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 الشكر والعرفان

 

من لّوم عملً وأعاننً على  كلِّ  إلىآٌات من الشكر  له، أزؾبعد شكر هللا تعالى والثناء 

بعمٌدها  واخص بالذكر منهم عمادة كلٌة اآلداب فً جامعة المادسٌة متمثلةً  اكمال مسٌرتً

 بالذكراتٌذي فً لسم اللؽة العربٌة كافة،وأخص اس وإلى، (ٌاسر الخالدي)الدكتور االستاذ

ًّ بكرمها وجهدها حتى استوى عملً على اأمشرفتً التً  لشكل الذي ارجو به فاضت عل

 .(اإلبراهٌمً لمى عبدالمادر)االستاذة الدكتورة  رضا هللا اواًل ورضا المارئ ثانًٌا

من لدم لً العون والدعم فً مشروعً هذا من  ان الدم الشكر واالمتنان لكلِّ  أنسىال و 

 مادسٌة وموظفً مكتبة كلٌة اآلداب.موظفً المكتبة المركزٌة فً جامعة ال

ًّ أن أزجً عرفانً وتمدٌري إلى اخوتً وزمبلبً الباحثٌن الذٌن   واجد من الوفاء عل

ًّ بأالبحث و شاطرونً همه   و نصابح بحاث أمنن المساعدة والعطاء من كتب أو أفاضوا عل

فً اتمام هذا البحث فجزاهم هللا عنً خٌر  جمٌلٌ  ولسانٌ  كرٌمةٌ  والى كل من كانت له ٌدٌ ،

 الجزاء.
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 الممدمة                                              

سمابه ى ممامه األسنى، وٌتحفنا ببركات أٌزلفنا إل جعل الممامات ألهل الكرامات حمًداهلل الذي  الحمد

 .الكرام وصحبه األخٌاروالصبلة والسبلم على النبً األعظم وعلى آله الُحسنى ،

 أّما بعُد: 

زجاة جاء بها ُجهد الممّل، وهً الحصٌلة التً استطعت الخروج بها من رحلة البحث فهذه بضاعةٌ مُ 

ْن لّدر هللا لً بفضله السماح بكتابة وعمباتها الماسٌة، فمنذُ أ ،الحٌاةالمضنٌة هذه فً ظله متاعب 

لدراستً؛ ِلما ُعرؾ  تب األدب العربً الذي جعلته هدفًاالدكتوراه، وأنا أنمب فً ك شهادةأطروحتً لنٌل 

ح به تارٌخه ما اتّشو... لنثر، والخطابة، والمثل، والحكمة،والممامةبه من أفانٌن المول فً الشعر، وا

باٌب واسٌع  النَثْرَ أّن  ، ولد رأت الدراسةوإمتاًعا،وبهاًء  ،وجماالً ،ببلؼةً، وبٌانًا  فصاحةً ،و الممتد الطوٌل

من أبواب األدب العربً ال ٌستطٌع أن ٌموم به فرٌد بعٌنه وال تستوعبه دراسةٌ واحدةٌ توفٌه حمّه؛ لذا فمد 

من أطرؾ الفنون األدبٌة وأؼناها، إذ ٌنتمل  :إنّهمُلتإنأؼالٌالذي ال  ،ولع االختٌار على موضوع الممامة

شبَت من شعٍر ونثٍر، وحكمٍة، ولرآٍن،  ففٌه ماٌكاد ٌخلؾ واحدةً منها، فٌه لاربُه بٌن ألوان من األدب ال 

معظم مرحلٍة من مراحل األدب العربً تجاوزتها أنظار ولع اإلختٌار علىولد  ،إلخوحدٌٍث، ومثٍل....

وهً حمبة )العصر العثمانً(، فهو من العصور  أالوأهملتها اؼلب ألبلم الكتّاب والباحثٌن ،الدارسٌن 

بوصفه  إلٌه، إذ ما زال الكثٌر منهم ٌنظر همواهتمام الدارسٌن التً لم تنْل حّظها من عناٌة المظلومة

بكّم هابل من المإلفات  حفلالرؼم من أّن التارٌخ عَصر جموٍد وانحطاط ثمافً وفنً، على 

 وعات التً تركها علماء هذا العصر.والموس

 عامةً أؼواره أّن الدراسات التً تناولت هذا العصر شجعنً  لطرق أبواب هذا الموضوع وسبر  ومما

 اموضوعً أجد خبلل بحثً ، إذ لم فتكاد تكون نادرة جًدا ،ن المماماتكانت للٌلة أّما تلن التً تناولت ف

واحدةً تناولت التشكٌل الببلؼً فً  عثمانٌة بصورة خاصة ما عدا دراسةً الممامات الٌُعنى بمستمبًل 

البعد  باحث )مجدي عاٌش عودة أبو لحٌة(،وهً كما ٌتضح من عنوانها بعٌدة كلّ الممامات العثمانٌة لل

ودراسة؛ مما شّجعنً على خوض مضمار البحث فً هذا الفن األدبً  عن موضوع هذا البحث منهًجا

ً من الفراغ العثمانً فً العصر ، فجاءت دراستً للممامات المإلفة فً هذه الحمبة عسى أن أمؤل بعضا

 .ما فً هذه الحمبةت العربٌة وال سٌّ فً الدراسا

فعكفُت على جمع ما تسنى لً الوصول الٌه من هذه الممامات التً جمعها خٌٌط واحد هو أنّها أُلفت فً 

بالرؼم من اختبلؾ مإلفٌها، ممتصرةً فً ذلن على الممامات  –حمبة العصر العثمانً  –هذه الحمبة 

اهنان مازال  إذ،فحسبالمطبوعة، والمنشورة منها  ً عامةً ، واألدبً خاصةً من التراث العرب كمًّ

فً حازمد االتجاه التداولٌإثراء مكتباتنا العربٌة به؛وألنّ ٌنتظر من ٌشمر ساعد الجّد لتحمٌمه ومخطوًطا 
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دراسة الجملة المنعزلة عن سٌالها إلى دراسة النص برمته مع  لتجاوزهالعمود األخٌرة مرلاةً عالٌة؛

ه لمنهج التداولً لمراءة هذا للباحثة الختٌارها الممامٌة ؛فمد شّكل هذا األمر دافعًاه النظر فً مبلبسات

، فاستوى العنوان )الممامات فً العصر العثمانً  على وفك آلٌاتهالمدونة واخضاعها للدراسة 

 )المطبوعة( دراسة تداولٌة(.

لكل ما ٌهدٌنً الى فّن مؽالٌمها، ستجلً نصوص هذه المدونة مادةً البصر وعلى وفك هذا المنحى طفمت ا

مشتؽلة على استجبلء ابعاد الدرس التداولً فٌها، فكان انتمابً للخطابات وتحلٌلها ومنالشتها على أساس 

 نصوص، لكن الحاجة لد تفرض أحٌانًال بالٌوضوح هذه األبعاد محاولةً لدر اإلمكان تجنب تكرار التمث

ضطر معه أكثر من بعٍد تداولً واحد، مما ت ص ٌتضح فٌهامن هذه النصو ما أّن بعًضاذلن، والسٌّ 

 الى تكرارها فً أكثر من موضع. ةالباحث

ٌسبمها  ثبلثةتمصً موارد البحث وتتبعها، وتصنٌفها، َجعلته فً خطٍة مناسبة جاءت على فصوٍل  وبعد

نظرة فً المتن ) تمهٌٌد وتمتفٌها خاتمة، فجاء التمهٌد فً عرض مفاهٌم البحث ومنطلماته فكان بعنوان

انً فن الممامة فً االدب العربً عامةً وفً العصر العثم فً:الحدٌث  ( تناولت فٌه أوالً ومنهج الدراسة

لمفهوم التداولٌة من ناحٌة التعرٌؾ والنشؤة  وعرضت فٌه ثانًٌا،خاصة، وأشرت إلى أهم أعبلمها

 الخطاب األدبً على وفك مساراتها.والوظٌفة وتحلٌل 

فً الممامات العثمانٌة( وٌشمل مبحثٌن: عنونت  التداولٌة األول فجاء بعنوان: )االشارٌات أّما الفصل

فً المسار  تحول الضمٌر أنواعها، فضبًلعن علىالمبحث األول بـ)االشارٌات الشخصٌة( تحدثت فٌه 

ثت فٌه عن التخاطبً وماله من أبعاد تداولٌة، وجاء المبحث الثانً بعنوان: )االشارٌات السٌالٌة( تحدّ 

االشارٌات الزمانٌة، والمكانٌة، واالجتماعٌة، ووظابفها التداولٌة فً المدونة محّل الدراسة، أّما الفصل 

الثانً الذي جاء بعنوان: )األفعال الكبلمٌة فً الممامات العثمانٌة( فمد عرضت فٌه انجازٌة األفعال 

ولد توخى البحث فً  وأصنافها، كبلمٌة المباشرةالكبلمٌة متخذة طرٌمٌن لرصد هذه االنجازٌة: األفعال ال

دراستها تصنٌؾ سٌرل ومنهجه فً تصنٌفها، وجاء المبحث الثانً الذي رصدته لؤلفعال الكبلمٌة ؼٌر 

إلى تضمٌنها كبلمهم، وجاء الفصل الثالث  وؼاٌات جنح المتكلمون مماصدٍ ن المباشرة وما حملتٍه م

الذي ضّم مبحثٌن:أخلصت األول منهما للحدٌث عن مبدأ االستلزام بعنوان: )لواعد التخاطب اللسانً(، و

لمبدأ المتممةالحواري وتحدثت فٌه عن خرق مموالت مبدأ التعاون، ثم عرجت كذلن على المبادئ 

االفتراض السابك، ،وعرضت فً المبحث الثانً متضمنات المول بفرعٌها )تدركة علٌهوالمسالتعاون 

مت كّل فصٍل من فصول الرسالة بتمدٌم توطبٍة لها صلتها بالموضوع المراد هذا ولد سب،والمول المضمر(

البحُث عنها  ُت هذه الفصول األربعة بخاتمة ضمت أهم النتابج التً أسفرالشروع بدراسته، ثم اعمب

 .منهاه التً أفاد ومراجع البحث،والتفتها لابمة بؤهم مصادر
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انوه بجهد أستاذتً المشرفة األستاذة الدكتورة )لمى عبد المادر خنٌاب( وفً ختام ذلن أجدنً ملزمة بؤن 

أن  -بمنّه وتوفٌمه–التً أدٌن لها بمسٌرتً العلمٌة فً مرحلة الدكتوراه عامة، وبهذا البحث الذي شاء هللا 

ِلما أحاطتنً بجلٌل مكرماتها، وجمٌل عطفها ،فمد كانت مبلحظاتها العلمٌة وأشرفت علٌه خاصة، 

 ، فإن كان فً الباحثة والبحث من فضٌلةٍ أَوًدا، وجنبت زلبًل سدٌدة وتوجٌهاتها المٌّمة أْن لّومْت ال

ى جزاءها خٌر الجزاء ألستاذتً ،وإن كان فٌهما خطٌل فهو من تمصٌر الباحثة، وهللا وحده َمن ٌتولفللهو

 إن شاء هللا.

االفاضل فً لسم  أساتٌذيبالثناء على فضل واالعتراؾ بالفضل ألولً الوال ٌفوتنً هنا ومن باب الوفاء 

ٌهبهم الصحة والسبلمة للمٌام بواجبهم الممدس، والشكر  أناللؽة العربٌة فً كلٌة اآلداب سابلة المولى 

ا للعاملٌن فً مكتبة كلٌة اآلداب، والمكتبة المركزٌة فً جامعة المادسٌة الذٌن ٌسروا لً موصوٌل أٌضً 

 مراجع المطلوبة.سبل الحصول على المصادر وال

عملً هذا هو خبلصة جهد جهٌد لشهور طوال تخللها العناء والمتاعب فً خضم هذه  فإنّ وفً الختام 

الحٌاة وصعابها، والظروؾ الصحٌة والمشاكل االجتماعٌة وااللتصادٌة التً مّر بها البلد خاصةً والعالم 

رافمه من فمد األحبة وما تركه من عامةً، وفً ظل ما عانٌت من هذا المرض اللعٌن )كورونا( وما 

 كان صوابًا فإنؼصٍة وألم وضٌاع، أضعه بٌن ٌدّي األساتٌذ األفاضل أعضاء لجنة المنالشة المولرٌن، 

ن نفسً وحسبً أنً سعٌت بكل فهو لصدي ورجابً وهو بتوفٌك هللا تعالى ،وإن أخطؤت فهو م

 لمٌن.،وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاطالتً،وهللا الموفك
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 التمهٌد

 نظرة فً المتن ومنهج الدراسة 

 األول: فن الممامة فً العصر العثمانً:

  النشأة والتطور:الممامة، 

على المٌام فً وجه الدهر  األلدر، وعمًرا اس النثرٌة فً األدب العربً األطولاألجنتُعد الممامة من    

ت بٌن الناس من عشرة لرون... فلو ُحفظت كّل نصوص الممامات ثم طبعت ونشر ٌمربعلى مدى 

نشؤتها فً ،فهً من الفنون التراثٌة األصلٌة التً اتفك الدارسون على (ٔ)أدبًٌا نثرًٌا ضخًما لشكلْت تراثًا

، الذي ُعّد (ٕ)نهاٌة المرن الرابع الهجري الذي شهد مٌبلد هذا الجنس األدبً العصر العباسً وتحدًٌدا

 .(ٖ)فً مٌزان تارٌخ األدب العربً لجنس الشعر معادالً 

 دعها إالّ تؤة الممامة وأصلها وتضارب األلوال حول مبالرؼم من اختبلؾ النمّاد والدارسٌن حول نشوعلى 

صورته الفنٌة الرابعة  ؤّن بدٌع الزمان الهمذانً هو الذي أرسى أصول هذا الفن فًالُمجمع علٌهأّن األمر 

فاد من محاوالت سابمٌه الذٌن التدى بهم من أمثال ابن درٌد وابن فارس، ولد ُعّد رابد هذا بعد أن 

 .(ٗ)ُمجٌد، بل لمد التصك اسم الممامات فً أذهان الناس باسم الهمذانًالمجال وزعٌمه ال

على الشخصٌات من راٍو  لد كانت الممامة ومنذ أن ابتدعها الهمذانً تعتمد على بناء فنً ٌتمثل بمٌامهاو

كؤصٍل من أصولها المابمة ٌة والتسول، أو األلؽاز واألحاجً دْ اعتمادها على الكُ  عن وبطل، فضبًل 

، وظلت محتفظة بشكلها ومضمونها وأصولها الفنٌة وتمالٌدها (٘)من مواضٌعها الربٌسة وموضوًعا

األدبٌة التً أرساها الهمذانً ووضع شروطها التً تحممت بعد ذلن وبلؽت ذروتها فً ممامات 

هر ،لكنّها تجاوزت ذلن فً العصور البلحمة لتعبر عن أحداث العصر والفتن والحروب، وتظ(ٙ)الحرٌري

هموم المجتمع والكتّاب، ومعالجة مواضٌع والعٌة حٌة منتزعة من الحٌاة والعصر الذي ٌعٌش فٌه 

وؼزت  لعصور البلحمة بعده، فعرفت رواًجا كبًٌراٌلها ٌتدفك من لدن الهمذانً إلى ا، وظل سَ (7)األدٌب

من دون ظهور ممامات  البلدان العربٌة كلّها وذاع صٌتها شؤنها شؤن المصٌدة ،فما ٌمر عصٌر أو لرنٌ 

                                                           

 .161( ّٜ إ٘ٛبٛبح ٦ّ األغة اً٘ؼت٦، يتغ اٖ٘ٛٙ ٛؼخبل،  1)
 . 167( ٧ٝهؼ:٦ّ ٝهؼ٧ج ا٘ؼ٢ا٧ج تضد ٦ّ خ٧ٕٝبح ا٘ؿؼغ، يتغ اٖ٘ٛٙ ٛؼخبل، 2)
 .319،ٝت٧ل عب٘غ ؼتبش ، (٠ـ656 )ؿ٦( ٧ٝهؼ: ٕٝغ ا٘ٝذؼ ٦ّ خؼاد اً٘ؼة إ٘ٝغ٥ ضخ٤ ١ٝب٧ج اً٘كؼ اً٘تب3)
 .319( ٧ٝهؼ: إ٘ٛبٛج، ف٦ٔ٢ م٧ِ،  4)
 .326 ،( ٧ٝهؼ: ٕٝغ ا٘ٝذؼ ٦ّ خؼاد اً٘ؼة إ٘ٝغ٥ ضخ٤ ١ٝب٧ج اً٘كؼ اً٘تبؿ5٦)
 .48ٛسغ٥ يب٧ـ ي٢غث ؤت٢ ٘ض٧ج،  ،بٛبح اً٘ذٛب٧ٝج "ؤنؼ٢ضج غٗخ٢ؼاٞ"( ٧ٝهؼ: سٛب٧٘بح ا٘خف٧ٗل ا٘تال٦َ ٦ّ ا6ٕٛ٘)
 .2/99ٛضٛغ ؽ٢َٙل ؿالٚ،  ،ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘ ( ٧ٝهؼ: األغة ٦ّ اً٘كؼ7)



 

 .....................................................................................................التمهٌد
 

2 

 

دعوها بؤلل درجٍة فً كتابتها ممن سبمهم، فكثرت وزاد إلبال الكتّاب واألدباء علٌها، تجدٌدة لم ٌكن مب

ألجل المحافظة على صورتها  دَ هَ وهم بذلن ٌواكبون تطور الممامة العربٌة، ولكّن الملٌل منهم من جَ 

تارٌخً للحوادث التً اعترت المجتمع ونملها المعروفة عند رابدٌها ،لتكون بعد ذلن بمثابة سجٍل 

 .(ٔ)بتفاصٌلها كافة، فاكتسبت أهمٌة تضاهً أهمٌة الشعر فً نمل األحداث

التً استمرت لرابة  المدةطول تلن  دفالًا انً حتى ٌطالعنا هذا الفن الذي ظل حًٌّ بدأ العصر العثماوما أن 

اًٌا ، فتركوا لنا إرثًا أدبهوا فٌأبدع تابًا، لٌنجب لنا كُ (ٕ)(9ٕٖٔ-ٙٔ٘ٔاألربعة لرون من ) فً هذا  جمًّ

المجال، فكان أن نهلت مماماتهم من السٌاسة مرةً ،ومن الدٌن ثانٌةً، ومن الجانب السلوكً واألخبللً 

وحةً متكاملة مرةً ثالثة ،وعرجت على الوصؾ والؽزل والمفاخرات والمناظرات مرةً رابعة ممدمةً لنا ل

 وسجبًل تارٌخًٌا له.عن هذا العصر 

ولم ترزخ الممامات فً هذا العصر كلها تحت نٌر التملٌد بل كان لؤلدٌب الحرٌة فً تخٌر بنٌة مماماته   

ٌة أو التسول دْ وموضوعها وفكرة عرضها وأسالٌبها ،إذ لم تعد الممامة ذلن الفن الذي ٌجب أن ٌلتزم بالكُ 

فً  طت منه تلن األصول ولم تعد عموًدا ربًٌساسم هذا العصر والعًا واالحتٌال، بل تناولت أؼلب ممامات

بنابها، إذ كان هنان تصرٌؾ واضٌح فً شكل الممامة ومضمونها إلى حّد مصادفة مإلفات لم نكن لنعدها 

ممامات لو لم ٌلصك مإلفها بها تسمٌة الممامات، فظهرت على الساحة األدبٌة ممامات مختلفة األنماط 

والسخرٌة مع إخضاعها لروح العصر وللموضوعات طابع النمد الدٌنً واالجتماعً  ذبعضها أخ

،أو طابع (ٖ)كممامات أحمد فارس الشدٌاق التملٌديٌة ومحاولة تحطٌم شكل الممامة واالجتماعٌة والنهض

ء المناظرة الذي اعتمد فٌه كاتبه على شخصٌات ؼٌر إنسانٌة رامزة كممامة المناظرة بٌن الماء والهوا

أو الؽربة واإللامة لمإلفها دمحم المبارن  ،،أو المناظرة بٌن اللٌل والنهار(ٗ)لمإلفها أحمد البربٌر

                                                           

 .2/112األغة ٦ّ اً٘كؼ ا٦ٗ٢ٙٛٛ٘،( ٧ٝهؼ: 1)
١ٝٛ٢ٚ  1916، ١ٝٛ٢ٚ ٜٛ ٧ئؼط ١ٝب٧خٟ تبً٘بٚ ٧ْٛ5غ ا٘ؽ٧غ٥،  ،خبؼ٧ظ اإلؿال٦ٛ، اً٘كؼ اً٘ذٛب٦ٝ( ٧ٝهؼ: ٢ٛؿ٢يج ا2٘)

-1516اً٘ؼت٦ ٦ّ ا١ً٘غ اً٘ذٛب٦ٝ )خبؼ٧ظ ا٢٘نٜ ٤٘٢ ١ٝب٧ج ٘ٙضٗٚ اً٘ذٛب٦ٝ، ٧ٝهؼ:ٜٛ ٧سًل ١ٝب٧ج ا٘ضؼة اً٘ب٧ٛ٘ج األ
 .5 . اتؼا٧٠ٚ ع٧ٙل اضٛغ، غ،(1916

ّٛ ب٢كض٧ّْ ب٧ّ٢ُ٘٢ بإ٘ٛٙة تب٘فغ٧بٓ ،ٗبٜ ؤغ٧ّت ٢٧ؿِ( ٢٠ ؤضٛغ ّبؼؾ تٜ 3) ٚ( ،ٟ٘ 1948-٠ـ1315)ح ب٢ٛخؼس
١ٝٓٛب ٦ّ ٗخبتٟ )ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿب ٗخبة ٕٛبٛج ؤعؼ٣ ُٝفؼح مٜٛ  ب يٜٜٛ ّك٢ٟ٘ ،ّمًٙ بٓ( ٢س١ًٙب ّك٢ًٕ٘ٛبٛبح م

، ٢ٗخبة 1/193، ،٠ـ(1396الٚ /ع٧ؼ ا٘غ٧ٜ ا٘ؽؼ٦ٙٗ)حٗٝؽ ا٘ؼَبئة ضٛٙح اؿٚ إ٘ٛبٛج ا٘تعف٧ف٧ج ،٧ٝهؼ: األي
ٛٝك٢ؼ ٦ٛ١ّ ، ،،٢ٗٝؽ ا٘ؼَبئة 83٢،231٢،464٢،616،ؤضٛغ ّبؼؾ ا٘فغ٧بٓ،،بٓ ي٤ٙ ا٘ؿبٓ ٦ّ ٛب ٢٠ اْ٘بؼ٧بٓ ا٘ؿ
71. 

ٚ(،ٜٛ ؤف١ؼ ؤغتبء اً٘كؼ 1811-٠ـ1226ٛضٛغ ا٘تؼت٧ؼ )ح(٢٠ ف١بة ا٘غ٧ٜ ؤت٢ اً٘تبؾ ؤضٛغ تٜ يتغ ا٘ٙن٧ِ تٜ 4)
اً٘ذٛب٦ٝ ٢ٜٛ ؼ٢اغ إ٘ٛبٛج ٧ّٟ  ٦ّ إ٘ؼٜ ا٘ذبٜٛ يفؼ ا٧ٛ٘الغ٥ ،ٟ٘ ٕٛبٛبح نتًح ١ٝٛب ٕٛبٛخٟ ا٘ٛؿٛبث )ٕٛبٛج اْ٘ٛبعؼث 

ْٗؼٞ ٢ع٧بٟ٘ ت٧ٜ ا٘ٛبء ٢ا٢١٘اء( ٜٛ ٝٛن إ٘ٛبٛبح ا٘ػ٥ ٢ٕ٧ٚ ي٤ٙ ا٘ٛٝبهؼث ،٦٠٢ ؼضٙج ٜٛ ؼضالح ا٘ع٧بل ٧س٢ل ١٧ّب ت
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،أو طابع السٌرة (ٕ)،أو طابع الممالة أو المصة الصرٌحة كممامات عبد هللا فكري باشا(ٔ)الجزابري

أتخذ شكل المذكرات ،ومنها ما (ٗ)،وممامات ابن مٌمون الجزابري(ٖ)كممامات شهاب الدٌن الخفاجً

أو لؽرض من أخص ،مناسبة شخصٌةمنها ما كانت مإلفة لو،(٘)ووصؾ الرحبلت كممامات ابن حمادوش

محممٌن بذلن األؼراض الشعرٌة فً األسالٌب النثرٌة ،وهو المدح  العربٌة التملٌدٌةخصابص المصٌدة 

                                                                                                                                                                                     

٧٘سغ ْٝؿٟ ؤٛبٚ ْٛبعؼث ت٧ٜ ا٘ٛبء ٢ا٢١٘اء ؤ٢سغ٠ب ضٓة اْٝؼاغ ّٗل ١ٝٛٛب يٜ كبضتٟ تب٘ؼ٧بؿج ،٧ٝهؼ:األيالٚ ٘ٙؽؼ٦ٙٗ 
٠ـ( ، 1335يتغ ا٘ؼؽآ تٜ ضؿٜ تٜ اتؼا٧٠ٚ ا٘ت٧نبؼ)ح،٘تفؼ ٦ّ خبؼ٧ظ إ٘ؼٜ ا٘ذب٘د يفؼ ،٢ض٧ٙج ا1/155
 .346غ.٢٧ؿِ ٢ٝؼ ي٢ل ، ،،ّٜ إ٘ٛبٛبح ت٧ٜ ا٘ٛفؼٓ ٢اُ٘ٛؼة ،1/217-218٢،
ٟ٘ ٛس٢ٛيج ٜٛ إ٘ٛبٛبح ،ٚ(،ؤغ٧ة ٥٢ُ٘٢ ك٠1912٦ّ٢ـ،1331( ٢٠ ٛضٛغ تٜ ٛضٛغ ا٘ٛتبؼٖ ا٘سؽائؼ٥ )ح1)

ٕبٛج ٝمؼث ا٘ت١بؼ ٦ّ ٛضب٢ؼث ا٧ٙ٘ل ٢ا١ٝ٘بؼ(،٢ )ات٤١ ٕٛبٛج ٜ:)ُٛٝفؼح ١ٝٛب مٜٛ ٗخبة اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح ٕٛبٛخب
،٢اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح ،ي٦ٝ ت١ب: غ.ٛضٛغ ضٓؿبٜ 7/77، ٝهؼ:األيالٚ ٘ٙؽؼ٦ّ٦ٙٗ اْ٘ٛبعؼث ت٧ٜ اُ٘ؼتج ٢اإلٔبٛج(،٧

 . 121ا٘ن٧ٓبٜ، ،
ٚ(،٢ؽ٧ْؼ ٛكؼ٥ ،ٟ٘ ٗخْة ٢ٛئْ٘بح 1889-٠ـ1316( ٢٠ يتغ اهلل ّٗؼ٥ تبفب تٜ ت٧ٍٙ تٜ يتغ اهلل تٜ ٛضٛغ )ح2)

ؿ٧بضج ّٙؿ٧ْج ٦ّ ت٢انٜ اْ٘ٝؾ اإلٝؿب٧ٝج،٢ٟ٘ ،٢ٜٛ ٛئْ٘بخٟ ٦ّ اْٜ٘ إ٘ٛب٦ٛ :)إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج ٦ّ ا٘ٛٛٙٗج ا٘تبن٧ٝج(٦٠٢ 
ٕٛبٛج ٦ّ ضؿٜ ا٢ّ٘بء(،٢ا٘ذب٧ٝج:)ٕٛبٛج اً٘ٛبل :(ؤ٧مًب ٕٛبٛخبٜ نتًخب مٜٛ ٗخبة ا٨ذبؼ اْ٘ٗؼ٧ج ،األ٤٘٢ 

،٢ّٜ إ٘ٛبٛبح ت٧ٜ ا٘ٛفؼٓ ٢،2/968ض٧ٙج ا٘تفؼ ٦ّ خبؼ٧ظ إ٘ؼٜ ا٘ذب٘د يفؼ 4/113(،٧ٝهؼ:األيالٚ ٘ٙؽؼ٦ٙٗ ل٢ا٘تنب
 .٢368اُ٘ٛؼة 

ٚ(،ٟ٘ ٛئْ٘بح يغث ،٧٢مٚ 1659-٠ـ1169( ٢٠ ؤضٛغ تٜ ٛضٛغ تٜ يٛؼ تٜ ف١بة ا٘غ٧ٜ ا٘عْبس٦ ا٘ٛكؼ٥)ح 3)
ؤف١ؼ ٗختٟ )ؼ٧ضبٝج األ٘تب ٢ؽ٠ؼث ا٘ض٧بث ا٘غ٧ٝب(يغغًا ٜٛ إ٘ٛبٛبح خغل ي٤ٙ ي٢ٙ ًٗتٟ ٦ّ ٠ػا اْٜ٘ ،س١ًٙب ًٛؼمًب 

ٜٛ عال١٘ب اْ٘ٛبؿغ  اضٕٟ ٧ٔ٢ٛج اً٘ٙٚ ٢اً٘ٙٛبء ٛٝخّٕغًؼِ يٜٛ ٧ بالخٟ ٦ّ ا٘خٕٝل ٜٛ تٕٙغ ألعؼ تضًذ٘ؿ٧ؼخٟ ا٘ػاخ٧ج ٢ؼض
 .145-144،،٢ّٜ إ٘ٛبٛبح ت٧ٜ ا٘ٛفؼٓ ٢اُ٘ٛؼة 1/238االسخٛبي٧ج ٢ا٘ؿ٧بؿ٧ج ،٧ٝهؼ:األيالٚ ٘ٙؽؼ٦ٙٗ 

( ٢٠ ؤت٢ يتغ اهلل ٛضٛغ تٜ يتغ اهلل تٜ ٢ٛ٧ٜٛ ا٘سؽائؼ٥ ٜٛ ؤيالٚ  اً٘كؼ اً٘ذٛب٦ٝ ،٢٘ٚ ٧ًُؼِ خبؼ٧ظ ٢الغخٟ ؤ٢ 4)
 ٟٝٓٛ ٢ّبخٟ ؛ٕ٘ٙج ٛب ٗخة يٟٝ ،ٜٛ ؤف١ؼ ٗختٟ:) ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج ٦ّ ا٘غ٢٘ج ا٘تٗغاف٧ج ٦ّ تالغ ا٘سؽائؼ ا٘ٛض٧ٛج(م

ا٘ػ٥ خ٤٘٢ ضٗٚ  ٛضٛغ تٗغاـا٘ضغ٧د يٜ ٢ا٦٘ ا٘سؽائؼ١٧ّب ي٤ٙ ٛس٢ٛيج ٕٛبٛبح تُٙح ؿح يفؼث ٕٛبٛج ٧ؼٗؽ 
ً٘ؼل ؿ٧ؼث ا٢٘ا٦٘ ا٘ٛػ٢ٗؼ،٢ٔغ عبْ٘ح ٕٛبٛبخٟ  ب٢ٛٝبٔتٟ ٢اٝسبؽاخٟ ّس١ًٙب ٔبّ٘ت ٚ(،٢ي1711ٜٚ ا٤٘ 1717ا٘سؽائؼ )ٜٛ

ٕ٘بؿٚ ؤت٢ ا،هؼ:ؤتضبد ٢ؤؼاء ٦ّ خبؼ٧ظ ا٘سؽائؼ،٢ٍٝ٧ ؛ألّٟٝ ٗبٜ ٢٠ ا٘ؼا٥٢ ٘ألضغادإ٘ٛبٛبح اً٘ؼت٧ج ٦ّ ع٠٢ٙب ٜٛ ؼا
 .112، اتٜ ٢ٛ٧ٜٛ ا٘سؽائؼ٥،،٦ّ تالغ ا٘سؽائؼ ا٘ٛض٧ٛج ،٢ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج ٦ّ ا٘غ٢٘ج ا٘تٗغاف٧ج  137ؿًغ اهلل ،

( ٢٠ يتغ ا٘ؼٓؽآ تٜ ٛضٛغ اً٘ٛؼ٢ِ تبتٜ ضٛبغ٢ـ ا٘سؽائؼ٥ ،ك٧غ٦٘ ٢نت٧ة ٢ؤغ٧ة ،٦ّٗٙ٢ ٢ٛٝن٦ٕ ،ؤِ٘ ٦ّ 5)
خ٦ّ٢ تًغ ٚ ٠1695٢ـ/1117ا١٘سؼ٥/ا٘ذبٜٛ يفؼ ا٧ٛ٘الغ٢،٥٘غ ؿٝج ٠ػٞ ا٢ًٙ٘ٚ س١ً٧ٛب،يبـ ٦ّ إ٘ؼٜ ا٘ذب٦ٝ يفؼ 

١ٝٓٛب ٗخبتٟ ا٢ٛ٘ؿ٢ٚ تـ) ؼضٙج اتٜ ضٛبغ٢ـبض٢ا٦٘ خؿ٧ًٜ ؿٝج خٕؼ٧ّت ا٘ٛؿ٤ٛ ٘ؿبٜ  ا٘سؽائؼ٥ ،ٟ٘ ذالد ٕٛبٛبح م
خؼٟٗ  ٦عبِ٘ إ٘ٛبٛبح اً٘ؼت٧ج ّٞ ٔغي٤ٙ َؼاؼ ٕٛبٛبح اتٜ ٢ٛ٧ٜٛ ٝسغيٜ ا٘ٝؿة ٢ا٘ضؿة ٢ا٘ضبل(،٢ إ٘ٛبل ٦ّ ا٘ٝتإ

ٔٙج ا٘ض٢اؼ ت٧ٜ ا٘فعك٧بح ،٧ٝهؼ:ؼضٙج اتٜ ضٛبغ٢ـ  يٜ،ّماًل ١٘بٗبٜ ٢٠ ا٘ؼا٥٢  اػألضغاد ٕٛبٛبخٟ اخعبػ ؼا٢ٍ 
 .11-9آ تٜ ضٛبغ٢ـ ا٘سؽائؼ٥ ،يتغ ا٘ؼؽ،٦ّ ا٘ٝتإ يٜ ا٘ٝؿة ٢ا٘ضؿة ٢ا٘ضبلا٘ٛؿٛبث ٘ؿبٜ إ٘ٛبل 
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،ؼٌر أننا ال نعدم فً لبال ذلن (ٕ)ٌرٌةوممامة نموال الترن المسماة الممامة الد ،(ٔ)كما فً ممامات الورؼً

ؼٌر مبتعٍد عن األصول الممامٌة، فجاءت مماماته  اد الممامة فسار على نهجهم مملًدامن التفى آثار رو

 .(ٖ)محاكاةً لممامات الهمذانً والحرٌري، واخص بالذكر هنا ممامات الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً

ثارهم فً التعامل مع ٌنتهجوا منهج سابمٌهم أو ٌمتفوا آؼلب أدباء هذا العصر لم ؤالرؼم من أنه وعلى 

توارثه لتً مثّلت شكبًل خاًصاتمسكوا بالصنعة اللفظٌة ا أنههماألصول الفنٌة للممامة كالبطل والكدٌة، بٌد 

بمختلؾ العصور والبٌبات كالسجع  ها فً المرن الرابع الهجري مروًراكتّاب الممامات منذ نشؤت

كثٌر من أدبابها إظهاًرا لبراعتهم عاطاها إنّمازت به الممامة ولد ت طابعًا،فكانت (ٗ)ةوالمحسنات البدٌعٌ

))نشؤة الممامة  فً المرن الرابع الهجري هو الذي طبعها بطابع  مرد ذلن إلى أنه  وتفننهم الكتابً،ولعل

العصور،  عصرها، عصر الزٌنة واالختضاب، ولد فرضت هذه الحمٌمة نفسها على الممامات فً مختلؾ

 .(٘)وال تعرؾ الممامة كممامة إال بالتزامها بالسجع والمحسنات البدٌعٌة((

 :الممامة ، طبٌعتها، خصائصها الخطابٌة 

لمختلؾ فنون المول  ل الكتابة األخرى ؛إذ تشكل خطابًا جامعًاألشكا تتخذ الممامة  شكبًل أدبًٌا مؽاًٌرا

التً شّكلت الخصٌصة عن حضور البنٌة السردٌة فٌها ،ففضبًل (ٙ)والكتابة المتداولة فً األدب العربً

على تحمٌك آلٌة التشكٌل الجمالً والفنً حٌنما نممت األسلوب وأفعمته إذ عملت هذه البنٌة ،(7)الذاتٌة لها

ٌة اللؽة السردٌة التً بؤلوان البٌان ومضارب الببلؼة والبدٌع والصنعة اللفظٌة ،مما وسم الممامة بشعر

                                                           

،ٟ٘ ذالد ٕٛبٛبح نتًح مٜٛ  بٛخ٢ًْٔا ٢فبيّؼ بتبؼّيا ٚ(،ٗبٜ ٝبذّؼ1776-٠ـ1191ا٢٘ؼ٦َ)ح( ٢٠ ٛضٛغ تٜ ؤضٛغ 1)
ُٗ ،٢ٕٛبٛبح 6/15 ،ختح ألسٟٙ ،٧ٝهؼ:األيالٚ ٘ٙؽؼ٦ٙٗٗخبة ٕٛبٛبح ا٢٘ؼ٦َ ٢ؼؿبئٟٙ ٢ّ٘ٗل ٕٛبٛج ٛٝبؿتج ٢َؼل 

 .7، ئٟٙ ،خض٧ٕٓ:يتغ اً٘ؽ٧ؽ ا٧ْ٘ؽا٦ٝ ا٢٘ؼ٦َ ٢ؼؿب
ٟ ٛس٢ٛيج ٕٛبٛبح ٛعن٢نج تُٙح ،٘فبيؼ ٢ٝبذؼ ٢ٛئِ٘ خبؼ٧ع٦ٚ(،1828-٠ـ1244(٢ٕٝ٢٠ال تٜ ٢٧ؿِ ا٘خؼٖ )ح2)

ؤضغ٣ يفؼث ٕٛبٛج ،ُٝفؼح ١ٝٛب إ٘ٛبٛج ا٘ٛؿٛبث )إ٘ٛبٛج ا٘غ٧ؼ٧ج( مٜٛ ٗخبة )يٙٚ األغة( ٧٢ٙ٘ؾ ف٧ع٢ ا٧٘ؿ٢ي٦ 
 .  ٢،52ؼ٢اغ ا١ٝ٘مج ا٘ضغ٧ذج ٛبؼ٢ِ يت٢غ  ،٧،8/47ٝهؼ:األيالٚ ٘ٙؽؼ٦ٙٗ 

ِٕ ٢ٝض٢ 1871-٠ـ1287(٢٠ ٝبك٧ِ تٜ يتغ  اهلل تٜ سٝتالن تٜ ؿًغ ا٧٘بؽس٦ )ح3) ٍٚ فخ٤ ٜٛ كؼ ٚ(،ؤِ٘ ٦ّ ي٢ٙ
ًْب٧ُ٢ًغ ٛئْٟ٘ )ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ( ٢ٛت٧بٜ ٢ُ٘ج ٢ٛٝنٓ ٢خبؼ٧ظ ٢فًؼ، تبؼ٣ ١٧ّب  ٜ إ٘ٛب٦ٛ مٚٓ ؿخ٧ٜ ٕٛبًٛج٦ّ اْ٘ ئ٘

ا٘ف٧ظ ٝبك٧ِ ،،٢ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 351-7/351 ،٦ٕٛبٛبح ا٘ضؼ٧ؼ٥ ّّٕٙغ ؤؿ٢ٙتٟ ٛت٤ٝ ٤ًٝٛ٢ ،٧ٝهؼ:األيالٚ ٘ٙؽؼٗٙ
 .336ا٧٘بؽس٦  

 .327 ،( ٧ٝهؼ: ٕٝغ ا٘ٝذؼ ٦ّ خؼاد اً٘ؼة إ٘ٝغ4٥)
 .21غ. ٛضٛغ ؼفغ٥ ضؿٜ،   ،ج ٦ّ ٝفإث إ٘كج ا٘ٛكؼ٧ج ا٘ضغ٧ذجؤذؼ إ٘ٛبٛ (5)
 .77ٝبغؼ ٗبهٚ،، ،١٘ٛػا٦ٝ ٦ّ إ٘ٝغ اً٘ؼت٦ ا٘ضغ٧د( ٧ٝهؼ: إ٘ٛبٛبح ٢ا٘خ٦ٕٙ ،تضد ٦ّ ؤٝٛبن ا٘خ٦ٕٙ ٕ٘ٛبٛبح ا6)
 . 97يتغ اّْ٘خبش ٧ٙٗن٢ ،،بٛبح ،ا٘ؿؼغ ،٢األٝؿبٓ ا٘ذٕب٧ّج ( ٧ٝهؼ: ا7ٕٛ٘)
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– ،فهً أًٌضا(ٔ)))تسلل األسالٌب الشعرٌة إلى نصوص تمٌزت بانفتاحها على لؽة الشعر((وًماتعنً عم

ومن  شتى آتٌة من فضاء المصٌدة إٌماًعا وتصوًٌرامساحة كتابة تتداخل فٌها أجناس أدبٌة  -أّي الممامة

وتمة واحدة أو ها فً بُ ُصهرت كل   (ٕ)األشكال النثرٌة األخرى من خطابة وحكم وأمثال ووصاٌا وؼٌرها

فن واحد هو فن )الممامات(،حتى ُعّد الولوؾ عند الممامات هو الولوؾ نفسه عند منتهى ضروب 

من الفنون األدبٌة فتح  عددعلى  جناس األدبٌة األخرى بوصفها نًصامنفتًحالؤل،وتجاوز الممامة (ٖ)األدب

فرد عن األنواع النثرٌة السابمة لها الممامة تن إنه :،حتى لٌل(ٗ)الباب لتعدد التؤوٌبلت للنص الممامً

؛ ألّن المعنى فٌها ))ٌتوارى فً أفك عابم؛ ومن أجل الوصول إلٌه ٌجب (٘) بـ)شعرٌة الكتابة المرموزة(

حٌن رأى أّن الممامات إلٌه الثعالبً من لبل ما تنبه  ،وهذا أًٌضا(ٙ) التحام عمبة الؽرٌب والمجازات((

لفظ أنٌك لرٌب المؤخذ،  إلى أّن الممامات ذات  فإنّها تحمل عممًا، مشًٌرالفاظها وثرابها تفرد أ فضبًل عن

 .(7) بعٌد المرام

أمام جنس أدبً جدٌد ؼٌر مؤلوؾ، تجاوز األجناس ٌكشؾ لنا تشابن الخٌوط المكونة للممامة أننا    

،فالشعر ٌؤتً فً  (8)لم ٌُعهد من لبل ابالنثر، وهذا  الخلط  ٌمثل نوعً  األخرى، ففً الممامة ٌختلط الشعر

، ثم ٌتولؾ لٌنثال النثر ثانٌةً وكؤنّه استمرار للحوار بٌن الفنٌن؛ مما ٌجعل دون ممدمات ثناٌا النثر من 

المارىء ٌشعر بؤّن الكبلم متصل لوال ما فٌه من وزن ولافٌة ،وكذلن تطعم الممامة بصور نثرٌة تكتسً 

دة ة مركبة بكلمات ممٌه والتكثٌؾ الداللً المتمثل فً صور حٌه  ،خصابص الشعر من الشحن العاطفً

 . (9)بالسجع؛ لذا فإّن الممامات تمثل خٌر دلٌل على وحدة هذٌن الفنٌن وتكامل األدٌب فٌهما

للتعبٌر ٌحتمل العاطفة مع بُعد  جعل منها طرٌمًا مساعًداما هذا الثوب الجدٌد فً ظهور الممامة فً و

كبلمه  يبالنثر إلى صور الشعر وإمكاناته؛ كً ال ٌمصر نظمه عن نثره وال ٌزرالتصوٌر، وٌرتفع 

التمت فٌه الشعرٌة المابمة على التخٌٌل، وعلى إثارة  الممامة مثلت حًٌزا :إنّ بشعره، وبذلن ٌمكن المول 

البدٌعٌة اندهاش المارىء بالصور الببلؼٌة واألسالٌب المتمردة على المؤلوؾ والصنعة اللؽوٌة واللفظٌة 

                                                           

 . ٢٧111ؿِ ٧َٙ٢ؿ٦، ،ث اكنالض٧ج ٦ّ ا٘ضغ٢غ ٢اْ٘ٛب٧٠ٚ ( ا٘فًؼ٧بح ٢ا٘ؿؼغ٧بح ٔؼاء1)
(2ّٛ  .  369ؼعؼ٢ط يتغ ا٘ٛس٧غ ،،٦ ا٘عنبة إ٘ٛب٦ٛ ا٘تغ٦ً٧ "تضد" ّ ب( ٧ٝهؼ:ا٘ؼا٥٢ ٛخّٗٙ
 77( ٧ٝهؼ:إ٘ٛبٛبح ٢ا٘خ٦ٕٙ، 3)
 .76غ.٧ٛ٘بء يتغ ا٘ض٧ٛغ إ٘بم٦ ، ،،بٛبح تغ٧ى ا٘ؽٛبٜ ا١٘ٛػا٦ٝ "تضد"ا٘خسؼ٧ة ٢اْٝخبش ا٘ٝق ٦ّ ٕٛ( ٧ٝهؼ:4)
 . 75( ٧ٝهؼ:إ٘ٛبٛبح ،ا٘ؿؼغ ٢األٝؿبٓ ا٘ذٕب٧ّج،5)
 ( ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب.  .6)
 . ٠4/294ـ(،429يتغ اٖ٘ٛٙ تٜ ٛضٛغ ؤت٢ ٛٝك٢ؼ ا٘ذًب٘ت٦)ح٦ّ ٛضبؿٜ ا٠ل اً٘كؼ، ٧خ٧ٛج ا٘غ٠ؼ٧ٝهؼ: ( 7)
 .281 ،( ٧ٝهؼ:ا٘خسؼ٧ة ٢اْٝخبش ا٘ٝق ٦ّ ٕٛبٛبح تغ٧ى ا٘ؽٛبٜ ا١٘ٛػا٦ٝ 8)
 .  ٢،282ا٘خسؼ٧ة ٢اْٝخبش ا٘ٝق ٦ّ ٕٛبٛبح تغ٧ى ا٘ؽٛبٜ  77،( ٧ٝهؼ: إ٘ٛبٛبح ٢ا٘خ٦ٕٙ 9)
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التً تسمح بحمل األفكار وشرحها ع الخطابٌة المابمة على اإللناع ،م(ٔ)،وحرفة السجع وتآلؾ الحروؾ

فاإلنجاز الكبلمً فً الممامات ال ٌتم عبثًا بل ٌؤتً لتحمٌك ؼاٌات ومماصد وأؼراض، ،(ٕ)والمحاجة فٌها

سٌاسٌة، تؤتً لكشؾ عٌوب المجتمع أو ولّما كانت هذه األؼراض لد تكون تعلٌمٌة ،أو اجتماعٌة، أو 

هدؾ من الحكام أو المضاة أو طابفة من طوابؾ المجتمع، أو ألؼراض أخبللٌة وسلوكٌة أو دٌنٌة ٌُ 

ورابها تمدٌم العظات والنصح الدٌنً األخبللً، أو أؼراض فكرٌة ،أو مناظرات ،أو سجاالت لابمة على 

طبٌعة حجاجٌة، وعلٌه فإّن هذا من شؤنه أن ٌُكسً الممامة التذاوت والحوار المبنً على االستدالل فإّن 

معنى األلوال فً خطاب الممامة ال ٌنفن عن طابعها الحجاجً؛ ألّن استعمال الملفوظات اللؽوٌة ٌكون 

وؼاٌات محددة، فٌكون لها لًٌما مضافة فضبًلعن لٌمها الحرفٌة اإلخبارٌة الوصفٌة،إذ تتضمن  لمماصد

التً هً مظهر من مظاهر -ت حجاجٌة كامنة فً بنٌتها العمٌمة؛ ألّن الحجاجٌةتلن الملفوظات طالا

 .(ٖ)تنتشر فً الخطاب وبصورة مكثفة -الخطابٌة

وتُنمل هذه األؼراض أو األفكار  للمارىء على لسان شخصٌات الممامات التً تضم فً أؼلب األحٌان 

ؼٌر مباشرة لكثٌر  تعطً حلوالً فٌه و نشؤتتحمل روح العصر الذي للمجتمع تمدم لضاٌا  ُمضّمنةرسابل 

وذلن بتسلٌط الضوء علٌها من خبلل عرضها إلخ ،ماعٌة والسٌاسٌة والسلوكٌة ...من المشكبلت االجت

، تُمدم (ٗ)كحكاٌة))توحً بوالع وبؤحداث لد تكون ولعت ،وبشخصٌات ٌتماثلون مع أشخاص حمٌمٌٌن((

ٌمع فً مكان وزمان  ظوًرا إلٌه بكونه والعًٌال خطاٍب ٌستحضر إلى الذهن عالًما منمن خبل

،وٌمدم هذا الخطاب فً أؼلب األحٌان بتصور معٌن ٌمكن أن ٌكون منظور شخصٌة أو أكثر محددٌن

بتلن الخطابٌة وذلن بـاعتماده))المعانً  لشعر أًٌضا فً ثناٌا النثر حافبًل ،وٌؤتً ا(٘)اومنظور الراوي أٌضً 

بـاعتماده))المعانً الخطابٌة من خبلل االستناد إلى الحجج والبراهٌن واستعمال األلٌسة العملٌة التً هً 

،فتعتضد بذلن المحاكاة فً األلوال الشعرٌة باإللناع فً األلوال (ٙ)من صمٌم النسٌج الخطابً((

لن ٌؤتً التخٌٌل فً ثناٌا النثر، واإللناع فً ثناٌا ، وبذ(7)الخطابٌة، واإللناع فً هذه بالمحاكاة فً تلن

                                                           

٘سغ٧غث ت٧ٜ ا٘خع٧٧ل ،٢ا٘تالَج ا242ًٛبٜ ت٢ٔؼث، غ.ٝ،٘عنبة،ٛتبضد ٦ّ ا٘خإؿ٧ؾ ٢اإلسؼاء(٧ٝهؼ:٘ؿب٧ٝبح ا1)
 19-18، .ٛضٛغ اً٘ٛؼ٥غ،٢ا٘خغا٢ل

ٔنؼ٥ تٜ ،٢عنبت٧ج  ا٘فًؼ يٝغ ا٘ع٢اؼر ٦ّ  اً٘كؼ األ٥٢ٛ ،95،( ٧ٝهؼ: ا٘تالَج اً٘ؼت٧ج ت٧ٜ ا٘خع٧٧ل ٢ا٘خغا٢ل2)
 .218 غ.٧َذبء ٔبغؼث ،تبؿل ٝؽ١٧ب،،اْ٘سبءث ؤ٢ٛٝػسًب "تضد"

 . .89،ج ٘ٙضسبر ( ٧ٝهؼ:ا٘ٛهب٠ؼ ا3٧٢ُٙ٘)
 .247ضؿٝبء تٝؿ٧ٙٛبٜ ،،(ت٧ٝج ا٘عنبة ا٘ؿؼغ٥"تضد"4)
 .248ت٧ٝج ا٘عنبة ا٘ؿؼغ٥ ،( ٧ٝهؼ:5)
 . 398،ّبخٜ ّبمل ٗبهٚ ،ؽ٧ٜ اً٘بتغ٧ٜ "و" ؤ٢ٛٝػسًب "تضد"( ا٘عنبت٧ج ٦ّ فًؼ اْ٘ؼؽغٓ ،٧ٛ٧ٛج ٦ّ ٛغش اإلٛبٚ 6)
 . ٢293ؿؼار األغتبء،ؤت٢ ا٘ضؿٜ ضبؽٚ إ٘ؼنبس٦ٝ، ( ٧ٝهؼ:١ٝٛبر ا٘تُٙبء7)
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،وتتداخل المعانً الشعرٌة التً لوامها التخٌٌل (ٔ)خرالشعر، لٌحوي كّل منهما ولو جزًءا ٌسًٌرا من اآل

منطمة المحتمل، االحتمال  مع المعانً الخطابٌة التً لوامها اإللناع، فٌتماطع الشعري مع الخطابً فً

 : إّن الممامات تشكل مثاالً بارًزا؛لذا ٌمكن المول(ٕ)فً الخطابً ي، واالحتمال ترجًٌحاتوهًٌما فً الشعر

،وبٌن (ٖ)على هذا التداخل والتماطع حٌن جمعت فً خطابها بٌن المتعة واإلثارة مدعمتٌن بالحجاج

 ،وحٌنطابٌتهامن خبلل شعرٌتها، ومخاطبة فكره وعمله من خبلل خ هووجدان المتلمً مخاطبة شعور

تداخل فٌه التخٌٌل واإللناع، فاأللاوٌل المخٌلة الوالعة فٌها تابعة أللاوٌل ممنعة مناسبة لها  خطابًا شّكلت

،فكانت بذلن منطمة وسطى التمى فٌها الشعري (ٗ)مإكدة لمعانٌها، تكون هذه األلاوٌل الممنعة هً العمدة

 ة.للدراس للباحثة فً جعلها متنًا كل إؼراءً بالخطابً، والجمال بالمنفعة العملٌة اآلنٌة ؛مما ش

 

 الثانً: التداولٌة المفهوم والمنهج

 :المماربة التداولٌة ،المفهوم والنشأة واإلجراء 

احة الدراسات من التٌارات اللسانٌة الحدٌثة المهٌمنة على حلبة الدرس اللؽوي، وس ةً واحدتُعد التداولٌة   

المرن الماضً بعد أّن لام على تطوٌرها ثبلثةٌ من فبلسفة ات ٌالتً ظهرت مع سبعٌناللسانٌة المعاصرة،

 . (٘)اللؽة المنتمٌن إلى جامعة أكسفورد وهم: اوستن، سٌرل، ؼراٌس

الٍم ٌموج بالحٌاة ، فهً تسمح بالنظر إلى ع(ٙ)ولد ظهرت التداولٌة كنموذج لدراسة اللؽة فً حالة الحركة

،فهً تركزعلى فكرة لوامها (7)ه الفٌلسوؾ المثالًعن العالم المصطنع الذي ٌتخٌل بالحٌاة والنشاط بعًٌدا

؛لتعطً تصوًرا عن (8)((طبالها على الوالع وصٌاؼتها عملًٌا))أّن لٌمة األفكار المجردة تماس بمدى ان

                                                           

 . 188-187ؤضٛغ ٛضٛغ ٧٢ؾ، ،ٕٝغ٥ ،تضد ٦ّ ا٘ٛفبٗٙج ٢االعخالِ( ٧ٝهؼ:ذٝبئ٧ج ا٘فًؼ ٢ا٘ٝذؼ ٦ّ اْ٘ٗؼ ا1٘)
 .  17 ،( ٧ٝهؼ:ا٘تالَج اً٘ؼت٧ج ت٧ٜ ا٘خع٧٧ل ٢ا٘خغا٢ل2)
 .22،( ٧ٝهؼ:ْٝؿ3ٟ)
 .92، ( ٧ٝهؼ:١ٝٛبر ا٘تُٙبء ٢ؿؼار األغتبء4)
 خًغغح ا٘خؼسٛبح اً٘ؼت٧ج ا٘خ٦ ُسًٙح ٕٛبتاًل ٘ٙٛكنٙص األسٝت٦(pramateg)  ،ٛب ت٧ٜ: ا٘ختبغ٧٘ج، ٢االخكب٧٘ج

 ،ا٧٘٢ج، ٧ٝهؼ: غ٧٘ل ا٘ٝبٔغ األغت٢٦ا٘ػؼائ٧ًج، ٢إ٘ٛكغ٧ج، ٢إ٘ٛب٧ٛج، ١ٝٛ٢ٚ ٜٛ انٙٓ ي١٧ٙب ا٧ًْٙ٘بح، ا٤٘ سبٝة ا٘خغ
، ٢ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘تضد ا٥٢ُٙ٘ 111ٚ، ٧ٛ2111سبٜ ا٘ؼ٦ٙ٧٢، ٢ؿًغ ا٘تبؽي٦، ا٘ٛؼٗؽ ا٘ذٕب٦ّ اً٘ؼت٦ تب٘غاؼ ا٘ت٧مبء، 

 .12، 2112، 1ٛئؿؿج ا٘ٓؿ٧بة ٘ٝغٜ، ن،خضؼ٧ؼ:ؤ. غ. تفؼ٣ ا٘تؿخب٦ٝ ،٢٥إ٘ٝغ
 .9ٚ.2112ب٧ًٛج ،غ.ٛض٢ٛغ اضٛغ ٝضٙج ،غاؼ اً٘ٛؼّج ا٘س،٥ اً٘ٛبكؼ ( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث ٦ّ ا٘تضد ا5٢ُٙ٘)
 .11، ت٧بؼ افبؼ ،( ٧ٝهؼ: ؿ٢ؿ٢٘٢٧س٧ب اُ٘ٙج6)
 .44غ. ع٧ْٙج ت٢سبغ٥،   ،ٚ( ٧ٝهؼ: ٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج ٛى ٛضب٢٘ج خإك٧ٙ٧ج ٦ّ ا٘غؼؾ اً٘ؼت٦ إ٘غ7٧)
 .44 ٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج،( 8)
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 فحسبالتواصل اللؽوي ال ٌتم  ،إذ إنّ (ٔ)فحسب ن منظور تواصلً وخطابً ولٌس نحوًٌام اللؽة انطبللًا

، مما (ٕ)هنان جملة شروط ؼٌر لؽوٌة تتدخل فً تحدٌد األداء اللؽوي بلباالستناد إلى الكفاءة اللؽوٌة 

 .  (ٖ)ٌإكد أّن اللؽة إلى جانب كونها مهارة لسانٌة، فهً رابط تواصلً ٌلبً حاجة تنشؤ بٌن المتحاورٌن

،فمد فكار وتؤمبلت ٌصعب حصرهالمصادر أوملتمى  عدةه مصادر معرفٌة تتماذف ولكون التداولٌة مفهوًما

،ال تكاد تخرج على كثرتها عن مفهوم تشارلز مورٌس الذي حّدها فً (ٗ)تجاذبها أكثر من تعرٌؾ

معرض حدٌثة عن علم العبلمات بؤنّها: ))مٌدان من السٌمٌابٌة ٌتناول العبللة بٌن العبلمات 

،واستخلص الدكتور محمود (ٙ)اوتضٌٌمً  تحدًٌدا،وإْن كان بعٌض من هذه المفهومات أكثر (٘)ومستعملٌها((

بؤنّها:))دراسة اللؽة فً االستعمال أو ت التداولٌة السابمة علٌه تعرٌفًا لهانحلة من تعرٌفا أحمدمحمود 

 فً الكلمات وحدها وال مرتبط بالمتكلم أو نى لٌس شٌبًا متؤصبًل على أّن صناعة المع ،مإكًدا(7)التواصل((

إلى المعنى  تكلم والسامع فً سٌاق محدد وصوالً اللؽة بٌن الم تداول السامع وحده، بل ٌتمثل فً أو

 .(8)الكامن فً كبلٍم ما

لتفاوت مماصد معرفٌها، فهنان من حصر  عرٌفات التداولٌة وتباٌنها ناتًجا طبٌعًٌاوربّما كان تفاوت ت

ة العبللة بٌن بالجملة، وهنان من حصرها فً دراس عنتمجالها فً الخطاب على عكس اللسانٌات التً 

تكلمٌن وبعملٌة التواصل العبلمات ومفسرٌها، ومنهم َمْن فتح حمل دراستها لتشمل كّل ما ٌحٌط بالم

، ومنهم من حصرها بدراسة األدب ومجازاته ورمزٌته وحجاجه فً ضوء اجتماعًٌا ونفسًٌا وظرفًٌا

 .(ٓٔ)اوعسٌرً  ؛ مما جعل مجالها ثرًٌا وواسعًا(9)توجهاتها الجدٌدة

                                                           

 .25،( ٧ٝهؼ: ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج 1)
 .9ايغاغ ٢خضؼ٧ؼ: ٛضٛغ اٛن٢ـ،  ،٦ّ ا٢١ْٛ٘ٚ ٢ا٘خإك٧ل٧ج ٕٛبؼتبح ( ٧ٝهؼ: ا٘خغا2٘٢)
 .26،( ٧ٝهؼ: ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج 3)
 .14 ،، ٢ا٘خغا٧٘٢ج ٕٛبؼتج ٦ّ ا٢١ْٛ٘ٚ ٢ا٘خإك٧ل63( ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ 4)
 .2 ،يٛؼ تٙع٧ؼ ،٘ٛؿؼض٦ ٦ّ م٢ء ا٘ٝهؼ٧ج ا٘خغا٧٘٢ج( خض٧ٙل ا٘عنبة ا5)
٠ب ٦ّ ١ٝ٢ٗب ُخ٤ًٝ تغؼاؿج اً٘الٔج ت٧ٜ اُ٘ٙج ٢ا٘ؿ٧بٓ، ٧ٝهؼ: ٛغعل ا٤٘ ضكؼاْ٘ٛب٧٠ٚ ٢١ْٛٚ ٧ْ٘ٝؿ٢ٜ ا٘ػ٥ ( ٜٛ ٠ػٞ 6)

، ٢١ْٛ٢ٚ س٢ؼر ٢٧ل إ٘بئل تإ١ٝب: غؼاؿج ا٤ًٝٛ٘ ا٘ػ٥ ٧ٕكغٞ ا٘ٛخٗٙٚ، ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج، س٢ؼر 34ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج 
ٚ ٧ٙ٧ّة تالٝف٧ٟ ، 19٢١ْٛ٢ٚ، 2111 -٠ـ1431، ٢٧1ل، خؼسٛج: ٔك٦ إً٘بت٦، ا٘غاؼ اً٘ؼت٧ج ٢ًٙٙ٘ٚ ٝبفؼ٢ٜ، ن

ا٘ػ٥ يٓؼ١ّب تب١ّٝب: ))ا٘غؼاؿج ا٘خ٦ خ٤ًٝ تبؿخًٛبل اُ٘ٙج ٢خ١خٚ تٕم٧ج ا٘خالئٚ ت٧ٜ ا٘خًبت٧ؼ ا٘ؼٛؽ٧ج ٢ا٘ؿ٧بٔبح ا٘ٛؼس٧ًج 
 .٧ٙ٧ّ18ة تالٝف٧ٟ، ، ،، ا٘خغا٧٘٢ج ٜٛ ا٢ؿخٜ ا٤٘ ٢َّٛب٢ٜإ٘ٛب٧ٛج((

 .14،ٓ سغ٧غث( آّب7)
 ( ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب.8)
 .14ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘تضد ا٥٢ُٙ٘ ٢إ٘ٝغ٥: ( ٧ٝهؼ: 9)
 .63( ٧ٝهؼ:٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج 11)
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الرؼم من كل التشعبات واختبلؾ الرإى فً طرابك التعامل البحثً مع التداولٌة فمد نجحت فً وعلى 

ى الخطابات المختلفة ،ولد بناء جهاز مصطلحً ٌتسم بالؽنى والثراء أسهم فً اجتراح طرابك تحلٌلٌة لبن

 .(ٔ)عةكثٌر من مصطلحاتها حتى تشكل من بعضها نظرٌات صار لها مجاالت اشتؽال واستطور 

بدراسة اللؽة والتواصل وطرابك استعمالها، فهً تلجؤ إلى دمج ٌُعنى التداولٌة مجااًل خاًصا ولّما كانت

،فكثرت لذلن الفضاءات التً تداخلت فً (ٕ)مشارٌع معرفٌة متنوعة فً دراسة ظاهرة اللؽة وتفسٌرها

لٌة وعلم االجتماع وعلم النفس المنهج التداولً على وفك مناهج أخرى لسلون اللؽة فً الفلسفة التحلٌ

بتنوع روافد البحث التداولً وتراحب مجاالته وتشعب  ذلن ،ومن ثم فمد سمح(ٖ)المعرفً واللسانٌات

إذ لٌس للدرس التداولً المعاصر مصدر واحد انبثك منه،ولكن تنوعت أفك اشتؽاله،محاوره وسعة 

 منه، فـ)األفعال الكبلمٌة( مثبًل  معرفً انبثكمصادر استمداده،فلكّل مفهوم من مفاهٌمه الكبرى حمل 

مفهوم تداولً منبثك من مناخ فلسفً هو تٌار الفلسفة التحلٌلٌة، بما احتوته من مناهج وتٌارات، ولضاٌا، 

وكذلن مفهوم نظرٌة المحادثة الذي انبثك من فلسفة بول ؼراٌس، أّما نظرٌة المبلءمة فمد ولدت من رحم 

،لكن وبالرؼم من تعدد مناهجها (٘)،وهذا االنفتاح جعل من التداولٌة تداولٌات(ٗ)ذاعلم النفس المعرفً وهك

بدراسة اللؽة فً وضع  العناٌةمناهجها ؼٌر أّن صلة الوصل الجامعة بٌن مختلؾ ممارباتها هو 

 .(ٙ)االشتؽال

شكلٌة بوصفه ردة فعل على المناهج والمعالجات ال الدرس التداولً كان ناتًجا المٌه العناٌةالتً وهذه 

التً تخلت عن البحث فٌما وراء الكٌنونة اللؽوٌة لتركز على الشكل دون المادة بعزل البنٌة الصورٌة 

للؽة عن محٌطها وعن مرجعٌاتها الخارجٌة ذات الحضور والفاعلٌة فً النص، فانؽمست فً النص 

ذاتها، فتحول الدرس وأبعدت الكبلم الذي هو مظهر أداء اللؽة من خبلل دراسة اللؽة فً ذاتها وألجل 

إجراءات داخلٌة خالصة ال ٌؤخذ بالحسبان عناصر التواصل  ذياللسانً معها إلى علم صوري مؽلك 

ز مٌّ ، فً حٌن تُ (7)اللؽوي من مثل: ألوال التخاطب والطبمات الممامٌة المختلفة التً ٌنجز فٌها الخطاب

التداولٌة أسالٌب فهم الخطاب على نحو ٌعارض طرابك البنٌوٌة،إذ تإكد على أهمٌة العوامل ؼٌر 

                                                           

 .17( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘تضد ا٥٢ُٙ٘ ٢إ٘ٝغ٥ 1)
 .27يتغ إ٘بغؼ ي٢اغ،   ،آ٧٘بح ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ خض٧ٙل ا٘عنبة( ٧ٝهؼ: 2)
 .1 ،خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘تضد ا٥٢ُٙ٘ ٢إ٘ٝغ٥( ٧ٝهؼ: ا3٘)
غ.ٛؿ٢ًغ ،ٗال٧ٛج ٦ّ ا٘خؼاد ا٘ٙؿب٦ٝ اً٘ؼت٦٘هب٠ؼث األًّبل ا٘ٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة،غؼاؿج خغا٧٘٢ج ا٘خغا٧٘٢ج ي٧ٝهؼ:( 4)

 .17كضؼا٥٢  
 .1ؼض٧ٛج ف٧خؼ،   ،غا٧٘٢ج ٕ٘ٙٛبٛج األ٢٠اؽ٧ج( ٧ٝهؼ: ا٘ؿ٧بٓ ٢تٝبء ا٤ًٝٛ٘، ٕٛبؼتج خ5)
 .36 ،( ٧ٝهؼ: ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج6)
 .19-14 ،٢إ٘ٝغ٥ ( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘تضد ا7٥٢ُٙ٘)
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ساإالت علماء اللؽة ت عناللسانٌة المحٌطة فً تؤوٌل المول وفهم مماصده، وبذلن استطاعت أن تجٌب 

من المتكلم؟ إلى من من لبٌل:ماذا نصنع حٌن نتكلم؟، ماذا نمول؟  عنهاع البنٌوٌة اإلجابة التً لم تستط

ٌتكلم؟ ما الؽاٌة من الكبلم؟ ولعل هذا ما ٌعطٌها األهمٌة التً تتمتع بها اآلن فً الدرسٌن التنظٌري 

، فهً إجراء لسانً ٌسعى إلى مجاوزة البعد األفمً للدراسات التملٌدٌة المتمثل بعلم (ٔ)والتطبٌمً

عن الكٌفٌة االستعمالٌة للملفوظ فً أثناء عملٌة التراكٌب، وعلم الداللة إلى البعد العمودي الذي ٌبحث 

والبحث فً ،التواصل، والعبللة بٌن كّل من المتكلم ،والسامع ،والموضوع الذي ٌدور حوله الكبلم 

تبحث فً معرفة مماصد المتكلم وأؼراض كبلمه فمد  وإلنّها؛(ٕ)المستوى المصدي واالدابً للمتكلمٌن

،فهً إجراء ٌنمل اللؽة من التمثٌل الذهنً إلى ممارسة (ٖ)التبلٌؽٌة(( ُعدت ))لسانٌات الحوار أو الملكة

للؽوي( بل من الجانب ؛ألّن المعنى ال ٌستمى من البنٌة وحدها )الجانب ا(ٗ)فعلٌة ٌحددها المصد والؽرض

،وعلى السامع إدران ذلن المصد (٘)الذي ٌإثر فً اختٌار السمات اللؽوٌة وتنوعها الجانب السٌالً أًٌضا

عند بنٌة اللؽة  ٌمؾ ،وعلٌه فالتداولٌة لٌست علًما لسانًٌا صرفًا( ٙ)لتواصل وإحداث التفاعللنجاح ا

إلٌها  بمظاهر التواصل والتؤوٌل منظوًرا ٌُعنىبوصفها وتفسٌرها، بل هً علٌم جدٌد  الظاهرٌة مكتفًٌا

، وبناء وتحلٌلها باعتبار خصابص السٌاق، وٌسهم فً وصؾ  المعلومات المضّمنة باالستعمال السٌالً

 .(7)استراتٌجٌات الخطاب الٌومً فً ظروؾ معٌنة

 : (8)وفً ضوء ذلن ٌكون للتداولٌة ثبلث مهاٍم حددها فان داٌن هً

 صٌاؼة شروط انجاز العبارة. -ٔ

صٌاؼة مبادئ تتضمن مجاري فعل الكبلم المتداخل اإلنجاز الذي ٌنبؽً أن ٌستوفً فً انجاز العبارة  -ٕ

 ناجحة.كً تصبح 

اإلجابة عن تساإل: كٌؾ تترابط شروط نجاح العبارة كفعل انجازي وكمبادئ فعل مشترن اإلنجاز  -ٖ

 التواصلً مع بنٌة الخطاب أو تؤوٌله.

                                                           

 .19-14 ،، ٢ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘تضد ا٥٢ُٙ٘ ٢إ٘ٝغ817٥ ،( ٧ٝهؼ: إ٘ٛبؼتج ا٘خغا٧٘٢ج1)
 .14يٛبؼ اضؿبٜ يتغ اهلل،،ي٤ٙ ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ"ؼؿب٘ج ٛبسؿخ٧ؼ" ( ٧ٝهؼ: إ٘ٛبؼتبح ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ فؼش ا٘ؿ٧ؼا2٦ّ)
 .71 ،٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج، ٧٢ٝهؼ: ٦1 غالـ ،٘ا٘س٧ال ،( ٛغعل ا٤٘ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج3)
 .26 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة4)
 .14 ،( ٧ٝهؼ: إ٘ٛبؼتبح ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ فؼش ا٘ؿ٧ؼا5٦ّ)
 .71 ،( ٧ٝهؼ: ٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج6)
، 15 ،٢ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج 26، ؼ٢ت٢ل، سبٖ ٢ٛفالؼ ،آٜا٧٘٢ج ا٢٧٘ٚ يٙٚ سغ٧غ ٦ّ ا٘خ٢اكل( ٧ٝهؼ: ا٘خغ7)

 .15 ،٢ا٘خغا٧٘٢ج ٕٛبؼتبح ٦ّ ا٢١ْٛ٘ٚ ٢ا٘خإك٧ل
 .256ّبٜ غا٧ٖ  ،ضد ٦ّ ا٘عنبة ا٘غال٦٘ ٢ا٘خغا٦٘٢( ٧ٝهؼ: ا٘ٝق ٢ا٘ؿ٧بٓ اؿخٕكبء ا٘ت8)



 

 .....................................................................................................التمهٌد
 

11 

 

 

 ًاللسانٌات التداولٌة وأفك تحلٌل الخطاب األدب 

الممامٌة وبالوظٌفة التواصلٌة فً عبللته بظروفه ))إلٌه  امنظورً  الؽوًٌ  اإنتاجً بالخطاب بوصفه  تُعدالعناٌة

بذلن المفهوم التملٌدي له كتتابع  من أؼراض التداولٌة متجاوزةً  ؼرًضا(ٔ)التً ٌإدٌها فً هذه الظروؾ((

ملٌة للنص إلى عّده سٌرورة تواصلٌة داللٌة ال تنفن عن الممام،ووضعه فً للب الع جملً أو مماببًل 

تّم إدخاله ضمن  لذلن ٌكون الخطاب نًصا ،ووفمًا(ٕ)اًما معٌنًاالتواصلٌة التً تفترض منتًجا ومتلمًٌا ومم

،وبذلن لم ٌعد الخطاب حبٌس (ٖ)سٌاق معٌن،أّي النظر إلى هذا النص فً ظل ظروؾ إنتاجه وتلمٌه

 .(ٗ)((لفوظات بل تجاوزها لٌصبح ))خطابًا إشارًٌاأو م تً وضعها اللسانٌون فً كونه جمبًل الرإٌة ال

،ونفسٌة وتارٌخٌة،ة ،واجتماعٌة ،والتصادٌة،وثمافٌةسٌاسٌ أبعاًدالنص األدبً ٌحمل ولّما كان ا

باأللفاظ ولٌس نمل تجربة ذاتٌة وحسب، وال ٌمؾ عند حدود تبادل  لعبًا،فهو إذن لٌس (٘)..الخ،وعمدٌة

بل ٌهدؾ فوق ذلن إلى الحث والتحرٌض على  تؽٌر وضع المتلمً ونظام معتمداته  فحسب،األخبار 

فتربط (7)،وبناًء على ذلن تتعامل التداولٌة مع النص األدبً على أنّه بنٌة وحدث(ٙ) ومولفه السلوكً

وزةً ،محتفٌةً بعنصر الممصدٌة والوظٌفة ومتجا(8)ملفوظاته بالوظٌفة والسٌاق الممامً واألداء االنجازي

،وبذلن انفتح مجال دراسة (9)بسإال الوظٌفة والرسالة والسٌاق الوظٌفً لتُعنىسإال البنٌة والداللة ؛

النصوص األدبٌة بوصفها خطابات ناتجة فً سٌاق تواصلً معٌن باالستعانة بالمفاهٌم واألدوات 

ل الجدٌد فً دراسة النصوص اإلجرابٌة التداولٌة واستثمارها فً دراسة الخطاب األدبً ،وُعّد هذا االنتما

                                                           

اضٛغ ا٘ٛخ٢ٗل، غاؼ األٛبٜ، ا٘ؼتبن، ،ت٧ٝج ا٘عنبة ٜٛ ا٘سٛٙج ا٤٘ ا٘ٝق( ٔمب٧ب اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج ٢ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٢٘ه٧ْ٧ج، 1)
 . 17 غ.نٚ،2111

 .   15ٛض٢ٛغ نٙضج  ،ج خض٧ٙ٧ٙج ٦ّ ٢ض٦ إ٘ٙٚ ٘ٙؼا٦ًّ (٧ٝهؼ:خغا٧٘٢ج ا٘عنبة ا٘ؿؼغ٥ ،غؼاؿ2)
 .219،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة ،تض٢د ٛضٗٛج3)
 . 335،يتغ ا٦ُٝ٘ تبؼث ،بؼتج ض٢اؼ٧ج ٦ّ األك٢ل اً٘ٛؼ٧ّج ( افٗب٧٘ج خإك٧ل ا٘ضغاذج ٦ّ ا٘عنبة إ٘ٝغ٥ اً٘ٛبكؼ ،4ٕٛ)
،335 . 
 .11 ،٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة( ٧ٝهؼ: ا5)
 ( ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب.6)
 .  45ؤغ٢ؼغ ؿ٧ًغ ،( ٧ٝهؼ:اً٘ب٘ٚ ٢ا٘ٝق ٢ا٘ٝبٔغ 7)
 .9 ، غ. س٧ٛل ضٛغا٧،٥٢ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة( 8)
 .4 ،( ٧ٝهؼ:ْٝؿ9ٟ)



 

 .....................................................................................................التمهٌد
 

12 

 

أصبحت فٌه اللسانٌات وسٌلة منهجٌة لتنظٌم الحمول المعرفٌة  ألدبٌة تحت تؤثٌر التداولٌة فتًحا جدًٌداا

 .(ٔ)واستثمار الظواهر

لؽة الخطاب العادي فً إنّها لٌست ))مجرد لناة عبور الدالالت إنّما هً  منلؽة األدب تنماز  ولّما كانت

،نجد نرى من خبلله معناه وال نكاد نراه فً ذاته وبٌنما ٌكون الخطاب العادي شفافًاؼاٌة تستولفنا لذاتها ،

نفذ ؼٌر شفاؾ،ٌستولفنا هو لبل أن ٌمكننا اختراله،فالخطاب العادي م الخطاب األدبً على عكسه ثخنًا

أشعة البصر ،بٌنما الخطاب األدبً حاجز بلوري تصّد أشعة البصر عن   ٌموم حاجًزابلوري ال

؛لذا فإّن النص األدبً ٌثٌر صعوباٍت عدة بسبب اتسامه بالؽموض واالنزٌاحات والتضمٌنات (ٕ)اختراله((

عن طرٌك والتضمٌنات والتلمٌحات والترمٌز...،مما ٌحتم على المتلمً بذل مجهوٍد لفّنِ شفراته ورموزه 

، ومن هنا كان األثر األدبً أثًرا التؤوٌل، بموجب ما ركب فٌه من مواطن ؼامضة تتحمل ذلن التؤوٌل

؛وعلٌه لم تعد لؽة النصوص األدبٌة بنٌات مؽلمة (ٖ)ٌستدعً التؤوٌبلت وٌتمبلها وٌزداد بها ثراءً  مفتوًحا

 ٌالٌة لبل كّل شًء؛لذا كان لزاًماووظٌفة س بًاللسانٌة بل بنٌةً وداللة وتركٌكما كانت تنظر إلٌها البنٌوٌة ا

لها مع النص األدبً ،وهوما سعت إلٌه المماربة التداولٌة فً تعام(ٗ)مراعاة الوظٌفة والسٌاق فً تحلٌلها

 وفهمه فهًما عمٌمًا (٘)((ستحضارها بؽٌة تؤوٌل النص تؤوٌبًل صحًٌحا وسلًٌماسٌالٌة ٌنبؽً ا بعّده))ممصدٌة

من خبلل ربط الداللة بالوظٌفة السٌالٌة واألداء االنجازي،فكانت ألجل ذلن من أعمك األدوات  عمٌمًا

ً تسعفنا فً تحلٌله ودراسته فهًما التاء عنها فً دراسة الخطاب األدبً المنهجٌة التً ال ٌمكن االستؽن

كتفى ؽلمة معزولة ثم ٌُ ال ٌصح أن ٌُدرس دراسة نصٌة بنٌوٌة م وتفسًٌرا وتؤوٌبًل،بوصفه نسمًا مفتوًحا

 . (ٙ)بها

 ٌلً:ٌالتداولٌة والخطاب التخ 

مجموعة من النصوص ذات عبللة مشتركة جاءت فً سٌاٍق معٌن؛ لتعكس حالة لّما كان الخطاب 

الختبلؾ موضوعاتها ،فمنها ،فمد تنوعت الخطابات تبعًا (7)أو ثمافٌة معٌنة ،اجتماعٌة

لخطاب اإلشهاري اإلعبلمً ،والخطاب السٌاسً ،وا ،والخطاب الدٌنً ،والخطابالفلسفًالخطاب

                                                           

 . 26،( ٧ٝهؼ: خغا٧٘٢ج ا٘عنبة ا٘ؿؼغ٥ 1)
 .112، ا٘ٛؿغ٥يتغ ا٘ؿالٚ ،(  األؿ٢ٙت٧ج ٢األؿ٢ٙة2)
 .75-74ضؿ٧ٜ ا٢٘اغ،  ،ٝهؼ: ٦ّ ٛٝب٠ز ا٘غؼاؿبح األغت٧ج( 3٧)
 .11 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة4)
 .27 ،( ْٝؿ5ٟ)
 .4-3 ،،٢خغا٧٘٢ج ا٘عنبة ا٘ؿؼغ٥ 47،( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة 6)
 .6ؼ٢تؼح غ٥ ت٢سؼاٝغ، ،  ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٝق ٢ا٘عنبة ٢اإلسؼاء7)
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منفتح ٌستوعب ،والخطاب األدبً الذي تنتمً إلٌه الممامات بوصفها جنًسا أدبًٌا ٌتحلى بالتخٌٌل  وهو 

ؼٌر  مكونة عوالم حداث لتتآلؾ جمٌعًاعوالم مختلفة تتداخل فٌها الفضاءات والشخصٌات واألزمنة واأل

التخٌٌل بوصفه ))محٌط معرفً ممتد األطراؾ تتحرن فٌه الذاكرة لتبدع من ،و(ٔ)صادلة لكنّها تلمٌحٌة

 (ٖ)،وٌبلػ حّد التوافك مع وجود أشٌاء منتمٌة إلى العالم الوالعً(ٕ)خبلله ما تعتمد أنّه ٌبلمس الحمٌمة((

لٌس رواٌة ما ولع بل ما ٌجوز  لًٌاٌالمبدع فً الممامة بوصفها خطابًا تخٌ فعلى هذا األساس ٌكون عمل

محاكاة للوالع  فً الممامة،أّي أّن الخطاب (ٗ)ولوعه أو ما هو ممكن على ممتضى الحال أو بالضرورة

مع  شخصٌات فً الممامة))تتوافك تماًماوانعكاس للتجربة اإلنسانٌة فً عبللتها بذلن الوالع،فؤفعال ال

الرؼم من أّن اللسانٌات التداولٌة ،وعلى (٘)تفٌد اإلخبار((األعمال المتضمنة فً األلوال الحمٌمٌة التً 

التصرت فً بداٌاتها على دراسة اللؽة العادٌة الٌومٌة المتداولة بٌن العامة فلم توِل عناٌتها للخطابات 

لً محاولةً إٌجاد أرضٌة تداولٌة لمماربته ٌالتخٌلٌة،ؼٌر أنّها سرعان ما التفتت إلى لؽة الخطاب التخٌ

 ، فها هو سٌرل ٌخصص فصبًل (ٙ)باٌاه،فاستعملت مكاسبها ووظفتها فً مماربته ودراستهوكشؾ خ

الرؼم من اتفاق التخٌٌل والكذب فً أنّهما نشاطان لؽوٌان تخٌٌل وٌربطه بالكذب فٌرى أنّه وعلى لل

ٌتخذان شكل اإلخبار من دون أن ٌكونا خالصٌن؛النتهاكهما المواعد المتحكمة فً نجاح عمل 

ر،ؼٌر أنّه ٌفارق بٌنهما  فً أّن لابل الجملة الكاذبة ٌنوي مؽالطة مخاطبه، أّما المتكلم فً المول اإلخبا

ه،وهو بذلن ٌعامل جمل خطاب بإخبار من دون لصد مؽالطة مخاطب لً فإنّه ٌمصد إدعاء المٌامٌالتخٌ

الخطاب التخٌٌلً له نٌة ،حٌث أّن المخاطب فً (7)لؽوٌة موهمة ٌل معاملة خاصة؛إذ ٌعّدها أعماالً التخٌ

اإلٌهام لكن لٌست له نٌة مؽالطة مخاَطبه بخصوص التزامه أو نواٌاه ،وبذلن فإّن المتكلم فً الخطاب 

خر آلكن سٌرل أضاؾ بعًدا ،(8)ٌفٌد اإلخبار متضمن فً المول موهوًمالً ٌسعى إلى إنجاز عمٍل ٌالتخٌ

بل من الممكن  ال ٌوافك بالضرورة عمبًل موهوًمالً ٌالتخٌ بعدما رأى أّن كّل لول ٌظهر داخل الخطاب

التً تعبر عن لضٌة صادلة تتوافك مع األعمال المتضمنة الحمٌمٌة  لً ألواالً ٌأن نجد فً الخطاب التخٌ

ألوال  على،وعلى هذا األساس لسم سٌرل األلوال داخل الخطاب التخٌلً تفٌد اإلخبار،أّي ترد صادلة

                                                           

 . 81،ٝض٢ ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج، ا٘خغا٧٘٢جا٘خع٧٧ل ٢تٝبء األٝؿبٓ ( ٧ٝهؼ:1)
 .  83،( ْٝؿ2ٟ)
 .471، سبٖ ٢ٛفٙؼ،آٜ ؼ٧ت٢ل ،ٝهؼ:إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج ( 3٧)
 .27إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج،( ٧ٝهؼ:4)
  471،( إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج 5)
 .231 ،( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة تض٢د ٛضٗٛج6)
 .232،ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة تض٢د ٛضٗٛج 467،٢ ،إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج ( ٧ٝهؼ:7)
 . 467،هؼ:إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج ( 8ٝ٧)
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،ٌتحمك فٌها عمل متضمن ٌات أو أماكن أو أحداث ولعت فعبًل ى شخصتعبر عن لضٌة صادلة فتحٌل عل

فً المول أصٌل ٌفٌد اإلخبار،وألوال تعبر عن لضٌة كاذبة ٌتحمك فٌها فعل اإلٌهام من دون نٌة 

سٌرل فً التخٌٌل بعدما ،وعملت )آن روبول( بعد ذلن على إدخال تعدٌبلٍت على نظرٌة (ٔ)المؽالطة

صوٍر ٌعالج لضٌة التخٌٌل فً مإلفاتها لمعالجة لضٌة التخٌٌل،واستطاعت تمدٌم ت  خصصت حًٌزا

، معتبرةً ))أّن مفهوم (ٕ)،بعد أن بٌنت أهم اإلشكاالت التً ٌجب معالجتها وإٌجاد حلول تداولٌة لهاتداولًٌا

دٌبلت على نظرٌة ،فمامت بإدخال تع(ٖ)المبلءمة لادر على استٌعاب كّل اإلشكاالت التً ترتبط بالتخٌٌل((

 :(ٗ)بما ٌؤتًنظرٌة سٌرل تمثلت 

 ال فرق بٌن األلوال الصادلة واأللوال الكاذبة فً الخطاب التخٌٌلً أثناء الدراسة.-ٔ

األلوال التخٌٌلٌة التً تتضمن لوة إنجازٌة إخبارٌة جمٌعها توافك بالضرورة عمل اإلٌهام من دون نٌة -ٕ

 المؽالطة.

 خطاب التخٌٌل ؼٌر حرفً.-ٖ

وعّدت كّل لول لواضح أنّها ترفض الفصل بٌن األلوال التً تحٌل على والع حمٌمً،وتلن المتخٌلة،ومن ا

فً المول ؛ألّن لابل الخطاب التخٌٌلً ال ٌنوي مؽالطة المخاَطب بل ٌوهمه  متضمنًا تخٌٌلً ٌنجز عمبًل 

أثناء فً لمعاٌٌر نفسها بؤنّه ٌموم بإخبار ؛وعلى هذا األساس فإّن األلوال الحمٌمٌة والمتخٌلة تخضع ل

خطاب التخٌٌلً هً لاعدة الدراسة التداولٌة ،والماعدة الوحٌدة التً ٌنبؽً للمتكلم احترامها فً ال

ت ،وعمل جٌرار جٌنٌ (٘)،إذ ٌنبؽً أن تكون األحداث كلّها فً خطاب التخٌٌل منسجمة فٌما بٌنهااالنسجام

دون ؼٌره من الخطابات الخطاب السردي إلى  عناٌتهت على مماربة الخطاب التخٌٌلً حٌن وجه جٌنٌ

بخصوصٌة تخٌٌلٌة ،ورأى أّن الحوارات داخل الخطاب السردي ال تثٌر إشكاالت  ٌنمازبوصفه خطابًا

ة ممارسة ضمن العالم التخٌٌلً،فما ٌُمطع من وعود وعهود فهً عنده أفعال كبلم نزٌهة وأصٌل كبٌرة

كبلمٌة  أن تصبح أفعاالً على لزم المإلؾ فمط بل الشخصٌات أًٌضا ؛لذا فهً لادرة والتزامات ال ت

ت كذلن أنّه وبالرؼم من عدم استجابة الملفوظات التخٌٌلٌة ،وٌرى جٌنٌ(ٙ)متضمنة فً الكبلم وذات تؤثٌر

أنّها تكون  للشروط التً تتطلبها أفعال الكبلم وهً: النزاهة ،االلتزام ،والمدرة على تدلٌل األلوال ؼٌر

نص لكنّها ال توجد فٌه  فهً حاملة فً بعض األحٌان لرسابل ال تمل نزاهة عن أفعال الكبلم،تُمرر َعبر ال

                                                           

 . 471 -468إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج،٧ٝهؼ: ( 1)
 . 79-78 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خع٧٧ل ٢تٝبء األٝؿبٓ ا٘خغا٧٘٢ج ٝض٢ ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج2)
 .81 ،ا٘خع٧٧ل ٢تٝبء األٝؿبٓ ا٘غال٧٘ج ،ٝض٢ ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج (3)
 . 471 ،( ٧ٝهؼ:إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج4)
 . 467إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج،ٝهؼ:( 5٧)
 .46،ٝك٢ؼ ٛكن٤ْ ٛ،ا٘خع٦ٙ٧٧ ت٧ٜ ؿ٧ؼل ٢س٧ٝبح"تضد"  ٝهؼ٧ج ؤًّبل ا٘ٗالٚ ٦ّ ا٘عنبة( ٧ٝهؼ:6)
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ت ٌعد الملفوظات التخٌٌلٌة إخبارات ؼٌر حرفٌة ،وعلى هذا األساس فإّن جٌنٌ(ٔ)توجه أو تعظ مثبًل 

ٌة ،إذ ٌتخذ الملفوظ التخٌٌلً شكل متضمنة ضمن صٌػ أفعال كبلم ؼٌر مباشرة أو إنّها طلبات تخٌٌل

دعوة للولوج إلى عالمه الخاص ،فتصبح تلن الدعوة بمصطلحات األفعال الكبلمٌة المتضمنة فً المول 

دثنا عٌسى بن هشام ...(ٌُعد من لبٌل التوجٌه ،االلتراح ..،فمول المإلؾ فً الممامة على سبٌل المثال: )ح

ممتضٌات اإلخبار أن تتوفر فٌه شروط نجاح كاعتماد المتكلم بصحة ما ،وبما أّن من  فعبًل لؽوًٌا اخبارًٌا

،وانتماء النص إلى وجود شخص ٌحمل اسم عٌسى بن هشام ٌخبر به ولدرته على إثبات صحته،فإّن عدم

-لفظ تنجز هنا ،فذات الت التخٌٌلً،ٌجعل اإلخبار هنا مموًهاجنس الممامة المندرج ضمن الخطاب 

عٌسى بن هشام حدثنا...(أو  من لبٌل:)تخٌلوا أنّ  لؽوًٌا ؼٌر مباشر لد ٌكون طلبًاعمبًل  -وبحسب جٌنات

 أنّها وهً تإدي ذلن العمل تموم فً ،إالّ (ٕ) أّن عٌسى بن هشام حدثنا...(تصرًٌحا نصه:)ألرر تخٌلًٌا 

رؼبته أن ٌتدخل السامع لٌشاركه  إلؾ بداٌة السرد الحمٌمٌة ،معلنًاالوالع بعمل إنجازي هو إعبلن الم

ٌن ،وعلٌه فإّن النص التخٌٌلً والممامة خاصةً ٌتسم فً الوالع بتلفظ مزدوج ومتزامن ٌموم ب(ٖ)فعله

إلى الراوي  متوجًها الممامات( لثانوي)راويللمارىء ،والراوي ا الراوي األولً)المإلؾ( متوجًها

ى بعض، أو متوجهة للمارىء بطرٌمة ؼٌر تلفظ الشخصٌات متوجهة بعضها إل عناألولً،فضبًل 

مباشرة؛مما  ٌجعلنا أمام حضور صرٌح لممام تفاعلً أول طرفاه المإلؾ والمارىء ،وممام تفاعلً ثاٍن 

طرفاه الراوي والمإلؾ ،وممام تفاعلً ثالث أطرافه شخصٌات الممامة فٌما بٌنها أو شخصٌات الممامة 

 والمارىء بطرٌمة ؼٌر مباشرة. 

