


 
 
 

 

 
 
 



  وعشفبٌ شكش

ٍّئُببأٌ أكشيُب  ال وأخريا فهى املُعى واملخفضم أّوانشكش هلل وحذِ     انعهى نُُخسب إىل  وْ

ووْب نُب انعقم وانعبفٍت، أشكشِ شكشا ال ٌبهغ َعًّ وفضهّ، انزي أيّذَب وَسخظّم بأْهّ 

 .بعىَّ وساعبَب بشمحبحّ

 أشكش يف ْزا املقبو سفٍقت دسيب انيت طبملب سبسث يعً حنى احلهى ...حلظت بهحظت.

 يعب.انٍىو حنٍ حنصذِ يسبنكّ يعب  و بزسَبِ يعب...وواجهُب

 خريا.عين جضاك اهلل  وسُبقى يعب... 

أشكش أٌضب  أسخبريت انفبضهت صبحبت األخالق انعبنٍت األسخبرة انذكخىسة طٍيب أيٍُت 

 آفبق انبحث يٍ خالل يششوعهب يف انذكخىساِ. انيت فخحج نُب

و عهً ببإلششاف وانُصح انزي يهًب يذحخّ فال أوف  نّ حّقّ إىل يٍ حكّش كشّشأخص ببنو

عىَب واإلسشبد إىل يٍ سبعذين وسبَذين وصرب عهً وأشغهّ مّهً وفشح نفشحً إىل يٍ كبٌ 

ّ إىل أسخبري انذكخىس يسريدي ى ويىّجيعهّّّ يل عهى انبحث وطهب انعهى  إىل يٍ كبٌ يل خرَي

  وانصالح.ّفقّ نهخرييصطفى يّخعّ اهلل ببنعبفٍت وو

يٍ سبعذين يف ْزا انبحث وأعبَين فٍّ ) يصطفى َىسدٌٍ، د َزٌش أوسبمل، سضب  أشكش كمّّّّّ

، بىصسيبض نبٍىض، صقبي خبنذ، صٌبٌ ششٌف عبذ انكشمي، اسببغى احلبج، بٍ صبدق سشٍذ

   ......(عبذ انكشمي

 

 

 



 إْذاء

   

انذيٍ ضحىا بإَفسهى وؤيىاهلى ووقخهى  إىل آبائي وؤجذادي سهف ْذِ األيت إىل كم ّّّّّّ   

إىل عهًاء اإلسالو مجيعا،  ،وبذنىا انغايل وانُفيس ألجم َشز انعهى وايخذادِ عرب األسيُت

فأثزوا  زوا ألَفسهى وحب طهب انعهى، إىل انذيٍ حُك ًُّّّا يٍ كخبهى شغف إىل انذيٍ حعه ّّّ

مثزة ؤرجىْا  غزسا َافعا  ؤْذي هلى ،اخلانقعٍ  حتقيق اإلبالغبغيت يهذاث انذَيا ويخاعها 

 يٍ غزسهى.

ُّحىي انشزيف ؤمحذ األطزش انسُىسي انىْزاين  إىل روح شيخي انعه ايت األصىيل ان

 يُهى.قط وإٌ مل ؤكٍ بين فيّ وحّب رمحّ اهلل انذي ؤخذ يب إىل يسهك ؤْم انعهى 

بذعىاهتا رافقخين و وانذراسي إكًال يشىاري انعهًي ظهج حذعى اهلل يل يخًُيتيت إىل ان 

ًّزة رمحها اهلل.املباركت جّذ  يت املع

 ة عيين  ابين حمًذ نؤي شفاِ اهلل ويّخعُا بّ...إىل قّز

 إىل رفقاء انطهب......

 ؤْهّ.... انعهى وحيّب يٍ حيّب كم  إىل 

 

 ْؤالء ؤْذي هلى ْذا انعًم املخىاضع. إىل كم ّّّ   
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 مادمة

 هػػا مػػف منطمػػؽ الحفػػاظ عمػػى القػػر اف أصػػيؿ لكيف العمػػـك كالتٌ انطمقػػت فكػػرت تػػد
كمي الػػذم هػػة لضػػبط الٌشػػحػػكييف مكجٌ رعي بكجػػع عػػاـا فكانػػت جهػػكد النٌ الخطػػاب الٌشػػك 

إلػػى  سػػافملابػػع  ا عػػاجيتناسػػب كالمعػػاني التػػي تحيػػؿ إليهػػاا فصػػاف الػػكحي مػػف كػػٌؿ مػػ
ػػكى  لػػة المؤك  فػػظ الفهػػـك ح فػػي مسػػاهمتهـ فػػيأهػػؿ التفسػػير  قٌدمػػعكمثمػػع مػػا  ؿ اإلبهػػاـاحى
كالقػػرا ات كأصػػحاب المعػػاجـ بعمػػـك القػػر اف  فمػػا دٌكنػػع المشػػت مك ك  القػػر افمعػػاني ال

 الحفػػاظ عمػػى هػػكلػػديهـ كالببلغػة كسػػائر عمػػـك الم ػػةا فكػػاف الػػدافا كالمحػػٌرؾ الرئيسػػي 
مٌمػا ال شػؾ ا ك مف لحف فػاحش أك فهػـ خػاطو أك تحريػؼ أك تبػديؿ  الخطاب اإللهي
فػي الحفػاظ عمػى سػبلمة الػكحي ألجػؿ  بشكؿ كبيػر شارككاف بدكرهـ ييفيع أٌف األصكل

 المقصكدة. المعانياستنباط 

  الفقػػػع  أصػػػكؿ عمػػػـنضػػػ  ر هػػػذل العمػػػـك مػػػا مػػػٌر السػػػنكات كفػػػي خضػػػـ تطػػػكٌ  
تسػػاهـ فػػي كشػػؼ االيػػات المسػػانية كالمقاميػػة  كسػػيمة فكانػػت قكاعػػدل معالمػػعا كىميمػػتك 

مػف  مػف النهػؿ األصػكليكف اضػطر لػذاك شػارعا لػى الفهػـ الػدقيؽ لمقاصػد الالمكصمة إ
فأخػػػػذكا مػػػػف كػػػػٌؿ عمػػػػـ مػػػػا يسػػػػاعدهـ عمػػػػى  اصػػػػرحهـ العممػػػػي اعمػػػػـك شػػػػتى بنػػػػكا بهػػػػ

ي شػرعها عبديػة التػاستكشاؼ كتفحص المعنىا الذم هػك منػكط بػبل شػؾ باألحكػاـ التٌ 
كبلت المعنػى كدكرل كػاف األصػكليكف عمػى كعػي تػاـ لمشػ كمف هنا االمكلى عٌز كجؿٌ 

 خطاب.في فهـ ال

عربيػػػة مػػػؿ تشػػػريعا كدعػػػكة سػػػماكية حممتهػػػا ألفػػػاظ حكبمػػػا أٌف هػػػذا الخطػػػاب  
حيػث  سػكائهاا م ػة عػف ػة راقيػة تنمػاز بهػا هػذل الٌ ثـٌ بكصفها ل ابكصفها أداة إببلغية

تشػػػػػريعيةا فمػػػػػذا كػػػػػاف عمػػػػػى ك رات عقديػػػػػة ف تصػػػػػكٌ المعنػػػػػى المبحػػػػػكث فيػػػػػع يتضػػػػػمٌ إٌف 
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التضميؿ المخٌؿ بالفهـ عف الشػارعا  ا فيلئبل يكقى  ؛األصكلييف كضا قكاعد منضبطة
 هـ.ا لفنٌ الكبير بمباحث الم ة كاعتبارها مدخبل مهمٌ  الهتماـاهذا كمف هنا نبلحظ 

إذ هػػػػػي ال ايػػػػػة  ام ػػػػػة لػػػػػـ تكػػػػػف بمعػػػػػزؿ عػػػػػف مػػػػػدلكالتهاكدراسػػػػػتهـ أللفػػػػػاظ الٌ  
ا حميػػؿلتٌ كعمػؽ فػي ا راسػػةدٌ قػد اعتنػػت بشػمكؿ فػي ال معػػالجتهـ لهػاالمقصػكدةا فػنمحظ 

إلى األلفاظ في أحكاؿ مختمفة إفرادا كتركيبا حقيقػة كمجػازا عمكمػا كخصكصػا فنظركا 
أبػػػػك أسػػػػحاؽ الشػػػػاطبي حػػػػيف قػػػػاؿ: االداللػػػػة ضػػػػابطها مقتضػػػػيات  جػػػػادكهكػػػػذاا كقػػػػد أ

 األحكاؿ التي هي مبلؾ البيافا المكافقات.

الػػػذيف أسػػػهمكا بشػػػكؿ كافػػػر فػػػي   كقػػػد نػػػٌكل التػػػاري  بشخصػػػيات أصػػػكلية كثيػػػرة
اإلمػػاـ شػػهاب الػػديف أحمػػد بػػف  كمػػف أكلئػػؾالفقهػػي كحتٌػػى الم ػػكما اإلرث األصػػكلي ك 

كيعػػٌد كتابػػع نفػػائس األصػػكؿ مػػف  اإدريػس القرافػػيا مػػف خػػبلؿ كتبػػع األصػػكلية النفيسػة
 ها كأضخمها.أهمٌ 

سػػهاماتع التػػي قػػٌدم ك فكانػػت غايػػة البحػػث هػػك تسػػميط الٌضػػ  ا هعمػػى مكقعػػعا كام
سػػػػؤاال استكشػػػػافية عػػػػف  :راسػػػػةالليا حيػػػػث تفتػػػػرض هػػػػذل الدٌ فػػػػي مجػػػػاؿ البحػػػػث الػػػػدٌ 

كػائز كمنػع نبحػث عػف الرٌ  ؟عنػد القرافػي الليرس الػدٌ فكير في الػدٌ أسس التٌ المنطمقات ك 
 ؟فػػػي مقاربتػػػع لمػػػدرس الػػػداللي تػػػي اٌتكػػػأ عميهػػػا القرافػػػيم كيػػػة كالمنطقيػػػة كالكبلميػػػة الٌ الٌ 

كمػػا هػي اليػػات  االمعنػى مػا عػف كثػػب الجهػد األصػػكلي كطرائقػع فػػي الكشػؼ عػػفلنطٌ 
 .يمع؟تحص

نة القرافي المكسػكمة بنفػائس األصػكؿ فػي شػرح ذا كقا االختيار عمى مدكٌ كله 
مػػا لممػػتف المشػػركح أهميػػة كمكانػػة فػػي المحصػػكؿا ككػػاف السػػبب فػػي هػػذا االختيػػار لً 

حيػث  افهك بمثابػة خبلصػة كثمػرة مػا كصػؿ إليػع عمػـ أصػكؿ الفقػع االتراث األصكلي
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ـٌ لً  امػػـ أصػػكؿ الفقػػعنػػي عميهػػا عهػػات الكتػػب التػػي بي إٌنػػع جمػػا أمٌ  مػػا حػػكال مػػف مػػادة ثػػ
 داللية معتبرة جمعت ما تفرؽ في كتب القرافي األخرل.

مػػة كمػػدخؿ كسػػتة كلئلجابػػة عمػػى تمػػؾ األسػػئمة اقتضػػى تكزيػػا البحػػث إلػػى مقدٌ 
 فصكؿ كخاتمة.

 كبػػيف عمػػـ أصػػكؿ الفقػػعص لبيػػاف كجػػع العبلقػػة بػػيف خٌصػػكػػاف مي  :المةةدخل-1
ـٌ الحديث عف شخصػيةا  -ا الدالليفي شقهٌ -م ة الٌ  باقتضػاب مػا الحػديث  القرافػي ث

عريػؼ بالمدكنػػة المدركسػة فػػي لتٌ ل ايػة مػف ذلػػؾ اعػف كتابػع  نفػػائس األصػكؿ ككانػػت ا
 البحث.

ذات  تعمٌػػؽ بػػع مػػف قضػػاياعػػف مفهػػـك الكضػػا كمػػا ت تحػػٌدث :الفصةةل الول -2      
ت ضػػػػػػا المضػػػػػػمراا فعػػػػػػال  مفهػػػػػػـك الكضػػػػػػا كتقسػػػػػػيماتع كتطػػػػػػٌرؽ إلػػػػػػى ك ة بهػػػػػػاصػػػػػػمٌ 

ـٌ إلػػى إشػػكالية ـٌ تطػػٌرؽ إلػػى إشػػكالية النٌ كضػػا المركبػػاتا  كالمكصػػكالتا ثػػ سػػبة بػػيف ثػػ
  م كييف كاألصكلييفا كرأم القرافي في ذلؾ.المفظ كمعنال بيف الٌ 

اللػػػػة الكضػػػػعية كأنكاعهػػػػا كعػػػػرض ؼ عنػػػػد مفهػػػػـك الدٌ تكقٌػػػػ :الفصةةةةل ال ةةةةان -3      
هـ حيػث اشػترط فيهػا قصػدية اختبلؼ األصكلييف في تعريفهاا كاعتػراض القرافػي عمػي

فػػي الحكػػـ باالسػػتمزاـ فػػي  عػػال  هػػذا الفصػػؿ مفهػػـك المػػزـك كدكرل المػػتكمـ لئلفهػػاـا ثػػـٌ 
ـٌ  نظػػرالداللػػة مػػا عػػرض مػػذهب المناطقػػة كاألصػػكلييف ككجهػػة  القرافػػي فػػي ذلػػؾا ثػػ

الحػػػػديث عػػػػف تفريػػػػؽ القرافػػػػي بػػػػيف داللػػػػة المفػػػػظ كالداللػػػػة بػػػػالمفظ كبيػػػػاف أسػػػػبقيتع فػػػػي 
    التفريؽ.

تػػػي استشػػػكمها قديػػػة الٌ ظػػػرات النٌ النٌ طػػػرح ب اعتنػػػى هػػػذا الفصػػػؿ: الفصةةةل ال الةةةث-4   
اللػػػة كتقسػػػيمها كمػػػا تعمٌػػػؽ بمباحثهػػػاا فػػػي تحديػػػد مفهػػػـك الدٌ  القرافػػػي عمػػػى األصػػػكلييف
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بعقميػة ت مػػب عميهػا الصػػناعة  هـ لمفهػـك الداللػػة كأنكاعهػااتصػٌكر فػػي  انتقض ارا هػـفػ
نػكع  دعكل اقتضػا  كػؿٌ  :مف بينهاكالتصكراتا ك المنطقية خاصة في معالجة الحدكد 

لآلخر كجكدا كعدماا ثـٌ دفعػع إليػرادات الػرازم التػي حكػـ بتنػاقض  مف التقسيـ داللي
هني كعال  أيضا صكر االنتقاؿ الػذٌ  الدالالت بعضها ببعض لكال إضافة قيد الحيثيةا

 ايػر حاصػر بكشػكاليفاؿ كالمدلكؿا إضافة إلػى انتقػادل لمٌتقسػيـ الػذم اعتبػرل غبيف الدٌ 
 أحدهما عدـ لفظية كٌؿ أنكاع الدالالت كعدـ تضمف التقسيـ الداللي ألفراد العاـ . 

ض لمفػظ عػرً البحث يعرض لمنسب الدالليػة التػي تى  كاف كهنا: الفصل الرا ع-5
كػػؿ عػػف ذلػػؾ ا مػػف حيػػث الكثػػرة كالتسػػاكم كالػػنقصا لينػػت  حػػادامػػا معنػػال اختبلفػػا كاتٌ 

ؾ كالمتبػػػايفا كقبػػػؿ عػػػرض هػػػذل المفػػػاهيـ تطػػػٌرؽ إلػػػى تحديػػػد مػػػف المتػػػكاطو كالمشػػػك
 ةمهٌمػ باعتبػارل تكطئػةكمنظكر القرافػيا كهػذا مفهـك المفظ كتقسيماتع لدل األصكلييف 

  لمفصؿ.

، الليسـ بالتعتيـ الػدٌ استعرض العناصر المسانية التي تتٌ  :الفصل الخام -6
م القرافػػي عػػف ظػػاهرة االشػػتراؾ كهنػػا عػػرض رأ ااؿالػػدٌ فػػي حادهػػا لتعػػٌدد مػػدلكالتها كاتٌ 

مكانيػػػة حممػػػع عمػػػى كػػػؿ معانيػػػع أك الا فاسػػػتعرض الخػػػبلؼ األصػػػكلي فػػػي  المفظػػػي كام
 االعتداد بجميا معانيع مخافة اإلهماؿ أك مراعاة سياقات المتكمـ في الخطاب. 

ـٌ فػػػي هػػػػذا الفصػػػؿ الػػػػذم كػػػاف ميخصٌ  :الفصةةةل السةةةةاد  -7        لظػػػػاهرة  صػػػػاتػػػػ
لمنظػػكر األصػػكليا كعػػرض التنػػازع القػػائـ بيػػنهـ فػػي كقكعػػع التػػرادؼ كمعالجتهػػا مػػف ا

فػػػي الم ػػػة فضػػػبل عػػػف الخطػػػاب الشػػػرعيا كاسػػػتعراض ألهػػػـ المػػػذاهب فػػػي المسػػػألة 
 إضافة إلى ختامع برأم القرافي عنع. 

 خمص إليها في هذا البحث. كانت متضمنة ألهـ النتائ  التي: الخاتمة        
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اسػتعنت بػالمنه  الكصػفي السػتعراض  كلتحقيؽ ما سػبؽ ذكػرل فػي مضػمكف الفصػكؿ
المػػػادة الدالليػػػة األصػػػكلية مػػػف مظانهػػػا بكصػػػفها كمػػػا قػػػٌدمها أصػػػحابهاا كهػػػذا لسػػػعة 
المباحث الداللية عند األصكلييف مف جهة ككثرتهػا كتشػعبها عنػد القرافػي فػي مدٌكنتػع 
الضػػخمةا إاٌل أٌنػػع تطمنػػب منػػي االسػػتعانة بمنػػاه  يقتضػػيها طبيعػػة البحػػث الػػذم كػػاف 

ف كمػا كصػؿ إليػع القرافػي مػف أرا  فػي ى كجع المقارنػة مػا قٌدمػع األصػكليك يعرض عم
 المباحث الداللية ككيفية بنائع لتمؾ التصكرات كالمفاهيـ.

  كككػػػٌؿ بحػػػث فكٌنػػػع ال ينطمػػػؽ مػػػف العػػػدـا فبلبػػػد كأٌنػػػع يسػػػتفيد مٌمػػػف سػػػبقع فػػػي معالجػػػة 
صكلي قػد عػكل  مػف جكانبعا خاصة بحث الدالالت في التراث األ مكضكعع في أحد

ي كقفػػػػت عمػػػػى بعػػػػض نٌ ت ػػػػايرة بحسػػػػب هػػػػدؼ الدراسػػػػةا كلػػػػذا فػػػػكجكانػػػػب مختمفػػػػة كم
عالجػػػت المػػػادة الدالليػػػة عنػػػد بعػػػض الشخصػػػيات األصػػػكلية أك  الدراسػػػات المعاصػػػرة

 عند األصكلييف عمكما منها:

لصػاحبع عمػي حػاتـ الحسػف التفكير الداللي في الفكر اإلسبلمي ال زالي نمكذجػاا -1
 عمى المفاهيـ الداللية. لدل عمما  األصكؿ ف يبرز تأثير البيئة الفكرية العقديةأراد أ

التفكير الداللي عند المعتزلة كأصؿ هذا البحث رسالة دكتػكرال مػف جامعػة ب ػدادا -2
حيػث تنػاكؿ صػاحبع الخطػاب االعتزالػي مػػف منظػكر الحقػؿ الػداللي كمػا تكٌصػؿ إليػػع 

 لتطبيقي.مف إنجازات عمى الصعيديف النظرم كا

اللي عند اإلمػاـ الشػاطبيا كأصػؿ هػذا العمػؿ رسػالة دكتػكرال مػف منه  الدرس الدٌ -3
الم ػػػػرب لؤلسػػػػتاذ عبػػػػد الحميػػػػد العممػػػػيا كػػػػاف غرضػػػػع معالجػػػػة مقاصػػػػدية الخطػػػػاب 

 الشرعي  مف منطمؽ العممية الداللية في تراث اإلماـ الشاطبي. 
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تاذ عبػد الجميػؿ منقػكرا حيػث عمـ الداللة أصكلع كمباحثع في التراث العربي لؤلسػ-4
تطٌرؽ إلى الداللػة فػي تػراث سػيؼ الػديف اامػدم كمفهػـك العبلمػة المسػانية كالخطػاب 

 الببلغي كالحقيقة كالمجاز عندل في ضك  الدرس الداللي الحديث.

مػػػف العبلمػػػة إلػػػى المعنػػػى دراسػػػة لسػػػانية كدالليػػػة لػػػدل عممػػػا  األصػػػكؿ لؤلسػػػتاذ -5
الة دكتػػكرال مػػف جامعػػة كهػػرافا حيػػث كشػػؼ البحػػث مختػػار درقػػاكما كالبحػػث هػػك رسػػ

عمػػػى أهػػػـ االيػػػات فػػػي فهػػػـ الخطػػػاب فػػػي المػػػكركث األصػػػكليا ب يػػػة الكقػػػكؼ عمػػػى 
 العناصر المسانية كالداللية كالتداكلية لتصمح في قرا ة مختمؼ النصكص.

دراسػػة لمنػػاه  عممػػا  األصػػكؿ فػػي فهػػـ الػػنص لمحمػػد  عمػػـ التخاطػػب اإلسػػبلمي-6
أصؿ هذا العمؿ رسالة دكتكرال مف جامعة إندبرل بريطانيػةا حيػث  محمد عمي يكنسا

بػػػرهٌف عمػػػى عمػػػؽ التفكيػػػر األصػػػكلي الػػػذم اٌتخػػػذ لػػػع منهجػػػا محكمػػػا يراعػػػي فيػػػع نجػػػا 
 تخاطبية يقرب إلى حٌد ما الطرح الذم قٌدمتع النظريات البرغماتية الحديثة.

صػػكلييف يظهػػر الفػػرؽ اللي عنػػد األابقة فػػي المجػػاؿ الػػدٌ راسػػات الٌسػػكبعػػرض الدٌ       
المنطمقػات كاألسػس التػي بكاإلضافة المقٌدمة في هذا البحث الػذم عنػى بدرجػة كبيػرة 

ـٌ األصػكليي ف فػي صػناعة الحػدكد الٌدالليػة كالٌتصػكرات القائمػة اعتمدها القرافي كمف ثػ
 اللي عند األصكلييف بالخصكص. في البحث الدٌ 

ي أٌننػا ألممنػا بحيثياتػع كتمػاـ قضػايال أٌما الصعكبات التي اعترضت البحػثا فػبل نػٌدع
راث األصػكلي الهائػؿ كالمتػراكـا إضػافة إلػى فهذا يستعصػي لمػف راـ الخػكض فػي التٌػ

حجػػػـ المدٌكنػػػة المدركسػػػةا كيكفػػػي أٌنهػػػا جمعػػػت أٌمهػػػات كتػػػب األصػػػكؿ كالمستصػػػفى 
 لم زالي كالعهد لمقاضي عبد الجبار كالمعتمد ألبي حسيف البصرم كالبرهاف لؤلبي 
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عالي الجكينيا إضافة إلى مػا اسػتعاف بػع القرافػي فػي شػرحع عمػى المحصػكؿ مػف الم
مدٌكنات ال نعرؼ منها إاٌل رسمهاا ضػؼ إلػى ذلػؾ كمٌػع تشػٌعب المباحػث الدالليػة فػي 

م ػة ا ناهيػؾ عػف تكظيػؼ الٌ خصصػةفكٌنهػا غيػر مجمكعػة فػي مباحػث م اثنايا الكتػاب
الػػػذم أصػػػاب ثػػػة األثػػػافي فهػػػي ضػػػياع المنطقيػػػة كػػػأداة لممعالجػػػة األصػػػكليةا كأٌمػػػا ثال

 نكات الػػثبلث األكلػػىا مٌمػػا اضػػطررتفػػي الٌسػػع سػػرقة جػػز  معتبػػر منػػالبحػػث بسػػبب 
مضاعفة الجهد كمكاصػمة العمػؿ بػدكف تكقٌػؼا إلتمامػعا فهػذا مػف إلعادتع مف جديد ب

 أمٌدتنا بالرعاية كالتفضؿ فالشكر لع كحدل. عناية اهلل كفضمع التي

ـٌ هػػدؼ سيػػٌطر      ألجمػػع البحػػث هػػك الكشػػؼ عػػف مػػدل قػػدرة المػػنه  األصػػكلي ك أهػػ
داللي رس الٌػػػمفظيػػػةا كاالسػػػتدالؿ عمػػػى أسػػػبقية الػػػدٌ اللي فػػػي اسػػػتقرا  النصػػػكص الٌ الػػػدٌ 

يرقػى إلػى اعتبػارل نظريػة متكاممػة عمميػة تنػأل بنفسػها عػف  ااألصكلي بشػكؿ متكامػؿ
صػػػػكص العاديػػػػة طبيػػػػؽ عمػػػػى النٌ راد فػػػػي التٌ تمػػػػؾ التصػػػػٌكرات التجريديػػػػة كانعػػػػداـ االطٌػػػػ

ـٌ التنقيػب عػػف األسػػس رس الػدٌ أف فيمػػا تمٌثمػع الػػدٌ كاألدبيػة كمػػا هػك الٌشػػ اللي الحػػديثا ثػػ
 اللية عند اإلماـ القرافي.ظرية لبنا  المفاهيـ الدٌ النٌ 

ع كر الجميػػػؿ بمػػػا يسػػػتحقٌ  أف ألهػػػ  بالٌشػػػاألخيػػػر ال يسػػػعني فػػػي هػػػذا المقػػػاـ إالٌ فػػػي ك 
صػػاحب األخػػبلؽ العطػػرة كالػػرأم اصػػح النٌ  عػػـعػػـ المشػػرؼ كنً صػػاحبع الػػذم كػػاف لػػي نً 

ا فمػػػا تػػػكانى لحظػػػة عػػػف مسػػػاعدتي هػػػك أسػػػتاذم الػػػدكتكر مسػػػيردم مصػػػطفى السػػػديد
كتقػػديـ مػػا مكٌنتػػع الفرصػػة أف يسػػاعدنيا لػػع منػػي خػػالص الشػػكر كالػػدعا ا كهػػذا أقػػٌؿ 

ال يشػػػػكر اهلل مػػػػف ال يشػػػػكر اكاجػػػػب يقٌدمػػػػع الطالػػػػب ألسػػػػتاذلا كهػػػػذا كمٌػػػػع مػػػػف بػػػػاب  
مجنػػة المناقشػػة عمػػى مػػا تسػػديع مػػف ارا  فاحصػػة كمتبصػػرة  فػػي نشػػكر ال ا ثػػـٌ النػػاسا

بنػػا  هػػذا البحػػث المتكاضػػاا كفػػي األخيػػر أقػػٌر بالتقصػػير كالعجػػز فالكمػػاؿ هلل كحػػدلا 
شرست عم َّ والت ست و ان عجري  يا واختمط تةد ري يييةا والمعة رة إليةك إن ألٌنها 
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أسػأؿ اهلل تعػالى ف ،اريع والتأنيبقار ت ي  الت أو  تفضمت  الا ول وأحسنت التأويل
ف الحمػػػػػد هلل رب كاخػػػػػر دعكانػػػػػا أ )  أف يكػػػػػكف هػػػػػذا العمػػػػػؿ خالصػػػػػا لكجهػػػػػع الكػػػػػريـ 

 العالميف(.

  الطالب سفيان شايدة                                                     

 25/01/2017  وىران                                                  
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 مدخل عام
 وفٍو

  أمهٍت اٌٍّغت يف اٌّدزض اٌّداليل األصىيل 
 شهبة اٌّدٌن اٌمسايف ووتببو نفبئط األصىي 
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  األصىيل اليلاٌّد اٌدزض يف اٌٍغت أمهٍت:األّوي ادلبحث

 

لقػػػد انطمػػػؽ األصػػػكليكف فػػػي بحػػػكثهـ المتعٌمقػػػة باالسػػػتنباط األحكػػػاـ الٌشػػػرعيةا 
اٌلم ػػة كػػأداة إجرائيػػة ترتسػػـ فيهػػا ل ػػة الخطػػاب العربػػي كتشػػٌكبلتع كسػػيمة  نػػاظريف إلػػى

 قػاؿ تعػالى:  ام ػةؿ بهػذل الٌ رع أينػزً ارعا كهذا طبعا باعتبار أٌف الشٌ ييتشكنؼ بها مراد الشٌ 
م ػػػة العربيػػػة الػػػة ضػػػركرية لتنػػػاكؿ الخطػػػاب ا كهنػػػا أصػػػبحت الٌ ف عربػػػي مبػػػيف()بمسػػػا

حميػػػػؿ كاالسػػػػتنباط؛ لككنػػػػع نػػػػزؿ بأسػػػػاليبها كمػػػػا دلٌػػػػت عميػػػػع معػػػػاني تمػػػػؾ الشػػػػرعي بالتٌ 
األساليبا كلهذا تممىس هذا االهتماـ الٌشديد بمبادئ الم ة في كتػبهـ؛ بػؿ جعمكهػا مػف 

 .باحث األصكليةصميـ مباحثهـ فعالجكها بكصفها مف صمب الم

لمنظػػر  تميمًفػػال رتطػػكٌ ال يممػػس هػػذا ناتهـم كيػػة فػػي مػػدكٌ الٌ  هـبحػػكث فػػيكالٌنػػاظر  
ق( 419عمى يد ثٌمة مف العمما  كيبرز ذلؾ بشكؿ كاضػح مػا أبػي المعػالي الجػكيني)

المػػػػػػػػػػتكٌمـ األشػػػػػػػػػػعرم فػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػع العظػػػػػػػػػػيـ البرهػػػػػػػػػػافا كأبػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػيف البصػػػػػػػػػػرم 
ع مػػػف المعتزلػػػة كعمػػػى رأسػػػهـ القاضػػػي عبػػػد ق( الػػػذم نقػػػؿ ارا  سػػػابقي436المعتزلػػػي)

ـٌ أبي حامد ال زالي) ق( في كتابػع المستصػفىا فتمػؾ الكتػب األصػكلية 505الجبارا ث
التػػػي تعػػػٌد األمهػػػات فػػػي فػػػٌف األصػػػكؿا حيػػػث اعتمػػػدكا عمػػػى قضػػػايا الم ػػػة فػػػي بنػػػا  

فػػػػػػي البحػػػػػػث  صػػػػػػرحهـ االسػػػػػػتداللي كاالسػػػػػػتنباطيا كبالتػػػػػػالي كينكتهػػػػػػا جػػػػػػز ا رئيسػػػػػػا
األصػػكليكفا يكٌضػػح لنػػا أبػػك إسػػحاؽ الشػػاطبي دكر كأهميػػة  هػػذا مػػا أٌكػػدلاألصػػكليا ك 

ػػنؼ فػػي أصػػكؿ الفقػػع مػػف الفنػػكف إٌنمػػا هػػك  العربيػػة فػػي عمػػـ األصػػكؿ: اكغالػػب مػػا صي
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اـ الم ػػة العربيػػة فػػي كنػػؼ بحػػكث األصػػكلييفا ا هنػػا يٌتضػػح مقػػ1مػػف مطالػػب العربيػػةا
ـٌ التكقيػػا عػػف اهلل تً افا إلػػى ذلػػؾ هػػك بػػالٌطبا الخطػػاب الٌشػػرعيا تفهيمػػع كتعق مػػعا ليىػػكالػػدٌ 

ـن   هػػككانػػت إحػػدل اسػػتمدادات عمػػـ أصػػكؿ الفقػػع الم ػػةي العربيػػةا إذ  بمػػراد اهللا كمػػف ثػػ
 عمى كجهيف:  جارو 

اللة الظػاهرة مػف صػيغ لفاظ: كهي الدٌ استمداد تأصيؿ صيغ األا الوجو الّول 
غ الٌدالة مف ظاهرهػا يظر إلى تمؾ الصٌ حيث إٌف األصكلي بذؿ الجهد في النٌ  ا2المفظا

ما صػيغ العمػـك يتعامؿ كما نجدل الالتا ية بها إلى تمؾ الدٌ ـ لها قكاعدها المؤدٌ سى كرى 
 .هي كهكذااألمر كالنٌ 

: ااسػػتمداد داللػػة فحػػكل األلفػػاظ كمعقكلهػػا كضػػركراتها: كهػػي والوجةةو ال ةةان  
كهنػا  ا3فحكاهػاا تي لـ تباشرها صيغ األلفػاظا بػؿ احتكاهػا معناهػا كاسػتبطنهااللة الٌ الدٌ 

إلػى تكمف قدرة األصكلي في تحديد المعاني التي يٌتكأ فيهػا عمػى العقػؿ فػي الكصػكؿ 
 .م كيةلتمؾ القكاعد الٌ  مكنكناتهاا كلذا كاف حضكر االيات المنطقية العقمية مصاحبة

ًمػػ نجػػـ سػػبة إلػػى األصػػكلييفا يكشػػؼ لنػػا ذلػػؾ أهميػػة الم ػػة بالنٌ مػػدل ـ كمنػػع عي
الٌطكفي قائبل: ا اعمـ أٌف الكبلـ في الم اتا هك كالمدخؿ في أصكؿ الفقع مػف الديف 

جهػػة أٌنػػع أحػػد مفػػردات ماٌدتػػعا كهػػي الكػػبلـ كالعربيػػة كتصػػٌكر األحكػػاـا فأصػػكؿ الفقػػع 

                              
المكافقات أبك إسحاؽ الشاطبيا تحؽ أحمد السيد سيد عميا المكتبة الكفيقية مصر دط دت   1
 .97ص4ج
المنه  الداللي األصكلي كأثرل في حفظ الشريعةا محمد بف إبراهيـ بف صالح التركي رسالة دكتكرال   2

 .66قا ص1436/1437كمية أـ القرل بمكة المكرمة قسـ الشريعةا العاـ الجامعي 
 . 66المنه  الداللي األصكلي كأثرل في حفظ الشريعةا محمد بف إبراهيـ التركي ص  3
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م ػػػػة ال يمكنػػػػع ا ...فمػػػػف ال يعػػػػرؼ الٌ نة بهمػػػػالٌسػػػػالكتػػػػاب ك  متكٌقفػػػػة عمػػػػى الم ػػػػة لػػػػكركد
 .1استخراج األحكاـا

هػا عنايػة التػي أكلك دقيقات تٌػال لػيمحظ تمػؾ م ػكمهـ لمػدرس الٌ كالمتأم ؿ في تنػاكل 
فاقػت فػي كثيػر ف ام ػة مػف نحػك كصػرؼ كاشػتقاؽ كغيػر ذلػؾفي شتى مباحػث الٌ  تامة

عػف  يكطي فػي معػرض الحػديثيقػكؿ الٌسػ ا كهنػاات مػا قٌدمػع الم كيػكف أنفسػهـمف مػرٌ 
 النحػػػكم افجمػػػؿ متعاطفػػػةا قػػػاؿ بعػػػد أف سػػػاؽ كػػػبلـ أبػػػي حيػػػالمسػػػتثنى الػػػكارد بعػػػد 

 حاة..عقٌػػب عميػػع السػػيكطي قػػاؿ:هػػذل المسػػألة قػػٌؿ مػػف تعػػرض لهػػا مػػف النٌ  : االقائػػؿ
يكطي ى قػػػكؿ الٌسػػػا كتأكيػػػدا عمػػػ2بعمػػػـ األصػػكؿ أليػػػؽا فػػػكٌف المسػػػألة امػػر كمػػػا قػػػاؿكاأل

ا تفػردا يػنهض 3د كثير مػف مباحػث النحػك كغيرهػا مػف عمػـك الم ػةتفرٌ الذم ييحيؿ إلى 
في سياقاتها التخاطبية كلذا تفٌطنػكا إلػى مسػائؿ  عمى ما تدٌؿ عميع استعماالت العربية

دقيقػػةا يكٌضػػح ذلػػؾ الطػػاهر ابػػف عاشػػكر فػػي تفسػػيرل: ا أٌف عمػػـ األصػػكؿ قػػد أكدعػػت 
نبيػع م ػة أهمػؿ التٌ رب كفهػـ مػكارد الٌ فيع مسائؿ كثيرة هي مف طرؽ استعماؿ كػبلـ العػ

كهػػك مػػا أٌكػػد عميهػػا  4عميهػػا مػػف عممػػا  العربيػػة مثػػؿ مسػػائؿ فحػػكل كمفهػػـك المخالفػػةا

                              
شرح مختصر الركضةا نجـ الديف أبي الربيا ابف سعيد الٌطكفيا تحؽ عبد اهلل بف عبد المحسف   1

 1ا ج1998سنة  2التركيا  منشكرات كزراة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد السعكديةاط
 .468ص
هما الهكاما شرح جما الجكاماا جبلؿ الديف السيكطي ا تعميؽ الشربيني شريدةا دار الحديث   2

 .209ص 2اج2013القاهرة دط سنة
ينظر لذلؾ الٌتصكر الم كم عند عمما  األصكؿ أحمد عبد ال فارا دار المعرفة الجامعية مصر سنة   3

ا كعرض  المسائؿ الم كية التي تناكلها األصكلييف بشي  مف التفصيؿ البحث 64ا ص 1996
 د األصكلييف مصطفى جماؿ الديفا دار الهجرة إيراف. .النحكم عن

 1اج1997التحرير كالتنكير محمد الٌطاهر ابف عاشكرا دار سحنكف لمنشر كالتكزيا  تكنس سنة   4
 .26ص
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هـ بمػػا أغفمػػع ا فػػي فػػنٌ : ااعتنػػك قػػاؿالػػذم األصػػكليكف األكائػػؿ كػػأبي المعػػالي الجػػكيني 
كر مقصػد كظهػ مػا اجتمػا فيػع إغفػاؿ أئمػة المسػاف كاشػتٌد اعتنػاؤهـ بػذكرأئمة العربية 

االعتنػػا   عمػػى لمتأكيػػد كي مثػػااللنػػا السػػبأيضػػا يضػػرب ياؽ ا كفػػي هػػذا الٌسػػ1االشػػرع 
بحيػػث نمحػػظ اهتمػػامهـ ينصػػب  االزائػػد لؤلصػػكلييف فػػكؽ اهتمامػػات الم ػػكييف كالٌنحػػاة

كف عنػػػػد حػػػػدكد أكزاف صػػػػرفية أك فيػػػػقً فػػػػبل يى  ؛الالت التػػػػي تيفهػػػػـ مػػػػف األلفػػػػاظاتجػػػػال الػػػػدٌ 
ـٌ بػع النحػاة حركات إعرابية ظػة مفيػع تمػؾ الٌ ا بػؿ يبحثػكف عػف مػا تؤدٌ أك غيرها مٌما اهت

حكػاـ تمػؾ القكاعػد الم كيػة كتطبيقهػا أمف الكبلـ مف معػاني ممحكظػة تسػتبطنها خػارج 
كميا حيث يقكؿ في كتابػع اإلبهػاج: ااألصػكليكف دٌققػكا فػي فهػـ أشػيا  في جانبها الشٌ 

كأٌف الكػػبلـ العػػرب مٌتسػػا جػػدا  امػػف كػػبلـ العػػرب لػػـ يصػػؿ إليهػػا الٌنحػػاة كال الم كيػػكف
اهرة دكف المعػػػاني م ػػػة تضػػػبط األلفػػػاظ كمعانيهػػػا الظٌػػػتيػػػبي الٌ كالٌنظػػػر فيػػػع ميتشػػػع با فكي 

ا مثالػػع قيقػػة التػػي تحتػػاج إلػػى نظػػر األصػػكلي كاسػػتقرا  زائػػد عمػػى اسػػتقرا  الم ػػكمالدٌ 
 كأخكاتهػػا لمعمػػـك كةةلّ عمػػى التحػػريـ ككػػكف  وال تفعةةلعمػػى الكجػػكب  ايعةةلداللػػة صػػي ة 

ت كتػػب الم ػػة لػػـ تجػػد فيهػػا لػػك فٌتشػػ اكمػػا أشػػبع ذلػػؾ مٌمػػا ذكػػر السػػائؿ أٌنػػع مػػف الم ػػة
شفا ن...كنحك ذلؾ مف الدقائؽ التي تعٌرض لها األصػكليكف كأخػذكها باسػتقرا  خػاص 

 .2امف كبلـ العرب

القضػػػايا التػػػي  نات األصػػػكلية أٌف جػػػؿٌ كٌ دحػػػاؿ تصػػػٌفحنا لممػػػ عنمحظػػػقػػػد كٌممػػػا  
ا مػػػف مسػػػائؿ الم ػػػة اللػػػة دكف غيرهػػػاف هػػػي مباحػػػث الدٌ جمهػػػكر األصػػػكليياعتنػػػى بهػػػا 

                              
البرهاف في أصؿ الفقع أبك المعالي الجكينيا تحؽ محمكد الديب عبد العظيـا دار الكفا  مصر   1
 .121ص 79رقـ 1ج 2012سنة  5ط
اإلبهاج في شرح المنهاجا تقي الديف السبكي ككلدل تاج الديف ابف السبكي ا تحؽ شعباف محمد   2

 . 46ص 1ج 2004سنة 1إسماعيؿ دار ابف حـز لبناف ط
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في مسائمها كتنػك عو فػي قضػاياهاا حيػث عػالجكا  سطو بى فهي التي تيشٌكؿ البحث الم كم بً 
ي فػػ ظٌنيػػة كتعتػػيـقطػػا كظهػػكر ك  مباحثهػػا كترٌصػػدكا إلشػػكاالتها كمػػا يعػػًرضي لهػػا مػػف

 سياؽ االستعماؿ كغير االستعماؿ.

باإلمكػاف اإٌنػع راجا إلى صكلييف بالمباحث الٌداللية كذريعة ربط الم ة عند األ 
الليػػػػة مسػػػػألة أساسػػػػية فػػػػي نجػػػػاح سػػػػير العمميػػػػة االجتهاديػػػػة..أقبؿ عػػػػٌد المباحػػػػث الدٌ 

صػػػػكص ضػػػػركرة حفػػػػظ النٌ األصػػػػكليكف عمػػػػى دراسػػػػتها كفػػػػؽ مقتضػػػػيات ثابتػػػػة أىٍممىتهػػػػا 
تها الدينية...كهذا ما ييفٌسػر تنافسػهـ فػي رعية مف كٌؿ ما مف شأنع أف يفقدها قدسيٌ الشٌ 

يف لممنظكمػة ًسػؤسً لهـ االنخػراط فػي سػمؾ المي إغنػا  المباحػث الم كيػة بالقػدر الػذم خػكن 
كبػػػػع يظهػػػػر عمٌػػػػة ارصػػػػد عممػػػػا  األصػػػػكؿ دالالت األلفػػػػاظ فػػػػي مختمػػػػؼ ا 1الدالليػػػػةا

المستكيات كالزكاياا فتتٌبعكا المفظا كهػك يػؤدم المعنػى عمػى قػانكف الكضػاا كلػـ تقػؼ 
فػي حالػة إفػػرادل  2عنػايتهـ عنػد هػذا الحػٌدا بػؿ تتٌبعػكا جميػا أحكالػع اٌلتػي تعتػرم المفػظا

 .كتركيبع كاستعمالع كهكذا

كهنػػػػػا نخمػػػػػص أٌف األصػػػػػكلييف قػػػػػد خاضػػػػػكا معتػػػػػرؾ مباحػػػػػث الم ػػػػػة فػػػػػي أدٌؽ 
سػػػػائر المباحػػػػث  تفاصػػػػيمهاا لكػػػػف بقيػػػػت الجهػػػػة التػػػػي نالػػػػت عنػػػػايتهـ كاهتمػػػػامهـ دكف

الم كيػػػػػة األخػػػػػرلا هػػػػػي الجهػػػػػة التػػػػػي جمعػػػػػت األلفػػػػػاظ بمعانيهػػػػػاا مػػػػػف حيػػػػػث طػػػػػرؽ 
االسػػػتدالؿ بهػػػا كفهػػػـ المتعم ػػػؽ بهػػػا ب يػػػة هػػػدفهـ األساسػػػي مػػػف هػػػذا العمػػػـ الػػػذم يبقػػػى 

                              
 1أنفك برينت فاس الم رب طمسالؾ الداللة بيف الم كييف كاألصكلييفا عبد الحميد العمميا مطبعة   1

 .4اص2000سنة 
في قرا ة النص قرا ة في تجربة عمما  أصكؿ الفقعا محمد بنعمرا دار النشر  اإلشكاؿ الداللي  2

 .9ا ص2001الجسكر الم رب دط سنة



 مدخل عام 

6 
 

إلى مقاصد الشارع عبر قناة الخطاب الشرعي التي تمثمع نصكص القر اف  المكصمة
 كالسنة.
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 نفهبئط  وتببهو و اٌمهسايف  اٌهدٌن  شههبة : ثبيناٌ ادلبحث

  األصىي

الحػػديث عػػف شخصػػية مػػا كخاصػػة إذا كانػػت قامػػة عمميػػة البػػٌد مػػف االطػػبلع 
عمػػػى حالػػػة عصػػػرل مػػػف شػػػتى جكانبهػػػا ليٌتضػػػح لنػػػا بجػػػبل  طبيعػػػة تكػػػكيف الٌشخصػػػية 

سػػائدة مػػف العمميػػة التػػي تيظهػػر لنػػا مػػف خػػبلؿ تىكش ػػؼ الحالػػة الفكريػػة كاالجتماعيػػة ال
عػػػادات كعقائػػػد كأحػػػكاؿ سياسػػػية فكػػػٌؿ هػػػذا كذاؾ لػػػع دكر يػػػؤثر فػػػي الذهنيػػػة العمميػػػة 
لمعالـا لكف الٌتكسا في االطبلع عمى حالة العصػر كالبيئػة التػي نشػأ فػي فيهػا اإلمػاـ 

ات المناسػػػبة التػػػي كلػػػذا سػػػنكتفي عمػػػى المهٌمػػػ 1شػػػهاب الػػػديف القرافػػػي ال يسػػػعع المقػػػاـ
ـٌ عػف  تكشؼ لنا شخصيتع العممية كمكانتع بيف العمما  كمػا خمٌػؼ مػف اثػار عمميػة تػًن

لحيػاة الفكريػة فػي القػرف كهنػا سػنركز عمػى ا مكسكعيتع في العمػـك الشػرعية كالم كيػة..
 السابا الهجرم لما لها تعٌمؽ مباشر بتككيف شخصية القرافي في هذا المجاؿ.

 الحالة الفكرية ي  الارن الس ع اليجري

ًسمت بالجمكد الفكػرم كقمٌػة أٌف القرف السابا  ك معمـكهمٌما  مف الفترات التي كي
ت كأحداث سياسية كما االبتكارا ناهيؾ عما ساد هذا العصرا مف فكضى كاضطرابا

تعرضػػػػت لػػػػع الػػػػببلد اإلسػػػػبلمية مػػػػف فػػػػتف كمصػػػػائب نتيجػػػػة ال ػػػػزك التتػػػػارم الهمجػػػػي 
العممػػػا  مػػػف اضػػػطهاد كتشػػػريد كمػػػا ا كمػػػا القػػػى العمػػػـ ك ة الحاقػػػدةيكالحمػػػبلت الصػػػميب

                              
ع النفس في ترجمة القرافي كذكر  لقد أٌلؼ  األستاذ الص ير بف عبد السبلـ الككيمي كتابا أطاؿ في  1

ما انفرد بع مف ارا  في الفقع كاألصكؿ كغيرها كمدل خدمتع لممذهب المالكي ككيؼ كاف  تأثيرل فيمف 
بعدل أسمال ا اإلماـ شهاب الديف القرافي حمقة كصؿ بيف الم رب كالمشرؽ في مذهب مالؾ في القرف 

ديث عف القرافي هناا كهك مف منشكرات كزارة الساباا كلقد استعنت بع عميع بشكؿ كبير في الح
 .1996سنة 1األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الم رب ط
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ا كلػػػذا فٌسػػػر كثيػػػر مػػػف 1أصػػػاب خزانػػػات الكتػػػب العػػػامرة ال نيػػػة مػػػف دمػػػار كتشػػػتيتا
المػػؤرخيف سػػبب هػػػذا االنحطػػاط ال الػػػب فػػي هػػذا العصػػػرا كلكػػف ال ننكػػػر بأٌنػػع أنػػػت  

األسػػػتاذ  مبػػػرزا ذلػػؾ شخصػػيات عمميػػػة بػػارزة مػػػف بيػػنهـ شػػػهاب الػػديف القرافػػػيا يقػػكؿ
ؼ فػػػي ذلػػػؾ كمػػػارس العمػػػـ لٌػػػكأ كػػػاف مػػػف الرياضػػػييف فاإلمػػػاـ القرافػػػي نفسػػػعالػػػككيمي: ا

ذا كػاف القرافػي هػك المشػهكر بكمػاـ المػذهب  عمبل ما أٌف اشتهارل كاف بالشػرعيات..كام
في زمانع يصؿ في العمـك الصرفة إلى درجة االختراع فيهاا... كحكايػة القرافػي عٌمػا 

ا كالبػٌد أيضػا أف 2كقػات الميػؿ كالنهػاراصنا لمممؾ العادؿ مف إنسػاف الػي يػدٌؿ عمػى أ
نشػػػير إلػػػى أٌف هػػػذا العصػػػر قػػػد ظهػػػر فيػػػع مجمكعػػػة كبيػػػرة مػػػف النكابػػػغ أثػػػركا المكتبػػػة 

يػػػةا نػػػذكر مػػػنهـ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ فخػػػر الػػػديف الػػػرازم اإلسػػػبلمية بكتػػػب عمميػػػة راق
كهػػك مػػف شػػيكخ  –ق(646ق( كابػػف الحاجػػب )631ق( كسػػيؼ الػػديف اامػػدم)606)

كهػػػػك مػػػػف شػػػػيكخ –ق( كالعػػػػٌز بػػػػف عبػػػػد السػػػبلـ 676كمحػػػػي الػػػػديف النػػػككم) -القرافػػػي
ذف فمػػا نخمػػص إليػػع مطمئنػػيف كهػػك حقيقػػة (ا يقػػكؿ الػػككيمي660)-القرافػػي أيضػػا : اكام

احيػػة العمميػػة السػػادس مػػف النٌ سػػابا كػػاف امتػػدادا لمقػػرف الخػػامس ك أٌف القػػرف ال تاريخيػػة
ف لػػـ يبػؽ بػػذلؾ االزدهػػار الػػذم كػاف عميػػع....نعـ القػػرف السػػابا  ؛كالفمسػفية كاألدبيػػة كام

مػػف القػػركف التػػي كػػاف الفكػػر اإلسػػبلمي برمتػػع يسػػير فيهػػا إلػػى التقهقػػر نظػػرا لمػػا حػػٌؿ 
مػػػف كجػػػكد عممػػػا  فػػػي شػػػتى الميػػػاديف جمعػػػكا يمنػػػا ا كهػػػذا  لػػػـ 3باألمػػػة مػػػف النكبػػػاتا

كحػػػٌرركا كتكٌسػػػعكا فػػػي العمػػػـك لممحافظػػػة عمػػػى مػػػا انػػػدثر منهػػػا  بسػػػبب تمػػػؾ الحمػػػبلت 

                              
ماجستيرا تحؽ سعيد بف صالح بف عفيؼا  مقٌدمة تحقيؽ كتاب شرح التنقيح لمقرافيا  رسالة  1

 .32جامعة أـ القرل كمية الشريعةا قسـ الدراسي ص ص
اإلماـ شهاب الديف القرافي حمقة كصؿ بيف الم رب كالمشرؽ في مذهب مالؾ في القرف السابا   2

 .74ص 1الص ير بف عبد السبلـ الككيمي ج
 .78ص 1اب الديف القرافي حمقة كصؿ بيف الم رب كالمشرؽ الككيمي جاإلماـ شه  3
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التػػي الهمجيػػة التػػي شػػٌنها التتػػر عمػػى المسػػمميفا هػػذل بخبلصػػة كجيػػزة الحالػػة الفكريػػة 
 . سابااؿ إليع القرف ال

 اسمو ونس و:

 1الشهرةـ ذكر لع هذا االسـ كالمقب كالنسبة مى مب ممف ترجـ لهذا العى األغ

يف الصػػػنهاجي مػػػاف بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف يمٌػػػبػػػف إدريػػػس بػػػف عبػػػد الرح أحمػػػدفهػػػك 
ا كينتمػػػػي إلػػػػى القبيمػػػػة الم ربيػػػػة المصػػػػرما كلقبػػػػع شػػػػهاب الػػػػديفا المشػػػػهكر بػػػػالقرافي

المعركفػػػة بصػػػنهاجةا يقػػػكؿ القرافػػػي مبٌينػػػا نسػػػب سػػػبللتع : اكاشػػػتهارم بػػػالقرافي لػػػيس 
نمػا أنػا مػف صػنهاجة الكائنػة فػي قطػر مػراكش  ألجؿ أني مف سبللة هػذل القبيمػة ...كام

 .2رض الم ربابأ

 مولده نشأتو وتعّممو:  

يذكر القرافي ذلؾ ميتحٌدثا عػف مكػاف نشػأتع كمػيبلدل عمػى أٌف صػاحب الػديباج 
لػـ يػذكرا سػنة كالدتػعا كمػا أزاؿ الخػبلؼ  في حسف المحاضػرة  ابف فرحكف كالسيكطي

ا حيػث قػاؿ: ا كنشػأتي كمكلػدم  عف سنة الكالدة ما صٌرح بع في كتابع العقد المنظػـك
ا حػػػرص القرافػػػي عمػػػى التمقػػػي عمػػػى ق( 626بمصػػػر سػػػنة سػػػت كعشػػػريف كسػػػتمائة)

                              
ينظر  الديباج المذهب في معرفة أعياف المذهب ابف فرحكف المالكيا تحؽ محمد األحمدم أبك   1

بار مصر  كالقاهرة لجبلؿ ا كحسف المحاضرة في أخ236ص 1النكر ا دار التراث القاهرة دط د ت ج
. 293صا  1اج2007سنة  1الديف السيكطي تحؽ عمي محمد عمر مكتبة الخانجي القاهرة ط

كالفكر السامي في تاري  الفقع اإلسبلميا محمد بف الحسف الحجكم الثعالبيا أيمف صالح شعبافا دار 
 .273 4ا ج2007سنة  2الكتب العممية ط

العقد المنظـك في الخصكص كالعمـك شهاب الديف القرافيا تحؽ محمد عمي بنصرا منشكرات   2
 .549ص 1ا ج1997األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الم رب سنة
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ػػ كنجي مشػػاي  عصػػرل فػػأدرؾ أئمػػة كبػػار كػػابف الحاجػػب كالعػػز بػػف عبػػد السػػبلـ  كالخي
المنطقػػي تمميػػذ الػػرازم كغيػػرهـ مػػف فحػػكؿ عصػػرلا كالتحػػؽ بمػػدارس مصػػر المشػػهكرة 
انػػػذاؾ كالمدرسػػػة القمحيػػػة التػػػي أنشػػػأها صػػػبلح الػػػديف األيػػػكبي كالمدرسػػػة الفاضػػػمية 

فنػاؿ مػف العمػـك الشػرعية كالعمميػة كالرياضػيات  كالفمػؾ كغيرهػا  اكالمدرسة الصالحية
ا كحصمت لع ممكة في العمػـك حتػى حػبٌلل ابػف فرحػكف المػالكي بقكلػع: 1الشي  الكثير

 يؽ..كػاف إمامػا بارعػا فػي الفقػع كاألصػكؿنطً ا اإلماـ الحافظ كالبحر البلفػظ الميفػٌكل المً 
 .2كالعمـك العقمية كلع معرفة بالتفسيرا

 شيوخو ال ين تأّ ر  يم: من 

ف كمػػف العسػػير أ العممػػا  فػػي هػػذا العصػػرمصػػر كانػػت حافمػػة بالمشػػاي  ك إٌف        
كهنػػا سػػنكتفي فقػػط بمشػػايخع الػػذيف  انعػػٌدد كػػؿ المشػػاي  الػػذيف تمقػػى لػػديهـ فنػػكف العمػػـ

 كتأٌثر بهـ. الزمهـ

بػػف عبػػد السػػبلـ الممقػػب بسػػمطاف العممػػا  الفقيػػع األصػػكلي عبػػد العزيػػز عػػٌز الػػديف -1
ا كايعػػٌد الشػػي  3كالحػػافظ ابػػف عسػػاكر مػػدمتتممػػذ عمػػى ااالمحػػٌدث شػػافعي المػػذهبا 

لقكاعػد األصػكلية التػي اسػتفاد منهػػا عػز الػديف بػف عبػد السػبلـ مػف أكائػؿ مػف أٌصػمكا ا
حكامػعا كقػد خمٌػؼ مػف المؤلفػات مػا هػك داؿ  القرافي فيما حٌررل في فركقػع كذخيرتػع كام

 ق(.660كمف أشهرها قكاعد األحكاـ في مصالح األناـا تكفي سنة)  4عمى ذلؾا

                              
أة القرافي كطمبع العمـ في مصرا اإلماـ شهاب الديف القرافي حمقة كصؿ بيف ينظر بالتفصيؿ نش  1

 كما بعدها. 155ص 1الم رب كالمشرؽ الككيمي  ج
 .236ص 1الديباج المذهب ابف فرحكف ج  2
 .209ص 8الطبقات الشافعية الكبرل السبكي تاج الديف  ج  3
 .170ص 1اإلماـ شهاب الديف القرافي حمقة كصؿ بيف الم رب كالمشرؽ الككيمي ج  4
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ـ نحكم تتممذ جماؿ الديف المالكيا فقيع أصكلي متكمٌ  بف الحاجب أبي عمركا -2
ا فحبٌلل ا لقد أثنى عميع القرافي كثيرالمجكيني شارح البرهاف المالكي عند األبيارم

ا اإلماـ  قاؿ في كتابع الفركؽ: ا بصفات تدٌؿ عمى عمك كعبع كرفعتع في العمـك
في العمـك كسٌيد كقتع في التحصيؿ الصدر العالـ جماؿ الفضبل  رئيس زمانع 

ا لع 1كالفهـك جماؿ الديف أبي عمرك بأرض الشاـ كأفتى فيع كتفٌنف كأبدع فيع كنٌكعا
ألصكؿ كالكافية في كتب كثيرة أشهرها جاما األمهات في الفقعا منتهى السكؿ في ا

 النحك كالشافية في الصرؼ كغيرهـ.

كشاهيا كاف فقيها أصكليا متكم ما بارعا في المعقكالت مف -3 شمس الديف الخيسرى
في تفريقع بيف اسـ الجنس  قكلع عنع عنقممما أخذ عنع القرافي  ك  ا2تبلميذ الرازم

كعمـ الجنس كغيرها مف المسائؿ في نفائس األصكؿ مف بينها تفريقع بيف داللة 
   3المفظ كالداللة بالمفظ

 ق(.652تكفي ) 

 مؤلفاتو:

مكسكعيتع كتفننع في العمـك في شتى  مصنفاتع كمؤلفاتع الكثيرة دالة عمى
ا كهنا سنحاكؿ التطرؽ المياديفا كحصمت لمؤلفاتع إقباؿ كبير كانتشرت شرقا كغربا

 .إلى األشهر كاألهـٌ منها

                              
 1ج 2011سنة  2الفركؽ شهاب الديف القرافي تحؽ عمر حسف القياـا مؤسسة الرسالة سكريا ط  1
 .177ص
تنظر ترجمتع في الطبقات تاج الديف ابف السبكي ا تحؽ محمكد محمد الطناحي كعبد الفتاح محمد  2 

   161ص 8جا1964ة مصرا دط سنةدار إحيا  الكتب العربي الحمكا
 ..583ص 2كينظر نفائس األصكؿ ج 33ينظر شرح التنقيح القرافي ص  3
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تنقيح الفصكؿ في عمـ األصكؿا كهذا كضعع كمقٌدمة لكتابع الذخيرة في -1
مقدمة شرحع عمى هذا الكتاب فقاؿ: افكٌف كتاب تنقيح الفصكؿ  ر ذلؾ فيالفقعا ذك

في اختصار المحصكؿ كاف اهلل يٌسرل عمي ليككف مقٌدمة في أٌكؿ كتاب الذخيرة في 
ـٌ القرلا كمية  ا كهك مطبكع كحقؽ عمى شكؿ رسائؿ ماجستير1الفقعا في جامعة  أ

 الشريعة

رح التنقيحا القد تداكؿ الناس هػذا الشػرح.. كاعتمػدكل مػادة لكتػبهـ كجعمػكل ش -2
كهك مف كتبع األصكلية المشػهكرةا لػع طبعػات كثيػرة منهػا دار الفكػر  2مف مصادرهـا

ت عمػػػى كتبػػع خاصػػػة كتابػػػع بمبنػػاف كاألزهريػػػة بمصػػرا كفػػػي هػػذا نجػػػدل كثيػػػر اإلحػػاال
نفػػائس األصػػكؿا ألٌنػػع فػػي كتابػػع هػػذا قصػػد اإليجػػاز فكػػاف يحيػػؿ عمػػى كتبػػع األخػػرل 

 التي أطاؿ فيها التكسا في بعض المسائؿ .

ا كيعػػػٌد هػػػذا الكتػػػاب مػػػف األصػػػكلية -3 العقػػػد المنظػػػـك فػػػي الخصػػػكص كالعمػػػـك
ا طبػا كالم ػة المتخصصة في مكضكع كاحد التي نرال فيها جما بيف النحك كاألصكؿ

 الكتاب في الم رب بتحقيؽ محمد عمكم بنصر.

عػػال  فيػػع القكاعػػد الفقهيػػة كجممػػة الفػػركؽ أك أنػػكار البػػركؽ فػػي أنػػكا  الفػػركؽ -4
بتحقيػؽ عمػر  2011مف مقاصد الشريعةا طبا عٌدة طبعػات منهػا نشػرة الرسػالة سػنة

 حسف القياـ.

                              
 .10شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص  1

 .291ص 1اإلماـ شهاب الديف القرافي حمقة كصؿ بيف الم رب كالمشرؽ ج  2
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نػاكؿ مباحػث االسػتثنا   االست نا  في االسػتثنا ا كتػاب فريػد فػي بابػع حيػث ت-5
مػػػف المنظػػػكر النحػػػكم ك الم ػػػكم كاألصػػػكليا حيػػػث قػػػٌدـ ارا  تػػػدؿ عمػػػى تضػػػمعع فػػػي 

 .1986الم ة كنحكهاا مطبكع في دار الكتب العممية سنة

كضعع لييسر عمػى الطػبلب معرفػة الفػركؽ  القكاعد الثبلثكف في عمـ العربية-6
 .1997سنة  10السنة 15النحكية المتشابهةا نشر في مجمة جامعة أـ القرل ع

الػػذخيرة فػػي الفقػػػع عمػػى مػػذهب اإلمػػػاـ مالػػؾ يقػػكؿ الػػػككيمي: ايعتبػػر أضػػػخـ -7
كتػػػاب فػػػي الفػػػركع خمفػػػع الشػػػهاب القرافػػػي حتػػػى قػػػاؿ عنػػػع كثيػػػر ممػػػف تػػػرجـ لػػػع لػػػيس 

انة جامعػة عمػى شػاكمة المكسػكعات الفقهيػةا يقػكؿ عنػع ا فهك بحؽ خز 1لممالكية مثمعا
القرافػػػػػي: اكأكدعتػػػػػع مػػػػػف أصػػػػػكؿ الفقػػػػػع كقكاعػػػػػد الشػػػػػرع كأسػػػػػرار األحكػػػػػاـ كضػػػػػكابط 
الفركع...كقػػػد جمعػػػت لػػػع مػػػف تصػػػانيؼ المػػػذهب نحػػػك أربعػػػيف تصػػػنيفا مػػػا بػػػيف شػػػرح 

. كلػػع تصػػانيؼ أخػػرل كثيػػرة نكتفػػي 2ككتػػاب مسػػتقؿ خارجػػا عػػف كتػػب الحػػديث كالم ػػةا
 بهذا القدر منها.

 وياتو: 

حياة مممك ة بالعمـ التأليؼ كالتدريس تكفي عف عمر يقارب الثمانية  بعد    
 . 3ق عمى أرجح األقكاؿ 684الخمسيف سنة 

                              
 .323ص 1اإلماـ شهاب الديف القرافي حمقة كصؿ بيف الم رب كالمشرؽ الككيمي ج  1

 1اج1994سنة 1محمد حجيا دار ال رب اإلسبلمي ط الذخيرة شهاب الديف القرافيا تحؽ  2
 .39ص
ا كحسف المحاضرة 236ص 1حكف المالكيا  جالديباج المذهب في معرفة أعياف المذهب ابف فر   3

. كالفكر السامي في تاري  الفقع 293صا  1في أخبار مصر كالقاهرة لجبلؿ الديف السيكطيا ج
 .273 4اإلسبلميا محمد بف الحسف الحجكم الثعالبي ا ج
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 نفاة  الصول ي  شرح المحصول:

را  كطريقة تناكؿ التي حاكلت فيها كشؼ اا الكتاب هك مكضكع دراستي هذا     
ا كالكتاب يعٌد مف أشهر الكتب األصكلية بؿ كأكسعها القرافي لمسائؿ الداللة

كأضخمهاا ككاف سبب تأليفع كما صرح بذلؾ في مقدمة الكتاب قائبل: ا كرأيت 
قد جما  ..ازم.الرٌ  ... كتاب المحصكؿ لئلماـ األكحد  فخر الديف أبي عبد اهلل

فاستخرت اهلل في  األكاخر... كقد عظـ نفا الناس بعقكاعد األكائؿ كمستحسنات ا
أف أضا لع شرحا أكدع بياف مشكمع كتقييد مهممع كتحرير ما اختؿ مف فهرسة 

ا فكاف سبب 1مسائمع كاألسئمة الكاردة عمى متنع كما عسال يكجد مف الفكائد في غيرلا
كضعع لمكتاب ليس طمبا عمى عادة العمما  قديما بأف يطمب مهـ أحد كتابة مؤلنؼ 
في عمـ معٌيفا بؿ كاف ذلؾ منع حٌؿ ل كامض راها مستعصية في كتاب المحصكؿ 

لعمما  مف قبكؿ كدراسة كتحصيؿ كتاب لئلماـ الٌرازم خاصة ًلما كقا لطمبة العمـ كا
 .صكؿ في أصكؿ الفقع لئلماـ الرازمالمح

ـٌ الكاتب كما       كتظهر قيمة الكتاب العممية مف خبلؿ مادة كمضمكف الكتاب ث
ا كغيرها مف العمـك أحرزل بقصب السبؽ في مجاؿ عمـ أصكؿ الفقع كالفقع كالم ة

الداللية أٌف مادتع العممية غزيرة  اياضق جانب  فيمف خبلؿ تناكلنا لمكتاب  كنمحظ
ا متينة تصاحبها قكة الحجة كالبرهاف كمصادرل كثيرة ككفيرةا كقكة عبارتع في الردكد

ـٌ إٌف  يعٌد ثمرة مف ثمرات العممية لئلماـ فخر الديف  أٌنع هذا الكتابمف مزايا ث
 الرازم.

                              
أحمد  نفائس األصكؿ في شرح المحصكؿ شهاب الديف القرافيا عمي محمد عكضا تحؽ عادؿ  1

 .91ص 1ج 2005سنة 4عبد المكجكد المكتبة العصرية بيركت ط
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  منيج الاراي  ي  نفاة  الصول:

ه  القرافي الذم اٌتبعع في تتٌبا مسائؿ هذا الكتابا كالمتصٌفح لمكتاب يمحظ من 
 حيث يرل كثرة اإليرادات كاإلشكاالت التي ضٌمنها في الكتاب.  

  ـٌ يمحقع بقكلع  يستعيف في الشرححيث كاف بطريقة بكيراد قكؿ الرازم ث
ـٌ يتبعع  أقكؿ شارحا كبلمعا بأف يكرد بعض كبلمع أك كٌؿ كبلمعا ث

األسئمة كاإلشكاالتا كسار عمى هذل الطريقة في بالمكافقة أك إيراد 
من : -أم الرازم-أغمب الكتابا كلنكضح بمثاؿ قاؿ القرافي :ا قكلع

: ليخرج مف حيث هك -أم القرافي–ا فأقكؿ  حيث ىو جرؤه
 .1كمع....ا

 بؿ  أك يشرح مضمكف كبلـ الرازم بدكف اإلحالة عمى قكلع مباشرةا
يذكر المسألة التي أثارها الرازم إما بالتقرير أك باالعتراض بكيراد 
إشكاالت عميها إٌما مف قكلع أك مف كبلـ األئمة السابقيفا مثؿ قكلع: ا 

أٌكؿ مف ذكر في الداللة هذل الحيثية اإلماـ فخر  -أم القرافي-قاؿ:
ة قكلهـ الديف كتابعع عميها أصحابع مف بعدل كالمتقدمكف اكتفكا بقرين

 .2مسمى المفظ كجزؤل كالزمع...ا

  مثؿ كثرة إيراد أقكاؿ العمما  كذكر لآلرا  كالمذاهب في الجزئية الكاحدة
نقمع في مسألة كضا المركبات يقكؿ: ا قاؿ أفضؿ الديف الخكنجي 

ا عمى  قائبل: ]ثـ يكرد قكؿ الرازم[المركب هك الذم يقصد بجزئع..ا 

                              
 .574ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  1
 .575ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  2
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ما أف يدؿ عمى أحد أجزائع...ا   ]ثـٌ بعدها يعترض عمى الرازم[قكلع كام
كبعدها ينقؿ عف النقشكانيا كهكذا  1يقكؿ : ا قمت بؿ هك مكجكد..ا

 كانت طريقتع في أغمب شرحع عمى المحصكؿ.

  ٌما أتيحت لع فرصة كمٌما يبلحظ عميع أيضا هك محاكلتع الستشكاؿ كم
لذلؾا ثـٌ يحاكؿ اإلجابة عف ذلؾا كاستشكالع كجكد حقيقة لفظ المشكؾ 

ال حقيقة لع بؿ هك إٌما متكاطو أك  ا المشكؾ سؤالتحت عنكاف 
ا ثـٌ بعد أف يعرض كٌؿ االفتراضات عمى صحة هذل 2مشترؾ.. ا

اجكابع أٌف االصطبلح كقا في الدعكل يجيب  عف اإلشكاؿ يقكؿ: 
 .3محالع بجنسع..ا المشكؾ فاختمؼ في

كهي أٌف ثـٌ هناؾ مبلحظة  افهذا بكجماؿ طريقة القرافي في تناكلع لكتاب المحصكؿ
في شرحع عمى التنقيحا القرافي كثيرا ما أعاد عباراتع في شرح المحصكؿ بمفظها 

المسائؿ مف تراجا عنها في التنقيح بعدما أف قٌدـ رأيا مخالفا في  مف كأيضا كثير
د العاـ مف باب الكمية ال الكٌؿ شرح المحصكؿ كمف بابها تكقفع بالقكؿ أٌف داللة أفرا

  .ع مف البحثالالت الثبلث كسيأتي بيانها في محمٌ م ال تدخؿ في أنكاع الدٌ أ

 

                              
 .596ص 2ينظر نفائس األصكؿ القرافي ج 1 

 .623ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  2
 ..623ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  3
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 األوي اٌفوصً

 دالٌت اٌىضغ ولضبٌبه ػند اٌمسايف

 

 الٌٍت بٌن اٌىضغ واالظتؼّبي واحلًّاٌفسوق اٌّد. 

 اٌىضغ وتمعٍّبتودالٌت  حدود. 

  وإشىبٌٍت ادلىاضؼت بث اإلظنبدٌتبادلسّو. 

 واٌىالغ اٌؼٍين. ةاٌوّصىزبٌن ِدٌىي  اٌٍفظٍت ِىلؼٍت اٌّدواي 

  ً؟ىًٍّ أَ اجلصئًاٌِن لبًٍ ىً ادلؼبزف وضؼب ى 

  ِىاضؼت أَ اػتببطادلؼىن اٌٍّفظ و. 
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 :تىطئت

فساركا في ذلؾ  لفاظ كدالالتهاابمباحث األ بالغلعمما  األصكؿ اهتماـ  
طبلقاتها  بمنه  خاص في تىكش ًفها كتحديد ماهيتهاا كقبؿ الخكض عف مفهكمها كام

ـٌ الٌداللة امفهـك الكضا كما تعٌمؽ بع مف ذكرالبٌد  عند األصكلييفا كما  كمف ث
انطبلقا  منظكر القرافيا فياٌلم كية كاالصطبلحية  تقتضيع مف مسائؿ في أبعادها

كصكال إلى مفاهيمها االصطبلحية أمبل في تقديـ  ثـٌ  اصكلها اٌلم كية األكلىمف أ
ؽ كما تعمٌ  االٌداللة قضايالة القرافي المعجمية كاالصطبلحية لمقارب منهجيتصٌكر 

 بمباحثها خاصة الكظيفية منها. 

أف نكٌطو لهذل المباحث المفاهمية عف الٌداللة مفهكما  -ابتدا ن – كالبٌد أيضا
كالمعنى   ابعاد الٌداللية لممعنى الكضعياألعف بالحديث    ا كتصنيفااكتقسيم

 ةكًانطبلقا مف دراسة هذل األبعاد الٌثبلث المعنى الحممي عند القرافي.ك  ااالستعمالي
كثير مف ًاستعماالت  ٌداللة عند عمما  األصكؿا تتجمىٌ اٌلتي تيبنى عميها نظرية ال

ا كاٌلتي بدكرها تنبني عميها جميا مباحث ةاألصكلييف لهذل المصطمحات الٌثبلث
ا فكجب كالعمـك كغيرها اكالحقيقة كالمجاز اكقضايا الٌداللة عمكما كالكضا

 ضركرة تكضيحها كالٌتفريؽ بينها ًانطبلقا ٌمما بٌينع القرافي بخصكصها باعتبارها
قة في المباحث المتعم قة بالكضا كاالستعماؿ كالحمؿ المتفرٌ  إلىمهٌمة قبؿ الكلكج 

يجعؿ مف دراسة اٌلم ة كألفاظها كتمؾ العبلقات بيف -ا كالٌتفريؽي بينها الدراسةثنايا 
معنى خارج إطار الحديث التماس الذك بعدو عممي في  -المعنى كالمتكٌمـ كالمتٌمقي

هذا ما دفا باألصكلييف بأف يتجاكزكا الٌدراسة الٌصكرية لممعنىا خاصة عف اٌلم ةا ك 
كغ قكاعد منهجهـ في االستنباطا هك فهـ الٌتنزيؿا أٌما كأٌف الٌدافا لهـ  في تحديد كصى

عمما  اٌلم ة ال ربيكفا فقد بدأكا بحكثهـ في فمسفة اٌلم ة بالٌتركيز أساسا عمى بينى 
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ا كعندما أعاد اٌلمسانيكف المحدثكف الٌنظر في قدرة أنمكذج الٌرسالة )...(اٌلم ات
 ككا أٌف هذا األنمكذجى غيري صالحاالٌتخاطبا أدر المثالي لمٌتخاطب عمى تفسير كيفية 

كلذا تبنكا مناه  جديدة تفترض أٌنع ال يمكف بمكغ تفسير سميـ لم ات بدراستها بمعزؿ 
  1عف المقامات التخاطبية الفعمية.ا

 ة الكعي األصكلي )خبلفا لما هك متداكؿ لدل الباحثيف(أسبقي كمف هنا تمكح       
كدرايتع بشكؿ دقيؽ كعممي عندما أكلكا اعناية بالٌتفريؽ بيف ما يسٌمكنع 

فر ؽي أساسا بيف الذم يي  2الحمؿااللة ك الدٌ  )...( ]الكبلـ[كاالستعماؿ/ ]الم ة[الكضا/
ثـٌ أيضا طريقة المتٌمقي في  اـٌ حيف االستعماؿث افي شكمها الكضعي داللة المفردة

مف لما رأل   لفرؽ كقد عرض القرافي لهذا اا كهك يقابؿ الحمؿ عندهـتحديدها 
ٌنما كقا االلتباس بيف هذل  حيثالتباسى حقائًقها عمى كثير مف الٌناس  قاؿ: اكام

فكاف  ا3يرةاالحقائؽ الٌثبلثا ألٌنها تىًرد عمى المعنى الكاحد لكف باعتبارات مت ا
كاالستعماؿ كالحمؿ إجرا ن ككسيمة مصطمحات الكضا فركقات الداللية بيف كشؼ ال

 .تصكيرم شامؿ كدقيؽ لمباحث الٌداللة عند القرافي مساعدة لمنفاذ بشكؿ

                              
 .44ا43عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس دار المدار اإلسبلمي ليبيا  ص 1
 . 44المرجا السابؽ ص  2
تحؽ مبارؾ المكتاقي كأحمد ال البا رفا النقاب عف تنقيح الشهاب أبك عمي حسيف الشكشاكم  3

 .149ص 1ج 2001منشكرات كزارة األكقاؼ  كالشؤكف اإلسبلمية الم رب د ط سنة 
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 اٌىضههغ بههٌن اٌدالٌٍههت اٌفههسوق: األوي ادلبحههث  

 واحلًّ واالظتؼّبي

اللية لكٌؿ مف الكضا كاالستعماؿ كالحمؿ؛ ؽ القرافي إلى الفركؽ الدٌ تطرٌ   
كذلؾ سبب مف أسباب  ؛تمفةتًرد عمى المعنى الكاحد باعتبارات مخ اها كما قاؿألنٌ 

كاحد منها  خاطبا كلذا عرضها لينماز كؿٌ سياؽ التٌ  كالتباس المعاني في سك  الفهـ
  ل.عف غير 

كشاكم أٌف القرافي يعٌد أٌكؿ مف أشار إلى الشٌ  أبك عمي حسيف د ذكرقفكلمعمـ 
تحديد  ستدرؾ عميع أفٌ يي  قد كا 1اللية بيف الكضا كاالستعماؿ كالحمؿهذل الفركؽ الدٌ 

قد عالجها األصكليكف ضمف مباحثهـ  بينهاا إلى هذل الفركؽ مفاهيمها كاإلشارة
كلكف ليس عمى سبيؿ االستقبلؿا فكٌف الكضا كاالستعماؿ مف عكارض الحقيقة 

لهذل فبل استقبللية مكجبة اما بابع التأكيؿا إذان كالحمؿ الذم هك فهـ السٌ  اكالمجاز
فركؽ تحت بذكر تمؾ ال بحثع ٌتسـاد انفر الاالقرافي بهذا  إاٌل أٌف بحسبهـا  الثبلث

يقا تضميؿ  لئبلل رض رفا الخمط الحاصؿ في تصٌكر هذل المفاهيـ  فصؿ مستقؿ
 داللي لفهـ نصكص الٌشارع كخطابع.

