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 وإلى كل عائلتً الكرٌمة 



 مقدمــة

 

 

 أ

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين حبيبنا ونبينا محمد          

 وعمى آلو وأصحابو الصالحين أما بعد: 

فقد ظير ىذا النوع  من أىم الدراسات المعاصرة،« pragmatics »التداولية  تعد            

التي فشمت في دراسة النص األدبي مقاربة البنيوية من التوجيات المعرفية كنتيجة حتمية لم

فكان من أولويات البحث  ،نتاجياعن سياق إ ومحاكاتو،انطالقا من البنية المغوية المعزولة

خضع بالدرجة التداولي العناية بأطراف العممية التواصمية ودالالت العبارة المغوية التي ت

 األولى إلى االستعمال في مقامات مختمفة بحسب أغراض المتكممين وأحوال المخاطبين.

ع المساني واتسعت مفاىيمو اإلجرائية نذكر منيا ر وقد تعددت محاور وآليات ىذا الف         

في  ر الذي نيتم بومداوىي ال »  « L’implication conversationnelاالستمزام الحواري

التي انطمقت من خالليا في البحث نذكرىا في جممة من التساؤالت ىذا البحث ،وعميو نطرح 

اآلتي:ما االستمزام الحواري وعمى أي أساس يقوم؟وما مقوماتو عند الغربيين؟وما خصوصيات 

و كيف يتم االنتقال من المعنى الحرفي إلى  في النظرية المسانية العربية؟ ىذه الظاىرة

لمستمزم في النظرية العربية عند عمماء النحو والبالغة وأصول فقو؟و ما مدى المعنى ا

استجابة الخطاب النبوي لظاىرة االستمزام الحواري وكيف يتم االنتقال فيو من المعنى الحرفي 

  . إلى المعنى المستمزم؟



 مقدمــة

 

 

 ب

ن والشك أن ظاىرة االستمزام الحواري تحظى بعناية كبيرة من طرف الدارسي          

والباحثين التداوليين الميتمين بالخطاب وآليات تحميمو، فيذا المحور من التداولية ييتم 

 بالمعنى وداللتو في حين التداولية تيتم اىتماما كبيرا بالمتكمم ومقاصده.

ظاىرة تواصمية تتحكم  وعميو قد تمثمت أىمية ىذا البحث في دراستو لمغة باعتبارىا         

مقاصد الخطاب غير المباشر ،مع معرفة مدى قابمية الخطاب النبوي  ستعابافي فيم و 

 .الحواري آلليات التواصل الضمني

ختيار الحديث النبوي الشريف كنموذج تطبيقي ليذا البحث ؛ألنو وكان سبب ا          

لمدرس التداولي أي مقاربة الحديث النبوي لظاىرة مسعى  بحثي في إمكانية مقاربتو  يخدم

عدة أساليب استخدميا النبي الكريم صمى اهلل عميو وسمم  مزام الحواري ألني وجدت فيواالست

اني حرفية مباشرة بحيث تظير حقيقتيا في مقاصده صمى معإلخفاء المعنى الحقيقي في  

اهلل عميو وسمم حسب كل مقام وردت فيو تمك األحاديث المتنوعة في األساليب منيا أسموب 

 تمني.......... االستفيام ،األمر،ال

وقد كانت ىناك عدة دراسات سابقة لمحديث النبوي الشريف من عدة جوانب أخرى          

منيا كتاب"الصورة البيانية لمحديث النبوي الشريف"الدكتور "حمد أحمد الحمداني"،حيث درس 

فيو الحديث النبوي الشريف من الوجية البالغية وكذلك كتاب"أساليب الطمب في الحديث 



 مقدمــة

 

 

 ج

" لدكتور عبد اهلل محمد سعيد،باإلضافة إلى عدة رسائل النبوي دراسة بيانية في الموطأ

 ماجستير ودكتوراه حول الحديث النبوي.

عمى مقدمة وخاتمة ،جاء في الفصل األول تحتوي وتجسيد ىيكل البحث خطة           

مبحثين:أوليما ظاىرة  بعنوان"االستمزام الحواري في الثقافتين الغربية والعربية"ويتفرع إلى

 لى عناصر وىي:االستمزام الحواري عند بول غرايس،إتمزام الحواري عند الغربيين قسم االس

 قواعد إضافية  لمبدأ التعاون، ،القصد عند بول غرايسمبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنو،

 وأخيرا نماذج توضيحية لعممية االستمزام الحواري.

أما المبحث الثاني:بعنوان االستمزام الحواري عند العرب وقسم إلى عناصر وىي :تعريف 

نشاء في اإل االستمزام في المغة،وماىية الحوار لغة واصطالحا ،الدالالت االستمزامية لمخبر و

النظرية المسانية العربية،ثم مبدأ التصديق عند طو عبد الرحمن،وفي األخير خصائص 

 اري.االستمزام الحو 

أما بالنسبة لمفصل الثاني:الموسوم ب"المعاني المستمزمة من الحديث النبوي           

الشريف"وقسم إلى عناصر ىي:كانت بدايتو بتعريف الحديث لنبوي الشريف لغة واصطالحا 

الشريف،الصورة لحوار وأىميتو في الحديث النبوي ثم بالغة النبي صمى اهلل عميو وسمم،ا



 مقدمــة

 

 

 د

البيانية بين المعنى الصريح والمعنى المستمزم في الحديث النبوي ،وأخيرا الدالالت المستمزمة 

 في األحاديث النبوية الحوارية من خالل األساليب اإلنشائية والخبرية.

وأنييت بحثي بخاتمة تضمنت أىم النتائج المتوصل إلييا، وقائمة المصادر          

 .والمراجع ثم فيرس الموضوعات

وقد تم االعتماد عمى المنيج الوصفي لمتمكن من اإلجابة عن كل التساؤالت التي         

 ذكرت سابقا.

ننكر وجود بعض الصعوبات نذكر منيا:اتساع الموضوع وشموليتو بحيث يعتمد  وال         

عمى المغة المستعممة التي تحمل عدة أساليب متنوعة تبعد عن الحقيقة إلى المجاز 

 وصعوبة الكشف عن المقاصد لتنوع المقامات والسياقات ومرجعيات الخطاب النبوي.بكثرة،

نتوجو بخالص  في القول والعمل،كما وفي األخير نشكر اهلل ونسألو التوفيق والسداد        

الدكتورة "مداني ليمى"كانت نعم المرشد ونعم المعين،فبارك اهلل ستاذة المشرفة الشكر إلى األ

      فيك وجعمك مالذ الطمبة العمم وألىمو. 
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شيدت مرحمة ما بعد البنوية تغييرا جذريا في مسار البحث المساني، الذي ميدت  

لو أعمال العديدة من الفالسفة و المغويين. فجاءت بحوثيم عبارة عن مزيج من الفمسفة و 

أستاذ الفمسفة في جامعة "أكسفورد"، و أعمال تمميذه  المسانيات، و لعل أعمال "أوستين"

"سيرل" تعد نقطة تحول في حقل فمسفة المغة العادية المستعممة، فقد تحولت المسانيات 

كيانا مستقال بذاتو عن  بمنظور التيار االلنبوي إلى عمم تجريدي بتعامل مع النص بوصفو

ض النظر عن السياق الذي ينتج فيو، كل شيء، "يعني بدراسة المنجز في صورتو اآلتية بغ

إلى عمم يدرس "المغة بوصفيا ظاىرة خطابية  (1)أو عالقتو بالمرسل و قصده بإنتاجو"

 (2)"تواصمية و إجتماعية في نفس الوقت

الوصف المغوي تبعا لذلك ىو "القدرة التواصمية )أو التداولية( لممتكمم، و  فيكون 

ىي اآللية المغوية الفطرية التي تسمح لو بربط مقال محدد بداللة محددة في مقام محدد 

 (3)لغرض محدد".

و لعل ىذا التصور قائم عمى أساس جممة من التساؤالت أبرزىا: من يتكمم؟ من  

ماذا نقول بالضبط عندما نتكمم؟ و لماذا و كيف نتكمم بشيء و نريد  يقع عميو الكالم؟، و

                                      

، 2004، 1مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب، بيروت، ط -عبد العادي بن ظافر الشييري، إستراتيجيات الخطاب – (1)

 .00ص

 .19، ص 2007، 1دار الحوار، سورٌة، طفٌلٌب بالنشٌه، التداولٌة من أوستٌن إلى غوفمان.تر، صابر الحباشة،  – (2)

مسعود صحراوي، األفعال المتضمنة فً القول بٌن الفكر المعاصر و التراث العربً، رسالة دكتوراه، باتنة،  – (3)

 .140، ص 2004-2003الجزائر، 
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غيره؟ و ماذا نفعل حتى يرفع االبيام عن الجمل التي ننطقيا؟ و ما قيود العممية التواصمية؟ 

 (1) كل ىذه التساؤالت تسعى النظرية التداولية لإلجابة عنيا.

 Charlesف "شارل وليام موريس" فقد ظير مصطمح التداولية عمى يد الفيمسو            

William Muris  م، في مقال كتبو لموسوعة عممية يحدد فييا مختمف 8391"، في سنة

يتفق عند دراسة   الطرائق التي تعالج المغة، و ىي عمم التركيب المتمثل في عمم النحو الذي

العالقة بين الوحدات المغوية، و عمم الداللة الذي يعالج الداللة المغوي، ثم التداولية التي تأتي 

لتيتم بالعالقات القائمة بين النص و مستعممييا، أي أتت لتيتم بالجانب التواصمي، ألن ىذا 

مم التركيب و عمم الجانب ظل مستبعدا من قبل المسانيين الذين ركزوا في دراستيم عمى ع

الداللة، "فالمغة ال يمكن أن تنعزل عن إستخداميا و تنحصر في عمم النحو و عمم المعاني، 

  (2)بل أن اإلتصال يمعب دورا فاعال إذا أردنا أن نفيم حقيقة المغة".

و من الميمات األساسية لمتداولية ىي إبراز النشاط التفاعمي لمغة و باألخص       

عممية التواصمية، و لكن ىناك شروط يجب أن تتوفر لكي يتحقق ىذا التفاعل التفاعل في ال

، كما يجب أن يتحدد الحديث بحدود زمنية و راكيةدإو ىذه الشروط ىي: شروط إجتماعية و 

مكانية أيضا، لتحقيق ىذا التفاعل، و تمكن وظيفة التداولية كما ذىبت إلى ذلك، "أوركيوني" 

ي تمكن الكالم من التجذر في إطاره الذي يشكل الثالثية اآلتية في إستخالص العمميات الت

                                      

 .08-07، ص 1989، 1،فرنسواز امٌنكو، المقاربة التداولٌة،تر: سعٌد علوش، دار البٌضاء، المغرب، طٌنظر – (1)

 .169، ص 2002، 3األدبً، المركز الثقافً للنشر، ط هٌجان البازغً سعٌد، دلٌل الناقد الروٌلً – (2)
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، و الوضعية التبميغية و عميو فإن أي تحميل تداولي يستمزم  بالضرورة المرسل و المتمقي

 (1) التحديد الضمني لمسياق الذي تؤول فيو الجممة.

 التداولية في العرفين المغوي و اإلصطالحي: -

 التداولية لغة: -

إن البحث في المعاجم المغوية عن معنى "التداولية"، نجد أن أصل و جذر "دول"     

تدور كميا في فمك واحد ال يخرج عن نطاق "التحول و التبدل"، فقد جاء في لسان 

العرب: "تداولنا، أخذناه بالدول، و قالو دواليك أي مداولة عمى األمر، و ءالت األيام 

 (2)ن الناس، و تداولتو األيدي أخذتو ىذه مرة و ىذه مرة".أي دارت، و اهلل يداوليا بي

كما وردت مادة دول في مقاييس المغة عمى ىذين األصميين "أحدىما يدل عمى     

، فقال أىل و إسترخاء تحول الشيء من مكان آلخر، و اآلخر يدل عمى ضعف

المغة: أندال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان، و من ىذا الباب، تداول القوم 

الشيء بينيم، إذا صار من بعضيم إلى بعض، و الًدولة و الٌدولة لغتان، و يقال بل 

الٌدولة في المال ة الًدولة في الحرب، و إنما سميا بذلك من قياس الباب، ألن أمر 

 (3)ول من ىذا إلى ذاك، و من ذاك إلى ىذا".يتداولونو، فيتح

                                      

 .114، ص 2001، 1فاٌن داٌك، علم النص، تر: سعٌد حسٌن بحٌري، دار القاهرة للكتاب، مصر،ط – (1)

 .253-252/ص 11، 1993، 3إبن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر، بٌروت، لبنان، ط – (2)

 .314، ص 1991، 2إبن فارس، مقاٌٌس اللغة، تحقٌق و ضبط محمد هارون، دار الجبل، لبنان، ط – (3)
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و كما سار صاحب مقاييس المغة في تحديد مادة "دول" سار عمى نيجو صاحب     

أساس البالغة يقول: "دول دالت لو الدولة، و دالت األيام بكذا و أدال اهلل بني فالن 

بدر و أديل من عدوميم، جعل الكثرة ليم عميو، و أديل المؤمنون عمى المشركين يوم 

المشركون عمى المسممون يوم أحد، و اهلل يداول األيام بين الناس مرة ليم و مرة 

عمييم، و الدىر دول و عقب و نوب، و تداولوا الشيء بينيم، و الماشي يداول بين 

 (1)قدميو، يراوح بينيما".

ة ىذا و المالحظة أن بقية المعاجم المغوية العربية األخرى ال تخرج فييا دالل    

المفظ عن نطاق التناقل و التحول و التفاعل، فالدولة إنقالب الزمان من حال إلى 

 (2) حال و الُدولة العصبة في المال و تداولو: أخذوه بالُدول.

الجذر المغوي "د.و.ل" ال يكاد يخرج في المعاجم العربية  و حاصل النظم فيما فكر أن

عمى معاني التحول و التناقل الذي يقتضي وجود أكثر من حال، ينتقل بينيما 

الشيء، و تمك حال المغة المتحولة من حال لدى المتكمم إلى حال أخرى لدى السامع 

تداولية أكثر ثبوتا بيذه و المتنقمة بين الناس يتداولونيا بينيم، و لذلك كان مصطمح ال

 (3) الداللة من المصطمحات األخرى الذرائعية، النفعية، السياقية.

                                      

 .1/303، 1ي، أساس البالغة، تحقٌق محمد باسل عٌون السوء، دار الكتب العلمٌة، لبنان، طرخشالزم – (1)

 .900، ص 2005لبنان، د.ط، ، الفٌرز أبادي، القاموس المحٌط، تحقٌق محمد البقاعً، دار الفكر، ٌنظر – (2)

، 2009، 1التداولٌةمع محاولة تأصٌلٌة فً الدرس اللسانً، بٌت الحكمة، ط، خلٌفة بوجادي، فً لسانٌاتٌنظر – (3)

 .148ص
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بالدكتور طو عبد الرحمان ليضع  و لعل ىذه المعاني المعجميةالتي دفعت      

ن و قد أارد بذلك أ Pragmatiqueمصطمح التداوليات في مقابل المفظ األجنبي: 

صال وثيقا، فالداللة اإلصطالحية تأخذ بداللة المغوي و يكون موصوال بيذا المدلول 

المغوية، من ىذا المنطمق حدد الباحث مفيوم المجال التداولي بقولو: " من المعروف 

"تداول" في قولنا: "تداول الناس كذا بينيم"، يفيد معنى "تناقو الناس و أداروه  أن الفعل

ل" و مفيوم "الدوران" مستعمالن في فيما بينيم، و من المعروف أيضا أن مفيوم "النق

نطاق المغة الممفوظة كما ىما مستعمالن في نطاق التجربة المحسوسة، فقال: "نقل 

الكالم عن قائمو" بمعنى رواه عنو، كما يقال: "نقل الشيء عن موضعو"، أي حركة 

منو و يقال: "دار عمى األلسن"، بمعنى جرى عمييا، كما يقال: " دار عمى الشيء" 

عنى طاف حولو، "النقل"و "الدوران" يدالن بذلك في إستخدميما المغوي عمى معنى بم

 (1) النقمة بين الناطقين.........."

الدالالت التي أوردىا طو عبد الرحمان تربط بين النقل و الدوران، أي  فكل ىذه    

 التجريبي عمى معنى الحركة بين استخداميماأن ىناك تواصل، ألنيما "يدالن في 

ىما  اثنينالفاعمين، أو قل عمى معنى"التفاعل" فيكون التداول جامعا بين جانبين 

 (2) التواصل و التفاعل، فمقتضى "التداول" إذن يكون القول محصوال بالفعل.

                                      

 .244، ص 2007، 3طه عبد الرحمان، تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث، الدار البٌضاء، المغرب، ط – (1)

 .245المرجع نفسه، ص  – (2)
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المعنى المغوي لمتداولية أن جميع المعاني تسبح في ذلك واحد، و عميه مما سبق عن       

إيطار التحول و التبدل و ىو ما يحيل إلى النقل و عن مادة "دول" و ال تخرج عن 

 و التفاعل بين الناس. الدوران و ىو أساس التواصل

 :اصطالحاالتداولية  -

" و Pearce" "سبير و فالسفة المغة من أمثال " ةالتحميميلقد أسيمت الفمسفة     

و فالسفة المغة العادية لمدرسة أكسفورد   " ، و  كارنابCh.Nourisشارل موريس "

و لقد أعادت دراسات ىؤالء  (1)مثل "أوستين" و "سيرل" في ظيور التيار التداولي،

لمغة دينا مبتيا بشكل جديد، بعيدا عن التحميل الفيمولوجي أو البنيوي الخالص أو 

ي التداولية المنطقي الشكمي، مستندة في ذلك إلى اإلنجازات التي قدميا المنطق تعن

بوصف العالقات القائمة بين المرسل و المرسل إليو في إطار عممية التواصل كما 

تعني بالحديث المغوي بوصفو تعابير مدرجة في عممية التخاطب، و كل ىذا يفرض 

مسبقا وجود األبعاد التركيبية، و الداللية لمعممية السيميائية، فاألىم في عممية 

قوم المرسل من خاللو بإفيام المرسل إليو ما يريد إيصالو اإلتصال ىو الشكل الذي ي

 (2) إليو بالمجوء إلى سالسل من العالمات.

                                      

، عبد السالم عشٌر، عندما نتواصل نغٌر، مقاربة تداولٌة معرفٌة اآلالت التواصل و الحجاج، دار إفرٌقٌا رٌنظ – (1)

 .69، ص 2006الشرق، المغرب، د.ط، 

، 1نواري سعودي أبو زٌد، فً التداولٌة الخطاب األدبً، المبادئ و األجراء، بٌت الحكمة، الجزائر، ط -ٌنظر – (2)

 .24-23، ص 2009
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و تولى التداولية أىمية لعالقة ثالثية ىي: عالقة العالمات بغيرىا من العالمات     

و بما تمثل، و بمستعممييا فالكالم المتبادل بين الطرفين في عممية التواصل، بوصفو 

عمال و نشاطا و تطبيقا، و من أجل تحقيق أىداف و غايات و مقاصد، فيو قطب 

 (1) عمودىا الفقري.الدراسات التداولية و الوحي في 

"مجموعة من البحوث المنطقية المسانية و ىي كذلك الدراسة التي  فالتداولية ىي:    

تعني بإستعمال المغة و تيتم بقضية التالؤم بين التعابير الرمزية و اليساقات المرجعية 

 (2) المقامية و الحديثة و البشرية.و 

تولي نظرىا إلى المعطيات السياقية فالمتخاطبون في العالم فيذه النظرية     

الخارجي اإلجتماعي ال يتفاعمون فيما بينيم بواسطة المغة فحسب بل أنيم يقبمون ذلك 

 (3) التفاعل و يتعاونون عميو.

إذن لقد تعددت و تنوعت تعريفات التداولية، إال أنيا تمتقي في نقاط تجمع بينيا     

عالجة العالقة بين المكممين، و المقام الذي يجري فيو المقال: فبمجرد و المتمثمة في م

 إصدار أقوال من طرف المتكممين تتحول إلى أفعال تنفذ من طرف المخاطبين.

و لقد اتت التداولية لتيتم بالخطاب كونو إنتاجا لغويا ينظر إليو في عالقتو     

وظيفة التواصمية التي تؤدييا في بظروفو المقامية و السياقسة التي إىتمت أيضا بال
                                      

ٌنظر، محمد سوٌري، النحو العربً من المصطلح إلى المفاهٌم، إفرٌقٌا شرق، الدار البٌضاء، المغرب، د.ط،  – (1)

 .194، ص 2007

 .18ٌنظر، فٌلٌب بالنشٌه، التداولٌة أوستٌن إلى غوضمان، ص  – (2)

 .84ٌنظر، المرجع نفسه، ص  – (3)
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ىذه الظروف فقد أولت التداولية ألقطاب العممية التواصمية أىمية كبرى فإىتمت 

و مقاصد بوصفو عنصرا فاعال في عممية التواصل، و أيضا منحت  بالمتكمم

لمظروف السياقية أىمية بوصفيا عناصر مساعدة في تأدية ىذه المقاصد كما عولت 

ل المتكمم لمظروف السياقية في سبيل الوصول إلى المعنى الذي كثيرا عمى إستغال

 (1) قصده المتكمم.

و تشيد التداولية عند الدارسين العرب المحدثين حركية بدأت بترجمة آخر ما       

توصل إليو الحركة التداولية عند الغرب فتجد ذلك مثال في كتاب الدكتور سعيد 

التداولية" لمباحثة الغربية "فرنسوار أرمينكو" و يعد في ترجمتو لكتاب "المقاربة عموش، 

كذلك طو عبد الرحمان أول من إستعمل مصطمح التداولية في المغة العربية مقابل 

" في المغة Pragmatics" في المغة الفرنسية، و pragmatiqueمصطمح "

و  اإلنجميزية و ىناك من يطمق عمييا مصطمح "الذرائعية" و أيضا "عمم التخاطب"

إضافة إلى ىذه الجيود نجد ىناك عدة قراءات في التراث العربي تدور حول التداولية 

منيا: جحود عبد القاىر الجرجاني، و سيبويو، الجاحظ، إبن الجني، و غيرىم من 

العمماء القدماء و المعاصرين، إال أنيم لم يذكروا التداولية كمصطمح بذاتو بل المعنى 

 (2) و السياق.....الذي يندرج تحت المقام أ

                                      

 .10، المقاربة التداولٌة، ثم: سعٌد علوش، ص ٌنظر، فرنسواز أرمٌنكو – (1)

 .20ٌٌنظر، خلٌفة بوجادي، فً اللسانٌات التداولٌة، ص  – (2)
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جممة القول أن مصطمح التداولية لقد تناولتو مصادر معرفية مختمفة ألنو و       

يعتبر ممتقى لمصادر و أفكار و تأمالت يصعب حصرىا، فيو مصطمح شائع 

إختمف الدارسون في تحديد ماىيتو و ضبط حدوده، و بالرغم من ىذا "إال أن ىنام 

وجيت لتداولية من ضمنيا أنيا نظرية غير واضحة تتناول مواضيع  عدة إنتقادات

سبق ليا أن تناوليا عمم الداللة كالمعنى مثال، و لكن ىذا غير صحيح ألن التداولية 

    (1) تدرس المعنى ضمن السياق المغوي.

الذي سنتحدث عنو في  (2)و إن أسمى مبدأ تيتم بو التداولية ىو مبدأ التعاون    

الفصل األول الذي يقوم عمى إستمرار العممية التواصمية من خالل المساىمة و 

المشاركة في الحديث المتواصل كما يعد مبدأ التأدب ميما ىو اآلخر ألنو يفرض 

 عمى المتكممين إحترام بعضيم البعض في الكالم.

 آليات التحميل التداولي: 

انب الخطاب المختمفة و تتمثل ىذه الجوانب في عنيت الدراسة التداولية بجو 

اإلشاريات، و اإلفتراض المسبق و األفعال الكالمية و اإلستمزام الحواري الذي 

خصصنا لو بحثنا ىذا فصال كامال في التحدث عنو الفصل األول، و سنتعرف 

 عمى اآلليات األخرى فيمايمي:

                                      

 .09المقاربة التداولٌة، ص  -فرنسواز أرمٌنكو – (1)

التداولً، مبدأ التعاون هو مبدأ أشار إلٌه "غراٌس" فً نظرٌة االستلزام الحواري و هو آلٌة من آلٌات التحلٌل  – (2)

 سنتوسع فٌه أكثر فً المباحث اآلتٌة.
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التي ترتبط المتكمم مع  و ىي تمك األشكال اإلحالية :Deictiesاإلشاريات  -1

التفريق األساسي بين التعبيرات اإلشارية القريبة من المتكمم مقابل، التغييرات 

 (1) اإلشارية البعيدة عنو.

مثل  و يرى بعض الباحثين أن "ال" التي لمتعريف تدخل في العناصر اإلشارية

أسماء اإلشارة و األسماء الموصولة و الضمائر و ظروف المكان و الزمان التي 

ال يتحدد مرجعيا إال في سياق الخطاب ألنيا خالية من أي معنى في ذاتيا، لذلك 

كل العرب يطمقون عمييا مصطمح "المبيمات" إال أنيا عامل ميم في تكوين بنية 

 و تنقسم إلى أنواع: (2)إلى المعمومات الخطاب لما ليا من أىمية كبرى االحالة

و ىي كممات تدل عمى زمن يحدده السياق بالقياس إلى زمن  اإلشاريات الزمانية: - أ

التمفظ ومعرفة زمن التمفظ يزيل المبس عن الخطاب و عدم وجودىا االمر ياتبس 

 عمى القارئ أو السامع.

