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 ملخصال

هدف البحث إلى تتبُّع مدمٍك مم مدالك االستدالل واالستشباط عشدد اصودنلننمو وهدن  
هددددلا السدددددمك مدددددمك داللددددة ابيدددداري، وفيددددان ليييددددة ت عنددددة اصوددددنلننم لدددد دوا  الب  يددددة  دددد  

وتطنيرهدددا عمدددى نسددداس مدددم تتبُّدددع سدددشم العدددر  ومددددالتثا  ددد  الخطدددا ، وليييدددة اسدددت سار هدددل  
 .اصدوا     نرنص مختم ة

ولللك  إن مجال هل  الدراسة ليس لتب ومرش ا  اصونل  حدب، وإنسا لتب الشقدد والب ةدة 
رعيةو لح قثددا نيزددا ، وكلددك  دد  رظيددة تشقددر إلددى دفددة اصوددنلننم  دد  معالجددة الشرددنص الذدد

ةزددة يريددة، وهددل  السعالجددة هدد  كاتثددا التدد  يسهددم االسددت ادي مشثددا  دد  دراسددة الشرددنص التدد  
 .تتنن بالمغة العرفية وتتستَّع بخرائرثا

هدلاو ولدديس ةايددة البحددث رظيددة الب ةددة  دد  محدديل الدراسددا  اصوددنلية  حدددب، وإنسددا التنوددة 
ة بعزدثا مدم بعدم، مدع عددم إة دال  رنودية إلى نتائج تبنم إمهانية است ادي العمنم الستقارفد

 .كة عمل

 .واستخدم لتحقنق كلك السشثجنم االستقرائ  والتحمنم 

ومددم نهددل نتائجددك ننَّ لدد   مددم اصوددنلننم والب ةنددنم إلثددتل  دد  داللددة ابيدداري بددالسعشى اهتسامددا  
نمددددا يدددددإلدا ، إال ننَّ الب ةنددددنم يدتحزددددرون مددددع كلددددك الددددلول والجسددددال  دددد  تراكنددددب الجسددددة، 

اصونلننن  ثل إلشقرون إلى لييية استشباط الحهل الذرع  وليف تددتشبل السعدان  مدم نل ا ثدا 
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بقناعددد ونوددنل عمسيددة محهسددة، واسددت اد  الب ةددة مددم عمددل اصوددنل  دد  داللددة ابيدداري، لدددبق 
عمل اصونل    التدويم، ولسا تحقى بك فناعد  مم الستانة وابحهدام، لسدا تعدد الب ةدة وسدنمة 

ذددع عددم السعشددىو إك الب ةددة ليدددن نسددنري الشقددر  دد  السعددان  الذددعرية ونقسثددا،  ددة هدد  لمت
سبنة إلى  قك معشى الشص نيا  لان ننع كلك السعشى اللي ايتسة عميك الشص، وإن لان السعشى 

 .الجسال  نك رها استئ ارا  بك

 ةة.الداللة، داللة ابياري، عمساء اصونل، عمساء الب  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

الحسدددد  ر  العدددالسنم، والرددد ي والدددد م عمدددى السبعدددن  رحسدددة لمعدددالسنم، 
وحجدة لمسثتددإلمو ب  دم عبدد ع، وعمدى صلددك وودحبك نجسعدنم، وعمدى مدم افت ددى 

 وفعد: ،نثر  وا تل سبنمك إلى إلنم الدإلم
تعد الب ةة العرفية مم العمنم الت  ال يسهدم إة الثدا  د   ثدل و دائع المغدة 
العرفية والنع  بسدالتثا    البيان التايع عم السقاود السدتتري  مع اصل دا،، 
 ميدن الب ةة نسنري الشقر    السعان  الذعرية ونقسثا،  ة ه  سدبنة إلدى  ثدل 

، ومم هشا امتد  ايتسة عميك الشصننع كلك السعشى اللي معشى الشص، نيا  لان 
الب ةدددة إلدددى عمدددنم مختم دددة، وفدددد عسمدددن هدددل  العمدددنم عمدددى اسدددت سارها واسدددتغ ل 
ندواتثددا  دد  معالجددة الشرددنص وتحمنمثددا، مددع تتنيددف اصدوا  الب  يددة بالتيييددا  
الس ئسة لتة عمل مم العمنمو  عمل الت دنر لك يابع، وعمل نونل ال قك لدك يدابع، 

ذددعر لددك يددابع ص ددر مختمددع... وههددلا  دد  لددة  ددرع مددم  ددروع العمددنم وعمددل نقددد ال
ال تريددة يجددد السددرء لدد دوا  الب  يددة  يددك يابعددا   اوددا  يدددتسد  مددم يبيعددة العمددل 

 ن دك.
وفد تشبَّك اصونلننن إلى نهسية معر ة عمنم الب ةة العرفيةو صنثل يعتسدون 

حهدددام الذدددرعية، وهسدددا  مددددان عمدددى القدددرصن التدددريل والددددشة الشبنيدددة  ددد  اسدددتشباط اص
عرف  مبنم، وللا لان لزاما  عمدى مدم إلترددس السدتشباط اصحهدام مشثسدا نن يهدنن 
مزددطمعا  بعمددنم المغددة عسنمددا ، وفالسدددائة الب  يددة  رنوددا و ليهددنن متبحددرا   دد  

ددل مدم إيزددا  ج  م ددع  صندك ال ي  » قدك اصسددالنب العرفيدة، ومتعسقددا   د   ثددل نسددرارها  ة س 
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وجسددددداع معانيدددددك  ،جثدددددة سدددددعة لددددددان العدددددر ، ول دددددري وجنهدددددك نحدددددد   عمدددددل التتدددددا 
 .(1)«وت رفثا

وفإنعام الشقدر  د  داللدة ابيداري عشدد اصودنلننم ي حدت ننثدا تذدهة مقثدرا  
استتذاف عشاور هلا البحث يحاول  يانيا  تتجمى  يك ونري ابعجاز الب ة ، و 

 هل  الداللة.    التدا ة والت اعة  نم نونل ال قك والب ةة العرفية
 أهمية البحث

 يسهم إيجاز نهسية البحث    الشقاط اآلتية:
يعد هلا البحث مم البحن  الت  تبرز الترابل السعر    نم نك ر العمنم   -

 ابس مية اتراال و نعش : عمل نونل ال قك، وعمل المغة العرفية.
إلبدددرز هدددلا البحدددث دفدددة التردددنر اصودددنل  لمغدددة التددد  ا تندددر  ن رددد    -

 ثا لمتعبنر الدفنق عم النح  ابلث .لثجات
لسدددا إلبدددرز هدددلا البحدددث مددددمتا  مدددم مددددالك دراسدددة اصودددنلننم لمسعشدددى   -

والتذددددع عشددددك والداللددددة عميددددكو السعشددددى الددددلي يددددغة العمسدددداء والس تددددريم 
و قثاء الذريعة والقاننن النضع  وعمساء االجتساع والدياسة واالفترداد 

 والشقاد واصدباء.

 الدراسات الدابقة

حقنددددن داللددددة ابيدددداري  ددددبعم الدراسددددا  واصبحددددا  العمسيددددة، و دددد  ضددددنء 
اي عددد  عمدددى الدراسدددا  الددددابقة التددد  تتردددة بسنضدددنع البحدددث وجدددد  بعدددم 

 الجثند الت  تترة بك وه :
 إشارة النص ومدى االستتدال  ههتا  تل النرتهش الذتراية والقا:ه:يتة: -

دمذددددق لمعمددددنم لسحسددددد الرحنرددددة ةراإلبددددة، وهددددن بحددددث مشذددددنر  دددد  مجمددددة جامعددددة 
م، وفدد ايدتسة البحدث عددي نقداط، 2004االفترادية والقانننية، العددد ال دان  عدام 

حنث عرض الباحث لتعريف إياري الشص لغة واوط حا ، وسبب تدسنتثا بإياري 
                                                           

 (.50، ص1940)الذا ع ،  (1)
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الشص، وحجيدة داللدة ابيداري، وال درل  دنم عبداري الدشص وإيدارتك، وتعدارض إيداري 
 حدإل ة    اص ل بإياري الشص.الشص مع عبارتك، ورني القناننم ال

إشارة النص عند األصهليين و:ماذج تطبيقية من القرآن الكريم والدتنة  -
لعددادل هايددل حسددندي حدددنم نويسدد ، وهددن بحددث مشذددنر  دد   النبهيتتة المطهتترة:

م، وفددددد فدددددل الباحددددث  يددددك 2010مجمددددة ديددددال ، العدددددد الخددددامس واصرفعددددنن عددددام 
صول تعريددف إيدداري الددشص وال ددرل  نشثددا دراسددتك إلددى مبح ددنم:  ددنم  دد  السبحددث ا

وفنم ةنرها مم الدالال  ومرتبتثا وحهسثا،  نشسا  رص السبحث ال ان  لمجانب 
 التطبيق .

