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ملخص البحث

خري  عىل  الكريم  القرآن  نزول  منذ  العرب  عند  الداليل  البحث  أمهية  ترجع 
البرشية   فبدأ االهتامم به والوقوف عىل معانيه من السبل األوىل يف فهمه والبحث 
يف داللته، والّدرس الداليل عند العرب قديم بقدم األمة البرشية، بل ُتعد جذوره 
ضاربة يف أعامق الرتاث العريب، الذي تبنيَّ من خالل وقوفنا عند بعض العلامء لتبيان 
ذلك الدرس من خالل مؤلفاهتم أمثال ابن فارس، وابن جني، واجلرجاين. ودون 
سينا،  ابن  أمثال:  لذكرهم  املقام  يتسع  مل  الذين  العلامء  بعض  عند  وجوده  نسيان 

والغزايل، وفخر الدين الرازي.

واملشرتك  واالشتقاق،  الرتادف،  مثل:  الداللية  البحوث  بعض  عىل  زيادة 
اللفظي، والتضاد، واحلقيقة واملجاز. وتلك األعامل التي قام هبا بعض اللغويني يف 
الصناعة املعجمية أمثال الثعالبي، وابن سيده. مع اإلشارة إىل توظيف جوانب هذا 
نة الستنباط  الّدرس عند علامء األصول يف أبحاثهم لغرض تطبيقه يف الكتاب والسُّ

األحكام الفقهية من تلك النصوص.
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Abstract

The importance of semantics emerges into horizon as the Glori-
ous Quran is revealed to the Prophet Mohammed (Peace be upon 
him and his progeny). It is to decipher the meaning of such a sacred 
book and delve into the details of its utterances.

In this regard, Ibin Mandhur (711Higra) manifests the allusion 
of such a concept. That is why the present paper reviews and analy-
ses the meant viewpoints.
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القرآن الكريم عىل خري  العناية بالبحث الداليل عند العرب منذ نزول  بدأت 
البرشية حممد  فكان الوقوف عىل معانيه من السبل األوىل يف فهمه والبحث يف 

داللة ألفاظه.

ماهية  عند  أِقف  أن  أّود  العرب  عند  الدرس  هذا  مكامن  عن  احلديث  وقبل 
مصطلح الداللة يف املدونات العربية الكربى، فنجد أن ابن منظور )ت711#( يبنّي 
ما يقصد به املصطلح من هدي وإرشاد، حيث يقول: »و َدلَّ فالن إِذا َهدى، و َدلَّ 
من  املعنى  قريب  لُّ  والدَّ بعطائه،  َمنَّ  إِذا  َيِدلُّ  َدلَّ  و  َهَدى  إِذا  َيِدلُّ  َدلَّ  افتـخر،  إِذا 
اهَلْدي، ومها من السكينة والوقار يف اهليئة واملَْنظر والشامئل وغري ذلك، وقد َدلَّه عىل 

ه َداللة وِداللة وُدلولة، والفتح َأعىل«)1(. الطريق َيُدلُّ

ويشري الفريوز أبادي )ت 817 #( إىل ما نّص عليه ابن منظور من أن األصل 
اللة ما تدل به عىل  اللغوي للفظ دّل يقصد به اهلدي واإلرشاد حيث يقول: »والدَّ
محيمك ودلَّه عليه داللة ودلولة فاندل، سدده إليه، قد دّلت تدل والّدال كاهلدي«.)2( 
ُه عىل الرصاط املستقيم وتنارصت أِدلة  ال عىل اخلري كفاعله، وَدلَّ ومن املجاز: »الدَّ

ل به عليه، وأقبلوا هدي اهلل دلياله«)3(. العقل وأِدلة السمع، واستدَّ

ولعل أقرب تعريف اصطالحي للداللة يف تراثنا العريب عند الراغب األصفهاين 
)ت502#( إذ يشري إىل العلم الذي هيدف إىل دراسة املعنى الذي يتحقق من الرموز 
الصوتية واللفظية والكتابية وغريها، حيـث يقول: »الداللة: ما يتوصل به إىل معرفة 
اليشء كداللة األلفاظ عىل املعنى وداللة اإلشارات والرموز والكتابة والعقود يف 
احلساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن جيعله داللة، أومل يكن بقصد كمن يرى حركة 
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ُة  َدآبَّ إاِلَّ  َمْوتِِه  َعَل  ْم  ُ َدهلَّ ﴿َما  تعاىل:  قوله  مثل  يف  وذلك  حي«)4(،  أنه  فيعلم  إنسان 
اأَلْرِض﴾)5(. وما ورد عىل لسان الرشيف اجلرجاين )ت816#( من أهنا: »هي كون 
اليشء بحالة يلزم من العلم به العلم بيشء آخر، واليشء األول هو الّدال والثاين هو 
املدلول«.)6(  ومن ثّم فإن هذه املعاجم جتمع بأن الّدال والّدليل هو املرشد واهلادي 
املعنى  إىل  إذا أرشده وهداه، واللفظ يرشد  َسْمتِِه وَهْديِه، وهيئتِِه. ودلَّه  ُحْسِن  مع 
ْمت  وهيدي إليه، ويستدل به عليه يف تودد ورفق)7(، فالّدال إذن اللفظ احلسن السَّ

واهلدي الذي يرشد إىل املعنى وهيدي إليه يف تودد ورفق.