و تعتمد في إستعماليا و  و ىذه العناصر تشير إلى االماكن اإلشاريات المكانية: - ب

تفسيرىا عمى معرفة مكان المتكمم وقت التكمم الذي يكون معروفا لدى السامع و 

 ىي تعتمد عمى السياق المادي المباشر الذي قيمت فيو.

و تتمثل في العبارات التي تذكر في النص مشيرة إلى موقف  إشارات الخطاب: - ت

 عن ذلك..............إلخ.خاص بالمتكمم مثل: و ميما يكن من أمر، فضال 
                                      

 .81ظافر الشهري، إستراتٌجٌات الخطاب، مقارنة لغوٌة تداولٌة، ص  – (1)

 .41، ص 66، ع2005ٌنظر، عبد بلٌغ، التداولٌة، البعد الثالث فً سٌموطٌقا مورٌس، مجلة فصول،  – (2)
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و ىي ألفاظ و تراكيب تشير إلى نوع العالقة اإلجتماعية  اإلشاريات اإلجتماعية: - ث

بين المتكممين و المخاطبين، من حيث عالقة رسمية أو غير رسمية و االولى 

 (1) يدخل فييا صيغ التبجيل فتشمل األلقاب، و الثانية تشمل النداء باإلسم المجرد.

يوجو المتكمم حديثو إلى المخاطب  ":Présuppositionالمسبق " اإلفتراض -2

عمى أساس مما يفترض سمفا أنو معموم لو، فإذا قال شخص آلخر مثال: أغمق 

الباب فالمفترض سمفا أن الباب مفتوح، و أن ىناك مبررا يدعو لغمقو كأن يكون 

ذا ضجيج يزعج من في داخل، و عميو فالمخاطب قادر عمى الحركة و كل ى

موصول بسياق الحال و عالقة المتكمم بالمخاطب، و يميز الباحثون أن ىناك 

نوعين اإلفتراض المسبق، االول: و ىو المنطقي الداللي، و الثاني: التداولي، 

فاألول يستمزم أن تكون الجممتان صحيحتين )الجممة المحكمية و المفترضة( أما 

 (2) الثاني فال دخل لو بالصحة من عدميا.

إن غاية قصد المتكمم "المرسل" ىي إفيام المتمقي و لحصول ىذا  المقاصد:  -3

يحدد اإلفيام يجب أن يكون مدركا لممستويات الداللية لمغة المتداولة فالمقصد 

الغرض من أي فعل لغوي، إذ أن المتكمم يحدد اليدف من أفعالو المغوية مما 

و النية الشرط األساسي يساعد المتمقي عمى الفيم و بيذا يصبح توفر القصد 

                                      

 .81، ص 2004، 1ظافر الشهري، استراتٌجٌات الخطاب، مقاربة لغوٌة تداولٌة، دار الكتاب الجدٌد المتحدد، ط – (1)

 .83المرجع نفسه، ص  – (2)
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فالمغة إذن ىي تعبير المتكمم عن مقصوده، و ىذا ما  (1)لنجاح العممية التواصمية

ذىب إليو "إبن خمدون" بقولو "اعمم أن المغة في المتعارف عميو ىي عبارة المتكمم 

عن مقصوده و تمك العبارة فعل لساني ناشىىء عن القصد بإفادة الكالم، فال بد 

كة متقرر في العضو الفاعل ليا و ىو المسان و ىو في كل أمة أن تعبير مم

 (2) بحسب إصطالحاتيا.

فبيدف مبدأ القصدية إلى الكشف عن غاية األدوات اإلجرائية في التداولية 

فالجرجاني يربطو بالمتكمم باسم: )معاني النفس( و يربطيا بغرض المتكمم الذي 

و الوصف فقد يوجد تقديما أو تأخيرا أو حذفا أو وصال  لو دور فعال في التنفيد

 (3) أو فضال.

و قد تعرض الجاحظ إلى المقاصد حيث رأى أن من شروط التواصل الناجح أن 

يرى المتكمم مخاطبو فال يكمم سيد االمة بكالم األمة و ال المموك بكالم السوقة" 

و يوازي بينيا و بين  ثم ذىب إلى أنو ينبغي لممتكمم أن يعرف أقدار المعاني

أقدار السامعين، و بين أقدار الحاالت فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما و لكل 

 (4) حالة من ذلك مقاما.

                                      

 .84ظافر الشهري، المرجع السابق، ص  – (1)

 .712، ص 1984، الدار التونسٌة للنشر، د.ط، 2عبد الرحمان ابن خلدون أبو زٌد، مقدمة ج – (2)

 .118عبد القاهر الجرجانً، داللة اإلعجاز، ص  – (3)

 .95، ص 1عمرو بن بحر الجاحظ، البٌان و التبٌٌن، ج – (4)
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و عيمو نتوصل إلى أن القصدية مرتبطة بالمخاطب كما ترتبط بالمتكمم لكونيا     

 ظرفان أساسيان في العممية التواصمية.

تعتبر األفعال الكالمية كنظرية  " Les actes des paroles " األفعال الكالمية: -4

من الموضوعات األساسية لمسانيات التداولية، و أفعال الكالم ىي أفعال ينجزىا 

االنسان بمجرد التمفظ بيا في سياق مناسب، بجممة يعبر بيا عن  مدلول إنجاز ذلك 

سب سياق التمفظ مثال: العمل، و تستعمل أفعال الكالم في مواقف تعبيرية معينة ح

اإلعتذار أو الطمب أو األمر أو النيي أو التمني أو غيرىا، و األفعال الكالمية تقتض 

لتحققيا توفر شرطين ىما: االستعمال المناسب لمغة و المعرفة المغوية، أي أن 

 (1) األفعال الكالمية تتحقق من خالل إستعمال المغة وفق قواعد معينة.

" مركب من ثالثة أفعال تعد جوانب Austineالكالمي كما يرى "اوستين فالفعل         

 مختمفة لفعل كالمي واحد ال ينفصل أحدىما عن الىخر:

في  يتألف من اصوات لغوية تتنظم :Acte locutioreفعل القول )فعل الكمم(  -1

تركيب نحوي صحيح ينتج عنو معنى واحد محدد و ىو المعنى األصمي و لو مرجع 

يحيل إليو و يشتمل بدوره عمى أفعال لغوية فرعية صغرى و ىي الفعل الصوتي 

Acte photique  و الفعل االنتباىي أي التركيبPhatique  و المستوى الداللي

Rehétique. 

                                      

 .98خلٌفة بوجادي، فً اللسانٌات التداولٌة، ص  – (1)
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و ىو عمل ينجز يقول ما ىو ما  Acte illocutioreفعل االنجازي )الكالمي(:  -2

يؤديو الفعل المفظي من معنى إضافي يكمن خمف المعنى األصمي كالتحذير من 

عمل شيء أو رجاء عمل، أو إستفيام عن شيء و يسمى "أوستين" الوظائف الكامنة 

خمف ىذه األفعال "بالقوة اإلنجازية"، فالفرق بين الفعل الكالم و الفعل الكالمي أن 

خير ىو قيام فعل ضمن قول شيء ما، أما االول فيعني مجرد قول إذا فالفعل األ

 الكالمي االنجازي يتعمق بتحقيق بمقاصد المتكمم.

و يقصد بو األثر الذي يحدثو الفعل اإلنجازي  :Acte parlocutifالفعل التأثيري   -3

بكل فعل في السامع )أن يسعد، أن يغضب...( إذ يرى أوستين أن الفاعل بعد قيامو 

الكالم و الفعل الكالمي االنجازي فإنو يتسبب بحدوث فعل ثالث ىو الفعل التأثيري، 

كما قدم "أوستين" تصنيف  (1) مثمك االقناع و االرشاد و التضميل و التحفيز و غيرىا.

 الكالم عمى أساس قوتيا االنجازية إلى: األفعال

 عن حكم تأسيس عمى البداىة. و تقوم عمى االعالن الحكمية: -1

: تقوم عمى إصدار قرار لصالح أو ضد سمسمة أفعال مثل: قاد، دافع عن، التمرسية -2

 ترجي، طمب......إلخ.

 و يمتزم فييا المتكمم بأفعال محددة مثل الوعد. تكميفية: -3

 تستعمل لغرض مفاىيم وسط موضوع مثل: أنكر، أكد.......إلخ. العرضية: -4

                                      

(1)
 .35، ص 2993الجاللً الش، مذخل إلى اللساوٍات التذاولٍة:تر: محمذ ٌحٍاته، دٌوان المطبوعات الجامعٍة، د.ط، – 
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 (1) يتعمق األمر بردود فعل إتجاه سموك آلخر. السموكيات: -5

أنو اعاد إقتراح تقسيم آخر لألفعال الكالمية بعدما  Searlreأما ما قدمو "سيرل"            

 أن ألتمس بعض االضطرابات في تصنيف "أوستين" و ميز بين أربعة أقسام:

 التركيبي الصوتي. الفعل التمفظ: -1

 و الجممي أي أفعال قضوية )تحمل قضية معينة(. اإلحالي الفعل القضوي: -2

 الفعل القصدي. الفعل اإلنجازي: -3

 (2): عمى نحو ما جاء بو "أوستين"الفعل االنجازي -4

و عميو نقول أن "سيرل" أضاف  الفعل القضوي عمى  ما أتى بو أوستين أي فعل  -

نمتقي عمى الساعة الخامسة في المكتبة، فالفعل نتمقي  يحمل معينة مثال: لحقولناك

 يحمل قضية معينة )المقاء من أجل الدراسة............(.

 و قد جعل سيرل األفعال الكالمية خمسة أصناف عمى النحو اآلتي: -

 و تقابميا عند "أوستين" الحكمات. التقريرات: -

 و تقابميا عند "أوستين" نفس المصطمح. األمريات: -

 و تقابميا عند "أوستين" نفس المصطمح. الوعديات: -

 و تقابيا عند "أوستين" السموكيات. البرمجيات: -

                                      

(1)
 .96خلٍفة بوجادي، فً اللساوٍات التذاولٍة، ص – 

(2)
 .99خلٍفة بوجادي، فً اللساوٍات التذاولٍة، ص – 
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 (1) و تقابميا عند "أوستين" العرضية. اإليقاعيات: -

 أهمية المقام في الدرس التداولي: -

المقام شرط تداولي بمعنى بضرورة موافقة أفعال القول المقتضي الحال و         

الموقف الخاص بو، أي الترابط البرىاني بين بنية النص و عناصر الموقف االتصالي، 

و التي تعد األفعال الكالمية بوصفيا أحداثا وفق مفيوم الحدث، و في حال إصاباتيا و 

اصد المتكممين، تعد فاعمة في تغيير معارف قبوليا و كفايتيا و في تساوييا مع مق

السامع أي أن يعرف أننا نتحدث و ننطق ىذا النص، و نغير من خالل ذلك عن معنى 

 (2) معين و نحيل إلى شيء ما.

الذي يحيط بو و عميو فإن مقتضيات و من ىذا كمو يعتبر المقام دليال عمى المقال 

خدنا إلى النظر فيما تدل عمى ىذه المقاالت ال، الكالمية في سياقات الحديث تااألحو 

الكالمية، فال نستطيع الوصول إلى المعنى الحقيقي إال بربط الكالم بمقامو الذي أنجز 

فيو ألن الظروف، الخارجية المحيطة بالكالم تحمل معاني خفية مكممة لممعنى المغوي 

 لمكالم.

 

                                      

(1)
 .99خلٍفة بوجادي، فً اللساوٍات التذاولٍة، ص – 

(2)
 .287، ص 3124، 2هاجر مذقه، الخطاب الحجاجً أوواعه و خصائصه، مىشورات االختالف، ط– 



 

 

 

 

 ة.ـة والعربيـن الغربيـي الثقافتيــواري فــزام الحـــاالستل

 توطئة. -

 األول:ظاهرة االستلزام الحواري عند الغربيين. المبحث-        

 االستلزام الحواري عند "بول غرايس".-(1 

 التعاون والقواعد المتفرعة عنه.مبدأ -(2 

 قواعد إضافية لمبدأ التعاون.-(3 

 نماذج توضيحية لعملية االستلزام الحواري.-(4

  الثاني:ظاهرة االستلزام الحواري عند العرب. المبحث- 

 تعريف االستلزام. -(1

 تعريف الحوار. -(2 

 العربية.الدالالت االستلزامية"للخبر واإلنشاء" في النظرية  -(3

 معاني المستلزمة عن الخبر.ال-أ( 

 .المعاني المستلزمة عن اإلنشاء بنوعيه"الطلبي وغير الطلبي"-ب( 

 مبدأ التصديق عند طه عبد الرحمن. -(4

 خصائص االستلزام الحواري. -(5
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 :توطئة_ 

 .(1)االستعماؿ"ما تعرؼ التداولية بوصفيا "عمما جديدا لمتواصؿ يدرس الظواىر المغوية في 

وىي العمـ الذي يحدد المعاني التي نبتغييا ؛ألّنو مرىوف بالسياؽ والمقاصد المختمفة،فقد أكد 
تعابير في جمؿ و  ومف بينيـ"ستراوسف"عمى أننا نتوىـ بأننا نتكمـ عف الدراسييفالعديد مف 

الوقت الذي نتكمـ فيو فعميا سوى عف استعماؿ ىذه الجمؿ وىذه التعابير ،فاالستعماؿ مرتبط 
بالسياؽ والقصد،والكالـ يتـ ضمف سياؽ خاص تراعي فيو جممة مف العوامؿ مف بينيا 

 .(2)المقالية المناظر والسامع وكؿ ما يتعمؽ بالظروؼ المقامية و

لية إلى تجاوز تمؾ الدراسة التي اقتصرت عمى دراسة المغة في فمف ىذا المنطمؽ سعت التداو 

ف نى المغوية في عالقة بعضيا ببعض؛فحاولت التداولية أبال إطار الجممة،وتوقفت عند حدود

عمى"دراسة الكممات والعبارات والجمؿ كما نستعمميا  والعمؿ ،تتجاوز ىذه النظرة الضيقة لمغة

 . (3)معينة"ونفيميا ونقصدىا في ظروؼ ومواقؼ 

و اليمكف أف ندعى فيما لمكالـ مف دوف ""حيث يرى أنّ  Leechوقد أكد ىذا الطرح"ليتش

 اطب استحضار شروطو:إنتاجو المحيطة بو،خاصة عنصري الكالـ ،المتكمـ والمخ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .16راث اللسانً،دار الطلٌعة،لبنان،د ط،صدراسة تداولٌة فً الت صحراوي،التداولٌة عند علماء العرب مسعود_  (1)

 .53-52ص،1،2004فرٌقٌا الشرق،المؽرب،ط،إالباهً،الحوار ومنهجٌة التفكٌر النقدي ٌنظر،حسن_ (2)

 .18، ص2010، 1هرة،طابهاء الدٌن محمد مزٌد،تبسٌط التداولٌة،دار شمس،الق_ (3)
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 .(1)الذي يعتبرىما ركنيف ال غنى عنيما ومظيريف ميميف في الحاالت التكممية"

لييا في ىذا البحث في إي العديد مف القضايا، كما أشرنا ىذا وتبحث التداولية ف

"المدخؿ"السابؽ، وسيكوف ىذا الفصؿ البحث في أحد أىـ محاور التداولية المتعمؽ 

موضوع بحثنا، وذلك سعٌا منا للكشؾ عن الكٌفٌة التً الحواري"الذي هو  "االستلزامبنظرية

 ٌتم بها االنتقال من المعنى الصرٌح إلى المعنى المستلزم.

 ظاهرة االستمزام الحواري: -

 مفهوم االستمزام الحواري عند "بول غرايس": -(1    

والقصد برابط يعرؼ االستمزاـ الحواري عمى أّنو"يستعمؿ المتكمـ آلية ال يرتبط فييا المفظ 

عمى إسياـ العناصر السياؽ الموظفة فالمتمقي ال يدرؾ معناىا  دلغوي بؿ يرتبط ببياف القص

إاّل مف خالؿ القرائف وأضرب االستدالؿ العقمي كأف يرد المخاطب عمى السائؿ ردا ال يصمح 

حرفيا أف يكوف جوابا عمؿ سئؿ عنو في مقاـ التعريض وىو المصطمح عميو باالستمزاـ 

 .(2)لحواري"ا

"فقد نشأت ىذه الفكرة عند العالـ األمريكي "بوؿ غرايس"مف خالؿ المحاضرات التي ألقاىا 

 تحت عنواف "المنطؽ والتخاطب"،ومحاضرات 1957في جامعة "ىارفارد"سنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرٌة المعنى والسٌاق فً الممارسة التراثٌة العربٌة، عالم الكتب الحدٌث، _ ٌنظر، إدرٌس مقبول، األفق التداولً، (1)

 . .13ص،1،2011األردن، ط



 الفصل األول:                             االستمزام الحواري في الثقافتين الغربية والعربية. 

 

 23 

خالؿ اطبي"،وقد انبثقت ىذه األعماؿ منبعنواف"االفتراض المسبؽ واالقتضاء التخ1971سنة
 .(1)دراستو لممعنى الذي يصنفو إلى معنى طبيعي ومعنى غير طبيعي"

ينظر إلى المعنى مف ناحيتيف معنى طبيعي وىو المعنى الصريح  أي أف بوؿ غرايس

."  والمعنى غير الطبيعي وىو المعنى المتضمف"المستمـز

كانت نقطة البدء عند"غرايس":أف الناس أثناء الحوار قد يقولوف ما يقصدوف،وقد يقصدوف 

يف ما أكثر مما يقولوف،وربما يقصدوف عكس ما يقولوف فانكب عمى دراسة االختالؼ ب

،فما يقاؿ ما ىو ما دؿ عمى معناه بظاىر whatismeant،وما يقصد: whatis Saïdيقاؿ:

معناه مستفاد مف المعنى األوؿ لفظو،أما ما يقصد فيو الذي يحتاج إلى إعماؿ الفكر ألّف 

ميارات المتمقي ف المتكمـ أراد أف يبمغ السامع عمى نحو غير مباشر معتمدا في ذلؾ عمىأفك

 .(2)مى التأويؿ"وقدراتو ع

ولتوضيح ىذه الفكرة نسوؽ ىذا المثاؿ اآلتي:يسأؿ أحدىـ عف شخص في مدى تمكنو مف 

ي الناتج عف ىذا المقاـ ىنا ر امف المغة ،فيكوف االستمزاـ الحو و متمكف الفمسفة ،فيقاؿ لو:إنّ 

 ىو أف ىذا الشخص غير متمكف مف الفمسفة ،وىذا ما أسماه الدكتور "طو عبد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 77،ص2005_ صالح اسماعٌل عبد الحق،نظرٌة المعنى فً فلسفة بول ؼراٌس،دار المصرٌة السعودٌة،مصر،د.ط،(1)

_ قوٌدر شنان،التداولٌة ضمن الفكر األنجلوسكسونً،المنشأ الفلسفً والمال اللسانً،مجلة اللؽة واألدب ،كلٌة (2) 

 .2006،ص17-4اآلداب،الجزائر،
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 .(1)الرحمف"بداللة مفيـو المخالفة ،وعند "غرايس"ما يعرؼ باالستمزاـ الحواري

ومنو قد تساءؿ "غرايس"في إمكانية أف يقوؿ المتكمـ شيئا ويعني شيئا آخر ثـ كيؼ يمكف 

"مبدأ أيضا أف يسمع المتمقي شيئا ويفيـ شيئا آخر؟فكانت نتيجة "غرايس"أف وضع مفيـو 

التعاوف"بيف المتكمـ والمخاطب ومبدأ حواري عاـ  يقوؿ"ليكف إسيامؾ في الحوار بالقدر الذي 

 .(2)يتطمبو الحوار بما يتوافؽ مع الغرض المتعارؼ عميو أو االتجاه الذي يجري فيو الحوار

 فيو بذلؾ قد فرؽ بيف نوعيف مف االستمزاـ الحواري وىما:

عمى ما تعارؼ عميو أصحاب المغة مف استمزاـ بعض ألفاظ  وىو قائـالعرفي: االستمزام"-1

 الدالالت بعينيا ال تتفكؾ عنيا ميما اختمؼ بيا السياؽ وتغيرت التراكيب.

وىو يتغير بتغير السياؽ الذي يرد فيو، فحيف يقاؿ مثال كـ الساعة الحواري: االستمزام-2

الجممة، فقد يكوف ىذا السؤاؿ  ؟فإّف مقصد المتكمـ ىنا يختمؼ حسب السياؽ الذي وردت فيو

 .(3)مف أجؿ المعرفة وقد يكوف توبيخا لمتأخر"

ومف خالؿ ما ذكر عف "مبدأ التعاوف "يعني أف عمى أطراؼ الحوار كؿ مف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2،2000ٌنظر،طه عبد الرحمن،فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم ،المركز الثقافً العربً،دار البٌضاء،ط_(1)

 .105،ص

 .181،ص1،2004طظافر الشهري ،استراتجٌات الخطاب مقاربة لؽوٌة تداولٌة،دار الكتب الجدٌدة،_ (2)
 .200صنعمان بوقرة،نحو نظرٌة  لسانٌة عربٌة لألفعال الكالمٌة،_(3)
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والمتمقي أف تتعاوف لتحصيؿ المطموب، واليدؼ مف الحوار الذي دخال فيو، وقد  المتكمـ

 يكوف محدد قبؿ دخوليما في الكالـ مف أجؿ التعاوف عمى الفيـ واإلفياـ. 

التعاوف"عمد إلى تفريعو إلى مجموعة مف القواعد  فبعد تحديد "غرايس"لمبدأ العاـ "مبدأ

الحوارية،حيث أف مبدأ التعاوف يقوـ عمى:"أف تكوف مساىمتؾ الحوارية بمقدارما يطمب منؾ 

غاية الحديث المتبادؿ أو اتجاىو ،أنت ممتـز دؾ جاؿ يتوسؿ إليو بيذه المساىمة تحفي م

 . (1)بأحدىما في لحظة معينة"

أف لمبدأ التعاوف حدود يجب االلتزاـ بيا بيف المتحاوريف التي تحدد فمف ىذا القوؿ نمتمس 

 المعنى المقصود، وعميو نذكر ىذه القواعد فيما يمي:

 قواعد مبدأ التعاون عند "غرايس": -2  

،   « ca -opérativeprinciple  » األوؿ لمتحاور باسـ"مبدأ التعاوف"لقد عرؼ المبدأ التداولي 

المسانيات الحديثة عند الفيمسوؼ األمريكي"غرايس"إذ ذكره ألوؿ مرة في  د ىذا المبدأ فيوور 

حوار أف تتعاوف دروسو بعنواف محاضرات في التحاور ،ومفاد ىذا المبدأ أف عمى أطراؼ ال

يوجب أف يتعاوف المتكمـ والمتخاطب عمى تحقيؽ  فيما بينيا لتحصيؿ المطموب،بمعنى أنو

 ىذا محددا قبؿ دخوليما وقد يكوف اليدؼ مف الحوار الذي دخال فيو،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46،ص13،1999_ أزابٌط بن عٌسى،نظرٌة كراٌس والبالؼة العربٌة،مجلة كلٌة اآلداب،مكناس،ع(1)
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أطرافالحوار ،فمفاد ىذا أف التعاوف القائـ بيف (1)في الكالـ أو يحصؿ تحديده أثناء ىذا الكالـ"

يؤدي إلى بموغ المقاصد بالكشؼ عف مقاصدىـ منذ بدأ التحاور بينيـ لتحقيؽ المبتغى،وعميو 

 :(2)فإّف ىذا المبدأ يقـو عمى التعاوف، أما القواعد المتفرعة عنو وىي أربعة قواعد

 relationقاعدة المالئمة أو العالقة-quantity 3قاعدة الكم-1

 mannerقاعدة الجهة أو الكٌفٌة-Quality 4قاعدة الكٌؾ-2

 وتوضٌح قواعدها أو أسسها: ىوسنتطرق إلى شرح كل قاعدة على حد

 وتحتوي على قاعدتٌن أساسٌتٌن هما:أوال:قاعدةالكم:

 أن تكون مساهمتك على مقدار من المعلومات المطلوبة منك.-

 وأال تتوفر مساهمتك على أكثر مما هو مطلوب منك.-

 ص المتحاورون من مقدار الفائدة المطلوبة. أي ال ٌزٌد وال ٌنق

 وهً أن تكون مساهمتك صادقة وتقوم على قاعدتٌن:ثانيا:قاعدةالكيف:

 ال تقل ما تعتقد أنه كاذب.-

 ال تقل ما تفتقر إلى دلٌل كاؾ علٌه.-

 أي منع إدعاء الكذب وإثبات الصدق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-43،ص1_طه عبد الرحمن،مفهوم التخاطب بٌن مقتضى التبلٌػ ومقتضى التهذٌب،مجلة كلٌة اآلداب،علً مالل،ع(1)

44. 