لمددعند الويددني،  :ظرة أصهلية تطبيقية:-داللة اإلشارة وآثارها الفقهية -
وهددددل  الدراسددددة بحددددث مشذددددنر  دددد  مجمددددة السحجددددة البيزدددداء، العدددددد ال الددددث عددددام 

وفد ايتسة هلا البحث سبعة مباحدث: اصول  د  حقيقدة داللدة ابيداري، ه، 1433
وال ددان   دد  ال ددرل  ددنم داللددة ابيدداري والدددالال  اص ددرس، وال الددث  دد  ننددناع داللددة 
ابيددداري، والرابدددع  ددد  حهدددل داللدددة ابيددداري، والخدددامس  ددد  التعدددارض  دددنم الوبددداري 

ابسد م ، والددابع  د  مددائة وابياري، والدادس    نثر داللة ابياري    ال قك 
 سة.سمت

وددددمة داللددددة ابيدددداري والس حددددت عمددددى هددددل  الدراسددددا  ننثددددا نة مددددن مددددد لة 
ولدددل تتعدددرض لثدددا،  دددة افتردددر  عمدددى السذدددثنر مدددم السددددائة بالب ةدددة العرفيدددة 

 الستعمقة  داللة ابياري مع إإلراد اصم مة الدارجة    مرش ا  اصونلننم.
اسدددا  إلدددى ابجابدددة عدددم هدددلا الدددد ال: ليدددف ولدددلا  دددإن هدددلا البحدددث إلثددددف نس
 وليف تقثر ونري ابعجاز  نثا؟ ؟إلتجمى مقثر الب ةة    داللة ابياري

 منهج البحث

 يسهم استج ء مقنما  السشثج الستبع  يسا ي ت :
سمتن السشثج االستقرائ     جسع السادي العمسيدة مدم مقانثدا  د  لتدب   -

 دب مباحث الخطة.ورتبتثا ح -اصونل والب ةة -ال شنم 
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لمتذدع  وتحمندة السدادي العمسيدة السددتقراي ل التحمنمد بالسشثج  استعشنكسا   -
 .عم الرمة  نم داللة ابياري والب ةة العرفية

اتبعن فناعد نهة البحث    ترتنب السادي العمسيدة، وتنثندق السعمنمدا ،   -
 وعزو اصفنال، وترجسة اصع م اللإلم جاء كلرهل    ومب البحث.

 خطة البحث

 هلا وفد وزعن الدراسة إلى مقدمة ومبح نم:
: و نثا نهسية السنضنع، والدراسا  الدابقة، ومشثج البحدث، و طدة المقدمة

 دراستك.
 جداء هدلا  عشندن  يدك باسدتج ء ابيدار الس ثدنم  لمدراسدة، المبحث األو :

 السبحث    ث ثة مطالب:
 السطمب اصول: م ثنم الداللة.

 .منضنع الداللة عشد اصونلننم ال ان :السطمب 
 .منضنع الداللة عشد الب ةننم السطمب ال الث:
داللة ابياري عشد اصودنلننم والب ةندنم، عشنن  يك  بيان  المبحث الثا:ل:

 : ث ثة مطالب    هلا السبحث جاءو ، وفيان ومة داللة ابياري بالب ةة العرفية
 .د اصونلننمالسطمب اصول: داللة ابياري عش

 داللة ابياري عشد الب ةننم.السطمب ال ان : 
السطمدددب ال الدددث: الردددمة  دددنم داللدددة ابيددداري عشدددد عمسددداء اصودددنل وعمسددداء 

 الب ةة.
وددمة داللددة ابيدداري  وفددد كإلمددن الدراسددة بخاتسددة نودعتثددا   وددة الشقددر  دد 

 .بالب ةة العرفية، و ثرس بسرادر البحث ومراجعك
يدا  ومخمريردا ، إندك وع نس ل نن يج عة عسم  لنجثك  الرا ، ومم الشدار مشجري
 ول ُّ كلك والقادر عميك.
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 هضهعها عند األصهليين والبالغيينالمبحث األو : مفههم الداللة وم

 مفههم الداللةالمطلب األو : 
، «دلَّ »الداللة لغة: مرددر مدم ال عدة ال  ثد   لُّ ، إلدد  داللدة ب دت  ، يقدال: دلَّ

الدددال ولدددرها وضددسثا، وال ددت  ن ردد ، وجددنهر السددادي المغنيددة لثددل  التمسددة يدد ت  
 .(1)عمى معاٍن مشثا: اببانة وابرياد والثداية والتعريف

والداللة  د  االودط   هد : لدنن الذد ء بحالدة إلمدزم مدم  ثسدك  ثدل يد ء 
، وال ان  هن السدلنل  .(2)ص ر، والذ ء اصول هن الدالُّ

ل العمساء الداللة العامة فدسنم: داللة ل قية، وداللة ةنر ل قية، ولدة ويقد
مددم هددلإلم القدددسنم إلشقدددل باعتبددار إضددا تك ث ثددة نفدددام،  تتددنن محرددمة القدددسة 

 ستة نفدام:
 داللة عقمية ل قية: لداللة الرن  عمى وجند واحبك.  -1
 داللة عقمية ةنر ل قية: لداللة الد ان عمى وجند الشار.  -2
 .داللة الم ت الخارج عشد اصلل "ص " عمى النجعيبيوية ل قية: ل داللة  -3
لداللددة حسددري النجددك عمددى حالددة الخجددة وداللددة داللددة يبيويددة ةنددر ل قيددة:   -4

 .و ري النجك عمى حالة النجة    الش س
 .(3)داللة ابيساء بالرنس عمى معشى نعل نو الداللة وضوية ةنر ل قية: ل -5
سقردندي بالبحدث عشدد اصودنلننم والب ةندنمو داللة وضوية ل قيدة: وهد  ال  -6

صنثددا هدد  التدد  تختمددع بددا ت ف اصجشدداس والمثجددا  والمغددا ، ولددلا إلتنفددع 
العمددل بالسدددلنل بعددد سددساع الدددال عمددى العمددل بالسناضددعة عشددد القددنم الشددايقنم 
                                                           

(، 1414-1413ص ، دون تددداري ،ا دددم مشقدددنر)(، و260-2/259 ،1979، ا دددم  دددارس)إلشقدددر:  (1)
 (.502-28/497 ،1965، مرتزى الزفندي)و
، نمندددر باديدددا )(، و1/125 ،1993، ا دددم الشجدددار الحشبمددد )(، و3/517 ،2004، لددددبه )اإلشقدددر:  (2)

 (.507ص ،2013، لت تازان )ا(، و1/79 دون تاري ،
، نمندر باديدا )(، و131-1/130 ،1999، ا م نمنر الحاج)(، و2/37 ،1992، لزرلذ )اإلشقر:  (3)

 ،2013، لت تددددازان )ا(، و126-1/125، 1993)ا ددددم الشجددددار الحشبمدددد ، (، و80-1/79 دون تدددداري ،
 (.1/788 ،1996، لتثانني )ا(، و507ص
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باصل ا، الدالة، وهلا بخ ف الداللة العقمية والداللة الطبيوية  إنثا ال تختمع 
كددنن الم ددت بحنددث إكا نرسددة  ثددل »ة إلددى نمددة  دد  الغالددب، والسددراد  ثددا مددم نمدد
لمعمدددل  ،ني لدددنن الم دددت لمسدددا نيمدددق  ثدددل مشدددك معشدددا  ،لمعمدددل  نضدددعك ،السعشدددى

نعل مم نن يهنن هن جسيع ما وضع  ، تعننشك  ش دك بإزاء معشا  الس ثنم مشك
 .(1)«الم ت لك نو جزن  نو الزمك

وهددد : داللدددة السطابقدددة،  نفددددامإلدددى ث ثددة  قددددلشتالم قيدددة النضدددوية والداللددة 
 وداللة التزسم، وداللة االلتزام:

 داللددة السطابقددة: هدد  داللددة الم ددت عمددى تسددام مدددسا ، سددسنن  ددللك لسطابقددة 
الدال السدلنل، لداللة ابندان عمى الحننان الشايق، ولداللة الس مث عمى الذدهة 

 السحيل بك ث ثة نض ع.
اللة الم ت عمى جدزء مددسا ، سدسنن  دللك صن الم دت وداللة التزسم: ه  د

 دل عمى ما    ضسم السدسى، لداللة البنن عمى الدقع اللي هن جزء مشك.
وداللة االلتزام: هد  داللدة الم دت عمدى  دارج عدم مددسا  تدابع لدك  د  ال ثدل، 
سسنن  للك صن الم دت ال إلددل عمدى لدة معشدى   دارج عدم الم دت  دة عمدى الخدارج 

 .(2)، لداللة الدقع عمى الحائلال زم لك
 المطلب الثا:ل: مهضهع الداللة عند األصهليين:

منضنع الداللة عشد اصونلننم هن لة ما إلتعمق بالسشثج اللي إل رسل لم قيك 
لنتقند بك    استشبايك حتى ال يخرج عم الجادي، ولثلا لسا لان هدف اصونلننم 

الذدريعة، اتددعن نقدرتثل لطدرل  است سار واستشباط اصحهام الذرعية مم نرنص
االسدددددت سار،  دددددللروا نن مددددددالك الداللدددددة تتحقدددددق بدددددالشقر  ددددد  اصل دددددا، واص عدددددال 
والتقريدددددرا ، وفااللت دددددا  إلددددددى السعدددددان  والعمدددددة واصمددددددارا  وةنرهدددددا مدددددم القددددددرائم 

