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   ،بسم اهللا و الصالة و السالم على رسول اهللا و آله و صحبه

  :و بعد
فقد تعددت يف عصرنا هذا البحوث اللغوية متأثرة باللسانيات اليت كانت السبب 

ت سائر ااالت و احلقول املعرفية، إن حدوث هذه الثورة الفكرية اليت مس الرئيس يف
اليوم بتداخل االختصاصات العلمية ت يعرف على مستوى املنهج أو املضمون، مع ما با

  .و حاجة بعضها إىل بعض
 )م  ت("ريسوسدي "و عرف علم الداللة تطورات عديدة عند الغرب منذ تأسيس 

  .يف اللسانيات التوليدية التحويلية،و من جاء بعدمها "تشومسكي"و جهود  للسانيات، 
النسق  ه على دراسة البنية وراقتصاللنقد بسبب  نيويو قد تعرض املنهج الداليل الب

    املرتبط باملقام  ذلك أي، منه لسياق، السيما السياق غري اللغويا إغفاله الداخلي مع
احلاجة ماسة إىل سد هذه و عادام، مما جعل  أعرافهماملتلقني و وو ظروف املتكلمني 

وضعها استلهاما ملا  االجنليزي بنظريته السياقية اليت )ت" (فريث"الفجوة، فجاء 
ن عالقة لباحث يف جمال االنثروبولوجيا بشأا)ت( "مالينوفسكي" هطرحه أستاذ

، و منهم "فريث"اللسان البشري بعادات أهله و أعرافهم، و قد تابع كثريون جهد 
  .تالمذته

وبية أما يف اال العريب، فقد قام كثري من الباحثني و الدالليني العرب بترمجة أعمال أور
ربية كثرية يف جمال الداللة و السياق، و قدموا دراسات عديدة عن اجلهود الداللية الع

  .و منها علم البالغة و التفسري و النحو و علم أصول الفقه القدمية، يف حقول علمية شتى
من يف درسه الداليل  و قد كشف كثري من الباحثني العرب ما يتميز به املنهج األصويل

لة، و ما حيظى به السياق من مكانة عند أصحابه، و لكن هذه اجلهود و أصا عمق
 إىلمستوى نظرية داللية مكتملة، رغم كثرة الدعوات  إىلالداللية العربية ال ترقى 
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مجاعية  اجهودويتطلب د األفراد،  ويتجاوز جه إقامتها إىل، و ال شك أن السعي إقامتها
  .مؤسسة
دون  همتراثلقراءة  وضع نظرية داللية خاصة م إىلا حباجة حق اليوم العربأليس ولكن 

   ؟يةالغربللمناهج تبعية الالوقوع يف 
 يف دراسته الداللية خاصة، لشاطيبعامة، واجلهد األصويل ل و هل ميتاز علم أصول الفقه

يف حماولة بناء هذه  من علوم اللغة مبميزات جتعله أوفر حظا من غريه و تنظريه للسياق
  .النظرية ؟

و كيف ميكن املقارنة بني جهد الشاطيب املنصب أساسا على داللة النص الشرعي املوحى 
به، و بني نظرية غربية حديثة رغم تباعد الزمن بينهما و اختالف جمال البحث و غاياته 

  .فيهما ؟
التنظري الداليل عند "اختار الباحث عنوانا ألطروحته هو  اإلشكالياتو ملعاجلة هذه 

يف ضوء النظرية السياقية، و لذا فقد اقتصر جهدنا على " كتابه املوافقات الشاطيب يف
يف " تنظري"استعمال مصطلح  أمادون غريه من كتب الشاطيب، و " املوافقات"كتاب 

ما عاجله  أنال نزعم  أنناالتحفّظ الذي يوجبه املقام، و هو  إىلالعنوان فهو لإلشارة 
و لكن سيتضح لنا مدى يشكل نظرية متكاملة، باحث داللية الشاطيب يف كتابه من م

  .جهده و عمقه و مشوله أصالة
مبباحث  أفدنا منها و املتعلقة اليت سابقةال اتدراسالبننوه  أنالعلمية  األمانةو تقتضي 

بعنوان  "عبد احلميد العلمي "لباحثمنها دراسة اعند الشاطيب، وو السياق الداللة 
ها يف ما يتعلق باملباحث ، فقد استفدت من" مام الشاطيبمنهج الدرس الداليل عند اإل"

و لكن ما يالحظ عليها أا ركزت على االستقراء و املقاصد الشرعية، و مل  الداللية،
نفسه يدعو  الباحثبل غلب عليها التناول الشرعي، و إنّ  عالقة الداللة بالسياق، تتناول

 يف تهلشاطيب بالدراسة ملا ملسه من أمهيبإحلاح إىل ضرورة إفراد مسألة السياق عند ا
النص "بعنوان " صاحل سبوعي"، و من الدراسات أيضا دراسة الباحث "املوافقات" كتاب
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؛ فهو يركز على بيان العالقة بني الفكر اللغوي     "الشرعي و تأويله، الشاطيب أمنوذجا
ياق و مراعاة معهود نبه إليه الشاطيب من ضرورة االهتمام بالسو الفكر األصويل و ما 

   . العرب يف كالمه
  .و اقتضى منا البحث أن نضع خطّة متكونة من مدخل و بابني و خامتة

  "الغرب والداللة و السياق عند العرب "أما املدخل فعنوانه 
و ما دام موضوعنا يتعلق بالداللة يف جمال أصول الفقه يف ضوء نظرية السياق، فقد مت 

الداللة و السياق، عند العرب القدامى و عند : ين املصطلحني التركيز على تعريف هذ
  .الغربيني احملدثني مع بيان أوجه التشابه و االختالف بينهما

الداللية العامة عند الشاطيب يف ضوء    القواعد : " و هو بعنوان : الباب األول  -
و يتمثل يف جهده يف  ،"املوافقات"هو يبحث فيما نظّر له الشاطيب يف كتابه و ، " السياق

و سنة، و بيان عالقة  اقرآن: لة الداللة يف النص الشرعي أوضع قواعد عامة تضبط مس
  .اللغوي و غري اللغوي: هذه القواعد بالسياق بنوعيه 

 او لدراسة هذه القواعد و بيان عالقتها بالسياق يف الدرس الداليل عند الشاطيب، وضعن
  :فصول  أربعة 

، لبيان أن "داللة النص الشرعي و سياق معهود العرب " :بعنوان، و هو الفصل األول
  .يف خطاا من أهم حمددات الداللة االرتكاز على السماع و مراعاة عادات العرب

 –حسب الشاطيب–، لنبني أن األولوية إمنا تكون "السياقالتركيب و": الفصل الثاين 
  .ىن، إضافة إىل مراعاة مقاصد الكالمللتركيب سواء تعلق األمر باللفظ أو باملع

ما عاجله الشاطيب خبصوص هاتني  سدرلن" الوضع و االستعمال"بعنوان : الفصل الثالث 
ا و، و أحلّعموما و الشاطيب خصوصا ، و أنواع احلقائق اليت عاجلها األصوليونالظاهرتني

  .على ضرورة التمييز بينها يف النصوص الشرعية
قد مسى الشاطيب الداللة األوىل و ،"اهلامشية و الداللة  املركزيةاللة الد: " الفصل الرابع 

رأي ، و يتناول الفصل الكشف عن بالداللة األصلية، و مسى الثانية بالداللة التبعية
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مناقشة املخالفني  مع األحكام،الشاطيب خبصوصهما، و مدى استقالل الثانية باستنباط 
  .هل

لدراسة دالالت األلفاظ كما نظر وذلك ، "يف ضوء السياق داللة األلفاظ": الباب الثاين 
تشمل تأويل ىل القواعد العامة اليت عاجلناها يف الباب األول، و إ ستناداالبهلا الشاطيب 

فقد  ملعاجلة الداللة املرتبطة ذه األلفاظو  و اخلاص، و املطلق و املقيد، األلفاظ، و العام
  :ل على أربعة فصو اشتمل هذا الباب

  .، لبيان قواعد التأويل و أقسامه، و جماله و حدوده"التأويل و السياق": الفصل األول 
 على ، لدراسة أنواع العام و صيغه و داللته، مع الوقوف "العام داللة" :الفصل الثاين 

  .اأمسألة ختصيص العام عند الشاطيب و موقفه من األصوليني بش
ا عند ماألمر و النهي و داللته: و ذلك بدراسة صيغته  ،"داللة اخلاص : "الفصل الثالث 

الشاطيب، يف ضوء السياق و املقاصد، و باعتبار القصد األصلي و القصد التبعي.  
ا يف النص م، و ذلك بقصد الوقوف على حكمه" داللة املطلق و املقيد: "الفصل الرابع 

هلا الشاطيب، مع مناقشة آراء و على مسألة محل املطلق على املقيد كما تناو الشرعي، 
  .غريه من األصوليني

  .و أينا البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج املتوصل إليها
من جهة   أما منهج البحث املتبع يف هذه الدراسة فقد قام على املزاوجة بني  التحليل -

 ه الداللية و مباحث علم أصول الفقهمنهج دراسة املقارنة بني وبني النقد الذي تقتضيه 
كما جتسدت عند الشاطيب يف مدرسته املقاصدية، و بني منجزات النظرية السياقية 

  .و التمايز التشابه مواطن  ، لتتضحيف علم الداللة احلديثة
اليت اعترضت طريق البحث، فهي كثرية، و على رأسها املغامرة يف  و أما الصعوبات -

اإلسالمي و هو علم أصول الفقه يف ضوء دراسة السياق يف أحد علوم التراث العريب 
نظرية حديثة هي النظرية السياقية، مع تباعد العصرين من جهة، و خصوصية جمال 

  .اشتغال أصول الفقه، من جهة أخرى، أي خصوصية النص اإلهلي
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لغوي عند و ال ننسى ذكر صعوبة أخرى، و هي قلّة املراجع اليت تركز على اجلانب ال
ن املراجع و الدراسات تناولت كتابات الشاطيب بتركيز أشد على م الشاطيب، فكثري

  .اجلانب الشرعي، فجاءت اجلوانب اللغوية يف دراسام بصفة عرضية
الذي أشرف  املشرف أمحد عزوز األستاذالتنويه جبهود  علي و يف اخلتام يتوجب

        بذله من نصائح  ا، مع الشكر و التقدير ملاايته إىلعلى هذه الرسالة من بدايتها 
 إىلو توجيهات و تصويبات أضاءت يل درب البحث الشائك، و اليت لوالها ما وصلت 

هذه الغاية، و ما حتقّق هلذا البحث ما حتقق له، و ال يفوتين ذكر ما كان خللقه السمح 
أن  الكرمي من أثر علي يف اجتياز العقبات، و شحذ مهّة البحث، فأرجو اهللا العلي القدير

  .ميده بالصحة و العافية، و أن يبقيه منارة و عونا لطلبة العلم و الباحثني
  و اهللا من وراء القصد                                                           



  

  دخلامل
يني احملدثنيلغرباالداللة والسياق عند العرب و
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   :تعريف الداللة
  : لغة

ـ ت : ( جاء يف لسان العرب البن منظور   ) ه

  الدال : ما يستدل به، والدليل: والدليل"

  : ه داللة وداللة ودلولة والفتح أعلى، وأنشد أبو عبيده على الطريق يدلّوقد دلّ

   اتالَلَو دذُ قِرالطُّبِ ؤرماي نإِ
  : الذي يدلك؛ قال: والدليل والدليلي

  شدوا املطي لَعى ديلٍل دبٍائ   
          مأَ نكَ لِهاظمبِة ،سياَأل فبرِح.  

ويكون  على حذف املضاف أي شدوا : معناه بدليل؛ قال ابن جين: بعضهمقال 

هنا ألن لفظ الدليل يدل على وقوي حذفه  ،املطي على داللة دليل فحذف املضاف

، "سر"هذه حال من الضمري " وعلى"الداللة، وهو كقولك، سر على اسم اهللا، 

شدوا : وشدوا وليست موصولة هلذين الفعلني فكلها متعلقة بفعل حمذوف كأنه قال

الذي هو ين على دليل دائب، ففي الظروف دليل لتعلقه باحملذوف داملطي معتم

لة وأدالء، واالسم الداللة والداللة، بالكسر والفتح، والدلولة ، واجلمع أد"معتمدين"

ودللت ذا الطريق .... قال سيبويه، والدليلى علمه بالداللة ورسوخه فيها. والدليلي

، وهي احملجة البيضاء: والدليلة. عرفته، ودللت به أدل داللة، وأدللت بالطريق إدالال،

ثُ": وقوله تعاىل.  ىلَّالدم جلْعنا الشمس لَعيه د1(".تنقصه قليال قليال: ؛ قيل"يالًل(  

                                                 
- 248 ص ، دار صادر، بريوت، دط،11ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب، ج - 1

249 .  
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اليت تدل فيما تدل على اإلرشاد ) دلل(الداللة مثلثة الدال، مصدر الفعل دل وهو مادة 

" دله عليه، يدله على الطريق، أي سدده إليه: "إىل الشيء والتعريف به، ومن ذلك 

إراءة : عرفته، مث إن املراد بالتسديد: دللت ذا الطريق داللة: ويف التهذيب

  )1(".الطريق

ودله " الدال على اخلري كفاعله: ومن ااز: "للزخمشري فجاء" أساس البالغة"وأما يف 

  )2(..."ويل على هذا دالئل . على الصراط املستقيم

  )3(".وأنت تالحظ هنا تغريا دالليا، من احلسي إىل املعقول"

  :  القدميالداللة يف االصطالح العريب
-( جاينلعل من أشهر تعريفات الداللة وأقدمها تعريف الشريف اجلر

ـ الشيء حبالة، يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر،  هي كون"وهو قوله ) ه

   )4(".والشيء األول هو الدال، والثاين هو املدلول

تبارها من العام إىل معىن خاص باأللفاظ باع مث ينتقل بالداللة من هذا املعىن

أطلق أو  إذاهي كون اللفظ حبيث : والداللة اللفظية الوضعية: األلفاظ الدالة فيقول

ختيل فهم منه معناه للعلم بوضعه، وهي املنقسمة إىل املطابقة والتضمن وااللتزام، ألن 

يدل على متام ما وضع له باملطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى  اللفظ الدال بالوضع

                                                 
1
  .498-497، ص ، مادة دلل، دط، دت27الزبيدي، تاج العروس، ج - 

  . 193، ص 1992، 1جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، أساس البالغة، دار صادر، ط -  2
  .11، ص2005، 1فريد عوض حيدر، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة اآلداب، ط/ د -  3
 ،      م1991م اخلفي، دار الرشاد، د ط، عبد املنع/د: اجلرجاين، علي بن حممد بن السيد الشريف، التعريفات، تح -  4

  .116ص 



 

4 

 

يدل على متام احليوان الناطق باملطابقة،  ه، كاإلنسان فإنيف الذهن بااللتزامما يالزمه 

  )1(".وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بااللتزام

وكيفية داللة اللفظ على املعىن باصطالح علم األصول حمصورة : "... مث يضيف

   )2(".يف عبارة النص وإشارة النص واقتضاء النص

تعريف أصويل، أي أن اجلرجاين اختار  هالتعريف هو أن نالحظه على هذاما و

  .دون غريهم يف التعريف بالداللة اصطالح األصوليني

  : نشأة علم الداللة وجماله وتطوره
وهو علم  -Linguistyic semantics-ع األساس لعلم الداللة اللسانية ضو

كان تأسيسه يف يف اية القرن التاسع عشر، و -معاين الكلمات وأشكاهلا النحوية

  )Michel Bréal.)3" ميشيل بريال"األول مثرة لعمل اللساين الفرنسي املقام 

   )مقالة يف السيمانتيك(بعنوان  احبث) م(بريال يف عام . تب مك وقد

"Essai de Semantique " وقد عين فيه ببحث ) م(ونشر باإلجنليزية يف عام

ة اليت تنتمي إىل الفصيلة اهلندية األوروبية الداللة يف بعض ألفاظ اللغات القدمي

ة، وخرج من حبثه بنتائج مهمة وقواعد عامة يف كاليونانية والالتينية والسنسيكريتي

الدراسات يف هذا امليدان، وقد اقتصرت يف بادئ  تتابعتمث " )4(.الداللة وتطورها

ها يف الصورة واملعىن الكلمة بنظائر ناألمر على الناحية التارخيية لأللفاظ، كأن تقار

                                                 
  .116املصدر نفسه، ص  -  1
  .116املصدر نفسه، ص  -  2
سعد عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد، الس األعلى للثقافة، : ميلكا إفيتش، اجتاهات البحث اللساين، تر:ينظر -  3

  .361، ص 200دط، 
، 2005، 1دراسة داللية، دار ابن حزم، ط -يل اللغوي يف القرآن الكرميحسني حامد الصاحل، التأو/ د: ينظر -  4
.34ص
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حىت ميكن إرجاعها إىل أصل واحد تفرعت منه فروع عدة يف لغة واحدة أو أكثر من 

       )1(".لغة

مستقال من  فرعايف التطور على حنو جدي بوصفه  غري أن هذا العلم مل يبدأ

   )2(".فروع اللسانيات إال يف القرن العشرين

أصل يوناين مصدره كلمة يف الفرنسية هو من " Sémantique"ومصطلح 

Sema  وحظي ،قد نقلت كتب اللغة هذا االصطالح إىل االجنليزية ،و أي إشارة

  )Semantics.)3س بإمجاع جعله متداوال بغري لب

إن املصطلح املذكور مل ينتشر على حنو واحد يف مجيع الدول اليت عاشت نوعا "

يف مل يذكراه " ريتشاردز"و "أوغدن"لدراسات اللغوية، فيالحظ أن من التطور يف ا

مهية وشهرة، من أ مع ما هلذا الكتاب الذي نشراه عام " داللة الداللة"كتاما 

مشكلة "يف ملحق الكتاب السابق الذي جاء بعنوان " كيمالينوفس"يف حني ذكره  

استعمال أحيانا " الداللة وعلم الداللة"إن مصطلحي " ... الداللة يف اللغات البدائية

  )4(". عام ال عالقة له مبفهومهما االصطالحيمبعىن

املعىن سواء  هو العلم الذي يدرس: "لتعريف التايلا علم الداللة ات ريفتعمن وخنتار 

التركيب، ويدرس العالقة بني الكلمة واملعىن وتبدل املعىن  معلى مستوى الكلمة أ

                                                 
  .34املرجع نفسه، ص  -  1
  .34املرجع نفسه، ص : ينظر  -  2
-15، ص 1995، 1نور اهلدى لوشن، علم الداللة دراسة وتطبيقا، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ط/ د -  3

16.  
.31، ص1خالد حممود مجعة، مكنية دار العروبة الكويت، ط: داللة، ترفرانك باملر، مدخل إىل علم ال -  4



 

6 

 

الواجب توفرها يف الكلمة يف نشأا حىت موا، كما يدرس الشروط وأسبابه، وحياة 

  )1(".الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن

  : الدرس الداليل األصويل قبل الشاطيب
       أول كتاب جامع ألبواب أصول الفقه هو كتاب الرسالة لإلمام الشافعي 

ـ ت ( ، وكان مهه األساسي هو وضع أصول وقواعد تتعلق بالقواعد العامة )ه

وقد وضع . تخراج األحكام من نصوص الكتاب والسنةاليت يعتمد عليها يف اس

ومل يتأثر ،صول املتعلقة باجلانب اللغوي على هدى من منطق اللغة العربية األالشافعي 

   )2(.بأي منطق آخر كمنطق اليونان مثال

حدثنا حممد بن هارون، حدثنا : "وقد أورد السيوطي قول أيب احلسن بن املهدي

ما جهل الناس وال : مسعت الشافعي يقول: ة بن حيي قالمهيم بن مهام، حدثنا حرمل

ومل يرتل القرآن ... طاليسوطاختلفوا إال لتركهم لسان العرب وميلهم إىل لسان أرس

هم يف احملاورة والتخاطب واالحتجاج مذاهبت السنة إال عن مصطلح العرب وتوال أ

   )3(."على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطالح ، الواالستدالل

الشافعي حريصا على وضع قواعد نابعة من منطق اللغة العربية اليت قد كان ف

من لغتهم، والذي اشتهر به ى نزل ا القرآن الكرمي بعيدا عن منطق اليونان املستوح

أرسطو، وتأثرت به بيئات فكرية كثرية من العرب رغم االختالف الذي بني اللغتني، 

                                                 
  .11خمتار عمر، علم الداللة، ص -  1
  .09، ص2003السيد أمحد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار املعرفة اجلامعية، دط، : ينظر -  2
علي سامي النشار، مطبعة السعادة، . م، شرح وتعليق دالكالم عن فن املنطق والكال ين السيوطي، صوندجالل ال -  3

.45، ص 1947، 1القاهرة، ط
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ق اليونان يهتم بالشكل والصورة، كان منطق العرب وبني الثقافتني، فبينما كان منط

   )1(يهتم بالفكرة والتعبري عنها واحلكم عليها بالصحة أو الفساد

 طبيعة ختصصهم  ألنعلماء أصول الفقه البحث الداليل أمهية قصوى،  قد أوىلو

إىل وضع القواعد إال مبعرفة داللة اجلانب ، إذ ال سبيل ذا االهتمام  فرضت عليهم 

  .ن يفهمان يف إطار لغة العرب ومبنطقها ذاتهان عربيامها نص،والقرآن والسنة

مييز عمل  ما نالقواعد اللغوية عن القواعد الشرعية، أل وال ميكن فصل هذه

أنه  يتعامل مع النص باعتباره وحيا أو جماوزا ملا هو بشري، وهذا الوحي قد األصويل 

جاء بلسان عريب فقد من جهة أخرى و،هذا من جهة ،أنزل للبشر ليحكم حيام

  .أن يفهم حسب ما تقتضيه قواعد اللغة ويقبله منطقهامبني، ولذا ينبغي 

يني غلقد كانت دراسة األصوليني للمعىن متميزة يف عصرها عن دراسة البال

عامة اول الوصول إىل نتائج أو قوانني يزها أا كانت حتواللغويني، ومن أهم ما مي

فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام خباصة، كما يعتمد عليها يف  يعتمد عليها يف

على  قواعدالقوانني والفهم النصوص اللغوية بعامة، وهم يعتمدون يف استنباط هذه 

أن العرف  مراعني،العرف اللغوي العام والعرف الشرعي اخلاص يف االستعمال 

    )2(.هرف اللغوي يؤثر فيه ويتأثر بعد جزءا من العالشرعي ي

   وقد فرضت عليهم مسؤولية التشريع التعمق يف داللة اللغة والتثبت يف النظر،

اء األحكام الشرعية عليها، فكانوا بتنوا البحث يف مسائل العربية الققّدفإن األصوليني "

                                                 
  .09املرجع السابق، ص:  السيد أمحد عبد الغفار :ينظر  -  1
)من املقدمة( 1997، دراسة املعىن عند األصوليني، الدار اجلامعية، دط، ة طاهر سليمان محود: ينظر -  2
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أحوط يف التحقيق والتدقيق واالستيعاب جلزئيات املسألة، فحصروا املسألة وضبطوها 

  )1(.ا يبحثونهمهي عادم في اكم يف قاعدة كلية

ولعلنا نتساءل عن طبيعة عالقة املنهج األصويل يف بيئته الفكرية بغريه من مناهج 

  .غال وهي علم التفسري وعلم البالغةتشالعلوم القريبة منه يف اال

إىل معرفة طرق تأثرها  اناريخ البالغة العربية وتطورها يهديإن النظر بتدبر يف ت

ه، فلو رجعنا إىل مصادر البالغة العربية القدمية لوجدنا البالغيني قد بعلم أصول الفق

استخرجوا غري قليل من منهجهم وحركتهم يف تدبر آيات اهللا جل جالله واحلكمة 

النبوية من منهج األصوليني وحركتهم يف استنباط قواعد كلية تستمد أوال من واقع 

ومراجعة " ،)2(كل واقع مشهود ماثل، أم تتجسد كائنا حيا، يتفاعل ويتعامل مع

عالقة التفكري البالغي يف نشأته بالتفكري األصويل تبني أن البالغيني تأثروا باألصوليني 

يف منهاجية التفكري، وحتويله إىل تفكري علمي أكثر مما يزعم أن البالغة بالغة التأثر 

   )3(."باملنطق اليوناين

مكانة يف كل من أصول الفقه  لقد كان كثري من البيانيني سلفا وخلفا ذا"

 ل حديثهمن بعد متثّ البيانية إال هموالبالغة، بل إنه ال يكاد املرء حيسن متثل آراء أحد

يف أصول الفقه، ترى ذلك ذا جالء مثال عند القاضي عبد اجلبار، والعضد والسيد مما 

  )4(..."ا بعلم أصول الفقه علم البالغة العريبمحيؤكد لنا أن أقرب العلوم ر

                                                 
  .05ع السابق، صرجسيد أمحد عبد الغفار،املال -  1
األصوليني ، دراسة منهجية حتليلية، مكتبة وهبة،  عندحممود توفيق حممد سعد، داللة األلفاظ على املعاين / د: ينظر -  2
  .17، ص)من اهلامش( 2009، 1ط
  .17املرجع نفسه، ص: ينظر -  3
  .18، صالسابقاملرجع  -  4
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حبكم طبيعة نشأته، قد اختلط بكثري من العلوم  –ولكن علم أصول الفقه 

  :)ـه: ت(مسائله مبا ليس منها، ويف هذا يقول الغزايل توامتزج

فحملهم  ،طبائعهم علىوإمنا أكثر فيه املتكلمون من األصوليني لغلبة الكالم "

و بعض األصوليني ب صناعتهم على خلطه ذه الصنعة، كما محل حب اللغة والنحح

فذكروا فيه من معاين احلروف ومعاين اإلعراب  ،على مزج مجلة من النحو باألصول

مجال هي من علم النحو خاصة، وكما محل حب الفقه مجاعة من فقهاء ما وراء النهر 

الفقه باألصول، فإم  فاريعج مسائل كثرية من تزكأيب زيد رمحه اهللا وأتباعه على م

  )1(".معرض املثال وكيفية إجراء األصل يف الفروع فقد أكثروا فيهوإن أوردوها يف 

غرض األصوليني األساسي هو وضع قواعد وضوابط يف حبث  كان ولكن

عية ،ويف بيان النصوص الشرعية من أجل الوصول إىل داللتها ملعرفة األحكام الشر

ثر الطوائف كان علماء أصول الفقه إذن أك:"قول أحد الباحثني املعاصرينمنهجهم ي

العلمية اإلسالمية عناية بدراسة املعىن، وكانت عنايتهم يف ذلك تفوق عناية اللغويني 

والبالغيني، وقد حاولوا فهم نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية باالعتماد على 

استقراء األساليب واملفردات العربية ودراستها مع االستعانة بالنتائج اليت توصل إليها 

ن واللغويون، وقد انتهوا من ذلك كله إىل قواعد وضوابط يتوصل ا إىل فهم البالغيو

ما صحيحا يطابق ما ميكن أن يفهمه العريب الفطن هاألحكام من النصوص الشرعية ف

، أي قبل أن يعتري التغري لغة سليقةالذي خوطب ذه النصوص وكانت العربية لغته 

مد فيها على دراسة التراكيب واأللفاظ وملا كانت هذه القواعد لغوية اعت؛اخلطاب

                                                 
.09، ص 1996لكتب العلمية، بريوت، دط، علم األصول، دار ا أبو حامد الغزايل، املستصفى من -  1
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العربية فإا تعد دراسة داللية طيبة ميكن أن تستثمر نتائجها يف دراسة النصوص 

   )1(".اللغوية بعامة

  : بالسياق عند العرب والغر
  : السياق عند العرب - أ

إجرائية والبحث فيه والتنظري له كأداة ) Le contexte(إن االهتمام بالسياق "

 La sémantique(لدرس اللساين احلديث هو وليد علم الداللة اللغوي يف ا

linguistique... (  

ذكرا  دوإذا رجعنا إىل املعاجم العربية القدمية املتخصصة للمصطلحات مل جن

أليب  "معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية"، وهذه املعاجم مثل "السياق"للفظ 

كشاف "للشريف اجلرجاين، و" تعريفاتال"البقاء أيوب بن موسى احلسيين، و

  )2(.هانويتحملمد علي بن علي ال" اصطالحات الفنون

  : وإذا رجعنا إىل املعاجم العربية العامة القدمية وجدنا ما يلي

  :  البن منظور" لسان العرب" -
معروف، ساق اإلبل وغريها : وقالس: يقول" تسوق"أورد لفظ السياق يف مادة 

  ...قا، وهو سائق وسواقيسوقها سوقا وسيا

وساق فالن من امرأته أي .... وساق إليها الصداق واملهد سياقا وأساقه 

    )3(..."املهر: أعطاها مهرها والسياق

  

                                                 
  .11، ص1997طاهر سليمان محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، الدار اجلامعية، دط  -1
.29-28، ص 2000، 01علي آيت أوشان، السياق والنص الشعري، من البنية إىل القراءة، دار الثقافة، ط: ينظر -2

  .166، ص 10ابن منظور، لسان العرب، مادة سوق، ج -  3
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ـ ت (للزخمشري : أساس البالغة -   ) ه
: أورد الزخمشري داللة أخرى وهي" سياق"قة لكلمة إضافة إىل املعاين الساب

وهذا الكالم مساقه إىل " إليك يساق احلديث"ياق، ووهو يسوق احلديث أحسن س"

  )1(...".على سرده: كذا، وجئتك باحلديث على سوقه

  :الذي ألفه إبراهيم أنيس وآخرون، فسنجد ما يلي" املعجم الوسيط"أما إذا أخذنا 

  .تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه: املهر وسياق الكالم: السياق"

  )2(."االحتضار: لسياقهو يف ا: الرتع يقال: والسياق

هذه املعاين بعيدة عن معىن السياق كما هو حمدد اليوم، بل إن املعاين اليت أوردها 

أساس "و " لسان العرب"هي عنها اليت أوردا املعاجم القدمية ك " املعجم الوسيط"

  " البالغة

  السياق عند الغرب -ب
   :السياق من خالل القواميس اللغوية الغربية

  :يس العامةالقوام - أ
  : قاموس اجليب -   

    )3("السياق هو ما يصاحب، يسبق ، أو يتبع نصا، للتوضيح"

ـ  -   : أالن ري ودي بوف: روبريا الصغري ل

  : تعريفني للسياق نأورد املؤلفا

                                                 
  . 315، ص 1992، 1الزخمشري، أساس البالغة، دار صادر، ط -  1
  .465، ص 1إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، دار الدعوة، ج/ د -  2
3  - Larousse de poche, librairie Larousse.1954, P81  



 

12 

 

ويتعلق ) كلمة، مجلة، جزء من ملفوظ(جمموع نص حييط بعنصر لغوي  . أ

  .مبعناها وقيمتها

رها يتدرج فعل ما، فهناك السياق جمموع الظروف اليت يف إطا . ب

   )1(...السيكولوجي للتصرف، والسياق السياسي، العائلي

  : القواميس الغربية املتخصصة
  : رتيسولغرمياس وك: سيميائياتالقاموس . 

  : تعريف السياق ما يلي عنورد فيه 

أو تواكب وحدة تركيبية معينة / السياق هو جمموع النصوص اليت تسبق و"

 ا الداللة وتتعلقLa Signification  ،حيث ميكن له أن يكون صرحيا أو لسانيا

 Extraوميكن أن يكون ضمنيا، ويتميز يف هذه احلالة بأن سياق خارج لساين،

linguistique2("، أو مقامي(  

  : تودوروف و ديكرو" املوسوعي لعلوم اللغة  القاموس
جمموعة من القضايا اليت تتعلق " مبقام اخلطاب"يعاجل الباحثان يف القسم املعنوي 

فمقام اخلطاب هو جمموع املالبسات اليت يف إطارها يتحدد فعل  ؛بالسياق واملقام

ونسمي أحيانا ...سواء كان مكتوبا أو شفويا) L’acte d’énonciation(التلفظ 

ربط مصطلح السياق مبا هو لغوي حمض ) ديكرو(هذه املالبسات بالسياق، ويفضل 

                                                 
1  - A Rey et J. Redebove : Le petit Robert 1. 1989, p : 378  
2  - A. Grimas, J. courtes, sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du 

langage, Hachette université, p.p :66-67.
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لصوتية واملعجمية اليت تسبق أو تلحق امللفوظ خاصة وبتعبري أكثر دقة بالوحدات اأي 

  )1(."اليت تنتمي إليها ) Les syntagmes(املركبات 

  : قاموس اللسانيات: جون دي بوا
  : كما يلي حسب جون دي بوا حيدد السياق

أي الوحدات اليت تسبق أو تلحق وحدة : L’environnement: احمليط-

  .سياق أو السياق الشفويحمددة ويسمى بال

جمموع الشروط االجتماعية اليت ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار لدراسة -

: العالقات القائمة بني السلوك االجتماعي والسلوك اللساين وغالبا حيدد السياق

بالسياق االجتماعي الستعمال اللغة ونقول أيضا املقام، وهو جمموع املعطيات 

ملستمع يف مقام ثقايف ونفسي، للتجارب ومعارف كل املشتركة بني املتكلم وا

 )2(".منهما

" السياق"مبصطلح الغربية تضح لنا مدى اهتمام القواميس يمن خالل ما تقدم  

  .يف الدرس اللساين والداليل تهوخمتلف دالالته، ومدى أمهي

  :مصطلح السياق عند علماء أصول الفقه
ـا أن  ال نكاد جند تعريفا صرحيا حمددا للسياق ع ند العرب القدامى، ولكن ميكنن

رد ومث نالداليل احلديث، البحث  نستشف مدى حضور عناصره اليت تقترب مما هو يف

ـراه  بعد ذلك  تعريف  العرب احملدثني، ومدى اختالف اجتاهام بشأنه، لنختار ما ن

  .كثر تطابقا مع غرض دراستناأأوفق و

                                                 
  .33، 32علي آيت أوشان، املرجع السابق، ص : نقال عن -  1
2 -Jean du bois : Dictionnaire de linguistique. Librairie Larousse, 1973. 

p.p :120-121
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القدامى منفردة ومقرونة بغريها، لقد وردت لفظة السياق يف عبارات العلماء  -

البد (و) هذا ما يدل عليه سياق القول وسياقه(و) دل سياق الكالم على كذا: (فيقال

ـذا أو  ( ويقولون أيضا ) من مراعاة سياق القول وسياقه وحلاقه سيق النص لغرض ك

ـاق   "و " ويأىب عليه السياق" "سيق له الكالم أصالة أو تبعا"و) لقصد كذا ـدل مس ي

دل "و " الكالم أو وسطه أو آخرهأول  دل عليه : " وقد يعربون عنه بقوهلم" م الكال

وكل هذه العبارات الدالة على إدراكهم إمجاال  )1(" ويقتضيه نسق الكالم" عليه النظم

ملفهوم السياق جندها يف خمتلف جماالت العلوم كاألصول  والتفسري وشروح احلديث 

  .وكتب البالغة

ـ ت ( فالشافعي ـياق يف  "  الرسالة" هيف كتابيشري  مثال  )ه إىل دور الس

ـري  (...:عن الظاهر: فهم خطاب العرب فيقول وظاهرا يعرف يف سياقه أنه يراد به غ

ـه   )2(...)ظاهره فهو يرى تالزما وارتباطا بني السياق واملقام، وميكن أن يعزى إليه أن

  .يرى املقام من صلب السياق

ـذين  أبرزمن )   ـه ت(أبو حامد الغزايل  دويع ـ  األصوليني ال  واتعرض

ـا    ملصطلح السياق بعد الشافعي، وهو قد عد ـد فن السياق شامال للمقام، حيث عق

   )3("فيما يقتبس من األلفاظ ال من حيث فحوها وإشارا: الفن الثاين: "خاصا أمساه

، )قامامل(مث ذكر حتت هذا الفن مخسة أضرب، اثنان منها ظاهر يف إعطاء معىن 

ما يسمى اقتضاء وهو الذي ال يدل : " ومها الضربان األول والرابع، فيقول يف األول

عليه اللفظ وال يكون منطوقا به ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث ال ميكن 

                                                 
 .45، ص 2006، 1دار الكتب العلمية، ط  -دراسة أصولية–جنم الدين قادر كرمي الزنكي ،نظرية السياق :رينظ- 1
 م1999، 1عبد الفتاح ظافر كبارة، دار النفائس بريوت ط.د: حممد بن إدريس الشافعي، الرسالة، شرح وتعليق - 2
 .263، ص فى أبو حامد الغزايل، املستص -3
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كون املتكلم صادقا إال به، أومن حيث ميتنع وجود امللفوظ شرعا إال به، أو من حيث 

فقد ذكر ثالثة أمور تعود برمتها إىل املقام، فصدق املتكلم  )1("هميتنع تبوبه عقال إال ب

أمر يتوقف على القرائن اخلارجية احلالية، أي معرفة حمل الكالم، ويتوقف وجود اللفظ 

  .وجودا شرعيا على املعرفة بعادات الشرع ومقاصده

ـياق   : "ويقول يف الضرب الرابع ـة س فهم غري املنطوق به من املنطوق به بدالل

: الكالم ومقصوده كفهم حترمي الشتم والقتل والضرب من قوله تعاىل

ـرازي   )2(   ـ  ت (ويصرح فخر الدين ال ـ ـه  ) ه يف تعريف

ـف   : "للسياق بعمومه لكل دليل يكتنف اللفظ، فيقول  ـا يكتن نريد بالسياق كل م

  )3(".ال أخرىاللفظ الذي نريد فهمه من دو

ـيت    ـي ال ولعل هذه العبارات الواردة يف كالم األصوليني يف تعريف السياق ه

  .دفعت ببعض الباحثني إىل القول بأن السياق عند األصوليني جاء شامال للمقام

للداللة على السياق املقايل، ألن ) سياق النظم(أما احلنفية فيستخدمون مصطلح 

ـا   اانتظم الكلمة أو اجلملة أو العبارة سابق ام اللفظ، وهو عىنالنظم عندهم مب  وأعليه

؛  )4(  : هلا بقوله تعاىل ثلونالحقا هلا، ومي
ـنظم،   فقالوا األمر يف اآلية باإلميان أو الكفر ال يفيد التخيري واإلباحة، بقرينة سياق ال

  )5(.ومل يؤمن مكفر وظلوهو الوعيد بالنار ملن 

                                                 
 .264املصدر نفسه، ص  -1
 .24: اإلسراء، اآلية - 2
 .، دط، دت01األصول، ج مفخر الدين الرازي، احملصول يف عل - 3
  .29: سورة الكهف، اآلية -4
  .45، ص 2006، 1دار الكتب العلمية، ط  -دراسة أصولية–جنم الدين قادر كرمي الزنكي ،نظرية السياق :ينظر -5



 

16 

 

ـالم (أو ) الكالم له سيق(احلنفية أيضا عبارة يستخدم  و ـد  ) املسوق له الك عن

ـل    ـه إىل ك حديثهم عن الفرق بني الظاهر والنص، والعبارة واإلشارة، ويشريون ب

القرائن اليت تفسر الغرض من سوق الكالم من القرائن املقالية والقرائن املقامية، ولذلك 

بقرينة  احما يزداد وضو( )1(:فيقول بعضهم ينوعون اللفظ يف التعبري عن هذا الغرض،

ويدل هذا التنويع على ) سيق له الكالم( ، بدال من عبارة )2(باللفظ من املتكلم نتقتر

ـاد    ـأن ازدي أن مرادهم بذلك ما هو أعم من سياق النظم، وذلك لتصريح بعضهم ب

  )3(.الوضوح يف اخلطاب لقرينة تفهم من مالحظة وصف املتكلم وحاله

ـم ال    يح باملتكوينبغي أن نفهم أن اقتصارهم على التصر ـين أ ـط ال يع لم فق

ـر     يالحظون ح ـل ذك ـه، ب ـن أجل ال املخاطب ملعرفة الغرض الذي سيق النص م

السرخسي أم يضمنون حال املخاطبني يف حال املتكلم باعتبار أن املتكلم يف كالمه 

من املتكلم،  رمالحظ له، وحجته يف ذلك ان الكالم مل يصدر من املخاطب، بل صد

ـا    لذلك فإن وصف ـده م املخاطب تابع لوصف املتكلم وخطابه، ألنه ينوي يف قص

  )4(....تلبست به حال املخاطب

نفهم ما يلي ا سبقومم:  

ـن  بويريدون به ما س) السياق(ن األصوليني يطلقون لفظ أ ) ق اللفظ أو حلقه م

  .قرائن لفظية

                                                 
  122السرخسي، احملرر ص -1
ول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية، التحرير على كتاب التحرير يف أصأمني، تيسري، حممد  هأمري بادشا -2

  87دار الكتب العلمية، دط، دت، ص
81املصدر نفسه، ص -3
  .43 ص 2006، 1دار الكتب العلمية، ط -دراسة أصولية -جنم الدين قادر كرمي الزنكي، نظرية السياق  -4
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ـه ورد   )السياق(أم قد يطلقون لفظ  ) ـن أجل ، ويريدون به الغرض الذي م

 .)1(باخلطا

  :نظرية السياق يف علم الداللة احلديث 

ـة،    لقد تكاملت نظرية السياق واستو ـات الغربي ـوقها يف الدراس ت على س

 .تبع باختصار أسباب نشأا ومراحل تطورهاتوسنحاول أن ن

ـة     )م ت ( J.R.FIRTHيعد العامل االجنليزي  ـد نظري ـاه املعتم زعيم االجت

املنهج السياقي، أو  ذا وقد عرفت مدرسة لندن السياق يف الدرس اللغوي احلديث،

 .يلهج العمنامل

ـىن أن   لقد أكدت هذه املدرسة تأكيدا كبريا على الوظيفة االجتماعية للغة، مبع

ـذه  )2(ي واملعجمي مجيعاوحنالداللة تتوقف على البعد االجتماعي والصويت وال ، فه

ـل  املدرسة ترى أنه من أجل معرفة املعىن ميكن أن نتقبل  احلديث اللغوي بشكل كام

وبعد ذلك خنتربه على مستويات خمتلفة بالترتيب التنازيل مبتدئني بالسياق االجتماعي 

ـار    context of situationالذي يقع بيانه عل عاتق سياق احلال،  ـدد إط الذي حي

ـو    ـالل النح احلديث اللغوي وبيئته والظروف واملالبسات اليت صاحبته، مث نتقدم خ

  .)3(إىل األصول ووظائفها واملفردات

ـال     ـياق، ف ـه يف الس فمعىن الكلمة عندهم هو استعماهلا أو الدور الذي تؤدي

ينكشف إال من خالل سوق الوحدة اللغوية، أو وصفها يف سياقات خمتلفة، ذلك أن 

                                                 
  44- 43ص  ،نفسه رجعامل -1
31حبلص، البحث الداليل عند االصوليني، ص -2
  157، ص1985جماهد، عبد الكرمي، الداللة اللغوية عند العرب، الدار ضياء، عمان، دط، -3
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مع وحدات أخرى، وال ميكن وصف معانيها وحتديد  رمعظم الوحدات الداللية تتجاو

  .)1(ظة الوحدات ااورة هلاداللتها إال بعد مالح

ـاألن  وقد تأثر ف ـرة ب ـكي  وروبولثريث يف هذه النظ ـيما مالينوفس               جيني، الس

B.MALINOWISKI       ـة يف ـه اللغ ـذي تلعب ـدور ال الذي عرف عنه يف دراسته لل

ـه يف   اتمعات البدائية أنه عاجل املعىن يف مركز اتمع، وذلك بعد أن فشل أثناء عمل

روبريياند يف إخراج ترمجة مقبولة للنصوص اليت سجلها، فوصل إىل أن املعىن ال جزر ت

  .)2(ميكن إدراكه إال بعد معرفة احلال اليت كان عليها وقتئذ

ـرى أن  " يمالينوفسك"من فضل ل ثريفومع ما كان يراه  عليه، إال أنه كان ي

و أراد ختليص دراسة سياق احلال مازال حباجة إىل دقة وإحكام يف ناحيته اللغوية، فه

ـل     ـة والتحلي ـاعها للمالحظ املعىن من املناهج اخلارجة عن املعىن من جهة، وإخض

  .املوضوعي داخل اللغة من اجلهة األخرى

ـىن   وتطرح هذه النظرية منهجا شامال يف دراسة اللغة بصورة عامة، ودراسة املع

  :بشكل خاص، يستوي على ثالثة أركان رئيسية هي

مع مالحظة كل ما " املقام أو سياق احلال"تمد كل حتليل لغوي على جيب أن يع: أوال

ـة   ؛يتصل مبقام النص من ظروف ومالبسات فسياق احلال هو مجلة العناصر املكنون

  :للموقف الكالمي أو للحال الكالمية ويشمل ذلك

                                                 
 69-68خمتار عمر،  علم الداللة، ص -1
 158جماهد، الداللة اللغوية، ص: ينظر -2
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ـاهرة     -أ  ـم الظ ـن مالحمه املظاهر املرتبطة باملشاركني متكلمني وسامعني، م

وميكن أن يتضمن كالم املشاركني واحلديث غري الكالمي  وصفام النفسية،

 .عند املشاركني كأفعاهلم وسلوكهم وتصرفام أثناء الكالم

 :األشياء واملوضوعات املرتبطة باملوقف -ب 

ـاع أو األ   هاألثر الذي يترك  -ج  ـي كاالقتن ـراء أو  ملاحلدث الكالم  أو اإلغ

 .الضحك أو البكاء

ـارك يف  قتعلالعوامل والظواهر االجتماعية امل -د  ة باللغة والسلوك اللغوي ملن يش

ـة    ، كمكان الكالم املوقف الكالمي  ـاع اخلارجي ـع األوض وزمانه ومجي

ـة    اطرأ أثناء الكالم مما يتصل باملوقف أيياألخرى، وكل ما  ـت درج كان

 .)1(االرتباط والتعلق

ـ  :ثانيا ذي جيب حتديد بيئة النص املدروس وصيغته، حىت نضمن االحتفاظ بالنسق ال

 جاء فيه الكالم، فال خنلط بني لغة وأخرى، أو هلجة وأخرى، أو بني مستوى كالمي

ـان  فاخللط بني تلك األمور يشوه امل رفيع، وضيع ومستوى كالمي عىن وجيهض أرك

ر، ولغة املثقفني ثغة العامي غري لغة الفصيح، ولغة الشعر غري لغة النالفهم الصحيح، فل

  .اليكوهكذا دو.....العوام لغة غري

ـة،   : ثالثا ـدة ومركب جيب النظر إىل الكالم اللغوي على أنه مكون من أحداث معق

ـد   قريففيكون املنهج األيسر واألسلم ت النظر إىل مراحل هي فروع اللغة ونتائجها بع

ـك   . حتكيمها يف الكالم، فتكون تلك النتائج خاصة ذلك الكالم املدروس ـدأ تل وتب

ـوت  ـة     املراحل من حتليل الداللة الص ـة واملعجمي ـرفية، والنحوي ـة الص ية، مث الدالل

                                                 
 215-214محودة، دراسة املعىن عند  األصوليني ص: انظر -1
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ـال،   واالجتماعية، وال بد من الربط بني نتائجها ربطا ميتزج بسائر عناصره سياق احل

ـامع     ـاملتكلم والس ـة ب وهكذا جند أن نظرية السياق تضم يف التحليل اللغوي العناي

عادات والتقاليد، ا، والظواهر االجتماعية والما الثقايف، ولغة التخاطب بينهموتكوينه

واألحداث املخزونة يف أذهان املتخاطبني ويف ذاكرة اتمع، واملعتقدات والتصورات 

السائدة، واألوضاع السياسية واالقتصادية والطبيعية، حىت حالة اجلو واملناخ إن كان 

ـبري    ـاء وتع هلا دخل يف الكالم، وميكن أن تضم حركات اجلسد من إشارة باألعض

حركة عضوية أخرى من هز الرأس وقيام وقعود، مما يعد قرائن حالية  باملالمح، وكل

  )1(...يف أثناء الكالم

ـمى   إن أمهية نظرية السياق تتمثل يف عنايتها بالشق االجتماعي للمعىن، وهو ما يس

ـة   بسياق احلال، ألن إجالء املعىن على املستويات اللغوية، الصوتية والصرفية والنحوي

ـواه  "املعىن احلريف"، أو "املقال"ا إال معىن واملعجمية ال يعطين ، وهو معىن فارغ من حمت

ـىن   ـد املع ، )2(االجتماعي والثقايف، منعزل عن القرائن ذات الفائدة الكربى يف حتدي

ولذلك كان من الضروري العناية به، ومن مث فإن املعىن الداليل يشمل جانبني أوهلما 

  )3("سياق احلال"أو " يف املقام"واآلخر " املقال"يتمثل يف 

وتوضيحها عن طريق التمسك  تامالسياق مقاييس لشرح الكل نظرية لقد وضعت لنا

ـل   " مبا مساه األستاذ فريث ـياقات ك ترتيب احلقائق يف سلسلة من السياقات، أي س

واحد منها ينطوي ضمن سياق آخر، وكل واحد منها وظيفته بنفسه، وهو عضو يف 

                                                 
  ،197-196ص 2007، 1واد عواطف كنوش املصطفى، الداللة السياقية عند اللغويني، دار السياب، ط: رأنظ -1

 .122-120ص 2007، 2أنظمة الداللة يف العربية، دار املدار اإلسالمي، ط -علي، املعىن وظالل املعىن نسحممد يو.ود
 217طاهر سليمان محودة، دراسة املعىن عند االصوليني، ص -2
 338-337، ص1973متام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، اهليئة املصرية، العامة للكتاب القاهرة، دط، : ينظر -3
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ـياق     سياق أكرب، ويف كل السياقات ـميه س ـا نس األخرى، وله مكان خاص فيم

  )1("ةافالثق

يف " معىن"لدى أهل النطق نزعة إىل القول بأن للكلمات واألطروحات :" يقول فريث

حد ذاا ميكن بطريقة أو بأخرى حتديده مبعزل عن املشاركني يف اخلطاب والظروف 

يف طرحهم أمهية األخذ واملناسبات اليت وقع فيها احلدث الكالمي، يبدو أم ال يرون 

نه ال ميكن الفصل فصال تاما أأما أنا فأقترح ،  بعني االعتبار دور املتكلمني واملستمعني

وبني السياق االجتماعي الذي تلعب فيه دورها، وبالتايل فإنه ) املتكلمة(بني األصوات 

ـ  إىل كلجيب النظر  ات النصوص يف اللغات املنطوقة على أا حتمل يف طياا مقوم

2(مالقول، حبيث حتيل إىل مشاركني منوذجيني يف سياق معم(  

  : املراد بنظرية السياق يف البيئة األصولية
 بالنظرية يف هذه الدراسات املعىن االصطالحي احلديث، فهي وإن مل تكن متداولة يننع

ـس   ،يف الوسط األصويل قدميا  ـارض األس إال أنه ال مانع من اقتباسها مادامت ال تع

ـذا  العل مية، وختدم الغرض العلمي املنشود، ال سيما وقد أصبح السياق يف عصرنا ه

  .)3(يدرس على مستوى نظرية داللية متكاملة

أن نقدم تعريفا لنظرية السياق ) السياق(و) النظرية(ميكن إذن بعد التعريف مبصطلحي 

ـم اخل  إا اإلطار العلمي الذي يشتمل على القواعد امل": " فنقول ـة بفه ـاب  تعلق ط

ـتفهم    ـر للم وتفسريه على مستوى نظمه ومستوى مقامه الذي ورد فيه، حبيث يتيس

                                                 
 51-50كمال بشر، ص.د: استيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، تر -1
: نقال عن  Firth, J.R. (1957) papers in linguistics, Oxford University Press:ينظر -2
 .46، ص1983ج، دط، دمنري التريكي، جامعة كمرب.  ودينليطزحممد لطفي ال.د: ول، حتليل اخلطاب، تري.وج.ب.ج
74جنم الدين قادر كرمي الزنكي، نظرية السياق، ص: ينظر -3
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ـذي أراده   إدراك الصلة بني أحناء النظم وفهم الغرض الذي سيق له اخلطاب واملعىن ال

