
 مقدمة
 

 أ
 

 الجمهوريــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيــــة

 وزارة التعليــــم العالـــــــــــي والبـــــــحث العلمـــــي

 -مستغانـــم  –بن باديس ة عبد الحميد جامعـــ

 ربي والفنــونـكليــة األدب الع

 قســم األدب العربــي

 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر

 تخصص لسانيات تطبيقية 

 وانـبعن

 

 





 تحت إشراف الدكتور -                 

 إبراهيمبلقاسم■من إعداد الطالب: -   

 *عصامبوزيدي



 

 

 

 

 أفعال الكالم عند األصوليين

 -دراسة تداولية  -

 الجامعية السنة

2018/2019 



 مقدمة
 

ب  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

ت  
 

 

 

 

 

مام )الشيخ البوزيدي رحمه هللا(، لى روح الوالد اإلإهدي هذا العمل المتواضع أ

لى الشيخين الجليلين العظيمين إعمال صالحة، وأن يبشر بما نعمل من أونرجو 

 مستغانم في هاته األيام:الذين فقدتهما 

 الشيخ العالم الحاج جياللي بلمهدي.-

 صولي محمد قبورة.الشيخ العالم المحدث األ-

 ن يكرمنا ببرها.أن يطيل عمرها وأم الوالدة نسال هللا لى األإو

 جميعا. واإلخوان واألصهار واألحباب واألوالداالخوة والزوجة  إلىو

 درسوا معنا جميعا. الذين لى الزمالءإ

 وهللا الموفق

  



 مقدمة
 

ث  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــقدمـــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

ج  
 

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

نما هو عن حبه وميوله  لذلك الفن، فها هو هذا البحث إحينما يختار بحثه، ن الطالب إ

الفكر  ورموا كرةنما يخبر عن حبنا لهم ولفنهم الذي تفننوا فيه إصوليين الذي وقف عنه األ

نما يخبر عن تعلق بهم إ (الكالم عند االصوليين )أفعالفيه عاليا، فاختيارنا لهذا الموضوع 

لى إنظار ولكي نكون نقطة من النقاط التي تساهم في توجيه األ ،تارة ما يقولون نفقهن لم إو

 هذا الفكر العجيب في تفكيره وطرحه واستنباطاته.

 نإ)و حداثيةتسمية  ؛الكالم فأفعالجمع بين شيئين: الحداثة والتراث، هذا البحث 

وفي التراث تسمى بالخبر  ،ظهرت بعض التقاطعات في اللفظ والطرح مع التراث العربي(

لى مزيد إالتي تدفعنا  حسن تلك العبارة التي ذكرها الدكتور مسعود صحروايأا مو واإلنشاء

هائال في الكتابات والدراسات العربية الحديثة تعاني فراغا كبيرا ونقصا  المكتبةن إ" اهتمام

  صت في بحث الظاهرة من وجهة نظر لسانية" تخص التي

بحاث التي عالجت هذه الظاهرة هو كتاب "التداولية عند العلماء األهم أولذلك وجدنا 

للدكتور يحي  "األصوليالعرب"، للدكتور مسعود صحرواي وكتاب" القراءة في الخطاب 

وهو  أالشيء مهم، وهنا يظهر  والدراستينلى حد بعيد كان اعتمادنا على هذين إو ،رمضان

      وقد صرح التي تخبر عن الصعوبة التي القيناها، قلة المراجع التطبيقية لهذه الظاهرة، 

، ل دراستهلى مثإنادرا بل نحتاج ن لم يكن إن مثل دراسته قليل جدا أد. مسعود صحرواي 

ية العرب تثري المكتبةن يكون هذا الموضوع في دراسة معمقة ومطولة أجمل أولذك ما 

 اللسانية.

حبلك على  براهيم بلقاسم، وهو يقول بلسان حاله ومقاله،إشكر السيد الدكتور المشرف أو

 لهذه الثقة الكبيرة منه. أهالنا سكنا ل غاربك وإن

 وها هي بعض التساؤوالت:

 قاتها وهي تقبل على النص؟لماهي التداولية؟ وما هي منط

 فة اللغة؟فعال الكالم عند علماء الغرب، فالسأوماهي 

 فعال الكالم عند العلماء العرب القدامى في ثراتهم الكبير؟أين هي أثم 



 مقدمة
 

ح  
 

صوليين وي في فكر األقوهل التداولية كان لها حضور  األصوليين؟فعال الكالم عند أين هي أ

 ؟واستنباطاتهمودراستهم 

 البحث المتواضع البسيط. هذا ا فيثمبثو -هللا  بإذن -سنجد كل هذا 

 ي هاته النقاط:فوضوع في كيفية تناوله وها هو الم

أوال: المدخل: تكلمنا فيه عن التداولية ونشأتها والمنطلقات التي تعتمد التداولية في التعامل مع 

 النصوص.

وذكر  ،الكالم عند الغربيين وعند العرب القدامى ألفعالكان هذا الفصل  :األولا: الفصل ينثا

فعال الكالم(، ثم ذكر الموضع الذي يتواجد فيه هذا ـ)صلي الغربي لهذا المصطلحالتصور األ

 التصور الغربي في كتب العلماء العرب القدامى) التراث العربي(.

صول  الفقه لهذا التصور أهل أثم الفصل الثاني: الذي خصصناه للجانب التطبيقي عند 

 .ألصوليانه كان موجودا في الفكر العربي أالغربي، كيف 

 هذا البحث منهجا تاريخيا وصفيا. وقد كان منهجنا في



 مقدمة
 

 


 
 

 

 

 المدخــــــــل:التداولية



 

 مفهومها 

 نشأتها 

 منطلقاتها 
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  : مفهوم التداولية -1

بينلغة: - أ أيدارت،وهللايداولها ودالتاأليام بالّتداول، األمروأخدنا تدارلنا

 وتداولتهاأليدي،أخدتههذهمّرًةوهذهمّرًة.-الناس

العملواألمربيننا،بمعنىتعاورناه،فعملهذاّمرًةوهذامّرًة.تداولنا:ويقال
(1)

  

أخدتههذهمّرةوهذهمّرة.:األيديالشئ -1تداوال،)دول(.:تداول

القوماألمر:تبادلوافيهاآلراء.-2-
(2)



تشاور.)تداولالمجتمعونفياألمر(=تعاقب–تباحت–تفاوض:تداول=تداُوال

تناقل.–تناول–

األيديالشيءوأخدتههذهمرةوتلكمرة:أقبلعليهالناس.:)ت(:تداول

:)ته(:األسنة،كانعلىشغةولبسان،دارعلىألسنةالجميع،كانحديثالجميع،

 تناقلتهاأللسن.

 :الناسالنقد:أيتعاملوابهفيالبيعوالشراء.

 تبادلوافيهاآلراء.::القوماألمر

 أخدوهمداورة.:قومالشيء:ال

مداولة.–مصدرتداول::تداول

بالتعاقبوالتناوب.::بال)بالتداول(
( (3 

 

 

 

 

 



                                                           

 م(.1221/2001-1221)-1دارالفكر)بيروت،لبنان(ط-لسانالعرب.مادة"دول"–ابنمنظور 1 

 .222ص-2002فبراير-1اليين.طدارالعلمللم–الرائدالمعجمألفبائيفياللغةواالعالم–جبرانمسعود2 

 . 222ص2002-1ط–مكتبةلبنانناشرون–صرةامعجمالعربيةالكالسيكيةوالمع-يوسفمحمدرضا 3 
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  : اصطالحا-ب

  :عند العرب      

،وهذايؤكدهطهعبدالرحمانPragmatique))يقابلمصطلحالتداوليةفياألجنبية
()


 قوله: في « منذ اختيارنا ال1190وقع مصطلح العربيعلى للمصطلح مقابال تداولية

"Pragmatique" " معنيين على داللته باعتبار حقه المطلوب يوفي ألنه براغماتيقا أي

االستعمالوالتفاعل"معاولقيمندذلكالحينقبوالمنقبلالدارسينالذينأخذوايدرجولة

«.فيأبحاثهم
(1)

  

ق معنىاالصطالحيللتداولية حدد منهذا كان«:ائالانطالقا هووصفلكلما

وخاصتهم، الناس عامة من التراث صانعي بين والتفاعل التواصل مظاهر من مظهرا

والمقصودبمجالالتداولفيالتجربةالثقافيةهوإذنمحلالتواصلوالتفاعلبينصانعي

«التراث
(2)

.

فيسياق واستخدامها استعمالها أثناء اللغة هيدراسة التداولية التخاطبتقومإذن

بمراعاةكلمايحيطبعمليةالتخاطبللوصولالىالمعنىوإحداثاألثرالمناسببحسب

قصدصاحبه.
(3)

 

إذنمماسبقذكرةيتضحبأنالتداوليةتعنىبكلمايتصلبالعملالتخاطببحثاعن

المعنىوضماناللتواصلبينالمتخاطبين.

 التداوليةهيذلكالفرعالعلمي »:لعربيفيالدرسالنقدياصالح فضلويعرفها

خاصة بصفة الكالم عمليات بتحليل تختص التي اللغوية العلوم مجموعة من المتكون

«ووظائفاألقوالاللغويةوخصائصهاخاللإجراءاتالتواصلبشكلعام
(4)

.

 

                                                           

 . 222ص2002-1ط–مكتبةلبنانناشرون–يوسفمحمدرضا–معجمالعربيةالكالسيكيةوالمعصرة 1 

 ولمنأدخلالتداوليةالىالثقافةالعربيةفيلسوفمغربي،هوأ :طهعبدالرحمان 2 

بيتالحكمةللنشر–01ط–لقديمفياللسانياتالتداوليةمعمحاولةتأصيليةفيالدرسالغربيا–خليفةبوجادي 3 

 151ص–م2001-التوزيعو

الحديثعالمالكثب–م2001-1220–1اتجاهاتهاوقضاياهاالراهنةط–اللسانيات–نعمانبوقرة 4 



  التداولية                                                                                                    مدخل

10 
 

وقدنقولفيتعريفهابأنهانسقمعرفياستدالليعام» ويقولد.مسعودصحراوي:

ي التخاطية أصولها والخطاباتضمن التلفظية، سياقاتها الملفوظاتضمن «عالج
(1)

ثم ،

:يضيفقائال باألبعاد» يعنى تواصليا تخاطبيا علما بوصفها فتدرساللغة التداولية أما

«الخطابيةاالستعماليةللغة
(2)

  

 :ربغعند ال

 الغ» الثقافة في التداولية مصطلح استحداث في الفضل الفيلسوفيعود إلى ربية

( بيرس" ساندرس "تشارلز مجلة1152/1112األمريكي في مقالتين نشر بينها ،)

( سنة نجعل (1191/1191"ميتافيزيقا" وكيف االعتقاد؟ تثبت أن يمكن كيف بعنوان

واضحة؟حيثأكدعلىأنالفكرفيطبيعتهإبداعلعاداتفعليةذالكأنهمقرون أفكارنا

«ىيتمالفعل؟وكيفيتم؟مت:بقيمتينوهما
(3)



 شارل موريسويعرفها العالمات1121سنة لعلم العام لإلطار تحديده سياق في

"simiologie وذلكفيمقاللهركزفيهعلىمختلفالتخصصاتالتيتعالج"اللغة"

لجالتداوليةهيجزءمنالسيمائيةالتيتعا«)التركيب،الداللةوالتداولية(ليصلإلىأن:

»العالقةبينالعالماتومستعمليلهذهالعالمات
(4)

 

المجال وهو المجاالت من غيره لتشمل اللساني المجال تجاوزت التداولية إذن

السيميائي.