نظر فٌما مضى أّن التداولٌة مماربة من مماربات النص األدبً ولجت النصوص األدبٌة وحاصل ال

والتخٌٌلٌة واستثمرت نظرٌاتها لفّن شفراتها بإدخالها السٌاق أثناء الدراسة بالرؼم من الصعوبات التً 

ته تتجاوز الملفوظ واجهتها ؛ألّن النص التخٌٌلً بعٌٌد عن سٌاله وتؽلب علٌه اللؽة اإلٌحابٌة ؛إذ إّن))دالل

،ولّما كان خطاب (ٗ)ذاته وترتكز على مواضعات مضمرة خاصة وعلى عمد بٌن الكاتب والمارىء ((

النصوص التخٌٌلٌة ٌفتمد إلى مجموعة من الشروط التداولٌة خاصة تلن المتعلمة بؤفعال الكبلم فمد سعى 

ال تختلؾ عن اللؽة العادٌة  التداولٌون إلى تخفٌؾ تلن الشروط على النص التخٌٌلً وعّد لؽته

 . (٘)الٌومٌة،وعّد ملفوظاته لٌست خارجة عن لوانٌن اللؽة

                                                           

 . 48 ْٝؿٟ، ( ٧ٝهؼ:1)
 .  235 ،٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة ،تض٢د ٛضٗٛج( 2)
 .48 ،، ٢ٝهؼ٧ج ؤًّبل ا٘ٗالٚ ٦ّ ا٘عنبة ا٘خع236٦ٙ٧٧( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة ،تض٢د ٛضٗٛج 3)
 194ّٛبٜ  ، ( ا٘خغا٧٘٢ج ٜٛ ؤ٢ؿخٜ ا٤٘ 4٢َ)
 . 197 ا٘خغا٧٘٢ج ٜٛ ا٢ؿخٜ ا٤٘ ٢َْ٘ٛبٜ،( ٧ٝهؼ:5)
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ٌحاول المإلؾ من خبلله التعبٌر عن أؼراض ومماصد تهدؾ إلى  الؽوًٌ  االممامة نشاطً ولّما كانت  

،فإّن (ٔ)فً المتلمٌن اللفظ وجمال األسلوب لٌحدث تؤثًٌراتصوٌر موالؾ شخصٌة واجتماعٌة فً ُحلّة من 

ٌستمد فعالٌته من األثر الذي ٌتركه فً المتلمً وذلن من خبلل تجسٌد ّد خطابها فعبًل كبلمًٌاذلن ٌسوغ ع

 ،وهً تشتمل(ٕ)ٌجعل المتلمً العام ٌتفاعل معه  اب المماماتً للفكرة وعرضها عرًضا محسوًساالخط

وهً تتصؾ بالحوار  اكانًٌ وأخر م ازمانًٌ  أّن لها بعًدا على شخصٌات محورٌة وهامشٌة،فضبًلعن

،وألوال أنّها إنمازت بلؽة إٌحابٌة ة الشخصٌات والزمان والمكان؛فضبًلعنؤوالوصؾ الذي ٌبٌن هٌ

ت واإلجراءات لممارسة اآللٌا كان بذلن الخطاب المماماتً  حمبًل خصبًاحجاجٌة ،وأبعاد سٌالٌة،ف

 التداولٌة.

التواصلً فً اللؽة الطبٌعٌة فتربط ملفوظات الخطابات بالوظٌفة التداولٌة تركز على الجانب ولّما كانت 

 ،تدرس: االشارٌات ة، من هنا فإنّهاوالسٌاق والمصد واالنجاز، وتستند كذلن إلى تخصصات عد

، وؼٌرها من المضاٌا (ٖ)وأفعال الكبلم، والوظٌفة، والسٌاق والحجاج اللؽوي، وااللناع...الخ،والممصدٌة 

لها واإللمام الشامل  ٌكاد حصرها ٌستعصً على من ٌرٌد رسم حدودوالموضوعات التً 

، ومن ثّم فما على (ٗ)أخرى معارؾ أخرى بل واندماجها أحٌانًا تساع مجالها ولتماسها معبمضاٌاها؛إل

الباحث من بؤٍس أن ٌٌُمّم وجهه شطر هذه التشابكات والدوابر التداولٌة المختلفة للكشؾ عن جوانبها 

( بتحدٌد لضاٌا تكاد تكون فً العصر العثمانًبواطنها،ولد سمح فحص مدونة )الممامات  واالنؽبلل فً

تً ٌموم علٌها أساسٌة فً التداولٌة فً تحلٌل الخطابات األدبٌة، وتحدٌد أهم عناصر الجهاز المفاهٌمً ال

 التً بُنٌت علٌها فصول البحث هذا.  التحلٌل التداولً 

 

                                                           

)إ٘ٛبٛج إ٘ؼ٧م٧ج ٘تغ٧ى ا٘ؽٛبٜ ا١٘ٛػا٦ٝ ٢ٛٝػسًب( غالل ٢فٜ،  ج ا٘خغا٧٘٢ج ٘ٙٝق األغت٦ ا٘خؼاذ٧٦إ٘ٛبؼتج إ٘ٝغ( ٧ٝهؼ:1)
34. 

 .37،( ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ 2)
 .7 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة3)
 .86،( ٧ٝهؼ: ٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج 4)
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 توطئة

االشارٌات عناصر لؽوٌة احالٌة ؼٌر محددة الداللة، خالٌة من أّي معنى فً ذاتها ؛ ألّن مراجعها متؽٌرة 

بارٍز فً فهمها وتؤوٌلها  ؛ ِلما له من أثرٍ  اق الخطاب الذي ترتبط به ارتباًطا وثٌمًامحكومة بتؽٌٌر سٌ

ا تفّطن إلٌه ،  وهو م(ٕ)، وإذا ما ُحلّت هذه العروة الوثمى بٌنها وبٌنه سمطت فً اإلبهام(ٔ)تؤوٌبًل مناسبًا

وأسماء اإلشارة ، واألسماء المكونات االشارٌة مثل الضمابر، فؤطلموا على  النحاة العرب مسبمًا

صنؾ  وجود ما ٌحٌل علٌه كل  ب ّن ممابلها الداللً ال ٌتحدد إالّ ؛ أل(ٖ)مات(الموصولة مصطلح )المبه

فضمٌر المتكلم )أنا( على سبٌل المثال ال ٌشؽل كل ضمابر المتكلم المتلفظ بها فً كّل لحظة على منها، 

ٌه هو والوالع الذي ٌحٌل عللحظٌة آنٌة ٌحددها تحمك الخطاب، أفواه كّل المتكلمٌن بل ٌحٌل على حاالت 

 لوحدات ال تتحدد داللتها إالّ من ا هدًى من ذلن تكون االشارٌات))صنؾ، وعلى (ٗ)والع الخطاب

، فتتضمن كّل ما (٘)فً الممام التخاطبً ((من خارج اللؽة، إذ تستلزم مفسًرا ممامًٌا حاضًرا  بمعطٌات

المتكلم والمخاَطب، وترتبط ٌحٌل على وضعٌات التكلم والتخاطب والتبلٌػ والتواصل والتبادل بٌن 

الزمانً للمتكلم والمخاَطب  -بالوظٌفة التً ٌموم بها عاملو المول فً عملٌة التلفظ ، وبالوضع المكانً

 .(ٙ)على حٍد سواء

تكلم ٌشكل وألّن االشارٌات ))ظاهرة ال تتشكل فً عملٌة االتصال إال بتضمن المولؾ االتصالً ، فالم

ع ذلن (7) وانب مولفٌة وبمراعاة شركابه فً الحدٌث((بج إحاالت اشارٌة مستعٌنًا  امبحثً  عّدهاَشره

(، فمجال التداولٌة ال ٌعدو العناٌة بالتعابٌر التً تستمً تفسٌر مرجعٌتها من ممامات 8)تداولًٌا

 .(9)التواصل

، إذ ال ٌكاد أّي  التلفظ الٌومًفً  من أكثر المكونات اللؽوٌة دورانًاوٌذهب الدارسون إلى أّن االشارٌات 

التً ننطك بها فً خضم حٌاتنا الٌومٌة هً  تلفظناملفوٍظ أن ٌستؽنً عنها، فؤكثر من تسعٌن بالمبة من 

                                                           

ح ا٘عنبة، ٕٛبؼتج ٧٢ُ٘ج خغا٧٘٢ج اؿخؼاخ٧س٧ب، ٢  16،، ٢آّبٓ سغ٧غث 111 ،( ٧ٝهؼ: إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج1)
 .  82  يتغ ا١٘بغ٥ تٜ هبّؼ ا٘ف١ؼ٥ ،،
 .  113-112 ، ٝؼسؾ تبغ٧ؾ،ف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج(   ٧ٝهؼ:ا2ٛ٘)
، ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 22األؿخبػ ا٘غٗخ٢ؼ  ٔغ٢ؼ يٛؼاٜ ،  ،ا٦٘٢ ٢ا٘ضسبس٦ ٦ّ ا٘عنبة إ٘ؼآ٦ٝ( ٧ٝهؼ: ا٘تًغ ا٘خغ3)

81. 
 .68-67ح، ؿ٧ؤ٧ٛل تْٝ ،( ٧ٝهؼ: ا٘ػاخ٧ج ٦ّ اُ٘ٙج4)
 .1 ،ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج(  5)
 .  161غ.س٧ٛل ضٛغا٥٢ ،  ،٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج ٦ّ ا٘ذٕبّج اُ٘ؼت٧ج (( ٧ٝهؼ: االخسب٠بح ا٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج )ا٘خ٧بؼاح ٢ا٘ٛغاؼؾ ا6)
  76 ؤؼٝؿح ، ت٧خؼ،ح٦، األؿؾ ، ا٘خنت٧ٕبح ، ا٘ٛفٗال( يٙٚ اُ٘ٙج ا٘تؼاسٛبخ7)
 .1،ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج ( ٧ٝهؼ: 8)
   76س٢اغ عخبٚ ، ،هؼ:ا٘خغا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب (  9ٝ٧)
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؛ مما ٌجعلها موضوًعا (ٔ)تلفظاٍت اشارٌة ٌحّددها وٌفّن شفراتها معرفة سٌالها التلفظً الذي لٌلت فٌه

 .تداولًٌا صرفًا

بمصطلحات أخرى، -وهً التسمٌة الشابعة والؽالبة لها–االشارٌات ولد طاب لبعض الباحثٌن تسمٌة 

تٌة(، وفٌما جنح فثمة من استعمل مصطلح )األنوٌة الخاصة(، ومنهم من أطلك علٌها مصطلح )دلٌل الذا

، أّما دي بوجراند فمد (ٕ)خر إلى اصطبلح )الدلٌل(، وثمة من اصطلح علٌها )العالم الرمزي التؤملً(اآل

، ووسمها األزهر الزناد بـ)العناصر اإلحالٌة(فً اللؽة أو (ٖ)سمٌة )األلفاظ الكنابٌة(نتخب لها تا

 .(ٙ)(نات) المعٌّ :، ولٌل(٘)، ومن الباحثٌن من وسمها بـ)المشٌرات الممامٌة((ٗ))المعوضات(

واجتماعٌة ،  واتفك الباحثون أؼلبهم على عّد االشارٌات خمسة أنواع :شخصٌة ، وزمانٌة ، ومكانٌة ،

ن عّدها ثبلثة أنواعٍ ، وبعضهم م(7)فٌما التصر بعضهم على األربعة األُول منها وخطابٌة أو نصٌة .

ذلن على سبٌل االختصار للتنوٌه بؤنّها تحٌل على الممام من حٌث وجود  الذات أو المكان أو  مجرًٌا

 ( .8) الزمان فعبروا عنها بـ)األنا ، والهنا ، واآلن(

نوعٌن من االشارٌات ، منها ما ٌتعلك بؤطراؾ التلفظ ، ومن ثّم  فًالمضمار ٌمكن الحدٌث  وفً هذا

صٌة(، أو الشخ ،أو الضمابرٌة،فهً تحٌل على المرِسل والمرَسل إلٌه ، وتسمى بـ)االشارٌات الشخصٌة 

،  وتضم اإلشارٌات المكانٌة)الفضابٌة(التواصلً ، والثانٌة تحٌل على ظروؾ التلفظ وسٌاله 

االشارٌات االجتماعٌة كونها ترد فً بعض االستعماالت اللؽوٌة ضمن  عنفضبلً شارٌات الزمانٌة،واإل

 ( .9)عبللات اجتماعٌة خاصة فهً ترتبط بطبٌعة العبللة المابمة بٌن أفراد العملٌة الخطابٌة

 

 

 

                                                           

 .  441 ، هؼ:ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج(  1ٝ٧)
 .  41ّؼاٝؿ٢اؽ ؤؼ٢ٗٝ٧ٛ ، ،( ٧ٝهؼ:إ٘ٛبؼتج ا٘خغا٧٘٢ج 2)
 .  321( ٧ٝهؼ:ا٘ٝق ٢ا٘عنبة ٢اإلسؼاء، 3)
 . 115 األؽ٠ؼ ا٘ؽٝبغ،  ب،٦ّ ٛب ٢ٗ٧ٜ تٟ ا٢ْٙٛ٘ه ّٝك ( ٧ٝهؼ: ٝؿ٧ز ا٘ٝق  تضد4)
 ( ٢٠٢ ا٢ًٝ٘اٜ ا٘ػ٥ اخعػخٟ ا٘تبضذج ٝؼسؾ تبغ٧ؾ ٘ٗخبت١ب ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج .  5)
 .157( ٧ٝهؼ: االخسب٠بح ا٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج 6)
ًٝٛبٜ . غ،ح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة ، غؼاؿج ًٛس٧ٛج ، ٢ا٘ٛكنٙضبح األؿبؿ٧ج  ٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝب 17ٓ سغ٧غث ( ٧ٝهؼ: آّب7)

 . 87ت٢ٔؼث،  
 .116 ،ٝؿ٧ز ا٘ٝق( ٧ٝهؼ:  8)
٘ع٢ـ سبؼ اهلل .غ،ٕغٛبء ٢ا٘ٛضغذ٧ٜ ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج ، ٢ا٘خإف٧ؼ ٢ا٘ختبيغ ت٧ٜ ا166٘( ٧ٝهؼ: االخسب٠بح ا٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج 9)

 . .  459ضؿ٧ٜ"تضد"،  
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 المبحث األول                                           

 الشخصٌةاالشارٌات 

، وأسماء  جمٌعهاص بسلسلة الضمابر بؤنواعها هً عناصر لسانٌة ٌحددها التداولٌون وعلماء لؽة الن

، (ٔ)اإلشارة ، واألسماء الموصولة ، وهً بشكل عام تدل على شخص المتكلم أو المخاَطب أو الؽابب

رٌن بعد تحدٌد ولها أثٌر فً التفرٌك بٌن شخصٌات الخطاب داخل عملٌة التخاطب بٌن المتحاو

من  فارؼةً  ج هذا اإلطار أشكاالً عند االستعمال بوجود أطراؾ التلفظ والتواصل، وتكون خار(ٕ)مرجعها

، وبما أنّها تشٌر (ٗ)لسانٌة ولٌس لتعابٌرها األصلٌةمواضع خارجها تستند فً داللتها إلى ؛ ألنّ (ٖ)داللة  أي

والمتحدهث إلٌه،  والمتحدهث عنه(، فإنّها لُسمت تشٌر إلى الشخصٌات الربٌسة فً الخطاب )المتحدث،  

ؼٌاب(، أّي حسب مشاركة األشخاص الُمشار إلٌهم فً العملٌة -كما ٌبدو على أساس الممابلة )حضور

التلفظٌة أو عدم مشاركتهم ، والحضور))لد ٌكون حضور تكلم كؤنا ونحن، ولد ٌكون حضور خطاب 

وفروعها(،  والؽٌبة لد تكون شخصٌة كما فً هو وفروعه ،  كـ)أنت وفروعها( أو حضور إشارة كـ)هذا

، وٌدخل فً اإلشارة إلى الشخص النداء وهو ضمٌمة (٘)ولد تكون موصولٌة كما فً الذي وفروعه((

اسمٌة تشٌر إلى مخاَطب لتنبٌهه أو توجٌهه أو استدعابه ؛ ألنّه ال ٌُفهم إالّ باتضاح مرجعه الذي ٌشٌر 

 .(7)أحد أطراؾ العملٌة التخاطبٌة )المخاَطب( فٌسهم بذلن فً بناء إطار التخاطب ن ، فهو ٌُعٌّ (ٙ)إلٌه

 : الضمائر:أوالً 

،  لمعرفة َمْن (8)اتامً  فٌه اعتماًداالضمابر عناصر اشارٌة؛ ألّن مرجعها ٌعتمد على السٌاق الذي ترد   

ال ٌُعرؾ مرجعه من السٌاق اللؽوي دخل ضمن  ، أّما ضمٌر الؽابب فإن  كان حًرا المتكلم أو المخاَطب

                                                           

تٜ ٝت٦ "ٛسب٘ؾ ٦ّ ا٘عنبة ا١ٝ٘م٥٢ يٝغ ٛبٖ٘ ، ٢خغا٧٘٢ج اإلفبؼ٧بح 82 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة1)
 .٧٘48ٝغث ٧ٔبؾ،  ،غٛفٓ"٢ٛٝػسًب"تضد"

ا٘تًغ ا٘خغا٦٘٢ "ؤنؼ٢ضج ٠ـ( غؼاؿج ٦ّ 1117( ٧ٝهؼ: ا٘خْؿ٧ؼ ا٘ٛإذ٢ؼ يٜ اً٘خؼث ا٘نب٠ؼث ٦ّ ا٘تؼ٠بٜ ٘ٙتضؼا٦ٝ)ح2)
 .23 ،ٚ ٢اذٓ َب٘ة ٠بف،غٗخ٢ؼاٞ"

 .82 ،،  ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة373( ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ 3)
 . 66ٖ.ا٢ؼ٦ٝ٢٧ٗ٧،  ،:ًّل ا٢ٕ٘ل ٜٛ ا٘ػاخ٧ج ٦ّ اُ٘ٙج ( ٧ٝهؼ4)
 .118غ.خٛبٚ ضٓؿبٜ ،  ،( اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج ًٛٝب٠ب ٢ٛتٝب٠ب5)
 .  19،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث 6)
 .247 ،( ٧ٝهؼ:  ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج 7)
 .84غ.ٛض٢ٛغ يٗبفج  ، ،ج ٦ّ اْ٘ٛب٧٠ٚ ٢ا٘ٝفإث ٢ا٘ٛتبغ٣ء٧ٝهؼ: ا٘ٝهؼ٧ج ا٘تؼاسٛب٧ٝج ا٘ٙؿب٧ٝج )ا٘خغا٧٘٢ج( ، غؼاؿ( 8)



 اإلشارٌات التداولٌة فً الممامات العثمانٌة..... .......................................الفصل األول.........

ٕٔ 
 

ت صفة )البلشخص(؛ ألّن معٌنه ٌمتضً أن ٌس، ولد أطلك علٌه بنف(ٔ)االشارٌات ، وإن ُعِرؾ خرج منها

، (ٕ)ٌكون خارج العبللة الخطابٌة ، ؼٌر حاضر أو مشاهد وال ٌشارن فٌها ال بالتكلم وال بالمخاطبة

لد ٌدل على شخص أو جماد أّن ضمٌر الؽابب ال ٌدل على وجود الشخصٌة بشكل دلٌك ، فهو  عنفضبًل 

مبهمة ومجردة ،  ، وتظل هذه الضمابر أشكاالً (ٖ)اال شخصًٌ  أو حٌوان، ومن هنا أًٌضا فهو ٌكون ضمًٌرا

جعل ؛ مما (ٗ)، وفارؼة تجعل لنفسها مضامٌن عندما تمترن إحالتها بسٌاق ما معلومفً خطاٍب معٌن

؛ ألّن اإلجراء اآلنً للخطاب هو المحدد لمرجعها ال المضمر المعٌن (٘)بعضهم ٌسمٌها ب)المتحوالت(

ر المشهد التخاطبً، وهذا ٌمثل الفكرة التً انطلك منها التداولٌون فً بٌان أّن ، فتتؽٌر إحالتها بتؽٌّ (ٙ)بها

على المتصور المرجعً إن لم ٌُستعن الممال )عبلمات وعبللات نحوٌة( ال ٌكفً لمعرفة إحالة الضمٌر 

فً العملٌة التخاطبٌة ؛ ِلما تمنحه من اإلٌجاز ومنع ، وهً تمثل المرتكز األساس  (7)بمعطٌات الممام

 .(8)اللبس على المخاَطب

ومصطلح الضمابر مصطلح شابع فً التراث اللؽوي العربً، فالضمٌر عندهم اسم جامد ٌموم ممام اسم 

 سب االستعمال من األكثر استعماالً ، كما أنّهم رتبوها بح(9)أو مخاطب أو ؼابب ظاهر ٌدل على متكلم

 .(ٓٔ)وهو ضمٌر المتكلم ٌتلوه المخاَطب فً الحضور والمشاهدة،  ثم الؽابب

ثٌر فً خطاب الممامات وإنجاح عملٌة التواصل بٌن المتخاطبٌن، ناهٌن وللضمابر بؤنواعها المختلفة أ

مفاخرة تحممه داخل النصوص، ومن توظٌفها فً الممامات لوله  فً ممامة)العن الترابط النصً الذي 

                                                           

ٜٓ األع٧ؼث ُخ٤ًٝ تب٘ؿ٧ب٧ٜٔ ا٥٢ُٙ٘ ٢إ٘ٛب٦ٛ ، 85، 17( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث 1) ، ٢تػٖ٘ خْخؼٓ االفبؼ٧بح يٜ اإلضب٘ج ٦ّ ؤ
ٛٓب االفبؼ٧بح ّب١ّٝ ، ٢ا٘خْؿ٧ؼ ا٘ٛإذ٢ؼ يٜ اً٘خؼث ا٘نب٠ؼث 116، ٧ٝهؼ:ٝؿ٧ز ا٘ٝق إ٘ٛب٦ٛ ٗذ٧ّؼب خ٢ًل ي٤ٙ ا٘ؿ٧بٓ اؤ

 .٦ّ24 ا٘تؼ٠بٜ ٘ٙتضؼا٦ٝ غؼاؿج ٦ّ ا٘تًغ ا٘خغا٦٘٢ 
ٛبؼ٥ ،،  ٢ا٘ٝهؼ٧بح ا٘ٙؿب٧ٝج ا٘ٗتؼ٣ 79، ٢ ا٘خغا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب  86( ٧ٝهؼ:ًّل ا٢ٕ٘ل ٦ّ ا٘ػاخ٧ج ٦ّ اُ٘ٙج 2)
 .293-292،  ٛبؼ٥ آٜ تب٢ّ ، س٢ؼر ا٧٘ب ؿؼّب٦ٝ ،
 . 181 ،( ٧ٝهؼ:االخسب٠بح ا٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج3)
 .77-76 ،،  ٢ا٘خغا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب449( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج 4)
 .178  ًؼ،  اُ٘ٙج ا٧ًٙ٘ب(،  س٢ٜ ٧٢ٜٗ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٝهؼ٧ج ا٘فًؼ٧ج )تٝبء ُ٘ج ا٘ف5)
 .167 ،( ٧ٝهؼ:ًّل ا٢ٕ٘ل ٜٛ ا٘ػاخ٧ج ٦ّ اُ٘ٙج6)
 ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب. (7)
 .2/292 ، ٠ـ(، 643ي٦ٙ تٜ ٧ً٧ـ) ؤت٦ ا٘تٕبء ٧ً٧ـ تٜ ٢ّٛٓ ا٘غ٧ٜ٘ٙؽٛعفؼ٥ ، ( ٧ٝهؼ: فؼش اْ٘ٛكل8)
،  78،  ٢ا٘خغا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب 16 ٠ـ(، ٢٧،626ؿِ تٜ ؤت٦ تٗؼ تٜ ي٦ٙ ا٘ؿٗب٦ٗ)ح( ٧ٝهؼ: ْٛخبش ا9ٚ٢ًٙ٘)

 .٢22ا٘ٛكنٙضبح األؿبؿ٧ج ٦ّ ٘ؿب٧ٝبح ا٘ٝق ٢خض٧ٙل ا٘عنبة 
ٚ ، ٠1996ـ(،  686ؼم٦ ا٘غ٧ٜ تٜ ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ االؿخؼاتبػ٥ )ح،( ٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج 11)
 .2/292 ،،  ٢فؼش اْ٘ٛكل2/411
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وأنا لَذّةُ الدُّنٌَا نا أَولُّ َمْخلُوٍق وال فَْخر، ))أ: بٌن الماء والهواء( مشخًصا الماء وهو ٌفاخر الهواء لاببًل 

ٌِْؾ إذا آلِخَرة وٌوم الَحْشِر، وا ُسلَّ ِمْن الِؽاَلؾ(( وأنا الَجْوَهُر الشَّفاؾ،  الُمشَّبه بالَس
(ٔ). 

هٌّمنت الذات المتكلمة على الخطاب السابك فصارت موضوع الخطاب ولطبه األوحد، حٌث باشر   

لملفوظات إخبارٌة تُعرؾ بالمتكلم وتجسد  امكرًرا مرافمً (ٕ)بنفسه اكلم باستعمال الضمٌر)أنا( اعتدادً المت

جانب الفخر واالعتزاز بالذات وال تُصرح به بل تُلمح إلٌه بتمدٌم صفاته، وفً تكرار الضمٌر إشارة 

شعار دون ؼٌره وتخصٌصها به وحده وإمن واضحة لتؤكٌد نسبة هذه الصفات له وتمٌزه وتفرده بها 

والسٌما أنّه فً سٌاق ، (ٖ)المختلفةره من هذه النعوت العدٌدة دون ؼٌعلٌه  المتلمً أّن ما ذُكر ممصوًرا

إثبات  لؽاٌة حجاجٌة، ٌرٌد من خبللها المتكلم الخصم، فما هذا التكرار إالّ  منه حجاج إلثبات تمٌّز

ألّن ذلن التردٌد الذي ٌحدثه المرسل فً خطابه ٌنتج عنه زٌادة حضور الفكرة ؼٌره؛ منمكانته، وتماٌزه 

 . لمول المتكلم  مسلًما ، وجعله(ٗ)مخاَطبفً ذهن ال

 :(٘)اولد ٌرد الضمٌر لٌُعرؾ بصاحب المول ومنه  ما جاء فً هذه الممامة لوله شعرً 

ٌَْن النَاِس ُكلَّ َمْذَهبِ  ًُّ  َسِلٌُل العََرِب                  أْذَهُب بَ  أنا الِخْزاِم

الضمٌر )أنا(  لتؤكٌد هوٌته للمخاَطب، مستعمبًل  ؛بنسبها إلى ذاته بفخٍر واعتزاز مصرًحاٌشٌر المتكلم هن 

)األنا( الذي ٌُعد هنا مصدر الخطاب، وبهذا ٌدرن المتلمً سلطة المتكلم وتمكنه من مضمون خطابه ، فـ 

لٌُحمِّك ؼاٌّة هً االفتخار بالنفس والمبٌلة،وكؤَنهه ٌُعرؾ من خبلله بنفسه  ترٌد إببلغ المتلمً فعبًل إخبارًٌا

، ومما ٌُشترط لصدق االشارٌات أْن تكون د أَْن ٌبٌّن معنى التعظٌم والمفاخرة واالعتداد بالنفسٌرٌ

ّن المتكلم أشار بهذا و ما تحمك فً الملفوظ السابك؛أل، وه(ٙ) العبللة بٌنها وبٌن مراجعها عبللة حمٌمٌة

، وبذلن أنجز فعبًل إخبارًٌا ص المشار إلٌه ذلن الشخ ع فهو فعبًل الضمٌر إلى نفسه ولد تطابك مع الوال

ٌجعل متلمً الخطاب ال ٌبذل  باالسم الذي أزال اللبس عن الملفوظ وهذا مًامن خبلل الضمٌر مرفصادلًا

 فً تحدٌد مرجع الضمٌر بصورة ال ٌبرحها الصدق وال تفارلها الحمٌمة.  جهًدا

                                                           

 .32 ،( اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح1)
 . 267 غ سًْؼ ا٘ؿ٧غ تبٔؼ ا٘ضؿ٦ٝ٧ ،ا٘ؿ٧٘،٧ة اً٘ٛب٦ٝ ٦ّ إ٘ؼآٜ ٧ٝهؼ: ؤؿب( 2)
  268غ.ّبمل كب٘ص ا٘ؿبٛؼائ٦ ،  ،( ٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض3٢)
 . ٧ًٝ81ٛج ٧ًٛؼاٜٝ،  ،تٜ األذ٧ؼ "ؼؿب٘ج ٛبسؿخ٧ؼ"ا٘ضسبر ٦ّ ٗخبة ا٘ٛذل ا٘ؿبئؼ  ال ( ٧ٝهؼ:4)
 .13،إ٘ٛبٛج ا٘تغ٧٢ج ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 5)
 . 28ؼ٦ٝ٢ّ،  سبٜ ؿ٧،ا٢ْٙٛ٘ه٧ج(٧ٝهؼ: 6)
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ٌَْطاِن ناء:كان بٌنهم فتنةٌ وَشح معرض وعظه لوًماومن الضمابر لول المتكلم فً   ))إّما ٌَْنزَؼنَّكم ِمْن الشَّ

َح فإّن نَْزٌع فاْستَِعٌذُوا باهلل إنّه هو الَسِمٌع العَِلٌم،  ومن َعِمَل ِمْنُكْم ُسْوًء بَِجَهالٍَة ثُّمَّ تاب ِمْن بَْعِدِه وأْصلَ 

ٌُْكمهللا َؼفُوٌر َرِحٌم،  لِ  فَعَلَ ل الُخلُك السَّْهلالجَ  بالُمَصالََحِة لَْبَل الُمَجالََحة، َو تََحمُّ  .(ٔ)((ْهل بتََجمُّ

ٌلحظ هنا هٌمنة ضمابر الخطاب على النص باستعمال ضمابر المخاَطب المتصلة، ولّما كان المتكلم فً 

سٌاق وعٍظ للمخاطبٌن، فإّن الخطاب جاء بالتركٌز على المرَسل إلٌه والتوجه إلٌه واالهتمام به ؛ كً 

بنٌته العمٌمة  )الواعظ( فهنا ؼٌر ظاهر فً بنٌة الخطاب السطحٌة مستتر فً ٌإثر فٌه وٌمنعه، أّما المتكلم

ٌعود إلى منتج الخطاب وتمدٌره: )أنا ألول: أّما ٌنَْزؼنهكم....(،  فـ)األنا( لم  التً تتضمن بُعًدا اشارًٌا

إلٌه ؛ ألّن ضمٌر  ولم ٌتلفظ بها ابتداًء فً خطابه الجتماعه بالمرسل ّمنها المتكلم هنا فً خطابه شكبًل ٌض

أّن الخطاب هاهنا ذو سمة موضوعٌة ، فالكبلم ذاهب هنا مذهب  عن، فضبًل (ٕ)المتكلم تفسره المشاهدة

الحكمة التً ال تتحدد بمتكلٍم أو مخاَطب معٌن بل تصلح فً سٌالات مختلفة ومع شخوص مختلفٌن ؛ لذا 

فمد ُؼٌبت الذات المتكلمة فً بنٌة الخطاب السطحٌة، وعلٌه فكلّما ؼابت ضمابر الحضور أمكننا الحدٌث 

عً فً عملٌة التلفظ ، وعلى هدًى من ذلن ٌصبح ضمٌر التكلم )أنا( هو ضمٌر عن خطاٍب موضو

، وهذا ٌدل على أّن أثر االشارٌات فً السٌاق (ٖ)صٌؽة التكلم َعبرالحضور والتلفظ والذاتٌة التً تحضر 

ّن هنان عناصر خفٌة ٌكون لها ناصر الظاهرة على سطح الخطاب بل إالتداولً ؼٌر ممتصر على الع

 .(ٗ)ر األلوى، وهو ما ٌعطٌها وظٌفتها التداولٌة فً عملٌة الخطابالحضو

ضمٌر المتكلمٌن)نحن( الذي ٌشٌر للجماعة ، ولد لسمت إورٌكٌونً هذا  ومن ضمابر الحضور أًٌضا

العنصر على لسمٌن: األول ما ٌسمى بـ)نحن الشاملة أو التعاونٌة(وفٌها ٌشٌر إلى المتكلم وٌدخل فً حٌز 

، والثانً (٘)ِسل إلٌه ، وهً تشمل فً بنٌتها العمٌمة )أنا + أنت=نحن( أو)أنا + أنتم=نحن(اشارٌته المر

ن فتكون عبارة عن ً،  فتكون دالة على المتكلم وآخرٌٌسمى بـ )نحن( الماصرة التً ٌُستبعد فٌها المتلم

، واجتمع هذان  (7) (، وهو ما اسماه جورج ٌول بـ)نحن المستثنٌة(ٙ))أنا + هم( ال )أنا + أنت أو أنتم(

ى،  فهل لن أْن تكوَن لنا َخِطٌباً؟ النوعان فً لوله : ٌٍْن ُشرَّ ى،  وَع ))لالوا نُِعٌذُن باهلل ِمْن نَْفٍس َحرَّ

                                                           

 .237 ،إ٘ٛبٛج ا٘خ١ب٧ٛج( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، 1)
 .     83 ،(٧ٝهؼ :اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة2)
 .    171-171 ،(٧ٝهؼ : االخسب٠بح ا٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج3)
 .83-81 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة4)
٦ّ ١ٝز  تًبغ ا٘خغا٧٘٢ج،  ٢األ٢293اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة   ،61( ٧ٝهؼ: ًّل ا٢ٕ٘ل ٜٛ ا٘ػاخ٧ج ٦ّ اُ٘ٙج 5)

 152 ،٧ؿؼ٣ عِٙ ؿ٧ٛؼ غ٢٧اٜ ا٘ؿ٧ًغ٥ ،ا٘تالَج"ؤنؼ٢ضج غٗخ٢ؼاٞ"
 .294-293،  ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 61،( ٧ٝهؼ: ًّل ا٢ٕ٘ل ٜٛ ا٘ػاخ٧ج ٦ّ اُ٘ٙج6)
 .31 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل7)
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ٌُْت َما ٌَُسدُّ الَخلَّة  ٌْبَاً،  لال: نَحُن فً الَمْشَرِب َشَرع،  والطٌور على أْشكالها تَمَُع،  فإْن َرأَ وكفى باهلل َحِس

 .(ٔ)الؽُلَّة،  فأنا ِمْنُكْم نَسبَاً وِحلَّة(( وٌُردُّ 

حواٌر بٌن الموم وذلن الرجل الذي لمسوا منه سعة العلم وطول الباع فً البٌان والشعر، النص  

هٌمنت فٌه ضمابر الحضور التً تراوحت بٌن  -إلٌه سإلهم فً أن ٌكون لهم خطٌبًاوالخطابة ، فبثوا 

التكلم والخطاب، فباشر المتكلمون خطابهم بالمعوض الكنابً )نحن(بصفته الماصرة التً استبعد فٌها 

المتلمً؛ ألنّها تدل هنا وفً بنٌتها العمٌمة على )أنا +هم(، ولد أبرز هذا الضمٌر تضامن المتكلمٌن فٌما 

هو جمٌع ألفكارهم، ونجد أنّهم ٌستعملون فً حوارهم ضمٌر الخطاب )الكاؾ(  بٌنهم وأّن ما ٌتحدثون فٌه

فً لولهم:)نعٌذن، لن (الذي هو عنصر إشاري ٌشار به إلى المخاَطب الذي ٌمابل المتكلم ؛ لتحمٌك 

 ، أّما المخاَطب الذي صارإلٌه  ، والمخاَطب بوصفه مرَسبًل  بوصفه مرِسبًل التبلٌػ والتواصل بٌن المتكلم 

فً بنٌة الخطاب فمد استعمل المشٌر الحضوري )نحن( بصفته الشاملة التً تعادل )أنا وأنتم(  متكلًما

: )نحن فً المشرب َشَرع( فً إشارة واضحة إلى جمع الذات المتكلمة مع المخاَطب فً  العمٌمة لاببًل 

ات الحمٌمٌة كلم عن درجسٌاٍق واحد، وهذا ٌشحن الخطاب بشحنة عاطفٌة ٌعبر من خبللها المت

فهم متحدون ،متحابون ،شرٌعتهم واحدة  ٌلتمون فً مشرب كما ٌلتمً العطاشى فً مشرٍب  لمخاطبه؛

اإلجابة لرؼبته وما ٌبتؽٌه، وهذا ما حصل فً الحدث  ًسرٌع وافٌكون، (ٕ)مألجل كسب وّدهواحد،وذلن 

باحتبلب لعطاء له ))فََرَضُخوا له التخاطبً السابك، إذ استجاب الموم لتنفٌذ ما أراده المتكلم وهو جزل ا

ٌِْث لَْطر((َشْطر،  ولالوا: أّوُل الؽَ
(ٖ). 

وٌحضر العنصر االشاري)نحن( بصفته الشاملة من خبلل لرابن اشارٌة عبر أفعال المضارعة الممترنة 

حضور المتكلم داخل السٌاق التواصلً للعملٌة إلى تشٌر بضمٌر التكلم التً تُعد وسابط لؽوٌة 

))ٌا أُماه لَْد بَلَؽَْت الفَالَة ؼاٌَتها ، ، وهذا ما جاء فً هذه الممامة على لسان المتكلم فً لوله: (ٗ)التلفظٌة

ٌَْع  دة نِهاٌَتها، ولَْم ٌَْبَك عنَدنا ما ٌُْمِسن الَرَمك ، وٌُْطفً َهذِه الِحَرق،  فََهْل تََرٌَن أْن نَبِ وتَجاِوِزْت الّشِ

                                                           

ًُٛب٧ٝج1) سٛبل ا٘غ٧ٜ اتٜ ٛٝه٢ؼ ،ً٘ؼة.، ٢َفَؼو:ؿ٢اء ؤ٥ ٢اضغ ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ ا288 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘
 .288 ،)فؼو(، ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٠8/177ٜ٧ـ( ،  711األّؼ٦ٕ٧ )ح

 .293،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 2)
ٖ٘ فنؼٞ ،  ١٘٢ٔ٢ٚ: ؼمع٢ا ٟ٘ تبضخالة َفْنؼ ٜٛ ١٘٢ٔٚ ٦ّ ا٘ٛذل: ضٙتًب ب،  ؤ٥ٓ: ؤين٢ٞ 288ًٙ٧ٙٔ ،ا٘تضؼ٧ٜ ( ٛسٛى3)

، ا٘ػ٥ ٧مؼة ٦ّ ا٘ضّد ي٤ٙ ا٘نٙة ٢ا٘ٛؿب٢اث  ٦ّ ا٘ٛن٢ٙة، ٦ًٝ٧ ؤ١ّٝٚ ؤٗؼ٢ٛٞ تَفْنؼ ٜٛ اإلٗؼاٚ ا٘ػ٥ ٗبٜ ٧ؿخضٕٟ،  
 .288 ،، ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 1/195 ،٧ٝهؼ: ٛسٛى األٛذبل

 .  58 غ.س٧ٛل ضٛغا٥٢ ، ،٧ب ا٘خْٙه ت٧ٜ ا٘ٝهؼ٧ج ٢ا٘خنت٧ٓ ( ٧ٝهؼ:ؿ٢ٛ٧ن4ٕ٧)
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ِ الذي ال َهذِه الدَّاُر َكبالً  ًّ البٌُِوِت ، ونَْصرُؾ ِمْنها ثََمنِها على المُْوت ، ونَتِْجُر فً بَْعضِه على بََركِة الّح

ٌَُموت((
(ٔ) . 

المخاَطب كفرٍد واحد،  لهما  عن نصرؾ، نتجر( ٌشٌر إلى نفسه فضبًل  فالمتكلم فً لوله:)عندنا،  نبٌع، 

مشترن واحد؛ ألنّه أراد أن ٌحول طلبه فً بٌع ؼاٌة مشتركة وتربطهما لضٌة واحدة، وٌجمعهما مصٌر 

الدار واالنتفاع منها من فعل فردي إلى فعل جماعً ذات مصلحة جمعٌة ٌحمك منفعة عامة تشمل 

، بل (ٕ)الطرفٌن؛ مما ٌُشعر الطرؾ الممابل أنه لم ٌمصر المنفعة على نفسه أو دفع الضرر عنها فمط

 إلناعه فً الموافمة واالتفاق معه فً الرأي.عله ذلن ٌثمر فً ل، راعى اعتباره أًٌضا

مع   :)) خرجُت للصٌد فً بادٌة الَخْلصاء،الشاري )نحن( بصفته الماصرة لولهومن استعمال العنصر ا

وكنَّا فً ِعدَّتنا كنُُجوِم الثَُرٌَّا،  وفً انتظامنا كَحبَِب الُحَمٌَّا،  فاْلتَنَْصنَا ما شاَء بعض الُخلَصاء األِخصَّاء،

 من َسانحٍ وبَار ٍ،  ولَِعٌٍد ونَاِطح... ......حتى َؼِشٌتْنا ُظلُماٌت بعُضها فوَق بَْعض،  فَجعَلنَا نخبُِط هللاُ 

َخْبَط َعّشواَء تحت ِؼشاء ذلن الِعشاء،  وبٌنما نحن كاآلرام فً الِمماص،  إذ َسِمْعنا منادٌاً ٌمول: الِمرى 

 .(ٖ)ٌا ِخَماص((

من رفاق الصٌد،   المول تلن المحبة واألُلفة التً كانت بٌنه وبٌن جماعةٍ  ٌبٌن المتكلم من خبلل هذا

ا ٌمع صوب عن ذلن باستعمال ضمٌر المتكلمٌن )نحن (وبدٌلها الضمٌر المتصل )نا( وهما مم معبًرا

وهو عنصر اشاري بسهٌل ورفمته،  أنا +هم( متمثبًل الجمع بٌنه وبٌن آخرٌن ) )نحن الماصرة (، لاصًدا

على  عواطفهم وأفكارهم مما ٌُعد مإشًراه المتكلم عن االنتماء للجماعة فذّوب نفسه مع رفمته ومع عبّر ب

، وعلٌه فإّن االشارٌات تُسهم فً تؤسٌس العبللة االجتماعٌة (ٗ)الموافمة واالتفاق فً الرأي بٌنهم

 وتطوٌرها.  

أّن داللة الضمٌر لاصرة ال تفً بالتعبٌر عن لصده حسب ما ٌرٌد فٌلجؤ إلى  ولد ٌجد المرِسل أحٌانًا

التبلعب بهذه الداللة وإخراج هذه الدوال عن مدلوالتها األصلٌة،  فٌحولها من وظٌفتها الداللٌة التً تدل 

                                                           

، ٕٛبٛج ٦ّ ضؿٜ  ذؼ ا٘ٛؼض٢ٚ يتغ اهلل ّٗؼ٥ تبفبؼ٧ج ، خفٛل ي٤ٙ ٛب خ٧ؿؼ اً٘ذ٢ؼ ي٧ٟٙ ٜٛ ٝهٚ ٢ٝ( ا٨ذبؼ ا1ْٗ٘)
 315ا٢ّ٘بء

 .244  ،غ:نٟ يتغ ا٘ؼضٜٛ ،ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘ا٘ (  ٧ٝهؼ:2)
،٢ا٨ؼاٚ:اُ٘ؽالٜ،إ٘ٛبق:ا٢٘ذ٢ة،عٛبق:ا٘س٧بو،٧ٝهؼ:٘ؿبٜ 258،ًب٘تضؼ٧ٜ،إ٘ٛبٛجا٘ؿعؼ٧جٛسٛ(3)

 .258)عٛق(،٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 7/29)ٔٛق(،7/82٢اً٘ؼة
 .287 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة4)
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الذي  للممام لمواءمتهاعلى وفك لصده ومراعاة  ٌفتها التداولٌة بانعكاسها مإشًراعلى المرجع إلى وظ

 ٔ)اٌنتجها فٌه وباختبلؾ الموالؾ االجتماعٌة ونجد مصداق ذلن فً لول المتكلمة  شعرً 

زِق فً أَْهِلهِ    نَلُوُم الَزَماَن إذا ما أََخلَّ          بِتَسوٌِة الّرِ

 وها نحُن نَْفعَُل فِْعَل الزماِن      فكٌَؾ نَلُوُم على فِْعِله؟         

بهم لعدم  على فعلهم، فٌؤتً لولها تعرًٌضا من الموم محتجةً  السابمة تخاطب جمعًاة فً األبٌات فالمتكلم 

عدالتهم فً المساواة بٌنها وبٌن الشٌخ والؽبلم فً العطاء، والمبلحظ أنّها جاءت بضمٌر المتكلم )الجمع( 

تمول:)ها لئلحالة على المخاَطبٌن، فبدل أن تخاطبهم باستعمال الضمٌر الموضوع لجمع المخاطبٌن ، ف

انتم،  تفعلون،  تلومون(خاطبتهم باستعمال الضمٌر بمٌمته المنزاحة:)نحن( وبدابله بصفته الشاملة التً 

تجمع فً بنٌتها العمٌمة بٌنها وبٌنهم فً لولها: )نحن، نفعل ، نلوم(، مع أن هذا الفعل إنّما صدر منهم 

تعمال العنصر االشاري ا لوحت عن لصدها باسدونها، إذ كان األولى أن تخاطبهم بالضمٌر: )أنتم ( لكنّه

عن ذلن ؛ لتفصح عن ذلن التماهً واالندماج بٌن أطراؾ العملٌة التواصلٌة جمٌعها، وهذا  )نحن( بدالً 

مرده لعوامل تداولٌة لعّل أهمها أسلوب الذم الذي اتخذته فً خطابها وهو الذي جعلها توظؾ الضمٌر 

اشرة وجعل لضٌتها الشخصٌة تبدو ؼٌر شخصٌة وكؤنّها لضٌة الجمعً، لتجعل اتهامها لهم ألل مب

ٌشملهم وٌشملها،  فتؤمن بذلن  ّن خطابها عامٌ م بل إهم ؼٌر ممصودٌن وحده، فتشعر المخاطبٌن أنه (ٕ)عامة

 ردة الفعل  التً لد تعود علٌها بالّسلب.

تؤتً بمٌمة منزاحة بالنظر ولّما كانت االشارٌات الشخصٌة ذات مرونة فً توظٌفها داخل الخطاب، فمد 

إلى لٌمتها المؤلوفة ، فتستعمل دوال الجمع لمخاطبة المفرد أو المفرد لمخاطبة الجمع ، أو استعمال 

)نحن(للشخص المتكلم كناٌةً عن التواضع أو التعظٌم أو الفخر أو التحمٌر، وهو ما أطلك علٌه التداولٌون 

وعندها تتخذ االشارٌات وظٌفة ببلؼٌة تتجاوز فٌها التعٌٌن  ،(ٖ))البون العاطفً أو اإلشارة الوجدانٌة (

والتمرٌر إلى اإلٌحاء والتضمٌن عبر هذا االنزٌاح والخرق وانتهان المعاٌٌر التمعٌدٌة خبلل تصادم 

لذلن لوله فً هذه الممامة التً ٌصور فٌها مإلفها  ، ومما وجده البحث تمثبًل (ٗ)الوحدات اللؽوٌة وتوترها

زال بذلن اللماء كربه أوبته ، ولضاءه لٌلته معها وما دار بٌنهما من الهوى العفٌؾ، ولد لماءه بمحب

                                                           

ٍٚ ٜٛ ت٦ٝ 191،ى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج اً٘تؿ٧ج ( ٛس1ٛ) ،٢خغ٢ؼ ؤضغاد ٠ػٞ إ٘ٛبٛج ض٢ل ٛغش ػٖ٘ ا٘ف٧ظ ٢اْ٘خبث  ٘ٛأذؼ ٢ٔ
 يتؾ ٢تػل ا٢ٕ٘ٚ اً٘نبء ٘ٙف٧ظ ٢َالٟٛ غ٢ٜ اْ٘خبث. 

 .31  ،ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل( ٧ٝهؼ:  2)
 .24-23،، ٢آّبٓ سغ٧غث 92،( ٧ٝهؼ: ًّل ا٢ٕ٘ل ٦ّ ا٘ػاخ٧ج ٦ّ اُ٘ٙج 3)
 .169-168 ،( ٧ٝهؼ: االخسب٠بح ا٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج4)



 اإلشارٌات التداولٌة فً الممامات العثمانٌة..... .......................................الفصل األول.........

ٕ7 
 

، فمد رحلت  تى لم ٌجد من لٌلته البارحة شٌبًاأسفر الصبح ح إنْ  ولبست نفسه حلةً من السرور،  لكن ما

 :(ٔ)رجًزاتلن المحبوبة تاركةً رسالةً لالت فٌها 

 هِم الُممَلنحُن بناُت الَكلل     نَْسطو بس

 فََكْم ُشجاعٍ بََطل        بَاَت بِمَـلٍب َوِجــل

 ِشجونُه تَجري الِدما ُعٌونه     وتنمـــى

 للِمنـــا ِسوى التَدنُه        لَْم ٌَِجدهُ ِجنُو

أحالت المتكلمة بالجمع على ذاتها باستعمالها الضمٌر)نحن( فتحمك رسوه على نمطة مرجعٌة منزاحة، 

أكثر  خمت الـ)أنا( وصارت بـ)نحن( شخًصا، حٌث تض(ٕ)فما )نحن(هنا إالّ )أنا( الممدودة الممططة 

، ولد تضافر هذا (ٖ)وألل دلة فً اإلشارة أوسع معنى ، وإن كانت ألل تعٌٌنًا، وأكثر كثافةً، وأبهة

التضخٌم مع هٌمنة صٌؽة المتكلم على الخطاب إلبراز االحتفاء بالذات المتكلمة، واالعتداد بها ، وتعزٌز 

حضورها الذاتً كسلطة تواصلٌة علٌا ممارنةً مع سلطة المخاَطب الذي ال ٌملن سوى اإلنصات واالنتباه 

 .والتلمً، والخضوع

الذي هو لسٌم المتكلم فً الحضور،  فهو ٌمابله فً الممام وٌشاركه ضمٌر المخاَطب  ومن الضمابر أًٌضا

، ومن تمثبلته الضمٌر)أنتم( الذي ٌشار به (٘)، وٌؤتً بعده من حٌث الموة فً الحضور والمشاهدة(ٗ)فٌه

 :(ٙ)اإلى مجموعة من المتلمٌن ٌكون لهم حضور فعلً فً العلمٌة الخطابٌة  فً لوله شعرً 

 فَِمٌٍر                       َكاٌؾ ونوٌن و زاءٌ   لِّ ــــتم ِلكـــأَن

 باٌء  وسٌٌن  وطاءٌ  ــَداكْم                    ً أَُكّؾِ نــــوف                          

ٌْخٍ                  الٌم  وحاٌء  وظاءٌ                            ؟َهْل ِعْنَدُكْم نَْحَو َش

وجاء   استعطافهم لنٌل مبتؽاه فً استحصال عطاٌاهم، ر)أنتم( من حوله محاوالً طب بالضمٌفالمتكلم ٌخا 

معنى اإلشادة بالمخاَطب ، ولد اكتسب هذا المعنى من السٌاق ، إذ إنّه ورد  هذا العنصر اإلشاري حامبًل 

ى فً سٌاق مدح ٌنطك بوصؾ المخاطبٌن بؤحسن الصفات، ٌتجلى ذلن فً عبارات المدح والثناء عل

بها، وما ٌحٌل تلن الصفات على مرجعها هو الضمٌر المنفصل )أنتم(،   مًام  التً جاء الضمٌر مرفالمو
                                                           

 .٠314ـ، 1331( ٕٛبٛبح ا٘ض٦ْٝ ٢اتٜ ٝبٔتب ٧َ٢ؼ٠ٛب ، اؿخٝت٢ل ، ٛنتًج اضٛغ ٗبٛل ، 1)
 .2/1193،  ٛضٛغ ا٘فب٢ـ ،ٝهؼ٧ج اً٘ؼت٧ج ، خإؿ٧ؾ ٝض٢ ا٘ٝق ( ٧ٝهؼ: ؤك٢ل خض٧ٙل ا٘عنبة ٦ّ ا2٘)
فؼاِ ٛعخبؼاح ًٛؼتج تإ،ا٘ٝكِ ا٘ذب٦ٝ ٜٛ إ٘ؼٜ اً٘فؼ٧ٜ  ( ٧ٝهؼ:ؤنالالح ي٤ٙ ا٘ٝهؼ٧بح ا٘ٙؿب٧ٝج ٢ا٘غال٧٘ج 3٦ّ)

 ، ٢ٗخبة ا٘تكبئؼ ٢ا٘ػعبئؼ إلت٦ ض٧بٜ ا٘خ٢ض٧غ٥ غؼاؿج ٦ّ م٢ء خغا٧٘٢بح2/554 ٢خٝؿ٧ٓ:غ.يٓؽ ا٘غ٧ٜ ٛسغ٢ة ،
 .69"ؤنؼ٢ضج غٗخ٢ؼاٞ"،يػؼاء ؿ٧ًغ يتغ ، ا٘عنبة 

 .117 ،( ٧ٝهؼ: ٝؿ٧ز ا٘ٝق4)
 .3/85 ،( ٧ٝهؼ: فؼش اْ٘ٛكل5)
 .269،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘الػ٧ٔج 6)
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عندكم(، لٌحمك الخطاب ي ورد متصبًل باأللفاظ: )نداكم،ناهٌن عن ضمٌر الخطاب المتصل )الكاؾ( الذ

وتحمٌك مراده الذي  ٌتهبالضمٌر االستراتٌجٌة التضامنٌة بٌن الطرفٌن التً وظفها المتكلم هنا لبلوغ ؼا

 .(ٔ)وفٌرا ن( بما لاله  مؽدلٌن علٌه ماالً بٌعجاب الموم )المخاطتجلى فً إ

ومن نماذج توظٌؾ الضمٌر الدال على المخاطب  عبر الضمابر المتصلة التً تمثل لرابن اشارٌة دالة 

نَْت لَّشْمَس أذِ )ٌا بُنً إنًّ أَرى ا)، ما جاء فً لوله: (ٕ)على المخاَطب وحضوره فً عملٌة التلفظ

باألُفول،  ولَْد َعَزَم الؽرٌب على المُفُول،  والٌوم لد أِزَؾ الَرِحٌل،  والبَمَاء فً هذه الدَّار ُمْستَِحٌل، 

ٌْداِء للبن....(( ٌْنٌَْن وُسَو ...فاْفتَْح ِلّما أَلُوُل أَْلفَاَل لُبَِّن،  وإْحفَْظهُ َكَسَواِد َع
(ٖ) . 

ضمابر الخطاب وبؤصناٍؾ عدة، كالكاؾ فً لوله:)لبّن، عٌنٌن،  للبن(، هٌّمنت على هذا النص 

ٌطمح ومن  عّد(، وٌبدو خطاب المتكلم  رلٌمًا ، رحًٌماوالضمٌر المستتر فً األفعال: )افتح،  ترى،  تَ 

( التً  ب المخاَطب ، وهو ٌستعمل أًٌضاخبلل استعماله ضمٌر المخاَطب المتصل أن ٌمرّ  ًّ عبارة )ٌا بُن

ا من العطؾ والتحنن الشًء الكثٌر، مما ٌشحن الخطاب بالتضامن، وهذا له مردود إٌجابً على سٌر فٌه

البنه   األبِ  عنٌما أنّه خطاٌب صادر ، والسه (ٗ)العبللة بٌن الطرفٌن بالنتابج المترتبة على الخطاب نفسه

على بعٍد لٌصبح مإشًرا  لى المفرد المخاَطبفً سٌاق نصحٍ ووعٍظ له، وبذلن تجاوزت إحالة الضمٌر ع

تداولًٍ هو تحمٌك الداللة التضامنٌة فً الخطاب ؛ ألنّه األنسب فً موطن النصح  لٌبلػ المتكلم المراد 

 وٌحمك الؽاٌة فً إنجاز الفعل الممصود. 

 وٌحضر ضمٌر المخاطب بصٌؽته المتصلة ، وذلن فً هذه الممامة التً ٌصور فٌها المإلؾ سٌاحته

هنا صفة )المداهنة( وهً متمثلة فً حضرة العمل الذي جسده كملٍن  لكة الباطن مجسًداالفلسفٌة فً مم

)) عظٌم لهذه المملكة ، فتدخل علٌه كالشٌطان محاولةً إؼوابه وجّره إلى مهاوي الضبلل والؽواٌة، لابلةً: 

ْسعَد ال َزاَل ٌُْسِعُدَن البَْخت، وٌَ أللَدار، ووالسلطاِن المَاِهر، بَاَعَدتَْن األكَدار، َوَساَعَدتَْن اأٌّها الَمِلُن المادر،

ٌَْس ِلُملِكَن َزوال ،  بَِن التَاُج والتَْخت، أَراَن بَِحْمِد هللا لَْد َصفَا لََن الُملن، َوحاَق بَِجمٌعِ أعدائَن الَهلَن، فَلَ

ُكّلِ َعَمٍل أسَماه، َولَْم ٌبَك إالّ ذخائِر  وال لَن فً الَخلٌمِة أمثَال ، َولَْد نِْلَت ِمن كّلِ أَمٍل أسنَاه، وَعَمْلَت ِمن

اللذاِت تَْمتَنٌِها، وأخائِر الَشهواِت تَجتنٌها((
 (٘). 

دلت ضمابر الحضور المتصلة فً النص الممامً السابك على حضور الذات المخاَطبة وهٌمنتها على 

طة المتكلم الذي ٌبدو هنا أنّه الخطاب ، ولعّل مرد ذلن المتبلن المخاَطب سلطة تواصلٌة علٌا ممارنةً بسل

                                                           

 .271-269( ٧ٝهؼ: ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 1)
 ،61( ٧ٝهؼ: ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ب ا٘خْٙه 2)
 .341،( االذبؼ اْ٘ٗؼ٧ج،  ٕٛبٛج ٦ّ ضؿٜ ا٢ّ٘بء 3)
 .291،(  ٧ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 4)
 . 29 ّٗؼ٥ تبفب، يتغ اهلل،ؼ٧ج ا٘ؿ٧ٝج ٦ّ ا٘ٛٛٙٗج ا٘تبن٧ٝج (إ٘ٛبٛج ا5ْٗ٘)
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كّما ٌإشر ذلن على محاولة المتكلم إبراز المخاَطب وتضخٌمه داخل ،خاضٌع للمخاَطب وتحت سلطته

 .لضبلل واألهواء والشهوات المهلكةالعملٌة التلفظٌة ؛ بؽٌة شّده إلٌه ، ومن ثَّم جذبه إلى طرٌك ا

لتكلم والخطاب والؽٌبة ومن ذلن لوله فً  الممامة ولد تتنوع الضمابر فً الخطاب الواحد بٌن ضمابر ا

 :(ٔ)االرملٌة شعرً 

ٌُْت النَاَس لَْد لَ   على ُزْوٍر وبُْهتَانِ اُموا                   َرأ

ٌْثَــالًا  َوال ُحْرَمةَ إْحسـان                     فاَل ٌَْرَعوَن ِم

 فما  أنَت  بإنسانِ                         فإْن َراعٌَت إْنَسانًا                          

ٌحاول المتكلم فً خطابه هذا بَث  أفكاره والتؤثٌر فً سامعٌه بذكر أعمال الناس الشنٌعة والتحذٌر منها،  

بٌن ضمٌر المتكلم وهو ضمٌر الحضور من األنماط االشارٌة الشخصٌة  ح هذا الخطاب بجملةٍ ولد َوشّ 

فً لوله: )رأٌُت( الذي ٌدل على شخصٌة المتكلم المتحدث عن نفسه المنفرد بذاته عن بمٌة الناس الذٌن 

تحدث عنهم،  ثم ٌؤتً ضمٌر الرفع )الواو( المتصل بالفعل الماضً )لاموا( والفعل المضارع )ٌرعون( 

ناس( المشار إلٌهم فً البٌت األول،  ثم ٌعود فً البٌت الثالث للداللة على جمع الؽاببٌن،  وهم هنا )ال

ل )أنت(، )راعٌَت(،  والضمٌر المنفص:لٌذكر الضمٌر المتصل )التاء( الدال على المخاَطب المفرد بمولِه 

مذهب الحكمة ؛ لذا فانتخاب المتكلم لضمٌر الخطاب الدال على المفرد كان  ولّما كان الخطاب ذاهبًا

، ّل سامعٍ أنّه ممصود بهذا الخطابلن ؛ ألّن المفرد المخاَطب ٌصدق على كّل أحد ، فٌشعر كاألنسب لذ

ه ، فٌكون وإّن هذا الخطاب ال ٌتجه إلى شخص بعٌنه بل هو خطاٌب مطلك موجه إلى كّل من ٌنطبك علٌ

 .(ٕ)بذلن المرسل إلٌه عاًما ال خاًصا

:(3)الدهر وصروفه لؽٌبة فً لول المتكلم شعًرا شاكًٌاأٌضاً ضمابًرا للتكلم وضمابًرا ل ةحثت الباووجد  

رِ ـد رمانً بالرزاٌا الؽُبهللا ُصُروؾ الدهِر       فمأَشكو إِلى   

 أَصابنً  بَهَرٍم   وفمـِر       وأََخَذ الكراَم أَهَل الٌُسـرِ 

لكسري       جزاهُ موالَي جزاَء الؽدرِ  اِدؾ جابًرافلم أُص  

نت فٌها ضمابر الحضور المتمثلة ت بٌن دوال المتكلم والؽٌبة، هٌماشارٌة تراوح تضّمن النص أنماًطا   

على الذاتٌة التلفظٌة ، وتواجد المتكلم بواسطة ضمٌره  التكلم على الخطاب ؛ لٌصبح مإشًرا جلًٌابضمٌر 

هُ وحزنَهُ إِلى هللا وما تشعر به ذاته الموَجعة التً أتعبها الدهر بصروفه، ، (ٗ)الشخصً فالمتكلّم ٌشكو همه

وتملب أحواله،فهً المعنٌّة بالحدٌث دون ؼٌرها،ومن ثَمه فحضور الذات ٌعنً حضور المتكلم بتجاربه 

                                                           

 . 97،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘ؼ٧ٙٛج1)
 .289-288،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 2)
 . 191،اً٘تؿ٧ج  إ٘ٛبٛج ( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، 3)
 .   .171،(٧ٝهؼ:االخسب٠بح ا٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج 4)
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ولٌة دالالت فلسفٌة وجودٌة، الدالالت اللسانٌة التدا ة ؛ ألّن ضمٌر المتكلم ٌحمل فضبًلعنالحٌاتٌة الكلٌ

، (ٔ)وٌحمل دالالت فٌنومٌنولوجٌة)ادران الذات للموضوع(، ودالالت سٌكولوجٌة )عبللة الذات بالوعً(

ال نستطٌع أَخذ( ، والدهر وأَصابنً ، و:) رمانً ، أّما ضمابر الؽٌبة فكانت من نصٌب الدهر فً لوله 

، فهو كالؽابب المستور الذي لم ٌظهر للعٌان، فانتظمت هذه  احًٌ ، لكنهنا نشعر به رو أَْن نتلمهسه ِحسًٌا

بٌن ؛ ألجل إحراز التؤثٌر فٌهم بجعلهم ٌرثون لبلٌته الضمابر لتإدي وظٌفة إببلؼٌة ٌُراد إٌصالها للمخاطَ 

 .سٌاق الحدث التخاطبً السابك فعبًل ون لشكٌته ، وهو ما تحمك فً وٌرلّ 

 :(ٕ)الوله شعرً  ومن توظٌؾ الضمابر أًٌضا

 عاتَبُونًِ على المَِطٌعَــــــة لَّما          َطاَل َعْهُد النَّوى وَطاَل النِّفارُ 

 ـَزارُ ــــٌُ ْرهُ           كـلَّ ٌَـوٍم ،وَمْن ٌَـُزوُر لُْل لَُهْم: إنَّ َمْن ٌَُزْرنًِ أَزُ 

اشارٌة شخصٌة توزعت بٌن الحضور والؽٌبة ، شّكلت فٌه ضمابر  ضّم النص بٌن دفتٌه أنماًطا

بٌن ضمٌر المتكلم الذي جاء متصبًل مرةً الحضور نسبة ضبٌلة ممارنةً بضمابر الؽٌبة ، فتراوحت 

مرة أخرى فً :)عاتبونً ، ٌزرنً، أزره(، وهً ضمابر تشٌر كلّها إلى الشخص الذي ٌستثمر  ومستتًرا

ٌعبر عن مكنونات نفسه وٌعلل ِلمن عاتبه على المطٌعة  ٌعٌن فٌه ذاته متكلًما نًصالٌنتج إمكانٌة الكبلم 

بالضمٌر  ْل( لئلشارة إلى المخاَطبوالبعد، على حٌن جاء ضمٌر الخطاب مرةً واحدة فً فعل األمر )لُ 

 اطلب أحٌانً الذي ٌتإلدران مرجعه عن طرٌك السٌاق، من االشارٌات ٌتوصل المستتر الذي ٌُعد ضربًا

أو تنهاه ؛ لذلن ٌمتضً األمر  ، فؤنت ال تؤمر ؼاببًا(ٖ) فً األمر والنهً حضور المخاَطب حضوًرا عٌنًٌا

 فٌفترضمد المرِسل إلى إعطاء خطابه بعًدا تداولًٌا أوسع،لكن لد ٌعٌكون المعنً ماثبًل أمامن مشاهًدا،أن 

إلى كّل من ٌتؤتاه ،  عملٌة التلفظ ؛ لٌجعل خطابه عاًما موجًها فً حضور المخاَطب وإن لم ٌكن حاضًرا

ًٌ به فٌكون كّل سامعٍ كؤنّه معن
فهو ْل( تعود على المتكلم نفسه،، وٌبدو لً أّن داللة الضمٌر هنا فً )لُ (ٗ)

لمتكلم والمخاَطب فً الولت عٌنه، نفسه ا اتبه على الهجر والمطٌعة ، جاعبًل ٌصؾ حاله مع من ع

لكن فً الحمٌمة إّن )أنت( هنا لد تحمك رسوها على نمطة ره شخًصا مخاَطبًا ٌوجه إلٌه خطابه،باستحضا

 مرجعٌة منزاحة هً )أنا( المتكلم.

ؼٌر حاضٍر  ألّن مرجعها أو المعنً بهات على النص وكانت إحالتها ممامٌة؛منأّما ضمابر الؽٌبة فمد هٌ

ولعّل فً هذه الهٌمنة ما ٌكشؾ عن الطبٌعة اإلخبارٌة  ، بل ٌشٌر إلى خارج النص،فً العملٌة التخاطبٌة

وٌعمل فكره ؛ لجعل المتلمً ٌترلب وٌتٌمظمتكلم إبهام الضمٌر وتؽٌٌب مرجعهللخطاب، الذي تعمد فٌه ال

                                                           

 .   .171 ،(٧ٝهؼ:االخسب٠بح ا٘ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ج1)
 .295 ،(  ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘ؿ٢اغ٧ج2)
 .268 ،، ٢ؤؿب٧٘ة اً٘ٛب٦ٝ ٦ّ إ٘ؼآ83ٜ ،(٧ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة3)
 .269 ،( ٧ٝهؼ:ؤؿب٧٘ة اً٘ٛب٦ٝ ٦ّ إ٘ؼآ4ٜ)
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فكانت وظٌفة الضمٌر  عل والتواصل بٌنه وبٌن المتكلم ، وبذلن تتمتن أواصر التفالمعرفة المحال علٌهم

 ال تعٌنٌة. الؽابب هنا إٌحابٌة

 

 تحول الضمٌر فً المسار التخاطبً:-

تحدث التداولٌون عن إمكانٌة تحول الضمابر فً العملٌات التخاطبٌة، فتتبادل الوظٌفة بٌن التكلم 

، وهذا التحول ما هو إالّ إمكانٌة تخاطبٌة مكنتنا منها حركٌة الجهاز النحوي التً (ٔ)والخطاب والؽٌبة

من أن نعتبر  ))فٌمكننا(ٕ)فً بعده الحسً ، ومفهومه فً بعده التخاطبًتتراوح بٌن مفهوم الحضور 

عن التخاطب وحاضًرا فً  عتبره ؼاببًاعن الممام التخاطبً، أو أن ن الؽابب ؼاببًا عن التخاطب وؼاببًا

رة الؽابب:هذا هو الصدٌك، ، فٌمكننا ذلن من إنجازات مختلفة مثل:مخاطبة الحاضر بعباالممام التخاطبً

المخاَطب وهذه الظاهرة التخاطبٌة تجعل ،(ٖ)على حضوره فً الممام وتوجٌه الخطاب إلٌه(( وٌبًل تع

للتحول فً المسار التخاطبً ، وفً ضوء ذلن لد ٌعمد المتكلم إلى االنتمال  بصورتٌن فً الخطاب تبعًا

ا أو المخاطب ؼاببًا، إلى الؽٌبة، فٌحول الؽابب مخاطبً بالخطاب من الؽٌبة إلى المواجهة أو من المواجهة 

عند أهل الببلؼة بما  ا، ونجد لهذا المعنى حضورً (ٗ)لؽاٌات  ومماصد تحددها ظروؾ العملٌة التخاطبٌة

وسموه بـ)االلتفات بالضمٌر(، أّي االنتمال من الحضور إلى الؽٌاب أو العكس ، أو من التكلم إلى 

ربه البحث التواصلً إلٌصال لصدٌة الخطاب، ومما لا، بما ٌمتضٌه الراهن (٘)الخطاب أو العكس وهكذا

د تملب أحواله من ٌسٍر إلى لذلن فً خطاب األّم مع ابنها تحثه على الصبر والتجلد مواساةً له بع مصدالًا

ٌَْس َعلٌَِه أْن ٌَُساِعْدهُ الدهر ، فلابلةً عسر،  ًَّ على الَمْرِء أْن ٌَْسعى ِلما فٌِِه نَْفعُهُ، ولَ ال تَْجَزْع من :)) ٌابُنَ

تَمَلُب الدُهور، وَعجائِِب الَمْمُدور، واْصبِْر على ما أََصابََن فأَْنَت بالَصْبِر مأُمور، وِلَمْن َصبََر وَؼفََر إّن 

 .(ٙ) َذِلَن لَِمن َعْزم األُُمور((

تحدثت األُّم فً مستهل كبلمها بؤن أبدت بعض األمور التً على المرء أن ٌلتزمها ولت الشدة بؤلفاٍظ  

ال ٌخص المخاَطب فمط بل ٌشمل م؛ ألنّها أرادت جعل الخطاب عاًما أواًل، دالة على الؽٌبة أفادت التعمٌ

وتكسر نمطٌة ثنابٌة الحوار،  حدود الزمان والمكان ، تتجاوزالجمٌع؛ لؽرض إدراج حدٌثها كماعدة عامة 

ثم تحولت من التؽٌٌب إلى ضمابر المشاهدة والمواجهة حٌنما أرادت توجٌهه بنهٌه عن الجزع من 

                                                           

 .187 ،غ.٤ٝٛ ا٘سبتؼ٥ ، إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآٜ، ٢ا٘ٛف٧ؼاح 295ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج ( ٧ٝهؼ:1)
 .312 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج2)
 .312ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج (  3)
 .191 ،ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآٜ( ٧ٝهؼ:4)
 .199، ( ٧ٝهؼ: ْٛخبش ا5ٚ٢ًٙ٘)
 .317،(  ا٨ذبؼ اْ٘ٗؼ٧ج6)
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كبلمها هو الحزن ودعوته للتصبر مستعملة دال الحضور، والممصود بالكبلم واحد، فالؽابب فً مستهل 

ألمٍر لصدت به دعوته إلى النظر  الؽٌاب أوالً  نّها استعملت له سمة، لكنفسه الذي صار مخاَطبًا تالًٌا

بتحولها من  بعامٍة ، ثم حّملت خطابها تجدًدا والتدبر فً أحوال ؼٌره فٌؤخذ الحكمة والعبرة من تجاربهم

لتخصٌصه بالخطاب باستعمال دال الحضور، وهذا األمر ٌساعد على  االؽٌاب إلى المواجهة إظهارً 

فً مولؾ مواجهة مع الذات الموجهة ، فعندما أرادت حثه على الصبر  سرعة االمتثال للمطلوب ؛ ألنّه

، فإّن المخاَطب سٌصبر مادام ظ الحضور الدال على حضور المإازرولبول المضاء والمدر جًء بلف

 لبلمتثال إلى التوجٌه الصادر.  مشاهًدا ٌتوجه بالكبلم إلٌه ، فٌعطٌه ذلن دافعًا، (ٔ)امإازره حاضرً 

 :(ٕ)الوله شعرً  ضاً من التحول بٌن الضمابر محممًا بعًدا تداولًٌاهذا النحو أٌومما جاء على 

 ٌا َمْن لَُهْم فً الَسَجاٌا                        عٌـٌن وجٌٌم وباءُ 

ًّ فً ِسَواكم                        نوٌن وعٌــٌن وتاءُ   ما َطاَب ل

ٌَْها                  ٌْــَس فِ  نــوٌن وكاٌؾ وثاءُ          ُعُهْوُدُكْم لَ

فالمتكلم ٌخاطب مجموعة من الموم الذٌن كان لهم حضور فعلً فً العملٌة الخطابٌة ، وكان األولى    

المتحدث على طرٌمة الـ)هم(، أٌ ه جاء بخطابه أوالً مخاطبتهم  بضمٌر الخطاب )الكاؾ( فٌمول :)لكم( لكنّ 

ح مما ٌُمص عنهم للعبرة؛  ز على وصؾ فعلهم وكؤنّه أصبعن صفاتهم أو المراد اإلخبار عنها والتركٌ

لذلن أتخذ الخطاب مسار الؽٌبة  الذي ماء بهم إلى أعلى مرتبة من السمو؛لرفعة شؤنهم واالرت إظهاًرا

أواًل ، ناهٌن عّما فً هذا الضمٌر من تحصٌٍل للمول البلٌػ المإثر من جهة إضماره (ٖ)ٌتناسب والمّصِ 

، (ٗ)تكون النفوس متطلعة إلٌه ومتشولة إلى فهمه  نًٌا ؛ألّن الشًء إذا كان مبهًما،ومن جهة تفسٌره ثا

ما أنّه فً ممام مدح وؼاٌته التؤثٌر فٌهم ، فٌعمد الختٌار األنسب فً مخاطبتهم لتحمٌك هذه الؽاٌة، والسٌه 

العنصر االشاري الدال على المخاطب فً لوله: )سواكم  طبهم فً األبٌات البلحمة مستعمبًل ثم خا

اطبٌة التً تجعل المخاَطب للهٌؤة التخ جع نفسه الممصود مباشرة؛  إبراًزاوعهودكم( الذي ٌحٌل على المر

، فعندما أراد تحمٌك مواجهة معهم،  بتخصٌص المدح بهم دون (٘)إلٌه مماببًل للمتكلم ومواجًها له وملتفتًا

لهذا التحول بٌن صٌػ الخطاب تؽٌٌب إلى المشاهدة والحضور؛ فضبًل عّما ل بالخطاب من السواهم، انتم

                                                           

 .199 ،إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآٜا٘ٛف٧ؼاح ( ٧ٝهؼ:1)
 . 269،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘الػ٧ٔج 2)
 .217 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ3ٜ)
، 271 ،٠ـ( ٧749ض٤٧ تٜ ضٛؽث ا٥٢ًٙ٘ )ح،اؼ ا٘تالَج ٢ي٢ٙٚ ضٕبئٓ اإليسبؽ ( ٧ٝهؼ: ا٘نؼاؽ ا٘ٛخمٜٛ ألؿؼ4)

 .     .٢1/58ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ 
 .281 ،٠ـ(567هلل تٜ ؤضٛغ تٜ ا٘عفبة )حؤت٢ ٛضٛغ يتغ ا،فؼش ا٘سٛل( ٧ٝهؼ:ا٘ٛؼخسل ٦ّ 5)
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، ، وؼاٌته من كّل ذلن إحراز (ٔ)من أثر فً تطرٌة نشاطهم وإٌماظ إصؽابهم إلٌه بتنمله من أسلوب آلخر

 التؤثٌر فً المتلمٌن الذي هو سإله من هذا الخطاب .

إٌاه بؤبٌاٍت من  ؽبلمه بعد أن اضطر لفراله مخاطبًاول المتكلم لما جاء فً ل ومن صور التحول أًٌضا

 :(ٕ)الشعر

 ال تَْنَسنً ، ٌَا َمْن لهُ النَْفُس فِدَى       فَلَْسُت أَنَساَن ولو َطاَل الَمَدى

ٌْنَنا  َؼـ  داــــــإْن  نَُكِن  الٌَْوَم  اْفتََرْلنَا  لِـدَدا          فََمـْوِعُد  اللِّمـــاِء  بَ

ٍ أَبَدا ًّ  والَدْهُر ال ٌَْبمى ِلَح

ٌُلحظ االنتمال الحاصل بٌن ضمٌر المخاَطب فً لوله: )ال تنسنً( إلى ضمٌر الؽٌبة فً:) ٌا مْن له(، إذ 

لطع  إلٌه ، ثمه  جٌهه بعدم نسٌانه ؛ لٌكون ملتفتًا مصؽًٌابدأ مخاطبة ؼبلمه بخطاب المواجه عندما أراد تو

خر تم فٌه تؽٌٌب الؽٌبة، فتحول الخطاب إلى مسار آ مواجهة والحضور إلىالخطاب واالنتمال من ال

المخاَطب ألمٍر لصد منه التركٌز على وصؾ مكانة الؽبلم وفرط حبه له فخاطبه بخطاب الؽٌبة التً هً 

 . (ٖ)األنسب فً ممام الوصؾ ورسم صورة للشًء الموصوؾ

وٌلحظ أّن المتكلم استعان بالضمٌر )نحن(المستتر فً لوله : )نكن(،والضمٌر)نا( فً 

)افترلنا(و)بٌننا(،وهنا جمع بٌنه وبٌن المخاطب بضمٌر واحد ؛لٌعبر عّما أصابهما من فراق على اعتبار 

 .أّن الفراق طال اإلثنٌٌن فجمعهما فً ضمٌر واحد 

 

 :أسماء اإلشارة: ثانًٌا

،  وتُعد من المعارؾ عند النحوٌٌن ؛ ألنّها تشٌر إلى الشًء من دون (ٗ) لمشار إلٌه (( عَ ِض وهً )) ما وُ 

، وهً تحٌل على حاضر (ٙ)، وتستعمل بحسب السٌاق لئلشارة إلى الذوات البشرٌة وؼٌرها(٘)سابر أمته

، فهً تمع ضمن دابرة ضمابر الحضور (7)استحضار الذوات أثناء الخطاب أيحاضر ولت التكلم 

                                                           

غ سبؼ اهلل ا٘ؽٛعفؼ٥ )ح ؤت٢ إ٘بؿٚ ٛض٢ٛغ تٜ يٛؼ٢ تٜ اضٛ،ا٘ٗفبِ يٜ ضٕبئٓ ٢َاٛل ا٘خٝؽ٧ل  ( ٧ٝهؼ:1)
 .1/121 ٠ـ( ،538

 . 178 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج  ا٘ٛكؼ٧ج2)
 . 217 ،(  ٧ٝهؼ:ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ3ٜ)
 .2/471 ،(  فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج4)
 .2/5،ات٢ تفؼ يٛؼ٢ تٜ يذٛبٜ تٜ ٔٝتؼ  ،( ٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ 5)
 .458،(  ٧ٝهؼ:ا٘خإف٧ؼ ٢ا٘ختبيغ ت٧ٜ إ٘غٛبء ٢ا٘ٛضغذ٧ٜ ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج 6)
 .199، ؤ.ض٢ؼ٧ج ؼؽ٦ٔب،ا٘خؼت٥٢ ، ا٘ضغ٧د ا٘ٝت٥٢ ا٢ٛٝػّس( ٧ٝهؼ:عكبئق ا٘غؼؾ ا٘خغا٦٘٢ ٦ّ ا٘عنبة 7)
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تإدٌها الضمابر،  ؛ ألنّها ))تإدي وظٌفتها اللؽوٌة كما(ٔ) الحسٌة والذهنٌة، ولد سمٌت بـ)ضمابر اإلشارة(

كما إذا أُشٌر -أعنً األسماء الظاهرة -أنّها تختلؾ عنها فً أنّه لد ٌُجمع بٌنها وبٌن ما هً كناٌة عنه  إالّ 

، وألنّها (ٕ)فً التشخٌص (( وة إمعانًاالرجل ، أو أولبن النس إلى شًء فمٌل :هذه الشجرة، أو هذا

فمد عّدها النحاة من المبهمات، فهً ؛(ٖ) ))تتصل مباشرةً بالممام دون توسط عناصر احالٌة أخرى((

بالرجوع إلى عناصر  ن لصد وال ٌمكن تحدٌد مرجعها إالّ مبهمة خارج التركٌب وتحتمل أكثر م

كانت بحضرته  وربهماٌر بها إلى كل ما بحضرته ؛ ألنّها ال تختص بشًء معٌن،  فالمتكلم ٌشخارجٌة

أشٌاء عدة فٌلتبس األمر على المخاَطب ولد ال ٌدري إلى أٌِّها تشٌر لذلن ٌلزمها البٌان بالصفة عند 

وهذه اإلشارة الحسٌة أو الوصفٌة هً المرٌنة التً ترفع ،(٘)، أو بما ٌصاحبها من إشارة حسٌة(ٗ)اإللباس

داولٌة فً تخصٌصها للمخاَطب ، فتإدي بذلن وظٌفتها الت(ٙ)هذه األسماءترفع اإلبهام الذي تتصؾ به 

، فٌعمد المتكلم إلى استعمالها لتحصٌل (7)باالعتماد على حضور ما تشٌر إلٌه ورإٌته بالعٌن،  شخًصا

الفابدة التً ٌروم تحمٌمها فً نفس المخاَطب وهً  تعرٌفه وتعٌٌنه للشًء الممصود )المشار إلٌه( دون 

رة إلى محسوس ُمشاهد ٌدرن إدراًكا حسًٌا ، إذ إّن األصل فً استعمالها مرهون باإلشا(8)األشٌاء سابر

، (9)لؽٌر المحسوسز وذلن عندما تستعمل أّما خروجها عن هذا النسك فٌرجع إلى المجاأثناء التحاور،

 .لئلشارة بها إلى معنى معٌن 

))اْفتَْح ِلّما أَلُوُل ً وصٌة  البنه فً هذه الممامة:ف عمال المموالت االشارٌة لول األبومن تجلٌات است

ٌَْداء لَلبَ أْلفَاَل لُبَِّن،  واْحفَْظهُ َكسَ  ٌْنٌََن وُسَو ٌَْس َجْوهٍر واِد َع َن،  وما أَرْدُت َكْنَز ماٍل َمْدفُون وال نَِف

َعاٌة الّ والِعنَاٌَّة وأْولى ، وما هو إ َمْكنُون،  ............،  ولكن لََصْدُت ما هو أعلى وأؼلى ، وأْجَدر بالّرِ

ًٌْما ِه ُمْستَِدًٌماكَ وعَ  َصاِحٌب َعَرْفتَهُ لَِد ......وهذا الَرجُل الذي ذََكْرُت ال ٌَتََرَدُد كما ٌَتََرَدُدون،  ْفُت على ِوّدِ

 .(ٓٔ)وال ٌُْبِدي ِمن َظاِهِر الَحاِل والتََحِمِل بالَممَاِل ِمثَْل ما ٌُْبُدون((

                                                           

 .111،  119،(  ٧ٝهؼ:اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج ًٛٝب٠ب ٢ٛتٝب٠ب 1)
 211 ،غ.١ٛغ٥ ا٘ٛعؽ٦ٛ٢ ،١ٝٛ٢س١ب ٦ّ غؼاؿج اُ٘ٙج ٢ا٘ٝض٢  ( ٛغؼؿج ا٢ّٗ٘ج2)
 .116 ،ٝؿ٧ز ا٘ٝق (3)
 .2/352 ،، ٢فؼش اْ٘ٛكل 2/5 ،( ٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت4ٟ٧٢)
 .339-1/338 ،( ٧ٝهؼ:ا٘ٝض٢ ا٢٘ا5٦ّ)
 .2/472 ،ب٧ّج( ٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا6ٗ٘)
 .2/479،  2/472 ،٢فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج 2/7 ،( ٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت7ٟ٧٢)
 . 23 ،، ٢ آّبٓ سغ٧غث 2/7 ،(٧ٝهؼ:ٗخبة ؿ٧ت8ٟ٧٢)
 . 2/472 ،( ٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج9)
 .341-341 ،( ا٨ذبؼ اْ٘ٗؼ٧ج11)
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لفت انتباه االبن إلٌه  ك الناصح المإتمن الذي أراد األبذا الرجل ( إشارة إلى ذلن الصدٌففً عبارة )ه

بالتمسن به واللجوء إلٌه إذا ما أنابه الدهر بعد وفاته،  فهو ٌومىء إلى رجٍل معهود عند طرفً الخطاب 

بعٌنه بٌن المتكلم  معهودٌ  الرجل( من استعمال ٌُراد به واحدٌ وهذا متؤٍت مما أضفته )ال العهد( فً لوله:)

هً المعلومات واألخبار السابمة بٌنهما التً ،(ٔ)والمخاطب ومتفك علٌه ٌمثل معرفة سابمة مشتركة بٌنهما

التً ذكرها المتكلم للمخاطب، ومع أّن المشار إلٌه بعٌٌد ؼٌر حاضٍر أو مشاهد فً العملٌة التخاطبٌة ، بٌد 

؛ لٌكشؾ به لبلبن عّما ٌعترٌه من (ٕ)لى لرب المشار إلٌهأّن المتكلم وّظؾ العنصر االشاري الدال ع

مشاعر وما ٌربطه من عبللة حمٌمٌة بالُمحدهث عنه ٌعترٌها المرب العاطفً، فالمدى الفاصل بٌنه وبٌن 

شارة الوجود ، تجاوزت فٌه اإل(ٖ)فٌه البعد الفٌزٌابً  راعَ المشار إلٌه  هنا مدى نفسً وعبلبمً لم ٌُ 

المشار إلٌه الذي وإن لتحمٌك لصد المتكلم فً التعبٌر عن مشاعر األلفة والمودة تجاه لٌه؛الحسً للمشار إ

 .   كان بعًٌدا مسافةً لكنّه لرٌٌب منه عاطفًٌا

ٌٌْخ ))ٌا َمْواَلي إنَّ هذا ومن تجلٌات استعمال تعابٌر اإلشارة لول المتكلمة فً هذه الممامة:  بَْعِلً َش

ٌٌْر،لَ أْظلَُم ِمن الجَ َعلَْنِدي، ٌٌْر َولِ ٌْر((ْنِدي، وهو فَِم ال ٌَْملُُن َشْرَوى نَِم
(ٗ). 

