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 ة والوفاء ......والديت احلبيبة حفظها اهللضحي  ى أمثولة الت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــإل

 غفر يراين يف ىذا املستوىأن  رجىذي طاملا إىل روح أخي الفقيد ال  
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 كلمة شكر
 
 
 
 

 . عونو لنا يف إمتام ىذا البحثو  نشكره على نعمو،و  اهلل  حنمد                

ي العزيزة أم  اهتا شكري و ثنائي العاطر إىل اشة يف طي  داد من نور كلمات جي  ـر مبيطيب يل أن أسط  

مي األول وإىل معل   ،عاهتاـوتشجي فقد كانت يل خري معني بدعائها ها،ـاليت لن توفيها الكلمات حق

الدكتورة " األستاذة املشرفة:إىل  حرتامواال ،قديرـخالص الت  و ، ق الشكر ـم بعميكما أتقد  زيز ،ـوالدي الع

، يت أفدت من أخالقها قبل إفاديت من معرفتها،ال   "مكاوي خرية مشجعة  إذ كانت صبورة علي 

 ناء ـأستاذيت الفاضلة أمسى آيات الث   ...لكولة دوما أن جتلو عين كل  غمامة حما عاب،نة الص  مهو  ،يل

بالوقوف يل  يسمح الاملقام وألن  مكتبة النور اإللكرتونية .  أعضاء إىلكر موصول ــالش  و  ،العرفانو ،

مسرية ىذا البحث،لذا ال  يف املعنوي  و  فشكرًا جزيال لكل  من مد  لنا يد العون املادي   عند كل  فرد  

 أن أنشد مع الشاعر: إالأملك 

 اظــــــــرإذا ما تأملو الن  *        **        نييبفلو كان للشكر شخص            

 رــــــعلم أّن  امرؤ شاكـلت      ***         راهـــت ىـلك حت   مثلتو لـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
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 مقدمـة

 

 ب
 

ها الوافر من الّدراسة تنوعت الدراسات الّلغوية احلديثة اليوم بشىت فروعها ،إذ أخذت حظّ           

ا امتزجت فيو فروع  لغويّة عديدة، فأصبحت تدرس وفق باعتبارىا حقال خصبً  وإجراءً  ، امنهجً 

مناىج علمّية، موضوعّية ،قائمة على الّتحليل والّتفسَت خلوض غمار البحث فيها؛ ويف حديثنا عن 

 بدّي  الّدرس الّلغوّي طلّص بالذكر التّيار الّتداويل اّلذي لطادلا اكتسى طابع الذاتية يف اجملال األ

ان يت تطورت إبّ ة احلديثة الّ سانيّ راسات اللّ داويل مبحثا من مباحث الدّ يار التّ التّ  يعدّ        

،وقامت على أنقاض ادلدرسة ات من القرن العشرين يف الواليات ادلتحدة األمريكية السبعينيّ 

إنتاجهم لفعل تواصلي يف وبطريقة  ،اس بعضهم بعضابدراسة كيفية فهم النّ  البحث يهتم السلوكّية،

يت يتغاضى عنها علم عامل مع ادلعاين الّ من خاللو التّ  يتمّ  وزلدبد، ،ملموس كالميّ   إطار موقف

اللية ادلرتبطة ومراقبة اآلثار الدّ  ،ة ة على بدراسة األساليب الكالميّ داوليّ زت التّ اللة، لذا ركّ الدّ 

  اليلّ بادلوقف الدّ 

سواء  ةثريا جّدا  دلا يقّدمو من إجراءات علميّ  داويلّ الدرس التّ  يف خضم تلك البحوث يعترب      

حيث متّدبد يف  ،أو على مستوى اخلطاب األبديّ  ، بيعيّ غوي الطّ اللّ  ستعمالاالعلى مستوى 

غة صل بدراسات أخرى ذلا صلة بعلم اللّ ليتّ  غوي احلديثرس اللّ مساحة واسعة من مساحات الدّ 

  وغَتىا ، وادلنطق، مياءيوالسّ 

رس والدّ  ، العريّ  غويّ رس اللّ بُت الدّ  نفصاماال، وتفابديا إلحداث  انطالقا من ىذا التقاطع      

يت تركز ة الّ ة األفعال الكالميّ فة نظريّ موظّ  واحلداثة،، اثراسة بُت الًتّ مجعت الدّ  الغريّ  غويّ اللّ 

ذي أصبح الّ  صّ أو النّ  ،أو اجلملة، للكلمة داويلّ ن التّ أو ادلكوّ ، غةبدورىا على مرجع العالمة يف اللّ 
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 ج
 

قات وجبملة من العال، ة اقات وتطبيقات مقاميّ ترتبط بسيّ ،زلّدبدة ،مضبوطا بوظائف تداولية 

يت تضبط ة الّ والعالقات ادلنطقيّ ، مة دلقاصد ادلتخاطبُتادلنظّ  جتماعيةاالالعالقات  ادلختلفة مثل:

 زلاوراىا  

بدوافع  ذاتّية يف معاجلة موضوع  -وىو خيوض رلال البحث العلمّي  -لـّما كان ألّي باحث       

فإّن من الّدوافع الرّئيسّية إدياننا العميق مبا تقّدمو الّلسانيات الّتداولّية بوصفها آخر مولوبد  ما،

 لية  بدراسة لغوية ، ويكون نافذة على بدراساتنا ادلستقب األبديّ  صّ النّ  لسانـّي يدرس

اث بعضها اآلخر بتقريب الًتّ و ، نفسو  قديّ اث النّ َتتبط بعضها بالًتّ أّما الّدوافع ادلوضوعّية ف      

أضف إىل ذلك زلاولة إسكات بعض األصوات  ؛ وشلارسة، من رلال تداولنا ادلعاصر تنظَتا  العريّ 

يف ها ديكن أن صلملو ،  داويلّ وعلى رأسها ادلنهج التّ ، ة مثل ىذه ادلناىج القائلة بعدم صالحيّ 

 :آلتّيةقاط االنّ 

 ةإصلازيّ  وقوى، وملفوظّية ،ةللًتاث مبا حيتويو من تواصليّ  داويلّ حليل التّ ة التّ أمهيّ : االىأوّ  -

 وحجاج   وغَت ذلك ، وأفعال ، ووظائف ،  ومقاصد،

مبناىج محيص من خالل إعابدة قراءتو والتّ  ،رسإىل الدّ  اث العريّ حاجة الًتّ  ها:تثاني -

 حديثة 

نا عثرنا على نزر يسَت من ّـ إذ أن ة،ة العربيّ اثيّ ناتنا الًتّ ة دلدوّ داوليّ ندرة ادلقاربات التّ  ها:تثالث -

من ذلك على سبيل ادلثال ترمجة  ،  أحيانا لتباساال راسات يف ىذا ادلضمار معظمها مًتجم حدّ الدّ 

وعلم  ،وعلم ادلقاصد ةرائعيّ والذّ  ،ةفعيّ ة والنّ ياقيّ والسّ  ،ةوادلقاميّ  ،ةداوليّ "التّ ــ" بpragmatiqueكلمة"
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إىل    ونظراً  طبيقيّ على حساب نظَته التّ  ظريّ راسات اىتّمت باجلانب النّ خاطب   " وجّل الدّ التّ 

الث من وحصرناىا يف القسم الثّ  ،راسةاخًتناه ليكون زلور الدّ (  كاكيّ أبو يعقوب السّ  ) قّدمو ما

 ذي بٌت عليو بالغتو واألساس الّ ، عناية بعلم ادلعاينّ أواله  ادلفتاح دلا 

 قديّ راث النّ "التّ ادلوسوم بـ ة، وآبداهباغة العربيّ يف اللّ  "ماجستَت"ا ننتسب إىل مشروع ا كنّ ّـ دل      

ويف أبدب ، حقال خصبا العريّ  رس البالغيّ " وجدنا يف الدّ  ومناهج القراءة الحديثةالعربّي، 

وىكذا قد حصرنا حبثنا يف جتربة واحدة ؛ قديّ النّ ، و رس البالغيّ جتربة جديرة بالدّ  (كاكيّ السّ )

 فوائدىاادللحوظ  نتة "مفتاح العلوم"يف مدوّ   (كاكيّ يعقوب السّ  يأة  لـ )البالغة العربيّ تتمثل يف 

  طبق على نصوصهاة اّليت ديكن أن تاإلجرائيّ  ادلـتعّدبد مناىجها،

 قديّ اث النّ العالقات بُت مكونات الًتّ تبحث يف ة أساسيّ ة يطرح ادلوضوع إشكاليّ 

 االستقبال( اليت ترتبط أساسا بقضايا حجاجيّ  ختييليّ  )مكون تواصليّ  العريّ ؛  البالغيّ و ،

إىل  خطاب ومن، نصإىل  نص من ختتلف وطبيعتها، ةداوليّ التّ  مظاىر لكن والتأويل ،والفهم،

يت تثَتىا لتحليل سلتلف القضايا الّ  مئادلالوتتفرّع إىل إشكاليات أخرى تطرح طبيعة ادلنهج ، طابخ

  قديّ النّ و ، ابع البالغيّ نة )مفتاح العلوم( ذات الطّ دوّ م

كما أّن البحث يسعى لكشف غموض إشكاليات أخرى تتمثل يف مدى إسهام األفعال 

جيرّنا إىل الكشف عن الوجوبد الفعلّي لتلك العالقة يف مدونة الكالمية يف إثراء عملّية الّتواصل شلـّا  

وىل وّفق  وقد يتجاوزىا اإلشكال إىل البحث يف خبايا الًّتاث الّنقدّي والبالغّي، )مفتاح العلوم (،
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الًّتاث الّنقدّي، والبالغّي يف إجيابد عالقة بُت الّتخييل واإلقناع ؟ كما أنّو جدير بالبحث يف جهوبد 

 ، أمثال " أوستُت، وسَتل" يف تأسيس نظريّة األفعال الكالمّية   الغربّيُت

حيث إّن بدراسة األفعال  ة،داوليّ سانيات التّ ة يف اللّ نظريّ  ة  أىمّ ة األفعال الكالميّ تعد نظريّ 

راسات رلاالت الدّ  من أىمّ  يعتربوإصلاز أفعال  ،تبليغ، و غة من تأثَتادلتكلمون باللّ  يقوم بووما 

والوقوف على طبيعتها قبل  ، لحليلهاغرى اليت يتعُّت ل البنية الصّ بوصفها متثّ  على اإلطالق، ةداوليّ التّ 

   يف رلتمع من اجملتمعات بابدل الكالميّ يت تتمثل يف سلتلف أنواع التّ إىل البنية الكربى الّ  نتقالاال

ة حاليا عند داوليّ سانيات التّ اللّ  ىتماماجعلو مصدر ( على "علم ادلعانـي" كاكيّ السّ  )إّن تركيز      

ز اجلّيد من ، ومتيـيقتضى احلالدلومطابقتو  ز على تراكيب الكالم ادلفيد،ألنّو يركّ  الباحثُت العرب،

 ة ادلعاصرة  داوليّ وىذا بالضبط ما تسعى إليو التّ  الربديء،

رس الدّ  في الكالم فعالأ ةنظريّ  تجليات":ــب ادلوسوم البحث موضوع طبيعة منّا اقتضت     

 خصوصا ،داويلّ التّ  ادلنهج على عتمابداال "-أنموذجا -كاكيسّ ـ "اللالبالغي العربي مفتاح العلوم 

اعتمابدنا  إىل باإلضافة تداويلّ  إجرائيّ  منظور من نةادلدوّ  نصوص يقارب ذيالّ  اينالثّ  الفصل يف

، وادلنهج منذ نشأتو داويلّ رس التّ ع مسار الدّ ذي سيساعد على تتبّ الّ  ارخييالتّ ادلنهج على أيضا 

   الوصفّي، والّتحليلّي يف الفصل األول

األعمال  من أىمّ ادلطبوع، وادلخطوط توزعت بُت قد سبق البحث بدراسات سابقة 

اخلطيب لـ" (اإليضاح يف علوم البالغة)كاكي" والسّ أي يعقوب  لـ" (مفتاح العلوم):ادلطبوعة

،أّما األعمال "سريع ياسُت عبد العزيز أيلـ "( البالغة العربيةاألساليب اإلنشائية يف )و،" ويٍتالقز 
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 ،ة ،مقاربة يف فهم اخلطابصيّ داوليات النّ : التّ (بلقندوز ىواريادلخطوطة فتمثلت يف رسالة )

" سلطوط لحت بدكتوراه"رسالة  " ،8002، 8002جامعة وىران،" وآبداهبا، ة غة العربيّ وتأويلو قسم اللّ 

قسم اللغة العربية  العربية، اخلطابة شعرية: (خفيف علي،ورسالة )( أمحد يوسف)إشراف:

: سلطوط، لحت إشراف "بدكتوراه"رسالة ،و  (8002، 7002")عنابة، سلتار باجي" وآبداهبا،جامعة

اهبا بد: قسم اللغة العربية وآحو العريّ ة للنّ ة وظيفيّ ضلو نظريّ :(بعيطيش حييو) (حنون اجمليد عبد)

عبد اهلل )لحت إشراف: سلطوط، "بدكتوراه بدولة"رسالة و ،(7002،7002")قسنطينة منتوري"جامعة ،

 ( بوخلخاج

باعتبارنا نواجو موضوعا  راسةيت واجهتنا يف الدّ عوبات الّ أن نتجاىل بعض الصّ  يال ينبغ

وبذل  ،واآلخر مت جتاوزناىا بالصرب،فكانت تنفرج بُت احلُت  واحلداثة، ،اثبكرا جيمع بُت الًتّ 

 ذي ديكن أن خيدم ىذه الدراسةة الّ داوليّ سانيات التّ ة يف رلال اللّ طبيقيّ راسات التّ ة الدّ اجلهد كقلّ 

 ستطالعاالكل ما ديكنو أن يعيق البحث حب ى  وألحدّ  ،الظروف ولكن ما جعلٍت أقف يف وجو

 ة داوليّ سانيات التّ إىل كّل ما يصب يف اللّ 

فصلُت  ينطوي لحت كلّ  وفصلُت، ، إىل مدخل نظريّ  منا حبثنالتحقيق ما نصبو إليو قسّ 

 ةادلاىيّ ): داويلّ التّ  ساينّّ رس اللّ الدّ :دخـل يف ادل وتعقبهما خامتة ،تناولنا ،ن تسبقهما مقدمةمبحثا

لحتو رلموعة  أبدرجناو  ،ةداوليّ ات التّ سانيّ عريف باللّ التّ وىو بدراسة نظريّة حاولنا من خالذلا ( األصولو 

ة داوليّ على النحو اآليت :التّ  سانـّيلمجال اللّ ل وادلعريفّ  ،ظريّ من العناصر أسهمت يف بناء اجلانب النّ 



 مقدمـة

 

 ز
 

 غويّ ويف منظومة البحث اللّ  ،ة وتطورىا يف الفكر العريّ داوليّ ات التّ سانيّ نشأة اللّ و  ة،قافة العربيّ يف الثّ 

  سانـّياللّ  جتاهااللت ر اليت شكّ ويف األخَت لحدثنا عن أىم احملاو ادلعاصر، 

وأبدرجنا لحتو  ،والتأصيل ،ة بُت التأسيساألفعال الكالميّ  خصصناه لنظريةفل أّما الفصل األوّ      

ضمن ظاىرة  العريّ  ساينّ اث اللّ ة يف الًتّ بدراسة األفعال الكالميّ  لادلبحث األوّ  اىتمّ ، مبحثُت

ة عند ة األفعال الكالميّ اختص بالبحث عن أصول نظريّ  اينا ادلبحث الثّ أمّ  ، واإلنشاء؛اخلرب

ة منذ أن كانت رلربد ظريّ قصي عن اخللفية ذلذه النّ حيث قمنا بالبحث والتّ  ُت ادلعاصرين،غويّ اللّ 

وأصبحت  ،لتمت األفكار وعدّ أفكار طرحها "أوستُت" يف رلموعة من احملاضرات إىل أن قوّ 

،وذلك بفضل رلموعة من الفالسفة من بينهم  داويلّ التّ يرتكز عليها ادلنهج  ة،ة أساسيّ نظريّ 

  "سورل"

 و،وى"كاكييعقوب السّ  أيلـ " (مفتاح العلوم)ة يف داوليّ واىر التّ للظّ  اينكرسنا الفصل الثّ 

بتحديد  األول ثاىتم ادلبح جاءت ىي األخرى يف مبحثُت: ة،ة تداوليّ ة وظيفيّ بدراسة لحليليّ 

ة ظواىر تداوليّ و  أحوالو،و  ، الذي يندرج لحتو اإلسنابد اخلربيّ قة باإلسنابد ة ادلتعلّ داوليّ واىر التّ الظّ 

 قة بادلسند إليو ة متعلّ ظواىر تداوليّ و قة بادلسند ،متعلّ 

وينـدرج ، ةداوليّـالتّ ىـا وأبعابد ،صناه للحديث عن آليات علـم ادلعـاينخصّ فاين أما ادلبحث الثّ 

ة شـاملة حاولنـا مـن خالذلـا إبـراز أمهيّـة علـم ادلعـاين أسهمت يف بناء نظريّـ رلموعة من العناصر  ولحت

والبحـــث يف  ،، ولحديـــد أنواعـــوأخَتوالّتـــ ،قـــدمالتّ يف البالغـــة العربّيـــة ذلـــك عـــن طريـــق ضـــبط مفهـــوم 

ة ظـاىرة األفعـال الكالميّـو  ة،ق بـو مـن ظـواىر تداوليّـومـا يتعلّـ ،لـبأسـلوب الطّ و  ،اإلطنـابز، و اإلجيا



 مقدمـة

 

 ح
 

إليهــا يف  ناإىل خامتــة تضــمنت أىــم النتــائج الــيت توصــل ناويف األخــَت خلصــ .. " كاكيالّســ"عنــد 

  البحث

 حو اآليت:ة من مفاتيح البحث على النّ مّ مهمل نغفل تذييل حبثنا مبالحق حسبناىا مفاتيح 

 ةملحق اآليات القرآنيّ وملحق الّشواىد الّشعريّة ،و  (،فرنسي )عري، ةداوليّ للمصطلحات التّ  ملحق

   "كاكييعقوب السّ  أيـ "موجزة لترمجة و 

ة "مفتاح العلوم قديّ ة النّ نتنا البالغيّ ومقاربة خاصة دلدوّ  ،م البحث قراءة سلتلفةنأمل أن يقدّ 

وارات لنا إليو يف البحث كان نتيجة حه إىل أّن ما توصّ يفوتنا أن ننوّ  وال، "من منظور تداويلّ 

ة اإلشراف على ىذا ت مهمّ يت تولّ الّ  *خيرةمكاوي * "الدكتورة"وتوجيهات صارمة من  ،عميقة

كر اخلالص، فقد كان فإليها أتقدم بالشّ  العمل مذ كان فكرة حىت وصل إىل ما ىو عليو اليوم،

فعال يف إخراج ىذا ة ،ادلرحة بدور كبَت ، وروحها الطيبّ  ،وتشجيعها ادلستمرّ ،قيقة دلالحظاهتا الدّ 

 اهلل  حفظها ؛ ور لمات إىل النّ العمل من الظّ 

واهلل ويل  ،اوإن أخفقنا فمن أنفسن، قنا فمن اهللوفّ  دابد يف عملنا، فإنّ والسّ ، وفيقنسأل اهلل التّ      

 مقصد  وىو وراء كلّ ، وفيقالتّ 
 

 



 

 

 
 يقوؿ العالمة أبو يعقوب الّسّكاكي: 

كالـ ال يفرغ  يطول منشوره على توايل  األزمنة، أف ال الكالـ أف تنهج بو األلسنة، أحقّ 

ّّ إاّل  تلقيو بالقبوؿ إذا كرد يقرع  فباغبرمّ  ،على منواؿ اغبقّ  ينسج خربه إالّ  كال دؽ،  ي اال  ال

 كضبده.  ،كتأبِّيو أف يعلق بذيل مؤداه، ريبة إذا حسر عن كجهو القناع، كىو مدح ا تعاىل األظباع،

                                            [:  .[53ص  مفتاح العلـو
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 ة:ــــــــــئـــــــتوط

نوات األخَتة من ة  ي السّ سانيّ اللّ ك  ،ةراسات اؼبعرفيّ يت عرفتها الدّ ات العييقة الّ غَتّ التّ كانت        

يت ما لبثت اؼبعرفية، الّ  ،ةر الفكر اغبديث عرب كامل إقبازاتو العلييّ القرف العشرين شبرة من شبار تطوّ 

ك ي ىذا  ؛اةكطاااتو اػبالّ  ،زؼ ادراتو الكامنةػنػأكشك أف يست أّف العقل البشرمّ  االعتقادتدعو إىل 

 البنيومّ  ،وليدمّ يار التّ كالتّ   ةة متباينة  ي األسس اؼبعرفيّ ات لغويّ ل بزكغ تيارات، كنظريّ جّ السِّياؽ سُ 

يت كاألفق الّ ، البديل مثلانبثاؽ تيار جديد كاف  سانّ رس اللّ ضت عن الدّ كانت آخر شبرة سبخّ ... 

 إليو األحباث الّلغوية اؼبعاصرة. تسعى

  ي مألوفا موضوعا األخَتة نواتالسّ   ي فأصبحت، 1ةداكليّ التّ  ةظريّ النّ   ي األفق دذبسّ  لقد 

 يبكن ال يتالّ  كاؼبعلومات، العناصر ترمي ةلّ السّ  كانت أف بعد ةاألدبيّ  راساتكالدّ ، اتسانيّ اللّ 

 .ةقليديّ التّ  ةسانيّ اللّ  باألدكات كتوصيفها، معاعبتها

 اغبياة إفّ  حيث من متها،برّ  قافةالثّ  فيها زؿػزبت سةمؤسّ  عّرنا  ي الّلغة تكوف أف مندكحة ال     

 كاءكالذّ ، ةصطناعياال لّلغات" كنولوجيّ التّ " اػبطاب  ي منّهرة أصبحت لإلنساف ةاليوميّ 

 إىلم  ي مسألة كظيفة الّلغة يقودنا كلّ الكبَت باؼبّطلح، فإّف التّ  ىتياـاال؛ كنظرا إىل 2صطناعيالا

                                                           
حبقوؿ ؾباكرة، فإّف ؽبا الكثَت من الًتصبات  ي اللغة العربية، منها: التبادلية  pragmatiqueنتيجة لتداخل التداكلية  -1

كاالتّالية، كالنفعية إىل جان  الذرائعية. من كتاب ميجاف الركيلي، سعد اليازغي، دليل النااد األديب. إضافة ألكثر من 
 .100، ص2000، 2ريب، طا معاصرا، لبناف بَتكت، اؼبركز الثقا ي العيطبسُت تيارا أك مّطلحا نقد

2
يهدؼ علم الذكاء االصطناعي إىل فهم طبيعة  الذكاء االنسان  عن طريق عيل برامج للحساب االيل اادرة على ؿباكاة  - 

السلوؾ اإلنسان اؼبتسم بالذكاء من مثل حل مسألة ما ،أك التواصل إىل ارار  معُت من خالؿ العيليات االستداللية يت مت 
ج هبا .كمن أبرز  مواصفات الذكاء االصطناعي :التيثيل الرمزم ،االجتهاد ،سبثيل اؼبعرفة ،القدرة على التعلم من تزكيد الربنام
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 سبثيل: مثل منللقياـ دبهيات جوىرية  تّاؿاالاجة اإلنساف إىل ذباكز مستول سليم حبالتّ 

 كبرؾبة اؼبعرفة، سبثيل إىل واصلالتّ  من جوىرىا  ي الّلغة كظيفة تنتقل ةثػيّ  كمن، كإبالغها؛ اؼبعلومات

 أداة ليست" :رأل أّّناغة حيث ة اللّ التفاتة شبينة  ي نظريّ " أكستُت"ػػػػل اد كاف. 1كإبالغها، اؼبعلومة

 كتغيَت، العامل  ي أثَتللتّ  كسيلتنا الّلغة فحس ، كإمّبا واصلكالتّ ، فاىمكالتّ ، خاط للتّ  كسيلة أك

 ترميزمّ  نظاـ  ي الّلغة خلي عن اختزاؿالتّ  فكرةبم نسلّ ىكذا ك . 2"موااف خالؿ من اإلنساف سلوؾ

  معارؼ كفهيها يتطلّ  ،لّلغة ماداـ استعياؽبا فبثال  ي إنتاج اعبيل واصل اغبر يّ التّ  ه، مبدؤ اؼشفّ 

ة كاؼبلبسات الّسياايّ  ،ؿاؼبؤكّ  "ةاسًتاتيجيّ "ة تقـو أساسا على ات استدالليّ كيستلـز عيليّ  ،ةغَت لغويّ 

 . 3ةواصليّ ة التّ للعيليّ 

كمراسا  ،ة تنظَتاداكليّ ل مفهـو التّ اإلشارة إىل تشكّ  ركرمّ ر أنّو من الضّ من ىذا اؼبنظور نقدّ       

 كمّادرىا الكربل؟ ،ة؟ كما ىي جذكرىاداكليّ تأصيال. فيا التّ ، ك تأسيسا

 والموضوع: ،التداولية: المصطلح -1

ات القرف ػياف سبعينرت إبّ يت تطوّ ة الّ سانيّ راسات اللّ ة مبحثا من مباحث الدّ داكليّ التّ  تعدّ  

الّسييا  ي العقود  كالباحثُت، ،ارسُتيت شّدت انتباه الدّ اؼبفاىيم اغبديثة الّ  كمن أىمّ  ،العشرين

                                                                                                                                                                                

   1995، 172األخطاء .آف بونيو :الذكاء االصطناعي :تر:علي صربم فرغلي ،الكويت ، سلسلة عامل اؼبعرفة ،العدد : 
 .17،11ص 
جامعة  اسم اللغة العربية كآداهبا، تأكيلو،ك مقاربة  ي فهم اػبطاب  النّية، التداكليات :ىوارمبلقندكز  ينظر: -

  9، صأضبد يوسف طوط ،ربت إشراؼ:ـب رسالة دكتوراه، ،2009 ،2008كىراف،
 .06، ص 1991تر: عبد القادر انيٍت، اؼبغرب ، الدار البيضاء، إفريقيا الشرؽ،،،أكستُت: نظرية األفعاؿ الكالسيكية  -2
ية:ص  بلقندكز ىوارم -3  .10:التداكليات  النّّ
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 ي إطار  كالميّ   ، كإنتاجهم لفعل تواصليّ ابعضاس بعضهم ة فهم النّ يدرس كيفيّ فاؼببحث األخَتة، 

 د، كيا أنّو يبدك على درجة غَت اليلة من الغيوض ما هبعلو مستعّيا علىؿبدّ ، مواف مليوس

 كمالئم للحقيقة ،اليُت: "ؿبسوسة باؼبعنيُت التّ غة الفرنسيّ يقًتف  ي اللّ  كانف ما إذ ايق،بط الدّ الضّ 

فإّف  ؛داكيلّ سة للبحث التّ ّوص اؼبؤسّ ة النّ يّ ها غالبيت كتبت بػغة الّ اللّ  باعتبارىاة أّما  ي اإلقبليزيّ 

 .1ة"كالواائع اغبقيقيّ  ،اؿيعلى مالو عالاة باألع  ي الغال  األعمّ  يدؿّ  "pragmatic"مّطلح 

ة  يعٍت القيية العيليّ  (ةتينيّ الالّ )القواميس ، ك  ي اؼبعاجم الّتداكلّية مّطلح ىنا ذبّلى 

كمنو   ،دبعٌت الفعل" pragma" (اليونانّ )مشتق من اعبذر "ىو تبطة بالوااع؛ ك ة لألشياء اؼبر طبيقيّ كالتّ 

"pragmatikos"  ّكة باليوناني"pragmatika sanctio " ّأصبحت الكلية بفضل  ثّ  ،ةنيّ ػتبالال

ة تتقاذفو داكليّ للتّ  صطالحياال.ث إّف اؼبفهـو 2"أك كااعيّ  زمة تطلق على كل ما ىو عيليّ الالّ 

 حّرىاالت ـبتلفة يّع  كتأمّ  ،ربت ملتقى ؼبّادر أفكارػفقد اعت ة عديدة ،مّادر معرفيّ 

وف سانيّ ليس اللّ ف.3كعسَتان" ا ككاسعا،مع علـو أخرل فبّا جعل ؾباؽبا ثريّ "إضافة إىل أّّنا تتداخل 

إىل اؼبناطقة  جتياعاالل إّّنا تعٍت الكثَت من علياء ة ؛بداكليّ  بالتّ ُتكحدىم اؼبعني

كتطغى على  ،واصلكالتّ  ،قة باؼبعٌتعلّ ػاىتياماهتا إىل األحباث اؼبت تتجاكز(؛ ُتيييولوجيّ السّ )ك

                                                           
التداكلية من أكستُت إىل غوفياف، تر: صابر اغبباشة، سورية، الالذاية، دار اغبوار للنشر كالتوزيع  :فلي  بالنشيو: ينظر -1
 .17، ص2007، 1ط

2
- Cf .Hachette dictionnaire du français, Ed Mair Ga tard  paris 1995 

(pragmatique). 
للنشر كالتوزيع  اغبكية مع ؿباكلة تأصيلية  ي الدرس العريب القدمي، اعبزائر، بيت التداكلية اللسانيات  ي بوجادم: خليفة -3
 .63 ،ص1،2009ط
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العديد  ساع حدكدىا، أارّ ػاتّ ؛ كنظرا إىل  1يّ ػشاط اإلنسانػة عامة للنّ لتّبح نظريّ موضوع اػبطاب 

 و ال يبلك حدكدا كاضحة... كلعلّ ػ أنّ غزير إاّل ، جديد من الدارسُت غيوض معاؼبها، فهي درس

ة عدـ استقرارىا على مّطلح يشيل مقوالهتا داكليّ عريف بالتّ يت تّادؼ التّ الّعوبات الّ  من أىمّ 

"فقيل ، "pragmatique "ة لليّطلح األجنيبسييات العربيّ ػػت التّ حبيث تعددّ  االهتا العديدة،كؾب

ة الّسياايّ ،ة الوظيفيّ  ،ةاؼبقاميّ  ة،داكليّ ػكايل التّ  ،نيّب ػقال حرفيا عن اؼبّطلح األجػبعدىا ن (ةالرباغياتيّ )

فركؽ ال تسيح باستعياؽبا مًتادفة لتكوف  - ي الوااع  -األلفاظ  تلكة، كبُت عيّ ػفة، كالنّ رائعيّ الذّ 

  .2"مقابال لليّطلح األجنيّب 

كردكد أفعاؿ  ،يُتتعٌت خبّائص استعياؿ الّلغة عند اؼبتكلّ  (ةالرباغياتيّ )فإذا كانت 

"Austinأكستُت"لت فييا بعد مع ربوّ  ... ثّ حىت  للخطاب االجتياعيةياذج كالنّ  ،اؼبستقبلُت
 إىل3

                                                           
اللغة العربية ك آداهبا  تداكليات اػبطاب الّو ي  ي ديواف أسرار البالغة ؼبّطفى ؿبيد الغيارم:اسمبواّة عبدا : - 1

 .ص03، ،رسالة ماجستَت ،ـبطوط ،ربت إشراؼ :حنيفي بناصر2010 ،2009جامعة مستغاًل .
 .65 التداكلية،ص اللسانيات بوجادم: ي خليفة -2

أستاذ الفلسفة األخالاية جبامعة أكسفورد كىو  :كافJohn longshou Austinأكستُت  -ؿ  -الفيلسوؼ ج3-
سنة،من كتبو:كيف 48( ككاف عيره آنذاؾ 1960شخّية معركفة  ي األكساط األكاديبية الربيطانية كاألمريكية، تو ي سنة )

رفة تكت  األشياء بالكليات، ينظر:ؿبيود أضبد لبلة: آفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم اؼبعاصر،مّر، اإلسكندرية،دار اؼبع
 .61،ص 2002اعبامعية،دط،
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ظ، كشركط لفّ كالتّ  ،ياؿعستاالل مباذج سعت لتشيػكاتّ  ،ت بعد ذلكغة، ث امتدّ دراسة أفعاؿ اللّ 

 ّّ  . 1حليل اغبوارمّ كالتّ  ،حةال

ة أك باألحرل نظريّ  ،معُّت  و فلسفيّ توجّ  وبيل إىل "pragmatism"ة إّف مّطلح الذرائعيّ         

دبوجبها اغبكم على اانوف  يتمّ  ،ةاإلنسانيّ  ىتياماتاالر صبلة من تؤطّ اّليت ة ة للعقالنيّ ة عامّ فلسفيّ 

حدة اة منها، كاد تطورت  ي الواليات اؼبتّ تائج اؼبتوخّ كالنّ  ،ةطبيقات العيليّ ما من خالؿ التّ 

 ستعياؿاالنوعا ما من وجو مستلهيا التّ  ذلك كيبدك ة  ي منعطف القرف العشرين،األمريكيّ 

داكؿ سرعة  ي التّ ك  ،ذم سرعاف ما حظي باىتياـ بالغالّ  "pragmatish"ؼبّطلح  "الكانطيّ "

الذم استخلص من ىذه الفكرة  نظرية  ي  ،"كلياـ جييس"، كزمالئو كبو "بَتسشارؿ "لدل 

 نظرية  "جوف ديومبالتوازم مع ذلك استخلص "ك  ،ساخرا من موااف "بَتس"1906اغبقيقة سنة 

اعتربت ة للفكرة كيعيار لّداها، ك بالفائدة العلييّ  ة هتتمّ كانت الذرائعيّ   ثػمّ من ك .19032سنة  أداتية

ف ة تلح على اؼبكوّ ة فلسفيّ ي نظريّ هلة، فالواائع اؼبتخيّ  ؾبيوعة أفكار لكلّ  فكرة اؼبوضوع ما ىي إالّ 

 .3الفاعل لإلنساف اّد بلوغ اؼبعرفة العيليّ 

                                                           
ينظر: نعياف بوارة، ؿباضرات  ي اؼبدارس اللسانية اؼبعاصرة، عنابة،منشورات جامعية باجي ـبتار،  -1

 بواّة عبدا :تداكليات اػبطاب الّو ي  ي ديواف أسرار البالغة ؼبّطفى ؿبيد الغيارم: ،كينظر:171ص2006دط،
  .03ص

ية:ص 28تُت إىل غوفياف، صبالنشيو،التداكلية من أكسينظر:فيلي   -2  .11،كبلقندكز ىوارم:التداكليات النّّ
. 03بواّة عبدا :تداكليات اػبطاب الّو ي  ي ديواف أسرار البالغة ؼبّطفى ؿبيد الغيارم،ص  ينظر: - 3  
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اؼبعٌت  ي رحاب أنظية ة إنتاج طي عيليّ ػيغ "pragmatiqueة "داكليّ مّطلح التّ   ي حُت قبد      

غير ػتأ يفعندئذ ال يك ، اؽيّ كالسّ ،  ي عالاتها باػبطاب ة إالّ العالمات، فهو ال يراعي العقالنيّ 

د ات مل تتحدّ ّيا جعل الباحث يقف أماـ تداكليّ .مػ1"داكيلػة للبحث التّ ػّ كالفلسفي ،ةذكر الفكريّ اعب

ة رة بذرائعيّ غَت متأثّ    "  Montagueمونتاغ"ة قبد تداكليّ  بعد مع أّّنا  ي اّية ازدىارىا؛ كىكذا

 ."سبَت "

رة  ي بداياتو اؼببكّ  "pragmatique"إطاللة سريعة عند توثيق استعياؿ مّطلح أّف  الشكّ       

 بوصفو داالّ  89:1"تشارلز موريس" (األمريكيّ )أحباث الفيلسوؼ  وبيلنا إىل ،كدبفهومو اغبديث

،كاعترب  "Sémiotique2يييائيةالسّ "أك  ،العالمات على فرع من فركع ثالثة يشتيل عليها علم

ريها مفسّ  أك ،كمستعيليها ،يت تعاجل العالاة بُت العالماتة الّ ييائيّ ة جزء من السّ داكليّ "موريس" التّ 

ثالثة يبكن معاعبة كسبّثل الّتداكلّية حس  رأيو إحدل نواح .(كات ..  -اارئ  -سامع  -م )متكلّ 

 :الّلغة من خالؽبا

                                                           
1 - GF.Francisejaques, pragmatique,Encyclopaedia,universalis 2000 

CD,Rom,V :1   . 12الّنّية:ص  بلقندكز ىوارم :التداكليات:كينظر  

كىو علم  Sémiotiqueـ(ىو مبتدع مّطلح 1957،1913من اؼبعلـو أّف اللسان السويسرم فرديناند دم سوسَت)-2
أنظية التواصل دكف االاتّار على نظاـ التواصل راسة كل يدرس حياة العالمات  ي صل  اغبياة االجتياعية، كاؼبراد ىو د

اللغوم، كمن األنظية العالماتية قبد: اػبط كأجبدية الّم كالبكم كعالمات التأدب كاإلشارات... من كتاب: أضبد الوردن 
اجمللد الثان ـ،لبناف،بَتكت،دار الغرب اإلسالمي، 13ق/7اضية اللفظ كاؼبعٌت كنظرية الشعر عند العرب من األصوؿ إىل القرف 

 .711ص ، 1،2004ط
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 ة  بُت العالمات بعضها كليّ يعٌت بدراسة  العالاات الشّ ":  "Syntaxe"علم الًتاكي : *

اؽ اغبدث سيّ  عتبارباالة  دكف األخذ إىل دراسة الّلغة دراسة نسقيّ  -العلم  -جو أم يتّ ؛ 1"ببعض

ق دبنتج الكالـ ( أـ يت تتعلّ غة ) الّ ة للّ اإلنتاجيّ ة ق األمر بالعيليّ تعلّ أكمّاحباتو سواء  الّلغومّ 

 ي(؟ق باؼبلتقّ يت تتعلّ ة ؽبا )الّ فسَتيّ ة التّ أكيليّ بالعيلية التّ 

 2"يت ربيل عليها  ي الوااعيدرس عالاة العالمات باألشياء الّ ": "Sémantique"اللة: علم الدّ *

 .الكليات بالعامل اػبارجيّ  ذم يوجو اىتيامو إىل دراسة عالاةدبعٌت أنّو ذلك العلم الّ 

دبعٌت أّّنا ترتكز على  ؛3"بدراسة عالاة العالمات دبفسريها مّ ػهتت ":"pragmatiqueة:داكليّ التّ *

العادم،  اليوميّ  ؿّاتاالالاة اإلشارة دبن يسػتخدمها  ي ربديد ع ي ؿباكلتػها  واصليّ اإلطار التّ 

ااها ة معزكلة عن سيّ ية شكليّ ػأك عبارة بن ،صبلة رح ال يبكن اعتبار أمّ ق الطّ ػككف

 (.فاعليّ ػ/التّ واصليّ )التّ 

ّّص، أك فرع معر ّي لغوّم، فإّف الّتداكلّية هتدؼ إىل دراسة الّظواىر الّتابعة لليكّوف  أما كتخ

 .4 االستعياؿالّتداكيّل من مكّونات الّلغة ،كعليو تعرؼ بأنػّها دراسة الّلغة  ي 

ر ّوّ نا دبدل كفاء ىذا التّ ؤ ات تنبداكليّ عن التّ  "موريس"يت وبيلها الفكرة الّ  ي الوااع إّف  

أف تكوف فكرة  ة ال تعدكيػّ كمن ث ،ة العالمة على كجو اػبّوصعامة، كنظريّ  سانّ ظاـ اللّ للنّ 
                                                           

 .09،ص2002 دط، اعبامعية، اؼبعرفة دار اؼبعاصر، اإلسكندرية، اللغوم البحث  ي جديدة أفاؽ لبلة: أضبد ؿبيود  -1
  .09اؼبرجع نفسو :ص -2
  .09اؼبرجع نفسو :ص  -3

الدار العربية للعلـو ناشركف، منشورات ؿبيد األخضر الّبيحي :مدخل إىل علم النص كؾباالت تطبيقاتو، لبناف، بَتكت،  -4
 .48ق ،ص 1429،2008،  1االختالؼ، ط
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ة لتتجسد فييا بعد كجودا مكتيال مع األمريكيّ  (اتيييائيّ السّ )اختيرت  ي خلد أحد أاطاب 

 .1جةػة اؼبندمداكليّ التّ أنّار اذباه 

 ي "  usage" ستعياؿاالغة  ي ة على" أّّنا دراسة اللّ داكليّ لتّ با بإمكاننا تقدمي تعريف عاـّ        

ذم يّرؼ اىتيامو مباشرة إىل البٌت الّ  "Système l’inguistique" سانّ ظاـ اللّ مقابل دراسة النّ 

غة بُت ك تأسيا على ما سلف فإنّنا قبد صناعة اؼبعٌت تتيثل  ي تداكؿ اللّ  2دة".سانية اجملرّ اللّ 

ايل كبالتّ ، (،كصوال إىل نفي كالـ ما كلغومّ  ،اجتياعيّ ، ك )مادمّ  دامع  ي ّسياؽ ؿبدّ كالسّ  ،ماؼبتكلّ 

ظاـ كالنّ  ،واصليّ ة مثل اإلجراء التّ دبعزؿ عن أحداثو الفعليّ  اللغومّ  ستعياؿاال رال يبكننا أف نتّوّ 

" اؼبعٌت دبعزؿ عن شركط  زا على:ة مركّ داكليّ عندئذ يغدك موضوع البحث  ي التّ نفسو،  سانّ اللّ 

أبواب: باب  ة ي ثالث داكيلّ للبحث التّ  د اجملاؿ اإلجرائيّ كبالتايل يتحدّ  ، "Gazdar"اغبقيقة بتعبَت 

 (ةاسًتاتيجيّ )ة تعيل يّ ػمن ث؛ 3خاط "كباب اواعد التّ ، يُتأغراض الكالـ، كباب مقاصد اؼبتكلّ 

ة جريديّ التّ  "سوسَت"ة لنسقيّ  اايّ على استعادة اتول السيّ الّسابقة  كفق األبواب داكيلّ البحث التّ 

ة سانيّ للوحدات اللّ  (ثقا يّ )السوسيو ف ي اعبديد حوؿ اؼبكوّ ػّ سانيتيحور رىاف البحث اللّ  من حيث

 . ي عالاتو مع العامل

 

 
                                                           

يّ  : بلقندكز ىوارم - .12ص  ة:التداكليات  النّّ 1 

 .14 ص اؼبعاصر، اللغوم البحث  ي جديدة أفاؽ:لبلة أضبد ؿبيود-2
3-GF.J. Moschler, Anne Raboul, Dictionnaire encyclopédique de 

pragmatique, Ed Seuil paris p 32. 
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 العربي ة:الت داولي ة في الث قافة  -1-1

من أف نبدأ بتّدبر اؼبفهـو الّلغوّم  -ككبن نباشر تعريف الّتداكلّية  -مناص لنا  ال

 االىتداءلليّطلح اّلذم اد نستيّد منو بعض اؼبؤّشرات اّليت يبكن أف تضيء لنا دركب 

، كتكوين عنو فكرة عاّمة، شاملة ابل الّدخوؿ  ي تشّعباتو الّناذبة عن  إىل الّتأصيل لليفهـو

 كاؼبنطلقات، كالغايات. ،تعّدد الّرؤل

ي الثالفعل الثّ )ة داكليّ غوم ؼبّطلح التّ ة على أّف اعبذر اللّ لقد أصبعت جلُّ اؼبعاجم العربيّ     

ل نقّ ػكالتّ  ،ّرةكالنّ ، زاعػكالنّ  ،ذم ينّرؼ مفهومو إىل معاٍف كثَتة منها :"التناكبالّ "دكؿ" 

 مداكلة على األمر: داكؿ ... كاالوا :دكاليك أمأخذناه بالتّ  :معناه ،تداكلنا األمر: ......فقوؽبم

ة كىذه مرّ  ،ةكتداكلتو األيدم:  أخذتو مرّ  ا يداكؽبا بُت الناس،؛ ك دارتكدالت األياـ أم: 

اإلحاالت تلك تكاد  1"ة.ة كعيل ىذا مرّ ...كتداكلنا العيل بيننا دبعٌت تعاكننا عليو ،فعيل ىذا مرّ 

كتداكؿ " Recapture"ي كاؼبتلقّ  (،Emetteurالباث داكؿ )س لوجود طر ي التّ تؤسّ ة صبيعها غويّ اللّ 

أك ال ربقيق األفعاؿ  ،كالفعل ،ة كصل بُت القوؿداكؿ عيليّ كعندئذ يكوف مقتضى التّ ، اؼباؿ مثال

ة عليو نظريّ  حس  ما تنصّ  غومّ واصل اللّ  من خالؿ إقباز األاواؿ  ي نطاؽ التّ جرييّب  ي الوااع التّ 

 ة .األفعاؿ الكالميّ 

                                                           
     11، مج،1999 ،1 ط صادر، ،دار ،بَتكت لبناف العرب، لساف:منظور أبو الفضل صباؿ الدين ؿبيد بن مكـر ابن -1

 .دكؿ:مادة
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يا اواـ كاؼبنطق على أّنّ  ،سافظر  ي اللّ ة  ي حسباّنا النّ داكليّ ضين ىذا اإلطار أخذت التّ       

 .1فاعلكالتّ  ،واصلحاجة اؼبرء  ي التّ 

 َعَلى اللَّو   َأفَاء مَّا:﴿  ي القرآف الكرمي اولو تعاىلالّتداكلّية من شواىد استخداـ مّطلح        

لِ  ِمن   َرس وِلوِ   َل  َكي   السَِّبيلِ  َواب نِ  َوال َمَساِكينِ  َوال َيَتاَمى ال ق ر َبى َوِلِذي َولِلرَّس ولِ  َفِللَّوِ  ال ق َرى َأى 

َغ ِنَياء بـَي نَ  د وَلةً  َيك ونَ   اللَّوَ  َواتَـّق وا فَانتَـه وا َعن و   نـََهاك م   َوَما َفخ ذ وه   الرَّس ول   آتَاك م   َوَما ِمنك م   األ 

) كي ال يكوف دكلة بُت األغنياء منكم ( أم : "كي ال يكوف  كبياف .2﴾ال ِعَقابِ  َشِديد   اللَّوَ  ِإنَّ 

ة  ي كىذا مرّ  ،األغنياء منكم بينهم، يّرفو ىذا مرة  ي حاجات نفسو يتداكلو ذلك الفيء )دكلة(

الدَّكلة بالفتح الظّفر  فّ "إ : - ي معٌت اآلية -"الءػعيرك بن الع"كيقوؿ ؛ 3كسبيل اػبَت" ،أبواب الربّ 

كفيو أيضا اولو  4ذم يتداكؿ من األمواؿ".م اسم الشيء الّ كىي اؼبّدر، كبالضّ  ،كغَته ، ي اغبرب

اؼ بشأّنا : "... كاد ذكر صاح  الكشّ   .5﴾وتِل َك األيَّام  ن َداِول َها بـَي َن النَّاسِ  ﴿ :تعاىل

 :-كىو من أبيات الكتاب-كتارة ؽبؤالء، كقولو:  ،نداكؽبا: نّرفها بُت الناس، نديل تارة ؽبؤالء

                                                           
 ينظر: أضبد يوسف سيييائيات التواصل كفعالية اغبوار، اؼبفاىيم كاآلليات، اعبزائر، دار الرشاد،منشورات ـبترب السيييائيات -1

 .209، ص2004كربليل اػبطابات، جامعة كىراف، دط،
07سورة اغبشر، اآلية  -2 

مذيال بأسباب النزكؿ للنيسابورم، كاؼبعجم اؼبفهرس ؼبواضيع  ٍتجالقرآف الكرمي هبامشو ـبتّر من تفسَت اإلماـ الطربم للتي -3
 .546، ص1995، 7آيات القرآف الكرمي ؼبركاف عطية، ادـ لو كراجعو مركاف سوار، دار الفجر اإلسالمي، ط

 18، اعبزء 1963دط ، عبد العليم الربدكن، ربقيق: أبو عبد ا ؿبيد األنّارم القرطيب: اعبامع ألحكاـ القرآف، -4
 .19ص

 .140سورة آؿ عيراف: اآلية  -5
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 .1ـر  َـ َوَيومــًا ن س، َساء  ـًـا لنَـّا  *****  َوَيومـًا ن  فـَي ومـًا َعَلي نــَا، َوَيوم

كمشتقاتو استعيل  ي اآليات  ،ةداكليّ لفظ التّ إّف ىذا الّتّور ليس ظفرة  ي فراغ ،ذلك أّف 

عدـ ؽبا نليس من خالك  ناكب،كالتّ  ،عاا أك التّ  ،نتقاؿاال، أك  من حاؿ إىل حاؿغَّت دبعٌت التّ 

امع م إىل السّ حبيث تنتقل من اؼبتكلّ  لغة،سبة إىل الّ كيا األمر بالنّ  حوؿ،كالتّ  ،ستقراركاال، بوتالثّ 

 ، بل، كبذلك يكوف اؼبعٌت غَت ثابتفٍ ة معاؿ إىل عدّ أك يؤكّ  ،يكن أف يفهم ي ّسياؽ ما يػ

 يو .        كمتلقّ  ،وبُت باحث كغَت مستقرّ  ،ؿمتحوّ 

ال كتطّورىا يّل من فحّو تارىَبها إىل خالصة مفادىا أّّنا  ،ةداكليّ التّ  إّف اؼبتتّبع لنشوء

ّّ  سانّ سق اللّ ة للنّ اخليّ عالاة ؽبا بالقواعد الدّ  ّّ  ورمّ ال كي ( من اللة، الًتّ ، الدّ 2واتةمن مثل )ال

 اعبوان ، فهي تنك ّ  بل من اؼبيكن أف تستوع  كلّ  ،حيث أّّنا ال تقتّر على جان  كاحد

ر يت تشفّ على دراسة الّلغة من كجهة نظر كظائفية  بًتكيزىا على دراسة جوان  السِّياؽ الّ  اأساس

ّّ داكليّ التّ  كىكذا تعدّ  غة بوصفها جزء من مقدرة منجز اػبطاب،ا  ي تراكي  اللّ شكليّ   اّة زب

ا تسعى إىل  هتم ألّنّ اكخطاب ،ة  ي صل  أحاديثهملة الّلغويّ اس لألدّ ة استخداـ النّ يدرس كيفيّ  السانيّ 

 .                                                                                                3حىّت  كأغراض كالمو ،مامع مقاصد اؼبتكلّ ة اكتشاؼ السّ كيفيّ 

                                                           
الزـبشرم: الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األااكيل  ي كجوه التنزيل، لبناف، بَتكت، دار اؼبعرفة للطباعة كالنشر  -1

 .435، ص2)د.ت( ج
الّواتة: العلم الذم يدرس األصوات. - 2 

ية كبلقندكز ىوارم: ،10عاصر، صينظر: ؿبيود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم اؼب -3  التداكليات النّّ
 .14،15ص
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 معٌت الكالـك  ، اؼبعجييّ غوّم، كاؼبعٌت اؼبعٌت اللّ  :وايلمستويات  ي اؼبعٌت على التّ  ةتقـو ثالث

(؛ كمادامت الّتداكلّية تقّي من ؾباؿ اىتيامها مراعاة شركط فيّ ػم )اؼبواكمعٌت اؼبتكلّ  ،()السِّياايّ 

اغبقيقة اؼبتواضع عليها ضين القواعد الّلغػويّة ،كمنطق الكالـ ،فإّّنا تنتيي إىل اؼبستول الثّالث من 

عٌت، ككبػّس أّف الّنيوذج "اإلبستيولوجي"  اّلذم حازتو التّػداكليػّة ضين نػظرية اؼبعٌت أشػبو دراسة اؼب

حيث أّف الّتداكلّية تنتيي  من" luredR-Eما يكوف بالتّػّنيف الّػذم أشار إليو الباحث الّلسانػّي "

 .1إىل لسانّيات اعبيل الثاّلث 

اللة كؼبفهـو الدّ  ،ظلفّ ات التّ سانيّ امتدادا لل ة تعدّ داكليّ كوف التّ   نايت تّادفالّ  ذباىاتاالأّكؿ       

غة حس  ارسوف بُت داللتُت: داللة ترتبط باللّ ز الدّ . حيث ميّ  2ة.....وليديّ اللة التّ غة كالدّ باللّ 

ل أحد ذم يبثّ الّ  (األكستيٍتّ )ات الكالـ حس  اؼبقًتح ، كداللة ترتبط بلسانيّ (السويسرم)اؼبقًتح 

 ة.داكليّ مفاىيم التّ 

 للفعل ةعامّ  ةنظريّ  تّبح كي للخطاب العاـّ  اإلطار تغير ةداكليّ التّ  أفّ  غالبا نرل أف باتساعنا      

 من الّلغومّ  بالبحث عالاة ؽبا يتالّ  ةاؼبعرفيّ  العلـو من صبلة مع تتداخل هاأنػّ  قبد ةػّ شب كمن ،اإلنسانّ 

 دةمتعدّ  أنواع أفرز افبّ ( اػبطاب كربليل ات،يكولسانيّ كالسّ ، اتوسيولسانيّ السّ ك  ات،الليّ الدّ ): مثل

 .3كالعامة، ةطبيقيّ التّ  ةداكليّ كالتّ  ة،سانيّ اللّ  ةداكليّ كالتّ  ،جتياعيةاال ةداكليّ التّ  أبرزىا اتداكليّ للتّ 

                                                           
ية: ص  -1  .15بلقندكز ىوارم: التداكليات النّّ
 09، ص1986فرانسواز: اؼبقاربة التداكلية، تر: سعيد علوش، لبناف، بَتكت، مركز اإلمباء القومي، دط،  أرمينكو -2
ية 52اؼبعاصر، ص ينظر: ؿبيود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم  -3 ،كينظر:بلقندكز ىوارم: التداكليات النّّ
 .15ص
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الوعي  أساسعنّر  ذم يعدّ الّ " Réalité agissante"اؿالفعّ  الوااع "مبدأ أفّ الوااع ك  

 Sciences" لعلـو اإلنساف ا  ي الوات ذاتو ضين اإلطار العاـّ تأليفيّ ، ال مبطا أصليّ يبثّ ، داكيلّ التّ 

de l’homme " كينظر إليها  ي عالاتها  ،ة بوصفها ربليال للواائع اؼبالحظةداكليّ يعّرؼ التّ ك

كموضوع  ،زع إىل تأسيس حقلػكإذا كاف ين، علييّ  أإنّو ربديد مبدة؛ ااات كجودىا الوااعيّ بسيّ 

األكثر   ختّاصاتاالشيء عند اإلنساف تواصل( جامعا ىوامش  واصل )ألف كلّ مفّضلُت ىو التّ 

تّاصان باؼبعٌت ة اخداكليّ فإنّو ال يبكننا أف نعترب التّ  ،ةيّ ػكمن ث ،يقتّر عليها فإنّو ال ةكالسيكيّ 

 1". ختّاصاالاؼبتعارؼ للفظ 

ات ـبتلفة كذات مرجعيّ ، ةبّ عت متشي اىتياماة يغطّ داكليّ مّطلح التّ  فّ إ لن نبالغ إذا ما النا:    

كجو ة على داكليّ فق فيو الباحثوف على أفَّ حقل اىتياـ التّ ػة على كبو يكاد يتّ  ي العلـو اإلنسانيّ 

 ستلزاـكاال"، Presupposition"ابق السّ  فًتاضكاال "،Deixis"يشيل اإلشارات  ،اػبّوص

 .2كاغبجاج " Actes de langage" ةكاألفعاؿ الكالميّ  "،Implication" اغبوارم

 :ورـأة والتطـالنش ة:ـداولي  الت   -1-2

ارات يّ ها مدينة لعدد من التػّ ة ليس باألمر اؽبُتِّ السّييا أنػّ داكليّ ة التّ ظريّ ض لنشأة النّ عرّ التّ  إفّ   

ة اد توافقت داكليّ التّ  ةكر أّف نشأكاعبدير بالذّ  ،اؼبعيش اليوميّ الوااع  يت سبسّ كلطبيعتها الّ  ة،الفلسفيّ 

كاء فكَت  ي الذّ ضت عن التّ سبخّ  يتالّ  ،"Sciences cognitive"ة العلـو اؼبعرفيّ تقريبا مع نشأة 

                                                           
 .19فيلي  بالنشيو: التداكلية من أكستُت إىل غوفياف، ص  -1
 .15ينظر: ؿبيود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم اؼبعاصر، ص  -2
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ار فعل على تيّ  ردّ  يت كانتالّ فلسفة العقل... ك ات، سانيّ فس، كاللّ من مثل: علم النّ  صطناعياال

 عق  ظهوره  ي أمريكا منذ بداية القرف العشرين. لوكيّ فس السّ علم النّ 

ة يرجع ة األكىل لربنامج العلـو اؼبعرفيّ أسيسيّ اد يكوف من اؼبناس  اإلشارة إىل أفَّ البذكر التّ      

   ميلر"ك (1111سنة ) "تشومسكي"ف. ا القرف، كبالّتحديد مع مقاالتىذ ات منػيّػإىل" اػبيسين

   G.Millerنيواؿ A.NewelleكسييوفH -simon.."  ّجبامعة  "أكستُت"ة ؿباضرات كخباص

 .1(>>89ة سنة ىارفارد األمريكيّ )

ة عن داكليّ ة نشأت التّ ذم سارت عليو العلـو اؼبعرفيّ الّ  (بستيولوجياال) اهذباال  ي ظلّ  

عن ة كوّنا عبارة داكليّ ز التّ ما يبيّ  أفّ  ة، كالشكّ مفاىييو اػباصّ ، ك لو أسسو برنامج حبث ذبريدمّ 

غة ها تدرس اللّ ػّ فقة  ي أنكمتّ  ،كاألفكار نشأت متفاكتة من حيث اؼبنطلقات ،ظرياتؾبيوعة من النّ 

 كعالاتو بظركؼ الكالـ فهي هتتمّ  ؼبعٌت، دكف إنباؽبا ااؽ معُّت من خالؿ استعياؽبا ضين سيّ 

كتشرح  ،ةاكليّ ديت من شأّنا أف ترسم حدكد التّ مقاصدىم . "كمن األسئلة اؼبثَتة الّ ك  ،باؼبخاطبُت

ماذا نّنع غة أساسا من جهة ثانية؛ كدراسة اللّ اىن من جهة، الرّ  كظيفتها  ي تناكؿ اػبطاب األديبّ 

ة كبو ملتقى أطراؼ عدّ ة إذف ىي داكليّ فالتّ  ،2مع من نتكلم؟"ك  ؟ّضبطكماذا نقوؿ بال ؟محُت نتكلّ 

 يويلّ ابع الشّ د الطّ ما هبسّ  ذلك ،حىت ةكاؼبعرفيّ  ،ةقديّ كالنّ  ،ةبويّ كالًتّ  ،ةكالفلسفيّ  ،ةجتياعياالالعلـو 

 زع إليو . ػذم تنالّ 

                                                           
 .47ص اؼبرجع السابق : -1
 .07فرانسواز: اؼبقاربة التداكلية، ص أرمينكو  -2
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غة ة كانت مع أحباث فالسفة اللّ داكليّ إىل أّف بداية انطالؽ التّ تظهر بعض اؼبداخل الّنظريّة،  

 "؛ كىم:"ج.ةتداكليّ "ؼبّطلح  سبثل إجرائيّ  مع غياب أمّ  (أكسفورد الربيطانية)اؼبنتيُت إىل مدرسة 

 م، ذلك ضين دائرة اىتيامه"1>89بوؿ غرايس"، ك "سَتؿ . ك"ج. ر/">>89أكستُت  /ؿ

اه  ي مقابل اذبّ  "Ordinarg" ةالعاديّ أك " Natural language" ةبيعيّ غة الطّ بدراسة فلسفة اللّ 

" arnapكارناب"لو ذم يبثّ الّ  "formal language"  ةكليّ أك الشّ  ،ةغة الّوريّ مدرسة اللّ 
فكانوا .1

ة من خالؿ إبالغ مرسل رسالة إىل بيعيّ ة الطّ غة اإلنسانيّ ُت بطريقة توصيل معٌت اللّ صبيعا مهتيّ 

 رىا .مستقبل يفسّ 

اغباصل  ي  ختالؼاالة يذى  بنا إىل "استحضار داكليّ الغال  أّف اغبديث عن نشأة التّ      

بإدماج  ة هتتمّ داكليّ التّ . ذلك أّف أسيس اؼبعر يّ كدكرىا  ي األخذ بأسباب التّ  ،ديد مفهومهارب

ة اآلخر أّف مهيّ  همبعض ي نظر بعض الباحثُت ، كيرل ة الفعل ضين نظريّ  غومّ لوؾ اللّ السّ 

 ي حُت  بكل أنواعو؛ اغبيّ  يّ ػفاعل اإلنسانأك باألحرل التّ  ،واصلف على مدارسة التّ ة تتواّ داكليّ التّ 

 Maxماكس بليك ػّا دفع ب "اؽ فبا تعاجل أساسا استعياؿ العالمات  ي السيّ يرل بعضهم أّنّ 

Bleak"  ّيييائيّ السّ )سُت األكائل الباحث منظور أحد اؼبؤسّ  وة، كىإىل تسييتها بالسّيااي 

 . 2" 89:1شارؿ موريس  ( "ك.األمريكيّ 

                                                           
التداكليات  بلقندكز ىوارم: كينظر: 10، 09ؿبيود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم اؼبعاصر، ص  -1

ية:ص  .17النّّ
 .17ص  :التداكليات النّية ىوارم بلقندكز: -2
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 " ي كتاهبيا اؼبوسـو "D. Venderlichفندرليش"د.ك، "U.Masseماس "أ. كيا يدرؾ  

pragmaticsandsprachlichers" ة:داكليّ ات التّ سانيّ تكوين اللّ  أربعة أصوؿ  ي 

     ."Cercle de vienneينا ػف"ة بنادم ػطػة اؼبرتبيّ ػطقػاؼبن (اتييائيّ ػيالسّ ) -

ف العيل فكَت فيو من خالؿ مكوّ ع عنها تيار طاغ أعيد التّ يت تفرّ الّ  "موريس)سيييائّيات( "ش. -

(composant de travail )،  ّكلوس   "ج.لو كيبثG.Klaus ". 

G.S.peiceرس ػبيش.س/ ")pragmatism"ة ة األمريكيّ رائعيّ الذّ  -
1. 

