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إف نص القرآف الكريـ بسماتو اإلعجازية كمعانيو التي ترـك إلى الجمع بيف ما ىك دنيكم كما 
ماض كما ىك حاضر، قد أثار إعجاب الدارسيف بقكة داللتو كامتناع  ما ىك ىك أخركم، كبيف

صا، كمف ىؤالء نجد األصكلييف الذيف فرغكا إلى االىتماـ بالنص أسمكبو كليذا أعاركه اىتماما خا
المقدس الذم يدعك إلى البياف كحسف الفيـ، فكاف اىتماـ ىذا منصبا عمى تفسير نصكصو كالبحث 

يا، باإلضافة إلى دراسة الحديث الشريؼ، كلعؿ ما حفزىـ في دراساتيـ ىذه، ىي تمؾ يعف معان
كتنزاح عف أصكليا الكضعية، كبالتالي تشكؿ عائقا أماـ  النصكص التي تجمؿ معاني عديدة

استنباط أحكامو الشرعية، كككف أف القرآف الكريـ صالح لكؿ زماف كمكاف، جعال منو ذك طبيعة 
معقدة، فمفيـ دالالتو، البٌد مف التمعف كالتفحص الجيد، كربطو بكؿ ما يحيط بو سكاء بالمخاطب 

اإلنساف أك بربطو بالسياؽ الذم قيؿ فيو، كىذه العناصر الثالث  الذم ىك ا أك المتمقي الذم ىك
)المخاطب، المخاطب، السياؽ( ىي مف مقكمات المنيج التداكلي، كما ييمنا نحف في بحثنا ىذا 
الجانب التداكلي كمكضكع اختالؼ المعاني كدالالت النصكص الشرعية. إذ مف ىذه النصكص ما 

البد مف تأكيميا باالعتماد ك ير معانييا كمنيا ما ال تكتفي بنفسيا تكتفي بنفسيا لفيـ المقصكد كتفس
عمى معطيات معينة تساعدنا عمى إدراؾ معانييا الخفية كالباطنية، كعممية االنتقاؿ مف المعنى 

السياقي ىي التي يطمؽ عمييا "بكؿ غرايس"  بظاىرة العبارم إلى المعنى غير الحرفي الحرفي 
ي البٌد أف تتكفر ثالث شركط لكي تحقؽ كىي حسب "غرايس" كما يمي: أف االستمزاـ الحكارم كالت

ال يترؾ المتكمـ المجاؿ لممتمقي بأف يشؾ أنو ال يحتـر مبدأ التعاكف ككذلؾ أف يدرؾ المتمقي أنو ال 
عداه إلى المعنى الحرفي، كأف يفترض المتكمـ إذ البد أف يت ،يجب أف يتكقؼ عند المعنى المعجمي

قادر عمى استنتاج ىذا المعنى غير الحرفي كذلؾ انطالقا مف المعارؼ المشتركة  أف المتمقي
بينيما، كلقد أردنا في ىذا البحث أف نستشؼ ىذه الظاىرة )االستمزاـ الحكارم( في كتاب "إرشاد 
الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ" "لإلماـ الشككاني "كمف أجؿ ذلؾ طرحنا مجمكعة مف اإلشكاالت 

ما طبيعة االستمزام الحواري عند الشوكاني؟ وفيما تتجمى مظاىره في ىذا الكتاب؟ ي: كىي كالتال
وفيما يكمن اإللتقاء بين ما توصل إليو الشوكاني وما توصل إليو "غرايس" في ىذا الموضوع؟ 

 ؟ وما ىي أىم النتائج التي تم الوصول إلييا

 كلإلجابة عمى ىذه األسئمة اعتمدنا الخطة التالية: 
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 نا البحث إلى مقدمة كفصميف كخاتمة. قسم

التي يعتمدىا التداكلية كفي المقدمة تحدثنا عف طبيعة النص الشرعي كعف أىـ العناصر 
"بالكعي األصكلي بمفيـك فعنكناه الفصؿ األكؿ  أمااألصكلي في استنباط األحكاـ التكميفية. 

تخدـ مكضكع بحثنا ارتأينا أنيا ميٌمة ك  االستمزاـ الحكارم عند الشككاني"، كفيو تناكلنا ثالثة عناصر
 : كالتالي ىيك 

 داللة المنطوق والمفيوم عند الشوكاني  -
، أما الثانية لحظة التمفظ بيا  كيقصد بالداللة األكلى ما يفيـ مباشرة مف العبارة أك الخطاب

المنطكؽ  إلى داللة داللةلمفيقصد بيا ما يفيـ مف غير المنطكؽ، ككجدنا اف في تقسيـ الشككاني 
 داللة الطبيعية كالداللة غير الطبيعية. ال كداللة المفيـك تقارب كبير مع تقسيـ "غرايس" ليا إلى

 : عالقة القياس باالستمزام الحواري -
كمف المعركؼ أف مف األصكلييف مف يطمؽ عمى داللة المفيـك المكافؽ تسمية "القياس 

تربط القياس بالقكاعد األربعة المتفرعة عف مبدأ ف العالقة التي احاكلنا "تبيبالتالي الجمٌي"، ك 
 باالستمزاـ الحكارم".  ربطياالتعاكف، ككذلؾ العالقة التي تربطو باالستدالؿ لتنتيي بالعالقة التي ت

 :ثنائية الحقيقة/ المجاز -

ككما نعرؼ أف الحقيقة يقصد بيا الداللة الطبيعية أما المجاز فيقصد بو الداللة غير الطبيعية  
 كانطالقا مف ىذيف المفيكميف حاكلنا إدراؾ العالقة التي تجمعيا أيضا بظاىرة االستمزاـ الحكارم. 

 بػ"األفعاؿ الكالمية كاالستمزاـ الحكارم" كفيو تحدثنا عٌما يمي:  هانعنك ف الفصؿ الثانيأما  

 : فعال الكالمية المنبثقة من الخبراأل -

د صحراكم لألغراض التي يخرج إلييا كىي كاعتمدنا في ىذا العنصر عمى تصنيؼ مسعك  
 كالتالي: الركاية كالشيادة، الدعكل كاإلقرار، الكعد كالكعيد. 
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 األفعال المنبثقة عن اإلنشاء  -

كفي ىذا العنصر ركزنا عمى أسمكبي األمر كالنيي ككذلؾ صيغ الزكاج كالطالؽ كالبيع 
 كأسمكب االستفياـ. 

ككنيما مدار التكميؼ كأساس التمييز بيف الصحيح كلقد اخترنا أسمكبي األمر كالنيي ل 
كالباطؿ كالحالؿ كالحراـ، أما اختيارنا لصيغ العقكد كالمعاىدات المذككرة )الزكاج، الطالؽ، البيع( 
فذلؾ لسبب أنيا ضركرية لتنظيـ المعامالت بيف الناس، أما اختيارنا ألسمكب االستفياـ فذلؾ لككنو 

 لمتخاطبيف كلكثرة كركده في القرآف الكريـ.أساس التفاعؿ الحكارم بيف ا

 كفي األخير ختمنا البحث بخالصة تعتبر حكصمة لما تكصمنا إليو مف مالحظات كنتائج. 

تناكؿ مكضكعا مرتبطا بالدرجة األكلى بالنص الشرعي ييستمد ىذا البحث أىميتو مف ككنو 
ف االستمزاـ الحكارم ىك نتاج ىذا التفاعؿ ذلؾ أ ،كبالدرجة الثانية يرتبط بالمتمقي ككيفية التأثير فيو

بيف المتكمـ كالمتمقي، كلقد اخترنا ىذا المكضكع لنقص الدراسات التداكلية في ىذا الصدد، ككذلؾ 
لرغبتنا في اإلفادة بإثراء القارئ قدر المستطاع، كاالستفادة مف ىذا المكركث الديني، ككذلؾ العكدة 

البٌد أف تعطي لو  الذم زء ال يتجزأ مف تراثنا الذم يمثؿ األصؿإلى أعماؿ األصكلييف، العتبارىا ج
 مكانتو التي يستحقيا. 

 قيؽ عمـ األصكؿ" مف منظكر تداكليكنحف في بحثنا سندرس كتاب "إرشاد الفحكؿ إلى تح
كذلؾ رغبة مٌنا في أف نحاكؿ إثبات نجاعتو في تفسير النصكص، كاستنباط األحكاـ، كلنبيف أف 

ٌنما يثرييا أكثر ك الكريـ  دراسة القرآف عمى الحديث الشريؼ بآليات جديدة ال يسئ البتة إلى قداستو كا 
 كأكثر. 

كلقد اعتمدنا في مكضكع بحثنا عمى كتب اعتبرناىا ميمة تخدـ ما نحف بصدد دراستو كمف 
 أىـ ىذه الكتب: 

طو عبد الرحمف، تجديد عمـ الكالـ" ك"المساف كالميزاف أك التككثر العقمي" لك "أصكؿ الحكار 
كلقد الحظنا مف خالليا أف باإلضافة إلى أنو فيمسكؼ فيك منطقي كتداكلي في الكقت نفسو، كلقد 
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قد حاكؿ مف و لـ يطمع عمى النظريات الغربيةيرة لمتراث اإلسالمي، كىذا ال يعني أنبأعطى أىمية ك
 يدة )المنيج التداكلي(. التراث اإلسالمي بآليات كمناىج جد ةالجمع بيف القديـ كالجديد بدراس

"مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب" ك"عمـ التخاطب اإلسالمي" لمحمد محمد يكنس عمي 
الغربييف أك عند عمماء أصكؿ  دكالحظنا فييما أنو أعطى أىمية بالغة لعنصر المعنى، سكاء عن

ىتـ كذلؾ بكؿ العناصر التي تساىـ في تحصيؿ المعنى سكاء الحرفي أ  ك غير الحرفي. الفقو، كا 

، تناكؿ الذم ياشي أدراكمػػكما استعٌنا أيضا بكتاب "االستمزاـ الحكارم في الدرس المساني" لمع
ظاىرة االستمزاـ الحكارم التي تتجسد مف خالؿ األغراض التي يخرج إلييا كؿ مف األمر كالنيي 

ير بمفيـك االستمزاـ أف القدماء سكاء بالغييف أك أصكلييف أك نحكييف كانكا عمى كعي كب فيكب
 الحكارم. 

كلقد اعتمدنا في ثنايا بحثنا ىذا عمى المنيج التداكلي ذلؾ أف ظاىرة االستمزاـ الحكارم ىي 
يميا عند الشككاني اعتمادا عمى معطيات تداكلية لمقارنتيا بما ممف صمب ىذا المنيج، كقمنا بتح

 تكصؿ إليو عمماء التداكلية الغربييف أمثاؿ "غرايس".

 قد كاجيتنا في ىذا البحث بعض الصعكبات كالتي تتمثؿ في: كل

التي تناكلت ىذه الظاىرة لدل عمماء أصكؿ الفقو كاقتصار معظميا التداكلية نقص الدراسات  -
 عمى األغراض التي يخرج إلييا أسمكبي األمر كالنيي 

تنكع  التيـ قا أماـ عممية الفيئطبيعة الكتب األصكلية كالشكاىد المعتمدة التي تحكؿ عا -
 ، كاألمثاؿ كصعكبة تحميميا بآليات تداكلية. آثار الصحابة، األشعارالقرآف كالسنة ك الشكاىد مف 

كفي األخير نحمد ا كنرجك أف نككف كفقنا كلك قميال في ىذا البحث، كنحف في بداية 
 اصاالطريؽ، كطريؽ البحث شاؽ كطكيؿ، كلنا الشرؼ أف نككف ممف يسمككنو، كنقدـ شكرا خ

المشرفة  ""حمك الحاج ذىبيةألستاذة رئيسا كا لمجنة المناقشة التي تتككف مف األستاذ بكجمعة شتكاف
بإرشادنا كتزكيدنا بنصائح كآراء  كا، كقامكاألستاذ عمر بالخير ممتحنا عمى قبكليـ قراءة ىذه المذكرة

 قيمة.        
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ا يسمكو العديد مف الدارسيف في لقد شكؿ مكضكع التخاطب بكؿ فرك  عو طريقا مفتكحن
دراستيـ، كلطالما اختمفكا في تناكليـ لمكضكعاتو، كلقد أعطكه أىمية كبيرة ألف فيو ما ليس في 
غيره مف شعب المغة. إٍذ نجد فيو ثالث عمميات أساسية كىي التبميغ كالتدليؿ كالتكجيو كلقد بمغت 

المعركفة باسـ ك صيغة اإلسالمية العربية لمتخاطب ال ىذه الكظائؼ أسمى كأجمى مظاىرىا في
اؿ، ارتقت في أسمكب حجاجي فع»ىي تفاعؿ طبيعي بيف بني البشر كذلؾ ألنيا  ، كالتي1"المناظرة"

الفكر اإلسالمي إلى مرتبة العمـ المنظـ، الذم يبيف كجكه نصب المكانع ككجكه التخمص منيا 
، كذلؾ ألف القرآف 2«يستكفي نظرهليسمـ مف العارضات  كبالتالي يستطيع الناظر باستثمارىا أف

جاء بنماذج كأساليب كثيرة في المحاكرة ال نجدىا عند غيرىا مف الخطابات كالحكارات الكريـ 
 األخرل.

نمكذج طو عبد  ـ لتنظيـ السمكؾ التخاطبي البشرم، كمف أبرزىلقد قدـ الدارسكف نماذج 
 3ث مراتب أساسية تتمثؿ في "الحكار"، "المحاكرة"، "التحاكر"الرحمف الذم قٌسـ ىذا السمكؾ إلى ثال

تبة مف ىذه المراتب كلقد جعؿ ىذا األخير مف أسمى مراتب الممارسة الحكارية، كلقد قابؿ كؿ مر 
رية ب كىي كالتالي "النظمف النظريات الثالث المتداكلة في مجاؿ تحميؿ الخطا الثالث بنظرية

 ضية"، "النظرية التعارضية".تراالعرضية"، "النظرية االع

 كلقد مٌيز طو عبد الرحمف بيف ىذه المراتب الثالث كما يمي:

 مرتبة الحوار: -1

ا نظريا كىك المتمثؿ  في "النظرية كما سبؽ الذكر، فإٌف طو عبد الرحمف قدـ ليا نمكذجن
ي تدرج ضمف ذلؾ ألٌف الحكار في ىذا المستكل يعتمد عمى آلية "العرض" التالعرضية لمحكارية" ك 
يضطر  أخرل ىنا يقـك "العارض" بإقصاء "المعركض عميو". كفي أحيافإذ اآلليات الخطابية، 

حسب طو عبد  -اء نفسو، كذلؾ ألنو يعتمد البرىاف كمنيج استداللي، أم أٌف العارضحتى إلقص

                                                           

، 2006، 1لبناف، ط -طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، بيركت ينظر:  -1
 .27، 20ص ص 

 .381، ص 1991، كالدة، 1ني، دار رؤية، طحمك النقارم، المنيجية األصكلية كالمنطؽ اليكنا -2
 .20طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتحديد عمـ الكالـ، ص ينظر:  -3
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 ىك الذم يقـك ببناء معرفة نظرية كذلؾ بإتباعو لطرؽ مخصكصة يعتقد أنيا ممزمة -الرحمف
 .، كبالتالي ال يكجد ىناؾ تعاكف بيف الطرفيف1"لممعركض عميو"

 مرتبة المحاورة: -2

تراضية لمحكارية"، أم ىنا المحاكرة تعتمد ليذه المرتبة ىك "النظرية اإلع النمكذج الذم قدمو
عمى "االعتراض"، كبذلؾ يككف "لممعركض عميو" الحؽ في أف يتعاكف مع العارض لبناء معرفة 

االستداللي المناسب ليذه الحالة كذلؾ ألنو أكسع كأغنى مف المنيج ك نيما ك"الحجاج" ىمشتركة بي
 .، التي تتسـ بيا العمـك الدقيقة2اآلليات البرىانية الضيقة

 مرتبة التحاور: -3

ىذا  يففمرتبة التحاكر(  أم)ىنا اختيار "النظرية التعارضية لمحكارية" كنمكذج نظرم ليا، 
اد عمى التعارض بيف الطرفيف )العارض كالمعركض عميو(، كىذا ما يحقؽ مالمستكل يتـ االعت

المناسب في  االستدالليىك المنيج  النجاح التفاعؿ الحقيقي بينيما، كليذا رأل طو عبد الرحمف أفٌ 
يمكف فيمف يستطيع أف يأتي  االختالؼىذه الحالة، كذلؾ ألٌف فيو يتساكل الطرفيف في الحقكؽ ك 

، كفي ىذه الحالة أيضا يغيب التعاكف بيف المتخاطبيف كيحؿ محميـ 3كية في الحجةبأدلة مقنعة كق
 .عنصر الرغبة في إلغاء اآلخر

كما يجب أف نشير إليو، ىك أٌف ىذه المراتب الحكارية التي حددىا "طو عبد الرحمف" نجدىا 
تي حٌددىا طو متداخمة في الخطاب األصكلي كذلؾ لككف ىذا الخطاب يراعي مراتب القارئيف كال

 بع"، "القارئ الميقٌمد".كىي "القارئ المجتيد"، "القارئ التعبد الرحمف بثالث 

بٌد أف يككف فقط، إذ ال خاطب كجكد طرفيف، أم متكمـ كمتمقيكليس الميـ في عممية الت
يشكؿ المحكر األساسي  »ية، كذلؾ ألنوممىنالؾ تفاعؿ بيف ىذيف األخيريف لضماف نجاح ىذه الع

                                                           

 .44 -43طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتحديد عمـ الكالـ ، ص ص ينظر:  -1
 .   43ينظر: المرجع نفسو، ص  -2
 .44، ص ونفسينظر:  -3
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كي م، ف1«في الحكار المتمثميف في "العارض" ك"المعركض عميو"، مع إمكاف تبادؿ المكاقعبيف طر 
يككف الخطاب حقيقيا البٌد أف ينبني عمى مقاصد حددىا طو عبد الرحمف بأربعة، مقصديف 

 إلى متمؽ معيف يختاره المتكمـ. ميككف الخطاب مكجينا إلى الغير أ أف -1 2تخاطبييف ىما:

 يقصد المتكمـ بخطابو إفياـ المتمقي بمقصكد معيف. أف -2         

 3كقصديف معرفيف ىما:

: كيقصد بو أف المنطكؽ ال يككف خطابا حقيقيا، حتى يحصؿ مف الناطؽ االدعاءقصد  -1
إلقامة الدليؿ عميو عند  االستعدادصريح االعتقاد لما يقكؿ مف نفسو ككذلؾ تماـ 

ي بو المخاطب الذم ينيض كاجب مدعي فنعنكعندما نقكؿ عمى الشخص  الضركرة
 .االستدالؿ عمى قكلو

ىك أف المنطكؽ ال يككف خطابا حقيقيا حتى يككف لو حؽ مطالبة ك قصد االعتراض:  -2
الٌ  يو الناطؽ أك عديـ فإنو يككف دائـ التسميـ بما يدع الناطؽ بالدليؿ عمى ما يدعيو كا 

 المشاركة في مدار الكالـ. 

كفيـ  ض ىما لب التفاعؿ الحجاجيتراعالء كقصد اف أم قصد اإلدعايف األخير يكىذ
الخطاب المكجو إلى الغير ال يتكقؼ عمى استخراج المعاني العبارية فقط، إٍذ البٌد مف االستعانة 

. فعمى 4بعمميات تنبني أساسنا عمى التفاعؿ الحجاجي بيف الذات المستدلة كالذات المستدؿ ليا
كامؿ الثقافية كاالجتماعية كالمعارؼ المشتركة كغيرىا مف المتكمـ أف يخضع كالمو لمجمكعة مف الع

المقتضيات التي تساىـ مف قريب أك مف بعيد في تحقيؽ اليدؼ المطمكب مف الخطاب، فيك منذ 
يعمد إلى بناء أقكالو بطريقة تستحضر الكيفية التي يتكقع أف يؤكؿ بيا المخاطب ىذه »البداية 
ضمره كما يقصد ما يظير أم أنو يقصد كؿ ما يقكلو كيتكقع ، فالمخاطب ىنا يقصد ما ي5«األقكاؿ

                                                           

 . 11، ص 2004المغرب،  -التفكير النقدم، أفريقيا الشرؽحساف الباىي، الحكار كمنيجية  -1
  214ص ،1998، 1لبناف، ط -طو عبد الرحمف،  المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، المركز الثقافي العربي، بيركت -2
 .225المرجع نفسو، ص  -3
 .10حساف الباىي، الحكار كمنيجية التفكير النقدم، صينظر:  -4
 .10الحكار كمنيجية التفكير النقدم، صحساف الباىي،  -5
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كانت »إذا  أملكصكؿ إلى قصده الحقيقي، االخطكات التي يقـك بيا المتمقي مسبقنا مف أجؿ الفيـ ك 
في  المخاطب التداكلية تتجمىكفاءة المخاطب التداكلية تتجمى في صناعة الخطاب فإف كفاءة 

دراؾ حججوتأكيؿ الخطاب لمكصكؿ إلى مقاصد ا ال يقؿ  فالمخاطب إذف يمعب دكران  1«لمخاطب كا 
ار كذلؾ مف أجؿ تأكيؿ كتفسير ـ بعمميات ميمة كاإلنتقاء كاالختيأىمية عف دكر المتكمـ. فيك يقك 

كبذلؾ ينتج خطابات أخرل بديمة مناسبة لممقاـ كالسياؽ الذم كرد فيو كىذا ما يشكؿ كفاءتو  وخطاب
 عمى المستكل التخاطبي.

عدـ تجاكز داللتو » ييعنفيذا  ذلؾمك كعمى زماف كمكاف معينيف ف يقتصر ال قرآف الكريـكال
إلى األمكنة األخرل المستقبمية، كىذا فيو خطكرة تتمثؿ في تعطيؿ الكظائؼ كاألىداؼ التي جاء 
بيا النص القرآني، كبالتالي يصبح ىذا الخطاب غير ممـز لمف يأتي بعد الذيف نزؿ فييـ القرآف 

لغاء لإلسالـلكذ ، كمف آيات القرآف ما يستقؿ بنفسيا في 2«نيائيا ؾ تعطيؿ لصالحية الشرائع كا 
 غيرخر يا كتحتاج إلى قرائف بعضيا لغكية كبعضيا اآلفسبن ةمستقم تإبالغ المراد كمنيا ما ليس

ما ىك ظاىر كصريح كما ىك »لغكم، كاألصكلي يدرؾ حقيقة أف الخطاب القرآني قابؿ لمجمع بيف 
باطف كضمني، ما ىك محكـ كما ىك متشابو، ما ىك عاـ كما ىك خاص، كما ىك مقيد كما ىك 

غ كالمعنى ككذا بيف المعنى الحرفي كالمعنى المبمٌ مطمؽ، ما ىك مجـز كما ىك مقتضي كمستمـز 
... ي فإنو لف يصؿ إلى عف أحد ىذه المرام كيدرؾ أنو إذا تغافؿ، 3«المقصكد كالمعنى المفيـك

سياؽ حالي، كالمعنى بفالقرآف الكريـ نص لغكم مرتبط »لحقيقي مف ىذا الخطاب، القصد ا
، كليذا 4«الحاؿ كغرض المتكمـ كقصده مف الكالـالصحيح ال يفيـ إاٌل في إطار التركيب كسياؽ 

 فعميو مراعاة كؿ ىذه العكامؿ لتحقيؽ ىدفو األساسي.

                                                           

حافظ اسماعيمي عمكم، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، دراسة نظرية كتطبيقية في البالغة الجديدة، عالـ الكتب الحديث  -1
 .78 -70،  ص ص 2010، 1، طاألردف -اربد
الجزائر -الجامعية، بف عكنكفأحمد عرابي، أثر التخريجات الداللية في فقو الخطاب القرآني، ديكاف المطبكعات  -2

 .171، ص 2010
 .10منيجية التفكير النقدم ، صساف الباىي، الحكار ك ح -3
مسعكد صحراكم، األفعاؿ الكالمية عند األصكلية، دراسة في ضكء الٌمسانيات التداكلية، مجمة المغة العربية )مجمة  -4

 .179، األبيار، الجزائر، ص 2014، خريؼ 10نصؼ سنكية(، ع
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كالتبايف كحتى  االختالؼىك ذلؾ  ف أكثر لمسير قدمنا في أبحاثيـ ىذه،رسياكما حفز الد
التنازع بينيـ حكؿ ىذا المكضكع )مكضكع اختالؼ المعاني كالدالالت(، فيذا االختالؼ ىك نعمة 

ىدؼ أسمى، فيذا ناس عمييا كالبٌد أف يككف ليذا قبؿ أف يككف نقمة، فا سبحانو كتعالى فطر ال
افية كمرجعيات مذىبية ناىج كمكاقؼ ثقالتبايف الذم ىك مف طبيعة البشر كاف نتيجة لعقائد كم

مختمفة، كلقد كانت ثمرتو )التبايف(، اجتيادىـ أكثر كأكثر في ىذا المجاؿ، كككف النص كدينية 
 ايي كخاصيتو اإلعجاز، جعالنو يصؿ إلى أرقى الدرجات كأغناىا داللة كفتح أفاقإل هالقرآني مصدر 

د بكؿ حرؼ مف ك أعطي العبل »ف عبد ا كثيرة ككاسعة إليحاءات المعنى، كليذا قاؿ سيؿ ب
ية مف كتبو، ألنو كالـ ا، ككالمو صفتو، ككما أنو ليس آالقرآف فيما لـ يبمغ نياية ما أكدعو في 
كليذا فبينما كاف األصكليكف القدماء قد حبسكا أنفسيـ في   1«ا نياية، فكذلؾ ال نياية لفيـ كالمو

اىتمكا باإلضافة إلى ك اىتـ بجانب فيـ النص، فقد ظير آخركف  النص الديني كالشافعي مثال الذم
مية مفيـ النص بجانب اإلفياـ الذم يتصؿ بالمخاطب كبالتالي أدخمكه كعنصر أساسي في ع

التخاطب، ككذلؾ قامكا بربطو بعمـك أخرل ككذلؾ اعتمدكا عمى مناىج كطرؽ كآليات في تفسيرىـ 
اكلي الذم كاف ثمرة الغربييف كالذم يرجع الفضؿ لظيكره إلى كمف أىـ ىذه المناىج نجد المنيج التد

يدرس »"، كىذا المنيج القكؿ مف حيث ىك فعؿستيف كذلؾ بعد صدكر كتابو "اإلنجميزم أالفيمسكؼ 
عالقة النشاط المغكم بمستعمميو، كطرؽ ككيفيات استخداـ العالمات المغكية بنجاح كالسياقات 

تي ينجز ضمنيا الخطاب، كالبحث عف العكامؿ التي تجعؿ مف كالطبقات المقامية المختمفة ال
"الخطاب" رسالة تكاصمية "كاضحة" ك"ناجحة" كالبحث في أسالٌيب الفشؿ في التكاصؿ بالٌمغات 

، أم بكاسطة ىذا المنيج )المنيج التداكلي( يحمؿ النص أك الخطاب عمى أساس أفعاؿ 2«الطبيعية
كذلؾ عمى أساس السياؽ كالقصدية، كلمكصكؿ إلى ىذه األخيرة الكالـ المتداكلة بيف المتخاطبيف ك 

)القصدية( البٌد مف االستعانة بعمميات ذىنية "كاإلفتراض المسبؽ" ككذلؾ "ظاىرة اإلستمزاـ 
المنيج التداكلي  بيف نجمع الحكارم" التي ىي مكضكع بحثنا ىذا، بحيث أردنا مف خالليا أف

                                                           

، ـ1980 -ىػ1400، 2بدر الديف الزركشي، البرىاف في عمـك الٌمغة، تح: محمد أبك الفضؿ ابراىيـ، دار الفكر، ط -1
 .              32ص
مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، دار  -2

 .3ـ، ص2008، 1جزائر، طال -التنكير، حسيف دام
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عمى آليات كمناىج جديدة في دراسة القرآف كتحميمو ال يمٌس ف أف االعتماد لنبيكالدرس األصكلي 
نما ألم عصر مف العصكر كظاىرة  العكس إذ يغني دالالتو كيجعميا مكاكبة بىتىاتنا بقداستو، كا 

ة اإلستمزاـ الحكارم ىي مف صميـ التداكلية كتتميز بيا المغات الطبيعية، كتدٌؿ عمى أٌف عممي
ٌنما تحمؿ معاني الالتخاطب ال تقتصر معانييا كدال تيا عمى ما تدؿ عميو الصيغة الصكرية، كا 

 متعددة ال حصر ليا.

غناء جعمتيما يساىماف في التالعب باأللفاظ قدرة المتخاطبيف الكبيرة عمى إٌف  تطكير كا 
ره األكلى، كليذا فالمعنى قضاياه عمى الفكر البشرم منذ بكاكىيمف بك  غزل المعنى، الذم بدكره

شغؿ حيزنا كبيرنا في دراسات الفالسفة، فمنيـ سقراط الذم أفنى حياتو كميا بحثا عف القديـ  ذكمن
، في الحياة اليكمية كالذم حاكؿ كضع معجـ لمصطمحات الفمسفة معاني األلفاظ العامة المستخدمة

ككذلؾ نجد عمماء مف العصر الحديث، كػ "كانت" الذم يكلي القضايا التركيبية كالتصكرات 
ة الداللية" كالمشكالت الداللية في الخطابات الكالمية أىمية كبيرة ك"جكف لكؾ" ك"النظريالتحميمية 

ال يمكف فيـ المقصكد الحقيقي منيا، إاٌل بربطيا  المغكية التعبيرات التي تنص عمى أف دالالت
 .1باألفكار التي استمدىا المتخاطبكف مف تجاربيـ اليكمية

(، أثناء دراستو لمداللة، كصؿ إلى نتيجة  كىي نجميزييفرايس" )مف فالسفة المغة اإلك"بكؿ غ
ير أسئمة كبالتالي ال تككف ىنالؾ حجاجية بيف يتجاكز ظاىر لفظو ال يمكنو أف يث أف القكؿ الذم ال

كأف الداللة غير الطبيعية نتكصؿ إلييا عف طريؽ االستمزاـ الحكارم الذم ينتج ، 2المتخاطبيف
ي استنباط المعاني الفرعية مف المعاني األصمية، كلقد كانت غاية باالستدالؿ كالذم يساعدنا ف
اء المعاني الظاىرية كذلؾ لمكصكؿ كر  تمؾ المعاني المضمرة التي تختبئاألصكلييف أيضا استنباط 

لى المقاصد الحقيقية لمشارع، كاالستمزاـ الحكارم يعتبر جسرنا نعبر فيو مف المعاني األصمية إلى ا
 الفرعية.

                                                           

حمادم عبده سيد، االقتضاء العرفي كالتخاطبي، دراسة مقارنة بيف غرايس كالمدرسة الشافعية، رسالة ماجستير، ينظر:  -1
 . 3-2، ص ص1997جامعة الككيت، 

  ،ؽ، دطمقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج، أفريقيا الشر -عشير عبد السالـ، عندما نتكاصؿ نغير -2
 .27، ص2006
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يـ مف يرل نمفيـك االستمزاـ الحكارم، ظيرت معو نقاشات كثيرة بيف الدارسيف، إذ م كبظيكر
أٌف ىذه الظاىرة ال تعكد جذكرىا إلى القديـ، أم بمعنى أخر أٌف القدماء لـ يتفطنكا ليذه الظاىرة 
كمف ىؤالء أصحاب الدراسات المسانية الحديثة الذيف نفكا كجكد، أم نكع مف الكعي بمفيـك 

مزاـ الحكارم في الفكر المغكم العربي القديـ، كربطكه فقط بالفكر المساني الحديث، كلكف عمى االست
خالؼ الظاىر، فبالعكدة إلى دراسات القدماء يظير لنا جمينا أٌف ما تكصؿ إليو القدماء مف نتائج 

في  مما تكصؿ إليو المحدثكف كالنقص الذم يراه البعض ما ىك مكجكد إالٌ  كفىكمالحظات كاف أ
المفاىيـ المكظفة كاألدكات المنيجية المعتمدة ال غير، إذ تكجد ىنالؾ مفاىيـ كانت أقرب بكثير مف 

حيث استعممكه في دراساتيـ سكاءن في الحديث عند القدامى  بمفيكمو مفيـك االستمزاـ الحكارم
 البالغة أك النحك أك أصكؿ الفقو.   

"، فأثناء دراستو لمعبارات المغكية كذلؾ ي في كتابو "في البالغة مثالن نجد السكاك مفتاح العمـك
أحد شركط إجراء المعنى عمى أصمو  ؽخر إلى أنو أحيانا يتـ  انتبو ،بالنظر إلى بنيتيا المككنة ليا

ذلؾ باالعتماد عمى المقامات التي تؤدم فييا، كىذه الظاىرة ىي عممية استمزامية، إٍذ رٌكز فييا ك 
ي تتفرع عف معاني الطمب األصمية، كأثناء دراستو لذلؾ، بسط اقتراحات عمى األغراض الفرعية الت

تيـ الجمؿ الخبرية كاإلنشائية معنا، كىذا االنتقاؿ مف المعنى األصمي إلى المعنى الفرعي عنده يتـ 
بالعكدة إلى السياؽ الذم تستعمؿ فيو العبارة المغكية، أم ىنا يبحث عف المعنى الذم تستمزمو 

في ىذا يظير لنا كعيو الكبير بمفيـك االستمزاـ الحكارم، إٍذ نجده يستعمؿ مجمكعة ك ريا العبارة حكا
 .1مف المفاىيـ لكصؼ ىذه الظاىرة كػ: "ما يتكٌلد بمعكنة قرائف األحكاؿ" ك"ما يناسب المقاـ"

أما فيما يخص النحك فنجد عمى سبيؿ المثاؿ الزمخشرم في كتابو "المفصؿ" كذلؾ أثناء 
مر كالنيي، إٍذ نجده يتحدث عف المعنى األصمي لألمر كالنيي في مقابؿ المعاني دراستو لأل

الفرعية التي يخرجاف إلييا، كذلؾ تبعنا لسياقات الحديث، كىذا ما تحدث عنو "سكرؿ" ك"غرايس" 
ف لـ يكف ىأثناء دراستيما ألفعاؿ الكال دفو سكل التقعيد كضبط مميزات ـ غير المباشرة، فيك كا 

لنيي عمى المستكل البنيكم، إاٌل أٌف ىذا لـ يجعمو ينفي كجكد عالقة بيف المتكمـ كبنية األمر كا
                                                           

كضع القكانيف  إلى، االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني، مف الكعي بالخصكصيات النكعية لمظاىرة أدراكم  العياشي -1
 . 39 -38ـ، ص ص 2011، 1الضابطة ليا، منشكرات االختالؼ، الجزائر، ط
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 ، كىنا يعني عنصر القصد الحقيقي1التكاصميلمغكية، كىذه العالقة عنده تكمف في اليدؼ االعبارة 
في كثير مف األحياف ال نحصؿ عميو مف صريح  دبتمؾ العبارات. كىذا القص المتكمـ مف تمفظ

ذا كمو مف كالـ المتكمـ كى بارة، إذ البد مف االستعانة بمعطيات أخرل الستمزاـ المقصكد الحقيقيالع
 كعي بمفيـك االستمزاـ الحكارم. دٌؿ عمى أٌف الزمخشرم أيضا كاف عمىي

أما فيما يخص أصكؿ الفقو فسنقكؿ أف حتى األصكلييف كاف ليـ كعي كبير بمفيـك االستمزاـ 
ننير ىذا الجانب أكثر في ىذا البحث الذم سنحاكؿ مف خاللو أف نستشؼ  الحكارم، كسنحاكؿ أف

كاني في كتابو "إرشاد الفحكؿ فة عامة، كبخاصة عند اإلماـ الشك ىذه الظاىرة عند األصكلييف بص
 إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ".

ألؼ  يـك اإلثنيف في الثامف كالعشريف مف ذم القعدة سنة ثالثة كسبعيف كمائة "الشككاني"كلد 
اآلخرة سنة خمسيف كمائتيف كألؼ مف  لماداألربعاء في السادس كالعشريف مف جكتكفي يـك 

أصحاب مرحمة النيضة الحديثة، كذلؾ عندما ظيرت الرغبة في تجديد  ضمف اليجرة، كلقد صنؼ
 عمـ أصكؿ الفقو مف خالؿ مؤلفات بعض العمماء في مختمؼ أقطار العالـ اإلسالمي.

إلى ىجرة شككاف باليمف، كليذا عرؼ بالشككاني، كشيرتو ىي محمد بف انتسب  الشككانيك 
عمي بف محمد بف عبد ا بف الحسف الشككاني، مف األئمة المجتيديف، يتمتع بأسمكب بميغ كممتع 

 كاستدالالت قكية كمتينة.

ؿ ما كتب إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ"، فيعتبر مف أفض أما فيما يخص كتابو "ارشاد الفحكؿ
عة عممية في ىذا المجاؿ )مجاؿ أصكؿ الفقو(، فيك عمؿ مكجز مكسك  صكؿ الفقو، إذ ىكفي أ

كقيـ حقؽ فيو الشككاني مسائؿ العمـ بركح عممية كنقدية كمنيج مكضكعي، كما الحظناه فيو 
محاكر  ، كلقد تناكؿ فيو خمسةك يتكسع في كؿ مسألة )الكتاب( أٌنو يكثر مف إيراد أراء اآلخريف

 كما يمي: كبرل مرتبة

 القرآف الكريـ(.الكتاب ) -
 السنة )الحديث النبكم الشريؼ(. -

                                                           

 .  62 -59ص ص  ي،المسان التداكؿ في الحكارم االستمزاـ ، أدراكم العياشي: ينظر ا-1
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 اإلجماع. -
 القياس. -
 االجتياد -

كلقد فصؿ أكثر في ىذه المسائؿ، فجعميا سبعة مقاصد، إٍذ أضاؼ إلى ىذه المحاكر الكبرل 
 لألمر كالنيي مف أىمية كبيرة ؾ لمامجمكعة مف العناصر كاألمر كالنيي كالعمـك كالخصكص، كذل

عنصر االجتياد ثـ في األخير تحدث عف التعديؿ  أضاؼ في استنباط أحكاـ ا، ككذلؾ
 كالترجيح.