،وعمر بلخٌر،تحلٌل 95متوكل،دراسات فً نحو اللؽة العربً الوظٌفً ص ٌنظر فٌما ٌخص هذه القواعد:أحمد_(2)

 .102-101الخطاب المسرحً فً ضوء النظرٌة التداولٌة،ص
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وىي حد ،المتحاوروف عالقة المقاؿ بالمقاـوىي أف يراعي : العالقةقاعدة المالئمة أو ثالثا: 

 ،اليدؼ منيا منع المتكمـ مف أف ينزلؽ إلى مقاصد أخرى مخالفة لمقصد الحوار. مقصدي

وىي ال ترتبط بما قيؿ بؿ بما يراد مف القوؿ، والطريقة التي رابعا:قاعدة الجهة أو الكيفية:

 .(1)تقاؿ بيا وتقـو عمى:االبتعاد عف اإلبياـ، تجنب الغموض، اإليجاز، ترتيب الكالـ

، وعمى طرفي التخاطب االلتزاـ ةواعد تعد ضوابط لكؿ عممية تخاطبيالق فيرى"غرايس"أف ىاتو

ذا أخؿ أحدىما بقاعدة مف ىاتو القواعد وجب عمى اآلخر أف يصرؼ كالـ  بمبدأ التعاوف،وا 

محاوره عف ظاىره إلى معنى خفي يقتضيو المقاـ ،ويحصؿ عمى طريؽ االستدالؿ مف 

 .(2)*المعنى الظاىر ومف القرائف

كؿ خطاب يكوف فيو التواصؿ متعدد القنوات إضافة إلى المساف حيث أف عممية  بمعنى أف

نقؿ الدالالت مف المخاِطب إلى المخاط ب عف طريؽ حوامؿ لسانية وشبو لسانية فتتعاوف 

 فيما بينيا ليصؿ المعنى الحقيقي إلى الطرؼ اآلخر.

ؼ أنواع الحوامؿ الشكمية مختم"ومف ثمة يصبح الكالـ أو التكمـ معناه يقـو المتكمـ باختيار 

 بينيا المساف،الحركات...الخبتحقيؽ التواصؿ والتي مف  الكفيمة

 .100-99،ص1،2011العٌاشً أدراوي،االستلزام الحواري فً التداول اللسانً،دار األمان ،الرباط،ط ،ٌنظر_(1)

 . 104ٌنظر،طه عبد الرحمن،فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم،ص_(2)

 

. 
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 أحيانا مناسبة يتحقؽ فييا الظيور المشترؾ والنبر...،الشيء الذي يجعؿ مف الكالـ

concurrencela(1)لسانية+حركات+إيماءات " والمتزامف لعّدة أسباب سيموطيقية:إرسالية. 

الحوار مسار  وىذه القواعد تستيدؼ مف وجية نظر "كرايس"مبتغى واحد"يتمثؿ في ضبط

إلى مبدأ التعاوف وىو السبيؿ الكفيؿ بحيث يؤكد عمى أف احتراـ ىذه القواعد ،باإلضافة 

يجعمنا نبمغ مقاصدنا حيث يفضي كؿ خروج عنيا أو عف إحداىا إلى اختالؿ في العممية 

الحوارية ،وفي ىذه الحالة عمى المحاور أف ينقؿ كالـ مخاطبو مف معناه الظاىر إلى معناه 

 .(2)ذي يقتضيو المقاـ وىو تناولو تحت مفيوـ "االستمزاـ الحواري "الخفي ال

أي أف ىذه القواعد حسب "غرايس"يجب األخذ بيا في كؿ عممية تواصمية بيف طرفيف ؛ألّنيا 

الحواري إلى نا ،وعند اإلخالل بأحد قواعدها ٌتؽٌر المسار ىي التي تقودنا إلى بموغ مقاصد

 حسب ما يقتضيو المقاـ.

ما تؤكده المقالة اآلتية:" إف الغاية المرجوة مف القواعد التي حددىا "غرايس" ىي تنظيـ وىذا 

عممية التخاطب التي يصورىا عمى شكؿ لعبة وما مف لعبة إاّل وليا قواعد يفترض أف تكوف 

محترمة ،لكف قد يحدث أحيانا ويتـ الخروج عف إحدى ىذه القواعد الفرعية مع احتراـ مبدأ 

التي تيدؼ إلى اشتقاؽ "violation*الخرؽ بعمميةالخروج سماه "غرايس"ـ،ىذا العا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدرٌس سرحان ،طرق التضمٌن الداللً والتداولً فً اللؽة العربٌة وآلٌات االستدالل ،رسالة _(1)

 .109،ص2000دكتوراه،المؽرب،

 .102،االستلزام الحواري،صالعٌاشً أدراوي_(2)
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 .(1)دالالت جديدة "

حدى ىذه القواعد مع احتراـ إالقوؿ أف عممية"الخرؽ"التي تمس  إذف نتوصؿ مف خالؿ ىذا

مبدأ التعاوف ىي التي تؤدي بمعنى الجممة الظاىر إلى معنى خفي يستدؿ عميو مف خالؿ 

 المقاـ.

 قواعد تسمى عند غرايسخرؽ إحدى الفإّف ىذه الدالالت الجديدة التي تتولد مف وراء 

أو  سواء كانت إقتضاءات منطقية باإلستمزاـ وىو ماإصطمح عميو باإلستمزامات الخطابية 

 مف المصطمحات التي تستخدـ لمداللة عمى لزوما دالليا أو إستنتاجا منطقيا وغيرىا 

 .(2)االستدالالت المشتقة "

 القصد عند بول غرايس: -3

لقد أشرنا فيما سبؽ إلى أف دراسة "بوؿ غرايس"انبثقت مف دراستو لممعنى الذي يصنفو إلى 

 معنى طبيعي ومعنى غير طبيعي.

 فيعرؼ بوؿ غرايس المعنى غير الطبيعي بقولو:" نقوؿ إف القائؿ قصد شيئا ما مف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فً اللؽة العربٌة والقواعد التخاطبٌة عند بول ؼراٌس،مجلة  الدالالت اإلستلزامٌةالراضً رشٌد،_ (1)

 .57،ص290،2000الفٌصل،ع

 .60،صأزابٌط، مدخالت لسانٌة مناهج ونماذج  عٌسى بنٌنظر،_ (2) 
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فمذلؾ يعني أف ىذا القائؿ كاف ينوي وىو يتمفظ بيذا الجممة إيقاع  جممة معينة ، خالؿ

الداللة أو المعنى غير  فيرتبط مفيـو التأثير في مخاطبو بفضؿ فيـ ىذا المخاطب لنيتو،

وىو المعنى الذي نترجمو  (Tamean)إلنجازيأتباطا وثيقا بأحد معاني الفعؿ ر الطبيعي ا

في التواصؿ المغوي عمى نوايا  غرايس أي )قصد(،وىكذا يشدّ  "vouloir dire" بالفرنسية إلى

 .(1)القائؿ وعمى فيـ المخاطب ليذه النوايا "

مف خالؿ القوؿ نالحظ أف المعنى غير الطبيعي ترتبط بمقاصد المتكمـ ،وتشكؿ محور الفيـ 

عند المتمقي واإلفياـ مف قبؿ المتكمـ؛عميو " فالمغة ال تمثؿ الواقع فقط،بؿ تقيـ عالقات بيف 

األقواؿ التي ينتجونيا،والقوؿ ليس مجرد حامؿ لمخبر بؿ يدخؿ ضمف نسؽ  المتكمميف ،وبيف

 .(2)لمغة "

إذف تناوؿ غرايس مسألة القصد التي اعتبرىا خاصية أساسية مف الخصائص التي يقـو 

عمييا الحوار،فكؿ حوار يتطمب استحضار المقاصد حتى يقـو تعاوف بيف المتحاوريف 

 ويحصؿ الفيـ بينيما.

اتو،سواء أكاف ظثناء إصداره لممفو وبما يدور في ذىنو باستمرار أالقصد يرتبط بالمتكمـ  فإفّ 

 كذلؾ بوظيفة المتمقيذلؾ مرتبطا بما صرح بو مف ممفوظات أـ لـ ترتبط،كما يتصؿ 

 .571،ص2001آن رٌبول وجاك موشالر،القاموس الموسوعً للتداولٌة،تر:عز الدٌن مجدوب،دار سناترا،دط،_ (1) 
 .20_ صالح اسماعٌل،نظرٌة المعنى فً فلسفة بول ؼراٌس،ص(2)
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فمف الناحية المنيجية ، الممفوظات أـ في تبميغيما عمومااألساسية  كمساعد في تأويؿ  

،باعتبارىا صادرة عف شخص قد ريا في تأويؿ النصوص و الممفوظاتيؤدي القصد دورا محو 

المجاؿ أف يبحث عف ىذه المقاصد  ال يصرح عف مقاصده إال قميال،وعمى المحمؿ في ىذا

في كؿ شبر مف ممفوظات المتكمـ مف جية ،وفي مختمؼ الظروؼ التي أسيمت في صدور 

الممفوظات مف جية أخرى،وفي ىذا النطاؽ ال يمكف أف نتحدث عف انسجاـ الخطاب إاّل 

بالتحرر من الخطابات ذاتها، والركون إلى معرفة القصد الذي أصدر هذه الخطابات
(1)

. 

،بمعنى كؿ كالـ (2)إذف مف خالؿ مقولة طو عبد الرحمف في قولو:"األصؿ في الكالـ القصد"

 .يقتضي وجود قصد

ومنو قد تضعنا نظرية غرايس أماـ أمريف:" إما أف نتبع القواعد المتفرعة عف مبدأ 
ما أف نحيد و نخرج عنيا،فكثيرا ما يخفؽ الناس في مراعاة ىذه القواعد واحتر  اميا التعاوف،وا 

و عدـ القدرة عمى التعبير عف أعف تعمد الكذب أو خداع اآلخريف  ،وقد ينشأ ىذا اإلخفاؽ
ف خرجنا  مقاصدىـ مف وراء الكالـ تعبيرا واضحا ؛فإف اتبعناىا حصمنا عمى فائدة قريبة وا 

 .(3)عف ىذه القواعد حصمنا عمى فائدة بعيدة

التعاوف قواعد المتفرعة عف مبدأفنستنتج مما ذكر أف أي خرؽ أو خروج عف قاعدة مف 
 وعميوتفضي بناء إلى معاف فرعية مستمزمة عف المعاني األصمية أو الحرفية،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 253،ورقلة،ص4ٌنظر،بلخٌرعمر،مقاصد المتكلم واستراتجٌات الخطاب فً كلٌلة ودمنة،مجلة األثر،ع_(1)

 103،ص1،1998طه عبد الرحمن،اللسان والمٌزان أو التكوثرالعقلً،المركزالثقافً،الدار البٌضاء ،المؽرب،ط_(2)

 .239طه عبد الرحمن،اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً،ص_(3)
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رؽ أو الخروج؟ و منو لقد تطرقنا إلى نتساءؿ عف كيفية حصوؿ الخرؽ؟وكيؼ تتـ عممية الخ

حية التي يتحقؽ فييا ما يسمى باالستمزاـ مف وراء الخرؽ أو وضع بعض األمثمة التوضي

 الكسر الذي يمس إحدى ىذه القواعد.

 نماذج توضيحية لعممية االستمزام الحواري: -4  

قد أشرنا فيما سبؽ أف بعض المتحاوريف في خطاباتيـ قد يتمثموف لقواعد التخاطب)قواعد 

ويكسروف أحد ىذه القواعد،فيحدث االستمزاـ مبدأ التعاوف(وأما البعض اآلخر قد يخرجوف 

 ومنيا مايمي:

:ىؿ اغتسمت ووضعت ثيابؾ في ؿبيف أـ و ابنيا:فتقو حوار يجري خرق لقاعدة الكم:-(1

 الغسالة؟فيجيب:اغتسمت.

إف األـ في ىذا المثاؿ سألت ابنيا عف أمريف، وأجاب عف واحد وسكت عف الثاني، فكانت 
 .(1)خرؽ لقاعدة مبدأ الكـ إجابتو أقؿ مف المطموب، وىنا

إذف نمخص ما سبؽ إلى أف االبف اغتسؿ لكنو لـ يضع ثيابو في الغسالة وىذا المعنى الخفي 
 في الجممة أي المعنى المستمـز مف خالؿ اإلجابة الناقصة.

 قاؿ أحد المتحاوريف"الجوجميؿ"في يـو ممطر،فيذا يعني أنو غيرخرق قاعدة الكيف:  -(2
 فنمخص ما سبؽ عدـ الصدؽ(2)خرؽ لقاعدة الكيؼ مع احتراـ مبدأ التعاوفصادؽ،وىنا ينتج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36،ص202لبحث اللؽوي المعاصر،دار المعرفة ،دط،اأحمد محمود نحلة،أفاق جدٌدة فً _ ٌنظر،(1)

 .131حسان الباهً،الحوار ومنهجٌة التفكٌر النقدي،ص_ (2)
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 إلى خرؽ قاعدة الكيؼ.يؤدي 

حوار يدور بيف أستاذيف )أ(و)ب(يقوؿ األستاذ)أ(ىؿ الطالب)ج( :خرق قاعدة المالئمة (3

مستعد لمتابعة دراستو الجامعية فيقسـ الفمسفة؟، فيجيب األستاذ )ب(إف الطالب العب كرة 

إجابة األستاذ )ب( غير مالئمة لمسؤاؿ المطروح مف قبؿ األستاذ)أ( وىنا نتج  ممتاز؛فإفّ 

فنمخص ىذا أف اإلجابة )ب( عمى السؤاؿ )أ( نتج عنيا خرؽ ، (1)خرؽ لقاعدة المالئمة

 قاعدة المالئمة.

نحو الباب،وضع المفتاح في  :قـ واتجوؿكقوؿ أحدىـ:ماذا تريد؟فيقو الجهة: خرق قاعدة (4

ىذا الكالـ يمتاز بالبطء في  أدره ناحية اليسار ثالث مرات ثـ دفع الباب برفؽ؛فإفّ القفؿ،ثـ 

ونمخص ىذا أف كالـ ، (2)موجزا،وىو ما نتج عف خرؽ لقاعدة الجيةحيف كاف عميو أف يكوف 

 المجيب نتج عف عدـ اإليجاز، وىنا خرؽ لقاعدة الجية. 

ىذه المبادئ التي أتى بيا وخالصة القوؿ ككؿ فإف صفوة الكالـ والحديث أف كؿ 
العالـ"غرايس"وعمى رأسيا "مبدأ التعاوف"الذي عمد إلى تفريعو إلى مبادئ أربعة متمثمة في 
"الكـ،الكيؼ،المالئمة،والجية"،تعتبر كميا ضوابط لمعممية التواصمية الخطابية وأف أي إخالؿ 

الضمني ،ومف الداللة يمس ىذه القواعد يعرض العممية الخطابية لالنتقاؿ مف الصريح إلى 
 الحرفية إلى الداللة االستمزامية، والتي تحقؽ االستمزاـ الحواري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .34-33_ ٌنظر، مسعود صحراوي، التداولٌة عند علماء العرب، ص(1)

 .37،صلبحث اللؽوي المعاصر اأحمد محمود نحلة،أفاق جدٌدة فٌ_ (2)
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 قواعد إضافية لمبدأ التعاون: -5 

 إف القواعد التي قدميا "كرايس"أثارت العديد مف االنتقادات واالعتراضات وفتحت بابا واسعا

عدة تعديالت ،كؿ المغوية،حيث اقترحت جممة مف إضافات وأدخمت  ير التداولياتفي تطو 

ذلؾ ييدؼ تطويرىا لتستجيب لمقتضيات أخرى،وفي العمـو المختمفة ،وكؿ ىذه االنتقادات 

ذىبت إلى اإلقرار بأف:"النموذج الحواري الذي قدمو لـ يأخذ بعيف االعتبار العديد مف 

 .(1)السموكات اليومية العادية التي تتوفر عمى داللة أكبر مما شكؿ حقؿ اىتماماتو"

ضافة إلى أنو أسقط الجانب التيذيبي مف اعتباره واكتفى فقط بجانب التبميغ في باإل

 .(2)التحاور

يعر أىمية كبيرة لمختمؼ الجوانب األخرى التي ترافؽ الحوار لم ف "غرايس"نجد أوبيذا 

 ،كالجوانب المادية واالجتماعية ؛ألّف ليا دور تؤديو في كؿ عممية خطابية.

 اعد المكممة لمبدأ التعاوف نذكر مايمي:ومف ىذه المبادئ والقو 

 مبدأ التأدب األقصى: -1  

،والذي اعتبره مكمال لمبدأ Geoffrey Leechوىو المبدأ الذي أقره "جوفري ليتش"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .131النقدي،صحسان الباهً،الحوار ومنهجٌة التفكٌر _ (1)

ٌنظر،طه عبد الرحمن،مفهوم التخاطب بٌن مقتضى التبٌلػ ومقتضى التهذٌب،مجلة كلٌة اآلداب،بنً _(2)

 .45،ص1،1994عمالل،
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 وىما عمى التوالي:(1)حدىما إيجابية واألخرى سمبيةأالتعاوف ويورده في صورتيف 

 أكثر مف الكالـ المؤدب.-

 . (2)قمؿ مف الكالـ غير المؤدب-

جابية والسمبية متفرعتيف مف مبدأ التأدب األقصى ،تجنبنا ليتش أف ىاتيف الصورتيف اإلييرى ف

 .(3)الوقوع في النزاع أو ما يمنع التعاوف

و مستدركا فيقر بأىميتو، بوصؼ انو" ينطمؽ مف مبدأ التعاوف ناقدتمتاز محاولة ليتش في كو 

لرابط بيف قصد المرسؿ في التعاوف ىو األساس المفترض لتوجيو طرفي الخطاب ؛ألنو ا

ف في انحصار دورة في تنظيـ التواصؿ مكى الممفوظ الداللي ،أما قصوره فيخطابو ومعن

والوقوؼ عند المستوى التبميغي لمخطاب مفعال مبادئ التداوؿ االجتماعية والنفسية ،كما ال 

 .(4)يمكف تعميـ صالحيتو في المجتمعات كميا "

صى يبتغي تجاوز العثرات المسجمة عمى مبدأ التعاوف مف يرى ليتش أف مبدأ التأدب األق

 ب،فالتأدب ال يقؼ عند حدود طريؽ توظيفو لبعض اآلليات واألدوات في الخطا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .108_ ٌنظر،اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً،ص(1)

 .109نفسه،صٌنظر،المرجع _ (2)

 .132الباهً،الحوار ومنهجٌة التفكٌر النقدي،ص ٌنظر،حسان_ (3)

 109لؽوٌة تداولٌة،ص الخطاب مقاربة إستراتجٌةادي بن ظافر الشعري،عبد اله_ (4)
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 .(1)بؿ يسعى إلى تأسيس الصداقات فيكوف بذلؾ أساسا لمتعاوف العالقات فحسب، تنظيـ

 األقصى:القواعد المتفرعة عن مبدأ التأدب  -

يجابية نذكر فيما يمي:   تتفرع عف مبدأ  التأدب األقصى قواعد ذات صورتيف :سمبية وا 

 وصورتاىا ىما:المباقة: قاعدة -

 قمؿ مف خسارة الغير. -

 أكثر مف ربح الغير. -

 صورتاىا ىما:السخاء: قاعدة -

 قمؿ مف ربح الذات._

 أكثر مف خسارة الذات._

 ىما:وصورتاىا االستحسان: قاعدة -

 قمؿ مف ذـ الغير. -

 أكثر مف مدح الغير. -

 وصورتاىا ىما:التواضع: قاعدة -

 قمؿ مف مدح الذات.-

 أكثر مف ذـ الذات.-
 .111_ ينظر،المرجع السابؽ،ص(1) 
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 وصورتاىا ىما:قاعدةاالتفاق: -

 قمؿ مف اختالؼ الذات والغير._ 

 أكثر مف اتفاؽ الذات والغير._ 

 قاعدة التعاطف: -

 قمؿ مف تنافر الذات والغير. -

 .(1)أكثر مف تعاطؼ الذات والغير -

،في حيف  تعد بقية القواعد األخرى متفرعة عدة المباقة ىي القاعدة األساسيةوالمالحظة أف قا

منيا،أما القاسـ المشترؾ بيف طرفي التواصؿ فيو التأدب،فالتأدب مع المخاطب يفضي إلى 

قواعد التأدب  التباينات الموجودة بيف صحيح ،وىو ما يفسرعدـ التأدب مع الذات ،والعكس 

 .(2)الفرعية

إف قاعدة المباقة والقواعد المتفرعة منيا ىي بمثابة خطط تبعد كؿ ما يحكـ أف يعيؽ التعاوف 

أو يقود إلى النزاع،بحيث يقدـ مبدأ التأدب األقصى عمى مبدأ التعاوف في حالة حدوث 

 .(3)لمصمة االجتماعية التي ىي شرط التعاوفتعارض بينيما ؛ألّنو أحفظ 

 .246ٌنظر،طه عبد الرحمن،اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً،ص_(1) 

 .112الخطاب ،ص إستراتجٌةعبد الهادي بن ظافر الشعري،_(2)

 .49،صومقتضى التهذٌب التبلٌػٌنظر،طه عبد الرحمن،مفهوم التخاطب بٌن مقتضى _(3)
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 _مبدأ التواجه:2  

يعّد"مبدأ التوجو"*الذي وضعو "بنموببراوف"و"ستيفنمفنسوف"المبدأ التداولي الذي ينضبط 

وقوامو:"مقابمة الوجو لموجو"،ويمكف أف نصوغ ىذا المبدأ كما  والعممية التخاطبية،الحواربي

 : (1)يمي

 (2)غيرؾ"ويرتكز عمى مفيوميف ىما: "لتصف وجو

المتكمـ أف يصوف وجو غيره،ففي ذلؾ صيانة لوجيو يجب عمى قيمة الوجه االجتماعية: -أ(

 ىو،وىذا يعكس االحتراـ والتعاوف المتبادؿ بينيما وىو عمى ضربيف:

 وىو إرادة دفع االعتراض، ورغبة المرء أف ال يعترض الغير سبيؿ أفعالو.الدافع: الوجه-

 يبتغي أف يعترؼ الغير بأفعالو. ،فيوب االعتراؼوىو إرادة جمالجالب: الوجه -

سعى الباحثاف إلى تصنيؼ عدد مف استراتجيات التخاطب لضماف نسبة تهديد الوجه:_ ب(

 ،فيماتصنيفا لألفعاؿ التي تيدد الوجو مما يستدعي،المتبادؿ بيف المتخاطبيفاالحتراـ 

 يرتبطاف بيف األفعاؿ المغوية وبيف نسبة تيديدىا لموجو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخطاب،  إستراتجٌة،والدكتور عبد الهادي الشعري،243مبدأ التواجه ترجمة:طه عبد الرحمن،اللسان والمٌزان،ص_)*(

 .132،وترجمة حسان الباهً بالتناظر،الحوار ومنهجٌة التفكٌر النقدي،ص103مقاربة  تداولٌة، ص

 .132ٌنظر،حسان الباهً ،الحوار ومنهجٌة التفكٌر النقدي،ص_ (1)

 243،ص طه عبد الرحمن،و 103،ص الخطاب إستراتجٌةعبد الهادي بن ظافر الشعري،_ (2)
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 القواعد المتفرعة عن مبدأ التواجه:-

خمس عمى المتكمـ أف يختار  تخاطبية تتفرع عف مبدأ التواجو حسب "براوف"و"ليفنسوف"خطط

 (1)منيا ما يالئـ قولو وىي:

 يراد القوؿ الميدد.إأف يمتنع المتكمـ عف  -

 أف يصرح بالقوؿ الميدد مف غير تعديؿ يخفؼ مف جانبو التيديدي. -

أف يصرح بالقوؿ الميدد مع إمكانية التعديؿ الذي يدفع عف المستمع اإلضرار بوجو  -
 الجالب.  

بالقوؿ الميدد مع إمكانية التعديؿ الذي يدفع عف المستمع اإلضرار بوجو أف يصرح  -
 الدافع.

 ،ويترؾ المستمع أف يتخير أحد معانيو المحتممة.أف يؤدي القوؿ بطريؽ التعريض -

اآلتي:وىو  الخمس،يقدـ لنا الدكتور "طو عبد الرحمف"المثاؿ ولتوضيح ىذه الخطط التخاطبية

يرى - (2)حممو وفؽ مبدأ التوجو كما ىو مبيف في المثاؿ اآلتي:"طمب إغالؽ النافذة" وقد 

النافذة  المتكمـ عدـ المخاطرة بالوجو ،ألف ىذا يضربو وبالمستمع فيمتنع عف طمب إغالؽ

 مف المخاطب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .104وص 244ٌنظر،المرجعٌن نفسهما،ص_ (1)

 .244طه عبد الرحمن،اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً،صٌنظر:_ (2)
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قد يطمب المتكمـ مف المستمع إغالؽ النافذة دوف أف يستعيف بصيغة تمفظ مف األثر -

 :أطمب منؾ أف تغمؽ النافذة.يقوؿ التيديدي ليذا الطمب،كأف

 يتوسؿ المتكمـ مف المخاطب عند طمب إغالؽ النافذة بصيغة تحفظ الوجو الدافع ليذا  وقد-

 المستمع، كأف يقوؿ لو:ىؿ لؾ أف تغمؽ النافذة؟.

