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منشوره على توالي األزمنة، كالم ال    ىو ط  كالم أن تنيج بو األلسنة و أن ال ي    أحق  
، يفرغ إال  في ق الب الص دق وال ينسج خبره إال  على منوال الحق ، وىو اهلل تعالى وحمده

 .واآلخرو ولو الحمد في األو ل  ف الحمد هلل الذي تت م بفضلو الصالحات ،لو الشكر كل  
وجب في ىذا  " َوال َتنَسو ا ال َفض لَ بَي َنك م    "ولما كان من لطيف حث و جل  وعال  

بيذا الفضل أمي وأبي الغاليين  وأخي العزيز    المق ام أن نثني على من ىم أحق  
بن  :إلى أستاذي الف اضل الدكتور   مات حقيم،لن توفي الكل  ذينوزوجي الكريم ال  

و الجنيني  لصنيعو في احتضان ورعاية ىذا البحث منذ تشك  يشو الجياللي على جميل  
 .إلى اختماره منجزاً في خلد صاحبو  

م إليو بجزيل الشكر وعظيم االمتنان، والشكر موصول إلى أساتذتنا أعضاء  نتقد  
لجنة المناقشة من داخل وخارج الجامعة على تجشميم عناء مناقشة ىذا البحث  

 .وإضاءتو
ة على مشاركتيم لنا شغف السؤال  األجر والثواب إلى كل  األحب  سأل اهلل  نوأخيراً  
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تعد الٌتداكلية مبحثا من مباحث الدراسات الٌلسانية اغبديثة اٌليت تطورت إبٌاف            
من القرف العشرين يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ،كقامت على أنقاض السبعينيات 

كبطريقة  بحث بدراسة كيفية فهم الٌناس بعضهم بعضا،يهتم اؼباؼبدرسة السلوكية، ك 
إنتاجهم لفعل تواصلي يف إطار موقف كبلمٌي ملموس كؿبدد، يتٌم من خبللو الٌتعامل مع 

فالتداكلية هبذا اؼبعٌت فعل تواصلي مرتبط بالوظيفة  ة،اؼبعاشل اٌليت يتغاضى عنها علم الٌدالل
 اؼبرجعٌية تضع اؼبرسل إليو يف مواجهة مع اؼبرسل الذم يتحمل مسؤكلية الفعل الكبلمي،

اللية اؼبرتبطة لذا رٌكزت الٌتداكلٌية على دراسة األساليب الكبلمٌية، كمراقبة اآلثار الدٌ 
 باؼبوقف الدالرل.

أٌّنا انربت  نيت دبوضوع الٌلغة عي طبيعة األحباث الٌلغوية اٌليتل يف درؾ اؼبتأمٌ يي 
م غبموالهتا  تسٌ رائية الكفيلة بفٌك شفراهتا اٌليتجع األدكات اإلف أقبكشٌ يف معظمها إذل تى 

و الٌلغة دل وبد عن حقيقة كون حدٌ تعبَتية انطبلقان من أٌف  ة،الداللٌية كأغراضها التعبَتيٌ 
غة أبدت جهود علماء اللٌ  . هبا كل  قـو عن أغراضهمعرٌب األصوات يي موعة من ؾب

عياهتم جهاهتم النظرية كمر جٌ الٌلسانيُت على اختبلؼ تو  كالفبلسفة كاؼبناطقة، كأحباث
تول عود حىت اسٍ  اىتمامان كبَتان يف العصر اغبديث بالعناصر اؼبوقفية يف الٌلغة، ةاؼبعرفيٌ 

البشرم، كغرض اؼبتكٌلم كفحص شركط ديد ييعٌت بدراسة التواصل جالبحث يف حقل 
 .ازالسياؽ كاإلقب الفعل، :دات ثبلثة ىياغبقيقة للمعٌت التواصلي مرتكزان على ؿبدٌ 

بوصفها مداران مبهمان  على خصوصٌية الٌلغة وملؾبيف يدٌؿ ىذا التوصيف 
لة للخطاب  األلفاظ كالصي  اؼبشكٌ ٌتى فيو الدالالت اؼبخبوءة ربت بػي  جان تتواشجكنسي

إذل  زيرتك ؛ل لنا اػبطاب يف ىيئة تشكيل لفظيبنوعيو اؼبنطوؽ كاؼبكتوب، كمن ىنا يتمثٌ 
 .لة من القرائن اؼبعنويٌة كاؼبقصديٌةصب
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راض غإذل الوقوؼ على أ ان استداللي ان معرفي ان نسقداكلية بوصفها تسعى التٌ ك 
عل الفعل الٌلغوم ذبة للٌنص، فهي ية اػبطابيٌ جالقائل اؼبقامٌية من خبلؿ اؼبعرفة االسًتاتي

واران ميثمران بُت اؼباضي حدثان يف العادل يسعى إذل التعبَت عن طريق التواصل كيعقد ح
  .كاغباضر

بان نوعيان يف ثٌ أحدثت توى  تىلبية ؽبذا اؼبطلب مٌت االحتكاـ إذل اؼبقاربة التداكلية اٌليت
نشدىا اػبطاب على كبو  يي ة اٌليتوىريٌ مبطٌية البحث الٌلساشل، الذم انفتح على الغايات اعب

دان يف اآلف نفسو دبقتضيات اغباؿ كاؼبقاـ من خبلؿ مة، معتججالتأثَت كاإلقناع كاا
 .االرهتاف إذل سلطة الٌسياؽ التواصلي

بتعٌدد استعماالت الٌلغة كارتباطها الوثيق بالٌسياؽ كاف اختبلؼ الباحثُت يف ك 
نظريات  كمقوالت عيرفت  جهودىم يف إخرا ج ىم  كأشبرتؤ اؿ بٌينان، فتنٌوعت آراىذا اجمل

كاٌليت تعد من أىم نظرية يف الٌلسانيات   ؛أسيسها بنظرية األفعاؿ الكبلمٌيةيف بداية ت
التداكلية، حيث إٌف دراسة ىذه األفعاؿ ك ما يفعلو اؼبتكلموف باللغة من تأثَت ك تبلي  
كإقباز أفعاؿ تعٌد من أىم ؾباالت الدراسات التداكلية على اإلطبلؽ، كذلك بوصفها 

ا قبل االنتقاؿ إذل البنية سبثل البنية الصغرل اٌليت يتعُت ربليلها ك الوقوؼ على طبيعته
 الكربل اليت تتمثل يف ـبتلف أنواع التبادؿ الكبلمي يف ؾبتمع من اجملتمعات. 

ك أىم ما سأركز عليو يف ىذه الدراسة ىو إسقاط  ىذه األفعاؿ الكبلمية  
على خطاب تربوم  لكثرة أساليب اغبوار فيو ك تنوعو ك اختبلفو ما بُت األساليب 

يب اإلنشائية بوصفها سبثل ؾباال ثريا يتناسب ك الدراسة اٌليت سأجريها ، اػبربية ك األسال
ا بضركرة إيبانان منٌ  مث إبراز مدل تأثَتىا يف اػبطاب كدكرىا يف عملية التواصل كاإلببلغ

استثمار نظرية أفعاؿ الكبلـ يف قراءة اؼبوركث الٌلساشل الغريب، كؿباكلة التأصيل ؽبذه 
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كإذ يبدك ىذا اؼبوضوع يف مبلؿبو حبثان نظريان، إاٌل أنٌو  غوم األصورل،النظرية يف الًتاث اللٌ 
السيما  دكؽبا على حقل األصوليُت؛ط سي بسٌ علنة تي وبمل يف طٌياتو ؿباكلة تأصيلٌية غَت مي 

  .ان جبوصفهما عٌينة ال أمبوذ اطيب كبن تيميةمع مشركع الشٌ 
 :العنواف األيت يف ىذا اإلطار يندرج موضوعي على كبو ما ىو ؾبسد يف

 –ة مقاربة تداكليٌ  -اؼبوركث األصورل "ك "نظرية األفعاؿ الكبلمٌية بُت الٌتصٌور الغريب 
كسأحاكؿ يف ىذا البحث اإلجابة عن العديد من التساؤالت اٌليت تيضفي بعضا من 

 الغموض على اؼبوضوع من مثل:
عرجا ما ىي األسباب اٌليت أدت إذل ظهور ىذه اؼبرحلة اليٌت شكلت من -

 لسانيا جديدا يف تاريخ الٌلسانيات ؟
 ما حقيقة األفعاؿ الكبلمٌية؟ ككيف تسهم يف عملية التواصل ؟ -
 كيف نظر األصوليوف لؤلفعاؿ الكبلمٌية ؟ كىل ىي نفسها نظرة الغربيُت؟ -
 كيف نتكلم بشيء بينما كبن نريد شيئا آخر؟ -
  كيف نتجنب الغموض كاإلهباـ يف عملية التواصل ؟  -

سنحاكؿ اإلجابة عن ىذه األسئلة كتوضيحها بشيء من التحليل كالتفسَت خبلؿ      
 ىذا البحث.
 كالٌتداكرل فيكمن يف اىتمامنا بالدرس الٌلساشلاختيارنا ؽبذا اؼبوضوع  دٌ مر   

كالبحث  ،ادو لغوم قائم على الٌدقةز ف من نا األصوليو ؤ ا خٌلفو علماؼبسبان تكبوصفو مي 
مع  لتحقيق التثاقف كتبادؿ اؼبعارؼ أخذان كعطاءن  العميق دبا ىبدـ تراثنا العلمي كالٌلغوم،

داكرل يف اؿ التٌ ل ربديد اجملجككذلك من أ لت إليو الٌدراسات الٌلغوية اغبديثة،ما توصٌ 
كمن جهة أخرل إسقاط ىذه األفعاؿ الكبلمٌية على  ،ىذا من جهة الًتاث األصورل
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يو جكاف ذلك بعد تو وم هبدؼ الربط بُت الدرس الٌلساشل الٌتداكرل ك الًتاث،   خطاب ترب
 .كاعو من قبل األستاذ اؼبشرؼ كآرائو السديدة يف رسم معادل ىذا اإلشكاؿ على كبوو أدؽ  

، باإلضافة إذل داكرلالتٌ  جاقتضت مٌنا طبيعة اؼبوضوع االعتماد على اؼبنه
  .داكرلع مسار الٌدرس التٌ تتبٌ الوصفي التحليلي الذم سيساعد على  جاؼبنه

سبق البحث دراسات سابقة توزعت بُت اؼبطبوع، كاؼبخطوط من أىٌم     
( لػ" أيب يعقوب الٌسكاكي"  ك)اإليضاح يف علـو  األعماؿ اؼبطبوعة:)مفتاح العلـو

أيب سريع "لػ لببلغة العربية( األساليب اإلنشائية يف ا)كالببلغة( لػ"اػبطيب القزكيٍت" ،
،أٌما األعماؿ اؼبخطوطة فتمثلت يف رسالة )بلقندكز ىوارم(: "ياسُت عبد العزيز

الٌنصٌية ،مقاربة يف فهم اػبطاب، كتأكيلو قسم الٌلغة العربٌية  ،كآداهبا "جامعة  الٌتداكليات
،". رسالة "دكتوراه" ـبطوط ربت إشراؼ:)أضبد يوسف( 2009، 2008كىراف،

جامعة "باجي  شعرية اػبطابة العربية، قسم اللغة العربية كآداهبا،: ،كرسالة )خفيف علي(
عبد اجمليد : )ة "دكتوراه" ـبطوط، ربت إشراؼ( ،كرسال2008، 2007ـبتار عنابة،")

كبو نظريٌة كظيفٌية للٌنحو العريٌب: قسم اللغة العربية كآداهبا، :ك)بعيطيش وبي(حنوف(.
(،كرسالة "دكتوراه دكلة" ـبطوط، ربت 2005،2006جامعة "منتورم قسنطينة")
 إشراؼ:)عبد ا بوخلخاج(.

بحثنا ىذا خطة اىتدينا إذل رسم معاؼبها بعد ل كضعنا؛ لتحقيق ما نصبو إليو
يع ز هيدو لتشكيل اؽبيكل العاـ ؼبنظور ىذا البحث تنظَتان كتطبيقان، إذ سعينا إذل تو جهدو ج

 اتو كفق ما ىبدـ مقتضيات البحث على النحو اآليت:ؿبطٌ 
مدنا ،كاعت اؼباىية ك األصوؿ إذل اغبديث عن مفهـو التداكلٌية يف ضوء اؼبدخل  تطرقنا يف

 علىؼ القارئ هبدؼ تعرٌ  يف ىذا القسم من اؼبدخل على أسلوب العرض التارىبي؛



 مقدمة

 ٍ 
 

سبهيديٌة كالذم يعتمد على صبلة من العناصر بوصفو أرضية  اإلطار العاـ ؽبذا اغبقل
 التداكلية: اؼبصطلح ك اؼبوضوع  -أنبها:  

 التداكلية بُت اللغة كاالصطبلح-  
 . التداكلية :النشأة ك التطور  - 
 الدرس التداكرل .نظريات    - 

 ةعنونا الفصل األكؿ من ىذا البحث بػ: اإلطار النظرم لؤلفعاؿ الكبلميٌ 
 ةة يف الدراسات العربيٌ ؿ بدراسة األفعاؿ الكبلميٌ اؼببحث األكٌ  اىتمٌ  نا ربتو مبحثُت،جأدر 

بالبحث عن أصوؿ نظرية األفعاؿ  اختصٌ  ضمن ظاىرة اػبرب كاإلنشاء، أٌما اؼببحث الثاشل
ي كالبحث عن اػبلفية ؽبذه النظرية حيث قمنا بالتقصٌ  غويُت اؼبعاصرين،الكبلمٌية عند اللٌ 

منذ أف كانت ؾبرد أفكار طرحها " أكستُت "يف ؾبموعة من ااضرات إذل أف أصبحت 
 .اٌليت اعتمد عليهان أىٌم ركاده الٌنظريات كع ،نظرية أساسية يرتكز عليها اؼبنهج التداكرل

 : مستويات األفعاؿ الكبلمٌية يف الفكر األصورلبعنوافكظبنا الفصل الثاشل 
 كقوفان الفتان على مبحثُت: الوقوؼ وستهلسعينا يف مي ك ؛

 .األفعاؿ الكبلمٌية عند األصوليُتمستويات  اؼببحث األكؿ:
 .ية أفعاؿ الكبلـ عند األصوليُت ز اإقب اؼببحث الثاشل:

ل ؤ سعينا يف الفصوؿ السابقة من ىذا البحث إذل بسط اؼبفاىيم كالر ككبن إذ 
كحىت  –فإنٌنا يف الفصل الثالث داكلية لؤلفعاؿ الكبلمٌية؛ور التٌ صٌ النظريات اؼبتعٌلقة بالك 
آثرنا  –ريد النظرم جمن غلواء الت ففٌ ا أف زبي ة ملموسة من شأّنجفضي البحث إذل نتييي 

ا دبحاكلة منٌ  كبن تيمية كعيان  اطيب،كع األصورل للشٌ مقوالت اؼبشر  أف نقف عند أىمٌ 
استنطاؽ الفكر األصورل، كفحص مكوناتو اؼبفاىيمٌية ضمن الرصيد اؼبعريف للدرس 
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 اء بعنواف:جديد فسعيا لتحقيق االستمرارية كالتواصل بُت القدصل كاعبك  الٌلغوم اؼبعاصر؛
 ن مبحثُت:كتضمٌ  –داكلٌية مقاربة ت –إمكانات التقاطع بُت األصوليُت كالغربيُت 

اسًتاتيجية التداكلية عند علماء األصوؿ كيندرج ربتو ؾبموعة من   األكؿ:اؼببحث 
من  يف بناء نظرية شاملة حاكلنا من خبلؽبا إبراز كيفية دراسة كلٌ  تالعناصر أسهم

 ة .تيمية لؤلفعاؿ الكبلميٌ كبن اطيب الشٌ 
مقارنة  اؼبصطلحات كاؼبفاىيم كعقدنا فيوإمكانات التقاطع من حيث  اؼببحث الثاشل:

 .بُت األصوليُت كالغربيُت
انب اإلجرائي للمقاربة التداكلية  شذ عن سابقو فجاء عنوانو اعبدل يى الفصل الرابع أٌما 
فيو اخًتنا خطابا تربويا كأسقطنا عليو صبلة من  ،طاب الًتبوم فكاف دراسة تطبيقيةػب

 داكلية للخطاب اؼبنطوؽ.ء ذلك إذل اؼبقاربة التٌ ة، ساعُت من كرااألفعاؿ الكبلميٌ 
لنا إليها من خبلؿ حبثنا كؿباكلة يت توصٌ النتائج الٌ  أٌما اػباسبة فقد حوصلت أىمٌ            

ق ة ما تعلٌ يت طرحناىا يف بداية ىذا البحث خاصٌ إهباد أجوبة عبملة من اإلشكاالت الٌ 
 .بوجود أفعاؿ كبلمٌية يف الًتاث األصورل

نغفل تذييل حبثنا دببلحق حسبناىا مفاتيح مهٌمة من مفاتيح البحث على دل 
 م(، كملحق الٌشواىد الٌشعريٌة،ز ليملحق للمصطلحات الٌتداكلٌية )عريب، إقب الٌنحو اآليت:

 كملحق اآليات القرآنٌية.

امع ىذا اؼبوضوع األظبى، كبلغنا يف حبثو األمد جنا أخذنا دبعي أنٌ ندٌ ال 
م عناء البحث ليكتب أقواؿ علمائنا كأراءىم انتقيناىا، شٌ قلم ذبى  زؤىو ذباألقصى؛ إمٌبا 

نا إاٌل عرضها كالتعريض هبا يف ىذا اؼبقاـ عٌلنا كأراء خطرت على الفكر فتقبلناىا كبيٌ 
سهامان إكيقف خلف ىذا البحث صوت كبَت أسهم  نصيب كلو إثارة نقد كاعًتاض،



 مقدمة

 ش 
 

كحاكر الباحث كثَتان  هور،موف إذل الظي ن، كمن الكي و من اإلضمار إذل العلجفاعبلن يف إخرا
 أصبح من الصعب اإلشارة ىٌت لت أفكاره إذل مفاصل البحث حيف فصولو كمباحثو، فتسلٌ 

اؼبشرؼ على ىذا البحث الذم "يبلرل بن يشو اعب"ذلك الصوت ىو الدكتور  إليها،
التوفيق ك فجزاه ا خَتان كجعلو عونان للباحثُت  و،تعجز مفردات الشكر عن اإليفاء حبقٌ 

 .من ا جٌل كعبل
 2019مستغانم /غالياطيمة فالطالبة 
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 تمهيد:
ٌسنوات كالٌلسانٌية يف ال شهدهتا الٌدراسات اؼبعرفٌيةإٌف الٌتغٌَتات العميقة اٌليت 

كانت شبرة من شبار تطٌور الفكر اغبديث عرب كامل إقبازاتو  ؛األخَتة من القرف العشرين
ة اٌليت ما لبثت تدعو إذل االعتقاد بأفَّ العقل البشرم أكشك أف يستنفذ العلمٌية كاؼبعرفيٌ 
ارات كنظريٌات لغويٌة ذا السِّياؽ سيٌجل بزكغ تيٌ كيف ى ،كطاقاتو اػببلٌقة قدراتو الكامنة

متباينة يف األسس اؼبعرفٌية كالٌتيار الٌتوليدم، البنيوم ... كانت آخر شبرة سبٌخضت عن 
ار جديد كاف دبثابة البديل، كاألفق اٌليت تسعى إليو األحباث الٌدرس الٌلساشل انبثاؽ تيٌ 

 الٌلغوية اؼبعاصرة.
، فأصبحت يف الٌسنوات األخَتة فق يف الٌنظريٌة الٌتداكلٌيةذبٌسد ىذا األ           

ة اليٌت ترمي العناصر، كالٌدراسات األدبٌية بعد أف كانت السلٌ  موضوعا مألوفا يف الٌلسانيات
 كتوصيفها باألدكات الٌلسانٌية الٌتقليديٌة. كاؼبعلومات اٌليت ال يبكن معاعبتها

تها، من تكوف الٌلغة يف عصرنا مؤٌسسة زبتػزؿ فيها الثٌقافة برمٌ  ال مندكحة أفٌ  
ٌف اغبياة اليومٌية لئلنساف أصبحت منصهرة يف اػبطاب "الٌتكنولوجي" لٌلغات أحيث 

االصطناعية كالذٌكاء االصطناعي؛ كنظرا إذل االىتماـ الكبَت باؼبصطلح فإٌف الٌتكٌلم يف 
صاؿ للقياـ ليم حباجة اإلنساف إذل ذباكز مستول االتٌ مسألة كظيفة الٌلغة يقودنا إذل الٌتس

كإببلغها، كمن ثػٌمة تنتقل كظيفة الٌلغة يف  ات جوىرية من مثل: سبثيل اؼبعلوماتدبهمٌ 
جوىرىا من الٌتواصل إذل سبثيل اؼبعرفة كبرؾبة اؼبعلومة كإببلغها. قد كاف لػػػػ "أكستُت" 

                                                      
  نتيجة لتداخل التداكلية .pragmatic اكرة، فإٌف ؽبا الكثَت من الًتصبات يف الٌلغة العربية، منها: التبادلية حبقوؿ ؾب

كاالتصالية، كالنفعية إذل جانب الذرائعية. من كتاب ميجاف الركيلي، سعد اليازغي، دليل الناقد األديب، إضافة ألكثر من 
 .100، ص: 2000 ،2طبسُت تيارا أك مصطلحا نقديا معاصرا، لبناف بَتكت، اؼبركز الثقايف العريب، ط
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"ليست أداة أك كسيلة للٌتخاطب كالٌتفاىم  ٌّنا:التفاتة شبينة يف نظريٌة الٌلغة حيث رأل أ
كالٌتواصل فحسب، كإمٌبا الٌلغة كسيلتنا للٌتأثَت يف العادل كتغيَت سلوؾ اإلنساف من خبلؿ 

ي عن اختزاؿ الٌلغة يف نظاـ ترميزم شٌفاؼ كهبذا نكوف مدعوين بفكرة الٌتخلٌ . 1"واقفم
بل يف إنتاج اعبمل، كفهمها يتطٌلب معارؼ ثٌ قوامو الٌتواصل اغبريٌف لٌلغة ماداـ استعماؽبا فب

ة" اؼبؤٌكؿ كاؼببلبسات غَت لغويٌة كيستلـز عمليٌات استداللٌية تقـو أساسا على "اسًتاتيجيٌ 
 . 2الٌسياقٌية للعملٌية الٌتواصلٌية

من ىذا اؼبنظور نقٌدر أنٌو من الٌضركرم اإلشارة إذل تشٌكل مفهـو الٌتداكلٌية 
؟ كماىي عبلقتها بالٌلسانياتفما الٌتداكلٌية؟ كما  كتأصيبل يساتأس ،كمراسا تنظَتا،

 جوء إذل ىذا اجملاؿ العلمي ؟األسباب الدافعة إذل اللٌ 
 :المصطلح والموضوع التداولية: -1

بٌاف عٌد الٌتداكلٌية مبحثا من مباحث الٌدراسات الٌلسانٌية اٌليت تطٌورت إتي 
اؼبفاىيم اغبديثة اٌليت شٌدت انتباه الٌدارسُت كالباحثُت أىٌم  سبعينات القرف العشرين، كمن

السيما يف العقود األخَتة، فاؼببحث يدرس كيفٌية فهم النٌاس بعضهم بعضا، كإنتاجهم 
كبلمي يف إطار موقف ملموس ؿبٌدد، كما أنٌو يبدك على درجة غَت قليلة   يلفعل تواصل

من الغموض ما هبعلو مستعصيا على الٌضبط الٌدقيق، إذ ما انفك يقًتف يف الٌلغة 
أٌما يف اإلقبليزيٌة بوصفها الٌلغة ،  الفرنسٌية باؼبعنيُت الٌتاليُت: "ؿبسوس كمبلئم للحقيقة

                                                      
 .06، ص: 1991. أكستُت، نظرية األفعاؿ الكبلسيكية، تر: عبد القادر قنيٍت، اؼبغرب، الدار البيضاء، إفريقيا الشرؽ،1
، 2008قسم اللغة العربية كآداهبا، جامعة كىراف، مقاربة يف فهم اػبطاب كتأكيلو، بلقندكز ىوارم، التداكليات  الٌنصية، 2

 .10. 09ص:   ـبطوط، ربت إشراؼ: أضبد يوسف، دكتوراه،، رسالة 2009
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" Pragmaticصوص اؼبؤٌسسة للبحث الٌتداكرل؛ فإٌف مصطلح "اٌليت كتبت بػها غالبٌية النٌ 
 .1يدٌؿ يف الغالب األعٌم على مالو عبلقة باألفعاؿ، كالوقائع اغبقيقٌية"

كالقواميس )البلٌتينٌية( يعٍت القيمة  ىنا ذبٌلى مصطلح الٌتداكلٌية يف اؼبعاجم
" Pragmaمن اعبذر )اليوناشل( "العملٌية  كالٌتطبيقٌية لؤلشياء اؼبرتبطة بالواقع؛ كىو مشتق 

" بالبلٌتػنٌية، مثٌ Pragmatika Sanctio" باليونانٌية ك"Pragmatikosدبعٌت الفعل، كمنو  "
أم تعدد  .2ما ىو عملي أك كاقعي" أصبحت الكلمة بفضل البٌلزمة تطلق على كلٌ 

 ·اؼبعٌت للمصطلح الواحد
، فقد مصادر معرفٌية عديدة ٌية تتقاذفوللٌتداكل االصطبلحيإٌف اؼبفهـو  مثٌ 

"إضافة إذل أٌّنا تتداخل  ،عتػربت ملتقى ؼبصادر أفكار كتأٌمبلت ـبتلفة يصعب حصرىااي 
فليس الٌلسانٌيوف كحدىم اؼبعنيوف  .3مع علـو أخرل فبٌا جعل ؾباؽبا ثريٌا ككاسعا كعسَتان"

ُت(؛ يك)الٌسيميولوج بل إٌّنا تعٍت الكثَت من علماء االجتماع إذل اؼبناطقة بالٌتداكلٌية؛
تتجاكز اىتماماهتا إذل األحباث اؼبتػعٌلقة باؼبعٌت كالٌتواصل، كتطغى على موضوع اػبطاب 

كنظرا إذل اتٌػساع حدكدىا أقٌر العديد من  .لتصبح نظريٌة عامة للنٌػشاط اإلنسانػي
  أنٌػو ال يبلك حدكدا كاضحة... الدارسُت غموض معاؼبها، فهي درس جديد غزير إاٌل 

الصعوبات اٌليت تصادؼ الٌتعريف بالٌتداكلٌية عدـ استقرارىا على مصطلح كمن أىٌم 
دت التٌػػسميات العربٌية للمصطلح األجنيب" يشمل مقوالهتا كؾباالهتا العديدة، حبيث تعدٌ 

                                                      
، 1التداكلية من أكستُت إذل غوفماف، تر: صابر اغبباشة، سورية، البلذقية، دار اغبوار للنشر كالتوزيع ط . فليب ببلنشيو، 1

 .17، ص: 2007
2. Cf .Hachette dictionnaire du français, Ed Mair Ga tard  paris , 1995 
(pragmatique). 

خليفة بوجادم، يف اللسانيات التداكلية مع ؿباكلة تأصيلٌية يف الدرس العريب القدصل، اعبزائر، بيت اغبكمة للنشر كالتوزيع  .3
 .63 ص:  ،1،2009ط
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Pragmatic ٌكقيل  ا عن اؼبصطلح األجػنيب"، "فقيل )الرباغماتٌية( بعدىا نػقبل حرفي
يف الواقع  -الٌسياقٌية الٌذرائعٌية، كالٌنفػعٌية، كبُت تلك األلفاظ  مٌية، الوظيفٌية،التٌػداكلٌية، اؼبقا

إف حىٌت ك  .1"يبادفة لتكوف مقاببل للمصطلح األجنفركؽ ال تسمح باستعماؽبا مًت  -
فإٌف مدلوؽبا كاحد يتلٌخص يف كوّنا  ؛قاببلت العربية ؼبصطلح التداكليةتعٌددت ىذه اؼب
 أفعاؿ الٌلغة.تلك اٌليت تدرس 

عٌت خبصائص استعماؿ الٌلغة عند اؼبتكٌلمُت كردكد فإذا كانت )الرباغماتٌية( تي              
 Austin"ربٌولت فيما بعد  "أكستُت مثٌ ، االجتماعية للخطاب كالٌنماذج أفعاؿ اؼبستقبلُت

كالٌتلٌفظ، ؿ االستعماإذل دراسة أفعاؿ الٌلغة، مث امتٌدت بعد ذلك كاتٌػسعت لتشمل مباذج 
" وبيل إذل Pragmatismإٌف مصطلح الذرائعٌية " .2كالٌتحليل اغبوارم كشركط الٌصحة

توٌجو فلسفٌي معٌُت، أك باألحرل نظريٌة فلسفٌية عاٌمة للعقبلنٌية اٌليت تؤطٌر صبلة من 
االىتمامات اإلنسانٌية، يتٌم دبوجبها اغبكم على قانوف ما من خبلؿ الٌتطبيقات العملٌية 

رت يف الواليات اؼبٌتحدة األمريكٌية يف منعطف القرف الٌنتائج اؼبتوٌخاة منها، كقد تطوٌ ك 
العشرين، كيبدك ذلك الٌتوجو مستلهما نوعا ما من االستعماؿ "الكانطٌي" ؼبصطلح 

"Pragmatish بَتس"، " اٌلذم سرعاف ما حظي باىتماـ بال ، كسرعة يف الٌتداكؿ لدل"
كمن ثػٌم كانت الذرائعٌية هتتٌم بالفائدة العلمٌية  .3ديوم" كجوف كزمبلئو كبو"كلياـ جيمس

                                                      
 .65 خليفة بوجادم، اؼبرجع السابق، ص:  .1
.  الفيلسوؼ ج. ؿ . أكستُتJohn longshou Austin األخبلقية جبامعة أكسفورد كىو : كاف أستاذ الفلسفة

سنة،من كتبو: كيف 48( ككاف عمره آنذاؾ 1960شخصية معركفة يف األكساط األكاديبية الربيطانية كاألمريكية، تويف سنة )
تكتب األشياء بالكلمات؟ ينظر: ؿبمود أضبد لبلة: آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، مصر، اإلسكندرية، دار اؼبعرفة 

 .61، ص:  2002ة، دط،اعبامعي
 . 171، ص: 2006. نعماف بوقرة: ؿباضرات يف اؼبدارس اللسانية اؼبعاصرة، عنابة، منشورات جامعية باجي ـبتار، دط،2
 .11، كبلقندكز ىوارم: التداكليات الٌنصية، ص:  28. ينظر: فيليب ببلنشيو، التداكلية من أكستُت إذل غوفماف، ص: 3



 التداولية الماىية واألصول                                               المدخل: 

7 

للفكرة كمعيار لصدقها، كاعتربت فكرة اؼبوضوع ما ىي إاٌل ؾبموعة أفكار لكٌل الوقائع 
 على اؼبكٌوف العملي الفاعل لئلنساف قصد بلوغ اؼبعرفة. حي لٌ اؼبتخٌيلة، فهي نظريٌة فلسفٌية تػي 

ي عملٌية إنتاج اؼبعٌت يف غػطٌ " يي Pragmaticٌية "يف حُت قبد مصطلح الٌتداكل
كالٌسياؽ  راعي العقبلنٌية إاٌل يف عبلقتها باػبطابرحاب أنظمة العبلمات، فهو ال يي 

ا جعل الباحث مػمٌ  .1كعندئذ ال يفتأ يػغمر اعبذكر الفكريٌة كالفلسفيػٌة للبحث التٌػداكرل"
قٌمة ازدىارىا؛ كىكذا قبد تداكلٌية   تتحٌدد بعد مع أٌّنا يفدل يقف أماـ تداكلٌيات

 ." غَت متأثٌرة بذرائعٌية "بَتس"  Montagueمونتاغ"

" يف Pragmaticالشٌك أٌف إطبللة سريعة عند توثيق استعماؿ مصطلح "
بداياتو اؼببٌكرة كدبفهومو اغبديث، وبيلنا إذل أحباث الفيلسوؼ )األمريكٌي( "تشارلز 

بوصفو دااٌل على فرع من فركع ثبلثة يشتمل عليها علم العبلمات، أك  1932موريس"
Semiotic"الٌسيميائية
، " عاجل ميائٌية اٌليت تي يمن السٌ  ان كاعترب "موريس" الٌتداكلٌية جزء

  -قارئ  -سامع  -العبلقة بُت العبلمات كمستعمليها، أك مفٌسريها )متكٌلم 
من فركع ثبلثة يشتمل عليها علم  ان فرع -حسب رأيو-كاتب...(كسبٌثل الٌتداكلٌية 

 العبلمات ىي:

                                                      
1 . GF.Francisejaques, pragmatique, Encyclopaedia, universalis 2000 CD, 
Rom،V :6.  12كبلقندكز ىوارم، التداكليات الٌنصية، ص:    

 (ىو مبتدع مصطلح 1957،1913. من اؼبعلـو أٌف اللساشل السويسرم فرديناند دم سوسَت)ـSémiotique  كىو علم
دراسة كٌل أنظمة التواصل دكف االقتصار على نظاـ التواصل  يدرس حياة العبلمات يف صلب اغبياة االجتماعية، كاؼبراد ىو

اللغوم، كمن األنظمة العبلماتية قبد: اػبط كأجبدية الصم كالبكم كعبلمات التأٌدب كاإلشارات... من كتاب: أضبد الوردشل 
لغرب اإلسبلمي، اجمللد ـ، لبناف، بَتكت، دار ا13ق/7قضية اللفظ كاؼبعٌت كنظرية الشعر عند العرب من األصوؿ إذل القرف 

 .711، ص:  2004، 1الثاشل ط
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يعٌت بدراسة  العبلقات الكلٌية  بُت العبلمات بعضها  مع  ":Syntaxعلم التراكيب: "*
إذل دراسة الٌلغة دراسة نسقٌية  دكف األخذ باالعتبار سٌياؽ  -العلم  -أم يٌتجو ، 1بعض

بالعملٌية اإلنتاجٌية لٌلغة ) اٌليت تتعٌلق دبنتج اغبدث الٌلغوم كمصاحباتو سواء تعٌلق األمر 
 ٌقي(؟تلة الٌتأكيلٌية الٌتفسَتيٌة ؽبا )اٌليت تتعٌلق باؼبالكبلـ ( أـ بالعمليٌ 

إاٌل أٌف ،يدرس عبلقة العبلمات باألشياء اٌليت ربيل عليها  ":Semanticعلم الّداللة: "*
يعكس اؼبعٌت  قد ال ،"يت ىنريش بل"ىذا اؼبستول حسب  يف ل إليواؼبعٌت اؼبتوصٌ 

خاصة إذا أدخلنا يف اغبسباف مسألة انقطاع  ،2اغبقيقي اؼبراد من الصيٌاغات الٌلغوية
يف اػبطاب األديب على  اكصورى ادبختلف أشكاؽب ىاكحضور  اإلحالة كغياب اؼبراجع،

 .كجو اػبصوص
أٌّنا ترتكز على دبعٌت ؛ 3ريها: تدرس عبلقة العبلمات دبفسٌ "Pragmaticالّتداولّية:*

اإلطار الٌتواصلٌي يف ؿباكلتػها لتحديد العبلقة القائمة بُت اإلشارة كمن يسػتخدمها يف 
الطٌرح ال يبكن اعتبار أٌم صبلة، أك عبارة بنػية ىذا صاؿ اليومي العادم، ككفػق االتٌ 

 شكلٌية معزكلة عن سٌياقها )الٌتواصلي/التٌػفاعلي(.
لغوم، فإٌف الٌتداكلٌية هتدؼ إذل دراسة الظٌواىر الٌتابعة  أك فرع معريفٌ  ا كتخٌصصأمٌ 

                     .4االستعماؿ يو تعرؼ بأنػٌها دراسة الٌلغة يفكعل للمكٌوف الٌتداكرل من مكٌونات الٌلغة،

                                                      
 .09، ص: 2002ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، اإلسكندرية، دار اؼبعرفة اعبامعية،  .1
، 1999بليت، الببلغة كاألسلوبية، كبو مبوذج سيميائي لتحليل اؼبعٌت ،ترصبة ؿبمد العمرم، إفريقيا الشرؽ، اؼبغرب، . ىنريش2

 . 100ص: 
  3·· 09ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر،ص:

ار العربية للعلـو ناشركف، منشورات . ؿبمد األخضر الصبيحي، مدخل إذل علم النص، كؾباالت تطبيقاتو، لبناف، بَتكت، الد4
 .48ق، ص:  1429،2008،   1االختبلؼ، ط
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للتداكلية جبعلها أحد األسس  "موريس"من ىذا التحديد الذم أككلو انطبلقا          
كن اػبركج بنتيجة مفادىا أٌف العبلمة حسب يبي  يميائية،ة اليٌت ينبٍت عليها علم السٌ القارٌ 
يميائي، كؾباؽبا اإلنساشل إذل ؾباالت ساشل إذل اجملاؿ السٌ لٌ "تتجاكز ؾباؽبا ال "موريس"

دبدل كفاء ىذا الٌتصٌور للٌنظاـ  "موريس" ربناىبي  .1اآلرل، الطبيعي " اجملاؿ اغبيواشل، أخرل:
 ظلٌ يف  اكتملت سريرة أف تكوف ال تتجاكز  فهي، خاصةالٌلساشل عامة، كنظريٌة العبلمة 

اذباه الٌتداكلٌية  ركادمع  مكتمبلن  بذلك كجودان  مٌثلأحد أقطاب الٌسيميائيٌات األمريكٌية لت
 اؼبندمػجة.

 "موريس"طار تقسيم  انبثقت من إٌليتأحدثت ىذه النتيجة الفكريٌة ا 
 إذل إعراض بعض الباحثُت الٌلغويُت عن ىذا الطٌرح كجعلو الٌتداكلية فرعا منها للٌسيميائية،

"نوارم سعودم أبو زيد" الذم عزؼ عن تصنيف موريس  كما ىو اغباؿ للباحث:
يتها ة عن سبيلها كجدٌ داكليٌ ؤٌدم إذل إخراج الٌدراسة التٌ ور قد يي حبٌجة أٌف ىذا التصٌ 

م ؤدٌ ة ضمن النظرية الٌسيميائية  قد يي داكليٌ كما يعترب أٌف إدراج التٌ  ،كاحد يف آف دكاىاكج
.    2لواء علم العبلمات أك الٌسيمياء التداكلٌية ؾباال يقع ربت اعتباربالباحثُت العرب إذل 

التداكلٌية موريس دبثابة بذرة جوىرية مٌهدت الٌسبيل لظهور الٌنظرية كن اعتبار إسهامات يبي 
يف الدراسات اللغوية كاالستعماؿ بلؿ ترسيخ بعض اؼبفاىيم اعبديدة اؼبعاصرة من خ

موريس  -لو ذلك أىٌ  ككلٌ  كاؼبستخدمُت كاؼبؤكلُت كاإلطار التواصلي كالٌسياؽ االجتماعي،
 طبيعة اجتماعية. كبأٌّنا نشاط تواصلي ذ للوصوؿ إذل تعريف تداكرل لٌلغة، –

                                                      

  .56خليفة بوجادم، يف الٌلسانٌيات الٌتداكلية ، ص:    1 .
، 2009. سعودم أبو زيد، يف تداكلية اػبطاب األديب، اؼببادئ كاإلجراء، بيت اغبكمة، اعبزائر، سطيف، الطبعة األكذل، 2

 . 23ص:  
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 :بين الّلغة واالصطالح الّتداولّية   -2 
ر اؼبفهـو من أف نبدأ بتدبٌ  -ككبن نباشر تعريف الٌتداكلٌية  -ال مناص لنا 

الٌلغوم للمصطلح اٌلذم قد نستمٌد منو بعض اؼبؤٌشرات اٌليت يبكن أف تضيء لنا دركب 
، كتكوين عنو فكرة عاٌمة شاملة قبل الٌدخوؿ يف تشٌعباتو  االىتداء إذل الٌتأصيل للمفهـو

 كالغايات. كاؼبنطلقات الٌناذبة عن تعٌدد الٌرؤل
أصبعت جل  اؼبعاجم العربٌية على أٌف اعبذر الٌلغوم ؼبصطلح الٌتداكلٌية )الفعل             

الٌثبلثي "دكؿ" اٌلذم ينصرؼ مفهومو إذل معافو كثَتة منها :"التناكب، كالنٌػزاع، كالٌنصرة 
دكاليك أم:  ... كقالوا:مر، معناه: أخذناه بالٌتداكؿاأل تداكلنا كالتٌػنٌقل ......فقوؽبم:

اس، كتداكلتو األيدم: داكؽبا بُت النٌ كا يي  ،ارتاـ أم: دى كدالت األيٌ  ،رمداكلة على األم
فعمل ىذا مرٌة كعمل  أخذتو مرٌة، كىذه مرٌة ...كتداكلنا العمل بيننا دبعٌت تعاكننا عليو،

. تكاد تلك اإلحاالت الٌلغويٌة صبيعها تؤٌسس لوجود طريف الٌتداكؿ )الباث 1(ىذا مرٌة
Transmitter" كاؼبتلٌقي ،) receiverعندئذ يكوف مقتضى الٌتداكؿ  ،" كتداكؿ اؼباؿ مثبل

من خبلؿ إقباز  التجرييبل ربقيق األفعاؿ يف الواقع عملٌية كصل بُت القوؿ، كالفعل، أك قي 
 اصل الٌلغوم حسب ما تنٌص عليو نظريٌة األفعاؿ الكبلمٌية .األقواؿ يف نطاؽ الٌتو 

كاؼبنطق على  ضمن ىذا اإلطار أخذت الٌتداكلٌية يف حسباّنا الٌنظر يف الٌلساف
كعليو فإذا تتبعنا معاشل مادة ) دكؿ( قبدىا  .2كالٌتفاعل أٌّنما قواـ حاجة اؼبرء يف الٌتواصل

                                                      
  11، مج،1999 ،1 ل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر ابن منظور، لساف العرب، لبناف، بَتكت، دار صادر، طأبو الفض .1

 مادة )دكؿ(.
. أضبد يوسف، سيميائيات التواصل كفعالية اغبوار، اؼبفاىيم كاآلليات، اعبزائر، دار الرشاد، منشورات ـبترب السيميائيات 2

 .209ص: ، 2004كربليل اػبطابات، جامعة كىراف، دط،
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لغوم بُت  كىذا يستدعي كجود  تواصل تتمحور حوؿ تداكؿ الكبلـ بُت اؼبتكلمُت،
 .طرفُت الباث ك اؼبتلقي

:﴿ مَّا من شواىد استخداـ مصطلح الٌتداكلٌية يف القرآف الكرصل قولو تعاذل
َأفَاء اللَُّو َعَلى َرُسولِِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى َفِللَِّو َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 

َواْبِن السَِّبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اأْلَْغِنَياء ِمنُكْم َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َواْلَمَساِكيِن 
كبياف ) كي ال  .1َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُو فَانتَـُهوا َواتَـُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب﴾

وف ذلك الفيء )دكلة( يتداكلو األغنياء كلة بُت األغنياء منكم ( أم: "كي ال يكيكوف دى 
، كسبيل ة يف حاجات نفسو، كىذا مرٌة يف أبواب الربٌ صرفو ىذا مرٌ منكم بينهم، يى 

: "إٌف الدَّكلة بالفتح الظٌفر يف  -يف معٌت اآلية -عمرك بن العػبلء"أبو  ؛ كيقوؿ "2اػبَت"
كفيو  3من األمواؿ". اغبرب، كغَته، كىي اؼبصدر، كبالٌضم اسم الشيء اٌلذم يتداكؿ

.  كقد ذكر صاحب الكٌشاؼ 4﴾وتِْلَك األيَّاُم نَُداِوُلَها بـَْيَن النَّاسِ  ﴿ :أيضا قولو تعاذل
كىو -ديل تارة ؽبؤالء كتارة ؽبؤالء، كقولو: اس، ني صرفها بُت النٌ داكؽبا: نى بشأّنا : "... ني 

 :-من أبيات الكتاب
 .5ــُرّ ُنسَ  َساء،ُ َويَومٌ نُ  *****  َويَومٌ ا  لنَـ م ٌ َعَلْينــَا، َويَو  مٌ فـَْيو 

                                                      

.07سورة اغبشر، اآلية  .1 
 القرآف الكرصل هبامشو ـبتصر من تفسَت اإلماـ الطربم للتيجٍت مذيبل بأسباب النزكؿ للنيسابورم، كاؼبعجم اؼبفهرس ؼبواضيع .

 .546، ص: 1995، 7آيات القرآف الكرصل ؼبركاف عطية، قدـ لو كراجعو مركاف سوار، دار الفجر اإلسبلمي، ط
 .19ص: 18، اعبزء 1963ا ؿبمد األنصارم القرطيب: اعبامع ألحكاـ القرآف، ربقيق: عبد العليم الربدكشل ،. أبو عبد 2
 نفسو .اؼبرجع.3
 .140. سورة آؿ عمراف، اآلية 4
)د.ت( .الزـبشرم، الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التنزيل، لبناف، بَتكت، دار اؼبعرفة للطباعة كالنشر  5
 .435، ص: 2ج
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كمشتقاتو  ذلك أٌف لفظ الٌتداكلٌية ،فراغ إٌف ىذا الٌتصور ليس ظفرة من
استعمل يف اآليات دبعٌت الٌتغٌَت من حاؿ إذل حاؿ، أك االنتقاؿ، أك الٌتعاقب، كالتٌناكب، 

حبيث  بالٌنسبة إذل الٌلغةكاالستقرار كالٌتحوؿ، كما األمر  نلمس من خبلؽبا عدـ الثٌبوتف
،  اؽ ما يػمكن أف يفهمتنتقل من اؼبتكٌلم إذل الٌسامع يف سيٌ  أك يؤٌكؿ إذل عٌدة معافو

 كمتلٌقيو .         كغَت مستقٌر بُت باثو كبذلك يكوف اؼبعٌت غَت ثابت بل متحٌوؿ
كتطٌورىا يصل من فحصو تارىبها إذل خبلصة  إٌف اؼبتتٌبع لنشوء الٌتداكلٌية

، عبلقة ؽبا بالقواعد الٌداخلٌية للٌنسق الٌلساشل الٌصورم من مثل )الٌصواتة ؽبادىا أٌّنا مفا
الٌداللة، الًٌتكيب( من حيث أٌّنا ال تقتصر على جانب كاحد، بل من اؼبمكن أف 

نكٌب أساسا على دراسة الٌلغة من كجهة نظر كظائفية  تستوعب كٌل اعبوانب، فهي تى 
انب السِّياؽ اٌليت تشٌفر شكلٌيا يف تراكيب الٌلغة بوصفها جزء من بًتكيزىا على دراسة جو 
درس كيفٌية استخداـ عٌد الٌتداكلٌية زبٌصصا لسانٌيا يى ، كىكذا تي 1مقدرة منجز اػبطاب

لب أحاديثهم، كخطاباهتم ألٌّنا تسعى إذل كيفٌية اكتشاؼ الٌناس لؤلٌدلة الٌلغويٌة يف صي 
 كبلمو.                                                                                                  الٌسامع مقاصد اؼبتكٌلم، كأغراض
ضع صي من ؾباؿ اىتمامها مراعاة شركط اغبقيقة اؼبتواقٍ كمادامت الٌتداكلٌية تػي 

دراسة  فإٌّنا تنتمي إذل اؼبستول الثٌالث من ،كمنطق الكبلـ ،عليها ضمن القواعد الٌلغػويٌة
اٌلذم حازتو التٌػداكليػٌة ضمن نػظرية اؼبعٌت  أٌف الٌنموذج "اإلبستمولوجي" ب، ككبػس2اؼبعٌت

                                                      
 .الصواتة: العلم الذم يدرس األصوات . 
 .14،15، كبلقندكز ىوارم، التداكليات الٌنصية ص:10. ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص: 1
 .15. بلقندكز ىوارم، التداكليات الٌنصية، ص:  2
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من حيث أٌف  " lured R-Eأشػبو ما يكوف بالتٌػصنيف الٌػذم أشار إليو الباحث الٌلسانػٌي "
 لث.اات اعبيل الثٌ الٌتداكلٌية تنتمي إذل لساني

االذباىات اٌليت تصادفنا كوف الٌتداكلٌية تعٌد امتدادا للسانيات التلٌفظ،  من
. حيث مٌيز الٌدارسوف بُت داللتُت: داللة 1كؼبفهـو الٌداللة بالٌلغة كالٌداللة الٌتوليديٌة...

ترتبط بالٌلغة حسب اؼبقًتح )السويسرم(، كداللة ترتبط بلسانٌيات الكبلـ حسب اؼبقًتح 
 ذم يبٌثل أحد مفاىيم الٌتداكلٌية.)األكستيٍت( الٌ 
ـٌ للخطاب كي تصبح باتٌ  ساعنا أف نرل غالبا أٌف الٌتداكلٌية تغمر اإلطار العا

نظريٌة عاٌمة للفعل اإلنساشل، كمن شبػٌة قبد أنػٌها تتداخل مع صبلة من العلـو اؼبعرفٌية اٌليت 
لسانٌيات  لسانٌيات، كالٌسيكو الٌداللٌيات، كالٌسوسيو): ؽبا عبلقة بالبحث الٌلغوم من مثل

متعٌددة للٌتداكليٌات أبرزىا الٌتداكلٌية االجتماعية، كالٌتداكلٌية  ان كربليل اػبطاب( فٌبا أفرز أنواع
دبعٌت أٌف التداكلية تتقاطع مع علـو أخرل ؽبا  .2الٌلسانٌية، كالٌتداكلٌية الٌتطبيقٌية، كالعامة

 .اؼبنهجية م دكف النظر إذل الرؤيةصلة بالبحث اللغو 
اٌلذم " The principle of effective reality الواقع أٌف "مبدأ الواقع الفٌعاؿ"

يبٌثل مبطا أصلٌيا تأليفٌيا يف الوقت ذاتو ضمن اإلطار ك وعي الٌتداكرل لل اأساس ايعٌد عنصر 
ـٌ لعلـو اإلنساف يعٌرؼ الٌتداكلٌية بوصفها ربليبل للوقائع "Human Sciences" ،العا

علمي كإذا  أ ظة، كينظر إليها يف عبلقتها بسٌياقات كجودىا الواقعٌية؛ إنٌو ربديد مبداؼببلح
كٌل شيء عند اإلنساف   كموضوع مفٌضلُت ىو الٌتواصل )ألفٌ  كاف ينػزع إذل تأسيس حقل

كمن ثػٌمة،  تواصل( جامعا ىوامش االختصاصات األكثر كبلسيكٌية فإنٌو ال يقتصر عليها

                                                      
 09، ص: 1986سعيد علوش، لبناف، بَتكت، مركز اإلمباء القومي، فرانسواز، اؼبقاربة التداكلية، تر:  . أرمينكو1
 .15، كبلقندكز ىوارم، التداكليات الٌنصية ص:52. ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص: 2
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 صلبل .1نعترب الٌتداكلٌية اختصاصان باؼبعٌت اؼبتعارؼ للفظ االختصاص" كننا أفيبي  فإنٌو ال
تبعا  عة كمفاىيم متنوٌ  ةعبمتشٌ  اىتماماتلو تصورات ك مصطلح الٌتداكلٌية  أفٌ من ذلك 

كاد يتٌػفق ختلفة يف العلـو اإلنسانٌية على كبو يى اؼب مرجعياهتمك  لتنوع توجهات الدارسُت،
نظريات الدرس اىتماـ الٌتداكلٌية على كجو اػبصوص، يشمل فيو الباحثوف على أفَّ حقل 

فالتداكلية علم يهتم بعبلقة اللغة دبستعمليها، ىدفو إرساء مبادئ للحوار، يف  التداكرل.
عبلقتو الوثيقة مع اؼبقاـ الذم ينتج فيو الكبلـ، ك زبصص لساشل وبدد موضوعو يف 

 اجملاؿ االستعمارل، أك اإلقبازم ؼبا نتكلم بو.
 ور:النشأة والتطّ  :ةداوليّ التّ   -3 

دينة لعدد إٌف الٌتعرض لنشأة الٌنظريٌة الٌتداكلٌية ليس باألمر اؽبُتِّ السٌيما أنػٌها مى 
توافقت تقريبا مع  أينمن التٌػٌيارات الفلسفٌية كلطبيعتها اٌليت سبٌس الواقع اؼبعيش اليومي، 

عن الٌتفكَت يف الذٌكاء  تولدت" اٌليت Cognitive Science نشأة العلـو اؼبعرفٌية "
ل اٌليت كانت رٌد فعك االصطناعي من مثل: علم الٌنفس، كالٌلسانيٌات، كفلسفة العقل...

 عقب ظهوره يف أمريكا منذ بداية القرف العشرين. على تٌيار علم الٌنفس الٌسلوكي
 " اػبمسينػات ما قبل ذلة إرجع البذكر الٌتأسيسٌية األكذل لربنامج العلـو اؼبعرفيٌ ت           
 "نيواؿ"G.Miller ك"ميلر (1956)سنةتشومسكي"واـ "ن مقاالت مع كبالٌتحديد

A.Newelleسيموف"كH –simon" كخباٌصة ؿباضرات "أكستُت" جبامعة )ىارفارد" .
 .2(1955األمريكٌية سنة 

                                                      
 .19. فيليب ببلنشيو، التداكلية من أكستُت إذل غوفماف، ص:  1
 .47 .   ؿبمود أضبد لبلة، مرجع سابق، ص: 2
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نشأت  ؛بستمولوجي( اٌلذم سارت عليو العلـو اؼبعرفٌيةاال)يف ظٌل االذباه 
يبٌيز الٌتداكلٌية   كالذم .كمفاىيمو اػباٌصة قواعدهالٌتداكلٌية عن برنامج حبث ذبريدٌم لو 

كوّنا عبارة عن ؾبموعة من الٌنظريات كاألفكار نشأت متفاكتة من حيث اؼبنطلقات، 
كمٌتفقة يف أنػٌها تدرس الٌلغة من خبلؿ استعماؽبا ضمن سيٌاؽ معٌُت دكف إنباؽبا اؼبعٌت 

و بظركؼ الكبلـ فهي هتتٌم باؼبخاطبُت كمقاصدىم . "كمن األسئلة اؼبثَتة اٌليت من كعبلقت
كتشرح كظيفتها يف تناكؿ اػبطاب األديب الرٌاىن من  رسم حدكد الٌتداكلٌيةشأّنا أف تى 

جهة، كدراسة الٌلغة أساسا من جهة ثانية؛ ماذا نصنع حُت نتكٌلم؟ كماذا نقوؿ بالٌضبط؟ 
 فالٌتداكلٌية إذف ىي ملتقى أطراؼ عٌدة كبو العلـو االجتماعية ،1م؟"كمع من نتكلٌ 

كالفلسفٌية كالًٌتبويٌة، كالٌنقديٌة، كاؼبعرفٌية حىت، ذلك ما هبٌسد الطٌابع الٌشمورل اٌلذم تنػزع 
 إليو. 

ظهر بعض اؼبداخل الٌنظريٌة إذل أٌف بداية انطبلؽ الٌتداكلٌية كانت مع أحباث تي 
ل إجرائي ُت إذل مدرسة )أكسفورد الربيطانية( مع غياب أٌم سبثٌ فبلسفة الٌلغة اؼبنتم
"، 1957غرايس"بوؿ سَتؿ"، ك وف". ك"ج1955أكستُت  وف"ج كىم:، ؼبصطلح "تداكلٌية"

Natural  Philosophy ofذلك ضمن دائرة اىتمامهم بدراسة فلسفة الٌلغة الطٌبيعٌية"

Language" أك العاديٌة " ordinary  اذٌباه مدرسة الٌلغة الصوريٌة، أك الٌشكلٌية  " يف مقابل
"Formal Language" " كارناباٌلذم يبثٌلوArnap "2.  فكانوا صبيعا مهتٌمُت بطريقة

 فٌسرىا.ستقبل يي توصيل معٌت الٌلغة اإلنسانٌية الطٌبيعٌية من خبلؿ إببلغ مرسل رسالة إذل مي 

                                                      
 .07. أرمينكو فرانسواز، اؼبقاربة التداكلية، ص:  1
التداكليات الٌنصية،  كبلقندكز ىوارم، 10، 09. ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص:  2

 .17ص:



 التداولية الماىية واألصول                                               المدخل: 

16 

إذل "استحضار االختبلؼ الغالب أٌف اغبديث عن نشأة الٌتداكلٌية يذىب بنا 
اغباصل يف ربديد مفهومها، كدكرىا يف األخذ بأسباب الٌتأسيس اؼبعريف. ذلك أٌف 

، كيرل ظريٌة الفعل يف نظر بعض الباحثُتالٌتداكلٌية هتتٌم بإدماج الٌسلوؾ الٌلغوم ضمن ن
فاعل بعضهم اآلخر أٌف مهٌمة الٌتداكلٌية تتوٌقف على مدارسة الٌتواصل، أك باألحرل التٌ 

عاجل أساسا استعماؿ العبلمات اإلنسانػي اغبي بكل أنواعو؛ يف حُت يرل بعضهم أٌّنا تي 
اقٌية، كىو منظور يإذل تسميتها بالسٌ  "Max Bleak"ماكس بليك  ػيف السيٌاؽ فبػٌا دفع ب

كما .1" 1938أحد اؼبؤٌسسُت األكائل الباحث )الٌسيميائي األمريكٌي( "ك. شارؿ موريس 
" D. Venderlich"، ك"د.فندرليشU.Masseاس يدرؾ "أ. م " يف كتاهبما اؼبوسـو

Pragmaticsands Prachlichers:أربعة أصوؿ يف تكوين الٌلسانٌيات الٌتداكلٌية " 
     ".Cercle De Vienne)الٌسيميائٌيات( اؼبنطقٌية اؼبرتبطة بنادم "فينا  -
أعيد الٌتفكَت فيو من خبلؿ مكٌوف ار موريس" اٌليت تفرٌع عنها تيٌ ارؿ )سيميائٌيات( "ش -

 ". G.Klausكلوس   وف(، كيبثٌلو "ج work Componentالعمل )
charles.Sanders.peice (بَتستشارلز ساندرز ")Pragmatism"الٌذرائعٌية األمريكٌية-

2. 
حوؿ اختبلؼ الباحثُت يف ربديد  لفت الٌنظر أٌف شبػٌة فرؽ جوىرمه أىٌم ما يي 

مفهـو الٌتداكلٌية اٌلذم يرجع بالٌدرجة األكذل إذل االختبلؼ اغباصل يف إدراؾ اؼبعٌت 
راىن للمتكٌلمُت كتصٌوره بوصفو اؼبعطى األساس اٌلذم ما برح البحث الٌتداكرل يي  السٌياقي

ور تكاد تتداخل فيو عليو تطبيقٌيا كتنظَتا؛ كعليو فإٌف حقيقة موضع ذلكم اؼبعطى يف ؿب

                                                      
 .17ص:   التداكليات النصية، . ىوارم بلقندكز،1
طلبة معاىد اللغة العربية كآداهبا، تر: وبياتن، اعبزائر بن عكنوف ديواف ل . اعبيبلرل دالش، مدخل إذل اللسانيات التداكلية2

 .5، 4اؼبطبوعات اعبامعية، ص: 
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 اإليبافودنا أساسا إذل قي الٌتداكلٌيات مع علم الٌداللة أٌدل إذل جدؿ علمي بُت الباحثُت يػى 
 بنوعُت من الٌتداكلٌية.

، كاشتهر تداكؿ يف الٌنظاـ الٌلسانػيٌ  "Integrated Pragmatics" :الّتداوليّـة الّتكاملّية -أ
ك"ديكرك" انطبلقا من  مع أحباث "أنسكومرب"الٌتداكلٌية اؼبنجزة  مصطلح الٌتحليبلت

تها تصور نظريٌة داللٌية اكتملت ضمن الٌلسانٌيات، ال سٌيما مع أطركحات اؼبلفوظٌية، مهمٌ 
 .فهي متداخلة يف النظاـ الٌلساشل .1دراسة اؼبعٌت غَت اغبريف يف مستول األفعاؿ الكبلمٌية

ي، كعن أم مستقٌلة عن الٌنظاـ الٌلسانػ "Radical Pragmaticالّتداوليّـة األصليّـة:" -ب
ة داكليٌ ىو أٌف التٌ  غَت أٌف اعبدير بلفت االنتباه ىنا، .2علم الٌداللة على كجو اػبصوص

 Linguistic مفهـو الكفاءة الٌلسانٌية "غايتها تبياف  معرفية كاسعة، ان ة ؽبا جذكر التكامليٌ 

competence،"  كاٌليت  ةتتأثٌر بشركط استخداـ الٌلغانطبلقا من أٌف الٌدالالت الٌلغويٌة
عند جهود اؼبدرسة كصوال )الٌسيميائٌيات(، ك.شارؿ موريس" يف حقل "بإسهاماتبدأت 

يهتم  قبد النوع الثاشل للتداكلية، يف حُت .الٌلسانٌية الفرنسٌية اٌليت ضبل رايتها "ديكرك"
 ، كالذم تعود مرجعيتو إذلPerformance The linguistics اإلقباز الٌلغوم "بدراسة 

حوؿ األفعاؿ الكبلمية إذل غاية أحباث الفيلسوؼ   "أكستُت كسَتؿجهود نظرية"
 األمريكي "يورغُت ىابرماس".

ت الٌتداكلٌية ظلٌ  ،ُتياغبقيقة أنػٌو على الرغم فبػٌا أقرٌه بعض الٌلسانٌيُت كاؼبصطلح
هبا يف الٌدرس الٌلغوم إذل أف  حبث فعلي، كدل يعتدٌ  ي أمٌ غطٌ طيلة عقود من الزمن ال تي 

                                                      
.خليفة بوجادم، يف اللسانيات التداكلية، مع ؿباكلة تأصيلية يف الدرس العريب القدصل، اعبزائر، بيت اغبكمة للنشر كالتوزيع، 1

 لية، مع ؿباكلة الدرس العريب القدصل ، بيت اغبكمة م : يف اللسانيات التداك .82، ص:  2008دط، 
2.GF, Maingueneau les termes clés l’analyse de discours, Ed seuil paris:1996 , 

p:65. 
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( عند ما ألقى "جوف 1955بط يف )سنة جاء العقد الٌسادس من القرف العشرين، كبالضٌ 
"  William James Lecture" ؿباضراتو يف جامعة )ىارفارد( "John Austinأكستُت

استوحاه  بل يف نظريٌة األفعاؿ الكبلمٌية اٌلذمأنبٌو متمثٌ  حيث استعرض أٌكؿ مفهـو تداكرٌل 
ـٌ، ىو تيٌ  الينبوع  ؛ كدبا أٌف "الفلسفة التحليلية"1ار الفلسفة الٌتحليلٌيةمن ؾباؿ فلسفي عا
رصد بنوع من اإلهباز "، البد أف نى األفعاؿ الكبلمٌية" كىو اؼبعريف ألٌكؿ مفهـو تداكرل

سد هبي   استطاع من خبلؽبا أفيتكقضاياه  الكربل الٌ ماىية ىذا االذباه الفلسفي كخلفياتو 
 .ةاؼبفاىيمي سسوكأر ة األكذل للٌدرس التداكرل اؼبعاصلو لوضع اللبنؤىٌ يي  لنفسو مكانان 

 : التأصيل التحليلية: النشأة والفلسفية    -4
إٌف اؼبنهج التحليلي الفلسفي يف أحلى صوره ىو تفتيت اؼبركبات إذل اعبزئيات            
يف أٌم صياغة  ب رمزمىو مركٌ  ما كلٌ ق ذلك عن طريق حذؼ كإلغاء  كيتحقٌ  ،البسيطة

ة يف ربديد األجزاء كالعبلقات الكائنة يف ن من الوصوؿ إذل الدقٌ للتمكٌ  ؛أك تعبَت لغومٌ 
فادم الًٌتكيبات )ذات ؤٌدم إذل تى إٌف  ىذا اجملموع التصورم اؼبنهجي يي  .2ىذه الصياغات

                                                      
 .09. ؿبمود أضبد لبلة،  أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص:  1
 الفلسفة التحليلية، نسق حديث يشٌكل أرضية معرفٌية فلسفٌية لنشوء آخر نظرية لسانية كىي نظرية النحو الوظيفي كينطلق .

من مسلمة أٌف فهم اإلنساف لذاتو كلعاؼبو يرتكز يف اؼبقاـ األٌكؿ على اللغة، فهي اليت تيعرب عن ىذا الفهم، كمن أبرز التيارات 
التحليلية، الوضعانية اؼبنطقٌية، كفلسفة اللغة العادية كالظاىراتية الٌلغوية، ينظر: مهراف رشواف : فلسفة اٌليت أطرت تصور اؼبدرسة 

 . 28اللغة العادية، ص:  
 . الرموز اؼبركبة : ىي كٌل رمز ال يدٌؿ على شيء جزئي، بل يدٌؿ على الدالالت العامة اليٌت ال تنطوم على الٌذمة، كبالتارل

دراسات يف فلسفة اللغة، دار قباء  غموض كااللتباس حوؿ القضايا الفلسفية كالٌلغوية، ينظر: مهراف رشواف،تفشي نوع من ال
  .37، ص:  1998 القاىرة، للطباعة كالنشر كالتوزيع،

  2.·36،37مهراف رشواف: اؼبرجع السابق :ص : 
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كملموسية،  أخرل أكثر كضوحان قا التواصل إذل حدكد تعابَت ؿبقٌ  الغامض(، زماؼبظهر الرم
 نا بدكرىا أماـ عناصر جديدة  ذات طبيعة معرفية مباشرة .ضعي تى 

كاف ؾبيء ىذا اؼبنهج الفلسفي دبثابة ثورة فلسفية أخذت على أعناقها توجيو 
الذم يقـو على  .1لة يف االذباه التجرييبالفكر اإلقبليزم إذل بوتقتو األصلية اؼبتمثٌ 

خَت دليل ك  ،رىو جزئي مباش إطار ذبريب كٌل ما التفاضل مع القضايا كاإلشكاليات يف
 أنداؾكانت سائدة   ٌليتا .2قاؿ الذم ثار فيو على اؽبيجلية كاؼبثالية اعبديدةعلى ذلك اؼب

يو و  تشو ئتلتجز كأٌم ؿباكلة  ،3ينقسم إذل أجزاء يف حقيقتو كرأت أٌف العادل كٌل فريد ال
 مطلق. ى يسمٌ  ا سول الواقع ككٌل كىو مايوجد حقٌ  زائف كال

"غوتلوب  اه دبفهومو العلمي الٌصاـر بزعامة الفيلسوؼ األؼبانػيظهر االذبٌ 
( يف العقد الثٌاشل من القرف العشرين يف "فيينا 1848-1925) (Gottlobfrege)فرهبو"
مسا" يف كتابو: " أسس علم اغبساب" اٌلذم أجرل فيو بعض الٌتحليبلت الٌلغويٌة من بالنٌ 

مثل: سبييزه بُت مقولتُت لغويٌتُت نبا: اسم العلم، كاسم اموؿ الٌلذاف يعٌداف عماد 
، أم إسناد ؾبموعة من 4القضٌية اغبملية، حيث بٌُت أٌف اموؿ يقـو بوظيفة الٌتصور

وظيفٌية إذل اسم العلم يف حُت يشَت اسم العلم إذل فرد معٌُت، أك اػبصائص الوصفٌية ال
إذل فرد معٌُت يف مقابل الوظيفة "بعبارة أخرل فإٌف الوظيفة األساسٌية السم العلم إشارتو 

إف صٌح -األساسٌية للمحموؿ، كتعٍت  الٌداللة ؾبموع اػبصائص، أك بعضها اٌليت أفرزت 

                                                      

.   1  24، 23. اؼبرجع نفسو ص: 
.28. اؼبرجع نفسو ص:   2  

.45، 44، ص:   1985يف فلسفة اللغة، دار النهضة ، بَتكت،.فهمي زيداف،  3  
 .28،  27. مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص:4
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. تلك حقيقة 1"حبثها عن طبيعة ىذا األخَت يف كبلـ الٌرجلبزئبقٌية اؼبعٌت عند  -الٌتعبَت
أنٌو مٌيز بُت اؼبعٌت  اػبوض يف دراسة الًٌتاث، كمفادىاهبب أف ال يغفلها كٌل من يرـك 

كاؼبرجع أيضا، كذلك الٌتجديد الٌلغوم يف الفلسفة ينٌم عن رؤيتو الٌداللٌية، كىكذا أحدث 
 اغبديثة.قطيعة بُت الفلسفة القديبة، كالفلسفة 

كاد الفبلسفة  اٌلذين كاف ؽبم دكر طبلئعي يف خلق ىذه الثورة الرٌ  من أىمٌ 
 Ge.Moore"جورج ادكارمو ة اؼبناىضة للمثالية كتطويرىا:الفلسفيٌ 

" ك"برتراند راسل 

B.Russell"ك"لود فيج فتغنشتاين2

L.Wittgmstein " 
اؼبهمة يف النظرية التداكلية،  اؿ يف انبثاؽ اآلليةعٌ كاف لو الٌدكر الفىذا األخَت  

  Vandjick "فاف ديك"أٌف ىذه النظرية كما يقوؿ : ، أمكىي ظاىرة األفعاؿ الكبلمٌية
ستنبط أساسا من فلسفة اللغة العادية كنظرية تي  إذ ،تكاد تستلهم كجودىا من اؼبنطق

أين  اتػٌخذت الفلسفة الٌتحليلٌية الٌلغة موضوعا للٌدراسة  ؛أفعاؿ الكبلـ بوجو خاص
                                                      

 .29. مسعود صحراكم ، )مرجع سابق(، ص:  1
  جورج ادكارمو.Ge.Moore ( كاف صديقا لراسل كفتغنشتاين1873.1958: فيلسوؼ اقبليزم ) كشارؾ يف تأسيس ،

اغبركة التحليلية إضافة إذل دكره الطبلئعي يف ربديد الواقعية يف بلده اقبلًتا، لكنو يرزح ربت كطأة اؼبثالية اؽبيجلية لو عدة 
أعماؿ فلسفية مهمة مثل: " دفاع عن اغبس اؼبشًتؾ" ك" مبادئ األخبلؽ " : مهراف رشواف، دراسات يف فلسفة اللغة ص:  

  .كما بعدىا 28
  برتراند راسلB.Russell( :1970،1872 فيلسوؼ من ركاد الفلسفة التحليلية، دل يكن فيلسوفا فحسب بل كاف)

رياضيا، منطقيا كسياسيا كأدبيا كرجل تربية كإصبلح، ثار على الفلسفة اؼبثالية مستخدما اؼبنهج التحليلي اعبديد، تتمثل 
نهج التجرييب كالعقلي من جهة ككذلك ؿباكلتو تزكيد الفلسفة باؼبنهج العلمي، من مسانباتو األساسية يف ؿباكلتو اعبمع بُت اؼب

  ، كما بعدىا.32كتبو " أصوؿ الرياضيات" ك"برنكبيا ماتيماتيكا"، اؼبرجع السابق ص:  
  لودفيج فتغنشتاين. L.Wittgmstein(أستاذ 1889،1951: منطقي مبساكم ربصل على اعبنسية الربيطانية ،)

اذبو إذل دراسة اللغات الطبيعية، كضع نظرية لعبة  1903سفة يف كمربيج، حبث يف أسس الرياضيات، كبداية من سنة الفل
 38"، ينظر اؼبرجع نفسو، ص:  Philosophical investigation( ، من مصنفاتو "jeu de langageاللغة )

  كما بعدىا.
 .  32، 31. فاف دايك، )مرجع سابق(، ص:  2
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ضاربة بذلك  يت تستطيع بواسطتها فهم الكوف فهما صحيحا،باعتبارىا األداة اؼبعرفٌية الٌ 
ما جاءت بو الفلسفة الكبلسيكٌية خاٌصة مبدأ الٌلغات الطبيعٌية اٌلذم دل تلتفت إليو ىذه 

راسة كالبحث، كنفس اؼببدأ اٌلذم اىتٌمت بو الفلسفة لو ما يستحق من الدٌ األخَتة، كدل تي 
 :1ي، فهي بذلك فلسفة تقـو على ثبلثة مبادئعٌد من صميم البحث الٌتداكلػالٌتحليلٌية يي 

 ضركرة الٌتخلي عن أسلوب البحث الفلسفٌي القدصل خصوصا جانبو )اؼبيتافيزيقٌي(. - 
 الٌتحليل الٌلغوٌم. اؼبعرفة" إذل موضوع الفلسفٌي من موضوع "نظريٌة تغيَت بؤرة االىتماـ - 
كالٌظواىر الٌلغويٌة  كتعميقها، السٌيما مبحث الٌداللة غويةربديد بعض اؼبباحث اللٌ  -

 .اؼبتفٌرعة عنو
كىي  اؼبرتكزات كالدعائم اليٌت اعتمدهتا حركة التحليل أٌما بالنسبة ألىمٌ              

شوليموفسكي  مكن إصباؽبا حسب"فيي  الفلسفية،كالقضايا  الٌلغوية تتعامل مع الظواىر
Sholimowisk 2يأيت "فيما: 

 *االعتماد على دكر الٌلغة، كاعتبارىا دعامة أساسٌية يف الٌتفكَت الفلسفٌي.
 *تفتيت اؼبشكبلت الفلسفٌية إذل أجزاء صغَتة ؼبعاعبتها جزءا جزءا.

 *خاصيتها اؼبعرفٌية.
لعملٌية  Inter-subjective treatmentالبُت الٌذاتية( *اؼبعاعبة اؼبشًتكة بُت الٌذكات أك )

 الٌتحليل.
من الفلسفات  أٌف الكثَت، الٌرؤل الٌنقديٌة اؼبعاصرةىذه على  اؼببلحظ

كاألنساؽ الفلسفٌية تنهض على ىذه اؼبقٌومات كاؼبرتكزات، كلكن اؼبظهر الكفيل بزرع 
                                                      

.14، 13راف رشواف، دراسات يف فلسفة اللغة، ص:  .ؿبمد مه  1  
 .14. اؼبرجع نفسو :ص 2
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اجتماعها معان يف آف كاحد داخل إطار اغبٌد الفارؽ بينها كبُت األنواع الفلسفٌية األخرل 
 الفلسفة الٌتحليلٌية.

انطبلقا من اختبلؼ كجهات الٌنظر بُت الفبلسفة الٌتحليلٌيُت، كاألسس 
 :1كربل ة الٌتحليلٌية إذل ثبلثة اذباىاتاؼبعرفٌية اؼبٌتبعة فقد انقسمت الفلسف

 Rudolphكارناب: بزعامة )ركدكلف  "Logical positivism " الوضعانّية المنطقّية-1
Garnap) 

ىوسرؿ إدموند  " بزعامة ) Phenomenology of Language ": الظاىرتّية الّلغويّة-2
Edmond Husserl) 

 بزعامة )فيتغنشتاين(  " Philosophy of ordinary language : "فلسفة الّلغة العاديّة-3
حيث  غة،األخَت اضن الفكرم لنشوء الفلسفة األكستينية يف اللٌ  االذباه لمثٌ 

 ، رؿباكر الدرس التداكرل اؼبعاص أىمٌ  تعترب يت، الٌ 2عثت منها ظاىرة األفعاؿ الكبلميةانب
حبكم أٌّنا ظاىرة استمراريٌة كتطوير لنظريٌة األلعاب الٌلغوية اٌليت أٌسسها الفيلسوؼ 

 . )فتغنشتاين(

                                                      
 .32، 31. مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص: 1

  50.2.خليفة بوجادم، يف اللسانيات التداكلية مع ؿباكلة تأصيلية يف الدرس العريب القدصل، ص:  
 . يؤثر الكثَت من الباحثُت استخداـ عبارة فتغنشتاين األكؿ كالثاشل، للتفريق بُت مشركعو األكؿ كالثاشل، فإذا كاف فتغنشتاين

األكؿ يقوؿ أٌف مهٌمة الفيلسوؼ ليست إقامة نظريات فلسفية كإمبا ؾبردة توضيح منطقي لؤلفكار أك ربليل منطقي للقضايا 
مثل قضايا الرياضيات كاؼبنطق كىذه القضايا " ربصيبلت حاصل" كمن القضايا ما يصور كمن القضايا ما ال يصور الواقع 

الواقع كىي قضايا اغبياة اليومية، ككانت مهمة الفيلسوؼ عنده يف ىذه اؼبرحلة ربليل ىذين النوعُت من القضايا .أما الثاشل: 
كذلك بعادة الفبلسفة إذل اللغة العادية ك تركم أم ؿباكلة رفض ىذه اؼبهمة كاستبدؽبا يف مهمة جديدة تكمن يف اؼبعاجل النسبية 

كما  18إلقامة لغة مثالية أك استخداـ مصطلحات اخًتعها الفبلسفة. دالش اعبيبلرل، مدخل إذل الٌلسانيات الٌتداكلية ،ص:  
  بعدىا.
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مة بوصفها إنتاج الكلٌ  ألعاب الٌلغة حسب )فتغنشتاين( تنظر إذلإٌف نظريٌة 
كتأيت اإلنتاجات اؼبختلفة كفقا الستخدامها اؼبتغٌَت ؽبا يف اغبياة اليومٌية باعتبار  لعٌدة معاف

الٌسياؽ اٌليت ترد فيو، كبالتارل حٌطم ) فتغنشتاين( تلك الٌرؤية اٌليت كانت تعترب أٌف الٌلغة 
مة يف الٌلغة معٌت كاحدا طقٌية دقيقة كاٌليت لطاؼبا اعتربت أٌف لكٌل كلٌ زبضع غبسابات من

كفهم استعماالتو الفعلٌية  كعليو فإٌف أيػٌة ؿباكلة لفهم لفظ معٌُت مرىوف بإدراؾ ،1ؿبددا
 على الواقع، ككيفيات صٌياغتو يف سياقات ـبتلفة.