استعملت المتكلمة التعبٌر االشاري )هذا( لئلشارة إلى زوجها الذي جاءت تشكو ظبلمتها منه فً حضرة 

الماضً،  والمشار إلٌه حاضٌر معها ٌُشاهد وٌُرى، مجاوٌر لها لرٌٌب منها موجوٌد فً مكان وجودها ، 

ً باستعمال اسم اإلشارة؛ لتمٌزه أكمل  لكنّها لم تكتِؾ بذكره فمط بمولها :)بعلً( إنّما أشارْت إلٌه أٌضا

ٌز باإلشارة المحسوسة، فكؤنّها أومؤت إلى واحٍد ممن بحضرة الماضً،  وبحضرته أناٌس ُكثر فتوجب ٌتم

الحاضرٌن جمٌعهم ، فٌتعرؾ علٌها تمٌٌزه واإلبانة عنه بالكبلم الممصود لتفصله وتعٌنه بذلن عن 

هو ذان الذي  وأنّهالمخاطب علٌه،  ولتإكد لمتلمٌها أّن هذا الشخص المشار إلٌه هو الممصود بالكبلم، 

تعانً منه لما ٌحمله من عٌوب وصفات ذمٌمة ،  فكان السم اإلشارة لوة تحدٌد وتعٌٌن ، وإفراغ لما 

 .  (٘)تحس فٌه نفسها

هللّ ِمن الُمْسِلِمٌن  ))إنًّ أنا والَحْمدُ دى المرٌب لوله فً هذه  الممامة: ومن ممولة اإلشارة ذات الم

عُود،هو من الُمؤِمنٌِن باهلل وبَرُسوِلِه،  وبَِوْحٌِه وتَْنِزٌِلِه،  وإنَّ َصاِحبًِ هذا الَوُدود،  وأشار إلى أََحِد المُ 

                                                           

 .187غ، ٧ٛضٛغ ي ،،  ٢ا٘ٝض٢ ا٘ٛك2/5٤ْ ،( ٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت1ٟ٧٢)
 .1/271 ،،  ٢ا٘ٝض٢ ا٢٘ا1/84٦ّ ،( ٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض2٢)
 . 374،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ3ٜ)
)يٙٝغ( ، ٢ا٘سٙٝغ٥ 3/312،  ٢اً٘ٙٝغ٥ :ا٘سبِ ا٧ُٙ٘ه، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة 215،إ٘ٛبٛج اإلٝنب٧ٗج ( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، 4)

 .215، ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  1/446:ٖٛٙ يٛبٜ ٧مؼة تٟ ا٘ٛذل ٦ّ ا٘هٙٚ ، ٧ٝهؼ: ٛسٛى األٛذبل 
 .1/149  غ. يتغ اً٘ؽ٧ؽ يتغ اً٘ٛن٦ يؼّج،،ؼاؿج خض٧ٙ٧ٙج ٘ٛؿبئل يٙٚ اً٘ٛب٦ٜٝٛ تالَج ا٘ٝهٚ اً٘ؼت٦،  غ٧ٝهؼ:( 5)
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ْعنا َكأَس البَْحِث فً وال ُجُحود،عة ماله اْعتِمَاٌد خر إمَّ النََصاَرى،واآلَخر من الٌَُهود،واآل وإنّا لْد تَنَازَّ

 . (ٔ)الَزواج((

المتكلم فً موضع إخبار للمخاَطب ٌبٌن له االختبلؾ الحاصل بٌنه وبٌن ثبلثٍة من صحبه من دٌانات 

ومذاهب مختلفة حول مسؤلة إباحة الطبلق أو حظره،  فٌوظؾ الكٌان االشاري )هذا( فً لوله:)إّن 

إلى جنب هذه  إلى واحٍد من هإالء الثبلثة أال وهو الصاحب النصرانً،مستعمبًل  ٌشٌر بهصاحبً هذا( ل

له اإلشارة اللفظٌة إشارة إٌمابٌة تمثل الجانب ؼٌر الملفوظ الستعمال اسم اإلشارة التً جاءت مصاحبة 

أُشٌر إلٌه  ألّن المخاطب بحاجة ألْن ٌدرن المرجع الذي( ؛المعودحد بدلٌل فحوى المول: )أشار إلى أ

لكون المشار إلٌه ضمن نفٍر من الناس ٌصلح أن ٌشار إلٌهم بـ)هذا( فاستعمل اإلشارتٌن اللفظٌة،  

وتملٌص اللبس الذي لد ٌحدثه ،(ٕ)لتعٌٌن الشخص الممصود بالكبلم -اإلشارة بالٌد-والحركٌة 

أنّه أضاؾ  ؼٌره،  فضبًلعنصاحب المشار إلٌه ال لوله:)صاحبً(، فٌعرؾ المخاَطب أّن الممصود هذا ال

عنصر توكٌدي ٌتوخى إثارة االهتمام ألّن اسم اإلشارة جاء بوصفه وتوكًٌدا فً إثباته وتحممه؛للمعنى لوةً 

 إذ تمثل المشار إلٌه المتمدم على الدال اإلشاري.،(ٖ)بلفظة )صاحبً( التً سبك تمٌزها فً الخطاب

 :(ٗ)احسوس لوله فً هذه الممامة  شعرً ومن مموالت اإلشارة التً تضمنت اإلشارة إلى م

ٌُْمون بنً   ًـــوهِذِه لٌلى اْبنَتًِ أَمامِ  الِخزاِم             إنًّ َم

 نَعَْم وهذا َرَجٌب ُؼالِمً           َمْن َراَم أْن ٌَدُخَل فً ِذمامً

 ٌَأَمُن ِمْن بََوائِك األٌّامِ 

اشارٌٌن:األول لوله: )هذه( الذي ٌؤتً للمإنثة المرٌبة،  والثانً أنجز المتكلم كبلمه باستعمال عنصرٌن 

)هذا( الذي ٌُشار به إلى المذكر المرٌب،  وٌشٌر كبل العنصرٌن إلى الحك ٌمثله فً األول اسم العلم 

الذي  . فالمشار إلٌه(٘))لٌلى(،  وفً الثانً )رجب(،  وتبرز هنا الوظٌفة الحسٌة للمموالت االشارٌة

لكنّه أراد تعٌٌنه الستشعاره حاجة المخاَطب التعرؾ تكلم ُمدرن إدراًكا حسًٌا ومشاهًدا بالعٌن ،لصده الم

، وهذا التعرٌؾ بالذوات (ٔ)، وهذا ما أظهره سٌاق النص(ٙ)على تلن الذوات الممصودة فً الخطاب

 .(ٕ)واإلحالة علٌها ٌُعد من الوظابؾ التً تموم بها العناصر االشارٌة

                                                           

 .232،( ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿبٓ 1)
 .354-353،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج2)
 .414 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج3)
 . 11 ،ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘تغ٧٢ج( ٛسٛى 4)
 .2/472 ،( ٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج5)
،  ؤضٛغ ا٘ٛخ٢ٗل،ؼاؿج ٦ّ ا٢٘ه٧ْج ٢ا٘ت٧ٝج ٢ا٘ٝٛن ٢ا٘عنبة ٢عكبئق اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج ، غ، 23( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث 6)

111. 
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))فملنا: شارة التً تستعمل لبٌان مدى البعد)ذان ، تلن(ولد جاءت فً لوله فً هذه الممامة:ومن دوال اإل

ٌْتما ما َعَطَس الفَْجُر وَدبَّ الَظاَلم،  فإنّكما أْعَظُم َدعائِم الَجَماِد والنَبَاِت  وأنتما ُحٌٌتُما بالسَّالم وُحبِ

ٌْوان واإلْنَسان،  وأنتما الَشِمٌمَان اللّذان لمْ  ٌُوَجد لهما ثَاِلٌث فً َعالَِم اإلْمَكان،  فَهْل َولََج بٌنكما ذو  والَح

ة  الؽدَّارة نِفَاق، ارة،  َوَوَساوس تلن العَدوَّ حتى َصَدَر ِمْنُكَما هذا الِشمَاق؟ أو َذان ِمن َدَسائِس النَْفِس األمَّ

ارة؟  .(ٖ)((الؽرَّ

أحدهما لرٌٌب معروؾ أشار إلٌه المتكلم بالعنصر اإلشاري ،فً هذا النص من هذه الممامة ثمة شمالان 

العنصر االشاري أشار إلٌه ب؛لذا )هذا(؛كونه معروؾ األسباب ،وآخر مجهول وطرله ؼٌر واضحة 

عن  معنى الضمٌر عوًضا والذي ٌحمل( ٗ))ذان(، أّما اسم اإلشارة )تلن( الذي ٌشار به إلى المإنث البعٌد

ارة( التً تمدم ذ  ، فمد أظهر أًٌضا(٘)لعدم تكرارها  كرها فً الكبلم السابك،  التماًسالفظة )النفس األمه

استعماله لهذا الدال االشاري الموضوع للبعٌد ذلن المدى النفسً الفاصل بٌنه وبٌن المشار إلٌه الذي 

 ألمارة بالسوء التً ٌتخذها إبلٌس مطٌتهٌشوبه اإللصاء، إذ ٌتؽٌا من هذا االستعمال إنزال تلن النفس ا

على رؼبته عنها ونفوره منها،  فكؤنّه ٌضع لهذه النفس تراتبٌة بالنظر  لنشر الشّر منزلة البعٌد تدلٌبًل 

لمربها أو بعدها منه ، فٌبعدها أشد اإلبعاد ، وٌجعلها أعدى العدى بؤن ٌرسً استعماله فً اإلشارة إلٌها 

كان العنصر االشاري األنجع للتعبٌر عن هذا المصد؛ ألّن كل لصٍد أو سٌاق   بدال البعد )تلن(، الذي

ٌستلزم خٌارات معٌنة ،  فٌرجح المتكلم من بٌن خٌاراته ما ٌكون أكثر نجاعةً فً التعبٌر عن لصده فً 

نفسًٌا   ادً مادًٌا بعٌ اة المتكلم فً جعل شًء لرٌبً ، ووفماً لذلن فإّن هذه العناصر تخضع لرؼب(ٙ)مماٍم معٌن

 .     (7)، ولكنّها تشبع بمعنى ما فً سٌاق المتكلم اثابتً  اومن ثمه فإنّها ال تمتلن معنًى داللًٌ ،

من الموم:  عٌد ما جاء فً لول المتكلم واعًظا جمعًاومن استعمال المموالت اإلشارٌة ذات المدى الب

ًٌْرا، ألُذَِكَركْم ٌَْوًما َعبوًسا لَْمطَرًٌرا،ْد أَْرَسلَنًِ إلٌُكْم نَِذًٌرا ))اْعلَُموا أنَّ هللا لَ  فال وألاَمنًِ بٌنكم ِسَراًجا ُمنِ

وَهْوِل َذِلن الٌَْوِم الَمْجُموعِ لهُ النَاس((ِذْكِر ُشْرِب تِْلَن الَكاس، تَْؽفُلُوا َعنْ 
(1). 

نا ممولة ٌصؾ المتكلم فً خطابه الوعظً هذا ٌوم المٌامة،  وكٌؾ سٌكون حال الناس فٌه،  فتطالع

اإلشارة فً هذا الخطاب الوعظً متجسدة فً عنصرٌن اشارٌٌن،  ٌستعمبلن للبعٌد وفً كل إشارة 

                                                                                                                                                                                     

 .11( ٧ٝهؼ: ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 1)
 .25ا٦ٙٛ ،  ٘ن٧ِ ضبخٚ ا٘ؽ ،(٧ٝهؼ:افبؼ٧ج ا٘ت٤ٝ ا٘ٛنٕٙج"تضد"2)
 .25،( اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح 3)
 .1/85ْٝؿٟ،( ٧ٝهؼ: 4)
 .92ؼ٢تؼح غ٥ ت٢سؼاٝغ ،  ،(٧ٝهؼ:ٛغعل ا٤٘ يٙٚ ُ٘ج ا٘ٝق5)
 .56ٛضٛغ ؿب٘ٚ ٢٘غ ٛضٛغ األ٧ٜٛ ،   ،٦ّ ا٘تالَج اً٘ٛبكؼث "تضد" ( ٧ٝهؼ: ٢١ْٛٚ ا٘ضسبر يٝغ ت٧ؼ٘ٛبٜ ٢خن٢ؼ6ٞ)
 . 33( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج ، س٢ؼر ٢٧ل 7)
 .148( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج اً٘ٛؼ٧ج 8)
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عنه بالكؤس؛ ألنّه منهما ٌختلؾ المصد والمرجع،  فؤشار بالدال االشاري)تلن( إلى )الموت( الذي كنى 

، وأشار (ٔ)من الفرلة والموت المكاره جمٌعها فٌمال:سماه كؤًسا من الذّلِ وكؤًسا ستعار فً ضروبٌُ 

بالعنصر االشاري )ذلن( الدال على البعد إلى ٌوم المٌامة الذي وصفه بالٌوم المجموع له الناس اتكاًء 

َذِلَن ٌَْوٌم َمْجُموعٌ لَهُ النهاُس ،  ولوله تعالى :)) ٕٙ(( الجاثٌة:ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِعلى لوله تعالى :))

ٌَْوٌم َمْشُهودٌ وَ  ، ولد أشار المتكلم هنا إلى الموت وٌوم المٌامة بمموالت اشارٌة دالة ٖٓٔ(( هود/َذِلَن 

ما أّن السٌاق ٌوحً بؤّن المتكلم ، السٌه (ٕ)وتعظٌمه شؤن المشارفٌها من داللة على تهوٌل على البعد؛ ِلما 

ها عن المعاصً بتذكٌرها بؤهوال الموت فً ممام وعٍظ وإرشاد أراد من خبلله تهذٌب تلن النفوس وردع

 وعظمة ٌوم المٌامة، فاستعمل هذه الكٌانات اإلشارٌة  بما ٌتناسب ولصدٌته التً أرادها. 

، فما ٌشار به (ٖ)وتتحدد داللة اإلشارة باالستعمال وال تخضع لمعٌار نحوي صارم ٌحدد نوع استعمالها

تكلم،  ونجد مصداق ذلن فً لوله فً الممامة الرومٌة: إلى المرٌب أو البعٌد ٌمكن أن ٌشار به إلى الم

لّها أْن ))فإذا نََزلَْت بًِ ُكْربَةٌ َسئِمها المَْلُب وَملََّها،  للُت: إنَّ الذي َعمَد ُعْمدةَ الَمَكاِرِه ٌُْحِسُن َحلََّها،  ولَعْ 

َصبَا ِ الظَّفر السَُّرى،  وأُنبَّه َحظًَّ من  تَْنَجِلً بُِهبوِب ِرٌَا ِ إلبالِه ولعلّها ...... وها أنا ذا أَْحَمُد فً

 .(ٗ)َرْلَدِة الُخُموِل ألَِسنَِّة الَكَرى((

اسم اإلشارة )ذا( الذي عادةً ما ٌشٌر به  المتكلم ٌفصح به عن ذاته مستعمبًل ( تعبٌر استعمله فموله )هؤنذا

المتكلم إلى مشار إلٌه لرٌب، لكنّه أشار به هنا إلى نفسه ، وهو ما أفصح عنه سٌاق االستعمال بما تمدمه 

فالمتكلم فً موضع إخبار عن ،(٘)لمتؽٌرات السٌاق دلت المٌمة الداللٌة للعبارة وفمًامن لوله :)أنا( ، فاستب

على المخاَطب فؤراد لفت  مخفٌةما كانت وعدم جزعه من الملمات وهذه الحمٌمة ربّ صبره على المكاره 

ٌن الدال على ذاتٌته بؤنّه من الساع، ثم الضمٌر (ٙ)انتباهه إلٌها ، وتنبٌهه علٌها باستعمال )ها التنبٌه(

رٌن اجتماع عنصومجًء )ها التنبٌه( مع وعزٌمة ال بتواٍن وخمول، للّظفر بالؽاٌات واألهداؾ بصبٍر 

ألوى  فً تحمٌك ممصدٌة  ب النص لوة انجازٌة اكبر وتؤثًٌراكسمن عناصر اإلشارٌات الشخصٌة أ

 ث الطموح والصبر فً نفس المتلمً.المتكلم فً ب

 إشارٌة النداء::ثالثًا

، (7)ٌُعد النداء من المشٌرات الممامٌة؛ ألنّه وسٌلة ٌتم بها تعٌٌن طرؾ من أطراؾ التخاطب هو المخاطب

، وتتمثل وظٌفته التداولٌة فً َعطؾ المخاَطب (ٔ)، وحضوره داخل عملٌة التلفظ التواصلً(7)المخاطب

                                                           

 )ٗإؾ(  . ،6/191 ،( ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة1)
 .1/83 ،(  ٧ٝهؼ:ًٛب٦ٝ ا٘ٝض2٢)
 . 278،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج3)
 .٠2/354ـ( ،  1169ف١بة ا٘غ٧ٜ اضٛغ تٜ ٛضٛغ تٜ يٛؼ ا٘عْبس٦ )ح،بٝج اال٘تب ٢ؽ٠ؼث ا٘ض٧بث ا٘غ٧ٝب ( ؼ٧ض4)
 ٧442ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج   (5)
 .  1/91، ًٛب٦ٝ ا٘ٝض5/45٢،٢فؼش اْ٘ٛكل ، (٧ٝهؼ:6)
 .247( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج،  7)
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وهذا ما أوضحه سٌبوٌه ن بٌن أمته بتوجٌه الكبلم إلٌه، نه واختصاصه مٌعلى المتكلم،  لٌعلن له تعٌ

أوّل كله كبلم لن به فهو استؽناًء بإلبال المخاَطب علٌن،أن تدعه  إالّ بموله: ))أول الكبلم ابداً النداء 

فالنداء ال ٌفهم إال إذا اتضح بٌن الذوات التً ٌمكن مخاطبتهم، ، وتخصصه من (ٕ)تعطُؾ الُمّكلم علٌن((

، وٌتخذ المتكلم من النداء خطوة أولى عند إرادة البدء بؤجراء الخطاب، ولد  (ٖ)المرجع الذي ٌشٌر إلٌه

 . (ٗ)ما أدْت الؽرض نفسهٌستعمل المتكلم األلماب والكنى واألوصاؾ إذا 

تلفظ ٌعمل على تحمٌك أمرٌن: تعٌٌن المخاَطب ، وتعٌٌن المتكلم،  فالم اممامًٌ  امشٌرً والنداء بوصفه 

 معنًٌا، وجعله (٘)وذلن بتصرٌحه بتوجٌه الخطاب إلٌهبالنداء ٌعٌِّن نفسه متكلًما، وٌعٌِّن المنادى مخاطبًا ،

 .(ٙ)به دون ؼٌره

، وٌراعى فً استعمالها  ت النداء التً حددها النحاة عدًدا واستعماالً على ركنٌن :أدواوٌنبنً هذا األسلوب 

مع ، وتُكون (7)المرب والبعد الحمٌمً أو المجازي ؛ مما ٌسمح لها فً المناوبة فٌما بٌنها فً التخاطب

المنادى حاجة ما أو  بمنزلة أسماء األصوات ٌستعمله المنادي إلببلغ الركن الثانً )المنادى( مركبًا لفظًٌا

؛ ى باإلنصات إلٌه أو اإللبال علٌهفللنداء وظٌفة إببلؼٌة بعد تنبٌه المتكلم للمناد( ، 8)دعوته لشًء ما 

 لٌضمن نجاح التواصل. 

))ٌا : الٌمن  لاببًل فً لوٍم من عشابر  خصً ما جاء فً لول المتكلم خاطبًاومن ورود النداء كمشٌر ش

َمن، َعَشائرِ  حال،  وَمَحط الّرحال،الٌََمن،وبََشائِر الزَّ   فإنُّكْم ُجْرثُومةُ العَْرِب وأُرومةُ النسَّب،  وأُسُد الّدِ

عر والِخَطابة(( وَمعِدُن العربٌِّة والِكتابة، والّشِ
(3). 

ب استعمالها للمنادى )المخاَطب( ، ولد ناس ًٌهافالمتكلم ٌبتدىء كبلمه بالنداء الذي وسمه باألداة )ٌا( تنب

ممام الخطاب الذي أنجزت فٌه الُخطبة، فهو فً ممام خطاب بمجتمع من الموم ُكثر وحشوٍد من الناس 

                                                                                                                                                                                     

 .  61 ،( ٧ٝهؼ:ؿ٢ٛ٧ن٧ٕ٧ب ا٘خْٙه1)
 .2/218،( ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ 2)
 .19،آّبٓ سغ٧غث ( ٧ٝهؼ: 3)
 .231،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآٜ 4)
 .248،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج 5)
 .163 ،( ٧ٝهؼ: اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج6)
 .1/413،، ٢فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج 4447 ،( ٧ٝهؼ: ٦ُٝٛ ا٘ٙت٧ة7)
 .327-326غ.١ٛغ٥ ا٘ٛعؽ٦ٛ٢ ،  ،ٝهؼ: ٦ّ ا٘ٝض٢ اً٘ؼت٦ ٕٝغ ٢خ٢س٧ٟ( 8٧)
 )سؼذٚ( ،٧12/95ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة، ٢سؼذ٢ٛج اً٘ؼة:ؤك١ٙٚ ،217-216ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج اً٘غ٧ٝج  (9)

،٧ٝهؼ:٘ؿبٜ ٢ؤؼ٢ٛج ا٘ٝؿة ، األؼ٢ٛج :ؤكل ا٘فسؼث ٤ٝٗ٧ُ ت١ب يٜ فسؼث ا٘ٝؿة ا٘خ٦ ٧ك١ٝ٢ًٝب ٦ّ ٗخة األٝؿبة
:٘ؿبٜ ، ٢ا٘غِّضبل:سٛى غضل ٢٠٢ ١ِٗ م٧ٓ ٦ّ اؿْل األ٢غ٧ج، ٧ٝهؼ 216)ؤؼٚ(،٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 12/14اً٘ؼة

 . ٠216بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  )غضل(،1/237٢اً٘ؼة 
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؛ (ٔ)استعمال هذه األداة  باالجتهاد، فكان األنسب ممامًٌا كبٌرة ال ٌكون إلبالهم علٌه ولفت انتباههم له إالّ 

ً ٌساعد على جذب مخاطبٌه واستمالتهم إلٌه، ولد ألجل اإلصؽاء إلٌه واالنتباه له ؛ لما لها من مد صوت

إلٌهم ، وتخصٌصهم بالمدح والثناء الموجه (ٕ)عمل النداء على تحدٌد هإالء المخاطبٌن واإلشارة إلٌهم

 صفة معٌنة لمناداتهم هً )عشابر الٌمن(. وحدهم بذكر صفاتهم مستعمبًل 

ُعبادة إنًّ لد أَْزَمْعُت السَّفَر،  وال أدري هْل ٌَْجَمُع بٌننا ))ٌا أَبا ومن إشارٌة النداء لوله فً هذه الممامة:

المََدر،  فَُخْذ َعنًِ ما أُلِمٌه إلٌَن وهللاّ َخِلٌفتًِ َعلٌن،  لُلُت: أَْطِرؾ  بما ِعندَن ال ذُْلُت فَمْدن،  وال حٌٌُت 

 .(ٖ)بَْعَدن((

إٌاه بنصابح عدة ، ومما  ه فً السفر، مطرفًاأراد المتكلم أْن ٌمٌم حواًرا مع مخاَطبه كاشفًا له عن نٌت

مع المتكلم لم ٌكن معه آخرون ، ولو استؽنى المتكلم  اء النص أّن المخاَطب كان منفرًداٌشٌر إلٌه فض

عن إشارٌة النداء لَعَِلم المخاَطب أنّه هو الممصود بالكبلم ، لكنّه ناداه بكنٌته ِلما له من مكانة عاطفٌة فً 

ء بالكنٌة فٌه تحفٌٌز الندا،و(ٗ)َضرٌب من التودد والتلطؾ وتملٌل المسافة بٌنهما، فكؤنّه نفسه

 .(٘)لٌطلب إلباله علٌه بملبه وعمله فٌتحمك بذلن التؤثٌر فٌه باستٌبلبه على انتباههللمخاَطب؛

فً التً ٌبدإها بالرحلة فتطرحه النوى عند ملٍن بخٌٍل لنداء ما ورد فً ممامة الخفاجً، ومن إشارٌة ا

كورة خراسان ٌسٌر على مذهب سهل بن هارون فً البخل ، فٌؤمر له بملٌٍل من الطعام لم ٌنْل منه سوى 

َن :ذلن؛ وحتى ٌسد باب الرجاء فً وجهه ٌخاطبه لاببًل  ))ٌا هذا ، ِصناَعتُنَا واحدة ، لو لَْم تَدُرج من ُعّشِ

 .(ٙ) َكانَْت الَراحةُ فائِدة((

بندابه باسم اإلشارة )هذا(،  ه وتعٌٌن المخاطب خطابه به ، وٌرٌد بذلن تحدٌد النداء مبتدبًا المتكلم ٌتوسل 

ار إلٌه لكن على وجود المش ألنهّ من دون النداء ٌكون منبًها ؛ ر هذا النداء اسم اإلشارة مخاطبًاولد صٌّ 

وهو  -عملٌة النداء باسم اإلشارة، والؽرض من إجراء ( 7)على مخاطبة المشار إلٌه مع النداء صار منبًها

دون ؼٌره من الكلمات التً بإمكانها أْن تُحٌل على المرجع الممصود مثل:رجل،  -(8)وهو نداء المبهم

، الذي تضافر مع حذؾ المسمى؛ لٌبرز المتكلم  للمخاَطب النظرة -شٌخ، ...أو أن ٌنادٌه باسمه فبلن

                                                           

 .4/275 ،، ٢ ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ 2/231 ،( ٧ٝهؼ:ٗخبة ؿ٧ت1ٟ٧٢)
 .19،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث 2)
 . 137 ،(  ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، إ٘ٛبٛج ا٘ؿؼ٢س٧ج3)
 .161 ،غ.اضٛغ ٛضٛغ ّبؼؾ،آٜ( ٧ٝهؼ: ا٘ٝغاء ٦ّ اُ٘ٙج ٢إ٘ؼ4)
 .111،ض٧بٜ ا٘خ٢ض٧غ٥،  غؼاؿج ٦ّ م٢ء خغا٧٘٢بح ا٘عنبة  ( ٧ٝهؼ: ٗخبة ا٘تكبئؼ ٢ا٘ػعبئؼ ألت5٦)
 . 2/389،( ؼ٧ضبٝج األ٘تب ، إ٘ٛبٛج ا٘ؿبؿب٧ٝج 6)
 .346،(  ٧ٝهؼ:ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآٜ 7)
 .117( ٧ٝهؼ: ا٘ٝغاء ٦ّ اُ٘ٙج ٢إ٘ؼآٜ 8)
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ٌْؤسٌهتم ألمره؛ كً ٌمطع أواصر الود أو المحبة ، وإنّه ال (ٔ)الدونٌة التً ٌنظر إلٌه من خبللها منه  فٌََ

لدٌه، ولٌخرج من عنده كما دخل ، ففً كبلمه تلمٌٌح مفاده  الممابل ، فبل ٌطمع أن ٌنزل ضٌفًاالطرؾ 

 :أنّه ال ٌحتمل وجود األضٌاؾ ، وال ٌشعر بالحٌاء إذا انتهن آداب الضٌافة. 

 المتكلم بؤحد حروؾ النداء متبوًعاإذ ٌصوت وهو ما ٌسمى النداء االنفعالً،  وهنان نوع آخر من النداء

بحرؾ أو فعل لٌعبر عن شعوٍر ما ألم به كالفرح ، أو التحسر،  أو الحزن،  أو التعجب،  وٌلجؤ إلٌه 

داء المتكلم عندما تصل حالته النفسٌة إلى ذروة االنفعال أو المبالؽة فً وصؾ المشاعر،  فٌإدي دال الن

، ومما لاربناه من هذا النوع لوله فً هذه الممامة (ٕ)فً مثل هذا النوع وظٌفة اإلشارة إلى أمر معنوي

 :(ٖ)اشعرً 

ٌْمِ                              ٌْتَنًِ لَْبُل ُمتُّ ُجْوًعاٌا لَ   ولم أُؤَمل نََدى لَئِ

ٌٌْر ِمن الذّلِ للَكِرٌمِ فالَمْوُت فً نِْعَمٍة وِعّزٍ                                َخ

على الخطاب إشارٌة لما ٌعتمل نفس المتكلم من مشاعر وانفعاالت متؤججة، فهو وظٌفة النداء هناأضفت 

، هذا هه ببذل سإله و حاجته للبٌم آمبًل عطاًء منه أو كرًماٌتمنى لو أنّه مات لبل أْن ٌرٌك ماء وج

بالدال  ٌدل على وجوده فً دواخله، متوسبًل وٌت بما االنفعال الذي مؤل علٌه نفسه فحمله على التص

اللسانً )ٌا( الممترن بـ )لٌت(، فلو اكتفى بموله: )لٌت( من دون أداة النداء لن ٌكون له تلن الشدة فً 

فكؤنه ٌمول :أتمنى وحً بها استعماله ألداة النداء،االنفعال والتؤلم واإلحساس به لحظة التلفظ بالمول التً ٌ

فوظٌفة لوال النداء، من خبلل النداء ما فً نفسه من مكبوتات ما كانت لتظهر بهذه الموة  تزالً بشدة ، مخ

النداء اشارٌة لكنها تشٌر إلى ما فً نفس المتكلم من مشاعر مثلما ٌشٌر النداء للمخاطب فً الراهن 

 . (ٗ)التواجهً،  فكان عمل النداء هنا  تعٌٌن احد المشاعر الموجودة فً نفس مستعمله

 :(٘)ونجد النداء االنفعالً أٌضاً فً لوله

ٌُْل لَْد ُطْلَت فََهْل َماَت السَّحر      أَم استحالَْت َشْمسه إلى المََمر              ٌا لَ

 جه شعوٌر بالضعؾ والعجز ، منتخبًاه بعدما خالانجبلء اللٌل ذلن الكاتم على صدره طالبًاالمتكلم ٌنادي

؛ ّن اللٌل لٌس مما ٌعمل حتى ٌنادىلندابه أداة نداٍء ذات مد صوتً؛ لٌدل على طول اللٌل وثمله علٌه ، وأل

فإّن النداء جاء هنا حامبلً لمصٍد تؤسس علٌه ملفوظه هو التعبٌر عّما ٌعانٌه من هموٍم وكؤنّه لفرط ما ٌجد 

                                                           

 .299، ا٘ٝغاء ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج( ٧ٝهؼ: 1)
 .239،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآٜ 2)
 316،ؼ اْ٘ٗؼ٧ج،  ٕٛبٛج ضؿٜ ا٢ّ٘بء( ا٨ذب3)
، ٢ٗخبة ا٘تكبئؼ ٢ا٘ػعبئؼ ألت٦ ض٧بٜ ا٘خ٢ض٧غ٥ غؼاؿج ٦ّ م٢ء 241 ،( ٧ٝهؼ:ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ4ٜ)

 42 ،خغا٧٘٢بح ا٘عنبة
 .73،إ٘ٛبٛج ا٘خُٙت٧ج( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، 5)
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فهو أراد أن ،(ٔ)ه وآالمه وٌستجٌب لندابهمن الوجد واألسى لد توهم أن المنادى ٌشعر به وٌشاركه هموم

ٌبرز وٌصور للمخاَطب أنّه ضجٌر من طول هذا اللٌل وٌتمنى زواله بضٌاء الّسحر جاعبلً النداء مطٌته 

لنمل هذا المصد، وبذلن فمد شكل النداء هنا إشارٌة عبّر فٌها المتكلم عّما ٌجول فً ذاتٌته، وعن آالمه 

 .(ٕ)اعنه ال مخاطبً  لمشار إلٌه فً هذا النداء متحدثًالنداء،  وٌكون اوأحزانه التً تنبعث من هذا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  418تؿ٦ٝ٢٧ يتغ اْ٘خبش ٢٧ّغ،  ،ج تال٧َج ٢ٕٝغ٧ج ٘ٛؿبئل اً٘ٛب٦ٝ(٧ٝهؼ:يٙٚ اً٘ٛب٦ٝ، غؼاؿ1)
٢ٗخبة ا٘تكبئؼ ٢ا٘ػعبئؼ ألت٦ ض٧بٜ ا٘خ٢ض٧غ٥ غؼاؿج ٦ّ م٢ء ،  239 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ2ٜ)

 .42خغا٧٘٢بح ا٘عنبة 
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 المبحث الثانً

 االشارٌات السٌالٌة

 : االشارٌات الزمانٌة:أوالً 

هً تلن التعابٌر التً)) تدل على زمان ٌحدده السٌاق بالمٌاس إلى زمن التكلم، فزمان التكلم هو مركز 

الزمانٌة فً الكبلم ، فإذا لم ٌعرؾ زمان التكلم أو مركز اإلشارة التبس  —deictic center-اإلشارة 

، إذ إّن موضعة الحدث فً مدار الزمان ٌكون بالنسبة للحظة زمنٌة (ٔ)األمر على السامع أو المارىء((

لة الزمن إْن كان تعٌٌن دال نمطة مرجعٌة ٌُعتمد علٌها فً، هً زمان التلفظ الذي ٌإخذ بوصفه (ٕ)معٌنة

، فخطاب من مثل )سؤعود بعد ساعة (ٖ)، أو حدث ٌُنتظر ولوعه مستمببًل  دااًل على حدث لد ولع ماضًٌا

()) ال ٌستطٌع المرَسل إلٌه أن ٌتنبؤ بالولت الذي سٌعود فٌه المرِسل ، وبؽض النظر عن تحمك الوعد 

ر دلابك أو نصؾ لبل عش ٌكون التلفظ حادثًا ه علٌها ، فمدفإنّه ٌلزم معرفة لحظة التلفظ كً ٌبنً تولع

مكن أن ٌ زمانًٌا مدم مرجعًاكذا ، وٌبمى األمر عندها مجرد تخمٌنات ، فالعبارة ال ت ساعة أو ساعة إالّ 

على متلمً الخطاب من أجل تحدٌد مرجعٌة  ، ومن ثمه ٌصبح لزاًما(ٗ)((ٌسهم فً تحدٌد زمن العودة

ٌحٌل  ظة التلفظ بالخطاب لٌتخذها مرجعًاإدران لح الخطاب تؤوٌبًل صحًٌحاة الزمانٌة وتؤوٌل اإلشارٌ

، ولد عبر عنها سٌرفونً بـ ))زمن الملفوظٌة ، أّي الزمن الذي ٌتحدد فٌه الحدث الذي هو إنتاج (٘)علٌه

 .(ٙ) الملفوظ وٌمكن اإلشارة إلٌه داخل الملفوظ نفسه((

بالمٌاس إلى زمان التلفظ  ٌة المبهمة، فبل ٌتضح معناها إالّ للؽواإلشارٌات الزمانٌة من العبلمات اف وعلٌه 

، والتمسٌم ٌره بكونه ٌخضع للمٌاس، فهو ممسمؼ منٌنمازالزمان ، وألّن (7) أو )مركز اإلشارة الزمانٌة(

ٌسمح بالرجوع بالتسلسل الزمنً إلى )المبل( ، و)البعد( ، فإذا كان الوجود ٌسبك الزمن فـالعبللة لبلٌة، 

للزمن فٌمكن الحدٌث هنا عن  موافمًاٌة ، أّما إذا كان الوجود وإن كان الوجود ٌلً الزمن فالعبللة بعد

وبما أّن انتظام الزمان لابم على الحدث ، (8)ةعبللة تزامنٌة، وٌعبر عن هذه الحاالت باألزمنة الثبلث

                                                           

 . 19،( آّبٓ سغ٧غث 1)
 .69 ،٧ٝهؼ:ًّل ا٢ٕ٘ل ٜٛ ا٘ػاخ٧ج ٦ّ اُ٘ٙج( 2)
 .81 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج اك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب3)
 .84-83 ،( اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة4)
 .83 ْٝؿٟ،( ٧ٝهؼ:5)
 .36-3،  ( ا٢ْٙٛ٘ه٧ج6)
 . 455، ٢ا٘ختبيغ ت٧ٜ إ٘غٛبء ٢ا٘ٛضغذ٧ٜ ( ٧ٝهؼ: ٧ٝهؼ: ا٘خإف٧ؼ7)
 .121،( ٧ٝهؼ: ٘ؿب٧ٝبح ا٘خْٙه ٢خغا٧٘٢ج ا٘عنبة 8)
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اب؛ لذا التضى أن تكون النمطة وترتٌب األحداث ، فإّن هذا الترتٌب ٌمتضً نمطة بداٌة تُعتمد فً الحس

)) فزمن حدث التلفظ وهو الحاضر اللؽوي ٌُولد (ٔ)األساسٌة المرجعٌة فً تحدٌدها لحظة انتاج الكبلم

، وما لم وهو الماضً الحاضر وصار ذاكرًٌا اعتماداً على مفهوم االتجاه زمانٌن:ما انمطع عن زمان

باله وهو المستمبل ، ولد اصطلح اللسانٌون على ٌتحول بعد إلى حاضر بل هو منتظر ولوعه مطلوب إل

(، فتنتج الداللة الزمانٌة إذن بممارنة الحدث المخبر عنه بحدث التلفظ  0تمثٌل هذه النمطة المرجعٌة بـ)ز

، وعلٌه فٌمكن تمسٌم هذه الوحدات المعبرة عن الزمان (ٕ) من حٌث األسبمٌة أو البلحمٌة أو التزامن ((

 ارتباطها بآن التلفظ إلى :بالنظر إلى 

 

 مشٌرات الحدث التخاطبً الدالة على المبلٌة: -ٔ

لبل واألسبوع الماضً، ولبل األمس، و.مثل )أمس ، (ٖ)وتدل هذه المشٌرات على زمن انمضى وفات

،  أّي الٌوم الذي (ٗ)ساعات...(، وٌعبر الكٌان الزمنً )أمس( عن الٌوم الذي هو لبل الٌوم الذي أنت فٌه

، ولد مٌّز النظام اللؽوي بٌن (٘)ك ٌوم إنتاج الملفوظ على اعتبار أّن داللته ٌحددها زمن إنتاج التلفظسب

)أمس( المبنٌة و)أمس( المعرفة بـ)ال( ، فجعل داللة )أمس( المبنٌة للٌوم الذي لبل الٌوم الذي أنت فٌه،  

 .(ٙ)المطلكأّما المعرفة بـ)ال( التعرٌؾ فٌإتى بها للداللة على الماضً 

فً سٌاق نظامه اللؽوي دالة على الٌوم السابك،  لوله فً هذه  ومن تمثبلت هذا المشٌر مستعمبًل 

ا فََرَغ من اْرتَِجازه َدعا بالَطعَام ولََطَع الَكاَلم فََجلَْسنا نتناوُل ما َحَضَر،  ثم لُْمنا نَتََذاَكُر الممامة :))لَمَّ

ٌْل،  فأوَؼْلُت فً النَّوم حتى  ْن تََهافََت اللٌُل،ِر،  إلى أالَسَمر،  فً ِظّل المَمَ  ًَّ الَكَرى ُكلَّ الَم وَمال عل

ٌْخ لَْد اْرتََحَل فََساءنًِ الٌوم أكثَر مما َسْرنًِ أْمِس(( َحذتْنً لَاِرَصةُ الشَّمس وإذا الَش
(7). 

رافه وكعادته بما ٌبللً بعد أن ٌلتمً سهٌل بالخزامً فً واحدة من ممامات الٌازجً ، ٌموم األخٌر بؤط 

لكن دالالت هذا ذابمته الفنٌة،  فٌسر به متؤثًرا بعذوبة كلماته،  عنده، بصوؼه خطابات ترضً استحسانًا

باختفاء الخزامً  ت كان رهنًاالسرور والرضا سرعان ما تنملب إلى نمٌضها وتتؽٌر، وتؽٌر هذه الدالال

صرٌن إشارٌٌن زمانٌٌن )الٌوم(، ونمٌضه باستعمال عن فً الٌوم التالً، وعبّر المتكلم عن هذا السرور
                                                           

 .341 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج1)
 .( ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب2)
 .118 ،( ٧ٝهؼ: ٘ؿب٧ٝبح ا٘خْٙه3)
 .4/116 ،( ٧ٝهؼ: فؼش اْ٘ٛكل4)
 . 81،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب5)
ي٦ٙ ا٘كتبٜ ا٘فب٦ًّ  ؤت٢ اً٘ؼّبٜ ٛضٛغ تٜ،ف٦ٝ٢ٛ أل٧ْ٘ج اتٜ ٛب٤ٖ٘ فؼش اال( ٧ٝهؼ: ضبف٧ج ا٘كتبٜ ي6ٙ)

 .411 ،،  ٢ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج2/181،  ٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ 1/95  ٠ـ(،1216)ح
 .19 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘ضسبؽ٧ج7)
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كل عنصر بداللة مختلفة، فالترنت داللة )أمس( بالسرور والرضا، ونالضتها داللة  )أمس( ممرنًاو

تها لحظة التلفظ )الٌوم( التً الترنت باإلساءة والضرر، أّما المرجعٌة االشارٌة الزمانٌة فمد حدد

،  (ٔ)ا أمس التكلم،  وجًء بها مبنٌة؛ألنها مرتبطة بآن التكلم لربًابه هن:)أمس( ٌراد بالخطاب ، فموله

فالمتكلم ٌخبر عن حالة األُنس والمودة التً لضاها مع رفٌمه فً الٌوم الذي سبك التكلم ولٌس أكثر من 

ذلن الٌوم ؛ لذا فإّن )أمس( هنا أصبحت ذات طبٌعة مزدوجة بحٌث أحالت على مرجعها الزمانً )الٌوم 

 الذي سبك ٌوم التلفظ( وتعدته أٌضا إلى اإلحالة إلى حالة المتكلم السابمة.

 :(ٕ)اومن داللة )أمس( المعرفة على اإلطبلق الزمنً ما جاء فً  لوله فً هذه الممامة شعرً 

 فكاَن كنَاٍر  أاَلنَْت   َحِدٌدا                 أالَن لً الَدْهُر بَأًسا َشِدًٌدا

 فلّما                  َوِرْدُت َسمَانً َماًء  َصِدٌدا   ِظمأٍ وأَظمأَنً كلَّ  

 أَحاَل فطاَل وَصاَل فهاَل                  وَجاَل فَماَل وَؼاَل   العَِدٌدا

 وَؼاََدَرنً بَْعَد بذِل الّصالِت              لمصِد الَجَوائز أُنشً المَِصٌدا

 فَِمًٌدا  َعِمًٌدا  بَِعًٌدا    َحِرًٌدا          فَِرًٌدا وِحًٌدا َطِرًٌدا َشِرًٌدا     

ًَ األمَس حتى كأَنًّ            َجِدٌدا  ُخلْمُت به الٌَْوَم  َخلمًا    وأَنسان

لٌوم( وهذه المبهمات اتخذت بعًدا )ا اتزامنًٌ  ا)أمس(،  ومبهمً  وله )أنسانً األمس..( ٌضُم مبهًما لبلًٌافم

عن داللتها الحمٌمٌة بلحاظ السٌاق الذي ٌختص به النص،  فالمتكلم ٌبث شكواه من الدهر  مختلفًا زمنًٌا

اضر،  الذي ؼٌّر حاله وصٌّره من حال السعة والسرور فً الماضً إلى حال الفمر والوحدة فً زمنه الح

به الولت المحدد  ٌوم الحاضر،  وال )الٌوم( ممصوًدابه الٌوم الذي هو لبل ال فلم ٌعد مفهوم )أمس( مراًدا

طوي تحت لواء هذٌن الظرفٌن زمانًاأوسع ٌشمل الماضً بعدد من الساعات بل أصبح الزمان المن

ٌن،  ومن ثم لصد المتكلم فً خطابه اختزال الحٌاة التً عاشها فً زمانٌن متنالض جمٌعه،والحاضر كلّه،

رةً منه إلى تملبات الدهر إشا زمن السعة وفسحة العٌش ماضًٌا،وزمن العوز وضٌك العٌش حاضًرا

 وصروفه.

ومن االشارٌات الزمنٌة الظرؾ )حٌن( وهو ))ولت من الدهر مبهم ٌصلح لجمٌع األزمان كلّها طالت أم 

عن اشارٌة زمانٌة  ، لكنّه ورد معبًرا(ٗ)، فهو ٌدل على زماٍن ؼٌر ممدر وال حده له ٌحصره(ٖ) لصرت((

 ذلن الفتى فً هذه الممامة معاتبًا صدٌمًازمانٌة ماضوٌة محددة بلحاظ السٌاق الوارد فٌه ، وذلن فً لول 

)) تَْعلَُم أنًّ ما ِجئُت لَسالٍم وال َكالم ، وال لََصْدتَُن اآلن لَرْؼبٍَة فً َمالم، ولَكن : إه لاببًل خاب فٌه رجا

                                                           

 .511 ،،  ٢ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ413ٜ-411 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج1)
 .197،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘ؼف٧غ٧ج 2)
 )ض٧ٜ(. ،13/133(  ٘ؿبٜ اً٘ؼة 3)
 2/164 ،(  ٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض4٢)
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َن بِسوِء َصنٌِعَن معً ٌُْث لُْلَت ما لُْلَت ، وفَعَْلَت فِْعلَتََن التً أِلَُذِكرَّ ٌَْن َرَجائً َوَمْطَمعً ، َح ٌَْن َخاَب فِ ، ِح

 .(ٔ)فَعَلَت((

ٌتعلك بحادثة حصلت للمتكلم فالملفوظ الذي أُضٌؾ له الظرؾ )حٌن ( حدد الزمن، وهو ولت معٌن 

عونه  ألجؤه إلى ذلن الصدٌك طالبًا مما به إلى ذلن الولت الذي ضربه فٌه الدهر بؤنٌاب حوادثه مشًٌرا

فخاب فٌه سعٌه ، فـاالشارٌة الزمنٌة )حٌن( تشٌر إلى لحظة لصٌرة انملبت فٌها األمور على المتكلم بٌن 

هنا بالزمن الماضً ، وهذا  (حٌن)ولت رجابه بذلن الصدٌك وبٌن خٌبة ذلن الرجاء،  فُحددت إشارٌة 

،وٌبدو أّن مإلؾ الممامة أراد هنا اإلشارة   (ٕ)التحدٌد موكول للسٌاق الذي وردت فٌه اإلشارة الزمنٌة

 إلى ذلن الوالع األخبللً واالجتماعً المرٌر الذي كان ٌعٌشه فً تلن الحمبة . 

 

 مشٌرات الحدث التخاطبً الدالة على التزامن: -ٕ

، وهو الزمان الذي (ٖ)لحظة التلفظ وتمترن داللتها بالحاضر أّي ولت نطك المتكلم بالمولوهً تتعلك ب   

 .(٘)،فهو منبع األزمنة(ٗ)ٌعكس عمل التلفظ بوصفه زمان ولوعه وبه ٌتحدد زمان الماضً والمستمبل

وٌُعد أًٌضا حًدا وٌُعد الظرؾ )اآلن( من التعابٌر التؤشٌرٌة الدالة على الحاضر الذي ٌمع فٌه كبلم المتكلم 

،  ولد ورد  هذا المشٌر الزمنً دااًل على آنٌة التلفظ وذلن (ٙ)فاصبًل بٌن زمانٌن: زمن مضى وزمن آتٍ 

))لُْم فبِْع لنا اآلن هذه األثواب وانتَِظْر اللُطؾَّ ِمن ُمَسبِِب فً خطاب األّم مع ابنها فً هذه الممامة لابلةً: 

 .(7)األَْسبَاب((

لتؤشٌري الزمنً )اآلن( مشًٌرا إلى آن الخطاب محدًدا بلحظة التلفظ ، فمول األّم: )بْع جاء العنصر ا   

اآلن هذه األثواب( كان توجًٌها آنًٌا لبلبن ألجل البٌع واالنتفاع بالثمن، ومن ثَمه إحداث حالة من التؽٌٌر 

ا ما ولّما كان تحمك واالنتمال من حالة ٌشوبها الضٌك والعوز والجزع إلى أخرى لد تكون أفضل نوعً 

)اآلن( لببل ٌنصرؾ  :هذا التوجٌه مرهونًا باستجابة المخاَطب له فً المستمبل ؛ لذا لٌّدت السٌاق بمولها

                                                           

 .318 ،(  ا٨ذبؼ اْ٘ٗؼ٧ج ، ٕٛبٛج ٦ّ ضؿٜ ا٢ّ٘بء1)
 .21 ،(  ٧ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث2)
 .34 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج، س٢ؼر ٢٧ل3)
 .356 ،( ٧ُٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج4)
 .118،( ٧ٝهؼ: ٘ؿب٧ٝبح ا٘خْٙه 5)
 .4/113 ،( فؼش اْ٘ٛكل6)
 .317 ،( ا٨ذبؼ اْ٘ٗؼ٧ج،  ٕٛبٛج ٦ّ ضؿٜ ا٢ّ٘بء7)
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المعنى إلى المستمبل، فكؤن اإلشارة تإكد نمطة انطبلق التؽٌر ولحظة إعبلن مفارلة الماضً والخروج 

 . (ٔ)عنه

ا فََرَغ الشٌخ من اإلنشاد،رّق ومن تجلٌات )اآلن( التً تمثل آن التكلم فمط ،لوله فً هذه الممامة:    ))ولَمَّ

له الماضً حتى اْستََهّل َدْمعُهُ أو كاد،  ولال: أٌُّها الشٌُخ ال َعَجَب،  إذا أَْدَرْكَت ِحرفةُ األَدِب، فاْعتَثِْم اآلن 

نفَِسَن واْنِفْك مما َرَزلَن هللاُ َحالالً َطٌباً،  واتِْك هللا فً أَْمِر ُعْرِسَن، فأََخذَ نِْحلَةَ بهذِه الُدَرٌِهَمات على أَْمِر 

،  ولََضى بالَحّكِ(( الماضً وأثْنَى علٌه بما اْستََحَك، ولال: ِمثْلَُن َمْن لََضى الَحكَّ
(ٕ). 

منشًدا ذلن فً أبٌات؛لٌإثر بخطابه للماضً  جور دهره وعسر حاله فً هذا الخطاب ٌشكو المتكلم    

االستعطافً فً نفس المخاَطب الذي لام بعد سماع شكواه بمنحه العطاء لٌستعٌن به على فمره وأمر دنٌاه 

لاببلً: )فاعتثْم اآلن بهذه الدرٌهمات( محٌبًل بالعنصر االشاري الزمنً )اآلن( إلى الولت الذي بذل فٌه 

ة الحاضر محدًدا بلحظة المول التً تطابك فٌها زمن التلفظ مع زمن العطاء للمخاَطب، وهً تحمل دالل

، أّي:خذ فً هذه اللحظة ، فمثلت (ٖ)الحدث،وهً تمثل الزمن الموضوعً الذي  ٌخضع للتحدٌد والمماٌسة

،  فمد (ٗ)فمثلت )اآلن( هنا ))نمطة مفصلٌة تنتمً إلى آن التكلم وتتجرد عّما لبله أو بعده من األزمنة((

ضٍر متبلٍش ما ٌلبث أن ٌنتهً ، ولٌس له امتداد فً الماضً أو المستمبل بل هو منمطع عبرت عن حا

 عنهما محدد بلحظة التكلم عندما منح المتكلم العطاء للمخاَطب .

ولد ٌتسع مدى العنصر اإلشاري )اآلن( فٌتعدى الزمن الحاضر إلى زمن أوسع من داللته الحرفٌة   

ٌْل الُمَطهََّمة،  لن لوله: التً تعنً لحظة التلفظ ،ومثل ذ ))أّما بَْعُد ٌا َمعَاِشَر ُجْلُهَمة،  فإنَّكْم أربَاب الَخ

والبرود الُمسهََّمة، ولكم الَكتٌَِبةُ السمراُء،والراٌَّةُ الصفراُء،وِمْنُكْم َحبٌِب وحاَتم وثُعَل الذٌن ٌُرَسل بهم 

ًّ شٌٌخ لد طعَنُت فً ِسْنً، حتى وَهَن العَظْ  ُم منً، ولد لََطْعُت الفدافد والمهاِمه، .... المثَل،وان

ٌُْت لُؽات العََرب، واْستَْطلَْعُت ما اَؼرَب منها وما َؼرَب فكنُت ِمن أْصَحاِب الدولِة،  وأْربَاِب  وأَْحَص

ًَّ الِعنان،  وٌَُشاُر نَْحِوي بالبَنَان أّما اآلن ولد فُِمد َمْن ٌَْعِرُؾ مساوىء ال عر من الّصولة وكان ٌُثنى إل ّشِ

كاز ِمن معَادنِِه،فَمَد ولَّت  َمَحاِسنِه،  وٌفرُق بٌن َمْن ٌَْرِمً الَكالم على َعَواهنِه،وَمْن ٌستَنبت الّرِ

 .(٘)المْرتبة،وَحلّت الَمتَْربة((

                                                           

 .485 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ1ٜ)
)يذٚ(، ٤ًٝٛ٢ 12/385ًٛٝبٞ :اؿخًٜ ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة، ٢ٔ٢ٟ٘ :)ايخذٚ( 145إ٘ٛبٛج ا٢ٛ٘ك٧ٙج (ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،2)

 )ٝضل(.11/651ٝٔضٙج:اً٘ن٧ج ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة 
 ٧166ٝهؼ :٘ؿب٧ٝبح ا٘عنبة ، (  3)
 .51 ،ؤضٛغ ف٧ٝفل ٛؿبيغ ،٠ـ( "ؤنؼ٢ضج غٗخ٢ؼاٞ" 461ن٢ؿ٦ )ح( األتًبغ ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ خْؿ٧ؼ ا٘خت٧بٜ ٘ٙف٧ظ ا4٘)
، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ :ٜٛ ا٘ٝبؾ ٢ا٘ع٧ل ا٘ضؿٜ ا٘خبٚ ا٘عٕٙجا٘ٛن١ٓٛج،211،بئ٧جى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘ن( ٛس5ٛ)

، 211:ا٘ذ٧بة ا٘ٛعننج ٦٠٢ ٜٛ ٝؿز ا٧ٜ٘ٛ ، ٧ٝهؼ :٠بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ا٘ٛؿ١ٓٛج)ن١ٚ(، ٢ا٘تؼ٢غ 12/372اً٘ؼة
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فلم تعد  )اآلن( فً لوله: )اآلن ولد فمد من ٌعرؾ مساوىء الشعر من محاسنه( تحٌل على لحظة التلفظ 

جاءت لتمثل عصًرا كامبًل ؛ ألّن السٌاق ٌفرض ذلن،  فالمتكلم أراد أن ٌثبت أّن فً  بالخطاب فمط بل

زمانه لد فُمد من له الدراٌة فً الشعر ومن ٌُحسن فً معرفة معانٌه وٌبدع فً تمحٌص لبٌحه من سٌبه 

ر هنا على حتى لم ٌبَك للشاعر المجٌد من لدٍر بٌن أهل زمانه،  فتجاوزت)اآلن( بذلن لحظة التكلم لتشٌ

ً أرحب وأوسع من الزمن المحدد له  عصر المتكلم أو زمانِه ،لٌتسع مداها شامبلً فضاًء زمانٌا

مشًٌرا إلى الزمن الحاضر كله الذي ٌمابل الزمن الماضً حامبًل داللة الممارنة بٌن زمان المتكلم (ٔ)عرفًا

 أو عصره وبٌن ما مضى من سابمه.  

الة على آنٌة التلفظ الظرؾ )الٌوم(، وهو من التعابٌر التؤشٌرٌة التً تشٌر ومن االشارٌات الزمنٌة الد    

. ومما جاء فٌه (ٕ)إلى زمن ممترن بزمن إجراء الحدث التخاطبً وإحالته على ما هو حاضر لحظة التلفظ

من أْهِل  :))لال سهٌل بن عباد: َشَخْصُت فً نَفرٍ )الٌوم( كٌانًا معبًرا عن انٌة التلفظ لوله فً هذه الممامة

بت العالٌة،  إلى أَْطَراِؾ تِْلْن البَاِدٌة،  فَِسْرنا ال نألُوا ُجْهًدا، وال نَْعلو َمْهًدا، حتى تَبَطَّنَّا َمفَاَزة لَْد َضرَ 

ٌْح... وبٌنما نَْحُن كذلن إذا فُْرَساٌن لَْد أْشَرُعوا العََوامل،  ونَاُدوا ٌَالتَؽِلِب اْبنة َوائِل،  فما  أَساهٌَجها الِر

كان إالّ َكَرْجع النفَس، أو لَْمعِ المَبَْس، حتى أََحاُطوا بنا إَحاطة األَْسِوَرة بالَمعَاِصم،  ولالوا: ال مانَع لكم 

 .(ٖ)الٌوَم من أْمِر هللا وال َعاصم((

ٌطالعنا الدال اإلشاري )الٌوم( فً سٌاق كبلم محكً على لسان سهٌل بن عبّاد ساله؛  لٌصور فٌه هجوم 

جماعة من فرسان تؽلب وإحاطتهم به ورفمته وسولهم أُسارى، وجاء الظرؾ )الٌوم( فً لول الفرسان 

المحكً على لسان سهٌل: )ال مانَع لكم الٌوم( عاكًسا للحظة التلفظ،  ومرجعه زمن المتكلم مع المتلمً ، 

ٌشٌر إلى الحاضر ، فهو (ٗ)والمراد منه اإلحالة إلى ٌوم بعٌنه الذي ٌتكون من عدد من الساعات

التخاطبً أو زمن إجراء التلفظ األصلً ال الزمن الحكابً، أّي: ال مانع لكم فً ذلن الٌوم الذي جرى فٌه 

على حدث التلفظ  -ووفماً للسٌاق -الخطاب،وهذه اإلشارٌة اكتسبها من توظٌفه االستعمالً الذي أحال هنا

لتكلم،  وكانت ؼاٌة هذه اإلحالة إعبلن اإلحاطة المباشر الحاصل من الموم إلى سهٌل ورفمته فً ٌوم ا

 بهم وسولهم أسارى وحبسهم فً ٌوم الخطاب المنمول بالحكاٌة عنه.

                                                                                                                                                                                     

 13/542، اً٘ؼة)ّغغ(، ا١ٛ٘بٟٛ:اْ٘ٛب٢ؽ ا٘ت٧ًغث ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ 3/331،اْ٘غاّغ:األؼام٦ ا٘ٛؼخًْج ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة
.)ٟ١ٛ( 

 .21،(٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث 1)
 .453-452 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ2ٜ)
 .72 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘خُٙت٧ج3)
 .498 ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآٜ،( ٧ٝهؼ: 4)
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ولد ٌؤتً العنصر اإلشاري المتمثل بظرؾ الزمان )الٌوم( مكتسبًا لٌمة تداولٌة تتجلى فً داللته داللة   

ك زمن التلفظ مع زمن الحدث ومصداق ذلن  خاصة مشًٌرا به إلى حكاٌة ٌوم بعٌنه محدد، ولكن ال ٌتطاب

 : (ٔ)لوله شعًرا

 وال خٌَر فً َرّدِ الَرَدى بَِمَساَءٍة          كَما َردَّها ٌَْوًما بَِسْوَءتِِه َعْمُرو

فؤشارٌة الظرؾ الزمانً )ٌوًما( دالة على ٌوم من األٌام التارٌخٌة المعلومة،وٌمكن للمتلمً االستدالل   

خبلل المعرفة المشتركة، التً مبعثها المرجعٌة التارٌخٌة والثمافٌة المشتركة بٌن على الممصود من 

المتخاطبٌن ألجل إضاءة مجاهٌل مرجعٌة هذا العنصر اإلشاري ورفع الؽموض عنه،  فكؤن المتكلم ٌرٌد 

رو بن اإلشارة إلى ذلن الٌوم المعهود والمعروؾ عند المسلمٌن جمٌعًا وهو ٌوم ولعة صفٌن حٌن رده عم

العاص المكروه الذي كاد ٌصٌبه عند مبارزته مع اإلمام علً)ع( بالمهانة بإظهار سوءته،هذه الحادثة 

التً سارت بها األمثال بعد ذلن وأصبحت من األلوال الشابعة عن كل من ٌرد المكروه بالذلّة 

تًما بتحدٌد الحادثة وربطها ، لكنّه لم ٌذكره بسنة معٌنة أو تارٌخ معٌن أو اسم؛ ألنّه كان مه(ٕ)والمهانة

بمركزها الزمانً بؽض النظر عن مدى مماربة ذلن الولت ، فلفظة )ٌوًما( مبهمة ؼٌر معروفة لكنّها 

إشارة زمانٌة تسٌر فً منحى تارٌخً اتضحت داللتها اتكاًء على السٌاق المعرفً المتداول بٌن الباث 

ارٌخٌة فً ولت محدد ومعلوم، وهذا االرتباط والمتلمً، فصار وعلى هدًى من ذلن ٌشٌرإلى والعة ت

التارٌخً لد حدد داللة هذا العنصر اإلشاري الزمانً على المضً، ؛ ذلن أّن زمن اإلشارة هنا بعٌد عن 

 زمن التلفظ بالحدث؛ألنه الحدث المعبر عنه إنّما هو فً األصل ماٍض.

م( بالمستمبل ، وتتؤتى هذه الداللة من ولد ترتبط مرجعٌة العنصر اإلشاري الدال على التزامن )الٌو 

تعالمه مع بالً الوحدات المشكلة للخطاب التً تبرز داللته المستمبلٌة، فٌوحً بؤّن الٌوم المتحدث عنه 

))فاَل تَْؽفَلُوا َعْن ِذْكِر ُشْرِب تِْلَن الَكاس،  إنّما هو زمن مستمبلً وٌنطبك هذا على لول المتكلم واعًظا: 

الٌَْوم الَمْجُموع ِله النَاس(( وَهْوِل َذِلنَ 
(ٖ). 

فإشارٌة الظرؾ )الٌوم( دلت على االستمبال؛ألّن الممصود به ٌوم المٌامة أو ٌوم الحساب،وهذا ٌؽٌر    

داللته على الولت الحاضر بلحاظ آنٌة التلفظ إلى الداللة على الزمن المستمبلً، والذي ساعد على تحدٌد 

المتلمً أّن المراد به ٌوًما بعٌنه  مرجعٌته ورود ألفاظ فً سٌاله ٌمثلها لوله: المجموع له الناس ، فٌعرؾ

مشاراً إلٌه بدال البعد )ذلن( للداللة على بعده الزمنً عن آن التكلم ، وهذا البعد متؤت من عدم معرفة 

 ولوعه فالولت ؼٌر معلوم،  ولد تجاوز )الٌوم( هنا الولت المعدود لـ)اآلن( ؛ ألنهّ دّل على االستمبال. 

                                                           

 .2/376( ؼ٧ضبٝج األ٘تب،  ٕٛبٛج اُ٘ؼتج،  1)
يتبؾ ٛض٢ٛغ إً٘بغ،   ،، ٢يٛؼ٢ تٜ اً٘بق٠417ـ( ، 212ٕ٘ٛٝؼ٥ )حٝكؼ تٜ ٛؽاضٚ ا،( ٧ٝهؼ: ٢ًٔج ك٧ْٜ 2)

169 . 
 . 148 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج اً٘ٛؼ٧ج3)
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من المشٌرات الدالة على الزمن،  ولد لُنتت بموانٌن وشروط تركٌبٌة  وشبٌه بالٌوم )الساعة( وهً 

للداللة على الولت ، فاشترط فٌها أن تمع فً موضع الظرؾ وأن تكون مبنٌة على الفتح ومعرفة بـ)ال( 

، وهً ترتبط بعبللة اتصال وانفصال مع )اآلن( بلحاظ لربها وبعدها عنها، فتتصل بها إْن (ٔ)التعرٌؾ

، ومن مجٌبها متصلة بـ)اآلن( (ٕ)ة على الحضور وتنفصل إن دلت على المضً أو االستمبالكانت دال

النمطه المرجعٌة لها،  لول المتكلم ٌعرض عدًدا من المسابل النحوٌة على المخاَطب طالبًا حلها فٌمول: 

ٌُْخ هذه األسئلة،  لال: إنّها لِمَن الَمَسائل الُمشكلة،  فإْن  لتن إلى ))فلما َسَمَع الَش كان لن ِمن ٌّد،  فمْد أجَّ

الؽَد،  لال: بْل ال أعدو السَّاعة((
فالممصود بالساعة هنا  لحظة التكلم وهً مبلزمة لـ)اآلن( والمشار  .(ٖ)

إلٌه زمن التحاور الخطابً،  وفمًا للممام الذي ٌمتضً أن المتكلم لد أصر أن تكون اإلجابة آنٌة مبلزمة 

نجازٌة المستمبلٌة، فعندما لال الساعة كان ٌعنً الولت الحاضر؛ لذا فمد للحظة الخطاب رافًضا اإل

ـارتبطت )الساعة( فً هذا الحدث مع )اآلن(بعبللة اتصال؛  ألنّها جاءت متضمنة لها دالة على 

 الحضور،مطابمة للحظة التلفظ بالحدث موضوع الخطاب.

 مشٌرات الحدث التخاطبً البعدٌة: -ٖ

بعد ٌومٌن...( ، وفٌما بعد، وفً األٌام الممبلة، و، على زمن لم ٌنمِض بعد مثل:)ؼًدات وتدل هذه المشٌرا

ّن زمانها ٌلً زمن التلفظ،  فهً تحٌل إلى أّي إ،( ٗ)فً تحدٌدها هً لحظة إنتاج الكبلم والنمطة األساس

( الذي ٌُصنؾ الدالة على االستمبال الظرؾ )ؼًداالزمن المستمبلً، ومن الكٌانات اإلشارٌة الزمانٌة 

، ومن (٘)ضمن المبهمات التً تدل على زمن المستمبل، لم ٌنمِض بعد، وٌشٌر إلى زمن ٌلً زمن التكلم

))َسأفٌُِض له على الٌوم الذي ٌلً ٌوم إجراء الحدث التخاطبً،  لول الخفاجً فً ممامته:  تجلٌاته داالً 

 ًّ  .(ٙ)ْفمَتًِ َؼدا((ِرَدا، وأْذَهب إلٌه فً رُ َمُل أَجْ  وعل

بموله: )اذهُب إلٌه فً على الٌوم الذي ٌلً ٌوم إجراء التكلم الذي حدد أّن الممصود ( لظرؾ )ؼًدافؤحال ا 

فٌها  كشؾ عن لٌام المتكلم برحلة طالبًا( اإلشارة إلى المستمبل بلحاظ سٌاق النص الذي ٌرفمتً ؼًدا

الوفود على أمٌر كنانة واللماء به على اعتبار أّن اللماء المرتمب سٌكون فً الٌوم الذي ٌلً ٌوم تلفظ 

، حددت أّن الورود سٌكون مستمبلًٌاالذي تربطه به عبللة مستمبلٌة طاب بلحاظ إنتاج الملفوظ،المتكلم بالخ

إذ إّن التعبٌر عن الزمان لد ٌتبدى من  مع ما تبدٌه صٌؽة الفعل من إشارة زمنٌة إلى زمن االستمبال،

                                                           

 .411 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج ٦ّ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج1)
 .413-412 ،( ٧ٝهؼ: ْٝؿ2ٟ)
 .247 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘تضؼ٧ج3)
 .121، 118 ،٢خغا٧٘٢ج ا٘عنبة( ٧ٝهؼ: ٘ؿب٧ٝبح ا٘خْٙه 4)
 .58،  ٢األتًبغ ٢ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ خْؿ٧ؼ ا٘خت٧بٜ ،  121،( ٧ٝهؼ: ٘ؿب٧ٝبح ا٘خْٙه ٢خغا٧٘٢ج ا٘عنبة5)
 .2/373( ؼ٧ضبٝج األ٘تب،  6)



 اإلشارٌات التداولٌة فً الممامات العثمانٌة..... .......................................الفصل األول.........

٘ٔ 
 

ن داللة السٌن وداللة ،  فدّل التعبٌر على زمن االستمبال م(ٔ)عبارات متكونة من ابتبلؾ لفظٌن أو أكثر

 بالٌوم البلحك لزمن التلفظ . ه ( الذي حدد ولٌدالظرؾ )ؼًدا

ثلة بالٌوم التالً لٌوم رفٌة المتمبها االتساع الزمنً ال الداللة الحمٌمٌة الع ولد تؤتً )ؼًدا( مراًدا

 فً هذه الممامة التً ٌوصً فٌها المتكلم المخاَطب بجملة من الوصاٌا: التكلم،وٌبدو ذلن واضًحا

ْخَصةُ فً تَأِدٌب العَِاصً ُمَساعدةٌ على الَمعَاِصً،   ))اْعلَْم أّن كثرةَ الِحْلم َضرٌب من الظُّلم،  والرُّ

َسْت كالرعاٌا من الكبائر....... واعتَبْر أّن الرعاٌا من اإلنسان لٌْ  فًْوِرٌٌط واإلْؼَضاء عْن الَصؽَائر تَ 

ٌِْلَن سائر الحٌوان، واْعتَِمْد أنّن لْد ُخلمَت ألَْجِلِهْم وهم لَْم ٌُْخلموا ألْجِلَن،  ورجِلن،فاجتهْد فً ِسٌاَستهم بَخ

 .(ٕ)،  والسالم على َمْن اتبَع الهدى((َؼًداٌُترن ُسدًى ولْن ٌَُحاَسَب وال تَْحَسْب أنَّ اإلْنَسان 

ؼٍد بعٌنه، أّي على ما ٌستمبل من الزمان  علىزمن بعدي مفتوح ال  على( هنا أحال ظرؾ الزمان )ؼًدا

ؼد( فً هذا إنسان، فإشارٌة لفظة ) كلِّ مما ٌمع فً ٌوم الحساب فً اآلخرة وما سٌإول إلٌه مصٌر 

االستعمال جاءت مجردة من داللتها الحمٌمٌة مإدٌة معنى آخر تجاوز حدود التخاطب لٌدل على ٌوم 

خاَطب ٌدرن هذه ، والم(ٖ)مما ال شن فٌه ولوعه مستمببًل مخصوص هو لٌس من أٌام الدنٌا ؼٌر أّن 

المٌامة،  فهً تتناص مع لوله تعالى: على ٌوم  دالة( ؼًدا)اإلحالة  استناًدا إلى ما هو راكز دٌنًٌا أّن لفظة 

َ َوْلتَْنُظْر نَْفٌس َما لَدهَمْت ِلؽَدٍ )) ، وهذا ٌظهر أثر المعرفة 8ٔ(( الحشر/ٌَا أٌَ َها الهِذٌَن آََمنُوا اتهمُوا َّللاه

المشتركة بٌن طرفً الخطاب، التً بتوظٌفها ٌستطٌع المتلمً الوصول إلى مرجعٌة العنصر اإلشاري 

وهذا ما حدا بالمتكلم استعماله لٌدل على ؼٌر ما وضع له؛ ألنهّ ٌعلم أّن مستمبل رات الملفوظ،شف وفنّ 

 الخطاب ٌستطٌع تحدٌد المرجع الحمٌمً له. 

 

 :: اإلشارٌات المكانٌةثانًٌا

ألنّه ٌحدد مكان المتكلم ولربه أو بعده عن المتلمً أوان ان ضمن العناصر المكونة للخطاب؛ ٌدخل المك

 الذي ٌتواجد فٌه، فٌتؤسس المكان فً تلن النمطة من الفضاء (ٗ)نجز فٌهالتلفظ،  فلكّل حدث كبلمً حٌٌز ٌُ 

، وؼٌاب التحدٌد الدلٌك للمرجع المكانً من شؤنه أن ٌمود إلى اللبس (٘)أثناء لحظة التلفظفً المتكلم 

داولٌة إلى تحمٌمه ، فصارت بذلن الذي ٌتعارض مع مبدأ )اإلفادة( الذي تسعى اللسانٌات الت(ٙ)والؽموض

                                                           

 .429 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة1)
 .194-193 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج اً٘بك٧ٛج2)
 .523 ،إ٘ؼآٜ ( ٧ٝهؼ: ا٘ٛف٧ؼاح إ٘ٛب٧ٛج 3٦ّ)
 . 248غ. يتغ ا٘ؿالٚ ا٘ٛؿغ٥ ،  ،٧ٗؼ ا٘ٙؿب٦ٝ ٦ّ ا٘ضمبؼث اً٘ؼت٧ج( ٧ٝهؼ: ا٘خ4ْ)
 .  124،( ٧ٝهؼ:٘ؿب٧ٝبح ا٘خْٙه ٢خغا٧٘٢ج ا٘عنبة 5)
 .85 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة6)
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مموالت المكان محددات ))ٌُعتمد استعمالها وتفسٌرها على معرفة مكان المتكلم ولت التكلم أو على مكان 

ار العناصر التً تُشٌر إلٌه لربًا أو آخر معروؾ للمخاَطب أو السامع وٌكون لتحدٌد المكان أثره فً اختٌ

 .(ٔ)أو وجهةً(( بعًدا

وتُعد فصٌلة أسماء اإلشارة التً تشٌر إلى لرٌب أو بعٌد عن مكان المتكلم )مركز اإلشارة المكانٌة(   

بٌن ...الخ كلّها من أوضح العناصر وخلؾ،  وأمام،  وتحت، ووسابر ظروؾ المكان مثل :فوق، 

ث فً لحظة اإلشارٌة  التً ٌشار بها إلى مكان ال ٌمكن تحدٌده إالّ باالعتماد على وضعٌة المتحدِّ 

لدى المخاَطب، وتحدٌد  تتحدد عندما ٌكون المكان معروفًا ، والوظٌفة االشارٌة لهذه الكٌانات(ٕ)الحدٌث

 .(ٖ)هذا المكان موكول للمتكلم فً اختٌاره العنصر االشاري الذي ٌدل علٌه

،  وذلن لوله ومن استعمال دوال اإلشارة إلى المكان فً تحدٌد اتجاه العنصر االشاري المكانً )وراء(

ٌُْخ إلى العَراء لفَوتُهُ ِمْن َوَراء َوَراء،  فأخَذ ٌَْدخُل من فً هذه الممامة:  ))لال سهٌل: فلَّما فََصل الَش

ٌَْن البَواِطً وأََخذَ فً  ٌَْحانة وَجلََس بَ الماِصعاء،  وٌخرُج من الناَفِماء،  حتى انتَهى إلى حاَنَة أَْطٌَب من َر

 . (ٗ)التَْعاِطً((

لخزامً بعد خروجه من الموم ورد الدال اإلشاري )وراء( فً سٌاق سرد سهٌٍل لحادثة تتبعه للشٌخ ا

رهن مملوكته لٌتبٌن له فٌما بعد ما هذه المملوكة إالّ زجاجة من الخمر، وٌدل هذا العنصر  شاكًٌا رجبًل 

التصرت هنا على الخلؾ دون ، ؼٌر أّن داللته (٘)اأم لدامً  على ما استتر عنن سواء أكان خلفًااإلشاري 

، ولد اختصت هذه (ٙ)المدام،  من خبلل المرٌنة اللؽوٌة )لفوته( التً لٌّدت معناه بالتتبع من الخلؾ

االشارٌة بمكان معٌن محسوس لُصد منه تحدٌد مكان المتكلم حال مرالبته للمشار إلٌه، وتفسٌر مرجعٌة 

نً الذي لصده المتكلم وهو هنا ٌتمثل بالشٌخ هذا المشٌر من خبلل معرفة المركز االشاري المكا

 الخزامً.

ربٌر الدال اإلشاري )بٌن( فً هذا النص من ممامة أحمد الب تجلٌات هذه الدوال اإلشارٌة أًٌضاومن   

ٌِْم الِمنَّة ، حٌُث  أَما)) بنفسه على الهواء:  الذي ٌجسد لول الماء مفتخًرا ٌَْت ما َحبَانًِ هللا بِِه من َعِظ رأ

                                                           

 .22 ،( آّبٓ سغ٧غث1)
 .  454 ،، ٢ا٘خإف٧ؼ ٢ا٘ختبيغ ت٧ٜ إ٘غٛبء ٢ا٘ٛضغذ٧ٜ 22 ،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث2)
 .61( ٧ٝهؼ: ٗخبة ا٘تكبئؼ ٢ا٘ػعبئؼ ألت٦ ض٧بٜ ا٘خ٢ض٧غ٥،  غؼاؿج ٦ّ م٢ء خغا٧٘٢بح ا٘عنبة،  3)
 8/275،  إ٘بكًبء:ا٘ؿؼة ا٘ػ٥ ٧غعل ا٧٘ؼت٢و ٟٛٝ ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة 242( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘ٛمؼ٧ج 4)

)ْٝٓ( ، ٢ا٘ت٢ان٦ آ٧ٝج ا٘عٛؼ ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة  11/358بّٕبء : ا٘ػ٥ ٧عؼر ٟٛٝ ،  ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة )ٔكى( ، ٢ا٘ٝ
 .242)تنب(، ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  14/74

 )٢ؼاء(.، 15/264( ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة 5)
،  15/192، ٢ْٔ٢خٟ ؤ٥ٓ:اختًخٟ ٜٛ ا٘عِٙ،  ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة إْ٘ب ٛب ٢ٗ٧ٜ ٢ؼاء ا٘ف٦ء ٜٛ ا٘عِٙ(6)

 )ْٔب(.15/197
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َعِلْمَت أّن منً َحوض َمْن َكاَن إذا َمَشى فً الشَّمس  أَمامن أَْنهاِر الَجنَّة ؟  هللا نَْهًراَجعَلَنًِ 

ٌِْن أَصابِعِه فُكْنُت له ُمْعِجزة ؟((تُِظلُّهالؽََمامة ؟أَما تٌََمَْنَت أنّنً نَبَْعُت من بَ
(ٔ) 

المعجزة التً حدثت للنبً دمحم )ص( وهً تدفك الماء من بٌن أصابعه حٌن  ٌتحدث المتكلم هنا ذاكًرا

 وي عطشها وتحصل به طهارتها وضوًءاكانت الجموع الؽفٌرة المرافمة له تحتاج إلى ماٍء تر

للمكان ولد ٌكون  فً األصل ظرؾٌ ، وبٌّن الظرؾ)بٌن( مكانٌة تدفك الماء، و)بٌن( هو (ٕ)واؼتساالً 

ؾ إلٌه )أصابعه( فصاربذلن ، ولد ارتبط تحدٌد مرجعه هنا بمعرفة المضا(ٖ)ؾ إلٌهللزمان بحسب المضا

للمتلمً عن تلن الحادثة بإعجازها المكانً  لدم المتكلم من خبلله  تصوًرا واضًحا  امكانًٌ تعبًٌرا إشارًٌا 

 من حٌث موضع تدفك الماء.

))ثُّم الواردٌن فً لوله فً هذه الممامة : تحت(انٌة فً الممامات الدالٌن )فوق،وومن تجلٌات الدوال المك

نََظْرُت فإذا فً الَطَرِؾ اآلخر َشابَّة َذاَت َجَماٍل فَاِخر،  وَدالٍل َظاهر،  وُحْسٍن َزاِهر،  وَمْنَظٍر بَاِهر،  وهً 

لْد تَفّرَس ما أََصابَنًِ تَْسَحُر العُمُوَل بألفَاِظها،  وتَْسَحُر المُلوَب بألَحاِظها، ..... فَسأْلُت َدِلٌلً َعْنها،  و

ٌْوانٌة،  وهً َمع ما لها من الَجماَل،   ِمْنها،  فمال :هذه تُْعَرؾ فً المملكة اإلنسانٌة بالشَّهوة الَح

ِسها من ِر، .......ال تَْنظْر ِلما فوَق رأؽدْ ِر والِخٌَانة واللَكَمال،َمْجبُولَةٌ على الَمكْ َعاِرٌَةٌ عن ِخالَل ا

 .(ٗ)ا تَْحْت لََدِمها من األَْخَطار((ظْر ِلمَ األَزهار ولكن ان

ٌنبه المتكلم )الدلٌل المتفرس بؤحوال المملكة الباطنٌة اإلنسانٌة( مخاَطبه )السابح المتحٌر فً تلن 

وٌحذّره من مؽبة أْن ٌصبو إلٌها، أو أْن ؤ، المملكة( من مكابد الشهوات التً تولع المرء بالزلل والخط

شرور شنٌعة لتولع المرء أسٌر مهالكها؛ وكً ٌحمك المتكلم إنجازٌة الحدث الكبلمً  ٌُؽره بما تزٌنه من

مهلكة،  فهو  حسٍن ظاهٍر ؼاٍو ٌخفً تحته مهاوي فً التحذٌر أخبره بؤن ٌتفرس فً نظرته،  فما ٌراه من

تخفً تحتها  شابّة جمٌلة بهٌؤةبذلن ٌرسم للمتلمً البعٌد صورة حسٌة عن الشهوة الحٌوانٌة المجّسدة هنا 

 و المكانٌة ذاكًرا الظرفٌن )فوق، الشرور واألخطار المهلكة ، وحدد المتكلم ذلن بتوظٌؾ اإلشارٌات

كناٌة عن ظاهر األمر وباطنه أو ما خفً منه، فلم ٌكن المتكلم ٌرٌد بهما  تحت( اللذٌن اتخذا بعًدا مجازًٌا

شارة إلى من ٌمصر نظره على مؽرٌات خصوص المولع على حمٌمة هذه الجهة المكانٌة بل أراد اإل

دون إمعان النظر فً ما ٌستتبعها من ضرٍر وهبلن،  من الشهوات وما فٌها من ملهٌات ولذاٍت مإلتة 

أخرى ٌمكن أن نحملها على النظرة  ؾ هذٌن الدالٌن االشارٌٌن أبعاًداومن ثّم ٌستشؾ من وراء توظٌ

                                                           

 ..36 ،(  اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح1)
 .٠14/7ـ(،  923( ٧ٝهؼ:فؼش اً٘الٛج ا٘ؽؼٔب٦ٝ ي٤ٙ ا٢ٛ٘ا٠ة ا٘ٙغ٧ٝج تب٘ٛٝص ا٘ٛضٛغ٧ج ً٘ٙالٛج إ٘ؿنال٦ٝ )ح2)
 . 2/219،( ٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ 3)
 .11،( إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج 4)
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للفظٌن معنى تداولً اتسع أفمه،  مثلْت فٌه )فوق( الجانب  -هنا-الشمولٌة لؤلشٌاء ظاهرها وباطنها، فكان

 الحسن الظاهر،  ومثلت )تحت( الجانب  المهلن المخفً.

اللٌل بافتخاره  هٌة لوله على لسان النهار محاجًجاومن توظٌؾ الدال االشاري )فوق( كإستعارٌة اتجا

َحابَةُ تَتَلَمى المرآن،  وتَتَرلَى فً َمَراتِِب اإلْحَسان ))َهْل فً َمعَاِهِدَن كانَْت علٌه فً هذه الممامة: الصَّ

ٌْن اإلْنَسان؟ أم فً َمَشاِهدِ  وُعبَِد هللاُ وّحده على ُرؤوِس َن َوَرَدْت َولَائُع الِجَهاد،بُمَشاَهدة إْنَسان َع

فوَق ما تصفه  ا َمعَاِطُؾ البَان،ولَْدريِم ِرلَّتِهوَماَسْت بنَِسٌَساَرْت بها الُرْكبَان،األَْشَهاد؟ فأخباُر أَْخٌَاِري 

 . (ٔ)األَْلُسن((

بعٌنه على  فاٍظ أخرى  فهو ال ٌراد به مكانًافالمرجع االشاري للدال )فوق( لد تحدد عندما ُسٌّك مع أل 

، اعتماداً على المركوز الثمافً للمخاَطب الذي ٌعلم ازًٌامج ألّن استعماله هنا كان استعماالً  وجه الحمٌمة؛

وهو فً سٌاق محاججة إلبراز -لذا فعندما أراد المتكلم ؛ (ٕ)بداللة )فوق( على العلو والسمو والرفعة

ؾ الدال االتجاهً أْن ٌعظم نفسه ولدره وإنّه فً مكانة رفٌعة وموضع أفضل وظّ  -أفضلٌته على الخصم

ذلن هذه اللفظة المكانة فجسدت ب، حٌث (ٖ)؛ لما فٌه من داللة على الهٌمنة والعلو )فوق( لبٌان هذاالمعنى

وبناًء على ذلن فاّن المشٌر المكانً )فوق( لم ٌشر هنا إلى مكان معٌن؛ ألّن المتكلم أراد به والمدر، 

 مٌة المجازٌة ال الفولٌة المكانٌة الحمٌمٌة.ٌالفولٌة التعظ

وهً ظروؾ ال ٌشار بها هنالن( وهنان،  وومن اإلشارٌات المكانٌة مموالت اإلشارة إلى المكان: )هنا،  

ولد لُسمْت بحسب لربها وبعدها من مركز اإلشارة المكانً،  فكانت )هنا( للمرٌب،  ،(ٗ)إلى ؼٌر المكان

، ومن تجلٌات تعابٌر اإلشارة إلى المكان المشٌر المكانً )هنا(  (٘)و)هنان( للمتوسط و)هنالن( للبعٌد

ا لوله :  ٌُْخ إلى ما أََراد.... ولّما استمَر فً المََرار أَشار ))َدَخْلنا َمِدٌنَةَ المَاِهرة فلَمَّ أْصبَْحنَا دعانً الَش

 ًّ ًّ ولال: َمْهٌَْم ٌا بُنَ ٌْفَِة المتلمَّس،  فإْن َكَشَؾ ؟إل ،  لُلُت: لَْد َهجمْت بً على هذا المجلس ُرلعةٌ َكَصِح

فمْد ٌَئْسَت منها كَما ٌَئَِس الُكفاّر ِمن أْصَحاب المُبُور،  لال: اْلَرأ  اِدي ِحجابُها الَمْستُور،  وإالّ لً هذا النَ 

 . (ٙ)باسم َربَِّن الذي َخلَك،  فكْم َرِكَب ُهنا ِمثْلُها طبماً عن ُطْبك((

                                                           

 . 135 ،( اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح1)
 .34-33، س٢ؼر ال٢ٗ٧ِ ، ٛبؼٖ س٢ٝؿ٢ٜ ،٧ٝهؼ: االؿخًبؼاح ا٘خ٦ ٝض٧ب ت١ب ( 2)
 )٢ّٓ(.11/316،( ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة 3)
 .1/86 ،( ٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض4٢)
 .2/484،( ٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ 5)
ِٚ( اؿخ١ْبٚ يٜ ا٘ضبسج ٦٠٢ ٜٛ ُ٘ج ؤ٠ل ا69ٜٛ٧٘-68،إ٘ٛبٛج االؽ٠ؼ٧ج ( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،6) ٧َ١َِٛ ،  ، ٢ٗٙٛج )

 .68)٧١ٛٚ(، ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  ٧12/565ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة 
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مبهم على  المتكلم فً هذا النص ٌوظؾ العنصر اللؽوي ذا الحمولة المكانٌة )هنا( ، وهو ظرؾ مكانً 

موالع ذلن أّن معرفة اللٌحدد مرجعٌته وإلى ماذا ٌشٌر؛  بحضوره مع المتكلم ؾ إالّ المخاَطب ال ٌُعر

ألّن ؼٌاب الدلة  فً التحدٌد عند التلفظ  باستعمال تستلزم معرفة مكان التلفظ، ومعرفة اتجاه المتكلم؛

الدال ار إلٌه بوالمخاَطب لم ٌلبس علٌه الحٌز المولعً المش، (ٔ)اإلشارٌات المكانٌة  لد ٌمود إلى اللبس

لكن األمر لد  كنه من تحدٌد مرجعٌة هذا العنصر،مما ٌمحاضٌر مع المتكلم لحظة الخطاب، ألنّه)هنا(؛

بمعرفة المكان الممصود  إالّ ٌلتبس على المتلمً العام لهذا الخطاب فهو عنصر إشاري ال ٌمكن تفسٌره 

ظه البعد المولعً الذي أحال علٌه المتكلم بتلفلسٌاق الذي ورد فٌه ٌمكن فهم ، وعوًدا ل(ٕ)واالشارة إلٌه

بٌّن لهم المكان الذي حدثت فٌه تلن المناظرات اللؽوٌة واألدبٌة التً  بالمشٌر )هنا( فهو ٌخاطب جمعًا

طالما خاض فٌها الخابضون بذكاء ودراٌة ودله  بموله هنا على مكان المخاَطب وهو المجلس الذي 

األزهر( الذي استطعنا التعرؾ علٌه من سٌاق النص السابك، وبذلن  حدثت فٌه المناظرة فً )الجامع

 تحددت مرجعٌة هذا العنصر التً تختلؾ باختبلؾ السٌاق الذي ترد فٌه.

))وأّما المشٌر المكانً )هنان( الدال على البعٌد المتوسط البعد فً هذه الممامة فً لوله: وجاء مصداق  

نَْفِسه وأْؼلى،  فإنَّه ال ٌَْختَاُر  َكمال ُكلِّ األَْعلى،  والفَِرٌُك الَطالُب ِمن  َمْن كاَن َمطمح نََظِرِه الَرفٌِكُ 

ٌَْن َصاِدٍر وَواِرٍد،  لَْد َوَرَد  الَراَحة على التَعَب ماَداَم فً َداِر التَْكِلٌؾ والنََصب..... فتََراه فً َدْهِره بَ

ُدهُ َوَطٌن وال بَساِمً هّمتِه أْعذَب الَمواِرد،  ال تَْطمئُن به َداٌر،  ولٌس له ُدْوَن مطلوبه لََراٌر... ال ٌمٌَُ 

ٌٌْب،  وال ٌلتمً به َواٍش وال َرلٌٌِب بْل أٌنَّما اْنِشراِحه واْنبَساِطه أَنَاَخ َراِحلَتَه وَمدَّ بَِساَطه،  ُمْلِمٌاً هُ  نَان لَِر

حال(( َعَصا التِّسٌار والتِرَّ
(ٖ). 

