبهةُابقة؛روبةُالسٌُتطرؽُمعٌتُاإلخبارُللعباراتُالصٌُ يغةُالصروبةُتستعملُإلقبازُقبدُأفُالصٌُُفمنُىذه
ُالنٌُ ُيف ُاللٌُاػبرب ُالعريبظاـ ُُ؛137ساين ُيأمره ُبأنو ُللمخاطب ُـبربا ُيكوف ُاؼبتكلم ُككأف ُإذلُأم بالدكراف

ُنصراؼ.اليمُت،كماُيكوفُـبربهُبأمرهُلوُباال

ُأفٌُ ُالصروبة،ُكما ُالعبارات ُإقباز ُاُصيغة ُصيغة ُيُيكبناء ُلؤلمر ُاقًتحوُعدُُّلفعل ُمعيار ُ(أكستُت)ُآخر
ُكافُيراهُغَتُدقيق؛ُ؛ىذاُاؼبعيارُليستقرُعندُيكنُوُدللكنٌُُلتمييزُالعباراتُاإلنشائيةُمنُاػبربية، إذُدلُُألنو

ُ؛138عنُتلكُاغباالتُاليتُالُتدؿُعليوُفيهاُصيغةُاألمرُعلىُاإلنشاء،ُؿُُّدُيزُعندهُاغباالتُاليتُتُىيَّمُىتُىتػُى
كلكنُُإخل،ُ...صحُكاإلرشاديغةُعلىُاألمرُكالنٌُالصٌُُلُيمُىفهناُقدُربُيُاألمانة.ُأدُُِّفمثبلُعندماُيقوؿُاؼبتكلم:

صريحُيصبحُاؼبنطوؽُكاضحاُيفُالتٌُىناُُهببُأفُتؤدمُاألمانة،:أكُآمرؾُأفُتؤدمُاألمانة،ُ:عندماُيقوؿ

                                       
 .55األمرُعندُاألصوليُت:رافعُالعاين،ُص133ُ
 .2/174،يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُاإلحكاـ134ُ
ُ.2/174،صدرُنفسواؼب135ُ
 .79صُ،)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُتأفعاؿُالكبلـُالعامة136ُ

 .73صُرعيُعندُاألصوليُت:ؿبمودُطلحة،اػبطابُالشٌُمبادئُتداكليةُيفُربليل137ُُ
 .81صُ،العامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُتُأفعاؿُالكبلـ138ُ
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العبارةُتكوفُإنشائيةُُهايةُإذلُأفٌُيفُالنٌُُ(أكستُت)ُصُىلُىكلذلكُخُى،139ُالوجوبُةُالقوليةُكىيُاألمرُكبالقوٌُ
أكُربليلهاُعلىExpandibleُُأكُالٌتصريحُباؼبتضٌمنُفيهاُأفُيبكنُرٌدىاُُ»يفُحالةُكاحدةُفقطُكىيُ

ُبتوليدُصورةُأخرلُمنهاُعلىُالنحوُاآلٌب:ُعبارةُذاتُفعلُمضارعُللمتكٌلمُاؼبفردُ كجوُآخرُأكُربويلها
أعطيُاألمرُُآمر،ُفكأنوُقاؿ:أصرح،ُاكتبُأكُاجلس،ُ:إذاُقاؿُاؼبتكلمُيصبحُ،كهبذا140«اؼببٍتُلفاعل...

ُاؼبع141بالكتابةُأكُاعبلوس ُؽبذا »ُلغرضُكاحدُكفقط،ُكىوُأفُيارُالٌنحومُ،ُككافُ)أكستُت(ُقدُاطمئٌن
كعلىُىذاُيكوفُالفعلُاإلنشائٌيُدليبلُلغويٌاُكضعٌياُُىبرجُالقوؿُمنُالتباسوُاإلنشائيُكاحتماالتوُاؼبتعٌددة.

ُباإلنشاءُ ُللٌتصريح ُاعتيًمد ُإذا ُاؼبقصود ُالقوؿ ُيف ُالعمل ُوبٌدد ُدليبل ُأك ُتصٌدره، ُإذا ُالقوؿ، ُإنشائٌية على
ُ.142«ُؿالٌضمٌٍتُيفُالقُو

ُأفٌُُؼباُ ُفكرة ُُُ(أكستُت)ُنىستىحًضري ُاكتشف ُقد ُاغبقلُُالكبلمٌيةُنظريٌتوكاف ُإطار ُضمن اإلقبازيٌة
ُاؼبشرٌعُ،القانوين ُإذلُاستخداـُاألسلوبُاإلنشائيُالٌصريحُالوضعيُكأٌف ُاألخَتُيلجأ عندىاُُ،143يفُىذا

ُكاف ٌشرُكبومُكمعجميُعلىُُؤكمُُروبةاإلقبازيةُالصٌُُيغعلىُاستعماؿُالصٌُُحُُّييلًُُ)أكستُت(ُفقطُنفهمُؼباذا
ُاللٌُ ُييعزلُاستخداـُاإلنشاءُالٌصريحُضمنُاغبقلُالقانوينُإذلُأسبابُغويٌة،إنشائٌيةُالعبارة ُعديدةُكعموما

ُ:فيماُيأٌبُبعضهانذكرُ

ُذلكُأفُتكوفُىذهُاألخَتةُيفُمنُأجلُأفُوبقٌُ -1 قُاؼبتخاطبوفُالقصدُمنُاألكامرُالٌتشريعٌية،ُيستلـز
ُنع،ُهبوز...(،غايةُمنُاعببلءُكالٌدقة؛ُفمثبلُإذاُاستعملُكاضعُالقانوفُصيغاُمثل)هبب،ُوبظر،ُيب

كمنُإهبابياتُىذاُاالستعماؿُُ،الشرعيُاؼبتٌضنُيفُالنصُالقانويناغبكمُُفهذاُمنُشأنوُأفُوبدد
ُ ُتبتعد ُشأهنا ُمن ُكاليت ،ُ ُالتأكيلية ُالقانوين ُالنٌص ُلتداعيات ُحٌدا ُيضع ُأنٌو ُعنُالٌصريح بالٌنص

فهناُسيكوفُاغبكمُُ،)افعل(/لتفعل/الُتفعل(مقصدهُاغبقيقي؛ُفلوُمثبلُكاضعُالقانوفُصيغاُمثلُ

                                       
 .50صُلغةُاغبكمُالقضائي)دراسةُتركيبيةُداللية(:سعيدُأضبدُبيومي،139ُ
 .84العامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،ُصُأفعاؿُالكبلـ140ُ
 اؼبصدرُنفسو،ُصُنفسها.141ُ
 .11دائرةُاألعماؿُاللغويٌة)مراجعاتُكمقًتحات(:شكرمُاؼببخوت،ُص142
 .51-50صُلغةُاغبكمُالقضائي)دراسةُتركيبيةُداللية(:سعيدُأضبدُبيومي،143ُ
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الٌندبُأـُاإلباحةُأـُُُفهلُقصدُبوُكاضعُالقانوفُجهةُُاإللزاـُأـالشرعيُؿبتمبلُؼبعاينُعديدة؛ُ
ُ.144ُالٌتهديد

ُكافُنوعُالٌصيغةُاللٌُ -2 يعُاغباالتُيًتٌتبُعلىُاؼبكلَّفُأفُسانيةُاليتُيعرضُهباُاألمر،ُففيُصبمهما
ُكٌلفُبو ُكانتُاالستعماالتُاللغويةُيفُالنصُالقانوينُمنُُ،يكوفُمطيعاُمنُخبلؿُإقبازهُؼبا كؼبا

ُكافُقبيلُاإلنشاء،ُفليسُىناؾُ أحسنُمنُالصيغُاإلقبازيةُالصروبةُللٌداللةُعليو)اإلنشاء(،ُكإذا
ُفهذ ُاإلنشاء، ُعلى ُالٌذاللة ُصريح ُالقانوين ُالنص ُتكاليفى ُمن ُفيو ُجاء ُؼبا ُلبلمتثاؿ ُمدعاة ا

ُ.145شرعية
3- ُ ُالصروبة ُاإلنشائٌية ُالصيغة ُالقانوف ُكاضع ُاستعمل ُاؼبرفوع(إذا ُاؼبضارع ُالفعل ُأجلُُ)صيغة من

،ُفهذاُمنُشأنوُأفُييكسبُاألمرُكُالٌنهيُ)األمرُباإللزاـُأكُاغبظر(الٌتعبَتُعنُاغبكمُالٌشرعيُ
ُ.146االمتثاؿُدفعُباؼبخاطبُإذلُاؼبسارعةُيفنوعاُمنُالٌتحقيقُكاإلثبات،ُفباُي

ُكافُيشغلوُاألكٌُُألفٌُُهبدنباُمتضاربُتُسباما؛ُ(أكستُت)ُكُ(اآلمدم)ُلُيفُطرحاؼبتأمٌُُإفٌُ البحثُعنُؿ
ُاألمر؛ ُكىو ُالكبلمية ُاألقساـ ُمن ُلقسم ُبالضركرةُُصيغة ُمعناه ُأفادت ُالصيغة ُىذه ُأطلقت ُإذا حبيث

احتماؿُُ-كماُرأيناُسابقا-إالُأفُ)اآلمدم(ُدلُينكرُلوصفهاُباإلنشائية،مستحقةُكهبذاُتكوفُُالتبادرية،
ُاالحتماؿُباغبسباف،ُحيثُدلُيكنُليحرجوُ ُكافُقدُكضعُىذا إفادةُصيغةُ)افعل(ُؼبعٌتُغَتُاألمر،ُبل
علىُاإلطبلؽ؛ُفبالنسبةُإليوُإذاُخلتُالصيغةُالٌسابقةُمنُمصاحباتُكقرائنُلفظيةُأكُمعنويةُدلُتفدُإالُ

أماُ»ُ؛ُاألمر،ُكإالُفقدُربتملُكركدُمعٌتُآخرُيستفادُمنُخبلؿُالٌسياؽُككذلكُالًٌتجيحُبُتُالقرائنمعٌت
ُكبلمو،ُكىيُاؼبرشدةُإذلُبيافُاجملمبلتُكتعيُتُاتمبلتُ الٌسياؽُكالقرائنُفإهناُالٌدالةُعلىُمرادُاؼبتكلمُمن

»147.ُ

                                       
 .51صُ،اؼبرجعُنفسو144ُ
 نفسو،ُصُنفسها.145ُ
 .52صُ،نفسو146ُ
ُالدين(147ُ ُالعيد)تقي ُدقيق ُاألحكاـ:ابن ُعمدة ُشرح ُاألحكاـ ُإحكاـ ُحامد ُؿبٌمد ُؿبٌمدُ،ربقيق ُمراجعة:أضبد الفقي،

 .2/19،ـ1953ق/1372مصر،)د.ط(،-شاكر،مطبعةُالسٌنةُاٌمديٌة،القاىرة
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ُبالنٌُُ ُاؼبسألة ُسباما؛أما ُمعاكسة ُكانت ُفقد ُللثاين ُصبَُُّسبة ُُإذ ُحوؿ ُاىتمامو صفةُُإثباتصبيع
يغةُألفُىذهُالصٌُُُفيهاُالفعلُلؤلمر؛بٌتىُيغةُاليتُيُيكؽبذاُدلُيكنُمطمئناُإذلُالصٌُُاإلنشائيةُلبعضُالعبارات،

ُتُيربتملُالدُِّ ُعلىُمعاينُأخرلُعندما ُسابقا،كىذاُناطُببعضُالقرائن،اللة ُذكرنا ُكافُُ،كما ُ(أكستُت)ما
ُ.بالٌسياؽُكالقرائنُكُقصدُاؼبتكلمُيتحاشاُمواجهتوُالرتباطو

ُماُكتأسيساُ ُاللسانيةُُسلفُعلى ُالصيغة ُبُت ُشاسعة ُمفارقة ُربدث ُأف ُجدا ُاؼبمكن ُمن يصبح
ُمنها ُاؼبراد ُاؼبعٌت ُكبُت ُحىٌتُُ،اؼبستعملة ُاغبقيقيُُ()أكستُتُُيتفادلكلذلك ُاألمر ُمعٌت ُعن ُالبحث عناء

باستعمالوُُأماموُاختصرُالطريقُللمعطىُالتأكيلي،كالذمُىوُباألساسُعناءُىبضعُُاؼبستفادُمنُُصيغتو،
ُالصروبالصٌُ ُككأفُأراىن...(،-أصرح-)آمرُةيغة ُاؼبؤكلةُ(أكستُت)ُفهنا ُاألمر ُصيغة ُأرجع ُإذلُُقد )اًفٍػعىٍل(

أمرُإرجاعُُالصيغةُاؼبؤكلةُإذلُالصيغةُصروبةُُىوُأفٌُُ(أكستُت)ُلكنُماُيبكنناُأفُنأخذهُعلىُروبة،صيغةُص
ُكانتُالصيغةُاؼبؤكٌُُاإلشكاؿكلكنُُ،ؿُاؼبتكٌلممتاحُكيفُمتناُك لةُتفيدُمعٌتُالذمُيواجهناُىناُىوُماذاُلو

ُصريحُهباُإذلُإفقادىاُذلكُاؼبعٌتُالذمُقصدهُاؼبتكلمُمنها؛فهناُسيؤدمُالتٌُُآخرُغَتُمعٌتُاألمرُاغبقيقي،
كهبذاُسيتحددُاؼبعٌتُفقطُُسيلغيُصبيعُاؼبعطياتُالتأكيليةُاليتُوبتملهاُالسياؽ،ُصريحُباألمر)آمرؾ(ألفُالتٌُ

ُكىوُاألمرُاغبقيقي.ُدباُربملوُظاىرُالصيغة،
ُ

قصرىاُُكافُُالذمُ(أكستُت)ُعلىُخبلؼُ،148لُبأربعةُصيغكظيفةُاألمرُعندُاألصوليُتُتؤدٌُُأفٌُُكما
149ُيغُىي:كىذهُالصٌُُابقة،يفُالصيغةُالسٌُ

 كبوُقولوُتعاذل:﴿كأقمُالصبلة﴾)افعل(ُ:صيغةُفعلُاألمر -1
ُا -2 ُاألمر)ليفعل(صيغة ُالذينُىبالفوفُعنُلفعلُاؼبضارعُاؼبقًتفُببلـ ُتعاذل:﴿فليحذر ُقولو كبو

 أمره﴾

                                       
ُاألمر148ُ ُكظيفة ُتؤدلُهبا ُكثَتة ُأخرل ُالدٌُاإلببلغٌيةُكىناؾُصيغ ُالصيغُيف:أصوؿُالتشريع ُأنواعُىذه ستورمُيفُ.ينظر

 .65-64ص،01ُ،2009ُالعراؽ،ط-،مركزُالبحوثُكالٌدراساتُاإلسبلمٌية،بغداداإلسبلـ:إبراىيمُالنعمة،
-5/187،بشرحُركضةُالنٌاظر:النملةُارباؼُذكمُالبصائرُ.2/353،يفُأصوؿُالفقو:الزركشيُالبحرُايطُ:نظري149ُ

188.ُ
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 صيغةُاسمُفعلُاألمرُكبوُقولوُتعاذل:﴿عليكمُأنفسكم﴾ -3
ُصيغةُاؼبصدرُالنائبُعنُفعلوُكبوُقولوُتعاذل:﴿فضربُالرقاب﴾ -4

ُ

 اإلنجازية للفعل الكالمي األمر:مقتضى الصيغة ُ-(4)

ُ:150كىيُخبمسُعشرةُمعٌت،ُعندُ)اآلمدم(ُ)افعل(ُتستأثرُصيغةُاألمر

 الوجوب؛كبوُقولوُتعاذل:﴿أقمُالصبلة﴾.-

 الندب؛كبوُقولوُتعاذل:﴿فكاتبوىم﴾.-

 ؛كبوُقولوُتعاذل:﴿فاستشهدكا﴾.151اإلرشاد-

 اإلباحة؛كبوُقولوُتعاذل:﴿فاصطادكا﴾.-

 (.اُيليككلُفب)؛كبو:152التأديب-

 االمتنافُأكُاإلكراـ؛كبوُقولوُتعاذل:﴿كلواُفباُرزقكمُا﴾.-

 التهديد؛كبوُقولوُتعاذل:﴿اعملواُماُشئتم﴾.-

 ؛كبوُقولوُتعاذل:﴿سبتعوا﴾.153اإلنذار-

 التسخَت؛كبوُقولوُتعاذل:﴿كونواُقردةُخاسئُت﴾.-

                                       
ُ.40-2/39يفُعلمُأصوؿُالفقو:الرازم،ُاصوؿُ.176-2/175يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ150
ُيفُطلبُربصيلُاؼبصلحة،ُأفُاإلرشادُقريبُمنُمعٌتُالندب؛ُ(اآلمدم)يورد151ُُ غَتُأفُالندبُُكذلكُالشًتاكهما

ُ.2/175يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـينظر:كاإلرشادُيكوفُؼبصلحةُدنيوية.ُيكوفُؼبصلحةُأخركية،
ُ.2/175ينظر:اؼبصدرُنفسو،دب.أديبُيأٌبُضمنُمعٌتُالنٌُأفُالتٌُُ(اآلمدم)يرل152ُ
ُ.2/175ينظر:نفسو،أفُاإلنذارُيكوفُيفُمعٌتُالتهديد.ُ(اآلمدم)يرل153ُ
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 التعجيز؛كبوُقولوُتعاذل:﴿كونواُحجارة﴾.-

 إنكُأنتُالعزيز﴾.ُاإلىانة؛كبوُقولوُتعاذل:﴿ذؽ-

 التسوية؛كبوُقولوُتعاذل:﴿فاصربكاُأكُالُتصربكا﴾.-

 الدعاء؛كبوُقولوُتعاذل:﴿ريبُاغفرُرل﴾.-

 التمٍت؛كبوُقوؿُالشاعر:أالُأيهاُالليلُالطويلُأالُاقبلي.-

ُكماؿُالقدرة؛كبوُقولوُتعاذل:﴿كنُفيكوف﴾.-

ُ)افعل(،ُكىيُصيغةُبصيغةُلسانيةُكاحدة،ابقةُقبزُفعلُاألمرُالكبلميُيفُظلُاػبطاباتُالسٌُلقدُأُي
ُكمتنٌوعةلكنُاؼبعاينُاليتُأ ُكانتُمتعددة ُمنها ُػفدناىا ُكذلكُألٌف ُكفقاُ»ُ، ُىبتلفُمعناه ُاؼبتشابو الكبلـ

اعبهةُالواحدةُيبكنُأفُتيطابقُأبنيةُلغويٌةُمتنٌوعةُُ»ُ،ُىذاُمنُجهةُكمنُجهةُأخرلُقبدُأف154ٌُ«ؼبناسبتوُ
ُليسُؽباُيفُاػبطابُن ُنتيجةُلتعددُاؼبؤٌشراتُيضايبكنُأفُيكوفُذلكُالٌتعددُأُكُ،155«فسُالقيمةُجٌدا

ُكلُاستعماؿُُالسياقيةُاليتُسبنح أقصدُُتعٌدُىذهُالظاٌىرةُاللغويٌة،إذفُُ.156قيمةُجديدةُللعبلمةُاللسانٌيةيف
لكلُُ»اؼببدأُيقوؿُبأنٌو:ُفػ؛ُيفُالٌتواصلُاللغومُالطبيعيُأمراُطبيعياُ،ُتعددُاؼبعاينُللصيغةُاللغويةُالواحدة
علىُعدـُُ،كماُرأيناُسابقا،(أكستُت)ُكلقدُضبلتُىذهُاغبقيقةُ،157«ُمنطوؽُمبلبساتُاستعماؿُـبتلفة

صيغةُُتستعملُفعبل؛ُفقدُعلىُمعٌتُاإلنشاء،ُكىذاُأمرُكاقعهاُاالعتدادُبصيغةُفعلُاألمرُمنُحيثُداللتُي
ُاألمر)افعل( ُاػبربُفعل ُمعٌت ُمنها ُتعاذل:كذلكُُُ،158كيستفاد ُقولو ُيف ُأبصر﴿كما ُك ُهبم -]مرًن﴾أظبع

                                       
ُحاج154ُُ ُكواين،ترصبة:حيدر ُأكرماف ُفاف ُفلسفية(:كيبلرد ُمنطقية ُمقاالت ُمنطقية)تسع ُنظر ُكجهة من

 .10ص،01ُ،2006ُلبناف،ط-اؼبنظٌمةُالعربٌيةُللًتصبة،بَتكتاظباعيل،مراجعة:يوسفُتيبس،
.374صُ،باتريكُشاركدكُكدكمينيكُمنغنوُمعجمُربليلُاػبطابُ 155 
 .88صُالسيميائيةُكفلسفةُاللغة:أمربتوُإيكو،156ُ
ُاستعماؿ157ُ ُكتاب:التداكليات)علم ُالعبد،ضمن ُللخطاب(:ؿبمد ُالتداكرل ُالتحليل ُيف ُاإلقبازية)دراسة ُالقوة تعديل

 .313صُاللغة(:إعدادُكتقدًن:حافظُإظباعيليُعلوم،
 .3/31النجار،ُينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابن158ُ
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بأفُيسمعُكيبصرُُ-صلىُاُعليوُكسٌلمُ–فاؼبعٌتُىنا،حبسبُفهمناُلآليةُالكريبة،ُليسُأمرُالٌنيبُُ[.38
.ُُ-عليوُالصبلةُكالسبلـ-حقيقة،ُكُإمباُاؼبقصودُىوُإخبارُالٌرسوؿ ُحباؿُأكالئكُالقـو

ُُبالٌنسبة ُاؼبعٌتُالوظيفيُللمبٌتُُُفقدُ(آلمدما)لػ ُبػ)تعٌدد ُيصطلحُعليو ُمعُما ُإهبابٌيا كافُتعاطيو
ففيُاغبالةُُكالصيغةُاؼبشتملةُعليها؛ُيغةُغَتُاؼبشتملةُعلىُالقرائن،حينماُفٌرؽُبُتُالصٌُُ؛ُذلك159الواحد(

ُعلىُالغرضُاألساسيُالذمُيبثلُالطلبُاغبقيقي)اإلنشاء(، ُأفُكبملها اغبالةُكأماُيفُُاألكذلُيتعُتُعلينا
ُأفُكبملهاُعلىُكاحدُمنُاألغراضُاإلقبازيةُالفرعية،الثٌُ كذلكُعنُطريقُالقرينةُاددةُُانيةُيًتتبُعلينا
ُاستنباطُ)اآلمدم(160لو ُأف ُصيغةُالوظيفٌيةُللمعاينُ،كما ُمن ُلربطهاُُالسابقة )افعل(دلُيكنُإالُنتيجة

ُاالستعمارل؛ ُُبسياقها ُألف ُأُيالصٌُ» ُإذا ُبالٌُيغة ُربنيطت ُدل ُمعٌتسياؽ ُمن ُأكثر ُُتمل ُفػُُ،161« كؽبذا
ُدرؾُعنُطريقُالوضع،كماُرأيناُسابقا،داللتهاُتُيُألفٌُُيغة؛لناُداللةُالصٌُُ)اآلمدم(ُيفُحقيقةُاألمرُدلُوبٌدد

عندماُأستعٌدُؼبختلفُىذهُاالحتماالتُُ»ُإذُ؛ماُوبتملوُالٌسياؽُمنُقيمُداللٌيةُيفُربديدُكلكٌنوُاجتهد
اؼبضموفُألتكٌهنُبالٌنتيجةُاألكثرُاحتماالُاعتماداُعلىُالعناصرُالٌسياقيةُاليتُُفهذاُيعٍتُأٌنٍتُأمتحنُفضاء

ُهُالطريقة،ُهبعلناُنصٌنفو)اآلمدم(ُمعُالظاىرةُاللغويٌةُهبذُإٌفُتعاطي.ُ«سبقتُأكُاليتُستتبعُاتفاؽُالعبارة
فُأفُنكلٌُُبدؿُوفهؤالءُيركفُأنٌُُظريةُاليتُتقوؿُبتحديدُاؼبعٌتُعنُطريقُاالستعماؿ؛ضمنُأصحابُالنٌُ

ُبتقصيُاستعماالهتاُيفُالسياؽ ياؽُمرشدُإذلُالسٌُُ»ُألفُ؛162أنفسناُعناءُالبحثُعنُمعاينُالعباراتُنقـو
ُ.163«ُاالستعماؿككلُذلكُبعرؼُُكتقريرُالواضحاتُكترجيحُاتمبلت،ُتبُتُاجملمبلت،

                                       
 .163اللغةُالعربيةُ)معناىاُكمبناىا(:سباـُحساف،ُص159ُُ

شرحُ.2/43ُازم،اصوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:فخرُالدينُالرٌُ.2/170ُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ينظر:اإلحكاـُيف160ُُ
3/39ُكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،الكُو ُالرُك. ُالدينُالطويف،شرحُـبتصر ُالعاين،2/347ُضة:قبم ُعندُاألصوليُت:رافع ُاألمر .
 .73صُطرؽُاستنباطُاألحكاـُمنُالقرآفُالكرًن)القواعدُاألصوليةُاللغوية(:عجيلُجاسمُالنشمي،.124ُص

ُكاكلُعزيز،صالقرينة161ُ معناىاُ)ةُاللغةُالعربي.88ُسفةُاللغة:أمربتوُإيكو،ُصيميائيةُكفلالسٌُُ.71يفُاللغةُالعربية:كوليزار
 .316صُ:سباـُحساف،(كمبناىا

ُا162ُ ُالداللة ُإذل ُالبيضاءمدخل ُللنشر،،الدار ُتوبقاؿ ُجحفة،دار ُاجمليد 01ُاؼبغرب،ط-غبديثة:عبد ُص2000، ،27ُ.
 .68ص،05ُ،1998ُمصر،ط-عادلُالكتب،القاىرةعلمُالداللة:أضبدُـبتارُعمر،

 .1/159الٌسلمٌي،ُاإلماـُيفُبيافُأدلةُاألحكاـ:163ُ
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 األوامر الصريحة واألوامر الضمنية: -(5)

ُأفعاالُكبلميةُقبدىاُمنُحيثُصيغتهاُتنقسمُإذلُقسمُتُاثنُت:إذاُماُنظرناُإذلُُاألكامرُبعدىاُ

ُأفعاؿُكبلميةُصروبةُاإلقباز:-1

ياُأيهاُ﴿كىذاُمثلُقولوُتعاذل:ُتنطبقُىذهُالصفةُعلىُالفعلُالكبلميُاألمرُيفُحالةُاقبازهُبصيغةُ)افعل(،
كإذاُتوٌفرتُىذهُالٌصفةُُ[،102]آؿُعمراف:﴾الذينُآمنواُاتقواُاُحقُتقاتوُكالُسبوتنُإالُكأنتمُمسلموف

يفُالفعلُالكبلميُاألمر،ُعندىاُتصبحُصيغتوُدالةُبظاىرىاُعلىُاؼبعٌتُالذمُضٌمنوُاؼبوذلُتعاذلُيفُالنصُ
ُ.164الٌشرعي،ُكمنُشبةُيصبحُاؼبكلَّفُملزكماُباالمتثاؿُلذلكُاألمر

ُإذلُنوعُتُاثنُتُنبا:ُكينقسمُىذاُالٌنوعُمنُاألفعاؿُالكبلمٌيةُأفعاؿُكبلمٌيةُضمنٌيةُاإلقباز:-2ُ

ُكبلمٌيةُييتوٌسلُيفُإقبازىاُبصيغةُُ-أ لسانٌية:الُيعتمدُيفُإقبازُىذاُالنوعُمنُاألفعاؿُالكبلمٌيةُعلىُأفعاؿ
ُ:166تنجزُبطرؽُأخرلُىيُا،ُكلكنه165صيغةُفعلُاألمر)افعل(

شهدُمنكمُالٌشهرُإماُأفُتنجزُبصيغةُلسانٌيةُتكوفُمتضٌمنةُؼبعٌتُاألمر،ُكذلكُكبوُقولوُتعاذل:﴿فمنُُ-
ُ[.185فليصمو﴾]البقرة:

ُكتبُعليكمُأكُتنجزُبصيغةُخربيٌةُتيقٌررُمضموفُاغبكمُالٌشرعي،ُ- كبوُقولوُتعاذل:﴿ياُأيهاُالذينُآمنوا
ُكتبُعلىُالذينُمنُقبلكمُلعلكمُتتقوف﴾]البقرة: ُكما ُ[.183الصياـ

ُآمنُو- ُتعاذل:﴿كالذين ُقولو ُمثل ُاؼبدح، ُؼبعٌت ُمتضٌمنة ُبصيغة ُتنجز ُىمُأك ُأكلئك ُكرسولو ُبا ا
ُ[.19الصديقوف﴾]اغبديد:

                                       
164ُ ُالشارعطرؽ ُمقاصد ُعن ُكالٌتوزيع،عٌمافالكشف ُللنشر ُالٌنفائس ُجيغىيم،دار ،0ُاألردف،ط-:نعماف

 .67صُ،ـ2002ق/1422
 اؼبرجعُنفسو،صُُنفسها.165
 .68-67ينظرُىذهُالطرؽُيف:نفسو،ص166
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ُكلُمسجدُككلواُكاشربواُ- أكُتنجزُبصيغةُمتضٌمنةُؼبعٌتُالذـٌ،ُيقوؿُتعاذل:﴿ُيابٍتُآدـُخذكاُزينتكمُعند
ُ[.31كالُتسرفواُإنوُالُوببُاؼبسرفُت﴾]األعراؼ:

عاذل:﴿تلكُحدكدُاُكمنُيًتتبُعنُفاعلُالفعلُفيهاُالثوابُأكُالعقاب،ُكبوُقولوُتأكُتنجزُبصيغةُ-
ُ[.13ييطعُاُكرسولوُيدخلوُجناتُذبرمُمنُربتهاُاألهنارُخالدينُفيهاُكذلكُالفوزُالعظيم﴾]النساء:

ىذاُيفُمعٌتُترتيبُالثواب،ُأماُفيماُىبصُترتيبُالعقابُفمثلُقولوُتعاذل:﴿كمنُيعصُاُكرسولوُكيتعٌدُ
ُ[.14النساء:حدكدهُيدخلوُناراُخالداُفيهاُكلوُعذابُمهُت﴾]

أكُتنجزُبصيغةُخربيةُمتضمنةُؼبعٌتُحٌبوُتعاذلُؼبنُيأسبرُبأكامره،ُكبوُقولوُتعاذل:﴿الذينُينفقوفُيفُالسراءُ-
ُ[.143كالضراءُكالكاظمُتُالغيظُكالعافُتُعنُالناسُكاُوببُاسنُت﴾]آؿُعمراف:

ُكراىيتونتأكُ- ُكاُجزُبصيغةُخربيةُمتضمنةُؼبعٌت فُقدُهنىُعنو،ُيقوؿُتعاذل:﴿إفُاُكعدـُحٌبوُتعاذلُؼبا
ُ[.77الُوببُاؼبفسدين﴾]القصص:

ُ-ب ُاألمر: ُمن ُلزكمٌية ُبطريقة ُتستفاد ُكلكنها ُصيغة، ُؽبا ُليست ُكبلمٌية ُالنوعأفعاؿ ُاألفعاؿُُكىذا من
الكبلمٌيةُالُيستفادُمنُصريحُالصيغة؛ُألهناُأصبلُالُيشتملُعلىُصيغةُيؤٌدلُهبا،ُكلكنوُوبٌصلُفقطُعنُ

ُكفُاؼبكلفُعنُغيلُاآللياتُاالستدالليةُالعقليةُاؼبنطقية؛ُطريقُتش كفحولُىذاُالنوعُيتجلىُيفُانتهاءُأك
ُبو ُأمر ُالذم ُاألمر ُبالد167ٌُضد ُاؼبخاطب ُاؼبتكلم ُيأمر ُعندما ُالكبَت،.فمثبل ُالباب ُمن ُيفُُخوؿ يكوف

علىُاغبصَتُيكوفُُكعندماُيأمرهُباعبلوسُةُاألخرل،الوقتُنفسوُناىياُلوُعنُالدخوؿُمنُاألبوابُالصغَُت

ُوُعلىُاألريكةُأكُاؼبقعد.يفُالوقتُنفسوُناىياُجلوسُى

ُمنُالفعلُالكبلميُاألمرُالُيؤدٌُمعٌتُالنٌُُإفٌُ مُبأمُحاؿُمنُاألحواؿُإذلُاشًتاؾُاألمرُهيُاؼبستلـز
ُيُىُاؼبتكلمُهنياُيفُالوقتُذاتو،ُأمُدبعٌتُآخرُالُيكوفُأمرُيُُ؛168كالنهيُيفُاؼباىية ُما للفعلُُنُيضمُىكىذا

                                       
ُمنُاألمرُأفُيكوفُاؼبأمورُبوُمعينا؛شًتطُلتحقٌُكيُي.69ُنفسو،ص167ُ ُسلفاُكإالُانتفأمُؿبدٌُُقُاؼبعٌتُاؼبستلـز ىُمعوُدا

 .3/51شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُ.2/210معٌتُاالستلزاـ.ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،
ُاألحكاـ:اآلمدم،168ُ ُأصوؿ ُيف ُالفُ.212/.2اإلحكاـ ُأصوؿ ُعلم ُيف 2/199ُقو:الرازم،اصوؿ ُالكوكبُ. شرح

 .3/53اؼبنَت:ابنُالنجار،
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ُسباسكُى ُالدُِّالكبلمي ُو ُيُىُ؛Coherenceالرل ُأسبابُىلدُُِّنُيضمُىأم ُدكافعُُاللتو ُعنها ُكيبنع بقائها
ُتػُىُ؛169الغياب ُالنٌُحُُّوُىألف ُك ُاألمر ُبالضٌُد ُسيؤدم ُكاحدة ُماىية ُيف ُتناقض؛هي ُيف ُكقوع ُإذل فكأفُُركرة
مثلُىذاُاألمرُُكثُىدُياُحُيرنُىدَُّكلذلكُإذاُقُىُ!170يفُالوقتُذاتوُ(الُتفعل)كُ(افعل)مُيقوؿُللمخاطبُاؼبتكلٌُ

اللةُأكُنكوفُارلُسنكوفُذباهُعدـُالدُِّكبالتٌُُؿبيطُالفعلُالكبلمي،اللةُعلىُأفُتغادرُسنكوفُملزمُتُللدٌُ
ُكماُيصطلحُعليوُُ،171ُتُعلىُالعدـدالٌُ كمنُجهةُأخرلُ،172ُ(اػبلوُمنُربصيلُالفائدة)ػُبُ(أكستُت)أك
ُالتٌُيبثٌُ ُ؛173(الٌتكليفُبااؿ)ُكليفُيصطلحُعليوالرلُبنوعُمنُالتٌُدُِّماسكُاللُاألصوليوفُلغيابُمعيار
ستحيلُالُلبُمنوُإيقاعُأمرُمككأنوُطُييفُالوقتُنفسو،ُُبُمنُاؼبكلفُإهبادُالفعلُكُعدـُإهبادهلًُإذاُطُيف

 .يقدرُعلىُإقبازهُأبدا

ُ،يصٌُالتماسكُالنٌُاألمرُكالنهي،ُيفُظلُمعيارُُالليةُبُتُالفعلُتُالكبلميُت،العبلقةُالدُُِّتفسَتُىُإفٌُ

حويةُللفعلُيةُيفُالبنيةُاؼبنطقيةُكالنٌُوارًُتُىعٍتُربديدُطبيعةُالعبلقةُبُتُداللتُتُإحدانباُباديةُحرفياُكاألخرلُمُييُى
ُحدٌُُالكبلمي، ُإذا ُإال ُالوقوؼُعليها ُالُيبكننا ُأدٌُكلذلك ُاليت ُنوعُالعبلقة ُداللةُدنا ُمع ُسباسكها ُإذل ت

هيُالرلُبُتُمعٌتُاألمرُالظاىرُكالنٌُماسكُالدُِّتُإذلُالتَّالعبلقةُاليتُأدَُُّإفَُُّىيُمناقضةُؽباُسباما.174ُأخرل
بلُىيُذاتُُحبيثُيتطابقُفيهاُمعٌتُاألمرُمعُمعٌتُالنهي،ُ،175اؼبستًتُدلُتكنُذاتُطبيعةُحرفيةُتطابقية

                                       
نياتُالنص)قراءةُيفُبداياتُكدكاعيُالتأسيسُكاؼبسانباتُالعربيةُيفُحوؿُمنُلسانياتُاعبملةُإذلُلسامساراتُالت169ٌُ

 .1/389اللسانياتُالنصية(:رشيدُعمراف،ضمنُكتاب:لسانياتُالنصُكربليلُاػبطاب(،
 .2/21اصوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:فخرُالدينُالرازم،170ُ
 .109صُ،ارُاصوؿُيفُاألصوؿ:القرايفشرحُتنقيحُالفصوؿُيفُاختص171ُ
 .128صُ:أكستُت،)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(الكبلـُالعامةُأفعاؿ172ُ
173ُ ُيف ُاألحكاـ:اآلمدم،ينظر:اإلحكاـ 2/212ُأصوؿ ُالفقو. ُأصوؿ ُعلم ُيف 21ُ-2/20:الرازم،اصوؿ شرحُ.

 .3/53الكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،
التأسيسُكاؼبسانباتُالعربيةُيفُحوؿُمنُلسانياتُاعبملةُإذلُلسانياتُالنص)قراءةُيفُبداياتُكدكاعيُمساراتُالت174ٌُُ

 .1/389اللسانياتُالنصية(:رشيدُعمراف،ضمنُكتاب:لسانياتُالنصُكربليلُاػبطاب(،
 .3/51شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،175ُ
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ُُكيقتضيُالنٌُُ؛177أكُاقتضائية176ُطبيعةُاستلزامية عوُهيُعنُماُىوُكاقعُمألفُاألمرُبشيءُمعُتُيستلـز
اؼبأمورُُكماُأفَُُّه،بوُإالُإذاُترؾُضدٌُُرُىمًُنجزُماُأُيالُيستطيعُاؼبأمورُأفُيُيُألنوُيفُكاقعُاألمرُ؛178موقعُالضدٌُ

ُمعلٌُ ُيكوف ُىنا ُالضدٌُبو ُىذا ُبًتؾ ُكمرىونا ُالثٌُُ،قا ُيًتؾ ُدل ُإذا ُنتصوَّكلذلك ُأف ُيستحيل ُتُىاين هُنفيذُىر

الكبلميةُحامبلُلقيمةُدالليةُإضافيةُيػيتػىوىصَّليُإليهاُفقطُوعُمنُاألفعاؿُكعلىُىذاُيكوفُىذاُالنٌُُ،179ؿلؤلكَُّ
ُاؼبنطقي، ُاالستلزاـ ُطريق ُمقصودةُعن ُغَت ُألهنا ُاؼبتكلم،180ُكىذا ُقبل ُيتمٌُُمن ُأثناءُُبل ُفقط إدراكها

مُُكإفُدلُيكنُاؼبتكلٌُكاليتُتقودناُبدكرىاُإذلُربديدُاؼبعٌتُحىٌتُُ،181اخليةُللفعلُالكبلميتشغيلُاآللياتُالدٌُ
ُ.182لوُيفُشيءُقاصدا

ُ

ُ

 مفهوم فعل النهي الكالمي وصيغتو: -(ثالثا)

 :النهي لغة -(1)

ٍوتيويُعنو.ُكالنِّهاية:ُالغاية،ُالٌنهيُ»جاءُيفُمعجمُالعُت: ٍيتيويُعنو،ُكيفُلغةو:ُنػىهى ُاألىٍمر،ُتقوؿ:ُنػىهى :ُخبلؼي

ُالًعراًفُاٌلذمُيفُأىٍنفُالبىعَت.ُكالنػٍِّهيي:ُالغديرُ حيثُينتهيُإليوُالشَّيء،ُكىوُالنِّهاءي،ُفبدكد.ُكالنِّهاية:ُطىرىؼي
                                       

 .3/53،:ابنُالنجارشرحُالكوكبُاؼبنَت.2/212ُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،اإلحكاـُيف176ُُ
 .3/53شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،177ُ
 .2/199علمُأصوؿُالفقو:فخرُالدينُالرازم،ُوؿُيفاص.2/112ُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،اإلحكاـُيف178ُُ
179ُُ ُيف ُاألحكاـ:اآلمدم،اإلحكاـ 2/212ُأصوؿ ُالنجار،. ُاؼبنَت:ابن ُالكوكب ُيفُ.3/55شرح ُأصوؿُُاصوؿ علم

 .201-2/200الفقو:الرازم،

 .3/53شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،180ُ
ُاعبمل181ُ ُكربليلُسياؽ ُكتاب:اللسانيات ُبنكراد،ضمن ُالسيميائي(:سعيد ُكالفهم ُاللساين ُالنص)الفهم ُكسياقات ة

 .2/678اػبطاب،
 .2/679،اؼبصدرُنفسو182ُ
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ُالسَّيلُيفُالغديرُفيوسَّع.ُكاعبميع:ُالنِّهاء :ُخبلؼُاألمر.ُالنٍهيُي ».كجاءُيفُالصحاح:183«حيثُينخـر

ٍواُعنُاؼبنكر،ُأمُهنىُبعضهمُبعضاُ .ُكتىناىى ٍيتيويُعنُكذاُفانٍػتىهىُعنوُكتىناىى،ُأمُكىفَّ ُ.184«كنػىهى

...................................................................ُ

 

 النهي اصطالحا: -(2)

كلكنوُىبتلفُعليوُمنُجهةُُبالوظيفةُنفسهاُاليتُيضطلعُهباُفعلُاألمر،هيُالكبلميُيضطلعُفعلُالنٌُ
ُكافُاألمرُجلبُللفعلُبالكبلـُُفإفُالنهيُىوُجلبُلًتؾُالفعلُبالكبلـ ُ.185كاحدةُفقطُكىيُإذا

 هي الكالمي:صيغة فعل النّ   -(3)

ُكانتُالصٌُ يغةُعل(ُىيُالصٌُ)الُتفُفإفُصيغةُ)افعل(،ُيغةُاؼبعتمدةُالستدعاءُالفعلُبالكبلـُىيإذا
ُبالكبلـ ُالفعل ُترؾ ُالستدعاء ُأفٌُُ،186اؼبعتمدة ُتوظٌُُإال ُحينما ُاألخَتة ُاستعماليةُىذه ُسياقات ُيف ف

ُ:187يستفادُمنهاُمعاينُعديدةُىي

ُكافُفاحشةُكساءُسبيبل﴿حرًن:التٌُ-1 ُ]....[﴾الُتقربواُالزىنُإنو

                                       
 العُت:الفراىيدم،مادة)فُقُل(.183ُ
دارُ،أضبدُعبدُالغفورُعطارُربقيق:(،الفارايبُأبوُنصرُإظباعيلُبنُضباد:اعبوىرم)الصحاحُتاجُاللغةُكصحاحُالعربية184ُ

 .مادة)فُقُُل(ـ1987ُ/ُُىػ1407ُُ،04،لبناف،طبَتكتُ–العلمُللمبليُتُ
ُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ185ُ ُأصوؿ 233ُ-2/232يف ُاغبرمُت،ص. ُاعبدؿ:إماـ ُيف ُالنشر(33الكافية ُ.)معلومات

ُاللٌُ ُاللغوية(:عجيلُ.2/293مع:الشَتازم،شرح ُاألصولية ُالكرًن)القواعد ُالقرآف ُمن ُاألحكاـ ُاستنباط جاسمُُطرؽ
 .83صُالنشمي،

ُأصوؿ186 ُيف 2/230،235ُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ ُالكُو. ُالنجار،شرح ُاؼبنَت:ابن 3/77ُكب ُاستنباطُ. طرؽ
 .83صُاألحكاـُمنُالقرآفُالكرًن)القواعدُاألصوليةُاللغوية(:عجيلُجاسمُالنشمي،

 .231-2/230:اآلمدم،ينظر:اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ187
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ُ[267]البقرةُ﴾كالُتيممواُاػببيثُمنوُتنفقونو﴿الكراىة:-2

ُ﴾فُعينيككالُسبدٌُ﴿حقَت:ُ:التٌُ-3

ُ.﴾كالُربسنبُاُغافبل﴿بيافُالعاقبةُكبوُقولوُتعاذل:-4

ُ.﴾كالُتكلناُإذلُأنفسنا﴿الدعاءُكبوُقولو:-5

ُتعاذل:-6 ُقولو ُكبو ُاليـو﴿اليأس ُتعتذركا ُإقبازيةُ﴾ال ُصيغة ُعلى ُاػبطابات ُىذه ُصبيع ُاشتملت ُلقد .
ُمنهاُمتعددةُكمتباينةكاحدة،كىيُصيغة)افعل(،لكنُاؼبعاينُاليتُأفدناىاُ

ُ.﴾الُتسألواُعنُأشياء﴿اإلرشادُكبوُقولو:-7

ُأُيُمعُاألمر،ُىوُحاصلُهُماُكعلىُكبوُأيضا، ُالفعللقد ُاػبطاباتُُيفُظلٌُُالٌنهيُالكبلميُقبز ىذه
صيغةُالفعلُالكبلميُفإفُُدُِّحُُّوُىغمُمنُتػُىلكنُعلىُالرُُّ)الُتفعل(،ُكىيُصيغةُ،بصيغةُلسانيةُكاحدةُالقرآنية

ُكمتباينة، ُكانتُمتعددة ُمنها ُإذلُاؼبعاينُاليتُأفدناىا ُطبعا ُراجع ُكيظٌفتُُةيغالصٌُُأفُكىذا يفُُكانتُقد
معُُمُكاجوُأثناءُتعاطيواإلشكاؿُنفسوُالذٌُُسيجعلُ)اآلمدم(ُيواجوكىوُماُُ،اقاتُكمقاماتُعديدةسي

ُاألمر، ُالكبلمي ُاإلُكيفٌيةُُكىوُالفعل ُالغرض ُالفرعيةُسبييز ُاإلقبازية ُاألغراض ُعن ُاألساسي قبازم
فإذاُدلُُاؼبنهجيةُنفسهاُاليتُعاجلُهباُصيغةُاألمر؛ُ(اآلمدم)ُىذاُاإلشكاؿُكٌظفُلٌُغبُكسعياُ.188األخرل

ُ)الُتفعل(يشتملُالسٌُ كىوُُُعلىُالقرائنُأفادتُالغرضُاإلقبازمُاألساسي،ُياؽُالذمُكردتُفيوُصيغة
ُىوُمعٌتُالتحرًنُتهاءُعلىُىيئةُجازمة،االنُأكُ،189معٌتُالًتؾُاؼبطلق 190ُكىذا ُاحتفُسياقهاُ، ُإذا أما

ُيتوجٌُ ُفعندىا ُكبُيبالقرائن ُذلك ُكبعد ُنستقرئها ُأف ُعلينا ُأمَُّدٌُب ُقصدهُُد ُالفرعية ُاألغراض ُمن غرض
ُ.191اؼبتكلم

                                       
 .231-2/230اؼبصدرُالسابق،188
 .2/231نفسو،189ُ
 .85صُطرؽُاستنباطُاألحكاـُمنُالقرآفُالكرًن)القواعدُاألصوليةُاللغوية(:عجيلُجاسمُالنشمي،190
 .2/231اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،191ُ
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ُإذلُ نباُاؼبعيارافُاألساسيافُاتكمُإليهماُيفُُياؽُكالقرائنكوفُالسٌُيُالذٌكر،ُعطياتُسالفةاؼباستنادا
ُاألغرا ُالفرعية؛سبييز ُعن ُاألساسية ُاإلقبازية ُكمتجددة،ُألهنماُض ُمتغَتة ُحركة ُإطار ُيف تضمُُيشتغبلف

ُاليتُتساعدُيفُتأسيسُأحدُجهاتُالفعلُالكبلمي/النص، ُأكُُـبتلفُالعناصر ُاؼبباشرة سواءُيفُذبلياتو
ُأثنُكيتمٌُُالبلمباشرة، ُفقط ُاإلدراكيةذلك ُالفهمية ُللعملية ُمباشرتنا ُُ،192اء ُمعاينُ» ُفدراسة ُىذا كعلى

ُكافُمنهاُغَتُلغوم.كمعٌتُالكلمةُ ُ-الكلماتُتتطلبُربليبلُللسياقاتُكاؼبواقفُاليتُتردُفيها،ُحىتُما
ُاللغومُُ-علىُىذا كمنُُ.193«يتعٌدؿُتبعاُلتعددُاٌلسياقاتُاليتُتقعُفيها،ُأكُبعبارةُأخرلُتبعاُلتوزعها

ُللخطابُالشرعيُفهوُجهة ُؿبلبل ُك ُاألصورلُقارئا ُكاف ُؼبا ُمنُُ»أخرل ُيبكن ُما ُيعرؼُأكثر ُما بقدر
ُكىذاُيفُاغبقيقةُأمرُهُ،194«ُخصائصُالسياؽُبقدرُماُوبتملُأفُيكوفُقادراُعلىُالتنبؤُدباُوبتملُأفُيقاؿ

ُُفقُهمتٌُُمةُهكمسلٌُُىيُ ابد اؼبساقاتُزبتلفُباختبلؼُُ»ُ:(اطيبالشٌُيقوؿ)ُيفُالعرؼُالٌلساينُاألصورل؛عليها
فالذمُيكوفُعلىُباؿُمنُاؼبستمعُكاؼبتفهمُكااللتفاتُإذلُأكؿُالكبلـُكُ[...]األحواؿُكاألكقاتُكالنوازؿ

فإفُُكالُيفُآخرىاُدكفُأكؽبا،ُالُينظرُيفُأكؽباُدكفُآخرىا،ُحبسبُالقضيةُكماُاقتضاهُاغباؿُفيها،ُآخره،
ُصبل، ُكإفُاشتملتُعلى ُمتعلقُُالقضية ُكاحد،ُبالبعض؛فبعضها ُيفُشيء ُنازلة ُكاحدة فبلُُألفُقضية

كإذُذاؾُوبصلُمقصودُالشارعُيفُفهمُُكأكلوُعلىُآخره،ُؿبيصُللمتفهمُعنُردُآخرُالكبلـُعلىُأكلو،
االقتصارُيفُالنظرُعلىُبعضُأجزاءُُفبلُيصحٌُُفبلُيتوصلُبوُإذلُمراده،ُفإفُفرؽُالنظرُيفُأجزائو،ُاؼبكلف،

ُ.195«ُالكبلـُدكفُبعض

ُ

ُ

                                       
-اؼبؤسسةُاعبامعٌيةُللدراساتُكالنشرُكالتوزيع،بَتكتاستيعابُالنصوصُكتأليفها:أندريوُجاؾُديشُت،ترصبة:ىيثمُؼبع،192ُ

ُ.12ـ،ُص1991ق/01ُ،1411لبناف،ط
 .69لمُالداللة:أضبدُـبتارُعمر،ُصع193ُ
 : Discourse Analysis       .نقبلُعن53،صلسانياتُالنص)مدخلُإذلُانسجاـُاػبطاب(ؿبمدُخطايب194ُ

Brown,G.and George Yule,C .U.P.London,1983,p38. 
 .415-3/413اؼبوافقاتُيفُأصوؿُالشريعة:الشاطيب،195
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 .النواىي الصريحة والنواىي الضمنيةُ-(4)

ُماُنظرناُإذلُُالنٌُ ُكبلميةُقبدىاإذا تنقسمُإذلُُ،هامنُحيثُصيغتُيُىيُاألخرل،ُواىيُبوصفهاُأفعاال
ُ:قسمُتُاثنُتُنبا

ُأفعاؿُكبلميةُصروبةُاإلقباز:-1

كالُ﴿تعاذل:كُيتجلىُىذاُيفُقولوُُهيُيفُحالةُإقبازهُبصيغةُ)الُتفعل(،ينطبقُىذاُالوصفُعلىُالنٌُ
ُاُإالُباغبقُذلكمُكصاكمُبوُلعلكمُتعقلوف كإذاُتوٌفرتُىذهُُ[.151]األنعاـ:﴾تقتلواُالنفسُاليتُحـر

الٌصفةُيفُالفعلُالكبلميُالنهي،ُعندىاُتصبحُصيغتوُدالةُبظاىرىاُعلىُاؼبعٌتُالذمُضٌمنوُاؼبوذلُعزُكجلُ
ُ.196اؿُلذلكُالنهييفُالنصُالٌشرعي،ُكمنُشبةُيصبحُاؼبكلَّفُملزكماُباالمتث

ُأفعاؿُكبلمٌيةُضمنٌيةُاإلقباز:كتنقسمُبدكرىاُإذلُقسمُتُاثنُتُنبا:-2

ُالنوعُمنُاألفعاؿُالكبلمٌيةُ-أ ُكبلمٌيةُييتوٌسلُيفُإقبازىاُبصيغةُلسانٌية:ُالُيعتمدُيفُإقبازُىذا أفعاؿ
198ُ،ُكلكنهاُتنجزُبطرؽُأخرلُىي:197علىُصيغةُالنهي)الُتفعل(

ياُأيهاُالذينُأمنواُإذاُ﴿قولوُتعاذل:كذلكُكبوُُ،كاالنتهاءُالكفُلُؼبعٌتتنجزُبصيغةُاألمرُاغبام -
ُكنتمُ ُإف ُلكم ُخَت ُذلكم ُالبيع ُكذركا ُا ُذكر ُإذل ُفاسعوا ُاعبمعة ُيـو ُمن ُللصبلة نودم

 [.09]اعبمعة:﴾تعلموف
ُتعاذل:ت - ُقولو ُمثل ُالنهي ُدبادة ُأيضا ُلعلكمُ﴿نجز ُيعظكم ُكالبغي ُكاؼبنكر ُافحشاء ُعن كينهى

 [.09]النحل:﴾تذكركف
ُبالكت - ُكذلك ُالٌتحرًن،نجز ُؼبعٌت ُاغباملة ُاػبربية ُتعاذل:ُُصيغة ُقولو ُيف ُاؼبيتةُ﴿كما ُعليكم حرمت

ُ.[03]اؼبائدة:﴾كالدـُكغبمُاػبنزيرُكُماُأىلُلغَتُاُبو

                                       
 .67مقاصدُالشارع:نعمافُجيغىيم،ُصطرؽُالكشفُعن196ُ
 .68اؼبرجعُنفسو،ُص197
 ينظرُىذهُالطرؽُيف:نفسو،ُصُنفسها.198
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ُ ُالنهيب: ُمن ُلزكمٌية ُبطريقة ُتستفاد ُكلكنها ُصيغة، ُؽبا ُليست ُكبلمٌية ُأفعاؿ ُاألفعاؿُ: ُمن ُالنوع كىذا
ٌصلُفقطُعنُالكبلميٌُ ةُالُيستفادُمنُصريحُالصيغة؛ُألنوُأصبلُالُيشتملُعلىُصيغةُيؤٌدلُهبا،ُكلكنوُوبي

طريقُتشغيلُاآللياتُاالستدالليةُالعقليةُاؼبنطقية؛ُكفحولُىذاُالنوعُيتجلىُيفُأمرُاؼبكلفُعنُضٌدُالٌنهيُ
ُالعيد،فهوُيفُا199الذمُهنيُعنو ُيـو لوقتُذاتوُيكوفُقدُأمرهُ.فمثبلُإذاُهنىُاؼبتكلمُاؼبخاطبُأفُيصـو
كإذاُمنعوُمنُاألكلُباليدُاليسرلُيكوفُيفُالوقتُذاتوُقدُأمرهُباألكلُباليدُاليمٌت.كبصفةُُباإلفطارُفيو.

ُاألمرُسباما؛ ُالنهيُىوُعكسُماُوبدثُيفُمستلـز ُمنُهنيُاؼبتكلمُأفُُعامةُماُوبصلُيفُمستلـز فيستلـز
ُُ.200ُالفعلُإالُإذاُقاـُبفعلُخبلفوحيثُالُيكوفُبإمكانوُترؾُُيكوفُآمراُبضده،

ُكلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُ)األمر(ُك)النهي(،ُُُ.......دلُ كاحداُُسلوباأُ»إذاُالنصوصُالتشريعٌية،ُيفُإطار
شرعُهبا،ُبلُتنوعتُأساليبها،ُكتعددتُصيغهاُيفُالتعبَتُعنُاألحكاـ،ُفالنصوصُاليتُدلتُُيفُبيافُما

،ُكتارةُدلتُعلىُربريبوُبالوعيدُمنُفعلو،ُكتارةُصرحتُبأنوُالُعلىُالتحرًنُتارةُعرٌبتُبالنهيُع ماُحـر
ُ ُعلى ُدلت ُكتارة ُكجب، ُدبا ُباألمر ُعربت ُتارة ُاإلهباب ُعلى ُدلت ُاليت ُكالنصوص ، ُحـر ُأك إهبابوُوبل

ُكتب ُُ،ُكالسببُيفُتنوعُىذهُاألساليب201ُ«بالوعيدُعلىُتركو،ُكتارةُصرحتُبأنوُكاجبُأكُفرضُأك

روبةُبالصيغُاإلقبازيةُصروبةُعلىُاألكامرُالصٌُُ(أكستُت)ُيصطلحُمُاألصوليُتُالسابق،معُتقسيباؼبوازاةُ
ُبالصٌُُاإلقباز، ُُ،202يغُاإلنشائيةُاألصليةُأكُاالبتدائيةكيصطلحُعلىُاألكامرُالضمنية ُلنا ُ(أكستُت)كيقدـ

ُوعُت:حُلناُفيوُالفرؽُبُتُىذينُالنٌُمثاالُيوضٌُ

                                       
 .69نفسو،ُص199ُ
ُالنجار،200 ُاؼبنَت:ابن ُالكوكب ُاألمرُُ.55-3/54ينظر:شرح ُمستلـز ُمن ُكل ُيف ُاألصلية ُاإلقبازية ُالقوة ُتنعكس كما

كإذاُهنىُُيدة(ُيكوفُهنيوُهنيُربرًن)قوةُإقبازيةُشديدة(،)قوةُإقبازيةُشدُفمثبلُإذاُهنىُاؼبتكلمُعنُضدُالواجبُكالنهي؛
ُاؼبندكب ُضد ُأصوؿُُعن ُيف ُمتوسطة(.ينظر:اإلحكاـ ُإقبازية ُكتنزيو)قوة ُكراىة ُهني ُهنيو ُيكوف ُمتوسطة( ُإقبازية )قوة
 .2/212ُاألحكاـ:اآلمدم،

 .26خبلصةُتاريخُالتشريعُاإلسبلمي:عبدُالوىابُخبلؼ،ُص201
202ُ ُأكستُت)يعتقد ُكبالتحديد ُالتارىبية، ُالناحية ُمن ُاللغة( ُتطور ُنظر ُجهة ُاإلنشائيةُ،من ُالعبارة ُاإلنشاء(ُأف ُ)صروبة

أسبقُيفُالوجودُُ(ارحل)ُفعبارةُ؛متأخرةُيفُظهورىاُكتطورىاُعنُبعضُالعباراتُاإلنشائيةُاالبتدائيةُمنُحيثُالًتكيبُي
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ُ)االبتدائية(ُالصيغةُاإلنشائيةُاألصليةُاجلسُعلىُالكرسي.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُآمرؾُأفُذبلسُعلىُالكرسيُُُُُُُُُُُالصيغةُاإلنشائيةُصروبةُاإلقبازُُُُ

تنفيذهُُمًُبٌُكالذٌُُيفُطبيعةُالعملُاؼبنجز،ُنُهأنناُيفُالصيغةُالثانيةُصرحناُدباُىوُمتضمٌُُ(أكستُت)ُدُيقًُعتُىيىُُ
فإذاُقاؿُُ؛مزيدُإبانةُىذهُالصيغةُكاضحةُالُربتاجُإذلُكماُتكوفُ)آمرؾُأفُذبلس(،ُحُتُالتلفظُبعبارة

ُكبلموُُاألمرُُفهناُالُيصحٌُُاؼبتكلم:آمرؾُأفُذبلسُعلىُالكرسي، ُكافُيقصدُمن لناُأفُنتساءؿُفيماُإذا
ُكبلموُيفُحالةُالتٌُُاغبقيقيُأـُال؛ فُاستعماؿُكماُالُيكُو،203ُُصريحُىذهُالُوبتملُإالُاألمرُاغبقيقيألف

كلكنوُُدؽُكالكذب،مرؾ(ـبرباُعنُمدلوؿُاعبملةُكمنٍُبُالُوبتملُقوؿُاؼبتكلمُالصٌُرفوع)آصيغةُاؼبضارعُاؼب
ُباعبلوس.204ُيصدرُأمرا

ُاألكذل ُالصيغة ُكالنٌُُكبلفتضٌمُُُ)االبتدائية(ُأما ُاألمر ُصيغ ُالدٌُمن ُالصيغ ُمن ُكغَتىا ُعلىُهي الة
فإهناُدلُتكنُ،ُ)اعبلوسُعلىُالكرسي(ُعلىُالعملُاؼبنجزُغمُمنُاحتواءُىذهُالصيغةكعلىُالرُُّ،205الطلب

ُطلبو ُيف ُاإلباحةُُ؛206ُصروبة ُك ُالوجوب ُكبو ُمعاين ُلعدة ُؿبتمبل ُىذا ُاؼبتكلم ُأمر ُسيكوف ُىذا كعلى
إذاُرجعناُقليبلُإذلُُ-كىذاُ،فأمُمعٌتُمنُىذهُاؼبعاينُيكوفُمقصوداُمنُطرؼُاؼبتكلم؟،207...ُالٌندبُك

ُ.لداللةُصيغةُ)افعل(ُ(ُأثناءُربديدهشكاؿُالذمُاعًتضُ)اآلمدمقبدهُعُتُاإلُ-الوراء

ُلُالنقاطُاآلتية:لئلنشاءُنستطيعُأفُنسجٌُُ(أكستُت)كُُ(اآلمدم)كمنُخبلؿُتناكؿُُ

                                                                                                                
ُالُزكمتقدٌُ ُيف ُمة ُينظر:نظرية ُترحل. ُأف ُعبارة:آمرؾ ُعلى ُالكبلـأمن ُاألشياءُُفعاؿ ُننجز العامة)كيف

 .93،96،صبالكبلـ(:أكستُت

 .93صُ،اؼبصدرُنفسو203
 .49صُلغةُاغبكمُالقضائي)دراسةُتركيبيةُداللية(:سعيدُأضبدُبيومي،204
 اؼبرجعُنفسو،ُصُنفسها.205
 .94-93،صالعامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُتُأفعاؿُالكبلـنظرية206ُ
 .49صُأيضا:ُلغةُاغبكمُالقضائي)دراسةُتركيبيةُداللية(:سعيدُأضبدُبيومي،ُكينظراؼبصدرُنفسو،ُص...207
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1- ُ ُالصٌُُ(اآلمدم)اىتماـ ُمن ُاإلقبازيةبكل ُاػبلفيةُُ)أمر/هني(ُيغ ُإذل ُيعود ُكالضمنية الصروبة
ُكلُمنُالصيغتُتُُأمحكاـُمنُالٌنصوصُالشرعية؛ُاعيةُإذلُاستنباطُاألشريعيةُالسٌُالتٌُ تكوف

ُكليفيةُاػبمسة.ُاإلقبازيتُتُدالةُعلىُحكمُمنُاألحكاـُالتٌُ

ساعيةُسانية/النحويةُالٌُروبةُدكفُالضمنيةُيعودُإذلُاػبلفيةُاللٌُبالصيغُاإلقبازيةُالصٌُُ(كستُت)اعتناءُأُ-2
ُكانتُالصٌُُإذلُإهبادُمعايَتُضابطةُلبلستعماؿُاإلنشائي؛ داللةُمباشرةُعلىُمعٌتُُيغةُالصروبةُتدؿٌُأمُؼبا

ُاللةُعليو.الصيغةُالضمنيةُألهناُغَتُكاضحةُالدُُِّ(أكستُت)اإلنشاءُأغفلُ

ُعندُُ-3 ُاليتُيػُىُ؛(أكستُت)كُُ(اآلمدم)اختبلؼُصيغُإقبازُاألفعاؿُالكبلمية ُاألكؿُدُُّعُيفالصيغة ىا
بينماُقبدىاُُعٌتُاألمر،يفُاقبازُمُتعدُصروبةُ(اآلمدم)عندُُ)اكتب(ُفصيغةُصروبةُىيُعندُالثاينُضمنية؛

ُكانتُصيغةُضمنيةُفيو.ُ(أكستُت)ُعند ُريح،(ُمعٌتُاإلقبازُالصٌُأكستُت))آمرؾُأكُأهناؾ(ُتفيدُعندُُكإذا
ُمثلُصيغةُ،مُإذلُالغائبتغَتُضمَتُاػبطابُمنُاؼبتكلٌُُإذافهيُعند)اآلمدم(ُقدُتتحٌوؿُإذلُصيغةُضمنٌية،

ُينهى(.ُ)يأمر،

4- ُ ُعرؼ ُيف ُاإلقباز ُضمنية ُصيغ ُىناؾ ُتوجد ُعرؼُُكاألصوليُت،ُ(اآلمدم)كما ُيف لكنها
ُبانتمائهاأكستُت) ُتشي ُال ُاإلنشاءُ( ُتعاذل:ُ؛أصبلُإذل ُقولو ُمثل ُعليكمُ﴿كذلك كتب

ُتعاذل:ُ،.]...[﴾الصياـ ُاسنُت﴿كقولو ُوبب ُعليكمُأيضا:ُكقولوُ،.]...[﴾كا ﴿حٌرمت
ُ]...[..﴾تةاؼبي

ُبأمرينُأساسيُتُنبا:ُأفُاألفعاؿُالكبلميةُتكوفُؿبكومةُنُ(4ك3)ُنستنتجُمن -5
ُالواحدةُإلقبازُالفعلُالكبلمي،حويةُكالصٌُاختبلؼُاألدكاتُالنٌُ -ُأ ُاللغة ُاليتُتتيحها كاليتُُرفية

ُ.الكبلميُتعدُدبثابةُشرطُربققُىذاُالفعل
ُاالجتماعي -ُب ُالواقع ُكالثٌُكاللٌُُاختبلؼ ُاالختُ،قايفغوم ُإذل ُبدكره ُيؤدم ُىويةُكالذم ُيف بلؼ

ُمُأيضاُإذلُاختبلؼُالصيغُاليتُينجزُهباُالفعلُالكبلميُالواحد.ُُكماُيؤدٌُُالفعلُالكبلمي،
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ُسلفُأفُ،إذف ُالفعلُتُالكبلميُتُنسٌجلُمنُخبلؿُما ُكالنهي؛ ُيضطلعافاألمر بتأطَتُاألحكاـُُ،
الُىبرجُعنُأمرُأذفُُوشريعُمنُحيثُطبيعتُيألفُىذاُالتٌُُيفُظلُالواقعُاؼبؤسساٌبُاإلسبلمي؛208ُرعيةالشٌُ

كيكوفُغرضُاؼبوذلُعزُكجلُيفُذلكُتوجيوُعبادهُاؼبكلفُتُإذلُماُفيوُُ،209أكُترؾُأمرُبعدـُفعلوُفعلو،
ُؽبم، ُُصبلحا ُالتٌُُ»كعليو ُىذا ُمن ُانطبلقا ُك ُاألساس ُهبذا ُكالنهي ُالتٌُفاألمر ُصلب ُيعترباف شريعُحديد

راساتُاللغويةُمنُألمرُكالنهيُماُعرؼُيفُالدٌُذكَتُفإفُاألصوليُتُالُيقصدكفُبااإلسبلميُكجوىرهُكللتٌُ
اهُإذلُالبحثُيفُمكوناتُعنصرُاألمرُكالنهيُباعتبارنباُكإمباُيتعدٌُُقُباعبانبُالصريفُكالًتكييب،أقواؿُتتعلٌُ

ُكانتُخاصٌُ.كىذهُالن210ٌُ«ُالليةُكاإلببلغيةمؤسستافُذاتُعناصرُمتكاملةُيفُالعمليةُالدٌُ يةُظرةُاؼبؤسساتية
اإلنشاءُدبثابةُمؤسسةُـبٌولةُبتطبيقُُماُيقصدُإليوُُ(أكستُت)ُعدٌُُإذُ؛اؼبعاصرةُراساتُالٌلسانيةسبيزتُهباُالدٌُ

ذاهتاُنوعاُمنُالواقعُاالجتماعيُُاللغةُيفُحدٌُُ»أيضاُُ(سَتؿ)ُ،كماُعد211اؼبتكلموفُعلىُاختبلؼُذبلياتو
ُنفٌسره؛ ُكباكؿُأف ُفهيُُاؼبؤسساٌبُالذم ُمؤسساتيا ُكاقعا ُبوصفها ُعنده ُتستعملُفقطُلوصفُفاللغة ال

كاؼبنطوقاتُاإلقبازيةُمألوفةُجداُيفُخلقُُ[...]الوقائعُبلُىيُبطريقةُغريبةُإذلُحدُماُتأسيسُؽبذهُالوقائع
ُاؼبؤسساتية ُاللغويةُتؤٌدمُ،.إذف212«ُالوقائع ُكالصيغ ُالواقعُُالعبارات ُخلق ُإذل ُاألحياف ُمن ُالكثَت يف

                                       
الشرعيةُ)جرًنُيفُاغبقلُالقضائيُالقانوين.ينظر:القانوفُاعبنائيُالٌدستورمكماُيكوفُالفعلُأكُاالمتناعُىوُمناطُالت208ٌُُُ

 .190صُ،اعبنائية(:أضبدُفتحيُسركرالدستوريةُيفُقانوفُالعقوبات،الشرعيةُالدستوريةُيفُقانوفُاإلجراءاتُ
ُكتابو)التداكليةُعندُالعلماءُالعرب(ُ(مسعودُصحراكم)الُنوافقُماُذىبُإليو209ُُ كذلكُحُتُعدُاإلذفُكاؼبنعُفعبلفُُ،ُيف

ُكلُمنُاألفعاؿُالكبلميةُالفرعيةُاآلتية: ُكبَتافُيندرجُربتهما (،ُبلُالُالوجوبُكاغبرمةُالندبُكالكراىةُكاإلباحة)كبلمياف
ُكلُمنُاإلذفُكاؼبنعيع أفُيأمرُاآلمرُبالفعلُكىوُغَتُآذفُللمأمورُُرُيوَّصُىتُىألنوُالُيػُيُأفُيكوناُاستلزاـُمنطقي؛ُدك،ُيفُنظرنا،

؛ُإذُمنُغَتُاؼبنطقيُأفُينهىُالناىيُعنُالفعلُكىوُغَتُمانعُللمنهٌيُعنُكالشيءُنفسوُوبصلُمعُالنهيُالقياـُبالفعل،
ُمالفعل ُذىبُإليو ُتفصيلُما ُالعربُسعودُصحراكمُيف:.ينظر ُعندُالعلماء دراسةُتداكليةُلظاىرة"األفعاؿُ)التداكلية

 كماُبعدىا.151ُصُ،(الكبلمية"يفُالًتاثُالٌلساينُالعريب
ُالعربية:210ُ ُاللغوية ُالنظرية ُيف ُاألصورل ُالقوؿ ُظيفة ُالـبطوط ُدبلـو ُلنيل ُالعليارسالة ُإدريسُ:دراسات موالم

ُ.146صُميموين:إشراؼُموالمُأضبدُالعلوم،
 نظريةُأفعاؿُالكبلـُالعامة)كيفُننجزُاألشياءُبالكبلـ(:أكستُت،ُص...211
 .171-170صُُ:جوفُسَتؿ،)الفلسفةُيفُالعادلُالواقعي(العقلُكاللغةُكاجملتمع212
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ُكلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُاُُكىذاُ،213اؼبؤسساٌب ألمرُكالنهيُيشتغبلفُداخلُإطارُمؤسسةُيعٌتُأفُيكوف
ُكماُأرادىاُؽبمُأفُتكوف.ُ-سبحانوُكتعاذلُ-تشريعيةُربانيةُىدفهاُىوُعبادةُا ُعبادةُصحيحة

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ
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ُ

                                       
 .35صُماُاػبطابُككيفُكبللو:عبدُالواسعُاغبمَتم،213
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 القوى اإلنجازية المتضمنة في فعل األمر والنهي الكالميين: :المبحث الرابع

ُيبثٌُ ُكالنهيُخطابا ُكلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُاألمر ُبذاتو،ل ُاغبكيميتوجٌُُقائما ُاؼبشرٌع ُ ُبو منُُُإذلُو
ُكمرادهُ،كٌلفهم ُقصده ُفهم ُكىو ُكاحد ُغرض ُأجل ُمن ُفهمُُ،كذلك ُاؼبكلفُت ُصبيع ُبإمكاف ُىل كلكن

اؼبكلفوفُيفُفهمُالنصوصُالشرعية214ُُيفُاغبقيقةُيتفاكتُ؟ُاػبطابُاؼبوجوُإليهمُمنُعندُخالقهمُأـُال
ُالقرٌُُسانية،سانيةُكغَتُاللٌُكتأكيلهاُحبسبُقدراهتمُكمهاراهتمُاللٌُ اءُكلذلكُسيكوفُمنُاؼبفيدُمنهجياُأفُيقـو

ُكافُاألصورلٌُُُعندماُُكُ،215اءُؿبًتفُتُينوبوفُعنهمُيفُقرائتهمالكفاءةُالضعيفةُأكُاؼبتوسطةُبتفويضُقرٌُُذكك
ُحيث ُمن ُؿبًتفا ُاألحكاـامُقارئا ُاستنباط ُىبص ُفيما ُعالية ُكقدرة ُكبَتة ُؼبعرفة أسندُُالشرعية،ُتبلكو

ُ.رعيةُكتأكليهاالقراء/اؼبكلفوفُاآلخركفُإليوُمهمةُفهمُالنصوصُالشٌُ
ُ

ُنعدٌُُيبكننا ُكالنهي،ُأف ُاألمر ُالكبلميُت ُالفعلُت ُعن ُاؼبتفرعة ُاإلقبازية ُمصطلحاتُُالقول دبثابة
ُالنٌُ ُيسعى ُإلطبلقها ُالتشريعي ُاؼبكلفُت،ص ُأفعاؿ ُالقضائيُُعلى ُاغبقل ُيف ُأيضا ُوبدث ُما كىذا

دباُأفُاألصوليُتُنقلوىاُمنُاغبيزُُداللةُىذهُاألكصاؼُيفُىذاُاؼببحثُأفُنربزُنودٌُُدبعٌتُآخرُ،216القانوين
ُ.اللغومُإذلُاغبيزُاإلصطبلحي

ُاغب ُمن ُاؼبستفادة ُتلك ُىي ُاؼبقاـ ُىذا ُيف ُدراستها ُنقصد ُاليت ُاإلقبازية ُالقول ُالشرعيُإف كم
ُعنُخطابُ،217التكليفيُفقط ُاألخَتُعبارة ُكافُىذا ُاػبطابُتعٌُتُُ،218كؼبا ُأفُنعرضُلتعريف ُعلينا

ُ؟اإذُ(اآلمدم)فماُىوُاػبطابُعندُُأكال،
                                       

ُإذُأهناُيفُحدُذاهتا؛ُالعمليةُالتأكيليةُصعوبةإفُتفاكتُاؼبكلفُتُيفُفهمُاػبطابُالشرعيُيعودُبالدرجةُاألكذلُإذل214ُ
ُيصطلحُُليستُبسيطةُحبيثُيكتفيُفيهاُاؼبؤكؿُدبجردُمعرفةُالقواعدُاللغوية، بلُىيُمعرفةُيشارؾُيفُحدكثهاُعدةُعلـو

ُاإلنسانية ليُفلسفةُالتأكيل)اؼبخاضُكالتأسيسُكالتحوالت(:ؾبموعةُمنُاألكادميُتُالعرب،إشراؼ:عُ:ينظر.عليهاُبالعلـو
 .127،ص.01،2013عبودُامداكمُكاظباعيلُمهنانة،ابنُالندًنُللنشرُكالتوزيعُكآخركف،اعبزائر،ط

 .115صُ،01ُ،1994ي،مركزُاإلمباءُاغبضارم،)د.ب(،ُطمنذرُعياشُ:ترصبةنقدُكحقيقة:ركالفُبارث،215ُ
 .23صُينظر:لغةُاغبكمُالقضائي)دراسةُتركيبيةُداللية(:سعيدُأضبدُبيومي،216
 .1/512ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُف.مُالشرعيُالوضعيُالُيتعلقُباؼبكلٌُألفُاغبك217ُ
 اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،...218
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ُ
 عند اآلمدي: فهوم الخطاب الشرعيم -(أّوال)
ُيعرٌُُ ُبأنو:ُ(اآلمدم)ؼ ُمتهيئُاللٌُُ»اػبطاب ُىو ُمن ُإفهاـ ُبو ُاؼبقصود ُعليو ُاؼبتواضع فظ

ُةُىي:عدةُعناصرُأساسيٌُُفيبكنناُأفُنستخلصُمنُىذاُالتعري.219«لفهمو
ُيوجدُيفُاػبطابُلفظُكىوُدبثابةُجنسُللرسالة. -1
ُفظُاؼبستعملُيفُاػبطابُيكوفُمتواضعُعليوُمنُطرؼُاؼبتكلمُت.اللٌُ -2

ُرُعنصرُالقصدُيفُلفظُاػبطاب.توفٌُ-3

ُالقصدُباػبطابُمرتبطُبالعمليةُالفهميةُالتأكيلية.-4

ُكافُاػبطابُيفُجانبوُالٌشكليُينتميُإذلُاعبانبُالوضعيُاالصطبلحي،فإفُجانبوُالقصدمُ-5 إذا
ُإذلُالعنصرُاالستعمارلُالسياقي.ينتميُ

إذُُضمنياُحينماُأشارُإذلُعنصرُالقصد؛ُ(اآلمدم)كقدُأشارُإليوُُتوفرُاػبطابُعلىُمرسلُلو؛-6
ُعندناُأفُاػبطابُعندماُيتجاكزُاعبانبُالوض عيُإذلُاعبانبُالقصدمُيكوفُمتوفراُبالضركرةُعلىُاؼبعلـو

ُمعناهُفيتوجو ُإذلُكجهةُؿبددة.ُبوُمرسلُيضطلعُبتخصيصُعمـو

ُتوفرُاػبطابُعلىُمتلقي؛كىوُالشخصُاؼبستعدُلفهمُاػبطاب.-7

ُهببُأفُيكوفُاؼبتلقيُللخطابُعلىُسابقُاستعدادُلفهمُخطابُاؼبتكلم.-8

ُ

 اآلمدي:)ثانيا(:مفهوم الحكم الشرعي عند 

ُفهو ُ)اآلمدم( ُاصطبلح ُيف ُالشرعي ُاغبكم ُشرعية»ُأما ُفائدة ُاؼبفيد ُالشارع ُأف220ُ«خطاب .نستطيع
ُنستنتجُمنُىذاُالتعريفُعنصرينُأساسيُتُنبا:

                                       
ُ.1/132صدرُنفسو،اؼب219
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ُيكوفُقدُألغىُصبيعُ-1 ُيفُالٌذاتُاإلؽبية،ُكهبذا ُفيحٌددىا ُللخطاب، ُاؼبنتجة ُإذلُاعبهة يشَتُ)اآلمدم(
ُ.221ميُتاػبطاباتُاؼبنجزةُمنُقبلُاآلد

ُشرعية-2 ُبالفائدة ُ)اآلمدل( ُعنها ُعرٌب ُكاليت ُشرعية، ُؼبقصدية ُاػبطاب ُىذا ُنفسها222ُيبتلك ُكىي ،
ُ.223األحكاـُالٌتكليفيةُاػبمسة

ليوفُبأدكاتُإجرائيةُأساسيةُبغيةُاستنباطوُتوٌسلُاألصُوإالُأنٌوُمنُأجلُالوصوؿُإذلُاغبكمُالشرعي،ُ
ُمضانو ُمن ُ)حٌسي/قورل(، ُالبشرم ُللفعل ُأكصاؼ ُكضع ُإذل ُمضطرٌين ُأنفسهم ُكجدكا ُكبالتارل كىذاُ،

خطابُاُتعاذلُاؼبتعلقُبأفعاؿُاؼبكٌلفُتُُ»؛ُكيعرؼُعندىمُبأنو224ُ)اغبكمُالشرعٌي(ُالوصفُىوُنفسو
وقائعُعلىُمدلوؿُخطابُاُاؼبتعٌلقُبتصرٌفاتُاإلنسافُكال»ُُ،ُأكُىو225«ُباالقتضاءُأكُالتخيَتُأكُالوضع

                                                                                                                
ُُ.1/132،يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُاإلحكاـ220
الفصوؿُيفُاختصارُ.كينظر:شرحُتنقيح1/335ُكينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت،اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،...221

 .16.كينظر:سلمُالوصوؿُإذلُعلمُاألصوؿ:ؿبمدُأسعدُعبدجي،ص59اصوؿُيفُاألصوؿ:شهابُالدينُالقرايف،ص
ُكذلكُعلىُفوائدُغَتُشرعية،كذلكُمثلُاإلخبارُعنُأشياءُتكوفُمدركة222ُ ألفُخطابُاؼبشرعُاغبكيمُيكوفُمشتمبل

ُالعقلية.ينظر:اإلحكاـ ُأك ُاغبسية .كينظر:شرحُتنقيحُالفصوؿُيف2/132ُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُعنُطريقُاؼبعاينة
 .59اختصارُاصوؿُيفُاألصوؿ:شهابُالدينُالقرايف،ص

 .1/333شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،223
01ُمصر،ط-:عليُصبعةُؿبمد،اؼبعهدُالعاؼبيُللفكرُاإلسبلمي،القاىرةعلمُأصوؿُالفقوُكعبلقتوُبالفلسفةُاإلسبلمية224ُ

ُ.10صُ،1996،
ُعلىُالًتتيبُاألجب225ُ دم(:خالدُرمضافُمعجمُأصوؿُالفقو)كتابُيبحثُيفُألفاظُكمصطلحاتُعلمُأصوؿُالفقو

ُ ُمتعلقُ.113صحسن، ُجعلو ُمن ُاؼبكلُاكىناؾ ُبأفعاؿ ُفقط ُكالتخيَت ُاالقتضاء ُتفيد ُاليت ُالوضع.فُت ُينظر:ُدكف
ُ ُبُتُالفقهاء ُالدينُرضبهمُاُالتعريفاتُالفقهية)معجمُيشرحُاأللفاظُاؼبصطلحُعليها كاألصوليُتُكُغَتىمُمنُعلماء

ُالعلمية،بَتكت ُالكتب ُالربكيت،دار ُاجملٌددم ُاإلحساف ُعميم 01ُلبناف،ط-تعاذل(:ؿبمد -80ـ،ص2003ق/1424،
81.ُُ
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ُكبلـُييبٌلغُبوُاؼبشرٌعُاغبكيمُاألفرادُاؼبتحٌملُت226ُ«ُكجوُاالقتضاءُأكُالتخيَتُأكُالوضع ؛ُأمُىوُعبارةُعن
ؼبسؤكليةُفعلهمُكقوؽبم،ُكيتضمنُذلكُالٌتبليغُإماُأمرىمُبالفعلُأكُالًتؾ،ُأكُزبيَتىمُبينهما،ُأكُأفُيكوفُ

تعاطيُعلماءُُيبكنناُأفُنعدُ،ُكعليو227ثباتُكإماُبالنفيجاعبلُأمراُمعيناُمتسٌبباُيفُكقوعُحكمُإماُباإل
ُأكُالقوليةأصوؿُالفقوُمعُالنٌُ ُأك228ُُصُالشرعيُدبثابةُكصفُألفعاؿُالبشرُاغبسية بػالوجوبُأكُاغبرمة

ُ.229ُالندبُأكُالكراىةُأكُاإلباحة

قُبتصػرٌفاتُمػدلوؿُخطػابُاُاؼبتعلػُ»ىوُاغبكػمُالٌشػرعيُالٌتكليػف،ُكىػوُماُيهٌمناُيفُىذاُاؼببحثُإفٌُ
أمُأنػوُمتعلػقُباألحكػاـُالشػرعٌيةُاػبمسػةُسػابقةُالػذٌكر،كماُُ؛230«اؼبكٌلفُتُعلػىُكجػوُاالقتضػاءُأكُالتخيػَت

كليفيُيتقاطعُيفُبعضُجوانبوُمعُمعطياتُالدرسُالتداكرلُاؼبعاصػر،ُكذلػكُرعيُالتٌُأفُاىتمامناُباغبكمُالشٌُ
هبػبُ-2-اتصاؿُاغبكمُالتكليفيُدباُينجػزهُاؼبكلػفُاتصػاالُمباشػرا.ُ-1الشتمالوُعلىُعدةُخصائصُىي:

أفُتتػػػوٌفرُشػػػركطُيفُاؼبخاطػػػبُبػػػاغبكمُالتكليفػػػيُمػػػنُبينهػػػاُأفُيكػػػوفُيفُحالػػػةُشػػػعوريةُكاعيػػػة،ُكذلػػػكُحػػػىتُ
كمػاُهبػبُأفُتتػوفرُيفُاؼبخاطػبُبػاغبكمُالتكليفػيُالقػدرةُالكاملػةُ-3اػبطابُاؼبوجػوُإليػو.ُيتمكنُمنُفهم

أيضػاُأفُيكػوفُىػذاُُاغبكػمُكاضػحاُكفبيػزاُعنػدهُحبيػثُالُىبػتلطُلػوُخبطابػاتُأخػرل،ُكىػذاُ-4علىُتنفيذه.