القواعد اٌليت خرؽ  "" من خبلؿ نظريٌتو "ألعاب الٌلغةأٌف "فنغتشتاين يبدك
ٌليت سبارس فيها تضع اغبدكد كاغبوافر بُت الٌنشاط الٌلغوٌم، كاغبياة الٌيومٌية االجتماعية ا

"فقد جعل من الٌلغة ؾبموعة كلمات حاملة لعٌدة معاف تظهر من خبلؿ  عملٌية الٌتواصل
إذل نظرة  افضي بنور يي ص، كذلك التٌ 2د فيها "ر اؼبتعٌددة كفق سياقات ؿبٌددة تى  استخداماتنا

كننا اعتبار الٌلغة مدنٌية قديبة: متاىة من األٌزقة، كالٌساحات، يبي :" أكثر إنسانٌية يقوؿ
بسلسلة  اطىذا ؿبي  كاؼبنازؿ القديبة، كاعبديدة اٌليت هبا إضافات من أحقاب ـبتلفة، ككلٌ 

أجاد  .3دة الٌشكل"حٌ وى ذكات أزقٌة مستوية كمنتظمة هبا منازؿ مي  من الٌضواحي
كاعتربىا اؼبفتاح  يف دراستو؛ فجعل الٌلغة اؼباٌدة األساسٌية يف فلسفتو شتاين""فتجن

الٌسحرم اٌلذم يفتح مغاليق الفلسفة، ذلك أنٌو كاف يعتقد أٌف اػببلفات، كالتٌناقضات 
اؼبنتشرة بُت الفبلسفة سببها األساسٌي سوء فهمهم الٌلغة، أك إنباؽبم إيٌاىا فراح يطٌور 

كإدراؾ  ففهم الٌلفظ ،يف الٌلغة وصي دبراعاة اعبانب االستعمارلٌ يت تي فلسفتو اعبديدة الٌ 

                                                      
 .57ص:  ، 1985. ؿبمود فهمي زيداف، يف فلسفة اللغة، لبناف، بَتكت، دار النهضة العربية، دط،1
 .57. اؼبرجع نفسو: ص:  2
 .21. اعبيبلرل دالش، مدخل إذل اللسانيات التداكلية، ص:  3
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الفعلٌية، كاستيعاب الٌسياؽ اٌلذم كرد فيو؛ إذف: اؼبمارسة  رىوف بإدراؾ استعماالتوم معناه
ؿ كاالستعماؿ نبا الٌلذاف يكسباف تعليم الٌلغة كاستخدامها، كتعٌد دعوة صروبة إذل الٌتحوٌ 

كعليو يبكن القوؿ:" البٌد من ، ٌم إذل الٌنموذج الٌتداكرٌل االستعمارٌل لٌلغةمن الٌنموذج البنيو 
ربديد الطٌريقة اٌليت يتٌم هبا استخداـ لغتنا يف الواقع كالكيفٌية اٌليت يتٌم هبا من أجل حٌل 

اوريٌة الٌتواصل كما ىو معلـو  تلك اؼبشكبلت الفلسفٌية، ألٌف كظيفة الٌلغة األساسٌية
ل ثٌ سبي  -غة اللٌ  -فهي بذلك  .1" جانب الٌتفاىم مع اآلخرين، كالٌتأثَت فيهمبديهي إذل

 ة كؿبور تواصل. اغبجر األساس يف تعاملها مع الفلسفة التحليليٌ 
ـٌ  ابناءن  على ما تقٌدـ فإٌف ظاىرة األفعاؿ الكبلمٌية نشأت يف مناخ فكرم عا

، فأسهمت كتوضيحان  كفهمان  الٌلغة دراسةن )اؼبيتافيزيقيا(، كانفتح على ػميزتو أنٌو كذٌل ظهره ل
كداللٌية، كتداكلٌية كانت مهٌمشة، باإلضافة إذل  يف دراسة ظواىر لغويٌة معٌمقان  إسهامان 

ىذا، فإٌف للمفاىيم الٌتداكلٌية األخرل أصوؽبا اؼبعرفٌية اػباٌصة كمنابعها الفكريٌة اٌليت 
 أخرجتها إذل الوجود كأعطتها شرعٌية اغبياة.

 ريات الدرس التداولي:نظ -5
ٌل الٌدارسُت عن إعطاء ىذا الٌتخٌصص ربديدان معٌينا، ذلك أنػٌو ال حجم جي أ

 زٌج الباحث يف إطار ضٌيقيستمٌد تسويغو إاٌل من خبلؿ استخداماتو، فضبل عن كونو يى 
 كما أٌف تعٌدد توٌجهات الٌلسانٌيات الٌتداكلٌية حاؿ دكف إعطاء ربديد معُت ؼبفاىيمها،
استطاع الباحثوف أف يتناكلوا بعض مفاىيمها، فهي  -انطبلقا من مفهومها-أنٌو  غَت،

لسانٌيات اغبوار كاألفعاؿ الكبلمٌية، كالعلم اٌلذم يتناكؿ الٌلغة بوصفها ظاىرة خطابٌية 

                                                      
 .35. اعبيبلرل دالش، ) مرجع سابق(، ص:  1
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؛ كنصدؽ القوؿ ىنا إنػٌنا سنتناكؿ بعض مفاىيم الٌتداكلٌية بشيء من 1كاجتماعٌية كتبليغٌية
 ل اؼبثاؿ ال اغبصر من األفعاؿ الكبلمٌية، كاالفًتاض اؼبسبق، كاالستلزاـالٌشرح على سبي

 .اغبوارٌم، كاإلشاريٌات
 : "Language Acts األفعال الكالمّية " -5-1

نطبلقا من مفهـو الٌتداكلٌية اؼببٍت على أساس أٌّنا نظريٌة تبحث يف عبلقة ا
، متجاكزة بذلك استعماؿ اؼبؤٌسسايتالعبلمة دبستعمليها، كالًٌتكيز على الٌسياؽ العريف 

فإٌف اغبديث عن الٌتداكلٌية وبيل مباشرة إذل اغبديث عن أفعاؿ الكبلـ  الٌلغة إذل اإلقباز،
 ألٌّنا تعكس لنا اعبانب اؼبادم لؤلعماؿ الٌتداكلٌية .

جسد جاءت نظريٌة األفعاؿ الكبلمٌية للفيلسوؼ )اإلقبليزم جوف أكستُت( لتي          
" Logical positivism مضاٌدا لبلذٌباه الٌسائد بُت فبلسفة )الوضعانٌية اؼبنطقٌية( " موقفا 

 State Ofاٌلذين دأبوا يعتربكف أٌف لٌلغة كظيفة كاحدة تنحصر يف رسم كقائع العادل "
Affaires  ككصفها كصفا يكوف إٌما صادقا، أك كاذبا حيث أطلق )أكستُت( باؼبغالطة"
ز على اعبانب اؼبفهومي للغة، ىذا يعٍت أٌف حيث ركٌ .Descriptive Pallacy"2الوصفٌية "

ا يسمح ؽبا دبمارسة نشاطها ضمن األفعاؿ دة فبٌ غة عنده لديها كظائف متعدٌ اللٌ 
 الكبلمية.

                                                      
 .43. اعبيبلرل دالش، مدخل إذل اللسانيات التداكلية، ص:  1
 مفهوما غائبا يف نظر الكثَت من الدارسُت الذين ال . يعترب مفهـو الٌسياؽ اؼبؤسسايت النواة اؼبركزية ؽبذه النظرية، كلكنو ظل

يعرفوف إذل أم مدل يعترب قوؿ الفعل، أك فعل قوة التلفظ مسألة عرفية كىل ىي قصدية أك أٌّنا مرتبطة بإحداث أثر ما، كؽبذا 
العرؼ كأين  السبب طرح أكستُت يف كتابو :"كيف ننجز األشياء بالكلمات "قائبل:" إنٌو من الصعب أف ربدد أين يبدأ

  ينتهي".
  34. ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص:  2
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نشاطا ماديٌا، كبويٌا يتوٌسل بأفعاؿ قولٌية"  -الفعل الكبلمي-عدٌ يي كما 
Lecutoires Acts إقبازيٌة" " إذل ربقيق أغراضIllocutory Actsكاألمر،  " كالطٌلب

  ي" زبٌص ردكد فعل اؼبػتلقٌ Peslocutory Acts كالوعيد... كغايات تأثَتيٌة " كالوعد
، أم يطمح إذل أف 1كالقبوؿ ،كمن مٌث فهو فعل يطمح إذل أف يكوف فعبل تأثَتيٌا كالٌرفض

 كضعك أك مؤٌسساتٌيا، كمن ثػٌم إقباز شيء ما.  يكوف ذا تأثَت يف اؼبخاطب اجتماعٌيا
 :2"أكستُت"  ذلك عندما قٌسم الفعل الكبلمٌي إذل ثبلثة أقساـ

راد بو إطبلؽ األلفاظ يف صبل مفيدة ذات بناء يي  :"Elocutionary Act"فعل القول*
كاليت تلك األصوات اٌليت ىبرجها اؼبتكٌلم بسليم كذات داللة؛ دبعٌت أٌف فعل الٌتلٌفظ  كبوم

 .سبٌثل قوال ذات معٌت معٌُت 
إذ  ،عٍت الفعل اإلقبازم اغبقيقي": يى Illocutionary act " الفعل المتّضمن في القول*

 تها.مٌ الٌنظريٌة بر  نجز بقوؿ ما، كىذا الٌصنف من األفعاؿ الكبلمٌية اؼبقصود منأنٌو عمل يي 
دثو الفعل األثر اٌلذم وبي قصد بو ": يي Perlocutionary act "الفعل الّناتج عن القول*

مات، ملها اؼبتكٌلم يف بنية لغويٌة من الكلٌ اإلقبازٌم يف الٌسامع، أم ؾبموع اؼبقاصد اٌليت وبى 
كيف سيٌاؽ معٌُت إلحداث أثر لدل اؼبتلٌقي كاإلقناع كالٌتأثَت، كتتلٌخص فكرتو يف أٌف 

بذلك تصَت الوحدة الٌلغويٌة كظيفة الٌلغة استعماؿ ؾبموعة من األفعاؿ الٌلغويٌة كإقبازىا، ك 
 الٌصغرل اؼبعتمدة يف الٌتواصل الفعلٌي بدؿ اعبملة. 

 
 

                                                      
 .55، 54. مسعود صحراكم، الٌتداكلٌية عند العلماء العرب، ص:   1
 .57، 56. اؼبرجع نفسو ص:   2
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 " Presupposition "االفتراض المسبـق  -5-2
ينطلق اؼبتحٌدثوف عند كلِّ عملٌية من عملٌيات الٌتبلي  من افًتاضات مسبقة 

خلفٌية الٌتبلي  لنجاح العملٌية شٌكل صرٌح  هبا اؼبتكٌلموف؛ ألٌّنا تي معًتؼ هبا افًتاضات ال يي 
سٌلم بصٌحة أٌف فقولنا "أغلق الٌنافذة"، "ال تغلق الٌنافذة" يفًتض سلفا أف ني   ؛1الٌتواصلٌية

الٌنافذة مفتوحة، كأٌف ثػٌمة مسوٌغ يدفعنا إلغبلقها، كأٌف اؼبخاطب يف منزلة األمر قادر 
 ٌلم باؼبخاطب.على اغبركة؛ ككٌل ذلك مرتبط بٌسياؽ اغباؿ كعبلقة اؼبتك

 :2مٌيز الباحثوف بُت نوعُت من االفًتاضات اؼبسبقة على ىذا األساس
االفًتاضات اؼبسبقة الٌداللٌية اٌليت زبضع ؼبعيار الٌصدؽ بُت قضيتُت: فإذا كانت القضٌية 

"إٌف اؼبرأة اٌليت تزٌكجها : فمثبل قولنا ،استلـز صدؽ القضٌية )ص( )س( صادقة مثبل
واقع، لـز صدؽ القوؿ اآلخر، مطٌلقة"، ككاف القوؿ صادقا كمطابقا لل)عمرك( كانت 

داكلٌية، فهي غَت مشركطة بقضٌية للتأٌما االفًتاضات اؼبسبقة كىو:")عمرك( تزٌكج مطلقة". 
فإذا قلت مثبل: "جهاز اغباسوب لدٌم غٍت باؼبعلومات"، مث قلت:  ،الٌصدؽ كالكذب

الٌسابق  ناقض اغباصل بُت القولُت فإٌف االفًتاض"جهازم غَت غٍت"؛ فعلى الٌرغم من التٌ 
؛ كعليو يبكن القوؿ إٌف االفًتاض صحيحان  قائمان  "أٌف رل جهاز حاسوب" ال يزاؿ قوالن ىو

كالبٌت الًٌتكيبٌية  اقاتالٌتواصل، كىي ؿبتواة ضمن الٌسي يف عملٌية مهٌمان  اؼبسبق يؤٌدم دكران 
:" تلك اؼبعلومات اٌليت Orecchioni "أركيوشل تقوؿ العاٌمة يف أٌم عملٌية إنتاجٌية للكبلـ،

 مدرجة يف القوؿ اٌلذم يتضمنها أصبل بغضٌ  -كبطريقة آلية  -دل يفصح عنها، فإٌّنا

                                                      
1.Oswald Ducrot , le dire et le dit, Edition de minuit ,1984,p :33,43. 

 . 35، 34. اعبيبلرل دالش، مدخل إذل اللسانيات التداكلية، ص:  2
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. فنجاحها يتعٌلق بوجود خلفٌية من االفًتاضات اؼبسبقة، يف حُت 1الٌنظر عن خصوصيتو"
 ؤٌدم االفتقار إذل ؾبموع االفًتاضات اؼبسبقة الٌضركرية لعملٌية الٌتبلي  إذل سوء الٌتفاىم . يي 

مهما يكن من األمر؛ فإٌف االفًتاض اؼبسبق إجراء معريف تواصلي، ينطلق فيو 
كافًتاضات مسبقة أمبل يف ربقيق الٌنجاح للعملٌية  اؼبتخاطبوف على أساس معطيات

ر اإلشارة إليو أٌف مفهـو االفًتاض اؼبسبق دل ينل حٌقو نيبل مستقبلٌ الٌتخاطبٌية؛ كفٌبا ذبد
 العريب. يف الٌدرس الٌلغوم

عٌد نظريٌة االستلزاـ تي  " Conversational Involvementاالستلزام الحـوارّي " -5-3
 اغبوارم من أىٌم الٌنظريٌات اٌليت سعت إذل العمل من أجل الوصوؿ إذل ربديد مقصديٌة

كتأكيل اؼبعٌت تأكيبل صحيحا، كإلبعاد الٌلبس عن الطرؼ الثٌاشل )اؼبستمع أك  اؼبتكٌلم
أحد اؼبنظرين للٌتداكلٌية، كمن فبلسفة grice p .غرايسبوؿ  اؼبتلٌقي( أٌسس لو "

"، تتجٌلى Natural Language)أككسفورد( اؼبتخٌصصُت يف دراسة الٌلغات الطٌبيعٌية" 
 Ce "قصدكما يي  "،Entre Ce Qui Est Ditقاؿ"ؼ بُت ما يي قيمتو يف إيضاح االختبل

Qui Est Implicite  قصد كالعبارات بقٌيمها الٌلفظية، كما يي  قاؿ ما تعنيو الكلمات"فما يي
، على أساس أف الٌسامع قادر على 2ريد اؼبتكٌلم تبليغو اؼبخاطب بطريقة غَت مباشرةما يي 

 من أعراؼ االستعماؿ ككسائل االستدالؿ.الوصوؿ إذل مراد اؼبتكٌلم دبا يسمح لو 

                                                      
. ذىيبة ضبو اغباج، لسانيات التلفظ، كتداكلية اػبطاب، اعبزائر، جامعة تيزم كزك، دار األمل للطباعة كالنشر كالتوزيع، 1

 .124، ص:   2005 منشورات ـبرب ربليل اػبطاب،
 .33، 32أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص:   . ؿبمود2
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 ججحبلت اآلراء الٌداعٌية إذل ضركرة توسيع ؾباؿ الٌدراسة الٌلغوية كتعميقو ثٌ مى 
قويٌة مقنعة مٌهدت للتفريق بُت ما ربملو اعبملة من معٌت متضٌمن، كبُت اؼبعٌت الٌصريح؛ 

 .عريف، كاستلزاـ حوارم : استػلزاـ1فنشأت عنده فكرة االستلزاـ اغبوارٌم كىو على نوعػُت
ما تعارؼ عليو أصحاب "قائم على  ":Conventional implicated" العرفي *االستلزام

نفٌك عنها مهما اختلفت هبا الٌلغة من استلزاـ بعض األلفاظ دالالت بعينها ال ت
تغٌَتت احد ال يتغٌَت، كإف ؛ فما يعنيو اؼبتكٌلم كما يقصده ك 2"اقات كتغٌَتت الًٌتاكيبالٌسي
 .كؼ ايطة بالعملٌية التلٌفظٌيةاقات كالظٌر الٌسي

 مفهـو لسانػٌي تداكلػٌي،": Conversational Involvement " الحواري *االستلزام
فهم اؼبستمع ما يقصده اؼبتكٌلم،  ؛ فقد يى 3"ارد فيهػر الٌسياقات اٌليت يى "متػغػٌَت دائما بتػغيٌ 

كاألسس  الباٌث لعدـ اإلؼباـ الٌشامل دببلبسات اػبطابكما قد ال يتوٌصل إذل ما يعنيو 
 نٌظم العبلقات اغبواريٌة بُت اؼبتكٌلمُت .تي  اٌليت

 قبد ظاىرة االستلزاـ اغبوارٌم قريبة فبٌا كرد يف اؼبؤلٌفات الٌلغويٌة العربٌية القديبة،
سٌميو يما يي كما اغباؿ يف مفتاح العلـو لػ )الٌسٌكاكي( اٌلذم يلتقي معو )غرايس( مثبل ف

الببلغٌيوف بإجراء اؼبعٌت على األصل. من ىنا بلور )غرايس( يف حبثو اؼبوسـو ب:)اؼبنطق، 
 ( مبدأ اعتربه متحٌكما يف اادثة أظباه مبدأ الٌتعاكف بُت اؼبتكٌلم1970سنة  كاادثة،

كيشتمل على أربع مسٌلمات أساسٌية يتعٌُت على اؼبشاركُت يف اادثة  ،كاؼبخاطب
 : 4مسٌلمة عددا من اؼببادئ الفرعٌية تضٌم كل  ، كحسن توظيفها احًتامها

                                                      
 .33. ؿبمود أضبد لبلة، )اؼبرجع السابق(، ص:  1
 .33. ؿبمود أضبد لبلة،  )مرجع سابق(، ص:  2
 .33.  ؿبمود أضبد لبلة، )مرجع سابق(، ص:  3
 .46. مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص:  4
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مفادىا أف ال تقوؿ ما تعتقد أنٌو خطأ، كال تتحدث ": Quality ة الكيـف "ممسلّ  - 1
 .شيء ال سبلك بشأنٌو دليبل كافيا عن

زيادة لقدر اؼبطلوب دكف أف ذبعل مسانبتك يف اغبوار با": Quantityة الكـّم "ممسلّ -2
 .أك نقصاف

عبارة عن قاعدة كاحدة متمثٌلة يف أف ذبعل   ":Relevance مة "ءة المالممسلّ  -3
 كبلمك مناسبا للموضوع .

1مسّلمة الجهة-4
Modalities  :" تنٌص على الوضوح يف الكبلـ، كتتفرٌع إذل ثبلث

 قواعد فرعية:
  .ذبٌنب اللٌبس 
 . ربٌر اإلهباز 
 . ربٌر الًتتيب 

ثمر كاؼبخاطب كصوال إذل حوار مي  ق الٌتعاكف بُت اؼبتكٌلميتحقٌ هبذه اؼببادئ 
ة كفيل من كجهة )غرايس( أف الرئيس ٌناء، كأٌم خرؽ لقاعدة من قواعد الٌتعاكف اغبوارمبػى 
 .اغبوارم عرؼ بظاىرة االستلزاـؤٌدم إذل ما يي يي 

نبٍت على أساس مبدأ )غرايس( تى اغبوارم عند اؼبسألة أٌف نظريٌة االستلزاـ
دؼ باألساس إذل إهباد الطٌريقة كالوسيلة كقواعده األربعة، كتفريعاتو اٌليت هتى الٌتعاكف

                                                      
 .46كم، )مرجع سابق(، ص:   . مسعود صحرا1
.  يعرؼ بوؿ غرايس مبدأ التعاكف على النحو اآليت :"أف ذبعل مسانبتك يف اادثة كما ىو مرجو منك من حيث اختيار

التوقيت اؼبناسب، كأف تكوف تلك اؼبسانبة متماشية مع اؽبدؼ كالتوجو اؼبسٌلم هبما للتبادؿ اػبطايب الذم تقع ضمنو "،ج.ب 
، 1997. يوؿ :ربليل اػبطاب ،ترصبة كتعليق :ؿبمد لطفي الزليطي، منَت الًتكي، دار النشر كاؼبطابع ،الرٌياض براكف ،ك.ج

  .40ص:
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الفٌعالة اٌليت يستطيع هبا طريف العملٌية الٌتواصلٌية إيصاؿ اؼبعاشل اؼبقصودة، كإدراكها من 
 غيةلدف اؼبتلٌقي، أك اؼبستمع من خبلؿ العبارات اؼبستعملة أثناء العملٌية الٌتخاطبٌية بي 

دا ببعض الباحثُت إذل إعادة الٌنظر يف اؼببدأ كذلك بإرساء كالتبلي ، األمر اٌلذم حى  اإلفادة
 بعض القواعد اإلجرائٌية كالٌتنظَتيٌة .

 ":Dialectic اإلشـاريّـات " -5-4
اإلشاريٌات أحد األقطاب اؼبهٌمة يف البحث الٌتداكرل، إذ  يعترب أىل الٌتداكلٌية

ٌسر فهمها تيالٌلغويٌة اٌليت تستدعي معلومات سٌياقٌية أكثر من غَتىا ليعٌد من الوحدات تي 
؛ كتتمثل 1لذلك فقد كاف العرب يطلقوف عليها اؼببهمات ،كن تفسَتىا دبعزؿ عنوكال يبي 

عٌد كالضمائر، كأظباء اؼبوصوؿ كظركؼ الزماف، كاؼبكاف، كيي  اإلشاريٌات يف: أظباء اإلشارة
  .2من أرسى معاؼبها )الٌسيميائٌي( "بَتس" أٌكؿ

لئلشاريٌات يف الٌدراسة الٌلغويٌة أنبٌية بالغة عند عدد من الباحثُت أمثاؿ 
ذل ضمن تداكلٌية الٌدرجة األك  ""ىانسوف" ك"بارىيل" ك"بوؿ كوشي" اٌلذين أدؾبوىا

 يت، كتقـو على دراسة عناصر إنتاج اػبطاب الٌلغوم الٌ 3"ظٌيةفاؼبتمثٌلة يف الٌنظريٌة الٌتل
 .4نوع دكره يف الكبلـ كلكلٌ  ،هبعلها الٌدارسوف طبسة أنواع

تشمل صبيع ضمائر اؼبتكٌلم، أك ":  Personal Dialecticاإلشاريّات الّشخصّية " -1
 . يعرؼ مرجعو من الٌسياؽ الٌلغوماؼبخاطب كضمَت الغائب، شريطة أف ال

                                                      
 .15،16. ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص:  1
 .16. ؿبمود أضبد لبلة، ) مرجع سابق (، ص:  2
 .41،42ية، ص:  أرمينكو، اؼبقاربة التداكل . فراستواز 3
 .كما بعدىا 17.  ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص: 4
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ٌل الكلمات الٌدالة على عٍت جي تى ":  Temporal Dialecticاإلشاريّات الّزمانّية "  -2
اؽ بالقياس إذل زماف الٌتكٌلم اٌلذم يعترب مركز اإلشارة الٌزمانٌية يف ٌدد الٌسيالٌزماف اٌلذم وبي 

 ساىم يف إدراؾ الٌسامع أك القارئ ؼبعٌت تلك اإلشاريٌات.الكبلـ، كيي 
كظركؼ  ": تشمل صبيع أظباء اإلشارة Spatial Dialecticاإلشاريّات المكانّية " -3

  دبعرفة موقع اؼبتكٌلم كاذٌباىو.كال يتٌم ربديد اؼبكاف اٌلذم تدٌؿ عليو إاٌل  ،اؼبكاف
يلنا إذل ربي  اتتضٌمن ألفاظا كتراكيب ": Social Dialecticاإلشاريّات االجتماعّية " -4

عرؼ كاؼبخاطب كصي  األلقاب كالتٌبجيل، أك ما يي  بياف العبلقات االجتماعٌية بُت اؼبتكٌلم
 .االجتماعيبالعبلقات الٌرظبٌية، كىذه اإلشاريٌات مشًتكة بُت الٌتداكلٌية كعلم الٌلغة 

: تتمٌثل يف العبارات اٌليت تذكر يف " Discouse Dialecticإشاريّات الخطاب " -5
الٌنٌص مشَتة إذل موقف خاٌص باؼبتكٌلم مثل: مهما يكن من آخر، بل فعبل عن 

 إشاريٌات زمنٌية، كمكانٌية كقولنا: "الفصل اؼباضي من ذلك...، كما أنػٌها تستعَت
أك ىذا الٌنٌص، أك تلك القٌصة، كلذلك أسقطها بعض الباحثُت  الكٌتاب، الرٌأم الٌسابق

كمن يف مساعدة اؼبتلٌقي . لئلشاريٌات كظيفة مهٌمة تى 1من ىذا الٌصنف )اإلشاريٌات(
بواسطتها يستطيع الوصوؿ إذل  على معاعبة اؼبلفوظات كتأكيلها تأكيبل صحيحا، أم

فسر إاٌل دبعرفة الٌسٌياؽ الٌتفسَت الٌصحيح على أساس أٌف الكثَت من "ألفاظ الٌلغة ما ال يي 
؛كما تظهر األنبٌية البالغة لئلشاريٌات من خبلؿ اغبكم على سباسك 2اؼبادٌم للمتكٌلم"

ًتاٌصة ال تقبل ة مي تلاػبطاب من عدمو، كيف إدراؾ اؼبتلٌقي معٌت اػبطاب حىٌت يغدك كي 
 ، كالٌتجزئة .االنقساـ

                                                      
 .25،26. ؿبمود أضبد لبلة ) مرجع سابق(، ص:  1
 .137. جورج بوؿ، معرفة اللغة، تر: ؿبمد فراج عبد اغبافظ: مصر، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ص:  2
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نظريٌة  عٌد نظريٌة اؼببلءمةتي  :"Theory de la pertinence ـة "ءمنظـريّة المال -5-5
"، كالربيطاشل  "ديردر D.sperb"داف سرببر ة، أرسى معاؼبها الباحث الفرنسيتداكلٌية معرفيٌ 

1كلسن 
D.wilson ٌدبقولة اؼبقاـ حيث تقـو بتفسَت الٌظواىر الكبلمٌية كظباهتا  ". هتتم

يما يتعٌلق برصد كقائع البنيويٌة يف طبقاهتا اؼبقامٌية، فقد "استفادت الٌنظريٌةى القالبٌيةى خاٌصة ف
كما يرل -اشتغاؿ العقل البشرٌم ف. 2ىنٌية كتفسَت طرؽ اؼبعاعبة اإلخبارية "ذاغبياة ال
ذك طبيعة منٌظمة، إذ يتٌم فيو معاعبة اؼبعلومة الٌصادرة من اؼبتكٌلم  عمل فبنهج -""فودرك

 كمرحلة األنظمة الٌدخل، كاألنظمة اؼبركزيٌة .  عرب مراحل متبلحقة: مرحلة الٌلواقط،
اؽ، فهي تنظر فهـو الٌسيؼبأىٌم ميزة سبٌيزت هبا نظريٌة اؼببلءمة تصٌورىا اػباٌص 

بٌت تبعا ء ّنائيا، أك ؿبٌدد قبل عملٌية الفهم، كإنػٌما يي إليو على أنٌو" شيء غَت معطى إعطا
 تلقو تحٌدث، كمي مي  اؽ قبل العملٌية اغبواريٌة اؼبتكٌونة منأم ال كجود للٌسي .3لتوارل األقواؿ"

 –نظريٌة اؼببلءمة  -عٌد يف الوقت نفسو اكؿ تأكيل ىذه األقواؿ تأكيبل صحيحا، كما تي وبي 
اؽ من زمرة من يتأٌلف الٌسي إذ .اإلدراكٌية تنتمي إذل العلـو اؼبعرفٌيةنظريٌة إدراكٌية ألنػٌها 

                                                      
. اؼببلءمة نظرية إدراكية الستفادهتا من علم النفس اؼبعريف، خاصة النظرية القالبية ، تعد نظريةmodularité  :لفودكر

 .37ينظر: مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص: 
 .49.  مسعود صحراكم، )مرجع سابق(، ص: 1

 50.2.مسعود صحراكم، )مرجع سابق(، ص:  
جَتم فودكر .Jerry Afodor:  باحث يف ـبرب متخصص:  يف  (،1935فيلسوؼ كعادل نفس أمريكي، )كلد سنة

من الذين أكجدكا مفهـو  Mitيف معهد ساشوتس  للتكنولوجيا 1963يدرس الفلسفة كعلم النفس منذ سنة  االلكًتكنيات ،
 Modularity Of Mindاؼبنظومية الذم كاف شائعا يف الدراسات اللسانية النفسية، كقد أعطاه صيغة جديدة يف كتابو 

 .245،246( ينظر آف ركبوؿ .جاؾ موشبلر، التداكلية اليـو علم جديد يف التواصل ،ص:  83)
 .52صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص:   . مسعود3
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: تأكيل األقواؿ الٌسابقة 1اقٌية "تستمٌد من مصادر ثبلثة تتمٌثل يفالٌسي "االفًتاضات
 .، كذاكرة الٌنظاـ اؼبركزمكايط الفيزيائي

ائل من ى نطوم على قدربٌُت لنا أٌف الٌتداكلٌية تى تقديبو تى  يف ضوء ما سبق
ككبَتة تعٌلقت  الٌسطور الٌسابقة إذل كٌل صغَتةكاؼبفاىيم، كال نٌدعي أنػٌنا تعٌرضنا يف  ااكر

كاؼبفاىيم اٌليت حضنتها  جبوانب الٌدرس الٌلغوم اؼبعاصر، بل ىناؾ الكثَت من الٌنظريٌات
ة، كالٌنظريٌة اغبجاجٌية؛ ظيٌ ع الٌلغة كالٌنظريٌة الٌتلفالٌتداكلٌية كتبٌنتها باليسَت كفقا يف تعاملها م

كيعود ذلك إذل طبيعة البحث كحدكده اٌليت فرضت علينا الٌتعٌرض للجزء اليسَت من 
 .لٌتداكرلجوانب الٌدرس ا

                                                      
 .53، 52. مسعود صحراكم، مرجع سابق، ص:  1
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  تمهيد:
عٌد ببعض اعبوانب اٌليت تي  الًٌتاث الٌلساشل العريبات الٌلغوية يف اىتٌمت الٌدراس

حبيث اشتغل العرب  ،اليـو من أىٌم األسس اٌليت تأٌسست عليها الٌلسانٌيات الٌتداكلٌية
امع، كاعتبار االىتماـ بالسٌ  حيث من ة بالٌتواصل الٌلغومما لو صل القدامى بدراسة كلٌ 

، الٌصدؽ كالكذب ٍت ىؤالء دبعيارقد عي اؼبتكٌلم يف إنتاج اػبطاب، ك  كبياف دكر اؼبخاطب
بظاىرة األفعاؿ  االىتماـتعٌددت أشكاؿ  .1ـبالفتو لوأك  كمطابقة الكبلـ ؼبقتضى الظٌاىر

درجت يف مباحث علم اؼبعاشل، كربديدا ضمن ، فأي ٌية يف الًٌتاث العريٌب الٌلساشلالكبلم
 كما يتعٌلق هبا من قضايا كفركع، كتطبيقات.   نظريٌة اػبرب كاإلنشاء
ظاىرة اػبرب كاإلنشاء يف الًٌتاث العريٌب حقبل مشًتكا بُت زبٌصصات  كانت

علمٌية متعٌددة، فقد اشتغل ببحثها الفبلسفة كالببلغٌيوف كالٌنحاة كاألصولٌيوف على 
اضي عبد اعبٌبار ىػ("ك"الق180:"سيبويو)ت اختبلؼ مذاىبهم، كاذٌباىاهتم الفكريٌة أمثاؿ

ىػ(" ك"أبو 471ك"عبد القاىر اعبرجاشل )تىػ(428ىػ(" ك"أبو علي ابن سينا )ت415)ت
كإف تعٌددت زبٌصصاهتم  -ىػ("...كغَتىم. ىؤالء العلماء626يعقوب الٌسٌكاكي)ت

فإٌّنم  -العلمٌية، كتباينت آراؤىم يف كثَت من أصوؿ الظٌاىرة أك فركعها، أك تطبيقاهتا
عيد إجرائٌي مهٌم كالسٌيما اؼبتأٌخرين منهم، كىو أٌّنم توٌغلوا يف استعماؿ يلتقوف على ص

كبَت من الٌدقة كالٌتجديد حىت صار من  الٌتحليل اؼبنطقٌية، كىي على قدرأدكات 
تابعهم يف جٌل ما كتبوه إاٌل بصعوبة تمٌرس بتلك األدكات أف يي اؼبستعصي على من دل يى 

كاإلنشاء مقتصرة على الًٌتاكيب الٌدالة  ،دراسة أكلئك العلماء ظاىرةى اػبرب إفٌ  .2كإعنات

                                                      
 .76. مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص: 1
 .76. اؼبرجع نفسو ص: 2



 الفصل األول                                       اإلطار النظري لألفعال الكالمّية

38 

تتٌبع :" اؼبفيدة دكف غَتىا، كإيضاحا لؤلصل بٌُت )الٌسكاكي( أٌف موضوع علم اؼبعاشل
كغَته ليحًتز بالوقوؼ  االستحسافخواص تراكيب الكبلـ يف اإلفادة، كما يٌتصل هبا من 

كأعٍت خبواص الًٌتاكيب  .لكبلـ على ما يقتضي اغباؿ ذكرهعليها عن اػبطأ يف تطبيق ا
ما يسبق منو إذل الفهم عند ظباع ذلك الًٌتكيب جاريا ؾبرل البٌلـز لو، كأعٍت بالفهم: 

إٌف زيدا منطلق إذا ظبعتو  فهم ذم الفطرة الٌسليمة مثل ما يسبق إذل فهمك من تركيب:
و نفي الٌشٌك، أك رد اإلنكار، أك من عن العارؼ بصياغة الكبلـ من أف يكوف مقصودا ب

منطلق بًتؾ اؼبسند  تركيب: زيد منطلق من أف يلـز ؾبٌرد القصد إذل اإلخبار، أك من كبو:
مع إفادة لطيفة فبا يلوح هبا  االختصارإليو من أنٌو يلـز أف يكوف اؼبطلوب بو كجو 

األمر  ،طيدة باؼبعٌتاػبطاب يف نظر )الٌسٌكاكي( تركيبة لغويٌة ؽبا عبلقة ك  .1مقامها"
ـٌ؛  اٌلذم يستدعيو إذل ربط قصد اؼبتكٌلم بشكل الٌلغة الٌداؿ عليو انطبلقا من افًتاض عا
إٌف لكل معٌت مبطا لغويٌا وبيل عليو كفق مواضعة الٌلغة، كبناءن عليو يتجٌلى لنا الٌتفريق بُت 

 اػبطاب أم اؼبعٌت اؼبعٌت اٌلذم يدٌؿ عليو اػبطاب  مباشرا كاؼبعٌت اػبفٌي للمتكٌلم يف
 اٌلذم يستلزمو.
نا الفكرة اٌليت وبملها )الٌسكاكي( دبدل كجود آليات ذىنٌية تتدٌخل ئنبتي 

للخركج عن معٌت الٌلغة اغبقيقٌي، مث تأكيل اػبطاب مع كجود قرائن دالٌة على ترجيح قصد 
اعتقاد تأكيلو، ذلك أٌف )الٌسكاكي( ينطلق من  أك دكف آخر سواء يف إنتاج اػبطاب

ح فيو القصد مباشرة دكف ضفيتٌ  كن أف يأخذ كضعو اغبريف اغبقيقيمفاده أٌف اػبطاب يبي 
فسر لنا يي  عملٌيات ذىنٌية لبلستدالؿ عليو.  ىذا الٌتمرد الواضح على جربيٌة علم اؼبعاشل؛

                                                      
، ربقيق: عبد اغبميد ىنداكم، لبناف، بَتكت، . أبو يعقوب يوسف بن ؿبمد بن علي السكاكي،1 دار الكتب  مفتاح العلـو

 .248، 247، ص: 2000،   1العلمية، ط
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د فيو علم ر ؼبقاـ الذم يحرص )الٌسكاكي( على أٌف الًتكيب ىبتلف معناه باختبلؼ ا
 أم اٌليت ؽبا دالالت مباشرة )حرفٌية( أك غَت ز على الًٌتاكيب الٌدالة،كٌ هو يري ؛ فاؼبعاشل

فهم من اؼبقاـ حبسب مقصد اؼبتكٌلم، مبلزمة ؽبا، ككٌلها تي  فهم منها أكمباشرة )ضمنٌية(، تي 
صبح العبلقة كبالٌتارل تي  كىو ما تقـو عليو الٌدراسات الٌتداكلٌية اغبديثة "القصد كاإلفادة".

، أك ملزـك ببلـزبينهما عبلقة الـز دبفيما   .لزـك
( ما بلوره اػبطيب )القزكيٍت-أيضا -الطٌابع الببلغي ات ذاتمن بُت الٌدراس

م عتمدىا اؼبتكلٌ يف دراستو على أساس أٌف الٌلغة دليل على ربٌقق الكفاءة اػبطابٌية اٌليت يى 
   لمقاـل Forme قة اؼبقاؿمطاب على كاإلنشاء بالٌتحديد يف بلورة خطابو كلظاىرة اػبرب،

Situation  بأنٌو علم يعرؼ  د فيو مع مراعاة مقتضى اغباؿ، كييعرؼ علم اؼبعاشلٌ اٌلذم ير":
 .أم مطابقة الكبلـ للواقع .1"بو أحواؿ الٌلفظ اٌليت هبا يطابق مقتضى اغباؿ

 األفعال الكالمّية في الدراسات العربية:-1
معايَت علمٌية متفاكتة الٌدقٌة، ـبتلفة يف اؽبويٌة وٌصل العلماء العرب إذل كضع تى 

ة باألفكار كالٌرؤل كاؼبناىج، كال يٌ رب كاإلنشاء، فكانت دراساهتم ثر اؼبعرفٌية للٌتمييز بُت اػب
سٌيما األدكات اؼبعتمدة يف الٌتمييز بُت األسلوبُت، فتعٌددت الٌتقسيمات كاختلفت اآلراء 

و االختبلؼ بالٌتحديد يف عدـ اتٌفاؽ العلماء على كذبٌلى كج، بُت ببلغٌية كتداكلٌية
ٌشيخ قبم مصطلح اإلنشاء اٌلذم ال قبد لو ذكرا إالٌ إذا استثنينا قٌلة نادرة منهم أمثاؿ: "ال

 اصطبلحٌيا مدقٌقا، ىػ(" كيعترب أٌكؿ من استعملو استعماالن 493)ت  الٌدين الكاتيب القزكيٍت
ىػ(" 729ىػ(" مٌث "ؿبمد علٌي اعبرجاشل )ت766كبعدىا "قطب الٌدين ؿبمود الرٌازم )ت

                                                      
 ،1993 ، 3ط  اإليضاح يف علـو الببلغة، تعليق ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي، لبناف، بَتكت، دار اعبيل، . اػبطيب القزكيٍت،1
 .52، ص: 1ج
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تعليقو  كبعض الٌنحاة اؼبتأٌخرين. نثبت ىنا نٌصا يشرح فيو الباحث مسعود صحراكم
حىٌت كفاة  انية من عمر علم اؼبعاشل العريبعلى القضٌية قائبل:" تتمٌيز اؼبرحلة الٌتأسيسٌية الثٌ 

رب على مصطلح اإلنشاء اٌلذم ىو ىػ(" بعدـ اتٌفاؽ العلماء الع626"الٌسكاكي سنة )
القاىر اعبرجاشل عبد أحد قسمي األسلوبُت األساسٌيُت، فبل قبد لو ذكرا عند اإلماـ "

ىػ("، كال عند خلفو "أيب يعقوب الٌسكاكي"، كال عند الفبلسفة اٌلذين سانبوا  471)ت
كاإلنشاء  رببقسط كافر يف التقسيمات الببلغٌية، كال ٌسيما يف موضوع الٌتمييز بُت اػب

على عدـ شيوع ىذا اؼبصطلح يف تلك الفًتة خصوصا  ك"بن سينا" فبٌا يدؿٌ  كالفارايب"،"
ـٌ من مؤلفاهتم باإلضافة إذل ف   .1"بُت الببلغٌيُت مصطلح اإلنشاء كاف غائبنا غيابنا شبو تا

دل ىذا فقد كجدناه حىٌت بعد استعماؽبم لو كشيوعو بُت العلماء يف مرحلة الحقة، فإنٌو 
 حُت قاؿ رضي الٌدين اإلسًتباذم"" رٌح بويكن لو مفهـو موٌحد عندىم كىو نفسو ما صى 

:"إٌف اعبملة غَت اػبربيٌة إٌما إنشائٌية كبو:)بعت، كطلقت(، أك طلبٌية كاألمر كالٌنهي 
فقد جعل اإلنشاء قسيما للطٌلب كقرينا لو يف ـبالفتهما للخرب،  .2كاالستفهاـ كالٌتمٌٍت"

أك  عرؼ بألفاظ العقود مثل:)بعت، كطٌلقت(ٌيزان كبلمٌيان يشمل ما يي كجعل لو ح
 اإليقاعٌيات باصطبلح اؼبعاصرين .

اٌليت بواسطتها يتٌم ربديد اؼبعٌت  نحاكؿ فيما يلي ضبط بعض اآللٌياتس
يف منظومة البحث الٌلساشل القدصل، أك  د للخطاب إٌما يف الٌدرس الببلغي العريباؼبقصو 

                                                      
 .  الدكتور مسعود صحراكم، أستاذ علم اللغة جبامعة األغواط ) اعبزائر(، من مؤلفاتو، التداكلية عند العلماء العرب، دراسة

 تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية يف الًتاث اللساشل العريب.
 .80،  79. مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص:1
 1398،197صحيح ك تعليق ، يوسف حسن عمر، منشورات مؤسسة الصادؽ ، طهراف،. شرح الرضي على الكافية ، ت2

 .33ص: 
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كن اؼبتلٌقي أف يبٌر عرب مراحل ليصل إذل قصد اؼبتكٌلم، اؼبعاصر؛ مبٌينُت كيف يبي  الغريب
 ثانية قٌوة إقبازيٌةالقوة إقبازيٌة حرفٌية ىي األكذل، ك  لك بعد إدراكو أٌف للفعل الكبلميذ

هبد الباحث . 1اقات ىي القٌوة األكذلقد تكوف ىذه القٌوة يف بعض الٌسيمستلزمة، كلكن 
اؼبرتكز اٌلذم قاـ عليو الببلغٌيوف العرب ككافقهم فيو بعض  إذل استحضارنفسو مضطرا 

من خبلؿ  ،اؼبستلـز اغبريف الٌصريح كاؼبعٌت الٌضمٍتفبلسفة الٌلغة العاديٌة للٌتمييز بُت اؼبعٌت 
ما كرد عند "بن فارس" ك"أبو يعقوب الٌسكاكي"؛ على أساس أٌّنما كضعا الٌلمسات 

عٌد اؼبيداف الفسيح كاػبصب ؼبعاعبة كمن جهة أخرل الببلغة تي  األكذل للببلغة من جهة،
 ظاىرة اؼبعٌت كغَتىا من العلـو الٌلغويٌة كاألدبٌية .

 :ه(395) األفعال الكالمّية عند بن فارس-1-1
"الٌصاحيب يف فقو الٌلغة "أٌف الكبلـ ينقسم إذل  يكشف بن فارس يف كتابو:
كاستخبار، كأمر كّني، كدعاء كطلب، كعرض معافو كثَتة كوبصرىا يف عشرة: خرب 

:"ما جاز تصديق قائلو أك تكذيبو، كىو إفادة  حسبو ، كاػبرب2كربضيض، كسبن  كتعٌجب"
اؼبخاطب أمران يف ماض من زماف، أك مستقبل أك دائم كبو:)قاـ زيد(، ك)يقـو زيد(، 

ؿبرقة( ك اعبائز قولنا )  ، فالواجب قولنا )النار اعيكوف كاجبا، كجائزا كفبتنمث كقائم زيد، 
تتلٌخص فكرتو يف أٌف اػبطاب ال يبكن  ،3"لقي زيد عمرا( كاؼبمتنع قولنا ) ضبلت اعببل(

أم أٌف اؼبعٌت الظٌاىر اٌلذم يدٌؿ عليو  .كأىدافو دائما على اغبقيقة درؾ مقاصدهأف ني 
سٌميو ر ىو ما يي اػبطاب ليس دائما اؼبعٌت الوارد، فاؼبعٌت اٌلذم يتوٌصل إليو بإعماؿ الفك

                                                      

CF.Searle,Sens et Expression ,p :40,41.1 
. أبو اغبسُت أضبد بن فارس بن زكرياء، الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كبلمها، تح، أضبد حسن 2

 .133،ص: 2، طى(1428ـ ،2007لعلمية )بسج، لبناف، بَتكت، دار الكتب ا
 133.3اؼبصدر نفسو ،ص:  .
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، أك ما يي  كسَتؿ" دبعٌت  غرايس طلق عليو "الٌتداكلٌيوف يف البحث اغبديث باؼبعٌت اؼبستلـز
راح يضع االستخبار  يت صبغت مباحث اػبربكيف إطار تلك الٌصبغة اعبديدة الٌ  ،اؼبتكٌلم

اؽ الٌسيٌسامع )اؼبتلٌقي( فيقوؿ يف مقابل االستفهاـ، كيعٍت طلب معرفة أمر ؾبهوؿ عند ال
ناس أٌف أي كذكر  نفسو:" إٌف االستخبار طلب خرب ما ليس عند اؼبستخرب كىو االستفهاـ،

بُت االستخبار، كاالستفهاـ أدسل فرؽ قالوا: ذلك أٌف أكذل اغبالُت االستخبار ألٌنك 
ستفهم فردٌبا فهمتو كردٌبا دل تفهمو، فإذا سألت ثانيةن، فأنت مي  ،تستخرب فتجاب بشيء

وصف يي  -جٌل ثناؤه -: كالٌدليل على ذلك أٌف البارم أفهمٍت ما قلتو رل قالوا تقوؿ:
فمن خبلؿ تأٌملنا الٌنصَّ نلحظ أٌف فكرة ربقيق االستخبار  .1باػبرب، كال يوصف بالفهم

 ما عندؾ؟ : كسؤالك عٌما ال تعلمو فتقوؿ ال تكوف إاٌل إذا كاف ظاىره موافقا لباطنو
غاضي عنها؛ كلعٌل األمر اعبوىرم ويٌات اٌليت ال هبب التٌ كىي من األكل، رأيت؟" كمن

 اٌلذم ينتج عن تلك اؼبطابقة يكمن يف ربقيق الفهم كاإلفهاـ . كاؽبدؼ اورم
 :الّسكاكي األفعال الكالمّية عند-1-2

كالٌدراسة  "الٌسكاكي" من أبرز العلماء اٌلذين تناكلوا بشيء من الٌتحليل عدٌ يي 
إذل معناىا اجملازم الٌسياقي؛ فقسم  فعاؿ الكبلمٌية من معناىا اغبريفظاىرة ذباكز األ

كالقسم  فكاف القسم األٌكؿ قانوف اػبرب ،قسم بالقانوف الكبلـ إذل قسمُت كظٌبي كلٌ 
"إمكاف : كيرجع ذلك إذل ،الثٌاشل قانوف الطٌلب، كاػبرب عنده ما وبتمل الٌصدؽ كالكذب

ا من حيث إنٌو حكم ـبرب، كمرجع كوف اػبرب كاحد منهم ربٌقق ذلك اغبكم مع كلٌ 
                                                      

 .134. اؼبصدر السابق، ص: 1
.  السكاكي، سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن ؿبمد بن علي السكاكي اػبوارزمي اغبنفي،  كلد يف قرية خوارـز سنة

، شرح اعبمل،  كالتبياف ، رسالة يف علم اؼب. ـ لو مصنفات شىت منها 1160ق،55 ناظرة  كمن أنبها  كتاب مفتاح العلـو
، سنة  ، ص626تويف خبوارـز   .14: ىػ ، مفتاح العلـو



 الفصل األول                                       اإلطار النظري لألفعال الكالمّية

43 

كيسمى ىذا )فائدة اػبرب(   مفيدا للمخاطب إذل استفادة اؼبخاطب منو ذلك اغبكم
طابقو فهو كاذب، . إذا طابق اػبرب الواقع فهو صادؽ، كإذا دل يي 1كقولك: زيده عادله"

أك  عليو بالٌصدؽ كننا أف كبكمكأكجز تعريف لبلص إليو أٌف اػبرب يعٍت الكبلـ اٌلذم يبي 
قد يتأٌسس دبجرد  أٌما الفعل الكبلمي ،الكذب، كتكمن أنبٌيتو يف العملٌية الٌتواصلٌية
 الٌتلفظ بو كونو ىبلق قاعدة بُت اؼبتخاطبُت. 

من بُت الومضات الٌتداكلٌية اٌليت نلفيها تفرض نفسها بقٌوة؛ تقسيمو للطلب 
، أٌما الٌنوع الثٌاشل فيشتمل على االستفهاـ إذل نوعُت: يتمٌثل الٌنوع األٌكؿ يف الٌتمٍتٌ 

اٌلذم تتوٌلد عنو معاف حرفٌية  2كيندرج ربت ما يسٌمى بالٌتصور ،كاألمر، كالٌنهي كالٌنداء
أصلٌية إذا أجراىا اؼبتكٌلم بشركطها يف سٌياقات مناسبة، أٌما إذا امتنع إجراء ىذه األبواب 

قاـ، كيستند "الٌسكاكي" إذل بعض األمثلة ناسب اؼبعلى أصلها؛ فإنٌو يتوٌلد منها ما يي 
يو سمٌ اٌليت يصف من خبلؽبا طريقة توليد الٌتمٌٍت من االستفهاـ، ككٌل ذلك دبعونة ما يي 

ىل رل من شفيع يف مقاـ ال يسع إمكاف  قلت: :"إذا بقرائن األحواؿ حبيث يقوؿ
نة قرائن األحواؿ و الٌتصديق بوجود الٌشفيع امتنع إجراء االستفهاـ على أصلو ككلد دبع

كطلبا"،  "خربابن مالك قد جعل الكبلـ  كيذكر "تاج الٌدين الٌسبكي" أفٌ  .3"معٌت الٌتمٌٍت 
"خرب كاستخبار، كطلب كإنشاء بناءن على : ع األقساـ فيقوؿربٌ كذكر أٌف من العلماء من يي 

كإذا عرفت " ما أشار إليو "الٌسكاكي" يف قولو:القوؿ  يعٌززما . ك 4الٌتصديق، كالٌتكذيب"
االنتقاؿ  أٌف إيراد اؼبعٌت الواحد على صور ـبتلفة ال يتأتى إاٌل يف الٌدالالت العقلٌية كىي:

                                                      
، ص: 1  .254. أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلـو
 .415.  اؼبصدر نفسو، ص: 2

. 41اؼبصدر نفسو، ص:    .3 
 .173، ص:1948مصر، القاىرة،  . هباء الدين السبكي، عركس األفراح يف شرح تلخيص: اؼبفتاح مصطفى البايب اغبليب،4
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ظهر لك  ،من معٌت إذل معٌت بسبب عبلقة بينهما كلزـك أحدنبا اآلخر بوجو من الوجوه
 الٌسكاكي كاف على كعي كبَتف  .1"عو اعتبار اؼببلزمات بُت اؼبعاشلأٌف علم البياف مرج

ٌدد اؼبنهج ستفهاـ كاألمر، كالٌنهي وبي اال عرب عنو األفعاؿ من مثل:م اٌلذم تي بأٌف معٌت الٌتكلٌ 
كبتغيَت سيٌاؽ اغباؿ يتغَت تعبَته عن اؼبعٌت قٌوة كضعفا،  الذم يعتمده يف إنتاج اػبطاب

يكوف التماسا بُت  كقد ،فقد يكوف األمر دعاء من األدسل مرتبة إذل األعلى مرتبة
 .متساكيُت يف اؼبرتبة، كقد يكوف على كجو االستعبلء

أماـ العتبات اؼبنهجٌية اؼبوجزة اػباٌصة بتصٌور "الٌسكاكي"؛ لبلص إذل أنٌو ثػٌمة 
، مٌث تأكيل اػبطاب مع كجود قرائن ل للخركج عن معٌت الٌلغة اغبقيقيآليات ذىنٌية تتدخٌ 

 .طاب أك يف تأكيلواء يف إنتاج اػبدالٌة على اختيار معٌت دكف آخر سو 
تصٌورات العلماء كآراءىم  يف الٌتمييز بُت اػبرب كاإلنشاء  من نافلة القوؿ أف

" فلم يكتف الٌدارسوف العرب بتقسيم العلـو إذل اػبرب كاإلنشاء، بل توٌغلوا يف ، ـبتلفة
من  دراسة تلك اؼبعاشل مراعُت يف ذلك اؼبقامات اؼبختلفة اٌليت ترد فيها اؼبعاشل، بل أكثر

كما ينتج عنها من  ذلك ذىبوا إذل الٌتمييز بُت اعبمل من حيث قوهتا )شٌدهتا( كضعفها
قابل مفهـو القٌوة اإلقبازية يف اعتقاد الٌتداكلٌيُت اؼبعاصرين الغرب، معاف ـبتلفة، كىذا ما يي 
 سبيزت بوجهة نظر ذات بعد تداكرل إٌف األحباث كالٌدراسات العربٌية كأبسط ما يبكن قولو:

 خبلؿ دراستها كتعاملها مع الٌلغة.
 الخــبر:-2

ضجها ذلك الٌتصور إفٌ آخر ما استقٌرت عليو الببلغة العربٌية يف مراحل ني 
ٌيز بُت األسلوبُت دبعيار القصد، كمعيار إهباد الٌنسبة اػبارجٌية، كقد سبٌخض عن اٌلذم يبي 

                                                      

. 438أبو يعقوب السكاكي، مصدر سابق، ص:   .1 
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ؽبؤالء العلماء األجبلء كاإلنشاء، فكاف  ىذين اؼبعيارين خصوصا تعريف دقيق للخرب
 ملحظ تداكرٌل يف  ربديد قيميت الٌصدؽ كالكذب، كيف الٌتمييز بُت اػبرب كاإلنشاء.

 ما وبتمل الٌصدؽ"ٌل العلماء كالباحثُت يٌتفق على أٌف اػبرب نعتقد أٌف جي 
كالكذب مراعُت يف ذلك قصد اؼبخرب كاعتقاده، فإذا كانت نسبة اػبرب الكبلمٌية مطابقة 

اػبارجٌية مع اعتقاد اؼبخرب دبطابقتها للواقع فالكبلـ صادؽ؛ كإذا كانت نسبتو  لنسبتو
الكبلمٌية غَت مطابقة لنسبتو اػبارجٌية بدكف اعتقاد اؼبخرب دبطابقتها للواقع، فالكبلـ  

ذكركه من ربديد للخرب ملتبس كغَت دقيق؛ فاألخبار اؼبستقبلة كٌلها ليس  فما ،1"كاذب
)الٌسُت كسوؼ،  كػػػال تطابقو سواء كانت مصٌدرة بدليل استقباؿ  ؽبا كاقع تطابقو أك 

كليس من شٌك يف أٌف كثَتا من األخبار ال  ،كغَتىا(، أك دل تكن مصٌدرة بدليل استقباؿ
تقبل الكذب كاألخبار الواردة يف القرآف الكرصل؛ كيتجٌلى ذلك يف أٌف شبٌة بعض الفركؽ 

تعاملو مع األسلوبُت، فاػبرب يقبل اغبكم عليو لتمسها ضمن كن الباحث أف يى اٌليت يبي 
 اكؿ إهباد مدلوؿ خارجٌي يتطابق مع لفظو،بالثٌبوت أك الٌنفي خببلؼ اإلنشاء اٌلذم وبي 

"اػبطيب القزكيٍت":"... كالفارؽ بُت اػبرب كاإلنشاء قصد اؼبطابقة أك قصد عدمها يقوؿ 
القزكيٍت إذل  ، ككثَتا ما عمد:2"يف اػبرب، كاإلنشاء ليس فيو قصد للمطابقة كال لعدمها

ولوف: الٌتفريق بُت اػبرب كاإلنشاء، ففي معرض آخر لو يقوؿ:" )كعبد اغبكيم( كغَته يق
كاف لو خارج لكاف خربا يتصٌور فيو الٌصدؽ، كالكذب الٌلذاف اإلنشاء ال خارج لو، إذ لو 

" األمثلة الٌساخرة بالٌنسبة  ؛ كتبدك ىذه3نبا من لواـز اػبارجٌية، كالبٌلـز باطل فبطل اؼبلزـك
إلينا؛ ككأٌّنا فعل تصوير حقيقٌي لعمل اإلنشاء، كىكذا نكوف مدعوين إذل نفي كجود 

                                                      
 .129.مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص: 1
 .56. اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، ص: 2
 .56. اؼبصدر نفسو ص:3
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 نسبة خارجٌية لئلنشاء، كإاٌل فسيصبح خربا دبجرد تطابقها أك عدـ تطابقها مع الٌنسبة
  الكبلمٌية.

دؽ كالكذب، يبدك االختبلؼ جٌليا بُت العلماء حوؿ اكبصار اػبرب يف الصٌ 
فيما  "الٌنظاـ"فذىب بعضهم إذل األخذ باعتقاد اؼبتكٌلم أثناء اغبكم على اػبرب، يقوؿ 

نصو: "اػبرب الٌصادؽ ىو ما طابق اعتقاد اؼبخرب سواء طابق الواقع )النسبة اػبارجٌية(، 
كعندئذو من يعتقد أمرا فيخرب بو مٌث يظهر خربه خببلؼ الواقع عندىا ال  ،1أكدل يطابقو"

عنها فيمن شأنو   -رضي ا-هم بالكذب، كإمٌبا ييقاؿ أخطأ كما ركل عن "عائشة"يت  
"مى ىى و كى ما كذب كلكنٌ :" كذلك

ألنٌو دل يتكٌلم خببلؼ اعتقاده أك ظٌنو؛ فالٌصدؽ عنده  ،2
 منظور إليو نظرة تداكلٌية ال نظرة ذبريديٌة، أم حبسب ما يعتقده اليهودٌم ال اؼبسلم .

ِإَذا َجاءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك  اآلية الكريبة: ﴿ كذلك ما جاء يف
،فقوؿ 3﴾َلَرُسوُل اللَِّو َواللَُّو يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو َواللَُّو َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَن 

فالٌتكذيب يف قوؽبم "نشهد"  ،كاذب ﴾ قوؿَنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّو  اؼبنافقُت ﴿
، ألٌف ا يعلم أٌف اؼبنافقُت كاذبوف، كذلك قد أٌكد بطبلف 4كاٌدعائهم فيو اؼبواطأة

 وٌضح ذلك.ك)أٌف(، كالٌشٌق الثٌاشل من اآلية يي  شهادهتم باستعماؿ )الـ الٌتوكيد(،
إذل أف ينكر اكبصار اػبرب يف ى( 255ت )اعباحظػ الٌتصور أفضى ب ىذاإٌف 

 :5دؽ، كالكذب فقط، حيث رأل أنٌو ينحصر يف ثبلثة أقساـالصٌ 
                                                      

 .130.مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص: 1
 .60ب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، ص: . اػبطي2
 .01.سورة اؼبنافقوف، اآلية 3
. جبلؿ الدين ؿبمد بن عبد الرضبن بن عمر بن أضبد بن ؿبمد اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، اؼبعاشل كالبياف 4

 .25ص:  ،2003، 3ط بَتكت، كالبديع، تح، إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، لبناف،
 .62، 61. اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، اعبزء األكؿ، ص: 5
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 طابق اغبكم فيو الواقع مع اعتقاد اؼبخرب لو أك عدمو.: يي الخبر الصادق 
 طابق فيو اغبكم الواقع مع اعتقاد اؼبخرب لو أك عدمو.: ال يي الخبر الكاذب 
 الخبر غير الّصادق، وال الكاذب، وفيو أربع حاالت: 

 للواقع مع اعتقاد اؼبتكٌلم أنػٌو غَت مطابق. مطابق 
 .مطابق للواقع دكف اعتقاد اؼبتكٌلم أنػٌو مطابق أصبل 
 .غَت مطابق للواقع مع اعتقاد اؼبتكٌلم أنػٌو مطابق 
 .غَت مطابق للواقع دكف اعتقاد اؼبتكٌلم أنػٌو مطابق أصبل 

كذبو  أكوبتكم "اعباحظ" إذل معيارين مهٌمُت يف اغبكم على صدؽ اػبرب 
من الٌشواىد اٌليت يعتمد عليها ك نبا: مطابقة اػبرب للواقع كاعتقاد اؼبخرب )قصد اؼبتكٌلم(، 

فهو  ، فاالفًتاء ىنا الكذب عن عمد1﴾َأفْـتَـَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا َأم بِِو ِجنٌَّة قولو تعاذل:﴿
از أف يكوف من الكذب أيضا، فبل يبتنع أف يكوف اإلخبار حاؿ اعبنوف كذبا أيضا عبو 

كىو الكذب العن عمد فيكوف الٌتقسيم للخرب الكاذب ال  نوعا آخر من الكذب،
أك   تداكلٌيا حديثا يف حكمو على صٌحة اػبرب ىن اعباحظ" ينحو منح "ػػف .2للخرب مطلقا

كقصده(، ذلك ما مٌيز اذٌباىو اٌلذم طغت عليو الٌرؤية  كىو )اعتقاد اؼبتكٌلم كذبو
 ابع الٌتداكرٌل.الٌتحليلٌية ذات الطٌ 

كتفسَتا ،حيث حاكؿ بلورة مفهـو  ىنا ذبٌلى جهده الببلغٌي أكضح تصنيفا
كالكذب كإف كاف أظهر اؼبفاىيم اٌليت رٌسخت يف الٌتقاليد الٌلغوية العربٌية، فإنٌو  الٌصدؽ

إنٌو مطابقة :" راده بُت قائلاف مي رٌدد القدامى أنفسهم يف ضبطو كبيلبسا تيظٌل مفهوما مي 

                                                      
 . 08.سورة سبأ، اآلية 1
 .26. اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، اؼبعاشل كالبديع كالبياف، ص: 2
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اد اؼبخرب عدـ مطابقتو للواقع"، كقائل:"... بل مطابقة حكمو العتق اػبرب، أكحكم 
عدـ مطابقتو"؛ ذلك أٌف من اعتقد أمرا فأخربه مٌث استباف خبلفو  أك خطأ، أك صوابا كاف

 قاؿ أخطأ.ؤمن بالكذب كإمٌبا يي ال يي 
 : ضرب الخــبرأ-2-1

كضعفها إذل ثبلثة أضرب، كاتػٌفقوا قٌسم العلماء اػبرب حبسب درجة قٌوة دالالتو        
 كخربا طلبٌيا، كخربا إنكاريٌا. : خربا ابتدائٌيا1على تسميتها على الٌنحو اآليت

 :الخبر االبتدائي-2-1-1
ذلك اػبرب الذم يستغٌت فيو عن مؤٌكدات اغبكم، كيكوف اؼبتلٌقي خارل 

ـ ـبرب لـز أف يكوف الٌذىن من اغبكم سباما، يقوؿ "الٌسكاكي": "فإذا اندفع يف الكبل
، متعاطٌيا مناطها  قصده يف حكمو باؼبسند للمسند إليو يف خربه ذاؾ إفادتو اؼبخاطبى
بقدر االفتقار، فإذا ألقى اعبملة اػبربيٌة إذل من ىو خارل الذِّىن عٌما يلقي إليو ليحضر 

 ذلك ىا عنده كينتقش يف ذىنو استنادا أحدنبا إذل اآلخر ثبوتا، أك انتقاء كفى يفاطرف
فتستغٍت اعبملة عن مؤٌكدات اغبكم،  االنتقاش حكمو، كيتمٌكن ؼبصادفتو إيَّاه خاليا

 ، مثاؿ ذلك قوؿ أحد الشعراء:2كيسٌمى ىذا الٌنوع من اػبرب ابتدائٌيا"
 .3الِياً فـََتَمَكَناح اْلَهَوى **** َفَصاَدَف قـَْلِبيَىواىا قـَْبَل أْن أْعِرَف  أتَانّْي
أٌف قلبو كاف خاليا من أمِّ ذبربة سابقة ؽبذا سبٌكن من حٌب تلك اؼبرأة،  قرٌ الٌشاعر ىنا يي 

 فأدخلها قلبو كفؤاده.
 

                                                      

، ص:  .258. أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلـو 1 
. 258اؼبصدر نفسو، ص:    .2 

. 258اؼبصدر نفسو ص:   .3 



 الفصل األول                                       اإلطار النظري لألفعال الكالمّية

49 

 :الخبر الطّلبي-2-1-2
 حد أدكات الٌتأكيد مثل: "إٌف"يعٍت اػبرب اٌلذم يلـز متلٌقيو إذل تأكيد من قائلو بأ        
 .كشٌكو اؼبتلقيٌ كيقضي على حَتة  ن من نفسوحىت يتمكٌ  "،التوكيد  ك"الـ

:"كإذا ألقاىا إذل طالب ؽبا متحٌَت طرفاىا عنده دكف االستناد، فهو منو  يقوؿٌ الٌسٌكاكي"
بٌُت لينقده عن كرطة اغبَتة، استحسن تقويٌة اؼبنقذ بإدخاؿ )البلٌـ( يف اعبملة أك )إٌف(،  

 يقوؿ ؛1ا"ى ىذا الٌنوع من اػبرب طلبيٌ كنحو: "لزيد عارؼ"، أك: "إٌف زيدا عارؼ" كيسمٌ 
 الٌشاعر" أبو العتاىٌية": 

نـَْيا ****** فـََتركْ   .2ُت َمْا َأْىَوْى ِبَمْا َأْخَشىِإّني رَأْيُت َعَواِقَب الدُّ
نيا بأداة الٌتوكيد "أٌف" ػبوفو من عاقبة فالٌشاعر يف البيت يؤي  ٌكد تركو الٌشهوات كحٌب الد 

 اآلخرة.
 :الخبر اإلنكاريّ -2-1-3

ؤٌكده دبؤكد أك أكثر على حسب إنكاره قوة كضعفا، يتطٌلب أف تي اػبرب اٌلذم 
يقوؿ "الٌسٌكاكي":"كإذا ألقاىا حاكم فيها خببلفو، لَتده إذل حكم نفسو استوجب 

كنحو:)إشل  خالف اإلنكار يف اعتقادهحكمو ليًتٌجح تأكيدا حبسب ما أشرب اؼب
يف إنكار صدقك، ك)كا صادؽ(، ؼبن ينكر صدقك إنكارا، ك)إشٌل لصادؽ( ؼبن يبال  

اؼبتلٌقي قد ينكر اػبرب كيتمادل يف إنكاره، لكن كٌل لو تأكيد ف .3إنػٌي لصادؽ على ىذا(

                                                      

. .258. اؼبصدر السابق ص:  1 
. علي اعباـر كمصطفى أنيس، الببلغة الواضحة، البياف كاؼبعاشل كالبديع، كدليل الببلغة الواضحة، مصر، القاىرة، دار قباء 2

 .270،ص:2007اغبديثة، 
258،259أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلـو ،ص:     .3 
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اؼبخرب حبسب درجة إنكار اؼبتلٌقي، مثاؿ ذلك قوؿ  ات معٌينة يستعملها اؼبتكٌلم أكبأدك 
 الٌشاعر:

نـَْيا **** فـََتركْ   .1ى ِبَمْا َأْخَشىُت َمْا َأْىوَ إّني رَأْيُت َعَواِقَب الدُّ
"إٌف" ك"البلـ" ليؤٌكد ؼبن يبال  يف إنكاره صدؽى  استخدـ الٌشاعر أدكات الٌتوكيد كبو

 اػبرب.
لص من ذلك إذل أمر نراه على درجة بالغة من األنبٌية، مفاده أٌف اعبمل اػبربيٌة لب        

اؼبعاشل بتنوٌع الٌسيٌاؽ زبتلف حبسب اختبلؼ قوة العرض اٌلذم تتضٌمنو، كبالٌتارل تتنوٌع 
اٌلذم ترد فيو كما رأينا سالفا مع األبيات الٌشعرية، أم أٌف اعبملة اٌليت ربمل مؤٌكدات 

 فهم من ٌسياؽ الكبلـ.أكثر تكوف ؽبا داللة أقول كقد زبرج إذل أغراض أخرل تي 
 :المعاني الّتي يحتملها لفظ الخبر-2-2

عة تتنوٌع باختبلؼ اؼبقامات اٌليت ترد فيها ىبرج اػبرب إذل أغراض كمعاف متنوٌ        
 كمنها:

ماؿ البحر باستعماؿ ب عبجفيو تع!الٌتعٌجب: كبو قولك: ما أصبل البحر -
 .األداة )ما(
ففي .2﴾َلْو َأّن ِلْي َكرَّةً فَأُكوَن ِمَن الُمْحسِّْنينَ الٌتمٍت: كبو قولو تعاذل: ﴿ -

 العمل .الكفار العودة إذل الدار إلحساف  اآلية سبٍت
ّني عن اؼبشي  .1﴾َواَل َتْمِش ِفْي اأَلْرِض َمَرَحاً الٌنهي: كبو قولو تعاذل : ﴿ -

  .باؿ كال زبرؽ األرض بكربؾ كفخرؾيف األرض فخران ككربان، ألٌف ذلك ال يبل  بك اعب

                                                      

 .258علي اعباـر كمصطفى أمُت، الببلغة الواضحة، ص:  1 .
 .58. سورة الزمر، اآلية 2
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       الٌنفي: كبو قولك: ال بأس عليك.   -
 الٌدعاء كالطٌلب: كبو قوؿ الٌشاعر "أضبد شوقي":  -

 َأَولَُّو ِدَمْشقُ  قِ رْ الشَ  زُّ عِدَمْشِق  ****  وَ  ينبَ  اْلَجاَللِ  ُذوَجَزاُكُم 
، فينتقم على اؼبستعمر داعيا حزف الشاعر ؼبا حٌل بدمشق من أذلالبيت الشعرم  يف

 السوريُت إذل الصمود كالتضحية . 
أٌف ا تعاذل  أم .2﴾الِكَتاَب بُِقَوةٍ  يَْا َيْحَي ُخذِ قولو تعاذل: ﴿ األمر: كبو -

 .الذم أنزؿ على موسى ك ىو التوراةأمر وبي أف يأخذ الكتاب 
 الٌتعظيم: كبو قوؿ الٌشاعر "أبو سباـ": -
َرادَىا الَقَشبِء لَ ٌح تـُْفَتُح أَبـَْواُب السََّمافـَتْ   .3ُو **** َوتـُْبِرُز اأَلْرُض ِفي أَبـْ

تتزٌين لو ماء بالغيث ك الرضبة ك ففيو تفتح لو أبواب السٌ  الشعرم تعظيم للفتح،البيت  يف
 .األرض بأثواهبا اعبديدة

 :اإلنشاء-3
تعٌددت كجهات نظر العلماء قديبا حوؿ استعماؿ مصطلح اإلنشاء كما رأينا 

 عن" اإلنشاء" يف مؤلٌفات بعضهم دبصطلح "الطٌلب"، فمنهم من أرجح عرٌب أنٌو كاف يي 
ما كجدناه عند "اػبطيب القزكيٍت" حُت قاؿ: الطٌلب بأنٌو نوع من أنواع اإلنشاء، كىذا 

لطٌلب فالطٌلب يستدعي مطلوبا غَت حاصل كقت ا: طلب كغَت طلب: "اإلنشاء ضرباف
اإلنشاء ال  الٌنهج اٌلذم سار عليو الببلغٌيوف فيما بعد.  المتناع ربصيل اغباصل، كىو

 حٌ أغلبو كال يص مد على اؼبخاطبة يفوبتمل الٌصدؽ كال الكذب ألنٌو أسلوب مباشر يعت
                                                                                                                                                                 

 .18. سورة لقماف، اآلية  1
 .12. سورة مرصل، اآلية  2

. 09بوزياشل خالد، الببلغة، علم اؼبعاشل، البياف ،البديع، ص:  .3 
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 ،1كاذب لعدـ ربٌقق مدلولو يف اػبارج، كتوقٌفو عن الٌنطق بوقاؿ لقائلو إنٌو صادؽ أك أف يي 
قصد من نسبتو أم أنػٌو يبحث عن مدلوالت يف اػبارج تتبلءـ مع لفظو أك كبلمو، فبل يي 

 طابق نسبتو اػبارجٌية.طابق أك ال تي الكبلمٌية أف تي 
 قسماف: طليب، كغَت طليب. : اإلنشاءقسام اإلنشاءأ-3-1
 اإلنشاء الطّلبّي: -3-1-1

أم  ،2ما يستدعي مطلوبا غَت حاصل كقت الطٌلب المتناع ربصيل اغباصل
سمت بعد ما تأٌخر كجود معناه عن كجود لفظو، كيشمل على ظواىر أسلوبٌية متعٌددة قي 

تفهاـ كالدعاء البحث العميق إذل تسعة أقساـ: األمر كالنهي، كاالسك  ع الٌدراسيالٌتوس
 .3كالعرض ،كالٌتحضيض، كالٌتمٌٍت كالًٌتجي كالٌنداء

كالٌنهي،  األمر :طبسة أقساـ فقط رجعها إذلُت من يى ىناؾ من الببلغيٌ               
يشَت الباحث "سعد الدين التفتازاشل" إذل تلك األقساـ يف  ،كاالستفهاـ كالٌتمٍت كالٌنداء

اإلنشائٌية الطٌلبٌية طبسة: الٌتمٍت كاالستفهاـ، كاألمر كالٌنهي، كىي أم األساليب ": قولو
ذلك ألٌف بعض العلماء يركف أٌف تلك الٌصي  األسلوبٌية زبرج من مقتضى  4كالٌنداء"

داللتها الظٌاىرة إذل أغراض كإفادات تواصلٌية حبسب ما يقتضيو اؼبقاـ، كىناؾ من يرل 
من  ان فنجدىم يعتربكف الٌدعاء نوع ،5ة كاحدةأٌّنا أغراض هبمعها أسلوب كاحد أك صيغ

                                                      
 .13، ص:1981، 3قاىرة، مكتبة اػباقبي، ط. عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب. مصر، ال1

. 107اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة ، ص:   .2 
   1989،  1األساليب اإلنشائية يف الببلغة العربية، األردف، عماف، مطبعة السعادة، طعبد العزيز أبو سريع ياسُت، .3

 .10ص:
 .14ص:  اؼبصدر نفسو .4
 .150عند العلماء العرب، ص: . مسعود صحراكم،  التداكلية5



 الفصل األول                                       اإلطار النظري لألفعال الكالمّية

53 

األمر، كالغرض ضرب من االستفهاـ، أٌما الٌتحضيض كالًٌتجي فهما نوعاف من أنواع 
 الٌتمٌٍت .

