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 المنطوق غير الصريح بين األصوليين  داللة 

 و اللغويين 

 )دراسة لسانية مقارنة(

خالد أحمد إسماعيل أحمد /د  

السودان -جامعة غرب كردفان  

 

 :ملخص

لي الدال يهدف البحث إلى ايجاد صلة بين بحث األصوليين واللغويين محددا جوانب التفكير

بين  الموازنةوق تفاج  نقاط الخالف وااللغير أننا نقف عند مفهوم الداللة اللسانية لنعاين؛لدى األصولي

 .آرائهم المتنوعة

ويعرض البحث شرحا موجزا ألقسام المنطوق غير الصريح:)اإلشارة، وااليماء، 

ين من المحدث ر تأثواالقتضاء( دون الخوض في التفاصيل والتوسع وبيان آراء العلماء فيها جميعا ،مبيّنا  

 الشريف، لنبوياعلماء اللغة بما خلفه علماء العربية الذين بينوا األحكام على ضوء القرآن والحديث 

عدهم ع قوابتفاعل مع آراء األصوليين الذين بنوا أحكامهم على أمور الدين واستنباطهم لها، ووض

 بحث. ل التي يطرحها الاألصولية؛ بمقارنة ذلك على ضوء اختالف مذاهبهم الفقهية في المسائ

وكان في  ألن األحكام الشرعية عند األصوليين اتسمت بمناهج، كل منها يتميّز عن اآلخر،

ص الخا هذا االختالف أثر واضح  في علم الداللة، وتحدّث األصوليون كذلك عن األلفاظ من حيث

ونص  اهر،خفائه إلى ظوالعام والمشترك، والمؤول، وفريق آخر ينظر إلى اللفظ بحسب ظهور معناه و

نصل يح؛ لومفسر، ومحكم، وخفي، ومشكل، ومجمل، ومتشابه وغيرها إال أننا نكتفي باللفظ غيرالصر

 .األدباءولعرب ابآراء البالغيين  إلى نقاط االتفاق واالختالف في المصطلحات بين الفريقين مستشهدين

Abstract  
his research targets to find a correlation between the fundamentalists, 

and the lexicologists with specification of the fundamentalists semantic 

thinking sides, whereas he tackles the lingual meaning concept for treatment 

of the points of difference, agreement and balance in their variable views. 

The research reviews a brief interpretation for the vague expressions 

types: (hint, gesture and necessity) without details or expansion, besides 

illustration of the scholars views in all of them, who showed the effect of the 

modern Arabic language linguists on what the Arabic language scholars left 

behind of grammar rules on the light of Holy Quraan and Sunna of the 

Prophet "Peace be upon him", by interaction with the fundamentalists views 

who built their judgments on the religion matters, their deduction and laying 

down their juristic fundamental rules, by comparison of that on the light of 

their different juristic doctrines in the issues which the research put forth. 

That is because the fundamentalists legal provisions characterized by 

distinctive curriculums. 

 Also the fundamentalists speak about the expressions as for the 

special, public, common and interpreted. Another group see the expression 

according to its clear and veiled meaning, but the researcher takes the vague 

expression for reaching the points of agreement and difference in the 

expressions of the two groups by quotation of the views of the Arabs 

rhetoricians and writers. 
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 مقدمة:

غيرهم سفة ولم يقتصر الدرس اللساني على اللغويين بل تعدى ذلك إلى علماء الكالم و الفال

لتي  لقضايا ابعض ااح الشعر. وكان لعلماء اللغة القدامى أثر لمن دارسي اإلعجاز والبالغة والنقاد وشر

لى إاإلشارة م، وتوّصلت إليها الدراسات اللسانية واألسلوبية الحديثة، مثل التفريق بين اللغة والكال

معنى )ف عن أهمية النحو في دراسة المعنى، والتفريق بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي، والكش

ة على ي الداللياق ف، واالهتمام بالستيار، وتعريفه لألسلوب، واإلشارةشارة إلى مبدأ االخالمعنى(، واإل

 المعنى.

وأهتتتتم األصتتتوليون فتتتي عقتتتد أبتتتواب للتتتدالالت فتتتي مؤلفتتتاتهم والتتتتي اشتتتتملت علتتتى مفتتتاهيم 

ور لموضتتوعات مثتتل: داللتتة اللفتتظ،  وداللتتة المنطتتوق، وداللتتة المفهتتوم، وتقستتيم اللفتتظ بحستتب الظهتت

 لجانتبا هتذا علتى نقف أن ( رأينا 1اء، والترادف، واالشتراك، والتضاد، والعموم والتخصيص )والخف

 الاالتصت نقتاط علتى الوقتوف ونحتاول . لتديهم  الداللتة جوانتب متن إظهتاره يمكتن متا نظهتر ،لدراستته

 جتامع تقلمست عمتل بذلك ليخرج تحديدا ، الجانب هذا في الحديثة واللسانيات األصوليين بين واالنفصال

 لتدى يالتدالل التدرس مجتال فتي معاصترة دراستات متن شتا  لمتا خالفتا   لتديهم، لتي الدال التفكير لجوانب

زة كانت حيث األصوليين؛   .والمعجمية النحوية الجوانب على مرّكِّ

 مفهوم الداللة اللسانية: 

ها فعر  توجد تعبيرات متعددة لمفهوم الداللة اللسانية في مباحث األصول المختلفة وقد

 (2اإلسنوي بقوله:)كون الشيء يلزم من فهمه شيء آخر( )

خر، شيء آوعرفها الشريف الجرجاني حيث قال:)كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم ب

 (3والشيء األول هو الدال والثاني هو المدلول( )

يقودنا ذلك و الناظر لهذين التعريفين أنهما اشتمال على الداللة اللسانية بحدودهم الخاصة،

 ألمرين أحدهما:

ع دى السامثير لأن االنتقال من الدال إلى المدلول هو انتقال تلقائي بمعنى أنه متى ما ذكر الدال ي

 المدلول.