ألنّه ال ٌدل على مكان )هنان( استعمااًل تداولًٌا بإحالته على مرجع خارج النص؛ المشٌر المكانً استعمل

اإلشارة إلٌه باسم اإلشارة واكتفى بمك فٌه المؽترب انشراحه وراحته،مذكور أو محدد بل أّي مكاٍن ٌح

 (الذي ٌشٌر إلى البعٌد؛  الّن المكان ؼٌر محدد أو معروؾ أو ألنّه بعٌٌد عنه ال ٌراه.)هنان

ومثٌل ذلن جاء اعتماًدا على مكان تلفظه بالخطاب،كان محدد ٌعٌّنه المتكلم وتؤتً )هنان( لتدل على م   

،  فََدَخْلتُها ولَْد آذنَْت ُعمان))أَْلمَتْنًِ ُصُروُؾ الَزَماِن إلى اد فً الممامة العمانٌة بّ فً لول سهٌل بن ع

 .(ٗ)ع((،  وَهتََؾ َداِعً الفاَل ،  حتى إذا َمَرْرُت بفَنَاء الَجاِمع إذا الِخزامً ٌهنَان َراتِ البَرا  بَاحب

ى الفاصل بٌنه وبٌن المشار إلٌه بها المتكلم على المد ة الظرفٌة المكانٌة )هنان( لٌدللجاءت ممولة اإلشار

التً تضمنت مدلول البعد، هذا البعد المتؤتً من أّن المتكلم فً معرض سرٍد ألحداث انمضت وصارت 

                                                           

 .85( ٧ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 1)
 .22 ،( ٧ٝهؼ: اّبٓ سغ٧غث2)
 .167،( اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح 3)
 .285 ،إ٘ٛبٛج اً٘ٛب٧ٝج( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،4)
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فإّن هذه  ، وأًٌضا (ٔ)المّصٌة لظرؾ المكانمن الماضً، فالسٌاق سٌاق نمٍل لحادثة سابمة تناسب الصٌؽة 

( وٌبدو أنّها بعٌدة عن المكان الذي ٌضم المتكلم زمن التلفظ بالمول ، وهو ُعماناألحداث لد ولعت فً )

 ما ناسب استعمال ظرؾ المكان البعٌد، الذي لو أستُبدَل بـ)هنا( لعُرؾ الفارق فً المعنى.

 

 : اإلشارٌات االجتماعٌةثالثًا  

ملفوظات تبرز فً مفردات وتراكٌب تستعمل بٌن المتحادثٌن فً مجتمع لؽوي ما ، ٌستدل بها على  وهً

، هذه العبللة التً تنعكس آثارها على صٌاؼة الخطاب عامةً (ٕ)بٌان طبٌعة العبللات المابمة بٌن أفراده

متكلم ٌستعمل صٌؽًا رسمٌة فإّن ال ، فإن كانت العبللة بٌنهما ذات صبؽة(ٖ)وعناصره اإلشارٌة خاصةً 

علٌها فً مخاطبة من هو  على المكانة االجتماعٌة ٌعول ى التبجٌل والتولٌر ، تُعد مإشًرادالة عل وألمابًا

فضٌلة ومراعاةً للمسافة االجتماعٌة بٌنه وبٌن مخاَطبِِه من مثل:فخامة الربٌس ،  أكبر سنًا أو أعلى مماًما

 .(ٗ)مى بالمبجبلتجنابن ... وتسوحضرتن،  وسمون،  والشٌخ،

، أو التصؽٌر أو (٘)أّما فً إطار العبللة ؼٌر الرسمٌة فٌستعمل النداء باالسم المجرد أو اسم التدلٌل

ومن ثم تشٌر تلن العناصر إلى هوٌات أطراؾ ،(ٙ)الترخٌم لنبذ الرسمٌة والتعبٌر عن األُلفة والتودد

 . (7)عبلمة على العبللة بٌن المتكلم والمخاَطبالخطاب االجتماعٌة، أو عبللاتهم االجتماعٌة، وتُعد 

، حتى رافَْعتُهُ ومن النماذج التً ٌبرز فٌها هذا الصنؾ من اإلشارٌات  لوله:  ًّ ))وأصرَّ الرُجُل على الؽَ

، فلَّما أَتٌنَاهُ ُسئِْلُت عن الَمْسأَلَة ، فَمُْلُت:لَْد َرَهنَنًِ صاحب تِْلَن  ًّ الٌَْعُملَة......فمال األَمٌُر: إلى أمٌِر الَح

ٌَْت اللعَن ٌا َمْوالَ  ٌْن؟ فإنًّ أَراهُ أَْحٌََل الثَّمَلٌَن، لُْلُت :أَبَ ٌُْخ وِمن أَ  ي إنًّ ال أَْعِرُؾ لَه َمْنبِتَ َمْن هذا الَش

 (1) أََسلَة((

وحددت على جملة تعابٌر إشارٌة حددت العبللة االجتماعٌة بٌن المتحاورٌن ، ٌموم الحوار السابك 

،الشٌخ( وأوضحت تلن العبللة الرسمٌة بٌنهم ،ولد أبتدأ المتكلم )األمٌر(فً هذا رهوٌاتهم من لبٌل )األمٌ

ا المتكلم أمّ الحوار كبلمه باختٌار لفظ ٌدل على التبجٌل واالحترام للمتحدث عنه باستعماله لفظ )الشٌخ(، 

                                                           

 .37،( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج ، س٢ؼر ٢٧ل 1)
 .459،( ٧ٝهؼ: ا٘خإف٧ؼ ٢ا٘ختبيغ ت٧ٜ إ٘غٛبء ٢ا٘ٛضغذ٧ٜ ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج 2)
 ( ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب.3)
 .25،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث 4)
 .26،( ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ 5)
 .311،  318،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 6)
 .268،( ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ 7)
ُٛٙج :ا٘ٝبٔج ، ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة ، ٢ا٧َ٘ 156-155،إ٘ٛبٛج ا٘خ٧ٛ٧ٛج ( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،8) )يٛل(، ٢َؤَؿَٙج 476/ 11ًِ

 )َؤؿل(. 11/14،:ا٘فسؼث ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة 
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بالتعبٌر )أبٌت اللعن(وهو تعبٌر كانت العرب تستعمله لتحٌة الملون  الثانً فمد تصّدر خطابه

، ثم االشارٌة األُخرى )موالي( التً هً من صٌػ التبجٌل ، وهً ببل رٌب تدل على علو (ٔ)واألُمراء

عٌنة وإطار محدد ؛ لذا بحدود م تكلم ال ٌستطٌع أن ٌتكلم معه إالّ منزلة المخاَطب،  فهو أمٌر الحً ، والم

علٌه ذكر مثل هذه العبارات لطبٌعة العبللة بٌنهما فهً عبللة تإطرها الرسمٌة وتحمل من  كان لزاًما

 االحترام والتولٌر الشًء الكثٌر. 

ٌٌْخ أَْؼبَُر النَاِصٌَة ، َعلٌَِه ِشعَاُر اأٌضاً لوله ومما ٌمكن أن ٌُعد خطابًا رسمًٌا لبَاِدٌَة ، وهو لَْد :)) َدَخَل َش

الؽاُلَم  أََخَذ بٌَّدِ فَتًَى تَِرؾ البَنَان ،  كأَنّه من ِوْلداِن الِجنان، ولاَل: أٌَََّد هللا األَمٌر، وأَبََّد لهُ الَسرٌِر إّن هذا

ٌُْح  فٌها إلى الِهَجاء(( َل الَمِد  (ٕ) َسَرَق نِْصَؾ أْبٌَاٍت َمَدْحُت بها بَْعض األَُمراِء ، فتََحوَّ

ً خطاب المتكلم إشارة اجتماعٌة وضحت هوٌة المخاَطب ورسمت حدود المسافة شكلت لفظة)األمٌر( ف

الفروق االجتماعٌة التً تتعلك بؤطراؾ االجتماعٌة  بٌنهما، ولد بدا من ذلن أثر هذه المشٌرات فً تمثٌل 

 المرجعٌة السٌالٌة ، تصوًراجانب  ، إذ رسمت لنا هذه الممولة اإلشارٌة إلى (ٖ)وتحدٌد عبللاتهم الخطاب

عن طبٌعة تلن العبللة الموجودة فً النص، التً فرضت على المتكلم إنتاج مثل هذا  التعبٌر مع  تصوًرا

 ؤّن المتكلم هناى المسافة الطبمٌة بٌنهما ، فضبًلعنمخاَطبه،  فاختصه بهذا اللفظ دون سواه ؛ لٌحافظ عل

تعاطفه معه فً  راجًٌا، (ٗ)ٌتمكن به من التؤثٌر فً المخاَطب ٌبحث عن أفضل طرٌمة لٌنتج خطابًا

عبارات برع من  ى علٌه، لذا فمد ضّمن خطابه أًٌضاالولوؾ إلى جانبه فً دعواه ضد الؽبلم المدع

خبللها فً تجسٌد التهذٌب والتودد بتعابٌر تفصح عن ذلن  وتدل على التولٌر واالحترام تظهر فً الجمل 

 تصه بها بموله: اٌّد هللا ،ولوله: ابّد له السرٌر، لتحمٌك الفعل االنجازي الممصود .الدعابٌة التً اخ

ٌحٌل على عبللة رسمٌة بٌن المتخاطبٌن  لوله فً هذه  ومن الخطابات التً ضّمت مشًٌرا اجتماعًٌا

، ، وهو لَْد لَبَِس الطٌَّلَسان ر))لال سهٌُل بُن عبَّاد : َجَمعَتْنًِ وأَبا لٌلى األَْلدار فً بَْعض األْسفَاالممامة : 

إلى ولَِزَم تاَِلوِة المُرآن ......وَصاَر ِذْكرهُ عْنَد ِدهمَاِن المَوم ، ٌَتَردَّد الٌَوَم بَْعَد الٌَوم ، حتى َحَملَهُ الَشوُق 

دٌِّكً أٌَُّها ِلمائِِه على اْستِْدعائِِه ، فلَّما َحَضَر َهشَّ إلٌَِه َهَشاشةَ الَصِدٌك ، ثُمَّ لَاَل :أَوِصنِ  ، فأَْطَرَق  الّصِ

ٌُؽٌِّرها  لئالَّ ا َموالَي اْشُكر نِْعَمة هللا برأِسِه ِمن الُخُشوع ، واْستَهلَّْت عٌنَاه بالدُّموع ، ثُمَّ لَاَل : ٌ

 .(٘)َعْنن((

                                                           

 )ًٜ٘( 13/387(٢ًٛٝبٞ :ؤت٧َح ؤ١٧ٗب اٖ٘ٛٙ ؤٜ خإخ٦ ٛب ُخًٜٙ ي٧ٟٙ،  ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة 1)
 .61،(  ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، إ٘ٛبٛج اً٘ؼا٧ٔج 2)
 .268 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة3)
 .24اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة،( ٧ٝهؼ: 4)
 .192 ،(  ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، إ٘ٛبٛج اً٘بك٧ٛج5)
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إذ ه مرجع النص وظروفه ومبلبساته،ارتكز الخطاب على العبللة الرسمٌة بٌن المتحاورٌن،  بما ٌظهر

لى إثر وعالموم والمرِسل من عامة الناس،  عن هوٌة المرَسل إلٌه ، فهو ربٌس تصوًرا واضًحاأعطى 

فابتدأ كبلمه بلفظ مولر ٌُفهم منه المكانة لفاظ الحدٌث بٌنه وبٌن مخاَطبه،ذلن كان اختٌار المتكلم ا

ؼم من أّن الخطاب تشوبه االجتماعٌة للمخاَطب وٌدل على تبجٌله  إٌاه بالمول:) ٌا موالي (، وبالر

هشه إلٌه هشاشة الَصدٌك(،وأًٌضا :(مول الالرسمٌة إالّ أنه  ٌفٌض بروح التودد والمحبة والعاطفة بدلٌل 

الذي ٌشكل اشارة اجتماعٌة استعملها  لٌعزز بها عبللته ، )ربٌس الموم(:)أٌَ ها الصدٌك(بدلٌل لول

من  عمل االستراتٌجٌة التضامنٌة بدالً بؤنّه ٌست بالمخاَطب الذي هو دونه فً المرتبة، وٌلمح له

ما أّن السٌاق سٌاق نصحٍ ووعظ إلى التمرٌب بٌنهما وإزاحة الحواجز والفوارق والسٌّ  ساعًٌا، (ٔ)التبجٌلٌة

صادر ممن هو أدنى إلى من هو أعلى رتبةً ؛ إذ من شؤن هذا األسلوب أن ٌدفع بالمتلمً إلى التواصل 

مك المتكلم بذلن ؼرضه التداولً فً الحصول على النصابح والوصاٌا من أكثر مع المخاَطب فٌح

 مخاَطبه.                        

أو  ت خطابٌة فٌمرر من خبللها ألفاًظاولد ٌستعمل المتكلم هذه االشارٌات فً خطاٍب لابم على تحفظا

فعندما ننعم النظر فً ( ،  ٕ)تعابٌر خارجة عن أُطر التؤدب ، وهو ما اسمته إورٌكٌونً بمانون الحشمة

ْبع :)) أَشاَر المَاِضً إلى بَْعض ؼِ لول المتكلم فً هذه الممامة ٌَْخ إلى بُْحبوَحة الرَّ ْلمانِه ولَال لَهُ:َشٌِّْع الَش

ٌُْخ: أَراَن أٌَُّها اإلمام ، لَْد َجعَْلَت َزاَدَن ُمخَّ النَعام ، ولَمَد بَلَوتَُن ألَرى  ، َوُخْذ ِمنهُ ِدٌنَاَر الَمْنعِ ، فماَل الَش

ٌُْث ثَُمالةَ الكاس أو تَْجَهُل إْخراَج المَضاٌَا على  ٌَْن النَاس ، فََوَجْدتَُن تَِمٌُل إلى َح َهْل تَْحُكم بالِمْسط بَ

، نجده لد حدد من خبلل اإلشارة االجتماعٌة )اإلمام( هوٌة المخاَطب ومكانته ( ٖ) ُمْمتَضى الِمٌاس((

لفظ الدال على التبجٌل ، فالمخاَطب هو الماضً ، أّما المخاِطب الذي هو من عامة االجتماعٌة بهذا ال

لد تكون خارجة عن حدود  لمشٌر االجتماعً  أن ٌمرر ألفاًظاالناس فإنّه استطاع من خبلل هذا ا

االحترام مع شخص له سلطته وهٌبته فً المجتمع كالماضً بؤن ٌتهمه بالمحاباة والجهالة فً الحكم ، 

لذلن إلى اتباع استراتٌجٌة تخاطبٌة تهون من وطؤة المحتوى الصادم ، وتخفؾ من  –المتكلم  –حتاج فٌ

خر من استعماله لهذه آأن نلمح لصًدا معه،وٌمكن أًٌضا حدة انتماده بؤلفاظ لد تخرج عن أطر التؤدب

تفرض على من ٌموم ، التً االشارة االجتماعٌة ٌكمن فً تذكٌرالماضً بعظم هذه المهمة الملماة علٌه 

 ٌحكم بجهٍل أو بمٌٍل خاص فٌه تحٌٌز لطرؾ دون آخر، ومن ثّم إحراجه على سوء حكمه. بها أالّ 

                                                           

 .262 ،اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة(  ٧ٝهؼ:1)
(اػ ٧ٕم٦ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ خسٝة انالٓ اً٘ٝبٜ ٘خس٧ٙبح ا٘عنبت٧ج ا٘سبٛضج ٜٛ عالل االؿخًبٝج تتًل ا٘خضْهبح ا٘عنبت٧ج 2)

عبؼسج يٜ ضغ٢غ االضخؼاٚ ،٧ٝهؼ:  ١س٢ٚ ي٤ٙ ا٘ٛخ٦ٕٙ ت١غِ خٛؼ٧ؼ ؤْ٘بها٘خ٦ ٜٛ فإ١ٝب ؤٜ خعِْ ٜٛ ٢نإث ا٘
 . 265  غ.ؼسبء اضٛغ ال ت٧١ـ، ،٘ٛٙنْبح ا٘غيبئ٧ج غؼاؿج خغا٧٘٢ج ، ٢عنبة ا421،  ا٢ؼ٦ٝ٢٧ٗ٧،ا٘ٛمٛؼ

 .44-43(  ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، إ٘ٛبٛج ا٧ٝٛ٧٘ج 3)
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عن االسم الصرٌح ومرجع ذلن إلى اعتبار التضامن مع  عمل المرِسل الخطاب بالكنٌة عوًضالد ٌستو

:)) ورد من ذلن  لولهولكن التضامن ٌظهر بوضوح فً سٌاق النص ومما ،(ٔ)لدر للٌل من الرسمٌة

ٌْةُ البَواِدي واألْمَصار ، ولَْد شِهَد هللاُ أَنَّن نَابِؽَةُ األَ حدََّق الموُم إلى الشٌخ باألْبَصار، ولالوا  ْعَصار، وَداِه

ٌْنا َشْطًرا فَشْطًرا ، لال : إّن ِلً  ، كلّما لٌنا أَن نُْفِرغ َعلٌََن لِطًراَحكَّ عَ  َكتَْبنَا من أَبٌَاتَِن َسْطًرا، فأَمِلها َعلَ

ة ، ثُمَّ أشار  كاتِبًا ة، وأخطَّ ِمن ُمراِمر بن ُمرَّ ِمرَّ ًّ ولال:اكتب ٌا أَبا ُعبَادة، واْنَدفَك فً أَْجرى من الّطِ إل

 (.ٕ) اإلمالء كالَمزادة((

تعمال كنٌته )أَبا ُعبَادة( بداًل من اسمه الصرٌح لخطابه اس ٌبًل مصطفًٌافالمتكلم)الخزامً( ٌخاطب سه  

من الرسمٌة  فع من عبللتهما وٌضفً علٌها شٌبًاوٌبدو أنّه أراد من ذلن أن ٌر(ٖ)ااجتماعًٌ  بوصفها مشًٌرا

مجالس الموم ما أنّهم كانوا فً مجلس من واالحترام مع التعبٌر عن محبته ورضاه عنه أمام الموم والسٌه 

 . (ٗ)وهذا ما ٌناسب استعمال الكنى أكثر من استعمال األسماء

ومن االشارٌات االجتماعٌة التً تدل على التولٌر واالحترام مع أّن العبللة ؼٌر رسمٌة بٌن المتخاطبٌن 

.وإذا أمرأَةٌ تنادي ٌا )) لال ُسَهٌُل بُن عبَّاد:َحلَلُت بالَزْوَراِء فً بَْعِض األْسفار ..ما جاء فً هذه الممامة: 

ٌِْص الثََمن، وهً فً أَثْنَاِء الَكالم ، تَتاَلعُب فً اإلْعراب على الثاَلثِة األَحكام ،  َشاري اللبَّن الَرِخ

ٌَْمةَ  أَْهَل الِكتَاب، لالوا : َسالًما...فَجاءْت حتى َولَفَْت بالبَاِب وأَْرَسلَْت النِمَاب ، ولالَْت :السَّالُم ٌا  ٌا َكر

 (.٘)ألَْعَراب ، فَما بَالِن تلِحنٌَن فً اإلْعراب؟((ا

ٌْمةَ األْعراب ( إشارة اجتماعٌة،     ولكن من ؼٌر حدود تدل على االحترام،فمول الموم للمرأة:)كِر

وفً استعمال الموم لهذه االشارٌة  مخاَطبة رابطة أو عبللة سلطوٌة، رسمٌة؛  ألنّه لٌس بٌن المتكلمٌن وال

ملمح تداولً وإشارة إلى خارج النص وهً انتسابها إلى العرب الُخلص ممن سلمت ألسنتهم من اللحن 

وهم عرب البوادي والبراري، مما ٌستدعً فصاحتها وٌباعدها عن لحن المول والضعفة الحضرٌة وهذا 

ما ٌكون استعمالهم لهذه االشارٌة  صب والجر، وربه نمٌض ما صدر منها من للب العبارة بٌن الرفع والن

 .(ٙ)من باب السخرٌة والتهكم فً أسلوٍب ٌمكن تسمٌته بالتبجٌل التهكمً

                                                           

 .273 ،( ٧ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة1)
)نٛؼ(، ٢ٛؼاٛؼ تٜ 4/513اً٘ؼة ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ، ا٘نِّٖٛؼث :كْج ْ٘ٙؼؾ، ٧225ج إ٘ٛبٛج ا٘ض٧ٛؼٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، (2)

، ٢ا٘ٛؽاغث:اٝبء ٘ٙٛبء ، 225ؤ٢ل ٜٛ ٗخة ا٘عن اً٘ؼت٦ ، ٧ٝهؼ:٠بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  :اّٟٝ:ؼسٌل ٜٛ ن٦ ٧ٔلٛؼث
 )ؽ٢غ(٧3/199ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة:

 .274 ،٧ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة(  3)
 .275-274 ،ٟ(  ٧ٝهؼ:ْٝؿ4)
 .46 ،(  ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، إ٘ٛبٛج  ا٘تُغاغ٧ج5)
 . 454يتغ اُْ٘بؼ ّخبش ضؿٜ ، ؤ.غ غ٘ع٢ـ سبؼ اهلل غؽٞ ت٦،ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ فًؼ ؤضٛغ ٛنؼ"تضد" (  ٧ٝهؼ:اإلفبؼ٧بح6)
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 ًّ (التً تفٌد التمرٌب والتحبٌب ومثال ذلن لوله ومن اإلشارٌات االجتماعٌة ما تإدٌه صٌؽة التصؽٌر )بُن

ًَّ إنًّ أرى الشمسفً ممامة حسن الوفاء:  آذنت باإلفُول، ولَْد َعَزَم الؽَرٌُب على الْمفُول، والٌوَم  ))ٌابُن

لد أِزَؾ الرِحٌل ، والبَماُء فً هذه الَداُر مْستَحٌل((
 (ٔ). 

( وهو تعبٌر ٌتضمن الرلة والمحبة  فً وصٌة األّب البنه ،  ًّ فمد تصدهَر الخطاب بالتعبٌر اإلشاري )بُن

، فلم ٌجِر هذا اللفظ على حمٌمة (ٕ)تمرٌب المنزلة ولطفها وٌشٌر إلى عبللة اجتماعٌة وصلة تنطوي على

ما أّن السٌاق كلّه التصؽٌر وإن كان على لفظه وإنّما هو على وجه المحبة والترلٌك والرحمة، والسٌّ 

 سٌاق ٌضج  بالمشاعر و العاطفة  الجٌاشة  الصادرة من األب بعدما شعر بدنو اجله ومفارلته البنه. 

ؼٌر الرسمً إشارٌات اجتماعٌة تدل على األلفة والمودة ، تتحرر من األلماب       وٌتضمن الخطاب 

، ومن ذلن الحوار الذي جرى امن وتلن المحبة بٌن المتحادثٌن وتنفن عنها المٌود  لتعكس  ذلن التض

ً فَِداُء :)) نَْفسِ لهدته لؤلول بإشارة اجتماعٌة لاببًل بٌن الخزامً وسهٌل، فٌعبر األخٌر عن محبته ومو

 (.ٖ) نَْفِسَن، فََكٌَؾ أَْمُر َحْبِسَن؟((

فإشارة المتكلم هنا فً لوله:) نَْفسً فِداُء نَْفِسَن( عبرت عن طبٌعة العبللة  بٌنه وبٌن المخاطب،  ونوع   

هذه العبللة ، فهً عبللة ألفة ومودة ، وكٌؾ ال تكون كذلن ولد تصّدر الِخطاب بتركٌب دال على 

فً لرب المخاَطب من تمثل فؤعطى ذلن بعًدا تداولًٌا ،( ٗ)ن تفدي من تحب بنفسن أو مالن أأّي ،التفدٌة

ٌم واإلكبار؛ ألّن التعظ فضبًلعن خر،المتكلم لربًا عاطفًٌا وارتباًطا لابًما على  المحبة واأللفة للطرؾ اآل

 (.٘)من ٌعظمه فٌبذل له نفسه اإلنسان ؼالبًا ال ٌفدي إالّ 

المرِسل عندما ٌرٌد التعبٌر عن التضامن مع المرسل إلٌه وتذوٌب الفوارق بٌنهما األداة ولد ٌستعمل 

من ذلن ما ،(ٙ)اللؽوٌة التً تنتمً إلى حمل المرابة الداللً مع أّن المرسل إلٌه لٌس من ألربابه الحمٌمٌٌن

إلى الَوادي، ولُلُت له:  فَوتُه))فلّما فََصَل عن النَادي ، لَ وجدته فً هذا الحوار فً هذه الممامة فً لوله: 

ٌْئًا فَرًٌّا ، فأنَّى لن هذا الِّسجال ، وَكٌَؾ أَجْبَت كّل سؤاٍل باالْرتَِجال ؟ لال: ٌا ابَن  َهنًٌّا َمرًٌّا ، لمد ِجئَْت َش

ٌتَناَشدون المْطعَة ، فَسِمْعتَُهم كاظ، وتََخلَّلُت تْلَن األَوَشاظأَخً الحكُّ أولى أْن ٌُمال ، َشِهْدُت سوَق عُ 

ٌْت ، فالتَمَْطُت ِمْنُهم ما التَمَْطُت(( ٌْت وذَ ٌْت، وٌتَذاَكروَن من َك والبَ
 (7.) 
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فالمتكلم استعمل لفظ المرابة )ابن أَخً( بالرؼم من كونه لٌس بذي لربى للمخاَطب، وهو بهذا التعبٌر  

؛ لٌمتص (ٔ)فً التمرب منه بدرجة كبٌرة، والرؼبة روابط بٌنهما وجعلها أكثر تماسًكاأراد تموٌة عرى ال

 ؼضبه علٌه بعدما جعل ٌلومه وٌإنبه على ما جاء به من عجابب المكر والخداع مع الموم.

بؤسماء األشخاص أو  ًء ٌرتبط عرفًٌا أو ثمافًٌاوٌمكن أْن ٌدخل ضمن االشارٌات االجتماعٌة كل ش

النبً أٌوب بالصبر أو لممان بالحكمة، أو فرعون مثل ارتباط اسم حاتم الطابً بالكرم أو ، (ٕ)األماكن

 :(.ٖ)ابالجبروت والطؽٌان ، ومن نماذجها ما وجدته فً هذه الممامة شعرً 

 ٌا ٌُوُسُؾ إنًّ لٌََْعمُوُب َعْصِرنَا          ولَْد فَْنُدونًِ فً َهواَن وفً األََسا

؛ لذا فهما اشارتان  همالحّب والتعلك بٌنشدة ا ما علٍم لنبٌٌن ارتبط بهما عرفًٌافـ)ٌوسؾ( و)ٌعموب( اس

اجتماعٌتان لامتا بإٌصال معلومات للمتلمً أكثر مما لٌل فً الخطاب نفسه، وبماأّن المتكلم والمخاطب 

ثمافة ، فإّن ذلن ٌتٌح للمتكلم استعمال تعابٌر لها ارتباط لوي بما هو متعارؾ عند اللؽة والٌتشاركان فً 

وهذا المصد ،(ٗ)وراء الخطاب مافٌة،  فٌوصل له من خبللها لصًدا كامنًاوالث مجتمعه ومعتمداته الدٌنٌة

فٌتعرؾ على المضامٌن التً ٌرٌد  اتكاًء على ما مرتبط بها عرفًٌا ٌستطٌع المخاَطب أن ٌفهمه  ببل عناءٍ 

ن أن ٌبلؽه إٌاها، وهً فرط حبه له وما ٌختلج نفسه من مشاعر الود تجاهه بما تحمله هذه الرموز م

اشارٌة لذلن بما هو مركوز فً العمل الجمعً ، وبالرؼم من ارتباط أكثر من رمزٌة بهذٌٌن االسمٌن 

 ؼٌر أّن سٌاق النص البلحك حدد اإلشارٌة الممصودة من وراء استعمالهما.  

ً  ماجاء فً ممامة السوٌدي التً ٌصور فٌها تعلمه بفتاةٍ حسناء و تعلمها به تعلك العاشك ومثله أٌضا

:)) فََحلَْلُت مع الشَّمِس فً الِفراش، وَصار فٌضمها وتضمه إلى نفسها ، وٌصور ذلن لاببًل متوله ،ال

تِها َعتَْو الفَراش، وَضَمْمُت ِمْنها جؤذراً، وَضمَّت ِمنً َؼَضْنفَراً ، وارتدٌنَا ثٌِاَب ثَْؽري ٌَْعشو إلى َوْجنَ 

 .(٘) عفاٍؾ وكرم ، أنا ٌُوسُؾ وهً الَكرٌمةُ َمرٌم((

ما صاحب الخطاب إٌصال معاٍن لم ٌذكرها فً تان اجتماعٌتان أراد من خبللهارفـ)ٌوسؾ ، ومرٌم (أش

تان من رمزٌة، فلم ٌكن المتكلم ٌمصد التشبه كاًء  على ما تحمله هاتان االشارخطابه بصورة بٌنة ات

بل أراد إٌصال  )أنا ٌوسؾ وهً الكرٌمة مرٌم( ،:بالنبً ٌوسؾ وال بمرٌم علٌهما السبلم فً لوله

بالرؼم من أنّه بات معها فً فراش واحد ،  ٌنه وبٌن معشولته من الهوى عفٌفًاممصود هو:أّن الذي كان ب

                                                           

 . 278 ،٧ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة(  1)
 .44 ،٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ، س٢ؼر ٢٧ل(  2)
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وبذلن فمد استطاع المتكلم عن طرٌك هذه الرموز أن ٌمول بصوٍت خفً دالالٍت إضافٌة ِلّما لاله بصوٍت 

 ت المتكلم من اإلببلغ المباشر.تان آلٌة لسانٌة عف، ومن ثّم كانت هاتان اإلشار(ٔ)علنً

ومما ٌمكن أن ٌدخل ضمن اإلشارٌات االجتماعٌة فً هذا البحث ، استعمال المتكلم للضمابر بمٌمة 

ٌلوح به إلى معاٍن  خرق لاعدة استعمال الضمابر خرلًا ممصوًدا، فتُ (ٕ)زابحة بالنظر إلى لٌمتها المؤلوفة

لذلن لوله فً الحوار الدابر بٌن المتكلم وجمعٍ  البحث مصدالًا، ومما وجده ( ٖ)مختلفة كالتعظٌم أو الفخر

منهم بفنون  لسوء وباطنها أمٌر باإلحسان جهبًل من الموم لد أنكروا علٌه خطبته التً فً ظاهرها أمٌر با

ٌْلَةَ ٌَتِه،  ولالوا:أَولى لَن ٌا ِص ْن تَْوِصٌَتِه،  أََخذُوا بِنَا:))حتى إذا فََرَغ مِ  ببلؼة الكبلم َشْولَةَ َعْدوان،  وَه

ٌَْت عن اإلْحَساِن،  فأرؼى الشٌخ وأَْزبَد،  ولال: .... لو ُكْنتُْم تَْعلَُمون ما  َؼْطفاَن،  لد أََمْرَت بالسُّوِء ونََه

. َوَراَء الِفدام،  من صفوة الُمدام،  لنَكَص علٌكم الَمالم،  لالوا: فارفَعِ الِؽشاَء،  ولَن ِعندنا ما تََشاء..

ٌْنَا ُكلَّ ذلَن َعَددا ولو ِشئْنا لَِجئْنا بِمثلِه َمَددا(( لال: إنّا لد أَْحَص
(ٗ) . 

إلى ذاته وحده من (٘) عن الضمٌر المنفصل )نحن( مٌر المتصل )نا( الذي ٌُعد بدٌبًل أشار المتكلم بالض

مول وسٌاله ، دون إدخال عنصر آخر معه ، وهو أسلوب ٌحمك ؼاٌات تداولٌة بالنظر إلى مبلبسات ال

وبما أّن السٌاق سٌاق تفاخٍر للمتكلم بنفسه وبما ٌحمله من دراٌة وخبرة فً فنون المول و الببلؼة فمد 

بها ، ولد تضافر مع هذا الضمٌر استعماله  تًدالنفسه مع رق المٌمة العددٌة للضمٌر تعظًٌما وتفخًٌماخ

طالة حجاجٌة عالٌة وما لهما من  (ٙ)ٌك والتوكٌدو)لد( التً تفٌد التحمالداخلة على الضمٌر،مإكدٌن:)إّن(

ملفوظه بتحصٌن وله فاحتاج إلى رفع لوة إنجازٌة ؛ لكونه أمام مخاطٍب منكٍر جدارته وتففً تثبٌت لصده

 كبلمه  وزٌادة ممبولٌته عند المتلمً ودفع إنكاره .
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 األفعال الكبلمٌة فً الممامات العثمانٌة

 

 وأصنافها المباشرة الكبلمٌة فعالاألاالول:  المبحث

 

 ؼٌرالمباشرة الكبلمٌة فعالاألالثانً:  المبحث
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 المبحث االول

 وأصنافها االفعال الكالمٌة المباشرة

 توطئة: نظرٌة األفعال الكالمٌة المفهوم والنشأة

 أوالً: فً مفهوم الفعل الكالمً:

ذات بنى نحوٌة وكلماٍت فمط ،بل  أنفسهم فإنّهم ال ٌُنشبون ألفاًظاٌحاول الناس أن ٌعبروا عن  حٌن    

هذه األلفاظ ، فإذا لال المدٌر لموظؾ عنده : أنت مطرود ، فإنّه ٌستعمل هذا المول  َعبرٌنجزون أفعاالً 

بهذا ، وٌُعرؾ هذا اإلنجاز الذي لام به المتكلم بمجرد تلفظه (ٔ)إلنجاز فعل إنهاء توظٌؾ ذلن الشخص

، الذي أضحى نظرٌة تداولٌة عامة ؼمر فٌضها (ٕ))الفعل الكبلمً(بـ خرالملفوظ أو أّي ملفوظ معٌن آ

جال الدرس مساحات واسعة من اللسانٌات الحدٌثة ،وحظٌت باهتمام الباحثٌن والدارسٌن اللسانٌٌن فً م

الذي انطلمت منه هذه ، والتصور األساسً (ٖ)من أكبر أسسه التً لام علٌها التداولً، فصارت أساًسا

)لصده(  على وفمنٌتهمام تواصلً معٌن ٌنجز بها األلوال التً ٌتلفظ بها المتكلم فً م نّ النظرٌة هو أ

، ٌهدؾ ))إلى (٘)اتحمٌمًٌ  دي المتكلم بمجرد النطك بها عمبًل ، إذ ٌإ(ٗ)من أفعال اجتماعٌة نمًطا معٌنًا

اٌات كالطلب واألمر والوعد والوعٌد ... الخ، وؼ (illocutoiresActes)تحمٌك أؼراض انجازٌة

، وهذا ٌعنً أّن أي (ٙ)تخص ردود فعل المتلمً كالرفض والمبول(( (Prolocutors Actes)تؤثٌرٌة 

منطوق لولً ٌطلمه منشىء الخطاب فً سٌاق تواصلً ما إنّما هو وسٌلة لتحمٌك انجاز فعلً ؼرضه 

فـوظٌفة اللؽة األساسٌة لٌست  ؤثٌر وانطباع معٌن فً نفسه ثانًٌاالتواصل مع المتلمً أوالً، وتحمٌك ت

إٌصال المعلومات والتعبٌر عن األفكار، إنّما هً مإسسة تتكفل بتحوٌل األلوال التً تصدر ضمن 

 .(7)معطٌات سٌالٌة إلى أفعال ذات صبؽة اجتماعٌة
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 وبناءً  ثانًٌا: األفعال الكالمٌة تأسًٌسا

 * مرحلة التأسٌس 

)فنتجنشتاٌن( للؽة العادٌة( التً تعرض بالبحث لها الفٌلسوؾ انبثمت أصول هذه النظرٌة من )فلسفة ا

، فصّب (ٔ)من فكرة أّن الوحدة الصؽرى لبلتصال اللسانً هً انجاز بعض األنماط من األفعال منطلمًا

ومفهوم لعبة اللؽة ٌعنً ))أّن  (ٕ)على الوظابؾ الفعلٌة للؽة، واسماها )نظرٌة العاب اللؽة( عناٌته

أّن اللؽة ال وهذا ٌعنً  (ٖ)ممارسة اللؽة مرتبطة بطرٌمة العٌش أو بمولؾ أو بشكل من أشكال الحٌاة((

ما الفٌلسوؾ االستعمال ،ولد تبنى هذا النظر فبلسفة أكسفورد وال سٌه  عن طرٌكٌمكن أن تُتخذ دااًل إالّ 

ادة فً وضع هذه النظرٌة، فمد أخذت النظرٌة مداها الحمٌمً على اللسانً )أوستن( الذي ٌُعد صاحب الرٌ

مات فبلسفة اللؽة الوضعٌٌن فً التمٌٌز التجرٌدي بٌن له دى مسٌدٌه، وكانت أولى خطواته نسؾ أح

التً أطلك علٌها )المؽالطة الوصفٌة( أو كما ٌُفضل هو اإلنشابٌة والملفوظات الخبرٌة ، الملفوظات

طة الخبرٌة (، إذ فنهد وهمهم الفلسفً فً تصنٌؾ المضاٌا اللؽوٌة على أساس الصدق تسمٌتها بـ )المؽال

كثٌر من الجمل التً وإن كانت تُشبه العبارات الوصفٌة فً تركٌبها لكن ال ، وبٌهن أّن ثمة (ٗ)والكذب

، فلو لال (ٙ)ما لفعٍل أو عملٍ  بل ٌُعّد مجرد التفوه بها إنجاًزا، (٘)ٌمصد منها اإلخبار أو تسجٌل الحمابك

لاٍض ما فً محكمة للمتهم :أحكم علٌن بالسجن ستة أشهر ،فهو ال ٌصؾ حمٌمة ما ،وال ٌخبر بخبٍر ما 

، (7)الحكم على المتهم بالسجن نطمه للكبلم لام بالفعل نفسه ،أيأو معلومة عن العمل الذي لام به ،بل هو ب

ت: مموالت تمرٌرٌة إخبارٌة تخبر عن ، لٌنتهً أوستن بذلن إلى التمٌٌز بٌن نوعٌن من المموال(7)بالسجن

دابٌة التصؾ وال تخبر بشًء وال زٌة أعن الوالع الخارجً وتتسم بالصدق أو الكذب ،ومموالت انجا

؛وبما أّن))الحمٌمة الوحٌدة (8)ها و إنجازها لفعل معٌنأو الكذب بل ٌمثل النطك بها إنشاءتوصؾ بالصدق 

؛لذا فمد وّجه عناٌته للفعل اإلنجازي بوصفه (9)نجاز((الوحٌدة التً تُسند إلٌها األفعال الكبلمٌة هً اإل

                                                           
 .٧113ٝهؼ: ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج،  (1)
 .111غ. ا٘ؽ٢ا٥٢ ت٢ُؼث،  ،ًٝنِ ا٥٢ُٙ٘ ٦ّ اْ٘ٙؿْج اً٘ٛبكؼث٧ٝهؼ: اْ٘ٙؿْج ٢اُ٘ٙج ٕٝغ ا٘ٛ(2)
 .21غ. ض٢ٛ ا٘ضبر ػ٠ت٧ج،  ،٦ّ ا٘عنبة إ٘كك٦ ا٘سؽائؼ٥ "تضد"ا٘تًغ ا٘خغا٦٘٢ ٘ٙؿعؼ٧ج  (3)
،٢ٝهؼ٧ج 191ال٧ٝؽ،خؼسٛج:غ.يتبؾ كبغٓ ا٠٢٘بة،ٛؼاسًج:غ.٢٧ئ٧ل يؽ٧ؽ ، س٢ٜ ،٧ٝهؼ: اُ٘ٙج ٢ا٤ًٝٛ٘ ٢ا٘ؿ٧بٓ (4)

 .155 ،،٢ا٘ٛضب٢ؼث ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج41اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ،
 .41،،٢ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ٧44ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث  (5)
 .87،،٢ا٘خغا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب ٧16ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (6)
 .  41-٧،41ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ،٢ٝهؼ٧85ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج، س٢ؼر ٢٧ل (7)
 .31،،٢ا٘خغا٧٘٢ج ا٢٧٘ٚ 65-64ا٘خغا٧٘٢ج ،س٢ؼر ٢٧ل،٧ٝهؼ:(8)
 .152،ا٘عنبة خٛذ٧ل ً٘ٙب٘ٚ (9)
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النظرٌة التً أصبحت تعرؾ الركٌزة األساس فً الكبلم؛ ألنّه هو الذي ٌحمل لصد المتكلم، فصار لّب 

 .(ٔ)نظرٌة الفعل اإلنجازي به أًٌضا فٌطلك علٌها أحٌانًا

 *ثنائٌة النجا  واإلخفاق ممابل الصدق والكذب:

خر المموالت اإلنجازٌة تخضع لمعٌار آإذا كانت المموالت الخبرٌة تخضع لمعٌار الصدق والكذب فإّن 

وفاشلة إذا فمدت تلن وموفمة إذا استوفت شروط انجازها،هو معٌار النجاح والفشل ،فتكون ناجحة 

للفعل الكبلمً ، (ٖ)التً تسمى )شروط الموفمٌة(شروط التً تخضع لها هذه األفعال ،وهذه ال(ٕ)الشروط

شل اإلنجاز لٌست على درجة واحدة من التؤثٌر؛ ذلن أّن اإلخبلل ببعضها ٌإدي إلى ف لٌكون فعبًل إنجازًٌا

 .(ٗ)،فً حٌن تُعد مخالفة بعضها األخر إساءة فً اإلنجاز مع تحمك الفعل  وعدم تحمك الفعل أصبًل 

الشكلٌة لبنٌة الجمل اإلنجازٌة ،فسعى وإلى جانب هذه المعاٌٌر الممامٌة حاول أوستن ضبط الخصابص 

 :(٘)خاصة ،ٌمكن أن تُسمى )الشروط الممالٌة(، وهً ر شكلً لتمٌٌزها ،وحدد لها شروًطاإلى وضع معٌا

 :(٘)وهً

 أن ٌكون فاعل الفعل هو المتكلم.-ٔ

 للمعلوم. أن ٌكون الفعل مبنًٌا-ٕ

 أن ٌكون زمن التكلم هو زمن الحاضر.-ٖ

                                                           
 . 59 ،،٢ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال69،117٦ٛ ،٧ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث(1)
 .٧،91ٝهؼ:اًْ٘ل ا٥٢ُٙ٘ ت٧ٜ اْ٘ٙؿْج ٢ا٘ٝض٢(2)
 .43 ،٧ٝهؼ:ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ(3)
٢س٢غ اسؼاء يؼ٦ّ ٛضغغ ٛخْٓ ي٧ٟٙ ت٧ٜ ا٘ٛخعبنت٧ٜ -٢1ا٘فؼ٢ن ٜٛ ا٢ٝ٘و األ٢ل خؿ٤ٛ ا٘فؼ٢ن ا٘خ٧ٝ٧٢ٗج ٦٠٢: (4)

هؼ٢ِ ٧ًٛٝج ، ٗٛب ٦ّ ا٘ؽ٢ار ٢ٟ٘ اذؼ يؼ٦ّ ٛضغغ،٧٢خمٜٛ ٠ػا اإلسؼاء ا٘ٝنٓ تٗٙٛبح ٧ًٛٝج ٜٛ ؤٝبؾ ٧ٝ٧ًٜٛ ٦ّ 
ٜٓ، ّبػا ّٕغ ٠ػا اإلسؼاء بٛذًٙ ّٛ ٧سة ؤٜ -2غ٣.،اًْ٘ل ال ٧ئ ّب إلغاء اًْ٘ل، ّبػا ٔبل ا٘ؼسل ٧ُ٘ؼ  ب٢ٗ٧ٜ ا٘فعق ٛالئ

ٜٓ اًْ٘ل ال ٧ئغ٣ ٢ٜٗ ا٘فعق ٧َؼ ٛالئٚ ٧ٕٙ٘بٚ تبًْ٘ل ألّٟٝ ٧٘ؾ ؽ٢س١ب.، ٧سة ؤٜ ٧ُْٝػ -3ؽ٢سخٟ: ؤٝٔح نب٘ٓ، ّب
ّٛ بؤٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘خ٧ْٝػ ٗبًٛٙ-4كض٧ضج.، اإلسؼاء ا٘ٛفبؼ٧ٜٗ س١ً٧ٛٚ تك٢ؼث عؼ ٜٛ غ٢ٜ ٕٝق ّبػا ٔبل فعق ٨ ب٢خب

 .بؤغاء اًْ٘ل ٝبّٔكت٧ًٖ ٛٝؽ٦٘ ٢٘ٚ ٧ٕل ا٘نؼِ األعؼ ٔتٙح ٗبٜ ؤ
ٛٓب ا٘فؼ٢ن ا٘خ٦ ٧ئغ٥ اإلعالل ت١ب ا٤٘ اؿبءث ٦ّ اؿخًٛبل اًْ٘ل اإلٝسبؽ٥ ٛى خضٕٕٟ: ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛفبؼٖ ٦ّ اإلسؼاء -1ؤ

٘فعق ُؤؼضة تٖ ذٚ  ؤٜ ٧ٙخؽٚ تٛب ٧ُٙؽٚ تٟ ْٝؿٟ، ٢ال ٧خؼاسى ا٤٘ آعؼ ٘ضهج، ّبػا ٔٙح-2كبغًٔب ٦ّ اّٗبؼٞ ٢ٛفبيؼٞ ،
ًٗ كالش اؿٛبي٧ل يتغ ،٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج ؤٗؿ٢ْؼغ٧ٝهؼ:ا،ب٧َؼٛؼضة ٢ٗ٧ٜ اًْ٘ل ض١ٝ٧ب ؿ٧ًئ بؤخعػح ؿ٢ٙ

 ،ّٓ  .45-٢،44ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ٢،46،67آّبٓ سغ٧غث 143-142ا٘ض
 .٧،93ٝهؼ:اًْ٘ل ا٥٢ُٙ٘ ت٧ٜ اْ٘ٙؿْج ٢ا٘ٝض٢(5)
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هو أّن هذا المعٌار الشكلً الٌصلح كمعٌار مابز بٌن ماهو انجازي وما  أوستن سرعان ما اكتشؾ ولكنه 

إنجازٌة فعلها مبنً للمجهول ؛لذا فمد جعل المعٌار األنجع هو الشروط  بعد أن وجد جمبًل ؼٌر ذلن 

 .(ٔ)الممامٌة السٌالٌة 

 *فرضٌة التمسٌم الثالثً للفعل عند أوستن

له؛ لذلن وضع  لول شًء ما إنجاًزا لعمل وإٌجاًدا عدِّ صود من سعى أوستن إلى ضبط المعنى المم

فرضٌة ثبلثٌة لؤلعمال اللؽوٌة تنص على أّن كّل عمٍل لؽوي هو جماع لعمل لولً ،وعمل فً المول، 

بإنجاز ثبلثة أنواع من األفعال اللؽوٌة هً  ده المتلفظ بؤّي جملة ٌموم ؼالبًا، فعن(ٕ)وعمل تؤثٌر بالمول 

 :(ٖ)كبلمً واحد، هً أفعال فرعٌة لفعل

فعل المول أو الفعل اللفظً: وهو نتاج أصوات لؽوٌة فً جمل ذات بناء نحوي سلٌم، فهو نشاط -ٔ

 .(ٗ)لؽوي، وٌتفرع إلى ثبلثة أفعال صؽرى 

الفعل االنجازي أو "الفعل المتضمن فً المول": ٌنجزه المتكلم باستعمال فعل المول ،وهو الفعل الذي  -ٕ

بمصد المتخاطبٌن  أي ما ٌإدى بالفعل المولً متصبًل بالجانب الممامً ومرتبًطا إلنجاز،ٌتؤتى من خبلل ا

فً  وعد والوعٌد... وٌكون للمصد أثرٌ وأؼراضهم ،كؤن ٌكون المصد منه اإلخبار أو األمر والنصح وال

 .(٘)تنفٌذه فهو))انجاز فعل فً حال لول شًء ما مع مراعاة ممتضى الممام((

ري أو الفعل الناتج عن المول: وهو األثر الذي ٌنتجه الفعل االنجازي فً المتلمً أي رد الفعل التؤثٌ -ٖ

، والؽاٌة من هذا التؤثٌر حمل المخاطب على (ٙ)فعل المتلمً عند محاولة إحداث تؤثٌر من لبل المتكلم

 ر رأي أو المٌام بعمل ما. ٌاتخاذ مولؾ ما أو تؽٌ

                                                           
 .٧،54ٝهؼ:ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ (1)

 .51 ب،ّمبء ٧َٙٚ ا٘ضؿٝب٥٢، ٧ٜ ،ٛغؼؿج ا٘ٝسِ ا٘ضغ٧ذج ا٢ٛٝػّساألتًبغ ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ االك٧٘٢
 .11غ.فٗؼ٥ ا٘ٛتع٢ح ، ،أليٛبل ا٧٢ُٙ٘ج،ٛؼاسًبح ٢ٕٛخؼضبح٧ٝهؼ:غائؼث ا(2)
اإلٝسبؽ٧ج ٦ّ ل ،٢األًّب٢،47آّبٓ سغ٧غث 124ا٢ؿخٜ، ٚ،ً٘بٛج ٧ِٗ ٝٝسؽ األف٧بء تب٘ٗال٧ٝهؼ: ٝهؼ٧ج ؤًّبل ا٘ٗالٚ ا(3)

 42، غ. ي٤ٙ ٛض٢ٛغ ضس٦ ا٘كؼاِ ،اً٘ؼت٧ج اً٘ٛبكؼث
اًْ٘ل  -2اًْ٘ل ا٘ك٢خ٦ :٧٢خٛذل ٦ّ ا٘خْٙه تؿٙؿٙج ٜٛ األك٢اح ٛٝخ٧ٛج ا٤٘ ُ٘ج ٛب، -٠1ػٞ األًّبل ا٘كُؼ٣ ٦٠: (4)

اًْ٘ل ا٘غال٦٘ )ؤ٢  -3ا٘خؼ٧ٗت٦ :٧خٛذل ٦ّ خإ٧ِ٘ ٛب٧ٝخسٟ اًْ٘ل ا٘ك٢خ٦ ٜٛ ْٛؼغاح ُ٘ج ٧ًٛٝج نتًٕب ٢ٕ٘ايغ٠ب ا٘ٝض٧٢ج ،
،٢ٝهؼ٧ج  99ا٘ٝهؼ٧ج ا٘تؼاسٛبخ٧ج ا٘ٙؿب٧ٝج ٧ٝهؼ:اإلضبل ؤ٢ ا٘ٛؼس٦ً(:٧خٛذل ٦ّ اؿخًٛبل ٢ٗٛٝبح ا٘سٛٙج تغال٘ج ٛضغغث ،

 .97، ٢اًْ٘ل ا٥٢ُٙ٘ ت٧ٜ اْ٘ٙؿْج ٢ا٘ٝض٢ 81اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ 
 .131،ٝهؼ٧ج ؤًّبل ا٘ٗالٚ اً٘بٛج (5)
 .٧،46ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (6)
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بالفعل اللفظً وال ٌبلزم التؤثٌر األفعال كلّها ؛لذا فمد رأى أوستن أّن األفعال  وبما أّن الكبلم ال ٌنعمد إالّ 

اإلنجازٌة تستحك االهتمام فاهتم بالموة اإلنجازٌة  لؤلفعال الكبلمٌة ،وصنّؾ تلن الموة إلى خمسة اصناؾ 

 (ٔ)هً:

 أفعال اإلٌضاح -٘أفعال التعهد ، -ٗأفعال السلون ، -ٖأفعال المرارات ، -ٕأفعال األحكام ، -ٔ

ولد أُخذ على أوستن االضطراب فً تصنٌفه لهذه األفعال ،إذ))أعتمد تصنٌؾ ألفاظ األفعال الكبلمٌة 

إلى إعادة نظر بسبب تداخل األفعال  ؛لذا فمد كان تمسٌمه محتاًجا(ٕ)كؤساس فً تصنٌؾ األفعال الكبلمٌة((

بٌنها؛ مما دفع  مه الٌضع تصنٌفه مابًزا واضًحا؛ ومن ثّ (ٖ)فً بعض الفبات ما لٌس منها مدخبًل  فٌما بٌنها

 هذا األمر تلمٌذه )سٌرل( إلى إعادة ضبط األُسس المنهجٌة لهذه النظرٌة وتطوٌرها وسد ثؽراتها.

 

 *مرحلة البناء والتطوٌر 

لرؼم مما أُخذ على أوستن من اضطراب فً تصنٌفه لكن تبمى نظرٌته تشكل المحور األساس على ا

عى تلمٌذه سٌرل إلى ضبطها منهجًٌا لتؤخذ شكلها لكثٌر من الدراسات التداولٌة البلحمة ،ولد سواألهم 

بع وذلن بجعل الفعل الداللً هذه الرإٌة بإضافة عنصر را النهابً منطلمًا من التمسٌم الثبلثً للفعل معممًا

ماه سٌرل )الفعل المضوي(، لفعل المول عند أوستن، وهو ما أس ًٌافرع فعبًل مستمبًل بعد أن كان فعبًل 

لٌامه بتطوٌر شروط  عن،فضبًل (ٗ)وعلٌه تكون بنٌة الفعل الكبلمً بحسب سٌرل رباعٌة ال ثبلثٌة 

،كما أنّه (٘)فجعلها أربعة شروط الفعل الكبلمً ٌكون حٌنها موفمًا المبلءمة عند اوستن التً بتحممها فً

تصنٌؾ األفعال بشكل محكم ،ولد أوصلها إلى اثنً وضع مجموعة من المعاٌٌر والشروط الدلٌمة لضبط 

))ولعّل الذي دفع سٌرل إلى أن ٌموم بهذا اإلسهام محاولته الدخول إلى تصنٌؾ األفعال (ٙ)اعشر معٌارً 

                                                           
،٢ا٘خغا٧٘٢ج 46 ،، ٢ؤّبٓ سغ٧غث 43،ٝبغ٧ج ؼٛمبٜ ا٘ٝسبؼ ،٘غؼؾ ا٥٢ُٙ٘االخسبٞ ا٘خغا٦٘٢ ٢ا٢٘ه٦ْ٧ ٦ّ ا -٧ٝهؼ: (1)

 .23 ،ٕٛبؼتبح ٦ّ ا٢١ْٛ٘ٚ ٢ا٘خإك٧ل
 .121 ،ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ(2)
 .71 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث(3)
 .54،، ٢األًّبل االٝسبؽ٧ج 72 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث(4)
غا٦٘٢ ٢ا٢٘ه٦ْ٧ ٦ّ ا٘غؼؾ ، ٢األخسبٞ ا٘خ 34 ،ا٘خغا٧٘٢ج يٙٚ سغ٧غ ٦ّ ا٘خ٢اكل ،78-77 ،سغ٧غث٧ٝهؼ: آّبٓ (5)

، ٢ا٘خغا٧٘٢ج ٕٛبؼتبح ٦ّ ا٢١ْٛ٘ٚ ٢ا٘خإك٧ل 73، ٢ٝؼ ا٘غ٧ٜ ؤس٧ًن ،،٢خغا٧٘٢بح ا٘عنبة ا٘ؿ٧بؿ٦  48ا٥٢ُٙ٘،
،٢ا٘فؼ٢ن ؤس١ٙٛب ٗٛب ٢ؼغح ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛكبغؼ:فؼن ا٘ٛضخ٣٢ إ٘م٥٢)اإلؿٝبغ(،ا٘فؼن ا٘خ٧١ٛغ٥ )ا٘ٛخٗٙٚ ٔبغؼ ي٤ٙ 24

اٝسبؽ اًْ٘ل(، فؼن اإلعالق ٢ا٘كغٓ )ض٧ٜ ٧عٙق ا٘ٛخٗٙٚ ٦ّ اغاء اًْ٘ل ّال ٢ٕ٧ل ٛب ال٧ًخٕغ ؤ٢ ٛب ال ٧ؿخن٧ى 
 ٘فؼن األؿبؿ٦ ؤ٢ ا٘س٠٢ؼ٥ )ٛضب٢٘ج ا٘خإذ٧ؼ ٦ّ ا٘ٛخ٦ٕٙ(،٢ٔبٚ تخنت١ٕ٧ب ي٤ٙ ؤٝٛبن ٛعخْٙج ٜٛ األًّبل اإلٝسبؽ٧ج.ًّٟٙ(،ا

٢آّبٓ سغ٧غث  ،66-63ّؼاٝؿ٢اؽ اؼ٢ٗ٧ٛ،،، ٢إ٘ٛبؼتج ا٘خغا٧٘٢ج ٧،225ٝهؼ: ا٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج ؤٗؿ٢ْؼغ (6)
،75-77. 
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الممدمة  الكبلمٌة وهو على أرض صلبة من الوضوح والتحدٌد ،وحتى ٌكون التصنٌؾ وبٌان األلسام

، فما لبث أن بٌن أّن تصنٌفه لؤلفعال (ٔ)اخل أو الؽموض أو اللبس المخّل((من التد لؤلفعال الكبلمٌة خالًٌا

الكبلمٌة لابم على وفك أسس منهجٌة ثبلث كان ممٌاس الؽرض االنجازي الممٌاس األساسً فٌها مع 

،واعتماداً على هذه األبعاد  الترح تصنٌفه الخماسً (ٕ)تضمٌنه مفهوم المطابمة، وشرط اإلخبلص

 :(ٖ)اآلتً

 االعبلنٌات. -٘التعبٌرٌات. -ٗااللتزامٌات. -ٖالتوجٌهات. -ٕاإلخبارٌات أوالتمرٌرات. -ٔ

 

 * الفعل الكالمً وداللته على الموة اإلنجازٌة الممصودة:

المسندإلى ضمٌر لتحدٌد المنطوق األدابً ،وهو)الفعل المضارع  وضع معٌاًرا نحوًٌاكان أوستن لد 

أدابٌة خارجة عن هذا المعٌار، مما جعله ٌفرق بٌن األفعال اإلنجازٌة (،لكنّه اصطدم بمنطولات المتكلم

الصرٌحة واألولٌة ،بمعنى أّن الفعل اإلنجازي األولً هو كّل ما أمكن اختزاله، أو تحلٌله إلرجاعه إلى 

،ثم جاء سٌرل (ٗ)البنٌة النحوٌة ٌتصدرها فعل إنجازي مسند إلى المتكلم المفرد المعلوم فً زمن الحال

اه الفعل االنجازي المباشر والفعل اإلنجازي ؼٌر سمّ سعة فً هذا االتجاه فمٌز بٌن ماخطا خطوة واف

، إذ لد تتعدد الموة االنجازٌة فٌكون لملفوٍظ ما (٘)المباشر من حٌث داللته على الموة االنجازٌة الممصودة 

ى حرفً مباشر ،ومنه ما ما أكثر من ؼرض انجازي، منه ما تنص علٌه الصٌؽة التركٌبٌة للملفوظ بمعن

فحٌن ٌنطك المتكلم بجملٍة استفهامٌة من لبٌل : ألم ، ٌحتاج إلى استدالٍل وتحلٌل لسٌاق الكبلم ومبلبساته

ً أخر هو أحذرن من فبلن؟ فهو ٌسؤل عن شًء ما، لكنّه الٌمصد بسإاله هذا االستفهام ب ل ٌمصد شٌبا

ون المتكلم حٌنها لد أنجز ه المتلمً من الممام، وٌك:حذرتن من فبلن ، وهذا المعنى ٌستخلصاإلخبار أي

ً بل لد (ٙ)خر ؼٌر فعل االستفهامفعبلً آ ، وبهذا ٌكون سٌرل لد لرر أّن المتكلم ال ٌمصد ما ٌموله دابما

ٌتعداه إلى ما لم ٌمله ،ومحددات هذا التصنٌؾ لوامه عنصران متجذران ضمن مإشرات السٌاق 

                                                           
 .56 ،األًّبل اإلٝسبؽ٧ج(1)
٢ا٘غال٘ج ،غؼاؿج ٝض٧٢ج خغا٧٘٢ج  ٧ٜ ا٘خؼ٧ٗةج ت،٢االٝفبء ٦ّ اً٘ؼت61٧، ٢األًّبل االٝسبؽ٧ج 78سغ٧غث  ٧ٝهؼ: آّبٓ(2)
 .514، 513،غ.عب٘غ ٧ٛالغ ،
-،٢،232ا٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج ؤٗؿ٢ْؼغ219-٧217ٝهؼ:إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى ،خؼسٛج:ؿ٧ًغ اُ٘ب٦ٛٝ،(3)

 .81-78 ،،٢آّبٓ سغ٧غث238
،٢االخسبٞ ا٘خغا٦٘٢ ٢ا٢٘ه٦ْ٧ ٦ّ ا٘غؼؾ 34 ،٢ا٘خغا٧٘٢ج يٙٚ سغ٧غ ٦ّ ا٘خ٢اكل،78-77،غث ٧ٝهؼ:آّبٓ سغ٧(4)

 .24، ٢ا٘خغا٧٘٢ج ٕٛبؼتبح ٦ّ ا٢١ْٛ٘ٚ ٢ا٘خإك٧ل ٢،73خغا٧٘٢بح ا٘عنبة ا٘ؿ٧بؿ٦ ،48ا٥٢ُٙ٘،
 .81 ،٧ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث(5)
 .٧،221ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ٕٛبؼتبح ٦ّ ا٢١ْٛ٘ٚ ٢ا٘خإك٧ل (6)
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ً ضوء ذلن لامت الباحثة بتمسٌم هذا الفصل على مبحثٌن شمبل هذه ، وف(ٔ)هما:،المصد واالستعمال

 ول فً األفعال الكبلمٌة المباشرةاألفعال فً حال حرفٌتها ، وفً حال تعددها الداللً ،فكان المبحث األ

 ،وجاء المبحث الثانً فً األفعال الكبلمٌة ؼٌر المباشرة .وأصنافها

 

  Direct Speech Actsاألفعال االنجازٌة المباشرة: 

للمصد الذي ٌتمثل فً معانً  لصد المتكلم، فٌؤتً المول مطابمًاهً األفعال التً تطابك لوتها االنجازٌة 

فٌصل المتلمً إلى لصد  الكلمات ولواعد التؤلٌؾ التً تنتظم بها هذه الكلمات التً تتكون منها الجملة

ال تكون به حاجة  االنجازي المباشر منطولًا واضًحا محدًدام الفعل وٌمد (ٕ)دران هذه العناصرالمتكلم با

فها سٌرل بؤنّها التً عرّ  (ٖ)إلى التؤوٌل أو بٌان أي معنى إضافً؛ لذا سمٌت هذه األفعال باألفعال المباشرة

ّن المرسل ٌمصد ة فإما ٌمول وفً هذه الحال المرسل فً خطابه وهو ٌعنً حرفًٌا األفعال ))التً ٌتلفظ بها

على المرسل إلٌه وٌمصد أن ٌنتج هذا األثر من خبلل جعله المرسل إلٌه ٌدرن  اانجازًٌ  ٌنتج أثًراأن 

وسٌتوخى البحث فً دراسة هذه األفعال تصنٌؾ سٌرل ومنهجه فً دراستها؛  (ٗ)لصده فً اإلنجاز((

الكبلم محكوم نظرٌة منتظمة لابمة على أّن  ة تحمك على ٌد سٌرل بوصفهاألّن التطوٌر األساسً للنظرٌ

لما  ، ٌُعد األكثر توافمًا(٘)بمواعد ممصدٌة، فضبلً على أّن تصنٌفه ٌموم على منهج واضح محدد المعالم

 من أنواع األفعال الكبلمٌة وهً: اشتمل علٌه

 

 :اإلخبارٌات أوالً 

األلرب ( الذي ٌُعد Assertiveوضع الباحثون العرب الممابل العربً)اإلخبارٌات(للمصطلح اإلنكلٌزي)

ل الوالع تحت لواء هذا الصنؾ من األفعال تلن األفعال التً تموم بنم وٌنضوي،(ٙ)اللمعنى واألكثر انتشارً 

لحالة  مٌمة الخبر وتمدٌمه بوصفه تمثٌبًل والتعهد للمخاَطب بح الوالع أو وصفه أو تمرٌره نمبًل صادلًا أمٌنًا

األمٌن أنجزت هذه األفعال انجاًزا ،وإذا تحمك هذا النمل -وهو ؼرضها اإلنجازي–موجودة فً العالم 

                                                           
 ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب. ْٝؿ٧ٟٝهؼ:(1)
 .٧،81ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث ( 2)
 .117 ،٧ٝهؼ: ا٘ٝهؼ٧ج ا٘تؼاسٛبخ٧ج ا٘ٙؿب٧ٝج(3)
 .135،اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة (4)
 .٧،71،78ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث(5)
تـ)اإلذتبخ٧بح ،ا٘خٕؼ٧ؼ٧بح،ا٘خٛذ٧ٙ٧بح ،ا٘ٛٛذالح(، ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر  بُخؼسٚ ٠ػا ا٘ٛكنٙص ؤ٧ّم (6)

 )ا١٘بٛـ (.215،،٢األًّبل اإلٝسبؽ٧ج ٢٧،89ل



 .............................................. االفعال الكالمٌة فً الممامات العثمانٌة.... الثانًالفصل 
 

7ٔ 
 

، وٌتجلى الفعل التؤثٌري فً إلرارالمخاَطب بفحوى النص أو (ٔ)معٌبة ناجًحا،وإاّل أصبحت أخباًرا

األفعال، واتجاه المطابمة فٌها من الجملة،أو تكذٌبه فٌمثل التصدٌك أوالتكذٌب الفعبللتؤثٌرٌالناتج عن هذه 

للوالع الخارجً، والحالة النفسٌة التً تعبر عنها هً  ، أي جعل الكبلم مبلبًما(ٕ)الكلمات إلى العالم

 ، أّي تمثٌل الحالة كما ٌعتمدها المتكلم.(ٖ)االعتماد

 تبعد أوستن كثًٌراإلنجازٌة، إذ اسوتعد هذه األفعال من اإلضافات التً أضافها سٌرل لنظرٌة األفعال ا

من صور اإلخبارٌات بوصفها مجرد إخبار أو تمرٌر أو وصؾ،لكن سٌرل رأىؤّن الخبر الٌمؾ عند 

إنجاز فعلً بمجرد النطك به وإلراره،فعّد الوصؾ  و نمل المعلومات فحسب بل هو أًٌضاحدود الوصؾ أ

 . (ٗ)واإلخبار ؼرضٌن إنجازٌٌن شؤنهما شؤن األؼراض االنجازٌةاألخرى

مه بمعلومات جدٌدة علٌه،وهو ما عبلب وإوٌمصد المتكلم التعبٌر الخبري من أجل تحمٌك الفابدة للمخاطَ 

وه )الزم سمّ ما اه الببلؼٌون العرب )فابدة الخبر(،أو لتثبٌت ما ٌعرفه السامع وتذكٌره به وهو سمّ 

 .(ٙ)م؛ ألنّها من أعّم المعانً فابدةفً الكبل عال تُعد من أكثر األفعال دورانًا؛لذا فإّن هذه األف(٘)الفابدة(

وبالعودة إلى جذور تراثنا العربً اللسانً نجد أّن  علماء العربٌة لد َعرفوا هذه األفعال من خبلل 

، وهو (7)دراستهم للكبلم وتمسٌمه على الخبر واإلنشاء،فالخبرعندهم ما كان له والع ٌطابمه أوال ٌطابمه

ختلفوا فً معاٌٌر الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب،ولهم فً ذلن ، لكنّهم ا(8)ٌحتمل الصدق والكذب

                                                           
، ٢األًّبل 233،غؼؿج اٗؿ٢ْؼ،٢ا٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغ217، سٛج:ؿ٧ًغ اُ٘ب٦ٛٝخؼ،٧ٝهؼ: إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى (1)

 .215 ،االٝسبؽ٧ج
 .79 ،،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (2)
نتبئ٦، بنب٘ة ؿ٧غ  ٠بفٚ ا٘نت ،ؼةُ٘ٙج اً٘ٛبكؼ٧ٜ ٢ا٘تال٧٧َٜ ا٧ً٘ٝهؼ: ٝهؼ٧ج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج ت٧ٜ ّالؿْج ا (3)

 .31ٚ ، 1994ٛنت٢يبح سبًٛج ا٧٢ٗ٘ح ،
،٢األتًبغ 98-97،ج ا٘ٝسِ ا٘ضغ٧ذج ا٢ٛٝػسب،٢األتًبغ ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ األك٧٧٘٢ٜ ،ٛغؼؿ61،األًّبل االٝسبؽ٧ج ٧ٝهؼ: (4)

 . 29،٘تالَجا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ١ٝز ا
 .111-119،، ٢األًّبل اإلٝسبؽ٧ج ٧،166ٝهؼ: ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ  (5)
 . ٠543ـ(، 471يتغ إ٘ب٠ؼ ا٘سؼسب٦ٝ )ح،٧ٝهؼ: غالئل اإليسبؽ (6)
 .٧،94ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (7)
، ٠ـ(816ا٘فؼ٧ِ ا٘سؼسب٦ٝ )ح،، ٢ا٘خًؼ٧ْبح3/89ٞ(، 285)ح ا٘ٛتؼغؤت٢ اً٘تبؾ ٛضٛغ تٜ ٧ؽ٧غ ،٧ٝهؼ: إ٘ٛخمة (8)

 .84، ٠ـ(816)ح
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 ، أّما فً الدرس التداولً فإّن مسؤلة الصدق والكذب فً اإلخبارٌات تشٌر إلى الكٌفٌة(ٔ)أراء مستفٌضة 

 .(ٕ)للوالع واألحداث والموالؾ وتنوب عنها وبؤّي معنى تحٌل إلٌها التً تَُمثل بها األلفاظ تمثٌبًل مرضًٌا

 

 

 

 الموة االنجازٌة وحالة المتلمً:

عناصر لؽوٌة وتداولٌة تُسهم فً تعدٌل الموة  إلنجازٌة لفعل اإلخبار بحسب توفرتختلؾ شدة الموة ا

كان خالً الذهن جاء الفعل  اإلنجازٌة ،وهذه الموة اإلنجازٌة للفعل الكبلمً تحددها حالة المتلمً، فإنْ 

استعمال المإكدات للفعل فإّن المتكلم ٌموم بتعدٌل خطابه ب أّي مإكدات، أّما إذا كان منكًرا من خالًٌا

هذه الفكرة عند العلماء العرب،وذلن عندما لسموا الخبر على ثبلثة  أصللدرجة إنكاره، ونجد وفمًا

خالً الذهن من  : الخبر االبتدابً: وفٌه ٌكون المخاطب(ٖ)على السٌاق وأحوال المخاطب اعتماًداأضرب 

من الحكم الذي ٌتضمنه الخبر، فبل ٌحتاج المتكلم فً هذا النوع من اإلخبار إلى استعمال أّي أداة من 

لطلبً: وفٌه ٌكون المخاطب متردًدا وشاًكا فً حكم الخبر أدوات التوكٌد، والضرب الثانً:الخبر ا

مإكدات؛ لٌرسخ ذلن عنده،أّما الثالث ْن ٌصل إلى الٌمٌن فً معرفته فٌستعٌن المتكلم ببعض الوطالبًا؛أل

له، فٌحتاج المتكلم فً مثل هذه الحالة إلى  طب عارفًا بالخبر منكًرافهو الخبر اإلنكاري: وفٌه ٌكون المخا

 مزٌد من المإكدات لتوكٌد الخبر له، وكلما زادت درجة إنكار المخاطب زاد المتكلم من أدوات التوكٌد .

ُسمً فً الدرس التداولً الحدٌث باالختبلؾ فً درجة شدة الؽرض من  وهذا التمسٌم تمسٌم تداولً،

، إذ ، وٌتولؾ على حال المتلمً، وهو ٌذكرنا بالحوار الذي دار بٌن الكندي وأبً العباس المبرد(ٗ)المول

خرى ة التً تؽٌرت شدتها من جملة إلى آإذ نظر الكندي إلى المحتوى المضوي دون النظر للموة اإلنجازٌ

فً العملٌة الخطابٌة، والمتكلم الحاذق هو الذي ٌدرن حال  حال المتلمً الذي ٌُعد لطبًا أساسًٌابحسب 

أوضح فٌه  ً ٌكون علٌها،ولد ذكر سٌرل مثاالً مخاَطبه فٌلجؤ إلى تعدٌل ملفوظه بحسب حالته الت

                                                           
ؿًغ ا٘غ٧ٜ ا٘خْخبؽا٦ٝ ٚ،خٙع٧ق ْٛخبش ا٢،٢ًٙ٘ا٘ٛن٢ل فؼش ٧166ٝهؼ ي٤ٙ ؿت٧ل ا٘ٛذبل: ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ  (1)

٠ـ(، 493)حٔنة ا٘غ٧ٜ ا٘ؼاؽ٥، فؼش ا٘ؼؿب٘ج ا٘فٛؿ٧ج  ٢ٛب تًغ٠ب، ٢خضؼ٧ؼ ا٢ٕ٘ايغ ا٘ٛٝن٧ٕج ٠179٦ّـ(، 792)ح
 .43-42،يٙٚ اً٘ٛب٦ٝا٘تالَج اً٘ؼت٧ج ٦ّ ،42٢

 .٧،172ٝهؼ: ٝهؼ٧ج ؤًّبل ا٘ٗالٚ اً٘بٛج (2)
 .131،، ٢ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ 171-171 ،٧ٚ٢ًٙ٘ٝهؼ: ْٛخبش ا (3)
 .97-96 ،٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة (4)
 يتغ اهلل ٜٓ ٜٓ يتغ اهلل ٔبئٚ، ٢ا ض٧د ٔبل ا٘ٗٝغ٥ ٘ٙٛتؼغ تإٟٝ ٧ؼ٣ ٦ّ ٗالٚ اً٘ؼة ضف٢ًا ٢ػٖ٘ ٦ّ ١٘٢ٔٚ: يتغ اهلل ٔبئٚ، ٢ا

ٜٓ اً٘ٛب٦ٝ ٛعخْٙج  ٜٓ األْ٘به ٢اضغث، ّب٘سٛٙج األ٤٘٢ اعتبؼ يٜ ا٧ٕ٘بٚ، ٢ا٘ذب٧ٝج ٜٛ ؼَٚ ي٤ٙ إ٘٘بئٚ، ٧ّس٧تٟ ا٘ٛتؼغ تإ ا
 .313-312،س٢اة يٜ ؿئال ؿبئل، ٢ا٘ذب٘ذج س٢اة يٜ اٝٗبؼ ٛٝٗؼ ٧ٔبٚ يتغ اهلل، ٧ٝهؼ: غالئل اإليسبؽ 
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لمال(، فالمحتوى االختبلؾ فً درجة الشدة هذه بموله: )السم أّن بٌل سرق المال( و )أظن أّن بٌل سرق ا

المضوي واحد فً الجملتٌن وهو )سرلة بٌل المال( لكن الموة االنجازٌة مختلفة ففً األولى أشد من 

 .(ٕ)،وبناًء على ذلن ندرن أّن الموة االنجازٌة ما هً إالّ درجة تزداد بزٌادة المعنى(ٔ)الثانٌة

الخبر االبتدابً ما جاء فً هذه  وَشملت اإلخبارٌات فً الممامات أضرب الخبر الثبلثة،فمن تمثبلت

صبٌح الوجه ملٌح الشٌبة،  فٌجده شًٌخاالممامة التً ٌصؾ فٌها المتكلم وفوده على الملن النضر بن كنانة

)نزلنا على الَخَوْرنَك والسَِّدٌر، وأنْخنا مطاٌا العزم بٌن روضٍة وؼدٌر، كرٌم النسب والفعال،فٌمول:)

ٌْضِة البلد، وَطوْ  دها الذي له بسفِحها أرفُع سنَد، فمالوا: هو النَّْضر بن ِكنانة، الُممْرَطس فسألنا عن بَ

سهام آرائه من أعّز ِكنانة، شٌٌخ لبِس عمائَم دهره الثالث، فهً على هامِة همتِّه تاُلَث، مْن شجرٍة 

 .(ٖ)ُمورلة النَّسب، مثمرٍة بٌانعِ ثمار الحَسب ...((

 ؼرًضا إنجازًٌا -بحسب سٌرل-الوصؾ، الذي ٌعدجاءت األفعال اإلخبارٌة مإدٌة لوة انجازٌة مفادها 

،واستعمل المتكلم الضرب االبتدابً للخبر وهو ما ٌُستؽنى فٌه عن (ٗ)شؤنه شؤن األؼراض األخرى

صٌؽة لؽوٌة مطابمة لحال سامعٍ تبدإه بالخبر ابتداءً  بوصفهمإكدات الحكم 
ق المتكلم هذا ، ولد سا(٘)

 .(ٙ)مما تفٌده به خالً الذهن مطلمًاالخبر من ؼٌر اللجوء إلى المإكد؛ ألّن المخاطب جاهٌل بهذا الخبر و

ثم ٌنجزسلسلة من األفعال الكبلمٌة المثبتة التً ؼرضها اإلخبارعن أموٍر جهلها المخاَطب 

 تلٌٍد وحدٌث:))فتجاذبنا أهداَب الحدٌث، وأتى بنوادَر حازْت من كّل لاببلً 

 المماُل إلى السؤال، عن الداعً لشّدِ رحاِل التَّرحال حتى فاض 

 فملُت: لَْحُط الدٌار من األْعٌان، وُعتُو الدهر، وَكلَُب الزمان 

 وفَْمُد كّل خٍل رلّت شمائله، إْن سألته تَهلََّل حتى  

 كأنن تعطٌه الذي أنَت سائله ...... 

 . (7)بجزٌل النعم((فدعا بالَدواة والملم وانعَم 

فادة السامع عن المإكدات؛  إل لم فً هذه الحادثة اللؽوٌة مخبًرا المخاَطب بمماصده مستؽنًٌااندفع المتك 

ٌجهله هو )الداعً للتهرحال عن الوطن(بدلٌل سإاله عنه، وجواب المخاَطب إنّما هو إخباٌر له،  أمًرا
                                                           

 .٧،97ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة  (1)
 .268 ،٧ٝهؼ: األًّبل االٝسبؽ٧ج(2)
.فعك٧ج ٕٛب٧ٛج 
 .273-372/ 2 ،ؼ٧ضبٝج األ٘تب (3)
 .٧،61ٝهؼ: األًّبل االٝسبؽ٧ج (4)
 .82ؤ.غ ي٧ؿ٤ ي٦ٙ اً٘ب٢ٗة، ،ً٘ؼت٧ج، اً٘ٛب٦ٝ ٢ا٘ت٧بٜ ٢ا٘تغ٧ى٧ٝهؼ:اْ٘ٛكل ٦ّ ي٢ٙٚ ا٘تالَج ا(5)
 .171 ،٧ٝهؼ: ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ (6)
 .375-2/374 ،ؼ٧ضبٝج األ٘تب(7)
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؛ (ٔ)ضمون الخبر، وهو ما ٌسمٌه الببلؼٌون )فابدة الخبر(والمعروؾ أنّه ٌإتى بالخبر إلفادة المخاَطب بم

ولهذا كان من أنواع الخبر االبتدابً بالنظر لحال المخاَطب الذي كان خالً الذهن من المحتوى الخبري 

للخبر، ولد وّظؾ فً كبلمه مجموعة من الصور  سٌورده المتكلم فهو كان متساببًل طالبًا الذي

،ومن ثمه (ٕ)المجازٌة؛لٌؤِسر المتلمً وٌإثر فٌه؛ فٌضمن بذلن تلمً السامع لخطابه على النحو الذي ٌرٌده

ٌظهر من خبلل ردة فعل لٌها من وصٍؾ وإخبار لتترن فعبًل تؤثٌرًٌاحممت هذه األفعال اإلخبارٌة ما ع

مترتب عن اإلخبار هنا كان تؤثًٌرا ار العطاء للمتكلم،وإكرام وفادته، فالتؤثٌر الالمخاَطب الذي تمثلباستدر

 .، بدلٌل لوله :)فدعا بالَدواة والملم وأنعَّم بجزٌل النعم(سلوكًٌا

))ولّما فَصلنا عْن المكان ،دعوُت الشٌَخ إلى منزلً لوله فً هذه الممامة: ومن الخبر االبتدابً أًٌضا 

إّن نَْفِسً ال تَِطٌُب بُممَام ،حتى أَفتمَد النَالَة والؽاُلم، لُْلُت: وما ذاَكٌاُحَمة العَْمرب؟ فَضَحَن بالَخان ،فمَاَل: 

حتى اْستَؽَرب، ولال:أّما النَالة فَرُكوبَتً التً َجرْت على أُْجَرتَها الُمخاَصمة ،وأّما الؽالُم فَخْصمً الذي 

ٌْتَه فً الَمْحَكَمة (( َرأ
(ٖ). 

عن أموٍر ُخفٌت على المخاَطب فراح ٌسؤل عنها  ار الواردة فً الخطاب أعبله كشفًااألخبإذ جاءت 

مض علٌه منها، ومن ثّم تحمٌك التواصل الكبلمً مع مخاَطبه ًرا له إلزالة ماؼَ ،فكان جواب المتكلم إخبا

 اَطب الذي كانللسٌاق وحال المخ جاء وفمًا، فالخبر هنا (ٗ)بتزوٌده بمعلوماٍت لم ٌُسبك له معرفتها

من المتكلم معرفة أموٍر ٌجهلها، لٌخبره األخٌر عنها لاببلً:)أّما النالة فركوبتً التً َجرْت على طالبًا

تمثل فً  (،محممًا بذلن لصًدا إخبارًٌاأجرتها المخاصمة ،وأّما الؽبلم فََخصمً الذي رأٌته فً المحكمة

المتكلم نمل الخبر  بلص بالنمل األمٌن للوالع؛ألنّ ،وتحمك شرط اإلخ(٘)َحمل المخاَطب على معرفة معٌنة

،ومن ثّم فمد ماثل المحتوى المضوي لهذه األفعال العالم (ٙ)لحالة موجودة فً الوالع بوصفه تمثٌبًل 

 ،مما ٌنبىء بنجاحها.(7)الخارجً

واحد؛ألّن المخاَطب ٍد بمإك مى الخبر الطلبً الذي ٌؤتً مإكًداولد ٌؤتً الخبر من الضرب الثانً والذي ٌس

فً حكم الخبر فٌكون بحاجة إلى ما ٌرسخ ذلن عنده، ومنه ما جاء فً الممامة الدٌرٌة  ٌكون شاًكا متردًدا

)اْصؽُوا ٌا : )مصه على الناس لاببًل لنموال الترن،التً أخرجها بصورة ُحلم أبصره البطل فً منامه فراح ٌ
                                                           

 .166 ،٧ٝهؼ: ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ(1)
 .٢١ْ249ٚ ٢ا٘خإك٧ل،٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج، ٕٛبؼتبح ٦ّ ا٘ٛ (2)
 44،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٧ٝٛ٧٘ج  (3)
،٢خض٧ٙل ا٘عنبة ا٘ٛؿؼض٦ ٦ّ م٢ء 87 ،ٔغ٢ؼ يٛؼاٜ،٦٘٢ ٢ا٘ضسبس٦ ٦ّ ا٘عنبة إ٘ؼآ٦ٝ ٧ٝهؼ: ا٘تًغ ا٘خغا(4)

 118ا٘ٝهؼ٧ج ا٘خغا٧٘٢ج ،
 .1212اغؼ٧ؾ ٕٛت٢ل  ، ،٧ٝهؼ: ٦ّ خغا٧٘٢بح إ٘كغ  (5)
  .217 ،إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى٧ٝهؼ:(6)
 .57 ،٧ٝهؼ: األًّبل اإلٝسبؽ٧ج (7)



 .............................................. االفعال الكالمٌة فً الممامات العثمانٌة.... الثانًالفصل 
 

7٘ 
 

تململْت، وأهوٌةً نوم وهً: إنًّ عاٌنُت تالاًل تزلزلْت، وجباالً ِسنَة المحافَل الموم لعجائِب ما رأٌتُه فً 

اج ُمْرتفعٍ بٌن األَْوج  ، وبرولًاتماَصعَتْ تعاسفْت ورٌاًحا تزاحمْت.... فلم أدِر إالّ وأنا فوق بَْحٍر عجَّ

 . (ٔ)واألمواج((

له،فؤلمى خبره المتمثل أراد المتكلم اإلخبارعن والعة حدثت معه فً عالم النوم علّه ٌجد من ٌُعبّرها 

بموله:)إنٌّعاٌنُت....( مإكداً بالرؼم من أّن حال المخاَطب ٌمتضً الخبر االبتدابً؛ألنّه جاهٌل بما سٌُلمى 

إلٌه،واعتماد المتكلم لهذا الصنؾ من اإلخبار لعلّه راجٌع إلى أّن فً رإٌاه من العَجب الكثٌر،وهً من 

،وهو ما مَهد له بموله:) اصؽوا ٌا محافل الموم لعجابب ما نادًرا ما تحدثالرإى التً لد تكون للٌلة وربّ 

ما أنّه العبللة فً صدق لابلها والسٌّ  (،ومن ثّم لد ٌكون سامعها متردًدا فً لبول تصدٌمها شاًكارأٌتُ 

الصٌؽة إلناع الممابل بصدق دعواه مصطفًٌا تربط بٌن المخاَطب والمتكلم، ومن ثّم ٌسعىاألخٌرإلى 

بإدراجه عنصًرا لؽوًٌا توكٌدًٌا متمثبًل (ٕ)المطابمة لحال المتلمً المتردد والطالب لمعرفة الحمٌمةاللؽوٌة 

حسب –،التً تحمك االختبلؾ والتباٌن فً درجة الشدة للؽرض المتضمن فً المول(ٖ)باألداةالتوكٌدٌة)إّن(

)المخاطبٌن ( على  تمثل فً ازدحام الناس نتج عن هذا الفعل اإلخباري فعٌل تؤثٌريٌ  ولد-حسب سٌرل

 المتكلم وسماعهم له.