 .(3)والسدافا 
                                                           

 (.790-1/789 ،1996، لتثانني )ا(، ويشقر: 1/131 ،1999، ا م نمنر الحاج) (1)
 ،1999، ا ددم نمنددر الحدداج)(، و1/32 ،2003، آلمدددي)ا(، و1/46 ، دون تدداري ،لغزالدد )اإلشقددر:  (2)

 (.509ص ،2013، الت تازان )(، و127-1/126 ،1993)ا م الشجار الحشبم ، (، و1/132
 (.22ص ،2001، العمس )إلشقر:  (3)
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إال نن ارتبددداط اصودددنلننم بالتشزيدددة ومدددا إلتبعدددك مدددم ضدددروري اص دددل بطبيعدددة 
زل بددك، جعمثددل إلشطمقددنن  دد  حدددإل ثل عددم هددل  السدددالك مددم مباحدددث المدددان السشدد

اصل دا،  عسمدنا عمدى اسددتدرار السعدان  مدم مشقنمثددا وم ثنمثدا ومعقنلثدا، كلددك نن 
الم ت إما نن إلدل عمى الحهل بريغتك ومشقنمك، نو ب حنا  وم ثنمدك، نو بسعشدا  »

السشقددنم والس ثددنم  ثددل  ث ثددة  شددنن  ،ومعقنلددك، وهددن االفتبدداس الددلي يدددسى  ياسددا  
 .(1)«والسعقنل

وفددددددد بحددددددث اصوددددددنلننن الداللددددددة بسددددددشثج تدددددددرج ، افتزددددددى مددددددشثل البدددددددء 
بالسشرنص واستغ لك مشطنفا  وريحا  وةنر وري ، ثل االنتقدال بعدد  إلدى العمدة 
المغنيددددددة  دددددد  الس ددددددا يل، نو الذددددددرعية  دددددد  نبعادهددددددا الجزئيددددددة القياسددددددية، والتميددددددة 

 .(2)السقاودية
عشدددما نددص  دد  مددنايم مددم لتابددك )السنا قددا (  (3)لذددايب وهددلا مددا رامددك ا

عمددى نن يددرل الداللددة إنسددا تتحرددة مددم جددانبنم: نحدددهسا العمددل بالعرفيددة، وال ددان  
عدرفننم لدل يهدم لنشقدر  االقرصن والدشة لسدا لاند»، صن (4)ابلسام بالسقاود الذرعية

تمل  نثسداو إك  نثسا إال عرف ، لسا نن مم لل يعدرف مقاوددهسا لدل يحدة لدك نن إلدت
 ثسددا،  إنددك إكا لددان لددللك لددل يختمددع عميددك  ال يردد  لددك نقددر حتددى يهددنن عالسددا  

 .(5)«ي ء مم الذريعة
 
 

                                                           
 (.22ص ،2001)العمس ، (، ويشقر: 1/340 ، دون تاري ،لغزال )ا (1)
 (.24ص ،2001)العمس ، إلشقر:  (2)
هددن إ ددرا يل  ددم منسددى  ددم ب المخسدد  الغرندداي ، ن ددن إسددحال، الذددثنر بالذددايب ،  قيددك نوددنل ،  (3)

ومحقق نقدار، لدان لدك فددم راسد   د  سدائر العمدنم والسعدارف، ولدك اسدتشبايا  جمنمدة و نائدد لطي دة، لدك 
ك هسددا  دد  نوددنل ال قددك، « االعتردام»و« السنا قدا   دد  نوددنل الذددريعة»نييدددة جمنمددة، مشثددا:  تدلليف

ب )ه(. إلشقددر: 790يددر  بددك لتددا  البنددنع مددم وددحي  البخدداري، وةنرهددا، تددن   سددشة )« السجددالس»و
 (.205-2/204 ،1947، السراة )(، و333-1/332 ،2003، مخمنف

 (.24ص ،2001)العمس ،  (4)
 (.3/22 ، دون تاري ،لذايب )ا (5)
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 المطلب الثالث: مهضهع الداللة عند البالغيين:
إلشطمدددق الب ةندددنن  ددد  بحددد ثل لمداللدددة مدددم عمدددل البيدددان  اودددة، وفدددد افتدددبس 

بعم مباحث الدالال  وجعمنها البيانننن مم عمساء السشطق وعمساء نونل ال قك 
مقدمة لبحن  عمل البيان، نقرا  الرتباط هلا العمل  دالال  اصل ا، النضوية عمى 

 .(1)السعان 
 قددددددسنا الداللدددددة الم قيدددددة النضدددددوية ث ثدددددة نفددددددام وهددددد : داللدددددة السطابقدددددة، 

 والتزسم، وااللتزام.
 وكلك صن الت م:

   نو السجدازي،  تتدنن داللتدك  إما نن يدال لندل عمى تسام معشا  الحقيق
داللة مطابقة تامدة  دنم الم دت والسعشدى،  قدنل القائدة: )ندزل السطدر( وهدن 
يقرد  ع   نزول السطر مم الدساء    النافع، داللتك داللة مطابقة  نم 

 الم ت والسعشى.
   وإمددا نن يدددال لندددل عمددى بعددم معشددا  الحقيقدد  نو السجددازي، ال لندددل

شاودر اص درس مدم معشدا  ةندر مطمنفدة نو ةندر عمى لة معشدا ، صن الع
محتدداج إلنثددا،  تتددنن داللتددك مددم هددل  الحن يددة داللددة تزددسم، ومددم نم مددة 
هددل  الداللددة نن يددد ل الطبنددب السددريم: هددة تشاولددن النددنم  دد  يعامددك 
ممحددا  ل نددرا  حتددى ارت ددع ضددغطك؟  يجنبددك السددريم: دعانددا وددديقشا  دد ن 

وال  زوجتدك، ثدل وضدع ن  لدك السمد  مدري ونيعسشا يعامدا  وضدع ن  لدك السمد  ن
دع إليدك السمد  بعدد، ثدل وضدع ن  لدك السمد  ثال دا   ثانية نمك  انة ننك لل ي ز 
ن تك،  تان الطعام مالحا  جدا ،  السريم هشدا كلدر لدة هدلا التد م الدلي 
ال مرمحة لمطبنب  يك لندل عمى ننك تشاول ممحا  ل نرا ، وهلا التد م دل 

عمدى لدة معشدا ، صن ةدرض الطبندب معر دة تشداول عمى بعم معشدا  ال 

                                                           
، حبشتدددددددددة)(، و4-2/3 ه،1292، السرودددددددد  )(، و330-329ص ،1987، لدددددددددهاك )اإلشقددددددددر:  (1)

1996، 2/129.) 
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مريزدددك السمددد  الت ندددر  قدددل، وال مردددمحة لدددك بهدددة جناندددب القردددة التددد  
 كلرها السريم.

   وإمدددا نن يددددال لنددددل عمدددى معشدددى  ص دددر  دددارج عدددم معشدددا  الحقيقددد  نو
السجازي،  تتنن داللتك داللة التدزام، والزم السعشدى الدلي إلددل عميدك الم دت 

ك عقددد  ، نو عدددادي، نو عر دددا ، وم دددال هدددل  الداللدددة فدددنل فدددد يهدددنن الزمدددا  لددد
دمَّل ينلدك عذدري  القائة: هل  الذجري ال ندتطيع فطدع نعمدى ثسارهدا إال بد 
نمتددار،  نمددزم مددم فنلددك هددلا نن هددل  الذددجري عاليددة إلبمدد  ارت دداع نةرددانثا 

 .(1)فرابة عذري نمتار
حدد بطدرل مختم دة ولسا لان عمل البيان هن اللي يعدرف بدك إإلدراد السعشدى النا

، فددال الب ةنددنن: إن كلددك يهددنن  دد  الداللددة التزددسشية (2) دد  وضددن  الداللددة عميددك
مد    جدزء مدم الجددار الدلي هدن  «التدرا »وااللتزامية،     الداللدة التزدسشية ل دت 

جددزء مددم البنددن،  داللددة الجدددار عمددى التددرا  الددلي هددن جددزظ  السبايددر نوضدد  مددم 
 ي هن جزء جزئك.داللة البنن عمى الترا  الل

و ددددد  الداللدددددة االلتزاميدددددة ل دددددت التدددددرم الزم صك دددددر مدددددم ممدددددزوم، مشثدددددا: ل دددددري 
الزي ان، ول ري الطب ،  تة مشثسا يدتمزم التدرم ويمدزم مدم وجندهدا وجدند ، ةندر 
نن ل ري الزي ان نوض     الداللة عمى الترم مم ل ري الطب و إك ال وساية  نم 

عمددل البيددان إلددى هدداتنم الددداللتنم، و دد  كلددك ك ددري الزددي ان ومعشددى التددرم،  رجددع 
وإكا عر دددن نن إإلدددراد السعشدددى الناحدددد عمدددى ودددنر مختم دددة ال »: (3)يقدددنل الددددهاك 

بددبب ع فدة  لدى معشدى  إ وهد  االنتقدال مدم معشدى   ،إلت تى إال    الدالال  العقميدة
 ثددر لددك نن عمددل البيددان مرجعددك  ، نشثسددا لمددزوم نحدددهسا اآل ددر  نجددك مددم النجددن 