                                       
دالالتُالٌنصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيم226ُُ

 .27،ُص2014ق/01ُ،1435احسافُللنشرُكالتوزيع،)د.ب(،طُالزؼبي،نشر
227ُ ُعلى ُالفقو ُأصوؿ ُعلم ُكمصطلحات ُألفاظ ُيف ُيبحث ُالفقو)كتاب ُأصوؿ ُرمضافُمعجم ُاألجبدم(:خالد الًتتيب

 .33صُ،حسن
ُالتداكرل؛228ُ ُالفعلُاإلقبازمُالٌشرعيُاإلسبلميُعنُنظَته ُتفردُهبا ُأفُننبوُإذلُمسألة ُقصرُالثاينُهبدرُبنا ؾباؿُُفلما

تعدلُؾباؿُاىتماـُاألكؿُإذلُاالعتناءُباألفعاؿُاليتُتنجزُدبجردُاالعتقاد.ينظرُُاىتماموُعلىُاألفعاؿُاليتُتنجزُبالكبلـ،
 .40ُُُُصُىذهُاألفعاؿُاالعتقاديةُيف:اغبكمُالشرعيُعندُاألصوليُت:ؿبمدُعليُصبعة،

ُ.10صُ،:ُعليُصبعةُؿبمدعلمُأصوؿُالفقوُكعبلقتوُبالفلسفةُاإلسبلمية229
دالالتُالٌنصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيم230ُ

 .27الزؼبي،ُص



 األفعال الكالمية اإلنشائية عند اآلمدي                                          الفصل الثاني: 
 

210 
 

اؿُبػاألقواؿ،ُاغبكػمُالتكليفػيُوبيػلُإحالػةُمباشػرةُإذلُإقبػازُاألعمػُ-5يساعدهُيفُربقيقُقصدهُبطبيعةُاغباؿ
ُ.231كىذاُدبقتضىُالطلبُاؼبستفادُمنو

ُ
 أقسام القوى اإلنجازيّة المتضمنة في الحكم الشرعي عند اآلمدي:-الثا(ث)

ُ

ُإذلُثبلثةُأقساـُأساسيةُىي:ُعندُ)اآلمدم(ُرعيهباُاغبكمُالشٌُُضُيعرُىتنقسمُالقولُاإلقبازيةُاليتُيُيُ

ُ:األمر الكالمي فعلالقوى إنجازية متضمنة في  -(1)

ُيفُاغبقلُالقانوينُالتٌُ ُالقولُاإلقبازية ُىذه ُتتكفٌُتعٌد ُأفعاؿُإقبازية لُحبملُمضموفُشريعيُدبثابة
ُالتشريعي ُاإللزاـ...ُكذلكُ،األمر ُأك ُاألخَتةُإخل،232باؼبنع ُىذه ُفتنقسم ُالفقو ُأصوؿ ُعلم ُحقل ُيف ُأما

بوُعندىاُالُيكوفُتاركاُيفُطلdefinitiveُمُبوُجازماُكافُاؼبتكلٌُُُفإفٍُُحبسبُظبةُاػبطابُإذلُقسمُت؛
 233ُقُاألمرُيفُىذهُاغباؿُباإللزاـدبعٌتُآخرُيتعلٌُُتيافُالفعل؛آخرُلعدـُإchoixُللمكلفُأمُخيارُ

prescritُلطةُىُمبدأُالسٌُحيثُيتجلٌُُ،234«عبارةُعنُنشاطُقابلُللتماثلُمعُالدائرةُالقانونية»الذمُىو
ُتربير؛ُأمٌُُبدكفُأفُيرافقوُظرُإذلُماُأمرُبوُاؼبكلف،بالنٌُيفُصورتوُالقصولُيفُإرادةُاؼبتكلمُُاالنصياعُإليوُ

                                       
-ينظر:اؼبعُتُيفُتفسَتُكبلـُاألصوليُت:عبدُاُربيعُعبدُاُؿبمد،دارُالسبلـُللطباعةُكالنشرُكالتوزيعُكالًتصبة،مصر231ُ

 .25-18،ص01ُ،2007القاىرة،ط
 .48صُ،عيدُأضبدُبيوميينظر:لغةُاغبكمُالقضائي)دراسةُتركيبيةُداللية(:س232ُ
ُاؼبريٌٍت،233ُ ُاؼبوافقات(:اعبيبلرٌل ُكتابو ُخبلؿ ُالشاطيب)من ُاإلماـ ُعند ُاألصولية ُللنشرُالقواعد ُعفاف ُابن دار

دالالتُالٌنصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُُ.147ص،2002ُق/01ُ،1423مصر،ُط-كالتوزيع،القاىرة
 .28الفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيمُالزؼبي،ُص

ُاإلقبازيةُ.453-452صُ،:باتريكُشاركدكُكُدكمينيكُمنغنومعجمُربليلُاػبطاب234ُ ُالقوة ُكيكوفُاإللزاـُيفُىذه
 .1/349ُ،:ابنُالنجارحُالكوكبُاؼبنَتاؼبشرعُإذلُاؼبكلف.ينظر:شُر)الوجوب(ُصادراُمنُ
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ُاءُىذاُاإللزاـمنُجرٌُُكُ،235إرغامٌيةكىيُعبارةُعنُسلطةُُدخلُرأيوُاػباصُأكُإرادتوُاػباصة،أمُدكفُأفُيُي

ُُ،236(الوجوبُأكُالفرض)علىُقوةُإقبازيةُيصطلحُعليهاُباسمُُلُيصُِّكبيُى ُكافُاؼبتكلمُبوُغَتُجاـز أماُإذا
pas definitive ُُمكلفلل237ُمُمرجحااؼبتكلٌُُففيُىذهُاغباؿُيكوفُف؛للمكلٌُُُـولزًُيفُطلبوُأكُغَتُمُي

دبعٌتُُ،238«ُطلبُالفعلُعلىُكجوُاألفضلٌيةُكاألكلويٌة»ُسيكوفُكهبذاُالًتؾ،ُجهةُالفعلُعنُجهةُإتياف
ُتاركاُللمخاطبآخرُيكوفُاؼبتكلٌُ إماُتنفيذُُؿُلووٌُزبُيespacementُُفسحةُُمُيفُىذهُالقٌوةُاإلقبازيٌة

ُ.240(اؼبستحبٌُ)أك239ُُ(الندب)كىذاُماُيعرؼُباسمُالقوةُاإلقبازيةُُالفعلُأكُعدـُتنفيذه،

ُ

                                       
يفُالدراساتُالقانونيةُأفُيكوفُُأيضاُكماُيشًتطُ.87،صُ:باتريكُشاركدكُكُدكمينيكُمنغنومعجمُربليلُاػبطاب235ُ

ُزبوٌُُ)الوضعي(ُاؼبشرع ُلسلطة ُاعبنائيُفبتلكا ُعليها.ينظر:القانوف ُاغبكم ُأجل ُمن ُاألشخاص ُتصرفات ُتقدير ُلو ؿ
ُالدٌُ ُسركر،الٌدستورم)الشرعية ُفتحي ُاعبنائية(:أضبد ُاإلجراءات ُقانوف ُيف ُالٌدستورية ُالعقوبات،الشرعية ُقانوف ُيف ُستورية

إالُأنوُقدُيصدرُبعضاُمنُاألكامرُأكُاألحكاـُشخصُالُوبقُلوُفعلُذلك،مثلُأفُينتحلُفردُمنُأفرادُاجملتمعُُ.27ص
كعلىُىذاُحىتُتتحققُىذهُالسلطةُاعبعليةُُشخصيةُالقاضيُأكُرجلُمنُرجاؿُالقانوفُحىتُيسطوُعلىُأمبلؾُالغَت.

.ينظر:تعديلُاإللزاميةُينبغيُللمتكلمُأفُيكوفُحقيقةُيفُموقعُالٌسلطةُحىتُيأخذُاؼبخاطبُمنطوقوُعلىُأنوُطلبُحقيقي
ُالعبد، ُللخطاب(:ؿبمد ُالتداكرل ُالتحليل ُيف ُاإلقبازية)دراسة ُعن:315صُالقوة  Words and Deads.نقبل

(problems in the theory of speech Acts :Holdcroft David,Clarendon 
Press,Oxford(1978),p155. 

شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُ.1/212ُاألصوؿ،اؼبستصفىُمنُعلمُ.1/136ُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُينظر:اإلحكاـ236
ُُ.1/351النجار، ُاإلسبلمي)دراسة ُالفقو ُأصوؿ ُضوء ُيف ُاألحكاـ ُاستنباط ُكطرؽ ُالٌنصوص ربقيقيةُدالالت

 .28كتطبيقية(:مصطفىُإبراىيمُالزؼبي،ُص
 .147صُالقواعدُاألصوليةُعندُاإلماـُالشاطيب)منُخبلؿُكتابوُاؼبوافقات(:اعبيبلرٌلُاؼبريٌٍت،237ُ
دالالتُالٌنصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيم238ُُ

 .28الزؼبي،ُص
 اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،..ينظر:239
دالالتُالٌنصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيم240ُُ

 ُ.28الزؼبي،ُص
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ُ:النهي الكالمي فعلالقوى إنجازية متضمنة في  -(2)

كتنقسمُىيُاألخرلُحبسبُظبةُاػبطابُإذلُقسمُت:الصنفُاألكؿُيكوفُفيوُاؼبتكلمُجازماُيفُ
ُمطلقة،ُإتيافللمكلفُبعدـ241ُُأمُيكوفُملزماُطلبُالًتؾ؛ ُاإلقبازيةُُالفعلُبصفة ُالقوة كتسمىُىذه

ُيفُطلبُالًتؾُ،243اؼبطلوبُتركوُىوُارـٌيكوفُُكُ،242(اغبرمةػ)ب ُكافُاؼبتكلمُغَتُجاـز ُُأماُإذا كغَتُملـز
ُكاألفضلٌية»ُأمُإذاُللمكٌلف؛ ُُ،244«كافُطلبُالًتؾُعلىُكجوُاألكلويٌة ُترؾُالفعلُجهةًُتٌجحستفهنا

ُ.246«ُاؼبطلوبُتركوُمكركه...»ُكيكوفُ،245(الكراىة)ماُُيسمىُبالقوةُاإلقبازيةُُكىذاُ،إتيانوُةجهُعلى
ُب ُعليو ُيصطلح ُاػبطاب ُمن ُخاص ُنوع ُضمن ُ ُاألساسية ُاإلقبازية ُالقول ُىذه ُصبيع خطابُ)ُػكتندرج

ُ.أكُتركوُإقبازُأمرُمنُاألمورُالباُمنُاؼبكلفطُيكوفُالشارعُاغبكيمُُ،ُكفيو247(الطلبُكاالقتضاء

ُ

ُ

ُ

ُ
                                       

ُكتابوُاؼبوافقات(:اعبيبلرٌلُاؼبريٌٍت،241ُ طرؽُدالالتُالٌنصوصُُكُ.147صُالقواعدُاألصوليةُعندُاإلماـُالشاطيب)منُخبلؿ
 .29استنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيمُالزؼبي،ُص

 اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،242
دالالتُالٌنصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيم243ُُ

 .289الزؼبي،ُص
 .29نفسو،ُصاؼبرجع244ُ
 اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ص...245
دالالتُالٌنصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيم246ُُ

 .29الزؼبي،ُص
247ُُ ُاألحكاـ:اآلمدم... ُأصوؿ ُيف ُكتابوُينظر:اإلحكاـ ُخبلؿ ُالشاطيب)من ُاإلماـ ُعند ُاألصولية القواعد

 .147صُؼبوافقات(:اعبيبلرٌلُاؼبريٌٍت،ا
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ُ:األمر والنهي ين الكالميينفعلالة عن قوة إنجازية مستقلّ  -(3)

كماُيكوفُغَتُُتنفيذُالفعل،حُلوُكغَتُمرجٌُُ،غَتُميلزًـُللمكلفُاإلقبازيٌةُةكيكوفُاؼبتكلمُيفُىذهُالقوٌُ
ُلو فعلُالشيءُالطلبُللتخيَت،أمُزبيَتُاإلنسافُبُتُُ»ُكلذلكُسيكوفُىناُ؛248تركوحاُلوُكالُمرجٌُُملـز
ُ.250(اؼبباح)ماُيصطلحُعليوُبالقوةُاإلقبازيةُُكىذاُ،249«حبيثُالُيثابُكالُيعاقبُعلىُأحدنبا...ُكتركو،

ُب ُعليو ُيصطلح ُخطاب ُضمن ُاؼبستقلة ُاإلقبازية ُالقوة ُىذه ُالتخيَت)ُػكتندرج ُكفيو251(خطاب وفُيكُ،
ُفإفُشاءُفعلُكُإفُشاءُترؾ.ُُ،اؼبتكلمُتاركاُاػبيارُؼبخاطبو

هيُبتحديدُمعٌتُاػبطابُالذمُكلُمنُالفعلُتُالكبلميُتُاألمرُكالنٌُ-الناحيةُاؼبنهجيةُمنُ-يضطلع
ُإذفُمتعلقافُبالتوجيوُمعُاؼبكلف،ُيتمٌُ يفُطبيعةُككذلكُُاؼبوجودُيفُاعبملة،Modalisation ُفهما

يفُصيغيتُلُفالتوجيوُيتمثٌُُ؛252(جهةُالتلفظ)كىذهُاعبهةُيصطلحُعليهاُبػُالعملُاؼبتضمنُيفُذلكُالتوجيو،
الصيغتُتُىوُاقتضاءُطلبُالفعلُيفُاألكذلُكُاقتضاءُُكأماُطبيعةُالعملُاؼبتضمنُيفُىتُتُ،األمرُكالنهي

ُفهيُتُيُطلبُالًتؾُيفُالثانية. ُفيهما ُاؼبتضمنة ُالقولُاإلقبازية ُيفُخانةُفُينَّصُىأما ُيصطلحُعليهاُمنهجيا
قييميُاؼبستفادُمنُالفعلُقدرمُكالتٌُنطقيُكالتٌُألهناُعبارةُعنُجهاتُهتتمُباعبانبُاؼبُ؛253(جهةُاؼبلفوظبػ)

                                       
 .147،148صُالقواعدُاألصوليةُعندُاإلماـُالشاطيب)منُخبلؿُكتابوُاؼبوافقات(:اعبيبلرٌلُاؼبريٌٍت،248ُ
دالالتُالٌنصوصُكطرؽُاستنباطُاألحكاـُيفُضوءُأصوؿُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيم249ُُ

 .29الزؼبي،ُص
ُاألحكاـ:اآلمدمُاإلحكاـ250ُ ُأصوؿ ُالفقوُ،...يف ُأصوؿ ُضوء ُيف ُاألحكاـ ُاستنباط ُكطرؽ ُالٌنصوص دالالت

 .29اإلسبلمي)دراسةُربقيقيةُكتطبيقية(:مصطفىُإبراىيمُالزؼبي،ُص
ُاألحكاـ:اآلمدم،ص251ُ ُأصوؿ ُيف ُكتابوُُ...اإلحكاـ ُخبلؿ ُالشاطيب)من ُاإلماـ ُعند ُاألصولية القواعد

 .147صُ،اؼبوافقات(:اعبيبلرٌلُاؼبريٍتٌُ
 .374صُ،:باتريكُشاركدكُكدكمينيكُمنغنومعجمُربليلُاػبطاب252ُ
 اؼبصدرُالسابق،ص253
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ُقًُُ؛254الكبلمي ُدبثابة ُ ُىي ُآخر ُتتكفٌُوُىدبعٌت ُتعبَتية ُالفعلُل ُضعف ُأك ُشدة ُدرجات ُبتجسيد ل
ُ.255الكبلمي

ُالقوى اإلنجازية المتضمنة في الفعل الكالمي األمر: -(1-1)

يكوفُمستعمبلُألفعاؿُُ،256ازمكاليتُىيُعبارةُعنُغرضُإقبُأثناءُتأديةُاؼبتكلمُللوظيفةُالتوجيهية،
ُ،كالضعفُيُدةُيُعنُىذاُاألخَتُبدرجاتُمتباينةُمنُحيثُالشٌُعربٌُكيُيُمنُبينهاُفعلُاألمر،ُكبلميةُعديدة،

كىذاُُةُسنأٌبُعلىُذكرىاُيفُالصفحاتُالقادمة.عدٌُُكىبضعُربديدُىذهُالقولُبطبيعةُاغباؿُإذلُعواملُى
ُ.ىذهُاؼبعطياتُطُيبُتُكيفيةُاشتغاؿاؼبخطٌُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                       

ُكيفُترتبطُالقولُاإلقبازيةُجبميعُىذهُاعبوانب.ُ.374صُ،نفسو254  كسنوضحُيفُالصفحاتُاؼبوالية
أيضاُُؼبؤسساٌبُاإلسبلمي،عبَتيةُيفُظلُالواقعُاتوُالتٌُإذلُتغَتُيفُشدٌُُ،بوصفوُفعبلُكبلمياغبكمُالشرعي،ُككماُىبضعُا255ُ

ُكونوُفبنوعا.ينظر:ُُيفُؾبملو؛غَتٌُللتٌُُيكوفُعرضةُن ُكونوُمشركعاُإذلُحالة تغَتُاألحكاـُيفُالشريعةُُحيثُينتقلُمنُحالة
ُكالتوزيع،بَتكتاإلسبلمية ُكالنشر ُللطباعة ُالرسالة ُكوكساؿ،مؤسسة 01ُلبناف،ط-:إظباعيل ُ،ـ2000ق/1421،

السلفُيفُأصوؿُالفقو)الثباتُكالشموليةُيفُالشريعةُاالسبلمية(:السفياينُعابدُؿبمد،مكتبةُ.نقبلُعن:معادلُطريقة27ُص
 .449،ص01ـ،ُط1988ق/1408مة،اؼبنارة،مكةُاؼبكرٌُ

 تعديلُالقٌوةُاإلقبازيٌة...256ُ

 طلبُفعلُألمرُمعُت الغرضُاإلقبازمُالتوجيهي

قوتُتُإقبازيتُتُـبتلفتُتُمنُ الفعلُالكبلميُاألمر
 حيثُالشدة.

 الندب الوجوب
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 القوة اإلنجازية الوجوب: -(1-1-1)

ُالتٌُُدُيسُِّهبُي ُالوظيفة ُاألمر ُالكبلمي ُالتٌُُوجيهية،الفعل ُىذا ُالقوٌُكيٌتسم ُظل ُيف ُكبنُُةجسيد اليت
ُبدرجةُشدٌُ ُللذـُشرعاُيفُعبارةُعنُخطابُالشٌُُ»كىيُُعالية؛ُةُجدٌُبصددىا ُينتهضُتركوُسببا ارعُدبا

فُضركرةُإتيافُالفعلُكُإالُعرضُنفسوُؼبخالفةُأكُبُعلىُاؼبكلٌُعريفُيًتتٌُفبحسبُىذاُالتٌُُ،257«حالةُما
ُنوعُمنُالتٌُرظبيُكذلكُألفُاآلمرُيطلبُإقبازُالفعلُعلىُىيئةُجدٌُُ،258عقوبةُمعينة ُفيها ُة حتيمُكاعبـز

ُمرجٌُُ،259كاإللزاـ ُاإلقبازية ُالقوة ُىذه ُيف ُالطلب ُترجيح ُجهة ُتكوف ُتركوكما ُجهة ُعلى ألفُُ؛260حة
ُفلوُقاؿُاؼبتكلمُؼبخاطبوُمثبل:ُ؛261يؤدمُإذلُإبطاؿُىذهُالقوةُمنُأساسهاستساكمُاعبهتُتُ

لكافُأمرهُىذاُملزماُللمخاطبُُالبقاء،ككافُيقصدُترجيحُجهةُاػبركجُعلىُجهةُُاخرجُمنُالبيتُفورا.-
يقصدُترجيحُجهةُاػبركجُفهناُستتساكلُجهةُاػبركجُمعُجهةُالبقاءُفباُيؤدمُُيكنُأماُإذاُدلُباػبركج،

ُ!صدُخركجكنقُاخرجُكُالُلوُيفُمقاـُكاحد:ُلناقُكذلكُكأمباُ،إذلُكقوعُاؼبتكلمُيفُتناقض

ةُشركطُرُفيوُعدٌُُأفُتتوفٌُوةُاإلقبازيةُالوجوبُيتعٌُتُبالقٌُضُفعلُاألمرُالكبلميُعرًُكيُنُىنقوؿُبأنوُُُ،عليوُك
ُىي:

                                       
ُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ257ُ ُأصوؿ ُعُي.1/134يف ُكـبتلفة.رٌُكقد ُعديدة ُتعاريف ُاؼبنَت:ابنُؼ ُالكوكب ينظر:شرح

ُ.1/345ُ،346ُ،349نجار،ال
شعارُبالعقابُعلىُالًتؾُإفإفُاقًتفُهبذاُاألمرُُأفُخطابُاُتعاذلُإذاُكردُباقتضاءُالفعلُفهوُأمر،ُ(الغزارليرلُ)258ُ

ابنُالنجارُالعقوبةُيفُحقُاؼبكلفُيفُحالةُتركوُللفعلُُكيقرٌُُ.1/210،األصوؿيكوفُكاجبا.ينظر:اؼبستصفىُمنُعلمُ
 .1/375ينيطهاُحبالةُعدـُصدكرُعفوُمنُلدفُاؼبشرع.ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،كلكنوُُاؼبأمورُبو،

دالالتُُ.63صمُالنعمة،ُ:إبراىيُأصوؿُالتشريعُالدستورمُيفُاإلسبلـ.1/355ُكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،شرحُالكُو259ُ
ُكتطبي ُربقيقية ُاإلسبلمي)دراسة ُالفقو ُأصوؿ ُضوء ُيف ُاألحكاـ ُاستنباط ُكطرؽ ُالزؼبي،ُالٌنصوص ُإبراىيم قية(:مصطفى

 .28ص
 .2/23الرازم،صوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:اُ.135/.1،يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُاإلحكاـ260ُ
ُ.1/135ـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،اإلحكا 261ُ
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ُالسٌُ -1 ُاغبقيقية،هببُأفُيكوفُاآلمرُيفُموقع ُطلبُُلُىمُىكذلكُحىتُوبُيُلطة ُعلىُأنو منطوقو
ُحقيقي.

ُتكوفُحاملةُؼبعٌتُالطلب.ُُعنُاألمرُبصيغةُإقبازيةهببُأفُيعرٌبُ -2
ُهببُأفُيكوفُاآلمرُملزماُللمأمورُبإقبازُاؼبطلوب. -3
ُمرُملزماُللمأمورُبعدـُترؾُاؼبطلوب.اآلُهببُأفُيكوف -4
ُحُاآلمرُجهةُإقبازُالفعلُعلىُجهةُتركو.هببُأفُيرجُِّ -5
ُكغَتُملتبساُلدلُاؼبكلف.ُهببُأفُيكوفُاؼبطلوبُمعينا، -6

ُيرتٌُرتٌُهببُأفُيُي-7 ُطلبُمنو،كما ُدلُينجزُاؼبكلفُما ُإذا ُيفُبُاآلمرُعقوبةُمعينةُيفُحالةُما بُأجرا
ُاؼبكلفُبأمره.حالةُماُإذاُ ُالتـز

ُللمكلفُيفُحالةُعدـُا-8 ُكافُاآلمرُمعاقبا ُلإذا ُُكؾبازيوُيفُحالةُاالمتثاؿ،ُلطلب،متثالو ُيستلـز فهذا
ُمنُاؼبكلفُأفُيبتثلُألمره، ُأفُيكوفُاآلمرُطالبا ُاالمتثاؿ،ُمنطقيا ُىذا فعبلُُدبصطلحُالتداكليُت،ُكيعٌد

داكليُتُالذينُأجازكاُأفُيكوفُرطُىبالفُاألصوليوفُالتٌُالشٌُُكمنُخبلؿُىذاُناذباُعنُالقوؿُأكُفعبلُتأثَتيا،
ُىذاُيفُكردباُنستطيعُأفُقبدُتربيراُلطرحُاألصوليُتُالفعلُالناتجُعنُالقوؿُغَتُمقصودُمنُقبلُاؼبتكلم،

ُمنُفنهم، ُاؼبرجوة ُالواصفةُعبميعُتصرفاتُكسلوكياتُُالغاية ُالشرعية ُباألحكاـ كاليتُتتمثلُيفُاإلحاطة
ُلوُُكُالبشر، ُكضمنت ُالعقوبة ُمن ُسبلمتو ُيف ُسببا ُكانت ُتكاليف ُمن ُربملو ُؼبا ُاؼبكلف ُامتثل ُإف اليت

ُ.السعادةُيفُالدنياُكاآلخرة

،ُكعليو262ُقدُراعىُمصلحةُشديدةُلئلنسافُلكيُتكوفُالقوةُاإلقبازيةُشديدةُهببُأفُيكوفُاؼبشرعٌُ-9
قوةُإقبازيةُُشديد=مصلحةُقويةُللمكلف.قوةُإقبازيةُشديدة/حكمُشرعيُيبكنناُأفُنضعُاؼبعادلةُاآلتية:ُ

ُضعيفة/حكمُشرعيُضعيف=مصلحةُضعيفةُللمكلف.

ُ

                                       
 مقاصدُالشريعة....262
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القوى اإلنجازية في الخطاب الشرعي ىي ردة فعل مساوية لقوى أفعال المكلفين  -(1-1-2)
 الحسية أو القولية:

فإذاُُُذاهتا؛ُنةُيفُاألعماؿُالواجبةُانطبلقاُمنُنوعُىذهُاألعماؿُيفُحدٌُتتفٌرؽُدرجةُالٌشدةُاؼبتضمٌُ
ُكانتُدرجةُشدهتاُعالية، ُكانتُخفيٌُُكانتُظاىرةُجلية ُكانتُدرجةُشدهتاُضعيفة،كإذا كىذاُُةُمستًتة

ُالشٌُ ُيعكسُاألحكاـ ُالصادرةُيفُحقُاؼبكلف؛بدكره ُتوجيوُُمُينجُيفبعضُاألفعاؿُيُىُرعية ُتنفيذىا عنُعدـ
اُتوجدُىناؾُأفعاؿُأخرلُينجمُعنُبينمُتشريعيُوبملُقوةُإقبازيةُشديدةُتؤدمُإذلُقتلُاؼبكلفُذاتو،

ُإقبازيةُضعيفة، ُتشريعيُوبملُقوة ُتوجيو ُتنفيذىا ُقتلُاؼبكلفُيفُحالةُعدـُُعدـ حيثُالُتؤدمُإذلُ
فمثبلُقبدُأفُطبيعةُعقوباتُُ؛263كماُقدُيبلـُعلىُفعلوُأمورُمعينةُكالُيبلـُعلىُأخرلُامتثالوُلؤلمر،

ُاعبريبةُكىي:دةُزبتلفُباختبلؼُطبيعةُجرائمُاغبدكدُمتعدٌُ

ُكماُيفُجريبةُالزناُكجريبةُالقذؼُكجريبةُتعاطيُاؼبسكرات.-1 ُاعبلد

ُالقتلُكماُيفُجريبةُقطعُالطريقُكجريبةُالبغي.-2

ُكماُيفُجريبةُقطعُالطريقُيفُبعضُحاالهتاُكجريبةُالسرقة.-3 ُالقطع

ُكماُيفُحالةُالتخويفُ-4 كماُدكفُالنفسُأكُُإذاُدلُيكنُمعوُاعتداءُآخرُعلىُالنفساغببسُأكُالنفي
ُ.264اؼباؿُأكُالعرض

ُأردناُأفُ إذف،ُنبلحظُأفُجرائمُُاغبدكدُزبتلفُشدةُالعقوبةُفيهاُمنُجريبةُإذلُأخرل؛ُكُإذا
ُكانت ُعندما ُاإلسبلمية ُالشريعة ُأف ُقبد ُذلك ُسبب ُعن ُنبحث ُربقيقُ» ُإذل ـٌ ُالعا ُمقصدىا ُيف هتدؼ

الشرعيةُاليتُتنتهيُمقاصدىاُصبيعاُإذلُاإلسهاـُُمصلحةُاإلنسافُبإقامتوُاػببلفةُيفُاألرض،ُفإفُاألحكاـ
ُكماُبٌيناهُسالفاُليستُيفُإسهامهاُيفُربقيقوُعلىُدرجةُسواءُمنُحيثُقٌوةُ يفُربقيقُىذاُاؼبقصدُاألعلى

                                       
 اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ص...263ُ
 .192صُ،ـ2014ق/01،1435للنشرُكالتوزيع،)د.ب(،طُ،نشرُاحساففلسفةُالشريعة:مصطفىُإبراىيمُالزؼبي264ُ
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اؼبصلحةُاليتُهتدؼُإذلُربقيقها،ُكإمباُىيُمتفاكتةُيفُذلكُحبسبُتفاكتُاألحكاـُفيماُكضعتُلوُمنُ
ُُ.265«معاعبةُألكضاعُاغبياةُ

ُ ُشرعيتُت،ُكعليو ُاالسبلميُجبنايتُت ُاجملتمع ُأفراد ُمن ُفرد ُقاـ ُالدٌُُإذا ُعن ُارتداده ُكقتلوُكنبا ين
رُضدهُتصدُصارمة،ُجدٌُُسًتاتيجيةُتوجيهيةابُاغبكيمُففيُىذهُاغباؿُسيخاطبوُاؼبشرٌعُ،لنفسُبغَتُحقٌُ

ُشديدة ُإقبازية ُقوة ُذا ُدُِّعُىدبوجبُتػُىُ،266تؤدمُإذلُقتلوُ،(الوجوب)ُأمرا كيفُُعلىُاغبرياتُالشخصية،يو
ُريعةُإذلُحفظو.تسعىُالش267ٌُُمصلحةُضركريةُأكُمقصداُضركرياُدُُّعُىكالذمُيػُيُيفُاغبياة،ُمتهاُاغبقٌُمقدٌُ

حبكمُُإالُأفُاؼبشرٌعُاغبكيم،ُ،268علىُجنايةُاالرتدادُأيضاُ(كجوبُالقتل)ُالقوةُاإلقبازيةُبُيحًُنسُىتُى
فُقدُأتاحُللمكلفُفرصةُإلغاءُتلكُالقوتُتُاإلقبازيتُتُبعدُكاُامتبلكوُؼبطلقُالسلطةُالقضائيةُكالتقديرية،

                                       
 .46صُ،01ُ،2006لبناف،ط-،دارُالغربُاإلسبلمي،بَتكتمقاصدُالشريعةُبأبعادُجديدة:عبدُاجمليدُالنجار265ُ
ُأصوؿ266ُ ُيف ُبالقصاص.ينظر:اإلحكاـ ُاإلسبلمي ُاؼبؤسساٌب ُالواقع ُيف ُعليو ُكيصطلح ُالعقوبة، ُمن ُنوع كىو

ُؼبناىجُالعلماءُيفُاستنباطُاألحكاـُمنُ.ُتفسَت3/255األحكاـ:اآلمدم، ُالنصوصُيفُالفقوُاإلسبلمي)دراسةُمقارنة
.ُكيبكنناُأفُنعدُالقصاصُيفُاغبقلُالقانوينُالقضائيُنوعاُمنُاؼبساس1/37ُنصوصُالكتابُكالسنة(:ؿبمدُأديبُصاحل،

ُالٌدستورم ُاعبنائي ُينظر:القانوف ُالعامة. ُللمصلحة ُربقيقا ُاػباصة ُاغبياة ُقانوفُ)ُحبرمة ُيف ُالدستورية الشرعية
.ُفلسفةُالشريعة:مصطفىُإبراىيم468ُ،ُصالعقوبات،الشرعيةُالدستوريةُيفُقانوفُاإلجراءاتُاعبنائية(:أضبدُفتحيُسركر

 .16،195صُالزؼبي،
ُمنعُاالعتداءُعلىُالنٌُكتُى267 ُاؼبصلحة ُبوُعلىُصعيدُاعبسدُكالركحُُفسُكصيانتهاُيفُاستمرارُحياهتا،عٍتُىذه ُتقـو كما

ُاؼبناسبةُالشرعيةُكتطبيقاهتاُاؼبعاصرة:نورُالدينُبنُـبتارُاػبادميُينظر:ُكالعقلُكالوجدافُكالفكرُكالسلوؾ. ،دارُابنُحـز
اغبفظُ-1كينقسمُمقصدُحفظُالنفسُإذل:ُ.76صُ،ـ2006ق/01ُ،1427لبناف،ط-للطباعةُكالنشرُكالتوزيع،بَتكت

ُاغبفظُاؼبعنوم؛ُ-2كُحفظُالنفسُبدفعُالعوادم.ُ-كالقوة.بحفظُالنفسُبأسبابُالبقاءُُ-أُكيشملُبدكره:ُاؼبادم؛
ُبدكره:أ ُبالتزكية.بُ-كيشمل ُالنفس ُالنفسي.ُ-حفظ ُباألمن ُالنفس ُيف:ُحفظ ُبفركعها ُالتقسيمات ُىذه ُشرح ُينظر

 .120-116صُمقاصدُالشريعةُبأبعادُجديدة:عبدُاجمليدُالنجار،
ةُمنُالضركرياتُاػبمسُكىيُحفظُالدين،ُكذلكُلصيانةُالعبادةُكتأٌبُمشركعيةُمعاقبةُاؼبرتدُعنُدينوُبالقتل؛لواحد268ُ

إالُُ.75صُنورُالدينُبنُـبتارُاػبادمي،:منُالتحريفُكالغلوُكالتقصَتُكاإلفراط.ينظر:اؼبناسبةُالشرعيةُكتطبيقاهتاُاؼبعاصرة
حفظُالدينُُ-3د.حفظُالدينُباالجتهاُ-2حفظُالدينُبتوفَتُأسبابو.-1أنوُتوجدُىناؾُعدةُمسالكُغبفظُالدينُىي:
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كدفعُُمنُطرؼُكرلُالضحيةُيفُاعبنايةُاألكذل،270ُكذلكُبسببُالعفوُعنُالقصاصُ،269عليهماُأفُنصٌُ
ُلو ُاؼبكلفُ،271الدية ُمن ُالتوبة ُفعل ُكقوع ُالثانية،272ُكبسبب ُاعبناية ُاؼبقاربةُُيف ُيف ُاإللغاء ُىذا كيعد

ُمنُحالةُاإلثباتُإذلُحالةُالنفي.273ُ(تعديلُيفُالقوةُاإلقبازية)بُدبثابةُالتداكليةُلتحليلُاػبطا

ابقتُتُيعدُنوعاُمنُيفُاعبنايتُتُالسٌُُ(كجوبُالقتل)ُللقوةُاإلقبازيةُإفُاحتماؿُإلغاءُأكُإبطاؿُاؼبشرعٌُ
الظاىرُإذلُفظُمنُاؼبعٌتُالبيافُالذمُفيوُتغيَتُؼبوجبُاللٌُُ»كىوُ،274)بيافُالٌتغيَت(ُيصطلحُعليوُ،البياف
ُصروبة،ُ،275«ُغَته ُإقبازية ُالبيافُقوة ُيعٍتُأفُيكوفُللمنطوؽُيفُىذا ُيُىلكنُاؼبتكلٌُُكىذا ُعنُفُيصرًُم ها
ُماُوبدثُيفُىذاُالبيافُدباُيأٌب:ُمُىجًًُتُىيبكنناُأفُنػُيُكعليوُريحُحكمهاُإذلُحكمُمغايرُلو.ص

                                                                                                                
حفظُالدينُدبدافعةُُ-7حفظُالدينُدبدافعةُاؽبول.ُ-6حفظُالدينُبدفعُالعوائق.-5حفظُالدينُبالسلطاف.ُ-4بالتبليغ.

حفظُالدينُباعبهاد.ينظرُُ-10حفظُالدينُدبدافعةُاإلرجاؼ.-9حفظُالدينُدبدافعةُالتحريف.ُ-8االستبدادُالفكرم.
 .83-66صُبعادُجديدة:عبدُاجمليدُالنجار،شرحُىذهُاؼبسالكُيف:ُمقاصدُالشريعةُبأ

 .3/169اإلحكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،269
ُاؼبعاصرة:نورُالدينُبنُـبتارُاػبادمي،270ُ ُالشرعيةُكتطبيقاهتا ُالشريعة:مصطفىُإبراىيمُالزؼبي،ُ.78صُاؼبناسبة ُفلسفة
 .197ص
271ُُ ُيف ُالعلماء ُؼبناىج ُمقارنة ُاإلسبلمي)دراسة ُالفقو ُيف ُالنصوص ُالكتابُتفسَت ُنصوص ُمن ُاألحكاـ استنباط

 .197صُفلسفةُالشريعة:مصطفىُإبراىيمُالزؼبي،ُ.1/37،:ؿبمدُأديبُصاحلكالسنة(
ُ.1/137يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ 272ُ
.ينظر:تعديلُ-كماُسنرلُالحقا-كماُيبكنُأفُيكوفُتعديلُالقوةُاإلقبازيةُؾبردُزبفيفُأكُإضعاؼُلقوةُمنطوقها273ُُ

ُاإلقب ُالعبد،القوة ُللخطاب(:ؿبمد ُالتداكرل ُالتحليل ُيف ُاللغة(:إعدادُازية)دراسة ُاستعماؿ ُكتاب:التداكليات)علم ضمن
 .324صكتقدًن:حافظُإظباعليُعلوم،ُ

ُالكتاب274ُُ ُنصوص ُمن ُاألحكاـ ُاستنباط ُيف ُالعلماء ُؼبناىج ُمقارنة ُاإلسبلمي)دراسة ُالفقو ُيف ُالنصوص تفسَت
 .1/34،كالسنة(:ؿبمدُأديبُصاحل

 .1/34،رجعُنفسواؼب275ُ
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ُالتٌُ(ُكجوبُالقتل)ُتصبحُالقوتُتُاإلقبازيتُت فيصَتُاؼبنطوؽُُ،276رُيفُالذكرؤخٌُرطُاؼبعليقُبالشٌُدبثابة
ُأُإفُدلُيتب،ُاإلسبلـإنٍتُأكجبُقتلُاؼبرتدُعنُُعلىُالشكلُاآلٌب: نٍتُأكجبُقتلُمنُقتلُغَتهُكما

هبدُأفُأكؿُالكبلـُفيهماُُقوتُتُاإلقبازيتُتىاتُتُالفاؼبتأملُيفُُة.يٌُمُالدٌُوُعنوُكدلُيسلٌُعدكاناُإفُدلُيعفوُكليُّ
ُتؤدمُإذلُقتلُاؼبكلف، ُإقبازية ُالكبلـُوبملُقوة ُاإلقبازيةُيفُآخر ُتلغىُتلكُالقوة ُإذاُُ؛277بينما كؽبذا

ُرطُاؼبوجودُيفُآخرُالكبلـُقباُمنُعقوبةُالقتل.قُاؼبكلفُالشٌُحقٌُ

قبدهُتصرفاُمرحباُبوُمنُقبلُُ،هُتعديبلُيفُقوةُاؼبنطوؽُاإلقبازيةالسابقُبعدٌُُ(بيافُالتغيَت)إذاُتأملناُيفُ
كىذاُالتصرؼُُملصُمنُالعقاب،كذلكُحينماُأتاحُلوُاؼبشرٌعُفرصةُللنجاةُأكُالتٌُُُ؛278الفردُاؼبخاطبُبو

ُكبَتا؛279ُأفُيؤثرُأيضاُمنُشأنو ُكافُقدُألغىُأكُأبطلُكجوبُقتلوُُُعلىُاعباينُتأثَتا فهذاُاؼبشرعُاغبكيم
علىُأفُاؼبشرعُالُيرضىُللمكلفُتُاؽببلؾُكالُيفرحُبتطبيقُكىذاُيفُحدُذاتوُيدؿُُبتوفَتُشركطُمعينة،

بلُإنوُالُيرضىُؽبمُحىتُالوقوعُُجيهمُمنُتلكُالعقوبات،نٍُبلُإنوُيريدُأفُيػُيُالعقوباتُالقاسيةُعليهم،
عديلُأثرهُاإلهبايبُالذمُسينعكسُعلىُاؼبكلفُمنُخبلؿُفعلُكمنُجهةُأخرلُسيكوفُلذلكُالتٌُُفيها.

فيكوفُبذلكُفبتناُللمشرعُكشاكراُُالقوةُاإلقبازيةُبلُعلىُتعديلهاُلصاحلُاؼبكلف،ُتأثَتمُناتجُليسُعلى
ُلو.

ُ ُاإلقبازية ُيُيُ(الوجوب)كتتنوعُالقوة ُمنُعوارضحبسبُما ُتبقىُُإذلُأنواعُعديدة،280ُعرضُؽبا تارة
عدـُسباماُُتُيلغىُأكُكتارةُأخرلُتُيُف،فٌُاُأكُزبُيهتُيكتارةُتضعفُشدٌُُؿبافظةُخبلؽباُعلىُدرجةُشدهتاُالعالية،

ُمُىذهُالعوارضُإذل:كيبكنناُأفُنقسٌُُكماُرأيناُسابقا.

                                       
 .1/34،نفسو276ُ
 .1/34،نفسو277ُ
ُالعبد278ُ ُللخطاب(:ؿبمد ُالتداكرل ُالتحليل ُيف ُاإلقبازية)دراسة ُالقوة ُاستعماؿُتعديل ُكتاب:التداكليات)علم ،ضمن

 .324صُ،اللغة(:إعدادُكتقدًن:حافظُإظباعيليُعلوم
 .326صُ،اؼبرجعُنفسو279ُ
ُب280ُ ُعليو ُيصطلح ُما ُىو ُالعوارض ُىذه ُمراعاة ُعدـ ُاؼبطلق)ُػإف ُاؼبنَت:ابنُ(الوجوب ُالكوكب .ينظر:شرح

 .1/358النجار،
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ُذةُللفعل.عوارضُزبتصُباعبهةُالفاعلةُأكُاؼبنفٌُ -ُأ
ُناطُبالوقتُاؼبخصصُإلقبازُالفعل.عوارضُتُي -ُب
ُقةُباختيارُاقبازُفعلُمنُاألفعاؿ.عوارضُمتعلٌُ -ُت

ُ:ىُقوتُتُإقبازيتُتُنباٌصلُعللُكبُيذةُللفعباعبهةُاؼبنفٌُُإذاُماُراعيناُالعوارضُاليتُزبتصٌُ

ُ(.قوة الوجوب العيني والوجوب الكفائي اإلنجازيتين)ُ-(1-1-3)

قةُبكلُمكلفُألهناُمتعلٌُُرُاعبهةُالفاعلةُللوجوبُعلىُقوتوُاإلقبازيةُفتكوفُشديدةُيفُالعيٍت؛تؤثٌُ

ُيفُالوجوبُالكفائيُفتكوفُعلىُخبلؼُذلك؛ُ،281بفعلُالغَتُطُيسقُيكالُتُى كإفُُُفيها،ألفُاؼبطلوبُُأما
ُ.282ىُفيوُبفعلُبالعضُفيسقطُعنُاآلخرينفُىكتػُىفإنوُيُيُكافُكاجباُعلىُصبيعُاؼبكلفُت،

ُكافُاؼبشرعٌُأيضاُ عندىاُسنكوفُإزاءُقوةُالوجوبُالعيٍتُُجازماُيفُطلبوُللفعلُمنُجهةُمعينة،ُإذا
ُكلُمكٌلفُبعينو283ُىذهُالقوةُشدهتاُعندماُيلـزُكتستمدٌُُاإلقبازية، ُعُينفُىفبلُيُىُزُالفعل،إلقباُفيهاُاؼبشرع

ُغَته ُعنو ُينوب ُأف ُذلك،ُعندىا ُاؼبشرٌُُيف ُيقـو ُفيخفٌُبينما ُالقوة ُتلك ُبتعديل ُكيضعفع ُغايةُفها ُإذل ها
ُالعقابُعلىُتاركهاُ،مفعوؿُالطلبُاعباـزُبطاؿكذلكُبإُاإللغاء، ُترتيبو ُعوٌُُ؛284كعدـ ضوُيفُألفُغَته

ُيبكنناُأفُنستنتجُأفُتعديلُُ،285إقبازُالفعل ظرُإذلُاعبهةُاؼبنجزةُالقوةُاإلقبازيةُالوجوبُبالنٌُكعلىُىذا
ُغيَتُيفُتسميتها.للفعلُيؤدمُبالضركرةُإذلُُالتٌُ

                                       
أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُ.1/375ُكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،شرحُالكُو.1/137ُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـُيفُأصوؿ281ُ

 .1/80،ـ1990ق/02ُ،1410لبناف،ط-،مؤسسةُاألعلميُللمطبوعات،بَتكتاؼبظفر
أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُُ.1/376شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُ.1/137حكاـُيفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،اإل282ُ

 .81-1/80اؼبظفر،
 .1/374شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،283ُ
 .81-1/80أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظفر،ُ.1376شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،284ُ
 كىذاُألهناُكاجبةُيفُحقُغَتهُأيضا.ينظر.285ُ
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ركطُاليتُذكرناىاُإفُتعديلُالقوةُاإلقبازيةُالوجوبُالُيعٍتُأبداُأفُنستغٍتُفيهاُعنُشرطُمنُالشٌُ
ُُسابقا، ُالشٌُسبل ُتلك ُُركطتبقى ُك ُحقيقتها ُيُىُ،286شدهتاعلى ُظركؼُالتٌُُزُيربُيكإمبا ُمراعاة ُأثناء خفيف

ُكاؼبهنيةُكاالجتماعية؛فُالنٌُاؼبكلٌُ ُتعذٌُُفسية ُالظركؼُكعُىفإذا ُقاـُُأفٌُُمُىلًُرُعليوُاألمرُلظرؼُمنُىذه غَته
ُكىذاُاؼبخططُيوضحُاؼبسألة:ُ.287بالواجبُفهناُيبكنوُأفُيًتؾُاؼبطلوبُدكفُأفُيعاقبُعلىُذلك

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
                                       

ُ.1/137مدم،يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلُاإلحكاـ286ُ
 اإلحكاـُكغَته287ُ

 كاجبُكفائي كاجبُعيٍت

 اؼبفركضةُالصبلة نازةعلىُاعبالصبلةُ

هببُعلىُالفردُأفُ
ُبوُشخصيا  يقـو

يستطيعُأفُينوبُعنُ
 اؼبكلفُغَتهُيفُآدائو

 درجةُشدةُقوية ضعيفةُدرجةُشدة

 ترجيحُجهةُإقبازُالفعلُعلىُجهةُتركو.

هبوزُترؾُالفعلُإفُعلمُفعلوُ هببُالقياـُبالفعل
 منُاآلخرين
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ُ:لُعلىُقوةُإقبازيةُيصطلحُعليهاأماُإذاُنظرناُإذلُالعوارضُاؼبتعلقةُباختيارُاالقبازُكبصٌُ

ُ:ر(القوة اإلنجازية "الوجوب المخي)ُ-(1-1-4)

فتخففُمنُشدهتاُُتؤثرُرخصةُاختيارُتنفيذُأحدُالواجباتُىيُاألخرلُعلىُقوةُالوجوبُاإلقبازية،
كىذاُراجعُإذلُعدـُإلزاـُاؼبكلفُبفعلُصبيعُماُأمرُبوُأكُترؾُُلكنهاُالُسبلكُأفُتلغيهاُأكُتعدمهاُسباما؛

ُعنو، يى عيُتُىذاُاػبيارُهببُلكنُتُىُبُعليوُتنفيذُخياراُكاحداُمنُبُتُاػبياراتُاؼبتاحة،بلُيًتتٌُُصبيعُماُهني

ُمُي ُاآلمر ُعليو ُاؼبكلفُالُأفُيفرضو ُمنُذاتية ُبعينوُُسبقا،أفُيكوفُنابعا ُاؼبكلفُعلىُخيار ُاستقر كإذا
ُفقط ُفعلو ُالواجبُعليو ُالواجبُبأنو:عرٌُكلذلكُُ،288يكوفُىو ُعدؿُهُ»ُؼُىذا ُكافُلو يفُُكبديلُهُما

  .289«ُبلُكافُاؼبطلوبُىوُأكُغَتهُيتخٌَتُبينهماُاؼبكلفُكدلُيتعلقُبوُالطلبُخبصوصو،ُعرضو،

 ُبتعيُتكليفُفيهاُقُالتٌُكذلكُعندماُتعلٌُُيكوفُاؼبكلفُيفُىذهُالقوةُاإلقبازيةُيفُفسحةُمنُأمره،ُ
Precisionُُاػبياُر ُعليو،أحد ُاؼبعركضة ُذلكُات ُعلى ُالكريبةُُ(اآلمدم)ُكيستدؿ ُاآلية ُيف ُجاء دبا
ُبالكفٌُ ُتعاذل:ُارة،اػباصة ُرقبة﴿قاؿ ُربرير ُأك ُكسوهتن ُأك ُمساكُت ُعشرة ُإطعاـ ]اآلية..منُ﴾فكفارتو

خياراُكاحداُُيةُالكريبة،الذمُىوُالكفارةُيفُىذهُاآلُأنوُلوُدلُيكنُالواجب،ُ(اآلمدم)ُيعتقدُسورة...[
يغةُاللسانيةُيفُاآليةُالكريبةُعلىُىيئةُلكانتُالصٌُُمسبقاُمنُطرؼُاآلمر،Pas préciséُ ُغَتُمعُت

ُكىي: ُرقبة؛فكفٌُُـبالفة ُكربرير ُمساكُتُككسوهتن ُعشرة ُإطعاـ ُالصٌُُارتو ُذبعلُمنُاػبياراتُألفُىذه يغة

      .290(أك)ُفيهاُبػُةُالصيغةُاؼبخٌَتُكلُالبعدُعنُحرفيٌُكىذاُبعيدُُُ،ثُىنُىالثبلثةُكاجبةُصبيعاُيفُحقُمنُحُى
                 ُُُُُُُُُُُُُُُ

الوجوبُاؼبخَتُ)بناءُعلىُماُسبقُذكرهُنستطيعُأفُنسجلُُأربعُميزاتُأساسيةُاشتملتُعليهاُقوةُ
ُكىي:ُ(اإلقبازية

ُبفعلُصبيعُاػبياراتُاؼبعركضةُعليو.الُهببُعلىُاؼبكلٌُ -ُأ ُفُأفُيقـو
                                       

ُ.1/380شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُ.1/137يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ288ُ
 .1/79أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظفر،289ُ

ُ.1/141يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـُ 290
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ُعلىُاؼبكلفُالقياـُخبيارُكاحدُفقط.هببُ -ُب

ُيكوفُللمكلفُمطلقُاغبريةُيفُاختيارُأحدُاػبيارات.ُ-ج

ُاالختيارُالذمُكقعُعليوُاؼبكلفُىوُالواجبُكماُعداهُالُيكوفُكذلك.ُ-د

فهناؾُفرؽُشاسعُبُتُُ؛)الوجوب(دبثابةُزبفيفُأكُتلطيفُيفُالقوةُاإلقبازيةُُج(-ب-)أُعدُاؼبيزاتتُي
ُاؼبكلف ُباختيارُتكليفُكاحدُيتماشىُكقدرتوُاؼبادية،ُبإقبازُعدةُتكاليف،ُأفُيقـو اُاؼبيزةُأمٌُُكبُتُأفُيقـو

ُفتؤكٌُ ُكيفُأفُتعلٌُالرابعة ُلنا ُالفعلُبالتٌُد ُاإلقبازيةُخيَتُالُيؤدٌُقُإقباز ُالقوة ُإذلُاختبلؼُحقيقة ُأبدا مُ
الفعلُعلىُجهةُتركو.كىذاُحاُلوُدائماُجهةُتنفيذُكُمرجٌُُحيثُيكوفُاؼبشرٌعُملزماُللمكلف،ُالوجوب؛

ُاؼبخططُيقربُلناُاؼبسألة:

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُ

ُإطعاـُعشرةُمساكُت.ُُُُُُُُُُُُُ

ُأكُكسوةُعشرةُمساكُت.ُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُأكُربريرُرقبة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

 

 

قوةُالواجبُ
 اؼبخَتُاإلقبازية

نفدُفعبلُكاحداُ
 فقط،كليكنُعلىُاختيارؾ.

الفعلُترجيحُتنفيذُ
 علىُعدـُتنفيذه/إلزاـ.

أختارُإطعاـُ
 عشرةُمساكُت.

مراعاةُاؼبشرعُلقدرةُاؼبكلفُ
ُاؼبادية/قوةُإقبازيةُـبففة.

ُ

 

 قوةُإقبازيةُشديدة.
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ُلكيُينجزُفيوُاؼبطلوب،دٌُوبُي ُنكوفُإزاءُنوعُآخرُمُدُاؼبشرٌعُمنُجهةُأخرلُللمكلفُكقتا نُكهبذا
ُ:القولُاإلقبازيةُيصطلحُعليوُبػ

ُ"القوة اإلنجازية "الوجوب المؤقتُ-(1-1-5)

كتنقسمُىذهُالقٌوةُاإلقبازيةُإذاُماُُ،291يراعيُاؼبشرٌعُيفُىذهُالقوةُمٌدةُزمنيةُخاصةُإلقبازُالفعلُُ
ُراعيناُكقتُإقبازُالفعلُإذلُثبلثةُقولُإقبازيةُفرعيةُىي:

 :(الناقصالوجوب )القوة اإلنجازيةُ-(1-1-5-1)

ُالفعلُاؼبأمورُبو ُأقلُمنُطبيعة 292ُكيكوفُالوقتُاؼبخصصُؽبا إالُأفُاألصوليُتُالُيعتدكفُهبذهُ،
ُاإلقبازية؛ ُاؼبنطقية؛ُالقوة ُغَتُمقبولةُمنُالناحية ُاؼبكلفُبفعلُأمرُيفُُألهنا ُاؼبشرٌع ُالُيصحُأفُيأمر إذ

ُكانتُعندىمُىذهُالقوةُاإلقبازيةُكؽبُوُالزمنيةُيستغرؽُطبسُدقائق،دقيقةُكاحدةُكىوُمنُحيثُطبيعتُي ذا
ُ.293يطاؽُكليفُبااؿُأكُدباُالألهناُنوعُمنُأنواعُالتٌُُ؛الغية

 

ُ(:الوجوب المضّيقّ )القوة اإلنجازيةُ-(1-1-5-2)

ربملُىذهُالقٌوةُداللةُاألمرُُ.294صُؽباُمتساكياُسباماُمعُطبيعةُالفعلُاؼبأمورُبوكيكوفُالوقتُاؼبخصٌُ
ُكافُميلزىماُفيهاُبإقبازُالفعلُيفُكقتُضيٌُُة؛إذلُاؼبكلفُيفُشدةُعالي كؽبذاُفهوُالُيبلكُُق،كذلكُعندما

كنستطيعُأفُمبثلُؽبذهُالقوةُالشديدةُدباُوبدثُُإالُاؼبسارعةُحىتُالُتنتهيُاؼبدةُاؼبخصصةُلتنفيذُالفعل.
ُالصـو ُاؼبكلٌُُ؛295يف ُقبل ُمن ُإقبازه ُيكوف ُكقتو،حيث ُلطبيعة ُشاغبل ُغركبُُف ُإذل ُالفجر ُطلوع من

                                       
 .1/82أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظفر،291ُ
 .1/82اؼبرجعُنفسو،292
 .1/82أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظٌفر،ُ.1/369اؼبنَت:ابنُالنجار،شرحُالكوكب293ُُ
 .1/82ُأصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظٌفر،ُ.1/369شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،294ُ
 .1/369شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،295ُ
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ُمباشراُُ،296فبلُىوُزائدُعليوُكالُىوُناقصُعنوُالشمس، ُالوقتُسيؤثرُتأثَتا كلذلكُفأمُإخبلؿُهبذا
ُعلىُصحةُإقبازُفعلُالصياـ.

 :(الوجوب الموّسع)القوة اإلنجازيةُ-(1-1-5-3)

ُبو ُاؼبأمور ُالفعل ُعنُطبيعة ُزائدا ُالوقتُاؼبخصصُؽبا ُاؼبشرٌُُ.297كيكوف ُأتاحُأف ُإمكانيةُلقد عُاغبكيم
ُمنُحيثُالشٌُُتعديلُ ُاإلقبازية ُالقوة ُبضيقُالوقت،ُدةُيىذه ُمنُالتٌُُاؼبقًتنة اجمُعنُخفيفُالنٌُإذلُحالة

لُؽبذهُكيبكنناُأفُمبثٌُُفيكوفُهبذاُاؼبكلفُغَتُمضطرُللمسارعةُيفُاإلقباز.ُوسيعُيفُكقتُإقبازُالفعل،التٌُ
ُالظهرالقوٌُ ُصبلة ُإليقاع ُاػباص ُبالوقت ُغسقُ﴿تعاذل:ُيقوؿُ.298ة ُإذل ُالشمس ُلدلوؾ ُالصبلة أقم

كلكٌنُتوسيعوُُفُتُعلىُإقامةُالصبلة،يكوفُاؼبشرٌعُيفُىذهُاآليةُالكريبةُملزماُاؼبكلٌُُ]اآلية...ُُ[.﴾الليل
ألنوُُسيؤثرُيفُاإللزاـُفيجعلوُتبعاُلذلكُـبففا؛ُمنُدلوؾُالشمسُإذلُغسقُالليل،ُلوقتُإيقاعُىذاُاإللزاـ،

بُعليوُاؼبشرعُأمُعقوبةُرتٌُرهُإذلُتأجيلُالصبلةُكمعُىذاُالُيُياؼبكلفُظركؼُاجتماعيةُتضطٌُُؼُيادًُصُىقدُتُي
ُرعيُاؼبخصصُإلقبازُالصبلة.لعدـُذباكزهُللحقلُالزمٍتُالش299ٌُُبلُسيثيبوُتذكر،

ُالتٌُ ُكافُيفُصاحلُاؼبكلف،إالُأفُىذا فأمُجزءُمنُُ؛ؿبلُتساءؿُفهوُمنُجهةُأخرلُخفيفُكُإف
ُُأجزاءُتلكُالفسحة منُجهتوُعلىُأفُصبيعُأجزاءُُ(اآلمدم)ُديؤكٌُُأفُينجزُفيوُاؼبكلفُاؼبطلوب؟يستلـز

أكُىبتارُُكهبذاُيكوفُمتاحاُللمكلفُأفُينجزُالفعلُيفُأكؿُالوقت،ُ،300تلكُالفسحةُصاحلُلتنفيذُالفعل
ُآخره ُأك ُالوقت ُكسط ُإذل ُاإلقباز ُتأجيل ُذلك ُعُ،301بدؿ ُبالعـز ُكثيقا ُارتباطا ُيرتبط ُالتأجيل لىُكىذا

                                       
 ُ.1/82أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظٌفر،296ُ
 .1/82مدُرضاُاؼبظٌفر،أصوؿُالفقو:ؿبُ.1/369شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،297
 .1/143يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ298
299 
ُ.1/369شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُ.1/143يفُأصوؿُاألحكاـ،ُاإلحكاـ300
أصوؿُالفقو:ؿبمدُُ.372-1/371شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُ.1/143يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ301

 .1/83رضاُاؼبظفر،
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ُكافُعازماُعلىُالتنفيذ،ُالتنفيذ؛ غَتُمتجاكزُُأمُيكوفُبإمكافُاؼبكلفُأفُيؤجلُفقطُيفُحالةُماُإذاُ
ُ.302ُآلخرُالوقت

ُاؼبكلفُفيوُبتنفيذُفعلُُإفٌُُُُ الوقتُاؼبمتدُمنُدلوؾُالشمسُإذلُغسقُالليلُىوُصاحلُلكيُيقـو
ُمنُىذاُضركرةُتطابقُفعلُالصبلةُمعُأكٌُُالصبلة، ُأيضاُأفُُأكُآخره،ُالوقت،ؿُكالُيستلـز كماُالُيستلـز

ُ،304«ُيكتفىُبفعلوُمرةُكاحدةُيفُضمنُالوقتُاددُلوُ»بلُُ،303فعلُالصبلةُيفُصبيعُتلكُاؼبدةُذُىنفُِّيُي
ُألفُاآليةُالكريبةُنفسهاُدلُتدؿٌُُفُأىليةُتفضيلُكقتُمعُتُمنُأجزاءُالواجبُاؼبوسع؛كماُالُيبتلكُاؼبكلٌُ

منُاؼبكلفُأفُينجزُصبلةُالظهرُعلىُُانتفتُصبيعُىذهُاالحتماالتُصحٌُكإذاُُعلىُذلكُبصريحُاللفظ،
ُلكنُيكوفُذلكُمرةُكاحدةُكيفُكقتُكاحد،ُسواءُيفُأكلوُأكُكسطوُأكُآخره،ُطوؿُالوقتُاؼبمتدُؽبا؛

ُ.305كماُيًتتبُعنُاختيارهُىذاُثواباُمنُقبلُاؼبشرعُتعودُإليوُاغبريةُاؼبطلقةُيفُاختياره،

ُ

 :(اآلداء واإلعادة والقضاء)ع بين لموسّ الواجب ا -(1-1-5-4)

ُاإلقبازية ُتوصفُالقوة ُالتنفيذُكُالوقتُ(الواجبُاؼبوسع)ُكما ُمنُحيثُالعبلقةُبُتُرتبة 306ُأيضا
ُبأكصاؼُثبلثةُىي:

                                       
أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُُ.1/369شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُ.1/143أصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُيفُاإلحكاـ 302ُ

ُ.1/83اؼبظٌفر،
 .144/.1يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ303ُ
 .83أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظٌفر،ص304ُ
دلُيصحُُلدفُاؼبشرع،ُُللفعلُجزءاُمنُالوقتُسلفاُمنكؽبذاُلوُتعٌُتُُ.1/144يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ305ُ

ُ.1/372ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُكماُيصَتُالفعلُبعدهُقضاءُالُأداء.ُعندىاُالفعلُقبلو؛
ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُ(الوجوبُاؼبؤقت)نفيذُإالُيفُالفعلُالكبلميُاألمرُاؼبعركضُبالقوةُاإلقبازيةُرتبةُالتٌُكتتعٌُت306ُ

 .1/363النجار،
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ُنٌفذُاؼبكلفُالواجبُاؼبوٌسعُألكؿُمرةُيفُجزءُمنُاألجزاءُاؼبشٌكلةُلوقتوُالكامل/طبيعةُ -ُأ إذا
ُيوصفُبأنوُُكقتو، ُلوُأكالُُ»كيعرؼُبأنوُُ،307(أداء)فإفُفعلوُىذا ُاؼبقٌدر ُفعلُيفُكقتو ما
ُ.308«ُشرعا

فهناُيًتتبُعليوُُفُأثناءُأدائوُللواجبُاؼبوسعُيفُخللُبعذرُأـُبغَتُعذر،أماُإذاُكقعُاؼبكلٌُ -ُب
كعلىُىذاُيوصفُفعلوُىذاُُبالضركرةُأفُيعيدُتنفيذُالفعلُقبلُأفُتنقضيُصبيعُأجزاءُكقتو،

ُبأ ُيف309ُ(إعادة)نو ُلو ُاؼبقدر ُالوقت ُيف ُاؼبوسع ُالواجب ُإقباز ُيف ُتكرار ُعن ُعبارة .كىي
ُ.310ُالشرع

سواءُأكافُبعذرٍُُبُقاـُاؼبكلفُبتنفيذُالفعل،ُأماُإذاُانتهتُصبيعُأجزاءُكقتُالواجبُاؼبوسع،ُ-ج
ماُُ»أهنا:كتعرؼُبُ،311(القضاء)ػُففيُىذهُاغباؿُكبصلُعلىُقوةُإقبازيةُيصطلحُعليهاُبُأـُبغَتُعذر،

ُاؼبكلفُبالوقتُاددُالقبازُالفعلُبالقوةُاإلقبازيةُُ؛ُفعندما312«ُفعلُبعدُكقتُاألداء الواجبُ)دلُيلتـز
ُ.313تعُتُعليوُضركرةُأفُيتدارؾُإقبازهُفيأٌبُبوُكإفُكافُمتعدياُبذلكُاغبقلُالزمٍتُالشرعيُ،(اؼبوٌسع

ُفيماُيأٌب:بإمكانناُأفُنعيدُتبسيطُاألكصاؼُالثبلثةُالسابقةُُ،إذف

ضمنُإطارُاغبقلُالزمٍتُالشرعيُُاألداءُ=ُطريقةُصحيحةُيفُالتنفيذ+رتبةُأكذلُيفُالتنفيذ+ -1
ُلقوةُالواجبُاؼبوسع.

طريقةُخاطئةُيفُالتنفيذ+رتبةُماُبعدُاألكذلُيفُالتنفيذ+ُضمنُإطارُاغبقلُالزمٍتُُاإلعادةُ= -2
ُالشرعيُلقوةُالواجبُاؼبوسع.

                                       
 .1/147أصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،يفُُاإلحكاـ307ُ
 .1/365شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،308ُ
 .1/147يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ309ُ
 .1/365شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،310ُ
 .1/147يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُإلحكاـا311ُ
 .1/367شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،312ُ
 .1/84أصوؿُالفقو:ؿبمدُرضاُاؼبظفر،313ُ
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طريقةُصحيحةُأكُخاطئةُُُالشرعيُلقوةُالواجبُاؼبوسعُ+خارجُإطارُاغبقلُالزمٍتُالقضاء= -3
ُيفُالتنفيذ+رتبةُأكذلُأكُماُبعدىا.