لكتابو ىذا "ارشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ" ىي  كلقد كانت غاية الشككاني مف تأليفو
كمفنا استنباط أحكاـ ا تعالى لمعرفة الحراـ مف الحالؿ كالصحة مف الخطأ، كىذه األحكاـ التي 

 كلمشككاني مؤلفات كثيرة كنذكر منيا: نيؿ رضاه في الدنيا كاآلخرة. عمىبيا الخالؽ تساعدنا 

 أدب الطمب كمنتيى اإلرب. -
 القكؿ المفيد في أحكاـ االجتياد كالتقميد. -
 فتح القدير. -
 كشؼ الشبيات عف المشتبيات. -
 نيؿ األكطار.  -
 السيؿ الجرار. -
 البدر الطالع. -
 الفكائد المجمكعة. -
 رشاد الثقات.ا -
 نحقة الذاكريف. -
 التحؼ في مذاىب السمؼ -
 التكحيد. ممةالدر النضيد في إخالص ك -
 الدكاء العاجؿ لدفع العدك كالصائؿ.  -
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 شرح الصدكر في تحريـ رفع القبكر. -
 تشنيؼ السمع بإبطاؿ أدلة الجمع بيف الصالتيف في الحضر. -
 إبطاؿ دعكل اإلجماع عمى تحريـ السماع. -
 الرؤية. البغية في مسألة -
 البحث المسفر عف تحريـ كؿ مسكر. -
 النار. كشؼ األستار عف القكؿ بفناء -

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 الفصل األول
 الوعي األصولي بمفهوم االستلزام

 الحواري عند الشوكاني
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.Iيعند "الشوكان داللة المنطوق والمفيوم:" 

ساسية  األ ذلؾ أٌف ميمتو ،ميةكاف لعمـ أصكؿ الفقو مكانة ىامة كمميزة بيف العمـك اإلسال لقد
يمثؿ كيفية تمقي أحكاـ ا تعالى كفيـ »تتمثؿ في شرح مستغمقات النصكص الشرعية، كألنو 

كالسير عمى منيج ا  ،كيرسـ المنيج الذم نفيـ مف خاللو األحكاـ، كمف ثـ يتيسر العمؿ خطابو،
يعتمد عمى آليات كطرؽ  مقات،بحثو حكؿ ىذه المستغثناء ، كليذا فاألصكلي أ1«تعالى مف خاللو

 .ال تختمؼ مف حيث المبدأ عف آليات تحميؿ الخطاب الستنباط ىذه األحكاـ
كنظرا لتعدد دالالت ىذه النصكص المأخكذة مف الشرع، اختمؼ األصكليكف في تناكليـ ليا كليذا 

 ف ىما:يالمدرستف يتاانقسمكا إلى اتجاىيف، ككؿ اتجاه منيما شكؿ فيما بعد مدرسة قائمة بذاتيا كى
ك"مدرسة المتكمميف" يمثميا الشافعية كالجميكر كضمف  "مدرسة الفقياء األصكليكف" يمثميا الحنفية،

صاحب كتاب "إرشاد الفحكؿ إؿ تحقيؽ عمـ األصكؿ" الذم  ىذه األخيرة يندرج اإلماـ "الشككاني"
 .ىك مكضكع بحثنا ىذا

"الشككاني" أثناء دراستو أللفاظ القرآف  تفطفىك  اب،قراءتنا ليذا الكت ثناءأثار انتباىنا أ ٌف ماإ
تمؾ المعاني  ،كأخرل غير مصرح بيا )ضمنية( ،أٌف دالالتو تتراكح بيف معافو صريحة ىإل ،الكريـ

البٌد أف يتعٌدل  المعجمية التي نحصؿ عمييا مف ظاىر المفظ، كبالتالي يككف فيـ ىذه النصكص،
كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ غايتو السامية كىك ما ،مؽ بالداللة الممفكظيةإلى أبعاد تتع ةيالمفرداتالداللة 
جؿ المغات الطبيعية في »"، الذم تفطف إلى أف سفيمسكؼ المغة اإلنجميزم "بكؿ غراي الحظو

لى إالداللة  "الشككاني"كليذا قسـ  ،2«بعض المقامات تدٌؿ عمى معنى غير محتكاىا القضكم
المفيـك بشطريو المكافؽ كثانييما  ،ريو الصريح كغير الصريحكليما داللة المنطكؽ بشطأ ،قسميف

كالمخالؼ، كلقد أردنا مف خالؿ دراستنا لياتيف الداللتيف األصكليتيف أف نكشؼ عف طبيعتيما 
بصفة خاصةكذلؾ لمقارنة ما ككذلؾ خصكصياتيما لدل األصكلييف بصفة عامة كلدل "الشككاني" 

و "بكؿ غرايس" حكؿ مكضكع المعنى، لنزيؿ سكء الفيـ كنمفظ تكصؿ إليكما  "الشككاني"ليو إتكصؿ 

                                                           

المنطكؽ كالمفيـك عند األصكلييف كأثرىا في استنباط األحكاـ الفقيية، مجمة سياقات )مجمة فصمية(  حسف خطاب، داللة-1
 .131ـ، ص2008، 1القاىرة ،ع ،بمنسيو لمنشر كالتكزيع

 .45مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص -2
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الغبار عف بعض اآلراء المتعصبة التي تنفي عف دراسات القدماء الكعي كدقة المالحظة، كتنعتيـ 
بالنقص كالسطحية في النتائج التي تكصمكا إلييا، كبالتالي سنحاكؿ أف نبيف في دراستنا ىذه 

" بما سماه "بكؿ غرايس" "بالداللة العكس، كسنحاكؿ أف نربط "داللة  المنطكؽ" ك"داللة المفيـك
( بظاىرة  الداللتيفالطبيعية" ك"الداللة غير الطبيعية"، كنبيف عالقة  )داللة المنطكؽ كداللة المفيـك

 ".مالحكار  االستمزاـ"

فما المقصود بداللة المنطوق وداللة المفيوم عند الشوكاني؟ وما عالقتيما أواًل بمفيومي 
الداللة الطبيعية والداللة غير الطبيعية؟ وثانًيا ما عالقتيما بمفيوم االستمزام الحواري الذي 

 تحدث عنو "بول غرايس"؟

 داللة المنطوق .1
فالمنطكؽ ما دؿن عميو »في قكلو و عرؼ داللة المنطكؽ أنن  "الشككاني"المتمعف في كتاب يمحظ 

،إنو يقصد بداللة المنطكؽ ما 1« مف أحكالوالنطؽ أم يككف حكمنا لممذككر كحاالن  ؿالمفظ في مح
يفيـ مف المفظ مباشرة كحاؿ النطؽ بو، أم يتحدث عف المعنى الكضعي لمكممة أك الجممة، كىذا 

ما يتضمنو ممفكظ »كالتي يقصد بيا  ،نفسو ما أطمؽ عميو "بكؿ غرايس" مفيـك "الداللة الطبيعية"
ة مف تعالؽ المفردات كتضاـ الكممات كالتي الخطاب مف معاف صرفية كنحكية كمعجمية متحصم

كمف ىذيف المفيكميف أم "مفيـك المنطكؽ" عند  2،«تشير في مجمكعيا إلى النسبة الخارجية
المفظ كالمفيـك "الشككاني" كمفيـك "الداللة الطبيعية" عند "غرايس" نفيـ أٌف العالقة التي تجمع بيف 

ينتج عنيا  ذمالٌ  كبيذا يككف المعنى ،مف األفراد فؽ عمييا مف طرؼ مجمكعةتٌ معالقة تكاضعية ك 
منيا ة التي تتضٌ كالمعجميٌ  القكاعديةمجمكع المعاني »مف  يفيـ وذلؾ أن ،ىك نفسو لدل المتمقيف

                                                           

حقيؽ عمـ األصكؿ، تحقيؽ: أبي مصعب محمد سعيد البزرم، دار الفكر لمنشر كالطباعة الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى ت-1
 .302ـ، ص 1997، 7لبناف، ط -كالتكزيع، بيركت

، 1لبناف، ط–محمد يكنس عمي، مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركتد محم -2
 .37ـ، ص2004
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، ذلؾ أنيا 1« ة، كال اعتماد عمى أصكؿ تخاطبيةالجممة، كال يحتاج استنباطو إلى استدالالت منطقيٌ 
 ثابتة ال تتغير.ُ قكاعد

ككاني، قد قسـ "داللة المنطكؽ" إلى منطكؽ صريح كمنطكؽ غير مفنا الذكر، أٌف "الشٌ ككما أس
كالمنطكؽ ينقسـ إلى قسميف: األٌكؿ ما ال يتحمؿ التأكيؿ كىك النص »كذلؾ في قكلو:  صريح،

كالثاني ما يحتممو كىك الظاىر. كاألٌكؿ أيضا ينقسـ إلى قسميف: صريح إف دٌؿ عميو المفظ 
، كغير الصريح ينقسـ إلى داللة اقتضاء بااللتزاـالتضمف كغير صريح إف دٌؿ عميو بالمطابقة أك 
شارة يماء كا  عمى أّي أساس قام الشوكاني بالتمييز بين داللة مف ىذا التعريؼ نتساءؿ: ك . 2«كا 

 المنطوق الصريح وداللة المنطوق غير الصريح؟

المنطكؽ الصريح" ك"داللة المنطكؽ غير  مف تعريؼ الشككاني ىذا، أٌنو مينز بيف "داللة وما نالحظ
ذلؾ  ،عمى أساس إمكاف أك عدـ إمكاف التأكيؿ، فالمنطكؽ الصريح عنده ال يقبؿ التأكيؿ الصريح"،

كيككف >> مرتبط مباشرة بمككنات الجممة كيمثؿ الحاصؿ الدائـ  أٌف معناه يكجد عمى مستكل النمفظ
ىف دكف ٍّكبمجرد السنماع بو يتبادر إلى الذ ، 3<< كالمباشر لتآلؼ العناصر المككنة ليذه الجممة

 تككفأم  ،المعنى، إٌما مطابقا لذلؾ المفظ المذككر أك متضمنا فيوىذا بذؿ أم جيد فكرم كيككف 
رتبط بالمفظ المذككر فقط، في حيف أنو  يفتح المجاؿ في داللة المنطكؽ غير الصريح  تا تيدالل

ٌنما ذل -إف صٌح القكؿ –لنكع مف التأكيؿ  ؾ أف المفظ لـ يكضع لو كما في المنطكؽ الصريح، كا 
يمـز مٌما كضع لو، كبالتالي تككف داللة المفظ عمى الحكـ في ىذه الحالة عف طريؽ اإللتزاـ ال عف 

يشمؿ كؿ استنتاج يستمد مف الداللة اإللتزامية لمفظ »طريؽ المطابقة أك التضمف، فيك إذف 
غير الداللة ة" ك"اللة الطبيعيٌ .كليميز "غرايس" بيف "الدٌ 4«خالفةباستثناء مفيكمي المكافقة، كالم

 ة عنده ال تكجد في "الداللة الطبيعية"، ذلؾ أفٌ ة" كضع شرطا، كيتمثؿ في القصد، فالقصديٌ الطبيعيٌ 
ة، كما ىك الحاؿ في ة كعرفيٌ سببيٌ تككف عالقة  -كما سبؽ أف ذكرنا -الكممات كمعانيياالعالقة بيف 
ة" تككف غير مقصكدة العالقة في "الداللة الطبيعيٌ  أم ريح عند "الشككاني"،كؽ الصٌ داللة المنط

                                                           

 .4ة في عممي الداللة كالتخاطب،  صمحمد محمد يكنس عمي، مقدم -1
 .302الشككاني، إرشاد الفحكؿ، ص  -2
 .    112، ص1111، عالم الكتب الحدٌث، عمان، 1حافظ إسماعٌلً علوي، التداولٌات علم إستعمال اللغة، ط - 3

 .58مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، ص   ،يكنس عمي محمد محمد -4
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ؿ ئالتكاصؿ المغكم عمى نكايا القا »في  رٌكز" غرايس"ف أذلؾ  ة"،اللة غير الطبيعيٌ عمى خالؼ "الدٌ 
المتكمميف مفردات الخطاب مرتبطة بمقاصد تككف  كبالتالي ،1«كعمى فيـ المخاطب ليذه النكايا

ٌف ىناؾ ألى إكبذلؾ نصؿ  رط القصد الذم كضعو "غرايس" ىك الذم يفتح المجاؿ لمتأكيؿكش
ريح إذ أف داللة المنطكؽ الصٌ  ما كصؿ إليو "غرايس"،ك  "الشككاني"ليو إتقارب كبير بيف ما كصؿ 

 ريح عند "الشككاني"ة عند "غرايس"، كما أٌف داللة المنطكؽ غير الصٌ اللة الطبيعيٌ الدٌ  جزء مفىي 
ريح داللة المفيـك ة لتشمؿ باإلضافة إلى المنطكؽ غير الصٌ اللة غير الطبيعيٌ تمثؿ جزءنا مف الدٌ 

غرايس كمف بينيـ "ابف حاجب"  قبؿكىذا ما عابو الدارسكف مف  ،المخالؼ كداللة المفيـك المكافؽ
ريح أك غير تدخؿ في نطاؽ المنطكؽ الص أٌف كٌؿ المعاني»و يرل نٌ أذلؾ ىذا التقسيـ الذم انتقد 

ك"ابف حاجب" في تعريفو  2«الصريح إاٌل مفيكمي المكافقة كالمخالفة فيما يدخالف في نطاؽ المفيـك
، كالمنطكؽ غير الصريح عنده  يقتصر عمى ضرب مف داللة »ىذا ميز بيف المنطكؽ كالمفيـك

معنييف فيي االلتزاـ، تمؾ التي ال تكافؽ، كال تخالؼ معنى المنطكؽ، فإف دلت عمى أحد ىذيف ال
، كال تعٌد مف المنطكؽ فالمنطكؽ غير الصريح عنده )ابف حاجب(يقتصر عمى  3«مف قبيؿ المفيـك

 التي ال تكافؽ كال تخالؼ داللة المنطكؽ. اإللتزاميةالداللة مف نكع 

ك"الشككاني" أيضا كما ىك الحاؿ لدل "ابف حاجب"، أدرج مفيـك المكافقة كالمخالفة ضمف داللة 
 ات يكمف االختالؼ بينو كبيف "بكؿ غرايس".قطة بالذٌ ضمف المنطكؽ، كفي ىذه النٌ  المفيـك ال

 

 

 

 

 
                                                           

محمد الشيباني،  .سيؼ الديف دغفكس كد \تداكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿ ، ترجمة دركبكؿ، جاؾ مكشالر، ال ف آ 1
 ػ 53، ص 2003، 1لبناف، ط لطيؼ الزيتكني، دار الطميعة، بيركت .مراجعة د

 .54محمد محمد يكنس عمي، مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، ص  -2
 .54المرجع نفسو، ص  -3
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كقبؿ أف ننتقؿ إلى أنكاع داللة المنطكؽ الصريح نشير إلى أٌف "غرايس" ىك أٌكؿ مف قاـ بكضع 
ما بعد كذلؾ بكضع مبدأ عاـ أطمؽ عميو اسـ "مبدأ التعاكف" كالذم فرعو في ،األسس العامة لمحكار

"الكـ"،  تسميةكىذه القكاعد أطمؽ عمييا  خاطبيٌ تحكـ السمكؾ التٌ  يةة أساسإلى أربعة قكاعد تخاطبيٌ 
"الكيؼ"، "العالقة"، "الجية"، كالتي سكؼ نشرحيا فيما سيأتي مف ىذا الفصؿ في أنكاع المنطكؽ 

التي تعني  "اللة الطبيعيةالد"ػ ينتج عنو ما يسمى بعند غرايس كذلؾ أف احتراـ ىذه القكاعد األربعة 
ا عدـ احتراـ إحداىا مع احتراـ المبدأ العاـ )مبدأ التعاكف( ينتج داللة المنطكؽ عند "الشككاني"، أمٌ 

 ة أك االستمزاـ الحكارم أك داللة المفيـك عند "الشككاني".اللة غير الطبيعيٌ ى بالدٌ عنو ما يسمٌ 

 المنطوق الصريح: داللة أنواع .أ 
، كىك في كتابو ىذا لـ "فداللة تضمٌ "ك "صريح عند "الشككاني" إلى داللة مطابقةينقسـ المنطكؽ ال

ف كال داعو لشرحيما، لكف رىٍغـ ذلؾ يمتداكلعنده ذلؾ ألٌف ىذيف المفيكميف  ،منيما كؿيقدـ تعريفا ل
 .آخريف لقصد اإلفادة فدارسيكذلؾ باالعتماد عمى  ،سنحاكؿ أف نقٌدـ لكؿ كاحد منيما تعريفا

و يدؿ عمى معناه فظ، فإنٌ طؽ بالمٌ ة متعارؼ عمييا كبمجرد النٌ ىي داللة كضعيٌ لة المطابقة:دال  –
فظ عمى تماـ المضمكف الذم كضع لو في ىي داللة المٌ »"طو عبد الرحمف" في قكلو كيعرفيا 
 كالبٌد ىنا مف أف لالصطالح دكرنا ىامنا جدنا في معرفة داللة المفظ المباشرة. 1«األصؿ

                                                           

 .101ـ، ص 1998، 1لبناف، ط -كالميزاف أك التككثر العقمي، المركز الثقافي العربي، بيركتطو عبد الرحمف، المساف -1

الداللة   عند 
 غرايس

الداللة   عند  
 الشككاني

الداللة غير      الداللة الطبيعية
الطبيعية      

المنطكؽ 
 الصريح

المنطكؽ غير 
 الصريح

 يقبؿ التأكيؿ ال يقبؿ التأكيؿ كجكد القصد انعداـ القصد
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 ضمن:التّ داللة  -

أم ىنا نتحدث عف عالقة الجزء بالكؿ  ،ف نقصد بو أف يدؿ الٌمفظ عمى جزء مف معناهضمٌ التٌ 
داللة المفظ عمى جزء مخصكص مف المضمكف  »في قكلو داللة التضمف طو عبد الرحمف يعرؼ ك 

ؿَّ ا1«الذم كضع لو في األصؿ  .ككمثاؿ عمى داللة المنطكؽ الصريح نذكر قكلو تعالى:﴿كأىحى
ـى الًربَّا﴾ رى كبمجرد النطؽ بيذه اآلية الكريمة نفيـ أٌف ا أحٌؿ  .(207سكرة البقرة، اآلية ، )البىٍيعى كىحى

البيع كحـر الربا، كىذا ما نقصده بداللة المطابقة، فالمعنى يفيـ مباشرة مف المستكل المعجمي 
لمعجمي ارتباطا كثيقا كىك عدـ كالتركيبي، كما أنيا أيضا تتضمف معنى آخر مرتبطا بيذا المعنى ا

 المماثمة بيف البيع كالربا.

ذا أردنا أف نطبؽ عمى ىذه اآلية مبدأ التعاكف الذم تحدث عنو "غرايس"، فنقكؿ  ٌف ىذه اآلية إكا 
إٍذ نمحظ أف المخاطب الذم ىك ا قد قدـ القدر الالـز مف المعمكمات ، تشتمؿ عمى مبدأ الكـٌ 

نفيـ المقصكد مباشرة كفيمنا  ،ف ا أحؿ البيع كحٌرـ الرباإبمجرد القكؿ  ك دكف أف يزيد أك ينقص،ب
المباشر ليذا المقصكد، يجعؿ ىذه اآلية تحقؽ فائدة، كنقصد بالفائدة ىنا الكصكؿ إلى قصد الشارع 

كىك البيع كتكميفنا بترؾ أمر آخر  ،اإلليي مف آيتو أك خطابو ىذا، فيك بصدد تكميفنا بفعؿ أمر
 تعتبر حدنا دالليا القصد منو الحيمكلة دكف أف يزيد»الكـ التي  بىا  كىذا ما تنص عميو قاعدةكىك الر 

 :3ىما أساسييف كىذه القاعدة تتفٌرع إلى شرطيف 2«أك ينقص المتحاكركف مف مقدار الفائدة المطمكبة

 .لتكف إفادتؾ لممخاطب عمى قدر حاجتؾ -      

 المطمكب.ال تجعؿ إفادتؾ تتجاكز الحد -      

ـى الًربَّا﴾كاآلية الكريمة  رى ؿَّ ا البىٍيعى كى حى تتكفر عمى ىذيف (207سكرة البقرة، اآلية ) ﴿كأىحى
الشرطيف، فال نالحظ زيادة أك نقصاف في المعمكمات التي تحيمنا إلى فيـ المقصكد مف ىذا 

خطاب الذم ىك )ا( نحكـ عمى قائؿ ىذا الالخطاب، أٌما فيما يخٌص معيار الصدؽ فال يمكف أف 

                                                           

 .102، ص  العقمي التككثر أك كالميزاف المساف الرحمف، عبد طو -1
 .99العياشي ادراكم، االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني، مف الكعي بالخصكصيات النكعية لمظاىرة، ص  -2
 و، الصفحة نفسيا.المرجع نفس-3
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ذلؾ أنو ىك الذم يحٌدد مقاييس الصدؽ كالكذب، كىذا ما تنص عميو قاعدة  ،عمى أٌنو كاذب»
ف كاف ا قد أحٌؿ البيع كحٌرـ 1«الكيؼ التي تسعى إلى منع إدعاء الكذب أك إثبات الباطؿ ، كا 

بىا با الذم يستعممو ؼ الرٌ ة بالخير عمى خالفيذا ألنو يعرؼ أٌف البيع يعكد عمى البشريٌ  ،الرِّ
ـٌ تفريع ىذه القاعدة اس كنيبيا بسبب الطمع كالجشع،أصحابو ألكؿ أمكاؿ النٌ   )الكبؼ(كلقد ت

 :2إلى شرطيف ىما
 .ال تقؿ ما تعمـ خطأه -
 ال تقؿ ما ليس لىؾى عميو دليؿ. -

نو كتعالى كىك ف كما نرل ليما عالقة بالمخاطب، كالمخاطب في ىذه اآلية ىك ا سبحايف الشرطيكىذ
 يتكفر عمييما، فيك صادؽ في أقكالو كأفعالو كالدليؿ عمى ذلؾ ىك الكاقع كما ذكرنا.

منع المتكمـ مف أف ينزلؽ إلى مقاصد »أك "المالئمة" فيي تيدؼ إلى *أما فيما يتعمؽ بقاعدة "العالقة"
صياغة  في د كفؽإذ نالحظ أف المخاطب )ا( ق، 3«أخرل مخالفة لتمؾ التي أشيد فييا الخطاب

يا جاءت كٌرد عمى الذيف يقكلكف خطابو بشكؿ يتكافؽ مع مقاـ النزكؿ، كىذه اآلية كما نعرؼ أنٌ 
الذم يتمثؿ في  األساسي، كبذلؾ يتحقؽ شرطيا (بابا كأحىؿَّ ا البيع كحٌرـ الرٌ ا البيع مثؿ الرٌ مإنٌ )
  .فىذه اآلية إجابة ليـ لمكافري فجاءت ،4«مقالؾ مقامؾ ليناسب»

كنشير في ىذا الصدد إلى أف "سبربر" ك"كلسكف" طٌكرا ىذه القاعدة كصاغاىا بصكرة جديدة حيث 
 أك "المالئمة". عميو "مبدأ المناسبة" اكأطمق ،مبدأ يتفرع إلى قكاعد أخرل هااعتبر 

فنالحظ أف المخاطب )ا( قد  5«إلتـز الكضكح»أما فيما يخص قاعدة الجية التي تنص عمى 
 :6ميع ىذه الشركط التي تفرعت مف ىذه القاعدة كالتي ىي كالتالياحتـر ج

                                                           

.99، ص المساني التداكؿ في الحكارم االستمزاـ ادراكم، العياشي -1 
.المرجع نفسو، الصفحة نفسيا - 2 
 ىناؾ مف يطمؽ عمييا أيضا اسـ المناسبة. -*
 .100 ، صنفسو -3
 .فص ، نفسو -4
 .فص ، نفسو -5
 ص ف.، نفسو -6
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 .لتحترز مف اإللتباس-
 .لتحترز مف اإلجماؿ-
 .لتتكمـ بإيجاز-
 لترتب كالمؾ.-

أم الشارع اإلليي انتقى ألفاظا كاضحة سيمة كيسيرة لمفيـ في متناكؿ  ،فالمخاطب في ىذه اآلية
جميع الناس سكاسية، كما أنو رتب خطابو بشكؿ  ف الخطاب القرآني مكجو إلىإذلؾ  ،الجميع

با فقد جاء بعده ذلؾ أنو نتيجة لمبيع الذم ا الرٌ معقكؿ، إذ بدأ بإحالؿ البيع ذلؾ أنو يمثؿ األصؿ، أمٌ 
 شرعية.يتـ بطريقة غير 

كما نالحظو في داللة المنطكؽ الصريح كفي ىذه اآلية بالذات أٌف المخاطب إحتـر القكاعد 
ربعة باإلضافة إلى المبدأ العاـ )مبدأ التعاكف( كىذا ما يؤدم إلى فيـ المقصكد التخاطبية األ

 مباشرة.

 -لكف ليس ذلؾ المتعمؽ بالجانب التداكلي ،إٌف داللة المنطكؽ في ىذه اآلية ىي داللة استمزامية
دالليا عدـ  فاآلية السابقة مثالن تستمـز ،ما ذلؾ المتعمؽ بالجانب الدالليإنٌ  ،الذم نحف بصدد دراستو
كىذا النكع مف الداللة يندرج حسب "طو عبد الرحماف" ضمف نكع  ،باالمماثمة بيف البيع كالرٌ 

نفسو ميز بيف نكعيف مف  "غرايس"االستمزاـ أطمؽ عميو اسـ "االستمزاـ التشارحي" كمف مخصكص 
ار إلى أف األكؿ يتعمؽ في مقابؿ االستمزاـ الحكارم، كأش "االستمزاـ الطبيعيا "االستمزاـ الحكارم كىم

 .بالجانب التداكليفيتعمؽ الثاني أما  ،بالجانب الداللي

 :المنطوق غير الصريح داللة أنواع .ب 
 :اللة إلى ثالثة أقساـ حددىا كما يميكع مف الدٌ يقسـ الشككاني ىذا النٌ 

 .االقتضاء داللة-

 .داللة اإليماء-

 .داللة اإلشارة-
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 ز أكثر عمى داللة االقتضاءحميؿ كسنركٌ رح كالتٌ ـ بالشٌ ينكاحد م كفيما سيأتي سنتعرض لكؿٌ 
 "االستمزاـ الحكارم". ػنحاكؿ أف نبيف العالقة المكجكدة بينيا كبيف ما يسمى بك 

 داللة االقتضاء:– 

 لما لو مف أىمية بالغة في بناء الخطاب، ة كبيرة لمكضكع االقتضاءككاني أىميٌ لقد أعطى الشٌ 
خاطبية، كنجد  "الشككاني" في في العممية التٌ  )االقتضاء(االستعانة بوأدرؾ استحالة التحدث دكف ك 

عدمو،  ككذلؾ ربطيا بكجكد القصد أك  ،عالقة المتكمـ بالممفكظبىذا الكتاب يربط بنية االقتضاء 
الصحة  ا تكقؼ الصدؽ أكفداللة االقتضاء ىي إذ:» "الشككاني" داللة االقتضاء في قكلو  كيعرؼ

عريؼ  نصؿ إلى أف داللة ، كمف ىذا التٌ 1«شرعية عميو مع ككف ذلؾ مقصكد المتكمـ ال العقمية أك
 :أساسية كىي كالتالي عناصر فظ عمى الـز معناه البد أف يتكقؼ عمى ثالثةالمٌ 

 .صدؽ المتكمـ -
 .عقال الكالـ صحة -
 .شرعا الكالـ صحة -
 أقسام داللة االقتضاء 
  المتكمم: صدق عميو يتوقفما 

و صادؽ إذا كاف مطابقا نٌ إإذ نقكؿ عمى كالـ المخاطب  ،الكاقع لصدؽ في ىذه الحالة ىككمعيار ا
، فال بد أف يككف ذلؾ المعنى المقدر مقتضى في لو اإذا كاف مخالف ،أنو كاذبلمكاقع، كنقكؿ عنو 

فمف  3(إنما األعماؿ بالنيات): حديثىذا ال نذكر ،ككمثاؿ عمى ىذا النكع مف الداللة .2الكالـ
لكف  ،ىذا الحديث نفيـ أف كؿ األعماؿ التي يقـك بيا اإلنساف تككف عف نية كقصد معيف هظاىر 

كفي أحياف كثيرة يككف  ،طبعا ليست كؿ أفعاؿ الناس مقصكدة ىؿ ىذا صحيح في الكاقع ؟
أكفي حالة ال كعي، كبما أٌف ظاىر ىذا الحديث مخالؼ، فال بٌد مف أف  امسيرن  أك مجبكرنا اإلنساف

كجب تقدير معنى غير »ا مضمرا غير مصٌرح بو أم اه الظاىر يستمـز كجكد معنى كقصدنا خفين معن
                                                           

.302صالشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى  تحقيؽ عمـ األصكؿ،  - 1 
.145حسف خطاب، داللة المنطكؽ كالمفيـك ، ص ينظر:  - 2 

.    3، ص1، ج1لى الرسكؿ)ص(، رقـإاخرجو البخارم، باب كيؼ كاف بدء الكحي  -3 
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كىكال عمؿ صالح إاٌل بنٌية فبتقدير  ،مكجكد بالعبارة زائد عنيا كالـز ليا مف أجؿ أف تطابؽ الكاقع
ا عمى .إف أخذن1«شرطا لصحة األعماؿ كليذا جعؿ الفقياء النية ركننا أك ،الصحة يستقيـ الكالـ

الرسكؿ  بالكذب كىذا ما يتناقض مع أحد  فإننا نحكـ عمى المخاطب الذم ىك ،ظاىر ىذا الحديث
كالذم يتمثؿ في قاعدة الكيؼ التي تشترط عمى المتكمـ  ،القكاعد األربعة المتفرعة عف مبدأ التعاكف

ؽ، أف يككف صادقا في كالمو كأف يأتي بدليؿ عمى ذلؾ )صدقو(، كالرسكؿ معركؼ بالصد
كبما  بدأ التعاكف كباألخص قاعدة الكيؼالمخاطب سيحتـر مىذا كالمتمقي يضع في رأسو فكرة أٌف 

ذلؾ >>أف  جب البحث عف الحمقة المفقكدةك و فإنٌ  ،الخطاب يتناقض مع الكاقعىذا ظاىر  أفٌ 
كيككف ىذا  2اإلقتضاء لدل المتكمـ ىك معنى غير مباشر معنى شيء عف طريؽ شيء آخر<<

كيرتبط فيمو بقصد المخاطب  المسككت عنو )المقتضى( لعنصر المضمر أكىك االمعنى 
فيبنية االقتضاء يتكقؼ في الدكر عمى العالقة »كتحديد ىذا المعنى )الرسكؿ( كسياؽ حديثو 

تظير  ا، كىنا إذن 3«ىذه العالقة التي تتصؿ باحتماالت تخاطبية تسيـ في فيـ المعنى اإلستمزامية
كمييما ينطمقاف مف المنطكؽ لمكصكؿ  فَّ إحيث  ،بيف االقتضاء كاالستمزاـ الحكارمالعالقة المكجكدة 

استقراء بنية االقتضاء عند األصكلييف تعتمد عمى المنطكؽ »يككف كلذلؾ  ،إلى المسككت عنو
المفظ مطمقا، خٌص ما عداه معرفنا  الذم يككف مفيكمنا مف المفظػ، كلما كاف مفيكمنا مف داللة

كالمسككت عنو في ىذه اآلية ىك)أنو ال عمؿ صالح إاٌل  4«اـ المشترؾ تمييزنا عف غيرهبالمعنى الع
، التطابؽ يككف مرتكزا عمى ما تعارؼ عميو لمكاقعطابؽ بنية(  كبيذا يستقيـ المعنى كيصبح م

 .المتخاطبيف كعمى مدل اشتراكيما في الخمفيات المعرفية

 :ما يتوقف عميو صدق الكالم عقاًل 
كمثاؿ عمى ذلؾ نذكر قكلو تعالى:  مضمرنا لصحة كقكع الممفكظ بو عقالن ك ىنا مدلكؿ فيويككف الك 

، أف ىذا يظير مف خالؿ اآلية ككما ،(82 ، اآليةسكرة يكسؼ) ﴿كاسأؿ القرية التي كٌنا فييا﴾
                                                           

 .145حسف خطاب، داللة المنطكؽ كالمفيـك عند األصكلييف كأثرىا في استنباط األحكاـ الفقيية، ص  -1
 .     79، ص2005فمسفة بكؿ غرايس، الدار المصرية السعكدية، مصر، صالح إسماعيؿ، نظرية المعنى في  - 2

حافظ إسماعيمي عمكم، الحجاج مفيكمو كمجاالتو، دراسة نظرية كتطبيقية في البالغة الجديدة، عالـ الكتب الحديث  -3
 .161ـ، ص 2010، 1األردف، ط -اربد

 .178ص  ،المرجع نفسو -4



 انفصم األول:                        انىعي األصىني بمفهىو االستهساو انحىاري عند انشىكاني

 

27 
 

  .و أثناء السؤاؿ يأتي الجكابؤاؿ مكجو إلى القرية بمنازليا كطرقيا ك... كيفترض أنٌ السٌ 

إلى  )المتكمـ( قد قاـ بخرؽ قاعدة الجية التي تدعك ولمخاطب أثناء سماعو بيذه اآلية، بأنٌ يحس  ا
فإف ىذا يؤدم إلى المبس كالغمكض.  ،لمكاقع امخالف يبدك ،الكضكح، فككف ىذا الخطاب مف ظاىره

 مكصكؿ إلى المسككتان لساعدم يتدخؿ العقؿ ثـ بعد ذلؾيتعارضاف مع الكضكح، المفيكميف ف يكىذ
 عنو فيبني المتمقي مجمكعة مف االستمزامات لمكصكؿ إلى المقصكد الحقيقي كتقدير المسككت عنو،

، 1في استمرارية التكاصؿ بيف المتكمـ كالمتمقي ككذلؾة ىذه االستمزامات، الذم يساىـ في صح ىك
الستمزامات كتككف ىذه ا. ذلؾ أف االقتضاء يسد الفراغ الذم قد يؤدم إلى إخفاؽ العممية التخاطبية

 كما يمي:

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

إلى درجة أف المتمقي ال يمكنو اإلحاطة  أف ىذه االحتماالت اإلستمزامية كاسعة جدنا ان فكما نرل إذ
بيا، كلذلؾ يتدٌخؿ العقؿ ليرشدنا إلى المعنى المستمـز المقصكد )المعنى غير الطبيعي( كككف 

                                                           

1 -Ducrot (O), Dire et ne pas dire, 2ème édition, Hermann, Paris, 1980, p. 91. 
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لصحة  ان نيكف بالخطاب، ك)أىؿ القرية( أضمر إذالناس قادريف عمى اإلجابة، فيذا يعني أٌنيـ المع
 ىذا المدلكؿ عقالن.

ككما نرل أٌف )القرية(جاءت كقيد يساعد المتمقي عمى فيـ ىذا الخطاب، ك)أىؿ القرية( جاء عمى 
شاكمة المجاز، كالمعركؼ أنو في المجاز ينزاح المتكمـ عف الحٌد الحقيقي لممعاني، كليذا يتكجب 

ـ محاكره مف ظاىره إلى معنى حفي كيساعده في ىذه اآلية مفيـك )القرية( عمى المتمقي نقؿ كال
كىك)أىميا( كال يجكز حمؿ المفظ عمى  1الذم يعتبر قرينة تساعد عمى فيـ المعنى المستمـز حكاريا

القرينة )القرية( ككذلؾ البٌد  مجازه إاٌل بكجكد دليؿ صحيح يمنع مف إرادة الحقيقة، كالدليؿ ىنا ىك
كد ارتباط كثيؽ بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم ليٌصح الكالـ، كاالرتباط في ىذا مف كج

 عالقة الجزء بالكؿ، أم عالقة األىؿ بالقرية. ىك (82 ، اآليةسكرة يكسؼ) المثاؿ ﴿كاسأؿ القرية﴾
ز يككف التجكٌ  أف ينقسـ إلى نكعيف: إما كىك "المجاز المرسؿ "كىذا النكع مف المجاز يطمؽ عميو

)حذؼ أىؿ القرية(، 2في ىذا المثاؿ عف طريؽ الحذؼ كرد كقد ،يككف بالحذؼ أك ،فيو بالزيادة
باإلضافة إلى  ،مقصكد المتكمـ بطريقة غير مباشرةشكؿ مف أشكاؿ التعبير عف  كالمجاز ىك

ـ كىذا ما ييقٌرب أكثر بيف مفيـك االقتضاء كمفيـك اإلستمزا ،أشكاؿ أخرل كالكنايات كاالستعارات
نتطرؽ أكثر لمعالقة التي تجمع بيف المجاز كاالستمزاـ س ،الحكارم كفيما يأتي في بقية ىذا الفصؿ

 الحكارم.