ة داكليّ حوؿ اختالؼ الباحثُت  ي ربديد مفهـو التّ  اجوىريّ  اة فراػّ أّف شبأىّم ما يلفت الّنظر  

 كتّّوره يُتلليتكلّ  اايّ اؼبعٌت السيّ  اغباصل  ي إدراؾ االختالؼرجة األكىل إىل ذم يرجع بالدّ الّ 

عليو تطبيقّيا، كتنظَتا؛ كعليو، فإّف يراىن  داكيلّ ذم ما برح البحث التّ بوصفو اؼبعطى األساس الّ 

ل إىل جدؿ اللة أدّ ات مع علم الدّ داكليّ موضع ذلكم اؼبعطى  ي ؿبور تكاد تتداخل فيو التّ حقيقة 

 .2ةداكليّ سليم بنوعُت من التّ ىل التّ بُت الباحثُت يقودنا أساسا إ علييّ 

، كاشتهر تداكؿ يّ ػسانظاـ اللّ  ي النّ  "pragmatique intégrée" :ت داولي ـة الت كاملي ةال -أ

ة انطالاا من تّور نظريّ  "؛ديكرك"ك "أنسكومرب"ة اؼبنجزة مع أحباث داكليّ حليالت التّ التّ  مّطلح

                                                           
عكنوف ديواف  لطلبة معاىد اللغة العربية كآداهبا، تر: وبياتن، اعبزائر بن اعبياليل دالش: مدخل إىل اللسانيات التداكلية -1

 .4،5اؼبطبوعات اعبامعية، ص 
.18ينظر: ىوارم بلقندكز: التداكليات النّية: ص  - 2 
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غَت  ة، مهيتها دراسة اؼبعٌتطركحات اؼبلفوظيّ أيا مع ات، ال سيّ سانيّ اكتيلت ضين اللّ  ةدالليّ 

 .1ة ي مستول األفعاؿ الكالميّ  اغبر يّ 

كعن  ،يػّ سانظاـ اللّ ة عن النّ أم مستقلّ  "pragmatique Radicaleالت داولي ـة األصلي ـة: " -ب

 .2اللة على كجو اػبّوصعلم الدّ 

 ي حقل  "ك.شارؿ موريس"ة كاسعة ابتداء بإسهامات األكىل على مساحة معرفيّ  سبتدّ          

، كىي "ديكرك"يت ضبل رايتها ة الّ ة الفرنسيّ سانيّ كانتهاء عند جهود اؼبدرسة اللّ  (،اتيييائيّ السّ )

انطالاا من أّف  "competence l’inguistique"ة سانيّ تراىن على مفهـو الكفاءة اللّ "ة تداكليّ 

زا ة حيّ داكليّ ان للتّ غة،  ي حُت يشغل األمبوذج الثّ ر بشركط استخداـ اللّ ة تتأثّ غويّ الالت اللّ الدّ 

 "سَتؿ"ك  "أكستُت"ة خباصة نظريّ (، ك أكسفورد)من جهود فالسفة مدرسة   يبتدّ  (اابستيولوجيّ )

إىل غاية  ستلزاـ اغبوارمّ " حوؿ الكالـ اؼبضير، كاإلغرايس"كؿباضرات ، ةحوؿ األفعاؿ الكالميّ 

  ةة الكليّ داكليّ ى بالتّ حوؿ ما يسيّ  "ىابرماس يورغُت" أحباث الفيلسوؼ األمريكيّ 

"Pragmatique Universelle"  ّغومّ ذلك أّف األمبوذج ينتيي إىل دراسة اإلقباز الل 

"performance l’inguistique"  ، ّة"ة أصليّ فهو ال يعدك أف يكوف تداكليradicale3 

                                                           
ينظر: خليفة بوجادم:  ي اللسانيات التداكلية، مع ؿباكلة تأصيلية  ي الدرس العريب القدمي،اعبزائر، بيت اغبكية للنشر 1-1

 ؿباكلة الدرس العريب القدمي ، بيت اغبكية  م :  ي اللسانيات التداكلية، مع.82،ص 2008كالتوزيع، دط،
2-GF. Maingueneau les termes clés l’analyse de discours, Ed seuil paris:1996-

p65 
 .18ص  :ىوارم بلقندكز: التداكليات النّية -3
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ة طيلة عقود من داكليّ ظلت التّ ػّا أارّه بعض الّلسانّيُت، كاؼبّطلحُت الرغم فباغبقيقة أنػّو على       

ادس من إىل أف جاء العقد السّ  غومّ رس اللّ هبا  ي الدّ  ، كمل يعتدّ الزمن ال تغطي أم حبث فعليّ 

ؿباضراتو  "John Austinجوف أكستُت"عند ما ألقى  (>>89سنة )بط  ي القرف العشرين، كبالضّ 

 ، كأنبّومفهـو تداكيلّ  ؿ" حيث استعرض أكّ  William James Lecture" (ىارفارد) ي جامعة 

ىو تيار الفلسفة  ،عاـّ  ذم استوحاه من ؾباؿ فلسفيّ ة الّ ة األفعاؿ الكالميّ متيثال  ي نظريّ 

كىو "األفعاؿ  ،ؿ مفهـو تداكيلّ ألكّ  الينبوع اؼبعر يّ  2أّف "الفلسفة التحليلية"ا كدب؛ 1ةحليليّ التّ 

 كدبختلف اذباىاتو كاىتياماتو ،يار الفلسفيّ التّ  بذلكعريف فقد بات ضركريا التّ  ،ة "الكالميّ 

 -األفعاؿ الكالمية-ة  غويّ اىرة اللّ لنشوء الظّ  كاضن الفكرمّ  ،ةة اؼبعرفيّ د اػبلفيّ و هبسّ ياه ألنػّ كاضا

 ة.داكليّ ة التّ ظريّ ؿبور من ؿباكر النّ  ل أىمّ يت سبثّ الّ 

 أصيل: شأة والت  ة: الن  حليلي  الفلسفة الت   -2

ّّ  العلييّ دبفهومو  اهذبّ ظهر اال  " غوتلوب فرهبو"  يّ ػاـر بزعامة الفيلسوؼ األؼبانال

(Gottlobfrege) (81;1-899< ّي العقد الث  ) ي  يسافيينا بالنّ "ان من القرف العشرين  ي  "

ة من مثل: سبييزه بُت غويّ حليالت اللّ ذم أجرل فيو بعض التّ الّ كتابو: " أسس علم اغبساب" 

ة اغبيلية، حيث بُّت أّف اف عياد القضيّ ذاف يعدّ كاسم ايوؿ اللّ  ،العلمتُت نبا: اسم مقولتُت لغويّ 
                                                           

 .09ينظر: ؿبيود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم اؼبعاصر، ص  -1
نسق حديث يشكل أرضية معرفية فلسفية لنشوء آخر نظرية لسانية كىي نظرية النحو الوظيفي كينطلق الفلسفة التحليلية:  -2

فهي اليت تعرب عن ىذا الفهم، كمن أبرز التيارات  من مسلية أّف فهم اإلنساف لذاتو كلعاؼبو يرتكز  ي اؼبقاـ األكؿ على اللغة،
كفلسفة اللغة العادية كالظاىراتية اللغوية، ينظر:ؿبيد رشواف  فلسفة  ية،الوضعانية اؼبنطق اليت أطرت تّور اؼبدرسة التحليلية:

 .  28اللغة العادية، ص 
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ة إىل اسم العلم ة الوظيفيّ ، أم إسناد ؾبيوعة من اػبّائص الوصفيّ 1ّورايوؿ يقـو بوظيفة التّ 

ة السم العلم إشارتو ، أك بعبارة أخرل فإّف الوظيفة األساسيّ  ي حُت يشَت اسم العلم إىل فرد معُّت 

أك بعضها  ،ؾبيوع اػبّائص اللةالدّ  تعٍت ة لليحيوؿ، ك   ي مقابل الوظيفة األساسيّ فرد معُّت  إىل

 جل . ة اؼبعٌت عند حبثها عن طبيعة ىذا األخَت  ي كالـ الرّ بزئبقيّ  -عبَتالتّ  إف صحّ -يت أفرزت الّ 

بُت  تلك حقيقة هب  أف ال يغفلها كّل من يرـك اػبوض  ي دراسة الًّتاث، كمفادىا  أنّو مّيز      

أحدث  ىكذاة، ك الليّ عن رؤيتو الدّ   ي الفلسفة ينمّ  غومّ جديد اللّ التّ  كذلكاؼبعٌت كاؼبرجع أيضا، 

 .2كالفلسفة اغبديثة ،اطيعة بُت الفلسفة القديبة

"جورج كتطويرىا:  ،، كإاامة دعائيهاجع إليهم الفضل  ي كضع أسسهاذين ير من أىم ركادىا الّ    

3ادكارمو
Ge.Moore"4برتراند راسل " و

B.Russell"5فيج فتغنشتاين لود"ك
L.Wittgmstein"   

                                                           
 .27،28التداكلية عند العلياء العرب، ص  :ينظر: مسعود صحراكم -1
 .29ص  :نفسو ينظر: اؼبرجع -2
كفتغنشتاين، كشارؾ  ي تأسيس ( كاف صديقا لراسل 1958-1873: فيلسوؼ اقبليزم ) Ge.Moore جورج ادكارمو-3

اغبركة التحليلية إضافة إىل دكره الطالئعي  ي ربديد الوااعية  ي بلده اقبلًتا، لكنو يرزح ربت كطأة اؼبثالية اؽبيجلية لو عدة 
 ي فلسفة اللغة  دراسات :أعياؿ فلسفية مهية مشل: " دفاع عن اغبس اؼبشًتؾ" ك" مبادئ األخالؽ " ينظر: مهراف رشواف

 كما بعدىا. 28ص 
(فيلسوؼ من ركاد الفلسفة التحليلية، مل يكن فيلسوفا فحس  بل كاف 1970،1872) :B.Russellبرتراند راسل  -4

رياضيا، منطقيا كسياسيا كأدبيا كرجل تربية كإصالح، ثار على الفلسفة اؼبثالية مستخدما اؼبنهج التحليلي اعبديد، تتيثل 
يع بُت اؼبنهج التجرييب كالعقلي من جهة ككذلك ؿباكلتو تزكيد الفلسفة باؼبنهج العليي، من مسانباتو األساسية  ي ؿباكلتو اعب
 ، كما بعدىا.32ماتيياتيكا"، ينظر اؼبرجع نفسو ص  كتبو " أصوؿ الرياضيات" ك"برنكبيا

( ، أستاذ 1889،1951: منطقي مبساكم ربّل على اعبنسية الربيطانية)L.Wittgmstein لودفيج فتغنشتاين-5
اذبو إىل دراسة اللغات الطبيعية، كضع نظرية لعبة  1903الفلسفة  ي كيربيج، حبث  ي أسس الرياضيات، كبداية من سنة 

 38" . ينظر اؼبرجع نفسو، ص Philosophical investigation، من مّنفاتو "( jeu de langageاللغة)
 بعدىا. كما



 الماىي ة واألصول :داولي  الت   اني  الدرس الل س                                         المدخل      

12 
 

ذم كالّ  ،ةعاؿ  ي انبثاؽ ظاىرة األفعاؿ الكالميّ كر الفّ كالدّ  ،ذم كاف لو الفضلىذا األخَت الّ      

"فلسفة  اه:اه جديدان ظبّ سا اذبّ ة مؤسّ اؼبنطقيّ  (ةالوضعانيّ )سار على درب "فرهبو" منتقدا مبادئ 

 العادم -اإلنساف  -جلكطبيعة اؼبعٌت  ي كالـ الرّ ، غةامها اغبديث عن طبيعة اللّ ة" اوّ غة العاديّ اللّ 

ك إىل تفادم البحث  ي كدعت بذل، داكال ؿبدّ  ،فوصلت إىل نتيجة مفادىا أّف اؼبعٌت ليس ثابتان 

ّّ  اؼبعٌت اؼبنطقيّ  راسة باعتبارىا األداة غة موضوعا للدّ ة اللّ حليليّ خذت الفلسفة التّ ػّ كىكذا ات؛1اـرال

ضاربة بذلك ما جاءت بو الفلسفة ،ة اليت تستطيع بواسطتها فهم الكوف فهيا صحيحا اؼبعرفيّ 

كمل تلو ما يستحق من  ،األخَتة ىذه تلتفت إليوذم مل ة الّ غات الطبيعيّ ة مبدأ اللّ ة خاصّ الكالسيكيّ 

من صييم البحث  يعدّ  ةحليليّ ت بو الفلسفة التّ ذم اىتيّ كالبحث، كنفس اؼببدأ الّ  ،راسةالدّ 

 2مبادئ : ةفهي بذلك فلسفة تقـو على ثالث ،يػّ داكلالتّ 

 .(اؼبيتافيزيقيّ )خّوصا جانبو  ،القدمي خلي عن أسلوب البحث الفلسفيّ ضركرة التّ  - 

 ."غومّ حليل اللّ ة اؼبعرفة" إىل موضوع " التّ من موضوع " نظريّ  الفلسفيّ  ىتياـاالتغيَت بؤرة  - 

 .عنو عةاؼبتفرّ  ةغويّ اللّ  واىركالظّ  اللة،الدّ  مبحث يايّ الس ،، كتعييقهااللغوية اؼبباحث بعضربديد  -

لفلسفة لزة اؼبييّ بتقدمي بعض اػبّائص "  Sholimowisk شولييوفسكي"حُت ااـ   ي       

ز باػبّائص يت تتييّ الّ على نوع من فلسفة القرف العشرين ،اسم يطلق  اإذ يرل أّنّ  ة.حليليّ التّ 

 .3اليةالتّ 

                                                           

.29ينظر: مسعود صحراكم: التداكلية عند العلياء العرب، ص  - 1 
 .  31،32ص  نفسواؼبرجع  -2
 .14، 13ؿبيد مهراف رشواف، دراسات  ي فلسفة اللغة، ص  ينظر: -3
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 .فكَت الفلسفيّ ة  ي التّ غة، كاعتبارىا دعامة أساسيّ على دكر اللّ  عتياداال*

 ة إىل أجزاء صغَتة ؼبعاعبتها جزءا جزءا.تفتيت اؼبشكالت الفلسفيّ *

 ة.خاصيتها اؼبعرفيّ *

 حليل .ة التّ لعيليّ  Inter subjectiveاتية(  الذّ )البُتأك  كاتاؼبعاعبة اؼبشًتكة بُت الذّ *

ة تنهض كاألنساؽ الفلسفيّ  ،أّف الكثَت من الفلسفات اؼبالحظ على الّرؤل الّنقديّة اؼبعاصرة 

كبُت األنواع  ،فارؽ بينهاال كاؼبرتكزات، كلكن اؼبظهر الكفيل بزرع اغبدّ  ،ماتاؼبقوّ  تلكعلى 

 .1ة حليليّ ة األخرل اجتياعها معان  ي آف كاحد داخل الفلسفة التّ الفلسفيّ 

 فقد بعة،ة اؼبتّ اؼبعرفيّ  كاألسس، ُتحليليّ التّ  الفالسفة بُت ظرالنّ  كجهات اختالؼ من انطالاا 

 :2كربل اذباىاتة ثالث إىل ةحليليّ التّ  الفلسفة بتكتشعّ ، انقسيت

 (Rudolph Garnapركدكلف كارناب)بزعامة  :" Positivismelogique" ةاؼبنطقيّ  ةالوضعانيّ -8

 Edmond ىوسرؿ)بزعامة  "phénoménologie du langage:" ةغويّ ة اللّ الظاىرتيّ -9

Husserl) 
( فيتغنشتاين)بزعامة  "philosophie du langage ordinaire"ة: غة العاديّ فلسفة اللّ -:

Luducigwettgentein. 

                                                           
 .28ص  السابق ينظر: اؼبرجع -1
 .31،32التداكلية عند العلياء العرب، ص  :ينظر:مسعود صحراكم -2
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يت الّ ة األفعاؿ الكالميّ ة " نشأت بُت أحضانو ظاىرة غة العاديّ الفرع األخَت أم " فلسفة اللّ ك 

ة األلعاب نظريّ ، كتطوير ةظاىرة استيراريّ  ااؼبعاصر حبكم أّنّ  داكيلّ رس التّ تعترب من أىم ؿباكر الدّ 

 .1(فتغنشتاين)يت أسس ؽبا الفيلسوؼ غوية الّ اللّ 

 ة معاف تنظر إىل الكلية بوصفها إنتاج لعدّ  (فتغنشتاين)غة حس  اللّ ة ألعاب إّف نظريّ        

 يت تردّ الّ اغبياة اليومّية، باعتبار الّسياؽ   ؽبا  ينتاجات اؼبختلفة كفقا الستخدامها اؼبتغَتّ كتأيت اإل

ة غة زبضع غبسابات منطقيّ يت كانت تعترب أّف اللّ ؤية الّ م ) فتغنشتاين( تلك الرّ كبالتايل حطّ ، فيو

ة ؿباكلة لفهم أيػّ  فإفّ  عليو،ك 2ؿبددا،ا، غة معٌت كاحدكلية  ي اللّ   يت لطاؼبا اعتربت أّف لكلّ دايقة كالّ 

اغتو  ي سيااات ككيفيات صيّ  ،ة على الوااعكفهم استعياالتو الفعليّ  ، مرىوف بإدراؾلفظ معُّت 

 فة.ـبتل

يت تضع اغبدكد "خرؽ القواعد الّ غة تو "ألعاب اللّ من خالؿ نظريّ  "فنغتشتاين"أّف يبدك       

واصل "فقد جعل ة التّ يت سبارس فيها عيليّ الّ  ةجتياعياالة وميّ كاغبياة اليّ  ،غومّ شاط اللّ كاغبوافر بُت النّ 

دة كفق سيااات اؼبتعدّ  اظهر من خالؿ استخداماتنة معاف تغة ؾبيوعة كليات حاملة لعدّ من اللّ 

                                                           
يؤثر الكثَت من الباحثُت استخداـ عبارة فتغنشتاين األكؿ كالثان، للتفريق بُت مشركعو األكؿ كالثان، فإذا كاف فتغنشتاين  -1

األكؿ يقوؿ أف مهية الفيلسوؼ ليست إاامة نظريات فلسفية كإمبا ؾبردة توضيح منطقي لألفكار أك ربليل منطقي للقضايا 
مثل اضايا الرياضيات كاؼبنطق كىذه القضايا " ربّيالت حاصل" كمن القضايا ما يّور كمن القضايا ما ال يّور الوااع 

الوااع كىي اضايا اغبياة اليومية، ككانت مهية الفيلسوؼ عنده  ي ىذه اؼبرحلة ربليل ىذين النوعُت من القضايا .أما الثان: 
كذلك بعادة الفالسفة إىل اللغة العادية ك تركم أم ؿباكلة رفض ىذه اؼبهية كاستبدؽبا  ي مهية جديدة تكين  ي اؼبعاجل النسبية 

 إلاامة لغة مثالية أك استخداـ مّطلحات اخًتعها الفالسفة.
 .57، ص 1985بَتكت، دار النهضة العربية، دط، ينظر: ؿبيود فهيي زيداف،  ي فلسفة اللغة ،لبناف، -2
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غة ة يقوؿ:" يبكننا اعتبار اللّ بنا إىل نظرة أكثر إنسانيّ  طور يفضيالتّ  ذلكك  ،1د فيها "دة ترّ ؿبدّ 

يت هبا إضافات من أحقاب اعبديدة الّ ك  ،كاؼبنازؿ القديبة ،احاتكالسّ  ،اةة اديبة: متاىة من األزّ مدنيّ 

ة مستوية ك منتظية هبا منازؿ موحدة واحي ذكات أزاّ ككل ىذا ؿباط بسلسلة من الضّ  ،ـبتلفة

 2كل"الشّ 

"اؼبفتاح  كاعتربىا ة  ي فلسفتو،ة األساسيّ غة اؼبادّ جعل اللّ "  ي دراستو؛ ففتجنشتاينأجاد " 

نااضات اؼبنتشرة بُت كالتّ  ،ذلك أنّو كاف يعتقد أّف اػبالفات ،ذم يفتح مغاليق الفلسفةالّ  حرمّ السّ 

يت ديدة الّ ر فلسفتو اعبفراح يطوّ  إيّاىاأك إنباؽبم  ،غةلّ سوء فهيهم ال الفالسفة سببها األساسيّ 

كإدراؾ معناه مرىوف بإدراؾ  ،فظ،ففهم اللّ  3غة " ي اللّ   ستعيايلّ اال توصي دبراعاة اعبان 

ذاف نبا اللّ  ستعياؿكاال، اؼبيارسة إذف:؛ ذم كرد فيوالّسياؽ الّ  بكاستيعا ،ةاستعياالتو  الفعليّ 

يوذج إىل النّ  يوذج البنيومّ النّ حوؿ من دعوة صروبة إىل التّ  تعدّ ك ، كاستخدامها ،غةيكسباف تعليم اللّ 

هبا استخداـ لغتنا  يت يتمّ ريقة الّ من ربديد الطّ  البدّ  :"يبكن القوؿ وكعلي غة؛للّ  ستعيايلّ اال داكيلّ التّ 

غة ألّف كظيفة اللّ  ة،اؼبشكالت الفلسفيّ  تلكهبا من أجل حّل  يت يتمّ ة الّ كالكيفيّ  ، ي الوااع

، بديهّي  ةاوريّ ، ةاألساسيّ  أثَت فيهم كالتّ  ،فاىم مع اآلخرينإىل جان  التّ الّتواصل كيا ىو معلـو

 4ط اآليت:كموافها منها  ي اؼبخطّ  ،ةداكليّ الثة من التّ الثّ  اىاتذبّ االكيبكن تلخيص مواع 

                                                           
 .57ص  :السابقاؼبرجع  -1
 .21سانيات التداكلية، ص اعبياليل دالش: مدخل إىل الل -2
 .34مسعود صحراكم: التداكلية عند العلياء العرب،ص   -3
 .35ص  :نفسواؼبرجع  -4
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ـّ، ة نشأت  ي مناخ فكرمّ ظاىرة األفعاؿ الكالميّ على ما تقّدـ فإّف  بناءن   ميزتو أنّو كىلّ  عا

 ي قا فأسهيت إسهاما معيّ ، كتوضيحا، كفهيا ،لغة دراسةكانفتح على الّ  ،(ؼبيتافيزيقيا)ظهره ؿ

فإّف لليفاىيم ىذا، باإلضافة إىل  أك مهيلة، ،شةة كانت مهيّ كتداكليّ  ،ةكدالليّ  ،ةدراسة ظواىر لغويّ 

كأعطتها  ،يت أخرجتها إىل الوجودة الّ كمنابعها الفكريّ  ،ةة اػباصّ ة األخرل أصوؽبا اؼبعرفيّ داكليّ التّ 

 ة اغبياة.شرعيّ 

 ـة:داولي  محـاور الت   -3

ّّ عن إعطاء ىذا التّ  ارسُتلقد حجم جّل الدّ    ال يستيدّ  ، ذلك أنػّوناص ربديدان معيّ خ

د ق، كيا أّف تعدّ الباحث  ي إطار ضيّ  من خالؿ استخداماتو، فضال عن كونو يزجّ  تسويغو إالّ 

انطالاا من -غَت أنّو  إعطاء ربديد معُت ؼبفاىييها، دكف ة حاؿداكليّ ات التّ سانيّ هات اللّ توجّ 

 الفلسفةالتحليلية

 

 غويةاىراتية الل  الظ  

غة في إطار تدرس الل  
منها:الوجود  وجودي أعم

الوجود ، و غةلل   ابقالس  
 الالحق لها

 يةغة العاد  فلسفة الل  

مها ة كما يتكل  غة اليومي  تدرس الل  
 خص العاديالش  

 ةالوضعانية المنطقي  

ورية المصطنعة غات الص  تدرس الل  
غات ن الل  بديال م و تتخذىا

 ةبيعي  الط  

 
 

 

غير معنية بصميم 
 داولي  البجث الت  

في صميم البحث 
)ظاىرة  داولي  الت  

 ة(األفعال الكالمي  

غير معنية بصميم 
 داولي  ث الت  البح
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، كاألفعاؿ ات اغبوارمفاىييها، فهي لسانيّ  ف أف يتناكلوا بعضطاع الباحثو است -مفهومها

لقوؿ كنّدؽ ا؛ 1ةة كتبليغيّ كاجتياعيّ  ،ةغة بوصفها ظاىرة خطابيّ ذم يتناكؿ اللّ كالعلم الّ ، ةالكالميّ 

األفعاؿ  رح على سبيل اؼبثاؿ ال اغبّر منة بشيء من الشّ داكليّ سنتناكؿ بعض مفاىيم التّ ىنا إنػّنا 

 ات .شاريّ كاال ،اغبوارمّ  ستلزاـكاال اؼبسبق، فًتاضكاال ة،الكالميّ 

 "Les Actes de language" ــةاألفعـال الكالمي   -3-1

ة تبحث  ي عالاة العالمة ة اؼببٍت على أساس أّّنا نظريّ داكليّ نطالاا من مفهـو التّ ا      

غة إىل اإلقباز متجاكزة بذلك استعياؿ اللّ  ،2سايتاؼبؤسّ  كيز على الّسياؽ العر يّ كالًتّ ، دبستعيليها

ة وبيل مباشرة إىل اغبديث عن أفعاؿ الكالـ ألّّنا تعكس لنا اعبان  داكليّ فإّف اغبديث عن التّ 

 ة .داكليّ لألعياؿ التّ  اؼبادمّ 

ا لتجسد موافا  مضادّ  (اإلقبليزم جوف أكستُت)ة للفيلسوؼ ة األفعاؿ الكالميّ جاءت نظريّ       

ذين دأبوا يعتربكف أّف الّ  " logiqualpositivasm( "ةة اؼبنطقيّ الوضعانيّ )ائد بُت فالسفة السّ  هلالذّبا

"ككصفها كصفا يكوف إّما  state of affaires"كاائع العامل غة كظيفة كاحدة تنحّر  ي رسم للّ 

 descriptivepallacy".3"ة اؼبغالطة الوصفيّ ب (أكستُت)أك كاذبا حيث أطلق  ،صاداا

                                                           
 .43مدخل إىل اللسانيات التداكلية، ص  :اعبياليل دالش: ينظر -1
 من الدارسُت الذين ال كلكنو ظل مفهوما غائبا  ي نظر الكثَت يعترب مفهـو الّسياؽ اؼبؤسسايت النواة اؼبركزية ؽبذه النظرية، -2

أك فعل اوة التلفظ مسألة عرفية كىل ىي اّدية أك أّّنا مرتبطة بإحداث أثر ما .كؽبذا  يعرفوف إىل أم مدل يعترب اوؿ الفعل،
إنّو من الّع  أف ربدد أين يبدأ العرؼ كأين  "اائال:" السب  طرح أكستُت  ي كتابو :"كيف ننجز األشياء بالكليات

 ينتهي".
  34ر: ؿبيود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم  اؼبعاصر، ص ينظ -3
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 "Actes lecutoires "ةل بأفعاؿ اوليّ يتوسّ  ،اكبويّ  ،انشاطا ماديّ  - الفعل الكالميّ  - كيا يعدّ      

كالوعيد... كغايات ،كالوعد  ،كاألمر ،ل كالطّ   "Actes illocutoiresة" إىل ربقيق أغراض إقبازيّ 

فهو فعل  كمن ثّ ،كالقبوؿ  ،فضى كالرّ قّ ردكد فعل اؼبػتل زبصّ  "Actes peslocutoires"ة تأثَتيّ 

أك  ،ااجتياعيّ  أم يطيح إىل أف يكوف ذا تأثَت  ي اؼبخاط ا، يكوف فعال تأثَتيّ  يطيح إىل أف

 يوضح ذلك: سم اآليت.كالرّ 1إقباز شيء ما  مّ ، كمن ثػاساتيّ مؤسّ 

 

 

 

 

 اؼبرسل                          

 :أاساـ ثالثة إىل الكالميّ  الفعل ماسّ  عندما ذلك كضع اد" أكستُت"ككاف 

سليم  ،يراد بو إطالؽ األلفاظ  ي صبل مفيدة ذات بناء كبومّ : "Act elocutoire"القوؿ فعل*

ذات معٌت  ل اوالكاليت سبثّ  ،ميت ىبرجها اؼبتكلّ ظ تلك األصوات الّ لفّ فعل التّ دبعٌت أّف 2كذات داللة؛ 

  .معُّت 

                                                           
 .54،55مسعود صحراكم: التداكلية عند العلياء العرب، ص  ينظر: -1
  2 .56،57ص  اؼبرجع نفسو :ينظر : -

 الفعل الكالميّ 

 فعل اويلّ  فعل ناتج عن القوؿ ين  ي القوؿفعل متضّ 

 

 ةغايات تأثَتيّ  ةأغراض إقبازيّ  ةأفعاؿ اوليّ 
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و عيل ينجز إذ أنّ  اغبقيقيّ  الفعل اإلقبازمّ  يعٍت :"Acteillocutoire" ين  ي القوؿالفعل اؼبتضّ *

ّّ  بقوؿ ما،  .متهاة برّ ظريّ ة اؼبقّود من النّ نف من األفعاؿ الكالميّ كىذا ال

 ي  ذم وبدثو الفعل اإلقبازمّ يقّد بو األثر الّ  :"Acteperlocutoire"اتج عن القوؿالفعل النّ *

 اؽ معُّت ك ي سيّ  ،ة من الكلياتلغويّ  ةم  ي بنييت وبيلها اؼبتكلّ أم ؾبيوع اؼبقاصد الّ ، 1امعالسّ 

غة استعياؿ أّف كظيفة اللّ أثَت، كتتلّخص فكرتو  ي كالتّ  ،ي كاإلاناعإلحداث أثر لدل اؼبتلقّ 

ّّ غويّ كبذلك تَّت الوحدة اللّ  ،كإقبازىا ةغويّ يوعة من األفعاؿ اللّ ؾب واصل غرل اؼبعتيدة  ي التّ ة ال

 . الفعلّي بدؿ اعبيلة

 "Pré-supposition" المسبـق الفتراض -3-2

 معًتؼ هبا ،بليغ من افًتاضات مسبقةات التّ ة من عيليّ ثوف عند كلِّ عيليّ ينطلق اؼبتحدّ   

 فقولنا؛ 2ةواصليّ ة التّ بليغ لنجاح العيليّ ة التّ ل خلفيّ ألّّنا تشكّ يوف؛ هبا اؼبتكلّ   يّرّح الافًتاضات 

ة يّ ػافذة مفتوحة، كأّف ثالنّ  ة أفّ م بّحّ نسلّ  يفًتض سلفا أف افذة"النّ  قتغل "ال ،"أغلق الّنافذة"

ياؽ مرتبط بسّ ذلك  ككلّ  ، كأّف اؼبخاط   ي منزلة األمر اادر على اغبركة؛يدفعنا إلغالاها مسوّغ

 م باؼبخاط .كعالاة اؼبتكلّ  ،اغباؿ

                                                           

  1 .56،57ص  اؼبرجع السابق :ينظر : -

2-Oswald Ducrot ,le dire et le dit,Edition de minuit ,1984,p :33,43. 
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اؼبسبقة  فًتاضاتاال:1اؼبسبقة  فًتاضاتاالز الباحثوف بُت نوعُت من على ىذا األساس ميّ       

ّّ ة الّ الليّ الدّ  استلـز  صاداة مثال، ة )س(فإذا كانت القضيّ  :دؽ بُت اضيتُتيت زبضع ؼبعيار ال

ككاف القوؿ  "،قةكانت مطلّ   (عيرك)جها يت تزكّ إّف اؼبرأة الّ " اولنا:فيثال ؛ ة )ص(صدؽ القضيّ 

 فًتاضاتاالج مطلقة".  أّما تزكّ  (عيرك") :وكى ،لـز صدؽ القوؿ اآلخر كمطابقا للوااع، ،صاداا

ّّ فهي غَت مشركطة بقضيّ  ،ةداكليّ اؼبسبقة التّ  جهاز اغباسوب " فإذا الت مثال: ؛كالكذب ،دؽة ال

نااض اغباصل بُت غم من التّ ؛ فعلى الرّ "جهازم غَت غٍت" ث الت:ت"، غٍت باؼبعلوما لدمّ 

ال يزاؿ اوال اائيا، صحيحا؛ كعليو  جهاز حاسوب" أّف يل" ىوابق السّ  فًتاضاال، فإّف القولُت

ات اايّ ؿبتواة ضين السّ ىي واصل، ك ة التّ ا  ي عيليّ دكرا مهيّ  اؼبسبق يؤّدم االفًتاض فّ يبكن القوؿ إ

ّّ ة إنتاجيّ عيليّ  ة  ي أمّ ة العامّ كيبيّ كالبٌت الًتّ   أركيون"تقوؿ  نفسو ددة للكالـ،ك ي ال

Orecchioni ّمدرجة  ي القوؿ  - كبطريقة آلية -فإّّنا ،يت مل يفّح عنها:" تلك اؼبعلومات ال

ة من ق بوجود خلفيّ . فنجاحها يتعلّ 2ظر عن خّوصيتو"ذم يتضينها أصال بغض النّ الّ 

بليغ ة التّ ركرية لعيليّ اؼبسبقة الضّ  فًتاضاتاالإىل ؾبيوع  االفتقارم اؼبسبقة،  ي حُت يؤدّ  فًتاضاتاال

 فاىم . إىل سوء التّ 

                                                           
 . 34،35ينظر: اعبياليل دالش: مدخل إىل اللسانيات التداكلية: ص  -1
ينظر: ذىيبة ضبو اغباج: لسانيات التلفظ، كتداكلية اػبطاب، اعبزائر، جامعة تيزم كزك، دار األمل للطباعة كالنشر  -2

 .124، ص  2005منشورات ـبرب ربليل اػبطاب، كالتوزيع،
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ينطلق فيو اؼبتخاطبوف  ،تواصليّ  اؼبسبق إجراء معر يّ  فًتاضاال؛ فإّف مهيا يكن من األمر 

ذبدر  اكفبّ ة؛ خاطبيّ ة التّ للعيليّ جاح كافًتاضات مسبقة أمال  ي ربقيق النّ  ،على أساس معطيات

 . العريبّ  غومّ رس اللّ  ي الدّ  مستقالّ  و نيالاؼبسبق مل ينل حقّ  فًتاضاالاإلشارة إليو أّف مفهـو 

 " Implication conversationnelle" الحـواري   ستلزامال -3-3

يت سعت إىل العيل من أجل الوصوؿ إىل ات الّ ظريّ النّ  من أىمّ  اغبوارمّ  ستلزاـاالة نظريّ  تعدّ  

ان )اؼبستيع بس عن الطرؼ الثّ كإلبعاد اللّ  ،اكتأكيل اؼبعٌت تأكيال صحيح ،مة اؼبتكلّ ربديد مقّديّ 

 (أككسفورد)كمن فالسفة ، ةداكليّ أحد اؼبنظرين للتّ  H.PGrice غرايس"س لو ي( أسّ اؼبتلقّ  أك

 ّّ إيضاح ى اييتو  ي تتجلّ ، "Natural language "ةيّ بيعغات الطّ ُّت  ي دراسة اللّ اؼبتخ

فيا يقاؿ " ce qui est implicite "كما يقّد"، entre ce qui est dit "بُت ما يقاؿ ختالؼاال

ؼبخاط  بطريقة ااؼبتكّلم تبليغو كالعبارات بقّييها الّلفظية، كما يقّد ما يريد  ،ما تعنيو الكليات

ؼبتكّلم دبا يسيح لو من أعراؼ اادر على الوصوؿ إىل مراد اامع ، على أساس أف السّ 1غَت مباشرة

 .ستدالؿاالكسائل ك ، ستعياؿاال

كتعييقو حججا اويّة، مقنعة  مثلت اآلراء الّداعّية إىل ضركرة توسيع ؾباؿ الّدراسة الّلغوية، 

ّّ  ،نبُت ما ربيلو اعبيلة من معٌت متضيّ مّهدت للتفريق  ؛ فنشأت عنده فكرة ريحكبُت اؼبعٌت ال

 .كاستلزاـ حوارمّ  ،لزاـ عر يّ ػ: است2ُتػكىو على نوع، اغبوارمّ  لزاـتساال

                                                           
 .32،33ينظر:ؿبيود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم اؼبعاصر،ص  -1
 .33اؼبرجع نفسو: ص ينظر: -2
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 ":Conventional implicatur" العرفي   ستلزامال*

 غة من استلزاـ بعض األلفاظ دالالت بعينها الاائم على ما تعارؼ عليو أصحاب اللّ  

كاحد  كما يقّده ،مفيا يعنيو اؼبتكلّ  ؛1اكي ت الًتّ كتغَتّ  ،اااتاختلفت هبا الّسيّ عنها مهيا  تنفكّ 

 ة .ظيّ ة التلفّ ركؼ ايطة بالعيليّ كالظّ  ،اااتيّ ت السّ كإف تغَتّ  ،يتغَّت  ال

 ":Conversational implicatur" الحواري   ستلزامال*

فقد يفهم اؼبستيع ما ؛ 2يت يرد فيها " ااات الّ يّ ر السّ ػغيّ ػ دائيا بتَّت ػغػ، "متيّ ػتداكل يّ ػمفهـو لسان     

امل دبالبسات اػبطاب لعدـ اإلؼباـ الشّ  ل إىل ما يعنيو الباثّ يتوصّ  كيا اد ال م،يقّده اؼبتكلّ 

 يُت .ة بُت اؼبتكلّ م العالاات اغبواريّ يت تنظّ كاألسس الّ 

 ،ة القديبةة العربيّ غويّ فات اللّ كرد  ي اؼبؤلّ  فبّاقبدىا اريبة  اغبوارمّ  ستلزاـاالظاىرة  أفّ  اغبقيقة 

وف يو البالغيّ مثال فييا يسيّ  (غرايس)ذم يلتقي معو الّ  (اكيكّ لسّ )ا ػكيا اغباؿ  ي مفتاح العلـو ل

سنة  ،، كاادثةاؼبنطق) ي حبثو اؼبوسـو ب: (غرايس)من ىنا بلور بإجراء اؼبعٌت على األصل. 

كيشتيل على  ؛، كاؼبخاط ماؼبتكلّ عاكف بُت أظباه مبدأ التّ  ،يا  ي اادثةمبدأ اعتربه متحكّ  (8911

كل   تضمّ ؛ كحسن توظيفها ، على اؼبشاركُت  ي اادثة احًتامهاة يتعُّت يات أساسيّ أربع مسلّ 

 : 3ةمن اؼببادئ الفرعيّ  اية عددمسلّ 

                                                           
 .33: ص السابق اؼبرجع -1
 .33: ص نفسو اؼبرجع-2
 .46التداكلية عند العلياء العرب، ص   ينظر :مسعود صحراكم: -3
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تتحدث عن شيء  كال مفادىا أف ال تقوؿ ما تعتقد أنّو خطأ،": Qualité" الكيـفة مسلم   - 1

 كافيا .سبلك بشأنّو دليال   ال

أك  ،أف ذبعل مسانبتك  ي اغبوار بالقدر اؼبطلوب دكف زيادة": Quantité" ة الكـم  مسلم  -2

 .نقّاف 

أف ذبعل كالمك  لة  يعبارة عن ااعدة كاحدة متيثّ : "Pertinence" ة المالئـمةمسلم   -3

 مناسبا لليوضوع .

1مة الجهةمسل  -4
Modalite ":  ّع إىل ثالث اواعد فرعية:كتتفرّ ، على الوضوح  ي الكالـ تنص 

  ّبس  اللّ ذبن.  

 . ربّر اإلهباز 

 .  ربّر الًتتي 

 اء، كأمّ بنّ ؼبخاط  كصوال إىل حوار مثير، كا ،معاكف بُت اؼبتكلّ ذه اؼببادئ يتحقق التّ هب 

م إىل ما يعرؼ أف يؤدّ  (غرايس)ة كفيل من كجهة الرئيسيّ  عاكف اغبوارمّ خرؽ لقاعدة من اواعد التّ 

 . اغبوارمّ  ستلزاـاالبظاىرة 

     

 

                                                           

.46ص  السابق اؼبرجع ينظر : - 1 
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، كاواعده 1عاكفتنبٍت على أساس مبدأ التّ  (غرايس)عند  اغبوارمّ  ستلزاـاالة أّف نظريّ اؼبسألة     

 يت يستطيع هبا طرؼالة الّ كالوسيلة الفعّ  ،ريقةيت هتدؼ باألساس إىل إهباد الطّ كتفريعاتو الّ األربعة، 

أك اؼبستيع من خالؿ  ،ياؼبتلقّ  ، كإدراكها من لدفاؼبقّودةة إيّاؿ اؼبعان واصليّ ة التّ العيليّ 

حدا ببعض الباحثُت األمر اّلذم  كالتبليغ، ،ة بغية اإلفادةخاطبيّ ة التّ العبارات اؼبستعيلة أثناء العيليّ 

 . ةنظَتيّ كالتّ  ،ةكذلك بإرساء بعض القواعد اإلجرائيّ  ،ظر  ي اؼببدأإىل إعادة النّ 

 ":Deictique" ـاتاإلشـاري   -3-4

من  ، إذ تعدّ داكيلّ ة  ي البحث التّ ات أحد األاطاب اؼبهيّ شاريّ ة االداكليّ يعترب أىل التّ  

كال يبكن تفسَتىا  َت فهيها،ة أكثر من غَتىا ليسّ اايّ يت تستدعي معلومات سيّ ة الّ غويّ الوحدات اللّ 

 ات  ي: أظباء اإلشارةريّ شاكتتيثل اال ؛2دبعزؿ عنو لذلك فقد كاف العرب يطلقوف عليها اؼببهيات

ؿ من أرسى أكّ  "بَتس" (يييائيّ السّ ) كاؼبكاف، كيعدّ  ،كأظباء اؼبوصوؿ، كظركؼ الزماف ،كالضيائر

  .3معاؼبها

                                                           

مبدأ التعاكف على النحو اآليت :"أف ذبعل مسانبتك  ي اادثة كيا ىو مرجو منك من حيث اختيار  يعرؼ بوؿ غرايس1-
التوايت اؼبناس  ،كأف تكوف تلك اؼبسانبة متياشية مع اؽبدؼ كالتوجو اؼبسّلم هبيا للتبادؿ اػبطايب الذم تقع ضينو "،ج.ب 

الرّياض  الزليطي ،منَت الًتكي ،دار النشر كاؼبطابع، ترصبة كتعليق :ؿبيد لطفي ك.ج.يوؿ :ربليل اػبطاب، براكف،
 .40،ص1997

 .15،16ينظر: ؿبيود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم اؼبعاصر، ص -2
 .16اؼبرجع نفسو: ص  ينظر:-3
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 "بارىيل"ك "ىانسوف"ة بالغة عند عدد من الباحثُت أمثاؿ ة أنبيّ غويّ راسة اللّ ات  ي الدّ شاريّ لال      

كتقـو ، 1ةظيّ لفّ ة التّ ظريّ لة  ي النّ رجة األكىل اؼبتيثّ ة الدّ تداكليّ ذين أدؾبوىا ضين الّ  "كوشي"بوؿ  ك

كلكل نوع دكره  ي ، ارسوف طبسة أنواعيت هبعلها الدّ الّ  غومّ على دراسة عناصر إنتاج اػبطاب اللّ 

 .2الكالـ

أك اؼبخاط   ،مصبيع ضيائر اؼبتكلّ  تشيل :" personal Deictics" ةخصي  ات الش  اإلشاري   -1

 .غومّ شريطة أف ال يعرؼ مرجعو من الّسياؽ اللّ  ،كضيَت الغائ 

ذم ماف الّ الة على الزّ جّل الكليات الدّ  تعٍت":  Temporal Deictics ات الز ماني ة "اإلشاري   -2

 ي  يساىمة  ي الكالـ، ك مانيّ مركز اإلشارة الزّ يعترب ذم كّلم الّ اؽ، بالقياس إىل زماف التّ د الّسيّ وبدّ 

 ات.اإلشاريّ تلك أك القارئ ؼبعٌت  ،امعإدراؾ السّ 

كال ،كظركؼ اؼبكاف  ،: تشيل صبيع أظباء اإلشارة" Spatial Deictics" ةات المكاني  اإلشاري   -3

 .3اىواذبّ ، ك معليو إال دبعرفة مواع اؼبتكلّ  ذم تدؿّ ربديد اؼبكاف الّ  يتمّ 

كتراكي  ربيلنا إىل بياف  ا،ن ألفاظتتضيّ  :" Social Deictics" ةجتماعي  الات اإلشاري   -4

ما يعرؼ بالعالاات ، أك بجيلكالتّ  ،كاؼبخاط  كّيغ األلقاب ،مبُت اؼبتكلّ  ةجتياعيّ االلعالاات ا

 .جتياعيّ االغة كعلم اللّ  ،ةداكليّ ات مشًتكة بُت التّ كىذه اإلشاريّ  ،ةظبيّ الرّ 

                                                           
 .41،42أرمينكو: اؼبقاربة التداكلية، ص  ينظر: فراستواز -1
 كما بعدىا -17: ؿبيود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة  ي البحث اللغوم اؼبعاصر، صينظر  -2
 ..15،16، ص اؼبرجع نفسو ينظر: -3
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مشَتة  صّ يت تذكر  ي النّ العبارات الّ ل  ي تتيثّ  :"Discouse Deicties"ات الخطاب إشاري   -5

ها تستعَت ػّ فعال عن ذلك...، كيا أن بلا يكن من آخر، م مثل: مهيباؼبتكلّ  إىل مواف خاصّ 

أك  ،صّ ابق، أك ىذا النّ أم السّ اب، الرّ الفّل اؼباضي من الكتّ " :ة كقولناكمكانيّ  ،ةات زمنيّ إشاريّ 

 ّّ ّّ ة، كلذلك أسقطها بعض الباحثُت من تلك الق  . 1ات()اإلشاريّ  نفىذا ال

، كتأكيلها تأكيال ي على معاعبة اؼبلفوظاتتكين  ي مساعدة اؼبتلقّ  ةات كظيفة مهيّ لإلشاريّ  

ّّ ، أم بواسطتها يستطيع الوصوؿ إىل التّ صحيحا حيح على أساس أّف الكثَت من "ألفاظ فسَت ال

ات من ة البالغة لإلشاريّ كيا تظهر األنبيّ ؛2م"لليتكلّ  اؽ اؼبادمّ يّ السّ  ةدبعرف غة ما ال يفسر إالّ اللّ 

 يغدك كتلة عٌت اػبطاب حىّت ي مك ي إدراؾ اؼبتلقّ  ،طاب من عدموػبخالؿ اغبكم على سباسك ا

 جزئة .كالتّ  ،نقساـة ال تقبل اإلمًتاصّ 

 :"Theorie de la pertinence" ة المالءمـةنظـري   -3-5

"داف  الباحث الفرنسيّ  أرسى معاؼبها ،ةمعرفيّ ة ة تداكليّ نظريّ  3ة اؼبالءمةنظريّ  تعدّ      

4"ديردر كلسن   كالربيطان"، D.sperbسرببر
D.wilson". حيث تقـو بتفسَت  هتتم دبقولة اؼبقاـ

ة فييا خاصّ  ةَ القالبيّ  ةَ ظريّ النّ  فقد "استفادت ة،ة  ي طبقاهتا اؼبقاميّ ظباهتا البنيويّ ك  ،ةواىر الكالميّ الظّ 

                                                           
 .25،26ينظر: اؼبرجع السابق :ص  -1
 .137ص ،جورج بوؿ:معرفة اللغة، تر:ؿبيد فراج عبد اغبافظ، مّر، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر - 2
 modularité تعد نظرية اؼبالءمة نظرية إدراكية الستفادهتا من علم النفس اؼبعر ي ،خاصة النظرية القالبية، -3

 .37:ينظر: مسعود صحراكم :التداكلية عند العلياء العرب :ص لفودكر
 .49ص: نفسوينظر: اؼبرجع  -4
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كيا - اشتغاؿ العقل البشرمّ  .1كتفسَت طرؽ اؼبعاعبة اإلخبارية " ،ةىنيّ اغبياة الذّ ق برصد كاائع يتعلّ 

ّّ  إذ يتمّ  ،يةعيل فبنهج ذك طبيعة منظّ  -2"فودرك"يرل  م عرب ادرة من اؼبتكلّ فيو معاعبة اؼبعلومة ال

 ة . كاألنظية اؼبركزيّ  ،كمرحلة األنظية الّدخل ،وااطمرحلة اللّ  :مراحل متالحقة

إليو على فهي تنظر  اؽ،يّ فهـو السّ م رىا اػباصّ ة اؼبالءمة تّوّ زت هبا نظريّ ميزة سبيّ  لعل أىمّ  

 .3يا يبٌت تبعا لتوايل األاواؿ"، كإنػّ ة الفهمد ابل عيليّ أك ؿبدّ  ا،ّنائي أنّو" شيء غَت معطى إعطاء

وباكؿ تأكيل ىذه األاواؿ  ، كمتلقثمتحدّ  نة منة اؼبتكوّ ة اغبواريّ اؽ ابل العيليّ يّ كجود للسّ  أم ال

ها تنتيي إىل ة ألنػّ ة إدراكيّ نظريّ  –ة اؼبالءمة نظريّ  - ي الوات نفسو  كيا تعدّ  تأكيال صحيحا،

من مّادر  ة "تستيدّ اايّ يّ السّ  فًتاضاتاالاؽ من زمرة من "ف الّسيّ يتألّ  ة .اإلدراكيّ  ،ةالعلـو اؼبعرفيّ 

 . ظاـ اؼبركزمّ ذاكرة النّ ك  ،ايط الفيزيائيّ ك  ،ابقةتأكيل األاواؿ السّ  4:تتيّثل  ي ثالثة

ىائل من ااكر ة تنطوم على ادر كبَت، داكليّ  لنا أّف التّ تبُّت  ي ضوء ما سبق تقديبو      
رس قت جبوان  الدّ ككبَتة تعلّ  ،صغَتة ابقة إىل كلّ طور السّ ضنا  ي السّ نا تعرّ ػّ عي أنندّ  كاؼبفاىيم، كال

تها باليسَت كتبنّ  ،ةداكليّ يت حضنتها التّ كاؼبفاىيم الّ  ،اتظريّ ىناؾ الكثَت من النّ بل  اؼبعاصر، غومّ اللّ 
ث بحكيعود ذلك إىل طبيعة ال ؛ةة اغبجاجيّ ظريّ كالنّ  ،ةظيّ لفّ ة التّ ظريّ غة كالنّ كفقا  ي تعاملها مع اللّ 

 .داكيلّ رس التّ لجزء اليسَت من جوان  الدّ لض عرّ يت فرضت علينا التّ كحدكده الّ 

                                                           

.50ص  : السابقاؼبرجع  - 1 
(،باحث  ي ـبرب متخّص  ي 1935نفس أمريكي، )كلد سنة :فيلسوؼ كعامل Jerry Afodorجَتم فودكر2-

من الذين أكجدكا مفهـو  mit ي معهد ساشوستس  للتكنولوجيا 1963االلكًتكنيات ،يدرس الفلسفة كعلم النفس منذ سنة 
 modularityOF Mindكاد أعطاه صيغة جديدة  ي كتابو  اؼبنظومية الذم كاف شائعا  ي الدراسات اللسانية النفسية ،

 .245،246التداكلية اليـو علم جديد  ي التواصل ،ص  ( ينظر آف ركبوؿ .جاؾ موشالر،83)
 .52ص : العربالتداكلية عند العلياء  مسعود صحراكم: ينظر: -3
 .52،53:ص نفسو اؼبرجع  -4



 
 

 

 

       

 :اعباحظيقوؿ 

فبل يكوف  كلظه  عناا ،، يساقق عناا  لظه  اسم الببلغة حٌت  يكوف الكبلـ يستحقٌ  ال»  

 »لظه  إىل ظبنك أسبق عن عناا  إىل قلبك 

 ] 01ص ،10ج  (البياف كالتبيٌن ) اعباحظ أقو عثماف عمرك قن حبر[                              

 

 

 

 



 
 

 

 

     

 ؿاألوّ  الفصػػل
 أصيلأسيس والتّ ة بين التّ ة األفعاؿ الكالميّ نظريّ 

 

 العرب سانّييناللّ  ينراثيّ التّ  ة عندالكالميّ  األفعاؿ :ؿاألوّ  المبحث      

 غويّين المعاصرينة عند اللّ المبحث الثاني:  األفعاؿ الكالميّ       

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 العرب ينسانيّ اللّ  ينيّ راثالتّ  عند ةالكالميّ  األفعاؿ :ؿاألوّ  المبحث

 عند العلماء العرب واإلنشاء الخبر بين مييزالتّ  معايير-1

 الخبػػػر  -1-1                        

اإلنشػػاء -1-2                        
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 ئة:ػػػػػػػتوط

 اليـو عن أهمٌ  يت تندٌ قبنض اعبوانب الٌ  النربٌ  سانٌ اث اللٌ غوية يف التٌ راسات اللٌ الدٌ  تاهتمٌ   

القداعى قدراسة كل عا ل   النرب شتغلة حبيث اداكليٌ ات التٌ سانيٌ ست عليها اللٌ يت تأسٌ األسس الٌ 

م يف إنتاج كقياف دكر اؼبتكلٌ  ،كاعتبار اؼبخاطب ،اععهتماـ قالسٌ عن اال غومٌ واصل اللٌ صلة قالتٌ 

ـبالظت   اهر أككعطاققة الكبلـ ؼبقتضى الهٌ  ،كالكذب ،دؽدبنيار الصٌ كقد عين هؤالء  اػبطاب،

 اث النربٌ ة يف التٌ الكبلعيٌ  هتماـ قهاهرة األفناؿاال اؿدت أشكضمن هذا اإلطار تندٌ .1ل 

عن  ق هباعا يتنلٌ ك  ،كاإلنشاء ة اػبربكربديدا ضمن نهريٌ ، عباحث علم اؼبنان يففأدرجت  ،سانٌ اللٌ 

                                  كتطبيقات.                                                                                                                     ،كفركع ،قضايا

 صاتحقبل عشتكا قٌن زبصٌ كانت  اث النربٌ كاإلنشاء يف التٌ  ،ظاهرة اػبرب عادكحة أفٌ  ال  

وف على اختبلؼ حاة كاألصوليٌ وف كالاٌ كالببلغيٌ ، الظبلسظة دة، فقد اشتغل قبحثهادٌ ة عتنعلميٌ 

 "(ػق405تار )عبد اعببٌ  القاضي"ك "،(هػ081ت) سيبوي " ة أعثاؿ:اهامهم الظكريٌ كاذبٌ  ،عذاهبهم

أقو ينقوب "ك "(هـ470تعبد القاهر اعبرجان )"ك "(هـ428تأقو علي اقن سياا )"ك

كتبايات  ،ةصامهم النلميٌ كإف تنٌددت زبصٌ  -هؤالء النلماء ...كغًنهم."(هػ626تاكي)كٌ السٌ 

 فإٌّنم يلتقوف على صنيد إجرائيٌ  -أك تطبيقامها ،أك فركعها ،اهرةآراؤهم يف كثًن عن أصوؿ الهٌ 

ة، كهي على حليل اؼباطقيٌ لوا يف استنماؿ أدكات التٌ كهو أٌّنم توغٌ ، رين عاهمما اؼبتأخٌ كالسيٌ  ،همٌ ع

                                                           

.67صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب، ص  ياهر: عسنود -1 
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س قتلك األدكات أف جديد حت صار عن اؼبستنصي على عن مل يتمرٌ كالتٌ  ،كبًن عن الٌدقةقدر  

 .1 قصنوقة كإعااتعا كتبو  إاٌل  يتاقنهم يف جلٌ 

الة اؼبظيدة دكف اكيب الدٌ عقتصرة على التٌ  نشاءاػبرب، كاإل إٌف دراسة أكلئك النلماء ظاهرةى   

ع خواص تراكيب الكبلـ يف " تتبٌ :وضوع علم اؼبنانأٌف ع (الٌسكاكي) ؤلصل قٌٌن ل كإيضاحا ،غًنها

ليحتز قالوقوؼ عليها عن اػبطأ يف تطبيق الكبلـ  كغًن  ،ستحسافصل هبا عن االكعا يتٌ ، اإلفادة

اكيب عا يسبق عا  إىل الظهم عاد ظباع ذلك التٌ ر ، كأعين خبواص على عا يقتضي اغباؿ ذك

عثل عا يسبق إىل فهمك  ليمةفهم ذم الظطرة السٌ ـز ل ، كأعين قالظهم: كيب جاريا ؾبرل البلٌ التٌ 

عاطلق إذا ظبنت  عن النارؼ قصياغة الكبلـ عن أف يكوف عقصودا ق  نظي  اإٌف زيد عن تركيب:

ك عن أ ،د القصد إىل اإلخبارعن تركيب: زيد عاطلق عن أف يلـز ؾبرٌ  أك، أك رد اإلنكار، كٌ الشٌ 

ا إفادة لطيظة فبٌ ختصار عع يلـز أف يكوف اؼبطلوب ق  كج  اال  عن أنٌ  ساد إلي عاطلق قتؾ اؼب كبو:

 .2"يلوح هبا عقاعها

ذم يستدعي  إىل األعر الٌ  ،ة ؽبا عبلقة كطيدة قاؼبنىنتركيبة لغويٌ  (اكيكٌ السٌ اػبطاب يف نهر )       

ا وبيل ٌف لكل عنىن مبطا لغويٌ إ ؛انطبلقا عن افتاض عاـٌ  اؿ علي غة الدٌ م قشكل اللٌ رقط قصد اؼبتكلٌ 

 ا عباشر  علي  اػبطاب  ذم يدؿٌ ظريق قٌن اؼبنىن الٌ ى لاا التٌ كقااءن علي  يتجلٌ  غة،علي  كفق عواضنة اللٌ 

 ذم يستلزع .م يف اػبطاب أم اؼبنىن الٌ للمتكلٌ  كاؼبنىن اػبظيٌ 

                                                           
 .60،67ياهر: عسنود صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب، ص  -1
، أقو ينقوب يوسف قن ؿبمد قن علي السكاكي: -2 قًنكت، دار الكتب  عبد اغبميد هاداكم، لبااف، ربقيق: عظتاح النلـو

 .096،092،ص 0555،  1النلمية، ط
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ل للخركج ة تتدخٌ آليات ذهايٌ  دبدل كجود اتابؤن (كاكيالسٌ )يت وبملها يف الواقع إٌف الظكرة الٌ       

سواء  ة على ترجيح قصد دكف آخر، مث تأكيل اػبطاب عع كجود قرائن دالٌ غة اغبقيقيٌ عن عنىن اللٌ 

ياطلق عن اعتقاد عظاد  أٌف اػبطاب يبكن أف  (كاكيالسٌ )ذلك أٌف  أك تأكيل ، ،يف إنتاج اػبطاب

 علي . لبلستدالؿة ات ذهايٌ كف عمليٌ ح في  القصد عباشرة دفيتضٌ  اغبقيقيٌ  يأخذ كضن  اغبريفٌ 

التكيب على أٌف  (كاكيالسٌ )ة علم اؼبنان ؛يظسر لاا حرص مرد الواضح على جربيٌ هذا التٌ         

يت ؽبا أم الٌ  الة،اكيب الدٌ فهو يركز على التٌ  ؛عناا  قاختبلؼ اؼبقاـ الذم يٌرد في  علم اؼبنانٌ  ىبتلف

ها تظهم عن كلٌ ك  ،أك عبلزعة ؽبا ،تظهم عاها ،ة(أك غًن عباشرة )ضمايٌ  ،ة(دالالت عباشرة )حرفيٌ 

 ة اغبديثة "القصد كاإلفادة".داكليٌ راسات التٌ عا تقـو علي  الدٌ  هوك  ،محبسب عقصد اؼبتكلٌ  اؼبقاـ

 .1أك علزـك قبلـز  ،ايل تصبح النبلقة فيما قياهما عبلقة الـز دبلزـككقالتٌ 

يف دراست   (كيينٌ القز )اػبطيب عا قلور   -أيضا - اقع الببلغيٌ راسات ذات الطٌ عن قٌن الدٌ   

م يف قلورة خطاق  يت ينتمدها اؼبتكلٌ ة الٌ ق الكظاءة اػبطاقيٌ دليل على ربقٌ  غةاللٌ أساس أٌف على 

   يٌرد في  اٌلذمSituationؼبقاـ اFormeحديد على عطاققة اؼبقاؿ كاإلنشاء قالتٌ  ،اػبرب كلهاهرة

                                                           
حلوىف قدكر :اعبهاز اؼبظاهيمي ، اؼبصطلحايت  :. كياهر 66عسنود صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب، ص ياهر: - 1

،رسالة عاجستًن 0554 -0552للدرس التداكيل اؼبناصر :نهرية األفناؿ الكبلعية أمبوذجا ،قسم اللغة النرقية ك أداهبا ،
 .139ـبطوط، ربت إشراؼ لزعر ـبتار، ص 
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يت هبا يطاقق ظظ الٌ : "قأنٌ  علم ينرؼ ق  أحواؿ اللٌ كيينرؼ علم اؼبنانٌ  اغباؿ،عراعاة عقتضى 

 .1"عقتضى اغباؿ

 :واإلنشاء عند العلماء العرب ،مييز بين الخبرمعايير التّ  -1

ة ة اؼبنرفيٌ ة، ـبتلظة يف اؽبويٌ ة عتظاكتة الٌدقٌ ًن علميٌ ل النلماء النرب إىل كضع عنايلقد توصٌ        

ما األدكات يٌ كال س ،كاؼبااهج ،ؤلكالرٌ  ،كاإلنشاء، فكانت دراسامهم ثرٌية قاألفكار ،اػبرب مييز قٌنللتٌ 

 ةكتداكليٌ  ،ةكاختلظت اآلراء قٌن قبلغيٌ  ،قسيماتمييز قٌن األسلوقٌن، فتنٌددت التٌ اؼبنتمدة يف التٌ 

ال قبد ل   ذمالٌ ظاؽ النلماء على عصطلح اإلنشاء حديد يف عدـ اتٌ قالتٌ  ختبلؼاالى كج  كذبلٌ ؛

 "هػ(394 تكيين )كاتيب القز الين يخ قبم الدٌ الشٌ "ة نادرة عاهم أعثاؿ: إذا استثاياا قلٌ  ذكرا إالٌ 

ازم ين ؿبمود الرٌ قطب الدٌ "قا، كقندها ا عدقٌ ؿ عن استنمل  استنماال اصطبلحيٌ أكٌ  ينتربك 

ا يشرح نثبت هاا نصٌ  رين.حاة اؼبتأخٌ كقنض الاٌ  "(هػ629اعبرجان )ت ؿبمد عليٌ " مثٌ  "هػ(677)ت

انية عن عمر ة الثٌ أسيسيٌ ز اؼبرحلة التٌ :" تتميٌ ة قائبلتنليق  على القضيٌ  2الباحث عسنود صحراكم في 

ظاؽ النلماء النرب على عصطلح قندـ اتٌ  "هػ(727)الٌسكاكي ساة "كفاة  حتٌ  علم اؼبنان النربٌ 

القاهر اعبرجان "فبل قبد ل  ذكرا عاد اإلعاـ  ،ٌناألسلوقٌن األساسيٌ  ذم هو أحد قسمياإلنشاء الٌ 

                                                           
ط  :اإليضاح يف علـو الببلغة: تنليق ؿبمد عبد اؼبانم خظاجي، لبااف، قًنكت، دار اعبيل، ز كييناػبطيب الق -1

 .00،ص 1،ج3،1443
دراسة  أستاذ علم اللغة جباعنة األغواط ) اعبزائر(، عن عؤلظات : التداكلية عاد النلماء النرب، الدكتور عسنود صحراكم: -2

 لتاث اللسان النرب.تداكلية لهاهرة األفناؿ الكبلعية يف ا
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ذين سانبوا ققسط ، كال عاد الظبلسظة الٌ "أب ينقوب الٌسكاكي"كال عاد خلظ   "،هػ( 364)ت

اقن "ك، "الظاراب"كاإلنشاء ؾ ،مييز قٌن اػبربة، كال ٌسيما يف عوضوع التٌ كافر يف التقسيمات الببلغيٌ 

 1".ٌناؼبصطلح يف تلك الظتة خصوصا قٌن الببلغيٌ فبٌا يدؿ على عدـ شيوع هذا  "سياا
ـٌ    كجدنا   ،عن عؤلظامهم قاإلضافة إىل هذا فقد عصطلح اإلنشاء كاف غائبنا غياقنا شب  تا

 دفإنٌ  مل يكن ل  عظهـو عوحٌ  ،حلة الحقةوع  قٌن النلماء يف عر كشي ،قند استنماؽبم ل  حتٌ 

ا ة إعٌ ٌف اعبملة غًن اػبربيٌ إحٌن قاؿ:" " اإلستقاذمين الدٌ  رضي" ق  عادهم، كهو نظس  عا صرٌح

فقد جنل اإلنشاء  ،2"ميٌن كالتٌ  ستظهاـكاالهي الاٌ ك ة كاألعر أك طلبيٌ (، كطلقت ،قنت)ة كبو:إنشائيٌ 

ان يشمل عا ينرؼ قألظاظ النقود كجنل ل  حٌيزان كبلعيٌ ، كقرياا ل  يف ـبالظتهما للخرب ،لبقسيما للطٌ 

 ات قاصطبلح اؼبناصرين .،أك اإليقاعيٌ (طٌلقتك  ،قنت)عثل:

 ربديد اؼبنىن اؼبقصود للخطاب يت قواسطتها يتمٌ ات الٌ ساحاكؿ فيما يلي ضبط قنض اآلليٌ   

اٌن كيف عبيٌ  اؼبناصر؛ سان الغربٌ أك يف عاهوعة البحث اللٌ  ،القدمي النربٌ  رس الببلغيٌ إٌعا يف الدٌ 

قوة  ذلك قند إدراك  أٌف للظنل الكبلعيٌ  م،قصد اؼبتكلٌ  عرب عراحل ليصل إىل ي أف يبرٌ ؼبتلقٌ يبكن ا

ة يف قنض كلكن قد تكوف هذ  القوٌ  عستلزعة، ةة إقبازيٌ ة ثانية قوٌ قوٌ ة هي األكىل، ك ة حرفيٌ إقبازيٌ 

ذم قاـ علي  . كهاا قبد أنظساا عضطرين إىل استحضار اؼبرتكز الٌ  3ة األكىلاقات هي القوٌ الٌسيٌ 

 ريح الصٌ  مييز قٌن اؼبنىن اغبريفٌ للتٌ  ،ةغة الناديٌ ككافقهم في  قنض فبلسظة اللٌ  ،وف النربالببلغيٌ 
                                                           

 .64،25ص  التداكلية عاد النلماء النرب: عسنود صحراكم: -1
 .21:ص  نظس  اؼبرجع -2

CF-Searle,Sens et Expression ,p40,41. - 
3 
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كاكي"؛ على أقو ينقوب السٌ "ك ،"اقن فارس"كرد عاد  عن خبلؿ عا اؼبستلـز مينٌ كاؼبنىن الضٌ 

كعن جهة أخرل الببلغة تنٌد اؼبيداف  مسات األكىل للببلغة عن جهة،ا اللٌ أساس أٌّنما كاضن

 ة .كاألدقيٌ  ،ةغويٌ كغًنها عن النلـو اللٌ  ،صب ؼبناعبة ظاهرة اؼبنىنكاػب ،الظسيح

 :1المعنى عند ابن فارس-1-1

غة "أٌف الكبلـ ياقسم إىل عنافو كثًنة احيب يف فق  اللٌ يكشف اقن فارس يف كتاق  :"الصٌ   

كسبنٍّ ، كربضيض، كعرض كطلب، ،كدعاء كّني، ،كأعر ،كاستخبار ،خرب" يف عشرة: اكوبصره

 ، كهو إفادة اؼبخاطب أعران يف عاضأك تكذيب  ،"عا جاز تصديق قائل  كاػبرب حسب :، 2"بكتنجٌ 

كجائزا  ،فيكوف كاجبا ،، كقائم زيد(يقـو زيد)ك (،قاـ زيد)أك دائم كبو: ،أك عستقبل ،عن زعاف

 كأهداف  دائما على اغبقيقة ،يبكن أف ندرؾ عقاصد  يف أٌف اػبطاب ال ص فكرت كتتلخٌ ؛ 3كفبتاا"

ل إلي  ذم يتوصٌ فاؼبنىن الٌ اػبطاب ليس دائما اؼبنىن الوارد،  علي  ذم يدؿٌ اهر الٌ أم أٌف اؼبنىن الهٌ 

أك عا يطلق علي   ،يف البحث اغبديث قاؼبنىن اؼبستلـز فو كليٌ داي  التٌ قإعماؿ الظكر هو عا يسمٌ 

راح  بغة اعبديدة اليت صبغت عباحث اػبرب،الصٌ كيف إطار تلك م؛ دبنىن اؼبتكلٌ  "سًنؿ ك غرايس"

ي( فيقوؿ يف اعع )اؼبتلقٌ طلب عنرفة أعر ؾبهوؿ عاد السٌ  ينينك  ،ستظهاـاالعقاقل  االستخباريضع 

                                                           
عن ،ـ1550ه 340هو أقو اغبسٌن أضبد قن فارس قن زكرياء قن ؿبمد قن حبيب الرازم، كلد ققزكين، تويف يف الرم ساة: -1

ص  ،الصاحيب يف فق  اللغة عؤلظات : غريب إعراب القرآف،الصاحيب يف فق  اللغة، سًنة الايب )ص(...ياهر: أضبد قن فارس
7،6. 