لقدُأشرناُسابقاُإذلُامتبلؾُاؼبكلفُؼبطلقُاغبريةُإذاُأرادُأفُيؤجلُإقبازُاؼبطلوبُإذلُكسطُالوقتُأكُ
يصبحُمعوُإقبازُُفقدُيطرأُطارئُلكنُدبراعاةُبعضُالعوارضُقدُالُيبقىُاألمرُعلىُماُىوُعليو؛ُآخره،

حاُمنُخبللوُفقدُيصيبُاؼبكلفُمرضُشديدُيكوفُمرجٌُُاؼبطلوبُيفُأكؿُالوقتُذاُأكلويةُمنُتأجيلو؛
ففيُىذهُاؼببلبساتُسينتجُُأنوُلوُقاـُبتأجيلُفعلُالصبلةُمثبلُإذلُكسطُالوقتُأكُآخرهُسيدركوُاؼبوت،

ُ.314قُترجيحُاؼبوتُدلُيتحقٌُحىتُكإفُُعنُتأجيلُاؼبكلفُللصبلةُفعبلُآخراُيوصفُبأنوُعصياف،

أكُُضمنُإطارُاألفعاؿُالناذبةُعنُالقوؿ،ُ،منُالناحيةُاؼبنهجيةُالتصنيفيةيندرجُفعلُالعصيافُىذا،ُ
ُكافُاؼبكلٌُُاألفعاؿُالتأثَتية؛ ُدلُيتجاكزُاغبقلُُفُغَتُقاصدُلعدـُاالمتثاؿُللمطلوب،فحىتُكُإف ُأنو دبا

اؼبرضُيعٌدُدبثابةُذباكزُللوقتُالقادرُفيوُعلىُاإلقبازُُفإفُترجيحُموتوُبسببُالزمٍتُاؼبخصصُلوُشرعا،
ُنبادرُبطرحُالتساؤؿُاآلٌب:إفُاؼببلبساتُالسٌُُرُفيوُعجزه.إذلُالوقتُالذمُيقدٌُ ىلُيوصفُُابقةُذبعلنا

ُللصبلة، ُاؼبكلف ُإقباز ُالشديد،ُتأجيل ُاؼبرض ُيواجو ُقضاء؟ُكىو ُأـ ُأداء ُأكُُبأنو ُاؼبكلف ُتعويض إف
كقوعُاؼبكلفُيفُُ-حقيقةُ-ينجمُعنوُكىوُيواجوُاؼبرضُالشديد،ُبوسطوُأكُآخره،استبدالوُأكؿُالوقتُ

دُترؾُالصبلةُفيكوفُيفُمرتبةُمنُتعمٌُُألنوُيفُىذهُاغباؿُوبتملُأفُيبوتُكىوُغَتُمؤدُللصبلة،ُاؼبعصية؛
ُمنٌُُإذلُخارجُكقتها، ُالُيستلـز ُكلكنُىذا ُبأمُحاؿُمنُاألحواؿُأفُنتصرؼُيفُكقتُالقوة ُاإلقبازيةا

ُكماُىيُالُتضيقُدبجردُترجيحُاؼبكلفُُفنضيقو؛ُ(الوجوبُاؼبوسع) دبعٌتُآخرُستبقىُصبيعُأجزاءُكقتها
ُالتٌُ ُعدـ ُأثناء ُحياتو ُعلى ُاإلقبازؼبوتو ُيف 315ُبكَت ُاإلقبازية، ُالقوة ُكقت ُأجزاء ُصبيع ُنفدت ُإذا ُ)ُبينما

ألفُكقتُاألداءُقدُانتهىُيفُُضاء؛كعاشُاؼبكلفُبعدُذلكُفهناُسيكوفُحقاُفعلوُلوُقُ(الوجوبُاؼبوسع
كىوُدلُلُمنُأكؿُالوقتُإذلُكسطوُأكُآخره،ُلُاؼبكلفُاؼبريضُتنفيذُالفعكمنُجهةُأخرلُإذاُأجٌُُاألصل،

لكنُُ-كماُرأيناُسابقا-فهناُسيكوفُعاصياُبالتأكيدُيعقدُالنيةُألدائوُيفُأمُكاحدُمنُاألجزاءُالسابقة،

                                       
 .1/148يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ314
 .1/148صدرُالسابق،اؼب315ُ
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فإفُفعلوُىذاُيسمىُأداءُالُُنُآخرُالوقتُفأقبزُاؼبطلوبُفيها،ةُمإفُحدثُكُأدرؾُاؼبكلفُحبياتوُبقيٌُ
ُ.316قضاء

ُ:(المندوب)القوة اإلنجازية  ُ-(1-2)

ُكافُاؼبطلوبُيف تنتجُمنُُ،يعرضُبدرجةُشٌدةُعالةُ،ُجبميعُأنواعها،(الوجوب)القوةُاإلقبازيةُُإذا
ُ ُيف ُالعقاب ُترتيب ُمع ُتركو ُجهة ُعلى ُالفعل ُتنفيذ ُعبهة ُاؼبتكلم ُيفُفإفٌُُالثانية،ترجيح القوةُُاؼبطلوب

ُكافُيطلبُمنُاؼبكلفُإتيافُُدرجةُمتوسطة؛بُيعرض(ُاؼبندكب)ُاإلقبازية ألفُاؼبشرٌعُيفُىذهُالقوةُكُإف
ُلوُعلىُتركو،الفعلُكيرجٌُ ُاؼبكلفُتنفيذُُعقاب،ُبُأمٌُفإنوُالُيرتٌُُحو كيفُصبيعُاغباالتُاليتُيًتؾُفيها

اؼبطلوبُفعلوُشرعاُمنُغَتُذـُعلىُُ»ُالقوةُعلىُأهناُذلكُعرؼُىذهكلذلكُتُيُ،317الفعلُالذمُأمرُبو
ُ.318«ُتركوُمطلقا

ُإذفُحىٌتُنىعًرضُفعلُاألمرُالكبلميُبالٌقوةُاإلقبازيةُ)اؼبندكب(ُيتعٌُتُأفُتتوٌفرُفيوُعٌدةُشركطُىي:

مىلُىإقبازيٌةُذاُأىلٌيةُهببُأفُيكوفُاآلمرُ-1 ُ.طلبوُؿبملُاعبدٌُُ،ُكذلكُحىتُوبي

ُعنُاألمرُبصيغةُإقبازيةُتكوفُحاملةُؼبعٌتُالطلب.هببُأفُيعرٌبُ-2

ُ.هببُأفُيكوفُاآلمرُمرٌجحاُإقبازُالفعلُعلىُتركو-3

ُ.اؼبأمورُبإقبازُالفعلُاآلمرُالُيلـزُهببُأف-4

ُهببُأفُيكوفُاؼبطلوبُمعينا،ُكغَتُملتبساُلدلُاؼبكلف.-5

عقوبةُمعينةُيفُحالةُماُإذاُدلُينجزُاؼبكلفُماُطلبُمنو،كماُيرٌتبُأجراُيفُحالةُماُُالُيرٌتبُاآلمر-6
ُاؼبكلفُبأمره. ُإذاُالتـز

                                       
ُ.1/148نفسو،316ُ
 نفسو،317ُ
ُ.1/161نفسو،318ُ
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،319ُلئلنسافُقدُراعىُمصلحةُمتوٌسطةُهببُأفُيكوفُاؼبشرعٌُُتتحٌققُالقوةُاإلقبازيةُ)اؼبندكب(ُلكي-7
ُللمكلف.ُشرعيُمتوٌسط=مصلحةُمتوٌسطةقوةُإقبازيةُمتوٌسطة/حكمُكعليوُيبكنناُأفُنضعُاؼبعادلةُاآلتية:ُ

ُ

 :الفعل الكالمي النهي القوى اإلنجازية المتضمنة في -(2-1)

ُىذاُ ُعن ُكييعرٌب ُالكبلمي، ُالنهي ُفعل ُيستعمل ُاؼبرٌة ُىذه ُيف ُلكٌنو ُالٌتوجيهية، ُالوظيفة ُاؼبتكلم يؤٌدم
ُالق ،ُكىبضعُربديدُىذه ُكذلكُبدرجاتُمتباينةُمنُحيثُالٌشدةيُكالضعفي ُاغباؿُإذلُولُاألخَت بطبيعة

ُ.كىذاُاؼبخططُيوٌضحُاؼبسألةُأكثر.ُعواملُعدةُنفٌصلُاغبديثُعنهاُيفُموضعها

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

                                       
 مقاصدُالشريعة....319ُ

 طلبُترؾُالفعل الغرضُاإلقبازمُالتوجيهي

قوتُتُإقبازيتُتُـبتلفتُتُمنُ الفعلُالكبلميُالنهي
 حيثُالشدة.

 اؼبكركه ارـٌ
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ُ:/المحّرم(الحظر) اإلنجازيةالقّوة  -(2-1-1)

ُكبنُ ُاليت ُالقٌوة ُظل ُيف ُالٌتحقيق ُىذا ُكيٌتسم ُالٌتوجيهية، ُالوظيفة ُالنهي ُالكبلمي ُالفعل قق وبي
ماُينتهضُفعلوُسبباُللذـُشرعاُبوجوُماُمنُحيثُىوُ»ُبصددىاُبدرجةُشٌدةُجٌدُعالية؛ُكلذلكُفهيُ

ُكمعصيةُكذنب(ُ،320«فعلُلوُ ُ.321كمنُأظبائهاُأيضا:ُ)ؿبـر

الفعلُكُإالُعرضُنفسوُؼبخالفةُأكُعقوبةُُفُضركرةُترؾفبحسبُىذاُالٌتعريفُيًتٌتبُعلىُاؼبكلٌُ
ُُكذلكُألفُالناىيُيكوفُطالباُمنو،322ُمعينة إقبازُالفعلُعلىُىيئةُجٌدُرظبيةُفيهاُنوعُمنُالٌتحتيمُكاعبـز

؛ُألفُتساكم324ُالفعلةُيفُىذهُالقوةُاإلقبازيةُمرٌجحةُعلىُجهُكماُتكوفُجهةُترجيحُالًتؾ،323ُُكاإللزاـ
ُأساسها ُمن ُالقوة ُىذه ُإبطاؿ ُإذل ُسيؤدم ُمثبل:ُفإذاُ؛325اعبهتُت ُؼبخاطبو ُاؼبتكلم ُعلىُقاؿ ُذبلس ال

ُاألرض.

ُ

ُ

ُ

                                       
ُ.1/153نفسو،320
ُ.1/153نفسو،321
شعارُبالعقابُعلىُالًتؾُإفإفُاقًتفُهبذاُاألمرُُأفُخطابُاُتعاذلُإذاُكردُباقتضاءُالفعلُفهوُأمر،ُ(الغزارليرلُ)322ُ

ابنُالنجارُالعقوبةُيفُحقُاؼبكلفُيفُحالةُتركوُللفعلُُكيقرٌُُ.1/210،األصوؿكوفُكاجبا.ينظر:اؼبستصفىُمنُعلمُي
 .1/375كلكنوُينيطهاُحبالةُعدـُصدكرُعفوُمنُلدفُاؼبشرع.ينظر:شرحُالكوكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،ُاؼبأمورُبو،

دالالتُُ.63صمُالنعمة،ُ:إبراىيُتورمُيفُاإلسبلـأصوؿُالتشريعُالدس.1/355ُكبُاؼبنَت:ابنُالنجار،شرحُالكُو323ُ
ُالزؼبي،ُ ُإبراىيم ُكتطبيقية(:مصطفى ُربقيقية ُاإلسبلمي)دراسة ُالفقو ُأصوؿ ُضوء ُيف ُاألحكاـ ُاستنباط ُكطرؽ الٌنصوص

 .28ص
 .2/23الرازم،صوؿُيفُعلمُأصوؿُالفقو:اُ.135/.1،يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدمُاإلحكاـ324ُ
ُ.1/135األحكاـ:اآلمدم،ـُيفُأصوؿُاإلحكا 325ُ
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 ر:م المخيّ فعل المحرّ  -(2-1-2)

ُأحدُأمرين،ُ(اآلمدم)هبوزُعندُ كقدُُكلكنُيشًتطُيفُذلكُأفُيكوفُغَتُمعُتُسلفا؛ُأفُيكوفُاـر
ُكبلـُأحدنباُالُبعينو،ُؽبذاُبقوؿُالقائل:الُتكلمُزيداُأكُعمرا،ُ(اآلمدم)مثلُ كلستُُكقدُحرمتُعليك

ُعليكُاعبميعُكالُكاحداُبعينو ُكلىُاؼبخَتين،.326ُأحـر ُكبلـُُفبهذاُالُيكوفُاـر ُيف كماُالُيكوفُاـر
ُكبلـُكبالتارلُُكذلكُألفُالصيغةُالواردةُتنيبُعنُخبلؼُذلك،ُكاحدُمنهماُبسابقُتعيينو، ُىو يكوفُاـر

ُ.327أحدُالفردينُمنُدكفُزبصيص

ُشركطوُاإلقبازية:

ُ

 فعل المكروه: -(-2-1-3)

كقدُيرادُبوُأيضاُترؾُماُمصلحتوُُإذلُأفُاؼبكركهُيطلقُيفُالشرعُكيرادُبوُاغبراـ،ُ(اآلمدم)يذىبُ
كافُمنهيُعنوُهنيُكقدُيرادُبوُمنُناحيةُأخرلُماُُُكًتؾُاؼبندكبات.ُراجحةُحىتُكإفُدلُيكنُمنهياُعنو؛

كمنُجهةُرابعةُقدُيطلقُكيرادُبوُماُيفُُكبوُالصبلةُيفُاألكقاتُكاألماكنُاؼبخصوصةُمثبل.ُتنزيوُالُربرًن؛
ُكافُغالبُعلىُالظنُحلو؛ُالقلبُمنُحزازة، كبناءُعلىُصبيعُُكبوُأكلُغبمُالضبعُُمثبلُ.ُحىتُكلو

ُ ُيرل ُالسابقة ُاُ(اآلمدم)االعتبارات ُإذل ُنظرنا ُإذا ُاغبراـ،أننا ُحبد ُحديناه ُاألكؿ ُإذلُُالعتبار ُنظر كإذا
ُباؼبنهيُالذمُالُذـُعلىُُاالعتبارُالثاينُحديناهُحبدُترؾُاألكذل، ُإذلُاالعتبارُالثالثُحديناه ُنظرنا كإذا

ُ.328بينماُإذاُنظرُإذلُاالعتبارُالرابعُحديناهُبأنوُالذمُفيوُشبهةُكترددُفعلو،

ُ

ُ

                                       
326 
ُ.1/154يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ327
ُ.1/164يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ328
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ُ
 
 
 

 

 
 نتيجة:

 

 

 القوة اإلنجازية )المباح(: -(3-1))

ألفُُدةُاؼبتضمنةُيفُىذاُالغرضُاإلقبازمُالفرعيُبأهناُمنعدمةُأكُصفرية؛نستطيعُأفُنصفُالشٌُ
ُ،329«السمعيُعلىُخطابُالشارعُبالتخيَتُفيوُبُتُالفعلُكالًتؾُمنُغَتُبدؿماُدؿُالدليلُُ»اؼبباحُىو

ُالُيكوفُمطلوبُالفعل،ُاؼبباحُمنُحيثُىوُمباح،»ُكماُأفُىناؾُقاعدةُكضعهاُاألصوليوفُتقضيُبأف
فإذاُاختارُالقياـُُأمُيًتؾُىذاُاػبطابُللمكلفُمطلقُاغبريةُيفُالتصرؼ،؛330ُ«كالُمطلوبُاالجتناب

ُ.331الُعلىُالفعلُكالُعلىُالًتؾمنُغَتُأفُيبدحُأكُيذـُكىذاُُكإذاُاختارُتركوُانتوُعنو.ُبو،قاـُبالفعلُ

                                       
ُ.166-1/165اؼبصدرُالسابق،329ُ
 .1/76اؼبوافقاتُيفُأصوؿُالشريعة:الشاطيب،330ُ
 .1/76،ؼبصدرُنفسوا331ُ

 اؼبكركه

ترؾُ
)مصلحتوُاألكذل
 علىُتركو(ُراجحة

ماُفيوُ
 شبهةُكتردد

اؼبنهيُ حراما
الذمُالُذـُ

علىُفعلو)هنيُ
 التنزيو(
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ُالغرضُاإلقبازمُالفرعيُغَتُمشتملُعلىُأمر، ُالتحديدُيكوفُىذا ُبالًتؾ؛ُكهبذا ُبالفعلُأك ألفُُسواء
َتُمطلوبُكمنُجهةُأخرلُإذاُدلُيكنُاؼبباحُغُ،332معدكمةُفبلُيرجحُأحدنباُعلىُاآلخرُتكوفُشدهتما

ُُُ..........333الفعلُكالًتؾُسيكوفُعندئذُبالضركرةُإماُكاجباُأكُحراما

ُفبلُربرجٍتُيفُشيء.ُاجلسُأكُالُذبلس،-

بلُإفُقصارلُماُقاـُُحيثُإنوُدلُيأمرهُكدلُينهاه،ُُاؼبخاطبُبُتُالفعلُكالًتؾ،فاؼبتكلمُىناُيكوفُقدُخٌَتُ
استواءُُ»بػُ(الشاطيب)عربُعنوُُكىوُماُ،أحدنباُعلىُاآلخربوُىوُأنوُساكلُلوُبُتُالتصرفُتُكدلُيرجحُلوُ

ُ.334«ُالفعلُكالًتؾُيفُاؼبباح

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                       
ُ.1/167يفُأصوؿُاألحكاـ:اآلمدم،ُاإلحكاـ332ُ
 .148صُالقرآفُالكرًن)القوعدُاألصوليةُاللغوية(:عجيلُجاسمُالنشمي،طرؽُاستنباطُاألحكاـُمن333ُُ
 .1/76اؼبوافقاتُيفُأصوؿُالشريعة:الشاطيب،334ُ
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 مدخل:

تبلورت حوؿ تداكلية الفعل  ،(اآلمدم) رعي عندلكالمي الشٌ تداكلية الفعل ا عرفنا فيما سبق أفٌ 
اورية يف الوحدة  مبثابة ىذا األخًن عنده عد  إذ يي  إلؾتازية؛أك قوة الفعل الكالمي ا الكالمي اإلؾتازم،

ما  بً سى ًبى  إشارات خاطفة، ٌسابقيف الفصل ال أشرنا أيضا .اشرعاظتكلف  ع اضتكيم كبٌن اظتشرٌ واصل التٌ 
أك  عند األصوليٌن سواء ،ل عليو من قول إؾتازيةانقساـ الفعل الكالمي مبا يشتم يسمح بو اظتقاـ طبعا، إذل

ذل منطوؽ إمبصطلح األصوليٌن أك  غًن مباشر، كآخر فعل كالمي مباشر، ؛إذل قسمٌن ،عند التداكليٌن
. اشر، أك اظتنطوؽ، كمن ىنا قمنا كعليو سيدكر اضتديث يف ىذا الفصل حوؿ الفعل الكالمي اظتب كمفهـو
 مباحث ىذا الفصل على النحو اآليت: بتقسيم 

أقسام الدالئل الكالمية عند اآلمدي، وأثر القصد في اختالف تسمية  المبحث األّول:
 الدالالت.

نسعى يف ىذا اظتبحث إذل الوقوؼ على أقساـ دالالت الكالـ عند )اآلمدم(، ككيف أف للقصد  
 دكرا حاشتا يف تغيًن تسمية الدالالت.

 :ماهّيته و نوع داللته.(اآلمدي)المنطوق عند المبحث الثاني:

ىذه  ما يسعى أيضا لوضعيىطريؽي ىذا اظتبحث تعريف اظتنطوؽ من حيث اللغةي كاالصطالحي، ك 
 .هبا الداللة ضمن إطارىا اطتاص

 المبحث الثالث:االستراتيجّية الخطابية المتحّكمة في إدراك المنطوق.

 يف إدراؾ داللة اظتنطوؽ. (اآلمدم)حث تلك االسرتاتيجٌية اطتطابية اليت اعتمدىا ىذا اظتب تقٌصىي 

 .(اآلمدي)المبحث الرابع: أصناف الدالالت المنطوقة عند 

الصريح كغًن  ؛ة عن طريق الٌتلفظ اضتريفالٌدالالت اظتستفاديرـك ىذا اظتبحث استقصاء ؼتتلف  
 (.االقتضاءداللة ، داللة التنبيو كاإلنتاء، داللة التضمن، كىذه الدالالت ىي:)داللة اظتطابقة الصريح، 
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طرؽ داللة اطتطاب على األحكاـ الشرعية ظتنهجية أحد س يف ىذا الفصل اطتاص بسنؤسٌ  ،إذف
أك باألحرل إلسرتاتيجية  ،اظتباشر اطتطاب الشرعي Stratégieمفصلة حوؿ الرؤية اآلمدية السرتاتيجية 

ل ما مسألة قلي إذل أف ننٌبو األمر نفٌضل أٌكال كلكن قبل أف ـتوض يف ىذا ،اظتباشر رعيالفعل الكالمي الشٌ 
، ،ينتبو إليها الباحثوف أك  تتعٌلق ىذه األخًنة باإلطار اظتعريف الذم كاف قد احتضن كال من اظتنطوؽ كاظتفهـو

 غوم اظتباشر كغًن اظتباشر.الفعل اللٌ 

حينما ( 1)اظتعاصرين سانيٌناللٌ  أحدي  بشكل جاد، أصيل للظاىرة اللسانٌية،التٌ  مسألة أثار لقد 
؛ »:قاؿ ظرم الذم إذ بدكهنا ال نتكننا فهم اإلطار النٌ  كال متفى على الباحثٌن أقتية البحث يف أصوؿ العلـو
 كمن ىنا ،2« كيعٌن على فهم فركعها،كيربط بٌن جزئياهتا كيسوغ منهجيتها، ق كحدهتا،مشلها،كلتقٌ  يلمٌ 

من شأنو أف لتٌد من سلبٌيات  ،كاستنادا إذل أصوعتا  سياقها، الٌتعريف باظتناىج كالٌنظريٌات يف » فقط أضح
ىجرة اظتصطلحات اليت تصيب ثقافتنا اظتستقبلة لعطاءات الفكر اإلنساشل. بل إف ىذه العودة إذل األصوؿ، 

قدم، يقٌصراف من عمر اطتلط كاالٌدعاء ك االبتسار، كلتمياف القرٌاء من تعادل الوسطاء قدصل النٌ كالتٌ 
 . 3« تهمكتبسيطي

مبثابة  سانيةظاىرة من الظواىر اللٌ  principeساشل على أصل ف الباحث اللٌ توقٌ  ييعدٌ  ،كعليو
 كافع،رت تلك األسباب كالدٌ تكرٌ  حدث كأف بيث إذا دة للفعل؛الوقوؼ على األسباب كالدكافع اظتولٌ 

الذم يرـك اكتشاؼ أصل ظاىرة ساشل ك ىذا ىو شأف الباحث اللٌ  ال ػتالة، نفسوي  سينتج لنا الفعلي عندىا 
نة  يف لغات أخرل يف حقبة تارمتية معينة أك يف حقب ة معيٌ لسانيٌ  قضٌيةحت مثال  رً فإذا طي  لسانية معينة؛

ظرم صور النٌ ساشل عارفا كخبًنا بالتٌ يكوف الباحث اللٌ سففي ىذه اضتاؿ  تارمتية متباينة يف اللغة ذاهتا،
ت ضى رً ىذه اظتنهجية اليت عي  ر لنا كيف أفٌ أف يفسٌ  -كبكل جدارة -سيتمٌكن اإلرتارل لتلك اظتسألة،كبالتارل 

فنرجعها إذل ذلك األصل  اى عتى زً تى نتكننا أف ـتى  ،مبا احتوت عليو من فركع كجزئيات سانية،هبا تلك الظاىرة اللٌ 

                                                           
 (.ػتمد ػتمد يونس عليىو )( _ 1)
 .42ص يونس علي، ػتٌمد مدخل إذل اللسانيات:ػتمد 2
البنيويٌة التكوينٌية كالٌنقد األديب:لوسيىاف غولدمىاف ك آخركف،تررتة:مؤسسة األباث العربٌية،مراجعة:ػتٌمد سبيال،مؤسسة  3

 .08، ص1986، 02لبناف،ط-األباث العربية،بًنكت
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قتها من تأصيل  يف ىذه التقنية دتكن ك  حكمساشل التٌ كإذا استطاع الباحث اللٌ  الكفيل بتوحيدىا كتعليلها،
  تة كال حتتوم على قواسم مشرتكة بينها.كثًن من الظواىر اللسانية اليت تبدك مشتٌ 

،ب  تضطلع بالبحث عن األصوؿ اطتاصةاليت العامة يصطلح على األصوؿ  ػبعلم من العلـو
األصوؿ مقدرة على سانية،تكوف لتلك اللٌ  تٌياراتق بالكفيما يتعلٌ  ،4(كاإلبستيمولوجية األصوؿ األنطولوجية)

ػتمد )يقوؿ  ،5سانية كبلورة فلسفتها للظاىرة اللغويةيف إنشاء االجتاىات اللٌ  -كبشكل كبًن -التحكم
 ،6« صوؿيعود االختالؼ اظتنهجي بٌن اللسانيٌن إذل موقفهم من ىذه األ »:أفيف ىذا الشٌ  (يونس علي

مستندا يف  أي نشى بل يى  من فراغ، أبدا سساشل ال يتأسٌ إذل نتيجة مفادىا أٌف الفكر اللٌ  كعليو بإمكاننا أف ـتلص
 .7ذلك إذل بعض الٌنتائج الفلسفٌية الٌسائدة يف حقبة زمنٌية ػتٌددة

)األنطولوجٌية  أنٌو كتوز لتلك األصوؿ يف ىذا اظتقاـ ىو ادر بنا اإلشارة إليهكت يتال ظتسألةاإال أٌف 
ساشل سبة إذل االجتاه اظتدرسي أك اظتنهج اللٌ يف مرحلة متأخرة زمنيا بالنٌ  أف تتبلور كتتشٌكل كاإلبستيمولوجٌية(

ىا أصوال رغم افع الذم جعلنا نعدٌ عن الدٌ  إذا لنا أف نتساءؿ ق  كإذا جاز مثل ىذا األمر حي  ،8ذاتو يف حدٌ 
؟يعود السبب يف ذلك كلو إذل هبا  تلك األصوؿ منوطه  كوف  أهنا نشأت يف مرحلة متأخرة كما ىو معلـو

 .9ساشل ذاتو تفسًن بعض االجتاىات كاطتصائص اظتوجودة يف التيار اللٌ 

                                                           
 .41ص مدخل إذل اللسانيات:ػتمد ػتمد يونس علي، 4
 ، ص نفسها.نفسواظترجع   5
 .42ص ،نفسو 6
. الفلسفة كقضايا اللغة )قراءة يف التصٌور التحليلي(:بشًن خليفي، 15الفلسفة كاللغة:عبد الوٌىاب جعفر، ص ينظر: 7

-كما بعدىا. اإلشكالٌية اللغويٌة يف الفلسفة العربٌية )دراسة حتليلٌية نقديٌة(:جًنار جهامي،دار اظتشرؽ،بًنكت 32ص
قد "اظتنعطف اللغوم" يف الفلسفة اظتعاصرة(:الزكاكم بغوره، كما بعدىا. الفلسفة كاللغة )ن 107، ص01،1994لبناف،ط

كما بعدىا. اللغة كالفكر كفلسفة الٌذىن )مصطفى اضتٌداد(،منشورا رتعية األعماؿ االجتماعية كالثقافية لكلية  60ص
د الوٌىاب ما بعدىا. البنيويٌة بٌن العلم كالفلسفة )عند ميشيل فوكو(:عب 93اآلداب بتطواف)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(، ص

 .01جعفر، ص
 .42ص :ػتمد ػتمد يونس علي، مدخل إذل اللسانيات8
 .42ص ،اظترجع نفسو 9
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سانية اليت يؤكؿ إليها تقارب أك تباعد بعض األصوؿ اللٌ  إظهاررائدا يف  (ػتمد يونس علي) يعد
كبعد استقرائو ألىم تلك األصوؿ توصل إذل أهنا  مرتبطة باألساس  كما ذكرنا سابقا،،سانية التيارات اللٌ 

باإلضافة إذل كضع حدكد  مبواقف اظتدارس اللسانية كرؤية كل مدرسة منها ظتفهـو العلمية يف اللسانيات،
جريد يف معاصتة الظواىر كما أف موقفهم من درجة مستول التٌ  ل القدر الكايف منو يف كل مدرسة،دتثٌ 

زد  من الكليات كاصتزئيات،ككذلك اظتواقف األنطولوجية لتلك اظتدارس  اللسانية يعد أصال أساسيا أيضا،
د الذم يضطلع اللساشل كما القدر ادٌ  على ذلك اختالؼ كجهات نظرىم يف مفهـو اللغة كالكالـ،

ساشل كيف ماىية اصتوانب األساسية اليت يتوجب على اللٌ  كما أف اختالفهم يف طبيعة اللغة، بدراستو منهما،
 .10 من بٌن األصوؿ أيضا أف يصرؼ نظره إليها يعد

عند  األصل الكفيل بتفسًن دالليت اظتنطوؽ كاظتفهـوعن ذلك  ابقةغتمل األصوؿ السٌ لو بثنا يف 
 ال من أجل الوصوؿ إليهاظتنطوؽ ال نتعدٌ  داللةذلك ألف  ؛11(اللغة كالكالـ) أصل وأن لوجدنا ،)اآلمدم(

رتيع  ااظتفهـو نتجاكز من أجل حتصيله داللةبينما  ة،تلك اصتوانب اللغوية من قواعد كمناكيل صرفيٌ 
كاف لو أثر   (اللغة كالكالـ) أصل كما أفٌ  غوية القارٌة إذل اظتعطيات الكالمية اإلبالغية اظتتغًنة.اظتعطيات اللٌ 

ػتاكالتو الواضحة لبياف  (دم سوسًن)منذ أف قٌدـ  »فػ ؛12سانيات كيف فركع معرفية أخرلاألقتية يف اللٌ  بالغي 
سهامات الباحثٌن ذكم اظتشارب اظتختلفة عن تقدصل إدل تتوقف  ]...[ غة كالكالـقيقة بٌن اللٌ اضتدكد الدٌ 

دم )تلك اظتقوالت اظتتناثرة اليت طرحها  -تبعا ظتنطلقاهتم الفكرية -ة تتناكؿ يف أشكاؿ متباينةتفسًنات ثريٌ 
عددا آخر من  ىو أفٌ  » ساشلوسًنم اللٌ كلذلك كانت الٌسمة الفارقة يف الفكر السٌ  ،13« يف كتابو (سوسًن

كينبغي  وسًنم،تو بتأثًن الفكر السٌ قطاعات التفكًن يف العلـو اإلنسانية تأثرت تأثرا يتفاكت يف مباشرتو كقوٌ 

                                                           
 .43-42ص نفسو، 10
 ساشل،يف درسو اللٌ  (سوسًن الشهًنة اليت استخدمها ) Dichotomies يعد ىذا األصل كاحدا من بٌن الثنائيات 11

البحث اللغوم إذل مسارات جديدة دل تكن قائمة أك كانت ؿ حيث كاف عتا أثر كبًن من كجهات نظر متباينة يف حتوٌ 
ينظر:اللسانيات)النشأة  تفتقر إذل قدر كبًن من اظتوضوعية كالشموؿ.أيضا كانت  ػتدكدة غًن منٌظمة كال مقننة،

اللة:سعيد حسن بًنم،مكتبة دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بٌن البنية كالدٌ . 121ص كالتطور(:أزتد مومن،
 . 16ص ،2005، 01مصر،ط-داب،القاىرةاآل
 . 125ص :أزتد مومن، طور()النشأة كالتٌ  اللسانيات  12

 .16ص دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بٌن البنية كالداللة:سعيد حسن بًنم،  13
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 ،يظلٌ  (سوسًن)فإف  ن من األمر،كمهما يك [...] كاف كليفي سرتكس كمًنلو بونيتىنا أف نذكر أشتاء ال 
أكثر من يقرأ كيرتجم كيستشهد  -ليس يف فرنسا ك سويسرا كأكركبا فقط -اليـو بال شكٌ  سانيٌن،بٌن اللٌ 
 14«بو...

ا كانت اللغة يف نظره فلمٌ  بٌن طريف الثنائية؛ (سوسًن) مييز الذم كضعوذا األثر يف التٌ يتجلى ى
فهذا  سانية توصف باالعتباطية،كظتا كانت العالمة اللٌ  نظاما من العالمات عوضا عن نظاما من اصتمل،

اللغة بكوهنا رتيع ما  (سوسًن)كمن جهة أخرل يصف  ل اصتانب الوضعي االصطالحي،غة  دتثٌ يعين أف اللٌ 
 ،ـ عنده عبارة عن نشاط شخصيبينما يعد الكال يدركو األفراد عن لغتهم ال ما يتلفظونو فعال،
 ما يقولو األفراد فعال،كإذا كاف الكالـ عبارة عن غتموع  باستطاعتنا أف نالحظو من خالؿ جتلياتو العديدة،

 يكوف الكالـ خاصٌ  عليوك  بإزاء إنتاج الكالـ ال اللغة،ظ برتكيب معٌن نكوف نا حينما نتلفٌ فهذا يعين أنٌ 
 .15 ة بالتواضعغة خاصٌ كتكوف اللٌ  باالستعماؿ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .34صأرٌيفيو،  البحث عن فرديناف دك سوسًن:ميشاؿ 14
 125-124ص كالتطور(:أزتد مومن،سانيات )النشأة راجع يف ىذا اطتصوص:اللٌ ي  15
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 الدالالت:أقسام الدالئل الكالمية عند اآلمدي، وأثر القصد في اختالف تسمية  :المبحث األّول

 الّدالئل الكالمّية عند اآلمدي: -(أوال)

ريج ) عن اظتتعارؼ عليو يف كالـ الئل الكالمية كالعبارات اللغوية لدٌ ( يف تقسيمو لاآلمدمدل متى
أما األكؿ فتكوف فيو غًن موضوعة ظتعىن ككاف قد  ؛16«كمهمل  إذل موضوع، »كىو انقساـ اللفظ  العرب؛

كلذلك تكوف غًن قابلة  ،18هبا يف رتيع اضتاالت عتدٌ ب رأيو غًن مي فهي بسى  ؛17اصطلح عليها باظتهملة
 ،)اآلمدم( كما يرل ،كعتذا ،20ا القسم الثاشل فهو موضوع ظتعىنكأمٌ  يف الٌلساف العريب. 19للرتكيب هبا

الئل كتلك الدٌ  .21« أنواعو كابتداء كضعو كطريقة معرفتو »ظر فيو من حيث ق النٌ ف لزاما علينا أف ندقٌ و كي
ألف اللفظ الداؿ  مفرد كمركب؛ الكالمية كالعبارات اللغوية اظتوضوعة ظتعىن تنقسم بدكرىا إذل قسمٌن اثنٌن؛

 .22 بالوضع إما أف يكوف مفردا أك أف يكوف مركبا

 لسانية لرؤيا، اؿ بالوضع إذل مفرد كمركبعلى غرار انقساـ اللفظ الدٌ  ،(اآلمدم) سؤسٌ يي 
Vision Linguistique  ،ك أجزاؤه ال حتمل  جتعل من حقيقتو داال بطريقة كضعية على معىن معٌن

 من لفظ اصتزء )إف( حيث كإف دؿٌ  ؛(اإلنساف)عتذه الرؤيا بلفظ  (اآلمدم) ك نتثل أم داللة على شيء،
 فهو هبذا اظتعىن ال يشي بانتمائو مطلقا إذل غتموع أجزاء لفظة )اإلنساف(، )إنساف( على معىن الشرطية،

ك السبب يف  ستكوف حتما غًن حاملة ظتعىن الشرطية السابق، (اإلنساف)ذا أردنا جعلها جزءا من لفظ كإ
كلكن تنحصر  ذلك راجع إذل كوف الدالالت اليت حتملها األلفاظ ال تدؿ على اظتعىن مبجرد صيغها اضترفية،

                                                           
شرح قطر الٌندل كبٌل الٌصدل:ابن ىشاـ )أبو ػتمد عبد ا رتاؿ الدين األنصارم(،كمعو كتاب:سبيل اعتدل    16

 .11ـ، ص1963ق/1383، 11بتحقيق شرح قطر الٌندل:ػتمد ػتي الٌدين عبد اضتميد،مطبعة الٌسعادة،مصر،ط
 .1/30:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  17
 .1/30صدر نفسو،اظت  18
، 01لبناف،ط-:الفارايب)أبو نصر(،قٌدـ لو كشرحو كبٌوبو:علي بو ملحم،دار كمكتبة اعتالؿ،بًنكت إحصاء العلـو 19

 .20ـ، ص1996
 .1/30اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،  20

 .1/30 ظتصدر نفسو،ا  21
 .1/31،نفسو  22
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أف اظتتكلم حينما أراد كقصد  كمن ذلك  ،23دالالهتا الفعلية فيما يقصده اظتتكلم كيريده منها ىو ال غًن
فهو يف ذلك الوقت بالذات دل كتتمع عنده قصد آخر بأف كتعلها غًن  جعل "إف" حتمل معىن الشرطية،

يكوف اظتتكلم هبذا اظتلفوظ:) عبد ا( بٌن أحد  قصديٌةكبناء على ىذه الرؤية اظت حاملة ظتعىن الشرط مثال،
أما  لفوظ اسم علم يدؿ على شخص لكاف اظتلفوظ مفردا،أما األكؿ فلو قصد جعل ىذا اظت احتمالٌن؛

فيكوف اظتلفوظ نفسو تركيبا من خالؿ  االحتماؿ الثاشل فإذا قصد بو  إنشاء النسبة إذل ا تعاذل بالعبودية،
ظ بو من الكالـ نظرة قد نظر إذل اظتتلفٌ  (اآلمدم) يكوف لفكؽتا س .24مقابلة دالالت أجزائو بأجزاء معناه

كذلك حٌن جعل قصد اظتتكلم كإرادتو مبثابة اظتعيار اتكم إليو يف التفريق بٌن ما ىو مفرد  ػتضة؛ تداكلية
 ك ما ىو مركب.

 

 أثر القصد في اختالف تسمية الدالالت: -(ثانيا)

كما ال تستفاد   ستفاد عن طريق الصيغة اللسانٌية،داللة غًن اظتنظـو ال ت أفٌ  إذل (آلمدما)ذىب ي
وجهٌن اثنٌن؛ الوجو األٌكؿ تكوف فيو ىذه الٌداللة ل أيضا تكوف ىذه الٌداللة ػتتملة الوضع،عن طريق 

ل عتذا التقسيم ك نتكن أف فتثٌ  .25مقصودة للمتكٌلم، أما الوجو الثاشل فتكوف فيو غًن مقصودة إطالقا
 باطتطاطة اآلتية:

 .اطتلو من التصريح كالوضع                                داللة غًن اظتنظـو                

 .مدلوؿ مقصود للمتكلم                                                                       

 .مدلوؿ غًن مقصود للمتكلم                                                                       

ة غًن فإذا كانت دالل فيشرع يف تفصيلو تفصيال دقيقا؛ ابقالسٌ  حوؿ تقسيمو (مدماآل) في أنً ستى يى  
 مقصودة من طرؼ اظتتكلم فهذا يضعنا بٌن احتمالٌن اثنٌن: اظتنظـو

                                                           
 .1/31نفسو، 23
 .32-31/ 1،نفسو 24
 .3/81نفسو، 25
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كانت داللة غًن اظتنظـو تستند يف حتققها إذل ضركرة اتصاؼ اظتتكلم بالصدؽ، أك أف تكوف صٌحة   إذا 1-
 الكالـ اظتتلفظ بو متوقفة على ىذا الٌصدؽ.

دؽ، ك دل تكن صٌحة الكالـ اظتتلفظ بو تكن داللة غًن اظتنظـو مستندة إذل اتصاؼ اظتتكلم بالصٌ  إذا دل-2
يف اضتالة الثانية فنكوف  أما ،27(االقتضاء)إزاء داللة  اضتالة األكذل نكوفيف  .26متوقفة على ىذا الٌصدؽ
 جتاه احتمالٌن اثنٌن قتا:

 داللة) ػكيصطلح على ىذه الداللة ب ،اظتنطوقة لفظيةمن خالؿ الصيغة التٌ  اإما أف يتم فهمه -1
 .28(التنبيو كاإلنتاء

كيصطلح على ىذه  ،)اظتنطوقة( ال يتوصل إذل فهمو من خالؿ الصيغة التلفظية الصرلتة -2
 .30، كتكوف مقابلة لداللة أخرل يصطلح عليها بػ) اظتنطوؽ(29(اظتفهـو)الداللة بداللة 

 هبذا اظتخطط: (اآلمدم) كنتكننا أف فتثل للداللة اظتقصدية عند

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .3/81نفسو، 26
 .3/81نفسو، 27
  .3/81نفسو،28

 .3/81نفسو، 29
  .3/83نفسو،30
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 الداللة اظتقصودة 

 

 تتوقف على صدؽ اظتتكلم

 

 داللة االقتضاء                        

 

 

 

 مفهوما يف ػتل تناكؿ اللفظ سكوتا                 تناكؿ اللفظ نطقا             مفهوما يف ػتلٌ 

 

 داللة اظتفهـو                           داللة التنبيو كاإلنتاء              

 

فنحن بصدد داللة يصطلح عليها بداللة  أما إذا كانت داللة غًن اظتنظـو  غًن مقصودة للمتكلم؛
 .31(اإلشارة)

الٌشطر األٌكؿ من ثنائٌية اللغة كالكالـ، كذلك ىو  ىذا، حٌّت ال ؾتايف اظتراد، ما يعنينا يف فصلنا إفٌ 
، فما ال يرتبط إال باظتفهـو اللغوم الوضعي (اآلمدم) اظتنطوؽ مبصطلحأك  كوف الفعل الكالمي اظتباشر،ل

 يف اللغة كاالصطالح؟. ىو اظتنطوؽ إذا

                                                           
 .3/81نفسو،  31

 تتوقف على صحة اظتلفوظ

 امللفوظ

 ال يتوقف على صدؽ اظتتكلم،كال على صحة اظتلفوظ
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 .المنطوق لغة واصطالحاالمبحث الثاني: 

 :تعريف المنطوق  -(أّوال)

يصبح سمبا أٌف داللة اظتنطوؽ ىي أحد طرائق داللة اطتطاب الشرعي على األحكاـ، عندىا فقط  
الضركرم التعٌرض ظتاىٌيتها، ككذلك ألم صنف من أصناؼ الدالالت تندرج، كيكوف ذلك على ىذا من 

 اظتنحى:

 ماهية المنطوق:  -(1)

ظتنطوؽ إف اظتستقرئ ظتصٌنفات علماء أصوؿ الفقو، على اختالؼ مناىجهم الٌتأليفٌية، كتد داللة ا 
ل اظتعٌن على فهم رتيع الٌدالالت اللزكمية األص تعد مبثابة ذلك عندىم تأخذ موقع الٌصدارة؛ إذ أهنا

   اء يتزازتوف يف تقدصل تعريفات كمفاىيمى عتا، منها اللغويٌة، كمنها االصطالحٌية.األخرل، كمن ىنا أخذ العلم

 المنطوق لغة: -(1-1)

نطق: نطىقى الناطقي ينطقي نطقان، كىو ًمنطيقه بليغ. »ق(:175أكرد )اطتليل بن أزتد الفراىيدم/ت
: البٌٌن   .أيضا جاءت ىذه اظتاٌدة اللغويٌة باظتعىن نفسو يف كل من )التهذيب يف اللغة(32«كالكتاب الٌناًطقي

 .34البن فارس ك )معجم مقاييس اللغة( ،33لألزىرم

( »:جاء أيضا يف اظتعجم الوسيط أك نطق  م.كيقاؿ:نطق الطائر،نيٍطقان كًمنطىقان:تكلٌ -)نىطىقى
 ر.كاإلنساف حيواف ناطق:مفكٌ  كشيء ناطق:كاضح. .اطق(:كتاب ناطق:بٌٌن ك)النٌ  العود:صٌوت.

اظتعاشل الٌسابقة أٌف  رتيعبعد استقراء  ستخلص.ن35« ك الفهم كإدراؾ الكليات فظ بالقوؿ.)النيطق(:اللٌ 
 :مادة)ف ط ؽ( تفيد ما يأيت

                                                           
 الفراىيدم، مادة )ف ط ؽ(.العٌن:  32

 ينظر:هتذيب اللغة:األزىرم، مادة)ف ط ؽ(. 33
-أزتد(،حتقيق:عبد الٌسالـ ػتمد ىاركف،دار الفكر،القاىرةينظر:مقاييس اللغة:ابن فارس)أزتد بن زكرياء أبو اضتسٌن 34

 ـ،مادة )ف ط ؽ(.1979ق/1399مصر،)د.ط(،
 مادة )ف ط ؽ(.،تصدير: شوقي ضيف،الوسيط:غتمع اللغة العربيةاظتعجم  35
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 إصدار الصوت أك التكلم أك التلفظ بالقوؿ.-1

 اإلبانة كالوضوح.-2

 التفكًن.-3

 الفهم ك اإلدراؾ العاـ.-4

 ىي: ينحصر يف أربعة نقاط رئيسة من حيث اللغةي  اظتنطوؽ ىذه اظتعاشل أفٌ  إثر الحظن

 .بالقوؿ اظأك متلفٌ  اموت أك متكلٌ للصٌ  امصدر  ركرةبالضٌ  الٌناطق يكوف أفٌ   -
يكوف  أم اإلبانة كاإلفصاح عما يف اظتكنوف؛ ىوبقصد أك دافع أساسي ك  ا مرتبطيكوف ىذا اظتعىن -

 .لإليصاؿ معىن من اظتعاشل ظتستمعوظ بالقوؿ دافع يدفعو لدل اظتتلفٌ 
 ؼ مفكرا من حيث ربطو بٌن األصوات كاظتعاشل اليت يريد إبالغها؛كيكوف الفرد أثناء ىذا التصرٌ  -

 .من الناطق ر عن كعي تاـٌ صدي ا تى بل إهنٌ  و ال ينتج تلك األصوات بال فائدة،أم مبعىن آخر أنٌ 
لألصوات اليت نطق هبا  إرتاالؿ ما سبق فاقتا كمدركا يكوف الفرد الناطق من خال كيف األخًن -

نستنتج بأف اظتنطوؽ  ىو مادة لغوية معينة متتارىا  كعليو كاظتعىن الذم يريد إبالغو ظتستمعو.
يكوف ىو  اظتتكلم من بٌن باقي اظتواد اللغوية كيصدرىا عن كعي تاـ من أجل إبالغ معىن ػتدد،

 قتا كمدركا لو.نفسو فا

 كتعين ،36(شركط التداكؿ اللغومالٌنطقٌية( تعٌد شرطا أساسٌيا فيما يصطلح عليو بػ)كما أٌف صفة )
ناطقا حقيقيا إال إذا تكٌلم لسانا طبيعٌيا  » النطقٌية عند بعضهم أٌف الفرد اظتتواصل ليس بإمكانو أف يكوف

 بليغعبًن كالتٌ النحويٌة كأكجو دالالت ألفاظو كأساليبو يف التٌ معٌينا كحٌصل حتصيال كافيا صيغو الصرفٌية كقواعده 
»37. 

ؾتدىم  يقٌرركف شأهنم شأف علماء  كيف سبيل الوقوؼ على مسألة النطق عند علماء أصوؿ الفقو؛
بل إف لديو   فهو ال ينئى بنفسو عن باقي أفراد بيئتو، اإلنساف كائن مدشل بطبعو؛ أفٌ  صٌن؛اللغة اظتتخصٌ 

                                                           
 .37:طو عبد الرزتاف، ص يف أصوؿ اضتوار كجتديد علم الكالـ  36
 اظترجع نفسو، ص نفسها.  37
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ا يف ف لو أيضا رغبة يف االستفسار عمٌ كما تتكوٌ  غوية اليت يبغي إيصاعتا إذل غًنه،الرسائل اللٌ كثًنا من 
لتتاج إذل نصب دالئل هبدؼ إمكانية حدكث التواصل بٌن  األصوليٌن  كىذا يف منظور ضمائر  اآلخرين،

 .39عتم ذلك حصل بينهم التفاىم كالرضى يف حياهتم االجتماعية كإذا تٌ  ،38األفراد

 أفٌ  (اآلمدم) يرل ،اجملتمع الواحد أفرادواصل بٌن انطالقا من الفكرة القائلة بضركرة حدكث التٌ 
 خفيف يف ذلكا التٌ أم ،40بيل إذل ذلك يرتبط بأفعاؿ الفرد اليت لديو كامل السيطرة على التحكم فيهاالسٌ 

خفيف  ،كما يكوف التٌ  41(ضرر االزدحاـ) ما اصطلح عليو بػوف تلك األفعاؿ بعيدة كل البعد عأف تك
قادرين على استخدامها يف  أنناباإلضافة أيضا إذل  كذلك يف زكاعتا مباشرة حٌن نكوف يف استغناء عنها،

أف تلك الشركط  (اآلمدم) يستنتج ىذا كٌلو كمن ،42رتيع األكقات اليت نشاء كبكل يسر كسهولة
هبا نوع  -تعاذل -خصوصية حبا ا اليٌت تعدٌ ك  ر إال يف تركيبات اظتقاطع الصوتية،خفيفات دل تتوفٌ كالتٌ 

                                                           
رداكم اظت و:يف أصوؿ الفق التحبًن شرح التحرير .29/ 1 أصوؿ األحكاـ:اآلمدم نظر: اإلحكاـ يفي  38

. 1/100،ارشرح الكوكب اظتنًن:ابن النج. 1/193أصوؿ الفقو:الرازم، علم اصوؿ يف. 282-1/281اضتنبلي،
 . 104ص إرشاد الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم األصوؿ:الشوكاشل،

 .12ص مفاىيمها(:مصطى غلفاف، موضوعها، طبيعتها، )تارمتها، يف اللسانيات العامة  39
كمنو يكوف  تكوف عملية اختيارية كاعية، طق أك إصدار الرتاكيب الصوتية،نستنتج من ىذا الكالـ أف عملية النٌ   40

 . يف تعريف اظتنطوؽ لغويا ذلك اظتنطوؽ بوصفو تراكيب صوتية خاضعا ظتسألة الوعي كما رأينا
كيصطلح عليها  دم سوسًن( فرديناف) إف ىذه اظتسألة كاف قد أثارىا. 1/29أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، اإلحكاـ يف 41

فإف تلك األصوات اليت يتشكل منها ىذا الكالـ ال  كتعىن يف غتملها أف الفرد عندما ينطق بكالـ معٌن، ؛مبسألة اطتطية
كلكن خركج تلك األصوات يكوف  ،(ضرر االزدحاـػ)ب (اآلمدم) كىذا ما عرب عنو لنطق دفعة كاحدة،خترج من جهاز ا

:ػتاضرات يف األلسنية العامة:فرديناف ده ينظر مستندا بالدرجة األكذل إذل موضع كل صوت يف السلسلة  الكالمية.
 .84-81ص سوٌسر،تررتة:يوسف غازم كغتيد النصر،اظتؤسسة اصتزائرية للطباعة،)د.ط(،)د.ت(،

بعضها يلي بعضا أثناء خركجها من  أم أفٌ (؛ األصوات اظتتوالية) إذل مسألة اطتطية مبصطلح (فخر الدين الرازم)كقد أشار 
نظم ػ )ب )عبد القاىر اصترجاشل( كما اصطلح عليها .1/178:الرازم،:اصوؿ يف علم أصوؿ الفقوينظرجهاز النطق.

دالئل  ينظر: اظتعىن كالعقل. جانبٌ ظر عن النٌ  بغضٌ  ىو أف تأيت متوالية أثناء تلٌفظها،(، كنظم اضتركؼ اضتركؼ
 .49ص د شاكر،اإلعجاز:اصترجاشل)عبد القاىر(،تعليق:ػتمود ػتمٌ 

  .1/30اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 42
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مبعىن أٌف ما نتٌيزنا كأشخاص ىو أننا  »؛ 43اإلنساف عناية منو دكف باقي األنواع األخرل من اضتيوانات
 44« أم أف بوسعها أف تعرؼ نفسها رمزيا ك أف تنعكس على نفسها تأٌملياموجودات كاعية بذاهتا. 

بواسطة عملٌية إجرائٌية يصطلح  أناطها اآلمدم بالٌنوع اإلنساشل، كاليت ث اظتقاطع الصوتٌية،دي حتى 
ىذه ( أٌف André Martinetأندريو مارتينيو يرل ) .45(التقطيع اظتزدكج أك التمفصل اظتزدكجػ)عليها ب
 :»(مارتينيو)يقوؿ  ،46مبثابة شتة فارقة بٌن اللغة اإلنسانٌية ك باقي األنظمة التواصلٌية األخرل تكوف الظاىرة

فإننا هبذا اظتفهـو ؾتعل  كباقي اطتصائص ؽتيزات نوعٌية ىامشٌية، إذا اعتربنا التلٌفظ اظتزدكج نواة مركزيٌة،
إٌف استئثار  .47«اللساف يف مأمن من رتيع أشكاؿ التواصل اظتبهمة اليت ال نتكن إخضاعها للتقطيع اظتزدكج

ألٌم غرض يتٌم ىذا  -2-ك ا يتٌم تقطيعو،مٌ ع -1-عن لغة البشر هبذه اطتاٌصية الفريدة كتعلنا نتساءؿ
أننا نستخدـ عددا ػتدكدا جدا من  »إٌف ما لتدث أثناء تقطيع اللساف تقطيعا مزدكجا ىو الٌتقطيع؟

 األصوات اليت ال معىن ألم منها على انفراد لرتكيب عدد ال لتصى من الوحدات الصوتٌية ذات اظتعىن
»48.  

دا بشكل كاضح دتاما يف ؾتده متجسٌ  ،لمنطوؽل العلمي كالفلسفيفسًن ي التٌ منا تقصٌ أما إذا ري 
اليت  49ةغوية الواقعيٌ ة اللٌ حيث إف تلك اظتادٌ  -حاسة السمع باألخص -حالة ما إذا استخدمنا حواسنا 

ة يف كل من تكوف تاركة آلثار خاصٌ  كما رأينا سابقا،  تلفظ هبا اظتتكلم من أجل إبالغ معىن معٌن،
كيزكؿ  السمع فعال ماديا يربز مبجرد استعماؿ حاسةلنا تلك اآلثار بدكرىا  فرزكت ،العصبية كاظتخٌ لسلة السٌ 

                                                           
 .1/30،صدر السابقاظت 43

 .14ص  فهم الفهم)مدخل إذل اعترمنيوطيقا"نظرية التأكيل من أفالطوف إذل جادامر"(:عادؿ مصطفى، 44
-:خًنة عوف كفريدة بوساحو،مطبوعات جامعة منتورم اللسانيات العامة)مبادئ أساسٌية(دركس يف  45

 .23ص  ،2001قسنطينة،اصتزائر،)د.ط(،
 .63ص ،مفاىيمها(:مصطى غلفاف موضوعها، طبيعتها، تارمتها،) يف اللسانيات العامة  46
 A.Martinet :langue et Fonction,Paris,Denoélنقال عن:اظترجع السابق، ص نفسها.   47

Gontier,1969,p43. 
منشورات عادل اظتعرفة)سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس أضواء على الدراسات اللغوية اظتعاصرة:نايف خرما،  48

 .208صالوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب،الكويت،)د.ط(،)د.ت(، 
 أم اظتنجز فعال من لدف اظتتكلم.  49
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بل إننا ؿتتفظ بشيء  كلكن توقفها عن العمل ال يعىن أننا دل نظفر بشيء، فقط عند توقفها عن العمل،
 .50 (اإلدراؾ) ػاج لعملها ك نصطلح عليو بتى نً نو يف أذىاننا  كى كـتزٌ 

ل من االختالفات الواردة يف و يتشكٌ فإنٌ  ات لغوية،ارى بى اظتنطوؽ ما ىو إال دالئل كالمية كعً  كإذا كاف
 يةنطقٌ ختالفات أهٌنا عبارة عن اب يصف اظتعاصركف ىذه الظٌاىرةك  ،51حدكث تركيبات اظتقاطع الصوتية 

معية تالفات السٌ كىي عبارة عن حدكث غتموعة من االخ ة أعضاء النطق ككيفية عملها،د يف موضعيٌ تجسٌ ت
اظتتخاطبٌن حينما يتواصلوف عن طريق تلك االختالفات النطقية  إال أفٌ  ،52يقـو اظتستمع بعملية إدراكها

كوحدة » كاظتونيم ؛Les monemesعرؼ باظتونيماتيي  يكونوف يف الوقت ذاتو ناقلٌن طتربة من خالؿ ما
 ال للدليل اللغوم عندمقاب عند أصحاب اظتدرسة الوظيفية ليشكٌ  53«تعتمد يف حتليل اظتلفوظات

 .54داؿ كمدلوؿ مزدكجة حتمل كجهٌن اثنٌن؛  unitéإذ يتشٌكل عنده من كحدة  ؛(سوسًن)

اء مشاركتهم لت عتم من جرٌ ناقلٌن طترباهتم اليت تشكٌ  -بصفة عامة -كظتا كاف اظتتواصلوف
أم أننا  تلك اطتربات بقابليتها لإلفصاح يف األصل؛عندىا فقط نستطيع اضتكم على رتيع  اإلبالغية،

تنحدر من أك مبعىن آخر تنشأ لنا تلك اطتربات فقط حينما  ،55نستطيع جتسيدىا فعال يف كاقعنا الرمزم
أف جتلب »:(بوؿ ريكور)يقوؿ ،56خالؿ عالمات كرموز ػتددة سقاطها منإفنتوذل ؿتن  صلب الوجود،

لكي ك  .57« إذل شيء آخر.بل أنت بنطقها كإفتائها إفتا جتعلها تصبح ذاهتا اطتربة إذل اللغة ليس تغيًنا عتا

                                                           
:ػتمد حسٌن الطباطبائي،تعليق:مرتضى اظتطٌهرم،تعريب:ػتمد عبد اظتنعم اطتاقاشل،دار ذىب الواقعيأسس الفلسفة كاظت 50

 .117-1/116،  02،1988لبناف،ط-التعارؼ للمطبوعات،بًنكت
 .1/03:اآلمدم،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ51
عاشور،مراجعة: رابح :كاترين فوؾ ك بياررل قوفيك،تعريب:اظتنصف سانيات اظتعاصرةاللٌ مبادئ يف قضايا  52

 .34ص ،1984اصتزائر،)د.ط(،-اسطمبورل،ديواف اظتطبوعات اصتامعٌية،الساحة اظتركزية بن عكنوف
كلية -قسنطينة-العامة)مبادئ أساسية(:خًنة عوف كفريدة بوساحة،مطبوعات جامعة منتورم اللسانيات يف دركس 53

 .25ص، 2001-2000اآلداب،)د.ب(،)د.ط(،
 .24-23ص ،اظترجع السابق 54
 .14فهم الفهم)مدخل إذل اعترمنيوطيقا"نظرية التأكيل من أفالطوف إذل جادامر"(:عادؿ مصطفى، ص   55

 ، ص نفسها.نفسواظترجع   56
 .14ص ،نفسو  57
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إال أف ىذا ال يعين بالضركرة أف  ،Sinification د اطتربة فعال ال بد من مركرىا عرب الداللةتتجسٌ 
رل ىذا ألهنا معطى أكٌ  بل ىي أكسع من ذلك بكثًن؛ )اطتربة( يف اللغة أك يف بعض األنساؽ الدالة، تنحصر

Initial  ط عتا من أجل إدخاعتا إذل دائرة غًن أف ىذه األخًنة ىي اليت تتوسٌ  العملية الداللية ذاهتا، ـي قدي يى
 .58اظتعىن

تتمثل ىذه األخًنة يف   هنا إذل اصتانب االجتماعي سنقف عند حقيقة يف غاية األقتية؛كإذا توجٌ 
خرباهتم بواسطة اظتلفوظات يكونوا كاضعٌن حينما  ينقلوف  -على اختالؼ جتٌلياهتم -اظتتخاطبٌن كوف 

ضح لنا جليا أف األىداؼ اليت ينا األمر بتؤدة التٌ غًن أننا لو حترٌ  نصب أعينهم ىدفا مسبقا يركموف إؾتازه،
ا قدرهتي  من حيثكما أهنا تتمايز أيضا  رىا اظتتخاطبوف ختتلف من حيث القيمة اطتطابية اليت حتملها،سطٌ يي 

اللغوم  راءي يث الثٌ من ح بينها ىذا باإلضافة إذل االختالؼ اضتاصل العقلية الذىنية، على تشغيل العمليات
 نات من األىداؼ الثاكية خلف اطتطابات اظتختلفة،كإذا ما قمنا بعملية كصفية لعيٌ  ،59ىااظتضطلع بإؾتاز 

حيث يسعى  اظتطلقة؛فمنها ما نستطيع كصفو باالعتباطية  لوجدناىا متدرجة يف الواقع اليومي لألفراد؛
باظتقابل من  األفراد اظتتخاطبوف يف ىذه اضتالة إذل غترد االشتغاؿ بأكقات فراغهم فيدرؤكف عن أنفسهم اظتلل،

هة من طرؼ ترتقي أىداؼ أخرل يف مراتب اطتطابية بيث تكوف موجٌ  كعلى عكسو دتاما، ذلك،
كما  ًن مستمعهم بغية السيطرة عليو،حكم يف تفككذلك حٌن يسعوف سعيا حثيثا ؿتو التٌ  اظتتكلمٌن،

أثًن يف عاظتنا نٌن فتختص بإرادة التٌ تسموا أىداؼ أخرل أكثر فأكثر حٌن تتجاكز ارتباطها بأشخاص معيٌ 
 غوية اليت نتلفظ هبا. ة اللٌ كىذا التأثًن ال مترج بطبيعة اضتاؿ عن اظتادٌ  ،60الذم ؿتياه مبختلف جتلياتو الواقعية

فكيف ىو  شأف اطتطابات العادية اليت يتوجو فيها البشر إذل بعضهم البعض، ىو كإذا كاف ىذا
إذل البشر بوصفهم قرٌاء لو  -ى يف عالهجلٌ  -يتوجو فيو اطتالق ذماب اضتكيم الحاؿ اطتطاب يف الكت

 ،61كإذا كاف ذلك الكتاب عبارة عن قرآف منزؿ كساعٌن إذل تفسًنه كتأكيلو انطالقا من مبدأ التكليف؟،
يتبلور اعتدؼ منها يف تثبيت سلوكيات أك تصرفات  Message Mondiale   مبثابة رسالة عاظتية فهو

                                                           
 .15ص ،نفسو  58
 .149اسرتاتيجيات اطتطاب )مقاربة لغوية تداكلية(:عبد اعتادم بن ظافر الشهرم، ص   59

 اظترجع نفسو، ص نفسها.  60

 .1/215:اآلمدم،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  61
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كتغيًن  وحيد يف القلوب،ما يسعى إليو القرآف الكرصل ىو تثبيت عقيدة التٌ  كأخصٌ  ،62كتغيًن أخرل
الذم سعى  كلكن ىذا اظتعتقد اضتنيف اظتعتقدات الفاسدة كتصحيحها بالدعوة إذل اإلنتاف با كحده،

صديق ال يكوف إال بعبادتو كىذا التٌ  األركاف، القرآف لتثبيتو كالدعوة إليو ال بد لو من تصديق باصتوارح ك
بفهم  ال تتحقق إذل من جهة أخرل العبادة الصحيحة فٌ إال أ سبحانو كتعاذل عبادة صحيحة كما أمر،

د ىدؼ اإلنتاف با تعاذل و لكي يتجسٌ د أنٌ ؾت بعيدا كإذا ذىبنا  قبوال،صوص الشرعية  فهما سليما ك مالنٌ 
تسىن عتم اإلنتاف بو  للبشر عدـ فهم رسالة رهبم ظتا رى د  لو قي  كعتذا أف يفهم اظتكٌلفوف رسالتو إليهم، ال بد من

 .63لية سابقة لغًنىا من األنشطة اضتسية كاظتعنويةالعملية الفهمية عملية أكٌ  تكوف عليو ك  مطلقا،

 

 في االصطالح: المنطوق -(1-2)

ينا إذا تقصٌ ك  ؛64اللة اظتقصودة كاف منطوقايٌتفق علماء أصوؿ الفقو على أف الكالـ إذا أفاد الدٌ 
 فهم من داللة اللفظ قطعا يف ػتل النطق ما » (اآلمدم)عند  مثال يف االصطالح، ؾتده معىن اظتنطوؽ

 د ما لتملو اللفظ من داللة أثناءكىذا الكالـ يعين أننا نفهم اظتراد الفعلي من اظتنطوؽ مبجرٌ  .65«

                                                           
يف كظيفػة كاحػدة فقػط أال كىػي  )الفعػل الكالمػي( صػر علمػاء أصػوؿ الفقػو اعتػدؼ مػن الوحػدة األساسػية لالتصػاؿلت  62

حيػػث اسػػتقر يف أذىػػاهنم فكػػرة مفادىػػا أف األفػػراد يسػػتعملوف تلػػك الوحػػدة مػػن أجػػل ىػػدؼ كاحػػد كىػػو  ؛الوظيفػػة التعامليػػة
كىذه الفكرة قد انعكست عند األصوليوف من جراء الغاية األساسية  ؼتتلف النواحي االجتماعية اليت يعيشوهنا،التأثًن على 

كظتا كاف دكر  حيث تتمحور غايتها ىي أيضا يف التأثًن على البيئة االجتماعية، اليت تسعى النصوص الشرعية إذل جتسيدىا؛
داللػػة تراكيػػب  :ؾ داع لتنػػاكؿ الوظػػائف األخػػرل. ينظػػرىػػا دل يكػػن ىنػػاعلػػى تبيػػاف تلػػك الغايػػات كإبراز  ااألصػػوليٌن مقتصػػر 

، 01دمشػػػق،ط-:موسػػػى بػػػن مصػػػطفى العبيػػػداف،األكائل للنشػػػر كالتوزيػػػع كاطتػػػدمات الطباعية،سػػػوريةاصتمػػػل عنػػػد األصوليٌن
 .273-272،ص2002

.نقال 17ص. ،العرب:غتموعة من األكادميٌن  )اظتخاض كالتأسيس كالتحوالت( فلسفة التأكيل 63
 . Schleiermacher,Fr,Herméneutique,tr,deعن:

C,Berner,Paris,Cerf,1987,p48 
 .272داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف،ص 64
 .3/84:اآلمدم،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 65
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مبعىن آخر يدٌؿ اظتنطوؽ على اضتكم داللة صرلتة ظاىرة؛  .فقط  Littéralاضترفية  66(الممارسة اللغوية)
ىو الظاىر من الكالـ، أم ظاىر اظتراد عند السامع بيث يسبق إذل فهم السامع  » ألٌف الكالـ الصريح

بالة يلـز من  الشيءكوف  »يفيد يف تعريفو، فإنو (اآلمدم) كظٌفوالذم  (الداللة)مصطلح ، أما 67« مراده
 .68« اؿ كالثاشل ىو اظتدلوؿكالشيء األكؿ ىو الدٌ  العلم بو العلم بشيء آخر،

 ،أم يكوف حكما للمذكور النطق، ما دؿ عليو اللفظ يف ػتل   » اظتنطوؽ بأنو (وكاشلالشٌ ) ؼكيعرٌ  
إذل أف اظتنطوؽ داللة اللفظ كليس معىن  (الشوكاشل) التعريف يذىبمن خالؿ ىذا . 69« كحاال من أحوالو

 »كبصفة عامة  ظ اضتريف.لكنو يشرتؾ معو يف األخذ مبسألة التلفٌ  ،(اآلمدم)الداللة كما رأينا ذلك عند 
داللة الطلب أمرا أك هنيا أك استفهاما كداللة اطترب جزما أك  عند األصوليٌن الصريح شمل داللة اظتنطوؽت

ككذلك تشمل داللة التنبيو بأنواعو التمين كالقسم كالنداء  شرطا أك استثناء كسواء كاف اطترب مثبتا أك منفيا.

                                                           
أتى بو اللساشل كقد  )نشاط لغوم( صيغةمن  أخذمفهـو عبارة عن : Pratique Langagiere اظتمارسة اللغوية  66

موضوع اللسانيات دراسة األلسن منظورا إليها من خالؿ  » كذلك حينما قاؿ: السنوات السبعٌن؛ يف (كوليورل.أ )
ألف ىذا األخًن  ؛)نشاط لساشل( آخر يشاهبو كىو مصطلح فظ اظتولدىذا اللٌ  كمتالف ،(1973)« النشاط اللغوم

كبالعمـو إذا  يشًن كذلك إذل نشاط اللسانيٌن اظتتخصصٌن. النشاط اللغوم للمتكلمٌن، باإلضافة إذل كونو يشًن إذل
ىو من قاؿ هبذا االقرتاف  (ج بويت) ككاف ،)تشكيل لغوم(يقرتف بو آليا مصطلح آخر كىو مصطلح ؽتارسة لغوية أطلقنا

م مفهوما باعتباره غتموعة معقدة من إننا نطرح فكرة التشكيل اللغو  »:1976سنة  كذلك باإلضافة إذل بعض من زمالئو،
نظر:معجم حتليل ي .« اظتمارسات اللغوية تنظم ىذه األخًنة حسب موازين قول يف ؽتارسات سائدة كمسودة

 .446-445،ص ك شاركدك ك دكمينيك منغنو:باترياطتطاب
كتابه يف أصوؿ الفقو:اظتاتًندم )أبو الثناء ػتمود بن زيد الالٌمشي اضتنفي(،حتقيق:عبد اجمليد تركي،دار الغرب     67

 .49، ص1995، 01لبناف،ط -اإلسالمي،بًنكت
شرح الكوكب اظتنًن:ابن  .28ص ،(: قطب الدين الرازمشرح الرسالة الشمسية)حترير القواعد اظتنطقية   68

 .1/125النجار،
 (ين اإلكتيعضد الدٌ )كقد أكرد القاضي  .2/763 ،إذل حتقيق اضتق من علم األصوؿ:الشوكاشل رشاد الفحوؿإ  69

:عضد اظتنتهى األصورلٌ  العضد على ؼتتصر نظر:شرحي.(ابن اضتاجبػ)التعريف نفسو يف شرحو ظتختصر اظتنتهى األصورل ل
ك طارؽ لتي،منشورات ػتمد علي بيضوف،دار الكتب اظتلة كالدين)عبد الرزتاف بن أزتد اإلكتي(،حتقيق:فادم نصيف 

 .253ص ،2000ق/1421، 01لبناف،ط-العلمية،بًنكت
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 .70« فصيغة كل نوع من ىذه األنواع تدؿ مبنطوقها الصريح على قصد اظتتكلم ]...[ كفعل اظتدح أك الذـ
شريطة أال  اظتعىن اظتستخلص من داللة التلفظ اضترفية، ذلك اظتنطوؽ عبارة عن يكوف ،كخالصة ظتا تقٌدـك 

  يزاحم ذلك اظتعىن معىن آخر ػتتمل الوركد.

اظتنطوؽ يف  رنا األمر قليال لوجدنا أفٌ إذل أننا لو تدبٌ  بوصفو أصوليا متمرسا، ،(اآلمدم) هناينبٌ 
منهما يسلم إذل  الواحدى  بٌن اظتنطوؽ كاظتفهـو مبا أفٌ  افكيف نقابل إذ األساس ىو مفهـو من اللفظ،

ؽ بٌن أمرين فرٌ كذلك حينما  ؛ىذا اإلشكاؿ منحا تداكليا إرتاليا يف حلٌ  (اآلمدم)ا ينحو  ! ؟ 71اآلخر
 أساسيٌن قتا:

أم الرتباطو  كلذلك خص باسم اظتنطوؽ؛ اظتنطوؽ يفهم من داللة التلفظ اضتريف اآلشل، أفٌ  -1
 باظتمارسة اللغوية اظتنطوقة.

كلذلك خص باسم  اإللتائي(،/)التلميحي أف اظتفهـو يفهم من داللة التلفظ غًن اضتريف -2
؛   .72اليت ىي عبارة عن معىن عاـ مشرتؾ أم الرتباطو باظتمارسة الكالمية اظتفهومية، اظتفهـو

لوجدناقتا نتثالف  (شوكاشلال)ك (اآلمدم) عريفٌن اللذين أكردقتا كل منالتٌ  كإذا قمنا باستقراء
 مٌن من األصوليٌن:خالصة رأيٌن ؼتتلفٌن بٌن اظتتكلٌ 

 اظتنطوؽ عند الشوكاشل اظتنطوؽ عند اآلمدم
 )تركيز على الداللة( ما دؿ عليو اللفظ )تركيز على اظتعىن( ما فهم من داللة اللفظ

ما فهم قطعا يف ػتل النطق)تركيز على أف اظتعىن 
 مرتبط ارتباطا جازما كأكيدا برفية النص الشرعي( 

 -دكف تأكيد-)ركز دؿ عليو اللفظ يف ػتل النطق ما
 على أف داللة اللفظ متعلقة برفية النص الشرعي(

 

كهبذا يكوف  ،73انب اظتعىن يف اظتنطوؽز على جقد ركٌ  (اآلمدم) من خالؿ ىذا اصتدكؿ يكوف
على جانب الداللة  (الشوكاشل) زبينما ركٌ  74« ىو اظتعىن اظتستفاد من اللفظ من حيث الٌنطقي بو » اظتنطوؽ

                                                           
 .274ص داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفي العبيداف،  70
 .3/84:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 71
 .3/84،صدر نفسواظت  72
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كمن جهة أخرل نالحظ أف كالقتا علٌق حصوؿ اظتعىن أك الداللة برفية النص الشرعي  ىذا من جهة، ،فيو
 .(الشوكاشل) دكف (اآلمدم) يد شديد من طرؼأكمع تلكن  أك بصيغتو الظاىرة،

 نتوصل إذل الفرؽ اآليت: مسألة اظتعىن كالداللة، كإذا توقفنا عند اطتالؼ األكؿ؛

 اظتفهـو = اظتعىن                /              اللفظ + اظتفهـو = الداللة

 فكأنو قد كضع اظتعادلة اآلتية: يف تعريف اظتنطوؽ؛ (اآلمدم) دقة ني كىنا بالذات تكمي 

اظتعىن  ،كىذا يؤدم بدكره إذل صحة اظتعادلة اآلتية:عىن القطعي اظتستفاد منها حرفيابصيغة لغوية = اظتالنطق 
القطعي الذم نود إيصالو إذل اظتتلقي = صيغة لغوية حرفية خاصة.كىذا اظتبدأ يصطلح عليو يف الدراسات 

 75النحوية الوظيفية اظتعاصرة مببدأ تبعية البنية للوظيفة

ك   عده داللة؛ متلفظ هبا،حينما عد اظتنطوؽ الذم ىو يف األصل صيغة لغوية  (وكاشلالشٌ ) أما
ر فهذا يؤدم بدكره إذل إعادة تصوٌ  )صيغة لغوية(، إذا شتعنا منطوقا معينا -بسب الشوكاشل -كأننا ىنا

كذل حينما األ ره مرتاف؛تصوٌ  اظتنطوؽ يتمٌ  ففي ىذه اضتاؿ ككأفٌ  ر معناه.ذلك اظتنطوؽ مرة أخرل كتصوٌ 
أما الثانية فهي مرحلة حتليلية نقـو فيها بتحليل الوحدات الكالمية  ، (األكوستيكي)شتعناه كىو اصتانب 

  (اآلمدم)لكن ت مبا كضع عتا من معاشل خاصة.ف منها ذلك اظتنطوؽ مث نقـو مبقابلة تلك الوحدااليت يتكوٌ 
أم مبجرد أف نستمع اظتنطوؽ  ؛(يف ػتل النطققطعا ) كاف قد جتاكز ازدكاجية تصور اظتنطوؽ ىذه حٌن قاؿ

 فيكوف هبذا قد أقرٌ  نفهم منو قطعا معناه من خالؿ ما حتملو صيغتو الظاىرة من كحدات كالمية حرفية،
  للمنطوؽ بأحادية اظتعىن.

 رس اللساشل اظتعاصر،ؾتد لو أثرا جليا يف الدٌ  (اآلمدم) موالذم قدٌ  ٌشكلمعىن اظتنطوؽ بال فٌ إ 
كذلك حينما  ،(أكستٌن)ىوؽ إذل مسألة اظتنطوؽ كأكؿ من تطرٌ  كباطتصوص ضمن أدبيات الرؤية التداكلية،

دل يهتم مبعىن  (أكستٌن) لكن مبثابة إؾتاز لتلك األشياء،  ةلفظ بكلمات معينعد النطق بكالـ معٌن أك التٌ 
                                                                                                                                                                          

؛ أم أنٌو معىن كليس داللة.   مبعىن 73 تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارىنة ظتناىج  ينظر:أف اظتنطوؽ مدلوؿه
 .1/592العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة(:ػتمد أديب صاحل،

 .3/473شرح الكوكب اظتنًن:ابن النجار، 74
 .11ص، 1989اظتغرب،)د.ط(، -منشورات عكاظ،الرباط،أزتد اظتتوكل:)مدخل نظرم(  اللسانيات الوظيفيةنظر:ي  75
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و اإلؾتازية إليو من حيث قيمتي اظتنطوؽ من حيث ىو إخبارات يتناقلها اظتتحاكركف فيما بينهم بل نظر 
فمثال عندما يقوؿ القائل  كاليت ىي مبثابة فعل مندرج حتت مؤسسة من مؤسسات اجملتمع؛ ة،الفعليٌ 

كاظتالحظ  .76التلفظ بذلك االسم يكوف فعل التسمية قد كقع فعال فهنا مبجرد ،(لقد شتيتها كذا)ظتستمعيو:
حيث جعلو كما رأينا  77حد الفعل الكالمي اظتباشر ف عندكاف قد توقٌ   -كما ىو معركؼ-(أكستٌن)أف 

كفعل التأثًن  )اإلؾتازم(،الفعل اظتتضمن يف القوؿ فعل القوؿ، يف الفصل األكؿ عبارة عن ثالثة أفعاؿ:
يكوف  (اآلمدم)أف الفعل الكالمي سواء عند التداكليٌن أك عند  سابقككما رأينا يف الفصل ال بالقوؿ.

