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الداالجتماعي اللّغوي رس  

  ))املُستصفَى((عند اإلمامِ الغزايلّ يف 
  مهدي أسعد عرار. د

حياِته وفكِره، وال : ليست تعنى هذه املباحثةُ باحلديثِ عن اإلمامِ الغزايلِّ
 املَقِْصد األولُ الذي تترسمه هو ، بل))املستصفَى ِمن علِم األصوِل((عن مصنِفه 

 سأنظاٍر من تلم))االجتماعي رِس اللّغوياحلاِل((، وعلى رأِسها ))الد سياق(( 
 أنّ اإلمام عبِري، واحلققاِصِد الكَِلِم ورسوِم التمةٌ يف اإلبانِة عن مهالذي له س– 

 كان يفزع إىل سياِق احلاِل الذي يفعلُ يف –كما سيتبين يف ِثنِي هذه املباحثة 
و ترجيِحه أو ترشيِحه، وِمن ذلك التفاتته، على حنوٍ معِجٍب، إىل تشكيلِ املعىن أ

فضلِ العادةِ يف اإلبانِة، وطبقةِ املتكلِّم، والقرائنِ السياقيةِ اهلاديةِ إىل املتعيِن، ولغِة 
وِمن . اجلسِم والوجِه والشمائِل، واستشراِف املسكوِت عنه من املنطوِق به

اإلمام وجهٍة ثانيٍة جنح ِة وما يكتنفسياِق احلاِل واألنظاِر اخلارجي إىل عد 
املوقف الكالمي ِمن مالبساتٍ وأحوالٍ محتكَماً عريضاً للحكمِ على العمومِ أو 
اخلصوِص، وجعِل استرفاِد احلاِل فَيصالً ناسخاً لالحتماِل، كتردد ِداللِة 

لتراكيِب يف وجٍه ظاهري التراكيِب بني احلقيقِة أو ااِز، أو تشاكِل هذه ا
موِهمٍ مع تبايِنها تبايناً يعينه السياق، كلّ هذه املباحثِ وغريها مما عرجت عليه 
  .ملتِمساً وحملّالً ومقارناً، يف مواضع خمصوصٍة، مبا ورد يف علمِ اللّسانِ احلديِث

  :يف مقاصِد العنواِن

اِن هذه املباحثِة ثالوثاً ينتظم يتبدى، للخاطِر األوِل، أنّ يف عنو
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، ))املُستصفَى ِمن ِعلِْم األصول((أولُه اإلمام الغزايلُّ، وثانيه كتابه : سيرورتها
وثالثُه تلمس أشتاٍت ِمن الدرِس اللّغوي االجتماعي يف كتاِبه، واحلق أنّ هذا 

باحثةَ ال تعىن باحلديِث الذي تقدم يعوزه فضلُ بيانٍ واستدراٍك؛ ذلك أنّ هذه امل
، فضالً عن )١(حياِته وفكِره ومؤلفاِته، فقد صنف فيه الكثري: عن اإلماِم الغزايلِّ

اسنيا وشغلوا النلؤوا الدم نكوِنه مم.  

 فقد طلبت إليه طائفةٌ ِمن حمصلي علِم ))املُستصفَى ِمن علمِ األصوِل((أما 
، واستفتحه ببيانِ حد الداللةِ الشرعيِة )٢( فأجام))لفقِهأصولِ ا((الفقهِ تصنيفاً يف 

اليت تعتِور هذا املصطلح ملِْمحاً إىل أنها الوقوف على أدلِّة األحكاِم، ومعرفِة 
، وعلم األصوِل )٣(وجوِه ِداللِتها على األحكاِم ِمن حيثُ اجلملةُ ال التفصيلُ

أدلّةُ : ، وعند اآلمدي)٤(معرفةُ األحكاِم الشرعيِةعند الباجي ما انبنت عليه 
الفقِه، وجهات ِدالالِتها على األحكاِم الشرعية، وكيفيِة حال املستدلّ ا من 

أما موضوعه فال خيرج عن أحوالِ األدلِّة . )٥(حيثُ اجلملةُ ال ِمن حيثُ التفصيلُ
عنها فيه، وأقساِمها وتبايِن مراتِبها، املُوصلِة إىل األحكاِم الشرعية املبحوِث 

ِة منها على وجٍه كلّيرعيِة استثماِر األحكاِم الشستصفَى القوِل )٦(وكيفيوم ،
وال على طريِق (( أنّ األصولَ ال يتعرض فيها إلحدى املسائِل، ))املستصفى((يف 

إلمجاِع، ولشرائِط ضرِب املثاِل، بل يتعرض فيها ألصِل الكتاِب، والسنِة، وا
صحِتها، وثبوِتها، مثّ لوجوِه ِداللِتها ِمن غِري أنْ يتعرض فيها ملسألٍة خاصة، 

))فبهذا تفارق أصولَ الفقِه فروعه
 كما جيلّي هذا املَطْلَب -، ومجلةُ األصوِل )٧(

؛ إذ إنها يف األحكاِم، والبداءةُ ا أوىل: أولُها:  تدور على أقطابٍ أربع-الغزايلُّ
: يف األدلِّة، وهي الكتاب، والسنة، واإلمجاع، وثالثُها: الثّمرة املطلوبةُ، وثانيها

يف طريِق االستثماِر، واملَقِْصد ههنا وجوه داللِة األدلّة، كالداللِة باملنظوِم، 
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ِر، وهو يف املُستثِم: وباملفهوِم، وباالقتضاءِ والضرورِة، وباملعىن املعقوِل، ورابعها
  .)٨(اتهد الذي حيكم بظنه، ويقابلُه املقلِّد الذي يلزمه اتباعه

أما الدرس اللّغوي االجتماعي فهو مبحثٌ متطاولٌ قائم على النظر إىل 
اللّغِة وهي مركوزةٌ يف سياٍق اجتماعي يلفُّها، ِليعقُب هذا حديثٌ عن اللّغِة 

و الطّبقاِت االجتماعية، أو العمِر، أو املكاِن، أو الِعرِق، واتمِع، أو اجلنِس، أ
  .)٩(...أو سياِق احلاِل

واحلق أنّ الذي تترسمه هذه املباحثةُ هو استشراف نظريِة سياِق احلاِل 
واملوقِف الكالمي عند اإلماِم يف مستصفاه ذاك؛ إذ إنّ املُبتغى األولَ ِمن علِم 

 الوقوف على أدلةِ األحكاِم، ومعرفة وجوه ِداللِتها، -م قَبالًكما تقد-األصولِ 
ولذا ليس مثّة بد من التوسِل بإمكاناٍت متباينٍة للوصوِل إىل األصوِل، واالستعانِة 
بروافد أخرى الستنباِط األحكاِم أو الِعلِل، فليس يصح يف الفهِم وال يستقيم أنْ 

غىن عما سواه ومكتفى يف اإلبانةِ عن مقاصدِ الكَِلمِ ورسوِم يتوهم أن يف النص مست
التعبِري، ولذا قرر اإلمام، على وجٍه من التحكُِّم، أنّ احلكم ال يثبت إال توقيفاً، 

 ،ولكن)) والعموم صبل الن ،صالن دجروقيِف يف األحكاِم ممعرفِة الت ليس طريق
))وقرائن األحواِل وشواهد األصوِل وأنواع األدلِّةوالفَحوى ومفهوم القوِل 

)١٠(.  

 ن اجترح مصطلحلَ مهو عامل االجتماِع ))سياق احلاِل((وقد قيل إنّ أو 
 فريث((، مثّ تلقّفه عنه ))مالينوفسكي((البولندي(( االجتماعي رسِ اللّغويالد رائد 

احناً إىل تفسِري مصطلِح سياِق احلاِل، ، فَبلور نظريته ج)١١(يف العصِر احلديِث
مصرحاً بأنّ هذا املصطلح يستغرق ما هو لفظي، وما هو غري لفظي، ومن ذلك 
 اِتهم، واحلدِث الكالميوشخصي احلديثُ عن شخوِص احلدِث الكالمي
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تصلِة الفعلي، واألحداِث غِري الكالميِة املتصلِة باحلدِث الكالمي، واألشياِء امل
، واحلق أنّ هذه )١٢(...بالكالمِ واملوقفِ دونَ إغفالٍ للمستوياتِ اللّغوية الِبنيويِة

النظريةَ، وهي تنصب دالئلَ هاديةً القتناِص املعىن، ال تعزلُ اللُّغة عن خارِجها 
تنظر ((وعما ميكن أنْ حيتف به احلدثُ الكالمي من قرائن ومالبساٍت؛ إذ إنها 

: ِمن أمناِط السلوِك اإلنساينِّ، كما ترى أنّ للّغِة وظيفتنيىل اللّغِة على أنها منطٌ إ
أوالمها أنها تعاجلُ فكرةً، أو تدور حولَ موضوٍع ما، وثانيتهما أنّ هلا وظيفةً 

))اجتماعيةً تؤديها
)١٣(، ولكن ))ليونز(( يف مقالٍة له إىل أنّ املعىن عند لُصخي 

، وِمن )١٤( كلٌّ مركَّب ِمن عالقاٍت سياقيٍة وصوتيٍة وحنويٍة وِدالليٍة))فريث((
املَقوالت اليت يتعاطاها السياقيون أنّ الكلماِت ال معىن هلا خارج مكاِنها ِمن 

، كلُّ ذلك باعثُه التعويلُ على سياِق احلاِل الذي يهب الكلمةَ أو )١٥(النظِم
ويقررون أيضاً أنّ .  قد يفارقُهما إذا ما وردا يف سياٍق آخراجلملةَ معىن سياقياً

لنتبصر فيما يأيت بياناً وجتليةً ِلسهمةِ سياِق . )١٦(اللّغةَ بالفعِل، واملعىن باالستعماِل
  : يف اإلبانِة))مبعناه العريِض((احلاِل 

توسياقاتٍ متباينةٍ ي ستحِضرين مواقفم نا اخلاطرحلفّظُ فيها إذا حنن سر
ـ   فإننا قد نقف على معانٍ سياقيٍة، وإحياءاتٍ معنويةٍ متباينةٍ بتبايِن ))احلمد ِهللا((ِب

 وما تشتملُ عليه هذه الكلمةُ ِمن مكاٍن وزماٍن وشخوٍص وبيئٍة ))سياِق احلاِل((
فيما يأيت. وموقٍف وأثٍر هلذا احلدِث الكالمي لننظر:  

  :السياق األولُ

قولُها صاحبها منِكراً على غِريه فعلةً ما يف مقاٍم ما، كأنْ يكونا قد ي
يأكالِن الطّعام معاً، فإذا ما انفض أحدمها قُبيلَ اآلخِر ِمن حوِله عن األكِل فإنه 

احلمد ِهللا، ولكن الثّاين : سيحمد اهللا على هذه النعمِة الطّيبِة جاهراً ا قائالً
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))املَِضيف((ضيِفه ذاك قد ستهجناً قيامه، منكراً منغضاً رأسِهللا؟:  يقولُ م احلمد! ،
  .وذلك طلباً حلثّ ضيِفه على تناوِل مزيِد طعاٍم

األول حمد :  محالةٌ ملعنييـن يف ذلك املَقام))احلمد ِهللا((وهكذا يبدو أنّ 
 لرب املنـزِل بأنين قد الرجِل ربه على هذه النعمِة، وقد يكونُ إيذاناً ملِْمحاً

ِمن الطّعامِ فشبعت يِف : والثّاين أو الثّالثُ. انتهيتِمن الض صدر ما قد استنكار
ِمن محدٍ يعين معناه سياق احلالِ واملالبسات اخلارجيةُ، أي أنها يف سياِقها ذلك 

 العريب رفيقتضي الع تقترنُ بالفُروغِ من الطّعام، وهو أمر أنْ ينازع االجتماعي
الضيف فيه ضيفَه، وعند ذلك تنتقلُ هذه املنازعةُ إىل مدلوِل العبارِة يف ذلك 

، وتفارق، أو تكاد، أصلَ القصِد ا، ))سياق الطّعاِم((السياِق اهلامشي احملدِد 
 الذي قد ولعلّ هذا ال يجلَّى إالَّ باالتكاِء على قراٍر مكٍني، وهو سياق احلاِل

  .يِشطُّ عن املعىن املعجمي إىل مكاٍن طَروٍح
  :السياق الثّاين

، )١٧(قد يعرض لنا مسرح لغوي ثانٍ شخوصه غري ذينكما املتقدم بيانهما
، أو قد ))احلمد ِهللا((فلَنا أنْ نتخيلَ أنّ مثّ شيخاً يتحلّق حولَه مريدوه هاتفني 

ذاكر حسبا م الِة، وهي، يف هذا ينطقأو اآلصاِل أو دبِر الص يف الغدو 
السياِق، ذات ِداللةٍ جليةٍ تعينها ظواهر األلفاِظ، وليس خيفى أنها جاءت شكراً 