أقو اغبسٌن أضبد قن فارس قن زكرياء: الصاحيب يف فق  اللغة النرقية كعسائلها كسان النرب يف كبلعها: تح:أضبد حسن  -2
 .133،ص 0، طه(1902ـ ،0556النلمية )قسج، لبااف، قًنكت، دار الكتب 

.133اؼبصدر نظس  : ص  - 3 
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أٌف  ناس كذكر ،"ستظهاـاالطلب خرب عا ليس عاد اؼبستخرب، كهو  االستخبارٌف إ :"نظس اؽ الٌسيٌ 

ألٌنك تستخرب  ستخباراال أكىل اغبالٌن ذلك أفٌ "أدىن فرؽ قالوا:  ستظهاـكاال ،االستخبارقٌن 

أفهمين عا ": تقوؿ فأنت عستظهم ،فردٌبا فهمت  كردٌبا مل تظهم ، فإذا سألت ثانيةن  "فتجاب قشيء

           1"يوصف قالظهم كال ،يوصف قاػبرب -جٌل ثااؤ  -ليل على ذلك أٌف البارمكالدٌ " قالوا: "قلت  يل

تكوف إاٌل إذا كاف ظاهر  عوافقا  ال ستخباراالفكرة ربقيق نلحظ أٌف  ص  لاٌ لاا اخبلؿ تأعٌ فمن 

هبب  يت الات الٌ هي عن األكلويٌ ك  لم  فتقوؿ: "عا عادؾ ؟كعن رأيت؟"تن كسؤالك عٌما ال لباطا ،

يكمن يف ذم ياتج عن تلك اؼبطاققة الٌ  كاؽبدؼ اورمٌ  ،األعر اعبوهرمٌ  كلنلٌ  عاها؛ غاضيالتٌ 

 ربقيق الظهم ك اإلفهاـ .

 كاكي:المعنى عند السّ -2 -1

راسة ظاهرة ذباكز كالدٌ  ،حليلذين تااكلوا قشيء عن التٌ عن أقرز النلماء الٌ  "كاكيالسٌ "يند   

ي  كظبٌ ، فقسم الكبلـ إىل قسمٌن إىل عنااها اجملازم الٌسياقي؛ ة عن عنااها اغبريفٌ األفناؿ الكبلعيٌ 

كاػبرب عاد  عا ، لبان قانوف الطٌ كالقسم الثٌ  ،ؿ قانوف اػبربفكاف القسم األكٌ كل قسم قالقانوف 

ق ذلك اغبكم عع كل كاحد عاهما عن : "إعكاف ربقٌ كيرجع ذلك إىل ؛كالكذب ،دؽوبتمل الصٌ 

 كعرجع كوف اػبرب عظيدا للمخاطب إىل استظادة اؼبخاطب عا  ذلك اغبكم ،حيث إنٌ  حكم ـبرب

كإذا مل يطاقق   ،فهو صادؽ ،. إذا طاقق اػبرب الواقع2كقولك: زيده عامله"  (اػبربفائدة )كيسمى هذا 

                                                           
 .139ص  :الساقق اؼبصدر -1
: ص  أقو ينقوب السكاكي: -2  .009عظتاح النلـو
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ذم يبكااا أف كبكم علي  أكجز تنريف لبلص إلي  أٌف اػبرب ينين الكبلـ الٌ  كلنلٌ ، فهو كاذب

س دبجرد قد يتأسٌ  أٌعا الظنل الكبلعيٌ ؛ ةواصليٌ ة التٌ ت  يف النمليٌ أك الكذب، كتكمن أنبيٌ  ،دؽقالصٌ 

  .لظظ ق  كون  ىبلق قاعدة قٌن اؼبتخاطبٌنلتٌ ا

طلب إىل تقسيم  لل ة؛يت نلظيها تظرض نظسها ققوٌ ة الٌ داكليٌ عن قٌن الوعضات التٌ        

 ،هيكالاٌ  ،كاألعر ،ستظهاـاالان فيشتمل على وع الثٌ أٌعا الاٌ  ،مينٌ ؿ يف التٌ وع األكٌ ل الاٌ يتمثٌ :نوعٌن

م ة إذا أجراها اؼبتكلٌ ة أصليٌ د عا  عناف حرفيٌ تولٌ ؛ اٌلذم ت1صورقالتٌ ى كيادرج ربت عا يسمٌ ؛داء كالاٌ 

د عاها عا فإنٌ  يتولٌ ؛ قشركطها يف سٌياقات عااسبة، أٌعا إذا اعتاع إجراء هذ  األقواب على أصلها

 عن ميٌن يت يصف عن خبلؽبا طريقة توليد التٌ إىل قنض األعثلة الٌ  "كاكيالسٌ "كيستاد  يااسب اؼبقاـ،

عن شظيع  هل يل "إذا قلت: :ذلك دبنونة عا يسمي  ققرائن األحواؿ حبيث يقوؿ ككلٌ  ،ظهاـستاال

ككلد دبنونة  على أصل  ستظهاـاالظيع اعتاع إجراء صديق قوجود الشٌ يسع إعكاف التٌ  يف عقاـ ال

اقن عالك قد جنل الكبلـ  أفٌ  "تاج الٌدين الٌسبكي"كيذكر  .2 "ميٌن قرائن األحواؿ عنىن التٌ 

كإنشاء قااءن  ،كطلب ،كذكر أٌف عن النلماء عن يرقع األقساـ فيقوؿ: خرب كاستخبار ،كطلبا،خربا"

 . 3كذيب"كالتٌ  ،صديقعلى التٌ 

                                                           
 .910:ص الساقق  اؼبصدر -1

: ص : ياهر:أقو ينقوب السكاكي - :.917عظتاح النلـو 2 
ص  1492،دط ،  عصطظى الباب اغبليب، عصر، القاهرة عركس األفراح يف شرح تلخيص اؼبظتاح: هباء الدين السبكي: -3

163. 
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"كإذا عرفت أٌف إيراد اؼبنىن الواحد على  يف قول : "كاكيالسٌ "ز قولاا عا أشار إلي  كعا ينزٌ      

عن عنىن إىل عنىن قسبب عبلقة  نتقاؿاالكهي :ة الالت النقليٌ يف الدٌ  إالٌ  يتأتى صور ـبتلظة ال

ظهر لك أٌف علم البياف عرجن  اعتبار اؼببلزعات قٌن  قياهما كلزـك أحدنبا اآلخر قوج  عن الوجو 

 .1اؼبنان "

ذم تنرب عا  كلم الٌ كاف على كعي كبًن قأٌف عنىن التٌ  أنٌ " كاكيالسٌ "اعبميل يف طرح       

كقتغيًن  هي وبٌدد اؼباهج الذم ينتمد  يف إنتاج اػبطاب،كالاٌ  ،كاألعر ،ستظهاـاالٌ  األفناؿ عن عثل:

فقد يكوف األعر دعاء عن األدىن عرتبة إىل األعلى  كضنظا، ،ةسٌياؽ اغباؿ يتغًن تنبًن  عن اؼبنىن قوٌ 

 .ستنبلءااليف اؼبرتبة، كقد يكوف على كج   ٌنيلتماسا قٌن عتساك ؛ كقد يكوف اعرتبة

ة ة آليات ذهايٌ مٌ ػ؛ لبلص إىل أنٌ  ث"كاكيالسٌ "ر ة قتصوٌ اؼبوجزة اػباصٌ  ،ةالنتبات اؼباهجيٌ أعاـ        

ة على اختيار عنىن تأكيل اػبطاب عع كجود قرائن دالٌ  ، مثٌ غة اغبقيقيٌ ل للخركج عن عنىن اللٌ تتدخٌ 

 أك يف تأكيل  . ،دكف آخر، سواء يف إنتاج اػبطاب

فلم  كاإلنشاء ـبتلظة ،مييز قٌن اػبربيف التٌ   همكآراء النلماء، راتٌف تصوٌ إ :عادكحة القوؿ ال      

لوا يف دراسة تلك اؼبنان كاإلنشاء، قل توغٌ  ،ارسوف النرب قتقسيم النلـو إىل اػبربيكتف الدٌ 

مييز قٌن أكثر عن ذلك ذهبوا إىل التٌ ، قل د فيها اؼبنانيت تر ٌن يف ذلك اؼبقاعات اؼبختلظة الٌ عراع

كهذا عا يقاقل عظهـو ، كضنظها، كعا ياتج عاها عن عناف ـبتلظة ،(مهاشدٌ حيث قومها )اعبمل عن 

راسات ٌف األحباث كالدٌ ناصرين الغرب، كأقسط عا يبكن قول :إٌن اؼبداكليٌ ة اإلقبازية يف اعتقاد التٌ القوٌ 

                                                           

.932أقو ينقوب السكاكي: عظتاح النلـو :ص  - 1 
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ة للمطلب جاقكاست؛ غةكتناعلها عع اللٌ  ،خبلؿ دراستها ة سبيزت قوجهة نهر ذات قند تداكيلٌ النرقيٌ 

يف  الغربٌ  داكيلٌ رس التٌ عع الدٌ  النربٌ  داكيلٌ رس التٌ ظاصيل اليت يتداخل فيها الدٌ ساحاكؿ توضيح التٌ 

 ة عن الظصل.النااصر اآلتيٌ 

 الخػػبر:-2

ز قٌن ذم يبيٌ صور الٌ التٌ  ذلك ة يف عراحل نضجهات علي  الببلغة النرقيٌ إفٌ آخر عا استقرٌ   

ؼبنيارين خصوصا ض عن هذين اد سبخٌ قة، ك سبة اػبارجيٌ كعنيار إهباد الاٌ  ،القصد األسلوقٌن دبنيار

يف  ربديد قيميت  كاإلنشاء، فكاف ؽبؤالء النلماء األجبلء علحظ تداكيلٌ  ،لخربل تنريف دقيق

 كاإلنشاء. ،مييز قٌن اػبربكيف التٌ  ،كالكذب ،دؽالصٌ 

كالكذب عراعٌن  ،دؽاػبرب عا وبتمل الصٌ  ظق على أفٌ كالباحثٌن يتٌ  ،جٌل النلماء ننتقد أفٌ   

ة عع اعتقاد ة عطاققة لاسبت  اػبارجيٌ ، فإذا كانت نسبة اػبرب الكبلعيٌ ، كاعتقاد اؼبخرب يف ذلك قصد

ة ة غًن عطاققة لاسبت  اػبارجيٌ كإذا كانت نسبت  الكبلعيٌ  ؛فالكبلـ صادؽ ، دبطاققتها للواقعاؼبخرب

اا نلحظ أٌف عا ذكرك  عن ربديد للخرب كلنلٌ ؛ 1فالكبلـ كاذب ،واقعقدكف اعتقاد اؼبخرب دبطاققتها لل

كانت   تطاقق  سواء أك ال ،فاألخبار اؼبستقبلة كٌلها ليس ؽبا كاقع تطاقق  ؛، كغًن دقيقعلتبس

كليس  أك مل تكن عصٌدرة قدليل استقباؿ؛ ،(كغًنها ،كسوؼ ،الٌسٌن)كػػػػػ عصٌدرة قدليل استقباؿ  

ى ذلك كيتجلٌ ؛ قبل الكذب كاألخبار الواردة يف القرآف الكرميت عن األخبار ال ايف أٌف كثًن  عن شكٌ 

اػبرب يقبل ف ،لباحث أف يلتمسها ضمن تناعل  عع األسلوقٌنقنض الظركؽ اٌليت يبكن ا يف أٌف شبٌة
                                                           

 .104التداكلية عاد النلماء النرب: ص  عسنود صحراكم:ياهر: -1
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يتطاقق عع  ذم وباكؿ إهباد عدلوؿ خارجيٌ خببلؼ اإلنشاء الٌ  ظيأك الاٌ  ،بوتاغبكم علي  قالثٌ 

كاإلنشاء قصد  ،كالظارؽ قٌن اػبرب ...:""كيينز قولاا عا ذهب إلي  "اػبطيب القز عا ينزٌ ك لظه ، 

ككثًنا عا ، 1كال لندعها" ،كاإلنشاء ليس في  قصد للمطاققة، اؼبطاققة، أك قصد عدعها يف اػبرب

 (كعبد اغبكيم)" :  يقوؿعنرض آخر ل كاإلنشاء، فظي ،ظريق قٌن اػبربإىل التٌ  "القزكيين":عمد 

كالكذب  ،ؽدر في  الصٌ كغًن  يقولوف: اإلنشاء ال خارج ل ، إذ لو كاف ل  خارج لكاف خربا يتصوٌ 

"كالبلٌ  ،ةالٌلذاف نبا عن لواـز اػبارجيٌ  سبة اخرة قالاٌ تبدك هذ  األعثلة السٌ ك  ؛2ـز قاطل فبطل اؼبلزـك

نكوف عدعوين إىل نظي كجود نسبة  لنمل اإلنشاء، كهكذا تصوير حقيقيٌ  ككأٌّنا فنل ؛إلياا

 .ةسبة الكبلعيٌ أك عدـ تطاققها عع الاٌ  ،فسيصبح خربا دبجرد تطاققها كإالٌ  ،ة لئلنشاءخارجيٌ 

 :اآليتقاؼبخطط   اذبٌ االيبكن تلخيص عا جاء يف هذا  

 

 

 

 

  

 

                                                           
 .07اػبطيب القز كيين: اإليضاح يف علـو الببلغة:ص  -1
 .07اؼبصدر نظس : ص  -2

 الكػػػالـ

 إنشػػاء خػبػر

صادؽ مع اعتبار 
 المخبر بصدقو

كاذب مع عدـ 
 االعتقاد بصدقو

يقبل الحكم عليو ال بالصدؽ وال  ال
 بالكذب

نسبتو الكالمية مطابقة  يقصد من ال
 يحاوؿ إيجاد مدلوؿ خارجيّ الواقع  

 يطابق الواقع

ة نسبتو الكالميّ 
 تطابق الواقع

 ة النسبتو الكالميّ 

 تطابق الواقع
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كالكذب، فذهب  ،دؽالصٌ  جٌليا قٌن النلماء حوؿ اكبصار اػبرب يف ختبلؼاال يبدك       

ادؽ م أثااء اغبكم على اػبرب، يقوؿ الٌاهاـ فيما نص : "اػبرب الصٌ قنضهم إىل األخذ قاعتقاد اؼبتكلٌ 

كعادئذو عن ينتقد ،1أكمل يطاقق " ،ة(هو عا طاقق اعتقاد اؼبخرب سواء طاقق الواقع )الاسبة اػبارجيٌ 

كإمٌبا ييقاؿ أخطأ كما ركل  ،هم قالكذبها ال يتٌ عادك يههر خرب  خببلؼ الواقع،  مثٌ  ،ق  أعرا فيخرب

م   مل يتكلٌ ألنٌ ،2كلكا  كهم" ،" عا كذبعاها فيمن شأن  كذلك: -رضي ا-"عائشة"عن 

أم حبسب عا ، ةال نهرة ذبريديٌ  ،ةدؽ عاد  عاهور إلي  نهرة تداكليٌ فالصٌ  ؛ أك ظاٌ  ،خببلؼ اعتقاد 

 .ال اؼبسلم  ،ينتقد  اليهودمٌ 

 َواللَّوُ  اللَّوِ  َلَرُسوؿُ  ِإنَّكَ  َنْشَهدُ  قَاُلوا اْلُمَناِفُقوفَ  َجاءؾَ  ِإَذا ﴿ عا جاء يف اآلية الكريبة:كذلك     

 َلَرُسوؿُ  ِإنَّكَ  َنْشَهدُ  ﴿ فقوؿ اؼباافقٌن،3﴾ َلَكاِذبُوفَ  اْلُمَناِفِقينَ  ِإفَّ  َيْشَهدُ  َواللَّوُ  َلَرُسولُوُ  ِإنَّكَ  يَػْعَلمُ 

 أفٌ  لمألٌف ا ين ،4في  اؼبواطأة عائهمكادٌ ، ""نشهد ذيب يف قوؽبمكقوؿ كاذب، فالتٌ  ﴾ اللَّوِ 

ان الثٌ  قٌ كالشٌ  (،أفٌ (،ك)وكيدالـ التٌ )دمهم قاستنماؿ اهد قطبلف شأكٌ  قداؼباافقٌن كاذقوف، كذلك 

 لك.ح ذعن اآلية يوضٌ 

                                                           
 .135د النلماء النرب، ص عسنود صحراكم: التداكلية عا -1
 .75اػبطيب القز كيين: اإليضاح يف علـو الببلغة :ص  -2
 .51سورة اؼباافقوف: اآلية:  -3
:اؼبنان كالبياف  :اإليضاح يف علـو الببلغة جبلؿ الدين ؿبمد قن عبد الرضبن قن عمر قن أضبد قن ؿبمد اػبطيب القز كيين -4

 .00،ص  0553 ،3ط قًنكت، الكتب النلمية، لبااف، ،دار :تح: إقراهيم مشس الدين كالبديع
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دؽ اكبصار اػبرب يف الصٌ  ياكرأف إىل ه( 222ت ،اعباحظ)ػػػػػػقصور أفضى إٌف ذلك التٌ        

 :1حيث رأل أنٌ  ياحصر يف ثبلثة أقساـ كالكذب فقط،،

 أك عدع  ،: يطاقق اغبكم في  الواقع عع اعتقاد اؼبخرب ل الخبر الصادؽ. 

 أك عدع . ،: ال يطاقق في  اغبكم الواقع عع اعتقاد اؼبخرب ل الخبر الكاذب 

  ّوفيو أربع حاالت ،وال الكاذب ،ادؽالخبر غير الص: 

  ٌغًن عطاقق.ػٌ م أنعطاقق للواقع عع اعتقاد اؼبتكل   

  ٌعطاقق أصبل.ػٌ م أنعطاقق للواقع دكف اعتقاد اؼبتكل   

  ٌعطاقق.ػٌ م أنغًن عطاقق للواقع عع اعتقاد اؼبتكل   

  ٌعطاقق أصبل.ػٌ م أنغًن عطاقق للواقع دكف اعتقاد اؼبتكل   

 أك ،ٌن يف اغبكم على صدؽ اػبربوبتكم إىل عنيارين عهمٌ   ػٌ أن "اعباحظ"اعبميل يف طرح 

قول  يت ينتمد عليها واهد الٌ عن الشٌ  ،م(كاعتقاد اؼبخرب )قصد اؼبتكلٌ  ،ذق  نبا: عطاققة اػبرب للواقعك

تَػَرى ﴿ :تناىل فهو عن الكذب  ،هاا الكذب عن عمد فاالفتاء ،2﴾ ِجنَّةٌ  ِبوِ  أـَ َكِذباً  اللَّوِ  َعَلى َأفػْ

 بوف اإلخبار حاؿ اعباوف كذقا أيضا عبواز أف يكوف نوعا آخر عن الكذأيضا، فبل يبتاع أف يك

ياحو  "اعباحظ"ػػػػػػػف.3قسيم للخرب الكاذب، ال للخرب عطلقاعن عمد فيكوف التٌ  ال ،كهو الكذب،

                                                           
 .71،70ص  اعبزء األكؿ، :اإليضاح يف علـو الببلغة، اػبطيب القز كيين -1
 .52سورة سبأ: اآلية: -2
 .07:اإليضاح يف علـو الببلغة: اؼبنان كالبديع كالبياف، ص  ياهر: اػبطيب القز كيين -3
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 ذلككقصد (، ك  ،مأك كذق ، كهو )اعتقاد اؼبتكلٌ  ،ة اػبربا حديثا يف حكم  على صحٌ عاحا تداكليٌ 

 .داكيلٌ اقع التٌ ة ذات الطٌ حليليٌ ؤية التٌ ذم طغت علي  الرٌ اه  الٌ ز اذبٌ عا عيٌ 

 دؽعظهـو الصٌ  كتظسًنا ،حيث حاكؿ قلورة ،أكضح تصايظا ى جهد  الببلغيٌ هاا ذبلٌ   

 عظهوعا   يهلٌ ة، فإنٌ غوية النرقيٌ قاليد اللٌ خت يف التٌ يت رسٌ كإف كاف أظهر اؼبظاهيم الٌ  ،كالكذب

أك عدـ  ،إنٌ  عطاققة حكم اػبرب "كقيٌاف عراٌد  قٌن قائل: ،د القداعى أنظسهم يف ضبط علبسا، تردٌ 

أك عدـ  ،أك خطأ ،قل عطاققة حكم  العتقاد اؼبخرب صواقا كاف "...، كقائل:"عطاققت  للواقع

 كإمٌبا يقاؿ أخطأ. ،استباف خبلف ، ال يؤعن قالكذب فأخرب ، مثٌ  اذلك أٌف عن اعتقد أعر  "؛عطاققت 

 ضرب الخػػبر:أ-2-1

على  واظقػٌ كات ،كضنظها إىل ثبلثة أضرب ،ة دالالت م النلماء اػبرب حبسب درجة قوٌ قسٌ 

 .اإنكاريٌ  اخرب ك  ، اطلبيٌ  اخرب ك  ،ااقتدائيٌ  ا: خرب 1حو اآليتتسميتها على الاٌ 

 :الخبر االبتدائي-2-1-1

هن عن اغبكم ي خايل الذٌ اغبكم، كيكوف اؼبتلقٌ دات اػبرب الذم يستغىن في  عن عؤكٌ  ذلك      

اؼبساد قلـز أف يكوف قصد  يف حكم  أ : "فإذا اندفع يف الكبلـ ـبرب"الٌسكاكي"سباعا، يقوؿ 

فإذا ألقى اعبملة  ،فتقاراالا عااطها ققدر ، عتناطيٌ ؼبخاطبى المساد إلي  يف خرب  ذاؾ، إفادت  ل

لقي إلي ، ليحضر طرفها عاد ، كياتقش يف ذها  استاادا ة إىل عن هو خايل الذِّهن عٌما ياػبربيٌ 

 ن ؼبصادفت  إي ا  خالياحكم ، كيتمكٌ  نتقاشاالأك انتقاء كظى يف ذلك  ،أحدنبا إىل اآلخر ثبوتا

                                                           

. 002ص  :النلـوعظتاح : ياهر: أقو ينقوب السكاكي  - 1 
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كعثاؿ ذلك قوؿ أحد ، 1ا"وع عن اػبرب اقتدائيٌ ى هذا الاٌ دات اغبكم، كيسمٌ فتستغين اعبملة عن عؤكٌ 

 الشنراء:

 .2اىا قَػْبَل أْف أْعِرَؼ اْلَهَوى **** َفَصاَدَؼ قَػْلِبْي َخالِياً فَػَتَمَكَناو أتَانِّْي ىَ               

فأدخلها  ،تلك اؼبرأة ن عن حبٌ أٌف قلب  كاف خاليا عن أمِّ ذبرقة ساققة ؽبذا سبكٌ  اعر هاا يقرٌ الشٌ 

 كفؤاد . ،قلب 

 :لبيّ الخبر الطّ -2-1-2

أكيد عثل: "إٌف" أك إىل تأكيد عن قائل  قأحد أدكات التٌ ي  ذم يلـز عتلقٌ اػبرب الٌ  ينين  

"كإذا :"اكيالٌسكٌ " وؿ، يق، كشٌك اؼبتلقيٌ  تمكن عن نظس ، كيقضي على حًنة"البلـ"، حت ي

 لياقد  عن كرطة اغبًنة ، فهو عا  قٌٌن ستااداالؽبا، عتحًٌن طرفاها عاد  دكف  ألقاها إىل طالب

 اإٌف زيد"، أك: "لزيد عارؼ"، كاحو: (إفٌ )يف اعبملة، أك  (ـالبلٌ )ة اؼباقذ قإدخاؿ استحسن تقويٌ 

 : "ةأقو النتاهيٌ  "اعركعثاؿ ذلك قوؿ الشٌ  ؛3ا"وع عن اػبرب طلبيٌ كيسمى هذا الاٌ  "عارؼ

نْػَيا ****** فَػَترْكُت َمْا َأْىَوْى ِبَمْا َأْخَشىْ   .4ِإّني رَأْيُت َعَواِقَب الدُّ

نيا قأداة التٌ  كحبٌ  ،هواتلشٌ اد ترك  اعر يف البيت يؤكٌ فالشٌ   " ػبوف  عن عاقبة اآلخرة.وكيد "أفٌ الدُّ

                                                           

.002: ص الساقق اؼبصدر - 1 
: ص : ياهر: أقو ينقوب السكاكي- .002عظتاح النلـو 2 
. 002ص  :اؼبرجع نظس  - 3 

كدليل الببلغة الواضحة، عصر، القاهرة، دار قباء  علي اعباـر كعصطظى أنيس: الببلغة الواضحة: البياف كاؼبنان كالبديع، -4
 .065،ص 0556اغبديثة، دط، 
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 :الخبر اإلنكاريّ -2-1-3

كضنظا، يقوؿ  ،أك أكثر على حسب إنكار  قوة ،د  دبؤكدب أف تؤكٌ ذم يتطلٌ اػبرب الٌ  

ح "كإذا ألقاها حاكم فيها خببلف ، لًند  إىل حكم نظس ، استوجب حكم  ليتجٌ :"اكيكٌ السٌ "

، ؼبن ياكر صدقك (ٌإن صادؽ)ار يف اعتقاد  كاحو:تأكيدا حبسب عا أشرب اؼبخالف اإلنك

 .1(ي لصادؽ على هذاػٌ ا إن)ك ؼبن يبالغ يف إنكار صدقك، ك ( لصادؽإنٌ )إنكارا، ك

ل  تأكيد قأدكات  كيتمادل يف إنكار ، لكن كلٌ  ي قد ياكر اػبرب،ٌف اؼبتلقٌ إ :قإعكاناا القوؿ      

 اعر:كعثاؿ ذلك قوؿ الشٌ  ،يأك اؼبخرب حبسب درجة إنكار اؼبتلقٌ  ،ماة يستنملها اؼبتكلٌ عنيٌ 

نْػَيا  ّنيإ  .2**** فَػَترْكُت َمْا َأْىَوْى ِبَمْا َأْخَشىْ رَأْيُت َعَواِقَب الدُّ

 اػبرب. صدؽى د ؼبن يبالغ يف إنكار  وكيد كبو، "إٌف" ك"البلـ" ليؤكٌ اعر استخدـ أدكات التٌ فالشٌ 

ة زبتلف اعبمل اػبربيٌ  عظاد  أفٌ  ،ةلبلص عن ذلك إىل أعر نرا  على درجة قالغة عن األنبيٌ     

ذم ترد في  كما اؽ الٌ ع الٌسيٌ ع اؼبنان قتاوٌ ايل تتاوٌ ا ، كقالتٌ ذم تتضمٌ حبسب اختبلؼ قوة النرض الٌ 

 ؽبا داللة أقول دات أكثر تكوف يت ربمل عؤكٌ أم أٌف اعبملة الٌ  ،نريةرأياا سالظا عع األقيات الشٌ 

 كقد زبرج إىل أغراض أخرل تظهم عن ٌسياؽ الكبلـ.

 :تي يحتملها لفظ الخبرالمعاني الّ -2-2

 كعاها: ،يت ترد فيهاع قاختبلؼ اؼبقاعات الٌ عة تتاوٌ كعناف عتاوٌ  ،قد ىبرج اػبرب إىل أغراض      

                                                           

: ص  - .002،004أقو ينقوب السكاكي: عظتاح النلـو 1 
.002علي اعباـر كعصطظى أعٌن: الببلغة الواضحة: ص  - 2 
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 !ب: كبو قولك: عا أصبل البحرنجٌ التٌ  -

 .1﴾َأّف ِلْي َكرَّةً فَأُكوَف ِمَن الُمْحسِِّنينَ  َلوْ ﴿ :مين: كبو قول  تناىلالتٌ  -

 2.﴾َوالَ َتْمِش ِفْي اأَلْرِض َمَرَحاً ﴿ :هي: كبو قول  تناىل الاٌ  -

 ظي: كبو قولك: ال قأس عليك.الاٌ  -

 : "أضبد شوقي"اعر لب: كبو قوؿ الشٌ كالطٌ  ،عاءالدٌ  -

 َأَولَُّو ِدَمْشقَ َوَغزَّ الَشْوُؽ   **** ُم اْلَجاَلُؿ بَػْيَن ِدَمْشِق َجَزاكُ 

 .3﴾يَْا َيْحَي ُخْذ الِكَتاَب ِبُقَوةٍ ﴿ األعر: كبو قولك: كقول  تناىل: -

 :"أقو سباـ"اعر نهيم: كبو قوؿ الشٌ التٌ  -

 .4َىا الَقَشبْ ْبرُِز اأَلْرُض ِفْي أَبْػَرادفَػْتٌح تُػْفَتُح أَبْػَواُب السََّمْاِء َلُو **** َوتػُ 

 :اءػػػػػػػػػاإلنشػ-3

كجهات نهر النلماء قديبا حوؿ استنماؿ عصطلح اإلنشاء كما رأياا أنٌ  كاف ينرب  دتتندٌ       

لب قأنٌ  نوع عن أنواع الطٌ  لب"، فماهم عن أرجحظات قنضهم دبصطلح "الطٌ عن" اإلنشاء" يف عؤلٌ 

 كغًن ،حٌن قاؿ: "اإلنشاء ضرقاف: طلب "كييناػبطيب القز "كهذا عا كجدنا  عاد  ،اإلنشاء

                                                           
 .02سورة الزعر : اآلية : -1
 .12سورة لقماف: اآلية :  -2
 .10سورة عرمي: اآلية :  -3

.54،البديع، ص  :الببلغة ،علم اؼبنان، البياف قوزيان خالد - 4 



 الفصل األّوؿ                         نظريّة األفعاؿ الكالمّية بين الّتأسيس والّتأصيل

77 

 

هج كهو الاٌ  ،لب العتااع ربصيل اغباصليستدعي عطلوقا غًن حاصل كقت الطٌ لب طلب: فالطٌ 

 وف فيما قند.ذم سار علي  الببلغيٌ الٌ 

 كال الكذب ألنٌ  أسلوب عباشر ينتمد على اؼبخاطبة يف أغلب  ،دؽاإلنشاء ال وبتمل الصٌ    

طق ظ  عن الاٌ رج، كتوقٌ ق عدلول  يف اػبالندـ ربقٌ  أك كاذب ،كال يٌصح أف يقاؿ لقائل  إنٌ  صادؽ

نسبت  عن  صدفبل يق أك كبلع ، ،  يبحث عن عدلوالت يف اػبارج تتبلءـ عع لظه ػٌ أم أن،1ق 

 .ةأك ال تطاقق نسبت  اػبارجيٌ  ،ة أف تطاققالكبلعيٌ 

 كغًن طليبٌ  ،: اإلنشاء قسماف: طليبٌ قساـ اإلنشػػاءأ-3-1

 :يّ ػلباإلنشاء الطّ  -3-1-1

ر أم عا تأخٌ  ،2لب العتااع ربصيل اغباصلحاصل كقت الطٌ  عا يستدعي عطلوقا غًن  

 راسيٌ الدٌ  وسعالتٌ  قسمت قند ،دةة عتندٌ سلوقيٌ أظواهر  علىكيشمل  كجود عناا  عن كجود لظه ،

 حضيضكالتٌ ، كالنرض ،كالدعاء، ستظهاـكاال، يكالاه، األعر :قساـكالبحث النميق إىل تسنة أ

 .3داءجي، كالاٌ  كالتٌ ميٌن كالتٌ 

                                                           
 1421، 3عبد السبلـ ؿبمد هاركف: األساليب اإلنشائية يف الاحو النرب: عصر، القاهرة، عكتبة اػباقبي، ط ياهر :  -1

 .13ص
.156اػبطيب القز كيين: اإليضاح يف علـو الببلغة :ص  - 2 

ة، عطبنة السناد األساليب اإلنشائية يف الببلغة النرقية، األردف، عماف،عبد النزيز أقو سريع ياسٌن: ياهر: -3
 .15ص1،1424ط
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مين كالتٌ  ،ستظهاـكاال ،هيكالاٌ  ،ٌن عن يرجنها إىل طبسة أقساـ فقط :األعرهااؾ عن الببلغيٌ        

 كهي "األقساـ يف قول : تلكيشًن الباحث "سند الدين التظتازان" إىل  نظس  ددكيف الصٌ  ؛داءكالاٌ 

ذلك ألٌف   1داء"كالاٌ  ،هيكالاٌ  ،كاألعر ،ستظهاـكاال ،مينة طبسة: التٌ لبيٌ ة الطٌ أم األساليب اإلنشائيٌ 

اهرة إىل أغراض ة زبرج عن عقتضى داللتها الهٌ يغ األسلوقيٌ الصٌ  تلك قنض النلماء يركف أفٌ 

أك  ،ة حبسب عا يقتضي  اؼبقاـ، كهااؾ عن يرل أٌّنا أغراض هبمنها أسلوب كاحدكإفادات تواصليٌ 

، أٌعا ستظهاـاالنوع عن األعر، كالغرض ضرب عن  عاءفاجدهم ينتربكف الدٌ ، (2صيغة كاحدة

 . ميٌن جي فهما نوعاف عن أنواع التٌ كالتٌ  ،حضيضالتٌ 

ة تتماشى ة، إىل عناف غًن أصليٌ وف النرب ػبركج األغراض عن عنانيها األصليٌ لقد انتب  الببلغيٌ      

 هيكالاٌ  ،أقواب: األعرلب يف طبسة حصر قانوف الطٌ  "اكيكٌ السٌ "ة اؼبقاـ، فمثبل قبد عع حركيٌ 

د عاها تولٌ  ،يذكر إذا أجراها اؼبرسل قشركطها يف سياقامها اؼببلئمة ؽباف داء؛كالاٌ  مينٌ كالتٌ  ،ستظهاـكاال

كبو  اؼبقاـ يااسبد عاها عا فإنٌ  يتولٌ  ،ة، أٌعا إذا اعتاع إجراء هذ  األقواب على األصلعناف أصليٌ 

ظيع، فاعتاع إجراء صديق قوجود الشٌ يف عقاـ ال يسع إعكاف التٌ  "هل يل عن شظيع ؟" قولك:

، كشركط  عناف خرؽ لئلجراء األصليٌ  نأم ياجز ع ؛3مينٌ د عنىن التٌ ككلٌ  ،على أصل  ستظهاـاال

 كاألحواؿ . ،على القرائن عتمادقاالأخرل 

                                                           

.19: ص اؼبصدر الساقق - 1 
. 105ص  عسنود صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب: - 2 
.917أقو ينقوب السكاكي: عظتاح النلـو : ص  ياهر : - 3 
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كاؼبظاهيم  ،قنض األقناد زبطئها النٌن قٌواعها أٌف هااؾ ة إشارة المٌ ػيف القوؿ أٌف ث عادكحة ال     

ة انتقاؿ األغراض عن ضمن تناعل  عع عمليٌ س أف يلتمسها لباحث اؼبتمرٌ يت يبكن اة الٌ داكليٌ التٌ 

تدعونا اغباجة إىل الوقوؼ  كعلي  ، كاألحواؿ؛ضح دبنرفة القرائنة إىل عناف أخرل تتٌ عنانيها األصليٌ 

ة إىل عنافو كخركجهما عن عنانيهما األصليٌ  ،كاألعر ،ستظهاـاالظات كجيزة عاد كلِّ عن أسلوب كق

 ظ.لظٌ كعقاصد أخرل عبلئمة ؼبقاـ التٌ 

 :ستفهاـاال اؽسيّ  -أ

ة إىل عناف أخرل كقت خركج  عن عناني  األصليٌ اقية يٌ يف داللت  السٌ  ستظهاـاالتههر عازلة      

كعثاؿ ذلك قول  ،(2"1قإحدل أدكات  ،طلب النلم قشيء مل يكن عنلوعا عن قبلكينرؼ قأنٌ  :"

 ِإلَْيوِ  ثُمَّ  ُيْحِييُكمْ  ثُمَّ  يُِميُتُكمْ  ثُمَّ  فََأْحَياُكمْ  َأْمَواتاً  وَُكنُتمْ  بِاللَّوِ  َتْكُفُروفَ  َكْيفَ ﴿: تناىل

 ":كقاؿ اؼبتايٌب (،3﴾تُػْرَجُعوفَ 

 4"وال َعَجُم؟ ،َلْفٍظ تَػُقوُؿ الشِّْعَر زَْعنَػَقًة **** َتُجوُر ِعْنَدؾ اَل َعَربُ  يِّ بِأ

ؼبنرفة عا ة غويٌ أنٌ  كسيلة عن الوسائل اللٌ  هاعيٌ ظستاالن فنل كبلعٌي يف اؼبلظوظ عا نلحه  ع    

، كعقاعات ألٌف كظيظة اؽ عن ظركؼيٌ ػات السٌ ق حبيثيٌ نلٌ ػعا يت هبوؿ خباطر اؼبخاطب ، كفهم كلٌ 
                                                           

، أمُّ، كيف، ككم، -1 ،عظتاح  ياهر : أقو ينقوب السكاكي تتمثل أدكات االستظهاـ يف: اؽبمزة، هل، عت ،أين، أيٌاف، أىنى
:  .912ص  النلـو

.11ياهر: عبد النزيز أقو سريع ياسٌن: األساليب اإلنشائية يف الببلغة النرقية، ص  - 2 
06سورة البقرة: اآلية: - 3 

الببلغة قاألعثلة كالتطبيق، علم اؼبنان، علم البياف، علم البديع، عاشورات الشهاب  كقوزيان خالد: عيهوبف جنًن  -4
 .32ص
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ة قٌن ة تواصليٌ حواريٌ ا   إىل قااء قاعدة قل تتندٌ  ،ػف عاد إجراء الظهم فحسبتتوقٌ  ال ستظهاـاال

 ب  .أك عا يتطلٌ  ،اؽكأجوقة حسب عا يقتضي  الٌسيٌ  ،اؼبستظًهم عن طريق أسئلة، ك اؼبستظهىم

قد تستنمل لغًن عا كضنت علي  يف األصل  ستظهاـاالوف النرب أدكات لقد اعترب الببلغيٌ      

اؽ نظس  يقوؿ الٌسيٌ كيف  ات ،كحيثيٌ  ،اللة على عناف أخرل تتماشى عع عا يااسب اؼبقاـللدٌ 

كثًنا عا تستنمل يف عناف غًن   (االستظهاـظ )ألظاظ هذ  األلظا مثٌ ...:""كيين"اػبطيب القز 

على  اصروب نلحظ أٌف هااؾ دليبل ص  لاٌ لاا ا.عن خبلؿ تأعٌ 1"حبسب عا يااسب اؼبقاـ االستظهاـ

 ذم كردت في  .اؽ الٌ عبلقة عنان األقواؿ قالٌسيٌ 

مون  حبسب راح النلماء يقسٌ  ة،كخركج  عن عناني  األصليٌ  ،ستظهاـاالعلى إثر ذكر عظهـو      

 2ب إىل ثبلثة أقساـ عدرجٌن ربت كل قسم أدكات عنياة :عا يطلٌ 

 .(اؽبمزة)صديق: كالتٌ  ،صورقطلب حصوؿ التٌ  أدكات استظهاـ زبتصٌ  -0

 .(هل): ل يفكتتمثٌ  ،صورقطلب حصوؿ التٌ  أدكات استظهاـ زبتصٌ  -2

  اف، أىن  ، أي  عا، عت، أمُّ ): ل يفتتمثٌ  ،صور فقطقطلب حصوؿ التٌ  أدكات استظهاـ زبتصٌ  -3

 .(كأين كيف كم،

 ظوا عاد هذا اغبد كمل يتوقٌ  ،كاأللظاظ اؼبوضوعة ل  ،ستظهاـاالدراسة  أجاد النلماء قديبا         

عراعٌن يف  ؛، كدراستهالظظ يت يستنمل فيها كلٌ كاؼبواضع الٌ ، تلك األلظاظ لوا يف ربليلقل توغٌ 

                                                           

. 110اػبطيب القز كيين: اإليضاح يف علـو الببلغة: ص  - 1 
: ص  أقو ينقوب السكاكي: - .912،914عظتاح النلـو 2 
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فكانت دراسامهم  يهما؛كغاية كل اعع،كالسٌ  ،مة اؼبتكلٌ يت ترد فيها كضنيٌ ذلك اؼبقاعات اؼبختلظة الٌ 

 ة دقيقة ساققة لنصرها .كرؤية ربليليٌ  ،ذات عاحى تداكيلٌ 

ة إىل حويليٌ التٌ  ستظهاـاال"السُّيوطي ""كصل قدالالت أٌف  على قد عٌوؿ الباحث "أضبد قاسم"     

على  فإمٌبا يدؿٌ على شيء  كإف دؿٌ ،1كثبلثٌن داللة جاعنا قذلك عا ذكر  النلماء قبل  " ،اثاٌن

اؼبباشر  أك الظنل الكبلعيٌ  ،يغة األصلقديبا لدراسة الصٌ  رس النربٌ ذم أقدا  الدٌ الظائق الٌ  هتماـاال

ة( تظهم عن سياؽ ة فرعيٌ ؾبازيٌ  ة عباشرة )صيغكعا ياتج عاها عن أفناؿ كبلعيٌ  قاؼبظهـو اغبديث،

حياما أردؼ الكبلـ قبنض اؼبنان  "كيينذهب إلي  "القز  ز قولاا عاكعا ينزٌ  ، كقرائن األحواؿ؛اغباؿ

كاألعر  ،نجبكالتٌ  ،مهكٌ كالتٌ  ،اؽ الكبلـ كاإلنكاركتظهم عن سيٌ  ،ستظهاـااليت ىبرج إليها الٌ 

  2 (كر اغبكيمالذٌ )عنىن عن هذ  اؼبنان قآيات عن  ...عستشهدا يف كلٌ مينكالتٌ  ،كالوعيد ،وقيخكالتٌ 

اقب على أسلوب كيبلور فكر  الثٌ  ،يلظي قاهر  "اعبرجانيف حٌن قبد "عبد القاهر       

يت كعن اؼبنان الٌ  كقصد ، ،مة ناذبة عن إرادة اؼبتكلٌ كخركج  إىل أغراض عقاعيٌ ، ستظهاـاال

ر ق   اؼبقرٌ  ستظهاـاالكيشتط في  أف يلي نبزة  اإلقرار،، كهو ضبل اؼبخاطب على (التقرير)يذكرها:

أف إذا أردت  ؟"أأنت فنلت" إذا أردت أف تقٌرر  قأٌف الظنل كاف عا ، كقولك:" أفنلت؟" كقولك:

 أَأَنتَ  ﴿:-جل، ك عز –قول   "اعبرجانٌ "يت استاد عليها واهد الٌ كعن الشٌ ؛ 3ر  قأنٌ  الظاعلتقرٌ 

                                                           
دار  عدخل إىل ربليل اػبطاب البايوم الشريف، عصر، القاهرة، ربويبلت الطلب كؿبددات الداللة، حساـ أضبد قاسم: -1

 .116،ص 0556، 1اآلفاؽ النرقية،ط
. 110ز كيين: اإليضاح يف علـو الببلغة : ص اػبطيب الق ياهر: - 2 

 .110.ك ياهر: اػبطيب القزكيين: اإليضاح يف علـو الببلغة: ص 24ياهر: عبد القاهر اعبرجان: دالئل اإلعجاز :ص  -3
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بلـ :" مل يقولوا ذلك ل  علي  السٌ "عبد القاهر اعبرجان". يقوؿ 1﴾ ِإبْػَراِىيمُ  يَا بِآِلَهِتَنا َىَذا فَػَعْلتَ 

ككيف؟ كقد  ،قأنٌ  عا  كاف ؽبم قأٌف كسر األصااـ قد كاف ، كلكن أف يقرٌ  كهم يريدكف أف يقرٌ 

 2﴾َىَذا َكِبيُرُىمْ  فَػَعَلوُ  َبلْ  بلـ ﴿قاؿ علي  السٌ ك  "؟"أأنت فنلت هذا أشاركا ل  إىل الظنل يف قوؽبم:

صايف فإٌف ا على عستول التٌ أعٌ ؛ 3"ػنلأك مل أف ،فنلت قدير قالظنل لكاف اعبواب:كلو كاف التٌ 

قريب قٌن كالتٌ ،ضاعن ة عثل داللتها على التٌ داكليٌ "فالوظيظة التٌ  :وجيهاتف ضمن التٌ يصاٌ  ستظهاـاال

لظظ للمرسل إلي  للتٌ  ة إذ يكظي كوّنا اغبافزى توجيهيٌ ف على أٌّنا خطاقات طريف اػبطاب، فإٌّنا تصاٌ 

 ستظهاـكاال، ؤاؿكالسٌ ، الة علي ة الدٌ سع أيضا ليشمل األفناؿ الكبلعيٌ ،فيابغي أف يتٌ 4خبطاق "

أك ىبربنا عا ، كهبذا  ،م ليظنل شيئاأثًن يف اؼبتكلٌ أساس التٌ  قبازمٌ اإل،ألٌف الغرض 5...كاالستنبلـ

ككذلك إذا كاف شرط اإلخبلص عشتكا قٌن ، كاػبطاب يف آف كاحد ،اؼبخاطبن عن توجي  نتمكٌ 

 داكيلٌ كعوصوفة على عستواها التٌ ، دؽ( عوسوعة قالصٌ سالةتكوف األعانة )الرٌ  ائل كاؼبسؤكؿ؛السٌ 

احاكؿ فيما يلي ضبط قنض آليات س كاؼبخاطبٌن قوج  عاـ. ،ٌنحاكر قٌن اؼبتكلمٌ كالتٌ  ،قاربقالتٌ 

 يت تظهم عن سياؽ الكبلـ . الٌ  ستظهاـاال

 

 
                                                           

.70سورة األنبياء: اآلية:  - 1 
. 73سورة األنبياء: اآلية: - 2 

 .24ص ، 1440اؼبنرفة، دط،  رشيد الرضا، لبااف، قًنكت، دار القاهر اعبرجان:دالئل اإلعجاز: تح:ؿبمد عبد-3
.153عبد اؽبادم قن ظافر الشهرم: استاتيجيات اػبطاب:ص  - 4 
.153ياهر: ؿبمود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر: ص  - 5 
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 : االستفهاـ تي يحتملها لفظالمعاني الّ   -3-2

النتاب  ،حقًنالتٌ  هكم،اإلنكار، التٌ " :اؽ الكبلـعناف عديدة تظهم عن سيٌ  ستظهاـلبل 

 1 ."ستبنادكاال ،عاءالدٌ ك ، مينٌ التٌ ك نجب، التٌ ك األعر، ك ، ستبطاءكاالوقيخ، الوعيد، التٌ  ،قريرالتٌ 

ُلوفَ  َوأَنُتمْ  أَنُفَسُكمْ  َوتَنَسْوفَ  بِاْلِبرِّ  النَّاسَ  أَتَْأُمُروفَ  ﴿كقول  تناىل:  :*اإلنكػار  أََفالَ  اْلِكَتابَ  تَػتػْ

هم ال كلكاٌ ، ذين يأعركف غًنهم قظنل اػبًناتالٌ  (قين إسرائيل)إٌف قول  تناىل عوج  إىل ،2﴾ تَػْعِقُلوفَ 

ؽبذا  ااا نلمس في  إنكار يف هذ  اآلية ال يرجى عن كرائ  جواب، كلكاٌ  ستظهاـكااليقدعوف عليها، 

 هجة.لوؾ اؼبتااقض، كتوقيخا شديد اللٌ السٌ 

ُرؾَ  َأف تَْأُمُرؾَ  َأَصالَُتكَ  ُشَعْيبُ  يَا قَاُلواْ  ﴿﴿يف عثل قول  تناىل:  :هكم*التّ   َأوْ  آبَاُؤنَا يَػْعُبدُ  َما نػَّتػْ

قشأف  االستخظاؼالغرض هاا  ،.3﴾الرَِّشيدُ  اْلَحِليمُ  أَلَنتَ  ِإنَّكَ  َنَشاء َما َأْمَوالَِنا ِفي نػَّْفَعلَ  َأف

اا نلمس في  الغضب كلكاٌ  ،ن كرائ  جوابيف اآلية ال يرجى ع ستظهاـكاالشنيب يف صبلت ، 

 .هكمكالتٌ 

 قاؿ اؼبتايب: :حقير*التّ 

 4؟َعَجمُ والَ  ،َتُجوُر ِعنَدَؾ الَ َعَربُ  ***  نَػَقًة ػتَػُقوُؿ الشِّْعَر زَعْ بِأيِّ َلْفٍظ            

                                                           
 .36علم البديع،ص لبياف،علم ا الببلغة قاألعثلة كالتطبيق، علم اؼبنان، كقوزيان خالد: عيهوب جنًنف -1

. 99سورة البقرة:اآلية: - 2 
.26سورة هود: اآلية: - 3 
.32،ص  :الببلغة قاألعثلة كالتطبيق كقوزيان خالد  عيهوب  جنًنف - 4 
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عن  فحطٌ  ،"كلةالدٌ  سيفى "  أثااء عدح  خصوعى اعر م الشٌ ربدٌ  نرمٌ البيت الشٌ  يف نلمس       

 حقًن.نراء قغرض التٌ قيمة خصوع  عن الشٌ 

 ثُمَّ  يُِميُتُكمْ  ثُمَّ  فََأْحَياُكمْ  َأْمَواتاً  وَُكنُتمْ  بِاللَّوِ  َتْكُفُروفَ  َكْيفَ  ﴿: -ثااؤ  جلٌ  -: كقول بعجّ *التّ 

ذم الٌ  ب عن كظرهم قند أف ظهر اغبقٌ نجٌ ؤاؿ التٌ .فالغرض عن السٌ 1﴾ تُػْرَجُعوفَ  ِإلَْيوِ  ثُمَّ  ُيْحِييُكمْ 

 ؽبم عن الندـ، كقنثهم يـو اغبساب. -جل ثااؤ  -ى يف خلق ايتجلٌ 

 .2﴾ ِإيَماِنُكمْ  بَػْعدَ  َأْكَفْرُتم ُوُجوُىُهمْ  اْسَودَّتْ  الَِّذينَ  فََأمَّا : كبو قول  تناىل: ﴿وبيخ*التّ 

 3﴾. اأْلَوَّلِينَ  نُػْهِلكِ  أََلمْ  : يف عثل قول  تناىل:﴿*الوعيد

 اؽ نظس  يشًنالٌسيٌ  كيف،4﴾ِإبْػَراِىيمُ  يَا بِآِلَهِتَنا َىَذا فَػَعْلتَ  أَأَنتَ  ﴿:  تناىل: كبو قولقرير*التّ 

أٌف اؽبمزة تكوف لتقرير  آليةى لإىل أٌف "عبد القاهر اعبرجان" ذكر يف شرح   الباحث "أضبد قاسم"

" حٌن يوطيٌ السٌ "ذهب إلي   كنظس عا ،5كتوقيخ  لظاعل  علي  إنكار ل  مل يكن،ك  قظنل قد كاف،

 اا الػٌ ،دبنىن أن6نجب عن حاؽبم"كالتٌ  ،وقيخقرير عع التٌ اعترب اؽبمزة للتٌ "أشار إىل أٌف "الٌزـبشرٌم" 

اا نصادؼ يف قنض األحياف ؾبموعة عن ػٌ ،كما أن ستظهاـاالد ىبرج إلي  يبكن ضبط غرض ؿبدٌ 

 د عنىن كاحد لذلك اؼبلظوظ.نستطيع قذلك أف كبدٌ  فبل اؼبنان اؼبتداخلة فيما قياها،
                                                           

.06سورة البقرة: اآلية: - 1 
.157سورة آؿ عمراف: اآلية: - 2 
.17سورة اؼبرسبلت: اآلية: - 3 
.73سورة األنبياء: اآلية: - 4 
.101،ص  ربويبلت الطلب كؿبددات الداللة حساـ أضبد قاسم:ياهر:  - 5 

 .153ص0،دار اؼبنرفة،)د ت(،)دط(اعبزء  قًنكت ،لبااف، :اإلتقاف يف علـو القرآف جبلؿ الدين عبد الرضباف السيوطي -6
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دبنىن أمل  1﴾ اللَّوِ  ِلذِْكرِ  قُػُلوبُػُهمْ  َتْخَشعَ  َأف آَمُنوا لِلَِّذينَ  يَْأفِ  أََلمْ  ﴿قول  تناىل:  كبو :ستبطاءاال*

 كتلٌن قلوهبم. ،كترؽ ،ضعزبكقت أف  ئهب

 2﴾. مُّدَِّكرٍ  ِمن فَػَهلْ  َأْشَياَعُكمْ  َأْىَلْكَنا َوَلَقدْ : يف قول  تناىل: ﴿ *األمر

 .3﴾ َوِلَواِلَديَّ  ِلي اْغِفرْ  َربِّ  : كبو قول  تناىل: ﴿عاء*الدّ 

 َعْنوُ  تَػَولَّْوا ثُمَّ  {13}مُِّبينٌ  َرُسوؿٌ  َجاءُىمْ  َوَقدْ  الذِّْكَرى َلُهمُ  أَنَّى : كبو قول  تناىل: ﴿ستبعاداال*

 .4﴾ مَّْجُنوفٌ  ُمَعلَّمٌ  َوقَاُلوا

 .5﴾ لََنا فَػَيْشَفُعواْ  ُشَفَعاء ِمن لََّنا فَػَهل : يف عثل قول  تناىل: ﴿يمنّ *التّ 

 :األمػػر ّسياؽ -ب 

ة، حبسب عا ة إىل عناف أخرل فرعيٌ عنانيها األصليٌ يت زبرج عن ينترب األعر عن األساليب الٌ  

ذم ينرؼ عادة قأنٌ  :"استدعاء الظنل قالقوؿ فبن هو الٌ كيااسب اؼبقاـ  اؽ،يقتضي  الٌسيٌ 

ي اؼبأعور ق  كاألعر عاد النرب إذا مل يظنل  اؼبأعور ظبٌ  ،عن األعلى عازلة إىل األدىن عازلةأم ،6دكن "

 الصَّالةَ  َأِقيُمواْ  وأف﴿ كبو قول  تناىل: ،7"أك قلظظ "ليظنل ،""افنلق  عاصيا، كيكوف عاعبل قلظظ 

                                                           

.17اآلية : سورة اغبديد: - 1 
.01سورة القمر: اآلية: - 2 
.02: اآلية:اؼبزعل سورة - 3 
.13،19اآليتاف: سورة الدخاف:  - 4 
.03سورة األعراؼ: اآلية: - 5 
.395:ص  :استاتيجيات اػبطاب اؽبادم قن ظافر الشهرم - 6 
.132ص  أضبد قن فارس: الصاحيب يف فق  اللغة النرقية كعسائلها كسان النرب يف كبلعها، - 7 
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: اكيٌ كٌ السٌ "ق على الظور، يقوؿ كيذهب النلماء إىل أفًّ األعر يابغي أف يتحقٌ ؛1﴾واتّقوه الصَّالةَ 

بند األعر خببلف  إىل ي، كلتبادر الظهم، عاد األعر شيء لباهر عن الطٌ   الهٌ   الظور، ألنٌ حقٌ :"األعر

توجب تاظيذ اؼبطلوب على ة الليٌ ألٌف ضبولت  الدٌ  2اخي"كإرادة التٌ  ،األعر األكؿ دكف اعبمعتغيًن 

 عتثاؿاالشيء عا يستوجب على هذا األخًن كذلك ألٌف ا حياما يطالب عباد  قالقياـ ق عجل

يق األعر كيف هذا اؼبنىن تأكيد صريح على ربق،3(د كإاٌل ناؿ اعبزاء )النقابلطاعة ا دكف أٌم تردٌ 

فمثبل عادعا يقوؿ األستاذ ، أعر ق عا كيباطل يف تاظيذ  ،للمأعور أف يستخي على عجل فبل وبقٌ 

ؿ كعن هاا يتحوٌ  كيقـو قالقراءة على الظور،،حتما سيطين  "، عا يف الٌسبورة اقرأك  ،اّنض" لتلميذ :

 كياجز يف الواقع .  ،قد علظوظ إىل عمل يتحقٌ األعر عن ؾبرٌ 

ٌف . إيت نلظيها تظرض نظسها ققوة يف استنماؿ أسلوب األعرة الٌ داكليٌ الوعضات التٌ عن قٌن 

كهذا عا كتاظيذ  يف الواقع،  ظ ق ،لظٌ ق دبجرد التٌ ة تتحقٌ ة إقبازيٌ النلماء قديبا اعتربكا أٌف لؤلعر قوٌ 

خبلؽبا عٌيز يت عن الٌ " Quand Dire C’est Faire "أكستٌن" عن خبلؿ ؿباضرات  اؼبناونة قػ"  أكدٌ 

قق فنبل يف الواقع كهي اعبمل الٌ ،ة قٌن عا ظبا  قاعبمل الوصظيٌ  كقٌن ،يت تصف حدثا عا دكف أف ربي

 ةستظهاعيٌ كاال،ة كاعبمل األعريٌ   أف ربتوم على فنل إقبازمٌ  أم أٌف اعبمل القدٌ  ؛4ة"اعبمل اإلقبازيٌ 

                                                           

.60سورة األنناـ: اآلية :  - 1 
. 116ص  اإليضاح يف علـو الببلغة: اػبطيب القز كيين: - 2 

عطبنة  الرقاط جاعنة اغبسن الثان، ،عاشورات كلية اآلداب كالنلـو اإلنسانية ننيمة الزهرم: األعر كالاهي يف اللغة النرقية: -3
 .61،60،ص 1446عطبنة اؼبنارؼ اعبيدة،

4 -J.L.Austin : quand dire c’est faire, introduction, traduction, gille lane 

postface de Françoise  récaniti édition du seuil Paris 1970p87،88. 
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، إاٌل أنٌ  قد ىبرج عن اؼبنىن األصليٌ  ؛قاعبملة ظظلحبيث يقع الظنل دبجرد التٌ  عقاصد ك  إىل عنافو

"تولد حبسب قرائن األحواؿ عا ناسب  كاألحواؿ أم: ،أخرل تظهم عن خبلؿ القرائنك  ،تظهم

 .1اؼبقاـ "

ق يتحقٌ  ذمالٌ  عاء؛نلظي عنىن الدٌ  ة عن أغراض فرعيةداكليٌ ا تههر  لاا سياقات األعر التٌ مٌ ػع      

تستنمل  هديد عادعاس عنىن التٌ مٌ .كما نتل 2"اغظر كارحم همٌ "اللٌ  ضرع:التٌ  عاد قولك يف عقاـ

  .(،كال وبصى)كثًن يندٌ  ال.غًن هذ  اؼبنان 3صيغة األعر يف عقاـ تسخط اؼبأعور ق  "

 كاإلرشاد  ،لتماسكاال ،ميٌن قد ىبرج أسلوب األعر عن أصل  ليحيل على عقاصد أخرل كالتٌ       

كصيغة األعر قد تستنمل يف غًن طلب ...قائبل:" "اػبطيب" ،يقوؿ 4كالتهديد... ،ةسويٌ كالتٌ 

 هي إالٌ ة الصيغة عا هبذا استنبلئيٌ ك 5..."كاإلهانة ،كالتهديد ،الظنل، حبسب عااسبة اؼبقاـ كاإلقاحة

ظ ق  لظٌ ة لصيغة األعر تههر دبجرد التٌ ة اإلقبازيٌ فالقوٌ  ة يريدها اآلعر عن اؼبأعور؛ة لتحقيق قصديٌ عطيٌ 

؛ندرج األعر ضمن مبط  ة إىل اؼبخاطباغبرص على قنث رسالة توجيهيٌ  م حريصا كلٌ عاداـ اؼبتكلٌ 

د هبا كجنل ل  صيغ يتحدٌ  ،غرض األعر أسهم عدد عاهم يف تطوير. 6"أكستٌن"ات قلغة اإلقبازيٌ 

                                                           

: ص  أقو ينقوب السكاكي: - .902عظتاح النلـو 1 
.902:ص نظس   اؼبصدر - 2 
: ص  - .902أقو ينقوب السكاكي: عظتاح النلـو 3 

الطباعة كالاشر ياهر: ـبتار عطية، علم اؼبنان كدالالت األعر يف القرآف الكرمي، عصر، اإلسكادرية، دار الوفاء لدنيا  -4
 .000، ص 0559دط،

 .116:ص  :اإليضاح يف علـو الببلغة اػبطيب القز كيين-5

 .53ص 1442عاشورات إرباد الكتاب النرب،)دط( دعشق، سوريا، قاسم اؼبقداد، تر: سًنفويت جاف: اؼبلظوظية: ياهر:-6
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اؼبصدر الاائب ك  اسم فنل األعر،ك  ،(الـ األعر)اؼبضارع اجملزـك ب، ك فنل األعر يف:يبكن إصباؽبا 

 .1عن فنل األعر

ًن جديرة قتحديد غرض األعر يف يغ غٌف تلك الصٌ إ :هكذا نكوف عدعوين إىل القوؿ    

ة قل لغويٌ  ،ة قطٌ فليست اؼبسألة لغويٌ  كسبييز  عن قاقي األغراض األخرل. ،كاألقواؿ ،النبارات

ؿ داللة ألٌّنا ربوٌ تستكاظ  عرتػٌبة اؼبرسل أف  قل القدٌ  اؼبنيار األكحد، غومٌ إذ ليس الوضع اللٌ  ة،تداكليٌ 

داكؿ الوجوب يف التٌ ق يوحي دائما .أم أٌف غرض األعر ال2"ياغة عن األعر إىل غًن ذلكالصٌ 

اؼبرسل(، كهكذا ندرؾ عدل تدخل عااصر يغة حبكم األعر)أف تتماشى الصٌ  إذ القدٌ  ،اػبطابٌ 

كمل يقتصر على اعبمل ن يف القوؿ؛ اؼبتضمٌ  غة يف عساعدة ربديد الغرض اإلقبازمٌ خارجة عن اللٌ 

 إذ القدٌ ا، عاع ة اعتداداغويٌ كاللٌ  ،ةداكليٌ إىل عظهـو الكظاءة التٌ  قل اعتدٌ  ة فحسب؛قبازيٌ ة، اإلالوصظيٌ 

ة غويٌ قكظاءة اؼبرسل إلي  اللٌ  فيستنٌن ق  لتلك األظباء،أف يكوف اؼبرسل على دراية ضمن تطرٌ 

حبكم أف  ،3دة لغرض األعريغ ادٌ أظباء فنل األعر عثبل، عن قٌن الصٌ شرط أف تكوف ة داكليٌ كالتٌ 

 قداللة هذ  األظباء . يكوف األخًن على إطبلع تاـٌ 

يغ كالصٌ  ،كغًنها عن األساليب،كاألعر ، ستظهاـلبلالكبلـ أٌف األغراض الببلغٌية كحاصل  

اؼبوجزة ،ة خبلؿ هذ  النتبات اؼباهجيٌ اا عن ػٌ كما أن .ذم ترد في اؽ الٌ د حبسب تنٌدد الٌسيٌ تتحدٌ 

ألٌف  ةاغباليٌ ظهية ،قالوقوؼ على سياقامها اللٌ  ة إالٌ   ال يبكن دراسة األغراض الظرعيٌ : إنػٌ هبدر القوؿ
                                                           

 .105، ص 2،1422 عاشأة اؼبنارؼ، طرجاء عيد: فلسظة الببلغة قٌن التقاية كالتطور: عصر، اإلسكادرية،  -1
.390ص  اؽبادم قن ظافر الشهرم: استاتيجيات اػبطاب، - 2 
.392: ص اؼبرجع نظس ياهر:  - 3 
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ة عن حيث ة ذات اغبمولة اإلقبازيٌ الظنليٌ ، غة الظاعلةم اجتباء اللٌ م على اؼبتكلٌ ذم وبتٌ اؽ هو الٌ الٌسيٌ 

 . ستنماؿاال

 :لبيّ الطّ إلنشاء غير ا -3-1-2

ز  عن اإلنشاء ذم يبيٌ الٌ . ان عن األسلوب اإلنشائيٌ رب الثٌ  الضٌ ليٌب ينترب اإلنشاء غًن الطٌ       

.أم عا 1"لبعطلوقا غًن حاصل كقت الطٌ  يستلـزعا ال  ؼ قأنٌ :"كينرٌ  طلب في ، أنٌ  ال ليبٌ الطٌ 

جاء أفناؿ الرٌ ، الٌذـ ،اؼبدح ،القسم ي،جٌ التٌ  ،بنجٌ كأساليب التٌ  اقتف كجود عناا  قوجود لظه ،

، . على اختبلؼ قياهم يف 2كغًنها ،)كبل(بدع كلظظ الرٌ   كصيغ النقود، ة،ككم اػبربيٌ  لظظ رب 

 قنضها.