ه لته ذا ما ينبأن الداللة اللسانية ثنائية المبنى تتكون من دال ومدلول متالزمين غير منفكين وه

طيع  يستتطيع المترء فصتل الصتوت عتن الفكتر كمتا ال يستتدي سوسير فيما بعد حيث يقتول:)في اللغتة ال

للفتظ اكلمة )الفكر( الصتورة الذهنيتة التتي يستتدعيها ( ويقصد دي سوسير ب4فصل الفكر عن الصوت( )

ي لحظة اطالقه ، ويوافتق قولته قتول معظتم األصتوليين حتين نجتد مضتمون ذلتك عنتد فختر التدين التراز

لمعتاني ة على الموجودات الخارجية بل وضتعت للداللتة علتى احيث يقول:)إن األلفاظ  ما وضعت للدالل

 ( 5الذهنية( )

م معنتى وهذه المعاني الذهنية قد تكون حسية وقد تكون معنوية كما يرى األصتوليون أن الكتال

 لتحقيق فتيقائم في النفس في مدلول العبارات وما عداها من العالمتات وفتي ذلتك يقتول أبتو المعتالي:)وا

لتتك ذنفس جتتنس ذو حقيقتتة:)كالعلم والقتتدرة ونحوهتتا علتتى متتذهب أهتتل الحتتق، وإذا كتتان ذلتتك أن كتتالم التت

 لكتالم ولتتوافتالجنس التذي هتو كتتالم لعينته هتو القتائم بتتالنفس، والعبتارات فتي نفستها إال دالتتة علتى حقيقتة 

فتترض متتا جتترى متتن االصتتطالح عليهتتا علتتى غيرهتتا متتن العالقتتات كنقتترات وزمتترات لحلتتت محتتل 

 (  6العبارات()

لمعتاني االرجو  إلى متا قترره األصتوليون أن الكتالم هتو المعنتى القتائم بتالنفس، وأن تخيّتل وب

ورة عن تخيّل األلفتاظ فهتو يفضتي إلتى نتيجتة أن التدال لتديهم صتورة صتوتية نفستية وصتلت بت زاء الصت

لتة ن الدالوهذا المفهوم للداللة عند األصوليين يتفتق متع متا ذهتب إليته دي سوستير حيتث يترى أ الذهنية.

ن ن الجتانبياللسانية كيان سايكولوجي له جانبان:)الفكرة و الصورة الصتوتية( ويترى أن الصتلة وثيقتة بتي

 ( 7فكل منها يوحي باآلخر )

وهذا يعني أن دي سوسير يرى للدال  مظهرين:مظهر نفستي داخلتي، ومظهتر متادي ختارجي 

وليين حتين متع كثيتر متن األصت -أشترنا كما –يستخدم للداللة على المظهر النفسي الداخلي وهذا ما يتفق 

 عدوا الكالم معنى  قائما  في النفس.
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 لداللتةا عناصتر متن مهما   عنصرا   أهمل عندما  إليه وجه الذي النقد من دي سوسير  يسلم ولم

 متن داللتةال فتي المرجتع قضتية وتعتد الواقتع، عتالم فتي الداللتة إليته تحيتل التذي )المرجتع( وهتو اللستانية

 :فريقين إلى اللغة علماء حولها انقسم التي يسيةالرئ القضايا

 ان أولم وإستيفن دي سوسير يمثله ما وهذا الداللة دائرة من إقصائها إلى ذهب  :األول الفريق

 و أوجدن انالعالم  الداللة،ومنهم مفهوم تحديد في دوره و المرجع أهمية أكد : الثاني والفريق

 لرمتزا : األول العامتل رمزيتة، عالمتة أيتة تتضتمنها عوامتل ثالثتة هنتاك أن" يريتان وهمتا ريتشتاردز،

 أطلتق ام وهو الرمز، إطالق عند السامع ذهن في يحضر الذي العقلي المحتوى : الثاني والعامل نفسه،

 ذهنيتا   تتب ار التذي نفسته وهتو الشتيء الثالتث: والعامتل التذهني، الترب  أو الفكترة   العالمتان هتذان عليه

 (8ذهنيا .) المرتب  أسمياه يءالش وهذا آخر، بشيء

 :قتال حيتث المقدسي قدامة ابن بيّنها فقد إليه( المشار  المرجع قضية )  األصوليون يهمل ولم

 الوجتود فتي لتيس إذ له عموم ال األعيان في فوجوده واللسان، واألذهان األعيان في وجود له والرجل"

 للداللتة وضتعت قتد الرجتل فلفظتة اللستان فتي وجتوده وأّمتا )عمترو(، وإمتا )زيتد(، إمتا بتل مطلتق رجل

 الرجتل معنتى متن األذهتان فتي التذي وأّما لذلك، عاما   فسمي واحدة  عليهما الداللة في ونسبتها عليهما،

( )عمرا رأى ف ذا . الرجل وحقيقة اإلنسان مشاهدة )زيد( حقيقة من يأخذ العقل ف ن كليا ،  منه يأخذ لم ً 

 ( 9أخرى.) صورة

 فتي وجتودال أن نجد المحدثون اللغويون عليه تعارف قدامة مع ما ابن  هب إليهوبمقارنة ما ذ 

 لعقلي.ا المحتوى أو الفكرة أو المدلول يقابل األذهان في والذي الرمز، أو الدال بل يقا اللسان

 :داللة المنطوق غير الصريح عند األصوليين

فتي  وعلمتاء األصتولالفقهتاء تشكل الداللتة العمتود الفقتري فتي البحتث األصتولي،  وقتد ستاهم 

للفتظ ضب  أساليب البيان والخطاب مساهمة فعالة فتي تقعيتد النصتوص الشترعية، وضتب  العالقتة بتين ا

 تالية:والمعنى في الخطاب الشرعي، نعرض لمفهوم  داللة المنطوق غير الصريح بايجاز في فروعه ال

 :أوال: داللة اإلشارة

عتا لزومتا منه ولكنه الزم للمعنى المقصود أصالة أو تب وهي داللة اللفظ على حكم غير متبادر

 (10عقليا أو عاديا أو واضحا أو خفيا )

نص، قال اإلمام البزدوي:)هتو العمتل بمتا ثبتت بنظمته؛ لغتة لكنته غيتر مقصتود وال ستيق لته الت

وجبته لكنته ي( والثابت باإلشارة هو ما يوجبه سياق الكالم وال يتناولته و11وليس بظاهر من كل وجه ( )

  عجاز.الظاهر نفسه بمعناه من غير زيادة أو نقصان عنه، وبمثله يظهر حد البالغة ويبلغ حدّ اإل
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وإدراك هذه الداللة يحتاج إلى التأمل ودقة النظر كما يجب التأكد من وجود تالزم حقيقتي بتين 

د أن يكتون التتالزم المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته وبتين المعنتى التذي يتدل عليته ب شتارته، بتل البت

ومن أمثلة داللة اإلشارة في النصتوص الشترعية:)وعلى  (12بينهما ال انفكاك له ومن اللوازم الحقيقية )

 (13المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف()

 أن النص بعبارته يدل على وجوب النفقة على الوالدين وهذا ماسيق له الكالم أصالة.

