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 ملخص حبث:

 ) نظرية املعىن عند شراح 
 احلديث النبوي الشريف(. 

 
 د.حسام قاسم
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى أله وصحبه امجعني.

ت واألدوات اليت املقصود بدراسة نظرية املعىن دراسة القضااي النظرية املتصلة ابملعىن، ودراسة اإلجراءا
استخدمت للوصول إليه، وكذلك دراسة الوسائل اليت استخدمت للتحقق منه. ويف حضارتنا اليت ُيجِْمعج دارسوها 
على أهنا حضارة تقوم على القرآن الكرمي والسنة النبوية املشرفة تصبح قضية فهم النصوص قضية جوهرية، 

 منها، كما أجثَِر عن أمري املؤمنني َعِلى ٍّ رضي هللا عنه.فالنصوص ال تتكلم إمنا يتكلم الرجال مبا فهموه 
 وقد ذكر البحث أسبااب كثرية جتعل قضية فهم احلديث الشريف من القضااي املعاصرة امللحة منها:

وبوصفه مفسرا لألصل األول، مما ،احلديث النبوي الشريف بوصفه األصل الثاين للتشريع يف اإلسالمـ  أمهية 1
 وخطورة النتائج اليت ترتتب على فهمه على كافة األصعدة.،هم احلديث حبياة األمة يعىن ارتباط ف

جعل احلاجة ماسة إىل منهج واضح ذي إجراءات مقررة  ما أصاب السليقة اللغوية عند العرب من ضعف، ـ2
  أتخذ أبيديهم عند الفهم والتمحيص.

عاود على حنو دائم قراءة السنة وفهمها،حىت كثرة املستجدات والنوازل اليت توجب على اجملتهد أن ي  ـ 3
 .يكشف عن حكم هذه املستجدات، ويف ظل هذه املعاودة تزداد احتماالت سوء الفهم

_ تراكم املشكالت الناجتة عن سوء الفهم عرب املراحل التارخيية السابقة، حىت أصبحت عائقا حيول دون 4
 ايري واضحة تـجرَاَجعج التأويالت السابقة واحلالية على أساسها.حتقيق حد أدىن من اتفاق األمة ، مما حيتم وجود مع

 ـ  انتشار اجلرأة على أتويل النصوص الدينية يف العصر احلايل على حنو غري معهود من قبل.  5    
ـ ظهور أتويالت يقدمها ابحثون من غري املسلمني، ويتعرض هلا عامة املسلمني عرب وسائل اإلعالم، مما 6

تصبح ثقافة فهم النصوص وضوابط التأويل جزءا من الثقافة املتاحة من خالل وجود تنظريات يستوجب أن 
 واضحة سهلة التناول، حبيث تكون وسيلة للتحصني الثقايف ملثقفي املسلمني . 

ومن هنا فقد أصبحت هناك حاجة ماسة إىل صياغة منهج متكامل يساعد على الفهم ويضبط عملية 
حجم اإلجناز املعاصر يف علم الداللة ونظرية التأويل. ومن الطبيعي أن يكون التنظري ملا التفسري، مستفيدا من 

قدمه شراح احلديث النبوي الشريف خطوة أساسية يف هذا السياق،ال سيما أن هناك كثريا من اإلجنازات الداللية 
ا جلهودهم كشف عن تصورهم هذا البحث تنظري  قد قدمو اليت طبقوها يف شروحهم مل ينظر هلا يف علم األصول . 

مهد لوضع و الوسائل اليت استخدموها للوصول إىل املعىن،  ، وحددملعىن املعىن، وآرائهم يف القضااي املتصلة به
اجلهود اليت قدموها يف مكاهنا ابلنسبة للجهود املقدمة يف إطار كيفية فهم النصوص، سواء اجلهود القدمية املتمثلة 

 .ية لعلم أصول الفقه، أو اجلهود احلديثة املتمثلة يف النظرايت املعاصرة املفسرة للمعىنأساسا يف املباحث اللغو 
َم وأتسيسا على هذه األهداف  صِ َص املبحث األول لدراسة ماهية املعـىن عنـد خج البحث إىل ثالثِة مباحث، قجسِ 