بما أفاضت به تلن المرأة عن مكنون شكواها وما عبلها من ظلٍم  وٌؤتً هذا الضرب من الخبر أًٌضا

:))إننً امرأةٌ ِمن وتعسؾ من زوجها وذلن فً حدٌثها المنعمد مع لاضً الصعٌد فً هذه الممامة لابلةً 

،لَْد َخَطبنً إلى َوالدتً العَجوز، َرجٌل ٌَدَّعً أنّه من أصحاب الكنُوز، ولَْد َكرائِم العَمائل ، وِكرام المبائِل 

، فلّما حضرُت إلى بٌتِه وجدتُه كبٌِت العنكبوت،ال َوْلفًا ،وصّرفنً فً بٌتِه عٌنًا ووصفًا َجعَل كّل ماِله ِلً

 .(ٗ)شًَء فٌه من األثاث والموت ،..((

ما ٌخدم لضٌتها التً أفصحت عنها وبما ٌوجب االلتفات إلى تفتتح المتكلمة خطابها بعرض دعواها ب

مإكدة مثّلها لولها  وإثارة استعطافه، استجلبت أخباًراشكواها ؼاٌة االلتفات ؛ولتوؼل فً استمالة الماضً 

: إننً امرأةٌ من كرام العمابل / لد خطبنً ../ لد جعل ..،كانت بمثابة جواب عن سإال الماضً لها 

                                                           
 .278،إ٘ٛبٛج ا٘غ٧ؼ٧ج  ٚ،1897،)يٙٚ اإلٝفبء ٢اً٘ؼ٢ل(،األة ٧٢٘ؾ ف٧ع٢ ا٧٘ؿ٢ي٦  ٗخبة يٙٚ األغة (1)

:ا٘ؿ٧ؼ ت٧ُؼ ٠غا٧ج ٢ال يٙٚ ّال )ٔٙل(، خًبؿِ  11/566،* خٕٕٙل: ا٘مؼة ٦ّ األؼل تفغث ، ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة
، خٕبكًْح، إَِ٘كى ا٘مؼة تفغث ٢٠٢ مٚٓ ا٘ف٦ء ا٤٘  (َيِؿِ)245/،٧9ذ١٧ٝب ف٦ء ٢ال ١ْٔ٢٧ب ، ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة

 )َِٔكى(.  8/275 ،ا٘ف٦ء تفغث ٢ٔ٢ث، ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة
 .٧،83ٝهؼ: اْ٘ٛكل ٦ّ ي٢ٙٚ ا٘تالَج  (2)
 .1/261ّبمل كب٘ص ا٘ؿبٛؼائ٦، . غ ،٘ٝض٢، ٢ًٛب٦ٝ ا393ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ  ٧ٝهؼ:(3)
 .31ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ،إ٘ٛبٛج ا٘ك٧ًغ٧ج ، (4)
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 عنطرٌك، وهذا العرض له أهمٌة لصوى فً إحراز استمالة الماضً (ٔ)وراَءِن ٌا ِعصام؟(( لاببلً:)) ما

، فجاء استعمال التوكٌد فً هذا السٌاق ؛لتمدٌم الخبر بموة (ٕ)فً صورة لابلة لئلٌحاء بالثمة لنفسهاتمدٌمها 

له  اللؽة وتوظٌفها توظٌفًا دلٌمًامار طالات وجعله ٌحمل معه التسلٌم ِلما ٌُمال، إذ عرفت المتكلمة أّن استث

أثٌر فاعل وجوهري فً تحمٌك االستمالة ؛ذلن أّن ))األسالٌب ومهارات البٌان والتبٌٌن تموي الحجج 

مخاَطب ، وهذا التؤثٌر بدا حٌنما استمع ال(ٖ)وتزٌد فاعلٌتها، أّي تعمل لمصلحة التؤثٌر واإللناع ((

بما أفصح عنه سٌاق مر ؼبلمه بإحضار زوجها على الفو،ته فؤوأوالها عناٌ )الماضً( إلى شكواها جًٌدا

 . (ٗ)النص البلحك

بالحكم ؼٌر أنّه  ري الذي ٌكون فٌه المخاَطب عالًماما ٌسمى بالخبر اإلنكا ومن أضرب الخبر أًٌضا

،وكلما (٘)ٌنكره؛لذا ٌحتاج فٌه المتكلم إلى مزٌٍد من المإكدات لدفع إنكاره واألخذ بحكم الخبر الملمى إلٌه

زاد إنكار المخاَطب زاد المتكلم من أدوات التوكٌد لذلن فإّن الخبر اإلنكاري ٌضم أكثر من أداة توكٌدٌة 

،ومما جاءمن هذا الضربمول الماضٌلذلن (ٙ)اوٌختلؾ عددها بحسب درجة إنكار المتلمً للخبر لوةً وضعفً 

ن لَْد أثمَت بَحْبِسَن هذه الُحّرة! ))ٌا هذا،إنّ :س ابنته وألعدها عن الزواج لاببًل الماضٌلذلن الرجل الذي حب

 .(7)أّما َسِمْعَت أّن امرأةً َدَخلْت النار فً ِهرة؟!((

هوالفعل )أثمت (؛إلخبار المخاطب عن شًء ال ٌجهله إنّما ٌنكره، فإلعاد  استعمل المتكلم عمبًل كبلمًٌا

الفتاة عن الزواج من األمور المنهً عنها التً ٌؤثم علٌها فاعلها، وهذا الفعل من الوجهة التداولٌة فعل 

للوالع،ولد  إكد صدق ولوعه،فٌكون بذلن مطابمًاكبلمً طابك شروط اإلنجاز؛لتضمنه لرابن وشواهد ت

،وبما أّن (8)ستند المتكلم فٌه إلى المتداول من المعهود الذهنً الذي مجاله الكتاب والسنة النبوٌةا

فمد المخاَطب عارٌؾ بذلن؛ألنّه ٌتشاطر مع المتكلم البٌبة الثمافٌة والدٌنٌة نفسها،لكنه منكٌر لمضمونه؛لذا 

بؤكثر من أداة توكٌدٌة حتى ٌحصن كبلمه وٌدفع مخاَطبه إلى  ألمى المتكلم خبره هذا مإكًدا

                                                           
 ْٝؿٟ. (1)
 .175-٦ّ174 تالَج ا٘ضسبر ،ٝض٢ ٕٛبؼتج تال٧َج ضسبس٧ج ٘خض٧ٙل ا٘عنبتبح ،غ. ٛضٛغ ٛفتبل ، ٧ٝهؼ:(2)
 .69الؿخغالل ا٘ضسبس٦ ا٘خغا٦٘٢ ٢آ٧٘بح افخُبٟ٘ "تضد"، غ. ؼم٢اٜ ا٘ؼٔت٦،  ٧ٝهؼ: ا(3)
 .31ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ،٧ٝهؼ:  (4)
 .171 ،٧ٝهؼ: ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ (5)
، غؼاؿج خنت٧ٕ٧ج ألؿب٧٘ة ا٘خإذ٧ؼ ٢اإلٔٝبو ا٘ضسبس٦ ٦ّ ا٘عنبة ٧ٝهؼ: خض٧ٙل ا٘عنبة ٦ّ م٢ء ٝهؼ٧ج ؤضغاد اُ٘ٙج(6)

 .83،، ٢اْ٘ٛكل ٦ّ ي٢ٙٚ ا٘تالَج 177-176 ، ٛض٢ٛغ يٗبفجا٘ٝؿ٥٢ ٦ّ إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ ،
 .111،ؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘ك٢ؼ٧ج ٛسٛى ا٘تض (7)
، ؿ٢ؼث  9ّٕغ ٢ؼغح آ٧بح ٗذ٧ؼث ٦ّ إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ خضد ي٤ٙ ا٘ؽ٢ار ١ٝٛب ٛب سبء ٦ّ ٢ٟٔ٘ خًب٤٘: ٦ّ ؿ٢ؼث ا٢ٝ٘ؼ /(8)

٢ٟٔ٘: )اػا عنة ا٧٘ٗٚ ٜٛ خؼم٢ٜ غ٧ٟٝ ٢عٕٟٙ  ،٢ؼ٥٢ يٜ ؼؿ٢ل اهلل  11، ٢ا٘ؼيغ/7، ٢ا٘ؼ٢ٚ/3، ٢ا٘تٕؼث/5ا٘ٝؿبء/
 .5/347،ا٘ٗب٦ّ ٘ٙف٧ظ ا٦ٝ٧ٙٗ٘ ،ّؽ٢س٢ٞ، ؤاّل خ٢ًْٙا خٜٗ ّخٝج ٦ّ األؼل ٢ّؿبْغ يؼ٧ل(
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ازٌة لهذا الخبر التً ،مما عزز الموة اإلنج(ٕ)،فوّظؾ لذلكمإكدٌن:المورفٌم )إّن(،والمورفٌم)لد((ٔ)لبوله

تمثل بإلناع الرجل تزوٌج الفتاة واطبلق حبسها،ناهٌن عن استعمال الحجة الوالعٌة  منحته بعًدا حجاجًٌا

ابمة فكان الفعل ،مما أدى إلى التؤثٌر بالمخاطب وإلناعه،أّما اتجاه المطلة بحادثة حبس المرأة لهرةالمتمث

للموضوع الذي خصه المتكلم ،فالحدث الذي تضّمنه الخطاب والُع مشهود  اإلخباري مطابمًا

 .،مما ٌجعل انجاز الفعل ناجًحاولهبحص

ٌحدثه مصوًرا له فمره فً منامه ،فراح  بصر شخًصا نًٌراو لول المتكلم بعد أّن أومما جاء على هذا النح

ٌٍْر على ُصورة األَسَ له احتٌاجه لدار لاببًل  وعارًضا د ،ٌسوس المعالً بالرأي االََسد،بَهً :))وإذا بنَ

ٌَْل لً: هذا ِشَهاُب اآلفاق ،.....فمُْلُت:اإلْشَراق تاهلل إنًّ لُمْحتاٌج إلى  ،َرِضً األْخالق ،فمُْلُت وَمْن ذا ،فِم

ٌَْس لً َمأَوى ِسوى الفََضا ،َدار، ٌْنُالمََضا ولَ لتُ وأنا َرِه ي،ولِدْمُت  فَعَوَّ على َعْرِض أْمِري ،وإذاعِة ِسّرِ

ٌُْت له ما اللٌُت من  عََدِم الَمأوى ،فأَخذَ البَرا  ،وما أنا بِِه ِمن البَلوى ،لِ  ألمعلى ذلن النٌِّر الَوضَّا  ،وأْبَد

من األلَوا ،وَرلّم بأْحَسِن إْفَصا  ،إنَّنً ألَِهبَنَّن َمْنِزلَةً فً َمنَاِزِل المََمر،وأحلنّن َمَحالً تَْستَمُر بِه  لَْوًحا

 .(ٖ)على َسائِر البََشر((

وجاء هذا مفاده )احتٌاجه إلى دار( فً لوله: )تاهلل إنًّ لمحتاٌج إلى دار( ساق المتكلم للمخاَطب خبًرا

له، لكنّه صاؼه  ٌم به لبل تبلٌؽه حتى ٌكون منكًرابالرؼم من أّن المخاَطب لم ٌكن لدٌه علكارًٌا الخبر إن

؛لٌبث (ٗ)بموة إنجازٌة عالٌة تمثلت بتوظٌفه ثبلثة مإكدات:المسم ،وحرؾ التوكٌد)إّن(،والم التوكٌد

منكًرا؛لذا ساق هذا مد ٌكون للمخاَطب صدله، إذ لد ٌُنكر علٌه ذلن أو كما ٌتصور هو أنّالمخاَطب

،ومن الٌمبل معها النماش بالتوكٌدات؛ِلما ٌحمله التوكٌد من أثر فً توثٌك الخبروتمدٌمه بموة الخبرموشًحا

،ودفعه إلى االلتناع بمبول (٘)ثم ّضمان حسن تلمٌه وأثره فً نفس السامع لحسم الشن والتردد من ذهنه

:)ألهبنّن ماًمنتخبًا األسلوب نفسه فً الخطاب لاببًل أضحى متكل طلبه،ولد جاء الرّد من المخاَطب الذي

أعلى درجات  ى سابر البشر(،فكان خطابهُ حامبًل تستمر به عل ،وأحلنّن محبًل منزلةً فً منازل الممر

توكٌدٌة أضافت لًٌما مضاعفة لملفوظه،مما أحدث أثًرا واضًحا فً ذات مدالٌل بتضمٌنّه صٌؽًاالتوكٌد

 ،بدلٌل لوله:)َهّزنً الطرب،واعترانً العَجب(.االمتكلم الذي صار مخاَطبً 
                                                           

 .83 ،٧ٝهؼ: اْ٘ٛكل ٦ّ ي٢ٙٚ ا٘تالَج (1)
 ، ٢ا٘س٠4/444٤ٝـ( ،  686ؼم٦ ا٘غ٧ٜ تٜ ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ االؿخؼتبػ٥ )ح،٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج  (2)

 .3/268، ٢ 1/261 ،، ٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض393٢ا٘غا٦ٝ 
اٛؼؤث يػتح تؿتة ٠ؼث ؼتنخ١ب ّٙٚ خن١ًٛب ٢ؿٙٚ ٢اٟ٘ ٤ٙ اهلل ي٧ٟٙ ٠٢ػٞ ا٘ضبغذج ٢ؼغح ٦ّ ٢ٔل ا٘ؼؿ٢ل )ك ٜٓ ( ٦ّ ؤ

 .16/922ا٘ؿ٧غ ا٘تؼ٢سؼغ٥ ،ٛبخح، ٧ٝهؼ: سبٛى ؤضبغ٧د ا٘ف٧ًج ٢٘ٚ خغي١ب خإٗل ٜٛ عفبـ األؼل ضخ٤ 
 .279 ،ٗخبة يٙٚ األغة، إ٘ٛبٛج ا٘غ٧ؼ٧ج (3)
 .4/135،  1/261،1/295،،٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٧،128،393٢ٝهؼ: ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ  (4)
 .237يتغ اهلل ك٢٘ج ، ،ٜ ٜٛ عالل ؤ٠ٚ عكبئكٟ األؿ٢ٙت٧ج ٧ٝهؼ: ا٘ضسبر ٦ّ إ٘ؼآ (5)
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الممامً  على وفمالسٌاقفٌه  لمد تواتر الخبر بؤضربه الثبلثة فً الممامات ولد اختلفت درجات التوكٌد 

من مضمون الخبر، كما أّن الخبر لم ٌؤِت  المتكلم الشعورٌة والنفسٌة أًٌضا حالةو مولؾ السامع و

لؽرض اإلفادة فمط بل لد ٌؤتً لؽاٌات وأؼراض أخرى ٌمتضٌها الممام ،وعلٌه فإّن ما جاء به علماإنا 

المدماء فً لضٌة الخبر الٌختلؾ عما جاء به الدرس التداولً الحدٌث فً مجال اإلخبارٌات التً جاء بها 

 اوستن و سٌرل .

 

 

 هات:التوجٌثانًٌا

،فً حٌن لابله بعضهم (ٔ)(عند أكثر الباحثٌنDirectivesلمصطلح اإلنكلٌزي)وتماببل

،وهً))تضم كّل األفعال الكبلمٌة الدالة على الطلب بؽض النظر عن (ٕ()بـ)الطلبٌات(و)األمرٌات

 ،وؼرضها اإلنجازي محاولة المتكلم توجٌه المخاطب إلى فعل شًٍء ما بدرجات متفاوتة من(ٖ)صٌؽتها((

ولو بدرجات متفاوتة  ع من األفعال الكبلمٌة ٌُعد ضؽًطا؛لذلن فإّن الخطاب مع هذا النو(ٗ)اللٌن والشدة

 ،واختبلؾ تلن الدرجات راجع إلى مولع كّل من المتكلم والمخاَطب بالنسبةِ (٘)على المرَسل إلٌه

لبلمتثال))تكون نتٌجة الفعل  العلو والمدرة وكان المخاَطب مهٌبً بصفات ا لآلخر،فكلّما كان المتكلم متصفًا

تُمثل سلطة المرِسل  ،وٌكون انجاز الفعل أسرع،إذ(ٙ)التوجٌهً ملزمة للمرَسل إلٌه عبر سلطة المرِسل((

جهة المنفعة اإلنجازٌة التً متى ما كانت  فعل التوجٌه لوته اإلنجازٌة،فضبًلعنفً إعطاء  مهًما عنصًرا

ن كانت باتجاه المرَسل إلٌه كان التوجٌه مستحب اإلنجاز مندوب ،وإاباتجاه المرِسل كان التوجٌه واجبً 

،واتجاه المطابمة فٌها من العالم إلى الكلمات،والمحتوى المضوي فعل مستمبلً مطلوب من (7)اإلٌماع

،أّما شرط اإلخبلص فٌتمثل بإرادة المتكلم ورؼبته الصادلة فً توجٌه (8)المخاَطب تحمٌمه

                                                           
،٢آّبٓ 76،٘ٙخغا٧٘٢ج،٢إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ 218، خؼسٛج: ؿ٧ًغ اُ٘ب٢،٦ٛٝاُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى ٧ٝهؼ:إً٘ٙ(1)

 .214 ،62 ،٢األًّبل اإلٝسبؽ٧ج49،79سغ٧غث
اً٘ٛبكؼ٧ٜ ٢ا٘تال٧٧َٜ ،٢ٝهؼ٧ج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج ت٧ٜ ّالؿْج اُ٘ٙج 66  ،٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ٜٛ ؤ٢ؿخٜ ا٤٘ ٢َْ٘ٛبٜ (2)

 .516، اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج ،31٢ ،اً٘ؼة
 .111 ،آّبٓ سغ٧غث(3)
 .333 ،٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج ؤٗؿ٢ْؼغ،٢ ا79 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (4)
 .٧،322ٝهؼ اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة (5)
 ،324ْٝؿٟ  (6)
٧ٚ غؼاؿج ٦ّ م٢ء خغا٧٘٢بح ، ٢االؿخؼاخ٧س٧ج ا٘خ٢س٧١٧ج ٦ّ ؿ٢ؼث ٛؼ٧322ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة (7)

 .7غ.٤ٛ٘ يتغ إ٘بغؼ ع٧ٝبة، ،ا٘عنبة
 .82 ،٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة (8)
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تعبٌر عن رؼبة فً أن ٌنفذ المتلمً ما وجه له من عمل ،وهً خاضعة لتنفٌذ  ،فكّل توجٌه هو(ٔ)المخاطب

ا ٌوجهه إلٌه خاطب ِلمَ ،وتُمثل استجابة الم(ٕ)المخاَطب ؛فٌمكن أن تُطاع وٌُخضع لها أو تُهمل وتُستنكر

 المتكلم )الفعل التؤثٌري(.

وٌددددددددددددددددخل ضدددددددددددددددمن هدددددددددددددددذا الندددددددددددددددوع مدددددددددددددددن األفعدددددددددددددددال االسدددددددددددددددتفهام،واألمر،والنهً، 

 .(ٖ)واإلذن،والدعوة،والنصح....واألفعال التً جعلها أوستن ضمن أفعال السلون جمٌعهاوالرجاء،

 وٌتمٌز الخطاب فٌها بتمدٌم التوجٌه على التؤدب؛ألّن المتكلم ٌولً عناٌته لتبلٌػ ؼرضه ولصده الخطابً

بلٌػ المحتوى من التؤدب التعاملً والتهذٌب الخطابً؛الّن تباستعمال طرٌمة مباشرة، متجاوًزا جانبًا 

؛ لذا فإّن الطابع الرسمً ٌطؽى على هذا النوع من األفعال،وهذا (ٗ)ٌشكل المرتبة األولى فً هذه األفعال

 ٌضمن االحتراز من حصول سوء الفهم والتؤوٌل الخاطا.

ن األفعال، وٌكون من وفً التوجٌه ٌُكلؾ المتكلم المخاطب بعمل ما أو إبعاده عنه فٌلجؤ إلى هذا الشكل م

 : خبلل عدة أسالٌب

 : التوجٌه باألمر -ٔ

أنّه  صٌؽة أو لول  فهُ العلوي ذاكًراولد عرّ (٘)األمر طلب إٌماع الفعل على وجه االستعبلء مع اإللزام

،وله كٌانات كثٌرة منها:صٌؽة "افعْل" (ٙ)خر على وجه االستعبلءتدعاء الفعل من جهة اآلٌنبا على اس

ٌَى ُخذِ كموله تعالى: ) ةٍ  ٌَا ٌَْح ِلٌُْنِفْك ذُو َسعٍَة ِمْن ،وصٌؽة ِلتفعْل كموله تعالى: )ٕٔ( مرٌم/اْلِكتَاَب بِمُوه

ٌْتُمْ ، واسم الفعل كموله تعالى: )7( الطبلق/َسعَتِهِ  ُكْم َمْن َضله إَِذا اْهتََد ٌُْكْم أَْنفَُسُكْم اَل ٌَُضر  ( َعلَ

ٌِْن إِْحَسانًا)،والمصدر النابب عن فعل األمر كموله تعالى: ٘ٓٔالمابدة/  (.7)8ٖ( البمرة/َوبِاْلَواِلَد

أّما فً الدرس التداولً الحدٌث فٌمثل األمر))رؼبة المتكلم فً إٌماع المخاَطب للمحتوى المضوي 

على وجه االستعبلء،  ها المرِسل من المرَسل إلٌه فعبًل عنه بصٌػ طلبٌة ٌطلب ب ،معبًرا(8)وإرادته لذلن((

وهو كونه فً مرتبة أعلى من  وضع ٌخوله باألمر وٌجعله آمًرا فًاالستعبلء، وٌجب أن ٌكون المتكلم 

                                                           
 . ٧،79ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث  (1)
 .  322،،٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 155،، ٢ا٘عنبة خٛذ٧ٌل ً٘ٙب٘ٚ 221-217 ،٧ٝهؼ: إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى (2)
 .349،ا٘عنبة  بح،٢اؿخؼاخ٧س٧،79ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث  (3)
 .323 – ٧،322ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة  (4)
 .79ٛض٢ٛغ اضٛغ ٝضٙج ، ،٦ّ ا٘تالَج اً٘ؼت٧ج، يٙٚ اً٘ٛب٧٦ٝٝهؼ:  (5)
 – 281/ 3 ٠ـ(، 745)ح٧ض٤٧ تٜ ضٛؽث ا٥٢ًٙ٘ ،ؼاؼ ا٘تالَج ٢ي٢ٙٚ ضٕبئٓ اإليسبؽألؿا٘ٛخمٜٛ  ا٘نؼاؽ٧ٝهؼ: (6)

282 . 
 . 76 – 75غ.يتغ اً٘ؽ٧ؽ يخ٧ٓ ، ،٦ّ ا٘تالَج اً٘ؼت٧ج ،يٙٚ اً٘ٛب٦ٝ، 79٢ ،٧ٝهؼ: س٢ا٠ؼ ا٘تالَج (7)
 .192،غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج (8)
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بالنظر (ٔ)المخاَطب فٌدفعه إلى تبنً سلون أو المٌام بعمل ما وهذا ٌكسب األمر العدٌد من المٌم التداولٌة

 ،فالعبللة التخاطبٌة فً األمر بٌن المتكلم والمخاطب(ٕ)إلى حالة المتكلم أو منزلته ممارنة مع المخاَطب

 ؛وعلى أساس هذه(ٖ)ٌعتمده المتكلم ٌكون والعًٌا أو اعتبارًٌا أن وهذا التراتب إّما تراتبٌةهً عبللة 

تساوٌا فً الرتبة،  إذاتبة من المخاطب ،أو التماًساإذا كان المتكلم أعلى ر ّما أمًراالعبللة  تكون الصٌؽة إ

من  من الخطاب التً تُعد لرٌنة أًٌضا ،ناهٌن عن جهة المنفعة(ٗ)أو دعاًء أذا خضع المتكلم للمخاطب

، وان كانت باتجاه المرسل والتً متى ما كانت باتجاه المرِسل كان األمر واجبًا لرابن معرفة حكم األمر،

ٌمثله انصٌاع  ل التؤثٌر فعادةً ما ٌكون تؤثًٌرا سلوكًٌا،أّما فع(٘)إلٌه كان األمر للندب أو النصح واإلرشاد

 .(ٙ)أم ؼٌر ممتنع طلوب منه سواء كان ممتنعًااز ما مالمخاَطب إلنج

ومما جاء فً الممامات من ممولة األمر مع توفر االستعبلء ،وتوجه المنفعة للمتكلم لوله فً هذه 

ٌْن، إلى أْن ٌأتً هللا بالفتحِ الُمبٌن، الممامة: ))خْذ هذه الخمس الِمئٌِن وَدْع الفتاة عندي فً لراٍر َمِك

 .(7)على رؼِمه((فأذعَن الشٌخ لحكِمه 

المدعى علٌه بعدما جاءته  ا الصرٌحة على لسان الماضً موجًها،دْع( بصٌؽتهاألمر)خذ ملفوظاتجاءت 

إٌاه بهذا الفعل،وإفادة اإللزام  أن ٌحكم بٌنهما،ملزًما طالبةً  ابنة األخٌر تشكو إلٌه ما ٌنتابها منه من ظلمٍ 

لطة على المرَسل إلٌه،ألنّه فً ممام ٌإهله إلصدار عن مرِسٍل له الس امتؤتٌة من كون التوجٌه صادرً 

،وهذا النوع من الخطاب (8)األمر كونه )لاضً المدٌنة( وهذا من الشروط الُمعّدة إلنجازٌة فعل األمر

ٌرد بصٌػ صرٌحة ذات وضوحٍ كاٍؾ ٌبعدها عن حموالت داللٌة أخرى لد تخرج الخطاب من هدفه 

التؤثٌري الحاصل فً الخارج المتمثل بحمل المخاَطب على تحمٌك المحتوى ،ولد تحمك الفعل (9)المباشر

المضوي بانصٌاع المخاَطب لؤلمر وإن كان ؼٌر ممتنعٍ، بدلٌل المول:)فؤذعن الشٌخ إلى أمره على 

                                                           
، ٢ٕٛبٛبح تغ٧ى ا٘ؽٛبٜ ا١٘ٛػا٦ٝ 193 –1 92،،٢غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج ٧75ٝهؼ: ٦ّ ا٘تالَج اً٘ؼت٧ج ،يٙٚ اً٘ٛب٦ٝ (1)

 .235 ٗؼّب٥٢ تٜ غ٢ٛج،،غؼاؿج خغا٧٘٢ج "ؤنؼ٢ضج غٗخ٢ؼاٞ"
 . 115 ،هؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة٧ٝ (2)
 .٧،192ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج  (3)
 .342 ،، ٢ اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة214 ،، ٢غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج 116 ،٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة (4)
 .343 ،٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة (5)
 .٧،192ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج (6)
 .111،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘ك٢ؼ٧ج  (7)
 .22 ،٧ٝهؼ: ٝهؼ٧ج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج (8)
غ.ٛؼخم٤ ستبؼ خ٧ْٗؼ ا٘خغا٦٘٢ يٝغ إ٘ب٧٧ٝ٢ٜٝ ،: ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘عنبة إ٘ب٦ٝ٢ٝ ٔؼاءث اؿخٗفب٧ّج ٧ٙ٘ٝهؼ (9)

 51،ٗبهٚ 
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فً عمل األمر  من وجوه التؤثٌر لٌس شرًطا الزًما وجًها ّن االلتناع بوصفه: إرْؼمِه(،مما ٌإكد المول

 .(ٔ)لسلون المطلوب من المخاَطبلٌكون ا

ٌفةً علٌهم فً ما جاء على لسان الملن)دمحم بكداش( لجنده بعد تولٌة صهره خل ومن تمثبلت األمر أًٌضا

)فكونوا له خٌَر رعٌٍة بالسّمع والطاعة فً جمٌع األَحوال، ٌكْن لكم بالبّر والمواالة :)هذه الممامة لاببًل 

 .(ٕ)خٌَر وال((

تتكون حمولته الداللٌة من لوة انجازٌة حرفٌة مباشرة  )كونوا له خٌَر رعٌة( ٌمثل فعبًل انجازًٌا فموله:

تمثلت باألمر بداللة لرٌنة فعل األمر )كونوا(،ولد عّضد هذا األمر سلطة المتكلم فهو لابد عسكري وهو 

متكلم عبللة سلطوٌة بٌن ال ، والمخاَطب جنده وتحت سلطته؛وألّن العبللة(ٖ)ملن الجزابر فً تلن الحمبة

للمخاَطب ،أّما المنفعة فً هذا الخطاب فهً متبادلة بٌنهما،فمنفعة المرِسل  والمخاَطب كان األمر ملزًما

تتمثل فً تنفٌذ المرَسل إلٌه أوامره فً المستمبل فٌإخذ لصده الذي انطوى علٌه خطابه فً فعل المرَسل 

ون له خٌر مؤمور فٌحمك منفعته من خبلل تحمك رضا اآلمر علٌه فٌكأّما ال(ٗ)إلٌه الذي سٌؤتً به مستمببًل 

فً لوله: )ٌكن لكم بالبّرِ والمواالة خٌَر وال(، وهذا لد منح الفعل التوجٌهً لوة  خلٌفة، وٌبدو ذلن جلًٌا

ر لتنفٌذ األم عل ٌُسهم فً َمنح المخاَطب حافًزاأنجازٌة أكبر ،فذكر المنفعة المترتبة على المٌام بالف

بؤرٌحٌة تامة مما ٌجعل إمكانٌة التؤثٌر فٌه لابلة للتحمك بدرجة عالٌة ؛ألّن مخالفته لممتضى الفعل 

،إذ استجاب المخاَطبون للفعل  ظ فً الحدث الكبلمً المذكور آنفًاالتوجٌهً تحرمه منفعته،وهذا ما ٌلح

 .بتنفٌذ األمر : )أْن نَْعم(،فَحمل كبلمهم وعًدابدلٌل لولهم

األمر بصورة المصدر النابب عن الفعل وذلن فً هذه الممامة التً تُظهر لول الماضً للفتاة التً وجاء 

 واها لاببًل أن أكبر شكواها ورّق لبل ها من ظلم،فما كان من الماضً إالّ جاءته تشكو إلٌه ما ولع علٌ

 .(٘)((! فإّن مع العُْسر ٌُْسًرا صبًراٌاأّمة هللا:))لها

تواه ،ومح(ٙ)للداللة على األمر فـ )صبًرا( مصدر والع بداًل عن فعله المحذوؾ )اصبري(وجوبًا 

،وهذا نصح ،بمعنى أّن األمر دال فٌه على النصح واإلرشاد؛ألّن المضوي فِْعل المخاَطب شٌبًا مستمببًل 

لفرج والنجاة مما هو نفعٌة الخطاب تعود على المخاَطب الذي متى ما التزم بالفعل )الصبر( توصل إلى ا
                                                           

 .٧،192ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج  (1)
 .211،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج  (2)
 .234كب٘ص يتبغ، ،ٝهؼ: ا٘سؽائؼ عالل ا٘ضٗٚ ا٘خؼ٦ٗ ٧ (3)
 .337اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة، ٧ٝهؼ:  (4)
ٟا٢٘يغ اػا ٗبٜ ٔتٟٙ نٙة، ٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ )ًَٚ ، ٢٘ؿبٜ اً٘ؼة 516 ،، ٢ا٘س٤ٝ ا٘غا234٦ٝ/  4 ،ٜٛ ًٛب٦ٝ  )َٝ
 .235/ 4،)ًَٝٚ(،٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢  12/579،
 .111-99 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ،إ٘ٛبٛج ا٘ك٢ؼ٧ج(5)
 .2/143 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ (6)
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من الفعل الصرٌح )اصبري(فً هذا السٌاق؛ألّن  المصدر النابب عن فعل األمر بدالً فٌه،وانتخاب صٌؽة 

 (ٔ)من المبالؽة والموة ِلما تحمله من اختزال هو خصٌصة األمر المإكد الممتضً للحذؾ افٌها نوعً 

ع للتجدد والحدث الذي ٌكون ما تحمله من إبانة لمصد اللزوم والدوام بحذؾ ما هو موضو فضبًلعن

بمٌود الصٌػ المتعددة والزمن والفاعل الذي ٌشتت تعلك الؽرض ،فً حٌن ال ٌتعلك المصدر إالّ مكببًل 

اَطبة؛ لذا ،فتناؼم استعمالها مع لصد المتكلم الذي أراد زرع الثمة والطمؤنٌنة فً نفس المخ(ٕ)بالحدث

ٌمكن المول أّن الؽاٌة من األمر هنا َمْنح المخاَطب االطمبنان النفسً إلبعاد  روح الٌؤس واالنكسار 

؛لٌزٌد (فإّن مع العسر ٌسرا):عنه،وزاد على ذلن أنّه ضّمن خطابه بالتباٍس من الذكر الحكٌم بموله 

 من هذه الطمؤنٌنة ولٌرفع الروح المعنوٌة عند متلمٌه. 

ومنها ستعمل األمر بؤكثر من صٌؽة فً سٌاق تخاطبً واحد،منها ما ٌكون بصٌؽة األمر الصرٌح ،ولد ٌ

ن ذل مرشد فً المملكة الباطنٌة مخاطبًا(،ومصداق ذلن جاء على لسان الدلٌل أو البصٌؽة  )اسم الفعل

 :عجباً ،لاببًل ضها بعدما رأى فٌها الولوؾ على أسرارها وكشؾ ؼوام السابح المتحٌر الذي جاء طالبًا

)تعاَل بنا اآلن نتمدم إلى األمام، ِلنسمَع ما ٌدوُر فً الَمْجِلِس العالً ِمن الَكالم ،ونَطَّلَع على ما ٌُبرم ):

ِلتسَمَع  فهلمَّ بِه من األحَكام ،فإنًّ أرى أربَابَه  فً احتفاٍل َعظٌم، سٌتفاوضون فً َخْطٍب َجسٌم، 

 .(ٖ)وترى،وتعرَؾ ما جرى((

المتكلم  مموالت األمر هنا بصٌؽتٌن ،األولى بفعل األمر )تعاَل( الذي هو فعل أمر من التعالً أنجز 

( وال ٌستعمل فً ؼٌر األمر،وهو فً األصل لمعنى خاص ثم اُِستعمل فً معنى عام هو  بمعنى )اِعّلِ

 ً ٌضاً، والمحتوى أ(٘)(وهو اسم فعل بمعنى تعاَل والبل،والثانٌة بصٌؽة اسم الفعل)هلمّ (ٗ)األمر مطلما

المضوي لهذه األفعال فعٌل ٌُطلب من المخاَطب تحمٌمه مع لدرته ورؼبته فً تحمٌمه،والعبللة التخاطبٌة 

التً تربط المتخاطبٌن عبللة تراتبٌة لابمة على السلطوٌة، كون المتكلم ٌمثل )الدلٌل أو المرشد فً هذه 

فهومها تلن السلطة،وال نمصد بالسلطة هنا بمالمملكة( وهو على دراٌة بؤسرارها وؼوامضها تجعله ٌم

أوسع شمل ما ٌمتلكه المرِسل من خلفٌة معرفٌة التً تمثل سلطة فً حد  التملٌدي الضٌك بل مفهوًما

                                                           
 .٧،144ٝهؼ: اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج (1)
 .ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج  ْٝؿ١ب٧ٝهؼ: (2)
٘ٛى اً٘ؿِؼ ٧ُؿّؼأختبؾ ٜٛ ٢ٔ ٜٓ ٜٓاٟ خًب٤٘ : )ّب ًُؿِؼ ٧ُِؿّؼ ، ا  .6-5( ا٘فؼشاٛى ا٘
 .15،إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج  (3)
ٜٓ ا٘ؼسَل اً٘ب٦٘ ٗبٜ ٧ٝبغ٥ ا٘ؿبّل ٢ٕ٧ّل:  (4) َُٗذؼ ٦ّ ٗال١ٛٚ ضخ٤ ٢ؤكٟٙ ؤ َٚ" ٛنًٕٙب، ٧ٝهؼ:  اؿخًٛلخًبَل، ذٚ  ت٤ًٝٛ "٠ّٙ

 ،)يال(.٧1/8516ٝهؼ: خبر اً٘ؼ٢ؾ 
 .3/29 ،٧ٝهؼ: فؼش اْ٘ٛكل (5)
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،وكرر المتكلم األمر هنا مرة باستعمال الفعل الصرٌح)تعاَل( ومرة أخرى باستعمال اسم الفعل (ٔ)ذاتها

،مضافًا (ٕ)لبال(،ولَصد المتكلم من هذا التكرار تموٌة منطوله اإلنجازي)هلّم( وهما لمعنى واحد هو )اإل

،وهذا ٌوحً بمدى رؼبة المتكلم فً تحمٌك الفعل (ٖ))اسم الفعل( من التوكٌد والمبالؽةإلى ما تحمله داللة 

المابمٌن، وإصراره علٌه،وتمثلت استجابة المخاَطب لهذا األمر بما ٌوحً من لوله:))فسرُت خلفَه بٌن 

وَجلسُت بإَشارتِه ِجَهة الٌمٌن ((
،وبذلن تحمك الفعل التؤثٌري المتمثل بالفعل السلوكً المنجز من (ٗ)

 المخاَطب.

شاكٌا عنده ذلن الشٌخ وؼبلمه بعدما ت و)ِلٌفعْل( فً لول األمٌر مخاطبًاوجاء األمر بصٌؽتٌه )افعْل(، 

 (.٘)هم بٌنن وببن الفتى،فِلٌذهْب أَماَمن من حٌث أَتى(()دْع التُ إٌاه بالمول:) وتراشما التهم مخاطبًا

فالفعل االنجازي التوجٌهً )دْع( و )ِلٌذهْب( جاء بصٌؽتً األمر على سبٌل االستعبلء، لسلطة المتكلم 

وعلو رتبته، فهو )أمٌر الحً(مما ٌلزم المخاَطب بهذا الفعل؛ألنّه خاضٌع ِلما ٌوجهه المتكلم إلٌه،الذي 

ن مختلفتٌن لهذا التوجٌه،فاستعمل صٌؽة األمر )افعْل( بموله: )دْع( ؛ألّن هذه الصٌؽة  انتخب صٌؽتٌ

ا مع الشٌخ أنسب؛ألنّه كان حاضًرا أمامه ،فكان استعماله تستعمل مع المؤمور إذا كان حاضًرا مخاطبًا

المؤمور الؽابب ؼٌر ،لكنه استعمل الصٌؽة الثانٌة )ِلٌفعْل( مع الؽبلم التً تنماز باستعمالها مع مواجًها

،وهذا ماٌمٌزها عن بالً الصٌػ األخرى فً كونها (ٙ)بإدخال )البلم ( مواجه الذي ال ٌكون األمر له إالّ ال

والتركٌز مع  عل المتلمً اآلخر)الؽبلم( ؼاببًا،وكؤّن المتكلم أراد جَ (7)ٌجوز استعمالها لمخاطبة الؽابب 

من التندٌد الذي لد ٌطاله منه بعدما رأى دهاءه و ُضبة  شفالًاار اهتمامه به؛إالمتلمً األول)الشٌخ(،وإظه

نجد أّن منفعة الخطاب تعود للمرِسل؛ مما ٌجعل هذا األمر واجب  ،وبالنظر للعوامل السٌالٌة(8)لسانه

                                                           
 .342 ،٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة (1)
خغا٧٘٢ج ا٘ٝق ا٘فًؼ٥ س١ٛؼث :٧ٝهؼ،٢ؿٙنج ّٗؼ٧ج ي٧ٛٙج، ٢ؿٙنج ؤت٧٢ج، ؿٙنج غ٧ٝ٧ج: ٠ٝبٖ ذالذج ؤ٢ٝاو ٜٛ ا٘ؿٙنج

 51، ف٧خؼ ؼض٧ٛج(، غٗخ٢ؼاٞ نؼ٢ضجا،)ؤفًبؼ اً٘ؼة ٢ٛٝػسًب
 .٧،336ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج  (2)
 .3/89 ،٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج (3)
 .15،إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج  (4)
 .65،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج اً٘ؼا٧ٔج  (5)
 .٧،2/129ٝهؼ: إ٘ٛخمة(6)
 .٧،1/254ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ  (7)
 .65 ،٧ٝهؼ: ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(8)
  ٜٓخٛذٙح خٖٙ ا٢ً٘اٛل  ٦ّ ا٘ٛخٗٙٚ ؤؼاغ ا١ٝبء إ٘م٧ج ع٢ًّب ٜٛ ا٘خٝغ٧غ تٟ ٜٛ ٔتل ا٘ف٧ظ  تًغ ؤٜ ٢ِٔ ٛى َالٟٛ ٦ّ  ؤ

ٔم٧خٟ مغٞ؛ ألّٟٝ ؼؤ٣ متج ٘ؿبٟٝ ٢ضؿٜ ت٧بٟٝ ٦ّ ٝهٚ ا٘فًؼ، ٢ٔغ خ٢يغٞ ا٘ف٧ظ ت١س٢ٞ ٦ّ األٛكبؼ ألّٟٝ هٟٙٛ ّٕنى 
 ٘ٛعبكٛج ٢ؤٛؼ ٘ٙف٧ظ تبً٘نبء.ا٘ٝؽاو ت١ٝ٧ٛب تإٛؼ٠ٛب تب٘خكب٘ص ٢خؼٖ ٠ػٞ ا
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التنفٌذ من المخاَطب الذي بادر بتنفٌذه على الفور،إذ))انصرؾ الشٌخ والفتى ٌتضاحكان كؤن لم ٌكن 

 ،فتحمك الفعل التؤثٌري الناتج من هذا المول. (ٔ)مما كان((بٌنهما شًٌء 

 التوجٌه بالنهً:  -ٕ

بصدد النهً من األفعال التوجٌهٌة التً تمثل رؼبة المتكلم فً أن ٌكؾ المخاطب عن عمٍل ما هو 

 . (ٖ)(()إذا نهٌت المخاطب فؤنت تزجٌه إلى أمر ما)، ٌمول سٌبوٌه:(ٕ)خرالمجًء به وتزجٌته إلى عمل آ

 . (ٖ)((ما

ٌمومان على )وبٌن النهً واألمر عبللة تشاكٍل وتباٌن ،فٌتشاكل النهً مع األمر فً أّن كبلهما عمبلن)

، ومن حٌث شروط العبللة (ٗ)((تزجٌة المخاطب إلى أمر إلنفاذه وأدابه فً الكون الخارجً

؛لذا لم (٘)م الناهًالتخاطبٌة،اّي استعبلء المتكلم ممابل دنو المخاَطب ،ومنفعة الخطاب التً تكون للمتكل

ألنّهما بمنزلة بل تناولتهما ممترنٌٌن ببعضهما؛ تفصل الدراسات العربٌة بٌن أسلوبً األمر والنهً

،وبالرؼَم من أّن كبل العملٌن متفمان فً المحتوى المضوي العام وهو التوجٌه لكنّهما ٌفترلان أو (ٙ)واحدة

المتكلم المخاَطب للمٌام بالفعل،أّما فً النهً ٌتضادان فً المحتوى المضوي الخاص،ففً األمر ٌوجه 

فٌوجهه للكؾ عن اإلتٌان بالفعل، فما ٌمصد حصوله فً حالة األمر هو ثبوت مصور أّما فً حالة النهً 

فً الخارج فٌُطلب منه  كون إال إذا كان المخاَطب متلبًسا بالفعل معاٌنًا،والنهً ال ٌ(7)فهو انتفاء مصور

السلب،أّما النهً الخارج،وبذلن ٌمتضً األمر ممولًٌاطلب لحصول ؼٌر الحاصل فً تركه،أّما األمر فهو 

،أّما صورته التركٌبة فهً واحدة هً الفعل المضارع الممرون ببل الناهٌة كموله (8)فٌمتضً اإلٌجاب

البلم،البلم ،ولد ماثلت هذه (9)ٙ٘( األعراؾ/َواَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض َبْعَد إِْصبَلِحَهاتعالى:)

المخصصة للنفً،ولد عبر الدكتور شكري المبخوت عن هذا التماثل بموله:))وهو تماثل أنٌك جعل حرؾ 

                                                           
 .65،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (1)
 .132،، ٢اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج 193 ،٧ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج (2)
 )ؽسب(14/358،،٢ا٘خؽس٧ج :ا٘غّى تؼّٓ ،٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة1/289،ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (3)
 .132 ،اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج (4)
 .٧،193ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج  (5)
 .349،،٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة2/131، ٧ٝهؼ: إ٘ٛخمة (6)
 .173 ،٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج (7)
 .194،  ٢،192غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج،3/344 ،غ. ؤضٛغ ٛن٢ٙة ، ٧ٝهؼ: ًٛسٚ ا٘ٛكنٙضبح ا٘تال٧َج ٢خن٢ؼ٠ب (8)
 .41/7 ،، ٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض84٢ ،، ٢س٢ا٠ؼ ا٘تالَج2/134 ،٧ٝهؼ: إ٘ٛخمة (9)
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البلم الذي ٌوسم به بعض من عمل النفً هو نفسه الحرؾ المخصص لوسم النهً فكبلهما فً دابرة 

 .(ٔ)األعمال اللؽوٌة مجعول لوسم ممولة السلب((

فً  ً المصد التؤثٌري منهما، فاألساسالنهً فً السلب ؼٌر أنّهما ٌتماببلن فورؼم توافك أسلوبً النفً و

النفً تكذٌب معلومة أو لضٌة حاصلة فً ذهن المخاَطب، فً حٌن إّن األساسً فً النهً َحْمل 

أو  بصرؾ النظر عّما إذا كان ممتنعًا المخاَطب على االمتناع عن عمٍل أو سلون مخالؾ لما هو بصدده

 ،أّي ٌكون االلتناع شرًطا الزًما(ٕ)؛ألّن األرجح من هذا االمتناع المرجو هو مصلحة المتكلم ؼٌر ممتنعٍ 

كان أم  االعتداد بالتؤثٌر الذهنً حاصبًل  فً النفً ؼٌر الزٍم فً النهً ؛ألّن مداره التؤثٌر السلوكً دون

 ؼٌر حاصل.  

لم ً أن ٌكون على سبٌل االستعبلء، فإن وما لٌل فً األمر ٌَصدق على النهً فً أّن أصل استعمال النه

أخرى كااللتماس ،والنصح ،والدعاء وؼٌرها من األعمال التً  ٌصادؾ ذلن اُشتمْت منه أعماالً 

 .(ٖ)ٌخصصها الممام 

:))التَْشتؽال ومن تمثبلت التوجٌه بالنهً فً الممامات ،ماورد فً لول الرجل الحكٌم فً هذه الممامة

ا أّن ُحبَّ الِفَخاِر أهبََط إْبِلٌَس إلى َحِضٌِض اللْعنَّة، من أوّجِ بالُمفَاَخرِة َعْن ُشكْ  ِر هذه النِّْعَمِة ،واْعلمَّ

 .(ٗ)(( 1ٙ(الفرلان/َوَمْن ٌَْفعَْل َذِلَن ٌَْلَك أَثَاًماَشَرِؾ الَرْحَمة، فال تَْجعاَله لكما إماماً )

النهً هنا تحمك بالملفوظٌن )ال تَْشتَؽبل( و )ال تجعبله( ،ومحتواهما المضوي منع المخاَطب عن  ففعلُ 

ى لسان العالم الحكٌم؛لٌبٌن ، وجاء هذا الفعل عل مستمببًل  الفعل المطلوب الكّؾ عنه وااللتزام به

ِلما كان من أمرهم إذ هو نبذ التفاخر على اآلخرٌن ،وصدور هذه النواهً حاصٌل  حكًماأخبللًٌا ودٌنًٌا

متحمك فً أرادة المتكلم ورؼبته التؤثٌر فً المتلمً عن طرٌك اإلنذار  اسأتوا ما نُهً عنه،والشرط األس

،فضبلً على النص المرآنً الذي استعان به المتكلم  -لعنه هللا-والتخوٌؾ الذي تمثل باستشهاده بفعل إبلٌس

خبللها درجة أعلى ٌستمدها من سلطة الخطاب المنمول كحجة جاهزة وّظفها لتدعٌم خطابه،لٌتبوء من 

،وٌبدو أّن المتكلم استعان هنا أًٌضا (٘)على لسانه،فٌتوارى وراء خطابه الذي ٌصبح هو صاحب السلطة

بفعل األمر)اعلما( لتوجٌه وجذب انتباه المخاَطب إلى النتابج التً سوؾ تترتب على هذا التصرؾ ؼٌر 

 والنهً لٌتعاونا فً إٌصال المعنى المطلوب الذي اراده المتكلم .المرؼوب ،فجاء األمر 

                                                           
 .194 – 193 ،غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج (1)
 .194 ٧ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج،(2)
 194،، ٢غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج ٧،321ٝهؼ: ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ (3)
 .46-45،اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح (4)
 .2111،1/128ايغاغ ٢خٕغ٧ٚ غ.ضبّه اؿٛبي٧ل ي٥٢ٙ ، ،سبالخٟ ٧ٝهؼ ا٘ضسبر ٢١ْٟٛٛ ٢ٛ(5)
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بفعل توجٌهً ؼٌر مباشر هو  ( جاء ممترنًافً لوله: )ال تجعبله لكما إماًما وٌلحظ أّن فعل النهً

فً الؽً والضبلل والتشبه  -علٌه اللعنة-)التحذٌر(، أّي التحذٌر من عوالب الفخر الذي أولع إبلٌس

إّن ُحّب الفخار اهبط إْبِلٌَس إلى َحِضٌض اللْعنّة من أوّجِ َشَرؾ ِالَرْحَمة(؛ لٌكون نهٌه من ،بدلٌل لوله: )

 باب التحذٌر الممرون باالستدالل،لجعله وسٌلة لتنبٌه المخاطب على أمٍر ٌجب االحتراز منه.

منهما كآلٌة  ٌمترن معه األمر فٌستعمل كل حٌنوتكون الموة اإلنجازٌة أكبر من النهً العادي وذلن  

مما لو  مضاعفةتوجٌهٌة لحث المخاطب على عمل ما،فٌشكل اجتماعهما فً خطاب ٍ ما لوة إنجازٌة 

:))َشِهَد الَّذي أْخرج َالَمْرَعى،أَنَّن تُرٌُد أْن تَْلَسَع األَفعى ،فَُخذ استعمل كل منهما على حدة ،ومن ذلن لوله

 (ٔ)((هذه الَجْدَوى على أْن ال تَْحُضرنًِ بَدْعَوى

توالْت ممولتا األمر والنهً فً هذا الخطاب الذي جاء على لسان الماضً بعد أن رأى مكر وخداع ذلن 

الشٌخ ألجل إحراز المال،فجاء األمر بصٌؽته المباشرة فً لوله :) ُخْذ( ثم أُردفه بالنهً فً لوله:) 

تلزم المخاَطب بالطاعة واالنصٌاع التحضرنً(،والعبللة التخاطبٌة الرابطة بٌن الطرفٌن عبللة سلطوٌة 

للتوجٌه الصادر من المتكلم ؛كون المتكلم فً رتبة تعلو المخاَطب فهو )لاضً المدٌنة(،وطاعته 

،مما (ٕ)واالمتثال له واجب،ولد تحمك الفعل فً الخارج بدلٌل خروج الشٌخ عن دار المضاء وإبعاده عنها

 بتحمك الفعل التؤثٌري السلوكً . ٌوحً 

 وجٌه بالتحذٌر:الت -ٖ

ؾ ضمن األفعال التوجٌهٌة ؛ألنّه ٌموم على التنبٌه والنصح ٌُعد التحذٌر من األسالٌب التً تُصنه 

،ودعوته إلى ترن أمر (ٖ)والتوجٌه،إذ إنّه))تنبٌه المخاطب على أمر ٌجب االحتراز منه((

جعل  إذهذا االرتباط ،،وهنان ارتباط بٌن التحذٌر واألمر والنهً ،ولد أشار سٌبوٌه إلى (ٗ)مكروه

لى األسَد ،أو الجداَر الجداَر، ٌعود إ:فمولن (٘)التحذٌر معنى مشتك من المعنى األساسً لؤلمر أو النهً

 . (ٙ)،أو ال تمرْب األَْسدَ بِنٌة عمٌمة هً: احذْر الجدار

وم وهذا االرتباط بٌن األمر والنهً من جهة، والتحذٌر من جهة أخرى هو ارتباط لابم على العم

اكّل تحذٌر  نه من التحذٌر الذي هو أخص منهما؛ ألوالخصوص، أي أّن األمر والنهً أعّم  أمر أو نهً،  إمه

                                                           
 .33 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘ك٧ًغ٧ج (1)
 .٧،34ٝهؼ: ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (2)
 .3/221 ٠ـ( ،  ٠769ـ(،ت١بء ا٘غ٧ٜ يتغ اهلل تٜ ي٧ٕل)ح672)حفؼش اتٜ ي٧ٕل ي٤ٙ ؤ٧ْ٘ج اتٜ ٛبٖ٘ (3)
 .152،  يتغ ا٘ؿالٚ ٛضٛغ ٠بؼ٢ٜ ،ؿب٧٘ة اإلٝفبئ٧ج ٦ّ ا٘ٝض٢ اً٘ؼت٧٦ٝهؼ: األ(4)
 .٢1/273 ،253/،٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (5)
 ٧ٝهؼ:ْٝؿٟ ٢ا٘كْضبح ْٝؿ١ب. (6)
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أّن بٌنهما   خرى إالّ من جهة والتحذٌر من جهة آ،وبالرؼم من هذا التعالك بٌن )األمر والنهً((ٔ)ولٌس العكس

 إذاثمة افترالات تتمثل فً لٌام التحذٌر على كٌانات خاصة تموم على إضمار الفعل المستعمل إظهاره 

افتراله فً اتجاه جهة المنفعة التً تكون باتجاه المرَسل إلٌه  ،فضبًلعن(ٕ)استؽنى فٌها عن اللفظ بالفعل

التحذٌر وفاعله،فٌُحدد لصد التحذٌر منها بالنظر ، وللتحذٌر كٌانات متعددة لابمة على حذؾ فعل (ٖ)ادابمً 

فى بذكر المفعول التً تكون الفٌصل فً تحدٌد لصد المتكلم من استعمالها،وٌُكت (ٗ)للمرابن الحالٌة والممامٌة

ًرا  حو:المنافكَ ن ا نحو:الناَر الناَر، أو معطوفًامن اللعّبِ بها،أو مكررً  الذي ٌؤتً مفرًدا نحو لولن:الناَر محذِّ

 ٌََدَكٌََدنَ والناَر،أو: نَ ٌََدَن،أو ٌدَ نحو: والَكذّاَب،وأًٌضا ٌؤتً مختوًما بكاؾ الخطاب مفرًدا أو مكرًرا أو معطوفًا

 .(٘)ٌَِسُد مسد الفعل المحذوؾ وهو )إٌّان وفروعه(نحو:إٌان والكذّبَ  ذكره ضمًٌرا منفصبًل  عن،فضبًل 

التحذٌري اإلنجازٌة بحسب الممام وطبٌعة المخاطب فٌلجؤ ولد تتشكل رؼبة المتكلم فً رفع لوة منطوله 

الممٌم فً هذه الممامة  نه ماجاء على لسان الؽرٌب مخاطبًاإلى استعمال اللفظ الصرٌح للتحذٌر، وم

:)) إّن ُمعاناة الَخاصة ألنواع البالٌا ُسنَّةُ هللا لَْد َخلَْت فً البََراٌا .....وما ولَع ما ولَع ألحِدهم لاببًل 

بسبِب اؼتَِرابِِه ،وال بِبُْعده عن أهِلِه وأْصحاَبِِه بعد التَِرابِِه،وهل لؽٌِر هللا تأثٌٌر بحال أو هّمة ،فً سلِب 

 .(ٙ)من الولوعِ فً الؽَلَط ،وكن لً على هذا الفَْضِل ممن َؼبط(( رفاْحذَ  نِعمٍة أو جلِب نِْمَمة ؟

لنوعٌن  بصٌؽة األمر،مما جعل الفعل حامبًل احذْر( برزت إنجازٌة التحذٌر هنا صراحةً بمول المتكلم: )

من التوجٌه )األمر والتحذٌر(؛وألّن السٌاق سٌاق محاججة وجدال بٌن الؽرٌب والممٌم، ٌحاول الؽرٌب 

للفهم الذي هو شرط  هذه السٌالات ٌجعل الخطاب ُممنعًا لاببًل فٌه أثبات أفضلٌته؛لذا فالوضوح فً مثل 

                                                           
 .٧141ٝهؼ: اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج  (1)
 .356،، ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 141،، ٢اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج 1/253 ،٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (2)
 ٧،357ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة (3)
  ٘فعق ٔغ خٛبغ٣ ٦ّ ا٘ٛؽاش ًٟٛ: ا٧بٖ  ب٦ ؿ٧بٓ ا٘خ١غ٧غ، ٢ٕٗل اضغ٠ٚ ٛذًٙٔغ ٧إخ٦ ا٘خضػ٧ؼ ّٝٙضه ٦ّ ؤض٧بٜ ٗذ٧ؼث

اػا ٝهؼٝب ا٤٘  بًْ٘ٛٝج ٧ّٟ خ٢ًغ ي٤ٙ ا٘ٛؼؿل، ا٢ّ٘ا٘ٛؽاش ٦ًٛ ؤ٢ ؤضػؼٖ ٜٛ ا٘ٛؽاش ٦ًٛ، ّب٘ؿ٧بٓ ٠ٝب ؿ٧بٓ خ١غ٧غ ٢ا
ٜٓ ا٘ٛؼٔؿل يٝغٛب ل ا٧ٟ٘، ٢خضػ٧ؼٞ ٟٛٝ ٘ٙٛؼَؿ ب١٧غغ ٢١ّ ٧مٛؼ ف٧ًئ ا٘ٛؿإ٘ج ٜٛ تبة خمٜٛ ا٘ٝكص ا٘م٦ٝٛ؛ ػٖ٘ ؤ

 ضج ا٘ٛؼؿل ا٧ٟ٘ تبٜ ال ٧ًْل ٛب ٢ً٧غ ي٧ٟٙ تب٘ٛمؼث.٧خمٜٛ ٛكٙ
 .141،اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج ٢، ٧،1/275ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (4)
، ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 141– 141، ٢اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج 275، 273، 254، ٧،1/253ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ  (5)

356. 
 .158 ،اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح (6)
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،ولد احدث الفعل تؤثٌره على المخاَطب بدلٌل المول:)تصفهَح الممٌم ما (ٔ)ًجوهري فً كل خطاب ألناع

 . (ٕ)(ى تارةً ٌَحَمُر وجههُ خجبًل وآونةً ٌصفُّر فََرلًا وَوَجبًل أبداه مع ُحْسن استشهاده فؤضح

ذلن  صدر فً لول الملن النورانً محذًراما جاء بصٌؽة الم استعمال صٌػ التحذٌر صراحةً أًٌضاومن 

:))الَحَذَر الَحَذَر من السابح الؽرٌب فً مملكة الباطن من الشهوة الحٌوانٌة فً هذه الممامة لاببًل 

ها  والِفرارالِفرارَمْكِرها،  .(ٖ)((من َشّرِ

كً ٌحذر المتكلم مخاطبه من أن ٌصبو إلى شهواته الحٌوانٌة أو أن ٌُؽّر بما تزٌنت به تلن الشهوات من 

لمهالكها ومهاوٌها ما لم ٌحترس منها،ٌستعمل  خفً تحته شرور وأخطار فٌمع أسًٌراُحلل الجمال الذي ت

،وهو منصوب بفعل ممدر (ٗ)من احذرْ  ل بالملفوظ )الَحَذَر(وجعله بدالً صٌؽة المصدر لفعل التحذٌر المتمث

وكٌد وتموٌة مع تؤكٌد هذا التنبٌه عن طرٌك التكرار، لما ٌحمله التكرار من ت(٘)ممدر تمدٌره )الزم الَحَذَر(

، وتثبٌت الشًء فً نفس السامع،مما ٌحمك انجازٌة أكبر،وبما (7)، فهو ٌدل على  صدق المتكلم(ٙ)للمعنى

،فإّن (8)أكبر،وبما أّن الفعل التؤثٌري ٌحصل حٌن ٌؽٌر الفعل االنجازي من حال المخاَطب بالتؤثٌر علٌه

إنًّ ُعْذُت باهلل من َشرها ،وَصرفُت هذا الفعل لد تحمك فً هذا الحدث الكبلمً بما ٌوحً من لوله: ))ثُّم 

 . (9)نظري عن تلن الجهة بؤسرها((

رومن صور التحذٌر نصب المحذهر منه بعد  الضمٌر )إٌان(، إذ ٌضمر الفعل )احذْر( وٌسد مسده  المحذِّ

به لفعل واجب الحذؾ مع مرفوعه  مفعوالً  بوصفهنصب هذا الضمٌر  ضمٌر النصب "إٌان"،ووجوب

ر( تمدٌره )أُحذِّ
من النصابح  اء فً هذه الممامة التً تضم عدًدا، مثل لولن :إٌان والؽضب، ومنه ما ج(ٓٔ)

ًَّ عامْل الناَس ما استطعَت باإلْحَسان،وُكْن بٌنهم عفٌؾ الطَّْرؾِ والوعابظ ،التً ٌمول فٌها المتكلم:)  )ٌا بُن

                                                           
 .248، ٧،1/246ٝهؼ: ا٘ضسبر ٢١ْٟٛٛ ٢ٛسبالخٟ (1)
 .161،اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح  (2)
 .11،إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج  (3)
 .٧2/144ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢  (4)
 .1/275ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ،٧ٝهؼ:  (5)
 .4/132 ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ،٧ٝهؼ:  (6)
 .237 ،خض٧ٙل ا٘عنبة ٦ّ م٢ء ٝهؼ٧ج ؤضغاد اُ٘ٙج٧ٝهؼ: (7)
 .  97 ،٧ٝهؼ: ٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج (8)
 .12،إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج (9)
ٛٓب ؤؼ٧غ خٕغ٧ٚ ا٘م٧ٛؼ ا٘ٛخكل )ا٘ٗبِ( إلّبغث ا٘ضكؼ ٗبٜ التغ ٜٛ ضػّٟ ٢اإلخ٧بٜ تم٧ٛؼ (11) ٢ؤكٟٙ )ُؤضػِّؼٖ( ٢٘

اْ٘ك٧ص  نؼاغٞ ٦ّ ا٘ٗالٚؤَضػِّؼ(ذٚ ضػِ اًْ٘ل ٢اْ٘بيل ال ًٛٝبٞ ٢٠ )ا٧بٖ(ّكبؼ ا٘ٗالٚ )ا٧ب٦ّٖ ٛٝك٢ة ٟ٘ 
 .4/111،،٢ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ 1/274،ت٧٢ٟ ٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧،ا٘ٛإذ٢ؼ
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ٌْك، وإٌان بْل النِّ والٌِدّ واللسَّان ،ولا عمة بالُشْكِر،وأَْحًِ الجمٌَل بالذّكِر،وحافْظ على الصدٌِك ولو فً الَحِر

ٌبة، وانظْر إلى َمعاٌبِن لبل َمعاٌِِب َصاِحبن(( ٌْبَة، فهً بِئَس الّرِ الِؽ
(ٔ). 

لّما سٌتلى من أفعال انجازٌة بعده  المخاَطب مستعمبًل النداء؛لٌكون ممهًداتواصلهمع ٌفتتَح المتكلم باب 

 اها من تجاربه الدنٌوٌة ،مستعمبًل استم ذٌر،ٌظهر من خبللها المتكلم حكًماتوزعت بٌن أمٍر ونهًٍ وتح

( إظهاًراأسلوب الرفك واللٌن؛ألنّه فً سٌاق نصحٍ وإرشاد،فكان أن ضمّ  ًّ  ن خطابه نداء )ٌا بُن

ِلما ٌُمال،وجاء التحذٌر هنا من الؽٌِبة  جعله طٌعًاٌن المخاَطب، لللتودد؛لتمرٌب المسافة االجتماعٌة بٌنه وب

على المعهود الذهنً بٌن المتخاطبٌن بما عرفوه من النهً عنها فً لوله  فً لوله:)إٌان الِؽٌبة(ارتكاًزا

(( تًا فََكِرْهتُُموهُ َوال ٌَْؽتَْب َبْعُضُكْم بَْعًضا أٌَُِحب  أََحُدُكْم أَْن ٌَؤُْكَل لَْحَم أَِخٌِه َمٌْ تعالى:))

،فَحذَّر المتكلم من هذه الصفة الممٌتة ونهى عنها باستعمال وسٌلة من وسابل الفعل الكبلمً ٕٔالحجرات/

التوجٌهً متمثلة فً التحذٌر، الذي ٌنبنً على إرادة لوٌة ملحة من المتكلم لتعجٌل المطلوب وتؤكٌده 

اختزال فً بنٌته التركٌبٌة بإضمار الفعل والفاعل ٌفوق لوة اإلرادة فً النهً،وهذه الموة أدت إلى 

،وجاء التحذٌر بالصٌؽة (ٕ)وااللتصار فً اإلنجاز على تعجٌم محل المنصوب ؛لٌناسب معنى التعجٌل

النادرة وهً استعمال الضمٌر دون أن ٌعطؾ أو ٌجر المحذهر منه بعده فمال: )إٌان الؽٌبة( ولم ٌمل:)إٌّان 

والؽٌبة(، وهذه من الصٌػ النادرة التً أجازها بعض النحوٌٌن،و))زعموا أّن ابن من الؽٌبة (،أو )إٌّان 

 أبً اسحك أجاز هذا البٌت فً شعر:

 إٌّان إٌّان الِمَراَء فإنهه   إلى الشهِر دعاٌء وللشهِر جالبُ 

بًل لال :إٌّان نفسَن رج آخر ،فمال :اتِّك الِمَراء، ولال الخلٌل:لو أنّ  ل إٌّاَن ثم أضمر بعد إٌّان فعبًل كؤنّه لا

 .(ٖ)؛ألّن هذه الكاؾ مجرورة((لم أُعنهفه

 التوجٌه باالستفهام -ٗ

، فله مهمة أساسٌة تتمثل فً أنّه ٌتعلك بما (ٗ)لّما كان االستفهام  طلب العلم بشًء لم ٌستمر عند السابل

أو شًء اً بمفرد شخصً فً أذهان المتخاطبٌن؛ ألنّه))طلب الفهم، والفهم هو صورة ذهنٌة تتعلك أحٌان

بنسبة أو حكم من األحكام سواء أكانت النسبة لابمة على ٌمٌن أم على ظن أم  أو ؼٌرهما، وتتعلك أحٌانًا

                                                           
 .211،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج األغت٧ج  (1)
 .143،185،:اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج٧ٝهؼ (2)
 1/279 ،ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (3)
 .86،،٢س٢ا٠ؼ ا٘تالَج  1/19 ،، ٦ُٝٛ٢ ا٘ٙت٧ة1/99 ،٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (4)
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عكس ما هو موجود فً أنواع الطلب التً ٌرتبط  حمٌمه داخلًٌا، وهو بذلن ٌُطلب حصول ت(ٔ)على شن((

 .(ٕ)تحمٌمها بفعل خارجً

،إذ ٌنبنً على (ٖ)((رادة، إذ ٌرٌد به المتكلم من المخاطب أمراً لم ٌستمر عنده)طلب مجاله اإل)واالستفهام 

عنصرٌن أساسٌٌن هما المتكلم والمخاَطب؛ ألجل بحث استمرار المستفهم عنه أو عدم استمراره فً ذهن 

 المخاَطب ساعًٌا،من (ٗ)كل منهما فهو ٌتعلك بحالة معٌنة للمتكلم تتمثل فً جهله بؤمر ما فٌَطلُب العلم به

، لذا فهو ٌُعد آلٌة من اآللٌات التوجٌهٌة؛ إلنّه ٌوجه المرَسل إلٌه إلى ضرورة (٘)لحمله على اإلجابة

)ثمَّ َعهدُت شاعًرا ،ومنهما جاء فً هذه الممامة :)(ٙ)اإلجابة عنه وتسٌٌر الخطاب نحو ما ٌرٌَده المرِسل 

له :َهاَن ماتَحرُز علٌِه  تََمد ،وٌَتَبَّجح وٌَتَزنّح ،وللتُ ،وٌَتَفَْصح وٌَ كنُت أعهده ٌَتَلْهوق وٌَتََشدق

 .(7)صدْع((األُْهلُوبٌن أبَدع ؟،وبالحِك فا لً أيُّ  فابنْ ،أجًرا،وٌُكسبُن بٌن الناِس فخًرا

ٌر على استحصال معلومة ٌجهلها من مخاَطٍب ٌعتمد أنّه ٌمتلكها ولاد كلم إلى ممولة االستفهام آمبًل عمد المت

)المتكلم( فً رأي أحد الفبلسفة الذي استمّل شّر الحٌاة بالنسبة إلى خٌرها،أراد إببلؼه بها،فبعد أن شنه 

 فجاء االستفهام هنا فعبًل انجازًٌاتحري صحة أحد المولٌن:)الخٌر فً الحٌاة أكثر من الشّر أم العكس(،

ً هذا الممام ف ب الفهم واإلفهام،متخًٌراته من طلؼرضه توجٌه المخاَطب على اإلجابة، وهو على حمٌم

التعٌٌن، والسإال بها  (الذي ٌفٌد التعٌٌن وٌُفسر بـ)همزة االستفهام( و )أم( فً طلبواسم االستفهام )أي

بنٌة سطحٌة لبنٌة عمٌمة فالمول: أٌههما فً الدار؟ األصل فٌه أزٌٌد فً الدار أم  ما هو إالّ 

تعٌٌن صحة أحد المولٌن،أّما  و ما أراده المتكلم من سإاله ،أي، وه(9)،وجوابه ٌكون بالتعٌٌن(8)عمرو؟

األثر المرجو من الفعل اإلنجازي االستفهامً فهو تؤثٌر سلوكً تمثله إجابة المخاَطب وهذا ؼٌر حاصل 

                                                           
 .286، ٦ّ ا٘ٝض٢ اً٘ؼت٦ )ٕٝغ ٢خ٢س٧ٟ(  (1)
 . 416-415 ،٧ٝهؼ: ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ (2)
 .113 ،اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج (3)
 .٢ٝ،89اؼ٥ ؿ٢ًغ٥  ،ت٦، ا٘ٛتبغة ٢اإلسؼاء ٧ٝهؼ: ٦ّ خغا٧٘٢ج ا٘عنبة األغ (4)
 .195 ،٧ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج (5)
 .٧،352ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة  (6)
 .86،ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿبٓ (7)
٘٘ٙخْكص ، ٢َؼسٌل ١٘ٓ()11/333،٘ؿبٜ اً٘ؼة٧ٝهؼ:ٍ ٦ّ ٗالٟٛ، ٧خ٢١ٙٓ: ٧تب َٟٔ ، ٧خفغٓ :ا٘ٛخفغٓ ا٘ػ٥ ٥٢ٙ٧ ٔفِغ

٘ؿبٜ  ٧ٝهؼ:)فغٓ(، ٧ََخَتٖسص: ٧ْخعؼ ٧٢تب٦٠ تف٦ٕء ٛب،11/173 ،٘ؿبٜ اً٘ؼة٧ٝهؼ:ؤفَغٓ اػا ٗبٜ ٛخ٠٢ًْب ػا ت٧بٜ، 
)ؽٝص(، 2/469ٜ اً٘ؼة )تسص(، ٧خؽٝص: ا٘خََّؽُّص ؤٜ ٧ؼّى اإلٝؿبٜ ْٝؿٟ ٢ّٓ ٔغؼٞ ، ٘ؿب2/416 ،اً٘ؼة

 )٠ٙة(.1/788 ،٘ؿبٜ اً٘ؼة٧ٝهؼ:،اأُل٢ٙ٠ِت٧ٜ:اأُل٢ٙ٠ِة: األؿ٢ٙة
 .٧،2/294ٝهؼ: إ٘ٛخمة  (8)
 . 118 ٠ـ(،  415)حا١٘ؼ٥٢ ،ي٦ٙ تٜ ٛضٛغ ا٘ٝض٥٢ٝهؼ: ٗخبة األؽ٧٠ج ٦ّ يٙٚ ا٘ضؼ٧ِ٢(9)
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فً الحدث الكبلمً المنجز السابك؛لتهرب المخاَطب من اإلجابة والمماطلة فٌها وصرؾ السابل 

 .(ٕ)،فالفعل التؤثٌري ال ٌبلزم األفعال جمٌعها فمد ٌتحمك أو ال ٌتحمك التؤثٌر المطلوب (ٔ)بحجة

نحٌَل البدْن، َطْوٌَل  )ثم رأٌُت فً طرٍؾ آخر شخًصا)لوله فً هذه الممامة: ومن مموالت االستفهام أًٌضا

فملُت َمْن هذا الَشْخص الباِدي الَحَزن أصفر اللون، أحمر العٌن، أضنَاهُ الهم، وأفناه الَسمم والؽَّم،..... 

 .(ٖ)الَكَمد، البَاِلً الَجْسد؟، فمال: هذا هو الَحَسد((

ثّل إٌاه عن شخٍص رآه فً رحلته الباطنٌة إلٌها،فم رشده فً المملكة اإلنسانٌة ساببًل ٌوجه المتكلم دلٌله وم

تمثلت باالستفهام دلت تكونت حمولته الداللٌة من لوة إنجازٌة حرفٌة  لوله:)َمْن هذا الشخص؟( فعبًل كبلمًٌا

، وبالرؼم من أّن المستفهم عنه فً هذا (ٗ)لرٌنة أداة االستفهام )َمْن( التً ٌستفهم بها عن العالل علٌه حرفًٌا

لهذا الحدث الكبلمً ٌُعد ؼٌر عالل ألنّه ٌمثل صفة من الصفات المعنوٌ منزلة  ة هً صفة )الحسد( نُّزِ

استعمال األداة الموضوعة للعالل فً هذا المحل؛ألّن ذلن سّوؼفه، ٌصالعالل فً النص عن طرٌك تشخ

، وؼرض الكاتب من ذلن رسم صورة مرعبة (٘)فً متلمٌه نسنة شعور ما ربّما ٌُحدث تؤثًٌرا مضاعفًاأ

إاّل نشاط لؽوي ٌحاول فٌه للصفات السٌبة وتمبٌحها فً نفس المتلمً، فالخطاب الفنً فً الممامة ما هو 

موالؾ شخصٌة أو اجتماعٌة متلمًسا العبلج لها حاشًدا بذلن ُحلةً من األلفاظ مستعمبًل  الكاتب تصوٌر

؛بؽٌة تكوٌن عوالم وشخصٌات خٌالٌة موازٌة للعالم الوالعً  تتحدث إلٌصال صوت (ٙ)جمٌبًل  أسلوبًا أدبًٌا

تكمن وظٌفتها فً إٌصال المعلومات فمط بل تعمل على دفع  المإلؾ إلى المارىء عن طرٌك اللؽة التً ال

 .(8)، وهو ما ٌسمى بالوظٌفة التؤثٌرٌة للؽة(7)المخاَطب اللتزام سلوٍن معٌن أو تؽٌٌر معتمٍد ما 

ولال: أٌَّد )فلّما دخال على الماضً َحٌّاه الشٌخ بالسَّالم ومن تمثبلت االستفهام ما جاء فً هذه الممامة:)

ٌَْخ الَحمٌّة َع اإلسالمهللا َشرْ  ،فكأّن الماضً نََظَر إلى َرثاثَِة بُْرَدٌِّه ،فلم ٌَْحفَْل بالرّدِ علٌِه ،فأخذْت الَش

ًَّ َعْنَها ،فَمَْد لال الِكتَاب:إذا ُحٌٌّتم بتحٌٍّة فحٌّوا  ،َحمٌّةُ الَجاهِلٌة ،ولال: أراَن لد ارتَكْبَت الِخلّة الَمْنه

                                                           
 .87،ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿبٓ ٗخبة ٧ٝهؼ:  (1)
 .69 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث(2)
 .12،إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج  (3)
 .4/229 ،، ٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض312٢ ،٧ٝهؼ: ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ (4)
 .27اٞ"، غ ض٢ٜٛ ٠ٝج "ؤنؼ٢ضج غٗخ٢ؼ ،٘عنبة ا٘ؿؼغ٥ ت٧ٜ إ٘غ٧ٚ ٢ا٘ضغ٧د٧ٝهؼ: خغا٧٘٢ج ا (5)
غالل ٢ٛفٜ،  ،ج ٘تغ٧ى ا٘ؽٛبٜ ا١٘ٛػا٦ٝ ٢ٛٝػسًب٧مق األغت٦ ا٘خؼاذ٦، إ٘ٛبٛج إ٘ؼ٧٧ٝهؼ: إ٘ٛبؼتج إ٘ٝغ٧ج ا٘خغا٧٘٢ج ٘ٙٝ (6)

 .٢ٛ34فٜ، 
 .178،ا٘خغا٧٘٢ج خض٧ٙل ا٘عنبة ا٘ٛؿؼض٦ ٦ّ م٢ء ا٘ٙؿب٧ٝبح(7)
 .٧،52ٝهؼ: ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٢٘ه٧ْ٧ج  (8)
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ٌْخِ دعوى تُْرفَع ؟ لال: ذَرإلٌه،ولد َعُظَم فً عٌنٌه،ولال: هل بأحسن منها ،.....فخجَل المَاِضً واعت للَش

،بَْل لَصاحبِنا َدْعوى ال تُْسَمع((ال
(ٔ). 

أراد المتكلم من مخاَطبه إخباره بشًء لم ٌستمر فً علمه فانتخب الدال )هل(الذي ٌمتضً الفعل،وهو 

مل فً األفعال من حٌث أنّها تخلص المضارع أدعى للفعل من الهمزة ،ومما ٌُعزز مناسبتها للفعل أنّها تَع

فً ممولة االستفهام  أّن ذلن ٌبدو منخرًما الفعل ،إالّ ،فجعلها ذلن ألصك بما هو زمانً ك(ٕ)إلى االستمبال

ل للشٌخ دعوى تُرفع( بدخولها على الجملة االسمٌة مما ٌُشعر ه): الواردة على لسان الماضً بموله

لم واألسلوب الذي انتخبه ،فهنان تناؼٌم بٌن الحالة النفسٌة للمتك(ٖ)العناٌة بهبؤهمٌة المطلوب بها وكمال 

خلّة سٌبة )عدم رّد أراد التعبٌر للشٌخ عن نََدِمه عن سوء ما بدر منه من  -أي المتكلم–،فهو  مستفهًما

لهذا االعتذار  ادعواه )ما ٌسؤل عنه( تُعد تعزٌزً اهتمامه وعناٌته بباالعتذار إلٌه؛لذا ف تحٌته(مبادًرا

بالعناٌة واالهتمام  ذي جاء بالمصد المباشر كان مشوبًاوالخجل ؛وعلٌه ٌمكن المول:إّن هذا االستفهام ال

،وهو ماتحمك فً إجابة (ٗ)بالمسإول عنه،واالستفهام بـ)هل( ٌوحً طلب اإلجابة بؤحد أحرؾ الجواب

 .(٘)المتمثل بتمدٌم الجواب المطلوبالمخاَطب بموله:)ال( فتحمك بذلن الفعل التؤثٌري السلوكً 

 

 التوجٌه بالنداء:-٘

من أنماط األفعال التوجٌهٌة الهدؾ منه جذب المتلمً ولفت انتباهه حتى ٌمبل على أنجاز   ٌُعد النداء نمًطا

،وهو عمل لؽوي ٌتصدر بنٌته الخطابٌة مورفٌمات (ٙ)فعٍل ما،فهو ٌحفز المخاَطب لرد فعل تجاه المتكلم 

بحسب المسافة الفارلة بٌن المتكلم والمخاَطب أو ما ٌسمى فً الدرس  أدابهاتدرج فً مخصوصة ت

،إذ أرجع النحوٌون بنٌة النداء (8)،تنوب مناب الفعل المترون إظهاره(7)التداولً بـ )المركز االشاري(

                                                           
 .43-42ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ،إ٘ٛبٛج ا٧ٝٛ٧٘ج  (1)
،٢اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج  3/61(،  739سالل ا٘غ٧ٜ إ٘ؽ٦ٝ٧٢ )ح،،٢اإل٧مبش ٦ّ ي٢ٙٚ ا٘تالَج٧319ٝهؼ:ْٛخبش ا٢ًٙ٘ٚ  (2)

 .186اً٘ؼت٧ج 
غ.تؿ٦ٝ٢٧ يتغ اْ٘خبش ،اً٘ٛب٦ٝ  ،٢يٙٚ اً٘ٛب٦ٝ ،غؼاؿج تال٧َج ٢ٕٝغ٧ج ٘ٛؿبئل3/61 ،٧ٝهؼ:اإل٧مبش ٦ّ ي٢ٙٚ ا٘تالَج  (3)

 .389،اْ٘خبش ٢٧ّغ
 .4/215 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(4)
 .197 ،٧ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج (5)
ؤت٢ ّؼ٢ٛج ،ا٘ٗؼ٧ٚ ،ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج "تضد"  ،٢غؼاؿج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآ٧،361ٜٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧ج ا٘عنبة (6)

 .12ض٧ٗٛج ،
 .276،غ. ؤؿ٧ل ؿب٦ٛ ؤ٧ٜٛ  ،بث ٢ا٘تال٧َٜ اً٘ؼة إ٘غٛبء"تضد":ا٘ٝغاء ت٧ٜ ا٘خغا٧٘٢ج ٢ؤؼاء ا٘ٝض ٧ٝهؼ (7)
 ،.218،،٢اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج 4/11 ،، ٢ ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٧،4/212٦ّٝهؼ: إ٘ٛخمة (8)
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ا دمحم( هو: )ٌ،ورأوا أّن األصل فً لولن (ٔ)خبرٌة عمٌمة لدروها بفعل أرٌد أو أدعو بنٌةالتركٌبٌة إلى 

،وُحذؾ الفعل واكتُفً بالحرؾ ِلٌَُدل على النداء؛لمصد اإلنشاء؛ألّن ظهوره ٌوهم أدعو أو أنادي محمًدا

دي فابدة ،بٌد أّن من المحدثٌن من خالؾ هذا الرأي وعّد البنٌة الندابٌة بنٌة خاصة تإ(ٕ)اإلخبار

هذه المورفٌمات وما ٌدل على النداء إنّما هو ،وهً خالٌة من اإلسناد ،ولٌس فٌها معنى فعل ممدر ،التنبٌه

 .(ٖ)عنها إلٌها الفعل  فٌما لو لُدر بدالً  ؛ِلما فٌها من داللة التنبٌه التً ٌفتمر التً تَسمه نحوًٌا

والنداء ال ٌعبر عن لضٌة وال ٌتوفر على شروط المتوالٌات اللسانٌة التامة فبنٌته الخطابٌة ال تفٌد فابدة 

لٌها ؛ألنّها ؼٌر مكتملة مما َحدى  بالدكتور محمود نحلة إلى إخراجه من دابرة األفعال ٌُحَسن السكوت ع

،وبالرؼم من أّن النداء الٌمثل لضٌة ،فهو لٌس له محتوى لضوي ٌُعبر عنه؛إذ ٌمكن (ٗ)الكبلمٌة 

لفعل للنداء وظٌفة تداولٌة هً تنبٌه المخاَطب  دون أن ٌخل بمضمون الكبلم،ولكن من االستؽناء عنه

إّن المنادى مختص من بٌن أمته ألمرن ونهٌن أو )،وهو ما أشار إلٌه سٌبوٌه بموله:)(٘)لؽوي آخر

،فهو دعوة المخاَطب لئللبال على الداعً،فكؤنّه ٌمول له )ألبل( بصٌؽة األمر لٌطلب منه (ٙ)((خبرن...

شًء ماسٌُمال له بعد هذا اإللبال علٌه فإذا ألبَل وأصؽى إلٌه اندفع ٌحدثه أو ٌوجهه ألجل انجاز 

على الطلب،وتتمثل انجازٌته فً التنبٌه  ،وبحسبان ذلن ٌكون النداء عمبًل لؽوًٌا انجازًٌا داالً (7)النداء

؛لتوجٌهه إلنجاز ما ٌتلوه من أفعال،كونه بنٌة ممهدة مفتتحة ألعماٍل (8)وتخصٌص المخاَطب من بٌن أمته

                                                           
٠ـ(،خض٧ٕٓ:يتغ ا٘ضؿ٧ٜ اْ٘خ٦ٙ ، 316اتٜ ا٘ؿؼار )ح،،٢األك٢ل ٦ّ ا٘ٝض4/212٢ ،٧ٝهؼ: إ٘ٛخمة (1)

٦ خإ٧٢ل ت٧ٝج ٠٢ػا ؼؤ٥ ا٘ٛتؼغ ا٘ػ٥ ختًٟ ٧ّٟ سّل ا٘ٝضبث ّعب٢ْ٘ا تػٖ٘ ؼؤ٥ٓ ؿ٧ت٧٢ٟ 217ّ ،،٢اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج1/341
ٜٓ ا٘ٛٝبغ٣ ٛٝك٢ة ي٤ٙ اًْ٘ل ا٘ٛخؼ٢ٖ ه١بؼٞ ٢ا٘ػ٥ ٧ٕغؼ تًغ ضؼِ ا٘ٝغاء ٢اّٝٛب ُضػِ ٘ٗذؼث  ا٘ٝغاء ٢١ّ ٧ؼ٣ ؤ

  164 ،،٢اإلٝفبء ٦ّ ً٘ؼت٧ج  291/ 1،االؿخًٛبل ،ّإكل ٧ب يتغ اهلل ،٧ب ؤغي٢ يتغ اهلل ،٧ٝهؼ:ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ
 .4/11 ،٧ٝهؼ: ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ (2)
، ٦ّ٢ ا٘ٝض٢ اً٘ؼت٦ 212، 1966ٚٞ،1386غ.اتؼا٧٠ٚ ا٘ؿبٛؼائ٦ ،ٛنتًج اً٘ب٦ٝ ،تُغاغ ،،ًل ؽٛبٟٝ ٢ؤت٧ٝخٟ ٧ٝهؼ:اْ٘(3)

 .314-313،ْٕٝغ ٢خ٢س٧ٟ 
 .٧،114ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث (4)
،٢اؿخؼاخ٧س٧بح 219ائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج ،٢غ2/685،نبة ٦ّ ا٘ٝهؼ٧ج ا٘ٝض٧٢ج اً٘ؼت٧ج ٧ٝهؼ ؤك٢ل خض٧ٙل ا٘ع(5)

 .361ا٘عنبة 
 .231 – 2/231،ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ  (6)
 219،غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج :٧ٝهؼ(7)
 .411،،٢يٙٚ اً٘ٛب٦ٝ ،تؿ٦ٝ٢٧ يتغ اْ٘خبش ٢٧ّغ ٧،2/213ٝهؼ:ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (8)
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ً أو خبًرا،وما النداء إالّ و نهأ الحمة،وٌكون المحتوى المضوي أمًراألعماٍل  تخصٌص للمعنً بهذه  ٌا

 .(ٔ)األعمال

))اْصؽُوا ٌا َمَحافَِل ومن مصادٌك استعمال النداء كفعل انجازي ؼرضه التنبٌه ما جاء فً لول المتكلم: 

ٌْتَهُ فً  تململْت، وأهوٌةً  ِسنَِة النوم،وهً إنًّ عاٌنُت تالاًل تزلزلْت، وجباالً الموِم، ِلعََجائِب ما َرأ

 .(ٕ)تَعاَسفَْت...((

هذا الخطاب موجه إلى جموعٍ من الناس كثٌرة بداللة لول المتكلم )محافل الموم(
، فؤراد  لفت انتباههم (ٖ)

لهذا النداء األداة )ٌا(؛  اول ما رآه فً عالم النوم،مستعمبًل انتباههم لئلصؽاء لما سٌروٌه لهم من خبٍر تن

اس كثٌرة ،فكان من ؛فهو فً حشود من الن(ٗ)ممام الذي أنجز فٌه  النداءلما لها من مّد صوتً ٌناسب ال

استعمال هذه األداة؛لٌستطٌع إٌصال صوته وتبلٌػ خطابه لما لها من لٌمة تداولٌة تتمثل  األنسب ممامًٌا

مخاطبٌه ،وهو ما ناسب لصد المتكلم فً جذب انتباه (٘)ل إاّل باالجتهادً استعمالها للشًء الذي ال ٌَْمبَ ف

واستطاع المتكلم إحداث التؤثٌر فً المخاطب، إذ تجمع علٌه الموم  (ٙ)وحثهم لبلهتمام بموضوعه

 واستمعوا إلى ما أراد لوله ، وبذلن فمد تم انجاز عمل النداء وتحمٌك التواصل بٌن الطرفٌن. 

وراء ذلن تموٌة معنى وٌُستعمل النداء والمخاَطب مصػٍ للمتكلم ممبٌل على حدٌثه؛ ولَْصد المتكلم من 

ه بالفعل ، ونجد مصداق ذلن فً لول شٌخ األطباء ألحد المتطببٌن ولد َصّدر نصابح(7)كبلمه وتوكٌده

ًَّ، ال تجلْس على الَطعام إالّ وأنَت جائٌع، ولْم وأنَت بما دوِن الشَّبعِ لانع، : االنجازي الندابً لاببًل  ))ٌا بُن

 .(1)العَشاء((وباِكْر فً الؽداء، وال تتماَس فً 

))فلعلن توصٌنً النصح والوعظ بدلٌل لوله للشٌخ :لهذا  وعٍظ ونصحٍ والمخاَطب كان طالبًا فالممام ممام

المتكلم أراد توكٌد معنى فهو منتبه مصػٍ للمتكلم لكّن  ؛ لذا(9)بما ٌكون ُؼْنٌة اللبٌب ،عنَد َؼٌبِة الطبٌب((

نصابح مهمة تتعلك بالصحة،فاستعمل لذلن النداء؛ لٌلفت  كبلمه وتثبٌته فً نفس متلمٌه ؛الشتماله على

هذا النداء بالدال )ٌا(مع استعمال إشارٌة اجتماعٌة تخاطبٌة هً  هه أكثر ِلما سٌُلمى بعده ،واسًماانتبا

( وذكرها بصٌؽة التصؽٌر ٌ ًّ الجانب العاطفً؛لٌعبر عن حالة من  شً بداللة التحبب والتودد ،موظفًا)بُن

                                                           
 .٢،11اإلؿخؼاخ٧س٧ج ا٘خ٢س٧١٧ج ٦ّ ؿ٢ؼث ٛؼ٧ٚ ٢،163اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج 686-٧2/685ٝهؼ:ؤك٢ل خض٧ٙل ا٘عنبة (1)
 .1/278 ،ٗخبة يٙٚ األغة، إ٘ٛبٛج ا٘غ٧ؼ٧ج (2)
َٗذـُؼ ؤ٠ٟٙ( ،٘ؿبٜ اً٘ؼة(3)  )ضْل(.11/157 ،٢ا٘ٛضْل : )ٛسخٛى ا٘ٝبؾ ٧٢سٛى ي٤ٙ ٛضبّل، ٢خضّْل ا٘ٛسٙؾ 
 .235 – 4/234 ،٧ٝهؼ: إ٘ٛخمة (4)
 .4/275 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ (5)
 . 161  غ.اضٛغ ٛضٛغ ّبؼؾ ،،٧ٝهؼ: ا٘ٝغاء ٦ّ إ٘ؼآٜ ٢اُ٘ٙج  (6)
 .٧،4/5ٝهؼ: ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ (7)
 .182 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘نت٧ج (8)
 ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب.(9)
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ً لؤلخذ بالتوجٌه المطلوب والسٌّ  ما أنّه فً سٌاق التضامن بٌنه وبٌن المخاَطب؛الستمالته وجعله طٌعا

نصح وإرشاد ،فالنداء فً جانبه التداولً جاء لؽرض التودد والتضامن مع المخاطب ال ألجل النداء 

ٌنتمل المتكلم منها إلى تحمٌك ممصوٍد أهم منه تمثل بما المحض،ولٌكون مرحلة ممهدة سرعان ما تطوى ل

، وكؤن النداء ٌَُهًء النفس وٌعدها لتتلمى ما ٌؤتً (ٔ)تبله من أفعاٍل انجازٌة تراوحت بٌن األمر والنهً

ه سٌصادؾ فإنّ  فت االنتباه، فإذا جاء بعده نهًٌا أو أمًرا أو استفهاًمابعده من أسالٌب؛ ألنّه ٌولظ الذهن وٌل

 .(ٕ)ٌمظة فتلماه بحٍس واعٍ، وذهن منتبه فًسان

كلم النداء فً ٌورد المت بٌن المتكلم والمخاطب حٌنوٌموم النداء كفعل خطابً بحفظ استمرارٌة التواصل 

، ومنه ما جاء فً لول المتكلم (ٖ)على استمرارٌة عملٌة التخاطب مع المخاطب ثناٌا خطابه منبًها

)افتنً أٌُّها الفاضُل األحذق أيُّ المولٌن عْندَن أحُك :)فً إحدى المسابل لاببًل لفمٌه( طالبًا رأٌه لمخاطبة )ا

 .(ٗ)وأْصدق((

ٌلحظ أّن اإلستراتٌجٌة التوجٌهٌة مهٌمنة على هذا الخطاب بلحاظ التوجٌه األمري، 

ٌته التواصلٌة مع والندابً،واالستفهامً،وجاءت ممولة النداء فً ثناٌا كبلم المتكلم  لٌنبه على استمرار

ا عمّ  ،فضبًل (٘)ّن المسافة بٌن المتكلم والمخاطب ذات سمة دنٌاأ؛ العن دال النداء)ٌا(مخاطبه،مستؽنًٌا 

،ووَصؾ المنادى بمعرفة (ٙ)ٌحممه حذؾ مورفٌم النداء من السرعة فً التوجٌه واسترعاء انتباه المتلمً

المواصفات التً تإهله لكل ما أراده منه، ولد تحمك وخّصه بوْصؾ )األحذق(؛لٌُدل على أنّه ٌملن 

ورمَت أن تكون برأًٌ  م بموله:))أّما إذ جبتنً مستفتًٌاالتواصل بٌن الطرفٌن بإلبال المخاَطب على المتكل

... فؤنًّ ألول لن بعد التروي .. أنّه البد من عّد ألفاظ المولٌن وإحصاء حروؾ الَجْدولٌن ،فما  ُمْستهدًٌا

 (.7)((ا أكثر حروفًا ،فهو أرجح وأحسن تؤلٌفًاكان منه

 (:ٔ)ا،وورد مصداق ذلن فً لوله شعرً (8)له للمنادى وإجبلالً  ء تعظًٌماالندا ولد ٌستؽنً المتكلم عن دال

                                                           
 .٧،219ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج  (1)
 .418 ،تؿ٦ٝ٢٧ يتغ اْ٘خبش ٢٧ّغ،٧ٝهؼ: يٙٚ اً٘ٛب٦ٝ (2)
، ٢ا٘ٝغاء ت٧ٜ ا٘خغا٧٘٢ج ٢ؤؼاء ا٘ٝضبث 116ا٘ٛخ٢ٗل،غ. اضٛغ ، اً٘ؼت٦ ٦ّ ٔمب٧ب ا٘عنبة ا٢٘ه٧٦ْ٧ٝهؼ: ٛؿبئل ا٘ٝض٢  (3)

 .272، ٢ا٘تال٧َٜ اً٘ؼة إ٘غٛبء
 .86 ،ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿبٓٗخبة (4)
 ٢خٕغ٧ؼ ا٘ٗالٚ ٦ّ ٠ػا ا٢ْٙٛ٘ه )٧ب ؤ١٧ٓب اْ٘بمل األضػٓ(، اػ ال ٧ُٕغؼ يٝغ ا٘ضػِ ااّل ا٢ٛ٘ؼ٧ّٚ )٧ب(؛ ألّٟٝ ؤٗذؼ

 .4/447 ،٦ُٝٛ ا٘ٙت٧ة٧ٝهؼ: ،ا٢ٛ٘ؼ٧ّٛبح اؿخًٛباًل ٦ّ ا٘ٝغاء
 . 267 ،٧ٝهؼ: ا٘ٝغاء ت٧ٜ ا٘خغا٧٘٢ج ٢ؤؼاء ا٘ٝضبث ٢ا٘تال٧َٜ اً٘ؼة إ٘غٛبء (5)
 .277- 4/276 ،٧ٝهؼ:ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(6)
 .86 ،ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿبٓ(7)
 .268غ.٧ٔؾ اؿٛبي٧ل األ٢ؿ٦ ،،ة ا٘نٙة يٝغ ا٘ٝض٧٧٢ٜ ٢ا٘تال٧ٜ٧٧َٝهؼ:ؤؿب٧٘(8)
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ي              أبا حسٍن لد ِطْبَت حًٌا ومٌتًا               ّرِ  وفً نََجٍؾ أشرْلَت  كالكوكِب  الدُّ

نداء استؽنى فٌه المتكلم عن مورفٌم النداء،وتمدٌره: )ٌا أبا حسٍن(، وبالعودة إلى سٌاق  أبا حسٍن(: (فموله

النص نجد أّن النداء ٌتجه إلى إبراز صفات المخاَطب والثناء علٌه،ولّما كان السٌاق سٌاق مدحٍ وتبجٌل 

أّن النداء ٌتشرب  للممدوح )المنادى(،فمد تساوق الحذؾ مع ممام التعظٌم واإلجبلل لشخص المنادى ؛ذلن

،فضبًلعّما ٌوحٌه (ٕ)نى األمر وٌمحض اإلجبلل والتعظٌممعنى األمر وعند حذؾ )ٌا النداء( ٌزول مع

،من حضور ذهنً ولرب روحً للمخاَطب )المنادى( لدى (ٖ)للمنادى المرٌب هذا الحذؾ الذي ٌُعد وسًما

عن مدارن المتكلم ؼٌر أنّه حاضٌر فً وعٌه  الرؼم من ؼٌاب المخاَطب هنا حسًٌا وبصرًٌاالمتكلم فب

وإلبراز ذلن للعٌان ا ٌضمره له من حّب ولرب نفسً ؛وخاطره كؤنّه مشاهٌد أمامه ؛وكً ٌعبر عمّ 

ب النفس والملب استعار رمزٌة حذؾ دال النداء الخاص بالمنادى المرٌب ؛لٌستشعر لربه من المنادى لر

 ال المرب المادي.