  .وتقريراً واعترافاً بفضِل املناِن الكرِمي تقدس امسه
  :السياق الثّالثُ

: قطباِن، فقد يسألُ األولُ اآلخروقد نسترفد مسرحاً لغوياً ثالثاً يتجاذبه 
احلمد ِهللا، ويعتري هذه العبارةَ : كيف حالُك؟ فيقولُ الثّاين منغضاً رأسه متثاقالً
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تنغيم لغوي متساوق مع حاِل القائِل دالٌّ على ارتكاٍس ودخيلٍة على النفِس 
ن حركاٍت بائسٍة، وليس ينسى ما قد يصحب هذا احلدثَ الكالمي احلي ِم

 يف هذا السياقِ املَقامي ذات معىن ))احلمد ِهللا((ومشائلَ وعالئم جسميةٍ تشي بأنّ 
 شكِر القائِل ومحِده، بلْ جاءت نِبئ عنال ت ها قدِل؛ إذْ إنمفارٍق للمعاين اُألو
 للجأِر بالشكوى ِمن أحواٍل أو أهواٍل تعتري متلفّظَها يف سياِقها ذاك، فتنتقلُ
هذه األحوالُ إىل مدلوِل العبارِة، ولذا قد جند أنّ القُطْب األولَ الذي أَخذَ 
ِبقَوابِل احلديِث يستدرك على صديِقه مستشرفاً منه فضلَ بياٍن، ممسكاً 

 يف ))احلمد ِهللا((بارتكاسِ قطبِ احلدثِ الكالمي الثّاين وانقباِضه ديٍ ِمن ِداللةِ 
  .ا لك يا رجلُ؟ ما بك؟ خري إن شاء اهللا؟ ملاذا تقولُها فاترةً؟م: سياِقها، فيقولُ

لعلّه حيسن أنْ أكتفي مبا قدمت ِمن ِمهاٍد يدور يف فَلَِك مدرسِة 
، ليكونَ املَطْلَب اآليت ِمضماره تلمس هذه األنظاِر يف مستصفَى ))السياِق((

بتغى هو مجع نثاِرها، وتبويبها، الغزايلّ، والسبيلُ يف التأتي إىل حتقيِق هذا املُ
ومناقشتها، ومقارنتها مبا قد يِرد يف علمِ اللِّسانِ احلديِث، ومنها القرائن، واحلالُ 

  ...املُشاهدةُ، والتنغيم، وأدلّة التخصيِص، وأحوالُ املتكلّمني
  :جدلٌ بني أرباِب العموِم وأرباِب اخلصوِص

صويلّ عريض، ومستصفَى القوِل فيه أنّ هذا مبحثٌ يف الدرِس األ
مذهب أربابِ اخلصوِص، ومذهب أربابِ العموِم، ومذهب : املذاهب فيه ثالثةٌ

 ))املشركني((الواقفيِة، وِمن أمثلِة أرباِب اخلصوِص أنهم يقولون إنّ كلمةَ 
 ا البعض وأرباب العموِم يروا لالستغراِق، فإنْ أُريد. موضوعةٌ ألقلِّ اجلمِع

والواقفيةُ يذهبون فيها إىل أنها مشتركةٌ . فقد تجوز ا عن احلقيقة والوضِع
وإنما ينـزلُ على خصوٍص أو عموٍم بقرينٍة أو إرادة معينٍة، كلفِظ ((محتِملةٌ، 
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 ص، وإنْ أريدصقد خ ه عامله، ال أن فهو موضوع به اخلصوص العِني، فإنْ أريد
))لعموم فهو موضوع له، ال أنه خاص قد عممبه ا

)١٨(.  

ويديل اإلمام بدلِوه يف هذا املبحِث حبديٍث تتوزعه مخسةُ أبواٍب، 
كاحلديثِ عن تعارضِ العمومني، وبابِ القولِ على األدلّةِ املُخصصِة، ومتييزِ ما  

 أم ال، واالستثناِء ميكن دعوى العموِم فيه عما ال ميكن، والعموِم هل له صيغةٌ
، وخيوض اإلمام يف هذا اجلدِل الدائِر مستعيناً بثاقِب بصِره، وبعيِد )١٩(والشرِط

تأمِله، مسترفداً ذَيِنك املتقدمني، واحلق أنّ مجع نثاِر إملاحاِته السياقيِة 
ي بالقارئِ إىل االجتماعيِة، ولَملَمةِ أشتاِتها، يف هذا الباب على التعييـِن، تفض

التقريِر بأنّ اإلمام الغزايلَّ ممن متثّلوا نظريةَ السياِق، فكانت ِمن حجارِة األساِس 
ي عليها، بل لتكونَ فَيصالً ومحتكَماً يف كثريٍ ِمن مواضِع  اليت تؤطّر للمعىن ِلينبن

  :لننظر يف بعِضها. معاجلاِته

هل وضع العرب صيغةً تدلُّ :  اليت تقولُيجيلُ اإلمام نظره يف املُساءلِة
على االستغراقِ أم ال؟ والالّفت للخاطرِ األولِ أنّ املَدخلَ الرئيس الذي فاءَ إليه 
اإلمام يف حماورِة هذه املُساءلِة هو األنظار اخلارجيةُ ومتثّلُ سياِق احلاِل الذي 

راِر بالعموِم أو اخلصوِص، يعملُ، يف كثٍري ِمن املواضِع واملواقِف، على اإلق
ولذلك كلّه نراه يفْزع ثانيةً وثالثةً ورابعةً إىل قرائن غِري كالميٍة محملٍة 
بِدالالتٍ تقوم مقام مجلٍ وكثريِ إسهاٍب، وِمنها رسوم التعابيـرِ اليت تستقى ِمن 

 تنِبئ عن تعيِن ِداللِة حركاِت املتكلِِّم، ومشائلُه الظّاهرةُ، وإشاراته، وعاداته اليت
االستغراق يعلَم بعلٍم ((العموِم أو ِداللِة اخلصوِص، ومستصفَى القوِل فيها أنّ 

ضروري حيصلُ عن قرائِن أحواٍل ورموٍز وإشاراٍت وحركاٍت ِمن املتكلِّم 
 خمتلفٍة ال ميكن راِت وجِهه، وأموٍر معلومٍة ِمن عادِته ومقاصِده، وقرائنوتغي
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حصرها يف جنٍس، وال ضبطُها بوصٍف، بلْ هي كالقرائِن اليت يعلَم ا خجلُ 
))اخلَِجِل، ووجلُ الوِجِل، وجنب اجلباِن

)٢٠(.  

وكعادِة اإلماِم الغزايلّ املكرورِة اليت غدت مستاً منهجياً الزماً يف 
صورِة بعباراِته متثيالً مستصفاه جينح إىل استشراِف الوقائِع الكالميِة احليِة املُ

وتعليالً وفضلَ بياٍن جملٍّ لذلكم الدرِس اللّغوي االجتماعي عنده، واحلاصلُ أنه 
يعرج على مسائلَ طريفٍة لتعيِني دعوى العموِم فيها أو لرفِعها، واحلق أنها 

ةٌ، وأحوالٌ اجتماعيةٌ، وعقليةٌ، ولغويديني ها أنظارعظِر مسائلُ تتوزطُّ النةٌ هي حم
املخاطبةُ ِشفاهاً ال ميكن دعوى العموِم ((يف هذا الدرِس، ومن ذلك مسألةُ 

، صحيح أنه قد يتجلّى إشكالٌ يف تعيِني أحِد هذين املَطْلَبني يف سياٍق ))فيها
مكتوبٍ أو متقاِدٍم، ولكن التواصلَ مع مقامياتِ احلدثِ الكالمي اليت تستغرقُه، 

تحضار األنظاِر اخلارجيِة كفيلٌ أمني بتعيِن ِداللِة أحِدمها، واملثالُ الذي واس
استصفاه الغزايلُّ لبياِن هذه الدعوى هو الرجلُ الذي إذا قالَ جلميِع نساِئه 

أعتقتكم، فإنّ ذلك قد يرتفع عنه العموم، : طلقتكن، وجلميعِ عبيِده: احلاضراِت
وِم تِرد على خاطِرنا ِمن ظاهِره، ولكن الدخولَ يف وإنْ كانت وشايةُ العم

 اللّغوي احلي ))املسرح((مقامياتِ احلدثِ الكالمي، والوقوف على تفاصيلِ هذا 
إنما ((، وانزواِء مقِْصِد العموِم؛ ذلك أنه ))اخلصوِص((يفضياِن إىل جتلّي مقِْصِد 

ليه بوجِهه، وقَصد خطابه، وذلك يعرف يكونُ خماطباً ِمن مجلِتهم من أقبلَ ع
))بصورِته ومشائِله والتفاِته ونظِره

، ويف مقاٍم آخر جملٍّ لنظِر اإلماِم املُعِجِب )٢١(
القائِم على استرفاِد احلاِل ولغِة الوجوِه القائِم ال على وضِع قاعدٍة عريضٍة، أو 

وِمن مثّ لَي عنِق النص حتى موقٍف قَبِلي، كالتقريِر بالعموِم أو اخلصوِص، 
يستجيب هلا أو هلوى النفِس، عرض الغزايلُّ صورةً كالميةً حيةً مفادها أنّ 
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اركبوا : الرجلَ قد حيضره مجاعةٌ ِمن الِغلماِن والبالغيـن والصبياِن، فيقولُ
 يريد ه قدأهلٌ معي، وهنا ال ميكن دعوى العموِم يف لفِظه ذاك؛ إذْ إن ن همم

للركوِب دونَ من ليسوا أهالً لذلك، وآنَ هذا، فإنّ خطابه ال يتناولُ إالّ من 
))وال يعرف قصده إال بلفِظه أو مشائِله الظّاهرِة((قَصده، 

)٢٢(.  
  :تعاور بني العموِم واخلصوِص

ويف حديِث اإلماِم عن العموِم واخلصوِص يقرر قاعدةً أسلوبيةً هلا 
ورها يف كالمِ العرب، وِمن ذلك أنّ املرءَ قد يعبر بلفظِ العمومِ عن كلِّ ما حض

ليس لقاتٍل ِمن املرياِث شيٌء، فإذا ما : حضر يف فكِره، وِمن ذلك القولُ
!  اجلالّد والقاتل قصاصاً: استدرك عليه بقولٍ ينقض ما ظهر ِمن عمومٍ يف كالِمه

ما هذا الذي أردت، وملْ : م األولُ عموم لفِظه بقوِلهفعند ذلك ينسخ املتكلّ
فإذا اعتقد العموم قطعاً فذلك جلهِله، بلْ ينبغي أنْ يعتقد ((، )٢٣(خيطر يل بالباِل

))أنه ظاهر يف العموِم، محتِملٌ للخصوِص
، وملْ يكتِف الغزايلُّ باإلملاِح إىل )٢٤(

إرادةَ اخلاص ((عرِب، بل ذهب إىل التقريِر بأنّ هذا السمِت األسلويب يف كالِم ال
بل هو األكثر ،معتاد غالب باللّفِظ العام((

، وليس يخفى أنّ املُعولَ عليه يف )٢٥(
تعيِني املتعيِن، إنْ خصوصاً، وإنْ عموماً، هو سياق احلاِل وما تشتملُ عليه هذه 

تها، ولعلّه حيسن أنْ أعقّب باحتراسٍ بعد هذا الداللةُ العريضةُ ِمن أبوابٍ تنضوي حت
املتقدِم؛ إذ إنه ال ينبغي أنْ يذهب الظّن إىل عتبِة القوِل بأنّ اإلمام ملْ حيتكم إال إىل 
سياِق احلاِل يف تعيِني اخلصوِص أو العموِم؛ إذْ إنّ األمر بالضد، فقد بين أنّ أدلّةَ 

 قد تكونُ قوالً، ويف هذا إملاحةٌ إىل –تمثيِل ال احلصِر  على سبيِل ال-التخصيِص 
جاَء طالّب : سهمِة السياِق الِبنيوي يف اإلبانِة وبياِن املَقاصِد، وِمن ذلك قولُنا

، فهذا قولٌ فيه استغراق وعموم باللّفِظ وتطويِل الكالِم، وقد يكونُ كلّهماحملاضرِة 
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 تقدمت يكونُ دليلَ عقٍلفعالً أو قرينةً، وقد ِمن قبلُ، وقد ثُلٌ جتلّي هذا املَطْلَب٢٦(م(، 
ولذلك رد اإلمام على من أنكر ِصيغَ العمومِ وجعلَها مجملَةً محتِملةً، فعلى هؤالء 

، وِمن ذلك أنّ )٢٧( أالّ ينكروا التخصيص إذا دلّت عليه قرائن– كما يرى -
تدخلْ علي الناس، فأدخل عليه مجاعةً ِمن الثّقالِء، ال : املريض إذا قال لغالِمه

عزيرالت اِس، استوجبهذا ِمن عموِم لفِظ الن ه أَخرج٢٨(وزعم أن(.  