الّدرس  من  عديدة  جوانب  إىل  العرب  من  اللغويون  العلامء  تطرق  ولقد 
يف  العرب  الّدارسني  )ت#175(  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  أفاد  فلقد  الّداليل؛ 
مباحث معجمه العني؛ حيث بحث يف تراكيب الكلمة من مواردها األصلية وتتبعها 
يف اجلذر البينوي احلريف، ومن ثم تقسيمه عىل ما حيتمله من ألفاظ مستعملة وأخرى 
مهملة عند التقليبات داخل الكلمة الواحدة، »إلجياد القدر اجلامع يبني املستعمل 
منها يف الداللة واملهمل دون استعامل. فمهمته يف هذا املعجم كانت لغوية إحصائية 

ولكنها عىل كل حال تشري إىل داللة األلفاظ كام يفهمها املعارصون«.)8( 

اللفظ يف  كثريًا سيبويه )ت180#( حني حديثه عن قضية  أفاد من ذلك  لقد 
كتابه الكتاب، فنجده يعقد بابًا ويسميه بباب اللفظ واملعنى حيث يقول: »هذا باب 
العرب  اللفظ قد يكون واحدًا وتتعدد معانيه، ومن كالم  اللفظ للمعاين«)9(؛ ألن 
واتفاق  واحد،  واملعنى  اللفظني  واختالف  املعنيني،  الختالف  اللفظني  »اختالف 

اللفظني واختالف املعنيني«)10(. 

فلقد حاول سيبويه من خالل ذلك »ربط اللفظ باملعنى أو الشكل باملضمون 
الرتباطها  بالغة  أمهية  ذات  وهي  النحوي،  الّدرس  يقتضيها  لغوية  أحكام  َوْفَق 
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التحديدية كالفاعلية واملفعولية واإلضافة وغريها من الدالئل الوظيفية  بالقوالب 
النحوية«)11(.

بابًا  والتبيني  كتابه البيان  قد عقد يف  اجلاحظ )ت#255(  عثامن  أبو  هو  وهذا 
وأثرها،  قيمتها  فيه  وذكر  البيان،  باب  أسامه  العام  بمعناها  الداللة  عن  فيه  حتدث 

وأشار إىل الوسائل التي ُيعرب هبا عن املعنى، وُيستدُل هبا عليه.

املعنى،  قناع  لك  كشف  يشء  لكل  جامع  اسم  »البيان  بقوله:  البيان  وعّرف 
وهتك احلجاب دون الضمري، حتى يفيض السامع إىل حقيقته، وهيجم عىل حمصوله 
كائنًا ما كان ذلك البيان ومن أي جنس كان الدليل، ألن مدار األمر والغاية التي إليها 
جيرى القائل والسامع إنام هو الفهم واإلفهام، فبأي يشء بلغت اإلفهام وأوضحت 
عن املعنى، فذلك هو البيان يف ذلك املوضع«)12(، والبيان عنده يشمل املعاين التي 
تؤدى من اللفظ وغري اللفظ حيث يقول: »ومجيع أصناف الدالالت عىل املعاين من 
لفظ وغري لفظ، مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد أوهلا اللفظ، ثم اإلشارة ثم العقد ثم 

اخلط ثم احلـال التي تسمى نصبة تقوم مقام تلك األصناف«)13(.

ويشري اجلاحظ هنا إىل العنارص التي تشارك يف االتصال من خارج اللغة مثل: 
»احلركات البدنية، واإلشارات، والعقد الذي يعني األرقام احلسابية التي ترمز ملعاٍن 
يف النفس، وكذلك األحرف الكتابية التي يشار هبا إىل معنى، والعامل اخلارجي أو 

املحيط الذي يعانيه املتكلم واملستمع ويساهم فـي الداللة«)14(.

وهذه العنارص تتمثل يف: »اللفظ أو النطق، واإلشارة واإليامء باليد وبالرأس 
وباحلاجب وبالسيف ونحو ذلك، والعقد املتمثل يف الربط بني بداية الشهور وهنايتها، 
واخلط أو الكتابة والتي أساسها تسجيل الفكرة عن طريق رسم احلروف والكلامت 
إىل  تشري  والساموات  األرض  عليها  التي  فاحلالة  اليشء؛  عليها  يكون  التي  واهليئة 



136

عظمة اخلالق عّز وجّل وقدرته وربوبيته«)16(. وقد طال اجلدال يف أمر الداللة إهي 
اللغة  عىل  القول  )باب  يف  )ت#392(  جني  ابن  ناقش  فقد  اصطالح؟  أم  توقيف 
أإهلام أم اصطالح(؟ حيث يقول: »هذا موضع حمّوج إىل أفضل تأمل، غري أن أكثر 
إنام هي تواضع واصطالح ال وحي وتوقيف«)17(.  اللغة  أن أصل  النظر عىل  أهل 
َم َءاَدَم اأَلْسَمآَء  وقد استدل يف تفسريه هبذا الوضع اللغوي باآلية الكريمة: ﴿َوَعلَّ
َها﴾)18(؛ »بأن اهلل سبحانه أقدر آدم عىل أن واضع عليها«)19(، ومن ثم فإن قضية  ُكلَّ
أصل اللغة مـن تأويل ابن جني »قضية اصطالحية قائمة يف آفاق الباحثني فـي اللغة 

والفكر واالجتامع«)20(.