  )1(."املتكلم

ىل أن دراسة هذه النظرية دراسة أصولية تعين أن تنبثق زاوية النظر من إوجتدر اإلشارة 

 املؤدية إىل إدراك املقصود ألصويل الذي يعىن بضبط فهم اخلطاب والطرقأفق الدرس ا

الشرعي متعال عن النص منه، حبيث تتم صياغة اإلطار العلمي صياغة أصولية تعي أن 

ـة و   الزمان واملكان، وتدرك أن له مقاصد أراد شارعها أن تكون شاملة لكل األزمن

وكل  بني النص اإلهلي يت تسوية الغربية الفاألمكنة والبقاع واملكلفني، وتتجاوز الفلس

ـني   نص أديب أفرزته ثقافات وأنتجته بيئات، تتجاوز الرؤية اليت ترى أن كل نص ره

ـرى أن    ـيت ت بظروفه اخلاصة ومالبساته اليت ال تتعاىل عن األزمنة واألمكنة، الرؤية ال

تفسريه وفق امليول اللغة لعبة ال قرار هلا وأن موقف القارئ وثقافته تتمكن من النص و

ـوى وال     ـال حمت ـدما ب واالنطباعات والتوجهات اليت بداخله، حىت يصبح املعىن ع

  .مضمون

ـوص   فالدراسات الغربية يف عصر ما بعد احلداثة، بصورة عامة تنطلق يف تفسري النص

ة جيال بعد جيل، ثروامن استحضار بيئة املخاطب واملتكلم واملفاهيم والتصورات املت

  .لغة خمصوصة، املتشكل عنها موقف القارئ للنص، حتليال وخترجيا ة يفغوصامل

 العدميةهذه الرؤية لو متكنت من النص الشرعي جلعلته فاقد الداللة، ولسادت الرتعة 

ـتقالله   يف األديان، وذهبت األحكام والقيم، وسادت الفوضى، وادعى كل قارئ اس

ـة  بفهمه، بل أصبحت األحكام متغرية بتغري األذواق وا مليول، حىت يصبح الدين ثقاف

  .ليس إال

                                                 
 75جنم الدين قادر الزنكي، نظرية السياق، ص -1
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فنظرية السياق يف اإلطار األصويل نظرية خادمة ملعىن النص، تأخذ بعني االعتبار كون 

معهود  متعاليا ومعجزا وخالدا، وهي يف الوقت نفسه تأخذ بعني االعتبار اإلهلي النص

رية تتقيد فهي نظ ،املخاطبني واملالبسات اجلزئية اليت صحبت صدور بعض النصوص

ـع   مبقاصد الشارع، فال ختضع النص اإلهلي للهوى البشري والثقافة اإلنسانية، بل تض

من أعراف وأسباب خاصة  كانالنص موضع املهيمن على الواقع واحلاكم عليه، فما 

ـاق   الشرع مقصودةً صدورأو مالبسات صحبت  للشارع فهي معتربة يف تفسري مس

  .ميكن أن تكون مقصودة من مساق النصالنص، وما مل يقصدها الشارع فال 

ونظرية السياق عند األصوليني ال تتوسع يف اعتبار احلال واملقام على حساب املقال، 

 اعتبار املقام أن يكون له موضع يف املقال، يف بل األصلكما تفعل النظرية الغربية، 

وسع يف املقام على ية فهي تتربأما النظريات الغ ؛فإذا تعارض املقال واملقام قدم املقال

ـة  حساب املقال، وال تبقي للنص املرتّ ل قدسية وفوقية، ولذلك ختضع النصوص املرتل

ـروف    ـداث وظ للنقد واملراجعة والفحص كأي نص أديب أفرزته ثقافة معينة أو أح

  .وقتية

النص أو االحنراف به  نظرية، ألن له دورا كبري يف جتليةوللمقام دور خطري يف هذه ال

الذي ال يأتيه الباطل من ، ما النص الشرعي املفارق للزمان واملكان سي ال  ،عن قصده

ـائعا   بني يديه وال من خلفه، ذلك أن املقام الذي يرد فيه النص مهما كان عاما وش

ـت   يتمتع بوجه من اخلصوصية الزمانية واملكانية يفارق ا مقاما آخر، ومن هنا ذهب

ليد بيئة وظرف تارخيي وال يفارق البيئة اليت جاء املدارس الغربية إىل أن كل نص هو و

فيها، ولذلك فهم حيصرون النص يف اإلطار التارخيي الذي ورد فيه، وال يفرقون بني 

ـرددون   ـرائع  يف   الوحي اإلهلي املعصوم، والنصوص البشرية، ومن مثة ال يت أن الش
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ائع قاصرة عن تلبية السماوية ختص البيئة اليت نزلت فيها، ويرتبون على ذلك أن الشر

ـرا  "حاجات األمم يف بيئات خمتلفة،  ومعىن ذلك أم جعلوا الوحي مجلة وتفصيال أم

ـوص      ـائر النص ـه كس ـمة ل تارخييا خاضعا للتغيري والتبديل، ويرونه خطابا ال عص

  )1(."البشرية

  : السياق عند الشاطيب
اللية يف كتابه الشاطيب تبين لنا جبالء أن كلّ مباحثه الد فإذا انتقلنا إىل 

قد أقامها على أساس السياق ،وسيتضح يف فصول البحث التالية أن " املوافقات"

،وميكن االستشهاد هنا مبا  منهجه املقاصدي واالستقرائي قد وجه توظيفه للسياق

  )2("ال بد فيه من اعتبار مساق الصيغ بإطالق كالم العرب  :"يقوله عن كالم العرب 

: صد،فيقولقوالره عن اللسان العريب  على االستعمال مد يف كل ما يقرعتيو

فاحلاصل أن العموم إمنا ... إن العرب تطلق ألفاظ العموم حبسب ما قصدت تعميمه"

االستعمال كثرية، ولكن ضابطها مقتضيات األحوال اليت  هيعترب باالستعمال، ووجو

  )3(".هي مالك البيان

يف السياق، مث جعل ضابط وجوه  فقد أراد باالستعمال هنا وضع اللفظ العام

املفردة أو اجلملة أو العبارة فالسياق إذا جيعل  ؛االستعمال الكثرية مقتضيات األحوال

معىن استعمايل، وذلك املعىن االستعمايل إمنا مييزه عن غريه من وجوه االستعمال ذات 

  . لهحامقام اخلطاب ومقتضى 

                                                 
  .77الزنكي، نظرية السياق، ص: ينظر -1
  . 307 ، ص03الشاطيب، املوافقات، ج  -2
.241، ص 3، ج2املصدر نفسه، مج -3
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 إشارةالداليل  درسهالسياق يف  ن اعتماد الشاطيب علىمولعل فيما ذكرنا هنا 

  .يةالالتوهذا ما سنعاجله يف الفصول  األصوليني،عن غريه من  منهجه ما يتميز بهإىل 

 



  
ضوء  العامة يفالداللية  القواعد :الباب األول 

   السياق يف لسان العرب
  

  داللة النص الشرعي وسياق معهود العرب : الفصل األول

  التركيب و السياق : الفصل الثاين

  الوضع واالستعمال :الفصل الثالث

  امشيةوالداللة اهل املركزيةالداللة  : الفصل الرابع



  
وسياق معهود  النص الشرعي داللة: الفصل األول

 العرب

 

  الداللة وسياق معهود العرب عند الشافعي :املبحث األول
  الداللة وسياق معهود العرب عند الشاطيب :املبحث الثاين

  .الداللة وسياق املقاصد عند الشاطيب :املبحث الثالث
  

  
 



 
  السياقو التركيب: الفصل الثاين
 .اللفظ املفرد والتركيب داللة : املبحث األول
 .املعىن اإلفرادي و املعىن التركييب: املبحث الثاين

 .املعىن التركييب و سياق املقاصد: لثاملبحث الثا
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   .اللفظ املفرد والتركيبداللة : املبحث األول

اللفظ املفرد داخل التركيب، كما عاجل داللة التركيب عاجل الشاطيب مسألة داللة 

بالسياق  ككل، وسنحاول أن نتبني موقفه يف تنظريه للداللة ونتعرف إىل أي مدى يعتد

خالل  من الداللية مباحثه منيف هذا اجلانب  أحوال مقتضيات وما يتبعه من قرائن و

   ."املوافقات"من كثرية  شواهد

لقد سبق الشاطيب من اللغويني والبالغيني الذين أعطوا األفضلية للتركيب، ورأوا  كثري

 ة، وال من حيث هي كلم مفردة، وأنأن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمرد"

ابن  يقول و )1("ظة ملعىن يليهااأللفاظ تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالءمة معىن اللف

أن التفاضل يقع يف تركيب األلفاظ أكثر مما يقع يف ": )ـه 637ت ( األثري

    .)2("مفرداا

الشاطيب أولوية التركيب على اللفظ املفرد كقاعدة يف التحليل الداليل حسب  و يقرر 

ا االستغناء أن من شأ: "فيقول عن عادة العرب يف لساا ،مقتضيات اللسان العريب

ببعض األلفاظ عما يرادفها أو يقارا وال يعد ذلك اختالفا وال اضطرابا، إذا كان املعىن 

   .)3( "املقصود على استقامة

م يكن يعىن فيها الصحيحة الواردة يف القراءات، فل وقد استدل على ذلك بالروايات

أوله إىل آخره على  ن معىن الكالم منأل"أللفاظ املفردة ما دام املعىن صحيحا، با

                                                 
، 1981السيد حممد سيد رضا دار املعرفة للطباعة والنثر، بريوت، دط، : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تج -  1
  . 55ص
، 1، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، القاهرة، طبدوي طبانة. أمحد احلويف، ود. د: ، تج1ابن األثري، املثل السائر، ج - 2

  .151، ص 1959
  .63، ص 2الشاطيب، املوافقات، ج -  3
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ألن مجيع ذلك ) ... ملك(و) مالك(استقامة، ال تفاوت فيه حبسب مقصود اخلطاب؛ ك

   .)1("ال تفاوت فيه حبسب فهم ما أريد من اخلطاب، وهذا كان عادة العرب

التركيب يف جممله  فتبديل لفظ بلفظ آخر يرادفه أو يقاربه ال ضرر فيه إذا كان معىن

يِّواضحا و بى املخاطَبا لدن.  

اللفظ على معىن  التركييب املعىن ولكن هذه احلالة ختالف احلالة اليت يتوقف فيها فهم

 ،مأثورة تتعلق بتفسري آية من كتاب اهللاإلفرادي، وقد استدل الشاطيب على ذلك براوية 

اللفظ و كان فهم فل" :فيقول الشاطيب )2( ": "هي قوله تعاىل

وي االفرادي يتوقف عليه فهم التركييب مل يكن تكلفا، بل هو مضطرعن  إليه، كما ر

فإنه سئل عنه على املنرب، فقال له "  : "عمر نفسه يف قوله تعاىل

  : ، مث أنشدهصعندنا التنقُّ فالتخو: رجل من هذيل

فوخت الرلُح مناه ترِا قَكًامكَ  **ا  دما تخوف عود النبعة فَالسن.  

، "أيها الناس متسكوا بديوان شعركم يف جاهليتكم؛ فإن فيه تفسري كتابكم: "فقال عمر

  .)3("فليس بني اخلربين تعارض، ألن هذا قد توقف فهم معىن اآلية عليه، خبالف األول

احلالة األوىل اليت يكفي : يز بني حالتني للفظ املفرطفقد أورد الشاطيب هذه الرواية ليم

فيها فهم معىن التركيب مبعونة السياق، واحلالة الثانية اليت ال بد فيها من وضوح  معىن 

    . اللفظ املفرد لتوقّف معىن التركيب عليه كما يف الرواية السابقة اليت استشهد ا

                                                 
  .63املصدر نفسه، ص  -  1
  47: سورة النحل، اآلية -  2
  .67، ص 2، جاملصدر السابقالشاطيب،  -  3
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احلدث اللغوي يف إطار املوقف الكالمي، بكل وضوح أن اللفظ عنصر يف يقرر الشاطيب 

إذ الكالم الواحد خيتلف فهمه " :فيقول اجلميع ق األمر باخلطاب أو املخاطب أمتعلّسواء 

  .)1("حبسب حالني وحبسب خماطبني وحبسب غري ذلك

لعناصر اخلطاب مؤذنة بأن دراسته للفظ تؤخذ مشولية نظرة اإلمام ومتثله "و يتضح لنا أن 

املخرب واملخرب به ونفس "، بكل ما تتطلبه من ضرورة النظر يف حال )2("لعاممن سياقها ا

اإلخبار يف احلال واملساق، ونوع األسلوب من اإليضاح واإلخفاء واإلجياز واإلطناب 

   )3("من األمور اخلارجية، وعمدا مقتضيات األحوال...وغري ذلك

لسياق يف فهم معىن األلفاظ وقد تنبه كثري من األصوليني قبل الشاطيب إىل دور ا

حبث الداللة "د دالالا وتتعني يف السياق،وو أن األلفاظ املفردة تتحد ،)4(املفردة

املعجمية للفظ ليس إال مرحلة سابقة من مراحل دراسة املعىن من خالل السياق بشقيه 

كلم دالالت األلفاظ ليست لذواا، بل هي تابعة لقصد املت"وأن  )5("اللفظي واحلايل

  .)6("وإرادته

هذا الوعي البالغ بفلسفة اللغة هو الذي أعان على رصد اقتدار الكلمة على ال حب "

مساقاا اللفظية واحلالية على أداء كثري من الدالالت وفقا ملساقها، ومن هنا تعددت 

االعتبارات اليت نظر منها األصوليون إىل الكلمة لبنة يف بناء متكامل يشد بعضه بعضا، 

                                                 
  .34، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -1
  .230طيب، ص عبد احلميد العلمي، منهج الدرس الداليل عند الشا -2
  .67، ص 02الشاطيب، املوافقات، ج - 3
  .10-9،ص1،و ينظر أيضا ابن القيم، بدائع الفوائد، ج268الغزايل، املستصفى، ص : ينظر -4
  .232طاهر محودة، دراسة املعىن عند األصوليني ، ص  -5
  .18،ص1اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج 6
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هدي بعضه إىل بعض، وهذه االعتبارات حتيط بالكلمة من حلظة ميالدها ووضعها إىل وي

  )1(".قرارها يف قلب السامع وتصوره ملدلوهلا

مل يكتف بسياق تركيب اجلملة، فال بد و ،سياق النص الشاطيب  داللة اللفظ يف وتناول 

ل حماولة التوصل حسبه من النظر إىل الكالم ككل، و إىل تعلق اجلمل بعضها ببعض، قب

  . إىل الداللة

أن املساقاة ختتلف  -واهللا املستعان –والقول يف ذلك ": يقول يف بيان سياق النص

فالذي ؛ وهذا معلوم يف علم املعاين والبيان ،باختالف األحوال واألوقات، والنوازل

ة وما ضي، حبسب القهيكون على بال من املستمع واملتفهم االلتفات إىل أول الكالم وآخر

فإن القضية احلال فيها، ال ينظر يف أوهلا دون آخرها، وال يف آخرها دون أوهلا، اقتضاه 

     عضها متعلق بالبعض، ألا قضية واحدة نازلة يف شيء وإن اشتملت على مجل فب

  .)2( ..."واحد

مبجموعه إذا تعلق بقضية واحدة، انطالقا من بدايته فيجب على اتهد النظر يف النص 

إىل ايته، ورجوعا من ايته إىل بدايته، ويتابع الشاطيب يف بيان منط القراءة املطلوبة 

  : فيقول

فال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم على أوله، وأوله على آخره؛ وإذ ذاك حيصل " 

فإن فرق النظر يف أجزائه فال يتوصل به إىل مراده، فال  ،مقصود الشارع يف فهم املكلف

اء الكالم دون بعض، إال يف موطن واحد، وهو زتصار يف النظر على بعض أجيصح االق

  )3(".النظر يف فهم الظاهر حبسب اللسان العريب وما يقتضيه، ال حبسب مقصود املتكلم

                                                 
  .34األلفاظ على املعاين عند األصوليني، ص حممود توفيق حممد سعد، داللة  -  1
  .309، 3الشاطيب، املوافقات، ج -  2
  .310، 3الشاطيب، املوافقات، ج -3 
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ما مدى تقاربه مع  ،عن ارتباط اجلمل ببعضها حديثهمن كالم الشاطيب عند  لنا ويتضح

  ."الرصف"تعارف عليه السياقيون باسم 

الكلمة تكتسب قيمتها من جماورا للكلمات السابقة والالحقة هلا يف أي تركيب أو ف

  .نص، وحيدد السياق نوع هذه العالقة

فلكل .أما معىن التركيب الكلي لنص أو مجلة فيختلف عن معىن نص أو تركيب آخر"

تركيب داللة سياقية ختتلف عن داللة التركيب السابق وذلك باختالف التراكيب 

  )1(."الصور اللغوية املؤدية هلاو

فالشاطيب يف تنظريه للداللة بالنسبة للفظ والتركيب إمنا يراعي عادة العرب، والعرب كما 

سبق القول ال تعىن باأللفاظ املفردة عنايتها باخلطاب ما دام املعىن سليما وصحيحا، وهنا 

  )2("املعنيةيربز دور السياق من زاوية االستعمال احلي يف البيئة اللغوية 

والنص عند الشاطيب ومجيع األصوليني قد يشمل مجيع سور القرآن، بل ومجيع السنة، 

وكل هذا ال بد فيه من اعتبار املساق، فالكلمة ال تعدو أن تكون جزءا صغريا داخل هذا 

  .الكم اهلائل من مجل النص الذي قد يكون طويال جدا

بل والقطعة كلها  -مل السابقة والالحقةإن السياق ينبغي أن يشمل ال الكلمات واجل"

كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف . والكتاب كله

   )3(".ومناسبات

  
 

 
  
  . 231عواطف كنوش املصطفى، الداللة السياقية عند اللغويني، ص . د. أ -  1
  .223، ص املرجع نفسه:ينظر -  2
  .62، ص 1988ال حممد بشر، مكتبة الشباب، دط، كم. تر، د. ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغةا -  3
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د أصبح واضحا، ويف حكم البديهة عند السياقيني احملدثني أنّ معىن املفردة يتعرض لق

ابك العالقات بني وحداته، ومفتوح إن نظام اللغة نظام متش"للتغير  داخل سياق اجلملة، 

دوما على التجديد والتغيري يف بنياته املعجمية والتركيبية، حىت غدا حتديد داللة الكلمة 

حيتاج إىل حتديد جمموع السياقات اليت ترد فيها، وهذا ما نادت به النظرية السياقية اليت 

ال يعترف للكلمة  مارتيينه بل إنّ أندري، )1("نفت عن الصيغة اللغوية داللتها املعجمية

  )2(".خارج السياق ال تتوفر الكلمة على املعىن": مبعىن خارج اجلملة فيقول

"  Wittgenstien" "تغتشتنيف"و جند هذا املنهج  القائم على السياق عند فيلسوف اللغة 

  )3("ال تفتش عن معىن الكلمة وإمنا عن الطريقة اليت تستعمل فيها: "الذي صرح قائال

ور الكلمة هنا يف إطار هذا املنهج السياقي إمنا يكون حني يراعى وقوع الكلمات ود

إن تسييق "جماورة لبعضها، حيث يعد هذا الوقوع أحد معايري حتديد داللة الكلمة، 

الصيغة اللغوية يعد املنفذ املهم لتحديد جماهلا الداليل، فال ميكن أن ترد الصيغة اللغوية 

   )4(".ي أو االجتماعي الثقايفمبعزل عن السياق النفس

عتمد على معاين املفردات منفصلة عن السياق، أو على املعىن املعجمي هلا، بل يإذن ال 

  .على املعاين اليت تركب يف السياق ضمن البنية التركيبية

                                                 
  . 88، ص 2001منقور عبد اجلليل، علم الداللة، من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، دت،  -  1
        ، 1992حممد حيياين، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، سنة : سامل شاكر، مدخل إىل علم الداللة، تر: نفال عن- 2

  . 31ص 
جملة الفكر العريب املعاصر، العدد ج، رقم . 33د موريس أبو ناضر، مدخل إىل علم الداللة األلسين، ص : نقال عن -  3

  .1982، السنة 18/19
  .91منقور عبد اجلليل، علم الداللة، ص  -  4



62 

 

إذ إن املفردات يف احلقيقة ال حتمل يف ذاا داللة مطلقة، إمنا تتحقق داللتها انطالقا من 

  )2(".هلذا من الصعب أن نفصل بني التراكيب والداللة"، و)1("الذي تظهر فيه السياق

                                                 
  .223عواطف كنوش املصطفى، الداللة السياقية عند اللغويني، ص . د. أ -  1
  .35حممد حلمي هليل، اللغويات التطبيقية ومعجمها، ص . ، د1983، 22، ع "اللسان العريب"جملة  -  2
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  .املعىن اإلفرادي و املعىن التركييب: املبحث الثاين

 إن جدل اللفظ واملعىن يف العربية وداللتها وما يكتنف استعمال اللغة من تغريات         

 كتابامكانت  ، سواءدثنيالقدامى واحمل العربعلماء  موقف اخلطاب، قد شغل يف 

      ، فمن هؤالء علماء البالغة، و علماء اللغة، و النحاة ذات صلة قريبة أو بعيدة ذا اال

إىل ما كان  اإلشارةإليه  لتفاتدر االجيمما و ، و املفسرون و علماء أصول الفقه وغريهم

هج أو على مستوى وصالت إن على مستوى املنشائج بني علوم التراث املختلفة من و

  .املوضوع

تتناول عالقة التعرف على ما أجنزه علماء أصول الفقه من دراسات وحناول يف البداية 

باملعىن املفرد واملعىن املركب قبل أن نصل إىل الشاطيب لنرى مدى متيزه يف طرحه  اللفظ 

  .خبصوص هذه املسألة

واعلم أن املعاين : ( رةملشهوا )ـه 255ت( قولة اجلاحظالغة، نقرأ ففي جمال الب

، أي )1("مطروحة يف الطريق يعرفها العريب والعجمي، وإمنا يتفاضل الناس يف التعبري عنها

وإمنا املفاضلة تتم عن طريق صياغة اللغة صياغة متينة، حبيث ال  ،أمامهمماثلة املعاين أنّ 

   )2(.يفلت من زمام اللفظ أي جزء من أجزاء املعىن

ـ 471ت( جلرجاينوجند عبد القاهر ا أن لأللفاظ : "قرريف تناوله لفكرة النظم ي )ه

  )3(..."داللة أوىل، وهلا عند النظم داللة ثانية 

                                                 
  .131، ص 1996عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، دط، : ، تح03 ، جاحليوان اجلاحظ، -  1
  .131السيد أمحد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص / د: ينظر -  2
   .252، ص 1991موفم للنشر، دط، ، ين، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجا -  3
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يف  األلفاظ املفردة اليت هي أوضاع اللغة، مل توضع لتعرف معانيها: "ويقول أيضا

أنفسها، ولكن يضم بعضها إىل بعض، فيعرف فيما بينها فوائد، وهذا علم شريف، 

    )1(".عظيموأصل 

ظة املفردة وواضح هنا أنه يتحدث عن املعىن التركييب الذي يغتين وخيتلف عن معىن اللف

إال أما عند علماء اللغة، فاملعىن هو الغاية واهلدف، وما اللفظ ؛ قبل وضعها يف التركيب

قرره وهذا ما ي )2(خادم للداللة، وهو وسيلة إىل حتصيل املعىن املراد، واملعىن هو املقصود،

ـ 392ت (ابن جين  أن العرب كما تعىن بألفاظها فتصلحها وذا، : "بقوله)ه

وتراعيها، وتالحظ أحكامها بالشعر تارة، وباخلطب أخرى، وباألسجاع اليت تلتزمها، 

  )3(".وتتكلف استمرارها، فإن املعاين أقوى عندها، وأكرم عليها، وأفخم قدرا يف نفوسها

ا كان باملعىن، وكل عناية باأللفاظ إمنا قصد ا العناية باملعىن، ويبني أن اهتمام العرب إمن

فأول ذلك عنايتها بألفاظها، فإا ملا كانت عنوان : "من قولهوهذا احلكم واضح 

معانيها، وطريقا إىل إظهار أغراضها، ومراميها، أصلحوها ورتبوها، وبالغوا يف جتبريها 

  )4(...."هب ا يف الداللة على القصد ذع، وأوحتسينها، ليكون ذلك أوقع هلا يف السم

ين حجاج طويل وعميق حول مسألة أولوية املعىن على اللفظ، وهو يستشهد جوالبن 

  .يف ذلك بشواهد كثرية من شعر العرب ونثرهم

حبكم ارتباطهم فإم عاجلوا عالقة اللفظ باملعىن بطريقة مميزة  أما األصوليون

ما ميثل سنن العربية وجماري استعماالت العرب، وحبكم بالنص الشرعي الذي هو أحسن 

                                                 
  .539املصدر نفسه، ص  -1
  .27هادي ر، علم الداللة التطبيقي، ص : ينظر - 2
  .215، ص 1952، 2حممد علي النجار، املكتبة العلمية، ط: ، تج1ابن جين، اخلصائص، ج  -3
  .216-215املصدر نفسه، ص  -4
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داللة خصوصية اهلدف من معاجلتهم واملتمثل يف التوصل إىل األحكام الشرعية و

أن األلفاظ املفردة ليس الغرض منها أن "هم يؤكدون النصوص مع مراعاة مقاصدها؛ ف

ذه الداللة الوضعية إفادة يفاد ا معانيها املفردة، وداللتها عليها، بل الغرض من وراء ه

 ،)1("يف مجل تكون املفردات من عناصرها املعاين املركبة بسبب تركيب هذه املفردات

بناء صورة املعىن التركييب الذي هو مناط االستنباط  من أا لبناتية باملفردات فالعنا

  )2(".الدقيق للحكم الشرعي

صحاب العلوم اللغوية املختلفة إذن، فموقف األصوليني واضح يف اجلدل الدائر بني أ

األلفاظ مل تقصد لذواا "بشأن النظر إىل العالقة بني املعىن االفرادي واملعىن التركييب، ف

 ،وإمنا هي أدلة يستدل ا على مراد املتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان

عة أو قرينة حالية أو عادة مبقتضاه سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإمياءة أو داللة عقلي لَم

    )3(".له مطردة

أي أن اهلدف من اللغة هو الوصول إىل املعىن، وإىل قصد املتكلم بأي وسيلة ممكنة، يف 

  .إطار سياق الكالم ومقتضياته

تتعلق بعالقة اللفظ و املعىن يف إطار القاعدة له آراء كثرية  فإذا انتقلنا إىل الشاطيب وجدنا

  .ياق معهود اخلطابالداللية اخلاصة بس

 لعرب يف لسام عرف مستمر فال يصحفإن كل ا: "يقول عن عرف العرب يف لسام

العدول عنه يف فهم الشريعة، وإن مل يكن مث عرف فال يصح أن جيري يف فهمها على ما 

مثال ذلك أن معهود العرب أن ال . ال تعرفه، وهذا جار يف املعاين، واأللفاظ واألساليب

                                                 
ـ، ص  1401، الكليات األوهرية، دط، 1شرح املناهج، ج السبكي، اإلاج يف: ينظر -  1   .194ه
  .33حممود توفيق حممد سعد، داللة األلفاظ على املعاين، ص  -  2
  .218، ص 1ابن قيم احلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ج -  3
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فليس أحد  ؛كانت تراعيها أيضااظ تعبدا عند حمافظتها على املعاين، وإن ترى األلف

األمرين عنها مبلتزم، بل قد تبين على أحدمها مرة، وعلى اآلخر أخرى، وال يكون ذلك 

  )1(."قادحا يف صحة كالمها واستقامته

 ؟ هل أرباب البيان"فليس أحد األمرين عندها مبلتزم: "ما الذي يقصد الشاطيب بقوله

؟ وهل يتضمن القرآن شعرا ونثرا مل يراعوا تنقيح األلفاظ واالهتمام ا استغناء باملعىن

ورأوا أنّ  على الشاطيب )2(كثريون  شيئا من هذا ؟ لقد رد -زوهو الكتاب املعجِ -الكرمي

القرآن الكرمي ال ينطبق عليه هذا احلكم، ألن صياغة ألفاظه حتقق فيها مستوى الفصاحة 

أمكن أن جند عند شعراء وخطباء وناثرين ما يعترب عدم تنقيح عجاز، وإذا إىل حد اإل

عند العرب يف  لأللفاظ يف مقابل االهتمام باملعىن، فلماذا أدرج الشاطيب ما اعتربه عرفا

لسام يف معهود األميني يف فهم الشريعة اليت هي نصوص الكتاب والسنة؟ إن ما يفهم 

لتزام يف فهم القرآن الكرمي بعرف العرب وجماري من كالم الشاطيب هو بيان اال

ألنه  ،وال يفهم فوق ما يسع فهمه ،حىت ال يؤول القرآن بنا يناقض لسانهاستعماالا 

صد العرب وطرائق تعبريها، وهذا ما يقتضيه اإلعجاز، وهلذا ال أرى أن ايراعي مق

األميني الذين نزل  الشاطيب أخطأ يف إدراج مسألة فهم القرآن يف إطار معهود العرب

م، فإعجاز القرآن الكرمي عنده مالقرآن بلسالَّسمن  وقد تعرض له يف مواطن شىت م

  .يف هذا املوضع حاجة إىل إعادة ذكرهاملوافقات ومل ير 

                                                 
  .62، ص 2الشاطيب، املوافقات، ج -  1
ص  مضان، القراءة يف اخلطاب األصويلوحيي ر)  62ص : (اهللا دراز الشيخ عبد : تعليقات شارح املوافقات: ينظر -  2

، 1992دراسة بيانية ناقدة، مطبعة األمانة،  -وحممود توفيق حممد سعد، سبل االستنباط من الكتاب والسنة. 512 - 503
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عند حمافظتها على املعاين  تعبدايستدل الشاطيب على أن معهود العرب أن ال ترى األلفاظ 

  )1(: تصرة كما ذكرهابأدلة أربعة سنوردها خم

أن العرب خترج يف كثري من كالمها على أحكام القوانني املطردة، والضوابط  :أوال

  .املستمرة

إذا كان املعىن  ،شأا االستغناء  ببعض األلفاظ عما يرادفها أو يقارا منأن  :ثانيا

  .ونزول القرآن على سبعة أحرف مما يستدل به على ذلك. املقصود على استقامة

أا قد مل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتربه على اجلملة، معرضة عن  :ثالثا

، وما ذلك إال لعدم تعمقها يف تنقيح االيت تقتضيها األلفاظ، ومهملة هل طيفةاألحكام الل

  .لساا

أن املمدوح من كالم العرب عند أرباب العربية ما كان مطبوعا، وبعيدا عن  :رابعا

 ىعلالشاعر املطبوع على الشاعر املتكلف، ولذا وجب  لَضّهلذا فُصطناع، وتكلف اال

املتكلم يف الكتاب والسنة أن ال يفسرمها إال يف حدود ما من شأن العرب أن تعتين به، 

  .وأن ال يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب

م باملعىن أوىل من اهتمامه -حسب الشاطيب-ما يستخلص مما سبق أنّ اهتمام العرب

وليس املقصود هنا املعىن االفرادي بل املعىن التركييب الذي يرشد إىل داللته سياقه  باللفظ،

  .وسياقه املقامي) النظمي(اللغوي 

أن االعتناء باملعاين املبثوثة يف اخلطاب هو املقصود األعظم، بناء : ومنها: "يقول الشاطيب

وهذا أصلحت األلفاظ من أجلها؛  على أن العرب إمنا كانت عنايتها باملعاين، وإمنا

                                                 
  .64-62، ص 2الشاطيب، املوافقات، ج -  1



68 

 

فاللفظ إمنا هو وسيلة إىل حتصيل املعىن املراد، واملعىن هو  ،األصل معلوم عند أهل العربية

   )1(".املقصود

وال أيضا كل املعاين، : "فيقول ،عىن التركييب دون املعىن اإلفراديويؤكد الشاطيب على امل

ن املعىن التركييب مفهوما دونه، كما مل يعبأ ذو  املعىن االفرادي قد ال يعبأ به، إذا كا فإنّ

  .)2(" منه على أن حاصل املعىن مفهوم الًاتكا" يابس"وال " ببائس"ة مالر

السياق  القائم على أساس للمعىن التركييب -حسب ما يؤكّد الشاطيب-فاألمهية إمنا تعطى

  .ومراعاة مقتضيات اخلطاب

زم االعتناء بفهم معىن اخلطاب، ألنه فالال ،فإذا كان األمر هكذا": ويتابع موضحا

 )3(..."بين اخلطاب ابتداء ناملقصود واملراد، وعليه ي
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  .املعىن التركييب وسياق املقاصد: الثالث املبحث
ـىن   ن ـق مع تناول يف هذا املبحث املعىن التركييب يف إطار سياق املقاصد، سواء تعلّ

ـدامى أواله   الكرمي، و التركيب باجلملة أو النص يف القرآن الذي ال نعلم أصوليا من الق

ـ ، فإليه يرجع الف"املوافقات" هبااألمهية اليت أواله إياها الشاطيب يف كت ـبطها  ض ل يف ض

: جديدا حىت ميكن القول اع أن يبين املادة األصولية بناءوحبث دقائقها، وبواسطتها استط

  )1(.املقاصد يف كتابه جتري جمرى الدم يف العروق"إنّ

ـديثنا  لقد سبق احلديث عن املقاصد يف سياق معهود العرب،  ـا وإمنا ح ـن   هن ع

ـول إىل    ـل الوص ـىن  ضرورة التكامل بني مقاصد العربية ومقاصد التشريع من أج مع

  .التركيب القرآين

ـة  ل لقد متيزت معاجلة الشاطيب  لقضايا الداللية بالدعوة إىل اعتماد مقاصد العربي

ـوال ومقاصد الشريعة يف ترت ، أي يل أحكامها، ومدار ذلك على معرفة مقتضيات األح

ـالم   يع،إذب أو اجلمب أو املخاطَل اخلطاب من جهة نفس اخلطاب أو املخاطاح" الك

  )2("...الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني،وحبسب خماطبني،وحبسب غري ذلك 

 من و يقتضي النظر يف النص الشرعي من اتهد أن حيسن توظيف هذين النوعني

ملتفهم  بد فال )3(استنباط الشريعة ليس منوطا باجلانب اللغوي فحسب،" املقاصد، ألنّ 

ـه    اخلطاب أن يفرق بني سياق النص اللغوي العادي وسياق النص الشرعي، وأن يوج

ـه    ،فهمه للنص التشريعي توجيها خاصا ـا يفرض مراعيا كل املراعاة مقام التشريع وم
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ـتدالل   ويستلزمه من مقاصد، فحينئ ـوه االس ذ تظهر له يف سياق اخلطاب الشرعي وج

   )1(".الصحيح وطرق االستنباط السليم

يتطلب النص الشرعي إذن معاملته معاملة خاصة،أي من حيث كونه بلسان العرب،وهذا 

ـاة   يتطلب معرفة هذا اللسان، ومن حيث كونه نصا تشريعيا جاء لتحقيق مقاصد يف حي

انبني يوقع الباحث يف خطأ كبري، وهذا ما ينتبه إليه الشيخ الناس، وعدم مراعاة هذين اجل

يقصر بعض العلماء ويتوحل يف خصخاص من األغالط حني يقتصر : "ابن عاشور بقوله

يف استنباط أحكام الشريعة على اعتصار األلفاظ،ويوجه رأيه إىل اللفظ مقتنعا به،فل يزال 

عانة مبا حيف بالكالم من حافات القرائن يقلبه وحيلله ويأمل أن يستخرج لبه،ويهمل االست

واالصطالحات والسياق، فال يتضح له ما يستنبط من العلل واحلكم واملقاصد، وإن أدق 

  )2(."مقام يف الداللة وأحوجه إىل االستعانة عليه مقام التشريع

جيا التعامل مع نصوص الشارع باملنطق اللغوي وحده،بل البد من مراعاة فال يصح منه

  )3(.ري خطاب الشارعشريعي الذي هو األصل األصيل يف تفسق التاملنط

ـاريق    " ي إىل الداللة وهدفللمقاصد سياقها الذي ي ـل وتف ـر يف العل مبوجبه يتعني النظ

واملصاحل الكلية اليت تتجسد معانيها يف مقاصد الشرع  ،األمارات، وأوجه احلكم اجلزئية

   .)4(السامية 

                                                 
  .243، صالسابقاملرجع  - 1
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ـوي،   اللغوي واملقاصديبني السياقني لقد ميز الشاطيب ، و يتعلق األول بالتركيب اللغ

يدل عليه املساق " و  بينما يتعلق الثاين باملعاين و احلكم اليت جاءت الشريعة من أجلها،

كَاحلـاق   ، )1("ي أيضا، وهذا السياق خيتص مبعرفته العارفون مبقاصد الشارعم أما املس

ـي  .عمال اللغوي فيدرك مبطلق الفهم العريب يف االست وطريق الوصول إىل املساق احلكم

أي سياق املقاصد هو ما ميكن أن نسميه سياق االستقراء، وهو عند الشاطيب دليل يقيين 

ـتم   ،حصل بتتبع املواقع يف النصوص الشرعية قد ألن التوصل إليه واقتناص اجلزئيات لي

   )2(.نظمها يف قانون كلي جيري يف احلكم جمرى العموم املستفاد من الصيغ

ـر   فانطالقا من مبدأ مشولية الشريعة، وضرورة ترتيلها وفق اإلدراك العام، فإن طبيعة النظ

ـو أن  " ،الشمول ألن كجيب أن تتصف مببدأ ذا فيها  مأخذ األدلة عند الراسخني إمنا ه

ـا،   تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة حبسب ما ثبت من كلياا وجزئياا املرتبة  عليه

 نها إىل مادها، وجمملها املفسر ببياحملمول على مقي هاها، ومطلقب على خاصوعامها املرت

  )3(."يهاحمناسوى ذلك من 

ـرب     ـد الع ـذ مبقص ومن جمموع هذه املساقات تتبلور دعوة الشاطيب إىل ضرورة األخ

ـوا "ملته أساليبها ألم تيف الفهم فوق ما حت فلَّكَتي حبيث ال هاوعادا يف ختاطب  مل يكون

4(."مبقاصدهم خلّحبيث يتعمقون يف كالمهم وال يف أعماهلم إال مبقدار ماال ي(     

السياق :هوالقائم على التمييز بني نوعي ،ومما يدل أيضا على متييز السياق عند األصوليني

: يف قوله على القائم باالجتهاد، و ذلكما اشترطه الشاطيب  ،اللغوي والسياق املقاصدي
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ق بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلّ فال ،لق باالستنباط من النصوصاالجتهاد إن تع"

ـاحب   لّأو مس ،حل واملفاسد جمردة عن اقتضاء النصوص هلااباملعاين من املص ـن ص مة م

فال يلزم يف ذلك العلم بالعربية، وإمنا يلزم العلم مبقاصد الشرع  ، االجتهاد يف النصوص

  .)1("من الشريعة مجلة وتفصيال خاصة

حل العلم بالعربية حني يكون األمر متعلقا باملعاين واملصا  -يف نظر  الشاطيب- شترطال ي

وأما املعاين جمردة فالعقالء مشتركون : "يؤكد ذلك بقولهاملتعارف عليها بني العقالء، و 

  )2(."يف فهمها،فال خيتص بذلك لسان دون غريه

ـه    سياق املقاصد امل يشترط أيضا إىل جانبومما  ـم كالم ـارع يف نظ عرفة بعادات الش

وأسلوب تشريعه، فكالم الشارع نزل يف عادة نظمه مرتلة كالم العرب ،ويف هذا يقول 

ـإن  البد يف فهم الشريعة من ا:"الشاطيب تباع معهود العرب الذين نزل القران بلسام، ف

ـا   )3("كان للعرب يف لسام عرف فال يصح أن جيري يف  فهمها على ما ال تعرفه وم

ـها    ـول إىل داللت يفهم من كالمه هو ضرورة التزام اتهد يف النصوص الشرعية للوص

ا، فإن مل جيد يف كالمها يف مسألة يبحثها عمبجاري عادات العرب يف خطاـه  فًر ا، فعلي

  .وأن جيتنب أي فهم ال يسعه كالمه وطريقة خطاا ،أن يهتدي مبا عرفه من عاداا

نّ الوصول إىل مقاصد التشريع يقتضي معرفة عادة الشارع يف تشريعه، اتضح مما قرره أ

ـه يف   "فإن  ـا ال يراعي من حييط بعادات الشارع التشريعية ويعلم ما يراعيه الشارع وم

                                                 
 .117، ص 4، جالسابقاملصدر  - 1
 .117، ص 4املصدر نفسه، ج - 2
 .62، ص 2ملصدر  نفسه، جا - 3



73 

 

حدود ما يدخل يف جمال لتشريع وما ال يدخل، ميكنه معرفة ما  ترتيب األحكام ويدرك

     )1(".يريده الشارع بألفاظه

ـه   : "ابن القيم  يقول اإلمام ـده وبيان كلما كان السامع أعرف باملتكلم وصفاته وقص

: وميكن التمثيل لذلك بقوله تعاىل. )2("استفادته للعلم مبراده أكمل وأمت تكان ،وعادته

  )3(فال ميكن أن يفهم من اآلية جواز الشتم والس ،ـا  ب ، ألن مم

ـهي  عرف من الشارع حترمي ق ليل األذى فضال عن كثريه، وإذا منع أقل األمرين كان الن

  .عن األكثر أوىل

ا باحلكم الشرعي ال يقتصر على ويتحصل من هذا أن تفسري الكلمات وكشف عالقا

اجلانب اللغوي فقط، ألن التشريع يعاجل األحكام، واللغة تعاجل املعىن سواء كان تشريعا 

ـادات   أم غري تشريعي، لذا ال بد من م ـام وع راعاة مقاصد التشريع ومناسبات األحك

ـلفنا   -ما مساه الشاطيب، وهذا )4("الشارع يف نظم كالمه ـ  –كما أس ـاق  " ـب املس

كَاحليم ."  

نظرا حبسب املقاصد : ويسوق مثاال للتدليل على ضرورة النظر يف النص الشرعي نظرين

: اىلـه تعـواملثال هو قول )5(حبسب االستعمال الشرعي،  ااالستعمال، ونظر العربية يف

ـإن   )6(  ف

ينا مل يلبس أ: الوعيد الذي تضمنته وقالوا -وهم عرب - عليهم هذه اآلية ملا نزلت، شق
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ـتعمال   إميانه بظلم ؟، فأرشدهم الرسول صلى ا ـاة االس هللا عليه وسلم إىل ضرورة مراع

ك، أال تسمع اإنه ليس بذ: "ي وذلك بقولهمكَأي فهم النص يف إطار سياقه احل ،الشرعي

   )1(.": "إىل قول لقمان

فكذلك نقول يف ألفاظ العموم حبسب االستعمال ": هذا اإلشكال بقولهالشاطيب  و يعاجل

ـى   ؛شرعي إا إمنا تعم حبسب مقصد الشارع فيهاال والدليل على ذلك مثل الدليل عل

واستقراء مقاصد الشرع يبني ذلك، مع ما ينضاف إليه  ،الوضع االستعمايل املتقدم الذكر

       )2(".يف مسألة إثبات احلقيقة الشرعية

العهد يف إدراك مقاصد ومييز الشاطيب بني املبتدئ الطارئ اإلسالم من العرب وبني القدمي 

 ،فإذا تقرر وجه  االستعمال: "الشرع فضال عن إدراك مقاصد العرب يف لسام فيقول

ـن   فيه، بعضهم فقُّور تكفما ذُ راجع إىل هذا القبيل، ويعضده ما فرضه األصوليون م

وضع احلقيقة الشرعية، فإن املوضع يسـه    تمد ـيء ب منها، وهذا الوضع وإن كان قد ج

مضّما يف الكالم العريبن، كَفله مقاصد ختتص به، يدل عليها املساق احلي أيضا، وهذا م

ـارفون   املساق خيتص مبعرفته العارفون مبقاصد الشارع، كما أن األول خيتص مبعرفته الع

   )3(".مبقاصد العرب

   )4(:هم سياق النص الشرعي عنده متوقف على فهم مقصدينفف

ـواء،   عرل العريب الذي أنزل القرآن حبسبه، والعرب يف هذا شاملقصد يف االستعما) أ س

  .ألن القرآن نزل بلسام
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املقصد يف االستعمال العريب الذي تقرر يف نصوص الشريعة وقواعدها، ونسبة هذا ) ب

ـىن   فاملقصد إىل األول كنسبة الوضع يف العر اخلاص من الوضع العام، مثاله الصالة مبع

  ."لعام، ومبعىن العبادة املخصوصة يف الوضع الشرعيالدعاء يف الوضع ا

ـوي   النص الشرعي داللةمما عاجله الشاطيب بشأن إليه وما خنلص  يف إطار السياقني اللغ

ـيت    ـات ال واملقاصدي أن على اتهد أن ينظر أوال يف السياق اللغوي، فيكشف العالق

ائن اللفظية واملعنوية، غري أنه ال متثلت يف أحنائه حبسب القواعد اللغوية من استعانة بالقر

ـم األويل   يتوقف يف فهم احلكم الشرعي عند ظاهر هذه العالقات، بل يتجاوز هذا الفه

ـالً اللسياق القائم على النظر إىل أول الكالم وآخره، و ـدي أو    ص ـياق املقاص إىل الس

ـياق     ـون الس ـذلك يك احلكمي، وهو معرفة املقصد الذي جاء من أجله اخلطاب، وب

، فهذا االجتاه الذي بلوره الشاطيب يكشف عن )1( للغوياقاصدي حاكما على السياق امل

ه يتميز جوانب مع النظرية السياقية يف اعتمادها على السياق، إلّا أن منهج داليل، يلتقي يف

بغرض استنباط األحكام الشرعية،  اإلهلي يمبميزات اقتضتها طبيعة االجتهاد يف نص الوح

ـن    ميزات ما يتضمنه هذا النص و أهم هذه امل ـريه م ـه دون غ ختص من حكم و معان

   .النصوص
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  الوضع و االستعمال: الفصل الثالث 
        من املباحث اللغوية اليت هلا ارتباط وثيق بالداللة ما يصطلح عليه بالوضع 

  املعىن األصلي للفظ  ك، فهنافألفاظ اللغة و أساليبها هلا مستويات خمتلفة ،و االستعمال
الذي يراعى فيه  املعىن االستعمايل كذلكو ،سمى الوضعيو هذا ما جنده يف املعجم و 

االستعمال  كذاو ،و اللفظ الذي ورد يف النص الشرعي فاكتسب داللة جديدة، السياق
ل إىل الداللة توصز بني هذه املستويات و يميفكيف ي ، خاصة و اازي عامة البالغي

  املقصودة؟
 حثبااملنحاول بيانه يف سوهو ما  ،هذا ما تناوله األصوليون عامة و الشاطيب خاصة

  .حسب كل مستوى من هذه املستويات التالية
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  ) احلقيقة اللغوية(الوضع يف اللغة : املبحث األول

حتم على األصوليني دراسة وضع  قد يف داللة النصوص الشرعية البحثإن  

رغم متيز طبيعة  األلفاظ العربية واستعماهلا، وهي دراسة تتقاطع مع دراسة أهل العربية

دراسة األصولية منهجا و غاية إذ هي ال تم إال بوضع األلفاظ إال يف النص جمال ال

  .   الشرعي ملا هلا من عالقة باألحكام

مث عند  ،عند األصوليني أوال من حيث االصطالح وال بد من تعريف الوضع واالستعمال

  . قبل بيان أحكامهما الشاطيب ثانيا

ـ  684( يفكما يذكر شهاب الدين القرا –يطلق الوضع  على جعل اللفظ " )ه

وعلى غلبة استعمال اللفظ يف املعىن حىت يصري أشهر فيه من غريه، [...] دليال على املعىن

  )1("والعريف اخلاص...والعريف العام―الشرعي" وهذا هو وضع املنقوالت الثالثة

معىن هلا يف الشرع  الدعاء، وهذا هو املفهوم العام، مث أعطي –لغة  –فالصالة تعين 

ة املخصوصة، وقد أصبح هذا املعىن اجلديد أكثر شيوعا من املعىن اللغوي خاص هو العباد

  .األصلي

، وهذا هو املعىن على األرض تطلق يف حقيقتها على كل ما يدب" الدابة"وكلمة 

كل ذات حافر، وهذا  ينطبق على احلقيقي، أي املعىن اللغوي، وأصبح معناها فيما بعد

  ".الوضع العريف العام"عىن، وهو ما يسمى ق للميالنوع تضي

  

                                                 
طه الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، د : ، شرح تنقيح الفصول، تحشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف: ينظر-  1

  .21-20، ص1973ط، 
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أصبحت من مصطلحات علم الكالم، وهذا املصطلح يندرج يف الوضع " جوهر"وكلمة 

املنطبق على كل ضرب من ضروب وضع املصطلح يف ختصص علمي  العريف اخلاص

  )1(".معني

ي سوسري أول وميكن اعتبار ثنائية الوضع واالستعمال هي ثنائية اللغة والكالم اليت كان د

اللغة أن يكون لكل عنصر لغوي معىن، ومن مث جيب على  يف وضعال، ويعين )2(من قررها

 ؛)3(كل من أراد أن يفهم خطابا أن تكون له معرفة بوضع اللغة اليت ا يتم التخاطب

ت معرفة الوضع جلعل املتلقي يفهمها، أما إذا كان ملبسا، كففإن مل يكن الكالم ملبسا، 

  )4(.الكالم فهما سليما إال إذا اقترنت به قرينة فلن يفهم

ـ 631( أما اآلمدي  ،انتقاد تعريف األصوليني قبله مع"  للوضع"  فيقدم تعريفا أدق )ه

علم أن األمساء اللغوية تنقسم إىل وضعية وعرفية، ويف اصطالح األصوليني، فا"  :فيقول

واحلق ... وقد ذكر فيها حدود واهية .... فلنعرفها  ،والكالم إمنا هو يف احلقيقة الوضعية

هي اللفظ املستعمل فيما وضع له أوال يف اللغة، كاألسد املستعمل يف : يف ذلك أن يقال 

أما احلقيقة العرفية اللغوية فهي اللفظ . واإلنسان يف احليوان الناطق...يوان الشجاعاحل

  .)5("اللغوياملستعمل فيما وضع له بعرف االستعمال 

  :  مفهوم االستعمال اازي واملعىن اازي فقالوقد فرق بني

                                                 
  .20املصدر نفسه، ص : ينظر -  1
 Saussure, F.d, cours de linguistique général (Paris : payot, 1986), pp 30-38 :ينظر -  2
  .44حممد حممد يونس علي، علم التخاطب اإلسالمي، صو   

  .339، ص 1الغزايل، املستصفى، ج: ينظر -  3
   .339، ص 1ر نفسه، جداملص -  4
  21، ص 1اآلمدي، اإلحكام يف اصول األحكام، ج -  5
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ن االستعمال اازي هو استعمال اللفظ يف معىن غري املعىن املوضوع له لوجود إذ إ"

فهو املعىن الذي اكتسبه  -إذا قصد به املعىن العريف -عالقة بني املعنيني، أما املعىن اازي