يدخل ضمن قاب علم  رب عن اإلنشاء الأٌف هذا الضٌ هو  نتبا االغًن أٌف اعبدير قلظت      

ة حبجة أٌّنا يف األصل لبيٌ دراسة األساليب اإلنشائية غًن الطٌ ندـ وف قلذلك يقٌر الببلغيٌ  ،اؼبنان

ليس ركن ركٌن عاد  ليبٌ ٌف اإلنشاء غًن الطٌ : إكعادها يبكن القوؿ ، 3أخبار نقلت إىل عنىن اإلنشاء

 ٌن .الببلغيٌ 

                                                           

.16،12عبد النزيز أقو سريع: األساليب اإلنشائية يف الببلغة النرقية، ص  - 1 
.19ص ،ياهر: عبد السبلـ ؿبمد هاركف: األساليب اإلنشائية يف الاحو النرب - 2 
19ص. نظس  : ياهر: اؼبصدر - 3 
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 ٌن قظكرة اإلنباؿعاد الببلغيٌ  ليبٌ يت صبغت عباحث اإلنشاء غًن الطٌ بغة اعبديدة الٌ يف إطار الصٌ 

نوا يف كتوسٌ  قوا يف دراست ،حبيث تنمٌ  رب عن اإلنشاءكبًنا هبذا الضٌ   اوف يولوف اهتماعحويٌ راح الاٌ ؛

 .1ا حتة لدراستهأقواقا خاصٌ  بنضهال صواخصٌ هم ػٌ لدرجة أن حبث أساليب  اؼبختلظة

يف قنض  ،كذبلٌيامها ةة األفناؿ الكبلعيٌ نهريٌ  اكؿ أف نقتظي قنض عبلعحكبيف ضوء عا تقدـ ؛      

ة واهر األسلوقيٌ عن تلك الهٌ  كالوقوؼ كقظات كجيزة عاد كلٌ  ،ة يف تراثاا النربٌ اؼبظاهيم الببلغيٌ 

 . نتقاؿااليت قاـ عليها هذا ات الٌ ،كاؼبسٌوغ قنض اآلليات حليل، لابٌٌن كالتٌ  ،راسةقشيء عن الدٌ 

 :بعجّ اؿ التّ ػػأفع-3-1-2-1

إذا ظهر "ا خظي سبب  لذلك قيل: ظس عمٌ وبدث يف الاٌ  انظنايلٌ  شنور داخليٌ هو ب نجٌ التٌ       

 أصبل عا"كبو قولك: ( أفنل ق !)ك(، أفنل ! عا) ، كل  صيغتاف قياسيتاف نبا:"جببب قطل النالسٌ 

 ظس دكف أفياتاب الاٌ  .فاعبملتاف كلتانبا تنرباف عن شنور انظنايلٌ 2"! قالسماء أصبل"ك "! ماءالسٌ 

ياهر فيها  ال ة،ة لظهيٌ ب "صيغة إيقاعيٌ نجٌ ٌف صيغة التٌ القوؿ إ عادكحة فبل ،كعادها ،ننرؼ ل  سببا

 .3الة علي  "ب أشًن إلي  قالقرائن الدٌ نجٌ عن يف صبلة التٌ لذلك إذا أريد عراعاة الزٌ  عنإىل عاصر الزٌ 

أك نكرة  ،ب عا  أف يكوف عنرفةحياما اشتط يف اؼبتنجٌ  صورمٌ ة اؼبقتضى التٌ تثبت أحقيٌ       

ؼبا كاف  ظهة "عن "فلوال ذكرنا لل" !، كرجبل عن عا أحسن زيدا" فظي قولك عثبل: ـبصوصة،

                                                           

.19: ص الساققياهر : اؼبرجع  - 1 
ص ،0ج ،0555دار الظكر،دط، قًنكت، لبااف، رجاء عكاكم، تح: رضى الدين االستقاذم: شرح الكافية يف الاحو: -2

356. 
.17عبد السبلـ ؿبمد هاركف: األساليب اإلنشائية يف الاحو النرب: ص  - 3 
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اعع ا يظيد ق  السٌ مٌ ػفليس هذا ع ،اوينػقالتٌ  "!عا أحسن رجبل" :كذلك أٌنك إذا قلت للكبلـ عنىن،

كسيلة عهمة  ؛ فناصر اإلفادة إذف1اس عن هو كذا كثًنيستاكر أف يكوف يف الاٌ  شيئا ألنٌ  ال

حبيث يستلـز أف يكوف يف لظظ  اؽ،غوية اؼبااسبة ؼبقتضيات الٌسيٌ واصل اللٌ ة التٌ لتحقيق عمليٌ 

يف اتول  "سًنؿ"رط "ليس شرطا عادرجا دبنايًن كهذا الشٌ  اعع،ب عنىن يظيد ق  السٌ نجٌ التٌ 

 2"قبل ؿبتويات قضويٌة اة يف القوؿ ا  "قول عتضمٌ مٌ ا يابغي أف يكوف عادرجا فيما سػكإمبٌ  ،القضومٌ 

 ليس اؼبقصود عا  صباؿ السماء -!عا أصبل السماء  -اققة يف اعبملة السٌ  ألٌف اتول القضومٌ 

 ماء.   م عبماؿ السٌ كإمٌبا ذبميل اؼبتكلٌ 

 :والذِـّ  ،أفعاؿ المدح -3-1-2-2

ذا كال كقئس"، "كحبٌ  ،كعن صيغهما: "ننم ،أسلوقاف إنشائياف  أك الذـٌ  ،وضع إلنشاء اؼبدحي    

َنا ﴿كعا  قول  تناىل:  ،"حبذا كقول  ؛)للمدح( 3﴾ َأوَّابٌ  ِإنَّوُ  اْلَعْبدُ  نِْعمَ  ُسَلْيَمافَ  ِلَداُوودَ  َوَوَىبػْ

ُلوا الَِّذينَ  َمَثلُ ﴿أيضا:   َمَثلُ  بِْئسَ  َأْسَفاراً  َيْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  َيْحِمُلوَىا َلمْ  ثُمَّ  التػَّْورَاةَ  ُحمِّ

بُوا الَِّذينَ  اْلَقْوـِ  كليس خافيا على أحد عا ، 4﴾الظَّاِلِمينَ  اْلَقْوـَ  يَػْهِدي اَل  َواللَّوُ  اللَّوِ  ِبآيَاتِ  َكذَّ

 "، حوؿ ضركرة أالٌ فيةشرح الكاء سديدة يف عواضع عديدة عن كتاق  "كذلك عن آرا  "لبلستقادمٌ "

فإمٌبا تاشئ  (،24إٌنك إذا  تلظهت قػ )كاعبودة يقوؿ يف ذلك " ،يكـو اغبكم على الكبلـ قالرداءة

                                                           

.103عسنود صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب: ص:  ياهر : - 1 
.109: ص: اؼبرجع نظس - 2 
.35سورة ص: اآلية: - 3 
.50سورة اعبمنة: اآلية: - 4 
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بلثة عقصودا عطاققة كليس اؼبدح عوجودا يف اػبارج يف أحد األزعاة الثٌ  ظظ،كربدث  هبذا اللٌ ، اؼبدح

 .1"يكوف خربا هذا الكبلـ إيٌا  حتٌ 

صلة خارجا يء يكوف على جودت  اغباأٌف عدح الشٌ  لاا ناا للمقولة تبٌٌن عن خبلؿ تتبٌ  

ـٌ الشٌ  ليس كصف  ـٌ كالذٌ  ،م هاا يف اؼبدحيء لرداءة حاصلة يف اػبارج ،كدكر اؼبتكلٌ كيقاس علي  ذ

كتقبيح قبح زيد  ، إمٌبا هو ربسٌن حسن زيد يف اؼبدح،داءة الواقنتٌن يف اػبارجأك الرٌ  ،تلك اعبودة

 -ف ننترب هذين األعرينأ -"سًنؿ"قتطبيق عنايًن  -كهكذا ندرؾ إىل أٌم عدل يبكن ؛ـٌ يف الذٌ 

" يف سًنؿ"ز قولاا عا ذهب إلي  عا ينزٌ  كلنلٌ  ،ـٌ كالذٌ  ،لمدحشرطٌن عندِّين ل -الٌرداءة، كاعبودة

 مهاكيف قوٌ  ة،ة األفناؿ الكبلعيٌ ر يف هويٌ يت تؤثٌ اؼببادئ الٌ  ركط اؼبٌندة عن أهمٌ كعبدأ الشٌ ...:"قول 

 أك اؼبخاطب ،مة قاؼبتكلٌ اة خاصٌ ة عنيٌ تداكليٌ .فحوا  أف ذبتمع ظركؼ 2"، كيف تصايظهاكضنظها

 أك فاشبل.   ،اا ناجحاػبطاب، كذبنل عن الظنل فنبل كبلعيٌ  يف مٌ ر عن ثػكتؤثٌ  ة أحدنبا، عن قوٌ فتغًٌن 

 حرل، ك عسى):كتتمٌثل يف ،جيكتظيد التٌ  ،على كقوع خربها تدؿٌ  :جاءأفعاؿ الرّ  -3 -3-1-2

 نراء:أعثلة ذلك قوؿ أحد الشٌ  كعن، أفناؿ جاعدة تنتربك  (؛اخلولقك 

 بٌ ػَرٌح َقرِيْ ػِذْي َأْمَسْيُت ِفْيِو **** َيُكوُف َورَْاَءهُ فَ لّ َعَسى الَكَرب ا           

 .3اؼبسلم أف ينود إىل القرآف حرلكعثال  أيضا: 

 
                                                           

.011، ص 0رضي الدين االستقادم: شرح الكافية يف الاحو:ج - 1 
.100عسنود صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب: ص: - 2 
06هاركف: األساليب اإلنشائية يف الاحو النرب: ص عبد السبلـ ؿبمدياهر : - 3 
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 :القسػػم -4 -3-1-2

يت ريقة الٌ كعقاصد  على الطٌ  ،كإظهار عناني  كتثبيت ، ،القسم أسلوب عن أساليب توكيد الكبلـ    

 "اء"التٌ ،كك"الواك" ،"الباء": ل قبنض حركؼ اعبرٌ يؤدٌ  اغبلف كأ ،هو اليمٌنك  م،يقتضيها اؼبتكلٌ 

ق كظيظت  ، كهبذا تتحقٌ (كاؼبقسم علي  ،اؼبقسم ق )ف عن كيتكوٌ  ة علي ،أك قألظاظ دالٌ  ،ـكالبلٌ 

 َربُّ  رَّبُُّكمْ  َبل قَاؿَ ﴿ : "بلـإقراهيم علي  السٌ "دنا لساف سيٌ  كبو قول  تناىل على؛ 1"ةداكليٌ التٌ 

 َأْصَناَمُكم أَلَِكيَدفَّ  َوتَاللَّوِ  {56}الشَّاِىِدينَ  مِّنَ  َذِلُكم َعَلى َوأَنَا َفَطَرُىنَّ  الَِّذي َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 

ة داللت  كقوٌ  ة،يايٌ كعبلقت  قاؼبنان الدٌ  ،ة القسمقدسيٌ  ىلإكنهرا  ،2﴾ُمْدِبرِينَ  تُػَولُّوا َأف بَػْعدَ 

كذلك لكوف  ظس كما رأياا يف اآلية الكريبة،كقنا يف الاٌ  ،ق  يكوف أشدٌ  ستدالؿاال فإفٌ ؛ةاإلوبائيٌ 

فإٌف  ،صديقكضبل اؼبخاطب على التٌ  ،وكيد عن حيث تقرير األخبارة التٌ داللة القسم أقلغ عن قوٌ 

ة تتاكح يغة خربيٌ كالوصف ألٌف الصٌ  ،ن طلبا في  اإلخبارتضمٌ  -أَلِكيدَّفَّ  تَاللِ  - أكيدمٌ الظنل التٌ 

 اتقريريٌ ضمن التٌ  "سًنؿ"يدفناا إىل إدراج  قلغة  داكيلٌ اقط التٌ كالضٌ  ،دؽكغًن الصٌ  ،دؽقٌن الصٌ 

ؼبا وبمل   سانٌ ي اؼبلظوظ اللٌ يف خلق شحاة صدؽ تغطٌ  (تتمهر) ة ػبطاب القسم؛داكليٌ كالكظاءة التٌ 

 اس .  هذا األسلوب عن عكانة يف حياة الاٌ 

ليس ل   داخليٌ  عن شنور نظسيٌ  اة للقسم تكمن يف كون  ناقنة اإلقبازيٌ اعبميل أٌف القوٌ        

كأٌف  ي ،كتقوٌ  ،ظسيء يف الاٌ ن الشٌ يت سبكٌ دات اؼبشهورة الٌ ككذلك كون  عن اؼبؤكٌ  كجود يف اػبارج،

                                                           

.107عسنود صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب: ص  ياهر: - 1 
.06-07سورة األنبياء: اآليتاف: - 2 
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نبًن م ياشئ يبياا للتٌ هي عبلحهة أٌف اؼبتكلٌ  (ليبٌ غًن الطٌ )ة يف تصايف القسم ضمن اإلنشاء اػبلظيٌ 

 غة الظاعلة تباء اللٌ ػاؽ ركن ركٌن يف اجٌف الٌسيٌ : إكعن هاا يبكن القوؿ عن صحة عا ينتقد ،

 ،حثة عن اؼبقاصدة قاعقارقة لغويٌ  أمٌ  يبكن ذباكز حبيث ال ة اؼبااسبة،ة ذات اغبمولة اإلقبازيٌ كالظنليٌ 

 كاألغراض . 

 :رػػيػكثالتّ  -5 -3-1-2

ة" أك "كم اػبربيٌ  ،كذلك قاستنماؿ "رٌب" ،م استكثارا لندد عن شيءأف ياشئ اؼبتكلٌ هو      

 قليل عنىن إنشائيٌ التٌ  كأ ،كثًن : "لكل عن التٌ ػٌ إىل أن "بلـ هاركفعبد السٌ " ، كيشًنعن الكمٌ  نبًنللتٌ 

. 1كالكذب" ،دؽوبتمل الصٌ  حٌت  كليس ل  كجود يف اػبارج ،ميف نظس اؼبتكلٌ  هما يكوفكلي  ألفٌ 

رٌب جاهل يف "ا لئلنشاء قاعتبار أٌنك إذا قلت عثبل: : "إّنٌ (ربٌ )عتحدثا عن  "اقن ينقوب"يقوؿ 

كعثاؿ )كم( ، فقًن عظيف ربَّ : (ربٌ )كعثاؿ ، 2فاؼبراد هاا هو أٌنك تستكثر اعباهلٌن" "،الٌدنيا

 :"إسحاؽ قن إقراهيم"يبدح  "أب سباـ "قوؿ

 3.َكْم نَػْفَخٍة لَك َلْم ُيْحَفْظ َتذَُّمَها **** َلَصاَمْت الَماَؿ الَ ِإاَلْ َواَلذُّ ِمَما

 يستهاف ق  ا الامها قدرا تداكليٌ اهرة يف طيٌ لقد ضبلت الهٌ  :والمعاىدات ،ألفاظ العقود -6 -3-1-2

 د البيعو ن عقيت تتضمٌ يغ الٌ كهي الصٌ اة يف القوؿ، عههرا لؤلفناؿ اؼبتضمٌ  ل أهمٌ ها سبثٌ ذلك أنػٌ 

                                                           

.06عبد السبلـ ؿبمد هاركف: األساليب اإلنشائية يف الاحو النرب: ص  - 1 
.06نظس : ص  اؼبرجع - 2 
. 12:األساليب اإلنشائية يف الببلغة النرقية: ص  ٌنعبد النزيز أقو سريع ياس - 3 
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، كعقد اإلجارة (قتكطلٌ  ،نكحت)بلؽ عثل:كالطٌ  ،كاجكعقد الزٌ  ،كاشتيت ،قنت)راء عثل: كالشٌ 

 .1... كغًنها(كاستأجرت ،رتأجٌ )عثل:

لكن  ،ةاألفناؿ الكبلعيٌ  ةى نهريٌ عليها يف إثبات حبث النلماء  يرتكز عسألةأقول  كما أٌّنا تندٌ        

فأنبلوا دراستها  ،يغ النااية مل ينًنكا هذ  الصٌ ٌنكالببلغيٌ  ،ٌنحويٌ الاٌ ألٌف  ،البحث فيها كاف قليبل

كقنض الظقهاء، فقد أظهركا  ،ٌنحبجة أٌّنا أخبار نقلت إىل عنىن اإلنشاء على غرار األصوليٌ 

يغ اذبة عن الصٌ ة الاٌ يف ظواهر عن األفناؿ الكبلعيٌ يغ، فبحثوا قنااية اهتماعهم الكبًن هبذ  الصٌ 

"أٌعا يف : "عسنود صحراكم"ة، يقوؿ ة عن طريق عااقشامهم ؽبا يف ثاايا عباحثهم الظقهيٌ األصليٌ 

ارسوف يف ها عن النااية ألسباب قد ىبتلف فيها الدٌ يغ حقٌ فلم توؿ هذ  الصٌ  ،اث النربٌ التٌ 

ة لهواهر طبيقيٌ يف الكتب التٌ  لة إالٌ يغ أٌّنا مل تأت عظصٌ ربديدها، كعن عهاهر نسياف تلك الصٌ 

... فالبحث قة قإقراـ النقود كفسخهاكالظق  قوصظها عتنلٌ  ،كاإلنشاء، ككتب األصوؿ ،اػبرب

 .2شيئا يسًنا" إالٌ  هتماـاالواهر عن مل ينًن تلك الهٌ  كالببلغيٌ  ،حومٌ الاٌ 

يت واهر الٌ ٌن قد استظاضت قدراسة الهٌ كاألصوليٌ  ،كتب الظقهاءقبد اإلقرار نظس  قوجود        

ة ياجز عن طريقها أك فسخها، كذلك عن خبلؿ إنشاء أفناؿ كبلعيٌ  ،إقراـ عقودتقتضي 

كج، كيشتط صيغيت كالزٌ  ،كجةكردا عن الزٌ  ،، يقتضي أخذاكاج اإلسبلعيٌ فمثبل يف الزٌ ،النقد

 كج: أك )كليها( للزٌ  ،كبو قوؿ اؼبرأة (كاإلهباب،القبوؿ)

                                                           

.12: ص  الساقق :اؼبصدر ياهر - 1 
.106عسنود صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب: ص  - 2 
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 جتك نظسي )أك اقايت ( قشرط كذا.زكٌ  -

 كج: قبلتك زكجة يل.الزٌ  يردٌ  -

ة هبما عنا، كال يبكن كجيٌ النبلقة الزٌ  ، كتتمٌ رعيٌ كاج الشٌ ظ قصيغة القبوؿ يقع الزٌ لظٌ فبمجرد التٌ        

"أنت  ، فصيغة:"أنت طالق" كج لزكجت :أف يقوؿ الزٌ ككاحد   قتلظظ قظنل كبلعيٌ  ربديد ّنايتها إالٌ 

 .1بلؽ حقيقة يف الواقعأنشأ فنل الطٌ  اكبلعيٌ   فنبل تندٌ  "طالق

عراء  اؼبناهدات؛ فبل، ك قد أقدع يف الكبلـ عن ألظاظ النقود "عسنود صحراكم"كلئن كاف       

 ة كبًنةها أنبيٌ كما يف القوانٌن كلٌ   كاؼبناهدات يف كتب الظق  اإلسبلعيٌ  ،ٌف أللظاظ النقودإ القوؿ

كيف كوّنا سانبت  حليل،كالتٌ  ،راسةة اؼبستظيضة قالدٌ طبيقيٌ ى عن خبلؿ حبوثهم التٌ قالغة تتجلٌ كعااية 

 اؼبنريفٌ  ستنماؿلبلة يت كانت تاحاز ققوٌ ة الٌ غويٌ اهرة اللٌ ة يف عناعبة الهٌ قليديٌ هرة التٌ يف تغيًن تلك الاٌ 

رة في ، كهذا عا جنلها عؤثٌ ك  ،الواقعة فاعلة يف غة قاعتبارها قوٌ غة ،حيث نهرت إىل اللٌ للٌ  الوصظيٌ 

توضع ضمن  "سًنؿ"ٌن اؼبناصرين، كدبنايًن داكليٌ ات حبسب اصطبلح التٌ ضمن اإليقاعيٌ  (تتموضع)

 .2اة يف القوؿاألفناؿ اؼبتضمٌ 

كآرائهم النلماء النرب رات تصوٌ عا يبكن قول  يف األخًن عن خبلؿ النرض اؼبختصر لبنض 

ندد يف كجهات كالتٌ  ،اإلهبابٌ  ختبلؼاالغم عن الرٌ    علىإنػٌ  ؛كاإلنشاء ـبتلظة ،مييز قٌن اػبربيف التٌ 

                 ر عظاد  أٌف اػبرب تلك اآلراء قتصوٌ قٌن أليف ة التٌ قاا أف مبيز قٌن األسلوقٌن عن طريفإنٌ  يبكا الاهر،

                                                           
 .104: ص اؼبرجع الساقق -1

.104عسنود صحراكم: التداكلية عاد النلماء النرب: ص- 2 
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ة أف تطاقق نسبت  عن نسبت  الكبلعيٌ  ماؼبتكلٌ ذم يريد ا ،كالٌ اؼبكتمل إفاديٌ  واصليٌ اػبطاب التٌ  يندٌ 

م عن نسبت  ذم يريد اؼبتكلٌ الٌ ك  ،ااؼبكتمل إفاديٌ  واصليٌ اػبطاب التٌ  ينينكأٌف اإلنشاء  اػبارجية،

 مثيل للمكوف الوظيظيٌ كما مل يغظل النلماء النرب عن التٌ   ة،ة أف توجد نسبت  اػبارجيٌ الكبلعيٌ 

ة، فقد استباف عن غًن كج  أٌّنم عاعبوا اعبملة على عساؽ النرقيٌ ة غويٌ ة اللٌ هريٌ يف الاٌ  داكيلٌ التٌ 

ة حويٌ كالاٌ  ،ةراسات األصوليٌ ة عادهم حجر األساس يف الدٌ شكلت األساليب اإلنشائيٌ خاطب، فالتٌ 

كسورؿ "ال يبكن أف  ،أحباث "أكستٌن األساليب دقيقا إىل درجة أفٌ  لتلكهم لليكجاء رب ؛ةكالببلغيٌ 

 نا ؼبا حبث  النرب يف هذا اجملاؿ .    تاقننتربها إاٌل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كصٌظا  ركاؽ الظهم ناف اغبكمة،ت  دكضمٌ  أحسن الكبلـ عا طبخت  عراجل النلم،»       

 «كحٌدت  كسارت يف ذباكيف النقل سورت ،  ،ػٌتكيف األفكار رق ت يف اؼبظاصل عذكقت ،فتمشٌ 

 

:ص -"اكيكٌ أقو ينقوب السٌ "عة :اإلعاـ البارع النبلٌ ]                            [563عظتاح النلـو

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 الثاني:  األفعاؿ الكالمّية عند الّلغويّين المعاصرين المبحث

 

 John Austin .Langshaw  "أوستين لونغشاوجوف "أفعاؿ الكالـ عند  1-    

األفعاؿ  في تطوير نظرية  John-R-Searle.ج.سورؿ":"جوف إسهامات -2     

 الكالمّية. 
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 :ئةػػػػػػػػتوط

يت كاف ؽبا صدل كبًن يف ؾباؿ ات الٌ هريٌ ة عن أهم الاٌ ة األفناؿ الكبلعيٌ نهريٌ  تندٌ          

فقد استأثرت قاهتماـ  ،داكيلٌ التٌ  ذبا االعليها  يت قاـة الٌ كيزة األساسيٌ راسات قاػبصوص، كالٌر الدٌ 

 غة.ة الستنماؿ اللٌ ة الناعٌ هريٌ الباحثٌن يف جوانب الاٌ 

قطب الرحى يف  ة جنل عاهاة األفناؿ الكبلعيٌ اهريٌ لاؼبتزايد عن ؾبموع اؼبنارؼ  هتماـاالإٌف 

 حبيث.1داكيلٌ غة عن عاهورها التٌ اللٌ  سيدار  عاد ةخاصٌ  ،ة اؼبناصرةداكليٌ ة التٌ سانيٌ راسات اللٌ الدٌ 

كذلك  هاكتأثًن ها، كإقباز  األفناؿ، غة عن تبليغموف قاللٌ اهتماعها على دراسة عا يظنل  اؼبتكلٌ  انصبٌ 

"ال يبكن أف يكوف الظنل : "أكستٌن"ثٌن كما ذهب إلي  ة قٌن اؼبتحدٌ واصليٌ ة التٌ قغرض إقباح النمليٌ 

ق يبكن أف تتحقٌ  كقالظنل الكبلعيٌ  ،2اؼبخاطب" يفا دكف أف وبدث تأثًنا ناجحا تاعٌ  إلقبازمٌ ا

الواقع، ألغت اغبدكد القائمة  ة فاعلة يفقوٌ  اقاعتباره، ك كاػبطاب ،ظلظٌ ة التٌ كتتجسد يف عمليٌ ، غةاللٌ 

 كالكبلـ. ،قٌن الظنل

 " John Austin.Langshaw"أوستين لونغشاو جوف"أفعاؿ الكالـ عند  -1

كنهٌر ل   ،ؾبموعة عن فبلسظة جاعنة "أكسظورد"ة ة األفناؿ الكبلعيٌ نهريٌ  تبىن عبادئ   

" اشتاينجفت"  إلي  ة دبا نبٌ قشدٌ  رالذم تأثٌ Austin (J-L-S)"أكستٌن.ج" الظيلسوؼ

writtgenetein  يت قاعت عليها األسس الٌ  يف كضع أهمٌ  ةكبًن   عسانبةألف كتاقا ساهم اٌلذم

                                                           

.03 أرعياكو: اؼبقارقة التداكلية :ص ياهر:فرانسواز- 1 
2-Austin (J-L-S) quand dire c’est fair:P124. 
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 ثيناال تؿباضرا كهو ؾبموعة(How to do thingswithwords)ربت عاواف ة أفناؿ الكبلـ،نهريٌ 

كنشرت قند كفات  (، 1400ساة Harvardهارفارد )ألقاها يف جاعنة  يتالٌ  عشرة

ذين الٌ (logiqualpositivism)ة اؼباطقيٌ " ةنيٌ ضناالو " ا على فبلسظةردٌ ت  جاءت نهري(19621 ساة)

ا  كإعٌ  ،ا صادقاكصظا يكوف إعٌ (state of affaires)غة يف كصف كقائع الناملحصركا كظيظة اللٌ 

الطة غاؼب" صطلحاؼبعلى هذا " أكستٌن"ة حيث أطلق كأنبلت اعبمل غًن الوصظيٌ  ؛كاذقا

هااؾ نوعا آخر عن النبارات تشب  النبارات  كما رأل أفٌ ،Pallacy descriptive"الوصظية

 دؽكال يبكن أف ياطبق عليها عنيار الصٌ  ،ها ال تصف كقائع الناملكلكاٌ  ،ة يف تركيبهاالوظيظيٌ 

ال تصف شيئا عن كاقع النامل  "أنت طالق" عثبل: العرأت عسلم  كالكذب كأف يقوؿ رجل

فهي أفناؿ  (Performation)م فنبل قل تؤدٌ ( Statement tomake ) كال تاشئ قوال ،اػبارجيٌ 

ة لاهرية األفناؿ الكبلعيٌ  "أكستٌن" عا قدع كجدنا أٌف  للغةى اكإذا نهرنا يف استنماالتاا  ؛ 2ةكبلعيٌ 

 :3تٌنيف نقطتٌن أساسيٌ يكمن 

يف إقرار   لتتمثٌ  انيةقطة الثٌ الاٌ ا أعٌ ؛ كالكذب ،ؽدة الصٌ ل يف رفض  ثاائيٌ األكىل تتمثٌ  قطةالاٌ 

فالقوؿ هو إقباز لظنل عا يف  ه  ققوؿم ياجز عمل  دبجرد تلظٌ فاؼبتكلٌ  قوؿ عبارة عن عمل كلٌ   قأفٌ 

 الوقت نظس .

                                                           
 .93-90أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر: ص  ياهر: ؿبمود أضبد لبلة: -1

 .93ص  :نظس  اؼبرجع -2
 00ص  :عدخل إىل اللسانيات التداكلية: اعبيبليل دالش -3
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 ة:واألفعاؿ األدائيّ  ،ةاإلخباريّ  األفعاؿ مييز بينالمرحلة األولى: التّ  -1-1

اٌلذين ينتربكف (ٌنالوضنانيٌ غة)فبلسظة اللٌ  أحباث  اقتداءن عن عنارضت  آراءى  يف"أكستٌن انطلق" 

قاؼبغالطة  يها"فأطلق عليوجد داعو لدراستها  ايل الكقالتٌ عنىن ؽبا،  ة أفناؿ الاألفناؿ غًن الوصظيٌ 

زبزياها غة عن طريق الستنماؿ اللٌ  ةحصرت اجملاالت الواسنألٌّنا (fallacydescriptive)" الوصظية

ساقف كقظات كجيزة عاد كل عن األفناؿ  يكفيما يل،1مييز قٌن األفناؿللتٌ ة فقط يف اعبمل الوصظيٌ 

 مييز قياهما .كالتٌ ة، كاألفناؿ األدائيٌ  ،ةاإلخباريٌ 

 ة(.ة الوصظيٌ قديريٌ )األفناؿ التٌ  ى أيضاكتسمٌ  (،les énonces constatives)ة:عاؿ اإلخباريّ األف-أ

ىبلص "ك ،2أك الكذب ،دؽكم عليها دبنيار الصٌ وبيت ة الٌ صبلة الوقائع اػبارجيٌ ل يف تتمثٌ      

كيبكن  3"أك صادقة ،ة يبكن أف تكوف كاذقةأك تقريريٌ  ،ةة إثباتيٌ إىل كجود صبل كصظيٌ " أكستٌن"

 ة:رح قاألعثلة اآلتيٌ هذا الطٌ توضيح 

 األرض تدكر حوؿ نظسها. إفٌ   -0

 .(تونس)تويف علك  -2

  األرض تدكر حوؿ نظسها قأفٌ  ا فهي تقرٌ ا تصف لاا كاقنا خارجيٌ أّنٌ  (0يف اعبملة)اؼببلحظ  

كقالكذب إذا   إذا كانت األرض تدكر حوؿ نظسها قالظنلدؽ علي  قالصٌ كما أنٌ  يبكن اغبكم 

                                                           

.71:ص  :أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر ياهر: ؿبمود أضبد لبلة - 1 
.93ياهر: اؼبرجع نظس : ص  - 2 
.00اعبيبليل دالش: عدخل إىل اللسانيات التداكلية : ص  - 3 
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قت  اقد صدق  عن خبلؿ عطا يتأكٌ ل فنبل إخباريٌ ثٌ يبفهذا  كانت األرض تدكر حوؿ شيء آخر

 .لواقعى ا

  ألنٌ  ان كاذق  ان ريٌ اخبإها ربمل فنبل ة لكاٌ فهي صبلة خربيٌ  ،(2)عبملةا ىلإسبة نظس  قالاٌ  األعر 

دؽ عرتبط كالصٌ  ،حةفاغبكم على اعبمل قالصٌ  قل ؽبا رئيس علك ؽبا اليت الٌ (تونس)ـبالف لواقع

 .اػبارجيٌ  لناملى ادبطاققة كصظها 

 les énoncés per formative1:األدائّيةاألفعاؿ  -ب

ا وبكم عليها كإمبٌ ، كالكذب ،دؽكال زبضع ؼبنيار الصٌ  ،أفناؿ ال تصف الواقع اػبارجيٌ  

يف كوّنا علظوظات تستخدـ  تهاضح أنبيٌ كتتٌ  ،أك اإلخظاؽ ،وفيقكالتٌ  ،جاحكهو الاٌ  ،دبنيار ثاف

 :3ةاآلتيٌ  األعثلةقذلك  ضح.كيتٌ 2كغًنهاحيب كالتٌ  عتذاركاال ،ةسميٌ إلقباز فنل كالتٌ 

  لكم سظرا فبتنا.أسبىٌن   -أ    

 أرجو عاكم اؼبنذرة. -ب  

 .)4أشكركم على حسن انتباهكم -ج  

                                                           
 أعا عصطلح )الوصظية،per formatifيقاقل عصطلح ) اإلقبازية، األدائية، اإلنشائية ( يف اللغة الظرنسية عصطلح - 1

ؿبمود أضبد لبلة: أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم .ياهر: constatifs،التقريرية، اإلثباتية ( عصطلح  اإلخبارية
 .70اؼبناصر:ص

.99:أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر:ص ياهر: ؿبمود أضبد لبلة - 2 
.          00:عدخل إىل اللسانيات التداكلية: اعبيبليل دالش -  3 
 



 أصيلوالتّ  أسيسالتّ  بين ةالكالميّ  األفعاؿ ةنظريّ                          ؿاألوّ  الفصل

43 

 

ال ك  ،دؽكال يبكن أف تقبل اغبكم عليها قالصٌ  ،ااعبمل ال تصف كاقنا خارجيٌ  فاؼببلحظ أفٌ      

يف مثبل ف ،أفناالتلظظ هبا ناجز يف الوقت ذات  ناا عادعا ة ثانية يف أنٌ ا ربمل خاصيٌ كإمبٌ  ،قالكذب

  يقـو يف الوقت ذات  فإنٌ  "أسبىٌن  "لظظ قالظنل  دبجرد التٌ قل إنٌ  ،اصف كاقنا خارجيٌ تاعبملة )أ( ال 

كر يف اعبملة كفنل الشٌ  ،ككذلك يتحقق فنل الرجاء يف اعبملة )ب( ،"مينٌ قإقباز فنل "التٌ 

كتبنا لذلك كبن ة، كاألدائيٌ  ،ةإلخباريٌ مييز قٌن األفناؿ اعة  للتٌ ا ال مبلك قراءات عتاوٌ ردبا كاٌ )ج(.

تتجاكز  أم ال أك حالة عنياة دكف فنل ،حيث تصف األكىل حدثاقالظرؽ كاضحا قياهما  نشنر

ة القدرة كما أٌف للجمل األدائيٌ ،1"فنبل يف الوقت ذات ك  ،انية قواليف حٌن تاجز الثٌ  القوؿ إىل الظنل

لذا زبضع ؼبنيار ( بلؽالطٌ ك   كاؽببة، الوعداة عثل)كإحداث أفناؿ عنيٌ  ،أثًن يف الواقععلى التٌ 

 . (أك الظشل ،دؽالصٌ )

افر ؾبموعة عن ق  عقتف قتو كربقٌ ، قباح الظنل الكبلعيٌ  أفٌ  "أكستٌن"   عن آراءعا نستشظٌ   

فر ايف حٌن عدـ تو  دؽنانت  قالصٌ  كناجحا ال ،عوفقا فرت يكوف الظنل الكبلعيٌ افإذا تو اؼبنايًن، 

ط عنيار بكلض نانت  قالكذب كال ،يكوف ناجحا فإٌف الظنل الكبلعيٌ ، أك كجود خلل اؼبنايًنتلك 

قسمٌن ؾبموعة عن اؼبنايًن يبكن تقسيمها إىل يضع " أكستٌن" راح الظنل الكبلعيٌ  أك فشل ،قباح

 .2ةكاؼبنايًن القياسيٌ ، ةاؼبنايًن التكويايٌ ا نب
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 ةمعايير التكوينيّ ال: 

  قباحى  ركط ضمات للظنل الكبلعيٌ فرت الشٌ افإذا تو  ،لتحقيق الظنل األدائيٌ ة ضركريٌ  

 :1ل يفكتتمثٌ  ،كأقندت  عن اإلخظاء

  جود إجراء عريفٌ ك(conventionnel procédure)كعتنارؼ علي   ،ؿبدد كل  أثر عريفٌ ، عقبوؿ

 بلؽ عثبل.كالطٌ  ،كاجة كالزٌ واصليٌ ة التٌ لدل اؼبشاركٌن يف النمليٌ 

 يشتط فمثبل  ،اة يف ظركؼ عنيٌ ٌناأناس عنيٌ  قبلدة عن اإلجراء نطق كلمات ؿبدٌ  نف يتضمٌ أ

ا ااجتك اقايت على عا كاف قيزكٌ ) دٌ كالرٌ  (،جين اقاتكزكٌ )قوؿ  ظ قكلمات عن عثللظٌ التٌ  كاج يف الزٌ 

 .(عن عهر

 ٌن كالبلوغ كجفرها يف الزٌ اركط الواجب تو عثل الشٌ  ،لٌن لتاظيذ هذا اإلجراءاس عؤهٌ ف يكوف الاٌ أ

 كالنقل....

 ؼبا كاف  كإالٌ  "،بلؽالطٌ " قاطق كلمة بلؽ عثبل ال يقع إالٌ فظي الطٌ  ،اظيذ صحيحاف يكوف التٌ أ

 صحيحا. أداءن    مل يؤدٌ ألنٌ  بلؽالطٌ 

 رضانبا مكاؼبشت  ،البائع عن خبلؿ تأكيد إالٌ  فنقد البيع عثبل ال يتمٌ  ،اظيذ كاعبلف يكوف التٌ أ 

فيقوؿ " قنتك كذا" :حيحة كبو قوؿ البائعغوية الصٌ اللٌ  ستنماالتاالعلى اؼبسألة قذكر 

 كاف األداء ناقصا.  (انالثٌ ) هافإذا مل يقل" قبلت" :اؼبشتم
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 ةػاسيّ ػمعايير القيال  : 

صها ػٌ ػب. القوؿ رفاكإف مل يتو  ،يتمٌ  الظنل ألفٌ  ،اؼببلءعة ة عقارنة قشركطضركريٌ  غًنشركط  تندٌ      

 :1ل يفتتمثٌ ك  ،ق  طقدبجرد الاٌ  ركط تضمن قباح الظنل الكبلعيٌ ؾبموعة عن الشٌ ارسوف يف الدٌ 

 قلت إذا  فمثبل ؛ يٌاتكن ،كعشاعر  ،ف يكوف اؼبشارؾ يف اإلجراء صادقا يف أفكار أ

  يضاقققل  ،أنت يف قرارة نظسك ال تشنر قذلكف ،"نيدةئك هبذ  اؼبااسبة السٌ "أهاٌ  :لصديقك

 فقد أسأت أداء الظنل.

 الكت سلوكسمث  "،ب قكأرحٌ " :عا فمثبل إذا قلت لشخص ،ا يقوؿ فنبليلتـز القائل دب فأ 

 فقد أسأت أداء الظنل. ،غًن عرحب

 ة للظاعل.ب أف تكوف عبايٌ هب 

 م.ب أف يكوف زعن الظنل هو زعن اؼبتكلٌ هب 

 ة .جدير قتحويل اعبملة إىل عبارة كصظيٌ  أٌف أٌم خلل هبذ  اؼبنايًن "أكستٌن ح"يوضٌ  

 :م معايير نجاح الفعل الكالميّ ػانية: تقييالمرحلة الثّ -1-2

ة مييز قٌن األفناؿ األدائيٌ يف التٌ  "أكستٌن" يت قذؽباغم عن اجملهودات اعببارة الٌ على الرٌ        

ألٌف اغبدكد قٌن هذين األعر أنٌ  ال يبكن الظصل قياهما، ة إاٌل أنٌ  الحظ يف ّناية كاألفناؿ اإلخباريٌ 

كعا أشار إلي  عن كسائل غًن   ،كأٌف عا كضن  عن شركطتزاؿ غًن كاضحة؛  عن األفناؿ ال وعٌنالاٌ 

 ةة تاطبق أحيانا على أفناؿ غًن أدائيٌ إذ كجد أٌف شركط األفناؿ األدائيٌ مييز قياهما كافية للتٌ 
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كاعبمل  ،ةشاق  قٌن اعبمل األدائيٌ كراح يتساءؿ عن عدل التٌ  ،فناد عن حيث قدأكالنكس صحيح، 

فهي ، "أنا عطشاف" ، فمثبل قولاا:1ل كفقا لشركط اعبمل اإلخبارية؟كهل يبكن أف تؤدٌ ، ةاإلخباريٌ 

أحضر لب دبنىن)م عنىن الطٌ ة ألٌّنا تؤدٌ ظيظة األفناؿ األدائيٌ م ك   يؤدٌ لكاٌ  يف اغبقيقة فنل إخبارمٌ 

كاألفناؿ  ،كالكذب،دؽ ة لشرط الصٌ القوؿ فهل زبضع األفناؿ األدائيٌ  كإف صحٌ ؛2(يل كوب عاء

 كالظشل ؟. ،جاحة لشرط الاٌ اإلخباريٌ 

ننم " إىل إجاقة عظادها )أكستٌن"ل ة توصٌ غويٌ األفناؿ اللٌ  حليل لبنضكالتٌ  ،راسةقند الدٌ 

 ىبربؾ شخص عا قأٌف:" ح ذلك عن خبلؿ اؼبثاؿ اآليت يقوؿ:كيوضٌ (،يبكن ذلك

  ٌنبة على اؼبكتب . الل 

ايل يكوف  كقالتٌ  ،ةفاعبملة تقريريٌ دة، نبة عوجو هبهل أصبل إف كانت اللٌ  عبملةى اظ اؼبتلظٌ   

، كغًن كاذقا عن جهةـبالف، كقذلك يكوف اؼبلظوظ   أٌعا اؼبلظوظ اإلقبازمٌ كاذقا؛   قريرمٌ اؼبلظوظ التٌ 

كما يبكن   ألنٌ  ىبضع لشرط عدـ اإلخبلص على غرار اؼبلظوظ اإلقبازمٌ عبلئم عن جهة أخرل، 

 ز قولاا اؼبثاؿ اآليت:عا ينزٌ  لنلٌ ، ك أك الكذب ،دؽة نظسها ؼبنيار الصٌ ألفناؿ األدائيٌ أف  زبضع ا

  ٌأٌف خلف هذا الباب أفنى .رؾ عن إٌن أحذ 
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يف هذ  اغبالة يكوف طب أٌف ذلك األعر ؾبرد خرب كاذب، ك خص اؼبخايههر للشٌ هكذا  

حذيرى ـبالف ذلك ألٌف التٌ ، الكذبقأك  ،دؽعرضة للحكم علي  قالصٌ (إلقبازمٌ )االظنل األدائيٌ 

 .1ؽهو ربذير غًن صاد ققدر عا شركط اؼبلظوظ األدائيٌ ل

)الصدؽ  ة كٌلها تقـو على عنيارينغويٌ إىل أٌف اعبمل اللٌ ػٌابي  الت" أكستٌنمل يظت " 

ناؿ كاألف ،ةمييز قٌن األفناؿ األدائيٌ ايل يستحيل التٌ كقالتٌ (؛ كالظشل، الاجاحكيقاقلهما )  كالكذب(،

( يف الوقت نظس  فضبل عن ربديد  كفنل ،قوؿة )غويٌ ل إىل أٌف صبيع اعبمل اللٌ كما توصٌ   ةاإلجرائيٌ 

أنٌاا قبد نوعٌن عن  إالٌ  ؛ةة األفناؿ الكبلعيٌ ا يف نهريٌ دكرا ؿبوريٌ  ذم يؤٌدمالٌ  اإلقبازمٌ  لظنلى ا

 ح ذلك:        كاألعثلة اآلتية توضٌ  (ةكضمايٌ  ،صروبة) اؼبلظوظات

 .الٌشمس ؿبرقة اليـو  إفٌ   -أ   

 ".مس ؿبرقة اليـو إٌف الشٌ  :"أقوؿ-ب 

أٌف  الٌ إ( ليـوامس اللة على حرارة الشٌ الدٌ )نبلحظ أٌف كلتا اعبملتٌن ربمبلف عنىن كاحد       

 بلٌ كفن ،كاػبطابى  ،مكلٌ التٌ  ة قرياةى طحيٌ ربمل يف قايتها السٌ  )أ(الالظرؽ قياهما يكمن يف أٌف اعبملة

ضة ال يههر غاع )أ(اعبملة كما أفٌ  يف حٌن قبد اعبملة)ب(ربمل صبيع تلك القرائن اظاهر  اإقبازيٌ 

 اعبملةفايل كقالتٌ ، (ينلن أك ،أك ياهى عا  ،ر عن اػبركجو وبذٌ هل ه(ا حكاضفيها قصد اؼبخاطب 

ا ل لاا علظوظا إقبازيٌ سبثٌ يت الٌ ملة)ب(ربمل قرياة الظنل)أقوؿ(ا خببلؼ اعبليٌ ا أكٌ ل لاا علظوظا إقبازيٌ سبثٌ 

 صروبا .
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 األفناؿمييز قٌن عن أجل التٌ " أكستٌن" يت كضنهاركط الٌ كالشٌ  ،غم عن تلك اؼبنايًنعلى الرٌ  

فاقتح أف  ،فاصل قياهما إقاعة حدٌ  ربقيق نعجز ع   يف ّناية اؼبطاؼأنٌ  إالٌ  ةقبازيٌ الكإ ،ةالوصظيٌ 

ة اغبقيقيٌ  ،ةلتكن قذلك البداية األصليٌ  ة شاعلةنهريٌ ة ة األفناؿ الكبلعيٌ ضمن نهريٌ  اختزاؽبما يتمٌ 

 . "األكستيين"ظكًن ؼبرحلة ثالثة عن عراحل التٌ 

 :ةالثة: نظرية األفعاؿ الكالميّ المرحلة الثّ  -1-3

جوانب  عن ثبلثة أفناؿ تندٌ  عركب الظنل الكبلعيٌ "عن فكرة عظادها أٌف  "أكستٌن"ياطلق      

علما قأٌف تلك لى ثبلثة أفناؿ تشٌكل كيانا كاحدا ع غومٌ وبتوم الظنل اللٌ ـبتلظة يف فنل كاحد، 

فإنٌ  ياجز  ،ظ قكبلـ عام عادعا يتلظٌ ،أم أٌف اؼبتكلٌ 1بلثة يقع حدكثها يف كقت كاحد"األفناؿ الثٌ 

يت الٌ فناؿ يف الوقت ذات  ة إقباز ثبلثة أطق قأية صبلة لغويٌ ل الاٌ حيث يشكٌ اا يف الوقت ذات  فنبل عنيٌ 

 قبازمٌ اإلالظنل ك  ،فنل القوؿ تتمثل يفك  ،راسةيف الدٌ  عن جوانبها عن اآلخر إالٌ  بال ياظصل جان

 .2أثًنمٌ الظنل التٌ ك 

ة ع إىل ثبلثة أفناؿ لغويٌ كيتظرٌ  ل يف تظو  اؼبرء قشيء عا،يتمثٌ  (Acte locutoire)عل القوؿ:ف*

 :3"أكستٌن"حبسب تقسيم 
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تاتمي إىل لغة  يتظ دبجموعة عن األصوات الٌ لظٌ التٌ (  ينين Actephonétique)وتي:الفعل الصّ  *

 صحيح ل  عنىن. عظهوعة يف تركيب إساادمٌ 

كتاتمي ، ةإنتاج كلمات يكوف ؽبا صورة صوتيٌ يقـو ق (Actephatique):بليغيّ التّ  الفعل *

 ة.كزبضع لقواعد كبويٌ  ،دةإىل لغة ؿبدٌ 

 لةكجنلها ذكات دال ،قط قٌن الكلماتالرٌ ل يف يتمثٌ  (Acte rhétique ):الفعل الخطابيّ  *

 اة.عنيٌ 

كالظنل  ،ويتٌ داخل قٌن الظنل الصٌ ٌف التٌ إ :بق ذكرها إىل القوؿيت سأفضت كٌل اعبهود الٌ  

تستوجب  ذلك أٌف ضركرة إنتاج فنل تركييبٌ يبكن الظصل قياهما،  لدرجة اليبدك كاضحا  كييبٌ التٌ 

"ككبن نظهم  :عا أشار إلي  "فاف دايك" يف قول  ا قند ؛ كذلكيٌ ػدالل كفنبل ا قبل ،يٌ ػصوت عن  فنبل

كأعين دة عن إقباز الظنل، يقـو هو ذات  على عراتب عتندٌ دا فنبل عنقٌ  عن فنل الكبلـ األصليٌ 

كعستول  ريفٌ الصٌ ك  ( "كظيظة الصوت"،الظونولوجيٌ )كاؼبستول ، (طق )الظونيطيقيٌ عستول الاٌ 

 داخل:      كاؼبخطط اآليت يوضح التٌ ، 1"حومٌ كيب الاٌ التٌ 

 

 

 فنل تبليغي                                      
          ()تركييبٌ                                         
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 فعل القوؿ

 )خطابي( فعل دالليّ  فعل صوتيّ 
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 ل كيانا كاحداتشكٌ قياها، ك بلثة عتداخلة فيما ة الثٌ أٌف األفناؿ الظرعيٌ ال ياظي  غًن أٌف ذلك      

 ككبن نظهم عن فنل الكبلـ األصليٌ ...يف قول :" "نلظي  عاد "فاف دايك كهذا عا

(Actlocutionnary)  ٌكأعين  ،دة عن إقباز الظنلدا يقـو يف ذات  على عراتب عتندٌ فنبل عنق

كعستول  ،ريفٌ كالصٌ  الٌصوت"، كظيظة( "الظونولوجي، كاؼبستول )()الظونيطقيٌ طق عستول الاٌ 

 ". 1مٌ حو كيب الاٌ التٌ 

 (Acte illocutoire ):الفعل اإلنجازيّ  *

ا أعٌ " كبو قول : اإلنشائيٌ  قالظنل" اعبيبليل دالش"فنل ياجز قواسطة القوؿ، كيصطلح علي         

ق ققولاا شيء عا، ،كيتحقٌ 2"ل يف إقباز عمل عا قإنتاج الظنل اإلنشائيٌ فيتمثٌ  الظنل اإلنشائيٌ 

 إىل غًن ،ك  ،كاألعر ،حذيركالتٌ  ،كالوعد ستنماؿاالعن كظيظة يف  لظهيٌ ي  الظنل الٌ عا يؤدٌ  كيقصد ق 

فهما  لقصدى ااعع م، كفهم السٌ قصد اؼبتكلٌ ق قةق  عتنلٌ كربقٌ  ،ة إقباز الظنل الكبلعيٌ كعلي  فنمليٌ 

 فعتداخبل اإلقبازمٌ كالظنل  ،الظنل القويلٌ  "أكستٌن" إىل أفٌ  يشًنك ل ؛  ستجاقةاالة دا، كعن شبٌ جيٌ 

 اآليت:كل داخل عن خبلؿ الشٌ يصنب فصلهما، كيبكن توضيح التٌ لدرجة 

  
 

 

  
                                                           

.073،070ص  :فاف دايك: الاص كالٌسياؽ - 1 
 .09اعبيبليل دالش: عدخل إىل اللسانيات التداكلية، ص -2
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 الفعل الصوتي  - أ

 الفعل التركيبي  - ب

 الفعل الداللي    -ج
 فعل التلفظ                                                
                                               اإلنجػػػػازفعل                                                

 

 :Acte perlocutoire: ريّ ػأثيل التّ ػالفع *

سواء كاف تأثًنا  أك اؼبخاطب ،اععة السٌ نظسيٌ  يف ذم وبدث  الظنل اإلقبازمٌ األثر الٌ يقصد ق         

 ر قاإلحراجشنأك ي ،كيظهم ، كقد يظرح ،يسمن  افبٌ  فقد يغضب،1أـ شنوريا، فكريا أـ ،جسديا

ح كجلب  إلي   فيتضٌ    كأحاسيس يف أفكار اؼبتلٌقي )اؼبستمع(،أثًن م يطمح عن كراء كبلع  التٌ فاؼبتكلٌ 

إذا سبحور يف ذهن اؼبستمع ٌّ  يقع ذلك إال الاػبطاب، ك أثًن يف التٌ  فنلى  ستجاقةاالى كتسمٌ  ،ل 

 .2( persuader) االقتااعفنل 

كالظنل  ،إلقبازمٌ ايما الظنل بلثة تتداخل فيما قياها السٌ األفناؿ الثٌ  فٌ إ :"عكاناا القوؿقإ 

 كبو قولك لشخص عا: ،اؼبركب عن ثبلثة أفناؿ كنسوؽ عثبلن يتضح ق  الظنل الكبلعيٌ  ،مٌ أثًن التٌ 

 كقاؿ لك : ،إذا دخل عليك شخص"

 خلف هذا الباب أفنى .*

                                                           
 .72ص  أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر، ؿبمود أضبد لبلة:ياهر :  -1
الدار البيضاء، دار الثقافة للاشر كالتوزيع  اؼبغرب،الٌسياؽ كالاص الشنرم: عن الباية إىل القراءة ، أكشاف: علي آيت ياهر: - 2
 .61، ص 0555، 1ط
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 حومٌ كتركيبها الاٌ  ،ة للجملة قأصوامها اليت نطقتكيبيٌ اؽبيئة التٌ ل يف يتمثٌ  ظهيٌ فالظنل اللٌ      

فما يقصد   مٌ قباز أٌعا الظنل اإل ر أٌف خلف الباب أفنى،ذم يقرٌ الٌ  كعنااها اغبريفٌ  حيح،الصٌ 

  عا ىبلظ  القوؿ عن أثر فيك أثًنمٌ كالظنل التٌ  حذير عن األفنى،كيتمثل يف التٌ  ،م عن القوؿاؼبتكلٌ 

بلثة يف ق إقباز األفناؿ الثٌ ايل يتحقٌ كقالتٌ  هوض لقتلها،أك الاٌ  ،أك اؽبرب عن اؼبكاف ،الظزعقد يكوف 

 .1الوقت ذات 

 فنل القوؿ                           خلف الباب أفنى .

 حذير عن األفنى.      التٌ                        الظنل اإلقبازمٌ 

 هوض لقتلها.أك الاٌ  ،أك اؽبرب عن اؼبكاف ،الظزع                         أثًنمٌ الظنل التٌ 

ة ياتاب فكر هريٌ حت أصبح لٌب الاٌ  يف  تركيز  على الظنل اإلقبازمٌ  "أكستٌن"ى ثقافة تتجلٌ  

ننتو  قسيم، ك هذا التٌ ، فلم يرؽ "لبنض )عدرسة أكسظورد(  ص قوادر أفق سباثليٌ الباحث اؼبتظحٌ 

 .2سورؿ""عن قياهم بس...كاللٌ  ،ًن عن الغموضقسيم غًن اغباسم يشوق  الكثقالتٌ 

أجاد يف  اققة،السٌ  ارسٌن لتقسيمات "أكستٌن"يت كجهها قنض الدٌ الٌ  نتقاداتاالعلى إثر  

مة على أساس ة ضمن طبسة أصااؼ كبًنة عقسٌ كراح ينمل على تصايف األفناؿ الكبلعيٌ  ،دراست 

 : 3يفل تتمثٌ ،ك ( illocutionary) ةمها اإلقبازيٌ ظهـو قوٌ ع
                                                           

72:أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر: ص  ياهر: ؿبمود أضبد لبلة - 1 
.001،000 التحليل عاد عدرسة أكسظورد:ص عبد اغبق صبلح إظباعيل: - 2 

 جاعنة الطارؼ،أحباث يف اللغة كاألدب اعبزائرم ،قسم األدب النرب، ؾبلة اؼبخرب،: داكليةتلاياهر: سحالية عبد اغبكيم :-3
 كعاقندها.74ؿبمود أضبد لبلة:أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر: ص.كياهر:0554الندد اػباعس 
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 أفعاؿ األحكاـ(Les verdictifs:) قدر. اـ عثل: قرأ، حكمكهدفها إصدار األح 

 أفعاؿ الممارسات/القرارات( les executives:)  ٌأك  ةلحصيت تنرب عن ازباذ قرار ؼبال

 .(حذر ،نصح ،عٌن)ضد شخص عثل: 

  ّدعهّ أفعاؿ الت (les commissives:)  ٌفيلـز نظس   ،م قظنل شيءد فيها اؼبتكلٌ يت يتنهٌ ال

 .(أقسم،أتناقد على  ،أعد)عثل: 

  ّيرةلوؾ/السّ أفعاؿ الس(les conductives:)  ٌلوؾ اؼبتكٌلم سل ؾبموعة عتباياة ترتبط قتشك

 عتذاراال)ػػػػػػػ ك، فتحمل  على ازباذ اؼبوقف اؼباصوص علي  يف القوؿ إزاء اؼبخاطب  جتماعيٌ اال

 .(كر، كاؼبواساةكالشٌ 

 أفعاؿ اإليضاح /العرض( Les expositives:)  قياف أك  ،هراٌ التستنمل لتوضيح كجهة

 .(استابط ،أثبت،قرهن  )عثل: ةاغبجٌ  الرٌأم، كذكر

اؽ أحيانا ليجنل عن ل الٌسيٌ إىل أٌف اجملموعات كٌلها عتداخلة ،إذ يتدخٌ  "أكستٌن"يشًن  

ط اآليت اؼبخطٌ ك  اجملموعات، كلٌ   ىلإسبة قالاٌ  كهذا يصحٌ  أك النكس، ،فنل اغبكم فنل اؼبمارسة

 :1"أكستٌن"عاد  قبازمٌ أشكاؿ الظنل اإلح يوضٌ 

 

                                                           
1  Dominique (maingueneau) pragmatique pour le discoure ,1-littéraire 

édition : collection lettre, sup,dunod paris France 1997,p10. 
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 ة                                                                      ة أساسيّ ة           غير تمثيليّ ة أساسيّ تمثيليّ                                       

 ةة تقريريّ ة         وصفيّ ة أدائيّ إنجازيّ                         

 

                                     ةتأثيريّ     ةوعديّ   ةتصريحي                 

ة يف إطار نهريٌ  ةاقع عن فكرة ؾبملة حوؿ دراسة األفناؿ الكبلعيٌ عن هذا اؼباطلق الاٌ            

ة كضع نهريٌ  يف "أكستٌن"يت قذؽبا اجملهودات الكبًنة الٌ عن  غمرٌ على ال: إنػٌ  ة يبكن القوؿعاعٌ  شاعلة

مل  لظنل الكبلعيٌ إىل نهرت     مل يستطع ربقيق عا سنى إلي  ألفٌ أنٌ  ة إالٌ لؤلفناؿ الكبلعيٌ عتكاعلة 

لندد عن  ؽانطبل عاعل كافيا ليكوف كاف دة، لكا ؿبدٌ  ،كاضحة ،ةعلى أسس عاهجيٌ  تكن قائمة

هذ   .ةهريٌ ا يف هذ  الاٌ ذم أصبح عظهوعا ؿبوريٌ الٌ  قبازمٌ الظنل اإل عظهوـى  خاصة ةاؼبظاهيم األساسيٌ 

انية ة الثٌ اؼبرحلة األساسيٌ  ذم يند الٌ  "رؿو س.ج"عركز انطبلؽ للباحث،  عثلها كانت األعماؿ كلٌ 

 ة.ة األفناؿ الكبلعيٌ عن عراحل تطور نهريٌ 

 ة:ة األفعاؿ الكالميّ في تطوير نظريّ  (John-R-Searle) "سورؿإسهامات "جوف.ج. -2

"،حيث أكمل سورؿ" ة جديدة عادنقطة انطبلؽ لتأسيس نهريٌ  "أكستٌن"كانت جهود       

  1د عظهـو الظنل اإلقبازمٌ اما حدٌ حيٌ ، كذبديدها ، كأعاد صياغتها"، كأفكار أكستٌن" عساعي

ٌما يت تقـو عليها عػة الٌ كأحكم األسس اؼباهجيٌ  الكبلـ،ة أفناؿ ذم غدا عظهوعا ؿبوريا يف نهريٌ الٌ 
                                                           

 .61ص  :ياهر: ؿبمود أضبد لبلة، آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر-1

 األفعاؿ اإلنجػػازيػػػة
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دبصطلحات األفناؿ غة الستنماالت اللٌ  (Systematique)ة عاتهمة أدل إىل ظهور نهريٌ 

ة عن ، فالكبلـ ؿبكـو ققواعد عقصديٌ (Intentionnalité) ةة القائمة على عبدأ القصديٌ الكبلعيٌ 

عتصلة  ،ة كاضحةد كفق أسس عاهجيٌ القواعد يبكن أف تتحدٌ  كأفٌ  ،"رؿو س" كجهة نهر

عن كعبادئ يبكن إقبازها  ،على أسسة ة األفناؿ الكبلعيٌ نهريٌ يف  "سورؿ"جهود كتقـو ؛1غةقاللٌ 

ة اؼبباشرة، كعرحلة تٌن عن عراحل البحث نبا: عرحلة األفناؿ الكبلعيٌ خبلؿ عرحلتٌن أساسيٌ 

 .2ة غًن اؼبباشرةاألفناؿ الكبلعيٌ 

 ة:ة المباشر لة األفعاؿ الكالميّ مرح -2-1

 عا في  عن فبٌٌن  ة،الكبلعيٌ  ألفناؿى " اأكستٌن"هر يف تصايف الاٌ يف هذ  اؼبرحلة  "سورؿ"أعاد      

الظنل ك فنل القوؿ، ) مييز قٌن أرقنة أفناؿ تاجز عنا يف الوقت نظس :على أساس التٌ  نفأكج  الضٌ 

 . 3أثًنمٌ كالظنل التٌ  ،الظنل اإلقبازمٌ ك  ،القضومٌ 

كصبل ذات قىن  ،ظ قكلماتلظٌ ل يف التٌ يتمثٌ    (Acte d’énonciation)فعل القوؿ:  -1 -2-1

 ة على كبو صحيح.ككبويٌ  ،ةكصرفيٌ  ،ةتركيبيٌ 

 اؼبرجع أك ،ث عا يشمل اؼبتحدٌ  (Acte propositionnel ):فعل القضويّ ال -2 -2-1

(reference،)  ٌاػبرب  كأ، ث ق كاؼبتحد(prediction) 1ٌن نبايٌ إىل فرعٌن أساس  كياقسم حسب: 

                                                           

.61ص اؼبرجع الساقق :ياهر:  - 1 
. 60:صنظس  اؼبرجع - 2 

3 -John .R.Searl:les actes de langage: essai de philosopgye de langage 

Hermann ,paris,1972,p60,72.  