 المعنى معان أخرى تفهم ب شارة النص منها: قال األصوليون: ومن لوازم هذا

ه بحترف اتصال الولد بأبيه واختصاصه به دون أمه، ألن اآلية الكريمتة أضتافت الولتد لوالتد -

  .االختصاص )الالم( في قوله:)وعلى المولود له(

لملتتك، أن لتألب أن يأختذ متتن  متال ولتده متتا يستد بته حاجتتته ألن الولتد نستب إلتتى األب بتالم ا -

ال رستول قت( 14ذات الولد ال يمكن لكونه حرا، ولكن تملك ماله ممكن فيجوز عند الحاجتة إليته ) وتملك

لتته:)أن ويتترى التتدكتور خالتتد محمتتد وزانتتي فتتي مقا( 15هللا صتتلى هللا عليتته وستتلم:)أنت ومالتتك ألبيتتك( )

ءا جتزالخطاب في اآلية يدل على وجوب النفقة على المرضع فتحقق هنتا معنتى التضتمين وكتان القصتد 

ا قولنتا هتذ مما وضع له اللفظ ألننتا لتو قلنتا أن اآليتة توجتب النفقتة علتى األب ال علتى المرضتع للتزم متن

 وجوبها على المرضع ألن وجوبها على األب أعم، ووجوبها على المرضع أخص، واألعتم أوجتب كمتا

 (16هو مقرر عند األصوليين(. )

 (17بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه( )قوله تعالى:)يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم  -

ى الزم ف نه مع داللته بعبارته على طلتب كتابتة التدين المؤجتل إلتى أجتل مستمى يتدل ب شتارته علتى معنت

  .بها الشارلهذا المعنى الظاهر وهو حجية الكتابة في اإلثبات إذ لو لم تكن حجة عند اإلنكار لما طل

لتم يكتن  إشتارة علتى أن أقتّل متدة الحمتل ستتة أشتهر وإن ( ففيهتا18قوله تعالى:)وفصاله في عتامين( ) -

 (19ذلك مقصودا من اللفظ وذلك مع قوله تعالى:)وحمله وفصاله ثالثون شهرا()

رة دة متن إشتانالحظ من األمثلة السابقة وأمثله أخرى يطتول المقتام لتذكرها أن المعتاني الالزمتة المستتفا

 النص قد تكون خفية ال تدرك إال بدقة تأمل.

 مكن أن نحصي داللة اإلشارة عند األصوليين في األوصاف التالية:وي

 أنها داللة مضمرة -

تتي يعنتي لمقاميتة الاأنها داللة الزمة لزوما تداوليا أي: مستفادة متن البنيتة الدالليتة مجتمعتة إلتى البنيتة  -

ثرة فتي ب والمتؤجملة الصفات والعالقات التي تنتدرج تحتهتا العناصتر الخارجيتة العاملتة فتي الخطتا بها

 العالقات اللزومية.

 أنها داللة متأخرة أي: معنى تابع للمعنى المدلول عليه باللفظ  -
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 :داللة المنطوق غير الصريح عند اللغويين

 داللة اإلشارة عند اللغويين القدامى:

 ليه بيتدهإمفهوم اإلشارة لغة: أشار إليه وشّور أومأ يكون ذلك بالكف  والعين والحاجب وشور 

 .(20فعها.)رأي: أشار ،وأشار عليه بأمر كذا أي: أمر به،وأشار يشير إذا ما وّجه الرأي وأشار النار 

المعنتى  ولعل الجاحظ  من أوائل الذين تحدثوا عن اإلشتارة فقتد ذكتر أن الداللتة الظتاهرة علتى

خت ، أو أو ال الخفي ال تنحصر في القول بل إنها تكتون فتي خمستة طرق:فقتد تكتون بتاللفظ، أو اإلشتارة،

 (21العقد ، أو الحال.)

 د اإلشتارةوإذا كان الجاحظ قد ذكر اإلشارة دون قصد اليراد معناها البالغي ف ن قدامة قد حد

 ( 22بقوله:)هي اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة باللمحة الدالة(.)

حتة تتدل رة ب يمتاء ولمواإلشارة عند العسكري أن يكتون اللفتظ القليتل مشتارا بته إلتى معتان كثيت

 (23عليه.)

متن نبتع  ( ففي ذلك إشارة إلى انقطا  المتاء24ومن أمثلة اإلشارة قوله تعالى:)وغيض الماء()

 األرض ومطر السماء ولوال ذلك لما غاض.

 داللة اإلشارة عند اللغويين المحدثين:

 بوضتع متنهجنتناول في ذلك )نظريات المعنى( التي ظهرت في ميدان البحث اللغوي وعنيتت 

 معين لدراسة المعنى منها:

( 25ه.))النظرية اإلشارية( ويقصد بها: أن معنى كلمة ما هو الشتيء التذي تستميه أو تتدل عليت

 (26) وإنما تشير إلى شيء غير نفسها.

ختتتار، موموقتف اللستتانيات الحديثتة إزاء هتتذه النظريتة يتمثتتل فتي رأيتتين أشتار إليهمتتا د. أحمتد 

ص شتيء المشتخّ لكلمة هو ما تشير إليه أي: أن األولوية فتي الداللتة اللغويتة هتو الاألول: يرى أن معنى ا

ن متتن )المستتمى( وليستتت للفكتترة ودراستتة المعنتتى بنتتاء علتتى هتتذا التترأي تقتضتتي االكتفتتاء بدراستتة جتتانبي

ب  ي ترعالقة التالمثلث وهما جانبا الرمز والمشار إليه، والرأي الثاني: يذهب إلى أن معنى الكلمة هو ال

ت للشتتيء بتتين الصتتورة الصتتوتية ومتتا تشتتير إليتته أي: أن األولويتتة فتتي الداللتتة اللغويتتة هتتي للفكتترة وليستت

ن عتن المشّخص. وبناء علتى ذلتك تتطلتب دراستة الجوانتب الثالثتة؛ ألن الوصتول إلتى المشتار إليته يكتو

 (27طريق الفكرة أو الصورة الذهنية. )

لة اللستانية تشاردز( كما أشرنا إليه في مفهوم الدالري و أوجدنوهذا الرأي يتفق مع العالمين ) 

 ويبدو أنه أقرب إلى الصواب لألسباب اآلتية:

يكتون  غير مّشخص كتأن أن المشار إليه قد يكون شيئا  مشّخصا مثل:)شجر( وقد يكون شيئا   -

حتب لخيتر والاكيفية مثل:)أسود( أو حدثا مثل: )النجاح في االمتحان( أو فكترة تجريديتة مثل:)العدالتة( و

 وغيرها.