  .)1("ما وضع له أوال اللفظ املستعمل يف اصطالح التخاطب ويف غري

  .روري ملنع االلتباس بينهمااالستعمال اازي و املعىن اازي ض تمييز بنيالوهذا 

ـ 739ت ( زويينوعرف الق  )2("معىن بنفسهتعيني اللفظ للداللة على : "ولهالوضع بق )ه

أما إن ، )3(ال بنفسه معىن يف ااز إال أنه بقرينةفخرج ااز، ألن اللفظ وإن تعني لل

ـ  فإن ااز سيكون موضوعا إال أنه  )4("تعيني اللفظ بإزاء املعىن"عرف الوضع ب

بيد أن ااز وإن قيل بوضعه إال أنه موضوع " ابتداء"سيخرج من تعريف احلقيقة بقوله 

  .)5(اللفظ بإزاء املعىن بالوضع النوعي بسبب العالقة اليت اعتربها الواضع يف تعيني

وهي اليت عليها جل الشريعة عند قوم، وكلها عند "ا احلقيقة اللغوية، ويسمى الوضع أيض

ة والعرفية كما سيأيت، فإن الشريعة جارية على قانون اللغة، فاحلقيقة يالنافني للشرع

اللغوية أصل حيمل عليه الكالم مطلقا، إال إذا تكلم الشارع بالشرعيات، فيكون احلمل 

   )6(...."على الشرعي

                                                 
  .81السيد أمحد عبد الغفار، التصور اللغوي، ص  -  1
  . 07دار اجليل، بريوت، ص ، 05ج  ،02الد  اإليضاح يف علوم البالغة،اخلطيب،  القزويين،   -  2
  .09، ص 04مواهب الفتح، ج -  3
  . 264ص  ، مطبعة مصر، دط، دت،01ية البناين على شرح مجيع اجلوامع ، جالرمحن بن جاد اهللا البناين، حاش عبد -  4
  .264املصدر نفسه، ص  -  5
  .194الرمحن، املباحث اللغوية وأثرها يف أصول الفقه، ص نشأت علي حممود عبد  -  6
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  : اللفظ و استعماله قة من حيث وضعأقسام احلقي
   .)1(من حيث وضع اللفظ واستعماله إىل أربعة أقساماحلقيقة تقسم  

 - أي فيما وضعه صاحب اللغة -وهي قول مستعمل يف وضع أول: حقيقة لغوية .1

 يف الكوكب املضيء،" مشس"يف احليوان املفترس، و" أسد"وهي األصل، كلفظ 

  .لكأظفإا لكل ما عالك ف" السماء"و

وهي ما خص ببعض مسمياته يف عرف الناس نتيجة كثرة : حقيقة عرفية .2

وكقصر ... استعماهلم إياها، وإن كان وضعها للجميع حقيقة لغوية، كلفظ دابة

 .وهي ما يطلق عليه العرف العام... اللحم على ما سوى السمك، 

من الناس،  وهي اليت يتوىل وضعها طائفة خاصة: حقيقة اصطالحية .3

 .ويطلق عليها العرف اخلاص... صطلحات يف مجيع الفنون كامل

يف وضع خمصوص، فثمة ألفاظ  وهي ما استعمله الشارع: حقيقة شرعية .4

لها الشارع يف معان زائدة على املعاين اللغوية املستفادة من الوضع اللغوي، استعم

ا وهذا م... كاستعمال لفظ الصالة والزكاة والصيام واحلج يف عبادات خمصوصة

 .يسمى باحلقائق الشرعية

من اللغويني واألصوليني القدامى واحملدثني من ال يرى أي معىن للكلمة املفردة،  و جند

ـ 768ت ( فمن األصوليني القدامى جند ابن تيمية ـ 751ت ( وتلميذه ابن القيم )ه ، )ه

اطبية، والفكرة األساسية للسلفيني هي أن املواضعات ال توضع مبعزل عن املقامات التخ"

                                                 
ـ، ص 1414عيد الوهاب عبد السالم طويلة، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، دار السالم، دط،  -  1   .158-157ه
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ومن هنا تتسم معاين الكلمات باملرونة وعدم  ،بل توضع، وتعدل، وفقا لتلك املقامات

   .)1(الثبات الكامل حبيث تتغري طبقا للقرائن اللفظية، وغري اللفظية املتصلة ا عند إطالقها

وبناء على ذلك، إذا ما جرد اللفظ عن السياق فلن يعد جزءا من اللغة، ألنه ال ميكن 

    )2(...امه يف التخاطب على حنو مفيداستخد

والنمط التركييب أيضا قد يتعدد معناه ومن أسباب ذلك تعدد احتماالت املعىن الوضعي 

  : للكلمة املفردة كما يف قوله تعاىل على لسان الشيطان) املعجمي(

اليت مبعىن  أو،، فالرؤية تأيت ملعان وهي الرؤية البصرية )3(   

  .الظن، أو الرؤيا املنامية وال ميكن حتديد املعىن دون االستعانة بقرينة السياق

ا إىل أخرى وذلك انطالقأصولية ولكن احلاجة إىل السياق لفهم املعىن ختتلف من مدرسة 

4( رهم ملسألتني مهامن اختالف تصو(:   

فقد اختلفت آراؤهم حقيقة معىن اللفظ بني الوضع واالستعمال،  اختالفهم حول - أ

 االستعمال؟   قبلهل الكلمات اليت تستخدم يف اللغة هلا أوضاع أصلية : يف أنه

فجزم أكثرهم بأن الوضع سابق على االستعمال، وقال بعضهم إن االستعمال هو 

غاية الباحث عن املعىن، فعندما نريد حتديد معىن اللفظ فإننا ال ننظر إال إىل 

  .)5(ال سبيل إليهالوضع األصلي للكلمة التحقق ب االستعمال ألن

                                                 
  .33حممد حممد يونس علي، علة التخاطب اإلسالمي، ص -  1
 1349واملعطلة البن قيم اجلوزية، املكتبة السلفية، مكة، د ط، حممد املوصلي، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية  -  2

ـ، ج   .33يونس علي، املرجع السابق، ص  حممد حممد: ، نقال عن41، ص 02ه
  .48: سورة األنفال، اآلية -  3
  .90ص  - دراسة أصولية -جنم الدين قادر كرمي الزنكي، نظرية السياق -  4
  .91-90املرجع نفسه، ص : ينظر  -  5
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جوهر العالقة بني اللفظ واملعىن، أو فلسفة اللفظ  واختالفهم أيضا حول - ب

ـ 606ت (كالرازي –األصوليني فقد ذهب بعض  ،واملعىن إىل أن اللفظ  -)ه

 )1(....عن املعىن الذهين ارد، الكائن يف ذهن املتكلمتعبري 

ـ 768ت ( أما ابن تيمية ـ 751( لميذه ابن القيموت )ه ورات الذهنية صفرييان أن الت )ه

أما التعبري عن احلقائق فال يقع إال مقيدا مبا يف الواقع  ،ال وجود هلا إال يف الذهن اردة

  .)2(د من قيو

وانسجاما مع رؤيتهما فهما ال يسلمان بفكرة الوضع السابق على االستعمال، وال 

ال، ألن نقل الوضع بالتواتر ال سبيل إليه، السيما مع حييالن املعىن إال على االستعم

   .)3(اجلهل بالواضع على التعيني

وبناء على مذهب من يرى أن الكالم تعبري عما يف اخلارج تكون احلاجة إىل السياق "

رج بواسطة القرائن أمس، ألن السياق هو الذي حيدد املعىن الدقيق لكل حالة تقع يف اخلا

  .)4("اليةاملقالية واحل

فإن احلاجة إىل السياق عنده  ،وأن اللغة تعبري عما يف الذهنأما من يؤمن بفكرة الوضع 

ة هلا، تعبريا أوليا عن معانيها املوضوعتعرب  ،أضيق، ألن الكلمات اليت تقع يف سياق ما

وال يعدل عنها إال عندما يتعارض املعىن مع مبدأ صدق املتكلم أو إرادته، وحينئذ يكون 

   .)5(ية هو الذي حيدد تأويل اخلطاببواسطة القرائن املقالية واملقام السياق

                                                 
  .91املرجع نفسه، ص : ينظر  -  1

   2  .92-91املرجع نفسه، ص : ينظر -
  .204، ص 4وابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، ج ،وما بعدها 48، ص 9ابن تيمية، جمموع الفتاوي، ج: ينظر -  3
  .93جنم الدين قادر كرمي الزنكي، نظرية السياق، ص  -  4
        ، والقرايف، شرح تنقيح الفصول يف األصول، 322-321، ص 1ه، جالرازي، احملصول يف علم أصول الفق: ينظر  -  5

  .47-42ص 
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أما الشاطيب فقد حبث أدلة الفريقني وما تفضي آراء كل فريق إليه من نتائج، مث   

  .)1(أعلن أنه من الواقفية، وأيد مذهب ابن تيمية، ومل يبال مبخالفة جهود األصوليني

اللة العام، فهو يقرر أن للعام صيغا وضعية أي ومما يدل على موقفه هذا ما طبقه على د

ـ  ،حبسب الوضع ولكنه يرى أن للعرب يف كالمها  ،"األصل القياسي"ويسمى ذلك ب

وإن كان اللفظ يف  ،مقاصد استعمالية تقضي العوائد بالقصد إليها يف تفسري حمل العموم

ايل اخلاص أصل الوضع على خالف ذلك، وسنتطرق إىل هذه املسألة يف املبحث الت

  .باالستعمال

  :الداللة اللغوية والداللة االجتماعية
للداللة عند احملدثني ذو صلة بالوضع و االستعمال، وهو ما و هناك تقسيم آخر  

فقد ، )2( همامن الباحثني من يرى فرقا بين؛ فالداللة اللغوية والداللة االجتماعيةيتعلق ب

املعىن الصوري وهو الذي يستدعيه ) األصلية أو(الداللة اللغوية  مسى الباحث متام حسان

أما الداللة ، )4(عىن التام الذي حيسن السكوت عليه، وعرفه بأنه الوصول إىل امل)3(اللفظ

جمموعة من العالمات املختزنة يف العقل "وعرفها بأا ) ةيناللغة املع(االجتماعية فسماها 

فرد، أو وعيه، وإمنا هي مشتركة اجلمعي، وال تنطق ألا ليست فردية بل يف عقل أي 

بني الفرد وبني بقية أفراد اتمع اللغوي الذي يعيش فيها، فهي توجد يف حاصل مجع 

  )5(."عقوهلم مجيعا

                                                 
  .99الزنكي، نظرية السياق، ص : ينظر -  1
  .51إبراهيم أنيس داللة األلفاظ، ص : ينظر -  2
دط،  بغداد، ولوجية للفكر اللغوي عند العرب، دار الشؤون الثقافية العامة، بيستيمدراسة ا -متام حسان، األصول: ينظر -  3

  .367، ص 1988
  .325املرجع نفسه، ص: ينظر -  4
ـ1400ج البحث يف اللغة، الدار البيضاء، د ط، اهمتام حسان، من -  5   .40ص  ،ه
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كانت ألفاظ اللغة متتلك معاين أساسية تعترب القاسم املشترك بني كل أفراد اتمع يف  فإذا

ب الثابت فيها، فإا تكتسب معاين وجودها االفتراضي يف كل جيل و الذي ميثل اجلان

جمتمع يف زمان و مكان معينني، و هذا ما يسمى جديدة يف عملية التواصل بني أفراد 

الفرق واضح بني الداللة اللغوية أو املعجمية والداللة "ـ، فاجلانب االستعمايل

االجتماعية، فالداللة اللغوية تكون عامة غالبة تفيد الناس والباحثني من كل 

الختصاصات، واالجتماعية تكون خاصة بأفراد جمتمع واحد يتفقون على هذه اللغة يف ا

 .)1("أذهام ووحدة أفكارهم

للكلمة املفردة تنتمي إىل اللغة وال ) أو املعجمية(أن الداللة األصلية متام حسان  يرى و

تسمى  تنتمي إىل الكالم، فهي موجودة يف اللغة بالقوة، وقبل أن تستعمل يف الكالم

من حيز القوة إىل حيز الفعل، وال بد حينئذ ...كلمة، فإذا صيغت يف الكالم خرجت 

   .من فهمها يف إطار السياق املقايل واملقام، وتسمى وهي يف الكالم لفظا

اآلن أن نشرح طبيعة الكلمة يف املعجم يف ظل هذا التفريق بني  علينا: "يقول موضحا

 ،أن اللغة باعتبارها نظاما أكرب ال بد أن تكون صامتةاملعروف . مفهومي اللغة والكالم

ي ينطق هو الكالم يف إطار ألن النظام ال ينطق، ولكن الذ ،وقد سبق أن أشرنا إىل ذلك

واملعجم جزء من اللغة ال من الكالم، وحمتوياته الكلمات اليت هي خمتزنة يف  ،هذا النظام

ومن مث يكون امتة يف كلتا احلالتني، عجم وهي صذهن اتمع أو مقيدة بني جلديت امل

وحني . ويكون ذلك منسجما مع كونه جزءا من اللغة ،املعجم صامتا كصمت اللغة

ر الكلمات ألفاظا ويصوغها حبسب يتكلم الفرد يغترف من هذا املعني الصامت فيصي

                                                 
  .117جاسم حممد عبد العبود، مصطلحات الداللة العربية، ص / د -  1
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 ،تملوبعد قليل نفصل القول يف أن معىن الكلمة يف املعجم متعدد وحم....األنظمة اللغوية

  : ولكن معىن اللفظ يف السياق واحد ال يتعدد بسبب ما يأيت

وقد سبقت اإلشارة إىل القرائن (ما يف السياق من قرائن تعني على التحديد  . أ

  ) املقالية

 )1(..."ارتباط كل سياق مبقام معني حيدد يف ضوء القرائن احلالية   . ب

لته املعجمية داخل الكالم من دال يبين أن معىن الكلمات ينتقل باحثفال

سبق  اوذلك بفضل السياق، وهذا الرأي هو م إىل داللته االستعمالية )الوضعية(

    .عند الشاطيب عرفنا عليهأن ت

  

  

                                                 
  .316متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -  1
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  : االستعمال والسياق: املبحث الثاين
  املستوى الصويت والصريف والتركييب : ر على كل املستوياتيصيب اللغة تغي

ذلك سبب "أشد هذه املستويات استجابة للتغري، و والداليل، ولكن املستوى الداليل هو

أن املفردات عناصر لغوية تنايف مبدأ االستقرار، ألا قابلة للتأثر بالزمن وظروف اتمع 

  .)1("وتطور الثقافة والعلوم

استقرارها حبسب  أما األصوات والصرف والتركيب فتمثل أنظمة قياسية يفترض

وجود فرق يف تغري اللغة بني ) Vendryes()1960ت("ندريسويؤكد ف.قواعدها

يقول يف هذا ات من جهة أخرى، فاألصوات والصرف والتركيب من جهة، واملفرد

عف األسباب اليت تؤثر يف أن احلياة تشجع على تغري املفردات، ألا تضا: "الشأن

ت فالعالقات االجتماعية والصناعات والعدد املتنوعة تعمل على تغري املفردا الكلمات،

، ونشاط جديدة وتتطلب خلق كلمات ،وتقضي على الكلمات القدمية أو حترر معناها

وباالختصار فإن األسباب اليت تؤدي إىل تغري . دائما للعمل يف املفردات الذهن يستدعى

   .)2("الظواهر ليست يف أي مادة أكثر تعقيدا وال عددا وال نوعا منها هنا

تعميمه أو انتقاله، فكثرة استخدام اللفظ العام  ومما حيدث للكلمات ختصيص معناها أو

يف بعض ما يدل عليه يزيل عنه عموم معناه ويقصر مدلوله على احلاالت اليت شاع 

   .)3(استعماله فيها

                                                 
  .324، مبادئ اللسانيات، ص أمحد حممد قدور -  1
  .247الدواخلي والقصاص، ص : تراللغة، فندريس،  -  2
  .42حسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي، دراسة داللية، ص : ينظر  -  3
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ى شكل ويالحظ أن بداية التغري تكون عل"وهذا التغري بطيء، وهو يصيب كل اللغات 

دو بعد كثرة االستعمال عرفا متواضعا لكن هذا التغري يغ احنراف أو خروج عن املألوف،

  .)1("عليه، والسيما إذا كان يليب حاجة ماسة

  : وهلذا التغري يف الداللة اسباب كثرية نوجزها فيما يلي

تستخدم األلفاظ عرب األجيال لتعرب عن حاجات الناس وأغراضهم، : االستعمال .1

وتصبح بعض املعاين  وأثناء هذا االنتقال يكرب االحنراف يف دالالت هذه األلفاظ،

 : اهلامشية شائعة ويهجر املعىن األصلي

 هويسمى العدول عن معىن الوضع األصلي للفظ إىل معىن جديد بالتجوز، ألن"

   )2(..."اجتياز باللفظ عن معناه احلقيقي

للغة هي وسيلة اتصال إن حاجات الناس متغرية ومتطورة، وما دامت ا: احلاجة .2

يف مع األوضاع اجلديدة، واستيعاب معان رة للتكفإا مضط ، الناس املثلى

وتولد ألفاظ جديدة مل تكن  ،جديدة، ويف هذا التفاعل قد حتيا ألفاظ قدمية

  .)3("معروفة لتفي حباجات اتمع

أسباب  وهناك حاالت أخرى ال يكون فيها تغري املعىن مرتبطا بأي حاجة، إمنا يرجع إىل

   .)4("لغوية وتارخيية واجتماعية

                                                 
  .90فريد عوض حيدر، علم الداللة بني النظرية والتطبيق، ص : ينظر، و255 -253املرجع نفسه، ص  -  1
وفريد عوض حيدر، املرجع السابق، ص  255ص حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي، دراسة داللية، حسني  - 2

90.  
  . 255ص  املرجع السابق، ،حسني حامد الصاحل -  3
يق، ، وفايز الداية، علم الداللة العريب بني النظرية والتطب156-154استيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ص : ينظر - 4
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وتسمى الداللة اليت تنشأ حتت تأثري االستعمال كما أسلفنا الداللة العرفية، وميكن 

تسميتها بالداللة االجتماعية متييزا هلا عن الداللة احلقيقية أو األصلية، باعتبار أن الداللة 

جم، أما الداللة االجتماعية فيقصد تعين داللة الكلمة داخل املع -كما أسلفنا -املعجمية

وإن كانت الداللة املعجمية يف األصل اجتماعية إال أا "لة الكلمة يف االستعمال، دال ا

 يف حقبة زمنية ووضعت يف املعجمات،مجدت على شكل هياكل عدمية احلركة وثبتت 

أما الداللة االجتماعية فهي يف حركة دائمة متطورة، وهذا ما نالحظه يف استعمال بعض 

املعجم ال يستطيع حصر كل الدالالت االجتماعية أو الكلمات وموت بعضها، كما أن 

  .)1("وضع قواعد هلا

عدد دالالا بتعدد تفالكلمة إذا استعملت يف مواطن من الكالم خصصها االستعمال، فت

املناسبات والبيئات، ويأيت السياق ليحدد الداللة االجتماعية أثناء التواصل بني أفراد 

  .بالنظام اللغوي للتوصل إىل الداللة اتمع، ولذا ال ميكن االكتفاء

وهذا ال يعين بطبيعة احلال نفي الثبات عن دالالت كل الكلمات، فكثري من الدالالت 

مازالت ثابتة رغم االستعمال، تتعاقب عليها األجيال، وهذا االستقرار يف اللغة والثبات 

د الداللة إال يف إطار ولكن ال ميكن حتدي ،يف الصيغ هو أساس التواصل بني أفراد اتمع

  .)2(السياق سواء تعلق األمر بالداللة املعجمية أم بالداللة االجتماعية

حبكم أن فإذا انتقلنا إىل البيئة األصولية وجدنا جهدا دالليا تقعيديا يرتب هذه الدالالت 

االستنباط من النص الشرعي يتطلب منهم معرفة أي الدالالت أسبق يف االعتبار، واوىل 

خذ ا يف سياق االجتهاد للتوصل إىل احلكم الشرعي، فاحلقيقة الشرعية عند باأل

                                                 
  .49-48داللة السياقية عند اللغويني، ص عواطف كنوش املصطفى، ال 1
  .49صاملرجع نفسه، : ينظر 2
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تأيت  بينما ،يف املرتبة الثانية تأيت احلقيقة العرفية وىل، واجلمهور منهم تأيت يف املرتبة األ

  .يف املرتبة الثالثة )األصلية(احلقيقة اللغوية 

ة من بعد احلقيقة الشرعية يف سبيل االستنباط واعتبار مرتبة احلقيقة العرفية يف املرتبة الثاني"

ن ترك الوحي إنزال داللة بالعبارة أمر يفرضه واقع وحقيقة خطاب الوحي وغايته، أل

جديدة للكلمة إمنا هو إقرار لداللتها القائمة يف عرف من نزل فيهم هذا البيان وذلك 

الناس على تفهم اخلطاب، وهو عرف شاخص قبل الرتول والورود، والوحي إمنا خاطب 

  .)1("مىت مل يكن ما يوجب صرفا عما عهدت ،حتقيقا لغاية اخلطاب

من أوىل شروط النظر االجتهادي يف النصوص،  و مراعاة الترتيب بني هذه الدالالت

يقتضي من " ، و ليس املطلوب هذا فحسب، بل الواجباخلطأحىت يسلم االجتهاد من 

ية لعبارات الكتاب والسنة ومنطوقها اليت كانت املستنبطني الوقوف على الدالالت العرف

  )2("حاضرة يف القوم النازل فيهم ذلك الوحي أوال

والتبليغ النبوي من أشد ما يتطلبه يل رتيف بيئة الت املوجودةلة العرفية فالوعي بالدال

االجتهاد واالستنباط، وإال وقع اتهد يف إسقاط ما ال يراد من دالالت تأباها لغة 

   .)3(وقد تتعارض مع أصول اإلسالم ،يلالترت

ومما هو جدير باالعتبار أن القرآن والسنة كليهما يعتربان عند األصوليني كاللفظة 

، وأن كل جزء من هذه اللفظة ينبغي النظر فيه يف ضوء عالقته مع األجزاء )4(الواحدة

                                                 
  .44ص  حممود توفيق حممد سعد، سبل االستنباط من الكتاب والسنة،/ د -  1
  .44املرجع نفسه، ص  -  2
  .46-45املرجع نفسه، ص : ينظر -  3
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تعلقة بالنص وعلى املفسر واتهد أن يكونا على دراية بكل النصوص امل ،)1(األخرى

  .الذي يدرسانه

ومن املقرر يف علم التفسري أن أول ما جيب على املفسر القيام به أن يفسر القرآن بالقرآن 

أوال مت بالسنة الصحيحة ثانيا، وهذا املنهج هو الذي جيعل املفسر على دراية بالقرائن 

صول إىل مراد وبالسمات السياقية املناسبة اليت تعينه على معرفة داللة النصوص والو

  .)2(الشارع

 )3("ما نصب للداللة على املراد"والقرينة عند األصوليني عنصر دال، وهي عندهم   

ولكن الفرق املهم بينهما أن األلفاظ اللغوية دوال " ولذا تعترب يف املرتبة كاأللفاظ اللغوية

فرق بني وهذا الفرق متصل بوضوح بال ،وضعية، يف حني أن السمات السياقية دوال آنية

  .)4("الوضع واالستعمال

اصد كالم أما الشاطيب فال نكاد جند له حبثا دالليا إال وللسياق اعتباره يف الوصول إىل مق

هو يقر بأن الكالم أي اخلطاب يشتمل على ما هو وضعي ف ؛العرب ومقاصد الشرع معا

وهي مما هو  ،يف الكالم ال حتتمل نقاشاوعلى ما هو عريف، ولذا يؤكد أن هذه الثنائية 

 ،ال كالم يف أن للعموم صيغا وضعية: "ويف هذا يقول ،متعارف عليه عند علماء العربية

وإمنا ينظر هنا يف أمر آخر وإن كان من مطالب  ،والنظر يف هذا خمصوص بأهل العربية

  .أهل العربية أيضا، ولكنه التقرير ها هنا

  : ظرينوذلك أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ حبسب الوضع ن

                                                 
  .371، ص 03األحكام يف أصول األحكام، ج: ابن حزم: ينظر  -  1
  .86، ص السابقحممد يونس علي، املرجع : ينظر -  2
  .87، ص نفسهاملرجع  -  3
  . 87، ص املرجع نفسه -  4



 

92 

 

وإىل هذا النظر  الصيغة يف أصل وضعها على اإلطالق،باعتبار ما تدل عليه : أحدمها

قصد األصوليني، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل واحلس وسائر املخصصات 

  .املنفصلة

وإن كان أصل  ،حبسب املقاصد االستعمالية اليت تقضي العوائد بالقصد إليها: والثاين

  .على خالف ذلكالوضع 

والقاعدة يف األصول العربية أن األصل االستعمايل إذا عارض األصل القياسي كان احلكم 

  .)1("لالستعمايل

فيما يتعلق بداللة العام، والعربة عنده  اقفالوفالشاطيب يعترب مبوقفه هذا من إذن 

أي الداللة (والقول باالستعمال هو إقرار بأولويته على األصل القياسي  ،باالستعمال

، ولذا وجب على املتعامل مع النص الشرعي لتحديد داللته النظر يف قصد أهل )صليةاأل

اللسان ومراعاة السياق ومقتضى احلال، ملعرفة وضعية اللفظ داخل الكالم، وهذا ما جنده 

وبيان ذلك هنا أن العرب تطلق ألفاظ العموم حبسب ما : "ما يقرره بقولهواضحا في

معىن الكالم خاصة، دون ما تدل عليه تلك األلفاظ  قصدت تعميمه، مما يدل عليه

حبسب الوضع اإلفرادي، كما أا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه يف أصل الوضع، 

     )2(..."وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى احلال

تم معرفة املقاصد مبعرفة حبسب مقاصدها يف الكالم، وإمنا ت فالعرب تطلق ألفاظ العموم

لعرب وجماري عاداا يف الكالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تتم املعرفة أعراف ا

                                                 
  .200، ص 03الشاطيب املوافقات، ج -  1
  .201-200، ص 03املصدر نفسه، ج -  2
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الستعمال، ووجوه االستعمال فاحلاصل أن العموم إمنا يعترب با"بداللة مقتضى احلال، 

  .)1("كثرية، ولكن ضابطها مقتضيات األحوال اليت هي مالك البيان

إمنا هي  -حسبه– يف الكالماألولوية فالشاطيب من داللة العام،  واضح إذن موقف 

  .العربة تكون مبراعاة العرف، وال سبيل إىل ذلك إال مبعرفة السياقو  لالستعمال، 

للفظ خارج السياق، قر مبعىن ال ي األولأن وجدنا  الشاطيب، و ابن تيميةقارنا بني  إذاف

ة معروفة عند اجلمهور إمنا هي داللة سياقي "وضعا"رى بالتايل أن الداللة اليت تسمى وي

الوضع واملعىن بينما يقر الشاطيب ب هذا العرف يعترب قيدا،  من عرف االستعمال، وأن

  ال يكون له دور إال حني ال يسعفلكن هذا املعىن"للكلمة قبل االمتثال للسياق، و

أي أنه جعل الوضع يف املرتبة الثانية بعد االستعمال،  ؛)2("السياق مبعناها يف التركيب

السياقيني دها عند بعض القدامى وعند بعض عن نفسه املغاالة اليت جنوبذلك أبعد 

دالالت حمتملة لصنوف "أن للكلمات  كالمه الذي يستنتج من احملدثني، واملوقف األصح

   .)3("من املعاين ال تتحدد وال تتضح إال يف السياق

عية ومرتبتها للحقيقة الشر سنعرض يف املبحث التايل، للحقيقة العرفية و بعد أن عرضنا

  .يةرفعسبة للحقيقة اللغوية واحلقيقة اليف االعتبار بالن
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  السياق و احلقيقة الشرعية: ملبحث الثالثا
عند األصوليني أوال، مث عند الشاطيب،  احلقيقة الشرعيةنتناول اآلن بالدراسة 

النسبة للوضع ملعرفة القواعد الداللية اليت تضبطها وتبني مرتبتها يف النص الشرعي ب وذلك

  .واحلقيقة العرفية

اللغوي الذي  وأصلها احلقيقة الشرعية ما يتعلق بتعريفلعلماء األصول آراء خمتلفة في

  .نقلت عنه

  :نورد اآلن بعض التعريفات هلا

وهذا  )1("معىن احلقيقة الشرعية هو الذي مل يستفد امسه إال من الشرع" :األولالتعريف 

ـ771(تعريف السبكي  ـ 864ت (لي و احمل) ه   ).ه

هو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ يف اللغة، حبيث إذا أطلق ( :الثاينالتعريف 

  .)2() مل يفهم منه إال ما غلب عليه الشرع كالصالة

وهو ما ذكره  )3("لشرعي هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعىناالسم ا" :الثالثالتعريف 

ـ أو  415ت ( عبد اجلبارالقاضي  ـ416 ه ـ436 ( وأبو احلسني البصري )ه  )ه

ـ 606( واختاره الرازي    .)4()ه

هل هي  :ومن خالل هذه التعريفات يتبني أن علماء األصول اختلفوا يف احلقيقة الشرعية

  ما غلب واشتهر بعرف االستعمال أم أن الشارع وضعها ابتداء؟
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وتتب1(موفيا بالغرضما نراه  سنكتفي بذكر ا اخلالف خيرجنا عن املقصود، ولذاهذ ع(.  

املعروف أن الشارع أتى بألفاظ شرعية كألفاظ الصالة والصيام واحلج والزكاة، 

على الدعاء، وأما الصيام فيدل على  ابتداء أما الصالة بوضعها اللغوي فكانت تدل

احلج على القصد، والزكاة على النماء، وملا استعملها الشرع اكتسبت يدل  و اإلمساك،

  .م جديدة ترتبط بعبادات معروفةمفاهي

حول ما إذا كانت تلك األلفاظ قد نقلت عن وضعها "واخلالف بني األصوليني هو 

لها رعي جديد، أو استعماللغوي دون أي مالحظة لذلك الوضع، وأصبح هلا وضع ش

الشارع يف معناها اللغوي دون أن ينقلها، وال أن يتصرف فيها من ناحية الوضع، بل 

 لشروط اليت جتعلها مناسبة لتلك التسمية اجلديدة، أو أن الشارع تصرف فيهايف ا تصرف

وكثر دوراا على ألسنة أهل  ،واستعملها عن طريق التجوز بتقييدها بشروط معينة

  .)2("عرفية شرعية  تالشرع فاكتسب

ـ 505( الغزايل والرأي الذي نراه وسطا بني اآلراء هو ما جنده عند   : يف قوله )ه

ختار عندنا أنه ال سبيل إىل إنكار تصرف الشرع يف هذه األسامي، وال سبيل إىل وامل"

ا منقولة عن اللغة كما ظنه قوم، ولكنرف اللغة تصرف يف األسامي من ع دعوى كو

 ف الشرع يف احلجفتصر ،التخصيص ببعض املسميات كما يف الدابة: ني، أحدمهاوجه

: والثاين ،لشرع عرف يف االستعمال كما للعربوالصوم واإلميان من هذا اجلنس، إذ ل

 مواحملر مةء ويتصل به، كتسميتهم اخلمر حمريف إطالقهم االسم على ما يتعلق به الشي

ا، واألم حمرشرفه يف الصالة كذلك، ألن الركوع والسجود مة واحملرم وطؤها، فتصر

شرمال الشرع، إذ إنكار كون رع يف متام الصالة فشمله االسم بعرف استعطه الش
                                                 

  . 49-45حممد أبو النور زهري، أصول الفقه، من ص : ينظر: ملن شاء التوسع -  1
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لقدر بتعارف االستعمال فتسليم هذا ا. السجود ركن الصالة ومن نفسها بعيد و الركوع

وهو كاملهم احملتاج إليه،  ،من إخراج السجود والركوع من نفس الصالة للشرع أهون

وال يوجد ذلك يف  ،أسام معروفة اأن يكون هلإذ ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي 

   )1(..."إال بنوع تصرف فيه لغة ال

فعلى اتهد أن يراعي يف فهم اخلطاب االستعمال العريب واالستعمال الشرعي معا 

ألما متداخالن ميهد األول منهما للثاين، فال سبيل للفقه أي معرفة مراد الشارع من "

  .)2("مل يكن هناك فهم للفظ يف وضع اللغة االستعمايلاخلطاب إذا 

بشأن حقيقة الداللة الشرعية له عالقة باألولويات  األصولينيالذي رأيناه عند  إن اجلدل

الداللة، أي احلقيقة الوضعية واحلقيقة الداللية يف النص الشرعي والتمييز بني مراتب 

  احلقيقة الشرعية؛العرفية و

عىن أن اخلطاب جيب محله على املعىن الشرعي، مث العريف مث امل"واألصوليون متفقون على 

أي ال بد من مراعاة معهود الشرع وعرفه إال إذا صرف ، )3("اللغوي احلقيقي مث ااز

  .عنه صارف

 الداليل قوة تفوق سائر األعراف ريللعرف الشرعي يف التغي" ومما هو جدير بالذكر أن 

فاظ اليت أكسبها الشرع مدلوالت اخلاصة بالعلوم أو بغريها من ااالت، ذلك أن األل

ب هلا الشيوع يف االستعمال العام بني أبناء تة مغايرة ألصل مدلوالا اللغوية، قد كُجديد

هي املتبادرة إىل الفهم عند عامة اللغة حبيث أصبحت هذه املدلوالت الشرعية 

                                                 
  .184-183الغزايل، املستصفى، ص  -  1
  .98املنهج األصويل يف فقه اخلطاب، ص  إدريس محادي، -  2
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الناطقني،فمن منا يفهم عند إطالق ألفاظ الصالة والصوم واحلج والزكاة واإلميان 

  )1("ة يف اللغة؟يها األصليوالفسق والكفر معان

ث لبيان وسلم بعألن النيب صلى اهللا عليه "وإمنا حيفظ اللفظ أوال على احلقيقة الشرعية 

مل على ح ،كن احلمل عليهاكان ومل ميالشرعيات، فإن مل يكن له حقيقة شرعية، أو

 رتعذّعليه الصالة والسالم، ألنه املتبادر إىل الفهم، فإن  هاحلقيقة العرفية املوجودة يف عهد

وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعريف حبيث  ،)أي الوضعية(مل على احلقيقة اللغوية ح

    .)2("صار يسبق أحدمها دون اللغوي، فإن مل يكن فإنه مشترك ال يترجح إال بالقرينة

وبعد التعرف على آراء األصوليني إمجاال فيما يتعلق باألولويات الداللية، أي ترتيب 

والعرفية والشرعية يف النص الشرعي، ننتقل إىل الشاطيب لنتعرف على عية احلقيقة الوض

 عنده ومدى احلاجة إىل السياق ،منهجه يف هذه املسألة وعلى ضوابط النظر واالجتهاد

قارب بني آرائه يف هذا الصدد وبني ما يقرره تلتحرير الداللة، ولنعرف أيضا مدى ال

  .السياقيون احملدثون

النظر إىل املقاصد، سواء تعلق األمر باللسان  هو يف تنظريه الداليلمنطلق الشاطيب   

وهو ال . واالعتبار إمنا يكون للمقاصد االستعمالية ،العريب عموما أم بالنص الشرعي

يقف عند احلقيقة اللغوية وتعريفها، وال يتعرض إىل آراء األصوليني يف جتريداا 

  . عالقة مباشرة باستنباط األحكام هل وإمنا هو ملتزم ببيان ماوتفاصيلها، 

حبسب املقاصد االستعمالية اليت تقضي "ففيما يتعلق بالعموم، فإن النظر فيه حسبه إمنا هو 

االعتبار استعمايل  وهذا وإن كان أصل الوضع على خالف ذلك، العوائد بالقصد إليها،

                                                 
  .105ان محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص ميطاهر سل -  1
  .312-311، ص 1ج شرح اَألسنوي، سنوي،َألا -  2
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رض األصل اا عوالقاعدة يف األصول العربية أن األصل االستعمايل إذواألول قياسي، 

  .)1("الستعمايلاحلكم لان ك القياسي

مبا تدل عليه األلفاظ حبسب الوضع اإلفرادي، بل ال بد من مراعاة قصد العرب  وال يعتد

تهد يف كل ذلك مبقتضى واألخذ بعني االعتبار للتركيب، ويسترشد ا ،يف صيغ العموم

  .احلال

ألفاظ العموم حبسب ما قصدت وبيان ذلك هنا أن العرب تطلق : "يقول الشاطيب

تعميمه، مما يدل عليه معىن الكالم  خاصة، دون ما تدل عليه تلك األلفاظ حبسب 

الوضع اإلفرادي، كما أا أيضا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه يف أصل الوضع، 

   )2(..."وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى احلال

بل إن  ،عية يف النص الشرعي على أا شرعيةوليس يف كل احلاالت تعامل األلفاظ الشر

نبه إليه الشاطيب بقوله الذي يرشد إىل الداللة الصحيحة هو السياق واملقام، وهذا ما 

  ".كما أا أيضا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه يف أصل الوضع: "السابق

فإن "، فيقول بيان اختالف قصد املتكلم من خطاب إىل خطاببويزيد املسألة تأكيدا 

ضع نفسه وغريه وهو ال يريد نفسه وال املتكلم قد يأيت بلفظ عموم مما يشمل حبسب الو

وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له  ،يريد أنه داخل يف مقتضى العموم

  )3(..."يف أصل الوضع، دون غريه من األصناف

يذكر أن  ،ب إمنا هو باالستعمالوبعد أن يبني باألمثلة أن مدار األمر كله يف اخلطا

  : وهذا ما يفيده قولهاملقصدين الشرعي واالستعمايل متداخالن، 

                                                 
  .200، ص 03املوافقات، ج الشاطيب، -  1
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   .)1("يف عمومات الشرع هذا كالم العرب يف التعميم، فهو إذن اجلاري"

ويأيت حبديث شريف كمثال للتدليل على وجوب مراعاة العرف االستعمايل عند العرب 

 ابٍها إِميأَ": ة، واحلديث هو قوله عليه الصالة والسالمأثناء النظر يف النصوص الشرعي
قَفَ غَبِدطَ دهخروج : "مدعما به رأيه فيقول بالنسبة هلذا احلديث قول الغزايل وينقل )2("ر

الكلب عن ذهن املتكلم والسامع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، 

ذا قال غريه أيضا، وهو موافق لقاعدة العرب، وعليه وك. ونقيضه هو الغريب املستبعد

  .)3("حيمل كالم الشارع بال بد

الوحي من رصد جذرها اللغوي وما صاحبها من حني النظر يف كلمات  البد إذن

راد إن طّة أسباب الرتول وما قد يتجلى من اكلمات أخرى داخل التركيب، ومن معرف

واالنتشار يف عدة نصوصسمت بالتكرار ات دت أو ما تفرات ذي مساق بداللته يف نص

  .)4(ومالبسات خمتلفة

هي من األلفاظ اليت أصبح معناها الشرعي املتعلق بالعبادة املخصوصة " الصالة"فكلمة 

هو املتبادر إىل الذهن، ويف أغلب آيات القرآن الكرمي جاءت ذا املعىن، ولكن جند يف 

  األصلية وذلك يف قوله تعاىل مثالية القرآن أيضا أا جاءت بالداللة اللغو

 )5(.  

                                                 
  .202، ص 03املصدر نفسه، ج -  1
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لتحمل أمانة داللة أخرى يستوجبها  املطّردةقد يعدل ا عن هدى الداللة "فالسياق 

  .)1("السياق والقرائن واملساقات

يدل  )2("لِّصيلْا فَمائص انَكَ نْإِفَ ،بجِيلْفَ مكُدحأَ يعا دذَإِ: "واحلديث الشريف

أي أن لفظ  ،احلقيقة الشرعية نودالسياق فيه على وجوب املصري إىل احلقيقة اللغوية 

  .به الدعاءالصالة هنا املقصود 

هذا كثري يف مفردات املعجم القرآين والنبوي مما يستوجب الوعي باملساق  ومثلُ"

  اليةوالقرائن احل

  .)3("لتحرير الداللةسات الداخلية واخلارجية ة واملالبيواملقال

رده  من عالقة وطيدة، فهو يف ما بني االستعمالني الشرعي والعريفوال يفتأ الشاطيب يقرر 

ون مقولة على األصوليني الذين يتبن"ليس يف القرآن عام إال وله مصخص "ن طبيعة يبي

ف على فهم املقاصد فيه، متوقّأن الفهم يف عموم االستعمال : "دهذه العالقة فيؤكّ

املقصد يف االستعمال العريب الذي أنزل القرآن : أحدمها: دانوللشريعة ذا النظر مقص

  .حبسبه وقد تقدم القول فيه

املقصد  يف االستعمال الشرعي الذي تقرر يف سور القرآن حبسب تقرير قواعد : والثاين

نسبة الوضع االستعمايل العريب ك مطلق وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إىل ،الشريعة

إن أصلها " الصالة"اجلمهوري، كما تقول يف  الوضع يف الصناعات اخلاصة إىل الوضع

                                                 
  .43عد، املرجع السابق، ص حممود توفيق حممد س -  1
  .489، ص 02مسند اإلمام أمحد، ج -  2
  .44حممود توفيق حممد سعد، املرجع السابق، ص  -  3



 

101 

 

الدعاء لغة، مث خت يف الشرع بدعاء خمصوص على وجه خمصوص، وهي فيه حقيقة ال ص

    .)1("جماز

اختالف  سابقا كالمه هذا موقفه من احلقيقة الشرعية اليت ذكرنايتضح لنا من  و

يرى أا جماز، وواضح أن الشاطيب ينتمي  أا حقيقة ومنيرى بني من  بشأا  األصوليني

  .الذي يراها من احلقيقةإىل الفريق 

 ،القائلون بالتخصيص خصومهالشاطيب األمثلة من القرآن والسنة اليت ذكرها  و يعرض

رشد إىل الداللة ويرد عليهم موضحا أن مراعاة سياقات هذه اآليات واألحاديث م

  .عاء دخول التخصيص عليهمن عموم ال مربر الدوأن ما فيها  ،ةداملقصو

ن منهجه وضوابطه يف بيان احلقيقة لنتبي اليت أوردها كر بعض اآلياتوسنقتصر على ذ

يقول يف  .)2(  : يبدأ باآلية الكرمية .الشرعية

ن لى اخلصوص، فإفإن سياق الكالم يدل على أن املراد بالظلم أنواع الشرك ع:"ةاآلي

السورة من أوهلا إىل آخرها مرة لقواعد التوحيد، وهادمة لقواعد الشرك وما يليهقر، 

ته لقومه باألدلة اليت أظهرها هلم والذي تقدم قبل اآلية قصة إبراهيم  عليه السالم يف حماج

 :هلك قولُتقدم قبل ذكوكب والقمر والشمس، وكان قد يف ال

 )3( ن أنه ال أحد أظلم ممن ارتكب هاتني فبي

وتقريرا ملرتلتهما يف ما يف سورة األنعام إبطاال باحلجة،  تني، وظهر أما املعينلّاخلُ

   )4(..."هلما ادضم هو املخالفة وإيضاحا للحق الذي
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فضال عن  مراعاة سياق السورة ككلٍّ املبين على أساسيف رأيه  الشاطيب واضحفموقف 

مراعاة سياق آياا، قبل اجلزم بأن احلقيقة الواردة يف النص الشرعي هي حقيقة عرفية أم 

   .)1(شرعية

 : األلفاظ املفردة، ففي قوله تعاىل منوللشرع عرف خاص يف اجلملة املركبة 

 )2(، يف استعماله العريف عفإن احلقيقة الشرعية اليت قصدها املشر 

ونظرا ملعرفة خصائص خطاب  )3(..."األكل لُّل هذه املركبات واجلمل هي حاخلاص ملث

نه احلقيقة الشرعية دون احلقيقة اللغوية اليت الشرع، فإن كل قارئ للقرآن يتبادر إىل ذه

  .تفيد تعلق احلكم باألعيان ذاا
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  االستعمال البالغي : ابع املبحث الر
تناولنا يف املباحث الثالثة السابقة الوضع و احلقيقة و مراتبها، و اتضح لنا أن 

عية إعطاء األصوليني عامة جممعون على أن من قواعد  الداللة يف فهم النصوص الشر

و رأينا منهج  األولوية  لالستعمال و العرف اللّغوي قبل الرجوع إىل الوضع اللغوي،

و على معهود ه، يالشاطيب يف معاجلة هذه املسألة و مدى ارتكازه على السياق بنوع

ستعمال البالغي سواء ما تعلق عرب، و لكن سنخصص هذا املبحث لالخطاب ال

و ذا املبحث تكتمل الصورة    بعلم املعاين أو علم البديع، بأساليب البيان أو ما تعلّق

  .فيما خيص مبدأ االستعمال

ما  قبل أن نبنيز و الكناية و التمثيل، و نبدأ بتعريف أنواع البيان الثالثة و هي اا

  .أثرها على الداللة بغرض بيان تناوله الشاطيب من ألوان االستعمال البياين،

  :تعريف ااز 
ـ و ز(جاء يف لسان العرب يف مادة :  لغة )أ   ) :ج

وزؤا و جزوج عاملوض ازالطّريق و ج تزا و اجازجا و مو جواز  هزاوو ج به ازج

      ، أَجازه خلَّفَه و قَطَعه سار فيه و سلكه، و: و أَجازه و أَجاز غَيره و جازه  جِوازا

ازو أَج ه : فَذَه1(".أَن(  

يتبني لنا أن ااز لغة هو العبور من مكان اىل مكان آخر، و هذا املعىن هو ما سنالحظه 

  .يف املعىن االصطالحي

  

                                                 

  ،326، ص )جوز(، مادة 05إبن منظور، لسان العرب، ج  -1
  .146، ص 1989، 2، دار الدعوة، تركيا، ط1إبراهيم مصطفى و آخرون، املعجم الوسيط، ج: و ينظر 



 

104 

 

  : اصطالحا) ب

ـ 471(يعرفه عبد القاهر       كلُّ كلمة أُريد منها غري ما وضعت له يف " فيقول ) ه

  )1(".ول فهو جمازوضع واضعها ملالحظة بني الثاين و األ

ـ 436ت (و يعرفه أبو احلسني البصري  به معنى مصطلح عليه غري ما  ما أُفيد" بأنه ) ه
  .)2("اصطلح عليه يف أصل تلك املواضعة اليت وقع التخاطب ا

ـ 606 ت (و اعترض عليه الرازي  و هو قيد مهم لئال يكون " العالقة"بأنه مل يذكر ) ه

ااالصطالح الثاين وضع3(.ا جديدا ال جماز(  

ـ 684ت (ايف و عرفه القر ااز ما استعملته العرب يف غري موضوعه : " بقوله ) ه

  )4(".لعالقة بينهما

لنا أن مستعمل ااز قد جاز باللفظة أصلها الذي  فمن التعريف االصطالحي يتضح

مالبسة بني ما نقله لصلة و إما  و اوضعت له يف اللغة، و أوقعها على غري ذلك إما تشبيه

  )5(.اليه و ما نقلها عنه

و قد اشترط البالغيون و األصوليون أن يكون هناك عالقة بني اللفظ املنقول و معىن 

فالعالقة هي االرتباط أو املناسبة بني "  ،)6(األصل، ألن وجود العالقة شرط لتحقق ااز

، و هذا االرتباط أو املناسبة البد و اازي، أو بني الوضع األول و الثاين املعىن احلقيقي

                                                 

  .317عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص  -1
  .16، ص 01أبو احلسني البصري، املعتمد يف أصول الفقه، ج -2
  .286ن ص 01ألصول، جفخر الدين بن حممد، احملصول يف علم ا ،الرازي: ينظر  -3
  .44ايف، شرح تنقيح الفصول، ص رالق -4
  .376اجلرجاين، أسرار البالغة، ص  هرينظر، عبد القا -5
، و حيي بن محزة 305، ص 1ية البناين على شرح مجع اجلوامع، جش، و حا365 صاجلرجاين، أسرار البالغة،: ينظر  -6

و حاشية  ،64، دار الكتب العلمية، دط، دت، ص 1قائق اإلعجاز، جالعلوي، الطراز املتضمن ألسرار البالغة و علوم ح
  .25، ص 4الدسوقي على شرح املختصر للتفتازاين، ج
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من أن يكون مبالحظة املتكلّم له، فإن مل يالحظه فال عالقة، و إن كان له مناسبة، 

  )1(".هنا بغرض املتكلّم و لفظه مجيعاهفالعربة 

  .و سيأيت مزيد بيان هلذه العالقة حيث نتعرض لرأي الشاطيب

  :تعريف الكناية  - 
يعين : عن األمر بغريه يكنِي كناية  ىو كَن. شيء و تريد غريهأن تتكلّم ب" هي :  لغة) أ

  )2(".إذا تكلّم بغريه مما يستدلّ عليه حنو الرفث و الغائط و حنوه 

ـ 471 ت(  يعرفها اجلرجاين:  اصطالحا) ب ـ   )ه          يف الفصل الذي عنونه ب

هنا أن يريد املتكلم هاد بالكناية و املر: " قائال ) يف اللفظ يطلق و املراد به غري ظاهره( 

و لكن جييء إىل معىن هو  ،إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة

طويل "هو : ثال ذلك قوهلم تاليه و ردفه يف الوجود فيومئ به إليه، و جيعله دليال عليه، م

نؤوم : "كثري القرى، و يف املرأة يعنونَ " كثري الرماد"يريدون طويل القامة، و " النجاد

  )3(...".ها ، هلا من يكفيها أمرمخدومةٌ نها مترفَةٌأو املراد " لضحىا

ـ 626ت ( يعرفها السكاكيو  معناه مع  لفظٌ استعمل و أُريد به الزم: "بقوله  )ه

  )4(".يضاجواز إرادة ذلك املعىن أ

جاز أن تريد من " نجادفالن طويل ال: "فإذا قلت فالكناية ال تنايف إرادة احلقيقة بلفظها، 

  )5(.به عن طول قامته نىنه طويل القامة، أو أن طول جناده كهذا أ قولك

                                                 

  .211نشأت علي حممود، املباحث اللغوية، ص  -1
ـ (، مادة 15ابن منظور، لسان العرب، ج  -2   .233، ص )ي-ن -ك
  .79عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص   -3
  .158، ص 05القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ج: ، و ينظر أيضا 195اح العلوم، ص السكاكي، مفت -4
    ،170، و ينظر أيضا، السكاكي، مفتاح العلوم، ص 434، ص 02حممد بن سليمان العريين، داللة اإلشارة، ج: ينظر   -5

  .148و حسن طبل، املعىن يف البالغة العربية، ص 
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ـ637ت ( يقول ابن األثري )1(  : ففي قوله تعاىل  إنه إن ) : " ه

مس الذي حقيقته مصافحة حمل على اجلماع كان كناية، ألنه ستر اجلماع بلفظ اللّ

اجلسد اجلسد،   و إن حمل على املالمسة اليت هي مصافحة اجلسد كان حقيقة، و مل 

  )2(".يكن كناية

  :تعريف التمثيل ) ج
  )3("ل له كذا متثيال إذا صور له مثاله بالكتابة أو غريهامثّ: "  لغة) أ

ل نوع خاص من التشبيه، و قبل ذكر التعريف البد أن نوضح أن التمثي:  اصطالحا) ب

لكن فيه خصوصية، فإذا كانت الداللة يف التشبيه داللة لفظ على معىن، فإن الداللة يف 

، و ال يفهم املعىن فيه إال بضرب من )4(التمثيل داللة منحرفة، فهي داللة معىن على معىن

التشبيه، و ذلك التأول، و هذا ما يفهم من تعريف اجلرجاين يف حماولته التفريق بني نوعي 

  :يف قوله 

  :حدمها باآلخر، كان ذلك على ضربني اعلم أن الشيئني إذا شبه أ" 

  .أن يكون من جهة آمر بين ال حيتاج فيه إىل تأول:  حدمهاأ
  )5(".أن يكون الشبه حمصال بضرب من التأول :  و اآلخر

                                                 
  43: النساء، اآلية  -  1
  .243ابن األثري، املثل السائر، ص  -  2
إبراهيم : ، و ينظر أيضا 256، ص 1986الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، دط،  -  3

  .853، ص 02مصطفى، و آخرون املعجم الوسيط، ج
.134حسن طبل، املعىن يف البالغة العربية، ص : ينظر  -  4
  .93سرار البالغة، ص أاجلرجاين،   -  5
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األشياء يف ظاهرها فاألول هو التشبيه العادي، أي القائم على إدراك العالقات بني 

إىل بواطن األشياء و إدراك ذ فيتسم بالنفا -تشبيه التمثيل-احلسي،   و أما الثاين أي 

  و عالقاا داللتها املستكنة 

، و أما العالقة بني نوعي التشبيه هذين )1(اخلفية البعيدة عن جمال اإللف و مدارك احلس

لفرق بني الضربني، فاعلم أن التشبيه عام، و إذا عرفت ا: " فيوضحهما عبد القاهر بقوله 

   )2(".و كل متثيل تشبيه، و ليس كل تشبيه متثيال خص منه،أو التمثيل 

ركز عليها  اليت هذه األلوان البيانية ،تعريفات ألوان البيان الثالثة بعض ذكرو بعد 

سياق يف جه القائم على الأن نتعرف على منه اآلن الشاطيب يف تنظريه الداليل، حناول

 .ستعمال البالغي يف إطار االستعمال العام للغةالامعاجلة 

الذي  أي يف إطار السياق معهود خطاب العرب، إطار يف البيانيةالشاطيب األلوان  يعاجل

راعاه القرآن الكرمي يف حتديه هلم، إذ خاطبهم على أساس ما يعهدون، و مما اشتهر عنهم 

ن يف علم فنون : " ر الشاطيب عن ذلك بقوله تنويههم باألسلوب الفصيح، و عبالتفن

ف يف أساليب الكالم، و هو أعظم رصالبالغة، و اخلوض يف وجوه الفصاحة، و الت

 هِمالَتحتنعجزهم من القرآن الكرمي، قال تعاىل أجاءهم مبا فم: 

)3()4(.  