 أصيلوالتّ  أسيسالتّ  بين ةالكالميّ  األفعاؿ ةنظريّ                          ؿاألوّ  الفصل

157 

 

كيبكن توضيح ذلك عن  ،اععكالسٌ  ،ملة قٌن اؼبتكلٌ يسمح قرقط الصٌ : فعل اإلحاليّ ال-3 -2-1

 : ة األعثلة اآلتيٌ  خبلؿ

 أنصحكم دبغادرة القاعدة . -أ     

. "عاتة قن شداد" -ب      شاعر ـبضـر

 عدياة الوركد. "قليدة" -ج    

 لىكع ،أحالت على "األنا" يف "أنصحكم" قصيغة الظنل اؼبضارع "أفنل" )أ( اعبملة 

يف  "عاتة قن شداد" :أٌعا، عغادرة القاعةيف ل "األنتم" قالضمًن "كم" فهي إحالة عع اإلسااد اؼبتمثٌ 

يف  (قليدة)كما ربيل كلمة  نر،اعبملة )ب( فتحيل إىل اسم شخص عنٌن عنركؼ يف كسط الشٌ 

  .إىل اسم علم ؼبكاف عنٌٌن  اعبملة )ج(

قد ك فنل"، اإلحالة "،عٌن عن اإلحالة و نز قٌن استطاع أف يبيٌ  "سورؿٌف "يبكن القوؿ:" إ 

مٌن هبا تصبح  ياؽ اؼبتكلٌ ل صبلة عا إذا أقندت عن سٌ يت تشكٌ الكلمات الٌ  ذلك أفٌ  نتيجةى تكوف 

كلتوضيح  ؛خصيصالتٌ  أك ،نريفالتٌ د داللتها على ظقفت ،ة ذات عنىن عاـكلمات عنجميٌ 

 :2ٌنا ندرج اؼبثالٌن اآلتيٌ مقياه ختبلؼاال

 يف اؼبدرسة. "ينمشس الدٌ " -0

 ؼبس عرض اعبدار. -2

                                                                                                                                                                                
 .         60ياهر: ؿبمود أضبد لبلة، آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر ،ص  -1

.100،103:ص  :كبو نهرية كظيظية للاحو النرب ياهر: وبي قنطيش- 2 

 



 أصيلوالتّ  أسيسالتّ  بين ةالكالميّ  األفعاؿ ةنظريّ                          ؿاألوّ  الفصل

156 

 

 على أمٌ  قل يدؿٌ  ،ال وبيل على شخص ؿبدد (0)يف اعبملة  (مشس اٌلدين)"النلم"  سمفا   

أعا لظهة اعبدار يف اعبملة ، كهو اؼبستمع، م ثافه  دبتكلٌ فلم يرتبط تلظٌ  شخص يدرس يف اعباعنة؛

 ؽبا. فبل إحالة ،فةأٌّنا عنرٌ  عن غمرٌ قال فهي األخرل ال تدؿ على جدار عنٌٌن  (2)

(يتمٌثل يف اإلسااد، أم تاسب عمبل إىل Acte de prédicationالفعل الحملّي:) -4 -2-1

، فقد أحلاا على اغباعل ؽبذا الٌشيء كقولاا يف اعبملة الٌساققة:")عاتة قن  شداد( شاعر ـبضـر

 شخص عنٌٌن )عاتة قن شداد(، كضبلاا علي  شيء عنٌياا، فاسباا إلي  الٌشنر".

ر قواع  حٌن عمد إىل تصوٌ  عا طرح  "سورؿ" ،صورمٌ ة اؼبقتضى التٌ ا يزيد يف إثبات أحقيٌ ػع 

ليست قند قظنل   (proposition)ة كاحدة بلف قضيٌ يشكٌ  كالظنل اغبمليٌ  ،يٌ ػأٌف الظنل اإلحال

 .1كبلعيٌ 

 ، عا  يف القوؿل يف القصد اؼبنرٌب يتمثٌ  (Acte illocutionnaire): نجازيّ الفعل اإل -5 -2-1

ال ىبتلف عٌما اقتح  (، ك أعرؾ أنصحك،) أك أعرا عثل: ،أك كعدا ،أك مهديدا ،فقد يكوف ربذيرا

 ."أكستٌن"

 عع دائما قل يستخدـ كحد ، القضومٌ يبكن أف يقع الظنل  هكذا ندرؾ إىل أم عدل ال      

دكف أف يكوف لك  تاطق قظنل قضومٌ  أف يبكن ال حبيث عركب، يف إطار كبلعيٌ  فنل اقبازمٌ 

تبطاف فيما قياهما عر  إلقبازمٌ ، كاٌف الظنبلف القضومٌ :" إكعلي  لبلص إىل القوؿ عقصد عن نطق ،

كعن قٌن عا أشار إلي  "سورؿ"  ر؛بل لآلخفنل عن هذين الظنلٌن عكمٌ  هبنل كلٌ ارتباطا شديدا 
                                                           

 .00ص  عدخل إىل اللسانيات التداكلية، :ياهر: اعبيبليل دالش -1
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  ككل  غومٌ اللٌ  تصاؿلبل (Minimale unitéغرل)الوحدة الصٌ    على أٌف الظنل اإلقبازمٌ نصٌ 

 1:يت ندرجها توضيح عا سبقكاألعثلة الٌ 

 يقرأ زيد الكتاب .  -0

 أيقرأ زيد الكتاب ؟.  -2

 .!لو يقرأ زيد الكتاب -3

م قد أقبز ثبلثة أنواع عن األفناؿ يف يكوف اؼبتكلٌ ة صبلة عن تلك اعبمل فناد نطقاا قأيٌ  

 كقت كاحد:

 صحيح. كعنجميٌ  ،هاا جبملة عن األصوات على نسق كبومٌ ا عن طريق تلظٌ فنبل نطقيٌ  *

ا عن طريق ذكر اظب  )زيد( كما إعٌ  ،أك اإلحالة إىل شخص عنٌٌن  ،ل يف اؼبرجعا: يتمثٌ فنبل قضويٌ  *

 ل  قراءة الكتابكسبثٌ  ،ة كاحدةتنرب عن قضيٌ  قاإلضافة إىل أٌف  اعبمل األرقنة يف اعبمل األرقنة،

محتول اؼبشتؾ قٌن اعبمل ػكهي ال ،شكبل عنا قضية كاحدة كالظنل اغبمليٌ  ،فالظنل اإلحايلٌ 

ل يف اإلخبار يف اعبملة ذم يتمثٌ الٌ  ق الظنل اإلقبازمٌ كيف الوقت نظس  ربقٌ ، األرقنة )قراءة الكتاب(

 .2(4 يف اعبملة )ميٌن كالتٌ  ،(3كاألعر يف اعبملة ) ،(2ستظهاـ يف اعبملة )، كاإل(0)

كإف كانت ربيل على  ،كنظس اغبمل ارح أٌف اعبمل األرقنة ربمل نظس اإلحالة،الواقع الشٌ  

كاإلحالة ؽبما سلطة  ،على أٌف فنلي اغبمل إمٌبا يدؿٌ ف ،على شيء كإف دؿٌ  ة ـبتلظة،أفناؿ إقبازيٌ 
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يف حضور  كاإلقبازمٌ ، كما يبكااا أف نستغين عن الظنل القضومٌ  ؛ة عن الظنل اإلقبازمٌ عستقلٌ 

ب سول إنتاج سلسلة عن الكلمات، أٌعا تتطلٌ  ة اللظهيٌ ذلك أٌف األفناؿ التٌ  ؛لظهيٌ الظنل التٌ 

 اةعنيٌ ة ة فتتطلب إدراج تلك الكلمات داخل صبل ذات سياقات عقاعيٌ كاإلقبازيٌ ، ةاألفناؿ القضويٌ 

 1اة.كقشركط عنيٌ 

 Indicateur de la force ةقبازيٌ ة اإلالقوٌ  يسمى دليل ة دليلقبازيٌ ة اإلالقوٌ على  يدؿٌ  

illocutionnaire ل تمثٌ يك ، عبملةى ام قاطق  ي  اؼبتكلٌ ذم يؤدٌ الٌ  قبازمٌ اإلسهم يف تبيٌن نوع الظنل ي

قيم ، كيف عبلعات التٌ intonation اغيمػتٌ ػكال،accent (الارب) ( يف نهاـ اعبملةةاإلقبليزيٌ )غة يف اللٌ 

Ponctuation  ٌكصيغة الظنل  ،غة اؼبكتوقةيف اللMode،  ٌة  ى أيضا األفناؿ األدائيٌ كعا يسم

2
Performatifs . 

م، قل يقتصر على عراد اؼبتكلٌ  أفأكسع عن  "سورؿ"عاد  الظنل الكبلعيٌ  هكذا يغدك 

 لك يف عبارة عأثورة:كػبص ذ ،كاالجتماعي ،غومٌ اللٌ  ؼعرتبط قالنر 

Meaningis more than a matter of intention, itisalsomatter of convention 

 ة كبًنةليس ل  أنبيٌ  "سورؿ" عاد أثًنمٌ حليل ىبلص قاا إىل استاتاج أٌف الظنل التٌ التٌ  لنلٌ  

 فنل عا .اعع يدفن  إىل إقباز فنل تأثًن يف السٌ  أف يكوف لكلٌ  ذلك ألنٌ  ليس عن الضركرمٌ 

                                                           

.103ننيمة الزهرم:األعر كالاهي يف اللغة النرقية : ص  - 1 
 .63ياهر: ؿبمود أضبد لبلة، آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر ص  -2
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وير شركط اؼببلءعة ة إىل أٌف نقطة انطبلؽ "سورؿ" سببها تطهريٌ تشًن قنض اؼبداخل الاٌ  

صها ضمن أرقنة فلخٌ  ق إقباز  يف الواقع،ربقٌ  قت يف الظنل الكبلعيٌ يت إذا ربقٌ الٌ  عاد "أكستٌن "

 اإلخبارك  الرجاء،أفناؿ  ة عثل:قها تطبيقا ؿبكما على أمباط عن األفناؿ اإلقبازيٌ كطبٌ  ،شركط

عاها إىل قنض شركط    كلٌ إلي  عا قد وبتاج...كقٌٌن حذيركالتٌ  ،صحكالاٌ  ،الشكرك  ،ستظهاـكاال

يت يبكن تنميمها على الٌ جاء قة يف فنل الرٌ ركط اؼبطبٌ كنلمس قنض الشٌ ؛  1ة كعا يستغين عاهاإضافيٌ 

 :2ةقبملها يف القواعد األتيٌ ة األخرل، ك قنض األفناؿ الكبلعيٌ 

: Lesrègles du contenupropositionnel: إلسناديّ /اتوى القضويّ ػػالمحقاعػػدة  -0

 قبل قطلب عن اؼبخاطب.ػضي إقباز فنل يف زعن اؼبستػػيقت

 (règle d’introduction:)قديمة /التّ مهيديّ القاعدة التّ  -2

 قدرةم على يقٌن عن رط إذا كاف اؼبخاطب قادرا على إقباز الظنل، كاؼبتكلٌ ق الشٌ يتحقٌ  

 اؼبخاطب على إقباز الظنل.

 كالظنل اؼبراد إقباز  على التوايل قػ )أ(، )ب( ،)ت( حيث: ،اععكالسٌ  ،ملمتكلٌ لارعز ل

 ب( القياـ قالظنل )ج(. يطلب )أ( عن( 

 )ك)أ( على يقٌن عن قدرة )ب( على إقباز الظنل)ج(. ،)ب( قادر على القياـ قالظنل )ج 

                                                           
 .63: ص الساقق :اؼبرجع ياهر -1
 .07عدخل إىل اللسانيات التداكلية : ص  ياهر: اعبيبليل دالش: -2
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  ٌلى علم قأٌف )ب( سيقدـ على إقباز الظنل )ج( يكوف كل عن )أ( ك)ب( ع يشتط أال

 ا.كتلقائيٌ  ،يف اجملرل النادم لؤلحداث

 )1يشتط أف يكوف )أ( يف عقاـ عن ل  سلطة على )ب. 

 (:Règle de sincérité) قاعدة اإلخالص -3

م ـبلصا يف أداء الظنل، فبل يقوؿ غًن عا ينتقد، كال يزعم أنٌ  قادر ق حٌن يكوف اؼبتكلٌ يتحقٌ      

 كعظادها أٌف: 2على فنل عا ال يستطيع

 ا عن اؼبخاطب )ب( أف ياجز الظنل )ج(.اؼبتكلم )أ( يريد حقٌ 

 (:Règle essentielle ة )القاعدة األساسيّ -4

 إقباز الظنل )ج(. اعع )ب( قصدأثًن يف السٌ اؼبتكلم )أ( التٌ  ل يف ؿباكلةتتمثٌ 

 (:Acte perlocutionnaire) أثيريّ الفعل التّ  -6 -2-1

ذم يريد الوصوؿ اعع دكف أف ناسى دكر اؼبستمع الٌ السٌ  أثًن يفم التٌ يكمن يف ؿباكلة اؼبتكلٌ        

سورؿ" عاد " فالظنل اؼبباشرواصل؛ ة للتٌ م قاعتماد  على صبيع النااصر اؼبقضيٌ إىل عقاصد اؼبتكلٌ 

كعنىن  ،أك تطاقق عنىن اعبملة، 3كعنىن القوؿ ،قٌن عنىن اعبملة فر على تطاقق تاـٌ ايت" تتو األقواؿ الٌ 

 م. قصد اؼبتكلٌ 
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قبد أنٌ  ة غًن اؼبباشرة ة األفناؿ الكبلعيٌ أسيس لاهريٌ حٌن نتبع غبهات انطبلؽ "سورؿ" يف التٌ     

 كبو )اثين -على األقل -ًن قلغت وعة عن اؼبنايقل أضاؼ إليها ؾبمالقواعد،  مل يكتف قتلك

يت نوجزها قاختصار فيما كالٌ عن اآلخر،  فنل إقبازمٌ  ىبتلف فيها كلٌ  (dimensionعشر قندا( )

 : 1يلي 

 (:illocutionary point) للفعل في الغرض اإلنجازيّ  ختالؼاال -1

يف حٌن الغرض اعع ليقـو قظنل عا أثًن يف السٌ ل يف ؿباكلة التٌ لؤلعر يتمثٌ  الغرض األقبازمٌ  

جزءا  قبازمٌ الغرض اإل كيندٌ م نظس  قظنل شيء عا للمخاطب، عن الوعد إلزاـ اؼبتكلٌ  اإلقبازمٌ 

 .2لكا  ليس ذامهاة قبازيٌ ة اإلعن القوٌ 

اذٌبا  اؼبطاققة يف   direction d asustement )تجاه المطابقة افي  ختالؼاال -2

(، كنرعػز إىل assertionيكوف عن الكلمات إىل النامل كاإلخباريٌات)  قنض األفناؿ اإلقبازيٌػة

قالٌسهم الٌصػػاعد)  (، كيف قنضها اآلخر يكوف  إىل الكلمات ؾ)الوعد، كالٌرجاء(  اٌلذم  االذبا 

 )   (.ازؿيرعز إلي  قالٌسهم الاٌ 

 

 

                                                           
1-John.R.searle: expression and meaning:studies in the theory of speech acts, 

Cambridge university,press,1981,p2. 

 ،كعا قندها.60ص  ؿبمود أضبد لبلة :أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبناصر: كياهر:
.60:ص ياهر : اؼبرجع نظس    - 2 
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 م:ذي يعبر عنو المتكلّ الّ  فسيّ في الموقف النّ  ختالؼاال -3

أك  ،أك يطلب ،ذم يأعرالٌ عن عقصديٌة اإلقباز  نبًند فإنٌ  قصدد التٌ أك يتوعٌ  ،ذم يًندالٌ  

ذم ينتذر فإنٌ  ينرب الٌ ا كأعٌ  اعع الظنل،نبًن عن رغبت  يف أف ياجز السٌ يرجو فإنٌ  يكوف قصدد التٌ 

نٌ  يف فإ ،عادعا يقـو قظنل إقبازمٌ م ٌف اؼبتكلٌ ايل يبكن القوؿ: إكقالتٌ 1دـ على عا فرط عا ،عن الاٌ 

 ذم يسمىٌ الٌ ة قإخبلص حتول القضيٌ ة قالاسبة إىل الػمظسيٌ كحالت  الاٌ  عن عوقظ  الوقت نظس  ينرٌب 

 عاد "سورؿ". (شرط اإلخبلص)

 :تي يعرض بها الغرض اإلنجازيّ رجة الّ أو في الدّ  ،ةفي القوّ  ختالؼاال -4

 ا أشدٌ فقد نصادؼ فنبل كبلعيٌ   آخرىلإعن فنل  اة يف الظنل الكبلعيٌ وة اؼبتضمٌ زبتلف القٌ  

 :2ٌنآخر كما يف اؼبثاليٌن اآلتيٌ  ة عن فنل كبلعيٌ قوٌ 

 أقتح أف نذهب إىل الٌسياما . - أ

 أصرٌح قػأف نذهب إىل الٌسياما .-ب

إاٌل أٌف درجة  هاب إىل الٌسياما؛ل يف الذٌ كاؼبتمثٌ  ب( كاحد، يف اعبملتٌن )أ، الغرض اإلقبازمٌ     

عا  يف  كأشدٌ  ،يف اعبملة)ب( أقولك  ـبتلظة، نبًن عن الغرض اإلقبازمٌ هبا التٌ  يت تٌ ة الٌ القوٌ 

 اعبملة)أ(.
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 ختالؼ في منزلة كل من المتكّلم، والّسامع :الا-5

  ة  لظنل كبلعي كاحد فمثبل: إذا طلب ضاقط عن جادمٌ ة اإلقبازيٌ القوٌ  أثًن يفم إىل التٌ يؤدٌ  

أعا إذا طلب  ، كالقد عن طاعت عبارة عن أعر عوج  للجادمٌ فسيكوف طلب  هاا  أف يظنل شيئا عا،

  ة فنل اقط حريٌ كللضٌ ؛ أك رجاءن  ،يء فسيكوف طلب  إٌعا اقتاحااقط فنل ذلك الشٌ عن الضٌ  اعبادمٌ 

 قوة الظنل سانبت يف تغيًن كاعبادمٌ  ،اقطفمازلة كل عن الضٌ ، 1يكوف أعرا   اللكاٌ  أك ترك ،

 .عاد اعبادمٌ  قتاحكاالجاء، اقط إىل الرٌ األعر عاد الضٌ عن اإلقبازية، كربويلها 

 والّسامع: ،ختالؼ في طريقة ارتباط القوؿ باىتمامات المتكّلمالا-6

ة، كينترب اؼبنيار مبطا آخر عن أمباط نزيٌ كالتٌ  ،هائةأك التٌ  ،ثاءالرٌ ختبلؼ قٌن اؼبدح، ك كاال         

 .2( gle d’introduction èr) مهيدمٌ رط التٌ الشٌ 

 ختالؼ في العالقة بسائر عناصر الخطاب، والّسياؽ اّلذي يقع فيو:الا-7

 أجيب) كقالٌسياؽ ايط هبا عثل: ،اققةالية قاألقواؿ السٌ قرقط األقواؿ التٌ ق األعر يتنلٌ         

 أعتض ....، أستدؿ

 

 

 
                                                           

.67:ص اللغوم اؼبناصرؿبمود أضبد لبلة :أفاؽ جديدة يف البحث ياهر: - 1 

  2 .67اؼبرجع نظس  :ص ياهر : - 



 أصيلوالتّ  أسيسالتّ  بين ةالكالميّ  األفعاؿ ةنظريّ                          ؿاألوّ  الفصل

110 

 

 (propositionnel content) :في المحتوى القضويّ  ختالؼاال -8

 عوقٌ كاالختبلؼ قٌن اإلخبار كالتٌ  الة،كالوسائل الدٌ  ،ةة اإلخباريٌ عن طريق القوٌ  ربديد  يتمٌ        

 1 يف اؼبستقبل. ع يكوف ألعروقٌ كالتٌ فاإلخبار يكوف عن أعر عضى، 

تي يمكنها أف تكوف واألفعاؿ الّ  ة،تي ال تكوف األفعاؿ كالميّ بين األفعاؿ الّ  ختالؼاال -9

 ة:أفعاؿ كالميّ 

فما  قوؿ، ظ قأمٌ لظٌ دكف التٌ  ،قسهولة فيمكااا قكلٌ  تصايف األشياء يف عكاّنا، إذا أردنا 

 . 2علياا سول أف نضنها يف عكاّنا اؼبااسب

تقتضي  تي الواألفعاؿ الّ  ،ة إلنجازىاتي تقتضي أعرافا لغويّ الّ بين األفعاؿ  االختالؼ -11

 ذلك:

فيجب أف يكوف  ،كاج، كإعبلف اغبربكالزٌ ة  ة تتطلب أعرافا غًن لغويٌ قنض األفناؿ اإلقبازيٌ     

يتطلب إقبازها إاٌل على  ة أخرل العلى غرار أفناؿ كبلعيٌ  للمرء كضع داخل النرؼ غًن الٌلغومٌ 

 . 3كأفناؿ الوعد كاإلخبار  النرؼ الٌلغومٌ 

 تي ليست كذلك:واألفعاؿ الّ  ،ةتي يمكن أف تكوف أدائيّ ختالؼ بين األفعاؿ الّ الا-11

ة ة ليست أدائيٌ إقبازيٌ  أستاتج(،لكن ثػٌمة أفناؿ آعر، ل:)أقرر،ة قاقلة لؤلداء عثاإلقبازيٌ عنهم األفناؿ 
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تستطيع أف تقاع شخصا قشيء عا ققولك ل  "أنا أقانك "فليست   ألناا ال ل قالقوؿ فقط،تؤدٌ  ال

 ة .ة أفناال أدائيٌ كل األفناؿ اإلقبازيٌ 

 :في أسلوب أداء الفعل اإلنجازيّ  ختالؼاال -12

كال يف  ،ىبتلظاف يف الغرض اإلقبازمٌ  فهما ال كاإلسرار، ،قٌن اإلعبلف ختبلؼاالعثل  

 .1قل ىبتلظاف يف أسلوب األداء فحسب ،اتول القضومٌ 

مييز قٌن األفناؿ هبدؼ التٌ  يت صاغها "سورؿ"لن نبالغ إذا عا قلاا أٌف قتلك اؼبنايًن الٌ  

يت قاـ هبا يف نديبلت الٌ كالتٌ  ،اإلقبازات قاا إىل أهمٌ كتطرٌ  ،كالغموض ،بسأزلاا اللٌ  قد ة؛ نكوفاإلقبازيٌ 

 اؼبباشر. عرحلة الظنل الكبلعيٌ 

 :"بوؿ جرايس"وإسهامات  ،ة غير المباشرةمرحلة األفعاؿ الكالميّ  -2-2

 les actes illocutionnairesة اؼبباشرةقٌن عا أظبا  قاألفناؿ اإلقبازيٌ عيز "سورؿ"  

directs،  فيكوف عنىن عا ياطق  عطاققا  م،ة عراد اؼبتكلٌ مها إالقبازيٌ يت تطاقق قوٌ الٌ كهي األفناؿ

 les actes )ة غًن اؼبباشرةكاألفناؿ اإلقبازيٌ  ،ة ؼبا يريد أف يقوؿكحرفيٌ  ،ةعطاققة تاعٌ 

illocutionnaires indirects ) ٌكفيها ياتقل اؼبنىن  م،ة عراد اؼبتكلٌ مها اإلقبازيٌ يت زبالف فيها قوٌ ال
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 ل على كبو غًن عباشر عن خبلؿ فنل إقبازمٌ يؤدٌ  فالظنل اإلقبازمٌ  ،إىل عنىن ؾبازمٌ  اغبقيقيٌ 

 .1آخر

ة،كأف مها إالقبازيٌ د قوٌ يرل أٌف قنض اعبمل يبكن أف تتندٌ  ال عادكحة  يف القوؿ أٌف"سورؿ"    

خبلؿ اؼبثاؿ  خريج عنكيبكن توضيح هذا التٌ  ،ة كاحدةة نظسها أكثر عن قوة إقبازيٌ ربمل القضيٌ 

 اآليت :

 قولك لصديقك قاـ قضرب كالدت .   

 أتضرب كالدتك؟* 

 سباثبلف نظس اتول القضومٌ تاف ف إقبازيٌ ا غًن عباشر، ؽبا قٌوتاإقبازيٌ  ل فنبلفاعبملة تشكٌ  

"اؽبمزة"، كعبلعة  االستظهاـة، كهي أداة ؤاؿ اؼبدلوؿ علي  حرفيا، ققرائن قايويٌ حيث تاجز فنل السٌ 

يقصد عن كبلعها إقباز فنل  ذم كجدت في  ال"؟".إال أٌف اعبملة يف اؼبقاـ الٌسياقي الٌ  تظهاـساال

أٌف  كعلي  يرل "سورؿ"غًن اؼبباشر؛  ، كهو الظنل الكبلعيٌ ستاكاراالؤاؿ، كإمٌبا أقبز هبا فنل السٌ 

كآخر  ،للملظوظٌن أكؽبما عباشر ننرف  عن خبلؿ اؼبنىن اغبريف عثل هذ  اعبملة تاجز فنلٌن كبلعيٌ 

 .2ان عرب صبلة عن الدالئلؿ إىل الثٌ غًن عباشر يظهم عن سياؽ الكبلـ، كتاتقل عن األكٌ 
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ة كعسانبت  يف تطوير نهريٌ  ،"ذم قاـ ق  "سورؿنديل الٌ التٌ  ،كهاا قبد أنظساا أعاـ اإلشارة       

 1إىل طبسة أصااؼ: ألفناؿى اة قتصايظ  األفناؿ الكبلعيٌ 

  ّاتاإلخباري (Assertifs): 

ة اة عن خبلؿ قضيٌ كاقنة عنيٌ فيها يف كصف اؼبتكٌلم، كنقل   قبازمٌ ل الغرض اإليتمثٌ 

(Proposition،ينرب هبا عن الواقنة ) كذلك قاستنماؿ رعز  ؛كالكذب ،كأفناؽبا ربتمل الصدؽ

نقل اققة فيها عن الكلمات إىل النامل، كشرط اإلخبلص فيها جا  اؼبطػٌ كات، (  )ايلقدير التٌ التٌ 

 ـ( ع  ↓)ب: ذ  الظئةػؽب ""سورؿ كيرعز ول القضومٌ ػكأعانة تأييدا لصدل ات ،الوقائع قصدؽ

اللة لدٌ  اىلإ )ـ(عز كالرٌ  ة،ظسيٌ إىل اغبالة الاٌ  )ع(عزكالرٌ  ازؿ يشًن ق  إىل اذبا  اؼبطاققة،هم الاٌ فالسٌ 

 .القضومٌ على اتول 

   ّوجيهػات الت: (Directifs) 

، كقد م توجي  اؼبخاطب إىل فنل شيء عنٌٌن فيها يف ؿباكلة اؼبتكلٌ  قبازمٌ إلل الغرض ايتمثٌ  

أٌصر أف  "كقد تكوف عايظة كأف يقوؿ عثبل: ،ؾ"اكالت ليٌاة كقول  عثبل:" أناشدتكوف هذ  ا

غبة ل يف الرٌ كشرط اإلخبلص يتمثٌ  ،الكلماتجا  اؼبطاققة فيها عن النامل إىل ػٌ ، كات"تظنل كذا

 ياجز )ص( غ↑!) اف الصٌ ، كرعز هذا كاالستنطاؼصح، كالاٌ  ،ة كاألعركاإلرادة اغبقيقيٌ  ،ادقةالصٌ 
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ة ظسيٌ ل اغبالة الاٌ يبثٌ  )غ(عزكالرٌ  يبثل اذبا  اؼبطاققة، (↑)ك ،سبثل الغرض اإلقبازمٌ  (!) حيث ؼ(

 .1ذم سياجز  اؼبستمع يف اؼبستقبلالٌ  يشًن إىل الظنل الكبلعيٌ  )ؼ(ك ،يبثل اؼبستمع )ص(ك

 ػاتلتػػزاميّ اإل (Commissifs:) 

ل يف ا  اؼبطاققة يتمثٌ كاذبٌ  ،م قظنل شيء يف اؼبستقبلنبًن عن التزاـ اؼبتكلٌ التٌ  قبازمٌ غرضها اإل 

 ةكالوصيٌ  ،كالوعد(Intention )عن النامل إىل الكلمات، أٌعا شرط اإلخبلص فهو القصد نتقاؿاال

 ؼ(ياجز  س)( ـ↑أ):اف هي كاآليتة ؽبذا الصٌ عزيٌ كالصورة الرٌ  م،فنل اؼبتكلٌ ك  ،كاتول القضومٌ 

يرعز إىل اؼبقصد )ـ( عز كالرٌ  يرعز إىل اذبا  اؼبطاققة، (↑)عزكالرٌ  أعضاء هذ  الظئة، )أ(عزيبثل الرٌ 

ذم الٌ  يشًن إىل الظنل الكبلعيٌ  )ؼ(ك ،ميرعز إىل اؼبتكلٌ  )س(ك ذم يبثل لاا شرط اإلخبلص،الٌ 

 م عستقببل.سياجز  اؼبتكلٌ 

  ّعبيػػراتالت: ( expressifs) 

تنبًنا يتماشى عع شرط اإلخبلص  ظسيٌ نبًن عن اؼبوقف الاٌ يف التٌ  قبازمٌ ل غرضها اإليتمثٌ  

هبنل كلمات  فاؼبرسل ال ؛ كاالعتذاركر، كالشٌ  ،هائةكيدخل فيها التٌ  ،جا  اؼبطاققةػٌ كياندـ فيها ات

ورة اف قالصٌ أفناؿ هذا الصٌ ، كاؼبطلوب فقط اإلخبلص، كيرعز "سورؿ" إىل عطاققة للنامل اػبارجيٌ 

ترعز  (ø)نبًن كإىل الغرض عن التٌ  )ع(يشًن حيث، [ة(ؾ)س/ص+ خاصيّ  øع]الية:عزية التٌ الرٌ 
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 عاها يف أداء ة اؼبنرٌب ظسيٌ على اغبالة الاٌ  يدؿٌ  )ؾ(عز كالرٌ  جا  اؼبطاققة،ػٌ إىل إفراغ رعز فارغ الت

 .1ة ؽبذ  الظئةاألفناؿ الغرضيٌ 

  ّػاتاإلعالنيػ: (Déclarations) 

يت للنامل اػبارجي فمثبل: إذا أدٌ  اجح يف عطاققة ؿبتواها القضومٌ ها الاٌ زة أداؤ تها اؼبميٌ ظبٌ  

فسوؼ يكوف رئيسا على الظور  اكاف األداء صحيحٌن شخص رئيسا للوفد أداء ناجحا، ك فنل تني

كعن  ،جا  اؼبطاققة فيها عن النامل إىل الكلماتػٌ كات ،أراهن" كعن أعثلة هذ  الظئة: "أعلن ،أظبي،

عز هذ  الظئة قالرٌ كيرعز "سورؿ" إىل  الكلمات إىل النامل، كال ربتاج إىل شرط اإلخبلص،

( يشًن إىل اذبا  ↕هم )السٌ ك ، الظئة،حيث يبثل الرعز )إ( إقباز أفناؿ هذ   [)ـ( ↕øإ]اؼبوايل:

 عز )ـ( يرعز إىل اؼبتغًنٌ كالرٌ  ،على عدـ كجود شرط اإلخبلص ( يدؿٌ øعز )أٌعا الرٌ ، اؼبطاققة

 أثًن يفصروبات رباكؿ التٌ هو أٌف التٌ  االذبا ب يف كجود سهم اؼبطاققة عزدكج بكيرجع السٌ  ،القضومٌ 

 . 2غة لتتماثل عع الناملاللٌ 

كغًن اؼبباشرة  ،ة اؼبباشرةلهاهرة  األفناؿ الكبلعيٌ  اهًنعمد "قوؿ جرايس" إىل التٌ  كثًنا عا 

 Implication اغبوارمٌ  ستلزاـاال ، فاصطلح على تسميتها قهاهرة يف ؿباضرات

conversationnelle  ٌنستدؿ عليها  ،ةة اغبرفيٌ قبازيٌ ة اإلؽبا القوٌ أكٌ  :تٌنيت يبٌيز عن خبلؽبا قٌن قوٌ ال                      
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يت ة اؼبستلزعة الٌ هي...، كثانيها القوٌ كالاٌ  ،ستظهاـاالة للمقاؿ كأدكات زات البايويٌ عن خبلؿ اؼبميٌ 

كقد  ،اس يف حوارامهم قد يقولوف عا يقصدكفعظادها أٌف الاٌ ، ك بقات اؼبقاعةتنرؼ عن خبلؿ الطٌ 

قٌن  ختبلؼاالفجنل كل نبٌ  إيضاح  عا يقولوف،كقد يقصدكف عكس  ،ا يقولوفػٌ يقصدكف أكثر فب

1كعا يقصد  ، Whatissaidعا يقاؿ 
Whatismean ناكفهرية على عبدأ التٌ كتقـو الاٌ ؛  Le 

principle de cooperative ،  ٌعطلوب عاك  ذم عظاد  أف ذبنل تدخلك يف اغبديث كما هوال

وج  اؼبسٌلم كالتٌ ،وقيت اؼبااسب، كأف تكوف عسانبتك عتماشية عع اؽبدؼ عن حيث اختيار التٌ 

واصل اعع على ربقيق التٌ كالسٌ  ،ماؼبتكلٌ  كاؽبدؼ عا  حثٌ  ؛2ذم تقع ضما الٌ  بادؿ اػبطابٌ هبما للتٌ 

 خاطب.ة التٌ كقلوغ اؼبنىن اؼبرجو أثااء عمليٌ 

كما أشرنا   3كهي ،يكاؼبتلقٌ  ،مقٌن اؼبتكلٌ ة ربكم اغبوار فرعيٌ  (Maxims)م اؼببدأ أرقنة عبادئ كيضٌ 

 ريقة.عبدأ الطٌ ك عبدأ اؼبااسبة، ك عبدأ الكيف، ك ، ساققا: عبدأ الكمٌ 

م عثمرا قٌن اؼبتكلٌ ا، ق اؽبدؼ، كيكوف اغبوار جادٌ قاؼببادئ يتحقٌ  فٌ :" إقإعكاناا القوؿ 

ناكف دببدأ التٌ  تظاظحاالعع  اغبوارمٌ  ستلزاـاالرؽ أحد اؼببادئ يستدعي ظاهرة خ فٌ ، كإيكاؼبتلقٌ 

 كزكجة )ب(. ،ة يف حوار قٌن زكج )أ(اهرة نورد األعثلة اآلتيٌ كلتوضيح الهٌ 
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 يارة ؟أين عظاتيح السٌ  -أ  

 على اؼبائدة . -ب 

خص )ب( إجاقة كاضحة )عبدأ عا يبلحظ على تلك ااكرة القصًنة أٌف إجاقة الشٌ   

كاستخدعت القدر اؼبطلوب عن الكلمات دكف أف تزيد  ،ككانت صادقة )عبدأ الكيف( ،الطريقة(

خص )ب( ايل مل ىبرؽ الشٌ كقالتٌ  ،كأجاقت إجاقة كثيقة قسؤاؿ زكجها )عبدأ اؼبااسبة( ،)عبدأ الكم(

 بط.خص )ب( قاؿ عا يقصد  قالضٌ ألٌف الشٌ  د عن ذلك استلزاـ حوارمٌ كلذلك مل يتولٌ  ،القاعدة

 :1ل يفكاؼبتمثٌ  ،ككلدها، كلارعز ؽبما قػ )س( ك)ع( ،ـحوار قٌن األ أٌعا اؼبثاؿ اؼبوايل هو

 الة؟ككضنت ثياقك يف الغسٌ  ،)س(: هل اغتسلت 

 .ع(: اغتسلت( 

ألٌف )س( سأؿ عن أعرين فأجاب )ع( عن كاحد   كانتهاكعبدأ الكٌم، نبلحظ خرؽ   

غًن عا  كذلك يستلـز أٌف )ع( يقصد ققول  ،ان؛ أم أٌف إجاقت  أقل عن اؼبطلوبكسكت عن الثٌ 

 يقول  )س(.

تاقسم إىل عنايٌن: عنان  جرايسة للنبارة عادغويٌ اللة اللٌ ٌف الدٌ إ :عن هاا يبكن القوؿ 

ة ن عنان عرفيٌ ة تتضمٌ ة، كعنان ضمايٌ ة اغبرفيٌ ة اإلقبازيٌ القوٌ ك ، صروبة، كتشمل اتول القضومٌ 

 ة.كعنان حواريٌ 
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جرايس" غًن قادرة على تظسًن كٌل األفناؿ يت كضنها "ذبدر اإلشارة إىل أٌف اؼببادئ الٌ  

ع "سورؿ" على عتاقنة حبث  حوؿ . كهذا عا شجٌ 1سانيٌنة كما قاؿ قنض الباحثٌن اللٌ الكبلعيٌ 

 :2لؤلفناؿ إىل صاظٌن نبا ةى قبازات الكبلعيٌ ة غًن اؼبباشرة قتصايظ  اإلظاهرة األفناؿ الكبلعيٌ 

 :االنجازات البسيطة*

 للخطاب. فباثبل للمنىن اغبريفٌ  معظادها أف يكوف اؼبتكلٌ 

 :دةاإلنجازات المعقّ *

ة تاف: قوة إقبازيٌ تاف إقبازيٌ م إقباز صبلة سباثلها قوٌ يت يقصد فيها اؼبتكلٌ تتمثل يف اإلقبازات الٌ  

 كاحد. وؽ ضبليٌ ة ؼباطعقاعيٌ  ،عستلزعة، ةة إقبازيٌ كقوٌ ،ةحرفيٌ 

كثبت دعائمها  ،"أكستٌن"يت أرسى عناؼبها الٌ ة ة األفناؿ الكبلعيٌ ق قاهريٌ مرد اؼبتنلٌ أعاـ التٌ  

حبيث أصبحت ة سانيٌ راسات اللٌ نديل ،حدث عانطف عميق غًٌن اذبا  الدٌ التٌ ، ك طوير"سورؿ" قالتٌ 

ة واصليٌ ة التٌ ظ أثااء النمليٌ لظٌ في  عن طريق التٌ  الظنل يتمٌ ، كاؼبمارسة، ك غة فضاء عبسوطا لئلقبازاللٌ 

مهدؼ إىل ، كقواعد عن ضواقط اغبوارمٌ  ستلزاـكاال، ناكفأ التٌ كأٌف عا ذكر  "جرايس" حوؿ عبد

ة ريقة اؼبثلى إليصاؿ اؼبنان اؼبقصودة عن طريف النمليٌ كإهباد الطٌ  ،كيز على صياغتها ؼبنرفة القصدالتٌ 

 أك خرقها أثااء الكبلـ، إالٌ  ،ذم ياتج عن أتباع تلك القواعدالٌ  اغبوارمٌ  ستلزاـقاالة، كذلك واصليٌ التٌ 
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يت تدخل ضمن عااصر الٌ  جتماعيةاالعن رأكا إغظاؿ "غرايس" اعبوانب  1أٌف هااؾ عن الباحثٌن

 ناكف.يت ياجم عاها اػبركج عن قواعد عبدأ التٌ الٌ اؽ الٌسيٌ 

ة غًن ا يظسر ق  ظاهرة األفناؿ اإلقبازيٌ سورؿ" ينترب اؼبراحل مبوذجا نهريٌ يف حٌن قبد " 

ؿ األكٌ  ،ة اؼبباشرة قاعتبارها اؼباطلق األساسيٌ األفناؿ الكبلعيٌ  ةى نبيٌ أ داؼبباشرة، كيف الوقت نظس  يؤكٌ 

 ككل.  ةستدالليااللسلة يف السٌ 

 

 

 

 

                                                           
ليتش: فوردف هذ  األخًنة حاكلت صياغة عبدأ التأدب داعية إىل توسيع عبادئ اللغة كإدراج  فراف،-عن هؤالء الباحثٌن د -1

 اليت تتمثل يف كن كاضحا، كن عادقا.ظاءة قواعد التداكلية للحكم على جودة اغبوار فوضنت قواعد الك
 



 
 

    

 

 
 :أبو اؽبالؿ العسكرمٌ يقوؿ   
كمعرفة ، علم البالغة :-جٌل ثناؤه -ظ بعد اؼبعرفة باكأكالىا بالتحفٌ  ،مالعلـو بالتعلٌ  أحقٌ  «

 . »شداؽبادم إىل سبيل الر   اطق باغبقٌ النٌ  -تعاىل –إعجاز كتاب ا ذم بو يعرؼ الفصاحة الٌ 

 

 [ 90كالشعر" ص ،ناعتٌن "الكتابة]كتاب الصٌ                                     

 

 

     



 
 

 

 

 

 ـانيالفصـل الثّـ 

 "ّكاكيّ يعقوب السّ  يأبلــ "في مفتاح العلوم  ةداوليّ التّ  واىرالظّ 

 .قة باإلسنــادة المتعلّ داوليّ واىر التّ ل: الظّ المبحث األوّ   

 .ةداوليّ التّ  اوأبعادى، اني: آليات علم المعانيالمبحث الثّ 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 قة باإلسنادالمتعلّ  ةداوليّ واىر التّ ل: الظّ المبحـث األوّ    

 .وأحوالو ،اإلسناد الخبريّ  -1

 .إليو بالمسند قةمتعلّ الة داوليّ تّ الواىر ظّ ال -2

 .قة بالمسندمتعلّ الة داوليّ تّ الواىر ظّ ال -3

  

 



 اكيّ لسكّ ايعقوب ي ة في مفتاح العلوم ألبالظواىر الكالميّ             ل الثاني  ـالفص
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 ة:توطـــــــــئـ

أنتجت البالغة العربٌية يف أكٌج ازدىارىا ؾبموعة من األفكار، كاؼبقوالت استطاعت إىل حد  

كاف من أنٌبها تلك اٌليت أطرت شركط الكالـ البليغ؛ كأكصت  بعيد الٌتحكم يف العملٌية الٌتواصلٌية،

إٌف اؼبتفٌحص مدٌكنات الٌّتاث البالغٌي العريٌب، يكشف  لنا بعمق عن أٌم  بأٌف" لكٌل مقاـ مقاؿ"

 حدٍّ بلغ اإلىتماـ هبذه الفكرة خاٌصة ضمن علم اؼبعاين باعتباره اؼبقاـ اٌلذم يقاؿ فيو الكالـ

 1كاجملاؿ اٌلذم يلقي عنايتو حوؿ أحواؿ، كظركؼ اؼبتخاطبٌن.

، من خالؿ ربطو الصياغةى 2الٌسٌكاكي" بفكرة مقتضى اغباؿ، أك اؼبقاـ تتبدل عناية " 

الٌلغويٌة )صرفٌية، ككبويٌة( بالٌسٌياؽ، كاؼبقاـ فبٌا جعل مقياس الكالـ عنده يف باب اغبسن، كالقبوؿ 

حبسب مناسبة الكالـ ؼبا يليق بو، )مقتضى اغباؿ ( يقوؿ"...إذا شرعت يف الكالـ، فلكل" كلمة 

 ا مقاـ، كلكٌل حدٍّ ينتهي إليو الكالـ مقاـ، كارتفاع شأف الكالـ يف باب اغبسنمع صاحبته

 كالقبوٌؿ، كاكبطاطو يف ذلك حبسب مصادفة الكالـ ؼبا يليق بو، كىو اٌلذم نسٌميو مقتضى اغباؿ

فإف كاف مقتضى اغباؿ إطالؽ اغبكم فحسن الكالـ ذبريده عن مؤٌكدات اغبكم، كإف كاف 

ذلك، فحسن الكالـ ربٌليو بشيء من ذلك حبسب اؼبقتضى ضعفا، كقوة  مقتضى اغباؿ خبالؼ

                                                           
دار  ليبيا،،دراسة حوؿ اؼبعىن  كصف اللغة العربية دالليا يف ضوء مفهـو الداللة اؼبركزية، ؿبمد ؿبمد يونس علي: ينظر: -1

 .881،ص 8001منشورات جامعة الفتح ، العلمية،الكتب 
كتؤثر  "ؾبموعة من االعتبارات كالظركؼ كاؼبالبسات ايطة بالنشاط اللغوم، ىبتلف مفهـو اؼبقاـ عن اغباؿ كيشمل ال -2

، فلبنا أضبد حسن، كضع حواشيو: كشاؼ اصطالحات الفنوف: تتجلى داللة الكالـ إال يف ظٌلها" التهاكين: فيو حبيث ال
 .475،ص1،اجمللد 8008، 8منشورات دار الكتب العلمية،ط، بًنكت
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كإذا كاف مقتضى اغباؿ طٌي ذكر اؼبسند إليو فحسن الكالـ تركو، كإف كاف اؼبقتضى إثباتو على 

فاٌلذم يالحظ حديث 1عتبار اؼبناسب..."كجو من الوجوه اؼبذكورة فحسن الكالـ، كركده على اال

تضيات نظم الكالـ، كتنوعها؛ فاؼبتكٌلم ليس حرٌا سباما يف إنتاجو صبلىو "الٌسٌكاكي" يرل تعٌدد مق

كخطاباتو، حيث ىبضع إىل مقاـ الٌسامع، كما يكتنفو من أحواؿ حٌّت وبٌقق الفائدة اؼبرجوة من 

تلٌفظو باػبطاب مستعينا دبا تقٌدمو  لو البالغة من تراكيب بليغة فنٌػٌية تساعده على نقل مقاصده 

لظٌركؼ، كاألحواؿ، كعلى أساس ذلك يكوف حسن الكالـ، فتحذؼ عناصر من يف ـبتلف ا

 . 2حّتٌ  ، كتثبت عناصر أخرل يف مقاـ آخراالختصاراعبملة إف اقتضى اؼبقاـ 

ال يستهاف بو ،ذلك أٌف الٌتداكلٌية  ضبلت مقولة "لكٌل مقاـ مقاؿ" يف طيٌاهتا قدرا تداكليٌا 

 3تراعي اػبيط العالئقٌي اٌلذم هبمع بنية الٌنٌص بعناصر اؼبوقف الٌتواصلٌي، فيطلق عليو سياؽ الٌنٌص.

أم أٌف نظرهتا األساسٌية تتمحور يف الٌصلة اٌليت ذبمع بٌن الٌنٌص، كالعناصر اػبارجٌية على بنيتو ؛

اؼبقاـ، أك يف سياؽ الٌنٌص،" كيأيت مفهـو الٌتداكلٌية ليغطي تغطية الٌداخلٌية كاؼبتمٌثل  عموما يف 

منهجٌية اؼبساحة اٌليت كاف يشار إليها يف البالغة العربٌية القديبة بعبارة مقتضى اغباؿ اؼبنتجة للمقولة 

؛ فالبعد الٌتداكيٌل الكامن يف اؼبقولة يظهر من خالؿ سعي البليغ إىل 4الٌشهًنة لكٌل مقاـ مقاؿ"

وجيو كالـ يضمن فيو مقاصده للمخاطب يف مقاـ معٌن، فنجده يوجو نظره، كتركيزه من أجل ت

                                                           

- : . 242ص  أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلـو 1 
2- :  .821،ص 2981العدد التاسع، ؾبلة اؼبخرب، متابعة تداكلية، باديس ؽبويبل: الٌسياؽ كمقتضى اغباؿ يف مفتاح العلـو
 .24،ص 8،8002ط  دار نوبار، لبناف، بًنكت، بالغة اػبطاب كعلم النص، صالح فضل: ينظر: -3
 .24ص  :نفسو اؼبرجع - 4
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البحث عن الكلمات، كالعبارات اؼبناسبة اٌليت تتالءـ مع اؼبقاـ سعيا منو لتحقيق أىدافو، كتبليغ 

ار  مقاصده؛ فعلى اؼبتكٌلم أثناء تعبًنه عن قصده مراعاة قرائن األحواؿ، كمقامات الكالـ، كإصد

كالمو حبسب اؼبقتضى كي يضمن لقصده الوصوؿ، كربقيق الفائدة لدل الٌسامع، ألٌف الٌسامع 

يستند إىل ؼبقاـ، كقرائن األحواؿ يف كشف اؼبعىن اؼبقصود من الكالـ، كذلك يف عملٌية عكسٌية 

 1يقـو هبا. يكوف للٌسٌياؽ دكر فٌعاؿ يف توجيهو مقاصدى اؼبتكٌلم من خطابو.

"الٌسٌكاكي" يفٌصل اعتبارات ركين اعبملة: )اؼبسند، كاؼبسند إليو(، كأحواؿ  من ىهنا شرع  

كليهما من جهة الٌتنكًن، كالٌتعريف باألداة، كالٌتعريف باإلضافة، كأحواؿ كليهما من جهة 

   اؼبوصلٌية، كالوصف، كالعلمٌية، كالٌتقدمي، كالٌتأخًن، كقصر أحدنبا على اآلخر، ككوف اؼبسند اظبا

باإلضافة إىل أنٌو تطٌرؽ إىل طرؽ اعتبارات  ، أك صبلة، كترؾ زبصيص أحدنبا، أك كليهما.أك فعال

اإلسناد اػبربٌم، كأحوالو، كاعتبارات الفصل، كالوصل، كاإلهباز، كاإلطناب، كغًنىا من ظواىر 

 ذبعل العبارات الٌلغويٌة مناسبة للطبقات اؼبقامٌية اٌليت ترد فيها.

على بعض آليات الٌتحليل الٌتداكيٌل؛ ذلك من خالؿ  االعتمادلفصل سنحاكؿ يف ىذا ا       

الٌّتكيز على ما أكرده "الٌسٌكاكي" يف مفتاحو، أٌف اؼبفهـو الٌصحيح ؼببدأ "مطابقة الكالـ ؼبقتضى 

اغباؿ" ىو أنٌو ال هبوز كضع أحد كجوه  الكالـ مكاف كجو آخر، كما ربملو من معاف زبتلف 

، كدرجة تأثًنىا  يف اؼبتلٌقي أثناء العملٌية الٌتبليغٌية، كعلى إثر ذكر مفهـو حبسب اختالؼ اؼبقامات

  يعمل على ربديده عند علماء البالغة العرب اؼبقاـ راح "تػٌماـ حٌساف" يف كتابو "األصوؿ"

                                                           
 92ص.www.salihahshais.comظاىرة التقدمي كالتأخًن يف النحو العريب، مقاؿ الكّتكين : صاحل الشاعر :ينظر -1

http://www.salih/


 اكيّ لسكّ ايعقوب ي ة في مفتاح العلوم ألبالظواىر الكالميّ             ل الثاني  ـالفص

818 

 

 وا:قائال:" لقد فهم البالغٌيوف اؼبقاـ، أك مقتضى اغباؿ فهما سكونٌيا، قالبٌيا مبطيٌا، ؾبردا"؛ مٌث قال

"لكل مقاـ مقاؿ"...فهذه اؼبقامات مباذج ؾبٌردة، كأطر عاٌمة، كأحواؿ ساكنة...كهبذا يصبح اؼبقاـ 

سكونػٌيا عند البالغٌيٌن، كاٌلذم أقصده باؼبقاـ ليس إطارا، كإمٌبا ىو صبلة اؼبوقف اؼبتحٌرؾ 

.  كىكذا يصبح 1"اٌلذم يعترب اؼبتكٌلم جزءا منو ،كما يعترب الٌسامع، كالكالـ نفسو االجتماعيٌ 

مصطلح الٌسٌياؽ األنسب يف نظر "سبٌاـ حٌساف" على الٌرغم من تفضيل مصطلح اؼبقاـ، كذلك 

 للٌداللة على اؼبمارسة اؼبٌتصلة بالفعل الكالمٌي اٌلذم يتجاكز ؾبرد الٌتلٌفظ باػبطاب.

 اإلسناد الخبرّي، وأحوالو:1- 

من الالٌفت للٌنظر أٌف اػبوض يف مسألة اإلسناد اػبربٌم زبتلف باختالؼ أحواؿ الٌسامع       

كىذا ما قٌرره "الٌسٌكاكي" حبيث إذا كاف خايل الٌذىن مل يؤٌكد لو، فيقوؿ: " فإذا ألقى اعبملة 

استنادا  اػبربيٌة إىل من ىو خايل الٌذىن عٌما يلقى إليو  ليحضر طرفاه عنده، كينتقش يف ذىنو

أحدنبا إىل اآلخر ثبوتا، أك انتفاء... فستغين اعبملة عن مؤٌكدات اغبكم، كظٌبي ىذا الٌنوع من 

. كإذا ألقاىا إىل طالب "متحًٌن أٌكد دبؤٌكد كاحد، كاستحسن تقويٌة اؼبنقذ بإدخاؿ 2اػبرب "ابتدائيٌا"

النوع من اػبرب "طلبٌيا"؛ كمثاؿ  ظٌبي ىذا 3الالٌـ يف اعبملة كنحو: لزيد عارؼ، أك إٌف زيدا عارؼ "

ىذا الٌنوع قولنا:" إٌف ؿبمدا طالب ؾبتهد"؛ يف تأكيدنا  اجتهادى  ؿبٌمد ؼبن يشٌك يف اجتهاده. قد 

الحظ بعض البالغٌيٌن أف كجود الٌّتٌدد يف الٌنفس يقتضي ىذا الٌضرب من الٌصياغة اؼبؤٌكدة، كلوكاف 
                                                           

.122ىػ،ص 8528،دار الثقافة، الدار البيضاء األصوؿ: سباـ حساف: -  1 
:ص السكاكي: أبو يعقوب -2  .241مفتاح العلـو
 .241ص  :نفسو اؼبصدر-3
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"إنو صواب للمّتٌدد اٌلذم يبيل إىل أنو صواب، كليس اػبرب على كفق ظٌن اؼبخاطب، فأنت تقوؿ: 

أٌما إذا كاف اػبرب منكرا لو فأكرد مؤكٌدين، أك  1فقط للمّتٌدد اٌلذم يبيل إىل انو ليس بصواب".

أكثر كنحو: )إيٌن صادؽ(، ؼبن ينكر صدقك إنكارا، أك )إيٌن لصادؽ(، ؼبن يبالغ يف إنكار 

كيطلق على  كيسمى ىذا الٌنوع من اػبرب "إنكاريٌا"،2صدقك، ك)كا إيٌن لصادؽ على ىذا("

إخراج الكالـ يف ىذه اغباالت مطابقة الكالـ للواقع، كيف مثل ىذه الوضعيات توظيف األداة 

"إٌف"؛ ليس باعتباطٌي، بل فرضو الٌسٌياؽ، كعالقة اؼبخاطب باؼبتكٌلم ، فجاءت "إٌف" للٌداللة على 

 الة اؼبخاطب، كنفسيتو اؼبقدرة من لدف اؼبتكٌلم .قٌوة اؼبراد توكيده انطالقا من ح

يستند "الٌسٌكاكي" إىل بعض األمثلة ليدعم ما قالو، كتعترب دليال، صروبا، قويا على الفكر  

الوظيفٌي الٌتداكيٌل عند الٌلغوٌيٌن العرب القدامى؛ ألٌّنا تقـو على مالحظة مقتضى اغباؿ، أم مراعاة 

ـ ءمع اذباه ما ىبرب بو؛ كاضطرار اؼبتكٌلم إىل الٌتصرؼ يف الكالـ حٌّت يالاؼبوقف الٌنفسٌي غبالة الٌسا

 حاؿ الٌسامع، كيؤٌدم، كظيفتو الٌتواصلٌية اإلبالغٌية.

قبد أٌف أىٌم الطٌركحات اٌليت صدرت من البالغة العربٌية، اغباملة كمضات الفعل الكالمٌي        

يج "أيب العٌباس" الٌلغوٌم، كىو يف صدد الٌرٌد على كحيثياتو، كمقوماتو. تلكم اٌليت تعٌلقت بتخر 

كزبتصر ىذه القٌصة يف أٌف "الكندٌم" قاؿ ؿ"أيب العٌباس":" إيٌن  ("،ه062ت"الكندٌم الفيلسوؼ )

"عبد ا قائم"، مث يقولوف: "إف عبد ا قائم"، مث يقولوف:  أجد يف كالـ العرب حشوا يقولوف:

                                                           
  18االيضاح يف علـو البالغة، ص :اػبطيب القزكيين :ينظر -1
:ص -2  .240أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلـو
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"إٌف عبد ا لقائم"؛ فاأللفاظ متكٌررة، كاؼبعىن كاحد؛ فقاؿ لو )أبو العباس(: "بل اؼبعاين ـبتلفة 

فقوؽبم: "عبد ا قائم" إخبار عن قيامو، كقوؽبم:"إٌف عبد ا قائم"، جواب عن سؤاؿ سائل 

 كٌرر اؼبعاين رت األلفاظ لتكقوؽبم:"إٌف عبد ا لقائم"، جواب عن إنكار منكر قيامو فقد تكرٌ 

 .1قاؿ: "فما حاؿ اؼبتفلسف جوابا"

إٌف صبلة "عبد ا قائم "يف شكلها صبلة اظبٌية تضٌمنت فعل القوؿ اؼبتمٌثل يف قٌوتو اإلقبازيٌة      

ا يدعونا إىل القوؿ بأف نسميها صبلةن فعلٌية )القياـ ( الذم وبيل، كيشًن إىل الفعلٌية، كاغبركة فبٌ 

ت ـبتلفة، وبدث فيها حدث كالمٌي مشّتؾ بٌن اؼبتكٌلم، كاؼبتلٌقي، فخلقت خربيٌة تضمر كضعٌيا

 لنا على مستول اؼبخاطب ثالثة أضرب:

 ـباطب خايل الٌذىن، يستحسن أالٌ يؤٌكد لو اغبكم. *

 لو بأداة "إٌف". ـباطب مّتٌدد يف قبوؿ اػبطاب طالبا تأكيد اػبرب  *

منكر للخرب، معتقد عكس ما يتلٌفظ بو اؼبتكٌلم، فأكجب على اؼبتكٌلم أف  يعٌزز لو  ـباطب  *

اػبربيٌة  زبتلف  حبسب اختالؼ درجة  الغرض فاعبملة  الالـ". "إٌف، اػبرب بأكثر من مؤٌكد، نبا:

 كشٌدتو اٌلذم تتضٌمنو، كبالتٌايل تتنوٌع معانيها بتنوٌع الٌسٌياؽ اٌلذم ترد فيو. 

ن خالؿ ما سبق نالحظ أف اعبملة اػبربيٌة الواحدة تشٌعبت إىل ثالث صبل خربيٌة بفعل م        

 اختالؼ الٌسامع، كمراعاة اؼبتكٌلم لتلك اغباؿ، كاؼبتمثٌلة يف:

                                                           
 8ط ،2994، العريبدار الكتاب  لبناف، بًنكت، ؿبمد التنجي، دالئل اإلعجاز، شرح كتعليق: عبد القاىر اعبرجاين: -1

 .280ص:



 اكيّ لسكّ ايعقوب ي ة في مفتاح العلوم ألبالظواىر الكالميّ             ل الثاني  ـالفص

815 

 

 عبد ا قائم. -أ    

 إٌف عبد ا قائم. -ب   

 إٌف عبد ا لقائم. -ج  

تؤٌكد أنٌو خايل الٌذىن، أٌما اعبملة )ب( جواب  صبلة )أ( إخبار عن قيامو، كىي صبلة خربيٌة     

عن سؤاؿ سائل، كىي مؤكدة بأداة "إٌف" يبكن القوؿ: إٌّنا تٌتجو إىل اؼبتلٌقي اؼبّتٌدد يف اغبكم 

كقولو: إٌف عبد ا   (إٌف ، الالٌـ)دات اعبملة:كاعبملة )ج( رٌد على إنكار منكر، كذلك بزيادة مؤكٌ 

تلٌقي، كأحوالو األساس الواجب مراعاتو يف عملٌية إحداث الكالـ، كتبقى كبالٌتايل يصبح اؼب1لقائم."

مهٌمة البالغة العربٌية مراعاة ىذه األمزجة، كاؼبواقف الٌنفسٌية اػباٌصة باؼبتلٌقٌن، كىي يف صدد 

 صناعة كالـ يناسب أحواؽبم .

كما نسٌلم بأٌف الٌلغوٌيٌن العرب تلٌقوا جواب "أيب العباس اؼبربٌد"، كمرجعو القبوؿ، كالٌتسليم        

كزادكا عليو أف أطلقوا على كل نوع من ىذه األخبار اظبا فسموا األٌكؿ )خربا ابتدائيا(، ك)الثٌاين 

 خربا طلبٌيا(، ك)الثٌالث خربا إنكاريٌا(.