 أنّ هذا الباب واحلق- واخلصوص الً، - أعين العمومفارسٍ قَب طرقَه ابن كان قد 
نها شيئاً، وأنّ اخلاص هو الذي يقع فرأى أنّ العام هو الذي يأيت على اجلملةِ ال يغادر ِم

 به خاص راداً يوعام ،به عام راداً ية خاص٢٩(على شيٍء دونَ أشياَء، وأنّ ثَم.(  
  :استرفاد احلاِل ناسخ لالحتماِل

وليس خيفى أنَّ الكالم، إنْ كلمةً، وإنْ مجلةً، قد يشِكلُ إنْ انسلخ ِمن 
هذا حديثٌ صحيح، فقد حتتملُ :  وِمن ذلك قولُناسياِقه ومالبساِت حدوِثه،

معنيِني، أولُهما أنها قيلت يف سياِق علِم احلديِث وما يعقبه ِمن تعديٍل وجرٍح 
وبياٍن لضروِب األحاديِث الشريفِة، وقد تكونُ يف سياٍق آخر املَقِْصد ِمنها أنّ 

 الظّاهرِ أنّ اإلمام نبه إىل ِمثلِ هذا الكالم صحيح ال شبهةَ عليه وال ِشيةَ فيه، وِمن
، والطّريف يف هذا ))املاِء((، وِمن ذلك ِداللةُ )٣٠(يف مواضع متفرقٍة يف مستصفاه

أننا مجيعاً نلتقي على ِداللِة املاِء تواضعاً ِلما رانَ عليه ِإلفُنا اللّغوي املُستحِكم، 
، ))املاِء((ِة املركزيِة املركوزِة يف الدالِّ وينبنـي على هذا أننا نجِمع على الدالل

 ماءٌ عذب فثم ،أحواِله يف العاملِ اخلارجي بتباين ةً تتباينللماءِ أحواالً ِداللي ولكن
فُرات، وثانِ ملح أُجاج، وثالثٌ آسن، ورابع مما نسقي به األنعام والبهائم، وِمن 

 ثَم ماٌء محيم، وثاٍن بارد، وثالثٌ فاتر بني بني، وجهٍة اجتماعيٍة خارجية أخرى،
فإذا ما ذُكرت كلمةُ املاِء مطلقةً، فإىل أي ضرٍب توِمئ؟ لعلّ اجلواب الشايفَ ال 
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 مِن، وهذا ما أملحامِع واملكاِن والزياِق وحاِل املُتكلِّم والسإالّ باسترفاِد الس نيتعي
نا أنْ نسرح اخلاطر معه متخيلني أنّ مائدةً التقى عليها بلْ صرح به اإلمام، فل

هاِت املاَء، فُِهم أنه يريد املاَء العذب البارد ((: عائلةٌ، فإذا ما قالَ ربها على املائدِة
))دونَ احلار املِلِح

، كلُّ ذلكم معانٍ نقتنصها ديٍ ِمن السياقِ مبعناه العريِض، )٣١(
يف هذا كلِّه أنّ وقد ي واللّطيف ،آخر باملاِء احلميِم يف سياٍق مقامي ى الطالبؤت

املخاِطب ال يعين نوعاً ِمن املاِء، بلْ يرسلُ كالمه مجمالً معوالً على املعىن الذي 
  .يقتضيه املسرح املقامي وما يرشحه ِمن نوٍع خمصوٍص ِمن املاِء

  :تيِة يف تعيِني املعاين الكالميِةأثر الداللِة الصو

مثّ يلتفت اإلمام إىل التنغيِم، وهو مطلب صويتٌّ له خطره يف األحداِث 
، )٣٢(الكالميِة احليةِ، وحده أنه اختالف درجِة الصوِت ارتفاعاً أو اخنفاضاً

 حدٍث كالمي ِليعِقب هذا التباين الصويتَّ تباين معنوي، وِمن ذلك قولُنا يف
فضي إىل : حيِمن سياِقه ي ركيِب الِبنيويهذا الت أنّ انسالخ جاَء، واحلق دحمم

الولوِج يف االحتماِل ِمن بوابٍة عريضٍة، ولن يرفع ذلكم االحتمالُ إال باسترفاِد 
 أخرى احلاِل، فقد تكونُ اجلملةُ، على هيئةِ تنغيمٍ معيٍن، استفهاميةً، وعلى هيئٍة

تعجبيةً، وعلى حنٍو ثالٍث خربيةً، والظّاهر أنْ ال ِقبل لنا بتعيِني هذه املعاين 
النحويِة يف اللّغِة املكتوبِة إالّ بالعوِد إىل عالماِت الترقيِم اليت تقوم مقام التنغيِم، 

نِة وتعيِني وقد أشار صاحب نظريِة السياِق إىل هذا املَلْحِظ الفاعِل يف اإلبا
التجايف عن األمناطِ التنغيميةِ يف دراسةِ النحِو ((املقاصدِ الكالميِة، فذهب إىل أنّ 

جتعلُها ناقصةً قاصرةً، وإىل أنّ دراسةَ اللّغِة املنطوقِة يف علِم املعىن الوصفي ال 
))...تكونُ مكتملةً إال إذا اعتمدت على قواعد صوتيٍة ألمناٍط تنغيميٍة

)٣٣(.  

 اإلمام وقد عد))نغيمذا املصطلحِ اللّساينِّ احلديِث، ))الت حوإنْ ملْ يصر ،
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 عده قرينةً تنضاف إىل محدداٍت ترشح ملعىن دونَ –إذْ ال مشاحةَ يف األلفاِظ 
السالم عليكم، أنه يريد ((: آخر، ومثالُ ذلك أننا نعلم قصد املتكلَِّم إذا قالَ

))يةَ أو االستهزاَء أو اللّهوالتح
، وهكذا يقيم الغزايلُّ بوناً جلياً بني معنييـِن )٣٤(

يتخلّقاِن ِمن تنغيمِني متباينِني، فقد تغدو حتيتنا اليت فيها سالم سبةً واستخفافاً 
المِمنه االستهزاُء ال الس سلتمبتنغيٍم ي عليه إذا ما ِحيكت أُلقيت مبن.  

  :لُ األساليِبتشاك

  :األمر والنهي مثالَني

ِمن بدهي القوِل أنّ األفعالَ تقسم إىل املاضي واملضارِع واألمِر، والذي 
يغلب على هذه القسمِة أنّ محتكَمها األولَ الزمن، واحلق أنّ هذه القسمةَ ال 

 فعلٌ ))يتهجد(( فقولُنا تعين زمن الفعِل إالّ وهو منسلخ ِمن سياِقه يف الغالِب،
، ))ملْ يتهجد((مضارع، ولكنه يغدو ماضياً آنَ دخوِله يف سياٍق ِبنيوي ِمن مثِل 

 زمنه خالص لالستقباِل، وقولُنا، ))سيتهجد((: والزمن املتعين ِمنه املضي، وقولُنا
آخر ه ا: يف سياقٍ بنيويه، زمنفأَكِْرم دد حممج الستقبالُ وإنْ جاءَ يف حلِّة إذا

الفعِل املاضي، ولذا يتعين على املرِء أنْ يقيم بوناً بني الزمِن الصريفِّ املُوغِل يف 
  .اإلطالِق والعموميِة، والزمِن النحوي املُعيِن مقِْصده على وجِه اإلحكاِم

و يف األمِر والنهِي، ويقف اإلمام عند مبحٍث فَرعي يالبس ما تقدم، وه
القولُ : القولُ املقتِضي طاعةَ املأمورِ بفعلِ املأمورِ به، وحد األخِري: وحد األوِل

املقتِضي ترك الفعِل، ولكنه يستدرك على نفِسه ملتمساً وجهةً اجتماعيةً تفعلُ 
األمر واجب يف تعينيِ معىن األمرِ أو النهِي؛ ذلك أنه ليس ِمن ضرورةٍ أنْ يكونَ 

اعملُوا ما ((: ، فصيغةُ األمِر قد يكونُ املَقِْصد ِمنها التهديد، كقوِله)٣٥(الطّاعِة
))وإذا حلَلتم فاصطادوا((: ، وقد تكونُ لإلباحِة، كقوِله))ِشئتم

، ولو حِمل )٣٦(
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يِد على كلِّ متحلٍِّل، ولكنالص وجوب نذلك فعلُ األمِر على ظاهِر لفِظه لتعي 
.  هي اإلباحةُ- وإنْ كانت باملعىن الصريفِّ أمراً -ليس كذلك؛ إذْ ِداللةُ الفعِل 

 عرض ج الغزايلُّ على وجوِه ِداللِة فعِل األمِر يف سياقاِته املتباينِة، فقدوقد عر
مخسةَ عشر وجهاً سياقياً يف إطالِق صيغِة األمِر، وسبعةَ أوجٍه يف إطالِق صيغِة 

وِمن ذلك أنّ النهي قد يكونُ للتحرِمي، والكراهيِة، والتحقِري، وبياِن النهِي، 
واألمر قد يكونُ للوجوِب، والندِب، واإلباحِة، . العاقبِة، والدعاِء، واإلرشاِد

، وقد رأى الغزايلُّ أنّ هذه )٣٧(والتأديِب، واإلهانِة، والتسويِة، وغِري ذلك
ها األصولياليت عد ها كاملتداِخِل، وِمن ذلك األوجهكثريِ بعضون شغفاً ِمنهم بالت

، فقد جعلَ للتأديِب، وهو داخلٌ يف ِمضماِر الندِب، ))كُلْ مما يليك((: قولُه
، وقد وقف الغزايلُّ على مبحثٍ ذي شأنٍ يف الدرِس )٣٨(واآلداب مندوب إليها

لْ لألمرِ صيغةٌ؟ فاإلشكالُ يبزغُ ه: اللّغوي مستذكراً تساؤلَ بعضِ األصولييـن
 ،)٣٩( هلْ يدلُّ على األمِر مبجرِد صيغِته إذا جترد عن القرائِن))افعلْ((: ِمن أنّ قولَه

وقد وقف عند هذا التساؤِل الباجي األصويلُّ من قبلُ، والالفت أنّ الغزايلَّ يف 
قد يدلُّ عليه تارةً باإلشارِة مستصفاه كانَ يتردد بني السياقيـِن يف اإلجابِة، ف

 كما يقرر - الفقهاءِ ِمن، وقد أملح أيضاً بأنّ مجاعةً )٤٠(والفعِل، وتارةً باأللفاِظ
 ون أنّ قولَه–اإلمامه ))افعلْ((:  يرليـن على صيغِته وجتردالقرائِن ِمن أمرٌ، معو 

، فقد زعموا أنه )٤١(أو غِريمهاالصارفةِ له عن جهةِ األمرِ إىل اإلباحةِ أو التهديدِ 
 صدر أمراً للقرينِةِمنلو نوِن ملْ يكنائِم أو ا٤٢( الن( أنّ الذي انقدح واحلق ،

 متايٍز بني معاين األمِر املُفتِرقِة، واملؤتلفِة يف مباٍن متفقٍة، ِمنيف خواطِر اإلماِم 
لتراكيب قد تتشاكلُ يف وجٍه كانَ قد هجس به املُربد قبالً، فقد رأى أنّ ا
 ذلك الدعاُء والطّلب واألمر ِمنظاهري موِهٍم، ولكنها يف جوهِرها متباينٍة، و
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دويف هذا يقولُ املُرب ،هيما ((: والنهِي، وإنجرى األمِر والنجري معاُء يوالد
 فواحد، وذلك  اللّفظُفأما. سمي هذا أمراً وياً، وقيل لآلخِر طلب، للمعىن

   .)٤٣( ))...اللهم اغفر يل، وال يقطع اُهللا يد زيٍد، وليغفر خلالٍد: قولُك يف الطّلِب

وتبدو التفاتةُ اإلماِم إىل فضِل السياِق يف تعيِني املعىن جليةً يف املُدارسِة 
 بتخلُّقِ اإلشكاِل،  املُثُلِ املُصرحِةِمن؛ إذْ إنه ))صم((: اليت ينِشئها حولَ قولِ قائٍل

وتعيِن االحتماِل عند تغيِب احلاِل، فالفعلُ يف نفِسه يتردد بني الوجوِب الذي 
أما باإلضافِة إىل الزماِن فهو متردد . يستلزم طاعةً، والندِب الذي يستحسنها

، أم أنّ بني الفَوِر والتراخي، فهلْ يقع علي فرض الصوِم آنَ مساعي هلذا األمِر
أما باإلضافِة إىل اِملقداِر فإننا . هذا ذو ِداللٍة عائمٍة مفتوحٍة ذاِت تراٍخ ال فوٍر؟

نلفيه متردداً بني املرِة والكرِة اليت عمادها استغراق العمر، واحلق أنّ تلكم 
يغدو باب ها، قدها آنفاً، واملُحتِملةَ ِدالالتبيان مالقوِل عليها املُساءالِت املتقد 

 املُعاياةِ أو التكلّفِ يف الدرسِ اللّغوي، واحلاصلُ أنّ ذلك ليس كذلك ِمنضرباً 
املَقايلِّ واملقامي، وجعلَ املادةِ اللّغويةِ سائحةً : البتة؛ إذْ إنّ تغييب السياقِ بِشعبيه