التداوليةهي«:كمايعرفهاكلمن"آنماريديبر"و"فرنسوازريكانتي"فيقولهما

فيذلكعلىمقدرتهاالخطابية،فهيإذنتهتمدراسةاستعمالاللغةفيالخطاب،شاهدة

»بالمعنىكالدالليةوبعضاألشكالاللسانيةالتياليتحددمعناهاإالمنخاللاستعمالها
(5)



 كذلك"فرانسيسجاك": الخطابية»وعرفها فيأبعادها اللغة إلى التداولية تتطرق

يدراسةاللغةيشاركفيتنميةالبحثوالتواصليةواالجتماعيةمعا،وللتداوليةاتجاهجديدف

                                                           

 25التداوليةعندالعلماءالعربص–مسعودصحراوي1

.22المرجعنفسهص 2

  15مظاهرالتداوليةفيمفتاحالعلومللسكاكيص–باديسلهويمل 3

  .12صالمرعنفسه 4

  .122اللسانياتص–نعمانبوقرة5 
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بيندروس"سويسر" الواقعة التيسادتفيالفترة بعضالمفاهيم دارسونتجاوزوا فيه

«وكتابات"نعومتشومسكي"ذلكأنهمأنكبواإلىالدراساتالدالليةالالدالة
(1)



قوله في داالش" "الجياللي الباحث :ويعرفها يدرسكي» تخصصلساني فيةأنها

أخرى جهة من يعنى كما وخطاباتهم، أحاديثهم صلب في اللغوية الناسلألدلة استخدام

«بكيفيةتأويلهملتلكالخطاباتواألحاديث.
(2)



«هيلسانياتالحوارأوالملكةالتبليغية.»:ويردفذالكبإجمالتعريفهابقوله
(3)



يولوجياالتيترتكزعلىثالثوعليهفالتداوليةهيإحدىالفروعالثالثةالمكونةللسيم

مكوناتعلمالتراكيب*وعلمالداللة*والبراغماتية*
(4)



استعمال فتدرسكيفية بمستعمليها اللغة بعالقة يهتم سبقفهيعلم علىما واستنادا

تعنيببيان كما يحققاآلثارالمبتغاة، المتنوعةمما فيخطاباتهم اللغوية المتكلمينلألدلة

يلمستعملياللغةلتلكالخطابات،وتحدددورالسياقوأهميتهفياإلنتاجالكالميكيفيةتأو

«وتعالجبقيةالمسافاتغيراللغويةالتيتسهمفيانتاجالفعلالكالميوتأويله.
(5)



 "جاكموشالر" يؤكد  (J.mochleir)كما بأن: جديد»فيقوله هيعلم التداولية

وبن وتحليل بوصف يسنح بينللتواصل والمتخصص اليومي التخاطب استراتيجيات اء

«المتكلمينفيظروفمختلفة.
(6)



                                                           
-جدارالكتابالعالمي-لخطابدراسةمعجميةالمصطلحاتاألساسيةفيلسانياتالنصوتحليلا–مانبوقرةنع1

19ص12001األردنط-عمان

151صفياللسانياتالتداولية–خليفةبوجادي2

.12مظاهرالتداوليةص–باديسللهوتمل3

122اللسانياتص–نعمانبوقرة4

يعنيبدراسةالسكليةبينالعالمات: * علم التراكيب

عالقةالعالماتباألشياءالتيتدلعليهايدرس : * علم الداللة

تقومبتحليلعالقةالعالماتبمستعمليهاالمؤولينلها: *علم البراغماتية

جامعةوهران-2011-(02-مجلةالفكر)ع–المهجالتداوليفيتحليلالنصاألدبي–عبدالحليمبنعيسى 5

112ص

122اللسانياتص–نعمانبوقرة 6
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 يبح»إذنفياللسانياتالتداولية اللغة فيدراسة جديد منثاتجاه عنحللعديد

التراكيبوالداللةولذلكيعترف وعلم اللسانياتكالفنولوجيا التيأهملتها المشاكلاللغوية

«درسغزيروجديد.بأنالتداولية»كارناب
(1)



في أربع مجاالت على ترتكز بأنها التداولية عن حديثه في يول" "جورج ويذكر

:دراستهاوهيكاالتي
(2)



 التداوليةهيدراسةالمعنىالذييقصدهالمتكلم. -1

 التداوليةهيدراسةالمعنىالسياقي. -2

 التداوليةهيدراسةكيفيةايصالأكترممايقال -2

 راسةالتعبيرعنالتباعدالنسبيالتداوليةهيد -2

  : نشأة التداولية -2

  للمبدأ» تطبيق سوى ليست وهي التفكير، في قديمة لطريقة جديد اسم التداولية

المعبرعنهفيالكتاببالعبارة"تعرفهابثمارها".

تبعهأرسطووالرواقيون تظهرفيالتفكيرالفلسفيعلىيدسقراطثم بدأتمعالمها

"، Berkliلكنهالمتظهرإلىالوجودكنظريةفيالفلسفةإالعلىيد"باركليبعدذلك،

كشفعنهابطريقةلميسبقهفيهافيلسوفآخر،ثمتوسعتفيالعقودالثالثةاألخيرةتغذيها

النفسالمعرفي وعلم واللسانياتواألنثروبولوجيا التحليلية الفلسفة أهمها العلوم من جملة

«ع.وعلماالجتما
(3)



التداوليةاتجاهجديدفيدراسةاللغةيشاركفيتنميةالبحث،فيهدارسونتجاوزوا»

 الواقعةبيندروس"سوسير" اللغويةالتيسادتفيالفترة  Saussureبعضالمفاهيم

"،وتصنفالتداوليةداخلنظامعالميعاملهجذوره Chomskyوكتابات"تشومسكي"

برس"وبعضفالسفةاللغةأمثال"موريس"و"كارناب"و"جونفيمشروع"شارلي

                                                           
12مظاهرالتداوليةص–هوتملباديسل 1

11مص2010-ه2010-ه1221-1ط–دارالعربيةللعلومالرباط–قصيالعتاتي-تر:التداولية–جورجيول 2

122اللسانياتص–نعمانبوقرة 3
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القرن من الخمسينيات بداية في "هارفارد" طلبة على الملقاة محاضراته في أوستن"

«العشرين.
(1)



المشاكل من العديد حل عن يبحث اللغة، دراسة في جديد اتجاه اللسانية التداولية

ته اللسانياتولم التيأهملتها لذلكيعترفاللغوية والتركيبوالداللة، كالفونولوجيا بها تم

"كارناب"أنالتداوليةدرسغزيروجديد،بليذهبإلىأكثرمنهذابقوله،"إنهاقاعدة

تفرض مناألسئلة عنجملة لإلجابة جادة محاولة اللسانياتتشكل أن كما اللسانيات"،

ا حيثإن الباحثوالبحثالعلميعامة، على عنها،نفسها االجابة للسانياتعجزتعن

:متوسلةفيسبيلذلكعديدامنالعلوماإلنسانيةواالجتماعية،وهذهاألسئلةمتمثلةفي

ماذانصنعحيننتكلم؟

ماذانقولبالضبطحيننتكلم؟

منيتكلمومعمنيتكلم...؟إلخ.
(2)



فيالدرساللسانيإالفي به مجااليعتّد التداولية تصبح القرنلم السابعمن العقد

" المنتمينإلىجامعةأوكسفورد اللغة فالسفة أنطورها بعد ""جونOxfordالعشرين،

أوستين"و"جونسيرل"و"بولغرايس"وهممنمدرسةفلسفةاللغةالطبيعية،وكانت

طورتبدايةتطوراللسانياتالتداوليةبنظريةأفعالالكالمالتيظهرتمعجونأوستن،وت

علىيد"جونسيرل"وبعضفالسفةاللغة.
(3)



وبعدهاظهرتجملةمنالمفاهيموالنظرياتالتيتشكلمجتمعةمايعرفباللسانيات

التداولية،وهيأفعالالكالم،واالستلزامالتخاطبيواإلشارياتوالحجاجوالقصدية.
(4)



هيامتداد:للسانياتالتداوليةأورد"خليفةبوجادي"فيكتابهاللسانياتالتداوليةأوبا

"  بـ فيالقرن"التاسععشر"حينصاغه "بيرس" أرساه عام Pragmaticismلما "

                                                           
122-122اللسانياتص–نعمانبوقرة 1

19مظاهرالتداوليةص-باديسلهوتمل 2

11ص–المرجعنفسه2 3
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بمدى1105 تقاس المجردة األفكار قيمة أن قوامه جيمس" "وليام مفاهيمه عدل ثم م،

انطباقهاعلىالواقعوصياغتهاعمليا.
(1)

 

  :يمنطلقات المنهج التداول -3

:التداوليةإلىالكشفعنوظيفةاللغةباعتمادمرتكزاتأساسيةأهمهاتسعىالنظرية

إذا: اإلحالة اللساني، المنظور من ليست ولكن المعنى بطبيعة تتعلق اإلحالة إن

أضحتعنده فإنها التداولي أما بها، تقيدوا التي اللغة إطار عن يخرج ال عنده اللساني

عليةأوالحديثة(،لإلنتاجالكالميثميقول:"فاإلحالةفيمرتبطةبالطبيعةاإلنجازية)أوالف

المنهجالتداوليتقعخارجاللغةومايتعلقبهاوفقالسياقالذيتردفيهفهيمانتحدثعنه

)فيذالكالحدثأوفيتلكاللحظة(أيهوشيءينتميإلىالعالمالواقعيأوالمتخيلبينما

تبنتهااللغةلذلكهماغيرمتطابقين.)نقالعنبالنشيهفيالمعنىهيصيغةالتعيينالتي

كتابالتداولية(.

التيركزت المهمة وتعدمنالقضايا بالواقعالفعال، فيالكالم وربطاإلحالةهاهنا

عليهاالتداولية.مثال)منعندفريجه(:أنعبارتي"عصيرالعنب"و"مشروبااللهة"،

في يتمثل واحد مرجع فتختلفلهما ،... مختلفين معنيين ذات أنهما حين في الخمر،

اإلحاالتبحسبمانتعلقبهفيالواقع.
(2)

 

  :من اللغة الى الكالم

 أنها: إلى عيسى" بن الحليم "عبد يذهبالباحثالدكتور الدرس» في نوعية نقلة

لىأنالعنصرالتداوليحيناتجهتالدراسةإلىالكالموماقديحققهفياالستعمال...،ع

فياللغةإنما داخليا األساسيفيالتواصلفيالتواصلاللساني)عندسيرل(ليسمقطعا

"...«هو"فعلالقول"أو"إنشاءالقول

فالدراسةالتداولية؛تتعدىحدوداللغةالواصفةإلىالكالمالمنجزوفقمعطياتسياقية

تتالقحمعالفعلالكالميلتحقيقوظيفة..."

                                                           
22فياللسانياتالتداوليةص–بوجاديخليفة 1

202-201المنهجالتداوليص–عبدالحليمبنعيسى 2
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ترسخو بمنهجها الكالمية األفعال نظرية "إن ،" بالنشيه " كالم المعنى هذا يعزز

ينقل المنهجأنه هذا وطبيعة .... تحليلاللغةوالداللةفيالتناولالذييعنىبقولالمتكلم

الدرساللسانيمنطابعالوصفالتياتسمتبهمعظمالتياراتالبنيوية،إلىطابعالتحليل

نيعلىالمعاينةالخارجيةمنخاللاآلثارالمترتبةعلىاألقوال.الوظيفيالمب
(1)



 النجاح وعدم النجاح:

في–يقولالدكتورعبدالحليمبنعيسى:أنالنجاحوعدمالنجاحمصطلحاتبديالن

التداولية المورثينعنالدراساتالبالغية،«الصدقوالكذب»عنمصطلحي–النظرة

حانحبيسيالضوابطالبالغية،تطورمفهومالصدقلدىالتداوليينولماكانهذانالمصطل

 منحيثذاته اليه الينظر ايانالكالم –ليرتبطبالنجاحالعلمي؛ وكذبا نماإ–صدقا

يتعدىذلكالىنجاحهالعلميفيالواقع....ذكرالدكتورقولجيمسليؤكدعلىهذاحيث

بقدرماتساعدناعلىاننربطهابأجزاءمنخبرتنااناالفكارتصبحصادقة:»ذكرقوله

«.بطريقةتؤديالىسلوكناجحفيالحياة

 قال: ثم وشرط» الفهم شرط منها؛ بشروط مرهون التداولي الطرح في والنجاح

«.المقبولية،وشرطامكانيةالتنفيذ
2


                                                           
202-202المنهجالتداوليص–عبدالحليمبنعيسى1

 .202-202ص–نفسهينظرالمرجع2
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 الفصـــل األول:

 النشأة والتطور –المصطلح والمفهوم  

 

 م عند الغربيينفعال الكالأ 

 فعال الكالم في الترات العربيأ 

 هل البالغةأعند  -

 عند النحاة -
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الدارسونالمعاصرونالعربيونوالغربيونومن تداولها التداوليةعلىمفاهيمعديدة تقوم

بينهذهالمفاهيمأفعالالكالم.

I.  عند الغربيين أفعال الكالم :  

م:تعريف الفعل الكالمي -1 تداولي مفهوم وهوهو عام، فلسفي مناخ من نبثق

الفلسفةالتحليليةبمااحتوتهمنمناهجوتياراتوقضايا،وهوأولمفهومتداوليانبثقإلى

الوجود.
(1)



 وهو: التداولية األعمال من الكثير في مركزية نواة الكالمي فالفعل ملفوظ» كل

حويايتوسلبأفعالقوليةينهضعلىنظامشكليدالليإنجازيتأثيري،ويعدنشاطاماديان

إلىتحقيقأغراضإنجازيةكالطلبواألمروالوعدوالوعيد،وغاياتتأثيريةتخصردود

فعلالمتلقيكالرفضوالقبول.
(2)



المخاطب في يؤثر تأثيريا فعال يكون أن إلى يطمح فعل هو الكالمي الفعل إذن

 اجتماعاأومؤسساتياومنثمإنجازشيءما.