أن هنتتاك كلمتتات ال تشتتير إلتتى شتتيء موجتتود وإنمتتا تشتتير إلتتى معنتتى مفهتتوم مثتتل حتتروف  -

 النصب والجر...الخ.

يتترة أن معنتتى الشتتيء غيتتر ذاتتته فمعنتتى كلمة)تفاحتتة( ليستتت هتتي )التفاحتتة( نفستتها فهتتذه األخ -

 (28تؤكل بينما األولى ال يمكن أكلها.)

ئنتات ال تصتح إال لتلتك الكلمتات التتي تتدل علتى أصتناف الكا وعلى الرغم من أن هذه النظرية

لتك( تكتون ذالموجودة حقيقة في العالم الخارجي، وألنها ال تتضمن كلمات مثل:)ال، وإلى، ولكن، ونحو 

 قاصرة على فهم طبيعة المعنى اللغوي.

نظتر وفقد عالج دي سوسير في كتابه:)دروس في اللسانيات العامة( ظاهرة اإلشتارة الجستمية 

ددة ألنته إلى الستيمولوجيا أو الستيميائيات بمنظتار لستاني ولتيس بتنم  فلستفي ممتا جعتل أفكتاره فيهتا محت

 ( 29تطرق إليها في أثناء حديثه عن اإلشارة اللغوية فق .)

كتي لم األمريفاللغة طبقا العتقاده نظام إشاري يعبر عن األفكار كما أشترنا إليته.وتبع ذلتك العتا

األبعتاد لتركيبيتة واالتعريفات المحددة لهتذا العلتم وميّتز بتين األبعتاد الدالليتة واألبعتاد )موريس(الذي قدّم 

أما تركيبيتة، الوظيفية لإلشارة فطبقا لرأيه ف ن العالقتة بتين اإلشتارة والمجموعتة االجتماعيتة هتي عالقتة

 (30العالقة بين اإلشارة ومستعمليها فهي عالقة وظيفية.)
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 تالف بين اللغويين القدامى والمحدثين:تحديد أوجه االتفاق واالخ

نجتتد أن ظتتاهرة اإلشتتارة عنتتد العتترب وأختتص متتنهم البالغيتتين ال تختلتتف عتتن مثيالتهتتا عنتتد 

ه ، وما ذكترالمحدثين وأخص منهم الغربيين. حيث التشابه بين ظاهرة اإلشارة واألسلوبية الحديثة عميق

يقتة متن لغتربيين تناولوهتا بصتورة محكمتة ودقالعرب ينضوي تحت المبادئ السيمائية الحديثتة غيتر أن ا

لدراستات اخالل وقوفهم على جهود السابقين وأصبح علم قائم بذاتته بينمتا المحتدثين العترب لتم يطتوروا 

يتث بعتض  أحادوالبالغية في مجال اإلشارة التي نبه إليها البالغيتون القتدامى، وال يخلتو القترآن الكتريم 

 من اإلشارات الجسمية. النبي صلى هللا عليه وسلم وكالمه

 تعتمتد ويذكر السيد عبد السميع حسونة في مقاله:)أن العرب فطنوا إلى أن عمليتة التواصتل ال

ن إشتارات متاألداة الرئيسية لهذا التواصل بل تعتمد أيضا علتى متا يصتاحبها  -بوصفها –على اللغة فق  

ا ذكروه يجد رابطة نسب قوية بين موحركات جسمية وإن المتأمل لما ذكره بالغيو العرب عن اإلشارة 

 متات ، أووما وصل إليه علم األسلوبية الحديث في أوربا وأمريكا، وعرف بأسماء شتى منها  علتم العال

 ( 31علم الكينات أو السيمولوجيا.)
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 أوجه المقارنة بين األصوليين واللغويين: 

اظر فرقتا النت» يتون  فتال يجتد داللة اإلشارة من التدالالت التتي يتفتق عليهتا األصتوليون واللغو

تتأخر لتالزم الماصتوليين بأنهتا المعنتى بين الداللتيـن عند الفريقين ، فداللة اإلشارة عرفت عند معظم األ

ة لكما أنها دالالذي ال يكون مقصودا للمتكلم و أن المشار إليه قد يكون شيئا  غير مشّخص عند اللغويين،

نتد المقتام ع ليون وهتذا يتفتق متع فهتم المعنتى التداللي التذي يحتددهالزمة لزوما تداوليا فيما قترره األصتو

 اللغويين.

أن داللتة  ويمكن القول بتطابق وجهات النظر بينهما  حول هذه الداللة، ولكن هناك ثمتة فرقتا ،

 عنتى فقت  ،اإلشارة عند اللغويين قد تكون مبهمة أو بالحركة وهي إشارات لغوية تقوم بدور توصتيل الم

ي إنتي حتدا  فقتولمثله القرآن الكريم في قوله تعالى حاكيا في سورة مريم:)ف ما ترين من البشر أونجد ما ي

لترحمن نذرت للرحمن صوما فلن أكلتم اليتوم إنستيا( ولتم يترد فتي هتذه اآليتة أنهتا نطقتت ب)إنتي نتذرت ل

 مهتتدصتتوما( وإنمتتا ورد أنهتتا أشتتارت متتن ختتالل قوله:)فأشتتارت إليتته قتتالوا كيتتف نكلتتم متتن كتتان فتتي ال

قولته  وذلتك فتي -خاصتة المتتأخرين –صبيا(.غير أن األصوليين اختلفوا في مدلول اإلشتارة واالقتضتاء 

ولكتن يبتدو  (قيل تفيد باإلشارة وجوب إيجاد مختصتين32تعالى:)فأسالوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون()

 (33أن وجوب إيجاد المختصين يعتبر اقتضاء وليس إشارة.)