 

 : التعبٌرٌاتثالثًا

ٌُطلك مصطلح التعبٌرٌات وٌراد به تلن األفعال الكبلمٌة التً ))ٌُعبر بها المتكلم عن مشاعره فً حاالت 

الرضا والؽضب والسرور والحزن والنجاح والفشل ...الخ ولٌس من البلزم أن تمتصر هذه األفعال على 

فعل وتنعكس أثاره النفسٌة ما هو خاص بالمتكلم من األحداث بل تتعداها إلى ما ٌحدث للمشاركٌن فً ال

ٌتوفر  التعبٌر عن المولؾ النفسً تعبًٌرا، والؽرض االنجازي لهذه األفعال (ٗ)والشعورٌة على المتكلم((

، وال (ٙ)اتامً تحمك أُنجزت هذه األفعال إنجاًزا ، ذلن الشرط الذي إذا ما(٘)فٌه شرط اإلخبلص أو الصدق

ٌر العالم الخارجً كؤصناؾ األفعال الكبلمٌة األخرى،  فالمتكلم ال اتجاه مطابمة لهذه األفعال؛ ألنّها ال تؽ

                                                                                                                                                                                     
 .2/379،ؼ٧ضبٝج األ٘تب(1)
، ٢ؤؿب٧٘ة ا٘نٙة يٝغ 2/213،  ٠ـ(794ضٛغ تٜ يتغ اهلل ا٘ؽؼٗف٦)حتغؼ ا٘غ٧ٜ ٛ،٧ٝهؼ:ا٘تؼ٠بٜ ٦ّ ي٢ٙٚ إ٘ؼآٜ(2)

 .268ا٘ٝض٧٧٢ٜ ٢ا٘تال٧٧َٜ 
 ٛٓب ٗبٜ ا٘ٝغاء نٙة ٛخٗٙٚ ٜٛ ٛعبنة ،ّٕغ ُؤ٢َل ٢ٗ٧ّٜ  - س١ً٧ٛب األيٛبل ا٘نٙت٧ج ٗٛب ٦٠-تإّٟٝ ٛفخٓ ٜٛ األٛؼ ٘

 .218 ،تبإلٔتبل ؤ٢ ا٘خٝت٧ٟ ، ٧ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج اا٘ٝغاء ؤّٛؼ
٢ؤؿب٧٘ة ا٘نٙة يٝغ ا٘ٝض٧٧٢ٜ ، 357ألت٦ ٛضٛغ يتغ اهلل تٜ ي٦ٙ تٜ اؿضٓ ا٘ك٧ٛؼ٥ ،،٧ٝهؼ:ا٘ختكؼث ٢ا٘خػٗؼث(3)

 267 ،٢ا٘تال٧٧َٜ
 .114،آّبٓ سغ٧غث  (4)
غ. اضٛغ  ،٢ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٢٘ه٧ْ٧ج ٛغعل ٝهؼ٥ ، ٢81آّبٓ سغ٧غث  ، 234ا٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج اٗؿ٢ْؼغ٧ٝهؼ: (5)

 .25، ا٘ٛخ٢ٗل 
 .114 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (6)
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ٌسعى أن ٌجعل كلماته تطابك العالم الخارجً، وال العالم الخارجً ٌطابك كلماته، وهذا ماجعل سٌرل 

 .(ٔ)ٌعبر عن هذا الخلو فً اتجاه المطابمة بـ )االتجاه الفارغ (

واالعتذار،  والتعزٌة،  والترحٌب،  والتمنً،  والشوق  ندرج تحت هذا الصنؾ أفعال الشكر والتهنبةوت

،  وٌمكن مماربة (ٕ)من األفعال التً أدرجها أوستن ضمن أفعال السلون والكره، وكثٌرٌ  والحّب،

 ماٌنضوي تحت هذا الصنؾ من األفعال على النحو اآلتً:

 ٌَعرُض للنفس حٌن تستعظم أمًرا نادًراال ؛ ألنّه انفعٌُعد التعجب فعبًل كبلمًٌا تعبٌرًٌا نفسًٌاالتعجب:  -ٔ

، ولد خصص نظام اللؽة للتعجبصٌؽتٌن لٌاسٌتٌن: )ما افعلَه،  (ٖ)َخفً السبب لملة اعتٌاده أو مجهوالً 

نوع آخر للتعجب وهو  . وهنان أًٌضا(ٗ)وأفعْل به(،  هما من صٌػ التعجب المٌاسً أو التعجب المبوب له

مثل: سبحان هللا،  هلل دره،  وٌلمه،  هلل  )ؼٌر المبوب له(،  وٌشمل ألفاًظا وهو التعجب ؼٌر المٌاسً أو

وما ما ٌكون بؤلفاظ التعجب مثل عجب،أو المجازي الذي ٌخرج لؽرض التعجب، أنت،  واالستفهام 

 . (٘)ٌشتك منها

فعلَه( لوله فً هذه والذي ورد بصٌؽته المٌاسٌة )ما أ ومْن مصادٌك التعجب فً الممامات

))للُت:وماذا َحَملن على أْن تُحبَط َعَملَن، لال: َوَصْلُت إلى هذه الباِلِد، ولد َخلَّْت َوْفَضتًِ من ممامة:ال

الزاد، فتوصلُت إلى المَاِضً بسبٍب ِلعلمً أنّه أطؽى من فِْرَعوَن ذي األوتاد، وأَْبَخُل من ِكالِب بنً ِزٌاد، 

ن ما أَطوَل وَرَصْدُت له حتى َطلَب دٌناَر المََضاء، فك ان علٌه أشأَم من َرؼٌِؾ الَحوالء، فملُت هللَّ َدرُّ

 *.(ٙ)بَاعن،  وأََهول لاعن....فعَِجْبُت من أفانٌنِه فً الَمْكر((

                                                           
٢ٝهؼ٧ج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج ت٧ٜ ّالؿْج  ، 184 ، س٢ٜ ؿ٧ؼل ، اْ٘ٙؿْج ٦ّ اً٘ب٘ٚ ا٢٘ا٧،٦ًٔٝهؼ: إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى (1)

 ، 32 ،اُ٘ٙج اً٘ٛبكؼ٧ٜ ٢ا٘تال٧٧َٜ اً٘ؼة
 .62 ،٢األًّبل اإلٝسبؽ٧ج، 121 ،٢ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج ، 81 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث(2)
،  2/74غ.اضٛغ ٛن٢ٙة ،ا٘تال٧َج ، ٢ًٛسٚ ا٘ٛكنٙضبح2/317ؼم٦ ا٘غ٧ٜ االؿخؼاتبػ٥  ،٧ٝهؼ: فؼش ا٘ٗب٧ّج (3)
 3/242ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ ٢
 .94-93ا٘ٝض٢ اً٘ؼت٦ ، ٢األؿب٧٘ة اإلٝفبئ٧ج ٦ّ  ، .4/238 ،٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ ، 1/72 ،٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (4)
 .243-3/242 ،٢ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ ، 4/252 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(5)
 45 ،إ٘ٛبٛج ا٧ٝٛ٧٘ج، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(6)

ا٘ض٢الء: ، ٘فغث تعل ا٢ٕ٘ٚ ّب١ّٝب ال خؽال سبئًج ضؼ٧كج ي٤ٙ ٛب خٝبٟ٘ ؛ *ٗالة ت٦ٝ ؽ٧بغ: ٧ُمؼة ت١ب ا٘ٛذل ٦ّ ا٘تعل 
َِ ؼسٌل ؼ٧ًَْب يٜ ؼاؿ١ب ّفبسؼخٟ ٢ؤخؿى ا٘عكبٚ ضخ٤ اخكل ت٧ٜ ، اٛؼؤث ٜٛ اً٘ؼة ٗبٝح ٦ّ ت٦ٝ ؿًغ  ّعن

، ضبح ا٘خًت٧ؼ٧ج /ٛضٛغ غضؼ٢ر نٙ،  ٢ًٛسٚ ا٘ٛك 1/382،ٛسٛى األٛذبل ٧ٝهؼ:  ، األضالِ ُّٕخل ٧ّٟ ؤِ٘ ؼسل 
 .45 ،٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، 115،  1ٝفؼ ٢اإلٝخبر اإليال٦ٛ،  نؤنٙؾ ٘ٙ
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بنٌوٌة مختلفة جاءت لتعبر عن المولؾ االنفعالً  وبتجلٌاتتعبٌرات تعجبٌة  عدة هٌمنت على هذا النص

والنفسً للمتكلم وؼرس التعجب فً نفسه من أفانٌن مكر الشٌخ وما رآه من حٌله مع لاضً الببلد 

واالستحواذ على ماله، ومن تلن الدوال التعجبٌة استعمال الصٌؽة المٌاسٌة المسكوكة له )ما أفعله(فً 

لوله:)أهوَل لاعن( هو تعجٌب ثاٍن عطؾ على التعجب األول، ثم ٌؤتً لوله:)ما أطوَل باعن (،  أّما 

عبٌري النفسً ، ناهٌن عن استعماله الفعل الت(ٔ)استعمال التعبٌر التعجبً ؼٌر المٌاسً فً لوله:)هلل درن(

الفعل المضوي اإلخباري؛ ولّما كانت هذه األفعالتعبٌر عما ٌختلج فً نفس المتكلم؛ لذا  )َعجبُت(بهٌؤة

لٌس لها والع حتى تطابمه، أّما شرط اإلخبلص فمد تحمك فً التعبٌر، فالمتكلم صادق النٌة فً مشاعره ف

به وهو ماتفصح به المتوالٌة اللسانٌة البلحمة  بًاوانفعاالته بدلٌل مبلزمته المتعجهب منه وبمابه معه إعجا

ر،  وَعدلُت إذ ذان عن الرحٌل إلى فً لوله :))فعجبُت من أفانٌنه فً المكر وأسالٌبه فً النظم والنث

 .(ٕ)الممام((

أّما التعجب بالصٌؽة المٌاسٌة )أفعْل به( فمد جاء مصداله فً لول ابن مٌمون فً ممامته التً ٌُمجد بها 

ه ُشكًرا ال ٌُعدم منه مزًٌدا)وأٌَّد هللا أْمَره حصن الجبل:) بعد فتحالملن دمحم بكداش  ،  الَرفٌع تأٌٌداً وألَهمَّ

ٌْفَه الماضً. كلما تملد ألبواب الفتو  إلِلٌدا ا جدًٌدا ... وٌُذٌُك وجعَل َس ،  وٌَْستأنِؾ به اإلسالُم ِعزًّ

 .(ٖ)((ؽرُب بنُوِر َدْعَوتِِه ُمْشِرلًا... أْكِرْم بِه مْن أمٌٍر أصبح ال الكافرٌن بأًسا شدًٌدا

 –الملن بكداش –هاره بشخصٌة ممدوحه عبّرالمتكلمباستعمال صٌؽة التعجب المٌاسٌة )أفعْل به(عن انب

وما ٌكنّه له من مشاعرفً لوله: )أكرم به(،  محاوالً أشران المتلمً معه فً هذه المشاعر؛ ِلما فً هذه 

فردي ال جمعً دون صٌؽة )ما افعله( التً تدل على  تعجب من الصٌؽة من دعوة جماعٌة للتعجب، 

وهو أشران المارئ ؛ لذا فمد ناسبت هذه الصٌؽة ما أراده ابن مٌمون، (ٗ)من شًء ما ٌموله المرء متعجبًا

لحرفٌة للملفوظ متضمنًا والموة اإلنجازٌة للفعل هً التعجب الذي دلت علٌه الصٌؽة امعه، وجعله متفاعبًل 

، فٌرد  ا تمول لصدٌمن: لمٌت الٌوم فبلنًاعندمالمدح، فعلى مستوى التداول مثبًل  خر هومعه ؼرًضاآ

ن لاببلً:أْنِعْم به وأكرْم فً معرض مدح الشخص الذي ذكرته له،  ولو تؤملنا فً هذه الصٌؽة للحظنا علٌ

 .ل بجازم بل هو رأٌي مطروح أنّها تًساق للتعبٌرعن اإلعجاب فً معرض المدح، ولٌس هذا المو

                                                                                                                                                                                     

ٛٓب ن٧٢ل ا٘تبو ٢١ّ  ، ٧٢ٕبل ّالٜ ٔك٧ؼ ا٘تبو: ؤ٥ يبسؽ ؤ٢ ٧ٙٔل ا٘عتؼث ، اػا تؿنخ١ب* ٢ا٘تبو: ٛؿبّج ٛب ت٧ٜ ا٧ْٜٗ٘  ؤ
، ، 41/345)٧غ٥(،  ٢خبر اً٘ؼ٢ؾ ٢15/422  ، )ت٢و(8/21 ،٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة ، يٗؿٟ: ؤ٥ ؼضة ٗذ٧ؼ ا٘عتؼث

 )٢ٔو(.8/314 ،٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة ، ٢إ٘بو: األؼل ا٘ٛؿخ٧٢ج ا٢٘اؿًج ٦ّ ٢نبءث ٜٛ األؼل
 .252 ، ٧،4/238ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢  (1)
 .45ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، (2)
 .218،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج  (3)
 .4/244 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ (4)
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ت(وهً من ومن هذه الصٌػ صٌؽة )هلل در(و)هلل أن ب فً الممامات بصٌػٍ سماعٌة أًٌضاوجاء التعج

،   لبنه،  أي أّن هللا أسماه لبنًا خاًصاالعبارات التً استعملت فً التعجب، ومعنى )هلل دّر(فً األصل: هلل

، فهً تراكٌب مجازٌة نُملت لبلستعمال فً التعجب (ٔ)ثم ضّمن معنى التعجب فؤصبح ٌستعمل فٌه

ى التعجب ال بالوضع بل ، وهً من الملفوظات التً تدل عل(ٕ)فؤصبحت تمال ممن ٌَمدح وٌتعجب

، ومما جاء بهذه الصٌػ فً الممامات وذلن فً لول الجنود لمابدهم الملن بكداش بعد أن استخلؾ (ٖ)بمرٌنة

))....فمالوا ُكلّهم :أْن نَْعم،  هلل دره من َخِلٌفٍَة علٌهم صهره لٌنوب عنه فً أداء أمورهم فً هذه الممامة:

 .(ٗ)وأَْنعُم((

إعجابهم بخلٌفة الملن المتولى علٌهم؛ ِلما ٌحمله من صفات الشجاعة والكرم والعفة عبّر المتكلمون عن 

، باستعمالهم الملفوظ اللسانً )هلل دره( الذي جاءبموة انجازٌة مباشرة وبداللة حرفٌةدلت على (٘)والحٌاء

د منها التعجب ٌرا فإنّهآخر هو المدح؛ ألنّهذه التراكٌب متى أُطلمت  إلى جانبه ؼرًضاالتعجب وتضّمنت

من شًء عظٌم ٌستحك المدح، والدلٌل انّه متى ما أرٌد الذم فبل ٌطلك هذا التركٌب بل ٌمال:ال دّر دره ، 

هذا الفعل الكبلمً المباشر فعبًل إنجازًٌا مستلزًما  وتولد عن(ٙ)أّي ال كثر خٌره لذم العمل المتعجب منه

 بتولً هذا الخلٌفة علٌهم. واعترافهم المتكلمٌن  هو لبول

، الذي استعملته (7)من التراكٌب الدالة على التعجب ملفوظ لولهم )هلل أنَت( وهو أًٌضاولرٌٌب من هذا ال

َرأَْوها من لَفُوا على تِْلَن الَمَسائِل ،:))فلّما وَ ، وجاء فً هذه الممامة(8)العرب للتعجب دون لٌاس

 . (3)أْحَسنَت(( الَمَشاِكل،  فمالوا له:هلل أنَت فمد

من  ن إعجابهم بالشٌخ الذي أوضح عدًداٌؤتً هذا الملفوظ  على لسان عصبة من العلماء معبرٌن ع

باستحسانهم له بمولهم :)فمد أْحَسنَت(، ولد توفر  فوًعاالمسابل اإلعرابٌة المشكلة فً اللؽة العربٌة ، مش

 . (ٓٔ)الفعل التعبٌري هذا على شرط اإلخبلص المتمثل بجزاء الشٌخ واإلؼدالعلٌه بالمال والهداٌا

                                                           
 .4/252 ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢، ٧ٝهؼ: (1)
 )غؼؼ(.4/279، ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة (2)
ا٘ٛؼاغ٥ )ح ،ؤت٢ ٛضٛغ تغؼ ا٘غ٧ٜ ضؿٜ تٜ ٔبؿٚ كغ ٢ا٘ٛؿبٖ٘ تفؼش ؤ٧ْ٘ج اتٜ ٛب٧ٖ٘ٝهؼ: خ٢م٧ص إ٘ٛب (3)

 ٠2/885ـ(،749
 .211،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج  (4)
 .144ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج،٧ٝهؼ: (5)
 )غؼؼ(.4/279 ،٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة (6)
 .٧،4/251ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢  (7)
 .٢٧٢285ؿِ ا٘ؽيت٦   ، ي٦ٙ خ٧ّ٢ٓ ا٘ضٛغ ،ا٢٘ا٦ّ ٦ّ ؤغ٢اح ا٘ٝض٢ اً٘ؼت٦  ٧ٝهؼ اً٘ٛسٚ (8)
 .58 ،إ٘ٛبٛج ا٧ّ٢ٗ٘ج ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (9)
 . 59 ،إ٘ٛبٛج ا٧ّ٢ٗ٘ج ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ٧ٝهؼ: (11)
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الذي  فً الخارج بل الموجود هو متعلمه هو عمل لؽوي ولٌس لهذا العمل اللؽوي تجلٍ  المد  والذم: -ٕ

جودة أو الرداءة هتعبٌر عن أشٌاء فً نفس المتكلم، فهو ال ٌرٌد وصؾ ال؛ ألنّ (ٔ)التضى المدح أو الذم

، والمدح إٌماع ٌنجزه المتكلم بؤلفاظ المدح (ٕ)بل ٌكمن أثره فً االستحسان أو التمبٌح الوالعتٌن خارًجا

عندما ٌرٌد مدح شخص أو شًء وأدواته وأسالٌبه كثٌرة بعضها ٌإدى بداللة صرٌحة مثل )امدح،  

 . (ٖ)استحسن ...( أو أفعال مثل نِْعَم ،  حبّذا اثنً، 

))فمال: إّن لٌلى لد فَصلت عن مجلسنا ( دالة على المدح فً هذه الممامة:ولد وردت فً الممامات )نِْعمَ 

لناظِره لرٌٌب،   ٌَت األُستاذ فَمل له المعذرة ،وإّن ؼًداالمعهود، ولنا موعٌد انتظرها به أن تعود، فإذا لَم

 .(ٗ)البنٌة(( تكن هً فمن؟ للُت: إنّها لنِْعمَ  ٌََره،  لُلُت:أوهً ذاُت اللبن؟لال: إن لم فمن ٌَعشْ 

ى جودة الممدوح فً الخارج استحسانه بموله: )نِْعمه البُنٌة(؛ للتدلٌل عل عن فالمتكلم فً هذه الممامة ٌفصح

الدال )نِْعمه(، وهو فعل؛ ألنّه ٌعمل عمل األفعال منتخبًا
النسك اللسانً المتكون من )فعل بًل مومستع، (٘)

المدح + الفاعل(،  وَحذَؾ الركن الثالث )المخصوص بالمدح( وهو لٌلى؛  لتمدم ما ٌدل علٌها فً الكبلم 

والشعورٌة تجاه الممدوحة، لاصًدا  اآلثار النفسٌة ، معبراً بذلن عن دواخله وعاكًسا(ٙ)وٌؽنً عن ذكرها

ى صفة معٌنة،  ومن دون تمٌٌد بذكر خصلة من خصال المدح فً ؼٌر ممتصٍر عل مدحها مدًحا عاًما

الممدوح بما أوحته داللة فعل المدح )نِْعمه(
، ولد ضّم المتكلم لفعل المدح مورفٌم التوكٌد)إّن(والبلم التً (7)

 ؛ لٌإكد لصدٌته لمدح ممدوحه، وتحمك الفعل فً نفسه ؛ لذا ٌمكن المول: إنّ (8)االتً تفٌد التوكٌد أٌضً 

 .ل لد أنجز انجاًزاتاًماالفع

:))لالوا :لد َكتَب ربّن على نَفسه الَرْحمة ، ولكن ما كلُّ أّما ما ورد من الفعل )حبّذا( فمصداله لوله

ة ، وال كلُّ بٌضاء شحمة ، فإّن الناس لد لَؤموا وَجِشعوا ، حتى لو ُسئِلوا التراب أوشكوا  سوداَء تمرَّ

ٌْبَة ، وتكتفً ذُلَّ الُسؤاِل وَؼّصة الخٌبةأن ٌَملّوا وٌَْمنَعُوا، فإْن شئَت  فَُخذ  وإالّ أن تجاورنا َؼبِّْر هذه الشَّ

ْحلةَ ، لال: حبّذا ِجواَركم لوال َضفٌَؾ َخلَّْفُت،  وَمْوعٍد أْخلَْفُت(( هذه النِّْحلةَ ، واعتمد الّرِ
(9).* 

                                                           
 .293 ،٧ٝهؼ: اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج (1)
 .121 ،٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة (2)
 .٢،292اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج  ، ٢69، ٢261، ٢3/261ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ ،  ٧4/254ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢  (3)
 .49،إ٘ٛبٛج ا٘تُغاغ٧ج ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(4)
 .177-٧،2/176ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ  (5)
 .3/268 ،٧ٝهؼ: ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ (6)
 .3/261 ،٢ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ ، 4/254 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ (7)
 .134 ،٧ٝهؼ: ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ(8)
 .311 ،إ٘ٛبٛج ا٘ٝسغ٧ج ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (9)

 .٧2/281ٝهؼ: ٛسٛى األٛذبل  ، * ٢ٟٔ٘: )ٛب ٗلُّ ؿ٢غاء خٛؼث ٢ال ٗلُّ ت٧مبء فضٛج ( ٛذل ٧ُمؼة ٦ّ ٢ٛمى ا٘خ١ٛج 



 .............................................. االفعال الكالمٌة فً الممامات العثمانٌة.... الثانًالفصل 
 

ٔٓٔ 
 

إلى عطابه ، عبّر لهم عن كً ٌستمٌل المتكلم للوب المخاطبٌن من الموم وكسب ودهم ومن ثّم دفعهم 

لذلن الفعل الموضوع للمدح  هذا الشًء من نفسه وللبه منتخبًا حبّه واستحسانه مجاورتهم، ولرب

، وهو ما ٌساوق لصده (ٕ)( أّن الممدوح بها محبوٌب للملبزاد على الفعل )نِْعمَ ، الذي ٌُ (ٔ)هو)حبذا(

عبّر لهم عن ذلن ألخذ العطاء،  فهو شخصٌة  مجاورة الموم،  بل ٌرٌد فعبًل وألّن المتكلم الوؼاٌته؛

تعودت على اإلتٌان بكل فنون المكر والدهاء ولبس أثواٍب وألنعة مختلفة لكدٌته ومن اجل ؼنٌمته؛  

،  ثَمه فإّن الفعل لم ٌنجز انجاًزا تاًمالذاٌمكن المول: إّن شرط اإلخبلص لم ٌتحمك فً هذا الفعل، ومن 

 بإكرامهم تمثل فً المخاَطبٌن ٌر أّن هذا الفعل لد أحدث تؤثًٌراؼ ٌكن تاًماأّن اإلنجاز لم رؼم ولكن و

اإلنجازي  ، وامتزج مع هذا الفعل(ٖ)((وأرحلوه نالةً ذات سفاروصلوه كل واحٍد بدٌنار،)بؤن ) للمتكلم

حبذا جواركم لوال صفؾ مباشر تمثل فً االعتذار، فموله: آخر ؼٌر تعبٌريٌ  التعبٌري المباشر فعلٌ 

من الموم بعدم لدرته على مجاورتهم، وهذا معنى ممامً بعكس  ٌمثل اعتذاًرا (ٗ)خلفُت،  وموعٍد أخلفت

المعنى األول الذي ٌإخذ مباشرة من تركٌب العبارة ، فجاء الفعل التعبٌري الدال على المدح بموة 

 مع فعل تعبٌري ؼٌر مباشر تمثل باالعتذار.  مباشرة ممتزًجاانجازٌة

،  ولد تمثل فً توظٌؾ ابن حمادوش لهذا الفعل (٘)فمد جاء بالدال )ببس( الموضوع إلنشاءالذمأّما الذم 

ً ذلن الخان:) )كأنّه من فً ممامته التً ٌصؾ فٌها نزوله فً احد أسفاره فً خاٍن فٌمول فً ذلن ذاما

صُت منه بُحْجَرة ....... ... حتى أبٌََاِت النٌران ........الٌَُسُر بِه النَاظر، والٌَْنَشرُ  له الَخاِطر، فاختَص

ما  أْدرِ مّد اللٌل جناَحه... .....وهدأْت األصوات ، وصرنا كاألموات ، وتوؼلُت فً َحبَائاَِللنَّوم، ولم 

ٌْت ، ٌُحاِسُب لٌنةَ على كٌت  ٌْت بَ هنالن من المَْوم، فلَْم ٌُولظنً إالّ َجلَبة األْصوات ...وإذا بجاِري بَ

 .(ٙ)((لهذا الجار ، والشَن أنّه بِئَْس المرار،  ولبِئَْس الخان ............فملُت :بُعًداكٌت

المتكلم هناٌسند معنى الذم إلى ذلن الخان ِلما رآه فٌه مما ال ٌسر الناظر من ارتكابالمعصٌة والرذٌلة 

وعبّر عن سوء ذلن ، (7)ستشؾ من سٌاق النص، وبدلٌل المول:))أنّه من أبٌات العصٌان((وهو ما ٌُ 

                                                           
 .4/262 ،٧ٝهؼ: ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ (1)
،   خض٧ٕٓ: يتغ ا٘ض٧ٛغ ٠ٝغا٥٢  ، ٠ـ(911سالل ا٘غ٧ٜ ا٘ؿ٢٧ن٦)ح ،ٛى ا٢١٘اٛى ٦ّ فؼش سٛى ا٘س٢اٛى ٧ٝهؼ: ٠(2)

 ، 4/262 ،٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ ،  111 ، ٠ـ( 557ات٢ ا٘تؼٗبح األٝتبؼ٥ )ح، ؿؼاؼ اً٘ؼت٧جؤ،  3/38٢
 .311،إ٘ٛبٛج ا٘ٝسغ٧ج  ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (3)
٠ـ(،   171،ؤت٢ يتغ ا٘ؼضٜٛ ا٘ع٧ٙل تٜ اضٛغ اْ٘ؼا٧٠غ٥ )حا٧ًًٜ٘ٛسٚ ٧ٝهؼ: ، ٢ا٘مِْ: ٗذؼث األ٧غ٥ ي٤ٙ ا٘نًبٚ (4)

٢ٔكغ ا٘ٛخٗٙٚ تػٖ٘ ٢ٜٗ ي٧بٟ٘ ٗذ٧ؼث ال  ، 11/324 ٞ(، 371)حاالؽ٠ؼ٥ٛضٛغ تٜ اضٛغ ٢خ١ػ٧ة اُ٘ٙج/ ، 7/12
 ألّٟٝ ٜٛ ٢ٕ٧ٚ ي٤ٙ خْٗل ٧ًٛفخ١ٚ. ؛ ٧ؿخن٧ى خؼ١ٗٚ 

 .4/254 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ (5)
 .79-78 ٛبغ٢ـ ا٘سؽائؼ٥  ، ؼضٙج اتٜ ض(6)
 .79 ؼضٙج اتٜ ضٛبغ٢ـ ا٘سؽائؼ٥،(7)
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المكان، وأولعه بالفعل الصرٌح )ببس( الموضوع للذم العام،  ذماً الٌمتصر على صفة معٌنة من صفات 

لمكان بل تمبٌح لبح ، ولٌس لصد المتكلم وصؾ رداءة ا(ٔ)الذم،  بل ٌشمل العٌوب كلها؛  مبالؽة فً الذم

))إنّما الموجود فً الخارج هو متعلك المدح أو  ألنّه ال تجلً لفعل المدح أو الذم فً الخارجذلن المكان؛

لكن بموة انجازٌة ؼٌر  من التعابٌر دلت على الذهم أًٌضا ، ولد واكب هذا الفعل جملة(ٕ)متعلك الذم((

مباشرة هً:كؤنّه من أبٌات النٌران/ال ٌُسر به الناظر/الٌنشرح به الخاطر، ولام المتكلم بتعدٌل لوة 

وسابل تركٌبٌة تمثلت بـ)أّن التوكٌدٌة (التً صّدر بها فعله التعبٌري والم  بًل مستعم منطوله اإلنجازٌة

 تكراره؛  لٌإكد لصدٌته فً الذم.   الداخلة على دال الذم )ببس( فضبًلعنالتوكٌد 

التمنً شًء وجدانً ٌعتمر فً نفس المتكلم، وهو تشهً حصول األمر المرؼوب فٌه الذي  التمنً: -ٖ

عمل التمنً ضمن دابرة  وٌنماز، (ٖ)أو لكونه ؼٌر مطموع فً نٌله ّما لكونه مستحٌبًل أالٌُرجى حصوله ، 

دابرة األعمال اللؽوٌة بالتراكب بٌن ممولة اإلمكان السلبً المابمة على اعتماد المتكلم امتناع حصول 

، وهذا التراكب جعل من (ٗ)محتواه المضوي، وبٌن ممولة اإلمكان اإلٌجابً المابم على إرادته حصوله

التمنً فعل انجازي متذبذب،  فٌدخل ضمن صنؾ التوجٌهٌات ؛ ألّن أساس التمنً طلب، وٌخرج منها 

، ودخوله فً (٘)فً أنّه طلٌب ال ٌمكن تنفٌذه من المخاَطب ؛ أّما الستحالته أو لكونه ؼٌر مطموع به 

هذا  اً وهواجس نفسٌة تراود المتمنً مؤتاهصنؾ التعبٌرٌات أنجع؛ ألنّهوسٌلة تعبٌرٌة عن انفعال ذات

التضارب بٌن اعتماد المتكلم ورؼبته فً حصول ما ٌتمناه ، وبٌن الوالع الذي ٌجعله ؼٌر ممكن أو 

كلم الذي ٌمتضً من المخاَطب ضربًا من المشاركة مستحٌل، وهذا التضارب ٌلخصه تحسر المت

 بم على أساس نفسً وؼرضه البوح فمط ال التحمك الفعلً.،  فهو أسلوب لا(ٙ)أو تفاعبًل  الوجدانٌة إشفالًا

)خَرْجُت من بٌتً ): لاببًل  وجاء التمنً فٌخطاب المتكلملمجموعة من النسوة الحسان فً هذه الممامة 

ً مبتئًسا ، ساخًطا على جمٌع النسا، فبٌنما أنا فً بَعض الطرٌك ، إذ مرَّ بً ِسرٌب منهن ٌَخطُر  كئٌبا

بالثوب الصفٌك، والُحلً ذي البرٌك ......فتالْت نفسً إلى وصالهَن ،  وتبلبل بالً بجمالُهَن، ونَِسٌُت 

ٌُْت ، من لُكاعً فً البٌت ، وْللتُلٌتكن لً لو تنفع لٌت(( ما لم
(7). 
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الع فً المتوالٌة اللسانٌة )لٌتكن لً(كوسٌلة لئلفصاح عّما فً نفس المتكلم من رؼبة جاء فعل التمنً الو

عن زوجه ؛ ِلما ٌعانٌه من لُإمها  ُكن له زوًجا بدٌبًل هً: لو أّن ذان السرب من النساء الحسان

انفعاٍل عن  اه منها، فكان التمنً هنا تعبًٌراوحمالتهابعد أن أطبك االبتباس والسخط على للبه مما لاس

ذاتً ٌمثله التحسر على رؼبته فٌما ال طمع فً حصوله على وجه الحمٌمة، وؼرضه البوح ال التحمك فً 

لؽٌره ، وكؤن التمنً جاء  ة بؤّن كّل واحدة منهن كانت زوًجاالوالع؛  ِلما ٌبدو من سٌاق الوالعة اللؽوٌ

بامتناع تحمك محتواها ن مدرًكا تماًما كاكوسٌلة تعوٌضٌة للمتكلم عّما ٌنمصه فً الوالع الخارجً، وإنْ 

ٌَْت(، أّما المخاَطب فمد التصرت وظٌفتهعلى المشاركة  المضوي، بدلٌل استدراكه بالمول:)لو تنفُع لَ

، إذ أجابته كل واحدة منهن بؤنه لٌس وحده الذي ٌبللً الضّر من زوجه بل (ٔ)الوجدانٌة للمتكلم فحسب

 حصل التفاعل بٌن الطرفٌن.، وبذلن فمد (ٕ)كل زوجٍ من أزواجهن

لفمر حاله إلى ا مبدالً فً هذه الممامةالتً تصور حال الفتى الذي ضربه الدهربمخالبهومنه ما جاء أًٌضا

لوالده ؛ لٌجتنً من روض فضله وإكرامه ، ٌمول المإلؾ مصوراً  بعد الؽنى، فراح ٌمصد صدٌمًا لدًٌما

ٌْئٍَة ُمِسٌئَة ، ٌكاُد ٌَْرثًِ لها الَحُسود، وتَصفُو لها :))فَوَصَل إلى داِره فً َحالٍة َردِ هذه الحال ٌْئٍة، وَه

المُلوُب الُسود، .......، وَدَخَل الدَّاَر وُخدَّاُمها َعنهُ ُمْنمَبضون، ُمْؽِضون وُمْعِرُضون، ....فَخَجَل من 

، وأَرسَل إلٌه أوَضاِعهم، وَسَخَط من ِطبَاِعهم....، فما كان إالّ أْن أْخَرَج الَرجُل رأَْسهُ  ًّ من ُشبَّاٍن لَِص

على لساِن ُؼالٍم َخِصً، ٌمول:أنا ؼٌُر ُمْنبَسٍط للكالم ، فأذهْب بَسالم، فما َسَمَع الفتى ماَسمع ، كاَد 

ٌَح التلعتْهُ ، وأْسرَع بالخروج ٌبتدُر البَاَب وساَر  فُؤادهُ ٌَْنَخلع،  حتى تخٌََل أّن األَرَض أبتَلعتْهُ، أو الّرِ

ٌْتَنً لم أكْن وُدمو ٌْتَنٌِمتُّ لبل هذا أو ل ً لهذا الؽَاِدر....ٌال عهُ  تَْسبِمَهُ ، وَزفََراتُهُ تَْحَرلُهُ، وهو ٌَمول :تبا

 .(ٖ)ُخلُْمُت((

ٌْتنٌمُت لبل ه بحزن عظٌَم ٌَمُرب  ذا أو لٌتنً لم أكن ُخلمُت(حامبًل شعوًرا ٌؤتً التمنً فً لول المتكلم:)ٌال

ٌْر من الجزع من عظٌم ذلن الصدٌك وخٌبة سعٌه وأمله فٌه، وما هذا ما ألَمه به وما أصابه من َض

( بالفعل الماضً ولم التمنٌإالّ  ٌْتَنً ُمت  لتجاوز المرحلة التً هو علٌها من الكرب الشدٌد؛ لذلن لال:) ٌا ل

ٌْتَنً أموت(، أّي كؤنّه ٌتمنى لو أّن الموت حصل وانتهى فً مرحلة متمدمة  على مرحلة ٌمل:) ٌا ل

ٌُرزق،   العالم الخارجً؛ ألنّه مازال حًٌاالتمنً، بالرؼم من اعتماده بامتناع تحمك المحتوى المضوي فً 

مما ٌجعل التمنً ٌدخل فً المحال، لكنّه جاء هنا كوسٌلة تعبٌرٌة للهرب من هذا المولؾ الذي أصابه؛ 

للموة االنجازٌة؛ إلحالته  ا( مإشًرا لؽوًٌا ُمعِدالً ، وٌمثل اسم اإلشارة )هذلذا عبّر عن أمنٌته بإرادة تحممها
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هن فً الذ علٌه، و جعل الحدث شاخًصا إلى الٌوم أو الحادثة أو المولؾ العصٌب الذي مّر به لبٌان شّدته

 ٌنّم عنتحمك الفعل فً نفس المتكلم ، وهو ماٌحمك للفعل انجازٌته الناجحة. ، مما

، ومن (ٔ)للمتلمً إلنعامه علٌهجتماعٌة؛ إذٌنجزه المتكلم عرفانًا هو من التعبٌرٌات االفعل الشكر: -ٗ

وتٌسٌر  ذلن الصدٌك ِلما أنعَّمه علٌه وما منحه له من عطاٌالسان الفتى شاكًرا مصدالهما جاء على 

)لمَْد أَْجَملَت فأَْجَزلَت، وأَْكَرْمَت فأَتَْمْمَت، وَصٌَّرتَنًِ لن َعْبداً َرلٌِما، وال ألوُل :)ألموره بعد تعسرها لاببًل 

ٌْمَا، ولَمَْد َصَدلَْت  ً وَصِد ُت ، فإن ، والِدي فٌن فِراَسةَصاِحبَا ولَْسُت أَلَدُر أْن أَُكافٌَِن...وألَْشُكَرنَّن ما َحٌٌَّ

 .(ٕ)ِعَظاِمً((أَُمْت فلتَْشُكَرنَّن فً التُراِب 

كً ٌعبّر المتكلمعن عرفانه بالجمٌل تجاه ذلن الصدٌك فً ممابل الفضل واإلكرام الذي منحه أٌاه، 

على هذا الفضل، وتُمثل  لى الشكر فً لوله:)ألشكرنّن( رًدااستدعى أن ٌنتج هذا الفعل التعبٌري الدال ع

، (ٖ)لتوكٌد على مافً خلجاته من درجة الصدقالم المسم مع نون التوكٌد الثمٌلة مإشرات لؽوٌة للتدلٌلوا

رافك هذا التحمك فً تحممه فً نفس المتكلم ، فضبًلعّما وهو ماٌضمن للفعل إنجازٌته التامةالتً تكمن

النفسً من تحمك عملً هو نتاج هذا االنفعال النفسً مثلّه الفعل السلوكً الحركً الذي ٌبٌنه 

، أّما الفعل التؤثٌري الكامن فً تفاعل المخاَطب مع المتكلم (ٗ)وٌَلثُمها((لوله:))فؤََكّب الفتى على ٌده ٌمبلها 

، وهكذا فمد أدى (٘)وولدا(( )سؤتّخذن ابنًافٌظهرفً إحداث الفعل التؤثٌرفً الطرؾ الممابل للحوار بموله:)

 هذا الفعل التعبٌري االجتماعً التواصل بٌن الطرفٌن.

لتحمك التً ٌكون اتجاهها نحو المخاَطب؛لتعبٌرٌة االجتماعٌة من األلفاظ افعل التحٌة والسالم:  -٘

، وهو من (7)؛  الحتوابها على فكرة رد الفعل أو االستجابة لفعل المتكلم(ٙ)عملٌة التواصل االجتماعً

األفعال التً ال ٌستطٌع الفرد االستؽناء عنها من اجل التواصل والتفاعل وإلامة العبللات االجتماعٌة مع 

، وٌُعد السبلم الفعل التعبٌري االجتماعً للترحٌب الرسمً فً اإلسبلم،  وهو ٌعنً الدعاء اآلخرٌن

وطلب األمان للمخاطب، وجاء هذا الفعل فً الحوارالذي دار بٌن الماضً وتلن المرأة المدعٌة على 

م،  ولال:ماوراَءِن )السالم علٌن أٌّها المولى،  وال زلَت بالكرامة أولى،  فأحَسن رّد السالزوجها لابلةً:)
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فمولها:)السبلم علٌن( فعل انجازي تعبٌري تشكلت بنٌته المضوٌة من التركٌب االسمً، (ٔ)ٌا عصام؟((

وإلماء التحٌة على هذا النحو فٌه ما ٌُشعر بالتودد إلى الماضً واالعتراؾ بما هو علٌه من منزلة ساممة 

ن ،  والمولى م(ٕ)بما أضافته المتكلمة من ألفاظتبجٌلٌة تمثلت بمولها:)أٌّها المولى( ظهر أًٌضاوممام رفٌع 

،  وهنا جاءت بمعنى "الولً" بلحاظ السٌاق (ٖ)عم علٌه"األضداد فهو ٌؤتً بمعنى "المنِعم"،  وبمعنى "المنَ

ثّم فإّن الفعل ، ومن (ٗ)السٌاق الذي لٌلت فٌه، إذ لٌس لمثل هذه الكلمات معنى دون السٌاق الذي تمع فٌه

اإلنجازي تتجسد حمولته الداللٌة فً لوة انجازٌة حرفٌة تمثلت فً الترحٌب وما رافك ذلن الترحٌب من 

ل والتواصل اإلٌجابً مع الطرؾ إبداء االحترام فً الولت نفسه ، وتحمك من خبلل هذا الفعل التفاع

اب المخاطب للتحٌة بل أحسن ردها كّما خر للحوار،  وٌظهر ذلن فً إحداث الفعل التؤثٌري،  إذ استجاآل

 أفاد ذلن من النص. 

ألنّه مرتبط بالحالة النفسٌة للمتكلم فهو ضٌك التضجر من األفعال التعبٌرٌة؛التعبٌرعن التضجر:  -ٙ

،  ومنه ما جاء بموة إنجازٌة وذلن فً لول (٘)النفس الذي ٌصٌب الفرد بسبب ؼٍم أو انزعاج من أمٍر ما

)أٍُؾ )عن تضجره منه بالمول:  بٌات مدحٍ هجاًء بالتحرٌؾ، معبًراالؽبلم الذي بدل لوافً أاألمٌر لذلن 

 .(ٙ)((لن ٌاَعمك،  ٌا ابن شارب الفَلك

التؤفؾ من الشًء داللة  إنّ ، إذ (7)فمد عبّر المتكلم عن ضجره وضٌمه من فعل الفتى بالمول:)أٍؾ لن()

عن  هذا الفعل نعوتًا نعت بها هذا الؽبلم عبّرت أًٌضا، ورافك استعمال (8)على الضٌك والتؤذي منه

؛ وعلٌه فإّن فعل التضجر الذي جاء بموة حرفٌة (9)شدةذلن التضجرمنهبموله:ٌاَعمك، وٌاابن شارب الفلك

مباشرة تمثلت بالدال "أٍُؾ" امتزج معه فعل تعبٌري آخر هو الذم لكن بموة انجازٌة ؼٌر مباشرة عن 

 طرٌك النداء.
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:))فلّما سمَع الموُم ذلن استشاطوا َؼضباً، ولالوا: جاء فً لوله فً هذه الممامة: ٌر عن الخوؾالتعب-7

وَمِدّب ٌِحِه،؟ لال الفتى: أنا لها فإنًّ أعلُم بمهّبِ رأدبًامن لنا برّد هذا الرجٌم فنجعله للناس 

وإذا هو لد َجلََس بٌن أَْدَرْكتُهُ إالّ على بَِرٌد،  َطلٌِِحِه...فاْنَسلَْلُت فً أَثر الفتى من بٌن الَجَماعة ، فما

ٌْد ،مً واالِخزا ًّ ولال:الٌفُلُّ الحدٌَد إالّ بنتِِه على ذلن الَصِع ًٌْها فلّما رآنً َوثَْب إل ٌُْخ تِ  الحدٌد ، فاهتز الَش

َر بشًٍء فمد أخَذه ُبَحمِّه، لكن من َخْلِمِه، فمن َظفَ   لَْم ٌَْختَْص بِرْزلِِهأحًدا..ثم لال: ٌا أبا ُعباَدة إّن هللا

أخاُؾ أّن المَْوَم الٌأخذون بهذه الفَتوى، فلنَنصرْؾ لَْبَل أْن تَحلَّ البَلوى((
(ٔ) 

بعد أن لام المتكلم  بمدح المومبؤبٌات من الشعر؛ ألجل أن ٌتناول مٌسورهم من العطاء،  ٌكتشفوا أّن  

بهم علٌه طالبٌن من ٌرده علٌهم لمعالبته، طرد هذه األبٌات مدح وعكسها هجاًء؛ مما ٌثٌر ؼض

فٌنجزالمتكلم للتعبٌر عن شعوره المتوارى المخفً الفعل التعبٌري: )أخاؾ(للتعبٌر عن حالة نفسٌة ذهنٌة 

هً الخوؾ، فحوّل ذلن الخوؾ إلى كبلٍم باٍد للسامع، ورافك هذا الفعل توفر شرط اإلخبلص الذي نص 

 فً انجازه لهذا الفعل كان صادلًا ؛ ألّن المتكلم(ٕ)الٌكون الفعل ناجحً  علٌه مإسسو نظرٌة الفعل الكبلمً

ألجل الهرب منهم ، بؤن نهض إلى بعٌره المعمول؛ فرط خوفه منهم ، وٌشهد على صدله فً التعبٌر عن

إللناع المخاَطب بنتٌجة  ،وٌُعد هذا الفعل التعبٌري ملفوًظا حجاجًٌا(ٖ)عنهم واالنصراؾ بعًٌدا

سار المخاَطب مع  ظاهرةهً:)االنصراؾ والهرب من الموم(، أّما األثر المرجو من ذلن فمد تحمك بؤن

معه بدلٌل لوله:))فسرُت فً ُصحبته على َحذَر ، ولبثنا فً اجتماِعنا إلى أن  المتكلم مصاحبًا إٌاه هاربًا

 .(ٗ)فّرلنا المََدر((

ألسؾ فعل تعبٌري دال على انفعال نفسً ٌُمصد به الُحزن الشدٌدالذي ٌعتري االتعبٌر عن األسؾ: -1

لهذا الفعل فً لول  ، ولد وجَد البحث تمثبًل (٘)النفس من إدران ماٌحزنها وماتكرهه مع انكسار الخاطر

 :(ٙ)االمتكلم شعرً 

 على ُعمري الذي ضٌّعتُه     تحت الذُّنوِب وأنَت فولً ترُصدُ  أَسفًا

 أحَسب مرارة َمصَدٍر        عن َزلٍّة لَْد َطاَب ِمْنَها الَمـــوِرد ٌارّبِ لم

                                                           
 ٧2/531ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة ،٢ا٘ن٧ٙص :ا٘سٛل ا٘ػ٥ س١غٞ ا٘ؿ٧ؼ، 114-113 ،إ٘ٛبٛج ا٘ؼست٧ج، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  (1)

 )تؼغ(. 3/86 ،٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة، ٢ا٘تؼ٧غ ؤؼتًج ّؼاؿظ ٦٠٢ اذٝب يفؼ ٧ٛاًل ، ، )نٙص(
 .81، ٢آّبٓ سغ٧غث ، 219،خؼسٛج: ؿ٧ًغ اُ٘ب٧،٦ٛٝٝهؼ: إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى (2)
 .114 ،٧ٝهؼ: ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (3)
 .ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب(4)
، 153، ٧ًٝٛج يتغ اهلل ا٘تؼـ،، غؼاؿج ٢ٛم٢ي٧ج "ؼؿب٘ج ٛبسؿخ٧ؼ"٧ٝهؼ: آّبح اْ٘ٝؾ ٗٛب ٧ك٢ؼ٠ب إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ  (5)

ؿ٢ؽاٜ ؼمب ٚ.ٚ  ، غ.غ٘ع٢ـ سبؼ اهلل ضؿ٧ٜ غؽ٦٧٠،اْ٘ٝؿ٧ج ٦ّ إ٘كق إ٘ؼآ٦ٝ "تضد" ٢األًّبل ا٘ٗال٧ٛج ا٘خًت٧ؼ٧ج
 .54، يؽ٧ؽ

 .323 ،إ٘ٛبٛج إ٘غؿ٧ج ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  (6)
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ًَّ  كبائـٌر         بإزاِء عٌنً  لَــْم تَزْل  تَتَـــردَّدُ   ٌارّبِ لَْد   ثَمُلَْت  َعل

 بَِرْحَمتَِن التً ال تُبِعـــــدُ  دُت عنن فإّن لً        َطَمعًاٌارّبِ إن أبعَ                    

ٌفصح المتكلم عن مكنونات نفسه التً أوجعتها الخطاٌا والمعاصٌرؼبةً فً التخفٌؾ عن ألمها وضٌمها، 

أدابٌة مباشرة؛ الحتوابه على العنصر المباشر الدال  بهٌؤة(الذي جاء عن ذلن بالفعل الكبلمً )أسفًا ًرامعب

؛ لتتناؼم مع (ٔ)د والثبات والدوامعلى األسؾ الذي أنجزه المتكلم بصٌؽة المصدر التً تحمل داللة التوكٌ

ولعّل فً تكرار النداء حزنه على ما ضٌّعه من عمره ؼارلًا فً الذنوب، التعبٌر عن شدة أسفه و

بموله:)ٌارّبِ( ماٌعضد شدة هذه الحالة النفسٌة التً كان ٌعٌشها، مع ما ٌوحٌه هذا التكرار من التضرع 

اإلخبلص فً هذا الفعل التعبٌري الكبلمً من خبلل هذه والدعاء؛ مما ٌجعل البحث ٌتلمس توفرشرط 

المرابن الممالٌة التً تواشجت مع ما ٌستوحى من فضاء النص من لرابن ممامٌة تمثلت بؤجٌج المتكلم 

للتدلٌل على صدق المتكلم فٌما عبّر عنه؛  لذا ٌمكن المول:إّن  (ٕ)ونحٌبه ونشٌجه حتى أبكى من َحضر

 الفعل لد أُنجز بنجاح.

وضجر،  وسبم من الحدٌث إذا  السؤم الملل والضجر،  فٌمال: سبم الشخص إذا مله التعبٌر عن السأم: -3

،  فهو شعور ٌعتمر النفس البشرٌة،  وهو (ٖ)مله وأحس نحوه بفتور،  وسبم عمله وانتمل إلى عمٍل آخر

حد الفتٌان؛ ألجل وارها مع أعلى لسان المتكلمة فً حمن األفعال التعبٌرٌة التً جاءت بداللتها الحرفٌة، 

)لَْد َسئْمُت ُطْوَل َحْبِسً،  وتَولًّ أَْمَر نَْفِسً،  فإْن كان لن أَرٌب فً النساء،  استمالته للزواج منها لابلةً:)

فاتْبِْعنًِ آلْخذ مالً من األَْشٌَاء،  واتبَّعَن حٌُث تشاء((
(ٗ). 

بالمول:)سبمت( ، ممهدة بالبوح بهذا الشعور  أفصحت المتكلمة عن مشاعر السؤم والضٌك التً تنتابها

لتوجٌه المخاَطب إلى مرافمتها وإتباعها ألجل الزواج منها، لٌتحمك فً الملفوظ السابك فعبلن إنجازٌان 

مباشران تعبٌري واألخر توجٌهً، فهً  تتوجه إلى المخاَطب)الفتى( بهذه المشاعر آملة حدوث ردة فعل 

رؾ التحمٌك والتوكٌد )لد(؛ لٌزٌد من تحمك هذه الحالة،  وتوكٌدها وتمكٌنها منه ؛ لذا صدهرت تعبٌرهابح

:))افعل تى باالستجابة لدعوتها تلن لاببًل فً نفس السامع وإزالة شكوكه، ولد جاءت ردة فعل الف

، وتمثلت االستجابة الثانٌةبتؤثٌر سلوكً عملً تمثل فً سرعته فً النهوض وركوب دابته (٘)وكرامة((

بحسب  –، فبالرؼم من أّن المتكلمة لد أساءت أداء الفعل؛  النتفاء احد شروط المبلءمة (ٙ)مسرًعا

                                                           
 .٧،2/144ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ (1)
 .322 ،٧ٝهؼ: ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (2)
 .2/1121،  ؤضٛغ ٛعخبؼ يتغ ا٘ض٧ٛغ يٛؼ،ؼ: ًٛسٚ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج اً٘ٛبكؼث ٧ٝه (3)
 .53 ،إ٘ٛبٛج ا٘ضٙت٧ج، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (4)
 .53 ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،(5)
 .53ْٝؿٟ،٧ٝهؼ:  (6)
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ؼٌر صادلة ؛ ألّن المتكلمة(ٔ)والمتمثل فً عدم توفر األفكار والمشاعر التً ٌتطلبها اإلجراء - اوستن

اٌل على الفتى وإلناعه وال نٌة لها فً إتمام الفعل،  إنّما عبرت عن ذلن لؽاٌة معٌنة هً التحفً تلفظها، 

فً المتلمً؛ ألّن التؤثٌر  ، ؼٌر أّن هذا الفعل )السًء( لد أحدث تؤثًٌرابالذهاب معها من اجل اإلٌماع به

فذلن مجرد استراتٌجٌة للوصول لؽاٌة ٌشترط فٌه أن ٌكون المتكلم صادلًا  فً النفس لؽرض اإللناع ال

على فإنّهمد ٌكون مع ذلن ذا تؤثٌر فاشبًل أو سٌبًالوكان  الفعل ٌجة أّن ، وهذا ٌوصلنا إلى نت(ٕ)معٌنة

 المخاَطب.   

 : اإلعالنٌاترابعًا

، ومنهم من (ٖ)ترجماتعدة منها:التصرٌحات والُمعلناتDeclarations)تجاذبتالمصطلح اإلنكلٌزي)

كبلمٌة فً األفعال الوهو ٌمسم ،، وهو الممابل الذي اختاره الدكتور محمود نحلة (ٗ)ترجمه بـ )اإلٌماعٌات(

إلى صدى هذه األفعال فً التراث األصولً  ، مشًٌرا(٘)من تمسٌم أوستن وسٌرل فً اللؽة العربٌة مستفًٌدا

*، وتنماز هذه األفعال عن سابماتهامن األفعال الكبلمٌة بمحورٌن (ٙ)األصولً والفمهً والببلؼً العربً

 ، فٌكون الفعل ممارنًا(7)فً الوضع المابم ًرافً أّن التصرٌح بها ٌحدث تؽٌٌ أساسٌٌن، المحور األول ٌتمثل

والمحور الثانً:أّن هذه األفعالتتطلب وجود عرؾ ؼٌر لؽوي فهً تحتاج  ، (8)للفظه فً الوجود ممارنًا

،  وٌتمثؤلداإها (9)مإسسات خارج اللؽة أّي نسك من المواعد التنظٌمٌة تُضاؾ إلى نسك المواعد اللسانٌة

                                                           
 ٛج" ٢ضكؼ٠ب ٦ّ ذالذج ؤٝٛبن ٢ٜٛ ءئ٧ج األًّبل ا٘كؼ٧ضج "فؼ٢ن ا٘ٛالؤنٙٓ ا٢ؿخٜ ي٤ٙ ا٘فؼ٢ن ا٘خ٦ خضٕٓ ت١ب ؤغا

٢يٓغ اإلعالل ت١ػا ا٘فؼن اؿبءث ٦ّ اسؼاء  ، ٠ػٞ ا٘فؼ٢ن خ٢اّؼ ا٘ٛفبيؼ ٢األّٗبؼ ٘ٙنؼِ ا٘ٛفبؼٖ ٦ّ اسؼاء اًْ٘ل
 .65 – ٢،63آّبٓ سغ٧غث  ، ،٧88ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب ، اًْ٘ل ٢٠٢ ٛب اؿٛبٞ تبإلؿبءاح

 .65 – ٧64ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث  (1)
 .36 ، ٧ٝهؼ: إ٘ٛبؼتج إ٘ٝغ٧ج ا٘خغا٧٘٢ج ٘ٙٝق األغت٦ ا٘خؼاذ٦ (2)
٢اإلٝفبء ٦ّ ، 235 ،٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج ؤٗؿ٢ْؼغا٢، 219خؼسٛج:ؿ٧ًغ اُ٘ب٦ٛٝ ، إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى٧ٝهؼ:(3)

، ٘تٝبٜ -ت٧ؼ٢ح، ٛٗختج ا٘ضمبؼاح ، ٢ا٘عنبة إ٘ؼآ٦ٝ غؼاؿج ٦ّ ا٘تًغ ا٘خغا٦٘٢ /غ.ٛئ٧غ ال ك٧ٝ٢ح ،  517 ،اً٘ؼت٧ج
 .118،ٚ 2111، ٠ـ1431، 1ن
 .٧،31ٝهؼ:ٝهؼ٧ج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج ت٧ٜ ّالؿْج اُ٘ٙج  اً٘ٛبكؼ٧ٜ ٢ا٘تال٧٧َٜ اً٘ؼة (4)
 .98 ،٧ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث(5)
 .119، 111 ،٢ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ت٧ٜ ّالؿْج اُ٘ٙج اً٘ٛبكؼ٧ٜ ٢ا٘تال٧٧َٜ اً٘ؼة، ٧،98ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث (6)

ٜٓ ؤًّبل ٠ػا ا٘كِٝ س١ً٧ٛب ١٘ب ٢ه٧ْج اإليالٜ يٜ ف٦ء ٛب ؛ *آذؼ ا٘تضد اعخ٧بؼ خؿ٧ٛج )اإليال٧ٝبح( ٜٓاػ ، أل َب٧خ١ب  ا
 111 ،هؼ:٦ّ ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج٧ٝ، ا٘ٗال٧ٛج خٜٗٛ ٦ّ اضغاد خ٧٧ُؼ يٜ نؼ٧ٓ اإليالٜ 

 .211 ،٧ٝهؼ:األًّبل اإلٝسبؽ٧ج(6)
 .،221خؼسٛج:ؿ٧ًغ اُ٘ب٦ٛٝ، ٧ٝهؼ: إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى  (7)
 .٧،98ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث (8)
 .218 ،٢األًّبل االٝسبؽ٧ج، 117 ،٧ٝهؼ:ا٘ٝهؼ٧ج ا٘تؼاسٛبخ٧ج ا٘ٙؿب٧ٝج(9)
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من العالم إلى  ٌكون اتجاه المطابمة فٌها مزدوًجاو، (ٔ)للعالم الخارجً الناجح فً مطابمة محتواها المضوي

، والتحتاج من شرط اإلخبلص أو الحالة الساٌكولوجٌة سوى (ٕ)إلى الكلمات ومن الكلمات إلى العالم

هذا النوع من األفعال تحت صنؾ واحد  (سٌرل)، ولد جمع (ٖ)ااالعتماد والرؼبة فً ولوع الفعل ناجحً 

، وتشمل هذه (ٗ)مبعثرة فً أكثر من صنؾ عند أوستن أبرزها صنفا المرارات واألحكام  بعد أن كانت

واإللرار واإلجازة والمنع واإلذن واإلبراء والزواج لبٌع والشراء،  والهبة والوصٌة، األفعال أفعال ا

 .(٘)والطبلق والوكالة وؼٌرها

ٌصدرها المتكلم للسلطة التً لدٌه وٌتم تؽٌٌر ومن األفعال اإلعبلنٌة، أفعال األحكام والمرارات التً 

)... لام الَمولى فً َعَساِكِرِه الوالع الموجود عند التلفظ بها ، ومن نحو ذلن ما جاء فً هذه الممامة:)

ٌْرُكْم، والِمٌام  ٌُْكْم فً ُكّل َحال،  تََخٌّْرتَهُ َعْنً فً تَْدبِ بالَدلٌِك الَمْنُصوَرة باهلل ولَال: َهذا َخِلٌفَتًِ َعلَ

 . (ٙ)والَجِلٌل ِمن أُُموِرُكْم..((

أنّه ٌمثل سلطة علٌا؛ فً العالم لم ٌكن من لبل من منطلك  هذا خلٌفتً علٌكم( شٌبًا:( ٌعلن المتكلم بالمول

للجند،  وهو من الشروط الضرورٌة لنجاح الفعل الكبلمً اإلعبلنً الذي  كونه حاكًما للببلد وأمًٌرا

على انجاز ما  ا،  وٌتمثل الشرط التمهٌدي بكون المتكلم لادرً (7)ٌمتضً وجود مإسسات خارج اللؽة

، وبذلن ٌكون (8)ٌعلنه، أّما الحالة النفسٌة التً عبّر عنها الفعل فهو إرادة المتكلم تحمٌك الفعل ونجاحه

 واالنتمال من والع إلى والع آخر جدٌد. لمتكلم لد أولع فعبًل بمجرد التلفظ،ا

ٌَْع لَْول َشاِعِرنا : للٌُْسرى ،:))اذهْب فمد ٌَسَّرتُكَ ومن األفعال اإلعبلنٌة لوله فً هذه الممامة لاببًل  لئال ٌَِض

 .(3)إنّنا نَْفنُّ األْسَرى ((

إطبلق صراحه بعد  للٌسرى(أمًرا ٌتمثل بالعفو عن المخاَطب معلنًال:)اذهب فمد ٌَسرتَن ٌولعالمتكلمبالمو

لع فً الوا جرد التلفظ به؛ كونه أحدث تؽًٌٌرابم التً لدٌه ، وٌعد هذا الفعل فعبًل انجازًٌاحبسه؛ للسلطة 

                                                           
 .٢،219األًّبل االٝسبؽ٧ج  ، ٧،83ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث  (1)
 .٢،83آّبٓ سغ٧غث  ، 219، خؼسٛج:ؿ٧ًغ اُ٘ب٦ٛٝ ، ٧ٝهؼ: إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى  (2)
 .٧،32ٝهؼ:ٝهؼ٧ج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج ت٧ٜ ّالؿْج اُ٘ٙج اً٘ٛبكؼ٧ٜ ٢ا٘تال٧٧َٜ اً٘ؼة(3)
 .63 ،٧ٝهؼ:األًّبل اإلٝسبؽ٧ج(4)
 .٢،211األًّبل االٝسبؽ٧ج  ، 236 ،٧ٝهؼ: ا٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج ؤٗؿ٢ْؼغ (5)
 .211،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج  (6)
 .221 ،خؼسٛج:ؿ٧ًغ اُ٘ب٦ٛٝ ، ٧ٝهؼ: إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى (7)
 .٧،32ٝهؼ:  ٝهؼ٧ج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج (8)
 157 ،إ٘ٛبٛج ا٘خ٧ٛ٧ٛج، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (9)
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ا بدلٌل لوله:))فتسنمُت تلن الذهْعِلبة المَْوداَء، وضربُت به الخارجً حٌث أصبح المتكلم حًرا طلٌمًا

 ، فتحمك التطابك بٌن المول والعالم.(ٔ)البٌداء((

)فَحَكَم ولٌس ببعٌٍد عن هذا الصنؾ الحكم الذي أطلمه الماضً على المخاَطب، وذلن فً هذه الممامة:)

ًّ بالَحْبِس ، ولال: الَماُل فَِداُء النَْفِس، فََخَرْجُت الِدْرهَم معً وال فَْلس(( الماضً عل
فهذا ، (ٕ)

دفع المال مماببًل إلطبلق ٌتؤسس علٌه أن ٌكون  من خبلله  الماضً حكًماالملفوظ:)الماُل فداُء النفس(أطلم

وسلطة المتكلم المضابٌة تمتضً وتبت بهذا الوالع، فعند إصداره هذا الملفوظ  سراح المتكلم  من السجن،

ستجابة المخاَطب لهذا الفعل بؤن لام ، وجاءت ا(ٖ)سٌُنجز الفعل الذي بمجرد إعبلنه سٌُطبك على المخاَطب

 س(، وبذلن احدث هذا الفعل تؽًٌٌراببذل المال بما ٌوحً من لوله البلحك: )فخرجُت ال درهَم معً وال فَلْ 

 فً الوضع المابم بمجرد تلفظه.

ً أفعال المنح والهبة ك بمجرد التلفظ به فٌنمل ح التً ٌنجز بها المتكلم فعبًل  (ٗ)ومن اإلعبلنٌات أٌضا

التصرؾ بالعطٌة من الَواِهب إلى من ُوِهب إلٌه،  ومما  ورد من هذا الفعل إعبلن المتكلممنح العطٌة فً 

ًّ هذه الممامة:) من اللٌالً ، أنمى  بانبساِطِه، وأَلمنا عندهُ ثالثًا)فدعانً األمٌُر إلى بساِطِه،  وألبَل عل

من الآللًء، حتى إذا أَْزَمْعنا الَسفَر ، ووَدْعنا النَفَر، لال للشٌخ:نَْحِملَُن كّما َحَملنَاَن على األَْدَهم، فَُدْونََن 

 دْ ، فإنًّ أذهُب كما ٌَْذَهب، لال:لَ ُحِمَل على األَْدَهم واألْشَهب هذا الَجواَد الُمَطهَّم ، لُْلُت:ِمثُْل األَِمٌرَمنْ 

َعْن الَمطٌَّة(( َوَجبَْت لكما العَطٌّة فَْضالً 
(٘). 

ى : )لد وجبت لكما العطٌة ( ثم أنبر خاَطب ما أوجبه له من عطٌة لاببًل ٌصرح المتكلم أنّه ٌهب للم 

؛ للرؼبة ن المطٌة( فؤولع بهذا المول فعبًل إعبلنًٌا ناجًحا:)فضبلً عٌمنحه المزٌد من اإلحسان لاببًل 

إٌماعه لعّل فً التركٌب البنٌوي ماٌدل علٌها ، إذ تصدره بحرؾ التحمٌك )لد(وما ٌحمله هذا الصادلة فً 

؛ لٌدل على أّن العطاء حاصٌل عما (7)، وتمرٌب الحدث من الحال(ٙ)المورفٌم من داللة  التوكٌد والتحمٌك

درجة صدله  عما لرٌب، ناهٌن عن اصطفاء التعبٌر بالماضً مع داللته على المستمبل ؛ لٌإكد نٌته و

فً انجاز الفعل وكون الحدث متحمك الولوع ؛ ِلما فً الفعل الماضً من داللة لطعٌة على تٌمن 

                                                           
٧ٝهؼ:٘ؿبٜ )ػيٙة(، ٢ا٢ٕ٘غاء:ا٘ن٧٢ٙج، 388/،1، ٢ا٘ػيٙتج:ا٘ٝبٔج ا٘ؿؼ٧ًج، ٧ٝهؼ:٘ؿبٝبً٘ؼة157ٛسًٛب٘تضؼ٧ٜ(1)

 )٢ٔغ(.371/،3اً٘ؼة
 .166-165،إ٘ٛبٛج ا٘ؿبض٧ٙج ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(2)
 .٧،123ٝهؼ:ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج (3)
 .٧،229ٝهؼ:األًّبل االٝسبؽ٧ج (4)
 .79،إ٘ٛبٛج ا٘خُٙت٧ج  ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(5)
 .٧،255ٝهؼ: ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ  (6)
 .3/269 ،٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢، 4/444 ،٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج (7)
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فً الوضع المابم تمثل بؤن أصبح المخاَطب ذا ماٍل ،  فؤنجز محدثًا بذلن تؽًٌٌرا (ٔ)الحصول والولوع

، فتحمك (ٕ)بدأ،  ونحمد المعاد((وخٌل بما أفاد من لوله:))فخرجنا بالخٌل والمال والزاد،  ونحن نذم الم

 التطابك بٌن المول والكون. 

توبته من الَمْكر وخداع الناس فً  وبة(، وذلن فً لول المتكلم معلنًاومن االعبلنٌات أٌضاً فعل )إعبلن الت

)) وها أنا لد اْعتََمْدُت األْوبَة، واْعتََصْمُت بالتَْوبَة((: لاببًل  هذه الممامة
(ٖ). 

لبل عزمه على إٌماعه هو إعبلن التوبة،  بهذا المتوالٌة اللسانٌة فعبًل لم ٌكن موجوًدا لمٌنجز المتك

النٌة *، وبمجرد عزمه علٌه مع صدق (ٗ)والتوبة))الندم على الخطٌبة مع العزم على ترن المعاودة((

وهذا ما   فً عالم التابب بتؽٌٌر مسار حٌاته من المعصٌة إلى الطاعة، واإلخبلص فإنّه ٌُحدث أثًرا 

حدث فً عالم المتكلم الخارجً، إذ بمجرد نطمهتؽٌر مسار أفعاله من االنؽماس فً الذنوب إلى 

االستؽفار واإلنابة هلل والطاعة، حٌث أخذ بالضجٌج والبكاء وبات ال ٌفتُُر من ذكر هللا وال ٌَمُل من 

نجازٌةأنّه أكد فعل التوبة بإدخال .ومن المإشرات اللؽوٌة المعدلة للموة اإل(٘)الصبلة واالستؽفار لذنوبه

َربه الفعل الماضً المورفٌم )لد( الذٌُصّدِ
تصدٌره الخطاب بـ )ها( التنبٌه التً تفٌد التوكٌد  ، فضبًلعن(ٙ)

؛ لٌُشعر أّن فعله صادر عن اعتماد ورؼبة صادلة ونٌة صحٌحة واهتمام (7)واالهتمام بما ٌُمال بعدها

 بالممصود.

أفعال العمود كالبٌع والشراء والهبة والوصٌة والزواج  من األفعال أًٌضا ل ضمن هذا الصنؾوٌدخ

، وأفعال العمود هً االتفالات التً تتم بٌن طرفٌن حمٌمٌٌن كما (8)والطبلق واإلجازة،  واإلبراء من الدٌن

األفعال ، فهذه (9)كما ٌحدث بٌن المالن والمستؤجر،  والبابع والمشتري،  أو فً الوصٌة والهبة والتكلٌؾ

ومإسسات ؼٌر لؽوٌة كالحاكم  مجرد التلفظ بها، وهً تمتضً عرفًافً الوالع المابم ب تحدث تؽًٌرا

                                                           
األًّبل ا٘ٗال٧ٛج ٦ّ إ٘ؼآٜ ، 176 ،ضغاد اُ٘ٙج ؤ، ٢خض٧ٙل ا٘عنبة ٦ّ م٢ء  48-4/47 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(1)

 .289،ٛضٛغ ٛغ٢ؼ،ٞ"ا٘ٗؼ٧ٚ ؿ٢ؼث ا٘تٕؼث  غؼاؿج خغا٧٘٢ج "ؤنؼ٢ضج غٗخ٢ؼا
 .79،إ٘ٛبٛج ا٘خُٙت٧ج  ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(2)
 . 322،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (3)
 .1/48 ٞ(، خض٧ٕٓ: ٛضٛغ اتؼا٧٠ٚ ؿ٧ٙٚ ،395، ؤت٢ ٠الل اً٘ؿٗؼ٥)حاْ٘ؼ٢ٓ ا٧٢ُٙ٘ج(4)

 ب، ٧٢ٜٛٗ ؤ٧ّمتب٘ٝغٚ ٢ا٘ضؿؼث ِ٘ٛب ؿتٓ ٜٛ ا٘ػ٢ٝةب ٘ٛب خضٟٛٙ ٜٛ ف٢ًؼ ْٝؿ٦ ٛخٛذًٙ بخًت٧ؼ٧ّ بٜٗ ؤٜ ُخًغ ا٘خ٢تج ًًّٙ*٧ٛ
 ِ٘ٛب ٧ضٟٛٙ ٠ػا اًْ٘ل ٜٛ نٙة َْؼاٜ ٛب ُؿتٓ ٜٛ اً٘ٛبك٦. ؛ ب١ٝٛب ًّاًل نٙت٧ّ ؤٜ ٧خؼفص

 .٧،322ٝهؼ:ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (5)
 .3/268 ،٢ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢، ٧،255ٝهؼ:ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ (6)
 . 347 ،٢ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ، ٢2/354،  2/212، ٧ٝهؼ:ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ (7)
 .211 – ٧،219ٝهؼ: األًّبل االٝسبؽ٧ج  (8)
 211 – ٢211األًّبل االٝسبؽ٧ج ، ٧124ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة  (9)
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، وٌتم العمد بالصٌؽة )اإلٌجاب والمبول( بٌن (ٔ)والمحكمة ،والدستور والتشرٌع ،والماضً،

حد فً الخبر .وهذه األلفاظ مثل: بعت،  اشترٌُت،  آجرُت..، وضعت واستعملت لمعنى وا(ٕ)الطرفٌن

واإلنشاء،  وهو نسبة الفعل للمتلكم والمصد والؽرض هو الذي ٌوجد االختبلؾ بٌنهما،  فإذا كان ؼرض 

وإن كان ؼرضه إٌجاد المعنى فهو إنشاء،  فٌكون إخبار، المتكلم الحكاٌة عن ثبوت المعنى وتحممه فهو 

تُنمل إلى اإلنشاء بعامل لصد المتكلم إٌماع الفعل بذلن مدلول لصدي، أي أّن هذه الملفوظات اللسانٌة 

ونٌته، فالفرق بٌن بعُت الفعل اإلنشابً وأبٌع الفعل الخبري أنّه البد فً الفعل الخبري من مطابمته 

، ومن تمثبلت هذه األفعال (ٖ)للوالع، أّما الفعل اإلنشابً فبل اتجاه مطابمة له بل ٌحصل حال التلفظ به 

))أزمعُت الشُُّخوص إلى الِكنانة،  فً ركٍب من بنً ِكنانة فلما ممامة: فً الممامات ما جاء فً هذه ال

فرؼُت من األُهبة أَتٌت المافلة،  فً اتِّخاذ الراحلة فعََرض لً رجٌل ادهم،  ولال: آجرتن هذا الُمَطهَّم كل 

 .(ٗ)ٌوٍم بِدرَهم،  فرضٌُت باشتراطه..((

حول استبجاره فرًسا، الُمَطههم(عمد صفمة بٌنه وبٌن  المخاَطبفالمتكلم ٌعلن من خبلل المول:)آجرتن هذا 

، والمصد من صٌاؼته فً الماضً لٌس اإلخبار إنّما المصد (٘)ال معنى وجاء الفعل بصٌؽة الماضً لفًظا

، فهذه الصٌؽة تعد المظهر الواضح للتعبٌر (ٙ)للطرفٌن الفعل اكتمل حدوثه وأصبح ملزًما المصد منه أنّ 

، ولٌّد (7)رحلتها النهابٌة التً جاوزت التردد والمفاوضة والتفكر إلى دور البت والحسمعن اإلرادة فً م

تعٌٌنه بالوصؾ  ، فضبًلعن(8)بالدال االشاري)هذا( الذي ٌفٌد تمٌٌز الشًء باإلشارة إلٌه الفعلالمتكلم 

ن ٌكون الكبلم داولً، وهو أ،  وهذا ٌمثل احد شروط المبلءمة فً الدرس الت(9)بوصفه بـ )الُمَطّهم(

، (ٓٔ)ال لبس فٌه والؼموض فهم منه إٌماع الفعل المراد فهًماحٌث ٌُ فً الداللة على المطلوب ،  واضًحا

                                                           
 .259، ٧ٝهؼ: ٕٛبٛبح تغ٧ى ا٘ؽٛبٜ ا١٘ٛػا٦ٝ غؼاؿج خغا٧٘٢ج (1)
 322(، غؼاؿج خغا٧٘٢ج ا٘تٕؼث ثؿ٢ؼ)٦ّ إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ  ٧جًّبل ا٘ٗالٛاأل٧ٝهؼ:  (2)
٢ا٘ػعبئؼ ألت٦ ض٧بٜ ا٘خ٢ض٧غ٥ غؼاؿج ٦ّ م٢ء خغا٧٘٢بح ا٘عنبة ٢ٗخبة ا٘تكبئؼ ، ٧268ٝهؼ: اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج (3)

86. 
 .175إ٘ٛبٛج ا٘ٛكؼ٧ج  ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (4)
 ٧،1/48ٝهؼ: ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ  (5)
"تضد"، ؤ.ٚ.غ:ٛضٛغ يتغ ٛف٢ٗؼ، ٚ.غ غال٘ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ٦ّ ا٘عنبة إ٘ب٦ٝ٢ٝ ت٧ٜ ا٘ت٧ٝج ا٧٘٢ٕٛ٘ج ٢اْ٘ٗب٧ج االٝسبؽ٧ج (6)

 .274ٗبهٚ ،:ٛؼخم٤ ستبؼ 
 .٧273ٝهؼ: ْٝؿٟ  (7)
 .1/82 ،٧ٝهؼ:ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(8)
َُٛن١ٓٚ: اْ٘ؼؾ ا٘خبٚ ا٘عٕٙج(9)  )ن١ٚ(.372/ 12 ،٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة،  ا٘
 .99 ، ٧ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث(11)
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، ولد تحمك العمد بٌن الطرفٌن والموافمة واالتفاق بٌنهما،  فؤبرمت (ٔ)امما ٌجعل الفعل ٌإدى أداًء صحٌحً 

 متمثبًل والمبول من الطرؾ اآلخر فؤبرمت صٌؽة العمد باإلٌجاب من الطرؾ األول بموله )آجرتن(،

 بموله: )فرضٌت باشتراطه(. 

)أنا أستأجرها كل ٌوم بدٌنار،  ، وجاء ذلن لوله فً هذه الممامة :)ومن أفعال العمود أًٌضا فعل الَرْهن

على أن تواعدنً إلى أجٍل وهذا ؼالمً رهٌن فً ٌدٌن، حتى أردها علٌن،  لال: أّما هذا فؽٌر محظور، 

 .(ٕ)له األجل، وضرب بها على عجل(( فضربمنظور،

فالملفوظ تضّمن التزامات متبادلة بٌن المتكلم والمخاَطب ٌلتزم فٌها الطرؾ األول بَرْهن ؼبلمه وتحدٌد 

األجل، وٌلتزم الطرؾ الثانً بإٌجاره نالته المعشار، ولد أُبرمت صٌؽة العمد بٌنهما باإلٌجاب من 

الثانً، بما ٌوحٌه المول:)فضرب له األجل، وضرب بها على الطرؾ األول،  والمبول من الطرؾ 

َعَجل(، وبالرؼم من أّن المتكلم أنجز هذا الفعلبالصٌؽة التركٌبٌة الخبرٌة:)هذا ؼبلمً رهن فً ٌدٌن(، 

، وباالحتكام إلى (ٖ)لكن هذا اإلخبار الٌراد منه التثبٌت بل ٌمصد منه اإلٌجاد واالنجاز فهو إٌماع ال إخبار

للفعل ولم ٌراعِ شروط  ة، فإّن هذا الفعل لم ٌكن موفمًا؛ ألّن المتكلم لم ٌكن لاصًدامل السٌالٌإلى العوا

، فهو لٌس سٌّد الؽبلم والٌملن زمام أمره فبل ٌجوز له رهنه ؛ ألنّه ال عبللة اجتماعٌة سلطوٌة (ٗ)أدابه

للمتكلم الذي ال ٌملن السلطة  االمالن والمملون، كون الؽبلم حًرا ال عبدً تربط بٌنهما تموم على عبللة 

؛ لٌنبىء بذلن فشل الفعل بؤخبار الفتى (٘)علٌه والتً تكون ذات اثر كبٌر فً تحمك انجازٌةهذه األفعال

للراهن بؤنّه حٌر طلٌك ال عبد ٌمملون بموله:))إن صح َرْهن المرء ما لٌس له فمد َرَهْنتُن كّل ما فً هذه 

مً الذي أنجزه هذا ن المخاَطب لمكٌدة المتكلم ٌعود إلى الفعل الكبل، وٌبدو أّن عدم تفط(ٙ)المنزلة((

فٌه على الشرط األساسً وهو محاولة التؤثٌر فً المَخاطب إللناعه، فولَع ضحٌته وانساق  األخٌر معتمًدا

مع حٌلته ولم ٌستطع إماطة اللثام عن الصورة الحمٌمٌة إالّ بعد فوات األوان، وهنا ٌبرز أثرمفهوم 

 ٌمة الملفوظات حتى ال تكون كبلًما فارًؼاسسةفً أداء هذه األفعال، فهً السلطة الضامنة لرصٌد لالمإ

                                                           
 .64 ْٝؿٟ، ٧ٝهؼ: (1)
 .155،إ٘ٛبٛج ا٘خ٧ٛ٧ٛج ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (2)
 .272-271 ٧ٝج ا٧٘٢ٕٛ٘ج ٢اْ٘ٗب٧ج اإلٝسبؽ٧ج، إ٘ب٦ٝ٢ٝ ت٧ٜ ا٘ت٧ٝهؼ:غال٘ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ٦ّ ا٘عنبة (3)
 .63 ،٧ٝهؼ:آّبٓ سغ٧غث(4)
 .272 ،٧ٝهؼ:غال٘ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ٦ّ ا٘عنبة إ٘ب٦ٝ٢ٝ(5)
 .155 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(6)
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)مجرد كبلم(، فسلطة المتلفظ هً ظل المإسسة التً ٌستمد منها لدرته على انجاز العمل المولً التً 

 .(ٔ)لطةتُخضع مستعملً اللؽة إلى التعامل مع التراكٌب كؤشكال تعالدٌة تترجم عن هذه الس

 : الوعدٌاتخامًسا

تجاه المخاَطب بفعل شًء ما فً المستمبل مع توفر  عال التً ٌلتزم بها المتكلم طوًعاوٌمصد بها تلن األف

ً الملزمات وااللتزامٌات(ٕ)شرط اإلخبلص المتمثل بالمصد ؛ ألّن المتكلم ٌتعهد وٌلزم (ٖ)، وسمٌت أٌضا

، وٌكون اتجاه المطابمة فٌها من العالم إلى (ٗ)المحتوى الخبرينفسه للمتلمً بالمٌام بالفعل الممثل فً 

مع  فً المستمبلي هو إنجاز المتكلم لشًء للكلمات، والمحتوى المضو العالم مبلبًما، أي جعل (٘)الكلمات

، وهً تشترن مع التوجٌهات فً (ٙ)مع عزمه على الوفاء بما ألتزم ، ولدرته على أداء ما ٌُلزم به نفسه

ابمة ، لكنّها تختلؾ عنها فً المرجع والهدؾ، فالمرجع أو الُمنفذ أو لُل الفاعل فً الوعدٌات اتجاه المط

هو المتكلم فهو المسإول عن إحداث الفعل، أّما فً التوجٌهٌات فهو المخاَطب ، أو من ٌمع على عاتمه 

شًء من دون محاولته  إنجاز الفعل ، أّما من ناحٌة  الهدؾ فالوعدٌات تهدؾ إلى أن ٌلتزم المتكلم بفعل

التؤثٌر على مخاَطبه فً انجاز أمر ما، فالمخاَطب هنا ال تترتب علٌه أّي أفعال ٌوجهها المتكلم له وإنّما 

فمط ٌستمع، فً حٌن ٌتمثل هدؾ المتكلم فً التوجٌهات فً محاولته التؤثٌر على المتلمً لفعل شًء 

، وٌتؤتى شرط (8)الرؼم من تشابه اتجاه المطابمة بٌنهماب إلى عدم دمجهما معًا(سٌرل )ما دعا  ، وهذا(7)ما

نماذج وتتمثل(9)شرط اإلخبلص الضروري إلنجازها عبر تحمك المصد ووجوده بصورة جادة عند المتكلم 

والمسم ،والتصمٌم ،واالهتمام ،والضمانات ،والتهدٌد  ،والوعٌد،نماذج هذه األفعال فً الوعد وتتمثل(9)

 . (ٓٔ)والنذور،والعمد ،

إنجازٌاتالوعدٌات فً الممامات،  ما جاء فً  لول ذلن الشخص النورانً للسابح المتحٌرفً أحوال ومن 

ن أنّن فً )لد َعِلْمُت من أطواِرَن أنّن رجٌل أَرٌب، وفَهمُت من َعدم استمرارالمملكة الباطنٌة اإلنسانٌة:)

                                                           
٢غال٘ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ٦ّ ، 42،  يذٛبٜ تٜ نب٘ة ،ؿخٝبغ ا٤٘ ؤٛذٙج يؼت٧ج "تضد"ؼ:ا٘تؼاَٛبخ٧ج ٢يٙٚ ا٘خؼا٧ٗة تبال٧ٝه(1)

 272،ا٘عنبة إ٘ب٦ٝ٢ٝ 
 .62 ،٢األًّبل االٝسبؽ٧ج ، ٢،79آّبٓ سغ٧غث  ، 234 ،٧ٝهؼ: ا٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج ؤٗؿ٢ْؼغ (2)
 114،  79 ،٢آّبٓ سغ٧غث،  91س٢ؼر ٢٧ل، ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج (3)
 .218، ، خؼسٛج: ؿ٧ًغ اُ٘ب٧٦ٛٝٝهؼ:إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى (4)
 .79 ،٧ٝهؼ: اّبٓ سغ٧غث (5)
 .٢،114آّبٓ سغ٧غث ،  31-31 ،٧ٝهؼ:ٝهؼ٧ج األًّبل ا٘ٗال٧ٛج(6)
 .79 ،٢آّبٓ سغ٧غث ، ٧،212ٝهؼ: األًّبل االٝسبؽ٧ج  (7)
 .212 ،٧ٝهؼ: األًّبل االٝسبؽ٧ج (8)
 .79 ،٢آّبٓ سغ٧غث،  ٧،234ٝهؼ:ا٘خض٧ٙل ا٥٢ُٙ٘ يٝغ ٛغؼؿج اٗؿ٢ْؼغ(9)
 .٧،212ٝهؼ: األًّبل االٝسبؽ٧ج (11)
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َن ، تُرٌُد أْن تعرَؾ األْمَر ، وال ترى َمْن وإنّن ُمتَحٌٌر فً أْمِرن َ، ُمتَردٌد فً فِْكرِ هذه المملكة ؼرٌٌب ،

ٌُْت ِلتفِرٌجِ ُكْربتِ  خبرا،  وأُْنبئُن بتَأوٌِل  ن، وسأَُعرفُن هذه األحوال خبًراٌُعرفَن الّسَر، فَرثٌُت ِلؽُْربَتَِن، وأَت

 .(ٔ)((تَْستَِطع علٌه َصْبًراما لَمْ 

لوله:)سؤعرفن هذه األحوال( وهو لتعرٌؾ وإنباء ٌلزم المتكلم نفسه بمباشرة مساق الفعل الممثل فً 

فٌنجز بذلن فعبًل وعدًٌا مستمبلًٌامستعٌنًا فً فهم حمٌمته،  ؤوٌل ما خفً علٌه وما كان متحًٌراالمخاَطب بت

، وهو ما (ٕ)بنظام اللؽة فً انجازه من خبلل األداة اللؽوٌة )السٌن(التً هً من أدوات االستمبال

، مع (ٖ)الذي ٌمتضً أن ٌُلزم المتكلم نفسه بفعل شًء ما للمخاطب فً المستمبل ناسبإنجازٌة فعل الوعد

لدرته على ذلن بوصفه المرشد والدلٌل فً تلن المملكة، وتوفر شرط اإلخبلص الذي تمثل بجدٌة المتكلم 

ولصده على أداء ما ٌلزم نفسه به من تحمٌك لمضمون الفعل اإلنجازي بإزالة ما ُؼمض على  ذلن 

 ل.الرج

وَجدَّلته أما ترى َعْمراً لّما بارز علًٌا  )لوله :) وص التً احتوت على فعل وعدي أًٌضاومن النص

َشكَّ علٌه الجٌوب، .....وثالثةُ األثافً مافً"االستٌعاب"، من أّن  وب، َكشؾ َسْوءتَه ولَبَِس عاًراَشعُ 

ٌْن،  بُْسر بن أرطاة وهو من أبطاِل األْصَحاِب ، كان مع َمعاوٌة بِصفٌِّن ، وعلٌه تدور َرَحا َحْربِها ُكلَّ ِح

ً علٌَّا، وصاَر ٌَعِ  َده وٌُمنٌَّه ، وٌَُدلٌِّه بَحْبِل فمال له:لو باِرْزَت علٌَّا، وَسمٌَتَه كأَس الِحَمام نِْلَت مماما

الؽروِر فً لَِلٌب أَمانٌه، حتى َصرَعهُ أبو تُراب فً تُراِب تُْربتِه ، ولم ٌَْنُج إالّ كما نََجا َعمرٌو بَكشِؾ 

َسْوأتِِه((
(ٗ). 