قد قصرىا  (أكستٌن)ك اليت كاف  أك القوة اإلؾتازية للفعل الكالمي، ي اإلؾتازم،منحصرا يف الفعل الكالم
  ك اليت أم بعبارة أخرل يف اظتعىن اإلؾتازم الذم حتملو الصيغة النطقية فقط، ؛78يف القوة اإلؾتازية اضترفية

 قد قسمها إذل ستسة أصناؼ ىي: كاف

 :القرارات التشريعية -

غًن أف ىذا اضتكم اليكوف بالضركرة هنائيا فقد  حكم يف اكمة،كمتتص بكونو ناتج عن إصدار   
يكوف مثال تقديريا أك على صورة رأم تقييمي،كما أف األمر اكـو فيو قد يكوف ألسباب ؼتتلفة غًن 

 مفصوؿ فيها. 

 :الممارسات التشريعية -

عيٌن يف اظتناصب كأمثلة ذلك التٌ  لطة كالقانوف كالنفوذ،سات السٌ ر يتعلق ىذا الصنف مبما  
وجيهات التنفيذية القريبة من النصح التٌ  اءامر التفسًنية يف اظتذكرات كإعطكاالنتخابات كإصدار األك 

 كالتحذير كغًنىا

                                                           
 .16ص  ،أكستٌنف ننجز األشياء بالكالـ(:نظرية أفعاؿ الكالـ العامة)كي  76
حيث كاف أصحاب الوضعية اظتنطقية  ىذا راجع بسب استنتاجنا إذل النظرة اظتعرفية اليت كانت سائدة يف تلك اضتقبة؛  77

كأعاد للغة اعتبارىا اإلؾتازم دل يكن  (أكستٌن)فلما جاء  اإلخبارية للغة كأقتلوا الوظيفة اإلؾتازية،مهتمٌن فقط بالوظيفة 
حيث كانا  (جرايس)ك (سورؿ)مث تطورت الرؤية  بعد غتيء كل من  إال يف األفعاؿ اللغوية اظتباشرة، -كنظرة أكلية -يفكر

 .(اآلمدم)اظتفهـو عند  بداللةاطتاص  فصل الرابعاضتديث عنها يف ال اليت سنفصلك  قد اىتما باألفعاؿ اللغوية غًن اظتباشرة،
 .12:شكرم اظتبخوت، ص دائرة األعماؿ اللغويٌة)مراجعات كمقرتحات( 78
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  :ضروب اإلباحة -

 كيف كل ىذا يلـز االنساف أف يفعل شيئا ما، فنموذجو إعطاء الوعد كالتكفل كالضماف كالتعهد، 
 كيدخل التصريج كالقصد يف الوعد. التصريح كإعالف النية كالقصد،كقد يندرج يف ىذا الباب 

  :األوضاع السلوكية -

كلكنها تندرج كلها حتت باب السلوؾ  كختص مبجموعة منتشرة ال نتكن حصرىا بسهولة، 
القذؼ ك كالتعازم كالقسم كأنواع السباب  كاألعراؼ االجتماعية كأمثلتها االعتذارات كالتهاشل

 إخلحدم...كالتٌ 

  :اإلثباتات الموصوفة المفسرة -

و كلكنو يبٌن كيف أف العبارات اظتتلفظ هبا جترم غترل كىذا أصعب األصناؼ من حيث تعريفي  
 كيصلح ىذا الصنف لطريقة العرض، االحتجاج كالنقاش كما تكشف أننا نستخدـ األلفاظ بوجو عاـ،

 79أضع كمسلمة... أفرتض ك كلكن، ،أرجح أعارض كأمثلة ذلك:أجيبي 

مرتبطة فقط باصتانب  دىاؾت (أكستٌن) وة فعل الكالـ اطتمسة اليت عرضهاإذا عاينا رتيع أصناؼ ق 
 ػتل النطق(.قطعا يف ) (اآلمدم)اظتنطوؽ أك اظتصرح بو تلفظا كىو ما اصطلح عليو 

فقد أخذ اظتنطوؽ  من جهتو إذل معىن اظتنطوؽ؛ (جرايس) ت الرؤية التداكلية تطرؽكيف سياؽ أدبيا 
ىذا  من معاشل القواعد كالصرؼ كالنحو، بدكره كال كالذم يضمٌ  الرل للقولة اللغوية،عنده معىن اتول الدٌ 

كما  ككل ىذه اظتعاشل عتا ارتباط كثيق بالقيمة اظترجعية يف الواقع اطتارجي، باإلضافة إذل معناىا اظتعجمي،
ااؿ عليها من طرؼ التعبًنات اليت حتتوم على ترتبط تلك اظتعاشل أيضا مبسألة حتديد األكقات كاظترجعيات 

كاف يقصد بو ما   أنوىي  ،ظتعىن اظتنطوؽ (جرايس)كالقضية اصتديرة بالذكر يف تناكؿ  .80إشارات معينة
 .81حتيل عليها يف الواقع تويو من نسبة خارجيةلتأك ما  من معىن منطقي، اللغوم تلفظتويو اللت

                                                           
 .188-187ص ،نظرية أفعاؿ الكالـ العامة)كيف ننجز األشياء بالكالـ(:أكستٌن ينظر ىذه األصناؼ يف: 79
-ػتمد يونس علي،دار الكتاب اصتديد اظتتحدة،بنغازم :ػتمدمقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب80

 Harnish Robert M ,(Logical Form and.نقال عن:41،ص01،2004ليبيا،ط
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بدليل  ظتعىن اظتنطوؽ كتد أنو قد تناكلو من كجهة نظر فلسفية ػتضة؛ (جرايس)ل يف تصوراظتتأمٌ  إفٌ  
مبا لتيل عليو يف الواقع  ظركؼ زمنية( معجم، ؾتو، صرؼ، )قواعد، أنو ربط جانب اظتعىن اظتنطوؽ

كمنو إذا أردنا أف نعاجل  دؽ أك الكذب؛قابال للصٌ  -بسب رأينا -كىذا ما كتعل اظتنطوؽ عنده اطتارجي،
)مبتدأ+خرب( مث  حوم ك القواعدم.كتب علينا أكال أف نفحص مستواه النٌ (رةكدٌ مي  بي حي الس  )اظتنطوؽ:ىذا 

بعدىا نتطرؽ إذل اظتستول  )اسم على كزف فعل+صفة على كزف مفٌعلة( إذل معاصتة مستواه الصريف فتر  
أما  ( فتمطر حبى الس  ر ىو عبارة عن تعٌكر يصيب كدٌ التٌ  + حب ىي عبارة عن خبار مكثفاظتعجمي)الس  

قف عن ىذا اضتد لكاف لو تو  (جرايس)إال أف.  actuel  مين فهو على األرجح الوقت اضتارلالظرؼ الزٌ 
 بوصف اظتنطوؽ عنده تلك الداللة الوحيدة اظتفهومة من الصيغة التلفظية، السابق؛ (اآلمدم) موافقا لطرح

 صرؼ، نحو،ال)قواعد  السابقة اليت ذكرىا جرايسحديد يشتمل أيضا على رتيع اظتستويات فهذا التٌ 
لكنو ظتا ربطها مبا حتيل عليو يف الواقع اطتارجي أصبح معىن اظتنطوؽ عنده مقتصرا على  ظركؼ(، معجم،

 كال من اطترب كاإلنشاء.(اآلمدم )يف حٌن لتتمل اظتنطوؽ عند  معىن اطترب،

 

 :المنطوقداللة  نوع -ثانيا

الالت إذل أقساـ موف أنواع الدٌ أهنم كانوا يقسٌ  فات علماء أصوؿ الفقو،ي يف مصنٌ كتد اظتتقصٌ 
ىذا تتفق يف مفاىيمها  غم من كلٌ إال أهنا على الر   ا،مصطلحاهتي  ا كعديدة تتباين من حيث تسمياهتي 

 الالت اآلتية:كنستطيع حصرىا يف أنواع الدٌ  كتعريفاهتا،

 إذل العقل. الداللة العقلية:إذا كانت مستندة يف نشوئها-1

 الداللة الطبيعية:إذا استمدت نشأهتا من العادة.-2

                                                                                                                                                                          

Implicature)In Stiven Davis(ed),Pragmatics :Areader(new york :Oxford 
University Press(1991),p326. 

 .M.Sadock and Zwicky(1985),p365 نقال عن: .42ص ،اظترجع نفسو 81
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  . 82الداللة الوضعية:إذا تبلور منشؤىا حوؿ الوضع كاصتعل كاالصطالح-3

ن تندرج داللة اظتنطوؽ؟ أىي من الدالالت العقلية أـ يف ىذا اظتقاـ ىو: أي وكالتساؤؿ الذم نطرح 
 .فما ىو الوضع إذا من قبيل الداللة الوضعية، يبدك أف داللة اظتنطوؽ تعدٌ  .الطبيعية أـ الوضعٌية؟

 :تعريف الوضع -(1)

كيف  جعل اللفظ بإزاء اظتعىن، »عريفات إذل أف الوضع يف اللغة ىويذىب صاحب كتاب الت
كاظتراد  فهم منو الشيء الثاشل، :ختصيص شيء بشيء مّت أطلق أك أحس الشيء األكؿ،االصطالح

كىو من  جعل اللفظ دليال على اظتعىن، »كمنهم من قاؿ بأنو  .83« باإلطالؽ:استعماؿ اللفظ كإرادة اظتعىن
 .85« ىي األلفاظ الدالة على اظتعاشل » كاظتوضوعات اللغوية .84« صفات الواضع

اللة كوف ند فقد أضاؼ إذل اظتعاشل السابقة يف حاشية شرح اظتطالع يف بث الدٌ د الس  أما السيٌ 
كيذىب  .86«أم ليدؿ بنفسو ال بقرينة تنضم إليو،... تعيٌن اللفظ للداللة على اظتعىن بنفسو؛ »الوضع 

بيث اقتضاء  كال متلو أف يكوف الوضع جعل اللفظ إزاء اظتعىن أكال؛ »سالة الشمسية إذل أف شارح الرٌ 
أك  يقتضي التلفظ بو عند عركض الوجع لو،فإف طبع الالفظ  كداللة أخ على الوجع، ؛الطبع كىي الطبيعية

كاظتقصود ىنا ىو الداللة  كداللة اللفظ اظتسموع من كراء اصتدار على كجود الالفظ، ال، كىي العقلية؛
كىي إما مطابقة أك  كىي كوف اللفظ بيث مّت أطلق فهم منو معناه للعلم بوضعو، اللفظية الوضعية،

 87« تضمن أك إلتزاـ

                                                           
، 01األردف،ط-:ىادم هنر،تقدصل:علي اضتمد،دار األمل للنشر كالتوزيع،إربداللة التطبيقي يف الرتاث العريبعلم الدٌ  82

)مبادئ لتأصيل البحث الدالرل العريب(:ػتمد غاليم،منشورات معهد الدراسات نقال عن:اظتعىن كالتوافق .241،ص2007
 .26،ص1999اظتغرب،)د.ط(،-كاألباث،الرباط

 .405ص ،:اصترجاشلالتعريفات  83
 .934ص ،الكليات)معجم يف اظتصطلحات كالفركؽ اللغوية(:الكفوم  84
 .935ص ،صدر نفسواظت  85

 .1/1795:التهانوم،كشاؼ اصطالحات الفنوف  86
 .29ص ،الرازمقطب الدين (:شرح الرسالة الشمسية)حترير القواعد اظتنطقية 87
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 اضتقيقة اللغوية)ر يكاد يكوف بديال ظتصطلح الوضع كىو ما يعرؼ  بػكىناؾ مصطلح آخ  
linguistic truth)  فظ اظتستعمل فيما كضع لو، يف كضع بو التخاطب كىي اللٌ  »كىي

 .88« كمركبة كىي اظتركب اظتستعمل فيما كضع لو كىي الكلمة اظتستعملة فيما كضعت لو، قسماف:مفردة،

 فظ اظتستعمل فيما كضع لو أكال يف اللغة؛اللٌ  » غوية بأهنااضتقيقة الوضعية اللٌ  (اآلمدم) ؼكيعرٌ 
من خالؿ ىذا  .89« كاإلنساف يف اضتيواف الناطق كاألسد اظتستعمل يف اضتيواف الشجاع العريض األعارل،

اظتطلوبة من كذلك حينما جعل الفائدة  مهمة؛ قد لفت انتباىنا إذل مسألة جدٌ  (اآلمدم) الكالـ يكوف
لكنو  يرل أف فهم ذلك اظتعىن اللغوم  الوضع اللغوم ىي فهم ذلك اظتعىن اظتوضوع إزاءه بالتفصيل،

إذا انعدـ ذلك اظتعىن التفصيلي يلـز منو  بيث ،يس مقتضى ضركريا يف رتيع األحواؿالوضعي التفصيلي ل
يقصد رمٌبا كاف  ك .90اظتعىن اللغوم الوضعي عن طريق العمـو ادى فى بل اظتهم عنده أف يػي  انعداـ اظتعىن ذاتو،

أما إفادتو عن طريق العمـو  فظ من معىن أساسي كمعاشل ىامشية،بالتفصيل ىنا فهم رتيع ما لتملو اللٌ 
بنا يف ىذا اظتقاـ أف ننبو إذل مسألة جد  كحرم   فيقصد بو فهم اظتعىن األساسي اظتشهور إزاء ذلك اللفظ.

متصورا من بٌن  و يعدٌ ليس ىذا فحسب بل إنٌ  كىي انتماء الوضع إذل اظتفاىيم اظتنطقية، أال مهمة،
 )لغوية أك طبيعية( اظتتصورات األكلية يف رتيع اظتناىج العلمية اليت تسعى إللقاء الضوء على الظواىر اظتختلفة

 .91بغية تقدصل كصف مناسب ألبنيتها

 ،(أكستٌن) فقد كجدنا ها اظتناطقة كالفالسفة،يشتغل علي كظتا كاف الوضع من بٌن أىم اظتفاىيم اليت
 ؽلقد تطرٌ  .(اآلمدم) ه عناية فائقة على غرار ما فعلوحيث أكال مهتما بو كثًنا، ،بوصفو فيلسوفا كمنطقيا

دة اليت رىا ضمن الشركط اظتمهٌ ركط الواجب توفٌ الشٌ  ؿى إذل مسألة اصتانب الوضعي كجعلها أك   (أكستٌن)
كتب أف  قد كضعو كاآليت: (أكستٌن) رط كافكىذا الشٌ ، بشيء ىو إؾتاز لو()التكلم  اإلنشاء كترم عليها

أم لكي ؛ 92لتصل تواضع كاتفاؽ بطريقة مستمرة كأف يكوف ذلك التواضع متعارؼ عليو عند رتيع األفراد 

                                                           
 .1/691،:التهانومكشاؼ اصطالحات الفنوف 88
 .1/46:اآلمدم،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 89
 .1/40،صدر نفسواظت  90
 .157ص م،اظتسدٌ الـ عبد السٌ اللسانيات كأسسها اظتعرفية: 91
 .26ص ،أكستٌنننجز األشياء بالكالـ(:نظرية أفعاؿ الكالـ العامة)كيف  92
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مشتمال أيضا ل العمل اللغوم بالنجاح كتب أف يكوف ذلك العمل قائما على أساس من اظتواضعة ك يكلٌ 
.فمثال لو دل حترـت مواضعة من اظتواضعات 93بغة العامة لذلك الطقس اظتؤطر إلؾتاز الفعلعلى الصٌ 

ففي مقاـ  م بالضركرة إذل إخفاؽ العمل اللغوم؛االجتماعية ك كذلك عدـ األىلية القانونية فإف ذلك يؤدٌ 
قوال مثل ذلك  ألفٌ  ،كي يتزكج بالفعل؛(اظترأةنعم أنا أقبل الزكاج من ىذه ) الزكاج مثال ال كتزئ الرجل قولو

باإلضافة إذل  د،كج حاضرا يف مكاف خاص كيف موعد ػتدٌ )صيغة القبوؿ( يتطلب أف يكوف الزٌ  القوؿ
 (أكستٌن) لكن إذا كاف .94الزكاج عقد على يده ضركرة توفر شرط األىلية من قبل الشخص الذم سيتمٌ 

كسائر علماء أصوؿ  (اآلمدم) فلم يكن يعين هبا ما كاف يعنيو ة،قد تطرؽ إذل مسألة الوضع أك اظتواضع
بل   ز على اصتانب الوضعي يف ألفاظ اطتطاب أك باألحرل يف الفعل اللغوم اظتباشر،أم أنو دل يركٌ  الفقو؛

كاف تركيزه على اعتيئة اظتتواضع عليها من ظركؼ كمالبسات خاصة باألزمنة كاألمكنة كاألشخاص يف 
 كما رأينا ذلك يف الفصل األكؿ.،  اإلجتماعية ؼتتلف اظتؤسسات

لتوقف ذلك على  ياؽ نفسو أننا لو أردنا أف نبحث عن معىن رتلة ػتددة،يف السٌ  (ؿًن س) كيرل
رتيع اظتعاشل اليت  ، من جهة أخر،(ؿًن س)معاشل باقي الكلمات كترتيبها النحوم يف تلك اصتملة....كيعلق 

على  -كما فعل أكستٌن من قبل-كمن جهة أخرل ؾتده يؤكد ،95حتملها اصتملة يف مسألة العرؼ اللغوم 
إال أف جانب التواضع  ،96قوسية يف األفعاؿ اللغوية اظتباشرةر اصتانب الوضعي)االصطالحي( كالطٌ ضركرة توفٌ 

على كجو معٌن متوقف على نوع اظتؤسسة قو بل إف حتقٌ  ال يستقر على حاؿ، -تصٌوره ببسى  -ىذا
 .97االجتماعية اتاجة إليو.

 كمن ىؤالء دتييزية للمعىن الوضعي؛كيذىب علماء اللغة التداكليٌن إذل كضع شتة  
كإال  و غًن قابل إللغائو أك إبطالو،الذم جعل اظتعىن الوضعي متميزا من حيث كوني  ( Grundyقراندم)

                                                           
 .91ص اللغوية)مراجعات كمقرتحات(:شكرم اظتبخوت،دائرة األعماؿ   93
 .79ص ،فيليب بالنشيو:التداكلية من أكستٌن إذل غوفماف  94
 .206صدل الواقعي(:جوف سًنؿ، )الفلسفة يف العاالعقل كاللغة كاجملتمع  95
بصفة االستعماؿ ال  ألف األفعاؿ غًن اظتباشرة تتميز لقد خص سورؿ مسألة التواضع يف األفعاؿ الكالمية اظتباشرة؛  96

 صفة التواضع.
 .27ص ،ة كآداهبا(:اصتيالرل دالش)لطلبة معاىد اللغة العربيدخل إذل اللسانيات التداكليةمي   97
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مث عقبنا بعد ذلك  ،(فالف رجل شجاع)فلو قلنا مثال:؛ 98تناقض صريح أدل بنا ذلك إذل كقوع يف
فإقرارنا بشجاعة الرجل تنفي عنو بالضركرة  فهذا التعقيب سيوقعنا يف تناقض ال ػتالة؛ ،(لكنو متاؼ)بقولنا:

ػتمد )يرل  فالشجاع ال متاؼ كالذم متاؼ ال نتكنو أف يكوف شجاعا. صفات معينة منها صفة اطتوؼ،
عندىا سينضوم كل من  ،اإلبطاؿ يف تصنيف اظتعىن الوضعي معيار اإللغاء أك لناى بً أنو إذا قى  (لييونس ع

كذلك  ،ٌنمعظم األصولي إذل اظتذىب كاف قد نسب ىذاك  التضمن كاالفرتاض حتت مفهـو اظتعىن الوضعي،
 .99 غًن قابلٌن لإللغاء أيضاألهنما  حينما جعلوا الداللة التضمنية كاالفرتاضية منتمية إذل الداللة الوضعية؛

كمن جهة أخرل يربط علماء اللساف ربطا كثيقا بٌن اظتعىن الوضعي للجملة كبٌن نسبتها اطتارجية اليت 
 كنتكننا أف فتثل لذلك باصتملة اآلتية: ،100ىذا ما يعرؼ باشرتاط صحة اصتملةك  حتيل إليها،

 ملك اصتزائر من أكثر اظتلوؾ سخاء. -

 يف الواقع اصتزائر من أكثر اظتلوؾ سخاء( ال نتكنها أف تكوف صادقة إال إذا تعٌٌن )ملك  إف ىذه اصتملة
كىذاف اظتعنياف نستطيع التوصل إليهما فقط  كأنو ينافس باقي اظتلوؾ األسخياء، أف لبلد اصتزائر ملك حقا،

استنباط  من خالؿ ما يدؿ عليو اظتعىن القواعدم كاظتعجمي للجملة؛ مبعىن آخر نكوف يف غىن من أجل
 . 101 ىذاف اظتعنياف إذل استخداـ بعض اآلليات االستداللية اظتنطقية كبعض األصوؿ التداكلية

ىذا من  نا يف ىذا اظتبحث على الداللة الوضعية راجع إذل كوهنا ميزة أساسية نتتاز هبا اظتنطوؽ،تركيزى  إفٌ 
 فهذا متقاربٌن؛ اللغة لوجدناقتا جدٌ اللة الوضعية كبٌن جهة كمن جهة أخرل إذا تتبعنا العالقة بٌن الدٌ 

حيث إذا  د أف اللغة كالوضع  نتثالف مصطلحاف متقاربٌن جدا من بعضهما البعض؛يؤكٌ  (weiss كيس)
 كما ذىب إذل ذلك -ىذه كفكرة اظتعرفة ، 102ا  أحدقتا ت لو إدراؾ اآلخر بالضركرةأدرؾ الواحد منٌ 

                                                           
 Peler Grundy,doing.نقال عن:41ص ،:ػتمد ػتمد يونس عليمقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب 98

pragmatics (london :fdward arnold,1995,p82. 
 .42-41ص ،نفسو اظترجع 99

 .41نفسو، ص  100
 نفسها. ص ،نفسو101
.نقال 44ص ،فهم النص(:ػتمد ػتمد يونس علي)دراسة لسانية ظتناىج علماء األصوؿ يف علم التخاطب اإلسالمي 102
-Weiss,B ,G (Language in orthodox Muslim thought :Astudy of wad alعن:
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معرفتنا بالوضع تنطوم بالضركرة على معرفتنا  إذ أفٌ  بينهما؛ىي اليت تكشف لنا أكثر عن العالقة  -(كيس)
 عندىا لنا كل ىذا نكوف ك إذا تٌ  باظتفردات اظتعجمية كؼتتلف العناصر القواعدية صرفية كانت أـ ؿتوية،

. مبعىن آخر 103 كل من اظتفردات اظتعجمية كالعناصر القواعدية أيضا  مدركٌن للغة بوصفها غتموعة تضمٌ 
على أف  قبيل اللغة، كما تكوف اللغة مؤشرا طبيعيادليال على أف الوحدات اظتتواصل هبا من  يكوف الوضع

   الداللة تندرج ضمن مسمى الوضع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

lughah,and its Development)unpublished PHD thesis(Faculty of princeton 
University ;Dept of Oriontal Studies,1966,pp,61-62 

 نفسها. ص ،اظترجع نفسو103
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 ق:المتحّكمة في إدراك المنطو  الخطابّية االستراتيجّية المبحث الثالث:

ة عدٌ  كحّت دكف كعي منهم، ،أثناء دخوعتم يف الدكرة التخاطبية  موف عادةيستعمل اظتتكلٌ 
أك ىي  أك القياـ مبهمة من اظتهمات، دة لتناكؿ مشكلة ما،طرؽ ػتدٌ  »ىي عبارة عن  اسرتاتيجيات كاليت

 أك ىي تدابًن مرسومة من أجل ضبط معلومات ػتددة، ؼ إذل بلوغ غايات معينة،غتموعة عمليات هتدً 
 ،اطتطابٌية غتموعة من االسرتاتيجيات أساسالكي تكوف لدينا  وأنٌ  الكالـ يعين ىذا .104« كالتحكم هبا

ت عوائق التعبًن اللغوم عوائق دٌ كعتذا عي  »؛ دة يسعوف إذل حلهاكتب أف نتتلك اظتتخاطبوف مشكلة ػتدٌ 
ات ما لتصل إذا ما حترينا رتيع كىذا بالذٌ  أك تكوف لديهم مهاـ معينة يقصدكف إؾتازىا، ،105« للفهم

أف مسألة الوضع مثال إفتا اظتقصود منها ىو  يرل (اآلمدم) فهذا ؛يف ذلك اطتطاب األصورلطابات مبا اطت
غ تصوٌ  ةأك مهمٌ  ةلكاف ىذا يف ذاتو مشكل ظتتخاطبٌن،بٌن ا كجود غموضرنا فرضا د  فإذا قى  ؛106التفاىم

الشرعية اليت بعث  لتويف رسا  فهم مراد ا عز كجلٌ الوصوؿ إذل من أجلطرؽ عديدة  لعادل األصوؿ اختاذ
يف إحداث  اػتوريٌ  كسيطا عندىا يكوفسىذه اظتهمة  األصورل يف ف ؾتحأك  كإذا حدث رتيعا، البشر هبا إذل

فما من  إمكاف نشوء عالقة مع اآلخرين. علىكل تفسًن ينطوم  »ىذا ألٌف  فاىم بٌن البشر كخالقهم؛التٌ 
 استطاعنصا شرعيا  بيث إذا قرأ اظتكلف ،107« قوؿ أك حديث إال كىو يربط بٌن اظتخاًطب كاظتخاطىب

ة اليت فٌن الرسائل الشرعيفهم رتيع اظتكلٌ  حصل ك أف كإذا ،سالة اليت أراد اظتشرع أف يوصلها إليوأف يفهم الرٌ 
كىذا ىو اظتقصود  ،عن نواىيو كاالنتهاءمن عبادتو باالمتثاؿ ألكامره  عندىا دتكنواأرسلها ا تعاذل إليهم 

 : كاآليت  كىي ص العالقة بٌن الفهم ك العبادةتلخٌ  معادلةكنستطيع أف نضع  .كما نعلم  من خلق العباد
  .108من طرؼ اظتكلف فهم مراد اظتشرع = اإلتياف بالعبادة الصحيحة

                                                           
:مقدمة يف اطتلفية .نقال عن 53ص ،عبد اعتادم بن ظافر الٌشهرم:)مقاربة لغوية تداكلية(اسرتاتيجيات اطتطاب  104

 ،بإشراؼ زتادم صمود:ربية من أرسطو إذل اليـوتقاليد الغالنظرية يف اظتصطلح ،ضمن كتاب:أىم نظريات اضتجاج يف ال
 . 14ص جامعة اآلداب كالفنوف كالعلـو اإلنسانية،تونس،كلية اآلداب،منوبة،

 .124ص غادامًن)من فهم الوجود إذل فهم الفهم(:عبد العزيز بو الشعًن، 105
 .1/40،:اآلمدماإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 106
 .14ص ،:عادؿ مصطفى("نظرية التأكيل من أفالطوف إذل جدامر"اعترمينوطيقافهم الفهم)مدخل إذل  107
أك يفهمو فهما غًن سليم ال يستطيع أف يأيت بالعبادة الصحيحة  ألف اظتكلف الذم ال يستطيع فهم مراد اظتشرع، 108

 بالضركرة.
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خبالؼ  -ة التعاطي مع النصوص الشرعيةيكتسب األصورل شرعيٌ  ،تأسيسا على ما سبق ذكره 
كما -مبثابة فرضية كظتا كانت عملية القراءة ىذه ،عتا professionnelفقط ظتا كاف قارئا ػترتفا  -غًنه

فاألصورل أثناء  ؛109بشكل خاص على القارئ فةمتوقٌ  معاينتها فإف -R,Barthes  ذىب إذل ذلك
كهبذا  األخرل، لىإحداىا عيقـو ىو برتجيح  فرتاضات،ة احتماالت كايف ذىنو عدٌ  قي لى عٍ تأكيلو لنص معٌن تػى 

 .نيع يكوف تاركا لبصمتو القرائية اظتتميزة عن باقي القراءات اآلخرلالصٌ 

د عرب اظتستول ختطيطي يتجسٌ دتظهر  ؛اثنٌن ذات دتظهرين كالقراءة اليت يسعى األصورل إليها
 منعكسة فيو بذافًنىا،ا حّت تكوف يقـو بتجسيد االسرتاتيجية ذاهتمظهر الثاشل فهو مادم أما التٌ  الذىين،

كما  ياؽ،يضطلع بتحليل السٌ  ا النظر يف كلى البعدين السابقٌن ؾتد أهنما ػتكومٌن بفاعل ػتورم،كإذا أمعنٌ 
عندما  فقط نو من ناصية اللغةكيف النهاية تتجلى أقتية دكر ىذا الفاعل كدتكٌ  خطط إلؾتاه،وضع بيقـو 

شريطة أف يتالءـ كل  تتماشى فعال مع ما يريد إؾتازه يف الواقع،تلك اليت ينتقي من االحتماالت اللغوية 
 .110اؼ الذم يريد حتقيقها ىداألذلك مع  

ياؽ ؾتد أف اختيار اظترسل السرتاتيجية خطابو يكوف رىن معطيات السٌ  دقيق أكثر،إذا أردنا التٌ 
 111سرتاتيجية ذلك اطتطابإلتصنيف  أساسيا مبعىن آخر تكٌوف رتيع تلك اظتعطيات معيارا جبميع حيثياتو؛

بًن عن قصد اظترسل ك منطوؽ موجو بو إذل الغًن للتع » ات اللغوية اظتعاصرة عبارة عنراسالذم يعترب يف الدٌ 
 .112« لتحقيق ىدفو

ؿتو االستدالؿ كاضتجاج كاالستلزاـ  كما أف للخطاب آليات معينة تستعمل أثناء إنتاجو؛
اىر نا للمعىن الظحكم يف خطاباتنا من حيث إرادتي التٌ  نستطيعكمن خالؿ ىذه اآلليات  ،إخل....اضتوارم

كالسياؽ يف  نا للمعىن اطتفي اظتستلـز من خالؿ اظتقاـمن حيث إرادتي  أك سانية اضترفية،من صيغها اللٌ 

                                                           
اطتطاب)اظتؤدتر الدكرل حتليل ك لسانيات النص النص األديب بٌن القراءة كالتواصل:حسن زتائز،ضمن كتاب:109

 .2/740األكؿ:بوث ػتكمة يف لسانيات النص كحتليل اطتطاب(،

 .53ص ،)مقاربة لغوية تداكلية(:عبد اعتادم بن ظافر الشهرماسرتاتيجيات اطتطاب 110
 .86اظترجع نفسو، ص 111
 نفسها. ص، نفسو 112
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يف أم خطاب على  لةن ينا تلك العناصر كاآلليات لوجدناىا متأصٌ كبالعمـو إذا تقصٌ  .113شكلهما الواسع
لعناصر كاآلليات من يف حضور تلك ا لكن بطبيعة اضتاؿ يوجد ىناؾ تباينه  اختالؼ تصنيفو كقصد منتجو،

كىذا طبعا راجع إذل سياؽ كل خطاب كالظركؼ اليت أنتج فيها كحاجة منتجو إذل  ،خطاب إذل آخر
 . 114توظيف عناصر كآليات على حساب األخرل

فإذا أخذنا اظتستول  ساحة كاسعة تتوزع عرب  ؼتتلف اظتستويات؛مع اللغة مى كبصفة عامة كتد اظتتعامل 
كىذا بدكره يتالءـ ك معىن  اللية اظتباشرة،ساحتو تتجلى يف إطار  الصيغ اللغوية الدٌ الرل مثال ؾتد أف مى الدٌ 

 ة عنداألخًن  ينا ىذهتقصٌ  ظتاك ، 115(االسرتاتيجية اظتباشرة )ػيو بكىو ما نتكننا أف نسمٌ  اطتطاب اضتريف،
 ةدالل -3.اللة التضمند-2.اللة اظتطابقة د-1:اللة ىيمن الدٌ  اأنواع عنده ىا تؤطرناجدك  (اآلمدم)

 داللة اإلشارة.-5داللة االقتضاء.-4التنبيو كاإلنتاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  نفسو، ص نفسها.113

 نفسو، ص نفسها. 114
 .367ص ،نفسو 115
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 :أصناف الدالالت المنطوقة عند اآلمدي المبحث الرابع:

 األصوليٌن إذل قسمٌن اثنٌن قتا: عند اظتتكلمٌن من تنقسم داللة اظتنطوؽ

ىو  »، أك 116«فالصريح ما كضع اللفظ لو فيدؿ عليو باظتطابقة أك بالتضمن  »اظتنطوؽ الصريح: -)أ(
 117« داللة اللفظ على اضتكم بطريق اظتطابقة، أك التضمن، إذ أف اللفظ قد كضع لو

كغًن الصريح خبالفو كىو ما دل يوضع اللفظ لو بل يلـز ؽتا كضع لو فيدؿ  »اظتنطوؽ غًن الصريح: -)ب(
ىو داللة اللفظ على »، أك 118« ك إنتاء ك إشارة عليو بااللتزاـ كغًن الصريح ينقسم إذل داللة اقتضاء 
 .119« اضتكم بطريق االلتزاـ؛ إذ أف اللفظ مستلـز لذلك اظتعىن

يقوؿ هبذا الٌتقسيم؛  همي األصوليٌن، إال أننا دل ؾتدمن متكلٌ  غم من أنو كاحده أما )اآلمدم( فعلى الرٌ 
، كىو 120فظ على ىيئة جازمة ال حتتمل التأكيلفلقد كاف اظتنطوؽ عنده منطوقا كاحدا يفهم من داللة اللٌ 

 ضمن (اآلمدم)فها فلم يصنٌ شارة، كاإل. أما داللة االقتضاء كاإلنتاء 121داللة اظتفهـو عنده ما يقابل
، بل تركها ىكذا دكف تصنيف التقسيم  يف مبحثنا ىذا سنعتمد ػ، إال أننا122اظتنطوؽ، كال ضمن اظتفهـو

 الذم قاؿ بو رتهور اظتتكلمٌن؛ ألنو أيسر ك أقرب للفهم.

  
                                                           

 .254:عضد اظتلة كالدين، صاظتنتهى األصورلٌ  العضد على ؼتتصر شرح  116
تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارىنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب   117

 .1/594كالسنة(:ػتمد أديب صاحل،
 .254:عضد اظتلة كالدين، صاظتنتهى األصورلٌ  العضد على ؼتتصر شرح 118

الٌنصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارىنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب  تفسًن  119
 .1/594كالسنة(:ػتمد أديب صاحل،

 كعلى ذلك نرٌجح أف )اآلمدم( كاف يقصد مبنطوقو اظتنطوؽ الصريح.  120
 .84-3/83اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،  121
إال أنٌو لو حققنا يف األمر ؾتد أف تلك األقساـ تندرج حتت مسمى اظتنطوؽ غًن الصريح، على الرغم من عدـ ذكر  122

)اآلمدم( عتذا النوع من الداللة؛ بدليل أنو عٌد داللة اإلنتاء من قبيل الداللة اظتنطوقة، كلكنو دل يصنفها ضمن 
  أف تكوف منطوقا غًن صريح، فال يصٌح أف ختلو من كليهما. اظتنطوؽ)الصريح(، كإذا دل تكن منطوقا صرلتا تعٌٌن 
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 الدالالت المنطوقة الصريحة: -(أّوال)

 .(داللة اظتطابقة كداللة التضٌمن)، كقتا:توجد ىناؾ داللتاف منطوقتاف صرلتتاف

 داللة المطابقة:   -(1)

 فظية إما أف تعرٌب كاللٌ  »؛ 123أك غًن لفظية لفظية، تكوفإما أف فظ اظتفرد أف داللة اللٌ  (اآلمدم) يرل
 كذلك كما تدؿ ،(اظتطابقة)داللة  يف ىذه اضتاؿ كتسمى ،124« بالنسبة إذل كماؿ اظتعىن اظتوضوع لو اللفظ

ككل داللة كاملة  لتطابق اللفظ كاظتعىن، » الداللة يعود ، كسبب تسمية ىذه125ااإلنساف على معناى ةلفظ
 لداللةل لكنستطيع أف فتثٌ  .126« ىي نتيجة مطابقة بٌن اللفظ كمعناه أك اظتطابقة بٌن الداؿ كمدلولو

فمن خالؿ اظتقابلة بٌن  . [275]البقرة:﴾كأحل ا البيع كحـر الربا﴿بقولو تعاذل: ةاظتطابق ةاظتنطوق
كبٌن ما حتماله من داللة  ص الشرعي،ف منهما اظتنطوؽ اضتريف عتذا النٌ تٌن يتكوٌ الكالميتٌن اللٌ الوحدتٌن 

تدؿ ىذه الوحدة الكالمية برفيتها اظتطابقة على جواز           ﴾كأحل ا البيع﴿ل إذل اآليت:نتوصٌ 
أيضا  تدؿ ىذه الوحدة الكالمية       ﴾ـ الرباكحرٌ ﴿النشاط البيعي بٌن البشر.أما الوحدة الكالمية الثانية:

كالشيء الذم كتب أف  .127على حترصل النشاط الربوم بٌن البشر -فقطك  -بصيغتها الظاىرة اظتطابقة 

                                                           
 .1/32اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 123
 .1/32اظتصدر نفسو، 124
 .1/32،نفسو 125
)قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل(:إدريس بن خويا،عادل الكتب البحث الدالرل عند األصوليٌن 126

 .59ص ،2011ق/1432، 01األردف،ط-كالتوزيع،إربداضتديث للنشر 
. أسباب اختالؼ الفقهاء يف 275ينظر:داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف، ص  127

. 202ـ، ص 2014ق/1435، 01األحكاـ الشرعية:مصطفى إبراىيم الزظتي،نشر احساف للنشر كالتوزيع،)د.ب(،ط
األحكاـ الشرعية)دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ(:عبد  منهج اظتتكلمٌن يف استنباط

تفسًن  .441ـ، ص2005ق/1426، 01لبناف،ط-الٌرؤكؼ ميفضي خرابثة،دار ابن حـز للطباعة كالنشر كالتوزيع،بًنكت
نصوص الكتاب كالسنة(:ػتمد أديب النصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارىنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من 

 .1/594صاحل،
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حيث يتوسط الوضع بٌن اللفظ كبٌن داللتو  ،حاضرة ىنا تكوف إليو ىو أف مسألة الوضع االنتباهنلفت 
 .128على اظتعىن

 كجعلها خاصة فقط باألفعاؿ الكالمية اظتباشرة من جهتو على مسألة اظتطابقة، (سًنؿ)د لقد أكٌ 
 ككاف قد عربٌ  129 سانية كمعناىاالصيغة اللٌ حيث تشتمل ىذه األخًنة على مطابقة تامة بٌن  ؛)اظتنطوقة(

 :130 عنها باطتطاطة اآلتية

 س = ص                                                            

 م                                                  

 

ىذه  معىن (ص) كنتثل نتثل معىن الصيغة اللسانية االستفهامية، (س) طتطاطة كاآليت:تقرأ ىذه ا
كبشكل  .131(ص)مساكية لػ  (س)إذف تكوف بالضركرة  ،اللغوم مباشر الفعل كمبا أف (.القوؿ) الصيغة

الفعل  »يقوؿ سًنؿ: الفعل الكالمي اظتباشر؛ يف إطار فقط )سًنؿ( إرتارل تتجٌسد داللة اظتطابقة عند
كلتاكؿ توصيل  كىو يعين مبا يقولو شيئا، حٌن يقوؿ اظتتكٌلم شيئا ما، مريرم ىو كحدة اظتعىن يف االتصاؿ.التٌ 

؛ أم عندما يتواصل اظتتكلم مع 132« فإنو إذا أفلح سيكوف قد أدل فعال دتريريٌا ما يعنيو للمستمع،
اظتخاطب، كيكوف قاصدا إبالغو معىن معٌٌن، فإٌف من بٌن الطرؽ اظتتاحة ىي أف كتعل ذلك اتول 

 القضوم متطابقا مع الصيغة اللسانية اظتستعملة. 

 

 

                                                           
 .28ص ،الرازمقطب الدين (:شرح الرسالة الشمسية)حترير القواعد اظتنطقية  128
 26ص ،:اصتيالرل دالش)لطلبة معاىد اللغة العربية ك آداهبا(مدخل إذل اللسانيات التداكلية 129
 .27ص ،اظترجع نفسو 130
 نفسها ص ،نفسو 131
 .203كاجملتمع)الفلسفة يف العادل الواقعي(:جوف سًنؿ،صالعقل كاللغة  132

 كيف أبدي بأحرفي ما أريد؟



المنطوق وداللته عند اآلمدي                                                          الثالفصل الث  
 

269 
 

 ن:ضمّ داللة التّ     -(2)

ستفاد من خالؿ الٌصيغة أم تلك اليت تي ؛ 133أيضا من الٌدالالت اللفظٌيةتعٌد داللة التضٌمن 
 ؛134اللسانية اضترفٌية. إال أف داللة اللفظ ىنا ال تعٌم رتيع اظتعىن اظتوضوع لو اللفظ، بل تشمل بعضو فقط

يكوف اظتعىن جزءا من اظتعىن الذم يطابقو اللفظ، مثل داللة اظتثٌلث على الشكل، فإنٌو يدٌؿ  » مبعىن آخر أف
 135« على الشكل ال على أنٌو اسم الشكل، بل على أنو اسم ظتعىن جزؤه الشكل

مثل معىن اضتيوانية بعض ؽتا حتتوم عليو من معاشل؛  على (اإلنساف) ةلفظ عندما تدٌؿ مثالأك 
يف ىذه اضتاؿ ستنعدـ  ! ن ماذا لو كاف اظتدلوؿ بسيطا ال لتتوم على أجزاء متضمنة فيو؟، كلك136كالنطقٌية

ػتافظة على حضورىا، كىذا ما جعلها تكوف  دائما ، أما داللة اظتطابقة ستبقىبطبيعة اضتاؿ داللة التضٌمن
كال تأكلوا ؽتا دل يذكر ﴿ضمن بقولو تعاذل:ل لداللة التٌ كنستطيع أف فتثٌ  .137من داللة التضٌمن ك أمشلى  أعم  

فظ يف ىذا النص دل تكن داللة مطابقة إف داللة اللٌ  .[121]سورة األنعاـ،اآلية﴾اسم ا عليو كإنو لفسق
قولو يف  ؛ فلو تأٌملنا138« فظ دؿ على ما يف ضمن اظتسمىألف اللٌ  » بل كانت داللة تضمنية؛

تكوف  »كعليو  ،139مفيدا ظتعىن اضتالية جاء حرؼ الواك يف ىذا السياؽ ؾتد أف ﴾كإنو لفسق﴿تعاذل:
اصتملة اليت بعدىا يف ػتل نصب حاؿ من اسم اظتوصوؿ يف)ؽتا( أم ال تأكلوا من الذم دل يذكر اسم ا 

بل األكل  دة بعاملها ال يكوف رتيع األكل منهيا عنو،كظتا كانت اضتاؿ مقيٌ ، 140« عليو كاضتاؿ أنو فسق
فقط يف حالة ما  قةن كاتصافو بصفة الفسق تكوف متحقٌ  ،الفسق فقط صفا بصفةاظتنهي عنو ىو ما كاف متٌ 

أك فسقا ﴿:د اظتقصود من الفسق فقاؿحدٌ  كاف قد  ارع اضتكيمبدليل أف الشٌ  ذكر عليو اسم غًن ا؛ إذا
                                                           

 .1/32:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 133
 .1/32اظتصدر نفسو، 134
 . 61:إدريس بن خويا، ص البحث الدالرل عند األصوليٌن)قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل( 135
 .1/32:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 136
 .1/32،نفسوظتصدر ا 137
 تلقيح اظتفهـو .نقال عن:61ص ،)قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل( البحث الدالرل عند األصوليٌن 138

:عبد الفتاح الدستيسي،دار اآلفاؽ العربية،القاىرة  .17ص ،1997مصر،)د.ط(،-باظتنطوؽ كاظتفهـو
 اظترجع نفسو، ص نفسها. 139
 نفسو، ص نفسها. 140
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إذا انعدمت صفة اإلىالؿ لغًن ا باألكل جاز أكلو حّت كلو  كبالتارل، [145]األنعاـ:﴾أىل لغًن ا بو
 ضمن بصريح النطق بو،على معىن التٌ  السابق النص الشرعي لقد دؿٌ  ،إذف .141دل يذكر اسم ا عليو

 . 142ظتا دخل فيو ذلك اظتعىن حيث توسط الوضع

اظتعىن اظتنطقي  ضمن ،(جرايس) حديد عندكبالتٌ  عند اظتعاصرين، نمفهـو التضمٌ  يندرج
Implication ،بسب  -ل على معىن التضمنصٌ نستطيع أف ؿتي ك  باإلضافة إذل مفهـو االفرتاض

فإف ذلك يتضمن إثبات  )أ( ؽصدإذا تعٌٌن  )أ ك ب( ك يف حالة ما إذا كانت عندنا قضيتاف -جرايس
على صدؽ القضية  )ب( نةالقضية اظتتضم   يتوقف صدؽ، احية اظتنطقيةمن النٌ ، ففي ىذه اضتاؿ )ب(،
إذف عالقة بٌن رتلتٌن ؽ، ك ؾ؛ حيث ؽ  Entailment التضمن »يكوف كمنو  ،143)أ( نةاظتتضم  

 كىذا اظتثاؿ يوضح اظتسألة أكثر: ،144«تتضمن ؾ إذا كاف صدؽ ؾ تابعا ضركرة لصدؽ ؽ 

 .(ابن الفقًن)قرأت ركاية -1

 قرأت ركاية.-2

األكذل  فعندما تكوف القضية األكذل متضمنة للقضية الثانية؛إذا دققنا يف األمر ؾتد أف القضية  
)دل أقرأ ركاية ابن  يف حٌن لو افرتضنا كذب القضية األكذل ،تكوف بالضركرة القضية الثانية صادقة صادقة

فيمكن أف تكوف ىذه األخًنة  )قرأت ركاية(، عنو بالضركرة كذب القضية الثانية فهذا ال ينجرٌ  الفقًن(،
أما كذهبا فيكوف يف حالة كاحدة فقط أال  مثال(، مرافئ الوىم) حالة ما إذا قرأت ركاية أخرل صادقة يف

 .145أم ركاية من الركاياتكىي أنين دل أقرأ 

                                                           
-:ػتمد علي عبد الكرصل الرديين،عادل الكتب،بًنكتنقال عن:فصوؿ يف علم اللغة العاـ .62-61ص ،نفسو 141

 .274ص ،2002، 01لبناف،ط
 .28ص ،الرازمقطب الدين  (شرح الرسالة الشمسية)حترير القواعد اظتنطقية   142
 .45ص الداللة كالتخاطب:ػتمد ػتمد يونس علي، مقدمة يف علمي143
 اظترجع نفسو، ص نفسها.  144

 كاظتثاؿ اظتوٌضح بو من عند الباحث. نفسها. ص ،نفسو  145
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لقد خالف )اآلمدم( نظرة )جرايس( ظتعىن التضٌمن؛ فاألٌكؿ عٌده من قبيل الدالالت الوضعٌية؛  
اجملتمع اللغوم الواحد، بينما الثاشل كاف قد جعلها من قبيل أم تلك الدالالت اليت اصطلح عليها أفراد 

 ستلزامٌية منطقٌية.ٌية؛ أم تلك اليت تستفاد بطريقة االدالالت اظتنطق

 

 الالت المنطوقة غير الصريحة:الدّ  -)ثانيا(

ىذا ال رلتة، لكن الالت الصٌ دٌ االستعماالت اللغويٌة الطبيعٌية، ؾتدىا من قبيل الإذا أمعنا النظر يف  
حدث استثناء من ياؽ بشّت أنواعو مع بعض اظتعطيات التخاطبٌية، فيي رتيع اضتاالت، فقد يتدٌخل السٌ  يعمٌ 

)اظتنطوؽ غًن ػ، كىذا ما اصطلح عليو األصوليوف ب146التواصل بشيء من عدـ الٌتصريح مى سً شأنو أف يى 
 ظتنطوؽ فوجدكىا ثالثة أنواع ىي:الالت اظتنضوية حتت ىذا اكلقد استقرأ العلماء أصناؼ الدٌ  ،الصريح(

 داللة اقتضاء.-1

 .داللة إنتاء-2

 .147داللة إشارة-3

 

 داللة االقتضاء:  -(1)

؛ أم يكوف اظتتكٌلم قاصدا تبليغها من طرؼ اظتتكلم مقصودةن  -كما مٌر معنا سابقا-اللةتكوف ىذه الد  
أف اللفظ يقتضي ذلك  » أم ؛ؼتتفيا أك مضمراو يكوف إال أٌف اظتدلوؿ الذم يبغي اظتتكلم تبليغى  ،إذل الٌسامع

 :قتا كذلك الحتمالٌن اثنٌن ،148« اظتدلوؿ، كليس بنص صريح فيو

                                                           
حتت  20ديسمرب،)د.ب(،اجمللد /نوفمرب/غتلة عادل الفكر،أكتوبراالقتضاء يف التداكؿ اللساشل:عادؿ فاخورم،146

 .143ص ،03،1989الػلسنية،العددعنواف:
تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارىنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب  147

 .1/595كالسنة(:ػتمد أديب صاحل،
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 إما أف يضمر لضركرة صدؽ اظتتكلم. - أ
 .149ة كقوع اظتلفوظ بوأك يضمر لصحٌ  - ب

أُمَِّتي َتَجاَوَز اللَُّه َعْن » : -صلى ا عليو كسلم -سبة لالحتماؿ األكؿ بقولوبالنٌ  (اآلمدم)يستشهد 

ـى ًلمىٍن الى كتيًٍمعي  :»-لصالة كالسالـعليو ا -كقولو ،150«اْلَخطََأ، َوالنِّْسَياَن، َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيهِ  الى ًصيىا

ـى ًمنى الل ٍيلً  ـو كالعمل أف اطتطأ كالصٌ  (اآلمدم) يرل .152« ال عمل إال بنية :»أيضا كقولو، 151« الص يىا
ألنو يف ىذه اضتالة كتب على اظتتكلم أف متفي نفي اضتكم حيث  متحققٌن؛ليسوا ػتتسبٌن مع كوهنم 

يف  أك الكماؿ حةكنفي الصٌ  ،األكؿ ديث اضتكىذا ؿتو نفي اظتؤاخذة كالعقاب يف يكوف باستطاعتو نفيو؛
ر لضركرة  صدؽ الكالـ كرتيع ىذا النفي مقدٌ  ،الثالث ديثيف اضت كاصتدكل كنفي الفائدة ،الثاشل ديثاضت
كعليو نقدر الكالـ يف اضتديث األٌكؿ فيكوف على النحو اآليت:)ريفع عن أٌميت  .153االترتيع تلك اضت يف

فظاىر نٌص  »أما يف اضتديث الثاشل  ،154( ع عن أميت العقاب عن إمث اطتطأفاظتؤاخذة عن إمث اطتطأ، أك ر 
، كالصـو ال ينتفي بصورتو، كلضركرة صدؽ الكالـ البد من تقدير ػتذكؼ كىو لفظ  اضتديث نفي الصـو

                                                                                                                                                                          
منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية)دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ(:عبد  148

 .447الٌرؤكؼ ميفضي خرابثة، ص
 .82-3/81،:اآلمدماإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  149
-الكتب العلمٌية،بًنكت مد(،دارأبو عبد ا ػتمد بن عبد ا بن ػتاضتاكم)أبو اظتستدرؾ على الصحيحٌن:  150

 .2801.العدد:2/216ـ، كتاب الطالؽ/1990 ق/ 1411، 01،طمصطفى عبد القادر عطا لبناف،حتقيق
-النيسابورم(،اظتكتب اإلسالمي،بًنكت بن اظتغًنة أبو بكر ػتمد بن إسحاؽ)صحيح ابن خزنتة:ابن خزنتة  151

/  لبناف،حتقيق:ػتمد مصطفى األعظمي،)د.ط(،)د.ت(، ٍرءي بكتاب الصـو ابي اأٍلىٍمًر ًبًصيىاـً يػىٍوـً عىاشيورىاءى , ًإٍف أىٍصبىحى اٍلمى
 .2090،العدد: 3/289،غىيػٍرى نىاكو لًلص يىاـً غىيػٍري غتيًٍمعو عىلىى الص يىاـً ًمنى الل ٍيلً 

 )ختريج اضتديث(. 152
 .3/82،حكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدماإل153
األحكاـ الشرعية)دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على منهج اظتتكلمٌن يف استنباط  ينظر:154

. داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف، 449األحكاـ(:عبد الٌرؤكؼ ميفضي خرابثة، ص
ص الكتاب . تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارىنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصو 280ص

 .1/548كالسنة(:ػتمد أديب صاحل،
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)ال صياـ كامال أك صحيحا...(، كهبذا التقدير يكوف حكم الصـو ىو اظتنفي  أم؛ )كامل( أك )صحيح(
.كعلى ؿتو ما  155« ـ للواقعال الصـو نفسو، كاضتكم غًن منطوؽ بو، لكن البد منو لتحقيق مطابقة الكال

ىو حاصل يف اضتديثٌن السابقٌن، نقوؿ بأنو حّت يصبح تقدير الكالـ صحيحا يف اضتديث الثالث، البد 
)ال عمل : )اصتدكل(، كعليو يصبح تقدير الكالـ على النحو اآليت أك من أف نقٌدر ػتذكفا كىو)الفائدة(

 ىو اظتنفي كليس العمل يف حٌد ذاتو.يكوف كصف العمل  هبذا ذك الفائدة أك اصتدكل(، ك 

 عليو من حيث اظتعطى العقلي أك الشرعي؛ و متوقفةن تي فإما أف تكوف صحٌ  االحتماؿ الثاشل،يف  كأما
 (أىل) ففي ىذه اآلية استلـز األمر إخفاء لفظ [.82]يوسف:فاألكؿ ؿتو قولو تعاذل:﴿كاسأؿ القرية﴾

كذلك ألف اضتجارة ال تسأؿ،  »؛ 156من الناحية العقلية اظتنطقية الكالـ بالضركرة حّت يصح   متطلبه  ىذاك 
فعدـ التقدير يقتضي عدـ صحة الكالـ، فأصبح  فال بد أف يكوف اظتسؤكؿ عاقال، كمن أىل البياف،

قوؿ القائل ب )اآلمدم( فيمثل لو أما الثاشل .157« التقدير كاجبا، بل ضركريا، حّت يصح الكالـ كيستقيم
ألف  فهذا الكالـ يستلـز كوف انتقاؿ ملكية العبد آلت إذل اظتتكلم؛. 158( على ألفعيٌن  أعتق عبدؾ)لغًنه:

ىذه الوحدة الكالمية تتضمن شرط امتالؾ العبد  »؛ مبعىن آخر159العتق الشرعي متوقف عليها بالضركرة
)اعتق( يقتضي ذلك الشرط، فإذا  اظتراد عتقو، غًن أف اظتتكلم دل ينطق بو، كلكن اللفظ اظتنطوؽ كىو قولو

                                                           
 .280داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف، ص  155
داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف،  .3/82،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 156
الشرعية)دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ  .280-279ص

.   تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارىنة ظتناىج العلماء يف 450األحكاـ(:عبد الٌرؤكؼ ميفضي خرابثة،ص
 .1/549استنباط األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة(:ػتمد أديب صاحل،

حكاـ الشرعية)دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ(:عبد منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األ 157
 .  450الٌرؤكؼ ميفضي خرابثة،ص

 .3/82اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 158
تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارىنة ظتناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من  .3/82اظتصدر نفسو، 159

التمهيد يف ختريج الفركع على األصوؿ:اآلسنوم)رتاؿ الدين أبو . 1/550نصوص الكتاب كالسنة(:ػتمد أديب صاحل،
-كالنشر كالتوزيع،بًنكت ػتمد عبد الرحيم بن اضتسن(،حتقيق كتعليق:ػتمد حسن ىيتو،مؤسسة الرسالة للطباعة

 .242ـ،ص 1981ق/ 1401، 02لبناف،ط
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 شرعا أف ينوب اظتالك السابق عن اظتشرتل يف إعتاؽ العبد ملك القائل العبد بالشراء من مالكو صحٌ 
الكالـ على ىذا النحو:)بع عبدؾ مين بكذا، كلكن كن ككيلي يف  نتكننا أف نقٌدركعليو  ،160«

 .161(اإلعتاؽ

اللة بصيغة ضاء على القصد ليست من طريق الدٌ داللة االقت » إذف، يف ضوء ما سلف نستنتج أف
الوحدة الكالمية أك بصيغة معناىا، بل ىي بداللة معىن اللفظ اظتقدر الذم اقتضتو استقامة الكالـ، كىذا 

، كليس عتا عالقة Deep Structure)) يعين أف داللة االقتضاء عند األصوليٌن تتعلق بالبنية العميقة
 .162« اظترتبطة بالكيفية اليت ياـ هبا نطق الوحدة الكالمية Surface Structure)) بالبنية الٌسطحية

بيث يلـز من  عبارة عن عالقة تربط بٌن قضيتٌن اثنٌن، عاصرةراسات اظتقتضاء يف الدٌ اال يعدٌ 
صادقة لـز منها أف تكوف  (إذل عبد اجمليد ري نظي أى )رتلة: مثال فإذا كانت صدؽ األكذل صدؽ الثانية بالضركرة؛

ألنو ليس بوسعنا قبوؿ  زكمية بٌن القضيتٌن؛كتنشأ ىذه العالقة اللٌ  صادقة أيضا، (إذل رجل ري نظي أى )رتلة:
 ؛traditionnelle  من اظتعاشل العرفية ،من جهة أخرل، د االقتضاءيعٌ كما   .163األكذل كرفض الثانية

فمهما تغًنت  ؛164فيها اطتطاب زي نجى كاظتقامات اليت يي  ت السياقاتكىي اليت تبقى على حاعتا مهما تغًنٌ 
ألننا  اللة االقتضائية نفسها؛ستبقى الدٌ  ،(اآلمدم) السابقة اليت استدؿ هبا ٌشرعيةالسياقات النصوص 

نعتمد يف ستنباطها على اظتعطى اظتنطقي الٌلزكمي ال على اظتعطى اطتطايب التداكرل اظتتغًن بتغًن السياقات 
 اطتطابية.

أك  )اظتعىن غًن الطبيعيػ)جرايس( ب عند التداكليٌن، ضمن ما اصطلح عليو ،ندرج مفهـو االقتضاءي
 بٌن داللة االقتضاء من ىو اآلخر حينما عدٌ  (اآلمدم) مع )جرايس( ٌتفقي، ك 165(الداللة غًن الطبيعية

                                                           
 .282داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف، ص 160
منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية)دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ(:عبد  161

 .452الٌرؤكؼ ميفضي خرابثة،ص
 .279داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف، ص 162
 .29ص آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اظتعاصر:ػتمود أزتد ؿتلة،  163
 .24ص اللسانيات الوظيفية)مدخل نظرم(:أزتد اظتتوكل، 164
 .144ص ،يف التداكؿ اللساشل:عادؿ فاخورم االقتضاء165



المنطوق وداللته عند اآلمدي                                                          الثالفصل الث  
 

275 
 

قولو عز  يففمثال  ؛ أم تلك اليت يكوف اظتتكلم قاصدا إيصاعتا إذل الٌسامع.166لقصديةا الالتالدٌ 
مستوفيا للمستول النحوٌم؛ فهذه اصتملة تتكوف من فعل  لفوظاظت يكوف ىذا كجل:﴿كاسأؿ القرية﴾

)أنت( كمفعوال بو كىو)القرية(، أما اظتستول الٌتداكرل فال يكوف مستوفيا إال  أمر)اسأؿ( كفاعل مسترت تقدره
. إال أف ىناؾ شيئا (كاسأؿ أىل القرية)أىل(، كهبذا يصبح اظتعىن) إذا قٌدرنا لفظا مضمرا مقصودا تابعا كىو

داريا باظتقصود اظتخفي   داللة االقتضاء البٌد من أف يكوف اظتخاطىبي  كي تتحققب أف ننبو لو، كىو أنو لكت
؛ فعلى 167« إذ أٌف دراية قصد الداللة غًن الطبيعية ىو شرط البد منو لتحقيق القصد»من ىذه الٌداللة؛ 

ال بد من أف يكوف اظتتلقي على  ﴾كاسأؿ القرية﴿بيل اظتثاؿ لكي يكوف القصد متحققا يف قولو تعاذلس
ال يتمكن من إدراؾ داللة )أىل(؛ ألنو إذا دل يكن على دراية بو عندىا  دراية باظتقصود اظتخفي كىو
االتصاؿ القصدم باظتعىن اضتصرم للكلمة، ال يكفي أف يتم  لى حٌّت لتصي  »االقتضاء أصال؛ مبعىن آخر 

توصيل اتول بشكل قصدم، بل البد باإلضافة إذل ذلك أف يقصد توصيل أف ىذا اتول قد أريد 
  .168« توصيلو بشكل قصدم. ففعل التوصيل ينعكس على ذاتو كيشٌكل جزءا ؽتا كترم توصيلو

 

 التنبيه واإليماء: داللة -(2)

داللة اإلنتاء، داللة  » كمن أشتائها ،169ضمن اظتنطوؽ غًن الٌصريح ، كسابقتها،ىذه الداللة تندرج 
ياؽ بأداة أك حركة مقصودة للمتكلم، غايتها اإلشعار التنبيو كداللة الٌتفهيم، كىي:داللة اللفظ أك السٌ 

ببها، كمتوقف عليها، سواء  بتغليب العالمة كالتفهيم هبا، كاإلفادة أف اضتكم اظتذكور يف النص إفتا كجد لس
داللة التنبيو  نفيد من ىذا الكالـ أف .170« كانت كصفا أـ علة. كلوالىا ظتا انبىن اضتكم اظتذكور عليها

                                                           
 .145، ص ع السابقاظترج 166
 نفسها.نفسو، ص  167
 نفسو، ص نفسها.168
. إرشاد الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم 254:عضد اظتلة كالدين، صاظتنتهى األصورلٌ  العضد على ؼتتصر شرح 169

 .763األصوؿ:الشوكاشل، ص
. نقال 96البحث الدالرل عند األصوليٌن)قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل(:إدريس بن خويا، ص 170

 .65، ص2005، 01االستدالؿ كدتييز اظتدلوؿ من الداؿ:ػتمد أكغازل،مطابع الشيوخ،تطواف،طعن:رسالة يف 
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اظتعىن الوضعي للصيغة الٌلسانية الصرلتة أك اضترفٌية، بل تفيدىا عن طريق  ال تفيد معناىا عن طريق كاإلنتاء
تكوف فيها الوحدة الكالمية دالة على بطريقة  » ىذه الداللة معناىا؛ مبعىن آخر تفيد 171اظتعىن الالـز

 .172« اظتقصود مبضموهنا كليس بصيغتها كمنطوقها

 يف ثنايا مباحث ىذه الداللة؛ يقوؿ بثوثم على تعريف عتا قد كقفناأما عند )اآلمدم( ف 
ليل على أنو دل فإذا ذكر مع اضتكم كصفا مناسبا غلب على الظن أنو علة لو؛ إال أف يدؿ الدٌ  »: )اآلمدم(

كداللة اإلنتاء أف يقرتف اللفظ  »، كيعرفها )الشوكاشل( فيقوؿ:173«ىو الظاىر منو؛ فيجوز تركو ام  يرد بو
اظتتقاربٌن أنو إذا كرد خطاب الشارع  نفيد من ىذين التعريفٌن .174« بكم، لو دل يكن للتعليل لكاف بعيدا

غوية عتذا األخًن مصحوبة بوصف يكوف مناسبا عتا، عندىا فقط مفيدا ضتكم شرعٌي، ككانت الوحدة اللٌ 
نتكننا أف نرٌجح كوف ذلك الوصف ىو اظتتسبب األٌكؿ يف نشوء ذلك اضتكم، كما توجد ىناؾ إمكانية 

ضمن تلك الوحدة  كىي أف نقف على دليل صريح جليٌ  جتعلنا نستبعد علٌية الوصف اظتناسب للحكم،
 الكالمية يصبح معو ذلك االقرتاف الغيا.

 يف ستة أصناؼ أساسية ىي:     ةػتصور  أهنا عند )اآلمدم( التنبيو كاإلنتاء ةداللاظتتقصي ل كتد

للداللة على أف  »كذلك  ،175أف يكوف اضتكم مرتتبا على الوصف بواسطة الفاء التعقيبية كالتسبيبية -(1)
نف إما أف يكوف يف كالـ ا إذل أف ىذا الصٌ  (اآلمدم)كيذىب  .176« ذلك الوصف علة لذلك اضتكم

-صلى ا عليو كسلم -أك يف كالـ الراكم عن الرسوؿ  -صلى ا عليو كسلم -تعاذل أك يف كالـ رسولو 
177. 