 : لكالم عند أوستنأفعال ا-أ

تستلهمنظريةأفعالالكالممقوالتهامنعالمأنثروبولوجيااالجتماعيمالينوفوسكي»

يدرسلهجاتاألقوام كان حينما بالمجتمع، عالقتها خالل من اللغة معالجة حاول الذي

الس من جزءا باعتبارها المتألفة اإلنسانية أنشطة فيسلسلة حلقة بدور تقوم لوكالبدائية،

للتأمل،فانطالقامنهذهالوظيفةاستمد اإلنساني،فهيوسيلةمنوسائلالفعلوليسأداة

فيمحاضراتهالتيألقاها "جونأوستن"بذورنظريةاألفعالالكالميةومقوماتوجودها

                                                           
22التداوليةعندالعلماءالعربص–مسعودصحراوي 1

55-52ص-المرجعنفسه 2
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( بين ما "أكسفورد" سنة1125-1152في "هارفارد" في ألقاها أخرى ومحاضرات )

تهبعنوان"كيفنفعلاألشياءبالكلمات".م،ونشرتبعدوفا1155
(1)

 

 في"  Les Actes De Language"نشأتنظريةأفعالالكالم»إذن: منأهممبدأ

وهوأناالستعمالاللغويليس–مجالنشأةالتداوليةوتطورها–الفلسفةاللغويةالحديثة

 نفسه، الوقت في أيضا معين اجتماعي حدث بل فقط، منطوق كانتإبراز بعدما وذلك

مقياس وهو ما، جملة داللة على للحكم وحيدا مقياسا تشترط المنطقية الوضعية الفلسفة

الصدقوالكذب،مماحصرالعباراتاللغويةفيمنوالواحدوهوالعباراتالخبرية،مثال

وصفواقعما،فيحكمعلىصدقهأوكذبهبمدىمطابقتهلذلكالواقع،وجوهرالخبرعند

السفةالمنطقيينأنهاليقبلإالاذاكانخاضعاللتمحيصوالتجريب.الف
(2)



النطقببعض»يعرفجونأوستنفيكتابهأفعالالكالمالعامةالفعلالكالميبأنه:

األلفاظأوالكلمات؛أيإحداثأصواتعلىأنحاءمخصوصةمتصلةعلىنحومابمعجم

نظامه.معينومرتبطةبهومتمّشيةمعهوخاضعةل
((3



الفعلالكالميمثلهمثلالفعلالصوتي،يمكنأنيحاكيوأنيقلد،كمايمكنأنيتجدد

حصولهويدخلفيذلكتجميدالصوت،وتنغيمهوالغمزبالعين....إلخ
(4)

.

تقولد."بوقرة"وهيتتحدثعناألفعالالكالميةعندأوستن:

كأنيكونأمرابضرورةالقيامبعملفالفعلالكالميهوعبارةعنأداةلفعلمعّين»

«ماأووعدبإنجازعملآخرأوحكمالفعلمعين.
(1)

وقدوصلأوستنإلىخمسةأصناف

:منأفعالالكالموهي
(2)



                                                           

21رالتداوليةصمظاه–باديسلهويمل1

11خلفيةبوجاديفياللسانياتالتداوليةص2

-م2001-2ط-الشرق–دارالبيضاء/إفريقيا-ترعبدالقادرقنيني–نظريةأفعالالكالمالعامة–جونالكشونأوستن3

122ص

125صالمرجعنفسه4
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جوهرهاإطالقأحكامعلىواقعأوقيمةممايصعبالقطعبهاأيأنها: الحكميات -أ

أوحدث يتعلقبقيمة علىاإلعالنعنحكم حلل،:ومنأمثلتهاتقوم وصف، حكم، قيم،

صنفوفّسر.

أفعالمثل: اإلنفاذيات-ب قاد،:يقومعلىإصدارقرارلصالحأوضدسلسلة أمر،

دفععن،ترجى،طلب،تأسف،نصح....إلخ

تشيرإلىإلزامالمتكلمبأداءفعلما،قديكونافصاحاتعننواياه»: الوعديات-ج

«،راهن،عقد،عزم،نوى.وعد،أقسم:ومنأمثلتها
(3)

 

:السلوكيات-د األحداث» واتجاه االخرين، سلوك اتجاه فعل بردود تتعلق فهي

:المرتبطةبهم،أيأنهاترتبطبإفصاحاتعنحاالتنفسيةاتجاهمايحدثلألخرينمثال

«االعتذار،الشكر،التهنئة،الترحيب،النقد،الهجاء،التوبيخ.
( (4



تستعمللعرضمفاهيموتوضيحاستعمالالكلماتوضبطالمراجع»: التبينات-هـ

«مثل:أكد،أنكر،وهب،نقل،أتبث،استنبط،شرح.
(5)

 

الكالمية:الكالم أنواع أفعال األفعال من نوعين بين أوستن مّيز
(6)

إخبارية أفعال ،

تقريريةوصفيةوأفعالأدائيةانجازية.

و:أفعال إخبارية -أ تقريرية أوفهي بالصدق عليها يحكم أن يمكن بيانية، صفية

الكذب.

                                                                                                                                                                                     
–جامعةالملكسعودة–اسةمعجميةالمصطلحاتاألساسيةفيلسانياتالنصوتحليلالخطابودر–نعمانبوقرة1

11ص-م1221/2001-1ط–عالمالكتبالحديث

10صالمرجعنفسه2

10مصطلحاتاألساسيةصال–نعمانبوقرة22 3


 

112اللسانياتوقضاياهاالراهنةص–نعمانبوقرة 6
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فهيوحداتيؤديالمتحدثأوالكاتبعمالوفعالوليس»:أفعال أدائية إنجازية-ب

«مجردكالم.
(1)

،ويكمنأنتكونموفقةأوغيرموفقةمثلالتسميةوالوصيةواالعتذار،

ا األفعال تحققهذه أن بد وال والوعد، والنصح الشروطحتىوالرهان من جملة ألدائية

تكونموفقة
(2)

،"ووظيفةاألفعالاألدائيةاإلنجازيةهيإنجازفعلأوشيءبمجردالتلفظ

به".
(3)



تكوينية شروط إلى األدائية األفعال تتحقق حتى الشروط من جملة أوستن وزع

)المالءمة(وشروطقياسية.

:يليويمكنتلخيصهافيما:الشروط التكوينية -أ
(4)



*وجودإجراءعرفيمقبولاجتماعياكالزواجوالطالق.

*تضمناإلجراءنطقلكماتمعينةمنطرفأشخاصمعنيينفيظروفمعينة.

*أنيكونالشخصالمنجزمؤهالإلنجازالفعلوأنيكونتنفيذهصحيحاوكامال.

مكمل:الشروط القياسية -ب هي بل الفعل ألداء الزمة ليست لتحقيقوهي له ة

صورتهالمثاليةالخاليةمنالعيوبوهيكاآلتي:
(5)

 

أنيكونالمشاركفيالفعلصادقافيأفكارهومشاعرهونواياه. *

من نوعا رأى ألنه التقييم بهذا يقنع لم أوستن لكن به، نفسه يلزم بما يلتزم أن *

بتعدي فقام لرؤيتهحيثتوصلإلىأنالتداخلبينالنوعينفيمستوىالتداولاللساني،

                                                           
11مصطلحاتاألساسيةصال–نعمانبوقرة 1

112اهاالراهنةصاللسانياتوقضاي–نعمانبوقرة2 2

.22مظاهرالتداوليةص-باديسلهويمل 3


 187اللسانياتوقضاياهاالراهنةص–نعمانبوقرة 5
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اإلنجازي والفعل القول( )فعل الفظي الفعل وهي أفعال ثالثة من يتكون الكالمي الفعل

)الفعلالمتضمنفيالقول(والفعلالتأثيري)الناتجعنالقول(.

الفعلالكالميإلىثالثةأقساموهيكاآلتي إلىتقسيم :توصلأوستنفيبحثه
(1)

،

المتضمنالقول،الفعلالناتجعنالقول.فعلالقول،الفعل

وهوإطالقاأللفاظ « Acte locutoire »ويطلقعليهبالفعلاللغوي:الفعل القول-1

يشتملعلىأفعاللغويةفرعيةوهي ذاتبناءنحويسليموذاتالداللة، فيجملمفيدة

يإالأن"أوستين"يسميهاالمستوىالصوتي،التركيبيوالدالل:المستوياتاللسانيةالمعهودة

هوالتلفظبسلسلة:الفعلالصوتيوالفعلالتركيبيوالفعلالداللي،فالفعلالصوتي:أفعاال

مناألصواتالمنتهيةإلىلغةمعينة،وأماالفعلالتركيبيفيؤلفمفرداتطبقالقواعدلغة

وإحاالتمحددة.معينة،وفيمايخصالفعلالدالليفهوتوظيفهذهاألفعالحسبمعان

وهوالفعلاإلنجازيالحقيقيإذ« Acte illocutoire »الفعل المتضمن في القول: -2

خلفهذه الثاوية الوظائفاللسانية تسمية "أوستين" اقترح لذا ما، بقول ينجز عمل أنه

ير،األفعال:القوىاإلنجازية،ومنأمثلةذلكالسؤال،إجابةالسؤال،إصدار،تأكيدأوتحذ

 وعد،أمر،شهادةفيمحكمة.إذنالفعلالمتضمنالقولفهوقيامالفعلضمنقولشيء.

يرىأوستينأنهمعالقيامبفعل « Acte perlocutoire »  : الفعل الناتج عن القول -3

القول،ومايصحبهمنفعلمتضمنفيالقول)القوة(فقديكونالفاعلهوالشخصالمتكلم

ثال بفعل األثارقائما تلك أمثلة ومن والفكر المشاعر في آثار نشوء في التسبب ثوهو

اإلقناع،التضليل،اإلرشادالتثبيط.ويسميهأوستينالفعلالناتجعنالقول،وسماهبعضهم

الفعلالتأثيري.
(2)



                                                           
52-55التداوليةص-مسعودصحراوي 1

59ص-التداوليةندالعلماءالعرب–مسعودصحراوي2 2
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:مماسبقذكرهتلخصالبنيةالعامةلألفعالالكالميةعند"أوستين"إلى
(1)



أيإنتاجاألصوات.>==فعل الصوتي:فعلالقولبنيته

إخضاعاألصواتلنظامنحويمعين.>==فعل تركيبي                     

ربطاألصواتبالداللة.>==فعل داللي

وهوقيامبفعلماضمنقولشيء.:الفعلالمتضمنفيالقولبنيته

موعاآلثارالمترتبةعنالفعلالسابق.مج:الفعلالناتجعنالقولبنيته

ثالثة إلى باألحرىينقسم أو يتكون الكالم أفعال أنمصطلح يتبين ذكره سبق مما

أفعالبسيطةحسبأوستينتختلفمنمرجعإلىمرجعآخرفيالتسمية،فمرةنجدهافعل

أخرىفي ومرة والفعلالمتضمنفيالقولوالفعلالناتجعنالقول، مرجعآخرالقول،

نجدهاالفعلاللفظي،والفعلاإلنجازيوالفعلالتأثيريومرةأخرىفيمرجع"التداولية"

الفعلالتعبيريوالفعلالوظيفيوالفعلالتأثيري،كمانجدأنالشروط لجورجيولنجدها

حيثأطلقعليها يول، لجورج التداولية فيمرجع اختلفتتسميتها أوستن التيوضعها

إلىصنفينهماشروطالمحتوى)الشروطالتكوينيةعندأوستن(بالشرو طاللباقةوقسمها

وشروطتمهيدية)الشروطالقياسيةكذلكعندأوستين(

 أفعال الكالم عند سورل: -ب

 سورل» شروط*يعد بتقديمه أكثر وشرحها السابقة أوستين فكرة وّضح من أول

«شروطتحولفعلمنحالإلىحالآخر.إنجازكلفعلإلىجانببيانه
(2)

التطور»إذن

                                                           



11فياللسانياتالتداوليةص–خليفةبوجادي 2

دية،فهيتعبرعنخصوصيةالوعيباللغةوجعلهاشأنامنشؤونهذاالوعي.تقومعلىأسسمقصدية:هيالقص*

تداولية.
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فقدظهرت للنظرية، الثانية األساسية يعرفبالمرحلة سيرلفيما األساسييحققعلىيد

علىيدهنظريةمنتظمةالستعماالتاللغةبمصطلحاتاألفعالالكالميةقائمةعلىأنالكالم

تحددعلىأسسمنهجيةواضحةمتصلة.وهذهالقواعديمكنأن*محكومبقواعدمقصدية

 

 

 أقسام الكالم عند سورل: 

أعادسيرلتقسيمأفعالالكالموميزبينأربعةأقساموهيكاآلتي
(1)

:

فعلالتلفظ)الصوتي،التركيبي(.-

الفعلالقضوي)اإلحاليوالجملي(.-

الفعلاإلنجازي.-

الفعلالتأثيري.-

جعلهفيقسمينفعلنطقييشملالجوانبالصوتيةوالنحويةحيثعرففعلالتلفظو

الفعلالثانيوهوفعلقضويويشملالمتحدثعنهأوالمرجعوالمتحدث والمعجمية،أما

بهأوالخبر،ونصعلىأنالفعلالقضوياليقعوحده،بليستخدمدائمامعفعلإنجازي

                                                                                                                                                                                     

م،فيلسوفأمريكي،هوأستاذفيفلسفةالعقلواللغة،وأستاذبكلية1122يوليو21سيرل/سورلروجرز:منمواليد*

،كانأمينسّرلمجموعةطالب1151عةبيركليعامالدراساتالعليابجامعةكاليفورنيابيركلي،بدأالتدريسفيجام

ضدجوزيفمكارث،حصلعلىجميعشهاداتهالجامعية)البكالورياوالماجيستروالدكتوراه(.حصلعلىجوائرعديدة

.2002منهاجائزةجاننيكودفيعام

11فياللسانياتالتداوليةص–خليفةبوجادي 1
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لقضويدونأنيكونمقصدمنفيإطاركالميمركبألنهالنستطيعأنننطقبفع

نطقه،أماالفعلاإلنجازيهوالوحدةالصغرىلالتصالاللغوي
(1)

.

:وللتوضيحأكثرنعطيأمثلة
(2)



يازيداقرأالكتاب-2يقرأزيدالكتاب-1

لويقرأزيدالكتاب-2أيقرأزيدالكتاب -2

كلمثالثةأنواعمناألفعالفيوقتواحدعندنطقنالهدهالجملاألربعةينجزالمت

ويتمثلنطقناالصوتيلأللفاظعلىنسقنحويومعجميصحيح.:الفعل النطقي -

إذ:الفعل القضوي - الخبر، أو والمتحدثبه المرجع أو المتحدثعنه يشمل وهو

الحديث، المحور أو المرجع هو حيثأن"زيد" األربعة الحديثفيالجمل يمثلمحور

قضيةهيقراءةزيدالكتاب الكتابهي"الخبر"،والمرجعوالخبريمثالنمعا وقراءة

والقضيةهيالمحتوىالمشترك.