ار الس زمددا   ددنم السعددان ، ثددل إكا عر ددن نن المددزوم إكا ترددنر  ددنم الذددنئنم اعتبدد
                                                           

 (.330-329ص ،1987، لدهاك )ا(، و131-2/130 ،1996، حبشتة)إلشقر:  (1)
 (.131ص ، دون تاري ،لجرجان )ا (2)
إلنسع  م ن   بهر  م ب  م عم ، ن ن يعقن  الدهاك ، سراج الدإلم الخنارزم ، لان ع مة هن  (3)

 يك اثشا عذر عمسا  مم « م تا  العمنم»بارعا      شنن يتى  رنوا  السعان  والبيان، ولك لتا  
 (.2/364 ، دون تاري ،لدنني )اه(. إلشقر: 626عمنم العرفية، ما  سشة )
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 إما نن يهدنن مدم الجدانبنم لالدلي  دنم اصمدام والخمدع بحهدل العقدة نو  دنم يدنل 
القامدددة وفدددنم يدددنل الشجددداد بحهدددل االعتقددداد نو مدددم جاندددب واحدددد لالدددلي  دددنم العمدددل 

 ثددر لددك نن مرجددع  ،العتقددادوالحيدداي بحهددل العقددة نو  ددنم اصسددد والجددراءي بحهددل ا
لى الزم وجثة االنتقال إعمل البيان اعتبار هاتنم الجثتنم جثة االنتقال مم ممزوم 

 .(1)«لى ممزومإمم الزم 
بطددرل ل نددري،   ودد  ت ديددة السعددان ولرجددنع عمددل البيددان إلددى هدداتنم الددداللتنم

بعزثا نكسة مم بعم، وتاري تزيد ومري تشقص،   جة هلا اتدع نطدال الب ةدة 
ب ةتك حتى ودار   وعقل ي نك، وارت ع فدر  وع  نمر ،  رفسا ع  فدر الت م  

ال رتبة  نفك، ورفسا نزل الت م حتى وار ليس  نشك وفنم نعنق البثائل إال  معجزا  
 .(2) نم الرتبتنم رفسا لان متنسطا  مزية الت ليف والترلنب، و 

                 
 إلشارة هين األصهليين والبالغيينالمبحث الثا:ل: داللة ا

 و : داللة اإلشارة عند األصهليينالمطلب األ 
داللدة التزاميدة لسعشدى الم دت لدل تقردد  يعرف اصونلننن داللدة ابيداري ب نثدا

تبدع الم دت مدم ةندر تجريددد ت بسعشدى ننثدا، بددنفك ويحتداج النفدنف عمنثدا إلدى ت مدة
 .(3)افرد إلنث

ولل يذترط اصونلننن نن يهنن المدزوم  د  داللدة ابيداري عقميدا ، بسعشدى نن 
 ددة إلددرتبل الم ددت ب زمددك  دد  العقددة بحنددث إلمددزم مددم ترددنر الم ددت ترددنر الزمددك، 

، بسعشدى نن  ارجيدا  نو  يطمقنن الم دت عمدى الزم السددسى، سدناء لدان الد زم عقميدا  
، ولثددلا فددد يهددنن نيزددا   يسهددم نن يهددنن  ارجيددا   عقميددا  المددزوم لسددا نمهددم نن يهددنن 

                                                           
 (.330ص ،1987، لدهاك )ا (1)
 (.3/229 ه،1423، لس يد العمني )ا (2)
 ،1999)ا دم نمندر الحداج، (، و3/81 ،2003، آلمدديا)(، و2/496 )الغزالد ، دون تداري ،إلشقر:  (3)

1/141.) 
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يحتددداج إلدددى الت مدددة وإعسدددال   ددد  كهدددم لدددة نحدددد، وفدددد يهدددنن  ييدددا   المدددزوم واضدددحا  
 .(1)ال تر

عمددددى نن داللددددة ابيدددداري مددددم محاسددددم التدددد م ونفدددددام  ويددددشص اصوددددنلننن 
 :عجازالب ةة، وفثا تتل البراعة ويقثر اب

ال ا ددن بابيدداري مددا ال إلنجبددك سدديال التدد م وال إلتشاولددك، »: (2)يقددنل الد نسدد 
ولتددم إلنجبددك القدداهر ن دددك بسعشددا  مددم ةنددر زيددادي عميددك نو نقرددان عشددك، وفس مددك 

ويهنن عمى م ال مم إلشقدر  ندرس يخردا   ،يقثر حد الب ةة ويبم  حد ابعجاز
 .(3)«بإ بالك عميك، وص ريم يسشة ويدري بغسز عنشك

ال ا ن بابياري مدا لدل يهدم الدديال »هلا السعشى  يقنل:  (4)وي لد الدر د 
وفدك تدتل  ،صجمك لتشك يعمل بالت مة    معشدى الم دت مدم ةندر زيدادي  يدك وال نقردان

ونقندددر كلدددك مدددم السحددددنس نن إلشقدددر ابنددددان إلدددى ، الب ةدددة ويقثدددر ابعجددداز
ة ويددري وإن لدان فردد  يخص هن مقبة عميك ويدرك ص ريم  محقا  برر  يسشد

 .(5)«رظية السقبة إليك  قل
إلدى ص ددر  تذددبيك لسددا  ...وفنلددك لرجددة»هددلا نيزدا   يقددنل:  (6)ويقدرر البخدداري 

بسددا ندرك بالبرددر ةنددر  ،ثبددن بددالشقل ةنددر مقرددند  دد  ضددسم مددا هددن السقرددند
                                                           

ا ددددم نمنددددر الحدددداج، )(، و1/245 ، دون تدددداري ،لت تددددازان )ا(، و2/41 ،1992، لزرلذدددد ا)إلشقددددر:  (1)
1999، 1/143.) 

مة يي  الحشييَّة، عالل ما  (2) هن عبند ع  م عسر  م عيدى الد نس  البخاري، القاض  ن ن زيد، الع َّ
ل مددددم وضددددع عمددددل الخدددد ف ون ددددرز ، لددددك  ، تددددن   سددددشة «اصسددددرار»، و«تقددددنيل اصدلَّددددة»وراء الشثددددر، ونوَّ

 (.109ص )المتشني، دون تاري ،ه(. إلشقر: 430)
 (.2/16 ،2009، لد نس )ا (3)
ب  ددم نحسددد  ددم ن دد  سددثة، ن ددن بهددر، الدر ددد ، ويمقددب بذددسس اصئسددة، لددان إمامددا   دد   قددك  هددن (4)

، «السبددددنط»الحشييدددة، ع مدددة حجدددة، متتمسدددا  مشدددا را،  نودددنليا  مجتثددددا   ددد  السددددائة، مدددم ترددداني ك: 
 (.158ص )المتشني، دون تاري ،ه(. إلشقر: 490، تن      حدود )«اصونل»و
 (.1/236 ،1993، الدر د ) (5)
هن عبدد العزيدز  دم نحسدد  دم ب، عد ء الددإلم البخداري،  قيدك حش د  مدم عمسداء اصودنل، مدم نهدة  (6)

« يدر  السشتخدب الحددام »و« كذدع اصسدرار»بخارس، لك تردانيف مشثدا: يدر  نودنل البدزدوي سدسا  
 (.95-94ص )المتشني، دون تاري ،ه(. إلشقر: 730ل  ديه  ، تن   سشة )
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والغددرض مشددك التشبيددك عمددى لددنن هددلا القدددل  ،مقرددند  دد  ضددسم مددا هددن السقرددند
م ونفدددام الب ةددة لسددا نن إدراك مددا لدديس بسقرددند بددالشقر مددع مددم محاسددم التدد 

 .(1)«إدراك ما هن السقرند بك مم لسال فني اببرار
ال  السددتتمل حددنم يهددنن  ميغددا  وعمددة لددنن هددل  الداللددة مددم نفدددام الب ةددة نن 

يحرددر يرائددق اببانددة عسددا يقرددد  يسددا إلشطقددك لدددانك،  إنددك فددد إلددرس تددرك الددللر 
د  لإل ددادي، وفددد يجددد ن دددك ننطددق مددا لرددسن عددم اب ددادي نزي ددن ردد  مددم الددللر، وا

،  تيددف بهدد م ودداحب الذددرع إكا لددل إل ددبيم   يهددنن إكا لددل إلشطددق، ونتددل مددا يهددنن  يانددا  
 !(2)وهن ةاية ال راحة ونثاية نسمن  البيان

وتتجمى ونري الب ةة    داللة ابياري بالداللة عمى السعان  الت نري ب ل ا، 
مقتزدددبة يددددنري،  ت شبريددددك هدددل  الداللددددة عمدددى السعددددان  المطي دددة البديعددددة، وتمدددنري  إلددددى 
ضرو  مم التشبنثا  القيسة، مم ةنر نن تخرج الديال عم مقرند  النارد  يك، 

   د يقددة، ال إلدد مم عميددك مددم وكلددك حيطددة مددم نن تذددنش كهددم الدددامع  ت رددي
االضددطرا   نثددا إكا مددا نطقددن السعددان  ابيددارية نطقددا  وددريحا ، ويسهددم التس نددة 

 عمى هلا بس النم:
ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی       ی  ی   ﴿اصول: فنلدددددددددك تعدددددددددالى: 