غَت  انتبو الببلغٌيوف العرب ػبركج األغراض من معانيها األصلٌية إذل معافو 
قانوف الطٌلب يف طبسة  أصلٌية تتماشى مع حركٌية اؼبقاـ، فمثبل قبد "الٌسٌكاكي" حصر

كالٌنداء؛ فيذكر إذا أجراىا اؼبرسل بشركطها يف  ، كالٌتمٍتأبواب: األمر كالٌنهي كاالستفهاـ
أصلٌية، أٌما إذا امتنع إجراء ىذه األبواب على  سياقاهتا اؼببلئمة ؽبا توٌلد عنها معافو 

يع ؟" يف مقاـ ال "ىل رل من شف ناسب اؼبقاـ كبو قولك:األصل فإنٌو يتوٌلد عنها ما يي 
يسع إمكاف الٌتصديق بوجود الٌشفيع، فامتنع إجراء االستفهاـ على أصلو ككٌلد معٌت 

أخرل باالعتماد على  ، كشركطو معافو ؛ أم ينجز عن خرؽ لئلجراء األصلي1الٌتمٍتٌ 
 .كاألحواؿ القرائن

 ٌف ثػٌمة إشارة ال زبطئها العُت قٌوامها أٌف ىناؾ بعض األبعاد كاؼبفاىيمإ
لباحث اؼبتمٌرس أف يلتمسها ضمن تعاملو مع عملٌية انتقاؿ األغراض لكن الٌتداكلٌية اٌليت يبي 

كعليو تدعونا اغباجة  ،من معانيها األصلٌية إذل معاف أخرل تٌتضح دبعرفة القرائن كاألحواؿ
إذل الوقوؼ كقفات كجيزة عند كلِّ من أسلويب االستفهاـ كاألمر، كخركجهما من 

 صلٌية إذل معافو كمقاصد أخرل مبلئمة ؼبقاـ الٌتلٌفظ.معانيهما األ
   االستفهام: سّياق - أ

اقية كقت خركجو عن معانيو يف داللتو الٌسي ظهر منزلة االستفهاـتى     
ؼ بأنٌو :"طلب العلم بشيء دل يكن معلوما من قبل عرٌ أخرل كيي  األصلٌية إذل معافو 

                                                      
 .416. أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلـو ،ص: 1
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بِاللَِّو وَُكنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم  َتْكُفُرونَ  َكْيفَ كمثاؿ ذلك قولو تعاذل:﴿ ،"1بإحدل أدكاتو
تعبدكف معو ك أم كيف ذبحدكف كجوده ،2﴾ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ِإلَْيِو تـُْرَجُعونَ 

 :"اؼبتنيٌب "كقاؿ (غَته.
 3َعَرُب، وال َعَجُم؟"ِعْنَدك اَل  زُ َلْفٍظ تـَُقوُل الشّْْعَر َزْعنَـَقًة **** َتُجو بِأيّْ 

كسيلة من الوسائل  ياالستفهاميف اؼبلفوظ  كبلميالفعل ال أفٌ ما نلحظو 
من  قوة اؼبقاـكٌل ما يتػعٌلق حبيثٌيات   كفهم ،الٌلغويٌة ؼبعرفة ما هبوؿ خباطر اؼبخاطب

د إجراء الفهم فحسب بل تتعٌداه ألٌف كظيفة االستفهاـ ال تتوقٌػف عن ،ظركؼ كمقامات
سئلة إذل بناء قاعدة حواريٌة تواصلٌية بُت اؼبستفهىم كاؼبستفًهم عن طريق أعند الًتاثيُت 

 .كأجوبة حسب ما يقتضيو الٌسياؽ أك ما يتطٌلبو
ضعت عليو يف اعترب الببلغٌيوف العرب أدكات االستفهاـ قد تستعمل لغَت ما كي 

اتو، كيف الٌسٌياؽ كحيثيتتماشى مع ما يناسب اؼبقاـ أخرل  األصل للٌداللة على معافو 
ستعمل نفسو يقوؿ "اػبطيب القزكيٍت":"...مٌث ىذه األلفاظ )ألفاظ االستفهاـ( كثَتا ما تي 

خبلؿ تأٌملنا الٌنصَّ نلحظ أٌف  من .4يف معاف غَت االستفهاـ حبسب ما يناسب اؼبقاـ"
 .ألقواؿ بالٌسٌياؽ اٌلذم كردت فيوىناؾ دليبل صروبا على عبلقة معاشل ا

                                                      
.  أم ، كيف، ككم، ينظر، أبو يعقوب السكاكي، مفتاح ، تتمثل أدكات االستفهاـ يف، اؽبمزة، ىل، مىت ،أين، أيٌاف، أسلى

، ص:    .418العلـو
 .11سريع ياسُت، األساليب اإلنشائية يف الببلغة العربية، ص: . عبد العزيز أبو1
 .27.سورة البقرة، اآلية2
.جعَتف ميهوب كبوزياشل خالد، الببلغة باألمثلة كالتطبيق، علم اؼبعاشل، علم البياف، علم البديع، منشورات الشهاب 3

 .38ص:
 .112. اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، ص: 4
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مفهـو االستفهاـ كخركجو عن معانيو األصلٌية، راح العلماء  رً كٍ إثر ذً على 
 : 1درجُت ربت كل قسم أدكات معينةب إذل ثبلثة أقساـ مي قٌسمونو حبسب ما يطليي 

 أدكات استفهاـ زبتٌص بطلب حصوؿ الٌتصور، كالٌتصديق: )اؽبمزة(. -1
 أدكات استفهاـ زبتٌص بطلب حصوؿ الٌتصور، كتتمٌثل يف: )ىل(. -2
أدكات استفهاـ زبتٌص بطلب حصوؿ الٌتصور فقط، تتمٌثل يف: )ما، مىت،  -3

 أم ، أيَّاف، أسلَّ كيف كم، كأين(.
أجاد العلماء قديبا  يف دراسة االستفهاـ كاأللفاظ اؼبوضوعة لو، كدل يتوقٌفوا 

بل توٌغلوا يف ربليل تلك األلفاظ كاؼبواضع اٌليت يستعمل فيها كٌل لفظ  عند ىذا اغبدٌ 
راستها؛ مراعُت يف ذلك اؼبقامات اؼبختلفة اٌليت ترد فيها كضعٌية اؼبتكٌلم كالٌسامع كغاية  كد

 ، كرؤية ربليلٌية دقيقة سابقة لعصرىا.تداكرلفكانت دراساهتم ذات منحى  ،كليهما
عٌوؿ الباحث "أضبد قاسم" على أٌف "الس يوطي ""كصل بدالالت االستفهاـ 

كإف دٌؿ على  "، 2كثبلثُت داللة جامعا بذلك ما ذكره العلماء قبلوُت تالٌتحويلٌية إذل اثن
شيء فإمٌبا يدٌؿ على االىتماـ الفائق اٌلذم أبداه الٌدرس العريٌب قديبا لدراسة الٌصيغة 
األصل أك الفعل الكبلمٌي اؼبباشر باؼبفهـو اغبديث، كما ينتج عنها من أفعاؿ كبلمٌية 

ما  القوؿعٌزز كما يي  .فهم من سياؽ اغباؿ كقرائن األحواؿمباشرة )صي  ؾبازيٌة فرعٌية( تي 
فهم كتي  االستفهاـ ببعض اؼبعاشل اٌليت ىبرج إليها حينما أردؼ الكبلـ القزكيٍت" ذىب إليو"

كالٌتعجب كاألمر كالٌتوبيخ، كالوعيد كالٌتمٍت...  كالٌتهٌكم، سٌياؽ الكبلـ كاإلنكار من

                                                      
،ص: . أبو 1  .419، 418يعقوب السكاكي، مفتاح العلـو
. حساـ أضبد قاسم، ربويبلت الطلب كؿبددات الداللة، مدخل إذل ربليل اػبطاب البنيوم الشريف، مصر، القاىرة، دار 2

 .117، ص: 2007، 1اآلفاؽ العربية،ط
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 حُت قبد "عبد يف .1بآيات من )الذٌكر اغبكيم( ؼبعاشلمستشهدا يف كٌل معٌت من ىذه ا
بلور فكره الثٌاقب على أسلوب االستفهاـ كخركجو إذل لفي بنظره كيي القاىر اعبرجاشل" يي 

أغراض مقامٌية ناذبة من إرادة اؼبتكٌلم كقصده، كمن اؼبعاشل اٌليت يذكرىا:)التقرير( كىو 
االستفهاـ اؼبقٌرر بو كقولك:  ضبل اؼبخاطب على اإلقرار، كيشًتط فيو أف يلي نبزة

"إذا أردت أف  فعلت؟ "أأنت ؟" إذا أردت أف تقٌرره بأٌف الفعل كاف منو، كقولك:"أفعلتى 
-كجل عز –؛ كمن الٌشواىد اٌليت استند عليها "اعبرجاشٌل" قولو 2ٌرره بأنٌو الفاعلقى تػي 

َراِىيمُ :﴿ "عبد القاىر اعبرجاشل":" دل يقولوا . يقوؿ 3﴾أَأَنَت فـََعْلَت َىَذا بِآِلَهِتَنا يَا ِإبـْ
قٌر ؽبم بأٌف كسر األصناـ قد كاف ، كلكن أف يقٌر ذلك لو عليو الٌسبلـ كىم يريدكف أف يي 

"كقاؿ عليو  "أأنت فعلت ىذا؟ بأنٌو منو كاف ككيف؟ كقد أشاركا لو إذل الفعل يف قوؽبم:
فعلت أك دل  ر بالفعل لكاف اعبواب:كلو كاف الٌتقدي 4﴾َبْل فـََعَلُو َكِبيُرُىْم َىَذاالٌسبلـ ﴿

"فالوظيفة  صٌنف ضمن الٌتوجيهات:؛ أٌما على مستول الٌتصنيف فإٌف االستفهاـ يي 5أفػعل"
صٌنف على أٌّنا كالٌتقريب بُت طريف اػبطاب، فإٌّنا تي  الٌتداكلٌية مثل داللتها على الٌتضامن

فينبغي أف يٌتسع  ،6لفظ خبطابو"خطابات توجيهٌية إذ يكفي كوّنا اغبافزى للمرسل إليو للتٌ 
ألٌف  ،7كاالستعبلـ... كاالستفهاـ كالٌسؤاؿ أيضا ليشمل األفعاؿ الكبلمٌية الٌدالة عليو

كهبذا نتمٌكن من  .الغرض اإلقبازٌم أساس الٌتأثَت يف اؼبتكٌلم ليفعل شيئا أك ىبربنا عنو

                                                      
 .112. اػبطيب القز كيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، ص: 1
 .112، كينظر: اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، ص: 89اعبرجاشل، دالئل اإلعجاز ، ص:: . عبد القاىر 2
 .62.سورة األنبياء، اآلية 3
 .63.سورة األنبياء، اآلية4
 .89، ص: 1992.عبد القاىر اعبرجاشل، دالئل اإلعجاز، تح. ؿبمد رشيد الرضا، لبناف، بَتكت، دار اؼبعرفة، 5
 .103بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص:  . عبد اؽبادم6
 .103.ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر،ص:7
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مشًتكا بُت  توجيو اؼبخاطب كاػبطاب يف آف كاحد، ككذلك إذا كاف شرط اإلخبلص
مستواىا  ىكموصوفة عل الٌسائل كاؼبسؤكؿ تكوف األمانة )الٌرسالة( موسومة بالٌصدؽ

 ُت كاؼبخاطبُت بوجو عاـ. مكالٌتحاكر بُت اؼبتكلٌ  الٌتداكرل بالٌتقارب
 اؽ الكبلـ . فهم من سيٌ سنحاكؿ فيما يلي ضبط بعض آليات االستفهاـ اٌليت تي          

 االستفهام:  تملها لفظالمعاني الّتي يح -1-أ
الٌتهكم،  ،اإلنكار :1فهم من سٌياؽ الكبلـلبلستفهاـ معاف عديدة تي 

الٌتوبيخ، الوعيد كاالستبطاء كاألمر كالٌتعجب، كالٌتمٌٍت،  الٌتقرير، ،الٌتحقَت، العتاب
 كالٌدعاء، كاالستبعاد.
أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرّْ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم كقولو تعاذل: ﴿ :*اإلنكـار

ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل تـَْعِقُلوَن  ،إٌف قولو تعاذل موجو إذل )بٍت إسرائيل( اٌلذين يأمركف 2﴾تـَتـْ
رجى من غَتىم بفعل اػبَتات، كلكٌنهم ال يقدموف عليها، كاالستفهاـ يف ىذه اآلية ال يي 

 كلكٌننا نلمس فيو إنكارا ؽبذا الٌسلوؾ اؼبتناقض كتوبيخا شديد الٌلهجة. كرائو جواب،
ُرَك : يف مثل قولو تعاذل: ﴿﴿*الّتهكم قَاُلوْا يَا ُشَعْيُب َأَصالَُتَك تَْأُمُرَك َأن نَـّتـْ

 ،.3﴾الرَِّشيدُ َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا َأْو َأن نَـّْفَعَل ِفي َأْمَوالَِنا َما َنَشاء ِإنََّك أَلَنَت اْلَحِليُم 
رجى من كرائو يي يف اآلية ال الغرض ىنا االستخفاؼ بشأف شعيب يف صبلتو، كاالستفهاـف

 جواب، كلكٌننا نلمس فيو الغضب كالٌتهكم.
 
 

                                                      
 .37.جعَتف ميهوب كبوزياشل خالد، الببلغة باألمثلة كالتطبيق، علم اؼبعاشل، علم البياف، علم البديع،ص:1
 .44.سورة البقرة، اآلية 2
 .87. سورة ىود،اآلية3
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 قاؿ اؼبتنيب: :*الّتحقير
 1؟َعَجمُ بِأيّْ َلْفٍظ تـَُقوُل الشّْْعَر َزْعـنَـَقًة  ***  َتُجوُر ِعنَدَك اَل َعَرُب، والَ 

الٌدكلة"،  يف البيت الٌشعرٌم ربٌدم الٌشاعر خصومىو أثناء مدحو "سيفى  نلمس
 فحٌط من قيمة خصومو من الٌشعراء بغرض الٌتحقَت.

َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّو وَُكنُتْم َأْمَواتاً   : ﴿-جٌل ثناؤه -: كقولو*الّتعّجب
فالغرض من الٌسؤاؿ الٌتعٌجب  .2﴾ِو تـُْرَجُعوَن فََأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ِإلَيْ 

ؽبم من العدـ  -ثناؤه جلٌ  -من كفرىم بعد أف ظهر اغبٌق اٌلذم يتجٌلى يف خلق ا
كبعثهم يـو اغبساب، كيفصل "السكاكي " يف شرح ىذه اآلية فيقوؿ "كقد علمت أٌف 

 هل بو ...فأفاد:)كيف( للسؤاؿ عن اغباؿ، كللكفر مزيد اختصاص بالعلم الصانع كباعب
بقولو  َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّو() لأـ يف حاؿ اعبهل بو؟ مث إذا قي أيف حاؿ العلم تكفركف ؟

صار اؼبعٌت: كيف تكفركف با كاغباؿ وَُكنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم( )
فصرمت أحياء كسيكوف كذا ككذا، فصار أمواتا  كىي أف كنتم، علم هبذه القصة حاؿ

 ة التعجب.، فصار كجوده منو مظنٌ 3الكفر أبعد شيء عن العاقل"
فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُىُهْم َأْكَفْرُتم بـَْعَد  : كبو قولو تعاذل: ﴿*الّتوبيخ

 .توبيخ للذين كفركا دبحمد ك كذبوهأم .4﴾ِإيَماِنُكمْ 

                                                      
 .38جعَتف ميهوب كبوزياشل خالد، الببلغة باألمثلة كالتطبيق، ص: .1
 .27.سورة البقرة، اآلية2
، ص. 3  .418: أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلـو
 .106.سورة آؿ عمراف، اآلية4
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ففي اآلية لـو للذين 1﴾.أََلْم نـُْهِلِك اأْلَوَّلِيَن  ذل:﴿: يف مثل قولو تعا*الوعيد
من  ااـ الذين خلو منوف باليـو اآلخر، ك يف نفس الوقت دعوة للتدبر ك النظر يف أيٌ ؤ ي ال

 .قبلنا 
َراِىيمُ : كبو قولو تعاذل:﴿*الّتقرير كيف  ،2﴾أَأَنَت فـََعْلَت َىَذا بِآِلَهِتَنا يَا ِإبـْ

د القاىر اعبرجاشل" ذكر يف شرحو الباحث "أضبد قاسم" إذل أٌف "عبشَت يي  نفسو اؽالٌسي
، 3لآليةى أٌف اؽبمزة تكوف لتقرير بفعل قد كاف كإنكار لو دل يكن، كتوبيخو لفاعلو عليو

كنفس ما ذىب إليو "الٌسيوطٌي" حُت أشار إذل أٌف "الٌزـبشرٌم" اعترب اؽبمزة للٌتقرير مع 
دبعٌت أنػٌنا ال يبكن ضبط غرض ؿبٌدد ىبرج إليو  ،4الٌتوبيخ كالٌتعجب من حاؽبم"

كما أنػٌنا نصادؼ يف بعض األحياف ؾبموعة من اؼبعاشل اؼبتداخلة فيما بينها ،االستفهاـ 
 ٌدد معٌت كاحد لذلك اؼبلفوظ.فبل نستطيع بذلك أف كبي 
وبـُُهْم أََلْم يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع قـُلُ كبو قولو تعاذل: ﴿ :*االستبطاء

 لُت قلوهبم.كتى  دبعٌت أدل هبئ كقت أف زبضع كترؽٌ  5﴾ِلذِْكِر اللَّوِ 
ففي  6﴾.َوَلَقْد َأْىَلْكَنا َأْشَياَعُكْم فـََهْل ِمن مُّدَِّكٍر : يف قولو تعاذل: ﴿ *األمر

 .أم ايذكركا كاتٌعظوا ؛ففي اآلية استفهاـ دبعٌت األمر

                                                      
 .16.سورة اؼبرسبلت، اآلية1
 .63.سورة األنبياء، اآلية2
 .121،ص:. حساـ أضبد قاسم، ربويبلت الطلب كؿبددات الداللة3
 .103، ص:2. جبلؿ الدين عبد الرضباف السيوطي، اإلتقاف يف علـو القرآف، لبناف، بَتكت، دار اؼبعرفة،)د ت(، اعبزء 4
 .16.سورة اغبديد، اآلية 5
 .51.سورة القمر، اآلية6
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فهي دعوة لطلب  .1﴾َربّْ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ  : كبو قولو تعاذل: ﴿*الّدعاء
ـ الساعة، األحياء منهم اؼبغفرة العامة لو كلوالديو كلكٌل اؼبؤمنُت من لدف آدـ إذل قيا

 .كاألموات
أَنَّى َلُهُم الذّْْكَرى َوَقْد َجاءُىْم َرُسوٌل  : كبو قولو تعاذل: ﴿*االستبعاد

اد لرسالة الرسوؿ عليو دبعٌت استبع .2﴾ تـََولَّْوا َعْنُو َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم مَّْجُنونٌ { ثُمَّ 13مُِّبيٌن}
 .السبلـ

ففي  .3﴾فـََهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء فـََيْشَفُعوْا لََنا  : يف مثل قولو تعاذل: ﴿*الّتمّني
 ا ىم فيو.اآلية سبٍت اػببلص فبٌ 

ة  أفعاؿ كبلميٌ  اؼبقاصد كاإلفاداتعترب ىذه تي  -إف صح التعبَت –كن القوؿ يبي 
ستفهاـ، فهي زبتلف حسب مقامات لبلدة عن الطلب األصلي تولٌ أك قول إقبازية مي 
 ى البعد التداكرل ؼبعاشل ىذه اغبركؼ .الكبلـ كىنا يتجلٌ 

ففي سبييزه لبلستفهاـ  ،مبلحظات جديرة باالنتباه "لسكاكيا" نلمس عند
ىو يف اػبارج  حيث "إٌنك يف االستفهاـ تطلب مازه من عن غَته من الطلبيات يبيٌ 

، كفيما سواه تنقش يف ذىنك مث تطلب أف وبصل لو ليحصل يف ذىنك نقش لو مطابق
يف اػبارج مطابق ، فنقش الذىن يف األكؿ )أم االستفهاـ (تابع كالثاشل ) أم باقي 

 الذىن، . فالعلم بالشيء ىو حصوؿ انتقاش صورة ذلك الشيء يف4الطلبيات ( متبوع"
يز بُت االستفهاـ كباقي الطلبيات انطبلقا من عبلقة الواقع أين يبكننا القوؿ أنٌو يبي 

                                                      
 .28. سورة اؼبزمل، اآلية1
 . 14، 13. سورة الدخاف، اآليتاف:  2
 .53.سورة األعراؼ، اآلية3
،صأبو . 4  .416:يعقوب السكاكي، مفتاح العلـو
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ىو يف اػبارج ليحصل يف  حبيث أٌف االستفهاـ يطلب ما بالتمثيل الذىٍت للمتكٌلم،
ا باقي الطلبيات كػ: النداء كاألمر كالنهي فهي من الصنف الثاشل الذم يكوف الذىن، أمٌ 

: ،ؿ يف اػبارجلطلب اغبصو  فإٌف بطلبك  تقم هبذا التصرؼ؟ ال مثبل كأف تقوؿ لشخصو
 ىذا قمت بالنهي عن القياـ بذلك الفعل يف اػبارج أك الداخل فبثبل لذلك كاآليت :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األفعال الكالمّية الناتجة عن االستفهام-2-
االستفهاـ عن معناه األصلي كذلك ضمن مقامات ـبتلفة لتحقيق  ىبرج

 لة كاآليت:مقاصد معينة يبغي اؼبتكٌلم الوصوؿ إليها متمثٌ 
مثبل إذا قلت: ىل رل من شفيع ؟ "يف مقاـ ال  ني:االستفهام إلى التمّ خروج  -1

 امتنع إجراء االستفهاـ على أصلو، ككلد دبعونة قرائن يسع إمكاف تصديق بوجود الشفيع

 تمثيل ذىني متحقق

 األفعال الكالمية

ممكن الحصولغير طلب   
 

 طلب ممكن الحصول

شكل تمثيل ذىني يمكن أن يكون واقعا على  

 االستفهام التمني الطلب النداء

 األمر النهي
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فخرؽ شرط التصديق جعل االستفهاـ ىبرج عن معناه األصلي  .1األحواؿ معٌت التمٍت"
 إذل التمٍت .

 ينزؿ: أال " :"إذا قلت ؼبن تراه اليقوؿ "السكاكي العرض:خروج االستفهام إلى  -2
ق حباؿ نزكؿ صاحبك التصدي متنع أف يكوف اؼبطلوب باالستفهاـتنزؿ فتصيب خَتان، ا

النزكؿ مع ؿببتنا إيٌاه ككلد  بٌ ، كيوجد دبعونة قرينة اغباؿ إذل كبو: أال ربي لكونو حاصبلن 
 خرؽ لشرط التصديق . . أين قبد يف ىذا اؼبقاـ أيضان 2معٌت العرض"

 خروج االستفهام إلى اإلنكار والزجر والتوبيخ: -3
أتفعل  نلتمس خركج االستفهاـ عن أصلو " إذا قلت ؼبن تراه يؤذم األب:

و إذل ماال تعلم بو فبٌا امتنع توجو االستفهاـ إذل فعل األذل لعلمك حبالو، كتوجٌ  ىذا ؟
ؼبن يهجو أباه مع  ؿأك كما قا ر،جككلد اإلنكار كالز  أستحسن؟ بلبسو من كبو:يي 

امتنع منك  ؟ىل هتجو إالٌ نفسك حكمك بأٌف ىجو األب ليس شيئا غَت ىجو النفس:
هان إجراء االستفهاـ على ظاىره الستدعائو أف يكوف اؽبجو احتمل أف يكوف عندؾ توجٌ 

نٌو يستفهم أ فنبلحظ يف ىذا اؼبقاـ .3إذل غَته، كتوٌلد منو دبعونة القرينة اإلنكار كالتوبيخ"
غَت معلـو لديو  ئان كمن الشركط اؼبعدة لبلستفهاـ أف يطلب شي عن معٌت معلـو لديو،

 فَتجع اؼبقاـ لتحديد اؼبعٌت اؼبطلوب.  

                                                      
 416: ،ص(اؼبصدر السابق )أبو يعقوب السكاكي، .1
 416: ص:اؼبصدر نفسو . 2
 416: اؼبصدر نفسو ص. 3
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مثلة كذلك "كما قلت ؼبن يسيئ األكمن  خروج االستفهام إلى الوعيد والزجر: -4
اصل، ك توٌلد منو كىو حأدل أؤدب فبلنان؟ امتنع أف تطلب العلم بتأديبك فبلنان  : األدب

 .لد معنان جديدان ىو الوعد كالزجرأين مت خرؽ الشرط السابق فبٌا ك  .1"الوعيد ك الزجر
 خروج االستفهام إلى االستبطاء : -5
كأنت تراه فإذا قلت "ؼبن بعثت إذل مهاـ  ،يف ىذا اؼبقاـ أيضا خرؽ لشرط التصديق كمتٌ 

و معلـو اغباؿ ستفهاـ إليو لكونذىاب عن كجو االعندؾ: أما ذىبت بعد؟ امتنع ال
د منو ر لك الذىاب ؟كتولٌ ما تيسٌ أكاستدعى شيئا ؾبهوؿ اغباؿ فبٌا يبلبس الذىاب: 

د عنو ما تولٌ اعتبار االستفهاـ الفعل األصلي ك كننا يو يبي لكع .2االستبطاء كالتحضيض"
االستبطاء أفعاال متضمٌنة يف القوؿ  ،الوعيد كالزجرالتمٍت ك العرض ك  من أفعاؿ يف مثل:

كدببلحظتنا لطريقة ربليل "السكاكي " ػبركج االستفهاـ  كبعده .ناذبة عن مقامات معينة
 يف مرحلتُت: عن معناه األصلي إذل األغراض الفرعية قبده يتمٌ 

م عدـ اؼبطابقة اؼبقامٌية إذل خرؽ أحد شركط اإلجراء على األصل أك أطلقنا ؤدٌ أف يي   -1
 الشركط اؼبعٌدة  اػباصة باالستفهاـ، فيمتنع إجراء اؼبعٌت األصلي . عليو

خر، كقد يكوف من آكامتناع إجراءه معٌت  د عن خرؽ شرط اؼبعٌت األصليأف يتولٌ  -2
 .اشل أك األفعاؿ الكبلمٌية اػبمسةاؼبع
  ّسياق األمــر: - ب

األصلٌية إذل معاف أخرل عترب األمر من األساليب اٌليت زبرج عن معانيها يي             
:"استدعاء الفعل  بأنٌو ؼ عادةن عرٌ اؽ كيناسب اؼبقاـ اٌلذم يي حبسب مايقتضيو الٌسي فرعٌية

                                                      
  416: ،ص(مصدر سابق )أبو يعقوب السكاكي، . 1
  417،416: اؼبصدر نفسو ص. 2
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أم من األعلى منزلة إذل األدسل منزلة، كاألمر عند العرب إذا دل  ،1بالقوؿ فبن ىو دكنو"
 ،2بلفظ "ليفعل"أك  ي اؼبأمور بو عاصيا، كيكوف عامبل بلفظ "افعل"،يفعلو اؼبأمور ظبيٌ 
فيذىب العلماء إذل أفَّ األمر ينبغي أف  ؛3﴾الصَّالَة واتّقوه َأِقيُمواْ  وأن﴿كبو قولو تعاذل:

يقوؿ "الٌسٌكاكٌي: "األمر: حٌقو الفور، ألنٌو الظٌاىر من الطٌلب  .يتحٌقق على الفور
دكف اعبمع كإرادة ؿ عند األمر شيء يبعد األمر خببلفو إذل تغيَت األمر األكٌ  كلتبادر الفهم

وجب تنفيذ اؼبطلوب على عجل كذلك ألٌف ا حينما ألٌف ضبولتو الٌداللٌية تي  ،4الًٌتاخي"
طالب عباده بالقياـ بشيء ما يستوجب على ىذا األخَت االمتثاؿ لطاعة ا دكف أٌم يي 

على كيف ىذا اؼبعٌت تأكيد صريح على ربقيق األمر  ،5ترٌدد كإاٌل ناؿ اعبزاء )العقاب(
اطل يف تنفيذ ما أمر بو ،فمثبل عندما يقوؿ كيبي  عجل فبل وبٌق للمأمور أف يسًتخي

 كيقـو بالقراءة على الفور، كاقرأ ما يف الٌسبورة"، حتما سيطيعو "اّنض، األستاذ لتلميذه:
 كمن ىنا يتحٌوؿ األمر من ؾبٌرد ملفوظ إذل عمل يتحٌقق كينجز يف الواقع . 

كتنفيذه يف  اعترب العلماء قديبا أٌف لؤلمر قٌوة إقبازيٌة تتحٌقق دبجرد الٌتلٌفظ بو
 "Quand Dire C’est Faire" من خبلؿ ؿباضراتو اؼبعنونة بػ "أكستُت" هالواقع، كىذا ما أكد

كىي اعبمل اٌليت تصف حدثا ما دكف  اه باعبمل الوصفٌية؛اٌليت من خبلؽبا مٌيز بُت ما ظبٌ 
قق  ؛ أم أٌف اعبمل البٌد أف ربتوم على فعل 6كبُت اعبمل اإلقبازيٌة" فعبل يف الواقعأف ربي

                                                      
 .340. اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص: 1
 .138بن فارس، الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كبلمها، ص:  . أضبد2
 .72. سورة األنعاـ، اآلية 3
 .117. اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، ص: 4
ة اغبسن الثاشل، مطبعة . نعيمة الزىرم، األمر كالنهي يف اللغة العربية، منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط جامع5

 .75، 71،ص: 1997اؼبعارؼ اعبيدة،
6.J.L.Austin , Quand Dire C’est Faire, Introduction, Traduction, Gille Lane 

Postface De Françoise, récaniti Edition Du Seuil Paris, 1970p:87،88. 
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إاٌل أنٌو قد  ،د الٌتلفظ باعبملةقع الفعل دبجرٌ كاالستفهامٌية حبيث يى  إقبازٌم كاعبمل األمريٌة
 فهم من خبلؿ القرائنكأخرل تي  فهم،إذل معافو كمقاصد تي  يىبرج عن اؼبعٌت األصل

 .1ولد حبسب قرائن األحواؿ ما ناسب اؼبقاـ":"ت كاألحواؿ أم
لفي معٌت الٌدعاء ني  ة؛ظهره لنا سياقات األمر للٌتداكلٌية من أغراض فرعيٌ مػٌما تي 

عن ذلك فعبل   ج، فنت2:"الٌلهٌم اغفر كارحم" اٌلذم يتحٌقق عند قولك يف مقاـ الٌتضرع
كما نتلٌمس معٌت الٌتهديد عندما تستعمل صيغة األمر يف  .متمثبل يف الدعاء ان كبلميٌ 

 صى)كثَت(. ربي عٌد كال تي ىذه اؼبعاشل ال أٌف  غَت .3مقاـ تسخط اؼبأمور بو "
 على مقاصد أخرل كالٌتمٌٍت  عن أصلو ليحيل ىبرج أسلوب األمرقد   
مر قد :"...كصيغة األ قائبل "اػبطيب" يقوؿ ،4كالتهديد.. ةكالٌتسوي كاإلرشاد كااللتماس،

 5كاإلىانة..." كالتهديد حبسب مناسبة اؼبقاـ كاإلباحة قد تستعمل يف غَت طلب الفعل
فالقٌوة  ريدىا اآلمر من اؼبأمور؛كهبذا استعبلئٌية الصيغة ما ىي إاٌل مطٌية لتحقيق قصديٌة يي 

اغبرص على بعث  د الٌتلٌفظ بو ماداـ اؼبتكٌلم حريصا كلٌ ظهر دبجرٌ اإلقبازيٌة لصيغة األمر تى 
  . 6درج األمر ضمن مبط اإلقبازيٌات بلغة "أكستُت"ني ، ك رسالة توجيهٌية إذل اؼبخاطب 

كن إصباؽبا يف: فعل يتحٌدد هبا يبي  ان كجعل لو صيغ أسهم عدد منهم يف تطوير غرض األمر
 .7كاؼبصدر النائب عن فعل األمر كاسم فعل األمر، )الـ األمر(،ػكاؼبضارع اجملزـك ب األمر

                                                      

. ، ص:   428أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلـو .1 
428ص: ،  اؼبصدر نفسو    .2 

428ص: اؼبصدر نفسو    .3 
. ـبتار عطية، علم اؼبعاشل كدالالت األمر يف القرآف الكرصل، مصر، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر 4

 .225، ص: 2004دط،
 .117.اػبطيب القزكيٍت، اإليضاح يف علـو الببلغة، ص: 5
 .03ص:  1998سوريا، دمشق، منشورات إرباد الكتاب العرب ،.سَتفويت جاف، اؼبلفوظية، تر. قاسم اؼبقداد، 6
 .120، ص:  1988، 2. رجاء عيد، فلسفة الببلغة بُت التقنية كالتطور، مصر، اإلسكندرية، منشأة اؼبعارؼ، ط7
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إٌف تلك الٌصي  غَت جديرة بتحديد غرض األمر يف ": ىكذا نكوف مدعوين إذل القوؿ
بل  ة قٌط،فليست اؼبسألة لغوي كسبييزه عن باقي األغراض األخرل، كاألقواؿ العبارات،

ة اؼبرسل بػتبل البٌد أف تستكنفو مر  ،س الوضع الٌلغوم اؼبعيار األكحدإذ لي لغويٌة تداكلٌية،
ئما وحي داأم أٌف غرض األمر ال يي  .1ٌوؿ داللة الٌصياغة من األمر إذل غَت ذلك"ألٌّنا ربي 

إذ البٌد أف تتماشى الٌصيغة حبكم األمر)اؼبرسل(، كىكذا  ،بالوجوب يف الٌتداكؿ اػبطايب
ل عناصر خارجة عن الٌلغة يف مساعدة ربديد الغرض اإلقبازٌم اؼبتضٌمن درؾ مدل تدخٌ ني 

بل امتٌد إذل مفهـو الكفاءة  ،على اعبمل الوصفٌية اإلقبازيٌة فحسب كدل يقتصر ،يف القوؿ
، إذ البٌد أف يكوف اؼبرسل على دراية ضمن تطٌرقو لتلك عامان  الٌتداكلٌية كالٌلغويٌة امتدادان 

األظباء فيستعُت بكفاءة اؼبرسل إليو الٌلغويٌة كالٌتداكلٌية شرط أف تكوف أظباء فعل األمر 
ـٌ حبكم أف يكوف األخَت عل ،2  اٌددة لغرض األمرمثبل من بُت الٌصي ى إطبلع تا
 .بداللة ىذه األظباء

 سياق النهي: -ج
) ال( اعباـز يف قولك: ال تفعل :"للنهي حرؼ كاحد كىو يقوؿ "السكاكي"        

األمر يف أٌف أصل االستعماؿ: ال تفعل، أف يكوف على سبيل  كى ذٍ بو حى  اك ذى كالنهي ما حى 
االستعبلء بالشرط اؼبذكور ، فإف صادؼ ذلك أفاد الوجوب كإاٌل أفاد طلب الًتؾ 

. للنهي أداة إقبازية كاحدة ىي )ال ( اعبازمة ىذا من جهة، كمن جهة أخرل 3فحسب "
كافقت ذه الشركط أخرل النهي يشبو األمر  كذلك يف اشًتاطو االستعبلء ،ك إذا ى

 الشرط التداكرل االستعبلء  كجب ربقيق ىذا الطلب من قبل اؼبخاطىب .
                                                      

.342. اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص:  1 
. 348اؼبرجع نفسو ، ص:   .2 

 3 427: در سابق صأبو يعقوب السكاكي، مص.   
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صدكر الطلب فبن ىو أقٌل مرتبة من ـباطبو يف فعند خرؽ شرط االستعبلء ك 
ا  إذل نفسي، كلدت فعبل كبلميٌ "ال تكلٍت كقوؿ اؼببتهل إذل ا: ع؛مقاـ أك قصد التضرٌ 

كىبتلف حبسب اؼبقامات  دت االلتماس،اكم الرتبة كلٌ ىو الدعاء كإف استعمل يف اؼبس
إف ايستعمل يف مقاـ ك ى باإلباحة كالتهديد سمٌ ستعمل يف مقاـ اإلذف نتج عنها ما يي فإف اي 

الفعل الكبلمي األصلي للنهي أفعاالن متضمنةن يف القوؿ عن  ينتجفبٌا . 1"تسخط الًتؾ
أك  خرؽ الشركط اؼبعٌدة للفعل األصلي، كيكوف ذلك إثر ةاإلباحمثل الدعاء كااللتماس ك 

 .اختبلؼ مقاصد أك مقاـ الكبلـ
 النداء: -د

 يقوؿ: : السكاكي "النداء نفس القدر من االىتماـ بباقي الطلبياتؿً وى  يػي دل
هم اللٌ  ـ،أٌما أنا فأفعل كذا أيٌها الرجل ككبن نفعل كذا أيٌها القو  تلك الصورة ىي قوؽبم:"ك 

صان راد هبذا النوع  االختصاص على معٌت: أنا أفعل كذا متخصٌ ، يي ها العصابةاغفر لنا أيتٌ 
هم اغفر لنا كاللٌ  ككبن نفعل كذا متخصصُت من بُت األقواـ ،بذلك من بُت الرجاؿ

 .داء ىنا خرج غرضو إلفادة التخصيصفالن .2ـبصوصُت من بُت العصائب "
 ني:التمّ  -ه

"عن التمٍت قبده يقوؿ :"أما النوع األكؿ من الطلب:  يف حديث "السكاكي
كاقعا فيو مع فهو التمٍت أك ما ترل تقوؿ :ليت زيدان جاءشل، فتطلب كوف غَت الواقع فيما 

صبح ىذه الشركط دبثابة الشركط اؼبعٌدة للتمٍت على كن أف تي يبي  .3"حكم العقل بامتناعو
" باب يعود يومان الشٌ  تلي"وع بقولك :على ىذا الن قٌدـ مثاالن صبلح "سَتؿ" أين يي إ

                                                      

 1 427: ااؼبصدر نفسو ص.   
 2 431: اؼبصدر نفسو ص.  

 3 415:اؼبصدر السابق  ص.   
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ر يف مثل قولك :"ليت قٌدـ مثاالن آخباب مع جزمك بأنٌو لن يعود، مثٌ يي فتطلب عودة الشٌ 
 ،، فتطلب إتياف زيد كحديث صاحبك يف حاؿ ال تتوقعهازيدان يأتيٍت، أك ليتك ربٌدثٍت

شرط من ىذه كعليو فخرؽ أم  .1أك عسى" لعلٌ  إذ لو توقعت أك طمعت الستعملت:
الشركط هبعل التمٍت ىبرج عن معناه األصلي أك غرضو األصلي، كما الحظنا يف اؼبثاؿ 

الذم ٍت كىو الًتجي ك د عنو معٌت فرعي للتمٌ السابق ػبرؽ شرط عدـ الطماعية الذم تولٌ 
 .أدكاتو اإلقبازيٌة لعل كعسى

ة أخرل يف كللتمٍت أداة إقبازيٌة كحيدة ىي ليت، باإلضافة إذل أدكات إقبازيٌ 
 ػأم أٌّنما زبرجاف عن كظيفتهما األصلٌية ف ؛فيداف معٌت التمٍتتي ىل ( الٌلتاف مثل )لو( ك)

لت ؼبن يهمك نبو: "السكاكي":"إذا قيقوؿ كالسؤاؿ. بلستفهاـل)ىل ( أداة إقبازيٌة 
، امتنع إجراء التمٍت كاغباؿ ما ذكر عن أصلو، فتطلب اغبديث من ليتك ربٌدثٍت

د عن التمٍت . يتولٌ 2طموع يف حصولو ككلد بقرينة اغباؿ معٌت السؤاؿ"صاحبك غَت م
"لـو  فعاؿ إقبازية فرعية كالتندصل كىوكما قد يتولد عن التمٍت أ،  معٌت فرعي ىو السؤاؿ

، كلوما، أال ،ك الذم من أدكاتو: ىبل، 3كتوبيخ اؼبخاطب فيما تركو أك يقدر فيو تركو "
تولد منو معٌت زيدان ؟؛ فكأٌف اؼبعٌت ليتك أكرمت زيدان، مي  كلوال، مثبل إذ قيل: ىبل أكرمت

 كىكذا تولد عن االستفهاـ غرض التندصل . .4التندصل "
التمٍت كغَتىا ك كالنهي  كاألمر حاصل الكبلـ أٌف األغراض الببلغٌية لبلستفهاـ

بلؿ كما أنػٌنا من خ،  اؽ اٌلذم ترد فيوكالٌصي  تتحٌدد حبسب تعٌدد الٌسي من األساليب

                                                      

 1 415: اؼبصدر نفسو ص.  
 2 416: اؼبصدر نفسو ص.   

. 144،ص: 8جابن يعيش، شرح اؼبفصل، موفق الدين ،عادل الكتب، بَتكت ، د ت ،  .3 
 4 418: ،ص(مصدر سابق )أبو يعقوب السكاكي، .   
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كن دراسة األغراض الفرعٌية إالٌ ىذه العتبات اؼبنهجٌية اؼبوجزة هبدر القوؿ: إنػٌو ال يبي 
اؽ ىو اٌلذم وبٌتم على اؼبتكٌلم اجتباء اغبالٌية ألٌف الٌسي ةبالوقوؼ على سياقاهتا الٌلفظيٌ 

 الٌلغة الفاعلة الفعلٌية ذات اغبمولة اإلقبازيٌة من حيث االستعماؿ.
 :غير الطّلبي اإلنشاء -3-1-2

ٌيزه اٌلذم يبي  رب الثٌاشل من األسلوب اإلنشائي. الضٌ عترب اإلنشاء غَت الطٌليبيي 
ما ال يستلـز مطلوبا غَت حاصل :" ؼ بأنٌوعر كيي  أنٌو ال طلب فيو، عن اإلنشاء الطٌليب

 ي،الًٌتج ب،كأساليب الٌتعج أم ما اقًتف كجود معناه بوجود لفظو، .1كقت الطٌلب"
، اؼبدح، الٌذـ،القسم،  كلفظ الٌردع  كصي  العقود، ككم اػبربيٌة، أفعاؿ الٌرجاء لفظ ربَّ

 . على اختبلؼ بينهم يف بعضها.2غَتىا )كبل(، كػب
قٌر لذلك يي  هذا الٌضرب من اإلنشاء ال يدخل ضمن باب علم اؼبعاشل،ف

ت ألصل أخبار نقلالببلغٌيوف بعدـ دراسة األساليب اإلنشائية غَت الطٌلبٌية حبجة أٌّنا يف ا
إٌف اإلنشاء غَت الطٌليٌب ليس ركن ركُت عند :" كن القوؿكعندىا يبي  ،إذل معٌت اإلنشاء

عند  صبغت مباحث اإلنشاء غَت الطٌليب يف إطار الٌصبغة اعبديدة اٌليت .3الببلغٌيُت"
 هبذا الٌضرب من اإلنشاء، كبَتان  ولوف اىتمامان اؿ راح الٌنحويٌوف يي الببلغٌيُت بفكرة اإلنب

حبيث تعٌمقوا يف دراستو كتوٌسعوا يف حبث أساليبو اؼبختلفة لدرجة أنػٌهم خٌصصوا لبعضها 
 .أم اىتموا بو أشٌد اىتماـ.4أبوابا خاٌصة لدراستها حىت

                                                      

. 17،18عبد العزيز أبو سريع،  األساليب اإلنشائية يف الببلغة العربية، ص:   .1 
. 14عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، ص:  .2 

.14اؼبصدر نفسو ص: .3 
. 14اؼبصدر نفسو  ص:  .4 
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 اكؿ أف نقتفي بعض مبلمح نظريٌة األفعاؿ الكبلمٌيةكبي  ؛ـيف ضوء ما تقدٌ 
كالوقوؼ كقفات كجيزة عند كٌل من  ،الببلغٌية يف تراثنا العريبىيم كذبلٌياهتا يف بعض اؼبفا

بٌُت بعض اآلليات كاؼبسٌوغات كالٌتحليل لني  ،اىر األسلوبٌية بشيء من الٌدراسةتلك الٌظو 
 اٌليت قاـ عليها ىذا االنتقاؿ. 

 أفعال الّتعّجب:-3-1-2-1
وبدث يف الٌنفس عٌما خفي سببو لذلك  شعور داخلي انفعارلىو  الٌتعٌجب

أفعلو!( ك)أفعل  "إذا ظهر الٌسبب بطل العجب"، كلو صيغتاف قياسيتاف نبا: )ما : قيل
عرباف عن .فاعبملتاف كلتانبا تي 1!" بالسماء ك"أصبل!"  الٌسماء ماأصبلبو!( كبو قولك: "

كحة القوؿ إٌف صيغة ينتاب الٌنفس دكف أف نعرؼ لو سببا، كعندىا فبل مند شعور انفعارل
لذلك إذا أريد مراعاة  ،الٌتعٌجب "صيغة إيقاعٌية لفظٌية ال ينظر فيها إذل عنصر الٌزمن

اشًتط يف اؼبتعٌجب منو أف  .2"أشَت إليو بالقرائن الٌدالة عليوالٌزمن يف صبلة الٌتعٌجب 
فلوال "ما أحسن زيدا كرجبل معو!" : أك نكرة ـبصوصة، ففي قولك مثبل يكوف معرفة

 !:"ما أحسن رجبلن  كذلك أٌنك إذا قلت ؼبا كاف للكبلـ معٌت، ذكرنا للفظة "معو"
يستنكر أف يكوف يف الٌناس من  فيد بو الٌسامع شيئا ألنٌو ال"بالتٌػنوين فليس ىذا مػٌما يي 

لٌلغوية اؼبناسبة ة لتحقيق عملٌية الٌتواصل ا؛ فعنصر اإلفادة إذف كسيلة مهمٌ 3كذا كثَت ىو
فيد بو الٌسامع، كىذا اؽ حبيث يستلـز أف يكوف يف لفظ الٌتعٌجب معٌت يي يات الٌسيؼبقتض

"سَتؿ" يف اتول القضوٌم كإمٌبا ينبغي أف يكوف  دبعايَت مندرجان  الٌشرط "ليس شرطان 

                                                      

، 2، ج2000لبناف، بَتكت، دار الفكر،دط،رضى الدين اإلسًتباذم، شرح الكافية يف النحو، تح: رجاء عكاكم،  1.
 .307ص:

. 16عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، ص:   .2 
. 153مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص:  .3 
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. ألٌف اتول 1مندرجا فيما سػٌماه "قول متضٌمنة يف القوؿ ببل ؿبتويات قضويٌة "
ليس اؼبقصود منو صباؿ السماء كإمٌبا  -ما أصبل السماء ! -بقة ايف اعبملة السٌ  القضوم

 ذبميل اؼبتكٌلم عبماؿ الٌسماء. 
 :أفعال المدح، والذمّْ  -3-1-2-2

إنشائياف كمن صيغهما: "نعم كبئس"  وضع إلنشاء اؼبدح أك الذـ أسلوبافيي            
َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن  كمنو قولو تعاذل: ﴿ "كحٌبذا كال حبذا"،  2﴾اْلَعْبُد ِإنَُّو َأوَّابٌ  نِْعمَ َوَوَىبـْ

َمَثُل الَِّذيَن ُحمُّْلوا التـَّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَماِر )للمدح(؛كقولو أيضا: ﴿
َواللَُّو اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم  َيْحِمُل َأْسَفارًا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت اللَّوِ 

، كليس خافيا على أحد ما "لبلسًتبادٌم" كذلك من آراء سديدة يف 3﴾الظَّاِلِمينَ 
اغبكم على الكبلـ  فمواضع عديدة من كتابو "شرح الكافية" حوؿ ضركرة أاٌل يكو 

كربدثو هبذا (، فإمٌبا تنشئ اؼبدح 51بالرداءة كاعبودة يقوؿ يف ذلك "إٌنك إذا  تلفظت بػ )
الٌلفظ، كليس اؼبدح موجودا يف اػبارج يف أحد األزمنة الٌثبلثة مقصودا مطابقة ىذا 

. تبٌُت لنا أٌف مدح الٌشيء يكوف على جودتو اغباصلة 4الكبلـ إيٌاه حىٌت يكوف خربا"
كدكر اؼبتكٌلم ىنا يف اؼبدح  ،الٌشيء لرداءة حاصلة يف اػبارج قاس عليو ذـٌ خارجا، كيي 

ليس كصف تلك اعبودة أك الٌرداءة الواقعتُت يف اػبارج، إمٌبا ىو ربسُت حسن زيد  كالٌذـٌ 
ـٌ؛ كىكذا ني  بتطبيق معايَت  -درؾ إذل أٌم مدل يبكنيف اؼبدح كتقبيح قبح زيد يف الٌذ

ـٌ،  -الٌرداءة كاعبودة -أف نعترب ىذين األمرين -"سَتؿ" ما ك شرطُت معدِّين للمدح كالٌذ

                                                      

. 154اؼبرجع نفسو، ص:    .1 
. 30سورة ص، اآلية  .2 

. 05سورة اعبمعة، اآلية .3 
. 211، ص: 2م، شرح الكافية يف النحو،جرضي الدين االسًتباد  .4 
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ة من أىٌم اؼببادئ اٌليت دٌ يف قولو:"...كمبدأ الٌشركط اؼبع إليو "سَتؿ" ما ذىب القوؿيعٌزز 
فحواه أف ذبتمع  .1كضعفها، كيف تصنيفها" تؤثٌر يف ىويٌة األفعاؿ الكبلمٌية كيف قٌوهتا

فتغٌَت من قٌوة أحدنبا كتؤثٌر من ثػٌم  ظركؼ تداكلٌية معٌينة خاٌصة باؼبتكٌلم أك اؼبخاطب،
 ا أك فاشبل.  حجالفعل فعبل كبلمٌيا نايف اػبطاب كذبعل من 

 :أفعال الّرجاء-3 -3-1-2
تدٌؿ على كقوع خربىا كتفيد الًٌتجي، كتتمٌثل يف:)عسى، كحرل كاخلولق( كتعترب       

 أفعاؿ جامدة، كمن أمثلة ذلك قوؿ أحد الٌشعراء:
 َقرِيْـبٌ  جٌ َعَسى الَكَرب اّلِذْي َأْمَسْيُت ِفْيِو **** َيُكوُن َورَْاَءهُ فَـرَ 

 .ى أف يعود اؼبسلم إذل اإلسبلـجٌ أم يًت .2اؼبسلم أف يعود إذل القرآف حرلكمثالو أيضا: 
 :القسـم -4 -3-1-2

القسم أسلوب من أساليب توكيد الكبلـ كتثبيتو كإظهار معانيو كمقاصده 
 ؤٌدل ببعض حركؼ اعبٌر:كىو اليمُت أك اغبلف يي  ،على الطٌريقة اٌليت يقتضيها اؼبتكٌلم

)اؼبقسم بو كاؼبقسم  دالٌة عليو، كيتكٌوف من بألفاظ كالبلٌـ أك الٌتاء" ك" "الباء" ك"الواك"
كبو قولو تعاذل على لساف سٌيدنا "إبراىيم عليو  ،3عليو(، كهبذا تتحٌقق كظيفتو الٌتداكلٌية"

نَّ َوأَنَا َعَلى َذِلُكم مَّْن قَاَل َبل رَّبُُّكْم َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض الَِّذي َفَطَرىُ الٌسبلـ": ﴿ 
، كنظرا إذل قدسٌية 4﴾{ َوتَاللَِّو أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بـَْعَد َأن تـَُولُّوا ُمْدِبرِينَ 56الشَّاِىِديَن}

فإٌف االستدالؿ بو يكوف أشٌد كقعا  القسم كعبلقتو باؼبعاشل الٌدينٌية كقٌوة داللتو اإلوبائٌية؛

                                                      

. 155مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب.ص: .1 
. 27عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب،ص:  2 

. 156مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص:  .3 
.  4. 57. 56سورة األنبياء، اآليتاف:
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اآلية الكريبة، كذلك لكوف داللة القسم أبل  من قٌوة الٌتوكيد من يف الٌنفس كما رأينا يف 
 تَاللِ  - فإٌف الفعل التٌأكيدم حيث تقرير األخبار كضبل اؼبخاطب على الٌتصديق،

كغَت  تضٌمن طلبا فيو اإلخبار كالوصف ألٌف الٌصيغة خربيٌة تًتاكح بُت الٌصدؽ -نَّ أَلِكيدَ 
ضمن الٌتقريريٌات كالكفاءة  يدفعنا إذل إدراجو بلغة "سَتؿ" الٌصدؽ كالٌضابط الٌتداكرل

ؼبا وبملو  شحنة صدؽ تغٌطي اؼبلفوظ الٌلساشلر يف خلق هالٌتداكلٌية ػبطاب القسم تتمظ
 ىذا األسلوب من مكانة يف حياة النٌاس .  

من شعور نفسٌي داخلٌي ليس لو  تكمن القٌوة اإلقبازيٌة للقسم يف كونو نابعان 
و من اؼبؤٌكدات اؼبشهورة اٌليت سبٌكن الٌشيء يف الٌنفس اػبارج، ككذلك كونٌ  كجود يف

( ىي مبلحظة أٌف القسم ضمن اإلنشاء )غَت الطٌليب كتقٌويو، كأٌف اػبلفٌية يف تصنيف
اؽ ركن كمن ىنا يبكن القوؿ:" إٌف الٌسي اؼبتكٌلم ينشئ يبينا للٌتعبَت عن صحة ما يعتقده،

كالفعلٌية ذات اغبمولة اإلقبازيٌة اؼبناسبة، حبيث ال يبكن  ةالفاعل ركُت يف اجػتباء الٌلغة
 ذباكز أٌم مقاربة لغويٌة باحثة عن اؼبقاصد كاألغراض . 

 الّتكثيـر:-5 -3-1-2
ىو أف ينشئ اؼبتكٌلم استكثارا لعدد من شيء كذلك باستعماؿ "رٌب" أك 

لٌتكثَت من ا "لكلٌ : ىاركف" إذل أنػٌو "عبد الٌسبلـ "كم اػبربيٌة" للٌتعبَت عن الكٌم، كيشَت
ألٌف كليهما يكوف يف نفس اؼبتكٌلم، كليس لو كجود يف اػبارج  أك الٌتقليل معٌت إنشائي

. يقوؿ "ابن يعقوب" متحدثا عن )رٌب(: "إٌّنا لئلنشاء 1حىٌت وبتمل الٌصدؽ كالكذب"
ىو أٌنك تستكثر باعتبار أٌنك إذا قلت مثبل: "رٌب جاىل يف الٌدنيا"، فاؼبراد ىنا 

                                                      

. 27مد ىاركف، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، ص: عبد السبلـ ؿب  .1 
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فقَت عفيف، كمثاؿ )كم( قوؿ" أيب سباـ" يبدح "إسحاؽ ربَّ ، كمثاؿ )رٌب(: 1اعباىلُت"
 بن إبراىيم":ا

 .2ِمَما ذُ َوالَّ  *** َلَصاَمْت الَماَل اَل ِإاَلّ َكْم نـَْفَخٍة لَك َلْم ُيْحَفْظ َتذَُّمَها *
 .فكم يف البيت الشعرم أفادت معٌت التكثَت لعدد النفخات

 ألفاظ العقود والمعاىدات:   -6 -3-1-2
ضبلت الظٌاىرة يف طيٌاهتا قدرا تداكلٌيا ال يستهاف بو، ذلك أنػٌها سبٌثل أىٌم  

لؤلفعاؿ اؼبتضٌمنة يف القوؿ، كىي الٌصي  اٌليت تتضٌمن عقود البيع كالٌشراء مثل:  مظهرو 
اإلجارة كطٌلقت(، كعقد  كالٌطبلؽ مثل:)نكحت )بعت كاشًتيت، كعقد الٌزكاج

تعٌد أقول مسألة يرتكز عليها يف إثبات حبث فهي  .3كغَتىاكاستأجرت(... مثل:)أٌجرت
نظريٌةى األفعاؿ الكبلمٌية، لكن البحث فيها كاف قليبل ألٌف الٌنحوٌيُت كالببلغٌيُت دل لالعلماء 

اء على يعَتكا ىذه الٌصي  العناية، فأنبلوا دراستها حبجة أٌّنا أخبار نقلت إذل معٌت اإلنش
فقد أظهركا اىتمامهم الكبَت هبذه الٌصي ، فبحثوا بعناية  ،غرار األصولٌيُت كبعض الفقهاء

يف ظواىر من األفعاؿ الكبلمٌية الٌناذبة عن الٌصي  األصلٌية عن طريق مناقشاهتم ؽبا يف 
وؿ ىذه فلم تي  :"أٌما يف الًٌتاث العريب ثنايا مباحثهم الفقهٌية، يقوؿ "مسعود صحراكم"

الٌصي  حٌقها من العناية ألسباب قد ىبتلف فيها الٌدارسوف يف ربديدىا، كمن مظاىر 
 اىر اػبرب كاإلنشاءنسياف تلك الٌصي  أٌّنا دل تأت مفٌصلة إاٌل يف الكتب الٌتطبيقٌية لظو 

العقود كفسخها... فالبحث الٌنحوم األصوؿ كالفقو بوصفها متعٌلقة بإبراـ  ككتب

                                                      

. 27اؼبرجع نفسو ص:   .1 
. .18عبد العزيز أبو سريع ياسُت، األساليب اإلنشائية يف الببلغة العربية، ص:   2 

. 18اؼبصدر نفسو ، ص:   .3 
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قبد اإلقرار نفسو بوجود  .1الٌظواىر من االىتماـ إاٌل شيئا يسَتا" عَت تلكدل يي  كالببلغي
كتب الفقهاء كاألصولٌيُت قد استفاضت بدراسة الٌظواىر اٌليت تقتضي إبراـ عقود أك 

فمثبل يف الٌزكاج  فسخها، كذلك من خبلؿ إنشاء أفعاؿ كبلمٌية ينجز عن طريقها العقد،
كاإلهباب( كبو  كالٌزكج، كيشًتط صيغيت )القبوؿ ا من الٌزكجةيقتضي أخذا كردٌ  اإلسبلمي

 ا( للٌزكج: يهى لً قوؿ اؼبرأة أك )كى 
 زٌكجتك نفسي )أك ابنيت ( بشرط كذا. -
 لتك زكجة رل.بً يرٌد الٌزكج: قى  -

، كتتٌم العبلقة الٌزكجٌية هبما ٌزكاج الٌشرعيفبمجرد الٌتلٌفظ بصيغة القبوؿ يقع ال          
 كاحد كأف يقوؿ الٌزكج لزكجتو: ّنايتها إاٌل بتلفظ بفعل كبلميد معا، كال يبكن ربدي

أنشأ فعل الٌطبلؽ حقيقة يف  كبلميٌان   عٌد فعبلن :"أنت طالق" تي  "أنت طالق"، فصيغة
قد أبدع يف الكبلـ عن ألفاظ العقود كاؼبعاىدات  اف"مسعود صحراكم"ك كلئن .2الواقع

ت يف كتب الفقو اإلسبلمٌي كما يف القوانُت  فبل مراء القوؿ إٌف أللفاظ العقود كاؼبعاىدا؛
كٌلها أنبٌية كبَتة كعناية بالغة تتجٌلى من خبلؿ حبوثهم الٌتطبيقٌية اؼبستفيضة بالٌدراسة 

ا سانبت يف تغيَت تلك الٌنظرة الٌتقليديٌة يف معاعبة الظٌاىرة الٌلغويٌة اٌليت  كالٌتحليل، كيف كوّن
لٌلغة ،حيث نظرت إذل الٌلغة باعتبارىا  كالوصفي اؼبعريف كانت تنحاز بقٌوة لبلستعماؿ
، كىذا ما جعلها )تتموضع( ضمن اإليقاعٌيات حبسب 3قٌوة فاعلة يف الواقع كمؤثٌرة فيو

 ضمن األفعاؿ اؼبتضٌمنة يف القوؿ وضعاصطبلح الٌتداكلٌيُت اؼبعاصرين، كدبعايَت "سَتؿ" تي 
 اآليت:تلخيص ما جاء يف ىذا االذٌباه باؼبخطط كيبيكن 

                                                      

. 157مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص:  .1 
 .159صحراكم، مرجع سابق، ص:  .مسعود2
 159.3اؼبرجع نفسو ص: .
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ض تصٌورات العلماء العرب كن قولو يف األخَت من خبلؿ العرض اؼبختصر لبعما يبي 
اإلهبايٌب  كاإلنشاء ـبتلفة؛ إنػٌو على الٌرغم من االختبلؼ بُت اػبرب يف الٌتمييز كآرائهم

األسلوبُت عن طريقة الٌتأليف بُت تلك يز بُت كالٌتعدد يف كجهات النظر فإنٌو يبكننا أف مبي 
ريد اؼبتكٌلم كاٌلذم يي  ،اؼبكتمل إفاديٌا عٌد اػبطاب الٌتواصلياآلراء بتصٌور مفاده أٌف اػبرب يي 

 اإلنشاء يعٍت اػبطاب الٌتواصلي من نسبتو الكبلمٌية أف تطابق نسبتو اػبارجية، كأفٌ 
بلمٌية أف توجد نسبتو اػبارجٌية، كما دل اؼبكتمل إفاديٌا كاٌلذم يريد اؼبتكٌلم من نسبتو الك

يف الٌنظريٌة الٌلغويٌة العربٌية فقد  مثيل للمكوف الوظيفٌي الٌتداكرليغفل العلماء العرب عن التٌ 
استباف من غَت كجو أٌّنم عاعبوا اعبملة على مساؽ الٌتخاطب، فشكلت األساليب 

كجاء  ،الٌنحويٌة كالببلغٌيةاإلنشائٌية عندىم حجر األساس يف الٌدراسات األصولٌية ك 
ربليلهم لتلك األساليب دقيقا إذل درجة أٌف أحباث "أكستُت كسورؿ "ال يبكن أف نعتربىا 

 إاٌل تابعا ؼبا حبثو العرب يف ىذا اجملاؿ.

 الكـــالم

 إنشــاء خـبـر

صادق مع اعتبار 
 المخبر بصدقو

كاذب مع عدم 
 االعتقاد بصدقو
 

اليقبل الحكم عليو ال بالصدق وال 
 بالكذب

نسبتو الكالمية مطابقة  يقصد من ال
 يحاول إيجاد مدلول خارجيّ الواقع  

 يطابق الواقع

ة نسبتو الكالميّ 
 تطابق الواقع

 ة النسبتو الكالميّ 
 تطابق الواقع



 

 

 
 
 

 المبحث الثاني: 
 األفعال الكالمّية في الّدراسات الغربّية

 
 نظرية األفعال الكالمّية  - 1  

  ون أوستينجاألفعال الكالمّية في أبحاث  – 2
 سورلون األفعال الكالمية في أبحاث ج - 3  
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 مهيد:ت
يف  الٌنظريٌات اٌليت كاف ؽبا صدل كبَته  عٌد نظريٌة األفعاؿ الكبلمٌية من أىمٌ تي 

، فقد يت قاـ عليها االذباه الٌتداكرلكالرٌكيزة األساسٌية الٌ  ؾباؿ الٌدراسات باػبصوص
 استأثرت باىتماـ الباحثُت يف جوانب الٌنظريٌة العاٌمة الستعماؿ الٌلغة.

من ؾبموع اؼبعارؼ لنظريٌة األفعاؿ الكبلمٌية جعل منها إٌف االىتماـ اؼبتزايد 
رسي الٌلغة من قطب الرحى يف الٌدراسات الٌلسانٌية الٌتداكلٌية اؼبعاصرة، خاٌصة عند دا

حبيث انصٌب اىتمامها على دراسة ما يفعلو اؼبتكٌلموف بالٌلغة من  .1منظورىا الٌتداكرل
ض إقباح العملٌية الٌتواصلٌية بُت اؼبتحٌدثُت كما تبلي  األفعاؿ كإقبازىا، كتأثَتىا كذلك بغر 

تاٌما دكف أف وبدث  "ال يبكن أف يكوف الفعل اإلقبازٌم ناجحان  : ذىب إليو "أكستُت"
، كبالفعل الكبلمٌي يبكن أف تتحٌقق الٌلغة كتتجسد يف عملٌية الٌتلٌفظ 2تأثَتا يف اؼبخاطب"

 ت اغبدكد القائمة بُت الفعل كالكبلـ.كاػبطاب، كباعتبارىا قٌوة فاعلة يف الواقع ألغ
 Theory Speech Actsة:نظرية األفعال الكالميّ -1

 "أكسفورد"ؿ ما ظهر يف مدرسة غوية أكٌ ظهر أثر نظرية االستعماؿ أك األلعاب اللٌ 
يها من و علبٌ ؿ من نػى كاف أكٌ J.austine "جوف أكستُت"كخاصة يف أعماؿ الفيلسوؼ 

" سَتؿ"الفيلسوؼ  عمٌقهاة مث ضبنوع من االستفا درسها الفبلسفة اؼبعاصرين إذ
j.searl ٌة منظمة، استطاع من خبلؽبا تطوير أسس ة منهجيٌ ل استمرارية دراسيٌ الذم مث

 ىذه النظرية.
 

                                                      

. 23فرانسواز أرمينكو، اؼبقاربة التداكلية، ص:  .1 
2.Austin (J.L.S) quand dire c’est fair,P:124. 
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 أوستين:ون جاألفعال الكالمّية في أبحاث  -1
عرؼ بو س ىذه النظرية ككاضع اؼبصطلح الذم تي مؤسٌ  "جوف أكستُت"عترب يي 

يت عشر الٌ  يتل ذلك يف ااضرات االثنكسبثٌ  ،غوية اؼبعاصرةة كاللٌ الدراسات الفلسفيٌ اآلف يف 
يف   1962، كنشرت بعد كفاتو سنة 1955" سنة Harvardألقاىا يف جامعة "ىارفارد 

. أحدث بطريقتو اػباصة ربوالت Think Withword   HowToDo "1   كتاب عنوانو "
غة كمجاؿ  غوية إذل فلسفة اللٌ اؼبعاصرة  من الفلسفة اللٌ غوم يف الفلسفة يف اؼبنعطف اللٌ 

 غة.فلسفي يبحث يف مشكبلت اللٌ 
بُت  ضادا لبلذباه الذم كاف سائدان مي  ة موقفان لث نظرية األفعاؿ الكبلميٌ ثٌ مى  

غة يف كصف كرسم الذين حصركا كظيفة اللٌ  Logical positivismةفبلسفة الوضعية اؼبنطقيٌ 
على  "أكستُت"، حيث أطلق كاذبان أك  ا يكوف صادقان كصفا إمٌ  stateofaffairesكقائع العادل 

ىناؾ العديد من  باعتبار أفٌ  PallayDescriptiveوصفية الىذا اؼبصطلح اؼبغالطة 
كن صف كقائع العادل، كال يبي ها ال تى شبو العبارات الوظيفية يف تركبيها كلكنٌ يت تي العبارات الٌ 

المرأتو مثبلن: "أنت  مسلم لصدؽ كالكذب، كأف يقوؿ رجلأف ينطبق عليها معيار ا
 بل Statement Tomake كال تنشئ قوالن ي، جطالق" ال تصف شيئا من كاقع العادل اػبار 

  . أين ينطلق من موقف جديد كىو: أفٌ 2فهي أفعاؿ كبلمية  performationؤدم فعبلتي 
الوحدة  فٌ إواصل كبالتارل فللتٌ ة اعبمل كالعبارات مهما كانت طبيعتها قابلة كمعدٌ  كلٌ 

ا تسعى إذل أف فإّنٌ  ،غة ىي األفعاؿ الكبلمية، كإذا اعتربنا األقواؿ أفعاالة للٌ األساسيٌ 
ياؽ ا بالسٌ اؼبسألة ال تتعلق بالصدؽ أك الكذب فقط كإمبٌ  فٌ إكبقق شيئا ما. كبالتارل ف

                                                      
 .43. 42: ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص.1
 .43: اؼبرجع نفسو ص. 2
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دنا أٌف ما قدمو جتنا الٌلغة ك كإذا نظرنا يف استعماال .1فيها الفعل أيضا يت متٌ كاؼبناسبة الٌ 
 :2"أكستُت" لنظريٌة األفعاؿ الكبلمٌية يكمن يف نقطتُت أساسيتُت

النقطة األكذل تتمٌثل يف رفضو ثنائية الٌصدؽ ك الكذب، أٌما النقطة الثٌانية تتمٌثل يف إقراره 
 زارد تلفظو بقوؿ فالقوؿ ىو إقبجعملو دب جزبأٌف كٌل قوؿ عبارة عن عمل، فاؼبتكٌلم ين

 .لفعل ما يف الوقت نفسو
ل يف غوية، سبثٌ قبز عن ىذا الطرح األكستيٍت بعدا آخر بالنسبة لؤلقواؿ اللٌ أي 

غوية اؼبنتجة من طرؼ األفراد يف إطار النشاط االجتماعي الذم ربملو الصياغات اللٌ 
فدكرىا ال ينحصر يف نقل  .غةالتواصل، كىو بعد مهم يف نظره بالنسبة لوظائف اللٌ 

بار ككصف الوقائع، كتوصيل اؼبعلومات إذل اؼبتلقي عن طريق عبلمات صوقية، بل األخ
لفظ هبا، بدؿ قناعات األفراد كاعتقاداهتم دبجرد التٌ  تنجز يف الواقع كتي ىناؾ أفعاالن  إفٌ 

 .3"قباز لفعل كإنشاء غبدثإحداث التلفظ ىو إ" حيث اعترب ىذا الفيلسوؼ أفٌ 
حيث أطلق على النوع  ،سبييز نوعُت من األقواؿسعى أكستُت يف البداية إذل  

كىو اؼبلفوظ اؼبرىوف ببعض  Performatoie Locationاألكؿ مصطلح األقواؿ اإلقبازية
غة قباز ما قيل عن طريق التلفظ. فاللٌ إ مٌ أ. 4يت ربقق الفعل الذم سبسيوجاح الٌ شركط النٌ 

كاألمنيات كالًتغيب  عودتشتمل على أسئلة كعبارات تعجب كأكامر كتعابَت خاصة بالو 
اشل مصطلح األقواؿ اإلخبارية )التقريرية( بينما أطلق على النوع الثٌ كالتشجيع...
Constative Location  كىي األقواؿ اػباضعة ؼبعيار الصدؽ كالكذب مثل اؼبلفوظ افتح

                                                      
 .104: كاللغة، ص الزكاكم بغورة، الفلسفة. 1

. 22:،ص(مرجع سابق) اعبيبلرل دالش، .2  
 .17:، ص1991جوف أكستُت، نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة، ترصبة عبد القادر قنيٍت، افريقيا، الشرؽ، الدار البيضاء، .3
 .43. 42: ؿبمود أضبد كبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص.4
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كربقيق الفعل مستقبل سباما عن تلفظ  ،ا صحيح أك خاطئالباب...، فهذا ملفوظ إمٌ 
Constativeكبالتارل يصبح ىذا اؼبلفوظ تقريريا اعبملة

.غَت أف أكستُت استخلص الحقا 1
قباز إما تعمل ىي األخرل على  األقواؿ التقريرية غالبان  عدـ دقة ىذا التمييز، ذلك أفٌ 

ىناؾ أفعاؿ كبلمية قد تأيت يف سياؽ حاؿ ما يف صفة خربية  فٌ إفعل اإلخبار، كبالتارل ف
و ينقل اعبملة من نٌ إقبازم فإ"أقوؿ" فعل  صافية كدبا أفٌ  ماء: السمثبلن  .كتفيد اإلقباز 
كل ذم يظهر فيو على الشٌ د نوع اؼبلفوظ من خبلؿ الفعل الٌ قباز كيتحدٌ اػبرب إذل اإل

 ارل:التٌ 
  .تونس، ملتئم ،، قرأ، رسمتوفٌ :: مثل أفعال إخبارية-أ

 .فبتعان  ران صفلكم  ،2مثل: أرجو، أسبٌت، أشكر، أرفضنجازية: إأفعال -ب
قبازية كعدـ ربققها مستخدما أشار أكستُت إذل إمكانية فشل األقواؿ اإل

أك  Happyوفقة ا أف تكوف مي فهي إمٌ  ،عن معيار الصدؽ كالكذب ـبتلفان  حياؽبا معياران 
كلضبط قباح أك فشل الفعل الكبلمي كضع أكستُت ؾبموعة من  Happy Unة فقو غَت مي 
 فهي: الشروط التكوينية افأمٌ  .3تكوينية كقياسيةركط كقسمها إذل شركط الشٌ 
 كجود إجراء عريف مقبوؿ كلو أثر عريف معُت...-1
 .مات ؿبددة ينطق هبا أناس معينوف يف ظركؼ معينةأف يتضمن اإلجراء نطق كلٌ -2
 ؤىلُت لتنفيذ ىذا االجراء...اس مي أف يكوف النٌ -3
 .أف يكوف التنفيذ صحيحا-4

                                                      
  www.elaph.comهورىا كتطورىا عادؿ الثامرم، التداكلية ظ. 1
 .22: اعبيبلرل دالش، مدخل إذل اللسانيات التداكلية، ص. 2
 44: ؿبمود أضبد كبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص.3
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 .يكوف التنفيذ كامبل أف-5
 :1فهي Regulative اسيةالقيّ روط الشّ ا كأمٌ 
 جراء صادقا يف أفكاره كمشاعره.كوف اؼبشارؾ يف اإليأف -1
 .أف يكوف اؼبشارؾ صادقا يف نواياه-2
  .أف يلتـز القائل دبا يلـز بو-3
 .أف تكوف مبنية للفاعل-4
 م.ف يكوف زمن الفعل ىو زمن اؼبتكلٌ أ-5

 ركط القياسية، ذلك أفٌ ة مقارنة بالشٌ ركط التكوينية مهمٌ أكستُت الشٌ اعترب  
 بإخفاء األداء  دائيان أق كاف ذلك كإذا دل تتحقٌ  ،قافَّ وى األكذل إذا ربققت كانت فعبل أدائيا مي 

Misfire .  ٌقباز الفعل: أم ركط القياسية( فهي ليست ضركرية إلا بالنسبة للثانية )الشٌ أم
Abuseق ينتج إساءة أداء الفعل ا إف دل تتحقٌ أّنٌ 

خرؽ أحد ىذه  ح كذلك أفٌ وضٌ ، كيي 2
 ركط كفيل بتحويل اعبملة إذل عبارة كصفية.الشٌ 

يف آخر مرحلة من مراحل حبثو إذل  "أكستُت"ل باإلضافة إذل ىذا اعبهد توصٌ 
م كلٌ يت ينطقها اؼبتا األصوات الٌ كاعترب أّنٌ  ،ة إذل نطقية أك لفظيةتقسيم األفعاؿ الكبلميٌ 

م يت يقصد من خبلؽبا اؼبتكلٌ قبازية كىي الٌ إك  ،عجميبصورهتا الًتكيبة الفعلية كمعناىا اؼب
 .كتأثَتية كىي ما ىبلفو القوؿ من تأثَت ،الوصوؿ إذل بعض األىداؼ كاؼبرامي كاألغراض

 كيبكن إصباؿ ىذا التصنيف فيما يلي:

                                                      
 .44: ؿبمود أضبد لبلة، اؼبرجع السابق، ص.1
 .44: اؼبرجع نفسو  ص.2
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يت تنتمي إذل صبل سليمة كىي تلك األلفاظ الٌ ":  ElocutionaryAct" فعل التلفظ:-1
م معُت كتعٍت قوال يت تصدر من متكلٌ أم تلك األصوات الٌ ، 1كبويا كذات داللة معينة

ة حبسب تقسيم ذات معٌت معُت. كيندرج ربت ىذا القسم ثبلثة أفعاؿ لغوية فرعيٌ 
 2أكستُت:

 .سلسلة من األصواتب: يعٍت التلفظ الفعل الصوتي -1-1
يف اؼبعجم كتكوف خاضعة  ان يقـو بانتهاج كلمات يكوف ؽبا رصيد: الفعل التبليغي -1-2

 .لقواعد النحو كالًتكيب
 يل إليو.مات كدالالهتا حسب ما ربي ل يف الربط بُت الكلٌ : يتمثٌ الفعل الخطابي -1-3

بلثة متداخلة فيما بينها ة الثٌ األفعاؿ الفرعيٌ  ذبدر اإلشارة يف ىذا اؼبقاـ إذل أفٌ 
يت تنتمي إذل لغة كقت كاحد. فنحن ننتج سلسلة من األصوات الٌ  ا تنجز يفحبيث أّنٌ 

نا يف أيضا، ألنٌ  كن معرفتو، كتنجز ىذا العمل بقصد مساكو معينة ضمن شكل عريف يبي 
من خبلؿ إنتاج األصوات نقـو يف الوقت ذاتو بأحداث فإرادتنا،  علىم العادة ال نتكلٌ 

فهم يف قولو: "ككبن نى  "فاف دايك"أشار  حيث، 3كتركيبية ةفونولوجية كمورفولوجية ككبوي
وع إذل أصل الكلمة ييفهم اؼبعٌت من جدبعٌت الر .4من فعل الكبلـ األصلي... النحوم:

 .خبلؿ سٌياقها الٌنحوم
 

                                                      
 .55: مسعود صحراكم ، التداكلية عند العلماء العرب، ص. 1
 56: مسعود صحراكم، اؼبرجع السابق، ص.2
( مصر)سعيد حسن عبَتم، دار القاىرة للكتاب . ، علم النفس، مدخل متداخل االختصاصات، تر(دايك)نوف أفاف . 3
 .130: ، ص2001، 1ط
 .265. 263: ، اؼبرجع السابق، ص(دايك)نوف أفاف . 4
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 Illocutionary Act: فعل قوة التلفظ-2
ة  يت تنتج من أم صيغة كبلميٌ يتصل ىذا اعبزء من التصنيف بالوظائف الٌ 

فظي من معٌت ؤديو الفعل اللٌ "ىو ما يي  االستفهاـ... كدبعٌت أدؽٌ  كالوعد كالسؤاؿ ك
تعلقة بقصد فعملية إقباز الفعل الكبلمي كربققو مي  .1كمن خلف اؼبعٌت األصلي"إضايف يى 
 دا كمن شبة االستجابة لو.امع القصد فهما جيٌ م كفهم السٌ اؼبتكلٌ 

كن حصرىا اإلقبازم يبي د كفقها الفعل يت يتحدٌ يضع أكستُت بعض اؼبقاييس الٌ 
 :2يف النقاط اآلتية

 ظر من الكبلـ.تإٌف الفعل اإلقبازم ينجز يف الكبلـ ذاتو، فهو إذف ليس نتيجة تن-
 .اسبة لوإٌف الفعل اإلقبازم قابل للتفسَت كالتأكيل بواسطة صيغة إقبازية من-
 ك صيغة اصطبلحية تواضعية.إٌف الفعل اإلقبازم ذي -
 Perlocutionary Actفعل أثر التلفظ: -3

 أم، 3قناع كاالرشاددبعٌت التسبب يف نشوء آثار يف العواطف كاألفكار كاإل
عينة يف سياؽ لة دبقاصد مي م يف بنية لغوية منتظمة ؿبمٌ نتجها اؼبتكلٌ يت يي مات الٌ الكلٌ  أفٌ 
 دث أثرا على اؼبتلقُت أك اؼبستمعُت.د تعمل على تبلي  رسالة، كربي ؿبدٌ 

ر أكستُت كاف يف مستول القبوؿ قبازم الذم انبثق يف تصوٌ ىذا البعد اإل إفٌ 
فُت ـبال ،للتلفظات قبازمقركا بالطابع اإلأ نغويُت الذياؼبعريف لدل لببة من الفبلسفة كاللٌ 

ركزكا  نيستهاف بو من اؼبناطقة كالفبلسفة الوضعانيُت الذي بذلك رؤل صبع كبَت ال
                                                      

 .45: اؼبعاصر، صؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم، .1
 1السياؽ كالنص، الشعرم، من البنية إذل القراءة، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، اؼبغرب ،الدار البيضاء،ط: علي آيت أكشاف. 2

 .71: ، ص2000
 .57: ؿبمود صحراكم، مرجع سابق، ص. 3
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 ،رؼ باؼبعٌت القضوم للجملة التقريرية اػبربيةاىتمامهم يف دراسة اؼبعٌت يف إطار ما عي 
بالصدؽ أك الكذب دكف إعطاء أدسل اعتبار  ضوياكننا اغبكم عليها قيت يبي كىي اعبملة الٌ 

تأثركا باؼبنعطف اؼبعريف  نغويُت الذياألمباط األخرل من اعبمل، كمن بُت الفبلسفة كاللٌ 
عترب ىذاف حيث اي  ،A.Auchlinكأنطواف أكشلن j.Moeshler األكستيٍت: جاؾ موشبلر

نظرية أفعاؿ  أفٌ  Introductionà la Linguistique Contemporaineاألخَتاف يف مؤلفهما 
هاـ يغة ىي كصف العادل، اإلكظيفة اللٌ  الفكرة القائلة أفٌ  الكبلـ مرتكزة على "الثورة ضدٌ 

اؼبلفوظات التقريرية تقـو على ثنائية الصدؽ كالكذب، فالعكس من  كلٌ   الوصفي، كأفٌ 
قباز ىذا إغة ىي التأثَت على الواقع كالسماح ؼبن ينتج اؼبلفوظات كظيفة اللٌ  فٌ أذلك: 

فالوظيفة  .1"لصدؽ كالكذبلالفعل، كيف ىذه اغبالة ال زبضع اؼبلفوظات الثنائية 
دث القطيعة بُت تطبيق معيار الصدؽ يت ربي لٌ ى من اؼبلفوظات ىي ايت تتأتٌ الٌ  قبازيةاإل

 .م معٌُت ر من متكلٌ يت تصدي اؼبلفوظات الٌ  كالكذب ككلٌ 
دبثابة الدعامة ة لكبلميٌ ا م قامت عليو نظرية األفعاؿٌلذقباز ااعتبار اإليبكن  

يت أخفقت يف الكثَت من األحياف صورات كالتنظَتات التقليدية الٌ ، خببلؼ التٌ 2األساسية
قبازم اؼبنبثق من يف إعطاء القيمة اغبقيقية للملفوظات بسبب تغاضيها عن البعد اإل

ينجر من آثار ـبتلفة عنها كقلب القناعات قواؿ كاػبطابات اؼبتلفظ هبا، كماكاأل العبارات
 كالتأثَت عليها كاالذباه كبو قلب حركية الواقع كجوىره.