 :ما يتوقف عميو صحة الكالم شرًعا 
قكلو لالسنة،  كترتبط صحة الكالـ في ىذه الحالة بنص شرعي سكاءن مف الكتاب أ

﴾ ـٍ ـٍ أمَّيىاًتكي مىٍيكي إذ نفيـ مف ظاىر ىذا الخطاب أٌف ،(23 ، اآليةلنساءسكرة ا) تعالى:﴿كحيرِّمىٍت عى
مة كىذا أم ىنا تـ تحديد كتعييف الفئة المحرَّ  ،المقصكدات بفعؿ التحريـ األميات ىٌف المعنيات أك

فيف كتصرفاتيـ، حريـ يرتبط بأفعاؿ المكمٌ ، كالتَّ الذم يساعدنا عمى فيـ المقصكد الحقيقيٌ  عييف ىكالتَّ 

                                                           

ـ، 2006 ،1لبناف، ط -طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، بيركتأنظر:  -1
 .104ص
 -ػى1424، 1محمد صالح العثيميف، األصكؿ في عمـ األصكؿ، دار اإلماـ مالؾ، باب الكادم، الجزائر، طينظر:  -2

 .15 -14ـ، ص2004
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عدا التحريـ، كالمتمقي ىنا  ان كمضمر  ااىر البٌد أف يككف ىناؾ معنى خفي  ككراء ىذا القصد الظ
 ؿ في تحريـ فعؿ الزكاج كالكطء كبمساعدة الشرع يستمـز المقصكد الذم يتمثَّ 

 

 

 

 

الذم  ففعؿ )التحريـ( في ىذه اآلية معقكد بإحالة مضمرة تقتضي تحريـ فعؿ الزكاج، كالشرع ىك
 كفي ىذه اآلية يتمثؿ في اإلنساف المجٌرد في كؿ زماف كمكاف. ،يفعٌ م يحيمنا إلى سياؽ كمتمؽٍّ 

إٌف ىذا الخطاب )كحرمت عميكـ أمياتكـ( صدر مف المخاطب )الشارع اإلليي( إلى المخاطب 
ؿ الذم يمثٌ  ( كىذا األخير ىكمف األميات )اإلنساف المجٌرد( مف أجؿ ترؾ الفعؿ )تحريـ الزكاج

 .ذم يككف نتاجا لإلستدالؿ التداكلي، الالمقتضي المسككت عنو أك

دكرنا  يمثؿو نٌ إ ذلؾ ،ؿ أيضا العرؼ لمكصكؿ إلى فيـ المقصكدكفي ىذا النكع مف الخطاب يتدخَّ 
، فعندما يسمع شخص ما الخطاب السابؽ ونفسالعرؼ ىامنا لدل األفراد الذيف يجرم عمييـ 

ى داللة ىذه اآلية عمى المعنى المقٌدر كتسمَّ  )حرمت عميكـ أمياتكـ( يفيـ مباشرة منو تحريـ الكطء،
 فبمجرد النطؽ بيا  يتبادر إلى ذىننا معناىا االصطالحي كالمتعارؼ عميو . 1بداللة اإلقتضاء

 كاإلستمزاـ الحكارم تكمف في العالقة التي تجمع بيف االقتضاء مف خالؿ ما سبؽ نصؿ إلى أف
 :مجمكعة مف النقاط كىي كالتالي

نتاج لنكع مف المسككت عنو الحكارم كاالقتضاء مفيـك تداكلي ككمييما  كال مف اإلستمزاـ -
تمؾ الفراغات المكجكدة عمى مستكل ظاىر الخطاب  ءغير المنطكؽ بو، ككؿ كاحد منيما يمجأ لمؿ

، ككذلؾ المعمكمات التي يتكفر عمييا إلى عناصر أخرل كالكاقع كالعقؿ كالشرع )المنطكؽ(،

                                                           

، د ت، 1أبك الحسيف البصرم، محمد بف عمي الطيب، المعتمد في أصكؿ الفقو، دار الكتب العممية، بيركت، جينظر:  -1
 . 307ص

 حيرِّمىت عميكـ أيمىيىاًتكيـ
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كت عنو، كىذه العناصر الثالثة عبارة عف قرائف تحيمنا إلى المقصكد لمكصكؿ إلى المسك 1الخطاب
 الحقيقي.

العناصر المنطكقة لمكصكؿ إلى غير مف  تبتدأ كالىما يعتمداف عمى استدالالت، -      
، ذلؾ أف االستدالؿ يتصؿ بالدليؿ كالداللة كذلؾ باالعتماد عمى القرائف الحالية كالمقامية ،المنطكقة
المعنى ال  قتضاء،إلفي ا،ف2الستنتاج كاالستنباط كاالقتضاء كالبرىاف كالقياس كالحجةكالمزـك كا
كىذا الصدؽ  إذا أدرؾ المتمقي الكالـ المحذكؼ  ليصدؽ كالـ المتكمـ كيستقيـ معناه ، إاٌليستقيـ 
أما في االستمزاـ الحكارم فال بد أيضا مف االستعانة بعنصر  في كؿ عممية تخاطبية، ضركرمٌ 

 ـ كقصده.ياؽ لكي يستقيـ الكالـ كيصبح مطابقا العتقاد المتكمِّ السِّ 

كمييما يعبراف عف قدرة المتكمـ عمى أف يقصد أكثر مما يصرح بو ذلؾ أف اإلقتضاء يشبو  -
اإلستمزاـ الحكارم في ككنو >>يقدـ تفسير صريح لقدرة المتكمـ عمى أف يعني أكثر مما يقكؿ 

 . 3المعنى الحقيقي لأللفاظ<<بالفعؿ، أم أكثر مما يعبر عنو 

نقاط أخرل  ىناؾ  أفٌ قاط المشتركة بيف االقتضاء كاالستمزاـ الحكارم إالٌ كبالرغـ مف كجكد ىذه الن  
 :يخمفاف فييا كتكمف فيما يمي

أما في االستمزاـ الحكارم  فال يمكف أف  االقتضاء يمكف أف نجد المقتضى دكف مقتضاه، -
االستدالالت في بنية االقتضاء ترتبط أكثر بالمحتكل  فٌ إذلؾ  1نجد الممزـك دكف الزمو

ـٌ التمٌفظ بيا، في حيف أنو في االستمزاـ الحكارم يتجاكز تمؾ المعاني  الداللي لمعبارات التي ت
المستمزمة متناقضة تمامنا  المحتكل الداللي،إذ يمكف أف تككف العناصر المسككت عنيا أك

ـٌ التصريح بو في ظاىر الخط ب، كىذا ما جعؿ "غرايس" يميز بيف نكعيف مف الما ت
االستمزاـ كىما االستمزاـ الحكارم في مقابؿ االستمزاـ المنطقي الذم يقتصر عمى 

                                                           

1-Orecchioni (C.K), L’implicite, éd. Armand Colin, Paris, 1986, p. 36. 
، منكبة، تكنس، 1ككمية اآلداب كالفنكف كاالنسانيات، طشكرم المبخكت، االستدالؿ البالغي، دار المعرفة لمنشر  -2

 .18، ص2006
، منشكرات كزارة اإلعالـ، الككيت 20، مجمد 3عادؿ فاخكرم، اإلقتضاء في التداكؿ المساني، مجمة عالـ الفكر، ع - 3

 . 141، ص1989أكتكبر، نكفمبر، ديسمبر، 
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، عمى خالؼ النكع األكؿ الذم يتعدل 1االستدالالت المبنية عمى المضمكف الداللي فقط
 داكلي.في استدالالتو الجانب الداللي إلى الجانب التَّ 

 ذلؾ أنو كما قمنا مرتبط قتضى ال يتغير بتغير الظركؼ المحيطة بالخطاب،المعنى الم -
أنو  ؾالظركؼ، ذلالمعنى المستمـز حكاريا فيتغير بتغير ىذه  االداللي، أمبالمحتكل أكثر 
 باالستعماؿ.بعنصر مرتبط 

 داللة اإليماء: -

عميؿ لكاف فظ بحكـ لكلـ يكف التٌ كداللة اإليماء، أف يقترف المٌ »اللة بقكلو: عرؼ "الشككاني" ىذه الدٌ 
ف يظير مف أم  يككف الرٌ  ،2«بعيدنا بط بيف ذلؾ الحكـ كتمؾ الصفة ربطا غير صحيح، حيث كا 

كلمعرفة المقصكد البٌد  3الخطاب أٌف الصفة ىي عمة لذلؾ الحكـ إاٌل أٌف الحقيقة غير ذلؾ الظاىر
ا "غرايس"، كىذا النكع مف الداللة يندرج المالئمة التي تحدث عني مف االستعانة بقاعدة العالقة أك
ككمثاؿ عمى ىذا نذكر قكلو تعالى:  يا مقصكدة مف طرؼ المتكمـ،نٌ إضمف الداللة االلتزامية، ذلؾ 

يظير مف  ىذه  ،(82 ، اآليةسكرة يكسؼ) ﴾الزانية كالزاني فاجمدكا كؿ كاحد منيما مائة جمدة﴿
ؿَّ أىمىرى  بجمد الزانية كالزاني مائة جمدة، كلقد جاء ىذا األمر عمى شاكمة  اآلية الكريمة، أف ا عزَّ كىجى

كىذا  4جمدكا( تكمئ بالحكـ الذم يتمثؿ في أٌف )الزنا عٌمة لمجمد(االكصؼ، كفاء التعقيب ىنا )ف
ٌنما دٌؿ عميو عف طريؽ اإليماء. كيقكؿ "الغزالي" عف داللة اإليماء  *الحكـ لـ يصرح بو مباشرة كا 

، فينا تحدث عف مناسبة ذلؾ 5«عميؿ مف إضافة الحكـ، إلى الكصؼ المناسبفيـ الت»أٌنيا 

                                                           

 .112تمد في أصكؿ الفقو، ص أبك الحسيف البصرم، محمد بف عمي الطيب، المعينظر:  -1
 .302الشككاني، ارشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ، ص  -2
 .60عمي محمد، محمد يكنس، مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، ص ينظر:  -3
 .143حسف خطاب، داللة المنطكؽ كالمفيـك عند األصكلييف كأثرىا في استنباط األحكاـ الفقيية، ص ينظر:  -4
( 1111، 504 -1958 -1450د أبك حامد محمد بف محمد الطكسمي الغزالي، فيمسكؼ مسمـ، فقيو شافعي )ىك محم -*

مف عمـ األصكؿ، تمكف فيو مف مف دمج المنطؽ في الديف )نقال عف: عمي محمد محمد يكنس، عمـ  ىلو كتاب المستصف
 (.285التخاطب اإلسالمي....، ص 

، 1، ط1مـ األصكؿ، تح: محمد عبد السالـ، دار الكتب العممية، بيركت، جعبد الشرؼ، الغزالي، المستصفى مف ع -5
 .264، ص  1993
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تشبو ما تحدث عنو غرايس في قاعدة الجية التي تعتبر  ، كىذه المناسبةالكصؼ لمحكـ المذككر
 .مف العناصر الضركرية لنجاح عممية التخاطب

 داللة اإلشارة: -

مف قبؿ المتكمـ كمع ذلؾ تصنؼ داللة اإلشارة عمى عكس داللة اإليماء، غير مقصكدة 
داللة اإلشارة حيث ال يككف مقصكدنا »كيقكؿ عنيا "الشككاني": ة،اللة االلتزاميٌ ضمف الدٌ 

كلفيـ ىذا نستعيف ، اللةكمف تعريفو ىذا نفيـ أف القصد غير مكجكد في ىذا النكع مف الدٌ 1«لممتكٌمـ
ـٍ لىٍيمىةى ا ؿَّ لىكي ،مف (2 ، اآليةسكرة البقرة) 2لًصياـ الرفث إلى ًنسىاًئكيـ﴾بالمثاؿ التالي )آية كريمة(:﴿كأحى

يستمـز المتمقي  اىر يفيـ المتمقي أف الجماع في ليالي رمضاف حالؿ، كمف ىذا المعنى الظاىرالظٌ 
 مجمكعة مف المعاني كىي: 

 

 

 

 

 

 

 

ا لممعنى الذم حكما الزمن  د  عى كىذا المعنى األخير )يجكز لممرء أف يصبح جنبنا في ليالي رمضاف( يي 
ف كاف غير ظاىر فيذا سيؤدم إلى 3سيؽ فيو ىذا الكالـ، كالـز المعنى ال يككف دائما ظاىرينا ، كا 

كككف ىذه الداللة غير مقصكدة مف طرؼ المتكمـ  جعؿ "غرايس" يقـك  ،خرؽ قاعدة الجية
                                                           

 . 302الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ، ص  -1
اآلية لـ يكردىا الشككاني في كتابو إرشاد الفحكؿ، أخذناىا مف مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب العممي، محمد محمد  -2

 .62يكنس، ص 
 . 141كأثرىا في استنباط األحكاـ الفقيية، ص  حسف خطاب، داللة المنطكؽ كالمفيـك عند األصكلييفينظر:  -3

 الجماع في ليالي رمضاف حالؿ

 الجماع في الجزء األخير مف الميؿ حالؿ

 يمكف أف نسمع األذاف قبؿ أف نٍغتًسؿ

 يصبح المرء جنبنا

 المسككت عنو

لمنطكؽا  

رمضاف ليالييجكز لممرء أف يصبح جنبنا في   
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أما عدا ذلؾ ،1بإخراجيا مف داللة المفيـك ذلؾ أٌنو يرل أف كؿ المفاىيـ مقصكدة مف طرؼ المتكمـ
 فيدرجو ضمف داللة المنطكؽ .

 

 

 

 

 

 

ككذلؾ بيف  ،ف لنا كيؼ قسـ "الشككاني" داللة المنطكؽ إلى منطكؽ صريحط يبيٌ ىذا المخطٌ 
 أقساـ كؿ كاحد منيما.

سنبيف كيؼ قسـ "الشككاني" المنطكؽ غير الصريح إلى قسميف ف أما في الخطاطة التالية
 .عدـ كجكد القصد كجكد أكالحسب 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 61عمي، مقدمة في عممي التخمص الداللة كالتخاطب، ص  محمد محمد يكنس -1

 داللة المنطكؽ عند الشككاني

صرٌحال غٌر منطوقال صرٌحال منطوقال  

 داللة إشارة داللة ايماء داللة اقتضاء داللة مطابقة داللة تضمف

مف المتكمـمقصكدة  مقصكدة مف المتكمـالغير    

اقتضاء داللة  داللة اشارة داللة ايماء 

داللة المنطكؽ غير الصريح  
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 ،بيٌنا في الخطاطة التالية، أف "الشككاني" قد ربط داللة المنطكؽ غير الصريح بعنصر القصد لقد
المتكمـ يتعمد فييما عدـ  فٌ إإذ كما يظير أنو ربط داللة االقتضاء كاإليماء بقصد المتكمـ، ذلؾ 

 -كما ذكرنا –القتضاءا ةففي دالل ة الكصكؿ إليو لممتمقي،كيترؾ ميمَّ  ،التصريح بالمسككت عنو
يستعيف المتمقي بثالثة عناصر ميمة كىي العقؿ الشرع كالكاقع، لفيـ المقصكد الحقيقي الذم يرمي 

في داللة اإليماء المتكمـ أيضا يترؾ كيبث في خطابو قرائف ك إليو المتكمـ، لكي يستقيـ المعنى، 
 ماراتألا داللة اإلشارة تككف تمؾ تكحي إلى المقصكد الحقيقي كي ال يتيو المتمقي، في حيف أنو في

مف ذلؾ تحيمنا إلى المقصكد  كبالرغـ المتكمـلخطاب غير مقصكدة مف طرؼ المكجكدة في ا
 الذم يستنتج الـز المعنى كذلؾ  باالستعانة بسياؽ الكالـ. الحقيقي، كالمتمقي ىك

قتو بالداللة عند "غرايس" داللة المنطكؽ عند "الشككاني" كعرفنا عال ما قمنا أكالن بدراسةبعدك      
كنحاكؿ معرفة خصكصياتو كمميزاتو عف  ،ننتقؿ إلى القسـ الثاني كالذم يتمثؿ في داللة المفيـك

داللة المنطكؽ )المنطكؽ الصريح كغير الصريح( عند "الشككاني" كعف الداللة الطبيعية كغير 
 الطبيعية عند "غرايس".

 داللة المفيوم: .2
كالمفيـك ما دٌؿ عميو المفظ ال في محؿ النطؽ أم »لمفيـك في قكلو: يعرؼ "الشككاني" داللة ا

،كداللة المفيـك عمى خالؼ داللة المنطكؽ كذلؾ 1«يككف حكما لغير المذككر كحاالن مف أحكالو
حصيمة لما تكصؿ إليو  أك فيي تككف إما مستمدة مف الشرع ،ألنيا غير مفيكمة مف المنطكؽ

ما »بيف ما يقاؿ كما يقصد، أراد مف خالؿ األٌكؿ الداللة الطبيعية أم العقؿ، ك"غرايس" عندما فٌرؽ 
ما »الثاني فأراد الداللة غير الطبيعية أم  بخصكص ، أما2«تعنيو الكممات كالعبارات بقيميا المفظية

كيطمؽ عمييا 3«يريد المتكمـ أف يبمغو لمسامع بما يتاح لو مف أعراؼ االستعماؿ ككسائؿ اإلستدالؿ
 المعنى المستمـز  معنى غير الحرفي أكأيضا ال

                                                           

 .302الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ، ص  -1
 .33في البحث المغكم المعاصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د. ت، ص  محمكد أحمد نحمة، أفاؽ جديدة -2
 .33المرجع نفسو، ص  -3
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مخاطبو مف يقـك المحاكر بنقؿ كالـ لقد كجد "غرايس" في مفيـك االستمزاـ الحكارم الذم 
بيف  -إف صح التعبير -كيمزة كصؿ ،معناه الظاىر إلى معناه الخفي حسب ما يقتضيو المقاـ

 ما ذكرناه في داللة المنطكؽ أفٌ ة(، كمِّ اللة غير الطبيعيٌ ة كالدٌ بيعيٌ اللة الطٌ ىاتيف الداللتيف )الدٌ 
داللة  ندرجانية تاللة الثٌ الدٌ أما ضمف داللة المنطكؽ )عند الشككاني( ك تندرج فييا اللة األكلى الدٌ 

كبذلؾ البد أف يككف اإلستمزاـ الحكارم أيضا ىمزة كصؿ بيف المنطكؽ  المفيـك )عند الشككاني(،
ت المحيطة بالعممية التخاطبية لمكصكؿ إلى تمؾ المعاني كالمفيـك مع االستعانة ببعض المعطيا

 كالتي تمثؿ كما قمنا داللة المفيـك عند "الشككاني". ،ياؽالمستمزمة مف السٌ  غير المباشرة أك

 :أنواع داللة المفيوم 
 يقسـ "الشككاني" ىذه الداللة إلى قسميف ىما:

 1داللة المفيوم الموافق: . أ
فإذا  ف المسككت عنو مكافقا لمممفكظ بوفالمفيـك المكافؽ حيث يكك »كيعرفيا "الشككاني" كما يمي: 

ف كاف مساكين  لى فحك كاف أكلى بالحكـ مف المنطكؽ بو فيسمٌ  ى لحف ا لو فيسمٌ الخطاب كا 
أم يككف مدلكؿ المفظ في محٌؿ السككت مكافقا لمدلكؿ المفظ في محؿ النطؽ،  فالحكـ  ،2«الخطاب

في الحكـ  لممنطكؽ ككمثاؿ عمى ىذا النكع نذكر قكلو تعالى: في المسككت عنو  يككف مساكيا 
﴾ .إذ نفيـ مف ظاىر اآلية أٌف التأفيؼ عمى الكالديف حراـ ([23سكرة اإلسراء ])﴿فال تقؿ ليما أؼو

أخؼ ضرر مف أشكاؿ اإلساءة األخرل  و يسيء إلييما، ككما نعرؼ أف قكؿ "أؼ" ليما ىكذلؾ أنٌ 
 ة مف االحتماالت، ذلؾ أنو يعي أف ككف ا حـر "األؼ" الذم ىكفالمتمقي يضع في ذىنو مجمكع

يستحضر  مف ثـيستمـز تحريـ األكثر درجة في اإلساءة إلييما، ك  أقؿ درجة في سمـ اإلساءة إلييما،
 كيرتبيا كما يمي في السمـ الحجاجي التالي: جميع ىذه األشكاؿ التي يعرفيا كيراىا في الكاقع

 

                                                           

مفيـك المكافقة ىك تسمية شافعية كىي تكافؽ ما يسميو األحناؼ بداللة اإلشارة لكف الشافعية في معالجتيـ ليذه الداللة  -1
أنكاع المعنى األخرل )محمد محمد يكنس عمي، عمـ التخاطب اإلسالمي، أضافكا قميالن فيما يتعمؽ بتعريفيا كذلؾ عالقتيا ب

 .238، ص 2006، 1دار المدار اإلسالمي، ط
 .302الشككاني، إرشاد الفحكؿ، ص  -2
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 رب ىكالضٌ  كما أفٌ  ،"أؼٍّ  "األكثر إساءة إلى الكالديف مف قكؿ تـ ىكالشٌ  مـ أفٌ مف ىذا السٌ  فكما نرل
، كىكذا كما نالحظو رب كاألؼٌ تـ كالضٌ أكثر إساءة مف الشٌ  رد أيضا ىكتـ، كالطٌ أكثر إساءة مف الشٌ 

ف(، فينا يككف )اإلساءة إلى الكالدييتيجة كىة تتفؽ في النٌ ىذه االحتماالت اإلستمزاميٌ  كؿٌ  أفٌ 
ي يبنييا المتمقي، مكافقا لممنطكؽ في الحكـ ذم يتمثؿ في ىذه االحتماالت التٌ المسككت عنو الٌ 

 )عدـ اإلساءة لمكالديف(.

رب، تـ الضٌ ىذه اآلية بداللة المفيـك المكافؽ عمى تحريـ جميع أشكاؿ اإلساءة إلييما كالشٌ  كتدؿ
 الطرد، السجف، القتؿ...

و عادة ما تنبو ىذه نٌ إذلؾ  ،"تنبيو الخطاب" الداللة أحيانا "بفحكل الخطاب" أككما يطمؽ عمى ىذه 
كذلؾ بأف يدٌؿ عمى لكاحقو كمستمزماتو عندما يككف المسككت  ،الداللة داخؿ الممفكظ عمى المفظ

مف  (23اآلية  سكرة اإلسراء) ، فالمثاؿ السابؽ ﴿فال تقؿ ليما أٌؼ﴾1عنو أكلى بالحكـ مف المنطكؽ
ه يدٌؿ عمى تحريـ قكؿ )أؼ(، أما بفحكل الخطاب فيدٌؿ عمى تحريـ الشتـ كالضرب ثبكتا ظاىر 

                                                           

 .177حافظ اسما عيمي عمكم، الحجاج، مفيكمو كمجاالتو، ص ينظر:  -1

 أشكال اإلساءةسمم 
 

 قتل الوالدين.  -
 سجن الوالدين.  - 

 .طرد الوالدين  -
 ضرب الوالدين.  -
 شتم الوالدين.  -

 .قول أف لموالدين  - 
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، فالعمة مثال تككف أقكل في الضرب مف الشتـ كىذا ما يثبت أكلكية تحريـ 1باألكلكٌية لقكة الٌعمة فيو
 الضرب عمى تحريـ الشتـ.

ذا أردنا أف نطبؽ عمى المثاؿ السابؽ المبدأ التعاكني الذم ت حدث عنو "غرايس"، فإننا نالحظ أف كا 
أف يأٌؼ  االبفخطابو يتكفر عمى قاعدة الكيؼ بحيث أنو كاف صادقا في قكلو، إذ ال يجب عمى 

ًبرىا عميو في مرضو، في كجو كالديو بعدىا منحاه الحياة، كربيانو، كحجتو في  كسانداه في حياتو كصى
كالمو ف ع، كيتكفر أيضا عمى قاعدة العالقة،ذلؾ ما يعانيو اآلباء مف جراء ىذا التصرؼ في الكاق

جاء مناسبا لمقاـ )اإلساءة إلى الكالديف(، كتكفر أيضا عمى قاعدة الجية ،حيث أنو استخدـ أسمكبا 
كاضحا كىك)األمر( ككذلؾ كممات بسيطة ليضمف فيمو مف قبؿ المتمقي، أما فيما يخص قاعدة 

إاٌل جزء ينبو بو إلى  ذلؾ أف ىذا المعنى الظاىر ما ىكالكـ، فنالحظ أنو لـ يقدـ المعمكمات الكافية 
. باقي المعاني األخرل التي تساعدنا عمى الكصكؿ إلى المعنى الكمي أك  المستمـز

 االنتقاؿمف األدنى إلى األعمى كثانييما االنتقاؿ كمفيـك داللة المكافقة يشتمؿ عمى نكعيف أكليما 
 اكؿ تبياف طبيعة كؿ كاحد منيما مف خالؿ تقديـ أمثمة.كفيما سيأتي سنح 2مف األعمى إلى األدنى

 االنتقال من األدنى إلى األعمى:  -

إساءة إلى  يظير ذلؾ في المثاؿ السابؽ ﴿فال تقؿ ليما أؼ﴾، فينا يتـ اإلنتقاؿ مف األقؿ ضرر أك
عف »ة عبار  األكثر إساءة، كىذا ما مثمناه بالسمـ الحجاجي السابؽ كالذم تحدث عنو "ديكرك" كىك

، ككؿ ىذه االحتماالت المذككرة )الضرب، 3«مجمكعة غير فارغة مف األقكاؿ مزكدة بعالقة ترتيبية
كاحدة  4<<فئة حجاجية>> الشتـ، الطرد...( تستمـز نتيجة كاحدة كىي اإلساءة، كليذا تدرج ضمف 

م يساعد الذ ،كىذا العنصر المشترؾ ىك5«فئة حجاجية تتحٌدد بنتيجتيا المشتركة»ذلؾ أف كؿ 
                                                           

بحث في تداكليات الخطاب، مجمة األثر، قسـ المغة  عبد القادر فيـ شيباني، الداللة المفظية في الفكر األصكلي، -1
 .95، ص 4العربية، معسكر، الجزائر، العدد 

، كذكره أيضا حافظ أساليب عمكم في كتاب 63محمد يكنس عمي، مقدمة في عممي الداللة كالخطاب، ص  محمد  -2
 . 98الحجاج، ص 

 .277طو عبد الرحمف، المساف أك الميزاف أك التككثر العقمي، ص  -3
 .276المرجع نفسو، ص  -4
 .276نفسو، ص  -5
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 أثناء رؿ"يث عنو "جكف سدة الذم تحدٌ في ترتيب أفكاره كمعمكماتو حسب معيار درجة الشٌ  يالمتمق
 كسكؼ نعكد إليو  في بقية ىذا البحث. ،دراستو لألفعاؿ الكالمية

 االنتقال من األعمى إلى األدنى: -

 سكرة آؿ عمراف) 1يؾ﴾ككمثاؿ  نذكر قكلو تعالى:﴿كمف أىؿ الكتاب مف إف تأمنيو بقنطار يؤده إل
أم  أك ،،فمف ظاىر ىذه اآلية نفيـ أف المؤمف عندما تأمنو عمى قنطار سكاءن مف ذىب(3اآلية 

شيء سكؼ يؤده إليؾ، كىذه الداللة الظاىرة تستمـز مباشرة لدل المتمقي دالالت أخرل )احتماالت( 
 كىي كالتالي:

 

 

 

 

 

تيجة نيا تشترؾ في النٌ ألٌ  ،ة نفسيافئة الحجاجيٌ اإلستمزامية كميا تنتمي إلى ال تفيذه الدالال
أم مف األثقؿ كزننا إلى  ،)المؤمف يؤدم األمانة إلى أىميا(، كالعالقة ىنا مف األعمى إلى األدنى

ا لمكصكؿ إلى المعنى الحقيقي األخؼ كزننا، كفي ىذه العمميات االستمزامية يمعب العقؿ دكرنا مييم  
 المعنى المفيكمي عند "الشككاني". ىك كىذا ،المقصكد لمستمـز  أكا

تي يتـ بيا االنتقاؿ مف األعمى إلى األدنى أكالعكس،ىي التي تجعؿ ة الٌ ىذه العمميات اإلستدالليٌ  إفٌ 
 كذلؾ لككف ىذا االنتقاؿ عبارة عف استدالؿ قياسي، ،اللة بالقياسالبعض يطمقكف عمى ىذه الدٌ 

إذ بفضؿ ىذه اآلليات  ،ص كيتماسؾ بيا الخطابلنٌ اآلليات التي يتكاثر بيا ا»كيقصد بو تمؾ 
تركب الجمؿ فيما بينيا لتنشئ قطعا خطابية مكحٌدة، كؿ قطعة منيا بنياف مف طبقات ترتبط قياسا 

                                                           

 .63ىذا المثاؿ ال يكرده الشككاني، أكرده محمد محمد يكنس في مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، ص  -1

        
فئة             الناس 

 
 من أىل الكتاب من تأمنو بقنطار-
 من أىل الكتاب من تأمنو بكيموغرام  -
 من تأمنو بغرامأىل الكتاب   - 
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" تككف مبنية عمى العالقات التي ككذلؾ االستدالالت في ظاىرة "االستمزاـ الحكارمٌ  1«مثنى مثنى
 غير الطبيعي أك صد الكصكؿ إلى المعنى المستمـز أككذلؾ ق ،كاـز ببعضيا البعضتربط المٌ 

لكال  ،المعنى المفيكمي، كىذه المكاـز تككف كاسعة إلى درجة أف المتمقي يستحيؿ لو اإلحاطة بيا
عاكف بيف المتخاطبيف. كىذا التي تدعـ التٌ 2ة كالمبادئ الخطابيةة كالمقتضيات المقاميٌ ياقيٌ القيكد السٌ 

المذاف يسمحاف لنا بالكصكؿ إلى ىما أكمف األدنى إلى األعمى،  ،األدنى االنتقاؿ مف األعمى إلى
يمكف لنا أف  مف ثـالمستمزمة، ك  لمكصكؿ إلى المعاني يةركيزة أساس داللة المفيـك المكافؽ ىك

كالتي تعنى في الكقت نفسو الداللة غير الطبيعية  نرجع ىذا المفيـك إلى مجمكعة ىذه المعاني،
 .عند "بكؿ غرايس"

 داللة المفيوم المخالف: . ب
حيث يككف المسككت عنو مخالفنا لممذككر في الحكـ إثباتا  كىك»كيعرفو "الشككاني" في قكلو: 

ألٌف دليمو مف جنس  "،دليؿ الخطاب"ى كنفينا، فيثبت لممسككت عنو نقيض حكـ المنطكؽ بو كيسمٌ 
ي محؿ السككت مخالفا فظ فأم ىنا يككف مدلكؿ المٌ  ،3«ألف الخطاب داؿ عميو الخطاب أك

.مف ظاىر 4(في الغنـ السائمة زكاة)(: صكمدلكلو في محٌؿ النطؽ ككمثاؿ عمى ىذا نذكر قكلو )
ف أردنا أف نطبؽ ما قالو "الشككاني" كىك أف  ىذا الحديث نفيـ أٌف الزكاة في الغنـ السائمة كاجبة كا 

 :يلتالالمسكت عنو يخالؼ المذككر في الحكـ إثباتنا أكنفيا فيصبح كا

 

 

 

 خالؼمداللة المفيـك ال

                                                           

 .290طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، ص ينظر:  -1
 .90، ص المرجع نفسو -2
 .303الشككاني، ارشاد الفحكؿ، ص  -3
  288ص المصدر نفسو، -4

 إثبات في سائمة الغنـ زكاة المنطكؽ  

المسككت عنو 
  

 نفي ليس في الغنـ المعمكفة زكاة
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ف أردنا أف نخالفو يصبح الحكـ منفيا)ليس في الغنـ المعمكفة  ففي ىذا المثاؿ الحكـ مثبت، كا 
كيككف أكلى مف  ،المعنى يككف بداللة المفيـك المخالؼ االزكاة، كىذأم ال تجب فييا  زكاة(،

 .المنطكؽ

ؼ مف مجمكعة مف األركاف كىي المذككر )في تألٌ ا سبؽ نستنتج أٌف داللة مفيـك المخالفة يممٌ ك  
الغنـ السائمة زكاة(، الحكـ )الزكاة كاجبة(، القيد )سائمة(، غير المذككر )المعمكفة(، الحكـ )الزكاة 

 .1فييا ال تجب(

 كضمف داللة مفيـك المخالفة تندرج أنكاع كثيرة حسب "الشككاني" كىي : 

 مفيوم الصفة: -
، أم أف الحكـ ىنا مرتبط 2«تعميؽ الحكـ عمى الذات بأحد األكصاؼ»و: عرفيا "الشككاني" في قكل

ذا تغيرت، يتغير معيا ذلؾ الحكـ ككمثاؿ  ، كىنا صفة 3(في سائمة الغنـ زكاة )بتمؾ الصفة، كا 
( الذم  )السائمة( تعتبر كقيد كقرينة لغكية تساعدنا لمكصكؿ إلى المسككت عنو )المعنى المستمـز

 الغنـ المعمكفة. ىكال تجب الزكاة في

أف الحكـ نفسو في الغنـ  كما أننا نالحظ في ىذا المثاؿ أٌف المتكمـ قد احتـر مبدأ الكـٌ، فمك
المعمكفة كالغنـ السائمة لكقع المتكمـ في اإلطناب، كالعالقة التي تجمع بيف )الزكاة( ك)الغنـ( تكمف 

ني اإلرتباط بيف الحكـ مفيـك المناسبة يعفي قرينة )السائمة(، كىذا ما ذكره "الجكيني" الذم يرل أف 
 إدراؾ عمىالتي تساعدنا  4كاالرتباط كما ذكرنا في ىذا المثاؿ يتمثؿ في صفة السكـ كالمذككر،

 الحكـ المناسب.

 

 

                                                           

 .242محمد  يكنس، عمي، عمـ التخاطب اإلسالمي، ص  محمد  -1
 .306الشككاني، ارشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ، ص  -2
 .سبؽ تحقيؽ ىذا الحديث -3
 . 256محمد يكنس، عمي، عمـ التخاطب اإلسالمي، ص  محمدينظر:  -4
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 ة:مفيوم العمّ  -
فالحكـ  1«تعميؽ الحكـ بالعمة»كيعني "الشككاني" بيا  ،ذم يظير فيو الحكـة السبب الٌ نقصد بالعمٌ 
لنكع مف الداللة يتغير بتغير تمؾ العمة المذككرة ،فمثال أثناء القكؿ حرمت الخمر في ىذا ا

 إلسكارىا، فالتحريـ ىنا مرتبط بعمة االسكار كلككاف غير مسكر الستمـز حكما آخر.

الثبكت  كلمكصكؿ إلى القصد الحقيقي مف ىذا المثاؿ البد أيضا نخالؼ ىذا المذككر إٌما بالنفي أك
 نحصؿ عمى: كبنفيو مثبت ثاؿ المذككر ىككالحكـ في الم

 

 

 

 

 

 ـكبالتالي نصؿ إلى أٌف )كؿ مسكر حراـ( كىذا بداللة المفيـك المخالؼ سكاءن كاف نبيذنا أ
 ة فيذا يستمـز حكما آخر.تغيرت ىذه العمٌ  كلك ،مخدرنا...كالحكـ كما قمنا مرتبط بعمة اإلسكار

ـٌ احتراـ مبدأ الكـكفي ىذا المثاؿ أ فمككاف الحكـ الذم يترتب عف االسكار كعدـ  ،يضا ت
ـز مف ـ القدر الاٌل و قد قدٌ لكقع أيضا المتكمـ في اإلطناب، لكف كما نرل أنٌ  نفسو، االسكار ىك

 إيجاز. المعمكمات دكف إطالة أك

 مفيوم الشرط: -
ؿى عميو أحد الحرفيف إٍف أك»يعرفو "الشككاني" بأنو: أك أمارة ك   الشرط عالمة ما يقـك  ا أكإذ ما دىخى

كيظير ذلؾ  ،كىنا يككف الحكـ مقيد بشرط 2«مقاميا، مما يدٌؿ عمى سببية األٌكؿ كمسببية الثاني

                                                           

 .307ؽ عمـ األصكؿ، ص الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى تحقي -1
 .307، ص نفسو صدرالم -2

منطكؽال إلسكارىاحرمت الخمر    إثبات 

المسككت عنو 
  

التي ال تسكرال تحـر الخمر   نفي 
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ف كٌف أكالت حمؿ فأنفقكا عمييٌف حتى يضعف حمميٌف﴾في قكلو تعالى:   ية، اآلؽسكرة الطال) 1﴿كا 
رط ( كتحكؿ ىذا الشٌ أف اإلنفاؽ مقٌيد بشرط كىك)الحمؿ المصرح بو ىك ، في ىذه اآلية المعنى(6
 كسكؼ نبيف ذلؾ فيما يمي: ؿ الحكـ،لى تحكٌ إم يؤدٌ 

 

 

 

 

فتغير الشرط المتمثؿ في )الحمؿ( يستمـز ضركرة تغير الحكـ كفي ىذا المثاؿ تـ االنتقاؿ مف العاـ إلى 
أكالت إلى الداللة عمى )إٍف لـ يكٌف  أنفقكا عمييف سكاءن كف أكالت حمؿ أكالالخاص. أم االنتقاؿ مف 

فينا تـ التدرج مف معنى عاـ إلى معنى خاص، كليذا يمكف أف  2حمؿ، فميس عميكـ أف تنفقكا عمييٌف(
ذم تحدث عنو المسانيكف الٌ  ،جيٌ مفيـك المخالؼ عند "الشككاني" ىي نفسيا المفيـك التدرٌ الاللة د نقكؿ أفٌ 
مـ كالمنطكؽ جزءنا منو كسكت المت ككف المفيـك جزء مف مفيـك افتراضي أعـ تناكؿ»كذلؾ لػ  ،الغربيكف

ج مف حكـ العاـ إلى حكـ الخاص، ليكمئ إلى داللة ما تتعمؽ و بذلؾ تدرٌ خر، ككأنٌ عف الجزء اآل
 ف.يلتقاء بيف األصكلييف كبيف الغربيكىنا يكمف اال3«بالمسككت عنو

كاتي لىٍسفى المٌ فالحكـ ليس نفسو بيف أكالت الحمؿ ك  ،كفي ىذا المثاؿ أيضا تـ احتراـ مبدأ الكـٌ 
 بأكالت جمؿ.

 مفيوم العدد: -
يدٌؿ عمى انتقاء » ، فيك4«تعميؽ الحكـ بعدد مخصكص»يرتبط ىذا المفيـك عند "الشككاني" بػ 
 منو كال أكثرى  أقؿَّ  ، فالحكـ يككف مقيد بعدد معٌيف ال5«ناقص الحكـ فيما عدا ذلؾ العدد زائد كاف أك

                                                           

 .64محمد محمد يكنس عمي، ص ،ىذا المثاؿ لـ يكرده الشككاني، أخذناه مف كتاب مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب -1
 .266محمد يكنس، عمي،  عمـ التخاطب اإلسالمي، ص  محمد -2
 .65، ص المرجع نفسو  -3
 .308تحقيؽ عمـ األصكؿ، ص الشككاني، إرشاد الفحكؿ إلى  -4
 .308نفسو، ص  صدرالم -5

 إثبات إٌف كٌف أكالت حمؿ فأنفقكا عمييفٌ  المذككر

المسككت عنو 
  

 نفي إف لـ يكٌف أكالت حمؿ فال تنفقكا عمييفٌ 
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.فالحكـ في ىذه (2، اآلية سكرة نكر) 1مدكىـ ثمانيف جمدة﴾﴿الزانية كالزاني فاجؾ:لككمثاؿ عمى ذ
ف كاف أكثر أك اآلية مرتبط بعدد معيف كىك  أقؿ فيذا سيؤدم إلى انتقاء الحكـ. ثمانيف جمدة كا 

 

 

 

 

 .المسككت عنو ال تجمدكىـ أقؿ مف ثمانيف جمدة ىك

 كىذه االستمزامات نستنتجيا مف القيد ثمانيف جمدة.

فقد كاف بإمكانو أف يطٌكؿ ىذه العبارة  ،فمقد احتـر المتكمـ مبدأ الكـٌ  ،ابقةي األنكاع السٌ الحاؿ ف ككما ىك
 أكثر لكنو باستعمالو ىذا القيد اختصر كؿ ىذه االستمزامات في عبارة كاحدة كىي )أجمدكىـ ثمانيف جمدة(.