وتعرض ابن جني إىل الصلة القائمة بني األلفاظ ومعانيها، والعالقة املوجودة 
بينهام، وذلك ما نجده يف أربعة أبواب منها:

بني . 1 ربط  حني  واملباين.)21(  األصول  اختالف  عىل  املعاين  تالقي  باب 
وار(، فيقول: »إن كال منهام جيذب حاسة من يشمه، أي  كلمتي)املِْسك( و )الصُّ
أن املسك يف رأيه سمي كذلك ألنه يمسك حاسة الشم وجيتذهبا، ويتخذ ابن 
جني دلياًل عىل قوله من كلمة املسك بالفتح ومعناها اجللد؛أن اجللد يمسك ما 

حتته من جسم«)22(.

الكلمة . 2 بأن  ه  فسَّ الذي  األكرب(  )باالستقاق  ساّمه  ما  فهو  الثاين  الباب  أما 
مثاًل  ويرضب  مشرتك،  عام  معنى  عىل  تشتمل  فهي  للتقليبات  خضعت  مهام 
بامدة )ق و س(. »والقسوة هي شدة القلب واجتامعه، ومنها الَوْقس البتداء 
اجلرب«)23(. ويتبني من خالل ذلك أن ابن جني مل يدع إىل إطراد العالقة بني 
األلفاظ ومعانيها وال إىل شموهلا لألصول كافة أيضًا بدليل قوله: »واعلم أنَّا 

عي أن هذا مستمر يف مجيع اللغة «)24(. ال ندَّ
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ويف باب )تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين( يذهب إىل أن جمرد االشرتاك يف . 3
احلروف الثالثة األوىل أدى إىل االشرتاك يف الداللة، كام يف كلمتي )َدِمَث( و 
)َدْمَثَر(؛ فاألوىل من َدِمَث املكان كفرح. والثانية معناها السهل من األرض)25(. 

ي الباب الرابع بـ )إمساس األلفاظ أشباه املعاين(؛ أي وضع األلفاظ عىل . 4 وُسمِّ
تقارب  نتيجـة  املعـاين  تقارب  إىل  بـذلك  يشري  »فهو  ملعانيها،  مناسبة  صـورة 

جرس األصوات«)26(.

ويفرتض هنا أن صيغة )الفعالن( تفيد االضطراب كالغليان والفوران، وأن 
وأن  تصويته،  يف  ر  كرَّ أي  اجلندب(  )رصرص  مثل:  التكرير  تفيد  )الفعللة(  صيغة 

صيغة )الفعىَل( تفيد السعة مثل اجلمزى)27(.

ويبحث ابن جني أيضًا يف هذا الباب يف التناسب احلاصل بني أصوات احلروف 
ونحوه،  للامء  النضُح  قوهلم:  ذلك  »ومن  فيقول:  عنه  هبا  املتحدث  األفعال  وبني 
فجعلوا  اَخَتاِن﴾)28(،  َنضَّ َعْيَناِن  ﴿ِفيِهَم  تعاىل:  اهلل  قال  النضح،  من  أقوى  والنضخ 

احلاء )لِرقتِها( للامء الضعيف، واخلاء )لِغلظها( ملا هو أقوى منه«)29(.

الدراسة  من  كثرية  جوانب  فغطت  ذلك  بعد  العرب  اهتاممات  تنوع  وازداد   
الداللية منها حماولة ابن فارس)ت395#( يف معجمه مقاييس اللغة، فهو صاحب 
األلفاظ  القائمة بني  الصالت  بالكشف عن  يعنى  فكتابه  األلفاظ،  نظرية يف داللة 
واملعاين يف أكثر من وجه؛ وذلك حني ربط املعاين اجلزئية للامدة بمعنى عام جيمعها؛ 
بينها،  الربط  التي تعنى بمعاين األلفاظ، وحماولة  ُيعد مثل رائع للمعجامت  بحيث 

َق يف ذلك إىل حد بعيد)30(.  وإعادهتا إىل أصوهلا التي تفرعت عنها، وقد ُوفِّ
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وكتابه الصاحبي يف فقه اللغة ينطلق فيه لتحديد الداللة، فيشري إىل مرجعها، 
وحيدده يف ثالثة حماور أساسية تدور كلها يف فلك الداللة. وهي: املعنى، والتفسري، 
يف  املعنى  داللة  ومن  متقاربة)31(.  منها  املقاصد  فإن  اختلفت  إن  وهي  والتأويل. 
زيد(  )قام  قولنا  وذلك  وفهم،  سمع  ما  الكالم  أن  قوم  »زعم  يقول:  مثاًل  الكالم 
والقوالن  معنى  عىل  دالة  مؤلفة  حروف  الكالم  قوم:  وقال  عمرو(،  )ذهب  و 
عىل  تدل  مؤلفة  بحروف  إاّل  يكون  يكاد  ال  املفهوم  املسموع  ألن  متقاربان،  عندنا 
املستوى  يف  الكالم  يعد  فارس  ابن  أن  نرى  التحديد،  هذا  خالل  من  معنى«)32(. 
املعنى،  ثاٍن هو مستوى  إىل مستوى  تآلف حروف وأصوات، تؤدي  األول عملية 
وكل ذلك ضمن عملية تواصل يكون الفهم واإلفهام غايتها الرئيسة، لذلك نجده 
خيصص دراسة داللة معاين الكالم بباب خاص ساّمه: باب معاين الكالم معتربًا أن 
هذه املعاين هي عند أهل العلم عرشة: خرب واستخبار، وأمر وهني، ودعاء وطلب 

وعرض وحتضيض ومتٍن وتعجب)33(.