ديث النبـوي الشـريفو ومـا أنـوا  شراح احلديث حماوال أن ُييب عن أسئلة من قبيل: ما معـىن املعـىن عنـد شـراح احلـ
 قـد خصـصأمـا املبحـث الثـاين ف و وما عالقة تصنيفهم للداللة مبفهوم املعـىن عنـدهم الدالالت اليت توقفوا عندهاو 
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املبحث الثالث بدراسة ضوابط التأويل  ضطلعاو اللغوية والسياقية والعقلية،للحديث عن وسائل الوصول إىل املعىن: 
 . أو إىل تبديل ابملصطلح الرتاثيىت ال يتحول التفسري إىل أتويل مفرط، اليت جتب مراعاهتا ح

خرج البحث أبن أهم األفكار املرتبطة مبعىن املعىن عند أوال :فيما يتصل بقضية مفهوم املعىن وأنواع الداللة 
 شراح احلديث هي : 

مقصود للمتكلم فذلك انتج عن  ـ : املعىن هو مقصود املتكلم من خطابه، فإذا وصل إىل املخاطب معىن غري1
عدم دقة يف التفسري، إما ألنه اقتصر على معطيات اللغة، أو ألنه تدخل بشكل كبري يف التأويل.وال ينفي هذا 
احتمال أن يتوصل املخاطب إىل دالالت حتتملها اللغة، دون أن تكون مقصودة للمتكلم، إذ "ليس كل حمتمل 

املعىن علم األصول" كما يقول ابن العريب املالكي، ومعىن هذا أن هناك فرقا بني للفظ مراًدا به فيه، وهذا من نفيس 
لكن هذه الدالالت اليت حيتملها اللفظ واليت ال يقصدها املتكلم ال  ،بوصفه قصًدا، واملعىن بوصفه معطى لغوايً 

يف ضوء  طبيعيأمر  يقال عنها إهنا جزء من معىن النص الديين، وإن جاز أن تكون تفسريا لنص أديب. وهذا
معرفتنا بطبيعة النصوص الدينية وابهلدف من تفسريها، فنحن إزاء نصوص تشريعية ترتبط هبا أحكام وتكليفات. 
ومن مث مل يكن مجَتَصوَّرًا قَـبجوَل ما ليس مقصوًدا للشار  حىت إذا احتمله اللفظ، وال تشذ عن هذا داللة اإلشارة عند 

 يوحي بغري ذلك .األحناف. رغم أن تعريفها قد 
أن الفهم مستوايت وليس مستوى واحدا، يقتصر املستوى األول على املعىن الظاهر الذي تؤديه العبارة،  -  2

وحيلق األخري يف أفاق رحبة لالستنباط. َويجَشبِ هج ابن حجر الفرق يف الفهم بني الناس رغم وحدة النص ابلفرق بني 
د، وفهم الظاهر هو فهم النص وفق ما تدل عليه لغته كما يعرفها العرب . أنوا  الثمار رغم أهنا تسقى مباء واح

ورغم أن كل مستوايت الفهم ُيب أن تنطلق من هذا الظاهر وال تعارض قوانني العربية فإن االقتصار عليه يكون 
ة. ولذلك تعد ضارًا يف أحيان كثرية، حىت لقد استعاذ ابن العريب منه؛ إذ قد يكون وسيلة ملخالفة روح الشريع

القدرة على االستنباط ضرورة، لسببني: األول خطورة االقتصار على الظاهر يف بعض األحيان، والثاين: تناهى 
النصوص دون تناهي النوازل . بل لقد ذهب النووي إىل أن النيب صلى هللا عليه وسلم أغلظ لعمر رضي هللا عنه 

ورة النساء ومل يصرح له ابحلكم"ختوًفا من اتكال عمر واتكال عندما أكثر من السؤال عن الكاللة وأحاله على س
غريه على ما نص عليه صرحًيا، وتركهم االستنباط من النصوص، قال: "واالعتناء ابالستنباط من آكد الواجبات 

معظم املطلوبة؛ ألن النصوص الصرحية ال تفي إال بيسري من املسائل احلادثة، فإذا أمهل االستنباط فات القضاء يف 
وقد قال ابن القيم :إن أهل العلم على احلقيقة هم أهل االستنباط  .األحكام النازلة أو يف بعضها وهللا أعلم."

 الذين مدحهم هللا يف كتابه.