انتفاِء وقوِف املرِء على يف هواٍء طلٍق ال حدود له يفضياِن إىل انفتاِح ِداللِتها، و
 ِمنأما جواب اإلمام عما تقدم آنفاً . املَقِْصِد املركوِز فيها يف الغالِب الكثِري

 املتردِدة بني الوجوِب والندِب، والفوِر والتراخي، واملرِة والكرِة، ))صم((ِداللِة 
الذي يعِرض لنا يف فهو يرى أنّ هذا التردد ليس يف اللّفِظ نفِسه على النحِو 

 بلْ ألنّ اللّفظَ ِخلو ،ِك اللّفظيوجهِة نظِر ِمن سياٍق يلفُّه، وهو، ِمناملُشتر 
  .)٤٤( التعرِض لكميِة املأموِر ِبهِمنالغزايلِّ، خاٍل 

  :ِداللةُ التركيِب بني احلقيقِة وااِز

 ِمن سِلخت وهذا موضع آخر ينضاف إىل املواضِع املتقدمِة اليت إنْ
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 ها ليستةُ أنهذه املباحثةُ اجلزئي زلُ ما مييدةً، وأوحتِملةً متردم سياِقها غدت
واقعةً يف ِجِبلِّة اللّغِة، وإنما يف التشكيِل األسلويب الذي يعمد إليه املتكلّم يف 

ضد، كأنْ إخراِج كالِمه، فقد يفهم الكالم فهماً لفظياً على ظاهِره، وحقّه ال
يحملَ على محِمِل التجوِز واالنزياِح اللّغوي، ومثُلُ هذا املَطْلَِب كثريةٌ عن 

 وقائع تشهد ببياِن صحِة هذا ِمنوفرِة ما يشيع، أو ما شاع يف مظانِّ العربيِة 
ني ، وقد ورد الغزايلُّ على هذه املَسألِة، وهي دورانُ االسِم ب)٤٥(الذي حنن فيه

احلقيقةِ وااِز، فجنح إىل التقريرِ بأنه إذا كانَ ذلك كذلك، فإنّ اللّفظَ للحقيقِة 
ازا ه أرادمحاراً، :  ذلك قولُناِمن، و)٤٦(إىل أنْ يدلَّ دليلٌ على أن اليوم رأيت

واستقبلين يف الطريِق أسد، وليس خيفى أنّ هذا التركيب الِبنيوي متردد يف 
:  يقع حتتها معنياِن، أوهلما))محاراً((لِته الكّليِة بني احلقيقِة وااِز؛ ذلك أنّ ِدال

 ليد((جمازيِضع يف أصِل االستعماِل، وكذلك : ، وثانيهما))البكما و حقيقي
، واللّطيف يف جتلِّي الوجهةِ االجتماعيةِ أنّ اإلمام تِخذَها ))أسد((احلالُ يف كلمِة 

تحه ِمنكَماً مِن؛ ذلك أناللتيالد ِنكيحتكَماٍت يف تعيِني إحدى تلُ (( محمال ي
))على البليدِ والشجاعِ إال بقرينةٍ زائدٍة، فإنْ ملْ تظهر فاللّفظُ للبهيمةِ والسبِع

)٤٧(.  

 مبحٍث فَرعي اِز، شطره، يف مبحِث احلقيقِة واوجه مثّ يولّي اإلمام
))ااز امليت(( الدرسِ اللّساينِّ احلديثِ عنوانه يف

، وقد ومسه باملتروِك، وفَضلُ )٤٨(
القوِل فيه أنّ ِدالالِت األلفاِظ يف حركٍة دائبٍة متوثّبٍة على حنٍو يفضي إىل 

 ِمضماٍر إىل ِمضماٍر ِوفاقاً ألعراٍض خمصوصٍة، كالتعميِم ِمنتطورها، وانتقاِلها 
، وليس هذا الذي رمى إليه الغزايلُّ، بلْ أملح إىل )٤٩(... الرقيأو التخصيِص أو

: أنّ ما قد كانَ جمازاً قَبالً، قد يصري حقيقةً بعداً، أو لنقلْها بلغِة اإلماِم نفِسه
يصري كاملتروِك، وإذا حنن استرجعنا لغةَ الفقهاِء فإنّ األصلَ قد يصري فَرعاً، 
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يصري قد مقصوِده والفَرع عن بِيـنمثاالً ي ضرب الً، وقدظِر ِمن أصهذا الن 
 ذلك الغائطُ والعِذرةُ، والعِذرةُ يف أصِلها فناُء الداِر، ولكنها ِمناملتقدِم بيانه، و

تطورت بفعلِ االستعمالِ اللّغوي االجتماعي فغدت تدلُّ على الغائطِ الذي هو 
لْحعنها وقي((، )٥٠(الس يلقَى باألفنيِة، فكُنت ها كانتِذراٍت ألنع يتمها سل إن

، وقد قيلَ إنّ )٥١(باسِم الِفناء، كما كُني الغائطُ، وهي األرض املطمئنةُ، عنها
 األرِض يغيب فيه عن أعِني الناِس، مثّ ِمنالرجلَ إذا أراد التبـرز ارتاد غائطاً 

، والظّاهر إذاً أنّ مقامياِت التواصِل، )٥٢(ه غائطٌ كنايةً عنهقيلَ للِبراِز نفِس
والعرِف اللّغوي االجتماعي قد أذنت ذا التطوِر اللّغوي فغدا مما استحكم 

، وهو يريد ))رأيت اليوم عِذرةً أو غائطاً((: فرانَ عليه ِإلفُنا، ولو أنّ قائالً قالَ
املعىن املُتقاِدم((  مفهِمنملْ ي كاملتروِك ِمنه املطمئن ه صاراِر، ألناألرضِ وفناءِ الد 

بينهما، وليس بعرِف االستعماِل، واملعىن العريفُّ كاملعىن الوضعي يف تردِد اللّفِظ 
))ااز كاحلقيقي، لكن ااز إذا صار عرفياً كانَ احلكم للعرِف

)٥٣(.  

 هذا املَطْلَِب؛ مطلِب احلديِث عن فضِل استرفاِد احلاِل ومما يتعلّق بأذياِل
الرافِع لالحتماِل، تنبه اإلماِم إىل أثِر تقادِم الزمِن الذي قد يفضي إىل قطِع 
احلدثِ الكالمي عن سياِقه، لينبنـي على هذا تفاصلٌ ال تواصلٌ، وقد أشار إىل 

))يف تعارِض العمومِني((نَ وروِده على مبحِث هذا املَلحِظ اللّغوي االجتماعي آ
)٥٤(، 

 هذا الباِب، ويتجلّى النظر اللّغوي االجتماعي عنده ِمنعارضاً ملُساءلةٍ تِرد عليه 
هلْ جيوز أنْ يتعارض عموماِن، ويخلُوا عن دليِل : يف اإلجابِة عن مساءلٍة تقولُ

إجابت استقبلَ اإلمام تلكم املُساءلِة باإلشارِة إىل أنّ قوماً ِمن ترجيٍح؟ وقد ه عن
الفقهاءِ قالوا ال جيوز، ويف ذلك مغلَطَةٌ عنده؛ إذْ إنه يتحسس أثر الزمنِ يف هذه 
املَسألِة، فثَم قيم معنويةٌ مفقودةٌ، وهي ِمن اهلوادي إىل املتعيِن، كالقرائِن 
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قر اِت، ولذا فقدواألحوالِ واملقامي ،بالفيءِ على هذا الفهمِ االجتماعي ،ر اإلمام
 ،فَعدال ي ناً ألهِل العصِر ((أنّ القولَ بتعارِض العموميـِن جائزيبويكونُ م

))األوِل، وإنما خِفي علينا لطوِل املدِة، واندراِس القرائِن واألدلِّة
، واحلق أنّ )٥٥(

لِته الكلّيِة، مع نص يقف فيه اجلُرجاينّ هذا النص املُقتبس يتساوق، يف دال
 ساطة((صاحبِة هذا الباعِث يف ختلُِّق اإلشكاِل، وِمن ذلك ))الومهعلى س 

  :تعقيبه على قوِل األعشى
 ِد صدر القَناِة أَطاع األِمريا  إذا كانَ هادي الفَتى يف الِبال

، وأنه بعيد لفظُه عن االستكراِه، فهو يرى أنّ هذا البيت خلو ِمن التعقيِد
فألفاظُه ال تشِكلُ على العامِة، بلْ على أدناهم، ولكن اإلشكالَ يف غيابِ شاهِد 
 ِن الكلّيعلى املتعي ولذا يغدو الوقوف ،الِبنيوي ياقهذا الس احلاِل الذي يغلّف

فإذا ((اِل، وشاهدِ األعشِى، ِمن كالمِ األعشى متعذِّراً لتعذّرِ استشرافِ سياقِ احل
أردت الوقوف على مراِد الشاعِر، فمن املُحاِل عندي، واملُمتنِع يف رأيي، أنْ 

أجيز أنْ يعرفوه ، فأما أهلُ زماِننا فال ...تصلَ إليه إالّ ِمن شاهِد األعشى بقوِله
))إالّ سماعاً إذا اقتصر م ِمن اإلنشاِد على هذا البيِت املُفْرِد

 وِمن شيعِة نظريِة ،)٥٦(
السياقِ املُحدثني الذين يهِجسون مبثلِ هذا الذي سبقهم إليه اجلُرجاني والغزايلُّ 

قمنا مبقارنةٍ كاملةٍ بني فترتيـنِ لتكشف ((؛ ذلك أنه يشيـر إىل أننا لو ))أوملان((
م املرحلِة السابقِة لنا األمر عن اختالفاٍت عميقٍة كثريٍة، ِمن شأِنها أنْ تعوق فه

))وإدراكَها إدراكاً تاماً
)٥٧(.  

  :ِدالالت هامشيةٌ ومعاٍن عاطفيةٌ

ويلتفت الغزايلُّ، على حنٍو معِجٍب، إىل مبحٍث يف الدرِس اللّساينِّ 
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حديٍث، وِمضماره األولُ الدالالت اهلامشيةُ املتأتيةُ ِمن خاص أمِر الفرِد، 
 واهلوى، وهي، ِبال ريٍب، ِدالالت تنضاف إىل الداللةِ املركزيِة ودخيلةِ النفِس،

اليت يلتقي عليها أبناُء النظاِم اللّغوي الواحِد ِمن جهٍة، وما تثبته املُعجمات يف 
 معنييـِن يكتنفان بعض بني حدثُ متايزبطوِنها ِمن جهٍة أخرى، ولذا ي

ي، وهو الذي التقى عليه أبناُء النظاِم تواضعاً الكلماِت؛ أولُهما املعىن اإلشار
 وهو إحياءات ،هاِمشي وانعقاداً إلمجاِعهم على ِداللِته، وثانيهما معىن عاطفي
عاطفيةٌ، ومعاٍن هامشيةٌ، تتباين بتبايِن األفراِد والثّقافِة والطّبيعِة اليت فُطر املرُء 

؛ إذْ إنه قد يكونُ عند فرٍد مما يستعاذُ ))البحِر((، وِمن ذلك ِداللةُ )٥٨(عليها
بالصمتِ ِمن أمثاِله، ألنه فَقَد عزيزاً يف البحرِ أو كاد، فَيحولُ مجالَه إىل شناعٍة، 
وأنغامه إىل عويٍل، وقد يكونُ عند آخر مما يستالذُ به، إذْ هو مما يفتق عليه 

ةُ، والالّفت للخاطِر أنّ هذين الفرديِن يتفقان يف اخلاطر، فتجود القرحيةُ املنتشي
تعيِني املعىن اإلشاري وفاًء لِإللِْف اللّغوي املستحِكِم، ولكنهما يفترقان فيما 

 إىل أنّ ))أوملان((يغلّف هذا املعىن اإلشاري ِمن ِدالالتٍ فرديةٍ عاطفيٍة، وقد أشار 
فأحياناً يكونُ املعىن بطبيعتِه ((ِة قد تتعدد، بواعثَ العنصِر العاطفي يف الكلم

مثيـراً للشعوِر واإلحساساِت القويِة، ِمن ذلك أنّ الكلماِت اليت تدلُّ على 
حريٍة، عدٍل، حق، والصفات اليت تستعملُ يف املدِح أو : القيِم األخالقيِة حنو

، كلّها ألفاظٌ يصعب طيٍب، مجيٍل، رقيٍق، شنيٍع، دينٍء، حقيـٍر: القدِح، مثل
))ختليصها أو جتريدها مما فيها ِمن إحياءاٍت ذاتيٍة عاطفيٍة

)٥٩(.  