 [.31-30الحجر: ] ﴾ی  جئ  حئ
 الددد م ثددل  اآليددة تدددل بسشطنفثددا نن الس ئتددة فددد سددجدوا جسيعددا  آلدم عميددك 

بعددد ودددور اصمددر لثددل، إال إ مدديس ن ددى نن يهددنن مددع الددداجدإلم، ومددع نن سدديال 
اآليددة دال عمددى تحقددق سددجند عامددة الس ئتددة  داللددة العسددنم  دد  )نل( مددم فنلددك: 

إال نن هدددددلا العسدددددنم  ددددد  اآليدددددة فدددددد نكدددددد بس لددددددإلم ل قندددددنم ص دددددريم  ﴾ېئ﴿
جند نحدد مدشثل،  اسدت ند ،    اد ت كندا  إلى ت كند، ني لل إلتخمع عم الد﴾ىئ﴿

مم تترار هلا الت كند لدجند الس ئتدة  داللدة ابيداري معشدى  حاودمك نن إ مديس لدل 
 ة هن نا  عم حقيقتثل، وكلك صن ابباء عم الددجند  ويهم مم جشس الس ئتة

                                                           
 (.1/108 ،1997، العزيز البخاري عبد ) (1)
 (.146ص ، دون تاري ،لجرجان )اإلشقر:  (2)
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 ؟ليددف لدددل ي عدددة إ مدديس مدددا نمدددر بدددك : ددد  ن دددس الددددامع يددد نك نن إل ندددر سدد اال  مددم 
صن مخال تددك لحالددة معذددر  مخال ددة  ؟مددا سددبب كلددكو  ؟وليددف  ددالع حددال جساعتددك

 .(1)إك الذ ن السنا قة  نم الجساعا  وعجنبة
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں   ﴿: ال ددددددان : فنلددددددك تعددددددالى

 ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ
 [.79-78اصنبياء: ]

الدد م إك  ثاتان اآلإلتدان تحهيدان فزدية عرضدن عمدى نبد  ع داوود عميدك 
جاء  واحب لرم عشب فد ننبتن عشافند  يذتت  عمى يخص ص ر د نل ةشسدك 
لي   إلى لرمك،  عاثن  يك باب دداد حتدى نتم دن الدزرع  قزدى داوود عميدك الدد م 
بالغشل لراحب الترمو إك تداو   يسة الغشل مع مدا نتم دن، ولسدا عرضدن القزدية 

ب التددددرم بددددالغشل إلددددى نن يقددددنم رنس نن إلشت ددددع ودددداح عمددددى سددددميسان عميددددك الددددد م
نودددحا  الغدددشل  زراعدددة اصرض حتددددى تعدددند إلدددى حالتثدددا التدددد  لاندددن عمنثدددا، ثددددل 
يددددترجع وددداحب الغدددشل ةشسدددك ويددددترد وددداحب اصرض زرعدددك عمدددى الحالدددة التددد  

 .(2)كانن عمنثا فبة إ داد الغشل
وتخريص اآليدة سدميسان عميدك الدد م بدال ثل تردنيب لقزدائك، وي ثدل مشدك 

عدددم منا قددة مددا فزددى بددك داوود لنجددك الرددنا   دد  النافعددة السعروضددة،  بابيدداري
ولتدددم هدددلا السعشدددى ابيددداري الددددال عمدددى عددددم ودددنا  مدددا فزدددى بدددك داوود ةندددر 
مقرددند نوددالة  دد  الددشصو إك اآليددا  ورد   دد  سدديال امتدددا  اصنبيدداء مددم كريددة 

 تعدالى، إ را يل ومم جسمتثل داوود وسميسان، ولللك امتدد  سدميسان  دت ثل حهدل ع
ہ  ھ   ﴿إك صتا  ع تعالى حهسدا  إلنا دق حهسدك، ومدم ثدل كإلمدن اآليدة بقنلدك: 

وإنسدا لدان  ،ل حتراس لدد ع تدنهل نن حهدل داوود لدان  طد  نو جدنرا   ﴾ھ  ھھ

                                                           
 (.14/45، 425-1/423 ،1984، ا م عاينر)إلشقر:  (1)
 (.17/116 ،1984)ا م عاينر، إلشقر:  (2)
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 ،  الحاوة نن ابياري    هل  اآلية تدل عمى تسام االمتدا  حهل سميسان نون 
 .(1)   السحرمة لداوود وسميسانو إك مد  اال م مد  ل  

 المطلب الثا:ل: داللة اإلشارة عند البالغيين
 ،الب ةنددنم حددنم يجعمددنن جددنهر عمسثددل  رنودديا  التراكنددب ومزاياهدداإن 

 ددإن هددل  الخرنودديا  والسزايددا ال تتددنن را ددد السعشددى اصوددم  الددلي هددن معدددن 
وهدن نس  ،هن نسسى ونجددسلمت م ص ر  مم روا د معشى   ا  را د ة تتنن الترلنب، 
 دة لدك  و، وهل  الخرنويا  ليدن هد  لدة روا دد هدلا السعشدىالب ةةمم نسس 

 لتد ر الستمق  لمت م. روا د متتاثري تتدا ة وتتعدد و قا  
وفد جعمنا مم روا د السعشى ال دانني التدابع لمسعشدى اصودم  لمتد م ابيداري، 

ابيداري، ننناعدك  وجعة مدم ى،تحد  عم ائت ف الم ت والسعش (2) قدامة  م جع ر
معدان ل ندري بإيسداء  ىالم دت القمندة مذدتس   عمدابياري: نن يهنن »ثل عر ثا  قال: 

 قددال: هدد   ،وفددد ووددع الب ةددة ،لسددا فددال بعزددثل، إلنثددا، نو لسحددة تدددل عمنثددا
 .(3)«لسحة دالة

نن داللددة ، و الم ددتهددن الداللددة هددل  نن مردددر يدددتخمص مشددك هددلا التعريددف و 
 .عمى السعشى داللة م ثنمة وليدن مشطنفةهلا الم ت القمنة 

 ويدتذثد فدامة بقنل الذاعر:
 ل  تثمددددك  يددددشنءي  نو تبدددددَّ   دددإن  

 
  دد  ةدددان   دداال  دددنري إنَّ  

 هل  عدددددددزز  وإن إلدددددددللُّنابعدددددددزري  
 

  ددددددددددللثل  ننالددددددددددك مددددددددددا نندددددددددداال 
نل ا ددك، فددد نيددنر بددك إلددى معددان يددنال،  سددم كلددك  فرددر ثددلا الذددعر عمددى  

بعدد هدلا فدامدة (، ويددرد إن  د  ةددان  داال)، ومشدك فنلدك: (تثمك نو تبددل)فنلك: 

                                                           
 (.119-17/117 الدا ق، )السرجعإلشقر:  (1)
ال رحاء وال  س ة ال ز ء  هن فدامة  م جع ر  م فدامة التاتب، ن ن ال رج، لان نحد البمغاء (2)

ه(، إلشقر: 337ومسم يذار إليك    عمل السشطق، لك لتا     الخراج ووشاعة التتابة، تن   سشة )
 (.5/2235معجل اصدباء ليافن  الحسني )

 (.56-55ص ه،1302، فدامة  م جع ر) (3)
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 ابيدداريو  سشثددا مددا يدد ت  عمددى معشددى وجسيعثددا تدددور  دد   مددك مددم الذددعر يددناهد 
 .(1)، ومشثا عمى معشى التس نةالتشاية ، ومشثا عمى معشىابيجاز

 .جعة ابياري ننعا  مم ننناع ائت ف الم ت مع السعشىوههلا  قد 
 ،لإليداري لبندرا   بابدا   (العسددي) كلتابد د  عقدد  إندك  (2)قنرواند نما ا م ريدنق ال

وابيداري مدم ةرائدب الذدعر وممحدك، وف ةدة »  دن بإ راز جسدال هدل  الداللدة  قدال:
ز، وليس ي ت   ثا إال الذاعر السبرري ، و رط السقدري ى،د السرمع  ب   ىعجنبة، تدل عم

دالة، وا ترار وتمني  يعرف والحاكل الساهر، وه     لة ننع مم الت م لسحة 
 .(3)«، ومعشا  بعند مم  اهر ل قكمجس   

 الذاعر:  سم كلك فنل
 جثشددددددداواتَّ    لدددددددن لقنتدددددددك   دددددددإنري 

 
 ل دددددددداء   مشتددددددددريٍ  لتددددددددةري  لتددددددددان   

 .(4)لن لقيك بعدو  قب  ما لان يرشعل الذاعر هشا  قد نيار 
وصجة لقد جعة ا م رينق لة ما لطع ودل    السعشى مم با  ابياريو و 

عمدى معشدى التذدبيك ويس دة لثدا  ،  قدد تد ت  ابيداريهلا  ت  البا  لتة نلنان البيان
 بقنل الذاعر:

 هة رنإلن اللئب فل لٍ ل  وا بس  ظ جا
وفددد نيددار الذدداعر هشددا إلددى تذددبيك لددنن الذددرا ، صن السدداء فددد ةمددب عميددك 

  رار لمنن اللئب.
: ويس دة لثدا بقدنل ع تعدالى الت خديل وابيسداء،عمدى معشدى  وفد ت ت  ابيداري