أن االعتماد على االستنباط من انحية، واالختالف بني املفسرين يف الثقافات والقدرات واملقاصد من  -: 3
ُيعال اليقني أمرًا صعب املنال. وقد ذكر األصوليون واملفسرون وشراح احلديث أسبااًب   انحية اثنية من شأهنما أن

رًا أمهها ثالثة أسباب :   كثرية جتعل القطع مبراد املتكلم مجتَـَعذِ 
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: هو طبيعة األداة املستخدمة يف توصيل املعىن، وهى اللغة، فرموز اللغة ليست رموزًا منغلقة أحادية  األول -
ثل الرموز الرايضية والكيميائية، وإمنا هي رموز مفتوحة متعددة الداللة، وكذلك أنظمتها الصرفية والنحوية املعىن م

هو طبيعة النص التشريعي: القرآن أوال مث احلديث النبوي الشريف اثنًيا، من حيث استخدام لغة  والثاينوالداللية. 
الذي َعَزْوا إليه صعوبة  والسبب الثالثى لغة مكثفة محالة أوجه، فنية عجْلَيا، تعتمد األساليب البالغية اجملازية. وه

القطع مبراد املتكلم هو إقراراهم بتدخل املفسر يف التفسري، وعدم قدرته الكاملة من حيث هو إنسان له آراء وثقافة 
د يعود إىل وقدرات وأهداف وأعراف وأهواء على جتنب ما يؤثر يف تفسريه من هذه األشياء، ال سيما أن ذلك ق

 مقدار املعلومات املتاحة له يف عصره، ال إىل أمر ميكنه التخلص منه . 
وتعود العوارض اليت تعوق الفهم وتؤدى أحياان إىل اخلطأ إىل أمرين:  إما إىل التشويش على اإلدراك، فال يدرك 

همها. وقد حتدث الشراح كثريا الشارح أجزاء من النص رغم وجودها، وإما إىل خطأ يف الفهم، فيدركها، لكنه ال يف
ويصم(، )إن الغرياء ال تبصر أسفل  ألحاديث من قبيل: )حبك الشيء يعميعن هذين االحتمالني يف شروحهم 

الوادي من أعاله( )رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه( و)رب مبلغ أوعى من سامع( ) وال يقضي القاضي حني 
 يقضي وهو غضبان(. 

وذلك بتضافر القرائن واألدلة؛ إذ الشك   ً إىل اليقني إال أنه ليس مستحيال لوصولأنه رغم صعوبة ا  -:4
 مسألة مضافة إىل املفسر ال إىل النص. وعندما تتضافر القرائن يكون القطع.

:_   أنه ُيوز نسبة املعىن املستنبط إىل صاحب النص إذا كانت درجة اليقني كبرية، وإن كان التأدب واحلذر 5
 لة القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف.أوىل يف حا

أن هناك حدوًدا ُيب أال يتجاوزها املفسر، وإال حتول التأويل إىل تبديل. وهي احلدود اليت حاول البحث  -:6
 أن يتوصل إليها يف شرحه  لقانون التأويل عندهم.

عىن عندهم، وليس انبعا من : _ أن االعتداد بفهم الصحابة يعتمد على هذه األفكار املرتبطة مبفهوم امل7
أمهيتهم الدينية فحسب، وذلك ألسباب علمية كثرية ذكرها البحث وشرحها. وإن كان هذا االعتداد ال خيرج 

 فهمهم رضوان هللا عليهم عن كونه اجتهادا، وإمنا مينحه أولية كبرية على فهم من سواهم. 
ة جدا يف كتاابهتم فقد أضاف البحث مسلكا آخر ورغم أن التصرحيات اليت تؤكد استقرار هذه األفكار كثري 

للتدليل على انتشارها غري ذكر النقول اليت تؤيدها، وذلك بتتبع تصنيفات الداللة عندهم؛ ذلك أن كل تصنيف 
من هذه التصنيفات إمنا هو صدى لفكرة أساسية من األفكار السابقة، ومن مث فتأمله يؤكد صدورهم عن هذه 

 م . الفكرة ورسوخها لديه
ذكر البحث أهنا تنقسم  اثنًيا: فيما يتصل مبحددات الداللة، أو ابلوسائل املستخدمة يف الوصول إىل املعىن

: حنو إىل حمددات لغوية، وحمددات مقامية، وحمددات عقلية. تتمثل احملددات اللغوية يف عناصر السياق اللغوي
داللة ال، و حتويل الكلمة أو األسلوب من صيغة إىل أخرى، وداللة املعجميةداللة الداللة الصوت، وداللة الصيغة، و 