 قد سبقه إليه الغزايلُّ بعباراٍت ملمحٍة ))أوملان((واحلق أنّ هذا الذي قرره 
ومصرحٍة باستشراِف هذا النظِر اللّغوي االجتماعي، فقد شرع الغزايلُّ مبحاورِة 

املبحِث مستفتحاً قوابلَ حديِثه برأِي املعتـزلِة الذين ذهبوا إىل أنّ األفعالَ هذا 
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تنقسم إىل حسنٍة وقبيحٍة، ولكنه ملْ ير رأيهم، فاستدرك عليهم مقيماً على رأٍي 
أولُها أنّ األفعالَ تنقسم إىل ما يوافق غرض الفاعِل، وثانيها أنّ : ذي ثالثِ شعٍب
ها خيالفى بعضسمي املوافقِة واملخالفِة، فاملواِفق ٍد بنيمترد ه، وثالثُها غريغرض 

 األفراد ثاً، ولذلك كلِّه يتباينبى عسمحاً، والثّالثُ يى قُبسمي ناً، واملُخالفسح
 الكلماِت، ويضرب بعض ِة اليت تكتنفِة، واملعاين اهلامشيالالِت العاطفييف الد

ِم مستعيناً بِداللِة اإلمامظِر املتقداً هلذا النواِد(( و))القتِل(( مثاالً جملي؛ ذلك أنّ ))الس
املعىن اإلشاري ِلتيِنك الكلمتيـِن ال خيتلف عليه اثناِن، ولكنه قد ينضاف إىل 

، فقتلُ امللِك  اهلامشيِة))السواِد(( أو ))القتِل((هذا االتفاقِ افتراق؛ افتراق يف ِدالالتِ 
، ورب شخٍص ينفر عنه ...يكونُ حسناً يف حق أعداِئه، قبيحاً يف حق أولياِئه،((

طبع، ومييلُ إليه طبع، فيكونُ هذا حسناً يف حق هذا، قبيحاً يف ذاك، حتى 
يستحسن سمرةَ اللّون مجاعةٌ، ويستقبحها مجاعةٌ، فاحلُسن والقُبح عند هؤالِء 

ارةٌ عن املوافقِة واملنافرِة، ومها أمراِن إضافياِن، ال كالسواِد والبياِض؛ إذْ ال عب
))يتصور أنْ يكونَ الشيُء أسود يف حق زيٍد، أبيض يف حق عمٍرو

)٦٠(.  
  :فَضلُ العادِة يف اإلفادِة

هٍ للمعىن، وهو عادةُ املتكلّمِ اليت عالغزايلُّ على هادٍ موج جا، ويعر ِرف
 ياِق عندةَ السنتمثّلُ نظري نا نكادخفى، للوهلِة األوىل، أنِمن ))فريث((وليس ي 

ألِفها إىل ياِئها عند الغزايلِّ، واملَلْحظُ اللّطيف الذي حيسن أنْ يؤخذَ بعنيِ العنايِة 
 اإلمام والرويِة أنّ للعادِة فضالً يف اإلبانِة عن املعىن يف مواضع، وقد جعلها

 وليس ،قِْصدِ العمومِ أو اخلصوصِ يف احلدثِ الكالميساِنداً لتعييـنِ مدخالً مم
، عن ))فريث((خيفى، ِمن وجهٍة ثانيٍة، أننا نتحدثُ، بالرجوِع إىل أركاِن نظريِة 

قطّ كيف وصيغةُ العمومِ واألمرِ والنهيِ ((حالِ املتكلّمِ والسامعِ والعالقةِ بينهما، 
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))ال تنفك عن قرينٍة ِمن حاِل املأموِر واملأموِر به واآلمِر
)٦١(.  

وِمن املُثُِل اليت فيها فضلُ بياٍن جيلّي مطْلَب هذه املباحثِة قولُ أحِدهم 
من دخلَ داري فأعِطه، ويف خواطِرنا أنّ صاحب هذا : - كما يرى الغزايلُّ- 

ه ال يقربِمن عادته أن لَمعصةٌ القوِل يتةَ، فهذه قرينةٌ خمصه البوال يكرم ،الفاسق 
 أنْ يستجلي املأمور ِل ِمن عموٍم، وإذا ما أرادإىل اخلاطِر األو يقفز ما قد تنسخ

ولو كانَ كافراً فاسقاً؟ ألنّ املأمور، : جوانب هذا األمرِ فإنه حيسن أنْ يسألَه بقوِله
العادِة القارِة يف نفِس اآلمِر، ويف اآلن نفِسه، ليس يف مساءلِته تلكم، يحتكم إىل 
وإنما حسن السؤالُ عن ((وإنْ كانَ طويالً أو أبيض، : حيسن استفهام ِمنه ِمضماره

 كرمه ال يِمن عادِته أن لَمعوي ،اقِ اإلكرامِمن اإلعطاءِ يف هذا السي مفهه يالفاسقِ ألن
ِم...الفاسقيف سائِر ، فلتوه ؤالُ، ولذلك ملْ حيسنِمنه الس نسصةِ حالقرينة املُخص 
))الصفاِت

، واحلق أنّ الباجي قد تنبه إىل أثرِ العادةِ يف اإلبانةِ عن املعىن ِمن قبلُ، )٦٢(
ألنّ اللّفظَ إذا ورد حِملَ ((إذْ رأى أنّ ختصيص العموِم قد يتعين بعادِة املُخاطبني، 

))على عرِف التخاطِب يف اجلهِة اليت ورد ِمنها
)٦٣(.  

ومما هو قريب ِمن بابِ القولِ على العادةِ وأثِرها يف الداللةِ طبقةُ املتكلِِّم 
العدد الكاملُ ((وثقافته، وقد ورد هذا النظر االجتماعي عند اإلماِم يف مسألِة 

ه إىل قرينةٍ تعضد اخلرب اللّغوي، وِمن ذلك عرضه ، فلم يفته التنبي))حلصولِ العلِم
هلذه املسألِة، مبتدئاً ببسِط القوِل فيها، ملِمحاً إىل أنّ عدد املُخِبرين ينقسم إىل 
ما هو ناقص فال يفيد العلم، وإىل ما هو كاملٌ فيؤدي الغرض، وإىل ما هو 

ببعِضه وتقع وهو الذي حيصلُ العلم ،يادةُ فضالً عن الكفايةزائد٦٤( الز( ولكن ،
الغزايلَّ ال يترك هذه املسألةَ مفتوحةً وقد غدا أمر العدِد املُحتكَم األوحد يف 
حصولِ العلِم؛ إذْ إنه استدرك على نفِسه استدراكاً باعثُه الفيءُ إىل سياقِ احلاِل 
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د إىل مجرِد العدِد للحكِم ومالبساِت احلدِث الكالمي، فرأى أنّ اخلرب ال يستن
عليه بالصدِق أو ضده، فقد تقوم قرائن خمصوصةٌ مقام العدِد الناقِص لتؤِذنَ 

 أثر هذا املَطْلِب، - كما يرى اإلمام-بتعيِني صدِق اخلِرب، وقد أنكر بعضهم 
))مرضي إىل القرائِن، وملْ جيعلْ هلا أثراً، وهذا غري وملْ يلتفت... دجروم ،

القرائِن أيضاً قد يوِرثُ العلم وإنْ ملْ يكن إخبار، فال يبعد أنْ تنضم القرائن إىل 
ِبِرينبعِض العدِد من املُخ القرائِن مقام بعض اإلخباِر، فتقوم((

)٦٥( ويسترفد ،
كرِته، الغزايلُّ واقعةً ِمن منسوِج خياِله محامياً ا عن نظرِته، مجلياً لف

ومستصفاها أنه لو تعين أنّ مثّة حدثاً كالمياً مضماره إخبار مخسٍة أو ستٍة عن 
 يغدو معضوداً بقرينٍة - أعين احلدثَ الكالمي -موِت إنساٍن، فإنّ ذلكم 

عنوانها املقام وأحوالُ املتكلّمني اليت تفضي إىل حصولِ العلمِ الكاملِ ِمن اخلِرب، 
 ِمن بعٍد اجتماعي -ي انضمام والِد امليِت إىل اخلِرب واملُخِبِرين، وهو والقرينةُ ه

 ِمن ذوي املناصبِ واملروءةِ اليت تبعثُنا على إحلاِقه ِبركِْب -آخر يعد قرينةً معينةً 
حاسر الرأِس، ((من ينتسبونَ إىل ِعلْيِة القوِم وخاصِتهم، ولكنه خرج ِمن بيِته 

 الرجِل، ممزق الثّياِب، مضطرب احلاِل، يصفْق وجهه، وهو رجلٌ كبري ذو حايفَ
منِصٍب ومروءٍة، ال خيالف عادته ومروءته إالّ عن ضرورٍة، فيجوز أنْ يكونَ 

))هذا قرينةً تنضم إىل قوِل أولئك، فتقوم يف التأثِري مقام بقيِة العدِد
)٦٦(.  

  :ما وراَء الكالِم

  :ملسكوت عنه واملنطوق ِبها

وعلى صعيدٍ لغوي آخر يتنبه الغزايلُّ إىل أنّ داللةَ احلدثِ الكالمي الكلّيةَ 
ال تستقى ِمن األلفاظِ وحدها؛ ذلك أنّ ثَم حمدداتٍ أخرى كالميةً وغري كالميٍة 
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قراءِته للمستصفَى، تفعلُ يف تشكيِل املعىن وتعيينِه، ولذا تلقَى القارئ، يف ِثنِي 
فاعلم أنّ ((إشارات ومالحظُ معِجبةٌ تنِبئ عن إحلاِح الغزايلِّ على هذا املَطلِب، 

 املَغِرب وكانَ كمن استدبر ،وهلك الً ِمن األلفاظِ ضاعاملعاينَ أو ن طلبكلَّ م
))وهو يطلبه

)٦٧( بسقتها ما يعلى مباحثَ مضمون جعر ِمن ، ويف مقاٍم آخر
األلفاِظ ال ِمن حيثُ صيغتها، بلْ ِمن حيثُ فحواها وإشارتها، وِمن ذلك ما 
يؤخذُ ِمن إشارِة اللّفِظ ال ِمن اللّفِظ، فاملتِكلّم قد يفِهم بإشارِته وحركِته يف 

 وما كانَ ،)٦٨(أثناءِ كالِمه ما ال يدلُّ عليه نفس اللّفِظ، وقد وسم هذا باإلشارِة
ذا املَلْحظَ يف كالِمنا وخماطباِتنا اليوميِة، وِمن مثُلِ ما تقدم تعرجيةُ الغزايلِّ على أكثر ه

))فَهم غريِ املنطوقِ به ِمن املنطوقِ بداللةِ سياقِ الكالمِ ومقصوِده((مبحثٍ عنوانه 
)٦٩( ،

وكالِم وعلى صعيٍد لساينٍّ غريب، تتجلّى للقارِئ مفارقةٌ لطيفةٌ بني كالِم اإلماِم 
، فقد أشار األخري إىل أنّ معىن الكلمِة يتجاوز ما يقالُ؛ ذلك أنه ))جون الينـز((

يتضمن ما هو مقصود ِضمناً، أو ما يفترض قبالً، وللسياِق صلةٌ وثيقة العرى ذا 
 مثّ  أنّ))الينـز((، ويف مقاٍم آخر يلتمس )٧٠(اجلزِء ِمن معىن الوحداِت الكالميِة

: ))االستدالل والتضمني((مسكوتاً عنه أوىل ِمن املنطوِق به، ويف هذا يقولُ يف باِب 
، إذ ِبوسِعنا أنْ نعين ِضمناً، بلْ إننا نعين ِضمناً، "Imply"هناك معىن اعتيادي للِفعل ((

))يف العادِة، شيئاً ما بواسطِة وحداِتنا الكالميِة خيتلف عما نقولُه ِفعالً
)٧١( وأحسب ،

 باملفهوِم والفحوى ليس كستصفاه أنّ املتمسأنّ هذا يلتقي مع قوِل اإلماِم، وم
، وليس خيفى أنّ تلكم موضوعات لغويةٌ اجتماعيةٌ )٧٢(متمسكاً بلفٍظ، بلْ بسكوٍت

مياٍت يتعين املَقِْصد ِمنها بالنظِر إىل السياِق وما يكتنفُه ِمن أنظاٍر ومالبساٍت ومقا
تنبئُ عن املعىن، وهنا يقفز إىل اخلاطرِ ملحظٌ لغوي اجتماعي مفاده أنّ املرءَ قد يرمي 
 يقتنص الثّاين ِمن احلدثِ الكالمي ه جاحناً إىل منطوقٍ به، والقطبإىل مسكوتٍ عن
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ك القطبِني الداللةَ املسكوت عنها وفاًء للحِن القوِل وفحواه املُنعِقِد بني ذَيِنهذه 
الداللةَ ، وِمن ذلك عنده ما ساقه تبييناً هلذا املبحِث، وهو أنّ ))املرِسل واملستقِبل((

 :- تعاىل -املسكوت عنها قد تكونُ أوىل ِمن املنطوِق به، وذلك حنو قوِله 
ال تقلْ لَهما أفو

نُ فلفظُ التأفيفِ ههنا يدلُّ على حترميِ الضرِب، بلْ يكو ،)٧٣(
ذلك أسبق إىل الفهِم ِمن التأفيِف املذكوِر، إذْ التأفيف ال يكونُ مقصوداً يف 
نفِسه، بل يقصد به التنبيه على منعِ اإليذاءِ بذكرِ أقلِّ درجاِته، فهنا املسكوت عنه 

))هو األصلُ يف القصِد الباعِث على النطِق بالتأفيِف
)٧٤(.  