                                                 
  .، بتصرف134حسن طبل، املعىن يف البالغة العربية، ص : ينظر -  1
.99اجلرجاين، أسرار البالغة، ص  -  2
  .88: سورة اإلسراء، اآلية  -3
  .58-57، ص 2الشاطيب، املوافقات، ج -4
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بالقرآن الكرمي إال إذا خاطب العرب بأسلوب قائم على  اإلعجازفال ميكن أن يتحقق 

  .أعراف الكالم املتداولة بينهم، و منها عرفهم يف استعماهلم البالغي

، و هذا ما يقرره العرب ملن رام فهم النص القرآين أن يتبع معهودو بناء على هذا، ال بد 

فال يصح العدول عنه يف  ،مستمر فإن كان للعرب يف لسام عرف"  :الشاطيب قائال 

عرف فال يصح أن جيري يف فهمها على ما ال تعرفه، و  مفهم الشريعة، و إن مل يكن ثَ

   )1("األساليبو   هذا جار يف املعاين و األلفاظ

و يتجلى معهود العرب يف لساا يف االستعمال البالغي سواء أكان ذلك على مستوى 

رأي الشاطيب يف ح وضت" املوافقات"شواهد من األلفاظ أو املعاين أو األساليب، و سنورد 

  .خصائص كالم العرب يف هذه اجلوانببيان 

املعىن، و يقرر الشاطيب ذلك االستعمال  الكناية خلدمة الكرمي لقد استعمل القرآن         

لكناية يف األمور اليت يستحيا من التصريح ا، كما اأتى فيه : " يف لغة القرآن فيقول 

يء من الغ ىكنئط، و كما قال اعن اجلماع باللباس و املباشرة، و عن قضاء احلاجة با

   )2(  : يف حنوه 

داللتها على هذه املعاين حبكم  إنمالك أدبا لنا استنبطناه من هذه املواضع، و استقر ذ

  )3(".التبع، ال باألصل 

                                                 
  .62، ص 02 ، جاملصدر نفسه -1
  .75: املائدة، اآلية  -2
 

  .80ص ، 2املصدر نفسه، ج -  3
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ه عليهما مأكناية عن بشرية عيسى و  "": فقول اهللا تعاىل 

اشر، و كنى عن معىن مقصود غري مبتضمنت الكناية معنيني، معىن مباشرا السالم، و قد 

  .هو قضاء احلاجة اليت ال تليق باإلله

 و من االستعمال اازي ما يوضحه الشاطيب تعليقا على اآلية 

تسمية اجلزاء املرتب : " و ذلك يف قوله  )1( 

مثله  يف كالم العرب، و يف الشريعة من هذا كثري،  على االعتداء اعتداء جماز معروف

 :وقوله ،)3( وقوله  )2( : كقوله تعاىل 

فهذه  )5(.."إىل أشباه ذلك  )4(  

ال ميكن أن تفهم إال على أسلوب ااز، ألن  ،الصفات اليت جاءت يف هذه اآليات

و  سبحانه، إذ ال جيوز وصف اهللا باالستهزاء و املكر اهللافهمها على احلقيقة ينايف ترتيه 

  ...الكيد

علم  الفهما على  نبر كوسائل يستعااىل القرآن الكرمي، و اليت تعت و من العلوم املضافة

و منها حتسني العبارة بالكناية و : " لكناية فيقول و يذكر منها الشاطيب ا   البالغة، 

حنوها يف املواطن اليت يحيا من ذكره يف عادتنا، كقوله تعاىل تسحتاج فيها إىل ذكر ما ي :         

                                                 
  194: البقرة، اآلية  -  1
  .15: البقرة، اآلية  -  2
  .54: آل عمران، اآلية  -  3
  .16 -15: الطارق، اآليتان  -  4
  .114-113، ص  02الشاطيب، املوافقات، ج -  5
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  )1(  
، حىت إذا وضح السبيلُ يف مقْطَعِ احلَق، و )3("" :وقوله  )2(

رِيحِ مبا ينبغي التصالت قْتو رضمنهصح دو إليه اإلشارةُ بقوله  ،ريح به، فال ب 

 )4(  ، 
 )5(")6(.  

         فهم االستعمال البالغي شرطا اساسيا من شروط االجتهاد يف النص  و يعد

الشرعي، و ليس املطلوب حصول مطلق الفهم فحسب، بل البد من وصول اتهد اىل 

ا عرف كلّي رآن الكرمي راعىالسليقة، ألن الق درجة تضاهي درجة العريب اخلالص ذي

سبقه من االستعمال البالغي، و قد أكد الشاطيب على هذا الشرط، و ذكر آراء من 

ن تكلم يف إاد بذلك أن سيبويه و و املر"....  :فقال اللّغويني، وأورد قول سيبويه 

ظها و الفأو أحناء تصرفاا يف  فقد نبه يف كالمه على مقاصد العرب، ،النحو

  )7(..."هامعاني

ويه يف فهم اللسان بن يضاهي اتهد سيأو يورد شبهة للمخالف مفادها إنكار ضرورة 

: قد قال الغزايل يف هذا الشرط ما تقدم تقريره، و هذا غري: " مث يرد عليها قائال العريب، 

                                                 
  .43: النساء، اآلية  -  1
  .12: التحرمي، اآلية  -  2
  .75: املائدة، اآلية  -  3
  .26: البقرة، اآلية  -  4
  .53: ألحزاب، اآلية ا -  5
  .282، ص 03الشاطيب، املوافقات، ج -  6
.83، ص 4الشاطيب، املوافقات، ج -  7
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ال، حىت مييز بني صريح منه القدر الذي يفهم به خطاب العرب و عادم يف االستعإ

  )1(...."م و ظاهره و جممله، و حقيقته و جمازه الكال

و إنما املقصود حترير الفهم حيت يضاهي : " و يبني املقصود من هذا الشرط، فيقول 

  )2(".العريب يف ذلك املقدار 

و ال يفوت الشاطيب ذكر خصائص اللسان العريب و مساته، و منها أسبقية املعىن على 

  .ستعمال البالغي يف إطار السياقيف هذا املبحث هو داللة اال و لكن ما يهمنا ،)3(اللفظ

  .السياق

إمنا  ،مث يف القرآن الكرمي الذي جتسد فيه البيان العريب ،إن ألوان البيان يف اللسان العريب

هذه املهمة فإا تنحرف عن  ؤدملعىن و إليضاح املقصود، فإن مل تا خلدمة ا ىيؤت

و أن مل : " بقوله بيانا عن معهود العرب يف اخلطاب  داللتها، و هذا ما يوضحه الشاطيب

يكن معهودا عند العرب فال يعترب فيها، و مر فيه أا ال تقصد التدقيقات يف كالمها، و 

ال تعترب ألفاظها كل االعتبار إال من جهة ما تؤدي املعاين املركبة، فما وراء ذلك إن كان 

     ى إدراك املعىن املقصود، كاازهو معني عل مقصودا هلا فبالقصد الثاين و من جهة ما

  )4(".و االستعارة و الكناية

جل خدمة املعىن و ليس من أجل تزيني أألوان البيان من  إىل فالعرب تلجأ         

أسرار "رجاين يف كتابيه هو ما تبناه عبد القاهر اجلمن الشاطيب  اللفظ، و هذا املوقف

ني، و يبني موقفه من تشبيه التمثيل يي اللفظأيف مواجهة ر "دالئل االعجاز"و  "البالغة

                                                 
  .84، ص 04املصدر نفسه، ج -  1
  .84، ص 04املصدر نفسه، ج -  2
  ).التركيب و أثر السياقداللة (مت تناول هذه املسألة يف الفصل السابق  -  3
  .307، ص 03الشاطيب، املوافقات، ج -  4
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من له أدىن متييز أن األغراض  ى علىال خيف –و هكذا كل كالم كان ضرب مثل :"قائال 

اليت تكون للناس يف ذلك ال تعرف من األلفاظ، و لكن تكون املعاين احلاصلة من جمموع 

  )1(".الكالم أدلّة على األغراض و املقاصد 

لة التمثيل و غريه من ألوان البيان ترتكز على النظم و السياق، و هذا املوقف هو فدال

  .عينه موقف الشاطيب الذي ارتكز أيضا على ما مساه املعاين املركبة دون املعاين اإلفرادية

و مقتضى القول بالنظم و التركيب هو فهم املعىن من سياق الكالم ككل، و عدم 

دة وحدها، و هذا ما يشرحه أحد الكتاب املعاصرين بقوله معلقا االلتفات اىل معىن املفر

لقد فقدت الكلمات قيمتها، و اوت داللتها "  :النظم ما قرره اجلرجاين بشأن على 

و أصبحت الكلمة يف أسلوب التمثيل مبثابة احلرف يف الكلمة، ليس له   كمفردات، 

ة، و حبيث ال يسوغ حبال أن تصف مفردا من مفردات هذا األسلوب داللة باملر– 

ذا كان يف هذا األسلوب شيء من بداللة ما حقيقية أو جمازية، فإ –بالنسبة لغرضه 

احلسن أو البالغة، فإن دعوى رجوع شيء من هذا احلسن اىل اللفظ دعوى موغلة يف 

  )2(".البطالن

 و التركيب، وللمعىن  يف كل أبواب البالغة أن الشاطيب يعطي األولوية يتضح لنا جبالء

عنده  املتكلم، و من عناصر السياق اهلامة ف السياق مرتكزا عليه ملعرفة قصدظّيو هو

أسباب الرتول، و اليت تعترب من الشروط األساسية لفهم االستعمال البالغي يف القرآن 

معرفة أسباب الرتول الزمة ملن أراد علم القرآن، : " الكرمي، و يوضح هذه املسألة قائال 

أن علم املعاين و البيان الذي يعرف به إعجاز نظم :  حدمهاأ:الدليل على ذلك أمران و 

حال : على معرفة مقتضيات األحوال  مداره القرآن فضال عن معرفة مقاصد العرب، إمنا
                                                 

1
.338عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  

2
.278حممد عبد اهللا اخلويل، مقتضى احلال بني البالغة القدمية و النقد احلديث، ص  
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الكالم  ب، أو اجلميع، إذب، أو املخاطَاخلطاب من جهة نفس اخلطاب، أو املخاط

و حبسب خماطبني و حبسب غري ذلك، كاالستفهام،  الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني

من تقرير و توبيخ و غري ذلك، و كاألمر يدخله معىن  رخلفظه واحد، و يدخله معان أُ

و ال يدل على معناها املراد األمور اخلارجة، و . اإلباحة و التهديد و التعجيز و أشباهها

  .)1("عمدا مقتضيات األحوال

ح على ضرورة االعتماد على السياق املقامي إىل جانب يدل بكل وضو هذا فقوله

  .السياق املقايل الذي يسميه التركيب أيضا

            ،و أما من أراد فهم الكالم بدون اعتماد السياق فلن يصل إىل املعىن املقصود من الكالم

و سيقع يف الشبذا فات و إ: " ... و اإلشكاالت، و هذا ما يوضحه الشاطيب متابعا  ه

نقل بعض القرائن فات فهم الكالم مجلة، أو فهم شيء منه، و معرفة األسباب رافعة 

ّات يف فهم الكتاب بال بدمط، فهي من املهمو معىن معرفة لكل مشكل يف هذا الن ،

  )2(".السبب هو معىن معرفة مقتضى احلال 

هو أن اجلهل بأسباب و : " عن األمر الثاين  فيقولو يبني ما ينجم عن إمهال السياق 

الترتيل موقع يف الشبه ورِو اإلشكاالت، و مللنصوص الظاهرة مورد اإلمجال حىت يقع  د

  )3(".االختالف، و ذلك مظنة النزاع 

بشأا بني أصحاب املعىن و  و أما احملسنات و دورها يف الكالم، فقد دار جدل كبري

على رأسهم عبد  و يه رأي أصحاب املعىن،بنيف تواضح اللفظ، و لكن الشاطيب  صحابأ

م يف بدء توهقسام قد يأنا و هه: " يقول عن السجع و التجنيس القاهر اجلرجاين، الذي 
                                                 

  .258، ص 03الشاطيب، املوافقات، ج -  1
  .258، ص 03املصدر نفسه، ج -  2
  .259، ص 03، جنفسهاملصدر  -  3
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ى اللفظ و اجلرس، إىل ما تعديمتام العربة، أن احلسن و القبح فيها ال إالفكرة، و قبل 

إىل ذلك، و منصرف فيما  عمرج –ق النظر قّو إذا ح –يناجي العقل النفسي، و هلا 

  )1()".االعتراض(ك، منها التجنيس و احلشو لهنا

و ما يلحق به من ألوان  ،و يعيب اجلرجاين أسلوب املتكلفني املولعني باجلناس         

         :يات األحوال، فيقول عىن و ما يعني على إدراكه من مقتضو ينتصر للم البديع،

، حىت يكون املعىن هو ال جتد جتنيسا مقبوال، و ال سجعا حسناو على اجلملة، فإنك " 

ال، و وو حىت جتده ال تبتغي به بدال، و ال جتد عنه ح و ساق حنو،ه و استدعا الذي طلبه

و أعاله، و أحقّه باحلسن و أواله، ما وقع من غري قصد  ن أحلى جتنيس تسمعهإمن هنا ف

 –و إن كان مطلوبا  –لطلبه، أو ما هو حلسن مالءمته  بٍهأَ، و تبهمن املتكلّم إىل اجتال

ذه املرتلة و يف هذه الص 2(".ورة(  

       و موقف اجلرجاين هذا من البديع متالئم مع نظريته يف النظم، القائمة على السياق 

و مقتضى احلال، و هو املوقف نفسه الذي يتبناه الشاطيب، يف تفضيله األسلوب املطبوع 

ول قائما ل يف كون األسلوب األوب املتكلّف، و بيان الفرق بينهما و املتمثّعلى األسل

 عن دون و خرجوا بهعلى عرف استعمال العرب، دون األسلوب الثاين الذي تبناه املولّ

أسلوب الكناية اجلاري منط الكالم العريب السليم، و يبني رأيه هذا بوضوح بعد ذكر 

على سيف كالم  العرب، شائع  هشبه ذلك، فإنما أو..."  :ول األسلوب العريب، فيق نِن

كالم، معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة، و التجنيس و حنوه مفهوم من مساق ال

 ،و فرق ما بينهما خدمة املعىن املراد و عدمه، إذ ليس يف التجنيس ذلك   ،ليس كذلك

                                                 
  .04اجلرجاين، أسرار البالغة، ص  -  1
  .07املصدر نفسه، ص  -  2
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كما قال أبو  –عقام أ علىبوالني و الشاهد على ذلك ندوره من العرب األجالف ال

و ال تكاد جتد ما هو حنو . و من كان حنوهم، و شهرة الكناية و غريها –عبيدة 

  .)1(...."به  ال يف كالم املولّدين و من ال حيتجإالتجنيس 

كل أنواعه كان قائما على الطبع عند العرب الفصحاء أصحاب بفاالستعمال البالغي 

 دين الذين ال يعتدعارضة شاعت يف أساليب املولّصفة السليقة، و أما التكلف فهو 

  .بكالمهم حسب الشاطيب

داللة رف العرب يف االستعمال البالغي، وضع الشاطيب ضوابط لو تأسيسا على ع

      النصوص العربية عامة و النص الشرعي خاصة، سعيا منه إىل ترشيد الفهم و التأويل،

طرف : طيب منهجا وسطا معتدال بني طرفني و هذه الضوابط تؤسس منهجا  يعتربه الشا

خذ تفسري القرآن على ربما أُ: " اإلفراط و طرف التفريط، و يصف هذا املنهج بقوله 

م، و به كانوا التوسمني، بل ذلك شألف املتقدفقه أط و االعتدال، و عليه أكثر الس

  .علم العلماء مبقاصده و بواطنهأالناس فيه، و 

ا ا على اإلفراط، و إمإم: حد الطرفني اخلارجني عن االعتدال أى خذ علو ربما أُ

  )2(".على التفريط، و كال طريف قصد األمور ذميم

  :  ، فيقولو يبني ما يترتب على األخذ ذين املنهجني املتطرفني يف تفسري القرآن الكرمي

 "و العربية، فما روا يف فهم اللسان الذي به جاء، و هفالذين أخذوه على التفريط قص

م عن  م معانيهقاموا يف تفهراح طّالباطنية و غريها، و ال إشكال يف او ال قعدوا، كما تقد

و الذين أخذوه على اإلفراط أيضا قصروا يف فهم معانيه من جهة .ويل على هؤالءالتع

                                                 
  .308، ص 03الشاطيب، املوافقات، ج -  1
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عند  ية، و أن ما مل يكن معهوداأن الشريعة أم أخرى، و قد تقدم يف كتاب املقاصد بيانُ

ا ال تقصد التدقيقات يف كالمها، و ال تعترب ألفاظها العرب فال يفيه أ عترب فيها، و مر

كان مقصودا هلا  املعاين املركبة، فما وراء ذلك إن كل االعتبار إال من جهة ما تؤدي

فبالقصد الثاين، و من جهة ما هو معني على إدراك املعىن املقصود، كااز و االستعارة و 

  )1(".كناية ال

و ما يؤدي إليه السياق  ،تركيزه األساسي يف منهج الفهم و التأويل على املعىن نالحظ و

  .سياق األعراف و العادات، و السياق الثقايف أي )2(اللغوي أي سياق التركيب

كل عاقل : " قد املهتمني باللفظ و حماسنه على حساب املعىن و املقصود، فيقول تو ين

ه يف املعرب عنه، و ما املراد ه يف العبارة، بل التفقّاخلطاب ليس هو التفقّيعلم أن مقصود 

  )3(".به، هذا ال يرتاب فيه عاقل 

فكل ما كان من املعاين العربية اليت ال ينبين فهم : " و يزيد منهجه الوسط توضيحا فيقول

ا  لَدعالغية ال مفاملسائل البيانية و املنازع الب، القرآن إال عليها فهو داخل حتت الظاهر

  )4(...."القرآن  عن ظاهر

و قد رد الشاطيب على كثري من املبتدعة و أصحاب الفرق املختلفة و منهم الباطنية، و 

اليت ال تراعي عرف االستعمال، و ال تلتزم بظاهر اللسان و ما  تأويالمأورد كثريا من 

أا من الباطن، و أا من زعمهم ب )5(يقتضيه السياق، و ما ترشد إليه أسباب الرتول،

  :التأويالت ما أورده الشاطيب عنهم بقوله عن أحد املنتسبني إىل الباطنيةااز، و من هذه 
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  )1(  :أنه قال يف قوله تعاىل  :و من ذلك" 

    هللا يف قلبه التوحيد ثبت اأمن  هباطن البيت قلب حممد صلى اهللا عليه و سلم، يؤمن ب

و اقتدى دايته، و هذا التفسري حيتاج إىل بيان، فإن هذا املعىن ال تعرفه العرب، و ال فيه 

  )2(..."من جهتها وضع جمازي مناسب، و ال يالئمه مساق حبال، فكيف هذا ؟

 )3(،فالتفسري الباطين أو تفسري بعض الفالسفة أو املتكلمني ال يراعي ظاهر اللسان العريب

ل أساليب البيان حسب ما يشتهي، ال حسب ما يقره عرف االستعمال اللساين و يؤو

  .العريب

احلقيقي سواء تعلق األمر باالستعمال  ،و يضع الشاطيب قاعدة عامة خيضع هلا كل تأويل

فإذن كل معىن مستنبط من القرآن غري جار : " قوله أم االستعمال اازي، و تتمثّل يف 

يستفاد منه، و ال مما يستفاد ان العريب فليس من علوم القرآن يف شيء، ال مما على اللس

  . )4(..."دعى فيه ذلك فهو يف دعواه مبطل او من  به،

فاستنباط املعىن من القرآن الكرمي ال بد أن يتالءم مع ظاهره، ومع سياقه، و كلّ علم 

  مي، و ال أن يتخذ وسيلة لفهمه خيالف هذه القاعدة ال ميكن أن ينتسب إىل القرآن الكر

 . و تأويله
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رها من القواعد األساسية اليت من القضايا الداللية اليت عاجلها الشاطيب باعتبا

كز عليها أي حبث داليل ما يتعلق بالداللة األصلية و الداللة التبعية، أو ما يعرف اليوم يرت

بالداللة املركزية و الداللة اهلامشية، و كذلك العالقة بينهما، و سنقوم بتعريف هاتني 

عند الشاطيب خصوصا،  ،مث د احملدثني وعند علماء العرب القدامى عموما الداللتني عن

، نوضح ما يندرج حتت هاتني الداللتني من مباحث الدالالت عند األصوليني  وبعد ذلك

سألة، مث نناقش آراء منتقديه بشأن هاتني امللننتقل بعد ذلك إىل طرح آراء الشاطيب يف 

  .الداللتني
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   :عالقتهما بالسياق و امشيةاملركزية و الداللة اهل الداللة:املبحث األول
  :الداللة املركزية-1

يقصد باملعىن املركزي املعىن املوضوع بإزاء ":يعرفها أحد الباحثني املعاصرين فيقول

اللفظ، أي أنه املعىن الذي يفهم من اللفظ، وفقا ملا تعارف عليه أهل اللغة، و هذا النوع 

، و هو املتبادر إىل أذهان املتكلمني يف )املعىن(د إطالق لفظ من املعىن هو املقصود عن

   )1("مجيع عمليات التخاطب

فاملعىن املركزي هو املعىن األول، و هو املمثل احلقيقي للوظيفة األساسية للغة، و ال يتم 

 )2(.االتصال بني أفراد اتمع إال على أساس هذا املعىن

         ز يف مقوالت رفْإىل مكوناته و عناصره، مث ت و قد بني فريث ضرورة تشقيق املعىن 

يذكر على سبيل "ل واحد منها يف عالقة مع األخر، و هو ، و يوضع كفنصت و

  )3( :بني ثالثة أنواع من املعىن Erdmannالتخصيص متييز إردمان 

  .أو اإلحالة Centralأو املركزي  Essentialاملعىن األساسي  – 1

  . Contextualأو املعىن السياقي  Appliedالتطبيقي املعىن  – 2

  .Feeling Toneالوقع الشعوري  – 3

                                                 
1
  .230 – 229حممد حممد يونس علي، املعىن و ظالل املعىن، ص   - 

      ، و مهدي أسعد عرار، جدل اللفظ 121 – 120جاسم حممد عبد العبود، مصطلحات الداللة العربية، ص : ينظر -  2
  .29و املعىن، ص 

  
10 - 3                                      Firth, papers in linguistics, p                

  .182يونس علي، املعىن و ظالل املعىن، ص  حممد حممد: قال عنن



 

121 

 

مل مجل اللغة على نوعني من الداللة املركزية، تعرف األوىل بالداللة تو تش   

  : عدية إىل قسمنياملعجمية، و تنقسم الداللة القواو تعرف الثانية بالداللة  القواعدية،

ة الكلمة، و القسم الثاين هو الداللة نية التصريفية، و هي تتعلق ببالقسم األول هو الدالل

  ا للتقعيد، ما للقياس و قبوهلمة أي النحوية، و اجلامع املشترك بينهما هو خضوعهبيالتركي

    سم بعدم التناهي عىن، و أما الداللة املعجمية فتتاتصافهما بالثبات أي عدم تطور امل و

   )1(.ريتطوو قبوهلا التوسيع و ال

  :الداللة اهلامشية-2
 باملعىن الثاين أو معىن املعىن، الداللة اهلامشية و هي الداللة الثانية، و ميكن تسميتها

   .)2("خرمث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن آ ،فتعل من اللفظ معىنأن ي"و هي 

ل األغراض اليت يقصدها املتكلم من جع"املعىن الثاين بأنه  و يعرف األنكري

صر و شارة إىل معهود، و التعظيم و احلالكالم مشتمال على تلك اخلصوصيات من اإل

لها األغراض اليت يورد املتكلم هذه اخلصوصيات ألجلها، نكار و الشك،  و حمصمنع اإل

و معناه ، لزيدفإن املعىن األول يف أن زيدا قائم هو إثبات القيام املؤكد بتأكيد واحد 

   )4(.و تعترب الداللة اازية جزءا من الداللة اهلامشية )3(..".السامعالثاين هو رد إنكار 
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د منها إدراك علماء العرب استفتراث العربية كثري من اإلشارات و اللمحات اليت يو يف 

  )1(.القدامى أن للكلمات معاين هامشية زائدة على معانيها املركزية

املعىن احلريف أو  يالذي يسم )ـه 471ت( نذكر من هؤالء عبد القادر اجلرجاين

، و "خرج زيد"و هو ما يفهم من داللة اللفظ، كما يف قولنا " املعىن"األساسي باسم 

 يعند قصد اإلخبار عن زيد باخلروج، و عن عمرو باالنطالق، و يسم" عمرو منطلق"

رجال أنك تقدم  بلغين(منها قول بعضهم  ،و يضرب لذلك أمثلة" معىن املعىن"املعىن الثاين 

) هو كثري الرماد(دده، و قوهلم بأنه قد عرف تر إذا قصد إعالم خماطبه) و تؤخر أخرى

) نؤوم الضحى(أي طويل القامة، و ) طويل النجاد(ة إكرام الضيوف، و اية عن كثركن

  )2(.لك من خيدمهايف املرأة املترفة اليت مت

    ،فها هنا عبارة خمتصرة و إذ قد عرفت هذه اجلملة:"و بعد أن يذكر هذه األمثلة يقول 

و الذي تصل  ،هي أن تقول املعىن و معىن املعىن، تعين باملعىن املفهوم من ظاهر اللفظو 

إليه بغري واسطة، و مبعىن املعىن أن تعقل من املعىن معىن مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن 

أخر كالذي فس3(.لك رت(  

ستعارة و التمثيل منتمية  قد جعل الكناية و االو الذي يعنينا يف هذا املقام أن اجلرجاين

 و مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل ا إىل الغرض، :"ملعىن الثاين، و ذلك يف قولهإىل ا

  .)4("مدار هذا األمر على الكناية و االستعارة و التمثيل
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 -"ئل اإلعجازدال"حبكم معاجلته البالغية و البيانية يف كتابه  –ح هنا أن اجلرجاين واض

  .البالغية الثالثة املذكورة األلوانعلى ) أو معىن املعىن(قد قصر املعىن الثاين 

اجلرجاين، و بني ما  شي كما عرضهماة بني املعىن املركزي و املعىن اهلو إذا حاولنا املقابل

  : هو متداول عند الغربيني، وجدنا عندهم مصطلحني مها

فاألول أقرب إىل مصطلح املعىن ، connotation، و اإلحياء Denotationاإلحالة 

  )1(.مصطلح املعىن اهلامشي إىلاملركزي، و الثاين أقرب 

        يلحظ أن املعىن الثاين هو املتواتر و الشائع عند اللغويني  إن املتتبع ملصطلح اإلحياء

املعىن املرتبط "نه بأ اإلحياء) دائرة املعارف الربيطانية اجلديدة(ت فَو األسلوبيني، و قد عر

  )2(.بالكلمة أو العبارة مبعزل عن معناها األساسي

، فما )3(ءمأنينة و الدفمثال هلا بعض اإلحياءات اليت قد تكون احلب و الطّ" أم"فكلمة " 

ميكن أن يعترب املرادف التقرييب ملصطلح الداللة  اإلحياء،مثال و هو " أم"توحي به كلمة 

  .اهلامشية

مييز بني نوعني للداللة اهلامشية باعتبار أا مرتبطة من جهة بتجارب و لكن ميكن الت

      األفراد و خربام، و من جهة أخرى هي مرتبطة بتجارب اتمع و عاداته و تقاليده 

  .و موروثه احلضاري و الثقايف
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بالكلمة املقترنة  اإلحياءاتتلك "هو الداللة اهلامشية، الفردية، و يقصد ا : فالنوع األول

  )1(".م متلقيامبستخدم الكلمة سواء أكان مرسال أبسبب عوامل شخصية خاصة 

          و هذا النوع أقل أمهية من الناحية اللغوية، و ذلك الختالف املتعلمني يف جتارم

  )2(.نفسيةو خربام، و لكنه ذو جدوى يف الدراسات ال

و ميكن  ، فهو الداللة اهلامشية االجتماعية قاميعنينا يف هذا امل ما و أما النوع الثاين و هو 

أن يو عواطف  ما اكتسبته الكلمة أو العبارة من مشاعر"ف هذا النوع من الداللة بأنه عر 

و انفعاالت و دالالت حضارية و فكرية من قبل عدد كبري من أفراد اتمع، طيلة 

ه اولناالثقايف، و هو ما تن ، و هدا النوع ميثل ما يسمى السياق)3("عمرها االجتماعي

  ). سياق معهود العرب(بالدراسة يف الفصل األول حتت عنوان 

  .مفهوم هاتني الداللتني عند الشاطيبو نتناول اآلن 

: دمهان أحنظرا-من حيث ألفاظ دالة على معان-للغة العربية " :يقول الشاطيب       

  .مطلقة، و هي الداللة األصلية من جهة كوا ألفاظا و عبارات مطلقة دالة على معان

دة، دالة على معان خادمة، و هي الداللة يقمن جهة كوا ألفاظا و عبارات م: الثاين و

   )4(."التابعة

أن الداللة الثانية خادمة لألوىل و تابعة هلا يعترب الشاطيب يتبني أن ا تقدممم، فهم من و ي

  .و ال استغناء عن الداللة األوىل ،اهذا احلكم أن الداللة الثانية ال استقالل هل
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      فاجلهة األوىل هي اليت يشترك فيها مجيع األلسنة، :"و يبني الفرق بني الداللتني فيقول

و إليها تنتمي مقاصد املتكلمني، وال ختتص بأمة دون أخرى، فإنه إذا حصل يف الوجود 

فعل لزيد مثال كالقيام، مث أراد كل صاحب لسان ىزيد بالقيام، تأ عن اإلخبارله ما  ت

 )1(".أراد من غري كلفة

لغة  متفكل لغة متلك خاصية اإلبالغ عن املعىن األساسي بدون إشكال، و إذا تعلَّ 

 أجنبية أمكنك أن تعرب عن املعىن األساسي باستعمال ألفاظها الدالة على املعىن الذي

  )2(.، كإخبارك عن قيام زيدتريد

قل العريب أقوال األولني من غري العرب نلة يف اللغة العربية أن يو ميكن بواسطة هذه الدال

اعتمادا على ما تؤديه ألفاظ كل لغة من التعبري عن معان مباشرة متفق عليها، كما ميكن 

و من :"يبطألقوام غري عربية نقل أقوال العرب و اإلخبار عنها، و يف هذا املعىن يقول الشا

ن ليسوا من أهل اللغة مم-اإلخبار عن أقوال األولني  هذه اجلهة ميكن يف لسان العرب

ى يف لسان العجم حكاية أقوال العرب و اإلخبار و حكاية كالمهم، و يتأت –العربية 

 )3(".عنها، و هذا ال إشكال فيه

أما الداللة الثانية و اليت تشمل األغراض اليت يسعى املتكلم إىل إيصاهلا إىل 

العرب دون غريه من األلسنة، و تكون االستعانة بالسياق هي  بلسان صتفتخ ،)4(املتلقي

و أما اجلهة الثانية :"يب عن هذه اجلهةطوسيلة الكشف عن هذه اإلغراض، و يقول الشا
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ا لسان العرب يف تلك احلكاية و ذلك اإلخبار، فإن كان خرب يقتضي  فهي اليت خيتص

     ، به رِر عنه، و املخبر، و املخبيف هذه اجلهة أمورا خادمة لذلك اإلخبار، حبسب املخبِ

من اإليضاح و اإلخفاء و اإلجياز : ساق، و نوع األسلوبيف احلال و امل و نفس اإلخبار،

 )1("ناب و غري ذلكو اإلط

إضافة إىل املعىن  ،يريد املتكلم أن حيققها تابعةيب هنا أن هناك أغراضا طو يعين الشا

، بسبب جتعل الكالم يأيت على هيئة خمصوصة و هذه األغراض هي اليت األصلي،

ريب، و تتعلق باملتكلم و س باللسان العاستعمال أدوات كالمية يعرفها املتكلم املتمر

و الشك أن إيراد اخلرب  ،ياق الذي يرد فيه، و نوع األسلوبو اخلرب نفسه و الس املتلقي

ذه اخلصائص هو مما يتضمنه علم املعاين من البالغة العربية، و اليت بسببها يتميز اللسان 

العريب عن غريه من األلسنة، إذ لكل لسان خصائصه يف طريقة اإلبالغ حسب األغراض 

بني الكالم هذه الصلة "عىن األساسي األول، و راد حتقيقها إضافة إىل املالكالمية اليت ي    

هو له و املقام الذي صدر فيه ه وقِو الغرض املس2(.ي وحدها مناط نظر البالغي(  

      :بالداللة الثانية فيقول قلُّعيب مبثال ليوضح ما يقصد باألغراض مما له تطو يأيت الشا

عناية باملخرب عنه، فإن  مّإن مل تكن ثَ" قام زيد"و ذلك أنك تقول يف ابتداء األخبار "

تلك  لٌزّنو يف جواب السؤال أو ما هو م، "زيد قام"كانت العناية باملخرب عنه قلت 

، و يف إخبار من يتوقع "زيدا قام نّإواهللا "ر لقيامه و يف جواب املنك ،"اما قَديز نَّإِ"املرتلة 
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أو " قد قام زيد"بقيامه  ه أو اإلخبارِقيام"إمنا "نكيت على من ينكر و يف الت" قد قام زيد

  )1(".قام زيد

ه علم يعاجلاجلانب فهذه األساليب املختلفة للكالم إمنا هي مما يقتضيه احلال، و هذا 

و يقتضي منا البحث التعريف  ،، مما يبني الصلة الوثيقة بينه و بني الداللة التبعيةاملعاين

  .بعلم املعاين

يطابق  ا هو علم يعرف به أحوال اللفظ اليت:"بقوله) ـه 739ت ( ويينعرفه القزي

  )2(".مقتضى احلال

كما هو واضح  اليت يشملها مقتضى احلال حبسب أغراض املتكلم خيتلف نظم الكالمف

                 مث يتنوع أيضا حبسب تعظيمه أو حتقريه :"يب يف قولهطجيملها الشا، و من التعريف

– أعين املخبو حبسب الكناية عنه و التصريح به، و حبسب ما يقصد يف مساق  –عنه  ر

      األخبار، و ما يعطيه مقتضى احلال، إىل غري ذلك من األمور اليت ال ميكن حصرها، 

  )3(".و مجيع ذلك دائر حول اإلخبار بالقيام عن زيد

فقد يقصد تعظيمه أو  للمتكلم مقاصد تابعة لإلخبار بالقيام عن زيد، أنّالشاطيب يوضح 

حسب ما يدل  قصد غرضا ماحتقريه، و قد يقصد الكناية عنه أو التصريح به، و قد ي

عليه السياق، و مقتضى احلال، و هذه األغراض كلها قد تناوهلا البالغيون يف مباحث 

على و قد اعتمد عليها األصوليون يف مباحثهم الداللية مما يدل  ،علمي املعاين و البيان

الواقع أن :"يؤكد هذه الصلة أحد الباحثني املعاصرين بقوله و  ،العلمنيصلة بني ال
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على  –اعتمدوا عليه  مافي -األصوليني اعتمدوا يف حبوثهم يف القواعد األصولية اللغوية 

  )1(".علم البيان يف البالغة العربية

صلية و الداللة يب أساسا على القصد من الكالم للتمييز بني الداللة األطو يعتمد الشا

التابعة، و يبني أن التصرفات اليت حيدثها املتكلم يف كالمه الواحد إمنا تنتمي إىل الداللة 

يف مراعاة  اسا بأساليب القول كان أكثر توفيقو كلما كان املتكلم أكثر متر )2(الثانية،

 يب هذه املعاينطو يوضح الشا  ال و الغرض املقصود،السياق حسب ما يقتضيه احل

فمثل هذه التصرفات اليت خيتلف معىن الكالم الواحد حبسبها ليست هي املقصود :"قائال

ن مساق و بطول الباع يف هذا النوع حيس ماته،و متم األصلي، ولكنها من مكمالته

و ذا النوع الثاين اختلفت العبارات و كثري من أقاصيص  ،مل يكن فيه منكرالكالم إذا

    آخر،على وجه، و يف بعضها على وجه القصة يف بعض السور  القرآن، ألنه يأيت مساق

األول،    و يف ثالثة على وجه ثالث، و هكذا ما تقرر فيه من اإلخبارات ال حبسب النوع

ض، و ذلك أيضا لوجه عليه يف بع سكت عن بعض التفاصيل يف بعض، و نصإال إذا 

   )3(..."الوقت  و اقتضاه احلال

بني اجلماعة اللسانية املعنية، و كذلك سياق الكالم و ما يقتضيه  فالعرف املتداول نإذ

يف التواصل اللغوي بني أفراد اجلماعة اللسانية  األثر احلال، مها العنصران اللذان هلما أكرب

خارج هذه اجلماعة التواصل ر التواصل الكامل، فإذا أراد فرد ا يتعذّمالواحدة،و بدو
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ذا كانت قضية الترمجة فيما يتعلق بالداللة الثانية معها وجد صعوبات شديدة، و ل

و إذا ثبت :"بقولهصعوبات الترمجة املتعلقة بالداللة التابعة  يبطالشا يبني رة، ومتعذّ
هذا،فال ميكن من اعترب هذا الوجه األخري أن يترجم كالما من الكالم العريب بكالم 

آترجم القرالعجم على حال، فضال عن أن يإىل لسان غري عريب، إال مع فرض نقل ن و ي

 .يف استعمال ما تقدم و حنوه اناستواء اللسانني يف اعتباره عينا، كما إذا استوى اللسان

ترجم أحدمها إىل فإذا ثبت ذلك يف اللسان املنقول إليه مع لسان العرب، أمكن أن ي

  .)1("جدا عسري نٍبي مثل هذا بوجه و إثباتاآلخر، 

       صعوبات الترمجة غلب على عن حماوالت القدامى من أهل املنطق الت يبطالشايكشف  و

و رمبا أشار إىل شيئ من ذلك أهل أهل املنطق من القدماء، و من :"قائالو إشكاالا 

  )2(."يف هذا املقام غنحذا حذوهم من املتأخرين، و لكنه غري كاف و ال م

وقد :"ااألصلية و التابعة مؤكد إىلة و يبني حكم ترمجة القران يف ضوء تقسيمه الدالل

يعين على هذا الوجه الثاين، فأما على الوجه  –نفى ابن قتيبة إمكان الترمجة يف القران 

و من ليس له فهم  ،معناه للعامة و بيانُ ،تفسري القران األول فهو ممكن، و من جهته صح

 االتفاقم، فصار هذا يقوى على حتصيل معانيه، و كان ذلك جائزا باتفاق أهل اإلسال

 )3(".حجة يف صحة الترمجة على املعىن األصلي

                                                 
  .52ص ،2املصدر نفسه، ج -  1
  .52ص ،2ج ،املصدر نفسه -  2
  .52ص ،2املصدر نفسه، ج -  3



 

 

 

  .أقسام الدالالت و حكمها عند األصوليني: املبحث الثاين 
  .تناول األصوليون بالدراسة الدالالت الوضعية اللغوية ألن األحكام تستفاد من جهتها

 .املطابقة والتضمن و االلتزام :تكون من ثالثة أوجه متباينةو داللة اللفظ على املعىن 

  املطابقة : الوجه األول 
لفظ على متام معناه املوضوع له و يطابقه، كداللة لفظ الكتاب على متام و هي أن يدل ال

معناه، و كداللة لفظ اإلنسان على متام معناه و هو احليوان الناطق، و تسمى الداللة 

املطابقية، و هي الداللة األصلية يف األلفاظ اليت ألجلها وضعت ملعانيها، و هي وضعية 

  .ال واسطة العقلصرفة، أي أا تفهم من اللفظ ب

  نالتضم: الوجه الثاين 
الداخل ذلك اجلزء يف ضمنه، كداللة  ،و هو أن يدل اللفظ على جزء معناه املوضوع له

  .لفظ الكتاب على دخول الغالف فيه

  االلتزام: الوجه الثالث 
  رفيق الالزم و هو أن يدل اللفظ على معىن خارج املوضوع له، الزم له يستتبعه استتباع ال

  .)1(خلارج عن الذهن عن ذاته، كداللة لفظ الدواة على القلما

و الشافعية  من هذه الدالالت الثالث، قسم كل من احلنفية األحكامو من جهة استنباط 

هذين خالل عرض  تقسيما خاصا هلا حسب ماهيتها و ترتيبها و حكمها، و من

                               

، و فتحي الدريين، املناهج األصولية،               344-343ية، ص نذير بوصبع، األلفاظ و الدالالت الوضع: ينظر  -  1
  .223-222ص 



 

 

 

 سنتناولهو هذا ما  ،اللة التبعيةو الدألتقسيمني سيتبني لنا ما يندرج حتت الداللة األصلية ا

   .هذا املبحث يف
أن هناك منهجني أصوليني يف تدوين أبواب علم أصول الفقه عامة، و يف  املعروفمن 

       و سنعرض ،)أي اجلمهور(باب الدالالت خاصة، و مها منهج احلنفية و منهج الشافعية 

و ترتيبها، مث نقارن بينها،  الالتهلذه الد ملنهج كل طائفة يف تقسيمها –بصفة إمجالية  –

      األصلية  :ني احلديث عن منهج الشاطيب يف ضوء السياق فيما يتعلق بالداللتنيمرجئ

  .و التبعية إىل املبحث الثالث مع إيراد آراء منتقديه و مناقشتها

I ( أقسام الدالالت عند احلنفية و حكمها:  
  :التايلحسب الترتيب ) 1( أقساميقسم احلنفية الدالالت إىل أربعة         

   .داللة العبارة -

 .داللة اإلشارة -

 .داللة النص -

 .داللة االقتضاء -

  :و نقوم اآلن بتعريف هذه الدالالت، مث نبني حكمها

  :تعريف داللة العبارة 
  .)2(له بل التأمل أن ظاهر النص متناولٌعلم قما كان السياق ألجله، و ي"هي 

  

                               

  .106، ص 1عالء الدين البخاري، كشف األسرار عن أصول البزودي، ج: ينظر  -  1
  .263، ص 01السرخسي، أصول السرخسي، ج  -  2



 

 

 

  :إلشارة تعريف داللة ا 
و هو غري إشارة النص هي ما ثبت بنظم النص من غري زيادة، : " قال أبو علي الشاشي 

  .)1( "ق الكالم ألجلهظاهر من كل وجه، و ال سي

  : تعريف داللة النص 
"ا داللة النص فهي ما عأما و ال استنباطال2("م علّةً للحكم املنصوص عليه لغةً ال اجتهاد(  

  :تضاء تعريف داللة االق
ه أو االقتضاء هو داللة اللفظ على معىن خارج يتوقف عليه صدقُ: " قال التفتازايت 

صح3("ه الشرعية أو العقليةت(  

أن احلكم املستفاد من النظم إما أن يكون "أربعة أقسام  إىلاللفظ  وجه تقسيم داللة و

، ال أومسوقا إلفادته  ال، فالثابت بنفس النظم، إما أن يكون النظم ثابتا بنفس النظم، أو

  .فإن كان مسوقا ألجله فهو العبارة، و إن مل يكن مسوقا ألجله فهو اإلشارة

غري الثابت بالنظم، فإن كان احلكم املستفاد منه لغة، فهو الداللة، أو داللة النص، أو  أما

  .شرعا فهو االقتضاء أو داللة االقتضاء

  )4(" ان حتكما فاسدا، كاألحكام إفادةو ما خرج عن هذه الطرق يف 

                               

  .99، ص 1982ت، دط، ، بريو، أصول الشاشي، دار الكتاب العريبالشاشي، أمحد بن حممد بن إسحاق -  1
  .104املصدر نفسه، ص  -  2
، 1التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، التلويح شرح التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، لعبيد اهللا بن مسعود، ج - 3

  .257الكتب العلمية، بريوت، دط، دت، ص 
  .236، ص 1و أصول السرخسي، ج ،106، ص 1عالء الدين البخاري، كشف األسرار عن أصول البزودي، ج -  4



 

 

 

ية الدالالت األربع اليت مرت بنا، و مثرة هذا الترتيب تظهر عند التعارض بني فرتب احلن

  ) 1( الدالالت يف النصوص التشريعية، ألا متفاوتة من حيث قوة احلجية

  :فأقواها هو الثابت بالعبارة، وذلك لسببني 

  .لفاظ النص مباشرةألن املعىن الثابت ا استفيد من أ:  األول

ألن ذلك املعىن مقصود للشارع أصالة أو تبعا، حسب مقصد الشارع من تشريع :  الثاين

  )2(النص

و يأيت يف املرتبة الثانية داللة اإلشارة، ألن املعىن الثابت ا، و إن استفيد من النص عن  -

  .طريق اللزوم، لكنه غري مقصود للشارع

  .ري املقصودو املقصود أوىل بالتقدمي من غ

و يأيت يف املرتبة الثالثة داللة النص، ألن املعىن ثابت ا بواسطة العلّة، ال مباشرة من  -

  .اللفظ

و تأيت داللة االقتضاء يف املرتبة األخرية، ألن املعىن الثابت ا ليس من موجبات  -

  )3( منا استدعته ضرورة تصحيح الكالم شرعاإاللفظ، و 

II ( عند الشافعية أقسام الدالالت)و حكمها ) اجلمهور:  
  .داللة املفهوم و داللة املنطوق)4(:يقسم الشافعية الدالالت إىل قسمني رئيسني 

                               

- 466تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، ص  ،، و حممد أديب صاحل372، املناهج األصولية، ص ينظر، فتحي الدريين -  1
467.  