وقد يتوسؿ المتكمـ مف المخاطب عند طمبو إغالؽ النافذة بصيغة تحفظ الوجو الجالب ليذا -

 تعرضنا لمجرى اليواء؟".كأف يقوؿ لو:"ألست تبادر إلى غمؽ الباب فقد  المستمع،

وقد يطمب المتكمـ مف المخاطب إغالؽ النافذة بطريؽ التعريض ،كأف يقوؿ لو:"إنا الجموس -

 في مجرى اليواء مؤذ إيذاء"،ثـ يفسح المجاؿ لمخاطبو ليستنبط المعنى المستمـز بنفسو.

أ التعاوف رى اقترحت مف بعض الباحثيف الغربييف ،جاءت مكممة لمبدخكما أف ىناؾ مبادئ أ

 .(*)،و"مبدأ المالئمة"(*)منيا:"مبدأ التيذيب" الذي اقترحو "غرايس"نجد

،وقد سدت تمؾ الثغرات والقصور الذي المبادئ األربعة التي تأتي مكممةإذف ىذه ىي أىـ 

المبادئ تجمع وتنبني عمى نوعيف كاف واضحا عمى "مبدأ التعاوف"،وكؿ ىذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"فً مقالتها الشهٌرة "منطق التأدب"وٌصاغ على Robin Lakoffوهو مبدأ التداولً الثانً وقد أودته"روبٌنالٌكوؾ_ )*(

 .46والتودد"،ٌنظر،اللسان والمٌزان،صمؤدٌا،وٌتفرع إلى ثالث قواعد:قاعدة"التعفؾ والتشكٌك  النحو اآلتً:لتكن

نسانٌٌن والقائمة على أساس المعلومات اللسانٌة والتواصل اإل وهومبدأ انبثق عن نظرٌة المالئمة التً تعنى بالمعرفة _ )*(

لم نسانً وعملٌات التأوٌل"،ٌنظر،التداولٌة الٌوم عتفسٌر المبادئ العامة للتواصل اإلالمحدد لمقاصد المتلقً عن طرٌق 

 .100-99جدٌد فً التواصل،آن بول وجاك موشالر،ص
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 .(1):"نوع تبميغي ونوع تيذيبي"المبادئ

 االستمزام الحواري عند العرب:_

لقد تنوعت صور االىتماـ بدارسة الخطاب لدى العرب واختمفت المفاىيـ التي طرحتيا 
تدور حوؿ مصطمح لمبحث سأقؼ عند دالالت والمفاىيـ التي االدراسة التداولية،وفي ىذا 

االستمزاـ في المفيوـ المغوي ثـ االصطالحي عند بعض الدارسيف ،وعميو إلى أي مدى 
 وصؿ الوعي العربي في معالجتو ليذه الظاىرة األساسية مف ظواىر التداولية؟

 االستمزام لغة:(_ 1 

وما وِلزاما و ز  ا ول  يمزمً مزم  ي   الشيء ـ  زِ "وقد ذكر في "لساف العرب":"ل  ـ  زِ غة مف "ل  ماالستمزاـ في ال

 .(2)"الشيء وال يفارقو ة يمزـ  م  ز  إياه فالتزمو ورجؿ ل   و  م  التزمتو وألز  

بو  مت  مت  الشيء بالكسر لزوما وِلزاما ،ولزِ مف لزِ  ـ  كما جاء في معجـ الصحاح لمرازي:"لزِ 
"و  م  ز  و الشيء فالتِ م  تو،وألز  زمْ وال  

(3). 

 .(4)ـ شيئا اليفارقو"ىولزمة،أي لزِ وورد في تاج العروس لمزبيدي:"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .123أدراوي، ٌنظر،االستلزام الحواري فً التداول اللسانً،العٌاشً(_ 1)

 .4027_ابن منظور ،لسان العرب،تح:عبد هللا علً الكبٌر،مادة)لزم(،دار المعارؾ،القاهرة د ط،ص(2)

،مادة لزم،دار الهدى ،عٌن ملٌلة،الجزائر، 5_محمد بن أبً بكر الرازي،مختارالصحاح،تح:مصطفى البؽاء،المجلد(3)

 .495-494،ص4،1997ط

،مادة)لزم(،دار الفكر،د ط، 17الزبٌدي،تاج العروس من جواهر القاموس،تح:علً سٌدي ،المجلة ى _ ٌنظر:مرتض(4)

 .649-648،ص 1994
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"كميا وعة في المعاجـ العربية أف معانيىذه التعاريؼ المتننالحظو مف جممة ما إذف  الجذر"ل ِزـ 
 تصب في مصب واحد وىو المزـو وعدـ المفارقة.

ت مسميات عديدة تدور في لقد تناوؿ العرب منيـ القدامى والمحدثيف مايعرؼ باالستمزاـ تح

منيا:النحو والبالغة أي لـ يسـ بشكؿ صريح"باالستمزاـ" في عدة عمـو متعددة نفس فمكو 

البالؼٌٌن ،وعرؼ عند ؼعند النحوييف يسمى باإلضمار والحذوأصوؿ الفقو وغيرىا...،ف

 باالستعارة والكناٌة ومعنى المعنى، كما عرؾ عند األصولٌٌن بداللة المطابقة 

 والتضمن وااللتزام.

 تعريف الحوار:_(2  

 ة:ـلغأ(_   

.جاء في الحوار في المغة مف لى لساف العرب أصؿ"الحْور  :الرجوع عف الشيء وا  ْور  :"الح 
ليو...،وأحار  الشيء،حار إلى الشيء وعنو حوًرا ومحاًرا ومحارةً  و حؤوًرا رجع عنو وا 

عميو:جوابو:رّده،و أحرت لو جوابا وما أحار بكممة،نقوؿ سمعت حويرىما،والمحاورة 
المنطؽ والكالـ في ،يتحاوروف أي يتراجعوف الكالـ،والمحاورة مراجعة  :المجاوبة...
 .(1)المخاطبة"

ومنو ، (2)جعة المنطؽ والكالـ في المخاطبة"اوجاء في قاموس المحيط:"المحاورة والحوار مر 
"والذي يعني مراجعة الكالـ بيف طرفيف. ْور   فالحوار مف أصؿ "ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .218، ص4لسان العرب، ج_ابن منظور، (1)

 .486،ص1(_الفٌروز آبادي،القاموس المحٌط،ج2)
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 أما اصطالحا: ب(_

وتداولو،وقد عرفو بعض الباحثيف ىو  فيعرؼ الحوار بمراجعة الكالـ بيف طرفيف       
"حديث بيف شخصيف أو فريقيف يتـ فيو تداوؿ الكالـ بينيما بطريقة متكافئة فال يستأثر 

،ويغمب عميو اليدوء والبعد عف الخصومة والتعصب وىو ضرب مف أحدىما عف اآلخر 
 .(1)األدب الرفيع وأسموب مف أساليبو"

سالم وجعله العصر الجاهلً،وبٌن كٌؾ هذبه اإل بعض الباحثٌن وروده إلى وقد أصله     

 نذ الجاىمية في خطب المفاخراتأسموب راقي فقالوا:الحوار ضرب مف األدب عرؼ م

يشيد تاريخ العرب أنيـ توصموا بيذا الفف األدبي مآربيـ لكثرة خصوماتيـ  ،و  المنافراتو 

ومفاخراتيـ وتنازعيـ عمى الشرؼ،فكاف الرجالف إذا تنازعا في صفات الشرؼ تنافر إلى واحد 

أو أكثر مف حكماءالعرب يقضي بينيما بمف أحؽ بالصفات الكريمة و المآخر المشعوذة التي 

،وليذا السبب كاف يقوؿ لغريمو أنا أعز منؾ نفرا...،وىي  ترجح كفتو عمى كفة غريمو

عادات ذميمة عاشت بيف القـو ما عاشت الجاىمية ،فمما جاء اإلسالـ حرميا وقضى عمييا 

 .(2)شيئا فشيئا ،ويمكف القوؿ بأنو ىذب أساليب الحوار"

 الدالالت االستمزامية "لمخبر واإلنشاء"في النظرية المسانية العربية: -(3  

ف تعدّ   ثنائية "الخبر واإلنشاء"في التراث العربي، قطب الرحى بيف عديد الباحثيف وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13ص،1،1998دار المحمدٌة، القاهرة،طالحوار بٌن الجماعات اإلسالمٌة ، _ محمد سٌد أحمد المسٌر،(1)

 .75-74،ص1،ج1،1994الحوار المصطلح والتطور،ط_ زهٌر محمد كتبً،فن (2)
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 .(1)اختمفت توجياتيـ وتباينت تخصصاتيـ؛ فيي ثنائية محورية في النظرية الداللية التراثية

حيث قسـ النحاة الكالـ إلى خبر وطمب و إنشاء،فإما أف يقبؿ الكالـ التصديؽ والتكذيب 

ف لـ يقترف وتأخر فيو أوال،فاألوؿ ىو الخبر،والثاني إذا اقترف معناه  بمفظو فيو إنشاء،وا 

وطمب :" وىو خبر طمب،وىو رأي صاحب كتاب"شذورالذىب"والذي عدؿ فيو بقولو

نشاء و بعضيـ ،والتحقيؽ خالفو وأف الكالـ ينقسـ إلى خبر ي:وأقوؿ :ىذا التقسيـ تبعت فوا 

نشاء فقط  وأف الطمب مف أقساـ اإلنشاء وأف مدلوؿ "قـ"حاصؿ عند التمفظ بو ال يتأخر  وا 

نما يتأخر عنو االمتثاؿ،وىو خارج عف مدلوؿ المفظة"  .(2)عنو،وا 

نشاء،أما بعضيـ اآلخر يقسـ  معنى ىذا أف النحاة قد قسـ بعضيـ الكالـ إلى خبر طمب وا 

نشاء ،كما عند السيوطي" القسمٌن انحصار الكالـ في رأى أف األصحو  الكالـ إلى خبر وا 

ة المذكورات إلٌهما "األولٌن"خبروإنشاء"ورجوع بقٌ
(3)

. 

نشاء  ف اختمفوا النحاة في تحديد أقساـ الكالـ فإف البالغييف أثروا التقسيـ الثنائي خبر وا  وا 

 .(4)فيقوؿ القرويني"ووجو الحصر أف الكالـ إما خبر أو إنشاء"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .30،ص1،2001العربٌة بٌن التركٌب والداللة،سلسلة اللسانٌات ،المؤسسةالعربٌة،تونس،ط نشاء فًخالد مٌالد،اإل_(1)

 .40-39ابن هشام األنصاري،شرح شذور الذهب،ص_(2)

 _جالل الدٌن السٌوطً، همع الهوامع فً شرح جمع الجوامع،تحقٌقوشرح:عبد العال سالم مكرم،وعبد السالم محمد (3)

 . 35-34، ص2،1987هارون، الرسالة، لبنان، ط

 _الخطٌب القروٌنً،اإلٌضاح فً علوم البالؼة المعانً والبٌان والبدٌع.(4)
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أقساـ الكالـ"الخبر واإلنشاء تنتقؿ مف معانييا الحرفية إلى معاني مستمزمة  وعميو فإفّ 

 وسنحدد في ىذا المبحث كيفية االنتقاؿ وتحديد كيفياتو.

 المعاني المستمزمة عن الخبر:_(1

أف الخبر قد  ،بيداألسموب الغاية مف أسموب الخبر ىو إفادة المخاطب بما تضمنو ىذاإف 
 (1)يمقى ألغراض تفحـ مف السياؽ عمى نحو مايمي:

وىف زكريا عميو السالـ:}قاؿ ربي إني ومف أمثمتو قولو تعالى حكاية عفإظهار الضعف: -

 .(2)العظـ مني واشتعؿ الرأس شيبا ولـ أكف بدعائؾ رب شقيا{

:ومف أمثمتو قولو تعالى:}ال إكراه في الديف قد تبيف الرشد مف الغي فمف يكفر النهي-

 .(3)بالطاغوت ويؤمف باهلل فقد استمسؾ بالعروة الوثقى ال انفصاـ ليا واهلل سميع عميـ{

:كما جاء في قولو:}فمما وضعتيا قالت رب إني وضعتيا أنثى واهلل األسى والتحسرإظهار -

ني أعيدىا بؾ وذريتيا مفأعمـ بما وضعت  ني سميتيا مريـ وا   وليس الذكر كاألنثى وا 

 .(4)الشيطاف الرجيـ{

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .177-176ص،1،2007ٌنظر،عبد النعٌم خلٌل،نظرٌة السٌاق بٌن القدماء والمحدثٌن،دار الوفاء ،مصر، ط_(1)

 .4سورة مرٌم/_(2)

 .256البقرة/ سورة_(3)

 36سورة آل عمران./_(4)
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ومف ىذا قولو تعالى:}و الوالدات يرضعف أوالدىف حوليف كامميف لمف أراد أف األمر:-

الرضاعة وعمى المولود لو رزقيف وكسوتيف بالمعروؼ ال تكمؼ نفس إاّل وسعيا  ال يتم

خصاال عف تراض تضار والدة تولدىا وال مولود لو بولده وعمى الوارث مثؿ ذلؾ،فإذا أراد 

ف أردتـ أف تسترضعوا أوالدكـ فال جناح عميكـ إذا سممتـ  منيما وتشاور فال جناح عمييما وا 

،فالسياؽ ىنا داؿ عمى أف (1)ماء أتيتـ بالمعروؼ واتقوا اهلل واعمموا أف اهلل بما تعمموف بصير{

سمع والطاعة وىذا اهلل تعالى أمر بذلؾ ال أنو أخبر ؛فيي أحكاـ شرعية صادرة عنو تقابؿ بال

مف شأنو أف يكوف كافيا لنسخ الخبر،إذ ليس المقاـ مقاـ التقاء لمخبر بؿ ىو مقاـ إلزاـ 

 وامتثاؿ األوامر. 

ياؾ نستعيف{الدعاء:- عنا أفمعنى ىذا الميـ ،(2)وجاء في مثؿ قولو جؿ جاللو:}إياؾ نعبد وا 
 عمى عبادتؾ.

المدح عمى نحو قولو تعالى:}وتبارؾ الذي ويخرج الخبر عف أصؿ داللتو إلى إفادة المدح:-
ليو ترجعوف{ ،وجاءت (3)لو ممؾ السموات واألرض وما بينيما وعنده عمـ الساعة وا 

في إنشاء  المشتؽ منو،وىو خبر مستعمؿ صيغة"تفاعؿ"الدالة عمى قوة حصوؿ "تبارؾ"عمى
 المدح؛ألّف معناه كاف متصفا بالبركة اتصافا قويا.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .233_ سورة البقرة/(1)

 .5_ سورة الفاتحة/(2)

 .85_ سورة الزخرؾ/(3)
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 يخرج إلييا الخبر،ومف ىذا المقاـ البد أف تشير إلى جيود فيذه أىـ األغراض التي 

الباحثيف والدارسيف العرب في مجاؿ دراسة خروج األسموب الخبري إلى معاني أخرى في 

فتوصموا ا التي أتى بي التخاطبية "والقواعدالدراسات التداولية الحديثة وخاصة دراسة "غرايس

 :(1)إلى مايمي

 مثؿ:(*)اشتقاؽ األمر مف أسموب الخبر وفؽ مبدأ اإلفادة -

 أفرغي سمة القمامة،أي غرضو األمر.←متألت سمة القمامةايقوؿ:

 أمر.←ناولني الممح ألضيفو إلى طعامي←ينقصو ممح والطعاـ

وعمى ضوء ىذا المبدأ يتساءؿ المخاطب ىنا بعد سماعو لكؿ ممفوظ مف الممفوظات، ما 
 يقصد المخاطب نقميا إليو مف وراء غرض اإلخبار.الفائدة التي 

فال يمكف أف يأتي الخبر لذات الخبر؛ ألّف عمى ضوء ىذه القاعدة؛ فإف المخاطب يستدؿ 
فيخصص ذلؾ الطمب بحيث يكوف أمر أو التماس  عمى أف الغرض ىو طمب إزالة الواقع،

 أو نصح.

لضارة لمشيء المنيى عنو،يقوؿ اشتقاؽ النصح مف أسموب الخبر عمى طريؽ ذكر النتائج ا
إني أنصحؾ بالتوقؼ ←صديؽ لصديقو:إذ لـ تتوقؼ عف لعب القمار فستنتيي إلى اإلفالس

 عف لعب القمار.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلفادة:ٌنص على إذا أخبر المتكلم)أ(المخاطب)ب(عن واقع األشٌاء)ج(وكان)ج(فً ؼٌر مصلحة)أ(فإذا)أ(ٌلتمس  _مبدأ)*(

 أو ٌأمر بإزالة الواقع)ج(.

 .2/486_ٌنظر،إدرٌسسرحان،طرق التضمٌن الداللً والتداولً فً اللؽة العربٌة،(1)
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معناه الحرفي إلى معناه إذف ىذه ىي أىـ األغراض التي يخرج إلييا األسموب الخبري عف 

 االستمزاـ.

 المعاني المستمزمة عن اإلنشاء:_(2  

ففي ىذا العنصر نسعى إلى إظيار تمؾ التحويالت التي تطرأ عمى اإلنشاء بنوعيو كما ىو 

معروؼ "الطمبي وغير الطمبي"،فإف ىذه التحويالت واالنتقاؿ تحدث نتيجة الخروج عف شرط 

 أسموب،وكذلؾ نتيجة خرؽ إحدى قواعد المحادثة التيمف الشروط اإلجرائية لكؿ 

 ىا سابقا.اقترحيا"غرايس"كما رأينا

كما تحدث كؿ مف النحاة والبالغييف عف الدالالت الحرفية والدالالت المستمزمة لكؿ أسموب 

مف ىذه األساليب،" فإّف الجممة تنتقؿ مف الداللة عمى معناىا األصمي )س(إلى معنى 

 .(1)خرقا مف أحد شروط إجراء)س( إلى ما يقابمو مف شروط إجراء)ص("آخر)ص(باالنتقاؿ 

 المعاني المستمزمة عن معاني الطمب األصمية:_ أ(

،والنيي والنداء[عمى ستفياـ واألمراال امتنع إجراء ىذه األبواب ]التمني و السكاكي"متىيقوؿ 
 .(2)األصؿ تولد منيا ما ناسب المقاـ"

 خمسة تتمثؿ في:التمني، االستفياـ،األمر،النيي والنداءفمعاني الطمب األصمية ىي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102،ص1،1986أحمد المتوكل، دراسات فً نحو اللؽة العربٌة الوظٌفً،دار الثقافة،المؽرب،ط_(1)

 .171،ص،2،1990السكاكً ،مفتاح العلوم،القاهرة،ط_ (2)
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 (1)ىذه المعاني عف داللتيا الحقيقية حيف: ،فتخرج

 يمتنع مقاميا إجراؤىا عمى األصؿ إلى معاف أخرى كاإلنكار والتوبيخ والزجر والتيديد._ (1  

في حالة عدـ المطابقة المقامية ،فيمكف أف يتولد مقاميا عف االستفياـ التمني وعف _ (2  
 التمني االستفياـ.

 عن أسموب األمر: المعاني المستمزمة 

،وقد يحدث أف يخرج ىذا األسموب إلى وف أف داللتو الحقيقية ىي الوجوبقد اعتبر الدارس

 (2)دالالت أخرى ىذا بيانيا:

ويكوف في المقاـ المأمور فيو أعمى مف اآلمر،ويكوف الطمب عمى سبيؿ التضرع الدعاء:-
الرحمة وقؿ رب ارحميما  ،ومف أمثمتو قولو تعالى:}وأخفض ليما جناح الذؿ مفخضوعوال

 .(3)كما ربياني صغيرا{

ويكوف في مقاـ النصيحة ال عمى وجو اإللزاـ كقولو)ص(:"يا عقبة صؿ مف اإلرشاد:-
 .(4)قطعؾ،و أعط مف حرمؾ ،وأعرض عمف ظممؾ"

 ويكوف في مقاـ عدـ الرضا بالمأمور بو،كقولو تعالى:}إف الذيف يمحدوف في  التهديد: -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .98ص._ ٌنظر،أحمد المتوكل، دراسات فً نحو اللؽة العربٌة الوظٌفً(1)

  22-21،ص1993،المعانً علم األسلوب،دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة،د ط،ٌنظر،مصطفى الصاوي الجوٌنً_(2)

 .86-83ص،1،2006وأمٌن أبو لٌل،علوم البالؼة المعانً  والبدٌع،دار البركة،األردن،ط

 .24_سورة اإلسراء/(3)

 .4/148قرطبة،مصر،د ت، _أحمد بن حنبل ،مسند أحمد،مؤسسة(4)
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شئتـ يمقى في النار خير أـ مف يأتي ءامنا يـو القيامة اعمموا ماءاياتنا ال يخفوف عمينا أفمف  
 ،فيي تتضمف وعيدا مجمال.(1)إنو بما تعمموف بصير{

وذلؾ في مقاـ يتساوى فيو األمر بالمأمور حقيقة أو إدعاء ،ويكوف بذلؾ الطمب االلتماس:-

 عمى سبيؿ التمطؼ ،ومف شواىده قوؿ إمرئ القيس:    

 يب ومنزؿ      بسقط الّموى بيف الدخوؿ فحومؿ.قفا نبؾ مف ذكرى حب

نما (2)منيف{:نحو قولو تعالى:}أدخموىا بسالـ أاإلكرام- ،فميس المراد بالدخوؿ لحصولو يومئذ،وا 
كراميـ وأنيـ يستحقوف  ىذا النعيـ لما قدموه مف خبر. الغرض إظيار جزاءىـ وا 

 إمرئ القيس:وذلؾ إذا كاف المأمور غير عاقؿ مف أمثمتو قوؿ التمني:-

 . (3)أال أييا الميؿ الطويؿ أال أنجمي      بصبح وما اإلصباح منؾ بأمثؿ

 ففي ىذا البيت المراد ليس طمب االنجالء مف الميؿ؛ ألّنو ليس في وسعو لكنو يتمنى ذلؾ

 تخمصا مما عرض لو مف ىموـ وآالـ.

ويكوف في مقاـ إظيار عجز المخاطب عف شيء يدعي القدرة عميو كقولو التعجيز:-

ف كنتـ في ريب مما نزلنا عمى عبدنا فأتوا بسورة مف مثمو وادعوا شيداءكـ مف دوف   تعالى:}وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4سورة فصلت/_ (1)

 .46سورة الحجر/_ (2)

 .43امرئ القٌس،دٌوانه،ص_(3)
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 .(1)اهلل إف كنتـ صادقيف{

 وىناؾ دالالت أخرى متنوعة منيا:اإلىانة، التسخير،التخيير،التعجب...الخ.

 :المعاني المستمزمة عن أسموب النهي 

 (2)فالمعاني التي يخرج إلييا النيي فيما يمي:

قولو تعالى:}رّبنا ال تزغ  عندما يكوف صادرا مف األدنى منزلة إلى األعمى شأنا نحوالدعاء:-

، فالنيي ىنا خرج إلى (3)قموبنا بعد إذ ىديتنا وىب لنا مف ّلدنؾ رحمة إنؾ أنت الوىاب{

 معنى الدعاء والتوسؿ.

ويكوف بطمب الكؼ عف أمر ال يستطاع الكؼ عنو، ويكوف النيي فيو موجيا إلى التمني:-

 ما ال يعقؿ كقوؿ:يا شمس ال تغربي.

 وف النيي حامال بيف ثناياه معنى مف معاني النصح والرشد كقولوكينا ي:فالنصح واإلرشاد-
ف تسلوا عف أشياء إف تبد لكأتعالى:}يأييا الذيف آمنوا ال تس لوا عنيا حيف ينزؿ أـ سؤكـ وا 

 .(4)عفا اهلل عنيا واهلل غفور حميـ{ القرآف تبد لكـ

 اإلنساف كقولو ويكوف حيف يراد بالنيي كؼ المخاطب عف أمر ال يشرؼالتوبيخ:-
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23سورة البقرة/_(1)

 .75-74،ص2005ٌنظر،محمد بدري عبد الجلٌل،تصور المقام فً البالؼة العربٌة،دارالمعرفة،مصر،د ط،_(2)

 .8سورة آل عمران/_(3)

 .101سورة المائدة/_(4)
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بأس االسـ الفسوؽ بعد اإليماف ومف لـ يتب فأولئؾ ىـ }..وال تنابزوا باأللقاب تعالى:
 .(1)الظالموف{

 :وذلؾ عندما يقصد المتكمـ أف يخوؼ مف ىو دونو قدرا ومنزلة عاقبة القياـ التهديد-

 بفعؿ ال يرضى عنو المتكمـ، كقولؾ لمف ىو دونؾ "ال تقمع عف عنادؾ".