تستفاد من حبث عالقات التداخل  اليتوداللة اإلحالة  ،داللة االقرتان، وداللة الرتتيب، وداللة املناسبةالنحوية، و 
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..أما .(التوكيد حنو: أدوات التنبيه، وتعبريات الزجر والتشجيع وأدوات) اللغويةصاحبات ، وداللة املبني النصوص
وفقا ملكوانت احلدث الكالمي إىل : عناصر تتصل فتنقسم  حمددات الداللة اليت تنتمي إىل السياق اخلارجي للنص

صفاته ، وعاداته  :ابملتكلم، حنو: صفاته، وعاداته، ومقاصده، وإشاراته اجلسمية، وعناصر تتصل ابملخاطب، حنو
 عنه وموضو  احلديث ، وأخرى تتصل ابلزمان واملكان .  ، وأثر الكالم فيه، وعناصر تتصل ابحملدث

واملقصود ابلدالالت العقلية الدالالت املستنبطة من النص من خالل عملية استدالل أو قياس حمكومـة بقواعـد 
العقل وقوانني التفكري، عن طريقها ميكن أن خنرج مـن الـنص الواحـد بعشـرات املعلومـات، وقـد أوىل البحـث عنايتـه 

ــلْ لدالاب احلــديث عنهــا مــن قبــل . وتعتمــد الــدالالت العقليــة علــى فهــم الــنص مــن خــالل  لــة العقليــة حيــث مل يـجَفصَّ
قانون من قوانني الفكر، كاالستدالل أبن ما ينطبق على الكل ينطبق على اجلزء، وقـد اسـتدل النـيب صـلى هللا عليـه 

   ا أجرو فأحال على قوله تعاىل:وسلم بفكرة العموم هذه عندما سئل عن احلمر: هل يف االعتناء هب

       كمــــــــــــــــــــــــــا.
اســـتدل ابالســـتلزام، عنـــدما "قـــع رجـــاًل يقـــول : اللهـــم إين أســـألك الصـــرب، فقـــال لـــه : )ســـألت هللا الـــبالء، فســـله 

لنـيب صـلى هللا عليـه وسـلم والصـحابة وذلك أن سؤال الصرب يسـتلزم أن يقـع الـبالء . غـري أن اسـتنباطات ا  العافية(؛
إمنا كانت تتم عفوا دون صـياغة شـكلية لألدلـة علـى طريقـة األصـوليني أو املناطقـة، وإمنـا بطريقـة بََدِهيَّـةٍّ، ومـع ذلـك 

 فإهنا مهمة جدا يف إثبات طرق الداللة واالحتجاج هلا.
قوانني التفكري اليت تعتمد عليها  ومن خالل تتبع أمثلة الدالالت العقلية يف كتب الشروح استخلص البحث

وهي :اإلحلاق، والتعليل، واالستقراء، واالستلزام. وحتت كل منها هناك عدد من املبادئ اليت متثل قواعد جزئية 
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. -للفكر تنبين عليها املعاين، فتحت دائرة االستلزام تدخل قواعد من قبيل : 

واألمر ابلشيء هنى عن نقيضه. وحتت دائرة  -وما يلزم عن املباح مباح. -باطل فهو ابطل وما لزم عنه ال -
وإذا انتفى الفارق تساوى  -أيخذ الشيء حكم ما يساويه وحكم ما يزيد عليه.-اإلحلاق تدخل قواعد من قبيل : 

واحلكم للباقي إذا  -ا وعدًما. يدور احلكم مع علته وجودً -األمران. وحتت دائرة التعليل تطالعنا قواعد من قبيل: 
ينطبق على الكل ما ينطبق على مجيع -استبعدت االحتماالت كلها. وحتت دائرة العموم تدخل قواعد من قبيل: 

وما اختص به بعض  -وينطبق على اجلزء ما ينطبق على الكل.  -األجزاء. وهو املبدأ احلاكم لعملية االستقراء. 
َفى عن سواها.وهو املبدأ املنتج ملفهوم املخالفة. وكل هذه املبادئ استخدمت يف شروح احلديث  األجزاء يـجنـْ