 مفيوم الغاية: -
، فالحكـ ىنا مقيد بأجؿ كغاية 2«خرهآءالشيى، كغاية مٌد الحكـ بإلى أكحتَّ »يقصد بيا "الشككاني" 

ا غيره﴾ز ﴿فال تحٌؿ مف بعد حتى تنكح معينة، كلفيـ ذلؾ نذكر قكلو تعالى:  ، سكرة البقرة) 3كجن
ف لـ تتزكج مف غيره، آ، فالمرأة المطمقة تحٌؿ لزكجيا األٌكؿ بعد أف تنكح زكجا (2 اآلية خر غيره، كا 

الذم يتمثؿ  يتفادل المتكمـ اإلطالة استخدـ قٍيدنا كىك يا محٌرمة عميو، كمف أجؿ أففيذا يستمـز أنٌ 
ا أخر(.  في )أف تنكح زكجن

 مفيوم المقب: -
في الغنـ السائمة  اسـ النكع نحك قاـ زيد أك سـ العمـ نحكتعميؽ الحكـ باال» يعرفو "الشككاني" بأنو 

مرتبط بزيد فقط ال  الذم يستمـز أف القياـ سـ عمـ مثؿ قاـ زيد،ا.فالحكـ يككف مقيد إما ب4«زكاة

                                                           

 . 65لـ يكردىا الشككاني أخذناىا مف كتاب مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب لمحمد محمد يكنس، عمي، ص  -1
 .308ص الشككاني، إرشاد الفحكؿ،  -2
 .64يكنس، عمي، ص لـ يكردىا الشككاني، أخذناه مف مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، لمحمد محمد  -3
 .308، ص المصدر نفسو -4

 أجمدكىـ ثمانيف جمدة المذككر

المسككت عنو 
 

ال تجمدكىـ أكثر مف ثمانيف جمدة 
 

 نفي

مف ثمانيف جمدة قؿال تجمدكىـ أ  

 إثبات
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الغنـ  سـ النكع مثؿ في الغنـ السائمة زكاة ،فينا الحكـ مقيد بنكع مخصكص كىكامقيد ب بغيره، أك
 البقر فذلؾ يستمـز حكما آخر غير الذم سبؽ ذكره. قمنا غير الغنـ كاإلبؿ أك فمك

 مفيوم الحصر: -
اٌل نحك»يرل "الشككاني" أٌف الحصر  ٍيدما قاـ  أنكاع أقكاىا ما كا  ، فينا عدـ القياـ تَـّ حصره 1«زى

كمفيـك  3، كمفيـك الزماف2أما فيما يخص األنكاع األخرل كمفيـك الحاؿ .هعمى زيد دكف غير 
الحكـ في ىذه األنكاع  "فالشككاني" أدرجيـ ضمف مفيـك الصفة ،كيكفي أف نشير إلى أفٌ  4المكاف

ف تبدل زماف أك ما أف يككف مقيد بحاؿ أك  الحكـ أيضا سيتبدؿ. ت ىذه القيكد فإفٌ مكاف معيف، كا 

  

 

 

 

 

 

 

 

تساعدنا في تحديد الحكـ  "مفيـك المخالفة"أف ىذه األنكاع التي تندرج ضمف كالجدير بالذكر     
كتحديد المقصكد الحقيقي مف أم خطاب كاف، فيذه العناصر عبارة عف قرائف لغكية تحيمنا إلى 

 المقصكد كالمعنى المستمـز حكاريا. 

                                                           

 .309الشككاني، إرشاد الفحكؿ، ص  -1
 .309نفسو، ص  صدرالمينظر:  -2
 .310سو، ص ينظر: نف-3
 .فنفسو، ص ينظر:  -4

 داللة المفيكـ

المفيـك            داللة داللة المفيـك المكافؽ
المخالؼ     

عمى االنتقاؿ مف األ
األدنى إلى  

مف األدنى  االنتقاؿ
 األعمى إلى

مفيـك 
 الصفة

مفيـك 
 المغة

مفيـك 
 العدد

مفيـك 
 الغاية

مفيـك 
 الحصر

مفيـك 
 المقب

 مفيـك الحاؿ

 مفيـك المكاف

 مفيـك الزماف
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.II القياس باالستمزام الحواريعالقة 
 لقد أعطى "الشككاني" أىمية كبيرة لمقياس لمالو مف دكر ميـٌ في استنباط مقاصد الشارع، فيك

ناىيؾ مف  يعتبر أحد األدلة التي تثبت بو األحكاـ الشرعية بعد الكتاب العزيز كالسنة كاإلجماع،
ة، التي قاليا ا في زمف غير زماننا كميفيٌ التٌ  في استمرارية بعض األحكاـ ياعامال أساس أٌنو يعدٌ 

ف مف عصرنة ىذه تمكٌ يو بف ،ـ غير قكمنا ككذلؾ في ظكاىر غير الظكاىر التي عرفناىاك كق
كذلؾ  ،كتأقمميا مع ىذه األنكاع الجديدة ،األحكاـ لجعميا صالحة كمكاكبة لمستجدات الحياة اليكمية

كاىر بما سبؽ ؼ جامع كعناصر مشتركة تربط ىذه الظٌ عف طريؽ االجتياد لمكصكؿ إلى إيجاد طر 
ة ال نجدىا إاٌل في ليجرم عمييا الحكـ نفسو، كالبٌد أف ىذا يتـ عف طريؽ استدالؿ لو ميزات خاصٌ 

االستدالؿ القياسي كبذلؾ نتكصؿ إلى إدراؾ معافو جديدة تككف مناسبة مع مقتضيات األحكاؿ كمف 
 أىميا: ىذا كمو نطرح مجمكعة مف اإلشكاالت

ى بداللة المفيـك تمثؿ أركانو؟ كما عالقتو بما يسمٌ ت اما طبيعة القياس عند "الشككاني"؟ كفيم
 ما عالقتو باالستمزاـ الحكارم؟ مف ثـك 

 تعريف القياس: -1
كلذلؾ سمي  ،تقدير شيء عمى مثاؿ شيء آخر كتسكيتو بو»يعرؼ "الشككاني" القياس لغة بقكلو: 

،كمف ىذا 1«يساكيو ال ر بو النعاؿ مقياسا، كيقاؿ فالف ال يقاس بفالف أمالمكياؿ قياسنا كما يقد
 التعريؼ نفيـ أف القياس لغة يعني التقدير كالمساكاة.

ا فيقكؿ:  نفيو عنيما بأمر جامع  و حمؿ معمـك عمى معمـك في إثبات حكـ ليما أكنٌ إ»أما اصطالحن
يقصد )بحمؿ  بعد ذلؾلمتعارؼ عميو ك الشيء ا ، كالشيء المعمـك ىك2«صفة بينيما مف حكـ أك

( حمؿ فرع بأصؿ كتسكيتو بو الشتراكيما في نفس الصفة  أك تسكية »الحكـ أم  معمـك عمى معمـك

                                                           

 .337الشككاني، ارشاد الفحكؿ، ص  -1
 .337نفسو، ص  صدرالم -2
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، فالقياس إذف يجمع بيف ظاىرتيف معركفتيف يثبت في 1«فرع بأصؿ في حكـ لعمة جامعة بينيما
 كة.األكلى حكما معينا، ثـ يسقط عمى الثانية لكجكد عناصر مشتر 

نفيو بأمر جامع( يذكرنا بداللة المفيـك  كفي قكلو )حمؿ معمـك عمى معمـك في إثبات حكـ ليما أك
 لمممفكظ في الحكـ. كىذا الحكـ يمكف أف يككف مثبتنا أك ان حيث يككف المسككت عنو مكافق ،المكافؽ
خاصة منيـ  ،ىذا ما جعؿ بعض األصكلييف يطمقكف عمى مفيـك المكافقة بالقياسلعؿ ك  ،منفيان 
كذلؾ نظرا لطبيعة اإلستدالؿ في ىذه الداللة )داللة  القياس الجميٌ  اسـالذم أطمؽ عميو عي الشاف

"الجكيني" مفيـك عتبر اك الذم يشبو إلى حد كبير طريقة اإلستدالؿ القياسي ، المفيـك المكافؽ(
يحـر   في كتابو أكفأقكل القياس أف يحـر ا»كذلؾ في قكلو:  ،المكافقة مف أقكل أنكاع القياس

ٌرـى كاف كثير  أكثر  في التحريـ أك ومثؿ قميم هرسكؿ ا القميؿ مف الشيء، فيعمـ أف قميمو إذا حي
أكثر منيا أكلى أف  بفضؿ الكثرة عمى القمة، ككذلؾ إذا حمد عمى يسير مف الطاعة كاف ما ىك

ا يحمد عميو ككذلؾ إذا أباح كثير شيء كاف األقؿ منو أكلى أف يككف ث عف تحدٌ  ، فينا2«مباحن
االنتقاؿ مف األدنى  أشكاؿ مفيـك داللة المكافقة ،التي تتمثؿ في االنتقاؿ مف األعمى إلى األدنى أك

 لك تكٌؿ كاحد منيما يح د العالقة بيف القياس كمفيـك المخالفة، كما أفٌ إلى األعمى كىذا ما يكطٌ 
 عمى األركاف نفسيا.

 أركان القياس: -2
أركاف القياس عند "الشككاني" ىي أربعة كىي األصؿ كالفرع كالعمة كالحكـ  أفٌ  تنتجا سبؽ نسممٌ 

عريؼ كاحد منيـ في ىذا التٌ  ، كلقد شرح معنى كؿٌ 3كلقد اعتبر كجكدىا ضركريا في كٌؿ قياس
المشبو بو كال يككف ذلؾ إاٌل لمحٌؿ الحكـ ال لنفس الحكـ كال لدليمو،  فاألصؿ ىك»المجمؿ فيقكؿ: 

ثمرة القياس  المشبو ال لحكمو كالعمة ىي الكصؼ الجامع بيف األصؿ كالفرع، كالحكـ ىك ع ىككالفر 
و قد كصؼ عريؼ أنٌ ،كما يثير انتباىنا في ىذا التٌ 4«كالمراد بو ما ثبت لمفرع بعد ثبكتو ألصمو

                                                           

 .52محمد صالح العثيمف، األصكؿ مف عمـ األصكؿ، ص  -1
 .238محمد يكنس عمي، عمـ التخاطب اإلسالمي، ص  حمدم  -2
 .347الشككاني، إرشاد الفحكؿ، ص ينظر:  -3
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مـ لمتعبير التي يمجأ إلييا المتك مميحيةمف اآلليات التٌ  شبيو ىكالتٌ  ككما نعرؼ أفٌ  ،األصؿ بالمشبو
يصرح بكجو الشبو بيف  الى  كيشترط في المتكمـ أفٍ  ،عف مقصكده المستمـز بطريقة غير مباشرة

ف فعؿ كبيذا  1ينتقؿ إلى اإلستراتيجية المباشرة منوك  ،صريحمميح إلى التٌ و سينتفي التٌ فإنٌ  ،طرفيو كا 
بب الذم ظير فيو فيي السَّ ة ا العمَّ المقيس، أمَّ  كالفرع ىك ،المقيس عميو أف األصؿ ىكإلى نخمص 

أم  ،ةب عف تمؾ العمٌ ما يترتٌ  ا الحكـ فيك، أمٌ 2«المعنى الذم يثبت بسببو حكـ األصؿ»الحكـ أم 
ككجكد ىذه  3«غيرىا فساد أك مف كجكب، أكتحريـ، أكصحتو، أك رعيٌ ليؿ الشٌ ما اقتضاه الدٌ »
 ا .المعاني المستمزمة حكاري   إلىلمكصكؿ  ركاف ضركرم  ألا

فما ىي ىذه ، ةبغة الخطابيٌ ة ذات الصٌ ديد ىذه األركاف تتدخؿ مجمكعة مف العمميات القياسيٌ كلتح
 العمميات؟

 عمميات القياس الخطابية: -3
 لقد حٌدد "طو عبد الرحمف" ىذه العمميات بثالثة كىي كالتالي:

 عممية التفريق:-أ

، 4ير بيا مكضكع مف المكضكعاتفات التي يظفي ىذه العممية يقـك المتكمـ باستخراج مختمؼ الصِّ 
حكؿ  ىذه اآلية ىك فمكضكع، (23، اآلية سكرة اإلسراء) ففي قكلو تعالى: ﴿كال تقؿ ليما أؼ﴾

قكؿ  ىك ـ الحجاجيٌ اإلساءة إلى الكالديف كىذه اإلساءة ىي أشكاؿ كأدناىا مرتبة كما ذكرنا في السمٌ 
و بعدىا أشكاؿ أخرل مثؿ الشتـ ثـ تمي ،المعنى المصرح بو لمكالديف كىذا ىك كممة )أؼ(

 كالضرب... كىذه األخيرة ىي عبارة عف جكانب أخرل ليذا المكضكع.
 عممية اإلثبات:-ب

إثبات الصفة المفرقة عف المكصكؼ، أم نقميا إلى مقاـ مكصكؼ جديد يستحؽ أف تسند »ىنا يتـ 
                                                           

عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، دار الكتاب الجديد المتحدة، ينظر:  -1
 .410ـ، ص 2004، 1بيركت، لبناف، ط

 .348اني، ارشاد الفحكؿ، ص الشكك -2
 .52محمد صالح العثيمف، األصكؿ مف عمـ األصكؿ، ص  -3
 .280، في كتابو المساف أك الميزاف أك التككثر العقمي، ص 102طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار، ص  -4
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إلى الكالديف كاإلساءة اإلساءة  لسبب معيف كىك "أؼٍّ ".فتحريـ قكؿ 1«إليو بدكره صفات خاصة بو
تصبح صفة لقكؿ )أٍؼ( كعندما نقـك بنقميا إلى مقاـ مكصكؼ جديد )حرمت اإلساءة إلى 

 تـ كالضرب...( صفات أخرل خاصة بو.الكالديف(، فنسند إلى ىذا المكصكؼ الجديد )الشٌ 

 عممية اإللحاق:-ج

و مف الكجكه لمكضكع تحكيؿ المكصكؼ الجديد إلى مقاـ صفة تسند بكج»في ىذه العممية يتـ 
ؿ مف جديد إلى صفة كمكضكع تـ مثالن يتحكَّ الشٌ  ، أم أف المكصكؼ الجديد كىك2«خطابي جديد
اإللحاؽ »أم بفضؿ عامؿ  ،غير ذلؾ رب أككىذا المكضكع الجديد قد يككف الضٌ  خطابي جديد،

كما ، ف3«بأخر ة صفات  لمكضكعات أخرل غيرىا بشكؿ أكتصبح صفات المكضكعات الخطابيٌ 
 أف اإلساءة تتجسد في كممة )أؼ( فإنيا أيضا تتجسد في الضرب.

 كلقد قسـ طو عبد الرحمف ىذه العممية إلى شكميف ىما: 

 اإللحاق المباشر: -
كع ؿ ليذا النٌ إيجابنا، كلقد مثٌ  ـبصفة المكصكؼ األصمي سكاءن سمبا أ حتفاظيتـ فيو اال  -

فيذا  ،السابؽ، فكما أٌف قكؿ )أؼ( حراـ ، كيظير ذلؾ في المثاؿ4بداللة المفيـك المكافؽ
 يستمـز أف الشتـ كالضرب أيضا حراـ.

 اإللحاق غير المباشر: -
ف كانت مكجبة  حتفاظال ال يتـ فييا بصفة المكصكؼ الحقيقي، فإف كانت سالبة تصبح مكجبة كا 

)الغنـ السائمة ، فأثناء القكؿ في 5كع بداللة المفيـك المخالؼكلقد مثؿ ليذا النٌ  ،ذاكتصبح سالبة كى
زكاة(، فإف أردنا تحكيؿ المكصكؼ إلى )الغنـ المعمكفة(،فإٌنيا بدالن مف الكجكب تصبح محرمة )أم 

 تحـر الزكاة فييا(.

                                                           

 .102طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار، ص ينظر:  -1
 .ف، ص المرجع نفسو -2
 .380نفسو، ص  -3
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إف ىذه العمميات، كبخاصة عممية اإللحاؽ، ىي التي تظير لنا العالقة التي تجمع بيف القياس 
، فعندما يككف اإللحاؽ مباشرا تترتب عميو داللة كداللة المفيـك أم عالقة القياس بالمعنى المستمـز

ف كاف اإللحاؽ غير مباشر تترتب ع  و داللة المفيـك المخالؼ.نالمفيـك المكافؽ كا 

 

 

 

 

 

 

كذلؾ لككنيا تساعدنا عمى تحميؿ األصؿ  ،في القياس ةه كىذه العمميات الثالث، كما ىي ضركريَّ 
كالعرضية، فيختار بعضا منيا إلسقاطو عمى الفرع، صفاتو الذاتية  مقكماتو أك مكٌكناتو أك»إلى 

أيضا في  ةه ،فإنيا ضركريَّ 1«الٌظف منضبط مطرد غير مضطرب عٌمة في الحكـ عمى جية القطع أك
القياس ال يساعد فقط عمى الكصكؿ إلى  تحميؿ أم خطاب طبيعي، كما الحظناه فيما سبؽ أفٌ 

نٌ  ة لمكصكؿ إلى المعاني في تحميؿ الخطابات الطبيعيٌ ما يساعد أيضا استنباط األحكاـ التكميفية ،كا 
 كىذا يجعمنا أيضا نطرح إشكاالن ميما كىك: ،قصكدة مف كؿ خطاب أي ا كاف نكعوالم

ىل ىناك عالقة بين القياس عند "الشوكاني" وبين القواعد التخاطبية التي تحدث عنيا 
ن كانت موجودة  ففيما تتمثل؟  "غرايس"؟ وا 

ة ىي مف أىـ الصفات التي تميز الثالثة السابقة الذكر، نصؿ إلى أٌف الخطابيٌ  مف خالؿ العمميات
ة ككف القياس يعكد إلى مرحمة مبكرة تمي نزكؿ الكحي كتمي السنٌ  فٌ إكبذلؾ يمكف القكؿ  ،القياس

و أسبؽ في الكجكد مف القكاعد األربعة المتفرعة عف مبدأ ة، تستمـز أنٌ كالصحابة، فيذه األقدميٌ 
كبخاصة منيـ أىؿ تحميؿ  ،كعف القكاعد التي كضعيا الغربيكف المعاصركف ف عند "غرايس"،التعاك 

                                                           

 .40، ص 1990، 1محمد مفتاح، مجيكؿ البياف، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط -1

ةعمميات القياس الخطابيٌ   

تفريؽة الٌ عمميٌ  ة اإلثباتعمميٌ   ة اإللحاؽعمميٌ    

لحاؽ غير مباشرإ إلحاؽ مباشر  
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،كلنبيف أف ىذه القكاعد 1الخطاب، فكميا حسب "طو عبد الرحمف" عبارة عف استدالالت قياسية
 ، سنتطرؽ لمشركط اإلثنتي عشر، التي كضعيا "الشككاني"اسيةالتخاطبية عبارة عف استمزامات قيٌ 

 كسكؼ نحاكؿ أف نصنفيا حسب عالقتيا بالقكاعد األربعة )الكـ، الكيؼ، العالقة، الجية(. لمقياس

 شروط القياس:-4
 الشروط التي يمكن إدراجيا ضمن قاعدة الكم: -أ

ككف متعبديف في ذلؾ الحكـ، فإف تعبدنا فيو بالقطع لـ يجز فيو القياس ألنو ال نأف » -
ف، فعندما تتجاكز إفادة المخاطب بدنا فيذا لف ييفيد سكل الظٌ ،فإذا بالغنا في تع2«يفيد إاٌل الظف

أف تككف ىذه  المقصكد، فال بدٌ إلى ؿ ك كصالالحد المطمكب، فيذا سيؤدم إلى اإلخفاؽ في 
اإلفادة عمى قدر الحاجة، كفي ىذا الشرط البد مف كجكد عمة جامعة بيف األصؿ كالفرع لصحة 

عمكمة ليمكف الجمع بيف األصؿ كالفرع فييا، فإف كاف أم يككف لحكـ األصؿ عمة م»ىذا القكؿ 
أف تككف العمة ظاىرة ككاضحة  ، فالبدٌ 3«ا محضا لـ يصح القياس عميوحكـ األصؿ تعبديٌ 

 ة القياس.لصحٌ 

 الشروط التي يمكن إدراجيا ضمن قاعدة الكيف: -ب

القياس  لـ يصحٍ  الغكي   ا أككاف عقمي   فمك ،اابت في األصؿ شرعي  أف يككف الحكـ الثٌ » -
اٌل فسيككف قائؿ ىذا الحكـ غير السٌ  بتا بالكتاب أكأف يككف مثٌ  ، فالحكـ ىنا البدٌ 4«عميو نة، كا 

 ليس عمى كالمو دليؿ، فال يمكف أف يقاس عمى ظاىرة مشككؾ في صحتيا.ك  صادؽ

، كىنا أيضا يربط صدؽ قائؿ الحكـ 5«ةالكتاب كالسنٌ  أف يككف الحكـ ثابت بالنص كىك» -
نٌ و فإنٌ سنة نبيٌ  بنص شرعي، فإف لـ يثبت في كتاب ا أك  ما فاسد.و ليس بحكـ صالح كا 

                                                           

 .103طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار، ص ينظر:  -1
 .350الشككاني، إرشاد الفحكؿ، ص  -2
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 1«اة ال يككف حكما شرعي  ما لـ تكف طريقو سمعيٌ  ألفٌ  ،أف يككف الطريؽ إلى معرفتو سمعية» -
فكما نعرؼ  ،مسمكعا ال غير ذلؾ تربط صحة الحكـ بطريقة معرفتو، كلقد اشترط أف يككف أم

تمقييا  ةككانت طريق فاىة،ة عف طريؽ الشٌ ينيٌ صكص الدٌ البداية كانت طريقة إلقاء النٌ  أنو في
دكيف كالكحيدة لتمقي األحكاـ، فالتٌ  ،ماع كىذا األخير )السماع( كاف منذ البداية الطريقة المثمىالسٌ 

 . ي ا عنويد أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضفيما بعد عمى جاء 

ف ذلؾ الحكـ ال يتكافؽ مع قاعدة افإف ك 2«الن بو عف قاعدة القياسأف ال يككف معدك » -
 القياس، فيذا يستمـز أنو غير صحيح.

نا أيضا يتحدث عف ي، ف3«أف يككف الحكـ الذم أريد تعديتو إلى الفرع ثابتا في األصؿ» -
لحكـ ا يستمـز أفٌ  مثبت فيذاكاف غير  ، فمكشرعيٌ  صحة ذلؾ الحكـ كحجتو عمى أنو مثبت بنٌص 

 الذم تـ تعديتو إلى الفرع فاسد.

الحكـ مشككؾ  ، فعندما نعرؼ أفٌ 4«أف يككف حكـ األصؿ مغمقا عمى خالؼ في ذلؾ» -
 نقيس عميو. ال ،فيو

 الشروط التي يمكن إدراجيا ضمن قاعدة العالقة:-ج 

 كاف شامالن لو خرج عنو ككنو ف ال يككف دليؿ حكـ األصؿ شامالن لحكـ الفرع أما لكأ» -
و ال يككف جعؿ كألنٌ  ،فرعنا ككاف القياس ضائعا لخمكه مف الفائدة باالستغناء عنو بدليؿ األصؿ

أف يككف دليؿ حكـ األصؿ  ، ففي ىذه الحالة البدٌ 5«أحدىما أصالن كاألخر فرعنا أكلى مف العكس
لجزء مناسبا ليككف شامال لحكـ الفرع أم تربطيما عالقة االحتكاء أم عالقة الكؿ )األصؿ( با

 )الفرع(.

                                                           

 .348ص الشككاني، ارشاد الفحكؿ،  -1
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كذلؾ إذا أنفقنا عمى إثبات الحكـ في األصؿ  ،أف ال يككف حكـ األصؿ ذا قياس مركب» -
ة كىذا االنتقاؿ لو مركب األصؿ صمح كؿ منيما أف يككف عمٌ ية أخرل كلكنو معمؿ عند أحدىما بعمٌ 
األصؿ ، أم تحدث عف ضركرة أف يككف الحكـ مناسبا إلثباتو في 1«الختالفيـ في نفس الكصؼ

اختيار ىذا فال يجب  خر بعمة أخرل،اآلفعندما يككف ىذا الحكـ مثبت في األصؿ كمعمؿ في 
 األصؿ. عمىالحكـ مناسبا إلثباتو 

ر عف المستفاد الحكـ المستفاد متأخٌ  ألفٌ  ،أف ال يككف الحكـ في الفرع ثابتا قبؿ األصؿ» -
، فينا يككف الحكـ مناسبا 2«محاؿ كىكالضديف  تقدـ لـز اجتماع النقيضيف أك منو بالضركرة كلك

لألصؿ إذا لـ يكف ىذا الحكـ مثبتا في الفرع قبؿ األصؿ فكي نقيس عمى حكـ ما فالبد أف يككف 
 مثبت في األصؿ ال في الفرع.

 الشروط التي يمكن إدراجيا ضمن قاعدة الجية: -د 

ألصؿ المقيس كاف ىذا ا ، فمك3«أف ال يككف األصؿ المقيس عميو فرعا ألصؿ آخر» -
عميو فرعا ألصؿ آخر سيؤدم ذلؾ إلى المبس كالغمكض كالخمط، كىذا ما يتنافى مع قاعدة 

 الكضكح )يمكف إدراج ىذا الشرط أيضا في قاعدة العالقة(.

 4«كاف مختمفا فيو احتج إلى إثباتو أٌكالن  أف يككف الحكـ في األصؿ متفقا عميو ألنو لك» -
 حكـ ما يصبح معركفا كمتداكالن ككاضحا. فعندما يتفؽ جماعة معينة عمى

كمف ىذه الشركط التي كضعيا "الشككاني" لمقياس، نستنتج أف القكاعد األربعة التي كضعيا 
"غرايس" عبارة عف استدالالت قياسية ذلؾ أف "الشككاني" في طٌيات شركطو ىذه جعمنا نممس 

 ة أكثر دقة، كبصفة عامة إف ىذه الشركط حضكرنا قكيا ليذه القكاعد التخاطبية، إٍذ فصؿ فييا بطريق

 تمخص فيما يمي:

                                                           

 .349ص الشككاني، ارشاد الفحكؿ،  -1
 .350 -349ص ص نفسو، المصدر ينظر:  -2
 .350ص ، نفسو -3
 .350 -349 ص نفسو، صينظر:  -4
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أف يككف صحيحا  ، فالحكـ البدٌ ما يتعٌمؽ بالعٌمةخاصة  القياس البٌد أف يككف كاضح األركاف إفٌ 
ماع، كما يجب أف تككف العالقة السٌ  كمثبتا بنص شرعي، كالبد أف يككف الدليؿ إلى معرفتو ىك

ة )عالقة ىي عالقة تضمنيٌ  األصؿ كالحكـ المثبت في الفرع، التي تجمع بيف الحكـ المثبت في
تو في األصؿ فذلؾ ك ككاف إثبات الحكـ في الفرع ثابتا قبؿ ثب ،حدث العكس الكؿ بالجزء( فمك

كما أٌنو ال يجب أف يككف المقيس عميو في األصؿ فرعا ألصؿ أخر  ىذا القياس، فسادسيؤدم إلى 
 ض.مبس كالغمك ألف ىذا سيؤدم إلى الٌ 

ة سكاء تمؾ التي تتعمؽ خاطبيٌ ركط  أف "الشككاني" لـ يغفؿ عف ىذه القكاعد التٌ نرل مف خالؿ  ىذه الشٌ 
تمؾ  التي تتعمؽ بصدقيا كالدليؿ عمى ذلؾ)قاعدة الكيؼ(، أك بكمية المعمكمات المقدمة)قاعدة الكـ(، أك

إلى الكضكح)قاعدة الجية(.  تدعكتمؾ التي  التي تتحدث عف كجكد العالقة الجامعة)قاعدة العالقة(، أك
خرؽ إحدل ىذه القكاعد الفرعية مع احتراـ المبدأ العاـ سيترتب عنو ما يسمى بظاىرة كحسب "غرايس" 

كحسب "طو عبد  يتكلد عنو داللة المفيـك )عند الشككاني(، أك غرايس(، "اإلستمزاـ الحكارم")عند
أف المحاكر إذا خالؼ قكاعد »ة أخرل أم إذا قمنا قمنا بصياغة ىذه الجممة بطريق نو لكيرل أالرحمف" 

، تبيف لنا مدل ارتباط  التخاطب عمى مستكل المنطكؽ، فإنو يتبعيا اتباعنا عمى مستكل المفيـك
" "اإلستمزاـ ، 1«التخاطبي" بػ "القياس"، ىذا الذم يعرفو البعض بككنو "االستدالؿ الذم يستنبط بو المفيـك

 ياالستدالؿ القياس هالقياس إذا كاف استدالؿ يستنبط بو المفيـك كصكر  كمف ىذا القكؿ نصؿ إلى أفٌ 
، .2ىي داللة المفيـك المكافؽ كالمفيـك المخالؼ  كمما سبؽ ذكره في عالقة االستمزاـ الحكارم بالمفيـك

  شكؿ مف أشكاؿ االستمزاـ الحكارم. نصؿ إلى أف القياس ىك

"الشككاني" قد أعار أىمية في دراستو لالستدالؿ كىذا كمما سبؽ مف ىذا العنصر، يظير لنا جميا أف 
يظير بصفة عامة في القياس، إذ أف كؿ نكع مف أنكاع القياس يمثؿ طريقة مخصكصة في 

، فقياس األكلى ىك استدالؿ مف الدرجة العميا عمى الدرجة الدنيا، أما قياس األدنى فيك 3االستدالؿ

                                                           

 .104طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار، ص ينظر:  -1
 .105 -104المرجع نفسو، ص ينظر:  -2

، االستدالؿ في معاني الحركؼ، ... دراسة في المغة كاألصكؿ، المطبعة كالكراقة الكطنية، ط3- ر ، سبتمب1أحمد كرـك
 .241، ص 2001
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 يك استدالؿ بيف درجتيف متساكيتيفعميا، أما قياس المساكاة فاستدالؿ مف الدرجة الدنيا عمى الدرجة ال
كاىتمامو باالستدالؿ مرتبط باىتمامو بمعاني النصكص الشرعية، كاالستمزاـ الحكارم ىك طريقة مف 

، كفي 1«طمب الدليؿ مف قبؿ معارؼ العقؿ كنتائجو»االستدالؿ كلقد عرفو "ابف حـز األندلسي" بأنو : 
 يما نتاج لعمميات ذىنية كمعطيات معينة.يمزاـ الحكارم، إذ كمستىذا يمتقي مع اال

.IIIستمزام الحواري:الالحقيقة / المجاز وعالقتيا با ثنائية 

ف كاف ىناؾ مف يشؾ في  لقد نالت ثنائية الحقيقة كالمجاز قسطا ميما مف جيكد الدارسيف، كا 
أنو البد مف التسميـ بأنو مكجكد كمنذ السنة، إاٌل  الكتاب أك غة أكقضية كجكد المجاز سكاءن في المٌ 

المغكيكف كالفالسفة منذ "أرسطك" حتى اآلف، فال نقاش حكؿ كجكد معنى و زمف بعيد كلقد سمـ ب
، ك"الشككاني" نفسو في كتابو ىذا )إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ حرفي في مقابؿ معنى مجازمٌ 

ؽ التي تساعدنا في تأكيؿ ئأىـ الطرا األصكؿ( أكد عمى كقكع المجاز في الشريعة، كاعتبره مف
ة لميؿ المتخاطبيف إلى استعمالو ة، كالمجاز لو جزء كبير في خطاباتنا اليكميٌ رعيٌ صكص الشٌ النٌ 

كلككنو أيضا يفي  ،ركؼ التي يعيشكنياكذلؾ نظرا لمظٌ  ،عبير عف مقاصدىـ الخفيةأكثر لمتٌ 
تي تجعؿ المخاطب يعدؿ عف ف العكامؿ الٌ صريح المباشر. كمف بيا يفي بو التٌ بأغراضيـ أكثر ممٌ 

ضفاء التفكؽ عمييا، رغبتو في  الحقيقة مراعاتو لمتأدب، اعالءا لذاتو عمى حساب اآلخريف كا 
لعدد مف الخطابات  إنتاجوالتممص كالتيرب مف المسؤكلية، استجابتو لمخكؼ ،االستغناء عف 

حرفي كالمعنى المستمـز في آف كاالكتفاء بإنتاج خطاب كاحد ليؤدم معنييف ىما المعنى ال
،كمف ىذا كمو سنطرح مجمكعة مف األسئمة التي نراىا ميمة في ىذا المكضكع كنرل أنيا تفي 2كاحد

 بالغرض الذم نريد الكصكؿ إليو كىي كالتالي:

                                                           

ابف حـز األندلسي، األحكاـ في أصكؿ األحكاـ، تقديـ إحساف عباس، تح. أحمد محمد شاكر، منشكرات دار اآلفاؽ  -1
 . 39، بيركت، دت، ص 1الجديدة، ج

، 1لبناف، ط -الشيرم: استراتيجيات الخطاب ،مقاربة لغكية تداكلية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيركتينظر:  -2
 .373 -371ـ، ص ص 2004
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بتعبير آخر كيف  ما طبيعة المجاز عن الشوكاني؟ وكيف يتم حمل المفظ عمى مجازه أو
مفظ عمى مجازه؟ وما عالقة االستعمال بالمجاز؟ وأخيرا ما عالقة تساىم القرائن في حمل ال

 المجاز بما يسمى باالستمزام الحواري؟

كلإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات ،كقبؿ أف نتطرؽ لمفيـك المجاز عند "الشككاني" البٌد أف نتطرؽ أكال 
 لمفيـك الحقيقة.

 الحقيقة : -1
المفظ فيما كضع لو فيشمؿ ىذا » في قكلو ىي كلقد عرفيا "الشككاني" الحقيقة تمثؿ األصؿ، 

 الحرفي أكيقترب مف المعنى  يالحقيقمعنى ، ف1«الكضع المغكم كالشرعي كالعرفي كاالصطالحي
الطبيعي الذم تحدث عنو "غرايس"، كفي قكلو )المستعمؿ( يقصد بو الميمؿ الذم ليس بمجاز كال 

 كمف تعريفو نستنتج أف الحقيقة أقساـ كىي: ،2حقيقة، أما قكلو )فيما كضع لو( فيقصد بو المجاز

 الحقيقة المغوية:-أ

ىي المتبادرة عند »أم يعني أف مدلكالتيا  ،مغةمفظ المستعمؿ فيما كضع لو في الٌ يقصد بيا ذلؾ الٌ 
 ماء،ككذلؾ الزكاة التي تعني النٌ  ، كلقد مثؿ لذلؾ بالصالة التي تعني لغة الدعاء،3«اإلطالؽ

و ."فالشككاني"  يرل أنٌ 4اإلمساؾ المطمؽ ،كالحج الذم يعني القصد المطمؽكالصياـ الذم يعني 
غة كليذا ففي كالـ أىؿ المٌ  ،احيف نقكؿ عف شخص ما أنو يصٌمي ،فيذا يستمـز أف يككف داعي

 تحمؿ الصالة عمى الدعاء.

 الحقيقة الشرعية:-ب 

كذلؾ في قكؿ "الشككاني"  ،رعنقكؿ عف لفظ أنو حقيقة شرعية ،إذا كضع فيما استعمؿ لو في الشٌ 
ف 5«المفظ المستعمؿ فيما كضع لو بكضع الشارع ال بكضع أىؿ الشرع» ، فمثال الصالة فيي كا 

                                                           

 .48الشككاني، ارشاد الفحكؿ، ص  -1
 .13محمد صالح العثيمف، األصكؿ مف عمـ األصكؿ، ص  -2
 .50الشككاني، ارشاد الفحكؿ، ص ينظر:  -3
 .50نفسو، ص  صدرالم -4
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األقكاؿ كاألفعاؿ المعمكمة »إاٌل أنيا في الشرع حقيقتيا ىي تمؾ  كانت تعني في المغة الدعاء،
الشرع عمى أنيا مجمكعة مف ،كليذا تحمؿ في كالـ أىؿ 1«المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسميـ

 الخطكات التي البد لممصمي أف يقـك بيا لتككف صالتو مقبكلة كمستجابة.

 الحقيقة العرفية: -ج

نقصد بالعرؼ ما اصطمح عميو أفراد الجماعة الكاحدة ككمثاؿ تسمية الدابة التي استعمميا األفراد 
صطالحية فيي معارفة بيف األفراد ، ككذلؾ الحقيقة اال2لتدؿ عمى الحيكاف الذم يمشي عمى أربعة

 لتصبح حقيقة ال نقاش فييا.