فالمالحظ أف دالالت التي تخرج إلييا صيغة  النعي أقؿ مف الدالالت االستمزامية لصيغة  

بدوره  " الفارؽ في شيوع االستعماؿ بيف الصيغتيف ،وىو فارؽ قد يعوداألمر ويرجع ذلؾ إلى

إلى طبيعة العالقة بيف األمر والنيي ،وىي طبيعة أدت إلى أف تكوف صيغة األمر مغنية 

،أي أف معظـ  الكالـ يأتي (2)أحياف كثيرة ،فاألمر بالشيء نيي عف مقابمو"في عف النيي 

 بصيغة األمر الذي في مقابميا لكؼ والنيي.

 :المعاني المستمزمة عن أسموب االستفهام 

إلى دالالت مستمزمة مغايرة لداللتو التي وضع إف أسموب االستفياـ أكثر األساليب انتقاال 

 .(3)ليا

 معناه الحقيقي فتحدث"سيبويو"عف الستعماؿ االستفياـ في غيروقد تعرض القدامى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11سورة الحجرات/_ (1)

حسام أحمد قاسم،تحوٌالت الطلب ومحددات الداللة مدخل إلى تحلٌل الخطاب النبوي الشرٌؾ،دار (_2)

 .86،ص1،2007األفاق،القاهرة،ط

 .111_ٌنظر،المرجع نفسه،ص(3)
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 عالما باإلجابة نحو تفسيره لقولو تعالى:}أـ اتخذ مما ؿوكوف السائف االستفياـ مجازيا ،كو 
،فيقوؿ "قد عمـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ والمسمموف أف اهلل (1)يخمؽ بنات وأصفكـ بالبنيف{

ليبصروا ضاللتيـ أال ترى أف الرجؿ  عز وجؿ لـ يتخذ ولدا،ولكنو جاء عمى حرؼ االستفياـ
دة أحب إليو مف الشقاء  وأف يقوؿ لمرجؿ :السعادة أحب إليؾ أـ الشقاء؟وقد عمـ أف السعا

 . (2)وؿ سيقوؿ:السعادة ،ولكنو أراد أف يبصر صاحبو وأف يعممو"ئالمس

ي كما يرى في ذلؾ صاحب الكشاؼ" أف اليمزة في ىذه اآلية السابقة )أـ اتخذ(ى       
 اإلنكار تجييال ليـ و تعجيبا مف شأنيـ ،حيث لـ يرضوا بأف جعموا اهلل عباده جزاءا حتى 

 .(3)"ر الجزأيف،وىو اإلناث دوف الذكورجعموا ذلؾ الجزء ش

 (4)وعميو نوجز الدالالت التي ينقؿ إلييا االستفياـ فيما يمي:       

وكنتـ أمواتا فأحياكـ ثـ يميتكـ ثـ كما جاء في قولو تعالى:}كيؼ تكفروف باهلل التعجب:-

،فإف األصؿ ىذا االستفياـ بيذه األداة عف الحاؿ،لكف في ىذه (5)يحييكـ ثـ إليو ترجعوف{

اآلية لـ يستفيـ بيا عف الحاؿ إذا المعنى كيؼ تكفروف باهلل ومعكـ ما يصرؼ عف الكفر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16_سورة الزخرؾ/(1) 

 .173،د ت،ص1_سٌبوٌه،الكتاب،تح:عبد السالم محمد هارون،دار الجٌل،لبنان،ط(2)

 حقائق التنزٌل وعٌوب األقاوٌل فً وجوه التأوٌل،شرحه: الزمخشري،الكشاؾ عن_(3)

 .149،دت،صٌوسؾ الحمادي  مكتبة مصر 

، ومحمد بدري عبد الجلٌل،تصور المقام فً 99المتوكل، دراسات فً نحو اللؽة العربٌة الوظٌفً، ص _ٌنظر،أحمد(4)

 .90-77البالؼة العربٌة،ص

 .28_سورة البقرة/(5)
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 ويدعو إلى اإليماف ،فكانت الداللة لمتعجب واإلنكار.

،ومف وذلؾ عندما تخرج أداة االستفياـ لمنفي ال لطمب العمـ بشيء كاف مجيوالالنفي:-

،ظاىر ىذه اآلية االستفياـ (1)شواىد في قولو تعالى:}ىؿ جزاء اإلحساف إاّل اإلحساف{

 والمعنى النفي وليس جزاء اإلحساف إاّل اإلحساف.

نسوه مف قبؿ قد كما جاء في قولو:}ىؿ ينظروف إاّل تأويمو يوـ تأويمة يقوؿ الذيف التمني:-

فنعمؿ غير الذي كنا نعمؿ قد  فيشفعوا لنا أو نردجاءت رسؿ ربنا بالحؽ فيؿ لنا مف شفعاء 

،فيـ يتمنوف أف يكوف ليـ شفعاء فيردوا (2)وا أنفسيـ وضّؿ عنيـ ما كانوا يفتروف{خسر 

 بشفاعتيـ.

وىو حمؿ المخاطب عمى اإلقرار و االعتراؼ بأمر قد استقر عنده عمى أف يكوف التقرير:-

ذ أخذ ربؾ مف  المقرر بو تاليا ليمزة االستفياـ،ومف أمثمتو في القرآف الكريـ قولو تعالى:}وا 

نبي آدـ مف ظيورىـ ذريتيـ وأشيدىـ عمى أنفسيـ ألست بربكـ قالوا بمى شيدنا أف تقولوا يـو 

 .(3)القيامة إّنا كنا عف ىذا غافميف{

 ـىو استخداـ االستفياـ في عير معناه الحرفي لمداللة عمى ما يتجمى بو: التعظيم-

 
 .60الرحمن/ _سورة(1)

 .53_سورة األعراؾ/(2)

 .172سورة األعراؾ/_(3)



 الفصل األول:                             االستمزام الحواري في الثقافتين الغربية والعربية. 

 

 55 

 مف صفات كالشجاعة  والكـر والسيادة كقوؿ المتنبي:وؿ عنو ئالمس

"م ْف لممحافؿ والجحافؿ و الس ر ى       فقدت بفقدؾ نّيرا ال يطمع؟"
(1). 

السائؿ بو، لمداللة عمى ضالة المسئوؿ عنو وصغر شأنو مع معرفة المتكمـ أو التحقير:-
ىذا؟أي شيء حقير قميؿ، وكما جاء في قوؿ  فيسأؿ عنو ويصبح في غير العاقؿ نحو:"ما

 المتنبي:

 البيض أـ أباؤه الصيد.و   مف عمـ األسود الزنجي مكرمة      أقوم  

 . (2)مردود؟ فِ يْ مس  في يد النّخاس دامية          أـ قدره وىو بالفِ  نو  أـ أذْ 

نما يريد أف وفيو ال يطمب التشويق:-  السائؿ العمـ بشيء ال يكوف معموما لو مف قبؿ،وا 

 يوجو المخاطب ويشوقو إلى أمر مف األمور نحو قولو تعالى:}يأييا الذيف آمنوا ىؿ أدلكـ 

 ،أدلكـ استفياـ جاء لغرض التشويؽ.(3)تنجيكـ مف عذاب أليـ{عمى تجارة 

 أف يوقع بينكـ العداوة والبغضاء فيكما جاء في قولو تعالى:}إّنما يريد الشيطاف األمر:-

، فيؿ أنتـ منتيوف (4)والميسر ويصدكـ عف ذكر اهلل وعف الصموات فيؿ أنتـ منتيوف{

 استفياـ يستمـز منو األمر أي انتيوا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .936،ص4،2دار نظٌر عبود،ط، ٌوسؾ فرج عاد  أبو الطٌب المتنبً،دٌوانه شرح الٌازجً،مراجعة_(1)

 .960،ص2المصدر نفسه،_(2)

 .10/ _سورة الصؾ(3)

 .91سورة المائدة/_(4)
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أدواتو"أال" بفتح اليمزة وتخفيؼ الالـ  :ومعناه طمب الشيء بميف ورفؽ،ومفالعرض-

عمى بفتح اليمزة وتخفيؼ الميـ،وتختص كمتا األداتيف إذا كانت لمعرض بالدخوؿ و"أما"

الجممة الفعمية،وذلؾ عمى نحو قولو عز وجؿ:}وال يأتؿ أولوا الفضؿ منكـ والسعة أف يؤتوا 

أولى القربى والمساكيف والمياجريف في سبيؿ اهلل وليعفوا وليصفحوا أال تحّبوف أف يغفر اهلل 

 .(1)لكـ  واهلل غفور رحيـ{

"لوجدناه أنو يؤمف بو  ولو تصفحنا كتاب السكاكي"مفتاح فرعية"في  جود معاف أو"أغراضالعمـو

األصمية"،وأف الذي يؤطر االنتقاؿ مف المعنى األصمي إلى المعنى  مقابؿ المعنى أو"المعاني

الفرعي ىو شروط أداء العبارات الطمبية في مقامات غير مطابقة ،ومف ثمة فإف اإلخالؿ 

،فيقوؿ  بمبدأ شروط اإلجراء عمى األصؿ،ىو المتحكـ في ظاىرة االستمزاـ الحواري

 .(2)السكاكي:"نقوؿ متى امتنع إجراء ىذه المعاني عمى األصؿ ،تولد منيا ما يناسب المقاـ"

بمعنى أف المعاني تتولد مف المعاني األصمية يكوف غرضيا يناسب المقاـ الذي ترد فيو 
 الجمؿ.

"واالستفياـ لطمب حصوؿ في وعف االستفياـ ومايتولد عنو مف معاف فرعية قاؿ السكاكي
الذىف،والمطموب حصولو في الذىف إما أف يكوف بحكـ شيء عمى شيء أوال يكوف ..والفرؽ 
بيف الطمب في االستفياـ وبيف الطمب في األمر والنيي والنداء واضح؛فإنؾ في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22سورة النور/_(1)

 ،)مرجع سابق(.304-303السكاكً أبو ٌعقوب،مفتاح العلوم،ص_(2)
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االستفياـ تطمب ما ىو في الخارج ليحصؿ في ذىنؾ نقش مطابؽ لو،وفيما سواه تنقش 

ذىنؾ ثـ تطمب أف يحصؿ لو في الخارج مطابؽ، فنقش الذىف في األوؿ تابع وفي الثاني في

 . (1)متبوع"

ممة استفياـ ىذه الشروط جميعيا فإف االستفياـ يكوف ج فمفاد مف ىذا أنو إذا حممت       

أصميا أما إذا لـ تنضبط لشروط ؛فإنما تخرج لمعنى آخر جديد،إذف فمحدد المعنى مف ليس 

 الصبغة أي كيؼ تقاؿ الجممة؟بؿ المقاـ الذي تقاؿ فيو،ومف أمثمة ذلؾ نذكر:

تضيع امتنع االستفياـ تضيع؟في مقاـ ال يسع إمكاف لتصديؽ بوجود  حؿ لي مف:إذا قمت-
 ،وولد بمعونة قرائف األحواؿ معنى التمني.

ذا-  .(2)أجئتني؟امتنع االستفياـ عف المجيء وولد بمعونة القرينة التقرير:ؾقمت لمف جاء وا 

إذف قد اىتـ العديد مف العمماء بالمعاني المتفرعة عف المعنى األصمي لالستفياـ       
رأيناىا:التعجب، النفي، التمني، التقرير، التعظيـ، التحقير، التشويؽ، نذكرىا فيما يمي كما 

األمر، العرض، كما ىناؾ أغراض أخرى نذكر منيا: 
 .(3)النيي،التوبيخ،التعجيز،الدعاء،التحدي...

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .305،صالسابقالمصدر _(1)

 .305لتوسع أكثر،ٌنظر،مفتاح العلوم للسكاكً،ص_(2)

وأحمد المتوكل، دراسات فً نحو اللؽة العربٌة الوظٌفً، 172العلوم،ص  ٌنظر فٌما ٌخص هذه األؼراض:مفتاح_(3)

 .132-127ص،1،2007،وحمٌد آدم ثوٌنً،البالؼة العربٌة المفهوم والتطبٌق،دار المناهج،األردن،ط99ص
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 سموب النداء:المعاني المستمزمة عن أ 

" النداء مف األساليب اإلنشائية الطمبية وىو طمب اإلقباؿ مف الداعي إلى المدعو وأدواتو  

،وقد تخرج أحيانا ىذه األدوات عف دالالتيا الموضوعة ليا (1)يا،وأيا وىيا وغيرىا...

وقربو مف فقد:"تستخدـ أداتا القريب اليمزة وأي لمناداة البعيد في إشارة إلى حضوره في الذىف 

القمب،السيما إذا كاف لفظ الجاللة )يا اهلل(وتعوض عف الياء في ندائو أحيانا الميـ فتقوؿ 

 .(2))الميـ(عمى أف تكوف الميـ مشددة "

ومنو قد يخرج أسموب النداء عف معانيو األصمي و إلى معاف أخرى تعرؼ مف سياؽ      

 (3)يما يمي:الكالـ مع وجود قرائف دالة عمييا ،ويمكف إجماليا ف

مف أمثمة النداء الذي خرج عف معناه األصمي إلى اإلغراء مثؿ قوؿ المتنبي اإلغراء:-
 مخاطبا سيؼ الدولة:

ـ  ص  يا أعدؿ الناس إاّل في معاممتي       فيؾ الخِ   .ـ  ك  والح   ـ  صْ وأنت الخ   ا

ـ  ر  أعيدىا نظرات منؾ صادقة          أف تحسب الشحـ فيمف شحمو و  
(4). 

 قولنا:يا اهلل  :مف أمثمة النداء الذي خرج عف معناه األصمي إلى االستغاثة مثؿاالستغاثة-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .261،ص2،1987،طمحمد محمد أبو موسى، دالالت التراكٌب دراسة بالؼٌة،مكتبة وهبة،القاهرة_(1)

 .113العربٌة المفهوم والتطبٌق،ص حمٌد آدم، البالؼة_(2)

 .78نشائٌة فً النحو العربً،ص،واألسالٌب اإل94لبالؼة العربٌة،صٌنظر محمد بدري عبد الجلٌل،تصور المقام فً ا_(3)

 .186،ص1المتنبً،دٌوانه،ج_(4)
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 ،طمبا لمغوث بحسب ما تدؿ عميو القرائف في السياؽ. مؤمنيف يا

 أييا الرجؿ. قولنا:أنا أفعؿ كذا نحواالختصاص:-

:وىو النظر إلى المكاف والتأسؼ عمى ما صار إليو كما في نداء األطالؿ والبكاء التذكر-

 عمييا.

:كقولو تعالى:}إنا أنذرناكـ عذابا قريبا يوـ ينظر المرء ما قدمت يداه ويقوؿ التحسروالتوجع-

ويتوجع عما ىو عميو "يا ليتني كنت ترابا"الكافر يتحسر ،فينا (1)الكافر يا ليتني كنت ترابا{

.  اليـو

 :كما جاء في قولو تعالى:}قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبؿ ىذا أتنيانا أف نعبدالتوبيخ-

 .(2)و إننا لفي شؾ مما تدعونا إليو مريب{ أبائناما يعبد 

 كثيرا ما يوضع النداء موضع التعجب،فيخرج عف معناه األصمي ومف أمثمتو مفالتعجب:-
الشواىد:القرآف قولو تعالى:}يا حسرة عمى العباد ما يأتييـ مف رسوؿ إال كانوا بو 

 ،وىو باب وضع النداء وضع التعجب.(3){وفءيستيز 

فيذه ىي أىـ المعاني التي يخرج غمييا أسموب النداء،حيث تضيؼ لمجممة دالالت أخرى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40_سورة النبأ/(1) 

 .62_سورة هود/(2)

 .30سورة ٌس/_(3)
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 مستمزمة عف داللتيا الحرفية ،يتـ إدراكيا مف السياؽ.

 لمعاني المستمزمة عن أسموب التمني:ا 

فالتمني ىو أيضا طمب حصوؿ الشيء عمى سبيؿ المحبة، والشيء المطموب يكوف         

فإذا امتنع إجراءه عمى ،(1)ويدخؿ فيو ماال سبيؿ إلى تحقيقو في التمني دائما غير متوقع

 األصؿ تولد منو ما ناسب المقاـ ؛فيقدـ لنا "السكاكي" مثاال عف ذلؾ:

كما إذا قمت لمف ىمؾ ىمو:ليتؾ تحدثني فقد امتنع إجراء التمني عمى أصمو،فتطمب        

الحاؿ معنى الحديث مف صاحبؾ غير مطموع في حصولو،وولد بمعونة قرينة 

 ؛فيخرج أسموب التمني عف معانيو األصمية إلى معاف أخرى نوجزىا فيما يمي:(2)السؤاؿ

األصؿ في التمني أف يكوف المتمني غير متوقع كأف يكوف مستحيال أو ممكنا التحضيض:-
بعيدا،فإذا كاف متوقعا نحو:ليتؾ تفعؿ كذا القريب منتظر، تحوؿ األسموب لمداللة عمى 

 .(3)التحضيض

تخمؼ ىذا العنصر تحوؿ المعنى غمى :إف التمني متعمؽ بالمستقبؿ ؛فإذا الندم أو التحسر-
،ومف (4)التنديـ إذا كاف متصال بالمخاطبإذا كاف الفعؿ متصال بالمتكمـ ،و داللة الندـ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .194أبو موسى، دالالت التراكٌب دراسة بالؼٌة،ص محمد محمد _(1)

 .171السكاكً،مفتاح العلوم،ص،ٌنظر_(2)

 .184حسام أحمد قاسم،تحوٌالت الطلب ومحددات الداللة مدخل إلى تحلٌل الخطاب النبوي الشرٌؾ،ص ،ٌنظر_(3)

 .184ٌنظر،المرجع نفسه،ص_(4)



 الفصل األول:                             االستمزام الحواري في الثقافتين الغربية والعربية. 

 

 61 

ـو يعض الظالـ عمى يديو يقوؿ تعالى:}ويالمواضع التي جاء فييا التمني بمعنى الندـ،قولو 

ىاتو أىـ األغراض التي يخرج إلييا أسموب التمني (1)ليتني اتخذت مع الرسوؿ سبيال{يا

 لمداللة إف المستمزمة منو.

 ير الطمبي: غني اإلنشاء االمعاني المستمزمة عن مع_ب(

تخرج كميا عف داللتيا الحرفية إلى معاني أخرى  إف أقساـ اإلنشاء الطمبي          

مستمزمة ،كما أف أقساـ اإلنشاء غير الطمبي تخرج ىي األخرى عف معانييا األصمية إلى 

التعجب،أسموب المدح  معاف مستمزمة ،ومف أقساـ اإلنشاء غير الطمبي نذكر ما يمي:أسموب

 والذـ.

 :المعاني المستمزمة عن أسموب التعجب 

،والتعجب عمى (2)ث عبر عنو الزركشي بعنواف "وضع النداء موضع التعجب"حيالنداء:-

 طريؽ النداء يأتي عمى وجييف:

 تعجبا مف كثرتيا.ǃلمماء فيتعجب منو بنداء جنسو مثؿ:يا أف يرى المتعجب أمرا عظيما،-

أو أف نسمع قصيدة ǃلمعمماء أف يرى أمر يستعظمو، فينادي مف لو نسبة إليو نحو:يا-
ǃلمشعراء فنقوؿ:يا

(3). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .27سورة الفرقان/_(1)

 .353/ص3ه،1391الزركشً،البرهان فً علوم القرآن،تح:محمد ابو الفضل إبراهٌم،دار المعرفة،لبنان،_(2)



 الفصل األول:                             االستمزام الحواري في الثقافتين الغربية والعربية. 

 

 62 

يعرؼ االستفياـ بأنو:"طمب حصوؿ صورة الشيء في الذىف؛فإف  االستفهام التعجبي:-

اّل فيو  كانت تمؾ الصورة وقوع نسبة بيف الشيئيف أوال وقوعيا،فحصوليا ىو التصديؽ وا 

الفيـ،وعميو فقد يخرج مف دائرة الطمب إلى دائرة التعجب أي يراد بالسؤاؿ طمب  (1)التصور"

،فيو تعجب (2)(عبدا إذا صمى{9الذي ينيي) أرأيتكما في قولو تعالى:}ومف أمثمة ذلؾ،كما

(وأصحاب 8،وكذلؾ في قولو تعالى:}فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة)لممخاطب

،والمراد ىنا تعجب السامعيف مف شأف الفريقيف فخامة (3)({9المشئمة ما أصحاب المشئمة)

 وفظاعة.

 صار  في )النداء و االستفياـ(. جزناىا باخت فيذه ىي أىـ المعاني المستمزمة عف التعجب أو

 :المعاني المستمزمة عن أسموب المدح والذم 

 يقوؿ ابف جني:" اعمـ أف نعـ و بئس فعالف ماضياف غير متصرفيف،ومعنا ىما  

 ،أي أف كؿ مف "بئس ونعـ"مرتبطاف بشعور المرسؿ حيث يفصح (4)المبالغة في المدح والذـ "

 اتجاىو بالرضا أو باالشمئزاز،وقد يخرج ىذا األسموب عفبيما بصفة مبالغة عف ما يشعر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18،ص1985_الجرجانً ،التعرٌفات،دار الكتب العلمٌة،بٌروت،د ط،(1)

 .10-9سورة العلق/_(2)

 .9-8سورة الواقعة/_(3)
 .200،ص2،1985ط :حامدالمؤمن،عالم الكتب المصرٌة،_ابن جنً،اللمع فً العربٌة،تح(4)
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 داللتو األصمية إلى معاف أخرى نذكر أىميا فيما يمي:

ومثالو في قولو تعالى:}وترى كثيرا منيـ يسارعوف في اإلثـ والعدواف وأكميـ توكيد القسم:-

،وىذه اآلية توكيد قسـ في ذـ ما كاف الييود يعممونو مف (1)الّسحت لبئس ما كانوا يعمموف{

 .(2)مسارعتيـ في اإلثـ و العداوف واكؿ السحت{

فيفسر قولو تعالى:}ترى كثيرا منيـ يتولوف الذيف كفروا لبئس ما قدمت ليـ أنفسيـ            

الفعؿ الذي قسـ مف اهلل تعالى ،ذكره في ذـ (3)أف سخط اهلل عمييـ وفي العذاب ىـ خالدوف{

محارمه ،وقتل أنبٌاء هللا ورسله كانوا يفعموف مف تركيـ االنتياء عف معصيتو ،وركوب
(4)

. 

ف كاف كبر عميؾ :عمى معنى عظـ وشؽ ر  بْ داللة ك            ومف ذلؾ قولو تعالى:}وا 

إعراضيـ فإف استطعت أف تبتغي نفقا في األرض أو سمما في السماء فتأتييـ بأية ولو شاء 

ف كاف عظـ وشؽ عميؾ(5)لجمعيـ عمى اليدى فال تكونف مف الجاىميف{اهلل  يا -،بمعنى وا 

 .(6)إعراض المشركيف عنؾ، و انصرافيـ عف تصديقؾ-محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62سورة المائدة/_(1)

 .6/298ه،1405محمد بن جرٌر،جامع البٌان فً تأوٌل القرآن،دار الفكر،بٌروت، ٌنظر،الطبري_(2)

 .76سورة المائدة/_( 3)

 6/320ٌنظر،جامع البٌان عن تأوٌل القرآن،_(4)

 .35سورة األنعام/_(5)

 .7/320ٌنظر،جامع البٌان عن تأوٌل القرآن،_(6)
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الطمبي وغير الطمبي كانت نشاء بنوعيو اصؿ القوؿ فييا معنى أف مباحث اإلوح      

 مثارأخذ ورد بيف الدارسيف العرب ،وقد أخذ حيز كبير مف انشغاالتيـ في المباحث التي تخرج

مستمزمة ،وكانت عنايتيـ بيا فائقة خاصة مف الدارسيف  صيغيا وتعابيرىا إلى دالالت أخرى

 ،والسكاكيلمعنىرجاني والتي يدعوىا بمعنى االقدماء منيـ ،كما أشرنا إلى السكاكي والج

،فالمعاني الثواني كما سماه (1)الثواني"بمسألة كيفية االنتقاؿ مف المعاني األوؿ إلى المعاني 

العرب تقابؿ المعاني المستمزمة كما سماه غرايس؛فيي تتولد متى امتنع إجراء المعاني 

 األصمية إلى معاف فرعية مستمزمة.