عمليًا  مؤسسًا  وجدناه  )ت#471(  اجلرجاين  القاهر  عبد  إىل  جئنا  وإذا 
أمهية  مربزًا  النظم  نظرية  خالل  من  الداللة  عن  يتكلم  عندما  فهو  للموضوع، 
السياق يف توضيح املعنى »فإنام يتكلم عن الصيغة الفنية التي خلص إليها يف شأن 
الداللة«)34(، حيث يقول: »وَجَب أن ُيْعَلَم أنَّ مدلول اللفظ ليس هو وجود املعنى 
أو عدَمه، ولكن احلكُم بوجود املعنى أو َعدِمه، وأن ذلك أي احلكم بوجود املعنى 
أو عدمه حقيقة اخلرب. إاّل أّنه إذا كان بوجود املعنى من اليشء أوفيه يسمى إثباتًا. 

وإذا كان بَِعَدم املعنى وانتفائه عن اليشء يسمى نفيًا«)35(. 

يتحدد  اللغة  مستوى  عىل  واملعنى  للفظ  اجلرجاين  مفهوم  أن  كذلك  ويتضح 
بكون أن العالقة بني اللفظ واملعنى - أي بني الدال واملدلول -  »هي عالقة اعتباطية 
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بانرصاف املدلول إىل التصور الذهني أو إىل املرجع، بحيث إن نظم الكلمة الصويت 
هو  احلروف  نظم  »إن  قوله:  يف  وذلك  طبيعية«)36(،  مناسبة  عىل  يقوم  ال  اعتباطي 
تواليها يف النطق فقط، وليس نظمها بمقتىض عن معنى، وال الناظم هلا بمقتف يف 
اه، فلو أن واضع اللغة كان  ذلك رساًم من العقل اقتىض أن يتحرى يف نظمه هلا ما حترَّ
َب( ملا كان يف ذلك ما يؤدي إىل فساٍد«)37(؛ فهو بذلك  قد قال )ربض( )مكان( )رَضَ
يبني العالقة الذهنية والنفسية يف حركية الداللة اللغوية، وإقامة الروابط بني األلفاظ 
هذه  املجردة،  منعكساهتا  أو  املادية  ووقائعها  التصورية  وانطباعاهتا  وكتابة  أصواتًا 
القضية التي شغلت املحدثني يف الّدرس اللغوي احلديث، وظّن الّلغوي السويسي 

دي سوسري أّنه أّول من نادى هبا)38(. 

ترتب معانيها يف  النطق بسبب  الكلم ترتتب يف  »إنَّ   ويقول يف موضع آخر: 
ا لو َخَلْت من معانيها حتى تتجرد أصواتًا وأصداَء حروٍف ملا وَقع يف  َ النفس، وأهنَّ
ضمرٍي، وال َهَجس يف خاطٍر أن جيَب فيَها ترتيٌب ونظٌم«)39(. ولقد وقف اجلرجاين 
أن  وذلك  اللفظ،  عىل  املعنى  إيثار  ظاهره  مرتيثًا  موقفًا  واملعنى  اللفظ  مسألة  من 
من  تصل  أن  وهي  مبارشة  داللة  اثنني:  رضبني  عىل  هي  عنده  املعنى  عىل  الداللة 
اللفظ وبدون واسطة؛ وهو  اللفظ وحده أي من ظاهر  الكالم إىل الغرض بداللة 
ما ساّمه باملعنى. وداللة غري مبارشة وهي أن ال تصل من الكالم إىل الغرض بداللة 
ُيْفيِض بك ذلك املعنى إىل معنًى  اللفظ وحده، وهو أن تعِقَل من اللفظ معنًى، ثم 

آخر ويتمثل ذلك يف الكناية واالستعارة والتمثيل؛ وهو ما ساّمه بمعنى املعنى)40(.

هذا  بموجب  وفّرق  األصوليني،  عند  الوضع  بمقولة  ذاك  تقسيمه  يف  وتأثر 
االعتبار بني )املعنى( و )معنى املعنى(؛ وهذا موضوع مهم جدًا أثاره الغربيون يف 

العرص احلديث وألُفوا فيه كتاهبم The Meaning of Meaning معنى املعنى)41(.
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جزءًا  السائر(  )املثل  كتابه  من  )ت#637(  األثري  بن  الدين  ضياء  وخيصص 
الداللة،  حصول  يف  وأثره  اللفظ  أمهية  فيه  تناول  اللفظية  بالداللة  خاصًا  للداللة 
فيشري إىل مثل ما أشار إليه اجلرجاين إىل داللة األلفاظ باعتبار أن معانيها مسبوكة 
والذي يبني فيه موقع اللفظ من النظم وإىل أمهية النظم يف تقويم األدلة فيقول: »بل 
أريد أن تكون األلفاظ مسبوكة سبكًا غريبًا، يظن السامع أهنا غري ما يف أيدي الناس 
وهي مما يف أيدي الناس«)42(؛ ويقصد بالسبك الغريب هنا السبك الواضح الداللة 
يؤكد عىل  املعاين حينام  بدوره ال هيمل  اإلطناب. وهو  اإلجياز دون  يتضمن  الذي 
األلفاظ؛ بل يريد داللتها واضحة متكاملة فيقول: »ومع هذا فال تظن أهيا الناظر 
يف كاتبي أين أردت هبذا القول إمهال جانب املعاين بحيث يؤتى باللفظ املوصوف 
بصفات احلسن واملالحة، وال تكون حتته من املعنى ما يامثله و يساويه فإنه إذا كان 
كذلك كان كصورة حسنة بديعة يف حسنها إال أن صاحبها بليد أبله )أمحق(، واملراد 