الثالثة:الفعل اإلنجازي - في واألمر الثانية في األولىواالستفهام في اإلخبار فهو

والتمنيفيالرابعة.

 " سيرل التأثيريحسب" يخصالفعل ما في أما ليسمنليس» ألنه أهمية له

«الضروريعندهأنيكونلكلفعلتأثيريفيالسامعيدفعهإلنجازفعلما.
(3)



الفعلالكالميبالعرفاللغويواالجتماعيورأىأنهاليمكن»كماربط"سيرل"

المتكلم. مراد على الكالمي الفعل يقتصر «أن
(4)

قول في سيرل به أتى ما على ومثال

"أثل فيقولالعربي: فرحة، عن تعبير فهذا  Réchauffé mon cœur:جتصدري"،

                                                           
92ص–دت–دط-دارالمعرفةالجامعية-ديدةفيالبحثاللغويالمعاصرأفاقج–نحلةأحمدمحمود2 1



92ص-أفاقجديدةفيالبحثاللغوي–محمودأحمدنحلة2 3
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يعنيأنالبيئة وبطبيعةالحالفالعربييعيشفيبيئةحارةواألجنبيفيبيئةباردةوهذا

«تساهمفيتغييرالمعنى.
(1)



كمااستطاعأيضاتطويرشروطالمالئمةالتيوضعها"أوستين"وأعالصياغتهافي

هي:أربعةشروط،و
(2)



معنىقضوي:شروط المحتوى القضوي -1 أنيكونللكالم الشرطالبد فيهذا

 يقومعلىمرجعومتحدث)خبر(والمحتوىالقضويهوالمعنىالحرفياألصليللجملة.

الفعل:الشرط التمهيدي-2 الفعللحظة المنجزعلىإنجاز فهوشرطيتحققبقدرة

 ناإلنجازسيكونأمال.لكناليكونواضحالديالطرفينبأ

على:شرط اإلخالص -3 يزعم فال بقوله يلخصالفاعل أن بد ال الشرط هذا في

 اإلنجازمععدماالستطاعة.

هوشرطديناميكيبينالمتكلموالمستمعبحيثيؤثراألول»:الشرط الجوهري -3

«علىالثانيللقيامبالفعلوإنجازه
(3)

الشرطاألساسي،وأطلقعليه"محمودأحمدنحلة"ب

«هومحاولةالمتكلمالتأثيرفيالمخاطبلينجزالفعل»:فقال
(4)

.

الشرطالجوهريهوالشرطاألساسيوهومحاولةالمتكلم»:ويقول"نعمانبوقرة"

«إنجازفعلالتأثيرفيالتسامحلينجزالفعل
(5)



بال اإلنجازية لألفعال السابق "أوستين" تقسيم من سيرل أفاد الغرضوقد إلى نظر

:المنجزوشرطاإلخالصواتجاهالمطابقةوجعلهافيخمسةأنواعرئيسية،وهي
(1)


                                                           

–بجاية–األدبالعربيقسماللغةو–مذكرةماستر–يةلواسةتددرا–أفعالالكالمفيسورةمريم–حداديصباح 1

22ص2012-2019

111قضاياهاالراهنةصسانياتاتجاهاتهاولال–رةانبوقنعم 2

22ص–أفعالالكالمفيسورةمريم–حداديصباح 3

95ص-أفاقجديدةفيالبحثاللغوي–محمودأحمدنحلة 4

111قضاياهاالراهنةصالسانياتاتجاهاتهاو–نعمانبوقرة 5
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الغرضاإلنجازيفيهاهونقلالمتكلمواقعةمابدرجاتمتفاوتةمن: اإلخباريات -1

خاللقضيةيعبرعنهاعنهذهالواقعةوأفعالهذاالصنفتحتملالصدقوالكذب،واتجاه

هامنكلماتإلىاأللمويتضمنهذاالصنفمعظمأفعالاإليضاحعندأوستينالمطابقةفي

وكثيرامنأفعالاألحكام.

غرضهااإلنجازيمحاولةالمتكلمتوجيهالمخاطبإلىفعلشيءما التوجيهات:-2

 وهيكاألمروالنصح،االستفهام،التشجيع،الدعوة،اإلذن.

: الوعديات -3 ا» إلزام كالوعدوالغرضمنها فيالمستقبل ما بعمل القيام لمتكلم

والوصية
(2)

اتجاهالمطابقةفياإللتزامياتأي)الوعديات(والتوجيهاتواحدلكنال»و«

أنالمرجعفيالوعدياتهوالمتكلم:األول:يمكنضمهمافيقسمواحد؛وذلكلسببينهما

والثاني المخاطب، التوجيهاتهو في ف:أما المتكلم فيأن التأثير يالوعدياتالتحاول

«السامعأمافيالتوجيهياتيحاولالتأثيرفيه.
(3)



: البوحيات ) التعبيرات ( -4 النفسية» الحالة عن التعبير اإلنجازيهو غرضها

«المواساة–االعتذار–التهنئة–للمتكلممثلالشكر
(4)

 

ييرفيالخارجناعالنالحرية،فهيالتيتحدثتغ»: )التصريحات( :اإلعالنيات-5

«هدنة،التعيين
(5)



II. أفعال الكالم في التراث العربي :  

                                                                                                                                                                                     
91ص-أفاقجديدة–محمودأحمدنحلة 1

22ص–مظاهرالتداولية–ويملباديسله2

91أفاقجديدةص–محمودأحمدنحلة3

22مظاهرالتداوليةص–باديسلهويمل4

10أفاقجديدةص–محمودأحمدنحلة5
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المدوناتالتيعالجتاألفعالالكالميةعندالعربوعالجتمكانوجود وأنتتقرأ

هذاالمهمواالسمالذيوردعندالغرب)فعلالكالم(تجدهمبحثواالبالغةوالنحووالمنطق

فوج الفقه، بمبحثوأصول العرب علمائنا عند تسمى التي هي الكالمية األفعال أن دوا

"الخبرواإلنشاء".
1*

أنمنغايتنامنهذاالكتابهيإثباتوجود»...:ويقولالدكتورمسعودصحراوي

«ظاهرةاألفعالالالميةفيالتراثالعربيمنخاللظاهرةالخبرواإلنشاء
(2)

 

لعربي،تندرجظاهرةاألفعالالكالميةضمنمباحثعلمفيالتراثا»ويقولأيضا:

المعاني
(3)

واليخفعلىدارسعلمالمعانيوعلمأصولالفقهكمبينهمامنالتقاءكبير/ «

البالغةاألصول.

أيضا :ويقول كالبالغة» كثيرة علوم في العربية الكتب ألمهات المتصفح إن

أنعل يجد والنحو الفقه فيوالمنطقوأصول وتعمقوا فيبحثالظاهرة توسعوا قد مائنا

تحليلمفاهيمهاوتطويرأسسالتمييزبينالخبرواإلنشاء،وايرادإشكالياتعليهاواإلجابة

علىتلكاإلشكاليات.
(4)

.»

العربي بتراثنا التيظلتتعلو العربية أننعرضبعضالحقولالمعرفية –ونريد

هانظريةاألفعالالكالمية.فهماوتأسيساوانتاجا،وتمثلتفي

  : عند أهل البالغة - أ

تتبعالدارسونوالباحثونأفعالالكالمعندأهلالبالغةفوجدواهذاالمهمفيهايسمى

علمالمعانيويتجسدفيالمبحثالمهمالذياعتبرهبعضهمالحجراألساسلعلم:عندهمبـ

                                                           
*
:يشيرد.مسعودصحراويإلىأنالدراسةاألقربإلىالدراساتالغربيةهيالدراسةالبالغيةوالنحوية،إذمالحظة

"58يةصرفة"أشارلهذافيصهيدراسةلغو   
95دالعلماءالعربصنالتداوليةع–مسعودصحراوي 2

92صالمرجعنفسه 3

92دالعلماءالعربصنالتداوليةع–مسعودصحراوي 4
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تعتبرنظريةالخبرواإلنشاء»:المعاني،وهوالخبرواإلنشاء،يقولد.مسعودصحراوى

عندالعربمنالجانبالمعرفيالعاممكافئةلمفهوماألفعالالكالميةعندالمعاصرين.
(1)

 

المفاهيمي االستقرار حول الكالم إلى يجرنا واإلنشاء الخبر عن الحديث

ثمواالصطالحي،حيثإنهلميكناستقراراعلىاألدواتالتيتحددمفهومالخبروالطلب

اإلنشاءمنبعدذلك،وكذلكلميكنهناكاستقرارلمصطلحاإلنشاء،حيثإنهلميكنله

هـ(،والعندخلفهأبي291-عبدالقاهرالجرجاني):ذكرعندالعلماءالعرباألقدمينكـ

يعقوبالسكاكي،فمصطلح"اإلنشاء"كانغائباغياباشبهتامعندالعلماءهذهالفترةإالما

مصطلحجا ذكر من المنطق، علماء من وهو القزويني الكاتبي الدين نجم الشيخ عند ء

اإلنشاءقبلنهايةالقرنالخامسللهجرة،بمفهومهالذياستقرعليهبعدذلك.

هـ(،ولكن921-ولميظهرهذااالصطالحإلىحينمجيءمحمدبنعلىالجرجاني)

يعب كان اإلنشاء مفهوم أن هنا نسجل أن هويجب آخر بمصطلح األعظم عند عنه ر

"الطلب"
(2)

.

ثممنبعدذلكدخلهالخالفمنناحيةالمفهومإلىأناستقرلهمفهومالمقابلةللخبر

.هـ(921-)أيكلمالميكنخبرافهوإنشاء(،وهذامنذالخطيبالقزويني)
(3)



ونريداآلنأننعرضبعضالتعريفاتللخبرواإلنشاء.

 رتعريف الخب

"الخبر"،لغة: لفظة المعجمية الخاء فيلسانالعربالبنمنظورفيفضل ورد

الخبربالتحريك:واحداألخباروالخبرماأتاكمننبإعمنتستخبر.والخبرالنبأ،»فقال:

يوم فمعناها ''يومئذتحدثأخبارها'' قولهتعالى: فأما والجمعأخباروجمعالجمعأخابير،

                                                           
95صالمرجعنفسه 1

10صالمرجعنفسه 2

)بتصرف(11دالعلماءالعربصنالتداوليةع–مسعودصحراوي 3
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ملعليها،وخبرهبكذاوأخبرهاينباه،واستخبرهأيسالهالخبروطلبتزلزلتخبربماع

«أنتخبره
1


لفظمجردعنالعوامل»كماعرفهالشريفالجرجانيفيمعجمالتعريفاتبأنه:

«اللفظية،مسندالىماتقدمهلفظا...الخبرمايصحالسكوتعليه
2


ا اساسالبالغة الخبرفيمعجم وردتلفظة خبر:»لزمحشريفقال:وعليه

خبرتالرجلوأخبرتهُخبراوخبرة،وماليبهُخبراايعلمواستخبرتهعنكذافاخبرني

«بهوخبرني.
3


بقوله:الحا:طاص فيعرفه الخبرهوالكالم»تعددتتعريفاتالخبرفيالمؤلفاتالعربية

«المحتملالصدقوالكذب
4
وماجازتصديقهقائلهالخبره»وهذاابنفارسيعرفهقائال:

«أوتكذيبيه
5


أنواع بثالثة انحصارالخبرفيمعيارالصدقوالكذببلأقر الجاحظاستبعد أما

صادقوكاذب،وغيرصادقوالكاذب،فالصادقهوالذييطابقالواقعمع»للخبروهي:

عتقادأنهغيراالعتقادأنهمطابقفيحينأنالخبرالكاذبهوالذياليطابقالواقعمعاال

الخبر انواعوهي: أربعة الخبرالذيليسيصادقوالكاذبفهوعنده مطابقللواقعأما

اصال اعتقاد دون للواقع المطابق الخبر مطابق، غيره بأنه االعتقاد مع للواقع المطابق

قادوالخبرغيرالمطابقللواقعمعاالعتقادبأنهمطابقوالخبرغيرمطابقللواقعدوناالعت

«اصال.
6


المعانيالخبربأنه: العزيزعتيق"فيكتابهعلم يصحأن»ويعرف"عبد هوما

يقاللقائلهانهصادقفيهأوكاذب،فانهذاالكالممطابقللواقعكانقائلهصادقاوانكان

                                                           
.0810م.ص0225-0201-0205-20،ط20مج=–دارالفكرللطباعةوالنشر-لسانالعرب–ظورابنمن 1
 .52محمدصديقالمنشاويدارالفضيلة،القاهرة،دط،ص–معجمالتعريفات،تح–الشريفالجرجاني2
 .022ص-م0111-20ط–بيروت–مكتبةلبنان–اساسالبالغة–محمودبنعمرالزمحشري3
 .012ص–0151–20ط–دارالكتبالعلمية،بيروت–مفتاحالعلوم–ويعقوبالسكاكيبأ4
20دارالكتبالعلمية،بيروتط–الصاجيفيفقهاللغةالعربيةومسائلهاوسننالعربفيكالمها–أحمدبنفارس5
 .011.ص0111.
 21ص–0221–20لبنانط–دارالنهضةالعربية–عانيفيالبالغةالعربيةعلمالم–عبدالعزيزعتيق6
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كاذبا «غيرمطابقللواقعكانقائله
1
يختلفكلنوعمناالخروهي أضربثالثة وله