بدرس التداولي واىتمت بالبعد  ىتماـقفت لالىناؾ عّدة دراسات عربية و  كما أف          

 لمغة،فعنوا بأطراؼ التواصؿ ومقاصد المتكمميف وحاؿ المخاطب ومقاـ الخطاب. ستعماليأال

 :صديق عند طه عبد الرحمنمبدأ الت-(4 

اختمفت الرؤى في معالجة القضايا التي أثارىا الباحثيف المعاصريف منيـ عمى سبيؿ المثاؿ 
خـ العربي في التفكير وذلؾ مف ز الرحمف"حيث انطمؽ مف التراث ال "طو عبدنذكر:الدكتور 

قولو:"السبيؿ إلى تقويـ الممارسة التراثية ما لـ يحصؿ االستناد إلى مجاؿ تداولي متميز عف 
 خالؿ بيا إلى أفاتدة يؤدي اإلغيره مف المجاالت بأوصاؼ خاصة ومنضبطة بقواعد محد

.حيث أف "طو عبد الرحمف"منيجا جديدا في التفكير دعامتو (2)تضر بيذه الممارسة"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .586التحلٌل الوظٌفً،صضوء  صالح الدٌن مالوي،التراكٌب النحوٌة فً_(1)

 .243،ص2،2005ط _طه عبد الرحمن،تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث ،المركز الثقافً العربً،المؽرب،(2)
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جتيدنا قدر المستطاع في األخذ االمعرفة العربية الخالصة ويتجمى ىذا في قولو:"األساسية
في التنظيرلموضوع ىذا البحث أسباب المغة العربية في التعبيرو التبميغ ،ووظفناىا ب

 .(1)]كتابو:في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ[

يس"والمتمثؿ في "مبدأ ابدأ التعاوف الذي اقترحو "بوؿ غر كما أّنو قد اقترح مبدءا مكمال لمم
التصديؽ"واعتبار الصدؽ واإلخالص يجمع فيو بيف الجانب التبميغي والتيذيبي مع مراعاة 
التعاوف،حيث اتخذ ىذا المبدأ أصولو مف التراث اإلسالمي صورا مختمفة منيا:"مطابقة القوؿ 

 .(2)لمفعؿ"و"تصديؽ العمؿ لمكالـ"

بيف لو أف مبدأ التعاوف والقواعد المتولدة منو ال تضبط إال الجانب التبميغي مف وكذلؾ ت
 الخطاب في حيف أىممت الجانب التيذيب منو،ويمكف صياغة ىذا المبدأ"مبدأ

ثناف:أوال:"نقؿ ،فقواـ ىذا المبدأ عنصراف ا(3)التصديؽ"في:"ال تقؿ لغيرؾ قوال ال يصدقو فعمؾ"
القوؿ"الذي يتعمؽ بالجانب  ،ثانيا:"تطبيؽميغي مف المخاطبة القوؿ"ويتعمؽ بالجانب التب

 التيذيبي.

 القواعد المتفرعة عن مبدأ التصديق:-

 وىي:(4)وقد أخذىا مف كتاب "أدب الدنيا والديف"من الجانب التبميغي: _أ(

 أف يكوف الكالـ داع يدعو إليو إما في اجتالب نفع أو دفع ضرر.-1

 في موضعو ويتوخى لو إصابة فرصتو.أف يوظؼ المتكمـ الكالـ -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29ص،2،2000العربً،المؽرب،ط طه عبد الرحمن،فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم،المركز الثقافً_(1)

 .216ٌنظر،للسان والمٌزان أو التكوثر العقلً،ص_(2)

 .249ٌنظر:المرجع نفسه،ص_(3)

                                                 . 249،نقال من "اللسان والمٌزان"،ص266لبنان،ص-_كتاب الدنٌا والدٌن،المارودي،دار الفكر،بٌروت(4)
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 أن ٌكون الكالم على قدر حاجته.- 3

 .(1)أف يتخير المفظ الذي يتكمـ بو-4

 فيرى طو عبد الرحمف أف ىذه القواعد كميا تدور في فمؾ ما يسمى مبدأ التعاوف           

 (2)الصدؽ"،وىي كاآلتي: والقواعد المتفرعة منو إال قاعدة الكيؼ أو"قاعدة

 .ىدؼ معيف ؛ألف كمييما يشترط تحديدتقـو مقاـ قاعدة مبدأ التعاوف:لى القاعدة األو 

 العالقة،أي تقضي أف يكوف لكؿ مقاـ مقاؿ يناسبو.تقـو مقاـ قاعدة :ة الثانيةالقاعد

 كتفاء بما ىو ضروري.ـو مقاـ قاعدة الكـ،فيي توجب االتق :القاعدة الثالثة

 تقـو مقاـ قاعدة الجية فيي تشترط مراعاة صحة المعاني والفصاحة واأللفاظ :القاعدة الرابعة

 اف مختؿ المعنى ومستغمؽ،فإذا خرج الكالـ عف ىذه القواعد كتباع أساليب الوضوحإ و

 المفظ.

 ب( القواعد المتفرعة عن مبدأ التصديق من الجانب التهذيب:

قواعده"طو عبد الرحمف"مف التراث اإلسالمي العربي ويجمميا في ثالث قواعد مع وقد استنبط 
 (3)صياغتيا عمى مقتضى قواعد التخاطب المعمومة:

 ير.غإلى القصدؾ في كؿ قوؿ تمقي بو  دلتتفققاعدة القصد:-
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .250للسان والمٌزان ،صا،عبدالرحمن ،طهٌنظر_(1)

 .250_ٌنظر:المرجع نفسه،ص(2)

 .58-57_طه عبد الرحمن،مفهوم التخاطب بٌن مقتضى التبلٌػ ومقتضى التهذٌب،ص(3)
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 لتكف صادقا فيما تنقمو إلى غيرؾ._ قاعدةالصدق:

 :لتكف في توددؾ لمغير متجردا مف أغراضؾ.قاعدةاإلخالص-

التأدب مف"قريبة ال تختمؼ عف قواعد مبدأونالحظ أف ىذه القواعد التي اقترحيا "طو عبد الرح

 ومبدأ التواجو التي رأيناىا سابقا.

مبدأ التصديقعنده مف رحـ الدراسات التراثية وقد تتميز بخصائص معينة لعؿ قد ولد إذف  

يرتقي بالجانب التيذيب مف المخاطبة ارتقاء ،إذ بفضمو يخرج ىذا التيذيب مف مرتبة ا:"أبرزى

التأدب االجتماعي المغرض والذي ال يتجاوز الكياسة والمجاممة إلى مرتبة التخمؽ المخمص 

الذي ينشد الكماؿ في السموؾ،وال أدؿ عمى ذلؾ مف أف عمماء المسمميف،كمما اشتغموا بيذا 

 .(1)بيـ ذلؾ إلى االشتغاؿ بما أسموه بآفات الكالـ أقبح مساوئ األخالؽ"الجانب،أفضى 

 خصائص االستمزام الحواري:-(5  

ال جـر أف المتكمـ ال يقـو بعممية بناء الكالـ في عزلة تامة عف مخاطبو بؿ عمى ضوء 

معرفة مسبقة بشخصية ىذا المخاطب ومقدرتو العممية والمعرفية واالجتماعية لما في ذلؾ مف 

أىمية قصوى في بناء الفرضيات التأويمية التي يقـو بيا المخاطب مسبقا،فكأف المتكمـ يبني 

وقيا إلى مخاطب يفترض فيو مسبقا امتالكو آلليات منطقية طبيعية معانيو ويس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)
 .253ٌنظر:المرجع السابق، ص_
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،وقواعد خطابية بالغية تمكنو مف إدراؾ ما يتضمنو الكالـ مف معاني غير واستداللية

 .(1)مباشرة

،وعممية تأويؿ ىذا الكالـ نشاط متعدد ألطراؼ فيقوؿ طو عبد الكالـ بناءإف        

الرحمف:"إف إنشاء  الكالـ مف لدف المتكمـ،وفيمو مف لدف المخاطب،عمميتاف ال انفصاؿ 

ألحدىما عف األخرى ،وانفراد المتكمـ بالسبؽ الزمني ما كاف يمـز عنو انفراد بتكويف مضموف 

الدالالت  المتكمـ في النطؽ حتى يقاسمو المخاطب دالالتو ؛ألّف ىذه يشرع الكالـ،بؿ ما أف

وتتكاثر الخطابٌة ال تنزل على ألفاظها نزول المعانً على المفردات فً المعجم وإنما تنشأ

 .(2)وتتقمب وتتعرؼ مف خالؿ العالقة التخاطبية"

اطب حؽ في سمؾ سبيؿ          االستمزاـ،فالمخاطب يحؽ لو إذف لكؿ مف المخاِطب والمخ 

التعبير بطريقة  غير مباشرة كمما رأى ذلؾ،وعمى المخاط ب أف ال يكتفي بالمعاني الظاىرة أو 

خصائص االستمزاـ يمكف إجماليا  الحرفية بؿ يسعى إلى إدراؾ المعاني الضمنية،ومنو فإفّ 

 فيما يمي: 

مـ إلى إضافة ما مف شأنو أف يسد إف االستمزاـ قابؿ لإللغاء ،ويحدث ذلؾ إذا عمد المتك-1

الطريؽ أماـ المخاطب وىو يتييأ لمدخوؿ في عممية التأويؿ بغية الوقوؼ عمى المعاني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/98الل،سرحان،طرق التضمٌن الداللً والتداولً فً اللؽة العربٌة وآلٌات االستد _ٌنظر،إدرٌس(1)

 .50_طه عبد الرحمن،فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم،ص(2)
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قرأت تقوؿ قارئة لكاتب مثال:لـ أقرأ كؿ كتبؾ،فقد يستمـز ىذا الكالـ أنيا  ،كأفّ الضمنية لمعبارة
ني لـ أقرأ أي كتاب مف كتبؾ،فيكوف بذلؾ ردىا إلغاء ألي حقيقة أنّ بعضيا ،أما إذا قالت:ال

 .(1)استمزاـ

الداللي:مما مف شأنو أف يجعؿ  االستمزاـ ال يقبؿ االنفصاؿ عف المحتوى القضوي-2      
،فال ال بالصيغة المغوية التي قيؿ بيااالستمزاـ الحواري متصال بالمعنى الداللي لما يقاؿ 

 ينقطع مع استبداؿ مفردات أو عبارات بأخرى ويتضح ذلؾ جميا مف خالؿ المثاؿ اآلتي:

 ال أريدؾ أف تتسمؿ إلى غرفتي عمى ىذا النحو.-

 ،ولكف أمشي عمى أطراؼ أصابعي خشية أف أحدث ضوضاء.أنا ال أتسمؿ-

إف عدـ الرضا عمى ىذا السموؾ ما يزاؿ قائما،وىو ما يستمزمو عمى الرغـ مف تغير       
 .(2)الصياغة في القوؿ الثاني

مختمفة،فاالستمزاـ متغير ولتوضيح  زاماتيمكف لالستمزاـ الواحد أف يؤدي إلى استم-3  
 نسوؽ المثاؿ اآلتي:إذا سألت شخصا كـ عمرؾ فيذا يستمـز مجموعة مف الدالالت:األمر 

أو توبيخ عمى نوع مف السموؾ ال ترضاه أو حث المسئوؿ عمى اتخاذ قراره وأف طمب العمم-
 يتحمؿ عواقب اختياراتو.

يقدر االستمزاـ حسب المقاـ الذي ينشئ فيو القوؿ أو الكالـ، كما رأينا في المثاؿ -4   
 السابؽ:قد يكوف مقاـ يستدعي السؤاؿ عف العمر،أو مقاـ يستدعي التوبيخ أو مقاـ يستدعي 

 .(3)الحث واإلرشاد

 .40-38_ٌنظر،محمود أحمد نخلة،أفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر،ص(1) 

 .39_المرجع نفسه،ص(2)

 40ٌنظر محمود نخلة ,أفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر,ص – (3)
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وعميو فإف المتحكـ في استمزاـ المعنى الضمني وغير المباشر مف العبارات الصريحة ىو 

 المقاـ الذي تقاؿ فيو.

وفي ختاـ ىذا الفصؿ نستنتج أف االستمزاـ الحواري ىو مف أبرز القضايا التداولية،        

وآلية مف آليات التحميؿ والدرس التداولي ؛فيو ييتـ بالمعنى ويدرس الكيفية التي يتـ االنتقاؿ 

،وقد أصبح ىذا البحث نظرية ليا منيجيا  بيا مف المعنى الحرفي إلى المعنى المستمـز

بعد االقتراحات التي جاء بيا بوؿ غرايس والمتمثمة في"مبدأ التعاوف" وما  التحميمي خاصة

يتفرع عنو مف قواعد،وتمؾ االقتراحات المختمفة التي طرحت مبادئ مكممة لو سواء الثقافة 

 الغربية أو الثقافة العربية.

لخطاب النبوي الشريؼ"في الفصؿ الثاني ومعرفة اوسنحاوؿ تطبيؽ ىذه النظرية عمى      

 مدى إخضاع ىذا النص إلى التحميؿ التداولي بآلية االستمزاـ الحواري. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 المعانــي المستلزمـة مـن الحديث النبوي الشريــف.         

 

 تعريف الحديث لغة واصطالحا. _  (1
 _بالغة النبي صلى اهلل عليه وسلم. (2
 _الحوار وأهميته في الحديث النبوي الشريف. (3
 الصورة البيانية بين المعنى الصريح والمعنى المستلزم_ (4
في الحديث النبوي الشريف من األساليب  _الدالالت المستلزمة (5

 ."الخبرية واإلنشائية"
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 الحديث النبوي الشريف:_

 لقد تطرقت عدة مصادر كمراجع إلى تعريؼ الحديث النبكم الشريؼ.  

 _تعريف الحديث:(1

عرفو ابف منظكر في لساف العرب بأنو:"إطالؽ الحديث عمى الكالـ بعد فرعا مف _لغة:

ـ التحديث ،كىك الذم ىك نقيض القديـ"،كجاء في كميات أبي البقاء أف الحديث ىكاساألصؿ 

 لرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ.اخبار ثـ سمي بيكؿ قكؿ أك فعؿ أك تقرير ينسب إلى اإل

استعمؿ القرآف الكريـ مصطمح الحديث بيذا المعنى أم لمداللة عمى الكالـ تخصيصا  كقد

،ك جاء (1)ؿ أتاؾ حديث مكسى{:}كىمف المعنى العاـ فنجد ىذا المصطمح في قكلو تعالى

 .(2)أيضا في قكلو:}ىؿ أتاؾ حديث الغاشية{

 إصطالحا:_

الحديث النبكم عمى كؿ ما أضيؼ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف فعؿ  ؽ مصطمحأطم
مقية أك ُخمقية ،كيراد بو كذلؾ كؿ ما أضيؼ إلى صحابي أك أك قكؿ أك تقرير أك صفة خ  

تابعي ،كفي الغالب يقيد إذا أريد بو غير النبي صمى اهلل عميو كسمـ،كيطمؽ الخبر كاألثر 
ماأضيؼ إلى الصحابة كالتابعيف صمى اهلل عميو كسمـ،ك  كيراد بيما ما أضيؼ إلى النبي

 الجميكر؛كالمرفكع منو ىك المنسكب لفظو لمنبي صمى اهلل عميو كىذارأي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ".9_سكرة طو،اآلية"(1)
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،كالمقطكع ىك ما أسند أسند لمصحابي مف قكؿ كفعؿ كتقريركسمـ كالمكقكؼ ىك ما 

 .(1)لمتابعي

كقد عرؼ الحافظ بف كثير الحديث الصحيح بأنو:"المتصؿ سنده بنقؿ العادؿ الضابط عف 
عميو كسمـ أك إلى منتياه مف صحابتو أك مف مثمو ،حتى ينتيي إلى الرسكؿ صمى اهلل 

دكنو،كال يككف شاذا كال مردكدا كمعتال بعمة قادحة ،أك قد يككف غريبا،كىك متفاكت في نظـ 
 .(2)الحافظ في مجالو"

فقد لقي الحديث النبكم اىتماـ عمماء أجالء أفنكا عمرىـ في جمعة كتصنيفو كمف ىؤالء  
لييما بف إكر اإلماـ أبك عبد اهلل محمد نذ سماعيؿ البخارم كمسمـ بف الحجاج النيسابكرم ،كا 

تنسب أىـ كتب الحديث لتأتي بعدىما الصحاح األربعة األخرل،كىي سنف النسائي كابف 
 سنف الترميذم.ك داككد كابف ماجة 

إذف فالحديث النبكم ىك كؿ ما صدر مف فعؿ أك قكؿ عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كما 
 أضيؼ إليو.

 بالغة النبي صلى اهلل عليه وسلم: (_2

 قؼ في ىذا البحث لمحديث عف لغة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ألف المكضكع لف ن        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .88،ص4،1981 محاتو،دار الفكر لمطباعة،طكمصط الحديث_عمكمو ينظر،محمد عجاج الخطيب،أصكؿ(_1)
 .111،ص1،ج1996، 1_الحافظ ابف كثير،الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث،مكتبة المعارؼ،ط(8) 
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يحتاج إلى فصؿ كبير كالمقاـ اليتسع لذلؾ،كأنا لف آتي بالجديد؛ألف الحديث عف فصاحتو 

،كما تحدث عمماء البالغة كالنحك عف  نجده مبثكثا في كتب السيرة النبكية كالكتب الفقيية

 فصاحتو كبالغتو.

بالسميقة المغكية التي تأبو المحف،كبالفصاحة كالبالغة كأتقنكا كالميـ  إذا كاف العرب قد عرفكا
فألف ىذا كاف عف نظر متقدـ كتكمؼ منيـ ،كمع ىذا فيـ لـ يسممكا مف كحذقكا في شعرىـ ،

كاف اإليجاز كأكجزكا في مكضع اإلطناب كغيرىا مما عيكب الزلؿ في أقكاليـ ،فأطنبكا في م
عدت مف عيكب الفصاحة كالبالغة،إاّل أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف أفصح العرب 
مع أنو لـ يتكمؼ القكؿ كلـ يقصد تنميقو فالناظر إلى كالمو ال يجد سكل معاف ىي مف 

 .(1)إلياـ النبكة كرزانة العقؿ كالحكمة كبراعة القصد"

كقد أكرد الجاحظ كصفا بميغا لمبالغة النبكية فيقكؿ:"...كأنا ذاكر بعد ىذا فنا آخر مف  
كالمو،كىك الكالـ الذم قؿ حركفو ككثر عدد معانيو،كجؿ عف الصنعة كنّزه عف 

فكيؼ كقد عاب التشديؽ كجانب أصحاب التعقيب ،كاستعمؿ المبسكط في مكضع (2)التكمؼ"
 .(3)ر،كىجر الغريب الكحشي،كرغب عف اليجييف السكقيفي مكضع القص البسط كالمقصكر

،كىي تقع بيف إعجاز لنبكية في أعمى طبقات البالغة اإلنسانيةكعميو تقع البالغة ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .815ـ،ص8115_مصطفى صادؽ الرافعي،إعجاز القرآف كالبالغة النبكية،دار األصالة د ط،(1)

 .17،ص7،1998_عمر بف بحر الجاحظ ،البياف كالتبييف،تح:عبد السالـ ىاركف،مكتبة الخانجي،مصر،ط(8)

 .17،ص8،ج7،1998:عبد السالـ ىاركف،مكتبة الخانجي،مصر،ط&كالتبييف،تح_ينظر،عمر بف بحر الجاحظ ،البياف (3)
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القرآف كبالغة البمغاء،فكالمو صمى اهلل عميو كسمـ يتميز بحسف اإلفياـ،كبخمكه مف الكمفة 

جتماع المعانيالكبار في مف الحشك كالتكرار كالزيادة مع ا كالغمكض كالصنعة،كأيضا خمكه

 الكممات القصار.

كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أفصح الناس كأبينيـ كأحكميـ،ككانت حياتو كميا كعميو فقد 

رشادىـ في معاشيـ  ىداية كنكرا كأفعالو كأقكالو جميعيا مدادا يستيدم بو الخمؽ في سدادىـ كا 

نما كاف في تكضيح  كمعادىـ،ككالمو صمى اهلل عميو كسمـ منزه عف الخطأ كالمغك كالباطؿ،كا 

حكـ أك إرشاد إلى خبر أك تنفير مف شر،أك في حكمة ينتفع الناس بيا في  القرآف أك تقرير

 .(1)دينيـ كدنياىـ

نسب صمى اهلل عميو كسمـ الفصاحة إليو فقاؿ:"أنا أفصح العرب بيد أني مف قريش كقد 
كنشأت في بني سعد بف بكر"،كتعميمو عميو السالـ بأسباب تقكيـ المساف إلى أعمى درجة 

عمى لفظ الحديث مف لدنو،كأما قكلو عميو السالـ:"أك تبت جكامع الكالـ"،  عرفيا العرب،يدؿ
 .(2)فيحصؿ عمى ما آتاه اهلل مف حساف المعاني ككبرىا تجتمع لو تحت لفظو

كلمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أقكاؿ تدؿ عمى مبمغ عنايتو بفف القكؿ نذكر        
 ثاركف المتفيقيكف"،كقد عاب النبي الكريـ منيا:"أيادم كالتشادؽ"،كقكلو:"أبغضكـ إلي الثر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .47ص، 1،8111فالح أحمد حمد الحمداني،الصكرة البيانية في الحديث النبكم الشريؼ،مؤسسة كراؽ األردف،ط_(1)

 .46المرجع نفسو،ص_(8)
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 .(1)صمى اهلل عميو كسمـ الفداديف أصحاب األصكات العالية

بقكليا لو مما يشيف قرب كممة اكما أراد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أف ينقي المسمـ أقك 

الحديث:كىؿ يكب الناس عمى مناخرىـ في نار جينـ  اليمقى ليا باال تيكم بو في النار،كفي

متثاال لقكؿ الرسكؿ صمى ـ أف يجتيد أف يجيد كالمو جميال اإال حصائد ألسنتيـ" فعمى المسم

 . (2)قاؿ:في المساف"اهلل عميو كسمـ الذم أجاب عندما سألو"فيما الجماؿ يا رسكؿ اهلل؟ف

كبيذا فكيؼ ال يككف حرصو صمى اهلل عميو كسمـ عمى كالمو كىك الذم كاف شديد          

الحرص عمى أف يككف كالـ المسمميف جميال،كمف ىنا نعرؼ أف مبمغ السر التي في كالمو 

 كاإلرشاد،اإلقناع الذم ينيض خير نيكض بميمتو البيانية في اإلبالغ كالتكضيح،النصح

كالتأثير،كيؼ كىك المبعكث لحمؿ رسالة خالدة في األمة العربية تعتز بالفصاحة كتتبارل في 

البالغة كتمجد البياف،كىذا ما جعمو يستعمؿ الكسائؿ الفنية في البياف ،كاعتمد العديد مف 

الكسائؿ المختمفة في اإليضاح كالتأثير التي تتالءـ مع مقتضى الحاؿ حيث ميمتو التعميمية 

 بالغية.  كاال

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .31،ص1_ينظر،عمر بف بحر الجاحظ،البياف كالتبييف،ج(1)
 .47_ينظر،المرجع نفسو،ص(8)
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 _الحوار وأهميته في الحديث النبوي:(3

لمحكار أىمية في الحياة البشرية ككنو كسيمة لعرض األفكار ك التكاصؿ بغير           

تعصب أك جدؿ،كمحاكلة اإلقناع بالتي ىي أحسف كبيدكء،فيقكؿ بعض الباحثيف عف أىمية 

:"يكتسب الحكار أىميتو مف خالؿ ككنو كسيمة لمتآلؼ كالتعاكف،كبديال عف سكء الفيـ الحكار

 كالتقكقع كالتعسؼ كالفرقة كالصراع،كبذلؾ يصبح الحكار ضركرة طالما تفاعؿ الناس كتدافعكا 

 .(1)كاختمفت انتماءاتيـ،كمصمحيـ كأفكارىـ كمشاعرىـ اتجاه األشياء كاألشخاص مف حكليـ"

دـ الحكار  عميو كسمـ استخصاؼ في سيرة النبكية يجد أف الرسكؿ صمى اهللفالمتأمؿ بإن
ليكشؼ عف صدقو في الدعكة إلى اإلسالـ ،فيك رسكؿ اهلل حقا كصدقا،فال يمكف  ألم 
إنساف عف كجو األرض أف يجمع في حياتو جميع الفضائؿ اإلنسانية ككسائميا  في التعامؿ 

صالة كالسالـ الذم يكحى إليو،كلكف كؿ خبير يمكنو مع الناس مثؿ ماجمعيا النبي عميو ال
أخذ فضيمة كيتميز بيا مف فضائؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ،كيؼ كقد قاؿ عز كجؿ في 

 .(2)}لقد كاف لكـ في رسكؿ اهلل أسكة حسنة لمف كاف يرجك اهلل كاليكـ اآلخر{:كتابو

صمى اهلل  عمى اإلطالؽ ،فيك فكاف صمى اهلل عميو كسمـ أفضؿ مف استخدـ الحكار         
 كفنكنو،كقد مارسيا صمى اهلل عميو  الحكار كفكائده ،كأساليبو،كآدابوعميو كسمـ يعمـ كظيفة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .81،ص1،8113_منى ابراىيـ المبكدم،الحكار فنياتو كاستراتجياتو كأساليب تعممو،مكتبة كىبة القاىرة،ط (1)

 .81ألحزاب،آيةة اسكر _(8)
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كسمـ عمى أحسف ما يككف طكاؿ حياتو مع المسمـ كالكافر،كمع الرجؿ كالمرأة،مع الشيخ 

 .(1)كالطفؿ عمى حّد سكاء

ار لتكاصؿ كالتراحـ مع اآلخريف،فيناؾ نماذج فكاف صمى اهلل عميو كسمـ يستخدـ الحك 
كثيرةكمتنكعة لمحكار ترد في أشكاؿ شتى،فكاف حكار النبي مع زكجاتو كبناتو كأصحابو 

المالئكة كمع أعدائو الكفار كغيرىـ....،كقد استخدـ في الحكار صمى اهلل عميو  معكحكاره 
كسمـ طرؽ أسمكبية حكيمة كبميغة ،قد أشار إلييا بعض الدارسيف نجد مف بينيـ 
الدكتكر"محمدالصباغ"فأجمؿ ىذه الطرؽ الحكارية في خمس نقاط:أكليا:أف يأتي بجممة تبدك 

لصحابة،كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:"أنصر أخاؾ ظالما أك ألكؿ كىمة غريبة فتستثير سؤاؿ ا
 .(2)مظمكما"

ثانييا:أف يكرد السؤاؿ بشكؿ مشكؽ يرغبيـ في الجكاب فبذكر ليـ أمرا عظيما كمقصدا 
 .(3)ىاما،كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:"أال أنبئكـ بأكبر الكبائر..."