                              
الفركؽا ابف الخطيب الدهشة في كتابع مختصر مف قكاعد العبلئي  كنجد أيضا مٌمف ذكر هذل  1

ككبلـ اإلسنكما تحؽ مصطفى محمكد الينجكينيا مطبعة الجمهكر المكصؿ العراؽا 
 .125.ص1984سنة

كهنا ننٌبع عمى أٌف التفريؽ الذم تبٌنال جمهكر األصكلييف قد لقي اعتراضا مف ابف تيمية حيث اعتبر  
تجريدل مف االستعماؿ فكما أٌف الحركة مرتبطة بالمتحر ؾ فكذا المفظ مرتبط أٌف المفظ ال يمكف 

باالستعماؿا كهذا الرأم طبعا نابا مف إنكار ابف تيمية لممجاز. ينظر لمزيد مف التفصيؿ عمـ 
 .142التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص
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الذم حٌدد مفهكمع القرافي فهك: افي اصطبلح العمما  يقاؿ  الوضعفأٌما 
؛ أحدها ةباالشتراؾ عمى ثبلث كتسمية الكلد  ؛مفظ دليبل عمى المعنىجعؿ الٌ  :معافو

ا ثـٌ ذكر لمكضا صكرا أخرل بداعي غمبة االستعماؿ 1كمنع كضا الم اتا ازيدا
ا كالحقيقة أٌف الكضا المعتبر هك حتى يصير المعنى في ذاؾ االستعماؿ كضعا

 :ي إليع كبلـ القرافي نفسعيكحا كهك م اال تداكليا ياالكضا الذم يككف سمتع معجم
لى هذا أشار الشٌ 2اةكهذا كضا المنقكالت الثبلثا بأٌف األٌكؿ كشاكم شارح التنقيح: اا كام

 افاقيفهك أمر اتٌ  -كهك غمبة االستعماؿ-اني كأٌما الثٌ  .فيع القصد إلى الكضا
الكضا في المنقكالت الثبلث طارئ عمى  فكفٌ  ؛كالثاني الحؽ افالكضا األكؿ سابؽ

مباحث لعند القرافي في ا التفصيؿ في قضايا الكضا رجوا كن3الكضا األٌكؿا
 هذا الفصؿ. مفالبلحقة 

اللة التي انتقد فيها لدٌ اتعريؼ عمى  أساسا فهك مبني :االستعمالكأٌما / 1
 القرافي اختار لكف اكما سيأتي بيانع جعمكها صفة لمفظ حيث ؛مفهـك المتقدميف لها

ض  ر لمتعم قة بقصد المتكم ـ؛ أم تكظيفع لؤللفاظ  عندل إذان  فهي ؛اماإفهاـ السٌ  اهنٌ أب
 قاؿ الحقاا يتناسب ما ما سنرال في تحديدل لمفهـك الداللة افصاغ لها تعريف ااإلفادة
رادة مسٌمال بالحكـالقرافي كهك الحقيقةا أك ل ير  ا: اكاالستعماؿ إطبلؽ المفظ كام

المفظ  ذم هك إفادة مدلكؿالٌ -فجعؿ االستعماؿ  ا4كهك المجازا امسٌمال لعبلقة بينهما
فتندرج فيع ما أشار إليع في مفهكـ  اميفخاطب بيف المتكم  عرؼ التٌ في  -فيما يسكقع

                              
 .24شرح تنقيح الفصكؿ شهاب الديف أحمد بف إدريس القرافيا دار الفكر لبناف  ص  1
 . 24شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص  2
رفا النقاب عمى تنقيح الشهاب أبك عمي حسيف الشكشاكما تحؽ مبارؾ المكتاقي كأحمد ال البا   3

 .153ص 1ج 2001منشكرات كزارة األكقاؼ  كالشؤكف اإلسبلمية الم رب د ط سنة 
 .24شرح تنقيح القرافي ص  4
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ا فتدؿ عميها باالستعماؿ العرفي(ك  ارعيالشٌ ا ك م كم) الٌ الكضا تمؾ المنقكالت الثبلث
ينطبؽ عمى  الحكمػفقكؿ القرافي ب ؛بمصاحبة قصد المتكم ـ في شتى أنكاع الكبلـ

نشا جميا أنكاع الكبلـ  رأيت : اؾ إذا قمتأنٌ  ذلؾ كشاكمح الشٌ يكضٌ  .مف خبر كام
ف أردت الٌرجؿ الشجاعفكف أردت بالرؤية الحيكاف المفترس؛ فذ اأسدا  لؾ حقيقة كام

ذا :ككذلؾ إف قمت مجازا فالحكـ في هذل الرؤية: خبر.فذلؾ  قمت  ما رأيت أسداا كام
فسكا   إذان  1ف طمباأك ال تضرب األسدا فالحكـ في هذيف المثالي ااضرب األسد

أـ قصدت رجبل شجاعا عمى  اقصدت بع عيف األسد الذم كيضا لع المفظ أصالة
ستعماؿ يشمىؿ جميا معاني مدلكؿ االازا كبع يتعٌيف أف مراد القرافي مف سبيؿ المج

 الكبلـ.

مفظ في ابتدا  ذم يحممع الٌ عنى الٌ فريؽ بيف المكهنا قضية أخرل تقضي بالتٌ  
كالمعنى المستعمؿ في أحد جانبيع الحقيقة كالمجازا إذا يستخدـ  االكضا

ت  طمقى أي  كذافا 2كالمعنى المستعمؿ فيعا ااألصكليكف أحيانا المعنى المكضكع لع
المعنى في إطار االستعماؿ ال في إطار  إلىحيمكف فكنهـ يي  ؛عبارة المعنى المقصكد

ـٌ الكضاا  إلى أٌف  -حمكلكابف  كهك أبك العباس–شارح التنقيح  إلى هذا عقد نبٌ إٌنع ث
ا لككنع 3ال نستطيا كصفع بحقيقة كال مجاز االمفظ بعد الكضا كقبؿ االستعماؿ

 .عف تكظيؼ المتكٌمـ لع في األعراؼ التخاطبية اخارج

                              
 .157ص 1رفا النقاب عف تنقيح الشهاب الشكشاكم ج  1
سنة  1ينظر عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد محمد عمي يكنسا دار المدار اإلسبلمي  لناف ط  2

 . 62ص 2005
بي العباس أحمد الزلطيني المالكي المشهكر بف حمكلكا رسالة ماجستير التكضيح في شرح التنقيح أ  3

دراسة كتحقيؽ بمقاسـ بف ذاكر الزبيدم جامعة أـ القرل  كمية الشريعة  كالدراسات اإلسبلمية السنة 
 .76ص  2ا قسـ التحقيؽ ج2004الجامعية 
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تي اللية الٌ يعٌد مف األبكاب الدٌ  اصطبلح أصكلي كهك فهك :الحملا كأمٌ / 2
 الرتباطع المباشر بالتأكيؿ ؛طالما ترٌتب عنها اختبلؼ الفهـك لدل المذاهب الفقهية

اما لها دائماا كألٌف يقتضيها فهـ السٌ اٌلتي  معاني ال عمى الذم يفرض حمؿ المعنى
تكصؼ  اارعككف مصدرها الشٌ ابات التي يككٌؿ الخط اكالمعامبلت عبديةاألحكاـ التٌ 

اطىًبيف لمراد الشارع سارو عمى كبالتٌ  ؛األزمنة بأٌنها صالحة لكؿٌ  الي يبقى حمؿ الميخى
 الذا احتٌؿ مصطمح الحمؿ عند األصكلييف بالخصكص أهمية بال ة ؛مٌر األعصر

اتهـ ارع في سياقكفهـ لقصد الشٌ  افيفكمٌ عالجكل ضمف مقاربة مقامية ألحكاؿ المي 
 المكانية كالزمانية كاالجتماعية. 

فهـ  إلىفي تحديد مفهـك الحمؿ بنا   كعندما نعكد إلى القرافي نجدل يستند
ال ما دٌؿ عميع المفظ في حدكد حرفيتعا كحتى  إلى ما أرادل الميتكٌمـاما كاعتقادل لً السٌ 

ف كانت داللة المفظ ال تتساكؽ ما المعنى الحقيقي لما كيضا لع ال عمى ف ظامفكام
اما أف يبحث عف معنى اخر إلى أف يكتمؿ البحث عمى نحك مرض...كلذلؾ االسٌ 

ـي  ع رأل قمرا يبتسـا فسيحمؿ الساما كبلمع عمى المجاز أنٌ  الساماى  إذا أخبر المتكم
اعتقاد الحمؿ بأٌنع: افا عر  قاؿ القرافي مي  ا المبدأا كمف هذ1بشرط أف يعتقد صدقعا

ـ مف لفظع أك ما اشتمؿ عمى مرادلا فالمراد كاعتقاد المالكي أٌف اما مراد المتكم  السٌ 
اهلل تبارؾ كتعالى أراد بمفظ القر  الٌطهر كالحنفي أٌف اهلل تعالى أراد الحيضا 

افعي رضي اهلل عنع المفظ المشترؾ عمى جممة معانيع عند كالمشتمؿ نحك حمؿ الشٌ 
ال هنا؛ ـ اد المتكم  ا كمر 2ـ احتياطااالشتمالع عمى مراد المتكم   ؛دل عف القرائفتجرٌ 

 أخذ بالحسبافا بؿ يي فقط يع مدلكؿ المفظ في أصؿ الكضايؤدٌ  ييقصد بع فهـ معنىن 

                              
 .76عمـ التخاطب اإل سبلمي محمد عمي يكنس ص  1
 .24شرح التنقيح القرافي ص  2
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هنا هفبل اعتبار  المقتضى الحاؿممعنى المناسب اما لعند السٌ  بادرالتٌ  أيضا
 ا بما ناسب المقاـإالٌ  ؛عمى المعاني المجازية ني األصمية بأٌف لها السبؽى لممعا

معنىن عمى  ترجيحبة إلى كجً المي  القرائفذم تحٌفع الٌ  ؛كتكافؽ ما القصد التخاطبي
ليع نبٌ ا اخر كالخركج  االليضميؿ الدٌ هٌميتع مخافة الكقكع في مزالؽ التٌ أل القرافي عكام

كاف الحٌؽ أٌف المفظ  ابادركمتى حصؿ التٌ ا :يقكؿ كهنا .عف إطار مقصدية الخطاب
ف كاف  ااجح كاجبكالمصير إلى الرٌ  األٌنع الٌراجح امكضكع ًلما يتبادر إليع الٌذهف كام

 ؟ ترل أٌف المجاز عمى خبلؼ األصؿأال .عمى خبلؼ األصؿ

ذا رجح بالدٌ   خصيص كاإلضمار كسائر ككذلؾ التٌ  اب المصير إليعليؿ كجى كام
 ا1إليع إجماعاا ت كجب المصيره حى متى رجى  ؛هي عمى خبلؼ األصؿ األمكر التي
المكضكعة لهاا بؿ  صد معانيها الحقيقيةـ ألفاظا ال يقظ المتكمٌ قد يتمفٌ  فنبلحظ بأٌنع

تمؾ األلفاظا فاالحتمالية منكطة بمدل تحٌمؿ المفظ لسمات  اتحتممه يرمي إلى معاف
ال لـ ؛دةداللية متعدٌ  ـٌ تيؤ  بالحقيقة في التٌ إاٌل  ييقضى  كام خذ أيضا عكامؿ خاطبا ث

تزداد الحاجة ا فقد طمؽ عميها بالقرائفاكالتي يي  ؛الٌترجيح لتحديد كتعييف المعنى المراد
إلى القرينة عندما يككف المفظ ممبساا ألٌنها تحٌدد المعنى المراد مف بيف المعاني 

 .2األخرل التي يحتممها المفظا

نشير هنا إلى أٌف كثيرا مف األصكلييف اعترضكا عمى القرافي بدعكل عدـ 
ا افركق  كالعمـك ها تندرج ضمف مباحث داللية أخرل كالمجازاستقبللها بمبحثا كأنٌ 

الكضا سابؽ كالحمؿ الحؽ كاالستعماؿ ا كقد أكضح القرافي هذا الفرؽ بقكلع أفٌ 

                              
اإلحكاـ في تميز الفتاكل عف األحكاـ كتصرفات القاضي اإلماـا شهاب الديف القرافي ا تحؽ عبد   1

 .77ا ص1995سنة 2الفتاح أبك غٌدة ا  دار البشائر اإلسبلمية بيركت ط
 .64عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص  2
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في سياؽ كصؼ العممية التخاطبية كدكر كؿ كاحد مف تمؾ المصطمحات ا 1متكٌسطا
 ـٌ هً أٌنع مي ب -اعؿ العناصر المذككرة عمى الترتيب المذككرينت  بتف إذ- المشار إليهاا

رع عمى فهـ نصكص الشٌ بشكؿ كاضح كجٌميا في داللية تساهـ  في صكغ قكاعدى 
     إعبلـ الميخاطًبيف بتعاليمع.  التعتيـ في بعد كٌؿ ما مف شأنعكجع يي 

 

                              
 .25شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص  1
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 بوتمعٍّبهت اٌىضغ دالٌت حدود: اٌثبين ادلبحث

 

عال  األصكليكف قضايا الكضا انطبلقا مػف أهميػة دكرهػا فػي تحديػد المعػاني 
هاا كهػػػذا مػػػا يسػػػاهـ فػػػي معرفػػػة كضػػػبط أصػػػكؿ معػػػاني االبتدائيػػػة مػػػف حيػػػث كضػػػعي 

كهػػػػي  ااتعػػػػٌد نظريػػػػة الكضػػػػا قٌمػػػػة الٌدراسػػػػات الٌدالليػػػػة عنػػػػد األصػػػػكلييف إذ ؛الكممػػػػات
 ا 1لفاظ كالمعانيااألساس اٌلذم بنكا عميع فكرتهـ في األ

كطريقػة صػكغهـ  افػي الٌتفكيػر األصػكلي األلفػاظ كضػا مسػائؿاظر فػي النٌ  إفٌ 
حػػديثهـ عنهػػا بسىػػعة  ليجػػد أٌنهػػـ الػػـ يدرسػػكها بمعػػزؿ عػػف داللتهػػاا لػػذلؾ اٌتسػػـ ؛إٌياهػػا

البحث كشمكًؿ الٌدراسةا نظركا إليها في سياقات مختمفػة. فعممػكا بػالٌنظر إلػى أنكاعهػا 
ا كمػا عمػدكا بػالٌنظر إلػى (...)كالجزئػي اكالكٌمي اكالمرٌكب اعمى تحقيؽ مفهـك المفرد

ـٌ 2المشػػػترؾ كغيػػػرلا (...)كضػػػعها إلػػػى الحػػػديث عػػػف تنػػػاكلكا دراسػػػة اٌلمفػػػظ باعتبػػػار ا ثػػػ
 مشػػػػٌكؾكالمعنػػػػىا ليىميػػػػزكا أقسػػػػامع بػػػػيف متػػػػكاطو ك  كحدتػػػػع كتعػػػػدٌدل مػػػػف حيػػػػث اٌلمفػػػػظ

متبػػايف...ا فػػانجٌر عػػف كػػؿ هػػذل القضػػايا جممػػة مػػف اإليػػرادات عميهػػاا صػػي ت  فػػي  ك 
 امفػػػػػة بحسػػػػػب مػػػػػذاهبهـمجمكعػػػػػة مػػػػػف األسػػػػػئمةا حػػػػػاكلكا اإلجابػػػػػة عنهػػػػػا بأجكبػػػػػة مخت

كمف جممة أسئمتهـ تحديد مفهـك الكضاا كهؿ الكاضػا كضػا  ا كمناهجهـ.كمشاربهـ
أك الخارجي  كهؿ األلفاظ مكضكعة لممعنى الٌذهني ؟باتاأللفاظ لممفردات دكف المركٌ 
التػػػي عممػػػت محػػػاكال عمػػػى .الدالليػػػة كغيرهػػػا مػػػف المسػػػائؿ أك لممعنػػػى مػػػف حيػػػث هػػػك؟

 .ي كمذهبع فيهاؼ كجهة رأم القرافتكشٌ 
                              

 1منه  البحث الم كم بيف التراث كعمـ الم ة الحديثا عمي زكيف دار الشؤكف الثقافية العامة ط 1
 .122ا ص1986ب داد سنة 

 .215طبيا عبد الحميد العممي صمنه  الٌدرس الٌداللي عند اإلماـ الشا 2
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 تعريف الوضع:                                *

 :  لغة -

ػػػعىع اضػػػد الرفػػػاا ػػػعيع كضػػػعا كمكضػػػكعا كضى كضػػػا الشػػػي  فػػػي المكػػػاف:  .يضى
 .2عميعاكتكاضعنا  اشرم اكمف المجاز ككاضعتع عمى كذاا  كقاؿ الٌزمخ1أثبتع فيعا

   :اصطيحا -

ـٌ  لعممػػا  األصػػكؿ تعػػاريؼ مختمفػػة تتقػػارب فيمػػا بينػػع كنحػػاكؿ هنػػا لعػػرض أهػػ
   .التعريفات كتحديدات األصكلية لها 

:اكهك عبػارة عػف تخصػيص الٌشػي  بالٌشػي ا بحيػث  3قاؿ تاج الٌديف الٌسبكي 
قصػػػػػد ا كهنػػػػػا لػػػػػـ ي4قػػػػػاؿ كهػػػػػذا تعريػػػػػؼ سػػػػػديدا كإذا أطمػػػػػؽ األٌكؿ فيًهػػػػػـ منػػػػػع الثٌػػػػػانيا

فاأللفػػػػػاظ الكضػػػػػعية فػػػػػي اصػػػػػطبلح األصػػػػػكلييف هػػػػػي المتعٌمقػػػػػة الٌتخصػػػػػيص مطمقػػػػػاا 
اًاعمػػـ أٌف  كفػػي هػػذا الٌصػػدد يٌكضػػح الٌشػػككاني مػػرادهـ عػػف ذلػػؾ قػػاؿ: بالكضػػا فقػػطا

فيخػػرج مػػا لػػيس بمفػػظ مػػف الػػٌدكاؿ  االمكضػػكعات اٌلم كيػػةا هػػي كػػٌؿ لفػػظ كضػػا لمعنػػى
كيدخؿ في اٌلمفظ المفػردات  ابلتالمكضكعة كما ليس بمكضكع مف المحرفات كالمهم

                              
 لساف العرب ابف منظكر دار صادر لبناف د ط ب ت مادة اك ض عا. 1
 أساس الببلغة الزمخشرما دار صادر مادة اكضاا. 2
قاضي دمشؽ فقيع   هػ -  771قاػ  727السبكي عمي بف عبد الكافي تاج الديف عبد الكٌهاب بف  3 

كدفف تكفي   دمشؽ شافعي أصكلي كاف طمؽ المسافا قكل الحجةا انتهت إليع قضا  القضاة في
لع جما الجكاماا طبقات الشافعية الكبرلا رفا الحاجب عف مختصر ابف الحاجبا اإلبهاج  دمشؽ في

دار في شرح المنهاج كغيرها. ينظر الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ابف حجر العسقبلنيا 
 . 425ص 2الجيؿ لبناف  تصحيح سالـ كمرنككا د ت  ج

اإلبهاج في شرح المنهاج تقي الديف السبكي ككلدل تاج الديفا دار ابف حـز لبناف سنة  4
 .331ص1اج2004

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/727_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/727_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/771_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/771_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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كالمزجػػػػػػي  اعػػػػػػددمكاإلضػػػػػػافي كال اكالكصػػػػػػفي اكالمرٌكبػػػػػػات الٌسػػػػػػتةا كهػػػػػػي اإلسػػػػػػنادم
خػػػبلؼ  الٌسػػػتةاني بػػػالمفردات كالمرٌكبػػػات تقييػػػد الٌشػػػكك فػػػي ا عمػػػى أفٌ 1اكالٌصػػػكتي...

 ؟أك كيضػعا معػا ؟حاصؿ بيف األصكلييفا مفادل أكيضعت )المفػردات( دكف المركٌبػات
 .  -كسيأتي الحديث عنهما-

 تعريف الاراي *

ٍعؿ اٌلمفظ  لكضا قائبل:حٌدد القرافي مفهـك ا   افالكضا يقاؿ باالشتراؾ عمى جى
كعمػػػػى غمبػػػػة  ماكهػػػػذا هػػػػك الكضػػػػا اٌلم ػػػػك  اكتسػػػػمية الكلػػػػد بزيػػػػد عمػػػػى المعنػػػػىا دلػػػػيبل

ًاسػػػػتعماؿ اٌلمفػػػػظ فػػػػي المعنػػػػى حتٌػػػػى يصػػػػير فيػػػػع أشػػػػهر مػػػػف غيػػػػرلا كهػػػػذا هػػػػك كضػػػػا 
 .2)..(العرفي العاـ)..(ا العرفي الخاصاالٌشرعي المنقكالت الٌثبلثة:

فمثٌػػػؿ غيػػػر الكضػػػا اٌلم ػػػكما فػػػي  أما ةالٌثبلثػػػ المنقػػػكالت بيػػػاف القرافػػػياسترسػػػؿ قػػػد ك  
ـٌ تمىػٌبسى با اٌلتي تدٌؿ ل ة عمى }الٌصبلة{لع بػ ٌثؿى مى إذ  ارع الشّ  موضعل معنى الػٌدعا ا ثػ

ػػػػرؼ الٌشػػػػرعا ليػػػػدٌؿ عمػػػػى نػػػػكع مػػػػف العبػػػػادة ذات أفعػػػػاؿ  كأقػػػػكاؿ معنػػػػى خاصػػػػا فػػػػي عي
يػػػدٌبا لكػػػف  مػػػااٌلتػػػي تػػػدٌؿ ل ػػػة عمػػػى كػػػٌؿ  }داٌبػػػة{ مخصكصػػػةا كالمثػػػاؿ الثٌػػػاني لفظػػػة

فيػذكر القرافػي اأٌنهػا فػي عصػرل أصػبحت تعنػي معػاف محػدكدةا  في معناها قد تقٌمصى 
الوضةةع {فػػي العػػراؽ كاالحمػػارا فػػي مصػػرا كهػػذا الٌتضػػييؽ الػػٌداللي ييػػدعى بػػػ }الفػػرس{

عند المتكٌممػيفا اكذلػؾ  }العىرىض{ك }الجكهر{. كفي المثاؿ الثٌالث كهك3ا}العري  العام
ـٌ نيًقػػػػؿ فػػػػي عػػػػرؼ أٌف لفػػػػظ الجػػػػكهر فػػػػي اٌلم ػػػػة مكضػػػػك  ع لمٌنفػػػػيس مػػػػف كػػػػٌؿ شػػػػي ا ثػػػػ

                              
إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ امحمد بف عمي الشككانيا دار المعرفة لبناف  د  1

 .13ت ص
 .24شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص2
 .24شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص 3



 الول                                  داللة الوضع وقضاياه عند الاراي     الفصل 

29 
 

المتكٌمميف إلى الٌشي  اٌلذم ال يقبؿ القسمةا كالعىرىض في اٌلم ة مكضػكع إلػى كػؿ مػف 
ـٌ نيًقػػػػؿ فػػػػي العىػػػػرىض عنػػػػد المتكٌممػػػػيف إلػػػػى المعنػػػػى القػػػػائـ )...(يػػػػؤكؿ إلػػػػى الفنػػػػا  ا ثػػػػ

ثنػػؿ القرافػػي بهػػذا 1بالػػذاتا  الوضةةع العريةة المثػػاؿ ليكٌضػػح مػػا يعنيػػع مصػػطمحا ا كقػػد مى
األصؿ المنطبؽ عمى كٌؿ ضرب مف ضركب كضا المصػطمح فػي تخصػص عممػي 

   .2معٌيفا

فػػاييفهىـ مػف ذلػؾ أٌف الكضػا  :في البحر المحيط 3ٌتعريؼ الٌزركشيختار هذا الاكمٌمف ً 
ى عمميػػػة ًاٌتفػػػاؽ جماعيػػػة عمػػػى إسػػػناد ألفػػػاظ مخصكصػػػة إلػػػى معػػػاف مخصكصػػػةا عمػػػ

الٌنحػػػك الػػػذم يجعػػػؿ الػػػٌذهف ينقػػػاد إلػػػى المعنػػػى بصػػػكرة مباشػػػرةا)...( كهػػػك مػػػا يمكػػػف 
  كمػا فػي أسػما افػي مقابػؿ الكضػا الخػاص االصطبلح عميع بالكضا اٌلم ػكم العػاـا

ـٌ نقػػػػػػؿ اٌلمفػػػػػػظ لمٌداللػػػػػػة عمػػػػػػى معػػػػػػاف  ااألعػػػػػػبلـا أك فػػػػػػي اإلطػػػػػػبلؽ الثٌػػػػػػاني حيػػػػػػث يػػػػػػت
كضػػا مػػزدكج يسػػبؽ فيػػع  بلؽ الثٌػػانيإٌف الكضػػا فػػي اإلطػػ فصػػٌح القػػكؿ: شػػرعية)...(ا

كأٌنما كيضػا  اير داال بالحصر عمى معنى خاص فيعفاؽ عمى معنى قبؿ أف يصاالتٌ 
 .4لع في األصؿا

                              
 .24شرح التنقيح  القرافي ص 1
 .45عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص 2
الفقيع األصكليا  ق794قا 74 5الزركشي بف بهادر  محمد بف عبد اهلل  بدر الديف أبك عبداهلل 3 

لع   المصرم المكلد كالكفاة  الشافعي المذهبا التركي األصؿ  المحدث المفسرا المصنؼ المحرر
عمـك القر افا البحر المحيط في أصكؿ الفقع. ينظر الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة  البرهاف في

  .397ص 3بيركت لبناف ج 1993سنة  1ابف حجر العسقبلني دار الجيؿ ط
 1الخطاب االشتباهي في التراث المساني العربيا البشير التهالي دار الكتاب الجديد المتحدة لبنافاط 4

 .148ص ا2013سنة

http://www.alukah.net/library/0/82361/
http://www.alukah.net/library/0/82361/
http://www.alukah.net/library/0/82361/
http://www.alukah.net/library/0/82361/
http://www.alukah.net/library/0/82361/
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 كحػدل  لكضػا اٌلم ػكمما يطمؽ عميػع بامكضا ًاعتبارل  للكف يظهر مف  حٌد القرافي ل  
دكف العرفػػػػي  كالٌشػػػػرعيا حيػػػػث عػػػػٌدهيما بتعبيػػػػرل اًاسػػػػتعماؿ اٌلمفػػػػظ فػػػػي المعنػػػػى حتٌػػػػى 

رافػػي يصػػير فيػػع أشػػهر مػػف غيػػرلا كهػػذا هػػك كضػػا المنقػػكالت الٌثبلثػػةاا كقػػد خػػالؼ الق
ذم بمعنػػى غمبػػة يطمػػؽ عميهػػا عمػػى سػػبيؿ االشػػتراؾ الٌػػ عمػػى أٌنػػع اغيػػرل بهػػذا اإلخػػراج

 االستعماؿ.

ميعتًرضػػػا فيػػػع عمػػػى القرافػػػي فػػػي تعريػػػؼ   المحمٌػػػي الػػػديف قػػػكال لمجػػػبلؿ هنػػػاكنيػػػكرد     
 ]أم الكضػػا[فالحػػٌد المػػذككر ا قػػاؿ: االكضػػا الميشػػًعر بػػكخراج المنقػػكالت الػػٌثبلث منػػع

يصدؽ عمى العرفػي كالٌشػرعي خػبلؼ قػكؿ القرافػيا إٌنهمػا فػي الحقيقػة كثػرة ًاسػتعماؿ  
فػػػاف فيهػػػا بػػػالكثرة ا ٌلمفػػػظ فػػػي المعنػػػىا بحيػػػث يصػػػير فيػػػع أشػػػهر مػػػف غيػػػرلا نىعىػػػـ ييعرى

ا كحاصػػؿ 1المػػذككرة  كيزيػػد العرفػػي  الخػػاص بالٌنقػػؿ الٌػػذم هػػك األصػػؿ فػػي اٌلم ػػكما 
ٍعػػؿي اٌلمفػػظ بػػكزا  المعنػػى  2المحمٌػػياعتػػراض  كاالسػػتعماؿ عبلمػػة عمػػى  اأٌف الكضػػا جى

ٍعػػؿ عنػػدهـ تعيػػيف اٌلمفػػظ بػػكزا  المعنػػىااالحقيقػػة كأمػػارة تعػػرؼ بهػػاا إذ  كال  المػػراد بالجى
ػػػؿ معرفػػػة  يمىػػػـز أف يكػػػكف بقػػػكؿ أهػػػؿ العػػػرؼ)...(ا أك قػػػكؿ الٌشػػػارع كػػػذلؾا بػػػؿ تحصي

ر كركد اٌلمفظ في الٌشرع لذلؾ المعنىا  اعماؿ أهؿ العرؼالٌتعييف بتكرر ًاست كتكري
3. 

                              
 1شرح الجبلؿ المحمي عمى جما الجكاما بحاشية حسف العطار دار الفكر لبناف د ت ج   1

 .346ص
العباسي  جبلؿ الديف أبك عبد اهلل محمد بف شهاب الديف أحمد بف كماؿ الديف محمد إلماـ ا 2

كلد في مستهؿ شكاؿ  الشافعي القاهرم -مف ال ربية لممحمة الكبرل نسبة -األنصارم المحٌمي األصؿ 
كحفظ المتكف كاشت ؿ في فنكف  القراف كنشأ بها فقرأ بالقاهرة  هػ  791كسبعمائةسنة إحدل كتسعيف 

ق مف أشهر كتبع البدر الطالا شرح جما الجكاما في أصكؿ الفقع. ينظر الضك   864العمـ تكفي 
 . 39ص 7ج1992سنة  1كت طالبلما ألهؿ القرف التاسا شمس الديف السخاكما دار الجيؿ بير 

 .346ص 1حسف العطار عمى شرح المحمي عمى جما الجكاما دار الفكر لبناف دط دت ج 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/791_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/791_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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ييعػػػػػٌد أحػػػػػد  ألنػػػػػكاع الكضػػػػػاالتٌنبيػػػػػع عمػػػػػى أٌف تقسػػػػػيـ القرافػػػػػي مػػػػػف كالبػػػػػٌد هنػػػػػا        
اٌل فػػػ  تقسػػػيـ الاالعتبػػػارات فػػػي  ذيف أفػػػردكا الكضػػػا بالبحػػػث كالتػػػأليؼ كٌف لمعممػػػا  الػػػكام

 تقسيمات أخرل باعتبارات مختمفة.

 كلبياف أكضح أكرد فيما يمي تشٌكبلت أنكاع الكضا بصكرل المختمفة. 

 تاسيمات الوضع:-ب
يتعٌيف في هذا المكضا ذكر تقسيمات الكضا تع ينا ضركريا تكطئة لفهـ 

ٌنما لـز ذكر هذل كمعالجة طرح القرافي مف القضايا الداللية كمصطمحا تهاا كام
 التقسيمات لككنها مف متعٌمقات البحث ال مف صمبع كلٌبع.

 الوضع الّشخص  والّنوع : 
افينقسػػـ باعتبػػار اٌلمفػػظ المكضػػكع إلػػى شخصػػي كنػػكعيا فالٌشخصػػي مػػا كػػاف 
اٌلمفظ المكضكع فيع ممحكظا بخصكصعا بحيث يعمد الكاضا إلى لفظ بعينػع فيضػعع 

نسػافا فالكضػا فيهمػا شخصػي ا لمعنى مف المعاني أيػان  ا كأٌمػا االكضػا 1كػاف كزيػد كام
الٌنػػكعيا كهػػك أال يكػػكف اٌلمفػػظ المكضػػكع مبلحظػػا بخصكصػػع بػػؿ يكػػكف داخػػبل تحػػت 

هػػا بكضػػا قاعػػدة كمٌيػػةا بحيػػث تكػػكف الجزئيػػات الكثيػػرة المندرجػػة تحتهػػا مكضػػكعةن كمٌ 
ا ضػػػػاربا كمػػػػا فػػػػي المشػػػػتٌقاتا فػػػػكٌف الكاضػػػػا لػػػػـ يضػػػػ كاحػػػػد فػػػػي كقػػػػت كاحػػػػد)...(ا
 .2ابخصكصع كاكبل بخصكصع

لنسػػػػبتع إلػػػػى شػػػػخص اٌلمفػػػػظ فػػػػنبلحظ أٌف الكضػػػػا الٌشخصػػػػي سيػػػػٌمي بػػػػذلؾا   
ع لػػكحظ فيػػع فكٌنػػ ؛كتسػػمية زيػػد أك لفػػظ إنسػػاف المكضػػكع لػػع تعينػػا كاألسػػما  كاأللقػػاب

                              
 .4ا ص 1920خبلصة عمـ الكضا يكسؼ الدجكما مكتبة القاهرة مصر د ط سنة 1
 .4خبلصة عمـ الكضا يكسؼ الدجكم ص 2
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فمػػػـ يؤخػػػذ التشػػػخيص فيػػػع بعػػػيف الكضػػػا الٌنػػػكعي أٌمػػػا ا خصػػػي كالجزئػػػيعيػػػيف الشٌ التٌ 
ٌنمػا ًاعتبػر فيهػا نسػػبتها إلػى أنكاعهػا االعتبػار كهنػا يرتسػػـ  ااأللفػاظ المكضػكعة لهػػاا كام

لنػػا الفػػركؽ األساسػػية بػػيف الكضػػا الٌشخصػػي كالكضػػا الٌنػػكعيا فػػػااألٌكؿ ييعػػٌرؼ بأٌنػػع 
ميعػػٌيف فػػي حػػيف أٌف ااخػػر ييطمػػؽ عػػادة  عمػػى صػػكغ قاعػػدة نحكيػػة إفػػراد لفػػظ لمعنػػى 

إذ يػػػدٌؿ عمػػػى  ؛مفاعػػػؿإسػػػناد الفعػػػؿ ل فػػػي الكضػػػا الٌنػػػكعي مػػػثبل يبلحػػػظكػػػأف  ا1عامػػةا
اسػتعماؿ لفػظ فػي غيػر مػا كضػا لػع فػي أصػؿ الكضػػا؛  هػك نسػبة حاصػمة بينهمػا أك
ًضػا تعييففميس فيع هنا تشخ ص كال ا يف المفظيف كهكذالكف لعبلقة مكجكدة ب ا بػؿ كي

 .ما يبلحظ فيع بمنظكر قاعدة عامة  كهذا ؛لقكانيف كٌمية

 التّأويم :الوضع الّتحايا  و 

 األلفػاظ التػي تػدؿٌ  يػراد بػعك  وضةع تحاياة  اخػر إلػى  باعتبار أيضا  كينقسـ 
يػػػؤكؿ بهػػػا إلػػػى معػػػاف  عمػػػى معانيهػػػا بأصػػػالة الكضػػػا خارجػػػة عػػػف اسػػػتعمالها الػػػذم

لػىأخرلا ك  ظ التػي اسػتعممت فػي غيػر مػا كضػعت لػع ااأللفػ كيػراد بػع وضةع تةأويم  ام
االٌتحقيقي مػػػاال يحتػػػاج فػػػي فػػػػ  كأٌمػػػا فػػػي اصػػػطبلح أهػػػؿ الكضػػػا افػػػي أصػػػؿ الكضػػػا

كالتٌػػأكيمي مػػا ال يػػدٌؿ  .بنفسػػع بػػؿ يػػدؿٌ  اداللتػػع عمػػى المعنػػى المكضػػكع لػػع إلػػى قرينػػة
 اسػمية كاعتبػار مجػاؿ التقسػيـ نابعػػاعتبػار التٌ ضػح أٌف يتٌ ا 2ةابنفسػع بػؿ بكاسػطة القرينػ

 ؛هػي كضػا تػأكيمي كاألكضػاع الحقيقيػة ؛األكضػاع المجازيػةمفظا فحقيقة داللة الٌ  مف
الستعمالع إٌما في حقيقتع المكضػكعة  اأساسراجا   ؽ بينهمار الفا ك هي كضا تحقيقي

بػػػع  يػػرادك  ؛فػػي  اسػػتعمالع فػػي غيػػر مػػا كضػػا لػػعأك  احقيقػػيتٌ بػػع الكضػػا ال يػػرادلػػع ك 

                              
 .53عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص 1
 .5عمـ الكضا يكسؼ الدجكم ص 2



 الول                                  داللة الوضع وقضاياه عند الاراي     الفصل 

33 
 

 غيػر مكضػكع لػع ابتػدا نا لالمجاز باعتبػار ذم نطمؽ عميع مصطمح الكضا التأكيمي الٌ 
ٌكز فيع لعبلقة ما   .بؿ تيجي

 الخاص:الوضع العام و 

ػػػػع -قٌسػػػػـ األصػػػػكليكف اٌلمفػػػػظ  المكضػػػػكع    مػػػػف حيػػػػث تعيػػػػيفي المعنػػػػى كعمكمي
ػػ بحسػػب مػػا تقتضػػيع القسػػمة العقميػػة إلػػى أربعػػة أقسػػاـا  -عكتخصػػيص الكضػػا كعمكمي

 ،ووضةةع خةةاص لخةةاص ،وضةع عةةام لعةةامإلػػى  كضػا اٌلمفػػظ لممعنػىالكضػا باعتبػػار 
ا ًاسػػتنادا لمػػنه  فريػػؽ بينهػػكسػػنتناكؿ التٌ  .ووضةةع خةةاص لعةةام 1ووضةةع عةةام لخةةاص

األصػػكلييف الٌػػذم يراعػػي فيػػع القسػػمة)أم العقميػػة( المشػػهكرة عنػػد أغمبيػػة  األصػػكلييف 
 الكضا .مسائؿ مف المتكٌمميف المهتٌميف ب

  أقسامو)العام والخاص(: 

فػة ك فة لممعػاني المعر بع كضا األلفاظ المعرٌ  يرادك  الكضا الخاص لمخاص-1
ػػع هفػػػا كالمفػػاهيـ الجزئيػػةا ك أف يبلحػػظ فيػػع المعنػػى المكضػػكع لػػع مػػف حيػػث خصكصي

ـ الػػذم كزيػػد كعمػركا أك مقػػٌدر الكجػكدا كمػػا فػي العىمىػػ سػكا  كػػاف مكجػكدا فػػي الخػارجا
 2ا...أك كاف تعٌينيع ذهنيا ال خارجيا كأعبلـ األجناس ايضٌمع األب لمف سيكلد لع

كهػي تمػؾ الٌتصػكرات التػي تنػدرج تحتهػا  لػع عػاـاالكضا العػاـ لمكضػكع   -2
 ركة باعتبارهػا معػافو فاأللفػاظ المكضػكعة بهػذا الشػكؿ ييتصػكنر فيػع الٌشػ ؛مفاهيـ جزئية

                              
كسيأتي معنا التفصيؿ عنع في مبحث خاص كنعني )الكٌؿ كالكٌمية كالجز  كالجزئية( لما بينهما مف 1 

 عبلقة .
 .8خبلصة عمـ الكضا يكسؼ الدجكم ص 2
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ككضػا اإلنسػاف  الػع كٌميػا مبلحظػا مػف حيػث كٌميتيػع هك أف يككف المكضػكعػاف عامةا 
 . 1لمعانيها الكميةا (...)الحيكافك 

كالٌػذم ييمثنػؿي لػع عػادة  كهك الكضا العاـ لمعنى الخاصا اا القسـ الثٌالثأمٌ -3
ا فهػي كٌمهػا مػف قبيػؿ عػاـ كالحركؼ اكالٌضمائر اسما  المكصكلةاألبأسما  اإلشارة ك 

بػار خاصا كهذل الٌصكرة صٌرح الػبعضي باسػتحالتهاا أم مػا كيضػا ًلكمٌػي باعت أريد بع
 تعق ًمع بخصكصية بعض أفرادل.

ا 2أٌنهػػػا غيػػػر معقكلػػػةاا :السػػػٌيد الٌشػػػريؼ الجرجػػػاني فػػػي حكاشػػػي المطػػػٌكؿقػػػاؿ  
فيكػكف الكضػا عامػا  كقاؿ في حكاشي شػرح اإليجػي عمػى مختصػر ابػف الحاجػب:ا..

كصػكرة االسػتحالة كمػا نقمػت عػف  3اضكع لػع خاصػالعمـك الٌتصٌكر المعتبر فيع كالمك 
كيػػؼ يعقػػؿ أف يضػػا الكاضػػا لفظػػا عامػػا منكػػكرا لمعنػػى ميتعػػٌيف  بػػأف يقػػاؿاألصػػكلييف 

 .كميتشٌخص لذا مف هذا الجانب قالكا بمنا ذلؾ كعدـ تعقمع

 اخاصػػ اصػػٌكر كضػػعكهػػك أحػػد االفتراضػػات العقميػػة التػػي تتٌ  االقسػػـ الرابػػا -4
كر كمػػا صػػٌرح األصػػكليكف غيػػر كهػػذل الٌصػػ االمعنػػى يكػػكف عامػػا ككٌميػػ اكمعٌرفػػ امتعينػػ

اصػػػػا لخصػػػػكص أف يكػػػػكف الكضػػػػا خ معتبػػػػرة عقػػػػبل ككضػػػػعاا قػػػػاؿ ابػػػػف الحاجػػػػب: ا
مػػف  المكضػػكع لػػع عامػػا فػػبل يتصػػٌكرا ألٌف الجزئػػي لػػيس كجهػػاالٌتصػػكر المعتبػػر فيػػع ك 

                              
 .8المرجا السابؽ ص 1
سنة  1ينظر منه  التحقيؽ كالتكضيح لحٌؿ غكامض التنقيح  محمد جعيط مطبعة النهضة تكنس ط 2

 .79ص 1921
 .644ص 1مختصر ابف الحاجب بشرح العضد اإليجي دار الكتب العممية بيركت ج  3
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أك معرفػة لمكضػكع هػك  فبل يكضا لفظه خػاصه  ا1ا.ع العقؿ بع إليعليتكجٌ  اكجكل الكٌمي
 . يتنافى ما كاقا الم ةا قد نكرة يٌتصؼ بالعمـك فهذا ممٌ 

                              
 1حاشية الٌسيد الشريؼ الجرجاني عمى شرح العضد عمى المختصر دار الكتب العممية لبناف ج 1

 .644ص
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ً  وضؼب دلؼبزفا :ثبٌثاٌ ادلبحث ً  ِهن  ىه ً  لبٍه  وٍّه

 ؟اجلصئًوأ

كمػػف هنػػا ًاستشػػكؿ القرافػػي نػػاقبل خػػبلؼ العممػػا  الٌػػذم يفتػػرض سػػؤاال ميفػػادلا  
مػف بػاب الكٌميػات كضػعا  الضةماةر...( سةماا الموصةولة،ال) هؿ تعٌد تمػؾ المعػارؼ

  أٌف ًاسػػـ ا فهػػؿ نعنػػي مػػثبل؟ال ثبلثػػة  قسػػميفكاسػػتعماالا كتصػػير بػػذلؾ القسػػمة عمػػى 
كغايػة األمػر أٌف  ا... ا يقػكؿ القرافػي:؟اإلشارة  مكضكع لمطمػؽ مشػار إليػع محسػكس

أسما  اإلشارة كما معها شىرىط فيها الكاضا أال تستعمؿ إاٌل في جزئػي خػاصا
ا كهػك 1

 3كالعضػػػػد اإليجػػػػي لػػػػبعض المحٌققػػػػيف اخبلفػػػػ 2مػػػػذهب المتقػػػػٌدميف كالٌسػػػػعد الٌتفتػػػػازاني
كالسػػٌيد الٌشػػريؼ الجرجػػاني كغيرهمػػاا حيػػث رأكا اأٌف مػػذهب المتقػػٌدميف يمىػػـز عميػػع أف 
تككف تمؾ الكممات مستعممة دائما فػي غيػر مػا كيضػعت لػع )...(ا كأيضػا كػاف يجػب 

 .4 اإلشارة كالمكصكالت نكرات ال معارؼا عمى مذهبهـ أف تككف الٌضمائر كأسما 

كقد أجاب القرافي في إشكالية كضا الضمائر كغيرها مف المعػارؼ كاعتبارهػا 
كأسػما  اإلشػارة  ؛بد نا بمفهـك ماهية المضمر كغيػرل مػف المعػارؼ كٌميات أك جزئيات

تفسػػػيرل إلػػػى لفػػػظ منفصػػػؿ عنػػػع إف كػػػاف  ااٌلمفػػػظ المحتػػػاج فػػػي :أٌنػػػع قػػػائبل كالمكصػػػكلة
                              

 .9شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص 1
ٌمعا سعد الديف التفتازانىا اإلماـ العالـ بالعمـك العربية  الكبلـ هك مسعكد بف عمر بف عبد ال 2

شرح  المفتاح ا  الشرحاف الكبير كالص ير عمى تمخيص قا لع  712كاألصكؿ كالمنطؽا  كلد سنة 
الرسالة الشمسية المعركؼ بالسعدية  فى المنطؽ ك حاشية التمكيح عمى التكضيح فى األصكؿ كغيرها 

 .350ص 4درر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ابف حجر العسقبلني جهػ ينظر ال793تكفي

اإلماـ العبلمة القاضي عضد الديف أبك الفضؿ عبد الرحمف بف ركف الديف أحمد بف عبد ال فار بف   3
لع  .هػ 7 00كقيؿ هػ  680بعد سنة شيراز كلد بكي  مف نكاحي المطرزم أحمد اإليجي البكرم 

   .322ص 2المكاقؼ في عمـ الكبلـ كغيرها ينظر الدرر الكامنة ج
 .10شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/680_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/680_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/700_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/700_%D9%87%D9%80
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ـٌ نجػدل قػد ا 1أك قرينة تكٌمـ أك خطاب ا غائباا استشػكؿ تحديػد كضػا لفػظ المضػمر ثػ
ًاختمػػؼ الفضػػبل  ا ا حيػػث قػػاؿ:اكٌميػػ ا أكأم اعتبػػارل جزئيػػ ؛ضػػمف الٌتقسػػيمات الٌسػػابقة

ا كًاختػار رأم األغمبيػة 2أك كمٌػيا في مسٌمى لفظ المضمر حيث كيجػدا هػؿ هػك جزئػي
 كالميتعي نػات الجزئيػات أٌنهػا مػف ؛سما  المكصػكلة كغيرهػااألالقاضي بأٌف المضمرات ك 

كهػك فػي الحقيقػة ارتػأل ا 3ا كهػك ًاختيػار الػٌرازم فػي المحصػكؿ أيضػازمف االسػتعماؿ
مػذهب األغمبيػػة الػذم يػػرل أٌنهػا مػػف حيػث كضػػعها هػي كٌميػػة أٌمػا مػػف حيػث اسػػتعماؿ 

 ت.ـ لها فهي مف الجزئياالمتكم  

عمػػػػى أٌف فػػػػي مسػػػػألة خػػػػبلؼ بػػػػيف  اهـتاسػػػػتدالالألهػػػػـ اارا  ك  هنػػػػا كنعػػػػرض 
ف ًاستحضػرت تمػؾ ك ب ًابف مالؾ إلػى أٌنهػا جزئيػات كضػعا العمما ا افذه ًاسػتعماالا كام

الجزئيػػػات بمفهػػػـك كمٌػػػيا فػػػالمفهـك الكمٌػػػي الػػػة االستحضػػػارا فهػػػي عنػػػدهـ مػػػف القسػػػـ 
الثٌػػاني) كضػػا خػػاص لمعنػػى خػػاص(ا كعمػػى هػػذا المػػذهب درج جػػبلؿ الػػٌديف المحمٌػػي 

 . 4كعضد الٌديف اإليجي ا

-كمػػػػنهـ مػػػػف ًاعتبرهػػػػا كٌميػػػػات كضػػػػعا جزئيػػػػات اسػػػػتعماالا كهػػػػك رأم القرافػػػػي 
ٍعػػػؿ المضػػػمر ًاسػػػما لػػػٌديف األصػػػفهانيا حيػػػث قػػػاؿ:ا كشػػػمس ا -كسػػػيأتي تكضػػػيحع كجى

كأمثالهمػػػا ال يتحقٌػػػؽ إال بقرينػػػة  }أنػػػت{ك }أنػػػا{لمجزئػػػي فيػػػع نظػػػرا كذلػػػؾ ألٌف مػػػدلكؿ 

                              
 .34شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص 1
 .34المصدر السابؽ ص 2
محمد  الكاشؼ عمى المحصكؿ شمس الديف األصبهانيا تحؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي 3

 .37ص2ج 1998سنة  1معكضا دار الكتب العممية لبناف ط
 .87ص 1مض التنقيح محمد جعيط جمنه  التحقيؽ كالتكضيح لحؿ غكا 4
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كما كاف مدلكلع جزئياا فكٌنع يتعٌيف مدلكلع بمجرد اٌلمفظ المكضػكع لػع حٌسية أك خيالية 
 . 1اغير قرينة كالحاؿ في األعبلـ...مف 

ـٌ شػػػػرع القرافػػػػي بػػػػذكر أدلٌػػػػة كػػػػؿ مػػػػذهبا ميبٌينػػػػا كجػػػػع االسػػػػتد    الؿ ككجػػػػع ثػػػػ
ثريػػػةا كهػػػك أٌف الضػػػمائر مػػػف ا سػػػاريا فيػػػع عمػػػى رأم األكاالعتػػػراض بمػػػا رال صػػػكابا

صػػػػػة كالميعىرن  الجزئيػػػػػات أثنػػػػػا  العمميػػػػػة  فقػػػػػط فػػػػػيلكػػػػػف  فػػػػػةأم مػػػػػف المفػػػػػاهيـ الميتشخ 
 .  التخاطبية

 كلقد استدٌلكا بااتي:

يع عممػا  العربيػة  ابأٌف مسٌمى الٌضمائر كٌمي يمـز عميع مخالفة ما أجما عم-1
لػػػةا كذلػػػؾ ألٌف كضػػػا معرفػػػةا بػػػؿ أعػػػرؼ المعػػػارؼ بعػػػد ًاسػػػـ الجبل مػػػف أٌف المضػػػمر

المضػػػمر لػػػك كػػػاف كٌميػػػا لكػػػاف نكػػػرةا ألٌف الٌنكػػػرة إٌنمػػػا كانػػػت نكػػػرةا ألٌف مسػػػٌماها كمٌػػػي 
مشترؾ فيع بيف أفرادل غير متناهية ال يختٌص بكاحد دكف اخػرا كالمضػمر عمػى هػذا 

 .2القكؿ كذلؾا فيككف نكرة فيخالؼ ما كقا عميع إجماع الٌنحاة ا

كػػاف دااٌل لاالسػػتدالؿ الثٌػػاني حاصػػمعا أٌف مسػػٌمى المضػػمرا لػػك كػػاف كٌميػػا ك -2
ـٌ مػف الٌشػخص المعػٌيفا  لبتػةا كيمىػـز أف اٌل يػدٌؿ عمػى شػخص خػاص اعمى ما هك أعػ

 قاعدة أٌف الٌداؿ عمى األعـ غيري داٌؿ عمى األخصا كهذا البٌلـز ييكٌذبع الكاقا.ألٌف ال

 

 

                              
 .37ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ األصبهاني ج  1
ا كالشكشاكم عمى التنقيح 79كحاشية عمى التنقيح محمد جعيط ص  ا35شرح التنقيح القرافي ص  2

 .57كعمـ التخاطب اإلسبلمي  محمد عمي يكنس ص 209ص
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 موقف الاراي :*

عقمػي الٌػذم البرهػاف الانطبلقػا مػف  استدٌؿ القرافػي عمػى مػا ًاختػارل مػف الخػبلؼ
ال  كضػػػعا يقتضػػػي إبطػػػاؿ النقػػػيض إلثبػػػات أٌف  المضػػػمرات كغيرهػػػا مػػػف بػػػاب الكمٌػػػي

كضػعت كضػعا عامػػا كلمعنػى خػاص يحػػٌددل االسػتعماؿا فقػػاؿ:  الجزئػيا فيتعػٌيف أٌنهػػا
ال كٌمي بكبطاؿ نقيضعا كهك أٌنع جزئيا كحاصؿ ذلؾ أٌنع لػك كػاف جزئيػا لمػا اأٌف مسمٌ 

ال يصػػدؽ عمػػى  }أنػػا{صػػدؽ عمػػى شػػخص اخػػر إاٌل بكضػػا اخػػرا فيمػػـز أٌف مػػف قػػاؿ 
فيكػػكف  ؛األفػرادا فثبػت أٌنػػع مكضػكع لمقػػدر المشػترؾ بػػيف }أنػػا{غيػرل إال بكضػا اخػػر كػػ

ا ألٌنػػع مكضػػكع لمقػػدر المشػػترؾ الٌػػذم هػػك }أنػػا{حقيقػػة فػػي كػػٌؿ مػػف قػػاؿ}أنػػا{كٌميػا كيكػػكف
 .  1مفهـك المتكٌمـا

م ًارتضال القرافي في المسػألة فػي كيذهب الٌطاهر ابف عاشكر إلى أٌف اٌلذ    
تحقيؽ معنى المكضكع لػعا الٌضػمائر كبقيػة المعػارؼ منشػؤل الخػبلؼ فػي الٌنظػر إلػى 

المضػػػمرات إذا  فػػػيظػػػر نٌ الكهػػػك  حػػػاؿ االسػػػتعماؿ أك إلػػػى عػػػدـ االختصػػػاص بكاحػػػدا
كأٌمػا إف  ظرة إليها مػف قبيػؿ الكضػا العػاـ دكف تخصػيص بميعػٌيف فهػي كمٌػياكانت النٌ 
فهي مف هذل الحيثيػة  ؛خاطبكاصؿ في مقاـ التٌ ظر إليها مف خبلؿ عممية التٌ كاف النٌ 

مؤٌيػدا فػي  سار عميػع الطٌػاهر ابػف عاشػكر الٌرأمجزئي تتمٌبس صفة التشخيصا كهذا 
هػػا كٌميػػات كضػػعاا األٌف الكاضػػا مػػا كضػػا لفظػػا ذلػػؾ مػػذهب القرافػػي الٌػػذم يقضػػي بأنٌ 
ا ميكٌضػػحا كجهػػة نظػػرل فػػي أٌف الٌنظػػر يجػػب أف 2لػػذات معٌينػػة ال يطمػػؽ عمػػى غيرهػػا ا

                              
كعمـ التخاطب  80. كحاشية عؿ التنقيح محمد الجعيط ص36ا35شرح التنقيح القرافي ص 1

 .58اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص
ضيح كالتصحيح لحٌؿ مشكبلت التنقيح ) المشهكرة حاشية الطاهر ابف عاشكر عمى التنقيح( التك   2

 .38ص 1941محمد الطاهر بف عاشكرا مطبعة النهضة تكنس د ط سنة 
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كشػػرط ا حيػث قػاؿ: يفا كهمػا شػرط الكاضػا كًاسػػتعماؿ المػتكٌمـايف اخػػرى يكٌجػع إلػى أمػرى 
عمػى شػرط أف ال  لكاضا لصحة إطبلقها عمى ذات أف يكضا لها كضػعا ثانيػا)...(ا

ًضػػا ليػػدٌؿ عمػػى ميشػػار إليػػع مشػػركطا  }هػػذا{ عنػػد قصػػد الجزئيػػة)...(ا فػػػتسػػتعمؿ إالٌ  كي
أف ال يسػػػتعمؿ إال عنػػػد قصػػػد ذات معٌينػػػةا فػػػبل يصػػػٌح فػػػيمف أيشػػػير إليػػػع بالبنػػػاف أف 

 .1المشار إليعا أم }هذا{فتقكؿ رجؿ }هذا{تطمؽ عميع أٌنع 

ػػػح مػػػرادهـا حيػػػث قػػػاؿ ا كبهػػػذا يظهػػػر  كفػػػي األخيػػػر يخمػػػص إلػػػى نتيجػػػة تيكض 
ألٌف االسػػػتعماؿ كفػػػؽ الٌشػػػرط  مػػػرادهـ مػػػف قػػػكلهـ كٌميػػػات كضػػػعا كجزئيػػػات اسػػػتعماالا

 .2الجزئيا

هـ مػػػػف فقيػػػػة المعػػػػارؼ عمكمػػػػا كمػػػػكقكلتمخػػػػيص تفسػػػػير القرافػػػػي لممضػػػػمر كب 
ًضػػعت كضػػعا عامػػاا بحيػػث تصػػمح  الكضػػاا ايمكػػف القػػكؿ: إٌنػػع يػػرل أٌف المعػػارؼ كي
لئلشػػػارة إلػػػى أٌم فػػػرد مناسػػػب المقػػػاـ الفعمػػػي لمكػػػبلـ كأٌف المتخػػػاطبيف قػػػادركف عمػػػى 
ـٌ فكٌف الٌداللة الكٌمية لهذا الٌنػكع مػف األلفػاظ محككمػة بالكضػاا  تحديد مراجعهاا كمف ث

 .3لكف إشارتها محككمة باالستعماؿاك 

مفػػػردات إلػػػى ًاٌتخػػػاذ المقػػػاـ كسػػػيمة أصػػػيمة لتحديػػػد تػػػدكالي لينقمنػػػا هنػػػا القرافػػػي  
لكبلـ أثنا  االستعماؿا حٌتى ما المفردات اٌلتي كضعها الكاضػا لمعنػى عػاـ منكػكر ا

لة عمى معػاني خاصػةا كال سػبيؿ لنػا فػي تكظيػؼ غيًر صالح في ابتدا  الكضا لمٌدال
تمػػػؾ المعػػػاني إال باالٌتكػػػا  عمػػػى القرينػػػة المصػػػاحبة لمكػػػبلـا لتحقيػػػؽ بنجػػػاح العمميػػػة 

ـن   .تكصيؿ أغراض المتكٌمـ كمقاصدل اإلببلغيةا كمف ث
                              

 .39حاشية الطاهر ابف عاشكر عمى التنقيح ص 1
 .39المرجا السابؽ ص 2
 .59عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس  ص3
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 وإشههىبٌٍت اإلظههنبدٌت بثادلسّوبهه :سابههغاٌ ادلبحههث

  .ادلىاضؼت

 ال؟  أكة ًاختمؼ عمما  األصكؿ في المركبات اإلسنادية هؿ هي مكضكعقد ل      

ع لع ًانتقادات لـ ترؽ بأف المركٌ  القائؿإذ الٌرأم   في حقيقتها بات غيري مكضكعة كيج 
إلى األدٌلة المفن دة لهذا الٌرأما حيث ذهب أصحاب الٌرأم القائؿ بأٌنها مكضكعةا 

 .فردياليس كضعا 

ٌلذيف ًاستدٌلكا أٌنها غيري مكضكعة ما اذهب إليع الفخر الٌرازم كابف كمف أدٌلة ا   
 :ٌنهما غيري مكضكعة لسببيفمالؾ بأ

أٌف مف ال يعرؼ مف الكبلـ العربي إاٌل لفظتيف مفردتيف صالحيف إلسناد  :أحدىما 
أحدهما إلى اخرا فكٌنع ال ييفتقر عند سماعهما ما اإلسناد إلى ميعٌرؼ لمعنى 

 .1ؿ يدركع ضركرةااإلسنادا ب

: اكلك كاف حاؿ الجمؿ حاؿ النحكم ما حكال ًابف إياز الب دادم : انييماك 
المفردات في الكضا لكاف استعماؿ الجمؿ كفهـ معناها متكٌقفا عمى نقمها عف 

يكدعكها العرباكما كاف المفردات كذلؾ كلكجب عمى أهؿ اٌلم ة أف يتتٌبعكا الجمؿ ك 
كتبهـ كما فعمكا بالمفرداتا كألٌف المرٌكبات داللتها عمى معناها الٌتركيبي بالعقؿ ال 

 .2بالكضاا

                              
 .394ص 1البحر المحيط الزركشي ج 1
 .44ص 1المزهر لمسيكطي  ج 2
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كهنا قٌدـ السيكطي رأم ابف مالؾ اٌلذم حاصمعا أف ما نحتاج إليع في الٌتعامؿ       
ا حيث 1يس معرفة الكضااما العبلقة بيف الكممات في الجممةا إٌنما هك العقؿ كل

كما كاف في  ا..أٌف الٌداؿ بالكضا البٌد مف إحصائع كمنا االستئناؼ فيعا قاؿ:
كالمرٌكبات القائمة مقامهاا فمك كاف الكبلـ دااٌل بالكضا كجب ذلؾ فيعا المفردات 

في المفردات إال ما سبؽ  كما لـ نستعمؿ اـ بكبلـ لـ نسبؽ إليعكلـ يكف لنا أف ٌنتكمٌ 
 . 2برهاف عمى أٌف الكبلـ ليس دااٌل بالكضاا ًاستعمالعا كفي عدـ ذلؾ

ـ بابف المتهك   راٌدا فيع عمى أبي حياف 3مالؾ ناظري الجيش ابفً  ةكأٌيد كجهة نظر     
جيز تركيبا ما في ل ة مف اٌلم ات مف االعجب ممف يي  القائؿ: امالؾ صاحب األلفية

غير أف يسما مف ذلؾ الٌتركيب نظائرا كهؿ الٌتراكيب العربية إال كالمفردات 
جميا ألٌف  رد كذلؾ ال يجكز في الٌتراكيبافكما ال يجكز إحداث لفظ مف ااٌلم كية؟
. كهك 4األمكر الكضعية تحتاج إلى سماع أهؿ اٌلمسافااألمكر كضعية ك هي ذلؾ 

ابأٌنها  :بات غيري مكضكعةف يقكؿ أٌف المركٌ في سياؽ نقدل لمًاختيار الٌزركشيا فنقؿ 
نساف دكف التٌقكية في مفرداتع)...(ا كهذا القكؿ لئل }زيد قائـ{مكضكعةا فكضعت 

                              
 .52عمـ التخاطب اإلسبلمي ص 1
. كمف البلفت لمٌنظر أٌف كجهة  رأم ابف مالؾ تتقاطا بشكؿ كاضح ما 43ص 1المزهر لمسيكطي ج 2

م كية لع أف ما قٌدمع نعـك تشكمسكي في المسانيات الحديثةا كهي أٌف المٌتكمـ يمكنع بمقتضى كفايتع الٌ 
 .52يستخدـ قكالت لـ يسما بها مف قبؿ . ينظر عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص

تمهيد القكاعد شرح تسهيؿ الفكائد ناظر الجيش تحؽ عمي محمد فاخر كاخركف دار السبلـ مصر  3
هػ(  778هػ/ 697هك محمد بف يكسؼ محمد الديف) . كناظر الجيش135ا ص1اا ج2007سنة  1ط

تتممذ ألبي حياف كالتبريزم كغيرهما لع شرح عمى التسهيؿ كشرح تمخيص المفتاح. ينظر ترجمتع: ب ية 
الكعاة في طبقات الم كييف كالنحاة جبلؿ الديف السيكطيا تحؽ عمي محمد عمرامكتبة الخانجي 

 .27ا ص 1قيؽ تمهيد القكاعد السابؽ جا كمقدمة تح260ص 1ج  2005سنة 1القاهرة ط
 .42ص 1المزهر في عمـك الم ة لمسيكطي ج 4
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كهك  :قاؿ القرافي مفرد كمركب. أقسامها: ظاهر كبلـ ًابف حاجبا حيث قاؿ:
الٌصحيحا كعزال غيرل لمجمهكر بدليؿ أٌنها حيًجرت في الٌتراكيب كما حجرت في 

: مف قاؿليس مف كبلمناا ك  }إٌف قائـه زيدان { المفرداتا قاؿ الٌزركشي: إٌف مف قاؿ
 .1افهك مف كبلمنا.. ا}إٌف زيدان قائـه {

لكف باعتبارات  ؛بات كما المفرداتكهذا يدٌؿ عمى تىعىر ًضها بالكضا المركٌ      
بؿ تستسي ها القاعدة كاالستعماؿ  ؛ص في أمثمة بعينهاقكاعدية عامة ال تتشخٌ 

ها تخضا لسماع فكنٌ  ؛كـبات في مساؽ األمثاؿ كالحً لمركٌ ؽ با ما تعمٌ العربي المهـٌ إالٌ 
 ها مف المفرداتكسكائً  مف حيث إٌنها ًقيمت عمى هيئتها المخصكصةا فكانت الكضا

بات نفسها عمى عاد فيع المثؿ بتمؾ المركٌ لمعنى أصبح يي  كضعكها باعتبار أٌنهـ
 .ا اإلسناديةشكمها األٌكؿ بدكف أٌم ت ٌير في تمؾ المركبات مف حيثية هيئته

أدٌلة ميفن دا  2هكنيالر   أبك زكريا  هذا الٌرأم مف األصكلييفإلى كمٌمف ذهب 
ـى يكضا عيف الٌمفظ لعيف المعنى في  :قيؿا فقاؿ: امانعي القكؿ بكضا المرٌكبات ًل

ألٌف منها الجز  الٌصكرم كليس  المرٌكب كلـ تكضا أجزاؤل ألجزا  المعنى؟ا
اٌل لتكٌقؼ كٌؿ تركيب عمى معرفة كضعع فبل يككف مكضكعا. مكضكعا لمعن  ىا كام

كجكابع: أٌف األجزا  المادية مكضكعةه لؤلجزا  الماديةا كالجز  الٌصكرم مكضكع 
لمجز  الٌصكرما ألٌف المعنى أيضا مرٌكب مف مادة كصكرةا غير أٌنها ليست 

                              
 .395ص 1البحر المحيط الزركشي ج  1
كالريهكني هك أبك زكريا  يحيى بف مكسى كينسب إلى ريهكنة قبيمة مف الم رب كلد فيها ثـ انتقؿ إلى  2

هػ( لع شرح مطالا األنكار كشرح مختصر بف الحاجب. ينظر درة 775القاهرة تكفي عمى خبلؼ في)
 3أبي العباس ابف الفرضيا تحؽ محمد األحمدم أبك النكرا دار التراث مصر دت د ط ج الحجاؿ

 .333ص
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ات الٌتراكيب بحسب مكضكعةن بالٌشخص لكٌنها مكضكعةه بالٌنكعا كلذلؾ تختمؼ هيئ
نها التي كهذا يؤكؿ لما سيأتي بأٌف المركبات مكضكعة مف حيث قكاني 1اٌلم اتا

 .اعتادها العرب في استعمالها ال المركبات بعينها

 موقف الاراي :*

العرب سٌنت طرائؽ كنماذج  بأفٌ  منع المتتٌبا لكبلـ القرافي يخمصف     
 ساليبأها اعتبار ب كأسسا لتراكيبها أثنا  ًاستعمالها لمكبلـ ال يجكز الخركج عنعا

فهك مف ا }في الٌدار رجؿ{ف قاؿ م افقالت: فقاؿ: اانتهجتها في كبلمها اكسنن
ا ليس }دخؿ إلى عند زيد{ك فميس مف كبلمناا }رجؿ في الٌدار{كبلمنا كمف قاؿ: 

كهك كثير في تراكيب الكبلـ)...(ا  مف كبلمنا)...(ا }جئت مف عندل{ك مف كبلمنا
ألٌف العرب لٌما كضعت المركباتا إٌنما كضعت أنكاعها عند أرباب هذا المذهبا 

 ا .اعؿ المخٌصص فبل...ات األنكاع فبلا فكضعت باب الفاعؿا أٌما الفأٌما جزئي

تكجيع القرافي الٌرامي إلى أٌف المرٌكبات مكضكعةه كفؽ  كيستفاد مف
كالمجركر عف الجار  اًاستعماالت العرب المسمكعةا كعدـ تقٌدـ الفاعؿ عف فعمع

م رأل بعدـ كضعها كالمذهب األٌكؿ اٌلذ مكضكعةا فهي إذان عمى هذا النحك كهكذاا
 ما كأف ييعي ف كضا إسناد فعؿ عىنىى شكمىها الميعينف عمى نحك عبارات مخصكصةا

صة كمتشخٌ  نةلككننا مازلنا نسما لتراكيب معيٌ  فعٌدها متعذرة مخصكصاما لفاعؿ 
أم إذ الرٌ  ؛كعند الٌتأمؿ ال نرل كجها لمٌتعارض بيف الٌرأييف لـ نسما بها مف قبؿا

لـ تضا عبارات  ٌف العربمف  حيث إ إليها كاغير مكضكعة نظر ها الذم يذهب أنٌ 
                              

تحفة المسئكؿ في شرح مختصر منتهى الٌسكؿا أبك زكريا  يحيى بف مكسى الريهكني تحؽ الهادم  1
حيا  التراث ط  1دبيا ج 2002سنة 1بف الحسيف شبيميا دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كام

 .  .290ص
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جيز بذلؾ أم المي بينما الرٌ  إسنادية مخصكصة لمجمكعة مف االستعماالت المحددةا
ار مراعاة تمؾ القكاعد النحكية لكف باعتب ةاية مكضكعدبات اإلسنارأل أف المركٌ 

  ا تها مف حيث هذا االعتبارلعرب كضعتي ال يجكز لنا الخركج عنهاا فاالٌصرفية الٌ ك 
 كهك مذهب بعض النحكييف. اكمف هذل الحيثية يمكف لنا الجما بيف الرأييف

بدٌقة هذا الٌتكجيع القاضي االسترباذم  فقد كٌضح عصري ع الٌشريؼ الٌرضي  
اإٌنا ال نيسم ـ أٌف المرٌكب ليس بمكضكعا كبيانع أٌف  بالجما بيف المذهبيفا قائبل:

أف يضا ألفاظا معٌينة سماعيةا كتمؾ هي اٌلتي يحتاج في معرفتها إلى  الكاضا إٌما
ٌما أف يضا قانكنا كٌميا ييعرؼ بع األلفاظا فهي قياسيةا كذلؾ القانكف  عمـ اٌلم ةا كام

ٌما أف يعرؼ بع المرٌكبات القياسيةا ..إٌما أف يعرؼ بع المفردات القياسية) .(ا كام
 .1افاعؿ..أٌف الفعؿ ميقٌدـ عمى الكذلؾ مثبل 

كيكٌضح الباحث محٌمد محٌمد عمي يكنس تعقيبا عمى عبارة الٌرضي بأٌفا ما  
اقية عنال بالقكانيف التي تيعرؼ بها المفردات القياسية ما يمكف تسميتع بالقكاعد االشتق

derivational rules  لبنا  الكممة اٌلتي يحتاج في معرفتها إلى عمـ الٌصرؼ.أٌما
القكانيف اٌلتي تيعرؼ بها المرٌكبات القياسية افيشير بها إلى القكاعد اإلعرابية التي 

 .2ا inflectional rulesتٌتصؿ ببنا  الكممة 

بات كضعية أٌفا داللة المركٌ  القكؿ يف تيفضي إلىكخبلصة الجما بيف المذهب
لكف مف جهة  مف جهة ًاعتماد الٌتركيب عمى قكاعد مقررة مرٌتبة في أبكاب الٌنحكا

االستعماؿ يتراجا الكضا أماـ الٌسمطة االختيارية لممتكٌمـا اٌلذم ينحك في صياغة 
                              

ا عالـ الكتب اط 1 ا 2000سنة 1شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجبا تحؽ عبد العاؿ سالـ مكـر
 .10ص 1القاهرة ج

 .533عمـ التخاطب اإلسبلمي ص 2
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امش الٌداللية اٌلتي كبلمع نحكا خاصة ال يطأ هذل القكانيفا كلكٌنع يتصٌرؼ في الهك 
تسمح بها أنكاعا مف الٌتصاريؼ تمنح كبلمع صفات ليست ل يرل. فالكضا في 

كيقابمع استعماؿ المتكٌمـ لهذل الٌتراكيب  الٌتراكيب بمكجب هذا الٌرأم قانكني )...(
 1بقكانينها العامة.ا

كأ يستندكف إليع بات اإلسنادية لهـ متٌ القائميف بكضا المركٌ  أفٌ  لديناص فيتمخٌ  
ها سيمعت عييف في اعتبار جمؿ ما معينة عمى أنٌ بكضعهاا كال نعني بع عدـ التٌ 

ا بؿ االقتدا  بكبلـ العرب في أساليبهـ كسننهـ كاقتفا  سمتهـ يفميعينى   بشكؿ كأدا
ها تابا لتمؾ القكاعد المستنبطة ضكعة مف حيث إنٌ في الكبلـا فهي بهذا االعتبار مك 

ماع بات فنظرهـ اقتصر عمى عدـ السٌ مف أساليبهـا كأٌما القائمكف بعدـ الكضا لممركٌ 
ـٌ إلزامية عدـ الخركج عميهاا كهذا ممتنا كضعا كعقبلا  لتراكيب بعينها منهـا كمف ث

لـ تسما مف قبؿا  ضهابعإذ لممتكٌمـ القدرة عمى إنشا  مجمكعة جمؿ ال حصر لهاا 
كما ذلؾ نقكؿ أنع قد له  بمركبات إسنادية هي مكضكعة باعتبار احتراـ طرائؽ 
العرب في تأدية كبلمهاا كفي ااف نفسع نقكؿ أنع له  بمركبات إسنادية هي غير 

 مكضكعة باعتبار أنها ليس لها مثاؿ سابؽ ميتشٌخص كماثؿ.       

                              
 155الخطاب االشتباهي في الٌتراث اٌلمساني العربي البشير الٌتهالي  ص 1



 الول                                  داللة الوضع وقضاياه عند الاراي     الفصل 

47 
 

 بهٌن  اٌٍفظٍهت  اٌهّدواي  ؼٍهت ِىل :بِطاخله  ادلبحث

  اٌؼٍين واٌىالغ اٌوّصىزة ِدٌىي

كاؿ  نمفػػػػػي النظػػػػػر األصػػػػػكلي فػػػػػي اسػػػػػتمرار دائػػػػػـ يتكٌشػػػػػؼ أسػػػػػرار عبلقػػػػػة الػػػػػدٌ 
طرائػػػؽ اسػػػتجبل  فػػػي نقيػػػب قػػػة بالتٌ كيبحػػػث فػػػي مسػػػائمع األصػػػكلية المتعمٌ  اكمػػػدلكالتها

تػػي انطمقػػكا منهػػا فػػي الٌ  ؛رعيبأحكػػاـ الخطػػاب الٌشػػ دائمػػاالمعػػاني التػػي تػػرتبط عنػػدهـ 
 هنيػػة أككر الذٌ قهػػا بالٌصػػمفظيػػة كسػػٌر تعمٌ بحػػكثهـ األصػػكليةا فعػػالجكا األكضػػاع الٌ  كػػؿٌ 

ًضػػا المفػػظ أساسػػا بجانػػب تمث ػػؿ  بمػػا هػػك كػػائف فػػي الكاقػػا الخػػارجي الممحػػكظا كهػػؿ كي
 هػػك مػػا ص فػػيتشػػخ  هػػك مكضػػكع لمػػا هػػك مي  لٌذهنيػػة لػػدل المتكٌمـ/الٌسػػاماا أكالٌصػػكرة ا

 كد في األعياف الخارجية؟. مكج

أٌف عممػػػا  األصػػػكؿ  إلػػػى عنينب ػػػالتػػػي سػػػنعالجها هنػػػاا كتكطئػػػة لمسػػػرد األجكبػػػة 
الليػػػة عمػػػى تمػػػؾ األركػػػاف زكا فػػػي بحػػػكثهـ الدٌ كغيػػػرهـ مػػػف عممػػػا  البيػػػاف كالفمسػػػفة رٌكػػػ

اتقػػـك العمميػػة الٌدالليػػة عمػػى تضػػامف جممػػة  خػػاطبيا حيػػثالمهٌمػػة لعمميػػة الٌتكاصػػؿ التٌ 
كاألذهػػػاف كاألعيػػػافا كعٌبػػػر عنهػػػا  اف عٌبػػػر عنهػػػا القػػػدامى بثػػػالكث الٌمسػػػافامػػػف األركػػػ

اكعمػػى هػػذا فػػكٌف عبػػارةا تصػػنيؼ األحػػداث  :عػػض المحػػدثيف فػػي بػػاب الحػػدث بقػػكلهـب
 يمكف أف تنٌزؿ في ثبلثة مستكيات مختمفة هي:

 مستكل الكاقا الخارجي اإلحالي. ( أ
 مستكل العمميات الٌتصكيرية المعرفي. ( ب
 .1مستكل األشكاؿ كالعمميات اٌلم كية.ا ( ت

                              
 1مقكلة الحدث الداللية في التفكير الٌم كما شكرم السعدما دار الكتاب الجديد المتحدة ط 1

 .120ا119ا ص2013سنة
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الٌرازم  افكلقد عالجها األصكليكف ضمف قضايا الكضا كمف بينهـ اإلماما
 فادل:يتشٌكؿ في سؤاؿ مي  كالقرافي كدار حكلها خبلؼ بينهـا

  إراا العيان الخارجية؟.  موضوعة  إراا الصورة الّ ىنية أو ىل اللفاظ

 مذاهب: ةأربع عمىفاختمفكا في اإلجابة عف هذا الٌسؤاؿ 

القكؿ باألعياف الخارجيةا أم إٌف المعنى اٌلذم أٌدال اٌلمفظ المكضكع  :اأحدى
ف األصكلييف لعا هك عبارة عف انعكاس لؤلعياف الخارجيةا كهك قكؿ جماعة م

ااأللفاظ إٌنما كيضعت لمحقائؽ الخارجية  :1كاٌلم كييفا قاؿ أبك إسحاؽ الٌشيرازم
تمؾ الحقائؽ المكضكع لها إذا فىًنيت كجا  أمثالهيا إٌنما يطمؽ عميها  )...(ا إفٌ 

رجية الميتشٌخصةابالقياسا كاٌتفقكا عمى أٌف األعبلـ إٌنما كيضعت لؤلمكر الخا
2  . 