                                                           
 .763إرشاد الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم األصوؿ:الشوكاشل، ص 171
 .285:موسى بن مصطفى العبيداف، ص داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن 172
 .3/328:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 173
 .764:الشوكاشل،ص  الفحوؿ إذل حتقيق اضتق من علم األصوؿإرشاد  174
 .3/320،إلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدما 175

منهج اظتتكلمٌن يف استنباط األحكاـ الشرعية)دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ كدالالهتا على األحكاـ(:عبد  176
 .472الٌرؤكؼ ميفضي خرابثة، ص

 .3/320،األحكاـ:اآلمدمإلحكاـ يف أصوؿ ا 177
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كالسارؽ كالسارقة فاقطعوا ﴿عتذا الصنف بأنواعو الثالثة من قولو عز كجل: (اآلمدم)كيستشهد 
صلى ا  -سوؿكقوؿ الرٌ  ،]....[﴾إذا قمتم إذل الصالة فاغسلوا كجوىكم﴿كقولو: ]...[﴾أيديهما

أما يف   .179« نفسك فاختارم كتً لى مى  »كقولو:، 178 «مىٍن أىٍحيىا أىٍرضنا مىي تىةن فىًهيى لىوي » :-عليو كسلم
 »كقولو:، 180« سها رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يف الصالة فسجد »كالـ الراكم فكما يف قولو:

 .181« كزنا ماعز فررتو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

فما ينشأ عليو  االستشهدات السابقة أهنا مرتبطة باظتعىن الوضعي ضترؼ )الفاء(؛ يف ضوءنستنتج 
كضع حرؼ الفاء يف اللغة غالبا يف معىن  ألف علة ذلك اضتكم؛اضتكم بواسطة الفاء يكوف مبثابة 

ىذا الكالـ على  يدؿ .(جاء زيد فعمرك)مثاال عن ذلك، يقوؿ اظتتكلم: (اآلمدم)ـ لنا كيقدٌ  التعقيب،
ىذا من جهة كمن جهة أخرل يذىب  غتيئ عمرك عقب غتيئ زيد دكف فاصل زمين معترب بٌن غتيئهما،

ىذا ألف  كم غتيئ عمرك عقب غتيئ زيد يلـز منو نشوء معىن السببية؛إذل أف ترتيب ح (اآلمدم)
دل ير  (اآلمدم)إال أف  ،182كصفنا جمليئ زيد أكال يكوف علة كسببا جمليئ عمرك عقبو بطبيعة اضتاؿ

 بل جعلو أمرا أكثر شيوعا كاستعماال؛ بكوف ترتيب اضتكم على الوصف بواسطة الفاء أمرا قطعيا،
 من حيث قصدي  (الواك)از كركد حرؼ الفاء يف اللغة على معاشل أخرل منها معىن كالدليل على ذلك جو 

تأخًن أحد األمرين على اآلخر من خالؿ  من حيث قصدي  (مث)كمنها معىن  التسوية اظتطلقة بٌن أمرين،
على ح كوف حرؼ الفاء يف ىذه الصيغة اللغوية يفيد ترتيب أمر رجٌ يي  (اآلمدم)إال أف  فرتة زمنية معتربة،

كل   ايكوف حرؼ الفاء بعيدس هبذاك  أك جعل كصف معٌن سببا كعلة يف تشريع حكم معٌن، آخر،
 .183البعد عن معىن "الواك" ك "مث"

                                                           
 .2334 ،العدد:3/106،باب من أحيا أرضا مواتاالبخارم:البخارم،كتاب اظتزارعة،صحيح  178
 )ختريج اضتديث( 179
 )ختريج اضتديث( 180
 )ختريج اضتديث(  181
 .3/320اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،  182
 .321-3/320،اظتصدر نفسو 183
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كما ذىب إذل   و متفاكتةه بى ػتفإف ري  ستشهادات السابقة يفيد التعليل،يف اال كإذا كاف حرؼ "الفاء"
صلى ا عليو  -إذ أف أعالىا ما كرد يف كالـ ا تعاذل يليو ما كرد يف كالـ الرسوؿ  ؛(اآلمدم)ذلك 
يفضل  (اآلمدم)إال أف  ،184يس فقيهاكيف األخًن ما كرد يف كالـ الراكم سواء كاف فقيها أك ل ،-كسلم

كاف من   إذا أم ؛أما إذا كاف الراكم غًن فقيو نا بقولو مرجحا،ظني  ذلك حّت يكوفى  كوف الراكم فقيها،
يكوف باديا  «فسجد سها رسوؿ ا،» بدليل أنو إذا قاؿ: ب ظننا على قولو؛فهذا كتعلنا نغلٌ  العواـ،

 أف حرؼ الفاء قد أفاد التعقيب كالسببية؛ -مع العلم بأنو شخص على دراية بالدين -من قولو ىذا
تيب فعل السجود بواسطة ألنو إذ دل يدرؾ كوف السهو علة للسجود ال يستطيع حينها أف يقـو برت 

ىذا من جهة كمن جهة أخرل يكوف جهل الراكم بكوف السهو علة للسجود مبثابة  حرؼ الفاء،
كعندئذ يكوف ترتيبو للسجود  إذ ينقل لنا كالما الظاىر منو السببية كلكنو على خالؼ ذلك، تلبيس؛

 .185ناتج عن سبب السهو ال غًنه من األسباب

لذلك  مباشرة شتاعو بعدفقضى  ،-صلى ا عليو كسلم -صل إذل النبإذا حدث أمر معٌن كك  -(2)
يف  كيكوف ،186فهذا يدؿ على أف ذلك األمر ىو العلة يف إصدار ذلك اضتكم  اضتدث بكم معٌن،

 :الصور اآلتية

عتذا النوع  (اآلمدم)كيستشهد  ؛187إذا ترتب ذلك اضتكم من خالؿ كاقعة معركضة يف شكل سؤاؿ 
، كىقػىٍعتي عىلىى أىٍىًلي يف  »:فقاؿ لو -صلى ا عليو كسلم -الذم جاء إذل الرسوؿلك األعرايب بذ ىىلىٍكتي

 : ب على أف فعل الوقاع ىو من سبٌ  تدؿٌ ىذه اضتادثة  .كتد اظتالحظ أفٌ 188«...«أىٍعًتٍق رىقػىبىةن »رىمىضىافى، قىاؿى
 أننا لو جعلنا حكم العتق اظترتتب عن الوقاع مبثابة جواب عن السؤاؿ، (اآلمدم)كيرل  .189حكم العتق

فيصًن ككأنو أجاب فقاؿ:كاقعت؟  يكوف ذكر ىذ األخًن على ؿتو مقدر يف اصتواب من خالؿ اجمليب،

                                                           
 .3/321نفسو،  184

 .3/321نفسو، 185
 .3/321نفسو، 186
 .3/321نفسو، 187
 .6087، العددػ8/23باب التبٌسم كالٌضحك،األدب، صحيح البخارم:البخارم،كتاب 188
 .3/321،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 189
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لكنو يرل بأف ىذا النوع يكوف يف درجة  يلحق ىذا الصنف بالصنف السابق، (اآلمدم)إال أف  .190فكفر
كالسبب يف ذلك يعود إذل كوف حرؼ الفاء  اللية؛ك قيمتو الدٌ  ،ابق من حيث اصتالءي السٌ أدسل من الصنف 

 .191ثابت يف الصنف األكؿ بينما ىو مقدر يف ىذا الصنف
ارتباط اضتكم الذم يذكره الشارع اضتكيم بوصف كتب تقديره يف التعليل من أجل حصوؿ الفائدة  -(3)

ما يتعاذل عنو مقاـ الشارع اضتكيم بطبيعة  -كما يرل اآلمدم-كىذا  من إيراده كإال كاف إيراده اعتباطيا،
ك على العمـو فإف ذلك الوصف إما أف يذكر  مع اضتكم يف كالـ ا تعاذل أك يف كالـ الرسوؿ  اضتاؿ،

 .192صلى ا عليو كسلم

 إذا كاف يف كالـ ا تعاذل: -)أ(

  عز كجل ك افرتضنا عدـ التعليل بو،أنو لو ثبت ذلك الوصف يف كالـ اظتوذل (اآلمدم)يرل 
 .193كىذا ما ال كتوز يف كالمو سبحانو كتعاذل إطالقا فعندئذ يكوف إيراد اظتوذل عز كجل لو من دكف فائدة،

 إذا كاف ذلك يف كالـ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم: -)ب(

ككذلك عن رتيع ما  كقولو،ظتا كاف األصل يف اإلنساف العاقل تنزيهو عن معاشل العبث يف كل من فعلو 
كالسبب يف ذلك راجع طبعا إذل كوف ىذا الشخص على سابق معرفة بنواح  ال لتوم فائدة يف ثناياه؛

عتباطات اليت ال حتمل فائدة على كل اال ،من طريق أكذل ،عيرتفٌ سكمن كانت ىذه حالو  اظتصاحل كاظتفاسد،
،كإذا كاف ىذا ىو حاؿ الفرد العاقل على  يف طياهتا، نا بشخص استحق أىلية الرسالة فكيف ىو ظني  العمـو

فالظاىر أف يكوف ىذا الشخص أكذل بتنزيهو  ،! كنزكؿ الوحي كتشريع األحكاـ من قبل اظتوذل عز كجل؟
 .194من العبث

 أف ىذا القسم على أصناؼ ىي: (اآلمدم)كيرل 
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 الصنف األول: -

عتذا الصنف بديث ابن مسعود ليلة  (اآلمدم)كيستشهد  ،195بالسؤاؿ ىذا الصنفى ال يرتبط 
ذترة طيبة كماء  »فقاؿ: اصتن حيث توضأ عليو السالـ مباء كاف قد نبذ فيو دتًنات الجتناب ملوحتو،

ألننا لو افرتضنا  أف ىذا القوؿ لو داللة كاضحة على إمكانية الوضوء بو؛ (اآلمدم)يرل ، 196« طهور
لكن قولو  السابق خاليا من الفائدة، -صلى ا عليو كسلم -عدـ إمكانية الوضوء بو لكاف قوؿ النب

 .197ذلك كاف كاضحا يف حكم اصتواز كال لتتاج إذل تبيٌن أكثر من ذلك

 .الصنف الثاني: -

كىو الصنف  ،شكل تساءؿإما أف يذكر ذلك الوصف يف  كىو على ضربٌن؛ كيرتبط بالسؤاؿ؛
حينما سئل عن جواز بيع  -صلى ا عليو كسلم -مبا ركم عن النب (اآلمدم)تشهد لو كيس ؛198الثاشل

أننا نفهم  (اآلمدم)يرل .199« فال إذا أينقص الرطب إذا يبس؟فقالوا نعم.فقاؿ: »:فقاؿ الرطب بالتمر،
بسب  ،كىذا كوف نقصاف كزف الرطب علة لعدـ جواز بيعو بالتمر،  -صلى ا عليو كسلم-من كالمو 

)نقصاف الوزف( بواسطة حرؼ الفاء ك   )عدـ اصتواز( على الوصف ناتج من خالؿ ترتيبو اضتكم ،رأيو
كذلك  يذىب إذل أبعد من ىذا؛ (اآلمدم)غًن أف  ،200كذلك القرتانو برؼ )إذا( اليت تفيد التعليل
على الرغم من ذلك ف اللذين يفيداف التعليل، (إذا)ك  (الفاء)حينما يرل بأننا لو دل نلتفت إطالقا إذل حريف 

 .201)نقصاف الوزف( غتزئ يف فهم معىن التعليل الوصفسيبقى معىن 
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 :الصنف الثالث -

ك يتجلى عندما لتيد اظتتكلم أثناء بياف اضتكم إذل ذكر  السؤاؿ؛ إطالقا مبحلٌ  ىذا الصنف ال يرتبط
عتذا الصنف مبا ركم عنو عليو الصالة كالسالـ حٌن  (اآلمدم)كيستشهد  ،202صيغة ؽتاثلة ظتقتضى السؤاؿ

فإف حججت عنو  كعليو فريضة اضتج، إف أيب أدركتو الوفاة،! سألتو اصتارية اطتثعمية كقالت: يارسوؿ ا
 بيك دين،فقضيتو،أكاف ينفعو ذلك؟أرأيت إف كاف على أ»فقاؿ عليو السالـ: أينفعو ذلك؟

يف ىذا اضتوار كتد أف اصتارية اطتثعمية كانت قد  تأملإف اظت. 203«اءفدين ا أحق بالقضفقالت:نعم.قاؿ:
ذكر ػتتول قضوم آخر  -صلى ا عليو كسلم -لكن النب ضوم متعلق بفريضة اضتج،سألت عن ػتتول ق

ؽتاثل للمحتول القضوم الذم أكردتو اصتارية أال كىو كوف اضتج دين مثل باقي الديوف الواجب على 
 ()السؤاؿ األكؿ األٌكؿ يف مقابل اتول القضوم )السؤاؿ( فذكر ىذا اتول القضوم اآلدمي تأديتها،

كمنو يكوف حجة يف التعليل بو كإال كاف إيراده من  ب حكم الوجوب عليو،الذم سئل عنو يكوف قد رتٌ 
الذم  سببا لنشوء اضتكمكظتا كاف اتول القضوم اظتماثل للمحتول القضوم األكؿ  .204دكف فائدة ترجتى

ترتب  كظتا كاف اضتج عبارة عن دين يف رقبة اآلدمي، أم ظتا كاف دين اآلدمي كاجب القضاء، ؛ ترتب عليو
أف يكوف اتول  -بسب اآلمدم -كيلـز من ىذا عليو حكم كجوب قضاء دين اضتج على اآلدمي،

ب قضاء الدين عن )قضاء اضتج عن اظتيت( ىو أيضا سببا لنشوء حكم كجو  القضوم األكؿ اظتسؤكؿ عنو
كيصطلح علماء أصوؿ  .205كىذا من أجل اظتشاهبة اظتوجودة بينهما )اتول القضوم اظتماثل( اآلدمي

)اتول  كيتضمن التنبيو على كل من األصل الفقو على ىذا النوع من الداللة  بالتنبيو على أصل القياس،
مبثابة  اتول القضوم األكؿ )اظتسؤكؿ عنو(ككذلك على إمكانية جعل  كعلة حكمو، القضوم اظتماثل(

 .206كذلك من خالؿ علة أصل القياس اليت ت  اإلنتاء إليها سابقا علة مستقلة يف حد ذاهتا،
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 الصنف الرابع: -

كذلك بواسطة إيراد صفة توحي بكوهنا العلة اليت  هما،تفريق الشارع بٌن أمرين اثنٌن من حيث حكمي 
ىذا من جهة كمن جهة أخرل لو قدرنا عدـ كوهنا  ختصيصها بالذكر دكف سواىا،بدليل  قت يف اضتكم،فرٌ 

ألف ذلك يعاكس دتاما ما يدؿ عليو اللفظ يف تلك الصيغة  ؛الشرعي علة اللتبس األمر على قارئ النص
 :قتا اثنٌن نوعٌنكينقسم بدكره إذل  ،207كىذا بطبيعة اضتاؿ ما يتعاذل الشارع اضتكيم عن إيراده اللسانية،

بقولو عليو الصالة  (اآلمدم)كيستشهد  ؛208األمرين دكف اآلخر يف ذلك اطتطابأف يتم ذكر أحد  -(1)
أف الشارع اضتكيم أسقط حق  (اآلمدم)يرل  ا اضتديثمن خالؿ ىذ.209« القاتل ال يرث »كالسالـ:

ألنو قبل كقوعها كاف  كبالتارل يكوف قد خصو هبذا االسقاط بعد كقوع صفة القتل؛ اظتًناث بالنسبة للقاتل،
 .210 من حقو أف يرث اظتوركث

كمنو تنتج لنا التفرقة فيو من خالؿ لفظ الشرط  ذكر أحد األمرين يف ذلك اطتطاب، أف ال يتمٌ  -(2)
،  »ؿتو قولو عليو الصالة كالسالـ: ؛211كاصتزاء كىالش ًعًني الذ ىىبي بًالذ ىىًب، كىاٍلًفض ةي بًاٍلًفض ًة، كىاٍلبػير  بًاٍلبػير 

ا بًيىدو، فىًإذىا اخٍ  ، سىوىاءن ًبسىوىاءو، يىدن ، بًالش ًعًًن، كىالت ٍمري بًالت ٍمًر، كىاٍلًمٍلحي بًاٍلًمٍلًح، ًمٍثالن مبًٍثلو ًذًه اأٍلىٍصنىاؼي تػىلىفىٍت ىى
ا بًيىدو  ؿتو قولو ، كذلك 213ةكىناؾ ما تكوف التفرقة فيو بالغاي .212«فىًبيعيوا كىٍيفى ًشٍئتيٍم، ًإذىا كىافى يىدن

قولو  يف ، كىذا214كيوجد صنف آخر تتم التفرقة فيو باالستثناء .]...[﴾كال تقربوىن حّت يطهرف﴿تعاذل:
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قولو  مثل ، كذلك215كمنو أيضا ما يتم بلفظ االستدراؾ .]...[﴾فنصف ما فرضتم إال أف يعفوف﴿تعاذل:
كصنف أخًن تتم فيو  .]...[﴾عقدت األنتاف ال يؤاخذكم ا باللغو يف أنتانكم كلكن يؤاخذكم مبا﴿تعاذل:

، 216كذلك من خالؿ إيراد صفة من صفاتو بعد ذكر األمر اآلخر التفرقة بواسطة استئناؼ  أحد األمرين،
 .217« كللفارس ثالثة أسهم للرجل سهم، »قولو عليو السالـ: كىذا كما يف

 الصنف الخامس: -

إال أنو يورد ضمنو شيئا  مقصود كمطلوب معينٌن،أف ينشئ الشارع اضتكيم الكالـ بغية حتقيق 
كما  -كحدكث ىذا لو قدرنا انتفاء عليتو لذلك اضتكم اظتطلوب النتفت عالقتو جبميع الكالـ، آخر

ك ىذا ما ال يصح ألم عاقل أف ينسبو إذل الشارع  ن اظتتكلم من اللغة،بنبئ عن عدـ دتكٌ  -ال متفى
يا أيها الذين آمنوا إذا نودم للصالة من يـو اصتمعة ﴿ قولو تعاذل: من القرآف الكرصل كمثالو ،218اضتكيم

إف اظتالحظ لسياؽ ىذا النص كتد أنو سيق لتوضيح األحكاـ  .]...[﴾فاسعوا إذل ذكر ا كذركا البيع
هني الشارع عن البيع ىو  كعتذا لو دل يكن اظتتعلقة بيـو اصتمعة ال لتوضيح األحكاـ اظتتعلقة بالبيع،

لكاف ذلك بعيدا كل البعد من ارتباطو بأحكاـ  إذل صالة اصتمعة، )الواجب( كالسبب ظتنع السعي العلة
ا النص فهذ ﴾كذركا البيع﴿  كمنو أيضا قولو تعاذل: .219كظتا سيق الكالـ لو كال كاف متعلقا بو اصتمعة،

 لفعل،لهي يف أصلو ىو عبارة عن طلب ترؾ ألف الن ذلك فقد أفاد النهي؛ كمع إفتا سيق ظتعىن األمر،
 .220 عن البيع أم أنو هني مبثابة طلب لرتؾ البيع؛ ﴾كذركا البيع﴿كعتذا كاف قولو تعاذل:
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 :الصنف السادس -

الى يػىٍقًضٌنى   »:-صلى ا عليو كسلم -ؿتو قولو  ،221إيراد الشارع كصفا مناسبا مقرتنا باضتكم
كاف قد   ،الذم ىو الغضب ،إف الوصف اظتناسب يف ىذا النص .222« غىٍضبىافي حىكىمه بػىٌٍنى اثٍػنػىٌٍنً كىىيوى 

كبالتارل يكوف الغضب قد نزؿ منزلة العلة اظتانعة من ؽتارسة  اقرتف بكم أال كىو عدـ جواز القضاء،
يتضح ذلك أيضا فيما إذا  ك.223إفساد للعملية القضائٌية من غضبكىذا ظتا يتضمنو ال نشاط القضاء،

ألجل  فقط بإكراـ العادل أمر اظتخاطىب فاظتتبادر إذل الفهم أف ؛(أكـر العادل كأىن اصتاىل):لاؿ القائق
كل من العلم كاصتهل علة لقيامنا   يكوفكمنو  ألجل جهلو، فقط إىانة اصتاىلب كما أمر علمو،
 كيتجلى ذلك يف كجهٌن اثنٌن قتا : ،224بالفعل

 أف تأخذ اظتناسبات بعٌن االعتبار فال يتم إغفاعتا، اضتكيمشرع جرت عليو عادة اظتإف اظتألوؼ ؽتا  -)أ(
اضتكم بوصف مناسب فإف الظاىر يف ذلك تعليق ذلك الوصف بذلك  شرعكبالتارل إذا حدث كأف قرف اظت

 .225اضتكم

بدليل أف ؼتتلف  اضتكيم للحكم دكف حكمة تعلل سبب إيقاعو، شرععدـ إيراد اظت من اظتسلم بو -)ب(
إال أف إقرارنا جبود اضتكمة من اضتكم  دل تشرع إال لكوهنا نافعة للعبيد بوجو من األكجو، األحكاـ الشرعية

بل يكوف من جهة ما ألفو العبيد كما ىو شائع يف عاداهتم من تشريع  الشرعي ال يكوف من جهة الوجوب،
ريق األكذل فإف الظاىر كاظترجح من ط كتأسيسا عليو إذا ت قرف كصف مناسب مع حكم معٌن، األحكاـ،

 كىناؾ حالة كاحدة نستطيع معها إبعاد تعلق الوصف باضتكم؛ أف يكوف ذلك الوصف علة لذلك اضتكم،
صلى  -ك ىذا ؿتول قوؿ الرسوؿ ،226صف كاضتكمكىي أف يرد دليل يصرفنا عن العالقة الظاىرة بٌن الو 

 .«ال يقضي القاضي كىو غضباف »:السابق -ا عليو كسلم
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لكن إذا  ة مطلق الغضب يف عدـ جواز القضاء،كتده داال على عليٌ الٌسابق  ضتديثا يفاظتتأمل  إفٌ 
تزاؿ صفة العلية عن س عليو ك  يسًنا، دققنا يف األمر ؾتد بأنو كتوز لنا ؽتارسة نشاط القضاء إذا كاف غضبنا

 ق كإدراكهاألف العلة اضتقيقية ىي حصوؿ الغضب الذم نتنعنا من النفوذ إذل أعماؽ اضتقائ مطلق الغضب؛
 .227فقط

اظتفهـو  بػ) تقابل، يف الدرس اللساشل اضتديث، داللة التنبيو كاإلنتاء ما يصطلح عليو )جرايس(
عليو القولة  كل ما تدؿٌ » كإذا أردنا أف نتعرؼ على حقيقة اظتفهـو الوضعي عنده ؾتده ،228(الوضعي

ىو ما  اظتفهـو الوضعي.إذف، يكوف 229« كلكنو ال يندرج يف النسبة اطتارجية اليت تشًن إليها بصيغتها،
ألنو إذا كاف متضمنا  ح بو بالصيغة اللسانية اضترفية كلكنو ال يكوف متضمنا يف  مرجعها اطتارجي؛صرٌ 

 اظتثاؿ اآليت: (ػتمد يونس علي)كلتوضيح اظتفهـو الوضعي يقدـ لنا  .230أصبح منطوقا ال مفهوما كضعيا

 كلكنو أمينا. كاف ػتمد صلى ا عليو كسلم فقًنا، -

ة نسبتها اطتارجية )أم بصحٌ  ة منطوؽ ىذه القولة مرىوفه أف صحٌ  (ػتمد يونس علي)يرل  
كهبذا  ،فقًنا ك أمينا أك ال -  عليو كسلمصلى ا -كاليت تتمثل فيما إذا كاف الرسوؿ  مرجعيتها الواقعية(،

إذ أف كالقتا لتيل  أمينا؛ م فقًنا ككاف ػتمد صلى ا عليو كسل اظتعىن تكوف مساكية يف معناىا لقولة:
لكن اظتفهـو الوضعي الذم ال يندرج حتت  على مرجعية خارجية يستطيع اظتستمع أف متتربىا كاقعيا،

 حيث إف ىذا اصتزء ال نتتٌ  )لكنو أمينا(، اظترجعية اطتارجية يقتصر على عنصر االستدراؾ يف القولة األكذل
 .231 ناصر اللغوية اظتنطوقة اليت تدخل يف تشكيل الصيغة القوليةبل يفهم من بعض الع ،بصلة ظتنطوقها

فهو  إنو إؾتليزم،)ىذا اظتثاؿ: (جرايس)يقدـ لنا  كمن أجل التمييز بٌن اظتفهـو الوضعي كاظتنطوؽ، 
إذل أف اظتتكلم دل يكن مضطرا لقوؿ:إف كوف اإلنساف الذم أحتدث  (جرايس). يذىب 232(إذف شجاع

                                                           
 .3/328نفسو، 227
 .47ص كالتخاطب:ػتمد ػتمد يونس علي، مقدمة يف علمي الداللة 228
 .Sadock(1991p,366).نقال عنص نفسها اظترجع نفسو، 229
 ص نفسها. نفسو، 230
 نفسها. ص نفسو، 231
 .48نفسو، ص  232
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فهذا اظتعىن  بالنسبة لو كإف دل يصرح بو حرفيا فهو  مفهـو ضمنيا  يستلـز كونو شجاعا،فهذا  عنو إؾتليزيا،
 .233من تلفظو

عن اظتفهـو التخاطب، أف األٌكؿ ال ينشط ضمن إطار األصوؿ  الوضعي كؽتا يتميز بو اظتفهـو 
؛ ؿتو السياؽ ، إذ بإمكاننا أف نتوٌصل إذل معناه دكف أف نستعٌن ببعض القرائن الدالة234التداكلٌية 

أما ما كتعلو من قبيل اظتفهـو ال اظتنطوؽ، ىو أنو ال يشي بانتمائو إذل اظترجعية الواقعية  ،مالبسات التداكؿك 
 .235للتلفظ

ي، ؾتد أهنا قد اشتملت عل ككخالصة، إذا أمعنا النظر يف األمثلة اليت قٌدمها )جرايس( لبياف اظتفهـو الوضع
بإمكاننا أف ؿتٌصل على مفهـو كضعٌي إذا، كفقط، استعملنا بعضا من حركؼ ك أدكات؛ مبعىن آخر 

 .236 حركؼ اظتعاشل كاألدكات استعماال كضعٌيا

، كبالضبط ؾتده صريحمنطوقا غًن  ،(جرايس)اظتفهـو الوضعي، بسب معناه عند  يعدٌ  إذف،
أم الدافع كالسبب  ضتكم الشرعي؛مبسألة تعليل ا ىذه األخًنة إذ ترتبط ؛مقابال جٌيدا لداللة التنبيو كاإلنتاء

 .237ظتا ترتب ذلك اضتكم )التعليل( كالذم لواله اظتنشئ للحكم الشرعي،

كذلك بأف يكوف  »( يف مستول ىذه الداللة على أمر يف غاية األقتٌية؛ يقوؿ:اآلمدم) نٌبهناي
يف ضوء ىذا  .238« التعليل الزما من مدلوؿ اللفظ كضعا ال أف يكوف اللفظ داال بوضعو على التعليل

التنبيو  ةضعي أك داللحينما جعال اظتفهـو الو  (، كذلكجرايس)ك (اآلمدم)كل من   ا بٌنتقارب القوؿ نلمس
لكن ما  ،اظتتحققة فعال أثناء النطق بالعبارة اللغويةالعناصر اللغوية  تفيد معناىا فقط من خالؿ كاإلنتاء

 أساسيتٌن، كقتا:( ك)جرايس( ىو مسأليت اآلمدمختالف فيو كل من )
                                                           

 نفسها. ص نفسو، 233
 The concise oxford dictionary of linguistics ;oxfordص نفسها.نقال عن: نفسو، 234

university  press ;1997. 
  نفسو، ص نفسها.235

 ص نفسها. نفسو، 236
 .2286داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيداف، ص 237
 .320-3/319اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 238
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اظتفهـو الوضعي عند )جرايس( يتحقق فقط من خالؿ اظتعىن الوضعي لتلك اضتركؼ كاألدكات؛ أم -(1)
. بينما فاضتكم الشرعي يكوف  عند )اآلمدم(  أف ىذه األخًنة تدؿ داللة كضعٌية على معىن اظتفهـو

تلك اضتركؼ كاألدكات؛ أم أف ، كىذا األخًن ال يتحقق يف ضوء اظتعىن الوضعي لالتعليلمستفادا من 
اظتعاشل الوضعية عتذه األخًنة ىي اظتتسببة يف نشوء معىن التعليل، بل يتأسس مفهـو ىذا األخًن إثر عالقة 

 لزكمٌية بينو كبٌن اظتعىن الوضعي للفظ.

يرتبط اظتفهـو الوضعي، عند )جرايس(، فقط ببعض اضتركؼ كاألدكات، بينما عند )اآلمدم( فتقرتف  -(2)
اما شرعية أحك ،بطبيعة اضتاؿ، ببعض األكصاؼ اليت يرتتب عليهاداللة التنبيو كاإلنتاء، إضافة إذل ذلك، 

 .تكليفٌية

 

 اإلشارة:داللة  -(3)

وصل كنتكننا التٌ  ،239الالت األخرل غًن مقصودةتأيت ىذه الداللة على خالؼ غًنىا من الدٌ 
علينا أف نتوصل إليها من جراء تقصي اظتعاشل الوضعية أم يستحيل  ؛240إليها كاستنباطها من جهة االلتزاـ

تو ىي داللك  »،243بػ)إشارة النٌص( ىذه الداللة يصطلح على ك .242اظتعاشل السياقٌية، أك حّت 241للكالـ
 داللة اإلشارة أك إشارة النص التعريف كتعل من . إف ىذا244« اللفظ عل ما دل يقصد لو اللفظ أصال

                                                           
 .3/81اظتصدر السابق،  239
. تفسًن النصوص يف الفقو اإلسالمي)دراسة مقارنة ظتناىج العلماء يف استنباط 120أصوؿ الفقو:ػتٌمد اطتضرم،ص  240

. داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن:موسى بن 1/478األحكاـ من نصوص الكتاب كالسنة(:ػتمد أديب صاحل،
قصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل(:إدريس البحث الدالرل عند األصوليٌن)قراءة يف م .287مصطفى العبيداف، ص

 .110بن خويا، ص
 .110البحث الدالرل عند األصوليٌن)قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل(:إدريس بن خويا، ص 241
 .287:موسى بن مصطفى العبيداف، ص داللة تراكيب اصتمل عند األصوليٌن 242
 .120أصوؿ الفقو:ػتمد اطتضرم،ص   243

 اظترجع نفسو، ص نفسها. 244
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إال من خالؿ الوقوؼ على اظتعطى  ل إليها ال يتمٌ ألف التوصٌ  على عملية التأكيل؛ أساساداللة تعتمد 
 .245 كألجل ىذا السبب تتباين عقوؿ اظتتلقٌن يف استنباطها التالزمي اظتتوسل فيو بالعقل،

فقيل .ساء ناقصات عقل كدينالنٌ  :»-صلى ا عليو كسلم -لداللة اإلشارة بقولو (اآلمدم)نتثل
 قاؿ: دتكث إحداىن يف قعر بيتها شطر دىرىا ال تصلي كال تصـو ا ما نقصاف دينهن؟لو:يارسوؿ 

ياؽ الذم سيق ألجلو ىذا اطترب يتمثل يف توضيح األسباب اليت تنقص من السٌ  أفٌ  (اآلمدم) رلي. 246«
كقل مثل ذلك يف  ال أنو سيق لتوضيح كوف أكثر حيض اظترأة ىو ستسة عشر يوما، دين النساء،

للمبالغة يف توضيح مدل نقصاف دين  يكوف ذكر نصف الدىر إذل أفٌ  (اآلمدم) هناكما ينبٌ  ،247طهرىا
كاف خالؼ ذلك   ألنو لو كمن جهة أخرل نستخلص أف اضتيض ال يتعدل ستسة عشرة يوما؛ النساء؛

يربز االىتماـ السيميولوجي عند اآلمدم  »يف ضوء ىذا النص  .248 النص الشرعي برفٌيةلكاف مشارا إليو 
يف تعريفو لداللة اإلشارة كىي داللة إضافٌية تدرؾ من خالؿ السياؽ اطتطاب اللغوم، ال يقصد إليها 

، كىذه 249«أك عدة مدلوالت...اظتتكلم قصدا، كإفتا مدلوؿ اللفظ يف السياؽ استدعى مدلوال آخر 
ال يستول اجملتهدكف يف فهمها كلذلك كانت ػتل اختالؼ   »، يف حقيقة األمر، والت غًن اظتقصودةاظتدل

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 التالـز بٌن معىن العبارة كإشارهتا أنو يصح 

 .250«ا، كإذا دل يصح التالـز دل تكن معتربة باؿ االحتجاج هب

 مع معىن االقتضاء عند بعيد قاربة إذل حدٌ كتدىا مت ،(اآلمدم) داللة اإلشارة عنديف  تأٌملكاظت
)أكثر حيض اظترأة  -صلى ا عليو كسلم -فاظتعىن اظتقتضى من اطترب الذم أخربنا بو الرسوؿ ؛(جرايس)

                                                           
.نقال 110البحث الٌدالرل عند األصوليٌن)قراءة يف مقصدية اطتطاب الشرعي عند الشوكاشل(:إدريس بن خويا، ص245
 .132ص العالمة يف الرتاث اللساشل العريب:أزتد حساشل، عن:
  اضتديث( ختريج)246

 .3/83اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 247
 .3/83،اظتصدر نفسو 248
 .184(:منقور عبد اصتليل، ص-دراسة -علم الداللة)أصولو كمباحثو يف الرتاث العريب 249
 .121-120أصوؿ الفقو:ػتٌمد اطتضرم، ص  250
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 من قريب كال من بعيد، -صلى ا عليو كسلم-طهرىا مثلو(دل يقصد إليو النب ىو ستسة عشر يوما كأقلٌ 
 كإذا أردنا أف نقف على الداللة االقتضائية للنص الشرعي السابق كمع ذلك فقد لـز معناه منها بالضركرة.

الواحدة من  مبا أفٌ  نتحصل على اآليت: (دتكث إحداىن يف قعر بيتها شطر دىرىا ال تصلي كال تصـو)
اضتيض نتنع النساء من أداء فريضة  كؿتن نعلم أفٌ  ساء تلـز بيتها نصف عمرىا من دكف صالة كصياـ،النٌ 

كبالتارل يقتضي ماسبق حتديد أكثر حيض اظترأة  هر فيو ثالثوف يوما،كما نعلم أف الشٌ  ياـ،الصالة كالصٌ 
يض كأقل أياـ الطهر نتحصل على شهر  فباجتماع أكثر أياـ اضت كأقل طهرىا كذلك؛ خبمسة عشر يوما،

 كامل.

)اإلشارة(  )جرايس( تكوف مقصودة من طرؼ اظتتكلم، كلكن داللة إال أف داللة االقتضاء عند
 .عند )اآلمدم( تكوف غًن مقصودة على اإلطالؽ

 ن من تسجيل النتائج اآلتية:سبق نتمكٌ  كبناء على ما

كالتداكليٌن يف جعل داللة االقتضاء داللة مسترتة ال تستفاد من صريح التلفظ  (اآلمدم) اتفاؽ كل من-
 باطتطاب.

رتيع اظتقتضيات مقصودة من طرؼ اظتتكلم نسبها التداكليوف إذل االستعماالت غًن  (اآلمدم) ظتا عدٌ -
 اظتقصودة من طرؼ اظتتكلم.

عدـ التصريح -1داللة اقتضائية من حيث عدة كجوه ىي: (اآلمدم) عند اإلشارةداللة  نتكننا أف نعدٌ -
 .)منطقيا( إفادهتا عن طريق اللزـك-2هبا نطقا،

ختتلف داللة اإلشارة عن داللة االقتضاء من جهة أف األكذل تكوف غًن مقصودة للمخاطب، بينما تكوف -
 الثانية مقصودة.

 

 عند أك (اآلمدم)سواء عند  ،ةاظتباشر  بٌيةاطتطا اللتٌن اظتؤطرتٌن من طرؼ االسرتاتيجيةمن خالؿ الدٌ 
 نتوصل إذل تسجيل النتائج اآلتية: ،(التداكليٌن)

 .(التداكليٌن)أك عند  (اآلمدم)اتصاؼ داللة اظتطابقة بصفة البساطة سواء عند  .1
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بالنسبة  على اصتانب الوضعي)اظتستول القواعدم+ اظتستول اظتعجمي( داللة اظتطابقة متوقف ٌققحت .2
 كالتداكليٌن. (اآلمدم)لكل من 

 .)بعض الدالالت الفرعية اليت يدؿ عليها اللفظ( داللة فرعية (اآلمدم)داللة التضمن عند  .3
 )تستخدـ اظتعطيات ك االفرتاضات كاالستنتاجات تداكليٌن داللة معقدةداللة التضمن عند ال .4

 .(اظتنطقية
يعتمد لتفسًنىا على  أم متوقف على اصتانب الوضعي؛ (اآلمدم)حتقق داللة التضمن عند  .5

 اظتعطى الوضعي.
أم يعتمد لتفسًنىا على  متوقف على اصتانب اظتنطقي؛ (التداكليٌن)حتقق داللة التضمن عند  .6

 التحليل اظتنطقي.
 التلفظ بلفظ كاحد فقط. (اآلمدم)يكفي لتجسد داللة التضمن عند  .7
 اثنٌن. يشرتط كجود قضيتٌن ،(ليٌنالتداك )يشرتط لتجسد داللة التضمن عند  .8
على اظتفاىيم  اعلى اصتانب الوضعي يلغي بالضركرة احتوائه (اآلمدم)استناد داللة التضمن عند  .9

 اظتنطقية مثل الصدؽ كالكذب.
م عليهم إدراج مفهـو القضية مبا على اصتانب اظتنطقي لتتٌ  (التداكليٌن)استناد داللة التضمن عند  .10

 تشتمل عليو من أكصاؼ الصدؽ كالكذب.
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 ميدخل:              

إُف اعتنائنا بأصل كاحد من تلك األصوؿ اإلبستيمولوجية اليت  ٌسابقال فصلشارة يف اللقد سبقت اإل
و كذلك األصل كما عرفنا سابقا ى ،غويةسانية كبلورة فلسفتها للظاىرة اللٌ تتحكم يف إنشاء االٕتاىات اللٌ 

أال كىو  سانيُت،ل ادلفهـو اللغوم عند اللٌ ما يقاب احلديث حوؿلنا فيما سبق فصٌ  كقد ثنائية اللغة كالكبلـ.
 اخلطابٌية سًتاتيييةاال رهالذم تؤطٌ ك  كضعي، ـوفهم عليو من كما يستند (اآلمدم)هـو ادلنطوؽ عند مف

دلفهـو ادلقابل فما ىو ا أال كىو الكبلـ؛ ؛إُف اجلزء الثاين من الثنائية عرضفسن فصلأما يف ىذا ال ادلباشرة.
عن  كلكلي صليب كما ىي االسًتاتييية الكفيلة بتأطَته؟ ؟قوكعلى ماذا يعتمد يف ٖتقٌ  ؟(اآلمدم)لو عند 

 اآلتية: باحثادلىذه التساؤالت قمنا بتقسيم ىذا الفصل إُف 

 لغة و اصطالحا. المفهوم :المبحث األّول

ى معاين ادلفهـو اللغوية كاالصطبلحٌية، ٔتا أنو ادلقابل الٌرمسي لداللة ػلاكؿ ىذا ادلبحث أف يتقصٌ 
 ادلنطوؽ. 

 نوع داللة المفهوم، وشروط الكفاية المفهومّية.:ثانيالمبحث ال

يسعى ىذا ادلبحث الكتشاؼ نوع الٌداللة اليت يدؿ هبا ادلفهـو على األحكاـ، كما يسعى أيضا 
. لئلحاطة بتلك الشركط اإلصلازية الو    اجب توفرىا فيمن يستدؿ بادلفهـو

 المتحكمة في استنباط المفهوم. الخطابية اإلستراتيجية :الثالمبحث الث

 .يف استنباط داللة ادلفهـو (اآلمدم)تلك االسًتاتييٌية اخلطابية اليت اعتمدىا  نبحث ىنا عن

 .(اآلمدي)أقسام المفهوم عند  :رابعالمبحث ال

ص ىذا ادلبحث سنخصٌ  الفة، كعليو)اآلمدم( ينقسم إُف مفهـو موافقة كمفهـو سلٔتا أف ادلفهـو عند 
 اللتُت، ككيف تدؿ كل كاحدة منهما على األحكاـ الٌشرعية.الدٌ  اتُتللتعٌرؼ على ى
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عند  داللة اخلطاب على األحكاـ الشرعية لطريقة أخرل من طرائق ىذا الفصل خٌصصسن، إذف
ا يف الفصل السابق، كىذا )األمدم(، كىذه الطريقة بدكرىا تستلـز اسًتاتييية خطابية غَت تلك اليت عرفناى

سًتاتييية اخلطابية غَت ادلباشرة، كدلا كاف ـ الفعل اللغوم غَت ادلباشر، كاإلمفهو  ما غلعلنا ننتقل مباشرة إُف
 علينا أٌكال أف نقف عن ىذا األخَت كقفة ىذاف األخَتاف يتيٌسداف فقط ضمن مفهـو الكبلـ، تعٌُت 

  مفهومو عند اللسانيُت ادلعاصرين. نكشف إثرىا عن

 )أ( كيضم رلموع ما يقولو الناس، » أنٌو ما عيرِّؼ بو كمن بُت عديدة، تعاريفى  الكبلـي  ؼي ر  عى يػي 
 تعتمد أيضا على إرادة ادلتكٌلم،األفعاؿ الصوتٌية اليت  )ب( ،الفعاليات الفردية اليت تعتمد على رغبة ادلتكلم

عمل الفرد الذم ؽلارس  » كىو أيضا ،1« لتحقيق الفعاليات ادلذكورة يف)أ( ال بٌد منها، كىذه األفعاؿ،
ما ينشأ عن االستخداـ  » كيعرٌفو بعضهم بأنٌو ،2« ملكتو بواسطة ادلواضعات االجتماعية اليت ىي اللغة

 .3« يقـو بو مستخدـ اللغة عندما ينطق بأصوات لغوية مفيدةأم ناتج النشاط الذم  الفعلي للغة؛

كىذا األخَت  أف اللغة عندما تكوف يف حالة اشتغاؿ عندىا فقط تصبح كبلما، (سَتؿ) لكما ير   
ما ىو إال استعماال  ، ٔتفهومو السابق،الكبلـ ٔتعٌت آخر يكوف، 4بالنسبة إليو عبارة عن فعل إنساين

ٔتحو معادلها لكن ىذا االستعماؿ أك االستخداـ من شأنو أف يؤثٌر يف اللغة؛ إذ يقـو  كٕتسيدا للغة،
 ، كيعٌوضها  ٓتصائصو كميزاتو الدخيلة عليها.5كقسماهتا

 
ينتمي إُف  اجانب صلد يل عليهما،ػلاللذين  6فإف من بُت اجلانبُت ما ننظر يف تلٌفظعندما  كعليو،

كاختياره دلفردات  لقولة معينة على ضلو ػلكمو عادة قصده اإلببلغي، »كىو تركيب ادلتكلم ؛7الكبلـ

                                                           
 .38ص علم اللغة العاـ:فرديناف دم سوسور، ظر:ي  1
 .72ص ،البحث عن فرديناف دك سوسَت:ميشاؿ أرٌيفيو  2
 .53مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي، ص  3
 .200ص ينظر: العقل كاللغة كاجملتمع)الفلسفة يف العاَف الواقعي(:جوف سَتؿ،  4
 .28:عبد الٌسبلـ ادلسدم، ص اللسانيات ك أسسها ادلعرفٌية  5

 .فصل السابقكقد تكلمنا عنو يف ال اجلانب اآلخر ىو اجلانب اللغوم،  6
 .54مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي، ص  7
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كاف قد تسٌبب   كمن جهة أخرل .8«ياؽ لبياف مقصدهكاستثمار السٌ  كمناكيل قواعدية بعينها، معيمية،
بُت ادلعٌت كالقصد، كعلى الٌرغم من أف )سوسَت(َف يذكر ىذا  يف نشوء ٘تييز آخر 9الكبلـ عن اللغة ٘تييز

استلهاـ ىذا  ، إال أف التيار التداكِف احلديث ٘تٌكن منيف درسو اللساين  ز األخَت بشكل صريحالتميي
ادلعٌت يرتبط باجلانب اللغوم ف ؛10سانية األخرلالتيارات اللٌ  بينو كبُت باقي فارقةن  التمييز، فغدا بذلك مسةن 

ذم ػلتوم على مرجعٌية يف العاَف زلتواىا القضوم ال زلٌصلةدلعٌت الدالِف جلملة ا ا عد  نى نػي كً حيث ؽلي  ،فقط
يف  » اتول القضومذلك فعندما نتلفظ ب بينما يتبلءـ عنصر القصد مع مفهـو الكبلـ؛ ،11اخلارجي

يرتبط بل ، 12 « معٌت إضافيا ؼلتلف باختبلؼ ادلقامات كال ؽلكن ربطو باجلملة نفسها سياؽ ما يستتبع
 .بقصد ادلتكلم كإرادتو فقط

 اثنُت علا: داللتُتبُت  ٘تييزىم بُت ادلعٌت كالقصد حينما فرٌقوا  علماء أصوؿ الفقو عنعٌب لقد  ك 
أك  ،أك جزءه ،ىامع من كبلـ ادلتكلم كماؿ ادلسمٌ ىي فهم السٌ  »فاألكُف  ؛13فظاللة باللٌ فظ كالدِّ داللة اللٌ 

أك يف غَت موضعو لعبلقة  ،احلقيقةفهي استعماؿ اللفظ إما يف موضعو كىي  »انية أما الثٌ  ،14« الزمو
لة اليت فهمها الداللة اللفظ ال تتياكز الدٌ ف كعليو ؛15«...لغَت عبلقة كأما استعمالو بينهما كىو اجملاز،

اللة أما الدٌ  كيشمل ذلك داللة ادلطابقة كداللة التضٌمن كداللة االلتزاـ. كحده، لفوظالسامع من خبلؿ ادل
                                                           

  ، ص نفسها.ادلرجع السابق 8
الكبلـ بالطريقة اليت  وي شبِّ كيي  )السمفونية(، اللغة بقطعة موسيقية (سوسَت دم) وي شبِّ مييز بُت اللغة كالكبلـ يي التٌ  إطاريف   9

األخطاء اليت يقع  كالدليل على ذلك ىي تلك ٘تاما؛ بعضيهماعن  فمنفصبل إذ أهنما تؤدل هبا تلك القطعة ادلوسيقية،
 رلرد اعتماد أحدعلا على اآلخر،كف قطعهم ...كمنو تنحصر عبلقة اللغة بالكبلـ يف ف حينما يؤدٌ و ف اًتفو فيها ادلوسيقيٌ 

 . 38-37ص ، علم اللغة العاـ:فرديناف دم سوسور نظر:ي طابق بينهما.كىذا االعتماد بدكره ينفي مسة التٌ 

 .54ص مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي،  10
ًن:حافظ اللغة(:إعداد كتقدالتداكليات )علم استعماؿ ،ضمن كتاب:عبد السبلـ إمساعيلي علوم:ما التداكليات؟ 11

 F.Recanati,(Le développement de la.نقبل عن:18ص ،إمساعيلي علوم
pragmatique),Langue Francaise,N42,éd larousse,1979,p13. 

 Ibid,p07نقبل عن: ادلرجع نفسو،ص نفسها.  12
 لقد سبق كأف أكردنا تعريف )القىرايف( دلفهـو )الداللة بالٌلفظ( يف الٌتمهيد، ينظر ص....   13
 .48ص د،ادلعُت يف تفسَت كبلـ األصوليُت:عبد ا ربيع عبد ا زلمٌ  14
 رجع نفسو، ص نفسها.ادل  15
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أم يضاؼ إُف  اتية يف التواصل؛يلنا مباشرة على حصوؿ الذٌ ستعماؿ الذم ػلي باللفظ فيدخل فيها عنصر اال
يصَت من ادلمكن جدا حصوؿ مفارقة  ْتيث ها،فيصبح ادلعٌت موجٌ  داللة اللفظ إرادة ادلتكلم كقصده،

 .قصودانية الظاىرة كبُت معناىا ادلشاسعة بُت الصيغة اللس
، كنستطيع، من  خ ذلك عند بعضو كما ترسٌ  مستويات من ادلعٌت، أف صلد ثبلث على العمـو

ستفاد من العناصر النحويٌة؛ مفردات كتراكيب، كيي  ادلستول األكؿ ىو ادلعٌت اللغوم، ؛داكليُتارسُت التٌ الدٌ 
 .16كادلستول الثاين ىو معٌت الكبلـ كؽلثل بدكره ادلعٌت ادلستفاد من خبلؿ السياؽ كحده ،مباشر بشكل
الذم  عٌتادلأما ادلستول الثالث فهو  ادلستويُت  عند علماء أصوؿ الفقو مصطلح داللة اللفظ، ذينىيقابل 
ْتيث إذا ألغينا ىذا ادلعٌت نكوف قد ألغينا كذلك ذاتية ادلتكلم من  ،17كيكوف قابعا بالقوة م،ادلتكلٌ  يشٌكلو

ادلعٌت يقابل عند علماء أصوؿ كىذا ادلستول من  ك ىو ما يؤدم بدكره إُف إلغاء قصده كإرادتو، الكبلـ،
 الفقو الداللة باللفظ.

تأكيل ال يبح  -شبلير ماخر ْتسب -ينتج لنا تأكيبلف كبناء على مستويات ادلعٌت الثبلث،
أما التأكيل الثاين فيعتمد على  ات حظ منو،صف بادلوضوعية ْتيث ال يكوف للذٌ كيتٌ  حوم للغة،ادلستول النٌ 

نو من قنية اليت ٘تكٌ فا على مدل امتبلكو  للكفاءة التٌ كلذلك يكوف متوقٌ  األكُف،رجة ذاتية ادلؤكؿ بالدٌ 
  .18استنباط ادلعاين من ادللفوظات

 فإذا حصرناه يف أف مسألة ادلعٌت ىذه يف غاية التعقيد؛ إذف، نبلحظ يف إثر األطركحات السالفة
بل  ،لقصدمم اصلده يتياكز ىذا ادلستول اايد إُف مستول ادلتكلٌ  )ادلنطوؽ(، كاجلمل الكلمات معٌت

                                                           
 Thomas.J(1996)Meaning.نقبل عن:13ص آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادلعاصر:زلمود أمحد ضللة، 16

in Interaction,an introduction to pragmatiques Longman London,and New 
York,p02.  

 . Ibid,p02نقبل عن: .13ص ،نفسوادلرجع  17

فلسفة التأكيل)ادلخاض كالتأسيس كالتحوالت(:رلموعة من األكادميُت العرب،إشراؼ:علي عبود امداكم ينظر:18
 Schleiermacher,Fr,Herméneutique,tr,Fr.de .نقبل عن:18،ص مساعيل مهنانةإك 

C.Berner,paris,Cerf,1987,p48. 
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، يف ظٌل ىذه نكيف نتمكٌ كعليو نتساءؿ فنقوؿ: !!! 19ؿامع ادلؤكٌ كيتياكز ىذا ادلستول إُف مستول السٌ 
قيق كالعسَت ال حديد الدٌ إف مثل ىذا التٌ . من الوصوؿ إُف ادلعٌت احلقيقي الثاكم يف الكبلـ؟ االلتباسات،

يف اللغة  Negotiation د أثناء تداكؿو صناعة أك تشكيل يتيسٌ صفو ى إال إذا نظرنا إُف ادلعٌت بتأتٌ ي
كبعد ٖتقق   داكؿ يف إطار سياؽ زلدد سلفا،ىذا التٌ  نى ضى تى شريطة أف ػلي  ،ادلتكلم كالسامع إطار تفاعلي بُت

صوص الشرعية من قرآف خاصة النٌ ، 20كل ىذا نتمكن من تأكيل ادلعاين ادلستًتة يف سلتلف أصناؼ الكبلـ
 كسنة نبوية.

يف  لي دخي ابقة اليت تى إف ادلبلحظ للمصنفات األصولية غلد أهنا كانت قد أشارت إُف ادلفاىيم السٌ 
من الدالئل  كاف قد جعل كبلٌ   (اآلمدم) فهذا ؛ياؽ لبياف القصدتعريف الكبلـ ما عدا مسألة استثمار السٌ 

.َف يفٌرؽ )اآلمدم( يف ىذه 21شئة من اختبلؼ تركيبات ادلقاطع الصوتيةالكبلمية كالعبارات اللغوية نا
حدكثو على  كبلعلا  يستعُت يف  ، فقد جعلهما سٌياف؛شاط اللغومشاط الكبلمي كالنٌ النٌ  النقطة بالذات بُت

، كإف كاف ما ذىب إليو صحيحا، إال أنٌو َف نةالنطق بأصوات لغوية معيٌ  على مستولاالختبلفات احلاصلة 
 يفٌرؽ بُت ما ىو لغوم كبُت ما ىو كبلمي.

، بل كانت اللغةي عندىم ىي الكبلـى، ككاف الكبلـي ف بُت مصطلح اللغة كالكبلـو األصولي َف يفٌرؽ
اعلم: أٌف البحث إما أف يقع عن ماىية الكبلـ، أك عن   »:(ين الرازمفخر الدٌ ) عندىم ىو اللغةى؛ يقوؿ

( بأف الكبلـ )الرازم ما يستوقفنا يف ىذا القوؿ ىو تصريح. 22«كيفية داللتو، كدلا كانت داللتو كضعٌية...
ما انتظم  » )أبو احلسُت البصرم( عندما عٌرؼ الكبلـ بأنٌو: ما قاؿ بو يفيد داللتو عن طريق الوضع، كىذا

                                                           
 .13آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادلعاصر:زلمود أمحد ضللة، ص  19
 Yule,G :(1987)The study of Languague,Combridge.نقبل عن:14ص ،ادلرجع نفسو 20

University press,p22. 
 .1/30أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،اإلحكاـ يف   21
 .1/175اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم،  22
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 أنوزاد من عنده  (الرازم)إال أف ، 23«ادلتواضع على استعماذلا يف ادلعاين... زةادلسموعة ادلتميٌ  احلركؼ من
 ز  الكبلـ عن اللغة.كىي إشارة كاضحة منو إُف الطابع الفردم الذم ؽليٌ ، 24« إذا صدر عن قادر كاحد »

الفرؽ اجلوىرم  نظَتية،كىي تسعى يف العملية التٌ  أف ادلنظومة األصولية َف تع،ب نقوؿ ،كخبلصةك 
أف اللغة ىي من تدٌؿ بالوضع، ك  فما ىو ثابت بُت الكبلـ كاللغة على ضلو ما فعل علماء اللسانيات؛

يف ارتباط الكبلـ  تمثل، كيبينهما جوىرمٌ فرؽ ، أيضا ىناؾ 25كالقصد الكبلـ ىو من يدٌؿ باالستعماؿ
، 26مراده احلقيقي من تواصلو مع اآلخرين ، كيفادلتكلمم يف قصد دكف اللغة بادلعطى السياقي الذم يتحكٌ 

نتشارؾ يف العاَف كنتقامسو من » ، أثناء ادلمارسة الكبلمٌية، ىو أنناكلعل ما يؤكد أعلية عنصر السياؽ
"كساطة"  خبلؿ"رموز"عامة أك"عبلمات مشًتكة". كمن ادلتعذر أف نشارؾ أم  شخص كاقعو إال من خبلؿ

" أك Context" سياؽ" Textصنف ما.كلكل "نص" " "نص" من خبلؿ عادلنا الرمزم_ أم من
الة اجحة كالفعٌ حيث إف فهم ىذه السياقات ىو من يضمن لنا مشاركتنا النٌ  ،27« سياقات يف كاقع األمر

 لآلخرين.

ا يقابل مصطلح كأكؿ تساؤؿ طرحناه ىو:ماذ نعود لنييب على األسئلة اليت طرحناىا آنفا،
كجدنا أف ادلصطلح ادلقابل لو  (اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ) بعد اطبلعنا يف كتاب الكبلـ  عند اآلمدم؟

،  ؟لغة كاصطبلحا  فما ىو ادلفهـو ىو ادلفهـو أك داللة ادلفهـو

 

                                                           
ادلعتمد يف أصوؿ الفقو:ادلعتزِف البصرم)زلمد بن علي الطيب أبو احلسُت(،ٖتقيق:خليل ادليس،دار الكتب  23

 .1/10ق،1403، 01لبناف،ط-العلمية،بَتكت
 .1/177اصوؿ يف علم أصوؿ الفقو:الرازم ، 24

  .54مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي، ص ينظر: 25 
كذلذا ؽلكننا أف نستنتج أف األصوليُت   ادلبلحظ أف األصوليُت كانو قد تطرقوا إُف مسألة القصد يف تعريف اخلطاب، غلد 26

فاخلطاب عبارة عن مواضعات كقواعد  اخلطاب؛ مصطلح كانوا قد أدرجوا كبل من اجلانب اللغوم كالكبلمي ضمن
األمرين يشًتط  ىكيف كل لية بُت ادلتكلم كادلتلقي،تلفظية فع كبلمٌية  كمناكيل صرفية كمعيمية،باإلضافة إُف كونو شلارسة

 باالستعماؿ. ـقصد سواء أدؿ اخلطاب بادلواضعة أتوفر عنصر ال (،اآلمدم)ٔتا فيهم ، األصوليوف
 .14ص (:عادؿ مصطفى،"وف إُف جدامرنظرية التأكيل من أفبلط"فهم الفهم)مدخل إُف اذلرمينوطيقا  27
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 لغة واصطالحا: المفهوم المبحث األول:

من إذا ْتثنا عن داللة ادلفهـو صلدىا متيٌسدة خارج مفهـو اللغة كالوضع، بل إهنا تتحقق فقط ض
عٌُت علينا أٌكال أف نقف عند ادلفهـو لنتعٌرؼ على دالالتو اللغوية، مث مفهـو الكبلـ كاالستعماؿ، كعليو يت

  .االصطبلحيةنعرض بعد ذلك دلعانيو 

 غة:لّ لالمفهوم في ا -(أوال)

فهم: فىًهٍمتي الش يء ]فػىهىمان كفػىٍهمان[ : عىرىفٍػتيو كعىقىٍلتيو، كفٌهمتي فبلنا كأىفٍػهىٍمتيو:  »جاء يف معيم العُت:
فهم:  » كجاء يف لساف العرب .28« كرجله فىًهمه:سريع الفهم عىر ٍفتو، كقرأ ابن مسعود: فأفهمناىا سليماف.

و فػىٍهمان  كفػىهىمان كفىهامة: عىًلمىو؛ األىخَتة عىٍن ًسيبػىوىٍيًو. كفىًهٍمت الش ٍيءى: الفىٍهمي: مىٍعرًفػىتيكى الش ٍيءى بًاٍلقىٍلًب. فىًهمى
ٍيئنا بػىٍعدى شىٍيءو. كىرىجيله فىًهمه: سىرًي ـى: فىًهمو شى ننا كأىفٍػهىٍمتو، كتػىفىه م اٍلكىبلى عي الفىٍهم، عىقىلتيو كعرىٍفتو. كفػىه ٍمت فيبلى

: فػىٍهمه كفػىهىمه. كأىفٍػهىمو األىمرى  كفػىه مو ًإي اهي: جىعىلىوي يػىٍفهىميو. كاٍستػىٍفهىمو: سأىلو أىٍف يػيفىهِّمىو. كىقىًد اٍستٍفهىمىٍت كىيػيقىاؿي
ا  ُت أف من فهم شيئا يكوف بالضركرة قد:نفيد من ىذين التعريف.29« الشيءى فأىفٍػهىٍمتو كفػىه ٍمتو تػىٍفًهيمن

 داخلٌية. كنهٌيةعرؼ ىذا الشيء معرفة   -1
 عقل ىذا الشيء. -2
 . لشيءعلم ىذا ا -3

، بوصفو طريقة من طرائق داللة اخلطاب على األحكاـ، ىو ذلك الكبلـ  ،إذف يكوف ادلفهـو
الذم ييعرؼ ادلراد منو معرفة داخلٌية، أك يعقل ادلتلقي داللتو، أك يعلم ادلستمع مضمونو. كىذه ادلعاين 

  .ين  االصطبلحٌية اللغويٌة ليست بعيدة عن ادلعا
  

 

 

 
                                                           

 .4/61:الفراىيدم،  العُت  28
 .12/459:ابن منظور،لساف العرب 29
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 ح:المفهوم في االصطال -(ثانيا)

كل البعد   ميبتعدةن فإننا سنيدىا  ،لقيمة إببلغية بوصفها حاملة، اللةمنا الوقوؼ عند ىذه الدِّ إذا ري 
يف  (اآلمدم) يؤكدك  .30عن طريق عقليٌ  أعلها نشأهتا ،أمور ةي كذلك من حيث عدٌ   داللة ادلنطوؽ، عن

أم ما نفهمو  ؛31« طقالنٌ  فظ يف غَت زللٌ فهم من اللٌ ما  » فَتل بأنو البلنطقيةمسة  تعريفو للمفهـو على
 (اآلمدم)على ما أكرد  (الشوكاين)اإلماـ كيستطرد  فظ يف حالة السكوت ال حالة النطق.من اللٌ 
ادلفهـو من كبلـ  أفٌ  نفيد شلا سلف .32« كحاال من أحوالو ،...أم يكوف حكما لغَت ادلذكور»فيقوؿ:

 اين.يفما كانت حاؿ األكؿ تتبعها حاؿ الثٌ فك ٔتثابة حكم لذلك الكبلـ اخلفي، ىو معُت

 فارقا إبستيمولوجيا كمعو باقي األصوليُت،  ،(اآلمدم) موادلفهـو بادلعٌت الذم قدٌ  لشكٌ لقد 
 االٕتاه اىتمٌ  لقد تناكؿ الظاىرة اللغوية. ادلعتمد يف إتاىُت لسانيُت اثنُت من حيث ادلنهجي  بُت باعد اجوىريٌ 
؛ ك لقد عٌب)سوسَت( عن ىذه 33م بعيدا عن مجيع ادلعطيات السياقٌية التواصلٌيةغو ظاـ اللٌ بدراسة النٌ  األٌكؿ

إٌف ىدؼ األلسنية ادلنفرد كاحلقيقي إظلا ىو اللغة منظورا إليها يف  »احلقيقة حينما قاؿ يف آخر زلاضراتو:
 تعٌت بدراستو إُف مسألة أساسية، كىي  أف ادلوضوع الذم؛ يشَت )سوسَت( يف كبلمو ىذا 34«ذاهتا كلذاهتا

األىٌم من ذلك ىو أٌف ىذه الدراسة تكوف خاضعة دلنهج؛ يقضي ك  ،35ابوصفها نظام اللسانيات ىو اللغة،
اللغة ظاىرة اجتماعية؛ كينبغي دراستها كفق ىذا ادلبدأ، دكف الليوء إُف معايَت أخرل خارجة عن  »بأفٌ 

سوسَت سعت  نفسية مثبل(، أك عن طبيعتها االجتماعية، )التاريخ مثبل(. كلذلك فلسانياتمادهتا البنيويٌة)
إُف إبعاد ادلعايَت الذىنٌية، كاخلارجة عن البنية خبلؿ ٖتليل الظاىرة اللغوية، من أجل إثبات موضوعٌيتها 

                                                           
. نقبل 124البحث الٌدالِف عند األصوليُت)قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند الشوكاين(:إدريس بن خويا، ص 30

 .299ص، 1999-1998الدكلة،جامعة كىراف،ساين العريب:أمحد حساين، سلطوط،دكتوراه العبلمة يف الًتاث اللٌ عن:
:عضد ادللة كالدين، ادلنتهى األصوِفٌ  العضد على سلتصر شرح .3/84اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،  31
 .253ص
ادلنتهى  العضد على سلتصر شرح. كينظر: 2/763إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق احلق من علم األصوؿ:الشوكاين، 32

 .253ن، ص:عضد ادللة كالدياألصوِفٌ 
 07ص هرم،اسًتاتيييات اخلطاب)مقاربة لغوية تداكلية(:عبد اذلادم بن ظاىر الشٌ   33
 .280، صزلاضرات يف األلسنية العامة:فرديناف ده سوٌسر،ترمجة:يوسف غازم كرليد النصر 34
 .12:خَتة عوف كفريدة بوساحو، ص دركس يف اللسانيات العامة)مبادئ أساسٌية( 35
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توظيف  (Louis Hjelmslev)  ، كمن أجل ٕتسيد ىذا ادلنهج الٌصاـر اقًتح)لويس يلمسليف36«
، كىي 37(Immanent Liguisticsنوعا من اللسانيات كاف قد اصطلح عليها بػ)اللسانيات اايثة 

 يف شكل مغلق؛ ال تأبو ّتميع معطيات الكفاءة التواصلٌية أك التداكلٌية.اليت تدرس النظاـ اللغوم 

يف  ظاىرة اللغويةال رااضلص كليُت، أٌدل ذلك إُفدلا طيبِّقت اللسانيات اايثة من قبل الشٌ 
كىذا االٕتاه كاف  الِف،ادلستول الًتكييب كالدٌ  )الفونيتيكي كالفونولوجي(+ ادلستول الصويت اآلتية: تستوياادل

البنيوم كالتوليدم  ُتد يف كل من ادلنهيكٕتسٌ  ،رامة العلميةسانيات لفًتة معينة بصفة الصٌ قد كسم اللٌ 
كالذم كاف  ،39(قليدم للتخاطبموذج التٌ النٌ )ما اصطلح عليو بػ معا قد شٌكبل كانا  حيث ،38التحويلي

فقط  كاشتملت أٌدل بو إُف تطبيق قدرة ضٌلويٌة؛ شلٌا ،40ورم أثناء ٖتليل اادثاتيعتمد كٌليا علي ادلنطق الصٌ 
 .41« على معرفة خصائص اجلمل الصوريٌة كالداللٌية كتتضمن قواعد تركيبية كصوتية كداللٌية »

 ،بطريقة ال كاعيةك  ،من ادلنهيُت السابقُت جعلتهما كبلرامة العلمية اليت اتصف هبا  إف الصٌ 
أك  يصطلح عليو األصولٌيوف، ، كماعلى جانب ادلنطوؽ غويةىرة اللأثناء معاجلتهما للظا اىتمامهما صرافقي

الشكلي قد قصركا . أيضا كاف أصحاب ادلنهج انب ادلفهـو أك الكبلـّت االىتماـ غوم دكفاجلانب اللٌ 
ٖتليل  يف جعلهما يعيزاف ما اتبالذٌ  كىذا، 42البحث اللغوم يف إطار اجلملة كَف يتوٌسعوا بو إُف عاَف الٌنص

 سانيات احلديثةر علماء اللٌ قرٌ  مفصل بالذاتكمن ىذا التٌ  ،43فٌعلة يف السياقات التواصلٌيةالظواىر اللغوية ادل

                                                           
 .19-18، صالتداكلٌية)مع زلاكلة تأصيلٌية يف الٌدرس العريب القدًن(:خليفة بوجادميف الٌلسانيات  36
 .161:أمحد مومن، ص اللسانيات)النشأة كالتطور( 37

الٌتحليل اللغوم  .07ص هرم،ينظر:اسًتاتيييات اخلطاب)مقاربة لغوية تداكلية(:عبد اذلادم بن ظاىر الشٌ  38
. يف الٌلسانيات التداكلٌية)مع زلاكلة تأصيلٌية يف 23-22للنص)مدخل إُف ادلفاىيم األساسٌية كادلناىج(:كبلكس، ص

 .45-44، ص2009، 01الٌدرس العريب القدًن(:خليفة بوجادم،بيت احلكمة للنشر كالتوزيع،اجلزائر،ط
 .98:زلمد زلمد يونس علي، ص مدخل إُف اللسانيات  39
التداكلٌية عند العلماء العرب)دراسة تداكلٌية لظاىرة"األفعاؿ الكبلمٌية"يف الًتاث اللساين العريب(:مسعود صحراكم،   40
 .14ص
 .20:عٌز الٌدين البوشيخي، ص التواصل اللغوم)مقاربة لسانية كظيفية(  41
 .23صالتحليل اللغوم للنص)مدخل إُف ادلفاىيم األساسٌية كادلناىج(:كبلكس،   42
 .98مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي، ص  43
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حيث كقفوا عند حقيقة مفادىا أف ىذا  واصل اللغوم بُت األفراد،إعادة النظر يف التٌ  )اللسانيات التداكلية(
 سانية السابقة يرتكز فقط على عناصر كضعيةاألخَت َف يعد كما كاف سائدا يف ادلناىج اللٌ 

Conventional،  ٌظرية و اعتقاد إبستيمولوجي جديد ارتبط بظهور النٌ بل تبلىف ىذا االعتقاد كحل زلل
 ادلتواصلُت إُف تأدية تواصل ناجح األفراد استحالة كصوؿب اليت تقضي ك ؛Pragmatics– داكليةالت

 .44 تداكليةأخرل  ك دكف ارتكازىم على عناصر منطقية، بينهم

اليت اىتٌم هبا االٕتاه  لة ادلفهـو من قبيل تلك العناصردال ، يف ضوء ادلعطى التداكِف،ال تعدٌ 
عٌت ٔتعٌت آخر لقد كاف ىذا االٕتاه يي  ؛ظة فعبلاىتٌم، كفقط، بالعناصر ادلتلفٌ كلي، ألٌف ىذا األخَت الشٌ 

ىذه األخَتة إُف ما  بوصف كٖتليل العناصر اللغوية احلاضرة، بينما ٕتاكز )اآلمدم( كمعو باقي األصوليُت 
النطق(. كإذا كاف األمر على ىذا  كاف منها غائبا، كىو ما اصطلحوا عليو بػ)ما ليس منطوقا/يف غَت زللٌ 

 ؟ ؟ أيضا ما ىي عناصر الكفاية ادلفهومٌية ُف أم نوع تنتسب داللة ادلفهـوالنحو، فإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .38ص خاطب:زلمد زلمد يونس علي،اللة كالتٌ مة يف علمي الدٌ مقدٌ   44
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 الكفاية المفهومّية. نوع داللة المفهوم، وعناصر :المبحث الثاني

 المفهوم داللة إلتزامية : -)أّوال(

ة تداكليٌ  نظرةينظر إُف ادلفهـو  كاف( اآلمدم) أفٌ  إذا عاينا ما كرد يف ادلبحث السابق، نبلحظ
يف   عٌت بوكىذا ما تي  ،L’extralinguistique باجلانب اخلارج عن اللغة فقط أم أنو مرتبط ؛زلضة

عبارة عن داللة  أنٌو داكِف لوجدنال حقيقة ذلك ادلعٌت التٌ كإذا أردنا أف نتحرٌ  ،45األصل لسانيات اخلطاب
نفسو  (اآلمدم)ح بو كىذا ما صرٌ  تنتسب يف تصنيفها إُف اجلانب العقلي كالذىٍت،، ك اليت 46إلتزامية

كىي أف يكوف اللفظ لو معٌت كذلك ادلعٌت لو الـز من  لتزاـ،فهي داللة اال كأما غَت اللفظية؛ »حينما قاؿ: 
قدر عدـ ىذا كلو  فعند فهم مدلوؿ اللفظ من اللفظ ينتقل الذىن من مدلوؿ اللفظ إُف الزمو، اخلارج،

ادلعٌت  للمعٌت؛ ىذا القوؿ أنو يوجد ىناؾ نوعُت نفيد من .47« االنتقاؿ الذىٍت دلا كاف ذلك البلـز مفهوما
 ىنية.اللة الذٌ ق الثاين بالدٌ كعلٌ  اللة التلفظٌية،ؿ بالدٌ األكٌ  (اآلمدم)كقد ربط  ،48كادلعٌت اللزكمي احلريف للنص،

يتمثل ىذا األخَت يف ما ىية العبلقة  بنا يف ىذا ادلقاـ أف نطرح تساؤال يف غاية األعلية، ني سي كػلى  
اللة غَت اللفظية أك ؟. لو قارنا بُت ما ػلدث يف الدٌ  كبُت ادلفهـو )غَت اللفظية( اللة االلتزاميةبُت الدٌ 

فادلفهـو   لتزاـ؛كفقط على داللة االادلفهـو يعتمد ضح لنا أف للمفهـو سيتٌ  (اآلمدم)لتزامية كبُت تعريف اال
كلكن من  فظ،أم ىو ادلعٌت الذم يفهم  ال من ظاىر اللٌ  ىو ما فهم من داللة اللفظ يف غَت زلل النطق؛

اللة كىذا ادلعٌت يتطابق ٘تاما مع معٌت الدِّ  خبلؿ بنية أخرل متوارية استدعتها البنية الظاىرة ادلنطوقة،
فعند فهم  كذلك ادلعٌت لو الـز من اخلارج؛ اللفظ لو معٌت، »إذ ىي كوف  نية(؛)العقلية أك الذى لتزاميةاال

دا صلدعلا يشًتكاف قنا جيٌ فإذا دقٌ  ،49« مدلوؿ اللفظ من اللفظ ينتقل الذىن من مدلوؿ اللفظ إُف الزمو

                                                           
 .213ص ،صرة(:الزكاكم بوغورةالفلسفة كاللغة)نقد ادلنعطف اللغوم يف الفلسفة ادلعا 45
 فذلك ادلعٌت يكوف الزما للفظ. من حيث السكوت، فيدستي إذا اي  أف معٌت اللفظ صاحب التحبَت)شرح التحرير(، يرل46

 .2867ينظر:التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ادلرداكم احلنبلي،ص
 .1/32،:اآلمدماإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  47
-مكتبة األصللو مصرية،القاىرةأصوؿ تراثية يف اللسانيات احلديثة:كرًن زكي حساـ الدين، 

.282صـ، 2001ق/03،1421مصر،ط 48  
 .1/32،حكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدماإل  49
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 (اآلمدم) بل كجعل، 50األكُف ىي أف ادلفهـو ال يتم إدراكو إال بإدراؾ ادلنطوؽ يف نقطتُت زلوريتُت؛
عٌد غوية يي األصوليُت أف التفسَت بالدالالت اللٌ  فمن ادلتعارؼ عليو يف أكاسط؛ 51ادلنطوؽ أصبل للمفهـو

، على الرغم من يف اللسانيات حليل البنيومكما أف التٌ   ،52مرحلة أكُف ضركرية يف فهم اخلطاب الشرعي
 يف ٖتليل اخلطابات. 53أكيليةغلب مراعاتو أثناء ادلمارسة الت اىتمامو بالعناصر اللغوية ادلنطوقة، فإنٌو

ل التوصٌ  ادلنطوؽ بو ال يتم   ري شعً من ادلنطوؽ أك يي  مي فهى انية تتمثل يف كوف ذلك ادلعٌت الذم يي أما الثٌ  
 ،54، كيتٌم رصده ضمن ما يعرؼ بػ)ادللكة ادلنطقٌية(إليو إال من خبلؿ استعماؿ آليات استداللية غَت لغوية

 . 55كاليت ىي جزء ال يتيزٌأ من)القدرة التواصلٌية(

داللة ادلفهـو داللة خارجة عن إطار داللة ادلنطوؽ  ؽلكننا أف نعدٌ  سلف، إذف، يف ضوء ما 
عب ادلرجعيات ادلبنية  فقط كىذا يتيسد من خبلؿ تصور عقلي أك ذىٍت، فقط ل إليهاالفعلي، يتم التوصٌ 

 .56 ٖتديد ادلراد من اخلطاب ل بدكرىاتكفٌ كاليت  على أسس من التبلـز ،

 

 

 

                                                           
.نقبل 125البحث الدالِف عند األصوليُت)قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند الشوكاين(:إدريس بن خويا،ن ص  50
اللة الوظيفية الوضعية:مولود السريرم،منشورات زلمد علي بيضوف،دار الكتب :مناىج األصوليُت يف ْتث الدٌ عن

 .125-124ص ،01لبناف،ط-العلمية،بَتكت
 .3/83اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،  51
 .339ينظر:اخلطاب النقدم األصوِف)من تطبيقات الٌشاطيب إُف التيديد ادلعاصر(:احلٌساف شهيد،ص 52
 .369ينظر:اذلرمنيوطيقا كالفلسفة)ضلو مشركع عقل تأكيلي(:عبد الغٍت بارة، ص 53
ادلغرب،دار -:أمحد ادلتوكل،منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية،الرباط آفاؽ جديدة يف نظرية النحو الوظيفي  54

 .09، ص1993، 01اذلبلؿ العربية،ط
تتأسس ىذه القدرة إثر تعاضد مخس من ادللكات، كىي:)ادللكة اللغوية، ادللكة ادلنطقية، ادللكة ادلعرفية، ادللكة   55

 .08دللكة االجتماعية(. ينظر:ادلرجع نفسو، ص اإلدراكية، ا
البحث الدالِف عند األصوليُت)قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند الشوكاين(:إدريس بن خويا، ينظر: 56
 .300-299العبلمة يف الًتاث اللساين العريب:أمحد حساين،ص.نقبل عن:125ص
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 الكفاية المفهومية:عناصر  -(ثانيا)

ن التساؤؿ اآليت:كيف نستطيع أف نكٌوف كفاية مفهومية نتمكٌ  علىأف صليب  طلبيف ىذا ادل نودٌ  
ادلفهـو أك ٔتعٌت آخر على ماذا يعتمد  ح بو يف استعماؿ لساين معُت؟بواسطتها من إدراؾ ادلعٌت غَت ادلصرٌ 

 غوماللٌ  يعتمد كفقط على ادلعٌت معنا يف الفصل السابق، ، كما مرٌ إذا كاف ادلنطوؽ من أجل ٖتققو؟
كادلعٌت  قو على ثبلثة أمور أساسية ىي:ادلعٌت الوضعي،أم  لتحقٌ  ادلفهـو يعتمد يف حصولو؛ فإفٌ  ،عيالوض

 ،(سَتؿ) أك على ادلعٌت ادلباشر ٔتصطلح عي،أما اعتماده على اجلانب الوض .57كادلعٌت احلملي ستعماِف،الا
فكما رأينا سابقا أف ذلك اجلانب ىو ٔتثابة ادلعٌت يف درجة الصفر ْتيث ينتفي معو عنصر الذاتية يف 

فيكوف هبذا سابقا يف العملية  أم تنعدـ القدرة لدل ادلتكلم يف تغيَت ادلعٌت ادلتواضع عليو، ؛58التواصل
 كىو من صفات ادلتكلم  إطبلؽ اللفظ كإرادة ادلعٌت، » فهو أما جانب االستعماؿ .59الفهمية

كاالستعماؿ إطبلؽ اللفظ كإرادة مسماه باحلكم كىو  »فيقوؿ:  كبلـحبَت ىذا ال.كيشرح صاحب التٌ 60«
ؿ نقطة تستدعي كأكٌ ، 61« كىو من صفات ادلتكلم ،أك غَت مسماه لعبلقة بينهما كىو اجملاز احلقيقة،

اجح بل الرٌ  امع،َف يقصد ٔتصطلح االستعماؿ إدخاؿ السٌ  »وىي أنٌ  ،(يونس علي زلمد)التعليق كما يرل 
، الذم يشَت صراحة إُف فهم السامع لكبلـ ي ٔتصطلح احلملألنو غطٌ  ستبعد استبعادا مقصودا؛أنو اي 

حىت ، كىذا 63تكوف لديو رغبة أك مقصديٌة إببلغٌية ادلستعمل للغة أف أما النقطة الثانية فهي .62«ادلتكٌلم
ٖتويل داللة  يكوف باستطاعتوكمنو يكوف كجود ادلتكلم ىنا كجودا إغلابيا حيث  ،يتحقق شرط االستعماؿ

تكلم يف ذاتية ادل حضورى  ني ضمى بط ما يى كىذا بالضٌ  تلفظو الوضعية إُف معٌت أك معاين سلالفة ذلا جذريا،

                                                           
كىذه ىي رلمل العناصر اليت تدخل يف بناء ظلوذج تواصلي طبيعي. ينظر:علم التخاطب اإلسبلمي)دراسة لسانية   57

 .60دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النٌص(:زلمد زلمد يونس علي، ص
كتقدًن:حافظ إعداد :لغة(التداكليات )علم استعماؿ ال،ضمن كتاب:ما التداكليات؟:عبد السبلـ إمساعيلي علوم 58

 .19ص ،إمساعيلي علوم
 .291:ادلرداكم احلنبلي،صيف أصوؿ الفقو ينظر: التحبَت شرح التحرير 59
 .934،ص الكليات)معيم يف ادلصطلحات كالفركؽ اللغوية(:الكفوم 60
 .291التحبَت شرح التحرير يف أصوؿ الفقو:ادلرداكم احلنبلي،ص  61
 .60-59ص ،:زلمد زلمد يونس علي دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النص(علم التخاطب اإلسبلمي)دراسة لسانية  62
 ص نفسها. ادلرجع نفسو،  63
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العملية التلفظية ىي  » ىذه الذاتية يف التواصل حُت يرل أف (بنفنيست)إميل  كيؤكد العملية التواصلية،
عنصر حلدكث  ؿي أك التواضع ىو أكٌ  سافكإذا كاف اللٌ  .64« اللساف بواسطة فعل االستعماؿ في حيث يوظٌ 

 .65 فإف االستعماؿ يكوف متوسطا أثناء العملية الفهمية واصل بُت ادلتكلمُت،تٌ ال

أم ىو  ؛66« أك ما اشتمل على مراده امع مراد ادلتكلم من لفظو،اعتقاد السٌ  »كأما جانب احلمل فهو 
ل إُف مراده كإذا َف يتوصٌ  امع من القصد الذم رمى إليو ادلتكلم من خبلؿ تلفظو،حاصل ما يفهمو السٌ 

نصر القرينة اليت بع من جهة أخرل يرتبط احلملكما قطعا فعليو أف يقًتب منو فيضفر ببعضو على األقل.
كإذا كاف احلمل هبذا ، 67ادلتكلم نوايا يف اكتشاؼ مي سهً يي  ذم)لفظي أك غَت لفظي( ال ؤٌشرادلتكوف ٔتثابة 

 عنصر فيها. أم يكوف آخرى  ؛68يف العملية الفهمية الحقه  إذا فهو ،ادلعٌت

لة يف اآلفاؽ اجلديدة اليت تلك التطورات ادلتمثٌ ل أف نتطٌرؽ يتعُت علينا منهييا ،ىت ضلٌصل كفاية مفهومٌيةح
إذ  ز دلراجعة مفهومي الكفاية اللغوية كالتداكلية؛ذاتو دافع كزلفٌ  فهذا يف حدٌ  يت هبا العملية التداكلية،ظً حى 

أف ننسب إُف متكلم اللغة الكفاية اللغوية إال إذا ٖتكم يف سلتلف ادلواضعات اللغوية ادلعيمية منها  يصحٌ 
إضافة إُف  -حقق إال بامتبلكويتلم اللغة فبل أما اكتساب الكفاية التداكلية بالنسبة دلتك كالقواعدية،

ن أثناءىا من شلارسة سلتلف العمليات ادلنطقية الضركرية عالية يتمكٌ  قدرات جدٌ  -ادلواضعات اللغوية
 يف األصوؿ التداكلية اليٌت  ومٖتكٌ  -كبشكل أساسي -كما يتطلب أيضا الستنتاج مجيع ادلعاين اتملة،

تبُت لعدد من الباحثُت أف ادلعرفة اللغوية ال  »، كمن ىنا فقط 69التداكلية نو من استخبلص ادلفاىيم٘تكٌ 
 تقتصر على ادلعرفة النحوية فحسب، بل تتياكزىا إُف أنساؽ فرعية أخرل تشكل معها القدرة التواصلية

                                                           
:إعداد كتقدًن:حافظ استعماؿ اللغة( التداكليات)علم،ضمن كتاب:التداكليات؟:عبد السبلـ إمساعيلي علومما  64

 E.Benveniste,Problémes de Linguistique.نقبل عن:19ص ،إمساعيلي علوم
générale,Tome II ed Gallimard,1974,p81. 