كاالتي:
2


اليه القي منكرا وال فيه وليسمترددا الحكم عن الذهن المخاطبخالي كان فان

 هذا ويسمى خاليا ذهنا صادق اذا بسهولة يتمكن الكالم الن تأكيد دون " خبرا الكالم

ابتدائيا"

وأحيانايكونالمخاطبشاكافيالحكممترددافيقبوله،فيحسنأننؤكدلهالكالم

لنزيلمن واحد بمؤكد ويتمكنالخبرمننفسهويسمىهذا الشكونمحوالتردد، " خبرا ه

طلبيا"

وأحيانايكونالمخاطبمنكراللخبرالذيسيلقىاليهربماكانمعتقداعكسه،عندئذ

قوة االنكار في حسبحالته اكثر او بتأكيدين مصحوبا اليه الخبر القاء يكون ان ينبغي

يا"" خبرا انكاروضعفايسمىهذاالضرب
3


 

 

 

 

 

 

 تعريف االنشاء:

:وردفيمعجماساسالبالغةللزمخشريلفظةنشأفقال:نشأ:أنشأهللاتعالىالخلقلغة

في قصيدة واستنشأته وعمارة، وشعرا حديثا وأنشأ األخرى(( النشأة وننشئهم (( فنشأوا

تالسحابة،الزهدفأنشأهالي،ومنأيننشأتوأنشأتاينهضت،وأنشأ،يفعلكذا،ونشأ

                                                           
 21ص–0158–بيروت،دط–دارالنهضةالعربية–علمالمعاني–عبدالعزيزعتيق1
 .15،ص0221القاهرة،دط،–فنالبالغة،دارغريب–عبدالقادرحسين22
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والشراع فيالمفازة العلم وأنشأ يبدو، منالسحابوهوأولما وأنشأهاهللا،ورأيتنشأ

وأستنشأ:رفعه
1


 اصطالحا:

يجريمصطلحاالنشاءعلىالنوعمنالكالم،»يعرفاألزهرالزناداالنشاءفإنه:

أويخالفها ،فاليحتمللذلكينشئهصاحبهابتداءدونأنتكونلهحقيقةخارجيةيطابقها

«الصدقوالالكذب
2


ومنخاللالتعريفيتبينأناالنشاءواليحتكملمعيارالصدقوالكذبوإنمايحتكم

فيالبحثعنالمعانيالخارجيةالتيتطابقلفظه.

االنشاءانكان»وجاءفيشرحتلخيصمفتاحالعلومإلبراهيمبممحمدالحنفي:

«لوقتالطلبوأنواعهكثيرمنهاالتمني،االستفهامطلبااستدعىمطلوباغيرحاص
3


فهواليحتملصدقاأوكذبا،النمضمون»ويعرفعبدالقادرحسيناالنشاءقائال:

الكالماليحصلواليتحققإالاذاتلفظتبه،ايانمدلولهمتوقفعلىالنطقبه،وينقسم

ويستدعيمطلوباغيرحاصلوقتاالنشاءالىقسمين،هماطلبيوغيرطلبي،فالطلبيه

الثاني يخصالقسم فيا اما والتمنيوالنداء، الطلبويشتملعلىاألمروالنهيواالستفهام

المدح أفعال التعجب، القسم، ويشتمل األصل في مطلوبا يستدعي ماال فهو طلبي غير

.«والذم
4 

 



   : عند النحاة - ب

                                                           
 .280اساسالبالغةص–شريخمحمودبنعمرالزم1
 .08ص–0110–20ط–بيروت–دروسفيالبالغةالعربية،المركزالثقافيالعربي–االزهرالزناد2
دارالكتب-0ج–عبدالحميدالهنداوي-حت–الشرحتلخيصمفتاحالعلوم–االصول–ابراهيمبنمحمدالحنفي3

 .82م.ص0220-هـ0200–20ط–القاهرة–العلمية
 .11-فنالبالغة–حسينعبدالقادر4
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بع يكونوا لم النحاة أن صحراوي مسعود د. فييذكر المعاني" " دراسة عن يدين

األسلوب وبأغراض الكالم" "لمعاني اهتماما أولى من النحاة من بل للجمل، تحليلهم

ومقاصده،ولميكننحوهمشكلياخالصا...،ثميذكرفهمهمللغةأنها"لفظمعين"يؤديه

جعلواإفادة"متكلممعين"في"مقاممعين"ألداء"غرض"تواصليإبالغيمعين"...،وأنهم

النحوية... أهدافالدراسة من إليه الرسالة المخاطبوإيصال
(1)

يذكر السكاكي هو ها ،

يقول الكالم. هذا يتوافقمع للنحو :تعريفا الكلم» بين التركيبفيما كيفية معرفة النحو

لتأديةأصلالمعنى...بمقاييسمستنبطةمنكالمالعرب
(2)

.

«عةالنحو،قدتكونفيهااأللفاظمطابقةللمعاني...أنصنا»وصرحالسيوطيأيضا

والقاعدةالمقدرةعندالنحاةفياإلعرابتختصرالكثيرحيثإنهاتبينماالمعنىمنأهمية

اإلعرابفرعالمعنى...»:عظمىعندالنحاةأهلاإلعراب،فهمالذينيقولون
(3)



للكالم المسهور علىالتقييم درجوا النحاة إن ولكنهمثم إنشاء، خبروإما إما وهو ،

فقالوا للجملة تقسيما الخالف:جعلوه دخله قد التقييم إنشائية)وهذا –جملةخبريةوجملة

زيادة(
(4)



  : األفعال الكالمية في األساليب النحوية

وهذهأمثلةعناألفعالالكالميةفياألساليبالنحوية:

عنوانأنمباحثكتابالدالئلاإلعجازيقررد.مسعودصحراويتحتهذاال:أوال

للعالمةعبدالقاهرالجرجانيهيمباحثنحوية...
(5)



                                                           
 217التداوليةعندالعلماءالعربص–د.مسعودصحراوي1

125ص-مفتاحالعلوم-أبويعقوبالسكاكي2

)بتصرف(211-219التداوليةعندالعلماءالعربص–د.مسعودصحراوي3

)بتصرف(211صالمرجعنفسه4

)بتصرف(251صالمرجعنفسه5
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مواقع يغير قد المتكلم أن وبين اإلنشاء في والتأخير التقديم مبحث مسعود د. أخذ

عناصرالتركيبألغراضوغاياتتداوليةيريدتحقيقها.

:تقديم المسند إليه : مثال للداللة يكون فيإنما نجده ما وأكثر والقوة التأكيد على

»:الوعدوالضمان،ألنهاذينالمهمينيحتاجانإلىالتأكيدلكثرةورودالشكفيهمافتقول

 ،فماهوالمسندإليه)أنا(لبعثالتأكيدوطردالشكمنالمتلقي.«أناأكفيك أناأعطيك،

تعالى قوله في التخصيصكما أيضا تقديمه :ويفيد يشاء» لمن الرزق يبسط هلل

(.أيهللاوحدههوالذييبسطالرزقويقدر)أييضيق(،22)سورةالرعداألية«ويقدر

دونغيره.
(1)



يقدمالمتكلمالمسندفيكالمهلغرضتخصيصهبالمسندإليه،أيقصر:تقديم المسند

المسندإليهالمؤخرعلىالتميميةاليتجاوزهاإلىالقيسية
(2)

.

















                                                           
252التداوليةعندالعلماءالعربص–دصحراويد.مسعو2 1
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الفصـــــل الثانــي:

 أفعال الكالم عند األصوليين بين النظري والتطبيقي

 

 أفعال الكالم عند األصوليين )نظري(-1

 منحى الخبر واإلنشاء عند األصوليين-2

 أفعال الكالم عند األصوليين ) تطبيقي(-3
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I.نظري(أفعال الكالم عند األصوليين(: 

تحّدثتالدكتورة"نصيرةمحمدغماري"عناألفعالالكالميةعنداألصوليينووقفت

لهمكانواسعرحبب ينعلىمفهومللفعلالكالميعنداألصوليين،وذكرأصوليابارزا

األصوليينأالوهواإلمام"الّرازيفخرالدين"،فذكرتوقفتهمعمفهومالفعلالكالمي،

هوعبارةعنفعلمخصوصيفعلهالحيالقادرألجلأنيعّرفغيرهما»حيثيقول:

فيضميرهمناإلراداتواالعتقادات،وعندهذايظهرأنالمرادمنكوناإلنسانمتكلما

«.دكونهفاعاللهالهذاالغرضالمخصوصبهذهالحروفمجرّ
(1)

)نقالعناإلمامالرازي

فيمفاتيحالغيب(.

التعريفعنثالثةشروطضروريةحسبالرازي،العتبارالكالمفعال يكشفهذا

تخاطبيا،وهي:
(2)



هما:شروط -1 فاعلين تضّمن إذا إال خطابا يعد ال الكالم التخاطب: إلى القصد

يفعالالمتكلموالمخاطب،وعنداألولقصدتوجيههإلىالثاني.إذنمايجعلالفعلالكالم

 .تخاطبياهواقترانهبالقصد

شرطالقدرة:فهومصطلحأصولي،دّلعليهسابقا"بالقادر"حيثيتعلقاألداء -2

المتكلمعلىإنشاءالمتكلمعلىإنشاءخطاب،ومنجانبثانبقدرةمنجانبأ ّولبقدرة

 منالكالمأيفهمالكالم.المخاطبعلىالتوصلإلىالمقصود

التخاطبي -2 الفعل المتكلمتضمن بإرادة الشرط هذا يرتبط مخصوصا: غرضا

 االفصاحعّمافيضميره)الكالمالنفسي(منإراداتواعتقاداتونقلهاإلىالمخاطب.

أفعالالكالمعنداألصوليين، مسعودصحراويأوالإلىامكانوجود يشيرد. كما

التيدرستضمننظرية"الخبرواإلنشاء"وم»فيقول: أنجزوهيالظاهرة أنجزوما ا

                                                           
،1نصيرةمحمدغماري،النظريةالتداوليةعنداألصوليين،دراسةفيتفسيرالرازي،عالمالكتبالحديث،األردن،ط1

.21،ص2012

.22نفسه،صالمرجع2



عند األصوليينأفعال الكالم                                                          ثانـــــيالفصـــل ال  

 

29 
 

اكتشاف في تتمثل جديدة مفاهيم من جديدةعنها كالمية ألفعال العربالمسلمين العلماء

«منبثقةعنتلكاألفعالاألصليةالمعروفةلدىالمعاصرين
(1)



تهمنا»ثميوّطئبإشارةمهّمةحينراحيصّنفالدرساللغويعنداألصوليينفقال:

يةالتياّتخذهااألصوليونالمسلمونأداةومدخاللتوجيهداللةمناالعتباراتاللغويةالتداول

«فينصوصالقرآنوالسنةأواستنباطحكممناألحكامالدالالت
(2)



كماقّسماالعتباراتاللغويةفيالبحثاألصوليإلىثالثةأنواع:"فالنوعاألولوهو

ين،أماالنوعالثانيفيشملالقضاياالذييتناولالقضاياالدالليةالصريحةفيكتباألصولي

وافقوها، أو المعتادة النحاة آراء بها األصوليونوخالفوا تصورها كما النحوية والمسائل

واهتدواإلىكثيرمنالحلولالموفقةوالناضجةلبعضالمسائلالنحوية.والنوعالثالثالذي

يطلقعليهبالمنحىالتداوليفيالبحثاألصولي".
(3)



والذييهمنافيهذاالبحثهوالنوعالثالثأواالعتبارالثالثالذييمثل:"االستثمار

الفعليلألفعالالكالميةضمننظريةالخبرواإلنشاءأثناءبحثهمعنالدالالت".
(4)



إناألصوليينضمننظريةالخبرواإلنشاءأثاروابحثامهماأالوهو:"البحثعن

تييتخذهاالنصإلفادةمعنىأولصناعةأفعالدينية،فرديةكانتالدالالتوعنالطرقال

التواصلية واألغراضاالبالغية اللغوية لألساليب تعاطيهم وكيفية بالكلمات اجتماعية أو

المنبثقةعنها،وقدتوصلاألصوليونإلىاكتشافووضعأفعالكالميةجديدةمنبثقةعن

يعترض لم األصلية، الكالمية الغربيةاألفعال الثقافة تعرفها لم إذ المعاصرون، لها

المعاصرة"
(5)

تحديد في دور له يكون كيف والثقافة، اللغة اختالف إلى يشير )وهنا ،

وتصنيفاألفعالالكالمية(.