                                                      
1.JaqueMoeshler ,AntonieAuchlin, Introduction à linguistique contemporaine, 

deuxième édition, armande  colin/Her Paris, 1997.2000, p 135. 
2
.Voire .F.Recanati , la transparence et l’énonciation, Edition du seuil, Paris, 

1979, P:100. 
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إذل ؾبموعات  تُت تصنيفا لؤلفعاؿ الكبلمية، من حيث معناىاـ أكسدٌ قى     
كىو  IllocutionaryForceكظيفية، معتمدا يف ىذا التصنيف على معيار "القوة االقبازية" 

 .1تقسيم غَت مستفيض باعًتاؼ أكستُت ذاتو
: كىي أفعاؿ تثبت يف بعض القضايا من Verdictivesاألفعال الدالة على الحكم -أ

 معًتؼ هبا رظبيا )القضاة كاغبكاـ(.سلطة 
ة يف فرض كاقع جديد مثل ىي األفعاؿ اغباملة لقوٌ :Exertivesأفعال الممارسة-ب

 خل.إاالنتخاب، التعيُت، الًتشيح...
م القياـ بعمل ما معًتؼ لـز اؼبتكلٌ ة تي : ىي أفعاؿ كبلميٌ Commisivesأفعال الوعد -ج

 خلإكالضماف كالتعاىد... بو من قبل اؼبخاطب، كمن أمثلتها: الوعد
ما   أك مثَت دثكىي ردكد األفعاؿ الناذبة غب: Behabitives أفعال السلوك-د

 كاالعتذار كالشكر.
ة عادة يف إيضاح تستخدـ ىذه األفعاؿ الكبلميٌ  :Expositivesأفعال العرض -ىػ

التوضيح النفي، الشرح ، كجهات النظر كاآلراء عن طريق اغبجج، مثل اإلثبات، التأكيد 
 خل.إ...

كاؼبقصود بذلك *2ةاشًتط أكستُت يف ربقيق الفعل الكبلمي عامل القصدي 
داللتو يعترب -يف قرارة نفسو-ذم يصدر عن شخص يرفضالفعل اإلنشائي الٌ  ىو أفٌ 

                                                      
 :، ص2003( 1)عمر بلخَت، ربليل اػبطاب اؼبسرحي يف ضوء النظرية التداكلية، منشورات االختبلؼ، الطبعة . 1

158.159. 
يقـو ىذا اؼبفهـو على أبعاد كمرتكزات تداكلية، كانت ؿبل اىتماـ الفبلسفة التحليلُت كالتداكليُت على حد سواء كقد نشأ *

مبدأ الفضاء اؼبزدكج لتمظهرات فعل : عن ىذا االىتماـ كالدراسة ؾبموعة من اؼبفاىيم اؼبًتاسة اؼبًتابطة كمنها على اػبصوص
 .44مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء، ص : تيجية، الصريح الضمٍت، مبط تنظيم اػبطاب، ينظراللغة، مبدأ االسًتا
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كجب على اؼبتلفظ بالفعل الكبلمي أف يكوف حامبل لقصد  ن، أي1قفعبل غَت متحقٌ 
، فإذا اعتذر ان فقكمو  ناجحان  كبلميان   صادؽ يف مكنونات نفسو لكي يتسٌت لو ربقيق فعبلن 

فعل  فٌ إعتذر منك" كىو ال يقصد ذلك حقيقة فأشخص من آخر بواسطة عبارة "
 د أشياء أخرل كالتهكمٌ م منا يستطيع أف يقصالشخص اؼبتكلٌ  ق، ألفٌ االعتذار لن يتحقٌ 

 أك االىتزاز أك الكذب أك اػبديعة أك ما شابو ذلك.
كإف -جهود أكستُت يف ىذا اؼبضمار ىو ضركرة اإلقرار أفٌ  لكن الشيء األىمٌ 

ا  دل تكن كفيلة كحدىا بوضع نظرية كاملة متكاملة لؤلفعاؿ الكبلمية، كإمبٌ  -كاف ىائلة
على عاتقها مسؤكلية خلق األسس اؼبنهجية يت ضبلت كانت دبثابة البذكر األكذل الٌ 

أعماؿ أكستُت كانت دبثابة نقطة  يت تقـو عليها ىذه النظرية، بصيغة أخرل: إفٌ اؼبعرفية الٌ 
 J.Searlرت السبيل اؼبعريف أماـ باحث كفيلسوؼ آخر "ج.سورؿ"دت كيسٌ انطبلؽ مهٌ 

 عمل ىو اآلخر على تطوير ىذه النظرية.
 :األفعال الكالمية في أبحاث ج.سورل -3

عمل الفيلسوؼ األمريكي على تطوير نظرية أفعاؿ الكبلـ ألكستُت مضيفا 
 Principle of excreationضافاتو ؽبذه النظرية مبدأ التعبَتية إبعض اؼببادئ ككاف من أىم 

اقتداء .2ما تريد قولو يبكن قولو" كلٌ   "أفٌ  ئم على أساس فكرة جوىرية مفادىا:القا
ملفوظ لساشل يعمل كفعل ؿبدد )أمر، سؤاؿ،  أمٌ  أفٌ  "سورؿ"بأكستُت اعترب 

  ،تعبَتات اؼبوقف التواصليساىم يف إنتاج بعض اآلثار كىبلق بعض خل( أم يي إكعد...
 قبازيةة اإلالقوٌ  ساسي للملفوظ الذم يبنحو قوتو ىواؼبكوف األ أفٌ  "اعترب كما

                                                      

. 158: عمر بلخَت، ربليل اػبطاب اؼبسرحي يف ضوء النظرية التداكلية، ص.  1 
.71: ، ص(مرجع سابق ) ؿبمود أضبد لبلة، . 2 
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Illocutionnary Force  ٌُي ة تطبٌ قوٌ ىذه ال إف  .1ضاؼ إذل اتول اؼبعنوم للملفوظ"ق كتي
 :2ىذا الطرح بإعطائها األمثلة التالية Kk.Orrechioni" يوشلركأك "د ؤكٌ تي 
 .ن كثَتاجوف يدخٌ -1
 .؟ن جوف كثَتا ىل يدخٌ -2
 .ن كثَتا ياجوفدخٌ -3
 .ن كثَتايا ليت جوف يدخٌ -4

ضوم، أم قؽبذه اؼبلفوظات األربع نفس اتول ال "أكركيوشل"إشارات  ربمل
ها يف اؼبقابل ىذه نفس اموؿ )كثرة التدخُت( كنفس اؼبوضوع )جوف(، كلكنٌ 

اؼبلفوظات ال ربمل نفس القوة اإلقبازية ففي اؼبلفوظ األكؿ نلمس أف قوتو تتمثل يف 
قوتو  فٌ إكبالنسبة للثالث فقبازية يف السؤاؿ، ا اؼبلفوظ الثاشل فتتمثل قوتو اإلأمٌ  ،التقرير

 قبازية يف التعبَت عن التمٍت.ا اؼبلفوظ الرابع فتكمن قوتو اإلتتمثل يف األمر، أمٌ 
و أيضا ك ىو تبادؿ للمعلومات كلكنٌ الكبلـ بدكف شٌ  إفٌ  "أكركيوشل"تقوؿ 

ربقيق ألفعاؿ مسَتة كفق ؾبموعة من القواعد... من شأّنا تغيَت حاؿ اؼبتلقي كتغيَت 
فهم قوؿ معُت يعٍت التعريف  معتقداتو أك كضعو السلوكي كينجز عن ذلك أفٌ  منظومة

غة من ظرية الكبلسكية ألفعاؿ اللٌ أم تنطلق النٌ  .3هو التداكرلخبارم، كتوجٌ دبحتواه اإل

                                                      
1.CatherineArbratorrechioni, Les Actes De Language, p:16. 
2.Voire ,Ibid, P: 16. 

، 1دراسة يف العبلقة بُت الٌنص ك السياؽ، عادل الكتب اغبديث، إربد، األردف، عماف، ط: خلود عموش، اػبطاب القرآشل. 3
 .31: ، ص 2008ق،1429
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ليست ىي اعبملة كال أم تعبَت آخر  نساشلواصل اإلنيا للتٌ الوحدة الدٌ  االعتقاد اآليت: إفٌ 
 .كستُتأ، كرائد ىذا االعتقاد جوف 1( بعض أمباط األفعاؿقبازإبل ىي استكماؿ )

 :2نشاط اجتماعي إذل التمييز بُت ثبلثة مستويات يف أمٌ  " سورؿ"كما عمد           
 .بعدد اتفاقات االجتماعية ربملها العبارة دكف التلفظ هبا سان:مستوى اللّ -1
السويسرم الذم سبنح العبارات : كيقابلها الكبلـ باؼبفهـو مفهوم الحوافز الفردية-2
 غوية دالالت معينة يف حالة التلفظ هبا.اللٌ 
: يعٍت شرح أسباب اختيار داللة على مستوى االشتراطات االجتماعية الواسعة-3

 معينة دكف اللجوء إذل انتقاء دالالت أخرل.
ذم ق الٌ غة ينتقل من ذلك اؼبفهـو الضيٌ جوىر اللٌ  ـ فإفٌ على ما تقدٌ  بناءن 

ا جهاز غة بأّنٌ ذين نظركا إذل اللٌ إليها من طرؼ الفبلسفة كاؼبناطقة التقليدين الٌ  سبني 
رؼ بثنائية )الصدؽ الكذب( طار تطبيق مفهـو ما عي إثباهتا يف إك  ،لوصف حاؿ األشياء

غة مفهوما آخر يشتغل على آليات كظيفية حركية ليصل إذل عطاء اللٌ إإذل جوىر مفاده 
 .شيء كقبل كلٌ  غة نشاط اجتماعي تفاعلي أكالن اللٌ  خرل مفادىا أفٌ أفكرة 

غة ال زبتلف عن بنية الفكر ككظيفتها تتجاكز كوّنا بنية اللٌ  أفٌ  "سورؿ"اعترب 
كسيلة تواصل إذل كسيلة تأثَت يف العادل كالسلوؾ، من خبلؿ انتقاء بعض العبارات 

اف بو يف مسألة التأثَت على ستهال يي  كبَتان   يت يبكن أف تلعب دكران الٌ  ()األفعاؿ الكبلمية
قوة ببلغية كامنة فيو  كالكبلـ ذي  اؼبتلقُت مهما كاف مستواىم أك خلفياهتم على أساس أفٌ 

تظهر يف حاؿ النطق بو، كقوة أخرل تأثَتية على مستول اؼبتلقي تظهر من خبلؿ اآلثار 
                                                      

.32. 31: ، ص(مصدر سابق)خلود عموش .  1 
.94. 93: بوجادم خليفة، يف اللسانيات التداكلية، ص.  2 
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هبذا اؼبفهـو ال يبكن إذا استمر  ان ربديد داللة صبلة ما اعتداد فٌ إكبذلك ف.1كالنتائج اؼبًتتبة
 ىا.يت تقرٌ فصل قيمتها الوصفية عن قيمتها اؼبلفوظية الٌ 

نا نقـو أنٌ  Act Speech 1969يف كتابو أفعاؿ الكبلـ  j.Searl" سورؿ"يرل 
 بأربعة أفعاؿ حُت تتلفظ بعبارة ما.

الصوتية كالًتكيبية : يتمثل يف التلفظ بعبارة لغوية ما طبقا للقواعد التلفظ بالكلمات-1
من الفعل الصويت كالًتكييب عند أكستُت(  غة على كبو صحيح )كىو يضم كلٌ لتلك اللٌ 
ٍت أظبي فعل قوؿ شيء ما باؼبعٌت العادم التاـ أداء للفعل التعبَتم إنٌ  "سورؿ"يقوؿ 

كأظبي دراسة اؼبنطوقات حق ىذه النقطة، كمن ىذه اعبوانب باسم دراسة التعبَتات أك 
 .انب الًتكييب للكٌلمة يف سياقها .أم أنٌو ال يهتم باعب2ات التامة للكبلـالوحد

كاؼبتحدث بو أك اػبرب  Reforenceث عنو أك اؼبرجع : يشمل اؼبتحدٌ ضويقال الفعل-2
Prediction 3ُت نبايكينقسم حسبو إذل فرعُت أساس: 

اؼبتكلمُت )اؼبتكلم لة بُت سهم يف ربط الصٌ يي  Relegation Act: حاليالفعل اإل-2-1
 كن توضيح ذلك من خبلؿ األمثلة اآلتية:كالسامع(، كيبي 

 .أنصحكم دبغادرة القاعة-1
 .عنًتة بن شداد شاعر جاىلي-2
 .بليدة مدينة الوركد-3

                                                      

.18: ، ص1998اؼبلفوظية، ترصبة قاسم اؼبقداد، من منشورات ارباد الكتاب العرب، جاف سرفوشل، .  1 
. 108: الزكاكم بغورة، الفلسفة كاللغة، ص  .2 

. 71: ص.أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر . ؿبمود أضبد لبلة .3 



اإلطار النظري لألفعال الكالمّية  الفصل األول                                       
 

91 

أحالت على اآلنا يف أنصحكم بصيغة الفعل اؼبضارع "أفعل"  (1)فاعبملة 
كعلى "األنتم" بالضمَت "كم" الذم وبيل إذل ؾبموعة من األشخاص يف العامل 

فيحيل إذل اسم شخص معُت معركؼ يف ( 2)ا عنًتة بن شداد يف اعبملة أمٌ  اػبارجي.
 إذل اسم علم ؼبكاف معُت. (3 )مة بليدة يف اعبملةعادل الشعر كما ربيل كلٌ 

يت مات الٌ الكلٌ  ذلك أفٌ  ؛بُت اإلحالة كفعل كاإلحالة كنتيجة "سورؿ"ز يٌ مى 
مات معجمية ذات معٌت ف صبلة ما إذا عزلت عن سياؽ اؼبتحدثُت هبا تكوف كلٌ كوٌ تي 

 كتفقد دالالهتا على التخصيص أك التعريف أك التحديد.، 1عاـ
ىو االسنادم أم أف تستند نسبة اموؿ أك  Preaching Actالفعل الحملي: -2-2

أم  ،اغبمل إذل اؼبوضوع ااؿ عليو، كأف كبمل على شخص أحلنا عليو فعل شيء ما
عنًتة بن شداد شاعر "مثل قولنا يف اعبملة السابقة  أف ننسب إليو فعل ذلك الشيء

نسبنا لو فقد أحلنا بعنًتة على شخص معُت كضبلنا عليو فعل شيء معُت، ف  ،"جاىلي
 الشعر أك اشتغالو بالشعر.

اؼبتكلم ىو  مل كنتيجة، ذلك أفٌ عبمل كفعل كاعببُت ا "سورؿ"كما ميز 
عن الغرض  النظرإذل اؼبوضوع ؿبموال ما قد يكوف فعبل أك صفة بغض  يسندالذم 

الفعل  إذل تصور قوامو أفٌ  دعمٌ ك  ا أك سبنيا أك إخبارا أك هتديدا.اؼبنجز الذم قد يكوف أمر 
( كمع ذلك ال تعترب القضية Proposal) 2بلف قضية كاحدةحارل كالفعل اغبملي يشكٌ اإل

 فعبل كبلميا.
 

                                                      

. 153. 152: وبي بعطيش، كبو نظرية كظيفية للنحو العريب، ص .1 
. 25: مدخل إذل اللسانيات التداكلية، صاعبيبلرل دالش،   .2 
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 Illocutionary  Actنجازي( الفعل الغرضي: )اإل-3

أك  ستعمل هبا التعبَت، فقد يكوف ربذيران ييت د الطريقة الٌ ىو الفعل الذم وبدٌ 
كهبذا يكوف الفعل الغرضي تلك  ،(1خلإمرؾ...أمثل )أنصحك،  ان أك أمر  ك كعدان أ هتديدان 

ضوم قكيتداخبلف الفعبلف ال ،غةاستعماؿ اللٌ  عتباراتامن خبلؽبا  زيت تربي اؼبساحة الٌ 
لآلخر  فعل من ىذين الفعلُت مكمبلن  كالغرضي فيما بينها تداخبل شديدا هبعل كلٌ 

دكف أف يكوف لنا مقصد معُت من نطقو، كيعترب  حبيث ال يبكن التلفظ بفعل قضوم
غوم  لبلتصاؿ اللٌ  Unité Minimaleقبازم دبثابة الوحدة الصغرل الفعل اإل "سورؿ"

  .العتماده على الٌلغة يف ربديد مقصد الكبلـ2ككلٌ 
 Perlocutionary  Actالفعل التأثيري: -4

قبازية السابقة دثها األفعاؿ اإليت ربي اؼبفهـو النتائج كالتأثَتات الٌ  ىذاسد هبي   
شعره بالسعادة، زنو كقد يي على أفكار كمعتقدات اؼبستمع، فقد ىبيفو كقد وبقره كقد وبي 

شيئا حقيقية كاقعة أك حبث شخصا معينا  فعلى سبيل اؼبثاؿ ردبا يقنع شخصا معينا أفٌ 
بل يبلزمو كهبذا ىذا اؼبفهـو ال ينفصل مع مفهـو قوة التلفظ  دبعٌت أفٌ  ،3ألداء شيء ما

 يز "سورؿ" بُت نوعُت من على ىذا األساس يبي ك  عن طريق القوؿ. ينجز اؼبرء فعبلن 
 4القواعد:

قباز الفعل إد معايَت دٌ يت ربي ىي القواعد الٌ  Constitutive Rules: القواعد التأسيسية-أ
 م إذل فشل الفعل الكبلمي.ؤدٌ ل فيها يي خلٌ  الكبلمي كإقباحو كأمٌ 

                                                      

.. 108: الزكاكم بغورة، الفلسفة كاللغة، ص  .1 
. 72: ص. ؿبمد أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر .2 

. 108: ،ص(مرجع سابق ) الزكاكم بغورة،  .3 
4.Les actes de langage , essai de philosophie de langage, P: 72.73. 
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يت ربكم كتسَت أشكاؿ القواعد الٌ  ىي Normative rulesالقواعد الضابطة: -ب
م العبلقات بُت األشخاص نظٌ يت تي لوكات اؼبوجودة يف الواقع مثل: قواعد التهذيب الٌ السٌ 
كن أف زبتل دكف أف يفشل الفعل الكبلمي، كمثاؿ ذلك لعبة الشطرنج حيث يت يبي الٌ 

حديد بدؿ اػبشب دكف أف يؤثر ذلك على سَت أك  كرؽأدكات من  استعماؿ يبكننا
كدل يكتف "سورؿ"  ؤدم إذل فشل الفعل الكبلمي.عبة فخرؽ أحد ىذه القواعد ال يي اللٌ 

ا هبذه القواعد بل أضاؼ إليها ؾبموعة من اؼبعايَت بلغت حوارل اثنا عشر معيارا، يرل أّنٌ 
علينا تصنيفها حبسب سهل ، كمن مث تي 1قبازيةساعد على التمييز بُت األفعاؿ اإلتي 

 "سورؿ"ضافة إذل ىذه اعبهود اقًتح باإل قبازم كآخر.إفعل  االختبلفات اؼبوجودة يف كلٌ 
 تصنيف األفعاؿ الكبلمية إذل طبسة أصناؼ:

Assersifsاالخباريات )االثباتيات(-1
2

: 
تكوف عندما يتعهد اؼبستمع حبقيقة اػبرب، كىي سبثيل حقيقي للمعادل كمن 

 التصنيفات. ة ككاـ التقريرية كاألكصاؼ الطبيٌ أمثلتها: األح
 Directivesاألوامر: )التوجيهات( -2

ا ، أم أّنٌ 3مل اؼبخاطب على فعل معُتحبة اؼبعنية ىي األفعاؿ الكبلميٌ  
 ىانات كالعقود كالضمانات...إخل.دىا يف الرٌ قب إذ ،األكذل ةجلدر ية باهدٌ تعفعاؿ كبلمية أ

 
 

                                                      

.  1. 224: التحليل اللغوم عند مدرسة أكسفورد، ص: إظباعيل عبد اغبقصبلح  
جوف سورؿ، العقل كاللغة كاجملتمع يف العادل الواقعي، ترصبة سعيد الغامبي، اؼبركز الثقايف، منشورات االختبلؼ الدار العربية . 2

، اعبزائر، ط  .217: ، ص2006، 1للعلـو
. 99: ،ص(مرجع سابق ) خليفة بوجادم،   .3 
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 Commissifsلزاميات )الوعديات( اإل-3
ا دبعٌت أّنٌ  ؛1يت يلتـز فيها اؼبتكلم بفعل شيء ماد يف تلك اؼبلفوظات الٌ تتجسٌ 

 ة بالدرجة األكذل كقبدىا يف الوعود، العقود الضمانات ...إخل.ة تعهديٌ أفعاؿ كبلميٌ 
 expressive التعبيرات: )التصريحات(-4

2
 

عرب اؼبشتملة على كلمات كعبارات تي ل يف اؼبلفوظات أك األفعاؿ الكبلمية تتمثٌ         
عُت مع مراعاة شرط الصدؽ، كمن زاء كاقع أك شيء مي إم عن اغبالة  الشعورية للمتكلٌ 

 االعتذارت كالتهاشل.... أمثلتها التشكرات ك
ؾ )س/ص + خاصية( حيث  øؽبذه الفئة بالرمز اؼبوارل: ع  "سورؿ"يرمز   
فراغ )رمز فارغ(الذباه اؼبطابقة )ؾ( إز إذل ( ترمøلى الغرض من التعبَت ك )عيشَت )ع( 

على اغبالة السيكولوجية )النفسية( اؼبعرب عنها يف أداء األفعاؿ الغرضية ؽبذه الفئة  يدؿٌ 
كىي سبثل اؼبدل اؼبتغَت ؽبذه األفعاؿ، حيث يعترب اتول القضوم خاصية كليس فعبل 

أم أٌف "سورؿ" أعطى كٌل  .3مع ا لػ )ص( اؼبستم كإمٌ ا لػ )س( اؼبتكلٌ كيكوف موجها إمٌ 
 .بُت األفعاؿ  زان سٌهل هبا عملية التمييز فئة رم

 Déclarationنجازات: اإل-5
ز ىذه الفئة من األفعاؿ بأدائها الناجح أين وباكؿ اؼبتكلم إحداث تغيَت تتميٌ 

ألفعاؿ ىذا الصنف بالصورة  "سورؿ"، كيرمز 4يف الواقع كعليو قبدىا يف التلفظ ذاتو
قباز أفعاؿ ىذه الفئة كالسهم )  ( يشَت إل الرمز )إ( ثٌ )ـ( حيث يبي øالرمزية التالية: )إ ( 

                                                      

. 99: ،ص(مرجع سابق )بوجادم خليفة،   .1 
. 218: جوف سورؿ، العقل كاللغة كاجملتمع، ص .2 

. كما بعدىا 232: التحليل اللغوم عند مدرسة أسكفورد، ص: صبلح إظباعيل عبد اغبق  .3 
. 100: ، ص(مرجع سابق)بوجادم خليفة،  .4 
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( øا )إذل الكلمات كمن الكلمات إذل العادل أمٌ  العادلاذباه اؼبطابقة يكوف من  إذل أفٌ 
يرجع السبب ك ، 1خبلص ك )ـ( ترمز إذل اؼبتغَت القضومعلى عدـ كجود شرط اإل تدؿٌ 

غة لتتماثل مع اكؿ التأثَت يف اللٌ التصروبات ربي  أفٌ  يفيف كجود سهم اؼبطابقة مزدكج االذباه 
  .العادل

ة، األفعاؿ بُت نوعُت من األفعاؿ الكبلميٌ  "سورؿ"ز ضافة إذل ىذا ميٌ باإل
 ة غَت اؼبباشرة.ة اؼبباشرة كاألفعاؿ الكبلميٌ الكبلميٌ 

 ة:األفعال الكالمية المباشر  - أ
م فيكوف معٌت ما ينطقو قبازية مراد اؼبتكلٌ ا اإلق قوهتٌ ىي األفعاؿ اليت تطبٌ 
يف كتابو "ىل يوجد  "ستانلي فش"فها عرٌ ، أك ىي كما يي 2مطابقا حرفيا ؼبا يريد أف يقوؿ

صل: أفعاؿ الكبلـ مباشرة كغَت مباشرة، كتأسس ىذاف النوعاف على نص يف ىذا الف
فإذا كجدنا توافقا بُت  ،العبلقة بُت الًتكيب كالوظائف التواصليةبنية اعبملة حيث تكوف 
نا نكوف أماـ فعل نٌ إف أمر(، استفهاـ، صبلة )خرب صلية يف كلٌ االًتكيب كالوظيفة التو 

الفعل الكبلمي اؼبباشر ىو ذلك الفعل  وامو أفٌ ي تعريفا آخر قً فلكما ني .3قبازم مباشر"إ
كىو يعٍت حرفيا ما يقوؿ: كيف ىذه اغبالة يكوف م يف خطابو الذم يتلفظ بو اؼبتكلٌ 

قبازيا على اؼبتلقي كبقصده أف ينتج ىذا األثر من خبلؿ إم قاصدا أف ينتج أثرا اؼبتكلٌ 
مقاربة ذبعل من األفعاؿ الكبلمية  ا حقان .إّنٌ 4قباز"جعلو اؼبتلقي يدرؾ قصده يف اإل

 ملة كمعٌت القوؿ، باعتبار أفٌ بُت معٌت اعب ر على تطابق تاـٌ يت تتوفٌ تشمل األقواؿ الٌ 
                                                      

. 238. 232: ،  ص(مرجع سابق) صبلح إظباعيل عبد اغبق  .1 
. 38: علي ؿبمود حجي الصراؼ، األفعاؿ اإلقبازية يف العربية اؼبعاصرة، ص  2 

. 08: اؼبرجع نفسو ص  .3 
. 135: عبد ا ؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب ،ص  .4 
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ما يستعمل عبارات كأساليب صروبة كمباشرة خالية من الغموض كظاىرىا  م كثَتان اؼبتكلٌ 
 ال زبالف القصد الذم يصبو إليو، كمن خبلؽبا يستطيع السامع أف يدرؾ مراد اؼبتكلم.

 األفعال الكالمية غير المباشرة: -ب 
م شيئا ػ أم أف يقوؿ اؼبتكلٌ 1مزية مراد اؼبتكلٌ قباهتا اإليت زبالف فيها قوٌ فهي الٌ 

م التعبَت بشكل ضمٍت ق األمر بأقواؿ يرمي من خبلؽبا اؼبتكلٌ و يعٍت شيئا آخر كيتعلٌ لكنٌ 
 .2د اؼبعٌتعن شيء آخر غَت اؼبعٌت اغبريف مثلما ىو الشأف يف االستعارة كحاالت تعدٌ 

قوؿ ننا يف حالة التعبَت البسيط ننطق جبملة كاحدة كنقصد ما أنٌ  "سورؿ"كعليو يرل 
، ففي كثَت من 3األمور ال تسَت دائما هبذه البساطة سباما، كلكن اؼبشكلة تكمن يف أفٌ 

 الرل للمنطوؽ.األحياف ىبتلف اؼبعٌت اؼبقصود عن التعبَت اغبريف الدٌ 

م من قوؿ ن خبلؽبا اؼبتكلٌ ن ميت يتمكٌ "يوجد بعض اغباالت الٌ "ؿر سو "يقوؿ            
سنادم إؿ ذلك على مقولة ذات ؿبتول صبلة كىو ال يريد هبا معناىا الظاىر، كيدٌ 

ىل  م( أف يتلفظ جبملة:ظ )اؼبتكلٌ ت ذلك دبثاؿ فيقوؿ: يبكن للمتلفٌ يتثبٌ  متٌ  ،4مغاير
م استفهاما حوؿ مقدرة تستطيع أف تناكلٍت اؼبلح؟ فهو ملفوظ ال يطرح بو اؼبتكلٌ 

م فيها االنتقاؿ من اؼبعٌت أم يتٌ  ،اؼبخاطب تقدصل اؼبلح لو كلكن يدعوه إذل سبكينو منو
قبازية غَت عددا من األفعاؿ اإل "سورؿ". ناقش5الظاىر إذل معٌت آخر بطريقة غَت مباشرة

أىم البواعث  يت تكوف استفهاما مقصودا بو الطلب، كالحظ أفٌ اؼبباشرة خاصة تلك الٌ 

                                                      

. 99: ، ص(مرجع سابق) عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم،   .1 
 .50: ص، ؿبمود أضبد كبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر  2.

. 129: ، نظرية الفعل الكبلمي، ص18: التداكلية من أكستُت إذل غوفماف، ص: ببلنشيو فليب .3 
. 124: علي ؿبمود حجي الصراؼ األفعاؿ اإلقبازية يف العربية اؼبعاصرة، ص  .4 

. 51: ،ص(مرجع سابق)ؿبمود أضبد كبلة .5 
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ب يف اغبديث مث اختار التوجيهات غَت اؼبباشرة النوع ىو التأدٌ على استخداـ ىذا 
مبوذجا فقسمها إذل ؾبموعات حبسب قدرة السامع على أداء الفعل كرغبتو فيو كالبواعث 

قبازم ىيئتها الًتكيبية على زيادة اؼبعٌت اإل قبازية غَت اؼبباشرة ال تدؿٌ إليو. فاألفعاؿ اإل
م فكيف يقوؿ شيئا كيعٍت شيئا معٌت اؼبتكلٌ  "سورؿ"لق عليو ا الزيادة فيما أطمبٌ إاغبريف، ك 

 ىذا يف .1اؼبخاطب شيئا لو معٌت كيفهم معٌت آخر؟ عف فبكنا أف يسمو آخر؟ ككيف يك
 "سورؿ" تعاريف ؽبذه األفعاؿ كفقا لرؤيةالؾبموعة من  وفـ العلماء كالباحثاؼبلمح قدٌ 

 اؼبطورة لطرح أكستُت من بينها:
عليها  تدؿٌ  يت الالكبلمية غَت اؼبباشرة تلك األفعاؿ ذات اؼبعاشل الضعيفة الٌ األفعاؿ -

كىي تشتمل  ،يف ربديدىا كالتوجيو إليها ياؽ دخبلن للسٌ  صيغة اعبملة بالضركرة كلكنٌ 
يف عملية  ركُتالركن ال أفٌ  ف من خبلؿ التعريفنستش .2حوارية" على معاف عرفية ك

يت تشتمل على األفعاؿ الكبلمية غَت اؼبباشرة ات الٌ بالفهم الصحيح للملفوظات كاػبطا
ىنا ؾبموعة اؼبعطيات  ياؽكنعٍت بالسٌ  ،كردت فيو ىذه التلفظاتاؽ الذم ذلك السيٌ 

مثل اؼبكاف  Interactionalة إذل العملية التفاعلية بصلٌ  تي يت سبى كالعوامل كالظركؼ الٌ 
باإلضافة إذل عوامل ثانوية أخرل   اؼبعرفية.ؼبتحاكرين كاػبلفيات كالزماف كالعبلقة بُت ا

كالعرؼ السائد كتنغيم العبارات كما شابو ذلك من أمور ؽبا عبلقة باغبدث الكبلمي 
عليها يف كصوؽبا إذل اؼبعٌت اػبفي  زفبٌا يعٍت أٌف لعملية الفهم أسسان ترتك .3كركافده

 .للملفوظات

                                                      
 .81: ، ص(مرجع سابق )ؿبمود أضبد لبلة. 1
 .35: التداكلية عند علماء العرب، ص: مسعود صحراكم. 2
 .99: ، ص(مرجع سابق )علي ؿبمود حجي الصراؼ، . 3
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هـو آخر لؤلفعاؿ ي "د.ؿبمد العبد "وبيلنا على مفنلفيف موضع آخر  
إٌف العرؼ ىو ملمح رئيسي للتمييز بُت ما ىو مباشر كما "الكبلمية غَت اؼبباشرة يقوؿ 

أٌف األفعاؿ الكبلمية غَت  كوبرص "عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم" على 1"ىو غَت مباشر
اير معٌت غعن القصد دبا يي  ما "اسًتاتيجية لغوية تلميحية يعرب هبا اؼبتكلٌ اؼبباشرة مفادىا أّنٌ 

فظ مستثمرا يف ذلك عناصر  عنو بغَت ما يقف عنده اللٌ عرٌب اػبطاب اغبريف ػبطابو، فيي 
ن . أين يبكن تعداد أىم النقاط األساسية اؼبتعلقة بالفعل الكبلمي غَت اؼبباشر م2السياؽ
 بينها.

بعمليات ي أف يقـو على اؼبتلقٌ  .أّنٌا اسًتاتيجية تلميحية غَت مباشرة، أم غَت صروبة-
مركزة يف ؾباؿ السياؽ متا النقطة الثانية فاستداللية يستدرج من خبلؽبا اؼبعٌت، أمٌ 

ياؽ م الستخداـ ىذا النوع من األفعاؿ معتمدا عناصر السٌ كحيثياتو حبيث يلجأ اؼبتكلٌ 
 ساعد اؼبتلقي للوصوؿ إذل الفهم الصحيح.يت تي الٌ  3 )النفسي، الثقايف، ...(

أتذىب "لغى فإذا قاؿ لك صاحبك: ة لؤلفعاؿ غَت اؼبباشرة هبوز أف تي أٌف القوة اإلقبازي-
؟ فقد تلغي القوة اإلقبازية غَت اؼبباشرة كىي الطلب ليقتصر الفعل على "معي إذل اؼبكتبة

 قوتو اإلقبازية اؼبباشرة كىي االستفهاـ.
 ـ "سورؿ"ة، قدٌ لة لنظرية األفعاؿ الكبلميٌ ىذه اعبهود اؼبكمٌ  ضافة إذلباإل

يت ر الشركط الٌ قباز يتجاكز فيها تصوٌ اقتداء بأكستُت صبلة من الشركط اؼبتعلقة بنجاح اإل

                                                      

99: .األفعاؿ اإلقبازية ، ص:  علي الصراؼ   .1 

. 370: عبد اؽبادم بن ظافر الشهرم، اسًتاتيجيات اػبطاب، ص  .2 
. 22: سانية، الرباط، صأضبد اؼبتوكل، أفاؽ جديدة يف نظرية النحو الوظيفي، كلية األداب كالعلـو االن .3 
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يت يعتربىا ضركرية ق إال باستيفاء بعض اؼببادئ الٌ قدمها أكستُت "فاإلقباز حسبو ال يتحقٌ 
 :ىي

 Propostionnel Contentشروط المحتوى القضوي: -1
اليٌت  Proposition)نسبة إذل القضية  ق بأف يكوف للكبلـ معٌت قضوميتحقٌ      

 Prédicationث بو أك خرب كمتحدٌ  Référencم ث عنو أك مرجع القضو تقـو على متحدٌ 
، أم أٌف ىذه األساسيات )اؼبكونات( ذات 1ىو اؼبعٌت األصلي للقضية ماتول القضو ك 

صيغة لغوية أك فعل   ألمٌ  مؤطر كربكم اتول القضو يت تي ة ىي الٌ نسانيٌ العبلقات اإل
 كبلمي.

 Preparatoryالشرط التمهيدي: -2
قباز الفعل، لكن ال يكوف إعلى  م قادران م ىذا الشرط "إذا كاف اؼبتكلٌ يتٌ    

فعل اؼبطلوب سينجز يف اجملرل اؼبعتاد  م كاؼبخاطب أفٌ من اؼبتكلٌ  من الواضح عند كلٌ 
 اإلقباز. ـبإسبام يف الوضع الذم يسمح لو ، دبعٌت أف يكوف اؼبتكلٌ 2ألحداث أك ال ينجز"

 :Sincerityشرط اإلخالص -3
بل يقوؿ ف ،يف أداء الفعل م ـبلصان ربقيق ىذا الشرط "حُت يكوف اؼبتكلٌ  يتمٌ            

قباز إم أم أف ينوم اؼبتكلٌ  .3و قادر على فعل ما ال يستطيع"أنٌ غَت ما يعتقد، كال يزعم 
 اؼبطركحة.الفعل الذم تسند لو القضية 

 : Essentielالشرط األساسي -4

                                                      

. 22: أضبد اؼبتوكل اؼبرجع سابق ، ص .1 
. 22: أضبد اؼبتوكل، أفاؽ جديدة يف نظرية النحو الوظيفي كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية، الرباط، ص .2 

. 48:اؼبرجع نفسو ص  .3 
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أم أف يقصد  ،م التأثَت يف السامع لينجز الفعلاكؿ اؼبتكلٌ ربقيقو "حُت وبي  يتمٌ 
 تلفظو القياـ بالفعل مناط التلفظ.زمو م أف يلي اؼبتكلٌ 

تبٌُت لنا من خبلؿ ما تقٌدـ، أٌف القواعد اليٌت أرسى معاؼبها كل من أكستُت 
، إذا أصبحت بنظرية األفعاؿ الكبلمٌية غٌَت مسار أفق الدراسات الٌلسانٌيةكسَتؿ" اؼبتعٌلقة 

عن طريق التلفظ  قباز كاؼبمارسة، كالفعل يتمٌ مبسوطا لئل غة كفق ىذا اؼبنظور فضاءن اللٌ 
تأكيد فكرة جوىرية عمادىا أٌف كظيفة النطق  ىذا يف، ك ةة التفاعليٌ ة التواصليٌ أثناء العمليٌ 

كشف أم عبارة يت تى قباز الفعل ىو سبثيل الفكر أك اؼبقصدية الٌ إد سٌ أك التلفظ الذم هبي 
عمل من أجل ربقيق غايات كأىداؼ ا تى إمبٌ  ،عملية إنتاجية للكبلـ أمٌ  ة باعتبار أفٌ لغويٌ 

 فعل كبلمي أنٌو ذك بعد مقصدم.  كن اعتبار أمٌ ذا يبي كهب معينة.
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 تمهيد:  
إٌف اؼبرتكزات الفكريٌة كاؼبنهجٌية اليٌت اعتمدىا األصوليوف يف مقاربتهم 

ىذا  ائو اؼبكونة لو. كلعلٌ جز انسجاـ النَّص كترابط أللخطاب التداكرل ىو إيباّنم بوحدة 
ي الشامل كاٌتساؽ نهم من رؤية الوحدات يف إطارىا الكلٌ اإلجراء اؼبعريف ىو الذم مكٌ 

 الٌنصوص بعضها ببعض كوجو من أكجو التأكيل.
ؤمن بأفَّ الدرس األصورل تناكؿ جانبا كبَتا من تراثنا التطبيقي تي  الرؤية اٌليت

ة ضمن فدرسوا ظاىرة األفعاؿ الكبلمية كىي أنساؽ لغويٌ  .نو بوجو خاصكالببلغي م
ق بالفعل الكبلمي كما مة ناجعة فيما يتعلٌ نظرية اػبرب كاإلنشاء، ككانت ؽبم آراء متقدٌ 

. فقد 1غَتىا مدل تأثَته يف حياة الفرد كألفاظ العقود كالبيوع كعقود الزكاج .... ك
أفعاالن كبلميَّة فرعية جديدة منبثقة عن األفعاؿ الكبلمية ل األصوليوف إذل اكتشاؼ توصٌ 

 األصلية دل يتعرض ؽبا اؼبعاصركف، إذ دل تعرفها الثقافة الغربية اؼبعاصرة.
ة يف علم يف ىذا البحث سنتناكؿ اؼبسائل التطبيقية لنظرية األفعاؿ الكبلميٌ 

مية اؼبنبثقة، ككيف أصوؿ الفقو، ككيفية تعامل الفكر األصورل مع ىذه األفعاؿ الكبل
 غية تطوير ىذه اؼبفاىيم اعبديدة لتتبلءـ مع كلية الٌنصاستثمر العلماء كٌل أدكات الٌلغة بي 

د أنظمتها اإلببلغية حبسب تعٌدد أمباط ثقافات اجملتمعات عرب "الٌلغة تتعدٌ ألفَّ :
غٌَت حبسب تغٌَت تمع  تتدة يتواصل هبا أفراد اجملغة كظائف متعدٌ .ىذا يعٍت أٌف للٌ  2العصور"
 .ثقافاهتم

                                                      
 .165:مسعود صحراكم،  التداكلية عند علماء العرب،  ص.1

2.Ernst cassirer, la philosophie des formes symbolique, tradiction, de 
Hansenlove et Jean Lacoste, Minuit, Paris, 1972, p: 131. 
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علماؤنا بالكبلـ ٌ بإسناد صحيح" كأٌف ما يقصده  أٌف الكبلـ ال ينعقد إالتبٌُت 
يقصده أكستُت بالفعل الٌلفظي، ذم يقـو على نسبة اؼبسند إذل اؼبسند إليو ىو عُت ما الٌ 

و يقصده "سَتؿ "بالفعل القضوم، أٌما ما يقصده كٌل منهما بالفعل اإلقبازم كىكما 
م فيكاد علم أصوؿ الفقو كٌلو يكوف قائما على ىذا النوع من الذم وبمل قصد اؼبتكلٌ 

 هذا دليل على أٌف الكبلـ عند األصوليُت يعتمد على اؼبسند كاؼبسند إليوف .1األفعاؿ"
 .م الذم يقصده اؼبتكٌلمز اكربطو بالفعل اإلقب

 :الكالم عند األصوليين-1
 ،الٌلغوم تفوؽ عناية الٌلغويُت كالببلغيُتصوؿ للٌدرس إٌف عناية علماء األ

ساليب باالعتماد على استقراء األ صحيحان  ذلك أٌّنم حاكلوا فهم الٌنص الشرعي فهمان 
، أك ترىيبان  ، ترغيبان أك ّنيان  اىتمامهم باؼبعٌت اؼبتضٌمن فيو أمران ك ة كدراستها كاؼبفردات العربيٌ 

 ،على دراسة الًتاكيب كاأللفاظ العربيةعتمد فيها اي كانت ىذه القواعد لغوية ا  كؼبٌ 
قبل أف يدخلوا  غوية أك مباحث األلفاظخٌصصوا مقدمات أطلقوا عليها اسم اؼببادئ اللٌ 

 ص.يف صلب موضوعات أصوؽبم كقواعدىم الستنباط اغبكم من النٌ 
ؿ لعلماء األصوؿ من ىذه الدراسة ىو البحث عن كيفيات اؽبدؼ األكٌ  إفٌ  
 حاة كالببلغيُتكقد اختلف عملهم عن عمل النٌ " ،ب عليولقصد اؼبًتتٌ فهم اك تلٌقي اػبرب 
غوم بالنظر يف داللة األلفاظ على اؼبعاشل من جهة الوضع اللٌ  عٌتال يي  بكونو عمبلن 

بالٌنظر يف فضيلة تلك الداللة  ٌتعحاة، كما ال يي فحسب، كىي داللة عاٌمة اختٌص هبا النٌ 
ارع" دبعرفة ما يريده "الشٌ  عٌتا يي ياف من الببلغيُت، كإمبٌ كىي داللة خاٌصة عيٍت هبا أىل الب

ك أ أمرعلى كجو اػبصوص كالتحقيق، كأف يريد إفادة مضموف اػبطاب أك التكليف ب
                                                      

 .107:ؿبمود أضبد لبلة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر، ص.1
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التخيَت حىٌت يستخرج من ذلك أحكاـ الوجوب كاغبرمة  النهي عنو على سبيل اإللزاـ أك
 .كيفية تلٌقي اػبرب كالقصد منولٌي بُت علماء األصوؿ حوؿ  جفاالختبلؼ  .1اإلباحة "ك 

كبلـ للق باؼببادئ الٌلغوية من تعاريف يف ىذا الصدد اؼبتعلٌ "الشوكاشل"واصل يي 
يقع عن ماىية الكبلـ أك عن كيفية داللتو، مث ؼبا كانت أف بقولو" اعلم أٌف البحث إٌما 

و، أك عن داللتو كضعية فالبحث عن ىذه الكيفية إٌما أف يقع عن الواضع أك اؼبوضوع ل
ؿ حباث طبسة... مث ذكر اؼبقصود من البحث األكٌ أعرؼ هبا الوضع، فهذه الطٌريق اٌليت يي 

. 2"كىو يقاؿ باالشًتاؾ عن اؼبعٌت القائم بالنفس كعلى األصوات اؼبقطعة اؼبسموعة"
ها تقسيم هبعلنا نستشف يف ظلٌ  قة بشأف تعريف الكبلـالشوكاشل هبذه التخرهبة اؼبتعلٌ ف

 ؼبستحضرة يف التعريف على النحو التارل:اعبوانب ا
 

  

                                                      
 .344:نشاء يف العربية، صميبلد خالد، اإل .1
. ىو اإلماـ العبلمة اجملتهد القاضي ؿبمد بن علي بن ؿبمد  بن عبد ا الشوكاشل، كلد يف ّنار االثنُت الثامن ك العشرين من

ـ كالشوكاشل نسبة إذل عدشل شوكاف، نشأ اإلماـ الشوكاشل بصنعاء،  فقرأ القرآف 1760. ىػ1173شهر ذم القعدة سنة 
لنحو كالعركض كآداب البحث كعلـو اللغة، طالع عدة كتب من كتب التاريخ كاألدب الكرصل، حفظ عٌدة ـبتصرات يف الفقو كا

سنة كسبعة أشهر، الشوكاشل، البدر الطالع 76ـ بصنعاء عن 1834ىػ،1250من صبادل اآلخرة سنة 27تويف ليلة األربعاء 
 .دبحاسن من بعد القرف السابع، دار اؼبعرفة، بَتكت

 .40:ـ، ص1999، 1، ط1ج،صوؿ، ربقيق أضبد عزك، عنابة، بَتكت، دار الكتاب العريب األالفحوؿ إذل ربقيق اغبق من علم الشوكاشل ؿبمد بن علي، إرشاد .2
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 نشاء فتختزؿ كاإلأٌما القواعد اٌليت ارتكز إليها األصوليوف للتمييز بُت اػبرب  

 ما يلي:في
نشاء من اػبرب على أساس إللة يف سبييز اة الٌلغويُت كاؼبتمثٌ اىا عامٌ يت تبنٌ : القواعد الٌ الً أوّ 

ذه النسبة مطابق خارج الٌلفظ فهو خرب كإاٌل ؽبفإف كانت  فظ.امة اغباصلة باللٌ النسبة التٌ 
 .ت النسبة عن مقتضى الٌلفظ أفادت اػبرب ك العكس جأم إذا خر  .1فإنشاء

ذه القواعد ما بيانو: "اػبرب عبارة ىىػ( يف شأف  631)ت "مدماآل"شَت يي 
سين  عن الٌلفظ الٌداؿ بالوضع على نسبة معلـو إذل معلـو أك سلبها على كجو وبى

م بو الٌداللة على النسبة أك السكوت عليو من غَت حاجة إذل سباـ مع قصد اؼبتكلٌ 

                                                      

 .199:، ص2اآلمدم، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ج.1
.التغليب  سيف الدين اآلمدم، ىو سيف الدين أبو اغبسن علي بن أيب علي بن ؿبمد بن سادل بن ؿبمد العبلمة اآلمدم

،  يف آمد من دار بكر،  ك نسب إليها،  كقرأ هبا القراءات على (ىػ551) اغبنبلي مث الشافعي،  فقيو أصورل كباحث كلد سنة 
يد الشيخ ؿبمد الصفار، كعمار اآلمدم، كحفظ اؽبداية يف مذىب أضبد بن حنبل،  تفٌقو على يدم أيب الفتح ابن اؼبٍت 

فدرس فيها ك اشتهر،  لديو  كبو عشرين مصنفا منها، أبكار األفكار يف أصوؿ الدين،  غاية اؼبراـ اغبنبلي،  انتقل إذل القاىرة 
ىػ، خَت الدين الزركلي،  األعبلـ،  دار العلم للمبليُت،  631يف علم الكبلـ، األحكاـ يف أصوؿ االحكاـ،  تويف بدمشق سنة 

 .332:، ص4ج

 الوضع داللة األلفاظ

 الموضوع داللة الخطاب ،الكالم

يالمتلــــــــــــــــــــقّ   لوالموضوع 

قواعد االستعمال و طرائقو   طريقةاالستعمال 
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سىلًبهىا"
ثبوت النسبة الوجودية أك بم كوبكي  بو اؼبتكلٌ ربِّ عى يػي عٍت اػبرب موضوع لً أ، فهو 1

عليو ىذا القوؿ  ما ينمٌ  من أىمٌ  .إفٌ 2سلبها، قاصدا بذلك حكاية الثبوت أك السلب
 تلكم التفرقة بُت اؼبسكوت عنو كالداؿ عليو، فاػبرب قد وبتمل الٌصدؽ أك الكذب.

 3ػبرب ثبلثة أمور ىي:احٌد  نان ىػ( ميبيٌ  606)ت "الرازم "ذكر         
 أنٌو الذم يدخلو الٌصدؽ أك الكذب. -1
 و الذم وبتمل التصديق كالتكذيب.أنٌ  -2
أنٌو كبلـ مفيد بنفسو كإضافة إذل "ىػ(  436)ت  "أبو اغبسُت البصرم"ما ذكره  -3

صف : أٌف اػبرب ال يتٌ "الشوكاشل"اؽ يقوؿ يأمر من األمور نفيا أك إثباتا. كيف نفس السٌ 
قاؿ الواقع كاالعتقاد، فإف خالفهما أحدنبا فكذب. في بالصدؽ إاٌل إذا صبع بُت مطابقة 
 .4"كذب ما خالفهما أك أحدنباطابق الواقع كاالعتقاد كاليف تعريفهما ىكذا: الٌصدؽ ما

فظ، مع نشاء فهو ما كضع من الٌلفظ ليستعمل يف إيقاع النسبة كإهبادىا بذلك اللٌ أٌما اإل
 .ب مطابقة اإلنشاء النسبةأم هب .5القصد إذل اإلهباد كاإليقاع

)ت  "البصرم "نشاء حبسب الغرض كما كرد عن: يفصل األصوليوف بُت اػبرب كاإلثانيا
نا أٌف األمر قسم من أقساـ الكبلـ غَت اػبرب ال يدخلو الصدؽ ككبن قد بيٌ :" ىػ( 436

ما بُت طلب  ان نا فرقدكالكذب، كقد بٌُت أىل الٌلغة ذلك كإذا رجعنا إذل أنفسنا عق
يف طلب الشيء من الغَت،  الشيء كاإلعبلـ عنو كاإلخبار، كأنٌو قد يكوف لنا غرضه 

                                                      
 .202:صنفسو اؼبصدر اآلمدم، .1
 .122:خدهبة ؿبفوظ ؿبمد، تأصيل الفرضية اإلقبازية يف الفكر الٌلغوم العريب القدصل، ص .2
 .122:ص، (ابقمرجع س)، خدهبة ؿبفوظ ؿبمد.3
 .123:، ص1الشوكاشل، إرشاد الفحوؿ،  ج.4
 .349:نشاء يف العربية، صميبلد خالد، اإل. 5
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فلم يبتنع أف يضع أىل الٌلغة لفظُت حبسب ىذين يف أف نعلم الغَت بو  كيكوف لنا غرضه 
لة إذل ذلك الغرض، كال يكوف إخبارا عنو، صٍ فظتُت كى الغرضُت كتكوف كٌل كاحدة من اللٌ 

اػبرب ىو قولنا: زيد يف الدار ليس ىو إخبار عن إرادتنا اإلخبار عن كونو يف  أال ترل أفٌ 
كوف زيد يف الدار، فكذلك قولنا: الدار، بل ىو كصلة إذل بلوغ غرضنا من إعبلـ غَتنا  

 .1"افعل" ىو كصلة إذل غرضنا من طلب الفعل من غَتنا كليس ىو إخبارا عن غرضنا"
 .فهذا فصل يف غرض األمر

اإلرادة ىي اػبصيصة اؼبمٌيزة للطلب من اػبرب،  : ذىب بعض األصوليُت إذل أفٌ ثالثا
يقوؿ البصرم يف ذكر ما يتخذ من مقاييس لتمييز األمر كالنهي من اػبرب: "فأما قاضي 
القضاة رضبو ا فإنٌو قٌسم الكبلـ اؼبفيد إذل األمر كالٌنهي كما معنانبا كإذل اػبرب، فقاؿ: 

خاطب لغَته إٌما أف يفيد حاؿ نفسو فيدخل 
ي
 عن فيو األمر كالٌنهي ألٌف األمر ينبٍتاؼب

عن كراىتو، كإٌما أف  ئعن إرادة األمر كالٌنهي ينب ئبً نى األمر يػي  ألفٌ ك "إرادة األمر كالٌنهي، 
كالقصد كالغرض معنياف ـبتلطاف دبفهـو اإلرادة، ألٌف  عن حاؿ غَته فيكوف اػبرب ئينب

ر اإلرادة بأٌف فسٌ إذ ىيم سبييزا خاصا، يز بُت ىذه اؼبفاالبصرم دل يبي ف .2اؼبراد ىو القصد"
من غرض  البدٌ اؼبتكٌلم البد أف يكوف غرضو إيقاع اؼبأمور بو، كيف ذلك الر جوع إذل أنٌو 

 كإرادة.
ظر إذل الطرح األصورل فإٌف نظرهتم زبتلف، ذلك بوضعهم إذا ما حاكلنا النٌ              

االستخبار كالوعد، كما أٌّنم ال يقٌسموف ألفاظ اإلنشاء  ،النهيك اػبرب يف مقابل األمر 

                                                      

 .9:ص منشورات كلية اآلداب كالعلـو االنسانية،( ـ.د)، (دط) ،الزىرم نعيمة، األمر كالنهي يف الٌلغة العربية.1
ـ، بَتكت دار الكتب 1983، 1البصرم، ؿبمد بن علي بن الطيب، اؼبعتمد يف أصوؿ الفقو، ربقيق خليل اؼبيس، دط، ج.2

 .16:العلمية،  ص
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أعمالو إذل إنشاء طليب كغَت طليب كإمٌبا يقٌسمونو يف الغالب إذل ألفاظ ـبتصة باإلنشاء ك 
ألفاظ مشًتكة بُت اػبرب كاإلنشاء. كىم بذلك يقًتبوف ك يكوف منها الطليب كغَت الطليب، ك 

يث كاف تصنيفهم لؤلعماؿ الٌلغوية قائم على داكليُت حبمن النظرة اغبديثة لدل التٌ 
ت األعماؿ اؼبباشرة صنفُت: أعماؿ لغوية مباشرة كأعماؿ لغوية غَت مباشرة، إذ اختصٌ 

 فة إذل ؾبموعات.ة على معناىا بالوضع ك مصنٌ بأدكات أك تراكيب دالٌ 
دكا لئلنشاء كشركطو إذل خصوصيات نإٌف األصولٌيُت يف دراستهم است مثٌ 

ة على األحكاـ كأنواع التكليف من نواهو كأكامرو، ة شرعيٌ ما وبتوم عليو من أدلٌ ك  ،القرآف
ف منها فقد كضعوا مقاييس خاصة بالتكليف الشرعي كصنفوىا حبسب األركاف اٌليت يتكوٌ 

 :1كاٌليت تتمٌثل فيما يلي
 كىو اػبطاب فنظركا يف ـبتلف صيغو ك ألفاظو.:اغبكم  -1
 كاػبلق.كىو من لو األمر :اغباكم  -2
 كىو اؼبخاطب اؼبكٌلف باألفعاؿ. :اكـو عليو -3
 الفعل اؼبأمور بو أك اؼبنهي عنو. ىوك  :كاكـو فيو -4

م عموما نشاءات اٌليت ينجزىا اؼبتكلٌ مث عمدكا إذل تعميم ىذه األركاف على اإل
كما ذكرنا بأصوؿ الفقو كأحكاـ  األحواؿ كفقا لشركط ترتبطك يف ـبتلف اؼبقامات 

صل بو من شركط كمبادئ ربٌدد نشاء كما يتٌ اإلتعكس اىتماـ األصوليُت ب ىيك  العقيدة.
 األطراؼ اؼبسانبة فيو.ك طبيعتو 

 
 

                                                      
 .125:خدهبة ؿبفوظ ؿبمد، تأصيل الفرضية اإلقبازية يف الفكر الٌلغوم العريب، ص.1
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 األىلية شرط القدرة و -1-1
إقبازه سواء ك للمتكٌلم اؼبنشئ شرط القدرة على طلب الفعل أك إيقاعو  اكضعو            

الٌطبلؽ، كجعلوا ك شئا ألعماؿ البيع كالشراء كاالهبار كالزكاج نأكاف آمرا أك ناىيا أك م
 قدرة اؼبخاطب نوعُت.

يكوف  ف كشرطو أفٍ :"اؼبكلٌ (505يقوؿ الغزارل )ت  ،قدرة على فهم اػبطاب -
كال يبكن ذلك إالٌ  اعة كاالمتثاؿ،لطٌ ه اعاقبلن يفهم اػبطاب ......ألٌف التكليف مقتضا

ن فكٌل خطاب متضمٌ  العلم باؼبقصود كالفهم للتكليف.كشرط القصد بقصد االمتثاؿ 
 .1لؤلمر بالفهم، فمن ال يفهم فكيف يقاؿ لو: افهم؟"

ل باكـو أمور تتصٌ  قدرة على إيقاع ما ىو مطلوب منو كفبٌا يقتضيو ىذا الشرط -
أك التهديد  التعجيز يكوف فبٌا ييراد بو فيو، كىو الفعل اؼبأمور لو فقد اشًتطوا فيو أاٌل 

 .2راد لو ذلك "ليس يف اغبقيقة بأمر"فاألمر الذم يي 
 : دشرط اإلرادة والقص -1-2

"فاألمر كالنهي يستلزماف طلبان كإرادة من اآلمر، فاآلمر  يقوؿ الشاطيب:
ب بعد تطبيق ىذه الشركط على ظاىريت . كيتطلٌ 3بو كإرادة إيقاعو" ن طلب اؼبأموريتضمٌ 

نجزىا كاليٌت يي  ،الٌلغويٌة كغَت الٌلغوية أك االستعمالٌيةالبحث ربديد الضوابط الٌتداكلٌية 
 م األصوليوف الكبلـ إذل منطوؽ كمفهـو ) قسمٌ ىنا قسٌ  اؼبتكٌلم األفعاؿ الكبلمٌية، كمن

 األكائل الكبلـ إذل مباشر كغَت مباشر( .

                                                      

 67:اؼبستصفى يف علم األصوؿ، ص ، الغزارل.1
 .378:ص ،3الشاطيب،  اؼبوافقات،ج.2
 .369:ص صدر نفسو ؼبا.3
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أٌما اؼبفهـو فهو ما  ،طقهم من داللة الٌلفظ قطعان يف ؿبل النفاؼبنطوؽ ما في 
"اؼبنطوؽ أقول يف داللتو من اؼبفهـو الفتقار  عدٌ كيي  .1النطق" فيهم من الٌلفظ يف غَت ؿبلٌ 

" .  كىا ىنا 2اؼبفهـو يف داللتو إذل اؼبنطوؽ، كعدـ افتقار اؼبنطوؽ يف داللتو إذل اؼبفهـو
 يف إطار اؼبنطوؽ.  كمعلـو أٌف األمر كالنهي يندرجاف ،  أٌف اؼبنطوؽ أصل للمفهـويتبٌُت 

 :  اػبرب كالطٌلب قائم على أساسُتليو ىو أٌف تصورىم للفصل بُتإلكن ما يبكن النظر 
  أّن الخبر والطّلب غرضان إلنجاز الكالم: -1

عٌلق بواقع اػبرب تصورىم فحسبهم قد تدد اؼبصواصل األصوليوف يف ىذا اليي            
يكوف لنا غرض يف طلب الشيء من الغَت ، كإعبلمو بو فلم يبتنع أىل الٌلغة يف أف يضع 
لفظُت حبسب ىذين الغرضُت. كىذا ما كقف عليو أكستُت يف اؼبرحلة الثالثة من تكوين 

ء عملٌية التلفظ، قٌسم الكبلـ حبسب فعل اؼبتكٌلم  كمقصده أثنا ثالفرضٌية اإلقبازيٌة حي
 فقد يكوف إخباران أك ّنيان أك أمران أك كعدان أك سؤاالن أك إنذاران أك كعيدان . 

 ديد وضبط الجوانب االستعمالية :حت -2
 ل فيما يلي : قاـ األصوليوف بوضع شركطو ؿبكمة لدراسة األسلوب الكبلمي كتتمثٌ  

 : كىو اػبطاب؛ فنظركا يف ـبتلف صيغو كألفاظو. الحكم ( أ
 مر كاػبلق (. كىو اآلمر) أم من لو األ الحاكم:ب(         

 : كىو اؼبخاطب اؼبكٌلف باألفعاؿ. المحكوم عليو ( ج
 كىو الفعل اؼبأمور بو أك اؼبنهي عنو . المحكوم فيو: ( د

                                                      

 .46:ص.3اآلمدم،  اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، ج.1
 .420:، ص2جفسو  ؼبصدر نا .2



 مستويات األفعال الكالمية في الفكر األصولي                        الفصل الثاني

112 

 : 1 ىييتاشًتطوا لنجاح الفعل اإلقبازم ما يبكن أف يطلق عليو بشركط اؼبتكٌلم كالٌ 
   .قدرة اؼبتكٌلم على الفهم -
قدرة اؼبتكٌلم على إقباز كإيقاع ما ىو مطلوب. كما أٌف الشرط التمهيدم عند  -

ي قادران على ق عندما يكوف اؼبتكٌلم أك اؼبتلقٌ إلقباز الفعل يتحقٌ  Searle سَتؿ
 .إقباز الفعل

اإلرادة، الغرض( كإف مٌت ك مصطلحات دقيقة )كالقصد  وفاستخدـ األصولي
ل بينها يشيد برغبتهم يف كجود معيار لدرجة العرض صاالتفاؽ على معانيها إاٌل أٌف الف

فق مع ما كصل إليو أكستُت حُت قابل يتٌ كما   االقبازية كما أشار إليها سَتؿ. أك القوة
ك)قباح، فشل( يف اعبمل اإلنشائية،  ،ذب( يف اعبمل اػبربيةكبُت اعبمل ؼبعيار )صدؽ،  

 مل.كانتهائو إذل إمكانية تطبيق اؼبعيارين على صبيع اعب
كمقامي، أٌما  يكن اػبركج بو تقسيم الكبلـ عند الببلغيُت إذل حقيقما يبي 

.ف فقسٌ و األصولي  ،كاإلنشاء كىكذا فقد اىتم بظاىريت اػبرب موه إذل منطوؽ كمفهـو
 ة متباينة، كلكلٌ النحاة كالببلغيوف كاألصوليوف علماءه ينتموف إذل حقوؿ معرفية علميٌ 

كما  ىدؼ يصبو إليو.ك ز يف اؼبعاعبة حقل من ىذه اغبقوؿ ميزاتو اػباصة كطابعو اؼبتميٌ 
ة لدراسة ذباكزكا اعبوانب الٌلغوية إذل اعبوانب غَت الٌلغوية، كاستحضركا اعبوانب الٌتداكليٌ 

 .أساليبوك الكبلـ 
 ازبذىا األصوليوف يتكيز على االعتبارات الٌلغوية الٌتداكلٌية الٌ مناص من الًتٌ  ال          

ة الستنباط حكم من السنٌ لة من الٌدالالت يف نصوص القرآف ك مدخبل لتوجيو دال
 األحكاـ.

                                                      
 .128:خدهبة ؿبفوظ،  تأصيل الفرضية اإلقبازية يف الفكر الٌلغوم العريب القدصل،  ص.1
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 القضايا الّلغويّة في البحث األصولي:-2
 ة الشريفة كالبحث فيما يدؿٌ ة النبويٌ قة بألفاظ القرآف كالسنٌ اؼبتعلٌ  ة:القضايا الدالليّ  -1

، كيي  ضاؼ إليو الظواىر كالعبلقات عليو اػبطاب من إيباء كإشارة كتنبيو كفحول كمفهـو
اكم/اؼبتشابو(، ،)د/اؼبطلق()اؼبقيٌ اػباصة يف إطار قانوف التقابل الثنائي: )العاـ / الدالليٌ 

 )اجململ/اؼبنفصل(.
هبا آراء النحاة أك كافقوىا كاىتدكا  اصورىا األصوليوف كخالفو كما يي  :ةالقضايا النحويّ  -2

 إذل الكثَت من اغبلوؿ الناضجة، كاعترب بعضهم كبو األصوليُت ىذا كبو داللة.
 المنحى الّتداولي في البحث األصولي:-3

كنظرية األفعاؿ اؼبقوالت التداكلية  كيفية استثمارىم للمفاىيم ك نعٍت بو  
ة كمعامبلتية بالكلمات، فردية  إقباز أفعاؿ دينيٌ كطريقة التعبَت إليقاع أحكاـ أك  الكبلمية

كانت أك صباعية، ككيفية تعاطيهم لؤلساليب الٌلغوية كاألغراض اإلببلغٌية التواصلٌية 
كالنٌيات كمراعاة الٌسياؽ كاؼبقاـ التأكيلية يف فهم اؼبقاصد  اؼبنبثقة عنها، كاإلجراءات

د يفٌضل يف بعض جوانبو ما قٌدمو الالت، بل إفَّ البحث األصورل قكربكيمها يف الدٌ 
.إذا تأملنا فلسفة التعامل الٌلغوم عند علماء األصوؿ فإنَّو يبكن استنباط 1علم اؼبعاشل 
، Morisمة ؼبا أنتجتو الفلسفة الٌلغوية أمثاؿ الفيلسوؼ األمريكي موريس رؤية متقدٌ 

االىتماـ على يف انصباب  O . Ducrot، كالفرنسي ديكركJ.Austinكاإلقبليزم أكستُت 
يبدك أٌف األصوليُت من ىذه الناحية .2صلُت بأفعاؿ الكبلـ: ماىيتو ككيفيتو فرعُت متٌ 

                                                      

 .167:التداكلية عند علماء العرب،  صمسعود صحراكم،  .1
 حبيب مونسي، مقاربة مقارنة بُت علم اؼبقاصد العريب كأفعاؿ الكبلـ الرباغمايت على اؼبوقع،  .2

http//www.maraya.net/inner P:151 
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ة قد استأثركا بالبحث فيما فٌرط فيو الكثَت من النحاة، كذلك من جراء فهمهم داكليٌ التٌ 
كما يطرأ عليو من  كأكجو استعماالتو، كإدراؾ مقاصده كأغراضو لطرؽ تأليف الكبلـ

ليؤٌدم معافو متعٌددة، كمن ذلك حبثهم يف ظاىرة األفعاؿ الكبلمية ضمن نظرية تغيَت 
 اػبرب كاإلنشاء.