كأٌما العرب فكانت تستعمؿ األلفاظ  ا... الٌشيرازم أيضا: أبك إسحاؽ كقاؿ  
هذا الفرسا كهذا الٌذئب  في األعياف كال تذكر أٌف هذا الجنس أك العيفا فيقكلكف:

ذا كهذا الحمار كهذل الٌدابة)...(ا  كضعنا ذلؾ  :أٌنهـ قالكالـ يكف قد نيقؿ عنهـ كام
ٌنما نيقؿ عنهـ تسمية تمؾ األعياف بتمؾ األسما ا كانت الٌتسمية مختٌصة ال  لمجنس كام

 .3يدخؿ فيها كغيرها بحكـ الكضا.ا

                              
هػ(ا لع المما كشرحع  476هػ/393إبراهيـ بف عمي بف يكسؼ أبك إسحاؽ الشيرازما فقيع أصكلي )  1

كالمهٌذب في الفقع كالتبصرة في أصكؿ الفقع. ينظر طبقات الشافعية الكبرل تاج الديف أبي نصر عبد 
الطناحي كعبد الفتاح محمد الحمكا دار إحيا  الكتب العربية  الكهاب السبكيا تحؽ محمكد محمد

 215ص 4ا ج1964مصرا دط سنة
 .504ص 1نفائس األصكؿ القرافي ج 2
سنة  1شرح الٌمما االشيرازم أبك إسحاؽ إبراهيـا تح عبد المجيد التركيا دار ال رب اإلسبلمي ط 3

 .186ص 1بيركت لبناف اج 1988
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ا راٌدا عمى مف ًانتقد رأم 1اٌلذم ًاختارل الٌشيرازم رٌجحع الٌسيكطيكهذا 
أٌننا نمجأ  عمى مستداٌل بحتمية ًانتها  األلفاظ بفنا  المكجكدات الخارجيةاك الٌشيرازم 

في ككف ي خارجيا كال كجع  ًلما هك عينأم أٌف األلفاظ لـ تكضا إالٌ ا 2إلى القياس
ألٌننا  ؛عياف الخارجيةارجية أٌنها تنتهي بنهاية تمؾ األاأللفاظ إذا كيضعت ألعياف الخ

ليع سائر جمهكر مف األصكلييفا في الحالة هذل سنمجأ إلى القياسا قاؿ  كام
ض محٌققي المناطقة كػانصير ا كهك ًاختيار بع3كهك جكاب ظاهرااإلسنكم: ا

ا كأيضا تاج الٌديف الٌسبكي مف األصكلييفا حيث قاؿ 4كالٌداكنيا الٌطكسي كالٌتفتازاني
:اكاٌلمفظ مكضكع لممعنى الخارجيا ال الٌذهني خبلفا لئلماـا)أم الٌرازم(ا كتابعع فيع 

 .5جبلؿ المحٌميال

كالٌرأم الثٌاني يرل أٌف اٌلمفظ مكضكع لممعنى مف حيث هكا أم مف  : انييا
 ا كاستظهر هذا الرأم6الٌسبكيابف غير تقييد بالٌذهني أك الخارجيا كهك ًاختيار كالد 

هكا ما إٌف اٌلمفظ مكضكع بكزا  المعنى مف حيث  فقاؿ كيظهر أف يقاؿ: :اإلسنكم
قطا الٌنظر عف ككنع ذهنياا أك خارجياا فكٌف حصكؿ المعنى في الخارج كالٌذهف مف 
األكصاؼ الٌزائدة عمى المعنىا كالٌمفظ إٌنما كيضا لممعنى مف غير تقييدل بكصؼ 

 .7زائد)...(ا

                              
 .42ص 1المزهر السيكطي ج 1
 .42ص 1ينظر المزهر لمسيكطي  ج 2
 .186ص 1شرح اإلسنكم عمى منهاج البيضاكم ج 3
 .349ص 1حاشية حسف العطار ج 4
 .348ص 1كاما جشرح المحمي عمى جما الج  5
 .349ص 1المصدر السابؽ ج 6
 .186ص 1شرح اإلسنكم عمى المنهاج لمبيضاكم ج 7
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اأٌنها مكضكعة لممعاني مف  :العطار تأييدل لهذا الٌرأم قائبلكيعمٌؿ حسف   
ما إٌف مناط الٌتعميـ كالٌتعمـ المحتاج إليهما في الٌتمدفا إٌنما هك حيث هي هيا لً 
كالحٌؽ هك هذاا   افكٌنها مم اة الخصكصيات الٌذهنية أك الخارجية المعاني مطمقاا ال

.(ا ألٌف المكضكع لع في الحقيقة نفس الٌشي  مف حيث هك عينينا كاف أك ذهنيا)..
 .تجالاال اكهذ ا أم كالد تاج الٌديف الٌسبكي 1فهذا رجكع لمذهب اإلماـ ا

اأٌف المفظ مكضكع لممعنى مف حيث هك أعـٌ مف  هذا االتجال يرل ال ا: 
ى اٌلمفظ كًاختارل لفظا بؿ كؿ  معنى محتاج إل الٌذهني كالخارجيا كليس لكٌؿ معنى

أعـٌ مف ا كهك مذهب يٌتسـ بالتجريدا فأٌنى لنا أف نتصٌكر ألفاظا 2بعض المتأخريفا
في  دكف االستعانة بالصكر الٌذهنية أك األعياف الخارجية الٌذهني كالخارجي العيني

 . ؟معرفة حقائؽ األشيا 

أٌف األلفاظ كيضعت لمٌصكر الٌذهنية دكف  جاليرل أصحاب هذا االتٌ : را عا
ابف سينا كالفارابي ك ذهب الفبلسفة كبعض األصكلييفااألعياف الخارجيةا كهك م

ا كًاختارل فخر الٌديف يالجكين 4مف األصكلييف إماـ الحرميفك ا 3كالقطب الرازم
 انطبلقا مف احتياج مجتمعي حيث يكٌضح ذلؾ كالبيضاكم كغيرهـا الٌرازم

الما مٌست الحاجة إلى الٌتعاكف كالٌتعارؼ ككاف اٌلمفظ أفيد مف  :قائبل البيضاكم

                              
 .349ص 1حاشية حسف العطار عمى شرح المحمي عمى جما الجكاما ج 1
 .397ص 1البحر المحيط الزركشي ج 2
  .349ص 1ينظر حاشية حسف العطار عمى شرح المحمي عمى جما الجكاما ج 3
 .13إرشاد الفحكؿ الشككاني  ص 4
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اإلشارة كالمثاؿ لعمكمع كأيسرا ألٌف الحركؼ كيفيات تعرض لمٌنفس الٌضركرما 
 .1ٌذهنية لدكرانهااكيضا بكزا  المعاني ال

 رأم اإلماـ الفخر الذم انته  في ذلؾٌسبكي ال كتابا البيضاكم كالدى ابف 
اأٌما في األلفاظ المفردةا فؤلٌنا إذا رأينا جسما مف بعيدا كظنٌنال صخرةا  القائؿ:

أٌنع حيكافا لىكيٌنا ظٌننال طيراا سٌمينال بعا كعرفنا  سٌمينال بهذا االسـا فكذا دنكنا منعا
ا كعرفنا أٌنع إنسافا سٌمينال بعا فاختبلؼ األسامي عند اختبلؼ  فكذا ًازداد القربي

كأٌما المرٌكبات فكٌنؾ إذا  الٌصكر الذهنيةا يدٌؿ عمى أٌف اٌلمفظ ال دىاللةى لع إاٌل عميها.
ٌنما يفيد أٌنؾ حكمت بقياـ زيد  )قاـ زيد( فهذا الكبلـ ال يفيد قياـ زيدا قمت: كام

نستدٌؿ بع عمى كأخبرت عنعا ثـٌ إف عرفنا أٌف ذلؾ الحكـ مبرأ مف الخطأا فحينئذ 
 .2ٌما أف يككف اٌلمفظ دااٌل عمى ما في الخارج فبل ..االكجكد الخارجيا فأ

 بكزا  الٌصكر الٌذهنيةا لكف الٌظاهر مف كبلـ الٌرازم أٌف األلفاظ لـ تكضا إاٌل ف
ا ألٌف ما كيضعت األلفاظ إاٌل  لئلشارة دائما يتعٌذر هذا في سياقات الٌتخاطب

لؤلعياف الخارجية في مقاـ الٌتكاصؿا عبر ٌتكسط الصكر الٌذهنية كهي ال اية في 
 هك مكجكد في الخارج.  العممية التكاصمية لتحديد أسامي كمسٌميات ما

المنحىا لٌتصكيب شمسي الٌديف األصفهاني كبلـى الٌرازم في هذا كهنا ييٌكًجع با
بؿ الٌصكاب أف يقاؿ إٌنع أراد بع: أٌنها ما كيضعت لمٌداللة عمى المكجكدات فيقكؿ: ا

الخارجية ًابتدا ا مف غير تٌكسط الٌداللة عمى المعاني الٌذهنيةا فهذا حٌؽا كذلؾ ألٌف 
خارجي بتٌكسط داللتها عمى المعاني الٌذهنيةا اٌلمفظ إٌنما يدٌؿ عمى كجكد المعنى ال

                              
 .334ص 1اإلبهاج شرح المنهاج  السبكي ككلدلا ج 1
 .474ص 1نفائس األصكؿ القرافي ج 2
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ف أراد بع أٌف الٌداللة عمى المكجكدات الخارجيةا ليست مقصكدة مف كضا  كام
افكٌف  جا  زيد األلفاظا فذلؾ باطؿا كذلؾ ألٌف الميخًبر إذا أخبر ل يرل بقكلع:

 .1مقصكدل اإلخبار بمجي  زيد في الخارجا

 -كلك مٌرة كاحدة-كفي الٌسياؽ ذاتع يؤٌكد ال زالي دكر الكجكد الخارجي  
افهذل أجناس المكجكدات  ايكفي لٌتحديد ذلؾ المكجكد الخارجي في سياؽ الٌتخاطب

كاأللفاظ الٌدالة عميها بكاسطة اثارها في الٌنفسا أعني ثبكت صكرها في الٌنفس كهك 
داخؿ في هذل األقساـ كال لفظ إال كهك عمى شي  مف  كهكإاٌل العمـ بهاا فبل معمـك 

يتأرجح بيف الٌشي  كالٌصكرة الٌذهنيةا ألٌنع ا :المدلكؿ عند ال زاليا فػ2هذل األقساـا
يرل أٌف غياب الٌشي  بعد ًانطباع كرة الٌذهنية مثاال لمٌشي ا لذلؾ فكٌنع يعٌد الصٌ 

صكرتع في الٌذهف لف يؤثر في تحديد ذلؾ الٌشي ا حيث ستككف العبلقة ثنائية 
ف  تٌتككف مف اٌلمفظ كالٌصكرة الٌذهنيةا ألٌف اٌلمفظ يثير فينا صكرة الٌشي ا حٌتى كام

ا الكجكد هك األصيؿ فيلكف ال زالي يعٌد الٌشي   ًانعدمت حقيقة كجكد ذلؾ الٌشي ا
ألٌننا ال يمكف أف نضا لفظا لمعدكـا كال يمكف أف نتصٌكر شيئا مف دكف كجكد لع 

 . 3في األعيافا

 موقف الاراي :

مفظ بكزا  الكجكد لك كيضا الٌ -أٌما القرافي فقد أٌيد رأم الٌرازم معتبرا أٌنع 
يخٌصع كيجعمع جز ا منعا كيمـز مف  اضا لكؿ مكجكد لفظك ا لىمىًزـ أف ي-الخارجي

                              
 .461ص 1الكاشؼ عمى المحصكؿ األصبهاني ج 1
 108ا ص1961معيار العمـ أبك حامد ال زاليا تح سميماف دنياا دار المعارؼ مصر سنة  2
 2012سنة  1الٌتفكير الٌداللي في الفكر اإلسبلمياعمي حاتـ حسفا دار الٌتنكير بيركت لبناف ط 3

 .51ص
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ايعتبر هذا  هذا أٌف نظير المكجكد ااخر يمىـز لع تعييف اخر كهكذا دكاليؾا فكذا
كبالتالي كضا المفظ بكزا  مكجكدات غير كانت مختمفة  الٌتحديد في األمثاؿ

 .داللتها مشتركة بيف أعياف ذات مفهـك كٌميمتشٌخصة في الخارجا ف

)...(ا فكٌف  ]الرازم[ نٌص القرافي ما ميفادل: اكالحٌؽ ما قاؿ اإلماـ هناك نيكرد      
ف كاف  الٌنزاع في هذل المسألة فيما عدا األعبلـا ككٌمها مكضكعة لمعنى كٌمي)...( كام

يينات لـ يبؽ إال كمتى حيذفت عف األمثاؿ الٌتع الكاضا لـ يعتبر الٌتعييفا
 . 1المشتركاتا كال نعني باألمكر الٌذهنية إاٌل الكٌمياتا

خارجية يصٌح عمى كٌمما قد يؤٌيد نظر الٌرازم كمف تبعع أٌفا القائؿ بالماهيات ال   
ا كهي مكجكدة بطبيعتها في الخارج كيمكف أف تكضا بكزائها ألفاظ المعاني الحٌسية

داٌلة عميهاا هذا إذا افترضنا عبلقة بيف الٌداؿ كالمدلكؿ في الٌذهف كضعا 
جز  كبير كاصطبلحاا كلكف األلفاظ ليست دالةن كم ها عمى المعاني الحٌسيةا فهناؾ 

لفاظ الٌدالة عمى العقؿا كيؼ لهـ أف يفٌسركا األ )...(مف المدلكالت غير حٌسية
 2.اكهؿ لها ماهيات خارجية؟ الٌشجاعةا الحيا )...(

                              
. كهذا ما ينتظـ ما ما قٌدمع الٌدرس اٌلم كم الحديث مف أٌف قد تختمؼ 505ص 1نفائس األصكؿ ج 1

الحقائؽ الخارجية كتتفؽ بتأديتها بمفظ كاحدا كهذا ما عٌبر عنع العالـ اٌلم كم دم سكسير في مبحث 
ؽ اٌلم كم كالحقائؽ الكاقعية كالقٌيـ. ينظر لمزيد مف الٌتكسعة عمـ اٌلم ة العاـا فرديناف دم سكسيا الٌتطاب

 . 127ص 1985ترجمة يكئيؿ يكسؼ عزيزا دار اافاؽ العربية ب داد سنة 
سنة 1منه  البحث اٌلم كم بيف الٌتراث كعمـ اٌلم ة الحديث عمي زكيفا دار افاؽ العربية ب داد ط 2

 .123ص  1986
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كضا األلفاظ لمٌصكر الٌذهنية  أم اٌلذم ًاعتبرالرٌ مٌما سبؽ يظهر  
مف االعتبارا لتفادم  اأك لمٌصكر الذهنية فقطا  بأٌف لع كجه ايةكالمكجكدات الخارج
  1.ت ليس لها كجكد خارجي كما أسمفناعدـ تفسيرهـ لمدلكال

كلعٌؿ اعتبار رأم الٌرازم كأتباعع كجيها في سبب كضا األلفاظ مف حيث ما 
تقتضيع الحاجة االجتماعية لمبشر عمكماا ل رض الٌتعايش عف طريؽ الٌتكاصؿ 

ض فأفضى باٌلم ة أداة ًاجتماعية مكصمة إلى تفاهـ بشرم في سياؽ األغرا اكالٌتفاهـ
 البشر . يها بنككالمصالح اٌلتي يتشارؾ ف

                              
مف البلفت لبلنتبال أف نجد هذل الٌتركيبات نفسها هي المحكر األساس لمٌنظرية الٌداللية اٌلتي قٌدمها   1

 of Meaning ( في كتابيهما)معنى المعنى()Richards et Ogdenاإلنجميزياف)أكجدف(ك)ريتشارد()
The Meaning ( كاٌلذم يدرساف فيع مشكمة )المعنى( مف جميا جكانبها المختمفةا فتطٌرقكا إلى

العبلمة بيف الكممات كاألفكار مف جانبا كاألشيا  المشار إليها مف جانب اخرا فمٌب التحميؿ الذم 
صكرة المثمث اإلحالي المشهكر كما يتسا الف عف أتى بع أكغدف كرتشاردز قد صيغ بمخطط عمى 

 -المفهـك-ماهية العبلمة أك الٌداللة مف حيث هي عمؿ نات  عف اٌتحاد المكٌكنات ااتية:  الرمز
الشي .ينظر  الم ة بيف الداللة ك التضميؿ دراسة نقدية عمى هامش معنى المعنىا كياف حاـز يحيى 

 .286ا ص2015سنة 1دار الكتاب الجديدة المتحدة لبناف ط
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 أو ِىاضههؼت ادلؼههىنو اٌٍّفههظ :ٌعههبدضا ادلبحههث

 اػتببط

ذلؾ اختبلفا  كاختمفكا فيلقد اهتـ األصكليكف اهتماما كبيرا بأصؿ نشأة الم ة 
ـٌ انجرٌ م كييف بٌينا ما الٌ   هذا االختبلؼ بحثهـ في العبلقة  كرا  الفبلسفةا ث

اتعٌد العبلقة بيف الٌداؿ كالمدلكؿ مف القضايا إذ  ابيف المفظ كمعنالالمناسبة القائمة ك 
كاألصكلييف كاٌلم كييف قديما كحديثاا فانقسـ   مت كثيرا مف المفكريف كالفبلسفةاٌلتي ش

بيف  (Onomatopالباحثكف حيالها إلى فريقيف: فريؽ يرل أٌنها مناسبة طبيعية)
( Arbitraryاعتباطية) ة بيف الٌداؿ  كالمدلكؿالعبلق كالمدلكؿا كفريؽ يرل أفٌ  الٌداؿ

 .1يعقدها اٌلبلفظ بينهما مف غير تعميؿا

فػااٌلم كيكف العرب القدما  ال يركف كجكد صٌمة طبيعية ذاتية بيف اٌلمفظ 
أٌنها لـ ا أم 2ٌنهـ يركف مناسبة األلفاظ كمعانيها مف نكع اخر اكمدلكلعا )...(ا بيد أ

 تكضا جزافا أك عشكائيا.

كذهب ابف الجٌني إلى أٌفامعنى الحرؼ كجرسىع يٌتسقاف ما المعنى اٌلم كم  
ا ميفٌسرا 3رؾ الحرؼ في بنائها حسب ما كضعتع العرب لعاالٌدقيؽ لمكممة اٌلتي يشت

فكٌف كثيرا مف هذل اٌلم ة كجدتع مضاهيا  قائبل: ا.. إٌيال بما سٌمال بالمحاكاة الٌصكتيةا

                              
  82سكريةا ص 2002سنة 1داللة تراكيب الجمؿ عند األصكلييف مكسى العبيدافا دار األكائؿ ط 1
 .177دراسة المعنى عند األصكلييفا طاهر سميماف حمكدةا الٌدار الجامعية د ت مصر ص 2
المعنى اٌلم كم دراسة عربية مؤصمة نظريا كتطبيقياا محمد حسف حسف جبؿا مكتبة ااداب  3
 .126ا ص2005سنة1ط
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في ألفعاؿ اٌلتي عٌبر بها عنهاا أال تراهـ قالكااًقضـابأجراس حركفع أصكات ا
  .1االيابسا كاًخضـافي الٌرطب..

ا نمحظ أٌف هذا الٌرأم سار عميع جؿ  عمما  العربية فكادك بنا ن عمى ما سبؽ ك 
كأٌما أهؿ ا :سبةا كهك ما نقمع الٌسيكطي بقكلعيطبقكف عمى كجكد هذا الٌنكع مف المنا

 .  2اٌلم ة كالعربية فقد كانكا يطبقكف عمى ثبكت المناسبة بيف األلفاظ كالمعانيا

ـى نفسىعا  أٌما األصكليكف فقد أثارت قضية الٌداؿ كعبلقتع بمدلكلع االهتما
بلقةا فمعظـ فعالجكها أثنا  دراستهـ لمسألة نشأة اٌلم ةا كتعٌددت اراؤهـ عف هذل الع

ك بكضا اهلل إٌياهاا األلفاظ إٌما أف تدٌؿ عمى المعاني بذكاتهاا أ األصكلييف يركف بأفٌ 
أك بكضا الٌناسا أك بككف البعض بكضا اهلل كالباقي بكضا الٌناسا كااألٌكؿ 
مذهب عٌباد بف سميمافا كالثٌاني مذهب الٌشي  أبي الحسف األشعرم كابف فكرؾا 

ا كأٌما الٌرابا فكٌما أف يككف ااًلبتدا  مف الٌناس ]المعتزلي[كالثٌالث مذهب أبي هاشـ
ا أك ااًلبتدا  مف اهلل كالتٌتمة مف الٌناسا كهك مذهب كالتٌتمة مف  اهلل كهك مذهب قـك

 . 3األستاذ أبي إسحاؽ اإلسفرايينيا

فهذل خبلصة األقكاؿ عند األصكلييفا سكل المذهب األٌكؿ )عٌباد بف 
ٌرازم كالقرافي كغيرهماا كمعظمهـ تكٌقفكا في سميماف(ا جزمكا ببطبلنع كما قٌررل ال

                              
الخصائص ابف الجني أبك الفتح عثماف اتح محمد عمي النجارا الهيئة المصرية لمكتاب القاهرة  1

 .66ص 1ج 5مصر ط
. كهنا يفرؽ السيكطي بيف ما ذهبكا إليع كما رال عباد بف سميماف بأٌنها 47ص 1المزهر لمسيكطي ج 2

 ة مكجبة كسيأتي بيانع افهك خبلؼ مذهبهـ.مناسبة ذاتي
 .16ص 1. كالمزهر لمسيكطي ج441ص 1نفائس األصكؿ القرافي ج 3
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ا االمسألة دكف ترجيح كجـز بدليؿ  1كااعترفكا بجكاز هذل األقساـ كتكٌقفكا عف الجـز
 قطعي يثبت صحة أٌم رأم.

 موقف الاراي  من عيقة الّدال  المدلول:

هك إنكار ما جنح إليع عٌباد  في هذل المسألة ع كبلـ القرافيككاف مجمؿ تىٌكج  
يمىرما تبعا لمٌرازم كغيرل مف األص  كلييف في قكلع أٌف بيف األلفاظ بف سميماف الصن

الك لـ يكف بيف األسما  كالمسٌميات  :اا فقاؿ)عٌباد( محتجٌ سبة بذكاتهاالمعاني مناك 
ي الجائز عمى مناسبة بكجع ما لكاف تخصيص االسـ المعٌيف ترجيحا ألحد طرف

حا كهك محاؿا ااخر مف غير ميرج 
2  . 

 إشكالين:عميو أورد الاراي   قدو 

 :الّول*ا

لـ يمىـز مف عدمها  أك نظريةإف أريد بها مناسبة ضركرية  أٌف المناسبةى 
ح حا لجكاز كقكع ميرج  بمناسبة مف القسـ الثٌالثا كهك اٌلذم ال  الٌترجيحي مف غير مريج 

ف أريد بها مناسبةن غيرى يهتدم إليع ا ضركرية كال نظريةا فمف أيف  لعقؿ ألبتةا كام
 .؟ًاهتدل هك إليها حٌتى يٌدعيها

 *ال ان :

ال نسٌمـ أٌنع يمىـز مف عدـ مطمؽ المناسبة الٌترجيح مف غير ميرٌجحا لجكاز أف 
سـ بالباؿ دكف غيرلا أك أٌنع خطر بالباؿ ما غيرلا طكر هذا االيككف الميرٌجح خي 

ح غيرى اإلرادةا بأف اإلرادة عٌينت أحدهما دكف ااخرك  )...(ا أك يككف الميرج 
                              

 .429ص 1كبلـ الرازم انظر نفائس المحصكؿ ج 1
 .16ص 1. كالمزهر لمسيكطي ج441ص 1نفائس األصكؿ القرافي ج2
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شي  أرال مف جهة المشرؽ كذا لكاضا األسما ا كيقكؿ :إف كاف أٌكؿ يستحضر ا
أٌكؿ شي   ي باسـسٌميتع كذا دكف غيرلا كما حيكي ذلؾ عف العرب أٌنها كانت تسمٌ 

  .1ايطما عميها..

إاٌل أٌف شمس الديف األصفهاني شٌدد الٌنكير عمى القرافي في إيرادل هذل 
الحج  كعٌدها مختمة لفظا كمعنى ما مكافقتع إٌيال لرٌدل عمى عٌباد بف سميماف قاؿ:ا 

ٌنما تكٌمفنا لع كجها  كاعمـ أٌف هذا الكبلـ عمى ما نٌص الميكًرد مختؿ الٌمفظ كالمعنى كام
   2ما فسادلا

أم اإٌف قضية الكضاا  :قائبل ياؽ يؤٌكد الباحث مصطفى العبيدافكفي هذا السٌ    
يمكف ًاستبعادها مف حظيرة الحدث اٌلمسانيا كهي  تخصيص الٌداؿ بمدلكؿ معٌيفا ال

م كييفا ألٌف الٌدكاؿ قائمة بالكضا مقاـ مدلكالتها )...(ا مكضا ًاتفاؽ األصكلييف كالٌ 
كهذا يقتضي أف تٌتقدـ المكاضعة عمى الكبلـا ألٌف الكبلـ عمى حٌد قكؿ القاضي 
عبد الجٌبار:ال يككف مفيدا إال كقد تقٌدمت المكاضعة عميع )...( ا يعني أٌف كضا 

ة إببلغية يقا بها الٌتكاصؿ بيف الٌداؿ بكزا  المدلكؿ يجعؿ مف المتتالية الٌصكتية أدا
 .3اكف هذا الكضا ينقطا الٌتكاصؿ..الفرد كالمجمكعة اٌلتي ييعايشهاا كبد

أٌف األصكلييف في معالجتهـ  -كما أشرنا سابقا-ٌمما سبؽ ذكرل يظهر 
 :ةبشركط ثبلثندهـ ا اٌلمفظ كعبلقتع بالمعنى ينضبط علقضاي

 : إقرارهـ العاـ بكمكاف المكاضعة في الحدث اٌلمساني."أّوليا*

                              
 . 460/461ص  1نفائس األصكؿ ج 1

 .34ص  1ينظر الكاشؼ عمى المحصكؿ ج  2
 .85/86داللة الٌتراكيب الجمؿ عند األصكلييفا العبيداف ص  3
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هـ الٌتاـ لمقكؿ بذاتية المناسبةا ألٌنها تؤدم إلى هدـ قاعدة عدـ نفيً  وال ان :*
 المكاضعة.

: عدـ تحرجهـ مف القكؿ بهذل المناسبة في حدكد حكمة كتصرؼ *وال ّالث
 ـ في هذل الٌصمة بجكدة الٌتدقيقات كمراعاة الحيثيات:  كبهذا اٌتسـ بحثه االكاضا لها

فمـ يقكلكا بالمناسبة الٌذاتيةا ألٌنها مف قبيؿ ما ال تقتضيع طبيعة اٌلم ات -
 كتبايف األلسف.

كلـ يقكلكا باالعتباطية الٌصرفةا ألٌنها مف قبيؿ ما تأنفيع العقكؿ الراجحاتا -
  1ي المناسبات.اكألٌنها تستبعد أف يككف لمكاضا قصد في رع

يات لما قد تحيمع كتسمية بعض المسمٌ  افجمعكا بيف ما قد يككف مناسبة ذاتية
جال القائؿ باالعتباطيةا فجمعكا كا مطمقا االتثـ إٌنهـ لـ يرد   اأشكالها كأصكاتها عميها

كافؽ بالمذهب القائؿ باالصطبلح تارة كالقكؿ ااخر القائؿ بالتكقيؼ في سياؽ التٌ 
 اإللهي تارة أخرل.

 

                              
منه  الٌدرس الٌداللي عند اإلماـ الٌشاطبيا عبد الحميد العمميا دار األكقاؼ كالٌشؤكف اإلسبلمية  1

 .223ص 2001الم رب سنة 
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 اٌفوصً اٌثبين

اٌدالٌت اٌٍفظٍت اٌىضؼٍت، ِفهىِهب ألعبِهب 

 مبهتبوِببحثهب وِتؼٍّّّ

 
 وفٍو:

 اٌّدالٌت ِفهىِهب اٌؼبَ وحدودىب ػند األصىٌٌٍن واٌمسايف 
 الٌت ػند األصىٌٌٍن واٌمسايفأنىاع اٌّد 
 َتصاَ ِن ِنظىز اٌمسايفٌاال اٌٍّصوَ يف ّدالٌت ِفهى 
  اٌفسق بٌن دالٌت اٌٍّفظ واٌّدالٌت ببٌٍّفظ 
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 وحهّدودىب  اٌؼبَ ِفهىِهب اٌّدالٌت: األوي ادلبحث

 .واٌمسايف األصىٌٌٍن ػند

يهٌمػع منهػػا إاٌل  مشػػت ؿ كمهػتـ بمباحػث اٌلم ػة ال مػف البٌلفػت لبلنتبػال أٌف كػؿٌ 
ميػػػا الكصػػػكؿ إلػػػى مكنكناتهػػػا متجػػػاكزا فيهػػػا غائيػػػة األلفػػػاظ راالكشػػػؼ عػػػف طرائػػػؽ 

 ببحثع تصي د المعاني كقنصها.

خصصػػػات يسػػػيركف حثيثػػػا كرا  ك نمفػػػي جمعػػػا مػػػف العممػػػا  فػػػي شػػػتى التٌ  
اكتنػػال تمػػؾ المعػػاني مػػف قكالبهػػا اٌلمفظيػػةا كهػػذا مػػا نممسػػع عنػػد المناطقػػة كاٌلم ػػكييف 

عة كشػمكال كدقػة فػي مبلحظػة المعػاني كسى  هاب لنحاة كغيرهـا كلعٌؿ أكثرهـ عنايةكا
هػػـ عممػػا  األصػػكؿا حيػػث إٌنهػػـ  اعػػةكمراعػػاة ذلػػؾ فػػي سػػياقاتها المختمفػػة كالمتنكٌ 

 الشػػمكؿ كحالػػة  مركبػػةافػػي جميػػا أحكالهػػا المفػػردة  كالنظػػركا إلػػى معػػاني األلفػػاظ 
 أصػػيؿ المنسػػجـ أفمػػح األصػػكليكف فػػيمجػػازا..ا ابهػػذا التٌ الحقيقػػة ك كالا خصػػيصتٌ الك 

مٌمػػا ييٌيسػػر إدراؾى  )...( رعيةم كيػػة كالمقاصػػد الٌشػػربػػط اٌلمفػػظ بمعنػػالا بػػأداة الػػنظـ الٌ 
كالنتيجة المسجمة بكٌؿ حاؿ هك ًاكتماؿ الٌتكأمة بػيف اٌلمفػظ  الٌداللة الٌشرعية كفهمىهاا

كالمعنى في خطػاب األصػكلييف... فقػد أنصػفكا اٌلمفػظ فػي كظيفػة اإلفهػاـ كاإلبانػةا 
 .1قؿ في كظيفة الفهـ كاالستبانةاكما أراحكا الع

هػػذا مػػا يىٌسػػرى ك  كطػػة بتحقيػػؽ مػػراد الٌشػػارع كمقاصػػدلاهػػذل الٌسػػبؿ من إذ كػػؿٌ  
لهـ االغتراؼ في هذا الباب الٌشي  الكثيرا برز ذلؾ في كتػبهـ كمػدكناتهـا حيػث 
أسػػػهمكا بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي معالجتهػػػا كتناكلهػػػا بالػػػٌدرس كالٌتحميػػػؿا كمػػػف هنػػػا ارتأينػػػا 

                              
المنه  الداللي األصكلي كأثرل في حفظ الشريعة محمد بف إبراهيـ بف صالح التركيا رسالة  1

دكتكرالا جامعة أـ القرل كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلميةا قسـ الشريعة تخصص أصكؿ الفقعا 
 .59ا58ص1437-1436 العاـ الجامعي 
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ف  أهممهػػػا تحديػػػد مفهػػػـك الٌداللػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ تحديػػػدا ل كيػػػا كاصػػػطبلحياا حتػػػى كام
مفهكمهػػا األصػػكلي  إلػػى  لػػنخمص مػػف ذلػػؾالقرافػػي فػػي مدكنتػػع انفػػائس األصػػكؿاا 

 عندل كعند غيرل . 

 الّداللة:مفيوم *

قاؿ ابف فارس: االٌداؿ كالبٌلـ أصبلف أحدهما إبانة الشي   تعريفيا لغة:
 مها)...(ا فاألٌكؿ قكلهـ دلمت فبلنا عمى الطريؽ كالٌدليؿ األمارة فيبأمارة تتعمن 

االٌداللة ما يمكف  ا كقاؿ أبك هبلؿ العسكرم:1الٌشي  كهك بٌيف الدناللة كالد اللةا
االستدالؿ بع)...( كالٌداللة عمى الشي  ما ييمك ف كؿن ناظر فيها أف يستدؿ بها 

يع لكٌؿ ميستًدؿ بعاكالعالىـ لٌما كاف داللة عمى الخالؽا كاف داال عم عميعا
ااكدٌلع 2

عمى الشي  يديل ع دالا كدىاللىةن فاندىٌؿ: سٌددل إليع)...( كالٌدليؿ: الداؿا كاقد دٌلع عمى 
كًداللة كديلكلة)...( كالجما أٌدلة كأد الى  كاالسـ الد اللة كالدناللة الٌطريؽ يىدل ع دىاللة 

كاكدلمت بهذا الٌطريؽ داللةنا أم عرفتع كدىلمت  3بالكسر كالفتح كالد لكلة كالد ليمىا
كالمبلحظ أٌف المعاني الم كية لمادة  .5اكلـ تجو الٌداللة إاٌل الزماا4بع أد ؿي داللةا

يكف كأٌف )دلؿ( أثر بارز عمى المعاني االصطبلحية التي رمى إليها األصكل
   الجاما بيف هذا كذلؾ هك اإلفهاـ كاإلرشاد.

                              
 .259ص 2مقاييس الم ة البف فارس مادة ادؿا ج 1
الفركؽ الم كيةا أبي هبلؿ العسكرما تحؽ مصطفى عبد العميـا سعد محمد حمكدةا المكتبة  2

 .111ص 2016سنة  1التكفيقيةا مصر ط
 .290ا289اص5لساف العرب ابف مظكر مادة ادلؿا ج 3
يعقكب عبد النبيا الٌدار المصرية لمتأيؼ كالترجمةا تهذيب الم ة ألبي منصكر األزهرما تحؽ  4

 .67ص 14مصر د طا د ت مادة ادؿا ج
 .498ص  28تاج العركس مرتضى الزبيدم مادة ادلؿا ج 5
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 الّتعريف العام لّمداللة:

لقد جرت العادة في كتب األصكؿ كالمنطؽ تحديد مفهـك الٌداللة بمعنال  
ثـٌ  مستفادة منهاا كؿ العبلمات اٌلتي تدٌؿ عمى معافو الٌشامؿ كالكاسا لتيدًرج فيها 
ٌسعكا في تحديد الٌداللة اٌلت اٌلتي تعنينا في تتكٌفر فيها عناصر ل كيةا لكف ا يتىكى

هي الٌداللة اٌلمفظية بتقسيماتهاا ألٌف الٌنص المتعامؿ معع في  ؛المقاـ األٌكؿ
ا لهذا أكلكا عناية دقيقة لمٌداللة 1الٌتراث ييعٌد نصا ممفكظا في الٌدرجة األكلىا

 دكف سكاها. الكضعية

ا مفهكـ الٌداللة العامة عندهـ كما قٌدمها الر هكني تبعا في ذلؾ أمٌ  
حيث ا ت الدالة سكا  أكانت لفظية أك التشمؿ كٌؿ العبلما لممناطقة في تحديدها

هي ككف الٌشي  بحيث يمـز مف العمـ بع العمـ بشي  اخر كذالؾ الشي  ؿ: اقا
ال ف ير لفظيةا  ا كهك عيف تعريؼ عمما  المنطؽا2إف كاف لفظا فالداللة لفظية كام

ا العمـ بشي  اخر ف العمـ بعهي ككف الٌشي  بحالة ما قاؿ قطب الديف الرازم:
 الٌتعريفيف الٌسابقيفا في ا كعند الٌنظر3اؿ كالثاني هك المدلكؿاكالشي  األكؿ الدٌ 

بتحميؿ العناصر الحٌدية الميقدنمىة في تعريفي الٌداللة اٌلمذيف سقناهما أٌنها نسبة اك

                              
 مف العبلمة إلى المعنى دراسة لسانية كداللية لدل عمما  األصكؿا مختار درقاكما رسالة دكتكرال 1

جامعة كهراف كمية ااداب كالم ات كالفنكف ا قسـ الم ة العربية كادابها السنة الجامعية 
 .22ا ص2010/2011

 294ص1تحفة المسؤكؿ الرهكني ج   2
 .83تحرير  القكاعد المنطقية قطب الديف الرازم ص 3
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أٌكلهما عمى الثٌاني بعد إخضاعع لعمؿ الٌذهفا بمعنى  تجما بيف أمريف يدؿٌ 
 . 1صكرتع الحسية عمى الٌتمثيؿ العقمي المناسب لع قصد إدراكعا

: غير لفظيةك الّداللة المفظية في الداللة 2كبنا  عمى ما تقٌدـ تنحصر
ف كاف غير اٌلمفظا فالٌداللة غير األ ٌف الٌداؿ إف كاف لفظاا فالٌداللة لفظيةا كام

 .3لفظيةا

تقسيـ هذل الٌداللة بحسب ما يقتضيع الحصر العقميا بثـٌ جرت العادة  
فظية داللة ل اإلى قسميف إلى ]المناطقة كاألصكلييف[كما نمفيع شائعا في كتبهـ

لى داللة غير لفظيةا ككؿ قسـ منهما ينقسـ إلى ثبلث أقساـ  عقمية كطبيعية [كام
 .]ككضعية

سكل الٌداللة  محظ أٌف القرافي أهممها كلـ يكلها اهتمامعاعمى أٌننا ن
اداللة المفظ..ا إذ : لٌمح بذلؾ عند تطرقع إلى تعريؼ الداللة بقكلع كلكٌنعالمفظيةا 

ميخرج لمداللة غير المفظيةا فكاٌف األصكلييف ال  قكلعا المفظا في الٌتعريؼ
يعتبركف تمؾ الٌدالالت التي ال تنطكم تحت قالب األلفاظاألٌنها في الحقيقة 

 خارجة عف مجاؿ دراستهـ المتعمقة بالخطاب المفظي دكف غيرل.

نكع مف العبلقة التي يستمـز فيها كجكد داؿ ككجكد  ا هي نكعا *الداللة العامية:
إذ يحيؿ إليها العقؿ بعبلقات  ا4كف حاجة إلى إدخاؿ اصطبلح خارجيامدلكؿ د

ايستمـز تحقؽ الٌداؿ في  كماسببية أك قياسية أك غيرها مف العمميات العقميةا 

                              
 .139الخطاب االشتباهي البشير التهالي ص 1
 كهذا الحصر هك حصر عقمي ال استقرائي 2
 .788كٌشاؼ اصطبلحات الفنكف التهانكم ص  3
 . 189عمـ التخاطب اإلسبلميا محمد عمي يكنس ص 4
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نفس األمر تحٌقؽ المدلكؿ فيها مطمقا سكا  كاف استمزاـ المعمكؿ لمعٌمة كاستمزاـ 
خاف لمحرارة فكٌف كميهما الٌدخاف لمٌنار أك استمزاـ أحد المعمكليف لآلخر كاستمزاـ الدٌ 

 .1معمكالف لمنارا

 فمثاؿ: لفظيةك غير لفظيةكتككف 

تجيةا كقكلنا: العالـ مت يرا ككؿ مت ير : اكداللة البرهاف عمى النٌ غير المفظية
 .كهك داللة عمى حدكث الحكادث بت يرهاا 2ة العالـ حادث.احادثا فالنتيج

ف لـ يشاهدا مفظية:والّ   كما إذا سمعت كبلما  اكداللة المفظ عمى كجكد البٌلفظ كام
فظ هناؾا الستحالة كجكد فعؿ بدكف ؾ تعمـ بعقمؾ البٌل فكنٌ  ؛مف كرا  الجدار

مف الممفكظ الذم بدكرل يستمـز عف طريؽ  فتحٌقؽ المعنى بكاسطة العقؿ  ؛3فاعؿا
 .التمفظ بكجكد الفظ لع

كهي تمؾ الٌداللة اٌلتي تككف فيها العبلقة بيف الٌداؿ كالمدلكؿ  *الداللة الط يعية:
فظ أك بلطبيعيةا كالمراد بع اإحداث طبيعة مف الطبائا سكا  كانت طبيعة الٌ 

أح عند عركض المدلكؿ كداللة  طبيعة المعنى أك طبيعة غيرها عركض الداؿ
كاؿ عند عركض تمؾ فكٌف الطبيعة تنبعث بكحداث تمؾ الدٌ  عمى السعاؿ)...( أح

رة كأٌما غير لفظية: كداللة الحم فهذا الٌنكع يعٌد داللة طبيعية لفظيةا  4المعانيا
 عمى الخجؿ.

                              
 .788كشاؼ اصطبلحات الفنكف التهانكم ص 1
 .162ص 1رفا النقاب عف تنقيح الشهاب االشكشاكم ج 2
 .162ص 1المصدر السابؽ ج 3
 .788كشاؼ اصطبلحات الفنكف التهانكم ص 4
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مف خبلؿ االماصدؽا كهك ما كاف : كال نعني بالكضعية إال الداللة الوضعية*
هك في  الشؾ يحيمنا إلى معنى ااالصطبلحيةاا فكؿ كضا اتيًفؽ عميع في الكاقاا

عف تعييف الشي   ا كالكضا اعند أهؿ العربية عبارة1الحقيقة ما اصطمح عميع
لمداللة عمى شي  كالشي  األكؿ هك المكضكع لفظا كاف أك غيرل كالخط كالعقد 

  2كالنصب  كاإلشارةا كالٌشي  الثٌاني هك المعنى المكضكع لع.ا

عميع اٌلمفظ فيما تكاضا عميع أك ما تكاضا عميع كلـ يكف  ما يدؿٌ هنا كنمفي    
الة عمى األعداد عند اإليما  بها أك تي مثبل الدٌ إلشارة المصطمح عميها الٌ كا لفظا

 كاة أك كما هك مصطمح عميع في عصرنا لما يدؿٌ دكراف الحكؿ عمى إيجاب الزٌ 
 .مثبل عمى معاف تنظيمية لممركر

يعٌد بحؽ أهـٌ أنكاع الٌداللة التي عالجها  مفظية فهيكأٌما داللة الكضا الٌ      
عف في بحكثهـا كفي هذا الٌسياؽ نمفي اإلماـ القرافي قد انفرد بآرا   األصكليكف
في مسائؿ داللية انطبلقا مف تحديد المفهكـا ميعًرضا عف تعريؼ الجمهكر 

في المبحث المكالي تقديمع كسنعرض ا في تحديدهاؤلصكلييف لالمناطقة كمخالفا 
 ارا  األصكلييف كاعتراضاتع عميهـ كاختياراتع. 

 وم االصطيح  لداللة المفظية الوضعية:المفي*

كدفا ذلؾ اإلماـ ؼ بيف األصكلييف في تحديد مفهكـ الٌداللة الكضعية اختمً  
يراد إل عفي مقاـ شرحالقرافي ألف يتخذ مكقفا فيكضح رأيع بشكؿ مف التفصيؿ  

                              
 .191ينظر عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص 1
 .1795كشاؼ اصطبلحات الفنكف ص 2
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الكضعية دكف ا حيث ًاقتصر عمى الكضعيةاللة الٌمفظية مفهكـ الدٌ ل الرازم الفخر
 األخرل لخصكصية عمـ أصكؿ الفقع . ا مف الٌدالالتسكاه

 فأكرد إطبلقات المٌتقٌدميف قائبل:  

 : يامفيوم*

ـ اما مف كبلـ المتكمٌ هـ السٌ ي فاللة هنقيح اأٌف الدٌ القرافي في كتابع التٌ  ذكر
 أك الزمعا. لجز  ى أككماؿ المسمٌ 

تاب النفائس إلى كح ك كلكنا نرال   يعدؿ عف  هذا الحٌد في شرحع عمى التنقي     
 أفٌ  هكككجع الرجكع عف التعريؼ  االقكؿ بأٌف الداللة هي إفهاـ الساما ال فهمع

 الحقائؽ ال المجازات.  هك االمعتبر في الحدكد كما هك معمـك

اعتمدها  قكؿ اٌلتيهذا التحديد أف نذكر النٌ كال بأس قبؿ إيراد حججع في اختيارل ل 
ريؽ كردكد القرافي عميها ما ذكر حججع في اختيار ف اإلماـ القرافي ثـ حج  كؿٌ 

 مذهبع.  

المناطقة  أقكاؿض تعريفع لمفهـك الٌداللة أشهر لقد نقؿ القرافي في معر       
قؿ نهك ينجد أصكليا تطٌرؽ إليهاا إاٌل ك فبل   لذيكعها كشهرتها عند األصكلييف

 فيها.حٌدهـ  عف المناطقة

اذكر ابف قاؿ: ف عمف تقٌدمعابف سينا  نقبل عف  يكفي هذا الٌسياؽ أكرد القراف    
اأٌنع فهـ الٌساما مف كبلـ أحدهما بػ افا  عف المٌتقٌدميف فيها تفسيريفسينا في الش

أهؿ  مف جمهكرا كهك ما عميع 1لا أك الزمعاالمٌتكمـ كماؿ المسٌمىا أك جز 

                              
 561ص2نفائس األصكؿ القرافي  ج 1
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 مفظ ككنع بحيثداللة الٌ ا :فادل أفٌ ا ثـٌ أكرد قكال ثانيا مي 1العربية كغالبية األصكلييف
كهذا ا  ثـٌ قاؿ: ا2ى أك جز ل أك الزمعا إذا أطمؽ فهـ الٌساما منع كماؿ المسمٌ 

كهك ما ؛ 3داؿا هك غيري  فهـ منع ذلؾبحيث إذا أطمؽ ال يي  ذممفظ الٌداؿ كالٌ الٌ 
 .عند األصكلييف 4ييطمؽ عميع بتعريؼ الٌداللة بالحيثية

كحاصمع أٌنها إٌما  امرد الفرؽ بيف الٌتعريفيف إلى حقيقة الٌداللة نفًسهايرجا ك    
ابفهـا أف تككف عبارة عف فهـ الٌساما مف كبلـ المٌتكمـا كعمى هذا ال يتحٌقؽ 

دراؾ مف المتمقٌ  كٌما أف تككف كصفا لمفظا بحيث كٌمما فيا كجكدها إاٌل بفهـ كام
  .5لـ يحصؿسكا  حصؿ إدراؾ الٌساما أـ  ؛ى معنالأطمؽ دٌؿ عم

لمفظ بدكف  اللة كصفامسمؾ األصكلييف كاعتبار الدٌ إذف هك فشرط إرادة الفهـ    
كمما أرسؿا هك مسمؾ المناطقة ا أم أٌف المفظ يدؿ اعتبار فهـ المتمقي أك عدمع

 . في مكضعع ا كسيأتي  بيانع

 : كفيما يمي ذكر حج  كٌؿ فريؽ مٌما أكردل القرافي

 ة الولى:الحجّ 

ًاختػػاركا الحػػٌد األٌكؿ مسػػتٌدليف عمػػى صػػحة مػػا ذهبػػكا مفادهػػا أٌف المتػػأخريف  
لفػػػظ الٌسػػػاما منػػػع قيػػػؿ هػػػك  كحصػػػؿ فهػػػـ اٌف المفػػػظ إذا دار بػػػيف المتخػػػاطبىيفإليػػػع أ

                              
 .787ظر كشاؼ اصطبلحات الفنكف التهانكم صين 1 
 .562ص  2نفائس األصكؿ القرافي ج 2
 .561ص 2المصدر السابؽ ج 3
كالحيثية كما عرفها اإلماـ السنكسي هي: ا ككف أمر بحيث يصح أف ييفهـ منع أمرا سكا  فيًهـ  4

منع ذلؾ األمر أـ الا ينظر شرح محمد بف يكسؼ السنكسي التممساني شرح مختصر المنطؽ لع ا 
 .4لكحة  905خطكط مصكر عف مكتبة راغب باشا تركيا رقـ م
 25ينظر مسالؾ الداللة عبد الحميد العممي ص  5
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ف لػػـ يحصػػؿ قيػػؿ لػػيس بػػداؿا فػػدار إطػػبلؽ لفػػظ الٌداللػػة مػػا الفهػػـ كجػػكدا  اداؿ كام
ف كانػت جاريػة عمػى الٌ ا إذ إٌف االدٌ يات ما أسػمائهاكعدما كسائر المسمٌ  مفػظ اللػة كام

كهػػي قائمػػة  ؛خصجػػارة فػػي إجرائهػػا عمػػى الٌشػػاماا فهػػي مثػػؿ النً هػػا قائمػػة بالٌسػػلكنٌ 
فكػػذالؾ  ي  بمػػا قػػاـ ب يػػرلاكصػػؼ الٌشػػخص بهػػا مػػف بػػاب بالخشػػبةا فكصػػؼ الٌشػػ

اما صػػحيح كحيػػث كػػاف األمػػر كػػذلؾ فتعريفهػػا بػػالفهـ الػػذم هػػك صػػفة الٌسػػ االٌداللػػة
ف أجريت عمى المفظا  .1لقيامها بعا كام

 هػػػك غيػػػػري  الحيثيػػػة عمػػػى القػػػػكؿ الثٌػػػانيكألٌنهػػػـ اعتبػػػركا تعريػػػؼ الٌداللػػػػة ب   
كجيػػع؛ ألٌف افيػػع تسػػمية لمشػػي  باعتبػػار مػػا هػػك قابػػؿ ألٌف معنػػى الحيثيػػة المػػذككرة 
تهيئػػة اٌلمفػػظ عنػػد سػػماع ذكػػرل أًلىٍف يػػدٌؿا فهػػك مجػػاز يشػػبع إطػػبلؽ الٌشػػي  عمػػى مػػا 

بخػػػبلؼ الٌتعريػػػؼ  ]عمػػػى سػػػبيؿ المجػػػاز العقمػػػي[يػػػؤكؿ إليػػػع كػػػالخمر عمػػػى العنػػػب
فكٌنػػع تسػػمية لػػع باعتبػػار مػػا هػػك مػػانا بالفعػػؿا إذ الفهػػـ كاقػػا بالفعػػؿ حػػاؿ بػػالفهـا 

كاألثيػر  اكهذا االتجال ًاختارل الخكنجي صاحب الجمؿ 2اسماع اٌلمفظ فيككف حقيقة
 .3الديف األبهرم

   الحجة ال انية:

أم سػػكا   ا ال الٌسػػاماا4لٌداللػػة صػػفة لمفػػظا فيقػػاؿ لفػػظ داؿ...اكهػػي كػػكف 
أطمػؽ أـ الا لككنهػا صػفة لػػع ابحيػث يمتنػا انفكػاؾ العمػػـ بالػٌداؿ حالػة تحقػؽ العمػػـ 

                              
صا كحاشية جعيط  1ا كرفا النقاب الشكشاكم ج562ص 2ينظر نفائس األصكؿ  القرافي ج 1

 .46ص
 .46ا كحاشية جعيط عمى التنقيح ص562ص 2ينظر نفائس األصكؿ القرافي ج 2
 .46ينظر حاشية الجعيط عمى التنقيح ص 3
 562ص 2نفائس األصكؿ ج4
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ككف هنػايعػٌد شػرطا فػي إيضػاح الٌداللػة كمعنػال  بمعنػى أٌف الفهػـ السػاما  ال ؛1بػعا
ا كتػنهض 2مػف المناطقػة قطػب الػديف الػرازم إليػع المعنى مينفهما مف المفػظا كجػنح

ف متباينافا حيث ايدٌؿ عمى أٌف الٌصػمة حجتهـ تأسيسا عمى أٌف الفهـ كالٌداللة شيئا
بيف داللة اٌلمفظ كفهًمػع شػبيهةه بالعبلقػة بػيف األسػما  كمسػٌمياتهاا كلػذا ييمكػف حمػؿ 

 التبػػاس بػػأٌف الفهػػـ ميبػػايف لمٌداللػػةا فيتحٌصػػؿ ا إذ ال3الٌداللػػة عمػػى أٌنهػػا اسػػـ لمفهػػـا
 .لدينا أٌنع ال ترادؼا فبل يصٌح تعريؼ أحدهما بااخر

 : توجييات الاراي  لمّتعريفين*

فادل مبني عمى مي  هذا المفهكـ في حٌد الداللة رأيا لقد قٌدـ القرافي عف
هك الذم جنح هاـا ك يقضي باعتبار أٌف داللة الٌمفظ هي اإلف االإطبلؽ ثالث تبنٌ 
: اكالذم أختارل أٌف داللة الٌمفظ إفهاـ الٌساما ال فهـ الٌساماا فيسمـ إليعا حيث قاؿ

ؾ مف المجاز كمف ككف صفة الٌشي  في غيرلا إذ فهـ الٌساما مطاكعةا ألنٌ 
كدفعتع فاندفاا كعٌممتع فتعٌمـا  كسرتع فانكسرا تقكؿ: أفهمني ففهمت كما تقكؿ:

كيحصؿ الجما بيف هذل  الفهـ أثرلا كهك صفة لمٌسامافاإلفهاـ صفة لمفظا كا
ظ داللة المف ككفا فاختيارل 4تي ذكرها الفريقاف كتندفا اإلشكاالت كمهاالقكاعد الٌ 

 اإلفهاـ الذم عٌينع نعتا لمفظا اليصح جريانع عمى الٌداللة اٌلتي هي صفة لعا هي

                              
 25مسالؾ الداللةا عبد الحميد العممي ص 1
سنة  1شرح المطالا قطب الديف الرازم تحؽ أسامة الساعدما منشكرات ذكل القربي إيراف ط   2

 109ا ص 1ق ج1391
ا كينظر حاشية السيد الشريؼ عمى شرح 192عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص 3

 .111ص1المطالا لقطب الرازم ج
 .26ا  شرح التنقيح  لع ص563ص 2ينظر النفائس القرافي  ج 4
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كيسمـ مف المجاز بالٌنسبة لمف عٌرفها بالقابمية كمف ككف صفة الٌشي  في غيرل 
 .1بالٌنظر لمف عٌرفها بالفهـا

فنخمص في األخير إلى أٌف اإلفهاـ صفة اٌلمفظ كالفهـ أثرلا كهك صفة      
تجا بالقاعدة لمٌساما في نظر القرافي الذم انطمؽ في تحديدل لممفهـك مح

المشهكرةا التي ترل أٌف الحقيقة أكلى مف المجاز كما سبؽ ذكرلا كهذا بنا  عمى 
ما حٌددل في مفهـك االستعماؿا كعميع فداللة اٌلمفظ المعتبرة عند القرافي هي 

رادة مسٌمال بالحكـ :كهيالٌداللة في االستعماؿ عندل  كهك  ؛ا إطبلؽ المفظ كام
 .2قة بينهما كهك المجازاالحقيقة أك غير مسمال لعبل

كعميع نبلحظ أٌف تعريؼ داللة اٌلمفظ عمى أٌنها إفهاـ الٌساما مٌما ًانفرد بع    
كهذا الحكـ مفيد بحدكد ما اطمعت ليع ككصؿ القرافي دكف غيرل مف األصكلييف 

بعض ا ؾ اعتراضإليع فكرم كلكف المسألة بها أمارات تدٌؿ عمى ذلؾ مف ذل
في  :اللة هيالدٌ  ًاختيارل لهذا الحٌدا باالعتبار الذم هك ككف عميع في األصكلييف

 اما ال فهمع هك لهاا بؿ أثرها فيع هك إفهامع. حقيقتها إفهاـ السٌ 

 إذ هما اكما ذكرنا ا لككنع اختبلؼ لفظيمف االنتقاد كهذا الٌتكجيعي لـ يسمـ      
هـا حيث قاؿ الزركشي: اكعميع كذالؾ ينب ي أف يحمؿ الفبسكا ا اإلفهاـ ك سكا  

 3.اكبلـ ابف سينا عمى أف مرادل بالفهـ اإلفهاـ كال يبقى خبلؼ

                              
 .46حاشية جعيط عمى التنقيح ص 1
 .588ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج 2
البحر المحيط  الديف محمد بف بهادر في أصكؿ الفقع بدر الديف الزركشيا عٌمؽ عميع محمد  3

 416ص1ا ج2013سنة 3محمد تامرا دار الكتب العممية لبناف ط
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هر بف عاشكر ييعٌمؽ الطاٌ العبلمة  الكجع انتقدكا اختيار القرافيا فهذا هذاكمف     
ف يدرؾ أٌف الٌناظر بتمعٌ عمى أٌنع لـ يأت بشي  جديدا إذ منتقدا إٌيال عمى القرافي 

انيا ألف إفهاـ الٌمفظ احاصؿ هذا الذم ًاختارل يرجا إلى مذهب ابف سينا الثٌ 
اللة رجا تحديد مفهكـ الدٌ . كمف هذل الحيثية ني 1امفظ بحيث يٌدؿككف الٌ  سامعع فرعي 

 كجع.  كاختيارل ابقيف كال يبقى العتراضات القرافيإلى القكليف السٌ 

يراد القرافي لهذيف الٌتعريفيف      إشارة إلى الفرؽ في تحديد مفهـك بٌيف فيع كام
األصكلييف كالبيانييف كمذهب المناطقةا ككجع الفرؽ بينهما أٌف الٌداللة بيف مذهب 

بعبارة المناطقة أك  –راد في أف يستتباتعريؼ األصكلييف ينهض عمى عدـ ااًلطٌ 
بؿايشترط الفهـ بكصفع مقٌكما  المدلكؿي المدلكؿى عند إطبلؽ الٌداؿا -االستعقاب

ٌدر تعريفهـ2مركزيا في الٌداللة اٌلمفظية الكضعيةا إٌياها  -األصكلييف -ا كلذا صي
 ا.ماكمّ ا أك ا متىا دكف اإ ابػا

كفي هذا الٌصدد يكضح الباحث محمكد سعد تكفيؽ منحى األصكلييف الذم      
قرائف مقامية  زئيا ييصاحبعنظرة ج في الداللة المفظية الكضعيةًانحصر نظرهـ 

اكهذا يعني أف يككف اٌلمفظ عمى  المناطقةا حيث قاؿ: في ًاعتبارها عمى خبلؼ
العاًلـ -اما كفي مساؽ أدائي يهيو لمسٌ  اكدرجة مف الكضكح اهيئة تككينية

مفظ في شرعة القدرة عمى إدراؾ المكضكع لع ذلؾ الٌ  -بمكاضعات اٌلم ة
 .3ميفاالمتكمٌ 

                              
 .28ا27تكضيح كالتصحيح لمشكبلت التنقيح طاهر بف عاشكر صال 1
 25ؿ الداللة أحمد مكنة صمدخؿ في أصك  2
 .31داللة عمى األلفاظ عمى المعاني عند األصكلييف محمكد تكفيؽ ص3
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اى ال يشترط عدـ حتٌ  إ اقمت  فكذا ا    أم  ا1انفكاؾ التعٌقؿ المعبر عنع باٌلمزـك
بمعنى أٌف داللة المفظ غيري  ؛ؽ تصٌكر اٌلبلـز عند ذكر الممزـكال يشترط تحقٌ 

مقتضيةو ألىٍف يدؿ كٌمما أطمؽ المفظا بؿ تحمؿ معنى ما تبعا لقصد المتكمـ في 
 ما كيجد.  معع كمٌ  ةجزئيا كليس داللة المفظ عمى المعنى ميتحق ق سياؽ كمقاـ

ذا أردنا المكازنة بيف هذيف الٌنكعيف مف     ابف سينا  عف التي نقمها-الٌداللة  كام
ا -تعريفا كتحديدا هـ لمٌداللةتناكل اقتباسا كاسعا فيكاقتبسها األصكليكف بها  رتأثٌ ك 

عمى القدرة في الٌمفظ عمى أف يككف مفيدا يرٌكز  األٌكؿ فسنبلحظ أٌف الٌتعريؼ
أك  اأك اجتماعي ادكف الٌمجك  إلى عنصر تفاعمي اكقاببل عمى حممع عمى معنى

الحمؿ جاعبل الٌداللة عممية يقـك الٌتعريؼ األٌكؿ بيف الٌداللة ك  حيث يسكم ؛سياقي
 ا كهذا ما نمحظع عند عامتهـ2بها الٌساما بدال مف الٌنظر إليها صفة لٌمفظ نفسع 

قاؿ: الجرجاني ريؼ كما أشار إلى ذلؾ الٌسيد الشٌ  امف المناطقة كالفبلسفة
االٌداللة المعتبرة في هذا الفٌف ما كانت كٌميةا كأٌما إذا فيًهـ مف اٌلمفظ معنى في 

بأٌف ذلؾ اٌلمفظ ال يحكيميكف  بكاسطة القرينة فأصحاب هذا الففٌ  ؛بعض األكقات
 –إذ يجعمكنها  ا3داؿ عمى ذلؾ المعنىا بخبلؼ أصحاب العربية كاألصكؿا

ينفؾ معنال عف مدلكلع  مف قبيؿ الكصؼ المرتبط بالٌداؿ بحيث ال -المناطقة
 .4متى حصؿ العمـ بالكضا

                              
 .55المرجا السابؽ ص 1
 192مي محمد عمي يكنس صعمـ التخاطب اإلسبل 2
حاشية السيد الشريؼ الجرجاني عمى الشمسية ا ضمف حكاشي الشمسيةا مراجعة أحمد حسف  3

 .176ص 2010سنة  1محمد المكتبة األزهرية القاهرة  ط
 25مسالؾ الداللة عبد الحميد العممي ص  4
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كمعنى داللة المفظ أف يككف ا هذل العممية بشكؿ دقيؽ قائبل: اكييبٌيف ابفي سين   
فس إٌف هذا المسمكع فس معنى فتعرؼ النٌ إذا ارتسـ في الخياؿ اسـ ارتسـ في النٌ 

ا  .1عمى الٌنفس التفت إلى معنالا أكردل الحٌس ما فكمٌ  لهذا المفهـك

ابف سينا شكؿ ككيفية صكرة ًامتناع االنفكاؾ  هنا يكٌضح كفي هذا المقاـ    
كالمدلكؿا اٌلتي تتحٌقؽ بعممية شرطيةا تٌتصؼ بها في حقيقة الحاصؿ بيف الٌداؿ 

كهذل الرؤية تقصي تماما  انات اٌلتي تقـك عميها مفهـك داللة اٌلمفظاألمر المككٌ 
القرائف المصاحبة لمتمفظ بحيث ال تنظر إال لتمؾ الصكرة التي يحممها الذهف  دكر

 افاقيةالتٌ اضعة اقائمة عمى المك نى المفظ المسمكع في حدكد شركط عف مع
ال ينفكاف بعبلقة  ماإذ ه ؛اؿ دائمابكطبلؽ الدٌ  امرهكن فيصبح استحضار المدلكؿ
 .  تكاد تككف اعتباطية بينهما

بالقصد إلى  ره شعً امي  فكٌنع كأٌما قيد اإلفهاـ الكارد في تعريؼ القرافي  
ة شرطا رادعتبار اإلكمف هنا اختمؼ العمما  في اً  ايإيصاؿ المعنى إلى المتمقٌ 

 اذيف نظركا إليها في سياقها الكضعي لـ يشترطكهاالٌ ف؛ )...( في الٌداللة أكعدمع
ليس  ـرادا لممتكمٌ ا فكٌف ككف المعنى مي 2اؼ عمى اإلرادةكقالكا: إٌف الٌداللة ال تتكقٌ 

عريؼ لفظة ا كلهذا استيعمؿ في التٌ 4ا كهك مذهب المناطقة3مفظمعتبرا في داللة الٌ 

                              
دار الفكر لبناف) مصٌكرا عف    1985الشفا  أبك عمي ابف سينا المطبعىة األميرية مصر ا  1

 .4/ المنطؽ العبارة  ص7الطبعة األميرية( ج
 26مسالؾ الداللة عبد الحميد العممي ص 2
 312ص 1عمى جما الجكاما جحاشية العطار عمى شرح المحمي  3
 84ينظر حاشية السٌيد الشريؼ عمى تحرير القكاعد المنطقية  إيراف ص 4
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تنبيها  -متىأعني كممة -1يكر اإليجاب الكمٌ تياف ابالسٌ كاف اإلا كهنا متى أطمقا
ال الٌداللة الجزئية المعتبرة  الٌداللة الكٌميةا عمى أٌف المعتبر عند المنطقييف هك

بككف اٌلمفظ بحيث أطمؽ ييفهـ منع  اللةكا الدٌ عند عمما  البيافا فكٌنهـ فسر 
 .2المعنىا

كمحٌدد  كّمما"اٌلم كية ا داةاألباستعانكا المناطقة  أفٌ بهذا الصدد  بلحظ يي    
ا اٌلذم هك الخارج عندهـ عند است الٌداؿ أك حضار يعتبر امتناع انفكاؾ اٌلبلـز

كمعنى ذلؾ أٌف الٌداللة إذا كانت هي العبلقة بيف الٌداؿ ا االمسٌمى أك الممزـك
ـ تفسيرم كاؼا لذا ال ضركرة لتفسير الٌداللة  كالمدلكؿا فكٌف تمؾ العبلقة مقك 
بالفهـا فمتى كيجد داؿ فمعنى ذلؾ أٌف هناؾ مدلكال يبلزمع كيترتب عف كجكدل 

ف كاف المي ى حتٌ  ي غيرى مدرؾ لمراد المتكمـاتمقٌ كام
3. 

كضعية الهذا مينبعث مف أٌف الٌداللة اٌلمفظية هـ نستنت  أٌف تكعند تأٌمؿ تعميبل   
ممتزمة معع كجكدا كعدماا كفي هذا الٌصدد يضيؼ ا ك ذات مفهـك متعٌمؽ بع

ر الكضا يصير مفظ كضعية كبتذكٌ لككف داللة الٌ ا :في قكلعٌضحا الٌتهانكم ميك 
 4.االمعنى مفهكماا لهذا عندهـ فهـ المعنى مطمقا سكا  أرادل المتكمـ أـ ال

مـ فقالكا كذيف نظركا إليها في سياقها القصدم الٌصادر عف المتكأٌما الٌ      
ميف عتبركها مدخبل أساسا لتحديد مقاصد المتكمٌ بؿ اً  اأم اإلرادة بًاشتراطهاا

                              
ض كما يجرم هذا المجرلا السكر هك المفظ الحاصر يسمى سكرا مثؿ كٌؿ كبعض كال كٌؿ كال بع  1

ينظر مكسكعة مصطمحات عمـ المنطؽ عند العرب رفيؽ العجـ كاخركف مكتبة لبناف ناشركف لبناف 
 .418ا ص1996سنة 1ط
 .24الفكائد الفنارية عمى متف اإليساغكجيا دار الكتب العممية لبناف ص 2
 .29ا ص2013سنة 1مقدمة في أصكؿ الداللة أحمد مكنةا مطبعة الخمي  العربي تطكاف ط 3
 793ص 1كلمزيد مف التفصيؿ ينظر كٌشاؼ اصطبلحات الفنكف ج 4
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دراؾ السامعيفا حيث نقؿ عنهـ   قائبل: اداللة الٌمفظ  السبكي صاحب اإلبهاجكام
كما سكل ذلؾ المعنى مٌما  ا)...( عمى المعنى متعٌمقة بكرادة البلفظ فيما يتمفظع

: اكبالجممة فأهؿ ا كقاؿ الٌتهانكم1ال يقاؿ لع إٌنع داؿ عميعايتعٌمؽ بع إرادة البٌلفظ 
العربية يشترطكف القصد في الٌداللة فما يفهـ مف غير قصد مف المتكٌمـ ال يككف 

مذهب كثير مف  أيضاهك ا ك 2مدلكال لٌمفظ عندهـ فكٌف الٌداللة عندهـ فهـ المرادا
 محٌققي األصكلييف.

ٌنما هي أدٌلة يستدؿٌ  ااأللفاظ لـ تقصد لذكاتها: اقاؿ ابف القيـ     بها عمى مراد  كام
 ككفمف حيث  ي عمكمامفظ مف المنظكر األصكلالٌ كاف االهتماـ با ف3ـاالمتكمٌ 

إذ  ؛لفاظبلعتنا  باألمفظ عبلمة تيحيؿ إلى غرض المتكٌمـا فصٌبكا جهكدهـ لالٌ 
كف بشرط مصاحبتها لعبارة التهانكما كما هك في  4االمقاصد باأللفاظ معانيهاا

يككف استجبل  المعاني عممية تقـك عمى  كبع اميف كالٌسامعيفلمقامات المتكمٌ 
كية لمقاربة المعنى عمى م م كية كغير الٌ عة تشترؾ فيها القرائف الٌ ابط متنكٌ ك ض

 كجع سديد.

 ًاعتبار مقصد المتكٌمـ في الفهـضركرة تقييد كفي الٌسياؽ نفسع يرل الٌشاطبي  
نجاح التٌ مناطا لتح الـ يككنكا بحيث يتعٌمقكف في كبلمهـ كال  :ؿكاصؿا قاقيؽ كام

                              
 .356ص 1اإلبهاج شرح المنهاج  السبكي ككلدل ج 1
 793كشاؼ اصطبلحات الفنكف ص2
إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف أبي عبد محمد بف أبي بكر المعركؼ بابف القيـ الجكزيةا تحؽ  3

 385ص 2ج 1423سنة  1سعكدية طمشهكر حسف دار ابف الجكزم المممكة ال
 .208كٌشاؼ اصطبلحات الفنكف التهانكم ص   4
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لذم ا-ؽ المقصد ا فاعتبار تحقٌ 1 بمقدار ما ال يخٌؿ بمقاصدهـافي أعمالهـا إالٌ 
ا حيث  -هك اإلفهاـ زخرؼ  عف في تحرير العباراتباألصكلييف  ينألأساس مهـٌ

إاٌل فيما يحٌقؽ ال اية المنشكدة التي  كاالعتنا  بجمالية التعبير االقكؿ كاإلطناب
ظ كسيمة تخاطبية خاذ األلفااتٌ  -كالحالة هذل-كالبٌد هي الٌتكقيا عف اهلل عز كجٌؿ 

 .البشر في التكاصؿ يكظفها بنك مهٌمة داةلككنها أ ؛إببلغية

 كالحاصؿ أٌف هناؾ تصكريف لمٌداللة: 

تٌصكر ينظر إلى الٌداللة باعتبارها كٌمية ثابتةا كهذا التٌصكر يي ي ب  -أ-
المستًما أم مقٌكـ الفهـا كالفهـ كما هك معركؼ يقتضي شركطا سياقية كمقامية 

هذا التٌصكر تجٌنبعا إٌنع  كهك ما يحاكؿ اكبعبارة ايخرل يقتضي شركطا تداكلية
 مدار الكبلـ عمى الفهـ بالقٌكة أك الفهـ العاـا أفٌ  ا فعندهـتصٌكر المناطقة لمٌداللة

ال الفهـ المخصكصا كعميع فالٌداللة بهذا االعتبار هي العبلقة بيف  ]أم بالفعؿ[
كذلؾ بأف يككف كضا الٌداؿ لشي  باعتبار ما هك قابؿ لعا  ااؿ  كالمدلكؿالدٌ 
ٌنع لـ يكضا إاٌل لكي يدٌؿا كليس مف شرطع إدراؾ المتمقي المدلكؿ أك فهمع أل

إٌيال)...(ا أٌما إذا كاف ال مناص مف إدراج ميقٌكـ الفهـ ههناا فهك ال يعدك أف 
دهاا يككف فهما كامنا أك فهما بالقٌكةا فهك يم ي الٌذات اإلنسانية في كاقعها كتفرٌ 

اطبية المتنٌكعة اٌلتي تؤٌطر عممية الٌتخاطب ألٌنع يم ي بذلؾ الٌسياقات الٌتخ
عمى العبلقة  المنطقي المنظكر بهذاتقكـ الٌداللة  فكذان  ا2اإلنساني في كميتعا

مٌثمع  كما ذهبكا إليعا يمثٌمع المناطقة االٌتجالكهذا  )الٌداؿ ػػػػػػ المدلكؿ( فقط نائيةالثٌ 

                              
المكافقات في أصكؿ الشريعةا أبك إسحاؽ إبراهيـ بف مكسى الشاطبي تعميؽ عبد درازا المكتبة  1

 . 71ص2د ط مصر  2003التكفيقية سنة 
 .28مقدمة في أصكؿ الداللة ص 2
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مساني دكسكسير في تمؾ العبلقة القائمة بيف الٌداؿ كالمدلكؿ كأشار إليع العالـ ال
أم  ا 1اٌلتي تفرض عبلقة بيف الصكرة الصكتية لمٌداؿ كالٌصكرة الذهنية لممفهكـ

يةا حيث إٌف العبلقة اٌلم كية ال تربط الشي  باسـ تمؾ العبلقة بيف المفاهيـ كالٌتسم
ا كهذا عينع 2عند سكسير كما كاف ييعتقد؛ بؿ تربط تصٌكرا ذهنيا بصكرة صكتية

أك التصٌكر الذم أبعد سياقات خارجية مف دكف المفظ  اإليع المناطقة ما ذهب
المفردات  كالمعنى الذم هك المفهـك لككف االذم هك عندهـ صكت مسمكع

لمفاهيـ كعبلقة بيف تمؾ التصكراتا حيث ييفسر لنا كالمرٌكبات هي تصكرات 
عبارة عف مادة دكسكسير بتمؾ العبلقة التي تقكـ أساسا عمى اأٌف المادة الصكتية 

 .3رخكة تنقسـ بدكرها إلى أجزا  متمٌيزة منتجة بذلؾ الدكاؿ التي تحتاج إليع الفكرةا

تصٌكر ينظر إلى الٌداللة بكصفها جزئية كمؤٌقتة تتحٌقؽ في كقت  -ب-
ا إضافة إلى كال تتحٌقؽ في جميا األكقات كعمى جميا األكضاع ايفضا معينى كك 

كبهذا  .(االمستما كمراد المتكٌمـ كقصدل)..فهك يستحضر  أٌنع يشترط الفهـا
مدلكؿ ػ ػ )داؿ تقكـ عمى ثبلثيةحيث كتداكلية  االمنظكر تككف خاصة

 ا كهك مذهب  سار إليع القرافي كأغمب األصكلييف.4(/مقاـكمستما

                              
ا  1985عمـ الم ة العاـ دكسكسير ترجمة يكئيؿ يكسؼ عزيزا منشكرات افاؽ عربية ب داد سنة   1

 ..131ص
الم ة بيف الداللة كالتضميؿ دراسة نقدية عمى هامش معنى المعنىا كياف أحمد حاـز يحيى دار   2

 .81ص 2015سنة 1الكتاب الجديدالمتحدة لبناف ط
 1مدخؿ إلى لسانيات دم سكسيرا حنكف مبارؾا دار تكبقاؿ لمنشر الدار البيضا  الم رب ط  3

 .85ا ص1987سنة
سف الهبللي اإشراؼ مبارؾ حقكفا جامعة سيدم المٌككف المنطقي في الٌداللة عند العرب الح 4

 2001/2002فاس السنة الجامعية -محمد بف عبد اهلل كمية ااداب كالعمـك اإلنسانية ظهر المهراز
 31اص  86/100رقـ 
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ند مفاهيـ لها دكر أساسي في تشك ؿ الٌداللة ع ةكبع نستنت  ثبلث      
 ااما(الية الفهـ مف السٌ الية الفهـ مف المتكمـا مادة اإلفهاـ/المفظا كلييف: ا)األص

ف كيقا المتكمٌ  ـ كالمفظ في جانب كاحدا إذ يشتركاف في تحقيؽ اإلفهاـ لمٌساماا كام
ا كهك في 1كاف تعم ؽ اإلفهاـ بالمتكم ـ جريا عمى الحقيقة كاٌلمفظ تابا لع في ذلؾا

ضركرية عمى عممية  يف القرافي كعٌدلنٌبع عميع شهاب الدٌ  الحقيقة األمر الذم
مراحؿ: بأٌنها تٌمر بثبلث صكص المتعم قة بالخطاب الٌشرعيا تفسير النٌ 

اماا كأشار إلى بيانها الكضا/المفظا كاالستعماؿ/قصد المتكمـا كالحمؿ/فهـ السٌ 
م لعممية القرا ة قٌدمها لكي ال يمتبس األمر عمى المتصدٌ  كاعتبرها مهٌمةا لهذا
 رعية.كتحديد المعاني الشٌ 

فمهذا ايكجب األصكليكف عمى كؿ مف يتصٌدل الستخراج أحكاـ القر اف      
أمكرا ال ينب ي أف ي فؿ عنها في الكاقاا مقاـ الفهـا أال ي فؿ عف بعضع في 

ٌنزكؿا أف يعرؼ الٌنظـ االجتماعية تفسير بعضا أال ي فؿ عف السنةا أسباب ال
نظرة ًاستعمالية تأخذ بالحسباف إضافة إلى  ]الداللة[ ا  فنظركا إليها2عند العربا

الٌتكاصمي المقاميا  هما كالٌسياؽى هما كمقاصدى كالمتمقي كأحكالى  اٌلمفظا البلفظى 
 . المحيط بحيثيات العممية اٌلم كية الٌتكاصمية

 كالٌنظر يظهر أٌنع ال خبلؼ عند الٌتحقيؽبعد عرض أكجع اختيار كٌؿ فريؽا ك    
حيث إٌفاتعريؼ الٌداللة بكٌؿ مف  الفريقيفا إذ االعتبار قائـ بالكجهيفا بيف

ا كذلؾ ألٌف الحيثية كالعمٌ  ة الماديةا ألٌف داللة اٌلمفظ عمى الحيثية كالفهـ صحيحه

                              
 .141التهالي صالخطاب االشتباهي البشير  1
الم ة العربية معناها كمبناها تماـ حسافا دار الثقافةا الدار البيضا  الم ربا د ت د ط  2

 .348ص
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ًصفا بالحيثية المذككرة كالفهـ كالعٌمةا إذ  بككف اٌلمفظ ميتٌ المعنى ال يحصؿ إالٌ 
 . 1الفهـ هك المقصكد بالكضا عمى تمؾ الحيثية فهذا الباعث عمى ذلؾ الجعؿا

أم ًاعتبار تيحٌد بع الٌداللةا هك خبلؼ يرجا إلى  فيمص بأٌف الخبلؼ فنخ
طبيعة العمـ الذم تيدرس فيع داللة األلفاظا فالمناطقة ال يعنيهـ مف األلفاظ سكل 

كما بٌيف ذلؾ  -كهك  اها كاسطة كالة تتكٌسمها في طمب المعنى الٌنفسي الٌداخميأنٌ 
 حيث -كلى مف المدخؿ إلى المنطؽاألابف سينا في كتابع الٌشفا  في المقالة 

ركرةا كليس لممنطقي مف فهك أمر تدعك إليع الضٌ  ؛كأما الٌنظر في األلفاظقاؿ: ا
حيث هك منطقي ش ؿ أٌكؿ إاٌل مف جهة المخاطبة كالمحاكرةا كلك أمكف أف ييتعٌمـ 

لكاف ذلؾ كافياا كلك  إٌنما تمحظ فيها المعاني كحدهاا المنطؽ بفكرة ساذجةا
أف يطٌما المحاكر فيع عمى ما في نفسع بحيمة أخرلا لكاف ي ني عف اٌلمفظ  أمكف

)...( لـز أف تككف  ركرة تدعك إلى استعماؿ األلفاظألبتة. كلكف لٌما كانت الضٌ 
لؤللفاظ أحكاؿ مختمفةا تختمؼ ألجمها أحكاؿ ما يطابقها في الٌنفس مف المعاني 

فاضطرت صناعة المنطؽ إلى أف حتى يصير لها أحكاـ لكال األلفاظ لـ تكفا 
 .2الفاظ...يصير بعض أجزائها نظرا في أحكاؿ األ

قات نتػػػاج سػػػيا –الٌداللػػػة –كأٌمػػػا األصػػػكلي فنظػػػرل إليهػػػا مػػػف حيػػػث ككنيهػػػا  
ـ فػػػػي سػػػػياقع الػػػػػكاقعي سػػػػهـ فػػػػي تحديػػػػد مػػػػراد المػػػػتكمٌ كاعتبػػػػار مقامػػػػات خارجيػػػػة تي 

األهميػػة فػػي  المختمػػؼ كالمتنػػٌكعا كلهػػذا كػػاف لعمميػػة الفهػػـ درجػػة بال ػػة خػػاطبيكالتٌ 
اللػػة لػػػديهـ إاٌل بػػالفهـا هػػك مكقػػػؼ يسػػتند إلػػػى ؽ لمدٌ فػػػبل تحق ػػ االسػػتنباط الػػدالليا ا

                              
 .46شرح الجمؿ الخكنجي البف عرفةا نقبل عف حاشية جعيط عمى شرح التنقيح ص 1
الشفا ا مدخؿ إلى المنطؽا ابف سينا اتحؽ األب قنكاني كاخركفا المطبعة األميرية  مصر  2

 .22المقالة األكلى / منطؽا ص 7سنةا ج1952
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 فحسػبا بػؿ المةدلولك لةّدالاتتأٌسس عمى عبلقة بػيف ٌداللة ال فادلا أٌف الاعتبار مي 
فالػػٌداؿ فػػي إطػػار هػػذل العبلقػػة   الّسةةامعك  الةةّدليلتتٌعػػداها إلػػى عبلقػػة ثنائيػػة بػػيف 

أم الفهػػػـ ضػػػمف شػػػركط تداكليػػػة  ا إذا فيًهػػػـ منػػػع شػػػي )...(المزدكجػػػة ال يػػػدٌؿ إالٌ 
حاضػػػػػػنة لمخطػػػػػػابا تتمػػػػػػٌبس بػػػػػػأحكاؿ  تكػػػػػػكف ركؼظٌػػػػػػال معنػػػػػػال أفٌ  ا1مخصكصػػػػػػةا

مفظا بػؿ ترقػى عػف الػٌداؿ/الٌ  كشػأنا ال تقٌؿ أهميةا اما/المتمٌقيكالسٌ  اـ/المرسؿالمتكمٌ 
سػػـ بػػع الػػذم قػػد تتٌ  عمػػى اإليضػػاح كالقػػدرة ضػػميؿإلػػى درجتػػع فػػي مسػػتكل إبعػػاد التٌ 

 خاطبية.ممية التٌ لعا

                              
ا 5سات أدبية كلسانيةاعفي السميائيات العربية قرا ة في نصكص قديمةا مجمة درا 1

 .30ا نقبل عف مقدمة في أصكؿ الداللة أحمد مكنة ص100ص1986سنة
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 اٌمسايف اإلِبَ ػند الٌتاٌّد أنىاع: اٌثبين ادلبحث

هك عمؿ منطقي في  –عمى هذا الٌنحك اٌلذم سيأتي -إٌف تقسيـ الٌداللة 
ـٌ تبعهـ في ذلؾ األصكليكفا إذ أصمع يف ب في التمييزلهـ طريقة مطٌردة  ث

فؽ عميع بيف األصكلييف كالبيانييف ا بؿ أصبح شبع متٌ األقساـ الثبلث لمٌداللة
 .كالمناطقة

 أنكاع لمٌداللة: ةثبلثكمف هذا المنطمؽ حٌدد القرافي 

 : 1: داللة المطا اة لنوع الّول*ا 

ا كهي فهـ الٌساما أك إفهامع مف كبلـ المتٌكمـ كماؿ المسمىا في:القرا قاؿ
أك هي ككف الٌمفظ إذا كضا لمعنى زاد عما تحتع كقصر عما فكقع كانطبؽ عمى 

ا فهذا الٌنكع مف الٌداللة 2مسٌمال فصارت المطابقة لممسٌمى باعتبار المفظ .ا
مفظ عمى سبيؿ االختصاصا ضا لع الٌ ما كي اما لً فهـ السٌ يتطابؽ فيع إدراؾ ك 

بحيث ال ينصرؼ  ؛مفظ تطابقا تاماسمات الٌ  مركبا ما تطابؽ ا  أكاف مفردا أـسك 
 هف إاٌل إليع دكف كاسطة .الذٌ 

 ضمن:: داللة التّ الّنوع ال ان *

 ا أك مف حيث هك جزؤلااهي إفهاـ الٌساما ما جز  المسمى قاؿ القرافي:
المفظ عمى تماـ المعنى  ا فهنا يدؿٌ 3اما لع الخمسة منعالفظ العشرة السٌ ككفهاـ 

ال خارجا عنعا افالمفظ في هذا  المكضكع لع بؿ إلى جز  مف أجزائع داخبل فيع

                              
 .9ص2كيسٌميها الرازم بػاداللة الكضاا انظر الكاشؼ عمى المحصكؿ األصبهاني ج 1

 .  564ص 2ج القرافينفائس األصكؿ   2
 .564ص 2ج القرافي نفائس األصكؿ 3
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عمى كؿ  ث يدؿٌ ياللة تًرد تحتع مجمكعة مف المعاني المتناسبة بحكع مف الدٌ النٌ 
 .1قؼاضمف كداللة البيت عمى السٌ يؿ التٌ منها عمى سب

فداللة الٌتضمف هي مٌما اشتممت عميها داللة المطابقةا شريطة انتمائها  
مسانييف المحدثيف الٌ  قبؿ اهتماما مف لقي مفهكـ التضمف هذامف حيث مكٌكناتهاا 
تكنال المعنى بطرؽ أكثر دقةا يقكؿ حميؿ تساعد عمى اسفكٌف معرفتع أثنا  التٌ 

اتها كهذا يصؿ إلى فكرة مساني بالمر:اهناؾ كممات تشير إلى الفصيمة ذالٌ 
فالٌتضمف إذان  كممة حيكافا فيؿ تتضٌمنها-ا فمثبل الكممتاف أسدInclutin الّتضمن

             .       2ة هذل العبلقة باالشتماؿاعضكية في فصيمة كقد أطمؽ ليكنز عمٌ  هك مسألة
رس بما قٌدمع الدٌ  شبيها ضمفمساني ال ربي لمفهـك داللة التٌ رح الٌ فنمفي الطٌ 
ضمف مف حيث احتكا  داللة المطابقة لمتٌ  -صكرما أسبقية التٌ – األصكلي
كفهـ الجنس العمكم  المطابقة جنسا أعمى كتنطكم تحتها الٌتضمف أم ؛بكصفها

 . يستمـز بدكرل فهـ ما دخؿ تحتع مف مستمزمات داخمية يقتضيها 

مف كبلـ  لٌساما فهـ ااكهي  قاؿ القرافي: داللة االلترام : :النوع ال الث*
لمفظ  اأم يككف الزم 4.ا3كهك البلـز لع في الٌذهف اما الـز المسمى البٌيفالمتكٌمـ 

                              
 .45الخطاب االشتباهي بشير التهالي ص 1

 1995لة إطار جديدا ؼ.ر.بالمرا تر صبرم إبراهيـ السٌيد دار المعرفة الجامعية سنةعمـ الدال  2
 .118مصراص

: إٌف لزـك بٌيف يطمؽ عمى معنييف: أحدهما ككف البلـز بحيث يمـز مف تصٌكر الممزكـ ّينالمروم ال 3
تصكرلا كالثاني ككف البلـز بحيث يكفي تصٌكرل ما تصٌكر ممزكمع فيجـز العقؿ بالمزـك بينهمااا 
مكسكعة مصطمحات عمـ المنطؽ عند العربا فريد جبر كرفيؽ العجـ كاخركفا مكتبة لبناف 

 .774ا ص1996سنة  1ركت لبناف طناشركف بي
 564ص 2نفائس األصكؿ  القرافي ج 4
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لع ضركرةا كداللة الضاحؾ كالكاتب لمفظ اإلنساف بالقكةا إذ هما  اكمستتبع
مستتبعاف ذهنيا لمفظ اإلنسافا يحيؿ إليها العقؿ عمى سبيؿ التصكر التزاماا 

في الذهف كذلؾ ااحترازا مف البٌلـز غير البيفا  هك البلـز ،اليرم ال ّينّ  :كقكلع
كقد أٌكد القرافي عمى إضافة هذا القيد في  .1كهك البٌلـز في الخارج دكف الذهفا

تحديد مفهـك داللة االلتزاـا كلـ يرض مف الٌرازم قكلع في الٌتعريؼا: أك بالٌنسبة 
 ا 2ىاكف خارجا عف المسمٌ إلى ما يك

 فاعترض عميع بكجهيف:

قد يككف  : أٌف هذا الذم ذكرل غير كاؼا ألٌف هذا الخارجى الوجو الول -
هفا لكف في شيئا عارضا أك الزما خفياا فبل يحيؿ إليع المفظ كال يمتفت إليع الذٌ 

ـز ال ينفؾ عف ف القاضي بأف البٌل مزـك البيٌ لتزاـ البد مف اشتراط الٌ الداللة ا
 هف.ى في الذٌ المسمٌ 

كمتى  امفظ: أٌف داللة االلتزاـ ناشئة عف أقساـ الٌ وأّما الوجو ال ان  -
فهك ال ينت  ضركرة إف فهمع مف  ؛ إذفبلـز فهما خفيا غير بينفو حصؿ فهـ الٌ 

لنسبتع إليعا فبل كجع  مفظ إذان مفظا فقد يككف شيئا خارجا عف استمزاـ مدلكؿ الٌ الٌ 
مفظ ال في غيرلا فهذا باختصار كجع رٌد القرافي ما نخكض في داللة الٌ كنحف إنٌ 

  عمى إضافة القيد المذككر في حٌد داللة االستمزاـ.