كلقد أراد "الشككاني" بتقسيمو الحقيقة إلى ىذه األقساـ أف يحمؿ كؿ لفظ عمى معناه الحقيقي سكاء 
االصطالحي، كي ال يظير الخالؼ بيف أىؿ المغة كأىؿ الشرع  العرفي أك الشرعي أك المغكم أك

األربعة )المغة، الشرع، العرؼ، اإلصطالح( ضركرية لتحميؿ كفيـ أم  كأىؿ العرؼ كىذه العناصر
 يـ.اتكضركرم أيضا لفيـ مقاصد المتكمميف ميما كاف تكجي خطاب كاف بطريقة سميمة،

كطبيعتو عند "الشككاني"  ،كاآلف بعد أف تعرفنا لطبيعة كمفيـك الحقيقة سنتكٌمـ عف المجاز مفيكمو
 تمزاـ الحكارم.ككذلؾ عف عالقتو بمفيـك االس

 مفيوم المجاز: -2
 ، فمك3«المفظ المستعمؿ في غير ما كضع لو لعالقة مع قرينة»يعرؼ "الشككاني" المجاز في قكلو: 

أما عندما نقكؿ  عنيا "غرايس" التي تحدثالطبيعية استعمؿ المفظ فيما كضع لو، نفيـ منو الداللة 
الداللة المستمزمة مما  اللة غير الطبيعية أكأف المفظ استعمؿ فيما لـ يكضع لو ،فنفيـ منو الد

جزء مف ىذه الداللة )غير الطبيعية(،  كمف ىذا نصؿ إلى أٌف المجاز ىك صٌرح بيا في المنطكؽ،
حقيقة أما في قكلو )في غير ما  كيقصد "الشككاني" بمفظ )المستعمؿ( الميمؿ أم ما ليس بمجاز أك

                                                           

 .14محمد صالح العثيمف، األصكؿ مف عمـ األصكؿ، ص  -1
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شرطيف لحمؿ المفظ  لممجاز نرل أنو كضع قيديف أك.كمف تعريفو أيضا 1كضع لو( فيقصد الحقيقة
 عمى مجازه كىما االستعماؿ كالقرينة، كبالتالي ما عالقتيما بالمجاز عند الشككاني؟

 عالقة االستعمال بالمجاز:–أ

المجاز إاٌل باستعمالو في جممة مفيدة كىذا ما أكده "الشككاني" في  إف المفظ ال يدؿ عمى الحقيقة أك
مفظ قبؿ االستعماؿ ال يتصؼ بككنو حقيقة كال بككنو مجازنا لخركجو عف حٌد كؿ كاحد أٌف ال»قكلو 
ارتباط بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم كىذه  ، كيشترط أف تككف ىناؾ عالقة أك2«منيما

كالتي )العالقة( يمكف أف تككف عالقة  3«العالقة ىي اتصاؿ لممعنى المستعمؿ فيو بالمكضكع لو»
كاشترط فييا أف تككف ظاىرة الثبكت لمحمو  4،بحيث يككف "االشتراؾ في معنى مطمقنا"مشابية 

اء عف غيره ،كلقد قدـ مثاؿ عمى ىذا النكع بتجكز لفظ األسد عمى الرجؿ الشجاع ال فكاالنت
، كىذا النكع مف التجٌكز في عالقة المشابية يسمى استعارة )رأيت أسدنا(كفي االستعارة يتـ 5األبخر
أحد طرفي التشبيو كيراد مف خالؿ الطرؼ اآلخر، فيشير إلى أنيا )االستعارة( طريقة ذكر 

يستعمميا المرسؿ لمتمميح إلى صفة معينة مكجكدة في المشبو ،ال تتبادر إلى الذىف مباشرة كىذا 
، المعنى المشترؾ الذم ال يتبادر إلى الذىف ىك مثالن جكىريا »فاالستعارة تجٌسد  المعنى المستمـز

الجممة.  المغة، إذ يدرؾ منيا، عاٌدة، معنى مقصكدنا يقع كراء البنية المنجزة لمممفكظ أك الستعماؿ
، كما يمكف أف تككف ىذه العالقة 6«مرشحات قكية لمتحميؿ التداكلي كبيذا فإٌف االستعارات تبدك

كفيو يككف  7«باعتبار الصكرة كما في المجاز المرسؿ»غير عالقة المشابية كاالتصاؿ فييا يككف 
 (11 ، اآليةسكرة الشكرل) المجاز إما بالزيادة كلقد مثؿ لو بقكلو تعالى: ﴿ليس كمثمو شيء﴾

 كالكاؼ زائدة لتأكيد نفي المثؿ  تعالى.
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 ، اآليةسكرة النساء) كىناؾ مجاز بالنقصاف كمثؿ لو بقكلو تعالى: ﴿يبيف لكـ أف تضمكا﴾
 تضمكا(. ، فينا تـٌ حذؼ كراىة أم )كراىة أف(176

نظرنا إلى ىذه الكممات  ، فمك1كيمكف أف يككف التجٌكز في اإلسناد كتسمية المطر بالسماء
 حقيقي اسناد غيرىذا  أفَّ  نحس   فكميا يراد بيا معافو حقيقية، لكف عندما نقكؿ أمطرت السماء،

تي تحدثنا عمييا الجية ال فيذا الفعؿ ال تقـك بو السماء كبالتالي ىذا يتعارض مع قاعدة الكضكح أك
 سابقنا، كبالتالي يككف ىذا اإلسناد مجازينا كنطمؽ عميو بالمجاز العقمي.

يمعب دكرنا كبيرنا في تحديد المعاني المجازية مف الحقيقة، كليذا اىتـ بو "الشككاني" ألف  اإٌف االستعماؿ إذن 
حقيقة مجاز( كىذه  المعرفة ة مرتبط بالمعرفة الجيدة ليذيف المفيكميف )صكص الشرعيٌ حسف تفسير النٌ 

ة كالفيـ الدقيؽ ليا، كلقد اىتـ بو أيضا "غرايس" رعيٌ ىي التي تؤدم إلى االستنباط الجيد لألحكاـ الشٌ 
غة البٌد أف تدرس في عالقتيا بمستعممييا أم في عالقتيا و يرل أف المٌ نٌ إ ذلؾ ،كغيرىـ مف التداكلييف

الذم يمنح لمكممات كالعبارات معانييا  سياؽ، فاالستعماؿ ىكككذلؾ في عالقتيا بال ،بالمتكمـ كالمتمقي
ذ يظير لنا إ، ةبيعيٌ اللة غير الطٌ ،كليذا يعتبره "غرايس" أداة ضركرية لمتمييز بيف الداللة الطبيعية كالدٌ 

ف كاف المتكمـ قد احتـر مبدأ التعاكف أكال، كبو أيضا نعرؼ إف كاف المتمقي قد فيـ المعنى إاالستعماؿ 
، كىذا كمو يعني أف ظاىرة االستمزاـ الحكارم تظير مف خالؿ استعماؿ  بيعي أكالط المعنى المستمـز

 المتكمـ لمكممات كالعبارات دكف احتراـ إحدل القكاعد التخاطبية المتفرعة مف مبدأ التعاكف.
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 زمعيار لمتمييز بيف ثنائية الحقيقة كالمجا كمف ىذه الخطاطة ،نفيـ أف االستعماؿ ىك
 . "غرايس" المستمزمة كبالتالي بيف ثنائية الداللة الطبيعية كالداللة غير الطبيعية أك "الشككاني"

 عالقة القرينة بالمجاز:–ب 

ة لفيـ  خاطبيٌ ة العممية التٌ إمارة عمى مراد المتكمـ، كىي ضركرية في استمراريٌ  دليؿ أك ىي عالمة أك
ئف عندما يحس أف المتمقي يمكف أف يتيو في العممية مقصكد المتكمـ، فالمتكمـ يبث في خطابو قرا

 لـ يحتـر القكاعد التخاطبية، كبالتالي ال يفيـ المقصكد الحقيقي، التخاطبية أثناء إدراكو بأف المتكمـ
أفاد معناه المجازم » كلقد اعتبر "الشككاني" القرينة ضركرية لتحديد المعنى المجازم ذلؾ أنو لك

،فيي إذف 1«ذ ال معنى لمحقيقة إال ككنيا مستقمة باإلفادة بدكف قرينةإفيو  بدكف قرينة لكاف حقيقة
يعتمد عمى السياؽ)قرينة  مرتبطة بالمجاز دكف الحقيقة، كالمتمقي أثناء عممية الفيـ كبناء المعاني،

ف داخمية( التي يتعمد المتكمـ ذكرىا في خطابو ، ذلؾ أنيا ئخارجية( كعمى القرائف المغكية )قرا
بر قيكد تحيؿ دكف خركجو عف إرادة المقصكد الحقيقي، كيضيؼ "الشككاني" حكؿ عالقة القرينة تعت

المجاز، كال يقاؿ لمفظة مع القرينة حقيقية فيو  المفظ الذم ال يفيد إاٌل مع القرينة ىك»بالمجاز أف 
، فينا 2«لمسمىألٌف داللة القرينة ليست داللة كضعية حتى يجعؿ المجمكع لفظنا كاحدنا داالن عمى ا

تدؿ  ،ا حرفية كضعية كبمجرد السماع بيايقصد أف الحقيقة ال تتطمب كجكد القرائف ذلؾ أف معانيي
عمى ميسماىا، ككجكد القرينة ال يعني بالضركرة صعكبة فيـ المقصكد فالمعاني المجازية في كثير 

ع  أف سمة القرينة ىذه ميمة ذلؾ »مف األحياف تككف أبمغ مف المعاني الطبيعية، كتحقؽ نتيجة أٍنجى
ألنيا تجعؿ مف أثر القرينة عنصر تخاطبينا يمكف أف يؤدم الكظيفة التي ال يمكف لأللفاظ  جدنا:

لكصكؿ إلى المراد كالمقصكد غير المصرح بو عمى ا، فالقرينة إذا تساعدنا 3«الكضعية القياـ بيا
 .كرىا في عممية االستمزاـ الحكارمكىنا يظير د
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  ينة عند "الشوكاني":أنواع القر 

كفيما يمي سنأتي بذكرىا  ية،لقد قاـ "الشككاني" بتصنيؼ قرائف المجاز إلى أربع أقساـ أساس
 كنستشيد بالشكاىد القرآنية التي ذكرىا الشككاني مع الشرح كالتحميؿ.

 قرينة خارجة عن المتكمم والكالم: -

ككذلؾ ال عالقة ليا   ،أحكالويبث المتكمـ في خطابو إشارات  بحيث ال تككف مأخكذة مف 
تككف مرتبطة بالسياؽ ارتباطا كثيقا جدا، كلفيـ المعنى المقصكد البد  ذلؾكببالخطاب  المذككر، 

مف العكدة  إلى السياؽ العاـ الذم قيؿ فيو الخطاب، كيقدـ "الشككاني"  مثاؿ عمى ىذا النكع بقكلو 
فعؿ  أف اإليماف با ىك يةآل، فظاىر ىذه ا(29 ، اآلية سكرة الكيؼ) تعالى:﴿فمف شاء فميؤمف ﴾

ما أف يكفر كفي الشرع مسألة اإليماف ال  كاإلنسافتخييرم،  لو أف يختار بيف أمريف إما أف يؤمف كا 
ذا عدنا إلى السياؽ الذم ذكرت فيو ا ية الكريمة آلنقاش فييا فيي كاجبة عمى كؿ مؤمف كمؤمنة، كا 

ـ كلقد قدٌ  ليست تخييرية بؿ كاجبة يمافإلأف مسألة ا قصكد كىكيستقيـ المعنى كنفيـ الم (إنا اعتدنا)
ف كنت رجال( يظير أنو ككؿ إقكؿ شخص متزكج آلخر )طمؽ امرأتي  كىك ،الشككاني مثاال آخر

ف كنت رجال( يخرجو مف مقاـ )إىذا الشخص كي يطمؽ زكجتو، لكف ىذا غير صحيح فقكلو 
الكحيد الذم  كالتحقير كالسياؽ االجتماعي )الزكج ىك ةكاإلىانمقاـ االستيزاء برجكلتو  إلىالتككيؿ 

يممؾ حؽ تطميؽ زكجتو(  كالشرعي )الطالؽ ال يككف عف طريؽ تككيؿ رجؿ أجنبي فيذا الحؽ 
مذاف ف ىما الٌ يف السياقييفيد معناه( كىذ لمزكج كال بد أف يككف لفظا صريحا يقصد بو الطالؽ أك

 . كدكجيانا لفيـ ىذا المقص
 المتكمم:نـى مع في تكون قرينة 

قكلو  يبث المخاطب أمارة تككف مف أحكالو  كترتبط بشخصيتو كمعتقداتو كالمثاؿ الذم قدمو ىك
ذف لمشيطاف كي يغرم إلية يكحي أف ا منح اآلتعالى ﴿استفزز مف استطعت منيـ﴾، فظاىر ا

كالمفركض مف يشاء مف عباده، كا سبحانو كتعالى كضع شرطا في خطابو كىك) مف استطعت( 
أف االنساف البد أف يتسمح بااليماف كالطاعة كي ال يعطي الشيطاف فرصة إلغرائو كبذلؾ يحيمنا 

كالمتمثؿ في أف مف طبيعة الشيطاف أنو قادر عمى المعصية  ،السياؽ الشرعي إلى المعنى الحقيقي
 جنسو. إلىالتي تنتمي 
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 :قرينة تكون من جنس الكالم 
 كلقد قسميا الشككاني إلى ،كليس ليا عالقة بحاؿ المتكمـ، بالخطاب مارة في ىذه الحالةألترتبط ا

بحيث نجد في كالـ أك نص آخر ما يمنع   ،لفظ خارج عف الكالـ : كيقصد بو المجاز -نكعينيما: 
 إرادة ذلؾ  المعنى الحقيقي كيصرفو إلى معناه المجازم.

منو  ءشي المعنى الحقيقي، أك رادةإلفظ غير خارج عف الكالـ: أم المفظ  نفسو  يمنع مف  -
 يدؿ عمى عدـ ايرادىا )الحقيقة(

خر )كؿ مممكؾ آلكلقد مثؿ ليذا النكع مف القرينة التي تككف مف جنس الكالـ بقكؿ شخص 
 لي حر( فيذا يستمـز مجمكعة مف المعاني كىي: 

 .السيد ىذا الشخص ىك -
 .يممؾ عبيدا -
 .العبد الذم قبض عميو ماال ليس ممكو -
 لسيد ال يقصده، السيد يقصد بفعؿ العتؽ البعض ليس الكؿ.كا -
عمى ذلؾ مكجكدة في  يككف المقصكد بفعؿ العتؽ البعض دكف الكؿ، كالقرينة التي تدؿٌ منو ك 

 .المجازمٌ  إلىؼ المعنى الحقيقي الخطاب كىي ) كؿ مممكؾ لي( كىي التي تصرٌ 

 :قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
 ي ىذه الحالة كافية لعدـ إرادة المعنى الحقيقي كىي عند الشككاني أنكاع :تككف القرينة ف

 .المعنى المراد إلدراؾ: يتدخؿ العقؿ كالعمميات الذىنية  قرينة عقمية-

 .المعنى المقصكد إلدراؾ: تتدخؿ الحكاس الخمسة  قرينة حسية-

نيف كعادات كتقاليد : في ىذه الحالة العرؼ كما تكاضع عميو الناس مف قكا قرينة عادية-
 .الذم يتدخؿ لتحديد المقصكد ىك

: أم أف الشرع بنكعيو الكتاب كالسنة ىما المذاف يتدخالف لتحديد المقصكد  قرينة شرعية-
 الحقيقي.
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عبير عف قصده بطريقة غير مباشرة كأحيانا تككف كما ذكرنا سابقا أف المتكمـ يستعمؿ المجاز لمتٌ 
كمف أجؿ أف  ،خرل التي يعتمدىا في بعض المقاماتألالتصريحية ا ساليبألىذه الطريقة أبمغ مف ا

عنصريف ميميف كىما كيفية استعماؿ  عتبارإليفيـ المتمقي قصده الحقيقي البد لو أف يأخذ بعيف ا
االستعماؿ ىكالذم يمكنو مف تمييز الحقيقة مف المجاز في كالمو، كما  فٌ إالمتكمـ لعباراتو، ذلؾ 

غير المغكية  ف المغكية )التي يبثيا المتكمـ في داخؿ خطابو( أكئبالقرا اءأنو البد أف يستعيف سك 
لكي ال يسئ فيـ المعنى لحقيقي، كىذيف العنصريف  )الظركؼ المحيطة بالعممية التخاطبية(،

كذلؾ مف  "ف( ىما مف العناصر الميمة التي يعتمدىا المحمؿ التداكلي "غرايسئكالقرا )االستعماؿ
لمعاني المستمزمة كغير المباشرة، كظاىرة االستمزاـ الحكارم عنده )غرايس( ا إلىأجؿ الكصكؿ 

 ضافة إلى االستعارة كالكناية المعاني المجازية.إلتتضمف با
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يا ارتباط كثيؽ بما يسمى في ىذا الفصؿ سنقـك بدراسة ظاىرة أخرل مف صمب التداكلية كل
كلقد قاـ  الذم نحف بصدد دراستو كىي ظاىرة "األفعاؿ الكالمية" -ظاىرة االستمزاـ الحكارم"ب"

 "ستيا ضمف ما يسمى بنظرية "الخبر كاإلنشاءاالشككاني كغيره مف األصكلييف بدر 

ا فيما بعد تمميذه ثـ طكرى  عمى يد الفيمسكؼ اإلنجميزم "أستيف" ظيرت نظرية "األفعاؿ الكالمية"
 . باألقكاؿما تؤدل  األفعاؿكىي تنص عمى أف مف  ""سكرؿ" مف ثـ "بكؿ غرايس

ككما نعرؼ أف غاية "الشككاني" مف كتابو ىذا ىي استنباط األحكاـ التكميفية مف النصكص 
كميمتو ىذه فرضت عميو الكقكؼ عمى جكانب ميمة لنجاح عممية االستنباط كالفيـ الذم  الدينية،

كىذه العممية عنده  الجانب االستعمالي )التداكلي( إلىالجانب المعجمي بؿ يتعداه  ىصر عم يقتال
 :أربعة أركاف أساسية كىي ىال تحقؽ ىدفيا إال إذا تكفرت عم

 التخيير أك بأفعاؿ المكمفيف باالقتضاء أك>>كنقصد بو الخطاب الذم يككف متعمؽ  :الحكم -
 . السنة مف القرآف أكالنص الشرعي سكاء  أم،1<<الكضع

الشرع بعد >>كحسب "الشككاني" ال خالؼ في ككف الحاكـ  ىك نقصد بو المخاطب،ك  :الحاكم -
 كما ا سبحانو كتعالى، ، فالمخاطب الحقيقي في النص الديني ىك2<<البعثة كبمكغ الدعكة 

  .سإلى كافة النا لرسكؿ كالصحابة سكل أدكات لتكصيؿ رسالتو السامية )القرآف(ا

كفعؿ المكمؼ  عدـ القياـ بو، : كيقصد بو الفعؿ الذم كمؼ ا عباده القياـ بو أكالمحكوم بو- 
 متعمؽ الكراىية  فيسمى مكركىا أك متعمؽ اإليجاب فيسمى كاجبا أك»حسبو )الشككاني( إما يككف 
في المكٌمفيف ، كفي كٌؿ ىذه األنكاع ييدؼ ا مف خالليا التأثير 3«متعمؽ التحريـ يسمى حراما

 في الغرض المتضمف في القكؿ. 4درجة الٌشدة كأساس التصنيؼ بيف ىذه األفعاؿ الثالث ىك

 ىي:ك مف الشركط الضركرية لنجاح ىذا الفعؿ مجمكعة  كلقد حدد "الشككاني"
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لقكلو تعالى: ﴿ال يكمؼ ا  1<<يككف فعؿ التكميؼ ممكنا فال يجكز التكميؼ بالمستحيؿ>>أف 
 أم يجب أف يراعي المتكٌمـ امكانيات كقدرات المتمقي ،(286سكرة البقرة ) عيا﴾نفسا إال كس

 .ليضمف تحقيؽ ىدفو ككصكؿ رسالتو

سكرة ) لقكلو تعالى ﴿يا أييا الناس اعبدكا ربكـ﴾  2اإليماف با كىك أف يتحقؽ الشرط الشرعي،
 .وأحسف كج ىيماف ضركرم ألداء فعؿ التكميؼ عمفاإل ،(21، اآلية البقرة

بالفعؿ ثابت قبؿ حدكثو اتفاقا كينقطع بعده اتفاقا كال اعتبار بخالؼ مف خالؼ  أف يككف التكميؼ،
 .. فالفعؿ ال بد أف يككف متفؽ عميو بيف الجماعة ليككف كاضحا كبينان 3بٌيف السقكط في الطرفيف فيك

فعؿ التكميؼ  ألف يككف عاقال يفيـ الخطاب،>>كيقصد بو المخاطب كال بد أف :لمحكوم عميوا -
رفع القمـ »ىناؾ حاالت يغفر ا عنيـ ذنكبيـ لقكلو )ص( ذلؾ أف  ،4<<مقتضاه الطاعة كاالمتثاؿ

فمف ىذا 5«عف ثالث عف المجنكف حتى يفيؽ كعف الصبي حتى يدرؾ كعف النائـ حتى يستيقظ
أعمالو  مى عغير الكاعي ال يحاسبو ا أك بالغ،الغير  أك عاقؿ،الالحديث نفيـ أف اإلنساف غير 

أف الشككاني في تفسيره  لككنو غير مقصكد بالتكميؼ ككما نالحظ مف ىذه األركاف المذككرة،
اعتمد عمى عناصر كآليات ال تختمؼ عف التي يعتمدىا المحمؿ  لنصكص القرآف كالحديث،

كد في ضركرة كج معو )المحمؿ التداكلي( يتفؽ الشككاني كما أفٌ  التداكلي في تحميؿ خطاباتو،
كالخطاب )النص الشرعي( ككذلؾ سياؽ يدكر حكلو ىذا  المتخاطبيف )المخاطب كالمخاطب(

الخطاب مجٌردنا عف صاحبو كعف متمقيو كعف كجكه  إلىاألصكلييف لـ ينظركا  »ب، فػ الخطا
كما أف 6«في نطاؽ استعمالو كتداكلو إليوالعالقات بيف صاحب الخطاب كالمخاطب، بؿ نظركا 

كليذا فالشككاني في دراستو لنظرية   الفيـ السميـ ال بد أف يتعدل الداللة التركيبية، يرل أف مايكمي
كظؼ معطياتيـ كاستثمرىا في دراستو  إنما الخبر كاإلنشاء لـ يكتؼ بما كصؿ إليو عمماء البالغة،
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 ليذه النصكص الشرعية كقاـ باشتقاؽ ككضع أفعاؿ كالمية جديدة عدا األفعاؿ التي تكصؿ إلييا
البالغيكف ككذلؾ أفعاؿ جديدة لـ يتعرض ليا حتى عمماء التداكلية المعاصريف )الغربييف(،خاصة 

 .فيما يخص األمر كالنيي

 :كمف ىذا كمو نتساءؿ عف بعض النقاط التي نراىا ميمة كتخدـ بحثنا ىذا كىي كالتالي

 ؟أىميا وفيما تتمثل ما طبيعة األفعال الكالمية عند الشوكاني؟

 توليد أفعال أخرى جديدة منبثقة منيا؟وكيف يتم 

.Iفعال الكالمية عند الشوكانياأل 

 األفعال الكالمية المنبثقة عن الخبر -1
 مرتبطاإلسالميةتحدثالشككانيعنالخبرفيالمقصدالثانيمنيذاالكتابكالذيعنكنيبالسنة،إذأنالخبرفيالشريعة

قكؿ ا  أصؿ األحكاـ كاحد، كىك». إذ أٌف أفعالو أك بأقكالو سكاءن ( ص) بالرسكؿ بالدرجة األكلى
مخٌبر عف ا تعالى أٌنو حكـ بكذا  ( ليس بحكـ كال ممـز بؿ ىكصتعالى، ذلؾ أٌف قكؿ الرسكؿ)

 منو المقصكد تحديدب أكال نقـك أف البد خرلأ معاني لىإ خركجيا كيفية عف الحديث كقبؿ1«ككذا
 .خصائصو ذكر ككذلؾ الشككاني عند

 :مفيوم الخبر .أ 
مشتؽ مف الخبار كىي األرض  »كيعرفو الشككاني لغة أٌنو  ،خبر في عرفنا المغكم النبأيعني ال
نكع   ٌف الخبر يثير الفائدة كما أٌف األرض الخبار تثير الغبار إذا قرعيا الحافر كنحكه كىكألالرخكة 

كف كمنو نفيـ أٌف الخبر في لٌمغة ال بٌد أف يك ،2«مخصكص مف القكؿ كقسـ مف الكالـ المساني
كىذه الزيادة التي يكتسبيا  ،الخبر الذم يضيؼ شيئا في معرفة المتمقي كالخبر المفيد ىك ،مفيدا

 .المتمقي ىي طريقة مف طرؽ تأثير المتكمـ في الطرؼ الثاني

                                                           

 .80الغزالي، المستصفى في عمـ األصكؿ، ص  1-
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كىذيف العنصريف  ،1«الكذب ما يصح  أف يدخمو الصدؽ أك»أٌما في االصطالح فيقصد بو 
الكذب  أكالذم يحكـ عميو بالصدؽ  تمقي الخبر ذلؾ أٌنو ىكيرتبطاف أكثر بم (الكذب الصدؽ أك)

 كأباالعتماد عمي معطيات معينة كسياؽ الخطاب كمعرفتو بالمتكمـ كمدل مطابقة الخبر لمكاقع 
 .مطابقتو عدـ

نفيـ أٌف الشككاني يعتبر الخبر مف أقساـ  (،المغكم كاالصطالحي)مف ىذيف التعريفيف 
كاشترط فيو أف يككف مفيدا لممتمقي  ،مثؿ الرازم األصكلييفلكثير مف ليو اإكىذا ما ذىب  ،الكالـ

يذكرنا باإلفادة التي تحدث عنيا الغربيكف أمثاؿ "غرايس" ك"سبربر"  (مفيدا)كىذا المصطمح بالذات 
بالغ طريقة في التعالؽ بيف اإل»فياـ، ذلؾ أنيا: كاإل باإلبالغفادة( تعنى أساسا كالتي )اإل ك"كلسكف"

"فغرايس" تحدث عف ىذا المفيـك في قاعدة  ،2«اـ مف ناحية كالكظيفة المغكية مف ناحية أخرلفيكاإل
الكـ التي تنص عمى أف تككف المعمكمات المقدمة مف طرؼ المتكمـ مفيدة أم تخدـ المطمكب دكف 

ٌد أف ككذلؾ مرتبط )مفيـك الفائدة(  بقاعدة العالقة، ذلؾ أٌف الكالـ المفيد ال ب 3نقصاف زيادة أك
فيذا أيضا يذكرنا  ،الكذب( أٌما قكلو )الذم يحتمؿ الصدؽ أك .ذ لكؿ مقاؿو مقاـإ4يككف مناسبا لممقاـ

كأف يأتي بدليؿ عمى  ،كأخباره5أقكالوبقاعدة الكيؼ التي تحث المتكمـ عمى أف يككف صادقا في 
ذا كاف كاضحا فالخبر يككف مفيدا ا ،6كلو عالقة بقاعدة الجية التي تنص عمى الكضكح ،صدقو

كمفيكما، كلقد صٌنؼ "سكرؿ" الخبر ضمف األفعاؿ التقريرية اٌلتي يقـك فييا المتكٌمـ بنقؿ كاقعة ما 
كلقد كجد أٌف مف أىـ خصائصيا أٌنيا  7بدرجات متفاكتة، مف خالؿ قضية يعٌبر بيا عف ىذه الكاقعة

أف الشككاني  إلىبر كنشير تقبؿ الصدؽ أكالكذب، ك)الجماعة( ىكالدليؿ عمى صدؽ المتكٌمـ كالخ
طابؽ الكاقع كيككف كاذبا  إذاكيككف صادقا  ،8الكاذب أنكاع كىي الخبر الصادؽ أك إلىقسـ الخبر 

                                                           

10، صالفحكؿ إرشاد الشككاني، -1 
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كيقصد بالخبر المتكاتر في  ،حادآلى خبر متكاتر كخبر إككذلؾ قسمو باعتبار طرقو  .ذا خالفوإ
. كفي 1<<مأخكذ مف الكتر ،ماعبارة عف مجيء الكاحد بعد الكاحد بفترة بيني >>المغة أٌنو 
كبذلؾ نفيـ أٌف الخبر  ،2<<لى حيث حصؿ العمـ بقكليـ إخبر أقكاـ بمغكا في الكثرة >>االصطالح 
حاد آلأٌما عف خبر ا ،الخبر الذم ركاه جماعة بحيث يستحيؿ تكاطؤىـ عمى الكذب المتكاتر ىك

فيده بالقرائف الخارجة عنو فال كاسطة ي كأصال أ خبر ال يفيد بنفسو العمـ سكاء كاف ال يفيده»فيقكؿ 
ينقسـ إلى  كىك ،ما ركاه القمة عكس المتكاتر حاد ىكآلكمنو نفيـ أف خبر ا ،3«حادآلبيف المتكاتر كا

، كاالختالؼ التداكلي الذم يكمف بيف الخبر المتكاتر 4الضعيؼ ،الحسف ،قساـ ىي الصحيحأثالثة 
سكرؿ" إذ أٌف األكؿ أقكل في الحجة مف خبر في درجة الٌشدة عند "أيضا كخبر اآلحاد يكمف 

 اآلحاد.

 إلى األحيافف صيغة الخبر تخرج في الكثير مف أالحظنا في طيات ىذا الكتاب كلقد 
خبار كالتقرير كلقد أردنا في ىذا الصدد االعتماد عمى الٌتقسيـ الذم كضعو عدا اإل أخرل أغراض

الكعد  ،كاإلقرارالدعكل  ،: الشيادة كالركايةاليكالت لييا كىيإمسعكد صحراكم لألغراض التي يخرج 
 كالكعيد

 ىذه األقساـ بالشرح كالتحميؿ إلىكفيما يمي مف ىذا العنصر سنتطرؽ   

 الخبر  ليياإ يخرج التي غراضاأل .ب 
 :الرواية والشيادة -

ثناء حديثو عف الشركط التي يتـ مف خالليا العمؿ بخبر أ ،تطرؽ الشككاني ليذيف العنصريف
ف أعمـ أ»كذلؾ في قكلو  ،يالقدـ فيو تعريؼ ضمني  ،كلقد خص الركاية فصال كامال ،الكاحد

شافيني  األلفاظكسمـ كما كاف مركيا بيذه  كالوالصحابي اذا قاؿ سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو 

                                                           

.89، ص  الفحكؿ إرشاد الشككاني، -1 
.ف، ص نفسوامصدر  -2 
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م يقـك الراكم أ 1«حجة بال خالؼ رأيتو يفعؿ كذا فيك أككسمـ  كآلورسكؿ ا صمى ا عميو 
فعاؿ الصادرة منو ىي التي يطمؽ قكاؿ كاألكىذه األ (،ص)ه عف الرسكؿ آر ما  كأة ما سمعو بركاي

ف المخبر عنو في الركاية ال يتعمؽ أذلؾ  ،كيجب عمى الناس جميعا العمؿ بيا ،عمييا السنة
نما ،بشخص كاحد فقط ف المخبر عنو ال يتعمؽ بسياؽ اجتماعي أكما  ،ككؿ اإلسالميةباألمة  كا 

فيذه الجممة تؤدم معنى حرفي يتمثؿ  ،شافيني رسكؿ ا عف كذا()عندما يقكؿ الراكم ك  2رسمي
اليدؼ مف ىذا  يتمثؿ في الغاية أك ،كمعنى غير حرفي مستمـز مف سياؽ الخطاب ،خبارإلفي ا

ف ا  فيذه الجممة ك  ،أما عندما يقكؿ )رايتو يفعؿ كذا( ،(صاالقتداء بسنة الرسكؿ ) خبار كىكإلا
تختبئ غاية )الحث عمى االقتداء  الغرضلكف كراء ىذا  ،ف غرضيا اإلخبارأاىريا ظ تكحي كانت

 .خر يتمثؿ في أٌف )ىذه األفعاؿ مباحة كيحؿ لمناس القياـ بيا(آبأفعاؿ الرسكؿ( ككذلؾ ىناؾ قصد 

ف الركاية في األمثمة المذككرة مباشرة دكف كسائط كيظير ذلؾ في ألى إمف التعريؼ السابؽ نصؿ 
لكف ىناؾ ركاية تحتمؿ الكاسطة بيف الراكم كبيف  ،(...رايتو ،ؿ الراكم لألفعاؿ ) شافينياستعما

جاء الصحابي بمفظ يحتمؿ الكاسطة بينو كبيف  إذاكأما  »ما يمي:كذلؾ يظير في ،(صالرسكؿ )
كامر ألو كسمـ كذا آكسمـ كاف يقكؿ قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو ك  كألورسكؿ  صمى ا عميو 

ف ذلؾ حجة سكاء كاف الراكم مف أى إل قضى بكذا فذىب الجميكر  أكنيى عف كذا  أكبكذا 
 3«لو كسمـآف الظاىر انو ركل ذلؾ عف النبي صمى ا عميو ك ألمف كبارىـ أك صغار الصحابة 

نما كراء ذلؾ قصد معيف كىك ،ذا( قاؿ كصف الرسكؿ )أكعندما يقكؿ الراكم   ليس مجرد اخبار كا 
 –القصد كما سبؽ كاشرنا  -،(صفادة السامع كالتأثير فيو لالقتداء بأفعاؿ الرسكؿ )كما قمنا إ

ف المعنى أكىذا يعني  ،عنصر ميـ لمتفريؽ بيف الداللة الطبيعية كالداللة غير الطبيعية عند غرايس
 المعنى المستمـز حكاريا)الحث عمى االقتداء بأفعاؿ الرسكؿ( كمف ىذا الذم خرج اليو األخبار ىك

نجازٌية ذلؾ أٌف المتكٌمـ يرمي مف كراء إأٌف الفعؿ الكالمي المتجٌسد في الركاية لو قٌكة  كٌمو نستنتج
 .األفعاؿباحة القياـ بمثؿ ىذه إأك  األخبار إنجاز أفعاؿ أخرل كاالقتداء بأفعاؿ الرسكؿ

                                                           

. 113، صإرشاد الفحكؿ ، الشككاني-1  
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 حينما سأؿ ،فؾإلالشيادة ككمثاؿ عمى ذلؾ حادثة ا إلىكما يمكف أف تخرج صيغة األخبار 
كفي ىذا المثاؿ المخبر  ،1(رضي ا عنياـ المؤمنيف عائشة )أ( الجارية عف حاؿ صالرسكؿ )

كلقد طمب مف جاريتيا  ،(رضي ا عنيا( عائشة )صعنو أمر خاص يتعمؽ بزكجة الرسكؿ )
ة مقاـ الشياد كىك ،2خباره عما تعرفو عف أـ المؤمنيف كىذا اإلخبار متعمؽ بمقاـ رسمي خاصإ

عنو )الفعؿ المشف حكـك التي تتحقؽ بعناصر أربعة الحاكـ )الرسكؿ( كالشاىد )الجارية( كالم
 .عميو )زكجة الرسكؿ(حكـك بالخمؽ( كالم

 قرار:الدعوى واإل-       

اإلقرار كالدعكل في عرفنا ىي عندما تشتكي  الدعكة أك إلىفي أحياف كثيرة تخرج صيغة الخبر 
دؼ استرجاعو كالدعكل تتككف مف المدعي لو كالمدعي عميو عمى شخص سمب حقؾ كذلؾ لي

كالمدعي عنو كمف قاض أكحكـ يفصؿ بينيما ككمثاؿ عمى ىذا نذكر قصة فاطمة بنت قيس عندما 
( عف زكجيا حيث لـ يجعؿ ليا سكنى كال نفقة شكت الى أمير المؤمنيف عمر ابف الخطاب )
الحكـ كالمرأة  في ىذه الحادثة عمر ابف الخطاب ىك 3عندما طمقيا كأمر بأف يعطكا ليا تمرا كشعيرا

المدعي عميو كالمدعي عميو ىك)السكنى كالنفقة(  أم فاطمة بنت قيس ىي المدعي كزكجيا ىك
أمير المؤمنيف أخبرتو عف زكجيا كىذا اإلخبار في الكقت نفسو  إلىففاطمة بنت قيس عندما ذىبت 

سكرة ) ﴾أسكنكىف﴿ كالنفقة )الدعكل( لقكلو تعالى: عبارة عف شككل فيي تطالب بحقيا في السكنى
ال كثيرة تنقمب الدعكل عمى المرأة إف لـ تنجب أكالدا كبالتالي  أحيافلكف في  (6، اآلية الطالؽ

لصالح الزكج )اإلقرار( كالفعؿ الكالمي في  كلتحكؿ الدعتيحٌؽ ليا الحصكؿ عمى سكنى كبذلؾ 
في  لمفظويككف إيقاع الفعؿ فييا مقارنان »أيف  تاإليقاعياالدعكل كاإلقرار يندرج ضمف 

  ـ إيقاع الفعؿ بالقكؿ.ار يتكذلؾ أٌنو في الدعكل كاإلقر 4«الكجكد
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 الوعد والوعيد -  

 يفالنكع يفالكعيد كقبؿ أف نمثؿ ليذ الداللة عمى الكعد أك إلىيخرج الخبر في كثير مف األحياف  
 يما.ف نتطرؽ لمفيـك كؿ كاحد منأال بد مف 

 نفع لمغير أك إيصاؿكؿ ما يتضمف  »: يعكد عمى متمقي الخبر بالخير كالمنفعة ذلؾ أنو الوعد 
رشادهأم أٌف المتكٌمـ ييدؼ بخطابو مساعدة المتمقي  ،1«دفع ضرر عنو في المستقبؿ الى ما  كا 

 يعكد عميو بالفضؿ.

 إلىيتضمف إيصاؿ ضرر كؿ خبر  »فيك يعكد عمى متمقي الحبر بالسكء كالضرر أم  الوعيد:   
ييدؼ بخطابو تخكيؼ المتمقي كتيديده بعاقبة  لمتكمـكا ،2«الغير أك تفكيت نفع عنو في المستقبؿ

 أفعالو. 

ىذه اآلية  3﴾أصحاب الجنة ىـ الفائزكف ﴿الكعد قكلو تعالى:   إلىكمف أمثمة خركج الخبر        
الناس كمكضكع الخطاب عف الجنة جاءت عمى شاكمة الخبر، المخاطب ىك ا، المخاطب ىك 

أف ا يعد المؤمنيف بالفكز بالجنة كالخمكد فييا، كىذا  إلىنصؿ  اآليةذه ى ف تمعننا جيدا فيألكف 
ة كفي ىذا الخطاب تأكيد عمى ىذا الفكز فقكلو )أصحاب نفعكيعكد عمييـ بالخير كالم يـشرؼ ل

د عمى صدؽ الخبر كما أننا يمكف أف نجد معنى الفكز كفي ىذا التكرار تأكي أيضا الجنة( يتضمف
 ﴾إف المذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى ظمما...﴿مقاـ الكعيد كنمثؿ لذلؾ بقكلو تعالى: إلىخبرا يخرج 

( لكنيا في الكقت نفسو تفيد إخبارجاءت ىذه اآلية عمى شاكمة الخبر ) 4(10، اآلية سكرة النساء)
عؿ )أكؿ أمكاؿ اليتامى ظمما(، كفي حالتي الكعد معنى الكعيد كالتحذير كالتيديد مف عاقبة ف

في المتمقي، كيدرجيما " سكرؿ" ضمف  لمتأثيركالكعيد يقـك المتكٌمـ بأفعاؿ ترغيبية أك ترىيبية 
أفعاؿ كالمية يقصد بيا المتكٌمـ االلتزاـ طكعان بفعؿ شيء لممخاطب في »التي ىي  اإللزاميات

                                                           

.180، نقال عف مسعكد صحراكم، ص134/135ص ، صكؿ الخمسةالقاضي عبد الجبار، شرح األ -1 
135-134المرجع نفسو، ص  -2 

. 212رشاد الفحكؿ، صإالشككاني،  -3 
.211ص، لمصدر نفسو ا- 4 
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، كا في ىذا 1«ي كالمو، عازمان عمى الكفاء  بما التـز بوالمستقبؿ بحيث يككف المتكٌمـ مخمصان ف
إنجاز ما يعد بو كالكفاء بو  عمىالمثاؿ كفي النص الشرعي عظمتو تتجٌسد في قٌكتو كقدرتو الكبيرة 

 كالكعد كالكعيد يختمؼ باختالؼ الٌناس كأفعاليـ ككيفية تأثرىـ بذلؾ.  