 [.2-1 القارعة:]  ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿

                                                           
 (.57-56ص )السرجع الدا ق،إلشقر:  (1)
ن ياعرا  نحنيا ، لغنيا  ندإلبا ، حاكفا  عروضيا ، ل نر الترشيف، هن الحدم  م رينق القنروان ، لا (2)

العسدي    وشاعة »حدم الت ليف، ت د  عمى ب  م جع ر القزاز الشحني القنروان  وةنر ، لك لتا : 
، إلللر  يك لة لمسة جاء  ياكي    «الذلوك    المغة»، و«اصنسنكج    يعراء القنروان»، و«الذعر

 (.1/504 )الدنني ، دون تاري ،ه(، إلشقر: 456لك، ما  سشة )با ثا، وةنر ك
 (.1/302 ،1981، ا م رينق) (3)
 (.1/303 )السرجع الدا ق، (4)
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ڈ  ژ        ژ  ڑ     ﴿عمدددددى معشدددددى التعدددددريم لقنلدددددك تعدددددالى: وفدددددد تددددد ت  

 [.49 الد ان:] ﴾ڑ
 ،وعمددى معشددى الرمددز ،عمددى معشددى التس نددةو  ،عمددى معشددى التشايددةوفددد تدد ت  

 .(1)إل  ...وعمى معشى المحم
ك الددابقنن عدم داللدة ابيداري  نشقدة عدشثل مدا فالد (2)ويقرر ا م ن   ابودبع

دد»ويقددنل:  لقمتدددك  كبَّ ويددر  هدددلا الحددد ننثدددا إيدداري السدددتتمل إلددى معدددان ل نددري  م دددت يذ 
وا ترددار  بإيدداري النددد،  ددإن السذددنر  نددد  يذددنر د عددة واحدددي إلددى نيددياء لددن عبددر 
عشثددا  م ددت الحتدداج إلددى نل ددا، ل نددري جدددا ، وال  ددد  دد  ابيدداري مددم اعتبددار وددحة 
الداللددة وحدددم البيددان مددع اال ترددار، صن السذددنر  نددد  إن لددل ي ثددل السذددار إليددك 

 .(3)«معشا  ب سثة ما يهنن،  إيارتك معدودي مم العبث
نن داللدددة ابيددداري مدددع لننثدددا مدددم الم دددت و ددد  هدددلا التددد م تشبنثدددا : اصول: 

 ،حددديلتشثددا سددسنن لددللك تذددبنثا  بحرلددة النددد التدد  ت ثددل مشثددا معددان ل نددري د عددة وا
 . تللك الم ت إكا  ثل مشك معان ل نري د عة واحدي لان  يك داللة إياري

وددحة هددل  الدددالال  حتددى ال إلدددع  لددة ن دد  ابوددبع يذددترط ا ددم ال ددان : 
 نحد نن    الم ت داللة للا والم ت ال يحتسمثا.

 ،نن مدددم ابيددداري مددا إلنودددع بالددددثنلة ومشثددا مدددا إلنودددع بالتعقنددددال الددث: 
 .تعش : وونل السراد إلى القمب دون وسائلوسثنلة ابياري 

 إنددددك سددددبحانك نيددددار  [44هددددند: ] ﴾ۇئ  ۇئ ﴿قنلددددك تعددددالى: واستذددددثد ب
 ثداتنم الم قتدنم إلدى انقطداع مدادي السداء مدم مطدر الددساء ونبدع اصرض، وكهددا  

إك لدن لدل يهدم كلدك لسدا  ،الساء الدلي لدان حاود   عمدى وجدك اصرض فبدة اب بدار
 ةاض الساء.

                                                           
 (.313-1/303 )السرجع الدا ق،إلشقر:  (1)
هن عبد العقيل  م الناحد  م  ا ر، ا م ن   ابوبع العدوان ، البغدادي ثل السرري، ياعر مم  (2)

   ننناع البديع الناردي «  ديع القرصن»العمساء باصد ، منلد  وو اتك بسرر، لك ترانيف حدشة، مشثا 
 (. 2/363 ي ،، دون تار لتتب )اه(، إلشقر: 654، تن   سشة )«تحرير التحبنر»   اآليا  التريسة، و

 (.200ص ، دون تاري ،ا م ن   ابوبع) (3)
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[، 71الز درف: ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴿نك: وفنلك سبحا
لدة مددا تسنددة الش ددنس إليددك مدم الذددثنا  وتمتددل  اصعددنم مددم  ن اآليددة إلددىلسحددقدد ن 

 .القمنة جدا  عبر عم معان ل نري ال تشحرر عدا   وفللك يهنن الم تالسرئيا ، 
بسعشددى فددا مثل  [،58اصن ددال: ] ﴾ڻ  ڻ      ۀ  ۀ ﴿ولددللك فنلددك تعددالى: 

 .(1)بسا ي عمننك معك، وعاممثل بس ة معاممتثل لك سناء
   لتابك  (2)وما يقنل ا م ن   ابوبع هن ن دك ما يقرر  ا م حجة الحسني 

 .(3)( دون زيادي عميك نو نقران زانة اصد  وةاية اصر )
عددم ايدتراط المدزوم الدلهش   د  وفس ة ما فالدك اصودنلننن يقدنل الب ةندنن ب

نو  داللة االلتزام،  ة يطمقنن الم دت عمدى الزم السددسى، سدناء لدان الد زم  ارجيدا  
وحجددتثل  دد  كلددك نن تقننددد المددزوم بالددلهش  يجددا   مشطددق  نو ةنددر ، ، عقميددا  كهشيددا  

المغة العرفية ونسالنبثا  د  السخايبدا  والسحداورا  السعثدندي  د  لد م العدر و إك 
كلددك إلددى إلغدداء السجددازا  والتشايددا  التدد   لددن اعتبددر المددزوم الددلهش   قددل ص زددى

لدديس  نثددا لمسعددان  لددنازم كهشيددة، وفددللك ي زدد  هددلا االيددتراط إلددى تزددننق نمددر 
 .(4)ةالدالل

 المطلب الثالث: الرلة هين داللة اإلشارة عند علماء األصه  وعلماء البالغة:
تتس ددة الرددمة  ددنم داللددة ابيدداري عشددد عمسدداء اصوددنل وعمسدداء الب ةددة  دد  

،  ت هسدا يقردد إلدى  دمدة الشردنصو ال ريقنمل  عشد دعى إليك تالثدف اللي 
 .مم وسائة  ثل الشرنص، و ثل نسرارها ة ثل  الداللة    ل  العمسنم وسنم

                                                           
 (.202ص ،الدا ق )السرجع (1)
ن ن بهر  م عم   م عبد ع الحسني مم نهة حساي )بدنرية(، تق  الدإلم، ا م حجة، إمام نهة  (2)

اصد     عرر ، لان ياعرا  جند ابنذاء، ولان ينية الش س    الشقل والش ر، حدم اص  ل 
وةنرها، تن   « ثسرا  اصورال»   ير   ديوية لك، و«  زانة اصد »والسروءي، مرش اتك ل نري، مشثا 

 (.11/53 ، دون تاري ،لدخاوي )ا :ه(، إلشقر837سشة )
 (.259-2/258 ،2004، ا م حجة الحسني )إلشقر:  (3)
 (.1/245  تازان ، دون تاري ،الت)(، و510ص ،2013، لت تازان )اإلشقر:  (4)
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 د   تل بدالسعشىمدم اصودنلننم والب ةندنم إلثد لد   كسا تتس ة الردمة  د  نن 
إال نن الب ةننم يدتحزرون مع كلك الدلول والجسدال  ،يدإلدا   اهتساما   هل  الداللة

، نمدددا اصودددنلننن  ثدددل إلشقدددرون إلدددى ليييدددة اسدددتشباط الحهدددل (1) ددد  تراكندددب الجسدددة
، الذدددرع ، وليدددف تددددتشبل السعدددان  مدددم نل ا ثدددا بقناعدددد ونودددنل عمسيدددة محهسدددة

ة ابيدداري نيددد مددم عشايددة الب ةنددنمو صنثددل ولددللك لانددن عشايددة اصوددنلننم  داللدد
الددلي جدداء يدددعنن إلددى  ثددل نوامددر ع وننا يددك، و ثددل نسددرار ابعجدداز  دد  لتابددك 

 .ونجسة ون م  معشى ،ب حدم ترلنب
و د  هددلا يسهددم االسددتئشاس بقددنل الدددند نحسددد عبددد الغ ددار وهددن إلتحددد  عددم 

سمدك مدم مقددما  ينيمدة وتت نشدا ابيداري إلدى مدا تح»نهسية م ل ا  عمل اصونل: 
ونا عدددة  ددد  اصبحدددا  المغنيدددة، لسدددا تتطدددرل  ددد  ل ندددر مدددم اصحيدددان إلدددى نبحدددا  
ب  ية، وفد تشتث  تمك اصبحا  إلى ندنا  لدل يددتن ثا نودحا  المغدة نو الب ةدة 

 .(2)«نن دثل
ولعة هل  العشاية الزائدي مم اصونلننم ه  الت  جعمن الدهاك     لتابك 

معقدل ن دنا  نودنل ال قدك مدم ني عمددل      دة تردد َّ »هن بقنلدك: )م تدا  العمدنم( يذد
 .(3)«؟ومم إلتنالها ؟ه 