كمف خبلؿ ما سبؽ عرضع يظهر أٌف الٌطرح األصكلي المرتكز عمى 
ا تدالالتهاكمسالؾ اس المنه  المنطقي في تحديد كينكنة كماهية األلفاظ كتقسيمها

                              
 .167ص 1رفا النقاب عف تنقيح الٌشهاب الشكشاكم ج 1
 .219ص 1المحصكؿ الرازم ج 2
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يفرض مف خبلؿ مبلحظة هذل الٌتعريفات كالحدكد الٌسابقة ترتيبا ميعٌينا ألنكاع 
اٌلتي تٌتصؼ بأٌنها داللة محصكرة في معنى -الٌدالالتا تككف فيع داللة المطابقة 
كانتقاالت  تيضي ؽ عمى العقؿ افتراضات -ثافثابت مكضكع لها أصالة أك بكضا 

فظ باعتبارات مختمفةا كيأتي الٌنكع ااخر المفتكحا الذم لمعافو قد يىحتًمميها الم
طهما داللة تىدعي لمذهف مقدارا لبلنتقاؿ تشتًرؾي فيع داللتا التضمف كااللتزاـا افتتكسٌ 

لكف داخؿ المعنى ال خارجعا كعمى هذا يصٌح أف نعيد تعريفها بكعماؿ مفهكـ 
ابقة تشهد ثبات الذهف عمى : داللة المطة كاالنتقاؿ الذهنييفا كالقكؿ إذان الحرك

معنى خاصا كداللة التضمف تشهد انتقاؿ الذهف داخؿ المعنىا كداللة االلتزاـ 
ا 1تعرؼ انتقاؿ الذهف خارج المعنىا كهذا ما يجعمها داللة غير منحصرةا

ا احتمالية االنفتاح فيهكباألخص داللة االلتزاـا عمى عكس داللة التضمف يًقؿ  
ال تخرج  عادة عف مقتضيات معاني داللة المطابقةا فقكلنا: البيت  عمى معافو 

 غرؼيدٌؿ مطابقة عمى جميا ما يقتضيع هذا المسٌمى مف أسقؼ كجدراف ك 
كأركافا كداللة الٌتضمف الكامنة فيعا عمى اعتبار أنها جز  منها تطمؽ عمى 

نات هي جز  كاحد مف تمؾ المككٌ  ركاف فكؿٌ أك األ  رؼالسقؼ أك الجدراف أك ال
محدكدية احتماؿ المعاني  دة فيع كمتضمنة داخبلا فبل نجد عدـمف البيت مكجك 

المستمزمة لهذا المفظا أٌما داللة االلتزاـ؛ فهي داللة غيري منضبطةا فكؿ الـز 
في  كلهذا لـ يعتبرها المناطقة يستمـز ممزكما كهكذا نسير في ال نهائية المعانيا

األنها غيري محصكرة.  العمـك

                              
 .46الخطاب االشتباهي البشير التهالي ص 1
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كأٌما األصكليكف فاألغمب عندهـ أٌنها معتدٌّ بهاا كهذا نات  عف تعريفهـ  
بدؿ  إ ا أطمقعريؼ بقكلهـ لمٌداللة عندهـ كما كسبؽ أف ذكرناا فتصديرهـ التٌ 

ا في االحتجاج إشعار منهـ عمى اعتبار كؿ أنكاع الٌدالالت ،متىأك  ماكمّ 
نكع الداللة  ٌمهـ ماكال يه ى اعتبار اإلفهاـ كالقصد في اإلببلغفعبارتهـ تدٌؿ عم
ا كلهذا الٌداللة المعتبرة هي الٌداللة التي تقًصد اإلفهاـا غيرها ـمطابقة كانت أ

سكا  أكاف لفظا داال ا كالمفظ الٌداؿ؛ هك المفظ الذم فيًهـ منع معنى مقصكدا
يستحضر كجكد المخاطىب  ا كهذا بدكرللتزاـالبا بالمطابقة أـ بالتضمف أـ

كعناصر تفاعمية أخرل تحٌدد المقصدية  مف الخطاب تتمٌثمها سياقات متنكعة 
 ل كية كغير ل كية. 
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َ الا ّدالٌهت  يف اٌٍّصوَ ِفهىَ: اٌثبٌث ادلبحث  ٌتهصا

 اٌمسايف ِنظىز ِن

لتعٌمقها  ؛ٌداللة االلتزاـ مزـك فيالٌ  تصٌكر كمفهـك ثار القرافي إشكاليةأ لقد     
بشكؿ مباشر بتصٌكر المعنى لدل الٌساماا كمف ثـن تحٌقؽ اإلفهاـ الذم هك مناط 
دراًكعا فكاف عمينا أف نحٌدد مفهـك اٌلمزـك كأنكاعع كتمظهراتعا  إيصاؿ الخطاب كام

 عند القرافي.في الداللة مزـك المعتبر كمنها الكصكؿ إلى مفهـك الٌ 

بمعاف: قاؿ ابف فارس: ااٌلبلـ كالٌزا  كالميـ أصؿ كاحد  اّلمغة مزـك فييطمؽ الٌ  
ا   2اا كالمبلزمة لمٌشي  كالٌدكاـ عميعا1صحيح يدٌؿ عمى مصاحبة الٌشي  بالشي ا

 .3فارقع.... كاٌلبلـز ما يمتنا انفكاكع عف الٌشي اا فػاإذا لًزـ شيئا ال ي

اإٌما الـز ا كهك4: يطمؽ عمى اما يمتنا انفكاكع عمى الٌشي ااالصطيحكفي 
ٌما الـز لمك  ـز لمماهية ما يمتنا انفكاكع عف الماهية مف حيث جكدا فالبٌل لمماهية كام

كجية لؤلربعةا فكٌف تصٌكر ماهية ظر عف العكارضا كالزٌ هي هي ما قطا النٌ 
ـز لمكجكدا فهك ما يمتنا انفكاكع كجية عنهاا كأٌما البٌل األربعة يمنا  انفكاؾ الزٌ 

ا كلـ يخرج األصكليكف عف 5مكنية لمجسـاي  باعتبار كجكدل الخارجي كالٌ عف الشٌ 
ا بؿ اختمفكا في نكعية الٌ هذا المفهـك  مزـك المعتبر في الحكـ عمى المعنى لبلـز

 كبالجممة فقد عالجكل بصكر مختمفة. الكضعيةااللة مزـك في الدٌ ات  عف الٌ النٌ 

                              
ا ج 1  .245ص 5مقاييس الم ة ابف فارس مادة الـز
ا ج 2  دار صادر. 195ص 13لساف العرب ابف منظكر مادة الـز
اا ج 3  .420اص33تاج العركس  الزبيدم مادة الـز

 .199ص 1985التعريفات لمسيد الشريؼ الجرجاني مكتبة لبناف بيركت دط سنة    4
 .262ص 2ا ج1982معجـ الفمسفيا جميؿ صميبياا دار الكتاب المبناني د ط سنة   5
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مزـك مف الٌتعريؼ العاـ لمٌداللة الذم األصكلييف قاطبة لمفهـك الٌ  ينطمؽ تحديد   
كهك جميه  ؛هااللة انتقاال دائما بيف طرفييرل اقتضا  االنتقاؿ بيف طرفي الدٌ 

مـ بع العمـ الٌداللة أف يككف الٌشي  بحالة يستمـز مف العا في قكلهـ: كمشهكر
كببلغييف كأصكلييف نجد عمما  المسمميف ل كييف بشي  اخراا كمف هنا ا
عريؼ بيف الداللة كاالستدالؿ ربطاا فضبل عف كفمسفييف يربطكف في التٌ 

 .1ارتباطهما االشتقاقي الٌظاهر إذ جعمكا االستدالؿ مف مقتضى الداللةا

اؿ كبيف مة الصكتية لمدٌ ؾ العبلقة االنتقالية بيف السٌ كمنع نتكٌشؼ أهمية تم   
اؿ صكرتع كبيف ما يستطيا الٌداؿ إنتاجع لمداليؿ خارجة عف إطار مفهـك الدٌ 

كضعاا حيث إٌف أهمية المزـك كدراستع مف طرؼ األصكلييف نابا مف تتٌبعهـ 
زـك محكر المعنى مف مراد المتكٌمـ في أحكالع الممفكظة كالمفهكمةا حيثايعٌد الم

 -مف حيث ككنع الية مف اليات إنتاج الخطاب–ا فميزتع الٌتداكلية 2عمـ المعانيا
كبر مف مف تكليد معاني أبكساطة الحكـ العقمي تٌكضح لنا مدل قدرة المتكٌمـ 

ـ دكف أف يمهجها عدد تمفظع لمٌدكاؿا فهك يحيؿ إلى معاني إضافية قصدها المتكمٌ 
اكمعنى حضكر العقؿ أٌنع هك القادح لشرارة الربط في جهاز الم ة عند  ادكاال

كهنا يكمف ذاؾ الترابط بيف الفعؿ الكبلمي  3ممارسة الفعمية لمحدث الكبلميا
 تع عمى معانيع الكضعية إلى معافو كمعانيع المتكل دة عنع تبلزما ينقمع مف دالال

 استعمالية يقضي بها التبلـز كالتعقمف في استعماؿ الم ة.  
                              

 .101ا ص1998سنة 1التككثر العقمي طع عبد الرحمافا المركز الثقافي العربي الم ربا ط   1
 3عدد 20االقتضا  في الٌتداكؿ المسانيا عادؿ فاخكرما مجمة عالـ الفكر الككيتية مجمد  2

 .141ص 1989األلسنيةاالسنة 
كتاب تكنس د ط سنة التفكير اٌلمساني في الحضارة العربية عبد السبلـ المسدما الدار العربية لم  3

 .176ا ص1986
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 داللة المروم المعتّد  يا عند الاراي *

تحديػد فػي لتػزاـ يعتبرهػا الالقرافي فػي أٌم نػكع مػف داللػة اقبؿ اكتشاؼ رأم 
ع كعدمػػع كمػػف حيػػث مػػزـك مػػف حيػػث تحققٌػػالمعنػػىا عمينػػا أف ٌنٌطمػػا عمػػى أنػػكاع الٌ 

ـٌ مػػػف حيػػػث المصػػػدر الػػػذم انبع الع كخفػػػاؤي كضػػػكحي  كهػػػذا  اللػػػةاتمػػػؾ الدٌ  ت منػػػعثػػػثػػػ
 الالت.تكطئة لرؤية أكضح تعٌمؿ لنا اختيار القرافي لمزـك المعتبر في الدٌ 

 شةةةةرعيةكالزكجيػػػػة لبلثنػػػػيف ك عاميةةةةةالمبلزمػػػػة قػػػػد تكػػػػكف القرافػػػػي: ا يقػػػػكؿ
العقػؿ  اي يكػكف فيهػفالعقميػة هػي التػ ا1كاالرتفػاع كالسػريرا عاديةةكالجزيػة لمكفػر ك

هػي التػي  شػرعيةحاكما عمى العبلقػة بػيف الممػزـك كبػيف الزمػع العقمػي ضػركرةا كال
ي  نفسػػع كالٌشػػعمػػى تمػػؾ العبلقػػة المكجػػكدة بػػيف الػػٌداؿ كالزمػػعا  شػػرعهػػا اليقضػػي في

 .العرفيةعمى المبلزمة أيضا يقاؿ 

؛ أم هني إليػػعذٌ مػػزـك باعتبػػار قطعيػػة االنتقػػاؿ الػػثػػـ انطمػػؽ القرافػػي يحػػدٌد الٌ 
ا كيمثٌػػػؿ قطعيةةةة وظنيةةةةفتكػػػكف مػػػف هػػػذل الحيثيػػػة  اظنيػػػة هػػػذا االنتقػػػاؿ الممػػػزـك أك

إذ تػػدؿ قطعػػا عمػػى الزمهػػا  االزكجيػػة لؤلربعػػة فػػي جميػػا األذهػػافالقرافػػي لؤلكلػػى ك
رة الكبػرل اه رل لمطٌ هارة الصٌ انية عمى تمثيؿ القرافي مبلزمة الطٌ كلمثٌ  في األذهافا

 -هػػػارة الصػػػ رلالػػػذم هػػػك الطٌ - ؛ـزانعػػػداـ الػػػبٌل مػػػف  ا أم ال يمػػػـز 2زمػػػف االرتفػػػاع
نهمػا هػذل ؼ عهػارة الكبػرلا إذ الممػزـك كالػبلـز قػد تتخمٌػـك الػذم هػك الطٌ عدـ الممػز 
هػػارة تنػػتقض الطٌ ال صػػ رل ك الطهػػارة ال تنعػػدـ فقػػد  فهػػي عبلقػػة عارضػػةا العبلقػػةا

                              
 .577ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  1
 .578ص 2ينظر نفائس األصكؿ القرافي  ج  2
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بحيػث  الػبعض األذهػاف دكف بعػض هػك اٌلمػزـك العػارض نػياالمػزـك الظٌ الكبرلا إذ
 .1ليؽ الممكف كالمحتمؿ بينهمااال يمتنا فيع انفكاؾ الممزـك عف الزمع نظرا لمٌتعا

ـٌ قٌسػػػمع القرافػػػي باعتبػػػار محمٌػػػع ككجػػػكدل  كهػػػذا أصػػػالة  إلػػػى أربعػػػة أقسػػػاـ ثػػػ
كهػػػذا باعتبػػػار  التػػػزاـاللػػػذم يػػػدخؿ ضػػػمف داللػػػة اكع الكجػػػكدم التحديػػػد مػػػا هػػػك الٌنػػػ

ؽ إلػػػػى أنػػػػكاع لمتطػػػػرٌ  بػػػػدٌ جػػػػكد العينػػػػي الخػػػػارجيا كبالتػػػالي الهني أك الك الكجػػػكد الػػػػذٌ 
كجػػكدا خارجيػػاا كعميػػع شػػرع  أكػػاف كجػػكدا ذهنيػػا أـز الكجػػكد سػػكا  المػػزـك فػػي حٌيػػ

 القرافي بذكر محٌؿ الحقائؽ بحسب تعبيرل.

رير كاالرتفاع مف األرضا فكذا كقا في كالسٌ  ل ىنمتيرمة ي  الخارج وا :أّوالي  
ف تصٌكرا في الذهف تصٌكر ما اال رتفاعا فبل ينفؾ الخارج كقا ما االرتفاع كام

 أحدهما عف ااخر.

ا كزيد كالسرير فقد يكجد في وغير متيرمة ال ي  الخارج وال ي  ال ىن  انيا: 
 رج كيتصٌكرل العقؿ أيضا ب ير زيد.الخا

 امفظ عمى الزمع باإلمكافا حيث  ينفؾ فيع الٌ 2رمة ي  الخارج ياطومتي   ال ا: 
 اكاد لم رابكالسٌ  ؛هف دكف الخارجفي الذٌ ٌكر مدلكؿ المفظ عمى الزمع صى تإذ قد يي 

لكف يتصكٌر بدكف لكف السكاد كيذهؿ عنع ما  ؛في الخارج عفهك ال ينفؾ عن
 .3في الذهف تصٌكر ال راب

                              
 2013سنة  1ينظر مقدمة في أصكؿ الداللة اأحمد مكنةا مطبعة الخمي  تطكاف الم رب ط  1
 .28. كينظر حاشية الطاهر بف عاشكر عمى التنقيح ص85ص

 .577ص 2ينظر نفائس األصكؿ القرافي  ج  2
 .83ينظر  مقدمة في أصكؿ الداللة أحمد مكنة ص  3
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 اهني هنابلـز الذٌ دكف الخارجا حيث يككف الٌ  متيرمة ي  ال ىن ياط را عا: 
تصٌكر ااخر في  كيي الٌ  يتصٌكر أحدهما إهما الكذلؾ كمزـك العمى لمبصرا فكنٌ 

في الخارج  معا إذ ال يمكف تصٌكرها اٌنهما في الخارج متضادافما أهف الذٌ 
ا حيث ايدؿ العمى عمى البصر التزاماا ألٌنع عدـ البصر ما لمتنافي القائـ بينهما

هف ما المعاندة مف شأنع أف يككف بصيراا فيككف البصر الزما لمعمى في الذٌ 
 .1بينهما في الخارجا

كهك ما كاف الزما في  الرم  ّينإلى ينقسـ الخفا  فياف ك كأٌما مف حيث الب     
الذهفا فأم تصٌكر يحصؿ  فيع إال كيحصؿ معع شي  اخر ال يمكف انفكاكع 

 -كما قٌررل القرافي-كهك  اعنع كهذا يحصؿ في الذهف كفي الذهف كالخارج
كهك ما يتٌكقؼ حكـ العقؿ فيع بالمزـك عمى مجرد ا اقسماف: بٌيف بالمعنى األخص

كهك  ؛كالبٌيف بالمعنى األعـٌ (ا ...)هني كالخارجيتصٌكر الممزـك فقط كيشمؿ الذٌ 
ا مزـك عمى تصٌكر كٌؿ مف الممزـكما يتٌكقؼ حكـ العقؿ فيع بالٌ   .2كالبلـز

الذم يحتاج إلى دليؿ كبرهاف إلدراكع فبل  رم الخف الي كالنكع الثاني هك    
يمتفت إليع الذهف بمجرد التمفظ كحدكث العالـ فتصك رل يحتاج إلى نظر كتأٌمؿ ال 

كٌؿ كأف تقكؿ  ينتقؿ إليع الذهف مف باب االلتزاـ مباشرة إاٌل بعقد مقدمات عقمية
 هك حادث. مت ير حادث العالىـ مت ير إذان 

لتزاـ الشكاؿ المزـك عند القرافيا فكٌنع ال يعتبر في داللة اكبعد عرض أ      
-المزـك  إذان  اؽ في الذهف كالخارجهف كالمزـك المتحقٌ ؽ في الذٌ سكل المزـك المتحقٌ 

                              
اب  ا عبد المتعاؿ الصعيدما مكتبة اادتجديد عمـ المنطؽ في شرح الخبيصي عمى التهذيب  1

 23د تا ص 2مصر  ط
 .50ص 1حاشية  محمد جعيط عمى شرح التنقيح ج  2
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هك اٌلبلـز البٌيف   -لتزاـ الذم اختارل القرافي تبعا لجمهكر األصكلييفالفي داللة ا
أك في  اهف بحسب ما سبؽ في الذٌ ألٌنع هك الذم ال يككف إاٌل  ابالمعنى األعـٌ 

حيث التصٌكر في الكجكد الذهني يفرض حصكؿ تصٌكر لبلـز  ؛هف كالخارجالذٌ 
 ابالجـز في المزـك بينهما الممزـك معع في الذهف ليحكـ العقؿ كمعنال الشي  

 .البلـز كالممزـكأم  كهذا بالطبا بتصٌكر كؿ منهما

هك المزـك الذهني  ؛لتزاـالذ بع في داللة اخك يذهب القرافي بأٌف المزـك المأ ذان إ 
أم المعتبر الحقيقي هك  اكالثانية راجعة إلى األكلى افقط أك الذهني كالخارجي

المزـك الذهني كهك ما يرادؼ تصٌكرل البلـز البٌيف بالمعنى األعـٌ الذم يمـز منع 
ك فه اتزاـتصٌكر كؿ مف الممزـك كالبلـز لمحكـ  جزما بأف هذل العبلقة بينهما ال

 بهذا الشكؿ مصداؽ لبلـز الذهني.

أكسا رحبا مف مذهب المناطقة الذيف  كافتصٌكر القرافي لمزـك نستنت  أٌف      
/ الدٌ مفقط تصٌكر لممفيع يشترطكف في المزـك أف يككف   اؿا كهذا نابا أصبلزـك

ببل اؿ فيحصؿ المدلكؿ إطبلؽ الدٌ  ال يكفي عندهـ فيهامف تعريفهـ لمداللة التي 
بنفسها كلها  هي التي تدؿٌ  المناطقة ـا فالدكاؿ عندتكمٌ ماعتبار تصٌكرل لدل ال

فة بها فكٌمما أطمقت دلتا عمى خبلؼ منه  األصكلييف الذيف يركف صً متٌ  معافو 
رادة المتكمـا إعممية مشتركة بيف فهـ السٌ  أٌنها اللةدٌ الفي  ضافة إلى حمكلة اما كام
نا يرل القرافي بأٌف المزـك الذم يحٌقؽ اإلفهاـ هك كمف ه اال الكضعيمسمٌ اؿ لالدٌ 

 لكف هذا لـ يًسر عميع كٌؿ األصكلييفا هني بالمعنى األعـٌ المزـك البٌيف الذٌ 
فاعتبركا كٌؿ  اخارج الذهني دائرة اعتبار المزـك بالمعنى األعـٌ  كٌسعكا فبعضهـ

 لزـك معتبر.
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صكؿ األ كأٌما في ففٌ ا :هػ( 898)ممسانينكسي التٌ السٌ  محمد بف يكسؼيقكؿ      
كفي البياف فكٌنهـ ال يشترطكف في داللة التزاـ أف يككف المزـك ذهنياا بؿ مطمؽ 

 كبذلؾ كثرت الفكائد التي يستنبطكنها بداللة التزاـ مف ألفاظ امزـك بأٌم كجع كافالٌ 
 .1القر اف كالسنة كألفاظ أئمة المسمميفا

ا يركف أٌنع كٌمما تكسا اعتبار 2مف األصكلييف درج عميع جما االٌتجال هذاك    
طاب قائما بشكؿ يضمف بنجاح المزـك الٌذهني كالخارجي كاف تحٌقؽ إدراؾ الخ

ية اإلفهاـ كاستجبل  دما قرائف مقامية تتفاعؿ ما الخطاب قصعممية التكاصؿا 
كهي مقصكدة  الٌتمفظ ا فعؿمفظ في غير الٌدالالت المكنكنة؛ التي قد يحتكيها الٌ 

أفؽ الٌتأكيؿ في  ب ية الٌتجاكز الحرفي لمخطابا كتكسيا دائرةفي إرادة المتكٌمـ 
   . المقاـثـٌ رة ما يقتضيع اٌلمساف حدكد دائ

                              
 . 7كسي الٌتممساني عمى مختصر المنطؽ لكحة شرح أبي عبد اهلل محمد بف يكسؼ الٌسن  1
ينظر بياف المختصر  شرح مختصر ابف الحاجبا شمس الديف األصفهانيا تحؽ محمد    2

حيا  الٌتراث اإلسبلمي جامعة أـٌ القرل المممكة السعكدية ط  1مظهر بقاا منشكرات المركز العممي كام
. كينظر أيضا مختصر منتهى الٌسكؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ 155ص 1ا ج1986   سنة

ا  كالجدؿا جماؿ الديف أبي عمرك عثماف ابف الحاجبا دراسة كتحؽ نذير حمادكا دار ابف حـز
 . 221ص 2006سنة  1بيركت لبناف ط
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 واٌدالٌهت  اٌٍفهظ  دالٌهت  بٌن اٌفسق: اٌسابغ ادلبحث  

 ببٌٍفظ

 فكػػػر زياػػػمى المفظ تى بػػػداللػػػة اليٌتضػػػح بهػػػذا التفريػػػؽ كالتميػػػز بػػػيف داللػػػة المفػػػظ ك 
ها مػػف القرافػػي فػػي كثيػػر مػػف قضػػايا الداللػػة التػػي يعػػٌد أٌكؿ مػػف أثارهػػاا حيػػث عػػدٌ 

مهٌمات مباحث األلفاظ كما أشار إلى ذلؾ في شرحع عمى تنقيح الفصػكؿ لػعا بػؿ 
ازم فػػي شػػرحع لممحصػػكؿا يقػػكؿ: اهػػذا جعػػؿ هػػذا مػػف اسػػتدراكاتع عمػػى الفخػػر الػػرٌ 

كحصػػؿ بسػػبب التباسػػهما عميػػع   ايف الػػرازمالمكضػػا خفػػي عمػػى اإلمػػاـ فخػػر الػػدٌ 
تكسػا فيػع يعػٌد القرافػي أٌكؿ مػف نػٌص عمػى هػذا التقسػيـ  ك ا 1خمؿ كثير في كبلمػعا

نفػػائس األصػػكؿ كأتػػى بعػػد تحديػػد فػػي كتابػػع  لػػنفس فػػي شػػرح تمػػؾ الفػػركؽاطػػاؿ أف
مفهـك كٌؿ كاحد منها عمى خمسػة عشػر فرقػا أرجعهػا فػي شػرحع عمػى التٌنقػيح إلػى 

 فركؽ.  ةثبلث

بتعريفػع لكػٌؿ مػف داللػة  عػرض الفػركؽ التػي قػٌدمها نسػتهؿ إلىكقبؿ الكلكج 
المفػػظ كالداللػػة بػػالمفظ عمػػى أٌف األكلػػى قػػد تطرقنػػا إليهػػا سػػابقا كهػػي قكلػػع: اكلػػتكف 

ا كأٌمػػػػا الٌداللػػػػة بػػػػالمفظ فهػػػػي اسػػػػتعماؿ  المفػػػػظ إٌمػػػػا فػػػػي  الٌداللػػػػة هػػػػي فهػػػػـ الٌسػػػػاما
 .2عع كهػػػػي الحقيقػػػػةا أك فػػػػي غيػػػػر مكضػػػػعع لعبلقػػػػة بينهمػػػػا كهػػػػك المجػػػػازاك مكضػػػػ

بػػيف تمػػؾ الػػداللتيفا  أٌنػػع حػػاكؿ جهػػدل لػذكر أكبػػر عػػدد ممكػػف مػف الفػػركؽ كالظػاهر
إلى بعضا كهك مػا صػٌرح  بعضهايرجا نبلحظ أٌف هناؾ فركقا   هاكعند النظر في

                              
 . 583ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  1
 .583ص 2افي جنفائس األصكؿ القر   2



 ااتيامفيوميا أقساميا وم اح يا ومتعمّ الداللة المفظية الوضعية، الفصل ال ان     

95 
 

بػػع فػػي شػػرحع عمػػى التنقػػيح قػػاؿ: ا كقػػد ذكػػرت ههنػػا الفػػرؽ بينهمػػا مػػف ثبلثػػة أكجػػع 
 .1كجها كهذل الثبلثة تكفي...ا كفي شرح المحصكؿ ذكرت خمسة عشر

مجمكعػػة اعتبػػارات  مػػف-فػػي الفػػرؽ بػػيف الػػداللتيف–لقػػد انطمػػؽ القرافػػي فػػي 
اعتبػػار :   كمجممهػػا هػػك لبػػاب مػػا ذكػػرل القرافػػي منهػػا 2جمعهػػا ابػػف النجػػار الحنبمػػي

 كعااعتبػػػار ت ػػػاير الٌنػػػك  اعتبػػػار عمٌػػػة الكجػػػكداك  فػػػي إنشػػػا  الداللػػػةا /الٌسػػػببالفاعؿ
ا قػد كهػك مٌمػ اهك الكصؼ في الداللػةف كاالعتبار ااخراعتبار السبب كالميسنبنبا ك 

 في.ييستشكؿ عمى القرا

 :ي  إنشاةيا  ب/السّ  اعت ار الفاعلالفرؽ  -1

 ]العقؿ[ها القمبا ألٌنع مكطف العمـك كالظنكفمحم   قاؿ: ا أٌف داللة المفظ 
فريؽ مبلحظة تجعؿ هذا التٌ ل عا لقد كيج  3كاألخرل محٌمها المساف كقصبة الرئةا

حيث إٌنع ا ركٌز عمى الجانب  الهذا التفريؽ القرافي غير دقيؽ في صكغع
كهك ما يجعؿ  4اللة بالمفظ كعمى الجانب العقمي في داللة المفظاالفيزيائي في الدٌ 

ابف كجيع أبك العباس تٌ ال هذاداللة بالمفظ أكسا كأشمؿ مف األخرلا كاستظهر ال
 فٌ أهر ما قالع في شرح المحصكؿ : اكظاقاؿ حمكلك في شرحع عمى التنقيح

مفظ أعـٌا غير أٌنع مبني عمى أٌف داللة المفظ هي الفهـااللة بالٌ الدٌ 
5    

                              
 .28شرح تنقيح الفصكؿ ص  1
ينظر شرح الكككب المنير محمد بف أحمد الفيتيكحي المشهكر بابف النجار الحنبمي ا تحؽ محمد   2

 130ص 1ج1993سنة  1بة العبيكاف السعكدية طالزحيمي ك نذير حمادا مكت
 .584ص 2نفائس األصكؿ ج  3
 .80عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد عمي يكنس ص  4
 .90ص 2التكضيح في شرح تنقيح الفصكؿ أبك العباس ابف حمكلك ا قسـ التحقيؽ ج   5
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 :عّمة الوجوداعت ار  -2

ألٌف فهـ كٌمما كجدت داللة المفظ كجدت داللة بالمفظا قاؿ القرافي: ا 
مسٌمى المفظ مف المفظ فرع النطؽ بالمفظا كقد تكجد الداللة بالمفظ دكف داللة 

داللة المفظ إذا انعدمت  ا فكذان 1المفظ لعدـ تفط ف الٌساما لكبلـ المتكم ـ لصارؼا
ا لـ يحصؿ داللة بالمفظا فهي تدكر معها كجكدا كعدماا كأٌما إذالتنعدـ معها 

 لمٌساما مدلكؿ ما؛ فهذا راجا ألسباب خارجيةا ال إلى داللة المفظ نفسها.

 : 2اعت ار تغاير نوع الّتاسيم -3

داللة الأنكاعا فكذلؾ  ةفكما قٌدمنا مف قبؿ أٌف داللة المفظ تنقسـ إلى ثبلث
كال  اكمجازتنقسـ بدكرها إلى قسميف حقيقة  فهي ؛المفظ ت ايرها مف هذل الحيثيةب

 ا كهذا فرؽ كاضح.منهما لآلخرا فكٌؿ نكع لع تقسيـ خاص بعض أٌم تقسيـ يعرً 

 اعت ار الس ب والُمَس َّب:  -4

مسببة عف الداللة بالمفظ فالفهـ ينشأ عف  يقكؿ القرافي: اأٌف داللة المفظ
ا فاعتبر هنا أٌف استعماؿ المتكمـ المفظ فيما كضا 3النطؽا كالداللة بالمفظ سببا

ك قيقي أك المجازم أف يككف تطابقا ألع أك الا يترتب عف ذاؾ المدلكؿ الح
تضمنا أك الزماا فأصبحت الٌداللة بالمفظ سببا ينت  عنع داللة المفظ الذم هك 

عاشكر نقدا دقيقا عف هذل  المطابقة أك التضمف أك االلتزاـا هنا قٌدـ الطاهر ابف
الٌتفرقة حيث رأل بأٌف ا داللة المطابقة كالتضمف كااللتزاـ تكصؼ بأٌنها حقيقة 

                              
 .584ص2نفائس األصكؿ القرافي ج  1
 .584ص 2ينظر نفائس األصكؿ القرافي ج   2
 .584ص 2لقرافي جنفائس األصكؿ ا  3
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بهذا ال كجع لمتفريؽ بينهما مف هذل  ا إذان 1ألٌنها ال تككف إاٌل بعد االستعماؿا
داللة المفظ قبؿ االستعماؿ ال تكصؼ بحقيقة كال مجازا الحيثيةا فكذا كانت 

ٍعؿي داللة  حيث يككف فهـ  المعنى في ذهف الٌساما مف المفظ بداللة الكضاا فجى
المفظ نتيجة لمداللة بالمفظ ال يستقيـا ألٌنها هي نفسها فكيؼ تككف سببا في 

ية المفظ عمى نفسهاا إذ تقسيمها إلى مطابقة كتضمف كالتزاـ يككف باعتبار تمام
  .   ان معنال أك الا سكا  كانت حقيقة أك مجاز 

 : اعت ار الوصف ي  الّداللة -5

ا لكف مٌما قد 2قاؿ: اأٌف داللة المفظ صفة لمساماا كاألخرل صفة لممتكٌمـا
لييف في خذ عمى القرافي في هذا الٌتفريؽ هك أٌنع لـ ير ما انتقدل عمى األصك يؤ 

تعريؼ الداللة بقكلهـ إٌنها صفة الساماا فهك لـ يمتـز بما قٌدمع سابقا في تعريؼ 
فهي ليست صفةن لمساماا فبل يبقى  ا كبالٌتاليداللة المفظ بأٌنها إفهاـ كليس فهم

كجع لمتفريؽ كالتمييز إذا كانت الٌداللة بالمفظ هي صفة لممتكٌمـ ككذا داللة المفظ 
  لقرافي الذم اختارل في تعريفها.أيضا بحسب مذهب ا

كهػػذا ممٌخػػص أكجػػع االفتػػراؽ التػػي عػػٌددها القرافػػي ليبػػرًهف عمػػى صػػحة مػػا 
عمى أٌنع أٌكؿ مف ذكر هذا التفريؽا لكػف بعػد المتابعػة كقفػت  اارتضال كنٌص عميع

كحي إلػػػى هػػػذا ا ييػػػمنطػػػؽ العبػػػارةمػػػف  عمػػػى عبػػػارة البػػػف سػػػينا فػػػي كتابػػػع الشػػػفا  
حيػػػث  ابػػػيف داللػػػة المفػػػظ كالداللػػػة بػػػالمفظ ابػػػأٌف هنػػػاؾ تفريقػػػالتفريػػػؽ دكف تصػػػريح 

 : اصرح في سياؽ الحديث عف عبلقة المفظ بمعنال كمػا طبيعػة تمػؾ العبلقػة قػاؿ 

                              
 30التكضيح كالتصحيح لحٌؿ مشكبلت التنقيح الطاهر ابف عاشكر ص  1
 .584ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  2
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ػػارتى  اسػـو  كعي سػػمي فػي الخيػاؿ مى  ـى سىػػكمعنػى داللػة المفػػظ أف يكػكف إذا ارتى  فػي الػػنفس  ـى سى
أشػػػػػار قبمهػػػػػا إلػػػػػى نػػػػػكع اخػػػػػر مػػػػػف الداللػػػػػة مرهكنػػػػػة بتػػػػػراض مػػػػػف ك  1...إل امعنػػػػػىن 

المخػػاطبيف فػػي اسػػتعمالهـ لم ػػة كتػػكظيفهـ لهػػا فػػي تعبيػػرهـ عػػف أغراضػػهـ حيػػث 
 2 قاؿ: ا فالداللة باأللفاظ  إٌنما استمر بها التعارؼ بسػبب تػراضو مػف المخػاطبيفا

التػي  بهػذل التفرقػة أٌف كبلمع يحيؿ غمػى هػذا المعنػى رغػـ عػدـ تصػريحعفيظهر  ا
مػػف متػػأخرم األصػػكلييف  اجعػػؿ كثيػػر  االقرافػػي عمميػػمػػا أثػػارل قػػى بي لكػػفك   اقػػٌدمها
      بالمفظ.     ف هذا التفريؽ بيف الداللة المفظ ك يعتبرك 

 

                              
 .4لعبارة صمنطؽ /ا 7الشفا  أبك عمي ابف سينا ج  1
 .4منطؽ /العبارة ص 7الشفا  أبك عمي ابف سينا ج 2
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 اٌفوصً اٌثبٌث:

أنىاع  نظساث نمدٌت أوزدىب اٌمسايف ػٍى 

 تاٌّدالٌت اٌثالث

 

 ٌالالث ٍّداالظتٍصاًِ ٌ تؼبٌكا  
 ض بٌن اٌّدالالث    ّبثً وولىع اٌتنبلاٌّت إٌساد دفغ 
  َصىز االنتمبي اٌّرىين بٌن اٌّالشَ وادلٍصو 
 ٍّت اٌتعٍّت ودًٌٍ احلوصس يف األنىاع اٌثالثتػ 
 ٌفظٍت؟ تواخلبزجٍ تٌتصاَ اٌداخٍٍالىً تؼّد دالٌت ا 
 َإشىبٌٍت اٌتوصنٍف اٌثالثً يف ضىء دالٌت اٌؼب 
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 الالثٌٍّد االظتٍصاًِ ؼبٌكّتاٌ: األّوي ادلبحث

ما فيها الٌداللػة  قسٌ التي أكردها القرافي مي  ةبلثمف المبلحظ في هذل المفاهيـ الثٌ  
الػػػػث ال اني كالثٌ ا أٌف الٌنػػػػكعيف الثٌػػػػ1عمػػػػى طريقػػػػة المناطقػػػػة ةبلثػػػػإلػػػػى هػػػػذل األنػػػػكاع الثٌ 

همػا ال ا ألنٌ 2إلماـ الٌرازم فػي المحصػكؿا مذهبكهك  ألٌكؿا بكجكد الٌنكع اإالٌ  يحصبل
لتٌػػػػػابا دكف ليػػػػػاف لتمػػػػػؾ الٌداللػػػػػةا إذ ال يكجػػػػػد اهمػػػػػا تاا كألنٌ يكجػػػػػداف إاٌل معهػػػػػا باٌتفػػػػػاؽ

فبل يكجداف عمى سبيؿ االسػتقبلؿ مينفكىػيىف عػف  اا أٌما داللة الٌتضمف كااللتزاـ3المتبكع
بعػػا لداللتػع عمػػى ى تداللػػة الٌمفػظ عمػى جػػز  المسػمٌ هػي  المطابقػةا ذلػؾ ألٌف الٌتضػػمف 

لتػزاـ داللػػة الٌمفػظ عمػػى الـز المسػٌمى تبعػا لداللتػػع عمػى الممػػزـك الطابقةاا كاالمسػٌمىام
كهػػك مػػا ذهػػب إليػػع الػػرازم حكػػال  امطابقػػة ككجػػكد التٌػػابا مسػػتقبل بػػدكف المتبػػكع محػػاؿ

ٌمف ا كذكػػر الٌزركشػػي أٌف المطابقػػة قػػد تنفػػٌؾ عػػف التضػػ4عنػػع األصػػفهاني فػػي الكاشػػؼ
أٌنػع أم  ؛ بمعنى أٌنع قد تكجد داللة المطابقة كال تكجد لها داللة تضػمف؛5دكف االلتزاـ

ليػع ذهػبال يتحٌقؽ التضمف كٌممػا تحققػت المطابقػة قػد تكجػد داللػة ا: قػائبل القرافػي ا كام
ضػػكع لمبسػػائط التػػي المك  ا-)أم التضػػمف كااللتػػزاـ(- مفػػظالمطابقػػة كال يكجػػداف فػػي الٌ 

ظا مفػػػكالتػػػزاـ همػػػا لػػػكاـز الٌ مػػػف الٌتضػػػمف  اعتبػػػار أٌف كػػػبل عمػػػى [لػػػيس لهػػػا لػػػكاـز بٌينػػػة

                              
اعترض اإلسنكم قائبل: بأٌف تقسيـ الداللة الكضعية المفظية إلى أقساـ الثبلثة غير جاماا ألٌف داللة  1

فرد مف أفرادل كداللة لفظ المشركيف عمى مشرؾ كاحد ال يدخؿ تحت نكع مف هذل األنكاع العاـ عمى ال
الثبلثة فهي ليست مطابقية ..كسيأتي الحديث عنها بالتفصيؿ في المبحث الرابا. ينظر عمـ أصكؿ 

 6ص 2الفقع محمد زهير أبك نكر ج
 11ص 2ينظر الكاشؼ عمى المحصكؿ األصبهانيا ج 2
ير ابف أمير الحاج ا كينظر التقرير كالتحب23ص 1ينظر دالالت األلفاظ في مباحث األصكلييف ج 3

 .132ص 1ج  1999سنة  1الحمبي صٌححع عبد اهلل محمد عمر دار الكتب العممية لبناف ط
 11ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ األصفهانيا ج 4
 .423ص 1البحر المحيط الزركشي ج 5
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ـٌ مطمقػػاا كأٌمػػا همػػا فكػػٌؿ كاحػػد ]أحػػدهما داخمػػي كااخػػر خػػارجي ا فالمطابقػػة حينئػػذ أعػػ
ـٌ كاألخػػص مػػف كجػػع همػػا اٌلمػػذاف  ـٌ مػػف ااخػػر كأخػػص مػػف كجػػعا ألٌف األعػػ منهمػػا أعػػ

 .1كحدلاكيكجد كؿ كاحد منهما  يجتمعاف في صكرة

القرافي بمثاؿ البسائط التي لها  عأٌما عدـ ًاستمزاـ المطابقة الٌتضمفا فقد كضنح     
قطة مثبلا كهذل ميٌتفؽ فبل ييتصكنري فيها المفاهيـ الجزئية الٌداخمة فيها كالنٌ  لكاـز بي نةا

انية التي خالؼ فيها القرافي اإلماـ الرازما ا لكف الثٌ عميها بيف المناطقة كاألصكلييف
انفكاؾ منهـ مف جٌكز لتزاـا فهذا محٌؿ خبلؼا فالكهي: أٌف المطابقة ال تستمـز ا

 يككف الٌ بأٌنعايجكز أمعٌمميف قكلهـ  -2القرافي كاألصفهانيك -المطابقة عف التزاـ
بأٌنا نعقؿ كثيرا مف األشيا  ما ذهكؿ عف  (...مـز فهميع فهمىع)فا يي  ى الـز بى لممسمٌ 

ا 3تستمـز االلتزاـالمطابقة ال  ـ مف ذهب بالقكؿ بأفٌ كبهذا ينتفي زعٍ  اجميا األغيار
ككذلؾ قد تكجد  ط اٌلتي لها لكاـز بٌينةاأم في اٌلمكاـز غير البٌينة لمبسائط دكف البسائ

داللة المطابقة كال يكجد الٌتضمف كما في الٌمفظ المكضكع لمبسائط التي لها لكاـز 
 .4ابٌينة

فيتمخص لدينا أٌف داللة المطابقة عند القرافي تستمـز داللة االلتزاـ دكف     
إليع جمهكر األصكلييف مف أٌف داللة المطابقة ال تنفؾ عنها  كهك ما ذهب االٌتضمف

ا كجنح إليع صفي الديف الهندم 5ختارل اامدم في إحكامعكهك ما اً  اداللة االلتزاـ

                              
 .581ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .11ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ ج 2
 132ص 1ينظر لمزيد مف التفصيؿ التقرير كالتحبير  ابف أمير الحاج الحمبي ج3
 581ص 2ينظر نفائس المحصكؿ القرافيا ج 4
 .15ص 1إحكاـ األحكاـ في أصكؿ األحكاـ سيؼ الديف اامدم ج 5
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كأف يككف لها الـز  بدٌ  ذلؾ بأٌف كٌؿ ماهية ال افيا كعٌمؿ القر 1كما نقمع الزركشي عنع
ًاختيار الٌرازم في  سار عمى أقٌمع أٌنها ليست غيرها؛ كهك في هذا الٌتعميؿ 

نا ال نستطيا تصٌكر أٌم لفظ بمنأل عف تصكٌر الزمع في أنٌ  بمعنى ا2محصكلع
كمنع قضى القرافي  اك كاف هذا التصٌكر لشي  كاحد فقطكل البٌيف ال الخفيا الذهف

دالالت استمزاـ أك عمى األقٌؿ داللة كاحدة ال غير تحيؿ إلى بأٌنع لكٌؿ داللة مطابقة 
 االستمزاـ.

                              
 .123ص 2البحر المحيط الزركشي ج 1
 .11ص2ينظر الكاشؼ عمى المحصكؿ األصبهاني ج2
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ً  إٌههساد  دفههغ : اٌثههبين  ادلبحههث   وولهههىع اٌتّبثهه

     اٌّدالالث بٌن اٌتنبلض

ميفادل  :إشكاال ةفي تعريفع ألنكاع الٌدالالت الٌثبلث 1لرازمأكرد القرافي عمى ا    
 إضافة الحيثية في تعريؼ كٌؿ مف داللة الٌتضمف كااللتزاـا كهي قكلع: مف حيث 

 ا التي تدفا دكف كقكع التماثؿ في حدكد الٌدالالتا حالةى ابقةا دكف المط ىو ك لك
يف ا كصكرة اإلشكاؿ كما مٌثؿ لها صفي الدٌ االست نا  عف قيد الحيثية المذككر

؛ فكٌنع يككف كالرحيمالذم هك مشترؾ بيف الفاعؿ كالمفعكؿ  يعيلا الهندم كقكلنا:
ذا دٌؿ عمى أحدهما ك ا 2مبمعنى المرحـك كما يككف بمعنى الراحـ نٌص عميع الجكهر  ام

بطريؽ المطابقة دٌؿ عمى األخر بطريؽ االلتزاـا لككنع الزما لع؛ كهك أيضا تماـ 
ٌمال؛ فمك لـ يقؿ مف حيث هك كذلؾا لًزـ أف تككف داللة االلتزاـ داللة المطابقة مس

كالتزاـ باعتبار  ضمفكبالٌتالي يصبح تعريؼ المطابقة كالتٌ  ا3فمـ يكف التعريؼ مانعاا
هع الرافض لهذل اإلضافة في د تكج  القرافي يؤكٌ  أفٌ  نجد في حيفٌ  كاحد يجمعهـا

يؤكد كجهة بمثاؿ تكضيحي  طائؿ مف ذكرها في نظرلا فيستدؿٌ ال تي الٌ  عريؼالتٌ 
دالة عمى معنى الزماف  استقال مف كبلـ الٌنحاة المتعم ؽ بصي ةرأيع كصحتنعا 

 ة قالكا هك اسـ ما؛ حيث قاؿ: افكٌف أئمة الٌ "مفعل ػ صي ةب مٌثؿكالمكاف كالمصدر ف
ثبلثة متبلزمة في العادةا فيككف المفظ مكضكعا  كالمصدر كهيالمكاف كالزماف 

                              
. كأميف الديف التبريزم في تنقيح 200ص 1كافقع كؿ مف سراج الديف األرمكم في التحصيؿ ج 1

 . 58محصكؿ ابف الخطيبا ص
الصحاح  تاج الم ة كصحاح العربية ا إسماعيؿ بف حماد الجكهرم ا تحؽ أحمد عبد ال فكر عطارا  2

 .1929ص 5بيركت لبناف ا  مادة ارحـا ج 1984سنة  3دار العمـ لممبلييف ط
.ا كينظر نص الهندم في الفائؽ في عمـ أصكؿ الفقع صفي 418ص 1البحر المحيط الزركشي ج 3

 .50ص 2005سنة  1الديف الهندما تحؽ محمد نٌصارا دار الكتب العممية بيركت لبنافا ط
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يستحسف القرافي إضافة ا فمـ 1لمشي  كالزمعا فبل فعؿ إال في زماف كمكاف غالباا
ع بحسب رأيع يؤكؿ إلى الحشك الخالي عف الفائدة كهك عريؼ ألنٌ هذا القيد في التٌ 

مستقبح في الحدكدا خاصة كأٌف الرازم يعٌد أٌكؿ مف أضاؼ قيد الحيثية في 
عند المتقٌدميف  ا كهك خبلؼ ما كاف متداكالثـٌ نقؿ عنع مىف بعدل هذا القيدالٌتعريؼا 
 .2ل كالزمعامفظ كجز ى الٌ بقرينة قكلهـ: مسمٌ إذا اكتفكا 

  د صحتهااعارية ال تؤكٌ  ابقة تبقى مجرد دعاكو أٌف األدلة السٌ فأكضح القرافي     
عمى جرا ا كااهعمى تمام مسمّ ا عريؼ كهي قكلهـ:في التٌ الجزئية كاٌلبلـز  قرينتاف

 ع أك الزمعا إذان فميسأك جزئ ة في ًاعتبار كماؿ المسٌمىف إلى الٌتفرقيبلي تيحً ا مسّماه"
ف كانت غيرى كافيةل مف داع  عمى اعتبار ذكر القيد  ذكر الحيثية مف هذا الكجعا كام

 تعريؼ المطابقة في ذكر قيد الحيثية أيضاا فبل بٌد أف يي المانا مف االشتراؾ بينهما
ة نماذج صالحة لهذل الٌدعكلا إاٌل ا كاألمثمة الٌسابقة المذككر كباقي األنكاع األخرل

مف الٌنقضا حيث يرل كما سبؽ أف قرٌر؛ هذا اعتراض القرافي  حتى أٌنع لـ يسمـ
أٌنع ال يمكف أف يدٌؿ المفظ الكاحد عمى المعنى الكاحد مطابقة كتضمنا كالتزاماا كبع 

األخذ  يكفي ما ذكير مف القرائف في تعريؼ المتقٌدميفا فكلزامع لمٌرزام ما تىنز ؿ
ا بما  فيع داللة المطابقة بدعكل أٌنها تنسحب عميها ةبالحيثية في حٌد األنكاع الٌثبلث

لتزاـ؛ مف حيث إمكانية ًافتراض الٌتعتيـ كعدـ الكضكح الذم يىتمٌبس الكالٌتضمف كا
هك المراد تعييناا كعميع رٌد الزركشي ًافتراض القرافي ما الٌدالالت في عدـ تحديد 

بالكاسطة  ]التضمف كااللتزاـ[داللتع عمى المعنى بالمطابقة بالٌذات كبهما األفٌ  قائبل:
ذا لـ يجتمعا كاف اٌلمفظ في حاؿ  كمف المحاؿ اجتماع داللتي الٌذات كالكاسطةا كام

                              
 .574ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج 1
 .575نفائس األصكؿ القرافي  ص 2
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االشتراؾ بيف الكٌؿ كالجز  داللة كاضحة كهي المطابقةا ألٌنها األقكل فتدفا 
 .1األضعؼا

كبػع يظهػػر أٌف اعتػػراض القرافػػي عمػػى الػػٌرازم فػػي إلزامػػع بػػذكر قيػػد الحيثيػػة فػػي 
إذ اإٌف  كػػؿ الػػٌدالالت غيػػري مىسػػمنـا إذ هػػك قيػػد ييعتبػػر فػػي التعػػاريؼ ذيًكػػر أـ لػػـ ييػػذكرا

األمكر اٌلتي تختمؼ باختبلؼ االعتبارات ييراد في تعاريفها قيد الحيثيات سػكا  ذكػرت 
ٌف ترتػب أـ لـ تػذكرا فمٌمػا اكت فػكا بكرادتهػا مػف غيػر ذكػر فػي تعريفػات الكٌميػات)...( كام

الحكػػـ عمػػى المشػػتؽ يػػدٌؿ عمػػى ًعًمٌيػػة المأخػػذ فيػػع؛ فتيرتػػب كػػؿ مػػف الػػٌدالالت الػػٌثبلث 
مػا هػي عمى الٌداؿ بالكضاا يػدٌؿ عمػى أٌف تسػمية الداللػة مطابقػة كتضػمنا كالتزامػاا إنٌ 

 .2سبب ككف تمؾ الٌداللة داللة بالكضا لتمامعا

أٌف قيد الٌتكسػط بالكضػا اٌلمفظػيا هػك قيػد كػاؼ العتبػار  فنستنت  مٌما سبؽ   
الحيثية فػي الٌتعريػؼ دكنمػا التبػاس فػي ذلػؾا ألنهػا مػأخكذة بعػيف االعتبػار؛ إذ  معنى

كهػذا كفيػؿ باعتبػار  اةثػتستمزمع ابتدا ن تقسػيـ الٌداللػة الكضػعية المفظيػة إلػى أنػكاع ثبل
 ضػركرة الم ػايرة بػبل شػؾا الحيثية؛ لككف كجكد هذا التٌنكع بعد التقسيـ الػذم تسػتمزمع
إٌف المناطقػة كمػا سػبؽ  ثػـٌ  فبل يمكف أف يككف الٌشػي  كقسػيمع هػك نفسػع فهػذا محػاؿ.

كا بعم يػػػة المأخػػػذ؛ حيػػػث إٌف الػػػٌدالالت الػػػثبلث نابعػػػة مػػػف أعمػػػى الػػػدالالت ذكػػػرلا ًاعتػػػدٌ 
الكضػػعية المفظيػػة التػػي هػػي المطابقػػةا كػػكف أٌف الٌداللػػة المطابقػػة هػػي داللػػة بالكضػػا 
 عمى مسٌماها بتمامػع كلػيس بجزئػع كالزمػع؛ فهػي األعمػى مػف حيػث الكجػكد كاالبتػدا ا

فبل داعي هنا لذكر قيػد الحيثيػة فػي  ع عنها كالعٌمة ت اير المعمكؿافهي عٌمة فيما يتفرٌ 
بػػػػاب الٌتفريػػػػؽ الحاصػػػػؿ بيػػػػنهـ بمبػػػػدأ العمٌيػػػػة كاألصػػػػؿ  المطابقػػػػة كال فػػػػي غيرهػػػػا مػػػػف

                              
 .419ص 1البحر المحيط الزركشي ج 1
 .29ا28الفكائد الفناريةا شمس الديف الفنارم ص 2
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اللتيف بػػالفرع؛ إذ هػػي أخر ككصػػؼ مػػا تبقػػى مػػف الػػدٌ الميٌتصػػفة بػػع داللػػة المطابقػػة كالتٌػػ
بمثابػػػة العمٌػػػة لممعمػػػكؿا كالعمٌػػػة كمػػػا هػػػك معػػػركؼ غيػػػر المعمػػػكؿا كبالتٌػػػالي سػػػتختمؼ 

لياف بعػػػدـ تحديػػػد أٌيهػػػـ عنهمػػػا حتمػػػاا إذف فػػػبل كجػػػع الحتمػػػاؿ الٌتعتػػػيـ كالٌتضػػػميؿ الػػػٌدال
ص لػدينا أٌف المقصكدة عند اإلطبلؽا كبالتٌػالي أيضػا االسػت نا  بػذكر الحيثيػةا فيػتمخٌ 

ا فػػي تعريفهمػػا ازم أيضػػااعتبػػار قيػػد الحيثيػػة فػػي الٌتضػػمف كااللتػػزاـ اٌلتػػي اشػػترطها الػػرٌ 
 هي غيري الزمة. 
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 شَالاٌّه  بهٌن  ىيناٌّر نتمبياال صىز: اٌثبٌث ادلبحث

 وادلٍصوَ

اما جػػػػػػز  هػػػػػػا فهػػػػػػـ الٌسػػػػػػضػػػػػػمف بأنٌ داللػػػػػػة التٌ لعمػػػػػػى تعريػػػػػػؼ القرافػػػػػػي ينبنػػػػػػي   
إطػػبلؽ لفػػظ مػػاا مػػف  عنػػديطػػرح إشػػكالية أسػػبقية الفهػػـ  هػػذا المعنػػىإل ا ى...المسػػمٌ 

أٌيهػـ أسػبؽ عنػد حصػكؿ الفهػـ  الجػز ؟  الكػٌؿ ثػـٌ هػك الجػز  ثػـ الكػٌؿ أك  أهك ييفهـ أكالا
 ضمف؟ .داللة التٌ  قة أكداللة المطاب

 ثـ نتبٌيف رأم كلئلجابة عمى هذل األسئمة عمينا عرض مذاهب األصكلييف     
خبلؼ راجا نشأ عنع   الثبلث الالتصكر االنتقاؿ بيف الدٌ معالجة القرافي فيهاا ك 

إلى أٌف داللة المطابقة هي المكضكع لها المعنى بكزا  المفظ كهذا محؿ اٌتفاؽا كفهـ 
تدرؾ مباشرة بكاسطة اٌلمفظ  هالككن ؛يها ال يحتاج إلى انتقاؿ الذهفالمدلكؿ ف

ضمف التي اعتبرناها جز ا الزما المكضكع لهاا لكف هؿ ينطبؽ ذلؾ عمى داللة التٌ 
ا أك ؟نات داللة المطابقة كأحد أفرادهامف مككٌ  كحيث إٌف داللتها جز ه  المفظ المطابؽ

ف الكٌؿ عمى فه اضمف سابقأف يككف فهـ داللة التٌ  ـ داللة المطابقة باعتبار إٌف تكىك 
 جز  إلى فهـ الكٌؿ؟.ينطمؽ مف مجمكعة أجزا  كبهذا االعتبار يككف االنتقاؿ مف ال

 كهنا اختمفت ارا  األصكلييف عمى أقكاؿ: 

 :الاول الول

فهـ الكٌؿ سابقا عمى أصبل كليس يرل أٌف داللة التضٌمف ال انتقاؿ فيها     
 فهـه كاحد إذا قيست بالٌنظر عنعا بؿ ليس هناؾ إالٌ  افهـ الجز  متأخر ال فهـ الجز  ك 

ذا قيس إلى احاد األجزا  كاف تضمناا كليس داللة  إلى المجمكع كاف مطابقة كام
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ها ككذا داللة يخص   ضمف فهـه داللة التٌ ؛ إذ ل1لتزاـالالتضمف في هذا التكجيع كداللة ا
فكذا نظرنا إلى األجزا  باعتبار  فيهماا المطابقةا لكف تختمؼ بحسب اعتبار النظر

ف نظرنا باعتبار الجز  كاف حصكؿ داللة مجمكعها كاف حصكؿ داللة الم طابقة كام
االعتبار ضمف عمى المطابقةا ألٌف الٌتضمفا كهذا الرأم ييمم ح إلى أسبقية فهـ التٌ 
ا باعتبار مجمكع أجزائع أك باعتبار فيع قائـ مف خبلؿ النظر إلى الجز  ابتدا نا إمٌ 

ؽ ٌكر الكؿ؛ أم كمما أطملتص ا الحالتيف ينطمؽ مف الجز تالجز  الكاحدا كهك في كم
. كسار عمى بعدها إلى فهـ الكٌؿ منع تنتقؿ ثـٌ  الفظ التفت النفس إلى فهـ أجزائع

 2عد التفتازانييد الشريؼ كالسٌ هذا المذهب كٌؿ مف سيؼ الديف اامدم كالسٌ 

   الاول ال ان : 

في داللة  فهما يخٌصعا كهك متأٌخر كما أٌف لمجز  جاليرل هذا االتٌ     
ا كفهـ داللة الٌتضمف ال تحصؿ إال بعد فهـ الكٌؿ الذم هك االلتزاـ عف فهـ الكؿٌ 

انتقاؿ مف فهـ  جز ؛ إذ فيععمى فهـ ال الكٌؿ سابقالمطابقةا فيككف فهـ ا
ا ك ا كفهـ اٌلبلـز متأخٌ / المدلكؿإلى اٌلبلـز  اؿ/الدٌ الممزـك رأل مٌمف ر عف فهـ الممزـك

كالهندم  4ممسانيكتبعع ابف التٌ  3فخر الٌديف الرازم مف األصكلييف هذا المذهب

                              
ضمف ينظر إنارة األفهاـ بسماع ما قيؿ في داللة العاـا أحمد بف مبارؾ السجمماسيا مخطكط  1

. كينظر 3ا2ا دت النس ا لكحة 1/80مجمكع مصٌكر عف مكتبة المسجد النبكم تحت رقـ  التصنيؼ
 .49أيضا حاشية الجعيط ص

حاشية السعد التفتازاني كحاشية السيد الشريؼ عمى مختصر ابف الحاجبا تحؽ محمد حسف  2
 .454ص  1ج 2004سنة  1دار الكتب العممية بيركت لبنافا ط إسماعيؿا

 .220ص 1المحصكؿ الرازم ج 3
ف التممسانيا تحؽ عادؿ أحمد عبد شرح المعالـ في أصكؿ الفقع أبك محمد عبد اهلل الفهرم اب  4

 .148ص 1ج 1998سنة  1المكجكد كعمي محمد عكضا عالـ الكتب بيركت لبناف ط
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 ا الـز مذهب القرافي ا كهك4كغيرهـ 3كالسنكسي التممساني 2كالزركشي 1كاألصبهاني
اهك  :ا حيث قاؿة المطابقة عميهايقأسب في تعريؼ داللة التضٌمف عييفهـ مف كبلمف

ال إال بعد ال ييفهـ الجز  مف تماـ مسمٌ أف ضركرة الاما جز  المسٌمى...اا إذ فهـ السٌ 
 هـ تماـ مسٌمال الذم هك المطابقة.ف

نمحظ أٌف داللة الٌتضمف عبارة عف كجكد داخمي  حيثبا ة تأمؿكههنا كقف     
مفظ كضعا يؽ لها الٌ جزئي ميتضٌمف في داللة الكٌؿ التي هي المطابقة التي سً 

بؽ كما كاف لها كأف يككف لع السٌ  بدٌ  ها مف منظكر الكٌؿ الكأصالةا كبالٌتالي فهمي 
م ؼ في داللة التٌ  اأصالة الكضا أٌف الكضا غيري معني بها  ضمفا لككفكهذا ميتخى

كبع تفسد مقكلة أسبقية  اكركفهـ الجز  إذا كاف سابقا عمى الكٌؿ لـز الدٌ فاؽا باتٌ 
كداللة المطابقة  ؛لتزاـالضمف بالنسبة إلى اصبح التٌ ذ يا إضمف عمى المطابقةالتٌ 

هنا هفيمـز عميع أسبقية داللة الجز  التي هي  اإلى الٌتضمف باعتبار الكٌؿ كالجز 
 يمزمنا بعد ذلؾكرا إذ لتزاـا كيبقى هكذا الدٌ الالتي هي ا ؛لٌتضمف عمى داللة الكؿٌ ا

كهذا  اكهكذا دكف تكٌقؼ افهـ الجز  قبؿ الكٌؿا كالجز  بمقابؿ مستمزمع هك كؿٌ 
 .فيفسد القكؿ بأسبقية التضٌمف حاؿمي 

                              
 .10ا ص2الكاشؼ عمى المحصكؿ األصبهاني ج  1
 .419ص 1البحر المحيط الزركشي ج  2
حمد يف يكسؼ السنكسي التممسانيا مخطكط مصٌكر عف شرح مختصر المنطؽ أبي عبد اهلل م  3

 .  6لكحة 908مكتبة راغب باشا تركيا رقـ 
عرض أحمد بف المبارؾ السجمماسي لهذل المسألة  في بحث فٌصؿ فيها اارا  كالمذاهب كناقشها    4

في الفصؿ الثاني مف مناقشة عممية نفيسة ينظر كتابع إنارة األفهاـ  بسماع ما قيؿ في دالالت العاـ 
 كتابع.
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ممفهػػـك الجػػز  ال كمػػف هنػػا يبقػػى اختيػػار القرافػػي بػػأٌف االنتقػػاؿ الػػذهني ل      
ـٌ ينتقػػؿ الػػيتحقٌػػؽ إاٌل بعػػد تصػػٌكر داللػػة الكػػٌؿا  ر داللػػة المطابقػػة إلػػى هف بعػػد تصػػكٌ ذٌ ثػػ

أف يػػرل  كابايقػػرب إلػػى الٌصػػ اضػػمف فػػي مرحمػػة ثانيػػة تكجيهػػا بػػديهيتصػػٌكر داللػػة التٌ 
فػػػػػبل يتكقٌػػػػػؼ عمػػػػػى تصػػػػػٌكرل تصػػػػػٌكر الجػػػػػدراف كالسػػػػػقؼ  امػػػػػال أٌم إنسػػػػػاف بيتػػػػػا أر  أمٌ 

ـٌ ينتقػؿ بػع رتسػـ فػي نفسػع مفهػـك البيػت مطابقػةأجزا  لمبيت؛ بػؿ تكاألبكاب ككنها  ا ثػ
كهكػذاا ككػذلؾ مػف سػقؼ كجػدار كأبػكاب  ها إلى تصٌكر أجزائػع المكٌكنػع لػعهف بعدالذٌ 

إلى صكرة ذهنية تحيػؿ إلػى صػكرة إنسػاف  فالٌنفس تمتفت ابتدا ن إذا أطمؽ لفظ إنساف؛ 
ـٌ ينتقؿ الذٌ  أجزائػع المكٌكنػع لػع كأعضػائع أك حيكانيتػع هف بعػدها إلػى تصػٌكر مطابقةا ث

 لمفظة إنساف.التي هي عبارة عف داللة تضٌمف  ؛أك ناطقيتع
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 األنهىاع  يف احلوصس ودًٌٍ اٌتعٍّت تػٍّ: اٌسابغ ادلبحث

 تاٌثالث

ر عميع جٌؿ اسابقا مف الٌتقسيـ الٌثبلثي الذم س لالمبلحظ مف خبلؿ ما قٌدمنا
؛ نبلحظ أٌف القرافي الٌم كية في كتبهـ قديما كحديثا ف كهك بٌيف في مقٌدماتهـاألصكليي

تضٌمف المطابقة ك ال) ةكمف قبمع الٌرازم حاكال تعميؿ سبب الٌتسمية لهذل األنكاع الٌثبلث
 انطبلقا مف التقسيمات العقمية عمى ما هك معركؼ مف منه  األصكلييف لتزاـ(الكا

 س مف المناطقةالمقتب

ؽ مطابقة مف باب تسمية ما ي الفهـ المتعمٌ اسم   :فقاؿ القرافي مكٌضحا ذلؾ 
الجز  في ضمف الكٌؿ فصار لفتح( عمى المتعم ؽ )بالكسر(ا ك يستحقع المتعمنؽ )با

الٌتضمف حكما لمجز  باعتبار كٌمع؛ فسمي الفهـ المتعم ؽ بالجز  تضمنا مف باب 
ا كالبٌلـز بينع كبيف تسمية المتعم ؽ)بالكسر ( بما يستحقع المتعمنؽ)بالفتح( في البٌلـز

المسٌمى ًالتزاـ فصار االلتزاـ حكما لبٌلـز باعتبارل ممزكمع فسمي الفهـ المتعم ؽ 
 المتعٌمؽا فهذل التسميات الٌثبلثبالبلـز التزاما مف باب تسمية  المتعٌمؽ بما يستحقع 

 .1ؽ ما يستحقع المتعم ؽ عمى المتعمنؽامنقكلة عف مجاز كاحد ل كم كهك إطبل

الكاضح مف كبلـ القرافي أٌف سبب التسمية المتعم ؽ بالٌدالالت الٌثبلث قائـ عمى     
إطار  في أم مف منطمؽ الحٌيز الذم يأخذل المدلكؿ مدل مكافقة الٌمفظ لمعناها؛

فطابقع تماما سيمٌ  فمتى الداؿ ف بعض المعنى الذم كضا لع تىضمٌ  ي مطابقة كام
ف دٌؿ عمى معنى هك الـز لع سيم ي التزاما.سمٌ كصار لع جز ا   ي تضمنا كام

 

                              
 565ص 2نفائس المحصكؿ ج 1
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 دليل الحصر:  

منطكؽا النهيا ال ارماألكرل األصكليكف مف الٌدالالت )ما يذ جمياي   
 ى هذل الٌدالالت الثبلثا مدٌلميفنص...( بشتى أنكاعها في كتبهـ عائد إلال اظاهرال

كأف يككف  بدٌ  إذ ال ابأدلة كبراهيف كاستدالالت عقميةكجع الحصر في هذل األنكاع 
أف يككف داال  مف ؛المفظ المكضكع حتما داال ببل خبلؼ؛ فبل يخمك المفظ  المكضكع

ع داؿ ال ع بأنٌ هك الـز مف إطبلؽ المفظ؛ فكصفي  ؛ال أك عمى معنىعمى تماـ مسمٌ 
ككنع مصطمحا  كمتفقا لميٌطًرد تحصيرل إلزاما فهك  ؛يتخٌمؼ في األلفاظ المكضكعة

  ضركرة يدؿ الا فكف لـ  يكف داال بالمطابقة؛ ف ع؛ فسكا  أكاف  داال بالمطابقة أـعمي
كالمزـك كما عرفنا  ماااز التفبل يخمك مف أف يككف مطابقة أك  ؛عمى معنى الـز لذلؾ

ا منع الخموبدليؿ   ىكهذا ما يسمٌ  اضركرة أمريفمي كخارجي إذان هك كاحد مف داخ
كسط الكضا اإٌف المعنى المدلكؿ عميع بالتٌ كهك ما يؤٌكدل شمس الديف األصفهاني: 

سٌمال ذهنا ...فيمـز أحد لع كأف يككف مسمى اٌلمفظ أك الزما لم بدٌ  المفهـك منع ال
ف كاف الكاقا الثٌ فكف كاف الكاقا هك األكٌ  ؛فاألمري انيا ؿا فهك داللة المطابؽ...كام
ؿ كاألكٌ  اركرةى أك خارجا عنع بالضٌ ـز داخبل في المسمٌ خمك إٌما أف يككف البٌل فبل ي

أك باستدالؿ  ا1فهذا دليؿ عمى منا الخمكا(ا ...اني هك االلتزاـ)داللة تضمف كالثٌ 
 المفظ الكاحد كؿٌ  ٌنع مف المستحيؿ أف نقصد دفعة كاحدة مفاخر عقمي برهانع أ

المفظ الكاحد  االلتزاـ؛ فالجما متعذر مف أف يدؿٌ الدالالت المطابقة كالٌتضمف ك أنكاع 
كلقد أشار إليع ا منع الجمعهذل األنكاع مٌرة كاحدةا كهك ما يسٌمى بدليؿ  عمى كؿٌ 

بلث الالت الثٌ اكذلؾ ألٌنع يستحيؿ أف تجتما الدٌ  األصبهاني شارح المحصكؿ بقكلع:

                              
 .6ا5ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ  شمس الديف األصفهاني ج 1
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اٌل لكاف الشٌ باعت ى ي  الكاحد  تماـ مسمٌ بار لفظ كاحد كمعنى كاحد بعينهماا كام
ا كهك ما أشرنا إليع سابقا 1الزمع كذلؾ باطؿ...اى ك ي  كجز  ذلؾ المسمٌ الشٌ 

ها بمعنى عريؼ لئبل تنتقض أنكاع الدالالت كتأتي كمٌ بكضافة قيد الحيثية في التٌ 
االلتزاـ دفعة كاحدةا بالتضمف ك بالمطابقة عمى معنال ك بمفظ داال احدا إذ قد يككف الٌ ك 

 .إلى بطبلف ذلؾالقرافي كقد أشار إذا لـ نضا لع قيد الحيثية المذككرةا 

صياغة المفاهيـ ناعة المنطقية في رة بالصٌ تظهر هنا عقمية القرافي المتأثٌ        
في كثير مف  م كيةا كهي بارزة بشكؿ كاضح كجميٌ المباحث الداللية الٌ المتعٌمقة ب

عمى  -القرافي–بع  كفي هذا السياؽ نأتي بنص يستدؿٌ  امناقشاتع لمباحث الداللة
الذم ينت  عنع التقسيـ الثبلثي ألنكاع داللة المفظ الكضعيةا فقاؿ  اصحة الحصر

ؿ داللة مطابقةا كاألكٌ  الا المدلكؿ إٌما كضا لع الٌمفظ أك ا :العقمي بالبرهاف مستدال
اني إٌما أف يككف المدلكؿ داخبل فيما كضا لع الٌمفظ أك الا فاألٌكؿ داللة تضمفا كالثٌ 

(ا فثبت بهذا الٌتقسيـ الٌدائر بيف الٌنفي عكالثٌالث االلتزاـ)أم يككف المدلكؿ يبلزم
 .2كاإلثبات الحصر في الثبلثا

 ا ذهب إليعم عمى ناقشتع لممسائؿ يفترض اعتراضاتفي م عادتع كعمى 
ستدالالتعا كهك منه  المكٌجع القض دكد كالنٌ ثـ يحاكؿ تفنيدهاا ليسٌد باب الرٌ  اهك

مثمة إيراداتع الميفترًضة ألمف بابها ك في عرضع لمسائؿ الٌداللة كغيرها. طالما كٌظفع 
عمى االعتراض المفترض  ثـٌ بعدها يجيب ؛ال ينسحب عميها االستدالالف السابقاف

ألفاظ ال نستطيا هناؾ عبارات ك  ا ا حيث قاؿ:هك ليؤكد أكثر إلى ما ذهب إليع
فالحدكث  عمى الحدكثاا إدراجها ضمف هذل األنكاع كالبرهاف عمى اأٌف العالىـ يٌدؿ

                              
 .6ا ص2الكاشؼ عمى المحصكؿا األصبهاني ج1
 567ص 2نفائس األصكؿ القرافي  ج 2
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ى هذا ألٌف العالـ ليس الزما لمسمٌ  اٌنع لـ يكضا بكزائع كال بالٌتضمفأل ليس مطابقةا
 .1المفظا

مفظ عمى حدكث العالـ  بالعقؿ ال أجاب عمى هذا االعتراض أٌف داللة هذا الٌ 
الالت لـ كضا كبقية الدٌ اكنحف إٌنما حصرنا داللة المفظ مف حيث القاؿ: بالمفظ. 

ـ بع بالعادة ككذلؾ الٌمفظ المهمؿ إذا نطؽ بع مرارا دٌؿ عمى حياة المتكمٌ ا ض لهانتعرٌ 
ٌف الميعتىرض بع ال يدخؿ ابتدا  في ألمجاؿ لبلعتراض يبقى  ال ذاا كبه2ال بالكضاا

استنتاج الٌدالالت مف األلفاظ الكضعية كالمثاؿ المقٌدـ هك مكضكعنا ك سياؽ البحث؛ 
 يندرج ضمف الٌدالالت العقمية كبالٌتالي هك غيري كجيع.

                              
 .27شرح التنقيح القرافي ص 1
 ..27شرح التنقيح ص2
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 ٌتهههصاَالا دالٌهههت تؼهههّد ىهههً :اخلهههبِط ادلبحهههث

 ٌفظٍت؟ تواخلبزجٍ تاخٍٍاٌّد

 امفظية الكضعيةاللة الٌ قد أطبؽ األصكليكف عمى هذا الٌتقسيـ الٌثبلثي لمدٌ ل        
مدٌكناتهـ األصكلية كساركا عميع في كتبهـ عند تناكؿ المباحث الٌداللية في مقٌدمات 

قرافي إاٌل أٌنع استشكؿ مدل تحٌقؽ اٌلمفظية ا كهذا ما أكٌدل البكصفها مقٌدمة مهمة
با مف اٌلمفظ ٌف إدراؾ مفهـك اٌلمفظ ناماما في هذل األنكاع الٌدالليةا كبصكرة أخرل إت

 أك بكدراؾ العقؿ لع.

كمنشأ الخبلؼ يرجا إلى تفسير ي ينقؿ لنا صكرة اإلشكاؿ قائبل: اكنترؾ القراف     
دة المعنى ب ير كسط مختص بالمطابقة؟ أك الٌداللة الكضعية هؿ هي عبارة عف إفا

كميؤدل فحكل اإلشكاؿ لديهـ يفرض  .1إفادة المعنى كيؼ كاف بكسط فتعـٌ الثبلثا
بلث تعامؿ معاممة المطابقة بككنها لفظية؟؛ بحيث متى أفاد هؿ الٌدالالت الثٌ  :سؤاال

كانت داللة لفظية؛ إذ إٌف  -ي المطابقةكما ف-اٌلمفظ معنى بتكس ط العقؿا أك بدكنع 
أٌف داللة المطابقة عمى إفادتع لممعنى مباشرة يسٌمى ذلؾ داللة لفظية. فكذا اٌتفقنا 

ية في كٌؿ مف الٌتضمف مدل تحقؽ اٌلمفظ فياألصكلييف اختمفكا  لفظية باٌتفاؽ؛ فكفٌ 
 عمى أقكاؿ:كااللتزاـا 

لتزاـا الحدها لفظية كأٌما الٌتضمف كايرل أٌف داللة المطابقة ك  : الم ىب الول*
كصفي الٌديف الهندم كحٌجتهـ  3كتبعع كٌؿ مف الرازم 2فعقميتافا كهك رأم ال زالي

                              
 .582ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .422ص 1البحر المحيط الزركشي ج 2
 .219ص 1المحصكؿ الرازم ج 3
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ٌنما كصفنا بككنهما عقميتيفا إٌما ألٌف العقؿ يستقؿ باستعماؿ  كما قٌررها الهندم:ا كام
فيهما مف غير افتقار إلى استعماؿ أهؿ اٌلمساف المفظ فيهماا كهذا يستقيـ عمى  اٌلمفظ

ٌما ألٌف المتمٌيز بيف مدلكليهماا كهما الجز    رأم مف لـ يعتبر الكضا في المجازا كام
 .1كاٌلبلـز هك العقؿا

عينع كضعا؛ فكىضاي  اٌلمفظ يدٌؿ فاعتبار تكس ط العقؿ إلى مدلكلهما ال اٌلمفظ ب     
بأٌنع لفظي  مف غير شٌؾ ال خبلؼ فيعمى معنى مكضكع لع مباشرةا كهذا 

محضا كأٌما ما كاف لمعقؿ فيع دكر عف طريؽ االستمزاـ المعنى المطابقي لمفظ؛ 
اٌلمفظ لـ يدٍؿ عميها بأصؿ  تيبر داللة عقمية ال لفظيةا لككففهك مف هذا الكجع اع

ـٌ إلى اٌلبلـزالكضا؛ بؿ بت كهذل  اكٌسط العقؿ عبر االنتقاؿ مف الكٌؿ إلى الجز  ث
 عقمية.ال شٌؾ العممية 

ا ألٌنهما فاؽ المناطقةكهك ما عميع اتٌ  ؛ٌنهما لفظيتاف تبعا لممطابقةأ الم ىب ال ان :*
؛ إذ ال شٌؾ أف فهـ البلـز 2باعتبار فهـ المعنى مف اٌلمفظ بكاسطة أك بدكنها

ًكـ  الخارجي يككف بعد فهـ الممزـك الذم هك بالكضا المفظيا كبالٌتالي مف هنا حي
 أٌنها لفظية.

لكف الميتأم ؿ في عدـ إدخاؿ األصكلييف داللتي التضمف كالتزاـ في المفظيةا ييخالؼ  
فاظ إلى ثبلث أقساـا ثـٌ ييخرجكف بعض الـز قكلهـا فكيؼ كهـ ييقس ميكف داللة األل

أقسامها مف تحٌقؽ اٌلمفظية فيها؛ كهي بحسبهـ مف الٌداللة اٌلمفظيةا اٌلمهـٌ إاٌل أف 
يككف الٌنظر إليها باعتبارات مختمفةا فمف جهة أٌنها مفهـك مف اٌلمفظ سكا  بتكسط 

                              
 .124ص 1نهاية الكصكؿ الهندم ج 1
 .313ص 1ما الجكاما جينظر حاشية العطار عمى شرح المحمي عمى ج 2
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التضمف  أـ الا كمف جهة أخرل نظركا إليها باعتبار اإلدراؾ العقمي لمفهكمي
 كاٌلبلـز دكف الفهـ المباشر مف المفظ. 