 ماءثانيا: داللة اإلي 

 عند األصوليين:  داللة اإليماء

التعليتل  استعمل األصوليون اإليماء والتنبيه بمعنى واحد إذ أن داللتيهما غير وضتعية بختالف

قترائن ياق أو الالصريح،إذ إن اللفظ في اإليماء ال يكون موضوعا للتعليل وإنما يفهم التعليل فيته متن الست

، وعرفته  (34ليل من إضافة الحكم إلى الوصتف المناستب ()اللفظية األخرى. ويعرفه الغزالي:)فهم التع

ى ه داال علتاآلمدي بقوله : ) أن يكون التعليل الزما عن مدلول اللفظ وضتعا ، ال أن يكتون اللفتظ بوضتع

ن ن علتة لته لكتا( ، وهكذا ف ن داللة اإليماء هي : كل ما اقترن به الحكم الشرعي لو لم يك35« )التعليل 

ه الحكتتم ، لتتذلك فتت ن متتا اقتتترن بتتلتتو عتتن فائتتدةعتتن الفائتتدة . والخطتتاب الشتترعي ال يخ اقترانتته بتته مجتتردا

 الشرعي يومئ إلى أنه العلة فيه.

مقيّتد  ومما ينبغي اإلشارة إليه أنه ليس المقصود بالوصف هنا التنص النحتوي بتل أنته كتل لفتظ

ال لشترعي ومثتامتراد هتو الحكتم بغيره ولو بلفظ الشرط أو الغاية أو االستتثناء أمتا الحكتم  فالظتاهر أن ال

 (    36اإليماء قوله تعالى:)الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما( )

 ويقسمها اآلمدي إلى خمسة أصناف:  
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 : الصنف األول

قة ترتيتتب الحكتتم علتتى الوصتتف بفتتاء التعقيتتب أو التستتبب : كقولتته تعتتالى :) والستتارق والستتار

الحكتم علتى  نص إلى أن القطع معلتل بالسترقة وأنهتا ستببه وبترتيبته( ، حيث نبه ال37فاقطعوا أيديهما ()

   .الفعل بفاء التعقيب والتسبب

 الصنف الثاني:

الحكتم  ترتيب الحكم على واقعة حدثت : ف ن هذا الترتيب يومئ إلى أن ما حدث هو العلة فتي 

 م إذ جتاءه عليته وستل؛ ومثاله ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه بينمتا نحتن جلتوس عنتد النبتي صتلى هللا

قتال رستول فيا رسول هللا هلكت ، قال : " ما لك ؟ " قال : وقعت على امرأتتي وأنتا صتائم .  :رجل فقال

تستتطيع  لم: " فهلهللا صلى هللا عليه وسلم : " هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال : ال . قال صلى هللا عليه وس

"  مستكينا ؟ : " فهل تجد إطعتام ستتينلى هللا عليه وسلمأن تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال : ال . قال ص

حكايتة  ( الحتديث . فت ن صتدور هتذا الحكتم متن رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم عقتب38قتال : ال ...  )

 (39الرجل يومئ إلى أن الجما  في نهار رمضان هو العلة في العتق )

 :الصنف الثالث

مثالته و علة له لكان الوصف زائتدا وبتدون فائتدة أن يذكر الشار  مع الحكم وصفا لو لم يكن  

الرطتب  أيتنقص   :يع التمر بالرطب ، فقتال لمتن حولتهما روي أن النبي صلى هللا عليه وسلم سئل عن ب

فستتار ( ؛ فقتتد ورد فتتي معتترض التترد علتتى الستتؤال ، است40إذا يتتبس ؟   فقتتالوا نعتتم ، فنهتتى عتتن ذلتتك  )

ى الرطتتب إذا يتتبس ، فلمتتا أجتتاب الصتتحابة باإليجتتاب ، نهتتالرستتول صتتلى هللا عليتته وستتلم عتتن نقصتتان 

يع الرطتب بالرسول صلى هللا عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب . فدل هذا على أن النقصان علة امتنا  

 (.41بالتـمر ، إذ لو لم يكن علـة لما كان لذكره واالستفسـار عنه فائدة )

 الصنف الرابع:

علة  حكم بناء على صفة تستوجب ذلك ، فتكون تلك الصفةأن يفرق الشار  بين أمرين في ال 

( 42يتراث ( )مالتفريق بين الحكمين : ومثاله ما روي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ) لتيس لقاتتل 

 ل منته ولتم، حيث فرق رسول هللا صلى هللا عليته وستلم بتين القاتتل وغيتر القاتتل فتي اإلرث ، فمنتع األو

 (.43هذا إلى أن العلة في التفريق بينهما هي القتل ) يمنع الثاني ، فأومأ

 :الصنف الخامس

ذلك أن يرد عن الشار  كتالم لغترض أو حكتم معتين ويتذكر أثنتاءه كالمتا آختر ال عالقتة لته بت 

ئتتدة : فلتتو لتتم يكتتن علتة لتتذلك الحكتتم أو الغتترض لكتان مجتتردا عتتن الفا -فتتي الظتاهر  -الغترض أو الحكتتم 

ن يتوم متي للصتالة ن فائدة ، ومثاله قوله تعـالى :) يتا أيهتا التذين آمنتوا إذا نتودوكـالم الشار  ال يخلو ع

ة ستيقت لبيتان (  هتذه اآليت44الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البيع ذلك خيتر لكتم إن كنتتم تعلمتون ( )

لستعي منتع ا علتةلأحكام صالة الجمعة ال لبيان حكم البيع ، فلو لم نعتقتد أن النهتي عتن البيتع التوارد فيهتا 

الم ادةُ فتي كت، فيترتب على ذلتك الزيتحكام الجمعة التي هي مقصود اآليةإلى الصالة لكان ال عالقة له بأ

 . (45هللا وهذا محال )

ذلك نجتد ، ولتلة اإليماء تقترن بتعليتل األحكتامويذكر الدكتور محمد اقصري في كتابه:) أن دال

الحنفيتة  س ضتمن مستالك التعليتل( كمتا يتذكر أن أصتولييالعلماء يتحدثون عن هذه الداللة في بتاب القيتا

مقصتودا  ، ألن )متا أومتأ التنص إليته لتن يكتون إال معنتىة اإليماء ضمن داللـة عبتارة التنصأدرجو دالل