                                                           
.125د.مسعودصحراوي،التداوليةعندالعلماءالعربص1

.125صد.مسعودصحراوي،التداوليةعندالعلماءالعرب 2

.122المرجعنفسه،ص 3

.129المرجعنفسه،ص25 4
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ألمور واالنشاء الخبر فينظرية بحثهم ضمن كبيرا اهتماما أولىاألصوليون وقد

قاللغويوغيراللغويوتحكيمهفيمراعاةالسيامنها:"مراعاةقصدالمتكلموغرضه،و

الدالالت...الخ".
(1)



 

 

 األفعال الكالمية المنبثقة عن الخبر:

"نشأتمنجراءالتفاعلبينالبعدالنظريوالبعدالتطبيقيظواهرأخرىمنتلك

األغراض من غيره وبين الخبر بين فربطوا الخبري، األسلوب عن المنبثقة األفعال

الدعوى، الرواية، الشهادة، مثل الخاص، بحثهم مجال في المكتشفة والتجلياتاألسلوبية

اإلقرار،والوعدوالوعيد".
(2)



 األفعال الكالمية المنبثقة عن اإلنشاء:

"قامعلماءاألصولبنفسالصنيعفيظاهرةاإلنشاء،كمافعلوامعظاهرةالخبر،

جديدةمنبثقةمناألصلية،فلمانجدهاوأفعالكالميةفاستنبطوامنهاوفرعواعليهاطواهر

عندغيرهممنالذينبحثوافيعلمالمعاني،وكانيحذوهمإلىذلكحرصقويعلىفهم

النصوصالشرعيةوإدراكأغراضهاومقاصدها".
(3)



واألصوليون الفقهاء استنبط التداوليوعليه المنهج بانتهاج جديدة كالمية أفعاال

والّنهي كلمناألمر واألغراضالتييؤولإليها البحثفيالمقاصد منجراء وتحديدا

التي الحالية أو المعنوية أو اللفظية القرائن وذلكباعتماد مناألساليباإلنشائية وغيرها

نجزعنمفهوماإلذنمنأفعالكالميةتهديإلىتلكالمقاصدوتدلعليها،وبحثوافيماي

كـ"اإلباحى"و"األمر".
(4)



أهم من " فيقول: األصوليين عند الكالمية األفعال عن رمضان يحيى د. وتحدث

اللساني البعد تتجاوز تواصلية قدرة باعتباره اللسان لمسلمة األصولية النظرة النتائج

                                                           


.121صد.مسعودصحراوي،التداوليةعندالعلماءالعرب2

.112المرجعنفسه،ص3

.115–112المرجعنفسهص4
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المنظورالمؤسسانطالقامنالشافعيالالمحضإلىغيرهمناألبعادالتداولية،وفقهذا

يمكنالحديثعنعالمةخارجسياقتلفظها،إذالعالمةاليتحققمنوجودهاإالضمن

خطاب،إنهالتبادلللعالماتالمنفصلةوالإمكانالتواصلبها،وحتىحينمايستعملمتكلم

سياقإننانتحدثبملفوظاتمعينعالمةماظاهريامنفردة)كلمةما(فإنهدائمايبنىعلى

وليسبكلماتمعزولة".
(1)



في النحاة ينظرإليها ينظرإلىالعالماتاللغويةكما بذكر"أنمنهجاألصوليينلم

تقسيمهمالمشهور)حرف،فعل،اسم(،ولكنمنخاللمنظورآخرأصوليمحضيخدم

المف الكلمة من أكبر ملفوظات اللغوية(. )العالمة فهي علىمنهجهم القدرة ولها ردة،

االستقاللبنفسهافيالفهمبخالفالكلمةالمفردةوهذامنأهممميزاتها".
(2)



كمايذكرالدكتوريحيىرمضانالتقسيملأللفاظمنالمنظوراألصوليحسبالعالمة

إما مركبة،والمفردة مفردةوإما إما "فابنرشداأللفاظعنده ابنرشدوالعالمةالحويني:

اأوحرفا،أماالمركبةماتركبمنهذه)...(ومنهذهماهوغيرمستقلبنفسهفياسم

الفهمومنهاماهومستقلبنفسه"
(3)

،وهذاينقسمإلىأمرونهيوطلبوتضرعونداء.

االستقاللية صفة التيلها إلىاأللفاظالمركبة " يشيرالدكتوريحيىرمضان: وهنا

 التصنيف تتجاوز أنها إال المركبةبنفسها، لطبيعتها يستجيب آخر تصنيف إلى النحوي

لمعنىيمكنهاالستقاللعنغيره،تصنيفينتميلمجالآخرغيرالمجالالنحويلهالقدرة

ة".علىمراعاةتلكالطبيع
(4)



آخر "يتبنىتصنيفا الحوينيبأنه يحيىرمضانعلىالعالّمة ويعرجكذلكالدكتور

يراهاألقدرعلىتمثلالنظرةاألصوليةالمختلفةوالمتمّيزةلطبيعةالفعلاللغوي.

وهوقوله:"قسماألصوليونالكالمعلىغرضهمتقسيماآخرفقالوا:أقسامالمالمهي

رواالستخبار."األمروالنهيوالخب
(5)



II.:منحى الخبر واإلنشاء عند االصوليين 

                                                           
.222،ص1،2009يحيىرمضان،القراءةفيالخطاباألصولياالستراتيجيةواإلجراء،جدارللكتابالعالمي،ط1

.222،صيحيىرمضان،القراءةفيالخطاباألصولي2 2


.222المرجعنفسه،ص2 4
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اإلختزالمن يكنبهذا اقسامالكالمخبروإنشاءلم إنالتصنيفالثنائيالذيقال:

أولظهورللتقسيمالذييلمشتاتفكرواسع؛فكروتمعنوأخذينظرفيكالموأقسامه.

كل من اختزلته مرحلة عبر مر واإلنشاء الخبر الكالم.إن ماتتحتمسمىأقسام

والذيداربيناالصوليينفيتقسيمهمالكالم،فميز داخلمنظومتهمبينتقسيمينوهذا وا

تصنيفينللكالم''تصنيفاألصولييناألوائلوتصنيفالمتأخرينمنهم.أو

سموإنماحرفوالموكبإفاأللفاظحسبابنرشد:"منهامفردةومنهامركبة،والمفردإما

ماتركبمنهذه)...(ومنهذهماهوغيرمستقبلبنفسهفيالفهمومنهاماهومستقل

بنفسه"
1


وهاهوأحداألصوليينالمؤسسيينلصنعةاألصول.أبوالمعاليالجوينيرحمههللا

(-215 –هـ( إال الكالم العربية اهل قسم لما ثم '' قسماالسميقول والحرف، والفعل

الك والخبراألصوليين والنهي األمر الكالم. اقسام وقالوا: آخر تقسيما فرضهم على الم

واإلستخبار"
2


وهنايسجلالدكتوريحيرمضانمالحظةقائالأنالجوينيفيهذاالنص"يتنصل

النحويين، العربية أهل ويخصبه حرفا، أو وفعال اسما الكالم التصنيفالذيجعل في

األقد يراه آخر تصنيفا والكفيلويتبنى اللغوي للفعل األصولية للنظرة تمثل على ر

أمرا التصنيفالذييجعلالكالم أنه للفهم، القابلة المستقلة الداللية فيكليته باستحضاره

ونهياوخبراواستخبارا"
3


" فقال: الجويني لسان على المتأخرين األصوليين إعتراض رمضان يذكر ثم

سامزائدةعلىهذهاالقساماألربعةأالوهيالتعجبإعترضالمتأخرونفزادوابزعمهماق

والتلهفوالتمنيوالترجيوالدعاء"
4

،وهناتوقفالدكتوررمضانمعنصالجوينيرحمه

هللاواستنتجمنطريقةتحدثهانتصنيفالمتأخرينلميرقهفراحيذكرتصنيفااخرفقال

واستخباروتنبيه.)الجويني(:"والوجهعنديانيقالالكالمطلبوخبر

                                                           
 .011القراءةفيالخطاباألصوليص–رمضانيحي1
 .012صالمرجعنفسه2
 .018المرجعنفسهص3
 .011المرجعنفسهص48
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فالطلب:يحوياألمروالنهيوالدعاء

والخبريتناولاقسامواضحةمنهاالتعجبوالقسم.

واالستخباريشتملعلىاالستفهاموالعرض

التنبيه:يدخلتحتهالتلهفوالتمنيوالترجيوالنداء"
1


الىالتصنيفالرباعيلكنبتركيبة يالحظيحيرمضانأنالجوينيقدعاد وهنا

لكنأ القدماء( الرباعي)تصنيف التصنيف الى يعود أن الجويني حاول قد فقال:" خرى

 فيها مخالفةضم فجعلاألألىإاقسامأبتركيبة وهوقسام واحدا مروالنهيوالدعاءصنفا

والتعجبوالقس الخبر صنفاالطلبوضم مضيفا والعرضواالستخبار وتركاالستفهام م

جديداهوالتنبيهالذييشملالتلهفوالتمنيوالنداء."
2


مامأنناأصوليينفيقول:"األآلراءستقصاءوهنايستنجالدكتوررمضانبعدهذااإل

قسامالكالمأمسلكينفيالتصنيف؛فالمسلكاألولتجميعيتوحيديالذيعلىالتقريببين

 يجمعها يميزأوالبحثعما المسلكالثانيفهوتعديدياستقصائييبحثعلىما قسامأما

الكالمعنبعضهاالبعضويجعلهامستقلةعنبعضهابعض"
3


االدكتوربنتائجهامةجداعنهذاالمسارالذيمربههذاالتقسيم،فيذكرنوهنايفيد

هيالتيستنتصرفيا التجميعية الجوينيفيأوخيرألأنالنظرة طويالتقسيم يدم لم نه

لفظ دخل ثم وتنبه(، وخبر )طلب ذلك بعد ثالثيا يكون التقسيم وراح الرباعية، نظرته

النصشارحالورقات)جاللالدينالمحليعلىاإل الدكتورهنا نشاءعلىالخطوذكرلنا

الورقات(قوله:طلبوخبروإنشاء.

صوليينأالوهوالتصنيفالالذياستقرعليهاألختزلىاإلإثمينتهيهذاالتطواف

الثنائيالذييجعلالكالمقسميناثنينالغير:خبروإنشاء"
4


III.:)أفعال الكالم عند األصوليين )تطبيق 

 هم االفعال الكالمية المنبثقة عن الخبر:أ - أ

                                                           
 

 .011صالقراءةفيالخطاباألصولي–رمضانيحي2
 .011المرجعنفسهص3
)بتصرف(.011المرجعنفسهص4
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ساسالتداوليعودصحراويهنابجديةكبيرةإلزاحةاللثامعناألمسعملالدكتور

الخبرية األصناف -في الوصول األإ)قصد تلكم العالمةلى ذكرها التي الكالمية( فعال

منقول انطالقا الشهادةتالقرافيرحمةهللا، '' الدكتورمسعودمطوال: التيوقفعندها ه

فما خبر، والنتيجة خبر، والمقدمة خبر، واإلقرار والدعوىخبر، الخبر، والرواية خبر،

فرقبينهذهاألخبارنقالعنالقرافيفيكتابةالفروق"ثمراحيميزويكشفعندقةال

لإلمامالقرافيفيالتفرقةبينهذهاالصناف
1


 الشهادة والرواية:-1

األ نظرة الدكتور لنا يذكر المازريهنا واإلمام القرافي اإلمام خاصة صوليين

تحتمسمىالخبر كليهما بان والرواية بينللشهادة بصرامةناإلأثم بينهما مامينفرقا

تداوليةملحوظة،فقال:"والفرقبينهماعندهذينالفقيهينمنجهتين:

نإمرااليختصبمعينفهو"رواية".وأجهة"نوعالمخبرعنه"،فانكان"المخبرعنه"-

كان"المخبرعنه"معيناخاصافهوشهادة
2


وغيرالرسمي"،فإذاكانفيمقامغيررسميأجهةالسياقاالجتماعيالعام"الرسمي-

القاضيمثال،فهوشهادة،ويرىذاكانفيهيئةرسميةكانيكونامامإماأفهورواية،

 بخالفأالقرافي الشهود، من معين وعدد والحرية الذكورة فيها يشترط الشهادة ن

الرواية"
3

فعالالكالميةالتيتنبثقعنورمسعودبعدهذاالعرضالىاأل،ويصلبناالدكت

الخبرفيتموقعهبينالروايةوالشهادة،وهي:

روايةمحضةكاألحاديثالنبويةالشرفية.-1

شهادةمحضةكإخبارالشهودعنالحقوقعلىالمعنيينعندالحاكم.-2

االخبارعنرؤيةالهالل(مركبمنالشهادةوالرواية،ولهصورعديدة)منها -2
4


األ هذه بين التفريق عليه واألساسالتميزيالذيبقوم يقوم" األثم هو ثارنواع

                                                           
 .191ينظر،مسعودصحراوي.التداوليةعندالعلماءالعرب.ص12

 

 .192صالمرجعنفسه32
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ماعلىعموموأماأالمترتبةعنالخبروالمتعلقةبالمخبرعنه،والذيتعوداثاره