لتزامية عقميةا الأٌف داللة الٌتضمف لفظية مثؿ المطابقة كا يرل الم ىب ال الث:*
كتعميؿ مذهبهـ بأٌف الجز  الذم هك التضمف ال شؾ داخؿ فيما كضا لع المفظ 

؛ ناطق حيوانيدٌؿ مطابقة عمى قكلنا  اإلنسانبكصفع جز ا مف الكٌؿ؛ إذ قكلنا 
فحيكاف أك ناطؽ هك مفهـك جزئي لكممة إنساف؛ فكٌؿ منهما يدٌؿ بمفردل عمى 
  الٌتضمف كمجمكعهما هك داللة المطابقة نفسهاا كلذا اعتبر أصحاب هذا االتجال 

 داللة التضمف لفظية.

 :كقكلنا في المثاؿ اكأٌما داللة البلـز فعقمية خارجة عٌما يدؿ عميع اٌلمفظ تماما    
؛ فكٌنع مف لكازمع التحي ز في مكاف مثبلا كهذا الـز مف لكاـز اإلنسانابؽ السٌ 

ال كبٌل  إنسانليست مف مدلكؿ لفظة  ا ا لفظة تحٌيزفقكلن ااإلنساف باعتبارل مكجكد
كال جز اا بؿ تمزمعا خارجة عما كيضعت لعا كمٌمف اختار هذا الٌرأم سيؼ الٌديف 

 .2كابف الحاجب 1اامدم

تدالؿ في عدـ إدخاؿ البلـز في كصؼ المفظيةا بعض السالكف قد يٌكجع لهذا  
 نمخصها في ااتي: اتاالنتقاد

                              
كاـ سيؼ الديف اامدما عٌمؽ عميع عبد الرزاؽ عفيفياالمكتب إحكاـ األحكاـ في أصكؿ األح1

 .15ص 1هػاج1402بيركت سنة  2اإلسبلمي ط
رفا الحاجب عف مختصر ابف الحاجب ا تاج الديف الٌسبكي ا تحؽ عمي محمد معٌكض كعادؿ أحمد 2

 .353ص 1عبد المكجكداعالـ الكتب د ت د طا ج
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لٌما كاف سبب عدـ اإلدخاؿ ككفى التضمف الذم هك الجز  البلـز لممطابقة  -
بكاسطة المفظا لما كاف ذلؾ كذلؾ قيؿ عمى البلـز ما قيؿ في التضمفا الٌف فهـ 

 .التضمفالبلـز إٌنما يككف بكاسطة المفظالداؿ عمى 

ذا قالكا بالكضا المجازم فبل سبيؿ ككذلؾ ال كجكد لمكضا في التضمف -  ا كام
 .ضمفا فيقاؿ بالكضا المجازم فيع كما قيؿ في التٌ ـز منعإلخراج البٌل 

ف كاف أيضا بسبب أٌف التٌ  -  اللتزاـ الـز خارجيا فهذااخؿ كابلـز الدٌ الٌ  ضمف هككام
 .1تىحك ـ مف غير مناسبة

يحكـ بأٌف  فضعفع بعضهـ لككنع تكٌجهاا أيضا بالرفض كبؿ هذا االستدالؿقي  كقد
ـ الكٌؿ داللة الٌتضمف لفظية كداللة التزاـ عقميةا افكٌف هذا الكبلـ صريح في أٌف فه

فٌ  مىف جعؿ الٌداللة عميهما  مف الجز  كاٌلبلـز ميتمىقى مف اٌلمفظ كبكاسطتع ًاتفاقاا كام
أراد أٌف تمؾ الٌداللة إٌنما كانت بطريؽ االنتقاؿ مف المسٌمى األصمي إلى جزئع  عقمية

أك الزمع؛ كهك عقمي ال كضعي؛ كهك ال ينكر أٌنهما كضعيتاف بمعنى أٌنهما ييفهماف 
؛ إذ لكال الكضا ما حصؿ ابتدا ن المفهـك الجزئي الٌداخمي أك 2لمفظابكاسطة ا

اٌلمفظ إزا   جعؿالخارجي؛ فهما مف هذل الحيثية ميعٌمقىاف بالكضا  الذم يراد بع 
ا دٌؿ إطبلقا ال عمى تضٌمف كال التزاـ أصبل.  المعنى؛ لىمى

ذلؾ أٌف تقسيـ الٌداللة المفظية الكضعية إلى  ايظهر أٌف الخبلؼ لفظيكاالذم      
مطابقة كتضمف كالتزاـا ال يتعارض في أف يككف العقؿ هك الذم ييدرىؾ بع المدلكؿ 

                              
. 442ص 1.كالبحر المحيط الزركشي ج124ص 1لكصكؿ صفي الديف الهندم جينظر نهاية ا 1

 .32ص2كسمـ الكصكؿ عمى نهاية السكؿ بخيت المطيعي ج
 .32ص2سمـ الكصكؿ عمى نهاية السكؿ بخيت المطيعي ج 2
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مف الٌداؿا كهذا ال يمنا كصفها بالكضعية انطبلقا مف أٌف كٌؿ داللة بحاجة إلى 
 1ميةاالعقؿ سكا  كانت مطابقية أك تضمنية أك التزا

 لبلًزـ؛ حيث نمحظ أٌف اٌلمفظ لـ يكضا لمجز  كال دقيؽالتٌ  عندما نتشٌكؼ متكٌسميف 
هف مف المسٌمى إليهماا كهذا بالٌطبا عف طريؽ دؿن عميهما عف طريؽ انتقاؿ الذٌ 

ف قيؿ  العقؿ؛ فكف قيؿ إٌنهما كضعيتاف كاف ذلؾ سائ ا باعتبار تعٌمقهما بالكضاا كام
إٌنهما عقميتاف لـ يكف ذلؾ بمنأل عف الٌصكابا كذلؾ باعتبار أف لمعقؿ في تحٌققهما 

 .مدخبل كتعٌمقا

 : الاراي  رأي*

العقؿ  كليس نة لع داخمة في مفهكمعمفهكـ سمات مككٌ  أف لكؿٌ  يذهب القرافي    
يقدـٌ لنا تمؾ الفركؽ الداللية؛ بؿ هناؾ سبيؿ اخر ييفضي إلى هذا  ألف كحدل كفيبل

لتزاـا فكٌما أف الالٌتحديد لمدلكؿ ما بأٌنع نكع ميعينف لمداللة أٌنع داللة تضمف أك داللة ا
 ليس لنا فييككف ذاؾ مف تماـ مككناتع أك جز  منها داخمة فيع أك خارجة عنعا 

/التزاـا    تحديد الٌسمات المكٌكنة لممفهكـ الكٌمي/المطابقة أك الجزئي/التضمف أك البلـز
 فا يذكر القرافي ذلؾ قائبل:مف طريقي إالٌ  عدمعمف حيث ككنها داخمة فيع أك 

مفظ أٌنع كضا ألمريف فييعمـ أٌف كٌؿ كاحد منهما داخؿ أف ييعمـ مف كاضا الٌ  :"أحدىما
عداهما خارج عنع كما فيًهـ عف العرب أٌنهـ كضعكا اإلنساف  في المسٌمى كأٌف ما

فمك فيًهـ عنهـ أٌنهـ  احؾ خارجاالضٌ ك كاف الناطؽ داخبل  لمحيكاف الناطؽ فقطا فمذلؾ

                              
دالالت األلفاظ عند األصكلييف عثمافا تكفيؽ دبمـك دراسات عميا في شعبة العمـك اإلسبلمية جامعة  1

اسنة  76/60سيدم بف عبد اهلل كمية ااداب كالعمـك اإلنسانية ظهر المهراز فاس رقـ 
 .29اص1998/1999
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عكا الٌثبلثة كاف كٌؿ كاحد أك كض كضعكا اٌلمفظ لمحيكاف كالٌضاحؾ دكف الٌناطؽ)...(
 منها داخبل كعمى هذا القانكف.

حقيقة مرٌكبة مف شيئيف فيككف ما عداهما  أف يخترع العقؿ كيفرض: ريق ال ان الطّ 
 .1خارجا عنهماا

 ييقحـ القرافي دكر ثقافة المجتما اٌلم كم في تحديد أنكاع معاني كفي هذا المقاـ
كدالالت األلفاظ مف حيث ككنها داخمة في مفهـك اٌلمفظ أك خارجة عنعا بمعنى أٌنؾ 
ستجد كممتيف متماثمتيف في ثقافتيف مختمفتيفا قد ال تخضا لممكٌكنات المفهكمية 
نفسهاا كهذا قريب جدا مف ارا  بعض اٌلم كييف المحدثيف كما ااعتبر هنبمت مف 

نية الخاصة باألٌمة التي تتكٌمـ تمؾ اٌلم ة )...( الركمنسييف: الم ة مراة تعكس الٌذه
كهك ما يعبر عنع يممسميؼ: يىتعينف عمى اٌلم ة بكصفها نسقا مف الٌرمكز أف تيشك ؿ 
لى الٌنفس اإلنسانية كبكصفها مؤسسة اجتماعية )...(  منفذا إلى الٌنسؽ المفهكمي كام

 .2يجب أف تسهـ في تعييف ميزة األمةا

فهك هنا ييفٌرؽ بيف المكٌكنات الكٌمية كالمكٌكنات المفهكمية؛ اٌلتي تشٌكمها ثقافة      
يا لذلؾ قائبل:ا مجتما ما في تحديد مكٌكنات لمفظ ماا كيضرب القرافي مثاال تكضيح

فكف قيؿ ما مسٌمى السكنجبيف؟ تقكؿ لع جز اف: الخٌؿ كالسكر كأٌما نفعع لمصفرا  أك 
غير ذلؾ فأمكر خارجةا كذلؾ إٌنما جا ل مف جهة كضا لفظ السكنجبيف لهذيف 

                              
 طع األزهرية. 18شرح تنقيح الفصكؿ ص 1
 2001سنة 1أفكؿ المسانيات الكميةا محمد أكراغيا دار األماف االرباط اط -1الكسائط الم كية  2

 .204. كينظر عمـ التخاطب اإلسبلمي ص69ا68ص
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الجزأيف عمى الٌصفة المخصكصةا فمك فرضنال مكضكعا ألربعيف عقارا كاف كٌؿ 
  .1كاحد مف داخبل في المسمىا

كيقٌدـ لنا ابف تيمية بكضكح بأٌف ما هك داخؿ في مسمى المفظ أك خارج عنع يعكد   
مكٌكنات الا أم ليس ما هك راجا إلى المفظ بطبيعتع فيعتقدل المتكمـما بالضركرة إلى 

ًدد أجزا  المفظ الداخمة فيع أك الخارجة عنع هك ما ي  عتقدل المتكمـ نفسعالتي تيحى
يقكؿ في هذا الٌصدد: اكأٌما جعؿ بعض الصفات داخمة في حقيقة  اكيريدل

نٌ  ا يعكد ذلؾ إلى  جعؿ مالمكصكؼ كبعضها خارجة فبل يعكد إلى أمر حقيقي كام
ا فتعكد  الداخؿ ما دٌؿ عميع المفظ بالتضمف كالخارج البلـز ما دٌؿ عميع المفظ بالمزـك

هية إلى ما دخؿ في مراد المتكمـ بمفظع كالخارجة البلزمة الصفات الداخمة في الما
كهذا أمر يتبا مراد المتكمـ فبل يعكد إلى حقيقة  المماهية إلى ما يمـز مرادل بمفظع
 2ثابتة في نفس أمر المكصكؼا

ـٌ فالمفاهيـ المكك   إذان         كافنة لمدلكؿ األلفاظ تختمؼ باختبلؼ الثقافاتا كمف ث
الٌسمات الٌداخمة أك الخارجة لمفظ الكاحدا بمدل معرفتؾ ب اتحديد نكع الٌداللة مربكط

كغيرها؛ هي اٌلتي تيحٌدد في ٌدينية فكرادة المتكٌمـ المينطًكية تحت ثقافتع االجتماعية كال
مفظ أك خارجا عنعا كهذا في الٌ  داخبل يككف تضمنا أك التزاما ماأجزا  المفهكم

.  بالٌطبا يرجا إلى اعتبار جز  ما مف اٌلمفظ هك داخؿ فيع أك خارج عف المفهـك

أنكاع الٌداللة  في تحديدالقرافي تكجيها كممحظا يجما تمؾ اارا  المختمفة  كقد قٌدـ
لفظية؟ا بطرح ينسجـ كتقديمع لمفهـك الٌداللة بأٌنها ال تخرج دائما عف  ة أكعقمي أهي

                              
 .19ا18شرح التنقيح القرافي األزهرية ص 1

الرد عمى المنطقييف أحمد بف عبد الحميـ ابف تيميةا تحؽ عبد الصمد شرؼ الديف الكتبيا مؤسسة   2
 51ص 2005سنة  1ناف طرياف لب
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إفهاـ المتكمـ لمٌساما؛ اٌلذم ال يتحٌقؽ إال في دائرة ثقافية مشتركة بينهما كنسؽ ل كم 
 تككف فيع المكٌكنات المفهكمية أللفاظ تمؾ اٌلم ة مشتركة بتكاضا ًاٌتفاقي بينهما. 
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ً اٌّث وصهنٍف اٌّت إشهىبٌٍت : بدضاٌّعه  بحثدلا  يف الثه

 : اٌؼبَ دالٌت ضىء

ثار القرافي قضية داللة العاـ كمدل انحصارها تحت أنكاع الدالالت لقد أ   
تضاربا يدٌؿ أجكبة متضاربة في كتاب النفائس  لها ا فاستشكمها كقٌدـةبلثالثٌ 

دٌؿ عمى أفرادل  بالتضمف كمرة العاـ تة يرل أٌف داللة أفراد مرٌ فا عمى حيرة كقمؽ
هذا سؤاؿ قاؿ في شرح التنقيح: ا اؤاؿكبة السٌ قؼ عف اإلجابة لصعاخرل يتكٌ 

كفي النفس  فيع نكارة كأجبت عنع بشي  كقد أكردتع في شرح المحصكؿ صعب
 .1منع شي ا

ع لمتقسيـ إبطال في نظر القرافي ةكجه استجبل  المبحث هذا في تحاكلكقد    
 دخكؿ داللة أفراد العاـ تحتها ما أٌف لفظ العاـ يدؿٌ  ـة عدبحجٌ  ا كأٌنعبلثيالثٌ 

عف كجهة نظرهـ إزا  هذا  كادٌلمكما سبؽ بيانع ف ٌف األصكلييإبالكضاا إذ 
مى أفرادل ثـٌ اللة العاـ عإدراج د ـأٌف القرافي ًاستشكؿ عميه غير ابلثيالتقسيـ الثٌ 

 شؾٌ ًلما اعترال فيها مف  المسألة تكقؼ فيك  ارأييف راهماعمى  اضطرب في ذلؾ
   تفصيمع.حيرة كما سيأتي ك 

مدلبل  ذكرهاك  2افكف قمت هذا الحصر يبطؿ بأمكر سبعة...ا :القرافي قاؿ      
 :هك مبحث تحقيؽ داللة العاـكأهـٌ إشكاؿ ايعترض عميع  اعمى صحة اعتراضع

قاؿ في شرح التٌنقيح اهذا سؤاؿ صعب  ثـٌ ال؟  ة أكبلثأتندرج تحت األنكاع الثٌ 

                              
 .170ص 1رفا النقاب عف تنقيح الشهاب الشكشاكم ج  1
 .567ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج 2
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ة كفي الٌنفس منع المحصكؿ كأجبت عنع بشي  فيع نكار  كقد أكردتع في شرح
 .1شي ا

ة ٌد لنا مف مقٌدمات مهمٌ ب ها مف ردكد الثير فيكقبؿ الخكض في المسألة كما أي   
 تسميط الضك  عميهاا كالتي مف خبلؿ اذات عبلقة الزمة بهذل المسألةتككف 

كارائع كمدل صحة الردكد المكٌجع يٌتضح لنا كجع استدالؿ القرافي عمى أقكالع 
تقديـ تصٌكر لبعض المفاهيـ تككف تكطئة  كقد لـز ذلؾع في هذا االٌدعا  إلي

   .لمبحث في المسألة

مبني  اللةبلثي لمدٌ قسيـ الثٌ ية دخكؿ داللة أفراد العاـ ضمف التٌ أحقٌ قرير كت
 تحديد مفهكـب بد ا ر اإلشكاؿ بكضكحاتصكٌ  اؼ عميهضركرية يتكقٌ  اتمعمى مقدٌ 

العاـ في داللة ا ثـٌ تحديد مفهـك ا كالجزئي كالجزئية كالجز ي كالكمية كالكؿٌ الكمٌ 
 ؟مف عكارض المعنى عكارض األلفاظ أك ؿ يعٌد العاـ مفكه ااصطبلح األصكلييف

ـٌ لنا بكضكح كجع   .استشكاؿ القرافي صحة كذلؾ لكي يت

 :الكّم ، الجرة -

ا أم  2ي هك المعنى المشترؾ بيف شيئيف فصاعدااااعمـ أٌف الكمٌ  :قاؿ القرافي
رل عف كقكع الشركة ركف كبعبارة المناطقة اما ال يمنا نفس تصكٌ يشترؾ فيع كثي

فكذا قمت في  اد كهكذا(ع يصدؽ عمى )زيد كعمرك كمحمٌ كقكلنا إنساف فكنٌ  ا3فيعا
كيصدؽ أيضا عمى غيرل كعمرك كأحمد  اها إنسانفي ع يصدؽ بأفٌ فكنٌ  ؛البيت زيد

                              
 .28شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص 1
 .2ك نفائس األصكؿ ج261ص 1العقد المنظـك في الخصكص ك العمـك القرافي ج 2
تحرير القكاعد المنطقية لقطب الرازم في شرح الرسالة الشمسية لمقزكيني منشكرات بيدار إيراف  3

 .168ص
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كقاؿ  .كهكذاا فمفظ إنساف يشترؾ فيع مجمكعة كبيرة التي تصدؽ عمى ماهية إنساف
اأم االمقكؿ 1ركة كزيداف الذم ال يقبؿ الشٌ اكيقابمع الجزئي أم الٌشخص كالفرد المعيٌ 

هك القابؿ لمشركة  يى ي: ألف الكمٌ اا فهذا كنحكل هك الجزئي كهك قسيـ الكمٌ 2باالشتراؾا
فقكلنا زيد كنعٌينع  3ذم ال يقبمها كبيف القابؿ كغير القابؿ تناؼ كتعانداالجزئي هك الك 

فهذا جزئي النتفا  االشتراؾ فيعا حيث ييمنا تصٌكر الشركة فيع بأف يصدؽ عمى 
كٌؿ مفهـك هك إٌما كمي أك جزئي فكف منا التصكر الشركة فيع فهك  ا إذان غيرل

 ف لـ يمنا التصكر فهك الكٌمي.كام  االجزئي

 : الجرةيةالكمية، - 

عف الحكـ عمى كٌؿ فرد فرد مف أفراد تمؾ  عبارة فهي مية االكقاؿ القرافي: 
 اكقكؿ اهلل تعالى:ا قد أفمح المؤمنكفا 4المادة حيث ال يبقى منها فردا فهي كٌميةا

فهي  االصفة ببل استثنا  فردا فرداهذل تنطبؽ عميع  فكٌف حكـ الفبلح يمٌس كؿ مف
ية عبارة عف قضية مركبة مف ٌف مفهـك الكمٌ لدينا أ فتمٌخص اية بهذا االعتباركمٌ 

  الكمية  فبل بٌد في فهـلفظيف يحصؿ بينهما حكـ باإليجاب أك بالٌسمب  تصٌكريف أك
 ترٌكب منها.يما  هـً فى أف يسبقها بً 

كيقابمها الجزئية كهي القضا  عمى ا ـ الجزئية فقاؿ:عٌيف بعدها مفهك  ثـٌ   
ٌما عدد متنال كػ: المائة كنحكها مف أفراد  بعض تمؾ األفراد إٌما كاحد كزيد كام

                              
حؽ محمد عمكم العقد المنظـك في الخصكص كالعمـك أبي العباس شهاب الديف القرافيا دراسة كت 1

. كشرح التنقيح 262ص1اج 1997بنصرا منشكرات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الم رب سنة 
 .29ص

 .189تحرير القكاعد المنطقية قطب الديف الرازم ص 2
 .262ص 1العقد المنظـك القرافي ج 3

 .266ص1العقد المنظـك القرافي ج  4
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كّل  :اإلنسافا أك عدد غير متنال كػ: الرجاؿ بالنسبة إلى أفراد اإلنسافا فكٌف قكلنا
نفسعا كهك جزئية بالقياس ية في هك كمٌ  اكّل رجل إنسان :ية كقكلناكمٌ  إنسان حيوان
 عض كقكلنا  اية مف غير تعييفكـ عمى بعض أفراد الكمٌ نح أم 1يةاإلى تمؾ الكمٌ 

بهذا  ا فهي جزئيةفراداألنا حكمنا عمى بعض فهذل جزئية ألنٌ  ؛الحيوان إنسان
 االعتبار.

 :الجرا الكّل و-

كهك مدلكؿ أسما   حيث هك مجمكعاهك الحكـ عمى المجمكع مف فالكٌؿ أٌما 
افقكلؾ في اإلثبات: أكـر عشرةا فكٌنع أمر بككراـ جميا أفراد العشرةا كمثالع  األعدادا

عمى  كليس فيع ما يدؿٌ  في النفي: ما رأيت عشرةا فكٌنع إخبار ما رأل مجمكع العشرة
ا فدٌؿ لفظ الكٌؿ عمى جميا 2نفي رؤية أفراد العشرة ألٌنع يجكز أف يرل تسعة...ا

ا يككف ذلؾ  مٌ ا لى هـ كذلؾا فيتناكلهـ مف حيث ال أفرادا أفرادل مف حيث هك مجمكع
لك كاف ذلؾ في سياؽ  ابعض األفراد حتما في ؼفي سياؽ اإلثباتا لكف يتخمٌ 

ا لكف قد ا كقكلؾ مثبل: إني ال أحٌب كٌؿ الناس فهذا حكـ مف حيث المجمكعالنفي
مناس مف حيث إٌنهـ اس تحبهـ قطعاا فعدـ المحبة لهـ كقا لؾ ليكجد بعض النٌ 
 : 3كمنع قكؿ المتنبي مجمكع ال احاده 

 .........".................       مرا يدركو  "ما كّل ما يتمنى ال           

                              
 .267ص 1العقد المنظـك ج  1
 .227ص 1نقيح الٌشهاب جرفا النقاب عف ت  2
مف قصيدة مطمعها : ابـ؟ التعمؿ ال أهؿ كال كطفا ديكاف أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقا     3

 . 233ص 4ج 2010دط سنة  العكبرما ضبطع كصححع مصطفى السقا كاخركفا دار الفكر لبناف
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ال ا فالنفي كقا عمى المجمكع العمى األفراد بعض ما يتمنٌ المر  لكف قد يدرؾ  
باعتبار أٌف ، 1"كٌؿ كالخمسة لمعشرةهك ما ترٌكب منع كمف غيرل ف ا الجراا ا كأمٌ احادا

 .الكٌؿ ييرٌكب منهما مجمكع لهـا فالجز  ما الجز   ا فهكب مف أجزا الكٌؿ مركٌ 

 :(العام)مفيوم مصطمح 

نختار منها تعريؼ  اصكؿ في تحديد مفهـك العاـ عمى أقكاؿاختمؼ عمما  األ      
هك المفظ ا قاؿ: 2الذم سار عميع القرافي كجما مف األصكلييف ازماإلماـ الرٌ 

فكنع مست رؽ  جالالرّ المست رؽ لجميا ما يصمح لع بحسب كضا كاحد كقكلنا: 
ع إليع مف كهك تعريؼ كقا عندهـ بالقبكؿ ما كثرة  3لجميا ما يصمح لعا ما كيج 

 ليس هذا محٌمها. اتاعتراض

حاصمع هؿ داللة العاـ تعرض لؤللفاظ أـ هي  خبلؼ ثـٌ جرل بيف األصكلييف 
 ة بالمعاني؟. خاص

اـ  يككف مف عكارض األلفاظ كما يككف مف لقد أجاب القرافي عمى أٌف الع    
 لفظ عكارض المعانيا فهك مكضكع لهما بالقدر المشترؾا يقكؿ القرافي :ا كما نقكؿ

فكذلؾ نقكؿ لممعنى إٌنع عاـا فنقكؿ الحيكاف عاـ في  ؛أم شامؿ لجميا أفرادل عام
ة ال لفظيةا كالعدد عاـ في الزكج كالفرد...كهذل كٌمها عمكمات معنكي االناطؽ كالبهيـ

فكٌنا نحكـ بالعمكـ عمى هذل المعاني عند تصٌكرها...كأٌما عمـك المفظ فهك إٌنما يتأتى 

                              
 .30القرافي ص شرح التنقيح  1
 .309ص 2لمحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقع الرازم جا  2
 4ا كينظر الكاشؼ عمى المحصكؿ األصفهاني ج180ص2ينظر البحر المحيط الزركشي ج  3
سنة  1محمد إبراهيـ الحفناكما دار الحديث القاهرة ط. كينظر إتحاؼ األناـ بتخصيص العاـ 220ص

 .19ص 1997



 تاسيمات المفظ المفرد وداللتو عند الاراي                         الفصل ال الث

128 
 

بٌد فيع مف الشمكؿا كال يكتفي فيع  كضاع كالم ات ال مف جهة العقؿ كالجهة األمف 
ا فرد عف المفظ مف تمؾ المادة قيؿ فيع بطىؿ طً بعدد ما إمكاف غيرلا كمتى اقتي 

مف  كأٌنعالعاـ  مفهـكؽ في تحقٌ اختبلؼ كثير مف األصكلييف رغـ فا 1عمكمعا
مفظ ما المعنىا حيث فكٌف تكجيع القرافي يتناسب كمدل ترابط الٌ  ؛المعانيعكارض 

فهك  ؛ع بتظهر إالٌ ال لممعنى يؤدم عنع تمؾ الٌداللة التي  ايعٌد المفظ ال محاؿ قالب
ك كانت عامة أأي تأدية المعاني سكا  مف هذل الحيثية ال ينفؾ المفظ عف المعنى ف

في هذل الحالة يطمؽ عميهما يصير المفظ كهكذا  امجممة أك مبٌينة خاصةا
 .باالشتراؾ كما كٌضحع القرافي

كهذا بنا ن عمى  ااستشكاؿ جعؿ العاـ مف أنكاع الداللة في انطمؽ القرافي ثـٌ     
ا كهك ما اعترضع عمى سابقيع مف األصكلييفا فشرع اكٌمي ابارل مفهكما كتصكر اعت
ٌميا حيث قاؿ: ا فكذا بياف أٌف مدلكؿ العمـك يككف مف باب الكٌميةا ال كٌؿ كال ك في
ا صدؽ ذلؾ باعتبار الكٌمية ال باعتبار الكٌؿا كال يصدؽ كٌؿ رجؿ يشبعع رغيفاف قمنا

 يشبعهـ أٌف مجمكع الرجاؿ دفعة كاحدة ال كبياف ما أرادل:ا 2هذا الحكـ باعتبار الكٌؿا
ذا اعتبرنا اٍ رغيفاف مف حيث هـ مىجميكع ا فكٌنما  كلّ ٌف أداة ا كام هنا دٌلت هي لمعمـك

كهذا  ؛ابؽ يككف كؿٌ  رجؿ يشبعع رغيفافإذ في المثاؿ السٌ  ؛كلّ ال  يةكمّ عمى أٌنها 
ى عمى صحة ما ذهب إليع مف أٌف مسمٌ  ثـٌ استدؿٌ  لرجاؿ دفعة كاحدةاا ممكف ال كؿٌ 

ما يقا عمى النفي كالنهي مف الخطاب فكنٌ ع في استداللهـ عمى نٌ هك إ يةاالعمـك كمٌ 
كؿ فرد دكف استثنا  كقكعا تعيينيا ال باعتبارهـ مجمكعا في حالة كاف الخطاب 

 كؿٌ  ب عمىية حكمها يترتٌ ر أٌف الكمٌ إذ كما قرٌ  بصي ة مف صيغ العمكـا هاعمي ار عبن مي 

                              
 .256ا255قد المنظـك في الخصكص كالعمـك القرافي صالع  1
 .569ص 2فائس األصكؿ القرافي جن  2
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ضمفا كمنع استشكؿ القرافي داللة أفراد العاـ كدخكلها في داللة التٌ  .فرد فرد
حيث قضى بأٌنع  ؛ضمف هك فهـ الجز  مف الكٌؿ كال جز  بحسبع في داللة العاـفالتٌ 
 ة ال كٌؿ.كمي

ريد م ي ادل؛ نحك: ـك عمى كٌؿ فرد مف أفر داللة العميقكؿ في هذا الٌصدد: ا       
ٌف داللة المطابقة: هي دالؿ بطريؽ المطابقة؛ أل ال يمكف أف يككف من المشركين

المفظ عمى مسمال بكمالعا كلفظ العمـك لـ يكضا لزيد فقطا حٌتى تككف الداللة عميع 
مطابقةا كال بطريؽ التضٌمفا ألٌف داللة التضمف هي : داللة المفظ عمى جز  

يصدؽ إال إذا كاف المسمى كبلن كمدلكؿ العمكـ ليس كبلن كما  كالجز  ال المسمىا
الالت الثبلث أٌف التقسيـ الثبلثي الحاصر ألنكاع الدٌ  نخمص إلى ذاا كبه1اتقٌدـ

الالت ينتقض بما قرٌر مف عدـ صبلحية داللة أفراد العمـك عمى إحدل أنكاع الدٌ 
 .ةالثبلث

 3ف جا  بعدلمى كذلؾ  ك 2معاصريع مف قبؿ بعض د كيٌجع لمقرافي انتقاد كاسالق     
إخراج مفهكـ داللة العاـ مف أنكاع ابؽ الذم جرل فيع عمى في استشكالع السٌ 

ـٌ انتقاد التصنيؼ  .كالحكـ عميع بالنقض هاهكر فيالمش الداللةا ث

اعتراض القرافي عمى التصنيؼ المذككر مبني عمى اعتبار العاـ في  الناظر إفٌ     
أم يخالؼ ما اعتمدل بة مف تصٌكريفا كهذا الرٌ أم قضية مركٌ  ؛يةداللة كمٌ 

                              
 .1802ص 4نفائس األصكؿ القرافي ج   1
 213ص  4الكاشؼ عمى المحصكؿ ج  2
كما  20.ا كأحمد مبارؾ السجمماسي في إنارة األفهاـ لكحة 816ص2مثؿ السبكي في اإلبهاجا ج  3

 2حيط جا كالزركشي في البحر الم57ا56بعدهاا كمحمد الجعيط في حاشيتع عمى التنقيح ص
ا 200اكمف المعاصريف  المسانييف محمد محمد عمي يكنس عمـ التخاطب األسبلمي ص 180ص

ف كافقع في صحة الٌدعكل.  الذم كجع اعتراضع عمى طريقة استدالؿ القرافي كام
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كما يحيؿ إليع  ابذ العاـ عندهـ مفرد كليس مركٌ األصكليكف في تحديد مفهـك العاـا إ
بة مف هي مركٌ  مف باب الكمية كهي ال شؾ قضية إذان ٌنع عٌدل أل االقرافيؿ استدال

تصٌكريف كمفهكميفا كهذا يخالؼ تعريؼ األصكلييف لمفهكـ العاـ الذم اعتبرل كٌؿ 
كليس كمية  ؿٌّ هك كأخرل األصكلييف بأٌنع مف المفردات ال مف المركبات أك بعبارة 

العاـ عبارة عف ال زالي: ا كقكؿ ؛يفهـ لعنستفيد ذلؾ مف تعار مقرافيا ك ل ما اخبلف
ا 1اؿ مف جهة كاحدة عمى شيئيف فصاعدا مثؿ الرجاؿ كالمشركيفاالمفظ الكاحد الدٌ 

كقيؿ في حٌدل أيضا يف الرازم أيضا قاؿ في المحصكؿ: افخر الدٌ  تابعع في ذلؾك 
كاحترزنا بالمفظة عف  فصاعدا مف غير حصرا إٌنع المفظة الدالة عمى شيئيف

ع ازم لمعاـ صريح بأنٌ تعريؼ ال زالي كالرٌ  ا إذان 2 المعاني العامة كاأللفاظ المركبة..ا
جاؿ كالمشركيف؛ فكٌنها أمثمة مثمتهما عمى الحٌد تدٌؿ عميع كالرٌ كأ ابمفرد ال مركٌ 

  .لممفردات ال غير

ذكرل في شرح المحصكؿ صيغ  العاـ مف المفرداتا ككفب ا قد يمـز القرافيممٌ ك    
ي   النكرةك طالشر كأي  مثؿ العمـك حيث ذكر مجمكعة ألفاظ مف صيغ العمكـ

بأٌنها ا ككٌؿ هذا ال يشؾ أحد 3كغيرها  الجمعك أينك وجميع ماك منك سياق النف 
 التي تقٌرر أٌنها ب انتفى ككنع كٌمية ع مفرد ال مركٌ ر لدينا أنٌ فكذا تقرٌ ا مف المفردات

ككجع تحديد العاـ  ليككف لها جز ا كبلٌ ألنها ليست  ؛ضمفعمى أفرادها بالتٌ  ال تدؿٌ 
 النحك كما سيأتي ذكرلك ألصكؿ كالبياف ا عمما  النقؿ عفالبرهاف العقمي ك  كلّ بأٌنع 
 .الحقا

                              
 .212ص 3المستصفى مف عمـ األصكؿ ال زالي ج  1
 .310ص 2المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقع فخر الديف الرازم ج  2
 .1794ص 4ينظر نفائس األصكؿ ج  3
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اإٌف المفظ بحسب معنال ال يخمك مف ستة قاؿ السجمماسي:  االستدالؿ العقمي :الأو 
 ك جزئيا... كال شؾٌ أك جز ا أك جزئية أ ك كبلن ية أك كمٌ يا أف يككف كمٌ ا أإمٌ  عأقساـ ألنٌ 

كال شي  مف العاـ  ها مف المرٌكبات بؿ مف القضاياألنٌ  االجزئيةية ك في انتفا  الكمٌ 
ع هك المطمؽ كال شي  مف العاـ مطمؽ كال في ي ألنٌ فا  الكمٌ بمركب...كال شؾ بانت
خصية كال شي  مف العاـ بمكضكع مقضية الشٌ ع مكضكع لانتفا  ككنع جزئيا ألنٌ 

حتاج إلى بياف كحيث انتفت عنع لمقضية الشخصية كانتفا  ككنع جز ا كاضح ال ي
عند المناطقة  يسمىكهذا االستدالؿ العقمي  1ف ككنع كبلنامكر الخمسة فتعيٌ األ

 . 2بالسبر كالتقسيـ

العاـ مفرد ال  اعتبر أفٌ  منهـ مف فكثير ؛النقؿ عف العمما  دليمعف :ال ان  كأٌما
تسمية م في سياؽ الحديث عف عبلقات المجاز: ا الفخر الراز  مف ذلؾ قكؿ ابمركٌ 

الجز  باسـ الكٌؿ ككطبلؽ لفظ العاـ ما أف المراد منع الخصكصاا فهذا تصريح 
لبيدرم في شرح ا كأقر ذلؾ ابف الحاج ايةكمّ كليس  كلّ اخر منع عمى أٌف العاـ 

كنقؿ أحمد بف المبارؾ السجمماسي  3المالكي في شرح البرهاف مالمستصفى كاألبيار 
كليس كلٌّ كالنحاة يقٌركف بأٌف العاـ  اعف جما غفير مف العمما  األصكلييف كالبيانيف

بطاؿ4كمية كفي األخير  اابؽاستداللع السٌ  ا حيث أطاؿ النفس في مناقشة القرافي كام
 .ضمفحادا عمى سبيؿ التٌ ل اعمى أفراد إلى أٌف داللة العاـ يدؿٌ  خمص

                              
 .24ما قيؿ في داللة العاـ أحمد بف المبارؾ السجمماسي لكحة ينظر إنارة األفهاـ بسماع  1
ل ا    2 الباقي لمعٌمة كما يقاؿ عٌمة ًحرمة الخمر  إٌما  -بعد التقيف–هك احصر األكصاؼ في األصؿ كام

ر اإلسكار ال يككف عٌمة بالطريؽ الذم يفيد اإلسكار أك ككنع ما  العنب المجمكع كغير الما  كغي
 .929إبطاؿ عٌمة الكصؼ فتيقف اإلسكارا. كشاؼ اصطبلحات الفنكف التهانكم ص

 .26ينظر إنارة األفهاـ بسماع ما قيؿ في داللة العاـ السجمماسي لكحة   3
 كما بعدها 24ينظر إنارة األفهاـ بسماع ما قيؿ في داللة العاـ أحمد بف المبارؾ السجمماسي لكحة   4
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اللتزاـ...كاعمـ أٌف العاـ كٌؿ ضمف دكف المطابقة كاعمى التٌ  قاؿ:ا العاـ يدؿٌ       
 كما تدؿٌ  الفظع عمى جزئع داللة تضمف فمـز حينئذ أف يدؿٌ  ؛ٌف الخاص جز  منعكأ

ضمف كذلؾ كمفظ األربعة عمى جزئع بالتٌ  كلّ لفاظ المكضكعة لما هك سائر األ
عمى جز  معنال بالتضمف فكذا  اإلنساف...فكٌف كؿ لفظ منها يدؿٌ ك البيت العشرة ك ك 

 .1لفظ العاـ في جميا صي عا

ازرل فيما ث ا حيمذهبا مكافقا ما رال القرافيمحمد محمد عمي يكنس  كقد ذهب 
طريقتع في ثـٌ عاب عميع  االلي غير جاماعمى أٌف التصنيؼ الدٌ استشكمع 

 عاب عميع شرحع لكجهة نظرل.  عرل صائبا لكنااعتب مااالستدالؿا 

تفرض أٌف داللة  كجهة نظربديبل يبٌيف فيع  استدالال محمد عمي يكنس طرح كقد
مف التقسيـ  ع بدالحعي اقتر لكف بتقسيـ رباك  امنطكية تحت أنكاع الداللة العاـ

 ع يجب أف تبعدياتحيث رأل أٌف معالجة التقسيـ كداللتع عمى مسمٌ  االثبلثي المشهكر
 .دكف اعتبارات خارجية ؛كتتعامؿ ما المعنى مف حيث هك السياقات الخارجية عف

كأٌما ما لـ يشممع التصنيؼ السابؽ ما ككنع جديرا بأف ا نسكؽ عبارتع:كهنا     
ع فهك ليس العمميات التي يشير فيها العاـ إلى فرد ما أك جزئي يندرج في يندرج في

ماصدقعا بؿ ذلؾ النكع مف الداللة التي يككف فيع العاـ محتكيا مف الناحية 
المتيف تككف فيهما  تيتيفدقية( الخاص خذ مثبل القكلتيف ااالمفهكمية) كليس الماص

جؿ في الدار. كنظرا إلى أٌف النكع ال ر  4-ال بالغ في الدار  3- . 4مستمزمة  3
 .2اللة الذم سأسٌميع داللة انضكا امف الدٌ 

                              
 .29إنارة األفهاـ السجمماسي لكحة  1
 .201عمـ التخاطب اإلسبلمي محمد محمد عمي يكنس ص  2
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بكبلـ  فكٌف ما التسميـى اإلشكاؿ قائما بحيث حتٌ  معع يبقىهذا االقتراح لكف      
كتناكؿ  ؟خارجيةمحمد عمي يكنس فكٌف الكؿ أك الجز  عبارة عف مفاهيـ ألعياف 

كرة الخارجية كالكجكد العيني طمب تمثيمع بالصٌ داللة تمؾ األلفاظ عمى معانيها تتٌ 
اٌل  االمماثؿ لمفظ ما دكر األلفاظ التي تنأل بنفسها عف اإلحالة الخارجية لؤلعياف فكام

إبعاد االعتبارات  إفٌ أليست الم ة هي أصكات يعٌبر بها كٌؿ قكـ عف أغراضهـ؟ا 
ألٌف ذلؾ يمنا في بسائغا  ليس ف تصٌكرنا لداللة األلفاظ عمى معانيهاالخارجية م

ـٌ تىتًميـ  أقٌؿ أحكالع مف تناكؿ مباحث داللة األلفاظ ب ية إصابة المعانيا كمف ث
 العممية التخاطبية بنجاح.  

ـٌ إٌف        ينسحب  ؛نظركا إلى العاـ خارج المعنى مف حيث هك ككنع قددعكل ث
 ادكف استحضار كجكدها العيني الخارجي كجكب معالجتهاخرل مف عمى األنكاع األ
هي مكٌكف أساسي في العممية  ؛لؤلعياف الخارجية اإلشارة ألفٌ  كهذا ال يصحٌ 

فبل يعتبركف داللة األلفاظ بمنأل عف مقاماتها  ؛التخاطبية عند األصكلييف
في كتصكيبع انتصار الباحث محمد عمي يكنس لمقراتجد في  كلهذا ال اخاطبيةالتٌ 

 ابقة القاضية بكبطاؿ دعكل القرافي.تمؾ االستدالالت السٌ  ضمف إٌيال مكانة

اخؿ في دغير مسمؾ القرافي في اعتبارل أٌف العاـ  أفٌ  نتبٌيف مٌما سبؽ عرضعك    
 الجمهكرا عفأم خاصة كأٌنع انفرد بهذا الرٌ  سديدا مسمؾه غيري هك  اللةأنكاع الدٌ 

عمى  ر أف يدؿٌ الي يتعذٌ كبالتٌ  ايةٌف العاـ هك كمٌ بأ اعتقادل مف نابا ذلؾ الٌرأم كمنشأ
األصكلييف كما بٌينا   أنع خكلؼ مف جؿٌ ا إالٌ  معنال ال مطابقة كال تضمنا كال التزاما

 ذلؾ.

ف لـ ينهض عمى أدلة مقنعة تيبطؿ بع ذاؾ أٌف اإل إلى كنخمص      شكاؿ الكارد كام
مف بعدلا كبع القرافي قد اثار ارا  العمما   التصنيؼ المشهكرا إاٌل أٌننا نمحظ أفٌ 
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العممية المتحررة في مناقشة كثير مف المسائؿ كمنزلتع  شخصية القرافي يتجمى قدر 
 .الحقائؽ دكنما تقميد فياألصكلية عمكما كالداللية بعقؿ يبحث 

 



 

 اٌسابغاٌفوصً 

ولضبٌبه وأشىبي دالٌتو حدوده ، ٍفظاٌّ

 ػٍى ادلؼىن
 وفٍو

  ٌّ   و وحدودهبتتمعٍّ ٍفظا
  ادلتىاطئدالٌت 
  ادلشّىهدالٌت 
  ادلتببٌندالٌت 
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 :تىطئت

لقد أسمفنا القكؿ بأٌف منه  األصكلييف في تناكؿ مباحث األلفاظ اٌتسـ بالٌتتبا  
التاـ ألحكاؿ اٌلمفظ مفردا كمرٌكبا كداللتهما في أحكالهما المختمفةا ثـٌ كما هك 

ديد كضبط ٌف الٌتصكر األصكلي يتمٌيز بالٌدقة في الٌتقسيـ اٌلمفظي لتحمعركؼ في اأ
ـٌ عف الٌدقة المتناهية اٌلتي تىمىٌيز بها العقؿ األصكلي في تقديرهـ 1اللةاالد ا مٌما يًن

بيف األلفاظ  2اإذ تتحٌدد الٌنسب الٌداللية انكعةتٌ هيئات مفظ عمى المعنى بلمٌداللة اٌلم
إليها سائر األدٌلة سكا  في حالتها المجردة أك  كالمعاني في صكر محصكرة ترتدٌ 

 .3االستعماليةا

كسيمة لمفهـ كأداة لمٌداللة بنا  عمى أٌف اهك: كاٌلمفظ عند األصكلييف  
 .4اراد منها..بؿ البحث في الم -العبارةليس الٌتفقع في -المقصكد مف الخطابا 

ـي ال زاليا   كلقد أبرز أهمية هذل الٌنسب الٌداللية كضركرة الٌتفريؽ بينها اإلما
اكلقد كاف  ترادؼا قاؿ:تبايف كالالؾ ك اشتر تكاطو كاالصعكبة الٌتفريؽ بيف الفكٌضح 

بالمتكاطئة غمطه كثيره مف العقمياتا حٌتى ظٌف جماعة مف مف ااًللتباس المشتركة 
ضعفا  العقكؿ أٌف الٌسكاد ال يشارؾ البياض في اٌلمكنية إاٌل مف ااًلسـ كأٌف ذلؾ 

اف االعتنا  بتمؾ النسب كلذا ك ا5المحدقة الباصرة في ًاسـ العيف .. كمشاركة الٌذهب

                              
 .101لٌتصكر اٌلم كم عند عمما  األصكؿا أحمد عبد ال فار صا 1
ت بيف المعاني أٌف: ا لممناطقة كاٌلم كييف يذكر عادؿ فاخكرم في سياؽ الحديث عف الٌنسب أك العبلقا 2

العربا قبؿ األلسنييف المعاصريفا الٌسبؽ في تحديد هذل الٌنسب كتثبيت القكانيف اٌلتي تنطبؽ عميهاا 
 .37ص 1980سنة  1ينظر اٌلمسانيات الٌتكليدية الٌتحكيميةا دار الطميعة بيركت لبناف ط

 .48الخطاب االشتباهي في الٌتراث اٌلمساني العربي البشير الٌتهالي ص  3
 .214منه  الٌدرس الداللي عند اإلماـ الشاطبيا عبد الحميد العممي ص 4
 . 115محؾ الٌنظر لم زالي نقبل عف التفكير الداللي في الفكر اإلسبلمي ص 5
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فٌعاؿ في تجمية كالتفريؽ بيف المعاني الدكر لالداللية مقٌررة في كتبهـ األصكلية 
 .المتعمقة بالخطاب الشرعي

ا    كعميع فما كجدنال عند الٌرازم ال يخرج عف الٌنسب الٌتالية المذككرة قبؿي
اخرا فينت  عف  كبيف لفظ كلفظ اكبيف المعنى كأفرادل انعني بيف اٌلمفظ كمعنال

ا كهذا ما ]الميتكاًطو كالميشك ؾ كالميتباًيف كالمترادؼ كالمشترؾ[ الٌنسب الٌتالية :
 ةطريقعمى  ًالتمسنال عند القرافي أيضاا إذ إٌننا نمفيع ًاتبا الٌتصنيؼ نفسىعا كسار

الٌرازم في هذا الٌتقسيـا كهذا الٌتقسيـ تيفضي إليع القسمة العقمية لعبلقة اٌلمفظ 
بالمعنى كعبلقة اٌلمفظ بمفظ اخر كعبلقة معنى بمعنى اخرا كبهذا االعتبار أرجعها 

هـ إلى أربع أقساـا األٌف ثنتيف منها بيف معنى اٌلمفظ كأفرادلا هما المتكاطو  ةبعضي
كالمشٌكؾ ككاحدة بيف اٌلمفظ كمعنالا كهي االشتراؾا ككاحدة بيف الٌمفظ كلفظ اخر 

 .1معنى لفظ كمعنى لفظ اخر كهي الٌتبايفاكهي الٌترادؼا ككاحدة بيف 

)أقساـ األلفاظ فقط في عبلقة اٌلمفظ  تصدير القرافي كالٌرازم بػ هنا كيظهر 
ؤٌدم إلى جميا الٌنسب ة(ا فيع قصكر ال يلٌسابقة المذككر بمعنال دكف الٌصكر ا

المذككرةا كنيمىم ح هنا أٌف هذل األحكاـ بيف الٌنسب خاضا لدالالت تمؾ األلفاظ ال إلى 
نفس األلفاظا فػاما يقا مف الحكـ بالتٌبايف بيف األلفاظا فهك بالٌنظر إلى معانيها ال 

 . 2إليها نفسهاا

                              
حاشية محمد بف عمي الٌصباف عمى شرح الٌسمـ ألحمد المٌمكم امطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالدل  1

 .73. ص1938مصراسنة 
 .73مـ صحاشية الٌصباف عمى شرح المٌمكم عمى السٌ  2
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مفهـك اٌلمفظ  أف نحٌددقبؿ الخكض في مباحث الٌنسب المذككرة؛ لـز يكف ك       
المفرد كأنكاعع كتقسيماتع عند القرافي بكصفع تمهيدا مهٌما لتصكر تمؾ النسب 

 الداللية.
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   وحدوده تمعٍّو اٌٍفظ: األّوي ادلبحث

المعنى كحممعا فالمفظ هك كسػيمة غايتػع مسػاعدة إيصاؿ  لمفظ أهمية بال ة في
مف خاصية التمفظ كالنطؽ كهك بهػذا يرتكػز  بع كاصؿ لما يمتازالكائف البشرم في التٌ 

بؿ تعٌد أهـٌ كسػيمة لئلبػبلغا  االمنفذ الكحيد لممئها بالمعاني  هااعتبار ب  عمى األلفاظ 
الشػرعي ف رأكا أٌف الخطػاب خاصة كأٌف األصػكليي كلذا كقا كؿ هذا االهتماـ بالمفظ ؛

 اكصػػػفنطقػػػا ك مفظ نقػػػؿ بػػػالٌ ؿ منػػػع إلػػػى الفعػػػؿ يي مػػػا اى حتٌػػػك  افػػػي أغمبػػػع ممفػػػكظه  خطػػػابه 
ال ايػػة فػػي رسػػـ حػػدكدل كالبحػػث فػػي  بم ػػكاا فبػػعمػػا اعتنػػا  كا أي  ا كمػػف هنػػا اعتنػػكرسػػما
م ػة كمبادئهػا لػيس هػـ اشػت مكا بالٌ حيػث إنٌ  اي مقصكدةميف معانيع كما همتكسٌ  قضايال

 .مكا أٌف األحكاـ مخرجها ل كما بؿ عمً رؼ الفكرمباب التٌ مف 

ـٌ مػػػا اسػػػتجد منهػػػا مػػػف كقػػػائا فطريق  عنػػػد هػػػا األلفػػػاظ حتمػػػاا حيػػػث إٌف المفػػػظ ثػػػ
الليػػػة التػػػي يحممهػػػا فػػػي منفػػػاذ إلػػػى مكنكناتػػػع الدٌ أداة يسػػػعكف مػػػف خبللػػػع لاألصػػػكلييف 
 بػػػاحثهـ فػػػيكلػػػذا كجػػػدنا م غرضػػػهـ األٌكؿا -أم البحػػػث عػػػف مكنكناتػػػع -طياتػػػع كهػػػك

الػػذم  ات  عػػف سػػك  الفهػػـالمحػػذكر الٌنػفػػي األلفػاظ تٌتسػػـ بالدقػػة كالعمػػؽ مخافػة الكقػػكع 
اقػد يطػرأ عمػى بنيػة الخطػاب المعرفػي  فػػا ينجٌر عنع تخمٌػؼ االمتثػاؿ بأحكػاـ التشػريا

فهك يعتبر أف إغفاؿ مقاصد األلفاظ كسػك  تكظيفهػا  امف فساد يعكد إلى أصؿ لفظي
عمػػػى  ارع كمقاصػػػدلمػػػراد الٌشػػػلالي تأكيػػػؿ كبالتٌػػػ  ا1غػػػاليط كثيػػػرةامػػػف شػػػأنع أف ييػػػدخؿ أ

ـٌ تضػػييا ال ايػػة المنشػػكدة أال كهػػي اسػػتنباط األحكػػاـ التػػي هػػي  اغيػػر مػػراد الشػػارع ثػػ
 .ممية تحديد المعاني مف األلفاظبدكرها تيناط بع

                              
فمسفة الم ة كالمعنى بيف التكقيؼ كالكضا كالتأكيؿ عائشة الحضرما منشكرات االختبلؼ الجزائر   1
 .619ص 2016سنة  1ط
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 :مغويالّ  مفيومو
ي  ـ كالفػػا  كالظػػا  كممػػة صػػحيحة تػػدٌؿ عمػػى طػػرح الٌشػػقػػاؿ ابػػف فػػارس: االػػبٌل  

ـٌا تقػػػكؿ لى    ا1ي  مػػػف فمػػػيا.كلفظػػػت الٌشػػػ.ظ بػػػالكبلـ.فىػػػكغالػػػب ذلػػػؾ أف يكػػػكف مػػػف الفػػػ
 2 لديػع رقيػب عتيػدانزيؿ: ما يمفظ مف قػكؿ إالٌ فظ لفظا: تكٌمـ كفي التٌ ي  يمً لفظ بالشٌ كا

اكاالمفػػظ بػػالكبلـ مسػػتعار مػػف لفػػظ الٌشػػ ي  بػػالفـٌ
 الجرجػػاني سػػيد الشػػريؼفػػع الٌ ا كعرٌ 3

 ى التعػػػػاريؼ الم كيػػػػة نفسػػػػها فقػػػػاؿ: كسػػػػار القرافػػػػي عمػػػػ 4بػػػػع اإلنسػػػػافا ظ:اما يػػػػتمفعبأٌنػػػػ
ؾ سيٌمي الكبلـ لفظا مف قكلهـ: لفػظ ليها كيطرحها كلذمقً الفـٌ كأٌنع يي  األلفاظ تخرج مفا

البحر كذا إذا طرحعا فكأٌف الفـٌ يطرح الحػركؼ كاألصػكاتا
ظ كمنػع أخػذ مفهػـك المفػ 5

فاسػتعير هػذا فػي الكػبلـ عمػى  ايرمػى عف ككنع شػيئا في تعريفع اٌلم كم فهك ال يخرج
 .المجاز سبيؿ

 مفيومو االصطيح :

تباينػػت مفػػاهيـ المفػػظ عنػػد العػػرب القػػدامى كتحػػٌددت تمػػؾ المفػػاهيـ بمػػا يقتضػػيع 
المجػػاؿ الػػذم عػػكل  فيػػع هػػذا المفهػػـك فاختمفػػت نظػػراتهـ لػػع انطبلقػػا مػػف خاصػػية كػػٌؿ 

ـٌ محقػؽ كالمسػاف فف تناكلعا ف هك في اعرؼ النحاة معتمد عمى مخرج مػف مخػارج الفػ
إذا كضػػعكا المفػػظ بمػػا يػػدٌؿ عمػػى فػػع أصػػحاب البيػػاف بػػأٌف: ا ا كعرٌ 6كؼاأك مقػػٌدر كػػالج

                              
 .259ص 5فارس مادة الفظا ج مقاييس الم ة ابف  1
 .216ص 13لساف العرب ابف منظكر مادة الفظا ج  2
سنة  4ناف داككدما دار القمـ دمشؽ طمفردات ألفاظ القر اف الراغب األصفهانيا تحؽ صفكاف عد  3

 . 227ص 20. كينظر تاج العركس لمزبيدم باب الظا  ج743اص2009
 .203التعريفات السيد الشريؼ الجرجاني ص  4
 .432ص 1نفائس األصكؿ القرافي ج  5
 .20ص 1اج2010حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ امحمد الخضرم دار الفكر لبناف سنة   6
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تفخيمػػػع لػػػـ يريػػػدكا اٌلمفػػػظ المنطػػػكؽا كلكػػػف معنػػػى المفػػػظ الػػػذم دٌؿ بػػػع عمػػػى المعنػػػى 
ابقة لػػػػـ تخػػػػرج عػػػػف تحديػػػػد مفهػػػػـك المفػػػػظ فػػػػي إطػػػػار عػػػػاريؼ الٌسػػػػا فػػػػنمحظ التٌ 1الثػػػػانيا

التعريػػػؼ بالرسػػػـ أم تعريفػػػع بآثػػػارل ال بمميزاتػػػع الخاصػػػة التػػػي تكػػػكف فػػػي العػػػادة فػػػي 
 .ىو ماجكاب 

كهنا ننتقؿ إلى تعريؼ الفبلسفة الذم نظركا إليع نظرة ماهكيػة تراعػي شػركط  
: ا فػي البحػث عػف الماهيػاتا يقػكؿ ابػف سػيناالتعريؼ بالحٌدا كما هػك معتمػد عنػدهـ 

نى الكٌؿ المقصػكد بػع داللػة بالػذات مثػؿ عفهك الذم ال يدؿ جز  منع عمى جز  مف م
ف عمػػى جػػزأيف مػػف معنػػى اإلنسػػاف...كذلؾ أٌف ا ال يػػدالٌ سةةانك -إنقكلنػػا إنسػػاف فػػكٌف 

مػا كزل بػؿ إنٌ مػف معنػى ال يجػا لفظ حؽٌ  كلكال ذلؾ لكاف لكؿٌ  ايدٌؿ ألبتة المفظ بنفسع ال
 .2بكرادة البلفظا يدؿٌ 

 كأكٌدل القرافػي قٌدمع األصكليكف كهذا الذم قٌدمع ابف سينا يتكافؽ تماما ما ما 
دية قصػ مراعػاة األصػكلييف فػي مف اشتراط القصػد كاإلرادة الػذم خػالؼ فيػع المناطقػةي 
كهػػذا خػػبلؼ مػػذهب المناطقػػة ا البلفػػظ أثنػػا  الػػتمفظ كمراعػػاة ذلػػؾ فػػي تحديػػد المعنػػى

مسػانييف ال ػربييفا حيػث كػاف العتبػار ع سػار عميػع بعػض الٌ ا كهك تكجٌ بيانع كما سبؽ
لرمػز بػالفكرة عمػى اصػطبلحهـ فهػذا المسػاني ساسيا لعبلقة انا أمفظ مككٌ القصد في التٌ 

ار القصػػػد فػػػي تحصػػػيمع كعػػػدـ سػػػك  فهمػػػع يقػػػكؿ: ا ريتشػػػازد قػػػد صػػػاغ لممعنػػػى اعتبػػػ
مػازاؿ قصػػد المػػتكٌمـ هدفيػػع.. فبصػرؼ النظػػر عٌمػػا يقػػكؿ المػتكٌمـ كمكقفػػع مٌمػػا يػػتكٌمـ... 

رتشازد: بػأٌفا لكظيفػة الم ػة بكصػفها ك ا كيضيؼ أكغدف 3ة التي يجهد إلنشائهااجيالنت

                              
 .795الكيات ألبي البقا  الكفكم ص  1
 .24ص7تحؽ األب قنكاني كاخركف المقالة األكلى منطؽ  ج  7الشفا  ابف سينا ج  2
 .288الم ة بيف الداللة كالتضميؿ كياف أحمد حاـز يحيى ص  3
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فالم ػػة عنػػدهـ هػػي   1ة إلنشػػا  األغػػراض أكثػػر منهػػا كسػػيمة لمرمػػز إلػػى اإلحػػاالتاالػػ
بعا د التأكيبلت الميخم ة بفهـ مراد المػتكٌمـ أثنػا  الفعػؿ اإلفادة في مجاالتها التكاصمية كام

 .الكبلمي التخاطبي 

كأٌمػا األصػػكليكف فقػػد عرفػػكل كمػػا ذكػػرل أبػك الحسػػيف البصػػرم: ا هػػك مػػا انػػتظـ  
ا عمػػى أٌف 2مػػف الحػػركؼ المسػػمكعة المتمٌيػػزة المتكاضػػا عمػػى اسػػتعمالها فػػي المعػػانيا

مػػا رضػػا فيػػع عمػػى إيػػراد الػػرازم لػػعا لعتكقٌػػؼ فػػي مكافقتػػع لمتعريػػؼ السػػابؽ متالقرافػػي 
 معػافأضافع مف قيكد في حٌد المفظ مف خبلؿ اعتبار المكاضعة في اسػتعمالها عمػى 

 االمتكاضا عميها احترازا مػف المهمػبلت فػي غايػة اإلشػكاؿمتفؽ عميها قاؿ القرافي: ا
مػػثبل  اقايةةألٌف هػػذا القيػػد يخػػرج الكػػبلـ كمػػع مػػف حػػٌد الكػػبلـ كذلػػؾ أٌف العػػرب كضػػعت 

 .3لمثالث منعا والما ثاني منعلموألفا  قالٌكؿ مف لمحرؼ األ

تضػػا االعتػػراض الػػذم قٌدمػػع القرافػػي يرتكػػز أساسػػا عمػػى أٌف العػػرب لػػـ  جػػعي ككى  
عنػػال حيػػث كضػػعت العػػرب م ؛فػػي المثػػاؿ قةةالب منهػػا كػػػمعػػاني لمحػػركؼ بػػؿ لممرٌكػػال

زم يضػػػػػيؼ قيػػػػػد اذم أكردل الػػػػػرٌ ٌف التعريػػػػػؼ الٌػػػػػكبمػػػػػا أ امجمكعػػػػػا مػػػػػف تمػػػػػؾ الحػػػػػركؼ
هػػذا  ال محالػػة جفكٌننػػا سػػنخرً  امفػػظ الػػذم يػػدخؿ فيػػع الحػػرؼ كالحرفػػافالمكاضػػعة فػػي الٌ 

                              
معنى المعنى دراسة ألثر الم ة في الفكر  كلعمـ الرمزيةا أكغدف كرتشازدا ترجمة  كياف احمد حاـز   1

 .75ا ص2015سنة  1يحيىا دار الكتاب الجديد المتحدة لبناف ط
ا تحؽ محمد حميد اهلل  المعهد العممي المعتمد في أصكؿ الفقع أبك الحسيف البصرم المعتزلي  2

 .15ص 1الفرنسي لمدراسات العربية دمشؽ ج
هنا لـ نتطٌرؽ إلى االنتقادات التي ككٌجهها بعض المعاصريف لعدـ التفريؽ العرب القدامى بيف  

الصكت كالحرؼ كأنهـ ال يفٌرقكف بيف الكظيفة الم كية كالمعاني المنطقية لككف أٌف مجاؿ البحث يعتني 
بطرائؽ التفكير لدل األصكلييف منهـ القرافي ككيفية بناؤهـ لتمؾ الحدكد الدالليةا كينظر تمؾ 

 .226ص 1990االعتراضات مناه  البحث في الم ة تماـ حساف مكتبة األنجمك مصرية القاهرة سنة 
 .438ص1نفائس ااٍلصكؿ القرافي ج  3
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 االكػػبلـ العربػػي ج كػػؿٌ سػػنخرً  نػػا ن عميػػعكب  االٌنػػكع مػػف األلفػػاظ فػػي مفهػػـك األصػػكلييف
 القرافػػي دٌ يؤكػػ حيثاالمػػذككر عريػػؼمها التٌ ف مػػف تمػػؾ الحػػركؼ التػػي لػػـ يشػػمى كػػكن مي  ألٌنػػع

قػػػكؿ بالمكاضػػػعة لمحػػػركؼ المسػػػمكعة فػػػي تحديػػػد مفهػػػـك المفػػػظ إذ بهػػػذا عػػػدـ فائػػػدة ال
الشكؿ لف يدخؿ في الكبلـ العربي أم لفظ مف ألفاظع إذا اعتبرنػا قيػد المكاضػعة فػي 

ب مػػػف الحػػػركؼ المهممػػػة ال  مػػػف : ا فحينئػػػذ الكػػػبلـ إٌنمػػػا هػػػك مرٌكػػػحػػػٌد المفػػػظا يقػػػكؿ
الحػػػٌد ضػػػركرة الشػػػتراطع فخػػػرج جميػػػا الكػػػبلـ عػػػف حػػػٌد الكػػػبلـا فيبطػػػؿ  ؛المكضػػػكعة

مػػا انػػتظـ مػػف  فعميػػع المفػػظ عنػػد القرافػػي هػػك 1الكضػػا كعػػدـ اإلهمػػاؿ كالكاقػػا اإلهمػػاؿا
الحػػػركؼ المسػػػمكعة المتميػػػزة دكف قيػػػد المكاضػػػعة التػػػي اشػػػترطها الػػػرزام تبعػػػا ألبػػػي 

 الحسيف البصرم المعتزلي.

 المفظ عند الاراي : أجراا

 مفػػػػردا كمركبػػػػا أك كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ دالالتػػػػع ادرج القرافػػػػي أربعػػػػة أقسػػػػاـ لمفػػػػظييػػػػ    
أهميػة التفريػؽ  كذلػؾ بنػا ن عمػى ا فينػت  عنػدنا أربعػة ٍاقسػاـ كمػا قررهػا القرافػيغيرهما

فػالكبلـ المعتػٌد بػع عنػد األصػكلييف هػك الػذم اكتسػبت هيئتػع  ابيف المستعمؿ كالمهمؿ
فتػرض أف يكػػكف يف المكاضػعة التػػي تقػػا مػف قػػكانكذلػؾ انطبل االتككينيػة صػب ة دالليػػة

 بػػكزا  كػػػؿ لفػػػظ معنػػى قػػػائـ بػػػاٌلمفظ فػػي حالػػػة إفػػػرادل كتركيبػػعا كمػػػا لػػػـ يػػدٌؿ فمػػػيس مػػػف
 .بحكثهـ كمجالهـ

                              
 .439ص 1نفائس األصكؿ القرافي ج  1
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المفػػظ يػػدٌؿ حػػاؿ ككنػػع مفػػردا كحػػاؿ ككنػػع مرٌكبػػا مػػا غيػػرلا اكزيػػد مػػف : يةةالّول
كتػػدخؿ فيػػع أقسػػػاـ  1ا قػػائـازيػػد أفردتػػع أك ركبتػػع مػػ ىقكلنػػا: زيػػد قػػائـا فكٌنػػع يػػدٌؿ عمػػ

 .الكبلـ كاالسـ كالفعؿ في حالتي اإلفراد كالتركيب

سػػكا  أكػػاف فػػي حالػػة اإلفػػراد أـ فػػي حالػػة  المفػػظ الػػذم ال يػػدٌؿ مطمقػػا ال ةةان :
ردت أك ركبػػت تبقػػى عمػػى حالػػة التركيػػب كهنػػا تخػػص حػػركؼ المعجػػـ كهػػي سػػكا  أفػػ

مف جعفر ال يدٌؿ إف أفردتػع أك رٌكبتػع مػا  جعلتها عمى المعانيا اكػ هماؿ في إحااإل
 .2"جعمف حيث هك  جعألٌف الداؿ حينئذ المجمكع ال   ير

ا فػػبل يػػدٌؿ مػػف حيػػث هػػك دفػػرً أي  إذا الٌ إمعنػػى  عمػػىالمفػػظ الػػذم ال يػػدؿ ال الةةث: 
ذا ركبتهػػا مػػا  فردتهػػاأ فكٌنػػؾ إفإنسةةان  مػػف ةةةإنحالػػة التركيػػب اكػػػ دلػػت عمػػى الشػػرط كام

أثنػػا  تركيبػع فهػك ال يػدٌؿ بػػؿ م مػف حيػث ذاؾ المفػرد أا لػـ يفهػـ الشػػرط حينئػذ  سةان
 داللتع معتبرة إف كاف مفردا بعيدا عف سياؽ التركيب.

فكذا أفردتػع أيهًمػؿ  ؛ركيب ضمف التٌ إالٌ  الذم ال يدؿٌ  ؿ ضمنع المفظخكيد را عا:
 والمالتشػبيع  كةافقػاؿ: انحػك  االقرافػي بحػركؼ المعػاني البسػيطة كلـ يعتبر كمٌثؿ لع

 الكةةافت فكٌنػػؾ إذا رٌكبتهػػا كقمػػت زيػػد كاألسػػد دلٌػػ ؛اإللصػػاؽ كنحػػك ذلػػؾ  ةةااالتمميػػؾ ك
 عمى شي  مف لفظها. اإلفراد ال تدؿٌ  ت في صي ةكهنا إذا كقع 3عمى التشبيعا

                              
 .594ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  1
 .594ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  2
 .594ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  3
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مرٌكبػػا كمفػػردا كهػػك المقصػػكد عنػػد  1مفػػظ تجعػػؿ مػػف اٌلمفػػظت عػػف الٌ كالقسػػمة التػػي تفٌرعػػ
األصػػكلييف بػػالكبلـ الػػذم يبحثػػكف فيػػع عػػف المعػػانيا لكػػف الػػذم يقصػػدكنع هػػك الكػػبلـ 

ألٌنػػع خػػارج  االليػػةال المهمػػؿ فمػػا كػػاف مهمػػبل هػػك خػػارج عػػف بحػػكثهـ  الدٌ  المسػػتعمؿ
ـٌ إٌف عف غايتهـ كهي استنباط المعاني مف الخطاب الممفكظ في إطػار االسػتعماؿ ا ثػ

قسػيـ يعتبػر كما سػبؽ تكضػيحعا إذ هػذا التٌ  األصكلييف يعنكف بالمفظ المفرد كالمرٌكب 
المنطكيػػة تحتػػعا فكػػاف الحػػديث عنػػع باعتبػػار مفػػظ أثنػػا  التقسػػيـ مػػف حيثيػػة أنكاعػػع الٌ 

الٌنػػػكع تكطئػػػة ضػػػركرية قبػػػؿ الخػػػكض فيػػػع باعتبػػػارات كمسػػػالؾ متنٌكعػػػة  كالكضػػػا أك 
الكضػػػكح أك الخفػػػا  كهكػػػذاا كبػػػع عمػػػى مػػػا سػػػبؽ تظهػػػر مػػػدل خدمػػػة  االسػػػتعماؿ أك

 .ت المباحث الداللية التي ينتجها الخطاب الشرعيااألصكلييف لكؿ تمظهر 

 

 

 

 

                              
ثـٌ يقسمع القرافي إلى كٌمي كجزئيا كلقد بٌينا مفاهيـ هذل القسمة في مبحث إشكالية داللة أفراد العاـ   1

 فمينظر في محٌمع.
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 :ٌٍفظ ىػًاٌّن اٌتمعٍُ:اٌثبين بحثادل

القرافػػي ماهيػػة الكضػػا المتعمقػػة باأللفػػاظا كهػػك داللػػة األلفػػاظ عمػػى  بعػػد أف حػػددٌ     
المعاني المكجكدة سكا  باعتبارها صكرا في الٌذهف أك بكزا  األعيػاف الخارجيػةا انتقػؿ 

ييعنػى بتصػنيؼ األلفػاظ فيمػا بينهػا مػف  إلى نكع اخر مف الكضا كهك الكضا الػذم ا
ا أم االنتقػػاؿ 1جهػػة داللتهػػا عمػػى معػػاف فػػي ذاتهػػا )األسػػما  كاألفعػػاؿ( أك فػػي غيرهػػاا

بشػػكؿ يبحػػث عػػف ذاتيػػات المفػػظ مػػف الحػػديث عػػف الكضػػا إلػػى الحػػديث عػػف كضػػا 
نة لع باعتبارل مفردا كمركٌ   با.كتفٌرعاتع المكك 

 المفرد:-أ

يطمؽ المفرد عند األصػكلييف ا بأنػع مػا دٌؿ بالكضػا عمػى معنػى كال جػز  يػدٌؿ        
الػذم  ابف سػيناكػ  االمناطقػةبعػض عنػد تعريػؼ ال كهػذا هػك عػيف 2عمى شػي  أصػبلا

مفػظ الػذم ال يريػد الػداؿ بػع عمػى معنػال أف : اهػك الٌ قػائبل عرفع عمى غرار األصكلييف
ذا لػـ يػرد بػاٌلمفظ داللػة لػـ يكػف داالا ا فػنمحظ أٌف 3يدٌؿ بجز  منع ألبتة عمػى شػي ...كام

سينا سمؾ مسمؾ األصكلييف في اعتبار إرادة البلفظ كقصدل لئلفػادة عنػد إطػبلؽ ابفى 
ا كبهػػػذا الطٌػػػرح  المفػػػظا فػػػالمفظ بالٌنسػػػبة إليػػػع إذا أيطًمػػػؽ دكنمػػػا إرادة كقصػػػد فمػػػيس بػػػداؿو

 يخالؼ ابف سينا تماما تٌكجع المناطقة كما كسبؽ أف بٌينا.

                              
فمسفة الم ة كالمعنى بيف التكقيؼ كالكضا كالتأكيؿ عائشة الحضريف منشكرات االختبلؼ الجزائر     1
 .750ص201سنة 1ط
 .14ص 1إحكاـ األحكاـ في أصكؿ األحكاـ سيؼ الديف اامدم ج  2
في قـ إيراف منطؽ اإلشراقييف أبك عمي ابف سينا ا منشكرات مكتبة اية اهلل العظمى المرعشي النج  3
 .11هػ ص1305سنة  2ط
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إليػع ا فهػك  بهػا يأخذ أشكاال كمفاهيـ بػاختبلؼ االعتبػارات المنظػكرأٌما عند الٌنحاة ف 
عنػػدهـا الممفػػكظ بمفػػظ كاحػػد بحسػػب العػػرؼ ..كفػػي بػػاب اإلعػػراب مػػا لػػيس مثنػػى كال 

كفػي بػاب المبتػدأ كالخبػر مػا لػيس بجممػة كال شػبههاا كهكػذا تختمػؼ مفاهيمػع  امجمكعػ
صػفة  المٌتفػؽ عميػع أٌنػع يحمػؿ نحػكما إاٌل أفٌ لعند النحاة بحسب مكضعع في الدرس ا

ـٌ  إٌف  عػػػدـ  انفػػػراد أجزائػػػع بمعػػػاف خاصػػػة لهمػػػا بكصػػػفها جػػػز  لػػػع أم المكٌكنػػػة لػػػعا ثػػػ
ا كهػػذا تقسػػيـ انبنػػى عنػػدهـ يقس ػػمكنع إلػػى اسػػـ كفعػػؿ كحػػرؼ المفػػرد عنػػد األصػػكلييف

 عمى أمريف: 

ناد أك الا الثػػاني الحػػرؼا لئلسػػ اإلسػػنادا فػػػا الكممػػة إٌمػػا أف تصػػمح ركنػػا المةةر الول
 .1األٌكؿ إٌما أف يقبؿ اإلسناد بطرفيع أك بطرؼا األٌكؿ اسـ  كالثاني الفعؿاك 

مػػا يػػدٌؿ عميػػع المفػػظ بنفسػػع مسػػتقبل بمعنػػالا األٌنهػػا إٌمػػا أف  هػػك اعتبػػار: المةةر ال ةةان  
تدٌؿ عمى معنى في نفسػها أكا الا الثػاني الحػرؼ كاألٌكؿ إمػا أف يقتػرف بأحػد األزمنػة 

ا فهػػػي قسػػػمة حاصػػػرة دائػػػرة بػػػيف النفػػػي 2الثبلثػػػة أكا ال الثػػػاني االسػػػـ  كاألكؿ الفعػػػؿا
ضػاؼ نكعػا رد حيث إٌف بعضػهـ قػد أكاإلثبات ترٌد أم إضافات عمى أنكاع المفظ المف

عمػػػى ثػػػبلث أنػػػكاع المػػػذككرة  صػػػرحبالاإلجمػػػاع  انعقػػػدا لكػػػف 3رابعػػػا أسػػػمال  بالخالفػػػة
 ضؼ إليها أٌف هذا االنحصار بدليؿ عقمي كهذا يقكم اإلجماع عميها.

 

                              
األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ بحاشية الصبافا أبك الحسف عمي األشمكنيا دار الفكر  لبناف د ط    1

 .38ميد العممي ص. كينظر مسالؾ الداللة بيف الم كييف كاألصكلييف عبد الح41ص 1ج 2011سنة
ا عالـ الكتب القاهرة شرح الرضي عمى الكافية رضي الديف ا  2 الستراباذما تحؽ عبد العالـ سالـ مكـر
 .16ص 1ا ج 2000سنة 1ط
 .113ص 4ر دط دت جينظر النحك الكافي حسف عباس دار الفكر لبناف مصكٌ   3
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 :بالمركّ -ب

عٌرفػػػػع القرافػػػػي تبعػػػػا لفخػػػػر الػػػػديف الػػػػرازم بأٌنػػػػع:ا مػػػػا يػػػػدٌؿ جػػػػزؤل عمػػػػى معنػػػػى حالػػػػة 
أحد جزأيع دكف ااخر كذلؾ قصػد شػرط اإلفهػاـ كمػا ذكػرل  يدؿٌ  ماا فيخرج 1التركيبا

ا 2الػػرازم فػػي إيػػراد المفػػظ المركػػب قػػاؿ: ا فنقػػكؿ الحاجػػة إلػػى المفػػظ المرٌكػػب لئلفهػػاـا
بقػػةا فػػكف دٌؿ بأحػػد فتبػػٌيف لنػػا أٌف المرٌكػػب المقصػػكد هػػك الػػذم دٌؿ بجزأيػػع عمػػى المطا

إذ كيػػؼ يكػػكف مفًهمػػا  ؛خػػرج عػػف قصػػد اإلفهػػاـ اأحػػد جزأيػػع فقػػط ككػػاف الثػػاني مهمػػبل
 .؟كأحد جزأيع مهمؿ

 أقسام المرّكب:

   في تقسيـ المرٌكب انطبلقا مف إفادتع ل ػرض مػا لممػتكمـ صكلييفألدت ارا  القد تعدٌ  
 ػػرض المػػتكٌمـ فػػي اسػػتعمالع كهكػػذا فتعمٌػػؽ ذلػػؾ ب كػػاألمر كاالسػػتفهاـ كالنػػدا  كاإلخبػػار

مػػا إفادتػػع معنػػى مػػا  غػػراض ابتػػدا ن ب ال يفيػػد هػػذل األإذ غيػػر المرٌكػػ االمفػػظ المرٌكػػب
كيتحٌصػػؿ لػػدينا عمػػى سػػبيؿ التصػػٌكر فػػبل حكػػـ يترتػػب عنػػع يقضػػي فيػػع  الػػع امكضػػكع
ك السػػػمب كمػػػا هػػػك كاقػػػا فػػػي المفػػػظ المرٌكػػػب الػػػذم ينػػػدرج تحػػػت مباحػػػث ب أباإليجػػػا

مف المفظ فػي  يجابا أك سمباا كألهمية هذا النكع  عنها حكما ما إنتالتصديقات التي ت
 البيػػػػػاف العربػػػػػي قػػػػػاؿ الػػػػػرازم: ا الحػػػػػؽ أٌف ال ػػػػػرض األصػػػػػمي مػػػػػف كضػػػػػا المفػػػػػردات

ـٌ بعضػػها إلػػى بعػػضيي  لمسػػٌمياتها أف ليحصػػؿ منهػػا الفكائػػد المرٌكبػػة كهكػػذا جميػػا  ؛ضػػ
نزلػػة نعيػػؽ ال ػػراب فػػػي المفػػرداتا كاعمػػـ أٌنػػع يمػػـز أف يكػػكف ذكػػر المفػػردات كحػػدىل بم

                              
 .643ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  1
 .231ص 1المحصكؿ في أصكؿ الفقع فخر الديف الٌرازم ج  2
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ا كقػػػاؿ أيضػػػا: ا ألٌف التركيػػػب إٌنمػػػا يصػػػار إليػػػع ل ػػػرض الفائػػػدة 1الخمٌػػػك عػػػف الفائػػػدةا
 2فحيث ال فائدة فبل تركيبا

ـٌ إٌف  أبػػا الحسػػيف البصػػرم المعتزلػػي  تمػػؾ العبلقػػات التػػي  نعنػػيقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ ثػػ
كػػاقتراف االسػػـ  اضعنضػػماـ أنػػكاع الكػػبلـ مػػا بعضػػها الػػبذات معنػػى ألجػػؿ اتكػػكف 

 نهػا القرافػي مػف اسػتفهاـعتػي تحػٌدث فكٌنع ينت  عنع تمؾ األقسػاـ الٌ  ؛باالسـ أك بالفعؿ
نػػدا ا يقػػكؿ أبػػك الحسػػيف البصػػرم: ا كاالسػػـ إذا نيًعػػت باالسػػـا فانعقػػدت كأمػػر كنهػػي ك 

عػت فيكػكف ؿ النٌ باالسـ فكما أف يقرف بع عمى سبي فذا قيرً بع الفائدة كاف خبرا كالفعؿ إ
ٌما أف يقرف بع عمى سبيؿ الحدث إٌمػا عمػى الفعػؿ فيكػكف أمػرا  خبرا كما في معنال...كام

ٌمػا عمػى تركػع فيكػك  إٌمػا أف يكػكف أمػرا أك مػا فػػي  ف  نهيا...فبػاف أٌف الخطػاب المفيػدكام
 .3ك ما في معنالاأمعنال أك خبرا 

مػف حيػث تقسػيـ  قػد انتحػى منحػى م ػايرلكننا نجد اإلماـ االحرميف أبا المعػالي      
عنػػػدم أف يقػػػاؿ الكػػػبلـ طمػػػب كخبػػػر حيػػػث قػػػاؿ: اكالكجػػػع ذكػػػرلا بؽ مػػػا سػػػك المرٌكػػػب

كالنهػػػي كالػػػدعا ا كالخبػػػر يتناكؿ..التعجػػػب  مػػػب يحػػػكم األمػػػرفالطٌ  كاسػػػتخبار كتنبيػػػعا
كالقسػػػـا كاالسػػػتخبار يشػػػتمؿ عمػػػى االسػػػتفهاـ كالعػػػرض كالتنبيػػػع يػػػدخؿ تحتػػػع التمهػػػؼ 

ازم شػػيئا مػػا عنػػد كػػؿ مػػف الػػرٌ  اا كهػػذا التقسػػيـ نجػػدل م ػػاير 4كالتمنػػي كالترجػػي كالنػػدا ا
فكػػاف تقيسػػمهما لهػػا باعتبػػار  هػػذل األقسػػاـفػػي بشػػكؿ تفصػػيمي كالقرافػػيا حيػػث تكسػػعا 

                              
نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز فخر الديف الرازما تحؽ بكرم شي  أميفا دار العمـ لممبليف لبناف    1
 .148ا ص1985سنة  1ط
 .236ص 1لفقع فخر الديف الرازم جالمحصكؿ في اصكؿ ا  2
 .21ص 1المعتمد في أصكؿ الفقع ابك حسيف البصرم ج  3
تحؽ عبد العظيـ محمكد الديبا دار البرهاف في أصكؿ الفقع أبك المعالي عبد الممؾ الجكينيا   4

 .136ص 1ج 2012سنة 5الكفا  مصراط
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ذم هػػػػك معنػػػى الطمػػػػب الػػػػأك ال يفيػػػػد أصػػػػبل  اإللػػػػزاـل يػػػر االطمػػػب المفيػػػػد لئللػػػػزاـ أك 
باعتبػػار  بأقسػػاـ المفػػظ المرٌكػػ حػػٌدد -تبعػػا لمػػرازم– القرافػػي نمحػػظ أٌف كلهػػذا  الخبػػرا

ب إلػػى قسػػـ فيػػع إفػػادة الطمػػب فػػي ي  إفػػادة أٌكليػػة أك الا حيػػث قٌسػػـ المرٌكػػطمػػب الٌشػػ
ليػػػػة أف يكػػػػكف عمػػػػى سػػػػبيؿ لكػػػػف قصػػػػد باألكٌ  ارتبػػػػة أكلػػػػى كعػػػػٌد منهػػػػا األمػػػػر كالٌنهػػػػي

 كجز  ثػاف ا1يككف في الٌرتبة األكلى كاألكامر كالنكاهيايقكؿ: االطمب قد  ااالستعبل 
ا كهػػك فػػي مرتبػػة م عمػػى سػػبيؿ االسػػتعبل أ ال طمػػب فيػػع عمػػى كجػػع المرتبػػة األكلػػى

ال طمػب فيػع أصػبل  مػاثانية كاالستفهاـ كالترجي كالتمنػي كالنػدا ا كينػدرج معػع أيضػا 
: اكقد ال يكػكف فػي الرتبػة األكلػى بػؿ الثانيػةا فػكٌف ليػت لمتمنػي افيا قاؿ القر خباركاإل

ال عمػػى سػػبيؿ  ا أم2كلعػػٌؿ لترجػػي كيمزمهمػػا الطمػػب فػػي المرتبػػة الثانيػػة ككػػذلؾ القىسىػػـا
كهػي أغػراض يسػتفيدها المفػظ  االلتمػاس االستعبل  بؿ مػف بػاب الخضػكع كالػدعا  أك

ـٌ يجعػؿ القرافػي المرٌكػب اقات تحيط بالمتكٌمـ كالميتٌمقػي عمػى الٌسػكا المرٌكب مف سي ا ثػ
غير المفيػد إفػادة أٌكليػة كهػك قسػيـ مػف جعمهػـ فػي المرتبػة الثانيػةا بأٌنػع ال طمػب فيػعا 

 ا: ا كأٌمػػا القػػكؿ المفهػػـ الػػذم يفيػػد طمػػب شػػي  إفػػادة أٌكليػػةقػػاؿ كأبػػاف عػػف ذلػػؾ الػػٌرازم
 .3ذيب كهك الخبر..االتكؽ ك ف يحتمؿ التصديٌما أفك

 لـ ينفرد بها األصكليكف فقط بؿ نجػد أٌف الم ػكييف الشؾ أٌف هذل التقسيمات لممرٌكب 
قػػد عػػالجكا قضػػية المفػػظ المركػػب كتقسػػيماتع فأكردهػػا ابػػف فػػارس فػػي كتابػػع الصػػاحبي 

تخبار كأمػػر كنهػػي كدعػػا  كطمػػب كعػػرض فػػي بػػاب  معػػاني الكػػبلـ قػػائبل: اخبػػر كاسػػ

                              
 .641ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  1
 .642ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج  2
 .232ص1المحصكؿ في أصكؿ الفقع فخر الديف الرازم ج  3
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ـٌ كهػػذا التٌ  ا1كتحضػػيض كتمػػٌف كتعجػػبا قسػػيـ لمفػػظ بنكعيػػع المفػػرد كخاصػػةى المرٌكػػب يػػًن
عػف تقصػػي األصػكلييف فػػي بحػكثهـ الشػػاممة لممعنػى كدليػػؿ عمػى اإلسػػهامات العميقػػة 

     كدالالت.لمظاهرة الم كية كما يتصؿ بها مف تفريعات 

                              
 .132الصاحبي ابف فارس ص   1
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 ادلؼىن ػٍى دالٌتو وأشىبي ادلفسد ٍفظاٌ َألعب

مفظ تمؾ الٌنسب الداللية التي تقتضيها تمؾ العبلقة بيف الٌ بكهك ما نعني بع     
ت ايرا أك اختبلفا  باعتبارات عبلقة المفظ ما المعنى اتفاقا أكتنت  فالمفرد كمعنال 

لى هذا الٌتقسيـ سار القرافي كما ا التي ذكرنال في مطما البحث اسيـ المفظ المفردتق كام
ها عمى معانيها المكضكعة أسمفناا فاأللفاظ عندل عمى أربعة أقساـ باعتبار داللت

 لها.