نما في الكثير مف األحياف  اإلخبار يفيد دائما أف الخبر ال إلىمما سبؽ مف ىذا العنصر نصؿ   كا 
أغراض أخرل كالركاية كالشيادة، كالدعكل كاإلقرار، كالكعد كالكعيد كبذلؾ نقكؿ أف لمخبر  إلىيخرج 

ليو إمعنييف أحدىما طبيعي يتمثؿ في داللتو عمى اإلخبار، ثانييما غير طبيعي كيسند في الكصكؿ 
بيف الطرفيف،  2يفسح المجاؿ لمتحاكرالذم  المشترؾ ، المقاـمعرفيةال عمى بعض المعطيات كالخمفية

 نكع المخبر عنو كعالقة الخبر بالمخبر كالمخبر عنو.ككذلؾ 

 

 

 

 

 

 

 

قامكا باستنباط أفعاؿ  األصكلييففي ىذه الخطاطة يظير لنا كيؼ أف الشككاني كغيره مف 
كاإلقرار  لالية: الركاية كالشيادة، الدعك إذ فرع مف الخبر األغراض الت ،3جديدة منبثقة مف الخبر

 الكعد كالكعيد، كفي ىذا دقة كبيرة تدؿ عمى عمؽ تحميالتو.

                                                           

.104محمكد أجمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص - 1 
2-Maurice Courtier, la figure de l’auteur, éd. Seuil, Paris, 1995, p. 139. 

التداكلية، مجمة المغة العربية )نصؼ عكد صحراكم، األفعاؿ الكالمية عند األصكلييف، دراسة في ضكء المسانيات مس3-
 .186، ص 2004، األبيار، الجزائر، 10سنكية(، العدد 

 المعنى الصريح 

 الركاية كالشيادة

 الخبر

 المعنى غير الصريح

 اإلخبار الكعد كالكعيد الدعكل كاإلقرار
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 عن اإلنشاء األفعال الكالمية المنبثقة-2
 :ألمر والنييا   -

الفحكؿ إلى تحقيؽ عمـ األصكؿ(أىمية كبيرة لألمر كالنيي  إرشادقدـ الشككاني في كتابو ىذا )
إذ اعتبرىما مؤسستيف ذات عناصر متكاممة في العممية التخاطبية لككنيا مدار التكميؼ 

ذلؾ أنو)الكالـ( عند األصكلييف ينقسـ إلى  )اإلبالغية(،كما أنو يعتبرىما قسميف مف أقساـ الكالـ،
كلقد اعتبر "سكرؿ" األمر كالنيي مف األفعاؿ التكجييية التي تتمثؿ  أمر كنيي كخبر كاستخبار،

تركو كطبيعتيما عند الشككاني تعكد إلى  لمخاطب لممخاطب إلى فعؿ شيء أككظيفتيا في تكجيو ا
فالخطاب الشرعي يككف مصدره األكؿ ا عز كجؿ  اإللييأكثر بالشارع  رتبطافككنيا ي

يعطيو األكلكية كالسمطة  )المخاطب(كيكجو إلى اإلنساف )المخاطب(كككف ا خالؽ كؿ شيء،
 .كية عمى خمقو أجمعيفالمعن المطمقة سكاء المادية أك

أثناء معالجة  الشككاني لمنصكص الشرعية أدرؾ أف نصكصو تتضمف صيغ أمرية أكنييية ال 
نما تخرج إلى أغراض أخرل مست تخدـ غرض األمر أك معطيات قاة مف النيي بصفة قاطعة كا 

 . سياقية ضركرية لتحصيؿ المعاني المستمزمة

 انخرجيوفيما تتمثل األغراض التي  عند الشوكاني ؟ ما طبيعة األمر والنيي كمف ىنا نتساءؿ:
 بظاىرة االستمزام الحواري؟التي تجمعيما عالقة ما طبيعة الا ؟و مإليي

 :األمراألفعال الكالمية المنبثقة عن  . أ

أف نتكقؼ عند مفيـك  يجب قبؿ أف نتطٌرؽ لألغراض التي يخرج الييا الفعؿ الكالمي األمرم
 األمر عند الشككاني.

يربط ففي ىذا التعريؼ " 1يقصد الشككاني باألمر "طمب الفعؿ بالقكؿ عمى سبيؿ اإلستعالء :عريفوت
 "أستيف"ك(السياؽ)ك (قكؿ الفعؿ مف حيث ىك)األمر بعنصريف ميميف في المجاؿ التداكلي كىما 

قاـ الفعؿ( في نظريتو حكؿ األفعاؿ الكالمية ك  أكؿ مف تطرؽ ليذه الظاىرة )القكؿ مف حيث ىك ىك

                                                           

 .167رشاد الفحكؿ، ص إالشككاني، 1-
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 الذم يقصده كىي: الفعؿ التمفظي كالفعؿ اإلنجازم 1إلى ثالث أقساـ بتصنيؼ الفعؿ الكالمي
الفعؿ الناتج عف القكؿ كما يتركو مف أثر عمى  الفعؿ التأثيرم أكككذلؾ تعريؼ ىذا الالشككاني في 

 المخاطب.

الكالمية كىي لقضية ميمة جدا في نظرية األفعاؿ  لألمرفي تعريفو  "الشككاني" تطرؽكلقد 
أما العنصر الثاني الذم ذكره في  التي تتعمؽ باألقكاؿ التي بمجرد النطؽ بيا ننجز أفعاال معينة.

كما نعرؼ أنو مجمكعة مف المعارؼ كالمعمكمات كالخمفيات التي يعتمدىا فالسياؽ أم تعريفو ىذا 
كما يتعمؽ  المخاطب لمكصكؿ إلى مقصكد المخاطب كالسياؽ أنكاع، ما يتعمؽ بالمخاطب

فيقصد بو  المكانة  (،االستعالءأما بقكلو )عمى سبيؿ  بالمخاطب ككذلؾ ما يتعمؽ بالخطاب،
المعنكية )فاالستعالء( يستمـز )السمطة( كنقيضيا )ال سمطة( كبالتالي  السمطة المادية أك العالية أك

أقؿ  ة أمر الذم ىكأعمى سمط )ال سمطة( يستمـز الطاعة ،لكف في أحياف كثيرة ال يقصد الذم ىك
ف يفيـ أيجب »ناجحا  األمر، كلكي يككف منو سمطة بؿ يرـك إلى أغراض أخرل غير األمر

كفيما يمي 2«أك السياؽ Intonationالمرسؿ إليو أنو كجو إليو أمرا مستعينا في ذلؾ بالتنغيـ 
و ىذا مف سنتعرض ليذه األغراض بالشرح كالتحميؿ باالعتماد عمى ما قدمو الشككاني في كتاب

 أمثمة.

ىما  استخرج الشككاني أغراض أخرل مف أسمكب األمر كذلؾ باالعتماد عمى عنصريف ميميف
"إرادة المتكمـ" ك"سياؽ الخطاب"، كالعنصر األكؿ يقترب كثيرا مف المفيـك التداكلي المعركؼ 

كليذا  سياقيا مةإذ أف قصدية المتكمـ تمعب دكرنا كبيرنا في تحديد ىذه األغراض المستمز  بالقصدية،
أكلى األصكليكف مسألة القصد اىتمامنا بالغان في دراساتيـ مف قبؿ أٌف قصد المتكٌمـ لو دكر خطير »

كلقد قاـ "الشككاني" بتصنيؼ  3«في تكجيو داللة الخطاب كتحديدىا ميما اختمفت صكر األلفاظ

                                                           

 .46محمكد احمد نحمة، أفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص -1
،  تيزم 1ج ذىبية، لسانيات التمفظ كتداكلية الخطاب، منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب، دار األمؿ لمنشر، طحمك الحا -2

 .127، ص 2005كزك، 
، 53يكسؼ سميماف عمياف، البعد التداكلي عند األصكلييف، مجمة أـ القرل لعمـك الشريعة كالدراسات اإلسالمية، ع -3

 ق.1432رمضاف، 
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كفي بحثنا سكؼ نيتـ ، 1مر إلى خمس ىي: الحراـ، الفرض، الكراىة، الندب، المباحمراتب األ
 :بخمسة عشر كجيا كىي كالتاليكالتي حددىا األغراض المتكلدة عف صيغة األمر أكثر ب

 :اإليجاب -

نقكؿ عف فعؿ أنو كاجب عندما يككف عمى شاكمة األمر كيككف مفركضا عمينا مف األقكل سمطة 
شخص  رفيف،كالطمب ال يتحقؽ إال اذا كاف ىناؾ ط 2<<طمب الفعؿ>>كالشككاني يقصد بو 
محؿ الطمب ،كلقد مثؿ لو الشككاني بقكلو تعالى:  كيككف ىناؾ شيء يطمب كشخص ينفذ،

 ا أما المخاطىب ىك المخاطب ىكية ي ىذه اآلفف (72، اآلية سكرة األنعاـ) ﴿كأىقيمكا الصالة﴾
قـك حكؿ إقامة الصالة كالصالة كما نعرؼ أنيا مف األركاف الخمسة التي ت الناس كالمكضكع ىك

تحتكم عمى داللتيف  كىذه اآلية .عمييا الشريعة اإلسالمية كىي مفركضة عمى كؿ فرد في المجتمع
لذم يكحي إلى أف ( ااأقيمك الذم تجسد مف خالؿ الفعؿ ) األمرصريحة طبيعية تتمثؿ في  األكلى

كتعالى  الخيار كأنو مجبكر عمى تنفيذ ىذا األمر المكجو إليو مف ا سبحانو المخاطب ال يممؾ
كبحكـ العالقة التي تربط الخالؽ بمخمكقو، كبالنظر إلى الحقكؽ  ،صاحب السمطة كالعظمة

، اإليجابقصد كمعنى يالزمو كالذم يتمثؿ في  األمرالمترتبة عمييا نفيـ أف كراء ىذا  اتكالكاجب
إلى ما فيو خير  اإلنسافالتكجييية ذلؾ أف ا يكجو  االستراتيجيةكتككف االستراتيجية المعتمدة ىي 

طرؽ محددة لتناكؿ مشكمة ما، أك القياـ بميمة مف »كمنفعة، كاالستراتيجية بصفة عامة ىي: 
كمة مف اجؿ سك ىي تدابير مر الميمات، أك ىي مجمكعة عمميات تيدؼ إلى بمكغ غايات معينة، أ

اب كاألجر ك كعد المؤمف بالثالمخاطب في ىذه اآلية أف أم  3.«محددة كالتحكـ بيا مكماتضبط مع
ف حدث العكس فإنو سيناؿ العقاب لعدـ طاعتو  بيذا الفعؿ )الصالة( ويـك اآلخرة بمجرد قيام كا 

لخالقو كبصفة عامة فإف ىذا الخطاب صادر مف الخالؽ الذم يتمتع بالسمطة ،إلى المخمكؽ الذم 
قة التي تجمع أقؿ سمطة منو مف أجؿ تكميفو بالقياـ بفعؿ )إقامة الصالة(كنظرا لطبيعة العال ىك

                                                           

-، أكتكبر2، العدد 40ؿ الحجاجي التداكلي كآليات استغالو، الحجاج، عالـ، الفكر، المجمد رضكاف الرقبي، االستدال-1
 .100، ص 2011ديسمبر، 

.23الفحكؿ، ص  إرشادالشككاني،   2 
.53الشيرم، استراتيجية الخطاب، ص - 3 



 انفصم انثاني:                                األفعال انكالمية واالستهساو انحىاري عند انشىكاني

 

76 
 

ميـ  جيةتاقاء االستر كحسف انتبيف ىذيف الطرفيف كجب عمى المخمكؽ أم اإلنساف أف يطيع خالقو 
جٌدا في اقناع المتمقي، كاإلقناع ينجح إذا نفذ ىذا المتمقي األمر. كالمخاطب )ا( يعد المؤمف 

ف حدث العكس فإ اآلخرةيـك  كاألجربالثكاب   نو يتكعده بالعقاب.بمجرد قيامو بيذا الفعؿ كا 

  

 

 
 
 
 

 الستمزاـ الحكارما                                 

 

في الحالة العادية  األمرف أذلؾ  اإليجابمعنى  إلى األمرصيغة ىذا المثاؿ خرجت  في
 يفيـ مف طبيعة العالقة التي تربط بيف الخالؽ كالمخمكؽ. األخير، كىذا جابياإل ـيستمز 

 الندب: -
لكف  الندب البكاء كالتحسر عمى فقداف شيء عزيز عمينا في الدنيا.مف جتماعي نفيـ في عرفنا اال

 1في اصطالح "الشككاني" كاألصكلييف يقصد بو الفعؿ المندكب الذم " يمدح فاعمو كال يذـ تاركو"
سكرة )كلقد مثؿ لو بقكلو تعالى: ﴿فكاتبكىـ إف عممتـ فييـ خيرا﴾ أم يقصد بو الفعؿ المستحب،

ذلؾ في استعمالو لمفعؿ مر كيظير ىذه اآلية تحتمؿ معنييف األكؿ يتمثؿ في األ. (33، اآلية النكر
ليو ىذه الصيغة كىك إتخرج كمعنى غير حرفي أك ضمني يتمثؿ في الغرض الذم  )كاتبكىـ(
نما الندب.  بالسياؽ كىك)المعنى  يرتبطكىذا المعنى ال يرتبط بتركيب الجممة مباشرة كا 

غرايس بتغير السياقات التي يرد فييا الخطاب ذلؾ أف المعنى الطبيعي "حسب  الضمني(كيتغير
الطبيعي فيعتمد عمى ر غي يعتمد عمى العالقات السببية كقكانيف الطبيعة أما المعنى>> )الحرفي(

                                                           

 .24الفحكؿ، ص  إرشادالشككاني، -1

 )ا(

)أقيمكا الصالة(             

الناس        

اإليجاب  :حرفيالالمعنى غير 
      

األمر :حرفيالالمعنى   
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الشككاني أيضا في تحديده ليذه األغراض ك convention >>1مصطمح  أك intentionالقصد
 .خاطبتالمتكمـ كسياؽ ال إرادةمى كما قمنا سابقا ع اعتمد

كلقد قدـ مثاؿ  كلقد ربط الشككاني الندب بالتأديب ذلؾ أنو يعتبر التأديب قسما مف أقساـ الندب،
فمف ظاىره نفيـ أف ىذه الجممة تدؿ عمى األمر أم  (2كؿ مما يميؾ)عمى ذلؾ الحديث الشريؼ 

فالرسكؿ ال ذا األمر التأديب ال أكثر راد بيلكف الحقيقة أنو أ ،بطريقة مخصكصةاألمر باألكؿ 
 .إنما ينصحو بالقياـ بيذا الفعؿ يأمر الفتى باألكؿ بيذه الطريقة

  

  

 

 

 

 

 االستمزاـ الحكارم                                 

، كنستنتج ىذا المعنى باالعتماد عمى السياؽ الندب إلىفي ىذا المثاؿ  األمرتخرج صيغة  
 (.إف عممتـ فييـ خيرا)ي، كمف القيد االجتماعي كالدين

 :اإلرشاد-       

نقكؿ عف شخص أنو يرشد شخصا آخر عندما يدعكه كينصحو بالقياـ بفعؿ معيف يعكد عميو 
( 15 ، اآليةسكرة النساء) كلقد مثؿ لو الشككاني بقكلو تعالى :﴿فاستشيدكا﴾ بالخير كالفائدة،

كىذه اآلية  ،عميومدعى ك  يا ىذه الشيادة كشاىد،لحك ة تتطمب أف يككف ىناؾ قضية تدكر كالشياد
بفعؿ الشيادة التي تعتبر ضركرية إلثبات أك نفي  األمرأيضا تتضمف معنى حرفي يتمثؿ في 

                                                           

 41ص ،، نظرية المعنى في فمسفة بكؿ غرايسإسماعيؿصالح  -1
(521/ 9ركاه البخارم كما في الفتح)  174الفحكؿ، ص إرشادنقال عف الشككاني،  - 2 

 (اهلل)

(فكاتبوىم)                 

 الناس

الندب :حرفيالالمعنى غير  األمر :حرفيالالمعنى    
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الدنيكية كفعؿ  اإلرشاد الذم يتعمؽ باألمكرالتيمة عمى المدعى عميو، كمعنى غير حرفي يتمثؿ في 
حكؿ )قذؼ النساء المحصنات(كالشيكد  خطاب ىككسياؽ ىذا ال الشيادة يحفظ لكؿ ذم حؽ حقو،

 –كما قمنا  –، كالفعؿ الكالمي الشيادمالزنا ف بالخمؽ  كىكالفعؿ المش ف إلثبات التيمة أكك ضركري
 كالمقاـ في ىذا الخطاب رسمي. 1صٌنفو "سكرؿ" ضمف االيقاعيات

باألمكر الدنيكية أما الندب كلقد قاـ الشككاني بالتمييز بيف اإلرشاد كالندب ذلؾ أنو يربط اإلرشاد 
الفرؽ بيف الندب كاإلرشاد أف الندب لثكاب اآلخرة >>كذلؾ في قكلو  ةكيخر األمكر فيربطو باأل

ككؿ مف فعؿ الندب كفعؿ اإلرشاد مف األفعاؿ الحميدة التي يتميز بيا  ،2<<كاإلرشاد لمنافع الدنيا
 .ح بيما في الدنيا كاآلخرةكيتسم الطالح اإلنساف المسمـ الصالح عف اإلنساف الكافر

 

  

 

 

 

 
 االستمزاـ الحكارم                                       

أجمعيف، كفي  خمقومعرفة كخبرة مف  أكثركذلؾ ألف ا  اإلرشاد إلى األمرخرجت صيغة 
بالحجة كالدليؿ عمى أم حكـ أك مكقؼ أك شيادة عمى  اإلتيافمى ع( ضركرة ااستشيدك قكلو )

 بالدليؿ عمى ذلؾ. كاإلتيافبقاعدة الكيؼ التي تنص عمى الصدؽ خر، كىذا ما يذكرنا شخص آ
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174رشاد الفحكؿ، ص إالشككاني،  - 2 

 )اهلل( 

 )استشيدوا (

 الناس

اإلرشاد  :حرفيال معنى غيرال ر األم :حرفيالمعنى ال   
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 :اإلباحة-

كيقصد الشككاني بالمباح "ما ال يمدح عمى  نقكؿ عف فعؿ أنو مباح عندما ال يككف مفركضا عمينا
نفيـ أف " كمف ىذا 1فعمو كال عف تركو كالمعنى أنو أعمـ فاعمو أنو ال ضرر عميو في فعمو كتركو

كلقد أعطى مثاؿ في ىذا الصدد بقكلو تعالى ﴿فكمكا  حالؿ كجائز المباح ليس بحراـ إنما ىك
 (.60، اآلية سكرة البقرة) كاشربكا﴾ 

يتمثؿ ىذه اآلية تحتكم عمى معنيف األكؿ حرفي يتمثؿ في األمر باألكؿ كالشرب كالثاني مستمـز 
 .شديد الكـرألنو  بما أنعـ عمييـ مف خيراتوا األكؿ كالشرب لعباده كالتمتع  إباحةفي 

 

 

 

 

 
 

 االستمزاـ الحكارم       

كىذا الخركج يرتكز عمى معطيات سياقية  اإلباحة في ىذا المثاؿ إلى األمرخرجت صيغة 
 ىذا المعنى. إلىساعدت في الكصكؿ 

 :التيديد-

ءة كلقد مثؿ ليذا بقكلو أف تحذر شخصا مما سيترتب مف أفعالو كأف تتكعده باإليذاء كاإلسا ىك
الذم يتمثؿ في  األمرففي ىذه اآلية ربط ا  (40 ، اآليةسكرة فصمت) تعالى :﴿فاعممكا ما شئتـ﴾

رادة المأمكر، كنظرا ليذا الربط تضمنت ىذه  ،العمؿ إلى الدعكة معنى آخر  اآليةبمشيئة أك رغبة كا 
ك التيديد بعاقبة ىذا العمؿ المتمثؿ في الظاىر مف استعمالو لمفعؿ )فاعممكا( كى األمرغير معنى 

                                                           

24رشاد الفحكؿ، ص إالشككاني،   1 

 )اهلل( 

بوا(موا واشر  )ك    

 الناس

اإلباحة  :حرفيالمعنى غير ال األمر :حرفيالمعنى ال   
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ف  ىنا مرتبطة  كاإلرادةف ذلؾ غير صحيح، أاف ظاىرىا )اآلية( يكحي بالتخيير، إال كالعصياف، كا 
ب )الناس(، ذلؾ أف الذم يصدر أمرا ىك الذم يعبر في الكقت نفسو ب )ا( ال المخاطى بالمخاطً 

 مجبكر األحياف أغمبف في عمى خالؼ المأمكر الذم يكك  1رادتو كرغبتوإعف 

 مقاـ التيديد بما سينالو الكافر يـك القيامة مف عقاب أليـ. المقاـ في ىذا الخطاب ىكك 
ف تفادم المؤمف القياـ بيذا الفعؿ تحكؿ  كالتيديد مرتبط بقيد كىك فعؿ اإللحاد كالعصياف كالكفر كا 

أمر في ظاىره  »، فالتيديد ىكيـك اآلخرةالمقاـ مف التيديد كالكعيد إلى الكعد بالثكاب كالفكز بالجنة 
ا بما قد ينجٌر مف تحقيؽ مضمكف األمر، فيك ، ذلؾ أٌف 2«تيديد لو قيمة النيي كلكٌنو يستبطف تمكيحن

 في الكقت نفسو نييه عف ضٌده. كٌؿ أمرو بشيء ىك

( 64 ، اآلية اإلسراءسكرة )كلقد قدـ الشككاني مثاؿ آخر بقكلو تعالى :﴿كاستفزز مف استطعت﴾
 اآليةكىذه  غضب ا كغيضوكفي الكقت نفسو إثارة  الناس كاستيكائيـ، إغراءقصد بو يك)استفزز(

)مف  حرفي يتجسد مف خالؿ الفعؿ )استفزز( كالثاني مستمـز مف القيد األكؿتحتمؿ معنييف 
يؤمف  افباإليماستطعت( كىك المتمثؿ في معنى التيديد، إذ فيو نكع مف التحدم، فاإلنساف المتشبع 

رب تكلقد ربط الشككاني التيديد باإلنذار ذلؾ أنو يقالشيطاف أف يغكيو.  عبا قكال كفعال كال يستطي
كثير مف التيديد في ككنيما تحذير مف فعؿ معيف تترتب عنو نتائج ال تحمد عقباه عمى الفاعؿ 

 ديب.لعقاب كذلؾ لغرض التأنيب كالتأكيتضمناف معنى التيديد با

 

 

 

 

 

 االستمزاـ الحكارم                                           
                                                           

 . 70، ص 1999، 2مة القصة، ععمر بمخير، التناكؿ التداكلي لمخطاب األدبي، مجينظر:  -1
 .122ص، 1992، 1بيركت، ط -األزىر الزناد، دركس في البالغة العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-2

 )ا( 

( ك)استفزز مف استطعت(ـ)اعممكا ما شئت  

 الناس

التيديد  :حرفيالغير  المعنى األمر :حرفيالالمعنى    
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كىذا المعنى تـ استنتاجو مف طبيعة العالقة  التيديد إلى األمرخرجت صيغة  في ىذا المثاؿ
التي تربط ا بعباده، كالتي يفترض أف يحترميا العباد بطاعتيـ لخالقيـ ككذلؾ مف طبيعة العالقة 

لمشيطاف بإغرائو كاستيكائو  األخيرعبد، فمف المفركض أف ال يسمح ىذا التي تجمع الشيطاف بيذا ال
يككف عاصي كيتكعده ا شر عقاب.  وألنو قبؿ كؿ شيء عدك لو، كلقد عصى ا ككؿ مف يتبع

مف  اعتبرإلى معنى التيديد يتـ عف طريؽ االستمزاـ الحكارم الذم  األمراالنتقاؿ مف معنى  كىذا
يستعيف بمجمكعة  اآلليةثناء اعتماده ىذه أكالمتمقي 1التي تربط المفظ بالقصد اآلليات غير المغكية

 مف القرائف كبضركب مف االستدالؿ العقمي.

 :االمتنان-

عمى  أكثر مف الشكر ذلؾ أف ىذا األخير قد يرتبط بأبسط األمكر كيقاؿ في أية مناسبة ىك
نكنو لشخص أنعـ عمينا في كقت االمتناف الذم ال يحدث كثيرا ،ذلؾ أف ىذا الشعكر  ؼخال

كبذلؾ تككف كممة الشكر ال تكفي  لمتعبير عف مدل تقديرنا  الحاجة ككجدناه كقت الشدة،
سكرة ) كالشككاني مثؿ لو بقكلو تعالى :﴿فكمكا مما رزقكـ ا﴾ كامتناننا ليذا الشخص ،

 (114، اآلية النحؿ

كداللة غير طبيعية تتمثؿ في االمتناف ىذه اآلية تحتكم عمى داللة طبيعية تتمثؿ في األمر 
، صٌنفو "سكرؿ" فعؿ كالمي غير مباشر كفعؿ االمتناف ىك عمى ما رزقنا كانعـ عمينا، 

يعٌبر بيا المتكٌمـ عف مشاعره في حاالت الرضا كالغضب كالسركر  » ضمف التعبيريات حيث
 .مف أفعاؿ الشكر ، كاالمتناف ىك2«كالحزف كالٌنجاح كالفشؿ

  

 

 

                                                           

بكقرة نعماف، نحك نظرية لسانية عربية لألفعاؿ الكالمية، قراءة استكشافية لمتفكر التداكلي في المدكنة المسانية ينظر:  -1
 .199، ص 2006، الجزائر، 17جمة المغة كاألدب، العدد التراثية، م
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 االستمزاـ الحكارم

نما تتدخؿ فيو  لإلكراهالذم ال يككف نتيجة  االمتناف إلى األمرخرجت صيغة  كالكجكب كا 
 بمفيكمو الكاسعفي ىذا المثاؿ الرزؽ  يالتي تنبني أكال عمى معطيات معينة كى كاإلرادةالرغبة 

نما فييا دعكة إلى حمد ا  ك  (األكؿكبذلؾ ىذه اآلية )ككلكا مما رزقكـ( ليس فييا إجبارا عمى فعؿ )
 ا كشكره عمى نعمو التي ال تحصى. 

 :اإلكرام-       

(ككذلؾ الصحابة يا الرسكؿ )ب اإلكراـ مف الصفات التي يتميز بيا العرب منذ القديـ كلقد تميز
كيعبر عمى حب اآلخر كمساعدتو كقدـ مثاؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى:﴿أدخمكىا بسالـ  كغيرىـ،
، كالجنةىذه اآلية قضية ميمة  تتمثؿ في الثكاب  ، كلقد تناكلت(46، اآلية كرة الحجرس) آمنيف﴾

)أدخمكىا(  األمرففييا إخبار عف فكز المؤمنيف بالجنة، كلقد اكد عمى ىذا المعنى استعمالو لفعؿ 
عمى  التأكيدلكف في الحقيقة أف استعمالو كاف لغرض  كالمزـك اإلجبارف معناىا أالذم يكحي 

)أدخمكىا بسالـ آمنيف(تتضمف معنييف معنى حرفي د ا المؤمنيف فػ االذم سيحظى بو عب كراـاإل
كفعؿ  ةمفكز بالجنليتمثؿ في األمر كمعنى مستمـز يتمثؿ في إكراـ ا لممؤمنيف أحسف إكراـ كذلؾ 

 ، التي يطمؽ عمييا أيضان تسمية البكحيات.1اإلكراـ يندرج أيضان ضمف التعبيريات
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 )ا( 

 )كمكا مما رزقكـ(

 الناس

االمتناف  :حرفيالالمعنى غير  رماأل :المعنى  الحرفي   
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 الستمزاـ الحكارما                                 
 

)أدخمكىا( بكممة )سالـ( التي ترتبط  األمر)ا( فعؿ  بفي ىذه اآلية ربط المخاط
ف األمر يتبعو في كثير مف األحياف أالمؤمنيف( النفسية، كالمعركؼ كراحة المخاطب) باالطمئناف

تمقي )عدـ الراحة( التي ال تتكافؽ مع مفيـك السالـ، كبيذا كىذا األخير يخمؽ في نفسية الم الكجكب
نما كاف ىدفو التأكيد عمى أنو  أمرلى أف المخاطب في ىذه اآلية لـ ييدؼ إلى إنشاء إنصؿ  كا 

 سيكـر المؤمنيف عمى ما صبركا كعممكا في دنياىـ.  

 : التسخير-

اإللغاء لمخصـ  إستراتيجيةى يعتمد المخاطب عم نقصد بو السخرية مف الغير كفييا ينتيج أك
العكس تماما كالسخرية مف األساليب غير  كيستعمؿ فيو ألفاظا يمكف أف يككف المقصكد منيا ىك

كلقد مثؿ  المباشرة لميجـك عمى اآلخريف كيمكف أف تككف بصكرة عدكانية جدا كيطمؽ عمييا التيكـ،
ففي قكلو )قردة( إحالة إلى  ،(65ية ، اآلسكرة البقرة) ليا الشككاني بقكلو تعالى :﴿ككنكا قردة﴾

لمفعؿ  استعمالوالذم يظير مف خالؿ  األمرريح يتمثؿ في صتتضمف معنى  اآليةالكفار، كىذه 
اطب المخالسخرية يعتمد  فيو البميغ )ككنكا قردة( ك يريح مستمـز مف التشبص)ككنكا(، كالثاني غير 

االستيزاء  ساليب سكاء مف االستخفاؼ أكمف األ اتككف مزيجالتي  عمى االستراتيجية التمميحية
كفي المثاؿ  باآلخر قصد االستيجاف كالضحؾ ككذلؾ إلحساسو بالمفارقة بينو كبيف المخاطب،

 )ا( 

 )أدخمكىا بسالـ(

 المؤمنيف

األمر :حرفيالمعنى ال اإلكراـ :حرفيالمعنى غير ال  
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ب(كبير جدا لدرجة أنو ال جدكل مف المقارنة ب(كالكافر )المخاطى المقدـ الفرؽ بيف ا )المخاطً 
خاصة منيـ الذيف يممككف الجرأة عمى  بينيما كىذا ما يعطي الحؽ  في السخرية مف خمقو

المتكٌمـ  إسياـ، كأثناء السخرية يقـك المتكٌمـ بخرؽ قاعدة الكيؼ التي تحث كتنص عمى أٌف عصيانو
 .كينتج معنى السخرية ظاىرة االستمزاـ الحكارمنتج الذم ي كىذا الخرؽ ىك 1ال بٌد أف يككف صادقنا

 

 

 

 

 
 

 االستمزاـ الحكارم                                    

 

ىذه اآلية تضمنت داللة غير طبيعية كذلؾ لعدـ احتراـ المخاطب )ا( لمبدأ التعاكف الذم 
غير  األساليبلمتشبيو الذم يعتبر مف  والستعمالينص عمى االحتراـ المتبادؿ بيف الطرفيف ككذلؾ 

إلى معنى  األمرمف معنى المباشرة التي يعبر بيا المتكمـ عف مقصكده كليذا حدث االنتقاؿ 
 التسخير.

 : التعجيز-

 يرتبط التعجيز بالشخص الذم يدعى أنو يستطيع القياـ بأمر خارج عف قدراتو سكاء المادية أك
في ىذه اآلية تناكؿ ا قضية  ،(23، اآلية سكرة البقرة)المعنكية ككمثاؿ﴿ فأتكا بسكرة مف مثمو﴾
ئر الكتب السماكية األخرل كىي قضية اإلعجاز القرآني ىامة جدا تميز بيا القرآف الكريـ عف سا

فالمخاًطب )ا( أمر المخاطىب )الكفار( بأف يأتكا بمثؿ آية مف القرآف، كفي ىذا إعجاز لممخاطىب 
                                                           

.87، نظرية المعنى في فمسفة بكؿ جرايس، صإسماعيؿصالح ينظر:   -1 

 )ا( 

 )ككنكا قردة(

الكفار        

 :حرفيالالمعنى غير 
 التسخير

األمر  :حرفيالالمعنى   
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، ذلؾ انو كمؼ المخاطىب بأكثر مف المستطاع كيعتمد التعاكف)الكفار(، كالمخاًطب لـ يحتـر مبدأ 
كف عمى معرفة دقيقة بقدرات المخاطىب، كفعؿ التعجيز يندرج ضمف عندما يك ةاالستراتيجيىذه 

بمثؿ القرآف( كفي ىذا  اإلتيافيطالب المتمقي بفعؿ معيف ) اإلليي، ذلؾ أٌف الشارع 1الطمبيات
 الطمب يكمف التعجيز.

 

 

  

 
 

 

 

 االستمزاـ الحكارم                                    

ستقى مف طمب الفعؿ نفسو )فاتكا بسكرة مثمو( كىذه الخاصية معنى التعجيز في ىذه اآلية م
القداسة أقكل كأعمى مف المؤسسة التي >>التي ينفرد بيا القرآف ىي التي جعمتو مقدسا، كىذه 

 .كاف بعيدا عف التحريؼ، كليذا 2<<تكاضع عمييا البشر

 :إلىانةا-      

فعؿ تأثيرات إما تككف متعمقة بنفسية ىي شكؿ مف أشكاؿ اإلساءة إلى الغير كيترتب عف ىذا ال
ما تسيئ إلى مكانتو االجتماعية ككذلؾ تؤثر عمى عالقاتو باآلخريف ككمثاؿ ﴿ذؽ  الفرد المياف، كا 

يبدك أف الغرض مف ىذه اآلية ىك األمر كيظير (49، اآلية سكرة الدخاف )﴾إنؾ أنت العزيز الكريـ
نفيـ  ؾ أنت العزيز الكريـ()إنٌ بإضافتو القكؿ ذلؾ مف خالؿ استخداـ المخاطب لمفعؿ )ذيؽ( لكف 

 ؾ أنت العزيز الكريـ()إنٌ )ذؽ( ك األمركىك المتمثؿ في اإلىانة، فبالجمع بيف  آخرانو يقصد معنى 
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 .181، ص 1112، 1لمسرحً فً ضوء النظرة التداولٌة، منشورات االختالف، الجزائر، طعمر بلخٌر، الخطاب ا2-

 )ا( 

)فاتكا بسكرة مف مثمو(          

 الكفار

ر الحرفي: التعجيزلمعنى غيا الحرفي: األمر  المعنى   
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مكانتو الدنيئة كالصغيرة بالمقارنة مع مكانتو  إلى اإلحالةينتج معنى آخر تماما، كيريد بيذا القكؿ 
إلى  يتـ خرؽ المبدأ العاـ المتمثؿ في مبدأ التعاكف الذم يدعكلسمكؾ في ىذا النكع مف اك العالية، 

الطرؼ الثاني كىذا ما يطمؽ عميو بالخطاب المغالط  بإلغاءكيقـك راـ المتبادؿ بيف الطرفيف االحت
المعنكم لمنيؿ مف محاكره بتخجيمو  استخداـ اإلكراه المادم أك إلى » ذلؾ أٌف المتكٌمـ يعمد

كاستصغاره كترذيؿ أقكالو كتيديده، كغيرىا مف األساليب التي تنعكس سمبان عمى كاالستيزاء منو 
 ، كتككف اآلثار التي تترتب عف ىذا الفعؿ سمبية عمى المتمقي.1«مجرل الحكار

  

 

 

 
 

 

 االستمزاـ الحكارم                             

ىذا المعنى استعمالو لمكممتيف يريد المخاطب )ا( بيذه اآلية إىانة الكفار كما يحيؿ إلى 
 )العزيز( ك)الكريـ( المتيف تعتبراف مف أسماء ا الحسنى، كباستعمالو ليما لكصؼ الكفار إىانة ليـ. 

 :التسوية -

 ظاىرتيف كالشككاني يقصد بيا أمريف أك شخصيف أك مف المساكاة كنقصد بو العدؿ بيف شيئيف أك
إذ ساكل بيف القياـ  (12، اآلية ة الطكرسكر) كال تصبركا﴾لمساكاة بيف فعميف ككمثاؿ:﴿ فاصبركا أا

، كمف ىذا نفيـ أف المخاًطب )ا( يريد بخطابو ىذا في النتيجةالصبر(  عدـ)ك الصبر(بفعؿ )
ف كاف الظاىر منو ىك األمر ،كالمخاطبى في ىذه الحالة عكض أف يككف مجبكر اصبركا(ف)التسكية كا 

  كريف )الصبر أك عدـ الصبر( كجد نفسو مخير عمى القياـ بأحدىما.عمى القياـ بأحد الفعميف المذك

                                                           

.174حساف الباىي، الحكار كمنيجية التفكير النقدم، ص - 1 

 )ا( 

 )ذيؽ انؾ أنت العزيز الكريـ(

 الكفار

 المعنى الحرفي: األمر  المعنى غير الحرفي: اإلىانة
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 الحكارم  االستمزاـ                                    

نتيجة الفعميف، فيذه اآلية تتضمف قكتيف دالليتيف احدىما  في ىذا الشكؿ ساكل المخاطب بيف
كاة كما ساعد عمى فيـ المعنى الثاني ىك حرفية ىي األمر، كثانييما غير حرفية تتمثؿ في المسا

 الحرؼ )أك( الذم يدؿ عمى التخيير.

  :الدعاء-        

كالدعاء يصدر  الذم يقرب بينو كبيف خالقو كىك ،ىكمف الصفات الحميدة التي يتصؼ بيا المسمـ
 ىك غيركىذا الفعؿ يككف دائمنا مكجو إلى )ا( دكف  ،مف األقؿ كاألدنى سمطة إلى األكثر سمطة

 ﴿رب اغفر لي﴾ كيظير ذلؾ في، لمساعدة كاإلرشادطمب الذلؾ طمبا لمعكف كاإلغاثة كالتضرع إليو 
استخداـ  فمقد جاءت ىذه اآلية عمى شاكمة األمر كيظير ذلؾ في (،28، اآلية سكرة نكح)

أ عندما يحس الفرد بأنو قاـ بارتكاب خطيحدث طمب الغفراف ك ، غفر(إمفعؿ الكالمي )المخاطب ل
غير حرفي كمستمـز يتمثؿ في الدعاء جاءت لتؤدم معنى آخر أنيا في الحقيقة ما أك معصية، ك

دعاء اللقد تـ إنشاء ك ، 1«" تريح المتمفظ بوforce illocutoireمف قٌكة كالمية "» ما يحمموك 
ا سمطة، كنظرا ليذاألعمى  إلى سمطة ىمف األدن، كىذا األمر كجو غفرلي(إ) باستعماؿ فعؿ األمر

 التناقض كجب البحث عف المعنى الحقيقي المقصكد كىك المتمثؿ كما قمنا في الدعاء.