ملة يف الٌنوع األٌكؿ تستغين عن مؤٌكدات اغبكم، كيف الٌنوع أٌما "الٌسٌكاكي" فًنل أٌف اعب 

الثٌاين يستحسن أف تكوف قويٌة، كذلك بإدخاؿ أدكات الٌتوكيد، كيف الٌنوع الثٌالث يستوجب اؼبقاـ 

                                                           
 .479، ص8ـ، ط8001ق، 8581العلمية  ينظر: ابن خلدكف: اؼبقدمة، دار الكتب -1
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:"مطابقة  ػػتأكيد الكالـ؛ كلكٌل من تلك اؼببادئ مبدأ مهٌم زبضع لو، يسميو "الٌسٌكاكي" ب

 .1الكالـ ؼبقتضى اغباؿ"

يف حٌن قبد الٌلغوٌيٌن، كالوظيفٌيٌن يٌتفقوف على مبدأ كاحد، فينطلقوف يف دراساهتم الٌظواىرى       

؛ ذلك من خالؿ أٌف كٌل أداة من األدكات 2الٌلغويٌةى من مبدأ أٌف الوظيفٌية الٌتواصلٌية ربدد بنية الٌلغة

 الئم الوظيفة اؼبستعملة من أجلها.اٌليت يستعملها اؼبتكٌلم يف كالمو تأخذ البنية الٌصحيحة اٌليت ت

الوافدة بٌن الٌصياغات  نتاج  كاالختالفاتأٌما دبعايًن نظريٌة األفعاؿ الكالمٌية؛ فنجد اؼبيزات،       

الكامن فيما ظبٌاه "سورؿ" درجةى الشٌدة للغرض اؼبتضٌمن يف القوؿ حبكم  كاالختالؼعن الٌتغًٌن، 

 3لغرض اؼبتضٌمن يف القوؿ، كزبتلف يف درجة الٌشٌدة .أٌف العديد من اعبمل قد تتشابو يف ا

أٌما "ٌسيموف ديك" فيذىب إىل أٌف :" الٌتفسًن الوظيفٌي للظواىر الٌلغويٌة ال يقـو على  

فرضٌية الٌّتابط البسيط بٌن الٌصورة، كالوظيفة بل بالعكس من ذلك، على شبكة من اؼبتطٌلبات 

". كتتمثل اؼببادئ 4تؤٌكؿ إذا أخذ كل منها على حدة مبدأ كظيفيٌ كالقيود اؼبتفاعلة فيما بينها، اٌليت 

 5يف :

الٌتفسًن الوظيفٌي لظاىرة لغويٌة ىو الٌتفسًن اٌلذم وبتوم على ظاىرة ناذبة عن مبدأ يربط  -1 

 بأحد مقٌومات الٌلغة الوظيفٌية.
                                                           

:ص أبو يعقوب السكاكي: ينظر: 1-  .240مفتاح العلـو

 .45أضبد اؼبتوكل: اللسانيات الوظيفية، ص ينظر:-2
.02،07التداكلية عند العلماء العرب :ص  ينظر: مسعود صحراكم: - 3 
.42،47صأضبد اؼبتوكل: اللسانيات الوظيفية،  - 4

 

 .44ص  :اؼبرجع نفسو -5
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لطٌبيعٌية، كيبكن تقسيمها مقٌومات الٌلغة تنتمي إىل اؼبتطلبات، كالقيود اؼبفركضة على الٌلغات ا -0 

 على النحو اآليت:

 األغراض، كاألىداؼ اٌليت تستعمل من أجل ربقيقها عبارات الٌلغة الطٌبيعٌية. -أ

 كسائل استعماؿ الٌلغات الطٌبيعٌية. -ب

 ظركؼ استعماؽبا. -ج

 اؽبدؼ األصلٌي من استعماؿ الٌلغة ىو ربقيق الٌتواصل، كاألىداؼ األخرل ثانويٌة. -3

 الوسيلة األصل الستعماؿ الٌلغة ىي القناة الٌصوتٌية. -4

 ظركؼ تقسيم الٌلغة يبكن تقسيمها على النحو اآليت: -5

 ظركؼ ماديٌة. -أ

 ظركؼ اجتماعٌية. -ب

 ظركؼ لغويٌة. -ج

( topic: )اور1كمن الٌظواىر الٌتداكلٌية اؼبرتبطة باؼبقاـ قبد الوظائف األربعة، اؼبتمثٌلة يف 

ففي صبلة" مّت رجع زيد؟ رجع زيد (؛ focusك)البؤرة (،tailك )الذليل (،themeأ ك)اؼببتد

البارحة"، فزيد ىنا يشٌكل ؿبور اعبملتٌن، فيؤٌدم كظيفة اور دبقتضى الوضع الٌتخابرٌم القائم بٌن 

                                                           
 .82،87ينظر: أضبد اؼبتوكل: الوظائف التداكلية يف اللغة العربية، ص -1
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فمحور ستخبار، أٌما الثٌاين ة معٌينة؛ ففي األٌكؿ نلمس ؿبور االاؼبتكٌلم، كاؼبخاطب يف طبقة مقاميٌ 

 .1اإلخبار

"سيموف ديك" الوظيفتٌن: اؼببتدأ، كالذيل كظيفتٌن خارجٌيتٌن بالٌنسبة  إضافة إىل ىذا يعترب      

 ا الباقٌية فهي داخلٌية تستند إىل مكٌونٌن يعترباف جزأين من العمل ذاتو.أمٌ  2إىل اغبمل.

اؼبقامٌية يستلـز الٌتباين يف  أىم ما يبكن استنتاجو من خالؿ ما تقٌدـ، أٌف التٌباين يف األمباط 

الٌّتاكيب؛ كىذا ما راح "الٌسٌكاكي" يعرضو يف مفتاحو حيث شرح اؼبقتضيات الٌداللٌية، كالٌسياقٌية 

 يف األمباط اؼبقامٌية اؼبختلفة اٌليت ذبعل الكالـ بليغا.

 الّظواىر الّتداولّية المتعّلقة بالمسند إليو:  -2

إلسناد اػبربٌم، كاختالفو باختالؼ أحواؿ الٌسامع  يذىب بعد إطاللة "الٌسٌكاكي" على ا 

إىل تصٌفح مقتضيات األحواؿ يف إيراد اؼبسند إليو على كيفٌيات ـبتلفة، كصور متػنافػٌية من جهة 

حذفو، كذكره، كتعريفو، ككصفو، كتنكًنه كتقديبو على اؼبسند، كتأخًنه عنو، كزبصيصو، كقصره 

اٌل ؼبقاـ معٌٌن، كاؼبقاـ ال يصلح إال ؽبا، كيف الٌسٌياؽ نفسو يقوؿ فكٌل بنية تركيبٌية ال تصلح إ

"الٌسٌكاكي" : " حسن الكالـ، كقبحو على انطباؽ تركيبو على مقتضى اغباؿ، كعلى ال انطباقو 

فكرة مقتضى اغباؿ حجر األساس، كجوىر علم ف.3كجب عليك أيٌها اغبريص على ازدياد فضلك"

الفكرة، كاألخذ هبا، كالٌسًن كفقها، كعٌدىا من بٌن اؼبقٌومات اؼبعاين، إذ إٌف تطبيق ىذه 
                                                           

 .828خليفة بوجادم : يف اللسانيات التداكلية:ص -1
 .19ص ،كالبنية الوظيفيةأضبد اؼبتوكل: اللسانيات اغبمل: يعين البنية اغبملية أك االسنادية. ينظر  -2
:ص أبو يعقوب الٌسكاكي: -3  .224مفتاح العلـو
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ـٌ غدا مقياسا للقوؿ البليغ  ةاالسّتاتيجيٌ  اؼبهٌمة اٌليت يقـو عليها اػبطاب البالغٌي العريٌب بشكل عا

 1الٌناجع.

 :حذف المسند إليو 1-2-

نظامها ىذا ليس جامدا بل للجملة العربٌية نظاـ معٌٌن يف ترتيب مفرداهتا، كتركيبها، غًن أٌف 

يٌتسم دبركنة ذبيز لو اػبركج عنو لتحقيق أغراض داللٌية، تواصلٌية أخرل فمن الٌظواىر اٌليت تعٌرض ؽبا 

عن العبث  كاالحّتاز، االختصار." فاغبذؼ خالؼ األصل، كيكوف جملرد 2الكالـ ظاىرة اغبذؼ

 .3بناء على كجود قرينة تدٌؿ على اذكؼ، كىو قسماف"

كقولك: أىال، كسهال، فإٌف نصبها يدٌؿ على  قسم يظهر فيو اذكؼ عند اإلعراب، - أ

 ناصب ؿبذكؼ يقدر بنحو: جئت أىال، كنزلت سهالن.

قسم ال يظهر فيو اذكؼ عند اإلعراب، تعلم مكانو إذا أنت تصفحت اؼبعىن، ككجدتو ال  -ب

كيبنع من يشاء؛ كلكن ال سبيل إىل  عطي، كيبنع أم: يعطي من يشاء،يي  يتٌم إاٌل دبراعاتو كبو:

 .4إظهار ذلك اذكؼ، كلو أنت أظهرتو زالت البهجة، كضاع ذلك الٌركنق

                                                           
 .11ص  البالغة كاالتصاؿ: صبيل عبد اجمليد: ينظر: -1
 .877ص  دالئل اإلعجاز: عبد القاىر اعبرجاين:ينظر : -2
مؤسسة  بًنكت، لبناف، ؿبمد التوقبي، تح: كالبديع: جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف السيد أضبد اؽبامشي: -3

 .818ـ،ص 2991ىػ ،5،8521اؼبعارؼ،ط
  4 .818ص :اؼبرجع نفسو  - 
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ال مندكحة أف يتحٌدث "الٌسٌكاكي" عن حذفو اؼبسندى إليو يقوؿ: "أٌما اغبالة اٌليت تقتضي 

عن العبث بناء على الظٌاىر، كإما لتخييل  لالحّتازطٌي ذكر اؼبسند إليو فهي: إما لضيق اؼبقاـ، أك 

أٌف يف تركو تعويال على شهادة العقل، كيف ذكره تعويال على شهادة الٌلفظ من حيث 

الظٌاىر...كإٌما إلهباـ أٌف يف تركو تطهًنا لٌلساف عنو، كإٌما للقصد إىل عدـ الٌتصريح ....أك ؼبناسبة 

. يف ىذا الٌسٌياؽ 1لعقل الٌسليم، كالطٌبع اؼبستقيم"أخرل يقتضيها اؼبقاـ ال يهتدم إىل أمثاؽبا ا

 يستشهد بأمثلة يعٌلل سبب حذفو اؼبسندى إليو يقوؿ الٌشاعر:

 .2َسُهـٌر َدْاِئٌم، َوُحـْزٌن طَـوِْيلٌ  ****قَاَل ِلْي : َكْيَف أَْنَت؟ قـُْلُت: َعِليلٌ 

ليل، فالٌسامع ىنا عارؼ فنجده من خالؿ البيت الٌشعرٌم يصرٌح بكلمة "عليل"، كمل يقل أنا ع

إذ مل يقل ىي نار  .3﴾ َحاِمَيةٌ  نَارٌ  {01}ِىَيوْ  َما َأْدرَاكَ  َوَما ﴿:القصدى إليو؛ ككذلك يف قولو تعاىل

أٌما عند "اعبرجاين" فحسن الكالـ ليس إاٌل يف اجمليء بو حيث ينبغي لو استعمالو يف  ،حامٌية

ال يتم إال دبراعاة اؼبواضع، كاألغراض اٌليت يصاغ كىذا تأكيد منو أٌف حسن كجوه الٌنحو  ،موضعو

 4الكالـ ؽبا.

                                                           
 .224،222أبو يعقوب السكاكي: ص  -1
 .222ص  نفسو: اؼبصدر -2
 .89،88سورة القارعة: اآليات : -3
 .877ص  دالئل اإلعجاز: عبد القاىر اعبرجاين: -4
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 ،تبٌٌن لنا أٌف اغبالة اٌليت تقتضي حذؼ اؼبسند إليو أف يكوف الٌسامع على علم بالقصد اؼبوٌجو إليو

ككجود  ،كمستحضرا لو عند ذكر اؼبسند، كما يالحظ أٌف اغبذؼ يتوقف على أمرين: كجود القرينة

 الذٌكر، كالثٌاين ىو اؼبقصود ىنا بالٌتفصيل. اؼبرجع للحذؼ على

من خالؿ ما تقٌدـ تظهر حقائق البالغة، كمكنوف سٌرىا، كرائع أساليبها، يقوؿ "عبد  

القاىر اعبرجايٌن" يف باب اغبذؼ:" باب دقيق اؼبسلك، لطيف اؼبأخذ، عجيب األمر، شبيو 

ٌصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، كذبدؾ بالٌسحر، فإٌنك ترل فيو ترؾ الذِّكر أفصح من الذٌكر، كال

أنطق ما تكوف إذا مل تنطق، كأمٌت ما تكوف بيانا إذا مل تيًِب؛ كىذه صبلة قد تنكرىا حٌّت زبرب 

. األصل يف صبيع اذكفات على اختالؼ ضركهبا أف يكوف يف الكالـ ما 1كتدفعها حٌّت تنظر"

إليو حباؿ؛ كمن شرط حسن اغبذؼ أنٌو مّت  ريصايدٌؿ عليها، كإاٌل كاف اغبذؼ تعمٌية، كإلغاء ال 

 ظهر اذكؼ زاؿ ما كاف يف الكالـ من البهجة، كالٌطالكة، كصار إىل شيء غثٍّ ال تناسب بينو

 .2كبٌن ما كاف عليو أكال؛ كالقرينة شرط يف صٌحة اغبذؼ إذا اقّتف هبا غرض من األغراض 

 إثبات المسند إليو: -  2-2

الٌسٌكاكي" يػتحٌدث عن اؼبسند إليو قائال: "إٌف اغبالة اليت تقتضي إثباتو: أف يكوف يشرع "        

َـّ الٌنسبة إىل كل مسند إليو، كاؼبراد إٌما زبصيصو دبعٌٌن كقولك:" )زيد جاء(، ك)عمر  اػبرب عا

قرائن بال االعتمادذىب(، ك)خالد يف الٌدار("، أك يذكر احتٌياطا يف إحضاره يف ذىن الٌسامع لقٌلة 

                                                           
 .828ص  دالئل اإلعجاز: عبد القاىر اعبرجاين: -1

.818ص  جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع: ينظر: السيد أضبد اؽبامشي: - 2 
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أك للٌتنبيو على غباكتو، أك لزيادة اإليضاح، كالٌتقدير، أك لغرض الٌتعظيم، أك لإلىانة كما يكوف يف 

 بعض األسامي، أك لإلستلذاذ بذكره كما يقوؿ اؼبوٌحد:" ا خالق كٌل شيء، كرازؽ كٌل حٌي"، أك

 .2﴾َأْصَناماً فـََنَظُل َلَهْا َعاِكِفينَ قَاُلوا نـَْعُبُد ﴿:. كمثالو قولو تعاىل1لغرض بسيط يف الكالـ"

منحرفٌن عن اعبواب  قبدىم بسطوا الكالـ ابتهاجا منهم بعبادة األصناـ، كافتخارا دبواظبتها       

اؼبطابق اؼبختصر، كىو )أصناما(، أك ألٌف األصل يف اؼبسند إليو كونو مذكورا، أك ما جرل ىذا 

؛كما نظر فيو 3اجملرل، كعليو يكوف إثبات اؼبسند إليو راجع إىل الٌذكؽ، كإف مل يذكرىا البالغٌيوف

يصو ؼبعٌن كحدنبا ال يقتضياف ألنٌو إف قامت قرينة تدٌؿ عليو حذؼ، فعمـو اػبرب، كإرادة زبص

 ذكره، كإالٌ فيكوف ذكره كاجب.

 تعريف المسند إليو:3-2- 

يذىب "الٌسٌكاكي" يف تعريفو باؼبسند إليو أنٌو يأيت على درجات كثًنة، كـبتلفة يقوؿ:"... مثٌ      

 إٌف زبٌصص اؼبسند إليو إٌما أف يكوف لكونو أحدى أقساـ اؼبعرٌفات فحسب، كىي: اؼبضمرات

كاألعالـ اؼببهمات، )أعين اؼبوصوالت(، كأظباء اإلشارة اؼبعرفات بالالٌـ، اؼبضافات إىل اؼبعارؼ 

؛ فحٌق للمسند إليو أف يكوف معرفة ألنٌو اكـو عليو اٌلذم ينبغي أف يكوف 4إضافة حقيقٌية"

                                                           
 .227،221أبو يعقوب الٌسكاكي: مفتاح العلـو :ص -1
 .78سورة الشعراء: اآلية  -2
 849ينظر: السيد أضبد اؽبامشي: جواىر البلغة، ص -3

: ص  أبو يعقوب الٌسكاكي: -4  .220مفتاح العلـو
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مفهومها من  معلوما ليكوف اغبكم مفيدا؛ كؿبصلة ذلك كٌلو أٌف للمسند إليو أحواال كثًنة يتبٌٌن 

 خالؿ اغبكم على شيء معٌٌن عند الٌسامع.

 المسند إليو ضمير: 4-2-

لكٌل حاؿ مقتضياهتا البالغٌية، كاغبالة اٌليت تقتضي اؼبسند إليو مضمرا" كونو يندرج ضمن  

 1:"مقاـ الٌتكلَّم كمقاـ اغبكاية مثال كبو قوؿ الشاعر

 .َذّرْت ِبيَّ الشَّْمُس لِْلَقاضِّي، َوللّداِنيْ ****أنَا الُمْرَعُث الَ َأْخَفى َعَلْى َأَحٍد 

أك لكوف اغبديث يف  ، 2"أنا الػٌنيٌب ال كذب أنا )عبد اؼبطلب(" أك كقولو عليو الٌصالة كالٌسالـ:

 :3مقاـ اػبطاب كقوؿ الٌشاعر

 الَخـاِل .َوتَالُد الَمْجِد بـَْيَن الَعمِّ وَ  ****يَا ْبَن اأَلَكارِِم ِمْن َعْدنَاَن َقْد َعِلُموا

ا  أك لكوف اغبديث يف مقاـ الغيبة، كلكوف اؼبسند إليو مذكورا، أك يف حكم اؼبذكور لقرينة كبو:

 :4كالبد من تقٌدـ ذكره ىو ا تبارؾ ك تعاىل. تبارؾ كتعاىل، كالقصد:

نَـَنا الّلوُ  َيْحُكمَ  َحتَّى فَاْصِبُرواْ  ﴿إما لفظا كقولو تعاىل: -أ رُ  َوُىوَ  بـَيـْ  .5﴾ اْلَحاِكِمينَ  َخيـْ

 دبعىن الرجوع. 6﴾﴿َوإْن ِقيَل لُكم ارِجُعوا فَارِجُعوا ُىو أزَْكى َلكم  كإٌما معىن كبو:-ب

                                                           
 .220: ص  بقالسا اؼبصدر -1

.817:ص  السيد أضبد اؽبامشي :جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع - 2 
: أبو يعقوب السكاكي: - .220ص  مفتاح العلـو 3 

 .811ص  البديع:ك السيد أضبد اؽبامشي :جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف ينظر : -4
.17سورة األعراؼ :اآلية : - 5 
.21:سورة النور :اآلية  - 6 
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 ت.دبعىن اؼبيٌ . 1﴾﴿فـََلُهنَّ ثُلثا َما َتركَ  كقولو تعاىل : ،ت عليو قرينة حاؿأك دلٌ  -ج

ال مندكحة أف يكوف أصل اػبطاب لغًن معٌٌن، ذلك عن طريق اجملاز اؼبرسل بعالقة اإلطالؽ      

، كقولك مثال:" فالف لئيم إف أكرمتو أىانك، كإف أحسنت إليو أساء إليك"                                                                                                                                 2إلفادة العمـو

، أك أحسن إليو". كبالٌتايل زبرجو يف  فاؼبتكٌلم ىنا ال يقصد ـباطبا معٌينا، كإمٌبا يريد: "إف أكـر

، أم سوء معاملتو غًن ـبتٌص بواحد دكف آخر؛ كمن أمثلة ذلك يف  صورة اػبطاب ليفيد العمـو

فاؼبالحظ  . 3﴾رَبِِّهمْ  ِعندَ  رُُؤوِسِهمْ  نَاِكُسو اْلُمْجرُِمونَ  ِإذِ  تـََرى َوَلوْ ﴿ :القرآف الكرمي، قولو تعاىل

أنٌو أخرج يف صورة اػبطاب حٌن أريد العمـو قصدا إىل تقطيع حاؿ اجملرمٌن، كأٌّنا تناىت يف 

الٌظهور حٌّت امتنع إخفاؤىا، فال زبتٌص هبا رؤية راء، بل كٌل من يتأتٌى منو الٌرؤية داخل يف ىذا 

 ػبطاب.ا

 المسند إليو علم:5-2-

يؤتى باؼبسند إليو علما إلحضار معناه يف ذىن الٌسامع ابتداء باظبو اػباٌص ليمتاز عٌما 

َراِىيمُ  يـَْرَفعُ  َوِإذْ ﴿ ،كقولو تعاىل:4عداه ز فاؼبسند إليو يتميٌ ؛ 5﴾ َوِإْسَماِعيلُ  اْلبَـْيتِ  ِمنَ  اْلَقَواِعدَ  ِإبـْ

أك   ،أك إىانتو بذكر لقبو ،امع لغرض تعظيموكشخصو يف ذىن السٌ  ،ة الحتضاره بعينوز بالعلميٌ يتميٌ 

                                                           

.88سورة النساء :اآلية: - 1 
: أبو يعقوب السكاكي: -2  .220ص  مفتاح العلـو
 .82 سورة السجدة: اآلية: -3

.859ص  : :جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع السيد أضبد اؽبامشي  - 4 
.827سورة البقرة:اآلية: - 5 
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 كناية1﴾َوَتبَّ  َلَهبٍ  أَِبي َيَدا تـَبَّتْ ﴿: كبو قولو تعاىل ؛كنيتو حبيث يكوف متميزا عن صبيع ما عداه

 .ب جهنم، فيصٌح أف يالحظ فيو كذلكعن كونو جهنميٌا، ألٌف الٌلهب اغبقيقٌي ؽب

 إليو اسم موصول: المسند -2-6

ة بو سول يعرؼ اؼبسند إليو باؼبوصولٌية إذ مل يكن اؼبخاطب على علم باألحواؿ اؼبختصٌ  

الٌصلة كبو: اٌلذم كاف معنا أمس رجل عامل، كقد يستعمل ربٌوال عن اظبو استهجانا لو، أك لغرض 

 ِفي ُىوَ  الَِّتي َورَاَوَدْتوُ  ﴿:. كبو قولو تعاىل2زيادة الٌتقرير دبعىن تقرير الغرض اؼبسوؽ إليو الكالـ

ق براكدتو، فالغرض اؼبسوؽ لو متعلٌ  ﴿الَِّتْي ُىَو ِفْي بـَْيِتَها﴾فاؼبسند إليو قولو .3﴾نَـّْفِسوِ  َعن بـَْيِتَها

  حقًنة يف اػبرب، كمثل ذلك التٌ كذلك يستعمل لغرض بياف العلٌ (، ك يوسف)الكالـ نزاىة 

ة مبحث دقيق عريف باؼبوصوليٌ فالتٌ  .4﴾ َغِشيَـُهمْ  َما اْلَيمِّ  مِّنَ  فـََغِشيَـُهم كبو قولو تعاىل:﴿ ،عظيمكالتٌ 

 يوقفك على دقائق من البالغة تؤنسك إذا أنت نظرت إليها بثاقب فكرؾ، زعة،نٌ ػغريب ال اؼبسلك،

 ال يبكن ضبطها . ، كلطائفهاةعريف باؼبوصوليٌ التٌ  فأسرار كتثلج صدرؾ إذا تأملتها بصادؽ رأيك،

امع بوساطة ة إحضاره يف ذىن السٌ : يعرؼ اؼبسند إليو باإلشارة لصحٌ المسند إليو إشارة -2-7

 5أك لسامعك طريق سواىا كبو قوؿ الشاعر: ،اإلشارة حٌسا، كأف ال يكوف لك

                                                           
 .8سورة اؼبسد: اآلية: -1
، صينظر: أبو يعقوب السكاكي -2  .852جواىر البالغة، ص:السيد أضبد اؽبامشي ينظر: ك ، 271، مفتاح العلـو
 .27سورة يوسف: اآلية : -3
 .71سورة طو : اآلية : -4
: ص  أبو يعقوب الٌسكاكي: ينظر: -5  .272مفتاح العلـو
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َياَن بـَْيَن الضِِّل  والسِّْلِم.  َىَذا أَبُو الصَّْقِر فـَْرًدا ِفْي َمَحاِسِنِو****ِمْن َنْسٍل َشبـْ

 طريقا أٌما إذا مل يتعٌٌن  ،1كال كصفا ،مشًنا إىل شيء ال تعرؼ لو اظبا أتبيع يل ىذا؟ كقولك:أك  

أك  ؛كذاؾ عمر ،ط كقولك: ىذا زيدوسٌ كالتٌ  ،كالبعد ،بياف حالو يف القرب ضفيكوف لغر لذلك 

 ُىمُ  َوُأْولَـِئكَ  رَّبِِّهمْ  مِّن ُىًدى َعَلى ُأْولَـِئكَ ﴿:-من قائل عزٌ  -كتعيينو كقولو ،لكماؿ العناية

رضي ا - "عائشة"كما قالت  ستغراب،الكإظهار ا ،حقًنكقد يأيت لغرض التٌ ؛ 2﴾ اْلُمْفِلُحونَ 

؛ككذلك يف 3ؿبقرة لو !! ؿ"عبد ا بن عمرك بن العاٌص": "يا عجبا ؿ"ابن عمرك" ىذا -عنها

َيا اْلَحَياةُ  َىِذهِ  َوَما ﴿قولو تعاىل نـْ أَلِم ﴿عظيم كبو قولو تعاىل:أك لغرض التٌ ، 4﴾ َوَلِعبٌ  َلْهوٌ  ِإالَّ  الدُّ

أك ؼبقامات أخرل ال تعٌد، كال ربصى، يقوؿ  ،5﴾ال ريَب فيو ىًدى للمّتقينَ  َذِلَك اّلِكَتابُ 

"الٌسٌكاكي" :"...أك ما سول ذلك فبٌا لو البراط يف ىذا الٌسلك، كلطائف ىذا الفصل ال تكاد 

 .اىاتاالذبٌ ، فبٌا يدؿ على أٌف اؼبسند إليو زبتلف فيو اآلراء، كتكثر يف 6تنضبط"

                                                           

.852ص  جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع: السيد أضبد اؽبامشي: ينظر: - 1 
 .94البقرة: اآلية  سورة -2
: ص  أبو يعقوب الٌسكاكي: -3  .277مفتاح العلـو
 25سورة العنكبوت : اآلية -4
 .8،2سورة البقرة :اآليات  -5
 .271مفتاح العلـو ص أبو يعقوب الٌسكاكي: -6
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باعتبار عهدتيو يف الذىن  1ةيأيت اؼبسند إليو معرٌفا باأللف العهديٌ  :لمسند إليو بالالّما-8 2-

مبدأ كل شيء أم جعلنا 3﴾َحي   َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماء ِمنَ  َوَجَعْلَنا ﴿:عاىلت كقولو،2ؼبطابقتو اغبقيقية 

؛ فاأللف العهديٌة تدخل على اؼبسند إليو لإلشارة إىل فرد معهود خارجا 4حٌي، أك باأللف اعبنسٌية

 5خارجا بٌن اؼبتخاطبٌن، كعهده يكوف :

 ِفْرَعْونُ  فـََعَصى {05}َرُسوالً  ِفْرَعْونَ  ِإَلى َأْرَسْلَنا َكَما :﴿إٌما بتقدـ ذكره صروبا كقولو تعاىل -أ 

 كيسمى عهدا صروبا. 6﴾الرَُّسولَ 

كإف مل يكن  ،كر.فالذٌ 7﴾ َكاألُنَثى الذََّكرُ  َولَْيسَ  ـ ذكره تلووبا كقولو تعاىل: ﴿كإٌما يتقدٌ  -ب 

 َبْطِني ِفي َما َلكَ  َنَذْرتُ  ِإنِّي َربِّ  مسبوقا صروبا إال أنٌو إشارةه إىل )ما( يف اآلية قبلو : ﴿

كر كاف بطريق الكناية يف قوؽبا: بيت اؼبقدس ،فطلبها الذٌ حرير ىو العتق ػبدمة ، فالتٌ 8﴾ُمَحرَّراً 

ؿ" "ا ؼ ﴾ فإٌف ذلك مقصورا عندىم على الذكور، ُمَحرَّراً ربِّ إّني َنَذرُت لَك َما ِفي َبطِني ﴿

                                                           
شائعا ك ىي عهد  األلف العهدية :تدخل على النكرة فتفيدىا درجة التعريف ،ذبعل مدلوؽبا فردا معينا بعد أف كاف مبهما -1

 .855كعهد ذىين كعهد حضورم، السيد أضبد اؽبامشي :جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع:ص  ذكرم،
  2 .855:ص  السيد أضبد اؽبامشي :جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع - 
 .19سورة األنبياء: اآلية  -3
معىن اعبنس اض من غًن أف يفيد العهد ،ك ىي لبياف اغبقيقة . السيد أضبد تدخل على النكرة فتفيد  األلف اعبنسية: -4

 .854اؽبامشي :جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف ك البديع:ص
.855جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع:ص ينظر: السيد أضبد اؽبامشي: - 5 

 .84،82سورة اؼبزمل:اآلية: - 6
.12سورة آؿ عمراف :اآلية: - 7 
.14سورة آؿ عمراف :اآلية: -  8 
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رّب ؿ" يف األنثى عائدة إىل مذكور صروبا يف قوؽبا "ا" ك ر بطريق الكناية،كر عائدة إىل مذكٌ يف الذٌ 

 .(كعلميٌ  ،ككنائيٌ  ،صروبيٌ ) :ثالثة أنواع " فالعهد اػبارجيٌ أُنـَْثىإّني َوضْعتها 

امع لو أك دبعرفة السٌ ، 1﴾اليَـْوَم َأْكَملت َلُكم ّديَنكمكإٌما حبضوره بذاتو كبو قولو تعاىل: ﴿ –ج 

، كذلك إذا امتنع ضبلو االستغراؽ.كما قد يفيد  اين ى عهدا حضورىل انعقد اجمللس؟ كيسم كبو:

 .2﴾:﴿ إنَّ اإِلْنَساَن َلِفْي ُخْسرٍ كبو قولو تعاىل ،غًن اإلفراد على بعضها دكف بعضعلى 

  المسند إليو باإلضافة:-2-9

امع، أك ألٌّنا تعترب أخصر طريق عند ما يكوف يعرؼ باإلضافة إلحضاره يف ذىن السٌ             

 :3كقوؿ الشاعر ،اختصار اؼبقاـ مقاـ

 .4َجِنيٌب َوُجْثَماِنْي ِبَمكَّة ُمَوثِـــــقُ  ****ىَواَي َمَع اّلرَّْكِب الَيَمانِييَن ُمْصِعٌد  

كإما لتضمنها تعظيما لشأف اؼبضاؼ إليو كقولو:)عبدم حضر، فتعظم شأنك(، أك ربقًنا        

 5كبو:)كلد اغبجاـ حضر(، أك العتبار ؾبازم دقيق كقولو:

 .الََّخْرقَاِء اَلَح ِبَسحـْـرٍة   *****ُسَهيُل أَذاَعْت َغْزَلَها ِفْي الَقَراِئبِ ِإَذا َكوَْكُب 
                                                           

.92سورة اؼبائدة :اآلية: - 1 
 .92سورة العصر: اآلية  -2
 .219مفتاح العلـو : ص أبو يعقوب السكاكي:-3
مقود معهم كجسمي مقيد دبكة  القاصدين إىل اليمن منضم إليهم، أم من أىواه كأحبو ذاىب مع ركباف اإلبل، موثق: -4

جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف  فلفظة ىوام أخصر من لفظة أىواه .السيد أضبد اؽبامشي: معهم. ؿببوس كفبنوع عن السًن
 .851ص  كالبديع:

السيد أضبد اؽبامشي :جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف ،كينظر:218مفتاح العلـو : ص أبو يعقوب السكاكي: -5
 .859البديع:صك 
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كعليو فإٌف ىيئة الٌّتكيب اإلضايٌف موضوعة لالختصاص كاف يقاؿ "اؼبضاؼ للمضاؼ"  

فإذا استعملت يف غًن موضعها كانت ؾبازا، كإٌما ألٌّنا أخصر طريق إىل إحضاره يف ذىن الٌسامع 

 .1غالمي(، فإنٌو أخصر من قولك:)جاء الغالـ الذم يل( كبو:)جاء

 المسند إليو معرفة موصوفة: -201-

 يوصف اؼبسند إليو لكوف الوصف مبنيٌا لو كاشفا عن معناه كقولك:) اعبسم الٌطويل     

. فإف ؾبموع ىذه األكصاؼ حبسب اؼبعىن صفة 2العريض، العميق، ؿبتاج إىل فراغ يشغلو(،

مثال:) اؼبٌتقي اٌلذم يؤمن، كيصٌلي، كيزٌكي، على ىدل من ربو(؛ فبٌينت بالوصف كاحدة، أك قلت 

على ألطف كجو أٌف اؼبٌتقي اٌلذم يفعل الواجبات بأسرىا، كهبتنب الفواحش، كاؼبنكرات عن 

"حيث 3"جاء زيد العامل كما قد يأيت لغرض اؼبدح كقولنا: آخرىا، ككشفتو كشفا كأٌنك حدٌدتو.

أك .4﴾ُىَو الُلُو الَخاِلُق الَباِرُئ اّلُمَصوِّرُ :﴿( قبل ذكر العامل، ككذلك يف قولو تعاىليتعٌٌن فيو )زيد

ِـّ لو كقولك صا لو زيادة زبصيص، مفيدا غًن فائدة أك ـبصٌ  ،مضلٌ  عٌن ضاؿٌ :إبليس اللٌ 5لغرض الٌذ

الدابر أمس )دا كقولك: ، أك تأكيدا لو ؾبرٌ (اجر عندنازيد التٌ )أك اؼبدح كقولك:  ،فائدة الكشف

 .(ال يعود

 
                                                           

.851البديع:صك يف اؼبعاين كالبياف  السيد أضبد اؽبامشي :جواىر البالغة - 1 
: ص : أبو يعقوب الٌسكاكي: -2  .212مفتاح العلـو
   859جواىر البالغة، ص: السيد أضبد اؽبامشي: ينظر -3
 .25سورة اغبشر : اآلية -4
5

: أبو يعقوب الٌسكاكي:ينظر: ، ك  859جواىر البالغة، ص: السيد أضبد اؽبامشي: ينظر -  .212ص:  مفتاح العلـو
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 تأكيد المسند إليو: -00 -2

موؿ أك عدـ الشٌ  ،كالنسياف ،هوأك لدفع توٌىم التجٌوز، أك السٌ  ،د اؼبسند إليو "للتقديريؤكٌ       

 1." (همجاؿ كلٌ جالف كالنبا، ك الرٌ عريت الرٌ )كاإلحاطة كقولك: 

 :، وتفسيرهبيان المسند إليو - 02 - 2

إيضاحو باسم  كتفسًنه، تقتضي بياف اؼبسند إليو اغبالة اليتٌ  ـ أفٌ خالؿ ما تقدٌ  لنا من تبٌٌن        

نَـْينِ  ِإلـَهْينِ  تـَتَِّخُذواْ  الَ :﴿ كذلك قولو تعاىل  ،"صديقك خالد قدـ" بو كقولك: ـبتصٌ  إنََّما ُىَو  اثـْ

)إؽبٌن( باثنٌن إٌّنا من ىذا القبيل إذا شفعت فيها كلمة :"اكي"كٌ السٌ ". كيقوؿ  2﴾ِإَلٌو َواِحدٌ 

ة، ككذا لفظ )إلو( وبتمل ثنيٌ كمعىن التٌ  ،ةككلمة )إلو( بواحد " ألٌف لفظ إؽبٌن وبتمل معىن اعبنسيٌ 

العدد يف األٌكؿ، كالوحدة يف الثٌاين؛ ففسر إؽبٌن  ذم لو الكالـ مسوؽ ىوكالٌ  ،كالوحدة ،ةاعبنسيٌ 

لفظ يدٌؿ على معىن يف الكالـ خليق  .فكلٌ 3باثنٌن ك)إلو( بواحد بيانا ؼبا ىو األصل يف الغرض"

طبع بالذٌكر لتأديٌة اؼبعىن اؼبراد بو "فلهذا يذكر اؼبسند إليو كجوبا، كال مقتضى للحذؼ لعدـ قرينة 

 كإالٌ كاف الكالـ معمى، مبهما ال يتبٌٌن اؼبراد منو. 4تدٌؿ عليو عند حذفو"

                                                           
: أبو يعقوب الٌسكاكي: -1  .214ص:  مفتاح العلـو
 .48سورة النحل : اآلية  -2
 .202كتاريخ:ص البالغة تطور ضيف: شوقي كينظر: 214مفتاح العلـو ،ص  أبو يعقوب الٌسكاكي: -3
4

 820جواىر البالغة، ص: السيد أضبد اؽبامشي-
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اؼبسند إليو لزيادة الٌتقرير، كاإليضاح اغبالة اٌليت تقتضي أف يبدؿ  البدل عن المسند إليو:-203 -

 الصَِّراطَ  اىِدنَــــا ﴿:، ككذلك يف قولو تعاىل1كبو: )سلب زيد ثوبو(، )جاءين زيد أخوؾ(

 .2﴾َعَلْيِهمْ  أَنَعمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ  {6}الُمسَتِقيمَ 

 عطف المسند إليو: -04 2-

 اختصار: فتختلف أحوالو باختالؼ أدكاتويعطف اؼبسند إليو إذا كاف اؼبراد تفصيلو مع      

كدالالهتا اؼبختلفة، كقولك: )جاء زيد، فعمر، فخالد(؛ أك لرٌد الٌسامع عن اػبطأ يف اغبكم إىل 

الٌصواب كبو: )جاءين زيد، ال عمرك( ؼبن كاف يف اعتقاده أٌف عمرا جاءؾ دكف زيد، أك أٌّنما 

كبو: )جاءين زيد، بل عمرك(، ك)ما جاءين  جاءاؾ معا، أك لصرؼ اغبكم عن ؿبكـو لو إىل آخر

زيد، بل عمرك(؛ أك كاف اؼبراد الٌشٌك فيو، أك الٌتشكيك كقولك:" جاءين زيد، أك عمرك" أك كاف 

 .3اؼبراد الٌتفسًن كقولك: "جاءين أخوؾ أم زيد"

 فصل المسند إليو: -05 2-

أم  4إليو، كاؼبسند لتخصيص بويرل "الٌسٌكاكي" أٌف اغبالة اليت تقتضي الفصل بٌن اؼبسند      

 .5أك  بعبارة أخرل لقصر اؼبسند على اؼبسند إليو لقصر اإلطالؽ على زيد،

                                                           
، ص أبو يعقوب الٌسكاكي:ينظر:  - 1   .214مفتاح العلـو
 .97-92سورة الفاربة: اآليات  -2
، ص : أبو يعقوب الٌسكاكي: -3  .211مفتاح العلـو

.210ص  :نفسو اؼبصدر ينظر: - 4 
. 201ص  البالغة تطور كتاريخ: ضيف: شوقي ينظر: - 5 



 اكيّ لسكّ ايعقوب ي ة في مفتاح العلوم ألبالظواىر الكالميّ             ل الثاني  ـالفص

848 

 

 تنكير المسند إليو: -206-

، يقوؿ 1يأيت اؼبسند إليو نكرة لعدـ علم اؼبتكٌلم جبهة من جهات التعريف حقيقة أـ ادعاء     

:"يكوف اؼبسند إليو نكرة إذا كاف اؼبقاـ لإلفراد شخصا يف مثل قولك: "جاءين رجل":أم الٌسكاكي

أم  .2﴾مَّاء ِمن َدابَّةٍ  ُكلَّ  َخَلقَ  َواللَّوُ ﴿ فرد من أشخاص الرجاؿ، أك للٌنوعية يف مثل قولو تعاىل:

كثًن أك ألٌف يف كالتٌ عظيم أك للتٌ  ،عريفأك كاف اؼبقاـ غًن صاحل للتٌ  ،طفةكىي النٌ  ،من ماء ـبصوص

 اْلِقَصاصِ ، ِفي َوَلُكمْ  كقولو تعاىل:﴿  3هويل"أك إذا كاف اؼبقاـ للتٌ  ،اأك اكبطاط ،شأنو ارتفاعا

عظيمة ؼبنعو عٌما كانوا  ذم ىو القصاص حياةكلكم يف ىذا اعبنس من اغبكم الٌ  :دبعىن 4﴾َحَياةٌ 

 عليو لقتل اعبماعة.

كىذا  ،كالغرض ،كاإلثبات ،ةاستعمل مصطلحٌن يف غاية األنبيٌ  (اعباحظ)مندكحة أٌف  ال 

 كيلتقي تصنيف اعباحظ مع "سًنؿ" إف دٌؿ على شيء إمٌبا يدؿ على كجود فرؽ شاسع بينهما،

م يت ينجزىا اؼبتكلٌ ة الٌ ة الغرضيٌ فاإلثبات ىو القوٌ  ؛كىدؼ اػبطاب ،ةعند سبييزه بٌن القوة الغرضيٌ 

 كلتوضيح ذلك نورد األمثلة اآلتية : ،5ظو بفعل خربمٌ عند تلفٌ 

  .منطلق اأثبت أٌف زيد -

 أثبت أٌف اؼبنطلق زيد . -
                                                           

 .850جواىر البالغة، ص: السيد أضبد اؽبامشي-1

 .54سورة النور اآلية: -2
.210.209ص  أبو يعقوب السكاكي: - 3 

 .870سورة البقرة: اآلية  -4
5-Cf- Searle- Sens et Expression ,p40,41 .            



 اكيّ لسكّ ايعقوب ي ة في مفتاح العلوم ألبالظواىر الكالميّ             ل الثاني  ـالفص

842 

 

كاف من   االنطالؽمث اإلخبار بأٌف  ،كاإلثبات ،ةىو: اإلفاد ٌنفاؽبدؼ اؼبشّتؾ بٌن اػبطاب        

األدكات م من فاختار اؼبتكلٌ  و هبهل من اؼبنطلق،كلكنٌ  ،االنطالؽكذلك ؼبن يعرؼ حدكث  ،(زيد)

يف حٌن أضاؼ  ؛تنكًن اػبرب عندما كاف ىدؼ اػبطاب اإلفادة اؽ منها:ة ما يناسب الٌسيٌ غويٌ اللٌ 

 اليلٌ غًن أٌف اؼبضموف الدٌ  اؽ،كذلك باختالؼ الٌسيٌ  ،عريف )اؿ( عندما اختلط اؽبدؼأداة التٌ 

 1ة بقي كاحدا.للقضيٌ 

   تقديم المسند إليو على المسند: -207 -

كاكـو  ذلك ألٌف مدلولو ىبطر أكال يف الٌذىن ألنٌو اكـو عليو، قدمي؛اؼبسند إليو التٌ  مرتبة 

 2قدمي كضعا.فاستحق التٌ  عليو سابقا للحكم طبعا،

 إٌما ألنٌو األصل كيقع باعتبارات ـبتلفة: ،فاؼبسند إليو يتقدـ على اؼبسند لكوف ذكره أىمٌ  

، أك ألنٌو ضمًن أيٌهم منطلقٌ "كقولك:   لالستفهاـن متضمٌ كال مقتضى للعدكؿ عنو، كإٌما ألنٌو 

امع إىل اػبرب ليتمكن يف ذىنو ، كإٌما يف تقديبو تشويقا للسٌ (ىو زيد منطلق )كبو: ،ةكالقصٌ  ،أفالشٌ 

 . ىناؾ من ذكر غًن ذلك3(انع رجل صدكؽالصٌ  ،الفاعل صديقك فالف)كبو قولك: ، إذا أكرده

 اعر:كبو قوؿ الشٌ  ،راؼبتأخٌ  شويق إىل الكالـفقد يأيت للتٌ 

 بابوالشّ  ،والجمال ،اب **** الوقتّـ س لها إيـثالثة لي

                                                           
 ط، مؤسسة الكتب الثقافية بًنكت، لبناف، راجعو كعٌلق عليو عرفاف مطرجي، عبد القاىر اعبرجاين: أسرار البالغة: -1

 .18ص ، 8،2992
.848ص  لبديع:اك جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف  السيد أضبد اؽبامشي: - 2 
، ص  ينظر: أبو يعقوب الٌسكاكي: - . 202مفتاح العلـو 3 
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جن السٌ )اؼبساءة مثل: أك 1"﴾ َيْدُخُلونـََها َعْدنٍ  َجنَّاتُ  ﴿كقولو تعاىل: ،كإٌما لتعجيل اؼبٌسرة     

كقد يأيت  ،(زيد يف دارؾ، كالسفاح يف دار صديقك) كبو:طًٌن أك التٌ  (،عشركف عاما لقاتل الطفلة

يف سبيل اؼبوت ك  ،دستورنا القرآفك  ،قدكتنا سوؿالرٌ ك  ،غايتنا ا)ككبو: (،ا سندم)ؾ بو كبو:ربٌ للتٌ 

 .3أك لزيادة زبصيص كقوؿ الشاعر: ،عظيمئ عن التٌ أك ألٌف تقديبو ينبٌ  ؛2(ا أظبى أمانينا

 َتِجْدُىْم    ****      ُسُيوفًا ِفْي َعَواتِِقِهم ُسُيوفُ  مـــََتى تـَْهُزْز بَِنْي ُقْطبٍ 

ـــِهم َرزَاٌن    ****    َوِإْن َضْيٌف أَلّم فـَُهْم َحقُ   وقُ ــــــــَجُلوٌس ِفْي َمَجاِلسِّ

ة كبالعودة إىل ما كتب حوؿ األغراض البالغيٌ ، 4اؼبقاـ تقدمي اؼبسند فالقتضاء ،كأٌما تأخًنه 

نالحظ أٌف ىناؾ عددا آخر من األغراض  أخًن يف كتب البالغة قديبها كحديثهاتٌ كال ،قدميمن التٌ 

 كنكتفي دبا قلنا. ،نضرب ؽبا صفحا

 :قصر المسند إليو على المسند -208-

امع ة لقصر اؼبسند إليو على اؼبسند ىي أف يكوف عند السٌ أٌف اغبالة اؼبقتضيٌ  "اكيكٌ السٌ "يرل     

امع كنفي خطئو كأف يكوف عند السٌ  ،كخطأ، كأنت بصدد تقرير صوابو ،حكم مشوب بصواب

مقصور على  اليعرؼ أٌف زيد "؛زيد متموؿ ال جواد"فتقوؿ لو:  (؛متموؿ، كجواد اأٌف زيد)مثال: 

                                                           

.21سورة الرعد :اآلية: - 1 
.848ص  جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع: السيد أضبد اؽبامشي: - 2 

: ص  أبو يعقوب السكاكي: -3  .202مفتاح العلـو
842جواىر البالغة، ص: السيد أضبد اؽبامشي- 4 
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 َمَلكٌ  ِإالَّ  َىـَذا ِإنْ  َبَشراً  َىـَذا َما أك يف مثل قولو تعاىل:﴿ ؛1اه إىل اعبوداؼبتموؿ، ال يتعدٌ 

)يوسف( مقصور على اؼبلكٌية ال يتخطٌاىا إىل البشريٌة؛ كيف الٌسياؽ نفسو يشًن  أم أفٌ ،2﴾َكرِيمٌ 

"الٌسٌكاكي" إىل أٌف ىذا كٌلو مقتضى الظٌاىر، كقد ىبرج اؼبسند إليو على خالفو، كذلك القتناء 

حبكم بديع اغباؿ إيٌاه، فيوٌضح اسم اإلشارة موضع الٌضمًن لغرض العناية بتمييزه، إٌما ألنو اختٌص 

 3عجيب الٌشأف كقولو:

 َوَجاِىٍل َجاِىٍل تـَْلَقاُه َمْرُزوقًا     ****َكْم َعاِقل َعاِقٍل َأْعَيْت َمَذاِىُبُو     

 وَصّير الَعاِلَم التَّْحرِيَر زَْنِديًقا    ****َىَذا اّلِذْي تـََرَك اأَلْوَىاَم َحاِئَرًة    

ع اؼبضمر موضع اؼبظهر خرية منو، كغًن ذلك، كقد يوضٌ كالسٌ  ،امعم بالسٌ هكٌ أك ألنٌو قصد التٌ       

مًن معىن بقي منتظرا لعقىب امع مّت مل يفهم الضٌ السٌ  امع ما يعقبو، فإفٌ ن يف ذىن السٌ ليتمكٌ 

  ُقلْ ﴿:كبو قولو تعاىل، 4ن يف ذىنون اؼبسموع بعده يف ذىنو فضل سبكٌ فيتمكٌ  ؟الكالـ: كيف تكوف

ادة فيوضع اؼبظهر موضع اؼبضمر إذا أريد نفسو زيٌ  ،كقد يعكس .5﴾ الصََّمدُ  اللَّوُ  {0}َأَحدٌ  اللَّوُ  ُىوَ 

لتفات  عند ى االعٌما يسمٌ  "اكيكٌ السٌ "كمن ىنا يتحدث  ،6﴾ الصََّمدُ  اللَّوُ  سبكٌن كقولو تعاىل:﴿

كيركف الكالـ إذا انتقل من أسلوب إىل  ،عند علماء اؼبعاين يقوؿ:"...العرب يستكثركف منو
                                                           

 .201: ص السابق  اؼبصدر -1
 .18سورة يوسف: اآلية: -2
، ص أبو يعقوب الٌسكاكي -3  .205:مفتاح العلـو

204، 205اؼبصدر نفسو: ص- 4 
 .98،92سورة اإلخالص:اآلية: -5
 .92سورة اإلخالص:اآلية: -6
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 وع غًن ـبتصٌ ىذا النٌ  حبيث يرل أفٌ . 1ة لنشاطو..."كأحسن نظريٌ  ،أسلوب أدخل يف القبوؿ

 باؼبسند إليو.  

 قة بالمسند:المتعلّ  ةداوليّ الظواىر التّ  -3

ات كالكيفيٌ  ،ورح مقتضيات األحواؿ يف إيراد اؼبسند إليو على تلك الصٌ بعد تصفٌ       

كتصوير اؼبقتضيات ألنواع  ،يف ذلك ننتقل إىل اغبديث عن اؼبسند "اكيكٌ السٌ "كتصنيفات ،

أك  ،أك ظرفية ،أك شرطية ،أك اظبية ،ةأك صبلة فعليٌ  ،كمفردا ،كمذكورا ،فاكت فيو من كونو ؿبذكفاالتٌ 

 بو  اػباصٌ  كل  تركيب معناه الوظيفيٌ لأك مؤخرا ف ،أك مقدما ،أك مفيدا بقيد ،أك معرفا ،منكرا

 من قوؿ كمالبساتو، كىو ما يتبٌٌن  ،تفرضها مقاصد اػبطاب غٌبةة إبالة كظيفيٌ بنية لفظيٌ  كلكلٌ 

كأف هبرم على حٌد مقتضاه على أقـو  مقاـ ظبتو، سم لكلٌ أ لك أف يتٌ :"...حّت يتهيٌ "اكيكٌ السٌ "

اؼبسند إذا كاف اظبا دٌؿ على .كيرل "اعبرجايٌن" أٌف 2تراف فيو قوم القرائح" ذمظبتو فهو اؼبطارح الٌ 

الثٌبوت، كإذا كاف فعال دٌؿ على الٌتجدد يقوؿ:"...فاٌلذم يليو من فركؽ اػبرب ىو الفرؽ بٌن 

اإلثبات إذا كاف بالفعل، كىو فرؽ لطيف سبٌسو اغباجة يف علم البالغة إليو، كبيانو أٌف موضوع 

يقتضي ذبٌدد اؼبعىن اؼبثبت بو شيئا بعد  على أف يثبت بو اؼبعىن للٌشيء...فموضوعو على أنٌو االسم

فعال لو من  االنطالؽ؛ كساؽ بعض األمثلة على ذلك، فإذا قلت )زيد منطلق( فقد أثبت 3شيء"

                                                           
، ص  -1  .202ينظر:أبو يعقوب الٌسكاكي: مفتاح العلـو
 .194: صنفسو اؼبصدر -2

.299:ص  :دالئل اإلعجاز رجاينعبد القاىر اعب - 3 
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غًن أف ذبعلو يتجٌدد، كوبدث منو شيئا، كهبذا فهو يفٌرؽ بٌن اػبرب إذا كاف فعال، كاػبرب إذا كاف 

 اظبا، كلكٌل موضعو حبسب الغرض.

 سند:حذف الم1- -3

  يف مثل:)ضربين زيد قائما( االستعماؿيّتؾ اؼبسند إٌما ألٌف حاال سٌد مسٌده، كإٌما إلتباع      

 ِلُكمُ اذَ  مِّن َشر  ببِ  َأفَأُنـَبُِّئُكم ﴿كقولو عز كجٌل:  1عن العبث كاالحّتازكإٌما قصد لالختصار، 

عن  كاالحّتاز، االختصاريكوف: النٌار شٌر من ذلكم، كإما ضيق اؼبقاـ مع قصد  كتقديره.2﴾"النَّارُ 

 العبث، كنحو قوؿ الشاعر:

 3َوتَنـَّهدْت فَأَجبـُْتها: الُمتـنَـهِّدُ  ****قَاَلْت، َوَقْد رََأِت اْصِفَراِري َمْن ِبِو؟ 

دبن اؼبطالب بو، ألٌف مطلوب كالٌتقدير يكوف اؼبتنٌهد ىو اؼبطالب دكف: ىو اؼبتنٌهد، إف فٌسر      

الٌسائلة على ىذا اغبكم على شخص معٌٌن بأنٌو اؼبطالب ليتعٌٌن عندىا، ال اغبكم على اؼبطالب بو 

 بالٌتعيٌن، كقيل معناه " من فعل بو" فيكوف الٌتقدير: فعل بو اؼبتنٌهد.

كإٌما زبييل أٌف العقل عند الٌّتؾ ىو معرفة، كأٌف الٌلفظ عند الذٌكر ىو موصوفة من حيث      

الظٌاىر، كإٌما أف ىبرج ذكره إىل ما ليس دبراد كقولك:" أزيد عندؾ، أـ عمرك، أـ عندؾ عمرك"؟ 

كوف طلب كإٌما الختيار الٌسامع ىل بنيتو عند قرائن األحواؿ، أك ما مقدار تنٌبهو عندىا. قد ي

                                                           
، ص  أبو يعقوب الٌسكاكي:: كينظر 828،822ينظر السيد اضبد اؽبامشي، ص -1  .192مفتاح العلـو

 .72سورة اغبج: اآلية: -2
 .192ص  :مفتاح العلـو أبو يعقوب الٌسكاكي:ينظر : -3
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رٌ ﴿كبو قولو تعاىل: 1تكثًن الفائدة باؼبذكور من ضبلو عليو تارة، كضبلو عليو أخرل  َفَصبـْ

 .غبملها تارة على )فصرب صبيل أصبل(، كضبلها أخرل على )فأمرم صرب صبيل(. 2﴾َجِميلٌ 

 :ذكر المسند2 - -3

اؼبسند إليو يفيد اؼبسند ا ألنٌو أصل فال يػجب أف يكوف اغبالة اٌليت تقتضي ذكر اؼبسند إمٌ  

بوجو ما من الوجوه، أك لغرض زيادة الٌتقرير، أك الٌتعريض بغباكة قولو: "زيد يقاـك األسد"، أك 

لتعظيمو، أك إىانتو، كما يشًن إىل اؼبسند حينما يكوف اظبا للٌداللة على الثٌبوت كبو: )زيد عامل( 

 3ٌدد كبو: )زيد علم(، فيفيد الٌتجٌدد، كاغبدكثفيفيد الثٌبوت الٌصريح، أك فعال للٌداللة على الٌتج

دبعىن أٌف ذكر اؼبسند األصل، كال مقتضى للعدكؿ عنو، كألٌف اؼبسند ؿبكـو بو، كاؼبسند إليو ؛

 ؿبكـو عليو، كاكـو مؤٌخر عن اكـو عليو طبعا. 

 تقييد المسند:3 - -3

يتقٌيد اؼبسند لغرض تربٌية الفائدة باؼبصدر كبو: )ضربت ضربا شديدا(، أك ظرؼ زماف  

)ضربت :أك الٌسبب اغبامل كبوأمامك( اعبمعة(، أك ظرؼ مكاف كبو: )ضربت  يـوكبو: )ضربت 

أك حبرؼ كبو: )ما ضربت إاٌل زيدا(، أك زيدا(،  تأديبا(، أك اؼبفعوؿ بو بدكف حرؼ، كبو: )ضربت

كبو: )جاء زيد راكبا(، أك الٌتمييز: كبو: )طاب  ، أك اغباؿ:كالٌساريٌة(عو كبو: )جلست اؼبفعوؿ م

زيد نفسا(، أك الٌشرط، كبو:)يضرب زيد إف ضرب عمرك(.يظهر لنا يف اعبملة أٌّنا خربيٌة مقٌيدة 
                                                           

  .192،197ينظر :اؼبصدر السابق :ص  - 1
 .81سورة يوسف: اآلية: -2
،ص أبو يعقوب الٌسكاكي:ينظر : -3  829كينظر: السيد أضبد اؽبامشي، ص .197مفتاح العلـو
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 كما أنٌو يبكن أف يّتؾ تقٌيد اؼبسند إذا منع؛  بقيد ـبصوص، ؿبتملة يف نفسها للٌصدؽ، كالكذب

 .1عن ترقٌية الفائدة مانع قريب، أك بعيد

 تنكير المسند:4 -   -3

، يقوؿ"الٌسٌكاكي":"اغبالة اٌليت تقتضي أف يكوف اؼبسند 2ينكر اؼبسند لعدـ اؼبوجب لتعريفو 

منكر إذا كاف اػبرب كاردا على حكاية اؼبنكر كما إذا أخرب عن رجل، كبو قولك: )عندم رجل 

عندؾ رجل"، أك كاف اؼبسند إليو كقولك: "رجل من قبيلة كذا تصديقا لك(، فقيل: "اٌلذم 

.دبعىن أٌف تنكًن اؼبسند يأيت إٌما ألنٌو ال حاجة إىل تعريفو، أك للٌتحقًن، كبو:)ما خالد 3حاضرا"

رجل يذكر(، أك للٌتعظيم ،كما قد ىبٌصص اؼبسند إٌما بالوصف كبو قولك:)زيد رجل عامل(، أك 

الـ(؛ كيف ىذه اغبالة يسٌمى اؼبسند بالقلب يف الكالـ يف باإلضافة كبو:)زيد ضارب غ

)عرضت اغبوض على الٌناقة(، كيقاؿ على  االستعماؿمثل:)عرضت الٌناقة على اغبوض(، فأصل 

ىذه الظٌاىرة: " شعبة من اإلخراج ال على مقتضى الظٌاىر، كؽبا شيوع يف الٌّتاكيب، كىي ما 

اإلكماؿ البالغة، تأيت يف الكالـ، كيف األشعار، كيف  يوٌرث الكالـ مالحة، كال يتشٌجع عليها

.يف حٌن قبد "عبد القاىر اعبرجاين" يتطٌرؽ يف معرض حديثو عن الفركؽ يف اإلثبات 4التنزيل"

زيد منطلق، كزيد اؼبنطلق، كاؼبنطلق  "كمن فركؽ اإلثبات أٌنك تقوؿ:" يقوؿ: االسماٌلذم يفيده 

                                                           
: أبو يعقوب الٌسكاكي:ينظر : -1  .189ص  مفتاح العلـو
 .822ص  جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع: السيد أضبد اؽبامشي:  -2
: ص -3  .188أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلـو
 .182ص  :نفسو اؼبصدر -4
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                                                                                        . 1ه األحواؿ غرض خاٌص، كفائدة ال تكوف يف الباقي"زيد"، فيكوف لك يف كٌل كاحد من ىذ

يف طرح "اعبرجاين" أٌف اػبرب إذا كقع نكرة، فإٌنك تثبت فيو فعال مل يعلم الٌسامع كقوعو اعبميل 

فإٌنك تثبت فعال قد علم الٌسامع كقوعو، كلكٌنو مل يعلم صاحبو، فأفدتو أصال، أٌما إذا كقع معرفة، 

ذلك؛ كقولنا )اؼبنطلق زيد( يعين أٌف اؼبخاطب قد رأل فعال شخصا منطلقا، لكن ال يعرؼ من 

 2ىو، فتخربه بأنٌو زيد.

 :تعريف المسند - 3-5

الٌتعريف، فيجب عند تعريف يأيت اؼبسند معرفة إذا كاف معلوما لدل الٌسامع بطريق من طرؽ      

دبعىن أنٌو قد يكوف للٌشيء صفتاف من صفات الٌتعريف، كيكوف  ؛3اؼبسند تعريف اؼبسند إليو

الٌسامع عاؼبا باٌتصافو بإحدانبا دكف األخرل، فإذا أردت أف زبربه بأنٌو مٌتصف باألخرل تعمد إىل 

الٌداؿ على الثٌانية، كذبعلو خربا، فتفيد  الٌلفظ الٌداؿ على األٌكؿ، كذبعلو مبتدأ، كتعمد إىل الٌلفظ

الٌسامع ما كاف هبعلو من اٌتصافو للثٌانية كما إذا كاف للٌسامع أخ يسٌمى )زيدا(، كىو يعرفو بعينو 

"زيد أخوؾ"، كىو كالطٌالب أف  كاظبو كلكن ال يعرؼ أنٌو أخوه، كأردت أف تعرٌفو بذلك فتقوؿ:

مل يعرؼ  أف زيدا أخوه، أك مل يعرؼ أٌف لو أخا أصال يعرؼ حكما لو سواء عرؼ أٌف لو أخا، ك 

.أٌما إذا قلت:" أخوؾ زيد" ؼبن يعتقد أخا لنفسو 4ككذلك إذا قلت:" أخوؾ اٌلذم وبفظ )الٌتوراة("

                                                           

.291ص  اإلعجاز: :دالئل عبد القاىر اعبرجاين - 1 
.295ص  ينظر: اؼبصدر نفسو: - 2 

، ص  أبو يعقوب الٌسكاكي:: ينظر -3  .185مفتاح العلـو

 .824،822جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع:ص السيد أضبد اؽبامشي: -4
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لكن ال يعرفو على الٌتعيٌن، فيتصوره طالبا منك اغبكم على أخيو بالٌتعيٌن؛ كمن ىذا اٌتضح الفرؽ 

زيد"؛ كيف موضع آخر نلفي "الٌسٌكاكي" يقوؿ: كإذا قلت:" زيد "زيد أخوؾ" ك"أخوؾ  بٌن

اؼبنطلق"، قلتو ؼبن يطلب أف يعرؼ حكما لزيد، إما باعتبار تعريف العهد إذا كاف اؼبنطلق عنده 

معهودا، كإما باعتبار تعريف اغبقيقة، كاستغراقها، كإذا قلت:" اؼبنطلق زيد"، قلتو للمتشٌخص يف 

 .1: كىو طالب لتعيينو يف اػبارج"عتباريناالذىنو اؼبنطلق بأحد 

، كاؼبنطلق لالبتداءمن خالؿ ما تقدـ يٌتضح لنا أٌف: )زيد داٌؿ على الٌذات(، فهو متعٌٌن  

داٌؿ على أمر نسيٌب، فهو متعٌٌن للخربيٌة تقٌدـ، أك تأٌخر، كعليو ال هبوز تقدمي اػبرب على اؼببتدأ إذا  

، كأنٌو هبذا اؼبعىن االنطالؽعل مبتدأ إال دبعىن الٌشخص اٌلذم لو كاف معرفتٌن معا. "فاؼبنطلق" ال هب

هبب أاٌل يكوف خربا، كأٌف "زيد" ال يقع خربا إال دبعىن صاحب اسم "زيد"، كإنٌو هبذا اؼبعىن هبب 

صاحب  االنطالؽ"اؼبنطلق زيد" الٌشخص اٌلذم لو  أاٌل يكوف مبتدأ، كبالٌتايل اؼبرادؼ من قولنا:

 اسم زيد.