أن تكون هذه األلفاظ املشار إليها جساًم ملعنى رشيف«)43(. 

السابق  املنظور  يقابل  بمنظور  الداليل  املعنى  إىل  مرة أخرى  األثري  ابن  ويشري 
األلفاظ، ولست  إىل  املعاين ال  إىل  فيه هو  »والنظر  اإلجياز:  فيقول عند حديثه عن 
أعني بذلك أن هتمل األلفاظ بحيث تعرى عن أوصافها احلسنة، بل أعني أن مدار 
النظر يف هذا النوع، إنام خيتص باملعاين فربَّ لفظ قليل يدل عىل معنى كثري وربَّ لفظ 

كثري يدل عىل معنى قليل«)44(. 

ويف مجيع هذه البحوث الطائلة نجده »يبحث تفصيالت واسعة املداليل، ولكنه 
فيقول:  الرتاكيب«)45(،  عند  الداليل  املعنى  أو  األلفاظ  داللة  يف  نظريته  ينسى  ال 
مفرداهتا ألن  يقع يف  مما  أكثر  األلفاظ  تركيب  يقع يف  التفاضل  تفاوت  أن  »واعلم 
الرتكيب أعس وأشق، أال ترى ألفاظ القرآن الكريم من حيث انفرادها قد استعملها 
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العرب ومن بعدهم ومع ذلك فإنه يفوق مجيع كالمهم، ويعلو عليه، وليس ذلك إاّل 
لفضيلة الرتكيب«)46(.

لعرصه،  السابقة  الداللية  احلقائق  إىل  )ت#684(  القرطاجني  حازم  ويشري 
عنها  ويعرّب  واأللفاظ،  املعاين  داللة  بني  ليقارن  أنه  حتى  املسلامت  من  أهنا  وعنده 
بصورة ذهنية، وهو إنام حيقق يف ذلك من أجل أن يتفرغ إلمتام اللفظ باملعنى وإمتام 
األذهان  يف  احلاصلة  الصور  هي  املعاين  »إن  ذلك:  يف  فيقول   ،47 باللفظ  املعنى 
عن األشياء املوجودة يف األعيان، فكل يشء له وجود خارج الذهن وأنه إذا أدرك 
حصلت له صورة يف الذهن تطابق ملا أدرك منه، فإذا عرّب عن تلك الصورة الذهنية 
السامعني  أفهام  يف  الصورة  تلك  هيئة  به  املعرّب  اللفظ  أقام  اإلدراك،  عن  احلاصلة 

وأذهاهنم«)48(.

ولقد تطرق جالل الدين السيوطي )ت911#( إىل غالبية اآلراء التي ترددت 
اللغة، وذلك حني عرضه يف مسألة داللة األلفاظ  عند علامء اإلسالم حول أصل 

عىل معانيها، وهي عنده أربعة أقسام)49(:

تدل األلفاظ عىل املعاين بذواهتا، وهو مذهب عّباد بن سليامن الصيمري، فقد . 1
نقل عنه أهل أصول الفقه، إىل أنه ذهب إىل أن يكون بني اللفظ ومدلوله مناسبة 
طبيعية حاملة للواضع عىل أن يضع. وحجته يف ذلك أنه: لوال الداللة الذاتية 
لكان وضع لفظ من األلفاظ بإزاء معنى من املعاين، ترجيحًا بال مرّجح، ولو 
مل يكن بني اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية ملا كان اختصاص ذلك املعنى بذلك 

اللفظ أوىل من غريه.

أو تدل عىل املعاين بوضع اهلل عّز وجّل إّياها، وهو مذهب أيب احلسن األشعري . 2
)ت324#( و ابن فورك األصبهاين )ت#406(.
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 أو تدل عىل املعاين بوضع الناس، وهو رأي أيب هاشم عبد السالم بن حممد . 3
اجلبائي املعتزيل )ت#321(.

أو يكون البعض بوضع اهلل تعاىل، والباقي بوضع الناس، فأما أن يكون االبتداء . 4
من اهلل تعاىل والتتمة من الناس، وهو مذهب األستاذ أيب إسحاق اإلسفرائيني 
وهو  تعاىل،  اهلل  من  والتتمة  الناس  من  االبتداء  يكون  أن  وإّما  )ت#418(، 

هم-.  مذهب قوم –مل ُيَسمِّ

ويف كالم السيوطي ما يشري إىل أن مجيع اآلراء جديرة بالبحث واملناقشة ما عدا 
رأي عّباد الذي حلقه الفساد. وهو ما رآه أحد الباحثني »أن ما ذهب إليه أبو إسحاق 
وجهًا  الناس  من  والتتمة  التوقيف،  مذهب  جريًا عىل  اهلل  من  اللغة  ابتداء  أمر  من 
حسنًا مقبواًل نظرًا إىل كون نوع من األلفاظ حيمل دالالت خاّصة تدّل عىل حالة 
التالزمّية  العالقة  مرّدها  نفسية  عوامل  وكّلها  وغريها،  والنحنحة  كالقهقهة  معينة 
لإلنسان مع أبناء جنسه؛ وذلك ألن النظام الصويت بعيد كل البعد من أن يكون ثابتًا 

طوال تطّور لغة من اللغات«)50(.