قاؿ القرافي: اكأصؿ القسمة فيها رباعيةا كهي أٌف اٌلمفظ كالمعنىا إٌما أف يتكاثرا   
ة)أم يختمؼ المفظ كيختمؼ المعنى فبل ًاتفاؽ مف كبل الجهتيف(ا معا كهي المتباين

أك يٌتحدا معا كزيد كاإلنسافا كهي المتكاطئةا أك يتكاثر اٌلمفظ)كيتفؽ المعنى(ا كهي 
 .1المترادفةا أك المعنى فقط)كيختمؼ اٌلمفظ(ا كهي المشتركةا 

إلى ا فيككف تقسيمها باعتبار الكٌمي الكٌمي كالجزئي كأٌما إذا قٌسمناها باعتبار 
إذا الجزئي ال  إلى متبايف كمترادؼ كمشترؾاجزئي ال كباعتبارمتكاطو كمشٌكؾا 
ٌنما يأتي في التٌبايف كاالشتراؾ كالٌترادؼامكال ال يأتي فيع المٌتكاطو ا 2ٌتشكؾا كام

ار الكٌمي كاإلنساف كالحيكاف فكٌنهما يصدقاف عمى كثير كييتصٌكر الٌشركة فباعتب
فيهماا كلع أف ينطبؽ عمى مسٌمال تماما فهذا يصٌح أف يككف مف المتكاطو 
كالمشٌكؾ كاإلنساف كمحمد مف الٌناسا كباعتبار الكٌمي أك الجزئي أف يككف مف 

 ساف كالحجر.الٌتبايف كاإلن الٌترادؼ كاإلنساف كالبشر كهكذا أك

                              
 .30شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص 1
 .74حاشية الٌصباف عمى شرح المٌمكم عمى الٌسمـ ص 2
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و كالمشػػػكؾ كنػػػدع ػفػػػي هػػػذا الفصػػػؿ إلػػػى المفػػػظ المتبػػػايف كالمتكاطػػػسػػػنتطرؽ         
ة كذلػػػػػؾ لطبيعػػػػػة ػػػػػػػصكؿ مستقمػػػػػػػترادؼ كاالشػػػػػتراؾ فػػػػػي فػػػػػػػالحػػػػػديث عػػػػػف ظػػػػػاهرتي ال

 التفاصيؿ الكاردة فيهما عند األصكلييف.
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 ادلتىاطئ :اٌثبٌث ادلبحث

كقكلنػا إنسػاف اـ فػي األعيػاف التكاطؤ مػف األلفػاظ التػي تػدٌؿ عمػى االشػتراؾ التٌػ
فهػػك لفػػظ متػػكاطو يحمػػؿ سػػمات ذهنيػػة  ؛فةينطبػػؽ عميػػع هػػذل الٌصػػ أك حيػػكاف فػػكٌف مػػا

أكيبلت كال تسػػػرم تػػػي ال تػػػدخمها شػػػائبة التٌػػػكعميػػػع فهػػػك مػػػف األلفػػػاظ الٌ  اكعينيػػػة كاحػػػدة
 مػػداليمها إلػػىحيػػؿ التػػي تي ؛ فهػػي مػػف األلفػػاظ الكاضػػحة الليإليهػػا ظػػبلؿ ال مػػكض الػػدٌ 

 بالقطا كاليقيف. باالشتراؾ التاـ

 الّتعريف اّلمغوي:-

قاؿ ابف فارس: االكاك كالٌطا  كالهمزةا كممة تدٌؿ عمى تمهيد شي  كتسهيمعا  
كجا  في اٌلمساف اككاطأل ، 1"كالمكاطأة: المكافقة عمى أمر ييكٌطئع كٌؿ كاحد لصاحبع

 2عمى األمر مكاطأةن: كافقعا كتكاطأنا عميع كتكاٌطأنا: تكافقنا ا

 اصطيحا: -

ٌكرل *قاؿ الٌرازم مبيٌ  نا ماهيتع: اأٌما القسـ األٌكؿ: فالمسٌمى إف كاف نفس تصي
كعٌرفع قطب  ا3إف كاف بالٌسكيةا فهك المتكاطوا ...]أم فيع[لـ يمنا مف الٌشركة]...[

فهك الكٌمي)...(ا فبل يخمك إٌما أف يككف حصكلع في أفرادل الٌذهنية الٌديف الٌرازم:...
الا فكف تساكت األفراد اٌلذهنية كالخارجية في حصكلع  ية عمى الٌسكيةا أككالخارج

كصدقع عميها يسٌمىامتكاطئااا ألٌف أفرادل متكافقة في معنالا مف الٌتكاطؤا كهك 

                              
 6أحمد بف فارس  تحؽ عبد السبلـ هاركف دار الفكر د ط د ت جمقاييس الم ة أبي الحسيف  1

 مادة اكطأا. 121ص
 مادة اكطأا 235ص 15لساف العرب ابف منظكر اإلفريقي دار صادر بيركت ج 2
 .40ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ ج 3
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الٌتكافؽ كاإلنساف كالٌشمسا فكٌف اإلنساف لع أفراد في الخارج كصدقىع عميها بالٌسكيةا 
 .1صدقىها عميها بالٌسكيةاكالٌشمسى لها أفراد في الٌذهف ك 

 2*كعٌرفع القرافي بأٌنع: ااٌلمفظ المكضكع لمعنى كٌمي مستك في مىحالع كالٌرجؿا
هذل الميزةا فهك يكافقع تماما عمى الٌسكا  بدكف زيادة كال نقصاف  ما في عمى شخص

 أك اإلنسانية بالنسبة لزيد كعمرك كهكذاا فهي ال تىفاضيؿ فيها زيادة كال نقصانا. 

 شرح /محتررات الّتعريف:

 ألٌنع مكضكع لمعنى جزئي. ااحتراز مف العىمىـا *)كّم (:

كأشخاصع: ًاحترازا مف المشٌكؾ)سيأتي  مٌتفؽ في أفرادل *)مستو ي  محالو(:
 بيانع(.

ألٌف لفظ الٌرجؿ مكضكع لمقدر المشترؾ بيف أشخاص الٌرجاؿ  *)الّرجل(:
 . 3فجميا أشخاص الٌرجاؿ مستكية في معنى الٌرجكليةا

ككذلؾ لفظ الحيكاف هك: متكاطوا ألٌف لفظ الحيكاف مكضكع لمقدر المشترؾ بيف 
أفراد الحيكافا فجميا أفراد الحيكاف مستكية في مفهـك الحيكانيةا ككذلؾ لفظ إنساف 

الناطؽ كال شٌؾ أٌف هذل الحقيقة مف حيث مجٌرد فمثبلا اكيضا لمطمؽ حقيقة الحيكاف 
تعقمهاا ال يمتنا أف تكجد في أفراد كثيرةا يصٌح أف ييحمؿ لفظ إنساف عميها  حمؿ 

                              
تحرير القكاعد المنطقية في شرح الرسالة الٌشمسية قطب الٌديف محمد بف محمد الٌرازم ادار شريعت  1

 .111/112.ص2006سنة  2اقـ إيراف ط
 .621ص 2نفائس األصكؿ ج  2
رفا الٌنقاب عف تنقيح الٌشهابا أبك عمي حسيف بف عمي الرجراجي الٌشكشاكم تحؽ مبارؾ مكتٌافي  3

 .190ص 1ؽ 1.ج2011ا منشكرات كزارة األكقاؼ كالٌشؤكف اإلسبلمية الم رب سنة كأحمد ال الب
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مكاطأةا أم ييحمؿ إليها بنفسع مف غير ًاحتياج إلى ًاشتقاؽ كال إضافةا فتقكؿ زيد 
إنساف كعمرك إنساف)...(ا كهكذا في كٌؿ فرد كيجد فيع مدلكليعا

1. 

كلقد تابا القرافي في تحرير مفهـك المتكاطو مجمكعةه مف األصكلييف 
الٌسبكيا كالبيضاكم كشارحع اإلسنكما  كشمس الٌديف األصفهانيا كابف كالمناطقةا

ا  كجبلؿ الديف المحٌميا كالكاتبي القزكينيا كالسٌيد الٌشريؼ الجرجانيا كقطب الٌرازم
 . 2كجماو غيًرهـ  اكالٌصبافا كحسف العطار

ال يككف في الجنس  كبهذا االعتبار يٌتضح لنا في تحديد مفهـك المتكاطو أٌنع
اكت مف حيث اعتباري جنسعا فػاال أف يقاؿ أٌف زيدا أشٌد كأقـك كأكلى الكاحد فيع تف

ايككف في بعض األفراد أكثر اثارا كأكمؿ منع في كال ا 3باإلنسانية مف عمرك ا
ف كاف يي ]كما سيأتي معنا[ا عمى عكس المشٌكؾ 4بعض ااخرا شابع اٌلذم كام

ٌنما باعتبار  االمتكاطو إال أٌنع يتفاكت بزيادة أك نقصاف ال مف حيث ًاعتباري جنسع كام
كهي الفارؽ اٌلذم يفصؿ بيف المتكاطو  ارضة اٌلتي يٌتصؼ بعالٌصفات العا
 كالمشٌكؾ.  

                              
شرح مختصر المنطؽ اأبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ السنكسي الٌتممسانيا مخطكط مصكر ضمف  1

 .12الكحة 905/1هػ ارقـ 1164مجمكع عف مكتبة راغب باشا تركيا اتاري  الٌنس  
شرح اإلسنكم عمى  ا359ص 1ا اإلبهاج في شرح المنهاج ج41ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ ج  2

الرسالة الٌشمسية ا 359ص 1شرح المحمي عمى جما الجكاما ج ا198ص 1منهاج البيضاكم  ج
تحرير  ا حاشية الٌسيد الٌشريؼ عمى تحرير القكاعد المنطقية صا108كشرحها لقطب الٌرازم ص

ا حاشية 74القكاعد المنطقية عمى متف الٌشمسية صا حاشية الٌصباف عمى شرح الًممنًكم عمى الٌسمـ ص
 .358ص 1عمى جما الجكاما جحسف العطار عمى شرح المحٌمي 

 .359ص 1حاشية العطار عمى شرح المحٌمي عمى جما الجكاما ج 3
 .74حاشية اٌلصباف عمى الًممنكم في شرح السمـ ص 4
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 :1ادلشّىه:اٌثبٌث ادلبحث

مػػػػػف مفهػػػػػـك لقػػػػد اعتبػػػػػر كثيػػػػػر مػػػػف العممػػػػػا  أٌف المفػػػػػظ المشػػػػػٌكؾ يقػػػػرب كثيػػػػػرا 
الكقػػكع فػػي الخمػػط بينػػع كبػػيف يمػػف مػػف  مهٌمػػا المتػػكاطو كلػػذا اعتبػػر القرافػػي تكضػػيحع

إٌف المشػٌكؾ يطمػػؽ  هف بيػاف كجػػع الفػركؽ بينهمػاالمتػكاطو حيػث قػد يصػػعب عمػى الػذٌ 
عمػػى أفػػراد تشػػترؾ فػػي داللتهػػا عميػػع لكػػف تختمػػؼ فيمػػا بينهػػا باعتبػػارات مت ػػايرة كمػػا 

هـ إطػػبلؽ مصػػطمح المتػػكاطو العػػاـ عمػػى المشػػٌكؾ كقػػد حػػدا ببعضػػ اتفصػػيمعسػػيأتي 
كلهػذا يعػٌد مػف األسػما  التػي تشػبع  ا2الشتراكهما فػي أفػراد الكمٌػي كمػا فعػؿ ابػف تيميػة

معنػػػى ة بتػػدؿ عمػػى أعيػػاف متعػػٌدد -سػػيأتي-لحػػٌد مػػا األسػػما  المتكاطئػػة لككنهػػا كمػػا 
يضاحع.   كاحد مشترؾ بينهماا فمـز إذان   بيانع كام

  مفيوم المفظ المشّكك:

ػػػػك ؾ 3قػػػػاؿ القرافػػػػي: افسيػػػػٌمي مشػػػػك كا بكسػػػػر الكػػػػاؼ ًاسػػػػـ فاعػػػػؿا* ا األٌنػػػػع ييشى
 قػػاؿ صػػفي الػػٌديف الهنػػدم: ك ا 4الػػٌرازم ا فخػػر الػػديف الٌسػػاماا كهػػك الٌػػذم يقتضػػيع كػػبلـ

ػػػٌكؾ فيػػػع فػػػي ]أم بفػػػتح الكػػػاؼ[كيحتمػػػؿ أف يجعػػػؿ ًاسػػػـ مفعػػػكؿ ا ا لكػػػكف الٌنػػػاظر ييتشى
 5ذلؾا

                              
   191ص  1ذيكر أٌف أكؿ مف سٌمال مشككا ابف سيناا ينظر رفا النقاب عف تنقيح الشهاب ج 1

 .49ينظر الخطاب االشتباهي في التراث المساني العربي البشير التهالي ص  2
 .622ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج 3
 .63صحاشية الجعيط عمى التنقيح  4
نهاية الكصكؿ في دراية األصكؿ صفي الديف الهندما تحؽ صالح بف سميماف اليكسؼ سعد بف  5

 .138ص 1سالـ السكيح المكتبة التجارية مكة المكرمة د ت ج
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لـ يمنا مف الٌشركة)...(ا  فالمسٌمى إف كاف نفس تصٌكرل)...(اازم: *قاؿ الرٌ 
كلـ يكف بالٌسكيةا فهك المشٌكؾ كالكجكد اٌلذم ثبكت مسٌمال لمكاجب أكلى مف ثبكتع 

 1.المممكف

*كعٌرفع جبلؿ الٌديف المحٌمي: ابأٌنع إف تفاكت معنال في أفرادل بالشٌدة أك 
لبياضا فكٌف معنال في الٌثم  أشٌد منع في العاج كالكجكدا فكٌف معنال في الٌتقدـ كا

 .2الكاجب قبمع في الممكفا

ا اإٌما 3*كعٌرفع القرافي: اهك اٌلمفظ المكضكع لمعنى كٌمي مختمؼ في محالع بجنسعا
 .4أك باالست نا  كاالفتقارا أك بكمكاف الٌت يير كاستحالتع )...( )...(ة بالكثرة  كالقمٌ 

 : شرح/ِاحترارات الّتعريف 

  ع التي ترفا في حاليةأك اإل مفظيةالميقٌيدات الفي التعريؼ  يراد باالحتراز
هذل النسبة  كفيصة يتىماثىؿ ما غيرلا خا فبل االمفاهيـما غيرل مف  لتباساال

كلذا كاف االهتماـ بتمؾ األلفاظ التي تشترؾ فيها مفاهيـ متعٌددة كما مٌر  االداللية
 معنا ما المفظ المتكاطو كالمشٌكؾ.

ا ليسمىـ مف االعتراضا في الحدكد كالتعريفات يذكر االحترازاتالقرافي  كهذل عادة
اللية دكنما نقصاف أك كيصؿ إلى تعريؼ جاما ماناا يضبط مفهـك الٌظاهرة الدٌ 

لدفا كتنزيع المتشابهات  فاهيـزيادة في البيافا عمى طريقة المناطقة في تحرير الم
 .عف االشتراؾ في المعاني

                              
 .556ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .359/360ص 1شرح جبلؿ المحٌمي عمى جما الجكاما ج 2
 622ص 2نفائس األصكؿ ج 3
 .31شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص 4
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 .1احترازا مف المشترؾ ألٌنع مكضكع لمعنييف فأكثرا الموضوع لمعنىفقاؿ :*ا

كقكلنا ازيدا فهك ال يدٌؿ إال عمى ما  2ا احترازا مف العىمـا ألٌنع جزئي اكّم *
 هك جزئي. ال ييتصكنر الٌشركة فيع كبهذل الحيثية

ا أم متفاكتة في أفرادل كأشخاصعا ًاحترازان مف مختمف ي  محالو و جنسو*
المتكاطو فكٌنع مستك في محالع)...(ال فرؽ بيف المتكاطو كالمشٌكؾ إاٌل االٌتفاؽ 

ؼا فكٌؿ كاحد منهما مكضكع لمقدر المشترؾ بيف محالعا إال أٌف أفراد كاالختبل
 المتكاطو مٌتفقة في معنالا كأفراد المشٌكؾ مختمفة في معنال. 

ا أم إٌما أف يككف االختبلؼ بيف المحاؿ بسبب الكثرة إّما  الك رة أو الاّمة*
الٌسراج )...(ا فكٌف لفظ  كالقٌمة كمٌثؿ بػ: لفظ الٌنكر بالٌنسبة إلى الٌنكر الٌشمس كنكر

الٌنكر مكضكع لمقدر المشترؾ بيف ذكات األنكارا كلكف أفراد الٌنكر مختمفة كمتفاكتة 
في مىحالهاا فأفراد الٌنكر في الٌشمس كثيرة كأفراد الٌنكر في الٌسراج قميمة.

3 

بجكاز الٌت ي ر في اأك يككف االختبلؼ الٌتفاكت  إمكان الّتغيُّر واستحالتو*
فظ الكجكد كم ا4...بعض أفراد المسٌمى كعدـ الجكاز الٌت ي ر في بعض أفراد المسٌمى

الممكفا فاستحالتع في الكجكد الكاجب بمنزلة الكثرة في بالٌنسبة إلى الكاجب ك 
 .5الٌشمس كقبكؿ ذلؾ في الممكف بمنزلة القٌمة في الٌسراجا

 

                              
 191ص 1رفا الٌنقاب ج1
 .622ص 2فائس األصكؿ جن 2
 .192ص 1رفا الٌنقاب ج 3
 .192ص 1رفا النقاب ج 4
 31الفصكؿ القرافي صشرح تنقيح 5
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 حاياة  اّلمفظ المشّكك عند الاراي :

عف  ا كنيقؿ هذا اإليرادلمشٌكؾ؟عف حقيقة كجكد لفظ ا لقد أكرد القرافي سؤاال
 .ألخيرنيقؿ عف هذا اف  أيضاا  الشافعي ابف الٌتممسانيك  األصكلييف المتكمميف

ع الٌتفاكتا إف دخؿ في ب ال حقيقة لممشٌكؾا ألٌف مانص  االعتراض قكلع فيع: اك 
اٌل فهك متكاطو ا ا كفي الٌسياؽ ذاتع يٌنص القرافي عمى 1الٌتسميةا فاٌلمفظ مشترؾا كام

هذا اإليراد ميحٌصمع أٌنع: اإذا كاف اٌلمفظ المشٌكؾ مكضكعا لممشترؾ بيف محالع بقيد 
ااخرا فهك مكضكع الٌزيادة)كما في الٌتعريؼ( في أحد المحٌميف كالٌنقص في 

لمختمفيفا فهك مشترؾ ال مشٌكؾا فبل حقيقة حينئذ لممشٌكؾا بؿ هك إٌما متكاطو 
ٌما مشترؾا  . 2كام

يؼا كلتكضيح فحكل هذا اإلشكاؿا نعكد إلى المثاؿ اٌلذم قٌدمع في الٌتعر  
كما في  فرادل بالكثرةامثاال لممشٌكؾ اٌلذم تختمؼ أ كهك الٌنكر مثبل اٌلذم قيٌدـ

الٌشمسا كالقٌمة كما في نكر الٌسراجا كمف قبيمع المتكاطوا فهك أيضا تختمؼ أفرادل 
في األكصاؼا كمثالع كذكر لفظ شجاعة في الٌرجاؿا فهي صفة يتفاكت فيها 

 الٌرجاؿا كمنع قكؿ البحترم: 

 3لٌف  واحدولم أر أم ال الّرجال تفاوتا            إلى الفضل حّتى ُعّد أ  

                              
حاشية شي  اإلسبلـ زكريا  األنصارم عمى شرح المحٌمي عمى جما الجكاماا مخطكط مصٌكر عف  1

اتاري  النس   216.1ا رقـ الصنؼ 6134مكتبة جامعة الممؾ سعكد لممخطكطاتاالرقـ العاـ 
. ثـٌ عممت أٌنع نيشر في دار الرشد بالسعكدية لكف تعٌذر 61كريـا لكحة هػ االناس   حسف عبد ال1128

 عمين الكقكؼ عميها 
 .32شرح التنقيح القرافي ص 2
 .625ص  257ؽ 1ج 3ديكاف البحترم تحؽ حسيف كامؿ الصيرفي دار المعارؼ مصر ط 3



 ده وقضاياه وأشكال داللتو عمى المعنىالفصل الرا ع                   المفظ حدو 

161 
 

فكٌف في الشٌؽ األقٌؿ تٌتفؽ أفرادلا كهك ال شٌؾ االمتكاطو ا كما ينٌص عميع 
ف اعتيبر الٌشؽ اٌلذم ييمث ؿ زيادة في فرد كًانعداـ في ااخر عمى كجع  الٌتعريؼا كام

. كمثنؿ القرافي لكجع االعتراض بقكلع: انفرض }مشترؾ{عتبار التٌبايفا فهك بهذا اال
في  ]بمعنى تكافقا[نكر الٌشمس مائة جز ا كنكر الٌسراج عشرة أجزا ا فقد ًاشتركا

العشرة كًامتازت الٌشمس بالٌزيادة كالٌسراج بعدمهاا فمفظ الٌنكرا إف كاف كيضا  
ف كاف الكضا كقا لممشترؾ)الٌتكافؽ(ا اٌلذم هك العشرةا فهك متكاطو  قطعا)...(ا كام

في المشٌكؾ لمقدر المشترؾ)الٌتكافؽ( بقيد الٌزيادة في الٌشمسا كقىيد عدًمها في 
 ]بمعنى االشتراؾ اٌلمفظي[متباينافا فاٌلمفظ مشترؾالٌسراجا كهذاف مجمكعاف 

 .1ضركرةا

أٌف كبل مف المتكاطو كالمشٌكؾ ي: ا..كاؿ ييبٌيف  أبك حامد ال زالكجكابان عمى هذا اإلش
كيضا لمقدر المشترؾ لكف الٌتفاكتا إف كاف بأمكر مف جنس المسٌمىا فهك مشٌكؾ 

 .2أك بأمكر خارجية عنع كالٌذككرة كاألنكثة كالًعمـ كالجهؿا فهك المتكاطوا

ح  توجيو الاراي : مكافقا تكجيع ال زالي في الٌتفرقة بيف أكثر القرافي كييكض 
قا االصطبلح عمى أٌف المختمؼا..متكاطو كالمشٌكؾا حيث يقكؿ: ال في [ فىكى

المشٌكؾا  هك ا]الٌرمح كالٌسيؼ في الٌصبلبة مثبل[ بجنسع ]الٌذاتيات
هك المتكاطوا  ]كالكـر في اإلنساف[ا جنسع ب ير ]بالعكارض كالٌصفات[كالمختمؼ

ا 3في القسميف إاٌل المشترؾا ما قطا الٌنظر عف الٌزيادة  كالٌنقصا كاٌلمفظ لـ يكضا
ا لككف }المتكاطو كالمشٌكؾ{لتفادم هذا الٌتداخؿ بيف الحٌديف -يؤٌكد القرافي–بٌد  كال

                              
 .623ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .64حاشية محمد الجعيط عمى شرح التنقيح ص 2
 .194ص 1.كرفا النقاب ج 32شرح التنقيح ص 3
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ا في حٌد الٌرازم لممشٌكؾ ليسمىـ مف 1ا }الجنس{حٌد المشٌكؾ غير ماناا بكضافة قيد 
مختمؼ في محالع بجنسعا حٌتى يخرج المتكاطو ا...دخكؿ ما ليس منع فيعا قاؿ: 
اٌل فحٌدؾ باطؿ لعدـ المنا..اٌلذم ًاختبلفع مف غير جنسعا  اا أم الٌتعريؼ ال يمنا كام

كرٌجح هذا الٌتكجيع )القرافي(ا  المتكاطو كالمشترؾ في مفهـك المشٌكؾامف دخكؿ 
   .3عبارتع في شرحع عمى المنهاج ا كالٌسبكي كنقؿ 2كتبعع اإلسنكم 

التػػػػدقيقات الحٌديػػػػة نػػػػات  عػػػػف  كمٌمػػػػا يبلحػػػػظ فػػػػي اسػػػػتعراض األصػػػػكلييف لهػػػػذل
حػػػٌد مػػػا مػػػا المفػػػظ المتػػػكاطوا حيػػػث دهػػػا أٌف بعػػػض األلفػػػاظ تتشػػػابع إلػػػى مبلحظػػػة ميفا

نمحظهػػػا تحيػػػؿ إلػػػى أعيػػػاف مت ػػػايرة فػػػي الػػػذهف كالخػػػارج بمفهػػػـك كاحػػػد يجمعهػػػاا كهنػػػا 
يمكف كجع اإلشكاؿ فػالمتكاطو كمػا أسػمفنا ذكػرل إٌنمػا يطمػؽ عمػى مداليمػع دكف تفػاكت 

حيكاف عمى الفػرس ك الثػكر كهكػذا فالحيكانيػة هػي متحػٌدة فػي مفهكمهػا فػي ككطبلؽ ال
ف دٌؿ عمػػى مداليمػػع بػػالمعنى نفسػػع لكػػف يقػػا فيػػع  جمػػيعهـا أٌمػػا المفػػظ المشػػكؾ فهػػك كام

أقكل منع فػي التفاكت عمى سبيؿ الشٌدة كالضعؼ كمبلحظتنا لشدة البياض في الثم  
 نا.   خير كغيرها كما مٌر معالعاجا كالتقديـ كالتأ

                              
ى زيادة قيد االجنسا في الحٌد ألٌف:االمتكاطو داؿ عمى المعرىؼ ببل ًاعترض الطاهر ابف عاشكر عم 1

نقص...كالمستك في محالع..هك المعنى المكضكع لع المفظ أعني المفهـك الكٌمي فهك في أفرادل غير 
متفاكت ..عمى أٌف في زيادة كممة ابجنسعا خمبل األٌنها تقتضي جعؿ جنس لمكٌميا إذ يصير الٌتعريؼ 

معنى كٌمي مختمؼ في محالع بجنسع..فتصمح هذل الٌزيادة لك كاف الٌتعريؼ لع باعتبار هكذاامكضكع ل
ا. حاشية الٌطاهر بف عاشكر عمى شرح الٌتنقيح ص  .34أفرادل .. كهك هنا باعتبار تساكم المفهـك

رات كالحاصؿ كما قٌررل الشربيني ا:أٌف التشكيؾ اإٌنما هك في اٌتصاؼ العكارضا هذا هك المختارا. تقري
 .359ص 1عبد الرحماف الشربيني عمى جما الجكاما البف السبكي ج

 .194ص 1شرح اإلسنكم عمى منهاج البيضاكم د 2
 .360ص 1اإلبهاج في شرح المنهاج السبكي ككلدل  ج 3
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 نادلتببٌ: اٌسابغ ادلبحث

فػبل كجػع لمتشػػابع  افػي تمػؾ األلفػاظ المسػػتقمة بمعانيهػا عػف غيرهػا ؽكهػذل تتحقػ
الٌ جعا إذ مف كٌؿ ك   حصػؿ ال مػكض ال تنكب كاحدة مكػاف األخػرل فػي االسػتدالؿا كام

مػػػا لمعنػػػى هػػػك م ػػػاير فػػػي التػػػدليؿ عمػػػى المعنػػػى المػػػرادا فػػػكذا اسػػػتعمؿ المػػػتكٌمـ لفظػػػة 
لكضػػا تمػػؾ المفظػػة امتنعػػع العقػػؿ فػػي حقيقتهػػا كأحالهػػا عمػػى المجػػاز السػػتحالة ذلػػؾ 

تبلؼ مػػػػا خػػػمفاهيمهػػػا ككجػػػع اال كلهػػػذا بػػػٌيف عمػػػى القرافػػػيعمػػػى كضػػػا المفػػػظ حقيقة.
 سابقها مف النسب المذككرة.

 :مفيوميا

احػدا كهػك بيعػد ك هػػ(: االبػا  كاليػا  كالنػٌكف أصػؿ  395قاؿ ابػف فػارس).../  :لغة -أ

افػي كػبلـ اج  عمى أٌنع مف األضػداد: تٌ الكجا  في ا 1فالبيف الفراؽا الٌشي  كانكشافيعا
 .2ضداداكيككف كصبلا كهك مف األ العرب جا  عمى كجهيف :يككف فرقةن 

 كمنع قكؿ الٌشاعر قيس بف ذىريح:  

  3لمبيف الؼ لعمرؾ لكال البيف النقطا الهكل   كلكال الهكل ما حفٌ            

. كقػاؿ 1االبيف لفظ مشػترؾ بػيف المصػدر كالظػرؼا أفٌ  نجدك  فجما هنا بيف الضديفا
 .2االمتباينة مشتٌقة مف البىيفا اٌلذم هك الفراؽا كالتٌبايفا هك التٌباعدا :القرافي

                              
مقاييس اٌلم ة اأبي الحسيف أحمد ابف فارسا تحؽ عبد الٌسبلـ هاركف دار الفكر بيركت لبناف    1

 327ص1ج  1979اسنة 
تاج العركس مف جكاهر القامكسا محمد مرتضى الٌزبيدما تحؽ عمي هبلليا المجمس الكطني  2

 باب النكف فصؿ البا  مادة )ب م ف(. 34ا ج2001سنة  1لمثقافة كالفنكف الككيت ط
األضداد محمد بف القاسـ األنبارما تحؽ إبراهيـ أبك الفضؿا المكتب العصرية بيركت دط سنة   3

 .57ص 2011
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 :اصطالحب-ب

ا 3...األلفػػػاظ كالمعػػػانيا فهػػػي المتباينػػػة إذا تكثٌػػػرت اعٌرفػػػع الػػػٌرازم بأٌنػػػع: ا... 
كمػػا أطمػػؽ عميهػػا ال زالػػي بقكلػػع: افهػػي األسػػما  المتباينة)المتزايمػػة(ا  أكهػػي المتزايمػػةا

لفػاظه مختمفػة ا فكٌنهػا أوال ّيةاب ال ىبك الفر ليس بينها شي  مف هذل الٌنسب كػ اٌلتي
 .4تدٌؿ عمى معاني مختمفة بالحٌد كالحقيقةا

كمنع نمحظ أٌنع ما تعٌدد األلفاظ بمصاحبة تعٌدد المعاني تختمؼ ًاختبلفا بٌينا   
باعتبار عبلقتع بمفظا  دلكالا فيككفتككف بسبب الت اير الٌتاـ داال كم المفارقةبمعنى 

يف  هك بهذا المعنى عميعٌتبايفا ك مالبالمفظ  يطمؽ عميعفهذا  امختمفيف كمعنى اخرى
قاؿ: ف االتفاؽ كاالفتراؽاابف فارس تحت باب  ا حيث ذكركبلـ العربيالأكثر 
يككف ذلؾ عمى كجكلا فمنع اختبلؼ المفظ كالمعنىا كهك األكثر كاألشهرا مثؿ ا...

كهك مناسب لمقتضى العقؿ كيقٌرل الكاقا الم كم التكاصميا  5ا..}فرس{ك}جؿر {
 .خاصة في ظؿ ثرا  الم ة العربية

 

 

                                                                                  
ؿ عيكف عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظا أحمد بف يكسؼا الٌسميف الحمبيا تحؽ محمد باس 1

 .249ص 1ج1996سنة  1الٌسكدا دار الكتب العممية بيركت لبناف ط
 .623ص2نفائس األصكؿ ج 2
المحصكؿ في أصكؿ الفقعا فخر الديف الرازما تحؽ جابر فٌياض عمكانيا مؤسسة الرسالة بيركت  3

 .228ص 1لبناف ج
 81ص 1961معيار العمـا أبك حامد ال زاليا تحؽ سميماف دنياا دار المعرؼ مصر سنة  4
الصاحبي في فقع الم ة العربية كمسائمها كسنف العرب في كبلمهاا أبي الحسيف أحمد بف فارسا  5

 152.ص1997سنة  1عمؽ عميع أحمد حسف بس  ادار الكتب العممية  لبناف ط
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 وم المت اين عند الاراي :مفي

كاأللفاظ المتباينة عند القرافي هي األلفاظ المكضكعة لكٌؿ كاحد منها عمى 
ات كصفتها كصفة صفتهاا قاؿ: معنى ي اير ااخرا حٌتى لك كانت الم ايرة بيف الذٌ 

ف كانا في  ا.. كمتى ًاختمؼ المفهكماف أعني المسٌميىيفا فاٌلمفظاف متباينافا كام
 كاٌلمكف كالٌسكاد مٌتحداف في الخارجا كلفظاهما متبايناف لت اير ديفاالخارج مٌتح

ا كقاؿ: 1المفهكميف عند العقؿا كقد يككناف متعٌدديف في الخارج كاإلنساف كالفرسا
 . 2كلك كانت لمٌذات كالٌصفة كصفة الٌصفة نحك: زيد متكٌمـ فصيٌحاا..

دة كمختمفة كحاصؿ كبلـ القرافي أٌف التٌبايف قد يككف بيف ذكات متعدٌ    
الٌرمحاا كما دٌلت عميع الٌتعاريؼ الٌسابقةا كقد يصدؽ عمى الٌذات :االٌسيؼا كاكقكلنا

الكاحدة ات ع الٌرازما لكف بالٌنظر إلى أكصاؼ الذٌ الكاحدةا كما مٌثؿ لها القرافي كقبمى 
ف دٌؿ عمى نفس كاحدةا لكف هما }رجؿ عالـ{:فقكلنا هما لفظاف متباينافا حتى كام

 يدٌؿ عمى الًعمـاا ك)...( }عاًلـ{يدٌؿ عمى الٌذات ك }رجؿ{مت ايراف مفهكما كلفظا فػ
ضابط هذا أف تقكؿ متى ًاختمؼ المفهكمافا أم المعنىيىاف في الٌذهفا فاٌلمفظاف 

الخارج مٌتحدىيف كاٌلمكف كاٌلسكاد أك متعددىيف كاإلنساف  متباينافا سكا  كانا في
 .3كالفرسا

فسكا  تفاصمت األلفاظ كالمعاني أك تكاصمتا فالعيار كالٌضابطا داللتيهما  إذان      
تبايفا كقيد الحٌد  عمى الٌت اير في المفهكـ كاٌلمفظ معا ذهنينا كلك اٌتفقا عينيناا فهك

                              
 .32شرح تنقيح الفصكؿ القرافي ص 1
 ..194ص 1.كرفا النقاب ج32في صشرح التنقيح القرا  2
 .197ص 1رفا النقاب عف تنقيب الشهاب الشكشاكم ج 3
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فكٌنع كالحالة هذل ميخًرج لمٌترادؼ كما  ؛بت اير المفهكـا حتى كلك باالٌتحاد في الخارج
 سيأتي معنا . 

 }الناطؽ{كمف الٌناس مف ظٌف أٌف مثؿ الديف الٌرازم بقكلع: ا كنٌبع القطب
مف األلفاظ المترادفة لصدقهما عمى ذات }الٌصاـر{ك}الٌسيؼ{كمثؿ  }الفصيح{ك
ا ال االٌتحاد في الٌذاتا نىعىـ ك  احدةا كهك فاسدا ألٌف الٌترادؼ هك االٌتحاد في المفهـك

ا أم كبمفهـك هذا 1االٌتحاد فًي الٌذات مف لكاـز االٌتحاد في المفهكـ بدكف عكسا
مختمفيف مف حيث المفهكـيا  عمى أٌف التٌبايف ال ييطمىؽ إاٌل الٌنص كما سبقعا يٌتضح 

ف تكافقا في الماصدؽ أم في  كهك شرطع األساسي اٌلذم ينضبط بعا حتى كام
الخارجا فكانا ذاتان كاحدةنا فهذا ال ييؤٌثر عمى تباينعا ألٌنع ًاعتباره ذهني خالص ثـٌ 

منؼ ]أم االٌتحاد في الخارج[ عينيا كاألخير كال  ليس شرطا فيع كما قمناا فمع أف يتىخى
 يٌطرد كما في األمثمة الٌسابقة كػاإلنساف كالفرسا كلع أف  ييعتبىر كػ اٌلمكف  كالٌسكاد.

أٌف األصكلييف عالجكا قضية كحدة كت اير اٌلمفظ كفي األخير نخمص إلى  
كالمعنى في إطار قكاعد كقكانيف تضبط العبلقة بينهماا ميبًعدة أٌم تجاكز يمٌس فهـ 

كؿ أساسي عمى المقاـ في سياقع الٌتكاصمي المحفكؼ بش في الخطابا معتمًديف
بشركطع اإلببلغية المقٌررة لديهـا بكصفع العيار الفاصؿ اٌلذم بع تيفصؿ مكاضا 
ال مكض اٌلتي ييعب ر عنها األصكليكف باالشتراؾ تارة  كبالمجاز تارة أخرل أك بالٌنقؿ 

 ....إل 

                              
 .116تحرير القكاعد المنطقية اقطب الديف الرازم ص1



 

 

 

 بِطاٌفوصً اخل

ادلدٌىي  دتؼّد ضىء يف غّىضاٌو اٌتضًٍٍ

 ٍتٍفظاٌّاٌؼالِبث يف  ايحبد اٌّدواّت

 :وفٍو      

 ًتؼسٌف ادلشتسن اٌٍفظ 
   ِىلف اٌمسايف ِن اٌّتؼسٌف واػتساضبُتو 
 ُِو يف نظس اٌمسايف  ولىع ادلشتسن اٌٍّفظً وػد
 ِؼبنٍههو مجٍههغ يف ادلشههتسن ومحههً ِاظههتؼّبي 

 اٌمسايف ػند
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 توطةة:
بعناية اٌلم كييف كاألصكلييف القدما  عمى  االشتراؾ لقد حظيت دراسة ٌظاهرة

الٌسكا ا منذ كقت بكاكير الٌتدكيف في اٌلم ةا حيث دٌكنكا فيع مؤلفات تعٌد مظاف 
يشير إليع دكنما  لممشترؾ اٌلمفظيا تمميحا أك استقبلال بمكضكععا كهذا سيبكيع

اٌتفاؽ  اٌلمفظ لممعاني)...( اعمـ أٌف مف كبلمهـ)...( هذا بابتسميتعا فقاؿ: ا
قكلؾ: كجدتي ككالمعنى مختمؼ  كًاٌتفاؽ اٌلمفظيف اٌلمفظيف كًاختبلؼ المعنييف )...(

ا كمف الٌركاد 1عميع مف المكجدةا ككجدت إذا أردت كجداف الٌضاٌلة كأشبال هذا كثيرا
عبيد القاسـ بف  ألبكهػ( ك 215اٌلذيف ًاعتنكا في الٌتأليؼ في هذا المجاؿ ااألصمعيا )

سبٌلـ  في كتابع )األجناس في كبلـ العرب كما اشتبع في الٌمفظ كاختمؼ في 
ك)ما اتفؽ لفظع  هػ(ا225المعنى(ا ك)ما اتفؽى لفظع كاختمؼ معنال( لميزيدم)

ا غير أٌف كتاب )المنجد( ألبي الحسف عمي هػ(240كاختمؼ معنال( ألبي العميثؿ)
هػ(ا يعٌد مف أشمؿ كتب العربية 310بف الحسف الهنائي المشهكر بكراع النمؿ)

الفتح عثماف بف  االشتراؾ اٌلمفظيا كنجد أيضا  أباالقديمة اٌلتي ألفت في مكضكع 
دكف ًاصطبلحع بعبارة: اًاٌتفاؽ اٌلمفظيف كاختبلؼ  الجني أكردل مشيرا إليع

اليهـا فكٌف هذا الٌضرب كثير في كتب العمما ا كقد تىنابىهٍتع أقك  المعنييف)....(
 ا. 2...كأحاطت بحقيقتع أغراضيهـ 

                              
 5تبة الخانجي القاهرة طالكتاب أبي بشر عمرك بف عثماف سيبكيع اتحؽ عبد السبلـ هاركف مك 1

 . 24ص 1ج2014سنة
 4الخصائص ابف جني أبي الفتح عثماف اتحؽ محمد عمي النجار االهيئة المصرية العامة لمكتب ط 2

 . 95ص 2ج القاهرة 2011سنة 



 التضميل والغموض ي  ضوا تعّددالمدلول واّتحاد الّدالالخام             الفصل

169 
 

انب متعٌددة ٌف االشتراؾ اٌلمفظي اييمث ؿ ظاهرة مثيرة لجك أكهنا نيمفت االنتبال ب
كما أٌنها مف قبؿ هذاا ظاهرة مثيرة لمجدؿ بيف اٌلم كييف  امف ااثار الٌداللية

ا كنممىس ذلؾ بكضكح في معالجة بعض الٌطكائؼ األصكلية مف أٌنها 1كاألصكلييفا
ت مب عميها الٌنزعة العقمية المنطقية في تناكلها لهذل الٌظاهرةا كهك جمهي في كتبهـا 

 بيف األلفاظ المشتركة كغيرها مٌماأخذ األصكليكف بمبدأ المناطقة في الٌتفريؽ  إذ
 تيشابهها في بعض ما يقتضيع الحٌد الخاص بالمشترؾ  كغيرل.

كمف المبلحظ أيضا عف هذل الٌظاهرة الٌداللية أٌف ألفاظها المشتركة تٌتًصؼ     
تها في اٌلم ة العربيةا إذا ما قيكرنت باأللفا ا كألٌف األصؿ في 2ظ المترادفةاابنيدرى

األلفاظ هك ًاختصاص كٌؿ منها بمعنى كاحد يستقؿ بع عف غيرل مف األلفاظا 
فاأللفاظ كسيمة لمٌتفاهـ كال يجكز ًالتباسي دالالًتها في أكثر مف معنىا لئبل تككف ا

 .3المعاني غامضةا

األصكلي باأللفاظ كمفاهيمها كأنساًقها كعبلقاتها كهنا يظهر ًاعتنا  العقؿ 
بالمعانيا بكصفها قناة تكصيمية لمخطاب الٌشرعي في دائرة الٌتشريا الٌتكميفي  

اإلنسانيا بي ية االبتعاد عف الفهـ الخطأ كالٌتأكيؿ الفاسدا اٌلذم  عقؿالمكٌجع إلى ال
ع ال مكض الٌدالليا كمف هنا كاف الحرص شديدا عمى  ًاستقرا  الٌداللة مف يينتجي

                              
رسالة دكتكرالا أثر الدالالت الم كية في تفسير الطاهر ابف عاشكرامشرؼ بف أحمد جمعاف الزهرانيا 1

هػ( 1426هػ/1427جامعة أـ القرل اكمية الدعكة ك أصكؿ الديف اقسـ الكتاب كالسنة السنة  الجامعية )
 .239ص

 . 101التصكر الم كم عند األصكلييف أحمد عبد ال فار ص 2
ا نقبل عف البحث الداللي عند األصكلييف 117رب مف قضايا الم ة العربية حسف ظاظا صكبلـ الع 3

 دراسة مكازنة في أصكؿ المباحث الداللية بيف الفقها  كالمتكمميف خالد عبكد حمكدم كزينة جميؿ عبدا
  363ا ص2008 1مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية العراؽ ب داد ط
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مسٌمال في حدكد قصد الٌشارعا بط بيف اٌلمفظ ك خبلؿ األلفاظا تحديدا لها كمحاكلة لمرٌ 
 ألٌنع ال ايةي المنشكدة اٌلتي يصبك إليها األصكليكف  .
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 :اٌٍّفظً ادلشتسن تؼسٌف :األّوي ادلبحث

 لغة: -

ا  كالكاؼ أصبلف أحدهما يدٌؿ عمى المقارنة الٌشيف كالرٌ : "قاؿ ابف فارس
فاألٌكؿ الش ٍركىة كهك أف يككف الشي  بيف اثنيف ال ينفرد بع  كخبلؼ انفراد )...(

ش ٍركة كالشنًركة سكا  مخالطة الٌشريكيف يقاؿ: اشتركنا الا كفي اٌلمساف: ا1أحدهماا
. كقاؿ الزنبيدم: 2بمعنى تشاركنا كقد اشترؾ الٌرجبلف كتشاركا كشارؾ أحدهما ااخر

اسـ مشترىؾ تشترؾ فيع معاف كثيرة كالعيف كنحكهاافكٌنع يجما معاني كثيرةاهكا
3 . 

 اصطيحا: -

ا تكاد تٌتفؽ كضا األصكليكف تعاريؼ عديدة في تحديد ماهية المشترؾ كعباراتها
معظمها عمى ما حٌددكلا كمف تعريفاتهـ المشهكرة المتداكلة قكلهـ: اهك اٌلمفظة 

ا كيضيؼ بيانا 4اكضعا أٌكال مف حيث هي كذلؾ .. أكثر المكضكعة لحقيقتيفا أك
د يةا الباحثي محمكد تكفيؽ قائبل: ا  لهذا اإلطبلؽ في الٌتعريؼ  مبٌينا محترزاتع الحى

الحقيقة عمى اٌلمفظ الكاحد المتناكؿ لعدد مف معاف مف حيث هك كذلؾا بطريؽ 
الٌسكا  )...(ا كالٌشرط في المشترؾ اٌلمفظيا أف يكضا كضعا أٌكلياا فكذا كيضا 
ـٌ نيقؿ اخر لعبلقةا كما في المجازات أك غيرهاا كما في األلفاظ المنقكلةا  لمعنىا ث

                              
هػ( تحؽ عبد السبلـ هاركفادار الفكر د 395مقاييس الم ة أبي الحسيف أحمد بف  ابف فارس)ت  1

 مادة اشرؾا 265ص 3طاد ت ج
 )شرؾ( . 12/333لساف العرب:  2
 228ص  29ر القامكس محمد مرتضى الزبيدم ا تحؽ عبد الفاتح الحمك جتاج العركس  مف جكاه 3

 مادة اش ر ؾا
 .137منه  البحث اٌلم كم بيف التراث كعمـ اٌلم ة الحديث عمي زكيف ص 4



 التضميل والغموض ي  ضوا تعّددالمدلول واّتحاد الّدالالخام             الفصل

172 
 

ال يككف مف المشترؾ اٌلمفظي)...(ا فالٌتعدد كالٌتنكع كالكضا الحقيقي سمات أساسية 
 . 1ع اٌلمفظ المشترؾافي ما كيضا ل

كعٌرفع ال زالي بأٌنع: ااٌلمفظ الكاحد المطمؽ عمى مسٌميات مختمفةا كمفظ العيف 
ال يخفى مف هذا كعند النظر فيما قاؿ  ا2لمٌذهب كالٌشمس كالميزاف كعيف الما ا

الٌتعريؼ خميٌكل مف المناا القاضي بدخكؿ الحقائؽ كغيرها كتعٌدد المسٌمياتا حيث 
 ها .ييشرؾ فيع المتكاطو كالمشٌكؾ مف حيث اختبلؼي أفرادل كتعٌددي 

كعٌرفع مف األصكلييف الٌسبكي قائبل: ا المشترؾ هك اٌلمفظ الكاحد الٌداؿ عمى -
معنييف مختمفيف أك أكثر داللة عمى الٌسكا  عند أصؿ تمؾ اٌلم ة سكا  أكانت 

أك مف كثرة االستعماؿ كفي  االٌداللتاف مستفادتيف مف الكضا األٌكؿ
 عمى معنيينكالمترادفةا كفي قكلنا  متباينة احترازه عف األسما  ال}الواحد{قكلنا

احترازه عف األسما  المفردة كعف اٌلمفظ المتكاطوا فكٌنع يتناكؿ الماهيةا  مختمفين
ف اختمفت محالهاا  ا إشارة إلى أٌف عند أىل تمك اّلمغةكقمنا: كهي معنى كاحد كام

. كمنع كداللة 3المشترؾ قد يككف بيف حقيقتيف ل كيتيف أك عرفيتيف أك عرفية كل كيةا
كعىسعىس عمى أقبؿ  اكالجكف عمى البياض كالٌسكاد ا  عمى الٌطهر كالحيضالقر 

 كالبا  عمى اإللصاؽ كالٌتبعيض. اكالعيف عمى الباصرة كالجارية كالٌذهب اكأدبر

                              
داللة األلفاظ عمى المعاني عند األصكلييف دراسة منهجية تحميميةا محمكد تكفيؽ محٌمد سعد ادار  1

 .519ا518ص 2009سنة  1كهبة مصرا ط
سنة  1مقاصد الفبلسفةا أبك حامد ال زاليا تحؽ محمكد بيجكا مطبعة الضباح دمشؽ اط 2

 .17اص2000
 .421ص 1جفي شرح المنهاج السبكي ككلدل هاج اإلب 3



 التضميل والغموض ي  ضوا تعّددالمدلول واّتحاد الّدالالخام             الفصل

173 
 

 ا لكف ما ييفهـ  مف الحدٌ 2مف المتأخريفكغيرل  1كتابعع في هذا الٌسيكطي 
الٌسابؽ أٌف الٌداللة المستفادة مف اٌلمفظ المشترؾ في مقاـ الٌسياؽ الٌتكاصمي أٌكال 
امتعٌينة سكا  ما اإلطبلؽ أك قياـ القرينة ال بدلية كال شمكليةا فيخرج بع داللة 

عينا عند المتكٌمـ مجهكال عند الٌساماا مالمطمؽا ألٌف المشترؾ يتناكؿ كاحدا 
عيفو شائعا في الجنسا يتعٌيف ذلؾ باختيار مىف فيك ض  كالمطمؽ يتناكؿ كاحدا غيرى 

إليعا كما تخرج بع داللة العاـا ألٌنع يتناكؿ األشيا  مف جنس كاحدا بمعنى كاحد 
يشمىؿ الكٌؿا كالمشترؾ يتناكلها بمعاف مختمفةا

3. 

د عٌرفع في المحصكؿ بأٌنع: ا اٌلمفظ المكضكع لحقيقتيف كأٌما الٌرازم فق 
 الموضوع لحاياتينأٌكال مف حيث هما كذلؾا فقكلنا: مختمفتيف أك أكثر كضعا 

احترزنا بع عما يدٌؿ  وضعا أّواللنا ًاحترزنا بع عف األسما  المفردة كقك  مختمفتين
احترزنا بع   لكمن حيث ىو كحقيقة كعمى غيرل بالمجازا كقكلنا عمى الشي  بال

عف المفظ المتكاطوا فكٌنع يتناكؿ الماهيات المختمفةا لكف ال مف حيث إٌنها مختمفةا 
 4بؿ مف حيث إٌنها مشتركة في معنى كاحد.ا

 

                              
 .369ص 1المزهر السيكطي ج 1
كالقاضي  385ص1جبلؿ الديف المحمي في شرحع عمى جما الجكاما كمحٌشيع حسف العطار ج 2

كالٌشككاني في إرشاد  237ص 1كتابعع شارحع اإلسنكم ج 421ص 1البيضاكم كما في اإلبهاج ج
 .17الفحكؿ عمى نحك مف تعريؼ السبكيا دار المعرفة لبناف د ت  ص

 .53مسالؾ الداللة بيف الم كييف كاألصكلييف عبد الحميد العممي ص 3
 229ص 1المحصكؿ في عمـ األصكؿ فخر الديف الرازم تحؽ جابر عمكاني ج 4
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 اٌّتؼسٌهههف ِهههن اٌمهههسايف ِىلهههف: اٌثهههبين ادلبحهههث   

 :اػتساضبُتوو

لـ يرتض القرافي  هذا الٌتعريؼا حيث رأل فيع قيكدا ًاحترازية ال جدكل منها 
كال طائؿا إذ ًاعتبرها زائدة في حٌد المشترؾ ال تستقصي جميا أفرادلا كال تمنا 
دخكؿ أفراد خارجة عنع فيعا فانتقض تمؾ المحترزات اٌلتي قٌررها الٌرازما كضٌمنها 

 المشترؾ المفظي قائبل:في حٌد 

قاؿ القرافي: افكٌف كٌؿ قيد في حٌد  ا مختمفين عمى قكلع * االعتراض الّول
إٌنما ييحترز بع عف ضدلا فيحترز بالمختمفات عف كضا لممتماثبلتا لكف الكضا 

أٌف المثميف ال بٌد أف يمتاز  -كبرهانع-لمًمثمىيف محاؿ عقبلا فبل حاجة لبلحتراز عنع
ا عف ااخر بشخصع كبعينع عف ااخر فالكاضا إٌما أف يٌتخذ الٌتعييف كٌؿ كاحد منه

ى في كؿ كاحد مف المثميف أك في ى أـ الا فكف أخذل جز ا مف المسمٌ في المسمٌ 
عييف مخالؼ أحدهما لًزـ أف يككف كيضا لممختمفيفا ال لممثميف ألٌف المثؿ بعد التٌ 

ف لـ يأخذ التٌ  سميةا شخيص في التٌ ما كقا بع التٌ عييف ك لممثؿ ااخر بالضركرةا كام
يبؽ إال القدر المشترؾ  كالقاعدة العقمية أٌف المثميف إذا حيذؼ عنهما ميشخصاتهما لـ

المشترؾ بينهما كاحد كالكاحد ليس بمثميف فمما كيضا حينئذ لمثميف عممنا بينهما ك 
 1بالضركرة أٌف الكضا لممثميف متعٌذر مستحيؿا كالمستحيؿ ال يحترز عنع.ا

 ا2اِاحتررنا  و عن السماا المفردةعمى قكؿ الٌرازم ا االعتراض ال ّان *
قاؿ القرافي: اأقكؿ :لفظ الٌسكاد كالبياضا لفظاف مفرداف كقد كيضعا لمختمفيفا كهما 

                              
 .744ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .229ص 2المحصكؿ ج 2
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ف أراد بع كؿ لفظ مفرد عمى حالع مف غير أف يضاؼ  إليع الٌسكاد كالبياضا كام
 .1فبل حاجة لبلختبلؼا  حاياتينع غيرلا كهك األقرب بالمراد فقد خرج بقكل

ا 2اوضعا أّوال ِاحترار عن الحاياة والمجارعمى قكلع ا  *االعتراض ال ّالث:
بالكضا  قاؿ القرافي :اقمنا ال نيسم ـ أٌف المجاز فيع كضا ثاف حٌتى ييحترز عنع

 معان: ة ي سٌممنا أٌف فيع كضعا ا لكف الكضا لع -كبرهانع-األٌكؿا

عؿي اٌلمفظ دليبل عمى المعنىا كهك كضا اٌلم ات كعميع ًاستعماؿ اٌلمفظ 1) (جى
في المعنىا كهك كضا الحقائؽ العرفية كالٌشرعيةا فكٌف أهؿ العرؼ لـ يجتمعكا في 

عؿ اٌلمفظ  لذلؾ المعنى. صعيد كاحد حٌتى اٌتفقكا عمى جى

(بؿ استيعًمؿ هذا كهذا حٌتى كيث ر االستعماؿا كًاشتهر اٌلمفظ في تمؾ 2)
 الحقيقة فهذا معنى اخر مف الكضا.

( القسـ الثٌالث أصؿ االستعماؿ كلك مٌرة كاحدةا فكذا سما مف العرب 3ك)
الكضا في هذا كاف مجاز التشبيع مكضكعا ك  الٌتجكز مرة كاحدة باعتبار المشابهةا

ذا كاف لفظ االستعماؿ مشتركات بيف معاف  الباب ميفسنرا بأصؿ االستعماؿا كام
 .3ثبلثةا

قاؿ  ،4ىو اّلمفظ الموضوع"فقكلع في أصؿ الحٌد: ا االعتراض الرّا ع:*
ٌف المشتىرؾ ال ف في الحٌدا إٌما ألةا فهذا ال يىحسي القرافي: اإف أراد المعاني الٌثبلث

                              
 .744ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .229ص 1المحصكؿ ج 2
 .744ص 2نفائس األصكؿ ج 3
 .229ص 1المحصكؿ ج 4
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ف أراد الكضا اٌلذم هك الجعؿ فقطا كهك  يجكز ًاستعمالع في جميا مفهكماتعا كام
 .1الٌظاهرا

من حيث ىو ك لك ِاحترارا عن المتواطئ، عمى قكلعا :االعتراض الخام *
أٌف اٌلمفظ يتناكؿ المختمفاتا كال ا قاؿ القرافي :اال نيسم ـ 2ايإّنو يتناول المختمفات

عـٌ غيري داؿ عمى األخٌصا فمفظ األيدٌؿ عميها ألبتةا فكٌف القاعدة أٌف الٌداؿ عمى 
ا ثـٌ 3االحيكاف غيري الٌداؿ عمى اإلنساف ألبتة فبل يتناكلعا ألٌف الٌتناكؿ هك الٌداللة

الٌرازم المذككر القاضي بالحيثية المذككرة في  تنزال في المناقشة ييسٌمـ القرافي قيد
الحٌد  اٌلتي  تيبعد الميختًمفات مف حيث الماهيةا لكف اٌلتي تندرج تحت مفهـك كمعنى 
مشترؾ كهك المتكاطوا اٌلذم ال يصمح إال لحقيقة كاحدةا فهنا يصٌح القيد لئبل يقا 

 الخمط بيف المفهكميفا)أم المشترؾ ك المتكاطو(.

 الموضوعا كهك الٌرازم  قيد اٌلذم أضافعالالقرافي يرٌدل أيضا لككف بيد أٌف  
فبل داعي لذكر الحيثية في  اؼو لخركج المتكاطو مف الحٌدا إذان غير ك لحاياتين

الٌتعريؼا كهنا يقكؿ القرافي مبٌينا ذلؾ: اسٌممنا أٌنع يتناكؿ المختمفاتا لكٌنع خرج 
و لـ يكضا إاٌل لممشترؾ)في المفهكـ(كهك بقكلعاالمكضكع لحقيقتىيفاا ألٌف المتكاط

شارح المحصكؿ شمس الٌديف  نفسها ا كسار عمى ًاعتراضات القرافي4حقيقة كاحدة ا
األصفهانيا حيث كافقع في إيراداتع عمى المحترازات اٌلتي ذكرها الٌرازم قيكدا 

المكضكع لكٌؿ كاحدةو كاحدةو مف  لمٌتعريؼا كخميصى لتحديد مفهـك المشترؾ بأٌنع اهك

                              
 .745ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .229ص 1المحصكؿ ج 2
 .745ص 2نفائس األصكؿ ج 3
 .746ص 2نفائس األصكؿ ج 4
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ا كهنا نمحظ إهماؿ ذكر قيد الكضا األٌكؿ اٌلذم 1الحقيقتىيف فصاعدان كضعا مستمرانا
 ذكرل  كالٌرازم.

كنشير إلى أٌف القرافي قد تنٌبع إلى قضية مهٌمةا كهي أٌنع إذا ًاشتهر المجاز  
كيضا لع ابتدا نا فبل سبيؿ لبلحتراز بقيد ًابتدائية الكضا  يماٌتعييف فكالحقيقة كعيًدـ ال

اٌلذم ذكرل الٌرازم كغيرلا حيث نىقؿ)القرافي(عف الٌنقشكاني قكلع: اإذا ًاشتهر المجاز 
حٌتى يساكم الحقيقةا كلـ ييعمـ ذلؾ يتعٌيف أف ييقاؿ: هك مشترؾ في أحدهماا ما أٌف 

ا فضركرة بحسب 2ٌكؿ فخرج عف حٌدلاالكضا في هذا المشترؾ لـ يكتؼ فيع باأل
مف الحقيقة  ة أسبقية الكضا عند ًاشتهار كيؿٌ عدـ الٌتعييف مف أهؿ اٌلمساف لتمؾ اٌلم 

 كالمجاز عمى الٌسكا ا ييسًقط إضافة قيد ا كضعا أٌكالا .

ؿي العرؼ اٌلمفظى : اإذا ًاستعمؿ أهقكلع أضاؼ القرافي في هذا الٌصدد عف الٌنقشكاني  
الكضاي األٌكؿ كلـ ييعمىـ ذلؾا فكٌنا نعد  ذلؾ مشتركا  حّتى ينتجَ في معنيىيف مختمفىيفا 

ا إاٌل أٌنع خكلؼ في ذلؾ باعتبار أٌف المجاز كالمنقكؿ 3ما أٌف الكضا ليس أٌكالا

                              
 .132ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ ج 1
 .746ص 2نفائس األصكؿ ج 2
ا  لقد ذكرل النقشكاني في تهذيبع عمى المحصكؿ لييسقط بع قيد االكضا 746ص 2نفائس األصكؿ ج3

قرافي عنع يظهر أٌف فيع سقطا أكتصحيفا مف الٌنسخة األٌكؿا مف التعريؼ إال أٌف النص الذم ذكرل ال
المطبكعة مف النفائسا إذ قكلع احتى ينت  الكضا األكؿ ا خارج عف االعتراض الذم أكردل القرافي في 
جعؿ االكضا أكال ا غير الـز كلعمها ا غير الكضا األكؿا ليستقيـ االعتراض ا ثـٌ زاؿ ال مكض بعد 

اني ااتية مف تهذيبع لممحصكؿ قاؿ :ا ككذلؾ لك فرضنا لفظان استعممع أف كقفت عمى  عبارة النقشك 
استعماال نىسى ى الكضا األٌكؿ كصار مهجكرا  غير الوضع الّولأهؿ العرؼ  في معنييف مختمفيف 

بالكمية ككاف كؿ كاحد مف االستعماؿ عمى السكا  في القٌكة فيصير المفظ ههنا مشتركا بيف هذيف 
المفظ غيري مكضكع لهما كضعا أكالا ينظر تمخيص المحصكؿ كتهذيب األصكؿ المعنييف ما أٌف 

ا لكحة 115النقشكاني مخطكط مصكر عف مكتبة األزهرية مصر /أصكؿ الحنفية/الرقـ الخاص 
 ا كعند المقارنة  بيف النصيف يظهر الفرؽ.26رقـ
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منهـ فبل ًاعتراضا أجاب شارح التٌنقيح الٌشكشاكم: ابأٌنع ال يدخؿ  كيضا لكٌؿ كاحد
ا ألٌف الكضا األٌكؿ في المعنى األٌكؿ باطؿ ]االعتراض بالمنقكؿ كالمجاز[في الحدٌ 

ا بمعنى أٌف المنقكؿ أك 1بالكضا الثٌانيا فبل عبرة فيع بالكضا األٌكؿ إلبطالعا
كغادرل إلى كضا اخر  كضا أٌكال مفظ فيهما بكساطة االستعماؿ ماالٌ المجازى ًانتقؿ 

تماماا كبهذا تيصبح داللةي الكضا األٌكؿ غيرى سائ ةو كتؤكؿ إلى البطبلفا بسبب 
في العممية الٌتكاصمية بيف مستعممي  ]الٌتداكلي[الهجراف كعدـ الٌتكظيؼ الٌتخاطبي

ًانتقؿ هذا المدلكؿ الكضعي إلى  ا يرالٌم ة العربيةا كقكلنا مثبل اجعفرا لمٌنهر الص
مدلكؿ اخرا كهك لقب عمى العىمىميةا كهك ما أٌكد عميع القرافي في باب تعارض 
مقتضيات األلفاظ مف شرح التنقيحا قائبل:ا كالٌنقؿ يحتاج إلى ًاٌتفاؽ عمى إبطاؿ 

 . 2إنشا  كضا بعد كضاا

 ك اّلمفظ لممشتر  وي  تعريف الاراي  اختيار

لقد عٌرؼ القرافي المشترؾ اٌلمفظي بأٌنع: االمكضكع لحقيقتيف فأكثر باعتبار 
مكضكع لمعنى كاحدا كقكلنا ًاحترازا عف ال لحاياتين فقكلنا: كاضا كاحد ظاهرانا

ًاحترازا عف   اعت ار وضع واحدالذم كيضا لثبلث فأكثرا كقكلنا  ليدخؿ يأك ر
 ظاىرا كقكلنا: ااخر بكضا اٌلم ةاا العرؼ ك لمعنييف في أحدهما بكض المكضكع

 .3ًاحترازا مف أيخفى عمينا كضعع ألحدهما بالعرؼ كااخر باٌلم ة كنحف ال نشعرا

عند القرافيا هك كليد تمؾ  أٌف حٌد اٌلمفظ المشترؾ إلى ي األخيرنخميص ف
ها أحكاؿ تمؾ العبلقاتا كمف العبلقات الٌناجمة عف بعض صكر الٌنسب اٌلتي تقتضي

                              
 .189ص 1رفا النقاب ج 1
 .100شرح التنقيح ص 2
 .747ص 2نفائس األصكؿ ج 3
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االعتبارات اٌلتي تنطمؽ  الدقيقة فيجممتها المشترؾ اٌلمفظيا بتكظيؼ الية المبلحظة 
 الستعماؿ لدل أهؿ اٌلم ة الكاحدة.   مف ًابتدا  الكضا كت اير المفاهيـ ككحدة تعارؼ ا

دها  مف خبلؿ ما سبؽ نتىكٌشؼ الجهكد المبذكلة لعمما  األصكؿ في تحدي        
نيف صارمة تيبيف كالٌتفريؽ بينها كبيف غيرها مف الٌنسب األخرلا بضبط ككضا قكا

الخطاب الٌشرعي عف مبلبسات ال مكض الٌداللي الميعيؽ حدكدىهاا لتنأل في فهـ 
لتحديد مقاصد الٌشارعا اٌلذم يؤٌديع الٌدليؿ اٌلم كم بكصفع أداة مهمة في اإلببلغ بيف 

 ا عميها. مستعممي اٌلم ة المتكاضى 
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ً  ادلشتسن ولىع: اٌثبٌث ادلبحث ُِهو  اٌٍّفظه  يف وػد

  اٌمسايف نظس

نمحظ أٌف األصكلييف قد ًاختمفكا في إثبات المشترؾ اٌلمفظي أك عدًمع ًاختبلفا 
كأثارت هذل المسألة جدال كبيرا بينهـ حكؿ إيقاعع كجكازلا كحاصؿي المذاهب  كاسعاا

ذا كاف كاجباا فهؿ الكجكب كعدمعا دائرة بيف ذا سٌممنا  كام هك ممتنا أك ممكف؟ كام
 ال ؟. بكمكانعا فهؿ هك كاقا أك

فهذل خبلصة األقكاؿ في كقكع المشترؾ يقضي تحديدها القسمة العقمية التي  
بآرا   كازنهاال تخرج عف األحكاؿ المذككرة كسنحاكؿ أف نستقصي مذاهبهـ فيع كن

 .فيهاالقرافي 

زيد البمخي كثعمب إلى جكازل)أم عقبل(  اٌلم كيكف: اكاألبهرم كأبي فذهب-
اطو أك حقيقة كمجازا دكف كقكععا كما سيما مف ذلؾ فمحمكؿ عمى أٌنع إٌما متك 

مكضكع لمقدر المشترؾ بيف الٌطهر كالحيض كهك الجما)...(ا كذهب  الارافمفظ 
دكف 1ا كقكعع في القر اف ابعض الٌظاهرية )نيًسب القكؿ ألبي داكد الٌظاهرم(إلى من

 اٌلم ة.

األضداد دكف غيرل مف المعاني  كما بكبعضهـ خٌصع: في عدـ كجكدل -
لٌظاهر مف قكؿ فخر الديف ا كهك ا2انىقؿ عبد الجبار عف جماعة مف متأخرم زمانعا

                              
شرح حمكلك عمى التنقيح /التكضيح في شرح التنقيح أبي العباس أحمد الزليطي المالكي المشهكر  1

هػ(رسالة ماجستير جامعة أـ القرل كمية الشريعة ك الدراسات اإلسبلمية دارسة ك تحقيؽ 898بحمكلك)
 2مقاسـ بف ذاكر بف محمد الزبيدم اؽمف أكؿ الكتاب إلى نهاية الباب الخامس في النكاهي االطالب ب

 .488ص 1. كأيضا البحر المحيط الزركشي ج100ا ص2004السنة  الجامعية  2ج
 .488 1البحر المحيط  الزركشي ج 2
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ا ألٌنع 1: اال يجكز أف يككف اٌلمفظ مشتركا بيف عدـ الٌشي  كثبكًتعاحيف قاؿ الٌرازم
ييفضي إلى العبث كيخمك مف الفائدة كتابعع في ذلؾ شمس الٌديف األصفهانيا إذ 

الٌنقيضيفا سكا  كاف ذلؾ  يقكؿ ا الٌدليؿ اٌلذم ذكرنال ينفي ككف اٌلمفظ مشتركا بيف
ا راٌدا في ذلؾ عمى سراج الٌديف األرمكم 2بكضا كاضا كاحد أك بكضا كاضعىيفا

اٌلذم ًاعتبر رأم الٌرازم في عدـ كقكعع في الٌضديف بالٌنسبة إلى كاضا كاحد ال 
فسدةا كهك منطكؽ كبلمع ااتي: كاضعىيف لعدـ ًاستشعار كٌؿ كاحد منهما هذل الم

ا 3مف كضا القبيمتىيفا ]أم المشترؾ اٌلمفظي[ اكلقائؿ أف يقكؿ ال ينفي ما يحصؿ
صدر مف كاضعىيف ليس بالضركرة أف كًانتصر لهذا الٌرأم الٌزركشي ميكٌضحا أٌنع إذا 

يعمـ كؿ  كاضا مداليؿ األكضاع لكاضا اخر فبل مكاف لمقيبح كالعبث في هذا كييبيف 
بقكلع حاصؿ ما سبؽ قائبل: اأٌف العبث بالنسبة إلى فاعمىيفا ال يمىـز مف فعؿ 

 .4أحدهما ًعمـ ااخر بعا

ب العمما ا أٌف األضداد نكع مف المشترؾا ألٌنع كاٌلذم سار عميع أغم
ميتحىص ؿ مف داللة اٌلمفظ الكاحد عمى معنيىيف مختمفىيفا ال ضيرى في اككف هذيف 

جنح إليع الٌسيكطيا إذ  ا كهك ما5المعنييف متضاديف أك مختمفيف غير متضادتيفا
ا كقٌررل القرافي ميتعق با فيع كبلـ الٌرازم المانا بكجكد 6مف المشترؾ  انكعًاعتبرل 

                              
 .277ص 1المحصكؿ الرازم ج 1
 . 149ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ األصفهاني ج 2
التحصيؿ مف المحصكؿ  سراج الديف األرمكما تحؽ عبد الحميد عمي بكزنيدا مؤسسة الرسالة  3

 213ص 1ج1988سنة  1دمشؽ ط
 .488البحر المحيط الزركشي ج ص  4
 البحث الٌداللي عند األصكلييف دراسة مكازنة في أصكؿ المباحث الداللية بيف الفقها  كالمتكمميف ا 5

 .372خالد عبكد حمكدم كزينة جميؿ عبد ص
 .387ص 1ينظر المزهر السيكطي ج 6
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المشترؾ اٌلمفظي في الٌضديفا حيث قاؿ هك: اممنكع بؿ يفيد ًاستحضار الٌساما 
نؾ الٌنقيضيفا فتيفٌكر في أٌيهما المرادا كقبؿ ذلؾ كاف غافبل عف ذينؾ الٌنقيضيفا ذي

يف حاصمىيف في بالعا ا كهذا االٌتجال يرٌدل 1فكٌنع مف لكاـز اإلنساف أف يككف كٌؿ نقيضى
دكف  قكؿ الٌرازم نفسيعا اٌلذم عٌد الكبلـ مفيدا لممعاني المركبة كألفاًظها كذلؾ

المفردةا كمف هذل الحيثية عٌمؿ القرافي فساد رأم الٌرازم الٌسابؽ: فػا كيؼ يمكف أف 
كالمفرد ال يفيد  ايقاؿ لممشترؾ بيف الٌنفي كاإلثبات: يفيد الٌتردد بينهماا فكٌنع تصديؽ

الٌتصديؽا كلك كاف ميعٌينا ال مشتركاا نىعـ اٌلمفظ يفيد بذكر مسٌمالا فكف كاف ميتعٌينا 
نال أٌنع المرادا أك مشتركا ترٌددنا في مرادل لشمكؿ صبلحية اٌلمفظا كعدـ الٌتعييفا عرف

ا أم ال يصٌح إطبلؽ الٌتردد في 2افاًئع..كهك غير الٌتردد في ثبكت المسٌمى كًانت
فبل يخرج عف تحصيؿ المراد   امشتركا كا  أكاف متعٌينا أـتحصيؿ مسٌمى المفظ س

فبل كجع  ؾ يصمح اٌلمفظ لمعاني مشتركةا إذان ع فبالٌتعييف يعرؼ المراد كباالشترامن
 في تحصيؿ المعنى مف ثبكتع كعدمع.لمترٌدد 

كأضاؼ القرافي أٌف الٌترٌدد إنٌما كقكعع ال يصٌح بهذا االعتبار في المفرد  
ادية اٌلتي ا كما أكردل الٌرازم سبيمع الٌتصديقاتا أم المركٌبات اإلسنالككنع تصٌكر 

فساد كبلـ يصٌح الحكـ عميها سمبا أك إيجابا بمعنى نفيا أك إثباتاا كهذا هك كجع 
 .الٌرازم عند القرافي

 كمذهب: اخر يرل أٌنها ال تقا في ل ة كاحدة كجكازيل في ل تيفا كهك ما -
ي ف هذا ابف ديريٍستىكيع ييع ا كظاهر كبلـ3حكال الٌصفار البطميكسي في شرح سيبكيع

                              
 .754ص 21نفائس األصكؿ  1
 .755ص 2المصدر السابؽ ج 2
 .488ص1البحر المحيط الزركشي ج 3
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ٌنما االختيار إذ قاؿ:ا ... كليس إدخاؿ اإللباس في الكبلـ مف الحكمة كالٌصكاب. كام
اٌلم ة مكضكعة لئلبانة عف المعانيا فمك جاز كضا لفظ كاحدا لمٌداللة عمى معنييف 
مختمفيفا أك أحدهما ضٌد ااخرالما كاف في ذلؾ إبانةا بؿ كاف تعميةن كت طيةنا 

ٌنما يجي  في ل تيف متباينتىيفا )...(  الٌشي  الٌنادر مف هذا لًعمىؿو كلكف قد يجي  .1كام

الشائا عنع في كتب خبلؼ  هك ما ذكرل هنا أفٌ  إلى مف التنبيع كالبدٌ  
ال يرال في اٌلم ة ما ذكرنال  عنع أٌنع يٌتضح  بؿأٌنع يمنعع مطمقاا األصكؿ مف 

الكاحدة كما كقا منع فهك في حكـ الٌنادرا افالذم يمكف رصدل بكضكح مف الكبلـ 
ك اٌلذم السابؽ أٌف اإللباس اٌلذم يسٌببع الٌمفظ المشترؾ في الٌنص أك الخطابا ه

 .2يقؼ كرا  رفض كقكعع فيهما 

                              
ٍستكيع عبد بف جعفر بف المرزباف الفارسي اتحؽ محمد بدكم  1 عا البف ديري تصحيح الفصيح كشرحي

 71ص  1998المختكفا المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية القاهرة سنة 
كمٌمف جنح إلى هذا الٌرأم مف اٌلم كييف المحدثيف ال ربيفا أم ما قد يؤديع المشترؾ اٌلمفظي مف  2

(ا كستيفف أكلمافا فيرل بالمر بأٌف هذا االتفاؽ في المفردة Palmerاإلبهاـ كال مكض فرانؾ بالمر)
ركرة إلى االلتباس كال مكض كبالتالي عدـ اإلفادة مف الكاحدة كاالختبلؼ في معانيهاا سيحيمنا ض

تكظيؼ هذل المفردات في التراكيب كمف ثـن عدـ االستفادة مف ًاستعمالها. ينظر لمتكضيح أكثر مدخؿ 
إلى عمـ الداللة أؼ.أر.بالمر ترجمةا مجيد الماشطة منشكرات كزراة التعميـ العالي كالبحث العممي 

. كأٌما اٌلم كم ااخراأكلمافاا فيذهب المذهب نفسعا أم 123اص1985الجامعة المستنصرية سنة 
تكليد االشتراؾ يترتب عنع ال مكض اٌلذم سيحجب ضركرة أهـٌ غاية لم ةا أال كهك اإلبانة عف 
المقصكدا قاؿ ميكضحا ما ستؤدم بع ًاستعماؿ االشتراؾ اٌلمفظي هك:اخطر ال مكضا  الذم يتسبب 

ماعية كنفسية ك.. لكنع يعكد ليقمؿ خطرل قائبل: اكاألهـ مف هذا كٌمع اهناؾ بحسب رأيع إلى مشاكؿ اجت
صماـ األماف الذم يتمثؿ في السياؽا ينظر لمزيد مف التفصيؿ دكر الكممة في اٌلم ة ستيفف أكلماف  

-124افصؿ كممات عٌدة متحدة الصي ة ا ترجمة كماؿ محمد بشرامكتبة الشباب مصر دت امف ص
131. . 
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أٌف اكظيفة اٌلم ة األساسية عند مف يذهب إلى هذا الرأما إٌنما هي ذلؾ ب
 .1اإلبانة عف المعانيا 

المراد اٌلذم هك مقصكد  كمذهب: يرال ممتنا الكقكع كاذلؾ ألٌنع مخٌؿ بفهـ-
قيكعع يقتضي المفسدةا يف عند ا كهذا راجا إلى الحيسف كالقيبح العقميى 2الكاضا فكي

المعتزلةا اٌلمذيف يىنتي ي عنهما عدـى تنزيع البارم سبحانع مف العبثا كهك في حٌقع 
 هذا الٌتكجيعسيؼ الديف اامدم رٌد  كقدقبيح. كعميع كجب صيانة كبلـ المكلى منعا 

ير ممتنا مف أنكاع العمكـ كالعاـ غ كما في مذهب الٌشافعي كغيرل ا.. أٌف المشترؾا
 .3ا  لى..في كبلـ اهلل تعا

كلقد نيكقش هذا الٌرأم بأٌنع إذا سٌممنا أٌف المشترؾ ال يفيد معنى معٌينا مٌما يؤدم      
 إلى اإلبهاـا كهذا يستحيؿ في حٌؽ الٌشارع الحكيـا اكلكف ال يكجب ًامتناعع ألفٌ 

كالٌداؿ  اأسما  األجناس كذلؾ ال تفيد معنى معٌينا إال بقرينةا ألٌنها كيضعت لمكٌمي
كما ذلؾ لـ تقكلكا بامتناع أسما   اعمى الكٌمي ال يدٌؿ عمى الجزئي المعٌيف

لك ًاستعممنا لفظة اأسدا باعتبارها ًاسـ جنسا فهي ال تحيؿ  ا كذلؾ مثبل4األجناسا
عمى أسد بعينع بؿ يصدؽ عميها كؿ تعييف أشير إليع مف أفرادل في الخارج عمى 

                              
االحتماالت الم كية المخمة بالقطا كتعارضهما عند األصكلييفا كياف أحمد حاـز يحيىادار المدار  1

 .212ص 2013سنة 1اإلسبلمي ليبيا ط
المباحث اٌلم كية كأثرها في أصكؿ الفقعا نشأت عمي محمكد عبد الرحمافا مكتبة الثقافة الدينية  2

 . 384ص1أيضا شرح المحمي عمى جما الجكاما جكينظر  .96.ص2007سنة  2القاهرةا ط
 1ج1914إحكاـ اإلحكاـ سيؼ الديف اامدم في أصكؿ األحكاـا مطبعة المعارؼ مصر سنة  3

 . 29ص
 .37ص 2ج2010سنة  1أصكؿ الفقع محمد زهير أبك النكر المكتبة األزهرية لمتراثاالقاهرة ط 4
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مىـ الجنس ا اٌلذم ييعٌد مف الجزئياتا كما لك أطمقنا لفظ اأسدا عمى  1خبلؼ عى
 مسٌمى ميعينف بقرينة اإلشارة مثبل دكف سائر األسكد  .