كأٌف "الٌسٌكاكي" يستدٌؿ على كالمو دبا قالو "عبد القاىر اعبرجايٌن" يف معرض حديثو عن     

. كما قبده سيقر يف حديثو يف مناقشتو )الـ 2الفركؽ يف اػبرب، كاٌلذم سبق، كأف أشرنا إليو

أٌّنا قد  "الٌرجل، كاؼبنطلق" ـبالفا آراء "عبد القاىر اعبرجايٌن"، كغًنه فبٌن رأكا الٌتعريف( يف مثل:

 يقوؿ:،، أك للحقيقة، كاؼباىٌية، أك للعهد اػبارجٌي، أك الٌذىيٌن، كيف الٌسيٌاؽ نفسو لالستغراؽتكوف 

                                                           
: ص أبو يعقوب الٌسكاكي -1  .185:مفتاح العلـو
 .291:عبد القاىر اعبرجاين، دالئل اإلعجاز: ص ينظر -2
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)الالٌـ(، كاستغراقها مشكل". إذا قلنا: "اؼبراد بالٌتعريف: اغبقيقة القصد ػ"إٌف القوؿ بتعريف اغبقيقة ب

.ىكذا يرٌجح "الٌسٌكاكي" الـ 1س معارؼ"إليها، كسبٌيزىا من حيث ىي، لـز أف يكوف أظباء األجنا

الٌتعريف أٌّنا دائما تكوف لتعريف العهد الٌذىيٌن موافقا بذلك أراء بعض أئمة أصوؿ الفقو 

فاسد"، كاألقرب بناء على قوؿ بعض أئمة أصوؿ الفقو، إٌف  -على ما ترل -يقوؿ:"...ككٌل ذلك

للٌنظر ىنا ذكره علماءى األصوؿ اٌلذين كانوا  ، كمن الالٌفت2)الالٌـ( موضوعة لتعريف العهد ال غًن"

يدرجوف كثًنا يف أعماؽبم مسائل متعٌلقة بالٌنحو، كاؼبعاين، كالبياف ذلك لبحثهم يف دالالت 

 الٌّتاكيب، كاأللفاظ.

ا من حيث ىي ليست متعٌددة لتحٌققها مع أٌف اغبقيقة لكوّنٌ ؛لعٌل ما يبكن أف لبلص إليو      

متعٌددة لتحٌققها مع الٌتكثٌر، كإف كانت ال تنفك يف الوجود عن أحدنبا، صاغبة الٌتوٌحد، كال 

فيكوف اغبكم استغراقا، أك غًن استغراؽ إىل مقتضى اؼبقاـ؛ فإذا كاف خطابيٌا  ،للٌتوٌحد، كالٌتكثٌر

 غراؽاالست"اؼبؤمن عٌز كرمي، كاؼبنافق خٌب لئيم" ضبل اؼبعٌرؼ بالالـ مفردا كاف، أك صبعا على  مثل:

أٌما إذا كاف استداللٌيا ضبل على  .3بعٌلة إهباـ أٌف القصد إىل فرد دكف آخر، مع ربٌقق اغبقيقة فيهما

 أقل ما وبتمل، كىو كاحد يف اؼبفرد.

 يأيت اػبرب صبلة إما إلرادة تقول اغبكم بنفس الٌّتكيب كقولك:"بكر  :جمـلة المسنـد6 -  -3

إف تعطو يشكرؾ"؛ فاعبملة الٌشرطٌية ىنا ليست إاٌل صبلة خربيٌة مقٌيدة بقيد ـبصوص، أك لكونو 
                                                           

 .182:ص  مفتاح العلـو أبو يعقوب الٌسكاكي: -1
 .187ص  :نفسو اؼبصدر -2
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كىو أف يكوف مفهومو مع اغبكم عليو بالثٌبوت ؼبا ىو مبيٌن عليو أم أف يكوف ىناؾ رابط  ،سببا

لٌتجٌدد، كقولك:" بٌن اػبرب، كاؼببتدأ يفيد تقويٌة الٌصلة بينها. كما قد تكوف اعبملة فعلٌية إلفادة ا

؛ فالفعل موضوع إلفادة الٌتجٌدد، كدخوؿ الٌزماف اٌلذم من شأنو الٌتغًٌن يف 1زيد ينطلق، أك انطلق"

إف دٌؿ على  فاالسم"زيد أبوه منطلق،  مفهومو مؤٌذف بذلك، أك صبلة اظبية إلفادة الثٌبوت كقولك:

"زيد يف  فٌية الختصار الفعلٌية كقولك:الٌتجٌدد مل يدؿَّ عليو إال بالعرض؛ ككذلك قد تكوف صبلة ظر 

 ، كمن ثػٌمة يتبػٌٌن لنا أٌف مرجع اعبمل األربعة إىل اثنتٌن: )اظبية، كفعلٌية(.2الدار بدؿ "استقر فيها"

 تأخير المسند، وتقديمو :7 - -3

كقد يتقٌدـ   ،3ر اؼبسند ألٌف تأخًنه األصل، كتقديبو اؼبسند إليو أىم، كبو:)الوطن عزيز(يتأخٌ  

ـى اؼبسند إذا كجد باعث على تقديبو كاف يكوف متضٌمنا  كبو:)كيف زيد(؟ ك)أين  االستفها

َوِليَّ  َلُكْم دِّيَنُكم ﴿: -عٌز كجلٌ  -عمرك(؟ ك)مّت اعبواب(؟ كإما زبصيصو باؼبسند إليو كقولو

بٌن القٌياـ، كالقعود "زيد إما قائم، أك قاعد" فًنٌده  "قائم ىو" كمن يقوؿ: .كذلك قولك:4﴾دِّينِ 

َتْحَت :"5من غًن أف ىبٌصصو بأحدنبا، أك أف يكوف اؼبراد الػتٌػنبيو على أنٌو خرب، ال نعت كقولك

أك للٌتفاؤؿ، أك للٌتشويق إىل ذكر اؼبسند، أك ألنبٌيتو عند القائل  رَأِسي َسرٌج"، َو"َعلى أبِيِو دِّرٌع"، 

                                                           
: أبو يعقوب الٌسكاكيينظر : -1  .180ص  :مفتاح العلـو

129صنفسو : اؼبصدر ينظر :- 2 

821جواىر البالغة، ص أضبد اؽبامشي:السيد  ينظر : - 3 
 .92سورة الكافركف:اآلية: -4

، ص  أبو يعقوب الٌسكاكي:ينظر :  - .128مفتاح العلـو 5
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"قد ىلك  يكوف قلب الٌسامع معقودا بو كقولك: "عليو من الٌرضبن ما يستحقو"، أك أف كقولك:

أما مع اؼبصدر، كنحو: )سالـ عليك(، ك)كيل لك(؛ فال فرؽ بٌن  خصمك"، كدبن يتوٌقع ذلك"

ظرؼ لو حٌق يف الٌتأخًن عن مبتدئو ذلك قبل صًنكرتو مبتدأ، كذلك قولك: "سالما عليك" 

 .1م عليك()بالٌنصب( منٌزال منزلة: )أسلٌ 

الٌسٌكاكي" أنٌو البد أف يكوف اؼبراد باعبملة إفادة الٌتجٌدد دكف الثٌبوت، فيجعل اؼبسند يرل "     

فعال، كيتقٌدـ عليو اؼبسند إليو كقولك:" أنا عرفت، كأنت عرفت، كزيد عرؼ"؛ فأفاد بذلك إما 

ىو أٌف تقويٌة اغبكم، أك الٌتخصيص دكف اعبمع بينهما، فاعبملة إٌما أف تكوف جاريٌة على الظاىر، ك 

"أنا "كاقعة مبتدأ، كعرفت كاقعة خربان للمبتدأ صبلة فعلية، كبالتٌايل يكوف الغرض من الٌتقدمي تقويٌة 

اغبكم، أك يكوف اؼبسند إليو متأٌخرا يف األصل على أنو فاعل فتقٌدـ بو اؼبتكٌلم، كعندىا يكوف 

كم، كيف مثل:)رجل عرؼ( الغرض من الػٌتقٌدـ الػٌتخصيص، كيؤٌكد يف مثل:)زيد عرؼ( تقويٌة اغب

"بل حٌق اؼبعٌرؼ ضبلو على كجو تقٌوم اغبكم، كحق اؼبنكر  ، كيف ىذا الٌسيٌاؽ يقوؿ:2الٌتخصيص

"زيد  ؛ كحينئذ ال يكوف لو احتماؿ الػٌتقٌدـ على الفعل، فال يكوف لقولنا:3على كجو الٌتخصيص"

ال يرتكب عند اؼبعٌرؼ لكونو على الٌلهٌم إاٌل بذلك الوجو البعيد، ف االبتداءعرؼ" غًن احتماؿ 

 شرط اؼببتدأ، كإمبٌا يرتكب عند اؼبنكر لفوات الٌشرط إذا مل يبنع عن الٌتخصيص مانع.

                                                           
 .121ص  :اؼبصدر السابق -1

  2 .121اؼبصدر نفسو :ص  - 
 .127: صنفسو اؼبصدر -3
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يكوف اؼبسند مفردا إذا مل يكن اؼبقصود من نفس تركيب اغبكم، أم ما  إفراد المسند:8-  -3

"أبو زيد منطلق"، ك"يف  عنو كقولك: باالنتقاءيكوف مفهومو ؿبكوما بو بالثٌبوت للمسند إليو، أك 

 .1الٌدار خالد"، كالػٌتقدير يكوف: )استقٌر(، أك )حصل يف الٌدار(، كىو تقدير اؼبتعٌلق فعال، ال اظبا

 اعتبارات الفعل، ومتعلقــاتو:9-  -3

" فصال للفعل، كما حاؿ الفعل مع اؼبفعوؿ كحالو مع الفاعل، كمن ىنا يعقد "الٌسٌكاكي       

يتعٌلق بو من ظواىر: كالٌّتؾ، كاإلثبات، كاإلظهار، كاإلضمار، كالتقدمي، كالٌتأخًن ... لتحقيق 

أغراض يطمح إليها اؼبتكٌلم، كتقتضيها مقتضيات اػبطاب، فالفعل وبذؼ يف بعض الٌصيغ إذا  

؛ كيف 2 خطية فال ألية"الوارد على تركو كقولك:" ال االستعماؿ، أك إتباع االختصاركاف اؼبطلوب 

 3﴾ اللَّوُ  لَيَـُقوُلنَّ  َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  مَّنْ  َسأَْلتَـُهم َولَِئن ﴿اعبواب، الٌسؤاؿ كاقع كقولو تعاىل:

 أك جوابا لسؤاؿ مقٌدر كقولك: "يكتب القرآف لزيد".

نظرا إىل أنبٌية الفعل يف الكالـ، كاغباجة إليو قبده دائم الذٌكر يف الكالـ؛ يقوؿ      

فاشتماؿ اؼبقاـ على جهة من جهات  ة اؼبقتضية إلثبات الفعل،ل"الٌسٌكاكي":"...كأٌما اغبا

،كما أٌف األصل يف  ، فاألصل يف العامل أف ييقٌدـ على معمولو4لو، كالٌتلٌفظ بو" االستدعاء

                                                           
: أبو يعقوب الٌسكاكي: ينظر : -1  .191ص  مفتاح العلـو
 .120: ص نفسو  اؼبصدرينظر :  -2
 .24سورة لقماف: اآلية: -3
: أبو يعقوب الٌسكاكي: -4  .111ص  مفتاح العلـو
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. كما قبده يقف 1عموؿ أف تيقٌدـ عمدتو على فضلتو، فيحفظ ىذا األصل بٌن الفعل، كالفاعلاؼب

على أف يقصره الٌسامع، أك القصد إىل نفس الفعل  كاالمتناععند حذؼ مفعولو قصد الٌتعميم، 

، أك قصدا إىل   :اىلبنيابة قرائن األحواؿ عن ذكره كقولو تع االختصاربتنػزيل اؼبتعٌدم منزلة الاٌلـز

: -كجل عزٌ -كبو قولو ،3عاية على الفاصلةأك الرٌ  ،2﴾َرُسوالً  اللَّوُ  بـََعثَ  الَِّذي َأَىَذا﴿

، كالحظ أٌف األصل يف فعل 4﴾ قـََلى َوَما رَبُّكَ  َودََّعكَ  َما{ 2}َسَجى ِإَذا َواللَّْيلِ { 0}َوالضَُّحى﴿

  :"ما رأيت منو-ا عنهارضي  -أك استهجاف ذكره كقوؿ )عائشة(؛ رط أف يكوف مستقبالالشٌ 

كقد يكوف القصد إىل اعتبار غًن ذلك من  دبعىن ما رأيت عورة )رسوؿ ا( قٌط،؛كال رأل ميٌن" 

"الٌسٌكاكي" يثبت الفعل لفائدة سباـ الكالـ، أك  ياؼبناسبة للٌّتؾ، كيف موضع آخر نلف االعتبارات

 َواْلَقَمرِ  {0}َوُضَحاَىا َوالشَّْمسِ  ﴿ تعاىل: كبسطو، أك لرعاية الفاصلة كقولو،القصد لزيادة تقريره 

ككذلك يعرض إلضمار فاعلو، كإظهاره حسب مقتضيات األحواؿ كأف يكوف  ،5﴾َتاَلَىا ِإَذا

"جاءين  كعرفت، أك كوف الفاعل مسبوقا بالذٌكر كقولك: ،حكاية، أك خطابا يف مثل: عرفت

 .6أك يف حكم اؼبسبوؽ بو ،رجل، فطلب ميٌن كذا

                                                           
 .808جواىر البالغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع:ص ينظر: السيد أضبد اؽبامشي: -1
 .58سورة الفرقاف: اآلية: -2

809ص :جواىر البالغة :السيد أضبد اؽبامشي- 3 

 .8،1سورة الضحى: اآليتاف  -4
 .8،92اآليتاف :: سورة الشمس-5
: أبو يعقوب الٌسكاكي: ينظر: -6   .112،114ص مفتاح العلـو
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فيما ىبٌص اعتبار الػٌتقدمي، كالٌتأخًن، فنجده يأخذ ؾبرل اغبديث الٌطويل عن تقدمي أما  

الفاعل على الفعل يف مثل: "أنا عرفت، كأنت عرفت، كىو عرؼ" كإفادة الػٌتقدمي مرتبطة 

، مث يذىب للٌتحٌدث عن تقييد الفعل بالٌشرط، كخاصة مع " إٌف" ك"إذا" ك "لو" ؛ مث 1بالٌتخصيص

 ل أدكات الٌشرط اؼبختلفة.يشرع يفصٌ 

أىٌم ما يبكن استنتاجو أٌف للمسند إليو، كاؼبسند أنبٌية كبًنة يف البالغة العربٌية باعتبارنبا  

، كشركحات ال منتهية إذا أمعن الٌنظر يف اركناف أساسٌياف يف اعبملة، خٌصصت ؽبما فصوال، كأبواب

 أٌمات الكتب.

                                                           
: أبو يعقوب الٌسكاكي:-1  .129ص  مفتاح العلـو
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 ":أبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ يقوؿ"  

فيجعل  كأقدار اغباالت، ،كأقدار اؼبستمعٌن ،م أف يوازف بٌن اؼبعاينهبب على اؼبتكلٌ » 

 «حالة من ذلك مقامنا  كلكلٌ  ،طبقة من ذلك كالمان  لكلٌ 
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 ة :ـــئـتوط

إذا كاف علم اؼبعاين اجملاؿ اٌلذم يلقي مقارباتو حوؿ الظٌركؼ، كاألحواؿ، كاؼبقامات اٌليت       

تكوف كاؼبؤطٌر، كالكنف لعملٌية صناعة الكالـ؛ فإنٌو بذلك ىبطو خطوات متماسكة كبو الٌتداكلػٌية 

كعليو فال ضًن أٌف اآلليات اتوات، اؼبندرجة ربت لواء علم اؼبعاين  ؛1اٌليت تعىن دبثل ىذه اؼبقاربات

تتقاطع، كتتماثل سباثال )مفهوماتٌيا( يف بعض )سبظهراهتا( مع بعض )اؼبيكانيزمات( اؼبعتمدة يف 

الطركحات الٌتداكلٌية اؼبعاصرة؛ كلكي نثبت الطٌرح ال بأس أف نعرٌج على بعض اآلليات اٌليت يشتمل 

 م اؼبعاين لنرل إىل  أمِّ حٌد ترقى .عليها عل

 الّتقديم، والّتأخير: -0

يعترب مبحث الٌتقدمي، كالٌتأخًن من اؼبباحث اؼبهٌمة اٌليت استأثرت باىتماـ الٌسواد األعظم  

من البالغٌيٌن العرب، فلقت ركاجا كبًنا يف مؤلٌفاهتم، كردٌبا كاف من أىٌم الٌدالئل على كالمنا ما 

 "الػٌتقدمي، كالٌتأخًن باب كثًن الفوائد، جٌم ااسن القاىر اعبرجايٌن" عندما قاؿ:ذىب إليو "عبد 

كاسع الٌتصٌرؼ، بعيد الغاية، ال يزاؿ يغٌّت لك عن بديعو، كيفضي بك إىل لطيفو، كال تزاؿ ترل ،

شعرا يركقك مسمعو، كيلٌطف لديك موقعو، مٌث تنظر فتجد سبب أف أراقك، كلطف عندؾ أف 

.فبٌا يعين أٌف للٌتقدمي، كالٌتأخًن فوائد صبٌة تعرب 2شيء، كحوؿ الٌلفظ من مكاف إىل مكاف "قدـ فيو 

عن مدل سعي العربٌية إىل ربصيل صباؿ الٌتعبًن، كالٌصياغة قبل كٌل شيء، كلو كاف ذلك على 

                                                           

.881اللغة العربية دالليا يف ضوء مفهـو الداللة اؼبركزية :ص  كصف ينظر :ؿبمد ؿبمد يوس علي : - 1 

 .14،12دالئل اإلعجاز : ص  عبد القاىر اعبرجاين: -2
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يف  سبتزج فيو الٌرؤل، أك يضٌم عددا من ااكر"،كما قد 1حساب الػٌّتتيب اٌلذم كضعو األٌكلوف

البالغة العربٌية؛ كىناؾ من كصفها بأٌّنا)مظهر من مظاىر الٌشجاعة العربٌية(، فيها إقداـ على 

ـبالفة قرينة من قرائن اؼبعىن من غًن خشية لبس اعتمادا على قرائن أخرل، ككصوال بالعبارة إىل 

 2."دالالت، كفوائد ذبعلها عبارة راقية ذات ركنق صبيل

كاعية اذباه الٌنٌص اٌلذم أكرده "اعبرجايٌن" تفضي بنا إىل القوؿ: إٌف سٌر إٌف نظرة متفٌحصة،  

اىتماـ الٌدراسات البالغٌية دببحث الٌتقدمي، كالٌتأخًن كونو ال ينفٌك كركن ركٌن يف حبوثهم، كذات 

 صلة كثيقة باألغراض األسلوبٌية الفنٌػٌية الكامنة يف الكالـ ذات الٌنظرة اعبمالٌية الٌتأثًنيٌة .

 أٌما عن طريق حدكث ظاىرة الٌتقدمي، كالٌتأخًن يف الكالـ، كما يّتٌتب عنها فيمكن القوؿ:        

 "إٌّنا ربدث عند تغًٌن قواعد الٌنظاـ الٌّتكييٌب اٌلذم يصدره الٌدرس الٌنحوٌم، أك عند حصوؿ انتهاؾ 

 .3" من مستول إىل آخرالٌصريح ظهور إفرازات داللػٌية أخرل تنقل اؼبعىن االنتهاؾكينتج عن ىذا 

من البالغٌيٌن العرب اٌلذين تعاملوا مع آلية الػٌتقدمي، كالٌتأخًن، ككاف ؽبم دكر كبًن يف إثرائو  

نلفي اإلماـ "عبد القاىر اعبرجايٌن" اٌلذم بىن نظرتو كفق تصٌور خالف فيو الٌنحوٌيٌن اٌلذين كانوا 

،إذ كاف يكفي بالٌنسبة إليهم أف يقاؿ:  الىتماـكايظٌنوف أٌف حصوؿ الٌتقدمي مقصور على العناية، 

                                                           

.92ينظر: عبد الكرمي الدخيسي :التقدمي كالتأخًن يف بالغة العرب :ص  - 1 
.92ينظر: اؼبرجع نفسو : ص  - 2 

 .118،ص8005دط،  للطباعة، نوبار دار البالغة كاألسلوبية: القاىرة، مصر، ينظر:ؿبمد عبد اؼبطلب: -3
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،لكٌنهم تغاضوا عن ذكر "من أين تلك العناية ؟ كمب كاف أىٌم  1"إنٌو قٌدـ للعناية، ألٌف ذكره أىٌم "

 . 2كأكىل"

كدعامة أساسٌية يف عملٌية الٌتقدمي  ىكذا يغدك اؼبقاـ عند "اعبرجايٌن" مثل مؤشر مهٌم، 

ٌصياغات الٌلغويٌة ،كتثبت أحقٌية اؼبقتضى الٌتصٌورٌم حٌن قاـ  اؼبنظر البالغٌي كالٌتأخًن اغباصلة يف ال

 بتمثيل الٌنحاة على فكرة مفادىا يقوؿ:"...كمثل ما يعلم من حاؿ الٌناس يف حاؿ اػبارجٌي 

من كاف القتل منو، كال  فىبرج، فيعبث، كيفسد، كيكثر بو األذل ، إٌّنم يريدكف قتلو، كال يبالو 

"قتل  منو شيء، فإذا قتل، كأراد مريد اإلخبار بذلك، فإنٌو يقٌدـ ذكر اػبارجٌي، فيقوؿ:يعنيهم 

"قتل زيد اػبارجٌي"، ألنٌو يعلم أف ليس للٌناس يف أف يعلموا أٌف القاتل لو  اػبارجٌي زيد" كال يقوؿ:

اٌلذم ىم "زيد" جدكل، كفائدة، فيعنيهم ذكره، كيهٌمهم، كيٌتصل دبسرهتم، كيعلم من حاؽبم أٌف 

متوٌقعوف لو، كمتطٌلعوف إليو مّت يكوف كقوع القتل باػبارجٌي اؼبفسد، كأٌّنم قد كٌفوا شره، كزبٌلصوا 

، أم أٌف مقاـ اغباؿ عند "اعبرجايٌن" نقطة تشٌكل العامل انطالقا من فكرة متعٌلقة باؼبتكٌلم 3منو "

 تسمح لو أف يقدـ، أك يؤٌخر يف كالمو.

ما ينبغي اإلشارة إليو أٌف ثػٌمة آليات ذىنٌية تتدٌخل بٌن الٌدراسات الٌنحويٌة، كالٌدراسات      

البالغٌية يف تعاملها مع ظاىرة الٌتقدمي، كالػٌتأخًن لتظهر الفركؽ اعبوىريٌة بينهما؛ فإذا كاف الٌنحويٌوف 

فإٌف اؼبنظٌرين، كالٌدارسٌن البالغٌيٌن  يعتربكف قضٌية الرٌتبة فبثلة للٌنموذج األدائٌي يف الٌّتكيب اؼبألوؼ،
                                                           

 .115،ص 8،ج1،8011بًنكت، ط  عبد السالـ ىاركف، الكتاب :تح: سيبويو :عمرك بن عثماف بن قنًن: -1
 .17دالئل اإلعجاز: ص  عبد القاىر اعبرجاين:  -2

.12:ص نفسو  اؼبصدر - 3 
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يف الكالـ نظرة مغايرة قوامها: اعتبار الرٌتبة عامال من بٌن  -مسألة الرتبة -العرب ينظركف إليها

 .1العوامل اٌليت تساعد على ربديد كٌمٌية العدكؿ

لعملٌية ال مندكحة أٌف العدكؿ يف الٌتصٌور البالغٌي ىو صبلة جملموعة عوامل نفسٌية تعّتم ا 

كىو يف  -، كلقد بٌٌن "الٌسٌكاكٌي عملٌية العدكؿ2بتشويق الٌسامع االىتماـالٌتواصلٌية كالٌتفاؤؿ، أك 

كتقٌدـ الفاعل على الفعل كبو: )ىو عرؼ(  غباليت تقٌدـ اؼبسند إليو على اؼبسند، -مقاـ تفسًنمٌ 

ٌنموذج العادم اؼبتمٌثل ك)أنا عرفت(، ك)أنت عرفت(؛ فبالٌنسبة إىل ا"لٌسٌكاكي" عدكال عن ال

يف:)عرؼ ىو( ك)عرفت أنا(، كما يتقٌدـ اؼببتدأ الٌنكرة على فعلو أيضا إلفادة الٌتخصيص، كبو:)ما 

 .3ضربت أكرب أخويك(

بالٌنكرة، كمن بٌن ما أشار إليو  االبتداءأٌما اغبالة اؼبقتضية للٌنوع الثٌاين فػتػتمٌثل يف       

يقوؿ:"...فلحصوؿ عملٌية العدكؿ، كإفادة الٌتخصيص يفّتض  "جاء رجل"، "الٌسٌكاكي" قولو:

َها ُىمْ  َواَل  َغْولٌ  ِفيَها اَل  ﴿كقولو تعاىل: كجود أصل افّتاضٌي ؽبذا الٌّتكيب، كىو :"جاء رجل"  َعنـْ

يلجأ إىل  -كىو ضمن مواجهة تركيب يبتدئ بالنكرة -"فال مراء أٌف "الٌسٌكاكي؛ 4﴾ يُنَزُفونَ 

 .5"االختصاصالٌتقرير اٌلذم يفيد 

                                                           

.272ص  البالغة كاألسلوبية: ؿبمد عبد اؼبطلب: ينظر: - 1 
: ينظر: أبو يعقوب السكاكي: - .152ص  مفتاح العلـو 2 
.117ينظر :اؼبصدر نفسو: ص  - 3 
.57اآلية : سورة الصافات: - 4 
: نظر : أبو يعقوب السكاكي:ي - .159،158ص  مفتاح العلـو 5 
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إٌف نظرة متفٌحصة، كاعية، نابعة من فكرة ؾبملة حوؿ مبحث الٌتقدمي، كالٌتأخًن تفضي بنا       

كترتيب الكلمات  إٌف اؽبدؼ اٌلذم ترمي إليو البالغة، كتنظًناهتا اؼبتعٌلقة بقضية الرٌتبة، إىل القوؿ:

بالٌسامع دبا يشبو الرٌكن الرٌكٌن، كالعمد  االىتماـيف الٌصياغات الٌلغوية؛ ىي الرٌكوض، كالٌسعي إىل 

 . 1كاإلصغاء

يف ظٌل الطٌرح الٌسابق اٌلذم انربل ربت تنظًنات البالغة يغدك الٌلعب بّتتيب األلفاظ القائم      

ستعمايٌل، مهٌمتو األساسٌية تتبٌدل يف خلق تأثًنات ذات على مستول البنيات الٌّتكيبٌية ذا طابع ا

  صبغة تداكلٌية على اؼبتلٌقٌن، كربقيق أىداؼ، كمقاصد أخرل أساسٌية، كثانويٌة كالٌتفاؤؿ

 كغًنىا. ،كاالستمتاع

إٌف أٌكؿ ما يلفت القارئ اؼبتفٌحص تاريخ البالغة العربٌية، أٌف مبحث الٌتقدمي، كالٌتأخًن  

 :2ى أبعاد تداكلٌية تتػنازعو نقطتٌن أساسيٌتٌنقائم عل ثمبح

النػٌقطة األكىل: يبكن إدراج مبحث الٌتقدمي، كالٌتأخًن ضمن إطار الٌتأثًن اؼبوقعٌي، اٌلذم يعترب  -

 أحد أقطاب تأثًن اؼبقاـ يف صناعة الكالـ.

 و مالبسات اؼبوقف الػٌنقطة الثٌانية: يتٌم من خالؿ اإلتياف بّتتيب معٌٌن للكلمات كفقا ؼبا سبلي -

أٌف عملٌية الٌتلٌفظ، كما ربتويو من خصوصيٌات تتعٌلق تعٌلقا شديدا دبقاـ الٌتلٌفظ، كحيثياتو  مأ

 كفبٌيزاتو.

                                                           
 .88ص،801لعدد ا سلسلة عامل اؼبعرفة، ،كالتواصل: الكويتناصف: اللغة كالتفسًن  مصطفى ينظر: -1

.852،851ص  كصف اللغة العربية دالليا: يونس علي: ؿبمد ؿبمد ينظر: - 2 



 كاكيّ يعقوب السّ  ية في مفتاح العلوم ألبواىر الكالميّ الفصـل الثاني            الظّ 

875 
 

اعبميل يف الطرح أٌف أٌم رؤية متمعٌنة، كاعية ؼبسألة ترتيب الكلمات، تقودنا إىل استحضار        

ما أقبزتو الٌدراسات الٌتداكلٌية اؼبعاصرة ضمن تنظًناهتا اػباٌصة بالقوة اإلقبازيٌة للٌصياغات الكالمٌية 

سيٌا، كركنا ركينا يف ربديد حبيث تعترب أٌف ؼبسألة )سبوضع( الكلمات يف الٌّتاكيب الٌلغويٌة دكرا أسا

 .  1مدل القٌوة اإلقبازيٌة ؽبذه الٌصياغات اؼبهٌمة

حاصل الكالـ أف موضوع التػٌقدمي، كالٌتأخًن يبقى من اؼبوضوعات اٌليت تناكؽبا الٌدارسوف    

بالعرض، كالٌتحليل للوقوؼ على مدل شجاعة الٌلغة العربٌية يف اػبركج عن اؼبألوؼ اٌلذم جاء يف 

بهم، كاٌلذم مل يكن ضربا من اػبٌط، كالعشوائٌية فبٌا كاف لو ما يربزه، كدكاع اقتضاىا الٌتعبًن، أك تركي

، كالٌتأخًن كاسع ال يبكن أف وبصر يف ىذه الٌصفحات اؼبقاـ، أك الٌسٌياؽ اٌلذم جاء فيو الٌتقدمي

ا علماؤنا، إمٌبا كاف القليلة؛ ككما نعرؼ أغراض الٌنحو، كالبالغة، كغًنىا من العلـو اٌليت كضعه

 اؽباجس األٌكؿ كراءىا خدمة الٌلغة العربٌية للحفاظ عليها من الٌدخيل، كالٌسقيم.  

 الفصل، والوصل: -2

، كالوصل من أىٌم مباحث علم اؼبعاين اٌليت حظيت باىتماـ البالغٌيٌن 2يعٌد مبحث الفصل 

مظاىر اػبطابٌية اٌليت يتبٌٌن من خالؽبا إىل كونو يعٌد انعكاسا لل االىتماـالعرب، كردٌبا يرجع سٌر 

                                                           

.20ص  اللغوم اؼبعاصر،أفاؽ جديدة يف البحث  ؿبمود أضبد لبلة: ينظر: - 1 
صلة بينهما يف  كإما ألنٌو ال أك دبنزلة اؼبتحدثٌن، إما ألٌّنما مٌتحدثاف صورة كمعىن، ترؾ الربط بٌن اعبملتٌن، الفصل: -2

 .228،222ص  البالغة: جواىر الصورة أك يف اؼبعىن . السيد أضبد اؽبامشي:
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، بطريقة ربٌقق اغبكم الٌصائب على سبييز 1مدل سباسك اػبطاب، كترابط أجزائو بعضها ببعض

اػبطاب الٌتواصلٌي الناجح عن غًنه؛ كتظهر األنبٌية الكبًنة اٌليت حظي هبا مبحث الفصل، كالوصل 

كىو يف صدد سرد  -"الٌسٌكاكي"ػػػػمفتاح العلـو ل يف الٌدراسات البالغٌية العربٌية يف ثنايا كتاب

"أحسن الكالـ ما ثقبتو الفكرة  إذ يقوؿ: -ؾبموعة من الٌتعريفات اٌليت اختصت هبا البالغة العربٌية

؛مػٌما يعين أٌف البالغة 2كنظمتو الفطنة، كفصل جوىر معانيو يف ظبط ألفاظو، فحملتو كبور الٌركاة "

 . برٌمتها قد قرنت دبعرفتو

اعبميل يف طرح "الٌسٌكاكي" أٌف مدار الفصل، كالوصل يكمن يف ذكر العاطف، أك تركو  

كسبييز موضع أحدنبا من موضع اآلخر، كما يتمحور الفصل، كالوصل بٌن اعبمل حوؿ ذكر 

)الواك(، أك عدمو؛ كيشّتط يف العطف ب)الواك( مقبوال يف اؼبفرد أف يكوف بٌن اؼبعطوؼ 

َها َيْخُرجُ  َوَما اأْلَْرضِ  ِفي يَِلجُ  َما يـَْعَلمُ  ﴿ :جامعة، كما يف قولو تعاىلكاؼبعطوؼ عليو جهة   ِمنـْ

حبيث ربتٌل اعبملة الثٌانية ؿبٌل التٌابع من اؼبتبوع من ،3﴾ِفيَها يـَْعُرجُ  َوَما السََّماءِ  ِمنَ  يَنِزلُ  َوَما

.من ىهنا تظٌل معرفة 4بدؿاعبملة األكىل، فتصبح كأّنا نعت ؽبا، أك توكيد، أك عطف بياف، أك 

الفصل، كالوصل يف الكالـ من أىٌم اؼبعايًن اٌليت يستند إليها البالغٌيوف العرب يف تشخيص مدل 

                                                           
، اؼبركز الثقايف العريب 8008، 8لبناف بًنكت، ط انسجاـ اػبطاب،لسانيات النص مدخل إىل  ؿبمد خطايب: :ينظر  -1

 .07ص
: أبو يعقوب الٌسكاكي: - .125 ص مفتاح العلـو 2 

 .2سورة سبأ:اآلية: -3
: أبو يعقوب الٌسكاكي: ينظر: -4  .112ص  مفتاح العلـو
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قباح اػبطاب من حيث القبوؿ، كاغبسن؛ كعليو فإٌف البليغ من استطاع أف يوصل، كيفصل بٌن 

صولو، كفصولو؛"...فإٌف أجزاء الكالـ من غًن خلط، فيكوف بصًنا دبقاطع الكالـ، كدبواضع ك 

،كمن ثػٌمة تبدك 1البالغة إذا اعتزلتها للمعرفة دبواضع الفصل، كالوصل كانت كاآليل بال نظاـ"

معرفة مواضع الفصل، كالوصل مرآة عاكسة يتٌم بواسطتها الكشف عن القدرة الٌتواصلٌية اٌليت 

فكرة مقتضى اغباؿ باعتبار أٌف  بصدد البليغ ،كما يعترب من  اآلليات اإلجرائٌية اٌليت تندرج ضمن

 ىناؾ مواضع تقتضي الفصل بٌن أجزاء الكالـ، كأخرل تقتضي الوصل.

ال مندكحة أف تكوف إشارات "الٌسٌكاكي" يف منجزه إىل الفصل، كالوصل اٌلذم يريد بو كماؿ      

ة، كيف الٌسٌياؽ نفسو ؛ كٌلها تعمل على تتويج اؼبعطى الٌتداكيٌل يف مظريٌتو الٌشعريٌ كاالنقطاع، اؿصاالتٌ 

، كتوصل االنقطاع، أك لكماؿ صاؿاالتٌ وبضرنا قولو:" إٌف اعبملة تفصل عن سابقتها إٌما لكماؿ 

، كلكٌل ىذه األنواع حالة تقتضيو، فإذا طابق كركدىا تلك األحواؿ إذا توٌسطت بٌن الكماليٌن

 .2كطبق اؼبفصل رقى الكالـ من البالغة"

باإلشارة إىل أٌف اعبملتٌن  االنقطاعأنٌو ينحو يف صور بياف  الٌسٌكاكي"" يتبٌٌن لنا يف طرح 

تنفصالف مّت اختلفتا خربا، كطلبا؛ أك اتٌفقتا خربا، كليس بينهما جامع هبمعهما،  فانصٌب 

اىتمامو يف البحث عن اعبامع بٌن اعبملتٌن على طريقتو، فهو إٌما عقلٌي، أك كنبٌي، أك خيايٌل 

يف اؼبخرب عنو، أك اػبرب مثال. أٌما اعبامع  كاالربادما يدرؾ بالعقل من الكلٌيات  فاعبامع العقلٌي 
                                                           

 بًنكت لبناف،، أيب الفضل إبراىيم علي ؿبمد البجاكم كؿبمد تح: كالشعر" "الكتابة الصناعتٌن أبو اؽبالؿ العسكرم: -1
 .892، ص 8012منشورات اؼبكتبة العصرية،دط،

: ص  أبو يعقوب الٌسكاكي: -2  .129مفتاح العلـو
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الونبٌي: فهو أف يكوف بٌن تصوراهتما شبو سباثل كبو: أف يكوف اؼبخرب عنو يف أحدنبا لوف بياض 

ؿ كيف الثٌانية لوف صفرة، فإٌف الوىم وبتاؿ يف أف يربزنبا يف معرض اؼبثلٌن أم: أنٌو يدرؾ باػبيا

كالوىم؛ أٌما اعبامع اػبيايٌل إىل ذلك، فإٌف صبيع ما يثبت يف اػبياؿ فبٌا يصل إليو من اػبارج يثبت 

 ، أم: ما يدرؾ باغبسن من الٌصور. 1فيو على كبو ما يتأٌدل إليو، كيتكرر لديو

بٌن اعبملتٌن، كذلك  كاالتصاؿ، االنقطاعبعدىا ينتقل إىل اغبديث عن الٌتوٌسط بٌن كماؿ  

يكوف ألمر يرجع إىل اإلسناد، أك طرفيو، كيكوف يف حالتٌن: أف زبتلف اعبملتاف خربا، كإنشاء 

رضبو  -كلفظا، كمعىن كبو: )ال تدفي من األسد يأكلك(، أك معىن، ال لفظا كقولك:" مات فالف

، مث كٌلما كانت 2 جوامع، أك أف تٌتفق اعبملتاف خربا، كاؼبقاـ على حاؿ اإلشراؾ بينهما يف-ا

الٌشركة يف أكثر، كأظهر كاف الوصل بالقبوؿ أجدر، كقبده يستشهد بآيات قرآنية لتوضيح الٌصورة 

 َوُسْبَحانَ  َحْوَلَها َوَمنْ  النَّارِ  ِفي َمن بُوِركَ  َأن نُوِديَ  َجاءَىا فـََلمَّا﴿ األكىل، كمن ذلك قولو تعاىل

فإف كاف الكالـ .3﴾ َعَصاكَ  َوأَْلقِ  {9}اْلَحِكيمُ  اْلَعزِيزُ  اللَّوُ  أَنَا ِإنَّوُ  ُموَسى يَا {8}اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  اللَّوِ 

معطوؼ على  ﴾َوألِق َعَصاكَ قولو تعاىل: ﴿ لب معىن اػبرب، كذلك أفٌ على تضمٌن الطٌ  مشتمال

علم الٌنحو  كاؼبعىن فلما جاءىا قيل: "بورؾ"، كقيل: "ألق عصاؾ". لػٌما عرفت يف"أن بورك"، قولو 

. فالفعل " ألق" فعل أمر طليٌب معطوؼ 4أٌف "إٌف" ىذه ال تأيت إال بعد فعل يف معىن القوؿ

                                                           
 .121-122: ص السابق اؼبصدر ينظر: -1
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ب)الواك( على الفعل بورؾ، كىو فعل ماض خربٌم؛ كمن ؿبسنات الوصل تناسب اعبملتٌن يف 

دد، كباألخرل كيف اؼباضي، كاؼبضارعة إاٌل ؼبانع كما إذا أريد بإحدانبا الٌتج ،اإلظبٌية، كالفعلٌية

 .1كعمرك قاعداف، مث قاـ زيد دكف عمرك"، كقلت: "قاـ زيد، كعمرك قاعد" ،"زيد الثٌبوت كقولك:

تتقارب اعبمل  اأحيان" يقوؿ: )الفصل، كالوصل(كيف معرض حديث "أضبد اؽبامشي" عن  

يف معناىا تقاربا تاٌما، حّت تكوف اعبملة الثٌانية كأٌّنا اعبملة األكىل، كقد تتقٌطع الٌصلة بينهما إٌما 

الختالفهما يف الٌصورة ،كأف تكوف إحدل اعبملتٌن إنشائٌية، كاألخرل خربيٌة، كإٌما لتباعد معنانبا 

 )الفصل، كالوصل(إشارة صروبة إىل دكر  .يتضٌمن الٌنصٌ 2حبيث ال يكوف بٌن اؼبعنيٌن مناسبة"

مناص منو حبيث  أمر ال )الفصل، كالوصل(اػباٌلؽ بوصفو قاعدة تداكلٌية، كما يعترب أٌف موضوع 

يف  اهبب الفصل يف كٌل موضع من اؼبواضع اؼبقٌدمة؛ مث نلفي إشارة أخرل تتعٌلق بالفصل، كدكرى

ينسحب على مضامٌن العملٌية  )للفصل(العملٌية الٌتواصلٌية، ككبسب أٌف ىذا الٌتصٌور العميق 

"إٌف من بٌن اغباالت اٌليت تقتضي الفصل تلك  "الٌسٌكاكي" ما نٌصو: الٌتواصلٌية بٌرمتها يقوؿ

كاؼبوركد   اغباالت اٌليت تستػند إىل دكاعي احتياطو، كتتم، عندما يكوف الكالـ الٌسابق بفحواه

 3جوابا لو فيقطع عن الكالـ الٌسابق" وللٌسؤاؿ، فتنزؿ ذلك منػزلة الواقع، كيطلب هبا الثٌاين، ككقوع

                                                           
  .120،121ينظر :اؼبصدر السابق :ص  -1
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على أٌف الفصل لو دكر أساسٌي يف ربقيق عملٌية اإلفهاـ اؼبوٌجو إىل اؼبتلٌقي بإبعاد الكالـ عن الوقوع 

 .1يف الٌلبس، كالغموض

"الوصل عطف  ور ما ذىب إليو "القزكيين" يقوؿ ما نصو:فبػٌا يزيد يف إثبات أحقٌية الٌتص 

بعض اعبمل على بعض، كالفصل تركو، كسبييز موضع أحدنبا من موضع اآلخر على ما تقتضيو 

البالغة فٌن، منها عظيم اػبطر، صعب اؼبسلك، دقيق اؼبأخذ، ال يعرفو على كجهو، كال وبيط علما 

سليما...كؽبذا قصر بعض علماء البالغة على معرفة يكٌنو إاٌل من أكيت فهم كالـ العرب طبعا 

.فاؼبتكٌلم البارع من أتاحت لو كفاءتو الٌتداكلٌية من معرفة مقتضيات الفصل 2الفصل، كالوصل"

كالوصل يف الكالـ الٌتواصلٌي اٌليت ترتبط ارتباطا كثيقا بطبيعة اؼبوضوع، كإفرازاتو؛ فإذا اٌتصلت معاين 

وصل، أٌما إذا انقطعت فكاف الفصل. يقوؿ "العسكرم" يف ىذا اعبمل ببعضها بعضا كجب ال

اؼبضمار:"...ككاف "اغبارث بن أيب مشر الغساين" يقوؿ لكاتبو "اؼبرٌقش" :إذا نزع بك الكالـ إىل 

، كيبدك ىنا أٌف مقتضيات 3معىن غًن ما أنت فيو فافصل بينو، كبٌن تبعتو من األلفاظ" االبتداء

البالغة العربٌية دبكٌوف اؼبقاـ، كمالبساتو بوصفو معطى أساسيٌا البد من الفصل، كالوصل ترتبط يف 

على ذلك فبػٌا أكرده "العسكرم" يف ٌسياؽ حديثو عن آلييت  ؿإشراكو يف أٌم عملية تلٌفظٌية،  كال أدٌ 

الفصل، كالوصل إذ يقوؿ ما نٌصو:"...كقاؿ "األحنف ابن قيس":ما رأيت رجال تكٌلم، فأحسن 

كاف إذا   -رضي ا عنو -مقاطع الكالـ، كال عرؼ حدكده إال "عمرك بن العاص"الوقوؼ عند 
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كىكذا تسىٌن ؿ"العسكرم" من خالؿ  ؛1تكٌلم تفٌقد مقاطع الكالـ، كأعطى حق اؼبقاـ"

كما اعتربه حٌقا ينبغي  كالوصل من خالؿ البحث يف مقتضياتو، الٌصناعتٌن معاعبة مبحث الفصل،

مسلك تفٌقد مقاطع الكالـ، كلتوضيح ظاىرة الفصل يضرب "الٌسٌكاكي" عدـ الٌتفريط فيو يف 

    2الشاعر: قوؿ كبو اؼبثاؿ اآليت،

 َبَدالً َأرَاَىا ِفْي الضَّاَلِل َتِهيمُ   ****وتُظنُّ َسْلَمى أَنَِّنْي أَْبِغْي ِبَها              

مرأة غًنىا، كىذا مناؼو للحقيقة يتبٌٌن لنا من البيت أٌف "سلمى" تظٌن أٌف ؿببوهبا وبٌب ا     

"أراىا يف الٌضالؿ هتيم"، إذ أراد من خاللو نفي ظٌنها  حسب الشاعر؛ كيظهر ذلك يف قولو:

لذلك فصل كلمة )أراىا( عن اعبزء األٌكؿ من الكالـ ليقع جوابا لسؤاؿ مقٌدر بعد قولو "كتظن 

"أراىا "دبثيل جواب عن  ف قولو:... بدال " مفاده :"فما رأيك فيما تظػٌنو سلمى"؟ كىكذا يكو 

الٌسؤاؿ اؼبقٌدر؛ كبالٌتايل مل يعطف )أراىا( على )تظٌن( كي ال يتوٌىم الٌسامع أنٌو معطوؼ على 

حٌن  لالحتياط، فاؼبالحظ أنٌو يقطع االستئناؼ)أبغي( لقربو منو مع أنٌو ليس باؼبراد فيحتمل 

ىبشى أف يتبادر إىل ذىن الٌسامع أٌف اعبملة معطوفة على أخرل من شأّنا إف عطفت عليها 

 3أٌما فيما ىبٌص )البدؿ( قوؿ الٌشاعر:،يفسد اؼبعىن 

 َوِإالَّ َفُكْن ِفْي السِّّر، َوالَجْهِر ُمْسِلًما".  ****َأُقوُل َلُو: "اْرَحْل الَ تُِقيَمنَّ ِعْنَدناَ   
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 تقيمىنَّ" عن "ارحل" لقصد )البدؿ( ألٌف اؼبقصود من كالمو ىذا كماؿ إظهار قبده فصل "ال

الكراىة إلقامتو بسب خالؼ سرٌه العلن، كقولو "ال تقيمىنَّ عندنا" أكىف بتأدية ىذا اؼبقصود من 

 قولو "ارحل". 

 َوَما اآلِخرِ  َوبِاْليَـْومِ  بِالّلوِ  آَمنَّا يـَُقولُ  َمن النَّاسِ  َوِمنَ  :﴿تعاىلأٌما اإليضاح، كالتٌبيٌن قولو  

ا يبنع ادا تامٌ من العطف يف ىذا اؼبوضع ارباد اعبملتٌن اربٌ  فاؼبانع، 1﴾ُيَخاِدُعونَ  {8}ِبُمْؤِمِنينَ  ُىم

حا على ما قبلو، لكونو موضٌ  (ىبادعوف)فلم يعطف  لفصل،ا كيوجب يء على نفسو،عطف الشٌ 

فقد   ،كانوا مؤمنٌن بقلوهبم يونبوف بألسنتهم أٌّنم آمنوا، كمانا من حيث أٌّنم حٌن كانوا لو، كمبيٌ 

 اْلِكَتابُ  َذِلكَ  {0}أَلِم :﴿-كجل ،عز-أكيد كبو قولوكالتٌ  ،قديركأٌما التٌ  ،كانوا يف حكم اؼبخادعٌن

حٌن كاف  ﴾ على"ذلك الكتاب"فيوِ  رَيب ال﴿ مل يعطف ،فنجده2﴾ لِّْلُمتَِّقينَ  ُىًدى ِفيوِ  رَْيبَ  الَ 

ذلك"، كأدخل على اػبرب)حرؼ الٌتعريف( حبيث جعل اؼببتدأ لفظة "، يف اآلية كزاف نفسو كزانو

فكاف عند الٌسامع، فأتبعو ب :"ال ريب فيو "نفيا من كقوع الٌتوٌىم، حبيث ال يوجد يف كالمهم 

مسند إليو نكرة، كمسند معرفة يف اعبملة األخرل، كذلك يف قولك: "أخوؾ زيد"، فهذه اعبملة 

ؼبن تعٌرؼ أٌف لو أخا، لكن ال تعرفو بالٌتعيٌن فيتبٌٌن لو طالبا منك اغبكم على أخيو بالٌتعيٌن  تعبًن

 .3 موضع آخر إذا قلت مثال: "زيد أخوؾ قتلو"، ؼبن يعلم )زيدا(، فأٌخرت األخ معرٌفا لوكيف

                                                           
 .1،0سورة البقرة: اآليتاف:  -1
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كىم يف إطار تعيٌن األحواؿ اؼبختٌصة دبواقع  -ال مندكحة أف تكوف إشارات البالغٌيٌن العرب     

تعمل على تتويج أسس، كزرعها، كربديد مبادئ ينهض عليها اػبطاب  -الوصل، كرصدىا

 الٌتواصلٌي الٌناجح، اؼبنسجم اٌلذم يقدـ للمقاـ، كاؼبتلٌقٌن عناية ال يستهاف هبا .

الٌسٌكاكي" رؤيتو يف أٌف اعبملتٌن اؼبختلفتٌن خرب، أك طلب هبب فصلهما اعبميل يف طرح " 

عن بعضهما بعضا تفاديا لعطف الطٌلب على اػبرب، أك العكس، دبعىن أٌف الفصل ىنا يرجع إىل 

 "2خربا، كطلبا قولو: لالختالؼ االنقطاع؛ كمن أمثلة 1اختالؼ األفعاؿ الكالمٌية

 يـــــــــــــــــــِمـن زَْىٍد على َغارِبـ    ***ي، َوَلِكنـُّو أَلَقاه  َملْكُتو َحْبِلـ              

تَـَقـم اهلل مَن الَكـاِذبِ     ***"إنِّي ِفي الَهَوى َكاِذٌب     وقَاَل:   انـْ

 البيت الثٌاين مرٌكب من اػبرب، كالطٌلب، ذلك أٌف اػبرب موجود يف الٌشطر األٌكؿ يف قولو:"إينٌ       

كنتيجة  ؛3أٌما الطٌلب فموجود يف الٌشطر الثٌاين ألنٌو أراد الٌدعاء بقولو:" انتقم" يف اؽبول كاذب"،

لوجود فعلٌن كالمٌيٌن ـبتلفٌن كجب فصل الٌشطرين بعدـ ذكر العاطف، كهبذا فإٌف )الفصل 

ديث عن كالوصل( يتنٌوعاف بتػنوٌع األفعاؿ الكالمٌية يف اػبطاب. مهما يكن من أمر فإٌف اغب

مقتضيات )الفصل، كالوصل( تقودنا إىل القوؿ:" إنٌو ؼبا كاف الكالـ يستوجب إٌما )الفصل، أك 

الوصل( بٌن أجزائو احتيج إىل أدكات ربٌقق ذلك مثل:)الواك( كلكن...للفصل اٌليت يبكن إدراجها 

دالالت، كمضامٌن  ضمن األفعاؿ اؼبتضٌمنة يف القوؿ، كمن مثٌ، فنحن ال ننظر إليها على أٌّنا ؾبٌرد
                                                           

 .882ص  لسانيات النص مدخل إىل انسجاـ اػبطاب: ينظر :ؿبمد خطايب: -1
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كإمٌبا ىي فوؽ ذلك أفعاؿ كالمٌية ترمي إىل صناعة أفعاؿ، كمواقف اجتماعٌية، أك ذاتٌية  ،لغويٌة

بالكلمات؛ أم ترمي إىل الٌتأثًن يف اؼبخاطب حبملو على فعل، أك تركو، أك دعوتو إىل ذلك، أك 

إبراـ عقد من العقود...أك تقرير حكم من األحكاـ، أك تأكيده، أك الٌتشكيك فيو، أك نفيو، أك 

؛ كىكذا تسىٌن 1ؾبرد اإلفصاح عن حالة نفسٌية معٌينة، كىي معاف كثًنة ال يبكن حصرىا"

"مسعود صحراكم" من خالؿ األفعاؿ اؼبتضٌمنة يف القوؿ معاعبة ظاىرة )الفصل، كالوصل( ػػػل

إىل مقاصد  االنصراؼطب، أك معاعبة نقديٌة من خالؿ أٌّنا أفعاؿ كالمٌية ترمي إىل الٌتأثًن يف اؼبخا

 مناسبة الٌّتاكيب للمقاصد. بدأاؼبتكٌلم بكل مالبساهتا الٌسياقٌية انطالقا من م

 اإليجاز، واإلطناب: -3

اؼبوضوعات اٌليت نالت حظٌا كافران من اغبديث، سواء من  من (كاإلطناب ،اإلهباز)يعترب  

كينظر إليهما يف  ،"علم اؼبعاين"اؼبفاىيم اؼبندرجة ربت قبل الٌنحوٌيٌن، أك من قبل البالغٌيٌن، كمن 

كالبليغ ، 2ركعة األسلوب، ك ة الكالـأساسا للحكم على مدل دقٌ  ة باعتبارنباالبالغيٌ  راساتالدٌ 

ة حيث يراعي فيو اؼبواضع اؼبقاميٌ  ن اؼبفهومٌن استعماال صحيحاذياجح من استطاع استعماؿ ىالنٌ 

كيف الٌسٌياؽ نفسو  ،كالعكس (،اإلطناب)كال يصلح فيها  (،إلهبازا)أٌف ىناؾ مواضع يصلح فيها 

يقوؿ "أبو اؽبالؿ العسكرم":"...كالقوؿ القصد أٌف )اإلهباز، كاإلطناب( وبتاج إليهما يف صبيع 

                                                           
 األفكار اؼبتضمنة يف القوؿ بٌن الفكر اؼبعاصر كالّتاث العريب، رسالة دكتوراه يف اللسانيات ـبطوط مسعود صحراكم: -1

 .     210، ص2995عبد ا العشي، جامعة باتنة،  إشراؼ:
 2991اإلسكندرية،  دار الوفاء، دراسة بالغية، علم اؼبعاين كدالالت األمر يف القرآف الكرمي، ر عطية:ـبتا ينظر: -2
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الكالـ، كلكل نوع منهما، كلكٌل كاحد منهما موضع؛ فاغباجة إىل )اإلهباز( يف موضعو كاغباجة 

، فمن أزاؿ الٌتدبًن يف ذلك عن جهتو، كاستعمل )اإلطناب( يف موضع إىل )اإلطناب( يف مكانو

، فاإلهباز كضع اؼبعاين الكثًنة يف 1)اإلهباز(، كاستعمل )اإلهباز( يف موضع )اإلطناب( أخطأ"

كاف )اإلهباز( إخالال كحذفا رديئا، فال   ألفاظ أقٌل من اؼبعهود عادة مع كفائو باؼبراد، فإف مل يف

 كقوؿ "اليشكرمِّ": يعٌد الكالـ صحيحا مقبوال،

 .2الَنوِك ِمّمْن َعاَش َكّدا      ***  والعيُش َخيٌر في ِظاْللِ 

فاؼبراد أٌف العيش الٌناعم الٌرغد يف حاؿ اغبمق، كاعبهل خًن من العيش الٌشاٌؽ يف حاؿ العقل     

 و صحيحا مقبوال.حبيث ال يعٌد كالم

أٌف  ركفق اؼبنحى من الٌتصور؛ فإٌف للمقاـ دكرا أساسيٌا يف العملٌية اإلنتاجٌية للخطاب باعتبا     

صانع اػبطاب يضع أماـ عينيو موضوع الكالـ من جهة، كاؼبتلٌقي، كاألىداؼ اٌليت يريد ربقيقها 

من جهة ثانية، كعليو يبكن القوؿ:" إٌف اػبطاب اٌلذم يتمٌيز باغبٌس، كالقبوؿ ىو اٌلذم يستطيع 

كمػٌما ذبدر اإلشارة  فيو صاحبو خلق مالءمة بينو، كبٌن الظٌركؼ، كاألحواؿ اؼبقامٌية اٌليت قيلت فيو؛

إليو أٌف لإلهباز، كاإلطناب شأنا كبًنا يف الٌدرس البالغٌي العريٌب، إذ كصل ىذا اؼبقاـ  الرٌفيع أف فتح 

"الٌسٌكاكي" بابا ؽبما يستهٌلو بأٌّنما نسبياف، فقد يكوف ظاىر الكالـ مطنبا، كىو موجز بالقياس 

اؼبتعارؼ يف أكساط  األدباء يقوؿ: "أما )اإلهباز فيهما إىل  االعتبارإىل كالـ أخر، كمن ىنا رد 

                                                           

.878:ص  :الصناعتٌن الكتابة كالشعر أبو اؽبالؿ العسكرم - 1 
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كاإلطناب( فلكوّنما نسبٌيٌن، ال يتيٌسر الكالـ فيهما إاٌل تربؾ الٌتحقيق، كالبناء على ؾبرل 

 .1متعارفهم يف الٌتأديٌة للمعاين فيها بينهم"

( )اإلهباز( أداء اؼبقصود من الكالـ بأقل من عبارات متعارؼ األكساط، أٌما )اإلطناب

 فأداؤه بأكثر من عبارات سواء كانت القٌلة، أك الكثرة راجعة إىل اعبمل، أك إىل غًن اعبمل 

)فاإلهباز( كفق ىذه الٌرؤية ىو قياس يستطاع على إثره اغبكم على صاحب الٌصناعة إذا ما كاف 

-كبو قولو  بأدلٌة قرآنٌية زبٌص )اإلهباز( االستشهادعملو يرتقي إىل القبوؿ، أك الرٌفض، كيبضي يف 

فإٌف معناه كثًن، كلفظو يسًن، إذ اؼبراد أٌف ، 2﴾َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِفي َوَلُكمْ ﴿:"-علت كلمتو

اإلنساف إذا علم أنٌو مّت قيتل كاف ذلك داعيا لو قويٌا إىل أف ال يقدـ على القتل، كيف ذلك حياتو 

كحياة غًنه كيبكن أف تٌتضح، كتظهر بالغة )اإلهباز( إذا قرنتو دبا جاء عن العرب يف معناه، كىو 

ر لفظ القرآف أعلى منزلة من ىذا القوؿ لزيادتو عليو يف الفائدة قوؽبم :"القتل أنفى للقتل"، فصا

كىو إبانة العدؿ بذكر القصاص، كإظهار الغرض اؼبرغوب عنو فيو بذكر اغبياة؛ كىذا أمر مل يغب 

عن بعض علمائنا؛ فاإلماـ "القزكيين"  ذكر أٌف بٌن قوؿ العرب القتل أنفى للقتل، كبٌن لفظ 

، ك)االهباز(، كيظهر ذلك من عٌدة كجوه منها، أحدنبا: أٌف عٌدة حركؼ القرآف تفاكت يف البالغة

عشرة يف الٌتلٌفظ، كعٌدة حركفو أربعة عشرة؛ كثانيهما:  –كىو يف القصاص حياة  –ما يناظره منو 

 ما فيو من الٌتصريح باؼبطلوب اٌلذم ىو اغبياة بالٌنٌص عليها ؛فيكوف أزجر عن القتل بغًن حق

                                                           
: أبو يعقوب الٌسكاكي: -1  . 117ص  مفتاح العلـو
 .870سورة البقرة: اآلية: -2
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؛ كثالثهما: ما يفيد تنكًن "حياة" من الٌتعظيم، أك الٌنوعٌية، كما سبق. االقتصاصلكونو أدعى إىل 

اطٌراده خبالؼ قوؽبم؛ فإٌف القتل اٌلذم ينفي القتل: ىو مكاف على كجو القصاص، ال  كرابعهما:

، كانطالقا  من الٌتفاكت اٌلذم يظهر بٌن القرآف الكرمي، كلغة العرب تتجلى فكرة 1غًنه..."

الٌن أم ىدل للضٌ  ،2﴾لِّْلُمتَِّقينَ  ُىًدى ﴿:القرآين، كمن اإلهباز كذلك قولو تعاىل اإلعجاز

 ؿ إليو يء باسم ما يؤكٌ ل إىل تسمية الشٌ وصٌ ككجو حسنو التٌ  ؛الؿقول بعد الظٌ ائرين إىل التٌ الصٌ 

وصل بو إىل تصدير كالتٌ  ،يء دبا يؤكؿكىو كصف الشٌ  اؼبستفيض نوعو، ككجو حسنو قصد اجملاز

 . 4بذكر أكلياء ا 3أكىل الزىراكين

 َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِفي ِإنَّ ﴿ :كبو قولو تعاىل (اإلطناب) مث يورد أمثلة قرآنية زبصٌ      

 ِمنَ  الّلوُ  أَنَزلَ  َوَما النَّاسَ  يَنَفعُ  ِبَما اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري الَِّتي َواْلُفْلكِ  َوالنـََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتاَلفِ 

 الرِّيَاحِ  َوَتْصرِيفِ  َدآبَّةٍ  ُكلِّ  ِمن ِفيَها َوَبثَّ  َمْوِتَها بـَْعدَ  األْرضَ  بِوِ  فََأْحَيا مَّاء ِمن السََّماءِ 

ترؾ إهبازه، كىو أٌف يف ترٌجح .5﴾يـَْعِقُلونَ  لَِّقْومٍ  آليَاتٍ  َواأَلْرضِ  السََّماء بـَْينَ  اْلُمَسخِّرِ  َوالسََّحابِ 

لكونو كالمنا ال مع اإلنس فحسب، بل مع ؛كقوع أٌم فبكن كاف على ال كقوعو آليات للعقالء 

 . 6، كٌلهم قرنا فقرنان، إىل انقراض الٌدنيابل مع القركف ،الثٌقلٌن، كال مع قرف دكف قرف
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كصبلة القوؿ يف )الٌّتداد( أنٌو ليس يقوؿ "اعباحظ" يف )الٌّتداد(، كىو نوع من )اإلطناب(:"...     

على كصفو، كإمٌبا ذلك على قدر اؼبستمعٌن، كمن وبضره )وبضر  ىفيو حٌد ينتهي إليو، كال يؤت

رٌدد ذكر قٌصة "موسى، كىود  -عٌز كجلٌ  -اػبطيب يسمعو(من العواـ، كاػبواص؛ كقد رأينا ا

ػٌنة، كالٌنار ، كأمور كثًنة؛ ألنٌو خاطب كىاركف، كإبراىيم، كلوط، كعاد، كشبود"، ككذلك ذكر اعب

صبيع األمم من العرب، كأصناؼ العجم ...كأما أحاديث القصص كالرٌقة، فإيٌن مل أر أحدا يعيب 

؛ أم أٌف 1ذلك، كما ظبعنا بأحد من اػبطٌاب كاف يرل إعادة بعض األلفاظ، كترداد اؼبعاين عيا"

البالغي، الرٌاقي زبضع لعنواف عريض مؤٌداه: تنػزيل الكالـ ( اٌليت يقـو عليها اػبطاب ةاالسّتاتيجيٌ )

دبا يراعي حاالت الٌسامعٌن، كأكضاعهم الفكريٌة، كاغبضاريٌة، كغًنىا فبٌا يشٌكل جانبا من اعبوانب 

؛ كمن بٌن البالغػٌيٌن اٌلذين تعاملوا مع فكرة  القصر نلفي 2اٌليت ترتكز عليها شخصٌية اؼبتػلٌقي

ال  :"إنٌو زبصيص اؼبوصوؼ عند الٌسامع بوصف دكف ثاف، كقولك:)زيد شاعر 3ؿ"الٌسٌكاكي" يقو 

منٌجم( ؼبن يعتقده شاعرا، أك منٌجما؛ أك قولك:")زيد قائم، ال قاعد( ؼبن يتوٌىم  زيدا على أحد 

كإذا قلت ؼبن يعتقد  الوصفٌن من غًن ترجيح،  كيسمى: )قصر إفراد( دبعىن أنو يزيل شركة الثٌاين.

" العكس، كأنٌو منٌجما، ال شاعرا كاف ذلك )قصر القلب(، ألنك قلبت فيو حكم يف "زيد

 الٌسامع.وبيل "الٌسٌكاكي" على طرؽ القصر كذكر أٌّنا أربعة: 
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 : العطف ب "ال" و"بل" -1

كما تقوؿ يف "قصر اؼبوصوؼ على الٌصفة" إفرادا، أك قلبا حبسب مقاـ الٌسامع، كالشاىد      

اٌلذم يستعملو قولك:" زيد شاعر، ال منجم، كما زيد منٌجم بل شاعر"؛ كتكوف كذلك يف "قصر 

، كبو قولك:" ما عمرك شاعر، بل زيد، أك زيد شاعر، ال باالعتبارينالٌصفة على اؼبوصوؼ" 

 .1عمرك"

يٌتضح من خالؿ ما تقٌدـ أٌف الفرؽ بٌن "قصر اؼبوصوؼ على الصفة"، ك"قصر الٌصفة على      

اؼبوصوٌؼ يتمٌثل يف أٌف اؼبوصوؼ يف األٌكؿ ال يبتنع أف يشاركو غًنة يف الوصف، كيبتنع يف الثٌاين 

 كأٌف الوصف يف الثٌاين يبتنع أف يكوف لغًن اؼبوصوؼ، كال يبتنع يف األٌكؿ.