وكان البّد من أن نشري إىل جوانب هذا الّدرس عند بعض اللغويني الذين كانوا 
سّباقني إىل تصنيف املفردات التي تتقارب داللتها أو تدور يف معاين متقاربة بحسن 
املعاين أو املوضوعات، مثل الكتب اللغوية التي تتناول األلفاظ التي تتعلق بالشاء، 

واخليل، والنخل، واحليوان والنبات والشجر…)51(.

الرسائل  مرحلة  ورث  الذي  املعجمي  االجتاه  الكتب  هذه  عن  تطور  وقد 
الداللية ذات املوضوعات املفردة؛ وذلك بضم جمموعات من الرسائل مع اإلبقاء 
عىل التصنيف الداليل، ونتيجة ذلك وّلدت املعاجم التي ُعِرفت بمعاجم املعاين أو 
كالغريب  احلديث  اللغوي  الّدرس  يف  الداللية  باحلقول  يسمى  ما  أو  املوضوعات 
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املصنَّف أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت224#(، وفقه اللغة ورس العربية 
للربيعي )ت#480(،  اللغة  الغريب يف  ونظام  الثعالبي )ت#429(،  منصور  أليب 
واملخصص البن سيده )ت485#(، وكفاية املتحفظ وهناية املتلفظ يف اللغة العربية 

البن األجدايب )ت#600()52(.

و انترش الّدرس الداليل يف أوساط الدارسني والفقهاء وعلامء األصول، إضافة 
إىل املهتمني بعلمي املنطق والفلسفة، وكانت لعلامء )أصول الفقه()53( بحوث تتعلق 
بالداللة التصاهلا بكثري من املسائل الفقهية التي ال يمكن للّدارس االستغناء عنها؛ 
»عىل الرغم من أن مهمة األصويل تنحرص يف الرجوع إىل مصادر الترشيع األصلية 
وتعرف الطريقة التي يتوصل هبا املجتهد إىل استنباط األحكام الرشعية«)54(، وهذا 

فضاًل عاّم ورد يف مقدماهتم بخاصة ومـا كتبـوه بشكل عام. 

إلثبات  العربية  اللغة  خدموا  قد  نجدهم  فإننا  كذلك،  أبحاثهم  خالل  ومن 
القوانني الرشعية مراعني بذلك ما توصل إليه علامء اللغة من قيمة الدرس الداليل 
علم  إليه  وصل  ما  كل  ُروا  ُيسخِّ أن  واستطاعوا  واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  وأمهيته 
اللغويون  كان  وإذا  والرشيعة.  الدين  وخدمة  الرشع  نظر  وجهة  لتبيان  الداللة 
األسمى  هدفهم  كان  األصوليني  فإن  والُعجمة  اللحن  من  اللغة  لصون  هيدفون 
يتمثل يف تطبيق أغراض الرشيعة وحاجات املجتمع ومراعاة أمر الدين والدنيا عند 

استخراج األحكام وتطبيقها)55(. 

األصول  علم  يف  )الرسالة(  يف  الشافعي)ت#204(  اإلمام  أبحاث  وكانت 
إصدار  يف  أصوهلم  إىل  للوصول  به  واهتاممهم  الّداليل  الّدرس  أمهية  عىل  شاهدًا 
بعد ذلك من بحوث يف علم  مِلَا حلق  تكون األصل  »قد  فهي  الرشعية،  أحكامهم 
عليها  خترجيًا  كانت  إنام  البحوث  تلك  عىل  زيادات  من  أضيف  ما  وأن  األصول، 
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وتفريعات هلا، كام كانت أيضًا أول بحوث تكتب يف علم الداللة عند األصوليني 
عىل أساس من منطق اللغة نفسها«)56(. فلقد تطرق الشافعي إىل التمييز بني العديد 
واملبني،  واملجمل  واملقيد،  املطلق  بني  كتمييزه  الداللية األصولية  املصطلحات  من 
والعام واخلاص من األلفاظ، والعام الذي أريد به اخلاص، وطرق ختصيص الداللة 
وتعميمها باعتبار القرائن اللفظية والعقلية حيث يقول يف ذلك: »ورسول اهلل عريب 
اخلاص«)57(.  به  يريد  وعامًا  العام،  به  يريد  عامًا  القول  يقول  فقد  والدار،  اللسان 
وتشعبت بعد ذلك البحوث األصولية إىل اجتاهني اثنني أو إىل مدرستني أساسيتني 

مها)58(:

 - اجتاه علامء الكالم أو ما يعرف بمدرسة املتكلمني أو الشافعية نسبة لإلمام . 1
الشافعي؛ وينحرص عملهم يف تقرير األصول دون االلتفات إىل موافقة الفروع 
ه العقل  هلا أو خمالفتها إّياها، فكان اجتاههم اجتاهًا عقليًا رصفًا ال يقر إاّل بام أقرَّ
وما ثبت باحلجة من القواعد. ومن ألَّفوا ضمن هذا املنهج أبو احلسني البرصي 
املعتزيل )ت463#( يف كتابه املعتمد، وأبو املعايل عبد اهلل اجلويني النيسابوري 
أبو  واإلمام  الربهان،  كتابه  يف  احلرمني)ت#487(  بإمام  املعروف  الشافعي 

حامد الغزايل الشافعي)ت505#( يف كتابه املستصفى.