َ علٌها(فعل انجازي وعدي تضافرت فٌه العوامل الممالٌة والممامٌة لتُعطً مع نى فالملفوظ: )نِْلَت مماما

ؤلزم نفَسه ؛ الستمالته لمماتلة اإلمام علً"ع"، ومن ثمّ الوعد الذي ورد على لسان معاوٌة لبُْسربن أرطاة

، وتضّمن الفعل الكبلمً لرٌنة ممالٌة دالة على االستمبال تتناسب وفعل الوعد،  بهذا اإلجراء مستمببًل 

بمورفٌم الشرط )لو  تصدًراهذا الشرط م، و جاء (٘)تمثلت بؤسلوب الشرط الذي أكثر ما ٌمع فً المستمبل

                                                           
 .7 ، إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج (1)
 .4/21 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(2)
 .٧،79ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث  (3)
 .377-2/376،ؼ٧ضبٝج األ٘تب (4)
٢ٗبٜ ٛى ًٛب٧٢ج تك٧ْٜ ّٕبل ٟ٘:  ، ٢٠ ُتِؿؼ تٜ ؤت٦ ؤؼنبث إ٘ؼف٦ ٜٛ ت٦ٝ يبٛؼ ٧٢ٝؿت٢ٟٝ ُتِؿؼ تٜ ؤؼنبث تٜ ي٧٢ٛؼ

٢٘ ؤمْؼٖ اهلل تٟ ٢كؼيخٟ ضكٙح ي٤ٙ غ٧ٝب ٢آعؼث ٢٘ٚ ٧ؽل ٧فسًٟ ٧ٝٛ٧٢ٟ ضخ٤ ٔكغٞ ٦ّ ا٘ضؼة ّكؼيٟ ي٦ٙ ي٧ٟٙ 
 .٢1/164،  1/157ٗخبة االؿخ٧ًبة ٦ّ ًٛؼّج األكضبة، ٧ٝهؼ :، ا٘ؿالٚ 

 .4/54،ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ ٧ٝهؼ:(5)
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لولوعه فً سٌاق  لتً دخلت على الفعل الماضً ظاهًرا لكنّه حمل لصًدا مستمبلًٌاا(ٔ))لو ؼٌر اإلمتناعٌة(

، والمصد من مجٌبه مع جملة الشرط إنزال ؼٌر الوالع منزلة الوالع ؛ ِلما فً الفعل (ٕ)جملةالشرط

، وبالعودة للفعل الكبلمً نجد أنّه طابك شروط (ٖ)والولوع الماضً من داللة لطعٌة على تٌمن الحصول

، فالمتكلم هو الذي ألزم نَفسه بتؤدٌة الفعل فً المستمبل بداللة المرٌنة الممالٌة (ٗ)انجاز الفعل الوعدي 

لدرته على أداء ماٌلزم نفسه به؛ بالنظر   التً تمثلت بؤسلوب الشرط ، فضبًلعن الدالة على االستمبال

متحمك وإن كان هذا األمر  :إنّه، أّما شرط الصدق ووجود النٌة الحمٌمٌة فً األداء ٌمكن أن نمول لسلطته

وإسرافه ة ٌُلحظ ممدار سعً معاوٌة الدإوب، وهباته ،الٌخضع لمعٌار، لكن بتؤمل الشواهد التارٌخٌ

ابه الَذمّم باألموال وِشرَ مام علً "ع"، أو اإلنحراؾ عنه، البلمحدود  ِلمن ٌتعاون معه فً مناجزة اإل

المرٌنة اللؽوٌة التً تمثلت فً تجرد جواب الشرط من  ، فضبًلعن(٘)والُمنح والهبات الطابلة ألجل ذلن 

ها تدل على تؤخر تحمك الجزاء زمنًا )البلم الرابطة( التً ٌسمٌها النحاة )الم التسوٌؾ أو التؤجٌل( ؛ ألنّ 

، (ٙ)بها ٌدل على تحمك الوعد بعد زمن ٌسٌر من تحمك الشرطها هنا(، وعدم مجٌطوٌبًل)الذي ٌمثل وعًدا 

، وما هذا إالّ دلٌل على الرؼبة الملحة عند الواعد بتحمٌك الوعد فٌما لو تحمك الشرط ، أّما (ٙ)الشرط

تً حملته على فً استمالة المخاَطب للوعود المؽرٌة ال من هذا الفعل الوعدي فجاء ممثبًل  األثر المرجو

 .(7)ً وعد الواعد بماٌوحٌه الكبلم البلحك والشواهد التارٌخٌةف تحمٌك المطلوب طمعًا

                                                           
ؤ٢  ا٢خٕخم٦ خ٧ًٙٓ ؤٛؼ ي٤ٙ آعؼ ٢س٢ّغ خ٦ ٘ٙغال٘ج ي٤ٙ ا٘فؼن٧ج ا٘ض٧ٕ٧ٕج٦٠٢ ٢اضغث ٜٛ ٢ٝي٦ )٢٘ ا٘فؼن٧ج(٢خإ(1)

ّٛ تخضٕٓ ٤ًٝٛ  بّال ٧خضٕٓ ٤ًٝٛ ا٘ذب٧ٝج اّ٘ بم١ٛب اؼختبن ا٘ٛؿتة تب٘ؿتة َبّ٘ت٦ّ ا٘ٛؿخٕتل ٢خؼختن سٛٙخب٠ب تتً بيغ
٢٧٢سة ؽٜٛ اًْ٘ل ٦ّ سٛٙخ٦ ا٘فؼن ٢ا٘س٢اة ٛؿخٕتاًل ٤ًّٝٛ ال ك٧ًُج ٢خعخِٙ يٜ ٢٘ اإلٛخٝبي٧ج تًغٚ اٛخٝبو ، األ٤٘٢ 
ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ ،  3/258، ، ٠ـ(٧1364ٝهؼ:سبٛى ا٘غؼ٢ؾ اً٘ؼت٧ج /ٛكن٤ْ تٜ ٛضٛغ تٜ ؿ٧ٙٚ اُ٘ال٦ٝ٧ )ح ، فؼن١ب 

4/374-375 
 .4/47 ،٧ٝهؼ:ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(2)
 .48-4/47،  ٧ٝهؼ:ْٝؿٟ(3)
ٜٛٓ فؼ٢ًن ُخٕبؾ كضج اٝسبؽ اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ ٦ّ ا٢٘يغ اػا(4) ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛخٗٙٚ ٢٠ ا٘ٛؿئ٢ل يٜ اضغاد -٦٠1:  بخم

٢س٢غ فؼن ا٘كغٓ -4، ٔغؼث ا٘ٛخٗٙٚ ي٤ٙ اغاء ٛب ٧ٙؽٚ ْٝؿٟ تٟ-3، ؤٜ خ٢ٜٗ خإغ٧ج اًْ٘ل ٦ّ ا٘ٛؿخٕتل-2، ا٘ٛنبتٕج 
 .517-٧516ٝهؼ:اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج ، ٢ا٧ٝ٘ج ٦ّ خإغ٧ج اًْ٘ل

،  1/218، ٠ـ1414،  1ن ، ت٧ؼ٢ح، غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج ، ٠ـ(٧328ٝهؼ:إً٘غ اْ٘ؼ٧غ /اتٜ يتغ ؼٓتٟ األٝغ٘ؿ٦ )ح(5)
 .165-٢،1/164االؿخ٧ًبة ٦ّ ًٛؼّج األكضبة 

 .٧،4/377ٝهؼ:ا٘ٝض٢ ا٢٘ا٦ّ (6)
 .1/165 ،٢االؿخ٧ًبة ٦ّ ًٛؼّج األكضبة، ٧،2/377ٝهؼ:ؼ٧ضبٝج األ٘تب (7)
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فً لول الرجل لذلن الشخص النٌّر الذي أبصره فً منَاِمه فَراَح  ٌَْعرُض علٌه  وٌظهر فعل الوعد أًٌضا

وَرلَّم به بأحسِن إفَصا ،  إنّنً ألَهبنّن )اَخَذ لَوًحا من األلَوا ،أن:) ٌاجه لدار فما كان من األخٌر إالّ احت

 . (ٔ)((تستمُر بِه على سائِر الَبَشر َمناِزل ِالمََمر وأحلنّن َمَحالً منزلةً فً 

من خبلله إلى جعل الخارج مطابمًا لملفوظه فً  ٌسعى متكلم أمام المخاَطب بإدابه فعبًل وعدًٌاٌلتزم ال

هذا الوعد  ى سابر البشر(،  داعًما، وألَحلنّن َمحبلً تستمر بِه علالممرألَهبَنّن منزلةً فً منازل إنهنً (:لوله

)من شؤن من تعده ألّن)+ البلم ونون التوكٌد الثمٌلة(؛ بمجموعة من الدوال التوكٌدٌة هً )إّن + المسم 

ما ، والسٌّ (ٕ)أن ٌعترضه الشن فً تمام الوعد وفً الوفاء به، فهو أحوج شًء إلى التؤكٌد((وتضمن له ،

د ، فهو ال ٌملن داًرا مطلمًا وأْن أّن حال المخاَطب تمتضً من المتكلم أْن ٌإكد له الكبلم بؤكثر من مإّكِ

بالنسبة له؛  لذا احتٌج فٌه لتوكٌد األمر وتثبٌته فً  ٌهبه شخص ما داًرا  من دون ممابل ٌُعد أمًرا مستبعًدا

ما  (ٖ)ن التوكٌد الثمٌلة التً خلصت الفعل للمستمبلذهنه؛  لٌزٌل أٌّشٍن لد ٌعترٌه، وفً اتصال الفعل بنو

 ٌناسب إنجازٌة الفعل الوعدي الذي ٌتعهد المتكلم فٌه بفعل شًء ما فً المستمبل. 

وٌدخل فً حٌز الوعدٌات األفعال الكبلمٌة التً تنطوي على تهدٌٍد ووعٌد، إذ ٌتعهد فٌها المتكلم بفعل 

ه الممامة على لسان ، ومنه ما جاء فً هذ(٘)ة للداللة على السوء، وهو ٌرد عاد(ٗ)شًء للمخاطب مستمببًل 

من ٌنشك عن تنفٌذ األمر أو  متوعًدا، لهم تنصٌبه صهره خلٌفةً علٌهم ومعلنًاجنده لسان الملن مخاطبًا

 وباَن عن الطاعِة وَعَصى، فهو المَِاصً ولو ِمُت إلٌه بالَرِحمِ )وأّما َمْن َشكَّ العََصا،:)الٌنماد له بالمول

 . (ٙ)، ٌُن لكْم بالبّر والمواالِة خٌَر وال((ْمحِ والطاعِة فً جمٌعِ األْحوالالَدانًِ، فُكونوا له خٌَر َرعٌٍة بالسَ 

 . (ٙ)وال((

، و جزاء من تمرد وخالؾ األوامر، الذي ه(7)مثله جواب الشرط )فهو الماصً( فعبًل وعدًٌاأنجز المتكلم 

؛  لتؤكٌد حمٌمة ولوع العماب (8)األمر واستمراره، ولد انتخب له التعبٌر االسمً الدال على ثبوت األوامر

العماب لمن خالؾ األمر وعصاه؛ ولّما كان المتكلم ذا سلطة على المخاَطبٌن كونه الملن والحاكم علٌهم، 

فهو لادر على انجاز الفعل وااللتزام به؛ لذا فمد تحمك الشرط التمهٌدي إلنجازالفعل، أّما شرط 

مٌك الفعل وإعبلمه بما ٌترتب علٌه من المخالفة والعصٌان وما اإلخبلصفتمثل بجدٌة المتكلم فً تح
                                                           

 .278 ،إ٘ٛبٛج ا٘غ٧ؼ٧ج، يٙٚ األغة (1)
 .136،اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة (2)
 .133/ 4 ،٧ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ (3)
 .283 – 282/ 3 ْٝؿٟ،٧ٝهؼ: (4)
 .339، ٠ـ(  1131يتغا٘ؼئ٢ِ تٜ ا٘ٛٝب٥٢ )،هؼ: ا٘خ٧ٔ٢ِ ي٤ٙ ١ٛٛبح ا٘خًبؼ٧ِ٧ٝ(5)
 .211 ،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج (6)
ُٛتًغ ا٘ٛخٝض٦(7)  )َٔكب(.٧،15/184ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة  ، ٧ٕبل َٔٔك٦َ ٔكًب اػا ُؤتًغ ، إ٘بك٦: ا٘
 ٢3/152 ، ٧1/15ٝهؼ:ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢:(8)
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الذي (ٔ)تحمك بمولهم:)أن نَْعم( تظره من عماب، ولد أنجز المخاطبون فً لبال ذلن أًٌضا فعبًل وعدًٌاٌن

ٌعد  الذي لمبتنفٌذ ما أُمروا به من طاعة لخلٌفة الملن واالنمٌاد له، أُنجزباستعمال الدال )نَعَْم(  ٌحمل وعًدا

تمثل  (ٕ)من حروؾ الجواب بل هو فعل انجازي دال على الوعد ؛ ألنّه سبك بطلب فً هذا الملفوظ حرفًا

تمثل فً لول المخاطب )ُكونوا له خٌَر رعٌٍة (،  وعد به المتكلم المخاَطب بؤنّه سٌنجز ما أُمر به ، 

أعلى من الواعد سلطةً، أّما بمعنى )سنكون خٌَر رعٌٍة(، والمتكلم ملزٌم بانجاز الوعد؛ ألّن المخاَطب 

انجاز الفعل وتحمٌك مضمونه، وٌظهر  رط الصدق فً الوعد فمد تحمك أًٌضا؛ ألّن المتكلم ٌرٌد فعبًل ش

ذلن فً هذا الممام من رضا المتكلمٌن وإعجابهم بهذا الخلٌفة الموعود بمولهم:))هلل َدّره من خلٌفٍة 

 . (ٖ)واْنعُم((

وال ٌعود علٌه بالنفع  فً لول (ٗ)و فعل إلزامً لكنّه ضد مصلحة المتلمًوٌرد فعل الوعٌد أٌضاً الذي ه

)ألُلٌَِمنَّ علٌن الحّد والمَْطع،  وألجعَلنَّن ِعْبَرةً إلى ٌوم الَجْمع((المتكلم فً هذه الممامة:)
(٘). 

بإنجاز فعل  متعهًداإٌاه بسرلته بعد أن وجده فً بٌته احد الفتٌان متهًماففً هذا الملفوظ ٌتوعد ذلن الشٌخ 

لّن(، ولٌجعل وعٌده ألوى باستعماله الفعلٌن الكبلمٌٌن االنجازٌن:)أللٌمّن( و)ألَجعَ (ٙ)الحّد والمطع علٌه

فمد تم تعدٌل الموة اإلنجازٌة للفعل باتصاله ببلم المسم ونون التوكٌد؛  لٌَإّكد  إنجاًزا ومن ثّم أكثر تؤثًٌرا

مما ٌولد الخوؾ والهلع عند المخاَطب الناتج من تٌمنه من لٌام ،(7)على درجة صدله فً تحمٌك الفعل

المتكلم بالفعل، وهذا ما تلمسه البحث فً السٌاق اللؽوي البلحك بما أفاده لول المإلؾ:))فطارْت نفُس 

، ؼٌر أّن الفعل هنا لم ٌنجزبصورة صحٌحة؛ لعدم توفر المصد (8)الفتى ُشعَاعاً،  واستطار فإاده ارتٌاعاً((

؛ إذ وبالعودة إلى السٌاق التخاطبً نجد أّن لصد المتكلم هو التحاٌل (9)النٌة عند المتكلم إلنجاز وعٌدهو

                                                           
 .211 ،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج(1)
 ٢4/235ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢ ، ٢،516ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ، 2/217اتٜ ا٘ؿؼار ،٧ٝهؼ: األك٢ل ٦ّ ا٘ٝض٢(2)
 .211 ،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج(3)
 .218، خؼسٛج: ؿ٧ًغ اُ٘ب٦ٛٝ، ٧ٝهؼ: إً٘ل ٢اُ٘ٙج ٢ا٘ٛسخٛى (4)
 .54،إ٘ٛبٛج ا٘ضٙت٧ج  ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(5)
ٛٓب إَْ٘نى ٢١ّ ٔكبق ا٘ؿبؼٓ ، ٢ا٘ضٓغ: ٔكبق اْ٘بؿٓ (6) ٛضٛغ  ؤت٧٢ٝهؼ:  ا٘خ١ػ٧ة ٦ّ ّٕٟ اإلٛبٚ ا٘فب٦ًّ /اإلٛبٚ  ، ؤ

٢ا٘ف٧ظ ي٦ٙ ٛضٛغ ، خض٧ٕٓ:ا٘ف٧ظ يبغل اضٛغ يتغ ا٢ٛ٘س٢غ، ٞ(516ٛضٛغ ا٘ضؿ٧ٜ تٜ ٛضٛغ تٜ اْ٘ؼاء ا٘ت٥٢ُ)ح
 )ضغغ(.٢3/141٘ؿبٜ اً٘ؼة ، 7/239، 1997ٚ-1418ٞ٘تٝبٜ–ت٧ؼ٢ح ، غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ٢ًٛل 

 .176 ،٧ٝهؼ: خض٧ٙل ا٘عنبة ٦ّ م٢ء ٝهؼ٧ج ؤضغاد اُ٘ٙج(7)
ًَبيب :ٛخْؼٓ ٢ٛٝخفؼ ، 54 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(8) ٢٠٢ ، ؤ٥ٓ ؤكتضح ْٝؿٟ ٛخْؼٔج ٛٝخفؼث ، اؿخنبؼ:خٕنى ٢خنب٧ؼ ، ُف

 .٠٢54بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، )ن٧ؼ(٢4/513، )فًى(٧8/181ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة ، ٗٝب٧ج يٜ فغث ا٘ع٢ِ
 .62 ،٢األًّبل االٝسبؽ٧ج 111، 79 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (9)
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: إّن الفعل كان وعلٌه ٌمكن المول(ٔ)على المخاَطب من أجل سلب ماله ال ألجل إلامة الحد أو المطع علٌه

 . فاسًدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانً

 األفعال الكالمٌة ؼٌر المباشرة

 توطئة: مخالفة المعنى االنجازي للمحتوى المضوي

، فإذا طابمت هذه األعمال الموة الحرفٌة الُمنجزة تُعرؾ (ٕ)تتجسم األعمال اللؽوٌة بتحممها فً ألوال

حٌنذان بـ )األفعال الكبلمٌة المباشرة(،  لكنه هذا األسلوب الٌسري على ممامات التخاطب كلّها، فمد ٌُعبر 

ه بتجاوز الداللة الشكلٌة الحاملة له ، فتتعدد الموة االنجازٌةللفعل وٌكون للجملة الواحدة المتكلم عن لصد

أكثر من ؼرض إنجازي، منه ما نّصت علٌه الصٌؽة التركٌبٌة بمعنى حرفً ظاهر، ومنه ما ٌحتاج إلى 

نها فً محتواه ، فٌُفصح الفعل حٌنها عن معاٍن ؼٌر معبر ع(ٖ)استدالل وتحلٌل لسٌاق الكبلم ومبلبساته

، وهو ما أُصطلح على تسمٌته بـ )الفعل الكبلمً ؼٌر المباشر(الذي هو))اختزال لمولنا فعل (ٗ)المضوي

، وٌدخل هذا التعبٌر ؼٌر (٘)خر((ُعبِّر عن لٌمته تحت عمل آكبلمً ُمصاغ صٌاؼة ؼٌر مباشرة إذا 

أهدافها))دراسة استعمال اللؽة،  فهً ال تدرس البِنٌة المباشر فً  اهتمامات الدراسات التداولٌة؛ ألّن من 

                                                           
 .54 ،٧ٝهؼ:ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(1)
 .23 ،غ٧ٝ٧ٛ٢ٖ ٢ُٝٝٛ ، تبخؼ٧ٖ فبؼ٢غ٧،٢ٝهؼ:ًٛسٚ خض٧ٙل ا٘عنبة (2)
 .  219 ،ا٘خغا٧٘٢ج ٕٛبؼتبح ٦ّ ا٢١ْٛ٘ٚ ٢ا٘خإك٧ل٢ ، 71 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (3)
 .95، ؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب٧ٝه (4)
 .23 ،ًٛسٚ خض٧ٙل ا٘عنبة(5)
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، وتُعد هذه الممارسة (ٔ)اللؽوٌة لذاتها، ولكن تدرس اللؽة حٌن استعمالها فً الطبمات الممامٌة المختلفة((

للفعل الكبلمً من اإلشكالٌات المركزٌة فً تداولٌة األفعال الكبلمٌة، إذ تكمن المشكلة فً هذا النوع من 

خر، وكٌؾ للمخاَطب أن ٌفهم مراد المتكلم عرفة كٌفٌة أْن ٌمول المتكلم شٌبًا وٌعنً شٌبًا آفً م األفعال

ٌفترض سٌرل أّن المتكلم ٌستطٌع أن ٌُبلػ المخاَطب أكثر مما ٌمول فً منطوله  ولحلِّذلنالضمنً؟، 

لمخاَطب من ممدرة ٌتمتع به او ؼٌر لؽوٌة مشتركة بٌنهما، فضبًلعّما باستناده إلى معطٌات لؽوٌة أ

ٌِْلَن ، ومثال ذلن لوله تعالى: )(ٕ)عمبلنٌة واستداللٌة ٌِْهْم بَِخ َواْستَْفِزْز َمِن اْستََطْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِن َوأَْجِلْب َعلَ

ٌَْطاُن إاِله ُؼُرو ، فالخطاب (ٗٙاإلسراء/)( ًراَوَرِجِلَن َوَشاِرْكُهْم فًِ اأْلَْمَواِل َواأْلَواَلِد َوِعْدُهْم َوَما ٌَِعُدُهُم الشه

لفعلٌٌن لؽوٌٌن، األول الفعل اإلنجازي الحرفً وهو األمر، والثانً الفعل  حامبًل من هذا المبٌل ٌكون 

مرابن السٌاق؛ ألنّه ال ٌمكن حمل هذا األمر الفعل المستلزم ٌُتوصل إلٌه بالمستلزم وهو التهدٌد ، وهذا 

 .(ٖ)تعالى هوهذا منزهٌ عن على حمٌمته فهو بمثابة أمر بفعل المبح

أّن لكّل جملة  فً اللؽة مؽزى كبلمً ٌتولد من صٌؽتها النحوٌة الحرفٌة ، ففً سإال  (سٌرل)وٌفترض 

األشهر واألظهر ٌكون السإال هو  (سٌرل)المتكلم للمخاَطب عن إمكانٌة مناولته الملح  فً مثال 

ذا كان ٌمكن إنجازه بوساطة هذا السإال، فإخر ام األول بؽض النظر عن أّي فعٍل آالمطروح فً المم

خر ٌضاؾ إلى الفعل الكبلمً الذي تدل علٌه المتكلم ٌمصد بسإاله شٌبًاآخر فٌكون حٌنها لد أنجز فعبًلآ

ؼٌر المباشر على لوتٌن احتواء اإلنجاز ( سٌرل)، وبذلن ٌإكد (ٗ)الصٌؽة التركٌبٌة المباشرة

مباشرة ، وبحسب ذلن ٌكون الفعل اإلنجازي ؼٌر  :حرفٌة مباشرة، ومستلزمة ؼٌرإنجازٌتٌن

المباشر))محول عن الفعل اإلنجازي المباشر ، ومن ثّم فإّن الفعل اإلنجازي ؼٌر المباشر ٌتضمن الفعل 

فً نظرٌته الشهٌرة لد تطرق إلٌه العلماء  (سٌرل)، وهذا الذي جاء به (٘)اإلنجازي المباشر وال ٌنعكس((

ذه األفعال فً حدٌثهم عن المعانً األَُول والمعانً الثوانً موضحٌن العلماء العرب حٌث أشاروا إلى ه

خر ضمنً ؼٌر الممصود،  وآ الملفوظ معنٌان ظاهٌر)أولً(وهو المعنى الحرفً  فًأنّه لد ٌتزامن 

مع فارق (ٙ)(هو الممصود أطلموا علٌه  معنى المعنى وٌتوصل إلٌه عن طرٌك المعنى األول)ثانوي

 الربٌس عاكسة، فمصطلح الفعل الكبلمً األولً أوتتعمل المصطلحٌن بطرٌمة مطفٌؾ هو أّن سٌرل ٌس

                                                           
 .21،ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج (1)
 .315-٢،314 ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج ، 82 ،٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث (2)
 .114،ٝكؼ ضبٛغ ؤت٢ ؽ٧غ،ا٘خإ٧٢لفٗب٧٘بح إ٘ؼاءث ٢آ٧٘بح ٧ٝهؼ: ا (3)
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، وعلٌه فإّن (ٔ)عنده هو الفعل ؼٌر الحرفً المنجز من خبلل الفعل الكبلمً الثانوي أو الفرعً )الحرفً(

الحرفً وإنّما األفعال الكبلمٌة ؼٌر المباشرة ال تدل فً هٌؤتها التركٌبٌة على زٌادة فً المعنى اإلنجازي 

السمات المعجمٌة والتركٌبٌة الحواضن السٌالٌة  ، الذي تدلنا علٌه فضبًلعن(ٕ)الزٌادة فً لصد المتكلم

فً  (ؼراٌس)فاد من نظرٌة لد أ (سٌرل)لخطاب، وبالرؼم من أّن التً ٌلزم تتبعها لنصل إلى لصدٌة ا

ٌُعد واضع األُسس المنهجٌة فً  ؼٌر أنّهدالل على المعنى ؼٌر المباشر االستلزام الحواري كإطار لبلست

ؼٌر مباشرة ضمن مدى أوسع من  أفعاالً تحلٌل الفعل الكبلمً ؼٌر المباشر؛ ألّن نظرٌته تستوعب 

انفرد فً بناء مشروعه على أساس ممتضٌات العملٌة التخاطبٌة والتعاون  إنّه*، إذ (ٖ)النظرٌات األخرى

 .(ٗ)المشتركة بٌن المتخاطبٌن ومبدأ االستداللالخطابً واألفعال الكبلمٌة والمعلومات 

فً حّل إشكالٌة  (سٌرل)ولد لارب البحث تجلٌات األفعال الكبلمٌة ؼٌر المباشرة من منظور فكرة  

عن صنؾ األفعال  هذه األفعال، منها ما جاء منبثمًاالتضمٌن فً االستعمال اللؽوي فرصد جملةً من 

عن صنؾ األفعال الكبلمٌة اإلخبارٌة و بحسب ورودها فً  منبثمًاالتوجٌهٌة، ومنها ما جاء  الكبلمٌة

 المدونة محل الدراسة.

 

 : األفعال الكالمٌة ؼٌر المباشرة المنبثمة عن التوجٌهٌاتأوالً 

ومن ذلن امتناع إجراء األمر على حمٌمته فً طلب حصول الفعل على سبٌل اإللزام من األعلى إلى 

تداولٌة وهذه األؼراض ٌُتوصل  الموضوع له فٌإدي أؼراًضا هذا األصلاألدنى، إذ لد ٌستعمل فً ؼٌر 

إلٌها باستحضار المرابن اللؽوٌة والممام التخاطبً، وٌتؤتى ذلن عند خرق شرط االستعبلء لؤلمر فتختلؾ 

خر ؼٌر المعنى صابص التخاطبٌة التً تربط متكلًما بمخاَطب، وٌؤتً المعنى مستلزًما لمعنى آحٌنها الخ

))اللُهمَّ اهِدنَا صراَط الحِك ، كما فً لول المتكلم فً هذه الممامة:بً، كالدعاءمثبًل وي التركٌالمض

                                                           
 .167، ٧ٝهؼ: ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ (1)
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 .153،ؤ٢ؿخٜ ا٤٘ ٢َّٛبٜ 
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، فالمتوالٌة اللسانٌة )اهدنا صراط الحّك( تفصح عن كون الخطاب موجه إلى هللا سبحانه (ٔ)والَصواب((

ط االستعبلء حامبًل نا فمد شروتعالى ، فهو إذن صادر من منزلة دنٌا إلى منزلة علٌا، وعلٌه فإّن األمر ه

تكمن لٌمته فً الدعاء ، وهذا الفعل المنجز )الدعاء( مما أنجز لنا فعبًل مستلزًما ممامًٌا ؛ خضوًعا وتذلبًل 

، ففً صٌؽة (ٕ)ٌمكن للمتلمً ان ٌهتدي إلٌه من خبلل وجود مإشرات معٌنة من داخل النص نفسه

ؼٌر ملزم ؛ لٌنتج فعبًل (ٖ)به عمل األمر الوضعً إلى اإللزامالتعظٌم )اللُهمه( تعدٌل للخطاب الذي ٌمٌل 

 هو الدعاء.

تتساوى الرتب بٌن المتخاطبٌن، نحو لول المتكلم فً هذه الممامة:  حٌنولد ٌخرج األمر إلى االلتماس 

ٌْتَهُ فً ِسنَ )اْصؽُوا ٌا َمَحافَِل المَْوِم ) تاِلالً تََزْلَزلَْت ، وِجبَاالً ة النَّْوم،  وهً إنًّ َعاٌَْنُت ِلعََجائِب ما َرأ

 (ٗ)تَمَْلمَلَْت ، وأَْهِوٌَةًتَعَاَسفَْت ...((

ُصدر الخطاب بفعل أمروجهه المخاِطب لمجموعة من الناس المجتمعٌن فً أحد المحافل ممن هم 

ص علٌهم رإٌاه علّه ٌجد ُمعَبًرا إلٌهم اإلصؽاء له بالمول:) اصؽوا(؛ حتى ٌم طالبًامساوون له فً الرتبة

لهم؛ مما جعل شرط االستعبلء الذي ٌضمن لؤلمر  ٌملن السلطة علٌهم لٌكون أَِمًرا حمٌمًٌالها، وهو ال

هنا، لٌكون الؽرض اإلنجازٌااللتماس، وفُهم ذلن من تساوي الرتبة بٌن منتفًٌا (٘)اإلنجاز الناجح

لسابك تحمك فعلٌن مختلفٌن من الفعل االنجازي الواحد، إذ المتخاطبٌن مما ٌجعلنا ندرن أّن فً النص ا

 حمك فعل انجازي ثانوي)األمر( تُوصل عن طرٌمه إلى إنجاز فعل أولً هو االلتماس.

اوٌخرج األمر ا للنصح وذلن عندما ٌكون منجًز فً ممام نصح وإرشاد ممن هو أدنى  أٌضً

لمن هو أعلى منه مع األخذ بنظر االعتبار جهة المنفعة فً الخطاب التً تعود على 

ِرها عنن،  المخاطَب،  ومنه لوله فً هذه الممامة: ّ ؽٌ ةَ هللا لئالَّ ٌُ عَم ْر نِ ))ٌا موالي: اشكُ

َر والت بْ ان الِك ً منه كما تخاؾ الناس منن، وإٌَّ ْن خائفا َضَب هللا على من وكُ ه ، فإّن ؼَ ِ ّ ٌ

ٌن  فَ َر ذون بالمحض من الطَّ َخ ْؤ ة بٌَن بٌَن ، فإّن الناس الٌُ ِن والشدِّ ِ ّ ْن فً اللٌ ٌأتٌِه ، وكُ

))..(ٙ). 

طَب بعد أن طلب منه ذلن، ٌموم المتكلم هنا بإبداء عدد من النصابح والوصاٌا للمخا

المباشر لتولٌد فعل انجازي ؼٌر  دوال األمر التً انتملت من حاضنة األمرمستعمبًل 
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مباشر؛ ألّن اآلمر أدنى مرتبةً من المؤمور بداللة المرٌنة اللؽوٌة)ٌا موالي(، ناهٌن عن 

كون الخطابؤنجز فً معرض النصح والوعظ، وعابدٌته النفعٌة تعود على المخاطَب الذي 

ما ٌبدو عل ً ذلن النصح من المتكلم بدلٌل لوله:)أوصنً(؛ لِ ى المتكلم منؤنّهشٌٌخ كان طالبا

ا الفعل التؤثٌري الناتج فتمثل فً (ٔ)فمٌه تمً ، فكان المعنى المستحصد هو )النصح (، أّم

ملٌتها وتوزٌعها على استحسان المخاطَب هذه النصابح وإطبللهحزمة من األوامر لعمالهبت

 .(ٕ)العطاء المادي للمتكلم )الناصح( نوابه، فضبًلعن

أن  بٌن صٌؽة األمر ومعناه فاألمر معنى إنشابً لكن صٌؽته لٌست بالضرورة فرلًاهنان وبالنتٌجة فإنّ 

 خصص هذه المعانً اإلنجازٌة تبعًالمعاٍن أخرى تُ  تكون دالة على اإلنشاء دابًما، إذ تخرج أحٌانًا

ل دون األخذ باعتبارات أخرى مثمن للممامات التخاطبٌة المختلفة، وهً ؼٌر خاضعة للمواضعة اللؽوٌة 

 .(ٖ)السلطة وجهة منفعة الخطاب ونوع األمر

على النهٌفٌجري مجرى  إّن ماٌصدق على األمر ٌصدق أًٌضاوال ٌمتصر ذلن على "فعل األمر"، إذ 

األمر فً وجوب تمٌٌدهبشرط االستعبلء كً تتحمك انجازٌته بصورة مباشرة،  وإذا فمد هذا الشرط 

،  ولد جاء ذلن فً (ٗ)مثل االلتماس أو الدعاء أو النصحانحرؾ المعنى إلنجاز أفعال كبلمٌة أخرى من 

 :(٘)اهذه الممامة شعرً 

ضا       به ولهُ الزواُر تسعى مدى الده  رِ ـــــفَما َجدٌث طافْت مالئكة الّرِ

 َكِمثِل ضرٌحٍ لٌس ٌَعرفهُ امرٌؤ     ولٌس سوى زٌد النحاة به ٌــــــــــدري

 دريــــتذكْر أوابَد َمْعَشٍر      إذاذُكرْت فاضْت دموعً على صفٌا صا ِ ال                  

استعمَل المتكلم الدال الموضوع للنهً )ال+الفعل المضارع( فً لوله:)ال تَذكْر(، ولد انتفت صفة إلزام 

المخاطب بالفعل؛ النتفاء شرط التسلط الواجب توفره عند المتكلم الناهً، فالفعل صادر ممن هو مساٍو 

؛ لٌجعبللفعل ٌنتمل (ٙ)، أّي )ٌاصاحبً(الذي جاء ُمَرخًماَطب بالرتبة بدلٌل المإشر اللؽوي:)ٌا صاحِ(للمخا

إلى لوة إنجازٌةمستلزمةحاملة لمدلول االلتماس الذي هو نجازٌة الحرفٌة المدركة ممالًٌا ٌنتمل من لوته اإل

 فعل كبلمً ؼٌر ملزم. 
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))حتى َصارْت أْصَواُت النصح نحو لوله فً هذه الممامة: المستلزمة للنهً أًٌضاومن الموة اإلنجازٌة

ٌْامة، السٌَّ  ما ولد َؼلَّب العَْدِل والَحمانٌة واالْستمَامة، ال تُسمُع بَِحْضَرِة العَْمل الَحاِكم فً أثْنَاِء تلن الِم

ٌِْر والَحّكِ والَكَماِل ، وأُْبِعُدوا هؤالء المؽل وبٌن عن َحْضرة الَملِن العَْمل الشُر والباطل ُ والنَْمُص على الَخ

ٌٍْد وٌمولون: ال تَْؽتَْر بهذه  فً الَحال، ..... ؼٌَر أّن أولئن الَمْؽلوبٌن كانوا ٌُنَاُدونه بالنصحِ ِمْن بَِع

األْحَوال البَاِطلة،  أٌّها الَملن السَّعٌد((
(ٔ). 

+ الفعل المضارع(؛ وألّن السٌاق  على النهً )ال الدالة بنٌوًٌاأّدى المتكلمون كبلمهم باستعمال الصٌؽة 

سٌاق حدٌث ممن هو أدنى لمن هو أعلى بدلٌل المإشر الخطابً:)أٌ ها الملن السعٌد(، وبما أّن النهً 

الحمٌمً لابم على وجود تراتبٌة )علٌا ودنٌا( مكونة من شرط االستعبلء؛ لذا لم تعد ممولة النهً هنا دالة 

ب الممامٌة التً تربط المتكلم بالمخاَطب، فما نَهى عنه المتكلمون ال على وجوب ترن الفعل بداللة المرات

إلزام فٌه وال ٌستطٌعون إرؼام المخاَطب على تنفٌذه، وكان للسٌاق الخطابً الذي هو سٌاق نصح بدلٌل 

المول:)كانوا ٌنادونه بالنصح( األثر فً توضٌح الفعل المستلزم المشتك من فعل النهً، والفعل التؤثٌري 

ترون للمخاَطب فً أن ٌمتثل له أوال ٌمتثل بالرؼم من أّن المتكلم ٌمثل أصوات العدل م

األول فعل كبلمً دال على طلب من ن المتكلم لد أنجز فعلٌن لؽوٌٌن:، وبذلن ٌكو(ٕ)واالستمامةوالحم

 واإلرشاد(.المتكلم للمخاَطب بفعل شًء فً المستمبل ، والثانً فعل كبلمً مستلزم تمثل بـ)النصح 

رٌد به المتكلم من وٌُعد االستفهام من أكثر األسالٌب اإلنشابٌة التً تخرج عن نمطها الحمٌمً الذي ٌ

لتتولد منه أفعاٌل كبلمٌة متنوعة تناسب الممام الذي ولدت فٌه،  وٌسمى (ٖ)لم ٌستمر عنده المخاَطب أمًرا

ٌن من عرؾ هذا المصطلح بموله محدثفً الدرس التداولً الحدٌث )السإال الببلؼً ( ونجد من ال

، وهو ٌساوي االستفهام المجازي عند (ٗ)(فٌه صاحبُه إلى اإلجابة لبداهتها(االستفهام الذي الٌَحتاج هو))

أخرى مهما كانت هذه  طلب الفهم واإلفهام لٌفٌد أؼراًضاالمدماء ، فكّل استفهام ٌخرج عن أصله من 

، وهذه المعانً مثل: (٘)مى عند المحدثٌن بالسإال الببلؼًاألؼراض والمعانً التً ٌخرج إلٌها ٌس

ٌكون فٌها المتكلم لد لام  التًالتوبٌخ والتؤنٌب والتهدٌد، والتمرٌر ... وؼٌرها من اإلنجازات اللؽوٌة 

ومن ثّم ر حرفٌة، أي داللة مدركة ممامًٌاخرى ؼٌلمصد إلى داللتها الحرفٌة داللة آبإنجاز جملة مع ا
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الموة اإلنجازٌة الحرفٌة )االستفهام(، والموة (ٔ)وتٌن إنجازٌتٌن اثنتٌن لمنطوق جملً واحدنكون بصدد ل

االنجازٌةالمستلزمة التً منها اإلنكار الذي ٌندرج كفعل مستلزم ٌتولد عن الفعل األصلً لبلستفهام، وهذا 

، وجاء (ٕ)بٌخًوإنكار تو ،الضرب مخصوص باالستفهام بالهمزة وٌندرج تحته لسمان: إنكار إبطالً

له فً هذه  جل الذي أُتهم بهجاء العرب لاببًل ذلن الر ً فً لول المتكلم )األمٌر(مخاطبًاالنوع الثان

)أُّؾٍ لن ٌا أَْشأَم من البَُسوسالممامة:)
))عُر والِخَطاب ،  أتَْهُجو العَْرَب الَِّذٌن منُهم أُِخَذ الّشِ

(ٖ) . 

العرب..(إنكاٌر توبٌخٌٌٌمتضً أّن المخاطب لام بفعل استلزم التوبٌخ ففً ممولة )االستفهام(: )أتهجو 

هوتصؽٌره شؤَن العرببعد أن أُتهم بهجابهم وتجربه علٌهم ، فالمتكلم لم ٌرد من استفهامه هذا (ٗ)علٌه

منه  من فعل،  لكن استفهامه جاء لاصًداالسإال عن شًء ٌجهله ؛ ألنّه عالٌم بما لام به المخاَطب 

بٌه فٌكون توبٌخه )لم ٌتخذ لبلوغ ذلن المصد األلفاظ الموضوعة للتوبٌخ والتن)ؼٌر أنّه  توبٌخه،

وإنّما عمَد إلى إنشاء االستفهام؛ لتزجٌة المخاطب  ساذًجا ومباشًرا وٌكون لفظه عارًٌا ا فًظاتسلٌطً مسلًطا

ما فً الخارج لٌحصل ما ّن فً االستفهام طلب ؛ وأل(٘)((وسوله وحمله على اإللرار بنفسه بما كان فٌه 

ه فً ذهن فً ذهن المتكلم السابل،  وبما أّن ما فً الخارج حاصل فً ذهنه فؤّن الممصود حصول

بالجواب، مما ٌعمك درجة اإللناع بالنتٌجة التً ٌتوجه إلٌها الملفوظ، ومن ثّم  المخاَطب المطالب صورًٌا

تفهام فً الملفوظ السابك لوتٌن إنجازٌتٌن:حرفٌة ،  فندرن أّن لبلس(ٙ)ٌسهم فً تؽٌٌر حاله والتؤثٌر فٌه

هً األولى،  ومستلزمة هً الثانٌة التً صارت بفضل السٌاق الموة األولى للملفوظ؛ ألنّها تمثل لصد 

 .(7)المتكلم من الخطاب

ولد ٌُنجز بفعبلالستفهام فعل النفً الذي هو من صنؾ اإلخبارٌات وما ٌمارب ذلن ما جاء فً هذه 

:))وَهْل ٌُْزِري بالَخاِل َسَواُدهُ البَاِرع أو ٌُْؽِري بالبَْرص بٌَاَُضهُ التً ٌفاخر فٌها اللٌبللنهار لاببًل الممامة 

 .(8)النَاِصع((
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، وبمعٌة المضمون المجرد الذي نمله حرفًٌا كان للتركٌب االستفهامً فً النص السابك مضمون ؼٌر

محاججة أرتكز فً حجاجه على التنالض وعدم االتفاق، من السٌاق التخاطبً نَفهم أّن المتكلم فً سٌاق 

، إذ ٌبدو (ٔ)خبلل للب البرهان على صاحبه باعتماد حجة الخصم واثبات تنالضها وللبها على مستعملها

ذا به ٌملب الحجة على خصمه مإكًدا أّن ما ٌراه أّن من أعابه لد تعلل بمبح السواد ، وجمال البٌاض ، فإ

اله وتمٌزه ، فؽدا ما كان لبًحا فً نظر الخصم حسنًا وجمااًل ، وصار ما كان جمااًل جمهو سمة  لبًٌحا

من وسابل اإلثارة  مهمة؛ ألّن األسبلة وسٌلة على االستفهام أسلوبًا هذا لابمٌ  ، وحجاجهفً نظره لبًحا

، فهو (ٕ)هاودفع األخر إلى إعبلن مولفه إزاء مشكٍل مطروح ودفعه إلى اإللرار وتبنً مولؾ محدد إثر

، والهدؾ من (ٖ)من الحوار مع المخاَطب لد ٌفضً إلى إلناعه ٌولد بالضرورة نماًشا وٌخلك نوًعا

استعمال االستفهام هنا هو النفً، فكؤن المتكلم ٌرٌد المول:)ال ٌُزري بالخال سواده،  وال ٌؽري بالبرص 

عن المبح، وفً الممابل الٌمكن أن  بٌاضه الناصع( فسواد الَخال من آٌات الجمال التً تترفع بصاحبها

ٌؽري بٌاض البَرص الناظر ببٌاضه الناصع فهو من آٌات المبح ؛ ألنّه جاء عن مرض،  لكن المتكلم لم 

على حٌن ٌكسب االستفهام الخارج إلى معنى  إخبار لٌس إالّ ٌصطِؾ هذااألسلوب بصورة مباشرة؛ ألنّه))

ً لما لاله(( االنفً إشراكً  ، فهو ٌترن للمخاطب لول (ٗ)للمخاطب فً األمر وكؤنه ٌرٌد منه تصدٌما

مما ٌحمله على اإللرار واإلذعان للنتٌجة المرجوة من الخطاب، وعلٌه فإّن هذا المول حمل فعلٌن ؛(٘)ذلن

هو فعل خر المستلزم وواآلفعلٌن انجازٌن األول االستفهام وهو لار فً البنٌة التركٌبٌة لهذا الملفوظ، 

 النفً الذي ٌندرج ضمن صنؾ اإلخبارٌات. 

 :(ٙ)اأّما خروج االستفهام للتمنً فمد وجد البحثمصداله فً لول المتكلم شعرً 

 وذان الصفو آخَر معهدِ كدار أَوَل َمْعهٍد      كانْت،ٌا لٌَت ذي األَ 

 دِ ــــــَصعٍَد وأنفاٌس بؽٌِر تَصعّ     وٌحً! متى أُمسً ولً نَْفٌس بال                      

ؼادرت ممولة االستفهام الواردة محتواها المضوٌالتساإلً الظاهر فً المنطوق الصوتً أو الحرفً 

)متى أُمسً ولً نَْفٌس ....(الذي ٌمثل المعنى البنٌوي المتجلً فً االستفهام باألداة )متى(التً ٌُستدل بها 
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ؤ.ٚ.غ. ٤ٛ٘ يتغ إ٘بغؼ  ،ؿخ١ْبٚ ا٘ضسبس٦ ا٢ٛٝػسًب "تضد" اال ، ٛبٚ ا٘ؿسبغ "و"٧ٕٝج غيبئ٧ج ٦ّ ٛٝبس٧بح اإلا٘ضسبر خ (4)

 .215،  ع٧ٝبة 
 .٧،4/219ٝهؼ: ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢  (5)
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ة انجازٌةمستلزمة هً )التمنً(، والمتوصئللٌها بمعونة السٌالالمتمثل على السإال عن الزمان إلى لو

بمراجعة حال المتكلم التً ٌُصرح فٌها بمكابدتهالهموم واألكدارالتً باتت التفارله فؽدت حٌاته مرةً ٌكابد 

ثّم فإّن فٌها الجهد والمشمة والشدة بعد صفوها له،  فالمتكلم لَلك،  َضجر، َشِجً ِلما آل إلٌه حاله ومن 

ل السٌاق سٌاق تمٍن فً عمومه بدلٌل تصدر خطابه بـ )ٌا لٌت(وهذا التمنً صادر من متكلم ٌتلهؾ لزوا

ذهابها عنه، فناسب ذلن استعماله االستفهام المتصدر بالدال )متى( الذي  ما تملكه من هموٍم بات مستحٌبًل 

ع فً حصوله الذي ٌمتضٌه التمنً؛ لٌبَث َجَمع بٌن طلب الفهم الُممتضً من االستفهام، وطلب ما الٌُطم

الفعل التوجٌهً  ، فؤنجز المتكلم من خبلل هذا(ٔ)الصده فً أّن ماٌرٌده وٌبتؽٌه ؼٌرلابل للحصول والعً 

ؼٌر مباشر من صنؾ التعبٌرٌات، وعلٌه فمد منح أسلوب االستفهام المتكلم  االستفهامً فعبًل كبلمًٌا

 المدرة على أن ٌعنً أكثر مما ٌمول بالفعل.

ولد ٌخرج االستفهام عن داللته الوضعٌة إلى مماصد خطابٌة تتمثل فً استنطاق المخاطب بؤفعال 

من التمرٌر واالعتراؾ بها  نوًعارهم ، واالستفهام عنها ٌُعد معروفة ومعلومة لدى طرفً الخطاب وؼٌ

))فإنًّ َمْعُروٌؾ بالَوفَاِء : ن ماجاء فً لول النهار مفاخًرا اللٌل لاببًل ال السإال عنها ومن تجلٌات ذل

هللا وهو َمْوُسوٌم  بنِعَمِ وِصْدِق الَخبَِر ، َمْوُصوٌؾ بالَصفَاِء الَّذي الٌَُشوُب َصْفوه َكَدر ....، وأنا أَتََحَدُث 

اَللَة ؟ ((بُِكفْ  َران النِعَّم ، ألسُت ُمْظهَر الِهداٌَّة والِداللَة ، وهو ُمْظهُر الِؽَواٌَّة والضَّ
(ٕ). 

)ألسُت مظهَر الهداٌة والداللة، وهو مظهُر الؽواٌة :لم تكن ؼاٌة المتكلم من ممولة االستفهام

ن على سبٌل اإلخبار بالعدول ، إنّما ساق ذل(السإال مسترشًدا عن أمٍر ٌجهله فٌنتظر جوابًاوالضبللة؟

عن التعبٌر النمطً المباشر لئلخبار؛ ألنّه فً سٌاق تحاجج وإظهار مْن األفضل بالحجج المفحمة التً 

أراد من خبللها إثبات مفهوم وتمرٌره وهو:)أّن النهار ٌجلو الُظلمة وٌكشؾ ما على وجه األرض 

مصدر الؽواٌة(، فهو  فهو ٌؽطً ما على األرض فٌجعله مظلًما وٌوضحه فهو مصدر الهداٌة، واللٌل

من المخاَطب بمضٌته؛ لذا فمد وجد فً االستفهام ضالته، فهو األكثر مناسبة لتحمٌك  اوالتناعً  ٌرٌد تصدٌمًا

اإللناع؛ ِلما فٌهمن طلب الجواب، ولّما كانت اإلجابة بدٌهٌة، فالمتكلم ٌحمل مخاَطبهعلى اإللرار 

ؾ بها، والمصادلة علٌها؛ ألّن االحتجاج على المعترؾ ألوى منه على المنكر والمكذب واالعترا

، وهذا ٌعمك درجة اإللناع بالنتٌجة التً ٌتوجه إلٌها الملفوظ ، وبذلن ٌكونالمتكلم لد أنجَز (ٖ)أوالمتولؾ

التركٌبٌة، وفعل بتلفظه بممولةاالستفهام فعلٌن إنجازٌٌن، الفعل الحرفً المتحصل من بنٌة االستفهام 

مستلزم هو التمرٌر؛ مدرن من السٌالٌن النصً والممامً ، أّما النصً فهو دخول الهمزة على جملة 

                                                           
 .213 ،٧ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج (1)
 .133-132 ،اْ٘ٛبعؼاح ٢ا٘ٛٝبهؼاح (2)
 .418 ،٢اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج،  3/267، ٧ٝهؼ: ا٘عكبئق  (3)



 .............................................. االفعال الكالمٌة فً الممامات العثمانٌة.... الثانًالفصل 
 

ٕٔ8 
 

، وأّما الممامً فهو داللة علم السابل بالجواب التً تُعد لرٌنة حالٌة مانعة من إجراء االستفهام (ٔ)منفٌة

فعل إخباري وعلٌه فمد انتمل الفعل التوجٌهً  ، وهذا التمرٌر(ٕ)على معناه الوضعً وهو طلب االستخبار

 المتمثل بممولة االستفهام من حٌز التوجٌهٌات إلى حٌز اإلخبارٌات.

)َعِهدتَُن باألَمِس )ومن األفعال التً تُنجز بلفظ االستفهام )التعجب( نحو لوله فً الممامة الحجازٌة:

لّما ( ملفوظ استفهامً جاءعلى لسان المتكلمطبٌبًا، فموله :)متى ِصْرَت (ٖ)((َخطٌبًا فمتى ِصرَت َطبٌِبًا

نّه أل؟!؛ متعجبًا ومستؽربًا من شؤنه وكٌؾ صار طبٌبًاكونه من أطباء جزٌرة العرب رأى المخاَطب ُمدعًٌا

ي لبلحتٌال والمكر بالناس ، فهو رجلٌٌجول المدن والصحارلم ٌكن على معرفة بعلم الطبّ 

ة مسبمة به وبؤحواله وهذا ما َصرَح به فً سٌاق النص المرٌب ومن عطاءهم، والمتكلم على معرفمستدًرا

خبلل المإشر اللؽوي:)عهدتن(، هذه المعرفة التً أدت إلى اصطفاء االستفهام كوسٌلة للتعبٌر عن ذلن 

بل هو  فً هذا الملفوظ ال ٌجد استفهاًما خالًصا، وال تعجبًا محًضا التعجب الذي انتابه، ولعّل المنعم النظر

إذ ال ٌخلو التعجب من معنى االستفهام فاالستفهام معه مستمر؛ زٌج من االستفهام المشوب بالتعجب))م

، وعلٌه فمدأنجز من هذا الفعل االستفهامً (ٗ)ألنه َمن تعجب من شًء فهو بلسان الحال سابل عن سببه((

 . ؾ التعبٌرٌات آخرؼٌر مباشر من صن ي ٌُدرج تحت صنؾ التوجٌهٌات فعبًل كبلمًٌاالمباشر الذ

المتكلم بكون المخاَطب أنّه ٌمكن حمل االستفهام على سبٌل االستهزاء، أّي استهزاء  أًٌضاوترى الباحثة 

 . راٌة بهذا العلم ولم ٌمارسه ٌوًمامع علمه بؤنّه لٌس على د صار طبٌبًا

عن الخزامً ورواٌته مع  لطلب، ونجد مصداله فً سهٌل محدثًالٌُمصد به ا ولد ٌجًء االستفهام أًٌضا

:))اندفََع فً َشْرِحِه كالٌَعبُوب طبلب أحدى المدارس ببؽداد بعد أنبٌَهن لهم بعض المسابل الُمشكلة فً اللؽة

ٌْعمُُوب، ولّما لََضى  ، حتى َمؤَل العٌُُوَن والمُلُوب، فاْنَهالَْت َعلٌَِه الَجَوائِز حتى لَْم تَْبَك َحاَجةٌ فً نَْفِس 

، نهَض على األَثر، فمَاَم المَْوُم ٌَُوّدعونهُ ، وهم ٌََودُّون لو ٌَتَبِعُونَهُ، ولالوا:بأَْنفِسنا نَْفدٌن !، لمد الَوَطرَ 

 َ طرفُوه بالَخبَر....فألمى َسِعَد بن نَاِدٌن، .........ولم ٌكن انصرافِه إالّ َكلَْمح ِالبصر، حتى دخَل األُستاذ فأ

ًّ ، ولالبَطٌلَ  ؟((لن أْن تَْلمَاهُ بِِه فتَرُ : هل َسانِِه إل ًّ دَّه َُعلَ
(٘). 
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، باستعماله واسم االستفهام )هل(فً لوله: )هل لن  لمخاَطب شٌبًاٌفصح ظاهر الخطاب أّن المتكلم ٌسؤل ا

(، لكن بتؤمل هذا الملفوظ فً فضابهالسٌالً نرصد معنىً  ًّ ٌتّضمنه المالب  تداولًٌاأن تلماه به فترده عل

ستفهام هذه، وهذا المعنى ٌتمثل بااللتماس المدلول علٌه بمعونة السٌاق الخطابً الذي اللفظً لممولة اال

الٌحتمل معه لصد االستفهام الحرفً، إذ ٌُظهر هذا السٌاق أّن المتكلم )أُستاذ الطلبة( لد تعلّك بالشٌخ 

 ُ للمابه؛  اهته وكان متلهفًاعجب بفطنته ونباللؽوي بَعد أن نملوا له خبر حلّه المسابل النحوٌة الُمشكلة ، فؤ

من ٌرجعه علٌه بعد رحٌله عنهم ، وَحمل المصد الطلبً  مسابٍل أخرى ؛ لذا فمد كان طالبًالٌزٌده فً حّلِ 

الذي احتمله االستفهام على )االلتماس(؛ النتفاء شرط االستعبلء بٌن المتحاورٌن مما الٌمكن معه حمل 

( ، فعلى الرؼِم من أّن المتكلم أستاذ  ًّ الطلب على األمر حتى وإن كان االستفهام ٌخرج لمعنى )رّده عل

ق الخطاب ٌوحً بؤّن المخاَطب ؼٌُر َمْلزٍم بتنفٌذ ما ٌطلبه منه؛ ألنّه الٌمع تحت سلطتِه الطلبة فإّن سٌا

ت أنّه لَصد طلب ذلن منه فهو لٌس من طبلبه ، وذلن بما أفاده السٌاق النصً،  وبناًء على ذلن فمد ثَبُ 

ٌذ ذلن الطلب أو عدم منه؛ النتفاء سلطته علٌه مع ترن األمر للمخاطب فً تنفملتمًسا ال أمًرا تؤدبًا 

باإلجابة فمط البتنفٌذ الطلب، مما ٌإكد أّن  ال ، أّي أّن المخاطب ٌكون ملزًماتنفٌذه، باإلجابة بنعم أو 

، واختار المخاَطب تنفٌذ طلب (ٔ)داللة االستفهام وعمله الٌزول عنه وإن خرج لدالالٍت أخرى مستلزمة

ه على األُستاذ  بدلٌل لولِه:))فمرعُت المتكلم ببلورة إجابته بصٌؽة فعلٌة وذلن بالذ هاب إلدران الشٌخ ورّدِ

 ، مما ٌوحً بتحمك الفعل التؤثٌري من الفعل المستلزم.(ٕ)الساَق حتى أدركته بالسوق((

 

 : األفعال الكالمٌة ؼٌر المباشرة المنبثمة عن اإلخبارٌات:ثانًٌا

مباشرة ٌُفصح عنها السٌاق، ومن ذلن خروجه وٌخرج اإلخبار عن انجازٌته الحرفٌة إلى انجازٌة ؼٌر 

ةٌ،  َمْن نََشَرها للداللة على فعل توجٌهً ٌتمثل باألمر أو النهً،  كما فً هذه الممامة :))والِعْلُم نِْعمَّ

 .(ٖ)َشَكَرها،  وَمْن كتَْمَها عن أَْهِلَها َكفََرها((

ا اإلخبار لصد التوجٌه المتمثل على سبٌل اإلخبارمع لصدٌته أن ٌضع تحت هذ صاغ المتكلم خطابًا

باألمرفً لوله :)من نشرها شكرها( والنهً فً لوله: )من كتمها عن أهلها كفرها( فٌكون المعنى 

عن صٌؽتً  رادة النصح لكن بلٌن وترفك بعًٌداالضمنً: )انشروا العلم،  وال تكتموه(؛ ألّن ؼرضه إ

أّن خطابه ٌنطوي على  ضبًلعناجه بالرفض، فاألمر والنهً اللتٌن تنطوٌان على توجٌه مباشر لد ٌو

فكرة معٌنة أراد سبكها وكؤنّها حكمة تصلح لكل زمان ومكان، ؼٌر ممتصرة على مخاَطب خاص، وهو 

ما ٌحممه انتخابه الفعل اإلخباري، فلو استعمل التوجٌه بصٌؽة األمر الصرٌح أو النهً الصرٌح،  لفُِهم 
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، وبذلن فمد (ٔ)اعامً  ة اإلخبارٌة التً أفادت توجًٌهاى عكس الصٌؽذلن ممتصر على مخاَطب بعٌنه عل أنّ 

خرج هذا الفعل الكبلمً من حٌز اإلخبارٌات الذي ؼرضها نمل خبٍر ما للمخاطب لد ٌحتمل الصدق أو 

 الكذب إلى حٌز التوجٌهات التً ؼرضها توجٌه المخاطب لفعل شًء ما.

فً هذه  النصح والترؼٌب لول المتكلم شعًراه المتمثل بخروج الخبر إلى حٌز التوجٌوشبٌه بذلن أًٌضا  

 :(ٕ)الممامة

 العلُم خٌٌر من صالِة النافلة        بِه إلى هللا الِعباُد واِصلة              

ًٌ مستلزٌم أراد منه  ٌلوح من خبلاللفعل الكبلمً اإلخباري:)الِعلُم خٌٌر من صبلة النافلة( فعٌل توجٌه

المخاَطب وترؼٌبه بتحصٌل العلم؛ ألنّه من أشرؾ األمور التً لد ٌنالها اإلنسان وأفضل المخاِطب حّث 

بٌنه وبٌن النوافل التً ترفع الدرجات عند هللا تعالى وٌنال بها المرء  تمرب به العبد إلى ربِّه، مفاضبًل ما ٌ

تمربوا هلل بالعلم(، وبما رضا الخالك جّل وعبل، فالمعنى الذي ٌستحصد من هذا الفعل هو التوجٌه، أّي )

أّن المتكلم ؼرضه إٌصال فكرة معٌنة لد تكون أندثرت أو نُسٌت فٌحاول إعادة تكوٌنها أو بعثها من جدٌد 

فً ذهن كّل سامعٍ لخطابه ؼٌر ممتصٍر على سامعٍ معٌن فٌما لو اُستعملت صٌؽة التوجٌه المباشر
جرد (ٖ)

 إلخباري باستعمال التركٌب االسمً الذٌبلٌتحدد بزمن معٌن .فعله من التمٌٌد بذلن بعدوله إلى التعبٌر ا

فً اإلؼراء والتحذٌر، وذلن فً لول عبد هللا  اإلخبار إلى حٌز التوجٌه متمثبًل  ولد ٌفارق الفعل حٌز

:))َمْن وافََك ِصَراَط االعتدال فً ُدنٌاه فً َجمٌع األحواِل، وافك الحكَّ وفَاَز بالَمَرام، وَمرَّ على فكري

ِصراط اآلخرِة ٌَوَم الِمٌامِة َكلَْمحِة البَرِق الَخاطِؾ إلى َدار السَّالم، وَمْن اْنَحَرَؾ عن ِصَراِط االْعتَِدال، 

ْنٌَا فً نٌِرانَِمَساِوىء األْخاَللِواألْعَمال(( َماِل، َولََع فً الدُّ َذاِت الٌَِمٌِن وذاِت الّشِ
(ٗ). 

بالجملة الشرطٌة بحسب السٌاق الذي وردت فٌه، وهو سٌاق حّثٍ تلونت الممولة اإلخبارٌة المإداة 

وترؼٌب على مكارم األخبلق، وتحذٌر من عوالب األخبلق السٌبة وتبعاتها، والسبب فً تجاوز التعبٌر 

المباشر إلى اإلخبار كطرٌمة للتعبٌر عن هذا التوجٌه المتمثل باإلؼراء بالجنة ونعٌمها، والتحذٌر من 

فً نفس السامع، وأجدى فً مثل  مً ستكون ألوى تؤثًٌرا؛ ألّن الموة اإلنجازٌة للفعل الكبل النار وجحٌمها

 على االنتباه وسرعة اإلجابة . لخطاب مع المتلمً  ٌكون أكثر حثًاهذه الموالؾ، كون التلطؾ فً ا

هو خر لد تكون صادلة أو كاذبة إلى ؼرض آولد ٌفارق الخبر ؼرضه الذي ٌتمحور فً نمل والعة 

 :(ٔ)فً هذه الممامة بالدعاء،  نحو لوله شعًرا المتمثل(٘)الطلب على سبٌل التضرع
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 َحٌَّان َربَّن ِمْن َخبٌٍِر ماَِهِر       فً َرْوِض فَْضٍل بالَمنَالِِب َزاِهرِ                 

ٌْبًا َحاِذلًا         ٌا َكاِشفًا                َن َخاِطِري ٌا َعاِلًما فَْطنًا لَبِ ا تََضمَّ  َعمَّ

ًٌْرا              ٌَْت َخ ٌَْث لكّلِ لَْهفٍَة َحاضــــــرِ  ُجْوِز  َدائماً َعْنً َوال      ِزْلَت الُمؽ

( فعل إنجازي ؼٌر مباشر ٌفهم من السٌاق ي:)َحٌّان هللا ( و)ُجوزٌَت خًٌراأنبثك عن الفعل اإلخبار

ر للروىء بالسداد والتوفٌك وجزاء م ٌدعو لمخاَطبه ذلن الُمعَبِ تكلالخطابً الذي ندرن من خبلله أنّالم

باري الخٌر من هللا تعالى بعد أن بٌَّن له تؤوٌَل رإٌاه وكشؾ له رموزها؛ لذا فإّن المعنى الحرفً اإلخ

 ي المتصدرآخرتمثل بالدعاء الذي أنجزه المتكلم  باصطفاءالفعل اإلخبار لهذا التعبٌر ٌبُلبس سٌالًٌا فعبًل 

 .(ٕ)احٌث ٌكون خبرً عاء وكؤنّه والع حمٌمة ال محالة باستجابة الد بالفعل الماضً؛ تفاإالً 

ومن صور الدعاء المنبثمة عن الخبر ماجاء  فً  الحدث الكبلمً المنجز بٌن الملن الكرٌم والسابح 

ن، والبائس ))..لال :أٌّها المسكٌالمتحٌربؤسرار وؼوامض المملكة الباطنٌة، وذلن فً هذه الممامة:

الَحزٌن ، لد َعِلمُت من أطوارن أنّن َرجٌل أْرٌَب، وفَهمُت من عدم استمرارن أنّن فً هذه المملكة 

 ، َؼرٌب، وأنّن متحٌٌر فً أمرن ، متردٌد فً فكرن ، ترٌد أن تعرؾ األمر، وال ترى َمْن ٌُعَرفَن السرَّ

وهللا كوِشفَت بظاهر أمري وخافٌه، ولد نَفّسَت فرثٌُت لؽُربتن ، وأتٌُت لتفرٌج ُكربتن ...فملُت :كأنّن 

 .(ٖ)عنً بعُض ما ُكنُت فٌه،  فشكَرهللا لن هذا الفضُل العظٌم((

الفضل(، ولّما كان اإلخبار فعبًل  ٌوجه المتكلم خطابه للمخاَطب بالفعل اإلخباري )شكر هللا لن هذا 

، لم نجد هذا المعنى فً الملفوظ (ٗ)الوالععن اعتماد المتكلم مطابمة خطابه لحالة األشٌاء فً صادًرا 

لفضله بعد  متنانًا وعرفانًاللمخاَطب ا ار عن هللا تعالى بل ٌسؤله داعًٌاالسابك؛ ألّن المتكلم ال ٌرٌد اإلخب

العون وكان له من لبٌل الدلٌل فً رحلته للمملكة الباطنٌة، وشرح ما خفً علٌه منها من كل  أن مّد له ٌدَ 

ن له كّل عجاببها، ولام المتكلم بتعدٌل خطابه بذكر المدعو وهو هللا تعالى حتى ٌتحمك أمر ؼامض، وأبا

رّد لفعل انجازي ؼٌر مباشر الباعث علٌه هو االعتراؾ بالجمٌل و ، فٌكون كبلمه متضمنًا(٘)فعل الدعاء

 ؼٌر ملزم. توجٌهًٌاى معنى الدعاء فؤنجز فعبًل كبلمًٌا وبذلن خرج الخبر إلالفضل للمخاَطب بالدعاء له ،

 ) حتى إذا كنُت ٌوًما)ومن الخبر الذي ٌحمل على الدعاء ما ٌمكن مماربته فً لوله فً هذه الممامة: 

حتى حصحص لً ذلن الّسواد، وإذا كالؽَمامة ، فَحثحثُت الَجواد ،بَحْجر الٌمامة ، رأٌُت كتٌبةً لد أطبمْت 

ن، وال ٌُفِرجون، فانتصبُت مع الُولوؾ، ونظرت من فتًى الؼط، وشٌٌخ ضاؼط، والناس حولهما ٌتفّرجو

                                                                                                                                                                                     
 .281،إ٘ٛبٛج ا٘غ٧ؼ٧ج ، ٗخبة يٙٚ األغة  (1)
 .٢،29 سٛب٧٘ج ا٘عتؼ ٢اإلٝفبء، ٧،3/272ٝهؼ:ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(2)
 .7،إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج (3)
 .٧،184ٝهؼ: غائؼث األيٛبل ا٧٢ُٙ٘ج  (4)
 .،146 ،٧ٝهؼ: اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج (5)
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ٌَْصبان، وأروَغ من الثعلبُان ! إالَم تتمادى  ِخالل الصُّفوؾ، وإذا الشٌخ ٌمول: وٌَل أُمن ٌا أخبَث من الّش

 .(ٔ)فً العُمُوق؟ وتتؽاضى عن الُحموق...((

األصدل مصددر لدم ٌُسدتعمل  ، وهً))كلمة دعاء بالهبلن والعذاب، وهدً فدً(ٕ)ومعنى)الوٌل( حلول الشر

، والمعندى ثابدٌت فٌهدا (ٖ)لهفعل، ٌُمال:وٌٌل لزٌد، ووٌبلً له بالرفع على االبتداء، والنصب بإضمار الفعدل((

:))والمعنى فٌهن إنّن ابتدأَت دما ذكرها مع ملفوظات أخرى لاببًل فً إفادة الدعاء وهذا ما أكده سٌبوٌه عن

، وٌُفهدم مدن هدذا أّن هدذا اللفدظ (ٗ)دٌثن تعمل فدً إثباتهدا وتزجٌتهدا((شٌباً لد ثَبُت عندن ولسَت فً حال ح

؛ لذا ٌمكن عده كصٌؽة اصطبلحٌة لهذا المعنى  فهو ٌدل على الدعاء بالشر تخصًٌصاالخبري أٌنما ورد 

، ممدا ػ تدل على استعمال خاص ثابت عرفًداوهً صٌ -بحسب تعبٌر سٌرل-أو صٌؽة من النوع المنمط 

ٌُمكن المستمع أن ٌختصر خطوات االستنتاج للتوصدل إلدى المؽدزى الممصدود؛ ألّن سدماعها ٌفضدً إلدى 

،  وعلٌده لدم ٌعدد الملفدوظ )وٌدَل أُمدَن( فعدل كبلمدً (٘)ؼٌر داللتها الحرفٌة المؤخوذة من صدٌؽتها النحوٌدة

بدالهبلن والعدذاب؛ ألنّده  إخباري بل خرج إلى إنجازٌة ؼٌر مباشدرة هدً الددعاء علدى )الفتدى( المخاَطدب

أّن هدذا  ةحثدالحدظ الب، وبالنظر للسٌاق النصدً ت(ٙ)ٌإتى به لصاحب الشر، واإلخبار ٌكون إلثبات ذلن له

الفعددل اإلخبدداري لددد تولددد مندده لصددٌد مضددمر ؼٌددر الدددعاء هددو التددوبٌخ والددذم، وٌتجلددى ذلددن فددً المتوالٌددة 

شٌصددبان ، وأروَغ مددن الثعلبددان(*،  وبددذلن ثبُددت أّن اللسددانٌة البلحمددة وهددً لددول المتكلم:)ٌددا أخبددَث مددن ال

توبٌخده، ناهٌدن عدن أّن السدٌاق بمجملده سدٌاق ندزاعٍ ًدا المتكلم ٌرٌدد ذم الفتدى بنعتده بؤلفداظ مذمومدة لاصد

من الثدانً، فعمدد إلدى إظهدار مسداوبه وذمده أمدام الطرفٌن كان فٌه األول متبلببًل  وخبلٍؾ ومخاصمة بٌن

معاٍن عدة  هذا الملفوظ اإلنجازي اإلخباري لد ولّد   :إنّ ة هذا الملفوظ ٌمكن المول الموم، وعلٌه، وبمباحث

ال معنًى واحداً فلم ٌَعُد اإلخبار المنبثك مدن المحتدوى المضدوي للملفدوظ هدو المعندى الوحٌدد بدل ُعلدم منده 

ى التدوبٌخ والدذم معنى الدعاء وهو المعنى الكامن والثابت فً محتواه المضوي المبلزم للدتلفظ بده ، ومعند

 التً هً معاٍن استلزامٌة مدلول علٌها بمعونة سٌاق النص.

                                                           
 .281-281 ،إ٘ٛبٛج ا٧٘ٛب٧ٛج، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  (1)
 )٧٢ل(.8/386، ا٧ًٜ٘ ًٛسٚ ٧ٝهؼ:  (2)
 .1/1521، ا٧ٙٗ٘بح ًٛسٚ ٦ّ ا٘ٛكنٙضبح ٢اْ٘ؼ٢ٓ ا٧٢ُٙ٘ج  (3)
 .1/331،ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ  (4)
(5)ًُ ٜٓ ٠ٝبٖ ك٧ ٍٜ آعؼ ٧َؼ ًٛب١٧ٝب  بضؿة ؿ٧ؼل ّب اكنالض٧ج ٛٝٛنج خٗخؿة اؿخًٛبالح يؼ٧ّج ؤ٢ خ٧ٕٙغ٧ج إلّبغث ًٛب

ٜٓ  ًٛؼّج ٠ػٞ اً٘ٛب٦ٝ ٢ٗ٧ٜ يٜ  ا٘ضؼ٧ّج ٢خ٢ٜٗ اً٘ٛؼّج ا٧٢ُٙ٘ج ٢ا٘ٝض٧٢ج ٧َؼ ٗب٧ّج ٘ٙخ٢كل ا٤٘ ًٛٝب٠ب إ٘ٛك٢غ تل ؤ
 .191-189ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ  ٧ٝهؼ:، نؼ٧ٓ ًٛؼّج خٕب٧٘غ اؿخًٛبل ٠ػٞ ا٘ك٧ٍ 

 .3/221، ٢إ٘ٛخمة ، 1/331، ٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ  (6)
٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة  ، )فكة( ٢ا٘ذًٙتبٜ :ا٘ذًٙة ا٘ػٗؼ ٧1/495ٝهؼ :٘ؿبٜ اً٘ؼة ، * ا٘ف٧كتبٜ :ا٘ف٧نبٜ 

 )ذًٙة(.1/237
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ًُّ الدار، فعل المسم، وذلن على لسان المتكلم فً لوله:) اوٌنجز من فعل األخبار أٌضً  )إّن هذا الفتى عرب

ًُّ النِّجار، ولد بذلُت فٌه من الدٌنار والَدْرهم ما الٌبذلهُ خالُد بن األٌَّهم ، وأفرؼُت ُجهِدي فً لكنَّه روم

ام ، وٌَنِزُع إلى أَلفاظ األَعجام ...وهذا مّما  تهذٌب لسانِه وتعدٌِل مٌزانِه ، فلم ٌََزْل ٌَكِسُر شكٌمة اللجَّ

تأباه السجٌَّة األدبٌَّة ، وتَستَنُّ منه المسامع العربٌة وَشِهد هللا أنًّ أرٌُد تهذٌبه ال تعذٌبه((
(ٔ). 

المتكلم لٌامه بتعنٌؾ ؼبلمه، فً سٌاق لوم وتؤنٌب ٌلجؤ األخٌر لتبرٌر فعله ودفع أنكر الموم على بعد أن 

المسم الكامن  ، مستعمبًل (ٖ)؛ لٌكون كؤمارةً على صدله(ٕ)اللوم عنه للمسم الذي ٌعطً الكبلم لوة توكٌدٌة

عن المسم بصٌؽته الصرٌحة ِلما ٌحممه هذا العدول من انجازٌة وتؤثٌرٌة  عادالً (ٗ)فً لوله:)شهد هللا(

، وهً شهادة وعلم ٌُمصد بهما صدق (٘)ألوى؛ ألّن لوله:)شهد هللا( استشهاد باهلل على صدق ممالته

ؼٌر مباشر من خبلل لفظ الخبر لتؤكٌد كبلمه ودفع المخاَطب لذا فإّن المتكلم لد أنجز فعبًل  ،(ٙ)المتكلم

لوثوق به من خبلل المسم الذي ما هو إال فعل كبلمً جزبً ٌندرج ضمن فعل كبلمً كلً هو فعل ل

 .  (7)التؤكٌد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .282 ،إ٘ٛبٛج ا٧٘ٛب٧ٛج ، ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (1)
 .٧،4/135ٝهؼ:ًٛب٦ٝ ا٘ٝض٢(2)
 .111 ،٧ٝهؼ: اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج (3)
٢اإلٝفبء ٦ّ ، 22/361، ٠ـ(1393تٜ يبف٢ؼ)حٛضٛغ ا٘نب٠ؼ،٧ؼ ٢ا٘خ٧٢ٝؼ٢ا٘خضؼ،5/171، ٧ٝهؼ: ا٘ٗفبِ (4)

 .118 ،اً٘ؼت٧ج
 .22/361 ،٧ٝهؼ: ا٘خضؼ٧ؼ ٢ا٘خ٧٢ٝؼ(5)
 .118 ،٧ٝهؼ: اإلٝفبء ٦ّ اً٘ؼت٧ج(6)
 .  211 ،٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة(7)



 

 
 

 

 

 

 

 لواعد التخاطب اللسانً فً الممامات العثمانٌة

 

 المبحث االول: االستلزام الحواري

 ل )المضمر( المبحث الثانً: متضمنات المو
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 الفصل الثالث

 العثمانٌةلواعد التخاطب اللسانً فً الممامات 

 توطئة:

لّما كان التخاطب انتهاض المتخاطبٌن بؤلواٍل وأفعاٍل لؽرض إفهام كّلِ منهما اآلخر ممصوًدا معٌنًا؛     

بؽٌةَ حصول التواصل والتعامل بٌنهما، لزم أن تنضبط هذه األلوال بارتكازها على عدٍد من المواعد 

، ولد تجسدت هذه المواعد ضمن ما (ٔ))األخبللٌة( تحدد وجوه فابدتها التواصلٌة، واستمامتها التعاملٌة

، التً تشكل مجموعة من (ٗ)، أو االستلزامات المحادثٌة(ٖ)، أو لواعد التبلٌػ(ٕ)ٌسمى بـ)لواعد التخاطب(

، فهً من الموانٌن والمواعد ٌجب على المتكلم مراعاتها من أجل تنظٌم سٌر المحادثات وتوجٌهها

الهدؾ منها تمكٌن المتكلم من صٌاؼة ألواٍل  ،التً تجري بٌن المتخاطبٌنالمعاٌٌر التً تحكم المحاورات 

لد تمنعه بعض األحوال عن التصرٌح بها بصورة بٌنة، أو الرؼبة فً صٌاؼتها على نمٍط أكثر إببلًؼا 

، وال تمؾ طبٌعة هذه (٘)وأحسن تؤدٌةً وألوى إلناًعا ، وتمكٌن المتلمً من إدران ما لم ٌُصرح به المتكلم

بل تتعداها لتشمل المعطٌات ؼٌر ،الموانٌن أو المواعد عند حدود ممتضٌات الضوابط اللؽوٌة فحسب 

اللؽوٌة فهً تشكل ))مجموعة من الموانٌن المكملة للمواعد التركٌبٌة تستمد وجودها من المجتمع ومما 

عن هذه المواعد التً ، ولد حاول الباحثون الكشؾ (ٙ) ُجبل اإلنسان علٌه من لدرات ذهنٌة استنتاجٌة((

تجعل المخاَطب ٌدرن ما صرح به المتكلم أو ما لم ٌُصرح به، ولد افتتح البحث فً هذه المواعد 

، (7)فً مماله المنطك والمحادثة، فصاؼها ضمن ما ٌسمى"أحكام المحادثة" (بول ؼراٌس)الفٌلسوؾ 

لى وفك لوانٌن ولواعد محددة حٌث أراد أن ٌجعل من المحادثة والحوار آلٌة منظمة وممنهجة تسٌر ع

، فافترض توجٌهات (8)تنظمها وتوجهها إلى ما تستلزمه من داللة بحسب إجرابها أو خرلها أو انتهاكها

                                                           

ؤ.غ.٠بخِ ،ئٟ ٢ٔ٢ايغٞ ٢اؿخؼاخ٧س٧بخٟ ٢آغاتٟ، ٢ا٘خعبنة ، ٛتبغ237 ،٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘ (1)
 .9ا٘ذ٦ٝ٧٢ ،   

 .٧،91ٝهؼ:  اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة  (2)
 .٧،237ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘  (3)
 . ٧22ٝهؼ:إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج،  (4)
ًؼت٧ج ، ا٘عنبة ا٘ٛؿؼض٦ ٧ٝهؼ: ا٘عنبة خٛذ٧ل ً٘ٙب٘ٚ، غؼاؿج ، غؼاؿج ٦ّ تًل ا٘ه٢ا٠ؼ ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ اُ٘ٙج ا٘ (5)

 . 95يٛؼ تٙع٧ؼ "ؼؿب٘ج ٛبسؿخ٧ؼ"،،ا٢ٛٝػسًب
  95 ،ا٘عنبة خٛذ٧ل ً٘ٙب٘ٚ (6)
 .96 ،، ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة238 ،٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘ (7)
 . 611/ 2،نالالح ي٤ٙ ا٘غؼاؿبح ا٘ٙؿب٧ٝج ٧ٝهؼ: ا (8)
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وٌمكن لهذه ، (ٔ)أو لواعد صادرة عن اعتبارات عملٌة تتدبر السلون التخاطبً وتجعله فعّااًل ناجًحا

، فٌوصل حٌنها المتكلم (ٕ)من النشاط الذي تحكمهالمواعد أن تنتهن عن وعًٍ من دون أن ٌنتمص ذلن 

مما ٌإدي بالمخاَطب إلى توظٌؾ آلٌات من دون أن ٌصرح بالمول المباشر؛ ممصودة إلى المخاطب

أخرى ألجل الولوؾ على الممصود من الكبلم ؛ لذا فإّن هذه المواعد لٌست مجرد معاٌٌر ٌنبؽً على 

تؤوٌل أكثر من كونها لواعد معٌارٌة أو لواعد سلون؛ ألنّها المخاطبٌن إتباعها فحسب بل تمثل مبادىء 

، وبما أّن فهم الممصود أو (ٖ)تسمح بالحساب التؤوٌلً للدالالت الضمنٌة المتفرعة عن الداللة الجانبٌة

الجانب الخفً من الكبلم وإدران طبٌعته ٌستوجب معرفة ضمنٌة بمواعد الخطاب التً من شؤنها أن 

التً تموم على النظر فً الممام ومبلبسات الخطاب فضبًلعن الجوانب النفسٌة ٌنتظم بها الكبلم 

؛ لذا فمد لدح البحث بدراسة لواعد التخاطب (ٗ)واالجتماعٌة والتربوٌة المحٌطة بالعملٌة التخاطبٌة

اللسانً فً الممامات العثمانٌة من خبلل مفهومٌن مهمٌن فً التحلٌل التداولً للخطابات، األول ٌتمثل 

ٌتمثل  واآلخر:بـخرق هذه المواعد وما ٌنتج عنه من معنى مستلزم متمثل بنظرٌة )االستلزام الحواري (، 

لمة بجوانب ضمنٌة وخفٌة من لوانٌن الخطاب تحكمها ظروؾ الخطاب برصد جملة من الظواهر المتع

العامة، من خبلل دراسة)متضمنات المول فً ضوء لوازمها ولواصمها وهً : االفتراض السابك أواًل ، 

 واأللوال المضمرة ثانًٌا (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .   15غ.يبغل ّبع٢ؼ٥،  ،٧ٝهؼ:ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج (1)
 .  ٧،82ٝهؼ:ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج  (2)
 . 228تضد ي٤ٙ ا٘فتٗج اً٘ٝٗت٢خ٧ج،ض٢ٛ ا٘ضبر ػ٠ت٧ج ، ،ا٧ٜٝ ا٘عنبة ٦ّ ا٘خ٢اكل ا٘عنبت٦ ٧ٝهؼ:٢ٔ (3)
ؤ.ٚ.غ:ؼض٧ٚ ٗؼ٧ٚ ا٘فؼ٦ْ٧، ،٠ـ(غؼاؿج خغا٧٘٢ج "تضد"217ْؼاء)ح٧ٝهؼ:٢ٔايغ ا٘خعبنة ا٘ٙؿب٦ٝ ٦ّ ًٛب٦ٝ إ٘ؼآٜ ٘ٙ (4)

ٛبسغ ٝبكؼ ،، غؼاؿج خغا٧٘٢ج "ؤنؼ٢ضج غٗخ٢اٞ"، ٢ٗخة ا٘ٛسب٘ؾ األغت٧ج  1،ا٘فؼ٦ْ٧، ؽ٧ٝة يبغل ٛض٢ٛغ ا٘فٛؼ٥
 .126،ضؿ٧ٜ 
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 المبحث األول

 االستلزام الحواري

من منطلمات البحث التداولً وأحد أهم محاوره ، وتظهر فكرة تُعد نظرٌة االستلزام الحواري واحدة    

 وي بل عن طرٌكهذا المفهوم فً استعمال المتكلم آلٌة لؽوٌة ال ٌرتبط فٌها اللفظ والمصد برابط لؽ

، وتبلورت هذه النظرٌة على ٌّد الفٌلسوؾ االنكلٌزي )ؼراٌس( الذي (ٔ)المرابن وأوجه االستدالل العملً

بشمٌها المباشر وؼٌر  (سٌرل)وتلمٌذه  (أوستن)بها كّل من  اعتنىم األفعال الكبلمٌة التً استنبتها من َرح

المباشر، لكن )ؼراٌس( ركز على الجانب الثانً المتمثل فً األفعال اللؽوٌة ؼٌر المباشرة، محاواًل 

تفسٌر األثر النهابً الذي تكتسبه الملفوظات بصرؾ النظر عن مدلولها المضوي، فكان مماله سنة 

األصول الجنٌنٌة لنظرٌة االستلزام الحواري ، التً مثلت (ٕ)م البداٌة الحمٌمٌة لتناول هذه الظاهرة97٘ٔ

أن تدل على معنى ؼٌر الذي ٌوحً  -فً بعض الممامات–بعد أن الحظ أّن جمل اللؽات الطبٌعٌة ٌمكن 

ًّ أن أعمل، (ٖ) به معناها الحرفً ، فلو أّن صدٌمًا سؤلنً :هل ستذهب للحفلة ٌوم الجمعة؟ وأجبته :عل

ؼم من أنًّ لم ألل ذلن صراحةً، وهذا الذي فهمه سامعً أوصلته له سٌفهم أننً لن أستطٌع الذهاب بالر

، وهذا الجانب من داللة األلوال ٌسمٌه (ٗ)من دون أن أصرح به فً تعبٌري الحرفً المنطوق )الما لٌل(

؛ (٘)ؼراٌس )استلزاًما حوارًٌا(، وهو أن ٌجعل المتكلم سامعه ٌدرن من الداللة ما ٌفوق منطوله الحرفً

عمل مبدأ تعاونً ٌضمن توفره ألصى  (ؼراٌس)فترض الثؽرات بٌن ما ٌمال وما ٌُمصد ا دّ وألجل س

تحمك لؤلهداؾ التً ٌتوخاها المتحاورون، ٌشكل نمطة بداٌة لفهم ما ٌمال، تسٌر بهدٌه أربعة مبادىء أو 

، تموم (ٙ)ةً والتعاونً الذي ٌتمٌز به البشر عاد العملًتوجٌهات ثانوٌة تستند فً أساسها إلى التصرؾ 

                                                           

 .13اغؼ٧ؾ ٕٛت٢ل ،  ،ٛٛبؼؿج ا٘خؼاذ٧ج اً٘ؼت٧ج ٓ ٦ّ ا٧٘ٝهؼ:األّٓ ا٘خغا٦٘٢ ، ٝهؼ٧ج ا٤ًٝٛ٘ ٢ا٘ؿ٧ب (1)
 .95ا٧ً٘بف٦ اغؼ٢ا٥،  ،ٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٧٦ٝٝهؼ:االؿخ (2)
 .26ؤضٛغ ا٘ٛخ٢ٗل ، ،ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٢٘ه٧ْ٧ج ، ٛغعل ٝهؼ٥ ٧ٝهؼ: (3)
 .65 ،٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج، س٢ؼر ٢٧ل (4)
 .21 ،٧ٝهؼ:إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٢ي٦ ٘ٙخغا٧٘٢ج (5)
ا٢ٕ٘ايغ ال خضٗٚ ٢خٝهٚ ا٘خ٢اكل ا٥٢ُٙ٘ ّضؿة، تل خُن٦ ا٘ؿ٢ٖٙ ٧َؼ ا٥٢ُٙ٘ ٗػٖ٘، ٧٢ًن٧ٝب َؼا٧ؾ ؤٛذٙج ٠ػٞ (6)

ّٜٙ ؤخ٢ٔى ؤٜ ٢ٗ٧ٜ اؿ١بٖٛ ؤٗذؼ ؤ٢ ؤٔل ٜٛ ا٘ٛن٢ٙة ، ّبٜ  بح خؿبيغ٦ٝ ي٤ٙ خك٧ٙص ؿ٧بؼخ٦ ٛذًٙي٤ٙ ػٖ٘ ، ّبػا ٗٝ
( ًّٛغح ا٧ٟ٘ 8ضسٚ ) با٘ٗٚ( ، ٢اػا نٙتح ٖٛٝ ٢ّ٘٘تيغث اضخسح ؤؼتى ٢٘ا٘ة ّال ؤخ٢ٔى ؤٜ خٝب٦ٝ٘٢ ؤذ٧ٜٝ ؤ٢ؿخج )ٔب

( ٢ٝب٢٘خ٦ٝ ا٧بٞ ّبّٖٝ عبْ٘ح )ٔبيغث ا٢٘م٢ش ؤ٢ األؿ٢ٙة(، ٢اٜ ٗٝح ٢٢11مًخٟ ٦ّ يٙتج خضخ٥٢ ٢٘٘ة ضسٚ) 
خؿبيغ٦ٝ ٦ّ يٛل ًٗٗج ٢اضخسح ا٤٘ ا٘ؿٗؼ ّٜٙ ؤخ٢ٔى ٖٛٝ خم٦ٙ٧ٙ تبينبئ٦ ا٘ٛٙص )ٔبيغث ا٧ِٗ٘( ، ٢اٜ ٗٝح ؤ٢ٔٚ 
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بتدبر السلون التخاطبً، وهً تسبك أّي محاورةٍ لتنظٌمها، وتمثل هذه المواعد افتراضات المتحاورٌن 

، إذ ٌُفترض عادةً أن ٌوفر المتحاورون كمٌة مناسبة من المعلومات (ٔ)ؼٌر المفصح عنها فً المحادثات

، (ٕ)أن ٌكونوا واضحٌن لدر اإلمكان، وأن ٌمولوا الحمٌمة ، وأن ٌكونوا ذوي صلة بموضوع الكبلم ، و

تنعدم المدرة على االلتزام بها، فبل ٌتمٌد  حٌنبٌد أّن هذه المواعد تنماز بدٌنامٌة تمكن المتكلم من تجاوزها 

من أجل تولٌد تلوٌحٍ متعّمد للسامعها بل ٌستؽلها بشكٍل ممصود وعلنً؛بإطاعت
؛ مما ٌوجب على اآلخر (ٖ)

إلى معنى ضمنً )خفً( ٌكمن وراء اللفظ ، وعندها سٌختلؾ المعنى  صرؾ كبلم محاوره عن ظاهره

، وهنا ٌكمن االستلزام الذي ٌمكن وعلى هدًى من ذلن تعرٌفه بالمول (ٗ)الداللً عن المعنى المستلزم

هو))المعنى التابع للداللة األصلٌة للعبارة، أو ما ٌرمً إلٌه المتكلم بشكل ؼٌر مباشر جاعبًل مستمعه 

، فهو إذن دراسة ٌُتؽٌا منها التوصل إلى ما ورابٌة (٘)لمعنى الظاهري للكبلم إلى معنى أخر((ٌتجاوز ا

ن الخطاب أو ما ورابٌة االستعمال باالحتكام إلى مماصد الخطاب التحاورٌة ، وبالرؼم من انتها

من  (ؼراٌس)لابمة بٌن الطرفٌن، وهذا ما أكده محافظة على حٌثٌة التعاون ال المتكلمٌن لهذه المواعد تبمى

خبلل المول بؤّن ))االستلزام الحواري ٌنجم عن خرق لاعدة من المواعد األربع مع عدم التخلً عن مبدأ 

، الذي ٌُعد تطبٌمه ضرورًٌا ألجل فعالٌة تواصلٌة مثمرة بٌن الطرفٌن ، فهو ٌرتكز))على (ٙ)التعاون((

المتمحورة حول خلك استدالالت من جانب المستمبل ، بحٌث ٌتمكن هذا األخٌر نوع من الذاتٌة المتبادلة 

 رِسل بؤن ٌجعل التعرؾ علٌه ممكنًامن التعرؾ بالشكل المطلوب على أّن المول ٌنطوي على لصد الم

متكلم ، وهذا ٌعنً أّن التعاون ٌتضمن فً الولت نفسه لصد ال(7)كموٍل ممصود وبؤن ٌسمح بتؤوٌٍل محدد((

، وتعرؾ السامع على هذا المصد، من خبلل سعٌه إلى فهم ما ٌرٌد المتكلم ي ٌسعى إلى جعله مفهوًماالذ

، وبذلن ٌشكل )مبدأ التعاون( عامبًل ثالثًا فً تؤوٌل الملفوظات ٌُضاؾ إلى عاملً معنى الملفوظ، (8)لوله

لذي أرساه ؼراٌس ما هو إاّل مبدأ مبدأ التعاون ا :إنّ ، وعلٌه ٌمكن المول(9)وسٌاله الممامً الذي أنتج فٌه

                                                                                                                                                                                     

غ.٠فبٚ ،ج(،  ٧ٝهؼ:ٝهؼ٧ج ا٘خ٧٢ٙص ا٘ض٢اؼ٥اً٘ٗٗج ّٜٙ ؤخ٢ٔى ؤٜ خٝب٦ٝ٘٢ ٗخبتًب يٜ اْ٘ٙؿْج )ٔبيغث ا٘ٛٝبؿت تعٙن ٢ٗٛٝبح
 .32،يتغ اهلل ا٘ع٧ْٙج 

 .15 ،، ٢ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج34،  غا٧٘٢ج ا٢٧٘ٚ ٧ٝهؼ: ا٘خ (1)
 .68 ،٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ا٢٧٘ٚ (2)
 .33 ،٧ٝهؼ: ا٘خ٧٢ٙص ا٘ض٢اؼ٥ (3)
 .26 ،، ٢ا٘خ٧٢ٙص ا٘ض٢اؼ٥ 56،  ٢ا٘خغا٧٘٢ج ا٢٧٘ٚ ٧33ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث  (4)
 .2، ٠بٛـ 18 ،االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ  (5)
 .112ْٝؿٟ،  (6)
 . 71 ،ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج (7)
 ٧ٝهؼ: ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب. (8)
 .18 ،٧ٝهؼ:االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ (9)
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ٌمكن  ، وعلى هذا األساس أًٌضا(ٔ)أكثر مما تموله حمٌمةً ؟على تفسٌري لسإال: لماذا تدل األلوال عادةً 

أثناء استعمالها ، فً من خبلل طرحه هذه النظرٌة مرجعًا آنًٌا وضرورًٌا لوصؾ اللؽة  (ؼراٌس)عّد 

 .(ٕ)مماصدووصٌؾ علٌه أن ٌشمل بالضرورة متكلمٌن 

إتباع المواعد المتفرعة عن مبدأ التعاون :(ٖ)ٌكون أمام أمرٌن -بحسب نظرٌة ؼراٌس–إّن المتكلم 

فنحصل بذلن على فابدة لرٌبة )معنى سطحً(، أو الخروج عن هذه المواعد بخرلها خطابًٌا ومن ثَّم 

الحصول على فابدة بعٌدة)معنى عمٌك(،  ولد وجد البحث مصدالًا لؤلول فً ممامة الورؼً )الممامة 

ٌُْد،  ورأْت : الخمرٌة ( التً ٌمدح فٌها السلطان لاببًل  ))َولَْفُت على الُسلَطاِن الَسِعٌد،  فإذا هو فَْوَق ما نُِر

ٌُْت له ما فً ِجرابًِ،  حتى اْستفَرؼُت ما فً ِوَطابًِ،   ِمْنهُ العٌَْناَِن فَْوَق ما سمعت منه اإلُْذنَان،  فألمَ

تًِ،  لال: ما اْسُمَن أٌُّه تًِ،  وأساغ من ِحٌنِه ُؼصَّ ا الَوُدْود،  فَمُلُت له: َسْعَد الُسعُود، فلما َوَعى لِصَّ

، إذ التزم المتكلم بالمبادئ األساسٌة فً الحوار السابك ، فمد (ٗ)فماَل: باْسِمن الفَال ، وعلى هللا االتَِكال((

(،  وجوابه له أجاب بصدق )الكٌؾ( ووضوح )األسلوب(،  وأعطى المدر المناسب من المعلومة )الكمّ 

إّن الحوارٌة السابمة اتصفت بالتوافك بٌن ما لٌل وما لُصد كًما وكٌفًا اسبة(؛  وعلٌه صلة بالسإال )المن

ومبلءمةً وطرٌمةً، وبفضل هذه التوافمات لم ٌتولد من الحوار أي معنى آخر ؼٌر المعنى الظاهر، فبل 

 .(٘)بٌن ما لاله المتكلم وما لصده،  وبذلن فلٌس هنان أي مستوى لمعنى إضافً مستلزم فرق

على  -محل الدراسة– اإلخبلل بهذه المواعد والخروج عنها فمد جاء فً المدونة اآلخر أيأّما األمر 

 النحو اآلتً:

 (Maxim of Quantity):  االستلزام الحواري فً ضوء لاعدة الكمّ  -ٔ

ممدار الفابدة تُعد هذه الماعدة ))حًدا داللًٌا ٌُمصد منه الحٌلولة دون أن ٌزٌد أو ٌنمص المتحاورون من 

، فهً تتعلك بتهٌبة كمٌة معمولة من المعلومات وتمدٌمها من ؼٌر زٌادة أو نمصان بؽض (ٙ) المطلوبة((

،  ، وٌلتزم المتكلم بها (7)النظر عن عدد الكلمات المعدة لتحمٌك الؽرض اإلببلؼً فً ضوء مبدأ التعاون

 : (8)حٌنبها 

 .ٌجعل مساهمته إخبارٌة بمدر ما ٌتطلب األمر -ٔ
                                                           

 . 81 ،٧ٝهؼ: ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج (1)
 . 112 ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج،٧ٝهؼ: (2)
 .111،، ٢االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ 239 ،٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘ (3)
 .41 ،،  إ٘ٛبٛج ا٘عٛؼ٧جٕٛبٛبح ا٢٘ؼ٦َ ٢ؼؿبئٟٙ (4)
 . 83، غ. س٦ٝ٧ خ٢ٛبؾ ،عل ا٤٘ ا٘تؼاسٛبخ٧ج )ا٘خغا٧٘٢ج(غ٧ٝهؼ: ا٤ًٝٛ٘ ٦ّ ُ٘ج ا٘ض٢اؼ، ٛ (5)
 .99 ،االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ (6)
 .٧2/619ٝهؼ:انالالح ي٤ٙ ا٘ٝهؼ٧بح ا٘ٙؿب٧ٝج ٢ا٘غال٧٘ج ،   (7)
 .99 ،، ٢االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٧68٦ٝٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج ، س٢ؼر ٢٧ل (8)
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 ٌجعل مساهمته إخبارٌة بمدر ٌتجاوز المدر المطلوب. ال -ٕ

حٌث تكون أكثر مما ٌتطلب أو وفرة المعلومات الممدمة للمخاطب أّما اإلخبلل بهذه الماعدة فٌكون ب  

بملتها فتكون ألل مما ٌتطلبه الممام ،  والمتكلم هو من ٌموم بهذا الخرق؛  ألنّه محدد بظروؾ ممامٌة 

ا ٌخالؾ هذه الماعدة وٌبمً للمخاطب أو السامع سبر أؼوار النص وتؤوٌله بما مسإولة عن سلوكه نمطً 

، الذي ٌُعد موجًها لمعرفة لصدٌة الخطاب الذي ٌظهر فً كل مولؾ بشكل ٌختلؾ عن (ٔ)ٌناسب الممام

 اآلخر. 