 .291ص ،:ادلرداكم احلنبلييف أصوؿ الفقو التحبَت شرح التحرير ينظر: 65
 ص نفسها. نفسو، ادلصدر  66
.65ص :زلمد زلمد يونس علي، علم التخاطب اإلسبلمي)دراسة لسانية دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النص(  67 
 .291ص :ادلرداكم احلنبلي،يف أصوؿ الفقو التحبَت شرح التحرير  68
 .38مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:زلمد زلمد يونس علي،ص 69
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 » ،ػلقق تواصبل ناجحا مع متلقيو حىت، لم اللغةيقتضي من متك نقوؿ بأنو كخبلصة دلا سبق .70«
كؽلكن تسمية ىذه الكفاءة  ليتمكن هبا من ٖتقيق ذلك، أف ؽلتلك كفاءة تفوؽ كفاءتو اللغوية،يقتضي 

  .71« بالكفاءة التداكلية

 األصوليُت)اآلمدم(، ك  قوة ادلفهـو اإلصلازية عند لى حاصً  أفٌ  ، يف إطار ٖتصيل الكفاية ادلفهومٌية،نستنتج
باإلضافة إُف ما فهمو  )ادلتكلم(، لغةإليو مستعمل الباجتماع ما قصد أم  ىو االستعماؿ كاحلمل؛ عامة،

، كإذا كي  .أك حىت بعض قصده ،ىذا األخَت من قصد امعالسٌ  ككذلك نا قد تعرٌفنا على نوع داللة ادلفهـو
االسًتاتييية اخلطابية اليت يعتمدىا ادلتكٌلم أثناء توظيفو لداللة  عناصر الكفاية ادلفهومٌية، فما ىي إذاعلى 
  .ادلفهـو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13ص التواصل اللغوم )مقاربة لسانية كظيفية(:عز الدين البوشيخي،70

 .56ص الشهرم،عبد اذلادم بن ظافر ة(:اسًتاتيييات اخلطاب)مقاربة لغوية تداكلي 71
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 :المتحكمة في استنباط المفهوم الخطابّية اإلستراتيجية :المبحث الثالث

توٌخى من تعاطيهم مدركوف لذلك اذلدؼ ادل -كمنظومة متناسقة متناغمة -لقد كاف األصوليوف
 ك الثانوية دلختلف ادلقاصد مدركُت أيضا اكما كانو  فقط، ك كىو استنباط األحكاـ لنصوص الشرعية،مع ا

من الوصوؿ إُف  -صوص الشرعيةبعد استقراء النٌ  – كبناء على ىذه ادلعرفة ٘تكنوا ،ذلك اذلدؼ إُف تابعةال
يقـو  خطابية تلك النصوص رىن اسًتاتيييةمع إهنا حقيقة يصبح معها تعاطينا  ة؛حقيقة يف غاية األعلي

 جعلوا اذلدؼ كانوا قد  إال أهنم ،73عملية تأكيلية بوجو من الوجوه ري باشً و يي ٔتا أنٌ  ،72القارئ نفسو باختيارىا
من عناصر  » اذلدؼ يعدٌ  أفٌ اخلطابية؛ ذلك  سًتاتيييةإلا ختيارال وٌجوادل ىو ادلؤٌشر /القانوينالتشريعي

اخلطاب، كلو بذلك دكر يف التأثَت على ادلرسل كتوجيهو يف اختيار االسًتاتيييات  إنتاجالسياؽ اليت تسبق 
ا اللغوية ادلناسبة اليت تكفل ٖتقيقو ا ك آلياهتي  .74« اخلطابية؛ من حيث أدكاهتي

كاليت كاف قد قصرىا على  ادلباشرة، اإلسًتاتييية ،ادلفهـو داللةل عرضوأثناء  يتياكز )اآلمدم(،
بالقصد عب مفهـو اخلطاب ادلناسب  » أثناءىا حي لم  كفقط باسًتاتييية جديدة يي  ليهتمٌ  ،معٌت ادلنطوؽ

 ينا ىذهكعلى العمـو إذا تقصٌ  .75« لينتج عنو داللة يستلزمها اخلطاب كيفهمها ادلرسل إليو ،للسياؽ
بُت ما يقولو ادلرسل  عٌت بادلفارقةٔتعاجلة معٌت ادلفهـو صلدىا تي  (اآلمدم) هاسًتاتييية اجلديدة اليت خصٌ اإل

 .76(الطريقة غَت ادلباشرة)ػ كلذلك اصطلح على تسميتها ب صراحة كبُت ما يقصده يف احلقيقة،
 

 كبُت الفعل الكبلمي غَت ادلباشر )ادلنطوؽ( بالتفريق بُت الفعل الكبلمي ادلباشر (اآلمدم) ٍتعي  كدلا
()ادلفه حيث َف يكن يشغل  ؛(اآلمدم) صنيعٔتثل  (أكستُت) َف يعن سًتاتييية الكفيلة بتأطَتعلا،اإلب ك ـو

 لقاطع على ىذا أف ادلتتبع لنظريةليل اكالدٌ  ،الفعل الكبلمي ادلباشر كغَت ادلباشر بالو كضع ٘تييز كاضح بُت 

                                                           
 .149ص ،ادلرجع السابق  72
 .124ص :عبد العزيز بو الشعَت، غادامَت)من فهم الوجود إُف فهم الفهم(  73
 .149ص عبد اذلادم بن ظافر الشهرم،:اسًتاتيييات اخلطاب)مقاربة لغوية تداكلية(  74
 .367ص ادلرجع نفسو،  75
 .374ص نفسو،  76
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كحىت قسمتو ادلعركفة لئلنشاء إُف   ،م األفعاؿ الكبلمية إُف مباشرة كغَت مباشرةال غلده يقسٌ  (أكستُت)
 مباشر كغَت مباشر(.)77ليست متكافئة مع القسمة األكُفصريح ك ضمٍت 

تأدية ناجحة  )اإلنشائي( منصبا حوؿ تأديتنا للفعل اللغوم اإلصلازم (أكستُت) ىمِّ  لقد كاف كل   
ال يكفي أف ننطق  ،(ىافالرٌ ) كي ننيح يف تأدية فعل  وأنٌ  مثبل هو يعتقدف ؛78 كموفقة على أكمل كجو

 كلكن ،التلفظ بتلك الكلمات كل شخصل من ادلمكن  فبالنسبة إليو أك غَتىا من الصيغ، (أراىن)بلفظة 
 ؛ة؟تام على ىيئةىل استطاع ادلتكلم بلفظ الرىاف أف يوقع فعل الرىاف فعبل طركح ىنا ىو:اإلشكاؿ ادل

 اإلجابة، ىذه لكي نتحٌقق من؟.79 ٔتعٌت آخر ىل استطاع أف ينيز فعل الرىاف الكامل بالكبلـ أـ ال
ىل  اآليت: كذلك بالسؤاؿ الصريح البد علينا من اختبار إرادتنا أثناء انتهاء سباؽ اخليل، )أكستُت( أنٌو يعتقد

 ىذا ماك  ،80أـ أننا تلفظنا لفظا من دكف إرادة صادقة فعبل أثناء تلفظنا بلفظ الرىاف نا متحققةن كانت إرادتي 
 ،فو ٔتراده كما يف نفسو بلفظوفإذا أراد أحدىم من اآلخر شيئا عرٌ  »:عندما قاؿ (م اجلوزيةابن قيٌ ) عٌب عنو

 .81« ...كرتب على تلك اإلرادات كادلقاصد أحكامها بواسطة األلفاظ

من احلاالت اليت إُف كضع تصانيف ألنواع  ساقو ذلك فيما سبق، (أكستُت)دلا اضلصر  اىتماـ  ك
كاليت يكوف فيها بطريق األكُف حصوؿ الفعل كالتزكيج  ال يقع فيها االحًتاز عن اخلطأ يف تأدية ادلعٌت،

 ػما اصطلح عليو ب كىذا ،82أك سلتبل على أقل تقدير د بعيد،كالوصية كالتسمية... فاسدا إُف ح كالرىاف

                                                           
 .12ص دائرة األعماؿ اللغوية)مراجعات كمقًتحات(:شكرم ادلبخوت،  77

 .25ص كيف ننيز األشياء بالكبلـ(:جوف النكشو أكستُت،نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة) 78
 ادلصدر نفسو، ص نفسها. 79
 نفسو، ص نفسها. 80
د بن أيب بكر بن أيوب(،ٖتقيق:زلمد عبد السبلـ إبراىيم،دار اجلوزية)زلمٌ  عُت عن رب العادلُت:ابن القيمإعبلـ ادلوقٌ   81

 .3/86ـ،1991ق/1411، 01لبناف،ط-العلمية،بَتكتالكتب 
للفعل  نيزرلموعة من الشركط تعصم ادل (أكستُت)كلتفادم ىذا الفساد أك اإلخفاؽ يف تأدية األفعاؿ اللغوية كضع  82

 أكستُت،:ينظر ىذه الشركط يف:نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة)كيف ننيز األشياء بالكبلـ(. اللغوم من الوقوع يف اخلطأ
 .26ص
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و ف جعلى ل األمر بو إُف أبل توصٌ  ،83(على خبلؼ مقتضى احلاؿ)أك   (عدـ مطابقة مقتضى احلاؿ)
 .84(ؿمذىب عدـ مطابقة مقتضى احلا) مذىبا قائما بذاتو أمساه

 ألننا إذا نظرنا نظرة كاقعية إُف ؛ـ طويبلك َف يكن ليد (أكستُت) غَت أف ىذا الطرح الذم تزعمو
ففي كثَت من األحياف ال  اإلصلازية للمقوالت لتبُت لنا ما قد ػلصل بينها من تباين كاختبلؼ؛ قولال

كىذا مثل ما ػلدث يف حالة  اإلصلازية ادلقصودة فعبل من الكبلـ،تتطابق القول اإلصلازية احلرفية مع القول 
كمن ناحية أخرل قد  .85حيث يكوف الكبلـ ادلصرح بو ظاىريا سلالفا جذريا  لقصد ادلتكلم خرية،السٌ 

فيها القول اإلصلازية ل كىي عبلقة تكاملية تكمٌ  عبلقة أخرل بُت القول اإلصلازية احلرفية كادلقصودة، تنشأ
كىذا مثاؿ لتوضيح ادلسألة  مثل ما ػلدث يف حالة االلتماس بًتكيب إثبايت، ذلكك  ؛86ابعضبعضها 

ف)أ( ك )ب( يف غرفة،يقوؿ ادلتحاكر)أ( للمتحاكر)ب( اجلو بارد ىذا اأكثر:يتواجد ادلتحاكر 
اإلثبات؛حيث األكُف فهي القوة اإلصلازية احلرفية ؛فادلبلحظ أف ادلتحاكر)أ( قد أصلز قوتُت إصلازيتُت! ادلساء

أما الثانية فهي القوة اإلصلازية  ،نتأكد منها بالرجوع إُف الواقع اخلارجي من ادلمكن أف حقيقة ثبت كجودأ
ألف تلك احلقيقة  )بركدة اجلو(َف يكن يقصد رلرد اإلثبات؛ فادلتكلم عندما أثبت تلك احلقيقة االلتماس؛

ادلتكلم قد أضاؼ إُف قوة كبلمو اإلصلازية احلرفية  إذف يكوف )معلومة مشًتكة( معلومة لدل مستمعو مسبقا
علم بأف اجلو بارد يف فيصبح ادلعٌت كاآليت:ٔتا أنك تعلم كما أ قوة إصلازية أخرل تلميحية كىي االلتماس؛

كادلبلحظ أف ىذه ادلسائل كاف قد اىتم هبا يف إطار  .ألتمس منك أف تغلق النافذة اليت فتحتها فأنا اخلارج،
 . (جرايس سورؿ ك) لتحليلية كل من الفيلسوفُتالفلسفة ا

                                                           
 .25، ص ادلصدر السابق 83
 نفسها. ص نفسو، 84
 .12ص ،شكرم ادلبخوت:دائرة األعماؿ اللغوية)مراجعات كمقًتحات( 85
 ص نفسها. ادلرجع نفسو، 86
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 إُف معٌت ادلفهـو كما 87الفعل اللغوم غَت ادلباشر ضمنيف ْتث لو  (سورؿ) الفيلسوؼ تطٌرؽ
 كذلك ألنو ؛88(لفعل اللغوم غَت ادلباشرا) اصطلح عليو بػ و كاف قدلكنٌ  ،كباقي األصوليُت )اآلمدم( تناكلو

من بُت فكانت  جاىدا لتطويره، حيث سعى  (أكستُت) ما أتى بو أستاذه ٔتراجعة ملزما كاف  األمر يف أكؿٌ 
 ،89لنظرية أفعاؿ الكبلـ ىي إشكالية ادلعٌت ادلقصود من الفعل اللغوم غَت ادلباشر ات اليت  أضافهااإلضاف

عن  كاجهها علماء أصوؿ الفقو يف استنباط األحكاـ من النصوص الشرعية اليت نفسها اإلشكاليةىي  ك
دل قدرتنا على ٔت عن إشكالٌية ترتبط مجيع ىذه الدالالت تكشفك  .(ادلوافقة/ادلخالفة) ادلفهـو داللة طريق

ٔتعٌت  ؛ال تدؿ عليو إطبلقا اللسانية الظاىرة توصيغ أف من من الكبلـ على الرغم إدراؾ ادلقصود احلقيقي
 .90مقصودة على اإلطبلؽآخر كيف نتمكن من الوصوؿ إُف ادلعٌت احلقيقي من صيغة لسانية غَت 

(كافادلغوم غَت ادلباشر)بالفعل اللٌ  (اآلمدم) ـمااىت إف   أال  ن صميم كظيفتو كدكره؛ناشئا م فهـو
ن حىت يتمكٌ كذلك  ،91« الفرعيةل هبا إُف استنباط األحكاـ الشرعية القواعد اليت يتوصٌ  »معرفة كىو

 (ؿَت س) اىتماـ أما .أكامره كاجتناب نواىيو إتياف من خبلؿ ف من عبادة رهبم عبادة صحيحة،و ادلكلف
 ، 92كاالستعارة  Fictionلتخييلا  إلشكاليةيف سياؽ تناكلو  كاف قد برز  الفعل اللغوم غَت ادلباشرب

Métaphore، بلورة الفكرة عدة أسئلة استطاع من خبلذلا  (ؿَت س) كمن صميم ىذين األخَتين راكد
إُف ظاىرة االستعارة من حيث  )سَتؿ( ضتعرٌ  أيضا ،93يف الٌتداكؿ اللساين األساسية اخلاصة بالبلمباشرة

كما تساءؿ أيضا عن ماىية السبب الذم يدفعنا  ،ة كاجملازيةيها ككيفية ٘تييزىا من األشكاؿ احلقيقمفهومي 

                                                           
 ،2006 اجلزائر،-قسنطينة أطركحة دكتوراه الدكلة، سلطوط، ينظر:ضلو نظرية كظيفة للنحو العريب:ػلِت بعيطيش،87
 Searle.R :Sens et expression,trad,fr,éd,de Minuit.نقبل عن:144ص

paris,1982,pp :71-100. 
 ادلرجع نفسو، ص نفسها.  88
 نفسو، ص نفسها. 89
 .26ص حاشية لقط الدرر بشرح منت طلبة الفكر:عبد ا بن حسُت خاطر السمُت،ينظر: 90

 .1/46شرح الكوكب ادلنَت:ابن النيار، 91
: نظرُف قولو.ياالنتقاؿ من ادلعٌت احلقيقي إُف ادلعٌت الذم يسنده ادلتكلم إ أما االستعارة فهي أف ٕتب ادلستمع على  92

 .29ص :اجليبلِف دالش،)لطلبة معاىد اللغة العربية ك آداهبا(مدخل إُف اللسانيات التداكلية

  ادلرجع نفسو، ص نفسها. 93
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ال ؤ استطرح إُف أف  وبل كصل األمر ب يقية ادلباشرة،إُف استعماؿ العبارات االستعارية بدال من ادلعاين اق
ككاف رلمل اإلشكاؿ يف التساؤؿ األخَت  ؟ 94شتغاؿ تلك األقواؿ االستعاريةال العملية كيفيةالصرػلا حوؿ 

منصبا حوؿ مدل قدرة ادلتكلم يف التواصل مع سلاطبو على الرغم من سلالفة قصده االستعارم دلا صرح بو 
ادلقوالت االستعارية يف سياؽ كعدـ شرعيتها يف ح إُف مسألة شرعية استعماؿ ػٌ دل كاف قد  كيف األخَت ،نطقا

  .95سياؽ آخر

غلد أنو قسمو إُف صنفُت اثنُت:صنف يتعلق باإلصلازات  (سَتؿ) ادلتتبع دلسَتة الفعل اللغوم عندك  
كىي عبارة  ادلعقدة؛ اللغوية صلازاتباإل كالصنف الثاين يرتبط اللغوية البسيطة كقد تناكلناىا يف الفصل األكؿ،

قوة إصلازية  إصلازات يكوف ادلتكلم فيها قاصدا إصلاز كبلـ ػلتوم على قوتُت إصلازيتُت على أقل تقدير؛عن 
قد كضع حدا  (سَتؿ) كهبذا يكوف دلقاـ يف شكلو الواسع،مباشرة كقوة إصلازية مستخلصة من خبلؿ ا
 .96فاصبل بُت الفعل اللغوم ادلباشر كغَت ادلباشر

بالنسبة  -ذلك ألنو صفا بشيء من السلبية؛صلده متٌ  (جرايس) ادلفهـو عندا إذا ْتثنا يف معٌت أم 
لكنها تشًتؾ يف عنصر كاحد فقط  ما كاف ػلوم مجلة من ادلعاين غَت منسيمة مع بعضها البعض، -إليو

 .97للمنطوؽ بصلة أال كىو كوهنا ال ٘تتٌ 

ىورف ) كما ذكر لنا-صلده يفرض مبدئيا ٘تايزا بينو كبُت ادلنطوؽ ،إُف معٌت ادلفهـو (جرايس) لكي يصل
Horn)إُف مرجعيتها  يلكاليت ٖتي  ة اليت ٖتملها اجلملة،سانيفادلنطوؽ عنده يرتبط كفقط بالصيغة اللٌ  ؛

 .98أما ادلفهـو عنده فَتتبط باتول الدالِف كال يكوف لو مرجعية كاقعية على اإلطبلؽ )اخلارجية(، الواقعية

                                                           
 نفسو، ص نفسها.  94
 نفسو، ص نفسها.  95
 .145-144ص بعيطيش، نحو العريب:ػلِتضلو نظرية كظيفية لل  96
 M.Sadock(1991 p 365) نقبل عن: .42ص مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:زلمد زلمد يونس علي،  97
 I.R.Horn(Presupposition andنقبل عن: ص نفسها. ،نفسوجع ادلر 98

Implicature)In :Lappin,S,the hand book of contemporary semantic 
theory(oxford :blak well,1996),P.312. 
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؛ اآخر  رامؤش (يونس علي زلمد زلمد)كيضيف لنا   وكى ؽلكن أف نعتمده يف التفريق بُت ادلنطوؽ كادلفهـو
 .99التداكليةكانتساب الثاين إُف   ،علم الداللة انتساب األكؿ إُف

النتائج   ٌيلؽلكننا أف نس ،يف ضوء ما تناكلناه، ضمن إطار داللة ادلفهـو أك الفعل اللغوم غَت ادلباشر
 :اآلتية

( عندل إُف الفعل يتم التوصٌ  .1 من خبلؿ اجلانب اخلارج عن  (اآلمدم) اللغوم غَت ادلباشر)ادلفهـو
 أك كما عب عنو ىو يف زلل السكوت. اللغة،

/اداللة ال سًتاتييية غَت ادلباشرةالتأطَت ا .2 أك  (اآلمدم) فعل اللغوم غَت ادلباشر سواء عندلدلفهـو
 عند التداكليُت.

 ادلباشر كغَت ادلباشر. بُت الفعلُت الكبلميُت؛ (أكستُت) عدـ تفريق .3
 كاف منصبا فقط حوؿ تأديتنا للفعل اللغوم تأدية ناجحة كموفقة.  (أكستُت) اىتماـ .4
للفعل اللغوم ادلباشر  (اآلمدم) تقسيم اإلنشاء إُف صريح كضمٍت ال تعادؿ (أكستُت) تقسيم .5

.)  كغَت ادلباشر)ادلنطوؽ كادلفهـو
(. (جرايس) السلبية اليت كست تعريفادلسحة  .6  للفعل اللغوم غَت ادلباشر)ادلفهـو
 متوقف على إدراؾ الفعل اللغوم ادلباشر. (اآلمدم) عند /ادلفهـوإدراؾ الفعل اللغوم غَت ادلباشر .7
ك ادلتمثل يف  بالفعل اللغوم غَت ادلباشر كاف نابعا من صميم دكر األصوِف، (اآلمدم) اىتماـ  .8

بالفعل اللغوم غَت  (جرايس)ك (سَتؿ)أما اىتماـ لفرعٌية، حكاـ الشرعية من أدلتها ااستنباط األ
ضلو التخيل كاالستعارة  ادلباشر كاف ناشئا من خبلؿ االستعماالت اليومية العادية لؤلفراد؛

 كاالشًتاؾ اللفظي.
قوة حرفية  ر؛على قوتُت اصلازيتُت على أقل تقدي (سَتؿ)ػلتوم الفعل اللغوم غَت ادلباشر عند   .9

 كقوة مستلزمة مقاميا.
بالصيغة اللسانية احلرفية اليت ٖتمل بدكرىا  (جرايس) عند ارتباط الفعل اللغوم ادلباشر)ادلنطوؽ( .10

 إحالة إُف ادلرجعية اخلارجية.

                                                           
 .ص نفسها نفسو، 99
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( ارتباط الفعل .11  الِف يف شكلو الواسع،باتول الدٌ  (سجراي) عند اللغوم غَت ادلباشر)ادلفهـو
 ة هنائيا.يعلى مرجعية خارجكعدـ اشتمالو 
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 أقسام المفهوم عند اآلمدي: :المبحث الرابع

ذلك ادلعٌت ادلتوٌصل إليو خارج البنيات اللغوية الصرػلة)يف زلل  ىو (اآلمدم) عند إذا كاف ادلفهـوك 
 :100علا فهذا التعريف ينقسم بدكره إُف قسمُت اثنُت ،كوت(السٌ 

 

 داللة ادلفهـو                                              

 

 

 مفهـو سلالفة                                                موافقة                مفهـو      

 

 مفهوم الموافقة: -(أوال)

 يكوف ادلسكوت عنو موافقا للملفوظ بو حيث »:فيما ؼلٌص ىذا ادلفهـو (الشوكاين) يقوؿ
، 102« النطق كوت موافقا دلدلولو يف زللٌ السٌ  فظ يف زللٌ ما يكوف مدلوؿ اللٌ  » (اآلمدم) ىو عند.ك 101«

ما كاف احلكم يف ادلفهـو موافقا يف النسخ للحكم ادلوجود يف ادلنطوؽ، فإف كاف احلكم  »كغلعلو بعضهم 
 »عند البعض اآلخر، كىو 103«كاف يف ادلفهـو الوجوب أيضا، كىكذا   -مثبل -يف ادلنطوؽ الوجوب 

 .104« داللة اللفظ على مساكاة ادلسكوت عنو للمنطوؽ يف احلكم

                                                           
 .3/84اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 100
 .2/764إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق احلق من علم األصوؿ:الشوكاين، 101
 .3/84اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 102
 .1/97أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر،  103
ـ، 1987لبناف،)د.ط(، -الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع،بَتكتأصوؿ الفقو:عبد الكرًن زيداف،مؤسسة  الوجيز يف 104
 .366ص
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كىو ادلوافقة احلاصلة بُت  ،عاريف غلدىا تشًتؾ يف عنصر زلورمٌ ادلبلحظ جلميع ىذه التٌ إٌف  
 تسييلهاادلبلحظات ؽلكن  من كعلى العمـو ىناؾ رلموعة طق.السكوت كالنٌ  ُت؛مدلوؿ اللفظ يف الٌ 

 كىي: مفهـو ادلوافقةحوؿ 

اللتو على ادلعٌت ال تستفاد من الصيغة ألف د انتقالية؛ تشكل داللة مفهـو ادلوافقة داللة -1
 اللسانية للنص الشرعي.

 عدـ ارتباط ادلعٌت ادلسكوت عنو باجلانب اللساين احلريف. -2
 توافق ادلعنيُت؛ادلسكوت عنو كادلنطوؽ بو الداؿ عليو. -3
 .105على نسبة مثبتة أك منفية احتواء ادلعٌت ادلسكوت عنو -4

كيرل  ،فحول اخلطاب كحلن اخلطاب على مفهـو ادلوافقة ٔتصطلحُت اثنُت؛ (اآلمدم) يصطلح
مفهـو ادلوافقة منحصرة يف  داللة أف أيضا يرلكما  .106أف ادلراد هبذين االصطبلحُت ىو معٌت اخلطاب

يف كليهما تكوف األكلوية  ك باألعلى على األدىن،التنبيو   -2.التنبيو باألدىن على األعلى -1داللتُت اثنُت:
 .107يف زلل النطق منو يف زلل السكوت للحكم

 

 :التنبيه باألدنى على األعلى -(1)

كال ﴿:منها قولو تعاُف ؛ة نصوص شرعيةعدٌ ب ،من أجل توضيح ىذه الداللة ،(اآلمدم) ؿي دً ستى يى 
كذلك  يف التحليل الدالِف ذلذه اآلية الكرؽلة منحا تداكليا أساسيا؛ (اآلمدم) .ينحوا]...[﴾تقل ذلما أؼ

للحكم ادلفهـو يف  اموافق كجعلو احلكم ادلفهـو من اللفظ يف زلل السكوت ن من الوصوؿ إُف٘تكٌ حينما 

                                                           
. نقبل 133البحث الٌدالِف عند األصوليُت)قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند األصوليُت(:إدريس بن خويا، ص 105
 د.ط(،)د.ب(،سبل االستنباط من الكتاب كالسنة)دراسة بيانية ناقدة(:زلمود توفيق زلمد سعد،مطبعة األمانة،)عن:
 .220ص

 .3/84اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 106
 .3/85ادلصدر نفسو، 107
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باإلضافة إُف  .108كيتمثل ىذا احلكم يف حرمة االعتداء على الوالدين إما بالشتم أك الضرب زلل النطق،
يكوف على  ن منهاكادلتمكٌ  افًتاضا مفاده أف العارؼ باللغة األصوِف حليل التداكِفالتٌ  معطيات تفًتضذلك 

كيتمثل  ،للوالدين قوؿ أؼ وى الذمإدراؾ ككعي تامُت بادلعٌت اخلفي الذم كاف سببا يف ٖترًن أدىن الكبلـ 
التأفيف كالنهر ىو مراعاة حرمتهما  يكوف القصد احلقيقي من حكم ٖترًنعليو ك  ،يف إيذائهما كإيبلمهما

بالصيغة  )التأفيف كالنهر( كالدليل على ذلك أف أدىن الكبلـ ادلنهي عنو ،109كعدـ إحلاؽ الضرر هبما
 ،إذ ىو أقل منو شأنا بطبيعة احلاؿ اللسانية الظاىرة ال يساكم شأف إيذائهما ك إيبلمهما بالشتم كالضرب،

اإلىانة يف ىذا ألف  ؛ةٔتفهـو ادلوافق شتم كضرب الوالدين أف ػلرـٌ ُففمن باب أك  كإذا أدركنا ىذا ادلعٌت،
 110األخَت تكوف قوية ككاضحة مقارنة مع احلكم ادلنطوؽ بو

 :ادلستخدمة فيو كىي بناء على ىذا النوع من الداللة ؽلكننا أف نوجز اآلليات االستداللية العقلية

 ينهانا ا تعاُف عن التأفيف لوالدينا كهنرعلا. -1
 التأفيف كالنهر ىو إحلاؽ اإليبلـ كاإلىانة بالوالدين.يستنتج العارؼ باللغة أف سبب ٖترًن  -2
كمع ذلك  كاإليبلـ من الشتم كالضرب، اإليذاءٔتا أف التأفيف كالنهر ادلنطوؽ هبما أدىن درجة يف  -3

لكوهنما  م؛فهذا يستلـز من طريق أكُف أف ػلـر الضرب كالشت قاـ ادلوُف عز كجل بتحرؽلهما علينا،
 أعلى درجة من حيث اإلساءة إُف الوالدين.

نستنتج يف هناية ىذه العملية االستداللية أف الضرب كالشتم حراـ على الرغم من عدـ تصريح  -4
 ادلوُف عز كجل بتحرؽلهما.

 التنبيه باألعلى على األدنى: -(2)

الكتاب من إف تأمنو بقنطار كمن أىل ﴿بقولو تعاُف: اللةيف ىذا النوع من الدِّ  (اآلمدم)يستشهد 
يف  (اآلمدم) .يواصل]...[﴾يؤده إليك كمنهم من إف تأمنو بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليو قائما

                                                           
 . 240التمهيد يف ٗتريج الفركع على األصوؿ:اآلسنوم، ص  .85-3/84نفسو، 108
لكتاب تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص ا109

 .1/519، صاٌف، كالسنة(:زلمد أديب
 .1/97أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظٌفر، .1/519،نفسوادلرجع  110
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تكوف قيمتو  على تأدية ما ٔتفهومها ادلوافق الكرؽلة تدؿٌ  أف ىذه اآلية كذلك حينما يرل ٖتليلو التداكِف،
 كانت قيمتو أعلى من  عدـ تأدية ماكذلك من جهة أخرل على ضركرة   كتدؿٌ  ،أدىن من القنطار

يا ذلا حىت كلو بلغت قيمتها  اتصاؼ فريق من أىل الكتاب بصفة األمانة غلعلو مؤدٌ  حيث إفٌ  ؛111الدينار
ذلك الفريق لو ائتمن على قيمة  أفٌ  نفهم من ىذا بطريق أكُفا عارفُت باستعماالت اللغة إذا كنٌ ك  قنطارا،

 ،112و أكُف باألداءفأقل   و،ر خيانتو يف أقلِّ صوٌ تى ألنو من يؤدم القنطار ال يػي  أقل من القنطار ألداىا أيضا؛
فهو اليؤدم إليك أمانتك كلو   ؛الكتاب صفتو اخليانة يف األماناتكبادلقابل يوجد فريق آخر من أىل 

عدـ تأدية ىذا  كٔتيرد معرفتنا باستعماالت اللغة، من ىذا ادلعطى، كنستطيع أف نفهم ،كانت مقدار دينار
فمن ؼلوف يف القليل يكوف أكُف  كىذا من طريق أكُف؛ الفريق اخلائن لؤلمانة اليت تزيد قيمتها عن الدينار،

 .113باخليانة يف الكثَت

على النحو ادلستخدمة فيو  ىذا النوع من الداللة ؽلكننا أف نوجز اآلليات االستداللية العقلية استنادا إُف 
 :اآليت

مانتك حىت كإف  و يوجد من أىل الكتاب من ىو أمُت؛فيؤدم إليك أؼلبنا ادلوُف عز كجل بأن -1
أمانتك كبادلقابل من ذلك يوجد منهم غَت األمُت؛فهو ال يؤدم إليك كانت تعادؿ قنطارا،

 حىت كإف كانت قيمتها قدر دينار.
يستطيع العارؼ باللغة أف يتوصل إُف سبب تأدية أمانة القنطار كعدـ تأدية أمانة  -2

 الدينار،كىذا األخَت ىو االتصاؼ بصفة األمانة.
تأدية أمانة القنطار ادلنطوؽ هبا أعلى درجة يف قيمة األمانة من تأدية ما ىو أقل من ٔتا أف  -3

 ا يستلـز من طريق أكُف أف يؤدم اإلنساف األمُت ما أمانتو أقل من القنطار.القنطار،فهذ
نستنتج يف هناية ىذه العملية االستداللية أف اإلنساف األمُت يؤدم أمانة مادكف القنطار على   -4

 ح بإثبات ىذه الصفة.أف ادلوُف عز كجل َف يصرٌ الرغم من 

                                                           
 .3/85،:اآلمدماإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 111
لكتاب دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص ا)تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي 112

 .520-1/519ديب صاٌف،:زلمد أ(كالسنة
 .1/520،نفسوادلرجع  113
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ن بعضا من اإلشارات القرآف الكرًن يتضمٌ  أفٌ نستنتج  ،كيف إطار ما سبق عرضو إذف،
 مجيع عنديها لكن ىذه األخَتة ليست سواء يف ظهورىا كٕتلٌ  -مثل ما رأينا يف مفهـو ادلوافقة -حاتيمتلكال

بل حىت الذين  ،ر عليو إدراؾ كنهها أصبلمن يتعذٌ  فمنهم من يستطيع التوصل إليها كمنهم األشخاص؛
   type du Langueكالسبب يف ذلك راجع إُف نوع اللغة  ؛114إدراكهالوف إليها يتفاكتوف يف يتوصٌ 
Le حديد كهبذا التٌ  إُف اجملازية كالرمزية منها إُف احلرفية كادلنطقية، إذ أهنا أقربي  اليت نزؿ هبا القرآف الكرًن؛

 ضلوسعى إصلازية ت فعالياتابة رآين ٔتثالقوؿ الق حيث يصَت تتساكل الكلمة القرآنية مع مفهـو الفعل؛
كمن ىنا بالذات اكتسبت معاين النصوص القرآنية قابلية التعدد كاالنفتاح  إعطاء قيمة كاقعية للوجود بأسره،

كال نقصد بقابلٌية التعدد ىذه ذلك ادلعٌت الذم كانت تقصده تلك القراءات  ،115على آفاؽ تأكيلية كاسعة
مادامت القراءة ال تؤمن بقوانُت التأكيل  عُت االضطراب كالتهارج، » يعدٌ  ذاؾ مقصودىا ألف ؛احلداثٌية

 حيث ؛التواصلٌية يف طياهتا دلختلف ادلعطيات التداكلية حاملةن  ، بل نقصد أف تكوف116« كنظاـ اخلطاب
مات الواجب توفرىا يف كما تقـو أيضا بتحديد السٌ  ة عن قدرات مرسلها اللغوية،ل صورة جليٌ تشكٌ  هناإ

 لكماذلا من كماؿ مرسلها، كهبذا ادلعطى الفريد تكوف مستقيةن  ،كنوع الثقافة ادلستقبلة ذلا ذلا،القارئ 
 .117 كألبديتها من أبديتو كجلودىا من كجوده،

 
حىت كإف   -شخص  قدرة أم وىرية نتوصل إُف حقيقة مفادىا قصوركانطبلقا من ىذه اخلاصية اجل

ٔتا  العملية كالتقريرية، ،نن القوليةى فهم كإدراؾ مجيع السٌ عل -صحايب من الصحابة رضواف ا عليهم كاف
بكوف  حينما أقرٌ  ...ت(ابن تيمية)ده لنا شيخ اإلسبلـكىذا ما يؤكٌ  ،118يف ذلك حفظها كاستظهارىا

لنصوص فهم ا سلتلفُت فيما بينهم من حيث مراتبي  ةعامٌ  ة رضواف ا عليهم خاصة كاجملتهدينالصحاب

                                                           
 .352-351صـ، 1967ق/ 1387، 01مكتبة اخلاصلي،مصر،طالتفكَت الفلسفي اإلسبلمي:سليماف دنيا،  114
قراءات يف مشركع ضلو قراءة جديدة للنص الديٍت)النص القرآين ظلوذجا(:زلٌمد األندلسي،ضمن ندكة فكرية بعنواف: 115

 .112 -111ص ،إللو بلقزيززلمد أركوف الفكرم)ندكة فكرية(:تقدًن:عبد ا
النص القرآين من هتافت القراءات إُف أفق التدبٌر)مدخل إُف نقد القراءات كتأصيل علم التدبٌر القرآين(:قطب   116

 .267الرٌيسوين، ص
 .420ص ،:عبد الغٍت بارةرمينوطيقا كالفلسفة)ضلو مشركع عقل تأكيلي(اذل117

 .352ص التفكَت الفلسفي اإلسبلمي:سليماف دنيا، 118
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بينما يرتقي البعض اآلخر يف مراتب الفهم فيصل  ال يتياكز فهمو حكما أك حكمُت،فمنهم من  الشرعية؛
اللة الظاىرة من الكبلـ من غَت كىناؾ فريق آخر ال يبح فهمو رلرد الدٌ  ،يربو عنها ما أك إُف عشرة أحكاـ

 751ت مابن القيٌ ) بل يرل ،ناىيك عن داللتو اإلؽلائية كالتنبيهية كاإلشارية أف يصل إُف سياقو ايط بو،
نصا بنص آخر  اجملتهدي  في رً قٍ ى عندما يػى يلٌ كيت لطافة من ادلعاين السابقة؛ أف ىناؾ أمرا أكثر خصوصية ك (ق

ل إليها لو اقتصر فيدرؾ معاين أخرل دقيقة ما كاف ليتوصٌ  سع عندىا آفاؽ الفهم لديو،فتتٌ  لو عبلقة بو،
 .119 ؿ لوحدهاألكٌ  النصٌ  على داللة

بطرحات فبلسفة  (ادلفهـو)معٌت  فيما ؼلصٌ  (اآلمدم) طرحات approche مقاربةكإذا رمنا 
ادلعٌت ادلفهـو  شكاليةإ (جرايس)ك (سَتؿ) فقد عاًف كل من تقارب كبَت بينهم؛اللغة التداكليُت نقف على 

إف  شكلو الواسع.أك بتعبَت آخر القوة اإلصلازية ادلستلزمة من خبلؿ ادلقاـ يف  من الفعل اللغوم غَت ادلباشر،
إُف اذلدؼ هم العالية يف طرح األسئلة ادلوصلة ها أثناء معاجلتهم ذلذه الظاىرة ىي دقتي أبرز ميزة ؽلكننا تسييلي 
أك ٔتعٌت  ؟ ٖتدث العملية االستلزامية يف األصل كيفل تلك األسئلة فيما يأيت:مثٌ كتت احلقيقي من الدراسة؛

ادلعٌت  ن من ٕتاكزنتمكٌ كيف   قل: أك باشر إُف ادلعٌت غَت ادلباشر؟من ادلعٌت ادل االنتقاؿ ناؽلكن كيفآخر  
نستطيع ٖتديد كضبط ادلعٌت  كيفكمن جهة أخرل   ؟ من اخلطاب بصفة عامة الصريح إُف ادلعٌت ادلستلـز

 .120 االستفهاـ كاألمر كالنداء كالنهي؟لية معينة مثل ادلستلـز من خبلؿ صيغة مجي 

ترتكز على  ،االستدالليةمجلة من القواعد  (سَتؿ) السابقة يقًتح قيقةالتساؤالت الدٌ  يف ضوء 
 ادلخاطب من أجل الوقوؼ على قدرات بُت ادلتخاطبُت، )لغوية كغَت لغوية( أساس من ادلعارؼ ادلشًتكة

كىذه القواعد 121كالذم أصلز يف حيثيات مقامية خاصة ،غَت ادلباشراللغوم  الفعل لو إُفأثناء توصٌ 
 :االستداللية ىي

                                                           
 .1/267،اجلوزيٌة عن رب العادلُت:ابن قيمإعبلـ ادلوقعُت 119
التداكليات ،ضمن كتاب::االستلزاـ التخاطيب بُت الببلغة العربية كالتداكليات احلديثة:أمحد ادلتوكلىذه األسئلة يف ينظر120

 .294ص ،:إعداد كتقدًن:حافظ إمساعيلي علوماستعماؿ اللغة( )علم
 Searle J.R :Sens et.نقبل عن:145ص بعيطيش،ضلو نظرية كظيفية للنحو العريب:ػلِت ينظر: 121

expression,op-cit,pp74-77. 
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 و أنو بصدد هتيئةردا على اقًتاح ، فيخبهالسينماإُف  و( أف يرافقب)زميلو  على (أ)يقًتح ادلتكلم  -(1)
 امتحانا.

كىذا يقتضي منو إيراد  ،أثناء العملية الٌتواصلية بدأ التعاكفدل زلًتما  (ب) ادلخاطىب ف يكوفييفًتضي أ -(2)
 .جواب زلتمل

ضمن اإلجابات ادلتوٌقع صدكرىا من)ب(، ىي أف يقبل الٌدعوة أك أف يرفضها، أك أف يقٌدـ  من -(3)
 .اقًتاحا آخرا، أك أف يقوؿ أم كبلـ حىت يواصل العملية التواصلية

داللتيها احلرفٌية ال تعكس كال كاحدة من اإلجابات  من حيث صلدىا (ب) لو نظرنا إُف إجابة -(4)
 (.2(ك)1)نستنتيو ضمنا من). آخر تعد إجابتو ىذه غَت متوقٌعة بادلرٌةادلتوقٌعة السابقة؛ ٔتعٌت

كدلا كاف من  ،كاف قد تلٌفظ بكبلـ يتطٌلب قراءات أخرل ما بُت الٌسطور  (ب)ندرؾ إذف أف  -(5)
داكليا أف يكوف غرضو اإلصلازم احلريف سلالفا لغرضو الضركرم أف غليب)ب( بإجابة زلتملة، فهذا يستلـز ت

 .اإلصلازم ادلستلـز

يدرؾ)أ( أف عملٌية التحضَت لئلمتحاف تستهلك من الوقت الساعات الطواؿ، كقل مثل ذلك فيما  -(6)
 ؼلص زيارة السنما.

بىوي إُف السنما كيف الليلة نفسها ػلٌضر  -(7) ستنتج)أ( بالضركرة أف)ب( ليس باستطاعتو أف يىصحى
 ! لبلمتحاف

الفعل فيما ؼلص قبوؿ االقًتاحات، أف يكوف ادلخاطىب قادرا على تنفيذ ، الشركط التمهيدية تقتضي -(8)
 ادلقًتح ضمن اتول القضوم.

)أ( بأف إجابة )ب( متضمنة دلعٌت رفض  إذف، من خبلؿ اخلطوات االستداللية السابقة، يستيقن -(9)
 االقًتاح.
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غرضا إصلازيا رفض إثره االقًتاح  )أ( يف هناية ىذه االستدالالت إُف أف )ب( كاف قد أٌدل ؼلليصي  -(10)
 .122الذم عرضو عليو 

 (سَتؿ)ال يقتصر اصة ٔتعاجلة الفعل اللغوم غَت ادلباشر،اخل ستداللية السابقةالقواعد اال من خبلؿ 
فبالنسبة إليو ال  ادلباشر كغَت ادلباشر، بل غلمع بُت ادلقصدين؛ على مقصدية ادلعٌت غَت ادلباشر فقط،

ك  ،123كصفا كافيا للفعل اللغوم غَت ادلباشر إال إذا أخذنا ادلقصدين بعُت االعتبارـ نستطيع أف نقدٌ 
للمعٌت  اأساس جعل ادلعٌت ادلنطوؽ ماحين  (اآلمدم) ىذا يوافق ما ذىب إليو (سَتؿ) ادلبلحظ أف طرح

من ادلعٌت  دلعٌت ادلفهـو ال بد لو أف ينطلقإُف الشرعي ادلتعاطي مع النص ا ذى نفي أم لكي يى  ؛124ادلفهـو
دلنطوؽ ىو ادلرجعية األساسية ٔتعٌت آخر أف ادلعٌت ا ألنو ٔتثابة ادلؤشر ادلوجو للعملية الفهمية؛ ادلنطوؽ؛

 ؛للمنطوؽ كلكن يف الوقت نفسو يكوف معٌت ادلفهـو خارج عن الصيغة اللسانية الظاىرة ،ادلفهـو دراؾإل
 .ها من الكلمات ما يدؿ عليوأم ال يوجد في

ادلعٌت ادلستفاد من الفعل اللغوم غَت  ،من جهتو، قد تناكؿ فنيده ،(جرايس) ُفسرنا إإذا  أما 
كىو ما 125(Conversational Implicatureالتداكِففهـو ادلباشر ضمن ما اصطلح عليو بػ)ادل

 Conversationalادلفهـو التخاطيب   ميزيت ك .(ادلوافقة)مفهـو  معٌت (اآلمدم) يطابق عند
Implicature  علا أمرين اثنُتب: 

تستفاد معاين ىذا ادلفهـو عن طريق االستنتاجات كاالستدالالت التداكلية كليس الوضعية أك  -(1)
 ادلنطقٌية.

 ،ادلتخاطبُتاألفراد  إسهاماتيقضي بتبلحم كتعاضد  افًتاض كضع ادلفهـو التخاطيب على يتأسس -(2)
بأصوؿ التعاكف  مة إُف أصوؿ تعرؼ تكً زلي  اإلسهاماتتلك  ليس ىذا فحسب بل تكوف أيضا

                                                           
 .Ibid,pp74-77.نقبل عن:146-145،ص السابقادلرجع  ينظر:122
منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية،جامعة نقبل عن:األمر كالنهي يف اللغة العربية:نعيمة الزىرم، .146ص ،نفسو123

 .171ص، 1997احلسن الثاين،مطبعة ادلعارؼ اجلديدة،الرباط،
 ينظر ص...من الفصل...124

 47ص مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:زلمد زلمد يونس علي، 125
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Maxims of cooperation  بدكرىا على مسلمة مؤداىا تعاكف كل من ادلتكلم تشتمل  اليتك
 .126 كالسامع بغية ٖتقيق تواصل ناجح

تبعا ألسس  بآداء دكره من ادلتكلم كالسامعيضطلع كل  واصل الناجحالتٌ  الوصوؿ إُف ذلك من أجلكيف  
 مسلمات ىي: أربع  ضمنألسس ىذه ا (جرايس)غ كقد صا  127معلومة

 كادلقصود منها ىو كمية اإلخبار الواجب توفرىا أثناء ادلبادرة الكبلمية، :Quantitéالقدر  -(1)
 كتنشطر ىذه ادلسلمة بدكرىا إُف مقولتُت اثنُت علا:

 أف تكوف مشاركتك مفيدة بقدر ما يتطلبو منك ادلوقف. 
  ادلطلوبة من ادلوقفال تًتؾ مشاركتك تتعدل اإلفادة. 

 كال تقوؿ ما يتعذر عليك البىنة على صدقو. كمفادىا ال تقل ما تعتقد كذبو، :Qualitéالكيف  -(2)

)ال يكوف تدخل  كمضموهنا يقتضي أف تكوف مشاركتك مبلئمة :Pertinenceادلبلءمة  -(3)
 .ادلشاركُت خارج إطار احلديث(

كتنقسم بدكرىا إُف ثبلثة  ىو الوضوح يف الكبلـ، كرلمل ىذه ادلسلمة :Modalitéاجلهة  -(4)
 مقوالت ىي:

 بتعاد قد اإلمكاف عن اللبس.اال 
  ٌم اإلغلاز.ٖتر 
 .128االلتزاـ بالًتتيب 

كنا بصدد  إُف أنو مىت التزمنا ٔتبدأ التعاكف كبالقواعد ادلتفرعة عنو بشركطها ادلصاحبة ذلا، (جرايس) يذىب
أك حىت  ت قاعدة من القواعد السابقة،قى رً كلكن إف حدث كأف خي  ٗتاطب مثاِف صريح بُت ادلتحاكرين،

                                                           
 .49-48ص ،ادلرجع السابق  126

 .49ص نفسو،  127
. كما بعدىا 33ص ،(تداكلية لظاىرة"األفعاؿ الكبلمية"يف الًتاث الٌلساين العريبالتداكلية عند العلماء العرب)دراسة  128 

 .33ص :اجليبلِف دالش،)لطلبة معاىد اللغة العربية ك آداهبا(مدخل إُف اللسانيات التداكلية
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كجب على ادلستمع أف يبحث عن معٌت آخر  تفظ ٔتبدأ التعاكف بينهم،شريطة أف ػلي  من شركطها، اشرط
 ألنو لن غلد ضالتو فيها، ؛اللة الصرػلةنفسو بالدٌ  لى شغى يى دكف أف  مستًت يتبلءـ كادلقاـ الذم يقتضيو احلوار،

 كيتم الوصوؿ إُف ىذا ادلعٌت ادلستًت عن طريق عملية استداللية ر عليو التواصل مع سلاطبو،يتعذٌ سكبالتاِف 
)مقالية كمقامية( ادلصاحبة للعملية  اللة الصرػلة كبعض القرائنيف ذلك بالدٌ  ايقـو هبا ادلستمع مستعين

 العملية االستداللية: ىذهـ مثاال حوؿ اشتغاؿ كنستطيع أف نقدٌ  .129اخلطابية

الذم  (عنًت)ػ ل (صخر)يقوؿ  ؛(عنًت)ك (صخر)ىذا الكبلـ يف سياؽ خصومة عنيفة بُت  دي رً يى 
لو األذل الذم حلقو منو سابقا:حللت أىبل كنزلت سهبل عندنا يا  طادلا سعى أف يوقعو يف كمُت حىت يرد  

 !!! عندنا يارجاؿضلن ضلبك كثَتا.مث يقوؿ صخرا ألعوانو:أكرموا نزلو  عنًت،

 ؽلكن لعنًت أف يتوصل إُف قصد صخر من خبلؿ: (اجلرايسية)ستداللية االمن خبلؿ العملية 

كما يفًتض أف ػلًتما  )إصلاح التواصل(، عنًت( بغية فهم بعضهم بعضا )صخر ك يتعاكف كل من
تتضح لو مفارقة   (عنًت)ن لك القواعد ادلتفرعة عن مبدأ التعاكف بشركطها ادلصاحبة ذلا كما رأيناىا سابقا.

من  األذل يتطلب كبلما قاسيا كعنيفا يردٌ  فمقاـ ردٌ  ! السابق (صخر) َتة بُت مقاـ رد األذل كبُت كبلـكب
مسع كبلما ال يتبلءـ كادلقاـ  (عنًت) لكن .ا صدر من خصمو ذات يـوعملو ادلتكلم االعتبار لنفسو خبل

قاـ ٓترؽ مسلمتُت  (صخرا)٘تاما أف  (عنًت) بالذات يدرؾمن خبلؿ ىذا التمفصل !  الذم سيق ألجلو
 يف الكبلـ غَت مبلئمة دلقتضى سياؽ احلاؿ، توكانت مشاركحيث   أما األكُف فهي مسلمة ادلبلءمة، اثنُت؛

ألنو  قاؿ كبلما يعتقد يف كذبو كعدـ صحتو؛ (صخرا) فحيث إ هي مسلمة الكيف؛فلمة الثانية أما ادلس
 ذا كاف من ادلفركض أف يكوف كبلـكذل لو الصاع صاعاف. دٌ بو إال لَتي  كَف يأت (عنًت)يف كاقع احلاؿ يكره 

انطبلقا  .(عنًت) ػككذلك أف يكوف معتقدا يف صحة ما يقولو ل لسياؽ احلاؿ الذم قيل فيو، امبلئم (صخر)
ل عنًت يتوصٌ  الوصوؿ إُف ادلعٌت ادلستلـز مقاميا،نو من عقلية ٘تكٌ  من كوف ادلخاطب مزكد بآليات استداللية

حيب احلقيقي كالضيافة احلقيقية بل ادلقصود ىو إُف أف ادلعٌت احلقيقي الذم أراده صخر ليس ىو الًتٌ 
 السخرية كالتمهيد لبلنتقاـ العنيف.

                                                           
 .104ص يف أصوؿ احلوار كٕتديد علم الكبلـ:طو عبد الرمحاف،  129
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إُف تقدًن مجلة من  من جهتو (جرايس)سعى، كعلى ضلو ما ىو كائن عند علماء أصوؿ الفقو 
كىي ادلؤشرات  ،Conversational Implicatureادلفهـو التخاطيب   ادلؤشرات اليت ؽلتاز هبا

كىذه  ،130ادلنطقية كالوضعية كسلتلف ادلعاين Entailmentمن التضمن  باين كبلنفسها اليت ٕتعلو يي 
 ادلؤشرات ىي:

 .أصوؿ التعاكفب ـوككيكوف زل ،يعلى معطى تأمل ادلفهـو التخاطيبيتأسس  -(1)

 ديوانا شعريا. (زلمود دركيش) فـ مثاال عن ذلك:ألٌ كنستطيع أف نقدٌ . لئللغاء أك لئلبطاؿ قابليتو -(2)
إال أف ادلبلحظ  ف ديوانا شعريا كاحدا ال أكثر،ألٌ  (زلمود دركيش) شأ عن ىذه اجلملة مفهـو مفاده أفين

ذلذا ادلفهـو غلد بأنو قابل لئللغاء أك اإلبطاؿ،كذلك على ىذا النحو:ألف زلمود دركيش ديوانا شعريا،ال 
  .أربعة دكاكينبل 

مع  ،بتغيَت الصيغة اللسانية لقولة ماكفحول ىذا ادلؤشر ىو أننا عندما نقـو  ؛لبلنفكاؾ عدـ قابليتو -(3)
 بل يبقى كما كاف على أصلو؛ ادلفهـو التخاطيب، فإف ىذا ينتج عنو تأثر على جانب ادلعٌت، طبعا اافظة

ففي سياؽ موعد بُت  .الرتباطو بادلعٌت كليس باللفظىذا ألنو يشي بانتمائو إُف ادلعٌت ال إُف اللفظ 
ظننتك ستأيت قبل حيث يأيت أحدعلا متأخرا فيقوؿ لو صديقو:ما  صديقُت على الساعة الثامنة صباحا،

أنت  ضلو:فقط  ادلنطوقة ها اللسانيةفادلبلحظ أف أم تغيَت يطرأ على ىذه اجلملة من حيث صيغتي !  الوقت
 أك يلغي  مفهومها فهذا ال يغٌَت  ! فت نفسك عناء القدـك قبل الوقتدلا كلٌ  /أك! ملتـز بالوقت يف مواعيدؾ

 د.امو بالوقت ادٌ كىو سخرية الصديق من صديقو لعدـ إلتز  خاطيب،التٌ 

كىذا ما قد  فاد من الكبلـ عن طريق الوضع،ستٔتعٌت أنو ال ي ال يشي بانتمائو إُف الصيغة ادلنطوقة؛ -(4)
 ب.غلعلو موسوما بالكذ

 .ال ؽلكن التوصل إليو باالستناد إُف ادلنطوؽ بل من خبلؿ كيفية التلفظ بو -(5)

                                                           
  .42مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب:زلمد زلمد يونس علي، ص  130



 المفهوم وداللته عند اآلمدي                     الفصل الرابع:                                      
 

324 
 

 131قطعي الداللة.ال يكوف أم  ة؛ظني بكوهنا تتصف داللتو -(6)

داللتو قابلة للتأكيد؛ أم أننا عندما نفهم معٌت من  كزاد )زلمد زلمد يونس علي( من عنده أفٌ -(7)
  .132 مفهـو معٌُت، فإف ىذا األخَت يكوف ٔتقدكرنا أف نؤٌكده دكف أف يكوف ذلك حشوا

 

 مفهوم المخالفة: -(ثانيا)

كالذم يقابل عند التداكليُت الفعل الكبلمي غَت  ،عند )اآلمدم( عرفنا فيما سبق مفهـو ادلوافقة 
طريقة أخرل من عرض لسنفاآلف . أما ة ادلسكوت عنو موافقة للمنطوؽ بوحيث تكوف فيو دالل ادلباشر،

مفهـو ) ػكىذه الطريقة ىي ما يعرؼ ب ،(اآلمدم) اخلطاب على األحكاـ الشرعية عند طرائق داللة
ذلك ألهنا ال تستند يف  غَت ادلباشرة؛ اخلطابية االسًتاتييية طارضمن إكاليت تندرج دائما  ،(ادلخالفة

 .133استنباطها على ادلعٌت ادلنطوؽ

 تعريف )مفهوم المخالفة(: -(1) 

كوت ما يكوف مدلوؿ اللفظ يف زلل السٌ  »يقوؿ )اآلمدم( يف سياؽ تعريف ادلفهـو ادلخالف:  
داللة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنو  » كيعرٌفو غَته بأنٌو ،134«... سلالفا دلدلولو يف زلل النطق

ما كاف احلكم فيو  »أك ىو ،135«سلالف دلا دؿ عليو ادلنطوؽ، النتفاء قيد من القيود ادلعتبة يف احلكم 

                                                           
 H .P.Grice.(Logic and conversation).In.نقبل عن:44-43ص ،ادلرجع السابقينظر:131

Steven Davis(ed),Pragmatics :A Reader (New York :Oxford University 
Press,1991),pp(314,315,307,367. 

 .44نفسو، ص  132
 .3/413:الغزاِف، ادلستصفى من علم األصوؿ 133
 .3/88اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 134
لكتاب تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص ا135

السرييت،مؤسسة . أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمحد فراج حسُت ك عبد الودكد زلمد 1/609،كالسنة(:زلمد أديب صاٌف
 .355، ص1990مصر،)د.ط(، -الثقافة اجلامعٌية،اإلسكندرية
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ادلنطوؽ  داللة اللفظ على ثبوت نقيض حكم »، كما أنو 136«خ للحكم ادلوجود يف ادلنطوؽنسسلالفا يف ال
ٔتعٌت آخر نكوف إزاء  137« للمسكوت عنو، أم أف يكوف ادلسكوت عنو سلالفا للمنطوؽ بو يف احلكم

افع إُف كالدٌ  ،138«يدٌؿ اللفظ على سلالفة حكم ادلسكوت عنو للمذكور... »عندما  فقط مفهـو سلالف
ادلذكور كاحلكم غَت ضح يف ادلخالفة احلاصلة بُت احلكم يتٌ  )مفهـو ادلخالفة( هبذا االسم اتسميته
 .، كىكذاتاكإذا كاف األكؿ منفيا يكوف الثاين مثب فإذا كاف األكؿ مثبتا يكوف الثاين منفيا، ؛139ادلذكور

الغاية اليت يطمح إليها السامع عندما  »إذف، من خبلؿ ىذه التعاريف ادلتقاربة نستنتج بأف  
ادلتكلم أف يكوف نفي ما ؼلالف القضية  يستيوب األمر استنباط مفهـو ادلخالفة ىي أف ينظر ىل ينوم

 .140«سالة اليت يريد إببلغها للسامع؟ ح هبا جزءا من الرٌ اليت صرٌ 

 

 :في مفهوم المخالفة التقييد بالفائدة -(2)

اإلحكاـ ) كتابد الباحث يف  غل، كلذلك 141يعد التقييد بالفائدة ركنا من أركاف مفهـو ادلخالفة 
يقوؿ  صوؿ داللة مفهـو ادلخالفة،حل ىذا القيد كاف قد اشًتط  (اآلمدم) أف( يف أصوؿ اإلحكاـ

إظلا ىو النظر إُف فائدة ٗتصيص  كوت عند القائلُت بو،السٌ  ...أف مستند فهم احلكم يف زللٌ  »:)اآلمدم(
كر ال بد أف تكوف لو فائدة ٗتصيص الشيء بالذٌ  أفٌ  ىذا الكبلـ  ، يعٍت142« كر دكف غَتهطق بالذٌ النٌ  زللٌ 

                                                           
 .1/98أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر، 136
  .366الوجيز يف أصوؿ الفقو:عبد الكرًن زيداف، ص 137

 .122أصوؿ الفقو:زلمد اخلضرم،   138
لكتاب األحكاـ من نصوص ا تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط:ينظر139

 .1/610، كالسنة(:زلمد أديب صاٌف
 .251علم التخاطب اإلسبلمي)دراسة لسانية دلناىج علماء األصوؿ يف فهم النص(:زلمد زلمد يونس علي، ص 140
 .242، صنفسو ادلرجع 141
 .3/90،:اآلمدماإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 142
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 كر يف مفهـو ادلخالفة،خصيص بالذٌ كفائدة التٌ  »:(اآلمدم) يقوؿ لوؿ ادلخالف؛الفائدة ىي نفي ادلدكىذه 
 .143« إظلا ىو نفي مثل حكم ادلنطوؽ يف زلل السكوت

ة بكوف الفائدة ادلرجوٌ  كذلك حينما يقرٌ  كراء اللغة؛ ما يصل إُف مستولٖتليلو ف (اآلمدم) يواصل 
ف عند مسألة نفي مثل حكم ادلنطوؽ يف موقع ادلخالفة ال تتوقٌ  من ٗتصيص ذكر ادلوقع يف مفهـو

 ر علينا الوصوؿ إليها باستنادنا فقط على ٗتصيص موقع الكبلـ ادلنطوؽألف ىذه األخَتة يتعذٌ  السكوت؛
أللتأكيد ىي أـ  خصيص،ب علينا إعماؿ الرؤية العقلية حىت نتمكن من نسبة التٌ بل يتوجٌ  )ادلذكور(،

أك  ال تتأتى إال عن طريق تشغيل الذىن، (اآلمدم) م عنهاالرؤية العقلية اليت يتكلٌ  ماؿإع .إف144للنفي؟
عملية يقـو عن طريقها اإلنساف ٔتعاجلة عقلية  »فكَت الذم ىو عبارة عن باألحرل عن طريق التٌ 

، 145«عليها...دخبلت اجلديدة كادلعلومات ادلسًتجعة لتكوين رلموعة من ادلواقف كاألفكار كاحلكم للمي 
 ػإُف تشغيل عملية يصطلح عليها ب ،من أجل استنباطو زلتاجا، مفهـو ادلخالفة كعليو يكوف

كالذم ىو عبارة عن عملية اشتغاؿ الذىن من أجل مبلحظة عبلقة  ،(Raisonnementاالستدالؿ)
الصدؽ ك ككل ىذا بغية إطبلؽ حكم عليها إما ب أك بُت قضية كأخرل، أك عبلقات بُت مبدأ كنتيية،

ابة من علماء أصوؿ الفقو من عد مفهـو ادلخالفة ٔتث بل إنٌنا كجدنا ،146بالكذب أك بالضركرة ك االحتماؿ
االستدالؿ بتخصيص الشيء  »( يعٌرؼ مفهـو ادلخالفة بأنٌو أبو حامد الغزاِف)فهذا  ؛استدالؿ يف حد ذاتو

فقط  ةن الذىن يف مفهـو ادلخالفة منصبٌ كهبذا تكوف طريقة تشغيل  ،147« بالذكر على نفي احلكم عما عداه
 ص.ص بالذكر كغَت ادلخصٌ حوؿ ٖتديد العبلقة بُت ادلخصٌ 

د فقط أثناء إدراكنا غلدىا تتيسٌ  (اآلمدم) الرؤية العقلية االستداللية عند ق يف تشغيلكادلدقٌ 
دىا يف ادلوقع غَت ٕتس  فمثبل إف استطعنا أف ندركها كندرؾ إضافة إُف ذلك  ح بو نطقا؛ادلصرٌ  كمً ة احلي كمى حلً 

                                                           
 .3/90،السابقادلصدر   143

 .90 /3نفسو،  144
لسانيات النص :،ضمن كتابغوم)ضلو تأصيل نظرم لتحليل النصوص(:عبد ا بن زلمد ادلفلحالتفكَت اإلبداعي اللٌ  145

 .1/466، (كٖتليل اخلطاب)ادلؤ٘تر الدكِف األكؿ"ْتوث زلٌكمة يف لسانيات النص كٖتليل اخلطاب"
 .11ص ،1983.ط(،مصر،)د-ادلعيم الفلسفي:رلمع اللغة العربية،ادلطابع األمَتية،القاىرة  146
 .3/413:الغزاِف،صوؿاألادلستصفى من علم   147
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ها لو يف ادلوقع ىا اقتضاء  احلكم فيو  من استدعائً كبأهنا تأخذ األكلوية من حيث استدعاؤي  ادلصرح بو،
 كمن مث   ت لتأكيد ادلدلوؿ،دى صً إُف كوف فائدة التخصيص إظلا قي  ،كبكل سهولة ،لفعندئذ نتوصٌ  ح بو،ادلصرٌ 

أك إذا أدركناىا  بو، كمة يف ادلوقع ادلصرحٌ نتمكن من إدراؾ تلك احلً أما إذا َف  ،148نكوف إزاء مفهـو ادلوافقة
مرتبة األكلوية من  ىا فيو غَت أهنا َف ٖتتلٌ دى أك إذا أدركنا ٕتس   ح بو،دىا يف ادلوقع غَت ادلصرٌ درؾ ٕتس  كَف ني 

فائدة ادلقصودة ففي ىذه احلاؿ نكوف مدركُت بالضركرة ادلنطقية أف ال ىا اقتضاء احلكم فيو،حيث استدعاؤي 
 .149نكوف ٕتاه مفهـو ادلخالفة فقط كعندىا خصيص ىي النفي،من التٌ 

 

 :في مفهوم المخالفة فائدة التخصيص العالقة بين وجهيّ  -(3)

ظرة العقلية ٗتصيص ذكر ادلوقع يف مفهـو ادلخالفة على تلك  النٌ  من أجلز يركٌ  (اآلمدم) إذا كاف
فاألكُف بنا أف نبادر بطرح  ىو على التأكيد أـ على النفي؟ أداؿه  التخصيص؛ننا من إدراؾ فائدة اليت ٘تكٌ 

رعي ص الشٌ أك ٔتعٌت آخر إذا كاف النٌ  فائدة التخصيص؟ ماىي العبلقة اليت تربط بُت كجهيٌ  التساؤؿ اآليت:
بُت ىذين  إذا فما العبلقة كاآلخر مستًت منفي، ثبت،أحدعلا مصرح بو مي  حامبل لوجهُت من الداللة؛

س أثناء بلورتو دلفهـو ادلخالفة كاف قد أسٌ   (اآلمدم) من خبلؿ ىذا التساؤؿ اتضح لنا أفٌ  ؟150الوجهُت
كىي عبلقة من بُت العبلقات اليت تندرج ضمن درجات التفاعل  ،151(التناقض) يصطلح عليها بػ لعبلقة

ل عبلقة من العبلقات ادلنطقية ا تشكٌ حيث اىتمت هبا ادلناىج السيميائية احلديثة ٔتا أهنٌ  ادلنطقية،
 .152نسانيةاإل

                                                           
 .3/90،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم  148

 .3/90،ر:ادلصدر نفسوينظ 149
 .3/90نفسو، 150

 .310-309داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف،ص 151
 ،01،1999ادلغرب،ط-مفتاح،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاءينظر:ادلفاىيم معاَف)ضلو تأكيل كاقعي(:زلمد  152
 .153ص
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صلده يتطابق مع مصطلح آخر عند  ،(اآلمدم) ينا مصطلح مفهـو ادلخالفة عندتقصٌ إذا  ،إمجاالك 
ؽلكن  »يف ىذا ادلصطلح: (جوف الينز) ساين.يقوؿ اللٌ 153(التضارب) كىو مصطلح اللغويُت ادلعاصرين،

 ،1ج فإذا كانت مجلة ما، بُت اجلمل؛ Contradictori تعريف التضارب على أساس عبلقة التناقض
 2تنفي ج 1متناقضتاف صراحة إذا كانت ج ،2كج 1فإف ج ،2ج تنفي صراحة أك ضمنا مجلة أخرل،

مجلتُت متناقضتُت ضمنيا كذلما تركيب  2ك ج 1أما إذا كانت ج كإال فإهنما متناقضتاف ضمنيا، ضلويا،
ك٘تتلك األخرل  ٗتتلفاف فقط يف أف إحداعلا ٘تتلك العنصر ادلعيمي س،ضلوم عميق متطابق كإذا كانتا 

فإذا قاؿ شخص ما:)كانت مارم ترتدم  »، كعليو 154« فإف س ك ص  متضاربتاف العنصر ادلعيمي ص،
 Green خضراء فإف ىذه اجلملة ستفهم على أهنا تنفي ضمنيا كانت مارم ترتدم قبعة Redقبعة محراء
ماذج اخلاصة بالعبلقات بعض النٌ  (الينز) ركمن جهة أخرل طوٌ  .155« اء...إٍفصفر  بيضاء، أك زرقاء،

فهذا  ،وف األمحرى اللٌ  إذا أثبتنا لفستافو  حها لنا بادلثاؿ اآليت:كاليت يوضٌ  اللية األساسية مثل عبلقة التضاد،الدِّ 
ثبلثة أنواع  (الينز) كعلى العمـو يذكر لنا .156ركرة ليس أخضرا أك أم لوف من األلواف األخرلغلعلو بالضٌ 

 من التضاد كىي:
 ذكر أنثى. التضاد التاـ أك احلاد:أعزب متزكج، -1
 التضاد ادلتدرج:كبَت صغَت. -2
 157التضاد ادلتبادؿ:اشًتل باع. -3

الذم  طرحو  )ادلعيمي( صلد أف مصطلح التضارب الضمٍت ك ضمن ادلستول ادلعيمي دائما،
ل كاحدا من بُت عبلقات ؽلثٌ  159(فرنك بادلر)ك ،158(الينزجوف ) من اللغويُت ادلعاصرين من  أمثاؿبعض 

                                                           
 .311ص داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف، 153
 .92-91ص،علم الداللة:جوف الينز،ترمجة:رليد عبد احلليم ادلاشطة كزميليو،مطبعة جامعة البصرة،)د.ب(،)د.ط( 154

اجلامعة -بادلر،ترمجة: رليد عبد احلليم ادلاشطة ،منشورات كلية اآلدابعلم الداللة: فرانك 
 .80ص ،1985ادلستنصرية،)د.ب(،)د.ط(،

 .91،92ص، علم الداللة:جوف الينز 155
-علم الداللة:كلود جرماف ك رؽلوف لو بلوف،ترمجة:نور اذلدل لوشن،منشورات جامعة قازيونشن،بنغازم   156

 .66ص ،01،1997ليبيا،ط
 ادلصدر نفسو، ص نفسها.  157



 المفهوم وداللته عند اآلمدي                     الفصل الرابع:                                      
 

329 
 

كعبلقة  Synonymyػلتوم عليها احلقل الدالِف ادلوحد كىي:عبلقة ادلًتادؼ مخسو 
كعبلقة  Pat-Whole Relationكعبلقة اجلزء بالكل Hyponymyالتضمن
د ادلوحٌ كيف مستول احلقل الدالِف  .Incompatibility160كعبلقة التضارب Antomymyالتضاد

نا لشيء إال إذا كاف  إثباتي  نستطيع أف ضلكم على كلمة ما أهنا تشكل عبلقة تضارب مع كلمة أخرل،
فعلى سبيل ادلثاؿ ال ؽلكننا أف نزعم   معُت ىو يف الوقت نفسو نفيا ألشياء أخرل يف احلقل الدالِف ذاتو؛
ألف إثبات لوف األبيض  دالِف كاحد؛كوف ىذا الرجل أبيض ك أسود متضاربتاف كعلا مندرجتاف ٖتت حقل 

كىناؾ أيضا من جعل مصطلح التضارب ىذا متطابقا كمصطلح  .161ينفي اللوف األسود كالعكس صحيح
ل لو داخل احلقل الدالِف يف حالة ما إذا  كنستطيع أف ظلثٌ  من مفهـو النفي، ساساأألهنما ناشئاف  التنافر؛

عبلقة  عدـ  أف تكوف ذه العبلقةذل كؽلكن س صحيح،كالعك )ب( مة)أ( ال تشتمل على كل كانت كلمة
 . 162التضمن لكل من الكلمتُت

ك  (مفهـو ادلخالفة)من خبلؿ مصطلحي  (موسى بن مصطفى العبيداف) كلقد ال حظ الباحث
كبل من علماء أصوؿ الفقو كاللغويُت ادلعاصرين كانوا قد بنوا مصطلحيهما على أساس   أفٌ  (التضارب)

ا يف كوف القصد من ٗتصيص العنصر فقاف  اتفاقا كليٌ فهما متٌ  كاحد كىو عبلقة التنايف أك التناقض؛
انية ادلسكوت سكر يف نص معُت ىو  نفينا للعنصر ادلعيمي ادلناقض كادلنايف لو يف الصيغة اللٌ ادلعيمي بالذٌ 

موا مفهـو م قسٌ لطرحات اللغويُت ادلعاصرين أهنٌ  غلد ادلتتبع صفة عاٌمةكب .163عنها يف  النص نفسو
 التضارب إُف قسمُت اثنُت علا:

ى عندما تكوف عندنا مجلتاف تنفي إحداعلا ك يتيلٌ  ؛(التضارب الصريحػ)قسم يصطلح عليو ب -(1)
 األخرل نفيا ضلويا.

                                                                                                                                                                          
 .92-91ص ،ف الينزعلم الداللة:جو   158
 .80ص ،رعلم الداللة:فرانك بادل 159
 .312ص داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف،  160

 ادلرجع نفسو، ص نفسها. 161
 .105ص ،اللة:أمحد سلتار عمرعلم الد 162
 .311ص األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف،ينظر:داللة تراكيب اجلمل عند  163
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كيتيسد يف حالة ما إذا كانت عندنا مجلتاف متساكيتاف  ؛(التضارب الضمٍتػ)ب قسم يصطلح عليو -(2)
كىي عندما تكوف  كلكنهما ؼلتلفاف يف نقطة كاحدة فقط، ،ة ادلتطابقةالعميق ةهما النحويتمن حيث تركيب

كىذا ىو ما  تكوف الثانية زلتوية على العنصر ادلعيمي ص، األكُف مشتملة على العنصر ادلعيمي س،
 .164عل العنصرين ادلعيميُت س ك ص يف حالة من التضاربغل

 بب يف ذلك ىو أخذه بعُت االعتبار للقيدكالسٌ  ر؛ثي دلفهـو ادلخالفة أقساما كي  مدم(اآل) لقد ذكر
 حصرىا ب ذلك القيد إُف عدة أصناؼ،ع مفهـو ادلخالفة ْتستنوٌ  كاف أف  كبالتاِف يف حكم ادلنطوؽ،

 -مفهـو الغاية -مفهـو الشرط كاجلزاء -الصفةمتفاكتة يف القوة كالضعف كىي:]  يف عشرة (اآلمدم)
مفهـو االسم ادلشتق الداؿ  -مفهـو اللقب-التخصيص باألكصاؼ اليت تطرأ كتزكؿ بالذكر -مفهـو إظلا

إذا  .165مفهـو حصر ادلبتدأ يف اخلب [ -تعليق احلكم بعدد خاص -مفهـو االستثناء -على اجلنس
 دهنا تنقسم إُف قسمُت اثنُت:صلة فحصنا ىذه  األصناؼ بدقٌ 

ك ىو ما يقابل عند اللغويُت ادلعاصرين مصطلح التضارب  ،أصناؼ ٘تتلك مدلوؿ ضلوم -1
 الصريح.

كىو ما يقابل عند اللغويُت ادلعاصرين مصطلح التضارب  ،أصناؼ ٘تتلك مدلوؿ معيمي -2
اللغويُت ادلعاصرين فيما ؼلص ( مع اآلمدمٌتفق )كمن خبلؿ ىذين القسمُت ي .الضمٍت

 .تقسيم مفهـو ادلخالفة أك التضارب

كل   الطريقة اليت يدٌؿ هبا حىت نتبُت  (اآلمدم) لقسمي مفهـو ادلخالفة عند سنعرض فيما يأيتك 
 القسمُت على احلكم الشرعي.ىذين صنف من أصناؼ 

 

 

 

                                                           
 .315ص ،السابقادلرجع  164
 .89-3/88ينظر: اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 165
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 أقسام مفهوم المخالفة:  -(4)

 مدلول نحوي)التضارب الصريح(: مفهوم مخالفة ذو -(4-1)

ر لكيفية اشتغاؿ نف من مفهـو ادلخالفة ال بد لنا من كضع تصوٌ ن من فهم ىذا الصٌ كي نتمكٌ 
ل صورة إدراكية عنها شكٌ ال نستطيع أف ني  -كمجيع اللغات -إف لغتنا مها يف كاقعنا اليومي.اللغة اليت نتكلٌ 

إال إذا  تصورنا للفعل الكبلمي ال يتمٌ  كما أفٌ  ادلعاين،إال إذا نظرنا إليها بوصفها مجلة صيغ متعاضدة 
ور العالقة يف أذىاننا بغية ٖتقيق معانيها يف أم  تقـو خبللو األلفاظ بعكس الصٌ  اعتبناه ٔتثابة فعل عقلي؛

 .166 ر يف أمر معُت إال ككجد نفسو معبا عنو عن طريق اللغةما أراد أف يفكٌ فاإلنساف كلٌ  الواقع؛

كبادلقابل من ذلك  العمليات االستداللية، يستأثر الوعاء اللغوم بتأطَت جلٌ  اإلطار،ضمن ىذا 
كإذا كاف األمر  صلد أف االستعماالت اللغوية كثَتا ما تكوف مشٌغلة للعمليات االستداللية بوجو من األكجو،

أداة استداللية، متطابقة ٘تاـ بوصفها  ،نية ادلنطقية ادلستعملة يف اللغةاستلـز األمر أف تكوف الب هبذا التصٌور
 كىذا مثاؿ يوضح ادلسألة أكثر: .167التطابق مع البنية النحوية للغة ذاهتا

إف اجتهدت يف ٖتصيل العلم أصبحت من أىلو      تتكوف ىذه  القولة من مجلة الشرط كمجلة 
البنية كىذا ىو مستول  فيملة الشرط متعلقة ّتملة جواب الشرط كالعكس صحيح، جواب الشرط؛

 وكى اجتهادؾ يف طلب العلم غلعلك من أىلو. أما مستول البنية ادلنطقية فيتكوف من قضية: النحوية.
كمن خبلؿ البنيتُت السابقتُت نستنتج منطقيا أنو من َف غلتهد يف  الذم ٖتملو البنية النحوية. نفسو ادلعٌت

تاج ادلنطقي يتقرر يف أذىاننا أف البنية ك بناء على ىذا االستن طلب العلم ال يستطيع أف يكوف من أىلو،
 .168لة جلملة معينة ىي نفسها صورهتا ادلنطقية النحوية ادلشكِّ 

                                                           
فلسفة اللغة)قراءة يف ادلنعطفات  .113ص شكالية اللغوية  يف الفلسفة العربية)دراسة ٖتليلية نقدية(:جَتار جهامي،اإل166

 .16ص يُت العرب،كاحلدثيات الكبل(:رلموعة من األكادؽل
 ،2008اللسانيات كمنطق اللغة الطبيعي:جورج اليكوؼ،ترمجة:عبد القادر قنيٍت،أفريقيا الشرؽ،ادلغرب،)د.ط(،  167
 .09ص

 .39ص ادلصدر نفسو، 168
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كحرم بنا يف ىذا ادلبحث اخلاص باستنباط األحكاـ الشرعية من خبلؿ مفهـو يدعى ٔتفهـو 
ية كالبنية ادلنطقية مسألة أؽلكن أف تكوف الصورة التطابقية بُت البنية النحو  ادلخالفة أف نطرح التساؤؿ اآليت:

 الواحدى  أفٌ  (جورج اليكوؼ) ساينيرل اللٌ  ؟ 169أـ توجد بينهما عبلقة كطيدة كضركرية ؟ مصادفة عارضة
و  التضح لو ٔتا ليس فيو رلاال للشك أف تلك العبلقة أكب من يا طبيعتى منا لو كقف عند ىذا األمر متقصٌ 

كل ما خرج  »، كذلذا فػعبلقة متينة تربط بينهما األمر،؛ ألنو، يف حقيقة 170أف تكوف صدفة أك عارضة
 .171« عن النظاـ النحوم ادد خرج عن إطار داللة زلددة

ة ضلوية، أك عن اأد كظيفة »بواسطة  س مفهـو ادلخالفة ذك ادلدلوؿ النحوميتأسٌ  ،كْتكم إمجاِف
كيف ىذا الصنف ٘تتلك اجلملتُت ادلتخالفتُت مكوف  ،172« كظيفة ىيئة تركيبية خاضعة لقواعد النحو العامة

)غَت  نافية جلملة (ال إلو إال ا) فعلى سبيل ادلثاؿ تكوف مجلة سلتلف من الناحية النحوية كادلعيمية؛تركييب 
 .173النحوم كادلعيمي فهنا اجلملتُت سلتلفتُت اختبلفا صرػلا من حيث التكويني  ا إلو(،

 مفهـو ادلخالفة عدة أنواع ىي:كيشمل ىذا النوع من 

ػ مفهـو احلصر)احلصر بإظلا+النفي كاالستثناء ب -3 -مفهـو الغاية - 2-مفهـو الشرط كاجلزاء -1
 .174إال+حصر ادلبتدأ يف اخلب

 مفهوم الشرط:  -(4-1-1)

:أحدعلا مدلوؿ عند متكلمي األصوليُت؛ ( فيدؿ على معنيُت اثنُتالشرط) ستعمل مصطلحي
االستعماؿ الثاين  أما ،175« كال مؤثرا فيو ،كال يكوف داخبل يف ادلشركط ،عليو ادلشركطما يتوقف  »كىو

                                                           
 11ص نفسو، 169
  .ص نفسها نفسو، 170
، 01األردف،-تقدًن:علي احلمد،دار األمل للنشر كالتوزيع،إربدعلم الداللة التطبيقي يف الًتاث العريب: ىادم هنر، 171

 .107صـ،  2007ق/1427
 .277ص ،ق1405، 02إيراف،ط-مصطفى مجاؿ الدين،منشورات دار اذليرة،قمحوم عند األصوليُت:البحث الن 172
 .316ص داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف، 173
 .318-317ص ،نفسوادلرجع  174
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شلا يدؿ على ، ما دخل عليو أحد احلرفُت"إف" أك "إذا" أك ما يقـو مقامهما »فهو استعماؿ ضلوٌم، كيعٍت 
كىو ادلقصود  ،أف ىذا الشرط ىو الشرط اللغوم (وكاينالشٌ ) كيرل176« كمسببية الثاين ،سببية األكؿ

متعددة ٗتتلف يف  ريفاتع لقد ساؽ لو العلماءك  .177بالدراسة عند األصوليُت ال الشرط الشرعي كالعقلي
عند عدـ  نقيض ذلك احلكم على شرطب داللة اللفظ ادلفيد حلكم معلق » اللفظ كتتفق يف ادلعٌت؛ منها أنو

داللة اللفظ الذم عٌلق فيو احلكم بشرط على ثبوت نقيض ىذا احلكم للمسكوت  » ك أنو ،178«الشرط
أم إٌف التعليق بالشرط يوجب كجود احلكم عند كجود الشرط، كيوجب  » ؛179« عن ذلك الشرطاخلاِف 

 .180« عدـ احلكم عند عدـ الشرط

 على تعليق )الوضعٌية( دالة بصيغتها احلرفٌية اجلملة الشرطية تكوف بناء على ىذه التعريفات 
حىت تكوف اجلملة  كعموما، .181مقٌدر كبلـ مفًتض ك  األخَت ىو ٔتثابة ذاكى ،ادلشركط على الشرط

كىذه  يفًتض كجود ثبلثة أمور مًتتبة ٕتعل منها دالة بالوضع أك باإلطبلؽ، ،الشرطية دالة على ادلفهـو
 األمور ىي:

 مرتبط كمبلـز دلا يليو. )الشرط( غلب أف تدؿ على كوف ادلقدـ -1
 كما يكوف أيضا نإتا عنو كتابعا لو؛ غلب أف تدؿ على تعلق الكبلـ األخَت بالكبلـ األكؿ، -2

 أم أف الكبلـ األكؿ ىو السبب كالعلة ادلنشئة للكبلـ الذم بعده.