                                                           

، 3تحميؿ الخطاب، دار األمؿ، طناىج النقدية المعاصرة، منشكرات آمنة بمعمى،  تحميؿ الخطاب الصكفي في ضكء الم-1
 .101ص ، 2009تيزم كزك، 

 )ا( 

 )فاصبركا أكال تصبركا(

 اإلنساف

 المعنى الحرفي: األمر  المعنى غير الحرفي: التسكية
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 االستمزاـ الحكارم                                  

نظرا لكجكد خمؿ عمى مستكل التركيب، فال  الدعاء في ىذا المثاؿ إلى األمرخرجت صيغة 
الستعانة بالسياؽ لمعرفة المقصكد، كالفعؿ في الدعاء يمكف لممخمكؽ أف يأمر خالقو، كليذا كجب ا

 )إغفر لي( مرتبط بالمستقبؿ.

 التمني: -

مقركف بحرؼ  أك عندما يطمب الشخص أمرنا بعيد المناؿ, كيككف مقركف بحرؼ التمني )ليت( ىك 
)أال  كلقد قدـ مثاؿ: ،كالتمني يمكف أف يفيد الممكف كما يمكف أف يفيد المحاؿ ،التنديـ كالتحضيض

، كيظير ذلؾ في تكظيفو لمفعؿ .كىذا الخطاب جاء عمى شاكمة األمر1أييا الميؿ الطكيؿ أال أنجؿ(
)أنجؿ(، كالمخاطب في ىذا المثاؿ يخاطب الميؿ كيأمره باالنجالء، كالميؿ ليس شخصا يمكف 

 مخاطبتو كليذا استمـز ىذا الخطاب معنى آخر غير األمر كىك المتمثؿ في التمني.

ب في ىذا المثاؿ ممكف الحصكؿ ذلؾ أف بعد كٌؿ ليمة كميما طالت يمييا صباح جميؿ كالطم 
كيندرج فعؿ التمني ضمف  (،كمشرؽه كلقد كظؼ المخاطب لمتعبير عف التمني أداة التنديـ )اال

 . التعبيريات ألٌنو يعبر عف حالة شعكرية

 

                                                           

.174الشككاني، ارشاد الفحكؿ، ص - 1 

 اإلنساف 

 )ربي اغفر لي(

 هللا

الدعاء :حرفيالالمعنى غير  مراأل :حرفيالالمعنى    
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 الحكارماالستمزاـ                                        

 ىذا المعنى إلىكقد تـ التكصؿ  األمرالتمني ال  ىكلقد كاف المقصكد مف ىذا الخطاب 
 بالنظر إلى طبيعة المخاطب كطبيعة الطمب.

 : االحتقار -

الذم يعتقد  يحدث مف األكثر سمطة أكمف الذم يعتقد أنو األكثر سمطة، إلى األدنى سمطة أك
اإلساءة إلى  بو المخاطب، إنسانية كييدؼاض غير كىذا الفعؿ يككف ألغر  أنو األدنى سمطة،

كىذه اآلية كما يبدك مف (80، اآلية سكرة يكنس) اآلخر )المخاطب(ككمثاؿ :﴿ألقكا ما أنتـ ممقكف﴾
آخر نستنتجو مف سياؽ التخاطب، إذ نفيـ مف  معنىلكنيا في الكقت نفسو تفيد  األمرظاىرىا تفيد 

كا  صادر مف ا كالتحقير، ا سيبقكف أقؿ شأنا كسمطة كقدرةقكلو تعالى أف القصد أنيـ ميما فعمك 
ا، كيندرج االحتقار ضمف التعبيريات كفي ىذه الحالة ال يحدث يحؽ لو أف يحتقر عباده بما فعمك 
التكافؽ المكجكد بيف  إلىنجاعة الخطاب ترتبط بمدل االستناد » التفاعؿ بيف المتخاطبيف ذلؾ أفٌ 

، كاحتقار ا لمكفار كاف 1«يدؼ، كمدل تالئـ ىذا مع مستكاه كتطمعاتوالمرسؿ كالمتمقي المست
 .نتيجة ألعماليـ

 

 
                                                           

 .25، ص 2005محمد العمرم، البالغة بيف التخييؿ كالتداكؿ، أفريقيا الشرؽ، المغرب،  -1

 اإلنساف 

يؿ انجؿ(م)أال أييا ال  

يؿمال  

ً  :حرفًال المعنى غٌر التمن األمر :حرفًالالمعنى    
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 االستمزاـ الحكارم                                        

 

حتـر كأثناء ىذا الفعؿ المخاطب )ا( ال ي التحقير إلى في ىذا المثاؿ األمرخرجت صيغة 
مبدأ التعاكف بالرغـ مف كجكد معرفة مشتركة، فبدؿ أف تككف دافعا لمتفاعؿ اإليجابي بيف المخاطب 

 )ا( كالمخاطب )الكفار( أصبحت كسيمة لمتفاعؿ السمبي.  

 التكوين: -

فيذه ( 82، اآلية سكرة يس) يقصد بو البناء اإلليي أم الخمؽ كمثؿ لو بقكلو تعالى :﴿كف فيككف﴾
كم معنييف األكؿ يتمثؿ في األمر كالثاني يتمثؿ في التككيف كالخمؽ فبمجرد نطؽ اآلية تحت

المخاًطًب بالقكؿ ينجز فعال، كاإلنجاز في ىذا الفعؿ )كف( ىك الحقيقة الكحيدة الذم تستند إلييا 
، كيندرج فعؿ التككيف ضمف صنؼ كفي ىذا تظير القكة اإلنجازية ، 1ةالكالميىذه األفعاؿ 

، كا 2«يخبر عف شيء التأثير في المتكٌمـ ليفعؿ شيئا أك »ت كالغرض االنجازم منيا ىكالطمبيا
 سبحانو يريد بآياتو أف يعتبر الٌناس كيتبعكا الصراط المستقيـ.

 
 

                                                           
1
- RECANATI (F) ,  La transparence de l’énonciation, éd. Seuil, paris, 1979, p. 111. 

103محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة، ص   -2 

 )ا( 

 )ألقكا ما أنتـ ممقكف(

 الكفار

المعنى غٌر الحرفً: 

 اإلحتقار

 المعنى الحرفً: األمر 
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 االستمزاـ الحكارم                                         

كىذه الصفة مرتبطة با دكف غيره، كفي التككيف،  إلىه اآلية في ىذ األمرخرجت صيغة 
مف طرؼ المخاطب، يتحقؽ  األمرىذا المثاؿ ربط بيف األمر كالمستقبؿ، إذ بمجرد النطؽ بفعؿ 

 ف قكؿ )كف( سبب لحدكث التككيف.أإنجازه في الكاقع كفي زمف المستقبؿ، كالفاء سببية، ذلؾ 

كاف مف »، فإف مختمفة يحدث بطرؽ األمرف أكمما سبؽ مف ىذا العنصر نصؿ إلى  
ف كاف مف  ف كاف مف النظير إلى النظير، قيؿ لو طمب، كا  األعمى إلى مف دكنو، قيؿ لو أمر، كا 

. كىذه المعاني التي يخرج إلييا مستقاة مف السياؽ بمفيكمو 1«األدنى إلى األعمى قيؿ لو دعاء...
 الكاسع.

 :النيي . ب
 أقكل شدة بالمقارنة مع النيي، فاألمر ىك يختمؼ عف األمر في معيار درجة الشدة عند "سكرؿ"

أعمـ »في حده لغة  كيقكؿ "الشككاني" أما النيي فيستمـز اإلكراه كالتحريـ، ستمـز الكجكب،يذلؾ أنو 
أف النيي لغة معناه المنع كيقاؿ نياه عف كذا أم منعو عنو كمنو سمى العقؿ نيية ألنو ينيي 

                                                           

ص -ىػ1422، بيركت، لبناف، 1لمفصؿ لمزمخشرم، تقديـ إميؿ بدع يعقكب، دار الكتب العممية، طابف يعيش، شرح ا -1

88 . 

 )ا( 

ف(ك )كف فيك  

 الشيء

 المعنى الحرفي: األمر المعنى غير الحرفي: التككيف
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كىذا يجعمنا نفيـ أنو لغة يعني منع الكقكع  1«عنو عوصاحبو عف الكقكع فيما يخالؼ الصكاب كيمن
في االصطالح القكؿ اإلنشائي الداؿ عمى  الخطأ أما اصطالحا فيقكؿ في حده: "كىك في الزلؿ أك

سمطة  أعمى مرتبة أك كىنا نفيـ أف المخاطب الذم ىك 2طمب كؼ عف الفعؿ عمى جية االستعالء
غاية األكؿ النصح  معيف كتككفكؼ عف فعؿ أدنى مرتبة ال يطمب مف المخاطب الذم ىك

 .كاإلرشاد إلى الطريؽ الصكاب الذم يجعمو يناؿ رضا ا

كىي دائما مرتبطة  كلمنيي حرؼ كاحد يدؿ عميو كىك)ال الناىية(كصيغة كاحدة كىي )ال تفعؿ(
 كأكضح صيغ النيي ال تفعؿ كذا كنظائرىا كيمحؽ بيا اسـ ال>>بالمستقبؿ ،كيقكؿ "الشككاني" 

فصيغة )ال تفعؿ(   3<<تفعؿ مف أسماء األفعاؿ كمو فإف معناه ال تفعؿ كصو فإف معناه ال تتكمـ
كلقد مثؿ لذلؾ بالفعؿ كمو كصو المذاف يفيداف عدـ القياـ بالفعؿ كلقد اختمؼ  نظائر، إذفليا 

:"فذىب  كيظير ذلؾ في قكلو لكف "الشككاني" كافؽ الجميكر، الفقياء حكؿ المعنى الحقيقي لمنيي،
كبذلؾ نفيـ أف النيي يفيد معنى التحريـ  الحؽ"، التحريـ كىك الجميكر إلى أف معناه الحقيقي ىك

نيي عف ضده  ىك كالشيء المحـر ال بد مف تركو، كىنا تظير العالقة بينو كبيف األمر إف كؿ أمر
صيغة النيي  أمر بضده كىذا ما قالو "الرازم" األمر بالشيء نيي عف ضده كتحتمؿ ككؿ نيي ىك
 :حددىا "الشككاني" كالتاليلقد عدة معاني ك 

 الكراىة :-

إلى الشخص  تسيءتترتب عنو نتائج  نقكؿ عف شيء أنو مكركه عندما يككف غير مستحب أك
:"ما يمدح تاركو كال  ىك كيقكؿ "الشككاني" في المكركه إلى الغير، تسيء الذم يقـك بذلؾ الفعؿ أك

ف فعمكه فال يحاسبكف عمى ذلؾ،" أم يستحسف لأل4يذـ فاعمو كلقد قسمو  فراد عدـ القياـ بو كا 
 5:"الشككاني" إلى ثالثة أنكاع

                                                           

.192رشاد الفحكؿ، صإالشككاني، ينظر:  - 1 
.ص ف، المصدر نفسو -2 

 ص ف.نفسو، ينظر: -3
 .34، ص نفسو -4
 ف.نفسو، ص  -5
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 .ما نيى عنو نيي تنزيو كيشعر الفاعؿ أف تركو خير مف فعمو-        

 .ما نيى عنو ترؾ األكلى كترؾ صالة األضحى-        

 .المحظكر المتقدـ ييما نيى عنو ن-        

في ىذا الحديث  فالرسكؿ )ص( 1«ال تصمكا في مبارؾ اإلبؿ(:»صككاني" بقكلو )كمثؿ لو "الش
نيى عف الصالة في مبارؾ اإلبؿ كىذا ظاىر مف المستكل التركيبي كالمعجمي ليذا الخطاب ككما 

 . نعرؼ أف صيغة النيي ىذه تخرج إلى معنى آخر

ألنو أمر منبكذ كغير  في مبارؾ اإلبؿ ةالالئؽ، الصالإذ مف غير  يتمثؿ في الكراىية،
 .التي ىي مف أعمدة الشريعة اإلسالمية ألداء الصالة،مستحب 

تمثؿ في الكراىة يغير طبيعي معنى لى إ األمرمخرجت داللة ىذا الحديث مف معناه الطبيعي 
كالكالـ لو  اآلخرعمى  سمطةفإنو يمارس » بصيغة النيي: تمفظوثناء أ(( صكالمخاطب )الرسكؿ )

لمكانة ا( بحكـ ص، فسيدنا محمد )2»ال تعادليا أم قكة أنماطوبمختمؼ  لمكاقعكتحكيمية تغييرية  قكة
 .البشر سائرمف  أعمىي مرتبة ف جعموياه ا إالتي منحو  الميمة

 

 

 

 

 

          

 االستمزاـ الحكارم                                          

                                                           

 .( عف أبي ىريرة مرفكعا4/150ه)) ركاه أحمد في مسند192ص  رشاد الفحكؿ،إالشككاني، : نقال عف -1
 .36ص ، 2010، الدار البيضاء، 1أبكبكر العزاكم، حكار حكؿ الحجاج، األحمدية، ط  -2

 )الرسكؿ )

)ال تصمكا في مبارؾ اإلبؿ(        

الناس           

المعنى غير حرفي 
 الكراىة

 المعنى حرفي النيي
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المعطيات  بعضباالعتماد عمى  كذلؾ اؿالكراىة في ىذا المث إلىخرجت صيغة النيي 
ك الحيكانات منبكذ كككف أ اإلبؿفي مبارؾ  كالشربكؿ ف األأاالجتماعي مثال حيث  كالسياؽ

تفادم الصالة في ىذا المكاف لككنو  عمينا، فيجب االصالة مف الفرائض الخمسة التي فرضيا 
 نساف عمى الطيارة.ذا الركف تعكيد اإلبي أرادف نصمي ىناؾ كا أنقي كال يعقؿ غير غير طاىر ك 

 :الدعاء-
كؿ مف صيغة األمر كالنيي يمكنيا الخركج إلى الدعاء ذلؾ أنو ككما تـ الذكر أف كؿ أمر 

كالدعاء في كمتا الحالتيف يككف مف األدنى مرتبة كذلؾ  إال نيي عف القياـ بضده، بفعؿ ما ىك
كفي ىذه الحالة يككف الدعاء بصيغة النيي )ال الرزؽ  التعطؼ بو أك طمبا لمعكف كاالستغاثة أك

فظاىر الخطاب جاء بصيغة   (8 ، اآليةسكرة أؿ عمراف) تفعمكا( كما في ﴿ربنا ال تزغ قمكبنا﴾
معيف )ال تزغ( لكف الحقيقة يريد المخاطب بصيغة النيي ىذه الدعاء كالطمب مف  النيي عف فعؿ

 بالمغةنساف( عارؼ متمقي الخطاب )اإلف يككف أد الب ، كلفيـ ىذا المعنىتمطؼ بوالا الخالؽ 
نما«في ىذا الصدد: الشافعي  كيقكؿ الشرعيةكىذا الشرط ضركرم لفيـ كؿ النصكص  بما  بدأت كا 

حد أالكتاب  عمـ جمؿيضاح إ يعمـ ال ألنو ،العرب دكف غيره بمساف–نزؿ ف القرآف أكصفت مف 
كمف عممو انتفت عنو الشبو ، قيار كتفانيو، سعة لساف العرب، ككثرة كجكىو، كاجتماع مع يجيؿ

حكاـ التكميفية كفيميا مرتبط بسياؽ نزكليا سكاء ، فاستنباط األ»1لسانياالتي دخمت عمى مف جيؿ 
 .زمافال كأمكاف ال

 الخالؽ األحد كصنؼ إلى، كيككف دائما مكجو 2كالدعاء نكعاف دعاء بالخير كدعاء بالشر
 ."رؿيس" دعن ضمف التعبيريات

 
 
 

                                                           

50ص تح. أحمد محمد الشاكر، دار الفكر،  ،الشافعي، الرسالة- 1 
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 االستمزاـ الحكارم                                  

ف كاف  األمربصيغة  يأتي، كالدعاء الدعاء في ىذا المثاؿ إلىخرجت صيغة النيي   مف مكجياكا 
في  أصبحفي مكقع قكة كا  أصبحفي ىذه الحالة  اإلنسافكىذا ال يعني أف  الخالؽ إلى اإلنساف

  أكثر.ىذا شكمي ال كلكفمكقؼ ضعؼ 

 :اإلرشاد -

نقصد بو النصح كتكجبو المخاطب إلى فعؿ معيف يعكد عميو بالخير كالفضؿ كاإلرشاد يككف مف  
التجربة في الحياة كمثؿ  األعمى سمطة إلى األدنى سمطة كالسمطة تككف مرتبطة أكثر بالمعرفة أك

 رىا يكحي بأف اليدؼ ىكفظاى (101، اآلية سكرة المائدة) لكا عف أشياء﴾ألو يقكلو تعالى :﴿ال تس
ىذا المعنى  إلىكلكي يصؿ المتمقي  اإلرشاد النيي فقط لكف اليدؼ الحقيقي مف ىذا الخطاب ىك

النص  إدراؾإذ مف المستحيؿ  يد نفسو بالمستكل التركيبي ليذه النصكصقف يأ( ال يجب اإلرشاد)
الجكانب المحتممة  جميعى و عميبكما يحيط بو كتقم إنتاجوف نربطو بظركؼ أ بد فال 1بكصفو كالٌ 

ذ يمكف إكاإلرشاد ال يككف دائما بيف األعمى سمطة إلى األدنى سمطة  القصد الحقيقي منو لنعرؼ
، خرآأف يككف بيف شخصيف ليما نفس المكانة االجتماعية كتقديـ صديؽ نصيحة لصديؽ 

جيو المخاطب غرضيا االنجازم محاكلة المتكٌمـ تك »ضمف  الطمبيات ك اإلرشادرؿ" يكيصنؼ "س

                                                           
1-Vincent Jouve, La lecture, Paris, éd. Hachette, 1993, p.72. 

 اإلنساف 

 )ربنا ال تزغ قمكبنا(

 ا

 المعنى حرفً النهً  المعنى غير حرفي الدعاء
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، فا سبحانو ينيى الناس عف السؤاؿ كفي الكقت نفسو يحثيـ عمى فعؿ معيف 1«الى فعؿ شيء ما
. 

 

 

 

 

 

 االستمزاـ الحكارم                                     

 

ف كاف ا قد استعمؿ في ىذا المثاؿ اإلرشادلى إخرجت صيغة النيي  سمكب النيي الذم يعني أ، كا 
 ر كمنفعة.فييـ خي الى مإرشاد الناس إه، إال أنو قد قصد كرااإل

 :التيديد -

طمب صادر مف األعمى سمطة إلى األدنى سمطة كعمى الثاني أف ينفذه كاال ستترتب عنو نتائج 
ففي ىذا الخطاب، ، 2<<ال تمتثؿ أمرم>>كخيمة كلقد مثؿ لو بقكؿ السيد لعبده الذم لـ يمتثؿ أمره 

العبد بأف ال يمتثؿ لو، كىذا ىك المعنى الظاىر ف السيد ينيي ألخطاب نفيـ كاذا لـ نراعي سياؽ ا
)السيد  بيف الطرفيف تجمعمف التركيب، لكف باالستعانة بسياؽ التخاطب كبطبيعة العالقة التي 

الذم سيتحصؿ عميو جٌراء عصيانو  كعبده(، نفيـ أف المقصكد الحقيقي ىك تيديد العبد بالعقاب
يعتمد استراتيجية تكجييية كذلؾ ألنو في صدد تكجيو العبد إلى القياـ بفعؿ معيف  ألكامره. كالسيد

، كالتيديد في المثاؿ يتمثؿ في الطاعة كلقد حاكؿ التأثير فيو كذلؾ بالتمميح إلى عاقبتو أفعالو
لكٌنو يستبطف تمكيحا بما قد ينجٌر مف تحقيؽ مضمكف » المذككر كاف كاف ظاىره يكحي بأٌنو أمر

                                                           

 79محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة، ص -1
 .193رشاد الفحكؿ، ص إالشككاني،  -2

 )ا( 

 )ال تسألكا عف أشياء(

الناس          

اإلرشاد  :حرفيالالمعنى غير  النيي :حرفيالالمعنى    
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كالعقاب كىذا  باألذلفالسيد في الكقت نفسو كاف يتكعد عبده  1«تيديد لو قيمة النيي ر، فيكاألم
ى فيـ حديث المتكمـ منيا معكامؿ عديدة أخرل تساعده ع إلىما يجعؿ المخاطب في حاجة »

عف طريؽ  عرفيا أك لييا منطقيا أكإالسياؽ الثقافي كاالجتماعي كجممة االستنتاجات التي ييتدم 
 ، كذلؾ لفيـ ىذا المقصكد.2«ائفالقر 

 

 

 

 

 

 االستمزاـ الحكارم                                  

 

لطبيعة العالقة التي تجمع المخاطب  التيديد في ىذا المثاؿ إلىخرجت صيغة النيي 
، كفي ىذه الحالة يتـ خرؽ قاعدة الكيؼ التي تنص عمى الصدؽ )السيد( كالمخاطب )العبد(

تحدث بطريقة غير مباشرة كليذا فإف المعنى الناتج ال يككف يكف صادقا في قكلو ك كالمخاطب لـ 
 طبيعي.

 :التحقير-

تستعمؿ ىذه الطريقة لالستيزاء بالخصـ كاستصغاره كاإلحالة إلى المكانة الصغيرة التي يحتميا  
 (131ة ، اآليسكرة طو)كلقد مثؿ لو بقكلو تعالى :﴿كال تمدف عينيؾ﴾ بالمقارنة مع المخاطب،

المقصكد  لكف ليس ىذا ىك، ليوإفظاىرىا يكحي بأف المخاطب ينيي المخاطب مف النظر 
ف يساعداف عمى يالذم يتمثؿ خاصة في زماف كمكاف النزكؿ المذ الحقيقي، فباالستعانة بالسياؽ

                                                           

 .122األزىر الزناد، دركس في البالغة العربية، ص -1
 .141، ص 2007، 2لبناف، ط  -، بيركتاإلسالميمحمد يكنس عمي، المعنى كظالؿ المعنى، دار المدار  محمد-2

 السٌيد

أمرم()ال تمتثؿ   

 العبد

 المعنى الحرفي: النيي المعنى غير الحرفي: التيديد 



 انفصم انثاني:                                األفعال انكالمية واالستهساو انحىاري عند انشىكاني

 

98 
 

ب أم ا عز كجؿ ب كالمخاطى كبمعرفة طبيعة المخاطً  ،1تحقؽ النشاطات المشتركة بيف الطرفيف
شيئا آخر  (ال تمدف)ػ بنفيـ أنو يقصد  ،صنعومف  كاإلنساف الذم ىك انتو الرفيعة كالمقدسة،بمك
ليو كبيذا إالكافر ليس لو حتى الحؽ في النظر  سافاإلنف لرفعة مكانتو كأل يوإلعدـ النظر  كىك

نما ىك ضمني،  ، كمعنى التحقير ليس ظاىرالتحقير كاالستصغار اآليةذه نفيـ أنو يقصد بي كا 
مكانتو بالمقارنة مع ا )الخالؽ( ال يستحؽ حتى النظر  إلىنظرنا  يعقؿ لإلنساف الذم لكفكيؼ 

، كالتحقير أيضا يدخؿ ضمف الخطاب المغالط ليو، أف يعصي لو أمرا أم لبياف عاقبة العصيافإ
كفيو يتـ خرؽ المبدأ التعاكني الذم ينص عمى أف يككف إسياـ كٌؿ طرؼ مف طرفي العممية 

 ، كمنظـ ليتحقؽ التفاعؿ بينيما.2خاطبية بشكؿ مؤدبالت

 

 

 

 

 

 

 االستمزاـ الحكارم                                       

 

المخاطب بخرؽ قاعدة  ـقايضا أ، كفييا لى التحقيرإخرجت صيغة النيي في ىذه اآلية 
 .مف سياؽ التخاطب مستنبطالكيؼ، كبالتالي يككف معنى التحقير غير طبيعي 

 

                                                           

دايؾ، النص كالسياؽ، استقصاء البحث في الخطاب الداللي كالتداكلي تر. عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرؽ، فاف ٌنظر:  -1
 . 258، ص 2000بيركت، 

 67جكرج يكؿ، التداكلية، ص ينظر:  -2

 )ا( 

 )ال تمدٌف عينيؾ(

 الكافر

 المعنى الحرفي: النيي  المعنى غير الحرفي: التحقير
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 :يسيالتأ-       

كبأنو سيعاقب عمى  ،األكاف ألداء الفعؿ المطمكب منو يقصد بو أف ييأس المخاطب لمعرفتو بفكات
 وبقكل الشككاني مثؿ لو كلقددنى سمطة لى األإكىذه الطريقة تككف مف األعمى سمطة  ذلؾ

﴾ ى مف القياـ بفعؿ نرل مف الظاىر أنو يني (7، اآلية سكرة التحريـ) تعالى:﴿ال تعتذركا اليـك
، يـك العقاب التأييس قصد شيئا آخر كىكي أف المخاًطب االعتذار لكف الحقيقة ، إذ أنو يقصد باليـك

المخاًطب باستعمالو  أرادكلقد  ،، أك يـك اآلخرة، كمعركؼ أف ىذا اليـك ال يعرفو إال اكالحساب
، كفعؿ التأييس ىكمف ـ العقابيك  كقبؿ كصكؿ فكات األكافليذا التركيب أف يعتبر الناس قبؿ 

، فالخطاب السابؽ «1القياـ بفعؿ ما ضمف قكؿ شيء »األفعاؿ المتضمنة في القكؿ كالتي يراد بيا 
 ضمف البكحيات. حسب "سكرؿ" دراجوإالذكر يراد بو التأييس كيمكف 

 
 
 

 

 

 
   

 االستمزاـ الحكارم                                

)ال( الناىية كالفعؿ المضارع )تعتذركا( كىذا التركيب يدؿ عمى )ا( استخدـ المخاطب  لقد 
) نما  كقكع الفعؿ في المستقبؿ ككذلؾ )اليـك  المستقبؿ الزمفيضا سيأتي في أليس بحدث ماض كا 

الكافر كيؤكد لو أف ىذا  لدلأف يقطع الشؾ باليقيف  ليذه الكممات كلقد قصد المخاطب باختياره
 .فع حينئذ االعتذار أك غير ذلؾاليـك سيأتي كلف ين

 

                                                           

 57مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص  -1

 )ا( 

)  )ال تعتذركا اليـك

 الكافر

 المعنى الحرفي: النيي المعنى غير الحرفي: التأييس
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 :االلتماس -

كفي ىذه الحالة ال يككف عمى كجو االستعالء  ،ما ءيطمب شخص مف صديقو فعؿ شي أف ىك
قكلؾ لمف  مثاؿ كىك "الشككاني  "كلقد ذكر ،نفس المكانة االجتماعية إلىينتمياف  يماأنذلؾ 

عمى سمطة سكاء أ م ال يكجد بينيما مف ىككالمساكاة  تغيب فييا الرسميات أ ،1(ال تفعؿ)يساكيؾ 
 أمرالنيي عف فعؿ )جاء عمى شاكمة النيي  (ال تفعؿ)كالخطاب  ،خرآلمعنكية عمى ا كأمادية 
 صمي المتمثؿ في النيي معنى آخرلى معناىا األإضافة كالجممة السابقة الذكر تحمؿ باإل(معيف

 دأ التعاكف بيف الطرفيف ككذلؾ يتحقؽعف طريؽ االستعانة بمب في االلتماس الذم  يتحقؽيتمثؿ 
 بينيماالمجاؿ  تفتحبكجكد التفاىـ بينيما حكؿ قدر معيف مف المعمكمات كالمعطيات كالمفاىيـ التي 

مف  المقصكدلفيـ  األساسيمثؿ العامؿ ت ـجمعيطبيعة ىذه العالقة التي تف ،2اإليجابيلمتفاعؿ 
–مر كالنيي فعالف متالزماف ف األأذلؾ  إليجابامف حيث  باألمركما قمنا يرتبط  يكالني الكالـ

ما المعنى أ ،المعنى المباشر كالظاىر يجاب المقترف بيذه الصيغة ىككىذا اإل -ف ذكرناأكما سبؽ 
معنى االلتماس ذلؾ انو المستمـز مف  إلىفيحيؿ ...الزمالء  كأخكة المستمـز مف مقاـ المساكاة اإل

، التي 3مف األغراض التكاصمية كالكظائؼ التخاطبية دعاء ىكالسياؽ المحيط بعممية التخاطب، كال
 ." صيغة األمر" أك" صيغة النيي"ػتؤدم ب

 

 

 

 

                                 

 االستمزاـ  الحكارم                                  

                                                           

 .193الشككاني، إرشاد الفحكؿ، ص  -1
.  117، ص 2000الغة كاالتصاؿ، دار غريب، القاىرة، بالمجيد، الجميؿ عبد ينظر: - 2 
 .139مسعكد صحراكم، التداكلية عند العمماء العرب، ص ينظر:  -3

 شخص 

 )ال تفعؿ(

ديؽص  

معنى غير الحرفي: ال
 االلتماس

 يمعنى الحرفي: النيال
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ىي نفسيا  ألف السمطة المادية أك المعنكية االلتماس في ىذا المثاؿ إلىخرجت صيغة النيي 
 لطرفيف، إذ تغيب الرسميات كالحدكد االجتماعية بينيا.ابيف 

 :خالصة

يجاب كالتيديد الى أغراض كثيرة كالندب، كاإليخرجاف مر كالنيي ما الحظناه أف أسمكبي األ
كىذا الخركج يحكمو مجمكعة مف العناصر كإرادة المتكمـ التي تقترب كثيرا مف مفيـك  كالدعاء

لمقاـ كالسياؽ الذم ذكر فيو، كىذا الخركج ىك ذاتو الذم نقصده بظاىرة  ذلؾ االقصدية كك
ىذه المعاني  إدراؾه مجمكعة مف العكامؿ المختمفة التي تساعد عمى ستمزاـ الحكارم الذم تؤطر اال

فيو القصد يضا يمعب أالفرعية التي يطمؽ عمييا "بكؿ غرايس" الداللة غير الطبيعية كىذا الخركج 
 ىذه الدالالت الخفية. إلىكرييف ميميف كلكالىما لما تـ الكصكؿ كالمكاضعة د

 :والمعاىدات العقود ألفاظ -3
 مف بالرغـ كالمعاىدات العقكد أللفاظ كبيرة أىمية يعر لـ الشككاني أف الكتاب ىذا في الحظناهما 

 كامرألا مع فعؿ كما خاصا مقصدا ليا يخصص كلـ المجتمع تنظيـ في تمعبو الذم الكبير الدكر
 كقمنا جمعيا حاكلنا التي المتفرقة كالعبارات شاراتإلا بعض سكل الصدد ىذا في نجد كلـ كالنكاىي
 أثناء ذكرىا كلقد البيع، كصيغ الطالؽ كصيغ الزكاج صيغ كىي ميمة قساـأ ثالثة إلى بتصنيفيا

 بكصفيا الصيغ ىذه شرح كسنحاكؿ الخصكص، تفيد كالتي العمـك تفيد التي األلفاظ عف حديثو
 .انجازية أفعاال

 : والطالق الزواج صيغأ.    

 الزواج ةصيغ -

نما المتكمـ بو يتمفظ قكؿ مجرد ليس كىك الديف، نصؼ سالميةاإل الشريعة في الزكاج يعتبر  كا 
 ككما االنجازية فعاؿاأل مف صيغتو تعتبر كليذا فعاؿ،األ مف مجمكعة نفسو الكقت في عنو تترتب
 :أساسية أركاف ثالثة عمي يقـك كالزكاج كمباشرة، صريحة تككف أف البد الزكاج ألفاظ فأ نعرؼ

 .الفعؿ عمى مكافقتيما مف كالبد(  كالزكجة الزكج)الزكاج بفعؿ المقصكديف المعنييف الطرفيف كجكد -
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 النكاح)( ص) الرسكؿ لقكؿ أمرىا كلي مكافقة دكف تتزكج أف لممرأة يصح ال ذإ الزكجة كلي كجكد-
 إال بكجو يثبت نكاح ال التقدير فيككف»  بقكلو الحديث ىذا عمى "الشككاني" كعمؽ ،1(بكلي إال

ف لممرأة يصح فال ،2« التقديرات مف ذلؾ نحك أك بكلي مقترنا  نفسيا، أنتزكج كبالغة راشدة كانت كا 
 معززة تعيش كي كالمعنكية المادية حقكقيا ليا يضمف أف( الكلي كجكد)ذلؾ مف ا أراد كلقد
 . المجتمع في رمةكمك

 يطمب أف الزكاج عمى المقبؿ الرجؿ مف البد ذإ، كالمباشرة الصراحة شركطيا مف:  الصيغة – 
 كلييرد  أف مف كالبد فالنة، ابنتؾ زكجني: لو يقكؿ كأف منيا الزكاج يريد التي المرأة كلي مف ذفإلا

 فعؿال لحصكؿ ضركريتيف يفالصيغت كىاتيف فالنة، ابنتي أزكجؾ نعـ: قكلوب كذلؾ بالقبكؿ أمرىا
( زكجتؾ) القبكؿ كصيغة( زكجني) الطمب بصيغة النطؽ بمجردف الزكاج، في المتمثؿ نجازماإل

 .خرآلا اتجاه ككاجبات حقكؽ منيما كاحد لكؿ كيصبح التزامات لفاظاأل ىذه عف تترتب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .256ص  ،، ذكره الشككانيحديث شريؼ -1
 .  256ص ،إرشاد الفحكؿ ،الشككاني -2

قوة حرفية 
 )الزواج(

 االرادة فعل انجازي

 صيغة الزواج

قوة مستمزمة )حقوق  
 وواجبات(

 القبول

الزوجولي  ولي الزوجة الزوجة  

الصيغة            
 )الطمب والقبول(
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، فبمجرد ز الفعؿنجاإفي  ميما دكراالخطاطة مثمنا كيؼ تمعب صيغ الطمب كالقبكؿ  ىذهفي 
 كتعتبرخرل تصاحبو، أكما يتضمنو مف قرارات كسمككات كمعامالت يتحقؽ الفعؿ  بياالنطؽ 

 نجاز.نجاز مثؿ ىذه األفعاؿ كلكالىما لفشؿ فعؿ اإلا  ك  لتحقيؽعامميف ضركرييف  كاإلرادةالقصدية 

 : الطالق صيغ -

 إلى شخصيف بيف الزكجية العالقة تصؿ فعندما ا، عند الحالؿ أبغض ىك أف الطالؽ يقاؿ
 كالطالؽ مشاكميما بو تحؿ الذم الكحيد الحؿ الطالؽ يصبح خر،آلا احدىما فييما يحتمؿ ال درجة
 . مباشرة غير بألفاظ أك مباشرة بألفاظ إما بطريقتيف يحدث

 :الصريحة الطالق ألفاظ -
 الصيغة كىذه( طالؽ أنت)كىك زكجتو تطميؽ الزكج بو يقصد كصريح مباشر كاحد لفظ يكجد

 أفعاؿتنجز  األقكاؿذلؾ أنو كبمجرد التمفظ بيذا النكع مف  ،نجازمإ كالمي فعؿ عف عبارة ىي
ستيف" ىذا النكع أ)الطالؽ( كحسب " 1فعاؿألنجاز ىذه اإتعبر عف مدلكؿ معينة في سياقات خاصة 

سريح كالترؾ يد معنى متعارؼ عميو كالتفف يأ، إذ البد فعاؿ الكالمية يتميز بثالثة خصائصمف األ
 عمى مباشر تأثيرلو  كيككف مثال، كما أنو بمجرد النطؽ بو البد مف التسريح كالترؾ الفعمييف

 .كالمجتمع سرةاأل عمى تأثير أيضا لوك  الزكجيف تجمع التي العالقة

 تغيب حاالت ىناؾ لكف ،مباشرة منيا المقصكد كيفيـ حرفية الصيغة ىذه داللة أف الحظنا ككما
 حالة في الزكج يككف عندما مثال الحقيقي المقصكد يرادإ أماـ عائقا كتقؼ كالقصدية النية فييا

 الشككاني أشار كقد راديةإ ال فعالوأ تككف كبذلؾ كالكعي العقؿ يغيب الخمر أف نعرؼ ككما السكر
 ما كقيمة جنايتو أرش كلزمو السكراف طالؽ صح قد إنو كقكليـ» قكلو في السكراف طالؽ حكـ إلى
 أحكاـ في ال التكميؼ أحكاـ في النزاع فإف النزاع محؿ عف لخركجو ساقط استدالؿ كىذا وأتمف

 عندنا الميـ لكف الفقيية االختالفات ىذا قكلو في ييمنا كال2«الكضع أحكاـ مف ىذا كمثؿ الكضع
 كما كثيرا يقترب التداكلي المفيـك كىذا ،عدمو أك بالفعؿ القياـ في المتكمـ قصد بمكضكع اىتماميـ

                                                           

.60، ص 1992، 1ز الثقافي العربي، طفرانسكاز، المقاربة التداكلية، تر. سعيد عمكش، المرك ارمنيككينظر: - 1 
 .33رشاد الفحكؿ، ص إالشككاني،  -2
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كفي ىذا النكع مف الطالؽ )الطالؽ بصيغة صريحة . صكلييفاأل عند النية مفيـك مف الحظنا
 يضا طبيعية كمباشرة.أكمباشرة( تككف الداللة 

 : الصريحة غير الطالق صيغ – 

 أف يمكنو إذ ،الصريحة( طالؽ أنت) لفظة غير خرلأ بألفاظ زكجتو يطمؽ أف لمزكج يمكف
 : في تتمثؿ مباشرة غير بطريقة (الطالؽ) قصده عف يعبر

 إف أك طمقتؾ قمت إف: لزكجتو الرجؿ كقكؿ الطالؽ فعؿ لتحقيؽ قيد أك شرط بكضعإما  -
 الطالؽ لفعؿ نجازيةاإل القكة ربط أنو نفيـ( الزكج) كالمو ففي1لؽطا أنت الدار دخمت
 معنييف ليا الجممة كىذه لمجممة التركيبي المستكل مف ظاىر كىذا ،الدخكؿ أك القياـ بشرط
 في يتمثؿ حرفي غير معنى ككذلؾ ،إليو تكحي الذم التخيير معنى في كيتمثؿ حرفي معنى
 الطالؽ فعؿ بكقكع االخبار أك بالطالؽ التيديد معنى

ما  -  كىي( غاربؾ عمى حبمؾ): لزكجتو الزكج يقكؿ كأف الطالؽ عمى كناية تككف بألفاظكا 
 كلىاأل العبارة ففي2محتممة كناية تعتبر التي ..(.اعتدم)ليا قكلو أك ظاىرة كناية عف عبارة

 كمف زكجيا مف تحبؿ كالمرأة( الحبؿ) ىما ميمتيف كممتيف مف تتككف( غاربؾ عمى حبمؾ)
 الكممتيف ىاتيف الزكج استعمؿ كلقد المرأة عف الغريب الرجؿ إلى إحالة( غاربؾ) كممة

  الكممة ىذه استعمؿ فالمتكمـ( ... اعتدم) الثانية العبارة في أما الطالؽ عمى لإلحالة
 .رحميا يتبرأ حتى الطالؽ حدكث بعد المرأة بياـ تقك  التي العدة عمى لإلحالة

 تختمؼ كالمية فعاؿأ نجازإ-ذكرنا كما– نفسو الكقت في يتـ الطالؽ بصيغة التمفظ كعند
 :كىي الحاالت أىـ حكؿ الكريـ القرآف مف شكاىد الشككاني قدـ كلقد المطمقة المرأة كضع باختالؼ

 اآلية ىذه في(، 228، اآلية سكرة البقرة ) ﴾قركء ثالثة بأنفسيف يتربصف كالمطمقات﴿-        
 لفاظأ مف تنتج التي نجازيةاإل فعاؿكاأل ،الحكامؿ كغير الحكامؿ النساء كتعالى سبحانو ا يقصد

 . النساء مف النكعيف ىذيف لدل نفسيا ىي الطالؽ

                                                           

 .260ص رشاد الفحكؿ،  إالشككاني، ينظر: -1
 .59ص ،مسعكد صحراكم،  التداكلية عند العمماء العربينظر:  -2
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 نجازيةاإل فعاؿكاأل ،(4، اآليةسكرة الطالؽ)﴾حمميف يضعف أف أجميف ماؿحألا كأكالت﴿-       
  .حمميا مدة االعتبار بعيف كيؤخذ المرأة بحاؿ مقيدة تككف الطالؽ لفظ عف تترتب التي

 ىي الخطاب بيذا كالمقصكد (،49اآلية، سكرة األحزاب) ﴾تعتدكنيا عدة مف عمييف فمالكـ﴿ -
عف الحاالت  أيضاالمترتبة عف الطالؽ مختمفة  األفعاؿالتالي تككف قبؿ الدخكؿ كب المطمقة المرأة

 .  ، كفي كؿ األمثمة المذككرة تـ مراعاة حاؿ المخاطىبالتي تـ ذكرىا  فيما سبؽ األخرل
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داللتو مباشرة أما  تككفىذه الخطاطة أف الزكاج عندما يقع بطريقة مباشرة  فيما الحظناه 
 .ة غير مباشرة فتككف داللتو غير طبيعيةعندما يقع بطريق

 صيغ البيع: ب.    