كيناقشيـ فييا، كقكلو:"أتدركف مف  كثالثيا:أف يكجو إلى الصحابة سؤاؿ كيستمع إلى أجكبتيـ
 .(4)المفمس؟، قالكا:المفمس فينا مف ال درىـ لو ك ال متاع..."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .38زمزمي،الحكار آدابو كضكابطو في ضكء السنة كالكتاب،دار التربية كالتراث،مكة،دط،د ت،ص ينظر،يحي(_1)

 .731،ص4_صحيح البخارم،ج(8)

 .1974،ص4_المصدر نفسو،ج(3)

 .115،ص8صحيح مسمـ،ج(_4)
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كرابعيا:كىك أف يجرم حكار بيف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كبيف الصحابة رضي اهلل عنيـ، 

صمى اهلل عميو : كيككف حكارا عاديا كسؤاؿ أبي ذر رضي اهلل عنو:"أم األعماؿ أفضؿ؟فقاؿ

 .(1)كسمـ:)اإليماف باهلل كالجياد في سبيؿ اهلل..."

كآخرىا الخامسة:ىناؾ أحاديث صيغة عمى شكؿ قصص ركاىا النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

 .(2)كاألبرصعمى الصحابة لمعظمة كالعبرة كحديث األعمى كاألقرع 

كقد جاء في السيرة النبكية أف عتبة جاء إلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ فجمس إليو 
كقاؿ:"يا ابف أخي إنؾ منا كقد عممت، كأنت قد أتيت قكمؾ بأمر عظيـ ،فرقت بو جماعتيـ 

بو آليتيـ كدينيـ،ككفرت بو مف مضى مف آبائيـ،فاسمع مني  كسفيت بو أحالميـ ،كعبت
صمى اهلل عميو -أمكرا تنظر فييا لعمؾ تقبؿ منيا بعضيا،فقاؿ رسكؿ اهللأعرض عميؾ 

قؿ يا أبا الكليد: أسمع،قاؿ:يا ابف أخي إف كنت إنما تريد بما جئت بو مف ىذا األمر -كسمـ
ف كنت تريد شرفا سكدناؾ عمينا حتى ال  ماال جمعنا لؾ مف أمكالنا حتى تككف أكثرنا ماال، كا 

ف كن ف كاف الذم يأتيؾ رئيا تراه ال تستطيع نقطع أمرا دكنؾ،كا  ت تريد ممكا ممكناؾ عمينا،كا 
رده عف نفسؾ طمبنا لؾ أطباء كبذلنا فيو أمكالنا حتى نبرئؾ منو،فمما فرغ عتبة قاؿ رسكؿ 

 مني،قاؿ:افعؿ،فقرأ أقد أفرغت يا أبا الكليد؟قاؿ:اسمع-صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .855،ص1المصدر نفسو،ج(_1)

 .89-73،بيركت،ص1917- 1417، 1_ينظر،محمد الصباغ، الحديث النبكم مصطمحاتو كبالغتو ككتبو،ط(8)



 المعاني المستلزمة  من الحديث النبوي الشريف.                          :الفصل الثاني
 

 

83 

صمى اهلل عميو كسمـ آيات مف سكرة فصمت إلى السجدة،فمما سمع منو عتبة  رسكؿ اهلل

أنصت ليا،كألقى يديو خمؼ ظيره معتمدا عمييما يسمع منو فمما انتيى رسكؿ الميصمى اهلل 

 . (1)قاؿ:قد سمعت يا أبا الكليد ما سمعت فأنت كذاؾ" عميو كسمـ إلى السجدة منيا:سجد،ثـ

نصت فيو ىدكء كحكمة،كرجاحةعقؿ،لقد أ ،فجاءب التحاكرالحكار نستنبط آدا فمف خالؿ
النبي صمى اهلل عميو كسمـ بكؿ احتراـ ،حيث انتقى األلفاظ الحسنة ،كما جاء في قكلو:"يا أبا 

رحمة لمعالميف يحذرىـ مف العذاب يقؿ:ياكافر أك يا عدك اهلل،كيؼ كقد أرسؿ  الكليد"فمـ
براز الدليؿ  :التزاـكنذكر مف ىذه اآلدابالعظيـ،كييدييـ إلى الصراط المستقيـ  المكضكعية،كا 

 الساطع كالمنطؽ السميـ،كالتكاضع كتجنب الغركر،طمب الحؽ دائما،الصدؽ كالعدؿ
غيرىا مف اآلداب ك ( 2)التصرؼ،االحتراـ المتبادؿ بيف المتحاكريف،نبذ التعصب حسفاألمانة،،

 كما كرد عند بعض الباحثيف في ذلؾ.

صمى اهلل عميو كسمـ قد اعترؼ بالطرؼ اآلخر حيث كظؼ الحكار في  يكمنو نجد أف النب
الدعكة ،فنجده قد استعمؿ الحكار في لكثير مف أحاديثو مع الناس أجمعيف،مكظفا في ذلؾ 

الخ بغرض الخبر،األمر،النداء،النيي،النفي...ستفياـ،اال أساليب تعبيرية مختمفة منيا:أسمكب
 ف في ىذه األساليب صكر رائعة لحؿ المشاكؿ تعميـ الصحابة رضي اهلل عنيـ ؛أل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .131ق،ص11،1416الشركؽ،جدة،ط_أبك الحسف عمي الحسيني الندكم،السيرةالنبكية،دار (1)

،كينظر،منصكر الرفاعي،الحكار آدابو كأىدافو،مركزالكتاب،القاىرة، 51،صينظر،يحيزمزمي،الحكار آدابو كضكابطو(_8)
 .31،ص 1،8114ط
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حسب كتقكيـ األخطاء بكصفيا أساليب تخرج عف معانييا األصمية إلى معاني فرعية مستمزمة

المستمزمة في النظرية المسانية  في الفصؿ األكؿ:الدالالتالسياؽ التي ترد فيو،كما رأيناه 

العربية،فالحكار"ييدؼ إلى الكصكؿ إلى الحقيقة عف اقتناع عقمي كارتياح نفسي،كاطمئناف 

كجداني يجعؿ صاحبو يعيش حياتو كىك ثابت عمى ما آمف بو ثباتا ال ينازعو ريب، ك ال 

 .(1)يخالطو شؾ،ك ال يحـك حكلو كىـ"

أسمكب الحكار مف األساليب التي شكمت ظاىرة الفتة في الحديث النبكم الشريؼ إذف إف 
فتنكعت أشكالو كمستكياتو،كذلؾ ألىميتو في نشر الدعكة ،فالحكار في الفكر البشرم يقرب 

كيضفي الحيكية عمى المكقؼ الكالـ كيبعد الممؿ كشركد عف  المسافات بيف النفكس
كما يجعؿ ذىنو يجعمو أكثر إقباال عمى المتابعة ،)السامع(ك المتمقي،حيث يشد انتباه المتمقي 

أكثر تفتحا كتجاكبا مع المتكمـ؛فعمى المتكمـ اإليجاز في الكالـ كعمى المتمقي التركيز أثناء 
 العممية التكاصمية كبيذا فإف الحكار كاف الطابع الغالب في الحديث النبكم الشريؼ.

 الصريح والمعنى المستلزم في الحديث النبوي:_الصورة البيانية بين المعنى (4

تمثؿ الصكرة مرادفا لكؿ تجاكز داللي دؿ عمى جنس يحتكم عمى كؿ األنكاع التصكيرية 

الذم الحرفي إلى المعنى ،كمف ىنا يمكف القكؿ أف في الصكرة ينتقؿ المعنى مف المعنى 

 مى اعتبار الذم يحدث فيو الكالـ"ع قصده المتكمـ،كذلؾ حسب مراعاة المقاـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .13،ص8113_محمد سيد الطنطاكم،أدب الحكار في اإلسالـ،دار النيضة،مصر،دط،(1)
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األحياف يالحظ أثناء عممية التخاطب أف معنى العديد مف الجمؿ إذا ركعي أف الكثير مف 

يث أف المعنى ح(1)ارتباطيا بمقامات إنجازىا ال ينحصر في ما حده عميو صيغتيا الصكرية"

البنية الداللية عمى المحتكل بؿ في مستكل  اإلنجازم يتـ في مستكل بنية الفعؿ الالمستمـز 

 .(2)فة العبارات البيانية المختمفة انجاز األفعاؿ غير المباشرةالقضكم،كمف ثـ تككف  كظي

؛فيي بمثابة الكعاء دحصة األس أخذتستعارة بنكعيياالخطاب النبكم الشريؼ نجد أف لالففي 

:"ىناؾ أنكاع أخرل ؿالذم صب فيو العديد مف الدالالت القكية الممتنعة ،حيث أف"سيرؿ"يقك 

 ا عف المعنى الذم يقصده المتكمـ،كتشمؿ االستعارةمف الحاالت حيث معنى الجممة نسقي

 يؤكد عمى أف االستعارة فعؿ لغكيا غير مباشر.(3)كالكناية كالسخرية كالتيكـ كالتيكيؿ"

كجكنسكف"؛أّنو ال يكجد صدؽ مكضكعي مطمؽ إنما الصدؽ  ككما أكد ىذه الفكرة"اليككؼ
 .(4)خالؿ االستعارة دائما يبني بالنظر إلى نسؽ تصكيرم ثـ تحديد جزء منو مف

 تسيـ في انجازأفعاؿ كالمية غير مباشرة تحمؿ معاني مستمزمةكعميو فإّف االستعارة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .18_العياشي أدراكم،االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني،ص(1)

صرة دراسة داللية كمعجـ ا_ينظر،الصراؼ عمي محمكد حجي،في البراغماتية األفعاؿ االنجازية في العربية المع(8)

 .19،ص1،8111السياقي،مكتبةاألداب ،القاىرة،مصر،ط

،ط_جكرج سيرؿ،العقؿ كالمغة كالمجتمع،تر:(3)  .881،ص1،8116سعيدالغنمي،الدار العربية لمعمـك
 .163،ص8،8119 يا،تر:عبد المجيد جحفة،دارتكبقاؿ،طبجكنسكف،االستعارات التي نحياجكرج اليككؼ كمارؾ (_4)
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تمكنو مف كيصؿ إلييا متمقي الخطاب مف خالؿ القرآف المساعدة ك قدرتو االستداللية التي 

.االنتقاؿ مف المعنى الحرفي إلى ا  لمعنى المستمـز

كمنو البد أف نقؼ عند بعض االستعارات كتحميميا تداكليا حسب آلية التحميؿ "االستمزاـ 

.   االحكارم"كتبياف كيفية   نتقاؿ المعنى في االستعارة مف المعنى الحرفي إلى المعنى المستمـز

كرأينا أف  فكما مّر بنا في الفصؿ األكؿ عف كيؼ تناكؿ العرب مفيـك االستمزاـ الحكارم

الدارسيف العرب كضعكه تحت مسميات عديدة منيـ عرؼ عند البالغييف باالستعارة كالكناية 

ء ،فتدع كما عرفيا الجرجاني بقكلو:"أف تريد تشبيو الشيء بالشيعنى ،فاالستعارة كمعنى الم

 .(1)المشبو،كتجريو عميو" ،كتجيء إلى رسـ المشبو بو فتعيرهأف تفصح بالتشبيو كتظيره

بقكلو:"أف نتذكر أحد طرفي التشبيو كتريد بو الطرؼ األخر  كقد عرفيا السكاكي         

مدعيا دخكؿ المشبو في جنس المشبو بو داال عمى ذلؾ بإثباتؾ  لممشبو ما يخص المشبو 

 ،كليذا يقاؿ أف االستعارة ىي تشبيو مع حذؼ أحد طرفيو.(2)بو"

 الجميع،كنقؼ ؛ألنيا مدركة مف طرؼـك االستعارةكعميو فال نطيؿ الحديث عف مفي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .53از،ص_الجرجاني،دالئؿ اإلعج(1)

،ص(8)  .174_ السكاكي،مفتاح العمـك



 المعاني المستلزمة  من الحديث النبوي الشريف.                          :الفصل الثاني
 

 

87 

عند ىذه االستعارة في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ :"ال تستضيئكا بنار المشركيف"،فينا النبي 

صمى اهلل عميو كسمـ استخدـ النار لمرأم المشكرة أم ال تيتدكا برأم المشركيف كال تأخذكا  

صمى اهلل عميو كسمـ بالنار  العقؿ،كقد مثموبمشكرتيـ،فينا الرأم أمر معنكم يدرؾ عف طريؽ 

صمى اهلل كىي صكرة محسكسة؛ألف ىنا النبي يحذر مف األخذ برأم المشركيف ،فمـ يقؿ النبي

الزائد اإلحراؽ، فرأم المشركيف ىك و أراد التعبير عف الضكء عميو كسمـ ضكء المشركيف ألن

 .(1)نار تحرؽ كؿ مف يالمسيا أك يأخذ بيا

الحديث جاءت العبارة في معناىا الظاىر كالصريح عبارة عف نيي كيحمؿ ىذا فينا في ىذا 

 األسمكب دالالت فرعية ضمنية مستمزمة تتمثؿ في التحذير كالتحقير.

صمى اهلل عميو  فشبو(2)ككذلؾ كما جاء فيصمى اهلل عميو كسمـ:"بمكا أرحامكـ كلك بالسالـ"

رؾ جؼ كيبس كتقمص كتمؼ،أما إذا استخدـ صمة الرحـ ببؿ السقاء، فالسقاء إذا ما ت كسمـ

 فيضؿ طريا لينا صالحا ،ككذلؾ األرحاـ تصمحيا الصمة كتتمفيا أك تعرضيا لمتمؼ القطيعة.

األمر ىنا  إذف جاء ىذا الحديث عمى شكؿ أسمكب أمر في معناه الظاىر أك األصمي،كتمثؿ

 بفرض صمة الرحـ عمى كؿ المسمميف لكف الغرض ىنا ليس األمر بالصمة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .347،ص1،ج1988_بف سالـ اليركم،غريبالحديث،دار الكتاب العربي،دط،د ت،بيركت،(1)

 .347،ص1،عف الدكتكر فالح حمد أحمد الحمداني،الصكرة البيانية في الحديث النبكم،جالمرجع نفسو(_8)
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نما الدكاـ عمييا كىذا ىك المعنى الضمني المستمـز مف ىذا الحديث، كقد عبر النبي  فقط، كا 

عميو كسمـ عف الدكاـ مف خالؿ المثؿ الذم ضربو في بؿ السقاء حتى ال  صمى اهلل

 يجؼ،فكذلؾ الدكاـ في صمة الرحـ حتى ال تنقطع.

كاإلبانة،كقد ككذلؾ يعتبر التشبيو أسمكب مف أساليب البياف؛ألنو أقرب كسيمة لإليضاح 

كما رأل ابف األثير (1)قكلو:"األصؿ األكؿ مف عمـ البياف في الكالـ التشبيو" ب عرفيالسكاكي

صفات ثالث ىي المبالغة كالبياف كاإليجاز،ككذلؾ كما يقكؿ ابف  أف التشبيو يجمع

 . (2)رشيؽ:"التشبيو كاالستعارة جميعا يخرجاف األغمض إلى األكضح كيقرباف البعيد

إذف قد كثر التشبيو في كالـ العرب عامة ،كما كثر أيضا في حديث الرسكلصمى اهلل عميو 

ث نجد أنو قد خصص كتابا لذلؾ مف طرؼ"الحنبمي"في كتابو سماه)أقيمسة كسمـ حي

النبي(صمى اهلل عميو كسمـ،فضال عف الكتب التي تناكلت كسائؿ التصكير البياني في 

 الحديث النبكم الشريؼ. 

ففي حديث يبيف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ الحاؿ الذم ينبغي أف يككف فيو        
مى اهلل عميو كسمـ:"مثؿ كمتحابكف كالتراحـ بينيـ،يقكؿ رسكؿ اهلل ص المؤمنكف متعاكنكف

 في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ  مثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر  المؤمنيف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،ص_(1)  .157السكاكي،مفتاح العمـك
 .177،صالمرجع نفسو_(8)
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 .(1)الجسد بالسير كالحمى"

،كتبقي عمى تكحيدىـ،كالمؤمنكف متضامنكف متحدكف بقكة قكة تنتظـ قمكب المؤمنيففاإليماف 

كمتراحميف كالكحدة بينيـ كحدة حقيقة اإليماف،كىذا االتحاد جعميـ متكاديف كمتعاطفيف 

تداعى لذلؾ ،كتبدك عمى الكجكه بحيث إذا ألمت كارثة بأحدىـ كالمشاعر تغكص في األعماؽ

 سائرىـ بالمشاركة  في األلـ كالرعب.

منو عضك فيـ مثؿ الجسد الكاحد فإذا تألـ كمثؿ كحدة المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كعط

 كشاركو بالسير كالحمى.معيف تألـ الجسد كمو أللمو 

إذف كراء ىذا التشبيو معنى خفي ضمني يستمـز منو تقرير حقيقة اإليماف في قمكب 
المؤمنيف،فجاء ىذا الحديث في أسمكب خبرم يحمؿ في طياتو تشبيو يخرج غرضو إلى تقرير 

 الحقيقة.

أساليب كما لمكناية ىي األخرل دكر ميـ في إيصاؿ المعنى ،فيي تمثؿ أسمكب متميزا مف 
البياف العربي،إذا ما عرفنا قدرتيا عمى اإلسياـ في أداء المعنى مف خالؿ اإليحاء أك الرمز 
أك اإلشارة أك التمميح أك التعريض،كلذلؾ فميا دكر فعاال في استكشاؼ المعاني أك تصكيرىا 

نفس يتمثؿ في قكة الداللة الكجدانية ،ككشفيا عف الجكانب الخفية مف ال بأدؽ كأكفى تعبير
 اإلنسانية أكثر مف اقترانيا بحركة الكاقع المادم الذم ال يتطمب مزيد تأمؿ كقكة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .141،ص1،كصحيح مسمـ،ج18،ص7صحيح االبخارم،ج(_1)
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 .(1)استيحياء ،لذلؾ أف الكناية تقـك عمى أساس تداعي الصكر

ككما عرفيا الجرجاني بقكلو: الكناية تنشأ مف أف المفظ فييا ال يراد معناه األصمي         

بؿ يراد بو المعنى آخر ىك تاليو أكردنو في الكجكد؛فيرمى بالمعنى األصمي إلى المعنى 

،كما ينتيي السكاكي إلى أف (2)اآلخر،كتجعؿ المعنى األصمي دليال عمى المعنى اآلخر

ؾ الصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يمزمو لينتقؿ مف المذككر إلى الكناية ىي تر 

؛إذف (3)المتركؾ،كما تقكؿ: فالف طكيؿ النجاد لينتقؿ منو إلى ممزكمو كىك طكؿ القامة

ي بستار شفاؼ ليكشؼ عف الذىف الكاع ماىك إاّل تغميؼ لممعنى المقصكد فاألسمكب الكنائي

 .التي ينبغي تكضيحيا عند الكشؼ عف جمالوبفضؿ التأميـ لسّر مف األسرار النفسية 

صمى اهلل عميو كسمـ،كشكمت لديو  كعميو فقد شغمت الكناية مكانا كاسعا في حديث الرسكؿ

البالغة كمنحو طابعا مف نمطا متميزا يمجأ إليو كمما أراد إحاطة تعبيره بيالة مف الفخامة ك 

حسف معرض قد تعجز األساليب االتزاف،فضال عف تصكيره المعنى كتقديمو في أالكقار ك 

 األخرل عف أدائو.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .889،ص1981_ينظر،األسمكبالكنائي،نشأتو،تطكره،بالغتو،محمكدالسيد،مكتبةالكميات،د ط،القاىرة،(1)

 .88_ينظر، دالئؿ اإلعجاز، ص(8) 

،ص(3)  .179_ينظر،مفتاح العمـك
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صمى اهلل عميو كسمـ:"يا أييا الناس  كفي مجاؿ الدعكة إلى الجياد في سبيؿ اهلل يقكؿ        

سألكا اهلل العافية ،فإذا القيتمكىـ فاصبركا كاعممكا أف الجنة تحت ظالؿ ال تتمنكا لقاء العدك،كا

 ففي الحديث كناية عف السمـ  كالسالـ في قكلو ال تتمنكا لقاء العدك كسألكا اهلل،(1)السيكؼ"

:ىك كناية عف الدنك مف الضرائب في الجياد حتى بعدكه السيؼ العافية،كقاؿ عنيا ابف األثير

بعضيـ إلى عميو فإف ىذه الصكرة رائعة تفيد أف المجاىديف عندما يجتمع كيصير ظمو عميو،ك 

بعض صفا متراصا، كالسيكؼ بأيدىـ أصبحت كأنيا تظؿ الضاربيف بيا المعرضيف 

مف ىذه الكناية ىي نداء ،كبيذا تبدك الغاية المبتغاة (2)لمشيادة؛فالجنة ىناؾ تحت تمؾ الظالؿ

ىك الجياد في سبيؿ اهلل؛ألف باب الجنة كما كرد في  لمراغبيف في الجنة أف يجعمكا بابيا

 الحديث تحت ظالؿ السيكؼ.

كعميو نقكؿ أف ىذه الكناية كردت في الحديث النبكم الشريؼ تحمؿ معنى ضمني         
يتمثؿ في الترغيب في دخكؿ الجنة،كما خرج أسمكب النداء ىنا في ىذه العبارة كميا مف 

ستمـز كىك اإلغراء،أم إغراء المسمميف بالجياد في سبيؿ اهلل معناه األصمي إلى معناه الم
 حتى يفتح ليـ باب مف أبكاب الجنة. 

 ألساليب التي اكغيرىا مف فمجمؿ القكؿ إف الحديث عف االستعارة كالتشبيو كالكناية 

تعد مف آليات التي ينتقؿ بيا المعنى مف المباشر إلى غير المباشر،كمف الظاىر إلى الخفي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .77،ص4،كصحيح البخارم،ج38،ص1،جمسمـصحيح _(1)

 46،د ت،ص8إحياء التراث العربي،بيركت،ط _صحيح مسمـ بشرح النككم،دار(8)
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بغية تحقيؽ تكاصؿ أمثؿ بيف األفراد؛فإف اىتمامات البالغييف العرب عمى اختالؼ 

،كىذا  مرجعياتيـ الفكرية لـ تقصر في تناكؿ كيفية االنتقاؿ مف المعنى الصريح إلى المستمـز

الـ الغربي"غرايس"حكؿ الطرح الذم قدمكه ىك طرح تداكلي أقرب إلى الطرح الذم قدمو الع

نظرية االستمزاـ الحكارم،كيتضح ذلؾ جميا في المبحث القادـ الذم سنتناكؿ فيو بعض 

 األحاديث الحكارية كاستخراج ما يستمـز منيا مقاميا. 

 _الدالالت المستلزمة في الحديث النبوي الشريف من األساليب اإلنشائية والخبرية: (5    

لقد ركز العمماء العرب في دراساتيـ لجممة عمى مبدأ "اإلفادة"حيث بيف السكاكي أف مكضكع 
عمـ المعاني ىك"تتبع خكاص تراكيب الكالـ في اإلفادة كما يتصؿ بيا مف االستحساف 

 ،أم أف دائما إفادة في الكالـ.(1)كغيره"

 الحديث األول: 

مني الجنة اهلل أخبرني بعمؿ يدخ كلقد ركم عف معاذ رضي اهلل عنو قاؿ:قمت يارسكؿ

:"لقد سألت عف عظيـ كأنو ليسير عمى مف يسره اهلل تعالى عميو كيباعدني عف النار،قاؿ

،تعبد اهلل كال تشرؾ بو شيئا،كتقيـ الصالة ،كتؤتي الزكاة  كتصـك رمضاف،كتحج البيت ،ثـ 

كالصدقة تطغى  يا رسكؿ اهلل،قاؿ:الصـك جنة ىقاؿ أال أدلؾ عمى أبكاب الخير؟قمت بم

 الخطيئة،كما يطفئ الماء النار كصالة الرجؿ في جكؼ الميؿ شعار الصالحيف ،ثـ تال 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،ص_(1)  .77السكاكي،مفتاح العمـك
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:أال أخبرؾ [،ثـ قاؿ16بمغ}يعممكف{]السجدة اآلية :}تتجافى جنكبيـ عف المضاجع{،حتى 

مر اإلسالـ كعمكده امو؟قمت:بمى يا رسكؿ اهلل،قاؿ:رأس األنبرأس األمر كخمكده كذركة س

 امو الجياد،ثـ قاؿ :أال أخبرؾ بمالؾ ذلؾ كمو،قمت:بمى يا رسكؿ اهلل،فأخذنسالصالة ،كذركة 

ن ا لمؤاخذكف لما نتكمـ بو؟فقاؿ:ثكمتؾ أمؾ بمسانو،كقاؿ:كؼ عميؾ ىذا ؟قمت:يا رسكؿ اهلل كا 

 .(1)كىؿ يكب الناس في النار عمى كجكىيـ إاّل حصائد ألسنتيـ"

رضي اهلل عنو كاف مف أحرص الصحابة عمى العمـ كالتعمـ ككاف أعرفيـ بالحالؿ ك  فمعاذ

 .(2)الحراـ، كلذا كاف النبيصمى اهلل عميو كسمـ يخصو ببعض العمـ دكف غيره

كاف مف كسائؿ إيضاحو صمى اهلل عميو كسمـ األسئمة التي كاف يمقييا عمى أصحابو  فقد

ليكقظ بيا انتباىيـ كيرىؼ بيا شعكرىـ، فيستقبمكا ىديو بنفكس متميفة حتى يستقر في 

 أذىانيـ كقمكبيـ.