الفروع . 2 تضييق  يف  عملهم  وينحرص  بالفقهاء؛  يعرف  ما  وهو  األحناف  اجتاه 
حقيقة  يف  فهي  بالفروع،  مليئة  أصوهلم  نجد  ولذلك  القواعد،  عىل  املذهبية 
نت باعتبارها مناط استنباط أئمتهم. وممن ألَّفوا يف هذا  أمرها أصول للقواعد دوِّ
االجتاه نجد: أبا بكر الرازي املعروف باجلّصاص)ت370#( يف كتابه األصول، 
وأبا زيد القايض الدبويس )ت430#( يف كتابه تقويم األدلة، وشمس األئمة 

حممد بن أمحد السخيس )ت483#( يف كتابه األصول.
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اهلجري،  السابع  القرن  حتى  االجتاهني  هذين  عىل  التأليف  يف  العلامء  وتتابع 
تذكر  بحيث  السابقتني؛  املدرستني  بني  جتمع  ثالثة  طريقة  األفق  يف  تظهر  فبدأت 
قاله  وما  املتكلمون  قاله  ما  بني  تقارن  ثم  عليها،  األدلة  وتقيم  األصولية  القواعد 
احلنفية والرتجيح بينهام، وِذكر بعض الرشوح الفقهية املخرجة عىل القاعدة. وممن 
ألفوا ضمن هذا االجتاه نجد: مظفر الدين بن أمحد الساعايت )ت694#( يف كتابه 
)بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام(، وتاج الدين بن عيل السبكي 
كتابه  الواحد )ت861#( يف  عبد  بن  وأمحد  اجلوامع(،  كتابه )مجع  )ت771#( يف 
)التحرير( الذي قام برشحه تلميذه حممد بن أمري احلاج احللبي)ت879#( يف كتابه 

املسمى بـ )التقرير والتحبري()59(.

كان الغرض من دراسة تلك املباحث هو استنباط األحكام من النصوص التي 
استنباط  طرق  أو  اللغوية  بالقواعد  األصوليون  يسميه  ما  وقواعد  قضايا  ضمت 
األحكام من األدلة؛ »ألن من جوانب تلك القواعد اللغوية هو كيفية داللة اللفظ 
بـ  اللفظ وهو ما يطلق عليه  عىل املعنى املستعمل فيه، وطرق فهم املعنى من ذلك 

دالالت األلفاظ«)60(.

وممن اعتنى بالتصنيف يف علم األصول وربط بينه وبني علم الداللة عىل هنج 
ما فعله اإلمام الغزايل »حمب اهلل بن عبد الشكور )ت1119#( يف كتابه رشح مسلم 
الثبوت يف أصـول الفقه، واإلمـام حممد بن علـي الشوكاين )ت1250#( يف كتابه 

إرشاد الفحول«)61(.

ومن بني االختالفات الّسائدة عند املدرستني السابقتني -املتكلمني واحلنفية- 
ح صور االختالف يف طرق االستنباط أو القواعد اللغوية؛ وهي القواعد  والتي توضِّ

التي تعني يف استنباط األحكام من األدّلة نجد: 
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قّسمه . 1 حيث  املراد؛  املعنى  عىل  الداللة  وضوح  حيث  من  للفظ  تقسيمهم 
املتكلمون عىل قسمني اثنني ومها النص والظاهر، وأما احلنفية فقد قّسموه إىل 

نص وظاهر ومفس وحمكم)62(.

تقسيمهم للفظ بحسب خفائه وإهبامه يف الداللة عىل املعنى؛ فهو عند املتكلمني . 2
ينقسم إىل جممل ومتشابه، وأما عند احلنفية فهو ينقسم إىل خفي ومشكل وجممل 

ومتشابه)63(.

ومن بني االختالفات الكربى التي حدثت بني املدرستني اختالفهام يف تقسيم 
الدالالت وأنواعها من حيث القصد أو دالالت األلفاظ عىل األحكام؛ »فهي عند 
النص.  واقتضاء  النص،  وداللة  النص،  وإشارة  النص،  عبارة  إىل  تنقسم  احلنفية 
تنقسم بدورها إىل  انقسمت إىل منطوق ومفهوم؛ والتي  فلقد  املتكلمني  وأمـا عند 

انقسامات عديدة«)64(.