 الّداللة عند األصوليين:-4
عليو لفظ  ة "فالذم يدؿٌ يف نظرىم تصوريٌ  أغلب األصوليُت أٌف الداللة أشار

عليو اعبملة:" زيد  ية بأذىاننا ؽبذا اغبديث، كالذم تدؿٌ القياـ ىو الصورة الذىنية اؼبنطقٌ 
ر قائم "ىو الصورة اغباصلة بأذىاننا للنسبة بُت زيد كالقياـ، كىو أمر قابل للتصوٌ 

ة ال اللة التصديقيٌ كلكن ىذه الدٌ  .كاإلدراؾ كالتصديق، أم قصد اإلخبار كاغبكاية عنو
ن فهم من قرائر بل تي للتصوٌ  ةفهم من لفظ اعبملة باعتبارىا ىيئة موضوعة اؼبعٌت قابلتي 

اللة يستدعي تصور صورة ذىنٌية مسبقة تفهم .فاغبديث عن  الدٌ 1حالية كدالئل سياقية "
 .من خبلؿ السياؽ الذم كردت فيو  كاعتمادىا على فهم القرائن اغبالية

 صيغة األمر عند األصوليين : -5
دل م كما عند الببلغيُت كالنحاة، بيد أّنَّ صيغة األمر  اعتٌت األصوليُت ب             

 من مثل: 2أك هبرم ؾبراه  يتوسعوا فيما يفهم منو األمر

                                                      

 .335:، ص(مرجع سابق ) ؿبمد حسن عبد العزيز، .  1
 .335:اؼبرجع نفسو ، ص.  2
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 .1﴾يـُْرِضْعَن َأْواَلَدُىنَّ  َواْلَواِلَداتُ ﴿:كقولو تعاذل اعبمل اػبربية اؼبستعملة يف اإلنشاء:-1
، أك مادة 2﴾ يَْأُمرُُكمْ  اللَّوَ  ِإنَّ  ﴿التعبَت دبادة الفعل اغبذر كمادة األمر كبو قولو تعاذل: -

، كمادة الكتاب يف قولو: 3﴾ُكمْ أَْيَمانِ  َتِحلَّةَ  َلُكمْ  اللَّوُ  فـََرضَ  َقدْ ﴿الفرض يف قولو تعاذل:
كضبل الفعل اؼبطلوب على اؼبطلوب منو كقولو  .4﴾اْلِقَتالُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ ﴿

 .5﴾يـَتَـَربَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ ﴿تعاذل:
 .6﴾ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى َوِللَّوِ ﴿كبو قولو تعاذل: اإلخبار بأنٌو عليو: -2
، كصفة بأنٌو 7" اْلَهْديِ  ِمنَ  اْستَـْيَسرَ  َفَما ُأْحِصْرُتمْ  فَِإنْ ﴿جعلو جزاء لشرط يف قولو: -3

رٌ  َلُهمْ  ِإْصاَلحٌ  ُقلْ ﴿خَت أك برٌّ يف قولو تعاذل:   .8﴾َخيـْ
 لَوُ  فـَُيَضاِعَفوُ  َحَسًنا قـَْرًضا اللَّوَ  يـُْقِرضُ  الَِّذي َذا َمنْ ﴿قرنو بوعد: كقولو تعاذل: -4

 .9﴾َكِثيَرةً   َأْضَعافًا
 ة المنبثقة عن الخبر:مستويات األفعال الكالميّ  -6

أشار األصوليوف إذل ؾبموعة من الظواىر اؼبنبثقة عن اػبرب كالشهادة كالركاية، 
شهاب الٌدين "يت ػبصها الدعول، اإلقرار، الوعد، الوعيد...، كىي الظواىر اػبربية الٌ 

                                                      

 .233سورة البقرة،  اآلية .  1
 .67سورة البقرة،  اآلية .  2
 .02سورة التحرصل، اآلية . 3
 .216سورة البقرة،  اآلية .  4
 .225سورة البقرة،  اآلية .5
 .97سورة آؿ عمراف، اآلية .6
 .196سورة البقرة،  اآلية .7
 .220سورة البقرة،  اآلية .8
 .245سورة البقرة،  اآلية .9

https://equran.me/tafseer-74-2.html
https://equran.me/tafseer-5231-66.html
https://equran.me/tafseer-223-2.html
https://equran.me/tafseer-235-2.html
https://equran.me/tafseer-390-3.html
https://equran.me/tafseer-203-2.html
https://equran.me/tafseer-227-2.html
https://equran.me/tafseer-252-2.html
https://equran.me/tafseer-252-2.html
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دعول خرب كاإلقرار خرب ق( يف قولو: "الشهادة خرب كالٌركاية خرب كال 684)ت "القرايف
طبقوا عليها قوانُت  ، مثٌ 1مة خرب كالنتيجة خرب...، فما الفرؽ بُت ىذه األخبار ؟ "كاؼبقدٌ 

قوانُت اػبرب مع مراعاة سياقاتو كأغراضو اؼبختلفة، فهذه أصناؼ لغوية مشاهبة أسلوبيا 
يريات َت "سَتؿ" ضمن التقر يكتندرج دبعا للخرب كلكٌنها ـبتلفة عنو يف الغرض كاؼبقصد،

أم أٌف اؼبتكٌلم  .2لية اؼبتكٌلم عن صحة ما يتلٌفظ بو"الذم بُتَّ مفهومو بأنٌو "إدراج مسؤك 
 .يت يتلفظ هبا كؿ عن األقواؿ الٌ ؤ اؼبتكٌلم مس
أٌدت بو مبلحظتو الدقيقة إذل التمييز بُت ىذه األصناؼ سبييزان يقـو على  

 العلماء، كبياف ذلك فيما يلي:أساس تداكرل يف معظم األحياف قٌلما قبده عند غَته من 
 الشهادة والرواية:-1

كبل من الشهادة كالركاية خربا ذلك باعتماده ثبلثة أشكاؿ من األفعاؿ "القرايف "اعترب 
 .3الكبلمية 

 ركاية ؿبضة كاألحاديث النبوية الشريفة. - أ
 شهادة ؿبضة كإخبار الشهود عن اغبقوؽ على اؼبعيٌنُت عند اغباكم.-ب
من الشهادة كالٌركاية كلو صور عديدة ) منها اإلخبار عن رؤية ىبلؿ شهر  مركب-ج

 رمضاف...(

                                                      
 .169.168:صحراكم،  التداكلية عند علماء العرب،  ص مسعود. 1
 .174:اؼبرجع نفسو ص .2
 .74:،  ص1شهاب الدين القرايف،  الفركؽ،  ج.3
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 ضح لنا أٌف الفصل بُت ىذه األنواع اؼبختلفة يستندسبق ذكره؛ يتٌ  على ما ابناءن          
عن اػبرب يو القرايف بػ "األثار اؼبًتتبة سمٌ عند علماء أصوؿ الفقو اإلسبلمي على ما يي 

 ، كىو أساس تداكرل كالفرؽ بينهما كاف من جهتُت:1ؼبخرب عنو"كاؼبتعلقة با
، فإف كاف اؼبخرب عنو أمرا عاما ال ىبتص دبعُت فهو ركاية، أٌما إذا  2نوع اؼبخرب عنو -

 نا خاصا فهو شهادة.كاف اؼبخرب عنو معيٌ 
ينظر من خبللو إذل ما ىو  الذم يكمن يف أفٍ  3ياؽ االجتماعي العاـفاعلية السٌ  -

 كاف   رظبي، فما كاف رظبيا كاالمتثاؿ أماـ القاضي مثبل فهو شهادة، أٌما مارظبي كغَت
غَت رظبي فهو ركاية كيشًتط يف الشهادة على حٌد تعبَت القرايف، الذكورة كاغبرية كعدد 

  من الشهود خببلؼ الركاية.معٌُت 
داكرل األصورل خلفية سابقة عند عية يف ىذا النمط التٌ جإٌف اؼبر  

 Mode Leن يف القوؿ ث عن مبط اإلقباز للغرض اؼبتضمٌ حُت يتحدٌ  Searle"سَتؿ"

D’accomplissement Du But Illocutoire ر شخصُت يركياف خربان يتصوٌ  "سَتؿ"ػف
اىد يف ؿبكمة، فبل يوصف فعلو بأنٌو إخبار بل إٌف قٌدـ خربه كىو يف موقع الشٌ ؿ يي فاألكٌ 

على ضوء  .4مو على أنٌو خرب عادمالثاشل فيقدٌ ما يفعلو القياـ بشهادة، بينما الشخص 
ر "القرايف ىذه اؼبعطيات اؼبعرفية األصولية يبكن رصد مبلمح االختبلؼ بُت تصوٌ 

 على النحو التارل: ر "سَتؿ""كتصوٌ 

                                                      
 .76:اؼبصدر نفسو  ص.1
 .74:اؼبصدر نفسو ص. 2
 .74:اؼبصدر نفسو  ص.3
 .173:مسعود صحراكم،  التداكلية عند علماء العرب،  ص.4
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ع من القرايف بُت الشهادة كالركاية على كبو يٌتسم بالٌدقة ك الوضوح، فيوسٌ  زيٌ يبي 
الرل كداللتو، كذلك بإضافة ظبات نوعية إذل حقلو الدٌ نطاؽ الفعل الكبلمي )اػبرب( 

الذم أطلق عليو اسم األثار اؼبتعلقة باػبرب كبنوع اػبرب، فبٌا جعل علماء األصوؿ هبدكف 
يف الكبلـ عن مسألة العاـ كاػباص يف مقابل ذلك وبتكم الفيلسوؼ "سَتؿ" إذل نظرة 

ل اػبرب، مٌث ضٌيق من مفهـو اػبرب تكتفي من خبلؽبا بدراسة أداء فعل الشهادة كسبل نق
 و باػبرب العادم، يف حُت قبد القرايف يصفو بأنٌو ركاية.يَّ مالعاـ ليسى 

 الصيغة الّلغوية لفعل الشهادة:*
ة يتحٌوؿ فعل الشهادة إذل إنشاء صريح فيصَت مقاببل لظواىر كبلميٌ قد   

 حقلو لظواىر قد يتغٌَت ثبلثة ىي اػبرب، الركاية، اإلخبار عن اإلنشاء، كمدلوؿ ىذه ا
خذ فعل الشهادة صفة اإلنشاء،  مقتضيات النسق اػبطايب، كأف يتٌ اؼبفهومي تبعا لتغٌَت 

فهم لذلك فمرجعية الٌلفظ كالٌسياؽ الٌلغوم قد ىبيرجا الداللة الوضعية إذل داللة راجحة تي 
كذا...  من سياؽ النص، يقوؿ القرايف: "فإذا قاؿ الشاىد: أشهد عندؾ أيٌها القاضي ب

ودنا إذل االستنتاج قي الفكرة تػى  فهذه .1كاف إنشاء، ك لو قاؿ: شهدت... دل يكن إنشاء"
هادة يف أصوؿ الفقو اإلسبلمي أثرت عة عن فعل الشٌ ة اؼبتفرٌ بأٌف الظواىر الكبلميٌ 

اؼبعطيات الٌلغوية، أين فتح علماء أصوؿ الفقو يف باب الشهادة كالركاية كالوعد كالوعيد 
 ر يف إيقاع الفعل اإلقبازم.ؤثٌ كضع معايَت لغوية كغَت لغوية تي  على ة تعتمدىامٌ ؾباالت 

صيغة الفعل الكبلمي  زرب و لفعل الشهادة أف يي ئاكؿ "القرايف "من خبلؿ آراوبي 
يت ؽبا تأثَتىا كتندرج ضمن األفعاؿ الكبلمية الٌ  كىي أشهد بصيغة اؼبضارع. هادم،الشٌ 

ث "القرايف" كدل يتحدٌ  ،باؼباضي كلو نطق هبا لكانت خربا االجتماعي كالشرعي فبل تصحٌ 
                                                      

 .130:،  ص4القرايف،  الفركؽ، ج .1
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عن الشهادة بصيغة فاعل أك فعيل، شاىد أك شهيد، كىذا اؼبسكوت عنو كتصنف 
 لؤلفعاؿ الكبلمية. ضمن اإليقاعيات كفق تقييم "سَتؿ"

 الدعوة واإلقرار:-2
نهم من ربديد أمباط كٌ يذىب أغلب علماء األصوؿ إذل كضع مقاييس سبي 

قوا األساليب من خبلؿ الرصد كالتمييز بينهما، فاعتربكا الدعول كاإلقرار خربا إاٌل أٌّنم فرٌ 
ق بينهما فالدعول "خرب عن حق يتعلق باؼبخرب على غَته، أٌما اإلقرار فهو خرب يتعلٌ 

 Style تعود التفرقة إذل مبدأ مبط اإلقباز "سَتؿكدبعايَت " .1بو كحده" باؼبخرب كيضرٌ 

D’accomplissement ،بو بُت اإلقرار كالشهادة إذ اإلقرار أيضا شهادة ة الشٌ يبلحظ شدٌ ف
 : اإلقرار شهادة على النفس كالشهادة شهادة على الغَت.كالفرؽ بينهما أفٌ 

 الوعد والوعيد: -3
ق( أٌف الوعد كالوعيد كليهما من  415اعترب "القاضي عبد اعببار") ت 

ن إيصاؿ نفع إذل الغَت أك دفع بأنٌو: "كل  خرب يتضمٌ عاين الوعد األخبار إذ يقوؿ كىو يي 
ن إيصاؿ ضرر إذل الغَت أك ا الوعيد فهو كٌل خرب يتضمٌ ضرر عنو يف اؼبستقبل، كأمٌ 
م يت مفادىا أفَّ فعل اؼبستقبل للمتكلٌ .ىذا يسوقنا للفكرة الٌ 2تفويت نفع عنو يف اؼبستقبل"

أٌّنما ىبتلفاف يف كوف أٌف فعل الوعد فيو نفع امعة بُت الوعد كالوعيد، إاٌل ىو النقطة اعب
 للمخاطب بينما فعل الوعيد فيو ضرر لو.

عن مدل كعي "القرايف "  مٌ د إشارات كثَتة تنل يف كتاب "الفركؽ "هباؼبتأمٌ          
د كاالختبلؼ بينهما قائبل: و التعدٌ جمستظهرا أك  دبسألة اؼبفارقات بُت الوعد كالشهادة

                                                      
 .189:اؼبصدر نفسو  ص.1
 .135.134:القاضي عبد اعببار،  شرح األصوؿ اػبمسة،  ص.2
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للقاضي: أنا أخربؾ أي ها القاضي بأفَّ لزيد عند عمرك دينارا عن يقُت "لو قاؿ الشاىد 
 كعلم يف ذلك، دل تكن ىذه شهادة بل ىذا كعد من الشاىد للقاضي أنٌو سيخربه مٌٍت 

، كالفرؽ بينهما دبعايَت 1بذلك عن يقُت فبل هبوز اعتماد القاضي على ىذا الوعد" 
  القوؿ.ن يفىو درجة الشٌدة للعرض اؼبتضمٌ  "سَتؿ"

 الكذب والخلف:-4
فقد  بظاىريت الكذب كاػبلف كاضحان  يبدك اىتماـ "القاضي عبد اعببار"   

أكذل الظاىرة أنبية كبَتة يقوؿ: "الكذب ىو خرب لو كاف لو ـبرب لكاف ـبربه ال على ما 
أنٌو  أم .3يفعلو" و يفعل فعبل يف اؼبستقبل مث الأما اػبلف فهو "أف ىبرب أنٌ  2ىو بو"

ع عن جد مث يًتاجكأف يقوؿ مثبل سأقـو ببناء مس،  ة كالفعليةيمرتبط باؼبمارسة اػبطاب
 .ق شرط اػبلففعلو فيكوف بذلك حقٌ 

 إحداث التباين بُت اػبلف كالكذبا أٌف غاية اغبدث الكبلمي األٌكؿ ىو دب 
قد  ـ"فالكذب فعل كبلمي ؿبض سواء أكاف خربا أك إنشاء، بينما اػبلف فعل سلوؾ عا

حضر يكوف فعلو غَت كبلمي  يكوف بالكبلـ أك بغَت الكبلـ. فمن كعد بأف ال وبضر مثٌ 
م ففعلو فعل كبلمي، فالثاشل مندرج ضمن األفعاؿ م مثَّ تكلٌ ال يتكلٌ  ا من كعد بأفٍ كأمٌ 

م مع غَته إاٌل إذا كن أف يتكلٌ يبي  م ال. فاؼبتكلٌ 4بينهما " ؿ فليس مندرجان ا األكٌ الكبلمية أمٌ 
كن إدراجو ضمن يبي  د خرب عادم الفالكذب ؾبرٌ  كغاية يسعى إليها، ان كاف لو ىدف
 .ينما اػبلف فهو فعل مرتبط بالوعدغة بخصائص اللٌ 

                                                      
 .189:،  ص4القرايف،  الفركؽ،  ج.1
 .104:،  ص1988القاضي عبد اعببار،  شرح األصوؿ اػبمسة،  مكتبة كىبة،  القاىرة .2
 .104:اؼبرجع نفسو ص .3
 .182:عند علماء العرب،  ص مسعود صحراكم،  التداكلية.4
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ة اؼبنبثقة عن ة ؼبثل ىذه األفعاؿ الكبلميٌ أكذل علماء أصوؿ الفقو عناية ىامٌ 
ة التأكيلية بعد الدالليٌ  ليس من الناحية الًتكيبية الٌلغوية فحسب، كإمبٌا من الناحية اػبرب

كن استخبلصو من خبلؿ سبوقع اػبطاب يف االستعماؿ الٌلغوم، تأكدىم أٌف اؼبعٌت يبي 
اؼبقصود ضبلو على  م ال يكذب علم أفٌ يقوؿ ؿبمد يونس: "إذا علم أك ظٌن أٌف اؼبتكلٌ 

الكذب ة كىذا األساس فإنٌو هبدر بنا القوؿ أٌف مثل ىذه الظواىر الكبلميٌ  ىعل .1اجملاز"
ل إذل كضع كٌل من الكذب كاػبلف يف قسمُت ـبتلفُت حىت أدٌ  أك الصدؽ أك اػبلف؛

ف ضمن إطار النمط التواصلي، أين يتضح أٌف الكذب ؾبرد خرب نَّ صى كإف كاف الكذب يي 
عادم ال يطابق ـبربه كال يبكن إدراجو ضمن األنساؽ الٌلغويٌة أك اعتباره خاصية من 

ز كبلمي زبتلف سياقاتو ف فهو فعل مرتبط بالوعد كحيٌ ا اػبلخصائص الٌلغة، أمٌ 
 تتفاضل دالالتو.ك 
 النفي:-5

يت الظواىر الكبلمٌية الٌ  عد النفي يف اؼبنظومة الٌلغوية األصولٌية إحدل أىمٌ يي 
 606ين الرازم" )ت فو "فخر الدٌ عرٌ كيي  ،ف لفهم غايات اػبطاب كركح الدالالت فيووظٌ تي 

، كلذلك 2ق( بأنٌو "القوؿ اؼبقتضي بصروبو نسبة معلـو إذل معلـو بالنفي أك باإلثبات" 
ىذا يعٍت أٌف للنفي ميزتو الوظيفية  .3د "الزركشي" يف اعتباره: "شطر الكبلـ كٌلو" ال يًتدٌ 

 ف عليها الكبلـيت يتوقٌ علو ىبتلف عن باقي األغراض الٌ ما هبيف البحث األصورل 
 .كيتشٌكل منها اػبطاب

                                                      
 .103، 102:ؿبمد يونس،  علم التخاطب اإلسبلمي، ص.1
،  1لبناف، ط. فخر الدين الرازم،  ّناية اإلهباز يف دراية اإلعجاز،  تح،  بكرم شيخ أمُت،   دار العلم للمبليُت ،بَتكت .2

 .149:،  ص1985
 .377:ص،  2بدر الدين الزركشي،  الربىاف يف علـو القرآف،  ج.3
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رل حرؼ النفي، فإذا قلت: ما ضربت يف موضع آخر: "اؼبنفي ما كى  يقوؿ  
كنت نافيا للفعل الذم ىو ضربك إيٌاه، كإذا قلت: ما أنا ضربتو كنت نافيا  زيدا

تا على الضرب فما الفرؽ بينهما ؟ قلت من لفاعليتك للضرب، فإف قلت الصورتاف دلٌ 
كذل نفت ضربا خاصا كىو ضربك إيٌاه كدل تدؿ على كقوع ضرب جهتُت أحدنبا أٌف األ

كال ثبوتو كالثانية نفت كونك  غَتؾ كال عدمو، إذ نفي األخص ال يستلـز نفي األعمٌ 
ضربتو كدلت على أٌف غَتؾ ضربو باؼبفهـو ثانيهما ...أٌف األكذل دٌلت على نفي ضربك 

 زعلى مدل برك  "ركشيز ال"د كٌ ؤي ي .1ت على نفي بواسطة "لو بغَت كاسطة كالثانية دلٌ 
ل منها غوية اٌليت يتشكٌ النفي يف البحث األصورل كوسيلة تأخذ ظبتها من األنساؽ اللٌ 

 .اػبطاب 
ٌل علماء األصوؿ يف تأكيدىم على أٌف للنفي داللة تداكلية جي فق يكاد يتٌ 

الفكرة: "إذا قلت: دا اشل " مؤكٌ جر إقبازية تنفي فعبلن ما أك خربان ما، يقوؿ "عبد القاىر اعب
ما فعلت، كنت نفيت عنك فعبل دل يثبت أنٌو مفعوؿ، كإذا قلت ما أنا فعلت كنت 
نفيت عنك فعبل ثبت أنٌو مفعوؿ، تفسَت ذلك أٌنك إذا قلت: ما قلت ىذا كنت نفيت 
أف تكوف قد قلت ذاؾ، ككنت نوظرت يف شيء ثبت أنٌو مقوؿ. ككذلك إذا قلت: ما 

ك ضربو، ك دل هبب أف يكوف قد ضرب بل هبوز أف يكوف ضربت زيدا كنت نفيت عن
ق دبوجبها الفعل للنفي أدكات يتحقٌ ف .2بو غَتؾ، كأف ال يكوف قد ضرب أصبل" ر قد ض

 اإلقبازم كتوظيفها يف سياقاهتا الًتكيبية كمقاماهتا التواصلية اؼبختلفة هبعلها تنفرد دبعافو 
ث يتحدٌ  "الزركشي"لفي كيف ىذا اؼبقاـ ني  .نوكوٌ ل النفي كتي شكٌ دة تي ذات قول إقبازية متعدٌ 

                                                      
 .393:اؼبصدر نفسو  ص.1
 .95:عبد القاىر اعبرجاشل،  دالئل االعجاز، ص.2
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ا ا يف اؼباضي كإمٌ عن أدكات النفي قائبل: "قاؿ اػبوم: "كأصلها "ال" "ما" ألٌف النفي إمٌ 
يف اؼبستقبل، كاالستقباؿ أكثر من اؼباضي أبدا ك "ال" أخف من "ما" فوضعوا األخف 

ا أف يكوف نفيا فيو مستمرا أك إمٌ  ا أف يكوف نفيا كاحدالؤلكثر. مث إٌف النفي يف اؼباضي إمٌ 
دة، ككذلك النفي يف اؼبستقبل، فصار النفي على أربعة أقساـ كاختاركا أربع  أحكاـ متعدٌ 

"ال" يف  "ما" ك ػف كأما "إف" ك"ؼبا" فليسا بأصلُت. : "ما" "دل" "لن" "ال".ماتكل
بلُت، األمر يف اؼباضي كاؼبستقبل متقابلُت، ك "دل" ك "لن" يف اؼباضي كاؼبستقبل متقا

اؼبستقبل ك"اؼبيم" من "ما" اليت ىي لنفي األمر يف اؼباضي، كاعبمع بينهما إشارة إذل أٌف 
يف "دل" اؼبستقبل كاؼباضي، كقٌدـ "البلـ" على "اؼبيم" إشارة إذل أٌف "ال" ىو أصل النفي 

يف اؼباضي ... أما "ؼبا" فًتكيب بعد تركيب، كأنٌو قاؿ: "دل" ك "ما" لتوكيد معٌت النفي 
فيد "دل" االستمرار كما قاؿ الزـبشرم: إذا قلت: "ندـ كتفيد االستقباؿ أيضا، كؽبذا تي 

م زيد كدل ينفعو الندـ" أم حاؿ الندـ دل ينفعو، كإذا قلت: "ندـ زيد ك ؼبا ينفعو الندـ" أ
 .1حاؿ الندـ ك استمرار عدـ نفعو"

قد تعطي للنفي أفقا رحبا أدكات النفي اؼبتعددة  نظر الزركشي أفَّ  هةجفمن ك  
قة باؼبوقف على العناصر اػبارجية اؼبتعلٌ  كيبقى مفتوحان  ،دهيتجاكز بو أحادية اؼبعٌت كتعدٌ 

سهم يف تعليلو على مستول أكسع ك أرفع. ىذا األمر الذم يي  النفسي كالٌسياؽ الٌنصي؛
يف  -أيضا–نا سعفقد تي  اللة أصوليان د الدٌ يت هبا تتحدٌ فضبل على أفَّ ىذه األدكات الٌ 

ث اإلماـ "اعبويٍت "عن أربعة آليات يتحدٌ  .تفكيك بنية الٌنص كتربطنا دبسوغات منطقية
النتائج كالسرب  ،للفهم كالتفكيك ىي: "بناء الغائب على الشاىد كإنتاج اؼبقدمات

                                                      
 .150:، عن خلويف قدكر، مستويات األفعاؿ الكبلمية،  ص39:، ص1الزركشي،  الربىاف يف علـو القرآف، ج .1
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يف حديثو  "اعبويٍت" زكٌ ر  .1ؿ باؼبتفق عليو على اؼبختلف فيو"كالتقسيم كالرابع االستدال
قهما بإجراءات فعل النفي كاإلثبات على اػبطاب قصد لتعلٌ  سرب كالتقسيم، ذلكعن ال

إثبات حقيقة الداللة كإبراز اؼبراد من اػبطاب الشرعي اؼبشكل، كيف مصنفات األصوليُت 
على اختبلؼ مناىجهم كمذاىبهم الفكرية قبد تقسيمات متباينة يف التفريق إلثبات 

ذىب إذل  عن ىذه القاعدة بل "الزركشي" شذيى  كدل .2صحة طريقة استنباطواغبكم ك 
 تقسيم النفي إذل أربعة أقساـ كىي:

 بنفي اؼبسند كبو: ما قاـ زيد بل ما قصد. األول:
و أف ينفي اؼبسند إليو فينتفي اؼبسند، كبو: ما قاـ زيد إذا كاف زيد غَت موجود ألنٌ  الثاني:

 يلـز من عدـ زيد نفي القياـ.
 أف ينفي اؼبتعٌلق دكف اؼبسند كاؼبسند إليو، كبو ما ضربت زيدا بل عمرا. الثالث:
"أف ينفي قيد اؼبسند إليو أك اؼبتعٌلق بو كبو: ما جاءشل رجل كاتب بل شاعر، كما  الرابع:

ا كاف النفي قد ينصب على اؼبسند كاؼبسند إليو أك رأيت رجبل كاتبا بل شاعرا، فلمٌ 
يد احتمل يف قولنا ما رأيت رجبل كاتبا إف يكوف اؼبنفي ىو ق، كقد ينصب على القاؼبتعلٌ 
 الكاتب، كىو احتماؿ مرجوح كال يكوف اؼبنفي اؼبسند، ربفيفيد الكبلـ الرؤية ع القيد.

ه. كىو يف اؼبرجوحية  و يقع منو رؤية عليو ال على رجل كال على غَت أم الفعل دبعٌت أنٌ 
لقراءتنا بعدان معرفيان هبعلها  ص يعطيالنٌ فبل مندكحة إف قلنا أٌف ىذا  .3كالذم قبلو"

                                                      
 .150:الكبلمية ص ،  عن خلويف قدكر،  مستويات األفعاؿ25:، ص1اإلماـ اعبويٍت،   الربىاف يف علـو الفقو، ج. 1
 .81:، ص4، ج2اآلمدم،  اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،ؾبلد .2
 .449:، ص3الزركشي،  الربىاف يف علـو القرآف،  ج.3
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أقرب إذل اؼبنحى التداكرل الذم هبعل بدكره اػبطاب يقـو على تأكيل لغوم للًتكيب 
 بواسطة إخضاع إحدل عناصر ىذا الًتكيب إذل ربديد الداللة كترجيح اؼبعاشل اؼبنشودة.

 ة المنبثقة عن اإلنشاء:األفعال الكالميّ -7
كالفقهاء أفعاالن كبلمٌية جديدة بانتهاج النهج التداكرل، استنبط األصوليوف 

يت يؤكؿ إليها كٌل من األمر كالنهي كغَتىا من كربديدان بالبحث يف اؼبقاصد كاألغراض الٌ 
يت كضعها علماء اؼبعاشل فجعلوا كقاموا بتعديل بعض التحديدات الٌ  ،األساليب اإلنشائية

النهي الدعاء إذل الكف كاألمر كىو استدعاء  "حقيقة األمر الدعاء إذل الفعل، كحقيقة
الفعل بالقوؿ فبن ىو دكنو كعلى أٌف النهي ىو استدعاء الًتؾ بالقوؿ فبن ىو دكنو على 

لفت النظر أٌف عبارة استدعاء القوؿ بالفعل كاستدعاء الًتؾ ما يي  .1سبيل الوجوب"
لفعل الكبلمي  ليو تكوف شعب اعك  بالقوؿ مشاهبة لتفسَت أكستُت: الفعل بالقوؿ

 : 2كاآليت
 
 
 
 
 

 

                                                      
 .185:مسعودم صحراكم،  التداكلية عند العلماء العرب،  ص.1
 .187:اؼبرجع السابق ،  ص .2

 الفعل الكبلمي الكامل

 فعل القوؿ
 ...(االستخباراألمر ك النهي ك )الفعل اؼبستدعى بالقوؿ 

 (العقود ك اؼبعاىدات ظلفاأ)ن يف القوؿ الفعل اؼبتضمٌ 
 الفعل الناتج عن القوؿ
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كالنواىي ألسلوب اإلنشاء ميزة عند األصوليُت باعتباره ألصق باألكامر 
ت تطبيقات أسلوب األمر كالنهي خصوصا إذل تشقيق فركع كبلمية ة، لذلك أدٌ الشرعيٌ 

منبثقة تندرج ضمن األفعاؿ الكبلمٌية مثل الوجوب كاإلباحة، اغبرمة، الكراىة، التنزيو... 
 معهما صنفاف: اإلذف كاؼبنع.إخل هب
  اإلباحة: -1

 : جالس اغبسن أك بن سَتين.لوا ؽبا بالقوؿمثٌ ك تأيت صيغة األمر لئلباحة قد 
يت تستعمل فيها بعض صي  الطلب مثل: األمر كعليو فاألمر كىي تعٌد من األغراض الٌ 

بالقياـ: إذف بالقياـ كإباحة القياـ، إذف بالقياـ ك الفرؽ بينهما أٌف األمر إذف كمعو 
حسب كاإلباحة إذف ال طلب معو كمبدأ التفاكت بُت األكامر كالنواىي الشرعية  ،طلب

ريعة ال يقوؿ: "أٌف أكامر الشٌ  "الشاطيب"، أمثاؿ 1األكلوية قبدىا عند كبار األصوليُت
قة باألمور الضركرية ليست كاألكامر ذبرم يف التأكيد ؾبرل كاحد، فإفَّ األكامر اؼبتعلٌ 

.كعليو فهو يرفض إطبلؽ القوؿ يف الشريعة بأٌف 2قة باألمور اغباجية كال التحسينية" اؼبتعلٌ 
 لةز م كاؼبعتز كالراكما ىو رأم الكثَتين )  وب أك الندب أك لئلباحة دكف قرينة،جاألمر للو 

وب مطلقان، كما تدعيو اؼبدارس اؼبتشٌددة  جأم يرفض بأٌف األمر للو  ٌل الظاىرية (؛جك 
، خذ على ظاىرىا بطلب الفعل يف اؼبأموراتؤ كاؼبدرسة الظاىرية اليٌت ترل أفَّ األكامر تي 

" الفعل يف اؼبنهيات مادل يصرفو نص إذل غَت ذلك. كما صرٌ كبالكٌف عن  ح بو "ابن حـز
"الٌشاطيب" كآخرين ؾ"األشعرم  ق( كتشٌدد يف الدفاع عنو، غَت أفٌ  456)ت 

                                                      
 .189:اؼبرجع نفسو  ص .1
 .187:،  ص2شريعة،  جالشاطيب،  اؼبوافقات يف أصوؿ ال.2
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ة كحجٌ  .1"ك"الباقبلشل" ذىبوا إذل ضركرة اعتبار القرنية يف صرفو إذل الوجوب أك الندب
إذل اعتبار جهة من اعبهات دكف "ليس يف كبلـ العرب ما يرشد  أنواطيب الشٌ 

 كىذه إشارة إذل بلوغ ذركة األمر عند الشاطيب الذم يعتمد على القرينة. .2صاحبتها"
 :اإلذن -2

كدعاىم ذلك إذل ث األصوليوف عن فعل كبلمي آخر ىو اإلذف، ربدٌ 
اؼبكركه  اغبديث عن الكراىة، مع أٌّنا ليست من أفراد اإلذف كما يرل اؼبغريب، غَت أفٌ 

من اؼبندكب، فأضيف إذل األصناؼ الواقعة ربت اإلذف  مأذكف فيو كىو يقع موقع الضدٌ 
النهي عن شيء أمر بضٌده، فهو يقع موقع ىم ذلك إذل اغبديث عن اـر ألٌف جرٌ  مثٌ 

كيكوف مصطلح اإلذف أعلى منها  ،النقيض من األمر كاؼبباح حسب تصنيف األصوليُت
لشكل العبلقة بُت ىذه األصناؼ يف الرسم  "ىاشم الطبطبائي"ل كمثٌ  كشامبل ؽبا.

 :3اآليت
 
 

 
 
 
 

                                                      
 .190 -89مسعود صحراكم،  التداكلية عند علماء العرب،  .1
 .188:،  ص2الشاطيب،  اؼبوافقات،  ج .2
 .80:طالب سيد ىاشم الطبطبائي،  نظرية األفعاؿ الكبلمية،  ص.3

 اإلذن

 بمطلوب ضده بمطلوب بغير مطلوب

مز اجطلبا غير    مز اج طلبا غير طلبا جازما طلبا جازما 

 إباحة تحريم كراىة ندب وجوب
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ق عنهما، كيتعلٌ ففعل اإلذف متباين لكٌل من األمر كالنهي فبٌا هبعلو مستقبل 
بفعل اإلباحة فعل آخر دل يذكره "شهاب الدين القرايف" كذكره بعض العلماء كىو فعل 
التخيَت، كعلى الرغم من تشاهبهما الشديد برؤية اؼبعاصرين من جهة الصيغة الٌلغوية كمن 

 ل يف جواز اعبمع بُت اؼببحثُت يفيتمثٌ  كاضحان  جهة القوة اإلقبازية فإفَّ بينهما فرقان 
 أم ىبتلفاف يف اآلثار اؼبًتتبة على كٌل منهما اإلجابة كامتناع اعبمع بينهما يف التغيَت؛

  Perlocutionary"سَتؿ"الفعل الناتج عن القوؿ أك الفعل التأثَتم ك"أكسنت"كىو ما ظبٌاه 

Act. 

 ألفاظ الصيغ أو البيع:-3
هبا عقود البيع إذ أفَّ الفعل البيعي  يت تتمٌ ناقش األصوليوف كالفقهاء الصي  الٌ  

ا الفعل الكبلمي م ىذؤدٌ لتي  ،إاٌل بألفاظ خاصة تواضع عليها أىل الٌلساف العريب ال يصحٌ 
بائع قد بعتك بأفَّ صيغتها ماضية مثل أف يقوؿ ال "ابن رشد"كصفها  كىي األلفاظ اٌليت

 .ذلك أٌف اؼبرجعية الفعلية لصيغة البيع ماضية  .1ىذا الشيء"
ك عكسو يف  "فة لصيغة الشهادة فتكوف باؼباضيمفاده أفَّ صيغة البيع ـبال 

بل إخبار ال ينعقد بو بيع بل كعد بالبيع يف  ،البيع لو قاؿ: أبيعك دل يكن إنشاء للبيع
عتك كاف إنشاء للبيع فاإلنشاء يف الشهادة باؼبضارع كيف العقود مثل كلو قاؿ بً  ،اؼبستقبل

كاسم الفاعل كبو: أنت طالق كأنت حر كال يقع  ،الطبلؽ باؼباضيالبيع باؼباضي كيف 
اإلنشاء يف البيع .... باسم الفاعل كلو قاؿ: أنا بائعك بكذا .... دل يكن إنشاء 

فعندما يقولوف إٌف صيغتها  م يستعملونو ىبتلف باختبلؼ الصي . فالتعبَت الذ2للبيع"

                                                      
 .170:، ص2،  ج1988، 1ابن رشد القرطيب،  بداية اجملتهد كّناية اؼبقتصد، دار القلم، بَتكت، ط .1
 .189:،  ص4القرايف،  الفركؽ، ج .2
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ود، أم يشًتط أف تقع يف ىو اؼبقصماضية ال يفيد أٌّنا كقعت يف اؼباضي بل العكس 
 استعماؿ صيغة اؼباضي الذم يفيد اغباؿ . اغباؿ مع

ل بو أال كىو م اعبوزية "إذل بياف أمر نراه من اجملدم التوسٌ ضي "بن قيٌ يبي   
م خبطاب كفق يو باغبيل ألٌف تلفظ اؼبتكلٌ كيسمٌ  عدـ اعتبار القصد يف بعض العقود،

قاب عن حقيقة ك ىدؼ اػبطاب، فقد إلزاحة النٌ  فيان صورتو الٌلغوية الصحيحة ليس كا
ك ليس لواحد منها  ،عتك ىذه السلعة دبائةيفضي التلفظ إذل ؿبرـٌ كبو قوؿ "اؼبرايب": "بً 

بل إذل الرٌبا، م هبا متوسٌ تكلٌ الا فظة كإمبٌ غرض فيها من الوجود، كليس مبطنا ؽبذه اللٌ 
غَت قاصد انتقاؿ  "عت كاشًتيتبً "قولو دكف األخر مع إٌف  ي أحدنبا ـبادعان فكيف يسمٌ 

جعلت ؽبا حقائق  لصيغة دبباشرة ىذه الكلمات، اٌليتاؼبلك إذل الذم كضعت لو ىذه ا
قيمة معرفة مقاصد ف ".1ظهران إلرادة حقائقها كمقاصدىا كمبطنا ػببلفوكمقاصد م

عند كفاية فهم اػبطاب كفق معناه اغبريف، ألٌف اإليباف بفكرة اعتبار  تظهر أساسان  ماؼبتكلٌ 
اؼبقاصد نوعا من أنواع القراءة اغبرفية أمر فيو كثَت من التسطيح الذم ال يتماشى مع 

 .اغبقيقة النقدية كالٌلسانية
صيغتها  من كبلمهم أفَّ التعبَت الذم يستعملونو عندما يقولوف إفَّ  ليٌ جى 
ا كقعت يف اؼباضي بل العكس ىو اؼبقصود من كبلمهم كىو  يفيدماضية ال  أّنَّ

الصحيح، أم يشًتط أف تقع اغباؿ مع استعماؿ صيغة اؼباضي الذم يفيد اغباؿ كعن 
كقوع فعلها  بعت كاشًتيت كزكجت كطلقت" إنشائية إذا دل تتمٌ  "ػػػصيغة ألفاظ العقود ك

 ، كال تتمٌ 2ي داللة على كوّنا لئلنشاءاؼباض يف اؼباضي، فإٌف العلم بعدـ كقوع فعلها يف

                                                      
 .168:عن خلويف قدكر، مستويات األفعاؿ الكبلمية ص 173:،  ص3ابن قيم اعبوزية،  إعبلـ اؼبوقعُت،  ج.1
 .211:مسعود صحراكم،  التداكلية عند علماء العرب،  ص.2



 مستويات األفعال الكالمية في الفكر األصولي                        الفصل الثاني

130 

ى عندىم: اإلهباب عملية البيع حىت يقوؿ اؼبشًتم: قد اشًتيت منك كذلك ما يسمٌ 
كالقبوؿ كأٌف اػبطأ يف الصيغة إذا دل ىبل باؼبعٌت كالغرض، ينزؿ منزلة اػبطأ يف اإلعراب 

القصد على حساب  كالٌشاىد يف ذلك أنٌو يعتد باؼبعٌت كالغرض أم ،بالتذكَت كالتأنيث
فالعربة عند األصوليُت باؼبقاصد كاؼبعاشل  .1بأدائها اإلقبازم الصيغة إذا طرأ عليها ما ىبلٌ 

 ال باأللفاظ كاؼبباشل.
 المنع:-4

ة جديدة يبكن ة فرعيٌ انبثق عن تطبيقات األصوليُت للنهي أصناؼ كبلميٌ 
تقتضي التحرصل أـ  إدراجها ضمن األفعاؿ الكبلمية، كاختلفوا يف داللة صيغتو ىل

هي طاؼبا أنٌو يعترب من النٌ  الكراىة ؟ كاغبراـ كاؼبكركه يبكن إدراجها ضمن اؼبنع الذم أعمٌ 
يقع اؼبنهي عنو ، ك عند بعضهم غَت داؿ على التحرصل بالضركرة أم غَت جاـز يف التحرصل

ع اؼبباح. الذم وبتويو مصطلح اؼبمنوع يف عبلقة تضاد مع اؼبأمور بو، كيف عبلقة تنافر م
اىا التنزيو كىو متفرع عن الكراىة كأضاؼ الشاطيب درجة أخرل من درجات اؼبنع ظبٌ 

كيبكن تصوير العبلقة بُت ىذه الدرجات من  .2ىة ربرصلكىي نوعاف: كراىة تنزيو ككرا
 :3األفعاؿ الكبلمية الفرعية يف البياف اآليت 

  

                                                      
 .212.211:اؼبرجع نفسو   ص .1
 .291:،  ص2الشاطيب، اؼبوافقات، ج.2
 .198:صحراكم،  التداكلية عند علماء العرب،  صمسعود .3
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 الوٌع

الووٌْع هٌعا غيس 

 جاشم
غيس الووٌْع ضدٍ 

 جاشم

 الووٌْع هٌعا  جاشم

 الوكسٍّ

 كساُية تٌصيَ
 كساُية تحسين

 الوثاح هأذّى فيَ
 الوحسم

 
ن يف القوؿ ة للغرض اؼبتضمٌ ـ يكمن يف درجة الشدٌ الفرؽ بُت اؼبكركه كارٌ 

ة من غرض ، فالغرض اؼبتضٌمن يف القوؿ من الكراىة أقٌل شدٌ "سَتؿ"حبسب معايَت 
ة من كراىة التحرصل، كقبد ن يف فعل كراىة التنزيو أقٌل شدٌ ككذلك الغرض اؼبتضمٌ التحرصل، 

 يف كٌل منهما أيضا فعبل كبلميا شامبل ؽبما معا ىو اؼبنع.
 ب عند األصوليين:إنجازية فعل التعجّ -5

فوه بأنٌو ب من أفعاؿ ا تعاذل، كعرٌ ركف دبسألة التعجٌ اىتم األصوليوف كاؼبفسٌ           
ب ىو استعظاـ زيادة : "التعجٌ ا خفي سببو، يقوؿ األزىرمانفعاؿ وبدث يف النفس عمٌ 

                                                      
 .  ـ1434ىػ،838)أبو الوليد بن زين الدين خالد بن عبد ا بن أيب بكر  بن ؿبمد بن أضبد اعبرجاكم األزىرم-
يعرؼ بالوقاد، ىو كبوم مصرم من جرجا، عاش يف القرف التاسع اؽبجرم، درس  يف األزىر الشريف ( ـ1499، 905ىػ

األلغاز النحوية، التصريح دبضموف التوضيح، سبرين : ككاف متخصصا يف علـو اؼبنطق ك الببلغة ك النحو، من مؤلفاتو بالقاىرة،
الوسيط يف تاريخ النحو العريب، دار الشركؽ للنشر ك التوزيع، الرياض، : الطبلب يف صناعة اإلعراب، عبد الكرصل األسعد

 .227،228: الطبعة األكذل، ص
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ذلك  .1ٌل نظَته"في سببها كخرج هبا اؼبتعجب منو عن نظائره أك قى يف كصف الفاعل خى 
 .ب ىي االستعظاـ جٌ ة للتععية الفعليٌ جأٌف اؼبر 

ا خفاء السبب أك  ناقش" الزركشي "أصل ىذه اؼبسألة، كىو كيف ينسب إذل         
 عنو كا من نسبة ذلك إليو كاستحسنوا صي  الزـبشرم إذ عرٌب جهل اغبقيقة، فتحَتٌ 

ك"استحسنوا رأم سيبويو إذ  2ب مصركؼ إذل اؼبخاطب"دبعٌت أٌف التعجٌ  ب؛بالتعجٌ 
ركف كاألصوليوف .كأخذ اؼبفسٌ 3ي منو"الدعاء كالًتجٌ  ءب من ا كمجيالتعجٌ  ءياعترب ؾب

ب صادرة عن ا تعاذل كعلى ىذا جرت ب إذ كانت ألفاظ التعجٌ لتعجٌ دبصطلح ا
بقولو:  4﴾َعَلى النَّارِ  َفَما َأْصبَـَرُىمُ ﴿ر "بن عاشور "قولو تعاذل: فقد فسٌ  .عاداهتم

الكبلـ أٌف األصوليُت أضافوا إذل  فحصيلة .5ىم على عذاب الٌنارتعجيب من شٌدة تصربٌ 
 ب كمعناه ضبل اؼبخاطب على التعجب.التعجب فعبل كبلميا ثانيا ىو التعجٌ 

 االستفهام:6-
ياؽ جعل األصوليوف حبث االستفهاـ متنقبل بُت اػبرب كاإلنشاء حبسب السٌ 

نسبة "استعبلـ عن : م كغرضو من اؼبخاطب، فاالستفهاـ عند علماء اؼبعاشلكقصد اؼبتكلٌ 
ى: استفهاـ سمٌ ثبات كالوارد للنفي يي إا االستفهاـ اػبربم فهو نفي ك ىي أصبل خرب، أمٌ 

ؿ إنكاران على اؼبخاطب ى استفهاـ تقرير ألنٌو يطلب باألكٌ سمٌ إنكار، كالوارد لئلثبات يي 

                                                      
 .36،37:، ص2دار الفكر،  بَتكت، د ت، ج. م،  شرح التوضيح على التصريحخالد األزىر .1
 .318:، ص2الزركشي،  الربىاف يف علـو القرآف، ج.2
 .319:، ص 1،ط1ح،  عبد السبلـ ىاركف، دار اعبيل، بَتكت ج. سييوية،  الكتاب،  ت.3
 .175سورة البقرة،  اآلية . 4
 .227:،ص16،ج1884التحرير كالتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  ؿبمد الطاىر بن عاشور،  تفسَت.5
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وف االستفهاـ اػبربم إذل أقساـ كثَتة تنتهي عند م  سً قى ، مث ذىبوا يػي 1كبالثاشل إقراران بو"
 ربُت نبا:ض
 استفهام اإلنكار:  -1

تعريف : "أٌف ما بعد األداة منفي كهبيئ ألغراض ك"الزركشي"معناه حسب 
ففي  ر "الزركشي": إبطارل كحقيقي.، كىو نوعاف يف تصوٌ 2"اؼبخاطب أف ذلك فبتنع عليو

 ﴿كيكوف ما بعد أداة االستفهاـ غَت كاقع كمثالو قولو تعاذل:  ؿ اإلنكار اإلبطارل األكٌ 
كيبدم ىذا التقسيم كعيهم الكامل  ،3﴾؟ تـَْهِدي اْلُعْميَ  أىكٍ  فَأَنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَ 

و ججبأغراض االستفهاـ، ففي اآلية الكريبة نلتمس استفهاـ ؼبن قد سلبو ا استماع ح
هتدم إذل طريق اؽبدل من أعمى ا قلبو ج هبا يف الكتاب فأصٌمو عنها، أك يت احتالٌ 

ا الثاشل اإلنكار اغبقيقي فيكوف ما بعد األداة أمٌ  كاستحوذ عليو الشيطاف.عن إبصاره 
.ففي اآلية استفهاـ 4 ﴾أَتـَْعُبُدوَن َما تـَْنِحُتونَ ﴿كمثالو قولو تعاذل:  .كاقعا كفاعلو معلـو

دبعٌت أتعبدكف من دكف ا من األصناـ ما أنتم تنحتوّنا  إنكارم لعبادة األصناـ؛
 كذبعلوّنا بأيديكم.

 استفهام التقرير:-2
، 5ر كاالعًتاؼ بأمر قد استقر عندؾ"مضمونو "ضبلك اؼبخاطب على اإلقرا            

 َوَوَجَدَك َعاِئاًل  فـََهَدى ،َضاالِّ  َفآَوى َوَوَجَدكَ ، يَِتيًما َيِجْدكَ أََلْم ﴿مثالو قولو تعاذل: 
                                                      

 .202:مسعود صحراكم،  التداكلية عند علماء العرب، ص.1
 .328:،  ص2الزركشي،  الربىاف يف علـو القرآف، ج.2
 .43سورة الزخرؼ، اآلية .3
 .95سورة الصافات، اآلية .4
 .331:، ص(مصدر سابق ) ، 1الزركشي، ج.5
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َذا أَأَنَت فـََعْلتَ  ﴿كقولو تعاذل: ، 1﴾فََأْغَنى َراِىيمُ  ىََٰ فهذا استفهاـ  .2﴾ بِآِلَهِتَنا يَا ِإبـْ
 لذم أكجب لك اإلقداـ على ىذا األمر ؟.ادبعٌت ما  ،تقرير

موه إذل كقسٌ  وه االستفهاـ اإلنشائيالضرب االستفهامي الثاشل فسمٌ ا أمٌ 
ها: العرض مُت، كمرادىم من اؼبخاطبُت من أنبٌ حسب مقاصد اؼبتكلٌ  كثَتةو   أصناؼو 

، 3﴾َىْل أَنُتْم َشاِكُرونَ  ﴿مثالو قولو تعاذل:  .من أنواع الطلبكنبا  كالتحضيض
 كر. بو عند األمر بالشٌ كر كمكٌٌت استبطاء الشٌ فاالستفهاـ الوارد يف اآلية مستعمل يف 

كأيضا التنبيو كالًتغيب،  ،4﴾أََلْم نـُْهِلِك اأْلَوَّلِينَ  ﴿قولو تعاذل:  كمنها التحذير مثالو
صوليُت  ألع أغراضو اإلقبازية عند اكن توضيح أقساـ االستفهاـ كتنوٌ كيبي  التمٍت كالدعاء.

 :5كاآليت
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
 .07الضحى،  اآلية  سورة.1
 .62سورة األنبياء،  اآلية .2
 .80سورة األنبياء،  اآلية .3
 .17:سورة اؼبرسبلت،  ص.4
 .205:مسعود صحراكم،  التداكلية عند علماء العرب،  ص.5

االستفِام عٌد 

 األصْلييي

 خثسي

 إثثات ًفي

 التقسيس اإلًكاز

 حقيقي إتطالي

إًشائ

 ي

 الدعاء التٌثيَ التوٌي الٌِي الطلة التحريس
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 والمعاىدات:ألفاظ العقود -7
باستفاضة يف كتب يت حبثت األعماؿ الٌ ألفاظ العقود كاؼبعاىدات من بُت 

يت تنشئ األلفاظ الٌ  غة،كن إقبازىا إاٌل من خبلؿ اللٌ يبي  يت الالفقهاء كاألصوليُت؛ كالٌ 
 .نجر عنو فعل الطبلؽذم يى م هبا إقباز الفعل الكبلمي الٌ يت يتٌ أم الٌ  توقعو،الطبلؽ أك 
داكلية .كعليو فاالعتبارات التٌ 1رشد":" الطبلؽ يقع إذا كاف بنٌية كلفظ صريح"يقوؿ "ابن 

 ة ( كمبدأ الصراحة كالكناية .يف مبدأين: القصد ) النيٌ  ىتتجلٌ 
فوىا بأٌّنا: "ىي فصيغة العقد يف نظر األصوليُت من أركاف العقد الرئيسة عرٌ 

ة إلنشاء العقد كإبرامو، كتعرؼ و إرادهتما الباطنما صدر من اؼبتعاقدين داال على توجٌ 
فظ أك القوؿ أك ما يقـو مقامو من الفعل أك اإلشارة أك تلك اإلرادة الباطنة بواسطة اللٌ 

كإجراء -مثبل –، كمن ىنا فالزكاج 2ىذه الصيغة ىي اإلهباب أك القوؿ"الكناية ك 
يتلفظ هبا  دةخاضع لصي  دقيقة كؿبدٌ  قورلو  ق إاٌل بواسطة عقدو اجتماعي كشرعي ال يتحقٌ 

 أمر اؼبرأة، إذ ينبغي أف يقـو كٌل كاحد منهما بدكره اؼبنوط بو الذم رل كى الزكج ك الزكجة كى 
م أف يتٌ  ة ىي القاسم اؼبشًتؾ بُت أفراد اجملتمع، كلذلك البدٌ ة كدينيٌ ىبضع لقيم عرفيٌ 

: أةاإلقباز الٌلغوم ليصبح الكبلـ بدكره ىو الفعل، فيستوم يف ذلك قوؿ كرل أمر اؼبر 
رب أك: أنا خف من مبتدأ ك ج يف صبلة تتكوٌ كً زى أنا أي زكجتك يف صبلة ذات فعل ماض أك: 

 .3صبح اتفاؽ الطرفُت كرضاىم أحد أركاف الزكاج زكجتك، كهبذا يي 

                                                      
 .74:،  ص2ابن رشد، بداية اجملتهد، ج .1
 .94:ص، 1983، 3كىبة الرحيلي،  الفقو اإلسبلمي كأدلتو، دار الفكر، دمشق، ط.2
 .165:خلويف قدكر،  مستويات األفعاؿ الكبلمية يف اػبطاب القرآشل،  ص.3
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ل إليها األصوليوف؛ اعتمادىم على أف يقع الٌلفظ ضمن يت توصٌ من النتائج الٌ  
شرعية إزاء األفعاؿ الكبلمٌية كىي: "أف كخلقهم لشركط  داللتو يف التخاطب االجتماعي

ال يسبق لفظ القبوؿ لفظ اإلهباب، كإف حدث ذلك فإفَّ العقد باطل ال ينعقد بو 
ق منو اللة على القصد حىت يتحقٌ الدٌ  ككاضحى  يجب أف يكوف الكبلـ  مفهومان ف، 1الزكاج"

فقد  ىكذاك  ذلك. ينعقد الزكاج إذا كانت ىناؾ قرينة مانعة من كال إيقاع الفعل اؼبراد،
اعترب األصوليوف شرط النٌية أك القصد ركنا من أركاف التمييز بُت أنواع الطبلؽ، كما ىو 

  صحيح منها كما ىو غَت صحيح يف تداكليتهم.
يت ا باصطبلحات التداكليُت اؼبعاصرين فتكاد ىذه الضوابط الدقيقة الٌ أمٌ 

ث عن " عندما ربدٌ Austinُت "نعو أكستشبو إذل حٌد بعيد ما صى ف تي و كضعها األصولي
 مثٌ  .يت أطلق عليها بشركط اؼببلءمةكالٌ  ،ق هبا األفعاؿ األدائية الصروبةيت تتحقٌ الشركط الٌ 

يت تشمل ألفاظ درجان األفعاؿ الٌ ر أكستُت مي عيد النظر يف تصوٌ " كيي Searlيأيت سَتؿ"
ما يف الواقع دبجرد  غٌَت يو باإلعبلنيات كىي أفعاؿ تي سمٌ العقود كاؼبعاىدات ضمن ما يي 

النطق هبا. كلنجاح إقباز أفعاؿ اإلعبلنيات يشًتط كجود عرؼ غَت لغوم، فهي ربتاج 
 "سَتؿ"يعٍت أٌف فهذا  .2إذل مؤسسة خارج الٌلغة كالشريعة اإلسبلمية، الدستور، اؼبسجد

 يشًتط يف إقباز أفعاؿ اإلعبلنيات كجود عرؼ غَت  لغوم .
ا البحث من اؼبستويات الٌلغوية كاألفعاؿ الكبلمٌية ختامان ؼبا كرد تفصيلو يف ىذ

لة يف الفكر األصورل، كبعد نظرة تأملية فاحصة قبد مدل استيعاب األصوليُت اؼبؤصٌ 
فلم يهتموا يف كيفية اشتقاقها كال يف  ؼبفهـو الفعل الكبلمي كمدل تأثَته يف الواقع.

                                                      
 .96.95:كىبة الرحيلي،  الفقو اإلسبلمي ك أدلتو،  ص.1
 Cf ,Searl, p : 58 , .2 166 :ص، عن خلويف قدكر،  مستويات األفعاؿ الكبلمية يف اػبطاب القرآشل  
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فهي  عود على الفرد كاجملتمع.تأثَتات تى ا قبده يف الواقع من إمبَّا حبثوا عمٌ  طريقة تركيبها،
و ربديد أفعاؿ ارتكزت أساسان على اؼبعطيات الٌلغوية يف آليات التأكيل كالتفسَت كب

 كمنة يف شكلها الغريب يى ظريٌ إاٌل أنٌنا ال ننفي أٌف حداثة النٌ اؼبقاصد كترجيح الدالالت، 
للناظر  -نظرية عمومان حىت بدت ال ت لفَّ يتلعرض األفكار الٌ  وي تٍ نَّ بػى  اإلطار الذم تػى يف

 أّنَّا من بدع الغرب كمبتكرات العصر.ىلة كألكؿ كى  -اؼببتدئ 



 

 
 

 

 
 
 

 المبحث الثاني:
 ية عند األصوليينز اجة اإلنالقوّ  

 
  ّيّةز ة اإلنجامفهوم القو 
 ةليـات القـوّ آ 
  ّيّةز اجة اإلندوافع تعديل القو 
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 مفهوم القوة اإلنجازية:-1
ة اإلقبازية ال ىبرج عن نطاؽ تداكلية أفعاؿ إفَّ اغبديث عن دالالت القوٌ 

م الذم اإلقبازية تعٌد جزءان من بنيتو الداللٌية، كعليو "فقصد اؼبتكلٌ ة اؼبنطوؽ الكبلـ، فقوٌ 
 تعبَته عنو قوة ث هبا كيتغٌَت يتحدٌ  د الطريقة اٌليتدٌ  عنو ىذه األفعاؿ ىو الذم وبي عرٌب تي 

ة كلينان فقد يكوف أمران كقد  اؼبوقف الكبلمي، فالطلب مثبل يتفاكت شدٌ كضعفان بتغٌَت 
دعاءان، أٌما من حيث نوعو فقد يكوف طلبان برفق فيكوف عرضا  يكوف التماسان، كقد يكوف

ءن من بنيتو جز ية تعٌد ز ا. فقوة اؼبنطوؽ اإلقب1فيكوف زبصيصا" ان كإزعاج ان كقد يكوف حبث
 يت ربٌدد قصد اؼبتكٌلم .الداللية، كالٌ 

 عن عرٌب يت تي كمن يف اختيار اؼبادة الٌلغوية الٌ ة يف الفعل اإلقبازم تى فدرجة القوٌ 
أقول من  ة، "فالثناء مثبل" أقول من اؼبدح ألفَّ الثناء مدح مكٌرر كالسبٌ ىذه القوٌ 

لم ألٌف ، كاعبور أقول من الظٌ 2اإلطناب يف الشتم كاإلطالة فيو" الشتم، ألٌف السب ىو
.كفبٌا ال ريب فيو أٌف الدرس األصورل اعتٌت 3اغبق كاعبور العدكؿ عن الظلم نقصاف اغبق

إقبازية متفاكتة  قوة اإلقبازية للفعل الكبلمي، فالفعل الكبلمي يبتلك أغراضان أيبٌا اعتناء بال
بتفاكت مبلبسات استعمالو، كإفَّ القوة اإلقبازية خصيصة اؼبنطوقات للجمل، فاؼبنطوؽ 

ة اإلقبازية فالقوٌ  .كن أف يبتلك قول إقبازية ـبتلفة يف مبلبسات استعماؿ ـبتلفةالواحد يبي 
 هبما عن الغرض اإلقبازم يف موقف اجتماعي عرٌب الضعف الٌلذاف يي  دة أكإذف ىي: الشٌ 

                                                      
 .109:ؿبمود لبلة،  آفاؽ جديدة،  ص.1
 .43:، ص1981، 1اؽببلؿ العسكرم،  الفركؽ اللغوية، تح، حساـ الدين القدسي، دار الكتب العلمية، ط أبو.2
 .226:اؼبصدر نفسو ص .3
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كىكذا كانت دراسة  .1ك العبلمة الدالة على تلك القٌوة"كاف ىذا اؼبؤشر أ  ان معُت، أيَّ 
ة اؼبنطوؽ اإلقبازية األصوليُت قائمة أساسا على اؼبعطيات االستعمالية للقوة اإلقبازية، فقوٌ 

ة كاتول اؼبعنوم يف آف القوٌ  ضمٌ ة ألنٌو يى عٌت أكسع من القوٌ ل ؼبعناه أم أٌف اؼبجزء مكمٌ 
 ة درجة.بلف للمعٌت فالغرض كظيفة كالقوٌ كمٌ ة كالغرض جزءاف مي كأٌف القوٌ  ،كاحد

م استعماؿ ؤدٌ ى القيمة اإلقبازية للجمل يف نظر "ديكرك" عندما "يي تتجلٌ  
النتيجة البسيطة لداللة ىذه اؼبعايَت ، كىذا الفعل ىو لغوم إذل حصوؿ فعل إقبازم معٌُت 

 يت تعٌد صببلن الٌلغوية داللة طبيعية، كيضرب أمثلة لتوضيح الفكرة باعبمل اإلنشائية الٌ 
، فالصيغة 2ح بو"صرٌ ح بفعلها اإلقبازم )سأؿ طلب...( أك دل يي إقبازية سواء أكاف مصرٌ 

ة از فعل السؤاؿ أك ألٌّنا سبلك قوٌ م إذل إقبؤدٌ الٌلغوية ؽبا قيمة إقبازية إذا كاف استعماؽبا يي 
 ة خاصة هبا.تداكليٌ 

 ة:عالمات القوّ -2
نتائجو ك قو كبُت آثاره ربقٌ حدكد فاصلة بُت ما ينجز من فعل ك جعل أكستُت            
 : 3ة عبلمات ست ىيفكاف للقوٌ 

يف مثل قولك: )أغلق الباب (فهي تضاىي آمرؾ، ك) أغلق الباب إذا  الصيغة: -1
 أردت(، تضاىي: آذف لك.

 زبتلف نغمة التحذير عن السؤاؿ أك االعًتاض. نغمة الصوت: -2

                                                      
علي ؿبمود كحجي الصراؼ،  يف الرباغماتية، األفعاؿ اإلقبازية يف العربية اؼبعاصرة، دراسة داللية كمعجم سياقي، مكتبة .1

 .267:، ص1431.2010، 1اآلداب، القاىرة، مصر، ط 
 .152:ؿبمد العبد،  تعديل القوة اإلقبازية، دراسة يف التحليل التداكرل للخطاب، ص.2
 .38:، ص65/2004ؿبمد العبد،  تعديل القوة اإلقبازية، ؾبلة فضوؿ، العدد . 3
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ة )سوؼ ة اؼبنطوؽ مثل: تكييف قوٌ هبا تكييف قوٌ  يت يقصدالٌ  أشباه الجمل: -3
 ؼ مثل: )ال تنس أبدا(.أفعل( بإضافة )من اتمل(، أك تكييف قوة النهي بالظر 

على) رغم يت تستخدـ يف قوة أستنتج ك مثل: من )أجل ذلك (الٌ  أدوات الربط: -4
 لم بأٌف.سى ة أي يت تستخدـ يف قوٌ ذلك (الٌ 

حبركة جسمية كإشارة األصبع  أف ذبعل منطوقك مصحوبان  مصاحبات المنطوق: -5
 أك غمزة العُت.

كن أف يكوف إذنا فاألمر يبي  ساعد على ربديد الغرض، تي اٌليت مالبسات المنطوق: -6
للجملة اإلقبازية  شًتط أكستُتبل أك توصية أك ربذيران...ك يى أك عرضا أك التماسا أك توسٌ 

 .1ثبلثة شركط ىي
 د(توعٌ -سأؿ-من زمرة األفعاؿ اإلقبازية )قاؿ ن فعبلن أف تتضمٌ  -
 أف يكوف زمن الفعل لزمن اغباضر )أم زمن اؼبتكٌلم( -
 .يكوف فاعل الفعل ىو اؼبتكٌلم أف -

 ؛ة اإلقبازية عن اعبملةشرط من ىذه الشركط انتفت القوٌ  كإذا اختلٌ 
 .كبو: أقوؿ إٌف زيدان سيسافر

 .يقوؿ ؿبمد: إٌف زيدا سيسافر
فاعبملة األكذل ربمل قوة إقبازية لتوافرىا على الشركط السابقة، بينما اعبملة الثانية تفتقد 

 عل اإلقبازم فيها )يقوؿ( غَت مسند للمتكٌلم.ىذه القوة، ألٌف الف
 
 

                                                      
 . 108:أضبد اؼبتوكل،  دراسات يف كبو اللغة العربية الوظيفي،  ص. 1
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 ة:نسبية القوّ -3
معناه أف يكوف أمران أقول من أمر باعتبار سلطة اؼبتكٌلم، فإذا قارنا مثبلن األمر 
بالصيغة ذات الفعل اؼبساعد "هبب" أك" ينبغي" سيبدك األمر أقول كثَتا عندما يكوف 

األمر أضعف كثَتان  كمن ناحية أخرل سيبدك اؼبتكٌلم يف كامل سلطتو كالقائد يف اعبيش،
 و يعطى إذنان بالدخوؿ.دخل يف إجابة عن طرؽ الباب، أم أنٌ عندما يستعمل يف مثل: أي 

 ة: تعديل القوّ -4
مبحث التعديل أك التكييف من أثرل حقوؿ البحث كأكثرىا فائدة يف  عدٌ يي 

ؼبقصده كتنصرؼ الغاية ىنا إذل  كيفوؿ منطوقو أك يي عدٌ تداكلية أفعاؿ الكبلـ، فاؼبتكٌلم يي 
ة، كبياف الدكافع كاألسباب كراء ف يف تعديل القوٌ وظٌ يت تي حبث تأثَتات االسًتاتيجيات الٌ 

 .ييكٌيف هبا اؼبتكٌلموف قٌوة اؼبنطوؽ يتاستخدامها ككصف الوسائل الٌلغوية اؼبختلفة الٌ 
 آليات التعديل: -5

م هبا، يت يتكلٌ د الطريقة الٌ دٌ وبي  ال مندكحة يف أف يكوف غرض اؼبتكٌلم ىو الذم
م يف نعومة كاحًتاـ يستطيع أف يتكلٌ  Salzmanفالشخص اؽبجومي يقوؿ "سالزماف"

وقفو شرطي عن عجلة، ك إٌف من اغبقائق اعبوىرية يف االستعماؿ الٌلغوم ارتباط عندما يي 
عدؿ اؿ، فحينما يي قجزءان فبٌا يي  عدٌ قاؿ هبا الشيء تي يت يي الصيغة باؼبقصد كأٌف الكيفية الٌ 

فهما  ،ياؽبذلك على كعيو باؼبقصد كتقديره مقتضيات السٌ  ة منطوقو فإنٌو يدؿٌ اؼبتكٌلم قوٌ 
طلق عليو "تلطيف اػبطاب" اي يشَت "فريزر" يف حبث لو منفرد  مرتبطاف بالكفاءة كاألداء.

بٌُت فيو أٌف : "التلطيف اسًتاتيجية يعتمدىا اؼبتكٌلم لتخفيف قوة الفعل أك إضعافها، كيف 
ة اؼبنطوؽ أك ة بزيادة قوٌ دراسة تعديل القوٌ " J-Holmesمت "جاننيت ىوؼبز قدٌ  1984عاـ 

 اؼبنطوقات ـ يف درجات ـبتلفة لنقارف بُتقدٌ أف يي  كن للغرض اإلقبازمتعزيزىا، كيبي 
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فالنقطة األساسية  .1كلديك شيء من اعبرأة( -أنت ىكذا أجرئ -مءالتالية: )أنت جر 
ىنا تقدصل غرض اؼبدح يف درجات ـبتلفة فاستعملت لفظة "ىكذا للتقوية" ك "شيء" 

كمن االسًتاتيجيات كذلك إضافة عنصر معجمي إذل اؼبنطوؽ مثل: )نوعا  للتخفيف،
 د...(.، أنا متأكٌ ة الصروبة أظنٌ ما، حقا، أك إضافة اإلشار 

 ة اإلنجازية:دوافع تعديل القوّ -6
دبوجب ما تقدـ أٌف ىناؾ دافعُت رئيسيُت يدفعاف  "جانيت ىوؼبز"ترل 

 .2إذل تعديل القٌوة اإلقبازية نبا: اؼبتكٌلم
 .التعديل من أجل نقل اؼبعٌت اؼبرتبط بسلوؾ اؼبتكٌلم اذباه القضية -1
 .أجل التعبَت على معٌت تأثَتم التعديل من -2
ة يف تطوير إضعاؼ الفعل الكبلمي سليب التأثَت: فالتلطيف ىو اسًتاتيجية مهمٌ  -3

 ب هبا.ة منطوؽ غَت مرحٌ م كاؼبخاطب، كذلك بإضعاؼ قوٌ العبلقة بُت اؼبتكلٌ 
م ىو تعبَت عن الصداقة بُت اؼبتكلٌ تقوية الفعل الكبلمي إهبايب التأثَت:  -4
 اؼبخاطب.ك 

اسًتاتيجية لزيادة التباين االجتماعي بُت  الفعل الكبلمي إهبايب التأثَت:إضعاؼ  -5
 اؼبتخاطبُت.

 .ةتقوية الفعل الكبلمي سليب التأثَت: اسًتاتيجية إلضعاؼ اؼبودٌ  -6
 
 

                                                      
 .142:القوة اإلقبازية،  ص ؿبمد العبد،  تعديل.1
 .61:ؿبمد مدكر،  األفعاؿ الكبلمية يف القرآف الكرصل،  ص.2
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 :1ىناؾ نوعاف من الوسائل وسائل تعديل القوة اإلنجازية: -7

كتعبَتات الوجو ل يف حركات اعبسم تتمثٌ  غة:وسائل خارجة عن نطاق اللّ  -
يقوؿ: قد تصحب اؼبنطوؽ حبركات  .كالعينُت، كأطلق عليها أكستُت مصاحبات اؼبنطوؽ

 جسمية: غمزات العُت كإشارات األصابع، ىزات األكتاؼ كتقطيب الوجو...إخل.
 ة.ة كغَت تركيبيٌ تكوف تركيبيٌ  غوية:الوسائل اللّ  -

كتركيبية كقد أشار بن جٍت إذل صوتية كمعجمية كخطابية  ىي أربعة: وسائل التقوية:-8
اعبسم كتعبَت ضعفو كالنرب كالتنغيم كحركات م الفعل أك تي قوٌ يت تي بعض ىذه الوسائل الٌ 

 .2الوجو كنظرة العُت
  وسائل التشكيل الصوتي: -1

كجهارة الصوت كالنغمات التقابلية كجهارة قصد هبا نوع النغمة كالبًت يي        
 ياؽ اؼبوقفي الذم ييعُت كينية اؼبعٌت اإلقبازم.ىو السٌ الصوت التقابلية كاؼبعوؿ عليو 

 الوسائل التركيبية: -2
ة، أدل منها األبنية االستفهامية، مثل: أليس األمر جٌيدا، أال ينفرد دبيزات خاصٌ       

فاتويات اإلقبازية معلومة عند كٌل من اؼبتكٌلم كاؼبتلقي  تكن خطبة اعبمعة رائعة.
 من قبل.

  المعجمية: الوسائل -3

                                                      
 .273:، ص2009،  1علي الصراؼ،  األفعاؿ اإلقبازية يف العربية اؼبعاصرة، مكتبة اآلداب القاىرة، ط.1
 .370:، ص2ابن جٍت،  اػبصائص،  تح،  عبد اغبكيم بن ؿبمد، اؼبكتبة التوفيقية،  ج.2
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تعٍت ما قد يستخدمو اؼبتكٌلم من عناصر معجمية تيضيف قوة اؼبنطوؽ          
 و إليو.ع صور التقوية كفقا ؼبا توجٌ اإلقبازية كتتنوٌ 

  ٌد...ٍت كاثق أك بصدؽ، أك إشٌل متأكٌ اؼبقويات اػباصة باؼبتكٌلم: مثل: إن 
  ٌما  إذل معرفة اؼبتلقي ككلٌ  يت تشَتإذل اؼبتلقي: ىي العناصر الٌ  ةهاؼبقويات اؼبوج

 يضع خلفية مشًتكة بينو كبُت اؼبتكٌلم.
  ٌد صبلحية القضية أك تثبت ؤكٌ يت تي ىي العناصر الٌ ة إذل اتول: هاؼبقويات اؼبوج

..صحتها كبو الواقع، ال ريب، من اؼبؤكٌ   ة اؼبنطوؽ.ز قوٌ عزٌ فهذه اؼبقويات تي  .1 د، ال جـر
 الوسائل الخطابية: -4

كراء العملية التداكلية كما يتفرع عن ذلك من كسائل لغوية فرعية  قصد هبا مايي 
يت تتضافر يف الٌنص كاػبطاب ربقيقا الوسائل الٌ  كمن أىمٌ  ،أك الوسائل اػبارجة عن الٌنص

تعيُت الفعل اإلقبازم، التكرار، العبلمات أك األدكات الرابطة،  لوظيفة التقوية ىي:
 ككسائل ما كراء اػبطاب.

 ،ؾى ري ذِّ حى ل يف استخداـ األساليب اؼبباشرة كبو: أي : يتمثٌ 2الفعل اإلقبازمتعيُت  -
 .نطوؽ بوضوح الفعل كسرعة استيعابوساىم تعيُت الفعل يف تقوية اؼبأسألك، حبيث يي 

 التكرار: ىو كسيلة ببلغية لتقوية اؼبنطوؽ. -
عن ذلك، أكثر من ذلك، مع  العبلمات الرابطة: كبو إذل جانب ذلك، فضبلن  -

ا الركابط السببية: مثل إذف، ىكذا، ىذا، عبلكة على ذلك، على رغم كذا، أمٌ 
 كعليو...

                                                      
 .274:علي الصراؼ،  األفعاؿ اإلقبازية يف العربية اؼبعاصرة،  ص.1
 .267:اؼبرجع نفسو ص .2
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ربز كعي اؼبتكٌلم الذايت دبجرل كسائل مع كراء اػبطاب: ىي مفردات ك عبارات تي  -
اػبطاب كحالتو، كإف دل تكن من بنية الٌنص مثل: أشٌدد، أكٌرر، أعود، فأكرر كقلت 

و إذل تقوية إسهاـ اؼبشارؾ يف التفاعل ر من مرة... إخل، كىناؾ كسائل أخرل تتجٌ أكث
كبو: كما تقوؿ، ككما قاؿ فبلف لتوه، كما ذكر فبلف، كىي من قبيل اؼبصادفة كنوع 

 لتقوية اؼبنطوؽ.
بسلوؾ الطريق  اىاييتغ يتق األفعاؿ الكبلمية الٌ قٌ تكٌلم أف وبي للمكن يبي     

اؼبباشر، فيتطابق اؼبؤشر الٌلساشل مع القصد مثل قد يسلك طريقا غَت مباشر لتحقيق 
تلك األفعاؿ نفسها، كىذا ما قبده يف العربية فهي تعرؼ كسائل يضعف هبا اؼبتكٌلم قوة 

 .1، نقف عند أربعة منهااؼبنطوؽ اإلقبازية
 األسئلة التذيلية:  -1

تعماال يف تداكلية أفعاؿ الكبلـ، من حيث ىي مضعفات ىي األكثر اس              
ألفعاؿ الكبلـ غَت اؼبرحب هبا، من ذلك قوؿ: أنت كنت معو؟ أدل تكن معو؟ أك أنا  

ىذا النوع دم توقٌفو عن اعبـز بصحة القضية، ك م يبي فاؼبتكلٌ  ... إخل.كنت على حقٌ 
ضعاؼ درجاتو كبو: اجلس إضعاؼ لقوتو اإلقبازية كإف كاف لتقوية درجاهتا، فإٌف لبلست

 أال تريد؟ مث إنزاؿ األمر إذل العرض.
 التلطف بأنماط خاصة من االستفهام: -2

االقًتاح، يعٍت أٌف ن للعرض أك إٌف التعبَت باألسلوب االستفهامي اؼبتضمٌ             
اؼبتكٌلم ال وباكؿ أف يفرض رغبتو على اؼبستمع، إمبٌا ىو توجيو إذل أمر مستحسن، كىذا 

 ل بو؟ إنٌو يستطيع مساعدتك، اقًتاح.وع تلطيف للقوة اإلقبازية مثل: ؼباذا ال تتصٌ الن
                                                      

 .142:ؿبمد العبد،  تعديل القوة اإلقبازية،  ص.1



 مستويات األفعال الكالمية في الفكر األصوليالفصل الثاني                       

147 
 

 نفي الّصفة: -3
ة التأثَت مثل: ليس إلثبات ضٌدىا فهو كسيلة أخرل لتلطيف منطوقات سلبيٌ       

 فظ الداؿ على القبح. من اللٌ أمران حسنا، بدالن 
 : العدول -4

م إذل حاؿ الغيبة اؼبنطوؽ كالعدكؿ عن حاؿ التكلٌ ة ساىم يف تلطيف قوٌ يي             
 يبيل اؼبرء إذل القوؿ بأٌف ... بدالن  ليدرأ عن نفسو مسؤكلية اغبكم بصدؽ القضية مثل:

ى فاعلو، من )أميل( ككذلك العدكؿ عن بناء الفعل للمعلـو إذل بنائو على ما دل يسمٌ 
 دة... بدالن بو( بأّنٌا السيٌ  )كمن اؼبظنوف مثل: عن سيدة على اؽباتف تسأؿ عنك كيظنٌ 

م يف ربديد مواقع الفهم يت تتحكٌ تظهر مبلمح ىذه اآلليات الٌلغوية الٌ  .1من كأظنٌ 
اللة من خبلؿ خطاب اإلماـ علي كـر ا كجهو كالذم كجهو ؼبالك كإدراؾ فحول الدٌ 

ر هاألشبن اغبارث: يقوؿ "ىذا ما أمر بو عبد ا علي أمَت اؼبؤمنُت مالك بن اغبارث ا
ىا، كاستصبلح أىلها كعمارة ه مصر: جباية خراجها كجهاد عدكٌ حُت كالٌ  يف عهده إليو

باع ما أمر بو يف كتابو، من فرائضو ببلدىا، كآمره بتقول ا كإيثار طاعتو، كاتٌ 
ارة بالسوء إاٌل من رحم ا، مث اعلم يا مالك أشٌل قد كجهتك كسننو...فإٌف النفس أمٌ 

فقد أظهر "اإلماـ علي" رضي  .2ت عليها دكؿ قبلك من عدؿ كجور"جر إذل ببلد قد 
ة مفادىا استعماؿ الفعل اؼباضي من الفعل األمر إلرشاد كتوجيو ا عنو حقيقة مهمٌ 

مالك بن اغبارث، كىو يستند إذل ىذه الًتكيبة الٌلغوية، فقد أقبز فعل األمر غبظة 
و يت يتوجٌ خل ىذا النسق من األفعاؿ الٌ يد"التلفظ كدل ىبرب عن فعل أقبزه يف اؼباضي ك

                                                      
 .64:، كينظر،  ؿبمد مدكر،  األفعاؿ الكبلمية يف القرآف الكرصل،  ص142:ؿبمد العبد،  تعديل القوة اإلقبازية، ص.1
 .511:،  ص1الببلغة، شرح اإلماـ الشيخ ؿبمد عبده،  ج الشريف الرضي،  ّنج.2
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اؼبتلقي ، كشرط النجاح فيها ىو قدرة 1"ي ضمن األفعاؿ التوجيهيةهبا اؼبتكٌلم إذل اؼبتلقٌ 
 .على أداء الفعل اؼبطلوب

االختبلؼ يف الفعل اؼبنجز إمٌبا يكوف تبعا ؼبكانة  أفٌ  Searlبت عند "سَتؿ"ثى 
فلن يكوف ذلك فعل أمر بل طلبا أك اقًتاحا، ا لو تقدـ جندم بنفس الطلب اآلمر، أمٌ 

ىذا  .2دة بدرجات متفاكتة من الشٌ متٌ قو ربقٌ  ن يف القوؿ كاحد لكنٌ فالغرض اؼبتضمٌ 
د "سَتؿ"، ألٌف سلطة اؼبتكٌلم أك موقع الكبلـ ىو الذم هبرٌ  ـ بوإدراؾ كاضح ؼبا تقدٌ 

فرض على اؼبخاطب يت تى الٌ نة بل ىذه السلطة ىي ة إقبازية معيٌ كسبو قوٌ طبيعة اػبطاب كيي 
 قدرا من االحًتاـ كعدـ إطبلؽ العناف لنزكاتو يف تعاملو مع األكامر.