ذا الحديث ليزيد في ىصمى اهلل عميو كسمـ أسمكب االستفياـ في  استعمؿ الرسكؿ        
لحديث كالحكار بينو كبيف معاذ رضي اهلل عنو،فما إذ قاؿ"أالأدلؾ"حتى تحمس معاذ حركة ا

كقاؿ :"بمى يا رسكؿ اهلل"،كالحكار في الحديث النبكم جاء بكثرة لغرض اإلرشاد كالتكجيو،كىك 
 لإلقناع،فنالحظ في ىذا الحديث تدرج في تقديـ المعمكمات كعرضيا كىذا ما  بذلؾ كسيمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .887،بيركت،ص8،1997_فتح البارم بشرح البخارم،إلبف حجر العسقالني،دار الكتب العممية،ط(1)

 .887ص_المرجع نفسو،( 8)
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يؤدم إلى اإلقناع التاـ في النفس المتمقية:"ألف التدرج في األغراض يكحي بالمنطقية في 

التعامؿ مع النفسية البشرية مف أجؿ إقناعو حيث أنو ال يجب إعطاء معمكمات دفعة كاحدة 

 (1)إذا كاف المخاطب خالي الذىف،فما  بالنا إذ كاف األمر مرتبط بيدؼ تغيير اعتقاد"

التأكيد عمى األمر تكرار ألسمكب االستفياـ في الحديث كالتكرار ىك  نالحظ أف ىناؾكما 

جمو الحكار ،كالتكرار يخدـ الغرض التداكلي ألف باستعماؿ التكرار يتقرر الذم يدكر مف أ

 المعنى في نفس السامع ك يأثر فيو.

عف معانييا  كعميو نقكؿ أف كؿ ىذه األساليب االستفيامية الكاردة في الحديث خرجت

 األصمية "السؤاؿ"إلى معاف فرعية مستمزمة تتمثؿ في التقرير كالتأكيد.

 :الحديث الثاني 

ؿ:كؿ أمتي بدخكؿ الجنة،إال مف ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،قا عف أبي
 (.2)،قالكا :يا رسكؿ اهلل كمف يأبى؟ قاؿ:مف أطاعني دخؿ الجنة،كمف عصاني فقد أبىأبى

الجنة  كامبجممة خبرية "كؿ أمتي يدختو صدر قصير دار بيف النبي الكريـ كصحاب ارفيذا حك 
 إال مف أبى"،كىي عبارة فييا إيجاز كبياف،حيث جعؿ بيذه الجممة الخبرية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

نماذج مف القرآف كالحديث،مجمة التراث العربي ،دمشؽ، مارس -_آمنة بمعمى،االقناع،المنيج األمثؿ لمتكاصؿ كالحكار(1)
 .816،ص89،ع8113

_صحيح البخارم،بشرحالنككم،مراجعةكضبط:الشيخ محمد عمي القطب كالشيخ ىشاـ البخارم،المكتبة العصرية (8)
 873،ص4،ج8111بيركت،طبعةجديدة،
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النفكس تتشكؽ إلى معرفة مف الذم يأبى دخكؿ الجنة،فخرج األسمكب الخبرم عف مقتضى 

نتباه كذلؾ ظاىر في سؤاؿ الصحابة خفي  المراد منو التشكيؽ كلفت االالظاىر إلى معناه ال

التعجيب كمف يأبى يا رسكؿ اهلل؟كما خرج ىذا األسمكب عف مقتضى الظاىر إلى 

التعجب،كبيذا الحديث نجد أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد فتح المجاؿ لسؤاؿ أك التساؤؿ 

يماف ،كفي أماـ الصحابة رضي اهلل عنيـ ،كىذا النسؽ بميغ كمنيج رائع في الدعكة إلى اإل

إجابة النبيصمى اهلل عميو كسمـ ىناؾ معنى خفي يتمثؿ في األمر كالنيي:مف أطاعني دخؿ 

الجنة؛فقد خرج ىذا األسمكب الخبرم مف معناه األصمي إلى معناه المستمـز األمر 

عصكني حتى تدخمكا الجنة،أم النيي المتمثؿ في:ال ت و:أطيعكني لتدخمكا الجنة،كأسمكبكقكل

اف مستمزماف مف ىذا الحديث ككؿ يتمثالف في األمر بالطاعة كالنيي عف معنيىناؾ 

 العصياف كالمنكر. 

 :الحديث الثالث 

طبنا النبي صمى الميعميو كسمـ يـك النحر كم عف أبي بكر رضي اهلل عنو قاؿ:خر 

قمنا:اهلل كرسكلو أعمـ.فسكت حتى ظننا أنو سيسميو بغير اسمو،قاؿ قاؿ:"أتدركف أم يكـ ىذا؟

ظننا أنو كرسكلو أعمـ،فسكت حتى  ليس يكـ النحر(قمنا:بمى،قاؿ:أم شير ىذا؟قمنا:اهلل)أ

سيسميو بغير اسمو،فقاؿ:أليس ذك الحجة؟قمنا:بمى،قاؿ)أم بمد ىذا؟(قمنا:اهلل كرسكلو 

أعمـ،فسكت حتى  ظننا أنو سيسميو بغير اسمو،قاؿ:أليست ببمدة الحراـ؟قمنا:بمى،قاؿ:فإف 
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دمائكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ كحرمة يكمكـ ىذا في شيركـ ىذا في بمدكـ ىذا إلى يـك تمقكف 

الشاىد الغائب فرّب مبمغ أكعى مف الكا:نعـ،قاؿ:الميـ أشيد فميبمغ ت؟،قغمىؿ بربكـ أال 

 .(1)سامع؛فال ترجعكا بعدم كفارا يضرب بعضكـ رقاب بعض"

لى الصحابة رضكاف اهلل عمييـ برغـ مف تكجو النبي في ىذا الحديث ببعض األسئمة إ
صمى الميعميو كسمـ يعمـ حقيقتيا )الجكاب(فنستمـز أف ىذه األسئمة تحمؿ معاف خفية ليا أني

عميو صالة كسالـ،حيث حيف سئؿ النبي  أثر بالغ في نقكس المسمميف الذيف خاطبيـ النبي
كيستقر في نفكسيـ  ،فيثبتبمد ىذا؟...،كيجيبكف "ببمى"في قكلو:أتدركف...؟أم شير ىذا؟أي

 عميو كسمـ. صمى اهلل كأذىانيـ ىذه المعارؼ،كىذا ما قصده النبي

عبارة عف استفياـ كلكف المراد بمغت؟ في معناه الحرفي كالظاىر كفي قكلو:أال ىؿ         
منو في معناه الضمني ىك التنبيو عف التبميغ عنو ما بمغيـ إياه، كفي قكلو:الميـ أشيد؟ عبارة 

 ف أمر خرج مف معناه الظاىر إلى حقيقتو في المعنى المستمـز كىك معنى الدعاء. ع

يكـ النحر،كذك  كيؤكد النبي في تكرار لفظة "يكمكـ ىذا كشيركـ ىذا كبمدكـ ىذا"عمى حرمة
الحجة كمكة كيرسخ في أذىانيـ كيبعث في نفكسيـ الخشية مف اهلل عّز كجّؿ،كفيقكلو:ال 

ب بعضكـ رقاب بعض"،ففي ىذا القكؿ نيي المسممكف عف ضرب ترجعكا بعدم كفارا يضر 
بعضيـ بعض في معناه الحرفي؛لكف يكمف ىنا معنى خفي ضمني يستمـز منو النصح 

 كاإلرشاد كالتكجيو إلى تحريـ القتؿ كاالنتحار.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .513،ص1صحيح البخارم،ج_(1)
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 :الحديث الرابع 

المسجد فدخؿ رجؿ عميو كسمـ دخؿ  اهللصمى عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل 

عميو كسمـ فرد كقاؿ:"ارجع فصِؿ فإنؾ لـ تصؿ "،فرجع  صمى اهللي فصمو ،فسمـ عمى النب

عميو كسمـ_فقاؿ:ارجع فصؿ فإنؾ لـ  صمى اهلل-يصمي كما صمى،ثـ جاء فسمـ عمى النبي

إلى الصالة تصؿ ثالث،فقاؿ:كالذم بعثؾ بالحؽ ما أحسف غيره فعممني ،فقاؿ:إذا قمت 

اركع حتى تطمئف راكعا،ثـ ارفع حتى تعتدؿ قائما  فكبر،ثمإقرأ ما تيسر معؾ مف القرآف ،ثـ

 .(1)كافعؿ ذلؾ في صالتؾ كميا"،ثـ ارفع حتى تطمئف جالسا  ،ثـ اسجد حتى تطمئف ساجدا

في ىذا الحديث مف خالؿ كالـ النبي مع الرجؿ قصد معيف، فتعامؿ النبي الكريـ معو 

حيث جعمو يمارس خطأه كيأمره في كؿ مرة بإعادة الصالة؛فمـ يتفطف الرجؿ لقصد بحكمة ،

النبيصمى الميعميو كسمـ فكاف يحاكؿ في كؿ مرة يأمره فييا الصالة كيفشؿ،حتى تفطف بعدىا 

كسأؿ النبي بأف يعممو كيكجيو إلى األصح ،كىذا ما كاف يرغب فيو كيقصده النبي لمسؤاؿ 

ره بالصالة بالرغـ مف أنو عمى عمـ بأنو عمى خطأ؛ألنو في ىذا كطمب العمـ،مف خالؿ أم

الحكار في ظاىره الصريح ال يستطيع الرجؿ معرفة حقيقتو كمقصده ،فالمعنى الخفي 

 منو ىك رغبة النبي بأف يسأؿ مف طرؼ الرجؿ الطالب لمعمـ  كالمستمـز

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .834،ص1صحيح البخارم،ج_(1)
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كالمعرفة كالذم يظير مف خالؿ قكلو:"كالذم بعثؾ بالحؽ ما أحسف غيره فعممني"،كمف خالؿ 

كالترجي)ما ىذا القكؿ كذلؾ قصد آخر يخرج مف معناه الظاىر كىك طمب العمـ إلى الرجاء 

أحسف غيره فعممني(نمتمس نكع مف المبالغة في القسـ؛ألنو في مكقؼ عظيـ مع النبي صمى 

 اهلل عميو كسمـ.

 :الحديث الخامس 

نيرا بباب أحدكـ يغتسؿ عميو كسمـ قاؿ:"أرأيتـ لك أف  صمى اهلل رسكؿ اهلل أبي ىريرة أف فعف
يبقى مف درنو شيء،قاؿ:فذلؾ مثؿ منو كؿ يكـ خمس مرات ىؿ يبقى مف درنو شيء؟قالكا:ال 

 .(1)الصمكات الخمس يمحك اهلل بيف الخطايا"

ففي ىذا الحديث أجمؿ المعاني جاءت في سياؽ رائع كصاغيا النبيصمى الميعميو كسمـ 
 بأسمكب بالغي جذب انتباه الصحابة رضي اهلل عنيـ. 

كفضميا،فبدال أف يقكؿ النبي فكراء ىذا الكالـ البميغ معنى خفي نستمـز منو مكانة الصالة 

بصريح العبارة:أف الصالة عماد الديف كقد أمرنا اهلل بأدائيا،كليا فضؿ عمى صاحبيا تنياه 

عف الفحشاء كالمنكر،كتيديو إلى الخير كتطيره مف الذنكب كاآلثاـ كالمعاصي،ككؿ ىذه 

يو كسمـ عم صمى اهلل المعاني جاءت في قالب مميز في سياؽ كمقاـ جميؿ،فصكر النبي

 الصالة في صكرة منظر طبيعي،فتخيؿ كؿ صحابي أف أماـ باب منزلو نير جار كؿ يكـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .899،ص8مسمـ،صحيح مسمـ بشرح النككم،ج _صحيح(1)
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يغتسؿ فيو بدنو خمس مرات في أكقات متقاربة)أم الصمكات الخمس(كتابة عف الصمكات 

،فالقصد مف ىذا الحكار كمو ىك إقناع (1)الخمس في اليـك التي تريح المسمـ عند أدائيا

الصحابة بفريضة الصالة كفضميا عمى صاحبيا،فتكرار الصمكات يمحك الخطايا كما أف 

تكب كثيرا مف المخالفات تكرار االغتساؿ ال يبقى مف الدرف شيئا،فاإلنساف بطبعو خطاء ير 

يو فقد خرج ىذا كتمحى،كتيديو المسمـ إلى البر؛كعمفبصالة تكفر ىذه الخطايا كاآلثاـ 

إلى المعنى المستمـز  مف معناه األصميستفيامي"أرأيتـ...ىؿ يبقى...شيء؟اال األسمكب

 التقرير،تقرير فضؿ الصالة عمى المسمـ،كالتأكيد عمى أجرىا.

 :الحديث السادس 

صمى اهلل عميو كسمـ في مجمس يحدث القـك جاءه أعرابي  عف أبي ىريرة قاؿ:بينما النبي
:سمع ما  الساعة؟فمضى النبي فقاؿ:متى صمى اهلل عميو كسمـ،يحدث فقاؿ بعض القـك

قاؿ،كقالبعضيـ:بؿ لـ يسمع حتى إذا قضى حديثو قاؿ:أيف السائؿ عف الساعة؟قاؿ:ىا أنا يا 
إضاعتيا؟قاؿ:إذا كسد األمر  رسكؿ اهلل،قاؿ:إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة؟قاؿ:ككيؼ

 .(2)إلى غير أىمو فانتظر الساعة

 إف المالحظ في ىذا الحديث حكاراف:حكار دار بيف القـك كىـ الصحابة،كحكار بيف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .151،ص1983يد،الحديث النبكم مف الكجية البالغية،دار المحمدية ،القاىرة،د ط،ينظر،عز الديف عمي الس_(1)

 .568-567_فتح البارم،بشرح صحيح البخارم كرياض الصالحيف،لإلماـ أبي زكرياء النككم،ص(8) 
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 صمى اهلل عميو كسمـ ك األعرابي. النبي

، كنجد أف األعرابي جكابا لوالساعة؟كىك سؤاؿ ينتظر  فبدأ ىذا الحديث بأسمكب استفياـ:متى

،حيث أنيى كالمؾ مع الصحابة كلـ يجبو اهلل عميو كسمـ تصرؼ تصرفا حكيماالنبيصمى 

مباشرة كذلؾ لمحافظتو عمى تركيز كانتباه الصحابة حتى ال يشتتو فكرىـ عما كاف يخبرىـ 

نا عنو كعما سئؿ عنو مف طرؼ األعرابي، كىذا التصرؼ مف آداب الحكار التي يجدر ب

 .(1)التحمي بيا في حياتنا اليكمية

بميغة،فينا النبي  صمى اهلل عميو كسمـ"إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة؟"حكمة كفي قكلو
أك لي المعنى  الكريـ طرح ىذا األسمكب الخبرم بغرض الترغيب في السؤاؿ كشد االنتباه

 المستمـز منو التحفيز كالترغيب.

كفي قكلو إذا"كسد األمر إلى غير أىمو فانتظر الساعة"كىذا األسمكب الخبرم خرج         
؛ فإظيار التحسر عمى ا يا لحاؿ التي تككف فيمف معناه األصمي إلى معناه الفرعي المستمـز

الساعة قد حانت، كتتمثؿ في إسناد األمر إلى غير صاحبو كيحفزه لمسؤاؿ مرة ثانية عف 
ألمانة،فخرج ىذا األسمكب الخبرم مف معناه الحرفي إلى المعنى المستمـز كيفية إضاعة ا

الترغيب كالتحفيز ،فقد أجمع النبيصمى اهلل عميو كسمـ كؿ التكاليؼ الشرعية كحفظيا 
 في كممة األمانة ،كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى حكمة  بالغة مف جكامع  كرعايتيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .831فتح البارم، شرح صحيح البخارم،ص_ ( 1)
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صمى اهلل عميو كسمـ،فإذا فقدت المسؤكلية كككمت األمكر إلى غير أصحابيا،فإف ذلؾ  كممو

 اف عمى قرب قياـ الساعة.أكبر برى

 :الحديث السابع 

صمى اهلل عميو كسمـ أنو كمما ركل عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو،عف رسكؿ اهلل 
اهلل عميو  أتدركف مف المفمس؟قالكا المفمس فينا مف ال درىـ لو كال متاع فقالصمىقاؿ:"

كسمـ:إف المفمس مف أمتي مف يأتي يكـ القيامة بصالة كصياـ كزكاة،كيأتي كقد شتـ ىذا 
كقذؼ ىذا ،كأكؿ مف ماؿ ىذا ك سفؾ دـ ىذا كضرب ىذا،فيعطي ىذا مف حسناتو،كىذا مف 
حسناتو؛فإف فنيت حسناتو قبؿ أف يقضي ما عميو أخذ مف خطاياىـ فطرحت عميو،ثـ طرح 

 .(1)في النار"

قد دؿ النبيصمى اهلل عميو كسمـ أمتو عمى كؿ الطرؽ مف طرؽ الخير، كما حذر عف كؿ 
مسمؾ شر؛ففي ىذا الحديث النبكم الشريؼ يمفت الرسكلصمى اهلل عميو كسمـ أنظار المسمميف 
كالصحابة رضي اهلل عنيـ إلى أمر عظيـ فبدأ حديثو بسؤاؿ"أتدركف مف المفمس؟"،فيك يعمـ 

يعممكف حقيقة المفمس كلكف جاء ىذا االستفياـ ليمفت انتباىيـ كيستعدكف  أنيـ ال يدركف كال
لمعرفة الحقيقة،فخرج ىذا االستفياـ مف معناه الحرفي كسؤاؿ إلى معناه المستمـز كالذم يتمثؿ 

 في التقرير. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .153،ص17،صحيح مسمـ،ج83-84،ص1جالبخارم،صحيح _(1)
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التداولي يقوم عمى مجموعة من ول الحديث فيما سبق ىو أن الدرس صفوة القول ومحص

اآلليات واإلجراءات التي يتواصل بيا المتخاطبون ،لذلك اعتمد الدرس التداولي عمى عدة 

"الذي عرف أول ظيور ضمن أبحاث الفيمسوف"بولغرايس"الذي مفاىيم أبرزىا"االستمزامالحواري

عمق البحث فيو وحدد قواعده ومفاىيمو من خالل التميز بين معنى العبارة ونستمزمو من 

معان إضافية حسب سياقات مختمفة ؛ألن البحث في المغة أصبح يبحث في ما وراء المغة 

المتكمم ألنو ىو التبميغ دائما تقع عمى  )القصد(وليس في التراكيب المغوية ،وبالتالي فعممية

الذي يتحرى في انتقاء األساليب المناسبة التي تالؤم غايتو،وعمى المَخاطب استثمار قدراتو 

 لفيم مقاصد المتكمم.

وقد حاولنا من خالل البحث الموسوم"باالستمزام الحواري في الحديث النبوي "الذي جمعنا فيو 

لتوصل إلى ما قدمتو الثقافة الغربية وبالتحديد جيود "بول  بين الجانب النظري والتطبيقي

 غرايس"ثم جيود العرب في ذلك أيضا.

 وعميو توصمت من خالل البحث إلى النتائج اآلتية:

 إن البحث في االستمزام الحواري يكمن في التواصل الضمني غير المباشر.-

زم بمعونة جممة من االستدالالت تتم عممية االنتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى المستم-

التي تسمح لممخاطب من التوصل واالستنتاج لممعنى المستمزم من العبارة ،لكي يتجاوز 

 لدالالت مستمزمة.االدالالت الحرفية إلى 
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ب اطَ ساعد الخمفية المعرفية والمعرفية المسانية التي ترتبط بالسياق خاصة لدى المخَ ت-

 الكشف عن قصدية المتكمم.

" التي التعاون "مبدألى جعل التحاور أو التخاطب يجري بمقتضى قواعدإ بول غرايس سعى-

 ي خروجعن إحداىا يؤدي إلى مايسمى بالمعنىالمستمزم.تضبط مسار الحوار وأ

ضافة قواعد أخرى تسد كثيرة لدى الدارسين فكان لزاما إ _فقد شكمت ىذه القواعدانتقادات

، مبدأ المواجية مبدأ التأدب)وتكون مكممة ليا ، وتمثمت في ىاتو القواعد الثغرات التي خمفتيا

 .(ومبدأ المالئمة ،لتيذيبمبدأاقصى،ومبدأ التأدب األ

 كما أضاف  مبدأ"التصديق"طو حسين ينبني عمى القصد والصدق واإلخالص.

،فعرف عند النحويين باإلضمار " عند العرب تحت مسميات عديدةاالستمزام الحواري"لقد أتى 

 ةوالحذف،وعرف عند األصوليين بداللة المطابقة والتضمن،وعرف عند البالغين خاصة وبكثر 

المعنى،االستعارة،وغيرىا من  في العديد من المباحث كالمجاز وحقيقة الكناية،معنى

 المسميات التي تصب في نفس المعنى.

نشاء"،وتخرج أساليب كل من واإلنشاء بنوعيو الخبر  لقد قسم العرب الكالم إلى قسمين"خبروا 

الطمبي وغير الطمبي إلى معان فرعية مستمزمة حسب السياق الواردة فيو عمى معانييا 

 األصمية.
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لقد ظيرت جيود عربية مختمفة تناولتمفيوم االستمزام الحواري، ولعل أىم بحث ذلك الذي 

 نتقاء ما يتناسب معين حاول الجمع بين ما ىو أصيل  واح "طو عبد الرحمن"تناولو 

 الدراسات العربية التراثية.

التواصل والتعاون  يخمقيا التفاعل المشترك بين أطراف الحوار لتحقيق_التحاور بنية تفاعمية 

 لبموغ القصد الحواري.

اِطب)الرسول صمى اهلل عميو وسمم(إلى موجو من مخَ نبوي خطاب إن الحديث ال

 خطاب حواري محض.مَخاَطب)الصحابة رضي اهلل عنيم والناسأجمعين(،فيو بذلك 

يفرض عمى كل من ألنو بدوره  ؛تبميغ المقاصد فالحوار ىووسيمة من وسائل التي تساعد عمى

 المتكمم والسامع االنفعال والتفاعل فيما بينيم.

تمثل الوعاء الذي  لقد عرفت الصور البيانية استعمال واسع في أحاديث النبي الكريم؛ألنيا

صب فييا النبي مقاصده،وقد استطاع بيا أن يبمغ رسالتو العظيمة بصورة رائعة وأساليب 

 رشاد والنصح والنيي واألمر والتشويق.إلقناع واإلمختمفة في ا

 حممت ىذه األساليب كميا دالالت صريحة كما حممت في طياتيا دالالت تضمنيةمستمزمة.

وسمم إلى مغايرة بين األساليب اإلنشائية والخبرية كي اليكون عمد الرسولصمى اهلل عميو 

لسامعين أسموبو عمى وتيرة واحدة تبعث الممل والسامة في نفوس المتمقين،وحتى يجدد نشاط ا

 .مايقال حتى يتحقق عنصر التأثير ويؤثر فييمويجعميم يتفاعمون مع كل 



 ةـخاتم

 

 

106 

ل موضوع"االستمزام الحواري في إذن ىذه ىي أىم النتائج التي توصل إلييا البحث من خال

فية العديد من الدالالت الخالحديث النبوي الشريف"ويبقىالحديث النبوي دائما كمدونة يحمل 

 البحث فييا لمعرفة المزيد. ة لتكشف عن مقاصده الضمنية،وأرجوتحتاج إلى مقاربات تداولي
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التداولٌة (شنان ) قوٌدر  17مجلة  اللغة واألدب .د.ت.ع.   

) أزابٌط بن عٌسى .نظرٌة  كراٌس  13ع  1999مجلة كلٌة األداب  مكناس  

 والبالغة العربٌة ( 

ط) طه عبد الرحمان .مفهزم  1.ع. 1994مجلة كلٌة  األدب .عٌن مالل  

طب (التخا  
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الراضً رشٌد .الدالالت  اإلستلزامٌة فً اللغة  25.ع  2000مجلة الفٌصل  

 العربٌة ( 

د.ت.) بلخٌر عمر .مقاصد التكلم .(   4مجلة األثر .ورقلة .ع.  
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