وهناك جوانب شهدت جهودًا داللية واضحة؛ تتمثل يف اجلانب الديني الذي 
أثار الكثري من املسائل والقضايا العلمية التي أصبحت علومًا مستقلة، ومن ذلك 
جانب معروف بعنوان )األلفاظ اإلسالمية(؛ وهي جمموعة من املفردات التي جاء 
والكافر  واملسلم  املؤمن  ِذكر  مثل  يف  وذلك  داللتها،  غريَّ  أو  اإلسالمي  الدين  هبا 
ثناؤه  جّل  اهلل  جاء  »وملّا  بقوله:  اجلانب  هذا  فارس  ابن  يوّضح  حيث  واملنافق، 
باإلسالم حالت أحوال، وُنِسَخت ديانات، وُأبِطلت أموٌر، وُنِقَلت من اللغة ألفاظ 
طت،   من مواضع إىل مواضع ُأخر بزيادات ُزّيدت، ورشائع رُشعت، ورشائط رُشِ
وأن العرب عرفت املؤمن األمان واإليامن وهو التصديق. ثم زادت الرشيعة رشائط 

وأوصافًا هبا ُسِميَّ املؤمن باإلطالق مؤمنًا.



147

من  الرشع  يف  جاء  ثم  اليشء  إسالم  منه  َعَرفت  أنام  واملسلم  اإلسالم  كذلك 
رْت. فأما املنافق  أوصافه ما جاء. وكذلك كانت ال تعرف من الكفر إال الِغطاء والسَّ
فاسم جاء به اإلسالم لقوم أبَطُنوا غري ما أظهروه، وكان األصل من نافقاء الريبوع. 
ْطَبُة( إذ خرجت من ِقرشها، وجاء الرشع  ومل يعرفوا يف الفسق إاّل قوهلم: )َفَسَقِت الرُّ

بأن الِفسق اإلفحاش يف اخلروج عن طاعة اهلل جّل ثناؤه«)65(.

وممن ألَّف يف هذا اجلانب أبو حاتم أمحد بن محدان الرازي كتابه املسمى )الزينة 
يف الكلامت اإلسالمية والعربية(؛ وهو ُمَؤّلف بارع يف هذه الناحية، فقد عالج فيه 
مؤلفه عددًا من األلفاظ اإلسالمية ودرسها دراسة تطورية تارخيية، وتتبع معانيها 

من العرص اجلاهيل حتى العرص اإلسالمي)66(.

ونجد زيادة عىل ذلك يف مصنفات )التفسري( و )الغريب( الكثري من املسائل 
اختالف  عىل  اللغوية  الدراسات  وأغنت  العربية،  املعجمية  رفدت  التي  الداللية 
فروعها. ومصداق ذلك أن علامء غريب القرآن عىل سبيل املثال ال احلرص، أمثال: 
قتيبة  وابن  )ت#216(،  واألصمعي  )ت#213(،  املثنى  بن  معمر  عبيدة  »أيب 
)ت276#(… وغريهم ممن اشتغلوا بغريب القرآن، قد أسهموا يف تفسري املفردات 
الغريبة فيه، وتوضيح دالالهتا، وبيان مراميها، وأساليبها، وعملهم هذا يعد خطوة 
اللغوية عند العرب، يدخل -بقدر كبري- يف حقل الدراسة  من خطوات الدراسة 

الداللية لأللفاظ«)67(. 

ونجد يف كتب املفسين دراسات داللية غنية؛ وخاصة عند أولئك الذين ُعُنوا 
باجلوانب اللغوية يف القرآن الكريم، فنظروا يف معاين ألفاظه ودالالهتا، ورشحوها 
إىل جانب عنايتهم بمعاين اآليات وما يتعلق هبا من إيضاح)68(؛ ألن علم التفسري من 

أهم العلوم التي هلا الصلة الوثيقة باملعنى. 
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باللغة كاالصطالح، وما  اتصال  أيضًا ما كان عىل  الّدرس  ومن جوانب هذا 
وّلده من نظائر داللية، وما أنتجه من بعد من معاجم ضمت مواضعات أهل الفقه 
والرشع والفلسفة والعلوم العقلية وغريها. ومنها ما كان عىل اتصال باألدب ونقده 
إىل  به من درس تطوري وفني. إضافة  الشعرية واملقامات، وما حفلت  كالرشوح 
توظيفها للدخيل واملوّلد يف اآلثار األدبية، وما أثاره من ذلك من مناقشات وبحوث 

داللية هي من الوضوح بمكان ال جيهله دارس العربية)69(.

األمة  بقدم  قديم  العرب  عند  الداليل  الّدرس  أن  تبنّي  سبق،  ما  خالل  ومن 
خالل  من  تبنيَّ  الذي  العريب،  الرتاث  أعامق  يف  ضاربة  جذوره  ُتعد  بل  البرشية، 
وقوفنا عند بعض العلامء لتبيان ذلك الدرس من خالل مؤلفاهتم أمثال ابن فارس، 
وابن جني، واجلرجاين. ودون نسيان وجوده عند بعض العلامء الذين مل يتسع املقام 
لذكرهم أمثال: ابن سينا، والغزايل، وفخر الدين الرازي. زيادة عىل بعض البحوث 
الداللية مثل: الرتادف، واالشتقاق، واملشرتك اللفظي، والتضاد، واحلقيقة واملجاز. 
وتلك األعامل التي قام هبا بعض اللغويني يف الصناعة املعجمية أمثال الثعالبي، وابن 
سيده. مع اإلشارة إىل توظيف جوانب هذا الّدرس عند علامء األصول يف أبحاثهم 

نة الستنباط األحكام الفقهية من تلك النصوص.  لغرض تطبيقه يف الكتاب والسُّ
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