لحػػػديث دكف سػػػكاهماا مػػػنهـ تقػػػي الػػػٌديف كمػػػذهب: نفػػػى كقكعػػػع فػػػي القػػػر اف كا
الٌسبكي القائػؿ:اكًاعمـ أٌف المػانا مػف كقكعػع فػي كػبلـ اهللا هػك المػانا مػف كقكعػع فػي 

ا ككجػػػػع ًاسػػػػتداللهـ كمػػػػا نقمػػػػع جػػػػبلؿ الػػػػٌديف   2كػػػػبلـ اٌلرسػػػػكؿ صػػػػمى اهلل عميػػػػع كسػػػػمـا
فيطػكؿ بػبل فائػدةا أك غيػر مبػيف فػبل  االقػر اف لكقػا إٌمػا مبينػا كقػا فػي المحٌمي أٌنعالك

 .3يفيدا كالقر اف يينزىل عف ذلؾا كمىف نفى كقكعع في الحديث يقكؿ مثؿ ذلؾا

ا كأيجيب ابأٌنع كقػا فيهمػا غيػري ميبػيف كيفيػد إرادة أحػد معنىيٍيػع مػثبل الٌػذم سىػييبىينف
كذلػػػػؾ كػػػػاؼو فػػػػي اإلرادة يترتٌػػػػب عميػػػػع فػػػػي األحكػػػػاـ الثٌػػػػكاب أك العقػػػػاب بػػػػالعـز عمػػػػى 

ا أك اقػػد يقػػاؿ ال ضػػرر فػػي ذلػػؾ ألٌنػػع يكػػكف مػػف 4الٌطاعػػة أك العصػػياف بعػػد البيػػافا
 .5جممة المتشابع ككقكعع في القر اف غير منكرا

كبعضػػػهـ أجػػػاز كقكعػػػع فػػػي القػػػر اف كالحػػػديث ا كهػػػك مػػػا صػػػٌححع كػػػٌؿ مػػػف  
المحقٌػػؽ الٌسػػعد الٌتفتػػازاني كالٌسػػيد الٌشػػريؼ الجرجػػاني كعضػػد الممٌػػة اإليجػػي كنيًقػػؿ عػػف 

 واّلميةل كقكلػع تعػالى  ي ةة قةرواع  كقا لنا قكلع تعالى هذا األخير قكلع:ا كاألصٌح أنٌ 

                              
اسـ الجنس مكضكع لمماهية عمى اإلطبلؽا كتصٌكر مطمؽ صكرة األسدا كعمـ الجنس مكضكع لها 1

يث تقيد  خكصية معينة في الذهف لصكرة أسد. ينظر شرح القرافي بقيد تشخصها في الذهف أم مف ح
 .    226ص 3ا كشرح اليكسي عمى جما الجكاما ج33عمى التنقيح  ص

 428ص 1اإلبهاج في شرح المنهاج  السبكي ككلدل ج 2
 .385ص 1شرح حما الجكاما جبلؿ الديف المحمي ج 3
 . 386ص 1شرح جما الجكاما جبلؿ الديف المحمي ج 4
 .386ص 1مى جما الجكاما جحاشية حسف العطار ع 5
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 2كنقػػؿ أيضػػا تصػػحيحع الٌسػػيكطي  1ااا كهػػك مشػػترؾ بػػيف أقبػػؿ كأدبػػر... إ ا عسةةع
كابػػػف الٌنجػػػار كًاختػػػارلا  قػػػائبل: اكاٌلمفػػػظ المشػػػترؾ فيػػػع كاقػػػا ل ػػػةا أم فػػػي اٌلم ػػػة عنػػػد 

كالٌشػػػػػػػافعية كالحنفيػػػػػػػة كاألكثػػػػػػػر مػػػػػػػف طكائػػػػػػػؼ العممػػػػػػػا  فػػػػػػػي  ]أم الحنابمػػػػػػػة[بناأصػػػػػػػحا
كػػػػػػػػالعيف فػػػػػػػػي الباصػػػػػػػػرة كالجاريػػػػػػػػة كالػػػػػػػػٌذهب)...(ا كفػػػػػػػػي األفعػػػػػػػػاؿ  األسػػػػػػػػما )...(ا

كعىسعىس)...(ا كفي الحركؼ كالبا  لمتٌبعػيض كبيػاف الجػنس كاالسػتعانة)...(ا كعمػى 
 . 3الٌصحيحا كهك ككف المشترؾ كاقعا في الم ةا

كمذهب: رأل كجكبىع جائزا عقبل ككاقعاا فبل يمنعيع العقؿ كذلؾا كهك -
نهـ دكف نسبتع إلى أحد منهـا كحٌجتهـ في ذلؾ مذهب جماو مف األصكلييف كنيقؿ ع

 كما قٌررها الٌرازم كاامدم: 

ابأٌف األلفاظ متناهية كالمعاني غير متناهية كالمتناهي إذا كيز ع عمى  أّوال: -
 غير المتناهي لًزـ االشتراؾ.

أٌف األلفاظ العاٌمة كالكجكد كالٌشي ا البٌد منها في اٌلم اتا ثـٌ قد ثبت   انيا:-
مخالفا لكجكد ااخرا فيككف  أٌف الكجكد كؿ  شي  نفس ماهيتعا فيككف كؿٌّ شي 

 .4مقكال عميها باالشتراؾا موجودقكؿ 

 

 

                              
 .492ص 1شرح مختصر األصميا العضد اإليجي كبحاشيتع الٌسعد التفتازاني كالٌسيد الٌشريؼ ج 1
 .369ص 1المزهر السيكطي ج 2
كككب المنيرا محمد بف أحمد المعركؼ بابف الٌنجار تحؽ محمد الٌزحيمي كنذير حمادا دار شرح ال 3

 .139ص 1ج 1993كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد الٌسعكدية سنة 
 .24ص 1. كاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ سيؼ الديف اامدم ج262ص 1المحصكؿ الرازم ج 4
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 أجو ة الاراي  عمى ِاستدالالت الااةمين  وجوب الوقوع:*

لـ يستسغ هذل الحج  كمف قبمع الٌرازم عمى ًاعتبار يظهر أٌف القرافي 
ا فرٌد هذا الٌرأم بأٌنع ا ًانطبلقا مف مبدأ أٌنع ال أف يككف لكٌؿ 1االشتراؾ كاجب الكقكع

ال يتناهى لع  لفظ معنىا ألٌف األلفاظ كالمعاني سكا  في الٌتناهي كعدمع كأٌف ما
جب الكقكؼ نهاية لع كمعمكمات اهلل تعالىا كما لع نهاية لكف ال ي تفسيراف: ما ال

بأٌف األلفاظ العامة  بما يقضيا ثـٌ أبطؿ قكلهـ أيضا 2اعيـ الجنة...عندها كن
ا أم أٌننا إذا قمنا هذا 3كالكجكد كالٌشي ا افيككف لفظ اكجكدا مقكال عميهما باالشتراؾا
تختمؼ هنا ماهيات   أٌنعالحجر مكجكد كهذا البنا  مكجكد كهذا اإلنساف مكجكدا إالٌ 

األشيا  المذككرة ضركرة فمفظاكجكداهنا مختمؼ عف ااخر كهكذا دكاليؾا فيككف 
لفظاكجكدامقكال باالشتراؾا كهذا أيضا لـ يرتضيع القرافي كعٌدل غيرى صحيح. قاؿ: 
افكٌف معنى قكلنا الكجكد نفس المكجكد أٌنع ليس زائدا عميع في الخارجا بؿ أمر 

ا قمنا: الخمؽ نفس المخمكؽا بمعنى أٌنع أمر ذهني ال خارجيا فهك يعتبرل الٌذهف كم
في الحقيقة متكاطو باعتبار ذلؾ األمر الٌذهني ال مشترؾ كيؤٌكد ذلؾ أٌنع ييطمؽ 

 .   4عمى ما ال يتناهى مف المكجكداتا كالمشترؾ ال تككف مسٌمياتع غيرى متناهيةا

                              
إطبلؽ لفظ الكجكب في كبلـ األصكلييف كالمناطقة يدؿ عمى  ثبلث معاف فهك إٌما كاجب عقبل  1

ككجكد الخالؽ أك شرعا كهك أحد األحكاـ التكميفية أك عرفا كهك الذم عيني بع هنا ككنع متعٌمقا 
 ر كالتكاصؿ كالمعيشة كغيرهما.   بمتعمقات البش

 .747ص 2نفائس األصكؿ ج 2
 .747ص 2المصدر السابؽ ج 3
 747ص 2نفائس األصكؿ ج 4
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 مجٍهغ  يف ادلشتسن ومحً ِاظتؼّبي: اٌسابغ ادلبحث

 :اٌمسايف ػند ِؼبنٍو

يمنا الفخر الٌرازم ًاستعماؿ المشترؾ كحممع عمى جميا معانيع يقكؿ: ابأٌنع ال يجكز 
ًاستعماؿ المشترؾ في معانيع عمى الجماا ا كلكف قبؿ الخكض في الخبلؼ الٌدائر 

تحرير محؿ الٌنزاع  مفبد  مى معانيعا البيف عمما  األصكؿ في حمؿ المشترؾ ع
 كالخبلؼ فيما بينهـا إذ يذكر القرافي أٌنع: ا قد انعقد اإلجماع عمى أٌف:

اّلمفظ المشترك المفرد يجور ِاستعمالو ي  معانيو ي  أرمنة عدة وي   -1 
 .1إطيقات عّدة ومن متكّممين عّدة"

)أم مختمفيف(ا كّمم الواحد اّلمفظ المشترك لمعنيين ي  وقتين"إطيق المت -2
فكٌف ذلؾ جائز بكجماعافتقكؿ رأيت عينا كتريد الباصرة كفي كقت اخر: رأيت عينا 

 . 2كتريد الفكارةا

يغة المر  ديعة واحدة  ين إ ا ِامتنع الجمع  ين معنييو كاستعمال ص  -3
 فهذا خارج الٌنزاع الستحالتع لكجكد الٌتعارض بينها.  3الّطمب والّتيديد

ا فهك مما 4أن ال يكون من ق يل الكّل المجموع ، دون الكّل العددي -4
تمؼ فيع .  اخي

                              
 .788ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج 1
 153ص 2. كالكاشؼ عمى المحصكؿ األصفهاني ج95شرح التنقيح القرافي ص 2
 .153ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ ج 3
ضكعا لمجمكع مف يقتضي هنا لمزيد مف اإليضاحا تبيف الفركؽ الٌداللية بينهما إذا كافا المفظ مك  4

حيث هك مجمكع فقطا كاف المفظ داال عمى المجمكع مطابقة كعمى كؿ جز  مف أجزائع الذم هك مف 
أفراد مدلكؿ المفظ المشترؾ تضمنا كهك الكؿ المجمكعيا كأٌما الكٌؿ العددما فكٌنع مكضكع لممجمكع 
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ا يكٌضح ذلؾ القرافي معنال 1اولم تكن الفاةدة يييما واحدةقاؿ اامدم: ا -5
لمعنى عاـ ًاشتركا قائبل: ايريد أف المستعًمؿ قد يجما بيف حقيقتيف أك حقيقة كمجاز 

فيعا يريد ذلؾ المشترؾ دكف خصكص كؿ كاحد منهاا فهذا ميجمىا عميعا فيتعٌيف 
ا أم كمف أراد تكظيؼ لفظ مشترؾ 2إخراجع مف المكطف اٌلذم ييحكى فيع الخبلؼا

القرافي: اكما  لكف قصد مف كرائع أكجع االشتراؾ التي ًاشتركا فيها مف المعانيا قاؿ
األمكر  لك أطمقنا لفظ القر  كنريد بع معنى الجما أك االنتقاؿ أك غير ذلؾ مف

فعية كعميع القاضي عبد ا كهك مذهب الٌشا3المشتركة بينهما كال نريد معع غيرلا
 . 4عمي الجبائي مف المعتزلة  الجبار أبي

 صكرةه كاحدة ينحصر فيها الخبلؼ بيف إالٌ  بؽفيتبٌيف مما سبؽ أنع لـ ي
اٌلمفظة الكاحدة مف متكٌمـ كاحد في كقت نقمها القرافي عف اامدم قاؿ: ا األصكلييفا

كاحدا إذا كانت مشتركة بيف معنييف أك حقيقة في أحدهما مجازا في ااخر كلـ تكف 
 .5الفائدة فيهما كاحدةا

                                                                                  
نااا فهذا هك الفرؽ بينهما كلكؿ جز  مف أجزائع فيصير كؿ جز  مف أجزائع مدلكال عميع مطابقة كتضم

 .155ص 2مف حيث الداللة ينظر الكاشؼ عمى المحصكؿ ج
 ص 1إحكاـ األصكؿ اامدم ج 1
 .760ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج 2
 95شرح الٌتنقيح القرافي ص 3
 .384حاشية الجعيط عمى التنقيح ص 4
 .757ص 2صكؿ القرافي جنفائس األ 5
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مف أنكاع المشترؾ اٌلذم يحيمؿ عمى  أيضا كأيضيؼ مٌما كقا الخبلؼ فيع 
).. معانيعا هك االكٌمي .(ا إذ محٌؿ الخبلؼ فيما إذا أريد العددم أم في كؿ  فردو فردو

 . 1بالمشترؾ كٌؿ كاحد مف معنييعا

 لمشترك عمى جميع معانيو: م اىب العمماا ي  مسألة حمل ا*

استعماؿ المشترؾ عمى معنييع أك معانيع بيف عمما  األصكؿ  في كقا الخبلؼ   
 مذاهب ثبلثة: عمى

جكاز الحمؿ مطمقا: أم الحمؿ عمى معنييع أك معانيعا كهك قكؿ األكثر أّوال :
قاؿ الشافعي  كالقاضي أبك بكر كأبك عمي الجبائي كالقاضي عبد الجبارا كبع  منهـا

يمتنا ألمر خارج كما في  الٌ ا بشرط اأ2الجمهكر ككثير مف أئمة أهؿ البيتا
 .  3النقيضيفاالضديف ك 

 استدٌلكا عمى جكاز كقكعع بآيتيف: من أدلة المجّورين: -

 .ا56قكلع تعالى: اإٌف اهلل كمبلئكتع يصمكف عمى الٌنبي ...ا األحزاب إحداىا: 
 4فمفظ الصبلة هنا مشترؾ ييحمىؿ عمى جميا معاني الصبلة فػامف اهلل رحمة

ـٌ إٌف اهلل سبحانع أراد بقكلع في ااية الٌسابقة كبل  كمف المبلئكة است فارا ث
                              

 .500ص 1البحر المحيط ج 1
ا اإلبهاج في شرح المنهاج 223ص 1نهاية الكصكؿ إلى دراية األصكؿ صفي الديف الهندم ج  2

 .18ا17. إرشاد الفحكؿ ص431ص 1السبكي ككلدل ج
 .223ص 1ف الهندم جنهاية الكصكؿ إلى دراية األصكؿ صفي الدي 3
ٌصبلة مف اهلل بالرحمة ا هذل العبارة ال يكاد يكجد لمفضبل  قاؿ القرافي معمقا كميستشًكبلن تفسير ال 4

كالعمما  غيرهاا كهي مشكمةا  فكٌف الٌدعا  إذا كاف محاال عمى اهلل تعالى يتعٌيف صرفع لمجازل الجائز 
عمى اهلل كتفسيرل بعا كالٌرحمة حقيقتها رقة الٌطباا فهي أيضا مستحيمة عمى اهلل فتفسير المستحيؿ 

 .769ص 2ير الئؽا نفائس األصكؿ جبالمستحيؿ غ
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ا كهنا يحمؿ اٌلمفظ عمى جميا 1المعنييفا كهذا هك الجما بيف معنى المشترؾا
 ما يصدؽ عميع مف المعاني لمفظ الٌصبلة.

 المسألة: ي   رأي الاراي*

ككف االٌصبلة هنا ًاستعممت لمقدر  القرافي راٌدا عمى هذا االستدالؿ أجاب
مف  فهي المشترؾا كهك إظهار الٌشرؼ أك تعظيـ الٌرسكؿ صمى اهلل عميع كسمـا

حد مجاز مفرد ميٌتفؽ كهكامعنى كا ا2قبيؿ المشترؾ المعنكم)أم المتكاطو(ال اٌلمفظيا
المتفؽ عميع أكلى مف حممع عمى المختمؼ فيع مف  عميع كحمؿ كتاب اهلل عمى

كالقاعدة األصكلية تقضي أٌف المجاز أكلى مف  ا3استعماؿ المشترؾ في مفهكميعا
هك نفس ما انة عف المعنىا ك االشتراؾا لما في الثٌاني مف شٌدة ال مكض كعدـ اإلب

شترؾ بيف ا بأٌف معنى الٌصبلة هنا هك ذاؾ القدر الم4اإلماـ ال زالي عذهب إلي
فبل سبيؿ العتداد بهذا الٌدليؿ لكقكع االشتراؾا إذا كانت  الم فرة كاالست فارا إذان 

 تعني اٌلمفظة المذككرة القدر المشترؾ لممعنى بينهما.

لكف أيًجيب عمى هذا الٌتكجيع باعتراضو يقضي أٌف في الكبلـ تعٌدد الفاعميف        
افكأٌنع قاؿ إٌف اهلل يصمي كالمبلئكة ٌدد الٌضمائر في الحديث الٌسابؽا سببع تع

يصٌمكف..كهكذاا فبل يككف حينئذ ًاستعمؿ اٌلمفظ الكاحد في معنييعا بؿ ًاستعمؿ 

                              
 .18إرشاد الفحكؿ الشككاني  ص 1
 .100المباحث الم كية كأثرها في أصكؿ الفقع ص 2
 .770ص 2نفائس األصكؿ القرافي ج3
 .97ص 1ينظر قكلع في المستصفى ال زالي ج 4
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ا كبهذا ال 2ا أكامف باب حذؼ األكائؿ لداللة األكاخر عميعا1لفظييف في معنييفا
 .3يبقى نزاع

ا فمٌما يبلحظ عمى هذا االستدالؿ الميكٌجع لمقرافي بع لـ ييسمنـ أيضا لكف هذاك 
كال زاليا أٌنع يينتىقىض بدعكل عدـ اإلضمارا كما هك مقرٌر عندهـ)األصكليكف( أٌف 

ٌنما اإلضمار خبلؼ أصؿ كبلـ العربا لككفاأٌف الفعؿ لـ يتعٌدد ف ي اٌلمفظ قطعاا كام
ا ألٌف األصؿ الحقيقة 4تعٌدد المعنىا فاٌلمفظ كاحد كالمعنى ميتعٌدد كذلؾ عيف الٌدعكلا

ا بؿ األٌنع  الٌظاهرة دكف تقدير اإلضمار إال عند تعٌذر الحمؿ عميها كهنا غيري متعذرو
لٌدعا ا كألٌف سياؽ ااية ًاقتدا  المؤمنيف لـ يثبت عف أهؿ اٌلم ة بؿ هي حقيقة في ا

سكا   باهلل كمبلئكتع في الٌصبلة عمى الٌنبيا فبل بٌد مف ًاٌتحاد الٌصبلة في الجميا
 .5ا...كاف معنى حقيقيا أك مجازيا

ـ كجهة رأم القرافي برٌد االستدالؿ بااية الٌسابقة في إثبات كبهذا االعتبار يىسمى     
 كقكع المشترؾ كحممع عمى معنييع أك معانيع.

                              
 .   438ص 1لسبكي ككلدل جاإلبهاج ا 1
 .95ص 2رفا النقاب الشكشاكم ج 2
كييخٌرج أيضا بأٌف  المسند إليع هنا مٌكزع كاٌلمفظ المشترؾ مذككر بعدل كصالح ألف ييرجا لمفظع كهك 3

ر حاشية الٌطاهر بف عاشكر عمى شرح الٌتنقيح الممئكة خاصة كييضمر لمفظ الجبللة خبرا ينظ
. أك يمكف داللتها عمى معافو مجمكعة فيع مكزعة بحسب العبلقاتا كهذا ايككف قريبا مف 139ص

أسمكب المؼ  كالٌنشرا فقد لفت معاني كممة )يصٌمكف(ا ثـٌ نشر كؿ معنى بما أسند إليع اا ينظر داللة 
 .  كهك تكجيع سديدا يقٌكم ٌحجة القرافي هنا. 533األلفاظ عند األصكلييف محمكد تكفيؽ ص

 .438ص 1اإلبهاج السبكي ككلدل  ج 4
الكٌميات أبي البقا  أيكب بف مكسى الحسيني الكفكما تحؽ عدناف دركيش كمحمد المصرما مؤسسة  5

 .  119ص  1998سنة  2الرسالة ط
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األـ تر أٌف اهلل يسجد لع مف في الٌسمكات كمف في  : قكلع تعالى: انييا-
باألرض كسجد كضا جبهتع  .جا  في اٌلمساف اسجد)...(18األرض.االح  

ابف فارسا الٌسيف كالجيـ كالٌداؿ أصؿ كاحدا مطرٌد يدٌؿ عمى  . قاؿ:1خضا)...(ا
ا ككٌؿ ما ذٌؿ فقد سجد)...(ا سجد الٌرجؿ إذا طأطأ رأسع كًانحنىا تطاميف كذيؿٍّ

 ا إذان 2
اٌلمفظ عمى ًكبل المعنييف هك المراد منعا كهك المراد مف ااية الٌسابقة إذ اكجع  يدؿٌ 

الٌداللة أٌف اهلل أراد بالٌسجكد ههنا الخشكعىا ألٌنع هك الميتصكنر مف الٌدكابا كأراد بع 
اٌل كاف تخصيصى كثير مف الٌناس  ا ] بالٌسجكد[أيضا كضاى الجبهة عمى األرضا كام

عا الستكا  الكٌؿ في الٌسجكد بمعنى الخشكع كالخضكع لمقدرةا بالٌذكر ال معنى ل
 .3فثبت إرادة المعنييفا

مى األرض كالخضكع أيضا كاف إذا أريد بمفظ السجكد هنا كضا الجبهة ع
ا لكف هذا االستدالؿ كيٌجهت لع ًاعتراضات كثيرة نذكر أهمنهاا كهك المفظ مشتركا

ًاحتماؿ اإلضمار كًاحتماؿ إرادة مطمؽ االنقياد كالخضكع دكف خصكصية ألحد 
المعنييفا فبل يصمح الجما بينهماا كهك ظاهر كبلـ القرافي في شرح المحصكؿ 

شرحع عمى التٌنقيح قائبل:ا في ا ك 4نسم ـ بؿ يأتي سؤاؿ اإلضمارااال  كهذا نٌصع:
في مطمؽ االنقياد دكف  فيككناف لفظيف استعمبل في معنييفا فبل جما)...(ا أك

ٌد أيضا بأٌفا 5اكخصكص كضا الجبهة عمى األرض.. خصكص الخضكع ا كري

                              
 مادة سجد. 122ص 7لساف العرب ابف منظكر ج 1
 . مادة سجد .123ص 3مقاييس الم ة ابف فارس ج 2
مناه  العقكؿ في شرح منهاج الكصكؿ  محمد  نهاية السكؿ شرح منهاج الكصكؿ لئلسنكم بهامش 3

 .318ص 1بف الحسف البدٍخشيا دار الكتب العممية لبناف دت ج
 .771ص 2نفائس األصكؿ ج 4
 .97شرح التنقيح ص 5



 التضميل والغموض ي  ضوا تعّددالمدلول واّتحاد الّدالالخام             الفصل

194 
 

كرار العامؿا)أم يسجد لع مف في الٌسمكات كيسجد لع مف حرؼ العطؼ بمثابة التٌ 
لممشترؾ في مدلكليعا بؿ أيعمؿ مرة  األرض كيسجد كثير مف الٌناس(ا فميس إعماال

 . 1في معنى كمرة في معنى اخر كهك جائزا

يث ييعد  العطؼي لكف يىًردي عمى هذا االستدالؿ بعض الٌنظر كبياف ذلؾ: أٌنع ح    
كالعامؿ األٌكؿ يكجب المساكاة الثٌاني باألٌكؿ إعرابا كحكماا كهكذا ما تعٌدد 
المعطكفات يبقى لع نفس ميكجب العامؿ األٌكؿا األٌف أصؿ العطؼ ًاختصار 
العامؿا إاٌل أف يقاؿ قرينة المحذكؼ عدـ صبلحية المعنى العامؿ لممعطكؼا 

 .2اايتيف معنى شامؿ سائر المعطكفاتا فاألكلى في الجكاب أف نقٌدر في

قائماا  يبقى تكظيؼ المشترؾ في معانيع كحممع عميها أفٌ  سبؽ عمىفيترٌتب        
مطمقا العتبار ًاستعماؿ اٌلمفظ في مجمكع معانيعا كهذا طبعا يؤدم  بع كلكف ال ييسمنـ

ما كيضا لعا أك إعمالع في بعض ما كيضا لعا ككرادة  إلى جٍعؿ اٌلمفظ في غير
الميتكم ـ بعض المسند إليع دكف غيرلا ما ذكر األخير في الجممةا كهذا ال شٌؾ عيف 

ف ال مكض كاالضطراب في فهـ مقصكد المتكٌمـا كال اية خبلؼ هذاا فكٌنع م
 لٌتضميؿ كالٌتعتيـ في فهـ الخطاب.ا اذيرحم

لقرافي عدـ الحمؿ عمى جميا معانيع مٌما تؤدم ألفاظع مف هذا المنطمؽ رأل ا 
كمدلكالتها إلى عدـ إدراؾ كتحصيؿ المراد مف الٌشارعا كهك خبلؼ مقصدية الٌشرع 

 في اإلببلغ اٌلتي ال تتساكؽ كهذا الٌرأم.

                              
 .318ص 1نهاية السكؿ اإلسنكم ج 1
 .139حاشية الطاهر بف عاشكر عمى التنقيح ص2
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ـى المشترؾ كحممىع عمى ما يقتضيع         كمنع نخمص إلى أٌف القرافي ال ييجك ز تعمي
انيا لما يكتسيع مف اإلبهاـا ككأٌف الـز رأيع ييفضي إلى رفععا إاٌل اٌلمفظ مف مع

بمصاحبة القرينة الميعي نةا فهي المنكطة بتخميص اٌلمفظ مف الٌتعتيـ كتعيينع في 
سياقات الٌتخاطب كمقاماتع ب ية اإلدراؾا الذم تفرضع عممية الٌتكاصؿ بيف قصد 

ٍمؿ الٌساما عمى المعنى المطمك   ب.  المتكٌمـ كحى

مف صياغة إشكاؿ اخر يتفٌرع عف الٌسابؽا كميفادل أٌننا إذا ًاعتددنا  هناكال بٌد 
كبنا ن عميع ًاستشكؿ القرافي  عمى معنييعا فأٌم المعنييف نقصد؟حمؿ المشترؾ ب

المجازييف؟ا كهي  أك االمجازمك الحقيقي  أك احمؿ المشترؾ عمى معنييع الحقيقيف
ًاستعماؿ المشترؾ في معنييعا إذ عمى أٌم معنييف  ع عمى القكؿ بجكازمسألة تتفرٌ 
 نحممها؟.  

ذكر القرافي هذا اإلشكاؿ كنقؿ قكؿ ااإلماـ الٌشافعي كالقاضي عبد الجٌبار 
ٌظاهر اٌلذم يستفاد كمنا الحمؿ عمى المجازا لكف ال 1حممع عمى معنييع الحقيقييفا

ما بيمف كبلمع أٌف  سٌيما عند الٌتجرد مف  نع كبيف ألفاظ العمكـا الالشافعي جى
فمذلؾ  الميعي ناتا كهذا ييحيؿ إلى إشكاؿ اخرا األٌف مسٌمى العمـك مسٌمال كاحدا

اٌل لما كاف مشتركاا كبنا ن عمى هذا الٌتقرير  ًمؿ عميعا كههنا مسٌميات متعٌددة كام حي
ٌنع حقيقة في فرد عمى حالعا ايريد بأ :ي لمٌشافعي كيحمؿ كبلمع عمى أٌنعيعتذر القراف

 ال في الجمياا كلٌما كاف مشتمبل عمى الحقيقة مف حيث الجممة سٌمال حقيقةن تكسيعاا
كيككف مدركع في الحمؿ كالٌتعميـا إٌنما هك االحتياط لتحصيؿ مراد المتكٌمـ جزماا 

                              
 .783ص 2نفائس األصكؿ ج 1
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ا إاٌل أٌف ما ذهب إليع 1فهذا هك البٌلئؽ لمنصب هذا اإلماـ العظيـ دكف هذل الٌنقكؿا
ؿ غرضع البلحتياط كهك  الٌشافعي مف الجكاز في الحمؿ عمى جميا المعاني ييؤىكن
حقيقة لجكاز استعمالع في ذلؾ عندلا فاالحتياط في مراد المتكٌمـ ال ينافي جكاز 

 .2كقاؿ الباقبلني بمثؿ قكؿ الٌشافعيا ًاستعمالع حقيقة)...(

كٌمما تقدـ فيما ذهب إليع الٌشافعي الٌذم رٌكز عمى إبعاد كٌؿ ميسٌكغات  
الٌتعتيـ عمى المخاطىب مف خبلؿ إرادة جميا معاني المشترؾ لكي ال يىضيا عميع 

 المعنى العاـ المجمىؿ. ما مفتحصيؿ معنى 

ميف المعتزلةا فهذا القاضي كاجهت هذل الفكرة ًاعتراضا شديدا مف المتكمٌ  قدك      
عبدي الجبار شٌدد الٌنكيرى في حمؿ جميا ألفاظ المشترؾ سكا  الحقيقية كالمجازية 
عمى الٌسكا  معتبرا ذاؾ بأٌنع تناقضا الككنع حقيقة يقتضي ًاعتبار ككنع في 
مكضكععا كككنع مستعمبل في مجازل يقتضي عدـ ًاعتبار ككنع في مكضكععا 

ا كعبارتع 3عع معتبرا كغير معتبراا كهك جما بيف الٌنقيضيفافيككف ككنع في مكضك 
اٌلمفظة إٌنما تككف حقيقة إذا انطبقت ا كما نقمها أبك المعالي الجكيني في البرهاف:

ٌكز بها عف  ٌنما تصير مجازاا إذا تيجي عمى معنى كيضعت لع  في أصؿ اٌلمسافا كام
ما بيف الحقيقة كالمجاز كمحاكلة الجما بيف مقتضى الكضاا كتىخييؿ الج

 .4الٌنقيضيفا

                              
 .783ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 131عمى شرح التنقيح ص حاشية الطاهر بف عاشكر 2
 .784ص 2نفائس األصكؿ ج 3
الٌتحقيؽ كالبياف في شرح البرهاف عمي بف إسماعيؿ األبيارما تحؽ عمي بف عبد الرحمف بساـ  4

 .911ص 1ج 2013سنة  1الجزائرما دار األكقاؼ كالٌشؤكف اإلسبلمية قطر ط
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ع عف الٌشافعي الميقتًضية القكؿ باالحتياط كما سمؼ حكايت كبهذا كاف تبني      
بحمؿ جميا معانيع الحقيقية ب ية عدـ اإللباس عمى الٌساما كتضميمع داللياا لع ثمرة 
فقهية عند اإلماـ مالؾ تعكد إلى حمؿ اٌلمفظ المشترؾ عمى جميا معانيع الحقيقيةا 
كتقرير ذلؾ أٌف الٌمفظ المشترؾ اإٌما أف تككف معانيع متداخمة أك متباينة أك 

اقضةا فكف كاف األٌكؿ حيمؿ عمى المعنى الٌشامؿ لها لبلحتياطا فمذلؾ قاؿ: في متن
ا أٌنع ييحمؿ عمى الٌثبلث 1ة كحبمؾ عمى غاربؾية كبريٌ قكؿ الٌرجؿ لزكجتع أنت خمٌ 

ًمؿ عمى البينكنةا كهي  في المدخكؿ بهاا ألٌف اٌلمفظ لىمنا دار بيف الرجعي كالبائف حي
ال تحصؿ في المدخكؿ بها إال بالٌثبلثا ألٌف البينكنة حكـ لمٌطبلؽ ال لفظ مف 

ف كانت المعاني ميتباًينة فاألمر سهؿا كهك  ألفاظعا فمـ يبؽ إال االحتماؿ الٌثبلثا كام
ف كانت متناقضة فهاهنا ًانقطا عنا سمؾ الحكاية عف  الحمؿ عمى جميعهاا كام

 . 2الشافعيا

كهك تكجيع دقيؽ يدفا إشكالية منا حمؿ اٌلمفظ المشترؾ عمى جميا معانيع       
يضا ًاستشكاؿ القرافي اٌلذم رٌد بع رأم الشافعي كالباقبلنيا بأٌنع الحقيقةا كييدفا بع أ

-يحكؿ بع إلى مدلكؿ العاـ باالعتبار الٌسابؽا كهك ميتعذ ر باختبلؼ المفهكميف
العاـ كالمشترؾ مف حيث عدـي تناهي أفرادل في الخارج دكف المشترؾا  -أعني

                              
ًعؿ  1 قاؿ األصمعي:امعنال أىٍمريًؾ إليؾ ًاعممي ما شئت كال ارب :أعمى الٌسناـا فكذا أيهًمؿ البعير جي

 .فيقكؿ أنت ميخٌمى كهذا البعير ال ييمنا مف شي .ككاف أهؿ الحبؿ عمى سنامع كتيًرؾ يذهب حيث يشا
 الجاهمية ييطٌمقكف بهذل الكممة. قاؿ الننًمر بف تكلب:

بمياا ينظر الفاخر ألبي طالب الميفٌضؿ  فٌمما عصيتي العاذليف كلـ أيًطا* * مقىالتىهـ ألىقكا عمى غاربي حى
الهيئة المصرية العامة لمكتاب د ط سنة هػ(ا تحؽ عبد العميـ الطحاكما دار 291بف سممة ) ت

 . 26ص 1974
 132حاشية الٌطاهر بف عاشكر ص 2
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بقكلع الثٌاني)المنا(ا اٌلذم  كيصدؽ عمى قكؿ الٌشافعي القائؿ بالجكازا كيصدؽ عميع
 .ذكرلسيأتي 

إذا ًاعتبرنا مفاهيـ اٌلمفظ المشترؾ متداخمة عمى ما سبؽ تقريرلا  وتوجييو: 
فيحمؿ عمى القدر المشترؾ بما فيع معانيع المجازية بميصاحبة المعاني الحقيقيةا 

 كبع ال يبقى نزاع عف حممع في جميا المعاني الحقيقية المكضكع لع.       

كمذهب ثافو منا الحمؿ مطمقا عمى معنييع سكا  الحقيقيف أـ الحقيقي -
ف جيك ز ًاستعماؿ المشترؾ في مفهكميف مختمفيف عند  كالمجازماأـ المجازييف كام

ا فيصير 1لؤلكثريف مف األصكلييفالقرينةا عزال صفي الٌديف الهندم تجردل عف 
عف العمؿ بعا كبهذا يصير إلى تعطيؿ إدراؾ فهـ الخطابا كهك)أم  اجمبل متكقىفم

 فهـ الخطاب(ا منكط ببل شؾ بكضكح معاني األلفاظ كتحديدها .

أحد قكلي ا كهك 2كمذهب يرل حممع عمى معنال الحقيقي كالمجازم-
ا عمى الجٌس }المستـ النسا  أك {الٌشافعيا حيث احمؿ المبلمسة في قكلع تعالى 

ع لمحمؿ عمى المعنييىف المختمفيىفا لككف إرادة المعنييف 3باليد كالكط ا ا كجنكحي
لمجاز بالتٌباا باعتبار أف اليٌد معا في نفس اٌلمفظا فالحقيقة باألصالة كا فتتشاركا

 مف كسائؿ إثارة الٌشهكة كأمثمتع في القر اف كثيرة.

 

 

                              
 .149ص 1ينظر نهاية الكصكؿ إلى دراية األصكؿ ج 1
 كاستعماؿ المفظ الكاحد في حقيقتع كمجازل يعٌد  مف أسباب كقكع المشترؾ اٌلمفظي . 2
 .392ص 1شرح جبلؿ الٌديف المحمي عمى جما الجكاما ج 3
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 :جوار االستعمال المشترك ي  معنييو عاي ال لغة انيا:  

بمعنى أٌف الٌتعذر في ًاستعماؿ المشترؾ في معنييع مف حيث كقكعيع في الكضا     
دتع عمى أفرادل في ًابتدا  الكضا اٌلم كم ما إمكاف جكاز ذلؾ عقبلا الستحالة إفا

عمى سبيؿ الجماا بؿ كيًضا عمى البدؿا كلنيكٌضح بمثاؿ االعيفا اٌلذم لـ تضعع 
مسٌمايتهاا )الٌشمسا الٌذهبا الباصرة ك...(ا بؿ كضعتها لكاحدة مف  العرب لكؿٌ 

ـٌ ًاستيعًممت عمى البدؿ في المفاهيـ األخرلا اكلكف يجكز أف يراد جمي ا المفاهيـا ث
ا كهك ما جنح إليع 1محاممع عمى جهة المجاز إذا ًاٌتصؿ بقرينة ميشًعرة بذلؾا

ا كهك أيضا ميقتضىى كبلـ أبي الحسيف البصرما إذ قاؿ: اكدليؿ جكاز ذلؾ 2ال زالي
ا لمحيض كتضعع أخرل لمٌطهر كيشيا أٌنع ال يمتنا أف تضا قبيمة ااسـ القر 

بتع ا كنقؿ الٌزركشي نس3ذلؾ)...(ا فيفهـ مف إطبلقع الحيضي كالٌطهري عمى البدؿا
كٍرًدم ماـ الحرميف  5كالفخر الٌرازم كأميف الٌديف التٌبريزم 4إلى ابف الحاجب كالسيهرى كام

                              
 .495ص 1البحر المحيط الزركشي ج 1
 .388ص 1شرح المحمي عمى جما الجكاما ج 2
المعتمد في أصكؿ الفقع أبك الحسيف محمد بف عمي البصرم المعتزلي تحؽ محمد حميد اهلل  3

 23ص 1ج 1964كاخركفانشر المعهد العممي الفرنسي لمٌدراسات العربية دمشؽ سنة
في كتابع التمكيحات في المنطؽ كشرحها ابف كمكنة سمال الٌتنقيحات كعبارتع فيعا..يككف االشتراؾ  4

في المفظ لمعنى مشترؾ غير مقصكد باٌلمفظ كمعنى ال عمى السكا ا أف يككف مكضكعا ألحدهما أٌكالا 
ا..اا ينظر التنقيحات شرح الٌتمكيحاتا سعد بف منصكر كلآلخر ثانيا ألجؿ مشابهة أك مبلزمة بينهم

 696شهر شكاؿ سنة 6المعركؼ بابف كمكنة  مصكر عف مكتبة فيض اهلل أفندم تركياا تاري  النس  
 12هػ ا لكحة 

تناا ينظر تنقيح كهك ظاهر كبلمع حيث قاؿ:ااالشتراؾ كاقا في األلفاظ كليس بكاجب كال مم 5
هػاتحؽ 621محصكؿ ابف الخطيب في أصكؿ الفقع أميف الديف بف مظفر بف أبي الخير التبريزم ت

 . 69ص 1اج286/30102حمزة زهير حافظ رسالة دكتكرال جامعة أـٌ القرل السعكدية دتا رقـ 
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. أم نفي كقكعع عمى سبيؿ 2البيانيكف كالحنفيةا عمى هذا الٌنفيا كا1الجكيني ا 
ًضا لم ـٌ ًاستيعًمؿ في معافالٌشمكؿ دفعة كاحدةا بؿ كي أخرل عمى سبيؿ  عنى كاحدا ث

 البدؿ كالٌتجكز.

كنىخميص أٌنع ال يراد إاٌل باإلمكاف اٌلذم هك مف قبيؿ الٌتجكيز العقميا  
هـ أٌنع ال نستطيا أف نحممع دفعة كاحدة ال عمى سبيؿ الحقيقة كال عمى سبيؿ كمراد

المجازا ألٌنع مما يتعٌذر كقكعيع في اٌلم ة جميعاا فبل يمكف أف يحمؿ الٌساما كممة 
ما مشتركة عمى معانيهاا فمهذا ذهب هؤال  إلى القكؿ باستعمالع كحممع عمى البدؿا 

ألٌنع مٌما قد ال يمنا العقؿ تصٌكرل دكف اٌلم ةا فكٌنع كامتناعع في اٌلم ة دكف العقؿا 
 يتعٌذر حصكلع فيها جممة كاحدة في الكضا الكاحد الستحالتع.   

 اإلثبات:الٌنفي دكف جكاز ًاستعماؿ المشترؾ في معنييع ل ة في  ال ا: 

يرل أصحاب هذا المذهب بأٌف اٌلمفظ المشترؾ نحممع عمى معانيعا إذا كىرد 
فية ببل الٌنافية لمجنسا ككاف نكرة يفيد جميا معاني ذاؾ اٌلمفظا كهذا في جممة من

فقط في سياؽ الٌنفي دكف اإلثباتا إذ امف العمما  مىف سىكنغ جما معاني اٌلمفظ 
المشترؾا إذا كقا في حٌيز النفي ببل الٌنافية لمجنس بنا ن عمى أٌف الٌنفي قرينةه عمى 

 .3نفي جميا المعانيا

الٌنكرة اإذا كقعت في  نجد كلتكضيح كجع المبلبسة بيف المشترؾ كالٌنكرةا 
سياؽ نفي مثبل عٌمتا فمثمها في المشترؾ عند إرادة جميا معانيعا ككما كاف الٌنفي 

                              
 .496ص 1البحر المحيط الزركشي ج 1
 .38ص  1حاشية  محمد الجعيط عمى التنقيح  ج 2
 3ج2015سنة  1كرسائؿ الطاهر بف عاشكر جما محمد الميساكم دار النفائس ط جمهرة مقاالت 3

  1076ص
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ا 1لحاٌفة بكرادة جميا المعاني مف المشترؾ مثمعاقرينة عمكـ الٌنكرة تككف القرائف ا
ا ـٌ كما أسمفنا كهذا مقٌرر في  كالٌنكرة المنفية تي اير الٌنكرة المثبتة في ككف األكلى تىعي

مف ا كبنا ن عميع فكٌف الذيف جٌكزكا ًاستعماؿ المشترؾ في معانيع 2كتب األصكؿ
كمف هنا ذهبت ٌلتي يراد بها نفي جميا معانيهاا مشابهة لع في الٌنكرة المنفية احيثية 

الٌطائفة مف المانعيف إلى جكازل لهذا الٌتماثؿ بيف الٌنكرة كالمشترؾا إذ القائؿ بهذا 
لتع عمى معانيع كداللة الٌنكرة عمى الفرد المبهـا فهك في ايرل المشترؾ في دال

اإلثبات ال يدٌؿ إاٌل عمى فردا كفي الٌنفي يدٌؿ عمى االست راؽا ألٌف نفي الفرد المبهـ 
 .3يستمًزـ نفي الجميااكما قهرٌر في الٌنكرة في سياؽ الٌنفيا

لٌرأم القاضي بالٌتشابع بأٌف المشترؾ ليس مكضكعا لمكاحد لكف ريٌد هذا ا 
المبهـ مف معانيعا بؿ هك مكضكع بجانب كؿ معنى عمى ًحدىلا كنمفي الٌطاهر بف 
عاشكر يرٌد هذا االستدالؿ المؤد م بتجكيز ًاستعماؿ المشترؾ اٌلذم يككف نكرة في 

د معنى اٌلمفظ ال بالمعاني سياؽ الٌنفي قائبل: االٌنفي في كبلـ العرب يتعٌمؽ بأفرا
ـٌ إٌف الٌنفي ال يقتضي االست راؽ إذا كاف اإلثبات ال 4المنفردة لمماٌدة اٌلم كيةا ا ث

ا مف حيث إٌنع ال أيضالٌنفي منع في  ا يستسيغ جميا األفراد كتعمنؽ بكاحد فبل بد
لداللة الٌنكرة في سياؽ اإلثبات إف أريد بها كاحدها كهنا ييضيؼ يفيد إاٌل كاحداا تبعان 

ألٌف السنمب ال لٌطاهر ًابف عاشكرا قائبل: ا..الباحث محمكد تكفيؽ مؤٌيدا فيع تكجيع ا

                              
 .135ص1حاشية الطاهر بف عاشكر ج 1
سنة  4تفسير النصكص في الفقع اإلسبلميا محمد أديب صالح المكتب اإلسبلمي بيركت ط  2

 .146ص 2ج 1994
 .135ص1حاشية الطاهر بف عاشكر عمى التنقيح ج 3
 .1076ص 3جمهرة مقاالت كرسائؿ الطاهر بف عاشكر ج 4
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يىرفا إال ما هك ميقتضىى اإلثبات اٌلذم هك أحد الٌدالالتا كذلؾ ال ييؤًذف بجكاز إرادة 
 .1ستعماؿ كاحداالمعاني كم ها في كقت كاحد كاً 

في األخير أٌنع ال سبيؿ لنا في تحديد المعنى المقصكد مف  فيتمٌخص لدينا
اٌلمفظ المشترؾ اٌلمفظي سكل كضعع في سياؽ االستعماؿ دكف رؤيتع في قالبع 

الٌتعدد  الكضعيا الذم ينأل بنا عف الكضكح كيؤكؿ بنا إلى ال مكض كاإلبهاـ نتيجة
الٌدالليا كما نعني باالستعماؿ إاٌل تعٌدد الٌتكظيؼ في إطار تداكلع تحت التىجٌكز 

الٌتطكرات  -كالحالة هذل-البياني المجازم كاالستعارم كما في بابهاا كتدفعع 
المختمفة اٌلتي تكاد تككف ركنا ركيناا في تعٌدد مسٌميات المشترؾ اٌلمفظيا كهذا ما 

الٌتطكر الٌدالليا ألسباب تقتضيها ظركؼ مختمفة تصاحب حياة يسٌميع اٌلم كيكف ب
البشرا فتككف ًاجتماعيةن أك فكريةن أك سياسيةن كهكذاا كمف خبلؿ ما رأينال مف نظرة 
األصكلييف لممشترؾ اٌلمفظيا نمحظ هذل األهمية اٌلتي يكتسيها مف خبلؿ معالجتع 

عمى فهـ ألفاظ  احفاظإاٌل ؾ حصيؿ معاني الخطاب الشرعيا كما ذفي إطار ت
دراكع. الٌشارعا دكف الكقكع في محذكر ال مط في تمٌقي الخطاب الٌشرعي كام

                              
 .532دالالت األلفاظ عند األصكلييف ص 1



 

 

 :اٌفوصً اٌعبدض

 تؼّددؼبًِ ِغ سادف وظبً اٌّتظبىسة اٌّت

 دٌىيادل جتبنطو ّداياٌ

 :وفٍو         

 تؼسٌف اٌتسادف 

 اٌتنبشع يف اٌىلىع وزأي اٌمسايف يف ذٌه 
 ٌمسايف يف وجىد اٌّتسادف يف احلمبئك اٌّشسػٍتزأي ا 
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 :تىطئت

األصؿ في اٌلم ة أف يكضا فيها اٌلمفظي الكاحدي لمعنى كاحد كلممعنى لفظه 
كاحدها لكف كما أسمفنا سابقا ًذكرلا أٌنع هناؾ ظركؼه تصاحب ل ة البشر خارج اٌلم ة 

ا خاصةن كما تٌتصؼ نفًسها تيفًضي إلى أف نجد فيها م ثبل لفظيف فأكثر لمعنى كاحدو
كالثرا  اٌلمفظي بسبب االشتقاؽ كالٌنحت كغيرهماا كلككنها  اٌلم ةي العربيةي مف الً نى بع

أيضا ل ةى القر افا لذا ًاعتنى عمما  األصكؿ بهذل الٌظاهرة بكضا تعريفات لها 
 كضبط حدكدها كمسائمها المتعم قة بها. 

ذا نظرنا إل ى الٌترادؼ مف الٌناحية الٌتاريخية يمكف القكؿ أٌف هذل الفكرة مف اكام
الٌظكاهر اٌلم كية القديمة اٌلتي ًانتبع إليها العمما  في كقت مبكر)...(ا كلعٌؿ مف أقدـ 
الٌنصكص بيف أيدينا كاٌلتي أشارت بكضكح إلى هذل الفكرة في اٌلم ة ما جا  في 

ظ لممعاني)...(ًاختبلؼ اٌلمفظي كالمعنى تقسيمات سيبكيع لؤللفاظ في باب اٌلمف
ا كمف أجؿ الكقكؼ عمى هذل الٌظاهرة عند 1كاحد)...(ا هك نحك: ذهب كانطمؽا

ؼ عمى مدلكلها اٌلم كم ثـٌ مدلكلها القرافي كمف ثـٌ األصكلييفا نستهؿ بالٌتعرٌ 
االصطبلحي عند األصكلييفا إذ االتصكر األصكلي يتمٌيز بالٌدقة في الٌتقسيـ 

ا افاصطمحكا عميعا كقٌيدكا حٌدل بما يميزل مٌما يمكف 2اٌلمفظي لتحديد كضبط الٌداللةا
ـٌ نيقٌدـ كجهة نظر القرافي عف ظاهرة 3كالٌتابااأف يمتبس بعا كالمتبايف كالمؤٌكد  ا ث

 الٌترادؼ .

                              
كينظر 35ب دادا ص 1980الٌترادؼ في اٌلم ة حاكـ مالؾ الزيادما دار الحرية لمطباعة دت سنة  1

 .24ص 1الكتاب سيبكيع ج
 .101الٌتصكر الم كم عمما  األصكؿ ص  2
 .355البحث الٌداللي عند األصكلييفا دراسة مكازية في أصكؿ المباحث الداللية ص 3
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  اٌّتسادف  تؼسٌف: األوي ادلبحث

عمى ًاتباع االٌرا  كالٌداؿ كالفا  أصؿ كاحد ميٌطرد يدٌؿ  قاؿ ابف فارس: لغة:
ع بعضاا1الٌشي ا فالٌترادؼ التٌتاباا ا كاالمترادؼ أف 2ا كاترادؼ الٌشي  تًبا بعضى

تككف أسما  لشي  كاحدا كهي ميكٌلدة كمشتٌقة مف تىراكيب األشيا ا
3. 

لقد تناكؿ ظاهرة الٌترادؼ اٌلم كيكف كعٌرفكها في كتبهـ مذ سيبكيع  ِاصطيحا:
ًاختبلؼ لى ًاصطبلحها المشهكرا فقاؿ: ا..كهذا طبعا دكف اإلشارة إ-حيث عٌرفها 

ا كعٌد ابف فارس تسمية الٌشي  الكاحد بأسما ى مختمفة مف 4اٌلمفظيف كالمعنى كاحدا
: الٌسيؼ كالمهنند  كاليحساـ ا إاٌل أٌنع أنكرل بداعي أٌنها عند الٌتدقيؽ 5باب الٌترادؼ نحكى

با كمٌثؿ ابجمىس كقعىدا لييبٌيف هي مختمفة في معانيها تبعان لشيخع أبي العباس ثعم
صحة دعكال فقاؿ:ا كنحف نقكؿ إٌف في اقعىدا معنى ليس في جمس. أال ترل أٌنا 
نقكؿ:اقاـ ثـٌ قعدا)...(ا ثـٌ نقكؿ:اكاف مضطجعا فجمساا فيككف القيعيكد عف القياـ 

ميكس عف حالة هي دكف الجمكسا ي بحث الكقكع ا كسنأتي في تفصيؿ ذلؾ ف6كالجي
 .فصؿكعدمع مف هذا ال

لقد سار اٌلم كيكف عمى هذا المنكاؿ)أم الٌتعريؼ الٌسابؽ(أثنا  الحديث عف        
ع مف  مفهكـ الٌترادؼا إاٌل أٌف األصكلييف دٌققكا في مفهكمع كقٌيدكل بمحترزات تيخرجي

                              
 .مادة ار د ؼا504ص 2مقاييس الم ة ابف فارس ج ج 1
 مادة ار د ؼا 136 6لساف العرب ابف منظكر ج 2
 باب الفا . 235ص  23زبيدم جتاج العركس ال 3
 5ف مكتبة الخانجي القاهرة طالكتاب أبي بشر عمرك بف عثماف سيبكيع اتحؽ عبد السبلـ هارك 4

 .24ص 1ج2014سنة
 .59الصاحبي ابف فارس ص 5
 60المصدر السابؽ ص 6
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ت دراستيهـ لع الٌتداخؿ في المفاهيـ المتقاربة كالٌتبايف كالٌتساكم كاالشتراؾا فكان
تتمٌيز بدٌقة متناهية في تحديدل كضبطعا كلهذا كثيرت ًاعتراضاتهـ في تحديد كثير 
مف أسما  األلفاظا كهنا نأخذ جممة مف الٌتعاريؼ األصكلية لمفهكـ الٌترادؼا 

أٌما المترادفة فنعني بها األلفاظ عريؼ أبي حامد ال زالي القائؿ: اًانطبلقا مف ت
المتكاردة عمى مسٌمى كاحد كالخمر كالعيقىار)...(ا كبالجممة كٌؿ  المختمفةا كالٌصيغ

ا 1ًاسميف لمسٌمى كاحد يتناكلع أحدهما مف حيث يتناكلع ااخر مف غير فرؽ ا
أٌنع عٌد الخمر كالعقار مف المترادفات بدكف فرؽا كهنا ال كيظهر مف تعريؼ ال زالي 

يصمح ذلؾ عمى ما قٌررل الٌرازم كغيرل كما سيأتيا فالخمر ليس هي تماـ العيقار مف 
الخمر ما أسكر مف عصير العنب ى الكاحدا قاؿ في اٌلمساف: ا..حيث ًاعتبار المعن

اكعاقرل إذا الزمع  ا كقاؿ:2كخامر الٌشي  قاربع كخالطعا ألٌنها خامرت العقؿ)...(
ـ عميع)...( كالميعىاقىرة إدماف شيٍرب الخمرا كداكى

ا فيٌتضح أٌف قكلع)ال زالي(: اكٌؿ 3
عتبار ًاسميف لمسٌمى كاحد يتناكلع أحدهما مف حيث يتناكلع ااخراا ال يصمح با

عدـ الٌتكافؽ في المفهـك كهذا يىخريج عف ما ًاصطمح عميع األصكليكف لمفهكـ 
-الٌترادؼا كمف هنا كجدنا أٌف األصكلييف خالفكل في حٌدل لعا حيث قاؿ الٌرازم: 

ا األلفاظ المترادفة هي األلفاظ المفردة الٌدالة عمى مسٌمى كاحد باعتبار -ميعٌرفا إيال
االمفردةا عف الرسـ كالحٌد. كبقكلنا اباعتبار كاحداعف اٌلمفظتيفا كاحد كاحترزنا بقكلنا 

                              
المستصفى ال زالي أبي حامدا تحؽ حمزة بف زهير حافظاالجامعة اإلسبلمية المدينة المنٌكرة د ت  1
 .96ا95ص 1ج
 مادة خمر. 152ص  5اٌلمساف ابف منظكر  ج 2
 .مادة عقر.226ص  10اٌلمساف ابف منظكر ج 3
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إف داٌل عمى شي  كاحد باعتبار ًصفتىيفا كالٌصاـر كالمهٌند أك الحساـا باعتبار 
 .1الٌصفة كصفًة الٌصفةا كالفصيح كالٌناطؽ فكٌنها مف المتباينةا

أٌنع لـ يزد شيئا عمى تعريؼ الٌرازما سكل أٌنع رٌكز تعقيب القرافي  عمى كالمبلحظ 
عمى نفس قيكد الٌرازم في الحٌد كعٌدها مهٌمة في تحديد تعريؼ األلفاظ المترادفة 
خاصة كما كقا في ال مط في خمطها ما المتبايف كالمشترؾ كالمتساكما كفي هذا 

ما كقا فيع كثير مف األفاضؿ في الٌظف أٌف كٌؿ مترادفيف  2الباب ييبي ف الٌسيد الٌشريؼ
مٌتحداف في الٌذات إذ ظٌنكا أٌنع كٌمما كانت الٌصكرة كذلؾ فهما مترادفاف كهك فاسد 

الٌترادؼ اهك االٌتحاد في المفهـك ال االٌتحاد فنات  عف ًالتباس كقا لسك  التنصك را 
ا كاالٌتحاد في المفهـك يستمًزـ االٌتحاد في الٌذات ضركرةا كنسكؽ هنا 3الذاتافي 

عبارة التهانكم لدٌقتها في قضية االلتباس عف الٌترادؼ كغيرل قاؿ: امف الٌناس مىف 
كهك فاسدا ألٌف  )أم االٌتحاد في الخارج( مترادفافماصدؽ ظٌف أٌف المتساكييف

ا لعا ف كاف مستمًزمن  .4الترادؼ هك االٌتحاد في المفهـك ال في الٌذاتا كام

ًاٌتحاد المعنى في حٌد  -أعني–سارو في جميا تعاريفهـ  كهذا الممحظي الٌدقيؽي 
 الٌترادؼ. 

أف نشير إلى مسألة أخرلا إذ يًرد عمى هذا الٌتحديد سؤاؿه يقضي بػ: ما هنا بٌد كال
ا الٌشي  عف ذلؾيجيب  نع في الٌذهني أك الخارج أك معا؟نكعية هذا االٌتحاد؟ أكك 

                              
 ص 1المحصكؿ في عمـ األصكؿ ج 1
 .116يتع عمى تحرير القكاعد المنطقية صينظر تماـ كبلمع بمفظع في حاش 2
 .116تحرير القكاعد المنطقية قطب الديف الرازم ص 3
ا محمد عمي التهانكم اتحؽ عمي دحركجا نقمع إلى مف الفارسية  4 كٌشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك

 .406ص 1ج1996سنة 1عبد اهلل الخالدما مكتبة لبناف ناشركف لبناف ط
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ًاعتبار ًاتحاد المفهكـ كالماصدؽا فكف البخيت المطيعي: أٌفا األصٌح في الٌترادؼ 
ا فالٌترادؼ هك ًاٌتحاد المفهـك كًاٌتحاد 1مترادفيفا ًاٌتحدا ماصدقا فقط كانا متساكيف ال

ٌتحاد في الخارج دكف المعنى كعكسع ا فيخرج التٌبايف إف أراد اال]ماصدؽ[في الخارج
تحٌقؽ في المفهـك كفي الخارج االٌتحادا كذا تييخًرج المتساكم كككنع مشتركيف معاا ف

 فهك الٌترادؼ.

يرل القرافي أٌف قيد االمفردة ا في الٌتعريؼ أساسي ينضبط بع مفهكـ الٌترادؼ     
ل كهذا حاصؿ في لفظة بدٌقةا فاٌلمفظ كحدل يدٌؿ عمى مفهكمع ألٌنع مف تماـ حدٌ 

االمفردةا ألٌننا نريد ٍاف نيبي ف مفهكمها مف خبلؿ كضا مقابؿ لها في جممة مركبة 
في صياغة  مـك عندهـال شؾ مع زها كيصفها عف غيرهاا كهذايميٌ  تعرفها بما
 . كعميع يظهر أهمية إضافة قيد المفردة في التعريؼالٌتعاريؼا 

: ا لك قيؿ لعا فمفظ اإلنساف يدٌؿ عمى الحيكاف بجبل  قائبل ذلؾ القرافي ييٌكضح 
ا هك المفهـك مف االسـ الحيوان الناطقالٌناطؽا كالمفهكـ مف حٌدل كهك قكلنا: هك 

ـ أف يككف لفظ اإلنساف مكضكع لممجمكع المرٌكب مف  كلكال ذلؾ لما صٌح الحٌدا فيمزى
يكجد لفظاف الجنس كالفصؿ كالحيكاف لمجنس كالناطؽ مكضكع لمفصؿ كحدلا فمـ 

 .2منهما مكضكعيف لمعنى كاحد فبل ترادؼا

مف تمؾ  نمتًمسهذا  الٌشرط أك القيد المذككرا حيث  في ذكرالقرافي يبرهف     
رداا عمى مف قاؿ بالمنا في اٌلم ة عمكماا ككف إضافة لفظةامفردةا ييخرج  اإلضافة

ـك أال كهك المحدكدا كما ضرب لنا مثاال لعا لنا ضركرة مقابؿ ما هك حٌد ألم مفه
                              

 1سمـ الكصكؿ في شرح نهاية السكؿ بخيت المطيعي ابهامش نهاية السكؿ اإلسنكم دار الكتب ج 1
 290ص

 .713ص 2نفائس األصكؿ ج 2
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د  اإلنساف هك قكلنا: حيكاف ناطؽا فهذل العبارة تساكم تماما لفظة إنسافا كلكال  إذ حى
 النتفى لنا كجكد الٌترادؼ بكممتيف متقابمتىيف. ]مفردة[كجكد هذا القيد

الفظ المفردة ا بنا ن عمى ما سبؽ يؤٌكد القرافي عمى القيد اٌلذم كضعع الٌرازم كهك  
ـٌ ييفن دها عمى عادتع في إثبات كجهة  مف خبلؿ عرض دعكل مناًقضة لهذا القيدا ث
رأيعا كنبلحظ أيضا الٌصنعة المنطقية بارزة بكضكح في كثير مف مناقشاتعا كهك 
ا منطقية تعطي لقيكدل الٌتعريفية أهمية  جن هنا  يضيؼ عمى كبلـ الٌرازم السابؽ حيجى

بغ بها الٌتعريؼ كهك مف شأف األصكلييف في معالجة قضاياهـ كبيرة كدقيقة يصط
 خاصة اٌلم كية منها . 

ـٌ إٌف القرافي أكرد تعقيبا اخر عمى الٌتعريؼ ينبني عمى قيد الفظ المفردةا كما         ث
سبؽ ذكرلا ككف ًاشتراط ًاٌتحاد المفهـك في حٌد الٌترادؼ يجعؿ مف إضافة الٌرازم 

عٌدل تحصيؿى ما قٌررل القرافي قيده ال يفيد في الٌتعريؼ شيئاا ك قيداباعتبار كاحدا ك
ال يميؽ في صناعة الحيدكدا كلمٌتنبيع فقد ًاستقى القرافي هذا االعتراض  حاصؿا كهك

ران مف كبلـ الٌنقشكاني الحنفي في ًاختصارل ك  تهذيبع لممحصكؿ بقكلع: ميختصى
كلزيادة الكضكح ننقؿ  1حشكا فكٌف كحدة المسٌمى تيحٌصؿ ذلؾاهذاا..

مة لذلؾ في محالهاا فهي هناؾ كااتي: عبارتع)الٌنقشكاني( قكلع باعتبار ا فهي ميفص 
كاحد فكٌف هذل زيادة ال حاجة إليهاا فقكلع ًاحترزنا بع عف الٌصاـر كالميهنند كعف 

الٌناطؽ  الٌناطؽ كالفصيحا فميس هذا االحتراز قد حصؿ بكحدة المسٌمىا فكفٌ 
كالفصيح معنياف متعٌدداف مت ايراف بينهما عمـك كخصكص كالجسـ كالحيكاف 
كغيرهما ما دال عمى معنى كاحد أصبلا كأٌما ًاجتماعهما في الخارج في شي  كاحدا 

                              
 715 2ئس األصكؿ جنفا 1
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ـٌ نتعٌدل  فبل يجعمهما مسٌمى كاحداا ألٌف مدخكؿ األلفاظ تعتبر مف األحكاؿ الٌذهنية ث
لـ يجعؿ األحكاؿ الخارجية مدخبل  )الٌرازم( يؼ كالمؤلؼإلى األمكر الخارجيةا كك

في المسٌمياتا كههنا ال كحدة في المسٌمى في الٌذهف أصبلا فبل حاجة إلى ما ذكرل 
 . 1مف االحترازا

ازم مػػا أٌف جػػؿن األصػػكلييف عٌرفػػكل عمػػى نحػػك تعريػػؼ الػػرٌ  ههنػػا كمػػف الجػػدير ذكػػريل   
تمميحػاا -تجٌنبها فػي الٌتعريػؼ-إٌما تصريحا أك نفسها القرافي عتراضات الً  تضمينهـ 

ا  4ا كسػػػػراج الػػػػٌديف األرمػػػػكم3ا كالٌزركشػػػػي 2كنػػػػذكر مػػػػنهـ شػػػػمس الػػػػٌديف األصػػػػفهاني
كأبػػي زكريػػا  ا6ا كسػػيؼ الػػديف اامػػدم5هػػػ(874)ت بػػف إمػػاـ الكاممينػػةاككمػػاؿ الػػٌديف 
)ت  ا كصفي الػٌديف الهنػدم8هػ(972)ت  ا كابف الٌنجار7هػ(773)ت  يحيى الر هيكني

كغيػػرهـ  11هػػػ(1255)ت ا كالٌشػػككاني10هػػػ(756ا كتقػػي الػػٌديف السػػبكي )ت9هػػػ(725
 كثير. 

                              
تمخيص المحصكؿ لتهذيب األصكؿ الٌنقشكانيا مخطكط مصٌكر عف مكتبة األزهرية مصر/أصكؿ  1

 .25.لكحة 115الحنفية/ الٌرقـ الخاص 
 .116ا115ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ ج 2
 .474ص 1البحر المحيط ج 3
 209ص1الٌتحصيؿ مف المحصكؿ سراج الٌديف األرمكم ج 4
تيسيرالكصكؿ إلى منهاج الكصكؿ كماؿ الٌديف محمد بف محمد بف إماـ الكاممينة تحؽ عبد الفتاح  5

 .274ا273ا272ص 2ج 2002سنة  1مصر ط الدخميسي دار الفارؽ الحديثة لمٌنشر كالٌتكزيا
 .33ص 1اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ج 6
 .135ص 1تحفة المسئكؿ في شرح مختصر منتهى الٌسكؿا تحؽ الهادم بف حسيف الشبيمي ج 7
 .136ص 1شرح الكككب المنير ج 8
 . 197ص 1نهاية الكصكؿ في دراية األصكؿ ج 9

 405ص 1اإلبهاج في شرح المنهاج ج 10
 .16إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ محمد بف عمي الشككاني ص 11
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 :اي  لمّترادفتعريف الار 

 لٌما نعكد لمقرافي في تحريرل لمفهـك الٌترادؼ نيمفيع حٌدل بتعريفيف مختمفيف: 

 أّوليما: 

م في الحٌد الٌسابؽ لعا بأٌنع : ااأللفاظ ما ذكىرل في المحصكؿ تبعا لمرٌاز  
المترادفة هي تكالي األلفاظ المفردة الٌدالة عمى مسٌمى كاحد باعتبار كاحداا ثـٌ بعدها 

ر كبلما مف خبلؿ تكضيحع لقيكد الٌتعريؼ الميكًهمة بعدـ المنا فٌمما أكردل قرٌ 
ًاستشكاالا هك دخكؿ الٌتأكيد في الٌتعريؼ لككنع هك عبارة عف مجمكعة ألفاظ لمعنى 
كاحد كقكلنا مثبل اقرأ محٌمد محٌمداكاقرأ محٌمد نفسعاا فأجاب شيٌراح التٌنقيح عف 

ا 1متبايناف ال مترادفافا فكٌف المؤك د خبلؼ المؤكىدا دخكؿ اٌلمفظ كتأكيدل: ابأٌنهما
ا 2كيعٌمؿ ذلؾ القرافي في شرح المحصكؿ بأٌف: االٌتأكيد ال يفيد غيرى فائدة المؤكىدا

الٌترادؼ عمى االعتبار الٌسابؽ ال  سكا  يقكم المؤكىد معنكيا أك بتكرير اٌلمفظا بينما
ينطبؽ عميع هذا المفهكـا ألٌف ًاختبلؼ اٌلمفظ ما تكافؽو في المفهكـ دكنما إرادة إفادة 
اٌلمفظ الثٌاني تأكيد أك تقكية اٌلمفظ األٌكؿا فيسمىـ حينئذ المناي في الٌتعريؼا ثـٌ  ييكًرد 

تفيد معنى مشابها مف حيث اٌلمفظ كتابععا أم الٌتكابا فهي كذلؾ ب معترضاعميع 
تكافقها ما المعنى المتبكع في الٌظاهرا كيستشكؿ القرافي كضا هذا الٌنكع مف 

بلال في األلفاظ تحت مسٌمى الٌترادؼا حيث إٌف األخير كضعتع العرب استق
ما ييفتقد في الٌتابا بالصكرة التي  المترادؼ يفيد مطمقا كهكغيرلا فاالستعماؿ ك 

افي مف كبلـ العربا إذ قاؿ ميبي نا هذا الٌنكع مف األلفاظ: اكقكؿ سييمث ؿ لها القر 

                              
 105ص 2ص  كشرح حمكلك عمى التنقيح ج  1رفا النقاب ج 1
 .715ص 2نفائس األصكؿ ج 2
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العرب جائا نائا كعطشاف نطشاف كحائر دائر كحسىف يسىف كنحك ذلؾا لـ تضعع 
نما كضعتع العرب ليىركىب ما ما قبمع تابعا لعا ا إذ ال 1العرب لمسٌمى في نفسع كام

ًاستقبلال كما لك ذكرنا اليطاناا لكحدل أكانطشاناا لكحدلا ككما  يفيد الٌتابا شيئا بنفسع
هك معمـك أٌف المترادفيف يستعمبلف لكحدهما عمى ًانفراد كيفيداف اعيف فائدة ااخر 

فبل يبقى إشكاؿ لعدـ المنا الميعترىض فيهما عمى الٌتعريؼ  ا2مف غير تفاكت أصبلا
 ع كؿٌ ػػػػػػاٌلذم قٌدم

 مف الٌرازم كالقرافي. 

ييكًرد القرافي في شرحع لتنقيحع تعريفا مكتفيا فيعا بقكلع:اهي األلفاظ  : انيوو 
 .3الكثيرة لمعنى كاحد كالقمح كالبر كالحنطةا

أٌنع لـ يضؼ قيكدا كاٌلتي ًاستشكمها في نفائسعا  يمحظفي تعريفع  كالمتأمؿ
كأٌف شرحع عمى التٌنقيح حٌرر فيع العبارة كأكجزىهاا إاٌل أف يقاؿ أٌنع ًاعتمد فيع  خاصة

عمى أجكبتع الٌسابقة اٌلتي الت إلى ضعفها في االعتراضا خاصةن إذا عممنا أٌنع 
ؿا كما كؿٍّ ال ينفي ما  قصد اإليجاز في التٌنقيح دكف الٌنفائسا فكٌنع كتاب ميطكن

اهمية تيبًعد ما مف شأنع الخمط في أكضاع األلفاظ قٌدمع القرافي مف قيكد مف
ـ  عف كعي كدٌقة كًاستدالؿ عقمي منطقي ينماز بع القرافي في  كدالالتهاا كهك ما يًن
تكضيح تمؾ الفركؽ الٌداللية لمفظةا الٌتي قد تتشاكؿ معع أنكاعه مختمفة مف أنكاع 

 األلفاظ كالتٌبايف كالٌتكاطؤ كاالشتراؾ كغيرها . 

                              
 .714ص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .117ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ األصبهاني ج 2
 .31شرح التنقيح ص 3
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  ريفالتعات عمى قيود تن يي

عمى قضية أخرل ييمنىا مف كصفها بأٌنها مترادفة سكل  هنا الٌتنبيعلكف البد 
ما ذيكر سابقاا كال تىتىمبنسيها تمؾ المكانا مف دخكؿ المحدكد بالحٌد أك الرسـ كالٌتأكيد 

طرة  بالٌنقطة عمى القا كتكضيح ذلؾ: كما لك عبرنا مثبل1كالٌتاباا أال كهي البسائط
كمركٌبات مف أنكاع مختمفة فهي ال تعٌد مف  أك شي  اخر ال يكجد لع عناصر

 المترادفات كاألظهر في خركجها عدـي انطكائها تحت الكميات أك الجزئيات .

هي أكضح في  اأك يككف أيضا مف ًاستعماؿ األلفاظ اٌلتي تككف في بقعة ما       
يستعاف باألكضح لشرح األخفى فيهماا كهذا ال ييعٌد مما الٌتعبير مف مكاف اخرا ف

سبؽ إخراجع مف الٌتعريؼا يقكؿ شمس الٌديف األصفهاني في ذلؾ ميبٌينا:ا فحٌد 
سـك في البسائط ع مف األلفاظ المترادفة كال معنى لمحدكد كالرٌ الشي  البسيط كرسمي 

 متداكال اككف لفظ مشهكر كقد ي إال تبديؿ لفظ بمفظ اخر أكضح منع في الٌداللة )...(
أخفى في غير تمؾ األقاليـ كاألمـا   فعمرادي ك ـ مف األقاليـ أك ٍاٌمة مف األمـ في إقمي

 .2فيصير األجمى شرحا لؤلخفىا

كنحاكؿ في اخر بحث تعريؼ الٌترادؼ أف ٌنختار لع تعريفا يىًفي بجميا ما يدٌؿ      
ميع سكا  عند اٌلم كييف أك األصكلييف كالمناطقة.عميع الٌترادؼ ف  ي اٌلم ة العربية كيشمى

                              
اـ بسيط حقيقي كهك ما ال جز  ال أصبل جا  في التعريفات لمٌسيد الٌشريؼ :ا البسيط ثبلث أقس 1

ضافي كهك ما تككف  كالبارم تعالى كعرفي كهك ما ال يككف مرٌكبا مف األجساـ المختمفة الطبائا كام
سنة  1أجزاؤل أقؿ بالنسبة إلى اخرا الٌتعريفات الٌسيد الٌشريؼ الجرجاني دار الفكر بيركت لبناف ط

 .35ص2005
 .117ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ ج 2
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فمنع إدخاؿ االسـ كالفعؿ كالحرؼ كحٌتى ما تدٌؿ عميع داللة الٌصيغ كجما        
الٌسبلمة كالٌتكسير كغيرها مف حيث إفادتيع مطمؽ الجماا إضافةن إلى داللة األدكات 

النحاة بتناكب الحركؼ عف بعضها  عمى معنى كاحدا مف خبلؿ ما يعرؼ عند
البعضا كيدخؿ فيها أيضا تكظيؼ لفظيف أحدهما حقيقة كااخر مجازا في المعنى 
نفسعا كلفظ داٌؿ عمى معنى كااخر داٌؿ عمى نفي نقيضعا كقكلع تعالى اكأضٌؿ 

. كهذا كٌمع أجاد في ًاختيارل كتحديدل الٌشي  محمد الٌطاهر 79فرعكف كما هدلا طع 
كر بتعريؼ جاما مانا كما يقاؿا قائبل: ا إٌنع لفظ مفرد داٌؿ بالكضا عمى بف عاش

معنى قد دٌؿ عميع بالكضا لفظ اخر مفرد يخالفع في بعض حركفع المكضكع عميها 
بحيث تنطؽ بع قبائؿي العرب كم ها إذا شا تا أك ألفاظ مفردة كذلؾ بشرط ًاستقبلؿ 

 .1تمؾ المفردات في االستعماؿ كفي الٌداللةا

ظ بتمع ف كالمتأم ؿ        أٌنع قد نٌبع عمى شي  مهـٌا كهك  فيعفي الٌتعريؼ يمحى
إخراجع تمؾ األلفاظ المختمفة مف حيث جانبيها الٌصكتي باختبلؼ القبائؿ العربيةا 

بداؿ حرؼ بما يقاربع كهي مٌتفقة مف حيث المعنى كتسهيؿ الهمزة كت حقيقها كام
كغيرها مف الٌت يرات اٌلصكتية الٌتي تختمؼ فيها لهجات القبائؿ العربيةا كهك تنبيع لـ 

أحدا أثارل قبمعا إذ قاؿ ميكضحا :افهذا الٌنكع ال ييعىٌد بع  -في حدكد ًاطبلعي - أر
اٌلمفظا ألٌف ًاختبلؼ حالة الكممة ترادفاا ألٌف كٌؿ قبيمة تنطؽ بصكرة مف صكر ذلؾ 

العربي يىعسير عميع الٌنطؽي بخبلؼ لهجتع كال ينًطؽ بالٌصكرة األخرل. بخبلؼ 
 .2الٌترادؼ فكٌف القبيمة الكاحدة تستعمؿ األلفاظ كمنها إذا شا تا

                              
 1082ص 3جمهرة مقاالت كرسائؿ الشي  محمد الطاهر بف عاشكر ج 1
 .1085ص 3جمهرة مقاالت كرسائؿ محمد الطاهر بف عاشكر ج2
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ع االستعمالية دكف بالٌتخاطب كقيمت األصكلييف اعتنا كهنا يبرز مدل أهمية    
الٌنظر في ألفاظ الٌترادؼ إف كانت مف قبيؿ الحقيقة بالكضا أك المجاز أك الٌنقؿ. 
كهكذا يظهر ًاختيار محمد الٌطاهر بف عاشكر لتعريفع بأٌنع جاما العتراضات 
األصكلييف اٌلتي أجابكا بها في ضبط مفهـك الٌترادؼا كهك حرٌم بع أف يقاؿ عنع ٌأٌنع 

أخذل.  دقيؽ في مىم  حظع كسميـ في مى
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 يف اٌمهسايف  وزأي اٌىلىع يف اٌتنبشع: اٌثبين ادلبحث

 :ذٌه

ال تزاؿ ظاهرة الٌترادؼ مشكمة كانت بيف الٌم ػكييف كغيػرهـ ٌممػف تعرضػكا لهػذل 
كأثػػػاركا عنهػػػا جػػػدال كاسػػػعا فػػػي شػػػتى  االظٌػػػاهرة اٌلم كيػػػة مػػػف األصػػػكلييف بالخصػػػكص

ف ضبط تعريؼ أك خبلؼ في كقكع كما يترتب عػف كػؿ هػذا كذاؾا فنمفػي أحكامها م
ارا هػػـ قػػد تعػػٌددت مػػف حيػػث إمكانيػػع عقػػبل كل ػػة كمػػف حيػػث عػػدـي ذلػػؾا كلكػػؿٍّ نظرتػػع 
الخاصػػة عنهػػاا فالقػػائمكف بػػع يركنهػػا فضػػيمة كخصيصػػة تمتػػاز بػػع اٌلم ػػة العربيػػةا بػػؿ 

م ال ينضػب مػػف معينهػػاا كأٌمػػا كتفتخػر  ألجػػؿ مػػا يػدٌؿ عمػػى سىػػعة العربيػة كغناهػػا الٌػػذ
كنىهػػػا بعػػػدـ الفائػػػدة  ]ظػػػاهرة التٌػػػرادؼ [المػػػانعكف فينظػػػركف إليهػػػا منقصػػػة لمعربيػػػة كيممزي

كًاستشكاؿ ال مكض في مقاـ اإلبانةا كهك خبلؼ دكر اٌلم ة كمهامها المنكط باإلبانػة 
 أصالةن .