ساسالتداولي(أعلىخصوص،هو
1

*


فيهشيءمنالتفصيلفيالشهادة، هاما عنوانا بعدهذا الدكتورمسعود ويوقعلنا

نأنالقرافياليسلمبألىاإلنشائيةوالحظالدكتورإوهوقوله:"انتقالالشهادةمنالخبرية

 قرأجميع مستخدما والخبر الشهادة قرنينواع " تسميتها يمكن تداولية خصوصياتنية ة

فيمقاماتمختلفةومواطنتواصليةتقتضيواحدموعهقعنيوأ"مالواالستعأالورود ا

يقتضيالخبردون،دوناألخر ما يقتضيالشهادةدونالخبر،ومنها ضمنالمقاماتما

،"وعدالوالبالبتةتصحبالخبرنهاالأ"للخبرالعاديمنجهةمباينةالشهادة،فالشهادةعنده

قالأولو(،نقالعنالقرافي) أنالمتكلم قد القاضي:" كانأيخبرتكأمام القاضيبكذا ها

أل تقدكاذبا، مقتضاه عناإلمن )نقال كذب والماضي وعد فالمستقبل يقع، ولم منه خبار

األ،القرافي( بين الفرق يحكم الذي فالمعيار هو تقتضيهاأمرين الرسمية من درجة ن

بر"الشهادة،وليستتلكالرسميةمنمقتضياتالخ
2


 قرار:الدعوى واإل

ا فرق والخبر"وصوليألكما والرواية "الشهادة بين ،ن الدعوىأفرقوا بين يضا

فهوخبريتعلق؛"مااإلقرارأفالدعوى؛"خبرعنحقيتعلقبالمخبرعلىغيره"واإلقرار

بهوحده")نقالعنالقرافي(....ويالحظشدةالشبهبيناالقراروالشهادة،بالمخبرويضر

قرارشهادةعلىالنفس،والشهادةشهادةعلىناإلأيضاشهادة،والفرقبينهماأقرارذاإلإ

الغير"
3


خبارعنالغيروالذييترتبعلىفالفعلالكالميالذييترتبعلىالدعوىهواإل

نالنفس.خبارعقرارهواإلاإل

 الوعد والوعيد:

                                                           
192صالمرجعنفسه1

ضيقحركةالفعلالكالمي،سيرلنألىإبينالقرافيوسيرلمشيراقارنةلىالمإ*وهناراحالدكتورصحراوي
 192والقرافيوسعها...فلينظرنفسالمرجعص

 .192-192صمسعودصحراوي.التداوليةعندالعلماءالعرب2
 .191صالمرجعنفسه3
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وقفالدكتورمسعودهنا
1
الذييعتبرـ(ه215-معالقاضيعبدالجبارالمعتزلي)

ودفعألىالغيرإيصالنفعإ"هوكلخبريتضمن:خبارفالوعدعندهالوعدوالوعيدمناإل

ضرر المستقبل، في أعنه يتضمنه خبر كل فهو الوعيد: إما ضريصال إر الغير وألى

المستقبل في عنه نفع األ."تفويت شرح كتابه في الجبار عبد القاضي عن صول)نقال

الخمسة(

يو معا الصنفين في القاضي أشرط ألنه المستقبل، في يكونا الحالإن في نفعه ن

ومتوعدا.أضرهمعالقوللميكنواعداوأ

ن"الوعدوالوعيد''أمامالسيوطيفيكتابهاالتقانقدصرحناإلأثمذكردكتورنا

وقعهنااشارةمهمةمفادها؛انفيالكالمابنقتيبة(السيوطييأ)مناقسامالخبرولكنه

إنشاء انه يوهم هللاما الدينفيكتابهعروسوكذلكا،رحمه ألفراحولكنهالسبكيبهاء

منتعجبمهذكرأقسانشاء)وقدتقدممناإلكاننأنشاءغيرالطلبياضافالىانهمناإل

ومدحوذموقسم(.

 دكتورنا ذكر أثم في القاضي عند يتفقان والوعيد( )الوعد االسلوبين هاذين نأن

فعلمستقبليللمتكلم،ويفترقانفيالنتائجواآلثارالمترتبةعلىكلمنهما، ذإمضمونهما

نالفعلاالولفيهتقعللمخاطب،والثانيفيهضررله.أ

 الكذب والخلف:

يعبدالجبار،وذكرتفريقهبين"الكذبوالخلف(،ضوقفدكتورناهنامعالقاكذلك

فهو:ماالخلفأ،"رلكانمخبرهالعلىماهوبهخب م كانلههوكلخبرلو"فالكذبعنده:

صول)نقالعنالقاضيفيكتابهشرحاأل"نهيفعلفعالفيالمستقبلثماليفعلهأنيخبرأ

التحديديكونالخلفمتعلقابالوعد،وأماالكذبفخبرعادياليطابقالخمسة(،وعلىهذا

مخبره.
2


 مالحظة دكتورنا يالحظ فيقولأثم جهةإ:خرى من مختلفان والخلف الكذب ن

وسلوكأبينماالخلففعل،وإنشاءأكانخبراأفالكذبفعلكالميمحض،سواء،أخرى

                                                           
 .110-191صالمرجعنفسه1
 .112صمسعودصحراوي.التداوليةعندالعلماءالعرب22
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له"غيرناليحضرثمحضريكونفعأوعدبوبغيرالكالم،فمنأعامقديكونبالكالم

فعالانيمندرجضمناأليتكلمثمتكلمففعله"فعلكالمي"،فالثأالكالمي"،وأمامنوعدب

يضامنأنالخلفيختلفعنالكذبأا،وهكذانرىماألولفليسمندرجابينهأمية"الكال

هذهالجهة"
1


 

 

 

 

 :اإلنشاءهم االفعال الكالمية المنبثقة عن أ - ب

وقفهناالدكتورناكذلكوقفةجديةمعكالماألصوليينوراحيستخرجلنامواطن

أ بأنه وسجل اإلنشاء تحتمسمى الكالم وراحتأفعال الشرعية، والنهي باألوامر لصق

األوامر هذه تطبيقات عنها تتشقق األفعالإوالنواهي ضمن تندرج كالمية فروع لى

الوجوب فنشأ:" سجلمالحظةالكالمية، ولكنه والتنزيه..." والكراهة والحرمة، واإلباحة

األ هاته بين تجمع صنفيالتي في كلها تجمع بأنها األمر،صناف حالة في اإلذن" ن:"

"المنع"فيحالةالنهي....و
2


اإلباحة:
3

  ومع األمرإلباحة تأتيصيغة علىأقد اتفقوا تعدأنهم ولكنها ليستطلبا، نها

األ من ذلكعندهم فكان األمر الطلبمثلصيغة بعضصيغ فيها تستعمل غراضالتي

 القول:"جالسإمدعاة لهذا مثلوا وقد لألساليباإلنشائية دراستهم ضمن لها تعرضهم لى

وابنسيرين"أالحسن

 الخصوص، على ومنهم والبالغيين والفالسفة بعضالمناطقة ربط نصرأوقد بو

مرواإلباحةمعلالذلكبأنهمايشتركانفيانهماإذنيناألالفرابي،وابنيعقوبالمغربيب

ذنبالقيام)نقالعنابنيعقوبفيكتابهمواهبإذنبالقيام،وإباحةالقيامإفاألمربالقيام

ذنومعهطلب،واإلباحةاذنالطلبمعه.إمرألناأوالفرقبينهما،،الفتاح(

                                                           
 

 .111-111صمسعودصحراوي.التداوليةعندالعلماءالعرب2
 .111صالمرجعنفسه3
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يت فيما خرلمآعلقباإلباحةبأنهيتعلقبهافعلويسجللنادكتورنامالحظةوتنبيها

يذكرهالقرافيرحمههللافقال"ويتعلقبفعلاالباحةفعلاخرلميذكرهالقرافيوذكرهبعض

 الشديد منتشابههما وعلىالرغم التخيير"، فعل هو المعاصرين–العلماء )من–برؤية

فانبينهم االنجازية(، يتمثلفيجوازجهةالصيغةاللغويةومنجهةالقوة واضحا فرقا ا

ممتناعالجمعبينهمافيالتخيير)نقالعنالحسنبنقاسإالجمعبينالمباحينفياإلباحةو

ييختلفانفياالثارالمترتبةعلىكلمنهما.أي(،نالداىالمراديفيكتابهالجن

اإلذن:
1
لىالحديثعنإناالصوليينجرهمالحديثعنفعلاالباحةأيقولدكتورناهماب

"الكرامة"ومعإودعاهمذلك،خرهواإلذنىفعلكالمي ليستمنألىالحديثعن نها

نالمكروهمأذونفيه،وهوأفراداإلذنكمايرىالمغربي)فيكتابهمواهبالفتاح(،غيرأ

يقعموقعالضدمنالمندوب
2
فأضيفالىاالصنافالواقعةتحتاالذن...*

:مراأل

الصريح واألمر غير الصريح عند الشاطبي: األمر
3

 

( هللاعليه الشاطبيرحمة 910-ذهباالمام
هـ

 الىتقسيم لنااألمر( سيظهر وهنا

.االتقسيمذيهأفعاالكالميةمنهالشاطبيرحمةهللاعل

فاألمرالصريحعندالشاطبينوعان:-1

الصيغةمجرىالتعبدمنغيرمجرداليعتبرفيهعلةمقصديةويجريمعمجرداألول:

،تعليل )البقرة الصلواة" سبحانه"وأقيموا كقوله البيع"22مثال سبحانه"وذروا وكقوله )

متثالمنالمكلفدونطلبالتعليلمنهوذلكهو(وهناقصدالشارعسبحانهاأل1)الجمعة

التعبد.

منالقرائنالحاليةومايقترنستقراءاإللىقصدهالشرعيبحسبإمنحيثينظرالثاني:

المنهياتوأ في المأموراتوالمفاسد في المصالح األعيان على الدالة عنالمقالية )نقال

                                                           
 .111-110صالمرجعنفسه1
الثوابكطلبترك(المنحيثترتببالشارعفقط)النذلكطلبفعلوذمالحظة:يقعموقعالضدمنحيثطل*

 والعقابالنذلكيثابعليهوذلكاليعاقبعليهفاليكونضدا.
ومابعدها.112،112صمسعودصحراوي.التداوليةعندالعلماءالعرب3
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(،1لىذكرهللا")الجمعةإعوانقولهتعالى:"فاسأ(،ومثللهبالموافقاتالشاطبيفيكتابه

ليهافقط...إقامةالجمعةوعدمالتفريطفيهاالاألمربالسعيإمقصودهاالحضعلىفاآلية

خبارعنإلماجاءمجيءا:وهوعلىضروبونذكرمنهاواحدا:األمرغيرالصريح-2

(،وبقولهسبحانه"والوالداتيرضعن112تقريرالحكممثل:"كتبعليكالصيام")البقرة

.(222أوالدهن")البقرة


ينطويهذا"لألمرمامالشاطبيرمسعودبنعرضنظرةاإلوهنايقولالدكتو

عتباراتالتداوليةوتتمثلفي:التصورعلبعضاإل

عند- لتصنيفها ودقيقا صالحا معيارا كان الشرعية، األوامر في القصدية مبدأ تطبيق أن

يتصنيفاألوامرالشرعية(.أالشاطبي)

وإنشاءماتحملهاهذهاألصنافالكالميةمثل:تقريراألمروتقريرالنهينجازيةإأنقوة-

مريات.ساسالألأنجازيةفجعلهاالذم...،وقدشعرالشاطبيبقوتهااإلوإنشاءالمدح

أنالشاطبييؤيدمبدأ"عدماالحتكامالىالصيغةوحدهافيتنميطاألفعالالكالمية"،كما-

فالصيغةاللغويةفياألوامرفيمابينهامختلفة...قالكثيرمنعلمائنا،

ع:المن-جـ
1

 

صنافكالميةفرعيةجديدةعنتطبيقاتالنهي،ولقدعرفأكذلكانبثقتهنا

كبالقولممنهودونهعلىسبيلترأنهاستدعاءال:األصوليينمنالشافعيةالنهيبقولهم

ال شرح في الشيرازي عن نقال ولمالوجوب) تقتضيإع(، هل صيغته داللة في ختلفوا

شاعرةالىالثانيمالمتردقرينةتؤيدذلك)نقالالتحريمأمالكراهية؟،ولقدذهبعموماأل

.األولالرأيختاراألصوليينالشافعيةإعنالشاطبيفيالموافقات(،و

تصورنا في والمكروه والحرام فيقول:" تصوره الدكتورمسعود يذكر وهنا

نالكتبهميندرجانضمنفعلكالمياخرنسميهالمنع،وقدعبربهذاالمصطلحوحسبفهم

وفال القدامىكالفرابيفيكتابالحروف،وهوفيتفسبعضعلمائنا عمأاشملورأينانا

عنيأأنهذااألخيريعتبرعندبعضهمغيردالعلىالتحريمبالضرورةمنالنهي،طالما

غيرجازمفيالتحريم"

                                                           
.ومابعدها119صمسعودصحراوي.التداوليةعندالعلماءالعرب2 1
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الشدة في الممنوعات:درجة 
1
  

 فقد جازم، وغير جازما منعا الىممنوع الممنوع انقسم فعالنإلما نبثقعنه

 عنهما يعبر إفيكالميان بالكراهة الفقهاء أصطالح الشاطبي نبهنا ولقد التحريم، لىإو

درجةاخرىمندرجاتالمنعوهيالتنزيه)نقالعنالشاطبيفيكتابهالموافقات(،ويبدو

نوعينأ التصور هذا على بناء الكراهة فتكون ... الكراهة عن متفرع معنى التنزيه ن

كراهةتنزيهوكراهةتحريم
2*


هوفيدرجةالشدةوالفرقبينالمكروهوالمحرم)فينظرالدكتورمسعود(،

المتضمنفيذالغرضإ"،لرضالمتضمنفيالقولبحسبمعاييرومصطلحات"سيرغلل

الكراهةاقلشدةمنالغرضالمتضمنفيالقولمنالتحريم،وفيكلمنهمانجدالقولمن

بين الفرق في يقال وكذلك "المنع"، هو معا لهمنا الشامل القول في متضمنا فعال

فال التحريم(، وكراهة التنزيه الشاطبي)كراهة فيفالمصطلحيناللذينذكرهما رقبينهما

ذالغرضالمتضمنفيفعلكراهةالتنزيهإالقول،درجةالشدةفيالغرضالمتضمنفي

أ منهما كل في ونجد التحريم، كراهة فعل في الغرضالمتضمن من شدة فعالأقل يضا

خرغيرجازم.حدهمامنعجازموفياآلأكالمياشاماللهمامعاهو"المنع"،لكنهفي

انجازية فعل التعجب عند األصوليين:
3

 

اإل ينقل الحاجب" "ابن جمهورمام عن مسعود( الدكتور عنه كفايته)نقل في

:"انفعاليحدثفيالنفسبأنهنالتعجبمناالنشاءغيرالطلبيوعرفوهأالعلماءالعرب

كتا في الجرجاني الشريف عن سببه)نقال خفيي ابنعما وعرفه التعريفات(، به

عصفور" أقائال: التعجبهو فيوصفإن زيادة ستعظام بهاخالفاعل وخرج سببها في

)نقالعناالزهريفيشرحالتوضيح(.وقلنظيره''أعننظائرهالمتعجبمنه

صوليينوالمفسرونوالمتكلمونمسالةمهمةأالوهيالتعجبأضافاالأولقد

فكانو وتعالى، وأافيحقهللاسبحانه بمصأحوطهنا التعجطخذوا كانتالفاظإبيلح ذا

ربنعاشورقولخصادرةمنهللاتعالى،وعلىهذاجرتعادتهم،فقدفسرالطاالتعجب
                                                           



تنزيه:كراهةالكراهةنوعينالشرعيوجعلوانافللحكمحنماهونقللتقسيماألإالشاطبينهذاالتقسيمالذيذكرهإ*
 2وتحريم.