 للوصول إىل دالالت كثرية جدا ذكر البحث أمثلة هلا. 
حتدث البحث عن أسباب اهتمامهم هبذا املوضو  وعن   اثلثا: فيما يتصل بتحقيق املعىن، وضوابط التأويل

يقاهتم، مث حاول أن يقدم تصنيفا ملا ذكروه أو استخدموه منها. كيفية الوصول إىل ضوابط التأويل من خالل تطب
وقد شغل الرتاث األصويل والتفسريي كثريًا بقضية التثبت من املعىن، وأفرد علماؤان البحث يف قانون التأويل بكتب 

البًا مستقلة، كذلك وردت مادة ثرية جًدا حول هذا املوضو  يف كتب شروح احلديث، حيث كان الشارح يذكر غ
اآلراء املتعددة يف شرح النص الذي يعرض لبيانه وحيدد رأيه فيها، فيصحح بعضها، وخيطئ بعضها، وهو يف هذه 
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احلالة يبني السبب الذي أوقع صاحب الرأي يف خطئه، ويذكر القاعدة اليت أمهلها أو خالفها فنتج اخلطأ عن 
ومن خالل تتبع هذه املناقشات خرج البحث بصياغة  إمهاله هلا. وتعد هذه القاعدة جزًءا من قانون التأويل. 

لقانون التأويل أو لوسائل التحقق من الفرض عندهم ، وقد انتظمت يف ثالثة شروط كربى تدخل حتت كل شرط 
 جمموعة من القواعد: 

فعملية التفسري هي كما يقول الشاطىب تقصيد من املفسر : حتقيق التوازن بني أطراف عملية التفسري-1
تكلم، أي ادعاء أبنه يقصد من كالمه كذا وكذا، ومعىن هذا أننا إزاء ثالثة مقاصد: مقاصد املتكلم من كالمه، للم

ومقاصد املفسر، ومقاصد العربية، أو الدالالت اليت تنتج من جمرد مراعاة قوانني العربية. ويشرتط لكي يكون 
اصد العربية، وعندئذٍّ تكون الداللة اإلضافية اليت ينتجها تقصيد املفسر قواي أن حيقق توازاًن بني مقاصد املتكلم ومق

التقصيد داللة ممكنة، ويكون صاحبها معذورًا، فقد قال العلماء كما يصرح ابن حجر "إن كل متأول معذور 
 بتأويله ليس آبمث، إذا كان أتويله سائًغا يف لسان العرب، وكان له وجه يف العلم" .

اليت اكتسبت اقها من كوهنا تضاف إىل املفسر تكون خطأ بشكل كامل يف وعلى هذا فالداللة اإلضافية 
ثالث حاالت :أ _ أن تطغى مقاصد اللغة وهتمل مقاصد املتكلم ، وهذا تفسري أهل الظاهر.ب_ أن تطغى 
مقاصد املتكلم وهتمل مقاصد اللغة، وهذا هو النمط الذي يكون اخلطأ فيه يف الدليل دون املدلول مبصطلح ابن 

أن تطغى مقاصد املفسر بشكل اتم، وعالمة ذلك جتاوز قوانني -تيمية، وقد رفضوه كذلك رغم أنه أقل خطرا. ج 
  اللغة أو مقاصد العربية: فيكون املتجاوز كاملكذب لقوله جل شأنه:

     
  :وقوله تعاىل   

  وهذا هو الشرح املبين على اهلوى. ويؤدى فصم العالقة بني انتج التأويل واللغة إىل أن .
يقول كل مد  ما يريده، وأن حيمل كل مبتد  كالم هللا وكالم رسوله على هواه، دون أن يوجد ما يرجح معىن على 

حيث ال ضابط، وال رابط وال معىن، فيبطل أن يكون القرآن حجة ألحد على أحد، أو حجة هلل على خلقه، 
معىن اثبت. ويشبه الزعم أبن لكلمات القرآن ابطن ال عالقة له ابلعربية كما يعرفها أهلها ما يقوله النقد الغريب 
املعاصر عن غياب املؤلف وعدم وجود معىن واحد للنص، وأن املعىن يتشكل مع كل قارئ، بل مع كل قراءة.ومثل 

صوليني وعلماء التفسري إىل صياغة قانون للتأويل ُيعل من اشرتاط موافقة العربية هذا اإلفراط هو الذي دفع األ
 شرطًا أساسًيا لقبول أي رأى.