كرم هذل بعض أقكاؿ األصكلييف كمف بينهـ القرافي كردكدهـ عف منهناكنكرد    
 .الٌظاهرة في اٌلم ة

 منكرو الّترادف:

أبرز ميسك غ  ينطمؽ منع هؤال  الذيف ينكركف ظاهرة الٌترادؼ أٌف كؿ لفظ إال   
كقد اشتؽ مف معنى معٌيف فبل يصح بهذا االعتبار اعتداد األلفاظ المختمفة مف 

معنى  حيث جنسي حركفها مف المترادفات بمنظكر االشتقاؽا فهي كال شؾ متباينة
تبعا لتبايف حركفهاا كلهـ في المنا اعتبارات أخرل مثؿ قكلهـ األصؿ عدـ الترادؼ 
المؤدم بكخبلؿ الفهـ التاـ أثنا  العممية التكاصمية االحتماؿ أف يككف المعمـك لكٌؿ 
كاحد مف المتخاطبيف غير االسـ الذم يعممعا فعند التخاطب ال يعمـ كؿ كاحد 
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كؿ كاحد منهما إلى حفظ تمؾ األلفاظ حذرا مف هذا منهما مراد ااخر فيحتاج 
 أٌف هذا الرأم ف عميهـا إاٌل يا كغيرها سنذكرها في سياؽ ردكد األصكلي1المحذكرا

ع لع اعتراضات كثيرة مف األصكلييفا فهذا الفخر الٌرازم ييفن د  ]دعكل االشتقاؽ[ كيج 
كزعـ أٌف اٌلذم يظٌف أٌنع مف المترادفات فهك  زعمهـ قائبل: ا كمف الٌناس مف أنكرل

.( أك لتبايف المكصكؼ ما الصفات)..مف المتبايناتا اٌلتي تككف لتبايف الٌصفات 
فات اٌلتي يذكرها االشتقاقٌيكف في دفا ذلؾ مٌما ال يشهد بصحتها عقؿ كال نقؿ كالٌتعسٌ 

 .2فكجب تركها عميهـا

بدعكل أنع مف األلقاب كالصفات هك ابف فارس  اف ينكر ذلؾمف بيف أبرز مك    
لٌسيؼ كما بعدل مف كأبك العباس ثعمبا قاؿ ابف فارس :اإٌف االسـ كاحد كهك ا

كمذهبنا أٌف كٌؿ صفة منها فمعناها غير معنى األخرل)...(ككذلؾ األلقاب صفاتا
استدٌؿ النفاة أيضا ثـٌ ا 3األفعاؿا كبهذا نقكؿ كهك مذهب شيخنا أبي العباس ثعمبا

ا ثـٌ استدلكا بنفي 4منافي لحكمة الكاضااا فهك ابأٌف كجكد الٌترادؼ تحصيؿ حاصؿ
ذلؾ الشتقاؽ كثير مف األسما  كبالضركرة تختمؼ مكاد تمؾ المشتقات فبل يبقى 

بع أيضا ا ما كقا في الكبلـ مف عطؼ أحد المترادفيف  كاترادؼا كمف بيف ما احتجٌ 
ٍيننااعمى ااخر نحك قكؿ عٌدم بف زيد:  ا قائميف إٌف العطؼ اكألقى قكلها كذبا كمى

                              
 .256ص 1المحصكؿ ج 1
 .255ص  1المحصكؿ ج 2
 .59ي البف فارس صالصاحب 3
 .1096ص 3مقاالت كرسائؿ الٌطاهر بف عاشكر ج 4
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فالٌظاهر هذا ميجمؿ ما ًاحتجكا بع منكرم  .1دليؿ عمى الم ايرة بيف المتعاطفيفا
 الٌم ة.  الٌترادؼ في

شتقاؽا يكافؽ القرافي كفي سياؽ إيراد الرازم شيبىع المنكريف كتشبثهـ بدعكل اال     
م تماماا اٌلذم يذهب برٌد دعكل االشتقاؽ مطمقاا حيث يرال غيرى سديد عند رأم الٌراز 

إطبلقعا إاٌل إذا أراد باالشتقاؽ االشتقاؽى األص ر  فعٌقب عمى قكلع بأٌنع:ا ممنكع 
 .2ف هذل االشتقاقات مف االشتقاؽ األكبراكأ )...(

قاؿ القرافي:ا االشتقاؽ قسماًف:  ام كيكف يأتي منع كٌؿ الحقائؽككما قٌرر الٌ    
ًاشتقاؽ أص ر ًاشتقاؽ أكبرا فاألص ر هك ما كاف مف المصادر عند البصرييف 

ماف كًاسـ االة كالفعؿ الماضي كاسـ الفاعؿ كًاسـ المفعكؿ كًاسـ المكاف كًاسـ الز 
ماؿ  كالمضارع كنحكها كاالشتقاؽ األكبر ما كاف مف غير ذلؾ كالًجماؿ مف الجى

ا كمادكف ذلؾ مف ًاستدالالت الٌرازما 3كنحك ذلؾ كهك ما يككف مف جميا الحقائؽا
 إٌيال. فقد أقٌرها القرافي بعدـ االعتراضا عمى عادتع في مكافقتع لع

كردكد األصكلييف فيمف أنكر الٌترادؼ كثيرةا تٌتسـ بالبرهاف المنطقي كالٌتدليؿ 
لها باالستقرا  اٌلم كما كخبلصة حٌجة المنكريف ال تخرج عف إطار الجكاز أك الكقكع 
فيما سبؽ بيانعا قاؿ شمس الٌديف األصفهاني :االكبلـ معهـ إٌما في الجكاز أك في 

اهرا ألٌف الخصـ إٌما أف ينكر إمكاف الٌترادؼ كجكازل كيٌدعي الكقكع كهذا تقسيـ ظ
 .4ًاستحالعا أك ييسم ـ جكازل كيمنا كقكعع ا

                              
 .1098ص 3مقاالت كرسائؿ الٌطاهر بف عاشكر ج 1
 .721ص 2نفائس األصكؿ ج 2
 .677ص 2نفائس األصكؿ ج 3
 .118ص 2الكاشؼ عمى المحصكؿ ج 4
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كالبٌد هنا مف اإلذعاف إف أنكر جكازل عقبلا افكٌف إمكانع معمكـ بضركرة      
الٌتاـ يدٌؿ عمى  في ل ة كاحدة ف يري مسمنـ بع افاالستقرا  ا كأٌما دافا اإلنكار1العقؿا

اٌلميث كالحساـ كالٌنشاب كغير ذلؾ مف األلفاظ المترادفة في اٌلم ة  ذلؾ فمفظ األسد
ا كما اٌدعكل مف أٌنها مجرد أكصاؼ كذلؾا كما نيًقؿ عف أبي عمي الفارسي 2العربيةا

كيع معركفةا قاؿ)أبك عمي الفارسي(: اكنت بمجمس سيؼ الٌدكلة كقصتع ما ًابف خال
بحمب كبالحضرة جماعة مف أهؿ اٌلم ة كفيهـ ًابف خالكيعا فقاؿ ابف خالكيع: أحفظ 
لمٌسيؼ خمسيف ًاسمانا فتبٌسـ أبك عمي كقاؿ: ما أحفظ لع إاٌل ًاسما كاحدا كهك 

ا ككذا؟ا فقاؿ أبك عمي :هذل الٌسيؼا قاؿ ابف خالكيع: فأيف الميهٌند كالٌصاـر ككذ
 . 3صفات ككأٌف الٌشي  ال ييفٌرؽ بيف االسـ كالٌصفةا

عند الٌتأمؿ يظهر أٌف هذا في حقيقتع ليس بميسك غ إلنكار الٌترادؼا فقد أيجيب 
 عف هذا االستدالؿ بجكابيف:

ى الٌذاتا كمف : اأٌف مف جعمهما مترادفة ينظر إلى ًاٌتحاد داللتهما عم أّوليما
يمنا ينظر إلى ًاختصاص بعضها بمزيد معنىا فهي تيشًبع المترادفة في الٌذات 

 .  4كالمتباينة في الٌصفاتا

:  ما حٌررل الٌطاهر بف عاشكر بأٌنع ال ضير في ًاعتبار كثير مف  انيياك
قات ترادفا كمعاممتع معاممة األسما  الجامدةا ككنها جرت مجرل األسما  المشت

ف كانت أسما ى مشتقةن كثرة االستعماؿا قاؿ ميبٌينان: اب فكٌف الحساـ كالٌصاـر كالفيصؿ كام

                              
 .119ص 2المصدر السابؽ ج 1
 .120ص 2المصدر السابؽ ج 2
 405ص 1المزهر ج 3
 كهذا رأم عز الديف ابف جماعة نقمع السيكطي عنع. 405ص 1االمصدر السابؽ ج 4
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مف أكصاؼ ككانت في األصؿ جارية مجرل األكصاؼ لمٌسيؼ باعتبار معاني 
فاتها لتىعي ف المكصكؼ بذكر كصفع نظير مشتٌقة منهاا فكٌنع كىثيرى ذكرها بدكف مكصك 

ا ًاست ني 13كصفعا نظير قكلع تعالى: اكحممنال عمى ذات ألكاح كدسرا القمر
بذكرها عف ذكر مكصيكفها حتى ساكتع في االستعماؿ فعيكًممت معاممة الجكامدا 

 .1فصارت مترادفات باالستعماؿا

كجع اخر ًاستدؿى بع مانعك الٌترادؼ لـ يينب ع عميع القرافيا كهك ما سيًما كهناؾ 
عف العرب بعطؼ بعض المترادفاتا ككجع المنا: أٌف العطؼ بيف المفردات يدٌؿ 

: اجا  محمد كعمركا أكاقرأت مصحفا كجريدةا ت اير معناها كمف قاؿقطعا عمى 
لمفردات مختمفة في معناها كعميع كهكذا قس عميع جميا المعطكفات المفردةا فهذل ا

فبل ترادؼا كمف األمثمة المسمكعة عف العرب المحت   بها كقكؿ الٌشاعر)األفكل 
 األكدم(:

 .2"ويينا لمِارى ناٌر ُيرى ِعْنة   دىا لمّضيف ُرحٌب وَسعة"

 كالرحب  كالسىعة كاحدا كمنع قكؿ الميٌمٌزؽ العبدم:

 .3"وىّن عمى الرجاةر واكناٌت   طوييُت ال واةب والاروِن"

 كالٌذكائب كالقركف كاحد. 

                              
 .1098ص 3مقاالت كرسائؿ الٌطاهر بف عاشكر ج 1
 باب الٌنكف فصؿ الميـ. 336ص 5مف شكاهد التنبيع ك اإليضاح عما كقا في الصحاح ابف برم ج 2
. كفي شرح المفضٌميات لؤلنبارم منسكب لممثقب العبدم 337ص 5مف شكاهد الٌتنبيع كاإليضاح ج  3

لقاسـ األنبارم عمى ديكاف اا ينظر شرح أبك محمد ا.............  قواتل كّل أشجع مستكينكعجزلا 
 .121ص 2ج 2012سنة  3المفضميات ا تحؽ محمد نبيؿ الطريفي دار صادر بيركت ط
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ال تعٌد هذل المفردات مف الٌترادؼ لما يؤكؿ إليع  بيانع عمى ما سبؽبنا ن ك 
ككف هذل الٌشكاهد هذا االستدالؿ لـ يىسمىـ مف الٌنقد لحٌتى العطؼ مف الٌت ايرا لكف 

مٌما يندير ًاستعماليهاا قاؿ الٌطاهر بف عاشكر: اال حٌجة فيع ألٌنع مف الٌنادرا كهك 
مف أفانيف البديا في الكبلـا بتخييؿ معنى الٌتككيد اٌلمفظي في خياؿ معنى 
ا ليشير الميتكم ـ إلى أٌف الكصؼ بمىغ  الٌتأسيسا تنزيبل لع منزلة إجرا  كصؼ ثافو

ي المكصكؼ مىبمىغ إنشا  كصؼ ثاف منعا كنظيرل عطؼ المرٌكب أك الجممة الش ٌدة ف
عمى معطكؼ قد أفاد معنى المعطكؼ عميع دكف زيادةا مثؿ قكلع تعالىا قد ضٌمكا 

 :1ا كقكؿ األعشى140كما كانكا مهتديفا األنعاـ 

 .2اؿ لنا    ............................اػػػػػػػػػػػػػاإٌما ترٌينا حفاة ال نع

ٌترادؼ في سياقع المقامي كهك تكجيع دقيؽه بمىغ ال ايةا حيث لًزـ كضا ال   
كالقصدم لمميتكم ـ ليظًهر هذا الٌتحميؿ الٌسابؽ لمسألة العطؼا ميكٌضحا كقكع الٌترادؼ 
ا إٌيال  كلك عمى سبيؿ العطؼ اٌلذم يفيد الٌت اير في المعاني بالنسبة لممفرداتا ميدًرجن

معنكيةا كنكعو مف األسمكب الببلغي في الكبلـ تحت جمالية المحسنات الكبلمية ال
ؼ لما سبؽ بيانعا لكف كأٌنع جا  ليؤس س معنى إضافي ييبيف قصد فنعيد ل مف الٌتراد

المتكٌمـ الٌرامي لزيادة كتبيف شٌدة إعجابع أك إنكارل أك...إل  لممكصكؼ مبال ا فيع 
مف حيث تىمٌبسي هذا الكصؼ في المكصكؼ تمب سنا لصيقانا كهك مف هذا القبيؿ يؤٌكد 

رادؼا لكف قرائف الميصاًحبة الستعماؿ الكبلـ تيدًرجع تحت أٌم فٌف لنا كقكع التٌ 
 ببلغي حيث تسكقع رياح الببلغة كالبياف أٌنى شا ت.  

                              
ح المعٌمقات اا ينظر شر ".....................   إّنا ك لك ما نحفى وننتعلكعجز بيت األعشى 1

 .337ص 2006سنة  2لمتبريزم تحؽ فخر الٌديف قباكة  دار الفكر المعاصر  بيركت ط
 .1099ص 3مقاالت كرسائؿ الٌطاهر بف عاشكر ج 2
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 م  تو الترادف:

لقد ًاٌتفؽ األصكليكف عمى كقكع الٌترادؼ في اٌلم ة العربية عمكما إال فيما 
ففيها خبلؼ بيف خٌص األسما  الٌشرعية أك المصطمحات الخاصة لعمـك الٌشرعا 

بعًضهـ كسنشير إليع في حينعا لكف إذا انطمقنا مف هذا االتفاؽ الحاصؿ بيف 
األصكلييفا كألٌف ككنىع كاقا في اٌلم ة عندهـ عمى األصحا فهذا يتنافى ما القاعدة 
اٌلتي أٌصؿ لها األصكليكف أنفيسيهـ مف أٌف الٌترادؼ خبلؼ األصؿ بسبب الٌتعتيـ 

عندهـ هك إفادة كؿ لفظ معنى ميعٌيفا فييبيف فيها  ا ألٌف أصؿ الكبلـ1كضياع الفائدة
اٌلمفظ عف معنال الخاص بع دكف المعاني األخرل لئبل تختمط بعا فهذا هك األصؿ 

ا 2في الكبلـ العربيا انطبلقا مف أٌف لكؿ لفظ معنىا كهي قاعدة مبثكتة في كتبهـ
سٌيما األكائؿ إلى إثبات الٌترادؼ ككقكعع كهـ األصكليكف حيف يذهب جمهرتهـ كال فػا

نازلكف عمى ما يقتضيع منهجهـ كغايتهـ فىهيـ في مكقفهـ مف الترادؼ قائميف بع 
 .3امهمكمكف باستنباطع مف بياف الكحي...ـ ينظركف إلى أثرل في ما ه

الٌشافعي يٌنص عمى كقكعع في الكبلـ العربي الٌتساعع مف حيث  اإلماـ كهذا
كثرةي معانيعا كمٌما يدٌؿ عمى ذلؾ الكحي القر اني ككبلـ رسكلع صمى اهلل عميع كسمـ 

                              
كٌضح كجع التضميؿ كعدـ اإلفادة في تكظيؼ الٌترادؼ في الكبلـا األستاذ زهير أبك الٌنكر قائبل يي  1

فان لما عىًرفع غيرل كاألصؿ في األلفاظ أف تفيد فائدة  ألٌف:ا كبل المفظيف يفيد ما أفادل ااخر فيككف ميعر 
ظ كٌؿ األلفاظ المترادفة ألٌف جديدةا كييكًجب مشقة عمى النفس باعتبار أٌف الٌشخص أصبح مكٌمفا بحف

حفظ بعضها قد ييفك ت عميع ال رض المقصكدا ألٌف البعض الذم يتركع ربما يككف قد اقتصر عميع 
كبذلؾ يخاطب كؿٌّ صاحبىع بما لـ يعرفعا فبل تتحٌقؽ الفائدة مف الٌتخاطبا. ينظر عمـ أصكؿ الفقع 

 . 31ا30ص 2محمد زهير أبك النكر ج
ا كالبحر المحيط الٌزركشي 210ص 1ينظر تقرير هذل القاعدة في الٌتحصيؿ سراج الٌديف األرمكم ج 2
 .379ص 1كحاشية حسف العطار عمى البدر الٌطالا ج 476ص 1ج
 .558داللة األلفاظ عمى المعاني عند األصكلييفاص 3
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كلهذا كجدنا كثيرا مف األسما  لمٌشي  الكاحد في  ا..إل ككثرة شعرهـ كخطبهـ .
اٌلمساف العربيا فيقكؿ ميبي نا ذلؾ:ا فكٌنما خاطب اهلل بكتابع العرب بمسانها عمى ما 
تعرؼ مف معانيها ككاف مٌما تعرؼ مف معانيها ًاٌتساع لسانها)...(كتسٌمي الٌشي  

انها كبمسانها أنزؿ الكتاب الكاحد باألسما  الكثيرة)...( فمف جهؿ هذا مف لس
عا  .1كجا ت الٌسنة فتكٌمؼ القكؿ في عممها تىكم ؼى ما يجهؿ بعضى

ذم أقٌركا بكجكد الٌترادؼ في اٌلم ة بد ا كال بأس أف نعٌدد أهـٌ األصكلييف الٌ          
ف ما كجع ال مط فيما تابع نفائس األصكؿ أدٌلة المنكريمف القرافي اٌلذم يذكر في ك

أكردكلا مشًعرا بمذهبع في إثباتع في اٌلم ةا خاصة أٌننا كجدنال قد عٌرفع كمٌيزل عف 
ا كهك ظاهر كبلـ جبلؿ الٌديف 2األلفاظ األخرل إضافة إلى األمثمة التي قٌدمها عنع

لسيؼ الديف ا تبعا 5ا كصٌحح هذا المذهب الٌزركشي4ا كحسف العطار3المحمي
ا كسار إليع 6متناع الترادؼ في اٌلم ةاامدم القائؿ:ا ذهب شذكذ مف الٌناس إلى اً ا

ا كسيؼ 8األصكلي ا كابف الحاجب في مختصرل7هكنيكٌؿ مف الر  مف األصكلييف 
ا كتبعهـ كٌؿ مف ابف 2ا كالٌسعد التفتازاني1ا كصفي الٌديف الهندم 9الٌديف األرمكم

                              
الرسالة اإلماـ محمد بف إدريس الٌشافعيا شرح كتعميؽ أحمد محمد شاكر امطبعة مصطفى البابي  1

 .53ا52.ص1938سنة  1الحمبي كأكالدل مصر ط
 .719ص 2ألصكؿ جنفائس ا 2
 .379ص 1البدر الطالا ج 3
 379ص 1حاشية حسف العطار عمى جبلؿ الديف المحمي ج 4
 .474ص 1البحر المحيط الزركشي ج 5
 .23ص 1إحكاـ األحكاـ )عبد الرزاؽ حمزة(  ج 6
 .315ص 1تحفة المسئكؿ الرهكني ج 7
 494ص 1مختصر ابف الحاجب بحاشية اإليجي ج 8
 209ص 1جالتحصيؿ األرمكم   9
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كصٌحح كجكدىل في اٌلم ة ناقبل اٌتفاؽ المذاهب ا 5كالبناني 4كالبىدىخًشي 3الٌسبكي 
الفقهية في كجكدل ابفي الٌنجار قائبل: اكالٌصحيح اٌلذم عميع أصحابنا كالحنفية 

 .6كالٌشافعية أٌنع كاقا في الٌم ة في األسما  كاألفعاؿ كالحركؼا

الٌترادؼ في الكبلـ العربي نمفي إجماع األصكلييف برٌمًتهـ يثبتكف كقكع  إذان     
 أٌف الٌرازم رفض إمكانية كجكد الٌترادؼ في الحقائؽ الٌشرعية أك إاٌل  مطمقا.

المصطمحات الخاصة بالٌشرعا كظاهر كبلمع يمىـز منع أف مصطمحات الٌشرع ال 
ف كاف كالبدٌ يمزمها سكل األلف در الحاجة كما فبق ااظ الكاضحة اٌلتي ال تخٌؿ بالفهـ كام
كأما الترادؼ فاألظهر أنع لـ يكجد ألنع ثبت عمى ا :حيث يقكؿ اعٌبر عنها الٌرازم

ال ييمجأ إليع إال  ]الرازم[ا  فهك في نظرل 7خبلؼ األصؿ  فيقدر بقدر الحاجةا
طر إليها الٌناظـ أك الٌناثر كالٌسجا كغيرل مٌما ال يتـٌ بع إال مف خبللعا لحاجة يضٌ 

عا حيث ضٌمف قكلع بالمنا كلهذا عٌدل مف هذل الحيثية خبلفا لؤلصؿ في كبلـ الٌشار 
 الحديث عف الحقائؽ الشرعية. في إطار

لكف قد أثار رأيع نزاعا كردكدا كثيرة مف جمهكر األصكلييف الذيف أجازكل  
اٌلم ة كفي غيرها مف الحقائؽا كما ذلؾ فقد أقٌر هذا الرأم األصفهاني في في 

                                                                                  
 199ص 1نهاية الكصكؿ الهندم  ج 1
 .495ص 1حاشية السعد التفتازاني عمى شرح  اإليجي عمى مختصر ابف الحاجب ج 2
 .410ص 1اإلبهاج السبكي ككلدل ج 3
 293ص 1مناه  العقكؿ البدخشي ج 4
 .291ص 1حاشية البناني عمى شرح جبلؿ الديف المحمي داج 5
 .141ص 1كب المنير جشرح الكك  6
 .316ص 1المحصكؿ في عمـ األصكؿ ج  7
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ي لعا بكعادة حجة الٌرازم سياؽ االنتصار لئلماـ الٌرازم  في مقابؿ مخالفة القراف
 كهي أٌنع مخالؼ لؤلصؿا فخالفا جمهكر األصكلييف كما أسمفنا.  نفًسهاا

رعية كاعتبار المصطمحات كمف أدلة تجكيز كركد الٌترادؼ في الحقائؽ الشٌ 
اٌلتي يستعممها عمما  الٌشرع كالكاجب كالفرض كالمحتكـ مثبلا فهي مترادفة مف 
حيث حقيقتيها الٌشرعيةا كهي كائنة في استعماالتهـ ا كفي ذلؾ يقكؿ الٌسبكي في 

 .1اإلبهاج: اكهذا هك الٌصحيح لكجداف الكاجب  كالفرضا

 

 

                              
 .485ص 1اإلبهاج في شرح المنهاج ج 1
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 يف اٌّتهسادف  وجهىد  يف اٌمسايف زأي: اٌثبٌث ادلبحث

 :اٌّشسػٍت احلمبئك

بكقكع الٌترادؼ في أسما  الشرعية انطبلقا مف نصكص الٌشرع  يذهب القرافي 
نفسع اٌلتي كرد فيها كثير مف األلفاظ هي مف قبيؿ المترادفةا كمف ذلؾ ما أكردل مف 

مسمـ في صحيحع حكاية عف اهلل تعالى:ا ما تقٌرب إلٌي عبده  حديث اٌلذم خٌرجع
 بمثؿ أدا  افترضت عميع كال يزاؿ يتقٌرب إلٌي بالٌنكافؿ حٌتى أحٌبعا.

قاؿ القرافي ميعم قا عمى الحديث:ا فالمراد ههنا جميا الكاجبات إجماعا كألٌنع  
 .1قابمها بالنكافؿ )...(ا فثبت الٌترادؼا

يرل أٌف ما ذهب إليع الرازم مخالؼه لما هك متداكؿ في استعماالت  حيث
طبلقات عمما  الٌشرع ـٌ إٌف الرٌ  اكام ذ عميع أٌنع قرٌر كما في الكاجب كالفرضا ث ازم ييؤخى

ـ أٌنع ال في بداية كتابع المحصكؿ بأنع ال فرؽ عندل بيف الكاجب كالفرض قاؿ:ا فاعم
ستشكؿ اً  الميكًهـ لمتناقض ا كعميع مف هذا المأخذ 2لفرضاكافرؽ عندنا بيف الكاجب 

 قضعا حيث قاؿ:القرافي مذهب الٌرازم في األسما  المترادفة في الٌشرع ميشًعرا بتنا
كقد كيجدا معا  اييٍشكىؿ عميع بما تقٌدـ مف أٌكؿ الكتاب مف أٌف الفرض مرادؼ لمكاجبا

 . 3يعة مطمقىيف عمى شي  كاحدافي أصؿ الٌشر 

 أٌف المتأم ؿ في عبارة الرازم ال يجد معارضتع لكقكع الٌترادؼ في إالٌ    
المصطمحات الٌشرعيةا خاصة كأٌنع كما سبؽ أثبتع في بعض المفردات كالفرض 

                              
 .861اص 2نفائس األصكؿ ج 1
 .97ص 1المحصكؿ في عمـ األصكؿ ج 2
 .861ص 2نفائس األصكؿ ج 3
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اؿ:اكاألظهر ا فتقريرل يقتضي عدـ الًكجداف كما قفي ثنايا كتابع المحصكؿ كالكاجب
كبيف هذا كذاؾ فرؽ كاضح كجميا كالقاعدة  اأنع لـ يكجداا كليس ًامتناع الكقكع

كما هك معمـك عند اعدـ الكجداف ال تقتضي عدـ الكجكداا تفيد أفٌ  المشهكرة
ا فييقدنر بحسب :تؤٌكد هذا تي الٌ تتٌمة كبلمع  كال أدٌؿ عمى ذلؾ مف األصكلييفا

الٌسابؽ قٌمةي كقكعع في أسما  الٌشرعا ال امتناع ذلؾ فيعا الحاجةاا فييفهىـ مف كبلمع 
كبذلؾ ال يبقى كجع االعتراض عمى الٌرازم مف طرؼ القرافي كغيرلا لككنع لـ يقؼ 

ا ال ألٌنع ال ألفاظ الٌشرع عمى كثرتع في المصطمحات الٌشرعية فاعتبرل قميبل في
بؿ هك أشار إلى قٌمتع  اابؽلسٌ كما فهمكل مف كبلمع ا يكجد ألبتة في األسما  الٌشرعية

إٌف ف عبد الحميـ بف تيمية إذ يقكؿ: اكيؤكد هذا الٌرأم أحمد ب افي الكبلـ الشرعي
ٌما معدـك كقٌؿ أف ييعبىر  الٌترادؼ في اٌلم ة قميؿها كأٌما في ألفاظ القر اف فكٌما نادر كام

 .1اعف لفظ كاحد بمفظ كاحد يؤدم جميا معنالا بؿ يككف فيع تقريب لمعنال

كعميع مٌما سبؽ تكضيحع أف األلفاظ المترادفة كاقعة في اٌلم ة لكف ليس  
رادفاتا تعٌذر تؤٌكدل تمؾ الفركقات الٌدقيقة بيف المتبذلؾ الٌتكافؽ المعنكم الٌتاـا كهذا مي 

يمكف القكؿ ما كٌؿ هذا أٌنع ليست : اأ.ر بالمر بأٌنعكفي هذا الٌصدد يؤٌكد اٌلمساني 
هناؾ مرادفات حقيقية كأف ليس هناؾ لكممتيف نفس المعنى تماما كيبدك في الكاقا 

 . 2أٌف مف غير المحتمؿ أف تبقى في أية ل ة كممتاف لهما معنى كاحد تماماا

م ػػة العربيػػةا كمٌمػػا ينب ػػي أف  نخمػػص إليػػع  أف التػػرادؼ ظػػاهرةه مكجػػكدة فػػي الٌ        
جػػػرا  مػػػا أحدثػػػع االسػػػتعماؿ مػػػف ت يػػػرات كثيػػػرة  االلػػػةتتعمػػػؽ بدرجػػػة كبيػػػرة بمسػػػائؿ الدٌ 

                              
مقٌدمة في أصكؿ التفسيا ابف تيمية أحمد بف عبد الحميـا تحؽ عدناف زرزكراجامعة دمشؽ سكريا  1
 51ص 1972سنة  2ط
 104عمـ الداللة أ.ر بالـا ص  2
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ا .جتماعيػػػػػة كسياسػػػػػية ...كػػػػػاف سػػػػػببها عكامػػػػػؿ كثيػػػػػرة مػػػػػف اً  اياتلكثيػػػػػر مػػػػػف المسػػػػػمٌ 
 ر الحقائؽ فيع.ياؽ الٌشرعي كت يٌ ؽ بالسٌ تعم  كباألخٌص مجاؿ  بحثنا المي 

رادؼ ال هتمػاـ األصػكلييف بػالتٌ اً  مهمػا يكػف مػف أمػر فػكفٌ نخمص في األخيػر أٌنػع      
 لعنػػػايتهـ الٌدقيقػػػة بمػػػدلكالت ألفػػػاظ هتمػػػاـ اٌلم ػػػكييف بػػػعا كمػػػا ذلػػػؾ إالٌ شػػػأنع عػػػف اً  يقػػػؿ  

ـ اٌلم كيػة اٌلتػي ظمٌػت الٌشرع لتحديد مقصكدلا كهك أصالةن هدفهـ األسػمى فػي دراسػاته
تصػػػػػاحب مشػػػػػركعهـ األساسػػػػػيا أال كهػػػػػك حفػػػػػػظ الٌنصػػػػػكص الٌشػػػػػرعية مػػػػػف الفهػػػػػػـك 

جهػػػا ًاسػػػػتعماالت األلفػػػاظ الميتمب سػػػة هيئػػػػة نتً الخاطئػػػةا نتيجػػػة هػػػذل االلتباسػػػػات اٌلتػػػي تي 
الٌظنػػػكف الٌدالليػػػة التػػػي ال تقطػػػا بمعػػػاني كمػػػدلكالت ألفاظهػػػاا كمػػػف هنػػػا رٌكػػػز القرافػػػي 

يػد مفهػـك هػػذل الظٌػاهرة ًلمػا كقػا مػف خمػػط فػي نسػبة كثيػرة مػف ألفػػاظ عنايتػع عمػى تحد
اٌلم ػػة إلػػى التٌػػرادؼا فمػػًزـ الكقػػكؼ عمػػى تحديػػد دقيػػؽ يضػػبطها كفػػؽ الٌتطػػكر الحاصػػؿ 

ع االسػػػتعماؿ الميتنػػػٌكع مػػػف الٌت يػػػرات الٌدالليػػػةا كهػػػك مػػػايقٌرل الكاقػػػا فػػػي اٌلم ػػػة كمػػػا يحدثيػػػ
أال كهػػك ب يػػة االبتعػػاد عػػف الٌتعتػػيـ ا كليكفاٌلم ػػكما كهػػذا أيضػػا مػػا يصػػبك إليػػع األصػػ

  اللي الحائؿ بينع كبيف الفهـ الٌصحيح لمراد الٌشارع.الدٌ 



 خاتمة

229 
 

 
 
 
 
 

 خاتمة



 خاتمة

230 
 

 

يا خبلصة القكؿ عف المنه  الػذم ارتػآل القرافػي سػبيبل  فػي معالجػة قضػا إفٌ         
الداللة تحت غطا  النظريات األصكلية التي تبمكرت كنضجت بشكؿ كبيػر فػي دائػرة 
مناقشػػػػات المتكٌممػػػػيف سػػػػكا  مػػػػف المعتزلػػػػة أك األشػػػػاعرة بالخصػػػػكصا فخاضػػػػكا فػػػػي 
مناقشات عميقة تخص الم ة في جانبها الداللي بنظرة عقميةا كهنا نمفي القرافي كهػك 

فػػي  زعػػة المنطقيػػةكالنٌ  ثػػرة الجػػدؿ العقمػػيقػػد غمػػب عميػػع ك اأحػػد األصػػكلييف األشػػاعرة
كسػػب ا الدالليػػةا كهػػذا فػػي الحقيقػػة مػػا أكمنهػػا جهتهػػ ؛مناقشػػة كدراسػػة مباحػػث الم ػػة

رح كنظػػرا شػػامبل يفػػرض اإلشػػكاالت كيحػػاكؿ اإلجابػػة ة فػػي الطٌػػالػػدرس األصػػكلي دقٌػػ
ارائهػػـ بشػػكؿ كبيػػر بقػػدر مػػا تكٌسػػمكا  فػػيالصػػناعة العقميػػة  تػػؤثركمػػا ذلػػؾ لػػـ  ؛عنهػػا

إذ نجػػػدهـ قػػػد خػػػالفكا كثيػػػرا مػػػا تكٌصػػػؿ إليػػػع المناطقػػػة  ابحػػػكثهـالمػػػنه  المنطقػػػي فػػػي 
فػػػي تحديػػػد  خاصػػة مػػػا تعمٌػػؽ عنػػػدهـ بمراعػػاة العػػػرؼ الم ػػػكم إضػػافة إلػػػى االسػػتعماؿ

مػػف القكاعػػد المهٌمػػة التػػي تراعػػي المعػػاني عنػػد األصػػكلييف عػػٌد ا حيػػث يي مفهػػـك الداللػػة
سػكل مػدلكؿ  هػـال يهم فؤيػة المناطقػة الػذيالتي تككف محفكفة باأللفاظ عمػى عكػس ر 

المفػػػظ بعينػػػع فػػػي سػػػياؽ التجريػػػدا كمػػػف هنػػػا تبػػػدك لنػػػا معالجػػػة القرافػػػي ابتػػػدا  لمفهػػػـك 
حيمػع العناصػر المسػانيةا الداللة مف منظػكر مقاصػدم تػداكلي يرتكػز طبعػا عمػى مػا تي 

بللية بػارزة تمٌيػز باسػتق فنجػدل  قػدا ٌمس شخصػية فريػدة فػي طرحهػا العممػيتم أٌننا نى إالٌ 
 .تفٌرد بآرا  لـ يسبؽ إليها في ثنايا معالجتع لممباحث الدالليةك 

تفػػٌرد بهػػا القرافػػي دكف سػػائر األصػػكلييف التػػي دالليػػة الرا  ااكهنػػا سػػنحاكؿ تقػػديـ     
 كهي خبلصة ما تطٌرؽ إليها البحث: المتقدميف

الػذم  المػاهكم يالحػٌد المنطقػ قتصػر عمػى مػا قدنمػعيلـ  ةالدالل تحديدل لمفهـك -1
الجكهريػة كدكرهػا هػا اتمكنكن بؿ بحث فػي االعرضية لهازات الذاتية ك مميٌ عف الح فصً يي 
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الكضػػػا كاالسػػػتعماؿ كالحمػػػؿا ةو ثبلثػػػ أبعػػػادو يفتػػػرض نظػػػرة ذات  فػػػالقرافي التخػػػاطبيا 
ا كهػذا اعتبارا مهمػا كبالتالي اعتبار عنصر القصد كاإلرادة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليع

فػي بعػػدل  ا تنػاكؿ الخطػاب الم ػكماثػارل البحػث الم ػكم الحػديث خاصػػة لٌمػ االشػٌؾ مٌمػ
ى لنػا عنايػة األصػكلييف عامػة كالقرافػي خاصػة فػي جعمػع اإلفهػاـ الكظيفيا كهنا يتجمٌػ

ا ضػػػركرة اإلفهػػػاـ عمميػػػة مربكطػػػة بالقصػػػد كاإلرادةا إذ نػػػا رئيسػػػا لمتفسػػػير الػػػدالليمكك  
مقاربتػع  ا إذان عنػد القرافػي سػتعمالي لمػٌداؿيصػاحب القصػد االفتعٌقؿ المعنى مف المفظ 

اللػػػة تصػػػكرنا يجمػػػاي بػػػيف العناصػػػر الفاعمػػػة فػػػي تحقيقهػػػا )الكضػػػاا كقصػػػد لمفهػػػـك الدٌ 
 .المتكمـا كفهـ الساما(

ها بعػػػيف انطبلقػػػا مػػػف شػػػ ؼ القرافػػػي الكبيػػػر فػػػي اعتنائػػػع بالحػػػدكد كمراعػػػاة أخػػػذً  -2
د ال مػػػكض فػػػي فهػػػـ بًعػػػأساسػػػية تي  يراهػػػا قػػػٌدـ فركقػػػا دالليػػػة ااالعتبػػػار فػػػي التعريفػػػات

بػػيف قكلنػػا داللػػة المفػػظ كالداللػػة بػػالمفظا كهػػذل الفػػركؽ هػػي امتػػداد لتعريفػػػع  الخطػػابا
 ؛ـ لؤللفػػاظالي تتسػػاكؽ كتكظيػػؼ المػػتكمٌ كبالتٌػػ افهػػي عنػػدل إفهػػاـ أكفهػـ المفهػـك الداللػػة

الحيثيػػػة فػػػٌرؽ بػػػيف  هػػػذل مػػػففهػػػك يسػػػتعيف بػػػالمفظ لئلفصػػػاح عػػػف المعنػػػى المقصػػػكدا ك 
إلػػػى أك  اأك إلػػػى جزئػػػع أك إلػػػى الزمػػػع تمامػػػاإٌمػػػا  داللػػػة المفػػػظ التػػػي تحيػػػؿ إلػػػى معنػػػال

رس لػػدٌ ضػػافع القرافػػي فػػي اا كهػػذا التفريػػؽ يعػػٌد مٌمػػا أكاصػػؿاالسػػتعانة بػػالمفظ ألجػػؿ التٌ 
 الداللي األصكلي حيث إنٌع لـ يسبؽ بهذا التفريؽ.

عمقػػػة بػػػالمفظا مػػػف خػػػبلؿ عػػػرض مقاربػػػات القرافػػػي لممفػػػاهيـ الدالليػػػة المت  -3
اللػػة )المطابقػػةا بلثػػي لمدٌ صػػنيؼ الثٌ مفػػظ العػػاـ ضػػمف التٌ ال أفػػراد درج داللػػةكجػػدنال ال ييػػ

 هػػك كالتضػػمف كااللتػػزاـ( عمػػى خػػبلؼ مػػا هػػك شػػائا عنػػد األصػػكلييف كالمناطقػػةا بػػؿ
ـٌ عػاد كتكقٌػؼ بػدكف مجمى  ا عميعا كاستشكؿ هذا التصنيؼ حيث عٌدل غيػرى حاصػرا ثػ

 ؿ.إجابة عف هذا اإلشكا
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 فيهػا راعػىيرل القرافي أٌف المركبات اإلسػنادية هػي مكضػكعة كضػعا ال يي  -4
السػػػػػماع كمػػػػػا فػػػػػي المفػػػػػردات بػػػػػؿ مػػػػػف حيػػػػػث متابعػػػػػة العػػػػػرب فػػػػػي قكانينهػػػػػا التركبيػػػػػة  
كاإلفراديػػػةا فهػػػك عنػػػدل كضػػػا نػػػكعي يكػػػكف فيػػػع االنتحػػػا  بمراعػػػاة القكاعػػػد الكميػػػة فػػػي 

مػػع تشكمسػػكي فػػي نظريتػػع لمػػا قدٌ  إنشػػا  مركبػػات إسػػناديةا كيبػػدك هػػذا الطػػرح مكافػػؽ
تعتبػػػر أٌف الفػػػػرد يمكنػػػع خمػػػػؽ عػػػدد كبيػػػػر مػػػف الجمػػػػؿ ذات التكليديػػػة التحكيميػػػة التػػػػي 

 مرجعيات كمعاني عميقة كٌميةا لـ يسمعها مف قبؿ.

لمقرافػػػي خصيصػػػة تمٌيػػػز بهػػػا كهػػػي حرصػػػع الشػػػديد عمػػػى مراعػػػات الفػػػركؽ فػػػي  -5
سػػػمات فارقػػػة فػػػي حػػػدكدها مػػػا أمكنػػػع المباحػػػث الدالليػػػة المتشػػػابهةا فيحػػػاكؿ أف يقػػػٌدـ 

ذلؾا كمنها ما أضافع في تعريؼ لفظ المشػٌكؾا كذلػؾ لكػي ال يٌتحػد فػي مفهكمػع مػا 
ؾ المفػػظ المتػػكاطوا كلػػػذا نػػرال أضػػاؼ قيػػػدا فارقػػا ييبعػػد االلتبػػػاس بينهمػػاا فقػػاؿ المشػػػكٌ 

قيػد مػانا مػف  جنسو ي مختمؼ في محاؿ بجنسعا فكضافة المفظ المكضكع لمعنى كمٌ 
 ؿ المفهكميفا كهذا مف إضافاتع لتعريؼ المفظ المشٌكؾ.تداخ

كمنها أيضا تقديمع لتعريؼ م اير لما قٌدمع سابقكل لمفهػـك المفػظ المشػترؾ حيػث  -6
ًلػػيا  إف األصػػكلييف كمػػف بيػػنهـ الػػرازم اشػػترطكا فػػي حػػٌدل أف يكػػكف كيضػػا بكضػػا أىكى

أٌف  ضػػػػات منهػػػػاكهػػػػذا القيػػػػد لػػػػـ يرتضػػػػع القرافػػػػي كاعتػػػػرض عميػػػػع بجممػػػػة مػػػػف االعترا
كاعتراضػػات  قطعػا المشػترؾ يكػػكف بػيف الحقيقػػة كالمجػاز كالثػػاني لػيس بالكضػػا األٌكؿ

 .بيانها في محٌمهاتـ أخرل 

هنيػة أك لؤلعيػاف الخارجيػة كاف القرافػي ال يػرل بػأٌف األلفػاظ كيضػعت لممعػاني الذٌ  -7
ينػػاا بػػؿ كػػاف عمػػى سػػبيؿ التعيػػيفا إاٌل فيمػػا تعمٌػػؽ بػػاألعبلـ ا فػػالمفظ مكضػػكع لهػػا تعي

يػػرل أٌف األلفػػاظ كيضػػعت لممكجػػكدات الخارجيػػة لكػػف مػػف حيػػث هػػك كمٌػػي غيػػر متعػػيف 
 بؿ عمى سبيؿ االشتراؾ عمى خبلؼ ما رال األصكليكف. 
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 قاةمة المصادر والمراجع

 -أ-
اإلبهػػاج فػػي شػػرح المنهػػاج تقػػي الػػديف السػػبكي ككلػػدل تػػاج الػػديفا دار ابػػف حػػـز  -

 .2004لبناف 
 1إتحاؼ األناـ بتخصيص العاـ محمػد إبػراهيـ الحفنػاكما دار الحػديث القػاهرة ط -

 .1997سنة 

كرامشػػرؼ بػػف أحمػػد جمعػػاف اهر ابػػف عاشالالت الم كيػػة فػػي تفسػػير الطٌػػأثػػر الػػدٌ  -

أصػػػكؿ الػػػديف اقسػػػـ الػػػدعكة ك  الزهرانػػػيا رسػػػالة دكتػػػكرال اجامعػػػة أـ القػػػرل اكميػػػة

 هػ(.1426هػ/1427الكتاب كالسنة السنة  الجامعية )

اإلحكاـ فػي تميػز الفتػاكل عػف األحكػاـ كتصػرفات القاضػي اإلمػاـا شػهاب الػديف  -

 2ئر اإلسػػػػبلمية بيػػػػركت طالقرافػػػػي ا تحػػػػؽ عبػػػػد الفتػػػػاح أبػػػػك غػػػػٌدة ا  دار البشػػػػا

 1995سنة

كيػػػاف أحمػػػد  ابػػػالقطا كتعارضػػػهما عنػػػد األصػػػكلييف االحتمػػػاالت الم كيػػػة المخمػػػة -

 .  2013سنة 1دار المدار اإلسبلمي ليبيا ط حاـز يحيىا

مطبعػة المعػارؼ مصػر  ايؼ الديف اامػدم فػي أصػكؿ األحكػاـحكاـ سإحكاـ األ -

 .1914سنة 
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دار  امحمد بػف عمػي الشػككانياحؽ مف عمـ األصكؿكؿ إلى تحقيؽ الإرشاد الفح -

 .المعرفة لبناف د ت

 بيركت. دت. دار صادر امخشرمالز  اأساس الببلغة -

اإلشػػكاؿ الػػداللي فػػي قػػرا ة الػػنص قػػرا ة فػػي تجربػػة عممػػا  أصػػكؿ الفقػػعا محمػػد   -

 2001.بنعمرا دار النشر الجسكر الم رب دط سنة

سػػػنة  1المكتبػػػة األزهريػػػة لمتراثاالقػػػاهرة ط اأصػػػكؿ الفقػػػع محمػػػد زهيػػػر أبػػػك النػػػكر -

2010. 

إعػػبلـ المػػكقعيف عػػف رب العػػالميف أبػػي عبػػد محمػػد بػػف أبػػي بكػػر المعػػركؼ بػػابف  -

سػػنة  1القػػيـ الجكزيػػةا تحػػؽ مشػػهكر حسػػف دار ابػػف الجػػكزم المممكػػة السػػعكدية ط

1423. 

صػرية األضداد محمد بػف القاسػـ األنبػارما تحػؽ إبػراهيـ أبػك الفضػؿا المكتػب الع -

 .2011بيركت دط سنة 

إنػػػػارة األفهػػػػاـ بسػػػػماع ماقيػػػػؿ فػػػػي داللػػػػة العػػػػاـا أحمػػػػد بػػػػف مبػػػػارؾ السجمماسػػػػيا  -

مخطػػػػػػػكط ضػػػػػػػمف مجمػػػػػػػكع مصػػػػػػػٌكر عػػػػػػػف مكتبػػػػػػػة المسػػػػػػػجد النبػػػػػػػكم تحػػػػػػػت رقػػػػػػػـ  

 .ا دت النس 1/80التصنيؼ
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اإلماـ شػهاب الػديف القرافػي حمقػة كصػؿ بػيف الم ػرب كالمشػرؽ فػي مػذهب مالػؾ  -

 1ف منشػػكرات كزارة األكقػػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػبلمية الم ػػرب طفػػي القػػرف السػػابا مػػ

 1996سنة

 

 

 -ب-

المباحػػث الدالليػػة بػػيف  البحػػث الػػداللي عنػػد األصػػكلييف دراسػػة مكازنػػة فػػي أصػػكؿ -

 ككزينػػػػة جميػػػػؿ عبػػػػد امركػػػػز البحػػػػكث  المتكممػػػػيف خالػػػػد عبػػػػكد حمػػػػكدمالفقهػػػػا  ك 

 .  2008 1الدراسات اإلسبلمية العراؽ ب داد ط

دط  حػػػكم عنػػػد األصػػػكلييف مصػػػطفى جمػػػاؿ الػػػديفا دار الهجػػػرة إيػػػرافالبحػػػث الن -

 دت.

البرهػػػاف فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػع أبػػػك المعػػػالي عبػػػد الممػػػؾ الجػػػكينيا تحػػػؽ عبػػػد العظػػػيـ  -

 .2012سنة 5محمكد الديبا دار الكفا  مصراط

البحر المحيط في أصكؿ الفقعا بدر الديف الزركشيا درا الكتػب العمميػة بيػركتا  -

 .2013ط 

بدر الطالا في شرح جما الجكاما لجبلؿ الديف المحمي كبهامشع حاشػية حسػف لا -

 دت. العطار كتقريرات الشربيني دار الفكر.
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ب ية الكعاة في طبقات الم كييف كالنحاة جبلؿ الديف السيكطيا تحؽ عمػي محمػد  -

 .2005سنة 1عمرامكتبة الخانجي القاهرة ط

شػػمس الػػديف األصػػفهانيا تحػػؽ بيػػاف المختصػػر  شػػرح مختصػػر ابػػف الحاجػػبا  -

ـٌ  حيػػا  التٌػػراث اإلسػػبلمي جامعػػة أ محمػػد مظهػػر بقػػاا منشػػكرات المركػػز العممػػي كام

 .1986سنة    1القرل المممكة السعكدية ط

 -ت-

 ي هبللػػيتحػػؽ عمػػ محمػػد مرتضػػى الٌزبيػػدما اتػػاج العػػركس مػػف جػػكاهر القػػامكس -

 .2001 سنة 1االمجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الككيت طكاخركف

محمػد بػف محمػد تحرير القكاعد المنطقية فػي شػرح الرسػالة الٌشمسػية قطػب الػٌديف  -

 .2006سنة  2قـ إيراف ط االٌرازما دار شريعت

التحرير كالتنكير محمد الٌطاهر ابف عاشكرا دار سػحنكف لمنشػر كالتكزيػا  تػكنس  -

 .1997سنة 

 الحميػد عمػي بكزنيػداتحػؽ عبػد  التحصيؿ مػف المحصػكؿ  سػراج الػديف األرمػكما -

 .   1988سنة  1مؤسسة الرسالة دمشؽ ط
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تحفػػة المسػػئكؿ فػػي شػػرح مختصػػر منتهػػى الٌسػػكؿ اأبػػي زكريػػا  يحيػػى بػػف مكسػػى  -

حيػا  دار البحكث لمدراسػات اإلسػبلم اف شبيميالرهكني تح الهادم بف الحسي ية كام

 .دبي 2002سنة 1التراث ط

اجسػتيرا تحػؽ سػعيد بػف صػالح بػف تحقيؽ كتػاب شػرح التنقػيح لمقرافػيا  رسػالة م -

 .عفيؼا جامعة أـ القرل كمية الشريعةا المممكة السعكدية

الٌتحقيؽ كالبياف في شرح البرهاف عمي بف إسماعيؿ األبيارما تحؽ عمي بػف عبػد  -

 .2013سنة  1ٌشؤكف اإلسبلمية قطر طدار األكقاؼ كال الرحمف بساـ الجزائرما

ا عبػػد المتعػاؿ الصػػعيدما صػي عمػػى التهػذيبتجديػد عمػـ المنطػػؽ فػي شػػرح الخبي -

 .د ت 2مكتبة ااداب  مصر  ط

الٌتصػػكر الم ػػكم عنػػد عممػػا  األصػػكؿ أحمػػد عبػػد ال فػػارا دار المعرفػػة الجامعيػػة  -

 .1996مصر سنة 

ٍسػػتكيع ع - بػػد بػػف جعفػػر بػػف المرزبػػاف الفارسػػيا تصػػحيح الفصػػيح كشػػرحيعا البػػف ديري

مػػػى لمشػػػؤكف اإلسػػػبلمية القػػػاهرة سػػػنة تحػػػؽ محمػػػد بػػػدكم المختػػػكفا المجمػػػس األع

1998  . 

تفسػػػير النصػػػكص فػػػي الفقػػػع اإلسػػػبلمي امحمػػػد أديػػػب صػػػالح المكتػػػب اإلسػػػبلمي  -

 .1994سنة  4بيركت ط
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الٌتفكير الٌداللي في الفكر اإلسػبلمي اعمػي حػاتـ حسػفادار التٌنػكير بيػركت لبنػاف  -

 .2012سنة  1ط

لسػبلـ المسػدما الػدار العربيػة لمكتػاب التفكير اٌلمساني في الحضارة العربيػة عبػد ا -

 .1986تكنس د ط سنة 

دار الفكػػػر  تقريػػػرات عبػػػد الرحمػػػاف الشػػػربيني عمػػػى جمػػػا الجكامػػػا البػػػف السػػػبكي. -

 بيركتا دت.

 .1985لسيد الشريؼ الجرجاني مكتبة لبناف بيركت دط سنة التعريفات ا  -

كتبػػػة تمخػػػيص المحصػػػكؿ كتهػػػذيب األصػػػكؿ النقشػػػكاني مخطػػػكط مصػػػكر عػػػف م -

 .115األزهرية مصر /أصكؿ الحنفية/الرقـ الخاص 

سػػػنة 1التكػػػكثر العقمػػػي طػػػع عبػػػد الرحمػػػافا المركػػػز الثقػػػافي العربػػػي الم ػػػربا ط  -

1998. 

تهػػذيب الم ػػة ألبػػي منصػػكر األزهػػرما تحػػؽ يعقػػكب عبػػد النبػػيا الػػٌدار المصػػرية  -

 لمتأيؼ كالترجمةا مصر د طا د ت

ؿ الفقػػع أمػػيف الػػديف بػػف مظفػػر بػػف أبػػي تنقػػيح محصػػكؿ ابػػف الخطيػػب فػػي أصػػك  -

ـٌ القػرل  هػا621الخير التبريزم ت تحؽ حمزة زهير حافظ رسالة دكتكرال جامعػة أ

 .286/30102السعكدية  دتا رقـ 
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عد بػػػف منصػػػكر المعػػػركؼ بػػػابف كمكنػػػة مخطػػػكط التنقيحػػػات شػػػرح الٌتمكيحػػػاتا سػػػ -

شػػػكاؿ سػػػنة شػػػهر  6 مصػػػكر عػػػف مكتبػػػة فػػػيض اهلل أفنػػػدم تركيػػػاا تػػػاري  النسػػػ  

 ق  696

تمهيد القكاعد شرح تسهيؿ الفكائػد نػاظر الجػيش تحػؽ عمػي محمػد فػاخر كاخػركف  -

 .2007سنة  1دار السبلـ مصر ط

التكضػػػػػيح فػػػػػي شػػػػػرح التنقػػػػػيح أبػػػػػي العبػػػػػاس أحمػػػػػد الزليطػػػػػي المػػػػػالكي المشػػػػػهكر  -

الدراسػػػػات ر جامعػػػػة أـ القػػػػرل كميػػػػة الشػػػػريعة ك رسػػػػالة ماجسػػػػتي هػػػػػ(898بحمكلػػػػك)

ارسػػػػة ك تحقيػػػػؽ مػػػػف أكؿ الكتػػػػاب إلػػػػى نهايػػػػة البػػػػاب الخػػػػامس فػػػػي اإلسػػػػبلمية د

 .2004السنة  الجامعية  ا الطالب بمقاسـ بف ذاكر بف محمداالنكاهي

التكضػػػيح كالتصػػػحيح لحػػػٌؿ مشػػػكبلت التنقػػػيح ) المشػػػهكرة حاشػػػية الطػػػاهر ابػػػف   -

عاشكر عمى التنقيح( محمدالطاهر بف عاشكرا مطبعة النهضػة تػكنس د ط سػنة 

1941. 

 -ج-

جمهػػرة مقػػاالت كرسػػائؿ الطػػاهر بػػف عاشػػكر جمػػا محمػػد الميسػػاكم دار النفػػائس  -

 .2015سنة  1ط

 -ح-
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تحػػؽ عمػػي  اكالقػػاهرة لجػػبلؿ الػػديف السػػيكطي حسػػف المحاضػػرة فػػي أخبػػار مصػػر -

 .2007سنة  1مكتبة الخانجي القاهرة ط امحمد عمر

نػػاف سػػنة حاشػػية الخضػػرم عمػػى شػػرح ابػػف عقيػػؿ امحمػػد الخضػػرم دار الفكػػر لب -

2010. 

ا دار الكتػػػب العمميػػػة حاشػػػية السػػػيد الشػػػريؼ عمػػػى شػػػرح العضػػػد عمػػػى المختصػػػر -

 بيركت لبناف.

حاشػػية شػػي  اإلسػػبلـ زكريػػا  األنصػػارم عمػػى شػػرح المحمٌػػي عمػػى جمػػا الجكامػػاا  -

مخطػػػػػكط مصػػػػػٌكر عػػػػػف مكتبػػػػػة جامعػػػػػة الممػػػػػؾ سػػػػػعكد لممخطكطػػػػػاتاالرقـ العػػػػػاـ 

هػػػػػ االناسػػػػ   حسػػػػف عبػػػػد 1128 اتػػػػاري  النسػػػػ  216.1رقػػػػـ الصػػػػنؼ  ا6134

 الكريـ. 

مطبعػة مصػطفى  ااف عمى شرح الٌسمـ ألحمد الممٌػكمحاشية محمد بف عمي الٌصب -

 .1938البابي الحمبي كأكالدل اسنة 

ا دار الفكػر بيػركت حسػف العطػار عمػى شػرج المحمػي عمػى جمػا الجكامػاحاشية  -

 لبناف دت.

سػنة  1كتبة األزهريػة القػاهرة  طحكاشي الشمسيةا مراجعة أحمد حسف محمد الم  -

2010. 

 -خ-
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الهيئػػػػة  اتحػػػػؽ محمػػػػد عمػػػػي النجػػػػار االخصػػػػائص ابػػػػف جنػػػػي أبػػػػي الفػػػػتح عثمػػػػاف -

 القاهرة.    2011سنة  4المصرية العامة لمكتب ط

الخطػػػاب االشػػػتباهي فػػػي التػػػراث المسػػػاني العربػػػي االبشػػػير التهػػػالي دار الكتػػػػاب  -

 ا2013سنة 1ط المتحدة لبنافاة الجديد

 .1920مكتبة القاهرة مصر  سنة خبلصة عمـ الكضا يكسؼ الدجكما -

 -د-

درة الحجػػػاؿ أبػػػي العبػػػاس ابػػػف الفرضػػػيا تحػػػؽ محمػػػد األحمػػػدم أبػػػك النػػػكرا دار  -

 .التراث مصر دت د ط

دراسػػػػة المعنػػػػى عنػػػػد األصػػػػكلييف اطػػػػاهر سػػػػميماف حمكدةاالػػػػدار الجامعيػػػػة د ت  -

 مصر. 

امنػػػة ابػػػف حجػػػر العسػػػقبلنيا تصػػػحيح سػػػالـ الػػػدرر الكامنػػػة فػػػي أعيػػػاف المائػػػة الث -

 .1993سنة 1ط كمرنكك دار الجيؿ لبناف

محمػػػكد األصػػػكلييف دراسػػػة منهجيػػػة تحميميػػػةا  داللػػػة األلفػػػاظ عمػػػى المعػػػاني عنػػػد -

 . 2009سنة  1دار كهبة مصرا ط اتكفيؽ محٌمد سعد

دالالت األلفػػػاظ عنػػػد األصػػػكلييف عثمػػػافا تكفيػػػؽ دبمػػػـك دراسػػػات عميػػػا فػػػي شػػػعبة  -

لعمـك اإلسػبلمية جامعػة سػيدم بػف عبػد اهلل كميػة ااداب كالعمػـك اإلنسػانية ظهػر ا

 .1998/1999سنة  ا76/60المهراز فاس رقـ 
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 1دار األكائػػػػػػػؿ ط داللػػػػػػة تراكيػػػػػػب الجمػػػػػػؿ عنػػػػػػد األصػػػػػػكلييف مكسػػػػػػى العبيػػػػػػدافا -

 سكرية. 2002سنة

لشػػباب دكر الكممػػة فػػي اٌلم ػػة سػػتيفف أكلمػػافا ترجمػػة كمػػاؿ محمػػد بشػػرا مكتبػػة ا -

 مصر دت.

لكيا تحػػػؽ محمػػػد الػػػديباج المػػػذهب فػػػي معرفػػػة أعيػػػاف المػػػذهب ابػػػف فرحػػػكف المػػػا -

 .ا دار التراث القاهرة دط د تاألحمدم أبك النكر

 .3ديكاف البحترم تحؽ حسيف كامؿ الصيرفي دار المعارؼ مصر ط -

ديكاف أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقػا  العكبػرما ضػبطع كصػححع مصػطفى  -

 .2010قا كاخركفا دار الفكر لبناف دط سنة الس

 -ر-

الػػٌرد عمػػى المنطقيػػيف أحمػػد بػػف عبػػد الحمػػيـ ابػػف تيميػػةا تحػػؽ عبػػد الصػػمد شػػرؼ  -

 .2005سنة  1الديف الكتبيا مؤسسة رياف لبناف ط

 رفػػا الٌنقػػاب عػػف تنقػػيح الٌشػػهابا أبػػك عمػػي حسػػيف بػػف عمػػي الرجراجػػي الٌشكشػػاكم -

منشكرات كزارة األكقاؼ ك الٌشؤكف اإلسػبلمية  االبتحؽ مبارؾ مكٌتافي كأحمد ال 

 .2011الم رب سنة 

رفا الحاجب عف مختصر ابف الحاجب ا تاج الديف الٌسبكي ا تحػؽ عمػي محمػد  -

 .معٌكض كعادؿ أحمد عبد المكجكداعالـ الكتب د ت د ط
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 -ش-

شػػػػػرح األشػػػػػمكني عمػػػػػى ألفيػػػػػة ابػػػػػف مالػػػػػؾ بحاشػػػػػية الصػػػػػبافا أبػػػػػك الحسػػػػػف عمػػػػػي  -

 .2011ا دار الفكر  لبناف د ط سنةاألشمكني

شرح الجبلؿ المحمي عمػى جمػا الجكامػا بحاشػية حسػف العطػار دار الفكػر لبنػاف  -

 .د ت

 شرح الرضي عمى كافيػة ابػف الحاجػب اتػح عبػد العػاؿ سػالـ مكػـر اعػالـ الكتػبا -

 .القاهرة ا2000سنة 1ط

تركػػي ادار ال ػػرب الشػػيرازم أبػػك إسػػحاؽ إبػػراهيـا تػػح عبػػد المجيػػد ال اشػػرح الٌممػػا -

 .بيركت لبناف  1988سنة  1سبلمي طاإل

شػػرح الكككػػب المنيػػر محمػػد بػػف أحمػػد الفيتيػػكحي المشػػهكر بػػابف النجػػار الحنبمػػي ا  -

 .1993سنة  1تحؽ محمد الزحيمي ك نذير حمادا مكتبة العبيكاف السعكدية ط

يد شػػػرح مختصػػػر األصػػػػميا العضػػػد اإليجػػػػي كبحاشػػػيتع الٌسػػػػعد التفتػػػازاني ك الٌسػػػػ -

 الٌشريؼ دار الكتب العممية لبناف. 

شرح مختصر الركضةا نجـ الديف أبي الربيػا ابػف سػعيد الطٌػكفيا تحػؽ عبػد اهلل  -

بف عبد المحسف التركيا  منشػكرات كزراة الشػؤكف اإلسػبلمية كاألكقػاؼ كالفػدعكة 

 .1998سنة  2كاإلرشاد السعكديةاط
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سػػػػػػػػػؼ السنكسػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػرح مختصػػػػػػػػػر المنطػػػػػػػػػؽ اأبػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف يك  -

الٌتممسػػانيامخطكط مصػػكر ضػػمف مجمػػكع عػػف مكتبػػة راغػػب باشػػا تركيػػا اتػػاري  

 .905/1هػ ارقـ 1164الٌنس  

شػػرح المطػػالا قطػػب الػػديف الػػرازما كبهامشػػع حاشػػية السػػيد الشػػريؼ الجرجػػػانيا  -

 .ق1391سنة  1تحؽ أسامة الساعدما منشكرات ذكل القربي إيراف ط 

أبػػك محمػػد عبػػد اهلل الفهػػرم ابػػف التممسػػانيا تحػػؽ  شػػرح المعػػالـ فػػي أصػػكؿ الفقػػع -

 1عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد كعمػػي محمػػد عػػكضا عػػالـ الكتػػب بيػػركت لبنػػاف ط

 .1998سنة 

إعػػادة التصػػكير  1985الشػػفا  أبػػك عمػػي ابػػف سػػينا المطبعىػػة األميريػػة مصػػر ا  -

 .دار الفكر لبناف

 -ص-

رب فػي كبلمهػاا أبػي الحسػيف الصاحبي في فقع الم ة العربية كمسائمها كسنف العػ -

 1أحمػػد بػػف فػػارسا عمػػؽ عميػػع أحمػػد حسػػف بسػػ  ادار الكتػػب العمميػػة  لبنػػاف ط

 .1997سنة 

الصػػػحاح  تػػػاج الم ػػػة كصػػػحاح العربيػػػة ا إسػػػماعيؿ بػػػف حمػػػاد الجػػػكهرم ا تحػػػؽ  -

 .بيركت لبناف 1984سنة  3أحمد عبد ال فكر عطارا دار العمـ لممبلييف ط

 -ع-
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لخصػكص كالعمػـك أبػي العبػاس شػهاب الػديف القرافػيا دراسػة العقد المنظـك فػي ا -

كتحؽ محمد عمكم بنصػرا منشػكرات كزارة األكقػاؼ كالشػؤكف اإلسػبلمية الم ػرب 

 .1997سنة 

 1طعمػػػـ التخاطػػػب اإلسػػػبلمي محمػػػد محمػػػد عمػػػي يػػػكنس دار المػػػدار اإلسػػػبلمي  -

2006. 

راة التعمػػيـ العػػالي عمػػـ الداللػػة أؼ.أر.بػػالمر ترجمػػةا مجيػػد الماشػػطة منشػػكرات كز  -

 .1985كالبحث العممي الجامعة المستنصرية سنة 

عمػػػـ الداللػػػة إطػػػار جديػػػدا ؼ.ر.بػػػالمرا تػػػر صػػػبرم إبػػػراهيـ السػػػٌيد دار المعرفػػػة  -

 .مصر 1995الجامعية سنة

عمػػػـ الم ػػػة العػػػاـ افردينػػػاف دم سكسػػػيراترجمة يكئيػػػؿ يكسػػػؼ عزيػػػزادار اافػػػاؽ  -

 .   1985العربية ب داد سنة 

السػميف الحمبػي اتحػؽ  افسير أشرؼ األلفاظ اأحمد بف يكسػؼالحفاظ في ت عمدة -

 .1996سنة  1محمد باسؿ عيكف السكد ادار الكتب العممية بيركت لبناف ط

 -ؼ-

 هػػ(ا تحػؽ عبػد العمػيـ الطحػاكما291الفاخر ألبي طالب الميفٌضؿ بف سػممة ) ت -

 .1974دار الهيئة المصرية العامة لمكتاب د ط سنة 
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ائؽ في عمـ أصكؿ الفقع صفي الديف الهندما تحؽ محمػد نٌصػارا دار الكتػب الف -

 .2005سنة  1العممية بيركت لبنافا ط

 2الفركؽ شهاب الديف القرافي تحؽ عمر حسف القيػاـا مؤسسػة الرسػالة سػكريا ط -

 .2011سنة 

الفػػركؽ الم كيػػةا أبػػي هػػبلؿ العسػػكرما تحػػؽ مصػػطفى عبػػد العمػػيـا سػػعد محمػػد   -

 .2016سنة  1المكتبة التكفيقيةا مصر طحمكدةا 

فمسفة الم ػة كالمعنػى بػيف التكقيػؼ كالكضػا كالتأكيػؿ عائشػة الحضػرما منشػكرات  -

 .2016سنة  1االختبلؼ الجزائر ط

الفكػػر السػػامي فػػي تػػاري  الفقػػع اإلسػػبلميا محمػػد بػػف الحسػػف الحجػػكم الثعػػالبيا   -

 .2007سنة  2أيمف صالح شعبافا دار الكتب العممية ط

 -ؽ-

االقتضػػػػا  فػػػػي التٌػػػػداكؿ المسػػػػانيا عػػػػادؿ فػػػػاخكرما مجمػػػػة عػػػػالـ الفكػػػػر الككيتيػػػػة  -

 .1989األلسنيةاالسنة  3عدد 20مجمد

 -ض-

 1الضك  البلما ألهؿ القرف التاسا شمس الديف السػخاكم دار الجيػؿ بيػركت ط  -

 .1992سنة 
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 -ط-

يا تحػؽ محمػكد طبقات الشافعية الكبرل تاج الديف أبي نصر عبد الكهاب السػبك -

محمػد الطنػاحي كعبػد الفتػاح محمػد الحمػكا دار إحيػا  الكتػب العربيػة مصػرا دط 

 .1964سنة

 

 -ؾ-

الكاشػػػػؼ عمػػػػى المحصػػػػكؿ شػػػػمس الػػػػديف األصػػػػبهانيا تحػػػػؽ عػػػػادؿ أحمػػػػد عبػػػػد  -

 .1998سنة  1المكجكد كعمي محمد معكضا دار الكتب العممية لبناف ط

تحػػػؽ عبػػػد السػػػبلـ هػػػاركف مكتبػػػة الكتػػػاب أبػػػي بشػػػر عمػػػرك بػػػف عثمػػػاف سػػػيبكيع ا -

 .2014سنة 5الخانجي القاهرة ط

 ا ترجمة الدحداح كاخركفالبناف ناشركف.التهانكم اكشاؼ  اصطبلحات الفنكف -

تحػػػؽ عػػػدناف دركيػػػش  مكسػػػى الحسػػػيني الكفػػػكما الكٌميػػػات أبػػػي البقػػػا  أيػػػكب بػػػف -

 .1998سنة  2مؤسسة الرسالة ط كمحمد المصرما

 -ؿ-

التضػميؿ دراسػة نقديػة عمػى هػامش معنػى المعنػىا كيػاف حػاـز ك  الم ة بػيف الداللػة -

 .2015سنة 1يحيى دار الكتاب الجديدة المتحدة لبناف ط
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الم ة العربية معناها كمبناها تماـ حسافا دار الثقافةا الػدار البيضػا  الم ػربا د  -

 .ت د ط

 ب ت . بيركت لبناف لساف العرب ابف منظكر دار صادر -

 1دار الطميعػػة بيػػركت لبنػػاف طعػػادؿ الفػػاخكرما  كليديػػة الٌتحكيميػػةااٌلمسػػانيات التٌ  -

 .1980سنة 

 -ق-

همػػػا الهكامػػػػا شػػػػرح جمػػػا الجكامػػػػاا جػػػػبلؿ الػػػديف السػػػػيكطي ا تعميػػػػؽ الشػػػػربيني  -

 .2013شريدةا دار الحديث القاهرة دط سنة

 -ـ-

بػة المباحث اٌلم كية كأثرها في أصكؿ الفقعا نشأت عمي محمكد عبػد الرحمافامكت -

   2007سنة  2الثقافة الدينية القاهرةاط

 تحػػػؽ جػػػابر فٌيػػػاض عمػػػكانيا المحصػػػكؿ فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػع افخػػػر الػػػديف الػػػرازما -

 . مؤسسة الرسالة بيركت لبناف

مختصػر مػف قكاعػد العبلئػي ككػبلـ اإلسػنكما تحػؽ مصػطفى محمػكد الينجػػكينيا  -

 .1984مطبعة الجمهكر المكصؿ العراؽا سنة



 قاةمة المصادر والمراجع    

251 
 

ٌسػػػكؿ كاألمػػؿ فػػػي عممػػي األصػػػكؿ كالجػػدؿا جمػػػاؿ الػػديف أبػػػي مختصػػر منتهػػى ال -

ا بيػػركت  عمػػرك عثمػػاف ابػػف الحاجػػبا دراسػػة كتحػػؽ نػػذير حمػػادكا دار ابػػف حػػـز

 .2006سنة  1لبناف ط

فػػي عمػػـك الم ػػةا جػػبلؿ الػػديف السػػيكطيا تػػح األبيػػارم كالبيجػػاكم كشػػمبيا  المزهػػر -

 دار الجيؿ بيركت لبناف.

ال زالي اتحػؽ محمػكد بيجػكا مطبعػة الضػباح دمشػؽ  مقاصد الفبلسفةا أبك حامد -

 .2000سنة  1اط

مسػػػالؾ الداللػػػػة بػػػػيف الم ػػػػكييف كاألصػػػػكلييفا عبػػػد الحميػػػػد العممػػػػيا مطبعػػػػة أنفػػػػك  -

 .2000سنة  1برينت فاس الم رب ط

المعتمػػد فػػي أصػػكؿ الفقػػع أبػػك الحسػػيف محمػػد بػػف عمػػي البصػػرم المعتزلػػي تحػػؽ  -

هػػد العممػػي الفرنسػػي لمٌدراسػػات العربيػػة دمشػػؽ محمػػد حميػػد اهلل كاخركفانشػػر المع

 1964سنة

أبي الحسيف أحمد ابػف فػارساتحؽ عبػد الٌسػبلـ هػاركف دار  امعجـ مقاييس اٌلم ة -

 .  1979الفكر بيركت لبناف اسنة 

 .1982معجـ الفمسفيا جميؿ صميبياا دار الكتاب المبناني د ط سنة   -

 محمػػد حسػػف حسػػف جبػػؿا اكتطبيقيػػاراسػػة عربيػػة مؤصػػمة نظريػػا المعنػػى الم ػػكم د -

 .2005سنة1مكتبة ااداب ط
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معنػػػى المعنػػػى دراسػػػة ألثػػػر الم ػػػة فػػػي الفكػػػر  كلعمػػػـ الرمزيػػػةا أكغػػػدف ك رتشػػػازدا  -

سػػػنة  1ترجمػػػة  كيػػػاف احمػػػد حػػػاـز يحيػػػىا دار الكتػػػاب الجديػػػد المتحػػػدة لبنػػػاف ط

2015. 

مصػػػػر سػػػػنة دار المعػػػػارؼ  معيػػػػار العمػػػػـ أبػػػػك حامػػػػد ال زالػػػػياتح سػػػػميماف دنيػػػػاا -

1961. 

مقاصد الفبلسفةا أبك حامد ال زالي اتحػؽ محمػكد بيجػكا مطبعػة الضػباح دمشػؽ  -

 .2000سنة  1اط

مدخؿ إلى لسانيات دم سكسيرا حنكف مبارؾا دار تكبقاؿ لمنشر الػدار البيضػا   -

 .1987سنة 1الم رب ط

ر مفػػردات ألفػػاظ القػػر اف الراغػػب األصػػفهانيا تحػػؽ صػػفكاف عػػػدناف داككدما دا -

 .2009سنة  4القمـ دمشؽ ط

 1مقدمػػػػػة فػػػػػي أصػػػػػكؿ الداللػػػػػة أحمػػػػػد مكنػػػػػةا مطبعػػػػػة الخمػػػػػي  العربػػػػػي تطػػػػػكاف ط -

 .2013سنة

مقكلػػة الحػػدث الدالليػػة فػػي التفكيػػر الٌم ػػكم اشػػكرم السػػعدما دار الكتػػاب الجديػػد  -

 .2013سنة 1المتحدة ط
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 بػارؾ حقػكفاإشػراؼ م  اهبللػيالمٌككف المنطقي في الٌداللة عند العرب الحسػف ال -

 جامعػػػة سػػػيدم محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل كميػػػة ااداب كالعمػػػـك اإلنسػػػانية ظهػػػر المهػػػراز

 .86/100رقـ  2001/2002فاس السنة الجامعية 

  .  1990اف مكتبة االنجمك مصرية القاهرة سنة مناه  البحث في الم ة تماـ حسٌ   -

العظمػػػػػى  منطػػػػػؽ اإلشػػػػػراقييف أبػػػػػك عمػػػػػي ابػػػػػف سػػػػػينا ا منشػػػػػكرات مكتبػػػػػة ايػػػػػة اهلل -

 هػ.1305سنة  2المرعشي النجفي قـ إيراف ط

مػػنه  البحػػث الم ػػكم بػػيف التػػراث كعمػػـ الم ػػة الحػػديثا عمػػي زكيػػف دار الشػػؤكف  -

 .1986ب داد سنة  1ثقافية العامة طال

  مطبعػػة النهضػػةجعػػيط محمػػد  مػػنه  التحقيػػؽ كالتكضػػيح لحػػؿ غػػكامض التنقػػيح  -

 .  1924سنة  1ط تكنس

ا دار األكقػػاؼ اللي عنػػد اإلمػػاـ الشػػاطبي اعبػػد الحميػػد العممػػيمػػنه  الػػٌدرس الػػدٌ  -

 اإلسبلمية الم رب األقصى.

المػػنه  الػػداللي األصػػكلي كأثػػرل فػػي حفػػظ الشػػريعة محمػػد بػػف إبػػراهيـ بػػف صػػالح  -

التركيا رسالة دكتكرالا جامعة أـ القرل كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلميةا قسـ 

 .1437-1436 اـ الجامعي الشريعة تخصص أصكؿ الفقعا الع
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مػػػف العبلمػػػة إلػػػى المعنػػػى دراسػػػة لسػػػانية كدالليػػػة لػػػدل عممػػػا  األصػػػكؿا مختػػػار  -

درقػػاكما رسػػالة دكتػػكرال جامعػػة كهػػراف كميػػة ااداب كالم ػػات كالفنػػكف ا قسػػـ الم ػػة 

 .2010/2011العربية كادابها السنة الجامعية 

ف مكسػػى الشػػاطبي تعميػػؽ المكافقػػات فػػي أصػػكؿ الشػػريعةا أبػػك إسػػحاؽ إبػػراهيـ بػػ -

 .د ط مصر 2003عبد درازا المكتبة التكفيقية سنة 

مكسكعة مصطمحات عمـ المنطؽ عند العربا فريد جبر كرفيػؽ العجػـ كاخػركفا  -

   .1996سنة  1مكتبة لبناف ناشركف بيركت لبناف ط

 -ف-

 النحك الكافي حسف عباس دار الفكر لبناف مصٌكر دط دت. -

ا شػػػهاب الػػديف القرافػػيا تػػػح عبػػد المكجػػػكد رح المحصػػكؿنفػػائس األصػػكؿ فػػػي شػػ -

 .1كعكضا دار المكتبة العصرية بيركتا ط

نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز فخر الديف الرازما تحػؽ بكػرم شػي  أمػيفا دار  -

 .1985سنة  1العمـ لممبليف لبناف ط

منػػػاه  العقػػػكؿ فػػػي شػػػرح  نهايػػػة السػػػكؿ شػػػرح منهػػػاج الكصػػػكؿ لئلسػػػنكم بهػػػامش -

 دار الكتب العممية لبناف دت  االكصكؿ  محمد بف الحسف البدٍخشي منهاج
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تحػؽ صػالح بػف سػميماف  ادراية األصػكؿ صػفي الػديف الهنػدم نهاية الكصكؿ في -

 اليكسؼ سعد بف سالـ السكيح المكتبة التجارية مكة المكرمة د ت.
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 يهخض انزسانت

املُطهقاث ُا يف ْذِ انبحث بياٌ جهىد عهًاء أطىل انفقّ اإلساليي ومتيزْى يف يعاجلت يشكالث انذالنت يٍ خالل انُظىص، ويُاقشت نواح

كاٌ غزضُا ْى عزع ْـ( .  686-626. ويٍ ْؤالء شهاب انذيٍ انقزايف )تفكرييت وطزائقدالنيت  تعاريفنبُاء واألسس انفكزيت واملُطقيت 

زاعاة األنفاظ يف وْى تفزيق يتأّسس عهى ي. أَىاع االستعًاالث انهغىيتبني  اَطالقا يٍ تفزيقّ املهّىآراءِ يف يسائم انذالنت انيت تفزد هبا أْى 

  .بانعالياث انهساَيتانتىاطم يف انذالنت جاعال قيذ اإلفهاو ضزورة يفهىيا يعزف انقزايف ويٍ ْذا املُطهق بىن  تىاطهيت.سياقاث 

 انكهًاث املفتاحيت:

 انتىاطم -املعىن  –املُطق  –انذالنت  –أطىل انفقّ  –شهاب انذيٍ انقزايف 

Résumé : 

Nous avons consacré cette recherche pour éclaircir les efforts émis par les scientifiques de Ossol-Fiqh (la 

jurisprudence islamique) jouies de privilège en traitement des problèmes de la sémantique à travers les textes, 

et en discutant les perspectives et le fondations intellectuelle et logiques pour fonder des définitions 

sémantiques et des modalités  de pensée. Parmi ceux CHIHAB-DINE QARAFI (626-684 Hégire). Notre but était 

de manifester le plus important de ses points de vues en question de signification qu’il a opter, à partir de la 

distinction entre les usages linguistiques. Cette distinction se repose sur la considération des paroles dans de 

différents contextes communicatives. Et de cette distinction QARAFI a bâtit un concept qui définit la 

signification, en faisant du fait de comprendre (entendement) une nécessité dans la communication à travers le 

sigue linguistique. 

Mots clé : CHIHAB DINE QARAFI – Ossol Fiqh – jurisprudence – sémantique – logique – signification - 

communication 