البيع ىك سمكؾ اجتماعي يمارسو الفرد مف أجؿ تحقيؽ حاجياتو المختمفة في المجتمع كلقد كرد  
في الكثير مف النصكص الشرعية كذلؾ لككنو جزء مف المعامالت اليكمية ككاف ىدؼ الشارع مف 

 الطالق

 معني حرفي

 صيغ الطالق

رفيغير حمعنى ال  

انعدام الواجبات  التسريح
 والحقوق

 اليجر فسخ العقد

 صيغة مباشرة
 )انت طالؽ(

 صيغة غير مباشرة
 )اعتّدي، حبمك عمى غاربك(
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عممية  كأثناءكد عمى البشرية بالخير كيحفظ  لكؿ ذم حؽ حقو تنظيـ ىذا السمكؾ بما يع ذلؾ  ىك
ف تككف ىناؾ سمعة تككف محؿ البيع أف يككف ىناؾ طرفيف )بائع كمشترم( كال بد أالبيع ال بد 

ف يتفؽ الطرفيف عمى فعؿ البيع كاف يقكؿ المشترم  الصيغة )بعتؾ ىذا كىذا بكذا( أككذلؾ ال بد  
ف اشترم ىذا بكذا( فصيغة القبكؿ ضركرية بيف أالتالية )كافقت ثـ يقكؿ لو المشترم الصيغة 

بعتؾ مف ىذه الشجرة إلى ىذه »خر: آلالطرفيف ككمثاؿ عمى صيغة البيع قكؿ شخص 
كقكة داللية مستمزمة تتمثؿ  صيغة البيعطاب يتضمف قكة داللية حرفية تتمثؿ في الخ فيذا1«الشجرة

 أصبحكبالتالي بمجرد النطؽ بصيغة البيع،  المشترم إلىمف البائع  األشجارفي انتقاؿ ممكية 
 شجار.ىذه األمف لممشترم الحؽ في االعتناء كاالنتفاع 

تنظيـ العالقات االجتماعية، كأىـ المعامالت التي  ىدؼ ا مف تشريع نصكصو ىكإف 
فعاؿ ه األفي خطاباتو ىي الزكاج كالطالؽ ككذلؾ البيع ككما الحظنا أف ىذ  ليياإلالشارع  ياتناكل

نجاز إذ أف كؿ صيغة مف الصيغ التي تتـ بيا ىذه المعامالت تقـك بإ نجازيةإكميا تحتكم عمى قكة 
فعؿ في الكقت ذاتو كىذا الفعؿ يرتبط بطبيعة الطرؼ اآلخر الذم يككف طرفا في ىذه المعامالت 

زاـ الحكارم ذلؾ أف صيغة كىنا تظير عالقتو بظاىرة االستمالبنية كقصد المتكمـ مف  وككذلؾ يرتبط
 المتكمـ يمكف أف يعبر بطريقة مباشرة عف مقصكده ككما يعبر عنو أيضا بطريقة غير مباشرة.

 خالصة:
الشككاني بصفة "صكلي بصفة عامة كفكر ة االستمزاـ الحكارم في الفكر األتظير ظاىر 

فعاؿ األظرية نلى حد كبير مف إالتي تقترب  كاإلنشاءعميو بنظرية الخبر  أطمقكاخاصة فيما 
مر صيغة األ صكلييف ىي تمؾ التي تتجسد فيفعاؿ الكالمية عند األىـ األأالكالمية عند الغربييف ك 

سالمية ككذلؾ تمؾ ساليب القرآف الكريـ كمدار التكميؼ في الشريعة اإلأىـ أنيا مف أكالنيي ذلؾ 
فعاؿ ىي كىذه األ ،كدفعاؿ التي تتجسد مف خالؿ جانب المعامالت كأفعاؿ المعاىدات كالعقاأل
مر كالنيي المباشرة التي تفيدىا كاأل يكلى في المعانف ليا قكتيف تتمثؿ األأنجازية ذلؾ إفعاؿ أ

 .لييا ىذه الصيغ المذككرةإغراض التي تخرج كالخبر كغير ذلؾ كالثانية غير مباشرة كتتمثؿ في األ
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 االستفيام-4
كركده في  كلكثرةاة مف اىتماميـ بالشعر، لقد كاف اىتماـ عمماء العربية باالستفياـ مستق

استعماال لطمب الفيـ كشكمو  األكثر اإلنشائية األساليبالقرآف بصيغ متعددة، كىك يعتبر مف 
ىك السؤاؿ عف شيء مجيكؿ قصد االستفسار لتحصيؿ معرفة أكثر، كمف ىذا نطرح  األساسي

تناول "الشوكاني أسموب االستفيام :  كيف التي نراىا ميمة كىي كالتالي اإلشكالياتمجمكعة مف 
 اجانب تناولو بالدراسة؟ وكيف ورد االستفيام في ىذا الكتاب )إرشاد الفحول(؟ وم أيومن 

 عالقتو بظاىرة االستمزام الحواري؟  
( كاالستفياـ ،عف االستفياـ في المقصد الرابع "الٌشككاني"تحٌدث   كذلؾ في الباب الثالث )العمـك

تركيب يطمب بو العمـ بحكـ كاف مجيكالن أكفي  »أم ىك ،سار عف شيء مجيكؿاستف كما ذكرنا ىك
تقؿ مف حكـ الجاىؿ نفالٌسائؿ يسأؿ عف حكـ ال يعرفو كيجيمو لكي ي ،1«عداد المجيكؿ عند الٌسائؿ

ك"الشككاني" في ىذا "االستخبار"  اسـ حكـ العارؼ، كىناؾ مف يطمؽ عميو مف األصكلييف إلى
نما عثرنا عمى إشارات متفرقة في بعض الشكاىد التي حاكلنا  الكتاب لـ يفصؿ في ىذا المكضكع كا 

"، "أ" ك  ،ما"، "أيف" : "مف"،"إلنشاء السؤاؿالمستخدمة  دكاتكمف أىـ األجمعيا،  ىنالؾ "متى"، "أم 
ا مف طريقة صياغة العبارة ككمثاؿ عمى ذلؾ نتطرؽ ينما نفيمإ األداةأمثمة أخرل ال تذكر فييا 

النساء فإذا قاؿ عف  إذا قاؿ مف عندؾ فالبٌد أف تقكؿ سألتني عف الٌرجاؿ أك »: الشككاني"لقكؿ "
العجـ فإذا قاؿ عف العرب فالبٌد أف تقكؿ عف ربيعة  الٌرجاؿ فالبٌد أف تقكؿ سألتني عف العرب أك

بارة ع ككما نالحظ أٌف ىذا الخطاب ىك 2«أف تأتي عمى جميع األقساـ الممكنة إلىمضر كىكذا  أك
اإلجابة  إلىعف مجمكعة مف االستفيامات المتسمسمة كشخص يسأؿ كآخر يستفسر لمكصكؿ 

 فقكلو "مف عندؾ" ىك التي تتمثؿ في الغامض أك المجيكؿ الذم يمثؿ غير المنطكؽ المقصكدة
أٌنو البٌد أف ينقؿ  "الشككاني"رل ياستفياـ جاء بصيغة التعميـ كلكي يعرؼ الشخص الثاني اإلجابة 

مقصكد المتكٌمـ  إلىليصؿ  يتخصيصطابع أخر  إلى يالتعميمطابعو ا الشخص االستفياـ مف ىذ
السائؿ كالمتمقي أم المجيب  (أ)كبالتالي يتحقؽ فعؿ التفاعؿ بيف المتكمـ ، مف سؤالو الحقيقي

                                                           

.108 صرؤية جديدة،  األزىر الزناد، دركس في البالغة العربية نحك- 1 
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بانة الغمكض،   أك "سألتني عف الٌرجاؿو أٌما في قكللتحقيؽ فائدة تمثؿ في االستفادة كحؿ اإلشكاؿ كا 
فالسؤاؿ يفيـ مف السياؽ كمف مضر"  ك"عف ربيعة أك العجـ"  الٌنساء" ك"سألتني عف العرب أك

االستفياـ كلقد جاءت ىذه االستفيامات  إلىاستعمالو الحرؼ )أك( الذم يفيد التخيير كالذم يحيؿ 
المتسمسمة لغرض التخصيص، ككؿ ىذه األسئمة التي ينشئيا المتمقي في ذىنو عبارة عف 

 الخطاباؽ الحديث كمف الظركؼ المحيطة بيذا تمزامات حكارية ذلؾ أنو استنتجيا مف سياس
تساعد  كىذه العناصر المذككرة ىي التي ،عرب كعجـ، قبيمتيف ربيعة كمضر ككجكد رجاؿ كنساء

عمى تحديد المقصكد بالٌسؤاؿ لإلجابة بطريقة دقيقة كذكٌية  كمقنعة، كلقد سٌماىا الشككاني باألقساـ 
 لممكنة.ا

بجميع االحتماالت الممكنة  اإلحاطةمف المثاؿ السابؽ أف "الشككاني" يدرؾ ضركرة  الحظناك 
ال يحسف أنو  الصددكيقكؿ في ىذا  اإلجابةبالعممية التخاطبية لفيـ السؤاؿ كمعرفة  المحيطة

مزدكج  إنجازمفعؿ كالمي  الٌسؤاؿ ىكك  1«الممكنة األقساـإال بعد االستفياـ عف جميع  الجكاب»
يتمٌثؿ في ما ينتظره الٌسائؿ مف فعؿ آخر فعؿ قكلي يتمٌثؿ في صيغة االستفياـ ك يتضمف ذلؾ أٌنو 
 عنو.تفسر ذم يسالمكضكع ال أكالغمكض  الشخص الثاني ليسٌد فراغو كالفراغ نقصد بو نقطةإجابة 

 طبيعة االستفيام عند "الشوكاني" -

نما ذاتو حد في ستفياـاال يدرس لـالشككاني" "ف أكما سبؽ كأف ذكرنا   فم كغيره استعممو كا 
 الكريـ لو القرآف في كاالستفياـ، الشرعية األدلةمف  التكميفية األحكاـ الستنباط األخرل اآلليات
لقرآف اأما في  ،لى العارؼإ العارؼ غيرمف  السؤاؿ يكجو العادية الحالة في وأن ذلؾ خاص طابع

لذم ال تخفى عميو خافية إلى عباده، كىذا ال ينقص مف شأنو الكريـ فيكجو السؤاؿ مف ا تعالى ا
نما استعمالو ليذا األسمكب لو غايات كدكافع   ساميةكال يعبر عف جانب مف جكانب النقص فيو، كا 

في المتمقيف كلفت انتباىيـ قصد إخبارىـ بأمر ميـ لغرض تكجيييـ  التأثيرتتمثؿ في رغبتو في 
ستفياـ في القرآف الكريـ استفياـ مجازم ألف مقاـ ا منزه عف إلدراؾ مقاصده كليذا يعتبر اال

يككف ظاىره مكافقا لباطنو، كسؤاؿ عما »طمب الفيـ كاالستفياـ نكعيف مجازم كلغكم كىذا األخير 
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أم يرتبط بالجانب المغكم كتككف داللتو حرفية، أما في  1«ال تعرفو فتقكؿ: ما عندؾ؟ كمف رأيت؟
جابة المتمقي ما  اإلجابةف أ القرآف الكريـ معركؼ معمكمة مف طرؼ المخاطب )ا( قبؿ السؤاؿ كا 

لزاميـ بما سيترتب عف ىذه   إلقامة الحجة كالدليؿ. اإلجابةىي إال استراتيجية لتذكيرىـ كا 

في المثاؿ السابؽ بعنصر القصد ذلؾ انو يرمي مف كراء كؿ  األسئمةكلقد ربط "الشككاني" 
ىذه األسئمة كاألجكبة تككف تفكيرية كاختيارية مستقاة مف الخبرات السابقة استفياماتو قصد معيف ك 

عمى ما يريده  ـبدكف معرفة المقاصد ال يمكف أف يستدؿ بكالـ المتكم»كمما تكاضع عميو األفراد ك
ف كانت ضركرية لجعؿ الكالـ مفيدا فيي غير كا فية، كال بد مف اعتبار المتكمـ ألف المكاضعة كا 

ضع حد لألجكبة االحتمالية التي يضعيا المتمقي في كلك د المتكمـ صمكصكؿ إلى قل2«م قصدهأ
تندرج ضمف األفعاؿ الٌطمبية اٌلتي تضـ  كؿ األفعاؿ الكالمية  "سكرؿ"كصيغة االستفياـ عند  ذىنو.

الدالة عمى الٌطمب كأثناء االستفياـ يطمب الٌسائؿ المخاطب إخباره بشيء ما يجيمو قصد المعرفة 
أٌف لو قٌكة  إلىكاالستفياـ باإلضافة  -كما سبؽ كذكرنا–يطمقكف عميو أيضا االستخبار  كليذا

بؽ في حٌث المخاطب عمى فعؿ شيء معٌيف اإنجازية لو أيضا قكة تأثيرية كتتمثؿ في المثاؿ الس
 اإلخبار )اإلجابة(. كىك

 ثالثة أقساـ:  إلىأغراض أخرل غير االستخبار كصنفناىا  إلىكصيغة االستفياـ تخرج     

 النفي . أ

كأراد الشخص )ب( تكذيبو)أ(  «أكمت اليـك شيئنا»عندما يقكؿ الشخص )أ( لمشخص )ب(        
 طاب أٌنو جاء عمى صيغة االستفياـفما نالحظو مف ىذا الخ «ما أكمت اليـك شيئنا»فيقكؿ لو: 

كره في ىذا الحكار الذم جرل تص يمكنناباستعمالو األداة "ما" كباالستعانة بالٌسياؽ اٌلذيكيظير ذلؾ 
 «ما أكمت اليـك شيئنا »لشخص )ب(: نفيـ مف قكؿ ا أننا، ذلؾ لشخص )ب(كاالشخص )أ(  بيف

، ففي الجممةىك المعنى الحقيقي الذم تفيده ىذه ىذا ، ك تكذيب كنفي ما قالو )الشخص)أ((انو أراد 
ا تمميو تمؾ الخطابات كما بيف م -إف صح القكؿ–المخاطىب في صراع »مثؿ ىذه الحاالت يككف 
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، فكما الحظنا أف الشخص )أ( قاؿ شيئا 1«يمميو الكاقع الذم يعتبر سياقا مرجعيا في تمؾ الخطابات
كفيو نكع مف االستغراب  الشخص )ب( عمى ىذا المنكاؿكالكاقع ىك شيء آخر، كليذا جاء كالـ 

ف االستغراب كيجرم ىذا بيا»استفياـ الشخص )ب( ىك مف كراء  أيضاكالتعجب، فكاف القصد 
. كبالتالي المعنى الحقيقي لكالـ الشخص 2«االستفياـ عادة بعد حصكؿ الظاىرة مكطف التعجب

 ، كلجأ الشخص )ب( ليذا األسمكب غير المباشر بغرض التأدب.ب)ب( ىك النفي كالتكذيب كالتعج

  

 

 

 

 

 

 

 

النفي لى كمت اليـك شيئا( إفي القكؿ )ما أاالستفياـ كيؼ خرج أسمكب  ابين ةطاخطه الفي ىذ
العكامؿ السياقية كمعرفة مجمكعة مف الخركج تؤطره  بدال مف الرغبة في االستعالـ، كىذاتكذيب كال

ىذا ما يجعمو يقترب كثيرا مف ك ذلؾ،  كغيرالشخص )ب( لمشخص )أ(، كرؤيتو لو كىك يأكؿ 
 مفيـك االستمزاـ الحكارم.

 ب. الطمب
، إذ الحظنا أٌف ىذا الخطاب «حرٌ  أم عبيدم ضربؾ فيك »ٌيف مثالن في قكؿ السيد لشخص مع 

الظاىر لكف في الكقت نفسو يتضمف معنى الطمب سكاءن عندما  جاء عمى شاكمة االستفياـ كىذا ىك

                                                           

.114العربية، ص البالغةزىر الزناد، دركس في ألا -1 

165، ص 15في تمقي الخطاب الديني في الجزائر، مجمة الخطاب، عدد  الجميكرايت حامدة، بالغة تقب -2 

لنفي التكذيب وا غير الحرفي:معنى ال االستفيام :حرفيال معنىال   

 ما أكمت اليوم شيئاً 

 الشخص )ب(

 أكمت اليوم شيئاً 

 المتكّمم  )الشخص أ(
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نتيجة لفعمو )ضرب  عندما قٌرر تحرير ىذا العبد طالب الشخص بأخباره عف أم العبيد ضربو أك
 .الشخص(

 
 
 

 

 

 

 

كالذم  1قصد السيد استدراج المتمقي لالنتباه لما يمحؽ ىذا االستفياـ مف كالـفي ىذا المثاؿ ي
 يتمثؿ في فعؿ العتؽ بقكلة: )فيك حر( كىذا ىك المقصكد مف سؤالو.

ـٍ يأتيني بعرًشيا  ﴿قكلو تعالى:  كمثاؿ آخر كىك كجاءت ىذه (38، اآلية سكرة النحؿ)﴾أىي كي
كجمي خاصةن باستعماؿ المخاطب )ا( لصيغة االستفياـ  اآلية عمى شاكمة االستفياـ، كىذا ظاىر

معٌيف كىك)يأتيني بعرشيا( كباالعتماد القياـ بفعؿ  طمب )أي كيـ( كلكف المقصكد بيذا االستفياـ ىك
 العالقة اٌلتي تجمع الٌرب بخمقو نفيـ أٌنو طمب كليس سؤاؿ أك إلىعمى الٌسياؽ خاصة بالعكدة 

، فالمخاطب قاؿ )يأتيني( كلـ يقؿ 2تضي العمـك بنفسيا إاٌل بقرينةير ككممة )أٌيكـ( ال تقيتخ
ـٍ يأتيني بعرًشيا(  )يأتكني(كالياء تعكد عمى المرأة التي ىي عمى عرش الحكـ كيقصد بو )أىي كي

 يزميا كتذليميا.مطالبتيـ ب
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لمخاِطب ا
 )السيد(

الطمب )من  غير الحرفي: المعنى
الشخص المضروب( العتق 

 )بالنسبة لمعبد(

 :المعنى الحرفي
 االستفيام

أي عبيدي ضربك 
 فيو حر
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آخر مستمـز ىذه اآلية خرجت مف معناىا األصمي المتمثؿ في إنشاء االستفياـ إلى معنى 
جاء ليؤدم »الفرعي  إلىمف سياؽ الخطاب كىك طمب اليـز كىذا الخركج مف المعنى األصمي 

كظيفة تداكلية تتمثؿ في إقناع المتمقي مف خالؿ خركجو إلى األغراض المذككرة، كما أنو مف جية 
اع كعدـ اإلقناع ، كاالقن1«أخرل كباعتباره فعال كالميا مكررا في ذاتو يؤدم ىذه الكظيفة االقناعية

 يرتبط بتمبية المخاطب لمطمب أك عدـ تمبيتو.

 ج.المواقف
ًسٍبتيـٍ أٌنما خمقناكـ عبثنا ﴿مثالن قكلو تعالى:  مف ظاىره ف (115، اآلية سكرة المؤمنيف)﴾أىفىحى

 أكخمقو خاصةن منيـ اٌلذيف يزعمكف أٌف ا لـ يخمؽ الخمؽ لفائدة  إلىمف ا نفيـ أٌنو سؤاؿ مٌكجو 
ليو إنكار ما ذىب إأم  ،اإلنكار لكف ىناؾ معنى آخر يستمزمو ىذا المعنى الظاىر كىك 2حكمة
طمب >>كالحظنا أٌنو استعمؿ لمداللة عمى ىذا المعنى اليمزة اٌلتي يقصد بيا النحكييف ىؤالء

                                                           

، 89ث، مجمة التراث العربي، دمشؽ، ع آمنة بمعمى، اإلقناع المنيج األمثؿ لمتكاصؿ كالحكار، نماذج مف القرآف كالحدي1-
 .216، ص 2003مارس 
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التذليل واليزم )المرأة 
 عمى العرش(

 الطمب

 غير الحرفي معنى ال

 المخاطب )اهلل(

 أّيكم يأتيني بعرشيا

معنى حرفي االستفيامال  
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عممية ذىنية يقـك بيا المتمقي لتجسيد صكرة الشيء في  ، كالتصكر ىك1<<التصكر كالتصديؽ
، كالعقؿ في قراراتو يستند 2<<طمب حصكؿ نسبة بيف الشيئيف>>ىف كالعقؿ أٌما التصديؽ فيكالذ

 .إلى الكاقع أكثر

 

 

 

 

 

 

 

  

ىذه اآلية ىك االستفياـ، أما المعنى غير الحرفي فيك التعبير عف مكقؼ المعنى الحرفي مف  
حسبتـ( الذم يعني انيـ قامكا معيف كىك اإلنكار كالعتاب، كلقد كصمنا إلى ىذا المعنى مف قكلو )أف

بحسابات خاطئة ككذلؾ بقكلو )عبثا( التي تحيؿ إلى أف ال شيء خمؽ في ىذا الككف إال ككراءه 
 .اية معينةغ

ما دٌعـ ذلؾ أكثر ظاىره استفياـ ك  (93، اآلية سكرة طو) ﴾أفعصيت أمرم  ﴿كقكلو تعالى:     
معنى آخر مستمـز مف الٌسياؽ  إلىىر نصؿ استعماؿ المخاطب اليمزة، لكف مف ىذا المعنى الظا

فتارؾ »نتيجة لفعؿ المعصية )معصية أكامر الخالؽ(،  المذيف يككناف ،التيديد كالتحذير كىك

                                                           

 .146صالتداكلية عند العرب،  مسعكد صحراكم، -1
 2 -المرجع نفسو، ص ف.

نكاراإل  غير الحرفي: معنى ال  

  

استفيام : حرفيالمعنى ال  

اّلذين ينكرون أّن وراء خمق اهلل لمكون 
 حكمة وفائدة

ِسْبت ْم أّنما خمقناكم عبثًا  أ ف ح 

 اهلل
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)متكعد( يقصد بو كعيد ا كالكعيد ىكأف نيدد شخص ، ك1«المأمكر بو عاصو ككٌؿ عاص متكعد
 كنتكعده بالسكء كالمضرة. 

 

 

 

 

 

 

  

 

مما تحممو العبارة إلى المخاطب )اإلنساف  أكثرالمخاطب )ا( بنقؿ  في ىذه اآلية قاـ
العاصي( كذلؾ باالعتماد عمى الخمفية المعرفية المشتركة كمدل معرفة كؿ طرؼ لمطرؼ اآلخر 
فالمخاًطب يدرؾ أف المخاطىب يمكنو التفكير كالتعقؿ كحتى استنتاج ىذا المعنى غير الحرفي 

ة قصده الحقيقي، كىذه العمميات االستنتاجية التي يقـك بيا ىذا المخاطىب )التيديد كالتحذير( لمعرف
أم )الكافر( ىي لب ظاىرة االستمزاـ الحكارم، ذلؾ أنيا تمكننا مف الكصكؿ إلى المعاني الضمنية 

 كالخفية كراء الجانب التركيبي.

 خالصة 

في االستخبار كذلؾ  معناه األصمي المتمثؿمف أٌف االستفياـ قد يخرج  إلىمما سبؽ نصؿ 
معاني أخرل،  إلىبتكسط مجمكعة مف العناصر الٌسياؽ، القرائف، العالقة التي تجمع بيف الطرفيف، 

س في البالغة( كىذه المعاني صٌنفناىا الى ثالثة أقساـ )حسب ما ذكر األزىر الزناد في كتابو درك 
 اس، العرض، التمنيملنكاىي، االلتاٌلذم تندرج تحتو األكامر كاكىي النفي كالطمب 
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 اهلل

معنى حرفي ال
 االستفيام

 أفعصيت أمري

 غير الحرفي:  معنىال
 التيديد، التحذير والوعيد

اإلنسان العاصي 
 )الكافر(
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كلمعرفة المكافؽ الذم تندرج تحتو التحسر، التعجب، التحقير، التعظيـ، اإلنكار...كذلؾ ك رشاد...اإل
المعنى غير الطبيعي في أحياف كثيرة، البد مف االستعانة بطريقة قكؿ العبارة أك الخطاب ذلؾ أف 

 قصكد المتكمـ.الكيفية التي يقاؿ بيا أم كالـ تعبر عف جزء كبير مف معنى كم

رشاد الفحكؿ إاكتفينا فقط بذكر بعض الشكاىد مف الكتاب )ك  كنحف لـ نذكر كؿ ىذه المعاني،
تحقيؽ عمـ األصكؿ( مع الشرح كالتحميؿ كىذا االنتقاؿ مف المعنى الحرفي الى المعنى  إلى

 اٌلذم يمثؿ ظاىرة االستمزاـ الحكارم. المستمـز ىك

 

 



 
 

 
 

 خاتمة
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حثنا ىذا حكؿ مكضكع االستمزاـ الحكارم في كتاب إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ مف خالؿ ب
تتمخص فيما عمـ األصكؿ لإلماـ الشككاني، تكصمنا إلى مجمكعة مف المالحظات كالنتائج التي 

    مي:ي

الحكارم، كبرغـ  االستمزاـلقد كاف الشككاني كغيره مف األصكلييف عمى كعي كبير بمفيـك  
كسيمة مف الكسائؿ التي  اعتبرىالـ تدرس في حٌد ذاتيا أم كغاية إال أف الشككاني  أف ىذه الظاىرة

ف كاف بعض الدارسيف  يتـ مف خالليا إستنباط األحكاـ التكميفية مف النصكص الشرعية، كا 
المحدثيف ينكركف كجكد أم نكع كاف مف الكعٌي بيذه الظاىرة لدل األصكلييف إاٌل أف ىذه اآلراء 

ٌنما  المتعصبة ال أكثر كال مكجكد يكمف في المفاىيـ المكظفة ال ال االختالؼكجكد ليا في الكاقع كا 
 . أقؿ

أثناء دراستنا لداللة المنطكؽ كالمفيـك عند الشككاني تكصمنا إلى أف ىاتيف الداللتيف  
أف  ، ذلؾعند غرايس األصكليتيف تقترباف كثيرا مف مفيـك الداللة الطبيعية كالداللة غير الطبيعية

داللة المنطكؽ يقصد بيا الشككاني المعنى الحرفي المأخكذ مف المستكل التركيبي كالمعجمي 
ب اطير المنطكؽ أم يستنبط مف سياؽ الخمباشرة، أما داللة المفيـك فيقصد بيا ما يفيـ مف غ

ف كالداللتيالمكاضعة عامميف أساسييف لمتفريؽ بيف الداللتيف األصكليتيف ك القصد  مكيمثؿ عنصر 
يكمف في  "غرايس"الذم يكمف بيف ما تكصؿ إليو الشككاني كما تكصؿ إليو  كاالختالؼيتيف غرايسال

كداللة  االقتضاءقد ضيؽ مف دائرة المنطكؽ غير الصريح بحيث تحتكم عمى داللة  الشككانيككف 
ى داللة أضاؼ إل إذفكسع مف دائرة الداللة غير الطبيعية  "غرايس"اإلشارة كداللة اإليماء، أما 

، عمى خالؼ الش عتبر داللة المنطكؽ غير اكاني الذم ك المنطكؽ غير الصريح داللة المفيـك
 الصريح قسما مف أقساـ المنطكؽ باإلضافة إلى المنطكؽ الصريح. 

كأثناء دراستنا لمقياس كصمنا إلى أف القياس لو عالقة كطيدة بما يسمى خاصة بداللة       
ذلؾ أف قياس األكلى يعتبر  باالستدالؿإلى أف لو أيضا عالقة كبيرة المفيـك المكافؽ، ككصمنا 

مف الدرجة الدنيا عمى  استدالؿمف الدرجة العميا عمى الدرجة الدنيا، أما قياس األدنى فيك  استدالؿ
 االستمزاـبيف درجتيف متساكيتيف، ككما نعرؼ أف  استدالؿالدرجة العميا، أما قياس المساكاة فيك 



 قائمة انمصادر وانمراجع

 

118 
 

طريقة في االستدالؿ كبذلؾ نصؿ إلى أف ىناؾ عالقة بيف القياس كظاىرة اإلستمزاـ  الحكارم ىك
 بتغير المعطيات السياقية. مرتبط بالسياؽ كيتغير كمييما فالحكارم 

كما أننا أثناء تطرقنا لشركط القياس كجدنا أنيا تتحدث أيضا عف القكاعد التي فرعيا 
ف لـ  "غرايس" ، إال أف ليا حضكرا قكيا في "غرايس"الشككاني كما فعؿ  يحددىامف مبدأ التعاكف، كا 

الذم يكمف بينيما أف الشككاني قد تحدث عنيا في إطار محدد يتعمؽ  كاالختالؼىذه الشركط، 
 فمقد كسع مف مجاليا لتتناكؿ جميع أنكاع الخطابات اليكمية.  "غرايس"بالنصكص الشرعية، أما 

مجاز ذلؾ أنيا تشكؿ عنصرا ىاما في دراسات األصكلييف كلقد تطرقنا أيضا لثنائية الحقيقة/ال
بصفة خاصة، بحيث  أف استنباط األحكاـ يتكقؼ بشكؿ كبير عمى  الشككانيبصفة عامة كدراسة 

فيـ المجاز القرآني كمعظـ النصكص الشرعية مبنية عميو لككف المعنى المجازم في كثير مف 
بعض المالمح التداكلية أثناء دراسة الشككاني ليذه  األحياف أبمغ مف المعنى الحقيقي، كما الحظنا

الثنائية، بحيث ربط فيـ المعنى المجازم بعنصريف ميميف ىما القرينة كاإلستعماؿ، كىذيف 
عالقة بيف ىذه الثنائية كظاىرة اإلستمزاـ  كجكد المفيكميف ىما مف صمب التداكلية كىذا ما يبيف 

راف أما فييا كال دك عمييا مف الحقيقة تككف طبيعية ال لؼ الحكارم، ذلؾ أف الداللة التي نتحصؿ 
الداللة التي نتحصؿ عمييا مف المجاز تككف غير طبيعية كنستعيف لمكصكؿ إلييا بالسياؽ 
التخاطبي كبالقرائف التي يتعمد المخاطب بثيا في خطابو ليساعد المخاطب لمكصكؿ إلى قصده 

متكمـ كالمعنى المجازم كثيرا ما اللمتعبير عف قصد  ككما نعرؼ أف المجاز ىك طريقة غير مباشرة
الحكارم ىي مف اآلليات غير المغكية التي  االستمزاـنستنبطو مف القرائف غير المغكية كظاىرة 

 يعتمدىا المتمقي لبمكغ المعاني الخفية. 

 أف ىذا اكتشفناكأثناء دراستنا لألغراض التي يخرج إلييا األسمكبيف الخبرم كاإلنشائي، 
الحكارم فمثال كجدنا  االستمزاـظاىرة المقصكد بالخركج مف المعنى األصمي إلى المعنى الفرعي ىك 

يخرج إلى معاف أخرل تتمثؿ في الركاية كالشيادة الدعكل  الشككانيأف األسمكب الخبرم عند 
 كاإلقرار، الكعد كالكعيد.



 قائمة انمصادر وانمراجع

 

119 
 

بحيث أف ىذا األخير  يس""غرافي ىذا الصدد قد فصؿ أكثر مما فعؿ  الشككانيكالحظنا أف 
كجميع ىذه  ،بتسمية الركاية خبر عاـ عمى خالؼ الشككاني الذم ميز بيف كؿ ىذه األنكاع اكتفى

تعتمد عمى مجمكعة مف الظركؼ كالمعطيات  مالخبر األسمكب األغراض المذككرة التي يخرج إلييا 
 التي تساعد في الكصكؿ إلى قصد المتكمـ الحقيقي مف فعؿ اإلخبار. 

أما أثناء تطرقنا لألسمكب اإلنشائي فمقد فضمنا التركيز عمى بعض العناصر كأسمكبي األمر 
 . االستفياـكالنيي، صيغ الزكاج كالطالؽ كالبيع، كأسمكب 

لمكصكؿ إلى  أعتمديخرجاف إلى أغراض أخرل كلقد  الشككاني كجدنا أف األمر كالنيي عند
ـ كسياؽ الخطاب كطبيعة العالقة التي تجمع المخاطب ىذه المعاني غير الحرفية عمى إرادة المتكم

بالمخاطب، كحدد ىذه األغراض التي تخرج إلييا صيغة األمر بخمسة عشر كجيا كىي: اإليجاب 
، اإلكراـ، التسخير، التعجيز، اإلىانة، التسكية، الدعاء االمتنافالندب، اإلرشاد، اإلباحة، التيديد، 

األغراض التي يخرج إلييا النيي فمقد حددىا بسبعة أكجو كىي:  ، التككيف. أمااالحتقارالتمني، 
. كلقد رأينا أف الشككاني في تحديده االلتماسالكراىة، الدعاء، اإلرشاد، التيديد، التحقير، التأييس، 

ليذه األغراض قد قاـ بتكليد أغراض أخرل كأفعاؿ جديدة مف ىذيف الفعميف )األمر كالنيي( بحيث 
نظرية األفعاؿ الكالمية لـ يتطرقكا ليا كىذا ما يدؿ عمى  تبنكا)أكستيف( الذيف  أف حتى الغربييف

عمؽ دراساتيـ كدقة مالحظاتيـ كتصنيفاتيـ كلعؿ ما ساعده عمى ذلؾ ككف األمر كالنيي مدار 
 األحكاـ التكميفية كالعتبارىـ إياىما مؤسستيف مستقمتيف.  استنباطالتكميؼ كأساس 

جميع ىذه الصيغ تتضمف قكة  أف يغ الزكاج كالطالؽ كالبيع إلىكما كصمنا فيما يخص ص
إنجازية، فبمجرد النطؽ بيا نكقع فعال معينا، كلقد ركزنا في ىذا العنصر عمى الفعؿ المتضمف في 

سياؽ بمفيكمو الكاسع، كلقد الالقكؿ باعتباره يمثؿ الداللة غير الطبيعية التي تككف مستقاة مف 
اإلرادة يمعباف دكرا ميما في تحقؽ فعؿ اإلنجاز. كبالرغـ مف أف العقكد كجدنا أف عنصر القصد ك 

لـ يعطي ليا األىمية التي  الشككانيكالمعاىدات ميمة لتنظيـ المعامالت بيف الناس إال أف 
نما عثرنا في ىذا الصدد عمى بعض اإلشارات  تستحقيا كلـ يخصص ليا فصؿ مستقؿ بذاتو كا 

 . المتفرقة التي حاكلنا جمعيا
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الحكارم ذلؾ أنو يخرج مف غرضو  االستمزاـلو عالقة بظاىرة  االستفياـكما كجدنا أيضا أف 
إلى أغراض أخرل، كلقد فضمنا تصنيفيا إلى األغراض التي تفيد  االستخباراألصمي المتمثؿ في 

 يتغير بتغير، كما أنو أيضا النفي، كاألغراض التي تفيد الطمب، كاألغراض التي تفيد المكاقؼ
كثيقا بالمقاصد كيعتبر شكال مف أشكاؿ التفاعؿ الحكارم  ارتباطاالسياقات التي يرد فييا كيرتبط 

 متخاطبيف.          اللدل 
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