، واملفارقة اليت ))وال تقلْ لَه أف((: خر لقوِلناويستشرف الغزايلُّ مقاماً آ
 اً مغايراً لسياق قولِ احلقسياقاً مقامي يف مثالِ اإلمام أنه ساق تسترعي اخلاطر - 

 وذلك لإلبانِة عن تلوِن الدالالِت اللّغوية بتلوِن املَقاماِت -تبارك يف عاله
 قرينةٌ ال تحرم ))ال تقلْ له أف((سامِع هلذا األمِر السياقيِة، إذْ إنه قد تِرد على ال

 يقتلُ أخاه املناِزع قد يِن، إذ امللكنبِ الوالده يف جى حترميأو القتلَ املُبتغ ربالض
وعند ظهوِر القرينِة ((، )٧٥(اقتلْه واضربه، وال تقلْ له أف: له، فيقولُ للجالِّد

))ينةٌ أخرى متنع ِمن هذا الفهِماملذكورةِ ربما تظهر قر
، ولوال أنّ عهدنا بأنّ )٧٦(

تلكم اآليةَ قد سيقت يف مقامِ تعظيمِ الوالدينِ وتبجيِلهما لَما فَهمنا منع الضرِب 
وال تقلْ ((، ومستصفَى القوِل يف الذي تقدم آنفاً أنّ )٧٧(والقَتِل ِمن منِع التأّفيِف

حتِملةٌ م))له أفها  مةُ إالّ باسترفادِ سياقٍ يلفُّها، وأنها الكلّيِداللت ندةٌ ال تتعيترد
 يقتنص ِمنها أنّ املسكوت عنه أوىل ِمن - ِمن وجهٍة اجتماعيٍة أخرى -

 ِهللا((املنطوِق به، وِمن ذلك ِداللةُ بلْ ِدالالت م بيانٌ لبعِض ))احلمداليت تقد 
ها، وقد تبين أنّ القطبِني تواصال ومها متمسكاِن بسكوٍت املقامياِت اليت تِرد في

ملِْمٍح ال منطوٍق مصرٍح، وقد جتلّى ذلك يف حادثِة الطّعاِم اليت اكتست فيها 
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  .)٧٨( معاينَ متباينةً))احلمد ِهللا((

وِمن األمثلةِ املُِبينةِ عن التمسكِ باملسكوتِ عنه، واطّراحِ املنطوقِ به حدثٌ 
: كالمي بني اثننيِ قد شرعا يف عمٍل، مثّ لَِقيا ِمن أمِرمها نصباً، فتوقّف أحدمها قائالً

، فقام الثّاين ِمن مقاِمه راغباً عن العمِل، مستجيباً !اهللا، ما أشد حر هذه اهلاجرِة
و فعلَ فعالً يقتضيه هلذا املُثيـر الكالمي؛ ففتح نافذةَ الغرفِة، أو أدار اِملروحةَ، أ

الطّلب املُتضمن، واللّطيف يف هذا أنّ املُخاطَب يقَر يف خاطِره أنّ منِشئَ الكالمِ ملْ 
 بلْ جنح ،))!اهللا ما أشد حر هذه اهلاجرِة((: يرد ال التعجب، وال اإلخبار يف قوِله

بلغة ( على إرادِة املسكوِت عنه إىل األسلوِب املُغلَِّف، واملَبىن امللفَِّف القائِم
، فكانَ ما كانَ ِمن استجابِة )ز بلغة الين(، أو التضمِني واالستدالِل )اإلماِم

املخاطَِب، والظّاهر ههنا أنّ املسكوت عنه أوىل ِمن املنطوِق به، وقد يكونُ 
 بنـي على هذا أينشكّي، فال يالت أراد قد آخر استجابٍة على صعيٍد سياقي

 ة، واقتناصاحلاِل عام ه سياقنيعي إليها املخاطَب، كلُّ ذلكم هدنٍة يفعلي
  .املسكوِت عنه خاصة

  :اِخلطاب بني التواصِل والتفاصِل

  :املتكلّم نائماً

ويف معِرضِ تعرجيةِ اإلمامِ على حد اخلربِ يذكر تعريفاً جامعاً ال مانعاً؛ إذْ 
ر، على وجِه ِمن التحكِّم، أنّ اخلرب هو القولُ الذي يتطرق إليه إنه قد أُِث

، ولكن الغزايلَّ قَلّب )٧٩(زيد قائم: التصديق أو التكذيب، وِمن مثِل ذلك قولُنا
هذا التعريف فألفاه قاِصراً، والباعثُ على هذا أنه فَِزع إىل استرفادِ سياقِ احلاِل 

 قد يكونُ خرباً، وقد ينتفي عنه ))زيد قائم((: مِ خاصة، فقولُناعامة، وحالِ املتكلّ
اإلخبار، فإذا ما صدر ِمن نائمٍ يهذي، أو ممن انتشى بسكْرٍ غلبه، فإنه ال يكون 
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))بلْ يصري خرباً بقصدِ القاصدِ إىل التعبريِ عما يف النفِس((خرباً البتةَ، 
، والذي )٨٠(

للمتبص ه يظهروأقطاب اِت احلدِث الكالميمقامي ه يستبطنِر ِمن كالِم اإلماِم أن
إنْ مرِسالً، وإنْ مستقبالً، حتى يصلَ إىل تعريٍف جامٍع مانٍع الِشيةَ عليه، وِمن 
 ،الذي يشتملُ على ذلكم احلدثِ الكالمي والظّرف ذلك حالُ املتكلّمِ والقصد

ِم املتقدِم آنفاً أنّ اإلمام ينظر إىل اللّغِة ِمن حيثُ هي واللّفتةُ اللّطيفةُ يف الكال
 فال يكونُ اخلرب ،احلدِث الكالمي ةٌ هلا قُطباِن يتجاذباِن أطرافقيمةٌ تواصلي
عنده إال بالتواصِل والقصِد واملَقاِم، وإالّ كانَ كالماً سائحاً يف هواٍء طَلٍق ليس 

هي التواصلُ، وقد بين اآلمدي األصويلُّ أنّ اخلرب قد يتعين ِمنه وظيفةٌ اجتماعيةٌ 
عيناك تخربين، : كما يف قوِلهم((يطلَق على الدالئلِ املعنويِة، واإلشاراتِ احلاليِة، 

))وقد يطلَق على قوٍل خمصوٍص
)٨١(.  

  :املتكلّم قاِصداً

فهوِم اخلطاِب ويف مباحثاِت الغزايلِّ الشائقِة يعرض إىل تعييـِن م
 ِمن -ومناقشِة حده، فاخلطاب ليس مثّ بد ِمن فائدٍة تكتنفُه، وما ال فائدةَ فيه 

، ولذا يتعين على القُطِب )٨٢( يصري وجوده كعدِمه-وجهةِ نظرٍ تواصليةٍ وظيفيٍة
 ِل للحدِث الكالميستعيناً ))الكالم(( أنْ يبثَّ رسالَته ))املخاِطِب((األوبأداِة  م

، وإذا ملْ ))املخاطَب(( الذي ميتلكُه من يقف وجاهه ))النظاِم اللغوي((اِخلطاِب 
يكن املخاطَب ذا عهدٍ ذا النظامِ اللّغوي املُحملِ باخلطاِب، فإنّ األصوات اليت 
 ينتجها املخاِطب تغدو يف انبهاِمها، واستعجاِم مراِدها، كخريِر املاِء، أو هديِل

وِمن وجهٍة أخرى، قد يستعني املخاِطب بنظاِمه اللَّغوي املُستحِكِم . احلماِم
 ترتفع ه، وِمن ثَمبلغٍو ال طائلَ حتت هذيي أو طلسمٍة، كأنْ يوظيفي استعانةً غري

أجبد هوز، ويريد به وجوب الصالِة : جيوز أنْ يقولَ((عنه ِصبغةُ اخلطاِب، فال 
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))، مثّ يبينه ِمن بعد، ألنه لغو ِمن الكالِموالصوِم
)٨٣(.  

وعلى صعيٍد آخر تشريعي، يظهر أنّ الركن الثّالثَ ِمن أركاِن احلكِم، 
وهو احملكوم عليه، ينبغي أنْ يفهم اخلطاب، ولذا تنتفي خماطبةُ اجلمادِ والبهيمِة، 

رب ه تكليف؛ إذْ إننوِن والصيبا اينٌّ مقتضاه الطّاعةُ واالمتثالُ، بلْ خطاب
)) كاجلماِد، كيف ،وتالص ن ال يسمعوم ،قالُ له افهمي كيف فْهمال ي فمن

ال يسمع فهو كمن ه ال يفهمكالبهيمِة، ولكن وتالص وإنْ مسع ،كلَّمي((
)٨٤(.  

فِظ، وِمن هنا  عنده ليس مقصوراً على اللّ))التواصل((مثّ إنّ مفهوم اإلبانةِ 
 ياقنيِ عنياإلمامِ على هذا املَطلَبِ اللّساينِّ القائمِ على إيالءِ الس يتجلّى لنا إحلاح
العنايِة يف اقتناِص مقاصِد الكلِم، ورسوِم التعبِري، وِمن ذلك إشاراته إىل أثِر 

 جيد أنّ هذا استكماِل السياِق الِبنيوي يف تعيِني املعىن، واملتأملُ يف املُستصفَى
األثر مستفيض متكاثر عنده، وِإخالُ أنه حيسن عرض مثٍُل على وجِه 

 الذي قد يشِكلُ إذْ يقع حتته معنياِن، ))املشترك اللّفظي((االقتضاِب، وِمن ذلك 
 ملِبس حمتِملٌ معاينَ مفتِرقةً، تشتملُ عليها مباٍن متفقةٌ، ولكن ))عني((فقولُنا 

دخالَها يف سياٍق بنيوي قد يؤِذنُ، يف الكثِري الغالِب، بفهِم املتعِني ِمنها، وقد إ
 على ))العِني((حباسِة حد اللّوِن ما يدرك : ومن قالَ((: صرح ذا اإلمام، فقال

وجهِ كذا وكذا، فال ينبغي أنْ ينكَر ِمن حيثُ إنّ لفظَ العنيِ مشترك بني امليزاِن 
 أذهبت االحتمالَ، وحصلَ ))احلاسِة((لشمِس والعضِو الباصِر، ألنّ قرينةَ وا

))التفهيم الذي هو مطلب السؤاِل
 ))اخللق((، وكذلك تصيده ِداللةَ كلمِة )٨٥(
، وِمن ِمثِل ما تقدم التفاتته إىل تواصِل )٨٦(املتلونةَ بتلوِن السياِق الذي تِرد فيه

قِ الِبنيوي؛ ذلك أنّ انفساخه قد يفضي إىل معىن غريِ مراٍد، وِمنه مكوناتِ السيا
 جلّ يف عاله-قولُ احلق- :يلٌ للمصلّنيو ركيِبِمن هذا الت فال حكم ،
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الشريِف قبلَ إمتاِم الكالِم، وعند متاِمه يغدو الويلُ مقصوراً على من وِجد فيه 
  .)٨٧( مثّ خرج البعض))الويلُ((كلّ مصلٍّ دخلَ فيه شرطُ السهِو والرياِء، ال أنّ 

  :القَرينةُ اهلاديةُ

ويف بابِ القولِ على التواصلِ واإلبانةِ عند الغزايلِّ جنده يعولُ كثرياً على 
قرينٍة : القرينِة اهلاديِة إىل املعىن، أو املرشحِة له، وهي عنده تنتسب إىل ضربِني

لكالم على بعِض أمثلِتها، وأخرى معنويٍة ال تستقَى ِمن لفظيٍة، وقد تقدم ا
السياقِ الِبنيوي، وإشاراته إىل تيِنك القرينتيـنِ كثريةٌ كثريةٌ، وِمن ذلك وروده 

 وحصوِله، فقد يكونُ بعباراٍت وضعت ))البياِن((على سبِل استشفاِف 
 أنه يلِمح إىل األلفاِظ باالصطالِح والتواضِع، وليس خيفى على ذي نهيٍة

 ،)٨٨( بالفعلِ والرمزِ واإلشارِة- ِمن وجهةٍ اجتماعيةٍ أخرى-والتراكيِب، وقد يكونُ 
، وقريب )٨٩(واإلشارةُ عند ابِن حزٍم يف أصوِله تكونُ باللّفِظ وبعِض اجلوارِح

ولِ تارةً، ويقع بالفعِل يقع بالق((ِمن هذا كلِّه البيانُ عند الباجي األصويلِّ؛ إذْ إنه 
))...واإلشارِة والرمِز والكنايِة وشاهِد احلاِل

)٩٠(.  