  .373-372ص فتحي الدريين، املرجع السابق، : ينظر  -  2
  .490-488ي، ص ،و حممد مصطفى شليب، أصول الفقه االسالم374املرجع نفسه، ص : ينظر  -  3
  .66، ص 3حكام، جاآلمدي، اإل: ينظر  -  4



 

 

 

  داللة املنطوق: أوال
  :تعريف املنطوق 

  )1("املنطوق داللة اللفظ على ثبوت حكم املذكور مطابقة أو تضمنا أو إلتزاما" 

  :أقسام املنطوق 

املنطوق الصريح و املنطوق غري : افعية إىل قسمني رئيسني ينقسم املنطوق عند الش

  .الصريح

  :تعريف املنطوق الصريح  )1

  )2("باملطابقة أو بالتضمن هو ما وضع اللفظ له، فيدل عليه: "اصطالحا

فاء فيه، سواء كانت الداللة مطابقة، ال خأي هو املعىن املفهوم من اللفظ بشكل صريح 

  .كماله، أم تضمنا، كأن يدل اللفظ على بعض املعىن و جزئهيدل على متام املعىن و  كأن

، فقد دلّت )3(   : قوله تعاىل : و من أمثلته 

  .اآلية مبنطوقها الصريح على األمر بإقامة الصالة و إيتاء الزكاة

  :املنطوق غري الصريح  تعريف )2

لفظ على ما مل يوضع له، بل يلزم مما وضع له، فيدلّ عليه هو داللة ال: "  اصطالحا

  )4("بااللتزام

                               

  .413، ص 1االنصاري، فواتح الرمحوت، ج -  1
 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط02اإلجيي، عبد الرمحن بن أمحد عضد الدين، شرح خمتصر املنتهى البن احلاجب، ج  - 2
  .171، ص 1983، 
  .110البقرة اآلية  سورة  -  3
  .172، ص 02ملصدر السابق، ج اإلجيي، ا -  4



 

 

 

 : قوله تعاىل : و من أمثلته 

فقد دلّت اآلية بطريق االلتزام على أن النسب تابع لألب دون األم، ألا  ،)1(

الذي يفيد االختصاص و امللك، و معلوم أن الولد " له"حبرف الالم الولد لألب  أضافت

  .)2( بل ينسب إليه ،ال يعترب مملوكا ألبيه

  :أنواع املنطوق غري الصريح 
  :للمنطوق غري الصريح عند الشافعية ثالثة أنواع 

  .داللة اقتضاء -

 .داللة إمياء -

 .داللة إشارة -

صودا للمتكلم إما أن يكون مق: ول عليه بااللتزام وجه احلصر يف هذه األنواع أن املدل و

: ما أن ال يكون مقصودا، فإن كان مقصودا للمتكلم فهو قسمان من اللفظ بالذات، و إ

    أن يتوقف على ذلك املدلول صدق الكالم،  أو صحته العقلية أو الشرعية، : أحدمها 

ن اللفظ يقتضي ذلك ، أي أ)3(و هذا القسم هو ما يعرف عندهم بداللة االقتضاء

  .املدلول، و ليس بنص صريح فيه

   ) داللة إمياء(إن مل يتوقف عليه صدق الكالم، أو صحته، فداللة اللفظ عليه تسمى و 

  ).داللة تنبيه(و يسميها بعضهم 

                               

  .233: سورة البقرة، اآلية  -  1
  .595، ص 1أديب صاحل، تفسري النصوص، ج: ينظر -  2
  596-595، ص 1املرجع نفسه، بتصرف، ج: ينظر  -  3



 

 

 

و إن مل يكن املدلول عليه بااللتزام مقصودا للمتكلم، فداللة اللفظ عليه تسمى داللة 

  .إشارة

 اإلشارةرتبطان بكون الالزم مقصودا للمتكلم، بينما ترتبط يقتضاء و اإلمياء و إذن فاال"

و هذه الدالالت الثالث تندرج حتت املنطوق غري ،)1("بكون الالزم غري مقصود له

  .الصريح

  .داللة املفهوم: ثانيا 

  :تعريف املفهوم اصطالحا - 1
  )2("املفهوم ما دلّ عليه اللفظ ال يف حملّ النطق"

  )3("لتزامي للجملةهو املدلول اال" أي أنه

و داللة املفهوم داللة غري وضعية، اي مل يوضع اللفظ إلفادا، و إمنا هي انتقاالت 

فهم الكثري، و ذلك بطريق التنبيه بأحدمها  إىلذهنية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل 

  .)4(على اآلخر

  :قسمني  إىلقسم الشافعية املفهوم :  أقسام املفهوم

  مفهوم موافقة و مفهوم خمالفة

  

                               

  .596،ص1املرجع نفسه، ج -  1
يد عبد العزيز، و عبد اهللا س: ،تج 1الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهللا، تشنيف املسامع بشرح مجع اجلوامع، ج -  2

  .431، ص 1999، 2ربيع، مؤسسة قرطبة، القاهرة، و املكتبة املكية، مكة، ط
  .372نذير بوصبع، األلفاظ و الدالالت الوضعية، ص  -  3
  .372املرجع نفسه، ص : ينظر -  4



 

 

 

  :مفهوم املوافقة   )1
  :تعريفه اصطالحا 

ما يكون مدلول اللفظ يف حملّ السكوت موافقا ملدلوله يف حملّ : "ي بقوله عرفه اآلمد

  )1("النطق

  .و يسمى أيضا حنو اخلطاب و حلن اخلطاب

  :و منهم من يفرق بينهما من وجهني 

  .اللفظ أثناءليه اللفظ، و اللحن ما الح يف ه عما نب ىأن الفحو:  أحدمها - 

  )2(ما دلّ على ما هو أقوى منه، و اللحن ما دلّ على مثله ىأن الفحو:  ثانيهما - 

  :مفهوم املخالفة ) 2
  :تعريفه اصطالحا 

ـ 684ت(يعرفه القرايف    )3("إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه: "بقوله ) ه

ب ألن دليله من جنس اخلطاب أو ألن اخلطاب دال دليل اخلطا: "و يسمى أيضا 

   )4("عليه

  :ميكن إجراء مقارنة بني املنهجني على النحو اآليت  :نهجني املاملقارنة بني  

عبارة النص قائمة "و  ،أن عبارة النص عند احلنفية يقابلها داللة املنطوق عند اجلمهور -أ

 .ودة سواء بالقصد األصلي أو التبعيعلى أساس كون الداللة ثابتة بنفس النظم، و مقص

                               

  .66، ص 3ي، اإلحكام، جاآلمد -  1
  .403الشوكاين، إرشاد الفحول، ص : ينظر -  2
  .55يف، شرح تنقيح الفصول، ص القرا -  3
  .303الشوكاين، إرشاد الفحول، ص  -  4



 

 

 

فالقصد هو احملور املؤثر يف هذه الداللة، حىت و إن كانت الداللة من قبيل الداللة 

  )1("االلتزامية ما دام أن مقصودة

  :داللة اإلشارة  -ب

  :نيميكن املقارنة بني املنهجني فيما خيص داللة اإلشارة من وجه

  .أا داللة التزاميه عند الفريقني

 .كما أن غري مقصودة عند الفريقني أيضا

  )2(ا أما االختالف بني املنهجني يف هذه الداللة فمن وجهني أيض

ية قسما ا يعدها احلنفهذه الداللة من املنطوق غري الصريح، بينم ونيعدأن اجلمهور 

    .مستقال بنفسه

وق غري الصريح بعد من درجات املنط اللة اإلشارة يف املرتبة الثالثةأن اجلمهور جيعلون د

ية فإن داللة اإلشارة تأيت يف املرتبة الثانية بعد ضاء و داللة اإلمياء، أما عند احلنفداللة االقت

 .عبارة النص، و هذا االختالف يف الترتيب له أثره عند التعارض بني الدالالت

ة، و لكن ى عند اجلمهور مفهوم املوافقسمما يسميه احلنفية داللة النص يوافق ما ي -ج

  :االختالف بينهما يظهر من وجهني

يف الترتيب أيضا، فعند اجلمهور ترتب داللة املفهوم يف : الثاينو  ميةتسيف ال: األول

الرتبة األخرية بني الدالالت، و لذا فإن داللة االقتضاء مقدمة عليها، أما عند احلنفية 

  .اإلشارة و قبل االقتضاءيف الرتبة الثالثة بعد العبارة و  تكون داللة النصف

                               

  .89-88، ص 1حممد بن سليمان العرييب، داللة اإلشارة، ج -  1
  .90، ص 1ج ،املرجع نفسه: ينظر  -  2



 

 

 

أنّ ما يسميه اجلمهور مبفهوم املخالفة، يعترب عند احلنفية من الوسائل الفاسدة يف  -د

   .)1(االستدالل

ـ أن ما يسميه احلنفية اقتضاء النص يسميه اجلمهور أيضا داللة االقتضاء، و لكن  -ه

ملنطوق غري الصريح، أما االختالف بينها يتمثل يف أن اجلمهور يدرج داللة االقتضاء يف ا

يف املرتبة األخرية بني الدالالت، ألم يعتربوا من قبيل هو  عند احلنفية، فاقتضاء النص 

  .)2(الضرورة، و ما كان كذلك فإن حقّه التأخري عما سواه

  .و هذا التفاوت له أثره عند التعارض أيضا

حتت الداللة التبعية يف تقسيم يتضح لنا اآلن بعد املوازنة بني املنهجني أن ما يندرج 

إشارة النص، و أما يف تقسيم الشافعية فما يندرج حتت الداللة التبعية هو : احلنفية هو 

و هي عندهم قسم من أقسام املنطوق غري الصريح، و كذلك مفهوم ، إشارة النص أيضا

  .)دليل اخلطاب( و مفهوم املخالفة ) اخلطاب ىوفح(املوافقة أو 

  

                               

، 1ط، مطبعة املوسوعات الفقهية، الكويت، 1صاص، أبو بكر امحد بن علي الرازي، الفصول يف األصول، جاجل: ينظر  -  1
  .281، ص 1985

   .75، ص 01البخاري، كشف األسرار، ج: ينظر  -  2



 

 

 

  .خمالفيه الشاطيب و بني )اهلامشية(حكم الداللة التبعية  :ثالثالملبحث ا
عند اللغويني و  مشيةبعد أن تعرفنا على مفهوم الداللة املركزية و الداللة اهلا

و مدى قرب هذا املفهوم من مفهوم الداللة األصلية و الداللة التبعية  الدالليني احملدثني،

يني احلنفية و الشافعية املتعلقة بأنواع األصول تاصطالحاعند الشاطيب، و ذكرنا 

، تبني لنا يف نظره الدالالت حبسب منهج كل فريق و ترتيبه هلا وفق أمهيته التشريعية

الداللة  إىلمدى االختالف بينهم بشأن ما يتعلق حبجية بعض الدالالت، حبكم انتمائها 

، مث نتعرف على أدلّتهم التبعية، و سنعرض اآلن هلذه الدالالت عند املخالفني للشاطيب و

و ما  ،و ما ساقه من أدلّة ،نظر يف ما وضعه الشاطيب من أحكام تتعلق بالداللة التبعيةن

  .ذكره من ردود على خمالفيه مع مناقشتهم فيها

فهي  –كما أسلفنا  –عند الفريقني أما الدالالت اليت تعترب من الداللة التبعية 

رتيبها، و داللة النص عند احلنفية، و اليت تقابل مفهوم داللة اإلشارة، رغم اختالفهما يف ت

عند املوافقة عند الشافعية، و مفهوم املخالفة عند الشافعية أيضا و الذي ال جند مقابال له 

   -كما مر بنا–احلنفية، ألم يعتربونه من الوسائل الفاسدة لالستدالل 

م الكالم لغة، و لكنها غري إن اإلشارة ثابتة بنظ: نبدأ بداللة اإلشارة، فنقول 

  )1(.مقصودة و السيق هلا النص

ـ 471 ت(و قد تبىن الشريف اجلرجاين  يف معجمه االصطالحي هذا التعريف ) ه

   )2("لكنه غري مقصود"و " ما ثبت بنظم الكالم لغة : "املكون من جزءين أساسيني مها 
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يعترب متهيدا ملا يود معاجلته بشأن يتضح مما قاله استشكاله للعالقة بني الداللتني، مما 

استقالل الداللة التبعية أو عدم استقالليتها يف الداللة على األحكام، قبل أن يذكر أدلّة 

مث يرد عليها أثناء عرضه ) أي الذين يعتربوا مستقلة يف استنباط األحكام(املصححني 

ي املانعني، موظفا يف ذلك السياق ألدلّة املانعني، لينتهي يف اية املطاف إىل تبني رأ

بطريقة مغايرة ملا عرفناه يف الفصول الثالثة السابقة، و أما اإلشكال الذي يطرحه يف 

هل تعد الداللة الثانية كوصف ذايت للداللة األصلية أم : البداية فيصوغه على النحو التايل 

  كوصف غري ذايت؟  

  .باشرة بالرأي الذي تبناه فيما بعدله عالقة م –يف رأينا  –و طرح هذا السؤال 

بذكر الداللتني، مث يطرح سؤاال  "كتاب املقاصد"يبدأ يف املسألة اخلامسة من 

إذا ثبت أن للكالم من " :، فيقول األحكاميتعلق بالداللة التبعية حول استقالهلا باستنباط 

، و من جهة داللته  من جهة داللته على املعىن األصلي: حيث داللته على املعىن اعتبارين 

نظريف الوجه الذي تستفاد  على املعىن التبعي الذي هو خادم لألصل، كان الواجب أن ي

 اجلهتني معا؟جبهة منه األحكام، و هل خيتص املعىن األصلي، أو يعم  

أما جهة املعىن األصلي فال إشكال يف صحة اعتبارها يف الداللة بإطالق، و ال يسع فيه 

  ال، و مثال ذلك صيغ األوامر و النواهي، و العمومات و اخلصوصات، خالف على ح

  )1(.و ما أشبه ذلك جمردا من القرائن الصارفة هلا عن مقتضى الوضع األول

 أماّ اإلشكال فيتعلّق بالداللة التبعية، ،صلية معتربة بإمجاع يف استنباط األحكامفالداللة األ

و أما جهة املعىن التبعي فهل يصح اعتبارها " : قائال و لذا فهو يصوغه على النحو التايل
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يف الداللة على األحكام، من حيث يم منها معان زائدة على املعىن األصلي أم ال؟ هذا فه

  )1(".حملّ تردد، و لكل واحد من الطرفني وجه من النظر

ى رأيا خيالف به لكنه يتبنفالشاطيب نفسه يعترف بصعوبة اجلزم برأي واحد يف املسألة، و

 .الكثريين كما سنرى

أي أصحاب الرأي القائل بتأثري املعاين (بدأ الشاطيب بعرض أدلّة املصححني ي

ل، و ميكن وعلى ما يستفاد من أحكام باملعاين اُأل )واين يف استنباط أحكام زائدةثال

  )2( :عرضها باختصار على النحو التايل

كما ال  ، إن اقتضى حكما شرعيا، فال ميكن إمهالهن املعىن الذي يتضمنه النوع الثاينإ

 .ميكن ذلك بالنسبة إىل النوع األول

هو يتضمن و  اللسان العريب، نِناالستدالل بالشريعة على األحكام جار على س و 

العلماء قد أخذوا ا، و من أمثلة ، و ذلك أن اللتني، و البد من اعتبارمها معاد

 )3(:يلي  زائدة ما أحكاماستدالهلم ا على 

تمكُثُ ": استدالهلم على أن أكثر مدة احليض مخسة عشر يوما مبا جاء يف احلديث 
الدين، أما اإلخبار بنقصان  اإلخبارهو  األول ، فاملعىن)4("إِحداكُن شطْر دهرِها لَا تصلِّيِ

 .بأقصى املدة فهو من الداللة التبعية
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الشافعي على تنجيس املاء القليل بنجاسة ال تغيره، باحلديث  املثال الثاين هو استدالل

، فهذا "اهإذا استيقظ أحدكم من نومه فَالَ يغمس يده في اِإلناِء حتى يغِسلَ: "الشريف 

يقصد منه بيان حكم املاء إذا حلّ به قليل النجاسة، و لكنه معىن الزم أي املوضع مل 

 .تبعي نمعىن ثا

 :ا من قوله تعاىل ذًختدالهلم على أن أقل مدة احلمل هي ستة أشهر، أَاس
فلزم من بيان مدة  )2("مينِاو فصالُه في ع" :و من قوله   )1(

ن و هي عاما –و من بيان مدة الفصال وحده  –و هي ثالثون شهرا  احلمل و الفصال

 .معرفة مدة احلمل و هي ستة أشهر، و هذه املعرفة الزمة، و هي معىن تبعي ثانوي –

 : تها متت إىل   و من بداية اآلية 
ملباشرة بيان إباحة ا إىلالزم من القصد  نمعىن ثا مهِفُ )3(

 .و األكل و الشرب، و هو جواز اإلصباحِ جنبا و صحةُ الصيام

 : األصلي من قوله تعاىل  و املعىن
 الولد ال نّألولد، و املعىن الثاين الالزم هو ااختاذ  يو نف ،هو إثبات العبودية اهللا )4(

 .يملك
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    عىن األصلي م املهِفُ )1("فيما سقَت السماُْء العشْر"و من قوله صلى اهللا عليه و سلم 

 .ج منهرخرج، و أما املعىن الثاين فهو تعيني املخو هو تقدير اجلزء امل

الثانوي املعىن األصلي هو إجياب السعي، و املعىن أنّ جند  )2("": و من اآلية 

 .فساد البيع

 استنبطوا من احلديث ) أي ما اصطلح عليه البعض مفهوم املوافقة(و بالقياس اجللي

 أنّ، مع تقة بالعبد يف سراية العماق اَألإحل، )3("من أعتق شركًا له يف عبد"الشريف 

 ...رِكَاملقصود األصلي هو بيان مطلق امللك، ال خصوص الذَّ

بالنوع الثاين، و كل هذا يدلّ  متسك –حسب هذا الفريق  –ها هذه املسائل و غري 

                                            )4(.على أن االستدالل من جهته صحيح مأخوذ به

يحصرها  وذكر أدلّة املانعني، إىلينتقل مباشرة  املصححني، و بعد أن يذكر الشاطيب أدلّة

  :ا كما يلي يف ثالثة أدلّة، نلخصه

أنفترض مبا أن هذه اجلهة ي دة لألوىل أن تكون مؤكّ تكون خادمة لألوىل، فال بد      

و مقوية هلا و موضحة ملعناها، و يدخل يف ذلك ما يعمل على جعل الداللة األوىل أكثر 

  .وقعا على النفوس أحسنو  تأثريا،
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 :تعاىل مر يف قولهو من أدلتهم على أا تابعة غري مستقلة، ورود صيغة األ

قبل أخذ حكم منه، و الصيغة موضوعة ، و ال يهنا األمر القصد فليس )1( 

  .للتهديد، و هو معىن أصلي هلا، و األمر هو املعىن الثانوي مبالغةً يف التهديد

 .الثانية لو كانت مستقلة لكانت داللة أصلية أن الداللة

فالقصد األصلي منه هو النسل، فإذا غفل املكلّف عن هذا  ،كاحو يضرب مثال بالن

قضاء الوطر يعترب مؤكدا للقصد منه، و يلزم من هذا أن ال يكون يف املعىن  القصد، فإنّ

 .األصليالتبعي زيادة على املعىن 

خذ ال ميكن أن يؤخذ معىن ما من الداللة الثانية إال إذا كان تابعا للداللة األصلية، فإذا أُ

ا ليست تابعة، و يكون احلكم املستفاد منها على غري منها حكم زائد، دلّ ذلك على أ

فهم عريب، إذ اللسان العريب يقتضي أن تكون تابعة، أي مؤكدة، و كل ما يذكر من 

استفادة لألحكام من جهتها ال يالداللة األوىل أو إىل جهة  إىلم، بل هو راجع إما لَّس

 )2(.ثالثة

و  ليناقشها،) املصححونأي (الشاطيب إىل األمثلة اليت يستدلّ ا املخالفون  و يرجع

السياق ال يف جهة تقوية معىن و هو يف مناقشتهم إياها يستخدم  .يبطل احتجاجهم ا

و إنما بغرض توهني األخذ باملعىن الزائد على الداللة األصلية، معتمدا يف ذلك على  ما،
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الضرورية و احلاجية و التحسينية، فالضرورية هي األصل، و أما  قاعدة املقاصد الثالثة،

  .نيتمستقل او ال ميكن أن تكون ،نية فتعتربان تابعتنييو التحس   احلاجية 

و االعتماد على عدم توفّر عنصر القصد الذي يدلّ عليه السياق هو ما يوضحه    

رة عند احلنفية، فبعد أن أحد الباحثني املعاصرين و هو بصدد احلديث عن داللة اإلشا

ـ 482 ت(ذكر تعريف أحد أعالمهم و هو اإلمام البزدوي  كما  –لداللة اإلشارة ) ه

فهي تعتمد على السياق من جهة ما ال يظهر السياق فيه، أي من : "ا قيقول معلّ –تقدم 

لسوق يضا االعتماد على اأجانب عدم التأييد بغرض السوقِ من قبل املتكلّم، و يف هذا 

عمل على يلك كذيف جانب العدم، فإن السياق كما أنه يعمل على تقوية بعض املعاين، ف

  .)1("توهني بعض املعاين أو جعلها معاين ثانوية

و هذا السبيل هو ما سلكه الشاطيب يف بيان حكم الداللة التبعية، و يف الرد على خمالفيه 

ا على اشتمال الداللة التبعية على أحكام  لألمثلة اليت استدلّواكما سنرى يف مناقشته 

  .الداللة األصلية أحكامزائدة على 

مدة  أنّ على" تمكُثُ إِحداكُن شطْر دهرِها لَا تصلِّيِ": باحلديث الشريف  ونيستدلّ

 تتعلق بالداللة التبعية، و حتديد املدة معىن زائد على املعىن و املدة احلمل مخسة عشر يوما،

مدة احليض فال نسلّم أن  فأما: " األصلي، و يرد الشاطيب على هذا االستدالل بقوله 

م ية أن أكثرها عشرة أيام، و إن سلِّاحلديث دالّ عليها، و فيه الرتاع، و لذلك يقول احلنف

على  –أي أن هذا احلكم  )2("فليس ذلك من جهة داللة اللفظ بالوضع، و فيه الكالم
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 ،مل يستفَد من الداللة اللفظية الوضعية، و إمنا ينحصر الكالم فيها –ث احلدي صحة فرض

 .أي فيما يتعلق مبستتبعات التراكيب

و : "ويرد أحد الباحثني على دعواه أن داللة اإلشارة داللة غري لفظية، بقوله 
غري دعواه أن املعىن املستفاد منه بداللة اإلشارة ليس من جهة داللة اللفظ بالوضع دعوى 

ة لفظية وضعية، إذ هي داللة لزومية، و الدالالت لمسلّمة، فإن داللة اإلشارة دال

 )1(".اللزومية دالالت وضعية وضعا تأويليا

ّجنسِ املاء بقليل النجاسة، ال يتعلق بداللة اإلشارة أو و استدالل الشافعي باحلديث على ت
 .لقياس أو غريهالداللة التبعية عامة حسب الشاطيب، بل هو من باب ا

هو من قبيل داللة اإلشارة، غري  –أي ستة أشهر  –و استدالهلم على أن أقلّ مدة احلمل 

مسلّم عند الشاطيب، إذ هو يعترب أن املدة مأخوذة من اجلهة األوىل، ال من اجلهة 

 )2(.الثانية

: ول از، إذ يقعبد اهللا در" املوافقات"إليه، و منهم شارح و ناقشه البعض فيما ذهب 

وضع للداللة على أن أقل مدة احلمل ستة اشهر، بل إمنا أُخذَ ذلك من  ليس هنا لفظٌ"

 )3(".عملية مجع و طرح، فكان الباقي هو العدد املذكور، و هو  من باب اللزوم قطعا

و ذهام إىل أنّ جواز اإلصباح جنبا هو من داللة اإلشارة، غري مسلّم عند الشاطيب، 

 )4(.أن هذا املعىن مأخوذ من الداللة األصلية، و ال ميكن أن يفهم غري ذلكفهو يرى 
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يف مجيع أجزاء  ثاملعىن األصلي لآلية هو إباحة الرف" و نوقش يف رأيه هذا بأن 

زامي من اآلية، و لذلك تليايل رمضان، أما جواز اإلصباح جنبا فهو معىن المن الليل 

صول، و ت1(".ة عنه، و لو كان أصليا ملا كان ذلكرالغفلاحتاج إىل تأم( 

 )2(  : و استدالهلم باآلية 

على أنّ الولد ال يملَك، و أن هذا املعىن هو من الداللة االلتزامية، أي داللة اإلشارة، غري 

و أما كون الولد ال ميلك فاالستدالل عليه : " هذا يقول  مسلّم عند الشاطيب، و يف

ال دليل  ن، أي ال جيوز أن يتعسف يف استنباط معىن ثا)3("باآلية ممنوع، و فيه النزاع

 .عليه

ا بأن داللة اإلشارة تتصف باخلفاء و الغموض، و إذا غمضت على هنو قد نوقش 

تزامي حسبهم واضح يف اآلية، و هو معىن خرين، و املعىن االلآلقوم فقد تكون ظاهرة 

 )4(.زائد على معىن املنطوق أي املعىن األصلي عند الشاطيب

على وجوب الزكاة يف كل ما  )5( "فيما سقَت السماُء العشر" و استدلوا باحلديث 

    خترج األرض من حبوب و خضراوات، أي أن داللة اإلشارة هي تعيني املخرج منه،

و ما ذكر يف مسألة الزكاة فالقائل بالتعميم إمنا بىن على أن : " عليهم بقوله  قد رد و

ا كان تناقضا، ألن أدلّة الشريعة إمنا العموم مقصود، و مل ينب على أنه غري مقصود، و إلّ
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االستدالل أخذ منها األحكام الشرعية بناء على أن ه هو مقصود الشارع، فكيف يصح

على سبب، من غري  واردبأن ظاهره غري مقصود، و هكذا العام ال بالعموم، مع االعتراف

 )1(".فرق

ثبت يف هذا النص حكم الزكاة يف كل ما : "إىل الغرض من السياق ال يقال  اأي استناد

الس لَ يف احلكم اخلضروات، ألن غَرضاُء حىت تدخمالس قَتستقدير اجلزء املخرج،  قِو

 )2(". منه  ال تعيني املخرج 

 )3("" : على فساد البيع كمعىن التزامي اعتمادا على قوله تعاىل  و استدالهلم

و من قال بفسخ البيع وقت النداء بناًء على : "غري مسلَّم، و يف بيان ذلك يقول الشاطيب 

قض يف األمر كما ، و إالّ لزم التنا، فهو عنده مقصود ال ملغى""  :قوله تعاىل

نعرف ما له أثر على  مهية بالغة كما أسلفنا، و بواسطتهفللقصد عند الشاطيب أ )4("رذك

من قال بفسخ البيع وقت النداء، فإن النهي عنده "استنباط األحكام مما ال أثر له،أي أن 

 )5("مقصود لذاته

خلالف هو يف و لكن هناك من خيالف الشاطيب يف وجهة النظر هذه، و يرى أن ا

فما كلُّ معىن "تعميم الشاطيب القول بعدم استنباط األحكام مما ال يدعمه سوق الكالم، 

صحيح قومي سو مل  يق ظمسق هلا النا، فاملعاين القومية اليت مل يظم له سوقا ظاهرا جليالن
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، و اليت يسميها تدلّ عليها العبارة داللة جلية أكثر من اليت سيق النظم هلا سوقًا جليا

ن خالف الشاطيب و مم. )1("الشاطيب الداللة األصلية اليت ميكن ترمجة النص باعتبارها 

ـ1939ت (أيضا اإلمام ابن عاشور  الذي يرى أن كل معىن أمكن فَهمه من النص ) ه

ضيه ضوابط اللسان العريب، فهو مراد للشارع، و جيب محل تالشرعي و مل  خيالف ما تق

لك  و احملامل اليت تسمح ا تراكيب القرآن و كلماته إذا مل يؤد على كل الوجوهالنص 

 )2(.إىل خمالفة املقصود من السياق

من احلديث الشريف  استدلّوا به اومم :"دبي عف رِكًا لَهش قتإحلاق األمة  (3) "من أَع

العتق، عمال مبقتضى القياس اجلل رايةبالعبد يف سو يفي ، و " هذا املعىن يقول الشاطيب

، مل جيعلوا دخول األمة يف حكم العبد بالقياس إال بناء على أن يكذلك شأن القياس اجلل

 )4(". العبد هو املقصود بالذّكر خبصوصه

خالفا للشاطيب قد قاسوا األمة  نيةأي أن القائلني باستفادة األحكام من الداللة الثا

فليس "  :أحدهم، فقال يف نقده هذا الشاطيب اقشلكن ن على العبد يف سريان العتق، و

العبد هنا مقصودا بالذّكر خبصوصه دون غريه حىت يكون ذلك من قبيل القياس الذي هو 

غري داخل يف الداللة النصى بداللة الفحوىياملسم ة، بل هو عندهم من القياس اجللي 
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، فهي من املعاين الثانوية اليت اللفظيةُ لةُو مستند احلكم يف هذا الدال ،)مفهوم املوافقة(

  )1(".خيتص ا لسان العرب و ال ميكن ترمجة النص باعتبارها 

 الداللة التابعة الشاطيب على القائلني بتضمنذكر رد و  ،األمثلةو بعد عرض هذه 

 :عنها بقوله  نتيجة يعرب إىلألحكام شرعية زائدة على أحكام الداللة األصلية، خيلص 

 ،)2("ة األحكام ال يثبت، فال يصح إعماله البتفاحلاصل أن االستدالل باجلهة الثانية على "

م القائلني باملنع جِّرمث يضيف أْيا حبسم و وضوح رباملنع  القولُ فالصواب إذاً: " ح

 3(."مطلقا، و اهللا أعلم(   

سبهم يدلّ على و هذا املنع بإطالق هو ما أخذه عليه خمالفوه، ألن الواقع ح

استنباط العلماء أحكاما شرعية مستقلة بداللة املعاين اليت هي من اجلهة الثانية يف داللة "

النظم، فداللة اإلشارة و الفحوى و املخالفة هي من هذا القبيل، و كثري من األحكام 

ال قطعي  و لو أن الشاطيب احترز فذهب إىل أن قَولَه هذا أَغْلَبِي.... آت من هذا الطريق 

4(".لكان أسلم(  

يربز  ،و ما يلحق ا من دالالت تابعة ،و موقف الشاطيب هذا من داللة اإلشارة

أنّ النص "  الذي مفاده مكانه السياق عنده بصورة متميزة عن مجهور األصوليني، فرأيه
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ق له، و عليه فإنه ينفي أن يال ميكن أن يستخرج منه معىن زائد عن الغرض الذي س

  )1(....".كون إشارة النص طريقا الستنباط احلكم الشرعي البتةت

 إىل ه النظرداللة اجلهة الثانية على األحكام الشرعية، يوج الشاطيب يِبعد نفْ 

جانب آخر متضلكن يبقى فيها نظر : " فيها، يتعلق باآلداب و األخالق، فيقول  نٍم

ن زائدة على املعىن األصلي، هي آداب شرعية، و على معا أنّ هلا داللةً آخر ربما أَخالَ

قات حسنة، يقر ا كلُّ ذي عقل سليم، فيكون هلا اعتبار يف الشريعة، فال تكون ختلّ

  )2( ". ااجلهة الثانية خاليةً عن الداللة مجلة، و عند ذلك يشكُلُ القولُ باملنع مطلق

تخلّقات احلسنة، يذكر سبعة و لبيان طبيعة ما يدخل حتت اآلداب الشرعية، و ال

  )3(:أمثلة، نذكرها باختصار حسب ترتيب الشاطيب هلا 

 إىل األغراضورود النداء يف القرآن جاء ألغراض أخرى غري النداء، و تنتمي هذه ) 1

التابعة، و قد يذكر النداء و قد حيذف، و ذلك ألداء معىن من املعاين، و ميكن أن  الداللة

  :أدبان يتحقق من هذه املعاين

  ترك حرف النداء تأدبا:  أحدمها

  .أو استشعار القرب من اهللا

  .ضِرِإثبات التنبيه للغافل املع :ناييف إثبات احلرف معن

  .و الداللة على ارتفاع شأن املنادي و علوه
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  .نسبأاستعمال كلمة الرب يف مواطن من الدعاء يكون : الثاين ) 2

   .باللباس يح ا، كالكناية عن اجلماعمن التصر استعمال الكناية بدال) 3

  .احلضور حسب ما يقتضيه املقام إىلاستعمال االلتفات من الغيبة ) 4

  .اهللا تعاىل إىل األدب يف ترك التنصيص على نسبة الشر) 5

األدب يف املناظرة و مراعاة ااملة و املساحمة يف جدال الكافرين، ألن ذلك أدعى إىل ) 6

  .و إطفاء نار العصبية داالقبول و ترك العن

7 (بات، و الترته عن ادعاء العلم بعاقبة األدب يف إجراء األمور على العادات يف التسب

  .األمور تواضعا هللا

ال تقوم بتحرير أحكام شرعية تندرج حتت  "آداب شرعية"فهذه األمثلة السبعة هي عنده 

ة و الوجدانية باألحكام أو احلرمة، إذ هي من قبيل مسالك القناعة الفكري لِّاحل     

 )1(".الشرعية 

                ليست مستفادةً ،الداللة التبعية نو اليت تؤخذ م ،فهذه املعاين املتعلقة باآلداب و األخالق

  .قتداء باألفعالأللفاظ للمعاين، بل هي من جهة االمن جهة وضع ا -حسبه-

داللة الوضعية، يكون قد حسم يف مسألة ق هذه اآلداب و األخالق بالتعلّ بيانه عدمو ب

اإلشارة و ما يشبهها من الدالالت التابعة، و ال شك أن موقفه هذا منسجم مع  داللة

القائم من جهة على مقاصد الشرع، و من جهة ثانية على مقاصد  )2(منهجه األصويل

م، و عدم و اليت منها مراعاة قصد املتكل ،العرب و استعماالم و أعرافهم يف اخلطاب
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كالم العرب على اإلطالق : "ي الغفلة عن السياق، و يف هذا املعىن يقرر قاعدة شاملة ه

  )1(...."فيه من اعتبار معىن املساق يف داللة الصيغ  دالب

ا معتدال، قائما على وسطي منهجا الذي نعتربهو، )2(منهجه يف التأويليترجم و رأيه هذا 

و مقاصد اللسان العريب من جهة أخرى، يف توازن و  ،مراعاة مقاصد الشرع من جهة

تأويله ضوابط اعتدال، موظّفا السياق املقايل و املقامي، مراعيا حرمة النص الشرعي و

أي أساس شرعي أو  إىلحىت ال يصبح مستباحا لقراءات ارجتالية و أفهام ال تستند 

  )3(.لغوي
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  داللة األلفاظ يف ضوء السياق : الباب الثاين 

  لسياقالتأويل وا :الفصل األول 

  داللة العام : الفصل الثاين

 داللة اخلاص: الفصل الثالث

  داللة املطلق واملقيد:  الفصل الرابع

  



  التأويل والسياق :ول الفصل األ

تعريف التأويل عند اللغويني واملفسرين :  املبحث األول

  واألصوليني

  قواعد التأويل وأقسامه:  املبحث الثاين

  ضوابطهجمال التأويل و: املبحث الثالث



                                                                                 

 

                                                                          .واألصوليني واملفسرين  اللغوينيتعريف التأويل عند : األولاملبحث 

  :تعريف التأويل -

  : لغة) 

  )ـه   ت(البن منظور  جاء يف لسان العرب

عن  تلْوأُ :رجعه:ل إليه الشيءرجع، وأو: مآال و الًوأَ آل الشيء يؤول،الرجوع:"لُواَأل"

  )1("ارتددت: الشيء

 : وقوله عز وجل .رهفس: لهله وتأوره، وأوره وقدبد: لهوتأو الكالم لَووأَ: "ويتابع

تأويله، وهذا دليل على أن علم التأويل ينبغي أن  معهم علم مل يكن أي، )2( 

دليل ىلإعن وضعه األصلي إىل ما حيتاج  واملراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ... نظر فيهي، 

عن حيي بن وسئل أبو العباس أمحد: "ويقول أيضا. )3(..."رك ظاهر اللفظ لواله ما ت 

ه، ه وأصلحتإذا مجعت هلُوؤأُ الشيَء تلْأُ: يقال. التأويل واملعىن والتفسري واحد: فقال ،التأويل

فكان التأويل مجع أَ معاين ألفاظلَكَشالليث... بلفظ واضح ال إشكال فيه  ت :ل التأو

 نحن: غري لفظه، وأنشد ببيانصح إال يوال  ، الكالم الذي ختتلف معانيهوالتأويل تفسري

ضرباكُنم لَعى تزِنيلفَ -هاليوم نرِضكُبم لَعوِأْى تيلنظور يورد يف ونالحظ أن ابن م )4(" ه

والتفسري باعتبارها مبعىن واحد، واملعروف أا ال  التأويل واملعىن: الثالثة األلفاظمعجمه 

.32أول، ص: ، مادة11ابن منظور، لسان العرب، ج  - 1 
.39اآلية : يونس سورة- 2 
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باعتبارها مصطلحات، وهذا ما نراه تداخال بني إلّا تكون مبعىن واحد عند من يرى ذلك 

  .االصطالحي املعىن املعجمي واملعىن

إىل أي شيء : "يقال .وعاقبته األمروأما التأويل فآخر : ") ت (ابن فارس  يقولو

  )1(".أي مصريه وآخره وعقباه" ؟األمرل هذا مآ

  :اصطالحا -  

  :عند املفسرين/ أ

عند املفسرين أوال قبل التعرف على معناه " التأويل"مصطلح جيدر بنا أن نتعرف على معىن 

عند األصوليني، وذلك ملا بني علم التفسري وعلم أصول الفقه من عالقة تتمثل يف أن كال 

  .من العلمني يعمل يف جمال داللة ألفاظ القرآن الكرمي

الطابع اللغوي عليه،  غلبةَ الحظنا أنّ من مساته ،) ت(يف تفسري الطربي  نظرنافإذا 

، وهلذا وجدناه اأساسا باجلانب املعجمي لأللفاظ، أي الدالالت األوىل هل هتماأي أنه 

واملعىن الثاين للتأويل عند الطربي له عالقة ) 2(.يستعمل التفسري والتأويل كمترادفني

إليه ما يؤول "ها بأن" حاديثاألتأويل "يفسر " يوسف"باألحكام، ففي تفسريه لسورة 

  .)3("أحاديث الناس عما يرونه يف أحالمهم

  :)4(وذكر معنيني للتأويل )ـه  ت(بعده ابن كثري  وجاء
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  86، ص2009، 1صابر احلباشة، من قضايا الفكر اللساين، دار صفحات للدراسة والنشر، ط:   ينظر -2
، ص 1960، 1، ط15حممود حممد شاكر، دار املعارف، القاهرة، ج : الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح -3

560.  
  .347، ص 1تفسري ابن كثري، ج -4



                                                                                 

 

  )أمره إليه يؤولالتأويل مبعىن حقيقة الشيء وما ( :أحدمها

  ).وهو التفسري والبيان والتعبري عن الشيء: خراآل املعىن( :وثانيهما

 : قوله تعاىل األولولكل واحد من هذين املعنيني مستند من القرآن الكرمي، فللمعىن 

يقتضي أن يكون  -يبال ر-، وهذا أي حقيقته.)1( 

وللمعىن )2("وهو املصري والعاقبة واحلقيقة اليت ينتهي إليها الشيء" لِواَأل"أصل التأويل من 

وعلى املعىن الثاين يكون التأويل مرادفا .تفسريهبأي  )3( : الثاين قوله تعاىل

حني يقول  ابن جرير ه، وهو مراداه جماهد أن العلماء يعلمون تأويلللتفسري، وهو الذي عن

القول يف تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويل يف هذه اآلية وحنوه مما :يف تفسريه

  )4(.يذكر من ألفاظ تفسريه

الذي يعترب تفسريا بيانيا فقد فرق اصطالحيا بني  )ـه ت(أما تفسري الزخمشري 

بالنقل، كأسباب الرتول  إالماال يدرك  هو"عنده التفسري فالتأويل،  و التفسري

وخاصة علم املعاين وعلم " هو ما ميكن إدراكه بقواعد العربية"والتأويل "،والقصص

  )5(.اإلعراب

حتديدا ، فهو وجدنا املصطلحني أكثر )  ت (وإذا انتقلنا إىل الشريف اجلرجاين 

معىن حيتمله إذا كان احملتمل الذي  إىلصرف اللفظ عن معناه الظاهر "ف التأويل بأنه يعر

  82: اآليةسورة الكهف،  -1
  .469الرتول وأثرها يف بيان النصوص، ص  أسبابعماد الدين حممد الرشيد،  -2
  .36:  اآليةسورة يوسف،  -3
  .17، ص 2ابن تيمية، جمموعة الرسائل الكربى، ج -4
  .87صابر احلباشة، من قضايا الفكر اللساين، ص :   ينظر -5



                                                                                 

 

إن أراد به  )1(   : يراه موافقا للكتاب والسنة، مثل قوله تعاىل

أو العامل من  ،إخراج الطري من البيضة كان تفسريا، وإن أراد إخراج املؤمن من الكافر

  .)2("اجلاهل كان تأويال

توجيه لفظ موجه إىل معان خمتلفة إىل : "التأويل بقوله فرفيع )ـه   ت(أما التهانوي

  .)3("األدلةواحد مبا ظهر من 

فيتطلب  التأويليتبني إذن أن التفسري هو املعىن املتعلق باللغة وداللة ألفاظها املباشرة، أما 

  .ة اخلفية، أي غري املباشرةنكتل من أجل الوصول إىل املعاين املسإعمال العق

  :األصولينيعند/ ب

قولهب)  ـه ت(الغزايل اإلمامفه يعر" :إن التأويل عبارة عن احتمال يعضددليل،  ه

4("على الظن من املعىن الذي يدل عليه الظاهر يصري به أغلب(  

هو محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه مع : "فيعرفه بقوله )ـه ت(مديأما اآل

  .)5("عضدهياحتماله له بدليل 

فإنه  ،هياحتراز عن صرف اللفظ املشترك إىل أحد مدلول" بالظاهر منه"ه هم مدلولَوتقييد

  .ليس ظاهرا يف واحد منهما

  .27: اآليةسورة آل عمران،  -1
  .55اجلرجاين، التعريفات، ص  -2
  .89: ، وينظر1116التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون،  -3
  .128ى، ص الغزايل، املستصف -4
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ىل ما ال حيتمله صرف اللفظ عما حيتمله من الظاهر إاحتراز عن " مع احتماله له" :وقوهلم

  .أصال، فإن ذلك تأويل فاسد

  )1(الفاسد التأويلاحتراز عما ال يؤيده دليل، فإن ذلك من " بدليل يعضده: " وقوهلم

  )2(:جند من التعريف السابق أن التأويل يقوم على أمرين

 .لادعاه املؤو الذي بيان احتمال اللفظ للمعىن -

  .بيان الدليل املوجب للصرف إليه عن املعىن الظاهر -

هو تبيني إرادة الشارع من اللفظ، بصرفه عن ظاهر ":له والباحثني املعاصرين بق ديعرفه أحو

واللفظ عنده  )3("بدليل أقوى يرجح هذا املعىن املراد خر حيتمله،آمعىن  إىل منه، معناه املتبادر

املعىن احملتمل الذي "ألن  أو عاما أو مطلقا، أن يكون لفظا خاصايف هذا التعريف أهم من 

ألنه خالف املعىن احلقيقي الظاهر املتبادر، ومع ذلك، فإن ليه اللفظ معىن مرجوح، يؤول إ

دليل التأويل األقوى يتهد أنه مراد  أير املعىن املرجوح راجحا، صييغلب على ظن ا

  )4(.حه الدليلجرالشارع كما 

 - كما سيأيت-ل بتعريف املصطلح، ولذا فإنه عاجل الظاهر واملؤو عىن فلم يكن ييبأما الشاط

  )5(.وافقاتامل مواضع من باحث التأويل املبثوثة يفضمن م

  470الرتول وأثرها يف بيان النصوص، ص  الدين حممد الرشيد،أسباب عماد/ د -1
  .17، ص 2ابن تيمية، جمموعة الرسائل الكربى، ج -2
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  قواعد التأويل وأقسامه: املبحث الثاين

، ل يف التراث الفكري العريب عموماللجد إثارةيعد التأويل أحد أكثر املوضوعات 

وتعددت  واألصوليةيف علم أصول الفقه خصوصا، وقد تعددت املدارس الكالمية و

التطبيقات الفعلية ويف ، ويف قواعده املنهجية ، وجهات نظرها يف القدر املمكن من التأويل 

و تصور  ،تصور السلفيني: ثالثة هأشهر التصورات املوجودة يف التراث بشأن ولعلّ، له

  )1(.أته للتأويلوتصور الظاهرية املعروف مبناو ،ورمهاجل

اء ومع ذلك فإننا جند له آر ،اجلمهورىل املالكية الذين هم من إ األصل يف يبينتمي الشاطو

تعرف على خطواته بعد أن نعرض أهم االجتهات نسأصوليا متميزا  منهجاو  خاصة به، 

  .نا مدى متيز منهجه ودرسه الداليلعليه ليتضح ل السابقة

-الفقه  أصولوالذي يعترب أول مدون خمتصر يف علم  -"الرسالة"فإذا اطلعنا على كتاب 

ضرورة التأويل إلمكان التوفيق بني النصوص اليت يبدو أن بينها  يرى الشافعي أن جدنا و

  )2(.واختالفا اتعارض

وقد تبلور علم أصول الفقه وحتددت مباحثه وقضاياه، لريد )  631ت ( اآلمديويأيت 

 إذا عرف معىن التأويل فهو مقبول معمول به، إذا حتقق بشر: "قائالعلى منكري التأويل 

ىل زمننا هذا عاملني به من يف كل عصر من عهد الصحابة إ األمصارطه، ومل يزل علماء و

  )3("غري نكري

  .173، ص اإلسالميحممدحممد يونس علي، علم التخاطب : ينظر -1
  139السيد أمحد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص  :ينظر-2
  .199، ص 02، جاألحكاماالمدي،  -3
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عاة أساليب العرب وعادام يف دراستهم شددوا كثريا على ضرورة مرا األصوليني ولكن

 تؤخذ مساعا ال قياسا، –كما هو متعارف عليه  -غةالن الل ،وقت نزول القرآن األسلوبية

إذ ال سبيل إىل  عبارات العرب، شائعالبد للناظر يف القرآن من ضرورة الرجوع إىل "ولذا 

فهما  هو فهم مقاصد ،معانيه استنباطا سليما واستنباط،نصوصه إدراكا صحيحا  ادراك

املتمثلة باخلصائص والتراكيب اليت استقى منها القرآن  األوىلاملنابع  إىلإال بالعودة  ،سديدا

ة واملبدلة واملختصرة واحملذوفة بيلغرا باأللفاظألفاظه، إذ يف هذه التراكيب ما يتعلق 

واليت ال ا القرآن،  اليت يزخر واأللفاظواملضمرة واملقدمة واملؤخرة وما إىل هذه التراكيب 

  )1("عبارات العرب الكثرية شائع بالسماع، وتتبع تنجلي إال

  :اللغة فيقول ميتلك اتهد ملكة نأويؤكد ابن خلدون ضرورة 

ه وتكرره على السمع، والتفطن خلواصوهذه امللكة إمنا حتصل مبمارسة كالم العرب، "

القوانني العلمية يف ذلك اليت استنبطها أهل صناعة البيان، وتراكيبه، وليست حتصل مبعرفة 

  )2(".القوانني إمنا تفيد علما بذلك اللسان، وال تفيد حصول امللكة بالفعل يف حملهافإن هذه 

ى البد إذن من االنطالق من اللغة ودالالت ألفاظها حسب استعماالت أهلها هلا، وال يكتف

والدرس الداليل فيه  األصويلذلك، بل البد من مراعاة قصد املتكلم، وإذا نظرنا يف التراث 

وأن  ،تنظريا له وبيانا هم هو أكثريبوجدناه حافال باالهتمام بالقصد، وسنرى أن الشاط

  .إىل آخره أولهإمنا يتأسس على نظرية املقاصد من " املوافقات"كتابه 

  .331الغزايل بني الدين والفلسفة، ص عبد احلميد خطاب،  -1
  .1086، 1961د ط،  لكتاب اللبناين، بريوت،، املقدمة، دار ا)عبد الرمحن(ابن خلدون  -2
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ولكن ال ميكن أن نقفز على دالالت ألفاظ النص، ألن هذا القفز جيعل التأويل فاقدا 

كل حديث حول : "مل، وهذا ما يؤكده أحد أشهر الدارسني احملدثني بقولهللضوابط واملعا

  )1(".حرية التأويل ينفتح بالضرورة على الدفاع عن املعىن احلريف

الذي تتأسس  واألساسإن املعىن احلريف هو املنطلق الذي تنطلق منه كل ممارسة تأويلية، 

مينحها موضوعيتها ومشروعيتها، فإنه يصبح معيارا جيدا للتحكم يف  الذي عليه، والعامل

  )2(.عمليات التأويل ومراقبتها

الداليل ل إىل معناه صوتيف النص ككل لي نظري،هذا املعىن احلريف للعبارة  بعد أن يراعى

  .نأيت على ذكرهاالذي يتطلب عدة إجراءات س

العمل على كشف قصد املتكلم، ألن صاحب الكالم إمنا ينطلق  اإلجراءاتمن أهم هذه 

ن ما يعيننا يف قراءة ائليصل إىل مراده من الكالم، وهو يبث من القر األوليةمن داللة اللفظ 

  .كالمه للوصول إىل تأويله

وتبسط القرائن  ،املعىن القصدي وال حتدده مكانات تعبريية تشري إىلإ: للغة القرآن الكرميو

النسقيالوسيطة، ومناط الكشف عن مقصدية اخلطاب هو  اآللياتن ة والسياقية، وال تعي

واملعىن اخلفي، إذ قد يكون املعىن حيث يعتقد  تقليب النظر يف املعىن املعطىعمال العقل وإ

  )3(.أن ال معىن

Umberto Eco, limites de l’interpretation, traduit par Myriem Bouzaher, édition : 
Grasset, paris, 1992. P 33.

  .73 72، ص 2007، 1، منشورات االختالف، طإىل نظريات القراءة التأويلمن فلسفات  ،عبد الكرمي شريف: ينظر -2
  .44منقور عبد اجلليل، النص والتأويل، ص :   ينظر -3
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الشرعية على الوصول إىل تساعد املتأول يف دراسته للنصوص هذه القرائن مبختلف أنواعها 

بعني االعتبار خصائص أسلوب  األخذ-كما أسلفنا-ومما جيب على اتهد  .املعىن املراد

تكيف حبسب نوعية خماطبيه، وحبسب القضية املتحدث عنها، والسياق "القرآن، فهو قد 

  )1(".الذي دار فيه اخلطاب

ول القيام ا حني بشأن اخلطوات اليت على املتأ تاوافقامل فقد بسط القول يف يبأما الشاط

يريد إعمال عقله يف النصوص الشرعية، وسنرى أن هذه اخلطوات هلا عالقة مباشرة أو غري 

  .مباشرة بالسياق بنوعيه اللغوي وغري اللغوي

، اليت بدورها تتطلب معرفة مقاصد من أهم قواعد التأويل عنده مراعاة مقاصد الشريعة

ـ ي يعرب عنها، وهو لسان العربالذ اللسان شرطا من املقاصد باختصار ليست  إن "؛ ف

قراءة اخلطاب اإلهلي وأداة من أدواته فحسب، ولكن أيضا معلما من معامل القراءة شروط 

  )2(.الوقوع يف الزلل والغلط -يبحبسب الشاط-الصحيحة السليمة، اليت جتنب 

فهم مقاصد : أحدمها: درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني إمنا حتصل: "يبيقول الشاط

  )3(".التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها: والثاين ،الشريعة على كماهلا

 –واألخري–الشرط الثاين "وال خيفى أن كال الشرطني إمنا يدوران حول املقاصد، إذ إن  

ملن اكتسب  فعال  إالى  يتأتألن فهم املقاصد الشرعية ال )4(".الخيرج أيضا عن املقاصد

  .عمله االجتهادي أثناءالقدرة على مراعاة املقاصد يف النصوص الشرعية 

  .196، ص 1990، 2حممد مفتاح، دينامية النص، تنظري وإجناز، املركز الثقايف، الدار البيضاء، املغرب، ط -1
  .160، ص األصويلحيي رمضان، القراءة يف اخلطاب  -2
  .76، ص 04، املوافقات، جيبالشاط -3
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الستبعاد  أساسياعنده، ومعيارا  مسلمة تعترب مسألةعلى قاعدة أخرى  يبالشاط اعتمدو

ككل، ووسيلة التعرف على  الشريعةالتأويالت غري السليمة، وهي وحده النص أو نصوص 

، األصولية ه يف كل تنظرياتيبالشاط ههذه الوحدة هو االستقراء، هذا املصطلح الذي اعتمد

بطابع خاص  هاإىل مقاصد الشريعة يف كل أبواا ونواحيها، وطبع والذي مكنه من التوصل

  .هو توظيف السياق بنوعيه ملعرفة دالالت النص الشرعي

اختالف يف أصل الشريعة وال هي موضوعة على وجود اخلالف فيها  ال" أنه يبيقرر الشاط

على  – يببتعبري الشاط –وال يكون القرآن مهيمنا )1(".أصال يرجع إليه مقصودا من الشارع

تهدين من اختالف إال حني يا نفسهما يصدر عن ا سلم له بالوحدة اليت وصف .