                                                                                                                                                                          
 .774ص إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق احلق من علم األصوؿ:الشوكاين، 175
 ص نفسها. ادلصدر نفسو، 176
 ص نفسها. نفسو، 177

 .123ص ،ـ1969ق/1389، 06،ادلكتبة التيارية الكبل،مصر،طحلضرم بكزلٌمد اأصوؿ الفقو:  178 
تفسَت . كينظر التعريف نفسو يف:204الزدلي، ص:مصطفى إبراىيم  أسباب اختبلؼ الفقهاء يف األحكاـ الشرعٌية  179

لكتاب كالسنة(:زلمد أديب النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص ا
 .1/613،صاٌف
 .367:عبد الكرًن زيداف، ص الوجيز يف أصوؿ الفقو  180
 .98ص ،رضا ادلضفر أصوؿ الفقو:زلمد 181
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ىي السببية الوحيدة اليت ينتج عنها الكبلـ  (/الشرط)ادلقدـ أف تكوف سببية الكبلـ األكؿ -3
 ؽلتنع معها إفادهتا للمفهـو مطلقا ، عندىاكجود سببية أخرل رى دِّ فلو قي  َت)ادلشركط(،األخ
182 . 

 
؛أف اجلملة الشٌ  (اآلمدم) يعتقد  كذلك ؛183أم أهنا ليست حية رطية غَت دالة على ادلفهـو

إف دخل )معلقا حوؿ قوؿ القائل: (اآلمدم)يقوؿ  "؛"إفٍ  مكانية كجود سبب آخر عدا أداة الشرطإل
يقتضي عدـ اإلعطاء عند عدـ الدخوؿ؛ فلو قاـ شرط آخر مقامو لـز منو جواز  »:( الدار؛ فأعطو درعلا

اإلعطاء مع عدـ الدخوؿ؛ فيقتضي الشرط األٌكؿ امتناع كجود شرط آخر يقـو مقامو دلا فيو من إخراج 
عدـ الدخوؿ بصفة  ال يستلـز من أنٌو ىذا كبلـ )اآلمدم(  ؛ نفيد من184« الشرط األٌكؿ عن كونو شرطا

 خوؿ على أم تقدير؛الدٌ  لكن شريطة أف ينتفي فعلي  ،بل من ادلمكن أف ػلدث ذلك مطلقة عدـ اإلعطاء،
على النحو اآليت:إف  يصبح قوؿ القائل مقدرا ، كعليوحد آخر بالفعل ادلشركط بدال منوأأم عندما ال يقـو 

مقامو بالفعل يدؿ على أف السببية ليست منحصرة ألف قياـ غَته   دخل الدار ىو أك غَته؛ فأعطو درعلا؛
فيورد  ىذا ككأنو ال يطمئن إُف ادعائو (اآلمدم)لكن  الذم ىو اشًتاط دخولو ىو ال غَته. 185يف ادلقدـ

فهذا يف حد ذاتو يؤدم إُف انعداـ  كىي أننا لو افًتضنا عدـ قياـ غَته بفعل الدخوؿ، حية ادلعارضُت لو؛
كمن جهة أخرل إذا دققنا يف معٌت اجلملة الشرطية صلد أنو ال ينبغي أف  من جهة،)اإلعطاء( ىذا  ادلشركط

كذلذا  هبا إُف ادلخاطب كليس إُف غَته، وه ألف صيغة الشرط متوجٌ  يكوف غَته بدال منو يف إيقاع الفعل؛
ة ادلعارضُت لرأيو  حيٌ  (اآلمدم) يغصال يست .186يقتضي من ادلخاطب عدـ اإلعطاء حالة دخوؿ غَته

رط لو كاف مانعا من إثبات احلكم بأف الشٌ  ؛(أبو عبد ا البصرم)ك  (القاضي عبد اجلبار)فيحتج ٔتا أكرده 
مانعا من  ]...[﴾كال تكرىوا فتياتكم على البغاء إف أردنا ٖتصنا﴿عندىا يكوف قولو تعاُف: حالة انعدامو،

                                                           
 .99ص ،السابقادلرجع  182
أصوؿ  .245. التمهيد يف ٗتريج الفركع على األصوؿ:اآلسنوم، ص3/114اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،183

ـ، 1997ق/1418، 01الفقو اإلسبلمي:أمَت عبد العزيز،دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالًتمجة،)د.ب(،ط
 .534ص

 .3/115اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 184
 .1/99أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر، 185
 .3/115:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 186
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مث يورد  .187كىذا ليس من اإلمجاع يف شي حصن منهن،ـ إرادة التٌ ٖترًن إكراه الفتيات على الزنا حالة انعدا
كىذا ما دفعو إُف عدـ اجلـز فيما ذىب إليو  كمنطقيةن  قويةن  حية ادلعًتضُت اليت تبدكا جد   (اآلمدم)

تذىب  -كىم اجلمهور كما ذكرنا سابقا -إف حية ادلعًتضُت .188كا أعلم :بقولو -عند تردده -فختم
 قألنو يستحيل منطقيا أف يتحقٌ  حصن ىي ٔتثابة شرط يف إيقاع فعل اإلكراه؛إُف كوف مسألة إرادة التٌ 

ه ٔتثابة حُت عدٌ  (اآلمدم)على خبلؼ ما ذىب إليو  ادلريد لو ال للتحصن، لفتاةاإلكراه على الزنا بالنسبة ل
لبياف مفهـو اجلملة  (اآلمدم)  أكردىايبدك أف ىذه األمثلة اليتك  .189شرط يف ٖترًن اإلكراه على الزنا

احلكم يكوف موضوع  شركطأم أف الكبلـ ادل ؛190الشرطية جاءت يف سياؽ تبيُت ماىية موضوع احلكم
ا أف نفرض هـ من جهة يستحيل معإذ يتعلق احلكم يف الكبلـ ادلواِف بالشرط يف الكبلـ ادلقدٌ  ؛يف حد ذاتو

أف  يعقل ال ، فإنو، كاحلاؿ ىذه،فأختنو( إف رزقت كلدا»)فمثبل لو قاؿ قائل: ؛191احلكم دكف كجوده
كال تكرىوا ﴿قولو تعاُف: ، كىذا ينسحب أيضا على192يفرض ختاف كلده إال بعد أف يفًتض سبق كجوده

فإنو ال يعقل فرض اإلكراه على البغاء إال بعد فرض إرادة التحٌصن  ».﴾فتياتكم على البغاء إف أردف ٖتٌصنا
 .193«من قبل الفتيات

 

 

                                                           
 .3/115،ادلصدر السابق 187
 .3/115نفسو، 188
 .3/115،نفسو 189
كدليلهم يف ذلك ىو انتفاء  ؛يتفق علماء أصوؿ الفقو على انتفاء ادلفهـو فيما ؼلص ىذا النوع من اجلمل الشرطية 190

ففي ىذه احلاؿ تنعدـ القيمة ادلعنوية للحكم فقط عندما  إُف انتفاء ادلوضوع ادلنوط باحلكم؛الشرط الذم يؤدم بالضركرة 
كمنو ال ؽلكننا أف  فيؤدم ىذا بدكره إُف انتفاء ادلوضوع يف حد ذاتو، انتفى الكبلـ البلحق بتقدير انتفاء الكبلـ البلحق،

سبيل ادلثاؿ ال ؽلكننا أف نقوؿ:)إف َف يردف ٖتصنا فعلى  ضلكم عندىا باالنتفاء ؛ألف احلكم قد انتفى يف األصل،
 .98ينظر:أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر،ص فأكرىوىن على البغاء(.

 ص نفسها. ادلرجع نفسو، 191
 نفسو، ص نفسها. 192
 ص نفسها. ،نفسو 193
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 مفهوم الغاية: -(4-1-2)

داللة اللفظ الذم  » ه بأنوكيعرفو غَت  ،194فيو احلكم بغاية دى يِّ اخلطاب الذم قػي  (اآلمدم) عند ىو
ه داللة اللفظ ادلفيد حلكم عند »، كىو أيضا 195« د فيو احلكم بغاية على نقيض ذلك احلكم بعد الغايةيِّ قػي 

داللة اللفظ الذم قٌيد احلكم فيو بغاية  »كما أنو   ،196«إُف غاية على نقيض ذلك احلكم بعد الغاية مٌدة
ىو داللة اللفظ الداؿ على حكم مقٌيد بغاية على ثبوت نقيض »، أيضا 197« على انتفاء احلكم بعدىا

   198«احلكم يف ادلسكوت عنو بعد الغاية، كبعبارة أخرل: ىو داللة الغاية على نفي احلكم عما بعدىا 

]....[ نفيد من  ﴾فإف طلقها فبل ٖتل لو من بعد حىت تنكح زكجا غَته ﴿فمثبل يف قولو تعاُف: 
دؿ على إثبات نقيض احلكم للمطلقة ثبلثا كىو عدـ » أف مفهومها ادلخالف صيغة ىذه اآلية الكرؽلة

 .199« قت منو، كالنقيض ىو احًلل  لِّ حلها، ك إثباتو دلن تزكجت بزكج آخر مث طي 

مع االنتفاء  فيما إذا كاف تقييد الكبلـ بغاية زلددة سلفا، بزي ادلفهـوىذا يف  اإلشكاؿمناط إٌف 
بل كمن الغاية يف حد ذاهتا إذا كانت غَت داخلة يف  داال على انتفاء احلكم بعدىا، ، الكلي للقرائن اخلاصة

ليس  حيث يرل بأنو، رأم أكثر الفقهاء كمجاعة من ادلتكلمُت (اآلمدم)ؼلالف  .؟200  أك الادلغٌِت 
دة سلفا ينييم عنو نقيض ذلك احلكم عند يرل )اآلمدم( أنو عند تقييدنا احلكمى بغاية زلدٌ  .201ْتية

   ن ىذا متوقف عنده على احتمالُت اثنُت علا:انتهاء الغاية، كلك

 داللة صرػلة على ثبوت نقيض احلكم األٌكؿ. اللفظ إما أف يدؿ -1
                                                           

 .3/115اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 194
 .368الوجيز يف أصوؿ الفقو:عبد الكرًن زيداف، ص 195
 .123:زلمد اخلضرم بك، ص أصوؿ الفقو 196
 .380مصر،)د.ط(،)د.ت(، ص-أصوؿ الفقو:زلمد زكريا البديٍت،دار الثقافة للنشر كالتوزيع،القاىرة  197
 .357أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمحد فراج حسُت ك عبد الودكد زلمد السرييت، ص  198

 .123أصوؿ الفقو:زلٌمد اخلضرم بك، ص  199
 .111ادلظفر،صأصوؿ الفقو:زلمد رضا  200
ن علم إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق احلق م .3/116ينظر:اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :اآلمدم،201

تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من  .600األصوؿ:الشوكاين،ص
 .1/724ديب صاٌف،لكتاب كالسنة:زلمد أنصوص ا
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احلكم بعدىا دلا كانت ىناؾ فائدة ترٕتى من يدؿ اللفظ ادلعلق بالغاية على نقيض لو َف  -2
 ذلك التعليق.

 .202ح بوأك أنو مفيد لكن من جهة أخرل غَت إفادة نقيض احلكم ادلصرٌ   -3

داللة اللفظ َف تكن صرػلة يف إفادة نقيض ألف  كقوعو؛ أف االحتماؿ األكؿ زلاؿه  (اآلمدم)يرل 
غلوز  -ْتسب ما ذىب إليو -أيضا؛ ألنٌو  االحتماؿ الثاين كما يرفض )اآلمدم(احلكم عند انتهاء الغاية،  

ود ىذه الغاية؛ ٔتعٌت آخر سيكوف جطاب قبل ك أف تكوف فائدة التقييد عند انتفاء الغاية إبقاء حكم اخل
احلكم يف ىذا اخلطاب مثبتا ال منفٌيا، أما االحتماؿ الثالث فَتل )اآلمدم( أنو احتماؿ معدـك أساسا 

203. 

يستبعد ىذا  حيث ئلُت ْتٌيية مفهـو الغاية يعًتضوف على ما ذىب إليو )اآلمدم(؛إال أف القا
 ػلتج ىؤالء بأف إذ دة باقيا على حالو قبل أف تيوجىدى تلك الغاية،الفريق أف يكوف احلكم ادلقٌيد بغاية زلدٌ 

))صوموا صوما آخره : الكلمتُت )حىت( ك )إُف( تفيد معٌت انتهاء الغاية؛ كعليو فكأف ادلوُف عز كجل قاؿ
)الغاية(، كإال ستتحٌوؿ  كاجبا إيقاع الصـو بعد انتهاء الليل الليل((، كبافًتاض صٌحة ىذا الٌتقدير ال يصَتي 

تكليف. يقٌدـ الفريق اتٌج ٔتفهـو الغاية دليبل منطقٌيا يعضدي رأيهم؛ ال ، كىكذا فلن ينتوً 204الغاية إُف كسط
، كاضرب عمرا حىٌت يتوب(، فهنا ال يصٌح من ادلأمور أف القائل:)ال تعط زيدا در  ؿفإذا قا علا حىٌت يقـو

يسأؿ عن ثبوت احلكم عند انتهاء الغاية؛ فمن غَت الوارد، كعلى اإلطبلؽ، أف يقوؿ ادلأمور)فهل أعطيو إذا 
من غَت ادلنطقي أف يسأؿ اآلمر مثل ىذا السؤاؿ، كعليو يكوف  ،. حقيقةه 205قاـ، كىل أضربو إذا تاب؟(

 . 206تهياف السؤاؿ يف ىذه احلاؿ أقول حٌية على أف انتهاء الغاية يلـز منو انتفاء احلكماس

                                                           
  .3/116حكاـ:اآلمدم،اإلحكاـ يف أصوؿ األ202

تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط  كينظر: .3/116،صدر نفسوادل 203
 .1/725ديب صاٌف،لكتاب كالسنة:زلمد أاألحكاـ من نصوص ا

 .3/117:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 204
 .3/117ادلصدر نفسو، 205
 .3/117نفسو، 206
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مث ﴿فمثبل يف قولو تعاُف: انتهاء الغاية؛ معٌت"حىت" ك"إُف" تفيداف بأٌف الكلمتُت (اآلمدم)يقٌر 
ادلعٌت مفركغ منو  ، فهذا))صوموا صياما آخره الليل((ٔتعٌت ىذه اآلية  تكوف ،]...[﴾أ٘توا الصياـ إُف الليل

ثابتا معو أك  كال ػلتاج إُف أم دليل، كلكن اإلشكاؿ ىنا يتعٌلق بالقيد يف حالة انتفائو؛ فهل يبقى احلكمي 
بل غايتو أٌف  »انتهاء الغاية ال يستلـز انتفاء احلكم بعدىا، يقوؿ:يرل )اآلمدم( أف  ؟ 207ينتفي بانتفائو 

داللة التقييد بالغاية على أٌف ما بعدىا غَت متعٌرض فيو باخلطاب األٌكؿ ال بنفي كال إثبات، ك ال يلـز من 
كجود صـو بعد الغاية أف تصَت الغاية كسطا، بل ىي غاية للصـو ادلأمور بو أٌكال، كإظلا تصَت كسطا أف لو  

 ىذا القوؿْتسب ،  208«قبل الغاية، كليس كذلك  كاف الصـو بعد الغاية مستندا إُف اخلطاب الذم
يصبح التقييد بالغاية غَت حامل دلعٌت انتفاء احلكم بعدىا، بل سيحمل داللة أخرل، كىي أف ما بعد الغاية 

ىذا من جهة، كمن جهة أخرل لو افًتضا كجود صـو  بعد الغاية، فإف  ،و مثبتا كال منفٌياال يكوف حكمي 
إال أٌف ىذه الغاية ادلقًتنة بالٌصـو يف مجيع احلاالت على معٌت التوٌسط،  ال يدؿٌ ىذا الصـو سيبقى غاية ك 

 ٌيد بغاية؛ إنو الٌصـو االبتدائي.غَت مق فقط بالصـو العادم؛ كىو صوـه  تكوف متعلقةن 

 

 :209مفهوم الحصر -(4-1-3)
انتفاء اصور عن غَت ما ىو  »ىذا النوع من أنواع دالالت مفهـو ادلخالفة فيقوؿ: (كىبة الزحيلي)يعرؼ 

 علا: اثنُت ينقسم احلصر إُف معنيُتك ، 210« صر فيو كثبوت نقيضو لوحي 
كىو إما أف يكوف من قبيل قصر الصفة على ادلوصوؼ :بادلعٌت االصطبلحي عند الببلغيُتالقصر  -)أ(

كما ﴿مثل: أك من قبيل قصر ادلوصوؼ على الصفة(،  ال فىت إال علي)ك (ال سيف إال ذك الفقار)ضلو:
 ،إظلا أنت منذر.﴾زلمد إال رسوؿ

                                                           
 .3/117نفسو، 207
 .3/117نفسو، 208
سواء كاف من نوع قصر الصفة على  القصر باالصطبلح ادلعركؼ عند علماء الببلغة،/1ينقسم احلصر إُف معنيُت علا: 209

كما زلمد إال ﴿أك من نوع قصر ادلوصوؼ على الصفة مثل: .(ال فىت إال علي)ك (ال سيف إال ذك الفقار)ادلوصوؼ مثل:
فشربوا إال ﴿مثل: ما يعم القصر كاالستثناء الذم ال يسمى قصرا باالصطبلح،/2 منذر.إظلا أنت  ،]..[﴾رسوؿ
 .1/112،أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفرعند علماء أصوؿ الفقو.ينظر:كىذا ادلعٌت ىو ادلقصود  .]..[﴾قليبل
 .1/366أصوؿ الفقو اإلسبلمي:كىبة الزحيلي،  210
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كىذا النوع ليس القصر ادلقصود يف اصطبلح  ما يكوف مشتمبل على القصر كاالستثناء معا، -)ب(
 .211]...[﴾فشربوا إال قليبل:﴿قولو تعاُف ضلوكىذا النوع ىو الذم يقصده األصوليوف، كذلك  ،يُتالببلغ

 ، كما أفٌ 212كاحدة، بل يتغٌَت بتغٌَت أدكات احلصرإال أف مفهـو احلصر ال يستقٌر على حاؿ 
 ، كىذه األنواع ىي:213الصىعفي  تفاكت من حيث القٌوةي كت مفاىيمو ىذه ليست على درجة سواء، بل إهنا

 
 مفهوم إنما: -(4-1-4)

كيعٌد من أقول مفاىيم احلصر، حىت أف منهم من جعلو أقول من  ،214"إظلاػ "كىو تقييد احلكم ب
. إذا عاينا األداة )إظلا( صلدىا دالة على معٌت احلصر مثلها يف ذلك مثل األداة 215مفهـو الغاية يف حٌد ذاتو

يف حصر احلكم يف موضوع معٌُت دلت بادلبلزمة البينة على انتفائو  »، كلذلك صلدىا إذا كيظٌفت 216)إاٌل(
إظلا الشفعة فيما  »:-صلى ا عليو كسلم -قوؿ النيب ، كنلحظ ذلك يف 217«عن غَت ذلك ادلوضوع...

 إظلا الربا يف النسيئة » ك 220« إظلا الوالء دلن أعتق » ك 219« إظلا األعماؿ بالنيات »ك 218« مَف يقسٌ 
ينطلق)اآلمدم( من التساؤؿ اآليت: ىل يدٌؿ احلكم ادلقٌيد باألداة)إظلا( على معٌت احلصر أك ال  .221«

؛ بدليل أهنا تيوظ ف يف اخلطاب ك ال 223 . يعتقد )اآلمدم( أف األداة )إظلا( ال تكوف مفهوما222 يدٌؿ؟

                                                           
 .1/112أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر، 211
 .1/112ادلرجع نفسو، 212
 .536:أمَت عبد العزيز، ص  أصوؿ الفقو اإلسبلمي 213
 .3/121اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 214
 .537:أمَت عبد العزيز،ص  أصوؿ الفقو اإلسبلمي 215
 .1/113:زلمد رضا ادلظفر، أصوؿ الفقو 216
 .113ادلرجع نفسو، ص 217
 )ٗتريج احلديث( 218
 )ٗتريج احلديث(. 219
 احلديث(.)ٗتريج  220
 )ٗتريج احلديث(. 221
 .3/121اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 222
 .3/121ادلصدر نفسو، 223
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، ال يكوف الربا 224« يف النسيئةإظلا الربا  »:فمثبل يف قولو عليو الصبلة كالسبلـ ؛ييستفاد منها معٌت احلصر
 .225منحصرا كمقصورا فقط يف نوع النسيئة، فربا الفضل أيضا حراـ باإلمجاع

مثل قولو كذلك  عٌت احلصر،فيدة دلٔت )إظلا( من جهة أخرل بإمكانية كركد يقرٌ  (اآلمدم)إال أف 
، مشًتكا بُت التأكيد كاحلصريكوف معناىا إال أنو يف ىذه احلاؿ  ]...[﴾قل إظلا أنا بشر مثلكم﴿تعاُف:

؛ أم إثبات معٌت 226دالِف ييثبت معٌت اخلب للمبتدأ انعكاس)اآلمدم( ىو رلٌرد  كىذا االشًتاؾ يف اعتقاد
)إظلا( دلا   . يضيف )اآلمدم( حٌية أخرل، كىي أف األداة-صلى ا عليو كسٌلم–البشريٌة لشخص الٌرسوؿ 

مفهوما للحصر، فما كاف مفهوما يف هذا يدؿ على أهنا ليست كانت تستعمل يف إفادة غَت معٌت احلصر، ف
 .227معٌت معٌُت ال ؽللك أف يكوف مفهوما يف معٌت آخر

استنادا إُف ما تقٌدـ، ينفي )اآلمدم( أف تكوف األداة )إظلا( مفهوما يف احلصر، كذلك الشًتاكها 
 مع معٌت اإلثبات كالتأكيد.

 مفهوم النفي و االستثناء: -(4-1-5)

كعلى خبلؼ ادلفاىيم الٌسابقة، يقٌر )اآلمدم(  ،228يتيٌسد معٌت االستثناء من النفي باألداة )إال(
كدليلو فيما ذىب إليو ىو أننا عندما نستثٍت من النفي نكوف ، 229أداة االستثناء )إال( دلفهـو احلصربإفادة 
عن غَت ا تعاُف كيف الوقت نفسو  األلوىٌيةيكوف قد نفى صفة ، (إلو إال اال )فإذا قاؿ القائل: مثبتُت؛

كادلبلحظ دلعٌت النفي  231ر يكوف قد نفى مجلة)غَت ا إلو(،، ٔتعٌت آخ230يكوف قد أثبتها لو كحده
                                                           

 )ٗتريج احلديث(. 224
 .3/121،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 225
ٔتثابة أداة حصر مثل كلمة إال،فإذا مت استعماذلا   إال أنو يوجد من األصوليُت من يعتب"إظلا" .3/122،نفسو ادلصدر226

بل يكوف ىذا ادلعٌت  بالضركرة القاطعة على انتفائو فيما عدا ذلك ادلوضوع، دالةر احلكم يف موضوع معُت كانت يف حص
 .1/113،أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفرينظر: ظاىر فيها من جهة األكُف.

 .3/122:اآلمدم، األحكاـاإلحكاـ يف أصوؿ  227
. البحث النحوم عند 317داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف، ص 228

 .1/113. أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظٌفر،287األصوليُت:مصطفى مجاؿ الدين، ص
 .3/124اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 229
 .3/124،ادلصدر نفسو 230
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كىو انتفاء حكم ادلستثٌت منو عن ادلستثٌت،  » ؛232يف مجيع احلاالت على ادلفهـو داال هغلد كاالستثناء،
ألف )إال( موضوعة لئلخراج كىو االستثناء، كالـز ىذا اإلخراج باللزـك البٌُت بادلعٌت األخٌص أف يكوف 
ادلستثٌت زلكوما بنقيض حكم ادلستثٌت منو. كدلا كاف ىذا اللزـك بٌينا ظن بعضهم أف ىذا ادلفهـو من باب 

 .233«ادلنطوؽ

قاؿ  -حىت اآلف -ىو أٌكؿ مفهـو سلالف الداؿ على احلصر يكوف معٌت النفي كاالستثناءكعليو، 
ْتٌييتو )اآلمدم(، حيث إذا كرد نفي كاستثناء فهذا يفيد قطعا، كدكف شك،  أف ينتفي حكم اللفظ 

    ادلستثٌت منو عن اللفظ ادلستثٌت. 

 

 مفهوم حصر المبتدأ في الخبر: -(4-1-6)

( ادلفيدة الستغراؽ اجلنس أك ػاذليئة النحويٌة أف يكوف اخلب فيها معرٌفا بػ )أليشًتط يف ىذه 
 األعماؿ بالنيات »: -صلى ا عليو كسلم -بقوؿ النيب ذلذا ادلفهـو (اآلمدم) كؽلثل ،234 باإلضافة

( أف ىذه اذليئة النحويٌة اآلمدم)يرل  .236(العاَف زيد ك صديقي زيد) يف قوؿ القائل:، ككذلك 235«
لو كانت ىذه اذليئة غَت  ؛ كىي أنٌوادلعارضُت لرأيو يورد حية إال أنو ،237ليست حٌية يف ادلفهـو ادلخالف

 أف يكوف ادلبتدأ أعم   نتج عن ىذالزيد  شخص دالة على حصر األعماؿ يف ادلنوم ك العاَف كالصديق يف

                                                                                                                                                                          
 .317عند األصوليُت:موسى بن مصطفى العبيداف، صداللة تراكيب اجلمل  231
حىٌت أف ىناؾ من قاؿ ْتٌييتو كىو ناؼو حليية مفهـو ادلخالفة أصبل. ينظر:البحث النحوم عند األصوليُت:مصطفى  232

 .287مجاؿ الدين، ص
  .1/113أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر، 233

. نقبل عن:ادلسٌودة يف أصوؿ الفقو:ابن 318العبيداف، صداللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن مصطفى  234
-تيمية )أبو العباس أمحد بن زلمد بن أمحد(،ٖتقيق كتعليق:زلٌمد زلي الدين عبد احلميد،دار الكتاب العريب،بَتكت

 .323لبناف،)د.ط(،)د.ت(، ص
 (ٗتريج احلديث) 235
 .3/122:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 236
 .3/122نفسو،ادلصدر  237
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غليب  .238(إنساف كاإلنساف زيداحليواف )كما لو قاؿ قائل: ٔتثابة كذب؛ حينئذ يكوف كىذا ،باخلمن 
يف حالة ما  هم تلك اليت أكردكىا كاف يقتضي منها الكذبتى حوؿ ىذا االعًتاض فَتل بأف حيٌ  (اآلمدم)

، مفيدة أداة التعريف )األلف كالبلـ( يف األعماؿ إذا جيعلت القوؿ السابق  صبحسي ففي ىذه احلاؿ للعمـو
ك يصَت قولو  ،صىريحي كذبو  كىذا (كل عمل منوم)ككأنو قاؿ: زلتمبل لتطٌرؽ الكذب إليو؛ ألٌف ادلتكٌلم ىنا

كىذا شلا ال يستقيم تصو ريه منطقٌيا، كعليو يصبح التعريف  ،(كل حيواف إنساف):ىذا متطابقا مع قوؿ القائل
بل يدؿ على معٌت البعضٌية فقط، كهبذا يصبح القوؿ  باأللف كالبلـ ىنا غَت داؿ على استغراؽ اجلنس،

و على كىذا يستقيم يف العقل من حيث داللتي  (بعض األعماؿ بالنيات):السابق مقدرا على ىذا النحو
 .239و للكذببي دؽ ك ٕتنٌ الصِّ 

ينفي )اآلمدم( مفهـو حصر ادلبتدأ يف اخلب؛ إذ ال تدٌؿ ىذه اذلئية النحويٌة يف نظره على معٌت 
صر، كذلك عندما َف تفد أداة التعريف يف ادلبتدأ استغراؽ اجلنس يف اخلب، كدٌلت فقط على معٌت احل

  البعضٌية. 

 

 مفهوم المخالفة ذو مدلول معجمي)التضارب الضمني(: -(4-2)

لو دقٌقنا الٌنظر يف ىذا القسم، كىو القسم الثاين من مفهـو ادلخالفة، صلده ناشئا أساسا إثر بعض 
، كىذه التفاعبلت يف جوىرىا ىي عبارة عن احلقل الدالِف ادلوحد الٌتفاعبلت اليت ٖتدث يف إطار

عة من ادلفردات ما ػلدث يف ىذا القسم من مفهـو ادلخالفة، ىو أف تتواجد رلمو  ،. إذف240تضاربات
ارة عن حقل يضم ادلعيمٌية، كليس اذليئات الًتكيبية كالوظائف النحويٌة، داخل حٌيز دالِف موٌحد، ىو عب

تلك ادلفردات لتتفاعل فيما بينها من جرٌاء التضاربات اليت ٖتصل بُت معانيها، ٔتعٌت آخر يف القسم الثاين 
نهما ؼلتلفاف يف كلك ختلفتاف ذلما تركيب ضلوم متطابقتكوف اجلملتاف ادل...» ىذا من مفهـو ادلخالفة

ك٘تتلك األخرل العنصر ادلعيمي ص، مع   ادلعيمي س،إذ ٘تتلك إحداعلا العنصر  فقط؛ التكوين ادلعيمي

                                                           
 .3/123نفسو، 238
 .3/123،نفسو 239
 .318ص داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت: موسى بن مصطفى العبيداف، 240
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قطفت زىرة بيضاء أك )ينفي مجلة ،(قطفت زىرة محراء) فقولك مثبل: ك ص متخالفُت، كوف س،
 تًتابط فيما بينها ترابطا استبداليا ، كصفراء ، كبيضاء،محراء ألف الكلمات( صفراء...إٍف

(Paradigmatic  ) كقطفت زىرة بيضاء عن الزىرة  ،ىرة محراءفإنك ال تستطيع أف تقوؿ:قطفت ز
ألف الكلمتُت متضاربتاف فاستخداـ إحداعلا ينفي استخداـ األخرل ككثَت من األقساـ اليت ذكرىا  نفسها،

مفهـو الصفة)النعت ):ىي ، كىذه األنواع241«القسم  األصوليوف دلفهـو ادلخالفة ينضوم ٖتت ىذا
 .242مفهـو اللقب غَت ادلشتق(-كادلكاف+احلاؿ+العدد(النحوم+االسم ادلشتق+ظرؼ الزماف 

 

 فة:مفهوم الصّ  -(4-2-1)

كال نيعٌت بو يف ىذا ادلقاـ، كالثاين ينقسم إُف قسمُت؛ األكؿ ضلوٌم  ،243فة أك الوصفمفهـو الصٌ 
ما يعٌم النعت كغَته، فيشمل احلاؿ  » بالوصف عند األصوليُت أصوٌِف كىو ادلقصود بالٌدراسة. يقصد

كالتمييز كضلوعلا شلا يصلح أف يكوف قيدا دلوضوع التكليف. كما أنو ؼلتص ٔتا إذا كاف معتمدا على 
كالسارؽ ﴿، كذلك مثل قولو تعاُف:244«موصوؼ، فبل يشمل ما إذا كاف الوصف نفسو موضوعا للحكم 

كوف الوصف، كالذم ىو السرقة، ىو ادلوضوع الذم ]...[. ففي ىذا النٌص ي﴾كالٌسارقة فاقطعوا أيديهما
  ! يدكر حولو احلكم التشريعي، كلذلك فبل يصح منا أف نتساءؿ فنقوؿ:كىل نقطع أيدم من َف يسرؽ

 أك ،245« ذكر اسم  العاـ مقًتنا  بصفة خاصة »من ادلفاىيم بأنٌو  ىذا النوع (اآلمدم)ييعٌرؼ 
لفظ داللة ال » فو غَته بأنوكيعرٌ  ،246« د بصفة خاصةاخلطاب الداؿ على حكم مرتبط باسم عاـ مقيٌ  »ىو

                                                           
 ادلرجع السابق، ص نفسها. 241
 .321-318،صنفسو 242
الوجيز ىناؾ من ادلعاصرين من غلعل مفهـو الصفة أٌكؿ ادلفاىيم ادلخالفة، بل ك غلعل ادلفاىيم األخرل تابعة لو. ينظر: 243

ق/ 1427، 02لبناف،ط-يف أصوؿ الفقو اإلسبلمي:زلمد مصطفى الزحيلي،دار اخلَت للطباعة كالنشر كالتوزيع،بَتكت
2006 ،1/156. 

 .106علم أصوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر،ص 244
 .3/88اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 245
 .3/91ادلصدر نفسو، 246
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كيكاد يتطابق ىذا  ،247«م انتفى عنو ذلك الوصف نقيض ىذا للمسكوت الذٌ على ثبوت  ادلقٌيد بوصف
داللة اللفظ الداؿ على حكم مقٌيد بوصف على ثبوت نقيض ىذا احلكم  »من جعلو  األخَت مع

تعليق احلكم بأحد  » إذا أردنا تعريفا سلتصرا صلد أنو، ك 248«للمسكوت الذم انتفى عنو ذلك الوصف 
فة بادلفهـو األصوِف كل لفظ يقٌيد لفظ أف الصٌ  ». نفيد من مجيع التعاريف اليت ذكرناىا 249«األكصاؼ 

كاف ذلك اللفظ شامبل للمعٌت ادلراد كغَت ادلراد كذلك بأف يكوف اللفظ يف أصل كضعو يطلق آخر كلواله ل
ليفيد ٗتصيص الصفة ادلرادة لدل تعلق احلكم بذلك على ذات ذلا كصفاف فأكثر فيؤتى بأحد الوصفُت 

 يف الغنم الٌسائمة زكاة »:-صلى ا عليو كسٌلم -. ؽلثل )اآلمدم( دلفهـو الوصف بقوؿ النيب 250«اللفظ 
، كمناط اإلشكاؿ يف ىذا ادلفهـو ىو:ىل يدٌؿ تقييد الغنم هبذا الوصف على انتفاء احلكم )الزكاة( 251«

 فيما ؼلص ىذا ادلفهـو مسلكاف علا: (اآلمدم) يرل. ؟ 252فيمن َف تتصف ٔتثلو

غَت صحيح  كىذا ،حالة انعدامهاانتفاؤه فعبل، الستلـز ذلك  على الصفة هكاف احلكم معٌلقا كجودي   لو -)أ(
 ؛واحلكم ثابت مع انتفائ عيٌلق احلكم فيها بوصف، كلكن بقي فيما كرد من نصوص شرعٌية؛ فهناؾ نصوص

نبلحظ أف حرمة قتل  فهنا. ]...[﴾كال تقتلوا أكالدكم خشية إمبلؽ ﴿كالدليل على ذلك قولو تعاُف:
 .253 حلكم ثابتا حىت عند انتفائهااألكالد جاءت معٌلقة ْتاؿ اخلشية، كمع ذلك يبقى ا

انتفائها، لكنا ىنا  مع الصفة عبلمة دالة على انتفائو عند احلكم ثبوت احقٌ  لو كافادلسلك الثاين: -)ب(
كإما أف  -2ذلك من الصيغة اللسانية الصرػلة للخطاب. درؾيي  أف إما -1:بُت ثبلث احتماالت ىي

                                                           
لكتاب مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص اتفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة 247

 .1/610ديب صاٌف،كالسنة(:زلمد أ
 .355أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمحد فراج حسُت ك عبد الودكد زلمد السرييت، ص 248
 .533أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمَت عبد العزيز، ص 249
 .318ص العبيداف،داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت: موسى بن مصطفى  250
 )ٗتريج احلديث(. 251
 .3/91:اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ 252
 .3/108،صدر نفسوادل 253
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ادلتكلم احلكم على الوصف، كىذه الفائدة ىي ضركرة انتفاء تكوف ىناؾ فائدة كحيدة من جرٌاء تعليق 
 .254كإما أف يكوف ىناؾ مسلك آخر غَت ىذين ادلسلكُت السابقُت -3.احلكم حالة انتفاء ذلك الوصف

ح بعدـ كجوب الزكاة يف الغنم صرِّ ألف اخلطاب َف يي  ؛االحتماؿ األكؿ كركد (اآلمدم)نفي ي
 أما االحتماؿ الثالث ،ٔتا كاف قد أبطل بو ادلفاىيم الٌسابقة االحتماؿ الثاين كما ينفي أيضا  كركد  ادلعلوفة،

هبذا النوع  (األمدم)لحق يي كما ،255فَتل )اآلمدم( أنو غَت كارد على اإلطبلؽ كمن كجد لو رأيا فعليو بو
 .257« السائمة ٕتب فيها الزكاة »:عليو الصبلة كالسبلـ كقولو  ؛256ٗتصيص األكصاؼ اليت تطرأ كتزكؿ

 مفهوم العدد:  -(4-2-2)

د، كمن بُت ىذه التعاريف ذلذا ادلفهـو تعاريف كثَتة ٗتتلف نوعا ما يف اللفظ، كلكن معناىا كاح
على ثبوت حكم للمسكوت سلالف حلكم  –الذم قٌيد احلكم فيو بعدد سلصوص  –داللة النص  »أنو 

قٌيد فيو احلكم بعدد على نفيو فيما عدا ىو داللة اللفظ الذم  »، أيضا 258« ادلنطوؽ، النتفاء ذلك القيد
داللة اللفظ على نفي احلكم عٌما زاد  » ، كإذا أردنا أف نعرٌفو تعريفا سلتصرا كاضحا نقوؿ بأنٌو259« ذلك

 .260«أك نقص 

كعادتو من موضع اخلبلؼ، كىو: إذا قػييِّد احلكم يف اخلطاب بعدد معٌُت، فهل   (اآلمدم) ينطلق 
بالضركرة  عن ذلك العدد يكوف سلالفا  للحكم؟ أـ أٌف ذلك غَت مستلـزنفهم منو أٌف ما زاد أك نقيص 

 ( إُف قسمُت اثنُت علا:اآلمدم) . إذا قػيٌيد احلكم بعدد معٌُت فهذا ينقسم عند261؟

                                                           
 .3/110نفسو، 254
 .3/110نفسو، 255
 .3/110نفسو، 256
  )ٗتريج احلديث(257

لكتاب تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص ا 258
 . 1/617:زلمد أديب صاٌف،كالسنة(

 .173الوجيز يف أصوؿ الفقو:كىبة الزحيلي، ص  259
 .357أصوؿ الفقو اإلسبلمي:أمحد فراج حسُت ك عبد الودكد زلمد السرييت،ص 260
 .3/117،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم 261
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، كيستدؿ )اآلمدل( القسم يكوف احلكم فيو ثابتا يف حالة ما إذا زاد العدد عما قػيٌيد بو ىذا :األولالقسم 
، ْتسب ىذا 262« إذا بلغ ادلاء قلتُت َف ػلمل خبثا »: -صلى ا عليو كسلم –على ذلك بقوؿ النيب 

ىنا ىو:ماذا لو طرح احلديث، إذا كاف ادلاء مساكيا للقٌلتُت فإنٌو غَت حامل للخبث، كلكن السؤاؿ الذم يي 
؟ غليب )اآلمدم( إجابة منطقٌية فَتل بأٌف ادلاء إذا  زاد ادلاء عن  مقدار القٌلتُت، فهل ػلمل اخلبث أـ ال

مقدار القٌلتُت فإنو من باب أكُف أف ال ػلمل اخلبث؛ فذلك التياكز ىو مشتمل على ادلقدار ادد زاد عن 
 . 263 زائد قيمة مضافة

ىنا احلكم ثابتا إذا زاد العدد عٌما قػيٌيد بو، كذلك كما لو كاف جلد الزاين مئة ال يكوف  :الثاني القسم
من باب أكُف، كعليو فمحٌل  كال مباحةن  كاجبا أك مباحا، فهنا لو زاد اجلبٌلد ضربات، فإهنا ال تكوف كاجبةن 

تفاء الوجوب ؛ ٔتعٌت آخر ىل يكوف داال على انىذه الزيادة، يف ىذه ادلبلبسات، يكوف غَت مفصوؿ فيو
 . 264 كاإلباحة أـ ال

ماذا لو جيًلد الزاين  :ٔتعٌت آخر ىذا فيما ؼلٌص زيادة العدد عٌما قٌيد بو، فماذا لو كاف ناقصا ؟ 
يرل )اآلمدم( أف  ؟ 265مخسُت جلدة، فهل يكوف ىذا كاجبا أك مباحا، أك يكوف سلالفا ذلذين احلكمُت

د عند تلك اخلمسُت جلدة تكوف كاجبة أك مباحة؛ ألهنا جزء من ادلئة، لكٌنو يشًتط أف ال يتوٌقف اجلبلٌ 
؛ كهبذا يكوف )اآلمدم( قد فٌرؽ بُت اخلمسُت كيزء من مئة، كمخسُت كعدد مستقل منفرد، 266اخلمسُت

كالثاين ال ػلمل  دلائة الواجبة أك ادلباحة،ٌكؿ ػلمل حكم الوجوب أك اإلباحة؛ ألنو داخل ضمن إطار افاأل
 .أٌم من احلكمُت داللة

                                                           
  .(ٗتريج احلديث)262

 .3/118اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 263
 .3/118ادلصدر نفسو، 264
 .3/118نفسو، 265
 .3/118نفسو، 266
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استنادا إُف ىذين ادلسلكُت ؼلتار )اآلمدم( موقفا لو من مفهـو العدد، فَتل أنو ليس  
ت داللة ذلك ال ييثبً  عنو ؛ ٔتعٌت آخر أف احلكم إذا قػيٌيد بعدد معٌُت، فإف ما زاد عليو أك نقيص267ْتٌية

 .      268 ؽللك أف ينفيها، أك كما عٌب عنو )اآلمدم( بأنو مسكوت عنواحلكم كما ال 

  

 مفهوم اللقب: -(4-2-3)

سواء كاف مشتقا  – كل اسم » ، كمعناه269(االسم ـمفهو ) كيصطلح عليو أيضا مفهـو اللقب 
، كغلعلو 271« نفي احلكم عما ال يتناكلو عمـو االسم »أك ىو ،270«كقع موضوعا للحكم  –أـ جامدا 

اللفظ اجلامد الذم كرد يف النص امسا كعلما  »فيقوؿ بأنو: دكف ادلشتق بعضهم سلتصا فقط باالسم اجلامد
داللة منطوؽ اسم اجلنس أك اسم  » ىو عند بعضهمك ، 272« على الذات ادلسند إليها احلكم ادلذكور فيو

اللقب أك االسم، ىو . نفيد من ىذه التعاريف أف مفهـو 273« ا عداهالعلم على نفي حكمو ادلذكور عمٌ 
 أف يقٌيد احلكم يف اخلطاب باسم، فإذا انتفى ىذا األخَت انتفى احلكم معو.

، كؽلٌثل )اآلمدم( 274ال يعتٌد )اآلمدم( ٔتفهـو اللقب؛ أم ال غلعلو حٌية يف ادلفهـو ادلخالف 
الستة الدالة  فيما ؼلص تلك األصناؼ –صلى ا عليو كسلم  –ذلذا ادلفهـو باحلديث الذم ذكره النيب 

الذىب بالذىب كالفضة بالفضة كالب  »، يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ يف ىذا احلديث:275على ٖترًن الربا

                                                           
 .3/118نفسو، 267
 .3/118نفسو، 268
 .173:كىبة الزحيلي، ص الوجيز يف أصوؿ الفقو 269
 .116صوؿ الفقو:زلمد رضا ادلظفر،صأ  270
 ادلرجع نفسو، ص نفسها. 271
 .173:كىبة الزحيلي، الوجيز يف أصوؿ الفقو 272

لكتاب العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص اتفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة دلناىج  273
 .1/735ديب صاٌف،كالسنة(زلمد أ

 .3/119اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 274
 .3/119،صدر نفسوادل 275
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زيد قائم أك ):ل لو أيضا بالتخصيص باسم العلم، كذلك مثل قوؿ القائل، كمثٌ 276«بالب، كالتمر بالتمر...
 .277(قاـ

 يف ىذا ادلقاـ كنقتصر ،راجلمهو  حيج بذكرنفي حٌيية مفهـو )اللقب(  يف )اآلمدم( يستأنس
تقييد احلكم يف اخلطاب باالسم يدؿ على انتفاء احلكم  كىي أنو لو كاف على ذكر كاحدة منها فقط؛

)زيد يكل( نافيا حكم أكل غَته، كىذا ليس منطقيا، إال يف  حالة انتفاء ذلك االسم، لكاف قوؿ القائل
 )زيد يأكل( كىو يعلم أفٌ  أما إذا قاؿ ذلك القوؿ ،بانتفاء صفة األكل عن غَته حالة ما إذا كاف عنده علمه 

أك على أقل تقدير يكوف سلبا بشيء ال يكوف مؤ٘تنا فيو  ،ه يأكل أيضا، لكاف إخباره ىذا ٔتثابة كذبغَتى 
 .278 على عدـ انتفاء صفة األكل عن غَت زيد كىذا ما يدؿٌ  من الكذب،

أنو ال يستند ال إُف لغة كال إُف عقل ك ال إُف أم  القوؿ ٔتفهـو اللقب مذىبا باطبل؛ يعد، إذف
. فإنو سيفهم، كبكل عفويٌة كبساطة، أف ادلتكٌلم َف (رأيت علٌيا)فإذا قاؿ أحدىم للعريٌب السليقٌي: ؛شرع

ادلفهـو بقرينة  اقًتف ىذا ايف حُت أنو إذ ،يكن يقصد هبذه القولة أنو َف ير غَت عليا، أك أنو رأل علٌيا كفقط
تكوف ادلسألة مفصوؿ فيها كال ٖتتاج إُف سفهنا رٌجح داللتو على انتفاء احلكم فيما سول عمـو االسم، تي 

 .279أم جداؿ

 مجيع تلك اذليئات الًتكيبية النحوية صفة قد نفى حٌيية (اآلمدم) يكوف بناء على ما سبق ذكره
األخَت  أم أف ىذا إال معٌت النفي كاالستثناء؛ ،)التضارب الضمٍت( كالصفات ادلعيمية )التضارب الصريح(

أك ٔتعٌت آخر إذا  ؛ح بو يف الصيغة اللسانية الظاىرةيكوف مفهوما من حيث إفادتو لنقيض احلكم ادلصر 
 فإف ادلفهـو ادلستفاد من البنية اللسانية ادلستًتة يكوف سلالفا كردت صيغة النفي كاالستثناء يف كبلـ معُت،

ال حكم إال حكم ا، يكوف قد ؛ فإذا قاؿ أحدىم: littéralح بو يف البنية اللسانية احلرفيةللحكم ادلصرٌ 
 قاؿ بادلفهـو ادلخالف:حكمي غَت ا ليس ْتكم.

                                                           
 ٗتريج احلديث(.) 276
 .3/119اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم، 277
 .3/120،ادلصدر نفسو278

لكتاب دلناىج العلماء يف استنباط األحكاـ من نصوص ا تفسَت النصوص يف الفقو اإلسبلمي)دراسة مقارنة  279
 .67ص نقبل عن:سلم الوصوؿ:التلمساين، .736/،1ديب صاٌف،كالسنة(:زلمد أ
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ىل يعد مفهـو ادلخالفة ٔتثابة استلزاـ حوارم  ساؤؿ اآليت:بنا أف نطرح التٌ  كيف ىذا السياؽ حرمٌ  
 ؟أـ أنو استلزاـ منطقي

كادلثاؿ الذم  ؛280مفهـو خطايبكف مفهـو ادلخالفة ٔتثابة دلا رجعنا إُف علماء اللغة التداكليُت كجدناىم يعدٌ 
 قدموه على ذلك ىو قوؿ القائل:

 أكل الولد بعض اخلبيز. -

 فبالنسبة ذلم تستلـز ىذه القولة حواريا القولة اآلتية:

 .281َف يأكل الولد كل اخلبيز -

أنو ال يوجد يف القولة األكُف من العناصر اللغوية ما ػليلنا مباشرة إُف  يرل القائلوف هبذا الرأم
ل منها القولة األكُف تكوف غَت قادرة على شرح  أم أف مجيع ادلستويات اللغوية اليت تتشكٌ  القولة الثانية؛

إُف معٌت  لى صً أف نى  -التداكليُت بسى ْتى  -نستطيع .282 كيفية كصولنا إُف ادلعٌت ادلفهـو من القولة الثانية
 جب ادلتكلم على استخداـ كلمةفبمقتضاه أي  ؛(مبدأ الكم) ية فقط عندما نأخذ بعُت االعتبارالقولة الثان

)ال تتعدل إفادتك  ٔتعٌت آخر دلا كاف ادلتكلم زلكوما ٔتبدأ الكم اليت ىي عبارة عن صيغة ضعيفة؛ )بعض(
لـز من ىذا أف يستعمل  يصالو يتضمن صفة اجلزئية،كدلا كاف ادلعٌت الذم يريد إ بالكبلـ القدر ادلطلوب(،

يغة ا بالصٌ يٌ عنً كمن جهة أخرل لو كاف ادلتلقي مى  )كل(، )بعض( بدال من صيغة قوية مثل صيغة ضعيفة
ن من التعبَت عن حىت يتمكٌ  ،كمنو يستلـز من ادلتكلم ة األضعف،األقول دلا كاف ادلتكلم ليستعمل الصيغ

أم دلا يكوف الكم اخلطايب الذم  ؛عنده اعتقاد جاـز بانتفاء القضية األقولأف يكوف  ،القضية األضعف
مجيع الصيغ الدالة على معٌت القوة كالعكس  دى عً بٍ فهنا يستلـز مٍت أف أي  إيصالو إُف ادلستمع ضعيفا، أريد

 .283(كل اخلبيز)مستلزمة لنفي صيغة  (بعض اخلبيز)كعلى ىذا تكوف صيغة  صحيح،

                                                           
 .279علم التخاطب اإلسبلمي)دراسة لسانية دلناج علماء األصوؿ يف فهم النص(:زلمد زلمد يونس علي،  280
علم التخاطب اإلسبلمي)دراسة لسانية دلناج علماء  .99صينظر:مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي،  281

 .256األصوؿ يف فهم النص(:زلمد زلمد يونس علي، 
 .99ص مدخل إُف اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي،  282
 .Leech,1983 ;p85.نقبل عن:101ص ،نفسوادلرجع  283
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االستلزاـ احلوارم   ادلفهـو التخاطيب أك مسٌمى مفهـو ادلخالفة ضمن -فهمناْتسب  -ال يندرج
فادلعلـو يف أدبيات الدرس التداكِف أف ادلعاين احلوارية تتغَت بتغَت ادلقامات  كما ذىب إُف ذلك التداكليوف؛

أكل ) رد فيها مجلةنا ادلقامات كالسياقات اليت من ادلمكن أف تيف حُت أننا لو غَتٌ  ،284اليت ترد فيها اجلملة
كمن  ىذا من جهة، .( يأكل الولد كل اخلبيز)َفأال كىو البقي معناىا ادلستلـز كاحدز( الولد بعض اخلبي

 أفٌ فتعليل التداكليُت السابق  ٔتبدأ الكم على اإلطبلؽ؛ يف ىذه احلاؿ، ،جهة أخرل ال ؽلكننا أف نعتدٌ 
أك معيمية ضعيفة ادلتلقي إذا كاف معنيا بالصيغة األضعف يستلـز تبعا لذلك أف ؼلتار ادلتكلم صيغة ضلوية 

ألف تلك الصيغ النحوية أك الكلمات ادلعيمية عند استعماذلا يف تركيب  منطقيا؛ ليس كالعكس صحيح،
 :الٌسابقة ملةاجلففي  يو؛لنقيض ذلك ادلعٌت الذم استعملت ف فقط  تكوف مفيدة ٔتعناىا الوضعيمعٌُت 

 أكل الولد بعض اخلبيز.

ما حدث يف  descriptionألف ادلتكلم ىنا َف يقم إال بوصف  عتد ٔتبدأ الكم؛ن ؽلكننا أف ال
أما استنباطنا للمفهـو ادلخالف الذم ىو:َف يأكل الولد كل  أال كىو أكل الولد لبعض اخلبيز، الواقع،
من خبلؿ ادلعٌت الوضعي لكلمة )بعض( الذم يستلـز بالضركرة نفي كلمة  فقط ل إليووصٌ مت التٌ فقد  اخلبيز،
ناه يف معٌت كىذا ما بيٌ  )كل( نكوف مبعدين بالضركرة لكلمة )بعض( أم عندما نتلفظ بكلمة )كل(؛

  التضارب عند كل من األصوليُت ك اللغويُت ادلعاصرين. 

إذا  لتخاطيب فإُف أم ادلعاين نستطيع أف ندرجوكإذا كاف مفهـو ادلخالفة ليس من قبيل االستلزاـ ا
ألف ىذا  من قبيل االستلزاـ التخاطيب؛ ينا ذلذه ادلسألة تبينا لنا أف مفهـو ادلخالفة ال يعدٌ ْتسب تقصٌ  ؟.

فهو يعتمد أيضا على  ،285ة على ادلضموف الدالِفاألخَت باإلضافة إُف اعتماده على االستدالالت ادلبنيٌ 
ا مفهـو ادلخالفة فينحصر أمٌ  ،286خاطب القائمة أساسا على مبدأ التعاكفق بطبيعة التٌ مطالب معينة تتعلٌ 

؛أم يقتصر من أجل تفسَته على ادلعطيات الداللية 287فقط يف االستدالالت ادلبنية على ادلضموف الدالِف
نستطيع أف  ما تقٌدـ علىكبناء  بتغَت سياقات االستعماؿ.الثابتة كال يتعداىا إُف ادلعطيات التداكلية ادلتغَتة 

                                                           
 .24ص اللسانيات الوظيفية)مدخل نظرم(:أمحد ادلتوكل، 284
 استفادهتا على البنية النحوية بوصفها داللة.أم اليت تتوقف   285

 .148،ص االقتضاء يف التداكؿ اللساين:عادؿ فاخورم نظر:ي  286
 ص نفسها. ،نفسوادلرجع   287
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أك االستنتاج ادلنطقي  Entailment Logicalاالستلزاـ ادلنطقي)سٌمى ضمن م مفهـو ادلخالفة جى دًر ني 
Logical Consequence)288، قد أدرجو ضمن ما يعرؼ بادلعاين  (جرايس) كىذا األخَت كاف

كتنقسم ادلعاين  ادلقاـ يف شكلو الواسع،بل يدؿ عليها  عليها صيغة اجلملة، )ادلستلزمة( اليت ال تدؿٌ  الضمنية
ىا بتغَت كىي ادلعاين اليت ال نستطيع أف نغَتٌ  الضمنية بدكرىا إُف قسمُت:القسم األكؿ يعرؼ بادلعاين العرفية؛

كتستحدث  أما القسم الثاين فيعرؼ بادلعاين احلوارية؛ ،289السياؽ ضلو معٌت االقتضاء كاالستلزاـ ادلنطقيُت
كمن ىذه ادلعاين  ياؽ كادلواقف التبليغية ادلختلفة اليت تنيز فيها اجلملة، السٌ جراء تغٌَت ىذه األخَتة من 

كٔتا أف االستلزاـ ادلنطقي  .290ل االستلزاـ التخاطيب القائم على أساس مبدأ التعاكفاألخَتة بالذات يتشكٌ 
على  ال احلواريٌة، نطقيةداكلية ادلادلفاىيم التٌ  مسٌمى إذف فهو يندرج ٖتت أحد قسمي ادلعاين الضمنية،

أساس أنو من ادلهاـ اليت تضطلع هبا التداكلية ىي  شرح كيفية جرياف العمليات االستداللية يف معاجلة 
 .291 ادللفوظات بصفة عامة

ح كيف أف نوضٌ  سنحاكؿ ،[06]احليرات:﴾إف جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴿انطبلقا من قولو تعاُف: 
يشتغل  مفهـو ادلخالفة يندرج ضمن االستلزاـ ادلنطقي أك االستنتاج ادلنطقي ال االستلزاـ التخاطيب. أفٌ 

ٔتا أنو على دراية معرفية  ن مستعمل اللغة،حيث يتمكٌ  مفهـو ادلخالفة ضمن ما يعرؼ بادللكة ادلنطقية،
كوف ذلك عن طريق كي أم غَت كاردة صراحة يف الكبلـ، من اشتقاؽ معارؼ أخرل جديدة؛ مسبقة،

فلو نتتبع اآلية الكرؽلة  ؛292قواعد استداللية تشي بانتمائها إُف ادلبادئ االستنباطية كادلنطقية االحتمالية
مستوفية دلستواىا   افهي إذ رط،السابقة من الناحية النحوية صلدىا عبارة عن مجلة شرط كمجلة جواب الشٌ 

ـ إلينا إنساف معلـو لدينا نيدىا تعلمنا بأنو مىت تقدٌ فس لية،أما إذا نظرنا إليها من الناحية الدال النحوم،
ألف  ففي ىذه احلالة يتوجب علينا أف نتحرل جيدا ما أتانا بو عسى أف يكوف كذبا كهبتانا؛ فسقو مسبقا،

 ال يأ٘تن جانبو من إتياف  فعل الكذب كالبهتاف.  -كما ىو معلـو-الفاسق
                                                           

 ص نفسها. نفسو، 288 
 .24ص اللسانيات الوظيفية)مدخل نظرم(:أمحد ادلتوكل،  289
 ص نفسها. ادلرجع نفسو،  290

 تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية يف الًتاث اللساين العريب(:مسعود صحراكم،التداكلية عند العلماء العرب)دراسة   291
 .27ص

 .09ص آفاؽ جديدة يف نظرية النحو الوظيفي:أمحد ادلتوكل،  292
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ال توجد أم معاين  قوؿ بأنون النحوم كالدالِف،؛ ُتادلستويكباجتماع  تأسيسا على ما سبق ذكره، 
باعتبار أف اآلية الكرؽلة َف تفد إال معناىا الظاىر من خبلؿ صيغتها النحوية  ،أف نستلزمها حوارية ؽلكننا

 كىذا ؽلكننا التعبَت عنو كما يأيت: احلرفية؛

 

 استلزام                                        

 

 

فإف جاءنا على سبيل ادلثاؿ  أم أف مجلة الشرط تستلـز مجلة جواب الشرط كالعكس صحيح؛
كبادلقابل من ذلك ، ت حوؿ ما أتانا بوفهذا يستلـز منا منطقيا أف نتبُت كنتثبٌ  إنساف فاسق بنبإ معُت،

صليب فنقوؿ:ىي فقط األخبار اليت تنقل إلينا من  تها؟نها كتثبٌ يستلـز منا تبيٌ نتساءؿ فنقوؿ: أم األخبار 
 طرؼ إنساف معلـو فسقو كاضلرافو لدل العواـ.

إُف ذلك االستنتاج  -آلليات االستداللية العقليةتلك امن خبلؿ توظيفنا ل -قبل أف نتوصل 
 النحوم ك الدالِف، إال على ادلستويُت؛ادلنطقي أك االستلزاـ ادلنطقي الذم ال يعتمد من أجل ٖتصيلو 

 ٓتب، كإف أتانا عدؿه  مفاده: ادلنطقية لآلية الكرؽلة السابقةل لدينا تساؤؿ يف مستول البنية النحوية يتشكٌ 
 من خبلؿ ىذا التساؤؿ القابع بالقوة يف البنية النحوية ادلنطقية لآلية الكرؽلة،!  ؟ هل نتبُت كنتثبت أيضاف

يقوؿ  ت يف حالة ما إذا أتانا عدؿ ٓتب معُت؛ كالتثبٌ استنتاج منطقي يقضي بضركرة عدـ التبٌُت ل إُف نتوصٌ 
ت مشركطا بالفسق، فما بالتثبٌ  أمره  »: ﴾فإف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴿ معٌلقا حوؿ قولو تعاُف: )اآلمدم(

ٕتعل  ألسباب التقول كادلركءة،ٔتبلزمتو  ىيئة العدؿ، ألف، كىذا 293« ت فيوَف يظهر الفسق ال غلب التثبٌ 
ىيئة راسخة يف النفس »سابقا ىي: عرفناىاصفة العدالة كما  ! من تبيننا كتثبتنا تصرٌفا ال طائل من كرائو
إُف التثبت كالتبُت؟.كإذا عاجلنا ادلسألة   افما الدافع إذ 294«...ٖتمل على مبلزمة التقول كادلركءة مجيعا

                                                           
 .2/99اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ:اآلمدم،293
 .2/231:الغزاِف،صوؿاألادلستصفى من علم  294

 جملة الشرط
جملة جواب 

 الشرط
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نطقو على كجو مثبت بشرطو يدؿ عند عدـ تعلقهما على نفي  الذم متٌ  ادلدلوؿق برؤية أصولية صلد أف تعلٌ 
كىو:إف حدث كأف أتانا عدؿ ٓتب فبل نتبٌُت؛ ألف ٖتقق الداللة ادلثبتة للمدلوؿ  ذلك ادلدلوؿ ادلثبت،

 كعدمو،رنا ٖتقق تلك الداللة ادلثبتة يف حالة كجود الشرط كإذا قدٌ  مرىونة بتحقق شرطها بطبيعة احلاؿ،
 .295تنتفي عن ذلك اخلطاب مجيع القيم التواصلية اذلادفةسبل  عندىا يصبح ذلك الشرط عدًن الفائدة،

فهذا ال  ،كمهما تباين مقاـ الٌتلفظ هبا ،لسابقةاآلية الكرؽلة ا تغٌَت سياؽو مهما كٕتدر بنا اإلشارة ىنا إُف أنٌ 
 -اللية)الدٌ  فقط على البنية النحويةك نو يعتمد أل يؤثر بدكره يف االستنتاج ادلنطقي الذم يستنتج منها؛

 لتلك اآلية الكرؽلة. (ادلنطقية

 

 

 

 

                                                           
 .310ص مصطفى العبيداف،داللة تراكيب اجلمل عند األصوليُت:موسى بن   295



354 
 

  :خادتة

وبعد، لقد اىتّم ىذا البحث بتلك األصوؿ اللسانّية التداولّية عند )اآلمدي( يف كتابو "اإلحكاـ يف 
الّدرس اللغوي ادلتناثر يف كتاب  ومفاىيم ، مبعىن آخر لقد أعاد البحث قراءة بعض عناصرأصوؿ األحكاـ"

 :ومن نتائج البحث نسّجل ما يأيت ،وأدوات ومصطلحات تداولّية معاصرةآليات )اإلحكاـ لآلمدي( ب

  اكتسبت اللغة العربّية، يف نظر األصوليٌن، دورا حامسا وفّعاال أثناء استنباط األحكاـ الشرعّية؛ فإذا مل
 فإنّو حتما لن يتمّكن من وصف أفعاؿ واصلّيةت-غويّةة ليكن ادلتعاطي مع النّص الشرعي ذا كفاء

 ادلكلفٌن
 . ، احتّلت اللغة العربّية أىّم تشكيلة يف ىذه العلـو  دلا كاف علم أصوؿ الفقو يتشّكل من عّدة علـو
    كفاءة لغويّة، وضعّية و استعمالّية.  ل علىص  ال يبلغ درجة االجتهاد يف الشريعة اإلسالمّية إال من ح 
  هج العريب يف اإلبانة واإلبالغ.تباع النّ اادلقبوؿ للنصوص الشرعّية مشروط بالتأويل 
  الـ عند )اآلمدي( إىل عّدة أقساـ، فما احتمل منها الصدؽ والكذب كاف خربا، وما مل انقساـ الك

 حيتمل كاف إنشاء.
  ّهادة.والشّ واية انبثق عن القسم الكالمي اخلرب فعلٌن كالميٌن أساسيٌن مها:فعل الر 
  ُما ادلتمّمنة يف ررضهما اإلعالمي؛ اشتمل فعل الرواية الكالمي على قّوتٌن سلتلفتٌن من حيث شّدت

 وكاف قد عكسها خرب التواتر، وشّدة ضعيفة وكاف قد عكسها خرب اآلحاد.قّوة شديدة جّدا 
  ة اإلسالمّيةجبميع أفراد األمّ  تتعّلقاية الكالمي آثار شرعّية معّينة ترّتب عن فعل الرو. 
  لكي يُنجز الرّاوي فعل الّرواية الكالمي البّد من أف تتوّفر فيو شروط زلّددة وىي) أف يكوف مكّلفا، أف

 (.  أف يكوف حفظو مرجح على نسيانو، أف يكوف عدال يكوف مسلما،
  الصحايب، كما الراوي رًن  إىل إجنازيّة اختلفت من الراوي الصحايب فعل الرواية الكالمي بصيغاستأثر

 تباينت عند رًن الصحايب من طريقة حتّملّية إىل أخرى.
   ّمط اإلجنازي اخلاص بفعل الرواية الكالمي ىو منط عادي رًن سلطوي؛ أي ال تستلـز الرواية من الن

 وي وادلروي لو أماـ سلطة قمائّية.أجل إجنازىا أف يكوف الرا
  ة ادلتمّمنة يف ررضو اإلعالمي من البّينة، وىذه البينة شّدتو اإلجنازيّ . يستمّد فعل الشهادة الكالمي

ى ادلخرب عنو ّصل الشاىد ىذا النوع من العلم بجب عليو أف يكوف إما رأولكي حيُ  ، ىي:)العلم ادلؤّكد(
 أو مسعو أو مها معا، وإال كاف كاذبا فيما شهد بو.



355 
 

 .  يرتّتب عن فعل الرواية الكالمي آثار شرعّية معّينة تتعّلق فقط بادلشهود عليو وادلشهود لو وال تتعّداه
 إىل بقّية أفراد األمة اإلسالمّية.

 إىل شروط إجناز فعل الرواية  إضافة، لكي يُنجز الشاىد فعل الشهادة الكالمي البّد من أف تتوفّر فيو
أخرى ىي:) احلرّية، الذّكورة، العدد، البصر، انتفاء العداوة بٌن الشاىد وادلشهود  شروطالكالمي، 

 عليو، انتفاء القرابة بٌن الّشاىد وادلشهود عليو)قرابة الّدـ أو قرابة الّتوافق يف ادلذىب(، رمسّية التنفيذ(.
 ة )أفعل/أشهد(.صيغبصيغة إجنازيّة واحدة، وىي  يف عرؼ )اآلمدي( يُنجز فعل الشهادة الكالمي 
  اىد أف يُنجز بجب على الشّ إذ النمط اإلجنازي اخلاص بفعل الشهادة الكالمي ىو منط سلطوّي رمسّي؛

 هادة داخل رللس القماء وحبمور القاضي وإال كاف إجنازه الريا أو سُلفقا.الشّ 
  النهيساسيٌن مها:فعل األمر و فعلٌن كالميٌن أ خاّصية كالمّية،انبثق عن اإلنشاء، بوصفو. 
 الثواب حالة االمتثاؿ، والعقاب حالة عدـ االمتثاؿ(. ترّتب عن فعل األمر الكالمي آثار شرعّية معّينة( 
  ُ؛ ما ادلتمّمنة يف ررضهما الّتوجيهياشتمل فعل األمر الكالمي على  قّوتٌن سلتلفتٌن من حيث شّدت

وكاف قد عكسها احلكم الشرعي  وجتّلت يف احلكم الشرعي الوجوب، وقّوة متوّسطةقّوة شديدة جّدا 
 الّندب.