وهددلا اصمددر إلرجددع إلددى نن عمسدد  نوددنل ال قددك والب ةددة  دد  ةايددة التدددا ة، 
وفدددد نيدددار الددددهاك  إلدددى نن عمدددل اصودددنل مدددم العمدددنم التددد  تجتشدددى مشثدددا ثسدددرا  

ال إلت مة العالل صية مدم صياتدك  و در ي ن التشزية»عمس  السعان  والبيان، يقنل: 
،  معدة    اآليدة مقردنري عمدى مدا كلدر   مَّ وال تقشَّ  ،إال ندرك لطائع ال تدع الحرر

صن السقرند لل يهم إال مجرد ابريداد لتيييدة اجتشداء  ،   نك ر مسا كلر   ن  ما ترل  
ثسرا  عمس  السعان  والبيان، ونن ال عمل    با  الت دنر بعد عمل اصودنل نفدرن 
مشثسدددا عمددددى السددددرء لسددددراد ع تعددددالى مدددم ل مددددك، وال نعددددنن عمددددى تعدددداي  ت ويددددة 

وال نكذدددع لمقشددداع عدددم وجدددك  ،مذدددتبثاتك، وال نن دددع  ددد  درك لطدددائع نتتدددك ونسدددرار 
                                                           

 (.117ص ، دون تاري ،مبارك)إلشقر:  (1)
 (.5ص ،1996، عبد الغ ار) (2)
 (.422ص ،1987، لدهاك )ا (3)
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هددن الددلي إلددن   لدد م ر  العددزي مددم الب ةددة حقددك ويرددنن لددك  دد  مقددان  ،إعجدداز 
 .(1)«الت وية ماء  ورونقك

مم رجال الب ةة     اتحة لتابك )عدروس  وهن (2) ة ور  البثاء الدبه 
نودنل   واعمدل نن عمسد»اص را (  تدا ة عمس  نونل ال قك والسعان ، إك يقدنل: 

لإلم إلددتتمل  نثسددا عمددل ةايددة التدددا ةو  ددإن الخبددر وابنذدداء المَّدد   دد  ال قددك والسعددان
مدم لدنن   لة ما إلدتتمل عميدك اصودنل هسا منضنع ةالب اصونل، وإنَّ   السعان

 لمتحددددددريل، ومدددددددائة اص بددددددار، والعسددددددنم والخرددددددنص،  مددددددر لمنجددددددن ، والشثدددددداص
لمثا ترجدع إلدى منضدنع عمدل  ..وابي ل والتقنند، وابجسال والت رنة، والتراجي 

 .(3)« السعان
إن نوجدددك التدددرابل الددددا ق كلرهدددا، ودفدددة اصودددنلننم  ددد  تعددداممثل مدددع داللدددة 

ت اد  مم عمل اصونل    داللة ابياري تجعة مم السسهم القنل ب ن الب ةة اس
، بابضددا ة (4)ابيدداري، كلددك نن تدددويم الب ةددة فددد جدداء متدد  را  عددم عمددل اصوددنل

مرجدع ل حهدام وفداننن ولللك هد  ، وابحهام ستانةاصونل تتدل بالفناعد إلى نن 
 .لمبيان

ون زدددة مدددا إلددددل عمدددى اسدددت ادي الب ةدددة مدددم اصودددنل هدددن اتبددداع الب ةندددنم 
ل ونلننم    بعم نبحاثثل الداللية، ومشثا داللة ابياري الت  تددتشد إلدى داللدة 
االلتددزامو إك ي حددت نن اصوددنلننم وعمسدداء الب ةددة والبيددان لددل يذددترينا نن يهددنن 

ميددة لسطمددق المددزوم، عقميددا  لددان نم المددزوم عقميددا ،  ددة حهسددنا برددحة الداللددة االلتزا

                                                           
 (.421ص ،1987، لدهاك )ا (1)
هن نحسد  م عم   م عبد التا    م عم   م تسام الدبه ،  ثاء الدإلم، ن ن حامد، لانن لك الند  (2)

، «عروس اص را     ير  تمخيص الس تا »   المدان العرف  والسعان  والبيان، لك لتا :  الطنلى
ول  فزاء الذام   فام  نثا عاما ، ثل ول  فزاء العدهر، ول ر  رح تك، وما  مجاورا  بسهة سشة 

 (.1/342 )الدنني ، دون تاري ،ه(، إلشقر: 773)
 (.48-1/47 ،2003، الدبه ) (3)
 (.1/759 ،2001، م  مدون ا )إلشقر:  (4)
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عر يا ، والزابل عشدهل نن يهنن  نم السمزوم والد زم مطمدق ارتبداط بحندث يرد  
 .(1)االنتقال مم نحدهسا إلى اآل ر

 ال  دإنثل البيدان  د   دم نو اصودنل  دم  د  ونما: »(2)الدشنس  ولللك يقنل
 وجددك بدد ي المددزوم مددقمط  ددة كهشيددا   المددزوم يهددنن  نن االلتددزام داللددة  دد  يذددترينن 

 والددشة القدرصن نل دا، مم االلتزام  داللة يدتشبطننثا الت  ال نائد ك ر  وفللك كان،
 .(3)«السدمسنم نئسة ونل ا،

 الخاتمة

بعدددد هدددلا التطدددناف  ددد  داللدددة ابيددداري  دددنم عمسددد  نودددنل ال قدددك والب ةدددة، 
إلنثدا  د  البحدث، وهد  عمدى الشحدن  نلخص    هلا السقام ن درز الشتدائج الستنودة

 اآلت :
 بدددالسعشى اهتسامدددا    ددد  داللدددة ابيددداري كدددة مدددم اصودددنلننم والب ةندددنم إلثدددتل  .1

إال نن الب ةنددنم يدتحزددرون مددع كلددك الددلول والجسددال  دد  تراكنددب  ،يدددإلدا  
الجسدددة، نمدددا اصودددنلننن  ثدددل إلشقدددرون إلدددى ليييدددة اسدددتشباط الحهدددل الذدددرع  

نل ا ثددا بقناعددد ونوددنل عمسيددة محهسددة، ولددللك وليددف تدددتشبل السعددان  مددم 
   نن ةرضثل مشثا هن التنودة إلدى  داللة ابياريإلتس ة بحث اصونلننم ل

السعشددى والتذددع عشددك  دد  الددشص معتسدددإلم عمددى االستقردداء والتحدإلددد الدددفنق 
لمسعان ، مم دون التعرض لمقيسة الجسالية لمشص لسا هن ةرض الب ةننم، 

ا  الب ةنددنم ب نثددا )ب ةددة الجسددال(،  دديسهم تدددسية وإكا نمهددم تدددسية دراسدد
 دراسا  اصونلننم ب نثا )ب ةة الداللة(.

                                                           
 (.510ص ،2013، لت تازان )ا(، و218ص ،2013، الدريش )(، و1/245 )الت تازان ،إلشقر:  (1)
هن ب  م إلنسع  م عسر  م يعنب الدشنس ، عالل تمسدان    عرر ، لك ترانيف  (2)

مخترر    عمل »و« البراهنم نم»وتدسى العقندي التبرس، و« عقندي نهة التنحند»ك نري، مشثا 
 ،2002، لزرلم )اه(، إلشقر: 895، وةنرها، تن   سشة  سس وتدعنم وثسان مئة )«السشطق

7/154.) 
 (.37ص ،ه1321)الدشنس ،  (3)
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حسة السعان  الب  ية لالتذدبيك والحدلف والتعريدف  ىفدري عملداللة ابياري   .2
 .وةنر كلك ...والطبال

، لددبق عمددل اصوددنل الب ةدة اسددت اد  مدم عمددل اصوددنل  د  داللددة ابيدداري  .3
 ولسا تحقى بك فناعد  مم الستانة وابحهام.   التدويم، 

تعد الب ةة وسنمة لمتذدع عدم السعشدىو إك الب ةدة ليددن نسدنري الشقدر  د    .4
السعدان  الذدعرية ونقسثدا،  دة هدد  سدبنة إلدى  قدك معشددى الدشص نيدا  لدان نددنع 
كلدددك السعشدددى الدددلي ايدددتسة عميدددك الدددشص، وإن لدددان السعشدددى الجسدددال  نك رهدددا 

 استئ ارا  بك.
مددع ندوا   ،يزددطمع  ن ي ددة وةايددة مذددترلةكددة مددم اصوددنلننم والب ةنددنم  .5

جددد عمدددل اصودددنل فانننددا  عاودددسا  لدددلهم ولدددللك ت مدددع يبيعدددة لددة عمدددل،تت ددق 
ال قيدددك مدددم الخطددد   ددد  االسدددتدالل عمدددى اصحهدددام، وعمدددل البيدددان فناعدددد تعدددنم 

 .نالب ة   ترا  ووجدانا  عمى االحتراز مم الخط     إدراك نسرار البيا

 السرادر والسراجع
تحرير التحبنر    ودشاعة الذدعر والش در وفيدان ا م ن   ابوبع، عبد العقيل  م الناحد. )دون تاري (. 