اسم والبيانُ الذي هو عند اإلمامِ هو كالبيانِ الذي هو عند اجلاحِظ، فهو 
، وعماده )٩١(جامع لكلِّ شيٍء كشف لك قناع املعىن، وهتك احلجاب دون الضمِري

، )ضرب ِمن احلساِب(هي اللّفظُ، واإلشارةُ، والعقد مخسةٌ ال تزيد وال تنقص، و
، )٩٢(أما باإلشارةِ فباليدِ والرأسِ والعنيِ واحلاجبِ واملَنِكِب. واخلطّ، واحلالُ الدالّةُ

))وما أكثر ما تنوب عن اللّفِظ((واإلشارةُ واللّفظُ عند اجلاحِظ شريكان، 
)٩٣( ،

رِس اللّساينِّ احلديِث جيدبهوا إىل هذه املَالحِظ ويف الدثني تنلُ أنَّ املُحداملتأم 
 ،ألفاٍظ بلْ مجٍل يف أحاييـن مقام ةً تقومةً تواصليها قيماً وظيفيفجنحوا إىل عد

، وِمنهم من ألّف فيها ِسفْراً )٩٤(فمنهم من عرض هلا يف عجالٍة كعجالِة الراكِب
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، وإخالُ أنّ هذا الذي ذهب ))لغةِ اجلسِم((حِ قائماً برأِسه جاحناً إىل اجتراحِ مصطل
إليه اإلمام، وِمن قبِله اجلاحظُ، يتفق مع الدرِس اللّساني الوظيفي الذي يرمي 
أشياعه إىل أنْ جيعلوا وكْدهم منصباً يف أنْ يظهروا أنّ وجوهاً كثريةً ِمن الظّواهِر 

  .ال يكتفَى باجلمِل لإلبانِة عن املعىن: ، أي)٩٥(اللّغويِة حتكمها عواملُ غري حنويٍة

ويف باِب فهِم املراِد ِمن اخلطاِب تنبه الغزايلُّ إىل أنّ النص قد يعتريه 
احتمالٌ، فال يعرف املراد ِمنه على وجهِ اإلحكامِ دونَ اإلاِم، والسبيلُ إىل هذا 

ما إحالةٌ على دليِل العقِل، وإما ، والقرينةُ إما لفظٌ مكشوف، وإ))القرينةُ((كلِّه 
 ال تدخلُ حتت ولواحق وسوابق وحركات ورموز أحواٍل وإشارات قرائن

))احلصِر والتخمِني، خيتص بدرِكها املشاهد هلا
)٩٦( وِمن هذه القرائِن حركات ،

 مستصفاه، اجلوارِح املعبرِة بلغِة اجلسِم، وقد عرج الغزايلُّ، غري مرٍة، عليها يف
فجعلَها دوالَّ مستقلّةً تفعلُ يف تشكيِل املعىن، بلْ وصلَ األمر به إىل عتبِة إنكاِر 

أنّ فمن سلّم ((، )٩٧(كوِنها تابعةً لأللفاِظ كما يف مذاهِب بعِض األصوليني
حركةَ املتكلِّم، وأخالقَه، وعادته، وتغير لوِنه، وتقطيب وجِهه وجبينه، 

ه، وتقليب عينيه، تابع للفِظه؟ بلْ هذه أدلّةٌ مستقلّةٌ يفيد اقترانُ وحركةَ رأِس
))مجلٍة منها علوماً ضروريةً

 املستقلِّة اليت عرض هلا اإلمام وِمن هذه األدلِّة، )٩٨(
أنا نعرف عشق العاشِق ال بقوِله، بلْ بأفعاٍل هي ِمن أفعاِل احملبني، وما أكثرها 

ن تبصالالِت وأجالها ِلموتنتهي كثرةُ هذه الد ،ر)) قطعي حيصلُ لنا علم إىل حد
حببه، وكذلك ببغِضه، إذا رؤيت ِمنه أفعالٌ ينتجها البغض، وكذلك نعرف غضبه 

))وخجلَه ال مبجردِ حمرةِ وجِهه، لكن احلُمرةَ إحدى الدالالِت
، وِمن اللّطائِف )٩٩(

ي وقف عنده الغزايلُّ مما يستقَى ِمن تعابيـِر الوجِه كالغضِب املُعِجبِة يف هذا الذ
واخلجلِ أنّ بعض اللّسانييـن املُحدثني قد ألّفوا يف هذا املبحِث، فعرجوا على لغِة 
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٣٤١  

، وهذا الضرب ِمن القرائِن يف الدرِس اللّغوي االجتماعي هو )١٠٠(الوجِه وإمياءاِته
مائلِ وتعابريِ الوجهِ وحركاِت حديثٌ عن لغةٍ تواصليقى ِمن الشستها ما يةٍ معجم

الدالالت اليت تستقى ِمن حركِة ، وِمن ذلك )١٠١(اجلوارِح يف سياِقها الذي تقع فيه
 بعبارة - وغِري ذلك ِمن القرائِن ،)١٠٢(الكف واليِد والوجِه والعِني واِجللْسِة والِوقْفِة

))كن حصرها يف جنٍس، وال ضبطُها يف وصٍفال مي(( اليت -الغزايلِّ
)١٠٣(.  

،بعدو  

فاعلم أنّ كلَّ من طَلب املعاينَ ِمن اللّفِظ ضاع وهلك، وكانَ كَمن ((
  ))استدبر املَغرب وهو يطلبه

وحسيب، بعد هذا املتقدِم، هذه اإلملاحةُ املُعِجبةُ اليت وردت عليها يف 
، وها أنذا أوردها ثانيةً )١٠٤( وقد أوردتها يف ِثنيِ هذا البحِثطياتِ املُستصفَى،

  :يف منتهاه إعجاباً، وإغراقاً، وإنكاراً

إعجاباً به وهو يلْحب السبيلَ أمام دارسي املعىن دٍي ِمن بعيِد التبصِر، 
فقه على ولطيِف التأمِل، يف تعييـِن املعىن الذي هو مدار الكالِم ومبتغاه، فوا

  .هذا، يف هذه املسألِة على وجِه التعييـِن، علم اللّساِن احلديِث

وإغراقاً يف اإلحلاِح على مكانِتها يف الدرِس اللّغوي يف اقتناِص مقاصِد 
 األساِس يف علِم املعىن- كما وصفها أوملان -الكالِم ورسوِمه، لتغدو ١٠٥( حجر(.  

ا ظن نيها وإنكاراً على الظّانهم هم أبناُء ِجلدِتها، وأنبِق، وأنالس 
  .عندهم بنت ليلِتها وما األمر كذلك يف األوىل وال يف اآلخرِة

  

*  *  *  
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٣٤٣  

  

  هوامش البحث
أمحد الشرباصي، الغزايل، دار اجليل، بريوت، : ملزيد بسط القول يف حياة الغزايل انظر) ١(

ل زعيتر، دار إحياء الكتب العلمية، م، والبارون كارادوفو، الغزايل، ترمجة عاد١٩٧٥
حياته، آثاره، فلسفته، دار الكتب : م، وأمحد مشس الدين، الغزايل١٩٥٩بريوت، 

م، وأمحد فريد رفعي، الغزايل، دار املأمون، القاهرة، ١٩٩١، ١العلمية، بريوت، ط
  .م١٩٣٦

 علوم ، املستصفى من)هـ٥٠٥(الغزايل، اإلمام أبو حامد، حممد بن حممد: انظر) ٢(
  .١٤/ ١م، ١٩٩٤األصول، حتقيق إبراهيم رمضان، دار األرقم، بريوت، 

  .١٧/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٣(
، إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق ( ه٤٧٤(الباجي، أبو الوليد سليمان: انظر) ٤(

  .١٧١م، ١٩٨٦روت،  ، دار الغرب اإلسالمي، بي١عبد ايد تركي، ط
، اإلحكام يف أصول األحكام، ضبط ( ه٦٣١(آلمدي، سيف الدين علي ا: انظر) ٥(

  .٨/ ١ت، .إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت، د
  .٨/ ١اآلمدي، اإلحكام، : انظر) ٦(
، وملزيد بسط القول يف تعريف علم األصول ونشأته ١٨/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٧(

صوص وطرق استنباط األحكام يف ضوء مصطفى الزملي، دالالت الن: وتطوره انظر
، والسيد عبد الغفار، ١٤ -٣م، ١٩٨٣أصول الفقه اإلسالمي، مطبعة أسعد، بغداد، 

  .٣٧ -٧م، ١٩٧٩التصور اللغوي عند األصولييـن، مكتبات عكاظ، الرياض، 
  .٢٢/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٨(
  :انظر) ٩(

Hudson, R., A., Sociolinguistics, 2nd edition, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1998, p. 202. 

  :ولتعريف اللغويات االجتماعية انظر
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Downes, W., Language and Society, 2nd edition, Cambridge University, 
Cambridge, 1998, p.9. 

  .٣٦٣، ٢الغزايل، املستصفى، ) ١٠(
  :انظر) ١١(

Halliday, M.A.K, Language as Social Semiotic, The Social 
Interpretation of Language and Meaning, Edward Arnold, London, 
1979, p. 28. 

  :انظر) ١٢(
Firth,J., Papers in Linguistics, Oxford University Press, London, 1957, 

p. 177- 189. 

  :انظر) ١٣(
Gregory, M., & Carroll, S., Language and Situation, Routledge & 

Kegan Paul, London, 1978, p. 27. 

 إىل فكرة عزل اللغة عن سياقها االجتماعي معرجاً على تاريخ هذه ))هدسون((وقد عرض 
  :انظر فيما تقدم. الفكرة، جاحناً إىل نقضها وتفنيدها بالدليل واملثال

Hudson
, 
Sociolinguistics, p. 244- 245 

  :انظر) ١٤(
Lyons, J., In Memory of J., R., Firth, Firth Theory of Meaning, 

Longman, London, 1966, p. 289. 

أوملان، ستيفن، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة كمال بشر، مكتبة الشباب، : انظر) ١٥(
  .٦٢م، ١٩٦٢القاهرة، 

  :انظر) ١٦(
Leech, G., Semantics, Hazell Watson & Viney Ltd., England, 1977, p. 

71. 

  :وملزيد بسط القول يف نظرية سياق احلال عند فريث انظر
Lyons, J., Semantics, Cambridge University Press, Cambridge, 2nd 

edition, 1979, p. 2/ 607. Palmer, F.R., and Semantics: A New 
Outline, Cambridge University Press, Cambridge, 1976, 46- 51. 
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٣٤٥  

مبني من كالم كمال بشر، وهو بال ريب، دال ) املسرح اللغوي(ستعرت مصطلح ا) ١٧(
، دار ٩دراسات يف علم اللغة، ط: عما حنن فيه، وقد ورد هذا املصطلح يف كتابه

  .٥٨م، ١٩٨٦املعارف، القاهرة، 
، وانظر مبحث العموم واخلصوص عند اآلمدي، ٥١ -٥٠/ ٢الغزايل، املستصفى، ) ١٨(

  . وما بعدها-٤١٣/ ٢ل األحكام، اإلحكام يف أصو
  .٥٢/ ٢الغزايل، املستصفى، : انظر) ١٩(
  .٦٥/ ٢الغزايل، املستصفى، ) ٢٠(
  .١٢٦/ ٢الغزايل، املستصفى، ) ٢١(
  .، وانظر أمثلة يف هذا املبحث يف التنـزيل العزيز عنده١٦٢/ ٢ الغزايل، املستصفى، )٢٢(
  .٧٠٨/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٢٣(
  .٧٠٩/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٢٤(
  .، وحتدث عن أدلة ختصيص العموم عنده١٤٩/ ٢الغزايل، املستصفى، ) ٢٥(
: ، وللتفصيل يف أدلة التخصيص انظر١٩٦/ ٢الغزايل، املستصفى، : انظر) ٢٦(

 وما بعدها، ودالالت ٤٩١/ ٢، اآلمدي، اإلحكام، ١٥٨ – ١٤٤/ ٢املستصفى، 
  .١١١النصوص، 

  .٧٣٢/ ١ايل، املستصفى، الغز: انظر) ٢٧(
  .٧٣٢/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٢٨(
، الصاحبـي يف فقه اللغة )هـ٣٩٥(ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس : انظر) ٢٩(

، مكتبة املعارف، ١العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، حتقيق عمر الطباع، ط
  .٢١٥م، ١٩٩٣بريوت، 

  : سياق احلال يف رفع االحتمالومن الذين أشاروا إىل فضل) ٣٠(
Soon, S., Lexical Ambiguity in Poetry, Longman Publishing, New York, 

1994, p. 61- 73. Leech, Semantics, p. 77. 

  .٦٦/ ٢الغزايل، املستصفى، ) ٣١(
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  :لتعريف التنغيم انظر) ٣٢(
Singh, S., Phonetics: Principles and Practise, University of Park Press, 

1982, p. 187. 