اقطعوا فتت:) والستتارق والستتارقة ، كتتاألمر بتتالقطع فتتي قولتته تعتتالىهللمتتتكلم وإن كتتـان اللفتتظ لتتم يوضتتع لتت

ف هتو حكم الذي هو القطع على وصف مناسب وهو السرقة أن هتذا الوصتأيديهما (إذ يلزم من ترتيب ال

 ة العبتارةالعلة في الحكم   فالشار  يقصد أن علة القطتع هتي السترقة ، وبهتذا يتدخل اإليمتاء ضتمن داللت

ضتمن  ن أصتنافهابناء على القصد إليه ، وعليه لم يفرد الحنفية لإليماء داللة مستقلة ، وإنما يتحتدثون عت

 (46.)عليلالك التمس

 عند اللغويين القدامى:  داللة اإليماء

اإليماء من أومأ، وأومي يتومي وومتى يمتي مثتل: أوحتى ووحتي واإليمتاء اإلشتارة باألعضتاء 

وممن ورد عندهم ( وهو مصطلح قليل التداول ذكره بعض القدامى 47كالرأس واليد والعين والحاجب )

هم واالطناب المفخم وقد يقع اإليماء إلى الشيء فيغنتي المبرد حيث قال:)من كالم العرب االختصار المف
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( وذكر ابن فارس إلى أن العرب تشتير إلتى المعنتى 48عند ذوي األلباب عن كشفه كما قيل لمحة دالة()

( وإنمتا يحتث 49إشارة وتومئ إيمتاء دون التصتريح فيقتول القائتل:)لو أن لتي يقبتل مشتورتي ألشترت( )

في أشعارهم كثير. ومفهوم اإليماء عند قدامة يتحدد في مكان وس  بين السامع على قبول المشورة وهو 

( كمتا ذكتر الستكاكي ضتمن حديثته 51( أما ابن رشيق فقد عده متن بتاب اإلشتارة)50اإليجاز واإلشارة )

 (52عن أنوا  الكناية التي تنقسم إلى تعريض وتلويح ورمز وإيحاء وإشارة.)

 ن:عند اللغويين المحدثي  داللة اإليماء

ل متن داللة اإليماء من الدالالت التي تطورت في العصر الحديث إلى دالالت أخترى، وإن أو

وكتتان ت(اهتتتم بهتتذا العلتتم هتتو العتتالم االنثربولتتوجي )راي بيردوستتل( فتتي كتابتته) متتدخل إلتتى علتتم الكينا

أخترى،  مالمنطق الذي بدأ منه) هو أن اللغة بوصفها نظاما ال تحتدث منفتردة وإنمتا يصتطحبها عتادة نظت

صتل نهتا متا يتوأحد هذه النظم هي الحركة الجسمية التي منها متا يتؤدى باليتد الواحتدة أو اليتدين معتا  وم

ن ه والعينتيباألصابع أو ما يعبر عنه العلماء بسلوك اليدين... وأخذ يعدد سلوك أعضتاء الجستم متن الوجت

 (53والرأس حتى القدمين وأعلن أن لكل حركة جسمية داللة خاصة محدودة.)
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وعرف ابن خلدون السيميائية بأنها علم أسرار الحتروف وشترحها والستيميائية أو الستيموطيقا 

أو علم اإلشارة أو علم العالمات أو علم األدلتة ترجمتات عتدة وتعريفتات تطتول لعلتم واحتد بمصتطلحين 

لعلتم ( وأستهم فتي وجتود هتذا ا54) Semiotics (اليونانيتة أو    Semionمتن   Semiologyشتائعين:)

عدد من العلماء على رأسهم دي سوسير كما أسلفنا وآخرين عرف بالسيميائية )بأنهتا العلتم التذي يتدرس 

النظم اإلشارية في الثقافات المختلفة تلك التنظم التتي تتضتمن اللغتة باعتبارهتا نظامتا إشتاريا وباعتبارهتا 

 (55نظاما ذا دالالت وأي نظام إشاري آخر.)

ثلهتا مثتل مالسيميائية عنده  هي نظام من العالمات تعبر عن األفكار وبناء على هذا التعريف ف

 أنظمة أخرى تشبهها كابجدية الصم واإلشارات العسكرية وغيرها.   

 تحديد أوجه االتفاق واالختالف بين اللغويين القدامى والمحدثين:

بين بينها و فهومهاداللة اإليماء من الدالالت التي خل  فيها اللغويون القدامى والمحدثون في م

فتتي  مفهتوم داللتتة اإلشتتارة حتتتى أن األدبتتاء وردت فتتي أشتتعارهم بمعنتتى التعبيتتر بأعضتتاء الجستتم خاصتتة

 اعر:التواصل بين المحبين وبصفة عامة إشارات العين والحواجب والفم والبنان ومن ذلك قول الش

 وإذا التقينا والعيون روامق ***صمت اللسان وطرفها يتكلم

 ويقول آخر:

 إشارة أفواه وغمز حواجب *** وتكسير أجفان وكف تسلم

 ويقول آخر:

 (56بنان قد تشير إلى بنان *** تجاوبتا أجفان وما يتكلمان )

عها، غير أن كثير منهم يذكر اإلشتارة باليتد دون أن يصترح أن اإلشتارة تختتص بهتا أو بأصتاب

ة متتودي حتتين اشتتترط لصتتحة داللتتواإليمتاء ببقيتتة أعضتتاء الجستتم األختترى وهتتو متتا يؤكتده ابتتن حجتتة الح

ه لمشتير بيتدااإلشارة بقوله:)والبد في اإلشارة من اعتبار صحة الداللة وحسن البيان مع االختصتار ألن 

 ( 57إن لم يفهم المشار إليه معناه ف شارته معدودة من العبث()

 غير أن كثيرا  من المحدثين عدوها من العالمات كما بيّنا  

 صوليين واللغويين:أوجه المقارنة بين األ

عنتد  توجد عالقة مشتابهة بتين المفهتومين فتي اصتطالح اللغتويين واألصتوليين فداللتة اإليمتاء

نتتد األصتتوليين تكتتون لفظيتتة كمتتا بينهتتا األصتتوليون، أمتتا فتتي اللغتتة فلتتم يتفتتق حتتول مصتتطلحها خاصتتة ع

و إيجازا، أتكون كناية أي: –البالغة -القدامى، فتارة تكون غيرلفظية،وتارة تكون لفظية  من وجهة نظر