م أك ما دفع ىذا الوعي الٌلغوم لدل األصوليُت بربط األكامر بإرادة اؼبتكلٌ   
فجمهور اؼبعتزلة يركف أنٌو بدكف  يسميو الباحثوف اؼبعاصركف يف الدرس التداكرل بالقصد.

فيد األمر أـ التهديد، إذ إٌف اإلرادة م ال يبكننا معرفة أكانت الصيغة تي ؼبتكلٌ توفر إرادة ا
بٌُت من خبللو عبلقة الكبلـ باؼبقاصد يي  "خلدكف" مثاالن  بن3الة ىي الوسيلة الوحيدة الدٌ 

كتلك العبارة ىي فعل  ،"اعلم أٌف الٌلغة يف التعارؼ ىي عبارة اؼبتكٌلم عن اؼبقصود: يقوؿ
أف تصَت ملكة مقٌررة يف العضو الفاعل ؽبا  لساشل ناشئ عن القصد بإفادة الكبلـ، فبلبدٌ 

ة حبسب اصطبلحهم، ككانت اؼبلكة اغباصلة للعرب من كىو الٌلساف، كىو يف كٌل أمٌ 
من  أحسن اؼبلكات كأكضحها إبانة عن اؼبقاصد، لداللة غَت الكلمات فيها على كثَتو 

صريح على أٌف األفعاؿ الكبلمٌية تبقى تابعة  "بن خلدكف" نصٌ  فكبلـ.4عاشل"اؼب
                                                      

1.Searl, Sens et expression, p:53. 
2.Searl, Sens et expression ,  p:44 157.  

 .159:، ص(مرجع سابق ) الشريف الرضي، .3
 .566.565:، ص2004ابن خلدكف،  مقدمة بن خلدكف،  دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، .4



 مستويات األفعال الكالمية في الفكر األصوليالفصل الثاني                       

149 
 

 زاك جقدرة تت عة؛اىاهتا ؽبا قدرة التعبَت عن مقاصد متنوٌ غة يف كثَت من اذبكاللٌ  للمقاصد
 فعبارة اؼبتكٌلم اٌليت .ها الٌلغةي سبلذ من دالالت الٌسياؽ اٌليتهبا الدالالت الٌلغوية، لتأخ

 ربٌدد ة التشكيل الٌلغوم للخطاب ىي اٌليت تشهد على عمليية الشرعٌية اٌليتعجتعترب اؼبر 
 .طبيعة ىذه اؼبقاصد 

ية يف الفكر األصورل، ال ز اب ىذه النظرة اؼبعيارية إذل داللة القوة اإلقبجدبو 
ب األخذ يح الداللة، بل هبجمناص  من اإلقرار بأٌف الًتكيب الٌلغوم كحده غَت كاؼو لًت 

 جو رد نسيؿ عليو يبقى ؾبة إذ التلفظ بدكف إرادة ما تدٌ ٌية كسياقية عامٌ جدبعطيات خار 
ل لغوم مر  .فعبلن يف غياب اؼبتكٌلم  جزأنَّو ال ين شيحنة داللٌية  إالَّ كب حىٌت كلو ضبى



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 إمكانات التقاطع بين األصوليين

 والغربيين )مقاربة تداولّية(
 

 المبحث األول: 
 ة عند علماء األصولاستراتيجية التداوليّ 

 
 المبحث الثاني:

 والمفاىيم إمكانات التقاطع من حيث المصطلحات 
 -مقارنة بين األصوليين والغربيين  -



 

 

 
 
 
 
 
 

 
  المبحث األول:

 داولية عند علماء األصولاستراتيجية التّ 
 

 الّشاطبي األفعال الكالمّية عند -
 الّشاطبي في فقو المقاصد نموذجاً  -

تيمية .ة عند بن األفعال الكالميّ  -



 ( تداولية مقاربة) والغربيين األصوليين بين التقاطع إمكاناتالفصل الثالث           
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 :عند الشاطبي األفعال الكالمّية-1
س عليها رات اٌليت يتأسٌ ربتاج دراسة أٌم علم من العلـو معرفة صبلة من التصوٌ 

ة ارس بطريقة تعليميٌ رات سبي كمن اؼبعلـو بداىةن أٌف التصوٌ  على مستول التنظَت كالتطبيق،
تقريبات ىي رات اؼبستعملة يف الشرع إمٌبا ليق دبقامو  ففي نظر الشاطيب "الٌتصوٌ ة تى تقريبيٌ 

ٌكز ىذا التعريف على  تأٌىب . يري 1باأللفاظ اؼبًتادفة كما قاـ مقامها من البيانات القريبة"
انسجاـ الٌنصوص القرآنية كانتظامها، كتقدصل  قاعدة للتأكيل  الشاطيب يف أف يدافع عن

اٌلذم قٌدـ يف  ىذا االجتهاد ككلٌ  عرب استخبلص األحكاـ اعبديدة ؼبقتضيات األحواؿ؛
باعتباره نصان متماسك  صحيحان  اؼبوافقات كاالعتصاـ يسعى إذل فهم الٌنص القرآشل فهمان 

ة. يقوؿ الشاطيب يف ىذا الٌصدد كحدة األمٌ  وبفظ كبالٌتارل من التزييف يااألجزاء خال
كأيب حنيفة "فاؼبوافقات معناىا التوفيق كالوفاؽ، كالٌتوفيق بُت مذىب أيب القاسم 

الٌنعماف، كلذلك فإٌف الٌشاطيب ال هبد أٌم مشكلة يف أف يقوؿ: إٌف كثَتا من األمثلة نزؽبا 
كيقوؿ يف موقف آخر: "فهم مقاصد الٌشريعة على كماؽبا  ،2على مذىب أيب حنيفة"

ق مع ما قالو الٌشافعي من كجود شرط دل يذكره أغلب علماء األصوؿ، مع أنٌو اٌلذم يتفٌ 
                                                      

.  ىو أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ؿبمد اللخمي الغرناطي اؼبعركؼ بالشاطيب، اإلماـ العبلمة اقق القدكة اغبافظ
ىػ ، عاصر ملوؾ 720اعبليل اجملتهد ،دل هبد لو من أتباعو من أشار إذل تاريخ ميبلده ، فلقد استنتج أٌف كالدتو كانت قبل 

يب أنٌو كاف أحد علماء غرناطة الذين ذباكزت شهرهتم ببلد األندلس إذل أكباء كبَتة من غرناطة ، كقد أصبع الذين عرفوا الشاط
ابن مرزكؽ اغبفيد أكثر ىؤالء الطبلب شغفا  بأستاذه الشاطيب، فقد : العلم اإلسبلمي، كمن أشهر تبلميذه الذين كتبوا عنو

" االعتصاـ "ك " اؼبوافقات " كتابو الشهَت : لفاتوترجم لو ترصبة كاسعة كانت مصدرا ؼبن ترجم لو فيما بعد، من أشهر مؤ 
ؿبمد أبو األجفاف، :دراسة ك ربقيق : أيب إسحاؽ الشاطيب.ـ1388. ىػ 790كافتو اؼبنية " اإلفادات ك اإلشادات "ك

 .18-11:ص
 . 376:، ص1975،  2أبو إسحاؽ الشاطيب، اؼبوافقات يف أصوؿ الٌشريعة، تعليق عبد ا دراز، ط. 1

 .135: ،ص1، ج صدر نفسو اؼب 2.
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. يعتمد الشاطيب يف 1اجملتهد القواعد الكلٌية أكالن ك تقديبها على اعبزئيات..."مبلحظة 
موقفو ىذا على خاصيتُت: نقلية كعقلية، فما يستند إليو االستنتاج العقلي  اؼببٍت على 

فمبٍت على أساس  س على شركط مقبولة يكوف قطعيا، كما ييناؿ بالنقل،سٌ مؤ  مبادئ، ك
كعلى أساس  ة اؼبفردة، كىذا داللتو قطعية أيضا.لٌ ألشتات األد تقراء الكٌلي الناظماالس

ىاتُت اػباصيتُت، فإٌف الشاطيب كثَتا ما يرٌدد اؼبقولة اؼبشهورة "ال اختبلؼ يف أصوؿ 
ا سبق ذكره يسعى الٌشاطيب إذل ربقيق نتيجتُت تظهراف فبٌ  .2الشريعة كال فركعها"
استنباط األحكاـ اعبديدة ؼبقتضيات األحواؿ إليو، كإذل  يسعىى ك متناقضتُت، فهو يتوخٌ 

 اعبديدة؛ كلكن إذا أخذ بعُت االعتبار تفرقتو بُت اػباٌصة كالعاٌمة يزكؿ ظهور التناقض.
 األمر عند الشاطبي: -1-1

 م الشاطيب األمر إذل صريح كغَت صريح.قسٌ 
 :كىو قسمافاألمر الصريح  -1

مع ؾبرد الصيغة ؾبرل القيد من غَت تعليل، د ال يعترب فيو عٌلة مقصدية كهبرم : ؾبرٌ لألوّ ا
يف اآلية حٌث على ترؾ .4﴾الصَّاَلةَ  َوَأِقيُموا﴿، كقولو:3﴾اْلبَـْيعَ  َوَذُروا﴿مثالو قولو تعاذل: 

 .البيع كالذىاب إذل الصبلة
 : ينظر إذل قصده الشرعي حبسب االستقراء، كما يقًتف من القرائن اغبالٌية أك الثاني

                                                      

 1997ق، 1،1417، دار بن عفاف، ط1أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، اجمللد: الشاطيب، اؼبوافقات، تح1.
 .56:ص.ـ

 .256: ،ص1الٌشاطيب، االعتصاـ، ج2.
 .09سورة اعبمعة، اآلية .3
 .43سورة البقرة، اآلية 4
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، كمثالو قولو تعاذل: 1الدالة على أعياف اؼبصاحل يف اؼبأمورات كاؼبفاسد يف اؼبنهيات  اؼبقالٌية
على إقامة اعبمعة أك عدـ  على اغبثٌ  في كبلمو ما يدؿٌ ف، 2﴾فَاْسَعْوا ِإَلىَٰ ِذْكِر اللَّوِ ﴿

التوكيد فهو جار ؾبرل ﴾اْلبَـْيعَ  َوَذُروا﴿كقولو:  ،التفريط فيها ال األمر بالسعي إليها فقط
 غل.كالنهي عن مبلبسة الشٌ 

 :3فهو على ضركب أيضااألمر غير الصريح:  -2
 4﴾ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْيامُ ﴿عن تقرير اغبكم مثل قولو تعاذل: اإلخبار ءيؾبما جاء  -

 .5﴾َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْواَلَدُىنَّ ﴿ففي اآلية  إخبار بأمر الصياـ كقولو: 
 ان لو أك لفاعلو يف النهي.ما جاء مدحان لو أك لفاعلو أك ذمٌ  -
 ف عليو اؼبطلوب: كوف اؼبباح مأمورا بو.ما يتوقٌ  -

 كن التمثيل ؽبذه األنواع يف الرسم اآليت:كيبي 
 
 
 
 
 

                                                      
 .133: ، ص2الشاطيب، اؼبوافقات، ج.1
 .09سورة اعبمعة، اآلية .2
 .194: مسعود صحراكم، التداكلية عند علماء العرب، ص.3
 .183سورة البقرة، اآلية .4
 .233سورة البقرة، اآلية .5
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 ل يف: داكلية كتتمثٌ ر على بعض االعتبارات التٌ ينطوم ىذا التصوٌ 
تطبيق مبدأ القصدية يف األكامر الشرعية كاف معياران صاغبان كدقيقان لتصنيفها  أفٌ  -

 عند الشاطيب.
ة مثل: تقرير األمر، تقرير ما ربملها ىذه األصناؼ الكبلميٌ  ة قوة إقبازيةأٌف أيٌ  -

                                 اطيب أساسا لؤلمريات. النهي، إنشاء اؼبدح، إنشاء الذـ...( دبعايَت أكستُت جعلها الشٌ 
د الشاطيب مبدأ عدـ االحتكاـ إذل الصيغة كحدىا يف تنميط األفعاؿ يٌ ؤ يي           
ة، فالصيغة الٌلغوية يف األكامر فيما بينها ـبتلفة على عكس ما ىو سائد عند الكبلميٌ 

ا النهي فيكوف بالتقرير أكستُت كبعض اؼبعاصرين، فاألمر يكوف بالتقرير كاؼبدح، أمٌ 
اث انب الصواب إذا ما قلنا إفَّ ىذه التعريفات اؼببثوثة يف الًتٌ كعليو قد ال قبي .1كالذـ

ف اقبد ؽبا سباثبل ؼبا جاء بو الفيلسوف ،قة باألكامر كالنواىيالعريب األصورل كاؼبتعل
ؿ كالثاشل من وعُت األكٌ عن الفرؽ بُت النٌ  اثحُت ربدٌ  "أكستُت كسَتؿ " افداكليالتٌ 

ن يف القوؿ، أٌما يف األمر غَت فهو يكمن يف مبدأ الغرض اؼبتضمٌ  األمر الصحيح
 "األفعاؿ الكبلمية غَت اؼبباشرة. يح فالظاىرة شبيهة دبا ظبٌاه "سَتؿر الص

 الشاطبي في فقو المقاصد نموذجا: -2
دة ربقيقا ؽبدؼ تسعى ىذه الٌدراسة إذل تناكؿ األلفاظ من ؿبتويات متعدٌ 

ة طريقة استخبلص األحكاـ الٌشرعية كاستنباطها من القرآف الكرصل كالسنٌ  كاحد، كىو
ا تشخيص ظهور األلفاظ يف مدلوالهتا، النبوية كما يؤكؿ إليهما، فمباحث األلفاظ معناى

كىو مبحث ال يستغٌت عنو ألٌف الٌتفاىم مع الٌناس كنقل األفكار إليهم ال يكوف إالٌ 

                                                      
 .196: مسعود صحراكم، التداكلية عند علماء العرب، ص.1
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ة اجملتهدين اقتباس األحكاـ من ألٌف مهمٌ  . كىو عمدة علم األصوؿط األلفاظبتوسٌ 
اغبكم من الٌنص أدلٌتها كعمل اجملتهد يتطٌلب فهم الٌنص كفقهو، إذ ليس بوسعو استنباط 

 كيفية إاٌل إذا أدرؾ اؼبعٌت كفهم الٌنص فهمان دقيقان كعرؼ غاية الٌلفظ كمدلولو، كتبٌُت 
ة اجملتهد ففهم الٌنص ىنا تتجٌلى مهمٌ  .1داللتو على اغبكم كدرجة ىذه الداللة كنوعها

اؼبعاشل  طرؽ الٌداللة علىيف الٌلغة العربية ك  ف على معرفة أساليب البيافكاستيعابو يتوقٌ 
  .بة. كىذا القطب ىو ركيزة علم األصوؿعليو ألفاظ مفردة كمركٌ  ؿٌ كما تد

                                                      
. اؼبختلفة، فإنٌو من اؼبمكن جعل اغبركات قد يكوف التعريف دبا يف النفس أك الضمَت باألفعاؿ اؼبختلفة الدالة على اؼبعاشل

 :اؼبخصوصة دكاؿ على اؼبعاشل اؼبخصوصة، لكن األلفاظ أكذل، من كجوه
يف الوجود أسهل من : أٌف األلفاظ عبارة عن أصوات ـبصوصة مقطعة تقطيعا خاصا، فإدخاؿ الصوت اؼبخصوص :أولها
 .غَته

كذلك ألنٌو ال يتصور ثباتو  بقاؤه؛ بل كٌلما يدخل يف الوجود ينقضي، خباصية ال توجد يف غَته، : أٌف الصوت ـبصوص :ثانيها
فيلـز أف يكوف موجودان عند اغباجة إليو، معدكما عند االستغناء عنو، كىذه اػباصية، ال توجد يف غَته، فإنٌو قد يبقى كيف بقائو 

، ربقيق 1ج:  علم األصوؿ لؤلصفهاشلالكاشف عن اصوؿ يف. =مفسدة، كذلك ردبا يطلع عليو من ال يراد اطبلعو عليو
عن عبد  453: ـ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ص1998.ق1.1419الشيخ عادؿ عبد اؼبوجود كالشيخ علي معوض، ط

 . 88: ص: اغبق خليفي
 .89: عبد اغبق خليفي، ظاىرة األفعاؿ الكبلمية عند الشاطيب، ص. 1
. بنية العقل العريب"يعترب علم البياف من العلـو  اٌليت تفٌردت هبا الٌلغة العربية، كىذا ما أشار إليو ؿبمد عابد اعبابرم يف كتابو "

بالعربية دكف غَتىا ، : البياف يف الٌلغات األجنبية األخرل ذلك أٌف البياف ـبتص"على أنٌو ال يبكن لنا أف قبد مرادفا ؼبصطلح 
إضافة إذل ذلك ال يبكن قصر األحباث البيانية على أٌّنا أحباث ببلغية "يف القرآف الكرصل (مرة 250)ه أكثر من كقد كرد ذكر 

فقط ، فمصطلح البياف اسم جامع لكافة األساليب اٌليت تساىم ليس فقط يف تكوين ظاىرة الببلغة ، بل أيضان يف كٌل ما بو 
قوؿ أٌف مفهـو البياف ال يقتصر على علماء الببلغة كحدىم، ك إدراجو ضمن يتحقق التبلي  ، ك على ىذا األساس يبكننا ال

ؿبمد ( ىػػ626ت ) قد جاء متأخران مع السكاكي ( علم اؼبعاشل ك البياف ك البديع )التقسيمات الثبلثية للمباحث الببلغية 
 9ة العربية ، مركز الوحدة العربية ، بَتكت ، طبنية العقل العريب ، دراسة ربليلية نقدية لنظم اؼبعرفة يف الثقاف:عابد اعبابرم 

 .13: ، ص 2009،
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: "ألنٌو ميداشل سعى اجملتهدكف يف اقتباس األحكاـ من يقوؿ "اإلماـ الغزارل"
األحكاـ ليست ترتبط باختيار اجملتهدين كرفعها  سٍ قى أصوؽبا كجذهبا من أغصاّنا، إذ تػي 

ة كاإلصباع كالعقل ال مدخل الختيار العباد الكتاب كالسنٌ  ككضعها، كاألصوؿ األربعة من
يف تأسيسها كتأصيلها، كإمٌبا ؾباؿ اضطراب اجملتهد كاستعماؿ الفكر يف استنباط 

سوؿ معية كمرجعها إذل الرٌ ة السٌ اؼبدارؾ ىي األدلٌ ف. 1األحكاـ كاقتباسها من مداركها"
عرؼ اإلصباع أك الٌصادر منو من يي م منو يسمع الكتاب أيضا، كبو صلى ا عليو كسلٌ 

على  مدارؾ األحكاـ ثبلثة: إٌما لفظ كإٌما فعل كإٌما سكوت كتقرير، كالٌلفظ إمَّا أف يدؿٌ 
اغبكم بصيغتو أك منظومتو أك بفحواه أك مفهومو. أك دبعناه فهو االقتباس كىو اٌلذم 

فهذه شركط دقيقة التـز  .2فهي إذف: ثبلثة فنوف: اؼبنظـو كاؼبفهـو كاؼبعقوؿ" ى قياسان سمٌ يي 
ة، كاجملتهد الفقيو لغة العربيٌ هبا علماء أصوؿ الفقو اإلسبلمي ؼبعرفة أساليب البياف يف الٌ 

 ة عند غَتىا.ز األحكاـ الشرعيٌ يٌ اٌلذم يبي 
ىذا ك  كن إقبازىا إاٌل من خبلؿ الٌلغة. ال يبي ة أعماالن اف علماء األصوؿ أٌف شبَّ بى أى            

، فوضعوا قواعد كضوابط مستمدة من طبيعة الٌلغة العربية الكبلـ فعبلن ما هبعل من 
ة ع األساليب العربيٌ كاستعماالهتا يف اؼبعاشل حسبما اىتدل إليو أئمة الٌلغة. كنظران لتتبٌ 

                                                      
. أبو حامد الغزارل الطوسي النيسابورم الصويف الشافعي األشعرم ، أحد أعبلـ عصره أحد أشهر علماء اؼبسلمُت يف القرف

كاف فقيها ك أصوليا ك فيلسوفا ك كاف صويف الطريقة، شافعي الفقو، كاف على مذىب (ىػ 450)اػبامس اؽبجرم ،كلد سنة 
األشاعرة يف العقيدة ،كقد عرؼ كأحد مؤسسي اؼبدرسة األشعرية يف الكبلـ كأحد أصوؽبا الثبلثة بعد أيب اغبسن األشعرم، 

كيمياء السعادة، كهتافت الفبلسفة، إحياء :اتو من أشهر مؤلف" حجة اإلسبلـ : ليٌقب الغزارل بألقاب كثَتة يف حياتو أشهرىا 
ربفة اؼبهتدين بأخبار اجملددين ، كما ىي منقولة يف كتاب :  السيوطي.ىػ505صبادل اآلخرة  14علـو الدين، كافتو اؼبنية يـو 

 .265:، دار الكتب العلمية،ص11ج "عوف اؼبعبود شرح سنن أيب داكد "
 .44:، دار الكتب العلمية، بَتكت ،ص1جالغزارل، اؼبستصفى من علم األصوؿ، 1.
 .316: اؼبصدر نفسو ص. 2
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 ،ة شكبلن كموضوعان كاستقرائها فهي ليست قواعد شرعية أك دينية خاصة، إمبٌا ىي عربيٌ 
فهم أٌم نص قانوشل ألٌف كبل من الوحي اإلؽبي كالقانوف  نصان كركحان. أين تستعمل يف

عليو  نصٌ بلغة معينة هبب أف يفهم حبسب قواعد تلك الٌلغة، كىذا ما يي  وغضعي اؼبصالو 
كىو اٌلذم دفع باألصوليُت إذل تقسيم  العقل ك تفرضو طبيعة التكليف لتحقيق اؼبطلوب،

 :1ىذا اؼبوضوع إذل قسمُت
األكؿ: داللة الٌنص على اؼبعٌت: كيشمل اػباص كالعاـ كاؼبشًتؾ كاغبقيقة كاجملاز،  القسم

 كتتوقف فيو معرفة اغبكم الشرعي على إفادة اؼبعٌت.
القسم الثاشل: داللة الٌنص على اغبكم الٌشرعي مباشرة: كيشمل ذلك لفظ األمر من 

 ة أك يوجبها.حيث أنٌو يفيد الوجوب، كلفظ النهي من حيث أنٌو يفيد اغبرم
 قواعد استخالص األحكام الّشرعية من الّنصوص:*

مناص إذف من االعًتاؼ بأٌف ىناؾ قاعدتُت الستخبلص األحكاـ الٌشرعية من ال        
 الٌنصوص:

اس كاالستحساف صوص كالقيٌ ها االستشهاد من غَت النٌ امي وى قً  قاعدة معنوية: -1
 كاؼبصاحل كالذرائع...

عليو يف عمومها  ىدفها الٌتعرؼ على معاشل الٌنصوص، كما تدؿٌ  قاعدة لفظية: -2
ؤخذ منو فحول الكبلـ أـ ىو كخصوصها، كطريق الداللة أىو بطريق اؼبفهـو اٌلذم يي 

فهم من األلفاظ أىو باؼبنطوؽ الٌلفظي للٌنص، كالقيود اٌليت اشتملت عليها العبارة، مٌث ما يي 

                                                      

، 2008نذير بوصبيع، األلفاظ كالدالالت الوضعية، حبث يف مناىج االستنباط، دار الوعي للنشر كالتوزيع، اعبزائر، 1.
 .11:ص
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. كعليو 1فبٌا تصدت لو طرؽ االستنباط الٌلفظي بالعبارة أـ ىو باإلشارة إذل غَت ذلك
كحقيقة الوضع جعل الٌلفظ بإزاء اؼبعٌت،  فالداللة الٌلفظية متداخلة يف الداللة الوضعية،

كّل   قُ الِ خَ  :﴿ فبل يدخل شيء من صفات اػبالق ربت اإلخبار كبو قولو تعاذل
 فالعرب ال تقصد ذلك. .2﴾يءشَ 

بقولو: "كلو حلف رجل بالطبلؽ كالعتق "بن خركؼ "على العمـو  قعلٌ 
ففعل خَتا كدل يلزمو  ،من يف الدار كىو معهم فيها، فضرهبم كدل يضرب نفسو ليضربن كلٌ 

قاس باالستعماؿ ككجوه االستعماؿ كثَتة كلكن ضابطها العمـو يي  فاغباصل أفٌ  .3شيء"
، 4﴾َشْيٍء بَِأْمِر رَبْـَّها ُتَدمُّْر ُكلَّ ﴿مقتضى اغباؿ اٌلذم ىو مبلؾ البياف. فإٌف قولو تعاذل:

قٌدمها ىذه اآلية الكريبة ىي تدمَت الٌسموات كاألرض كاعبباؿ فاؼببلحظ أٌف الٌداللة اٌليت تي 
ر ؤثٌ رت عليو فبٌا شأّنا أف تي شيء مى  إمٌبا اؼبقصود تدمَت كلٌ  ،كليس اؼبياه فبٌا ىو يف معناه

 فيو على اعبملة.
 ص:العالئق بين القضايا ووحدة النّ *

يت حكمت اؼبربع اؼبنطقي قديبا، عٌد العبلئق االقتضائية من أىم العبلئق الٌ تي 
تفرعة  كن سبثيلو على شكل شجرة مي يميائي، كيبي كيطلق عليو حاليا باؼبربع أك اؼبسدس السٌ 

 كاآليت:
 

                                                      

 .11: نذير بوصبيع، األلفاظ كالدالالت الوضعية، ص1.
 .25سورة األحقاؼ، اآلية 2.
 .590: ، اؼبوافقات، صالشاطيب3.
 .25سورة األحقاؼ، اآلية 4.



 ( تداولية مقاربة) والغربيين األصوليين بين التقاطع إمكاناتالفصل الثالث           
 

160 

 
 
 
 
 
 

 على شكل اؼبربٌع اك اؼبسٌدس كاآليت: رسم أيضان كن أف يي كما يبي 
 
 
 
 
 

خبلؿ ىذا الرسم الٌتوضيحي نشرع اآلف يف عملية التطبيق مبيٌنُت نظرة  من
الشاطيب إذل العبلئق بُت قضايا الشريعة كنصوصها كاألفعاؿ الكبلمية، كبُت ما كرد يف 

 الٌتشجَت كالشكل اؽبندسي.
كن أف ترتفعا معا إٌف القضيتُت اؼبتضادتُت ال ذبتمعاف يف كنف كاحد، كيبي 

 ٌما، أفؿبايد، كالقضيتاف اؼبتناقضتاف ال ذبتمعاف مع بعض كال ترفعالينتج عنهما طرؼ 
يت تقع ربت التضاد فيمكن أف تتواجد بُت االثنُت فقد سبيل إذل جهة التداخل القضية الٌ 

 يف اإلثبات كقد سبيل إذل جهة اإلثبات يف النفي، تلك ىي العبلئق اؼبنطقية بُت القضايا.

 القضية

 متضادة متناقضة

 متداخلةيف النفي متناقضة اإلثباتمتداخلة يف  متناقضة

 ما تحت التضاد

 تضاد

 في النفي تداخل تداخل في اإلثبات
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الٌشاطيب كٌظف ىذه العبلئق بكٌل دقٌة إلثبات كحدة أٌف من فبل مندكحة           
فمقتضى ظاىر كبلـ الٌشاطيب  كاستثماره لؤلفعاؿ الكبلمية. الشريعة، كحٌل مسائل فقهية

ى سمٌ أنٌو حينما هبتمع دليبلف متضاداف فإٌف العمل يًتؾ هبما معا ؾبتمعُت، كىذا ما يي 
 و يعمل بأحدنبا.متناقضاف فإنٌ بالتوقف أك اغبٌياد، كالعكس إذا كاف ىناؾ دليبلف 

 يف التكليف ؿباؿ كمرفوع، كاػبطاب ُت مناص من اإلقرار بأٌف اجتماع النقيضال         
م. كإمٌبا بالنقيضُت باطل، كاألخذ بأحد الدليلُت ال ينتج عن اؽبول أك عن التحكٌ 

ا بربت التضاد هبب أف يكوف مزهبا من الطرفُت أك مشو  كما بالًتجيح بُت اػبطابُت.
كاسطة  عدٌ مثبل يي  بشائبة من الطرفُت، على أنٌو قد يبيل إذل أحد أقصى الطرفُت، فاؼبباح 

بُت الفعل أك الًتؾ. فإذا ماؿ كبو الفعل صار كاجبا، كإذا ماؿ كبو الًتؾ فقد صار 
ما  ىولٌشاطيب: "ؾباؿ االجتهاد اؼبعترب حراما، كىذه الواسطة ىي ؾباؿ االجتهاد، يقوؿ ا

د بُت طرفُت ككضع كٌل كاحد منهما قصد الشارع يف اإلتياف ألحدنبا، كالنفي يف تردَّ 
. فهذا الفضاء اؼبوجود 1ؼ النٌية إذل طرؽ النفي ك ال إذل طرؽ اإلتياف" اآلخر، فلم تتصرٌ 

                                                      
.إالَّ : ))اؼبباح يف اللغة يأيت دبعنيُت األكؿ الظهور كالبياف كمنو باح بسرٌه أم كشف عنو ك أظهره كقد جاء يف اغبديث الشريف

أم جاىرا يبوح بو اؼبرء ك يظهره منو أيضا أال أف يكوف معصية بواحا ىذا ىو اؼبعٌت األكؿ أما اؼبعٌت (( أٍف يكيوفى كيٍفرا بىواحان 
الثاشل فيأيت دبعٌت اإلذف ك اإلطبلؽ أحبت لك الشيء أذنت بو ك أطلقتو فأصبح غَت فبنوع ك من ذلك اغبديث الشريف 

ث متعددة يف ىذا اؼبعٌت، كاؼبعٌت اللغوم يرشد إذل اؼبعٌت الوارد بو كقد ركيت أحادي(( فاشًتيتها من مارل فأحبتها البن السبيل))
الشرع فإذا كاف الشيء مأذكنا بو ك مطلقا فإنو قد خبل من الوجوب كاظور كدل وببب يف شأنو كدل يكره الشارع  اؼبيل إليو 

دم رضبو ا تعاذل التعريف كقاؿ ىو ما دٌؿ فكاف مطلقا أقبل عليو اؼبرء أك زبٌلى عنو كاف ذلك سواء، ك قد اختار اإلماـ اآلم
الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيَت فيو بُت الفعل كالًتؾ من غَت بدؿ، كقد نقل الناقلوف عدة تعاريف صبيعها 

: مية صظاىرة األفعاؿ الكبل: عبد اغبق خليفي. متقاربة اؼبعٌت ك الداللة ك يطلق على اؼبباح اغببلؿ كما يطلق عليو اعبائز
94. 
 .174:ص 1الٌشاطيب االعتصاـ، ج1.
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اؼبتضادين  ايد اؼبوجود بُتبُت الطرفُت الواقعُت فيما ربت التضاد، ك كذلك القضاء ا
 ذ النظر إليها دبعزؿ على الطرفُت.حصر ؽبا" كتلك اؼبراتب وببٌ  "مراتب ال وبتوم على

ب أف تكوف متماسكة هب .1""فهذه اؼبراتب كإف تفاكتت فبل يلـز تفاكهتا نقيض كال ضدٌ 
 .فيما بينها

 لالجتهاد: جنتا االست*
و إذل ىاتُت الٌشاطيب بظاىريت االستقراء كالقياس، رغم علمو ما كاف يوجٌ  اىتمٌ 

ب على ذلك توظيفو آللية اآلليتُت من انتقاد من أىل الربىاف كالقياس الشمورل كقد ترتٌ 
عل بعض األصوليُت السابقُت االستنتاج فهو يرل أنو البد من كضع بعض اؼبسائل كما ف

 ة كىي:أفعاؿ كبلميٌ ل ىذه األكضاع يف كتتمثٌ  عليو.
 .اعبائز كالواجب كاؼبستحيل -1
 .الواجب كاغبراـ كالًتؾ كاغببلؿ -2
 .الضركرم كاغباجي كالتحسيٍت -3

 :2كيبكن توضيح رؤية الٌشاطيب يف الرسم اآليت
  

                                                      
 . 95، 94: عن عبد اغبق خليفي، ص 90:اؼبصدر السابق ص. 1
 .95:عبد اغبق خليفي، األفعاؿ الكبلمية عند الٌشاطيب، ص.2
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بآلية االستنتاج كاضحة اؼبعادل يف اؼبخطط  "الٌشاطيب" أٌف عناية سبق يتبٌُت فبٌا 
( بناء 3( ك )1الفارغ يف ) كضعو من خبلؿ شرحو يقوؿ: "نستطيع أف مبؤل اغبدٌ  اٌلذم

 اغبدكد الثبلثة:
 ( منطقياف.2( ك )1اوراف ) -1
 الرسم الثالث تضمٍت كتكاملي من غَت انعكاس. -2
"الواجب كالًتؾ" كبُت حدم "اغبراـ" عبلقة تناقضية، كمعٌت العبلقة بُت حدم  -3

 سيبقى. ان كاحد ىذا أف طرفان 
إذف فهي عبلقة مزهبية  عبلقة بينية، م "اغببلؿ" ك"الًتؾ" )اؼبنع( العبلقة بُت حدٌ  -4

 للواقع اؼبزيج.

                                                      
.اؿ، جاء اؼبنع أك الًتؾ يف اللغة ىو عدـ الوصوؿ إذل الشيء ك القياـ بو، ك ىو التحجَت ك اغبظر من فبارسة عمل من األعم

 اللَّهيمَّ ال﴿كيف اغبديث الشريف  ﴾خىرىاهًبىا يف  كىمىٍن أىٍظلىمي فبٍَّن مىنىعى مىسىاًجدى اللًَّو أىٍف ييٍذكىرى ًفيهىا اظٍبيوي كىسىعىى﴿: يف القرآف الكرصل
كىذا اؼبعٌت اللغوم ىو اؼبتجلي يف اصطبلح رجاؿ األصوؿ، كقد عرفوه عدة  ﴾كالى ميٍعًطيى ًلما مىنػىٍعتى  ،مىانًعى ًلما أٍعطىٍيتى 

تعاريف منها ما يًتتب عن كجود إبطاؿ اغبكم ال يًتتب عليو شيء، كباؼبثاؿ يتضح التعريف فالصبلة كالصياـ غَت مطلوبة 

 اؼبستحيل الواجب

 اإلباحة اعبائز اؼبمكن

 الًتؾ اغببلؿ

 اعبائز اؼبمكن

 الكراىة
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و الًتؾ يل كبيل كبو اغببلؿ فالواجب أك أف سبى كن أف سبى كعليو ىذه العبلقة "البُت بينية" يبي 
 تبعا لؤلنظمة األخبلقية. فاغبراـ 

 امتزاج الّدالئل الّنقلية مع الّدالئل العقلية:*
اعتمد الٌشاطيب يف بناء كتاب اؼبوافقات على دعامتُت أساسيتُت نبا: 

اعتمد عليو من النقل ىو ما كاف قطعيا مثل ا "الٌدعامة الٌنقلية كالٌدعامة العقلية: فم
اآليات القرآنية كاألحاديث الصحيحة، كتؤثر من األخبار كما يستنبط منها من أحكاـ 

؛ أم 2"بإطبلؽ ال من آحادىا على اػبصوص " 1يكوف معتمدا على استقراء مقتضياهتا 
ية فهي األكلويات استقراء كليا غَت مقتصر على األفراد اعبزئية، كأٌما الٌدعامة العقل

 كاالعتقادات اعبازمة كاؼبشهورات كاؼبقبوالت كاالستنتاج.
قٌرر أٌف أصوؿ الفقو إفَّ ىذا االعتماد على اؼببادئ العقلية جعل الٌشاطيب يي 

"طبر  قطعية، بتقديبو أمثلة على امتزاج الٌدليلُت مثل "ىذا طبر" مقٌدمة نظرية، ك كلٌ 

                                                                                                                                                                 

بة على اؼبرأة اغبائض، ينظر بوجود اغبيض ألف اؼبانع قد كجد كىو اغبيض، فأصبحت الصبلة كالصياـ غَت مطلوبة بالنس
 .96: ظاىرة األفعاؿ الكبلمية عند الشاطيب، ص: أطركحة عبد اغبق خليفي

. اغبراـ كاؼبمنوع كاظور، كاؼبنهي عنو، كالذنب كاإلمث كالقبح كٌلها ألفاظ مشعرة بالذـ ؼبرتكبها، كباؼبدح جملتنبها، كقد عٌرؼ
اجتنابو بطريقة حتمية فاعلو مذمـو ك معاقب، كتاركو فبدكح كؾبازل، كصيغو كثَتة رجل األصوؿ اـر بأنو ما طلب الشارع 

مي اػٍبًٍنزًيًر كىمىا أيًىلَّ ًلغىٍَتً اللًَّو بًوً ﴿: طبقا ؼبا كرد يف الكتاب ك السنة، ك من ذلك قولو تعاذل ـي كىغبٍى ٍيتىةي كىاٍلدَّ   ﴾حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى
كيف اغبديث  ﴾ييٍشرًٍؾ بًاللًَّو فػىقىٍد حىرَّـى اللَّوي عىلىٍيًو اعبٍىنَّةى كىمىٍأكىاهي النَّاري  مىن إًنَّوي ﴿: كقولو﴾للَّوي اٍلبػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىاأىحىلَّ ا﴿: كقولو تعاذل
ـه عىلىٍيكيم﴿الشريف  ؽبن أف يكتمن ما كال وبل : "كقد يأيت التحرصل بصيغة أخرل كذلك كقولو تعاذل ﴾ كأٍموالىكم كأٍعراضىكيم حرا

 .97: ظاىرة األفعاؿ الكبلمية عند الشاطيب، ص: عبد اغبق خليفي " خلق ا يف أرحامهن
 .97: عبد اغبق خليفي، ظاىرة األفعاؿ الكبلمية عند الشاطيب، ص1.
 .27: ، ص1الشاطيب، االعتصاـ، دراسة اؼبعرفة، بَتكت، لبناف، ج2.
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اغباؿ فإٌف اؼبقٌدمة الٌنظرية تكوف على "طريق الربىاف مقٌدمة نقلية كبطبيعة  حراـ"
 كاؼبقٌدمة العقلية تكوف على طريق اؼبوافقة يف العقل.، 1العقلي"

 استعمال الّلغة ووضعها:*
الوسائل  ل جهود الٌشاطيب عن غَته يف اعتبار العلم بالعربية من أىمٌ قً دل تى 

داللية توخى هبا خدمة العملية  اػبادمة لعلم الشريعة، إاٌل أنٌو أضفى عليها مسحة
"فاالستعماؿ ىو إطبلؽ اؼبتكٌلم الٌلفظ يف  ق مقاصد الشرع الٌسامية.االجتهادية دبا وبقٌ 

 للٌتعبَت عن قصده، كالوضع ىو ما يقـو بو كاضع العناصر الٌلغوية عٌُت قاـ زباطيب مي م
 .2الداللة الثابتة عليها")اؼبعجمية كالقواعدية( عندما ينسب إليها معٌت من اؼبعاشل لغرض 

قبدنبا استعمبل يف أصوؿ  بإحالتنا الٌنظر يف لفظي الوضع كاالستعماؿ             
كالعناصر الكبلمية السٌياقية الفقو كأداة منهجية للٌتعريف بُت العناصر الٌلغوية األصلية 

ستفهاـ على أسلوب اال ؛ كذلك كأف يدؿٌ 3 اقتضاىا أك استحدثها اؼبقاـ الٌتخاطيبيتالٌ 
 غوم.التمٍت أك النفي فيخرج عن أصل كضعو اللٌ 

                                                      

 .97: الكبلمية عند الشاطيب، صعبد اغبق خليفي، ظاىرة األفعاؿ 1.

 .98: اؼبرجع نفسو ،ص 2.
. كضع الٌلغة ىو داللة األلفاظ كاعبمل على اؼبعاشل يف حالتها الصورية اؼبطلقة بغض النظر عن السٌياؽ الٌتخاطيب اٌلذم

ملة على اؼبعٌت ضمن سياؽ تستخدـ فيو ىذه اؼبفردات كاؼبركبات الٌلغوية، يف حُت أٌف داللة االستعماؿ ىو داللة الٌلفظ ك اعب
ىذا السٌياؽ اٌلذم لو دكر كبَت يف ربديد اؼبعٌت، ك ربديد مدل ذباكزه للوضع األصلي، ىذا تفريق األصوليُت بُت الوضع . معُت

 .كاالستعماؿ كىو نظَت لتقسيم دم سوسَت بُت الٌلغة كالكبلـ، فالٌلغة تنسب لعادل الوضع، كالكبلـ ينسب لعادل االستعماؿ
، 2002ؿبمد ؿبمد يونس، اؼبعٌت كظبلؿ اؼبعٌت، أنظمة الداللة يف العربية، دار اؼبدار اإلسبلمي ليبيا، طرابلس، : ينظر 3.
 40:ص
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درؾ أٌف اػببلؼ اؼبشهور عند األصوليُت فيما إذا كاف اجملاز من من ىنا ني 
ة اٌليت أكالىا أك ىو من مقتضيات االستعماؿ يربىن على األنبيٌ  مشموالت الوضع

بلستعماؿ أـ ناشئة األصوليوف ؽبذا التقسيم، كمثل ذلك اختبلفهم يف الًٌتاكيب أىي ل
 عن الوضع.

اؼبتتٌبع ؼبضمار إنتاج ىذا اؼبفهـو يف تراث األٌمة األصولية، فإنٌو ال ؿبالة  لعلٌ 
سيجد أٌف التفريق بُت االستعماؿ كالوضع يٌتصل اٌتصاال كثيقا بالثنائيتُت الٌسابقتُت، فكٌل 

طب إذل مقاصد، ؿ يف مقامات التخاىذه التفريقات الثبلثة تفًتض أٌف اؼبعاشل تتحوٌ 
كتستلـز بأٌف العربة يف قباح التخاطب تكوف بإدراؾ اؼبخاطىب اؼبراد من كبلـ اؼبخاًطب 

 كليس بالوقوؼ على معناه الوضعي.
على الرغم من استناد  ونبو إذل مبلحظة ىامة كىي أنٌ حقيق بنا أف ني   

اجملاز ألنٌو هبوز  فارقو كهبوزه، كمن ىنا جاءت تسميةإاٌل أنٌو يي  ؛االستعماؿ على الوضع
العلماء قديبا بدراسة أسباب ىذه  ، كقد اىتمٌ و غرضالوضع لتلبية حاجة اؼبتكٌلم ليليٌب 
، من اؼببالغة كاالتساع زااؼبفارقة كحديثهم عن أسباب اجملاؼبفرقة يف حديثهم عن أسباب 

ينصب أف عليو  فٌ فإكالتوكيد... كلكن كيف حاؿ عدكؿ اؼبتكٌلم عن الٌداللة اغبرفية لٌلغة 
حىت ال   1اللتُت الوضعية كاؼبعٌت اؼبرادقرينة على عدكلو، كأف تكوف ىناؾ مناسبة بُت الدٌ 

الستعمارل، إذا ا أٌف" األصل كباستيفاء الفكر يف األصوؿ العربية يتبٌُت  يعٌد مغالطا.
،ك مباحث األلفاظ معناىا تشخيص ظهور 2عارض القياس كاف اغبكم لبلستعمارل "

                                                      

 .63: ؿبمدؿبمد يونس، علم التخاطب اإلسبلمي، ص1.

، 2006 ؿبمد اإلسكندراشل، عدناف دركيش، دار الكتاب العريب،: الشاطيب، اؼبوافقات يف أصوؿ الشريعة، ربقيق2.
 . 589:ص
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كىو مبحث جدير باإلبقاء، ألٌف التفاىم مع النٌاس كنقل األفكار  يف مدلوالهتا األلفاظ
 ط األلفاظ.إليهم ال يكوف إاٌل بتوسٌ 

ت إذا كبن أجلنا النظر يف جهود أىل الفضل على ىذه الٌلغة قبدىا قد غطٌ 
كشرح غوامضها إذل كضع  ابتداء جبمعها كضبط شواردىا، ،قة هباأىم اعبوانب اؼبتعلٌ 

النظر يف" ألفاظها حاؿ إفرادىا كتركيبها، كربديد األسس  ائل كاؼبعاجم فيها، مثٌ الرس
 مقطعة قائمة لرؤكسها ال تدؿٌ  ؼماء كالٌصفات إمٌبا ىي حرك فالسٌ  العامة ألكجو داللتها.

ت باجتماعها على غَت أنفسها، ألٌف على غَت أنفسها ما دامت متفرقة. فإذا صبعت دلٌ 
  الٌشاطيب عن ىذه اغبقيقة؛عرٌب .يي 1منها شيئا فيؤلفها أبدا إاٌل ؼبعٌت" ا عز كجٌل ال هبمع 

ة من طبيعة الٌلغة العربية كاستعماالهتا يف اؼبعاشل حسبما بوضعو قواعد كضوابط مستمدٌ 
ة كاستقرائها، فهي ليست قواعد شرعية أك ع األساليب العربيٌ ككفقا لتتبٌ  قرره أئمة الٌلغة،
، إذ عمل هبا أئمة الٌلغة، كركحان  ، نصان كموضوعان  ة شكبلن عربيٌ إمبٌا ىي  دينية خاصة؛

كمٌهدكا طريقها أماـ أئمة الفقو كاألصوؿ كضبطوا مفرداهتا كحدكد مصطلحاهتا، لذا فإٌّنا 
 وغنٌص قانوشل ألٌف كبل من الوحي اإلؽبي كالقانوف الوضعي اؼبص تستعمل يف فهم أمٌ 
ى الوحي كالقانوف ضدبقت ُتكال يلـز اؼبكلف لٌلغة،فهم بقواعد تلك ابلغة معينة هبب أف يي 

ضيو طبيعة التكلف رشد إليو العقل كتقتىذا ما يي ك  .صٌ القدرة على فهم النإاٌل إذا توافرت 
ة يت انتهت إليها ىي أٌف درجة علم اجملتهد بالٌلغة العربيٌ ، كالنتيجة الٌ 2لتحقيق اؼبطلوب

 ة.مقياس لفهم اؼبسائل الشرعيٌ 

                                                      

 .97: ـ، ص2001ق،  1422عبد اغبميد العلمي، منهج الدرس الدالرل عند اإلماـ الشاطيب، 1.

 .99: عبد اغبق خليفي، ظاىرة األفعاؿ الكبلمية عند الشاطيب، ص2.
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 :ة عند األصوليينداوليّ المفاىيم والمقوالت التّ  استثمار - 3
على أيدم األصوليُت، ألٌف موقعهم يف  ملحوظان  ران عرفت األحباث الٌلغوية تطوٌ 

القانوف زة، إذ على عاتقهم التعريف بسم خبصوصية متميٌ بناء العاـ للثقافة اإلسبلمية اتٌ ال
ة حوؿ نظرية األفعاؿ الكبلميٌ ثبت كعي األصوليُت فبٌا يي  العاـ الستثمار األحكاـ.

ة من الٌنصوص خاطب اؼبختلفة قصد استنباط األحكاـ الشرعيٌ اىتمامهم بسياقات التٌ 
ة، "كعليو فقد استنبط الفقهاء كاألصوليوف أفعاال: كبلمٌية جديدة بانتهاج يٌ القرآنية كالسن

ؿ على أساسها  ك األغراض اليٌت يؤ داكرل، كربديدا من جراء البحث يف اؼبقاصد ك النهج التٌ 
من األمر كالنهي كغَتىا من األساليب اإلنشائية، كذلك باعتماد القرائن الٌلفظية أك  كلٌ 

يف ذلك على ين ، مستند1عليها"  يت هتدم إذل تلك اؼبقاصد كتدؿٌ اؼبعنوية أك اغبالية الٌ 
 لشرعية.ية كافمقدمات عامة عن أصل الٌلغات، كعن اغبقيقة كاجملاز كاألظباء الٌلغوية كالعر 

ة لؤلصوليُت دل تأت من العدـ، بل قامت على قات العلميٌ علىذه الت لكنٌ 
مبادئ علمٌية كانت تسعى إذل ؿباكلة كشف كربليل داللة األلفاظ كعبلقتها باؼبعاشل، 

 موىا إذل أربعة أقساـ:ككجدكا ؽبذه العبلقة عٌدة اعتبارات، كقسٌ 
وا يف ىذا القسم: اػباص كالعاـ ضعت فيو: كعاعبالٌلفظ باعتبار اؼبعٌت اٌلذم كي  -

 اؼبشًتؾ.
 ستعمل فيو، كعاعبوا فيو اغبقيقة ك اجملاز.الٌلفظ باعتبار اؼبعٌت اٌلذم اي  -
 كظاىر. يٌ فً موه إذل خى قسٌ ك الٌلفظ باعتبار ظهور اؼبعٌت كإخفائو  -

                                                      
 .قواعد كلية عقلية كنقلية، كىبضعوف األخبار  األصوليوف، ىم العلماء الذين يعتمدكف يف استنباط األحكاـ الشرعية  على

 .إذل موازين علم الدراية 
 .185. 184: مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب، ص1.
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 الٌلفظ باعتبار طرؽ الوقوؼ على مراد اؼبتكٌلم. -
 الّلفظ بالمعنى عند األصوليين: ةصل-1

 الٌلفظ ةصلقدماهتم الٌلغوية لعادة األصوليُت أف يعرضوا يف صدر مي  جرت
فالٌلفظ ينقسم باعتبار كضعو إذل أربعة أقساـ: )خاص كعاـ، مشًتؾ كمؤكؿ(. باؼبعٌت

د ى خاصا، كإف كاف موضوعا ؼبتعدٌ كعليو فالٌلفظ إف كاف موضوعا لواحد منفرد يسمٌ 
د من غَت ترجيح بعضو على بعضو عدٌ ى عاما، كإف كاف موضوعا ؼبتبوضع كاحد يسمٌ 

 ى مؤكال.ف كاف ىناؾ ترجيح لبعض منو على بعض آخر يسمٌ إى مشًتكا، ك يسمٌ 
رفية اصطبلحية اعتباطية، كليست طبيعية، فالعبلقة بُت الٌلفظ كاؼبعٌت عبلقة عي 

 ةصل كالقرع كالقعقعة، كالصليو علماء الٌلغات بالكلمات ذات اعبرس اؼبعرٌب سمٌ إاٌل فيما يي 
 تدرير كالفحيح، كلو كانت العبلقة طبيعية بُت االسم كاؼبسٌمى أك منطقٌية لتوحٌ كاػب

أٌف موقف األصوليُت  يبدك .1إنساف أف يفهم أيٌة لغة الٌلغات، أك لكاف من اؼبمكن ألمٌ 
رفية ليست ؼبناسبة طبيعية ة عي صلفهي عندىم ، يف اؼبناسبة بُت الٌلفظ ك مدلولوكاضح 

 كاؼبعٌت.بُت الٌلفظ 

                                                      
.ىل ىو للصورة الذىنية أك اػبارجية أك للمعٌت من حيث : حبث األصوليوف يف حقيقة اؼبعٌت الذم كضع الٌلفظ لو، كتساءلوا

األلفاظ تدٌؿ على : لؤللفاظ دالالت على ما يف األذىاف ال على ما يف األعياف كؽبذا السبب يقاؿ" أٌف ىو؟ فذىب الرٌازم إذل
ك كجو االستدالؿ أننا إذا رأينا جسما من البعد كضنناه صخرة قلنا "اؼبعاشل ألٌف اؼبعاشل ىي اٌليت عناىا العاشل كىي أمور ذىنية 

كظنناه طَتا فإذا ازداد القرب علمنا أنٌو إنساف فقلنا إنٌو إنساف، فاختبلؼ األظباء   إنٌو صخرة فماذا قربنا منو كشاىدنا حركتو
التفسَت . عند اختبلؼ التصورات الذىنية يدٌؿ على أٌف مدلوؿ األلفاظ ىو الصور الذىنية ال األعياف اػبارجية

 .23:،ص1الكبَتج
 .174: اب، جامعة اإلسكندرية، صطاىر سليماف ضبوره، دراسة اؼبعٌت عند األصوليُت، كلية اآلد1.
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 :1د بثبلثة ضوابطة الٌلفظ باؼبعٌت يتحدٌ صلا سبق يتبٌُت أٌف حبث األصوليُت يف فبٌ         
 إقرارىم العاـ بإمكاف اؼبواضعة يف اغبدث الٌلساشل. -1
 م إذل ىدـ قاعدة اؼبواضعة.ؤدٌ ا تي ة اؼبناسبة ألّنٌ اـ للقوؿ بذاتيٌ يهم التٌ فٍ نػى  -2
 حدكد حكمة كتصرؼ الواضع ؽبا. رجهم من القوؿ هبذه اؼبناسبة يفعدـ زب -3

 ة جبودة التدقيقات، كمراعاة اغبيثيات.لصٌ سم حبثهم يف ىذه الكهبذا اتٌ 
 داللة الّلفظ من حيث الشمول:-2

 أ/ حكم اػباص كداللتو:
ضع للداللة على فرد عرؼ اػباص "بأنٌو كٌل ما ليس بعاـ، كيشمل ما كي يي 
عبلـ مثل: ؿبمد كزيد كعمرك من أف يكوف كاحدا بالتشخيص كاأل و أعم  كاحد، أم أنٌ 

. 2النوع كاإلنساف. أك باعبنس كاغبيواف "بكفاطمة. أك كاحدا اعتباريا مثل الواحد 
فوضعو قد يكوف بإزاء الذكات مثل األمثلة السالفة الذكر أك بإزاء اؼبعاشل كالنور ك الظبلـ 

 كالعلم ك اعبهل...
داللة اػباص على مدلولو، ىل ىي بطرؽ القطع حبيث  اختلف األصوليوف يف

فداللة اػباص  ناشئ عن دليل أـ ال؟ ؿال وبتمل الٌلفظ اػباص احتماؿ الغَت أم احتما
قطعية عند صبيع األصوليُت على اؼبعٌت الذم كضع لو الٌلفظ يف الٌلغة، كمن مٌث يثبت 

 َعَشَرةِ  ِإْطَعامُ  َفَكفَّارَتُوُ ﴿الظن ففي قولو تعاذل: اغبكم ؼبدلولو على سبيل القطع ال

                                                      

              174: اؼبرجع نفسو ، ص 1.

 .22: اؼبرجع نفسو ص 2.
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داللة على كجوب إطعاـ عشرة مساكُت حيث ال وبتمل لفظ "العشرة"  1﴾َمَساِكينَ 
 اػباص زيادة كال نقصانا.

ؿ، كماؿ صباعة منهم ذىب بعض أىل اغبنفية إذل القوؿ بالرٌأم األكٌ 
اغبكم ثبوتا قطعيا، ثبت بو الٌشافعي، كبعض أىل اغبنفية إذل أٌف الٌلفظ اػباص ال يي 

ة كحجٌ  يكوف اعبـز بالقطع أمرا مقبوال. ، كمع ىذا االحتماؿ الوفي الحتماؿ اجملاز
كاف ىذا الكبلـ مفيدا لثبوت العلم مد  .ادله عى  ده مٌ نا إذا قلنا: ؿبي اغبنفية يف ذلك ىو أنٌ 

كعليو  ة بو كأبيو كأخيو،العادل شخص غَته لو صل و عقبل أفٌ بطريقة القطع مع احتمال
ىذا االحتماؿ دل  د يف ىذا الكبلـ لوجود عبلقة القرابة يف ذلك، لكنٌ فالعلم أثبت مٌ 

كىذا ما التمسناه من رأم  عترب، ككأنٌو غَت موجود أصبل.كن معتمدا على دليل اي يى 
 اغبنفية.

د االحتماؿ منفذ ال مكاف الستعماؿ ركف ذلك بأنٌو ؾبرٌ أٌما غَتىم فيفسٌ 
ألنٌو  -لك اؼبعٌت، مٌث إٌف ال مندكحة من القوؿ أٌف اػباص يشمل األمرالٌلفظ يف غَت ذ
 كالنهي كاؼبطلق كاؼبفيد. -كضع ؼبعٌت خاص

 تقسيمات الّلفظ بحسب داللتو على المعنى:-3
، ترتبط دبا ظٌبوه 2م األصوليوف اللفظ بالنسبة إذل اؼبعٌت أربعة تقسيمات قسٌ 
 .)بياف الٌتفسَت(
ؿ: باعتبار كضع الٌلفظ للمعٌت كىو أربعة أنواع: اػباص ك العاـ ك اؼبشًتؾ التقسيم األكٌ 

 ؿ.كاؼبؤكٌ 
                                                      

 .89: سورة اؼبائدة، اآلية1.

 102: عبد اغبق خليفي، ظاىرة األفعاؿ الكبلمية عند الشاطيب، ص2.
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التقسيم الثاشل: باعتبار استعماؿ الٌلفظ يف اؼبعٌت، كىو أيضا أربعة أنواع: اغبقيقة كاجملاز 
 كالصريح ك الكناية.

ائو كمراتب ىذا الث: باعتبار داللة الٌلفظ على اؼبعٌت حبسب ظهور اؼبعٌت كخفالتقسيم الثٌ 
الظهور، كىي شبانية أنواع، أربعة ىي مراتب الظهور كىي: الظاىر، النص، اؼبفسِّر 

 كاكم، كأربعة أخرل مراتب اػبفاء كىي: اػبفي، اؼبشكل، كاجململ كاؼبتشابو.
التقسيم الرابع: باعتبار كيفية داللة الٌلفظ على معناه، كطريق فهم اؼبعٌت اؼبراد من الٌلفظ، 

اؿ بالداللة، كالداؿ اؿ باإلشارة، كالدٌ اؿ بالعبارة، الدٌ أربعة أنواع أيضا: الدٌ  كىو
 عى ضً الٌلفظ إٌف كي  . كىو الذم سار عليو أصوليو اغبنفية، ككجو التقسيم ىو أفٌ باالقتضاء

ة ة كلعُت اؼباء مرٌ ع للباصرة مرٌ ضً د بأكضاع متعٌددة فهو اؼبشًتؾ كلفظ العُت الذم كي متعدٌ 
  ة.ة، كللجاسوس مرٌ رٌ كللذىب م

فظ باعتبار داللتو على اؼبعٌت كضوحا كخفاء، إٌما أف يكوف كاضحا كىذا اللٌ 
ر كاكم، كإذا كانت داللة الٌلفظ على اؼبعٌت غَت ص كاؼبفسٌ النالظاىر ك  سيشمل:

كالٌلفظ باعتبار  .1كاؼبشكل كاجململ كاؼبتشابو من اػبفيٌ  كاضحة فيندرج ربت ذلك كلٌ 
اؿ بعبارتو، كإاٌل م منو، فإف كاف مسوقا لو فهو الدٌ اؼبعٌت الذم أراده اؼبتكل وؼ علىالوق

                                                      
.ينسب ىذا التقسيم للبزدكم،  كبيٌنو شارحو عبلء الدين عبد العزيز البخارم: 

 .يف تقسيم النظم نفسو حبسب توٌحد معناه كتعٌدده: األكؿالقسم 
 .يف تقسيمو بعد الًتتيب حبسب ظهوره للسامع كذلك إمبٌا يكوف بعد الًتكيب: القسم الثاشل

يف تقسيم النظم حبسب استعماؿ اؼبتكٌلم ألٌف الٌلفظ بسبب االستعماؿ يتضٌمن بكونو حقيقة أك ؾبازا ال : القسم الثالث
 .بالوضع

كشف األسرار عن أصوؿ البزدكم، كضع حواشيو عبد : كجوب كقوؼ السامع على مراد اؼبتكلِّم كمعاشل الكبلـ: القسم الرابع
 .44: ـ، دار الكتب العلمية، بَتكت، ص1997ق،  1418، 1، ط1ا عمر، ج

 ، 103: عبد اغبق خليفي، ظاىرة األفعاؿ الكبلمية عند الشاطيب، ص1.
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عليو بالنظم، كإف دٌؿ عليو باؼبفهـو فهو الداؿ بالداللة  اؿ بإشارتو، فإف دل يدؿٌ فهو الدٌ 
ف يزيدكف قسما يو ككاف ذلك بسبب االختبلؼ، فبٌا جعل األصولاؿ باالقتضاءكالدٌ 

، سباديا يف التشريح الٌلفظي ك النظمي الذم امتاز بو اغبنفية، كىو الفقهاء وي عى بً خامسا تى 
 :1مؤٌلف من أربعة أقساـ كاآليت 

 .معرفة مواضعها -1
 .معرفة معانيها -2
 .ترتيبها -3
 .أحكامها -4

 القواعد الّلغوية:-4
ة يف داللة يت استمٌدىا العلماء فبٌا قٌرره أئمة الٌلغة العربيٌ ل يف القواعد الٌ تتمثٌ 

ر عن العرب من منثور بعد استقراء ذلك فيما أثَّ  ،كاألساليب على اؼبعاشل األلفاظ
. كىب  استدركت يف ُترجها العلماء يف أصوؿ الفقو ألٌف معظم نظرة األصوليكمنظـو
ص، كأحكاـ األمر كالنهي، كدليل صو ي ، كاغبقيقة كاجملاز كالعمـو كاػبدالالت الصٌ 

ٌشرعية من قوؿ الرسوؿ صٌلى ا عليو كسٌلم، إذ ا كانت األدلٌة الاػبطاب كمفهومو، كؼبٌ 
، كإف انقسم ما يبلغو إذل معجزة كالقرآف كغَت ……ىو اؼببعوث من ا كاؼببٌل  عنو

حتيج يف البحث يف ىذا العلم إذل اي  .2 للخالق يف اغبقيقةة كال حكم إاٌل معجزة كالسنٌ 

                                                      
.1ج.البن أمَت اغباج ك شرح التحرير يف أصوؿ الفقو البن اؽبماـ، ضبطو، كصٌححو عبد ا ؿبمود عمر التقرير كالتخيَت ،
 .225:ق، دار الكتب العلمية، بَتكت،ص1419ـ،1999. 1ط
 .103: عبد اغبق خليفي، ظاىرة األفعاؿ الكبلمية عند الٌشاطيب، ص1.
 .25: ، ص1النسفي، كشف األسرار يف شرح اؼبنار، ج2.
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فهم يف أٌف القرآف يشتمل طرؼ صاحل من العربية. كاختلف األصوليوف يف بعضها كاختبل
غات أك ال؟ يقوؿ اإلماـ د القياس يف اللٌ على ألفاظ ؾبازية أك مشًتكة أك مًتادفة كىل هبرٌ 

من االعتناء هبا، فإٌف الشريعة عربية، كلن  دد: "كأٌما األلفاظ فبلبدٌ صٌ يف ىذا الويٍت "عب"ا
 1ا من الٌنحو كالٌلغة"انيٌ يستكمل اؼبرء خبلؿ االستقبلؿ بالنظر يف الشرع ما دل يكن ر 

كأنٌو رسم هبذين األمرين فهم األلفاظ كمعانيها، معادل منهج ىبوؿ لؤلصوليُت دبقتضى ك 
كبلمهم يف ىذا اؼبوضوع دبسألة كضع الٌلغات للمعاشل، كىل ذلك   أكاس أف يبدالتمرٌ 

 مُت بالٌلغة أـ بتوقيف أـ كاف بعضو بإصبلح كبعضو بتوقيف؟باصطبلح بُت اؼبتكلٌ 
يف  مأفرد "الغزارل "كصباعة ؾبموعة من القواعد كانت منهجا صاغبا أسعفته         

ر العلم حبقيقة الواقع فيو ف، كعدـ اعبـز بشيء يف اؼبوضوع لتعذٌ ل إذل القوؿ بالتوقٌ التوصٌ 
يقوؿ: "أٌما الواقع من ىذه األقساـ فبل مطمع يف معرفتو يقينا إاٌل بربىاف عقلي أك بتواتر 

كال ؾباؿ لربىاف العقل يف ىذا، كدل ينقل تواتر كال فيو ظبع قاطع فبل ، ظبع قاطعخرب أك 
د عملي كال ترىق إذل اعتقاده حاجة، فاػبوض يبقى إاٌل رجم الٌظن يف أال يرتبط بو تعبٌ 

ساف العريب، كفيو رجم بالٌظن ذا فضوؿ ال أصل لو، كلكوف الكبلـ غَت جار على اللٌ إفيو 
حاجة اعتقاد، كغَت مستنبط من القرآف، كال يرتبط بو تعبد عملي، فيما ال تدعو إليو 

 .2فهو فضوؿ تستغٍت عنو األصوؿ"
 

                                                      

ـ، دار الوفاء، اؼبنصورة، 1997ق، 1418، 4، ط1عبد العظيم الديب، ج: د: الزركشي، الربىاف يف علـو القرآف، تح1.
 .130: مصر، ص

 .320: ،ص1الغزارل، اؼبستصفى من علم األصوؿ، ج 2.
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 :ةبن تيميّ اعند  األفعال الكالمية-4
م الكبلـ إذل خرب كإنشاء، سٌ فق "بن تيمية " بظاىرة األفعاؿ الكبلمٌية؛ اىتمٌ 

.فابن تيمية 1كالنهي كاإلباحة "مو إذل: األمر ا اإلنشاء فقسٌ "نفي كإثبات، أمٌ  فاػبرب
 يقوؿ: اكؿ أف يرصد الفرؽ بُت اػبرب كاإلنشاء، إذ يطرح التباين بُت مفهوميهماوبي 

ر كالنهي ة مثل: األمكالكلمات اإلنشائيٌ … عوبً تى طابق اؼبخرب عنو كتػى مات اػبربية تي "الكل
سببا يف كجوده أك م فيو اؼبأمور بو كاؼبنهي عنو كاؼبباح كتكوف كاإلباحة تستتبع اؼبتكل

كن  فيو مطابقة أٌف اػبرب ما يبي  ا من خبلؿ تعريف " بن تيمية "؛يٌ لً يظهر جى  .2عدمو "
أم الكبلـ الذم وبتمل الصدؽ كالكذب، يف حُت أٌف اإلنشاء ىو الذم  اؼبخرب عنو؛

نشاء الطليب لئلورل اىتماما كبَتا يستدعي مطلوبا غَت حاصل كقت النطق بو .كما أنٌو يي 
كمع ىذا التصريح العابر دل يعثر على إشارة  .3ب لقولو :"كاإلنشاء منو الطلب "فحس

 ينص فيها على اإلنشاء غَت الطليب باظبو الصريح .
 
 

                                                      
 .اؼبشهور (ـ1263ىػ،661)تقي الٌدين أبو العباس أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السبلـ النمَتم اغبراشل كلد سنة : ابن تيمية

باسم ابن تيمية ، فقيو كؿبٌدث كمفٌسر كعادل مسلم ، ؾبتهد  من علماء أىل السٌنة كاعبماعة، كىو أحد أبرز العلماء اؼبسلمُت 
خبلؿ النصف الثاشل من القرف السابع كالثلث األٌكؿ من القرف الثامن اؽبجرم، نشأ ابن تيمية حنبلي اؼبذىب فأخذ الفقو 

ؾبموع الفتاكل، منهاج السٌنة النبوية كالعقيدة الواسطية ،كتاب اإليباف يف : أصولو عن أبيو كجٌده، من أشهر أعمالواغبنبلي ك 
 . بدمشق( ـ1328ىػ،728) ؾبلد، ككتاب االستقامة يف ؾبلدين تويف سنة 

ىػ، 1439، بريدة ، 2ط البحث الببلغي عند بن تيمية دراسة كتقويبا، جامعة القصيم ،: إبراىيم بن منصور الًتكي .1
 .113: ـ، ص2018

 .113: اؼبرجع نفسو  ص .2
 . 114: ، ص(مرجع سابق ) إبراىيم بن منصور الًتكي، .3
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 الخبر: -1
يت ىبرج إليها إلقاء اػبرب، فقد ض بن" تيمية" للخرب من جهة األغراض الٌ عرٌ تى 

بعلمو الشامل كإحصائو أعماؿ الٌناس  يأيت اػبرب ليفيد الوعيد باعبزاء كما يف إخبار ا 
.فذكر 1﴾ وَُكلُّ َصِغيٍر وََكِبيٍر مُّْسَتَطرٌ  )52( الزُّبُرِ  يف  وَُكلُّ َشْيٍء فـََعُلوهُ :﴿ كقولو تعاذل

ػبرب للمدح يأيت اك  ا يتضمن الوعيد كاعبزاء عليها.رؤيتو األعماؿ كعلمو هبا كإحصائو ؽب
يُوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن كالثناء كىو الغرض الذم يلتمسو "بن تيمية "يف قولو تعاذل :﴿ 

 "خرب كثناء . يُوُفوَن بِالنَّْذرِ :".فقولو 2﴾يـَْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطيًرا
ة شبٌ  يف إدراكو أفٌ  ى فهم "بن تيمية "للغرض الذم ىبرج إليو اػبرب؛يتجلٌ            

 فيها غرض بعينو؛ ألٌف ذلك الغرض يستخدـ كفق مقتضيات خاصة اقات ال يتعٌُت سيٌ 
ي  على ائً سى على ىذا األساس يدير نقاشا ساخنا حوؿ رأم عٌلق بو الكً  .هبب أف تراعى

ُسْلطَاٌن ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم  ِإنَّ  )41(ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيمٌ  َىَذا قَالَ اآلية :﴿ 
 .3﴾ اْلَغاِوينَ  ِمنَ  اتَـّبَـَعكَ  مىنً  ِإالَّ 

قٌر حبقيقة خركج اػبرب إذل فنجد "الكسائي "يي  ع اؼبعٌت لآلية؛إذا ما أردنا تتبٌ             
درعا سنن العرب يستوىن كيستضعف قولو، مي  يف حُت "بن تيمية " غرض التهديد،

على ىذا  أٌف كبلـ العرب ال يدؿٌ كطرائقها يف التعبَت عن ىذا الغرض يقوؿ "ذلك 
يو لعلٌي طريقك "من ال يقدر ع ده:ده كيتوعٌ القوؿ، فإٌف الرجل إذا كاف يقوؿ ؼبن يتهدٌ 

دكف يف اغباؿ، لكن ذاؾ يبٌر عليو بنفسو كىو متمٌكن منو، كما كاف أىل اؼبدينة يتوعٌ 
                                                      

 .53، 52سورة القمر، اآلية  .1
 .07سورة اإلنساف، اآلية .2
 .41،42سورة اغبجر، اآلية  .3



 ( تداولية مقاربة) والغربيين األصوليين بين التقاطع إمكاناتالفصل الثالث           
 

177 

ا قادره على العباد ا تعاذل، فإٌف  قاؿ يف حقٌ يي  ة .... كمثل ىذا اؼبعٌت الأىل مكٌ 
يرجع إذل ا كىو الصراط  رأم الكسائي يف كوف أٌف اغبقٌ  بن تيمية ينكر .1حيث كاف "

د للخرب غرض اإلخبار اجملرد الذم يفيد أٌف اؽبداية إذل ككأٌف بن تيمية يرٌ  اؼبستقيم،
 ة با تعاذل .الصراط اؼبستقيم خاصٌ 

"أٌما  عن أدكات توكيد اػبرب يقوؿ: ة يف حديثوأكذل "بن تيمية " عناية خاصٌ 
َناَك عليها، فمن أشهرىا "إٌف" كبو قولو تعاذل:﴿ دات األخرل اٌليت نصٌ اؼبؤكٌ  ِإنَّا َأْعطَيـْ

 .ففي اآلية تأكيد من ا على ربقيق اػبرب كىو العطاء الكثَت كالغٌت الواسع.2﴾ اْلَكْوثـَرَ 
اؼبقسم عليو، سواء أكاف فيد القسم تأكيد إذ يي  يكوف التوكيد بالقسم؛كقد 

ُقل لَِّئِن ففي قولو تعاذل:﴿ قد حذؼ فيو اؼبقسم بو. فٌياان ظاىران أك كاف خالقسم جليٌ 
نُس َواْلِجنُّ َعَلىَٰ َأن يَْأتُوا ِبِمْثلِ  ذىا اْجَتَمَعِت اإْلِ اْلُقْرآِن اَل يَْأتُوَن ِبِمْثِلِو َوَلْو َكاَن  ىىَٰ

ت عليو البلـ اؼبوطئة للقسم عليو، ن حذؼ اؼبقسم بو كدلٌ .أي3﴾بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًرا
 كىو مادل يغب عن ذىن ابن تيمية .

فنجد "الزركشي" رغم إفاضتو يف  دات اػبرب؛ا حوؿ مؤكٌ يبدك االختبلؼ جلي  
اغبرؼ  ءؾبيض إذل إاٌل أنٌو "دل يتعرٌ  اغبديث عن أدكات توكيد اعبملة الفعلية كاالظبية؛

زيد دبنطلق  ما قولك:ف ذلك دبا قاؿ الكوفيوف: بلن معلٌ  الزائد للتوكيد، ما عدا حرؼ الباء،

                                                      
 ..115: ، ص(مرجع سابق ) إبراىيم بن منصور الًتكي، .1
 .01سورة الكوثر، اآلية  .2
 .88سورة اإلسراء، اآلية .3
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إذل أٌّنا  عجواب: إٌف زيدان منطلق، )ما( بإزاء )إٌف( كالباء بإزاء البلـ، كاؼبعٌت راج
 .كعليو فالبلـ لتأكيد اإلهباب، فإذا كانت بإزائها كانت لتأكيد النفي.1للتأكيد"

"بن تيمية" يف أٌف اعبملة الواحدة يبكن أف وبتشد فيها صبع من  ضيفيي 
تَـرُ دات كبو قولو تعاذل:﴿ اؼبؤكٌ  من  ااهتا أنواعيَّ مل يف طى فاآلية رب2﴾ِإنَّ َشانَِئَك ُىَو األبـْ

 .)أٌف( ػتصدير اعبملة ب أحدىا: التأكيد:
 .ة اإلسناد ك االختصاصاؿ على قوٌ لدٌ اإلتياف بضمَت الفصل ا الثاشل:

 .أفعل ( التفضيل دكف اسم اؼبفعوؿ اػبرب على ) ءيؾب الث:الثٌ 
بو من  حقٌ أالة على حصوؿ ىذا اؼبوصوؼ لو بتمامو كأنٌو تعريفو بالبلـ الدٌ  الرابع:
كىو التعريف الطريق الرابع   أفٌ دات، يف حُت يتبٌُت مؤكٌ  ة. احتوت اعبملة أربع3غَته"

 بالبلـ ال يفيد التأكيد.
 النفي:*

و  القسم اآلخر من لكون ث " بن تيمية " باستفاضة يف أسلوب النفي؛حب
النفي" فقد يأيت النفي  فيدىا أسلوبكن أف يي إذ يذكر األغراض اٌليت يبي  ،أقساـ اػبرب

َواَل بَِقْوِل   )41( تـُْؤِمُنونَ  مَّا َقِلياًل َوَما ُىَو بَِقْوِل َشاِعٍر كما يف قولو تعاذل:﴿ ،  4"للتنزيو
.ففي اآلية نفي ألف يكوف قوؿ شاعر أك كاىن ،فهذا تنزيو 5﴾ُرونَ َتذَكَّ  مَّا َقِلياًل َكاِىٍن 

جو إليهم اػبطاب ٌورت إذل عقوؿ من يتٌ صالنفي إلزالة شبهة ت فدكقد يي  للقرآف نفسو.
                                                      

 .514: ،ص 2ج( مصدر سابق ) الزركشي، .1
 .03سورة الكوثر، اآلية .2
 .117: ، ص(مرجع سابق ) إبراىيم بن منصور الًتكي، .3
 .119: ، ص(مرجع سابق ) إبراىيم بن منصور الًتكي،.4
 .41،42سورة اغباقة، اآلية .5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya41.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya42.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura69-aya42.html
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 َأنْ  َعَلْيوِ  ُجَناحَ  َفاَل الٌلغوم، فيأيت ليمحو ركاسب تلك الشبهة العالقة كبو قولو تعاذل:﴿
بهة اٌليت عرضت ؽبم ) أم الصحابة ( من ألجل  الشٌ  .أم نفى اعبناح1﴾ ِبِهَما َيطَّوَّفَ 

 الطواؼ بينهما ) الصفا كاؼبركة (.
 ؛ إذ قاـ بتوضيح الكيفية اٌليتا من الدراسةظٌ ناؿ النفي عند "بن تيمية " ح

سلب الشيء بعض الصفات "فإذا كاف النفي يى  ،هبا النفي على اؼبدح خبلؽبا يدؿٌ  من
ة اؼبقابلة ؽبا، كىو معٌت بيامع سلب الصفة إسباغ الصفة اإلهبن اؼبتونبة لو، فإنٌو قد يتضمٌ 

. ذلك أٌف الصفات السلبية ليس فيها 2ل صفات ا اؼبنفية كيبدك يف كلماهتا "يتخلٌ 
كجوديان كوصفو سبحانو  ان ن أمر بنفسها مدح كال توجب كبلما للموصوؼ، إاٌل أف تتضمٌ 

.نى بأنٌو ال تأخذه سً   ة كال نـو
كما يف قوؿ  ده يلجأ إذل زبصيص النفي بدؿ التعميم؛يف موضع آخر قب

.دبعٌت 3ة من كرب"ة من كاف يف قلبو مثقاؿ ذرٌ النيب صلى ا عليو كسلم :"ال يدخل اعبنٌ 
د الذم وبصل أٌف اؼبنفي ىو الدخوؿ اؼبطلق الذم ال يكوف معو عذاب، ال الدخوؿ اؼبقيٌ 

 ط عليها النفي؛ تضييق الدائرة اٌليت يتسلٌ دخل اعبنة .فهو هبذا يلجأ إذل ؼبن دخل النار مثٌ 
 عدـ خلود اؼبؤمن العاصي يف ُتِّ بػى ألٌف تعميمو يتصادـ مع صريح داللة نصوص أخرل تػي 

 الٌنار.