)٣٣ (Firth, Paper in Linguistics, P. 18.  
  .٦٦/ ٢الغزايل، املستصفى، ) ٣٤(
  .٧٣٨/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٣٥(
  ).٢املائدة، (اآلية ) ٣٦(
  .٣٧٦/ ٢اآلمدي، اإلحكام، : ، وانظر٧٤٨ -٧٤٦/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٣٧(
  .٧٤٩/ ١، املستصفى، الغزايل: انظر) ٣٨(
، وقد وقف عند هذا التساؤل الباجي من قبل، ٧٤٧/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٣٩(

  .١٩١إحكام الفصول، : انظر
  .٧٣٩/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤٠(
  .٧٤١/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤١(
  .٧٤١/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤٢(
 عامل ،١، املقتضب، حتقيق حممد عضيمة، ط)هـ٢٨٥(باس حممد بن يزيد املربد، أبو الع) ٤٣(

  .٤٤/ ٢م، ١٩٦٨الكتب، بريوت، 
 العِري عن ))األمر((، وانظر حديث اآلمدي عن ٦/ ٢الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤٤(

  .٣٧٨/ ٢القرائن، اإلحكام، 
ة، رسالة دكتوراه، عاجلت هذا املبحث معاجلة مستفيضة يف ظاهرة اللبس يف العربي) ٤٥(

  .١٩٧ -١٩٢م، ١٩٩٩اجلامعة األردنية، عمان، 
  .٦٩٢/ ١الغزايل، املستصفى، : انظر) ٤٦(
/ ١، وانظر حديثه عن أربع عالمات يعرف ا ااز، ٦٩٣/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٤٧(

٦٧٩ -٦٧٨.  
ي، وامليت، والنائم ز اللسانيون احملدثون بني ثالثة أنواع من ااز، وهي ااز احل مي) ٤٨(

  :انظر. الذي يتردد بني بني
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٣٤٧  

Waldron, R. A., Sense and Sense Development, London, 1967, 162- 
179. 

  .٢٤٢م، ١٩٩٤، عامل الكتب، القاهرة، ٣أمحد عمر، علم الداللة، ط: وانظر
  :انظر) ٤٩(

Ulman, S., The Principles of Semantics, Third Impression, London, 
1963, p. 203. 

  .))عذر((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥٠(
  .))عذر((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥١(
  .٢٧/ ١، واآلمدي، اإلحكام، ))غوط((ابن منظور، اللسان، مادة : انظر) ٥٢(
  .٦٩٣/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٥٣(
  .١٧٧/ ٢الغزايل، املستصفى، : انظر) ٥٤(
  .١٨٦/ ٢ املستصفى، الغزايل،) ٥٥(
، الوساطة بني املتنبـي )هـ٣٩٢(اجلرجاين، القاضي علي بن عبد العزيز ) ٥٦(

وخصومه، حتقيق حممد أبو الفضل، وعلي البجاوي، املكتبة العصرية، بريوت، 
  .٤١٧م، ١٩٦٦

  .١٧٠أوملان، دور الكلمة، ) ٥٧(
  :للنظر يف معىن املعىن العاطفي انظر) ٥٨(

Malmberg, B., New Trends in Linguistics, Stockholm, 1964, P. 125. 
Palmer, Semantics, P. 35. 

  .١٠٤أوملان، دور الكلمة، ) ٥٩(
  .١٣٦ -١/١٣٥الغزايل، املستصفى، ) ٦٠(
  .٤٤٧/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٦١(
  .٨٢/ ٢الغزايل، املستصفى، ) ٦٢(
  .٢٦٩الباجي، إحكام الفصول، ) ٦٣(
، وانظر حديث ابن حزم عن هذه املسألة ٤٠١/  ١املستصفى، الغزايل، : انظر) ٦٤(

  .١٠٢/ ١اإلحكام، : والعدد
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  .٤٠٣/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٦٥(
، ويف معرض حديث اآلمدي عن هذه املسألة نقل عن ٤٠٦/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٦٦(

: انظر. الغزايل كالمه ومثاله عن والد امليت وخروجه يف احلال اليت ذكرها الغزايل
  .٢٧٩ -٢٧٨/ ٢اآلمدي، اإلحكام، 

  .٥٥/ ١الغزايل، املستصفى، ) ٦٧(
  .٢٢٠/ ٢الغزايل، املستصفى، : انظر) ٦٨(
  .٢٢٥ -٢١٧/ ٢املستصفى، : انظر هذه املباحث) ٦٩(
  :انظر) ٧٠(

Lyons, J., Language, Meaning, & Context, The Chaucer Press, Britain, 
1981, P. 201. 

  :انظر) ٧١(
Lyons, Language, P. 207. 

  .١١٥/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٧٢(
  ).٢٣اإلسراء، (اآلية ) ٧٣(
، وقد عرج الباجي على هذه اآلية يف معرض ٣٥٣ -٣٥٢/ ٢ املستصفى، الغزايل،) ٧٤(

  .٥٠٩ -٥٠٨الباجي، إحكام الفصول، : ، انظر))فحوى اخلطاب((حديثه عن 
، وانظر حديث اآلمدي عن هذه اآلية ونقله ٣٥٣/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٧٥(

  .٦٤/ ٢عن اإلمام الغزايل، اإلحكام، 
  .٣٥٣/ ٢ املستصفى، الغزايل،) ٧٦(
  .٢٢٣/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٧٧(
  . من البحث٣ -٢انظر الصفحة ) ٧٨(
  .٣٩٤/ ١ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٧٩(
  .٣٩٤/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٨٠(
  .٢٤٧/ ٢اآلمدي، اإلحكام، ) ٨١(
  .٧٠٦/ ١ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٨٢(
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  .٧٠٦/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٨٣(
  .٢٢٤/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٨٤(
 من حديث عن كلمة Soon، وقارن هذا مبا ورد عند ٤٤/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٨٥(

))Port((البنيوي قد يعمل على رفع  املترددة بني معنييـن، وكيف أن استكمال السياق 
  :اإلشكال، انظر

Lexical Ambiguity in Poetry, P. 63. 

: ، واملعىنخالق كل شيء: انظر حديثه عن داللة اخللق يف اآليات الكرميات) ٨٦(
، وإذ ختلق من الطني كهيئة الطريتكذبون، و: ، واملعىنختلقون إفكاًموجد، و
  .١٧٨/ ٢املستصفى، : تقدر، انظر: واملعىن

  .٢١٢/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٨٧(
  .٦٩٨/ ١ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٨٨(
  .٤٧/ ١ابن حزم، اإلحكام، : انظر) ٨٩(
  .٣٠٢الباجي، إحكام الفصول، ) ٩٠(
، البيان والتبييـن، حتقيق عبد )هـ٢٥٥(اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر : انظر) ٩١(

  .٧٦/ ١م، ١٩٦٠اجني، القاهرة، ، مكتبة اخل٢السالم هارون، ط
  .٧٧/ ١اجلاحظ، البيان، : انظر) ٩٢(
  .٧٨/ ١اجلاحظ، البيان، ) ٩٣(
، وقد حتدث عن دالالت هز الرأس وإشارات ٣٠أوملان، دور الكلمة، : انظر) ٩٤(

  .الطرق والبحرية، وغري ذلك
، )غة العربيةأو حنو اللسانيات االجتماعية يف الل(اد املوسى، األعراف : انظر) ٩٥(

م، ١٩٨٥، معهد اخلرطوم الدويل، ١، العدد١اـلة العربية للدراسات اللغوية، الد 
١١.  

  .٦٧٦ -٦٧٥/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٩٦(
  .٦٦/ ٢ املستصفى، الغزايل،: انظر) ٩٧(
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  .٦٧/ ٢ املستصفى، الغزايل،) ٩٨(
  .٤٠/ ١ املستصفى، الغزايل،) ٩٩(
  :هذا املبحثانظر مستزيداً يف ) ١٠٠(

Mitchell, M. E., How to Read the Language of the face, Macmillan, 
New York, 1968. 

  :انظر) ١٠١(
Pease, A., Body Language: How to Read Others’ Thoughts by Their 

Gestures, Camel Publishing Company, Australia, 1987, P.17. 

 عن ))Pease(( ما ورد يف املرجع السابق من حديث عند -يل  على سبيل التمث-انظر ) ١٠٢(
  .١٨٨ -١٧٨، والوقفة واجللسة، ١٣٣، والعني، ٤٠إشارات الكف ودالالا، 

  . من البحث٤الصفحة : انظر) ١٠٣(
  . من البحث١٣انظر الصفحة ) ١٠٤(
  .٦٦أوملان، دور الكلمة، : انظر) ١٠٥(

*  *  *  

  
  :املصادر واملراجع

  .م١٩٧٥رباصي، الغزايل، دار اجليل، بريوت، أمحد الش) ١(
  حياته، آثاره، فلسفته، دار الكتب العلمية، بريوت، : أمحد مشس الدين، الغزايل) ٢(

  .م١٩٩١، ١ط
  .م١٩٩٤، عامل الكتب، القاهرة، ٣أمحد عمر، علم الداللة، ط) ٣(
  .م١٩٣٦أمحد فريد رفعي، الغزايل، دار املأمون، القاهرة، ) ٤(
دراسة يف علم اللغة، ترمجة إدور يوحنا، وزارة : ند راتوف، أصوات وإشاراتكو. أ) ٥(

  ).ت.د(اإلعالم، بغداد، 
، اإلحكام يف أصول األحكام، ضبط إبراهيم ( ه٦٣١(اآلمدي، سيف الدين علي ) ٦(

  .ت.العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت، د
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ر، مكتبة الشباب، القاهرة، أوملان، ستيفن، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة كمال بش) ٧(
  .م١٩٦٢

، إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق عبد ( ه٤٧٤(الباجي، أبو الوليد سليمان ) ٨(
  .م١٩٨٦، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ١ايد تركي، ط

البارون كارادوفو، الغزايل، ترمجة عادل زعيتـر، دار إحياء الكتب العلمية، بريوت، ) ٩(
  .م١٩٥٩

  ).ت.د(، دار الثقافة، الدار البيضاء، ١متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط )١٠(
، البيان والتبييـن، حتقيق عبد السالم ( ه٢٥٥(اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر ) ١١(

  .م١٩٦٠، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ٢هارون، ط
طة بني املتنيب وخصومه، ، الوسا)هـ٣٩٢(اجلرجاين، القاضي علي بن عبد العزيز ) ١٢(

  .م١٩٦٦حتقيق حممد أبو الفضل، وعلي البجاوي، املكتبة العصرية، بريوت، 
، دار ١، اإلحكام يف أصول األحكام، ط)هـ٤٥٦(ابن حزم، علي بن أمحد ) ١٣(

  .ت.الكتب العلمية، بريوت، د
د ، األصول يف النحو، حتقيق عب)هـ٣١٦(ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل ) ١٤(

  .م١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بريوت، ٣احلسني الفتلي، ط
السيد عبد الغفار، التصور اللغوي عند األصولييـن، مكتبات عكاظ، الرياض، ) ١٥(

  .م١٩٧٩
، أصول الشاشي، دار الكتاب العريب، بريوت، )٣٤٤(الشاشي، أبو علي أمحد ) ١٦(

  .م١٩٨٢
، املستصفى من علوم األصول، )هـ٥٠٥(الغزايل، اإلمام أبو حامد، حممد بن حممد ) ١٧(

  .م١٩٩٤حتقيق إبراهيم رمضان، دار األرقم، بريوت، 
، الصاحيب يف فقه اللغة العربية )هـ٣٩٥(ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس ) ١٨(

، مكتبة املعارف، بريوت، ١ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، حتقيق عمر الطباع، ط
  .م١٩٩٣

  .م١٩٨٦، دار املعارف، القاهرة، ٩اسات يف علم اللغة، طكمال بشر، در) ١٩(
  ، املقتضب، حتقيق حممد عضيمة،)هـ٢٨٥(املربد، أبو العباس حممد بن يزيد ) ٢٠(

  .م١٩٦٨، عامل الكتب، بريوت، ١ط
مصطفى الزملي، دالالت النصوص وطرق استنباط األحكام يف ضوء أصول الفقه ) ٢١(

  .م١٩٨٣اإلسالمي، مطبعة أسعد، بغداد، 
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، دار ١ لسان العرب، ط-)هـ٧١١(ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم ) ٢٢(
  ).ت.د(صادر، بريوت، 

مهدي عرار، ظاهرة اللبس يف العربية، رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية، عمان، ) ٢٣(
  .م١٩٩٩

لة العربية ، ا)أو حنو اللسانيات االجتماعية يف اللغة العربية(اد املوسى، األعراف ) ٢٤(
  .م١٩٨٥، معهد اخلرطوم الدويل، ١، العدد١للدراسات اللغوية، الد 

اإلسالم، اد املوسى، الوجهة االجتماعية يف منهج سيبويه يف كتابه، جملة حضارة ) ٢٥(
  .م١٩٧٤، دمشق، ١العدد
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