ها يف بوصفه أجزاء متفرقة هو الذي أوقع مع النص القرآين -حسبه-ل بعض الفرق وتعام

  .التأويل الذي ال يتوافق مع كليات الشريعة وحقيقتها

فال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم على أوله، وأوله على آخره، وإذ : "يبقول الشاطي

فإن فرق النظر يف أجزائه فال يتوصل به إىل  .ذاك حيصل مقصود الشارع يف فهم املكلف

  )2(..."يف النظر على بعض أجزاء الكالم دون بعض  االقتصار يصحمراده، فال 

النص القرآين، ويف ضرورة االجتهاد يف إطار هذه   صريح يف بيان وحدةيبفكالم الشاط

  .الوحدة للوصول إىل مقصود الشارع

  فهناك نوع من التفاعل بني مقاصد الشرع و وحدة النص الشرعي واللسان الذي به "

  

  30، ص 3املوافقات، جالشاطي،  -1
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  .)1("الوحدة، وانبثقت من خالله هاته املقاصدجتسدت هذه 

وقد تعرضت وحدة النص القرآين خباصة حلملة تشكيك قدميا وحديثا، وكتب املستشرقون 

ك وعدم االنسجام، ومل يكونوا ميلكون من وسائل ها بالتفكومصوكثريا عن سور القرآن و

  .وانسجامهاالتحليل ما ميكنهم من االهتداء إىل وحدة نصوص القرآن الكرمي 

ولقد : "الفرنسي يرد عليهم هذا الزعم فيقول" جاك بريك"ولكننا جند أحد املستشرقني وهو 

شعر أولئك الذي قاربوا هذا اموع من غري إعداد، أنه قد أحيط م لغزارته وعدم انتظامه 

من  ،خرفاخلطاب ينتقل من موضوع آل :الظاهري، فتكلم كثري من اللغويني عن التفكيك

  )2(".نفذومن غري أن يكون قد است ، متابعةغري

ومع ذلك إذا عمقنا الفحص فسنعاود النظر يف هذه : "ني هذا بقولهرأي املستشرق حضدوي

  )3(".االنطباعات السطحية

مع النص،  األلفةذلك أنه من غري بلوغ : "مث يضيف مبينا أسباب تلك االنطباعات قائال

، الذين كانوا حيفظونه عن ظهر قلب، املؤمنني سابقااليت يتمتع ا كثري من  األلفةتلك 

كلمة أو فكرة، فإن تقدما متطورا  إىل  باإلشارةفقرة منه  ويظهرون قادرين على تعيني أي

التبعثر املفترض يف  ن إ: مبا فيه الكفاية يف املعرفة القرآنية سيجعلكم تنتهون إىل البنية التالية

  )4(".معاجلة املواضيع القرآنية إمنا هو مالزم لوحدة اموع

  .253 – 252حيي رمضان، القراءة يف اخلطاب األصويل، ص  -1
  .31- 30، ص 1996، 1منذر عياشي، دار التنوير ومركز االمناء احلضاري، ط :ك، القرآن وعلم القراءة، ترريجاك ب -2
  .31املرجع نفسه، ص  -3
  .31املرجع نفسه، ص  -4
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جيب أن يثبته جزء آخر من النص ،إن كل تأويل يعطي جلزئية نصية ما :إيكوأمربتو يقول 

ن االنسجام الداخلي للنص هو وذا املعىن، فإ. التأويل ال قيمة له افإن هذوإال نفسه، 

  )1(".وبغري ذلك ال ميكن التحكم يف مصريها. القارئالرقيب على مسريات 

هو ما  ،إن هذا الضابط الذي ختضع له عملية التأويل، واملتمثل يف الوحدة وانسجام النص

وضم أطرافه بعضها إىل بعض، ولعل  لوحدة النص،  يف معاجلتهيبجنده واضحا عند الشاط

 يبمتابعة إيكو يف معاجلة هذه الوحدة جتعلنا أكثر اقتناعا بالتطابق الكبري بني إيكو و الشاط

  .يف هذه املسألة

حيل، يف تصورنا، على لغة بعينها باعتبارها نسقا االجتماعي ال ي اإلرث إن: "يقول إيكو

شمل املوسوعة العامة اليت أنتجها االستعمال من القواعد فقط، بل يتسع هذا املفهوم لي

اخلاص هلذه اللغة، أي املواصفات الثقافية اليت أنتجتها اللغة، وكذا تاريخ التأويالت السابقة 

  )2(".القارئاخلاصة مبجموعة كبرية من النصوص، مبا يف ذلك النص الذي بني يدي 

 يف ما مسيناه معهود العرب يبيكو هو ما عاجله الشاطإمربتو أإن ما يفهم بوضوح من نص 

على  يلاالستعما األصل بأولوية عنه را عبإليه يف الفصل الثالث، وكذلك يف ما نقوتطر

  .القياسي، وقد تطرقنا إليه يف الفصل الرابع األصل

 التدليل على صحة دعواه واليت مفادها ضرورة مراعاة وحدة  النص يبومل يفت الشاط

املكي و  القرآنالقرآين، بل القرآن كله، وذلك بواسطة االستقراء، ومعرفة العالقة  بني 

الكلية  األصولمثل يف كون السور املكية مشتملة على تالقرآن املدين، هذه العالقة اليت ت

  .79، ص 2000، 1سعيد بنكراد، ط:   أمربتو ايكو، التأويل بني السيمائيات والتفكيكية، تر -1
  .86 – 85املرجع نفسه، ص  -2
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املدنية مشتملة على التفصيالت اليت اقتضتها سنة ، وكون السور اإلسالميةللشريعة 

  .ن املكيل ا القرآاألصول واملبادئ اليت تكفّختالف حبال ال التشريع، واليت 

ومن السور " املؤمنون"وسورة " البقرة"ن سورة مدعواه  إلثبات اتنبي يبوقد قدم الشاط

  .املكية عامة

فإا عند النظر تبدو ،ا رغم طوهلا أ نبين الشاطيب قد ، فإ"املؤمنون"وفيما خيص سورة 

الواحدة ميكن أن تساق عدة مساقات، عبارة عن قصة واحدة يف شيء واحد، وهذه القصة 

إذ ميكن جتميد بعض املعاين وتنمية معان أخر، الن  ،األحوالحبسب اختالف مقتضيات 

  )1(.السياق متحكم يف مساق النص

يف النظر يف القرآن ملن أراد فهم  ىحيتذ األمثلةما تقدم من  وعلى حذ"وهكذا، فإنه 

فهم ال يتحقق ملؤول القرآن بصورة مضبوطة إال إذا كان على علم كن هذا اللو )2("القرآن

صورة واحدة خيدم "ألا  )3(ضافر نصوصها وخدمة بعضها لبعضتبمبقاصد الشريعة و

  )4(".ورت صورة مثمرةإذا ص اإلنسانبعضها بعض كأعضاء 

  بتصرف، 136تلقي والتأويل، ص ال:  مفتاححممد  -1
  .314، ص 3، املوافقات، جيبالشاط -2
  .136حممد مفتاح، املرجع السابق، ص  -3

.136املرجع نفسه، ص



السياق و التأويل                                                                   األول الفصل

  ضوابطهجمال التأويل و: املبحث الثالث

وا يف شروط التأويل  خاصة جمال التأويل وفصليبعامة والشاط األصوليونبني 

مع كليات  ىزه عن التأويل الفاسد الذي ال يستند إىل دليل، وال يتماشييالصحيح ويف مت

  .الشريعة وروحها العامة

 بأن التأويل اجتهاد، ومن مقررات علم ريوقبل البدء يف بيان جمال التأويل ال بد من التذك

النص، فإذا كان النص قطعي الداللة على معناه، وثابتا وروده من  عأن ال اجتهاد م األصول

يصبح حينئذ متعينا فهمه من النص، ألنه ال حيتمل معىن آخر،  فإن ذلك املعىن"شرع، امل

والتأويل ) 1("فيه لالجتهادال وبذلك يسفر النص نفسه عن إرادة املشرع على حنو يقيين ال جم

إمنا يتخذ جماله يف النصوص احملتملة ولو كانت واضحة، الن ظهورها ال ينفي االحتمال، "

  )2("ة بالظاهر والنصيمن احلنف األصولينيوهو ما يسمى عند 

ها، وأحلقوا كال من لتمييز بني واضح الداللة وخفيتمدوا مبدأ اوإذا كان املتكلمون قد اع

، ومتاشيا مع يبفإن الشاط ا،ها خبفيمقبل بيا واملؤولحها، وامل ضوالظاهر بواالنص 

قد استغىن عن االلتزام بطريقة خمصوصة يف تناول ف  ،لهائكربيات مسباملعين  األصويل همنهج

  .أقسام الواضح واخلفي

املتعارف عليه عند عامة  بالرأيسنتناول اآلن األلفاظ اليت يدخلها التأويل، وسنبدأ 

وسنراعي منهج .هب يزوما يتم يالتأويل تعرف على منهجه لنيب، مث ننتقل إىل الشاطاألصوليني

  .لظاهر والنص ثالثاا مثكم واملتشابه، مث املبين وامل ثانيا،  التقابلي، ونعاجل أوال احمليبالشاط

  .149، ص األصوليةفتحي الدريين، املناهج  -1
  .151نفسه، ص املرجع  -2
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  :كم واملتشابهاحمل/ أ

  )1(.هبناؤ أتقنبناء حمكم إذا : احملكم يف اللغة مبعىن املتقن، ومنه قوهلم :احملكم )1

اسم ملا اتضحت داللته، وانكشف معناه، ومنه النص : "ويف اصطالح املتكلمني

  )2( "والظاهر

عام وخاص، فأما اخلاص فالذي يراد به  طالقنيإباحملكم يطلق "ـ، فيبأما عند الشاط

خالف املنسوخ، وهي عبارة علماء الناسخ واملنسوخ، سواء علينا أكان ذلك احلكم ناسخا 

ن يبوأما العام فالذي يعىن به ال .خةهذه اآلية حمكمة، وهذه اآلية منسو: أم ال، فيقولون

  .)3( "الواضح الذي ال يفتقر يف بيان معناه إىل غريه

 األنواع اليت تندرج حتت احملكم من جهة وحتت املتشابه من جهة أخرى يبالشاطويبني 

وجد املنسوخ وامل والظاهر والعام واملطلق قبل معرفة  اإلطالقل هذا مؤوإذا ت: "فيقول

ل ن واملؤوكما أن الناسخ وما ثبت حكمه واملبي مبيناا داخلة حتت معىن املتشابه،

  .)4( "كمحتت معىن احمل داخلةواملخصص واملقيد  

  .التأويل هكم بأنواعه ال يدخلاحملو

  .141، ص 12ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .47، ص 1973، 1، مؤسسة الزعيب، بريوت، طاألصولابو الوليد الباجي، احلدود يف  -2
  .63، ص 03، املوافقات، جيبالشاط -3
  .63، ص 03املصدر نفسه، ج -4
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 يبن، وهو عند الشاطفهو ما يقابل احملكم، فهو لفظ غري بي وأما املتشابه :املتشابه   )2

  )1(: ثالثة أقسام

، فهو متشابه من تهحقيقي أو هو الذي مل ينصب لنا الشارع دليال على معرف: أحدمها -

  .به اإلميانال يتعلق به تكليف سوى جمرد وهذا  ،كذلك حيث وضع يف الشريعة

ال بعد التأمل يف إىل غريه، وال يتعني املراد منه احتاج يف بيانه اإضايف وهو ما : الثاين -

ىل تقصري الناظرين أو اجلهل جع إليه يف ذاته، وإمنا هو راجع إرا غري ، واالشتباه فيهاألدلة

  .األدلةبواقع 

يف  واإلذنفالنهي عن أكل امليتة واضح، "ىل النظر يف املناط، التشابه العائد إهو : الثالث -

أكل الذكية واضح كذلك، فإذا اختلفت امليتة بالذكية حصل االشتباه يف املأكول ال يف 

حىت  اإلتقاءالدليل على حتليله أو حترميه، لكن جاء الدليل املقتضي حلكمه يف اشتباهه وهو 

  )2(."واضح ال تشابه فيه أيضاوهو  األمريتبني 

ال يعنينا هنا وهو قليل جدا، وهو مما  األول بني أقسام املتشابه، فالقسم يبلقد ميز الشاط

 : تكليف، وهو املعين يف قوله تعاىل هه، وال يتعلق بلماختص اهللا بع

  )3( 

 هيدل أا املعظم واجلمهور، وأم الشيء معظم" هن أم الكتاب: فقوله يف احملكمات"

  .69 - 68، ص السابقاملصدر : ينظر -1
  69، ص03املصدر نفسه، ج -2
  07: اآلية آل عمران، سورة -3
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مبعىن اجللدة احلاوية له اجلامعة " الدماغ وأم"مبعىن معظمه، " الطريق أم: "وعامته، كما قالوا

  )1( ..." األصلأيضا " واألم"ألجزائه ونواحيه، 

  .والقسم الثالث ال يعنينا أيضا ألنه متعلق بتحقيق املناط

الذي حيتاج إىل تأويل، وقد وضع له  ا القسم الثاين، أي املتشابه اإلضايفوإمنا يعنينا يف حبثن

يرجع إىل معىن صحيح يف االعتبار،  نأ":فهو األول ثالثة أوصاف، أما الوصف يبالشاط

متفق عليه يف اجلملة بني املختلفني، ويكون اللفظ املؤول قابال له، وذلك أن االحتمال 

. فإن مل يقبله فاللفظ نص ال احتمال فيه، فال يقبل التأويل.يقبله اللفظ أوال نأ املؤول به إما

يف  إشكالجرى على ذلك فال إن ف. ري على مقتضى العلم أو الوإن قبله اللفظ فإما أن جي

  )2( "ال يأباه ألن اللفظ قابل له واملعىن املقصود من اللفظ: اعتباره

جلملة ممن صحة املعىن يف االعتبار بان يكون متفقا عليه يف ا: فال بد من شرطني مها

 أواللفظ قابال له لغة بوجه من وجوه الداللة حقيقة أو جمازا  يعتد م، وان يكون وضع

وال يكتفي ذا الوصف، بل ويشترط أن . )3( يا يف ذلك على سنن اللغة العربيةه، جاركناي

يكون التركيب قابال ومنسجما مع تأويل اللفظ املفرد فيه، وهذا ما يسمى بالسياق 

  .اللغوي

  .64، ص 03املصدر السابق، ج -1
  .74، ص 03املصدر نفسه، ج -2
  .74املصدر نفسه، شرح عبد اهللا دراز يف احلاشية، ص : ينظر -3
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ووجه ثان وهو أن التأويل إمنا يبسط على الدليل ملعارضة ما هو : "ويقول يف الوصف الثاين

وللتوفيق بني  األدلةبني  التعارضأي أن التأويل هو وسيلة إلزالة  .)1( ..."منه  أقوى

  .النصوص

ووجه ثالث وهو أن تأويل الدليل معناه أن حيمل على وجه : "ويقول يف الوصف الثالث

ىل أنه دليل يصح على وجه، وهو ىل ما ال يصح رجوع إيصح كونه دليال يف اجلملة، فرده إ

  .النقيضنيمجع بني 

 )2(  : ومثاله تأويل من تأول لفظ اخلليل يف قوله تعاىل

غوى من قوله تأولمن  ر املعىن القرآين غري صحيح، وكذلك تأويلبالفقري، فإن ذلك يصي :

. يوِى مبعىن غَوى الفصيل، لعدم صحة غَأنه من غوِ )3(   

  )4(..."من جهة املعىن  ال يصح فيه واألولمن جهة اللفظ،  التأويلفهذا ال يصح فيه 

  :املبني وامل/ ب

ىل ننتقل إقبل أن لكن سنكتفي بتعريف واحد ، واألصولينيريف عديدة عند اله تع

  .يبالشاط

  )5("معىن معني من نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان اإلطالقما فهم منه عند "هو  -

  .75، ص 04املصدر نفسه، ج -1
  125: سورة النساء، اآلية-2
  .121سورة طه، اآلية  -3
  .75، ص 03املصدر السابق، ج -4
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، مؤسسة الرسالة، : ، تح02الدين أبو الربيع سليمان الطويف، شرح خمتصر الروضة، ج جنم -5
  .263الشاطي، ص  اإلمامعبد احلميد العلمي منهج الدين الداليل عند : ، نقال عن671، ص 1987، 1ط
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 فهو من مشمول احملكم، وهو ما اتضح معناه وظهر املراد به وخرج يبأما املبني عند الشاط

  .واإلمجالمن حيز التشابه 

  )1(ويدخل فيه ما كان واضح الداللة بنفسه أو بغريه

تناول فال ي ،يف كل ما خفي املراد منه املتميزة يبىل طريقة الشاطوال بد هنا من لفت النظر إ

ده، وال الظاهر إال مع مؤوله، وال العام إال مع ال مع مقي، وال املطلق إمبينها مع لَّإمل ا

ال بد على اتهد من النظر يف السياق ويف جمموع النصوص الواردة يف املسالة  أيخمصصه، 

  .املعنية

والربهان قائم على البيان، وان الدين قد  عند عدم بيانهإمنا يكون متشاا و: "يبيقول الشاط

كمل قبل موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولذلك ال يقتصر ذو االجتهاد على 

صه، وعلى املطلق حىت ينظر هل له مقيد أو ال، إذ تمسك بالعام مثال حىت يبحث عن خمصال

قد اخلاص صار العام الدليل، فإن فُ هو هع اجلمع بينهما، فالعام مع خاصكان حقيقة البيان م

  )2( "مع إرادة اخلصوص فيه من قبيل املتشابه، وصار ارتفاعه زيغا واحنرافا عن الصواب

 هنا يتبني مدى أمهية السياق عنده، وذلك أنه يعترب العام مع خمصصه يبومما يقرره الشاط

  .كأما لفظ واحد، وكذلك املطلق مع مقيده، وامل مع مبينه

  :لالظاهر واملؤو/ ج

  :تعريف الظاهر - 

  .263املرجع نفسه، ص  -1
  .67، ص 03، املوافقات، جيبالشاط -2
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  )1(.الظاهر مشتق من الظهور وهو الوضوح واالنكشاف :لغة - 1

  .ف بتعاريف كثرية، نقتصر على اثنني منهاعر :اصطالحا -2

  )2(".ال يفتقر يف إفادة ما هو ظاهر فيه إىل غريه ام: "األول أنه

 )3( "ما دل على معىن بالوضع األصلي أو العريف وحيتمل غريه احتماال مرجوحا: "أنه الثاين

  .مديوالتعريف الثاين اختاره اآل

  .ةيعداللته قطفداللة الظاهر حمتملة، يف مقابل النص، فإن 

 الظاهر متأخرا يف الرتبة عن النص، وهو موافق لألصوليني يف ذلك، ولكنه يبواعترب الشاط

القائم  ليؤسس ملنهجه خصائص اللسان العريب، ومن مقاصد الشريعة اإلسالميةينطلق من 

وله حديث طويل عن الظاهر وضرورة العمل به، .على السياق بنوعيه اللغوي وغري اللغوي

  .وله ردود كثرية على املعترضني على الظاهر ملا فيه من احتمال

  ."االعتراض على الظواهر غري مسموع: "يقول

عدم فيه النص أو يه أن لسان هو املترجم عن مقاصد الشرع، ولسان العرب يوالدليل عل

 أون احتماالت عشرة، وهذا نادر م تقدم أن النص إمنا يكون نصا إذا سلم قد يندر، إذ

معدوم، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب، فاالحتماالت دائرة به، وما فيه 

  )4("احتماالت ال يكون نصا على اصطالح املتأخرين

  .655، ص 04ابن منظور، لسان العرب، ج -1
  .295، ص 01أبو احلسني البصري، املعتمد، ج -2
  .مدي، األحكام يف أصول األحكاماآل -3
  240-239، ص 04، املوافقات، جيبالشاط -4
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ىل سياق معهود العرب، إ يبالشاط وللخروج من هذه االحتماالت يف نصوص الشريعة يلجأ

القرآنية  األدلةوا يف االستدالالت وأبعدوا املذاهب الذين تشعب وأربابني مليرد على املتكو

ا يف أشد مما لوظارهم، فدخنوالسنية حبجة أن االحتمال يتطرق إليها، وخالطوا الفالسفة يف أ

  )1(.منه فروا

 عن جماري العادات يف العبارات ومعانيها عراضاإل وأصل ذلك كله: "يبيقول الشاط

ق العقل ة يف اجلملة وإن طرجماري العادات قطعيا تقدم أن فيم وقد مر. يف الوجود اجلارية

ومر أيضا بيان . إليها احتماال فكذلك العبارات، ألا يف الوضع اخلطايب متاثلها أو تقارا

فإذا ال . من الظنيات، وهي خاصة هذا الكتاب ملن تأمله واحلمد هللا يكيفية اقتناص القطع

االت املرجحة، إال أن يدل دليل على يصح يف الظواهر االعتراض عليها بوجود االحتم

  )2(..."اخلروج عنها 

بالظواهر مناف  األخذبالظاهر أيضا أن خرق مبدأ  األخذومما استدل به على مشروعية 

الذي اعتمد يف بث أحكامه على املألوف من كالم العرب، وقد تقدم أن من  نملعهود القرآ

  .)3( على ظواهرها األلفاظعاداا يف تصريف أساليبها إجراء 

 - لاملؤو:  

 عن احتمال يعضده دليل يصري أغلب على الظن من املعىن "هو عبارة : تعريفه اصطالحا

 

  .242، ص 04نفسه، جاملصدر: ينظر  -1
  .242، ص 04املصدر نفسه، ج -2
  .242، ص 04املصدرنفسه، ج: ينظر -1
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  )1( "الذي دل عليه الظاهر

هو محل اللفظ على غري مدلول الظاهر منه مع احتماله له بدليل : "مدي فعرفه بقولهأما اآل

  )2( "يعضده

فاملؤول ذا االعتبار هو ما يقابل الظاهر، وضابطه أن اللفظ إن كان مراده ال حيتمل 

العمل  واألصل، مؤوالالصرف لظهوره يف معناه مسي ظاهرا، وإن احتمله بدليل مسي 

بالنسبة ملؤوله تعيني العمل به بدليل  مرجوحيتهبالظاهر إذا ثبت رجحانه، فإذا ثبتت 

  )3( "يعضده

 وعلى ضوابطه، نرى من الضروري إمتام هذا يبتعرفنا على جمال التأويل عند الشاطبعد أن 

 يف مواضع متفرقة من يبىل حدود التأويل واليت عاجلها الشاطإاملوضوع بالتطرق 

، وذلك لتبيني أكثر مدى "ظاهر القرآن وباطنه"وال سيما حني تعرض ملسالة " املوافقات"

املطروحة وللرد على خصومه وأرباب املذاهب املختلفة  اإلشكاالتتوظيفه للسياق يف حل 

  .املشارب

  : قد صنف الناظرين يف القرآن إىل ثالثة أصنافيبمر بنا سابقا أن الشاط

تدبر وال نظر يف  ن على غريرية وهم الذين اتبعوا ظواهر القرآصنف الظاه األولالصنف 

  )4(.مقاصده

  .368، ص 01، املستصفى، جالغزايل -1
  .198، ص 02، جحكاماإلمدي، اآل -2
  .273، ص يبالشاط اإلمامعبد احلميد العلمي، منهج الدرس الداليل عند  -3
  .297، ص 02، املوافقات، جيبالشاط:   ينظر -4
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ىل ي، وقد ذهبوا إاالجتاه غري النص وهو على الطرف اآلخر، أي أم ميثلون والصنف الثاين
 آخرونمقصد الشارع ليس يف هذه الظواهر، وال ما يفهم منها، وإمنا املقصود أمر  أن"

  )1( "وراءه

بتأويالت ال تعقل، يدعون فيها أا هي املقصود واملراد، ال ما يفهمها "وهؤالء قد خرجوا 

ظاهر القرآن رموز "املعصوم، فقد ذهبوا إىل أن  اإلماموإمنا الذي يفهمها فقط  ،"العريب منها

وهذا الضرب من التأويل هو ". منه لمناهاومل يفهمها الناس فتع اإلمامإىل بواطن فهمها 

  .، منسوب إىل الباطنيةيبحسب الشاط

     مقني يف القياس املقدمني له على عتامل" يبالشاط الصنف أيضا من مساهمويدخل حتت هذا 

  .ستهميأم حيكمون املعاين النظرية يف النص، وجيعلونه تابعا ألق أي )2( "النصوص

فإن  خراآلفإذا كان الظاهرية ميثلون طرفا والباطنية واملتعمقون يف القياس ميثلون الطرف 

  .املنهج الوسط هو املنهج املعتدل احملمود

باعتبار "، وجانب القياس واملعاين، أي األلفاظجانب : فهذا املنهج يراعي اجلانبني معا

وجه ال خيل فيه املعىن بالنص وال بالعكس، لتجري الشريعة على نظام  معا، على األمرين

  )3( "ناقضت واحد ال اختالف فيه وال

يتعلق بظاهر القرآن  التأويلي فيما يبيف ضوء هذا التصنيف ميكن أن نعرف منهج الشاط

  .وباطنه

  .297، ص 02املصدر نفسه، ج: ينظر -1
  .298، ص 02املصدر نفسه، ج -2
  .298ص ، 02املصدر نفسه، ج -3
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  )1( "أن للقرآن ظاهرا وباطنا س من زعممن النا: "يبيقول الشاط

ولكنه يرفض كل الرفض ما يقصده الباطنية بالظاهر والباطن، ولذا فهو يقول عنهم، فالذين 

به جاء، وهو العربية، فما قاموا يف تفهم  التفريط قصروا يف فهم اللسان الذيأخذوه على 

ويل على التع احاطرمعانيه وال قعدوا، كما تقدم عن الباطنية وغريها، وال إشكال يف 

  )2(".هؤالء

شاري الذي اإلوعية التفسري وهلذا السبب جتد العلماء يضعون ضوابط فاصلة حامسة يف مشر

  )4( :، من ذلك)3( ىل بواطن النصوص دون ظواهرهايقصد إ

أن يصح ذلك التفسري على مقتضى الظاهر واملقرر يف اللسان، وجيري على املقاصد  -1

  .العربية

  .أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا يف موضع آخر من غري معارض -2

املراد بالظاهر هو املفهوم  إن" ... خبصوص الظاهر، وذلك قوله  يبالشاط أكدهوهذا ما 

  )5( "العريب، والباطن هو مراد اهللا تعاىل من كالمه وخطابه

ن فهم القرآ ينبينفكل ما كان من املعاين العربية اليت ال "حتديدا فيقول،  األمر يبويزيد الشاط

  فاملسائل البيانية واملنازع البالغية ال معدل ا عن ظاهر  إال عليها فهو داخل حتت الظاهر؛

  .286، ص 03املصدر نفسه، ج -1
  .306، ص 03املصدر نفسه، ج -2
  .149جنم الدين قادر كرمي الزنكي، نظرية السياق، ص  -3
  .287، 03، املوافقات، جيبالشاط -4
  .287، ص 03املصدر نفسه، ج -5
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  )1( ..."القرآن 

فالتدبر إمنا يكون "ن، اجلهد إلدراك مقاصد القرآ والتدبر الذي أمر اهللا به املؤمنني يعين بذل

  )2( ". غلى املقاصد ألتفتملن 

 يتساءلوفهمه، هذا املنهج الذي  القرآنويأيت دور السياق ليحدد املنهج الوسط يف تأويل 

 يبعليه من أجل السري عليه، فيقدم الشاط يعول  عن الضابط الذييبكل قارئ للشاط

أخذ الوسط رمبا كان جمهوال، معدل يف الوسط ففإنه إذا تعني أن ال: "انب قائالاجلو

القول يف و. على جمهول ال فائدة فيه، فال بد من ضابط يعول عليه يف مأخذ الفهم واإلحالة

وهذا . والنوازل األوقات و األحوالأن املساقاة ختتلف باختالف -واهللا املستعان –ذلك 

فالذي يكون على بال من املستمع واملتفهم االلتفات إىل أول . معلوم يف علم املعاين والبيان

يف دون آخرها، وال  االكالم وآخره، حبسب القضية وما اقتضاه احلال فيها، ال ينظر يف أوهل

  )3( ..." آخرها دون أوهلا

 أن الفهم الصحيح يعتمد أساسا على أنواع السياق، ومنها يبما يفهم من كالم الشاط

يقينيتها، ورد املقاصد و إلثبات أساسيا اعتمادا يبسياق االستقراء الذي اعتمد عليه الشاط

 .ىل كليااجزئيات الشريعة إ

  290، ص 03املصدر نفسه، ج -1
  .287، ص 03املصدر نفسه، ج -2
  .309، ص 03، جاملصدر نفسه -3
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  و صيغه أنواع العام:  املبحث األول

صوص من أهم املواضيع اليت حتظى عند علماء أصول يعترب مبحث العموم و اخل

الفقه بعناية بالغة ملا هلا من عالقة وطيدة بداللة النصوص الشرعية، و سنتطرق يف هذا 

داللته  دراسة العام من خالل تعريفه اللغوي و االصطالحي و بيان أنواعه و إىلاملبحث 

تميز به دراسته هلذا تعند األصوليني أوال، و عند الشاطيب ثانيا، لنتعرف على ما 

  .املوضوع، و على مدى اعتداده بالسياق يف دراسته الداللية

  :تعريف العام 
 عمهم اخلري إذا مشلهم : مشول أمر ملتعدد سواء أكان األمر لفظا أم غريه، و منه : " لغة) أ

 )1(.الشامل: عام يف اللغة و أحاط م، فال

ـ771ت (عرفه السبكي :  اصطالحا) ب تغرق الصاحل له من غري سلفظ ي: " بقوله ) ه

 )2(".حصر

اللفظ الدال على استغراق مجيع األفراد اليت يصدق عليها : " و عرفه فتحي الدريين بقوله 

و يشرح . )3( "عليها بالوضع اللغوي أو بالقرينة معناه واحدة، دون حصر، سواء دلّ

هو جوهر معىن العام،  –و االستغراق و هو الشمول دفعة واحدة "  :االستغراق قائال 

 )4(". رة احلقيقةا، و التبادر أماإلطالقإنه يتبادر منه عند 

                                                 
، دار الفكر، بريوت، 4الفيدوز آبادي، القاموس احمليط، ج: ، و ينظر أيضا 288، ص 10ج ابن منظور، لسان العرب، -  1

  .156، ص 1983دط، 
  .399- 398، ص 1جالل الدين احمللّي، شرح مجع اجلوامع، ج -  2
  .393فتحي الدريين، املناهج األصولية يف االجتهاد بالرأي يف التشريع االسالمي، ص  -  3
  .399املرجع نفسه، ص  -  4
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   أما الشاطيب قلم يتعرض لتعريف العام، و ذلك متاشيا مع طريقته اليت انتهجها، 

يه األصوليون، و التركيز على ما يعترب تناوال جديدا لعلم و املتمثلة يف جتاوز ما تعارف عل

  .األصول يف ضوء املقاصد

 )1( :و للعموم ألفاظ كثرية تدلّ عليه، من ذلك

 .املفرد املعرف باألم أو باإلضافة )1

 .اجلمع املعرف باألم االستغراقية، أو باإلضافة )2

 .كلّ )3

 .مجيع )4

 ).من، ما، أين، حيث: (أمساء الشرط  )5

 .من، ما، مىت، أين:  تفهاماالسأمساء  )6

 .املوصول أمساء )7

م أو اخلصوص، و يتعني أحدمها موصولة فتحتمل الداللة على العمو و إذا كانت ما

  .بالقرينة

  .أن تكون معرفة، أو استفهامية لتدلّ على العموم" ما"و يشترط يف 

  ".الشرط"أو " النهي"أو " النفي"النكرة يف سياق  )8

  .بقرينة إالسياق اإلثبات و ال تعم النكرة يف     

و يف غري هذه املواضع تكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع يف جنسه، على  

   )1(.سبيل البدل ال االستغراق

                                                 
  .و ما بعدها. 399املرجع نفسه، ص  -  1
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احلديث عن صيغ العموم ألا من مباحث علم  إىلالشاطيب فلم يتطرق  أماو 

نظر يف هذا ال كالم يف أن للعموم صيغا وضعية و ال: " العربية، و يف ذلك يقول 

 )2( ."..العربية  بأهلخمصوص 

أما أنواع العام، فأول من ذكرها باستقراء كالم العرب اإلمام الشافعي يف   

حالة عليهن و يرتكز مثل  إالو حذا حذوه الشاطيب دون أن ينسى  )3( "الرسالة"كتاب 

حتت  –كما أسلفنا يف الفصل الثاين  -الشافعي على عرف االستعمال الذي يندرج 

  .سياق معهود العرب

يذكر الشاطيب أنواع العام أوال يف سياق حديثه عن معهود العرب يف ألفاظها 

أا فيما فطرت عليه من لساا و   .: "..انيها و ميثل لذلك قائال و أساليب مع اخلاصة،

 العام يف وجه، و اخلاص يف وجه و بالعام ختاطب بالعام يراد به ظاهره، و بالعام يراد به

و يبني أن الدال على املقصود يف كل  )4( "يراد به اخلاص، و الظاهر يراد به غري الظاهر
و كلُّ ذلك يعرف من أول الكالم أو وسطه أو : " و ذلك يف قوله ذلك هو السياق،

 )5(".آخره، و تتكلم بالكالم ينبئ أول عن آخره، أو آخره عن أوله

  .لسياق اللغويو واضح أنه يقصد من ضرورة النظر يف ا

 :و ميكن أن نذكر أنواع العام عند الشاطيب من خالل هذا النص فيما يلي 

 .العام الظاهر أي الذي يراد منه العموم )1
                                                                                                                                                         

و ما بعدها، و عبد الوهاب عبد السالم طويلة،  23طاهر سليمان محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص : ينظر أيضا  -  1
  .و ما بعدها 408، و حممد مصطفى شليب، أصول الفقه اإلسالمي، ص 411-406أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص 

  .200، ص 03لشاطيب، املوافقات، جا -  2
  و ما بعدها 25الشافعي، الرسالة، ص -  3
  .50ن ص 2الشاطيب، املوافقات، ج -  4
  .50، ص 02املصدر نفسه، ج -  5
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 .العام يراد منه العموم و لكن يدخله اخلصوص )2

 .العام و يراد منه اخلصوص )3

د الشاطيب و هذه األقسام هي األقسام نفسها اليت ذكرها الشافعي كما أسلفنا، و لذا جن

و الذي نبه على هذا املأخذ يف املسألة هو الشافعي يف اإلمام يف رسالته : " بقوله   يذكر 

، فيجب التنبه املأخذاملوضوعة يف أصول الفقه، و كثري ممن أتى بعده مل يأخذها هذا 

 )1( "لذلك، و باهللا التوفيق

   اة قصد العرب يف خطاا و نالحظ هنا تركيز الشاطيب و قبله الشافعي على ضرورة مراع

 .و عدم الغفلة عن ذلك عند حماولة فهم كالمها

آخر غري طريق الصيغ الوضعية، و هو  او لكن الشاطيب يبين أن للعموم طريق

لتقرير كثري من " وافقاتامل"طريق االستقراء، و الذي اعتمد عليه الشاطيب كثريا يف 

 .اصدمرتكزا يف ذلك على السياق و املق األحكام،

العموم إذا ثبت فال يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له  : " يقول الشاطيب 

  :طريقان 

  .الصيغ إذا وردت، و هو املشهور يف كالم أهل األصول: حدمها أ

استقراء مواقع املعىن حىت حيصل منه يف الذهن أمر كلّي عام، فيجري يف احلكم :  و الثاين

  ".من الصيغجمرى العموم املستفاد 

                                                 
  .51، ص 02املصدر نفسه، ج -  1
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وسيلة أخرى ملعرفة عمومات الشرع، إذ به تنتظم أفراد  –الشاطيب حسب  –فاالستقراء 

كلي عام، و ال  أمراألحكام حتت أمر كلّي عام، و ال يفر وجود أفراد األحكام حتت 

وجود أفراد  األدلة املخالفة يف الظّاهر لذلك العموم، ألنّ حينئذ يلجأ إىل التأويل يفر.  

    :و كمثال على استثمار االستقراء عنده بيان حكم الصالة و الظلم، و يف ذلك يقول 

و املراد العموم املعنوي، كان له صيغة خمصوصة أوال، فإذا قلنا يف وجوب الصالة أو "

إنه عام، فإمنا معىن ذلك أن ذلك ثابت : غريها من الواجبات، و يف حترمي الظلم أو غريه 

على أن األدلة املستعملة هنا  العموم، بدليل فيه صيغة عموم أوال، بناء على اإلطالق و

احملصلة، احملصلة مبجموعها القطع باحلكم حسبما تبين يف  ،إمنا هي االستقرائية

 )1( ...."املقدمات

ما ينظر يف نصوص الشرع ككل، و يقوم اتهد بتتبع   إذن، فلمعرفة حكم مسألة

أمر كلّي عام، و هذه العملية تؤكد لنا مدى أمهية السياق يف اجلزئيات للوصول اىل 

أدوات االجتهاد، و أن داللته ال تقّل عن الداللة املستفادة من الصيغ و يسوق الشاطيب 

  أن قضايا األعيان جزئية، : " أدلّة على ذلك حمتجا ا على معارضة، و مما ذكره قوله 

كام هض اجلزئيات أن تنقض الكلّيات، و لذلك تبقى أحو القواعد املطردة كلّيا، و ال تن

  )2( ..."و إن مل يظهر فيها معىن الكلمات على اخلصوص الكلّيات جارية يف اجلزئيات 

  :و يبني طبيعة العموم املعنوي املستفاد بواسطة االستقراء فيقول 

قد جدت ا القواعد العامة، و كانت العوائد  إىلو ملا كان قصد الشارع ضبط اخللق " 

سنة اهللا أكثرية ال عامة، و كانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من 

                                                 
   .194، ص 3املصدر نفسه، ج -1

  .195-194، ص 3املصدر نفسه، ج -  2
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القواعد على العموم العادي ال العموم الكلي التام الذي ال  إجراء إليهاألمر امللتفت 

  )1(". خيتلف عنه جزئي ما

و ينطلق الشاطيب دائما من عرف االستعمال عند العرب معتمدا على 

ليبني طريقهم فيما يرد يف كالمهم من تعميم، فقد رأينا أنه مل يقف طويال عند تقراء،االس

عن العرب يف لغتهم، و اليت فضل فيها األصوليون كثريا، و لكنه  صيغ العموم املعروفة

  .االستعمال و جماري عادات العرب يف خطاا أماموقف طويال 

مسى ما يستفاد من و" القياسياألصل " فاد من الصيغ لقد مسى العموم املست

مث بين األصل املعول عليه يف فهم اخلطاب،   ، "األصل االستعمايل" املقاصد االستعمالية 

و ذلك أن للعموم الذي يدلّ عليه الصيغ حبسب الوضع : "...قائال   و شرح ذلك 

، و اىل باعتبار  ما تدلّ  عليه الصيغة يف أصل وضعها على اإلطالق: أحدمها : نظرين 

هذا النظر قصد األصوليني، فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل و احلس و سائر 

حبسب املقاصد االستعمالية اليت تقضي العوائد بالقصد : و الثاين ، املخصصات املنفصلة

               )2("اليها، و إن كان أصل الوضع على خالف ذلك

يرشد   -كم العرف االستعمايل يف اخلطاب و متاشيا مع نظرته اليت  حت –فالشاطيب هنا 

  .اىل ضرورة تقدمي املتكلمني للوصول اىل قصدهم من الكالم

و هذا االعتبار استعمايل، و األول قياسي و القاعدة يف : " يزيد املسألة توضيحا بقوله 

  )3(".االستعمايل اذا عارض األصل القياسي كان احلكم لالستعمايل أن األصول العربية

                                                 
  .198-197، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
  .200، ص 3ملصدر نفسه، جا -  2
  .200، ص 3املصدر نفسه، ج -  3
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  )1(.سبق التعرض هلذه املسألة و قد

و الوضع إمنا يكون على مستوى املفردات يف اجلملة، و هو ما أطلق عليه الشاطيب 

األولوية للحقيقة العرفية على احلقيقة  إعطاء، و منهج الشاطيب هو  "احلقيقة اللغوية"

اد بالسياق اللغوية، و مراعاة التركيب قبل مراعاة الكلمة املفردة، أي البد من االسترش

و بيان ذلك هنا أن : "  ، و هذا ما جند الشاطيب يوضحه)2(األحوالاللّغوي و قرائن 

العرب تطلق ألفاظ العموم حبسب ما قصدت تعميمه، مما يدلّ عليه معىن الكالم خاصة، 

دون ما تدل عليه تلك األلفاظ حبسب الوضع اإلفرادي، كما أا أيضا تطلقها و تقصد 

تدلّ عليه يف أصل الوضع، و كل ذلك مما يدل عليه مقتضى احلال،فإن  ا تعميم ما

املتكلم قد يأيت بلفظ عموم مما يشمل حبسب الوضع نفسه و غريه، و هو ال يريد نفسه و 

ال يريد أنه داخل يف مقتضى العموم، و كذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ 

  )3(..."ناف له يف أصل الوضع، دون غريه من األص

 إىلو بعد أن يعرض الشاطيب أنواعا من استعماالت العام عند العرب، خيلص 

  :التأكيد على القاعدة اليت سبق أن قررها، و هي يف قوله 

فاحلاصل أن العموم إنما يعترب باالستعمال، و وجوه االستعمال كثرية، و لكن ضابطها " 

 : قوله  مقتضيات األحوال اليت هي مالك البيان، فإن

مل يقصد به أا تدمر السموات و األرض و اجلبال، و ال املياه و ال غريها مما  )4( 

                                                 
  ".االستعمال و  الوضع"  ه املسألة يف الفصل السادس تراجع هذ -  1
، و إدريس محادي، املنهج األصويل يف فقه اخلطاب،      102-101جنم الدين قادر الزنكي، نظرية السياق، ص : ينظر  - 2

  .92ص 
3
، ص3ج ، الشاطيب، املوافقات - 

  .25: األحقاف، اآلية  -  4
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ا شأا أن تؤثر فيه على تدمر كُلَّ شيٍء مرت عليه مم: هو يف معناها، و إنما املقصود 

اآلية   و قال يف )1(   :و لذلك قال  اجلملة،

  )3(  )2( : األخرى 

  ى بكل وضوح دور السياق نرو قد حرصنا هنا على النقل احلريف لكالم الشاطيب ل

منهج الفهم  إىلدا يف خطام ليصل من ذلك و أثره يف داللة كالم العرب باعتباره معهو

يف نصوص الشريعة، و ليقرر أن مقاصد النص الشرعي و مقاصد كالم العرب متالزمان، 

  .تأكيدا حلقيقة أن القرآن الكرمي قد التزم بلسان العرب بكل جوانبه

م هذا كال:" ... يبني الشاطيب العالقة الوثيقة بني اللسان العريب و الشرعي فيقول 

  .)4( "يف التعميم، فهو إذن اجلاري يف عمومات الشرع

و على : " بعد رده على دعوى ختصيص العام و يذكر هذه احلقيقة بعبارة أخرى قائال 

الثاين أن الفهم يف عموم االستعمال متوقف على فهم املقاصد فيه، و للشريعة ذا النظر 

رآن حبسبه، و قد تقدم لذي أنزل القاملقصد يف االستعمال العريب ا: أحدمها : مقصدان 

املقصد يف االستعمال الشرعي الذي تقرر يف سور القرآن حبسب : و الثاين ،  القول فيه

  )5(".تقرير قواعد الشريعة

و بعد أن يؤكد على أن احلقيقة الشرعية تقدم على احلقيقة العرفية كما أسلفنا يف 

اعاما يف فهم النص الشرعي، و ذلك يف الفصل السادس، يبني نوعي املساق الواجب مر

                                                 
  .25: األحقاف، اآلية  -  1
  .42: الذاريات، اآلية  -  2
  .202، ص 03الشاطيب، املوافقات، ج -  3
4
.203، ص 03، ج املصدر نفسه - 
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كان قد جيء به مضمنا يف الكالم و هذا الوضع و إن : " قوله بشأن احلقيقة الشرعية 

 ي أيضا، و هذا املساق خيتصالعريب فله مقاصد ختتص به، يدلّ عليها املساق احلُكْم

   رفون مبقاصد مبعرفته العارفون مبقاصد الشارع، كما أن األول خيتص مبعرفته العا

  )1(..."العرب 

و قد سبق أن ذكرنا أن الشاطيب فصل يف أنواع السياق، و هو يف هذا النص يبين تكامل 

  )2(.سياق املقاصد مع سياق االستعمال

  

                                                 
  .205، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
  .و ما بعدها 235اإلمام الشاطيب، ص عبد احلميد العلمي، منهج الدرس الداليل عند : ينظر  -  2



داللة العام الفصل الثاين                                                                           
 

192 

 

  عند الشاطيب  داللة العام: املبحث الثاين 
و ذلك  هم،باهذلقد استأثرت مسألة داللة العام باهتمام بالغ من األصوليني بكل م

ملا يترتب عليها من أحكام، و ميكن أن نصنف األصوليني بالنسبة إىل هذه املسألة إىل 

   )1( :ثالث طوائف 

أن  إالأرباب العموم، و هم يرون أن صيغ العموم موضوعة لالستغراق و الشمول  )1

 .يتجوز ا عن وضعها

تغرق لكل أرباب اخلصوص، أي الطائفة املقابلة، و هم ينفون وجود العام املس )2

أفراده يف اللغة، و يرون أن هذه األلفاظ موضوعة للداللة على أقلّ اجلمع، سواء 

 .أكان اثنني أم ثالثة

لعموم و ال خلصوص، بل أقّل  عالواقفية، و هم يرون أن هذه الصيغ مل توض )3

اجلمع داخل يف اللفظ لضرورة صدق على مدلوله حبكم الوضع، فاللفظ صاحل 

              األقلو االقتصار على األقل، أو تناول عدد بني لالستغراق للجميع أ

 )3( .، و أن ذلك يتعني بالقرائن)2(و االستغراق

ها، و تستدل بوضع اللغة أو بعرف الشرع يف تقرير اجو كل طائفة تستعمل أدلة يف حج

  )4( .أحكامه

                                                 
  .29-28طاهر سليمان محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص : ينظر  -  1
  .322الغزايل، املستصفى، ص  -  2
  .و ما بعدها 293اآلمدي، األحكام يف أصول األحكام، ص : يرجع إىل  -  3
  .و ما بعدها 226الغزايل، املستصفى، ص  -  4
  



داللة العام الفصل الثاين                                                                           
 

193 

 

بالعام و داللته  و أما الشاطيب فقد حنا منحى خاصا و متميزا يف حبثه الداليل املتعلّق

العموم املعنوي  إلثباتكما نرى، و قد مر بنا يف املبحث السابق اعتماده على االستقراء 

على املقاصد يف رد  جانب العموم املستفاد من الصيغ، و مر بنا أيضا اعتماده إىل

ي اجلزئيات إىل الكليات، و بيان أن العموم املقصود هو العموم العادي ال العموم الكل

  .التام الذي ال خيتلف عنه جزئي ما

أما فيما يتعلق بداللة العام، فقد نبه كغريه من أهل األصول أن ما ال خيطر ببال 

املتكلم عند قصده التعميم إال باإلخطار ال حيمل لفظه عليه، أي أن هناك معاين متعارفا 

ما ال خيطر ببال  و أن"...  :قائالو السابع، و يشرح هذه املسألة  عليها بني املتكلم

مع اجلمود على جمرد  إالال حيمل لفظه عليه،  باإلخطار إالاملتكلم عند قصده التعميم 

    : اللفظ، و أما املعىن فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم، كقوله صلى اهللا عليه و سلم 

 "ربِغَ فقد طَهابٍ دا إهمو السامع عند  مخروج الكلب عن ذهن املتكلّ:قال الغزايل " أَي

التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، و نقيضه هو الغريب املستبعد، و كذا 

  )1(".و هو موافق لقاعدة العرب، و عليه حيمل كالم الشارع بال بد قال غريه أيضا،

أن نصوص الشارع جيب أن تفهم  –د دائما كّيؤكما  –و يفهم من هذا الكالم 

د العرب يف خطاا، و قد ساق الشاطيب أدلة كثرية لتقرير قاعدة أن على مقتضى معهو

  .)2( عاجلنا هذه املسألةسبق أن  املعىن التركييب أوىل من املعىن االفرادي، و قد

حجج القائلني بالتخصيص، يورد أوال حجة  الشرعية و دحض األدلةعموم  و إلثبات

 القرآين املخالفني بشأن بعض اآليات القرآنية، مث يرد عليهم معتمدا على سياق النص

                                                 
  .202، ص 3وافقات، جامل: الشاطيب  -  1
  .متّت معاجلة هذه املسألة يف الفصل الثاين من الباب األول -  2



داللة العام الفصل الثاين                                                                           
 

194 

 

 : و كمثال على ذلك، يذكر قوله تعاىل .  ككل

  )1(  

و هي اآلية اليت افترض أن يوردها املخالفون يف دعواهم أن االستعمال مل يؤثر يف داللة 

من خمصص متصل أو منفصل ملعرفة أن املقصود من و أنه البد  )2( ،األفراداللفظ حالة 

فأما قوله : " اآلية الشرك، ال غريه من املعاصي، و بعد عرض أدلتهم يرد عليهم قائال 

فإن سياق الكالم يدلّ على أن املراد  " " :تعاىل 

إن السورة من أوهلا إىل آخرها مقررة التوحيد، و بالظلم أنواع الشرك على اخلصوص، ف

  )3( ....."هادمة لقواعد الشرك و ما يليه 

و من األمثلة اليت يوردها ليبني ضرورة مراعاة االستعمال العريب يف العموم ولو خالف 

  :و يقول بشأا  )4(   : الوضع االفرادي، قوله تعاىل 

اب الناس عن اعتراض ابن الزبعرى فيها جبهله مبوقعها، و ما روى يف املوضع فقد أج" 

ألنه جاء يف " ما أجهلَك بلغة قومك يا غُالم: " أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له 

.... ملا ال يعقل، فكيف تشمل املالئكة و املسيح " ام"و  " " :اآلية 

ألصنام اليت كانوا يعبدون، فلم يدخل يف العموم اعام يف "  ونَدبعا تم و" فقوله 

االستعمايل غري ذلك، فكان اعتراض املعترض جهال منه باملساق، و غفلة عما قصد يف 

  ".ما أجهلك بلغة قومك يا غالم: " اآليات، و ما روي من قوله 
                                                 

  .82: سورة االنعام، اآلية  -  1
  .418عماد الدين حممد الرشيد، أسباب الرتول و أثرها يف بيان النصوص، ص : ينظر  -  2
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 اهلوىكان من العرب، حلداثته و غلبة دليل على عدم متكنه يف فهم املقاصد العربية و إن 

 عليه يف االعتراض أن يتأمل مساق الكالم حىت يتهدى للمعىن املراد، و نزل قوله 

  )2(".جلهله  ابيان"  )1( 

ىن على القاعدة السابقة و هي أولوية املعىن االستعمايل على املع و بعد ذلك يؤكد

لعمومات تلك النصوص كيف وقعت يف او باجلملة فجوام بيان : " ... الوضعي بقوله 

 الشريعة، و إن مثّ قصدا آخر سوى القصد العريب ال بد من حتصيله، و به حيصل فهمها، 

        و على طريقه جيري سائر العمومات، و إذ ذاك ال يكون ثَم ختصيص مبنفصل البتة،

و لعل فيما مر من األمثلة ما يدل على أنه  )3("مومات قواعد صادقة العمومو اطّردت الع

     و جادل األصوليني القائلني بالتخصيص،  من أرباب العموم، و قد ساق أدلة كثرية

و سنعرض جلوانب أخرى من موقفه تبين مدى أمهية مسألة العام عنده، و مدى ارتباطها 

  .ياقمبنهجه املقاصدي القائم على الس

يبني الشاطيب أن القول بأن العام خمصص إال ما دلّت القرينة على بقائه على 

عمومه يؤدي إىل توهني األدلة الشرعية و تطريق االحتمال إليها مع أا قطعية يف 

داللتها، و يعترب أن اخلالف بينه و بني غريه من األصوليني تترتب عليه نتائج و أحكام، و 

أم اختلفوا يف العام إذا خص هل يبقى حجة أم ال؟ و : منها "  :يف هذا املعىن يقول 

هي من املسائل اخلطرية يف الدين، فإن اخلالف فيها يف ظاهر األمر شنيع، ألن غالب 

االدلة الشرعية و عمدتها هي العمومات، فإذا عدت من املسائل املختلف فيها بناء على 

                                                 
  .101: األنبياء، اآلية  -  1
  .208، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  2
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فيها  اأو غالبها خمصص، صار معظم الشريعة خمتلف ما قالوه أيضا من أن مجيع العمومات

هل هو حجة أم ال؟ و مثل ذلك يلقى يف املطلقات، فانظر فيه، فإذا عرضت املسألة على 

هذا األصل املذكور، مل يبق االشكال املذكور، و صارت العمومات حجة على كل 

  )1("قول

العام بقاؤه على عمومه مبا  فهو خيالفهم يف مسألة ختصيص العام، و يرى أن األصل يف

  .يقتضيه اللسان العريب و الشرع املرتّل وفقه

        به على ذلك استقراؤه ملواقف العرب و الصحابة من عمومات القرآن  استدلو مما 

  .و اللسان العريب

و من ذلك ما استشكله مروان من داللة آية 

، فسأل عنها ابن عباس ملا رأى فيها من العموم، و يذكر )2( 

 إىلرافع اذهب يا : ح أن مروان قال لبوابه و مثله ما يف الصحي: "الشاطيب القصة فيقول 

ب أن يحمد مبا مل يفعل أحئن كان كل امرئ فرح مبا أوتى، ول: ابن عباس، فقل له 

ما لكم و هلذه اآلية؟ إنما دعا النيب صلى اهللا  :عباسفقال ابن ! أمجعون نعذَّبنمعذّبا، لَ

خربوه بغريه، فَأَروه أن قد أفكتموه إياه، و  شيئ عليه و سلم يهود فسأهلم عن

استحمدوا إليه ما أخربوه عنه فيما سأهلم، و فرحوا مبا أوتوا من كتمام، مث قرأ ابن 

: ، كذلك حىت قوله )3(  : عباس 

                                                 
  .215، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  1
  .188: آل عمران، اآلية  -  2
  .187: آل عمران، اآلية  -  3
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فهذا من ذلك املعىن أيضا، و " "

  )1(..."الشريعة  باجلملة فجوام بيان لعمومات تلك النصوص كيف وقعت يف

اعتمد على سياق اآلية و القصة اليت نزلت فيها، ليبني ملراون ما يترتل  اسبفابن ع

من اآلية مبا يقتضيه عرف االستعمال يف اللسان العريب و  عليه هذا العموم الذي يستفاد