ومابعدها.111صمسعودصحراوي.التداوليةعندالعلماءالعرب- 3
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:"تعجيبمنشدةصبرهمعلىبقوله(195صبرهمعلىالنار")البقرةأهللاسبحانه"فما

عذابالنار")نقالعنالطاهربنعاشورفيتحريرهوتنويره(.

لىالتعجبفعالكالمياإضافواأناالصوليينأثمقالالدكتورمسعود:والحصيلة

لىإذفعلالتعجبفيهمصروفإالتعجبىثانياهوالتعجيبومعناهحملالمخاطبعل

.(مامالزركشيفيكتابهالبرهانشرحالتعجيبهنانقلهالدكتورعناإل)المخاطب

لفاظ العقود والمعاهدات:أ
1

 

إ الذين اإلأن األعطوا لهذه البالغ اإلهتمام والصيغ الفقهاءلفاظ هم نشائية

واألصوليون الفقيه ألنهافيمناقشاتهم فلذلكراحالفقهاءأالفاظتترتبعليها فقهية حكام

دراسةتفصيلية،وهذاالذياظهرالجوانبالتداوليةفييدرسونهذهااللفاظواألصوليون

هذهاأللفاظ...

 الفاظ او صيغ الطالق:

تداوليةالتيركزعليهاالواإلجراءاتاالعتباراتهناوقفالدكتورمسعودعلى

 الفقهاء بوقوعه انذلكيتجلىفيمبدأينأفيالفاظالطالقللحكم ووجد وقوعه، وعدم

مبداالقصد)اوالنية(،ومبدأالصراحةوالكناية.هما:ساسيينأ

القصد والنية في فعل الطالق:-1
2

 

نتأبعضهمشرطالنيةوالقصدفيايقاعهذاالفعل،فمنقاللزوجته"شترطإ

:هونوىواليلزمهايطلقهامنوثاقهيفيه...فقالوخركانآرادشيئاأنهأدعىإطالق"و

)نقالعنابنرشدنتكونهناكقرينةمانعةمنذلك...أإالننيتهغيرذلكالطالق،أل

فيبدايةالمجتهد(.

وعليه
3
فيوقوعالطالقوعدمه.ركانالتمييزأوالقصدركنامنأشرطالنيةعتبرواافقد

 الصراحة والكناية في لفظ الطالق:-2

                                                           
ومابعدها202صالمرجعنفسه 1
.209صمسعودصحراوي.التداوليةعندالعلماءالعرب 2
)بتصرف(201صالمرجعنفسه 3
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"أ القائل: قول هو الطالق في الصريح اللفظ طالق"،"طلقتك"،أن نت

" ،... وإماوسرحتك"، قسموها الطالقفقد إكناية غير وكناية ظاهرة ظاهرة،لىكناية

...فالظاهرةكقوله:حبلكعلىغاربك"،وغيرالظاهرةكقوله:استبرئيوتقنعي"

والعباراتالتيذكرهاألفاظوهنايسجلالدكتورخالصةمفادهاانكلهذهاأل

نالمتكلميريدأنماتعدافعاالكالمية،باعتبارإلفاظالصريحةأوغيرالصريحة(،الفقهاء)األ

بالكالم.وإيجادهمعينياجتماعفعلوسلوكإيقاعالتلفظبهامن

الفاظ أو صيغ البيع:
1
  

ذفعلالبيعيإصوليونفيكتبهمالصيغوألفاظالتيتتمبهاعقودالبيعذكراأل

هلاللسانالعربيلتؤديهذاالفعلالكالمي،ولقدأخاصةتواضععليهاألفاظباليصحاإل

قدبعتكهذاالشيء"،وهذا"ذكرابنرشدبنهاتلكاأللفاظالتيصيغتهاماضيةكأنتقول:

 ذكره أالذي القرافي يكونأيضا فالبيع الشهادة، لصيغة مخالفة البيع صيغة بالفعلن

نشاءللبيعإبيعك"لميكنأارعكقوله:"للبيعوأمااذقالهابصيغةالمضالماضي،وهوانشاء

نشاءفيالشهادةيكونبالمضارعخباراالينعقدبهالبيع،بلهووعدبالبيع،ولكناإلإبل

بالمضارع."أشهد"كقولهعندالقاضي:

أنالصيغة يترتبإفنالحظهنا بعيدهيالتيتحددالفعلالكالميوها لىحد

.همهللاعليهمنحكمعندالفقهاءرحم
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عطاء إقصد  ،من زخم معرفي عمل من خاتمة تختصر لك ما تقدمه ال بد لكل 

عن هذا  باختصارن تعرفنا أعن العمل، وها هي بعض النقاط على وعسى رؤية مصغرة 

 العمل:

ل أوعند الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن، وهو  (Pragmatique) التداولية في المقابلة-1

 .لى الثقافة العربيةإ دخلهاامن 

والتفاعل جعل لها طه عبد الرحمن  ستعمالاالتدل على  (Pragmatique)لما كانت -2

 التداولية في مقابلتها ويقول انها توفي المطلوب.

 التداولية: -3

 التي قيل فيها. وأحوالهالكالم ضمن سياقاته  أ.معالجة

 ب.لها عناية تأويل مستعملي اللغة للخطابات.

هملتها اللسانيات كالفنولوجيا وعلم أتبحث عن حل لعديد من المشاكل التي  جـ.

 التراكيب والداللة من منظور"موشالر".

ثم ظهرت كنظرية على يد  ...رسطوأظهرت معالم التداولية على يد سقراط ثم تبعه .4

الفلسفة التحليلية ك ،بتغذية من بعض العلوم ،األخيرة"باركلي"، ثم توسعت في العقود الثالثة 

 واللسانيات وعلم النفس ...الخ.

، والعناية اإلحالةمرتكزات وهي:  باعتمادلى الكشف عن وظيفة اللغة، إ.تعمد التداولية 5

 ي للكالم.اللغة، والنجاح الواقعبالكالم وليس 

مرا بعمل أو وعد أداء فعل معين كأن يكون أوستين هو عبارة عن أ.الفعل الكالمي عند 6

 لى خمسة اصناف:إ، وقسمه ...به

 نات.تبيينفاذيات، الوعديات، السلوكيات، الالحكميات، اإل
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فعل القول، الفعل المتضمن في القول، الفعل  أفعاللى ثالثة إوستين الفعل الكالمي أ.قسم 7

 الناتج عن القول.

، والخبر هو الكالم المحتمل للصدق واإلنشاءفعال الكالم عند العلماء العرب هي الخبر أ.8

 دون ان تكون له نسبة خارجية يطابقها أو ابتداء: هو كالم ينشئه صاحبه واإلنشاء، ...والكذب

 يخالفها.

ضمن نظرية  بأمورهتمام كبير أصوليين كان لهم ن األألى إ.يشير د. مسعود صحراوي 9

مراعاة القصد المتكلم وغرضه، مراعاة السياق اللغوي وغير اللغوي، " منها واإلنشاءالخبر 

 وتحكيمه في الدالالت.
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 القرآن الكريم 

  

الحنفي (1 بنمحمد -حت–الشرحتلخيصمفتاحالعلوم–صولاأل–ابراهيم

-هـ1222–01ط–القاهرة–دارالكتبالعلمية-1ج–عبدالحميدالهنداوي

م.2001

2)  "دول"–ابنمنظور مادة الفكر-لسانالعرب. لبناندار ط)بيروت، )1-

م(.1221-1221/2001)

–01ط–دارالكتبالعلمية،بيروت–مفتاحالعلوم–ويعقوبالسكاكيبأ (2

1112.

فيفقهاللغةالعربيةومسائلهاوسننالعربفيحبيالصا–أحمدبنفارس (2

.01.1119دارالكتبالعلمية،بيروتط–كالمها

بيروت–دروسفيالبالغةالعربية،المركزالثقافيالعربي–زهرالزناداأل (5

.1112–01ط–

ثعالمالكتبالحدي-مظاهرالتداوليةفيمفتاحالعلومالسكاكي-مليباديسلهو (2

.م2012-1ط–

9)  مسعود واأل–جبران اللغة في بائي ألف المعجم الرائد العلم–عالم دار

.222ص-2002فبراير-1للماليين.ط

1)  الرباط–قصيالعتاتي-تر:التداولية–جورجيول للعلوم –دارالعربية

.م2010-ـه2010-ه1221-1ط

العامة–جونالكشونأوستن (1 أفعالالكالم القادرقنيني-تر–نظرية -عبد

.م2001-2ط-الشرق–دارالبيضاء/إفريقيا

فياللسانياتالتداوليةمعمحاولةتأصيليةفيالدرسالغربي–خليفةبوجادي (10

151ص–م2001-التوزيعبيتالحكمةللنشرو–01ط–لقديما
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11)  الجرجاني –الشريف تح التعريفات، دار–معجم المنشاوي صديق محمد

.الفضيلة،القاهرة،دط

العزيزعتيق (12 المعاني–عبد دارالن–علم العربية دط–هضة –بيروت،

1115. 

–دارالنهضةالعربية–فيالبالغةالعربيةعلمالمعاني–عبدالعزيزعتيق (12

 .2001–01لبنانط

.2002القاهرة،دط،–فنالبالغة،دارغريب–عبدالقادرحسين (12

15)  أحممحمود نحلة البحثاللغويالمعاصر–د في المعرفة-أفاقجديدة دار

.دت–دط-الجامعية

الزم (12 عمر بن خمحمود أ–شري –ساسالبالغة لبنان –مكتبة –بيروت

.م1112-01ط

19)  صحراوي الع–مسعود العلماء عند التداولية التنوير–رب -1ط-دار

.م2001-ـه1221

غماري (11 محمد -نصيرة األصوليينالنظرية عند تفسير-التداولية في دراسة

.2012-1ط-األردن-عالمالكتبالحديث-الرازي

عالمالكثبالحديث–قضاياهاالراهنةوتجاهاتهاا–اللسانيات–نعمانبوقرة (11

م2001-1220-1ط–

20)  بوقرة األساسي–نعمان النصوالمصطلحات لسانيات في الخطابة تحليل

 معجمية جا–ودراسة سعودة الملك –معة الحديث الكتب -1ط–عالم

.م1221/2001

واإلجراء-يحيىرمضان (21 فيالخطاباألصولياالستراتيجية جدار-القراءة

.2009-1ط-للكتابالعالمي

22)  رضا محمد و-يوسف الكالسيكية العربية االمعمعجم لبنان-صرة مكتبة

 .2002-1ط–ناشرون
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 :المقاالت 

-(02-مجلةالفكر)ع–المهجالتداوليفيتحليلالنصاألدبي–عيسىعبدالحليمبن

.جامعةوهران-2011
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الماستر–ليةوادراسةتد–أفعالالكالمفيسورةمريم–حداديصباح قسم–مذكرة

 .2019-2012–بجاية–اللغةواألدبالعربي
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 ملخصال

 

فعال الكالمية عند ألوجمع بعض ا لمن هذا البحث بقراءة حداثية يقف على إ

 وإظهار ،اتطبيقاته إلظهارالتي الزال الباحثون والدارسون في بحث متواصل  ،األصوليين

يحوم بالنص اللغوي من كل  والعقل المفكر العميق األصولي، الذي كان ،العظيمذلك الجهد 

فعال الكالم بمفهومها أمكنوناته، فذكر هذا البحث شيئا قليال عن  استخراج، قصد هجوانب

من جهد  لألصوليينفبين ما  ،األصوليينصلي الغربي، ثم وقف بها عند العلماء العرب األ

 النصوص. سبر غورجبار في 

 لى مثل هاته االعمال من الدارسين والباحثين.إتبة اللغوية والشرعية تحتاج ن المكإ

 

 قسام الكالم.أ –نشاء اإل –الخبر  –فعال الكالم أ –التداولية  الكلمات المفتاحية:

 

 