 :واالستثناءفي، النّ  - 2

يكوف يف )قصر اؼبوصوؼ على الٌصفة إفرادا، أك قلبا( كبو: "ليس زيد إال شاعرا"، ككذلك     

 ِإالَّ  ُمَحمَّدٌ  َوَما ﴿، كمن الٌشواىد القرآنٌية على قصر اإلفراد قولو تعاىل: 2قولو: "ما زيد إاٌل شاعر"

 يتجاكزىا إىل البعد عن اؽبالؾ.سالة ال مقصور على الرٌ  "دؿبمٌ "ػػػػػػػ ف، 3﴾َرُسولٌ 

كتكوف يف )قصر اؼبوصوؼ على الٌصفة قصر إفراد( كبو: "إمٌبا زيد جاء"، أك  استعمال "إنـّما":-3

)قصر قلب( كمن يقوؿ: "زيد ذاىب ال جاء"، كيف زبصيص )الٌصفة باؼبوصوؼ إفرادا(، كبو: 

                                                           
 .  599: ص السابق اؼبصدر -1
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ك)قلبا( ؼبن يقوؿ:" ال هبيء زيد"، كيضيف "إمٌبا هبيء زيد" ؼبن يردد اجمليء بٌن "زيد، كعمرك"، 

 .1إليو الٌذىاب

، أم  2﴾ َوالدَّمَ  اْلَمْيَتةَ  َعَلْيُكمُ  َحرَّمَ  ِإنََّما :﴿كمن الٌشواىد القرآنٌية يف استعماؿ "إمٌبا"، قولو تعاىل 

 حرـٌ عليكم إالٌ اؼبيتة، كالدـ؛ كقد طبق فكرة )اإلفراد، كالقلب(.

 التـّقديم: -4

كيكوف )قصر إفراد( يف مثل قولك: "سبيمٌي أنا"، كمن يرددؾ بٌن  "قيس، كسبيم"، أك  

)قصر قلب( كمن ينفيك عن "سبيم"، كيلحقك ب"قيس"؛ أٌما بالٌنسبة إىل )قصر الصفة على 

فيكوف )إفرادا( يف مثل: "أنا كفيتك مهٌمك". دبعىن كحدم، ؼبن يعتقد أٌنك، كزيدا  ،اؼبوصوؼ( 

 .3)قلبا(، كبو: أنا كفيت مهٌمك، دبعىن ال غًنم، ؼبن يعتقد كايف مهٌمو غًنؾكفيتما مهٌمو.ك

ما يبكن أف لبلص إليو أٌف داللة الطٌرؽ الٌثالثة تكوف األكىل على القصر بالوضع أما داللة      

:"فالطٌرؽ األكىل الٌثالثة داللتها على الٌتخصيص 4ؿالٌتقدمي، فبوساطة الفحول، كحكم الٌذكؽ يقو 

فالطٌريق  اطة الوضع، كجـز العقل، كداللة الٌتقدمي عليو بوساطة الفحول، كحكم الٌذكؽ".بوس

"زيد شاعر، ال منٌجم" يف )قصر  األكؿ األصل فيو الٌتعرض للمثبت، كللمنفي بالٌنٌص كقولك:

اؼبوصوؼ على الٌصفة(، ك"زيد شاعر، ال عمرك" يف )قصر الٌصفة على اؼبوصوؼ(، أٌما الطٌرؽ 
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"ما أنا إاٌل سبيمٌي" يف )قصر اؼبوصوؼ  فاألصل فيها الٌنٌص مػٌما يثبت دكف ما ينفى، كبو:، األخًنة

ا  على الٌصفة(، ك)الٌصفة على اؼبوصوؼ(، كيأخذ يف بياف فركؽ استعماؿ ىذه الطٌرؽ مستنًنا دبٌ 

ٌكؿ ال هبامع كتبو اإلماـ "عبد القاىر اعبرجاين"، كالعالٌمة "الزـبسرم"؛ فبالٌنسبة إليو الطٌريق األ

الطٌريق الثٌاين، فال يصٌح قوؿ "ما زيد قائم، ال قاعد"، كال:"ما يقـو إاٌل زيد، ال عمرك"، كالٌسبب 

يف ذلك ىو أٌف  )ال( العاطفة من شرط منفيها أف ال يكوف منفيا قبلها يغًنىا من كلمات الٌنفي 

كما يبتنع ربٌقق شرطها ىذا يف كبو: "جاءين زيد، ال عمرك"، ككذلك كبو: "زيد قائم، ال قاعد"،  

 .1منفيها إذا قلت: "ما يقـو إالٌ زيد، ال عمرك"، ك"ما زيد إالٌ قائم، ال قاعد

، فيسلك مع ـباطب تعتقد فيو أنٌو ـبطئ، كتراه كاالستثناءأٌما فيما ىبٌص طريق الٌنفي،        

هبب عليو أف ال يصٌر  يصٌر؛ كطريق "إنػٌما" يسلك مع ـباطب يف مقاـ ال يصٌر على خطئو، أك

 2﴾ َواِحدٌ  ِإلَـوٌ  الّلوُ  ِإنََّما ﴿"إنػٌما زيد هبيء"، أك "إنػٌما هبيء زيد"، ككذلك قولو تعاىل:  فال نقوؿ:

 كهبب على الٌسامع أف يتلقاه بالقبوؿ، فاألصل يف "إنػٌما" أف تستعمل يف حكم ال يعوزؾ ربقيقو

 .3تٌدعيو جلياا ألنٌو يف نفس األمر جلي، أك ألنو إمٌ 

"إٌف اإلهباز بنوعيو:)اإلهباز باغبذؼ(، ك)إهباز القصر( من األساليب  بإمكاننا القوؿ: 

"، كاعتربىا مسلمات أساسٌية يتعٌٌن على البالغٌية تذكرنا بقواعد اادثة اٌليت طرحها "غرايس

اؼبشاركٌن احّتامها، كاستثمارىا يف أٌم ؿبادثة كانت، كبالٌضبط يف مسلٌمة )الكيف(  اٌليت توصي 
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شعاع تداكيٌل جلي يهدؼ  االذباىٌن. يظهر يف صلب ىذين 1باإلهباز يف الكالـ، كعدـ اإلطناب

اؼبتلٌقي، كحاجاتو، كتطلعاتو، ك استعداداتو العقلية  بطاقاتو الكامنة إىل اذباه آخر ؿبوره األساسيٌ 

 كالٌنفسٌية .

لبلص من ذلك إىل أمر نراه على درجة بالغة من األنبٌية، كىو أٌف اؼبقاييس، كاؼببادئ          

اؼبٌتبعة يف البالغة العربٌية لتعيٌن مواضع )اإلهباز، كاإلطناب( اؼبعٌقدة منصاعة لنفس اؼبكٌونات اٌليت 

 ل منها الٌسيٌاؽ دبفهومو الٌتداكيٌل، إذ أنٌو يتكٌوف حسب "فاف دايك" من كٌل العوامل الٌنفسٌيةيتشكٌ 

 2اٌليت ربٌدد نسقٌيا لكي تالئم أفعاؿ الٌلساف، كتتمٌثل ىذه األفعاؿ يف اؼبعرفة كالٌرغبات كاالجتماعية

 تنضب، كتظهر يف تلكم مػٌما يعين أٌف للبالغة صلب مكنوف بالومضات الٌتداكلٌية اٌليت تكاد ال

اؼبساحة اٌليت تسعى إىل رصد حركٌية اؼبقاـ ذم الطٌبيعة الفضفاضة اؼبتغًٌنة، كمعاينتها؛ كمن جهة 

إٌف الٌلغة العربٌية سبٌيزت دبجموعة من اػبصائص الٌّتكيبٌية، كالٌصوتٌية اٌليت جعلت  أخرل يبكن القوؿ:

على غىن الٌلغة، كسعتها، كقدرهتا على الٌتطور  طرؽ الٌداللة تتػنوٌع حبسب اؼبقامات، كىي دليل

كربقيق الٌتواصل، كتنظيم الفكر يف القضايا ذات الطٌابع العلمٌي، كاألديٌب، كالفلسفٌي؛ فإذا كاف 

اإلهباز عند أصحاب البياف يعٌد بالغة لكونو يعتمد أسلوبا معنٌيا، كطريقة خاٌصة يف األداء يطلبها 

كالٌتفصيل  ،رب كذلك بالغة إذا كاف اؼبوضوع وبتاج إىل اإلسهاباؼبقاـ، فإٌف )األطناب( يعت

 كالبسط؛ كالنػٌوعاف معا ضركرياف يف تنوٌع الٌتواصل.   
                                                           

279ص ، التداكلية اليـو علم جديد يف التواصل،تر:سيف الدين دعفوس،ؿبمد الشيباين بوؿ: رك ،آف موشالر ينظر:جاؾ - 1
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كاف العرب يف خطبهم اعبامعة، كأقواؽبم اؼبأثورة، كأمثاؽبم الٌسائرة، كحكمهم الطٌريفة  

الٌسٌكاكي"، فبالنسبة إليو  )اإلهباز( هبمعوف بٌن ىذين الٌلونٌن يف الٌتعبًن؛ كىذا ما ؼبسناىا عند "

 ينحو منحى بالغيٌا، كىكذا مع كل تراث بالغٌي. 

 :سلوب الطلب، وما يتعّلق بو من ظواىر كالمّيةأ -4

اختلف العلماء قديبا حوؿ استعماؿ مصطلح "الطٌلب"، كالحظنا من خالؿ ما سبق أنٌو  

ـٌ فحواه كاف يعرٌب عن مصطلح "اإلنشاء"  يف مؤلٌفات بعضهم؛ ك  ىو أسلوب لغوٌم ذك مفهـو عا

ففي نظره أٌف ىذا ليس ،1"ما يستدعي مطلوبا غًن حاصل كقت الطلب"عند "الٌسٌكاكي" أنٌو:

تعريفا لو، كأٌف الطٌلب ال يعٌرؼ ألٌف حقيقتو معلومة مستغنٌية عن الٌتحديد؛ كىو نوعاف: نوع ال 

 كاف اغبصوؿ.يستدعي يف مطلوبة إمكاف اغبصوؿ، كنوع يستدعي فيو إم

ال مندكحة أف يبٌيز "الٌسٌكاكي" بٌن األغراض الاٌلصقة بالٌصيغ اعبمػلٌية، كاألغراض اٌليت تدٌؿ    

عليها الٌصػيغ يف طبقات مقاميٌػة معيػٌنة، فيطلق على الفئة األكىل من األغراض مصطلح "األغراض 

"، كتشتمل األغراض األصلٌية عنده على انية فيسٌميها "باألغراض الفرعٌيةػة"؛ أٌما الفئة الثٌ ػٌ األصلي

، كالٌنداء، كالٌتميٌن، كاألمر، كالٌنهي". تقـو األغراض االستفهاـ" طبسة أغراض فقط، كتتمٌثل يف:

شركط إجراء كتكوف تضى اغباؿ مالئما شركطى إجرائها على األصل، ػعلى أصلها إذا كاف اؼبقاـ مق

 :2األغراض على أصلها نسقا متماسك العناصر يبكن توضيحو من خالؿ اؼبخٌطط اآليت

                                                           
: ص  أبو يعقوب الٌسكاكي -1  .585: مفتاح العلـو

.11أضبد اؼبتوكل :اللسانيات الوظيفية :ص  - 2 
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مثال يقـو على أصلو فيكوف دااٌل على سؤاؿ حقيقٌي إذا أقبزت اعبملة  االستفهاـ 

يف مقاـ يطابق الٌشركط: مطلوب غًن حاصل كقت الطٌلب فبكن اغبصوؿ، يف الٌذىن   االستفهامية

 كما ىو اغباؿ بالنسبة إىل عبملة: "مّت سيأيت ؿبمد من اعبامعة"؟

  قاـ شركطو حٌن ىبتٌل أحد الٌشركطعلى أصلو، كال يطابق اؼب االستفهاـيبتنع إجراء  

كتنتقل اعبملة من الٌداللة على الغرض األصلٌي إىل الٌداللة على الغرض اٌلذم من شركط إجرائو 

عكس الٌشرط اؼبختٌل، كمثاؿ ذلك: "ىل يل من شفيع يف مقاـ ال يسع إمكاف الٌتصديق بوجود 

 .1الٌشفيع امتنع"

على أصلو، ككلد دبعرفة قرائن األحواؿ معىن يفيد  االستفهاـاؼبالحظ أنٌو امتنع إجراء  

 الٌتميٌن؛ فالٌداللة على الٌسؤاؿ انتقلت إىل الٌداللة على الٌتميٌن الختالؿ الٌشرط "فبكن اغبصوؿ"

كحلوؿ الٌشرط عكسو "غًن فبكن اغبصوؿ ؿبلو"، دبعىن أٌف ىناؾ شركطا يبكن اعتبارىا مثل معايًن 
                                                           

:ص  - .582أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلـو 1 

 مطلوب غًن فبكن اغبصوؿ

 غًن فبكن اغبصوؿ فبكن اغبصوؿ

 ىنيف الذٌ  يف اػبارج ىنيف الذٌ  يف اػبارج
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على أصلو، فإذا ما توافرت الٌشركط يف إحدل اعبمل ذات   االستفهاـتضبط إجراء أسلوب 

اغبقيقٌي، أٌما إذا مل تتوافر ىذه الٌشركط، أك مٌت خرقها  االستفهاـ؛ دٌلت على ةاالستفهاميٌ الٌصيغ 

 على أصلو لتدٌؿ على معاف أخرل يقتضيها الٌسٌياؽ . االستفهاـتوٌلدت معاف أخرل زبرج 

ستند إىل بعض األمثلة اٌليت يوضح من خالؽبا طريقة انتقاؿ باإلضافة إىل ىذا قبده كذلك ي 

إىل معاف، كأغراض أخرل مناسبة ؼبقاـ اغبدث الكالمٌي، يقوؿ :"إذا قلت ؼبن تراه  االستفهاـ

 يهجو أباه مع حكمك بأٌف ىجو األب ليس شيئا غًن ىجو الٌنفس "ىل تػهجو إالٌ نفسك"؟

 .على ظاىره  االستفهاـامتنع منك إجراء  *

 الستدعائو أف يكوف اؽبجو احتمل عندؾ توجها آخر. *

إىل اإلنكار، كالزجر؛ مٌر دبراحل  االستفهاـ، فتحٌوؿ 1ككلد دبعونة القرينة اإلنكار، كالزجر *     

اإلستلزامٌي أثرا مباشرا  االنتقاؿمتعاقبة، إذ أٌف كل مرحلة استلزمت مرحلة أخرل، كقد كاف ىذا 

 االستفهاـوبافظ على الٌشركط اٌليت اعتربىا "الٌسٌكاكي" من معايًن إجراء  من آثار اػبرؽ اٌلذم مل

على أصلو، كأماـ ىذه الٌتصورات اؼبنهجية اؼبوجزة اػباٌصة بتصور "الٌسٌكاكي" لبلص إىل أٌف أىٌم 

، كخركجو إىل أغراض مقامٌية، كبٌن نظريٌة االستفهاـتعالق )مفهومايٌت( حاصل بٌن سحب 

 ارٌم يّتاكح بٌن أمرين اثنٌن : اغبو  االستلزاـ

 منٌظمة اغبدث الكالمٌي عموما . األمر األٌكؿ: اعتماد كالنبا على قواعد ضابطة، *

                                                           

، ص  - .580أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلـو 1 
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 األمر الثٌاين: اعتدادنبا اؼبشّتؾ ؼبفهـو اػبرؽ اٌلذم يشكل مصدر إنتاج اؼبعىن اؼبستلـز . *

فحسب، بل امتٌد إىل كل أنواع الطٌلب اٌليت  االستفهاـمل يقتصر حديث "الٌسٌكاكي" عن  

زبرج عن معانيها األصلٌية، كاٌليت كضعت ؽبا يف األصل معاف فرعٌية ، حبسب ما يقتضيو الٌسٌياؽ 

،إالٌ أنٌو قد ىبرج 1كيناسب اؼبقاـ: )أسلوب األمر( اٌلذم يعترب"استدعاء الفعل بالقوؿ فبن ىو دكنو"

صد أخرل تفهم من خالؿ اؼبقاصد، كاألحواؿ، أم "تولد عن معناه األصلٌي إىل معاف، كمقا

 .2حبسب قرائن  األحواؿ ما ناسب اؼبقاـ "

:"اشتم موالؾ"، فاؼبالحظ أنٌو امتنع إجراء  3اٌليت اعتمد عليها "الٌسٌكاكي" قولو دمن الٌشواى     

عاين كثًن، فقد ىبرج األمر على أصلو، ككٌلد دبعونة قرائن األحواؿ معىن يفيد الٌتهديد؛ كغًن ىذه اؼب

، كالٌندب، كاإلباحة كااللتماسأسلوب األمر عن أصلو للٌداللة على مقاصد أخرل كالٌدعاء 

 4كالتعجيز، كالٌتميٌن...

من بٌن الومضات الٌتداكلٌية اٌليت نلفيها تفرض نفسها بقوة يف استعماؿ أسلوب األمر: 

، كاألمر لالستفهاـتتحٌدد األغراض البالغٌية  مفهـو الكفاءة الٌتداكلٌية، كالٌلغويٌة عامة؛ كىكذا

 حبسب تعٌدد الٌسٌياؽ اٌلذم ترد فيو .

                                                           

.159اسّتاتيجيات اػبطاب: ص  اؽبادم ابن ظافر الشهرم: - 1 
.521:ص  أبو يعقوب السكاكي: مفتاح العلـو - 2 
.521:ص  ر نفسواؼبصد - 3 

مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر  علم اؼبعاين كدالالت األمر يف القرآف الكرمي، اإلسكندرية، ينظر : ـبتار عطية: -1
 بعدىا . ك ما224،ص 2995دط،
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 ظاىرة األفعال الكالمّية عند "الّسّكاكي": -5

درست األفعاؿ الكالمٌية يف الٌّتاث الٌلسايٌن العريٌب ضمن مباحث علم اؼبعاين، كربديدا ضمن      

نظريٌة )اػبرب كاإلنشاء(، كمن الٌنحاة، كالبالغٌيٌن اٌلذين اىتٌموا بدراسة ىذه الظٌاىرة األسلوبٌية 

ي، كاؼبقاـ، أشار ضمنيٌا ىػ(" أثناء حديثة عن اؼبتلقٌ 606اىتماما كبًنا "أبو يعقوب الٌسٌكاكي ) ت 

إىل قضٌية األفعاؿ الكالمٌية من خالؿ كالمو عن األساليب اإلنشائٌية، اٌليت تعد جوىر "نظريٌة 

أفعاؿ الكالـ اؼبعاصرة" اٌليت تندرج عنده ضمن مباحث علم اؼبعاين، حبيث يعتربىا:" تتبع خواص 

كغًنه"، ليحّتز بالوقوؼ عليها عن ، االستحسافتراكيب الكالـ يف اإلفادة، كما يٌتصل هبا من 

من الزٌلل سبليو حالة اؼبخاطب اٌليت  كاالحّتاز.1اػبطأ يف تطبيق الكالـ ما يقتضي اغباؿ ذكره"

كما أنٌو ال  تلزمنا بالتأكيد اؼبفضية بنا إىل ربقيق شرط اؼبالءمة، كفيل إلقباح الفعل الكالمٌي،

كالمٌي كامال كفق ما سبليو حاالت اػبطاب، ظركفو يقتصر على قصديٌة اؼبتكٌلم، بل على اؼبوقف ال

الٌزمانٌية، كاؼبكانٌية؛ مثٌ يوٌضح ما يقصده يف قولو: خاصٌية الٌّتكيب بأٌّنا"ما يسبق منو إىل الفهم عند 

ظباع ذلك الٌّتكيب جاريا ؾبرل الاٌلـز لو، لكونو صادرا عن البليغ، ال لنفس ذلك الٌّتكيب من 

؛ فاػبطاب يف تصٌور "الٌسٌكاكي" تركيبة لغويٌة ؽبا عالقة 2ا ىو حينا."حيث ىو، أك الزما لو دب

كطيدة باؼبعىن، األمر اٌلذم يدفعو إىل ربط قصد اؼبتكٌلم بشكل الٌلغة الٌداؿ عليو، انطالقا من 

ـٌ ىو أٌف لكل معىن شكال لغويٌا يدٌؿ عليو كفق مواضعة الٌلغة؛ كعلى ىذا األساس يتأٌتى  افّتاض عا

                                                           
: ص -1  .257أبو يعقوب  السكاكي: مفتاح العلـو

.251: ص السابقاؼبصدر  - 2 
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فرؽ بٌن اؼبعىن اٌلذم يدٌؿ عليو اػبطاب داللة مباشرة، كاؼبعىن اٌلذم يستلزمو؛ أم اؼبعىن اٌلذم لنا ال

 يقصده اؼبتكٌلم دكف أف يكشفو يف اػبطاب .

مػٌما يعين أٌف دراسة العلماء العرب ظاىرةى األفعاؿ الكالمٌية مقتصرة على الٌّتاكيب اٌليت ؽبا  

ٌية، مباشرة، أك دالالت ضمنٌية غًن مباشرة، ككٌلها تفهم دالالت مفيدة سواء كانت دالالت حرف

من اؼبقاـ حبسب مقصد اؼبتكٌلم، كىذا ما تقـو علية الٌدراسات الٌتداكلٌية اغبديثة القصد، كاإلفادة  

كما سبق أف أشرنا إىل ذلك؛ كاٌلذم تضٌمن عند "الٌسٌكاكي" طبسة أبواب، أما "سعد الٌدين 

. تندرج" ظاىرة األفعاؿ الكالمٌية" ربديد ضمن نظريٌة .1فًناىم شبانية أبواب(" ى790)ت التفتازاين

"اػبرب، كاإلنشاء"، أك الطٌلب بتعبًن ا"لٌسٌكاكي"، ذلك لتمٌيزىا عن ؾبموعة من الٌسمات 

من حيث منهجها كربليالهتا  ؛كاػبصائص اٌليت تتشابو يف كثًن من األحايٌن مع نظريٌة أفعاؿ الكالـ

 ة.لٌلغةى دراسة عامٌ كدراستها ا

                                                           
: اؼبطوؿ يف الشرح زبليص اؼبفتاح للخطيب القركيٌن ترتيب كتعليق: عبد اؼبغتاؿ الصعيدم، إيراف سعد الدين التفنازاين -1

 .15، ص8منشورات دار اغبكمة، دط )دس(، ،ج 
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القدمي  اث العري  جوع إىل منابع الت  الر  إال  زلاولة فحات ة عرب ىذه الص  مل تكن رحلتنا العلمي      

اث الزيرر بلآلهو اخلييهة وتذكري فكرنا ادلعاصر بضرورة مراجعة ذلك الت   ألجل مذاكرة رواده،

رأرناىا مناسية للحصر يف وبذلك ميكننا تعداد ما توصل إليو العمل من نتائج  وجواىره الكثرية،

 ىذا ادلوضع:

ا نأتت يف ة احلدرثة كون  زور  راسات الل  ة اكتست الد  ساني  ظررات الل  داولية نظررة من الن  الت  ـ   

وعلم احلساب ...وبكل ،والفلسفة ،ة كادلنطق تزذت من روافد معرفي  و  ة،حليلي  أحضان الفلسفة الت  

 ة.ة الينيور  ساني  ظررة الل  كان ناقصا يف الن  ل ما  ا تكم  مالو عالقة بادلعىن، لكون  

زة يف أثناء استعماذلا دون إمهال ادلعىن ،مركية يف ذلك على عناصر ة بدراسة الل  داولي  الت   هتتم   ـ 

يت ال   ستداللاالات وكذا حتليل عملي   م من خالل ما رقول،يت ررمي إليها ادلتكل  ة ال  ة التيليزي  العملي  

  رصل إىل ادلعىن ادلقصود.ى اخلطاب حت  وىو رتلق   ،يرقوم هبا ادلتلق  

كاء والذ   ،احلاسوب، و داولية انفتاحا ملحوظا على ادلنطقمن خالل الت   سان  رس الل  شهد الد   ـ 

اىرة لظ  ا قصد فهم أمثل امنهجي  ،و ا معرفي   جتماعاال، وعلم فس اإلدراكي  وعلم الن   ،صطناعي  اال

 .ة للكائن اليأري  يليزي  ادللكة الت  ، و ةساني  الل  

وجعل منها ، نة تعررفهامما أثرى مدو   دت روافدىا ،وتعد   ة يف غري استقرار،داولي  لقد نأتت الت   ـ 

 ة.ات عد  تداولي  

 وىذا ما جيعل حتدرد مفهومها أمراً صعياً  ،سان  الل  ، و ة ضمن مفتق اليحث الفلسفي  داولي  تقع الت   ـ

 ة.ة وادلعرفي  ظر الفكرر  الن  ووجهات ، وذلك بسيب اختالف ادلذاىب 
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ىو علم  رتفرع عن حقل معريف   ة تصلح لتكون منهجا إجرائيا ممييًا دلقاربة اخلطابات،داولي  إن  الت  ـ 

 ة.ة الزربي  ادلعرفي   ةات احملسوب على ادلنظومساني  الل  

صات األخرى خص  والت   ،جعلها تلتقي مع رلموعة من العلومزة ة بدراسة الل  داولي  إن  اىتمام الت   ـ 

 جتماعي  االة زعلم الل  و  األسلوبية،و  واليالغة، ،فسي  زة الن  علم الل   زة حنو:لة ادلياشرة بالل  ذات الص  

 غريىا.و 

 :مثل ،حليلوالت   ،ها أن ركون موضوعا لليحثة على مواضيع عدردة رصلح كل  داولي  تأتمل الت   ـ

 ة.داولي  الوظائف الت  

يت كانوا صوص ال  فقهاء "وحبكم طييعة الن  ، و ونوحنور   ،ونأصولي  "بالغيون، و  العلماء العرب اىتم   ـ

فحاولوا دتيييىا عن  عة عنها،ادلعان ادلتفر  ، و ةردرسونا اىتماما كيريا بدراسة صيغ األساليب الكالمي  

ا معارري تداولي   عارري أقل  ا وفق مبعضبعضها  ليالهتم وحت ،فكانت دراساهتم ة حبتة،ما رقال عنها أن 

 . داول  الت   اهت  االون ادلعاصرون داولي  س عليها الت  يت أس  ة ال  داولي  ادليادئ الت   ة تقوم على أىم  زور  الل  

 ةولكن مبصطلحات تراثي   ة،يما ادلياحث األصولي  والس   ،ة يف تراثنا العري  ة مالمح تداولي  ـ توجد ثـم  

 سية إلينا.نعترب أن  بررقها كطرح جدرد زلدود بالن   ومن ث  

ة تنطلق داولي  ات الت  اني  اللس   غم من أن  على الر   ة،ة مع األفعال الكالمي  زور  ميكن دمج الوظائف الل   ـ

زة ترتكي على ات الل  يف حني لساني   ات الكالم ترتكي على الفعل،ىو أن  لساني   م  مهمن ميدأ 

 ظام.الن  
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دقيق ذلك الت   وأغراضو؛ ،ابقة لصيغ الكالمحلظناه من تقسيمات العلماء العرب الس   ما إن  أىم   ـ

وصيزة السامع باعتياره  ،وظروفو ،موأخرى مراعني يف ذلك قصد ادلتكل   ،مييي بني صيزةيف الت  

ررد  ذيحسب ما رقتضيو ادلقام ال   مو إر اهوفه يو اخلطاب،وطررقة تلق   ة،واصلي  ة الت  العملي  يف طرفا 

 فيو.

أو كما  ،ةة حقيقي  أو استفهاما صيزا أصلي   ، ة سواء كانت أمراً أو نيات صيغ الكالم احلقيقي  عد   ـ

ة من يغ األسلوبي  ع عن تلك الص  ا ما رتفر  أم   ة،ة حقيقي  ون ادلعاصرون أفعاال كالمي  داولي  يها الت  رسم  

ة وإفادات تواصلي   ،ودالالت ،اىرة إىل أغراضمعان خترج من مقتضى داللتها الظ  ، و دالالت

م من ده ادلتكل  ذي حيد  متفرعة عن القصد ال   ،نة يف القولمتضم   أفعاال تعد  حبسب ما رقتضيو ادلقام 

 وباختالف قرائن األحوال. يت ررد فيها،وختتلف مقاصده باختالف ادلقامات ال   خالل خطابو،

دل   وإن ،تداول   ىا مبنهج حتليلي  ، ودراستو إر اصوصلن  القدمي من خالل حتليلو ا رس العري  ي الد  دتي   ـ

ا ردل   ة عرر  الأ  و  ،ةرني  على نصوصهم الد   داول  حليل الت  ة العرب دلمارسة الت  على أسيقي   على شيء إّن 

كن ميو  وريدو ذلك ظاىرا من خالل دراساهتم، "،ةة "دراسة تداولي  إن مل رصطلحوا على تسمي  

 :إمجاذلا فيما رتيت

ة ادللفوظ قة بدرجة شد  قو متعل  وتكون نسية حتق   ق يف الواقع،فعل رتحق  ول يف األصل كل  ق  - 

 قو أكرب أو العكس.وحتق   ،ة ادللفوظ أكرب كانت نسية جناحوما كانت درجة شد  كل  و  ودرجة ضعفو،

فيمجرد ، ومثال ذلك صيزة األمر ،قول فعل فكل   وحتقيقو بواسطة فعل، ،قول ميكن إجنازه كل   -

 عل.ـوحتورلو إىل ف ،ركون ذلك عيارة عن إجناز قول هوتنفيذ ،ظ باألمرلف  الت  
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رقع  يغ الفالفعل يف الص   وادلعاىدات، ،ومثال ذلك صيغ العقود ،ن يف القولكل فعل متضم   -

 وجل  ظ بقول لف  إنتاج فعل عن طررق الت  ها ب عنما رتت  ظ بالقول ادلناسب لو ، و لف  عن طررق الت   إال

وىا عد   بل فاهتم،غريمها يف  مؤل  ، و وسورل" ،أوستني"ادلعاصرون حنو: نو ولي  داادليادئ حتدث عنها الت  

 عال الكالم.ـة أفذي قامت عليو نظرر  األساس ال  

مادام   ءواإلنأا ،مييي بني اخلربىتمام بالت  رنيزي اإل إىل نتيجة مفادىا أن و ال "أوستني"ل توص    -

 ا .ا إجنازر  ي  كالمها حيمل فعال كالم

 ة.ة األفعال الكالمي  ة لنظرر  واة األساسي  نة يف القول الن  ة ادلتضم  األفعال الكالمي   تعد   -

ق فيما رتعل   "أوستني"يت طرحها أستاذه على األفكار ال   "سورل"يت قام هبا عدرالت ال  إن  الت    -

 باعتياره غري ادلياشر)ادلتضمن يف القول( ي يف رلملها على الفعل الكالمي  ترك   بالفعل الكالمي  

ة انتقال ح من خاللو كيفي  حيث روض   ،"سورل"ة من مراحل حبث ل مرحلة مهم  ذي رأك  الفعل ال  

تفهم عن طررق  )غري مياشرة( إىل داللة مستليمة ة )مياشرة(كونا داللة حرفي    ،داللة من رلر  الد  

 ذي وردت فيو.استقصاء ادلقام ال  

فسلك منهجا متمييا يف  والوظيفة، ،ة بني الينيةداولي  عنارة كيرية بالعالقة الت   "كاكيالس  "ريدي  -

أن  تعد   يت التخري ...وال  والت   ،قدميوالت   ،والوصل ،ة كظواىر الفصلة التكييي  واىر الينيور  حتليل الظ  

 م إىل حتقيقها.ة رسعى ادلتكل  غارات تواصلي  ، و تكون أغراضا
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فلم رزفل  "كاكيالس  "باىتمام بالغ يف حتليالت  ادلخاطب(، و طاب ) ادلتكلمحيظى طرف اخل -

، وقصده من ل اىتمامو يف العنارة بزرضوورتمث  ، وادلخاطب؛ معن العالقة القائمة بني ادلتكل  

 امع من اخلطاب.يت جينيها الس  بالفائدة ال   حتفاءاالا اىتمامو بادلخاطب فيتمثل يف أم   الكالم،

ة ضمن مياحث علم ادلعان من خالل ا إىل ظاىرة األفعال الكالمي  ضمني   "كاكيالس  "أشار  -

اخلربي  بني األسلوب ) داول  الت   رتياطباالوقد أوىل عنارة كيرية  ،(نأاء)اخلرب واإلة اىرة األسلوبي  الظ  

 بـادلعان ىتماماالعلى  ة مع حرصو القوي  واصلي  ووظيفتو الت   ي،معناه اإلبالغ( و ياإلنأائ أو

 ال يت "أفعال الكالم" يت درسها بلزة ادلعاصررنوالظواىر ال   اة من اخلطاب،ة ادلتوخ  واألغراض اإلبالغي  

 رراد هبا ختصيص اخلطاب أو تنييو ادلخاطب...

مراعاة و  ،مغرض ادلتكل  ، و اق احلالة كسي  ومفاىيمو األساسي   ،مبقوالتو قد ركون ادلنهج الوظيفي   -

 مناحيو يف شت   اث العري  امع أداة من أدوات قراءة الت  وإفادة الس   ،طراف اخلطابالعالقة بني أ

 مفتاحا من مفاتيح فهمو.و 

ال يت حتيلنا إىل ة ا مؤس سا على أحوال الينية اإلسنادر  والت تخري دتثل ّنطا تيليزي   ،إن  ظاىرة الت قدمي -

ـة  حسب ما تقتضيو الأ روط الت داولي  أو تقدميو  ،مكو ن من مكو نات الينيـة ـم يف تتخريالت حك  

 أو ادلؤخر ( مع ادلقام. ،كانسجـام ادلقال ) ادلقد م

وما دامت الكتابة  قة هبذا ادلوضوع،واإلحاطة بكل اجلوانب ادلتعل   ،عي اإلدلام األخري ال أد  يف     

ة ما ىو ما ورد يف حبثنا من رؤى نقدر   جنيم أن   ة يف أرقى مستوراهتا ال تعدو كونا احتماال،قدر  الن  
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زلزل يف حيثيات ىذا ـ  واألفق فيو أوسع دلن أراد الت ،ة، ريقى اجملال مفتوحا دائمامقاربة خاص   إال

 ادلتداخلة فيما بينها.    ، يةادلنهج ادلتأع  

 دلني.احلمد هلل رب  العاو  أو زلل، ،وتاوز عنا كل  خطت ،وررضاه ،وفقنا اهلل دلا حييو      
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 ملحق اآليات القرآنية

 الصفحة الرقم السورة اآليـــــة

َعْمَت َعَلْيِهْم﴾. ﴿ ِاْىِدنَا الصَِّراَط الُمْسَتِقيَم،  036 65-64 الفاحتػة صَِّراَط الَِّذيَن أَنـْ

َتْكُفُروَن باهلل وَُكْنُتُم َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميُتُكم ثُمَّ ُيُحِييُكْم ثُّمَّ ﴿َكْيَف 

 .(ِإلَيِو تـُْرَجُعوَن﴾

 البقػرة

6; :<-;7 

ُتْم تـَْتلوَن الِكَتْاَب َأَفاَل  ُفَسُكْم َوأنـْ ﴿أتَأُمُروَن النَّْاَس بِالبِِّر َوتـَْنَسوَن أَنـْ

 تـَْعِقُلوَن﴾.
22 ;6 

 023 63 ﴿ُأْولَِئَك َعَلْى ُىَدًى ِمْن رَبِِّهْم َو ُأْولَِئَك ُىْم الُمْفِلُحوَن﴾.

 ﴿ أَلِم َذِلَك اّلِكَتاُب﴾.
60-60 

023-

060 

 ﴿ َلُكْم ِفْي الِقَصاِص َحَياٌة﴾.                                           
057 

030-

063 

َنا بِاهلِل َوبِاليَـْوِم اآلِخِر َوَما  ُىم ِبُمْؤِمِنيَن ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل  آَمنـْ

 ُيَخاِدُعوَن﴾.
66-67 060 

 064 60 لِلُمَتِقيَن﴾ ُىَدى ِ ﴿

﴿إنَّ ِفْي َخْلِق السََّمواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف الَليِل َوالنـََّهاِر َوالُفْلِك الِّتي 
َفُع النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اهللُ ِمَن السََّماِء ِمنْ َماٍء  َتْجِرْي ِفَي الَبْحِر ِبَما يـَنـْ

ابٍَة  َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح فَأْحَيا ِبوِ اأَلْرَض بـَْعدَ َمْوتَِها ،َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلَّ دَ 

042 064 
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 السََّحاِب الُمَسخَِّر بـَْيَن السََّماِء َواأَلْرِض آلَيَاٍت ِلِقوٍم يـَْعِقُلوَن ﴾.
 067 051 ﴿ِإنََّما َحرََّم َعَليُكُم الَميِّّتَة َوالدََّم﴾

يَن اْسَوَدْت ُوُجوُىُهُم أَكَفْرُتم بـَْعَد إيَماِنُكم﴾.  ﴿فَأمَّا الذِّ

 آؿ عمراف

064 ;7 

 024 14 ﴾                                                     َولَيَس الذَّكُر َكاألْنثى﴿

 024 13 ﴾ربِّ إّني َنَذرُت لَك َما ِفي َبطِني ُمحّررا﴿

 06 026 ﴿وتِْلَك األيَّاُم نَُداِولَُها بـَْيَن النَّاِس﴾

 076 050 النساء ﴿ ِإنََّما اهلل ِإَلٌو َواِحٌد﴾

 021 00 ﴾﴿فـََلُهنَّ ثُلثا َما َتركَ 

 025 64 ادلائدة ﴾اليَـْوَم َأْكَملت َلُكم ّديَنكم﴿

 53 50 األنعاـ أِقيُموا الصَّاَلة﴾ ﴿َوأنَ 

 52 31 األعراؼ ﴿فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فَيْشَفُعوا لََنا﴾

ُر الَحاِكِمينَ  ﴿فَاْصِبروا َحَتى  020 65 ﴾َيْحُكم اهلل بَيَننا َوُىو َخيـْ

ُرَك َمْا يـَْعُبدُ  آبَاُؤنَا َأْو َأْن نـَْفَعل  ﴿قَاُلْوا يَْا ُشَعْيُب َأَصالَُتَك تَاُمُرَك َأنَّ نَـّتـْ
 .الَحِليُم الرَِّشيُد﴾ ِفْي أْموالَِنا َما َنَشاُء إنََّك ألَْنت

 ىػود
87 ;6 

 َبَشًرا إنَّ َىَذا إالّ َمَلٌك َكرِيٌم﴾﴿َما َىَذا 
 يوسف

 

10 032 

 022 01 ﴿َورَْاَوَدْتُو الَِّتْي ُىَو ِفْي بـَْيِتَها َعْن نَـّْفِسِو﴾

ٌر َجِميلٌ ﴿   035 06 ﴾َفَصبـْ
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 031 01 الرعد جّناتِ عْدن َيْدُخلونـََها

نَـْيِن إنََّما ُىَو ِإَلٌو َواِحٌد﴾ ﴿ال  027 30 النحل تـََتِخُذوا ِإَلَهيِن اثـْ

 9: 00 مرمي ﴿يَْا َيْحَي ُخِذ الِكَتاَب ِبُقوٍَّة﴾

 022 56 طػػو ﴿فـََغشِّيـَُّهم ِمَن اليَِّم َماَ َغشِّيَـُهم﴾

 ﴿أأْنَت فـََعْلَت َىَذا بِآِلَهِتَنا بإبـَْراِىيم﴾
 األنبياء

 

 

62 50 

 22 16 ﴾َوَجَعْلَنا ِمَن الَماِء ُكلَّ َشيٍء َحي  ﴿

 7; 41 َكِبيَرُىم َىذا﴾  ﴿َبل فـََعَلو

َوأنَا َعلْى َذاِلُكم  ﴿قال َبْل رَّبُُّكْم َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض الَِّذْي َفَطَرُىَن،
 أَلِكيَدنَّ أْصَناَمُكْم بـَْعَد أْن تـَُولُوا ُمْدِبرِيَن﴾. َوتَاهللِ ِمَن الشَّاِىِديَن، 

57-56 60 

 031 72 احلج َذاِلُكُم النَّاُر﴾﴿َافَأُنَِبَئُكم بِبَشر  ِمْن 

 030 45 النور ﴿َواهللُ َخلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن مَّاٍء﴾

 043 41 الفرقاف ﴿ أَىَذا اّلِذي بـََعَث اهلل َرُسواًل﴾

 020 71 الشعراء ﴿قَاُلوا نـَْعُبُد َأْصَناماً فـََنَظُل َلَهْا َعاِكِفيَن﴾

بُِورَك َمْن ِفي الّنِارَ وَمن َحَولَها َوُسْبَحاَن اهلِل ِوديَّ َأْن نُ  ُ ىافَلمَّا َجاءَ  ﴿
 ﴾.                                                 اْلَحِكيُم*َوألِق َعَصاكَ  زُ َربِّ اْلعاَِلميَن*يا ُموَسى إَّنّو أنَا اهلل الَعزيُـ 

 النمل
66-67-

06 
055 

نَيا  023 64 العنكبوت إالَ َلْهٌو َو َلِعٌب﴾ ﴿َوَما َىذِه الَحيْاُة الدُّ

 042 25 لقػماف ﴿ َولَِئْن َسأْلتَـُهم َمْن َخَلَق السََّموْاِت َواأَلْرَض لَيَـُقولُّّن اهلُل﴾.
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 9: 18  ﴿َوالَ َتْمِش ِفْي اأَلْرِض َمَرَحًا﴾

 021 12 السجدة ﴿ َوَلْو تـََرى ِإَذ الُمْجرُِموَن نَاِْكُسوا ُرُؤوِسِهم ِعْنَد رَبِّهِم﴾

  ﴿َافـََترْى َعَلْى اهلِل َكِذباً أْم ِبِو ِجنٌَّة﴾

 سبأ

 

66 :7 

َها َوَما يـَْنِزُل ِمَن السََّماِء َوَما  ﴿يـَْعَلُم َما يـَلُِّج ِفْي اأَلْرِض، َوَما َيْخُرُج ِمنـْ
 053 60 يـَْعُرُج ِفيَها﴾

َها َغوٌل َو اَلُْىْم َعْنهْا يُنَزُفوَن﴾  050 25 الصافات ﴿الِفيـْ

َنا ِلَداُوَد ُسَلْيَماَن نِْعَم الَعْبد إنَُّو َأوَّْاُب﴾  66 16 ص ﴿َوَوَىبـْ

 9: 36 الزمر ﴿َلْو َأّن ِلْي َكرَّةً فَأُكوَن ِمَن الُمْحسِِّنيَن﴾

تـََولُّوا َعْنُو َوقَاُلوا  (ثُمّ 31﴿أّنى َلُهْم الذِّْكَرى َوَقْد َجآَءُىْم َرُسوٌل مُِّبيُن)
 ُمَعلٌِّم َمْجُنوُن﴾

 52 02-01 الدخاف

 52 51 القمػر ﴿َوَلقَد أْىَلْكَنا أْشَياَعُكم فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴾

 52 16 احلديد ﴿أَلْم يَأِن لّلِذيَن آَمُنوا أْن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهم ِلذِْكِر اهلِل﴾

  ﴿ُىَو الُلُو الَخاِلُق الَباِرُئ اّلُمَصوُِّر﴾

 

 احلشر

 

24 026 

﴿َما َأفَاَء اهلُل َعْلْى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل الُقَرْى َفِلَلِو َولِلرَُّسوِل، َوِلذِّْي الُقْرَبْى 
َكْي اَل َيَكوَن ُدْوَلَة بـَْينَ األْغِنياَِء  َوالَيَتاَمْى َوالَمَساِكيِن، َواْبن السَّبِيل ِ

تَـُهوا َواتـَُقوا اهلل إّن ِمْنُكمْ َوَما أتَاُكُم الرَُّسولُ َفُخُذوه وَما نـََهاُكم عَ  ْنوُ فَانـْ
 اهلل َشِديُد الِعَقاِب﴾

07 06 

 60 05 ﴿َمَثُل الَِّذيَن ُحِمُلوا التَـَورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمِثِل الِحَماِر َيْحِمُل أْسَفارَا 
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 اجلمعة الظَّاِلِميَن﴾بِيَس َمَثُل الَقْوِم الِِّذيَن َكذَّبُوا ِبآيَاِت اهلِل َواهللُ الَ يـَْهِدْي الَقْوَم 

﴿إَذا َجاَءَك الُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اهلِل، َواهلُل يـَْعَلُم أنَّك 
 َلَرُسوَلُو، َواهللُ َيْشَهُد إنَّ الُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَن﴾

 0: 60 ادلنافقوف

 52 28 ادلزمل ﴿َربِّ اْغِفْر ِلي َولَوالَديَّ﴾.

 024 04-03 ﴾َكَما َأرَسلَنا ِإَلى ِفرَعوَن َرُسوالَ فـََعصى ِفْرَعوُن الرَُّسولَ ﴿

 51 16 ادلرسالت ﴿أَلِم نـُْهِلِك األوَّلِيَن﴾

 043 01-02 الشمس َوالَقَمِر ِإَذا َتاَلَىا﴾. ﴿َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا،

 043 01-03 الضحى َو َما قـََلْى﴾ ﴿والُضَحىْ  والَّليِل ِإَذا َسَجى َمْا َوّدَعَك رَبُّكَ 

 017 10-11 القارعة ﴿ َوَمْا َأْدرَاَك َمْا ِىيَّو نَاُر َحاِميَُّة﴾

 025 02 العصر ﴿ إنَّ اإِلْنَساَن َلِفْي ُخْسٍر﴾

 040 06 الكافروف ﴿َلُكْم دِّيَنُكم َوِليَّ دِّيِن﴾

 022 01 دادلسّ  ﴿تبَّْت َيَدا أَِبي َلَهٍب﴾

 032 01-02 اإلخالص اهللُ َأَحُد اهلل الّصَمُد﴾﴿ُقْل ُىَو 
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 الشعريةملحق الشواىد 

 21 َوَيومػًػا لنػَّا   فَػْيومػًا َعَلْينػػَا، 

 63 ىأتَاِّنيْ َىَواىا قَػْبَل أْف أْعِرَؼ اذْلَوَ 

نْػَيا  63 ِإِّّن رَأْيُت َعَواِقَب الدُّ

 65 فَػْتٌح تُػْفَتُح أَبْػَواُب السََّمْاِء لَوُ 

 65 َجزَاُكُم اجلَْاَلُؿ بَػْْيَ ِدَمْشقِ 

 68 َلْفٍظ تَػُقوُؿ الشيْعَر َزْعنَػَقةً  يي بِأ

 81 َعَسى الَكَرب اليِذْي أَْمَسْيُت ِفْيوِ 

ُمَها  83 َكْم نَػْفَخٍة لَك َلَْ ُُيَْفْظ َتذَّ

 139 قَاَؿ ِلْ : َكْيَف أَْنَت؟ قُػْلُت: َعِليٌل    

ْر َعُث الَ 
ُ
 142 َأْخَفى َعَلْى َأَحػػػٍد أنَا ادل

 142 يَا ْبَن اأَلَكارِـِ ِمْن َعْدنَاَف َقْد َعِلُموا 

 145 َىَذا أَبُو الصَّْقِر فَػْرًدا ِفْ زَلَاِسِنِو   

 147 َىَواَي َمَع الّرَّْكِب الَيَمانِيَْي ُمْصِعٌد 

َْرقَاِء اَلَح ِبَسحػْػرٍة   147 إَذا َكوَْكُب اخلَّ

 153 َمََت تَػْهُزْز َبِِنْ ُقْطٍب َتَِْدُىْم 
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ػػػِهم َرزَاٌف   153 َجُلوٌس ِفْ رَلَاِلسي

 154 َكْم َعاِقًل َعاِقٍل َأْعَيْت َمَذاِىُبُو 

ـَ َحائَِرةً ى  154 َذا اّلِذْي تَػَرَؾ اأَلْوَىا

 156 قَاَلْت، َوَقْد رََأِت اْصِفرَارِي َمْن ِبِو؟ 

 162 رَأِسي َسرٌج، َوَعلى أبِيِو ديرع حَتْتَ 

 180 َوَتُظنُّ َسْلَمى أَنَِِّنْ أَْبِغْي ِِبَا                       

 180 أَُقوُؿ َلُو: اْرَحْل الَ تُِقيمَّنَّ ِعْنَدناَ    
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 معجم المصطلحات

 الصفحة المقابـل األجنبــي المصطلــح

 Conventional Procedure 94 إجراء عرِف

 Assertifs 118 اإلخباريات

 Direction d' Asustement 112 االختالؼ ِف اَتاه ادلطابقة

 Illocutionary Point 112 للفعل إلجنازيااالختالؼ ِف الغرض 

 Propositional Content 115 االختالؼ ِف اتوى القضوي 

 Implication 23 االستلزاـ احلواري

 Implication Conversationnelle 40-120 احلػواري                            االستػلػزاـ

 Conventional Implicatur 40-39 االستلزاـ العرِف                                              

 Deixis 23 اإلشارات 

 Social Deictics 43 االجتماعية                                                   اإلشاريات

 Discouse Deicties 43 إشاريات اخلطاب                                                 

 Temporal Deictics 43 اإلشاريات الزمانية                                                  

 Personal Deictics 43 اإلشاريات الشخصية                                                 

 Spatial Deictics 43 اإلشاريات ادلكانية                                                     
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 Deictique 42 اإلشػاريػػات 

 Declarations 120 اإلعالنيػػات  

 Actes Illocutoires 36 إجنازية                                                      أغراض 

 Presupposition 36 االفرتاض السابق                                                        

 Presupposition 23 االفتػراض ادلسبػق                                                  

 Les Verdictifs 103 أفعاؿ األحكاـ

 Les Énonces Constatives 91 عاؿ اإلخباريةاألف

 Les Énoncés Per Formative 92 األفعاؿ األدائية

 Performatifs 109 األفعاؿ األدائية 

 Les Actes Illocutionnaires Directs 116 األفعاؿ اإلجنازية ادلباشرة                             

 Les Actes Illocutionnaires Indirects 116 األفعاؿ اإلجنازية غري ادلباشرة                        

 Les Expositives 103 أفعاؿ اإليضاح /العرض

 Les Commissives 103 أفعاؿ التعهد

 Les Conductives 103 أفعاؿ السلوؾ/السرية

 Les Actes De Language 35 الكالمية                                              األفعاؿ

 Les Executives 103 أفعاؿ ادلمارسات/القرارات
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 Actes lecutoires 35-98 أفعاؿ قولية                                                            

 Commissifs 119 االلتػػزاميػات  

 Performance L’inguistique 27 اإلجناز اللغوي                                              

 Emetteur 19 الباث 

 Pragmatique Radicale 27 التداوليػػة األصليػػػة                             

 Pragmatique Intégrée 26 التداوليػة التكاملية                                              

 Pragmatique Universelle 27 التداولية الكلية                                              

 Pragmatique 16-17 التداولية

 Expressifs 119 التعبيػػرات 

 Intonation 109 التنغيم

 Directifs 118 التوجيهػػػػات   

 Pragmatisme 26- 15 الذرائعية 

 Sémiotique 17 السيميائية   

 Formal Language 25 الصورية أو الشكلية                                                   

 Phénoménologie Du Langage 31 الظاىرتية اللغوية                                         

 Ordinary 55 العادية  
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 Ponctuation 109 عالمات الرتقيم 

 Syntaxe 17 علم الرتاكيب                                                                  

 Sémantique 17 علم الداللة                                                                

 Sciences De l'homme 23 علـو اإلنساف                                                    

 Sciences Cognitive 23 العلـو ادلعرفية 

 Actes Peslocutoires 35 غايات تأثريية                                                     

 Persuader 101 فعل االقتناع                                                                 

 Acte Illocutioire 35 -100 الفعل اإلجنازي

 Acte Illocutionnaire 107 الفعل االجنازي                                                    

 Acte Perlocutoire 37-101 ريػل التأثيػالفع

 Acte Phatique 95 الفعل التبليغي

 Acte De Prédication 107 الفعل احلملي                                                      

 Acte Rhétique 99 الفعل اخلطايب

 Acte Phonétique 98 الفعل الصويت

 Acte Propositionnel 105 فعل القضويال

 Acte D’énonciation 105 القوؿفعل 
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 Acte Locutoire 98 القوؿ                                                             فعػل

 Act Locutionnary 97 فعل الكالـ األصلي                                                   

 Acte Illocutoire 101 الفعل ادلتضمن ِف القوؿ                                             

 Acte Perlocutoire 101  الفعل الناتج عن القوؿ                                              
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110 

 Intention 109 القصد     

 Compétence L’inguistique 27 الكفاءة اللسانية                                             

 Le Principle De Cooperative 120  مبدأ التعاوف                                             

 Intentionnalité 104 مبدأ القصدية 

 Réalité Agissante 23 الفعاؿ                                                     الواقع مبدأ

 Recapture 19 ادلتلقي 
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 Descriptive Fallacy 23 ادلعاجلة ادلشرتكة بْي الذوات  أو البّْي الذاتية                             
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 :اكيّ يعقوب السكّ  يترجمة موجزة ألب-1

ولد ِف  ،"اكي اخلوارزمي احلنفيين أبو يعقوب يوسف بن زلمد بن علي السكّ سراج الدّ "

  (،عاش ِف ظل الدولة اخلوارزمية وسلطاهنا الرابعـ6611ىػ، 555سنة )  (خوارـز)قرية من قرى 

ر ِف قلبو أف خيلص مث وقّ  الثالثْي من عمره، اخرتع صناعة ادلعادف حَتّ  ،"زػتأأيل أرسالف بن "

وعلـو اللغة  ،وأصولو ،والفقو ،وعلم الكالـ ،ادلنطق، و على دراسة الفلسفة وانكبّ  ،لوفتفرغ  للعلم

 . 1البالغية حَت أتقنها

   .شيوخّو ومصّنفاتو  -2

 "ابن صاعد احلارثيّ "و "دين اخلياطيسديد الّ "اجم أنّو تتلمذ على يد ذكرت كتب الرتّ 

وقد أشاد ِف مباحثو  ،وىم مجيعا من فقهاء ادلذىب احلنفيّ  "،زلمد بن عبد الكرمي الرتكستاِّن"و

كتاب ِف الطلسم و  بياف،التّ و  شرح اجلمل، :منها فات شَتّ ولو مصنّ  ،ة بأساتذة احلامتيّ البالغيّ 

" و ومن أهّ  رسالة ِف علم ادلناظرة، باللغة الفارسية، يظهر أنّو كاف يشتهر ِف ها كتاب "مفتاح العلـو

وأحد  ،ن ِف علـو شَّت م متفنّ ففيو متكلّ :"يقوؿ عنو "ياقوت احلموي" إّف  َتّ عصره شهرة واسعة ح

 رمحو ا رمحة واسعة. ىػ626.توِف خبوارـز سنة 2كباف"ذين سارت بذكرىم الّر أفاضل العصر الّ 

 

 

                                                           

.14ص :مفتاح العلـو :السكاكيبو يعقوب أ - 1  
 .14ص  ادلصدر نفسو : -2
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 أثر الّسكاكي في البالغة العربّية :     -3

اشتهر ِف  ابع،ة ِف القرف السّ من أعياف رجاؿ البالغة العربيّ  "كاكيأبو يعقوب السّ "يعد      

َل يقصد ِف البداية إىل تأليف كتاب ِف البالغة  "كاكيالسّ "الواقع أّف عصره شهرة واسعة، و 

"" :ؿ شاىد على ذلك عنواف الكتابأوّ و  ،ادلتداوؿ مبفهومها اخلاصّ  فالكتاب ليس  مفتاح العلـو

، أو علم األدب  ،اه "علم األدب"...وعلم األدبح لعلم واحد سّ بل مفتا  مفتاحا لكل العلـو

مث  ،حووالنّ  ،رؼة تبدأ من علمي الصّ أو علـو أدبيّ  ،اإلطالؽ ىو حصيلة عدة أنواععلى  العاـّ 

 ستدالؿاال، أو يطلبانو من مباحث وما يقتضيانو ،افالبيّ ، و ع إىل علمي ادلعاِّنتتوسّ 

غة ما نت كتايب ىذا من أنواع األدب دوف نوع اللّ "وقد ضمّ ح من خالؿ كالمو ،ويتضّ 1والشعر"

حو ت علم النّ عرؼ بتمامو ....وأودفأودعتو علم الصّ  وىي عدة أنواع متآخذة، ،منو رأيتو البدّ 

مو كاكي ،قسّ ة مصنفات السّ غرّ  "كتاب ادلفتاح".كما يعترب 2ومتامو بعلمي ادلعاِّن والبياف" ،بتمامو

والكبري ، بأنواعو الصغري شتقاؽواال ،رؼؿ منها بعلم الصّ األوّ  خصّ ، ةإىل ثالثة أقساـ أساسيّ 

والبياف  ،بو علمي ادلعاِّن الث فخصّ ا القسم الثّ أمّ  حو،اِّن لعلم النّ وجعل القسم الثّ  واألكرب،،

ووجد أيضا  وادلعنوية، ،فظيةة اللّ سنات البديعيّ ، ودراسة اوالبالغة ،وأحلق ِبما نظرة ِف الفصاحة،

فأفرد ، والقواِف؛ والبياف ُيتاج إىل الوقوؼ على علمي العروض ب على علمي ادلعاِّنّ من يتدرّ أّف 

                                                           

www .alfaseeh.com - 1 
 .479،480،ص 1999( دط)إفريقيا الشرؽ، ،بريوت، ،لبناف البالغة العربية أصوذلا وامتداداهتا: زلمد العمري-2
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وادلعاِّن  ،حوالنّ ، و رؼوبذلك اشتمل ادلفتاح على علـو الصّ ، 1ذلما ادلبحث األخري ِف الكتاب 

 والقواِف . ،والعروض وادلنطقّ  ،والبيافّ 

البياف ، و بعلمي ادلعاِّن الث من الكتاب اخلاصّ دوت بالقسم الثّ  "كاكيالسّ "يبدو أّف شهرة        

يغة فقد أعطى الصّ  وادلعنوية، ،فظيةواسنات البديعية اللّ  ،والبالغة ،لواحقهما من الفصاحةو 

ويشرحوهنا مرارا، إذ استطاع أف ينفذ من  ،يت عكف عليها العلماء من بعده يتدارسوهناة الّ هائيّ النّ 

وأفكار  ،ةة قبلو إىل عمل ملخص دقيق مجع  فيو بْي أفكاره اخلاصّ البالغيّ خالؿ الكتابات 

جريد والتّ  ،عليلػة ِف التّ زلكمة بقدرتو ادلنطقيّ  ،و صياغة مضبوطةوصاغ ذلك كلّ  ْي من قبلو،البالغيّ 

 .2حديد....والتّ  ،فريغػوالتّ  ،عريفػوالتّ 

ألّف  والباحثْي، ،ْي العربكاف موضع اىتماـ البالغيّ   "، فقدكاكيالسّ "مو ما قدّ ونظرا إىل 

 اكي".....اليـو موضع عناية من قبلكالسّ "وِبذا يعترب  والشعر، ،وادلنطق ،حوبالغتو َتمع بْي النّ 

 3وادلقعدين..." ،ْيفضال عن البالغيّ  وادلناطقة، ،ْيداوليّ ْي التّ سانيّ اللّ 

، ومن خالؿ ىذه اجلو  يتضح لنا أّف اجلهاز الواصف عند لة الّسريعة ِف كتاب مفتاح العلـو

 4يتألف من أنساؽ القواعد اآلتية: "كاكيالسّ "

 بتكوين ادلفردات. ة هتتمّ ة صرفيّ قواعد صوتيّ  -

                                                           

.19ص :مفتاح العلـو: كاكيأبو يعقوب السّ - 1 
.287،288، ص (دس)2رؼ ،طادار ادلعالقاىرة ،، مصر:البالغة تطور وتاريخ:شوقي ضيف - 2 

 .271،ص (دس)،(دط)دار النهضة العربية، ،بريوت، لبناف:ِف تاريخ البالغة العربية:عبد العزيز عتيق -3
 .27،ص 1999( دط)بريوت ،إفريقيا الشرؽ ، ،لبناف، البالغة العربية أصوذلا وامتداداهتا: زلمد العمري -4
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 ل بتأليف ادلفردات فيما بينها لتكوين اجلملة .ة تتكفّ قواعد حنويّ  -

ابط القائم بْي اجلملة خارج القواعد برصد الرّ  والبياف( هتتمّ  ،علمي ادلعاِّنة )قواعد تداوليّ  -

 ة ادلمكن أف تنجز فيها مطابقة الكالـ دلقتضى احلاؿ.بقات ادلقاميّ والطّ  ،ةحويّ النّ 



 
 

 

 

قائمة المصادر 
والمراجع
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 ملخص باللغة العربية:

يقومّعلىّدراسةّاستعمالّالّلغةّيفّإطارّالعالقةّبنيّّ،علمّلغـويّّ"pragmatiqueّLaّّ "ـةّالّتداوليّّ    

وقطبّرحاىاّّ،ومنّأىـمّمفاىيمهــاّاملركزية،ّومقاماتّ،فهاّمنّمالبساتـنـيّبكلّماّيكتواملتلقّّّ،املتكّلم

ّ(0791)أوستيـن ّّّتّنظّرّهلاّالفيلسوفّاالجنليزيّّالّ( Les actes de langage)ـةّعـالّالكالميّّــةّاألفنظريّّ

ّعّمق، ّــمث ّتلميذه ّداولّّالتّّّرسالدّّّحـمالمّبدتّوقدّ،(0791)سيـرل ها ّيفّاملعاملّواضحةّهّؤمباد و،

ّاألفعالّالكالميّّّـّضمنيّ"كاكيالسّّ"أشارّّثي،ّحبمةيـالقدّةيّّالعربّةيّّغّواللّّّراساتالدّّ ّإىلّظاىرة ةّضمنّا

ّاملع ّالظّّـمباحثّعلم ّخالل ّمن ّاألساين ّواإلنشاءـاخلّ)ّةلوبيّّـاىرة ّ(رب ّكبرية ّعناية ّأوىل ّو ّرتباطباال،

علىّّواصليةّمعّحرصوّالقويّّووظيفتوّالتّّّ،معناهّاإلبالغي،ّّويبنيّاألسلوبّاخلربيّأوّاإلنشائّداولّّالتّّ

ّتّدرسهاّبلغةّاملعاصرينّ"أفعالّاخلطاب،ّوالظواىرّالّّاةّمنّةّاملتوخّّواألغراضّاإلبالغيّّ،ّبـاملعاينّّىتماماال

ّ.الكالم"ّ

Résumé: 
 

Pragmatique délibérative La connaissance de la langue, basé sur une étude de 
l'utilisation de la langue dans le contexte de la relation entre le locuteur et le 
récepteur avec tout enveloppé dans les circonstances et les sanctuaires, et des 
concepts les plus importants qui font  rage théorie des actes centraux et pôles de mots 
qui ont été indiquées par le philosophe anglais ( Austin 1970), ensuite son élève 
(Searle, 1972), l’avait approfondie et il est apparu, propose leçon de délibération et 
de principes clairement définis dans les études linguistiques ancien arabe, si. indique 
« Alsakaki » implicitement au phénomène des actes linguistiques au sein Détectives 
sémantique à travers le phénomène construction sémantique de l’information et le 
rédaction stylistique et le premier grand soin en collaboration délibératif entre les 
nouvelles de style informées ou rédigées et démontrées son rôle communicatif avec 



son engagement à un fort intérêt pour les significative et les fins des obligations de 
déclaration et les phénomènes discursifs étudiés par la langue contemporaine " actions 
parlent " . 
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