  .مقاصد الشريعة

بتوضيح  )2(العام بظنيةو خبصوص داللة العام، يعمد الشاطيب إىل الرد على القائلني 

ية األمهية تأكيدا على األخذ بالعموم املستفاد من االستقراء جلزئيات مسألة يف غا

الشريعة، فهو يفرق بني العموم املكرر و املؤكد و املنتشر يف أبواب الفقه، و بني العموم 

الذي مل يتواتر و مل يؤكد و مل ينتشر، فاألول معترب ألن ما يصحبه من القرائن جيعله 

وز التمسك مبجرده، بل البد من البحث عما يعرضه أو خيصصه، قطعيا، أما الثاين فال جي

و انتشرت يف أبواب الشريعة،  العمومات إذا احتد معناها: " و يف بيان هذا األمر يقول 

أو تكررت يف مواطن حبسب احلاجة من غري ختصيص فهي مجراةٌ على عمومها على كل 

، فإن الشريعة ليل على ذلك االستقراءو الد حال، و إن قلنا جبواز التخصيص باملنفصل،

ن منه موضعا و ال حاال، تستثقررت أن ال حرج علينا يف الدين يف مواضع كثرية، و مل 

من غري استثناء و ال طلب خمصص،  إليهمطّردا و عموما مرجوعا  أصالفعده علماء امللّة 

                                                 
  .208، ص 3الشاطيب، الوافقات، ج -  1
، و عبد الوهاب عبد السالم 418 – 417ل الفقه االسالمي، ص حممد مصطفى شليب، أصو: ينظر يف هذه املسألة  -  2

    ، و عمر بن عبد العزيز الشيلخاين، مباحث التخصيص عند األصوليني، 422طويلة، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص 
  .14-13ص 
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ملا فهموا  إالك و ال احتشام من إلزام احلكم به، و ال توقف يف مقتضاه، و ليس ذل

  )1(..."التعميم التام إىلبالتكرار و التأكيد من القصد 

فقد اعتمد الشاطيب على االستعمال أوال، و على االستقراء ثانيا للتأكيد على قطعية 

ر و املنتشر يف رراء بني العموم املكقالعام، و فرق فيما يتعلق بالعموم املستفاد من االست

موم غري املكرر و غري املنتشر، فاعترب األول قطعيا، و اعترب الثاين أبواب الشريعة و بني الع

  .ظنيا

فأما إن مل يكن العموم مكررا و ال مؤكدا و ال منتشرا يف : " يلخص هذه القاعدة بقوله 

    . أبواب الفقه، فالتمسك مبجرده فيه نظر، فال بد من البحث عما يعارضه أو خيصصه

صنفني ألن ما حصل فيه التكرار و التأكيد و االنتشار صار و إمنا حصلت التفرقة بني ال

خبالف ما مل ظاهرة باحتفاف القرائن به اىل مرتلة النص القاطع الذي ال احتمال فيه، 

يكن كذلك، فانه معرض الحتماالت، فيجب التوقف يف القطع مبقتضاه حىت يعرض 

طيب هنا يؤكد مبا ال و ما يذكره الشا )2("على غريه، و يبحث عن وجود معارض فيه

من أخذ سياق  كليدع جماال للشك اعتماده على سياق معهود العرب و ما يعين ذ

  .الكالم بعني االعتبار و االعتداد بالقرائن احملتفة باخلطاب

    التزامه  –بعد التعرف على داللة العام عند الشاطيب  –و ميكن أن نتأكد اآلن 

، و أما القاعدة "املوافقات"ا كتاب هرية اليت تضمنو احترامه ملنطلقات و مسلمات النظ

و القاعدة يف األصول العربية أن األصل : " اليت تعنينا هنا فهي اليت عرب عنها بقوله 

                                                 
  .227، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
  .228، ص 3املصدر نفسه، ج -  2
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، و مما يندرج حتت )1("االستعمايل إذا عارض األصل القياسي كان احلكم لالستعمايل

ادي، و أن الضابط يف التعامل هذه القاعدة أن الوضع التركييب مقدم على الوضع االنفر

  )2(.مع العموم هو مقتضيات األحوال اليت هي مالك البيان

يراعي منطق اللغة و طبقا هلذه القاعدة، جيب على الناظر يف نصوص الشريعة  أن 

معا، فإذا تعارضا فال بد من تقدمي منطق التشريع، ألن احلقيقة الشرعية  و منطق التشريع

و من هنا أمكن القول بأن األصل أن يلتزم منطق اللغة، " اللغوية، متقدمة على احلقيقة 

املنطق،   كداللة تشريعية على إرادة املشرع، ما دام يقم دليل شرعي معترب خيالف عن هذا

أو بعبارة أخرى، جيب أن تفسر النصوص، و تستظهر إرادة  أو عن احلقيقة اللغوية؛

للغة، و منطق التشريع و روحه، و من ذلك داللة املشرع منها، على ضوء من منطق ا

  )3(".العام، و قوة هذه الداللة يف اإلبانة عن مراد الشارع منه

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .200، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  1
  .200، ص 3املصدر نفسه، ج: ينظر  -  2
  .تناولنا هذه املسألة عند الشاطيب بالتفصيل يف الفصل السادس -3 
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  .الشاطيبعند  ختصيص العام: املبحث الثالث 
يعتري دالالت األلفاظ من تغير، حظيت مسألة ختصيص  يماف يف إطار البحث

    داللة العام، ه يقل عن االهتمام الذي حظيت ب العام عند األصوليني اهتماما خاصا ال

، و مرد ذلك اىل )1( و غين عن البيان ما امتازت به املباحث الداللية من دقة يف املعاجلة

ارتباطها باستنباط االحكام من نصوص الشريعة اليت تتطلب فقه اللسان كشرط أساسي 

  .من الشروط الواجب توفرها يف اتهد

  :اصطالحاتعريف التخصيص 
ختصيص العموم بيان "أكثر احلنفية على أن التخصيص من قبيل بيان التغيري و أن  .1

عن عمومه، و قصره على بعض ما  رف العامص"أو هو " ما مل يرد باللفظ العام

ض أفراده قصر العام على بع"أو هو " يتناوله من األفراد لدليل يدلّ على ذلك

 )2(.مقترن لّمبستق

 )3(.افعية و املعتزلة على أنه اخراج بعض ما تناوله اللفظفريق من الش .2

قَصر "  :هور أهل العلم من الشافعية و بعض احلنفية على أن التخصيص ثو أك .3

4(".أو بعض أفراده"ياته العام على بعض مسم( 

و ال نريد يف هذا املقام أن نناقش أكر آراء األصوليني حول التخصيص و مدى 

يف، و لكن من املهم أن نكشف أن مفهوم التخصيص و شروطه اختالفهم حول تعر

                                                 
، و حممود توفيق حممد سعد، داللة 01طاهر سليمان، محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، من املقدمة، ص : ينظر  -  1

  .34األلفاظ على املعاين عند األصوليني، ص 
  .306، ص 1العالء البخاري، كشف األسرار، ج -  2
  .243، ص 1، و البصري، املعتمد، ج100، ص 02الغزايل، املستصفى، ج: ينظر  -  3
  .129، ص 02شرح العضد للمختصر، ج -  4
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و أن التخصيص  )1( عند كل فريق هو متفرع بدوره عن مدى قوة داللة العام عنده،

بصفة عامة هو حبث فيما يعتري دالالت األلفاظ من تغري، و حبث األصوليني هذا يؤكد 

  .مدى إدراكهم ملسألة التغري الداليل

  :ة التخصيص أو املخصصات العام اىل قسمني و ميكن تقييم أدلّ

  .املخصصات املتصلة و املخصصات املنفصلة

تبعا  و خيتلف عدد هذه املخصصات كثرة و قلّة عند كل فريق من األصوليني،

  .الختالفهم يف مفهوم التخصيص، و شروطه اليت تفرعت عن ذلك

 إىلو هي بدورها تنقسم و ميكن تسميتها بالقرائن املقالية، :  املخصصات املتصلة )1

 .مستقلة و غري مستقلة: قسمني 

االستثناء :  أنواعو جعل مجهور االصوليني املخصصات املتصلة غري املستقلة أربعة 

  .و الشرط و الصفة و الغاية و بدل بعض من كلّ

و مجهرة املتكلمني من األصوليني على أن ختصيص العام يكون باملستقل و غريه 

  .متصال أو منفصال

أما احلنفية فيذهبون إىل أن ختصيص العام ال يكون إال مبخصص مستقل عنه 

  )2(.نسخا انفصال كانمقارن له، فإذا 

  :املخصصات املنفصلة  أو القرائن غري اللفظية  

                                                 
  .449فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص : ينظر  -  1
و ظاهر سليمان محودة، دراسة  264ين عند األصوليني، ص حممود توفيق حممد سعد، داللة األلفاظ على املعا: ينظر  -  2

  .و ما بعدها 416، ص 2و ما بعدها، و اآلمدي، اال حكام يف أصول األحكام، ج 39املعىن عند األصوليني، ص 
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            و تشبه هذه القرائن ما يسمى يف نظرية السياق بالشق االجتماعي، أو السياق الثقايف " 

  )1(".البس للنص اللغويو االجتماعي امل

 :و هذه القرائن هي 

فهي  )2(   :تعاىلاحلس و به خصص قوله  .1

 .و األرض و أشياء كثرية، و إمنا باحلس خصص هذا العام مل تدمر السماء

إذ خرج عنه ذاته  "" :تعاىلالعقل، و به خصص قوله  .2

 .و صفاته ىلتعا

و العرف إما قويل أي لغوي، و إما عملي، فالصرف القويل : العرف أو العادة  .3

نوع من التغري الداليل بسبب االستعمال الشائع الذي يسري بالداللة من 

، و هي يف األربعلفظ الدابة على ذوات  كإطالقالتضييق غالبا  إىلاالتساع 

 .األرضلكل ما يدب على  األصل

ملي هو ما جرى عليه عمل الناس، و تعارفوه يف سلوكهم و تصرفام، و و العرف الع

فعادة الناس تؤثر يف تعريف مرادهم من ألفاظ حىت إن اجلالس على : "فيه يقول الغزايل

  )3("املائدة يطلب املاء يفهم منه العذب البارد

ا أراد املتكلم و هذه القرائن ختصص العام، ألا تكشف عن قصد املتكلم و إرادته، و إمن

  )4(.ت األلفاظ دالة بذوااسمن العام ختصيصا له، ولي

                                                 
  .37طاهر سليمان محودة، دراسة املعىن عند االصوليني، ص  -  1
  25: سورة األحقاف، اآلية  -  2
  .350ص  الغزايل، املستصفى، -  3
  .36، صطاهر سليمان محودة، املرجع السابق: ينظر  -  4
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 نظرباختصار على مفهوم التخصيص و قرائنه املقالية و املقامية، ن  و بعد أن تعرفنا

  .موقف الشاطيب من مسألة التخصيص يفاآلن 

يرى الشاطيب أنّ ما يسميه األصوليون ختصيصا باملتصل، ليس ختصيصا، و يشرح 

فإن كان . إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما باملنفصل أو باملتصل: " جهة نظره فيقول و

باملتصل، كاالستثناء و الصفة و الغاية و بدل البعض، و أشباه ذلك فليس يف احلقيقة 

بإخراج لشيء، بل هو بيان لقصد املتكلّم يف عموم اللفظ أن ال يتوهم السامع منه غري ما 

وحده عند " كزيد"عند من ال يعرف " زيد األمحر: "قول سيبويه  قصد، و هو ينظر اىل

من يعرفه، و بيان ذلك أن زيد األمحر هو االسم املعرف به مدلول زيد بالنسبة اىل قصد 

الرجل "املتكلم، كما كان املوصول مع صلته هو االسم ال أحدمها، و هكذا إذا قلت 

  )1(..."اموع هو الدال  ذاً، فإ" لزيد "عرفه السامع فهو مرادف ف" اخلياط

فهو يستند إىل قصد املتكلم إفهام السامع، و لذا فهو يعترب اللفظ العام و ما يدخل 

عليه من خمصص متصل داالّ، سواء أكان استثناء أو صفة أو غاية أو بدل بعض و هو هنا 

  .يؤكد على املقاصد االستعمالية

يف تسميتهم بيان قصد املتكلم ختصيصا،  واضح من كالمه أيضا أنه خيالف األصوليني

و إذا كان كذلك فال ختصيص : " كما ال يرى مثلهم أنه جماز، و يقول يف هذا الصدد 

يف حمصول احلكم ال لفظا و ال قصدا، و ال يصح أن يقال إنه جماز أيضا، حلصول الفرق 

ما رأيت رجال "ك و قول" ما رأيت أسدا يفترس األبطال" عند أهل العربية بني قولك 

                                                 
  .213، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  1
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ره ىل ما يصوإليهم، ال إالثاين حقيقة، و الرجوع يف هذا  و أن األول جماز، و شجاعا،

  )1(".العقل يف مناحي الكالم

ص باملنفصل فإنه كذلك أيضا راجع و أما التخصي"أما التخصيص باملنفصل فيقول بشأنه 

لة، ألنه على حقيقة ىل بيان املقصود يف عموم الصيغ، حسبما تقدم يف رأس املسأإ

فهو ليس إخراجا و ال ختصيصا، بل هو راجع  ؛)2("التخصيص الذي يذكره األصوليون

رادته من القرائن إالشارع منه، و  إلرادةر قرم، و مىل بيان املقصود من اللفظ العاإ

  )3().احلالية(املقامية 

ض أن يطرحه و بالطريقة احلجاجية املعروفة لدى علماء األصول، يطرح سؤاال يفتر

و هكذا يقول األصوليون إن التخصيص بيان : فإن قيل : " القائلون بالتخصيص، و هو 

املقصود بالصيغ املذكورة، فإنه رفع لتوهم دخول املخصوص حتت عموم الصيغة يف فهم 

ال كان التخصيص نسخا، فإذن ال فرق بني إع، و ليس مبراد الدخول حتتها، و السام

 رت، فكيف تفرق بني ما ذكرتسالتخصيص باملتصل على ما فالتخصيص باملنفصل و 

  ".األصوليون؟  و ما يذكره

فاجلواب أن الفرق بينهما ظاهر، و ذلك أن : " و جييب على هذا السؤال بقوله 

  ما ذكر هنا راجع اىل بيان وضع الصيغ العمومية يف أصل االستعمال العريب أو الشرعي،

اخلصوص، فنحن بينا  إىلبيان خروج الصيغة من العموم  و ما ذكره األصوليون يرجع اىل

                                                 
  .213، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
  .214-213، ص 3املصدر نفسه، ج -  2

            ، و إدريس محادي، املنهج األصويل يف فقه اخلطاب،103جنم الدين قادر الزنكي، نظرية السياق، ص : ينظر  - 3
  .92-91ص 
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. قالوا إنه بيان خلروج اللفظ عن وضعه، و بينهما فرقأنه بيان لوضع اللفظ، و هم 

بيان الذي سيق عقب اللفظ املشترك ليبني املراد منه، و الذي الفالتغيري الواقع هنا نظري 

رأيت : ني أن املراد ااز، كقولك لألصوليني نظري البيان الذي سيق عقب احلقيقة ليب

  )1(".أسدا يفترس األبطال

قد قرر قاعدة أن االستعمال عرفا أو شرعا مقدم على  –كما أسلفنا  –فالشاطيب 

 او هو هنا يوظف هذه القاعدة، فما يعتربه األصوليون ختصيصا يعتربه هو بيان الوضع،

على ما يفهم من املفرد  رعي مقدملوضع اللفظ، و ما يفهم من االستعمال العريب أو الش

   :بقوله  و جييب على من فهم من مؤدي كالمه أن تأصيل أهل األصول باطل،. وضعا

عتربوا ، و مل يألم إمنا اعتربوا صيغ العموم حبسب ما تدل عليه يف الوضع االفرادي" 

  )2(.."..حالة الوضع االستعمايل 

ا جمردة عن القرائن معان تدل عليها، و هعهلا يف أصل وض –حسب الشاطيب  – فاأللفاظ

  )3(.هذه املعاين تتعرض للتغيري حبسب املقاصد االستعمالية لكن

نتائج خطرية يف الدين،  –حسب الشاطيب  –و يترتب على القول بالتخصيص 

ألنه يتعلق مبدلول األلفاظ العامة اليت تستخرج منها األحكام، و يوضع الشاطيب هذه 

  :أحكامبل هو حبث فيما ينبغي عليه ...  ":قائالاملسألة 

أم اختلفوا يف العام إذا خص هل يبقى حجة أم ال ؟ و هي من املسائل اخلطرية  :منها

يف الدين، فإن اخلالف فيها يف ظاهر األمر شنيع، ألن غالب االدلة الشرعية و عمدا 

                                                 
  .214، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
  .214، ص 3املصدر نفسه، ج -  2
  .36طاهر سليمان محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص : ينظر  -  3
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قالوه أيضا من أن مجيع  هي العمومات، فإذا عدت من املسائل املختلف فيها بناء على ما

العمومات أو غالبها خمصص، صار معظم الشريعة خمتلفا فيها هل هو حجة أم ال ؟ و 

فإذا عرضت املسألة على هذا األصل املذكور مل . مثل ذلك يلقى يف املطلقات، فانظر فيه

  )1(".يبق االشكال احملظور، و صارت العمومات حجة على كل قول

صوليني القائلني بظنية العام، و بأن العام يف القرآن خمصص، ملا فهو يعارض كثريا من األ

 كانت تؤخذ مسلّمة عند يترتب على ذلك من إدخال اللبس على عمومات القرآن اليت

  .ود العرب يف لسامهملع باعااتالسلف 

و لقد أدى إشكال :" ا ما يترتب على قوهلم بتخصيص عموم القرآنعيقول أيضا مستشن 

وضوع اىل شناعة أخرى، و هي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به يف هذا امل

حقيقته من العموم، و إن قيل بأنه حجة بعد التخصيص، و فيه ما يقتضي إبطال الكليات 

و مما يتعلق  مجلة، إال جبهة من التساهل و حتسني الظن،ه القرآنية، و إسقاط االستدالل ب

مية و الرخصة، فإذا كانت العزمية عامة تشمل املكلفني أيضا بالعموم و اخلصوص العز

القادرين على أداء التكليف، فإن الرخصة عند األصوليني تعترب ختصيصا لعموم دليل 

 العزمية، فصالة الظهر أربع ركعات يف العزمية، و اما الرخصة للمسافرين فهي ركعتان، 

  .2"اإلفطار للمسافر ا الرخصة فإباحةمأو العزمية يف شهر الصيام، و 

و يف  أما الشاطيب فال يرى الرخصة ختصيصا، و يستدل على ذلك بأدلة متعددة،

عمومات العزائم و إن ظهر ببادئ الرأي أن الرخص ختصصها، : " هذه املسألة يقول

                                                 
  .215، ص 03الشاطيب، املوافقات، ج -  1
2
  .، ص املصدر نفسه، ج  -  
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فليست مبخصصة هلا يف احلقيقة، بل العزائم باقية على عمومها، و إن أطلق عليها أن 

   )1(."...فإطالق جمازي ال حقيقي صصتها الرخص خ

كاملصلي ال يطيق القيام، فليس " و يأيت مبثال املصلي العاجز عن القيام يف الصالة فيقول 

  )2(".مبخاطب بالقيام، بل صار فرضه اجللوس أو على جنب أو ظهر، و هو العزمية عليه

ختص الشاطيب على بيان أن عمومات الشريعة هي األصل، فال  صالحظ هنا حرن

مبتصل و ال منفصل، و أن العموم االستعمايل أوىل من الوضع، و أن املعيار هو قصد 

فاحلاصل أن العموم إمنا يعترب باالستعمال،  و وجوه "املتكلم و مراعاة السياق، 

  )3(...".اليت هي مالك البيان األحوال تاالستعمال كثرية، و لكن ضابطها مقتضيا

  

                                                 
  .217، ص3الشاطيب، املوافقات، ج -  1
  .217، ص 3ج املصدر نفسه، -  2
  .202-201، ص 3املصدر نفسه، ج -  3
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  األمر و النهي :صيغته باعتباراخلاص  :األولاملبحث 

من  درس األصوليون اخلاص كما درسوا العام، و ذلك ملا يتطلبه استنباط األحكام

   ا، و قد سبق تناول العام بالدراسة، و أما هذا الفصل  فنتناول فيه اخلاص مداللته معرفة

و ذلك ملعرفة منهج الشاطيب يف األمر و النهي ، :صيغتيه لنصل إىل دراسة  داللته  و

  .وء منهجه املقاصدي و االستقرائيضمعاجلته هلما يف  

  :اخلاص  تعريف: املطلب األول 
االختصاص يف اللغة التفّرد و قطع الشركة، و كل اسم ملسمى معلوم على : لغة ) 1

االنفراد يقال له خاص.  

و منه خصه بالشيء خيصا و خه خصصوصا و خة ويصوص خصوصية، و خيصى،ص              

  .أفرده به دون غريه: و خصصه و اختصه 

و اختص فالنا باألمر و ختصص له إذا انفرد، و خص غريه و اختصه بربه، إذا أفرده 

  )1(.به

  .و هو االنفراد و قطع االشتراك" مشتق من اخلصوص"فهو 

  )2(.راكاخلصوص يوجب االنفراد الذي ينايف العموم و االشتف

                   )3( "اللفظ املوضوع لداللة على معىن واحد على االنفراد"هو : اصطالحا ) 2

ا يالحظ أن املعىن االصطالحي مم و قد تقاربت عبارات األصوليني يف تعريفهم اخلاص، و

  .ال يبعد عن املعىن اللغوي

                                                 
  .24، ص07ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
               حممد مصطفى شليب، أصول الفقه اإلسالمي، : ، و ينظر أيضا 513صولية، ص فتحي الدريين، املناهج األ -  2

  . و ما بعدها 23عمر عبد العزيز الشليخاين، مباحث التخصيص عند األصوليني، ص : ، و ينظر أيضا373-372ص 
  .243شاد الفحول، ص الشوكاين، إر: و ينظر أيضا  49، ص 01بزدوي مع كشف األسرار، جأصول الالبزدوي،  -  3
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و  األمرتناول  إىلالشاطيب فلم يتعرض لتعريف اخلاص، بل ذهب مباشرة  أما 

  .النهي، باعتبارمها من اخلاص

 -  صيغ اخلاص:  
  :املراد بالواحد أعم من أن يكون 

 .علي، أمحد، إبراهيم، و سائر أمساء األعالم: واحدا بالشخص، مثل  .1

 .رجل، إمرأة، مرتل، قلم، جندي: أو واحدا بالنوع، مثل  .2

  .إنسان، حيوان: واحدا باجلنس، مثل أو  .3

الزكاة، الغباء، العقد، : مثل : لألعيان كما مثلنا، أم وضع للمعاين  و سواء أوضع 

  .التعسف

  .فعول، صيغة األمر، صيغة النهياملاسم الفاعل، اسم : و كذلك سائر املشتقات، مثل 

 :منهو سواء أكان للخاص أفراد يف الوجود اخلارجي، أم مل يكن غري فرد واحد 

  .دة حقيقية أم اعتباريةو سواء أكانت الوح؛  كالشمس و القمر

  .و الوحدة احلقيقية كما سبق يف األمثلة السابقة

احملصور، كأمساء العدد، مثل عشرة، مائة، : و أما الوحدة االعتبارية فمن مثل 

ذلك ألن اسم العدد، و إن كان يدل على كثري متعدد غري أنه وضع لوحدة اعتبارية أي 

  )1(.للمجموع من حيث هو جمموع

                                                                                                                                                         

  
  . 30-29، و نذير بوصبع، األلفاظ و الدالالت الوضعية، ص 514-513فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص : ينظر  -  1

  .376و حممد مصطفى شليب، أصول الفقه االسالمي، ص     
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ماء األصول على أن داللة اخلاص قطعية، ألنه يتناول واحدا أو أكثر و أكثر عل

ن على سبيل احلصر، فهو بني بنفسه ال حتتاج داللته اىل تفسري أو بيان، و ال يصرف ع

  )1(.بدليل املعىن الذي دلّ عليه إال

فإذا ورد يف النص لفظ خاص ثبت احلكم ملدلوله قطعا، ما مل يقم دليل على 

دة معىن آخر منه، و حسب اجلمهور، فإذا ورد اخلاص على صيغة األمر أفاد تأويله و إرا

إجياب املأمور به ما مل يصرفه دليل عن االجياب، و إذا ورد على صيغة النهي أفاد حترمي 

  )2(.املنهي عنه ما مل يصرفه دليل عن التحرمي

يب إىل اخلاص، و و من املعروف أن األمر و النهي مها من اخلاص، و لذا مل يتطرق الشاط

نرى يف سإىل األمر و النهي و داللتهما يف ضوء السياق و املقاصد، كما  ذهب مباشرة

 .املبحث التايل

  "تعريفهما و صيغهما" األمر و النهي : املطلب الثاين 
  : ماهتعريف

  : لغة )1
  )3( "طلب الفعل أي طلب إحداث شيء و مجعه أوامر"  :ر ماأل) أ

واحدة النهى، و هي  –بضم النون  –هية ، ضد األمر و النو الكفاملنع "  :النهي ) ب

  )4(".عن القبيح  ى العقول، ألا تنه

                                                 
  .402عبد الوهاب عبد السالم طويلة، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص : ينظر  -  1
  .402املرجع نفسه، ص : ينظر  -  2
  .479عبد الوهاب عبد السالم طويلة، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص  -  3
  .509املرجع نفسه، ص -  4
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  :اصطالحا ) 2
  وحد األمر أنه القول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأمور به،: " يعرفهما الغزايل فيقول 

   )1("و النهي هو القول املقتضي ترك الفعل

ل من الغري خيتلف باختالف صفة الطالب و املطلوب منه فقد و ملا كان طلب الفع

يكون الطالب مساويا للمطلوب منه، و قد يكون أدىن منه، كما يكون أعلى منه، و 

ت كلها أمرا، بل إن وقع من املتساويني فهو التماس، و إن كان من األدىن لألعلى سلي

دىن فهو أمر، لذلك مل و إن كان طلب األعلى من األ على سبيل اخلضوع فهو دعاء،

على " يقتصروا يف تعريفه على جمرد اللفظ الدال على طلب الفعل، بل زادوا فيه قيدا هو 

االستعالء هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل  األمر: " سبيل االستعالء، فقالوا 

  )2(.، فخرج بالقيد األخري الدعاء و االلتماس"

  )3( "عل حتما على وجه االستعالء طلب كف عن ف" أما النهي فهو 

  .ا صلب التشريعمن االمر و النهي اهتماما خاصا، و ذلك ألووىل األصوليأو قد 

ة على رادأما الشاطيب فنظر إىل مسألة التعريف من منظور كالمي، إذ ربطها باإل    

   األمر " :و يف معىن األمر و النهي يقول  )4(طريقة أهل السنة خمالفا بذلك رأي املعتزلة،

    طلب املأمور به و إرادة إيقاعه، و النهي يستلزم طلبا و إرادة من اآلمر، فاألمر يتضمن

  )5(". و النهي يتضمن طلبا لترك املنهي عنه و إرادة لعدم إيقاعه

                                                 
  .166الشوكاين، إرشاد الفصول، ص : ، و ينظر 202الغزايل، املستصفى، ص  -  1
  .550فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص  :و ينظر أيضا ، 377يب، أصول الفقه االسالمي، ص حممد مصطفى شل -  2
  .509عبد الوهاب عبد السالم طويلة، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص  -  3
  .91-90تعليق احملقق يف هذه املسألة الكالمية، ص : ينظر  -  4
  .90، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  5
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و بيان : " ة القدرية و اإلرادة األمرية املتعلقة بالتشريع، فيقوليقلْبني اإلرادة اخلَ قو يفر

اإلرادة اخللقية القدرية املتعلقة : ن اإلرادة جاءت يف الشريعة على معنيني، احدمها ذلك أ

كونه، أو تقول  إىلبكل مراد، فما أراد اهللا كونه كان، و ما أراد أن ال يكون فال سبيل 

مرية املتعلقة بطلب األ اإلرادة: و الثاين . كونه إىلو ما مل يرد أن يكون فال سبيل     :

  )1(...".املنهي عنه  إيقاعبه و عدم  أمورامل إيقاع

  صيغ األمر و النهي: املطلب الثالث 
  )2(:صيغ األمر) أ

لألمر أربع صيغ موضوعة يف اللغة للداللة على طلب الفعل جزما : األصلية  هصيغ) 1

  :إذا جتردت عن القرائن الصارفة و هي 

فعل األمر، و املصدر النائب عن  ، و اسماألمرالم بازوم ، و املضارع )افعل(فعل األمر 

  .األمرفعل 

   )3(: صيغ أخرى تفيد األمر) 2

 : و منها التصريح بلفظ األمر كقوله تعاىل 

 )4(  

  

                                                 
  .91-90، ص 3، جنفسه املصدر -  1
  .481-479م  طويلة، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص عبد الوهاب عبد السال -  2
  .480املرجع نفسه، ص  -  3
  .58: النساء، اآلية  -  4
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  :تعاىلالتصريح باإلجياب أو الفرض أو الكتب أو حنو ذلك، كقوله  

  )1( 

 )2(  كقوله تعاىل : صيغة الوصية  

كل ما فيه ترتيب ذم أو عقاب أو إحباط عمل على الترك أو حنو ذلك، كقوله  

 ". هلُمع طَبِح دقَفَ رِصالع اةَلَص كرت نم" صلى اهللا عليه و سلم 

: و قد يرد األمر بلفظ اخلرب يف مجلة امسية أو فعلية كقوله سبحانه 

  )3( 

  :صيغ النهي ) ب
    :قوله تعاىل للنهي صيغة أصلية واحدة، و هي كل فعل مضارع جمزوم بال الناهية، ك) 1

  )4(.  
  :و منها  :صيغ أخرى تفيد النهي ) 2

: التصريح بلفظ التحرمي، كقوله تعاىل  

 )5(. 

                                                 
  .103: النساء، اآلية  -  1
  .11: النساء، اآلية  -  2
  .228: البقرة، اآلية  -  3
  .32: اإلسراء،اآلية-  4
   .03:املائدة، اآلية-5 
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 كقوله تعاىل لِّنفي احل ، : 

 )1(. 

   :بالكف و الترك، كقوله تعاىل  األمرصيغة  
)2(. 

 .)3( : التصريح بالنهي، كقوله تعاىل  

 : كقوله تعاىل " ما كان له كذا"عبارة  

)4(. 

 : ذم الفاعل أو لعنه أو وصف عمله بأنه من الكبائر، كقوله تعاىل  

 .)5( 

 : الوعيد على الفعل، كقوله تعاىل ملن يتعامل بالرب  
)6(. 

    :هي، كما يف قوله تعاىلالنهي بلفظ اخلرب، و هي مجلة خربية تستعمل يف الن ورود 

  )7(. 

                                                 
  .19: النساء، اآلية-  1
   .12: يةاألنعام، اآل -2
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  داللة األمر و النهي و أثر السياق :املبحث الثاين 
ا، ماختلف األصوليون كثريا حول معاين صيغ األوامر و النواهي، و داللته

اءلوا فيما خيص األمر، هل وضعت صيغته للطلب، أم لغريه، و إذا كانت للطلب، فتس

 أنأم الندب، أم على مطلق الطلب وأهو الوجوب : عليه  عية الطلب الذي تدل فما نو

  )1( بقرينة؟ إالذلك ال يتضح 

ثل تة تدلّ أصال على الوجوب، مبعىن أن األمر ينبغي أن ميغأن الصي إىلذهب اجلمهور 

هذه هي الداللة  ن انتظار القرائن اليت متيز كونه للوجوب أو الندب أو غري ذلك، ألندو

حقيقة ثله يثاب، و عاصيه يستوجب العقوبة، ذلك أن الصيغة عندهم األصلية، و أن ممت

   )2(". الوجوب، جماز فيما عداهيف 

فالدالالت  ة يف الندب، و من مثأن الصيغة حقيق إىلو ذهب املعتزلة و بعض الفقهاء 

  )3(.إليهاالقرائن اليت تصرف الصيغة عن الندب  إىلاألخرى هي احملتاجة 

حقيقة فيهما  ألاو هناك اجتاه يرى التوقف يف الصيغة بني الوجوب و الندب 

  )4(...بقرينة إالمعا، و ال يتميز أحدمها عن اآلخر 

  )5(.ةالسياق يسمون الواقفي إىل األمرالء الذين أحالوا فيها و هؤ
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و كما اختلف األصوليون يف داللة صيغة األمر األصلية، اختلفوا يف داللة صيغة 

  )1(.النهي على مخسة أقوال

  .الصيغة حقيقة يف التحرمي، جماز فيما عداه و هذا هو قول اجلمهور:  القول األول

  .حقيقة يف الكراهة، جماز فيما عداها:  القول الثاين

وي بني التحرمي و الكراهة، فهي موضوعة للقدر املشترك مشترك معن:  القول الثالث

  .بينهما و هو طلب الترك

مشترك لفظي بني التحرمي و الكراهة، فهي موضوعة لكل منهما بوضع :  القول الرابع

  .مستقل

  الوقف و عدم اجلزم برأي معين:  القول اخلامس

ي يترتب عليه و من الواضح أن هذا االختالف يف داللة صيغيت األمر و النه

اختالفات كثرية يف األحكام، فقد ينظر جمتهد يف أمر وارد يف نص من الكتاب أو السنة، 

فريى أن األمر يدل على طلب املأمور به على وجه احلتم و اللزوم، فيحكم بوجوب 

املأمور به، بينما ينظر جمتهد آخر يف ذلك األمر فريى انه للندب أو لإلرشاد، و أما 

  )2(.يرى جمتهد يف آية أنه يدل على التحرمي، و يرى آخر أنه للكراهةالنهي، فقد 

يف داللة األمر و النهي، فال ميكن تناوهلا اال  رأيهلشاطيب، و أما فيما خيص موقف ا

  .، و نظريته يف املقاصد اليت بناها على االستقراءييف إطار منهجه السياق

   تبني لنا أنه قد عاجلها أوال يف إطار السياق و بعد حبثنا يف مسألة األمر و النهي عنده،  

املقاصد، مثّ عاجلها ثالثا باعتبار القصد األصلي  إطارو قرائن األحوال، مث عاجلها ثانيا يف 
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النهي عنده يف إطار و سنخصص اآلن هذا املبحث لداللة األمر و  التبعي، و القصد 

ا باعتبار ميف إطار املقاصد أوال، مث لداللته صص املبحثني التاليني لداللتهماالسياق، مثّ  خن

  .القصد األصلي و القصد التبعي ثانيا

و النهي إذا وردتا مطلقتني من غري ينطلق الشاطيب يف تنظريه الداليل لصيغيت األمر 

  :حالتنيو ال تقدير من وجوب مراعاة التفاوت يف داللتهما حسب  حتديد

بدون تفريق بني مراتبها  طالقا تاماإلنواهي مطلقة وامر و اأن تأيت اال: احلالة األوىل 

الكثرية و تفاصيلها املختلفة يف قوة الطلب أو النهي، و قد ذكر يف صنف املأمورات ثالثا 

و ذكر يف صنف املنهيات إحدى و تسعني خصلة، مث بين جمال  و سبعني خصلة،

  .ي على حدةمر أو أاالجتهاد فيها انطالقا من مراعاة السياق يف موضع كل 

هي عنها من غري حتديد و ال تقدير فليس األمر مر ا أو نكل خصلة أُ: " يقول الشاطيب 

، و الوفاء بالعهد، و اإلحسانفيها على وزان واحد يف كل فرد من أفرادها، كالعدل، و 

   )1(...".أخذ العفو من االخالق، و اإلعراض عن اجلاهل 

اليت  األمورو ما أشبه ذلك من : " ... ردها مث يذكر املنهيات، و يقول بعد س

أن جميئها يف القرآن على  إالوردت مطلقة يف األمر و النهي مل يؤت فيها حبد حمدود، 

يف كل شيء، و على كل حال،  اإلطالقعلى العموم و  تأيتأن : أحدمها "  :ضربني 

على وزان  يف كل موضع، ال األحوالو على ما تعطيه شواهد  لكن حبسب كل مقام، 

واحد، و ال حكم واحد، مث وكل ذلك اىل نظر املكلّف، فيزن مبيزان نظره، و يتهدى ملا 

                                                 
  .102، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  1
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هو الالئق و األحرى يف كل تصرف، آخذا ما بني األدلة الشرعية و احملاسن العادية، 

  )1(...".، و الوفاء بالعهد، و إنفاق عفو املال و أشباه ذلك اإلحسانكالعدل، و 

   السياق، و حسب املناط،  إليهعامل مع األمر املطلق حسب ما يرشد أي ال بد من الت

: فَقَولُ اهللا تعاىل : " يقول عنه فو يأيت الشاطيب مبثال العدل، 

جازما يف كل شيء، و ال غري جازم  أمراليس االحسان فيه مأمورا به  )2(، 

ترى أن إحسان العبادات بتمام أركاا  الأ. ينقسم حسب املناطاتيف كل شيء،  بل 

  )3(..."و إحساا بتمام آداا من باب املندوب  من باب الواجب،

و بعد أن يذكر أمثلة لألوامر و قوة الطلب فيها حسب املناط، يؤكد مرة أخرى القاعدة 

أمر، و بني ي و ي،  اليت سبق أن ذكرها،  و هي ضرورة مراعاة التفاوت بني أمر و

 ": تعاىل   القول يف قوله إطالق فال يصح إذاً: " ... فيقول 

أنه أمر إجياب أو أمر ندب، حىت يفصل األمر فيه، و ذلك راجع إىل نظر " 

خرى، حبسب ظهور املعىن و اتهد تارة، و إىل نظر املكلّف و إن كان مقلّدا تارة أ

  )4("خفائه

، و ضرورة مراعاة األمرالشاطيب يبني ضرورة معرفة املناط الذي يتعلق به نالحظ هنا أن 

املقاصد إن كانت ضرورية أو حاجية أو حتسينية، و حينئذ تتضح للمجتهد و املكلّف 

  .داللة األمر املطلق
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األمر مطلقا، و لكن مقترنا بعظيم  حني يأيت -حسبه–و الضرب الثاين من األمر يكون 

سع املكلّف التساهل فيه، يدا له، و تفخيما لشأنه، حىت ال يو شديد الوعيد، تأك الوعد،

 وسواء أكان أمرا صرحيا، أم يف معىن الصريح، فعلى املكلّف هنا أن مييز بني املراتب،

 و الضرب الثاين:" ل يوضح الشاطيب طبيعة هذا األمر و كيفية تعامل املكلّف معه، فيقو

أن تأيت يف أقصى مراتبها، و لذلك جتد الوعيد مقرونا ا يف الغالب ، و جتد املأمور به : 

. و املنهي عنها أوصافا ملن ذم اهللا من الكافرين  منها أوصافا ملن مدح اهللا من املؤمنني، 

لغايات تنصيصا و يعين ذلك أيضا أسباب الترتيل ملن استقراها، فكان القرآن آتيا با

و الوقت يقتضي ذلك، و منبها ا على ما هو دائر بني  الاحلان عليها، من حيث ك

دليل الشرع، فيميز بني املراتب ه لّالعقل ينظر فيما بينهما حبسب ماد الطرفني، حىت يكون

  )1(...".حبسب القرب و البعد من أحد الطرفني 

مناذج من السلف، يعود اىل  و بعد أن يستدلّ على ذلك بأمثلة من الشرع، و

فألجل هذا قيل إن األوامر و النواهي املتعلّقة باألمور : " التأكيد على القاعدة قائال 

املطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل يف 

لت كوأو من املكروهات يف املنهيات، لكنها  املأمورات، و منها ما يكون من احملرمات

  )2(". أنظار املكلفني، ليجتهدوا يف حنو هذه األمور إىل

    :استقراء الشريعة فيقول  إىلو يشري يف اية حديثه عن هذا النوع من األوامر و النواهي 

  )3("قلبه يف اعتماد هذا األصل إليهو من تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن " 
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  املقاصد سياق و يداللة األمر و النه: املبحث الثالث 
ا يف ضوء مداللة األمر و النهي من زاوية أخرى، هي داللته لر الشاطيبينظّ

  .و النهي خاصةاألمر و ذلك لوضع نظرية متكاملة يف الداللة عامة، و يف داللة  املقاصد،

أن املقاصد تعترب األساس الذي أقام عليه " املوافقات"و قد رأينا يف مواضع متفرقة من 

الداللية، انطالقا من مقاصد العرب يف االستعمال أوال، و من مقاصد الشريعة  تهنظري

 اعتمد عليهاو هي اليت  ،)1(و هو يكرر دائما أن كتابه مبين أساسا على املقاصد ثانيا،

نصوص الشريعة اليت جاءت وفق عادات العرب يف لسام، و هو ما يعين  إىليف النظر 

أي أنه اعتمد على االستعمال الذي يظهر فيه مراد املتكلم،  عدم اكتفائه بالصيغ اللغوية،

تنظريه لدور األساسي يف ا السياق عنده هذأن يكون ل استوجبتقته هذه هي اليت يو طر

  .للداللة

فاألوامر و النواهي دالّة على مقصود الشارع، و هي مطّردة مطلقة يف كلّيات 

ن اتهد من االهتداء إليها هي وسيلة الشريعة و جزئياا، و لكن الوسيلة اليت متكّ

نيا و التحليل القائمة على أساس أن أحكام اهللا جاءت لتحقيق مصاحل الناس يف الد

  .و أسرارا، و على اتهد بذل اجلهد للوصول إليها ااآلخرة، و أا تتضمن حكم

       ر األوام: " ا إىل قسمني فيقول ميبدأ الشاطيب معاجلة األمر و النهي بتقسيمه

 :ني فريقني ب أما الصريح فاختلف فيه النظر" صريح و غري صريح: ضربان و النواهي 

و ال حيلّل األمر الوارد يف النص، ألنه ال يؤمن بأنّ هناك مقاصد  فريق يقف عند الظاهر،

من : فأما الصريح فله نظران، احدمها : " خلق النص، و عن هذا الفريق يقول الشاطيب 

د الصيغة جمرى حيث جمرة، و هذا نظر من جيري مع جمردة، ال يعترب فيه عله مصلحي
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التعرب احملض من غري تعليل، فال فرق عند صاحب هذا النظر بني أمر و أمر، و ال بني ي 

  )1(".و ي

  )2(.و هذا املوقف هو ما عرف به أهل الظاهر الذين مل يكن للقرائن عندهم اعتبار

هذا الفريق بطريقة موضوعية، و لعلّ أقوى موقف  و يعرض الشاطيب حلجج

لديهم يتعلق بتحليل األوامر و النواهي اخلاصة بالعبادات، و عنها يقول الشاطيب على   

. هذا كله مل نقف على حتقيق املصلحة فيما حد فيه على اخلصوص دون غريه: " لسام 

نّ فيما حد من ذلك مصلحة دلّ على أ –و ال ميكن ذلك للعقول  –و إذا مل نعقل ذلك 

أما التعبدات فهي أحرى  .ال نعلمها، و هكذا جيري احلكم يف سائر ما يعقل معناه

بذلك، فلم يبق لنا إذن ود األوامرزدون الوقوف مع جمر 3(" ...و النواهي  ر(    

حني يدعي حسبهم أنّ املعىن  فو هذا الفريق يتهم الفريق اآلخر بالغلو و التطر

و إذا كانت املعاين غري "  :مس خارج  الصيغ، و ذلك يف قوهلم على لسان الشاطيب يلت

أنفس الصيغ اليت هي  باعتافمعتربة بإطالق، و إمنا تعترب من حيث هي مقصود الصيغ، 

 إلغاءالفرع مع  باعتامع املعاين كاألصل مع الفرع، و ال يصح  ألااألصل واجب، 

  )4(". يه على رجحان هذا النحو ما ذكراألصل، و يكفي من التنب

قاصر يف رأينا عن إدراك  –بإقصائه للمقاصد و التعليل  –أن نظر هذا الفريق و ال شك 

حقيقة اللغة اليت ترتكز على السياق بنوعه املقايل و املقامي، و هذه النظرة الظاهرية 
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ن تتم إال باالعتماد حديثا، و ال شك أن مناقشتها ال ميكن أ عرفت يف كل اللغات قدميا

  .على السياق، و هو ما جنده يف ما يعرضه الشاطيب من أدلة القائلني بالتعليل و املقاصد

هو من حيث يفهم : و الثاين من النظرين : " يقول الشاطيب عن أصحاب الرأي الثاين 

لية و النواهي قصد شرعي حبسب االستقراء، و ما يقترن ا من القرائن احلا من األوامر 

  )1(..."يف املنهيات  املفاسدأو املقالية الدالة على أعيان املصاحل يف املأمورات، و 

من  جلتها الدراسات اللغوية املعاصرةو العالقة بني القصد و السياق عالقة وثيقة، و قد عا

  .ى، و هي من القضايا اليت حتتل مكانة خاصة يف النظرية السياقيةشت  جوانب 

و يف التداولية، و يرتبط مقصد املتكلّم بالسياق، يوضح السياق ما يفعله املتكلّم على حنو 

  )2( ..."أفضل، أي إن كان يريد مبنطوقه التهديد أو التحذير أو حنومها 

عويل على القصد، فإذا كان الت" السياق، ال ميكن أن نعرف مراد املتكلم،  و بدون اعتبار

قول مع مضمونه، فال يتسارع اىل فهم املخاطب، فيحتاج جاز أن يتفاوت مقصود ال

املخاطب إىل الدخول يف العمل و حتمل مسؤولية املراد من القول كما حتمله املتكلّم يف 

بطريق التلميح، ال بطريق التصريح،  إليهتفقّده لقصده، نظرا الن املتكلم يكون قد بلغه 

املقالية و املقامية اليت تتعلق ذا  فيكون املخاطب مطالبا بتعقبه مبعونة القرائن

  )3(..."القول

مقاصد الشريعة، و اليت رأينا ضرورة  إىل لالهتداء وسيلةاالستقراء  إىليستند الشاطيب 

فإن املفهوم من : "رب لذلك أمثلة، منها قوله ض، و يإليهااالستعانة بالسياق للوصول 
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كلَفُوا من العمل ما ا: و اإلدامة هلا، و من قوله  احملافظة عليها )1("" قوله 

الرفق باملكلف خوف العنت أو االنقطاع، ال أن املقصود نفس التقليل من " لكم به طاقةٌ

: " العبارة، أو ترك الدوام على التوجه هللا، و كذلك قوله تعاىل 

ة و عدم التفريط فيها، ال األمر بالسعي إليها مقصوده احلفاظ على إقامة اجلمع )2("

جار جمرى التأكيد لذلك، بالنهي عن مالبسة الشاغل  )3(""فقط، و قوله 

  )4(.عن السعي، ال أن املقصود النهي عن البيع مطلقا يف ذلك الوقت

صد، و هذا و قد يتطلب فهم األمر عدم االعتماد على الوضع األصلي لصيغة مراعاة للق

كما أنه قد يفهم من مغزى األمر و النهي اإلباحة، و إن : " ما يبينه الشاطيب بقوله 

" ، )5("" كانت الصيغة ال تقتضي بوضعها األصلي ذلك، كقوله 

الشارع ليس  لم قطعا أن مقصودع إذ )6("

 نَّأما مقصوده نإمالبسة االصطياد عند االحالل، و ال االنتشار عند انقضاء الصالة، و 

  )7(".اإلحرامسبب املنع من هذه األشياء قد زال، و هو انقضاء الصالة، و زوال حكم 

فهذا النظر يعضده : " و يؤكد على حقيقة قيام الشريعة على املصاحل و املقاصد قائال  

  .تقراء أيضا، و قد مر منه أمثلةاالس
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و أيضا فقد قام الدليل على اعتبار املصاحل شرعا، و أن األوامر و النواهي مشتملة عليها، 

طالق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته، فإن فلو تركنا اعتبارها على اإل

يف التكليف مبقتضى األمر رض أن هذا األمر وقع هلذه املصلحة، فإذا ألغينا النظر فيها فال

كنا قد أمهلنا يف الدخول حتت حكم األمر ما اعتربه الشارع فيه، فيوشك أن خنالفه يف 

  )1(.بعض موارد األمر

و يصل الشاطيب إىل نتيجة منطقية بعد مناقشة الظاهرية، و بيان ضرورة حتليل األحكام 

رجة الطلب، و يوضح ذلك مراعاة للمقاصد، و هي أن األوامر و النواهي متفاوتة يف د

    و أيضا فاألوامر و النواهي من جهة اللفظ على تساوي يف داللة االقتضاء، : " بقوله 

وجوب أو ندب، و ما هو ي حترمي أو كراهة، ال تعلم من  و التفرقة بني ما هو منها أمر

ا إال النصوص، و إن علمنها بعض فاألكثر منها غري معلوم، و ما حصل لنا الفرق بينه

بإتباع املعاين، و النظر إىل املصاحل، و يف أي مرتبة تقع؟ و باالستقراء املعنوي، و مل 

نستند فيه رد الصيغة، و إال لزم يف األمر أن ال يكون يف الشريعة أال على قسم واحد، 

كالم العرب على اإلطالق البد : ال على أقسام متعددة، و النهي كذلك أيضا، بل نقول 

من اعتبار معىن املساق يف داللة الصيغ، و إال صار ضحكة و هزءة، إال ترى إىل  فيه

فالن أسد أو محار، أو عظيم الرماد، أو جبان الكلب، و فالنة بعيدة مهوى : قوهلم 

القرط، و ما ينحصر من األمثلة، لو اعترب اللفظ مبجرده مل يكن له معىن معقول، فما 

  )2(..."صلى اهللا عليه و سلم ظنك بكالم اهللا و كالم رسوله
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ىل إه ر لداللة األمر و النهي يف سياق املقاصد، نبلظاهرية، و نظّمع انقاشه  ىأو بعد أن 

قاعدة داللية غاية يف األمهية تدل على وعيه العميق بالضوابط اليت متنع الفهم من 

ر أيضا على تتبع فالعمل بالظواه.. ". :و يقول يف بيان هذا الضابط االحنراف و الشطط،

آخرعن مقصود الشارع، كما أن إمهاهلا إسراف أيضا، كما تقدم يف  و تغال بعيد 

  )1(..".املقاصدكتاب 

و قد سبق  أن عرضنا رأي الشاطيب الرافض إللغاء الظاهر مطلقا، مما جيعلنا نقتنع مبنهجه 

نهجه قائم على مراعاة مف ؛املختلفة الفرقالداليل املتسم بالتوازن و االعتدال بني آراء 

تعطيل اجلانب اللغوي الذي جنده عند من  إىليؤدي  الغلو الذيو لكن ال إىل  املقاصد

أصحاب املعاين النظرية اردة اليت حتكّم  مو ه يغالون يف تتبع املعاين و رفض كل ظاهر،

للرتعة  قابلامل الطرف ميثّلون ؤالءو ه مقوالا القبلية يف النصوص، فتجعلها تابعة هلا،

  .الظاهرية

و بعد أن عرض آلراء هذين الفريقني بين القسم الثاين لألوامر، و هو القسم غري 

ما جاء جميء األخبار : الصريح، أي من حيث الصيغة، و هو ثالثة أنواع، النوع األول 

 دح فاعلهمعن تقرير احلكم، و لكنه إنشائي يف معناه، فهو كالصريح، و النوع الثاين ما 

يف األوامر، و ما ذم فاعله يف النواهي، و النوع الثالث، ما يتوقف عليه املطلوب، أي 

املطلوب أو املنهي عنه بالقصد الثاين ال القصد األول و هذا النوع هو ما يكون موضوعنا 

  .يف املبحث التايل
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  .اعتبار القصد األصلي و القصد التبعيبداللة األمر و النهي : املبحث الرابع 
الشاطيب إىل صيغيت األمر و النهي من زاوية أخرى، هي باعتبار القصد  يتناول

و القصد التبعي، و قد مر بنا أن الشاطيب يقسم الداللة يف اللغة العربية إىل  األصلي

  .و الداللة التبعية  قسمني الداللة األصلية 

ملا يتعلق بالداللة و سنخصص هذا املبحث لداللة األمر و النهي باعتبارها تفصيال 

  )1(.األصلية و الداللة التبعية

و قد مر " يقول و هو بصدد احلديث عن هذه الداللة املزدوجة لصيغيت األمر و النهي، 

فهذا القسم يف . مقاصد أصلية و مقاصد تابعة :نوعانبنا يف كتاب املقاصد أن الشرعية 

  )2(".ما فقه كبريو النواهي مستمد من ذلك، و يف الفرق بينه األوامر

فمما جيب على اتهد معرفته السياق الذي يرد فيه األمر و النهي يف نصوص الشريعة، 

  .ليعرف هل داللة األمر مقصودة أصليا أم تبعيا، و كذلك النهي

و يفصل الشاطيب يف احلاالت اليت ميكن أن يرد فيها األمر و النهي يف سياق القصد 

  .أن يرد األمر و النهي على متالزمني و التابع، و منها األصلي

به  مأموراو النهي إذا تواردا على متالزمني، فكان أحدمها  األمر: " يقول عن هذه احلالة 

و اآلخر منهيا عنه عند فرض االنفراد، و كان أحدمها يف حكم التبع لآلخر وجودا أو 

جهة  إىلما انصرف  أما جهة املتبوع، و إىلما انصرف  ن املعترب من االقتضاءينإف ،عدما

  )3(". التابع فملغي و ساقط االعتبار شرعا
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و هي أن ما كان : " قول و يبني الفرق يف داللتهما، بعد عرض مسائل من فقه مالك، في

مر و النواهي بالقصد االول فحكمه منحتم، خبالف ما كان منه بالقصد اومن األ

  )1("الثاين

إذا ورد االمر و : " هي غري املتالزمني، فيقول بشأا و يعرض حلالة اجتماع االمر و الن 

النهي على شيئني، كل واحد منهما ليس بتابع لآلخر، و ال مها متالزمان  يف الوجود و 

ال يف العرف اجلاري، إال ان املكلّف ذهب فصده اىل مجعهما معا يف عمل واحد و يف 

نصطلح يف هذا املكان على و ل –واحدة  فقةغرض واحد كجمع احلالل و احلرام يف ص

وضع األمر يف موضع اإلباحة، الن احلكم فيهما واحد، الن األمر قد يكون لإلباحة، 

ما قصد هنا نإو  )2("فانتشروا يف األرض، و ابتغوا من فضل اهللا: " كقوله تعاىل 

فمعلوم أن كل واحد منهما غري  –االختصار ذا االصطالح، و املعىن يف املساق مفهوم 

و  ابع يف القصد بالغرض، و ال ميكن محلهما على حكم االنفراد، الن القصد يأباهنت

تأثريا يف  لالجتماعاملقاصد معتربة يف التصرفات، و الن االستقراء من الشرع عرف أن 

  )3("األحكام ال تكون حالة االنفراد

و هو اجلمع من القرآن و السنة، نكتفي من ذلك مبثال واحد  أمثلةو يضرب لذلك عدة 

يف النكاح مع جواز العقد على  األختنيو ي اهللا تعاىل عن اجلمع بني " ، األختنيبني 

  )4(..."كل واحدة بانفرادها 
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فنكاح املرأة جائز، و قد ورد بصيغة األمر، و أما نكاح أختها معها فمنهي عنه و سبب 

يف التصرفات و كذلك  املنع االجتماع بني األمر و النهي، و الدليل اعتبار املقاصد

  .استقراء أحكام الشريعة

 :على الشيء الواحد باعتبارين، و فيه يقول  األمرين، و هي توارد أخرىو يذكر حالة 

بعض تفاصيلها، أو اىل بعض  إىلخر راجع اجلملة و اآل إىلحدمها راجعا أكان إذا ..." 