                                                      
 .158سورة البقرة، .1
، دار الكتب العلمية ،بَتكت، لبناف 2منهاج السنة النبوية يف نقص كبلـ الشيعة ك القدرية، اجمللد األكؿ، ج :ابن تيمية . 2

 . 183: ص
 .93: ص:  ،كتاب اإليباف لشيخ اإلسبلـ بن تيمية( 147)، اغبٌدث، رقم (1)ركاه مسلم .3

https://equran.me/tafseer-165-2.html
https://equran.me/tafseer-165-2.html
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ا على ما سبق ذكره ؛ فإٌف تبٌصر "بن تيمية " بالنفي أعطاه داللتو ي  سً أى تى 
لج إليو أسلوب النفي ،فقد يكوف لنفي الوجود أك لنفي الفائدة، حبسب اؼبساؽ الذم يى 

كما قد ينصرؼ النفي إذل لوف من ألواف اؼبنفي دكف أف يعٌم صورتو  أك لنفي الكماؿ،
 ة .  العامٌ 

 اإلنشاء:-2
ة يت استفاضت ملحوظات "بن تيمية "، خاصٌ عترب اإلنشاء من األساليب الٌ يي 

ا اإلنشاء غَت الطليب أمٌ  من إشارة تطوؿ أك تقصر إذل مباحثو، اإلنشاء الطليب، فلم زبل
 ق حبث مسائلو عدا القسم الذم أفاض فيو القوؿ بصورة ملموسة.فلم يتعمٌ 

 كاألمر، االستفهاـ، :ينقسم اإلنشاء الطليب إذل طبسة مباحث: اإلنشاء الطلبي-2-1
 .1كالنهي، كالنداء، كالتمٌٍت 

 :االستفهام -2-1-1
بل من جهة بناء أداتو، كمن جهة داللتو تيمية "االستفهاـ متنقٌ جعل "بن 

ا بناء أداتو فيعرض لو من حيث ذكر األداة أك ر غَت السؤاؿ اض، فأمٌ خى على أغراض أي 
َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّو َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَّْئٍة َفِمْن حذفها كبو قولو تعاذل:﴿

 .  2﴾وََكَفى بِاللَِّو َشِهيًدا َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسوالً نـَْفِسَك 
"قلت: كإضمار االستفهاـ إذا دٌؿ  عٌلق " بن تيمية " على ىذا الرأم فيقوؿ:يي 

عليو الكبلـ ال يقتضي جواز إضماره يف اػبرب اؼبخصوص من غَت داللة، فإٌف ىذا 
في ـ أخربه ا بقدر أف ينفيو بأف يقٌدر يناقض اؼبقصود، كيستلـز أٌف كٌل من أراد أف ين

                                                      
 .148: ، ص(شل اؼبعا) فضل عباس حسن، الببلغة فنوّنا كأفناّنا .1
 .79:سورة النساء، اآلية .2
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أٌف حذؼ األداة ليس  . كمدار حديثو ىا ىنا1يف خربه استفهاما كهبعلو استفهاـ إنكار"
نتج يف أكصاؼ السياؽ من دليل لفظي ظاىر يي  بل البدٌ  دكف ضوابط، عمبل اعتباطيا يتمٌ 
 سؤاؿ.ي إذل كجود الو ذىن اؼبتلقٌ كيكوف إشارة تنبٌ  معٌت االستفهاـ،

مو إذل سِّ قى ع االستفهاـ اإلنكارم عند " بن تيمية " فنجده يػي إذا ما أردنا تتبٌ 
تعيُت أحد  كيتمٌ  كالنهي، كما يكوف معناه النفي كالسلب، ما يكوف معناه الذـٌ  قسمُت:

ن اإلنكار  استفهاـ اإلنكار يكوف بتضمٌ بالنظر إذل مضموف اعبملة، فإٌف "القسمُت 
إنكار ّني إف كاف  إنكار نفي إف كاف مضموّنا خرب، كإٌماإٌما  مضموف اعبملة:
 َعَلىَٰ  َوَساَلمٌ  ُقِل اْلَحْمُد لِلَّوِ من الشواىد على ذلك قولو تعاذل:﴿ .2"مضموّنا إنشاء

ٌر َأمَّا ُيْشرُِكونَ  آللَّوُ  ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطََفىَٰ  ، ىل يفعل اآلية استفهاـ إنكارففي  .3﴾َخيـْ
ن نفي اؼبستفهم عنو من اآلؽبة اٌليت يعبدكف من دكف ا ؟ فإنٌو يتضمٌ ىذه األمور أحد 

ُتَحرُّْم َما  دًلى  يَاأَيُـَّها النَِّبيُّ :﴿ أٌما ما كاف معناه النهي كقولو تعاذل .كاإلنكار على من أثبتو
ففي اآلية استفهاـ  .4﴾ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َواللَّوُ  تـَْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجكَ  َأَحلَّ اللَُّو َلكَ 
 .فإنٌو بكٌل شيء عليم فإٌف ا ال يستفهم لطلب الفهم كالعلم، ن النهي؛إنكار يتضمٌ 

 يت ىبرج إليها االستفهاـ قبد:كمن األغراض الٌ  
 على األداة . .استفهاـ تقرير لوركده 5﴾َأِفي اللَِّو َشكّّ  ﴿:التقرير: كبو قولو -

                                                      
 .122: ،ص(مرجع سابق ) إبراىيم بن منصور الًتكي، .1
 .125: ،ص(مرجع سابق ) إبراىيم بن منصور الًتكي، .2
 .59سورة النمل، اآلية.3
 .01سورة التحرصل، اآلية .4
 .10سورة إبراىيم، اآلية .5
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. 1﴾َمزِيدٍ  ِمنْ  َىلْ  اْمَتأْلِت َوتـَُقولُ  َىلِ  نـَُقوُل ِلَجَهنَّمَ  يـَْومَ كبو قولو:﴿ األمر: -

 فعبارة "ىل من مزيد " أفادت الطلب .
.ففي اآلية  استفهاـ عن استبطاء 2﴾َمَتى َنْصُر اللَّوِ كبو قولو:﴿ االستبطاء: -

 النصر.
  كما يف سؤاؿ لوط لقومو: كالتوبيخ: الذـٌ  -

.فهذا 3﴾ َبْل أَنُتْم قـَْوٌم َتْجَهُلونَ  ُدوِن النَّْساءِ  مّْن َشْهَوةً  الرَّْجالَ  أَئِنَُّكْم لََتْأتُونَ ﴿
 ا عليهم كعصيانو .  كالتوبيخ للقـو السفهاء اعبهلة بعظيم حقٌ  استفهاـ فيو من الذـٌ 

 األمر: -2-1-2
"بن تيمية "بدراسة أسلوب األمر؛ فقٌدـ لو تعريفا كتناكؿ بعضا من  اىتمٌ 

فهذا  .4يت يفيدىا،" فاألمر: استدعاء الفعل بالقوؿ على سبيل االستعبلء "أغراضو الٌ 
التعريف شديد القرب من تعريف الببلغيُت الذين يعٌرفوف األمر بأنٌو "طلب الفعل على 

لفي معٌت الوجوب يف قولو اٌليت ىبرج إليها األمر ني كمن األغراض  .5سبيل االستعبلء "
ِديِنُكْم فـََقاتُِلوا أَِئمََّة  ِفي َوطََعُنوا بـَْعِد َعْهِدِىمْ  ِمنْ  َوِإْن َنَكُثوا أَْيَمانـَُهمْ تعاذل:﴿ 

                                                      
 . 30، اآلية (ؽ)سورة .1
 .214سورة البقرة، اآلية.2
 .55سورة النمل، اآلية .3
 .130: ، ص(مرجع سابق ) إبراىيم بن منصور الًتكي، .4
، ص.5  .318: السكاكي، مفتاح العلـو

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya30.html
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 .كماين نكثوا العهد كطعنوا يف الٌدين.فبا يعٍت أٌف يف اآلية كجوب القتاؿ للذ 1﴾اْلُكْفرِ 
 قد ىبرج األمر ألغراض أخرل كالتوبيخ.

 
 اإلنشاء غير الطلبي:    -2-2

 ض "بن تيمية" ؼببحث القسم كاستفاض فيو حىت إنٌو عقد فصبل مستقبلتعرٌ 
ة هبعلو من فبٌا جعلو يضطرب يف ربديد ماىية القسم، فمرٌ  ،2"أقساـ القرآف" بعنواف:

يف معٌت كاحد، يقوؿ "ابن  ة هبمعهما كمرٌ  ة من باب الطلب،باب اػبرب، كمرٌ 
ن، كال أفعل "فيها معٌت لى عى فػٍ ألى  تيمية":)اليمُت اؼبتضمنة حٌضا أك منعان لنفسو كقولو :"

ٌن الركب، فإٌف ىذا إخبار ؿبض مى دً قى الطلب كاػبرب. خببلؼ اػبرب اض كقولو: كا ال يػي 
لغَته :"افعل    ولوبأمر سيكوف كما ىبرب عن اؼباضي دبثل ذلك. كخببلؼ الطلب اض كق

إذ دل يكن منو إاٌل ؾبرد الطلب، كىو ال يرم أيطيعو أك  ككبو ذلك،أك با افعل "
.انطبلقا من ىذا الطرح قد يكوف القسم خربا ؿبضا كقد يكوف طلبا ؿبضا، كقد 3يعصيو(

صيغة القسم؛ قد تفيد اغبٌض  كما التمس أغراضا زبصٌ  هبتمع فيو معٌت  الطلب كاػبرب.
 .النهي كاألمر، كقد تفيد اؼبنع ك

                                                      
 .12سورة التوبة، اآلية .1
 .136: ،ص(مرجع سابق) إبراىيم بن منصور الًتكي، .2
 .136: ،ص(مرجع سابق ) إبراىيم بن منصور الًتكي، .3
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 تمهيد:
استخدـ الٌتداكليوف مصطلح الفعل اإلقبازم، اٌلذم من خبللو قيٌسمت اعبمل 

اشرة، إذ  إذل إقبازية ظاىرة، كإقبازية ضمنية، أك أفعاؿ لغوية مباشرة كأفعاؿ لغوية غَت مب
 هم يف دراسة األساليب اإلقبازية." دكر مSearleة اإلقبازية عند "سَتؿ"كاف ؼبفهـو القوٌ 

ف اعبملة اإلقبازية لؤلفعاؿ اؼبباشرة أك غَت اؼبباشرة من " تتكوٌ Searleففي نظر "سَتؿ"
، أم 1دليل على اإلقباز، يكوف غالبا لفظة )تعرب عن الفعل اإلقبازم( + ؿبتول قضوم

 ،كما ىو موضح يف اؼبخطط اآليت:قضية يعرٌب عنها الفعل
 
 
 
 

يف  ا" فإٌف لظاىرة )االستلزاـ اغبوارم( التخاطيب دكر Grice أٌما يف نظر "غرايس          
 نبا:مها إذل قسمُت اثنُت تفسَت اؼبعٌت الظاىر كاؼبعٌت اػبفي، حيث قسٌ 

يتمٌثل فيما اصطلح عليو أصحاب الٌلغة الواحدة من  استلزام عرفي )حرفي(: ( أ
 بتغَت الٌسياقات كالًتكيب مثل "لكن" يف العربية أللفاظ معٌينة، ال تتغٌَت  دالالت كمعافو 

 اليت تستلـز أف يكوف ما بعدىا ـبالفا ؼبا يتوقعو الٌسامع.
. أك 2بتغَت السٌياقات اٌليت يرد فيهامفهـو لساشل تداكرل متغٌَت  استلزام حواري:  ( ب

 اٌليت تنجز فيها اعبملة. تاقاد حسب السيٌ ياقية اليٌت تتولٌ ىو اؼبعاشل اغبوارية أك السٌ 

                                                      
 .23: الرباصباتية األفعاؿ اإلقبازية يف العربية اؼبعاصرة، صالصراؼ علي، يف .1
 .32:ص،أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم اؼبعاصر ،ؿبمود أضبد لبلة .2

 مكونات الجملة اإلنجازية
 دليل + محتوى قضوي
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واصل على أٌف التٌ  كلوصف ىذه الظاىرة اقًتح "غرايس" نظريتو اغبواريٌة اٌليت تنصٌ 
شاركُت  على اؼبيتعٌُت مات حوارية الكبلمي ؿبكـو دببدأ عاـ ىو مبدأ التعاكف كدبسلٌ 

 .1احًتامها يف اادثة ىي
قدر اإلخبار اٌليت هبب أف تستلـز هبا اؼببادرة الكبلمٌية  كزبصٌ  مات القدر:مسلّ  -1

 ٌُ  ع إذل مقولتُت.دكف زيادة أك نقصاف كتتفٌر
 اجعل مشاركتك تفيد القدر اؼبطلوب من اإلخبار. ( أ
 ال ذبعل مشاركتك تفيد أكثر فبٌا ىو مطلوب. ( ب

مفادىا ال تقل ما تعتقد أنٌو كذب، كال تقل ما ال تستطيع  الكيف:مسّلمة  -2
 الربىنة على صدقو أك تعوزؾ فيو اغبٌجة.

 ىي عبارة عن قاعدة كاحدة " لتكن مشاركتك مبلئمة". مة المالءمة:مسلّ  -3
ع إذل ثبلث قواعد على الوضوح يف الكبلـ، كتتفرٌ  : اٌليت تنصٌ مة الجهةمسلّ  -4

 فرعٌية:
 س، ربٌر اإلهباز، ربٌر الًتتيب.ابتعد عن اللٌب -

ال ربدث ظاىرة االستلزاـ التخاطيب؛ إاٌل إذا مٌت خرؽ إحدل القواعد األربع السابقة 
 الذكر.

ى الرغم من عل ز كٌل ؾباؿ من ؾباالت القدماء بتقسيم خاص للكبلـ؛سبيٌ  
 ودراست،كالغرض من 1عنو كٌل ؾباؿ إاٌل الختبلؼ اؼبنهج وبدٌ  فق عليوكجود رابط متٌ 

 الٌلغة، كقد ديرست ظاىرتا األمر كاالستفهاـ من خبلؿ تقسيم الكبلـ إذل ما يلي:

                                                      
 .46: ص، التداكلية عند علماء العرب ،مسعود صحراكم.1
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: يف الفكر الٌلغوم العريب القدصل من خبلؿ أسلويب األمر كاالستفهاـ، ص خدهبة ؿبمد الشنطيقي، تأصيل الفرضية اإلقبازية. 1

194. 

 الكالم

 النحاة

 االستفهاـ اػبرب

 كغَت الواجب الواجب

 االنشاء اػبرب

 الكالم

 عند البالغيين

 اػبرب
 الطلب، كينقسم إذل:

 الطٌلب االيقاعي / طلب إنشائي

 اإلنشاء اػبرب

 األصوليين عند

 مقابل األمر كالنهي كاالستخبار اػبرب

 اؼبفهـو اؼبنطوؽ
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ة، كما سبتاز كاف ؽبذه الٌتقسيمات دكر أساسي يف ربديد مفهـو الكبلـ عامٌ 
بو ظاىرتا البحث خاصة، حبيث أخذت من مفهـو غَت الواجب، كمفهـو اإلنشاء 

كىناؾ تقسيمات أخرل نشَت إليها يف اعبداكؿ  كنوع الطٌلب خاٌصة. ة،الطليب عامٌ 
 اآلتية:

 
 
 
 
 
 

                                                      
اغبركؼ اؼبشبهة بالفعل "، كعبد السميع، منصور، 28: ، ص"االنشاء يف العربية بُت الًتكيب كالٌداللة"، ميبلد، خالد .1

: الفصل األكؿ) 2004، ماجستَت لغة عربية، بغداد، الًتبية، "يف كتاب سيبويو ظاىرة الوجوب النحوم"، كالسامرائي، صباح، 1: ، ص"دراسة تداكلية

 .1:، ص(الوجوب يف الكتاب كمعاشل القرآف للقراء أساليب التعبَت عن

 األمر االستفهام

ق(، ىو ما دل يكن موجودا، أك ما دل يقع، أك ما دل يثبت يف االعتقاد، 180غَت الواجب عند سيبويو )ت
 .1فهو غَت الواجب. كيشمل: النفي، كاعبزاء كاألمر كالنهي كاالستفهاـ...

ما يبيكن أف يكوف كال يكوف كىذا حاؿ فعل األمر من مأمور، إذ ىو ؿبكـو كأساسو الٌدالرل اإلمكاف، أم 
ق، كباؼبثل االستفهاـ اؼبراد منو ربصيل اؼبعلومة من ق، أك عدـ إمكاف التحقٌ بأمر اغبالتُت: إمكاف التحقٌ 

 .اؼبسؤكؿ أك اؼبستفهم
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اعتمد القدماء أيضا على ؾبموعة من اؼبعايَت يف سبييز اعبمل اإلنشائية من 
على معيار الصدؽ كالكذب، كمعيار  (Searl)اعبمل اػبربيٌة، يف حُت اعتمد سَتؿ

 يت اعتمد عليها القدماء:النجاح/الفشل. كمن أىم اؼبعايَت الٌ 

 األمر االستفهام

االستفهاـ نوع من أنواع اإلنشاء 
مطلوبا غَت  الطليب، يستدعي

حاصل يف اعتقاد اؼبتكٌلم كقت 
 .الطلب

األمر نوع من أنواع اإلنشاء الطليب، يستدعي مطلوبا غَت 
 حاصل يف اعتقاد اؼبتكٌلم كقت الطلب.

كاؼبعٌت األصلي لبلستفهاـ )طلب 
العلم بشيء دل يكن معلوما من 
قبل(، أما إذا استفهم هبا عن 
الشيء "مع العلم بو"، كاف 

مقاميا يفهم من سياؽ  االستفهاـ
الكبلـ بواسطة قرائن األحواؿ، كيف 
االستفهاـ اؼبقامي ال يريد اؼبتكٌلم 
الفهم لنفسو، ك إمٌبا يريد بو تفهيم 

 اؼبخاطب.

حقيقيا إذا كاف اآلمر أعلى من اؼبأمور، كىبرج عن  األمر: يعدٌ 
ىذا إذل معٌت الطلب، كيشمل: )الدعاء، كالتضرع، 

يو الغرض التواصلي(، إذا كاف اآلمر أقل كالتعجيز... كمايقتض
منزلة من اؼبأمور، كقد يكوف التماسا، إف كاف بُت متساكيُت 

 يف اؼبنزلة.
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 معيار )قبوؿ الصدؽ كالكذب(، كىذا ىو التمييز األشهر بينهم، ككاف ؿبلٌ 
إصباعهم، فاػبرب ىو ما يقبل الصدؽ أك الكذب، كاإلنشاء ما ال يقبل الصدؽ 

 كالكذب.
تاـ اؼبفيد، أك اػبطاب التواصيلي لػبارجية(، فاػبرب ىو الكبلـ اكمنها )مطابقة النسبة ا

 اٌلذم لنسبتو الكبلمٌية نسبة خارجية، كاإلنشاء ليس لو تلك النسبة.
 ا سبق ما يلي:يستنتج فبٌ 

فق القدماء كالتداكليوف على خركج األسلوب عن معناه، كاختلفا يف اتٌ  -
حويٌة كتعويلهم فظ النٌ ماء على داللة اللٌ اؼبصطلحات الواصفة للظاىرة، فكاف اعتماد القد

 عليها يف ربديد معاشل الكبلـ، الفضل يف معاعبة الظاىرة.
وا على غرض اؼبتكٌلم لي وَّ أما التداكليوف فقد اعتمدكا على مفهـو العمل الٌلغوم، كعى  -

دكا معايَت يف ربديد اؼبعٌت، كضبطوا األساليب الٌلغويٌة ربت أصناؼ معٌينة، كما حدَّ 
 اىرة االستلزاـ الٌتخاطيب.لظ

كن أف ة األفعاؿ الكبلمٌية دبفهومها العاـ، ككما أكضحها األصوليوف يبي نظريٌ 
كمفتاحان من مفاتيح فهمو كما أنٌو ال يبكننا  ،تكوف أداة من أدكات قراءة الًتاث العريب

كىي نقطة االتفاؽ بُت  ، تندرج ربت لوائهايتدكف التكٌلم عن الٌتداكلٌية الٌ  رَّ أف مبى 
 الشاطيب كأكستُت كسَتؿ. 

جراء التطبيقي النظر إذل توضيح صورة تأصيلٌية ؿباكلتنا من خبلؿ ىذا اإل
دعي الرجوع إذل تستلؤلفعاؿ الكبلمٌية بُت الًتاث الٌلغوم كالطرح التداكرل اغبديث فبٌا 

للقواعد األساسٌية صفحات البحث السابقة مع تدقيق يرنو معو الٌنظر كضع تصور جامع 
فان عند كبل الطرحُت مثٌ تكيَّ   -األمر كاالستفهاـ  -كاألساليب اؼبنهجٌية لوصف الظاىرتُت



 (مقاربة تداولية )إمكانات التقاطع بين األصوليين والغربيين         الفصل الثالث

191 

ص القواعد الٌلغوية القائم م  قى مع الظاىرة كانت ؿباكلتنا الوقوؼ على ؿبورين من أجل تػى 
حيث ذل معاعبة الطرحُت من إعليها كبل الطرحُت الًتاثي كالتداكرل . مٌث مررنا 

اث قراءة حداثية؟ كما ىي ذبليات النظرية  اؼبصطلحات كاألساليب . إذ كيف قيرأ الًت 
 جابة عنو. اغبديثة يف الفكر الٌلغوم العريب؟. ىذا ما سنحاكؿ اإل

 القواعد الّلغوية بين الّتراث والحداثة: -1
مٌية ـ الل غويوف العرب صوران متشاهبة إذل حٌد بعيد لنظرية األفعاؿ الكبلقدَّ 
وا أيٌبا اىتماـ بظاىريت: األمر كاالستفهاـ. فعند ثقافة أك حضارة، كاىتمٌ  شأّنا شأف أمٌ 

ا دراسة لٌلغة تيعٌت بإهباد القوانُت استحضار مفهـو التٌ  داكلية كعبلقتها بالكبلـ يستنتج أّنَّ
 اؽ. يي كالسٌ قٌ ٌل ما لو عبلقة باؼبتكٌلم كاؼبتلبك الكلٌية لبلستعماؿ الٌلغوم. كهبذا فهي هتتمٌ 

."فهي دراسة الٌلغة يف 1أيضان "بإهباد القوانُت الكلٌية لبلستعماؿ الٌلغوم" كما هتتمٌ 
مات صبلن يف الكلواصل؛ ألٌّنا تشَت إذل أفَّ اؼبعٌت ليس شيئان متٌ االستعماؿ أك يف التٌ 

تداكؿ ي كحده، فصناعة اؼبعٌت تتمٌثل يف كحدىا، كال يرتبط باؼبتكٌلم كحده، كال اؼبتلقٌ 
اجتماعي، كلغوٌم ( كصوالن إذل اؼبعٌت  اؽ ؿبٌدد )ماٌدم،ي يف سيالٌلغة بُت اؼبتكٌلم كاؼبتلقٌ 

داكلية علم يدرس الظواىرية الٌلغوية يف ؾباؿ .كعليو" فالتٌ 2الكامن يف كبلـ ما "
ٌت االستعماؿ، فهي ليست علمان لغويان ؿبضان باؼبعٌت التقليدم، علمان يكتفي بوصف البي 

كن أف نستشفو ىو أٌف ما يبي  .3وية كتفسَتىا كيتوقف عند حدكد الظاىرة كأشكاؽبا"الٌلغ
ا ىو سياؽو آلخر، كتداكؿ الٌلغة عملي  عن معافو ـبتلفة منعرٌب كن أف تي اعبملة الواحدة يبي 

                                                      
 . 24.  18:مسعود صحراكم، التداكلية عند علماء العرب، ص.1
 .14:ص، آفاؽ جديدة يف البحث الٌلغوم اؼبعاصر ،ؿبمود أضبد لبلة. 2
 .05:ص، يف الرباصباتية األفعاؿ االقبازية يف العربية اؼبعاصرة، الصراؼ علي ؿبمود حجي.3
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بُت أمرين  داكليات التمييزتيح للتٌ عة كمواقف كاقعية، فبٌا يي ة سياقات متنوٌ استعماؽبا يف عدٌ 
نتجة، كيقصد هبا الرموز أك  ينجزىا اؼبتكٌلم كالوحدات الٌلغوية اؼبيتاألعماؿ الٌ  ،ؿيف القو 
  هبا يتوصل اؼبتكٌلم إذل االفصاح عن أغراضو. يتمات أك اعبمل الٌ الكل

م التفرقة يف العمل الٌلغوم بُت القواعد لكعليو ىذا القوؿ ت مٌ ما ين إٌف أىمٌ 
 ). يقوؿ "سَتؿ"يت ربكم إقباز العمل الٌلغوم ىبضع ؽبا اؼبتكٌلم كالقواعد الٌ يتالٌ 

Searl):م، إمٌبا نقصد إذل التعبَت عن شيء ما دبا نا إذ نتكلٌ "إنٌ  خبصوص العمل الٌلغوم
نقوؿ، إذا كاف القصد يتحٌقق دبا ينتجو اؼبتكٌلم من متواليات صوتٌية، فإٌف ذلك يعٍت أٌف 

د و إقباز لعمل لغوم،  يقوؿ: إٌف ؾبرٌ ظ جبملة ما يف معناىا اغبريف، إمٌبا ىد التلفٌ ؾبرٌ 
من خصائص ك قباز لعمل لغوم ـبصوص. ظ جبملة ما يف معناىا اغبريف، إمٌبا ىو إفٌ التل

  أكردىا العلماء الدارسوف ما يلي: يتالفعل الكبلمي الٌ 
هان إذل اؼبخاطب متوجٌ  فعبلن ، أف يكوف الفعل لغويان، قوليان، فعبلن إنسانيان، فعبلن قصديان  -

من كٌل  .1فعبلن خاضعان للمواضعة كالقصد ،فعبلن لو طبيعة سياقية ،كلو معٌت قابل للفهم
ة، فهناؾ أفعاؿ عن بعضها البعض بالشٌدة أك القوٌ  زي درؾ أٌف األفعاؿ تتميػَّ ما مضى ني 
 ثر(. ة، األكن أف تشًتؾ يف ربقيق غرض إقبازم كاحد كزبتلف من حيث )القوٌ إقبازيٌة يبي 

وا دبا وبيط ة اىتمٌ التعامل مع ىذه األفعاؿ؛ من منطور أٌف علماء العربيٌ  يتمٌ  
بظاىرة الكبلـ كالٌسامع كاؼبقاـ كظركؼ اؼبقاؿ، ككٌل ما يقـو بُت ىذه  العناصر غَت 

ـ، ر، كالفائدة من الكبلا اؼبتكٌلم كالتأثَت كالتأثٌ من ركابط كعملية القصد كنوايالٌلغوية 
مود كبلة" أٌف النظرية العربية الٌتداكلٌية تقـو على ؿبد. يرل "فهاـ، كمفهـو القصكاإل

راسة علمائنا لٌلغة منوطان دبا تداكؿ فدأساسُت نبا عرفية االستعماؿ، كمقصد اؼبتكٌلم، 
                                                      

 .26، 25:صنفسو اؼبرجع  .1
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 و مقامات الكبلـ،ضيتكتراكيبها، كدالالهتا، كما تق عليو أبناؤنا يف ألفاظها كصيغها
 كاف العرؼ عندىم ثبلثة أعراؼ: عرفان لغوي ا، كأعراؼ الٌناس كأحكاـ الٌشرع، كمن مثٌ 

كالعرؼ الٌلغوم كوضع االسم ؼبعٌت عاـ. مثٌ  استعماليان، كعرفان اجتماعيان كعرفان شرعيان،
بذكات  ابٌةياتو، كاختصاص اسم الدص عرؼ االستعماؿ من أىل الٌلغة ببعض مسمٌ صِّ ىبيى 

االجتماعي فيظهر يف فهمهم لقوؿ . أٌما العرؼ 1بٌ داألربع مع أٌف الوضع لكٌل ما ي
 
ي
  بلثو اء يف ثى ركى وف شي لمي سٍ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم:" اؼب

ى
نوي حى بلى كالكى  اءي اؼب ـي ء كالٌنار كشبي  (را

ـٌ 2 و قصر على غَت ارز ؼبا جرت يشتمل ما أحرزه النٌاس كما دل وبرزه، لكنٌ  . كاؼباء عا
 بذلك عادة النٌاس. 

 ؽ الشرع يف اغبجٌ ، كتصدٌ فيقصد بو األلفاظ اإلسبلمٌيةعي؛ أٌما العرؼ الٌشر 
. كيتضح مقصد اؼبتكٌلم من رؼ يف االستعماؿ كما للعربإذ للشرع عي  ،كالصـو كاإليباف

 خبلؿ الشرط اآليت: 
د عند م اؼبتكٌلم مع غَته، إاٌل إذا كاف لكبلمو قصد، كىذا القصد ؿبدٌ ال يتكلٌ 

خذ من الوسائل أك الوسائط الكبلمٌية كاؼبقامٌية ما ، لذلك يتٌ اؼبتكٌلم، كثابت ال يتغٌَت 
يعُت الٌسامع على إدراؾ ما يريد، كلكن مراتب الٌسامعُت تتفاكت يف إدراؾ مقصود 

فالقصد شرط أساسي يف .3اؼبتكٌلمُت، تبعان لتفاكت قدراهتم العقلٌية كالٌلغويٌة كالثقافية
 .ة اؼبتلقيجتيعاهبم حسب در ة اسجعملية التلٌفظ على غرار السامعُت فتتفاكت در 

                                                      
 .190:ص،دراسة كصفية ربليلية ،خدهبة ؿبفوظ ؿبمد.1
 .190:صفسو اؼبرجع ن. 2
  .190:ص، ربليليةدراسة كصفية ، كخدهبة ؿبفوظ ،13:ص،كبو نظرية عربية لؤلفعاؿ الكبلمية، ؿبمود كبلة.3
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فكانت نظرتو  بُت اعبمل اإلنشائية كاعبمل اػبربيٌة، Austinز "أكستُت "ميَّ 
مشاهبة لنظرة العرب القدماء للجمل اػبربية؛ كىي اليٌت ربتمل الصدؽ كالكذب، كـبتلفة 

إقباز اعبملة االنشائٌية فاعبملة  نشائٌية كىو قباح أك فشل، فإذا متٌ بالنسبة للجمل اإل
 ناجحة كالعكس . 

بعد الٌدراسة كالتحليل تبٌُت ألكستُت أٌف كٌل صبلة خربية ىي صبلة إنشائية؛ من 
حيث أٌف اؼبتكٌلم جبملة خربية ىو منشئ فعل اإلخبار. كهبذا فهي صبلة إنشائٌية ينتجها 

" افتح الباب" فأنا أقبز فعل األمر، نشائٌية فتضمن خربا ال ؿباؿ اؼبتكٌلم، أٌما اعبمل اإل
ة خربية كىي فتح الباب، كىنا عٌد أكستُت صبيع اعبمل اليٌت ينجزىا كبداخل اعبملة قضيٌ 

ىو نظرية األفعاؿ الٌلغوية. كقٌسم  ان ى كاحد، فأطلق عليها مسمٌ ةم أفعاال ن إقبازياؼبتكلٌ 
 اعبملة الواحدة إذل ثبلثة أفعاؿ ىي: 

لغوية كيف ىذا النوع من األفعاؿ يف شكل قوالب صوتية  الفعل اللفظي: ينتظم (1
ظ د التلفٌ عنو معٌت أصلي كاضح كمباشر )ينتجة اؼبتكٌلم دبجرَّ  ضٌ أداء كبوم سليم يتمخَّ 

  .باعبملة( 
 ّني.  ،استفهاـ، إخبار، أمر، الفعل اإلقبازم: الفعل اؼبراد إقبازه: شكر (2
 سعادة، من طلب الفعل )غضب،الفعل التأثَتم: األثر الذم يًتكو اؼبتكٌلم  (3

 حزف(. 
 "سورؿ"فعاؿ اؼبذكورة تصنيفا من قبل كن مبلحظتو من خبلؿ ىذه األما يبي 

مل عن ق خبركج اعبيتعلٌ  ،اىتمامو بالفعل اإلقبازم، كتقسيمو إذل مباشر كغَت مباشر
 كغَتىم.  Griceكغرايس Searleبع ىذا العمل سَتؿ، كاتَّ ظاىر معناىا إذل معٌت آخر
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أف يضيف  "أكستُت"ؽباـ ربط بالفعل أك القوؿ بالفعل، إذ حاكؿ إففي عملو            
ة عرب أفعاؽبا بالعادل أك ة جديدة ىي خاصية ربط الٌلغغة خاصيَّ إذل اعبهاز اؼبفاىيمي للٌ 

 ،ق منها باعبمل االستفهامية كالتعجبية كاآلمرة. فلكٌل اعبمل الٌلغوية عدا ما تعلَّ الواقع
 . د من صدقها أك من تكذيبهان التأكٌ كمثيبلن يف الواقع حيث يبي  قبد ؽبا

إذل جانب كلِّ ما ذكرناه سابقان نلتمس تشاهبان مع ما كرد عند الن حاة 
موف ف اؼبتقدٌ و غويفنجد اللٌ  ،كالببلغيُت كاألصوليُت من استقراء ظاىريت: األمر كاالستفهاـ

نشائٌية من خبلؿ معيار الٌصدؽ كالكذب. فاعبملة كا بُت اعبمل اػبربيٌة كاعبمل اإلزي يػَّ قد مى 
ف استقراء الظٌاىرتُت كقد توقَّ  ،نت )قبلت( معيار الٌصدؽ أك الكذباػبربية ىي ما تضمَّ 

 عند اإلشكالية اآلتية: 
كقد كانوا كاعُت كلَّ الوعي  ،نشاءدًلى حافظ الببلغيوف العرب على ثنائية اػبرب كاإل

 نشائية، من حيث إٌف اؼبتكٌلم ىو اؼبنشئ ؽبا صبيعان؟ إبإنشائٌية كٌل اؼبعاشل خربية كانت أـ 
الفعل الكبلمي  ىذا ما يتوافق مع مفهـو نظرية األفعاؿ الٌلغوية؛ على اعتبار

نة. كمن أمثلتو األمر ظو دبلفوظات معيٌ يو اؼبتكٌلم دبجرد تلفٌ ؤدِّ قباز الذم يي راد بو اإليي الذم 
العدـ، بل قامت على  الوعد، السؤاؿ، النهي. لكن ىذه التطلعات العلمٌية دل تأت من

كضع لبنات  مٌ يت يتكأٌف الطريقة الٌ  ،ة متقاربةكاستندت إذل مبادئ موضوعيٌ  ةأسس علميٌ 
)داللة األفعاؿ الكبلمٌية(.تكوف مشًتكة بينها كبُت الداللة العملية التداكلٌية تكاد 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الفصل الرابع
ة للخطاب داوليّ اإلجرائي للمقاربة التّ الجانب 

 التربوي 

 



 داولية للخطاب التربويالجانب اإلجرائي للمقاربة التّ الفصل الرابع             

197 

 

 هيد: تم
موجة تطبيق الٌنظريات الٌلسانية على اػبطابات من بُت اىتمامات  عدٌ تي 
ة داكليٌ ة كالتٌ ة كالسيميائيٌ ظرية البنيويٌ بالذكر النٌ  غويُت يف اآلكنة األخَتة، كلبصٌ الدارسُت اللٌ 

غة كظاىرة فردية بالدرجة األكذل باللٌ  مٌ تكهت كىي نظريات نشأت متفاكتة من حيث الزمن،
 ة. ة كسلوكيٌ كصباعيٌ 

ظريات الٌلسانية فنجدىا يف غالب األحياف أٌما بالنسبة إذل تطبيق ىذه النٌ 
سانية اػباصة باػبطاب يف حُت تكاد الدراسات اللٌ  ،صوص األدبيةعبارة عن دراسات للنٌ 

مُت ٌكن اؼبتعلٌ ة اٌليت سبي باػبطابات التعليميٌ  تنعدـ كىذا ما حاكلنا القياـ بو؛ أم االىتماـ
 م، مراعاة للمقاـ اؼبستعملة فيو. ليو قصدية اؼبتكلٌ ؼبا سبي  من استعماؿ الٌلغة كفقان 

داكرل إزالة لئلشكاؿ ارتأينا أف تكوف دراستنا للخطاب يف إطار اؼبنهج التٌ 
ىو تناكؿ اػبطاب التعليمي من زاكية جديدة  ،غةة اللٌ ضمن ميداف من ميادين تعليميٌ 

نظر إذل اػبطاب يت تى ة الٌ كدبنهج حديث النشأة، كاالبتعاد عن التحليبلت الكبلسيكيٌ 
هدؼ إذل إرساء معادل منهج حديث النشأة، دبعزؿ عن اؼبتكٌلم كاؼبتلٌقي كالٌسياؽ، كما يى 
كبلـ يف اػبطاب التعليمي ة اإلقبازية ألفعاؿ الكتدعيمو بالتطبيق من خبلؿ فحص القوٌ 

ة ألكستُت كسَتؿ على كجو مستفيدين من الدرس التداكرل عاٌمة، كنظرية األفعاؿ الكبلميٌ 
 غفاؿ الدرس الٌلساشل يف الًتاث األصورل .إاػبصوص دكف 

ة ألساليب اػبطاب إذل إبراز القيمة اإلنشائيٌ إٌف ىذه الٌدراسة تسعى 
فهي كعليو ، يت يبيكن عٌدىا أفعاال كبلميةلفوظات الٌ ح أنواع اؼبوضٌ التعليمي، كمن مٌث تي 

 نشد اإلجابة عن التساؤلُت اآلتيُت:تي 
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 كيف سبظهرت األفعاؿ الكبلمية يف اػبطاب التعليمي؟ -1
 قة من خبلؿ ىذه األفعاؿ ؟ة اإلقبازية اقٌ ما ىي القوٌ  -2
 غة واالصطالح:مصطلح الخطاب بين اللّ -1

 غوية كلقيت إقباالن حقل الدراسات اللٌ  يت شاعت يفاػبطاب من األلفاظ الٌ 
د من قبل الدارسُت كالباحثُت، فاػبطاب ليس باؼبصطلح اعبديد كلكٌنو كياف متجدٌ  كاسعان 

كمفهـو لساشل يبتد إذل تنسجم كخصوصية اؼبرحلة، كىو   ولد يف كٌل زمن كالدة جديدةيي 
 النصوص اؼبتعاليات من شعر جاىلي كقرآف كرصل.

ة من حيث أصوؽبا اؼبقًتنة ه الكلمة يف الثقافة العربيٌ رغم قدـ جذكر ىذ  
لو أنبيتو اؼبتزايدة تدخل دبعانيها  بالنطق، فإٌف استخداماهتا اؼبعاصرة بوصفها مصطلحان 

شَت حقوؽبا الداللية يت تي يت ىي أقرب إذل الًتصبة، كالٌ إذل دائرة الكلمات االصطبلحية الٌ 
ة، فما نقصد بكلمة اؼبصطلح اؽ يف الثقافة العربيٌ كافدة، ليست من قبيل االنبث إذل معافو 

، كنظَته  يف االقبليزيةDiscourse) اػبطاب ( ىو نوع من الًتصبة أك التعريب ؼبصطلح 
Discours  يف الفرنسية أكDiskurs ...أين تعٌددت اؼبصطلحات فبٌا يصعب .1يف األؼبانية

  .ضبطها ضبطان دقيقان 
ة الشائعة فأغلب اؼبرادفات األجنبيٌ غوم" على مستول االشتقاؽ اللٌ أٌما  

اؼبشتق بدكره من  Discursusؼبصطلح )اػبطاب( مأخوذة من أصل التيٍت، ىو االسم 
عٍت )اعبرم ىنا كىناؾ( أك ) اعبرم ذىابا كإيابا (، كىو فعل الذم يى  Discurserالفعل
ادثة اغبرٌة، كغَت ن معٌت التدافع الذم يقًتف بالتلفظ العفوم، كإرساؿ الكبلـ كايتضمٌ 

ة اغبديثة إذل معاشل العرض غات األكركبيٌ يت أفضت يف اللٌ ذلك من الدالالت الٌ 
                                                      

 .17:، ص1997، 1جابر عصفور، أفاؽ العصر ، دار اؽبدل للثقافة كالنشر، سوريا، دمشق، ط. 1
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 تاج فردم كامل يصدر عن كعيهبذا نستطيع القوؿ بأنٌو عبارة عن نً  .1كالسرد..."
للتعبَت  اطق تتجٌلى يف استخدامو أنساقان ة الفرد النٌ يٌ حر ك  ،كإرادة، كيٌتصف باالختيار اعبٌيد
 .براز ذلك بآليات نفسٌية كفيزيائٌيةعن فكره الشخصي يستعُت يف إ

بدأ ىذا اؼبصطلح يرتسم يف مناخو الدالرل بعد ظهور كتاب " فرديناند دم  
ة سانبت يف كضوح سانيات العاٌمة" ؼبا فيو من مبادئ أساسيٌ سوسَت " " ؿباضرات يف اللٌ 

يت تبدك يف لئلحاطة باؼبصطلح، كالٌ ٌدمت يت قي مفهـو اػبطاب، كمن بُت التعاريف الٌ 
، إاٌل أٌف تقديبها معا ال ها تعاريف جزئية تي يتعموم ضيء جوانب مفردة من ىذا اؼبفهـو

عن تكامل متدرٌج يصبو إذل اإلفصاح عن  يٌنم عن االختبلؼ اؼبوجود بينها بقدر ما ينمٌ 
 ماىٌية اػبطاب ككٌل لساشل أديب . 

سانية اؼبقاربة يف باختبلؼ اؼبنطلقات األدبية كاللٌ اختلفت ىذه التعار              
، كمن بينها نذكر:   للمفهـو

ساف غة يف طور العمل أك اللٌ اػبطاب مرادؼ للكبلـ أم اإلقباز الفعلي للغة دبعٌت "اللٌ -
 .2بداية كّناية "ل مرسلة ؽبا الذم تنجزه ذات معٌينة كما أنٌو يتكٌوف من متتالية تشكٌ 

، أم رسالة أك 3دات لغوية قوامها سلسلة من اعبملكح ف مناػبطاب يتكوٌ -
كننا القوؿ أٌف اػبطاب ىو  ا سبق .فبٌ 4مقوؿ" كبلـ مباشر أك غَت مباشر شفوم أك ذكره يبي

لقى على اؼبستمعُت قصد التبلي  كالتأثَت كىبتلف نوع اػبطاب باختبلؼ مكتوب، يي 

                                                      
 .48.47: ، ص(مرجع سابق)جابر عصفور، أفاؽ العصر، . 1
 .21، ص: 1997، 3. سعيد يقطُت، ربليل اػبطاب الركائي، اؼبركز الثقايف العريب ، بَتكت، الدار البيضاء، ط2
 . 35ونو، اؼبصطلحات اؼبفاتيح لتحليل اػبطاب، ) مرجع سابق( ، ص: غنيك ماني. دكم3
 .10ص:، 1، ط1999. إبراىيم صحراكم، ربليل اػبطاب األديب، دار األفاؽ، اعبزائر، 4
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ب، فمنو اػبطاب السياسي د اػبطايت يلقى فيها كمن ىنا تعدٌ مضمونو، كاؼبواقف الٌ 
 خل. إكاالجتماعي كالديٍت، كالعلمي... 

شَت إذل ة بدالالت جديدة تي اقًتف مصطلح " اػبطاب يف الدراسات العربيٌ 
عُت على ة تي شَت إذل أدكات معرفيٌ ة، كما تي آفاؽ كاعدة من النظر العقلي كالرؤل اؼبنهجيٌ 

ضٌمن ة عن اػبطاب بعاٌمة تتكأٌف أيٌة نظريٌ ة اؼبختلفة... فهم الواقع يف فبارساتو اػبطابيٌ 
ؤٌديو كن القوؿ أنٌو إذا كاف اػبطاب ىو ما تي يبي  . عمومان 1نظرية عن اجملتمع بالضركرة "

غة عن أفكار الكاتب كمعتقداتو، فإنٌو ال بٌد من القوؿ إٌف اػبطاب يقـو بُت طرفُت اللٌ 
 م بػ:ة عن كحدات لغوية تتسٌ عبار  أحدنبا ـباًطب كثانيهما ـباطىب، كاػبطاب عمومان 

ن العبلقة بُت أجزاء اػبطاب، مثل أدكات العطف كغَتىا من التنضيد: ما يتضمٌ  -
 الركابط.

 ة.ا وبتوم تفسَت للعبلئق بُت الكلمات اؼبعجميٌ التنسيق: فبٌ  -
 .2ة بُت عادل النص، كعادل الواقع "االنسجاـ: كىو ما يكوف من عبلق -

 كما ىو موٌضح يف الشكل التارل:
 
 
 
 

                                                      
 . 50: جابر عصفور، أفاؽ العصر، مرجع سابق، ص. 1

، 1اؼبعاصرة، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، عماف األردف، ط ـ يف الركاية العربية. رزاف ؿبمود إبراىيم، خطاب النهضة كالتقدٌ 2
 .18.17ص:

 وحدات لغوية

                               
                                      

 الخطاب

 التنضيد

 التنسيق

 االنسجام

   المخاَطب المخاِطب
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، فهو متعٌلميونشئو األستاذ أماـ ا حٌيا، يي عترب اػبطاب التعليمي الًتبوم خطابن يي 
مُت يستدعي  اؿ قصد فهم ؿبتول الدرس، كالتواصل مع اؼبتعلٌ لبلٌتصاؿ الفعٌ  سعى دائمان يى 

مُت، إذ ، كاؼبتجانسة مع متطلبات اؼبتعلٌ ق األىداؼ اؼبسطٌرة مسبقان حقٌ كثَتا من الًتكيز ليي 
لطة، أك التأثَت هبب مراعاة ما بُت اؼبداخبلت كاؼبخرجات منها: اؽبدؼ كعبلقات السٌ 

أك حبضور اؼبتحاكرين إزاء بعضهم البعض كعدد اؼبتحاكرين كاؼبسافة ، ارس عمومايت سبي الٌ 
 يت تفصل بينهم. الٌ 

ذم يستطيع فيو اؼبتحاكركف خلق تأثَت متبادؿ إٌف االٌتصاؿ يف الوقت الٌ 
كتعاكف اجتماعي لضماف نقل اػبرب ىبتلف عن التأثَت يف اذباه كاحد، ففي كلتا اغبالتُت 

جواب فإٌف طبيعة النشاط اؼببذكؿ  ستمع، لكن إذا تعٌذر أمٌ يكوف ااكر يف عبلقة مع اؼب
يت ترتكز على اإلنتاج مع إمكانية الرجوع ػبلق عن تلك الٌ  لنقل اػبرب نفسو زبتلف فعبلن 

 التفاعل.
لنجاح التواصل  غة الوسطىرس بالواقع كباللٌ م ربط الدٌ هبب على اؼبعلٌ            

" عن ىذا الواقع: "  Hellmanنيُت أمثاؿ " ىلماف "  بعض الٌلساربِّ عى مي، حيث يػي يالتعل
 Languageغة كالكبلـ( عن طريق لغة كسطية ة )اللٌ رنا من الثنائيٌ إنٌو من األفضل لو ربرٌ 

The intermediary  ٌساشل باتٌباع العبلقة يت تقـو بإنشاء الفعل اللٌ غة الفردية الٌ كىي الل
كىذا النظاـ استطاعت ذبربتو أف تنشئو يف فكره ة، غة الفرديٌ م كاللٌ اغبركية بُت اؼبتكلٌ 

ب . كىذا ما يتطلٌ 1لٌلغة كالكبلـ من جهة نظر كاحدة "صبح من الوىم جعل اكبذلك يي 
غة ي للخطاب من استعمالو للٌ يت يكوف فيها اؼبتلقٌ باألستاذ النظر إذل ـبتلف األكضاع الٌ 

عٌت تعليمي تربوم، كىذا ما ربمل م ة مباشرة أك غَت مباشرة،بسيطة أك أساليب إقناعيٌ 
                                                      

 .83:، ص2005ذىبية ضبو، لسانيات التلٌفظ كتداكلية اػبطاب، منشورات ـبرب ربليل اػبطاب، دار األمل، تيزم كزك، . 1
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ة، ل سبرير الرسالة التعليميٌ هِّ سى داكرل باستخداـ آليات ـبتلفة حىت تي ؤٌكده اؼبنهج التٌ يي 
 وظٌفها األستاذ بطريقة عفوية إلقناع اؼبتعٌلمُت، كفهم حقيقة اؼبضموف.كيي 

كتبياف خصائصو الكامنة  منا بتناكؿ اػبطاب الًتبوممن خبلؿ ىذا اؼبنظور قي 
ة للمتعٌلمُت كفق مهارتو وظٌفها األستاذ إليصاؿ اؼباٌدة العلميٌ يت يي سًتاتيجيات الٌ كاال

رتكز ة تى داكليٌ داكلٌية، كبضركرة الًتكيز على اؼبلكة اؼبوسوعية للمتعٌلم، ألٌف التٌ ككفاءتو التٌ 
بوية مع ة يف ندكة تر غة العربيٌ منا بزيارة رفقة أساتذة ماٌدة اللٌ قي غة يف االستعماؿ، فػى على اللٌ 

كعيبيش أضبد "، فسنحت لنا الفرصة أف "خطايب ؿبمد" دبتوسطة " السٌيد اؼبفٌتش
( يف ميداف فهم 1قٌدـ حٌصة تعليمية تعٌلمٌية رقم )شاىد  األستاذ " لطركش ؿبمد " يي ني 

 اؼبوسـو بػػ " الواجب كالتضحٌية "( 05اؼبنطوؽ كإنتاجو لقسم السنة األكذل متوٌسط رقم )
 حا كاآليت :وضِّ على الساعة العاشرة صباحا مي 

 ـ.2018انفي ج08اؼبوافق لػ1439ربيع الثاشل ىػ20يـو االثنُت  -
 .تمعاألخبلؽ كاجمل الرابع: اؼبقطع التعٌلمي -
 .فهم اؼبنطوؽ كإنتاجو اؼبيداف: -
 .115اتول اؼبعريف: الواجب كالتضحية ص  -
 يكوف اؼبتعٌلم قادرا على: -اؼبستهدفة: اؼبوارد -
 ػيستمع إذل نٌص ذم طابع "خلقي اجتماعي" بعنواف "الواجب ك التضحية " ل -

 ي "سٌ الكاتب اعبزائرم " العريب التب
سن ربليلها.تفهم أفكاره كمعانيو، تتفاعل معها كتتأثٌ  - يد مناقشتها، كربي  ر هبا، ذبي
 التضحية . ؼ على معٌت الواجب كالتعرٌ   -
 عداد أنواع اػبطاب كسبييزه عن اعبمل االظبية .ت -
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 .توظيفها يف مواقف تعبَتية متنوعةربط القواعد باستعماؽبا الفعلي من خبلؿ  -
 اؼبتعٌلمُت. الفئة المستهدفة:-

يت يستخدمها األستاذ لضماف ليات الٌ من ىنا يتبادر إذل أذىاننا ما ىي اآل
كمن مُت؟ أين يى ة لدل اؼبتعلٌ ببناء شبكة معرفيٌ  مُت؟ ككيف يقـوصاؿ الفٌعاؿ مع اؼبتعلٌ االتٌ 

 داكرل للخطاب الًتبوم؟ البعد التٌ 
 وصف محتوى العّينة:أ/
ميداف فهم اؼبنطوؽ كإنتاجو( كعٌينة للدراسة اخًتنا اػبطاب الًتبوم ) تقديم المدّونة:-1

اػبطاب  داكرل، ذلك ؼبعايشيتكفق أحد اؼبناىج الٌلسانية اغبديثة، أال كىو اؼبنهج التٌ 
ستخدمها يت يى ة الٌ داكليٌ التعليمي، سنقـو يف ىذه العٌينة باستخداـ أغلبية اآلليات التٌ 

 واة األكذل يف العملٌية التعليمٌية، كاؼبتعٌلمٌثل النٌ األستاذ بالدرجة األكذل يف خطابو، ألنٌو يبي 
ة على ما اغبجٌ ة ٌثل ىذه الدراسة التطبيقيٌ معو ) كإجراء تداكرل كاقع ضمنيا (، كسبي  ضمٍت

 قيل يف الدراسة الٌنظرية .
 طرائق العرض:-2

 من الوسائل اٌليت استخدمها األستاذ يف شرح اؼبدٌكنة، جهاز العرض العلوم،
لوكات ا قبلس يف الصف األخَت بقصد مبلحظة السي كبعض الصور لتوضيح الدرس، ككنٌ 

ة، إيباءات أك حركات غَت ة العلميٌ صاحب األستاذ عند سبريره للمادٌ كالتصرفات اٌليت تي 
حىت اػبوؼ يف الوقت ذاتو، مُت كعبلمات للفهم أك الضجر أك لغوية، كحىٌت اؼبتعلٌ 

رسم ـبتلف األشكاؿ اٌليت الزائدة، كذلك نى  كالشركح سجلها يف الدفًت، ككٌل اؼبعلوماتكني 
بعد مُت، ك ؽبا مضموف خاص يف اليرظبها على السبورة من صور توضيحية إلفهاـ اؼبتعلٌ 

 داكرل.التٌ 
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 خصائص المدونة: -ب
عة، يقوؿ "باشبلر" مُت كسائل متنوٌ يستعمل األستاذ يف تبلي  الرسالة للمتعلٌ 

Bachelard فمن ىنا 1كنو أف ينفصل عن اؼبعرفة العلمٌية"" " إٌف الفعل التعليمي ال يبي ،
 ، كىذه اؼبعرفة ربمل عناصر منها :الفعل التعليمي ىو تبلي  معرفة نرل أفٌ 

 العناصر الّلسانية في نصوص المدونة: -1
ة بعد تبسيطها عبعلها يف خطاب تعليمي مُت ماٌدة علميٌ قٌدـ األستاذ للمتعلٌ يي 

بُت مرسل ) األستاذ ( كمرسل  يمي تواصبلن )نص الواجب كالتضحية( كوف كٌل فعل تعلٌ 
ة، باإلضافة لميٌ إليو )اؼبتعٌلم( يف مقاـ تواصلي ) الوسط الًتبوم( كالرسالة ىي اؼباٌدة الع

ة من قبل األستاذ ـ اؼبادة العلميٌ قدٌ كمن البديهٌي أف تي  ،( اؼبتعارؼ عليوCodeإذل الوضع )
شٌكل بذلك ة، فيي ة كالدالليٌ ة كالًتكيبيٌ غة بكٌل مستوياهتا الصوتيٌ ستعمل عناصر اللٌ الذم يى 
 كل التارل: وٌضحها الشٌ يي  مكتوبان  كخطابان  شفويان  خطابان 

 
   عالقة تواصل

 
 الخطاب الشفوي:  -1-1

استعاف األستاذ دبيداف فهم اؼبنطوؽ كإنتاجو اؼبوسـو بػ: " الواجب كالتضحية 
" اؼببٍت على حوار اؼبرسل ) األستاذ كاؼبرسل إليو ) اؼبتعٌلم( حيث ابتدع فيو األستاذ صبلة 

ة اٌليت ازٌبذت شكلُت يت ىيكل هبا حواره على فٌن األفعاؿ الكبلميٌ من األسئلة الٌ 

                                                      
 .190. رافد قاسم ىاشم: ابستمولوجيا اؼبعرفة عند غاستوف باشبلر : ص 1

 مادة علمية التالميذ ستاذاأل

إليو مرسل مرسل  الرسالة 
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ستخدما فيها صبلة من أساسيُت. الشكل األٌكؿ كاف ؿبوره األفعاؿ اإلقبازية الصروبة، مي 
ص بالدرس اؼبنطوؽ من ة اٌليت كاف يستهدؼ من خبلؽبا ربط النٌ األدكات االستفهاميٌ 

وٌظف األستاذ ا استدعى ذلك إذل أف يي أخرل، فبٌ جهة، كربطو بالصور اؼبعركضة من جهة 
. كىي اػبطاب 1ةاغبٌصة التعليميٌ  ت لييحٌقق هبا عملية التواصل أثناءثبلث خطابا

) النص( كاػبطاب اؼبسموع )اغبوار ( كاػبطاب اإليقوشل عن طريق جهاز اؼبكتوب 
 نبزة كصل العرض العلوم ) الصور (، حيث كاف اغبوار ىو سٌيد اؼبوقف، كالذم يعترب

 بُت اؼبكتوب كاؼبرئي ) الصور( كما ىو مبٌُت يف الشكل التارل: 
 
 
 
 
يقوؿ " األستاذ عبد الرضبن اغباج صاحل " يف صدد ىذا اؼبوضوع " كمعٌت ذلك أٌف 
الكبلـ اؼبنطوؽ ىو األصل... فاؼبنطوؽ كاؼبسموع ىو الذم يرجع إليو اؼبتعٌلم للغة اغبٌية 

. من ىذا التدقيق الذم 2على ما يقرأه من النٌصوص اررة"أٌكال كآخرا، كال يقتصر أبدا 
كونو يزخر بالعناصر الٌلسانية    تستطيع االستغناء عن اػبطاب الشفوم،قٌدمو األستاذ ال

ساعد يف يت تي ضف إذل ذلك لغة اعبسد الٌ أعترباف ركح الكلمة، ن يي يذكالنرب كالتنغيم اللٌ 

                                                      
كلية األدب العريب كالفنوف ،ؾبلة التعليمية، اجمللد ،  تداكلية اػبطاب التعليمي اؼبنطوؽ بُت اؼبنهج كاإلجراء، بن عائشة حسُت. 1
 .140:،ص2018مام 14، العدد ، 5

، 2. عبد الرضبن اغباج صاحل، حبوث كدراسات يف اللسانيات العربية منشورات اجملمع اعبزائرم للغة العربية، اعبزائر، ج2
 .176، ص:2007

 
 
 
 

 

 اغبوار                       الصور                    النص                  

 الخطاب المكتوب
 

 الخطاب المرئي  الخطاب المسموع
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فٌك إهباـ اػبطاب، كتثبت اؼبعلومة يف ذىن اؼبتلقي كاإليباءات إذ قبد أنٌو يف "اػبطاب 
د اؼبخاطب بكيفية أكلية، دِّ اه نظر اؼبرًسل ىو الذم وبي الشفهي على اػبصوص يكوف اذب

الضمَت )أنت(،  أكثر من استعماؿ كخباصة ذلك السلوؾ الذم يكوف فعلو حاظبان 
رسم األستاذ حواره عليها فهي متمثٌلة  اٌليت . كمن األسئلة 1بشكل لساشل خالص"

 كاآليت: 
 إالـ يدعونا الكاتب يف ىذا النص؟ -
 كيف هبب أف نكوف حسب الكاتب؟  -
 كيف هبب أف يكوف ضبلة القرآف؟  -
 على أربعة منها. ؿٍ ص، دي كاجبات اإلنساف كبو كطنو كدينو متعٌددة يف النٌ  -
 ماذا يطلب الكاتب مٌنا يف الفقرة األخَتة؟ -
 عُتيت عرضها األستاذ ىي كسائل تي مُت موٌجهة إذل السبورة، كاألسئلة الٌ عيوف اؼبتعلٌ  -*

يت مُت كتركيزىم، كمدل ربقيق الكفاءة اؼبعرفية الٌ األساتذة على معرفة مدل فهم اؼبتعلٌ 
كأسس الدعوة كضركرة العمل على نشرىا، كخاصة  فسن ضركرة ؿباسبة النتتضمٌ 

كاجباتنا اذٌباه كطننا، كمسألة اغبفاظ على الوطن كرفع راتبو عاليا كانت تقتضي من 
جابة عنها جبمل إقبازية كردت ضمنٌيا، رٌكز األستاذ يف توزيعها اؼبرسل إليو )اؼبتعلمُت( اإل

 وضحها اعبدكؿ التارل: على سبع أسئلة يي 
 

                                                      
دراسة تطبيقية يف اللسانيات التداكلية، اؼبغرب، إفريقيا الشرؽ،  ،التفاعل التواصلي ،ؿبمد نظيف، اغبوار كخصائص. 1

 .33:، ص2009
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 ة في خطاب الواجب والتضحية من خالل الجدول : األفعال الكالميّ -1-2
 االستفهام:-*

الواجب "ة اإلقبازية لبلستفهاـ يف خطاب قٌدـ اعبدكؿ أعبله مباذج للقوٌ يي             
يت راـ اؼبستفهم ربقيقها، ذلك أٌف اؼبتكٌلم بوساطة ىذا الفعل ، كىي اؼبعاشل الٌ "كالتضحية

فرض على إذل اإلجابة لبداىتها، كلكٌنو كاف يرمي إذل أف يى  كن ؿبتاجان الكبلمي دل يى 

 العبارات الضمنية اإلجابات المتوقعة األسئلة المطروحة

 الوصفية                            اإلنجازية

إالـ يدعونا الكاتب يف 
 النص؟ 

الكاتب يف ىذا النص إذل:  يدعونا
ؿباسبة أنفسنا قبل أف كباسب -

 غَتنا.

نفسنا حىت نستطيع أداء على شٌ أ-
 خل.إاغبفاظ على اؼبيداف العظيم ...

الدين اإلسبلمي ال 
 ا كال ضبللة.غيتحٌمل زي

فلنعمل قلبا كقالبا على أنٌنا جنود 
ر بتعاليمو بشِّ السلم ننصر دينو كني 

وجنا ؼبثل صلح حاؿ أٌمتو فما أحكني 
 ! ىذه الصفات

أف نكوف  كيف هبب
 حسب الكاتب ؟

 

هبب علينا أف نكوف   .أشٌداء على أنفسنا
ول ركحا، كأعظم نٌبة أق

 .كأكثر تضحية

ن كبن دعاة كبناة العلم فلنك
 .كالٌنظاـ

ماذا يطلب الكاتب مٌنا يف 
 الفقرة األخَتة ؟ 

ين كالتبشَت العمل على نصرة الدٌ 
  .األٌمة بتعاليمو كإصبلح

ديننا السمح دين 
  .أعماؿ ال دين أقواؿ

 كلتكن مثاؿ االستقامة الدينية.-

 علينا أاٌل نضٌيعها. -
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إقرار حقيقة كاجباتنا ، كىي ليها اؼبقتضى الناشئ عن االستفهاـدة يبي اطبو إجابة ؿبدٌ ـبي 
 اذباه كطننا كضركرة اافظة عليو. 

في عبارات ضمنٌية نلتمس من خبلؿ اعبدكؿ أٌف معظم اإلجابات كانت زبي 
ن ىي األخرل طبس ة أربع صبل تتضمٌ كصفية كإقبازية، حيث بلغت العبارات الوصفيٌ 

كصبلتُت للنفي،  صبل إقبازية. إذ اشتملت على أربع صبل لؤلمر، كصبلة كاحدة للتعٌجب،
 ثٌلها اعبدكؿ اآليت: كصبلة كاحدة للنهي يبي 

 

 الفعل الكالمي 

 القصدية )الغرض اإلنجازي(  ة اإلنجازيةالقوّ 

 فلنعمل قلبا كقالبا.-1

 كنصلح حاؿ أٌمتو.-2

 ناة العلم...فلنكن كبن دعاة كبي -3

 كلنكن مثاؿ االستقامة .-4

 إيقاع األمر

اؼبواطنُت ينصح . النصح كالتوجيو
أجل إصبلح حاؿ بالتعاكف من 

 األٌمة... كنشر العلم.

 

 .يالًتجٌ  بالتعجٌ  .فما أحوجنا ؼبثل ىذه الصفات

 التحذير: وبٌذر من ضياع أخبلقنا . النهي .علينا أاٌل نضٌيعها

ا كال غفالدين اإلسبلمي ال يتحٌمل زي
  .ضبللة فديننا السمح دين أعماؿ ال أقواؿ

عن الضبللة، كاؽبداية إذل االبتعاد  النفي
 الطريق اؼبستقيم.
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داكرل على اؼبدٌكنة قمنا بإسقاط اؼبنهج التٌ داولي في الخطاب التربوي: اإلجراء التّ  -ج
 كجدنا فيها: 

 الحوار التفاعلي في الخطاب التربوي: -1
" J. Francisseنظرية " فرانسيس جاؾ " يقـو االذٌباه اغبوارم حسب "

يف اجملتمع كداللة كنشاطا  ة، باعتبارىا البراطان على دراسة اؼبلفوظيٌ  Dialogismeاغبوارية 
ة على اؼبعٌلم كاؼبتعٌلم ) اؼبخاًطب كاؼبخاطىب ( داكليٌ . كيظهر تركيز التٌ 1ذاتيا متبادال "

داكرل، كمن ىذا اؼبنطلق نحت للخطاب التٌ يت مي عادؿ القيمة الٌ حيث أعطت ؽبا قيمة تي 
بالنسبة للخطاب الًتبوم، من حيث نوعيتو اؼبتعٌلم عنصرين مهٌمُت األستاذ ك يكوف 

اء بُت كمضمونو، كينتج اػبطاب الشفوم الًتبوم، خاٌصة عن طريق اغبوار التعليمي البنَّ 
 (Communication interactionشٌكل بذلك الفعل التواصلي)طرفُت على األقٌل، ليي 

 " Intentionality of theقصدية األنا" حيث تظهر  بٌت عليو اػبطاب الًتبوم.الذم يي 

" اؼبؤسس للعبلقة Theuttererغات الفردية كانبثاؽ اؼبتلٌفظ"اختبلؼ اللٌ اؼبسؤكلة عن 
يت تعتمد فيها على أساليب اإلقناع كاألدلٌة الثابتة بل ييعمد إذل مشاركة . الٌ 2اغبوارية"
ة اػبطاب حبمولة جديدة تظهر من فيد ىذه اؼبشاركة اغبواريٌ لبناء ىذا اػبطاب، كتي  اؼبتعٌلم

 س على:يت تتأسٌ سانية كالٌ سانية كغَت اللٌ خبلؽبا كٌل مكٌونات اغبوار اللٌ 
 ساني في الخطاب التربوي :الحوار اللّ  -1-1

داكؿ الشفهي بالتناكب يف األدكار اغبوار ىو الذم يكوف مبنيا أساسا على التٌ 
الطرؼ الثاشل  التنظيمي عادة ما يكوفاػبطاب الًتبوم أٌف بُت اؼبتحٌدث كاؼبستمع، إاٌل 

                                                      
 .  23) مرجع سابق(، ص:  ،. جاف سَتفوشل، اؼبلفوظية1
 .  10: دراسة تطبيقية من اللسانيات التداكلية، ص ،التفاعل التواصلي ،. ؿبمد نظيف، اغبوار كخصائص2
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كتفي باإلجابة القصَتة ) نعم ، أك ال ( كعادة ما يكوف يم ( مشاركا سلبيا )اؼبتعلٌ 
 : وردىا حوؿ ىذا اػبطاب ما يلييت ني كمن النماذج الٌ  ،مستمعا فحسب

رس "انتبهوا سنتناكؿ اليـو موضوعا مهٌما"، هبب أف تريكِّزكا معي كلكن من ييذكرنا بالد-
زكا يف ح لنا ىذه الفكرة؟ ... يف حُت قبد أٌف الٌلسانيُت ىم الذين ركَّ اؼباضي؟ من ييوضِّ 

ىذا اؼبفهـو على أساس أٌف الوظيفة األساسية لٌلساف ىي التواصل، كقائم على تبادؿ 
 نة.رسالة بُت مرسل كمتلقو كفق شركط معيَّ 

و قيامو على لحظ على ىذا النموذج من اػبطاب الشفوم الًتبوم ىما يي 
تحٌدث كاحد ىو األستاذ، الذم يعمد إذل خلق انسجاـ يف الرسالة العلمٌية، كتوفَت مي 

ل اػبطاب الًتبوم، انتبهوا ، استمعوا ، الوسط اؼببلئم لتمديد ىذه الرسالة بعبارات تتخلَّ 
 رٌكزكا.

 ساني في الخطاب التربوي:الحوار غير اللّ -1-2
مُت، منها القرائن يزخر اػبطاب التعليمي بعٌدة أساليب إقناعية للمتعلٌ 

ة البصريٌة كاإلشارات كاإليباءات كاغبركات اعبسمية كأدكات غَت لغوية يف الكبلميٌ 
فقد ترمي إذل إيصاؿ رسالة، " التواصل، سواء كانت مقصودة أـ عفوية. فإٌّنا دائمان 

. فاغبركات يف بعض 1القدصل للتعبَت عن أغراضو"استعمل اإلنساف اغبركات اعبسمية منذ 
ف اعباحظ اغبركات كاإلشارات ضمن األحياف تكوف أبل  من الكبلـ نفسو، كقد صنٌ 

العناصر التبليغية غَت اؼبباشرة، كىو يعترب اإلشارة باعبوارح كاليد كاغباجب مرفقا كبَتا 

                                                      
، 1950د.ط، ، رتر: عبد اغبميد الدكاخلى، ؿبمد القصاص، مكتبة األقبلو اؼبصرية، مص ،. جوزيف فندريس، اللغة1

 .170ص:
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بة فهي كسيلة للتبيُت، كنقل كأٌما الكتا .1اس يف أمور وباكلوف سًتىا عن بعضعُت النٌ يي 
 اؼبعرفة عرب الزماف كاؼبكاف كلوالىا الندثر العلم.

تبقى ىذه اغبركات سبتلك القدرة على اإلخبار كاإلببلغ كالًتميز كالتأثَت 
كالوعد كالتهديد كاألمر كالنهي كالضحك كاغبزف كالسؤاؿ كالصواب، كلكٌل كاحد من 

 بالرؤية ... فاإلشارة: ف على ربديدىا إالٌ ال نق حظىذه اؼبعاشل ضرب من ىيئة اللٌ 
 دبؤخر العُت الواحدة ّني عن األمر .

 األسف. ع ككإدامة نظرىا دليل على التوجٌ 
 كتفتَتىا إعبلـ بالقبوؿ .
 ككسر نظرىا آية الفرح.

 .كاإلشارة إذل إطباقها دليل على التهديد
 بسرعة تنبيو على مشار إليو. صرفها كقلب اغبدقة إذل جهة ما متَّ 

 .فية دبؤخر العينُت كلتيهما سؤاؿكاإلشارة اػب
. طغى ىذا النوع من اغبركات على اػبطابات 2كقلب اغبدقة من كسط العُت إذل اؼبؤؽ

يف  ىاكلعٌل ظهور  ،سافيت تستعملها كوسيلة تعبَتية زبتزؿ لغة اللٌ الشفوية التواصلية الٌ 
يت تفرض على األستاذ استعماؽبا ألغراض يد اغباجة اؼبلٌحة الٌ كل ليس إالٌ  اػبطاب الًتبوم

 تربوية منها: 

                                                      
 .73: ص ،، مذكرة ماجستَت-أمبوذجا-نصَتة كتاب، تداكليات اػبطاب اعبامعي لقسم اللغة العربية، تيزم كزك. 1
 1987، 3طوؽ اغبمامة يف األلفة كاألالؼ، تح: إحساف عباس. لبناف، اؼبؤسسة العمومية للنشر، ط ،. بن حـز األندلسي2

 .136بتصرؼ ص:
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نتظرتو، كٌلمت : إشارة باليد إذل اغبركات مثاؿ ذلك: إذ أقوؿ : جاء الذم اً إخبارية
إذا فقد حافظت على نفس الوظائف اإلعرابية لكلمة الطالب، كبقيت  ،نتظرتوالذم اً 

غمض أالرأس بشكل دائرم +  السخربة: مثل ىزٌ م ك بنفس صورهتا اإلعرابية التهكٌ 
 غة العامٌية.العيوف+ اغبديث باللٌ 

ا دعامة للملفوظ ، إمٌ سانيةغة اللٌ إٌف لغة اغبركات ىي لغة جسدية تعتمدىا اللٌ 
تواه، كىو يكوف ؿبض اختيار فئات معٌينة تعتمد  ان اختزاال مباشر أك تعزيزا لو أك 

. فاعتماد األستاذ للحركات  1، حركة، إيباءة... (للتواصل )لغةالعمادات الشكلية 
ن التفاعل مى ضٍ ساعد يف تسهيل عملية الفهم كتثبيت الفكرة، كتى كعمادات دافعة، تي 

يت اعتمدىا األستاذ يف خطابو الشفوم التواصلي بُت اؼبعٌلم كاؼبتعٌلم. كمن اغبركات الٌ 
ة ما ة التعليميٌ أثناء العمليٌ  تعٌلمُتيت رصدناىا يف اغبوار الًتبوم القائم بينو كبُت اؼبكالٌ 
 وٌضحو اعبدكؿ اآليت :يي 

 المدلوالت العلمّية  التواصل غير اللفظي 

 االبتسامة . -

 .قضم الشفاه -

 .رفع اغبواجب -

رفع اغبواجب مع ابتسامة مصطنعة  -
. 

 .تضييق العُت  -

 االرتياح أك الرضا أك اؼبوافقة -

 العصبٌية أك الغضب أك الضيق. -

 الدىشة أك عدـ التصديق.  -

 التهٌكم ك السخرية. -

 الشعور السليب. عدـ اؼبوافقة أك  -

 اؼبتابعة أك اإلنصات أك التأثَت. -

                                                      
 .75: ، ص(مرجع سابق)  ،نصَتة كتاب، تداكليات اػبطاب. 1
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  .اإليباءات لؤلعلى -

 .االكبناء لؤلماـ  -

اغبركة الكثَتة يف اغبٌصة على  -
 .الكرسي 

 .االستقامة كاالعتداؿ يف اغبٌصة -

 .تركيز العُت يف عُت الطرؼ اآلخر -

  .الربت على الكتف -

 االىتماـ أك العناية. -

 القلق أك السأـ أك التعب.  -

 الثقة بالنفس. -

 اإلنصات. -

 الطمأنينة أك التشجيع .  -

ق انسجاـ قٌ أ مهٌم وبكم قواعد اغبوار، كوبي مبد Griceكضع " جرايس " 
اػبطاب التفاعلي بُت اثنُت أك أكثر، كىو مبدأ التعاكف، إاٌل أنٌو حسب ما رصدناه يف 

معايَت مبدأ  –اػبطاب الشفوم لؤلستاذ، قبد أٌف ىذا اػبطاب يبتعد عن ىذه اؼبعايَت 
كإف يلتـز هبا يف بعض األحياف بطريقة عفوية حيث قبد معيار الكٌم يسقط  –التعاكف 

نص الواجب ر اؼبطلوب اٌلذم وبتاجو اؼبوضوع )ٌيد األستاذ بالقدقذلك لعدـ تى 
يف اؼبعلومات، كىذا راجع لعٌدة أسباب منها: اػبركج عن اؼبوضوع،  مٌ كالتضحية( من ك

 أك ارتكازه على اػبطاب اؼبكتوب كتعويض عن الكٌم اؼبطلوب.
م من قبل يت تلقاىا اؼبتعلٌ أٌما مبدأ الكيف الذم يتعٌلق بنوعية اؼبعلومات الٌ 

األستاذ فإٌف يف الغالب ما تكوف معلوماتو صحيحة كسليمة العتماده على توثيق 
 اؼبصدر.

أٌما مبدأ اؼبناسبة اؼبتعٌلق دبناسبة اغبوار أك اػبطاب للموضوع، فكثَتا ما ىبرج 
األستاذ عن ىذا اؼبعيار ػبركجو يف بعض األحياف بطريقة عفوية عن اؼبوضوع على 
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الذين قد ينشغل ذىنهم باؼبوضوع الدخيل على موضوع درسهم الذم مُت حساب اؼبتعلٌ 
ىو أىٌم معيار يف بناء اػبطاب الًتبوم، فنجد األساتذة ىبتلفوف فيو حسب طبيعة ذبربة 
األستاذ يف التعليم، فإذا كاف ىناؾ أسئلة كثَتة فإٌف ذلك دليل على كجود الغموض، كأٌف 

، كىذا ما وبصل مع األساتذة حديثي العهد بالتعليم شوهبا اػبللرض هبا يى يت عي الطريقة الٌ 
 لقٌلة ذبربتهم . 