وتتمثل القواعد اجلزئية هلذا الشرط األول من قانون التأويل الذي صاغه الغزايل وابن العريب وابن رشد وابن  
 ديث، ورفضوا ما خالفه يف املبادئ التالية : تيمية وابن القيم، وطبقه مجهور املفسرين وشراح احل

 ال يصار إىل التأويل وهو صرف النص عن ظاهره إال بدا ، وبدليل.-1
 ُيب أن يكون املعىن املقدم غري معارض لنص آخر.-2
 ُيب أن يوجد ما يشهد له ويدلل عليه.-3
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بظاهر النص، ذلك أن املعىن اجملازى ُيب أن يكون موافًقا لسنن العربية وقوانينها وأال يكون منقطع الصلة -4
 الذي حتتمله الكلمات له بدوره قواعد وسنن تربر نقل الكلمة من معىن إىل آخر.

 ُيب أن يفهم الكالم يف ضوء الوعي مبقاصد املتكلم دون االقتصار على ظواهر النصوص .-5
 مراعاة كلية النص :  -2

كامال، دون أن يـَْقَتِطَع املفسرج جزءا ويفهمه مبفرده، والنص   املقصود هبذا الشرط أن يفهم الكالم يف ضوء النص
يف حالة القرآن الكرمي هو القرآن كله، وكذلك يف حالة احلديث النبوي الشريف وعلى أساس هذه الفكرة تبىن 

قانون  قواعد كثرية من قبيل محل املطلق على املقيد. ومتثل الصياغة النظرية هلذا الشرط مبدأ أساسًيا من مبادئ
 التأويل هو املبدأ السادس الذي يقول بعبارة الغزايل:

]كل أتويل يرفع جزًءا من النص ابطل[. ونستطيع أن نقسم خمالفة هذا املبدأ إىل قسمني األول هو -6 
التأويل الذي يعارض آية أخرى أو حديثا آخر غفل عنه املؤول أو جتاوزه. والثاين التأويل الذي يعارض جزًءا يف 

 ديث نفسه فيحتوى على تناقض داخلي، وميثل هذا عوارًا  أعلى من سابقه . احل
املقصود مبراعاة كلية التحليل سرب مجيع حمددات الداللة اللغوية واحلالية والعقلية :مراعاة كلية التحليل. و-3

 يف حماولة إلجناز أمرين:
 لقرائن واألدلة حىت تكون فروضا قوية.األول مناقشة املعىن أو املعاين املتبادرة للنص يف ضوء مجيع ا-
 والثاين اخلروج من النص جبميع الدالالت احملتملة غري املتعسفة.-
ويعىن اشرتاط مراعاة كلية التحليل أن حمددات الداللة تؤدى وظيفتني: األوىل هي كوهنا وسيلة الكتشاف  

القوى ُيب أال يكون مجَعاَرًضا بقرينة من القرائن املعىن، والثانية هي كوهنا وسيلة للتحقق منه. وهذا صحيح فاملعىن 
اللغوية أو املقامية أو العقلية اليت سبقت اإلشارة إليها. ومن مث فإننا نستطيع أن نستخدم كل حمددات الداللة اليت 

، سبقت اإلشارة إليها لنصوغ قواعد جزئية كثرية تدخل حتت مبدأ كلية التحليل، وحتدد بعض وسائل حتقيق املعىن
 فنقول على سبيل املثال:

 يرفض كل فهم يعارض مناسبة النص ملا قبله.-أ
 يرفض كل فهم يعارض الدالالت املعجمية لكلمات. -ب
 يرفض كل فهم ال يدرك صفات املتكلم وعاداته وإشاراته وصفات املخاطب وعاداته. -ج
 يرفض كل فهم يـجْلِحقج شيًئا بشيء رغم وجود فوارق مؤثرة. -د

 ل فهم يتجاهل األبعاد النفسية إلنتاج اخلطاب وتلقيه.هـ يرفض ك
 يرفض كل فهم يتجاهل أثر الكالم يف املخاطب. -و

وهكذا مع كل حمددات الداللة : اللغوية واملقامية والعقلية. فهي حمددات للمعىن تسهم يف إنتاجه من انحية، 
 اثنية. وهى وسائل للتحقق منه، ونفيه أو أتكيده والتدليل عليه من انحية

This file was downloaded from QuranicThought.com