ألصتوليون وذلك من خالل تعريفتاتهم، ولكنهتا تتدخل فتي مفهتوم الداللتة القياستية عنتدما تكتون لفظيتة، فا

زعتة فتي يستدلون على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ستلك أستلوب التنظيتر والمقايستة علتى متا ال منا

متن وى أركانته ن فيه تعليم للقياس وتنبيه علتاستحقاق قضائه فكان ذلك إيماء وتنبيها على علة الحكم وكا

 ?ا لتو أدتتهالصوم عن أمها أتجزيه :ذلك ما أورده النووي )أن امراة سألت الرسول صلى هللا عليه وسلم

 (58ق بالقضاء )أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟قالت : نعم فقال : فدين هللا أح :فقال عليه السالم

ن )بأنهتا ياقية التي تستمد من السياق االجتماعي، ويصفها السعراوهذا يدخل ضمن الداللة الس

ة يقتع علتى ذه الداللتهتيعينها السياق اللغوي والبيئة اللغوية التي تحي  بالكلمة أو العبارة أو الجملة وبيان 

ي صتاحبته عاتق سياق الحال الذي يحدد اإلطار والبيئة للحدث اللغوي ويحي  بالظروف والمالبسات الت

 (59صية المتكلم والمخاطب وما بينهما من عالقات وما يحي  بالكالم من مالبسات وظروف.)وشخ

 ثالثا: داللة االقتضاء:

 مفهوم االقتضاء عند األصوليين:

 :االقتضاء داللة

آلمتدي  ا عرفهتا وقتد ليستتقيم، الكتالم يتطلبته التذي المقتدر المعنتى ذلتك االقتضتاء بداللتة يقصتد

 (60) بته( الملفتوظ لصتحة وإمتا المتتكلّم، صتدق لضترورة إمتا مضتمرا   فيته دلولالمت كتان ما هي :(بقوله

ن  بته،أو متويعرفه الغزالي:)بأنه ما يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث إن المتكلم ال يكتون صتادقا إال

التعريفتات  (. يتبين من خالل61حيث امتنا  وجود اللفظ شرعا إال به أو من حيث أن يمتنع ثبوته عقال)

و تحقيقتا أالمعنى ال يستقيم إال إذا اقتضى كالما محتذوفا وقتد يكتون المحتذوف تحقيقتا لصتحته شترعا  أن

 لصحته عقال أو تحقيقا لصدقه.



 11 

 يتة البن أن ذلتك للخطتاب العميقتة بالبنيتة عالقتة لهتا االقتضتاء داللتة أن ذلتك متن يتضتح و 

( 62القريتة( ) ل)واستأ : تعتالى قولته ففي ميةالكال الوحدة نطق فيها يتم التي بالكيفية عالقة لها السطحية

لهتذا  العميقتة البنيتة أمتا .(القريتة) والمفعول (اسأل) الفعل معجميتين وحدتين من السطحية البنية )تكونت

أهتل  ستألا والتقتدير المتلقتي، لتدى االستتقامة لتحقيتق الكتالم يتطلبته التذي المقتدر المعنتى فهتي الخطتاب

 قع.للوا الكالم مطابقة أخرى بعبارة أو الكالم، صحة لتحقق زما  ال التقدير يكون وقد .القرية

 يحتل متن يدعى ومن يدعى، ال النادي أن عقال   يدرك (63ناديه( ) فليد  قوله تعالى:)  ومنه 

 متا وهنتاك.ناديتة أهتل فليتد  بتالقول عقتال   الخطتاب ليستتقيم المحتذوف تقتدير من البد النادي، وهنا بذلك

 علتى أو مريضتا   كتان متنكم تعتالى:)فمن قولته ذلتك ومثتال شترعا ، الخطتاب ستتقامةا لتحقق تقديره يجب

 : تعالى قوله بعد (فأفطر)جملة  تقدير شرعا   الخطاب صحة تتطلب وهنا ( 64أخر( ) أيام من فعدة سفر

 فكالهما األصوليين من لدى الجمهور الحذف داللة و االقتضاء داللة بين فرق فال وبذلك سفر(  )على)

 .بدونهما المعنى يتحقق وال النص على ادةزي
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 اللغويين:مفهوم االقتضاء عند 

االقتضاء مأخوذ من قضى يقضتي قضتاء بمعنتى: حكتم وفصتل وأمتر  وأدى وبتيّن يقتال قضتى 

يّتتاه  إبتتين الخصتتمين أي: فصتتل وحكتتم، وقضتتى هللا: أمتتر ومنتته قولتته تعالى:)وقضتتى ربتتك أال تعبتتدوا إال 

 (65وبالوالدين إحسانا()

هم: قضتتى التتدين: أداه، واالقتضتتاء: الطلتتب واالستتتدعاء واالستتتلزام متتن الفعتتل اقتضتتى وقتتولو

:أي: متا اقتضى الدين أي: طلبه، واقتضى أمرا:استلزمه واستتدعاه وتطلبته يقال:أفعتل متا يقتضتيه كرمتك

نتتاء ( وب66يطالبتك بته، واقتضتتيت متالي عليتته أي: قبضتته وأخذتته واقتضتتى األمتر الوجتتوب: دل عليته.)

ة صتود بداللتلى هذا التحليل للتعريف اللغوي لداللة االقتضتاء بوصتفه مركبتا  ف ننتا نخلتص إلتى أن المقع

االقتضتتاء هتتو ستتبيل الوصتتول إلتتى معرفتتة متتا يستتتدعيه التتنص الستيضتتاح المتتراد منتته وستتميت داللتتة 

 االقتضاء ألنها تقتضي شيئا  زائدا عن اللفظ.