 ة في الخطاب التربوي:األفعال الكالميّ -2
مل اؼبستمع إذل إقباز عمل ما، كذلك وب شكليان  عل الكبلمي نظامان فعٌد اليي 

يف نفس الوقت،  أقواؿ تقريرية ككصفية كإقبازية –ٌلو جي –بالتأثَت فيو، كاػبطاب الًتبوم 
ب الًتبوم ) الواجب ألنٌو يصطب  بصبغة علمٌية، كسنقـو بتحليلها كفق ما جاء يف اػبطا

 .كالتضحية (
 الصورة األولى: 

يت طرحها سابقا، كاف طرح األستاذ صبلة من األسئلة على غرار األسئلة الٌ 
كالوظيفة نة سواء كانت داخلية أـ خارجية "يهدؼ من كرائها إذل ربقيق كظيفة معي

عٌد  ة للملفوظ، كيي سانية )...( يف البنية الًتكيبيٌ ؤٌديو الوحدة اللٌ ىي الدكر الذم تي  لسانيان 
اعبملة ميشاركا يف معناىا العاـ"عنصر من  كلٌ 

اعتمدت كظيفة اػبطاب الًتبوم  .1
التواصلي على صبل إخبارية أخرل مباشرة، كأخرل ضمنية يقتضيها اؼبقاـ، سبثٌلت يف 

 لة ىي:طبس أسئ
 ماذا تبلحظوف يف الصورة ؟ -1

                                                      
 .141تداكلية اػبطاب التعليمي، ص:  ،. بن عائشة حسُت1
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ا كيف هبب أف كبمي كطننا من خبلؿ الصورة؟ إذل أين يطلب الكاتب منٌ  -2
 العودة؟

 ما ىي التضحية اليت قٌدمها اؼبواطن اذباه كطنو؟ -3
 ىل التـز اؼبواطن باغبفاظ على األمانة من خبلؿ الصورة ؟ -4
 زات الذين جاءكا ديارنا؟ميما  -5

ة ارتكزت ة، ككظائف تداكليٌ ذات كظيفة تواصليٌ  نبلحظ أٌف اإلجابات كٌلها
يت شٌكلت اور يف اجملاؿ التواصلي بُت اؼبعٌلم على كظيفتُت: البؤرة كاور، فالكلمات الٌ 

كاؼبتعٌلم سبثٌلت يف: )اؼبواطن، الواجب، التضحية( فاؼبواطن يدلٌنا يف اإلجابة األكذل على 
ين أٌديا ي راية القرآف كالدٌ لى اغبرص أٌف حامذلك الشاب الغيور على كطنو، كالداللة عل

ة يف نفوس ين السمحة، كزرع ركح ابٌ كظيفة مساعد، حيث ساعدانو يف نشر تعاليم الدٌ 
عندما سأؽبم : كيف هبب أف  اؼبعلمإذل اؼبتعٌلمُت يت قٌدمها أحد اؼبواطنُت، فاإلجابة الٌ 
دافع اؼبواطن عن كطنو ( كما يلي: يي  ؼبتعٌلمكانت إجابة اؼبتلقي ) افوبمي اؼبواطن كطنو؟ 

ما تستند كظيفتوٌ إذل اؼبكٌوف ؼبواطن ( كاؼبقصود باور ىو: "فاور ىنا ) ا بالسبلح.
ب اذباه الوطن ( كمن البؤرة ) الواج .1ا يشٌكل ادث عنو داخل اعبمل"على م اؿالدٌ 

وف اغبامل للمعلومة األكثر أنبٌية أك األكثر بركزا تستند كظيفتها إذل اؼبكٌ كالبؤرة ىي ما "
ا أٌدل هبذه كيف ىذه اغبالة اصطحب اؼبواطن مثاؿ الواجب اذباه الوطن فبٌ  .2يف اعبملة" 

 ثٌلها الشكل اآليت: العبارة إذل أف ربمل كظيفتُت يبي 
 

                                                      
 ) مرجع سابق( . ،. بن عائشة حسُت1
 .141تداكلية اػبطاب التعليمي، ص:  ،. بن عائشة حسُت2



 داولية للخطاب التربويالجانب اإلجرائي للمقاربة التّ الفصل الرابع             

216 

 
 
 
 
 
 
 
 

يت ربمل أٌما بالنسبة للسؤاؿ الثاشل، فنجد األستاذ قد كٌظف األداة "أين " كالٌ 
قصدية، لذا  كظيفة البؤرة كىي داللة على  االىتماـ باؼبكاف )الوطن( حيث ربمل داللة 

ا العودة إذل الوطن( مثٌ كانت إجابة اؼبرسل إليو على النحو التارل : ) يطلب الكاتب منٌ 
 ٌم مكاف آخر؟ أم ( بسؤاؿ آخر كؼباذا الوطن بالذات ؟ كليس يتبعو اؼبرسل ) اؼبعلٌ 

 فكانت اإلجابات متعٌددة ربمل عبارات موحية ىي : 
 الوطن اؼبكاف الذم ترعرعنا فيو. -1
 ى من أجلو مليوف كنصف مليوف شهيد.حٌ الوطن ض -2
 الوطن مكاف أجدادنا .  -3

  

يدافع المواطن عن وطنو  عبارة وصفية
 بالسالح

 عبارة إنجازية

تحذير وظيفة  وظيفة 
 مساعدة

من يقترب من االعتداء على وطنو تحذير كل ّ  األمن واالستقرار حماية الوطن
 بالسالح
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 القصديّة رقم المثال

01 
02 

 

03 

  .الوطن اؼبكاف الذم نعيش فيو

 من اؼبساس بالوطن . حذارً 

على ىذا اؼبَتاث  هبب علينا أف نكوف أشٌداء على أنفسنا حىت نتمٌكن من اغبفاظ
 .الغارل كالعظيم

 افظ على الوطن .علينا أف كبي ، صلح حاؿ أٌمتوكنبٌشر بتعاليمو، كني علينا أف ننصر دينو، 

 ة في الخطاب التربوي من خالل األمثلة:األساليب الحجاجيّ -3
ا يتوٌجب عليو دائما التبلـؤ مع يسعى األستاذ أف يكوف خطابو مفهوما، فبٌ 

يف إتياف   يناؿ القبوؿ، كيرسم لنفسو منطلقا حجاجيا أك ضركرة حجاجيةمستمعيو حىٌت 
كتيتكا" قاـ  ، فإٌف " بَتؼبافسلمات اؼبتلقيتو على مي الوقائع العلمٌية، فاألستاذ يبٍت حجٌ 

بتخليص اغبجاج من صرامة االستدالؿ، الذم هبعل اؼبخاطب يكوف يف كضعية خضوع 
كاستبلب، فاغبجاج عندنبا حريٌة كمعقولية، كىو حوار من أجل اغبصوؿ على الوفاؽ 

" دكف Convictionالوصوؿ إذل االقتناع "  لجأ تحاكرة ، فاغبوار منبُت األطراؼ اؼب
كن التمٌثل هبا، اإلجابات اؼبتعٌددة يت يبي كمن النماذج الٌ  Persuasion"ضبل اإلقناع " 

                                                      
. عبد ا صولة اغبجاج أطره كمنطلقاتو كتقنياتو من خبلؿ مصنف يف اغبجاج اػبطابة اعبديدة لربؼباف كتيتكا، ؾبٌلد أىٌم

، جامعة اآلداب كالفنوف كالعلـو اإلنسانٌية، تونس، إشراؽ حو  د ضبود، نظريات اغبجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إذل اليـو
 .  298: ص
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عرٌب عن أفعاؿ إقبازية يف كٌل من قناع، كتي يت ربمل يف طٌياهتا اغبجاج كاإلالٌ  متعٌلمُتلل
 اؼبثالُت الثاشل كالثالث .

فاؼبثاؿ الثاشل: وبمل عبارة إقبازية تدٌؿ على الطلب من اؼبواطن الصاحل نصرة الٌدين، 
اس حبٌجة ربقيق إصبلح حاؿ األٌمة، كاؼبثاؿ حة، كاإلصبلح بُت النٌ كنشر تعاليمو السمٌ 

 فيد الطٌلب أيضا حبٌجة اغبفاظ على الوطن. الث عبارة إقبازية ذات فعل قورل يي الثٌ 
ٌملنا العبارة القصدية ) الوطن اؼبكاف الذم ترعرعنا فيو ( فمعٌت ذلك أفإذا ت

إذف أٌف الوطن دبثابة اؼبنزؿ الذم نشأنا فيو، فبل هبب اؼبساس بو) كالسؤاؿ ) ؼباذا ؟( ىو 
الكفيل بتقدصل اغبٌجة اؼبتمثٌلة يف ) ال هبب اؼبساس بالوطن ألنٌو البيت الثاشل ( كمن ىنا 

قنع بسلطتو اػبطابٌية أٌف الوطن ىو العائلة، كبالتارل رسل استطاع أف يي كن القوؿ أٌف اؼبيبي 
كإٌف غاية اغبجاج ىو . 1فاإلقناع ىو " إحداث تغيَت يف اؼبوقف الفكرم كالعاطفي"

خر ىو جعل آدبعٌت  يتضٌمنها اػبطاب أك إخضاع اؼبخاطب للتسليم باؼبعلومة اليٌت 
ق صاحبو يف جعل حٌدة اإلذعاف فٌ اغبجاج ىو ما كي طرح عليها، كأقبع ذعن ما يي العقوؿ تي 

ة، كىي عناصر لغوية تقول درجتها لدل السامعُت، كذلك باستعماؿ الدالالت اغبجاجيٌ 
ص كالًتابط بُت مكٌونات اعبملة، كربقيق ساعد يف توجيو اؼبعٌت، كيف تشابك عناصر النٌ تي 

 ة . اغبجاجيٌ  اؼبعٌت كداللة النٌص اتواة فيو، كمن ضمن ىذه العناصر
 األفعال الحجاجية:-3-1

ن البعد التلفظي بعض الركابط عن طريق ضماّنا، كربقيق التجانس تضمٌ 
احد من عناصر تدخل و القوؿ، كتتمٌثل يف ما يكوف داخل القوؿ الداكرل للجملة أك التٌ 

 على اإلسناد مثل: اغبصر، كالنفي، كالظركؼ مثل: منذ تقريبا، على األقل، ألٌف، الفاء
                                                      

 . 142: ص ،تداكلية اػبطاب التعليمي ،بن عائشة حسُت. 1
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حو وضِّ ة يزخر هبا اػبطاب التعليمي على كبو ما تي السببية.... كىي أساليب حجاجيٌ 
 النماذج اػبطابٌية اآلتية: 

كٌل اؼبتعلمُت فهموا   قريباناقش اؼبفٌتش الدرس مع األستاذ، فكانت النتيجة: ت -
 الٌدرس. 

 الدرس بسيط.على األقٌل ألٌف رٌد األستاذ: يكوف األمر منطقيا  -
الكلمة ال تتحٌدد سباما حينما تتلٌفظ هبا، بل ينبغي مقابلتها بقيم فباثلة  فقيمة

أم كلمات أخرل ـبالفة ؽبا. كىو ىدؼ كاضح إذا رجعنا إذل ترصبة مستشرؽ "  
من قرينة  البدٌ كزمرسك " الذم عاش يف منتصف القرف التاسع عشر فمن أجل التواصل 

  .أقدِّـ لكم اػبطاب
ة على مضموف اػبطاب الًتبوم، ىو تقوية اؿ اغبجاجيٌ ضفيو ىذه األفعا تي فبٌ 

 اػبطاب كتأكيد كقائعو العلمٌية، قصد ربقيق أكثر فاعلٌية يف ذىن اؼبتلٌقُت .
 ة:الروابط الحجاجيّ -3-2

ساؽ الشامل للخطاب من ناحية، كمن يف االنسجاـ كاالتٌ  ان مهمٌ  تلعب دكران  
ل يف ، كتتمثٌ 1إذان تكتسي بعدان نصٌيان ناحية أخرل تسمح بتدريج كتسلسل القضايا ، فهي 

غوية مثل: أدكات االستئناؼ الواك، الفاء، لكن، إذان.... كمن النماذج بعض العناصر اللٌ 
 كنة اػبطابٌية اآلتية:ة اؼبدح لنا ىذا النوع من الركابط اغبجاجيٌ وضٌ كن أف تي يت يبي الٌ 
 الخطاب الشفوي:  -
 ال يتغٌَت بتغٌَت النفوس.ك الواجب ال يتغٌَت،  *

                                                      
 . 96تداكليات اػبطاب، ) مرجع سابق(، ص: ، . نصَتة كتاب1



 داولية للخطاب التربويالجانب اإلجرائي للمقاربة التّ الفصل الرابع             

220 

 الوطن يبقى البيت األكرب الذم نعيش فيو .ف*
 اكؿ دائما زرع الشر فينا .ىناؾ نفوس ربي  لكن*
 .التضحيةك الشٌر، بُت الواجب ك ٌيز بُت اػبَت مبي إذان البٌد أف *
 الخطاب المكتوب:  -
 .اسب غَتناكبي  أفعلينا أف نتعٌلم ؿباسبة أنفسنا قبل  هبب*
 ا علمان كانوا أكثر منٌ   إمٌباكلدا  ك ارنا ىذه دل يكونوا أكثر مٌنا ماالن الذين جاءكا ديٌ  إفٌ *
 .نظامان ك 
 .كن كبن ديعاة كبػينىاة العلم كالنظاـلنف*

كترابط أجزاء اػبطاب،  ةربقيق اتساقيٌ  يفة سانبت ىذه األلفاظ اغبجاجيٌ 
حيث يعتمدىا األستاذ سواء يف خطاباتو الًتبوية الشفوية أك خطاباتو الًتبوية اؼبكتوبة، 

على فهم اؼبضموف الكٌلي  اؼبتعٌلمساعد ا يي يف ربط أجزاء اػبطاب من أٌكلو إذل آخره فبٌ 
 للخطاب، انتقاال من اعبزء إذل الكٌل كمن السابق إذل البلحق.

 الخطاب:أصناف  -3-3
غوية الدالٌة ىذا النوع من اػبطاب برصد األفعاؿ اللٌ  ىبتصٌ  الخطاب التوجيهي: -3-3-1

صده يف بناء حيججو، كتنظيم خطابو فقط ق ـكاؼبتكٌلم يقدٌ  على اؼبخاطب باالستدالؿ،
هية ألنٌو يكوف أماـ يكوف اػبطاب التوجيهي حاضرا بشكل كاسع يف اػبطابات الشفك 

، فهذا اػبطاب اؼبسٌجل على بشكل كاسع يف اػبطابات اؼبكتوبة يظهر، كال متلٌق معٌُت 
الدفاتر يكوف كمرجع يعود إليو يف كقت اغباجة كاالمتحانات، كىذه من بُت اؼبلفوظات 

يت جاءت بعض الصي  التعبَتية الٌ  وردي يف اػبطاب الشفوم للخطاب التوجيهي، كني 
 كما اعتمدنا صيغة الربط السبيب )نظرا... كنظرا... فقد ( ،بصيغيت التوجيهية اإلثباتية 



 داولية للخطاب التربويالجانب اإلجرائي للمقاربة التّ الفصل الرابع             

221 

 ؛ياؽ مرفوع بالفعلإذا نظرت إليو ذبده يف ىذا السٌ  */ قاؿ األستاذ للمتعلمُت: الوطني 
ألٌف العامل فيها ىو الفعل، إذا ىذا بالنظر إذل األصل ... كبن نظرنا .... ال تنظر إذل 

 ... كإمٌبا ننظر إذل ... 
اػبطاب التوجيهي إذل أربعة صي : إثباتية، إلزامية، " كتيتكا بَتؼباف"كقد قٌسم 

ـ بعض على تعديل اغبقيقة كاليقُت كتقدٌ  كاستفهامية، كصي  التمٍت ذات الدكر اؼبهمٌ 
 النماذج: 

 ل يف:تتمثٌ  صيغ اإلثبات:-3-3-1-1
سرة ال يتجزأ، فهو ؾبموعة من األسر اؼبًتابطة فيما بينها، إذا فاأل ءه الوطن جز 

ؾبموعة من األشخاص اؼبًتابطة فيما بينها، كعليو فالنٌص يكوف كتابيا، بينما اػبطاب 
اؽ الكبلـ، فهم من سيٌ ىو نٌص شفوم، كفيو الكبلـ اؼبضمر اػبفي كراء النص، كالذم يي 

 إذا ىناؾ خطاب لغوم كغَت لغوم.
حوؿ  ن ىذه النتائج اػبطابية الصي  اإلثباتية يف تأكيد قواعد معرفيةتتضمٌ 

ة، فتحمل تأكيدات علمٌية صادقة للقضية اؼبطركحة دبسلمات طبيعة الظواىر العلميٌ 
ملموسة، كأدلٌة منطقية ربتكم إذل الربىاف العلمي مثل: )األسرة ؾبموعة من األشخاص، 

 النص الشفوم ... ( .
 ل يف:تتمثٌ  :صيغ إلزامية-3-3-1-2

فاالعتماد  ،قرأ التلخيصاقراءة التلخيص فيقوؿ:  اؼبتعٌلملب األستاذ من طى            
 يكوف على اإللقاء .

، ال تي  -  ع الوقت، نشرع يف الكتابة.ضيٌ حٌلل كاشرح كعٌلق ،مفهـو
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م كيكوف ة التعلٌ كشرح مهنستعمل ىذه الصي  اإللزامية يف التحفيز كالًتغيب تي 
ية منها اكتشاؼ اؽبدؼ منها غرس ركح اإلبداع بتكليفو ببحوث، تزيُت القسم، كالغا

 ة.قدراتو العلميٌ 
 ل يف:تتمثٌ  ةصيغ استفهاميّ -3-3-1-3

؟ ىل نفهم أٌف الوطن ىو األسرة ؟ ىل  - صح أـ ال ؟ ىل ىناؾ شيء غَت مفهـو
 اٌتضحت اؼبعلومة؟ 

ة مُت يف نتيجة علميٌ ستعمل األستاذ ىذه الصي  االستفهامية إلشراؾ اؼبتعلٌ يى 
ؤمنوف بنفس النتيجة من باب التسليم كما اغبوار يي كالتسليم هبا، أم جعل كٌل أطراؼ 

 اؼبتعٌلمُتستعملها قصد الوصوؿ إذل غاية اؼبتعٌلم، كبذلك يستطيع اغبكم على مستول يى 
كما يقـو االستفهاـ على تنشيط القسم كالوقوؼ عند كٌل صغَتة ككبَتة للماٌدة العلمٌية 

 اؼبطركحة.
" بعد ظباعو خطاباهتم حوؿ مُتمتعلٌ : يقوؿ األستاذ للصيغ التمّني-3-3-1-3-4

 الواجب كالتضحية":
 لشرح على السبورة كاستعماؿ أمثلة؟أيبكننا ا -
 سأؿ عن كيفية التعبَت عن حٌب الوطن إذف تنتظر اإلجابة.ي اؼبتعٌلم -
 ؟ذكرنا مثبل ببعض مزايا التضحيةمن يي  -

رـك من خبلؽبا إشراؾ  يى عٌُت غية التماس منها ىدؼ مي  بي ستعمل صي  التمٌٍت تي         
قة عطي الثٌ ة تي ي فيهم ركح العمل كبناء عبلقة علميٌ أين وبي  ،يف تقدصل الدرس اؼبتعٌلمُت
يبكننا (، كىذه الصي  قائمة اح لو يف تقدصل الدرس )أبالدرجة األكذل يف السم للمتعٌلم

 على الذات اؼبتحٌدثة . 
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 الخطاب التقويمي:-3-3-2
بوم خباٌصة يف اػبطابات يف اػبطاب الًت نلتمس ىذا النوع من اػبطاب 

حصة فهم اؼبنطوؽ كإنتاجو(، فهذا اػبطاب تكثر فيو دكراف العبارات اعبدلية الشفهية )
مثل )إف قلتم ... قلنا ( )ما ىو إال كذا ككذا (، )ككيف ال يكوف  على لساف األستاذ 

ذ قلتم، يقوؿ... غياف مقوالت قاؿ، فقلت، إطي كجدنا  . لقد1كذا ككذا (كذلك مع أنٌو  
 نستخرج بعض النماذج من اؼبدكنة اػبطابية .

 ىنا قلناىو األسرة ... فمن  أٌف الوطن: قلنا مُتلمتعلٌ قاؿ األستاذ ل اػبطاب الشفهي:
 من يلٌخص رل النص؟ *
 الواجب ىو صيانة الوطن فما التضحية ؟فإف قيل *
 نعم ...  قورللك  أقوؿإه ك  تقورلال *

ة يف اػبطاب الًتبوم الشفوم، على غرار التقويبيٌ  ستعمل ىذه الصي تي 
ملفوظات ة العلمٌية، تكثر يف تعابَته ادٌ اػبطاب اؼبكتوب ألٌف اؼبتحٌدث )أ( حامل اؼب

يت يهدؼ من خبلؽبا تأكيد للرسالة وحي إذل ذات اؼبتكٌلم بصيغة اعبمع ) قلنا أٌف ( الٌ تي 
لة بصيغة اؼباضي شكَّ ة مي سلسلة كبلميٌ  العلمٌية اؼبقٌدمة كربط الدرس السابق بالبلحق يف

) قورل نعم كليس إه ( كتقويبها يف قوؿ األستاذ مُتاؼبتعلٌ  )قلنا(، كيف تعديل سلوكات
ساعد يف سبرير الٌرسالة العلمٌية الًتبوية، كضبط اؼبعارؼ، كتعديلها، فنشأ كىي كسائل تي 

 بطريقة عفوية تتضٌمن فيها أساليب اإلقناع كالتقوصل.
 

                                                      
 . 304اللساف كاؼبيزاف أك التكٌوثر العقلي ، ص:  ،. طو عبد الرضبن1
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 : ة الثانيةالصور 
 يت يبثٌلها اعبدكؿ التارل :أثناء عرض الصورة الثانية كاجو اؼبعٌلم اؼبتعٌلم ببعض األسئلة الٌ 

 إجابة المتعلم هةاألسئلة الموجّ 

 ماذا تشاىدكف يف الصورة ؟ -

 على ماذا تدٌؿ ىذه العبلمة ؟ -

 ؼباذا كاف يتكٌلم بأعلى صوت؟ -

 ماذا قاؿ للمواطنُت ؟  -

 .اىا إذل األعلىيو بقٌوة رافعا إيٌ مواطن يضٌم يدأشاىد  -

 .على االرباد كالتعاكف تدؿٌ  -

 كاف يتكٌلم طالبا أف نكوف يدا كاحدة. أدعوكم-
 لنصريت.

 تكاد تزكؿ القيم كاألخبلؽ فلنتعاكف على إرجاعها . -

أنٌو جاء يف  -اعبمل االستفهامية  -ما ىو مبلحظ على ىذا اؼبلفوظ               
 راد هبا صببلن عبارة بسيطة تداخلت فيها األفعاؿ الكبلمٌية ما بُت أفعاؿ إقبازية صروبة يي 

 خربية يف السؤاؿ األٌكؿ، كأفعاؿ إقبازية غَت صروبة ) غَت مباشرة( .
با من شطرين، الشطر قبد يف السؤاؿ الثاشل الفعل اإلقبازم فيو كرد صروبا مركٌ 

التعاكف كالتضامن( كالشطر الثاشل اؼبتلقي ربقيق اؽبدؼ اؼبنشود كىو)األٌكؿ يطلب فيو من 
كضبلو على تصديق  ،ياكؿ التأثَت يف اؼبتلقٌ فيو وبمل أساليب إقناعية صروبة ألٌف اؼبرسل وبي 

ؿباكلة اإلنساف كسعيو لتحقيق األخوة كالتعاكف بُت الٌناس ال تقاس  أفٌ يف الفكرة 
 تكاد تزكؿ القيم ...( . باألعمار، كإمٌبا دبدل قدرتو )

كرد ضمنيا بلفظ ) أنصركشل ( قصد  الث فهو فعل إقبازم غَت مباشرالثٌ ا أمٌ 
ة، كطريقة تضمُت إقناع اؼبتلقي دبا حدث، أين يريد من اؼبتلقي أف تكوف إجابتو إقناعيٌ 
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ح اإلقناع ىي األخرل كردت بعبارات إقبازية مباشرة كغَت مباشرة على الشكل اؼبوضٌ 
 أدناه : 

       
القصدية  ربز فيو مكانةدرؾ " أٌف كٌل خطاب حجاجي تي كل التقريرم ني عرب ىذا الشٌ 
داكليات اؼبتشٌعب اغبجاجي إذل ؾباؿ التٌ  النصٌ  ة...كىكذا ينتمي القوؿ أككالتأثَت كالفعاليٌ 

 .1اختصاصات اؼبقاربة التداكلية"... كبغض النظر عن تداخل 
 اد كاإلخبار بزكاؿصرة كالتعاكف كاالربٌ على ما تقٌدـ نستنتج أٌف طلب الني  بناءن 

جج مقنعة يتوٌخى منها اؼبواطن التسريع من أجل لقيم كاألخبلؽ كٌلها عبارة عن حي ا
 ظ على ما تبقى من مكاـر األخبلؽ.اغبفا

 
 

                                                      
، 2016.1437الدار اؼبتوسطية للنشر، تونس،  –دراسة تداكلية  –. أماؿ يوسف اؼبغامسي، اغبجاج يف اغبديث النبوم 1

 . 143تداكلية اػبطاب التعليمي، ص:  ،. عن بن عائشة حسُت 129ص: 

 

 

 

 

 

 

 ماذا قال للمواطنين

 القيم قد زالت ساعدوني أنصروني

ضمنية غير 
 صريحة

ضمنية غير 
 صريحة

ضمنية غير 
 صريحة
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 : الصورة الثالثة
ما ىو معلـو لدينا أٌف لبلستفهاـ أدكات عديدة، كأٌف دالالهتا زبتلف من أداة 

م الغرض دٌ ؤ ّنا أف تي أيت من شإذل أخرل، كقد استعمل األستاذ صبلة من االستفهامات الٌ 
غة ضمن للٌ  تداكرلو  بعدو   ذاتاإلقبازم الذم يهدؼ إليو، شٌكلت ىي األخرل أفعاالن 

 كالصورة اؼبرئية سبثٌلت فيما يلي : اؽ النصٌ سيٌ 
 ة؟على اؼبواطن أف يتمٌسك بالقيم العاليٌ  دًلى  -
 شرؾ اعبميع يف إعادة إصبلح األٌمة؟ؼباذا على اؼبواطن أف يي  -

 بلحظ أٌف اؼبرسل استعمل فعل االستفهاـ يف كبل اؼبلفوظُت اإلقبازيُت، األٌكؿني            
باؼبرسل ال يريد هبما  ق بػ ) ؼباذا؟( كأداة الًتقيم ) ؟( ككأفٌ قتو األداة ) دًلى( كالثاشل ربقٌ حقٌ 

الذم كضع لو إذل  ، فقد خرج االستفهاـ عن اؼبعٌت اغبريف اؼبباشرشارحةن  أك إجابةن  تعليبلن 
 اهتا إجابات ضمنٌية منها : في يف طيٌ ا هبعل ىذه العبارة زبي ، فبٌ غرض االستفسار

 التمٌسك بالقيم العالية؛ هبعل اؼبواطن ؿببوبا يف نظر اعبميع. -
 من أجل النهوض، إصبلح األٌمة هبعلنا يدا كاحدة. -
 ألٌف ديننا دين استقامة، دين إصبلح ... -

يت من ستغرب من تصرفاتنا كوننا مضطرين إذل تقٌبل كاقع ىٌش الٌ فاؼبرسل مي 
عرٌب عن ثبلثة صبل ي تي يت زبفيها صبلة اؼبتلقٌ ٌمة، فالتضمنيات الٌ ٌل بتوازف األّنا أف زبي أش

غَت  ان قولي نت فعبلن كصفية كردت يف مقاـ اإلخبار. يف حُت قبد أٌف العبارة األخَتة تضمٌ 
كاحدة ألٌف ا مع يد  ة إقبازية سبثٌلت يف العبارة الضمنية: سنكوف يدان صريح وبمل قوٌ 

 .نا سننشر تعاليم الٌدينها اؼبواطن الصاحل بأنٌ اعبماعة، نطيعك طاعة أي  
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القياـ بالفعل قصد توجيو كدعوة ك للفعل سبثٌلت يف االستجابة  ةيفالقٌوة اإلقباز  
. كعليو ففعل القوؿ ) االستفهاـ ( كالفعل لنشر اإلصبلح كاحدةو  دو يى الٌناس إذل العمل ك

فهو التأثَت يف اؼبتلقي  ا الفعل الناتج عن القوؿاؼبتضٌمن يف القوؿ ) االستجابة ( أمٌ 
 عن مساندة اؼبواطنُت عرب بينما اعبمل الثبلثة األخرل ربٌولت إذل صبل كصفية تي  ،كتوجيهو

ة سانيٌ ىي العناصر غَت اللٌ ة "ة غَت لسانيٌ قٌدـ حجٌ ٌقي يي كتلبيتهم للدعوة، أين قبد اؼبتل
 .1واة "مع ؿبل اعبملة الذم ىو النٌ يت ؽبا عبلقة اؼبشاركة يف التعبَت، كالٌ 

 م العالية هبعليف حُت قبد اعبملة الواردة يف قوؿ اؼبرسل إليو " التمٌسك بالقيٌ 
ل يف سبثٌ  الذمليها موضوع إصبلح األٌمة ة يى مقدمة للحجٌ اؼبواطن ؿببوبا يف نظر اعبميع "

اعبملة الثانية، مٌث النتيجة كىي العبارة األخَتة، نعم صدؽ اؼبواطن الصاحل" ، كبالتارل 
 ي بإحكاـ.ة ضبطها اؼبتلقٌ أماـ ـبطط ذات مقوالت منهجيٌ  نصبح

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1. George, Mohin , dictionnaire de l'linguistique , p : 40  

 
 مقدمة                          التمسك بالقيم العالية، يجعل المواطن محبوبا  

 

 موضوع                       إصالح األّمة يجعلنا يدا واحدة 
 

 نتيجة                          نعم ديننا دين استقامة وإصالح
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 الصورة الرابعة: 
 لصورة الرابعة على سؤالُت كنبا:أٌكد اؼبرسل يف ا        
 م ؟ ؼباذا ؟ ؤمن أنت بزكاؿ القيٌ ىل تي  -

أم إجابة سؤالو بنعم  ؛ريد معرفة حقيقة خفٌيةإٌف اؼبنشئ ؽبذا اؼبنطوؽ اإلقبازم يي          
أك ال، كىذا ىو اؼبعٌت األصلي لبلستفهاـ بػػ " ىل "، أم أٌف استفهامو دل ىبرج عن أصل 

كمن مثٌ  صوده، كدل ىبرج إذل أغراض أخرل. استعمالو، كبالتارل فخطابو جاء موافقا ؼبق
 اؼبلفوظ كانت إجابة اؼبرسل إليو بتكرار اؼبنفي يف اؼبلفوظ األٌكؿ، كاستعماؿ التوكيد يف

 الثاشل على النحو التارل:
 ال، ال أؤمن بزكاؿ القيم .  -1
 دل يؤمنوا بو ألٌف القيم ال تزكؿ ) قوؿ غَت صادؽ ( . -2

بلحظ من خبلؿ اإلجابتُت أٌف عملية التشكيك تظهر من خبلؿ تكرار نفي ني 
أٌف كننا القوؿ يبي  حيثألٌف(، استخداـ التأكيد بواسطة األداة )الٌصدؽ، باإلضافة إذل 

ساشل اؼبرتكز على كاف بالفعل اللٌ  نو اغبوارم الذم تضمٌ  زكاؿ القيٌ تشكيك اؼبواطن يف
ة بواسطة ) ألٌف (، فاغبجٌ بواسطة األداة كتصروبان  فيد التأكيد تلميحان النفي الذم يي 

كاعلم أٌف الببلغة د عليو السكاكي يف قولو: "كِّ ا يؤي التلميح أقول من التصريح، كذلك م
ياغة للمعاشل مطبقوف على أٌف اجملاز أبل  من اغبقيقة، كأٌف االستعارة أقول كأصحاب الص

أٌف اجملاز أبل  من التصريح بالتشبيو، كأٌف الكتابة أكقع من اإلفصاح بالذكر، كالسبب يف 
 كىذا ما ذبٌسد يف الصورة الرابعة. .1من اغبقيقة... "

                                                      
 .226. 225ص:  ،. السكاكي، مفتاح العلـو1
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 الصورة الخامسة: 
ّنا أف أيت من شاستعمل صبلة من االستفهامات الصروبة الٌ اؼببلحظ أٌف اؼبرسل         

اة حيث قبده استعمل يف اؼبلفوظ األٌكؿ أد ،م الغرض اإلقبازم الذم سعى إليوؤدِّ تي 
 ماذا تبلحظوف يف الصورة ؟ اذا( كبو قولو:ماالستفهاـ ) 

كراء ذلك تلة من اؼبسلمُت ؾبتمعُت ". كالقصدية من : " أرل كي ليوفكانت إجابة اؼبرسل إ
 ا تستدعي صبلتُت نبا :أّنٌ 

 استغراب اؼبواطن من كبلـ الٌناس . -1
 تأٌسف اؼبواطن على حالة الٌناس. -2

من ىذا اؼبنطلق كبن أماـ فعل استلزامي تأثَتم نتيجة لتوٌفره على قٌوة   
إقبازية، استلزمت قياـ اؼبواطن بالفعل، كالذم قاـ من خبللو بإخبار النٌاس بزكاؿ تعاليم 

كالفعل التأثَتم يتمٌيز بقوة  .فبٌا أٌدل هبم إذل اػبوؼ من كقوع الكارثة ،ة اإلسبلميةاألمٌ 
فالتزامن يتشٌكل بُت فعل  .1بُت موضوع اؼبلفوظية كاؼبتلٌفظ "فًتض تزامنا ما تإقبازية " 

 كما ىو موٌضح يف الشكل اآليت:  .ك من جهة أخرلجدة، كالشعور باػبوؼ من الشٌ النٌ 
 
 
 
 
 

                                                      
 . 145. بن عائشة حسُت: تداكلية اػبطاب التعليمي، ص:  1

 

 . فعل النجدة                              الشعور بالخوف من زوال تعاليم األّمة

 

 

 التزامن

 

 فعل النجدة                                   التشكيك في نوايا المواطن .
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الثاشل يف الصورة اػبامسة من خبلؿ  جٌسد األستاذ ) اؼبتكٌلم ( الفعل اإلقبازم    
 السؤاؿ اؼبوجو إذل اؼبخاًطب كاآليت : 

 إذل ماذا ترمز التضحية يف الصورة؟ -
 ماذا يريد أف يقوؿ الكاتب ؟ -

 ح يف اعبدكؿ :كانت اإلجابة كما ىو موضٌ 
 األجوبة المسموعة ) المخاِطب ( م (األسئلة الموجهة ) المتكلّ 

 ماذا ترمز التضحية يف  إذل
 الصورة ؟

 ماذا يريد أف يقوؿ الكاتب؟ 

  ٌالوطن . ترمز إذل حب 
  ٌاه كطنك يريد أف يقوؿ الكاتب عليكم بالواجب اذب

 اغببيب.

 
بلحظ ذلك التداخل بُت فعل إقبازم إٌف اؼبتأٌمل ؽبذا اؼبنطوؽ الكبلمي يي 

جل الوطن كبالتارل كبن أماـ أالتضحية من  يصريح تزامن مع القوة اإلقبازية بالفعل، كى
ىذه " كالذم زاد من عملية تفعيلو، كيف حوار ينتابو التناكب بُت اؼبرسل كاؼبرسل إليو،

اغباؿ بالذات ىبضع كٌل من اؼبشاركُت إذل نظاـ اغبقوؽ كالواجبات، ىذه الصيغة 
ىذا  دببلحظة ميدانُت يفة كتسمح لٌخص نظاـ التناكب يف األدكار الكبلميٌ التخاطبية تي 

 .1النظاـ "
 ة باستمرار يف حالة عمل كنشاط.هبب أف تكوف الوظيفة الكبلميٌ  - أ

                                                      
1.K. Orecshioni , les interactions verbales Armond colinédition, paris 1990, 

p:160.  :146عن بن عائشة حسُت، تداكلية اػبطاب ، ص  
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 .رار، دبعٌت أٌف اغبوار ال يتوٌقفزمن اادثة مشغوؿ باستم - ب
دركاف من خبللو قيمة الوطن ككيفية كعدـ توقف اغبوار جعل اؼبرسل كاؼبرسل إليو يي 

 التضحية من أجلو، كغرس ركح النضاؿ يف نفوس أكالدنا.
 : عٌلميوالنهي: كرد النهي يف اػبطاب اؼبنطوؽ من خبلؿ قوؿ األستاذ ؼب

 *علينا أال نضٌيع القيم العظيمة.
ق بأداة النهي " إٌف اؼبنشئ ؽبذا اؼبنطوؽ استعمل الفعل اإلقبازم النهي اقٌ               

 إذل أك الًتؾع " إال أٌف النهي ىنا خرج يف غَت طلب الكٌف ال " كالفعل اؼبضارع " نضيٌ 
ال  التطوٌع )معٌت ؾبازم غَت مباشر كىو الطلب، فقد استعمل اؼبخاطب على سبيل 

 ع ( بغرض الطلب أك االلتماس.نضيٌ 
اغبفاظ على القيم، كعدـ تبلشيها فهم  تعٌلمُتفاؼبخاًطب ىنا يطلب من اؼب

اؼبعٌت اغبريف، ٌثل كونة من فعل النهي الذم يبي غوية مي جيل اؼبستقبل، كعليو فاعبملة اللٌ 
 "غرايس"ٌثل اؼبعٌت اؼبستلـز غَت اغبريف كىذا ما اصطلح عليو كفعل الطلب الذم يبي 

ة اإلقبازية يف األٌكؿ تكوف شديدة فالقوٌ  ،تسمية ىذه الظاىرة بظاىرة االستلزاـ اغبوارم ب
" أكستُت " ة يرلة األفعاؿ الكبلميٌ في تداكليٌ ا يف الفعل الثاشل فتكوف ضعيفة، فأمٌ 

Austine  ٌأم مبلءمة .1ق ؼبقصد اؼبتكٌلم ربقيقا ناجحا "ة اؼبنطوؽ اإلقبازية ربقي" أٌف قو
 .القصد مع قصدية اؼبتكٌلم

 ! جنا ؼبثل ىذه الصفاتوى ب: يظهر من خبلؿ قوؿ األستاذ: فما أحى التعجٌ 
أداة ب كدليلو نية اػبطابية على فعل إقبازم مباشر، كىو فعل التعجٌ بربتوم ىذه ال       

فاؼبتكٌلم متعٌطش ؼبثل ىذا اؼبيداف  ،يب ىنا ىو الًتجٌ (، فمنشأ التعجٌ  ! الًتقيم )
                                                      

 .  81. خليفة بوجادم، يف اللسانيات التداكلية، ص: 1
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ب قد نتمٌسك دبثل ىذه القيم، كبالتارل ففعل التعجٌ  فٍ العظيم، حبيث قبده يًتجانا ألى 
 خرج عن داللتو اغبرفية األصلية إذل داللة غَت حرفية استلزمها اؼبتكٌلم كىي الًتٌجي.

 :اآليتص فعل التلٌفظ الذم احتواه اػبطاب اؼبنطوؽ يف اؼبخطط كن تلخيكيبي 
 
 
 
 
 
 

ة يف اػبطاب الشفوم داكليٌ من كٌل ما سبق ذكره، طغياف اآلليات التٌ  نستنتج
سهم يف يت تي غفل عن أغلبية العناصر الٌ بالدرجة األكذل، عكس اػبطاب اؼبكتوب الذم يى 

فظ ككقائعو كالتنغيم كالنرب مثبل. باإلضافة إذل بة حباؿ تشكيل اللٌ بناء اػبطاب، كاؼبرتٌ 
فظية يف رٌد الفعل، كما كجدنا أيضا ـبتلف الظواىر اللٌ يت تستوجب األفعاؿ األمرية الٌ 

يف يت ينتهجها األستاذ اإلقناعية الٌ  ك اػبطاب الًتبوم، كأخَتا ـبتلف األساليب اغبجاجية
ة يٌ ملكهبذا قبد أٌف اػبطاب الًتبوم الذم ينبٍت بُت طريف الع ة العلمٌية.بناء كتقييم اؼبادٌ 

ة غوية يف تقدصل اؼبادٌ غوية كغَت اللٌ يستعمل صبيع األشكاؿ اللٌ (  اؼبتعٌلمة )األستاذ ك التعليميٌ 
 .غةة األكذل باالستعماؿ الفعلي للٌ بالدرج العلمية بصفة مباشرة أك غَت مباشرة ألٌّنا هتتمٌ 

ى خطورهتا من أتٌ تى من اجملازفة تػى  ضربان  عدٌ تي  نصٌ  ة ألمٌ داكليٌ كما أٌف اؼبقاربة التٌ 
 نعداـ اآلليات التحليليٌ اى ة، ك داكليٌ التٌ  سم هبايت تتٌ ة الٌ البلمنهجيٌ 

ي
مئن إليها طٍ يت يى دة الٌ وحٌ ة اؼب

 رجها من باب اؼبنهج إذل باب اؼبقاربة . يت زبي الدارس، كالٌ 

 فعل التلّفظ
 (       التلميذ)  المتلقي                                 األستاذ          

 الملفوظات

 )سلسلة األفعال الكالمية(      إقناع 
 التقريرية واإلنجازية  
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هتتم التداكلية بدراسة اللغة أثناء االستعماؿ، كبطرؽ استخداـ العبلمة اللغوية  

بنجاح، ك بالسياؽ ك الطبقات اؼبقامية اليت ينجز فيها اػبطاب ، كما هتتم بعناصر 
ك   العملية التبليغية التواصلية، كيقـو ىذا اؼبذىب اللساشل على ؾبموعة من اؼببادئ

ألفعاؿ الكبلمية اٌليت تعد النواة اؼبركزية لكثَت من البحوث النظريات لعل أنبها نظرية ا
 التداكلية.

كيف ضوء ما سبق يبكن أف نشَت إذل أىم النتائج اليت سبخض عنها ىذا 
 البحث يف النقاط اآلتية: 

أٌف نظرية أفعاؿ الكبلـ ليست كليدة العصر اغبديث مع أكستُت كأتباعو، بل ىي  -
وم العريب لدل الشاطيب كاآلمدم كبن تيمية كغَتىم من أصوليُت ميتأٌصلة يف الًٌتاث الٌلغ

كباة كببلغيُت، حيث توٌجهت عنايتهم للتفريق بُت اعبملة اػبربية كاإلنشائٌية ككضع 
 ضوابط للكبلـ حىت ييبدم الغرض اؼبطلوب من إفهاـ ك إقناع اؼبتلٌقي. 

  ٌا ات الٌلغوية اغبديثة كوّنالٌدراس ة اكتستة نظرية من الٌنظريات الٌلسانيٌ داكليٌ الت
 ...ة كاؼبنطق كالفلسفةافد معرفيٌ ت من رك كتغذٌ ، ليةحلينشأت يف أحضاف الفلسفة التٌ 

 .ةويٌ بنية الظرية الٌلسانيٌ ٌكمل ما كاف ناقصان يف النٌ ا تي كوّن،  بكلِّ ما لو عبلقة باؼبعٌتك 
 ، كىذا ما هبعل ربديد  تقع التداكلية يف مفًتؽ طرؽ البحث الفلسفي كاللساشل

كمفهومها ربديد أمرا صعبا كذلك بسبب اختبلؼ اؼبذاىب، ككجهات النظر الفكرية 
  .اؼبعرفية

  ٌبلغة  لتقى ؼبصادر كأفكار يصعب حصرىا، كىي عمومان هتتمٌ ة مي داكليٌ أٌف الت
 . واصلي لدل األفراد كاعبماعاتاػبطاب التٌ 
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  إٌف اىتماـ التداكلية بدراسة اللغة جعلها تلتقي مع ؾبموعة من العلـو ك

التخصصات األخرل ذات الصلة اؼبباشرة باللغة كبو علم اللغة االجتماعي كعلم اللغة 
 .النفسي ك الببلغة ك األسلوبية كغَتىا 

  ٌكحبكم طبيعة  "وف كفقهاءببلغيوف، كأصوليوف، ككبوي"العلماء العرب  اىتم
كاؼبعاشل  ،بدراسة صي  األساليب الكبلمٌية كبَتايت كانوا يدرسوّنا اىتمامان  وص الٌ الٌنص

قاؿ عنها أٌّنا اؼبتفٌرعة عنها، فحاكلوا سبييزىا عن بعضها البعض كفق معايَت أقٌل ما يي 
فكانت دراساهتم كربليبلهتم الٌلغوية تقـو على أىٌم اؼببادئ التداكلٌية  ،ةة حبتمعايَت تداكليٌ 

 . أٌسس عليها الٌتداكليوف اؼبعاصركف االذٌباه الٌتداكرل اليٌت 
  من تقسيمات العلماء العرب الٌسابقة لصي  الكبلـ،  غبظناه إٌف أىٌم ما

كأغراضو؛ ذلك الٌتدقيق يف الٌتمييز بُت صيغة، كأخرل مراعُت يف ذلك قصد اؼبتكٌلم، 
كظركفو، كصيغة السامع باعتباره طرفا يف العملٌية الٌتواصلٌية، كطريقة تلٌقيو اػبطاب، 

 كفهمو إيٌاه حسب ما يقتضيو اؼبقاـ اٌلذم يرد فيو.
  ٌت صي  الكبلـ اغبقيقٌية سواء كانت أمران أك ّنيا ، أك استفهاما صيغا أصلٌية عد

حقيقٌية، أك كما يسٌميها الٌتداكلٌيوف اؼبعاصركف أفعاال كبلمٌية حقيقٌية، أٌما ما يتفرٌع عن 
تلك الٌصي  األسلوبٌية من دالالت، كمعاف زبرج من مقتضى داللتها الظٌاىرة إذل 

إفادات تواصلٌية حبسب ما يقتضيو اؼبقاـ تعٌد أفعاال متضٌمنة يف أغراض، كدالالت، ك 
القوؿ، متفرعة عن القصد اٌلذم وبٌدده اؼبتكٌلم من خبلؿ خطابو، كزبتلف مقاصده 

 باختبلؼ اؼبقامات اٌليت يرد فيها، كباختبلؼ قرائن األحواؿ.
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  أدكات قراءة اة من كن أف تكوف نظرية األفعاؿ الكبلمٌية دبفهومها العاـ أديبي

كىي نقطة االتفاؽ بينو  ،كمفتاحان من مفاتيح فهمو يف نظر الشاطيب ،الًتاث العريب
 . فقوا صبيعان على مبدأ الوضع كاالستعماؿ كالقصدحيث اتٌ  ،كبُت أكستُت كتلميذه سَتؿ

  كاف حبسب اؼبطابقة مع العادل اػبارجي، كفعبلن ىناؾ " سَتؿ"ك" أكستُت"تصنيف
شيء يف الواقع كال  أك تعجبية أك أمرية ال تصف أمٌ ، ليست استفهامٌيةأساليب خربية 

 . كن اغبكم عليها دبعيار الٌصدؽ أك الكذبيبي 
 ة أك ى بدرجة القوٌ فعاؿ الكبلمٌية فيما يسمٌ عند تطبيقنا ؼبنهج أكستُت يف نظرية األ

يب، حيث ىذا اؼبنهج كاف موجودان عند الفقهاء كالشاط الٌشدة يف الكبلـ؛ كجدنا أفٌ 
فالفعل الكبلمي  . ماتق أساسان يف الفرؽ بُت اؼبكركه كاؼبمنوع كبُت النواىي كارٌ بٌ طي 

 . أثناء اؼبخالفة ىذا مبدأ الفقهاءتو زادت درجة العقوبة كٌلما زادت قوٌ 
  سبيز الٌدرس العريٌب القدصل من خبلؿ ربليلو الٌنصوص، كدراستو إيٌاىا دبنهج ربليلٌي

على شيء إمٌبا يدٌؿ على أسبقٌية العرب ؼبمارسة الٌتحليل الٌتداكرٌل على  تداكرٌل، كإف دؿٌ 
نصوصهم الٌدينٌية، كالٌشعريٌة إف دل يصطلحوا على تسمٌية "دراسة تداكلٌية"، كيبدك ذلك 

 ظاىرا من خبلؿ دراساهتم، كيبكن إصباؽبا فيما يأيت:
ٌققو متعٌلقة بدرجة شٌدة كٌل قوؿ يف األصل فعل يتحٌقق يف الواقع، كتكوف نسبة رب  - 

اؼبلفوظ كدرجة ضعفو، ككٌلما كانت درجة شٌدة اؼبلفوظ أكرب كانت نسبة قباحو، كربٌققو 
 أكرب أك العكس.

قوؿ فعل، كمثاؿ ذلك صيغة األمر،  كٌل قوؿ يبكن إقبازه، كربقيقو بواسطة فعل، فكلٌ   -
 عل.ػكربويلو إذل ف ؿ،يكوف ذلك عبارة عن إقباز قو  هفبمجرد الٌتلٌفظ باألمر، كتنفيذ
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كل فعل متضٌمن يف القوؿ، كمثاؿ ذلك صي  العقود، كاؼبعاىدات، فالفعل يف الٌصي   -
ال يقع إال عن طريق الٌتلٌفظ بالقوؿ اؼبناسب لو ، كما يًتٌتب عنها إنتاج فعل عن طريق 

ورؿ"، اؼبعاصركف كبو:"أكستُت، كس فالٌتلٌفظ بقوؿ كجٌل اؼببادئ ربدث عنها الٌتداكلٌيو 
 كغَتنبا يف  مؤلٌفاهتم، بل عٌدكىا األساس اٌلذم قامت عليو نظريٌة أفػعاؿ الكبلـ.

  فادىا أنٌو ال ينبغي االىتماـ بالتمييز بُت اػبرب كاإلنشاء ل أكستُت إذل نتيجة مى وصٌ تى
 .مل فعبلن كبلميان إقبازيان ما داـ كبلمهما وبى 

  الٌنواة األساسٌية لنظريٌة األفعاؿ الكبلمٌيةة يف القوؿ عٌد األفعاؿ الكبلمٌية اؼبتضمنٌ تي. 
  ٌسد اػبطاب الًتبوم نظرية األفعاؿ الكبلمٌية، حيث قبد أٌكال: األفعاؿ اؼبباشرة هبي

من خبلؽبا إذل  اؼبعٌلمفمعظم اػبطاب الًتبوم عبارة عن أقواؿ إخبارية ككصفية، يسعى 
 تعٌلمُتتقدصل كمٌية من اؼبعلومات بشكل بسيط، ككٌل قوؿ يهدؼ إذل نقل فكرة إذل اؼب

 فبٌا ينتج عنو اكتساب معارؼ جديدة. 
 يستعمل كذلك األساليب اإلنشائية من إثبات ك أمر كاستفهاـ لبلستحواذ  ان ثاني

 .تعٌلمُتعلى تركيز اؼب
 ساىم ىو باشرة من القوؿ اؼبضمر الذم يي درس أيضا األفعاؿ الكبلمية غَت اؼبي

 على اؼبكتسبات القبلية لدل األستاذ. اآلخر يف ربليل ظواىر علمٌية بناءن 
 فليس من ،ؼبا كاف كٌل عمل طموح ال يكتفي بًتديد ما قيل أك يزيد عليو بقليل         

 ي سنُت عدادا رغم ذبشمنا عناء البحث كالتقصٌ  الطبيعي أف ينتج مشركعان ناضجان 
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إذل شغف  رئب  شٍ إذ مازاؿ يف النفس شيء من مسائلو كقضاياه تى  ،قبازهإنفقت يف اي 
بل االستفادة من صحيحو كتقوصل فعسى أف يهيئ ا لقارئو سي ، كمتعة البحث السؤاؿ

العاؼبُت كفوؽ كلِّ ذؿ فيو خالصان لوجهو الكرصل كاغبمد  ربِّ سقيمو كأف يكوف ما بي 
 .عليم ذم علمو 
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 ملحق اآليات القرآنية
 

 الصفحة الرقم السورة اآليـــــة
ًيتيكيمٍ  مثيٌ  فىأىٍحيىاكيمٍ  أىٍموىاتان  كىكينتيمٍ  بًاللَّوً  تىٍكفيريكفى  كىٍيف  ﴿  ًإلىٍيوً  مثيَّ  وبيًٍييكيمٍ  مثيٌ  يبي

 ﴾ تػيٍرجىعيوفى 
 56 27 البقرة

 ﴿ةى  كىأىًقيميوا  156 43 البقرة ﴾الصَّبلى

 59 44 البقرة ﴾تػىٍعًقليوفى  أىفىبلى  اٍلًكتىابى  تػىتػٍليوفى  كىأىنتيمٍ  أىنفيسىكيمٍ  بًاٍلربِّكىتىنسىٍوفى  النَّاسى  أىتىٍأميريكفى ﴿

 117 67 البقرة ﴾يىٍأميريكيمٍ  اللَّوى  ًإفَّ  ﴿

 181 158 البقرة  ﴾. هًبًمىا يىطَّوَّؼى  أىفٍ  عىلىٍيوً  جينىاحى  فىبلى ﴿

 134 175 البقرة ﴾فىمىا أىٍصبػىرىىيٍم عىلىى النَّارً ﴿

ـي ﴿  157 183 البقرة ﴾كيًتبى عىلىٍيكيمي الصِّيىا

 118 196 البقرة ﴾ًمنى اؽٍبىٍدمً  فىًإٍف أيٍحًصٍرمتيٍ فىمىا اٍستػىٍيسىرى ﴿

 184 214 البقرة ﴾ مىىتى نىٍصري اللَّوً ﴿

 ﴿ 117 216 البقرة ﴾اٍلًقتىاؿي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى 

حه  قيلٍ ﴿ يػٍره  ؽبىيمٍ  ًإٍصبلى  118 220 البقرة ﴾خى

 ﴿ 117 225 البقرة ﴾بًأىنٍػفيًسًهنَّ  يػىتػىرىبٍَّصنى  كىاٍلميطىلَّقىاتي 

دىىينَّ  كىاٍلوىاًلدىاتي ﴿  117 233 البقرة ﴾يػيٍرًضٍعنى أىٍكالى

 ﴿ ٍ118 245 البقرة ﴾كىًثَتىةن   أىٍضعىافنا لىوي  فػىييضىاًعفىوي  حىسىننا قػىٍرضنا اللَّوى  يػيٍقًرضي  الًَّذم ذىا مىن 

 ﴿ ً117 97 اؿ عمراف ﴾اٍلبػىٍيتً  ًحج   النَّاسً  عىلىى كىلًلَّو 

https://equran.me/tafseer-74-2.html
https://equran.me/tafseer-165-2.html
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 60 106 آؿ عمراف ﴾. ًإيبىاًنكيمٍ  بػىٍعدى  أىٍكفىٍرمتي  كيجيوىيهيمٍ  اٍسوىدَّتٍ  الًَّذينى  فىأىمَّا ﴿

 نػىٍفسكى  مىا أىصىابىكى ًمٍن حىسىنىةو فىًمنى اللًَّو كىمىا أىصىابىكى ًمٍن سىيِّئىةو فىًمنٍ ﴿
ا ٍلنىاؾى لًلنَّاًس رىسيوال كىكىفىى بًاللًَّو شىًهيدن  ﴾ كىأىٍرسى

 182 79 النساء

ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ﴿  173 89 اؼبائدة  ﴾فىكىفَّارىتيوي ًإٍطعىا

 66 72 األنعاـ كاتٌقوه ﴾. اٍالصَّبلةى  أىًقيميوكأف  ﴿و 

 66 102 األنعاـ ﴿ خىاًلقي كيلِّ شىٍيءو فىاٍعبيديكهي ﴾

 62 53 األعراؼ ﴾. لىنىا فػىيىٍشفىعيواٍ  شيفىعىاء ًمن لَّنىا فػىهىل ﴿

أىًئمَّةى ًديًنكيٍم فػىقىاتًليوا  كىطىعىنيوا يًف  بػىٍعًد عىٍهًدًىمٍ  ًمنٍ  كىًإٍف نىكىثيوا أىيٍبىانػىهيمٍ ﴿ 
 ﴾اٍلكيٍفرً 

 184 12 التوبة

يف  نػٍَّفعىل أىف أىكٍ  آبىاؤينىا مىايػىٍعبيدي  نػَّتػٍريؾى  أىف تىٍأميريؾى  أىصىبلىتيكى  شيعىٍيبي  يا قىاليواٍ  ﴿  ُى
ىنتى ك ى إًنَّ  نىشىاء مىا أىٍموىالًنىا  ﴾ الرًَّشيدي  اغبٍىًليمي  ألى

 87 87 ىود

 183 10 إبراىيم ﴾ أىيف اللًَّو شىكٌّ ﴿ 

ا قىاؿى ﴿  ًعبىاًدم لىٍيسى لىكى عىلىٍيًهٍم سيٍلطىافه  ًإفَّ   ًصرىاطه عىلىيَّ ميٍستىًقيمه  ىىذى
 ﴾  اٍلغىاًكينى  ًمنى  اتػَّبػىعىكى  مىنً  ًإالَّ 

 178 42-41 اغبجر

ا قيل لًَّئًن اٍجتىمىعىًت اإٍلًنسي كىاعبًٍن  عىلىىَٰ أىف يىٍأتيوا دبًٍثلً ﴿ ذى  اٍلقيٍرآًف الى يىٍأتيوفى  ىىَٰ
 ﴾ دبًٍثًلًو كىلىٍو كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهَتنا

 179 88 االسراء

 مِّنى  ذىًلكيم عىلىى كىأىنىا فىطىرىىينَّ  الًَّذم كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  رىب   رَّب كيمٍ  بىل قىاؿى  ﴿
ىًكيدىفَّ  كىتىاللَّوً ،الشَّاًىًدينى   ﴾ ميٍدًبرًينى  تػيوىل وا أىف مبػىٍعدى  أىٍصنىامىكي  ألى

 75 57-56 األنبياء

ا بًآؽًبىًتنىا يىا ًإبٍػرىاًىيمي  ذى  136 62 األنبياء ﴾ ﴿قىاليوا أىأىنتى فػىعىٍلتى ىىَٰ

 136 80 األنبياء ﴿فػىهىٍل أىنتيٍم شىاًكريكفى﴾
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 184 55 النمل  ﴾. ذبىٍهىليوفى بىٍل أىنتيٍم قػىٍوـه  ديكًف النِّسىاءً  مِّن شىٍهوىةن  الرِّجىاؿى  أىئًنَّكيٍم لىتىٍأتيوفى ﴿

ـه عىلىىَٰ ًعبىاًدًه الًَّذينى اٍصطىفىىَٰ  قيًل اغبٍىٍمدي لًلَّوً ﴿ يػٍره أىمَّا ييٍشرًكيوفى  آللَّوي كىسىبلى  183 59 النمل ﴾خى

 136 93 الصافات  ﴾أىتػىٍعبيديكفى مىا تػىٍنًحتيوفى ﴿

 136 95 الصافات ﴾ ﴿أىتػىٍعبيديكفى مىا تػىٍنًحتيوفى 

نىا ﴿ بػٍ  73 30 ص ﴾أىكَّابه  إًنَّوي  اٍلعىٍبدي  نًٍعمى  سيلىٍيمىافى  ًلدىاكيكدى  كىكىىى

 135 40 لزخرؼا ﴿أىفىأىنتى تيٍسًمعي الص مَّ أىٍك تػىٍهًدم اٍلعيٍميى﴾

 135 43 الزخرؼ ﴾؟ تػىٍهًدم اٍلعيٍميى  أىكٍ  أىفىأىنتى تيٍسًمعي الص مَّ ﴿

 ميعىلَّمه  كىقىاليوا عىٍنوي  تػىوىلٍَّوا مثيَّ { 13}م ًبُته  رىسيوؿه  كىقىٍدجىاءىيمٍ  الذٍِّكرىل ؽبىيمي  أىسلَّ ﴿
 ﴾. ؾبٍَّنيوفه 

 62 14-13 الدخاف

 162 25 األحقاؼ ﴾ُتَدمُّْر ُكلَّ َشْيٍء بَِأْمِر رَبْـَّها﴿

 183 30 ؽ ﴾ مىزًيدو  ىىٍل ًمنٍ  اٍمتىؤٍلًت كىتػىقيوؿي  ىىلً  نػىقيوؿي عبًىهىنَّمى  يػىٍوـى ﴿

فػىهىلٍ  أىٍشيىاعىكيم أىٍىلىٍكنىا كىلىقىد ﴿  61 51 القمر ﴾. م دًَّكرو  ًمن ٍُ

 178 53-52 القمر ﴾  كىكيل  صىًغَتو كىكىًبَتو م ٍستىطىره   الز بيرً  يف  كىكيل  شىٍيءو فػىعىليوهي ﴿ 

ًلذًٍكرًاللَّوً  قػيليوبػيهيم زبىٍشىعى  أىف آمىنيوا لًلًَّذينى  يىٍأفً  أىدلىٍ  ﴿  61 16 اغبديد ﴾ ٍُ

 مىثىلي  بًٍئسى  أىٍسفىاران  وبىًٍملي  اغبًٍمىارً  كىمىثىلً  وبىًٍمليوىىا دلىٍ  مثيَّ  التػٍَّورىاةى  ضبيِّليوا الًَّذينى  مىثىلي ﴿
 ﴾الظَّاًلًمُتى  اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  كىاللَّوي  اللَّوً  بًآيىاتً  كىذَّبيوا الًَّذينى  اٍلقىٍوـً 

 73 05 معةاعب

 156 09 اعبمعة ﴾ اٍلبػىٍيعى  كىذىريكا﴿ 

 156 09 اعبمعة ﴾ فىاٍسعىٍوا ًإذلىَٰ ذًٍكًر اللَّوً ﴿

ـي مىا أىحىلَّ اللَّوي لىكى  دًلى  يىاأىيػ هىا النَّيًب  ﴿  غىفيوره  وىاللَّوي تػىٍبتىًغي مىٍرضىاتى أىٍزكىاًجكى  ربيىرِّ
 ﴾ رًَّحيمه 

 183 01 التحرصل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura50-aya30.html


 

264 

لَّةى  لىكيمٍ  اللَّوي  فػىرىضى  قىدٍ ﴿  117 2 التحرصل ٍُ ﴾كيمأىيٍبىانً  ربًى

 180 42-41 اغباقة ﴾.ريكفى قىًليبلن مَّاتىذىكَّ كىالى بًقىٍوًؿ كىاًىنو  قىًليبلن مَّاتػيٍؤًمنيوفى كىمىا ىيوى بًقىٍوًؿ شىاًعرو ﴿ 

 62 28 اؼبزمل ﴾. كىًلوىاًلدىمَّ  رل  اٍغًفرٍ  رىبِّ ﴿

 178 07 االنساف ﴾ ييوفيوفى بًالنٍَّذًر كىىبىىافيوفى يػىٍومنا كىافى شىر هي ميٍستىًطَتنا﴿ 

 61 16 اؼبرسبلت ﴾. اأٍلىكًَّلُتى  نػيٍهًلكً  أىدلىٍ  ﴿

 136 16 اؼبرسبلت ﴾أىدلٍى نػيٍهًلًك اأٍلىكًَّلُتى ﴿

ٍدؾى  أىدلىٍ ﴿  136 07 الضحى ﴾ كىكىجىدىؾى عىاًئبلن فىأىٍغٌتى  فػىهىدىل ،ضىاال   فىآكىل كىكىجىدىؾى ، يىًتيمنا هبًى

 136 07 الضحى  ﴾كىكىجىدىؾى عىاًئبلن فىأىٍغٌتىَٰ  كىكىجىدىؾى ضىاال  فػىهىدىلَٰ  ﴿

ٍوثػىرى ﴿ نىاؾى اٍلكى  179 01 الكوثر ﴾. ًإنَّا أىٍعطىيػٍ

 180 03 الكوثر ﴾ ًإفَّ شىانًئىكى ىيوى األبٍػتػىري ﴿ 
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 الشعريةملحق الشواىد 

 
 الصفحة األبيات الشعرية

فىػرىجه      عىسىى الكىرىب الًِّذٍم أىٍمسىٍيتي ًفٍيوً   74 قىرًيٍػبه  يىكيوفي كىرىاٍءىه ي

ٍاًء لىوي  فػىٍتحه تػيٍفتىحي أىبٍػوىابي  ا القىشىب          السَّمى  53 كىتػيرٍبًزي األىٍرضي يف أىبٍػرىادىى

ٍم نػىٍفخىةو لكى دلٍى وبيٍفىٍظ تىذم   ىاؿى الى ًإالىٌ       هىاكى
 76 فبىا ذي كىالَّ  لىصىامىٍت اؼب

 50 الًيان فػىتىمىكىنىاحفىصىادىؼى قػىٍليب ل    ىىوىاىا قػىٍبلى أٍف أٍعًرؼى اؽٍبىوى  أتىاشلٍ 

نٍػيىا  51 فػىًتىٍكتي مىٍا أىٍىوىٍل دبىٍا أىٍخشىى              ًإشٌل رىأٍيتي عىوىاًقبى الد 

كىيىوـه  كىيىوـه            اكىيىوـه لنػى  عىلىٍينػػىا، فػىٍيوـه   12 ػػيرٌ نيسى  نيسىاء، ي

ؿي بػىٍُتى ًدمىٍشقً ج  52 ًدمىٍشقي  أىكىلَّوي  ؽً رٍ الشى  ز  عكى             زىاكيمي اعبٍىبلى

ؿي بػىٍُتى ًدمىٍشقً ج  56 أىكىلَّوي ًدمىٍشقي  ؽً رٍ الشى  ز  عكى              زىاكيمي اعبٍىبلى
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 معجم المصطلحات
 الصفحة المقابـل األجنبــي المصطلــح

 Semantic 08 علم الٌداللة

 Syntax 08 علم الًتاكيب

 Pragmatic 08 الٌتداكلٌية

 Transmitter 10 الباث 

 Receiver 10 كاؼبتلٌقي 

 The principle of effective reality 13 الواقع الفٌعاؿ

 Human Sciences 13 لعلـو اإلنساف 

 Cognitive Science 14 العلـو اؼبعرفٌية 

 Philosophy of Natural Language 15 الٌلغة الطٌبيعٌية

 ordinary 15 العاديٌة 

 FormalLanguage 15 الٌشكلٌية  

 Integrated Pragmatics 17 الٌتداكليٌػة الٌتكاملٌية

 Radical Pragmatic 17 الٌتداكليٌػة األصليٌػة

 Linguistic competence 17  الكفاءة الٌلسانٌية 

 Performance The linguistics 17 اإلقباز الٌلغوم 

 اؼبعاعبة اؼبشًتكة بُت الٌذكات
Inter-subjective treatment 21 

 Logical positivism 22 الوضعانٌية اؼبنطقٌية 
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 Phenomenology of Language 22 الظاىرتٌية الٌلغويٌة 

 Philosophy of ordinary language 22 فلسفة الٌلغة العاديٌة

 Language Acts 25 األفعػاؿ الكبلميٌػػة 

 Lecutoires Acts أفعاؿ قولية                                                            
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 Illocutory Acts 26 أغراض إقبازيٌة

 Peslocutory Acts 26 أغراضتأثَتيٌة 

 Elocutionary Act 26 فعل القوؿ

 Illocutionary Act الفعل اؼبتٌضمن يف القوؿ
 

26 

 PerlocutionaryAct الفعل الٌناتج عن القوؿ

 

26 

 Presupposition 27 االفًتاض اؼبسبػق

 Conversational Involvement االستلزاـ اغبػوارمٌ 

 

28 

 NaturalLanguage 28 الٌلغات الطٌبيعٌية 

 Quality 30 الكيف

 Quantity الكم

 

30 

 Relevance مة ءمسلٌمة اؼببل

 

30 

 Modalities 30 مسٌلمة اعبهة

 Dialectic اإلشػاريٌػات

 

31 

 PersonalDialectic 31 اإلشاريٌات الٌشخصٌية 

 TemporalDialectic 32 اإلشاريٌات الٌزمانٌية 
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 SpatialDialectic 32 اإلشاريٌات اؼبكانٌية 

 SocialDialectic 32 االجتماعٌية  اإلشاريٌات

 DiscouseDialectic 32 إشاريٌات اػبطاب 

 Theory de la pertinence نظػريٌة اؼببلءمػة

 

33 

 PallayDescriptive 81 اؼبغالطة كصفية

 Performatoie Location 82 األقواؿ اإلقبازية

 ConstativeLocation 82 األقواؿ اإلخبارية

 UnHappy 83 غَت موقفة 

 Illocutionary Act 85 فعل قوة التلفظ
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 ولى متوسط الجيل الثانينص الواجب والتضحية للسنة األ
 

 :السند

، وقَبَل أْن ُيَحاِسبَـَنا النَّاسُ  يجبُ  َنا أن نـَتَـَعلَّم ُمَحاَسَبَة أنُفِسَنا قْبل أن ُنَحاِسَب النَّاسَّ . َعَليـْ
ُفِسنا، حتَّى نستطيَع أْن نحتفَظ ِبهَذا اِلمراِث الَعِظيِم وأن  َنا َأْن َنُكوَن أشدَّاًء على أنـْ يجُب عليـْ

 ! حوجنا لمثل ىذه الصفات، فما أنـُبَـلَّْغُو َسِليًما ِمْن بْعِدنَا

يِن  –َيِجُب علينا  أن نكوَن أْقوى ُروًحا، وَأْعَظَم ِىمًَّة، وأكثَر  –نحُن َحاِملِي رَايَة الُقرآِن والدّْ
َتْضِحَيًة ِمْن ُأولئَك الُمَبشّْريَن والُمَبشرّْات، اّلذيَن َىَجُروا البالَد واألوطاَن والصَّْحَب والخّان، 

َيا « باريَس ولُْندَن واَلىاَي »وتركُوا  نـْ وغْيرىا، َيُجوبُوَن أْقطَاَر اأَلْرِض لِْلِقَياِم ِبَدْعوِتهم تَارِِكَن الدُّ
 ...َورَاَء ظُُهورِِىم

. إنَّ الِذيَن َجاُءوا ِديَارَنا ىذه لم َيُكونُوا أكثَر ِمنَّا َمااًل َوَوَلًدا، إنَّما كانُوا أكثَر مّنا ِعلْمًا وِنظَاًما
ْلَنُكْن نحُن َدَعاًة وبـََناَة الِعْلِم والنّْظَاِم، َوِفيَنا والِل نـََواُة َىاتَين الُقّوتَيِن، وْلَنُكْن َمَع ذلَك مثال فَـ 

َواٍل وْلُنَحاِرب الزيَغ في الّديِن،  َنا السَّْمح ديُن أعماٍل اَل ديَن أقـْ ينيَِّة، َفِدينـُ االْسِتَقامِة الدّْ
يُن اإلسالمي ال يتحمَُّل زيًغا وال ضالَلةً والَضالَلَة في اإلسالمِ  ، فلنعد ونبقى في وطننا ، فَالدّْ

 الحبيب.
نَـْعمل قْلبًا وقَالًبا على أَنَـَّنا جُنوُد الِل، نـَْنصُر ِديَنُو َونـَُبشِر بِتَـَعالِيمو وُنْصِلُح حال أمَِّتو، فل      

تكاد تزول فيا أيها الجيل ، ِقَنا عظيمٌة شاقةٌ فاألمانُة الّتي وَضَعَها الُل سبحانو وتـََعالىعلى أعنا
 علينا أن ال نضيعها.الجديد

 الجزائر -المعهد التربوي الوطني -المختار في األدب والّنصوص  -العربي التبسّْي 
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 :ملخص
يقـو على دراسة استعماؿ الٌلغة يف إطار العبلقة  علم لغػومٌ "  Pragmatique La "ػة الٌتداكليٌ  

مفاىيمهػػا اؼبركزية كقطب رحاىا  كمن أىػمٌ ، فها من مبلبسات كمقاماتػنػما يكت ي بكلٌ بُت اؼبتكٌلم كاؼبتلقٌ 
أكستيػن )  نظٌر ؽبا الفيلسوؼ االقبليزمٌ يتالٌ  ( Les Actes de Langage)ػة الكبلميٌ عػاؿ ػػة األفنظريٌ 

 يف اؼبعادل كاضحةكمبادئو  داكرلٌ التٌ  رسالدٌ  حػمبلم بدت كقد (.1972ها تلميذه )سيػرؿ ػػمث عٌمق (،1971
دراستنا من خبلؿ عنواف الرسالة اؼبوسـو بػ:" نظرية األفعاؿ  كعليو تتغيا ،مةيػالقد ةيٌ العرب ةيٌ غو اللٌ  راساتالدٌ 

الوصوؿ إذل الكشف عن معادل نظرية  –ة مقاربة تداكليٌ  –ر الغريب كاؼبوركث األصورل ة بُت التصوٌ الكبلميٌ 
نظرية ة يف التفكَت األصورل يف فهم اػبطاب الشرعي الوارد بصي  األمر كالنهي، كذلك يف ظٌل األفعاؿ الكبلميٌ 

ة اؼبعاصرة، كما تسعى إذل إبراز فضل علماء الًتاث داكليٌ اٌليت جاء هبا أكستُت يف الدراسات التٌ األفعاؿ الكبلمٌية 
داكرل، ؿباكلة الكشف عن صبلة األفعاؿ الكبلمية اٌليت أقٌرىا األصوليوف من العريب كأسبقيتهم يف ؾباؿ التفكَت التٌ 
ادت جبُت ىذين البيئتُت، كؿباكلُت الربط بُت ما  جاك ز ، مراعُت بذلك التخبلؿ دراساهتم ؼبباحث األمر كالنهي

غريب شامل، متجاكزين ما جاء بو أكستُت يف نظريتو التداكلية  جداكلية كمناءت بو التٌ جبو القروبة العربية، كما 
 .اؿ الباحثوف كالدارسوف يف حبث متواصل إلظهار تطبيقاهتا ز اؼبعاصرة، كاٌليت ال

 أكستُت -ةداكليٌ الدراسات التٌ  -ةنظرية األفعاؿ الكبلميٌ  -داكرلٌ التٌ  رسالدٌ  -ػةالٌتداكليٌ  الكلمات المفتاحية:
Abstract :   

" Pragmatic is a linguistic science, based on the study of the use of language in 

the context of the relationship between the speaker, the recipient of all the circumstances, 

shrines, and the most important central concepts, and polarized her theory of verbal acts 

(Les actes de langage), which was considered by the philosopher The features of the 

deliberative lesson and its principles were clearly defined in the ancient Arabic language 

studies. Therefore, our study is eliminated by the title of the thesis entitled: "Theory of 

verbal acts between Western perception and fundamentalist heritage - a deliberative 

approach - Reaching out the features of verbal theory in fundamentalist thinking in 

understanding the legal discourse contained in the formulas of the command and 

forbidding, and in light of the theory of verbal verbs that came out in contemporary 

deliberative studies, as it seeks to highlight the virtues of Arab heritage scientists and their 

precedence in the field of thinking Tadawali, attempting to reveal the total verbal acts 

approved by the fundamentalists through their studies of the matter of prohibition and 

prohibition, taking into account the intermarriage between these two environments, and 

attempting to link between Majadat Arab Magister, and came to him deliberation as a 

comprehensive Western Meng, surpassing what Austin said in the eyes of Te 

contemporary deliberative, which researchers and scholars still in a continuous search to 

show their applications. 

Keywords: deliberative - deliberative lesson - verbal theory - deliberative studies - austin 

 



 

 

Resumé: 

"Pragmatic est une science linguistique, basée sur l'étude de l'utilisation du langage dans le 

contexte de la relation entre le locuteur, le destinataire de toutes les circonstances, les 

sanctuaires et les concepts centraux les plus importants, et polarise sa théorie des actes 

verbaux ( Les actes de langage), qui a été considérée par le philosophe Les caractéristiques 

de la leçon délibérative et ses principes ont été clairement définis dans les études de la 

langue arabe ancienne. Par conséquent, notre étude est éliminée par le titre de la thèse 

intitulée: "Théorie des actes verbaux entre la perception occidentale et l'héritage 

fondamentaliste - une approche délibérative - Atteindre les caractéristiques de la théorie 

verbale dans la pensée fondamentaliste pour comprendre le discours juridique contenu 

dans les formules du commandement et de l'interdiction, et à la lumière de la théorie des 

verbes verbaux qui est apparue dans études délibératives, car il cherche à mettre en 

évidence les vertus des scientifiques arabes du patrimoine et leur préséance dans le 

domaine de la pensée Tad awali, en essayant de révéler l'ensemble des actes verbaux 

approuvés par les fondamentalistes à travers leurs études sur la question de l'interdiction et 

de l'interdiction, en tenant compte des mariages mixtes entre ces deux environnements, et 

en essayant de relier Majadat Arab Magister, et lui est venu délibérer comme un Meng 

occidental complet, surpassant ce que Austin a dit aux yeux de Te délibérative 

contemporaine, dont les chercheurs et les universitaires sont toujours en recherche continue 

pour montrer leurs applications. 
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