يف األصول، و الذي  اوصافها، أو اىل بعض جزئياا، فاجتماعهما جائز، حسبما ثبت

يذكر هنا أن احدمها تابع، و اآلخر متبوع، و هو االمر الراجع اىل اجلملة و ما سواه 

ة هلا و ما متتكملة للجملة و التتابع، ألن ما يرجع التفاصيل أو األوصاف أو اجلزئيات ك

  )1("و هذا معىن كونه تابعا نه، فطلبه إنما هو من تلك اجلهة ال مطلقا، أكان هذا ش

: ن ما سوى االمر باجلملة تابع لألمر ا و ليس مستقال، فيقول أو يذكر دليال ثانيا على 

هذا الطلب ال يستقل بنفسه حبيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى  نّإف أيضاو " 

ن التفاصيل ال التفاصيل، أل إيقاعكن األمر باجلملة مل مي دقْفَ ضرِبل إن فُ ،باجلملة األمر

 إاليف موصوف، و اجلزئي ال يتصور  إالو األوصاف ال تتصور  ل،فصال يف مإتتصور 

و لذلك  ،هو على جهة التبعية لطلب اجلملةإنما فطلبه  من حيث الكلّي، و إذا كان

ينة، و اخلشوع، و ، و أخذ الزبثيةاحلدثية و اخل الطهارة إىلبالنسبة  -كالصالة:  أمثلة

  )2(..."ذلك  و استقبال القبلة و أشباه ، و الدعاء،صاصو الق الذكر،

 :يقولبالزكاة، و الصيام و احلج و القصاص و غريه،  يذكر أمثلة تتعلق أنو بعد 

ذلك، فهذه األمور مبنية يف الطلب على طلب ما رجعت إليه، و انبنت عليه،  وأشباه..".
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لك سائر التوابع و هي مستندة إىل األمور املطلوبة اجلمل، و كذ فرض إالفال ميكن أن ت

  )1("مع املتبوعات

جلملة و املأمور به املتعلّق بالتفاصيل، ليبني باو يعرض إىل جانب آخر يتعلق باملأمور به 

و ذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا "  :أيهما أوىل باالعتبار حني التعارض، فيقول

االعتبار من الطلب كد يف آمع التابع له، و أن الطلب املتوجه للجملة أعلى رتبة، و 

و الدليل على ذلك ما تقدم  ،املتوجه إىل التفاصيل أو األوصاف أو خصوص اجلزئيات

من أن التابع مقصود بالقصد الثاين، و ألجل ذلك يلغى جانب التابع يف جنب املتبوع، 

، أو يصري منه كاجلزء أو لفال يعترب التابع إذا كان اعتباره يعود على املتبوع باإلخال

  )2(..."لصفة أو التكملة كا

 :و خيلص الشاطيب إىل القاعدة املتعلقة بداللة األمر و النهي يف احلاالت السابقة، فيقول 

 "ذا الترتيب ي ا ال  علم أن األوامر الشريعة ال جتريويف تأكيد جمرى واحدا، و أ

ألوامر املتعلقة تدخل حتت قصد واحد، فإنّ األوامر املتعلّقة باألمور الضرورية ليست كا

باألمور احلاجية و ال التحسينية، و ال األمور املكملة للضروريات أنفسها، بل بينهما 

تفاوت معلوم، بل األمور الضرورية ليست يف الطلب على وزان واحد، كالطلب املتعلّق 

بأصل الدين ليس يف التأكيد كالنفس، و ال النفس كالعقل، إىل سائر أصناف 

كذلك، فليس الطلب بالنسبة إىل املمتعات املباحة اليت ال  حلاجياتو ا .الضروريات

معارض هلا كالطلب بالنسبة إىل ماله معارض، كالتمتع باللذات املباحة مع استعمال 

3(..."و أشباه ذلك  ةاملساقالم  و القرض و الس(  
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قسم املقاصد اىل شاطيب هنا ينظر لداللة االمر و النهي يف ضوء نظريته املقاصدية اليت تالف

املقاصد احلاجية، مث املقاصد التحسينية، و هذه  املقاصد الضرورية مث: ثالثة أقسام 

  .املقاصد تنتظم كل أحكام الشريعة، و منها األحكام املأخوذة من األوامر و النواهي

بشان املقاصد، فإنه ال يذهب إىل ما ذهب إليه األصوليون  هو بناء على  ما قرر

        : و النهي، بل يرى ذلك إطالقا للقول بدون دليل، فيقول  األمرلق بداللة فيما يتع

ن األمر للوجوب أو للندب، أو لإلباحة، أو مشترك، أو أفإطالق القول يف الشريعة ب" 

لغري ذلك مما يعد يف تقرير اخلالف يف املسألة إىل هذا املعىن يرجع األمر فيه، فإم يقولون 

ما مل يدلّ دليل على خالف ذلك، فكان املعىن يرجع إىل إتباع الدليل يف إنه للوجوب، 

كلّ أمر، و إذا كان كذلك رجع اىل ما ذكر، لكن اطالق القول فيما مل يظهر دليله 

 إىلصعب، و أقرب املذاهب يف املسالة مذهب الواقفية، و ليس يف كالم العرب ما يرشد 

  )1(.اعتبار جهة من تلك اجلهات دون صاحبتها

و مذهب الواقفية يقتضي الوقوف عند األوامر و النواهي و النظر يف سياقها، و االعتماد 

على استقراء نصوص الشريعة، ملعرفة أي من املقاصد تتعلق به، و هل هي بالقصد 

: " األصلي، أم بالقصد التبعي، قبل البثّ يف داللتها، و هذا ما يوضحه كالم الشاطيب 

هل هو مطلوب فيها بالقصد األول أم بالقصد : ينظر يف كل أمر فالضابط يف ذلك أن 

الثاين؟ فإن كان مطلوبا بالقصد االول فهو يف أعلى املراتب يف ذلك النوع، و إن كان 

إقامة أصل الضروري يف الوجود بدونه حىت : ظر من املطلوب بالقصد الثاين ن هل يصح

ن مل يصح، فذلك املطلوب قائم مقام يطلق على العمل اسم ذلك الضروري أم ال؟ فإ

الضروري و إن صح أن يطلق عليه ذلك االسم بدونه فذلك  ألصلالركن، و اجلزء املقام 

                                                 
  .157-156، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
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ما من التحسينيات، إإما من احلاجيات، و : املطلوب ليس بركن، و لكنه مكمل و متمم 

الستقراء يف الشرع نظر يف مراتبه على الترتيب املذكور أو حنوه، حبسب ما يؤدي إليه افي

  )1(.يف كل جزء منها

خنلص من هذه املباحث إىل نتيجة مفادها أن الشاطيب قد متيز دون غريه من األصوليني يف 

  .التفصيل يف داللة األمر من زوايا خمتلفة معتمدا يف ذلك على سياق املقاصد 

                                                 
  .157، ص 3جاملصدر نفسه،  -  1
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  .املطلقحكم : املبحث األول 
من مباحث الداللة عند األصوليني مبحث املطلق و املقيد، فهما يندرجان حتت 

  .حالتهمااخلاص من حيث 

  .عند الشاطيب ثانيا حكمه عند األصوليني أوال، مث بيانو املطلق تعريفونبدأ ب

  :املطلقتعريف ) 1

بغري : بعري طَلْق، و طُلُق : رسال، يقال هو التخلية و اإل" طَلق"األصل يف مادة :  لغة) أ

       التخلية : طُلقاء، و التطليق : سرحه، و اجلمع : و أطلقه فهو طليق و مطَلق  قيد،

  )1(.و اإلرسال و حلُّ العقد، و يكون اإلطالق مبعىن الترك و اإلرسال

و ذلك الختالفهم يف يف تعريف املطلق و املقيد،  األصوليني آراء تتعدد :اصطالحا) ب

  :مذهبنياعتبار كلّ منهما و ميكن أن ندرج هذه اآلراء حتت 

و ميثله الشافعية و من وافقهم من الفقهاء، فقد سووا بني املطلق و :  املذهب األول

املطلق هو اللفظ الدال على فرد شائع يف جنسه جمردا عن القيود : " النكرة فقالوا 

أي الفرد  )2("وعه فاملطلق إذن هو النكرة يف سياق اإلثباتاللفظية اليت تقلل من شي

  .الشائع ال على التعيني

  .املقصود بالنكرة ما يدلّ على الوحدة الشائعة يف جنسها دون تعيني و

  .ألن العام جوهره الشمول دون حصر) 3( ،فاجلمع املنكر يدخل يف مفهوم املطلق ال العام
                                                 

  .137-136، ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج -  1
  .1518، ص 1979، 2الغفور عطار، دار العلم للماليني، طأمحد عبد : ، تح 4اجلوهري، الصحاح، ج: و ينظر    
                ، 2اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج: و ينظر أيضا  ،521دريين، املناهج األصولية، ص فتحي ال -  2

  .184 -183ص 
  .521املرجع نفسه، ص  -  3
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ا يدلّ على فرد غري معين يف جنسه، بدون قيد زائد و أما املطلق فال مشول فيه، و إمن

  )1(.مستقل يقلل من انتشار و شيوعه

ايف، و بعض رو هو مذهب اجلمهور من األحناف، و بعض املالكية كالق: املذهب الثاين 

  .يفرقون بني املطلق و النكرة فهؤالءالشافعية، 

بالنفي و ال باإلثبات، أي  املطلق هو التعرض للذات دون الصفات ال: " قال البزودي 

  .أنه الدال على املاهية من حيث هي

   )2(.نسفيو جند التعريف نفسه عند ال

املطلق على اإلطالق، هو ارد عن مجيع القيود، " ، "اإلاج"السبكي يف  ابنو قال 

  )3("هاضرعواالدال على ما ماهية الشيء من غري أن يدلّ على شيء من أحواهلا و 

و الصواب "  :فقالرض رده على ابن احلاجب، بني الفرق بني املطلق و النكرة، و يف مع

  املاهية من حيث هي، و النكرة ما دلّ على وحدة غري معينة،  :فاملطلقبينهما فرقا،  إن

  )4("أسلوب املنطقيني و األصوليني و على هذا  

على  عن بوضع التعريف حتديدا، بل ذكر التعريفأما الشاطيب فلم ي ديف سياق الر 

 

                                                 
، 156- 155د، داللة األلفاظ على املعاين عند األصوليني، ص حممود توفيق حممد سع: ينظر يف الفرق بني العام و املطلق  -  1

  .63و طاهر سليمان محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص 
  .سرار بشرح املناركشف األ نسفي،ال -  2
  .216، ص 2ابن السبكي، االاج، ج -  3
      ،1999، 1ود، عامل الكتب، طعوض، وعادل عبد الوجمعلي : ابن السبكي، رفع احلاجب عن ابن احلاجب، تح  -  4

  .366ص 
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و ال )1("و هو االسم النكرة عند العرب"  :املطلقبه اخلصوم، فقال عن ش إحدى

  .شك أن تعريفه هذا جيعله من أصحاب املذهب االول

  :حكم املطلق 
تشريعي آخر،  إذا ورد اللفظ مطلقا يف نص دا يف نصتشريعي، و مل يرد بعينه مقي

كما ورد،  إطالقهنصا أو داللة، فإنه يعمل ذا اللفظ على أو مل يقم دليل على تقييده 

لفظ خاص يدلّ على معناه قطعا، فاألصل إجراء املطلق على  ألنهدون تغيري أو تأويل، 

  )3(.و هذا ما يقضي به املنطق اللغوي )2(.إطالقه

ا، كما األمر باملطلقات يستلزم قصد الشارع إىل إيقاعه: " و يف هذا املعىن يقول الشاطيب

أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها، و ذلك أن معىن األمر و النهي اقتضاء الفعل و 

اقتضاء الترك، و معىن االقتضاء الطلب، و الطلب يستلزم مطلوبا و القصد إليقاع ذلك 

فنصوص الشرع تضمنت املطلق و املقيد، و ال  )4("املطلوب، و ال معىن للطلب إال هذا

ه إطالقهن و يقرر هذه القاعدة بعبارة ادعاء أن املطلق ال يراد من -طيبيصح حسب الشا

  )5(".مر باملقيداألمر باملطلق ال يستلزم األ: "  أخرى هي قوله

"  :ولو يستدل باستعمال العرب يف لسام فيق أدلة حيتج ا على خمالفه،  و يورد

ناه التكليف بأمر ذهين، بل ول أن التكليف باملطلق عند العرب ليس معفاجلواب عن األ

معناه التكليف بفرد من األفراد املوجودة يف اخلارج، أو اليت يصح وجودها يف اخلارج 
                                                 

  .98، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  1
  .523فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص  -  2
  .38نذير بوصبع، األلفاظ و الدالالت الوضعية، ص  -  3
  .94، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  4
  .95، ص3املصدر نفسه، ج -  5
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مطابقا ملعىن اللفظ، لو أطلقت عليه اللفظ صدق، و هو االسم النكرة عند العرب، فإذا 

، فإا مل فاملراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة" أعتق رقبة: "قال 

تضع لفظ الرقبة إال على فرد من األفراد غري خمتص بواحد من اجلنس، هذا هو الذي 

تعرفه العرب، و احلاصل أن األمر به أمر بواحد كما يف اخلارج، و للمكلف اختياري 

  )1(".يف األفراد اخلارجية

فعتق رقبة أي رقبة متحقق شرعا على مقتضى لسان العرب، و ال ميكن تقييد 

و ذلك يف " مؤمنة"املطلق يف هذا األمر حبجة أنه ورد يف مسألة أخرى مقيدا بوصف 

  )2(.  : قوله تعاىل 

تضمن أمرا باملطلق و الشرع  أنّ ىفهو ير موقفه بكل وضوح،يبين الشاطيب و 

فتئات على الشرع، و خروج عن ايف تقييد املطلق بدون دليل  جتهاداال أنّ باملقيد،و أمرا

األمر بالشيء على القصد األول ليس أمرا : " يقولهذه املسألة مقصوده، و يف توضيح 

إىل استئناف أمر آخر، و الدليل على   بالتوابع، بل التوابع إذا كانت مأمورا ا مفتقرةٌ

ات ال يستلزم األمر باملقيدات، فالتوابع هنا راجعة إىل ذلك ما تقدم من أن األمر باملطلق

تأدية املتبوعات على وجه خمصوص، و األمر إنما تعلّق ا مطلقا ال مقيدا، فيكفي فيها 

إيقاع مقتضى األلفاظ باملطلقة، فال يستلزم إيقاعها على وجه خمصوص دون وجهن و ال 

ة على اخلصوص، و اللفظ ال يشعر على صفة دون صفة، فال بد من تعيني وجه أو صف

  )3(".به على اخلصوص، فهو مفتقر إىل جتديد أمر يقتضي اخلصوص، و هو املطلوب

                                                 
  .97شرح املعلّق عبد اهللا دراز، ص : ، و ينظر يف احلاشية 98-97، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  1
  .92: سورة النساء، اآلية  -  2
  .158، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  3
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فاملأمور بالعتق مثال أُمر : " و يذكر أمثلة على أوامر الشرع املطلقة، فيقول 

باإلعتاق مطلقا من غري تقيري مثال بكونه ذكرا دون أنثى، و ال أسود دون أبيض، و ال 

كاتبا دون صانع، و ال ما أشبه ذلك، فإذا التزم هو يف اإلعتاق نوعا من هذه األنواع 

  )1(". و إال كان التزامه غري مشروع دون غريه احتاج يف االلتزام إىل دليل،

و يأيت بأمثلة كثرية من فقه مالك، و يبني موقف مالك مما أدخله الناس من تقييد 

مل يكن :قد سئل مالك عن القراءة يف املسجد، فقال و : " على بعض العبادات، فيقول 

و لن يأيت آخر هذه األمة بأهدى مما كان : لقدمي، و إمنا هو شيء أحدث، قال اباألمر 

أترى الناس اليوم أرغَب يف اخلري ممن : و قال أيضا  عليه أوهلا، و القرآن حسن،

  )2(".مضى

ذا قُيد أداُء القراءة بوجه دون وجه كااللتزام فاألمر بقراءة القرآن الكرمي جاء مطلقا، فإ

  .دليل إىلبأدائها مجاعيا، كان ذلك التقييد عمال ال يستند 

  

                                                 
  .158، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
  .159، ص 3املصدر نفسه، ج -  2
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  املقيد: املبحث الثاين 
     تنوعت آراء علماء األصول يف تعريفه تبعا لتنازعهم يف تعريف املطلق، : تعريفه ) أ

  )1(:و ميكن أن تندرج آراؤهم هذه حتت مذهبني 

  .ما ذهبت إليه الشافعية و منهم اآلمدي و ابن احلاجب: ول األ

ـ 631ت (و ذكر اآلمدي    : أنّ املقيد يطلق باعتبارين) ه

ما دل  :ثانيهما ،  ما دل من األلفاظ على مدلول معين كزيد و هذا الرجل :أحدمها" 

دينار : من األلفاظ على وصف مدلوله املطلق بصفة زائدة عليه، و ذلك مثل قولنا 

مصري، فهو و إن كان مطلقا يف جنسه من حيث إنه دينار مصري، إال أنه يف الواقع 

  )2(". مطلق الدينار، فهو مطلق من وجه و مقيد من وجه آخر إىلمقيد بالنسبة 

فهو ما دل على : هو اللفظ الدال على املاهية بقيد يقلّل من شيوعه " و يعرفه آخر بقوله

ة مع قيد أو أكثر يقلّل من شيوعه، كالوصف أو احلال أو الغاية أو فرد أو أفراد شائع

الشرط، من غري مالحظة عدد، مثل رجل مسلم، و طائر أبيض، و جرمية تزوير، و تقليد 

  )3(".أعمى 

  .اه الشيوع، و املقيد هو أكثر حتديدا و تعيينارفاملطلق هو ما اعت

ه حكم معين، و تبينه بذكر أوصاف أو من شيوع فرد ما ربط ب صفالتقييد عملية تقلّ" 

  )4(".قيود تقربه للسامع 
                                                 

  .39نذير بوصبع، األلفاظ و الدالالت الوضعية، ص  -  1
  .4، ص 3ج اآلمدي، اإلحكام،: ينظر  -  2
  ، 460عبد الوهاب عبد السالم طويلة، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص  -  3

  .115، ص 1التفتازاين، التلويح على التوضيح، ج: و ينظر أيضا      
  .435عماد الدين حممد الرشيد، أسباب الرتول و أثرها يف بيان النصوص، ص  -  4
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املقيد مقابل للمطلق، و التقييد حتديد ال حكم املطلق، و  اللفظ:  حكم املقيد) ب

إذا ورد لفظ مقيدا يف نص تشريعي، " األصل يف املطلق أن يعمل به على إطالقه، و لكن 

وجب حينئذ العمل بالقيد، ألنه معترب يف تشريع،  و مل يرد هو بعينه مطلقا يف نص آخر،

  )1(".إذ جيدد جمال تطبيقه

 : مثال ذلك قوله تعاىل 

 )2(  

نه ال حترم بنت الزوجة على زوج أورد مقيدا بالدخول، و مفاد هذا "  مكُائسنِ "فلفظ 

إذا كان قد دخل باألم، إذ القيد معترب يف تشريع احلكم، و مقتضى هذا، أن  إالأمها، 

  )3(". جمرد العقد على األم ال حيرم البنت، النتفاء القيد

د دليل على إلغاء هذا القيد، و عدم اعتباره يف و قد يأيت القيد يف نص شرعي، و لكن ير

 : و ذلك كما يف قوله تعاىل  التشريع، 

 )4(  

فليس املراد أن أكل الربا جائز إذا مل يكن أضعافا مضاعفة، فالقيد هنا جاء لتصوير احلالة 

  : بدليل قوله تعاىل  )5(فهو قيد ملغى وا عليها، تشنيعا عليهم، ال لتقييد احلكم به،اليت كان

  

                                                 
  .526فتحي الدريين، املناهج األصولية، ص  -  1
  .23: سورة النساء، اآلية  -  2
  .43نذير بوصبع، األلفاظ و الدالالت الوضعية، ص : ، و ينظر 526فتحي الدريين، املرجع السابق، ص  -  3
  .130: سورة آل عمران، األية  -  4
  .308الذوادي بن خبوش قوميدي، تاويل النصوص يف الفقه اإلسالمي، ص  -  5
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  .)1(  

و النصوص التشريعية،  و ذا املثال يتبني لنا مدى دقة املنهج األصويل يف التنظري لدالالت

  .منها مسألة تقييد املطلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .279: البقرة، اآلية  -  1
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  محل املطلق على املقيد :الثالث املبحث
  :هيهذه املسألة اليت تتعلق بداللة األمر و النهي من خالل ثالثة مطالب  نعاجل

   :األصولينيل املطلق على املقيد عند مح :األولاملطلب 

ن ختصيص، تناولوا كما تناول األصوليون العام مع اخلاص، و ما يلحق العام م

الداللة  لحقاملطلق على املقيد، و هذا التنظري يدل على وعيهم العميق مبا يموضوع محل 

تبار أنواع هذه القيود من تغري داخل النص التشريعي، و لكن تنظريهم هذا أخذ بعني االع

رض اختالف وجهات النظر، و نع إىلو قد أدى م االجتهاد يف هذه املسألة  و طبيعتها،

  .اآلن آلرائهم، قبل أن نتعرف على منهج الشاطيب يف تناول هذه املسألة

  :القة املطلق باملقيد أربع ع صور -

  مثل أطعم فقريا و اكس فقريا يتيما، : إذا اختلف املطلق مع املقيد سببا و حكما ) 1

  )1(  : و منه قوله تعاىل 

، فإن لفظ األيدي يف اآلية األوىل ورد )2(": " و قوله تعاىل 

مطلقا، و يف الثانية مقيدا، و احلكم خمتلف فيهما إذ هو يف األوىل وجوب القطع و يف 

و السبب خمتلف كذلك، إذ يف األول السرقة و يف الثانية إرادة  الثانية وجوب الغسل،

الصورة ال حيمل املطلق على املقيد باالتفاق لعدم التعارض و يف هذه  القيام إىل الصالة،

                                                 
  .38: سورة املائدة، اآلية  -  1
  .06: سورة املائدة، اآلية  -  2
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بينهما يف موضوعه، غري أنه يف اآلية األوىل جاءت السنة مقيدة إلطالقه حيث قطع 

  )1(.رسول اهللا يد السارق من الرسغ

ة متفقون على مجهور األصوليني يف هذه الصورفإنّ ، يف احلكم و السبب اإذا اتفق) 2

محل املطلق على املقيد، ألن اتفاقهما يف األمرين معا راعِ إىل النظر إليهما على أما من 

  )2(.باب واحد

  :تعاىلقال 

.)3(  

يف سورة األنعام فجاء مقيدا، و ذلك يف  أماية و يف غريها جاء مطلقا، يف هذه اآل فالدم

 : قوله تعاىل 

.)4(  

فقد اتفقت اآليتان يف احلكم و السبب، فيحمل املطلق يف كلّ منهما، فحيثما ورد احملرم 

 .يف القرآن الكرمي فاملقصود منه الدم املسفوح

 

  
                                                 

، و حممد أديب صاحل، تفسري النصوص يف الفقه 402-401حممد مصطفى شبلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص : ينظر  -  1
  .214-213، ص 2ن دت، ج2اإلسالمي، منشورات املكتب اإلسالمي، ط

  .159لى املعاين عند األصوليني، ص حممود توفيق حممد سعد، داللة األلفاظ ع -  2
  .173: سورة البقرة، اآلية  -  3
  .145: سورة األنعام، اآلية  -  4
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  :اتفاقهما حكما و اختالفها سببا ) 3

م الكفّارة قد قد ختتلف أسباب األحكام و بواعثها يف النصوص الشرعية، فحك

عدة، فهناك احلنثُ يف عني منعقدة أو الظّهار أو القتلُ بأمور عدة، فهناك  بأموريتعلّق 

و قد صرح القرآن بوجوب كفارة  ،القتلُ اخلَطَأُ أوالظّهار  أو  منعقدة  مينياحلنثُ يف 

 و كفارة القَتلِ اخلَطَأ، و هي فك رقبة مؤمنة، بينما أطلقت الرقبة يف كفارة اليمني

  )1(.الظهار

  :تعاىلففي كفارة القتل اخلطأ يقول 

 .)2(  

لتقييد الوارد يف كفارة القتل اخلطأ، أي فك رقبة مؤمنة، يوجب تقييد اإلطالق يف فهل ا

  الكفارة األخرى اليت جاءت فيها الرقبة مطلقة؟

  )3(:اختلف األصوليون يف هذه احلالة إىل مذهبني رئيسني 

   :مذهب احلنفية: املذهب األول 

بشيء يف اخلطاب ن تقييد و هو ترك املطلق على إطالقه، و املقيد على تقييده، أل

و لوجب  موضع، ال يوجب تقييد مثله يف موضع آخر، و إال وجب تقييد كل مطلق،

                                                 
، و عبد الوهاب عبد السالم طويلة، 161حممود توفيق حممد سعد، داللة األلفاظ على املعاين عند األصوليني، ص : ينظر  -  1

  .471-468أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص 
  .92: النساء، اآلية  سورة -  2
  .406-405حممد مصطفى شليب، أصول الفقه اإلسالمي، ص : ينظر يف هذا االختالف و حجج كل فريق  -  3
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و لو أُريد تقييده يف املوضع الذي أطلق فيه، ما الذي منع من "  ،ختصيص كل عام أيضا

 )1(".التصريح بقيده؟

  :مذهب اجلمهور: املذهب الثاين 

م حجج يف ذلك، لعلّ أمهّها أن القيد زيادة و هو محل املطلق على املقيد، و هل

وصف جيري جمرى الشرط فيوجب نفي احلكم عند عدم الوصف يف املنصوص عليه و 

، و أما احلجة الثانية فهي أن )2(يف نظريه، و البد يف هذه احلالة من وصف جامع بينهما

د حكم يف مسألة فال القرآن الكرمي ميثّل وحدة و جتانسا يف األحكام و تكامال، فإذا قي

  .بد أن يسري ذلك التقييد يف كل األحكام املتشاة و لو اختلفت أسباا

و حنن نرى أن احلنفية القائلني بعدم احلمل قد ضيقوا من جمال السياق، وراعوا السياق 

و اعتربوا أن كل نص حجة قائمة بذاا، و تقييده من غري دليل من ذات اللفظ  اللغوي،

  .لكالم تضييق من غري أمر الشارعأو من ا

من جمال  عواسى املقيد، و معهم الشافعي، فقد واجلمهور القائلون حبمل املطلق عل أماو 

كمي املتعلق باالستعمال الشرعي، و مل و اعتمدوا على ما يسمى باملساق احل  السياق، 

   : هبوا إليه فقال و قد حاول بعض األصوليني توجيه ما ذ )3(يكتفوا باالستعمال العريب،

 "وجمل حيتمل  قولِ هالشافعي أن املطلق حيمل على املقيد كالعام حيتمل اخلصوص، و ا

                                                 
  .164حممود توفيق حممد سعد، داللة األلفاظ على املعاين، ص  -  1
  .469عبد الوهاب عبد السالم طويلة، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص : ينظر  -  2
  .120-119إدريس محادي، املنهج األصويل يف فقه اخلطاب، ص : ر ينظ -  3
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البيان، فإذا ورد مطلق و مقيد جيب أن يكون املقيد بيانا للمطلق، و يكون كال النقيني 

  )1(".ناقض مبرتلة نص واحد، كالنص امل مع النص املبين حىت ال يؤدي إىل الت

وجدنا رأيه موافقا لرأي احلنفية، أي عدم احلمل، و يستدل على  فإذا انتقلنا إىل الشاطيب

و  )2("األمر باملطلق ال يستلزم األمر باملقيد: " ذلك مبقتضى اللسان العريب، فيقول 

 أمراأن يكون فى مر باملقيد النتنه لو استلزم األأ: " يستدل على ذلك بأمور منها 

: أعتق رقبة، فمعناه : هذا خلف، فإنه إذا قال الشارع  ،ملطلق، و قد فرضناه كذلكبا

باملقيد لكان معناه  يستلزم األمر كان  ، فلوأعتق ما يطلق عليه هذا االسم من غري تعيني

  )3("أعتق الرقبة املعينة الفالنية، فال يكون أمرا مبطلق البتة: 

ال يرى الشاطيب إذن أن يوسع اتهد من جمال السياق، متجاوزا السياق اللغوي املتعلق 

باحلكم اخلاص إىل السياق الكلّي املسمى بالسياق احلكمي املستند إىل االستعمال 

األصولية، فإنّ موقفه هذا يدلّ  و إذا عد الشاطيب من أبرز السياقيني يف املدارسة الشرعي،

 توظيف السياق، و مراعاة خصوصية املسالة املطروحة، و قد سبق أن على اعتدال يف

اطّلعنا على موقفه من  سياق القرآن ككلّ، يف مقابل سياق الصورة، أو سياق قضية من 

  :ذلك إىل السياق حسب األحوال و األوقات، و يف هذا املعىن يقول  و إمنا قضاياها،

ختتلف باختالف األحوال و األوقات  ةاملساقا أن –و اهللا املستعان  –و القول يف ذلك " 

    و هذا معلوم يف علم املعاين و البيان، فالذي يكون على بال من املستمع . و النوازل

                                                 
، ص 1948، 1حممد زكي عبد الرب، مطابع الدوحة احلديثة، ط: السمرقندي، ميزان األصول يف نتاج العقول، تج  -  1

410.  
  .95، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  2
  .96، ص 3املصدر نفسه، ج -  3
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لقضية و ما اقتضاه احلال  أول الكالم و آخره، حبسب ا إىلو املتفهم االلتفات 

  )1(..".فيها

 ،ن مراعاة سياق كل قضية على حدةفإذا تعددت القضايا يف السورة الواحدة، فال بد م

هذا املبدأ املعتدل يف . و ال يصح إمهال سياقها و جتاوزها إىل سياق السورة ككل

يقول  مرهذا األ خبصوصاالعتداد بالسياق جنده يف موقفه من تقييد املطلق كما رأينا، و 

امه، و خلوه و احلق أن خطاب اهللا سبحانه و تعاىل واحد باعتبار أحك"  :أحد الدارسني

التام من اخللل و التناقض و التعارض احلقيقي، و باعتبار تناسبه البياين، و هذا ال يترتب 

  )2(".عليه محل املطلق على املقيد عند اختالف السبب و اتفاق احلكم 

  :اتفاقهما سببا و اختالفهما حكما ) 4

: و ذلك كما يف قوله تعاىل 

.)3(  

                                                 
  .309 ، ص3الشاطيب، املوافقات، ج -  1
علي حسب اهللا، أصول التشريع : ، و ينظر أيضا 162حممود توفيق حممد سعر، داللة األلفاظ على املعاين، ص  -  2

  .232، ص 1964ط، .االسالمي، دار املعارف مبصر، د
  .06: سورة املائدة، اآلية  -  3
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فالسبب يف اآلية واحد و هو رفع احلدث، و حتقيق الطهارة، و لكن احلكم خمتلف فقد 

ذكرت التيمم، و لكن وردت األيدي يف الوضوء مقيدة  بدأت اآلية بذكر الوضوء مث

وردت مطلقة يف التيمم، فهل حيمل املطلق على املقيد؟ رأينا سابقا أن " املرفقني إىل"

احلنفية و من وافقهم ضيقوا دائرة محل املطلق على املقيد حيث مل يقولوا باحلمل إال إذا 

يف حادثة واحدة، و كان اإلطالق و التقييد اتحد النصان يف احلكم   و السبب، و كانا 

هم ال يقولون باحلمل يف هذه اآلية، أما الشافعية و من وافقهم فقد نإيف احلكم، و لذا ف

دحوسعوا من دائرة العمل، و رأوا أن املطلق يف هذه اآلية ي1(.مل على املقي(  

تبىن رأي احلنفية، ي تقييدشاطيب يف مسألة اإلطالق و اليستنتج مما سبق ذكره أن ال

و ال يقول بالتقييد إال بالشروط السابق ذكرها عند احلنفية، و يعترب أنّ املطلق و املقيد 

املطلق إمنا يردان يف النص الشرعي ليبينا القصد منه، و يف غري هذه احلالة البد من اعتبار 

لتركيب اللغوي و يكون السياق يف هذه احلالة مقتصرا على ا مطلقا، و املقيد مقيدا،

اخلاص باملسألة دون السياق احلكمي، اعتمادا على االستعمال العريب.  

  تبار القصد األصلي و القصد التبعيو التقييد باع اإلطالق: املطلب الثاين 
و تناول كل أحكام الشريعة على  وقفه القائم على السياق الشاطيب مب زمتلقد ال

مدون ري من مباحث علم األصول اكتفاء مبا هو كث يغفل ذكر  هو هذا ما جعل مقتضاه،

يف مقابل التركيز على ما يتطلبه عمله التنظريي يف  يف كتب السابقني من األصوليني

  .مباحثه الداللية املعتمدة أساسا على املقاصد و السياق بأنواعه

                                                 
  .407حممد مصطفى شليب، أصول الفقه اإلسالمي، ص : ينظر  -  1
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 و مما يندرج حتت املقاصد معاجلته لإلطالق و التقييد يف صيغ األوامر و النواهي

باعتبار القصد األصلي و القصد التبعي، و تعترب هذه املعاجلة من اإلضافات اليت أضافها 

الشاطيب، و قد عاجل كثريا من املباحث و القضايا الشرعية يف كتاب املقاصد حتت الداللة 

ق و التقييد على ما تناوله األصلية و الداللة التبعية، و هو حييل القارئ يف مسالة اإلطال

مقاصد أصلية، و : و قد مر يف كتاب املقاصد أن الشرعية ضربان : " فيقول  ،هناك

و يف الفرق بينهما فقه  األوامر و النواهي مستمدة من ذلكمقاصد تابعة، فهذا القسم يف 

  )1(".كثري

و قد تناولنا األوامر و النواهي باعتبار القصد األصلي و القصد التبعي يف الفصل السابق، 

  .ناوهلما من حيث اإلطالق و التقييدأما هنا فنت

راجعا  األمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدمها: " يقول الشاطيب 

و اآلخر راجع إىل بعض تفاصيلها، أو إىل بعض أوصافها، أو إىل بعض  إىل اجلملة

أحدمها و الذي يذكر هنا أن ، اعهما جائز، حسبما ثبت يف األصولجزئياا، فاجتم

تابع، و اآلخر متبوع، و هو األمر الراجع إىل اجلملة، و ما سواه تابع، ألن ما يرجع إىل 

التفاصيل أو األوصاف أو اجلزئيات كالتكملة للجملة و التتمة هلا، و ما كان هذا شأنه 

  )2(".فطلبه إمنا هو من تلك اجلهة ال مطلقا، و هذا معىن كونه تابعا 

 )3(التابع، األمراملقصود أصالة، و  األمرن التفريق بني الشاطيب، البد م فحسب

اعتمادا على السياق الكالم و قصد املتكلّم، و ال ميكن أن تضع هذين االمرين أو النهيني 

                                                 
  .118، ص 3افقات، جالشاطيب، املو -  1
  .153-152، ص 3ج املصدر نفسه، -  2
  .300-298امحد الريسوين، نظرية املقاصد عند االمام الشاطيب، ص  -  3
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و أيضا فإن هذا الطلب ال يستقل : " الشاطيب هذا املعىن قائال  حو يوض ،ةيف مرتبة واحد

ى األمر باجلملة، بل إن فرض فقد األمر مل بنفسه حبيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتض

ل، و األوصاف ال تتصور إال كن إيقاع التفاصيل، ألن التفاصيل ال تتصور إال يف مفصمي

نما هو إيف موصوف، و اجلزئي ال يتصور إال من حيث الكلّي، و إذا كان كذلك فطلبه 

  )1(".على جهة التبعية لطلب اجلملة 

و : " ق بني املقصود األصلي و املقصود بالتبع، فيقول و يأيت بأمثلة لبيان الفر

ة، و أخذ الزينة، و ثية و اخلبثيبالنسبة إىل الطهارة احلد –كالصالة : لذلك أمثلة 

  )2(...".و الدعاء، و استقبال القبلة، و أشباه ذلك    اخلشوع، و الذّكر، و القراءة، 

تبوعة، و ال ميكن أن تؤخذ مستقلّة عما هي امر املقصودة املمر التابعة مقيدة باألووافاأل

تابعة هلا يف األصل، و بعد أن يسرد أمثلة تتعلق باألحكام الشرعية كالزكاة و احلج و 

القصاص و البيع باعتبارها مقاصد  أصلية إىل جانب املقاصد التبعية التابعة هلا، يقول 

ت نلب ما رجعت إليه، و انبو أشباه ذلك فهذه األمور مبنية يف الطلب على ط: " عنها 

كذلك سائر  عليه، فال ميكن أن تفرض إال و هي مستندة إىل األمور املطلوبة اجلمل، و

  )3(".التوابع مع املتبوعات

من مقاصد الشريعة اليت  و هذا الترتيب بني األوامر املتبوعة و األوامر التابعة نابعة أصال

عترب املقاصد احلاجية و التحسينية فرعا تابعا ت بينماتعترب فيها املقاصد الضرورية أصال، 

      و على هذا الترتيب جرت الضروريات مع احلاجيات : " هلا، و لتوضيح هذا املعىن يقول 

                                                 
  .153، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
  .153، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  2
  .153، ص 3الشاطيب، املوافقات، ج -  3
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ات، فإن التوسعة و رفع احلرج يقتضي شيئا ميكن فيه التضييق و احلرج، و يو التحسين

فال بد أن تستلزم أمورا هو الضروريات بال شك، و التحسينات مكمالت و متممات، 

  )1(...".تكون مكمالت هلا، ألن التحسني و التكميل و التوسيع البد له من موضوع 

و ذلك تفاوت : " و بناء على الترتيب بني املقاصد، يعاجل الترتيب بني األوامر، فيقول 

د يف كآاملتوجه للجملة أعلى رتبة و  الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، و أن الطلب

االعتبار من الطلب املتوجه إىل التفاصيل أو األوصاف أو خصوص اجلزئيات، و الدليل 

على ذلك ما تقدم من أن التابع مقصود بالقصد الثاين، و ألجل ذلك يلغى جانب التابع 

  )2(".يف جنب املتبوع، فال يعترب التابع إذا كان اعتباره يعود على املتبوع باإلخالل 

و ذا "  :توارد األمرينجوب مراعاة ترتيب املقاصد الشرعية يف حالة و يضيف مبينا و

ال تدخل  أاجمرى واحدا و  التأكيديف الشريعة ال جترى يف  األوامرالترتيب يعلم أن 

املتعلقة باألمور  كاألوامراملتعلقة باألمور الضرورية ليست  األوامرن إحتت قصد واحد، ف

للضروريات كالضروريات أنفسها، بل  األمور املكلمة احلاجية و ال التحسينية، و ال

بينهما تفاوت معلوم، بل األمور الضرورية ليست يف الطلب على وزان واحد، كالطلب 

سائر أصناف  إىلاملتعلق بأصل الدين ليس يف التأكيد كالنفس، و ال النفس كالعقل، 

  )3(.."الضروريات 

اشتملت  قد الشاطيب، أن النصوص الشرعيةعند  هذه املسألةن أو ما ميكن استنتاجه بش

 على املطلق و املقيد، و أن املطلق جيري على إطالقه إال إذا ورد تقييده يف سياق متصل،

                                                 
  .154، ص 3املصدر نفسه، ج -  1
  .156-155، ص 3، جاملصدر نفسه -  2
  .156، ص 3املصدر نفسه، ج -  3
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      ،و أن املقيد كذلك جيري على تقييده، متاشيا مع مقصود الشرع و مقصود الكالم

مراعاة املقاصد، و إال  و النواهي البد من مراعاة السياق، و من األوامرو عند النظر يف 

  .وقع اتهد يف اخلطأ

عايشوا نزول القرآن وصحبوا الرسول  ألم االو يعترب الشاطيب الصحابة قدوة يف هذا 

صلى اهللا عليه و سلم، و شهدوا الوقائع و األحداث، فتحقق هلم من ذلك كلّه فهم 

رف بالقرائن، و بالسياق كانوا أع ألنهم لنصوص الشرع مل يتحقق ملن بعدهم صحيح

و املقامي، مما جعلهم أعلم ببيان امل و ختصيص العام و تقييد املطلق، و  يلملقااه يبنوع

االعتماد عليهم يف البيان يذكر وجهني  حيف بيان ترج :   

معرفتهم باللسان العريب، فإم عرب فصحاء، مل تتغير ألسنتهم و مل ترتل :  أحدمها"  

لعليا فصاحتهم، فهم أعرف يف فهم  الكتاب و السنة من غريهم، فإذا جاء عن رتبتها ا

  .عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه اجلهة

مباشرم للوقائع و النوازل، و ترتيل الوحي بالكتاب و السنة، فهم أقعد يف :  و الثاين

ون ما ال يدركه غريهم، و الشاهد فهم القرائن احلالية و أعرف بأسباب الرتول، و يدرك

  .يرى ما ال يرى الغائب

املطلقات، أو ختصيص بعض العمومات، فالعمل عليه بعض  فمىت جاء عنهم تقييد

حد منهم خالف يف املسألة، فإن خالف بعضهم فاملسألة أصواب، و هذا إن مل ينقل عن 

  )1(".يةاجتهاد

                                                 
  .251، ص 3، جاملصدر السابق -  1
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أنّ للسياق بنوعيه احلايل واملقايل دورا  ورأي الشاطيب هذا يؤكّد مبا ال يدع جماال للشك

أساسيا بالغ األمهية يف فهم اخلطاب أيا كان مصدره، وهذا الرأي يتقاطع يف كثري من 

  .اجلوانب مع ما طرحته النظرية السياقية احلديثة

  



  
اخلامتة
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  :البحث  إليها أدىأهم النتائج اليت  إىلخنلص 
اللغوي أي املتعلق بالتركيب اللغوي، و غري : ه يلقد وظف الشاطيب السياق بنوع -

ر له من مباحثه الداللية يف كتابه اللغوي، أي السياق الثقايف و االجتماعي يف كل ما نظَّ
الشاطيب، حىت ليعد  له أعطاها اليت األمهية، و ال نعلم أصوليا أعطى للسياق "املوافقات"

السياق عنده مبثابة العمود الفقري يف كل ما تناوله، و يقرر يف هذا الشأن القاعدة اليت 
   ." من اعتبار مساق الكالمفيه  كالم العرب بإطالق البد "أن  سبق ذكرها، و هي

لية خاصة، فهو لقد كان واضحا متيز الشاطيب يف معاجلة القضايا اللغوية عامة و الدال -
و كل  ،على املقاصد و استقراء النص و معهود العرب قد بىن جهده الداليل التنظريي

  .للسياق هيف توظيف أساسيةهذه عناصر 
ال يعين النظر اىل جهد الشاطيب التنظريي يف ضوء النظرية السياقية الغفلة عن جوانب  -

ئتان الثقافيتان خمتلفتان، فضال عن ، متباعدان، و البينتني، فالزماناهاالختالف بني اجل
ينصب جهد النظرية السياقية، فبينما  اشتغال اختالف جمال اشتغال الشاطيب عن جمال

و حتكمه ضوابط شرعية و مقاصد حمددة جند أن النظرية  الشاطيب على نصوص الوحي
  .ذه الضوابط و املقاصد ةمعني تدرس داللة الكالم البشري غري  السياقية

املعىن  أولويةما طرحه الشاطيب خبصوص أولوية التركيب على اللفظ املفرد، و  إن-
على املعىن اإلفرادي، هو ما سبق أن طرحه عبد القاهر اجلرجاين يف نظرية  التركييب
ر السياق ركيزة اعتبيف االيت تتقاطع مع أحدث النظريات اللغوية و األسلوبية، و النظم، 

  .ىناملع إىلأساسية يف الوصول 
اللغوي من مكانة فيما تناوله الشاطيب يف مقابل  لالستعماليتجلى بكل وضوح ما  -

جمموعة من األصوليني الذين غلبت عليهم ثقافتهم الكالمية فاعتدوا بالقياس و آراء 
يد العقلي و التناول املنطقي فخالفوا بذلك روح اللغة و طبيعتها حسب الشاطيب رالتج
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الداللة،  إىلمعهود العرب و مقتضى احلال يف سبيل الوصول الذي ركز على السماع و 
  .بالنص البشري أمكانت الداللة متعلقة بالنص اإلهلي أسواء 

متييز الشاطيب للحقيقة الشرعية عن احلقيقة العرفية و اللغوية قائم على السياق و -
ذا اجلانب كما اتضح مما درسناه يف فصل الوضع، و االستعمال، و ه األحوالمقتضيات 

مباحث علم الداللة  مسلّماتيدلّ على إدراك الشاطيب لظاهرة التغير الداليل اليت هي من 
  .اليوم

الداللة ( بعيةالداللة األصلية و الداللة الت: معاجلة الشاطيب لنوعي الداللة يف اللغة  -
ا تتميز به كل  م التنبيه إىل صعوبات الترمجة، و إىلبه  أدى) املركزية و الداللة اهلامشية

و هذا الرأي يؤكد  ،لغة من لغات البشر من خصائص، جتعل ترمجة املعىن الثاين متعذرا
  . ضرورة فهم اللغة يف إطار معهود خطاب أهلها

طرح الشاطيب للقضايا البالغية من حيث عالقتها بالداللة يدل بشكل واضح على  -
اتفاقه مع ما طرحته نظرية النظم عند اجلرجاين، أي يف اعتداده باملعىن يف مقابل التحسني 
اللّفظي، على أساس سياق الكالم و مقتضى احلال، و هو يتفق أيضا مع النظرية 

  .السياقية
ية التأويل مبراعاة خصائص اللسان العريب، يف لقواعد و ضوابط لعملقد وضع الشاطيب  -

و متمسك به ، أمقابل اآلراء املتضاربة اليت جندها عند الفرق ما بني مغال يف رفضه
بإفراط، فكانت معاجلة الشاطيب له معتدلة بفضل توظيفه للسياق و معهود العرب و 

ة معاصرة يف مقابل نظريات القراءة مقاصد الكالم، و ميكن بناء نظرية تأويلية عربي
احلديثة اليت تعطي للقارئ احلق املطلق يف قراءة النص، و جتعل خللفية القارئ الثقافية و 

  .االجتماعية السلطة الكاملة على النص حىت لو خالفت عناصر السياق اللغوي
أنَّ فرأى لة داللة العام بطريقة منسجمة مع القواعد اليت وضعها، أعاجل الشاطيب مس -

        العريب  لالستعمالالعام يف القرآن الكرمي و يف كالم العرب البد أن ختضع داللته 
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و معهود اخلطاب، و بذلك خالف كثريا من األصوليني الذين مل ينحوا منحاه، و تناولوا 
  .العام تناوال نظريا جمردا

ظل  فإنه نصوص الوحي،ا م و النهي اللتني ورد األمرلداللة صيغيت  تهو يف دراس
  .منسجما مع طرحه القائم على مراعاة االستعمال العريب و مقتضى احلال و قصد املتكلّم

نواة  –يف نظرنا  –و ميكن أن تشكل جهود الشاطيب الداللية يف جمال أصول الفقه  -
نظرية سياقية عربية، نقرأ على أساسها إنتاجنا الفكري و األديب قدميا و حديثا، إذا 

مع حسن االستفادة من النظريات  توفرت جهود مجاعية مؤسسة يف سبيل تطويرها،
الغربية، و مع األخذ بعني االعتبار خصوصية بيئتنا الثقافية و احلضارية، و خصوصية 

، و من حيث ارتباطه بالوحي املرتّل، و كونه البنيوية اللسان العريب من حيث طبيعته
  .ج الفكري و احلضاري لألمةال يتجزأ من هوية اإلنتا اًجزء

و لعلّ دراستنا هذه حتفز باحثني آخرين الرتياد جماالت أخرى يف التراث يف ضوء  -
مناهج حديثة، بغية التأسيس لنظريات لغوية عربية أصيلة تنفتح على اآلخر، و لكن مع 

هل ةبقائها وفيز األصيل ويتها احلضارية و انتمائها الفكري عسى أن تساهم بعطائها املتمي
  .يف إثراء الفكر اإلنساين املشترك

  
  .خرياأو احلمد هللا أوال و                                                 
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