ل لقليل يقوايجاز وهو حشد المعنى الكثير في اللفظ وداللة االقتضاء عند البالغيين من باب اإل

عين: (، وقستتم أبتتو هتتالل اإليجتتاز إلتتى نتتو67الجاحظ:)وأحستتن الكتتالم متتا كتتان قليلتته يغنيتتك عتتن كثيتتر()

( والتتذي يعنينتتا هتتو إيجتتاز الحتتذف ومنهتتا متتا يحتتذف المضتتاف ويقتتيم 68)إيجتتاز قصتتر وإيجتتاز حتتذف()

 وحتذف ليته،إية السابقة:)وأستال القريتة( ومنهتا حتذف المستند المضاف إليه مقامه مثل قوله تعالى في اآل

المفعتتول، وحتتذف القستتم، وحتتذف الصتتفة والشتترط. وتحتتدّث ابتتن رشتتيق عتتن اإليجتتاز وذكتتر تعريتتف 

فتات ( ومجمتل القتول أن هتذه التعري69الرماني:)هو العبارة عن الغترض بأقتل متا يمكتن متن الحتروف()

 الكثير بألفاظ قليلة.وما تبعها تشير إلى التعبير عن المعنى 

حه  متن ومهما يكن ف ننا نجد من اللغويين المحدثين من اعتبر هذا المفهوم دون تحديتد مصتطل

 . ويلغت غيتر وستياق لغتوي ستياق : بتارزين نتوعين إلتى السياق باب السياق، ومن هنا ف ن أولمان قسم

 وهتو ،العربيتة علتم فتي مقتامال وهتو " اللغتوي غيتر الستياق" الدراستة هتو هذه في نقصده الذي والسياق

 اللغتوي قالستيا أمتا ،... االجتمتاعي والستياق والستياق العتاطفي، الثقتافي، الستياق : تحتته ينتدرج التذي

 وهكتذا .العربيتة علتم فتي التنظم وهتو والنحويتة، والمعجميتة والصترفية، الصتوتية، العالقات في فيتّمثل

 ؤخذ بعينت أن يمكن التي االجتماعية العالقات أو االجتماعية الظروف مجمو  هو اللغوي غير فالسياق

 الجو أو خالمنا وهو (70اللغوي) والسلوك االجتماعي السلوك بين الموجودة العالقات لدراسة عتباراال

 التتي الواألفعت والستامع، والمتتكلم والمكتان، الزمتان يشتمل فهتو الكالمتي، الحتدث فيته يتتم العتام التذي

 المعرفة ليشمل السياق ويتسع الكالمي، بالحدث صلة لها التي الحوادثو األشياء بها، ومختلف يقومون

 قبل من ضمنيال القبول ليشمل يتسع كما المنطوق، بفهم عالقة له ما لكل المتكلم والسامع بين المشتركة

 بهتا لمعتتدا الستابقة والمستلمات واالعتقتادات، بالموضو  عالقة لها التي لكل األعراف والسامع المتكلم

 .والسامع المتكلم إليها التي ينتمي اللغوية الجماعة قبل من

 إن ولالقت يمكننتا أو (71) التعبيتر تفستير فتي يتؤثر عامتل كتل علتى يحتتوي الستياق أن  لنتا يتضتح اآلن

 .اللغوي السياق من المحذوفة هو األجزاء السياق

 أوجه المقارنة بين األصوليين واللغويين:

 ال .بأنواعته التنبيته دالالت داللتة االقتضتاء وغيرهتا متن يتضح من خالل تنتاول األصتوليين 

 الميتةالك الوحتدة ألفتاظ مهتا تستتلز تابعتة معتان   علتى تتدل كانتت وإن.إلتى آختر ستامع من القصد يختلف

 فمنته ود،المقصت استتنباط فتي الواحتدة اللغتة أبناء يتفاوت النو  هذا وفي الصريح(  غير فهو:)المنطوق

   .الواضح الجلي ومنه فكر، وإعمال أملت إلى يحتاج الذي الخفي

ميتز يومهما يكن من مقارنات كمتا أوضتحنا فتي مفهتوم داللتة االقتضتاء عنتد اللغتويين فت ن متا 

 ن القول:مصطلح داللة االقتضاء عند األصوليين أن هناك افتراقا بينهم وبين اللغويين ومن هنا يمك

 :هتين يوضحهما د.مجاهدي عرار في اآلتيأن اللغة اإلشارية واللغة المنطوقة يختلفان من وج

ل بتين ل والمتدلو: الكيفية وثانيهما: البناء أما في الكيفية فال يظهر تعالق جهري بين الدااألولى

قطار( األصتتوات والشتتيء التتذي تشتتير إليتته، أمتتا اللغتتة اإلشتتارية فمنهتتا رمزيتتة مطابقتتة ومتتن ذلتتك كلمتتة)

ة ذلتتك فتتي الحقيقتتة الخارجيتتة لطولتته. أمتتا فتتي اللغتتالمؤتلفتتة متتن أربعتتة حتتروف مرستتومة وهتتو بختتالف 

 اإلشارية فالبد من تضخيم حركة اليدين وما شاكلها وفاء بمظهره الخارجي الضخم.
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تجتمتع   أما في البناء فاللغة المنطوقة تقوم فتي هيئتهتا علتى رصتف بنتاء متعاقتب فتثم فونيمتات

 جمل وهكذا... في مورفيمات والمورفيمات يعقبها تراكيب والتراكيب يعقبها

أي: أن  أما رصف لغة اإلشارة فهو البناء المتزامن القائم على أساس التنظتيم فتي حيتز مكتاني

 (   72معنى المنطوقات ال يعين باالعتماد على ترتيب اإلشارة بل بتزامنها.)

 نتائج البحث:

تكتن  لتم نتج عن البحث في داللة المنطوق غير الصريح بين األصوليين واللغتويين نتتائج وإن

 حاسمة أرى أنها أقرب للصواب ويمكن أن نجملها في اآلتي:

 غويين.أن داللة المنطوق غير الصريح يكاد أن يصلح  بوصفه مصطلحا  خاصا  باألصوليين دون الل -

كثتر و الستياق أللتراث البالغي دوره الثر في تحديد مدلول ما تناوله البحث في تحديد اختالف المقتام أ -

نهتا يتة، كمتا أراث اللغوي، فنراه أنه عالج لنا داللة اإليمتاء متن حيتث كونهتا لفظيتة وغيتر لفظمنه في الت

 تدخل ضمن الداللة السياقية.

 قد يلتقي األصوليون واللغويون في مفهوم اإلشارة خاصة المحدثين منهم -

ق عنتد المنطتوفكرة اإلشارة اللغوية عند دي سوستير ترجتع فتي جتذورها إلتى فكترة الداللتة فتي اللفتظ  -

د عالجهتتا الفتتارابي وأن الفكتترتين اللتتتين تنستتبان إلتتى تشومستتكي) البنيتتة العميقتتة والبنيتتة الستتطحية( قتت

 الجرجاني من خالل نظرية النظم.
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