  شروط معّينة.لكي يُنجز ادلتكّلم فعل األمر الكالمي بالقّوة اإلجنازيّة )الوجوب( ُيشرتط أف تتوّفر 
 اعتبار ادلكّلف( ُُنّصل على نوعٌن من الوجوب؛  عندما نأخذ بعٌن االعتبار اجلهة ادلنّفذة للفعل(

الية، وذلك عندما ألـز ادلتكلم ادلكّلف بإجناز الفعل بشكل وجوب عيين وتكوف شّدتو اإلجنازيّة ع
سلففة وذلك دلا أجاز ادلتكّلم للمكلف أف فردي أو شخصي، ووجوب كفائي وتكوف شّدتو اإلجنازيّة 

 ينوب عنو رًنه يف إجناز الفعل.
 بو(، ُنّصل على )اعتبار الفعل ادلأمور  عندما نأخذ بعٌن االعتبار جهة اختيار إجناز فعل من األفعاؿ

 جرب  عندما أُ  وىذاّمنة يف ررضو التوجيهي عالية، نوعٌن من الوجوب؛ وجوب عيين وتكوف شّدتو ادلتم
ادلوّجو خًّن  ألفوف شّدتو اإلجنازيّة سلففة ووجوب سلًّن وتك ، ف على إتياف مجيع ما أمر بوادلكلّ 

 .ادلكلف يف إجناز تكليف واحد من بٌن التكاليف ادلعروضة عليو
 ما )باعتبار الوقت(، ُنّصل على  عندما نأخذ بعٌن االعتبار جهة الوقت ادلخصص إلجناز الفعل

الوجوب الناقص: يكوف وقتو ناقصا عن -1اصطلح عليو ب)الواجب ادلؤّقت(، و ينقسم بدوره إىل
- 2حملاؿ.طبيعة العمل ادلكلف بو، ولذلك فهو مبثابة قّوة إجنازيّة الرية ألنّو من أنواع الّتكليف با

لطبيعة العمل ادلكلف بو، ولذلك تكوف شّدتو اإلجنازيّة عالية؛  الوجوب ادلمّيق، ويكوف وقتو معادال



356 
 

الوجوب ادلوّسع: يكوف وقتو فاضال عن طبيعة  - 3ألّف ادلكّلف مطالب بإجناز الفعل يف وقت زلّدد.
 ة مع الواجب ادلمّيق.العمل ادلكّلف بو، وىذا ما بجعل شّدتو اإلجنازيّة تكوف خفيفة مقارن

  سّجلنا أيما أّف القوة اإلجنازية )الواجب ادلوّسع( من حيث العالقُة بٌن رتبة التنفيذ و الوقت توصف
)طريقة صحيحة يف التنفيذ+رتبة أوىل يف التنفيذ+ ضمن إطار احلقل  أداء-1:أّّنا بأوصاؼ ثالثة ىي

)طريقة خاطئة يف التنفيذ+رتبة ما بعد األوىل يف  إعادة -2الشرعي لقوة الواجب ادلوسع(.الزمين 
)خارج إطار احلقل الزمين  قماء -3الشرعي لقوة الواجب ادلوسع(.التنفيذ+ ضمن إطار احلقل الزمين 

 الشرعي لقوة الواجب ادلوسع + طريقة صحيحة أو خاطئة يف التنفيذ+رتبة أوىل أو ما بعدىا(.
  بالقّوة اإلجنازيّة )الندب( ُيشرتط أف تتوّفر شروط معّينة. الكالمييُنجز ادلتكّلم فعل األمر لكي 
 ضمنية اإلجناز  صرحية، وىي صيغة )افعل(، وصيغ إجنازيّة إجنازيّة ةالكالمي بصيغ اختّص فعل األمر

وىي:) ينجز بصيغة لسانّية تكوف متمّمنة دلعىن األمر، ينجز بصيغة خربيّة تُقّرر ممموف احلكم 
متمّمنة دلعىن ادلدح، ينجز بصيغة متمّمنة دلعىن الذـّ، ينجز بصيغة يرتّتب عن  الّشرعي، ينجز بصيغة

فاعل الفعل فيها الثواب أو العقاب، ينجز بصيغة خربية متممنة دلعىن حّبو تعاىل دلن يأدتر بأوامره، 
األمر  ، كما ينجز فعلينجز بصيغة خربية متممنة دلعىن كراىيتو وعدـ حّبو تعاىل دلا كاف قد ّنى عنو(

 مستلـز األمر(.)ػ، وىذا ما اصطلح عليو بل ادلتكّلم بصيغة لسانّية معّينةتوسّ الكالمي دوف أف ي  
  ُما ادلتمّمنة يف ررضهما الّتوجيهي؛ اشتمل فعل النهي الكالمي على قّوتٌن سلتلفتٌن من حيث شّدت

كسها احلكم وكاف قد ع ، وقّوة متوّسطةكم الشرعي احلظر/احملرـّقّوة شديدة جّدا وجتّلت يف احل
 .الشرعي ادلكروه

 .لكي يُنجز ادلتكّلم فعل النهي الكالمي بالقّوة اإلجنازيّة )احلظر( ُيشرتط أف تتوّفر شروط معّينة 
  يراعي ادلتكّلم، يف فعل النهي الكالمي، فقط اجلهة ادلنّفذة للفعل)اعتبار ادلكّلف(، وىنا ُُنّصل على

ة يف ررضو اإلعالمي عالية جّدا، ، وتكوف شّدتو اإلجنازية ادلتممنلقاحلظر ادلط-1قّوتٌن إجنازيتٌن:
القّوة  -2 اء عن الفعل على ىيئة جازمة ملؤىا التحتيم واجلرب واإللزاـ،أف ادلتكلم يطلب االنتهذلك 

 ات.خيًن بٌن ترؾ أحد ادلنهيّ (، وتكوف ىذه القّوة اإلجنازية خفيفة من جرّاء التّ اإلجنازية)احملرـّ ادلخًّن 
  .لكي ينجز ادلتكّلم فعل النهي الكالمي بالقّوة اإلجنازية )ادلكروه( يشرتط أف تتوفر شروط معّينة 
 اآلمدي( القّوة اإلجنازيّة )ادلكروه( إىل قوى تعبًنيّة أخرى ختتلف من حيث شّدُتا اإلجنازيّة،  يُقّسم(

وىل= قوة إجنازية أقل من الشديدة، ّني قوة إجنازية شديدة، ترؾ األ وىذه القوى التعبًنيّة ىي:)احلراـ=
 قّوة إجنازيّة ضعيفة(. قّوة إجنازية متوّسطة، ما فيو شبهة وتردد= التنزيو=
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 مستقلة عن الفعلٌن  شّدتا منعدمة أو صفريّة، وتكوف ىذه األخًنة لقد سّجلنا وجود قوة إجنازية
 )ادلباح(.ويصطلح عليها بػ الكالميٌن األمر والنهي،

   ادلباح( يشرتط أف تتوفر شروط معّينة. ادلتكلم توجيهو بالقوة اإلجنازية عرضلكي ي( 
  اختّص 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 
توّسل ادلتكّلم بصيغة ة اخلربية احلاملة دلعىن الّتحرمي(، كما ينجز فعل النهي الكالمي دوف أف ي  بالصيغ

 (.مستلـز النهيلسانّية معّينة، وىذا ما اصطلح عليو بػ)
 لّي؛ الّنمط اإلجنازي اخلاص بالفعلٌن الكالميٌن؛ األمر والنهي، ىو منط إجنازي سلطوّي جربّي جع

 ادلكّلف شرعا. ُنويم ينطلق من ادلشرّع احلك
   لقد فّرؽ )اآلمدي(، أثناء حتليلو للخطاب الشرعي، بٌن صنفٌن من األفعاؿ الكالمّية؛ صنف مباشر

)ادلنطوؽ(، ػّصل داللتو من خالؿ الصيغة اللسانية احلرفّية أو ادلنطوقة، وكاف قد اصطلح عليو بحُت  
اللسانّية احلرفّية، أي يف حالة السكوت ال حالة الصيغة  إطار ل داللتو خارجص  وصنف رًن مباشر و حُت  

.)  النطق، وكاف قد اصطلح عليو بػ)ادلفهـو
 )مجهور ادلتكلمٌن، إىل  جنده يقّسم ادلنطوؽ، كما عند مل إذ منطوقا واحدا؛ ادلنطوؽ عند )اآلمدي

 صريح ورًن صريح.
 +شارة( ضمن إلدياء+داللة اإلداللة التنبيو وامل يصّنف )اآلمدي( الدالالت اآلتية)داللة االقتماء

ادلنطوؽ الصريح وال رًن الصريح، بل تركها ىكذا دوف تصنيف، ولكن من خالؿ حتليلنا ذلذه 
ضمن ادلنطوؽ رًن الصريح وىو ما يستفاد من صريح الصيغة اللسانّية  درجتن االدالالت تبٌن لنا أّن

 بطريقة لزومّية.
 ( إىل قسمٌن اثنٌن: فعل لغوي رًن مباشر يقّسم)اآلمدي( الفعل اللغوي رًن ادلباشر)ادل فهـو

 )مفهـو سلالف(. موافق)مفهـو موافقة( و فعل لغوي رًن مباشر سلالف
 ىو ما يكوف فيو حاؿ احلكم الشرعي رًن ادلنطوؽ موافقا حلالو أثناء  الفعل اللغوي رًن ادلباشر ادلوافق

 .من حيث اإلثباُت والّنفيُ  الّنطق بو
  ادلباشر ادلوافق يعّد من قبيل االستلزاـ احلواري أو التخاطيب ادلبين على أساس مبدأ الفعل اللغوي رًن

 .بٌن ادلتكلم وادلخاطب التعاوف
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  الفعل اللغوي رًن ادلباشر ادلخالف ىو ما يكوف فيو حاؿ احلكم الشرعي رًن ادلنطوؽ سلالفا حلالو أثناء
 الّنطق بو من حيث اإلثباُت والنفُي.

 فعل لغوي رًن  -1قسمٌن اثنٌن:، إىل غوي رًن ادلباشر ادلخالف، باعتبار قيد الفائدةينقسم الفعل الل
فعل لغوي رًن مباشر سلالف ذو مدلوؿ  -2)التمارب الصريح(، مباشر سلالف ذو مدلوؿ ُنوي

 )التمارب الممين(. معجمي
  تاج ادلنطقي ال احلواري.يعّد الفعل اللغوي رًن ادلباشر ادلخالف من قبيل االستلزاـ ادلنطقي أو االستن 
  لقد نفى )اآلمدي( حّجّية مجيع األصناؼ ادلندرج حتت التمارب الصريح والممين ما عدا مفهـو

 النفي واالستثناء.
  تلك ادلشاريع الّّت تأّصل لفكر لغوي قدمي ضمن نظريّة  ىو واحد من ىذا البحثويف اخلتاـ نقوؿ بأّف

 مصّنف )اآلمدي(، مدّونة البحث، قراءةعادة إل ، ّندؼضمن ىذا التأصيل وُنن، لسانّية حديثة،
، خاّصة تلك ادلفاىيم ادلتعّلقة (اآلمدي)نكشف من خالذلا أصالة التفكًن التداويل عند قراءة تداولّية 

 .بنظريّة أفعاؿ الكالـ

 ّنصوصقد لوينا أعناؽ ال نكوفقد أسأنا القراءة، ورمّبا  نكوفوُنن نعيد قراءة مدّونة البحث، رمّبا 
لب مبتدئ مثلنا، لكن ه من طاورودُ  ل وَح  لناىا على ما ال حُيمل، فهذا كّلو بجوزُ مِ ت  حّملناىا ما ال حت  ف

 واهلل ادلستعاف.   يعمل،ال أنّنا اجتهدنا وعملنا، فمن ال خيطئ ىو من ال بجتهد و حسبنا

 



 

 

 

 فهرس المالحق
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 ملخص البحث:

ىذه الّرسالة املوسومة بـ )أصول النظرية التداولية عند األصوليني " اإلحكام يف أصول األحكام 
التفكري التداويل عند علماء أصول ملالمح  اليت تأّصل اشاري امل تلك واحدة من ىي ،لآلمدي أمنوذجا"(

عند )اآلمدي( برؤية  األصويل ما ىو إال إعادة قراءة للدرس اللغوي ، يف حقيقة األمر،، وىذا اجملهودالفقو
 لسانّية حديثة.

كانت نظريّة الفعل الكالمي ملؤّسسها )أوستني( ىي نقطة البحث يف ىذا املاشروع؛ إذ سعينا، لقد  
هذا ف ؛لبحث عن جهازىا املفاىيمي عند )اآلمدي( أثناء تعاطيو م  اخلطاب الاشرعيما أمكننا ذلك، ل

 .! باقي اللغات الطبيعّية األخرى لغة طبيعّية مثل ىو اخلطاب، من حيث منطُو اإلبالغي،

يف  خلصناف ،و إشكاالت عّدة قضايا ضمنها ناقاشنامباحث شّّت،  عاجلنا يف حبثنا ىذا لقد
 ؛معتربة نتائج إىل الّنهاية

أصالة   كاشفنا عن  فقط، عندمااللغة العربّية أثناء استنباط األحكام الاشرعّية،  قيمة لقد أبرزنا
، أصول الفقو علم عنصر يف تاشكيلة ة العربية ىي أىمغويّ البنية اللّ  أنّ و  فكري اللغوي عند األصوليني،التّ 

ال يصّح اجتهاده إال ريعة اإلسالمّية اجملتهد يف الاشّ  أنّ   وقفنا عند حقيقة يف سبيل بيان تلك القيمة،  أيضا
وأّن ىذه األخرية، باإلضافة إىل طبيعتها اللغويّة، فهي تعّد منهجّية  ،لّية( عربّيةإذا حّصل كفاءة لغويّة)تواص

 .عاطي م  اخلطاب الاشرعية عند من يروم التّ ديدس

األفعال  للبحث عن تلقائّيا دفعنا ىذاّنا ناشتغل ضمن اإلطار املعريف لنظريّة الفعل الكالمي، ملا كُ  
، وبعد أن عرفنا عاّمة باستقصاء أقسام الكالم عند األصوليني بدأناحيث  الكالمّية اخلربيّة عند )اآلمدي(؛

يف عرف ىؤالء ينقسم إىل خرب و إناشاء، جرّنا ىذا مباشرة إىل البحث عن تلك األسس  أّن الكالم  
 رضنا ملفهوم اخلرب عنده.)اآلمدي( تصّوره للخرب، بعد ذلك ع اإلبستيمولوجّية اليت شّكل إثرىا

وقفة مطّولة كاشفنا إثرىا عن القّوة اإلجنازيّة املتضّمنة يف   ند تقسيم )اآلمدي( للخربكما وقفنا ع 
كل من اخلرب املتواتر واخلرب اآلحاد، وعلى الّرغم من أّن الغرض اإلجنازي للخرب واحد، وىو الغرض 

كالمّية متناينة، وىذا إىل خلق أفعال   أّدى كان قد  اإلعالمي، فإّن اختالف شروطو اإلجنازيّة و صيغو ومنطو
 .هادةواية والاشّ أثناء تعاطينا م  الفعلني الكالميني الرّ  ما أثبتناه
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تلك األسس املعرفّية  )اآلمدي(، حيث وقفنا عند تناولنا األفعال الكالمّية اإلناشائّية عندأيضا  
عال كالمّيا؛ فتناولناه اليت شّكل )اآلمدي( ضمنها تصّوره لكّل من األمر والّنهي، مث عرضنا لؤلمر بوصفو ف

 كالمّيا بوصفو فعال  بعد ذلك عرضنا للنهي ، مثوو و منطُ و و غرضُ يغُ إجنازه و ص و و شروطُ من حيث تعريفُ 
وى اليت طرقناىا أثناء تناولنا لؤلمر، ويف األخري عرضنا للق   تلك املسائل مجي ُ  حيث ؛ فتناولناه منأيضا

 لني الكالميني األمر والنهي.من الفع نة يف كلّ اإلجنازيّة املتضم  

إذ وجدنا منو )اآلمدي(؛  لمنطوق وداللتو عندعرضنا ل يف إطار البحث عن الفعل الكالمي املباشر، 
كما  كاشفنا كان ياشتمل على داللة مقصديّة، كما وجدنا منو ما كان غري ماشتمل على داللة مقصديّة،    ما

 سرتاتيجية اخلطابية اليت يعتمد عليهاتلك اإل أيضا عند وقفنا ،الصطالحُ وا من حيث اللغةُ  عن املنطوق
الالت املنطوقة سرتاتيجية املباشرة، ويف األخري عرضنا جلمي  أصناف الدّ املنطوق يف إدراك داللتو وىي اإل

 رة(.ااإلشداللة  داللة االقتضاء، داللة التنبيو واإلمياء، داللة التضّمن، داللة املطابقة،))اآلمدي( وىي: عند

)اآلمدي( من  لمفهوم وداللتو عندأما يف إطار البحث عن الفعل الكالمي غري املباشر، فعرضنا ل
ية املفهومّية، بعدىا تناولنا ضنا لنوع داللة املفهوم وشروط الكفا، كما تعرّ واالصطالحُ  حيث اللغةُ 

ملباشرة، سرتاتيجية غري اوىي اإل املفهوم من أجل استنباط داللتو،سرتاتيجية اخلطابية اليت يعتمد عليها اإل
 داللة املفهوم، ومها: داللة مفهوم املوافقة وداللة مفهوم املخالفة. ويف األخري عرضنا لنوعيّ 

 ا قد طرحناىا يف مقّدمة الرسالة. وختمنا ىذا البحث خبامتة أجبنا فيها عن تلك الّتساؤالت اليت كنّ 
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 قائمة ادلصادر وادلراجع:

فلسفة الّلغة)قراءة يف ادلنعطفات و احلدثيات الكربى(:رلموعة من األكادميٌن العرب،ابن  -1
 .2013، 01ون،اجلزائر/لبنان،طالّندمي للّنشر والّتوزيع ودار الّروافد الثّقافية ناشر 

دراسات الوحدة (:زلّمد عابد اجلابري،مركز 01تكوين العقل العريب)سلسلة نقد العريب -2
 .10،2009لبنان،ط  -ع(،بًنوتالعربية)مجاعة الّدراسات العربية والتاريخ واجملتم

دار داللة الّلغة وتصميمها:جكندوف وآخرون،ترمجة:زلمد غاليم وآخرون،دار توبقال للنشر،ال -3
 .2007، 01ادلغرب،ط-البيضاء

-ب اجلديدة ادلّتحدة،بنغازيمباحث تأسيسّية يف الّلسانيات،عبد الّسالم ادلسّدي،دار الكتا -4
 .10-09،ص،ص01ليبيا،ط

 .04،2005ادلغرب،ط-دار البيضاءنقد النّص:علي حرب،ادلركز الثّقايف العريب،ال -5
ىرمنيوطيقا النّص أو فلسفة تأويل الّنصوص)زلاولة لتحديد ادلصطلح(:دحامنّية مليكة،رلّلة  -6

،ماي 01ي وزو،عتيز -معمريجامعة مولود -اخلطاب،منشورات سلرب حتليل اخلطاب
2006. 

 الّتفكًن والّلغة:جوديث جرين،ترمجة وتقدمي:عبد الرحيم جرب،منشورات اذليئة ادلصرية العامة -7
 1992للكتاب،مصر،)د.ط(،.

الكويت،العدد سيكولوجيا اللغة وادلرض العقلي:مجعة سيد يوسف،منشورات عامل ادلعرفة، -8
 .1945،يناير 145

-لشروق،القاىرةلوجود:عبد الوىاب ادلسًني،دار االلغة واجملاز بٌن التوحيد ووحدة ا -9
 .2006، 02مصر،ط

من النص إىل الفعل)أحباث التأويل(:بول ريكور،ترمجة:زلمد برادة وحسان بو رقية،منشورات  -10
 .2001،)د.ب(،01عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،ط

شرح النصوص الدينّية يف القانون يف تفسًن النصوص)بيان مناىج وقواعد وضوابط تفسًن و  -11
 :أبو الطّيب مولود الّسريري.اإلسالم(

:عبد السالم ادلسدي،الدار التونسية للنشر و ادلؤسسة الوطنية  اللسانيات وأسسها ادلعرفية -12
 .1986تاب،تونس/اجلزائر،)د.ط(،للك
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اخلطاب النفسي يف القرآن الكرمي)دراسة داللية أسلوبية(:كرمي حسٌن ناصح اخلالدي،دار  -13
 .2007، 01ألردن،ط-يع،عمانصفاء للطباعة والنشر والتوز 

اسرتاتيجيات اخلطاب)مقاربة لغوية تداولية(:عبد اذلادي بن ظاىر الشهري،دار الكتاب  -14
 .2004، 01ليبيا،ط-دة،بنغازياجلديد ادلتح

األسلوبية والبيان العريب:زلمد عبد ادلنعم خفاجي و آخرون،الدار ادلصرية  -15
 .1992، 01مصر،ط-توزيع(،القاىرة،اللبنانية)طباعة،نشر

البحر احمليط يف أصول الفقو:الزركشي)بدر الدين زلمد بن هبادر الشافعي(،حترير:عبد القادر  -16
-ؤون اإلسالميةعبد اهلل العاين،مراجعة:عمر سليمان األشقر،منشورات وزارة األوقاف والش

 .1992، 02الكويت،ط
امش شرح ختبة الفكر يف مصطلح أىل األثر حاشية لقط الدرر بشرح مًب خنبة الفكر)وباذل -17

لشهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين(:العدوي ادلالكي)عبد اهلل بن حسٌن خاطر 
 .1938، 01احلليب وأوالده،مصر،طالسمٌن(،مطبعة شركة مصطفى البايب 

م حاج منهجية القرآن ادلعرفية)أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية واإلنسانية(:زلمد أبو القاس -18
 .2003، 01لبنان،ط-لتوزيع،بًنوتمحد،دار اذلادي للطباعة والنشر وا

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول:الشوكاين)زلمد بن علي(،حتقيق:أبو حفص  -19
سامي بن العريب األثري،تقدمي:عبد اهلل بن عبد الرمحان السعد و سعد بن ناصر الشرتي،دار 

 .2000 ،01اض،طالفضيلة للنشر والتوزيع،الري
لنشر مقاصد اللغة وأثرىا يف فهم اخلطاب الشرعي:أمحد كروم،دار كنوز ادلعرفة ل -20

 .2015، 01والتوزيع،عمان،ط
خالفة األلباب بٌن الوحي والعقل)حبث يف جدلية النص والعقل والواقع(:عبد اجمليد  -21

 .1987،  01لبنان،ط-سالمي،ط،بًنوتالنجار،دار الغرب اإل
األحكام:اآلمدي)علي بن زلمد(،تعليق:عبد الرزاق عفيفي،دار الصميعي اإلحكام يف أصول  -22

 .2003،1، 01ربية السعودية،طللنشر والتوزيع،ادلملكة الع
احملصول يف علم أصول الفقو:الرازي)فخر الدين زلمد بن عمر(،دراسة وحتقيق:جابر فياض  -23

 مؤسسة الرسالة،)د.ب(،)د.ط(.العلواين،منشورات 
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ادلنًن/سلتصر التحرير/ادلخترب ادلبتكر شرح ادلختصر يف أصول الفقو:ابن شرح الكوكب  -24
ه(،حتقيق:زلمد الزحيلي ونزيو 972النجار)زلمد بن أمحد الفتوحي احلنبلي/ت

 .1993،1ادلملكة العربية السعودية،)د.ط(،-محاد،منشورات مكتبة العبيكان،الرياض
تقدمي وتعليق:زلمد خًن زلمود البحث عن فردينان دو سوسًن:ميشال أرّيفيو،ترمجة و  -25

 .2009، 01الكتاب اجلديد ادلتحدة،طالبقاعي،مراجعة:نادر سراج،دار 
اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها:نايف خرما وعلي حجاج،منشورات عامل  -26

 .1988،شوال 126عرفة،الكويت،العدد ادل
و،ترمجة:فاتن مخسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إىل ما بعد احلداثة:جون ليشت -27

  .2008، 01لبنان،ط-ة للرتمجة،بًنوتالبستاين،ادلنظمة العربي
التحبًن شرح التحرير يف أصول الفقو:ادلرداوي احلنبلي)عالء الدين أبو احلسن علي بن  -28

ادلملكة العربية -سليمان(،دراسة وحتقيق:عبد الرمحان بن عبد اهلل اجلربين وآخرون،الرياض
 الرشد،)د.ط(،)د.س(.منشورات مكتبة السعودية،

احلقيقة وادلنهج)اخلطوط األساسية لتأويلية فلسفية(:ىانز جورج غادامًن،ترمجة:حسن ناظم  -29
 ،راجعو على األدلانية:جورج كتوره.وعلي حاكم صاحل

معراج ادلنهاج)شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للقاضي البيضاوي(:اجلزري)مشس الدين  -30
-عبان زلمد إمساعيل،مطبعة احلسٌن اإلسالمية،القاىرةزلمد بن يوسف(،حتقيق وتقدمي:ش

 .1993،1مصر،ط،
يف اللسانيات العامة)تارسنها،طبيعتها،موضوعها،مفاىيمها(:مصطفى غلفان،دار الكتاب  -31

 .2010، 01ليبيا،ط-ادلتحدة،بنغازياجلديد 
وم ناشرون و اذلرمينوطيقا والفلسفة)حنو مشروع عقل تأويلي(:عبد الغين بارة،الدار العربية للعل -32

 .2008، 01اجلزائر،ط-الختالف،لبنانمنشورات ا
 .65التداولّية:جورج يول،ص -33
البيان والتبيٌن،اجلاحظ)أبو عثمان عمر بن حبر(،شرح وحتقيق::عبد السالم زلمد  -34

 .1998،1، 07مصر،ط-ىارون،مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع،القاىرة
 ّمد(،تعليق:زلمود زلمد شاكر.ن عبد الرمحان بن زلدالئل اإلعجاز:اجلرجاين)عبد القاىر ب -35
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:أمحد شايب،ضمن كتاب:لسانيات النص وحتليل  ادلقاربات الّسوسيولوجية لتحليل اخلطاب -36
اخلطاب)ادلؤدتر الدويل األول"حبوث زلّكمة يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب"مبشاركة 

بن زىر"كلية اآلداب والعلوم اجلمعية ادلغربية للسانيات النص وحتليل اخلطاب وجامعة ا
-والتوزيع،األردن االنسانية.أكادير/ادلملكة ادلغربية(،دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر

 .2013، 01عمان،ط
التداولية من أوستٌن إىل غوفمان:فيليب بالنشيو،ترمجة:صابر احلباشة،دار احلوار للنشر  -37

  .2007، 07سورية،ط-لتوزيع،الالذقيةوا
إىل اذلرمنيوطيقا"نظرية التأويل من أفالطون إىل جادامر"(:عادل  فهم الفهم)مدخل -38

 .01،2007مصر،ط-ر والتوزيع،القاىرةمصطفى،رؤية للنش
غادامًن)من فهم الوجود إىل فهم الفهم(:عبد العزيز بو الشعًن،منشورات االختالف ودار  -39

 .2011، 01األمان،اجلزائر/ادلغرب،ط
ولّية)يف إشكالية التحّول والتطّور(:محو احلاج ذىبية،ضمن  من الّلسانيات إىل الّلسانيات التدا -40

كتاب:التداوليات وحتليل اخلطاب)حبوث زلّكمة(:اإلشراف والتقدمي:حافظ إمساعيلي علوي 
 د الرحيم.ومنتصر أمٌن عب

الفكر العريب اإلسالمي)من تأويلية ادلعىن إىل تأويلية الفهم(:سلتار الفجاري،عامل الكتب  -41
 .2009، 01شر والتوزيع،إربد/عمان،طالتوزيع،و جدار للكتاب العادلي للناجلديد للنشر و 

نظرية أفعال الكالم العامة)كيف ننجز األشياء بالكالم(:جون النكشو أوستٌن،ترمجة:عبد  -42
 .2008، 02لشرق،ادلملكة ادلغربية،طالقادر قينيين،افريقيا ا

منغنو،ترمجة:عبد القادر ادلهًني ومحّادي معجم حتليل اخلطاب:باتريك شارودو ودومينيك  -43
مجة/دار صّمود،مراجعة:صالح الدين الشريف،ادلركز الوطين للرت 

  .2008سيناترا،تونس،)د.ط(،
، 01األردن،ط-احلديث،إربدادلنهجّية األصولّية والبحث البالغي:سعيد الّنكر،عامل الكتب  -44

2012. 
أمحد الزين،منشورات دائرة الشؤون اإلسالمية  أذنية اللغة العربية يف فهم القرآن والسنة:زلمود -45

 .01،2009مارات العربية ادلتحدة،طاإل-والعمل اخلًني)إدارة البحوث(،ديب
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ادلعامل يف علم أصول الفقو:الرازي)فخر الدين(،حتقيق وتعليق:أمحد عبد ادلوجود وعلي زلمد  -46
 .1994الكتاب،القاىرة،)د.ط(،توزيع معوض،مؤسسة سلتار)دار عامل ادلعرفة(لنشر و 

 .1994، 01لبنان،ط-ر ادلعاصر،بًنوتالوجيز يف أصول الفقو:وىبة الّزحيلي،دار الفك -47
مقّدمة يف التعريف بعلم أصول الفقو والفقو:زلمد سعاد جالل،مطبوعات االحتاد الدويل  -48

 .2002بنوك اإلسالمية،)د.ب(،)د.ط(،لل
لنظم ادلعرفة يف الثقافة العربية/سلسلة نقد العقل العريب بنية العقل العريب)دراسة حتليلية نقدية  -49

  .2009، 09الوحدة العربية،لبنان،ط (:زلمد عابد اجلابري،مركز دراسات02
مناىج البحث عند مفكري اإلسالم)واستكشاف ادلنهج العلمي يف العامل اإلسالمي(:علي  -50

 .1984، 03،طلبنان-عة والنشر،بًنوتسامي النشار،دار النهضة العربية للطبا
 :عبد الواسع احلمًني،رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر يف آفاق الكالم وتكّلم النصّ  -51

 .210، 01لبنان،ز-والتوزيع،بًنوت
-الدار البيضاء:طو عبد الرمحان،ادلركز الثقايف العريب، العمل الديين وجتديد العقل -52

 .1997، 02ادلغرب،ط
 .2005، 04ادلغرب،ط -الدار البيضاءالعريب، نقد النص:علي حرب،ادلركز الثّقايف -53
 .1993، 01ادلغرب،ط -الدار البيضاء:علي حرب،ادلركز الثقايف العريب، نقد احلقيقة -54
-،الدار البيضاءيف أصول احلوار وجتديد علم الكالم:طو عبد الرمحان،ادلركز الثقايف العريب -55

  .2007، 03ادلغرب،ط
ية وداللية(:عبد القادر الفاسي الفهري،دار توبقال اللسانيات واللغة العربية)دناذج تركيب -56

 .1985، 01ادلغرب،ط-،الدار البيضاءللنشر
اذلرمنيوطيقا ومالبسات فهم النص:زلمد رلتهد شبسرتي،ضمن كتاب:علم الكالم اجلديد  -57

-والتوزيع،بًنوت وفلسفة الدين:إعداد عبد اجلبار الرّفاعي،دار اذلادي للطباعة والنشر
 .2002، 01لبنان،ط

تاب علم الداللة)أصولو ومباحثو(:منقور عبد اجلليل،منشورات احتاد الك -58
 .2001سوريا،-العرب،)د.ط(،دمشق

:زلمد عبد اخلالق عضيمة،اجمللس األعلى قيقادلقتضب:ادلربد)أبو العباس زلمد بن يزيد(،حت -59
 .1994القاىرة،)د.ط(،-إلسالمية،مصرللشؤون ا
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وظيفية"حنو دنوذج دلستعملي اللغات الطبيعية"(:عز الدين الّتواصل الّلغوي)مقاربة لسانية  -60
 .2012 01لبنان،ط-ان ناشرون،بًنوتالبوشيخي،مكتبة لبن

اللغة العربية يف نظر األصوليٌن:عبد اهلل البشًن زلمد،منشورات الشؤون االسالمية والعمل  -61
 .01،2008مارات العربية ادلتحدة،طاإل-اخلًني)إدارة البحوث(،ديب

 .141،)د.س(،ص08الفقو: عبد الوىاب خالف،دار القلم،مصر،طعلم أصول  -62
كتب تأثًن الفكر الديين يف البالغة العربية:مهدي صاحل السمرائي،ادل -63

 .01،1997اإلسالمي،،)د.ب(،ط
الة ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع اإلسالمي:فتحي الدريين،مؤسسة الرس -64

 .2013، 03سوريا،ط-ناشرون،دمشق
رح تنقيح الفصول)يف اختصار احملصول يف األصول(:القرايف)شهاب الدين أبو ش -65

العباس(،حتقيق:مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر،دار الفكر للطباعة والنشر 
 .2004ه، 1424لبنان،)د.ط(،-ع،بًنوتوالتوزي

مد :زلمد زل علم التخاطب اإلسالمي)دراسة لسانية دلناىج علماء األصول يف فهم النص( -66
 .2006، 01لبنان،ط-اإلسالمي،بًنوت يونس علي،دار ادلدار

مصطلحات الداللة العربية)دراسة يف ضوء علم اللغة احلديث:جاسم زلمد عبد العبود،دار  -67
 .2007، 02لبنان،ط-ب العلمية،بًنوتالكت

ب مفتاح العلوم:الّسكاكي)أبو يعقوب يوسف بن زلمد(،حتقيق:عبد احلميد ىنداوي،دار الكت -68
 .2000، 01لبنان،ط-مية،بًنوتالعل

يف النقد وادلنهج عند زلمد أركون:عبد اللطيف فتح الدين،ضمن ندوة فكرية بعنوان:قراءات  -69
-دى ادلعارف،بًنوتيف مشروع زلمد أركون الفكري،تقدمي عبد اإللو بلقزيز،منت

 .01،2011لبنان،ط
إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقو:عبد الكرمي النملة،دار العاصمة  -70

.تيسًن 112-111،ص1،ج01الرياض،ط-للنشر والتوزيع،ادلملكة العربية السعودية
 لبنان،)د.ط(،)د.ت(.-العلمية،بًنوتالتحرير:أمًن بادشاه)زلمد أمٌن(،دار الكتب 

)شهاب الدين(،دراسة وحتقيق وتعليق:عادل أمحد نفائس األصول يف شرح احملصول:القرايف -71
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 تجارية الكربى،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(.أصول الفقو:زلمد اخلضري،ادلكتبة ال -72
 :احلّسان شهيد،ادلعهد اخلطاب النقدي األصويل)من تطبيقات الشاطيب إىل الّتجديد ادلعاصر( -73
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بن عبد الرمحان(،دراسة وحتقيق:عبد الفتاح أمحد قطب مخيسي،الفاروق احلديثة للطباعة 
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ية الفقو الدين زلمد بن أمحد احمللى.حاشية أمحد بن زلمد الدمياطي الشافعي.مركز توع

 .4،1998اإلسالمي،اذلند،ط
القول ادلفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد:الشوكاين)زلمد بن علي(،حتقيق وتعليق:أو مصعب  -77

 .01،1991الكتاب ادلصري،القاىرة،ط زلمد سعيد البدري،دار
مجع اجلوامع يف أصول الفقو:السبكي)تاج الدين بن علي(،علق عليو ووضع حواشيو:عبد  -78

-تب العلمية،بًنوتإبراىيم،منشورات زلمد علي بيضون،دار الكادلنعم خليل 
 .02،2003لبنان،ط

الدار روح احلداثة)ادلدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمّية(:طو عبد الرمحان،ادلركز الثّقايف العريب، -79
 .2006، 01ادلغرب،ط -البيضاء

التدبّر  ءات وتأصيل علمالنص القرآين من هتافت القراءات إىل أفق التدبّر)مدخل إىل نقد القرا -80
 القرآين(:قطب الريسوين.

أصول السرخسي:السرخسي)أبو بكر زلّمد بن أمحد بن أيب سهل(،حتقيق:أبو الوفا  -81
 ف الّنعمانّية،اذلند،)د.ط(،)د.ت(.األفغاين،منشورات جلنة إحياء ادلعار 

يب،دار قواعد الرتجيح عند ادلفسرين)دراسة نظرية تطبيقية(:حسٌن بن علي بن حسٌن احلر  -82
 .1996، 01ملكة العربية السعودية،طادل-القاسم،الرياض

-ر والتوزيع،سورياصونا للفلسفة والّدين)دراسة(:أبو يعرب ادلرزوقي،دار الفرقد للطباعة والنش -83
 .2007، 01دمشق،ط
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)الفكر األصويل وإشكالية السلطة العلمية()قراءة يف نشأة علم أصول  رللة إسالمية ادلعرفة -84
 .01،مراجعة:إبراىيم زلمد زين،عددالشريعة:تأليف عبد اجمليد الصغًن الفقو ومقاصد

ب مبادئ تداولّية )يف حتليل اخلطاب الّشرعي عند األصوليٌن(:زلمود طلحة،عامل الكت -85
 .2014، 01األردن،ط-احلديث،إربد

-ادلّتحدة،بًنوتمدخل إىل اللسانيات:زلمد زلمد يونس علي،دار الكتاب اجلديد  -86
 .2004، 01لبنان،ط

أذنية الربط بٌن التفكًن اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي احلديث:حسام  -87
 .1994مصر،-البهنساوي،ادلكتبة الثقافية الدينية،القاىرة

-لّدينّية،القاىرةالرّتاث اللغوي العريب وعلم اللغة احلديث:حسام البهنساوي،مكتبة الثّقافة ا -88
 .2004، 01مصر،ط

اللغة والعقل:نعوم تشومسكي،ترمجة:عدنان حسن،دار احلوار للنشر آفاق جديدة يف دراسة  -89
 .2009، 01سورية،ط-والتوزيع،الالذقية

، 04اجلزائر،ط-عّية،بن عكنوناللسانيات)النشأة والتطور(:أمحد مومن،ديوان ادلطبوعات اجلام -90
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عبد احملسن شرح سلتصر الروضة:الطويف)جنم الدين أبو الرّبيع سليمان(،حتقيق عبد اهلل بن  -91
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 .1998، 02السعودية،ط
السيميائيات التداولية من البنية إىل السياق:أمحد يوسف،ضمن كتاب:التداوليات وحتليل  -92
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. دائرة األعمال اللغوية)مراجعات ومقرتحات(:شكري ادلبخوت،دار الكتاب اجلديد  -94
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  .2005، 01لبنان،ط-عة والنشر،بًنوتالعريب(:مسعود صحراوي،دار الطليعة للطبا
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 الّتحليل الّلغوي عند مدرسة أكسفورد:صالح إمساعيل عبد احلّق،دار الّتنوير للطباعة -96
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)شرف الدين أبو زلمد احلسٌن بن زلمد بن عنرب اخلالصة يف معرفة احلديث:الطييب الّدمشقي -101

ه(،حتقيق وتعليق:أو عاصم الّشوامّي األثري،ادلكتبة اإلسالمية للنشر 743اهلل/ت
 .2009، 01القاىرة،ط-والتوزيع،مصر

دور ادلتكلمٌن يف تطور الدرس البالغي)القاضي عبد اجلبار دنوذجا(:زلمد مصطفى أبو  -102
 01مصر،ط-والنشر،االسكندرية الوفاء لدنيا الطباعةشوارب و أمحد زلمود ادلصري،دار 

2006. 
ه(،حتقيق وتعليق:موسى 406مشكل احلديث وبيانو:اإلمام احلافظ)أبو بكر بن فورك/ت -103

 .1985، 02لبنان،ط-امل الكتب،بًنوتزلمد علي،منشورات ع
شرح الّلمع:الشًنازي)أبو إسحاق إبراىيم(حتقيق وتقدمي:عبد اجمليد تركي،دار الغرب  -104
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إدتام الّدراية لقراء الّنقاية:الّسيوطي)جالل الدين عبد الرمحان(،حتقيق:إبراىيم العجوز،دار  -110

 .1985، 01لبنان،ط-الكتب العلمية،بًنوت
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لغة القانون يف ضوء علم لغة النص)دراسة يف التماسك النصي(:سعيد أمحد  -112
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ة الفلسفة واللغة)نقد"ادلنعطف اللغوي"يف الفلسفة ادلعاصرة:الزواوي بغوره،دار الطليعة للطباع -113
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 .اجلزائر،)د.ط(،)د.ت( -اجلامعية،بن عكنون
 .1991لبنان،)د.ط(،-لمطبوعات،بًنوتادلنطق:زلمد رضا ادلظّفر،دار التعارف ل -116
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 . 2002، 02مصر،ط-قانون اإلجراءات اجلنائية(:أمحد فتحي سرور،دار الشروق،القاىرة
اإلنسان القانوين)حبث يف وظيفة القانون األنثروبولوجية(:أالن سوبيو،ترمجة:عادل بن  -118

 .2012، 01لبنان،ط-للرتمجة،بًنوت شحّيد،ادلنّظمة العربّيةنصر،،مراجعة:مجال 
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عروس األفراح يف شرح تلخيص ادلفتاح)ضمن شروح تلخيص ادلفتاح(:السبكي)هباء  -119
 العلمية،بًنوت لبنان،)د.ط(،)د.ت(.الدين(،منشورات دار الكتب 
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الغنية يف الكالم:النيسابوري)أبو القاسم سلمان بن ناصر األنصاري(،دراسة وحتقيق قسم  -125
 اإلذلّيات،إعداد:مصطفى حسنٌن عبد اذلادي،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع

 ،)د.ت(.01مصر،ط-والرتمجة،القاىرة
، 02مصر،ط-الفلسفة واللغة:عبد الوىاب جعفر،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،االسكندرية -126

2004. 
، 01سورية،ط-،حلباء احلضاريصدع النص و ارحتاالت ادلعىن:إبراىيم زلمود،مركز اإلدن -127

2000. 
-اعة والنشر،صيدااللسانيات العامة وقضايا العربية:مصطفى حركات،ادلكتبة العصرية للطب -128

 .1998، 01بًنوت،ط
علم الداللة عند العرب)دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة(:عادل فاخوري،دار الطليعة  -129
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 الطاقة الروحية:ىنري برغسون،ترمجة:علي مقلد،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر -131

 .1991، 01لبنان،ط-والتوزيع،بًنوت
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هناية اإلقدام يف علم الكالم:الشهرستاين)عبد الكرمي(،حترير وتصحيح:ألفريد جيوم،منشورات  -132
 .2009، 01مصر،ط-لدينية،القاىرةة امكتبة الثقاف

أبكار األفكار يف أصول الدين:اآلمدي)زلمد بن علي(،حتقيق:أمحد فريد ادلزيدي،منشورات  -133
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غاية ادلرام يف علم الكالم:اآلمدي)زلمد بن علي(،حتقيق:أمحد فريد ادلزيدي،منشورات زلمد  -134
 .2044، 01لبنان،ط-ب العلمية،بًنوتبيضون و دار الكت علي

مطالع األنظار على مًب طوالع األنوار ويليو حاشية اجلرجاين)السيد الشريف علي بن  -135
زلمد(:األصفهاين)أبو الثناء مشس الّدين بن زلمود بن عبد الرمحان(،منشورات دار 
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واء الفروق(:القرايف)شهاب الّدين أبو العّباس أمحد بن إدريس كتاب الفروق)أنوار الربوق يف أن -136

عبد الرمحان الصنهاجي(،دراسة وحتقيق:زلّمد أمحد سرّاج و علي مجعة زلّمد،دار الّسالم 
 م.2001ه،1421، 01مصر، ط-ة،القاىرةللطباعة والّنشر والّتوزيع والرّتمج

ة للرتمجة،،بًنوت ظمة العربيأسس السيميائية:دانيال تشاندلر،ترمجة:طالل وىبة،ادلن -137
 .01،2008لبنان،ط

-للرتمجة،بًنوت السيميائية وفلسفة اللغة:أمربتو إيكو،ترمجة:أمحد الصمعي،ادلنّظمة العربّية -138
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الفلسفة وقضايا اللغة)قراءة يف الّتصور الّتحليلي(:بشًن خليفي،الدار العربية للعلوم ناشرون و  -139
 .2010، 01ان/اجلزائر،طالختالف،لبنمنشورات ا

-اللسانيات:جان بًنو،ترمجة:احلّواس مسعودي، ومفتاح بن عروس،دار اآلفاق،األبيار -140
 (،)د.س(.اجلزائر،)د.ط

اب القصدية)حبث يف فلسفة العقل(جون سًنل،ترمجة:أمحد األنصاري،منشورات دار الكت -141
 .2009، 01لبنان،ط-العريب،بًنوت

التأويلي يف النصوص احلكائية(:أمربتو إيكو،ترمجة:أنطوان أبو القارئ يف احلكاية )التعاضد  -142
  .1996، 01غرب،طادل-زيد،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء
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اإليضاح يف علوم البالغة)ادلعاين والبيان والبديع(:اخلطيب القزويين)جالل الدين زلمد بن عبد  -144
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 .2003، 01لبنان،ط-ب العلمية،بًنوتزلمد علي بيضون ودار الكت
يع علي مجعة،دار الّسالم للطباعة والّنشر والّتوز احلكم الّشرعي)عند األصوليٌن(:زلمد  -145

 والرّتمجة،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(.
العقل واللغة واجملتمع)الفلسفة يف العامل الواقعي(:جون سًنل،ترمجة:سعيد الغادني،ادلركز الثقايف  -146

 .2006، 01العريب و آخرون،ادلغرب،ط
العامة  يةميتافيزيقا اللغة:لطفي عبد البديع،منشورات اذليئة ادلصر  -147

  .1997للكتاب،مصر،)د.ط(،
فتح الباري)شرح صحيح البخاري(:العسقالين)أمحد بن علي بن حجر(،حتقيق:عبد القادر  -148

، 01عربية السعودية،طادلملكة ال-شيبة احلمد،مكتبة ادللك فهد الوطنية،الرياض
 .2001ه/1421

 .1996الالذقية،-،سورية01التوزيع،طسًنة القارئ:نبيل سليمان،دار احلوار للنشر و  -149

-روق،القاىرةدراسات يف النقد األديب ادلعاصر:زلمد زكي العشماوي،دار الش -150
 م.1994ه/01،1414مصر،ط

خطاب احلكاية)حبث يف ادلنهج(:جًنار جنيت،ترمجة:زلمد معتصم وآخرون،منشورات اذليئة  -151
 .1997،)د.ب(،02للمطابع األمًنية،طالعامة 

 عامل ادلعرفة،)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(. م النص:صالح فضل،منشوراتبالغة اخلطاب وعل -152
الّتعريفات:اجلرجاين)علي بن زلمد بن علي احلسيين احلنفي(،حتقيق:نصر الدين  -153

 .2009، 01اجلزائر،ط-لكتاب،بولوغٌنتونسي،منشورات شركة ابن باديس ل
-ولية،القاىرةادلعجم الوسيط:تصدير شوقي ضيف،مكتبة الّشروق الدّ  -154

 .2004ه/4،1425مصر،ط
الّتحصيل من احملصول:األرموي)سراج الّدين زلمود بن أيب بكر(،دراسة وحتقيق:عبد احلميد  -155

 م.1988ه/1408، 01لبنان،ط-لة،بًنوتعلي أبو زنيد،مؤّسسة الّرسا
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دار فعل القول من الذاتية يف اللغة:ك.أوريكيوين،ترمجة:زلند نظيف،منشورات أفريقيا الشرق،ال -156
 .2007ادلغرب،)د.ط(،-البيضاء

وسائل تنميتها(:أمحد زلمد ادلعتوق،عامل -مصادرىا-احلصيلة اللغوية)أذنيتها -157
ادلعرفة،الكويت،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطين للثقافة والفنون 

  م.1996أغسطس/آب-ه1417،ربيع األول212واآلداب،ع
ية محو احلاج،اخلطاب)دورية أكادشنية زلكمة تعىن التحليل التداويل للخطاب السياسي:ذىب -158

بالدراسات والبحوث العلمية يف اللغة واألدب(منشورات سلرب حتليل اخلطاب،جامعة مولود 
 .2006، ماي 01والنشر والتوزيع،عددمعمري،تيزي وزو،دار األمل للطباعة 

عبد اللطيف،دار  الّداليل(:زلمد محاسة-الّنحو والّداللة)مدخل لدراسة ادلعىن الّنحوي -159
 م.2000ه/1420، 01مصر،ط-ق،القاىرةالّشرو 

ة آفاق جديدة يف البحث اللغوي ادلعاصر:زلمود أمحد حنلة،دار ادلعرف -160
 .2002اجلامعية،)د.ب(،)د.ط(،

علم النص)مدخل متداخل االختصاصات(:تون.أ.فان دايك،ترمجة وتعليق:سعيد حسن  -161
 .2001، 01مصر،ط-رة للكتاب،القاىرةحبًني،دار القاى

نظرية علم النص)رؤية منهجية يف بناء النص النثري(:حسام أمحد فرج،تقدمي:سليمان العطار  -162
 .2007، 01مصر،ط-بة اآلداب،القاىرةوزلمود فهمي حجازي،مكت

الكليات)معجم يف ادلصطلحات والفروق اللغوية(:الكفوي)أبو البقاء أيوب بن  -163
الرسالة للطباعة والنشر موسى(،حتقيق:عدنان درويش و زلمد ادلصري،مؤسسة 

 .1998، 02لبنان،ط-والتوزيع،بًنوت
النهاية يف اتصال الرواية:الدمشقي احلنبلي)يوسف بن حسن بن عبد اذلادي(،جلنة من  -164

 .2011، 01در،سورية/لبنان/الكويت،طاحملققٌن بإشراف:نور الدين طالب،دار النوا
وحتقيق:عبد الوىاب إبراىيم أبو  رلّلة األحكام الشرعّية:أمحد بن عبد اهلل القاري،دراسة -165

، 01ة الَسعوديّة،ط ادلملكة العربيّ -سليمان وزلمد إبراىيم أمحد علي،مطبوعات هتامة،ِجّدة
 م.1981ه/1401

آل محدان الغامدي،دار قرطبة للطباعة والنشر  ألثبات واإلجازة:ذياب بن سعدالوجازة يف ا -166
 ه.1428، 01لبنان،ط-والتوزيع،بًنوت
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، 01ات عويدات،بًنوت/باريس،ط:روجيو موكيايل،ترمجة:موريس شريل،منشور العقد النفسية -167
1988.  

تبصرة األحكام يف أصول األقضية ومناىج األحكام:اليعمري)إبراىيم بن زلمد بن  -168
 ه.1302د.ط(،فرحون(،منشورات ادلطبعة البهّية،مصر،)

ات دار البنيوية بٌن العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوه:عبد الوىاب جعفر،منشور  -169
 .1989ادلعارف،)د.ب(،)د.ط(،

وظيفة القول األصويل يف النظرية اللغوية العربية:سلطوط رسالة لنيل دبلوم الدراسات  -170
-العليا،شعبة اللغة العربية وآداهبا،جامعة زلمد اخلامس،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 ميموين:إشراف موالي أمحد العلوي. الرباط،موالي إدريس
األصولية وادلنطق اليوناين من خالل أيب حامد الغزايل وتقي الدين بن تيمية:محو ادلنهجية  -171

 .1991،)د.ب(،01اري،سلسلة بدايات،طالنق
علم اللغة العام:فردينان دي سوسور،ترمجة:يوئيل يوسف عزيز،مراجعة:مالك يوسف  -172

 ،)د.ت(،03بغداد،ط-مطليب،دار أفاق عربية،األعظمية
 .2000لقصبة للنشر،اجلزائر،،)د.ط(،الب اإلبراىيمي،،دار امبادئ يف اللسانيات:خولة ط -173
 مارتان،ترمجة:عبد القادر ادلهًني.مدخل لفهم اللسانيات:روبًن  -174
البعد الّتداويل عند األصوليٌن)ابن قيم اجلوزية يف كتابو"بدائع الفوائد أدنوذجا"(:يوسف  -175

اإلسالمية،جامعة ادللك سليمان عليان،رللة جامعة  أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات 
 .،ه53،1432خالد،عدد

الكافية الّشافية يف االنتصار للفرقة الناجية:ابن قَ يِِّم اجَلْوزِيَِّة)أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر بن  -176
والتوزيع،مكة  أيّوب(،حتقيق:زلمد بن عبد الرمحان العريفي و آخرون،دار عامل الفوائد للنشر

 .1428، 01ادلكرمة،ط
لمّي)عز الّدين عبد العزيز بن عبد الّسالم(،دراسة  اإلمام يف -177 بيان أدلّة األحكام:السَّ

، 01ن،طلبنا-وحتقيق:رضوان سلتار بن غربّية،دار البشائر اإلسالمّية،بًنوت
 م.1987ه/1407

 التطور اإلبستيمولوجي للخطاب اللساين)غموض األّوليات(:مجعان بن عبد الكرمي،دار -178
 .2010، 01لبنان،ط-الفارايب،بًنوت
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يف معىن احلوار ومقاصده)بعيدا عن منطق الفرقة الناجية(:حسن حنفي،ضمن كتاب:حوار  -179
ادلشرق وادلغرب)حنو إعادة بناء الفكر القومي العريب(:حسن حنفي وزلمد عابد 

 .1990لبنان،)د.ط(،-والّنشر،بًنوتاجلابري،منشورات ادلؤسسة العربّية للدراسات 
 .01،2003ادلغرب،ط-األمان،الرباط وظيفة بٌن الُكّلية والّنمطية:أمحد ادلتوكل،مكتبة دارال -180
مدارس اللسانيات)الّتسابق والتطّور(:جفري سامسون،ترمجة:زلمد زياد كبة،مطابع جامعة  -181

 ه.1417العربية السعوديّة،)د.ط(، ادلملكة-ادللك سعود،الرياض
، 03سوريا،ط-دة،دمشقفكر أفاق معرفة متجدمبادئ اللسانيات:أمحد زلمد قدور،دار ال -182

 م.2008ه/1429
ادلرجع والداللة يف الفكر اللساين احلديث:تودوروف و آخرون،ترمجة وتعليق:عبد القادر  -183

 .2000، 02ادلغرب،ط-،الدار البيضاءقينيين،أفريقيا الشرق
رمجة:سعيد وس برينكر،تالتحليل اللغوي للنص)مدخل إىل ادلفاىيم األساسّية وادلناىج(:كال -184

 حسن حبًني.
 .1994ادلغرب،)د.ط(،-لدار البيضاءاللغة العربّية معناىا ومبناىا:دتام حسان،دار الثقافة،ا -185
العٌن:الفراىيدي)أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد بن عمرو بن دتيم(، حتقيق:مهدي ادلخزومي  -186

 .و إبراىيم السامرائي،دار ومكتبة اذلالل،)د.ب(،)د.ط(،)د.س(
اللغة:األزىري)زلمد بن أمحد بن اذلروي أبو منصور(،حتقيق:زلمد عوض مرعب،دار هتذيب  -187

 .2001، 01لبنان،ط-إحياء الرتاث العريب،بًنوت
نظريّتا القانون واحلّق وتطبيقاهتما يف القوانٌن اجلزائريّة:إسحاق إبراىيم منصور،ديوان  -188

 ادلطبوعات اجلامعّية،)د.ط(،)د.ت(.
فة جون سًنل(:صالح إمساعيل،دار قباء احلديثة للطباعة والنشر فلسفة العقل)دراسة يف فلس -189

 .2006مصر،)د.ط(، -التوزيع،القاىرةو 
 .2007، 01سوريا،ط-ر احملّبة،دمشقاألمر عند األصوليٌن:رافع بن طو الرفاعي العاين،دا -190
شرح البدخشي)منهاج العقول(:البدخشي)زلّمد بن احلسن(،مطبعة زلّمد علي صبيح و  -191

 .)د.ط(،)د.ت(أوالده،مصر،
ة األردنية ادلملك-القرينة يف اللغة العربية:كوليزار كاكل عزيز،دار دجلة ناشرون وموّزعون،عّمان -192

 .2009، 01اذلامشّية،ط
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طرق استنباط األحكام من القرآن الكرمي)القواعد األصولية اللغوية(:عجيل جاسم  -193
 م.1997ه/1418، 02لعلمي،الكويت،ط النشمي،مؤّسسة الكويت للّتقّدم ا

إحكام األحكام شرح عمدة األحكام:ابن دقيق العيد)تقي الدين(،حتقيق زلّمد حامد الفقي،  -194
 م.1953ه/1372مصر،)د.ط(،-ة،القاىرةمراجعة:أمحد زلّمد شاكر،مطبعة السّنة احملّمديّ 

أصول التشريع الّدستوري يف اإلسالم:إبراىيم النعمة،،مركز البحوث والّدراسات  -195
 .2009، 01العراق،ط-بغدادسالمّية،اإل

من وجهة نظر منطقية)تسع مقاالت منطقية فلسفية(:ويالرد فان أورمان كواين،ترمجة:حيدر  -196
 .2006، 01لبنان،ط-ة للرتمجة،بًنوتحاج امساعيل،مراجعة:يوسف تيبس،ادلنّظمة العربيّ 

-مدخل إىل الداللة احلديثة:عبد اجمليد جحفة،دار توبقال للنشر،،الدار البيضاء -197
 .2000، 01دلغرب،طا

 .1998، 05مصر،ط-امل الكتب،القاىرةعلم الداللة:أمحد سلتار عمر،ع -198
-ع،عّمانطرق الكشف عن مقاصد الشارع:نعمان ُجَغيم،دار الّنفائس للنشر والّتوزي -199

 م.2002ه/1422، 0األردن،ط
استيعاب النصوص وتأليفها:أندريو جاك ديشٌن،ترمجة:ىيثم دلع،ادلؤسسة اجلامعّية للدراسات  -200

 م.1991ه/1411، 01لبنان،ط-والنشر والتوزيع،بًنوت
فلسفة التأويل)ادلخاض والتأسيس والتحوالت(:رلموعة من األكادميٌن العرب،إشراف:علي  -201

 .01،2013التوزيع وآخرون،اجلزائر،طعبود احملمداوي وامساعيل مهنانة،ابن الندمي للنشر و 
، 01إلدناء احلضاري،)د.ب(، طنقد وحقيقة:روالن بارث،ترمجة: منذر عياشي،مركز ا -202

1994. 
 علم أصول الفقو وعالقتو بالفلسفة اإلسالمية:علي مجعة زلمد،ادلعهد العادلي للفكر -203

 .1996، 01مصر،ط-اإلسالمي،القاىرة
ادلصطلح عليها بٌن الفقهاء واألصوليٌن و غًنىم من  التعريفات الفقهية)معجم يشرح األلفاظ -204

علماء الدين رمحهم اهلل تعاىل(:زلمد عميم اإلحسان اجملّددي الربكيت،دار الكتب 
  م.2003ه/1424، 01لبنان،ط-ية،بًنوتالعلم
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دالالت الّنصوص وطرق استنباط األحكام يف ضوء أصول الفقو اإلسالمي)دراسة حتقيقية  -205
، 01إبراىيم الزدلي،نشر احسان للنشر والتوزيع،)د.ب(،طوتطبيقية(:مصطفى 

 .2014ه/1435
ادلعٌن يف تفسًن كالم األصوليٌن:عبد اهلل ربيع عبد اهلل زلمد،دار السالم للطباعة والنشر  -206

 .2007، 01القاىرة،ط-والتوزيع والرتمجة،مصر
يّل ادلرييّن،دار ابن القواعد األصولية عند اإلمام الشاطيب)من خالل كتابو ادلوافقات(:اجليال -207

 .2002ه/1423، 01مصر، ط-عفان للنشر والتوزيع،القاىرة
تغًن األحكام يف الشريعة اإلسالمية:إمساعيل كوكسال،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  -208

 .م2000ه/1421، 01لبنان،ط-والتوزيع،بًنوت
فلسفة الشريعة:مصطفى إبراىيم الزدلي،نشر احسان للنشر  -209

 م.2014ه/01،1435والتوزيع،)د.ب(،ط
، 01لبنان،ط-مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة:عبد اجمليد النجار،دار الغرب اإلسالمي،بًنوت -210

2006. 
: ادلناسبة الشرعية وتطبيقاهتا ادلعاصرة:نور الدين بن سلتار اخلادمي،دار ابن حزم للطباعة  -211

 .م2006ه/1427، 01لبنان،ط-والنشر والتوزيع،بًنوت
، 02لبنان،ط-ظفر،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،بًنوتأصول الفقو:زلمد رضا ادل -212

 .م1990ه/1410
البنيويّة التكوينّية والّنقد األديب:لوسَيان غولدَمان و آخرون،ترمجة:مؤسسة األحباث  -213

 .1986، 02لبنان،ط-ث العربية،بًنوتالعربّية،مراجعة:زلّمد سبيال،مؤسسة األحبا
ار )دراسة حتليلّية نقديّة(:جًنار جهامي،داإلشكالّية اللغويّة يف الفلسفة العربّية  -214

 .01،1994لبنان،ط-ادلشرق،بًنوت
اللغة والفكر وفلسفة الّذىن )مصطفى احلّداد(،منشورا مجعية األعمال االجتماعية والثقافية  -215

 اآلداب بتطوان)د.ب(،)د.ط(،)د.ت(.لكلية 
ي،مكتبة دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بٌن البنية والداللة:سعيد حسن حبًن  -216

  .2005، 01مصر،ط-اآلداب،القاىرة
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شرح قطر الّندى وبّل الّصدى:ابن ىشام )أبو زلمد عبد اهلل مجال الدين األنصاري(،ومعو   -217
ة كتاب:سبيل اذلدى  بتحقيق شرح قطر الّندى:زلمد زلي الّدين عبد احلميد،مطبع

 م.1963ه/1383، 11الّسعادة،مصر،ط
ة قّدم لو وشرحو وبّوبو:علي بو ملحم،دار ومكتب:الفارايب)أبو نصر(، إحصاء العلوم -218

 م.1996، 01لبنان،ط-اذلالل،بًنوت
مقاييس اللغة:ابن فارس)أمحد بن زكرياء أبو احلسٌن أمحد(،حتقيق:عبد الّسالم زلمد  -219

 م.1979ه/1399مصر،)د.ط(،-ر،القاىرةىارون،دار الفك
ة زي ورليد النصر،ادلؤسسزلاضرات يف األلسنية العامة:فردينان ده سوّسر،ترمجة:يوسف غا -220

 اجلزائرية للطباعة،)د.ط(،)د.ت(.
:خًنة عون وفريدة بوساحو،مطبوعات جامعة  دروس يف اللسانيات العامة)مبادئ أساسّية( -221

 .2001قسنطينة،اجلزائر،)د.ط(،-توريمن
أضواء على الدراسات اللغوية ادلعاصرة:نايف خرما،منشورات عامل ادلعرفة)سلسلة كتب ثقافية  -222

 فنون واآلداب،الكويت،)د.ط(،)د.ت(.يصدرىا اجمللس الوطين للثقافة وال شهرية
أسس الفلسفة وادلذىب الواقعي:زلمد حسٌن الطباطبائي،تعليق:مرتضى  -223

-لمطبوعات،بًنوتادلطّهري،تعريب:زلمد عبد ادلنعم اخلاقاين،دار التعارف ل
 . 02،1988لبنان،ط

ك و بياريل قوفيك،تعريب:ادلنصف مبادئ يف قضايا الّلسانيات ادلعاصرة:كاترين فو  -224
-عاشور،مراجعة: رابح اسطمبويل،ديوان ادلطبوعات اجلامعّية،الساحة ادلركزية بن عكنون

 .1984اجلزائر،)د.ط(،
داللة تراكيب اجلمل عند األصوليٌن:موسى بن مصطفى العبيدان،األوائل للنشر والتوزيع  -225

 .2002، 01دمشق،ط-واخلدمات الطباعية،سورية

العضد على سلتصر ادلنتهى األصويّل:عضد ادللة والدين)عبد الرمحان بن أمحد شرح  -226
، 01لبنان،ط-اإلرني(،حتقيق:فادي نصيف و طارق زني،دار الكتب العلمية،بًنوت

 .2000ه/1421
ادلغرب،)د.ط(، -عكاظ،الرباطاللسانيات الوظيفية)مدخل نظري(:أمحد ادلتوكل،منشورات  -227

1989. 
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والتخاطب:زلمد زلمد يونس علي،دار الكتاب اجلديد  مقدمة يف علمي الداللة -228
 .01،2004ليبيا،ط-ادلتحدة،بنغازي

البحث الداليل عند األصوليٌن)قراءة يف مقصدية اخلطاب الشرعي عند الشوكاين(:إدريس بن  -229
 .2011ه/1432، 01األردن،ط-خويا،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع،إربد

األحكام الشرعية:مصطفى إبراىيم الزدلي،نشر احسان للنشر أسباب اختالف الفقهاء يف  -230
 م.2014ه/1435، 01توزيع،)د.ب(،طوال

منهج ادلتكلمٌن يف استنباط األحكام الشرعية)دراسة أصولية مقارنة يف مباحث األلفاظ  -231
ودالالهتا على األحكام(:عبد الّرؤوف ُمفضي خرابثة،دار ابن حزم للطباعة والنشر 

 م.2005ه/1426، 01بنان،طل-ع،بًنوتوالتوزي
رللة عامل االقتضاء يف التداول اللساين:عادل فاخوري، -232

 .03،1989حتت عنوان:ال لسنية،العدد 20ديسمرب،)د.ب(،اجمللد /نوفمرب/الفكر،أكتوبر
  رس العريب القدمي(:خليفة بوجادي.يف الّلسانيات التداولّية)مع زلاولة تأصيلّية يف الدّ  -233
 .1983مصر،)د.ط(،-األمًنية،القاىرةادلعجم الفلسفي:رلمع اللغة العربية،ادلطابع  -234
-،الدار البيضاءادلفاىيم معامل)حنو تأويل واقعي(:زلمد مفتاح،ادلركز الثقايف العريب -235

 .01،1999ادلغرب،ط
معة اجلا-علم الداللة: فرانك بادلر،ترمجة: رليد عبد احلليم ادلاشطة ،منشورات كلية اآلداب -236

 .1985ادلستنصرية،)د.ب(،)د.ط(،
علم الداللة:كلود جرمان و رشنون لو بلون،ترمجة:نور اذلدى لوشن،منشورات جامعة  -237

 .01،1997ليبيا،ط-قازيونشن،بنغازي 
أفريقيا اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي:جورج اليكوف،ترمجة:عبد القادر قنيين، -238

 .2008الشرق،ادلغرب،)د.ط(،
الفروع على األصول:األسنوي)مجال الدين أبو زلمد عبد الرحيم بن التمهيد يف ختريج  -239

-ع،بًنوتاحلسن(،حتقيق وتعليق:زلمد حسن ىيتو،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي
  م.1981ه/ 1401، 02لبنان،ط

-أصول الفقو:عبد الكرمي زيدان،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،بًنوت الوجيز يف -240
 .م1987(، لبنان،)د.ط
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كتاٌب يف أصول الفقو:ادلاتًندي )أبو الثناء زلمود بن زيد الالّمشي احلنفي(،حتقيق:عبد اجمليد  -241
 .1995، 01لبنان،ط -اإلسالمي،بًنوتتركي،دار الغرب 

مصر،)د.ط(،)د.ت(، -أصول الفقو:زلمد زكريا الربديين،دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاىرة -242
 .380ص

أمحد فراج حسٌن و عبد الودود زلمد السرييت،مؤسسة الثقافة أصول الفقو اإلسالمي: -243
 .1990مصر،)د.ط(، -ّية،اإلسكندريةاجلامع

أصول الفقو اإلسالمي:أمًن عبد العزيز،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  . -244
 م.1997ه/1418، 01والرتمجة،)د.ب(،ط

كلية اآلداب والعلوم :أمحد ادلتوكل،منشورات   آفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي -245
 .1993، 01ر اذلالل العربية،طادلغرب،دا-اإلنسانية،الرباط
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 فهرس ادلوضوعات:

 ز(. -مقّدمة..................................................................................)أ

 (.39-1.....................).متهيد:اللغة العربية ودورىا يف استنباط األحكام الشرعّية عند األصوليٌن

 (.18-1.........................................)األصويل.....أّوال:توّسط ادلعرفة اللغوية يف الفكر 

 .(25-18).......................ثانيا: البنية اللغوية العربية أىم تشكيلة يف علم أصول الفقو........

 .(30-25).......................يف الشريعة رىن الّتحكم يف الّلسان العريب......... ثالثا: االجتهاد

 (.39-31)...............................رابعا: الّتحكم يف الّلسان العريب منهجية تأويلية..........

 (.156-40...................................)األفعال الكالمّية اخلربيّة عند اآلمدي.الفصل األّول:

 (.48-40)..............ُمدخل...............................................................

 (.63-49).....................ادلبحث األّول:تصنيف األشكال اللغويّة عند األصوليٌن.............

 (.69-64).............................ادلبحث الثّاين:إبستيمولوجيا اخلرب عند اآلمدي.............

 (.124-70............................).................اخلرب عند اآلمدي ادلبحث الثالث:مفهوم

 (.71-70)..................................................أّوال:ادلنكرون لتحديد اخلرب.........

 (.73-72)........................................................ثانيا:ادلقّرون لتحديد اخلرب....

 (.76-73)...............................................ثالثا:اختالف حّد اخلرب عند ادلقرّين....

 (.124-76)..........................................رابعا:أقسام اخلرب عند اآلمدي............

 (.87-78).............................................خلرب الكاذب.....اخلرب الصادق وا -(1)

 (.100-88)..........اخلرب الذي يعلم صدقو و كذبو،و اخلرب الذي ال يعلم صدقو وال كذبو.. -(2)

 (.124-100)..................................اخلرب ادلتواتر واخلرب اآلحاد................ -(3)
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 (.101)...................................اخلرب ادلتواتر.............................. -(3-1)

 (.102-101)......................................التواتر يف اللغة............... -(3-1-1)

 (.103-102).................................التواتر يف االصطالح...............-(3-1-2)

 (.119-103)....................قضايا متعّلقة باخلرب ادلتواتر...................... -(3-1-3)

 (.106-104)............................مايفيده خرب التواتر................. -(3-1-3-1)

 (.108-107)............ما ضروري..العلم احلاصل عن خرب التواتر إما نظري و إ -(3-1-3-2)

 (.114-109..........)...................مىت حيصل العلم من خرب التواتر.....-(3-1-3-3)

 (.119-114)...........................ُشروط صدق زلتوى خرب التواتر...... -(3-1-3-4)

 (.124-119)..................................اخلرب اآلحاد........................-(3-2)

 (.119)....................................................تعريفو...............-(3-2-1)

 (.124-119)...............................مسائل أساسية حول خرب اآلحاد.... -(3-2-2)

 .(120)..........لشك؟..ماذا يفيد خرب الواحد، ىل احلقيقة والصدق أم الظن و ا -(3-2-2-1)

، ومل ينكر -صلى اهلل عليو وسلم-إذا أخرب واحد خبرب وىو يف رللس حيضره رسول اهلل  -(3-2-2-2)
 (.120)......................................................عليو احلضور ما أخرب بو..........

منو عن طريق احلواس، وحضر إخباره ىذا إذا أخرب واحد خبرب عن أمر نستطيع التأكد  -(3-2-2-3)
 (.121-120)................................مجاعة من األفراد ومل ينكروا عليو ىذا اخلرب.........

إذا أخرب واحد خربا و حدث إمجاع من طرف األّمة يقضي بوجوب العمل مبا أقرّه، فهل  -(3-2-2-4)
 (.121)..........................................................يكون خربه ىذا صادقا أم كاذبا

لو حدث أمر من األمور يف مكان يوجد فيو أناس ُكثُر متكنوا من مشاىدتو، وتوفرت ذلم  -(3-2-2-5)
 (.121)....................مجيع األسباب والدوافع لنقلو إىل أناس آخرين مل يشهدوه................
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روى لنا واحد خربا ىل جيوز لنا أن نتعبد اهلل عز وجل مبا اشتمل عليو من معىن، مع إذا  -(3-2-2-6)
 (.121).................................العلم أن ىذا الراوي يتصف بصفة العدالة................

 (.124-122)..د من حيث العقل والنقل أم ال..ىل جيب علينا أن نتعبد خبرب الواح -(3-2-2-7)

 .(146-125.......)..........................................بحث الرابع:فعل الرواية الكالميادل

 (.129-125)....................................مفهوم فعل الّرواية الكالمي........... -)أّوال( 

 (.137-129)....................................شروط إجناز فعل الرواية الكالمي....... -)ثانيا(

 (.146-137)................................صيغ إجناز فعل الرواية الكالمي............ -)ثالثا(

 .(156-147)........................ادلبحث اخلامس:فعل الشهادة الكالمي.....................

 (.148-147)..............................مفهوم فعل الشهادة الكالمي................ -)أّوال(

 (.153-149)...................................شروط إجناز فعل الشهادة الكالمي...... -)ثانيا(

 (.156-154)............................صيغ إجناز فعل الشهادة الكالمي.............. -)ثالثا(

 (.243-157.............)...................اآلمديالفصل الثاين:األفعال الكالمّية اإلنشائّية عند 

 (.162-157)..................................ُمدخل:.......................................

 (.169-163)..........................ادلبحث األّول: إبستيمولوجيا األمر والّنهي عند اآلمدي....

 .(207-170)...........................ادلبحث الثاين:األمر عند اآلمدي بوصفو فعال كالميا......

 .(183-170)......................................تعريف الفعل الكالمي األمر......... -)أّوال(

 (.170)...............................................................األمر لغة......... -(1) 

 (.183-170)...........................................األمر يف االصطالح............. -(2)

 .(197-183)................................صيغة الفعل الكالمي األمر، ومقتضاىا..... -)ثانيا(
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 .(183)...............................................لغة........................الصيغة  -(1)

 (.184)........................................الصيغة اصطالحا......................... -(2)

 (.190-185).......................صيغ إجناز فعل األمر الكالمي....................... -(3)

 (.193-190)..........................مقتضى الصيغة اإلجنازية للفعل الكالمي األمر...... -(4)

 (.197-194).............................األوامر الصرحية واألوامر الضمنية............... -(5)

 .(207-198)....................................مفهوم فعل النهي الكالمي وصيغتو.... -)ثالثا(

 (.198).............................................النهي لغة........................... -(1)

 (.199)....................................النهي اصطالحا.............................. -(2)

 (.201-199)................................................الّنهي الكالمي فعلالصيغة   -(3)

 (.207-202)...............................النواىي الصرحية والنواىي الضمنية............. -(4)

 .(243-208..).............ٌن.ادلبحث الرابع: القوى اإلجنازية ادلتضمنة يف فعل األمر والنهي الكالمي

 (.209)........................................................اآلمدي.مفهوم اخلطاب عند أوال:

 (.211-209)...........................................:مفهوم احلكم الشرعي عند اآلمدي.ثانيا

 (.215-212)..............رعي عند اآلمدي..أقسام القوى اإلجنازيّة ادلتضمنة يف احلكم الش -)ثالثا(
 .(232-216)...............لكالمي )األمر(..........القوى اإلجنازية ادلتضمنة يف الفعل ا -)رابعا( 
 (.219-217).................................القوة اإلجنازية الوجوب..................... -(1)
ادلكلفٌن احلسية أو القوى اإلجنازية يف اخلطاب الشرعي ىي ردة فعل مساوية لقوى أفعال  -(1-1)

 (.223-219).............................................................القولية.............

 (.225-224).................جنازيتٌن.......قوة الوجوب العيين والوجوب الكفائي اإل -(1-1-1)

 (.227-225)..........................................الوجوب ادلخًّن............ -(1-1-2)
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 .(232-228)............................................الوجوب ادلؤقت......... -(1-1-3)

 (.228)..............................القوة اإلجنازية )الوجوب الناقص(........... -(1-1-3-1)

 (.228).....................................القوة اإلجنازية )الوجوب ادلضّيّق(.... -(1-1-3-2)

 (.230-229).....................القوة اإلجنازية )الوجوب ادلوّسع(.............. -(1-1-3-3)

 (.232-230)................ادة والقضاء(......الواجب ادلوّسع بٌن )اآلداء واإلع -(1-1-3-4)

 (.234-233).............................ادلندوب........................القوة اإلجنازية  -(2)

 .(241-234)........................القوى اإلجنازية ادلتضمنة يف الفعل الكالمي النهي. -)خامسا(

 (.236-235).............................القّوة اإلجنازية )احلظر/احملّرم(.................... -(1)

 (.238-237)...........................القوة اإلجنازية )احملّرم ادلخًّن(...................... -(2)

 (.241-239)..................................................القّوة اإلجنازية )ادلكروه(... -(3)

 (.243-241...).......ر والنهي )ادلباح(الفعلٌن الكالميٌن األم القوة اإلجنازية ادلستقلة عن -)سادسا(

 

 (.298-244..........)..............................الفصل الثالث:ادلنطوق وداللتو عند اآلمدي.

 (.248-244)............................................ُمدخل..............................

الدالئل الكالمية عند اآلمدي، وأثر القصد يف اختالف تسمية ادلبحث األول: ادلبحث األّول: أقسام 
 .(252-249)...........................الدالالت.............................................

 (.250-249).....................................الّدالئل الكالمّية عند اآلمدي......... -)أوال(

 (.252-250)...............................قصد يف اختالف تسمية الدالالت.....أثر ال -)ثانيا(

 .(256-253).............................ادلبحث الثاين: ادلنطوق لغة واصطالحا.................
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 (.253)..........................................................تعريف ادلنطوق.......  -)أّوال(

 (.253)....................................................ماىية ادلنطوق...............  -(1)

 (.259-253).....................................ادلنطوق لغة....................... -(1-1)

 (.265-259)....................................ادلنطوق يف االصطالح.............. -(1-2)

 .(270-265)...................................................نوع داللة ادلنطوق....... -ثانيا

 (.270-266)..............................................تعريف الوضع............... -(1)

 (.273-271).................وق....إدراك ادلنطادلبحث الثالث: االسرتاتيجّية اخلطابّية ادلتحّكمة يف 

 .(298-274).......................اآلمدي........ادلبحث الرابع: أصناف الدالالت ادلنطوقة عند 

 .(279-275)..............................الدالالت ادلنطوقة الصرحية................... -)أّوال(

 (.276-275).......................................................داللة ادلطابقة.....   -(1)

 (.279-277).........................................داللة الّتضّمن..................    -(2)

 (.298-279).....................................الّدالالت ادلنطوقة غًن الصرحية........ -)ثانيا(

 (.283-279)....................................داللة االقتضاء........................  -(1)

 (.295-283).............................................داللة التنبيو واإلمياء............ -(2)

 (.298-295).............................................داللة اإلشارة................. -(3)

 (.361-299..................)........................الفصل الرابع:ادلفهوم وداللتو عند اآلمدي.

 (.304-299)..........................................ُمدخل:...............................

 .(308-305)......................................ادلبحث األول: ادلفهوم لغة واصطالحا....... 

 (.305)..........................................ادلفهوم يف الّلغة........................ -)أوال(
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 (.308-306)...........................................ادلفهوم يف االصطالح.......... -)ثانيا(

 .(313-309).............نوع داللة ادلفهوم، وعناصر الكفاية ادلفهومّية.............. ادلبحث الثاين:

 (.310-309).........................لتزامية.............................إادلفهوم داللة  -)أّوال(

 (.313-311)...............................عناصر الكفاية ادلفهومية................... -)ثانيا(

 (.320-314).............ستنباط ادلفهوم.......ادلبحث الثالث: اإلسرتاتيجية اخلطابّية ادلتحكمة يف ا

 .(361-321).....................................أقسام ادلفهوم عند اآلمدي...... ادلبحث الرابع:

 .(332-321).............................................مفهوم ادلوافقة............... -)أوال(

 (.323-322)......................................التنبيو باألدىن على األعلى............ -(1)

 (.332-323)..................................التنبيو باألعلى على األدىن................ -(2)

 .(361-332)............................................ادلخالفة...............مفهوم  -)ثانيا(

 (.333-332)..............................................تعريف )مفهوم ادلخالفة(...... -(1)

 (.335-333)........................................التقييد بالفائدة يف مفهوم ادلخالفة.... -(2)

 (.338-335...........)..............فائدة التخصيص يف مفهوم ادلخالفةالعالقة بٌن وجهّي  -(3)

 .(361-339).......................أقسام مفهوم ادلخالفة...............................  -(4)

 .(350-339..).......................ذو مدلول حنوي )التضارب الصريح( مفهوم سلالفة -(4-1)

 (.343-340)...................مفهوم الشرط...................................  -(4-1-1)

 (.346-344)............................مفهوم الغاية............................ -(4-1-2)

 .(350-346)...........................مفهوم احلصر............................ -(4-1-3)

 (.348-347).......................................مفهوم إمنا................... -(4-1-4)
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 (.349-348)...........................مفهوم النفي و االستثناء.................. -(4-1-5)

 (.350-349)...................................مفهوم حصر ادلبتدأ يف اخلرب....... -(4-1-6)

 .(361-350.....).................ذو مدلول معجمي)التضارب الضمين( مفهوم ادلخالفة -(4-2)

 (.353-351)....................................مفهوم الّصفة................... -(4-2-1)

 (.355-335)......................................مفهوم العدد.................  -(4-2-2)
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