 . )دون يبعة(. لجشة إحياء الترا  ابس م . الجسثنرية العرفية الستحدي.إعجاز القرصن

 الرسيع . الرياض.. دار ابحهام    نونل اصحهام. 1م(. ط2003اآلمدي، عم   م ب )

. )دون يبعددة(. دار البدداز. تيدددنر التحريددر عمددى لتددا  التحريددرنمنددر باديددا ، ب نمددنم. )دون تدداري (. 
 مهة السهرمة.

. دار 1. طالتقريددر والتحبنددر عمددى تحريددر التسددال  ددم الثسددامم(. 1999ا ددم نمنددر الحدداج، ب  ددم ب. )
 التتب العمسية.  نرو .

. )دون يبعدة(.  زانة اصد  وةاية اصر م(. 2004بهر  م عم   م عبد ع. )ا م حجة الحسني، ن ن 
 دار ومهتبة الث ل.  نرو .

 . )دون يبعة(. دار ال تر.مقدمة ا م  مدون م(. 2001ا م  مدون، عبد الرحسم  م ب. )

 ر الجنة.. دا5. طالعسدي    محاسم الذعر وصدابكم(. 1981ا م رينق القنروان ، الحدم  م رينق. )

 . مهتبة العبيهان. الرياض.ير  التنلب السشنرم(. 1993ا م الشجار الحشبم ، ب  م نحسد. )
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. دار 3. طالسطدددنل يدددر  تمخددديص م تدددا  العمدددنم(. 2013الت تدددازان ، سدددعد الددددإلم مددددعند  دددم عسدددر. )
 التتب العمسية.  نرو .

عمدى التنضدي  لسدتم التشقدي   د  نودنل  التمدني الت تازان ، سدعد الددإلم مددعند  دم عسدر. )دون تداري (. 
 . دار التتب العمسية.  نرو .1. طال قك

 . مهتبة لبشان نايرون.1م(. لذاف اوط حا  ال شنن والعمنم. ط1996التثانني، ب عم . )

. )دون يبعدة(. مهتبدة الخدانج . دالئدة ابعجدازالجرجان ، عبد القاهر  م عبد الرحسم. )دون تداري (. 
 القاهري.

 . )دون يبعة(. دار ال زنمة. القاهري.معجل التعري ا جرجان ، عم   م ب. )دون تاري (. ال

 . دار القمل. دمذق.1. طنسدثا وعمنمثا و شننثا-الب ةة العرفيةم(. 1996حبشتة، عبد الرحسم. )

 . دار الغر  ابس م .  نرو .1ط .معجل اصدباءم(. 1993الحسني، ن ن عبد ع يافن . )

 . مهتبة الريد. الرياض.1. طتقنيل اصدلة    نونل ال قكم(. 2009د نس ، عبند ع  م عسر. )ال

. 3. طالسشدددداهج اصوددددنلية  دددد  االجتثدددداد بددددالرني  دددد  التذددددريع ابسدددد م م(. 2013الدددددريش ،  تحدددد . )
 م سدة الرسالة.  نرو .

. )دون يبعة(. وزاري ابرياد ستاج العروس مم جناهر القامن م(. 1965الزفندي، الدند ب مرتزى. )
 واصنباء    التنين.

. وزاري اصوفداف 2. طالبحدر السحديل  د  نودنل ال قدكم(. 1992الزرلذ ، ب  م  ثادر  دم عبدد ع. )
 والذ ون ابس مية بالتنين.

 . دار العمل لمس إلنم.  نرو .15. طاصع مم(. 2002الزرلم ،  نر الدإلم. )

. 1. طعدددروس اص دددرا   ددد  يدددر  تمخددديص الس تدددا م(. 2003نحسدددد  دددم عمددد . )الددددبه ،  ثددداء الددددإلم 
 السهتبة العررية.  نرو .

. دار البحدددن  لمدراسدددا  ابسددد مية 1. طاب ثددداج  ددد  يدددر  السشثددداجم(. 2004الددددبه ، تقددد  الددددإلم. )
 وإحياء الترا . د  .

. )دون يبعددة(. دار التاسددع الزددنء ال مددع صهددة القددرن الدددخاوي، ب  ددم عبددد الددرحسم. )دون تدداري (. 
 مهتبة الحياي.  نرو .

. دون يبعددة(. لجشددة إحيدداء السعددارف الشعسانيددة نوددنل الدر ددد م(. 1993الدر ددد ، ب  ددم نحسددد. )
 بحندر صباد الدلم. الثشد.

 . دار التتب العمسية.  نرو .2. طم تا  العمنمم(. 1987الدهاك ، إلنسع  م ن   بهر. )
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. 1. طيددر  السخترددر  دد   ددم السشطددق مددع حايددية البدداجنري ه(. 1321ع. )الدشنسدد ، ب  ددم إلنسدد
 مطبعة التقدم العمسية. مرر.

. )دون بغيددة النعدداي  دد  يبقددا  المغددنينم والشحددايالدددنني ، عبددد الددرحسم  ددم ن دد  بهددر. )دون تدداري (. 
 يبعة(. السهتبة العررية. لبشان.

. )دون يبعدة(. وزاري الذد ون  د  نودنل الذدريعةالسنا قدا  الذايب ، إ را يل  م منسى. )دون تاري (. 
 ابس مية واصوفاف والدعني وابرياد    السسمتة العرفية الدعندية.

 . مهتبة مرط ى با   الحمب . مرر.1. طالرسالةم(. 1940الذا ع ، ب  م إدريس. )

 ر التنندية. تننس.. )دون يبعة(. الدات دنر التحرير والتشنيرم(. 1984ا م عاينر، ب الطاهر. )

. دار التتددب 1. طلذددع اصسددرار عددم نوددنل  خددر ابسدد م البددزدوي م(. 1997عبددد العزيددز البخدداري. )
 العمسية.  نرو .

. )دون يبعدددة(. دار التردددنر المغدددني عشدددد عمسددداء نودددنل ال قدددكم(. 1996عبدددد الغ دددار، الددددند نحسدددد. )
 السعر ة الجاموية. ابسهشدرية.

. )دون يبعددددة(. وزاري مددددشثج الدددددرس الددددالل  عشددددد ابمدددام الذددددايب م(. 2001العمسددد ، عبددددد الحسندددد. )
 اصوفاف والذ ون ابس مية. السغر .

 . )دون يبعة(. دار السيسان. الرياض.السدتر ى مم عمل اصونلالغزال ، ب  م ب. )دون تاري (. 

 ار ال تر.. )دون يبعة(. دمعجل مقاإليس المغةم(. 1979ا م  ارس، نحسد  م  ارس. )

 . مطبعة الجنائب. فدطشطنشية.1. طنقد الذعره(. 1302فدامة  م جع ر. )

 . )دون يبعة(. دار وادر.  نرو . نا  الن يا  واللإلة عمنثاالتتب ، ب  م ياكر. )دون تاري (. 

ا  . )دون يبعدددة(. دار التتدددال نائدددد البثيدددة  ددد  تدددراجل الحشييدددةالمتشدددني، ب عبدددد الحددد . )دون تددداري (. 
 ابس م . القاهري.

الطدددراز الستزدددسم صسدددرار الب ةدددة وعمدددنم حقدددائق ه(. 1423الس يدددد بددداو العمدددني، يحندددى  دددم حسدددزي. )
 . السهتبة العررية.  نرو .1. طابعجاز

 . )دون يبعة(. دار ال تر.السنجز    تاري  الب ةةمبارك، مازن. )دون تاري (. 

. دار التتددب 1. طيددجري الشددنر الزليددة  دد  يبقددا  السالتيددةم(. 2003مخمددنف، ب  ددم ب  ددم عسددر. )
 العمسية.  نرو .

. )دون يبعددة(. مطبعددة ال ددت  السبددنم  دد  يبقددا  اصوددنلننمم(. 1947السراةدد ، عبددد ع مرددط ى. )
 ننرار الدشة السحسدية.
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 القاهري. . مطبعة السدارس السمتية.1. طالنسنمة اصد ية لمعمنم العرفيةه(. 1292السرو  ، حدنم. )

 ف.. )دون يبعة(. دار السعار لدان العر ا م مشقنر، ب  م مهرم. )دون تاري (. 
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Abstract 
This research aims to follow one of conclusion and elicitation paths 
according to Usul scholars, which is Alluded Meaning, and explain 
how Usulis activate rhetorical tools in this path and develop it 
dependence on pursuing Arabs' rules and ways in speech, and how 
they invest these tools in different texts, Therefore, this study field 
isn’t restricted in usul books; but critics and rhetoric books equally, in 
vision notice the accuracy of Usul scholars in their dealing with Sharia 
texts for keep it fresh and new. 
The purpose of this research is not just seeing the rhetoric in usulis 
studies; but reaching to results explain how close sciences can be 
useful for each other's, despite each science has its features, and this 
research depends on inductive and analytic method 
The more significant results of this research are: both of Usul scholars 
and rhetoric scholars interested in the full sense of the word when 
they use Alluded Meaning; but rhetoric scholars are more interested in 
eloquence and good style, when Usul scholars interested in elicitation 
the legal ruling, and rhetoric benefits of Usul; because Usul is previous 
than rhetoric, and rhetoric is a mean of revealing the meaning. 

Keywords: indication, Alluded Meaning, Usul scholars, rhetoric scholars. 
 