اء فً ومما ٌمارب النوع األول من خرق هذه الماعدة المتمثل بتمدٌم معلومات أكثر مما هو مطلوب ما ج

ٌْتُ هذه الممامة لوله: من  )) فلّما رأٌُت هذه األحواُل الؽرٌبة ، فً هذه المملكِة العجٌبة،راَعنً ما رأ

، ولْم اهتِد إلى خفً ِسِرها .......فبمٌُت متفكًرا مضطربًا متحًٌرا باهتًا متَؽًٌَرا متشولًا لمعرفة أمرها

خٍص عظٌٍم كأنّه ملٌن كرٌٌم ....فعَلَم ما ِصرُت إلٌه من الحمٌمة ، وال أجد من ٌَُدلَنً على الطرٌمة،وإذا ش

ًّ ولال :أٌّها الِمْسكٌن والبَائُس الحزٌن لَْد  ًّ وألبل عل الؽُْربة ورثى ِلما أنا علٌه من الُكْربة،فنظَر إل

علمُت من أطوارن أنّن رجٌل أرٌب .... فرثٌُت لؽربتن وأتٌُت لتفرٌج كربتن و سأعرفن هذه األحوال 

ا خبًرا وأنبئن بتأوٌل ما لم تستطع علٌه صبًرا،  فملت: كأنن وهللا كوشفت بظاهر أمري وخافٌه ... خبرً 

ْفنً باسمن الكرٌم،  فمال: اسمً الِفَراسة  فشكَر هللا لَن هذا الفَضُل العظٌم،  وإن ِشئَْت إتمام اإلكرام فعَّرِ

ًَّ َخبَاٌا الَضَمائر((ولد منَحنً هللا لوة الِكٌَاسة، وأْطلعَنًِ على خفاٌا  السرائر،فال تَْخفى عل
(ٕ). 

فً هذا النص ٌدور التواصل بٌن ذلن السابح المتحٌر فً المملكة اإلنسانٌة الباطنٌة المتشوق لمعرفة  

ؼوامضها وأسرارها ، وبٌن الدلٌل المتفرس فٌها الذي ٌبدي رؼبته فً تعرٌفه بكل ما ُؼمض علٌه ، 

الدافع لها رثاإه لما بدى علٌه من الؽربة والتحٌر واالضطراب، مفتتًحا تلن  كان،فٌدخل فً حوارٌة معه 

الحوارٌة بفعل النداء:)أٌّها المسكٌن والبابس الحزٌن(؛ لٌعطؾ به المخاَطب علٌه كً ٌُمبل مصؽًٌا إلى ما 

ب الذي صار سٌموله بعد هذا النداء من أعماٍل الحمة تراوحت بٌن اإلخبار، والتعبٌر، والوعد ، والمخاطَ 

متكلًما ٌسؤل الدلٌل عن اسمه فٌؤتً الجواب على لسان المجٌب حامبًل خرلًا واضًحا لمسلمة الكّم فً 

ًّ خباٌا  لوله: )اسمً الفراسة،ولد منحنً هللا لوة الكٌاسة وأطلعنً على خفاٌا السرابر، فبل تخفى عل

سإال، فمد كان بإمكانه االكتفاء بالجواب الضمابر(، إذ لجؤ إلى التفصٌل بتمدٌمه أخباًرا وفٌرة تفوق ال

على لدر السإال المطروح بالمول:)اسمً الِفَراسة(، لكنّه لّما أراد طمؤنة المخاَطب الذي كان ؼرٌبًا 

مضطربًا حابًرا فً تلن المملكة، ٌبحث عّمن ٌثك به وٌعتمد علٌه فً تعرٌفه بحمابمها وأسرارها، وألجل 

المناسب لدعمه ومإازرتِه واالعتماد علٌه فً َمهمته التً هً سبر أؼوار  دفعه إلى الوثوق بؤنّه الشخص

تلن المملكة العجٌبة، جنح إلى بسط المول باإلدالء بؤخباٍر ومعلومات أكثر عن نفسه تتمثل بذكابه 
                                                           

 .48ا٘ت١بغ٦٘،ٛضٛغ ٔبؿٚ ٛضٛغ ، ا٘ٛؿ٧ؼث ا٘ضؿ٧ٝ٧ج٧ٝهؼ: االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ عنبة  (1)
 .7،إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج  (2)
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ومهارته فً إزالة الحجب وفتح باب الفهم فً سبر خفً تلن األسرار التً أضطرب فً أمرها وجعلها 

ستدالل أّن هذا خرق ة، ومن ثّم تبدٌد حٌرته وكشؾ ؼمته واضطرابه، وعلٌه ٌمكن االواضحة جلٌ

لسٌر معه للتعرؾ لم ٌكن حشًوا وإنّما جاء لبث لصد هو دفع المخاَطب للوثوق به وا لمبدأ الكمّ  المتكلم

خاَطب ، وهو ما استطاع انجازه وتحمٌمه، بدلٌل إتباع الموأحوالها هذه المملكة العجٌبةعلى شإون 

 . (ٔ)ومرافمته له

))لالوا: انتهاًكا لهذه الماعدة متمثبًل باإلفراط فً ذكر األخبار، ما جاء فً هذه الممامة:  ومما جاء أًٌضا

َجَمع هللا َشْملن،  فأٌن خلّفَت اْهلَن؟ لال: لد خلّفُت الَجَربَّة فً الشََّربَّة، ال ٌملكون حبّة،  وهم ٌنتظرون 

ًّ المطْر((إٌابً على األَثر،    .(ٕ)كما تنتظر األرض وسم

ٌبدو من خبلل هذا الحوار الذي دار بٌن مجموعة من الموم وذلن الشٌخ النازل فً بلدتهم أّن المتكلم  

تجاوز المدر المطلوب من اإلفادة،  فلم ٌجب على لدر المؤمول من السإال بل أسهب بإعطاء معلومات 

ن ٌجٌب مكتفًٌا بالمول: )خلفتهم فً مكان )كذا( (،  لكنه تعرض خارجٌة لم ٌُسؤل عنها،إذ كان بإمكانه أ

إلى ذكر أخبارهم وصفات حالهم لاببًل: )ال ٌملكون حبة،  وهم ٌنتظرون ...(وهذه اإلضافة تحمل لصًدا 

ستدرار عطفهم علٌه؛ ألجل مّد العطاء له د من وراء هذا الخرق المتعمد هو:امضمًرا للمتكلم ٌُستحص

ٌن(( باألموال، ولد استطاع ذلن فعبًل بدلٌل أنّهم ))جمعوا له لَْبضةً من العٌن،  ولبضةً من اللج 
، وبهذا (ٖ)

 ٌمكن المول :إّن لبلستلزام الحواري لوة حجاجٌة تجعله من الوسابل الدافعة لئللناع .  

ا ٌتطلبه أّما ما ٌمارب المستوى الثانً من اإلخبلل بهذه الماعدة والمتمثل بإعطاء معلومات ألل مم

التفاعل الكبلمً، ما جاء فً هذه الممامة التً ٌجري التحاور فٌها بٌن المتخاطبٌن حول مسؤلة الطبلق 

))وأنَت فما ترى ؟ للُت : وهللا إنّها والزواج، فٌتوجه المتكلم للمخاَطب ساببًل إٌاه عن رأٌه فٌها لاببًل: 

ٌُْض لها الِعبَر ، لَْد طالما اْرتَبََن فٌها العَاِلم النِْحِرٌر ، وَضّل َعْن ِعْلِمَها اللَبٌُِب  ألْحَدى الُكبَر، وُمْعِضلةٌ تَِف

ٌُْر، ال َجَرَم أّن َمْعِرفَةَ األْفالِن وَكَواِكبََها ، وإٌَشاء َمعَاِدَن األْرِض وَعَجائِبَِها ،وأْسَراِرَها وَؼَرائبِ  َها الَخبِ

ًَّ من أْن ألُوَل فً هذه الَمْسألة  .(ٗ)نَعَْم أوال (( ألْهَوُن َعل

                                                           

 .9،( ٧ٝهؼ:إ٘ٛبٛج اْ٘ٗؼ٧ج 1)
،  ،  ٢ا٘سؼتج: ا٧ً٘بل ا٘ٗذ٧ؼث ٧إ٢ٜٙٗ ؤٗاًل فغ٧غًا ٢ال 126ٜ٢ًْٝ٧ – 125 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘تكؼ٧ج(2)

هؼ: خبر اً٘ؼ٢ؾ ٜٛ ٧ٝ،٢ٗالءٞ ؿ٦ٛ: ؤ٢ل ا٘ٛنؼ ؤ٢ ٢٠ ٛنؼ ا٘ذؼ٧ب ٧ٝخهؼ٢ٜ عكتٟبٜ ، ا٢٢٘ا٘فؼتج: ٢ٛمى اؿٚ ٛٗ
،  1/473)٢ؿٚ(، 34/48٢)سؼة(، ٢  2/151  )غ.ح(٠ـ(، غاؼ ا١٘غا٧ج ،1215ٛؼخم٤ ا٘ؽت٧غ٥ )ح،س٢ا٠ؼ إ٘ب٢ٛؾ
 .125،)٢ؿٚ(، ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ٢12/636٘ؿبٜ اً٘ؼة  

اْ٘مج  :٢ا٘ٙس٧ٜ )ي٧ٜ(٧13/315ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة، ،  ٢ا٧ًٜ٘: ا٘ػ٠ة ،126ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘تكؼ٧ج  (3)
 . )٘سٜ(13/379ً٘ؼة ،٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ ا،
 .236-235(ٗخبة ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿبٓ ، 4)
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تحمٌك الؽاٌة التً من أجلها دخبل فً الكبلم والؽاٌة هنا تتحدد  فًبالرؼم من أّن المتخاطبٌن متعاونان 

بموضوع الزواج وما ٌُنسب إلٌه من طبلق وما ٌتعلك به من شإون األسرة والعشرة والحّب وؼٌرها ، 

ؤتً فً معرض إجابته عن السإال المطروح؛ ألنّه لم لكن االنتهان الذي لام به المتكلم فً هذه الحوارٌة ٌ

ٌمدم المعلومات البلزمة، إذ لام بتمدٌم إجابة إببلؼٌة أضعؾ مما ٌتطلبه األمر وألل مما ٌمتضً معها 

إفادة المخاَطب إفادة إخبارٌة بمدر ما ٌتطلب السإال، إال أنّها تُفسر طبٌعًٌا على أنّها توصل أكثر مما لٌل 

الحوار هنا حول أمٍر كبٌر عجز اللسان عن وصفه ، جاءت اإلفادة نالصة ، لكنّها لم تولع ، فلّما كان 

شؾه عن استعظام المتكلم لؤلمر، فعُلم أّن طول الحدٌث فٌه لن  ب فً لبٍس؛ ألّن تضرر مبدأ الَكمّ المخاطَ 

ٌوفٌه حمه بناًء على المعرفة المشتركة بٌنهما، ولد تكون الداللة االستلزامٌة ؼٌر هذا بل كان المصد من 

 هذا الخرق هو اجتناب المتكلم الخوض فً الموضوعات الكبٌرة المشتبكة الملتبسة . 

الكم أًٌضا بتهٌبة معلومات أو أخبار إلى المرَسل إلٌه  ألل مما ٌمتضٌه  وٌمكن التماس خرق لاعدة

الحوارفً هذا النص الحواري الذي جرى بٌن الشٌخ وذلن الماضً، لذي أنكرعلٌه ظلمه البنته التً 

ة ، أََما َسِمعَت أّن جاءته متظلمة شاكٌة لاببًل له: امرأةً َدَخلَْت )) ٌا هذا إنَّن لد أَثِْمَت بَحبِسَن هذه الُحرَّ

ة ؟(( النَاَر فً ِهرَّ
(ٔ)  . 

ة ، فلم ٌلتفت  استلزم المتكلم بإٌجاز بعض الجمل والعبارات فاكتفى بالمول: إّن امرأةً دخلت النار فً ِهره

؛ (ٕ)إلى تفصٌل تتمة الحدٌث الشرٌؾ،أّي :حبستها فبل أطعمتها وال تركتها تؤكُل من َخَشاش األرض

ن المخاَطب فً ملء فجوات النص وإكماله وإدران معناه؛ ولَّما كان المتحاوران على معطٌات ذه تعوٌبًل 

وتمدٌر  من البٌبة الثمافٌة نفسها؛ لذا فإّن المخاَطب سٌتكىء على المركوز الذهنً فً تجاوز ظاهر الكبلم

ن بما ؼرضه وما أراد إٌصاله استبا إلى أنّ إٌجاز المتكلم للحدٌث الشرٌؾ؛ تفصٌبلت الحدٌث، وٌرجع 

ذُكر، وهو تبلٌػ المخاَطب أّن الناَر تجب لمن حبس ِهرة أو حٌوان وظلمه ، فكٌؾ الحال بمن ٌحبس أو 

ٌظلم إنسانًا؟!، وهذه النتٌجة أو المول المضمر التً ٌتوصل إلٌها المخاَطب بنفسه تكون ذات أثٍر على 

 .(ٖ)لزمة الحجة علٌهلناعاته أكثر من النتٌجة أو المول المصرح به ، ومن ثَمه تكون مُ 

 (Maxim of Quantity)االستلزام الحواري فً ضوء لاعدة الكٌؾ:  -ٕ

ٌتعلك هذا المبدأ بتحري الصدق فً الكبلم والنزاهة والشفافٌة،  فهو ٌنص على أْن ال تمول ما تعتمد عدم 

، (ٔ)واثبات الباطل((،  والمصد من هذه الماعدة ))منع ادعاء الكذب (ٗ)صحته أو ما لٌس عندن دلٌل علٌه

                                                           

 .111ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘ك٢ؼ٧ج  (1)
ٛؿٙٚ تٜ ا٘ضسبر ؤت٢ ا٘ضؿٜ إ٘ف٧ؼ٥ ،ا٤٘ ؼؿ٢ل اهلل )ق(ً٘غل يٜ اً٘غل ٧ٝهؼ:ا٘ٛؿٝغ ا٘كض٧ص ا٘ٛعخكؼ تٕٝل ا (2)

 .٠4/1761ـ( ،  261ا٧ٝ٘ؿبت٢ؼ٥ )ح
 .163 يتغ اهلل ك٢٘ج ، ،ٝهؼ٧ج ا٘ضسبر ، غؼاؿبح ٢خنت٧ٕبح ٧ٝهؼ: ٦ّ (3)
 .118،  ٢ا٘خغا٧٘٢بح يٙٚ اؿخًٛبل اُ٘ٙج،  ٧99ٝهؼ: االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ  (4)
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، أّي (ٕ)وتخرق هذه الماعدة ))حٌن ٌمول المتكلم شٌبًا ؼٌر حمٌمً إلى حد بعٌد أو شٌبًا ٌعوزه الدلٌل((

)) ثمَّ ، ومنه لول الخفاجً فً هذه الممامة واصفًا نهر النٌل:(ٖ)وضع اللفظ فً ؼٌر ما وضع له حمٌمةً 

ْهَرٍة تَِحٌٍَّة فَتََحْت النََسَماُت أْكَماَمَها ؟، لُْلُت :الِكنَانَة الُمِعزٌَّة ، لال لً: أيُّ البالِد تُهدى سالَمها ، وأيُّ زَ 

والِخطَّة التً هً فً حضانة نٌِِلها محمٌَّة ، ِرٌَاُضُها تَْحٌَا باَْنَهاِره ، وأَصابِعُهُ تُِشٌُر ِلُكنُوِز ِخْصٍب 

لنَاِس فًِ الَراَحِة واألٌََادّي،  وفً أَصابِِعِه أٌََاٍد ِلُكّلِ َحاِضٍر تُْستَخرُج ِمن َمعَادِن أَْلَطارِه، أال أّن أَصابَِع ا

 . (ٗ)وبَاِدي((

على وجه الحمٌمة ؛ إذ أصابعه أٌاٍد لكّلِ باِد( لٌس  موله: )أالّ أّن أصابع الناس فً الراحة واألٌادي ، وفًف

ٍد، أن تكون لؤلصابع أٌ ق أًٌضالٌس من الصدق أو من الحمٌمة  أن ٌكون للنهر أصابٌع ، ولٌس من الصد

والسٌهما أنّه فً سٌاق -بل أّن األصابع هً التً تكون فً األٌدي، لكنّه أراد الوصؾ على جهة المبالؽة 

، استعاض بها (٘)عبر توظٌؾ أسالٌب مجازٌة تُعد من اآللٌات التً تخرق لاعدة الكٌؾ -مدحٍ لنهر النٌل

ر(، فالٌد رمٌز للكرم والسخاء والعطاء؛ ألنّها األداة التً كبدٌل رمزي عن )الخصب، والعطاء،والخٌ

، وكثرة األٌادي تعنً كثرة النِعّم والخصب والخضرة التً ٌمنحها نهر النٌل، وبناًء (ٙ)تُعطى بها النعم

على ذلن فإّن لصد المتكلم من هذا الخرق التلوٌح إلى الخصب والعطاء والخٌر الوفٌر الذي ٌمده نهر 

رٌاض مصر، لكن بؤسلوٍب فٌه من المبالؽة ما لٌس فً تعبٌٍر آخر عبر توظٌؾ المجاز، الذي النٌل على 

ٌكون أولع تؤثًٌرا فً المخاَطب؛ كونه ٌحفز المتلمً على بذل طالة إضافٌة متمثلة فً استثمار كفاءته 

المجازٌة؛ لٌبلػ ، بل ٌضمنه فً االنزٌاحات (7)التؤوٌلٌة  لفهم لصد المرِسل الذي ال ٌرٌد التصرٌح به 

 مراده وممصده . 

))ثم أْحتَجَّ فً الَمَحافِِل ِلَمْن لدََّمهُ مَن ومن المجازات التً تُعد خرلًا لماعدة الكٌؾ لوله فً هذه الممامة : 

 ًْ األراذل ، بأّن لََصَب السُّكر أَحاله كعوُب األسافل ، وما على الُمحسنٌن من َسبٌل ، للُت :البُس ثَوب

شوؾ الَسبٌل، وما َمثلً وَمثلن إالّ كَمثِل فاتٍن أمٌِر الَحْرم ، والنعمان هاتن الُحرِم، ِلْجمِعه بٌن ُزوٍر َمكْ 

ً َمَساء، فلّما سمع ما َوَشوا به أحضره ونَفَاه بعدما َهّدده  الِرَجال والنَِساء ، فً ُعكاظ الفجوِر صباحا

                                                                                                                                                                                     

 .99 ،االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ (1)
 .86ا٤ًٝٛ٘ ٦ّ ُ٘ج ا٘ض٢اؼ،   (2)
 .٧،441ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة  (3)
 .2/163،ؼ٧ضبٝج األ٘تب،  إ٘ٛبٛج ا٘ؿبؿب٧ٝج  (4)
 .441 ،اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة  (5)
 .111ٗبنى،  غ. ّالش ضؿٜ ،ٜ ا٘ٗؼ٧ٚ٧ٝهؼ: ا٘خ٧٢ٙٝبح ا٘ٝض٧٢ج ٘ٙٛسبؽ ا٘ٛؼؿل ٦ّ إ٘ؼآ (6)
 .179،غ. تبؿٚ ع٧ؼ٥  ،غ األٛبٚ ي٦ٙ )و( ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج٧ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة يٝ (7)
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ى لزٌارة البٌت والَممام ، فلَمَى من كان ٌرضع وَزجره، فذهب لوادي األَران ، وألام ملٌاً هنان ، ثم أت

 .(ٔ)معه ثَدي الُمدام، فتذاكر مع ذلن الندٌم، عهد أُنسه المدٌم ((

ألحد التجار الذي اعتاد الفسوق والرذٌلة ، فٌعالب فً كّل مرة على تؤتً هذه الممامة فً سٌاق وصٍؾ 

هذا الوصؾ إٌحاًء تصوٌرًٌا لفسوق هذا فسمه ، لكنه ما ٌلبث أن ٌعود ثانٌة لطرٌك الفجور، وحمل 

)ٌرضع معه ثدي الُمدام (ال ٌمصد  التاجر وتعلمه بفعل المنكرات والفواحش، فحٌن ٌصفه المتكلم بالمول:

، بل (ٕ)المإشرات السطحٌة للمول فعبًل؛ ألّن المرٌنة فً هذا المول تبعد السامع عن لبول المعنى اللفظً

 مجازًٌا عبر خرق لاعدة الكٌؾ بما ٌوحً بمخالفة الحمٌمة، ألجل استعمل هذه المإشرات استعماالً 

 متعلٌك به، ٌكاد ٌنفن عنه ، فهو المتَحدث عنه( بالشراب ومعالرته لهالمبالؽة فً إظهار شدة تعلك )ال

كتعلك الطفل الرضٌع بؤمه، معتمًدا على لدرة المخاَطب فً االستنتاج لفهم المعنى الذي ٌبتؽٌه، مع 

أّن المخاَطب لادٌر على أن ٌمٌِّم لصده عن طرٌك االستدالل فٌستنتج من كبلمه هذا المعنى افتراضه 

، وبذلن ٌكون المتكلم انتهن لاعدة الكٌؾ مع حفاظه على مبدأ التعاون الحواري الذي ٌجمعه (ٖ)الملّوح به

 ٌجمعه مع المخاَطب.  

:))فملُت ٌا أبا لٌلى أٌن ه الممامةفً هذومن إنجازٌة االستلزام الحواري َعبر خرق لاعدة الكٌؾ لوله

 ُرمحن العّسال ، الذي لهرَت به األبطال ؟ فأشار إلى للمه ولال :

ٌْن هذا ُرْمِحً ، وهذا ِسنَانًِ              ُمْنذ ٌَْوِمً أَْعَدْدتُهُ للِطعَانِ   َو

ٌَْس ٌُروى ِمن الِمَداِد َولَْد                ٌَْنِفُث َسّم الِهَجاِء   كاألُ ْفعُوانِ لَ

 (ٗ)َوُهَو لَْد َخاَض فً الَمَحابِر حتى          َخَضبَْت َرأُسهُ ِخضاَب البَناِن ((

أن ٌكون –وفمًا لـ)ؼراٌس(–رٌخبر المتكلم عن رمحه مشًٌرا فً الحمٌمة إلى للمه، والمفترض فً الحوا 

خداع الممابل، لكن كٌؾ ٌكون الملم هو  لابًما على حٌثٌة التعاون، فبل ٌُمبل أو ٌتولع من المتكلم تضلٌل أو

الرمح والسنان ؟!. ومن أجل الحفاظ على افتراض التعاون سٌتوجب على المتلمً حرؾ بوصلة الخطاب 

إلى داللة استلزامٌة صدرت عن خرق المتكلم لمبدأ الكٌؾ، ألنّه ال ٌعنً أّن الملم هو ذلن الرمح العّسال، 

تلن التً للرمح بؤن ٌجعله ِعْداًل للسبلح فً الموة والؽلبة ٌرهب به بل ٌرٌد أن ٌسند إلٌه صفة شبٌهة ب

 أعداءه بهجابهم وٌستدر به عطاٌا ممدوحٌه بمدحهم  .

 

                                                           

 .. 2/397،(ؼ٧ضبٝج األ٘تب 1)
ُٛغاٚ ا٘ػ٥ ٢٠ ا٘فؼات(2) ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ ،ٜٛ كْبخ١ب اإلؼمبو ، تل ٢٠ ٜٛ كْبح األض٧بء ٜٛ اإلٝبد ػاح ا٘ؼم٧ى ٧ٙؾ ا٘

 )ؼمى(.8/126(، ٢)ًٗة1/719اً٘ؼة 
 .159 غ.ضؿٜ تغ٢ش ، ،، ٢ا٘ٛضب٢ؼث ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج 31-٧31ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة (3)
 .213 ،(ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، إ٘ٛبٛج األغت٧ج4)
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 االستلزام الحواري فً ضوء لاعدة الطرٌمة "األسلوب":  -ٖ

الؽموض والترتٌب فً الكبلم، واالبتعاد عن واإلٌجازً المتكلم الوضوح، تنص هذه الماعدة على توخ

خرق المتكلم الوضوح فٌؤتً بخطاٍب ملبس رق هذه الماعدة بطرق منها ، وتخ(ٔ)واألطناب أو اإلجمال

، وٌمصد بااللتباس هنا االلتباس المصدي الذي ٌرٌد المتكلم إببلؼه للمخاَطب (ٕ)ٌحتمل أكثر من لراءة

د لرٌنة مانعة ٌحمل النص معنٌٌن أو أكثر من دون وجو حٌنوٌحصل ذلن  (ٖ)على أنّه كذلن

،وهذه المعانً إّما أن تكون من المشترن فً اللفظ  أو ٌكون بعضها حمٌمًٌا وبعضها اآلخر (ٗ)لذلن

ؼبلمه على مسمعٍ من الموم  ومنه لول ذلن الرجل البلٌػ ناصًحا، (٘)مجازي أو تكون مجازٌة كلها

على األَْعَراِض ُدْوَن الَجَواِهر،   ))اْحِرصْ الحاضرٌن فً محفل ٌوم المهرجان لاببًل له فً هذه الممامة:

واْعِدْل َعْن الُمْسلَماِت إلى الَكَوافِر((
(ٙ). 

 

فالمتكلم ٌنتخب فً ٌبدو فً هذا النص من الممامة بحث فً مفردات اللؽة أتسم بشًٍء من الُظرؾ، 

ملبسة تحتمل أكثر من لراءة فـ )األَعراض،  الَجواهر،  الُمسلمات،  الَكوافر( ألفاظ تصلح  خطبته ألفاًظا

 :(7)ألن تؤتً على معنٌٌن أو أكثر،  وٌمكن توضٌحها على النحو اآلتً

 .األعراض            األمور الظاهرة البارزة

 .جمع عرض،  وهو أمور اإلنسان التً ٌرتفع أو ٌسمط بذكرها بحمد أوذم                    

 

 .الجواهر             كنه الشًء وحمٌمته 

 .الحجارة الكرٌمة                    

 

                                                           
 ٧عخِٙ اإل٧سبؽ ٦ّ ا٢ٕ٘ل ٕٗبيغث ّؼي٧ج ٦ّ ٛتغؤ ا٘نؼ٧ٕج يٟٝ ٦ّ ٛتغؤ ا٘ٗٚ،  ٦ّْ ٛتغؤ ا٘ٗٚ ٧خًٙٓ اإل٧سبؽ تٕٛغاؼ

٧ٕكغ تٟ اإلعالل ٜٛ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ؽائغث ا٘خ٦ ال كٙج ١٘ب ت٢ٛم٢و ا٘ض٢اؼ،  اٛب اإل٧سبؽ ٦ّ ٔبيغث األعتبؼ إ٘ٛغٛج،  ؤ٥ 
ا٘نؼ٧ٕج ؤ٢ األؿ٢ٙة ٢١ّ ٧خكل تنؼ٧ٕج اغؼار ا٢ٕ٘ل ال تٕٛغاؼٞ ٢ٗ٧ّٜ ا٘ٛخٗٙٚ ؤٛبٚ يتبؼخ٧ٜ ٛخؼاغّخ٧ٜ ٦ّ ا٤ًٝٛ٘،  

 .91 – 86 ،٧ج٧ّعخبؼ اً٘تبؼث ا٢ٛ٘سؽث ١ٝٛب،  ٧ٝهؼ،  ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٢٘
 .34 ،،  ٢آّبٓ سغ٧غث111 ،٧ٝهؼ: االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ (1)
 81غ. اضٛغ ا٘ٛخ٢ٗل ،  ،ج غؼاؿج ٦ّ ا٘خ٧ٛٝن ٢ا٘خن٧٢ؼ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٢٘ه٧ْ٧ج إ٘ٛبؼٝ (2)
 .  29 ،٧ٝهؼ: ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج (3)
 .115 ،٧ٝهؼ:  ْٝؿٟ ٢ا٘كْضج ْٝؿ١ب .، ٢االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ (4)
 .115 ،٧ٝهؼ: االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ (5)
 .139 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘ؿؼ٢س٧ج (6)
 )يؼل(.7/171)ؿٙٚ( ،   12/293)ٟٗٝ(، 7/66)ْٗؼ(،  ٧5/144ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة  (7)
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ٔٗٙ 
 

 .المبتذالت للرجال الُمسلمات         

 .اللواتً على دٌن اإلسبلم                    

 .المتسترات          الكوافر 

 .اللواتً ٌكفرن باهلل وال ٌعتمدن بوجوده                  

 

ن أّي عالٍل ؛ كون ٌبدو للوهلة األولى أّن المعنى ٌتمولع فً اإلٌصاء بؤموٍر ٌصعب استساؼتها أو تمبلها م

الحمٌمٌة،   ث  السامع على )الحرص على األمور الظاهرة السطحٌة وترن األمور الخفٌةالمتكلم ٌَح

والعدول عن زواج المسلمة المإمنة باهلل إلى الكافرة التً تجحد وجود هللا(، وبالرؼم من أّن هذه 

العبارات ملبسة ، وأّن هذا الخطاب ال ٌتحصل منه أّي لرٌنة تحدد لصد المتكلم إال أّن الؽبلم لد فهمها؛ 

ٌته وممصده من هكذا خطاب، ؼٌر أنّها التبست بفعل المعرفة المشتركة بٌنهما بوصفه تلمٌذًا له، وٌعلم ؼا

على الموم بوصفهم طرفًا من أطراؾ الحوار، وهذا ما دعاهم إلى اإلنكار على المتكلم ما سمعوا منه 

ٌْلةَ ؼطفان ، لد أَمرَت بالسوء ونهٌَت عن اإلحسان(( بمولهم:))أولى لَن ٌاَشْولة َعْدوان ، وَه
، مما ٌموي (ٔ)

ضرورٌة لتوازن صحٌح بٌن ما على المتكلم لوله، وبٌن ما ٌمكن أن  لسابمةاالمول:إّن المعرفة 

عند الرجوع إلى ي كان هدفه تعمٌة المعنى علٌهم، و، وهذا اللبس كان ممصوًدا من المرِسل الذ(ٕ)ٌمتضٌه

سٌاق التلفظ نجد أّن المتكلم ساق خطابه هذا وسط جموع من الناس كثٌرة وممصده إظهار براعته وتفننه 

ً اللؽة للمحتشدٌن ممابل عْجِزهم عن معرفة ؼوامضها ودلابمَها،  ولصده من ذلن إثارة فضولهم ف

لمعرفة ما خفً وراء هذه األلفاظ من معاٍن خفٌة فٌمبلوا علٌه طالبٌن الفهم منه؛لذا فمد عمد إلى جذب 

،  ولعّل حاجة (ٖ)مبهًرا انتباههم وإثارة اهتمامهم وإبهارهم مستعمبًل األلفاظ الؽامضة التً تجعل المصد

فً التواصل مع المخاِطب جعلتهم ٌمبلون علٌه طالبٌن منه تفسٌر ما تحمله هذه  السامعٌن ورؼبتهم

األلفاظ من دالالت أُبهمت علٌهم ، واألمل ٌحدوهم بإزالة لبسها من خبلل لولهم:))فاْرفَْع الِؽَشاء َولََن 

لم وهً ة المركزٌة للدوال كانت هً الحاضرة فً ذهن المتك،وٌلحظ أّن الدالل(ٗ)ِعْنَدنَا َما تََشاء((

هب عمل المحتشدٌن صوبها الداللة العملٌة الثانوٌة)االستعمالٌة( هً التً ذالممصودة المضمرة لكّن 

وذلن ألّن المعانً المعجمٌة المتعددة للمفردة الواحدة ٌكون بٌنها معنى أكثر تبادًرا للذهن من  وفهموها؛

                                                           

، ٧٠ٙج ٢تبً٘ب، ٢ف٢٘ج يغ٢اٜ :سبؼ٧ج ٗبٝح ٘ت٦ٝ يغ٢اٜ ٢ٗبٝح خٝكض١ٚ ّخ٢ًغ ٝك٧ضخ١ب ي١٧ٙٚ 139 ،ا٘تضؼ٧ٜٛسٛى  (1)
٤ّٝ تػٖ٘ يٜ ًٛبٗؿج ا٢٘اسة، َنْبٜ:يٝؽ ٗبٝح يٝغ ت٦ٝ َنْبٜ خٝنص ٜٛ ٧إخ١٧ب تبًِ٘ٙ ٢خإٝؾ تٜٛ ٧ضٙت١ب ، ٢ٗ

 .139 ،٠بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ:٧ٝهؼ
 .  75 ،٧ٝهؼ:ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج (2)
 .155ّؼاٝؿ٢ ؼاؿخ٦٧،  ،٧ٝهؼ: ٢ّٜٝ ا٘ٝق ٢ي٢ٟٙٛ (3)
 .141،(ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 4)
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، لكّن المعنى (ٔ)ذهن ٌنصرؾ إلى المعنى األكثر شٌوًعا وكؤنه ٌمثل النواة الصلبة للكلمةؼٌره؛ألّن ال

ن :)احرْص على كّل ما ٌرفُع المضمر أو ما لصده المتكلم وبالرجوع إلى أصل الوضع ٌكو

 ،واعدْل عن النساء المبتذالت إلى النساء المتسترات(.شؤنن

فً التعبٌر، وكثًٌرا ما ٌحدث ذلن عند  ٌتوخى الؽموض حٌنوٌبتعد المتكلم أًٌضا عن الوضوح 

فعلى المتكلم إٌصال المعنى من دون أن ؛االستؽراق فً األسالٌب الببلؼٌة،ولَّما كانت ؼاٌة اللؽة إفهامٌة 

ٌعترٌه أي ؼموض أو إبهام ٌعٌك هذه الؽاٌة ،لكن الؽموض ال ٌعد ))خطؤ فً التواصل ولكنه تواصل فً 

ألنّه ال ٌظل مستمًرا  أو عصًٌا على فهم السامع، إذ ٌإوله السامع بالنظر إلى داللة ؛ (ٕ)صٌؽة أخرى((

، وهو ٌمنح النصوص سمة االنفتاح ولابلٌة (ٖ)الكلمات األصلٌة واعتماده اآللٌات الذهنٌة االستداللٌة

اء فً هذه الممامة ، ومما جاء خرلًا لمبدأ الطرٌمة ما ج(ٗ)التؤوٌل فضبًلعّما ٌضفٌه من لٌمة جمالٌة علٌها

فً رّد ذلن الشٌخ على الماضً عندما طلب منه تطلٌك زوجه واستبدالها بؤخرى تتوافك مع هواه،وترق 

ُن بالؽَُراب األَْبمَع((لحاله،  وترأؾ لبلواه لاببًل:)) ٌَْهاْت َمْن ٌَْنَزُع بِمَاعٍ َصْلمَعٍ بَْلمَعٍ أو ٌَتٌََمَّ َه
(٘). 

ٌستؽل المتكلم هنا لاعدة األسلوب حٌن ٌنتخب للتعبٌر عن فمره بموله: )بماعٍ َصلمعٍ بلمعٍ( بداًل من  

،  فٌكون لصد المتكلم الذي ٌرؼب (7)، وللتعبٌر عن نحسه بالمول: ٌتٌمن بالؽراب األبمع(ٙ)المول:إنّه فمٌر

المعهود الذهنً  المشابهة وعلىٌرؼب فً تبلٌؽه هو:)أنّه رجٌل فمٌٌر نَْحس( مرتكزاً بذلن على عبللة 

 ثٌرة لد ٌتحاشى اإلفصاح عنها إالّ باإللماح؛ ألنّه ٌُمكن المتكلم من التعبٌر عن أموٍر ك المتداول مكتفًٌا 

، فٌجنبه ذلن الولوع فً اإلحراج، واستطاع المخاَطب استحضار ذلن المصد الخفً (8)بؤلوال ؼٌر جرٌبة

اجٌة الستنباط الممصد، الكامن على مستوى العمك عن طرٌك الخفً للمتكلم باالستعانة بمدراته االستن

، لذا (9)االستدالل، وهذا االستدالل هو االستلزام الذي ٌصل إلٌه ولواله النتفى التعاون بٌن المتحاورٌن

                                                           

 .177،. ٢ّٝ٢ٜ ا٘ٝق ٢ي٢ٟٙٛ 95غ. ي٦ٙ ؽ٧٢ٜ، ،٥ ت٧ٜ ا٘خؼاد ٢يٙٚ اُ٘ٙج ا٘ضغ٧د٧ٝهؼ: ١ٝٛز ا٘تضد ا٢ُٙ٘ (1)
 .156 ،٢ّٜٝ ا٘ٝق ٢ي٢ٟٙٛ (2)
 .158ٛؼخم٤ ٠بخِ تؼ٦١٧ ، ،غٗخ٢ؼاٞ"٧٢ل ٦ّ اً٘ؼت٧ج "ؤنؼ٢ضج ٧ٝهؼ: إ٘كغ٧ج ٢ا٘خإ (3)
٧ٝهؼ: إ٘كغ٧ج ٦ّ ا٘ٝق األغت٦ غؼاؿج ٘ؿب٧ٝج )تضد( ٢ٙ٧ٛغ ٛكن٤ْ يبف٢ؼ،  غ. ؤ٧بغ يتغاهلل،  غ. ؽ٧ٜ ا٘ؼسبل  (4)

 .121يتغ ا٘ؼؽآ،  
 .217ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج اإلٝنب٧ٗج  (5)
 )كٕٙى(.8/216)تٕٙى(، ٢  8/21 ،ؤؼاغ خفت٧ٟ ْٝؿٟ  تبألؼل ا٘عب٧٘ج إْ٘ؼ ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة(6)
 )تٕى( .8/17 ،تٟ ، ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة ءٚة خخفب٢٠ اُ٘ؼاة ا٘ػ٥ ٧عب٘ن ؿ٢اغٞ ت٧بمًب ٢اً٘ؼ(7)
ؼ، غ٧غؼ٥ تغاٜ ؿت٧ؼ،تج ٦ّ ا٘خ٢اكل ٢اإلغؼاٖ،  ٢ٝهؼ٧ج ا٘كٙج ؤ٢ ا٘ٛٝبؿ٧،31ٝهؼ:ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج (8)

 .٢331٘ؿ٢ٜ،   
، ٢ ا٘خ٧٢ٙص 92، ٛضٛغ ٢٧ٝؾ ي٦ٙغ.ٛضٛغ ،٤ٝ ، ٝض٢ ٝهؼ٧ج ا٘ٛؿبٖ٘ ٢اُ٘ب٧بحؽ اً٘ٛخض٧ٙل ا٘عنبة ٢خسب٢ ٧ٝهؼ:(9)

 .31 ،ا٘ض٢اؼ٥
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اإلفهام بٌن التواصل و، فتحمك  (ٔ)من الِعمٌان(( ))بالِهْمٌان وأبَرَز له نِصابًا فمد دعا الطرؾ األخر له

 فٌن. الطر

 االستلزام الحواري فً ضوء لاعدة المناسبة )المالءمة(: -ٗ

تموم هذه الماعدة على ممولة مفادها )لٌناسب ممالن ممامن( وتعنً أن ٌكون الكبلم مناسبًا لموضوع 

الحوار، أّي أن ٌؤتً الخبر متعلمًا بالممام الذي لٌل فٌه، وهً تشبه ما ذكره المتمدمون من علماء الببلؼة 

 . (ٕ)لالوا لكل ممام ممال حٌنجعلوا هذا المعطى شرًطا فً صحة ببلؼة الخطاب،حٌن 

،  فٌسوق كبلًما على (ٖ)سابمًاٌخوض المتكلم فً لول لٌس له عبللة بما لٌل  حٌنوتخرق هذه الماعدة  

خبلؾ ما ٌتولعه المخاَطب؛  لٌلفت نظره إلى أمٍر ما، فٌخرج عن مناسبة الموضوع ؛ إلٌصال معلومٍة 

ما إلى المخاَطب الذي ٌستعمل هذه الماعدة كؤداة لتؤوٌل ألوال ال تتناسب مع موضوع الكبلم خبلل 

، ومصداق ذلن الحوارٌة التً دارت بٌن سهٌل والخزامً فً إحدى ممامات الٌازجً (ٗ)التبادل الحواري

َن َما أَلعَبََن بالمُلُوب، وأَْبَصَرَن بُِكلِّ الٌازجً فً لوله: ِل  ))لُْلُت له:هلل َدرُّ أُْسلُوب،  فَهْل تأذَُن ِلً فًِ التَحوُّ

راع،  ًَّ لَْد َوطْنُت نَْفِسً َهذِه النَوبَة على الّصِ ٌِْل َمَحبّتِن؟ لال: ٌا بُن  إلى ُصحبَتِن َولَو فَاتَنًِ َوَطري فً َسبِ

ٌُْت أْن ال أَتُْرَن َرأًسا بَاع وآل ٌُْت فً النَاِس ِمن لُؤم الّطِ ،  فأْخَشى إذا َطَمى الَواِدي أْن بال ُصَداع،  ِلَما َرأ

ٌم بالبَِرّي((ي،  فٌََْلتَِحَك ذَْنُب السَّمٌَُطمَّ على المَرِ 
(٘). 

ٌظهر الخرق فً رّد المتكلم على طلب المخاَطب مصاحبته بإٌراده جوابًا ؼٌر مناسب لسإاله الذي 

ممتضاه ٌستدعً أن ٌجٌبه بالنفً أو اإلثبات،  لكنّه أجاب بما مفاده أنّه لد عزم على معاركة الناس ذاكًرا 

خاَطب عن مرافمته بحجة كً ال أوصافًا لنفسه وسوء نٌته وعالبة مآل مرافمته، ربّما ألنّه أراد صرؾ الم

ٌناله من رفمته الضرر والولوع فٌما ال ٌحمد عمباه، والتفى أثر التلوٌح فً صٌاؼة الجواب؛ لٌصون 

وجه مخاَطبه من أن ٌخدشه بإعبلمه رفضه بطرٌمة مباشرة ، أّما المخاَطب فمد نفذ إلٌه  لصد المتكلم 

ما زال مستمًرا بٌنهما وهذا ما أبمى التواصل ناجًحا  هذا من دون الولوع فً اللبس لكون مبدأ التعاون

 بٌن الطرفٌن. 

ومن انجازٌات االستلزام الحواري المتؤتٌة عن خرق لاعدة المناسبة ما جاء فً هذا الحوار الذي دار بٌن 

أحد الشعراء وذلن المستفتً فً مسؤلة  الخٌر والشهر وأٌّهما أكثر فً الدنٌا فً لوله فً هذه 

                                                           

٧ْٕبٜ: ا٘ػ٠ة،  ٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ ا217 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ(1) ًٔ ٧ِٛبٜ ٧ٗؾ إْ٘ٝج،  ٢ا٘ )يٕٜ(، 13/288)٠ٜٛ( 13/437٢ً٘ؼة ، ٢ا١ِ٘
 .. 217،، ٧٢ٝهؼ:٠بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 1
 .111،،  ٢االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ 265، ا٘خْخبؽا٦ٝ ؿًغ ا٘غ٧ٜ ،٧ٝهؼ:ٛعخكؼ اً٘ٛب٦ٝ (2)
 .111 ،٧ٝهؼ: ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج(3)
 .٧،93ٝهؼ:ْٝؿٟ (4)
 .214 -213، إ٘ٛبٛج األغت٧ج،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ (5)
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ْنٌَا َوال  أيّ :))فابْن لً الممامة األَْهلَوبٌن أَْبَدع،وبِالحّكِ فأْصَدْع،  لَاَل: أّما أنا فََماِلً ِمن َخالق فًِ الدُّ

ٌْب، فَِفً األْوِل ُؼْصتًِ َوفًِ الثَانًِ لَذَّتًِ(( ٌَْر الَمْد ِ والنَِس ٌْب، َؼ نَِص
(ٔ). 

لتؤثٌر بفعل المول بإصدار فعل إنجازي فالمجٌب فً الحوار السابك لم تصدر منه استجابة تعبر عن ا

لابل الطلب بصوؼه أفعااًل إخبارٌة ال عبللة لها  فاء بالطلب أو اإلحجام بالرفض،ولكنّهٌتمحور على اإلٌ

، وبما أّن المتكلم شاعر من الشعراء همه المدح والحصول على العطاء (ٕ)؛لتؽٌٌر الموضوعسابمًابما لٌل 

ه دٌدن فً الدنٌا ؼٌر هذا العمل؛  لذا فهو ال ٌعلم شٌبًا عن هذه المسؤلة التً فً ممابل هذا المدح ، فلٌس ل

هً من المسابل التً ٌخوض فٌها العلماء والفبلسفة ال الشعراء،فكان لصده  من هذا الخرق الحفاظ على 

 ٌملن لاعدة )الكٌؾ( التً تتطلب منه أن ال ٌمول ماال ٌعتمد صحته أو ما لٌس عنده دلٌل علٌه؛ كونه ال

، أو ربما ال ٌرٌد أن ٌحرج نفسه فٌمول صراحةً ( ٖ)الفهم حول سإال المخاطب وال ٌرٌد أن ٌكذب علٌه

 بؤنّه ال ٌعرؾ الجواب . 

فً مضمار الحوار الحاصل بٌن ذلن الشٌخ ورجٌل أراد شراء ؼبلِمه  وجرى خرق هذه الماعدة أًٌضا

حاضرٌه ، ولال: إْن كنت تبٌعهُ فأنا أشترٌه ، فبكى ))فمام فً المجِلس بَعُض وذلن فً هذه الممامة: 

ٌَش المدٌَد ، كما الشٌُخ حتى أخضَل عاِرضاه ، ولال: هل مْن ٌبٌع روحه بِرضاه ؟ لكننً لد َسئِمُت الع

، فابتدر الرجُل صفمةَ العمد ، ولفّى على أَثرها َس فً الرأس وَحٌَّهل بهذه الكأسفَضعِ الفأَسئَِم لبٌد،

 .(ٗ)بالنْمد((

جرى خرق هذه الماعدة َعْبَر االنزٌاح إلى مماصد كامنة ٌمكن إدراُكها استناًدا إلى حاضنة السٌاق  

ومعرفته المسبمة ، فالرجُل ٌسؤُل الشٌَخ عن بٌع الؽبلم ، لكن الشٌخ ٌتجاوز جوابهُ فً ظاهر الحوار 

ه بالسإال ، بخرق مبدأ المناسبة الذي بالبكاء ، وبماء السإال من دون إجابة أو اإلجابة عنه بما ال عبللة ل

ٌمتضً هنا اإلجابة بـ )نعم أو ال( ، إالّ أنّه خرق هذه الماعدة بسٌمٌابٌة البكاء التً تضمنت ألًما وحسرةً 

على بٌع ؼبلمه، وبما أّن لاعدة المناسبة أو المبلءمة تُعد كؤداة ٌستعملها السامع لتؤوٌل ما ال عبللة له فً 

،فعلى المخاَطب أن ٌسؤل نفَسه عن العبللة بٌن )بٌع (٘)ٌَل من خبلل التبادل الحواريالظاهر مع ما لِ 

الؽبلم( و)بكاء الشٌخ( ؛ لٌصل إلى مراد المتكلم وهو إظهار تعلمه بالؽبلم وبٌان مكانتِه الكبٌرة فً نفسِه،  

لما ٌفترضه سإال السابل ، هل من ٌبٌع روحه؟( وهذا ال ٌوفر جوابًا (وأتبع المتكلم  ذلن البكاء بسإاٍل :

                                                           

 .86 ،ٗخبة ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿبٓ(1)
 .٧111ٝهؼ: ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج ،  (2)
 .٧،48ٝهؼ: ا٘خ٧٢ٙص ا٘ض٢اؼ٥ (3)
 .178-177 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ، إ٘ٛبٛج ا٘ٛكؼ٧ج4)
 .93 ،(٧ٝهؼ ٛغعل ا٤٘ غؼاؿج ا٘خغا٧٘٢ج5)

 * ٧ؼ٧غ تب٘ٗإؾ ٗإؾ ا٢ٛ٘ح ، ّٗإّٟٝ ؤؼاغ ا٢ٕ٘ل ؤٟٝ ؤ٧ٕٜ تب٢ٛ٘ح تًغ ت٧ًٟ ُ٘الٟٛ 
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فثمة خرق فً مبدأ المناسبة سوؼه مبدأ التعاون الذي ٌتٌح استنتاج لصد المجٌب الضمنً من خبلل 

سإاله الممدم كإجابة والذي تضمن فعبًل مستلزًما مفاده :إّن الجواب واضح للؽاٌة ومعلوم وهو ال حتًما 

اة الردى عن طٌب خاطر، ثم ٌنالض هذا المول بموٍل وبالتؤكٌد؛إذ ٌستحٌل أن ٌلمً اإلنسان روحه فً مهو

هً )لكن( التً تستلزم عرفًٌا التنالض بٌن المعلومة التً لبلها والمعلومة ة باستعمال وسٌلة لؽوٌخر آ

، فٌنالض عدم الموافمة الضمنٌة موافمة على البٌع جاءت بصورة ؼٌر صرٌحة من خبلل (ٔ)التً بعدها

ٌمتضً الوضوح فً الكبلم فً لوله :) فَضعِ الفؤس فً الرأس ، وَحٌّهل بهذه خرله لمبدأ )الطرٌمة(الذي 

ضعِ (الكؤس(*، وهنا أضفى معنى مضمر عندما اختار مموالٍت تلمٌحٌة بالموافمة على البٌع فموله: 

له: ، وعّضد هذا المدلول  بمو(ٕ)الفؤَس بالرأس( الذي ٌمثل طلبًا ؼٌر مباشر إلنجاز أمر البٌع والعجلةَ فٌه

،  فساعدت هذه المرابن فً تجلٌة (ٖ))َحٌّهل(وهو لفظ تموله العرب فً السرعة والحث، ومعناه )أعِجْل(

مراد المتكلم ، ولد توصل المخاَطب لهذا المصد بدلٌل إتمام عملٌة البٌع بٌن الطرفٌن ، الذي مثله المول:) 

 ذلن ٌكون لد تم التواصل بٌنهما. فابتدَر الرجُل صفمة العمد ، ولَفَى على إثرها بالنمد ( ، وب

 

 المستدركة على مبدأ التعاون الؽراٌسً: المبادئ المتممة و: ثانًٌا

لد التصر فً مبدبه على النظر فً الجانب التبلٌؽً من التخاطب مكتفًٌا بالتركٌز علٌه  (ؼراٌس)كان 

إذ ألمح إلى أّن ، بالرؼم من أنّها لم تؽب عنه، (ٗ)ؼاًضا البصر عن الجوانب التهذٌبٌة واألخبللٌة للحوار

هنان لواعد أخرى تتعلك بالجانب األخبللً أو االجتماعً تدعو إلى خرق المواعد التحادثٌة وبلورتها 

لكنّه لم ٌمعد لتلن ومن خبلل انتماء استراتٌجٌة خطابٌة تبرز المبدأ األخبللً التهذٌبً فً الحوارات، 

إن صحه عّدها –انتمادات انطلمت من هذه الهنة عدة ؛ مما أثار ذلن (٘)خرىالمواعد أو التوصٌات األ

 -بحسبهم–، بما ٌضبط (ٙ)الترحت على أثرها جملةٌ من اإلضافات والتعدٌبلت على هذه المواعد -كذلن

لٌة ركّز فٌها الباحثون على أهمٌة الجوانب النفسٌة واالجتماعٌة فً العم،(7)العبللات أكثر بٌن المتخاطبٌن

                                                           

 . 76،ا٘خغا٧٘٢ج ، س٢ؼر ٢٧ل ،616٢ا٘س٤ٝ ا٘غا٦ٝ ،٧ٝهؼ: (1)
اً٘ٛٙٚ تنؼؾ ا٘تؿخب٦ٝ ،اإلٛمبء ٧ّٟ ، ٧ٝهؼ:ٛض٧ن ا٘ٛض٧ن ٦ّ نٙة ا٘خًس٧ل ٦ّ اٝسبؽ األٍٛؼ ٢ (٢٠ ٛذل ٧مؼة2)

 .178 ،، ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٠7/26ٜ٧ـ(،   1311)ح
 .178،، )ض٦ٓ(، ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  11/717 ،٧ٝهؼ: ٘ؿبٜ اً٘ؼة3))
 .118 ،ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب٦ٝ،  ٢االؿخٙؽاٚ 239،( ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ا٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘ 4)
 .97،( ٧ٝهؼ:  اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 5)
 .54اضؿبٜ ا٘تب٦٠،  "تضد"،( ٧ٝهؼ: اْ٘ٛبؼٔبح ٢اؾ ا٘ض٢اؼ6)
ٜٓ )َؼا٧ؾ7) ٜٓ ٛتغؤ ا٘خًب٢ٜ ٧ًُغ ٢ٝيًب ٜٛ ا٘ٛتغؤ "اGriceٛ٘( التغ ٜٛ االفبؼث ٠ٝب ا٤٘ ؤ ذب٦٘" ا٘ػ٥ ٜٛ فإٟٝ ( ْٝؿٟ ؤٔٓؼ تب

ٜٓ  ب٧ًًٛٝ افإٟٝ ؤٜ ٧سًل يغّغ ٚٓ ٢١ّ ٧ٕؼ تإٟٝ ٧ٜٛٗ امبّج ا٘ٛؽ٧غ ١ٝٛب ٢ؤ ٜٛ ا٢ٕ٘ايغ ا٘خضبغذ٧ج ا٘ٛضغغث ؤٗذؼ ف٧٘٢ٛج ٢ٜٛ ذ
 .356،  346ذٛج ٛتبغة ؤعؼ٣ ٧ٜٛٗ ؤٜ خئٜٛ اسؼاءاح ا٘خْبيل ٛذل ا٢ٕ٘ايغ اُ٘ؼا٧ؿ٧ج،  ٧ٝهؼ: ا٘ٛمٛؼ 
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لٌة التفاعلٌة،  فالترحوا مبادئ تجمع إلى جانب التبلٌػ جانب التهذٌب فً التخاطب كانت نظرٌة العم

 ، ومن هذه المبادىء المستدركة على ما ألترحه ؼراٌس:(ٔ)ؼراٌس نمطة االنطبلق والتؤسٌس لها

 مبدأ التأدب )التهذٌب(: -ٔ

(( التً انتمدت الباحثٌن RobenLakoffالٌكوؾتعود صٌاؼة هذا المبدأ إلى الباحثة االمرٌكٌة ))روبٌن 

فً ولوفهم عند الشكل اللؽوي للحكم على صحة الجمل والملفوظات،  فدعْت فً ممالها ))منطك 

التؤدب(( إلى األخذ بسٌاق التلفظ بما فٌه من افتراضات منطمٌة أخرى تداولٌة تحٌط بالحدث التخاطبً 

ذا الترحت أن ٌضاؾ إلى المواعد التخاطبٌة لـ)ؼراٌس( فً الحكم على صحة الملفوظات والتراكٌب؛ ل

، إذ ٌمضً هذا المبدأ بان ٌلتزم المتخاطبون بضوابط التهذٌب ما ال ٌمل (ٕ)(من صنؾ)لتكْن مإدبًامبدأً 

لواعد التهذٌب فً أثناء التخاطب، ولد فّرعت  اعتماد، فدعْت إلى (ٖ)عن االلتزام به من ضوابط التبلٌػ

 :(ٗ)ثبلث لواعد تهذٌبٌة هًهذا المبدأ إلى 

مإداها )ال تفرض نفسن على المخاطب( ، وال تلح علٌه واترن مسافة بٌنكما،  لاعدة التعفؾ: -ٔ

أّن هذه الماعدة تمثل عبللة االتفاق بٌن مبدأ التؤدب ومبدأ التعاون الؽراٌسً،   (الكوؾ)وأوضحت 

،  (٘)فالمخاطب ٌُنتج حواره بصورة رسمٌة تتطلب الوضوح فٌكون بذلن لد أدرج مبدأ التعاون بمواعده

 أّما عبللة االختبلؾ بٌن المبدأٌن فتظهر من خبلل لاعدتً: التخٌٌر )التشكٌن( ، والتودد.

ممتضاها: )لتجعل المخاطب ٌختار بنفسه( باْن ٌجعل المتكلم مماصده اعدة التخٌٌر )التشكٌن(:ل -ٕ

مشكوًكا فٌها تارًكا أسالٌب الجزم وااللحاح آخذًا بؤسالٌب دالة على تخٌر المخاطب كؤسلوب االستفهام أو 

وحة أمام مخاَطبه مما كً ٌجعَل مخاطبه ٌختار بنفسه ولٌترن الخٌارات مفت ؛(ٙ)التلفظ بؤسالٌب التشكن

 ٌعطٌه حرٌة اكبر.  

تنص على :)لتُظهر الوّد للمخاطب( وٌظهر فً الماعدتٌن األخٌرتٌن نمط االختبلؾ بٌن لاعدة التودد: -ٖ

لاعدتً التشكٌن والتودد  على وفكمبدبً التؤدب والتعاون،  إذ إّن المتكلم ٌرتب حدٌثه مع الطرؾ اآلخر 

 .(7)وفً ذلن خرق لمبدأ التعاون

                                                           

 .97 ،( ٧ٝهؼ:  اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة1)
،  ٢اؿخؼاخ٧س٧بح 118 ،،  ٢االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب241٦ٝ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘ 2)

 .266-264 ،ا٘عنبة
 .241 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا3٦ًٕٙ٘)
 .112 ،،  ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة118( ٧ٝهؼ: ا٘ٛمٛؼ 4)
 .241-239 ،٢ذؼ ا٦ًٕٙ٘( ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ5ٗ)
 .112 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة6)
 .112اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة،( ٧ٝهؼ:7)



 ....................................... لواعد التخاطب اللسانً فً الممامات العثمانٌة.... الثالثالفصل 
 

ٕٔ٘ 
 

ما على وفك وبتؤمل هذه المواعد ٌُلحظ أنّها لابمة على ضرورة مراعاة العبللة التخاطبٌة بٌن المتخاطبٌن 

تمتضٌه المعطٌات النفسٌة والعبللات االجتماعٌة فهً تدعو إلى التهذٌب فً تشكٌل الفعل الكبلمً 

ؼٌر مباشرة بحسب ما ٌمتضٌه وتحمٌك لوته االنجازٌة،  فتستدعً مثبًل أثناء الطلب استعمال عبارات 

وٌمكن تلمس مصداق هذا المبدأ فً هذه الممامة التً ٌخاطب بها المتكلم حشًدا من الشعراء الحال،

 المجتمعٌن بعدما لصدهم لٌؤنس منهم ِحكًما من المول وسحًرا من البٌان،لاببًل:

َجاِلُسوا َمْن ٌَْمتُّ إلٌُكْم بالِوَداِد،ولّْد بَلؽَهُ ِمن ))فَِسرُت إلٌِهْم، وَسلَّمُت َعِلٌهْم، َولُلُت:َهْل لَُكْم فً أْن تُ 

ٌُْكْم عن َرَشاد،لالوا: َمرَحبا بالمَاِدم، وإْن ٌَُكْن َؼٌر ُمناِدم(( َكالِمُكْم ما وّخاه إل
(ٔ) . 

فً هذا الخطاب )مبدأ التخٌٌر(، إذ تجنب المتكلم أسالٌب الطلب المباشرة  (الكوؾ)ما نراه من مبادئ 

بوضع طلبه فً صورة التساإل لٌترن للمخاَطب مبادرة اتخاذ المرار ، وهذا ما سلكه عندما وذلن 

أصطفى االستفهام فً مفتتح كبلمه لاببًل:)هل لكم أن تجالسوا؟(الذي هو األلٌك بخطاب التلطؾ من 

ً أمام (ٕ)صٌؽة الطلب المباشر بفعل األمر والسٌما فً مستهل التحاور ، فهو بذلن ٌجعل الخٌار مفتوحا

 مخاَطبه فً اتخاذ ردة الفعل المناسبة، وإلعطابه حرٌة أكبر فً االختٌار. 

وٌؤتً المانون الثانً الذي نادت به الكوؾ )لانون التودد(:)لتظهر الوّد للمخاطب( بتسخٌره خطابًا ودًٌا 

لتحٌة أو السبلم فً مفتتح كبلمه؛ إظهاًرا للتؤدب ورابًطا توددًٌا بٌنه وبٌن الطرؾ اآلخر وذلن بإلمابه ا

، بما للتحٌة من أثر عبلبمً فهً تذٌب الجلٌد بٌن طرفً التفاعل (ٖ)والتلطؾ، ولترسٌخ المودة واإلخاء

،وأًٌضا بانتمابه فعبًل تعبٌرًٌا لنمل أحاسٌسه والتعبٌر عن مشاعره فً (ٗ)وتلطؾ من حدة انتهان حٌاضه

كم بالوداد(، وهذا األسلوب ٌجعله ألرب إلى المخاَطب وأكثر تؤثًٌرا فً لوله:)َمْن ٌِمُت إلٌ

،فٌستمٌله إلٌه، بما ٌمكنه من االنخراط اإلٌجابً فً التفاعل الكبلمً، وهذه كلّها أخبللٌات لفظٌة (٘)نفسه

أسهمت بفعالٌة تحمٌك الؽرض اإلنجازي الذي ابتؽاه المتكلم من المخاَطب، وتجلى ذلن فً رّد 

اطبٌن الذٌن اظهروا أٌضا احترامهم  لمبدأ التؤدب مع احترام لاعدة التودد فً إظهارهم كل الوّد المخ

 والترحٌب للمتكلم بمولهم: )مرحبا بالمادم وإْن ٌكن ؼٌَر منادم(. 

 مبدأ التأدب األلصى: -ٕ

                                                           

 .468 ،( ا٘ؿبٓ ي٤ٙ ا٘ؿب1ٓ)
 ؤ.غ.٤ٛ٘ يتغ إ٘بغؼ ع٧ٝبة ، ،خغا٧٘٢ج ٦ّ ٔكج اتؼا٧٠ٚ "و""تضد"( ٧ٝهؼ:خًغغ إ٘ك٢غ ٦ّ ا٘ٛضبغذج إ٘ؼآ٧ٝج ، ٔؼاءث 2)

216. 
 .87ٛتبغئٟ، ٢ٔ٢ايغٞ، ٢اؿخؼاخ٧س٧بخٟ ٢آغاتٟ، ( ٧ٝهؼ:  ا٘خعبنة ، 3)
 .  241( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢بح ٢خض٧ٙل ا٘عنبة ، 4)
 .112 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة5)
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منه مضٌفًا ( الذي الّر بؤهمٌة مبدأ التعاون الؽراٌسً فً التخاطب وانطلك Leechصاحبه )جورج لٌتش

،  فصاغ مبدأه فً (ٔ)علٌه بعض المعطٌات النفسٌة واالجتماعٌة، وذلن فً كتابه )مبادئ التداولٌات(

صورتٌن متضادتٌن، األولى: )للّل من الكبلم ؼٌر المإدب(،  والثانٌة: )أكثر من الكبلم المإدب(، ولٌّده 

عدم التعاون أو التعارض الذي ٌعٌك بست لواعد ذات صٌؽة ثنابٌة، )سلبٌة وإٌجابٌة( تجنب النزاع و

 :(ٕ)المسار التخاطبً هً

 لاعدة اللبالة وصورتاها: للل من خسارة اآلخر ، أكثر من ربح اآلخر. -ٔ

 لاعدة السخاء وصورتاها: للل ربح الذات ، أكثر من خسارة الذات. -ٕ

 لاعدة االستحسان: للل ذّم اآلخر،  أكثر مدح اآلخر.   -ٖ

 التواضع: للل مدح الذات ، أكثر ذم الذات.لاعدة  -ٗ

 لاعدة االتفاق: للل من اختبلؾ الذات واآلخر،  أكثر من اتفاق الذات واآلخر. -٘

 لاعدة التعاطؾ او التجانس: للل من تنافر الذات واآلخر ، أكثر من تعاطؾ أو انسجام الذات واآلخر. -ٙ

اآلخر)المتلمً( على حساب الذات؛ ألّن هذا من  ش( ٌربط هذه المواعد بضرورة إٌثارتوٌلحظ أّن )لٌ

شؤنه أن ٌضمن نجاح الفعل الكبلمً، وهو بذلن ٌحافظ على مبدأ التعاون بٌن المتفاعلٌن ، وٌموي وشابج 

 التواصل بٌنهما.

تمثبًل له فً هذا الحدث التخاطبً الذي دار بٌن الفتى  ةحثاالب توعند تتبع هذا المبدأ فً الممامات وَجد

))وهللا لَمَْد أْجملَت فأْجَزْلَت الصدٌك المدٌم الذي تفّضل علٌه بالولوؾ إلى جانبه فً شدته وعوزه:  وذلن

ٌْمًا، َولَمَْد َصَدلَْت فََراَسةُ أبًّ فِ  ٌَْن،  وأْكَرْمَت فأتَْمْمَت، وَصٌَّرتَنًِ لَن َعْبًدا َرلٌِمًا، وال ألُْوُل َصاِحبًا وَصَد

ٌَن.... ولَْسُت أْصلَُح فَألُوُل لَُن اتَِّخْذنًِ َولًَدا،  فاتَِّخْذنًِ َخاِدًما ِعْنَدَن َوَعْبًدا،  فَمَاَل ولَْسُت اْلِدُر أْن اَكاف

ٌَْؾ ال تَْصلُُح وأنَت الَسٌُّد  الَرُجُل:سأتِّخَذَن اْبنًا َوَولًَدا،وإْن لم أْصلُْح فََمْخُدوًما َوَسًٌِّدا،فَمَاَل: َك

 .  (ٖ)والَماِلن...((

عت فً البنٌة التحاورٌة السابمة أكثر من لاعدة من لواعد التؤدب األلصى،  فبعد أن بٌّن الشاب لذلن اجتم

الصدٌك المدٌم لوالده ممامه فً الفضل والكفاٌة مظهًرا ذلن فً ألفاظ حملت مدًحا للممابل من 

ٌُحسن له أكثر  لبٌل:)أجملت،  أجزلت،  أكرمت فؤتممت (محممًا بذلن لاعدة االستحسان،  طاب له أن

فٌكون له بمنزلة الخادم أو العبد وهو بذلن ٌحمك لاعدة السخاء،  إذ أكثر من خسارة ذاته بوضع نفسه 

موضع العبٌد والخدم، فلفظة عبد وخادم فٌها تؤدب ألصى؛ لتواضع الفتى أمام الرجل وذمه ذاته، ولد 

لسلطة والسٌادة علٌه بعد أن استدرن بها تمصدها؛ لٌعطٌه شعوًرا بؤنّه صاحب فضٍل ٌخوله ألْن ٌتمتع با

                                                           

 .122-121 ،،  ٢االؿخٙؽاٚ ا٘ض٢اؼ٥ ٦ّ ا٘خغا٢ل ا٘ٙؿب247٦ٝ-246 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ا٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا1٦ًٕٙ٘)
 .112-111 ،،  ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة247-246 ،ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘( ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ 2)
 311،ْ٘ٗؼ٧ج،  ٕٛبٛج ٦ّ ضؿٜ ا٢ّ٘بء( ا٨ذبؼ ا3)
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ٌحّل منه منزلة  على لوله: )اتخذنً ولًدا( الذي ٌُعد تلمًٌحا منه  للرجل بؤّن به حاجة للتمرب منه وأن

أحس بؤّن ذكره ذلن لد ٌهدد وجهه الدافع ، إذ لد ٌعترض المخاَطب على تمربه منه ومن ثّم الولد، ولكنّه 

بالمول: اتِّخذنً خادًما وعبًدا، وفً الممابل نجد المخاَطب ٌستجٌب لرؼبة  لد ٌمتنع عن ذلن فاستدركه

الفتى مإكًدا له بؤنّه سٌكون له بمنزلة االبن محممًا بجوابه:)سؤتخذن ابنًا وولًدا( لاعدة جلٌلة ومهمة من 

لمول:)إن لم لواعد لٌَتش هً:)اإلكثار من مدح األخر واإلعجاب به(، ثم ٌحمك لاعدة السخاء باستدراكه با

أصلح فمخدوًما وسٌّدا(باإلكثار من خسارة ذاته بوضعها موضع الخدم ما دفع بالحضور الموي للمبدأ 

فً استعماله صٌػ المدح بموله: )أنت الَسٌّد  االستحسان التً حممها الفتى أًٌضاالذي تنضوي تحته لاعدة 

دح اآلخر( ،إذ لال الؽبلم :) كٌؾ ال المالن( للداللة على استحسانه،وكذا استحضر لاعدة )أكثر من م

 تصلح وأنت السٌّد والمالن(.

 

 مبدأ التواجه )الوجه(*: -ٖ

ه )بروان ولٌفنسون( فً عملهما التداولً المشترن )الكلٌات فً االستعمال اللؽوي ظاهرة اهو مبدأ لدم

التؤدب( ، فؤلاما توجههما على حماٌة الوجه)ماء الوجه( من خبلل رؼبة المتفاعلٌن الحفاظ كل منهما 

ؼٌره  على وجه اآلخر، ونصه: )لتصن وجه ؼٌرن(*،وٌستلزم وفمًا لهذا المبدأ أن ٌصون المتكلم وجه

المٌمة االجتماعٌة للمَخاَطب،  وهو على ضربٌن: وجه دافع )سلبً( ٌراد به  فًبعدم إٌراده ألفاًظا تإثر 

رؼبة المرء دفع االعتراض من الممابل،ووجه جالب )إٌجابً( ٌعنً إرادة المرء جلب االعتراؾ من 

ثان أّن هنان جملة من األفعال ، ورأى الباح(ٔ)الممابل بؤفعاله، وأن تكون رؼباته محترمة عند اآلخرٌن

التً تعوق رؼبات المتكلم أو المتلمً فً دفع االعتراض أو جلب االعتراؾ، فالتهدٌدات التً تصٌب 

؛ لذا فمد (ٕ)الوجه فتسكب ماءه هً التً تشكل توجه التؤدب، وعلى المتكلم إزالة تلن التهدٌدات أو إخفابها

ٌد للوجه الدافع أو الوجه الجالب ٌنتمً منها المتكلم ما ٌراه الترحا خطًطا تخاطبٌة تخفؾ من آثار التهد

                                                           

،  ٢٠٢ يٝغ ا٘ف١ؼ٥ ٛتغؤ ا٢٘سٟ، 243ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ  ٧ٝهؼ:*خؼسٚ ٠ػا ا٘ٛتغؤ تب٘خ٢اسٟ يٝغ نٟ يتغ ا٘ؼضٜٛ، 
اضؿبٜ ا٘تب٦٠ ، ،   ،ا٘ض٢اؼ ١ٝٛ٢س٧ج ا٘خ٧ْٗؼ إ٘ٝغ٥  ٧٢ؿ٤ٛ ؤ٧مب ا٘خٝبهؼ: ٧ٝهؼ، ٧113ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة ، 

132. 
*٧ف٧ى ٦ّ اؿخًٛبالخٝب ا٧ٛ٢٧٘ج يتبؼث ا٢٘سٟ ٢ّٕٝل: ٧٘ؾ ْ٘الٜ ٢سٟ ا٥ٓ ٧٘ؾ ٟ٘ ٧ٔٛج اسخٛبي٧ج،  ٦ّ٢ ٠ػا ا٘ؿ٧بٓ ٧ًُؼِ 

ب ٧ٔٛخٟ خخضغغ ت١ ؤٜ نٟ يتغ ا٘ؼضٜٛ ا٢٘سٟ ت٢ٕٟ٘: ))يتبؼث يٜ ا٘ػاح ا٘خ٦ ٧غي١٧ب ا٘ٛؼء ْ٘ٝؿٟ ٢ا٘خ٦ ٧ؼ٧غ
ّب٢٘سٟ ٛكنٙص خ٦ٕٝ ٧ٛذل ػاح ا٘ٛؼء ا٧ًٝٙ٘ج ٧ٔ٢ٛخٟ االسخٛبي٧ج  ،243،ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘، االسخٛبي٧ج((

 .243 ،، ٢ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘ 98،س٢ؼر ٢٧ل ،ا٘خ٦ غؤة ي٤ٙ ا٘ضْبه ي١٧ٙب ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج 
 .161ؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة يٝغ اإلٛبٚ ي٦ٙ ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج ،  ٢ا113( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 1)
  ( ٧ٝهؼ:ٛتغؤ ا٘خإغة ٦ّ عنبة ا٘ؼئ٧ؾ ا٘ٛكؼ٥ ٛضٛغ ؤ٢ٝؼ ا٘ؿبغاح ٦ّ ا٧ٝٗ٘ؿح اإلؿؼائ٦ٙ٧ "تضد"/يٛبغ ف٧ًؼ، 2)

249  . 
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، وٌنزع (ٔ)مبلبًما لموله ذي الصفة التهدٌدٌة، وتمثل هذه الخطط )االستراتٌجٌات( سلًما لدرجات التؤدب

فعل حفظ ماء وجه شخص أخر إّما بااللتفات لرؼبات وجهه السلبٌة ، كالحاجة إلى االستمبلل وعدم 

 ألخر، والتمتع بحرٌة الفعل، وعدم تلمً األوامر واالمبلءات من اآلخرٌن.االتكال على ا

اآلخرٌن، وأن ٌُعامل على من  أّما رؼبات وجه الشخص اإلٌجابٌة فهً الحاجة ألن ٌكون محبوبًا وممبوالً 

أنّه فرد من المجموعة نفسها ٌشاركه اآلخرون رؼباته ، وبتعبٌٍر آخر فإّن الوجه السلبً ٌعنً حاجة 

، وٌتم تفادي فعل (ٕ)الشخص إلى االستمبلل ، فً حٌن الوجه اإلٌجابً هو حاجته إلى االرتباط واالندماج

تهدٌد الوجه عن طرٌك أفعال حفظ ماء الوجه التً تستعمل استراتٌجٌات تهذٌب إٌجابٌة ، واستراتٌجٌات 

 .(ٖ)تهذٌب سلبٌة 

 استراتٌجٌة التهذٌب اإلٌجابً:-ٔ

ة أن ٌوظؾ المتكلم فً خطابه ما ٌدفع له اإلضرار بالوجه الجالب إلى ألصى تفرض هذه االستراتٌجٌ

، وتخلك هذه االستراتٌجٌة إطاًرا تماربًٌا تعاونًٌا بٌن طرفً التواصل من خبلل سعً المتكلم إلى (ٗ)حد

إٌجاد مساحة تماطع أو منطمة مشتركة مع السامع؛ لذا فٌدخل فً إطارها أسالٌب المنح واإللدام، 

ستحسان، واالهتمام والمبالؽة، والتعبٌر عن األلفة وتجنب االختبلؾ والشماق، وطلب الوفاق واال

 .  (٘)واالتفاق، والمبادرة الكرٌمة، والوعد بما ٌسر، وتمدٌم المبررات واألعذار كلما لزم األمر

 :(ٙ)وتوافك هذه االستراتٌجٌة ما وجده البحث فً هذه الممامة لول المتكلم شعًرا

ٌَْس باختٌاريما كَ   َذبَْت وال بها من عاِر             لكنَّ ذان لَ

 فإنّها ِمن أْحَسِن الجواري             بَدٌعةٌ فً أْعٌِن النّظارِ 

ة البحـــارِ   كالّشمِس فً رائعِة النَهاِر             فُصنتها كُدرَّ

                                                           

 ٧س٧بح ا٘خ٦ أخؼض١ب ا٘تبضذبٜ ٦٠:( ٠ػٞ األكٝبِ ٜٛ ا٘عنن ا٢ االؿخؼاخ1)
 ػٗؼ ا٢ٕ٘ل ا١ٛ٘غغ غ٢ٜ خ٧ٛٝٓ. االؿخؼاخ٧س٧ج ا٘كؼ٧ضج: ؤ٥ -
 االؿخؼاخ٧س٧ج ا٘خ٧ٛٙض٧ج: ١٧ّ٢ب ٧ٙٛص ا٘ٛعبنة ا٤٘ ا٢ٕ٘ل ا١ٛ٘غغ غ٢ٜ ػٗؼٞ ؤ٥ اؿخًٛبل ا٘خًؼ٧ل. -
 اؿخؼاخ٧س٧ج ا٘كٛح: االٛخٝبو يٜ ا٘ٗالٚ ضْبهًب ي٤ٙ ٢سٟ ا٘ٛؼؿل ا٢ ا٘ٛؼؿل ا٧ٟ٘.-
 ا٘خإغة ا٘ؿٙت٦: ٢٠ خ١غ٧غ كؼ٧ص ٛى خضؿ٧ٜ ٢ٙ٘سٟ ا٘غاّى.-
 اال٧سبت٦: خ١غ٧غ كؼ٧ص ٛى خضؿ٧ٜ ٢ٙ٘سٟ ا٘سب٘ة. ا٘خإغة-

 .115 ،،  ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة244-243 ،٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ا٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘
 .111 ،( ٧ٝهؼ ا٘خغا٧٘٢ج ، س٢ؼر ٢٧ل2)
 . 113،( ٧ٝهؼ: ْٝؿ3ٟ)
 .244،( ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ا٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا٦ًٕٙ٘ 4)
 65ت١بء ا٘غ٧ٜ ٛؽ٧غ، فٛؾ ٘ٙٝفؼ، ،تالَج ا٘عنبة ا٘ؿ٧بؿ٦  ؤًّبل اُ٘ٙج ا٤٘ ( ٧ٝهؼ:ختؿ٧ن ا٘خغا٧٘٢ج 5ٜٛ)
 .111 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘ك٢ؼ٧ج6)
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 الدَّارِ حتى أرى ُكفأً من األصهاِر           وأننًّ شٌٌخ َؼَرٌَُب 

ٌنزع المتكلم إلى إظهار تآزره مع ابنته واالبتعاد عن مناطك الخبلؾ معها، واتفاله فٌما أدعت علٌه من 

ظلمها ومنعها عن الزواج ، وإنّه ٌشاركها فٌما تدعٌه، وهذا ما تبدى فً لوله: )ما كذبت وال بها من 

عند السامع بؤّن هدفه ال ٌتعارض  ، وٌخلك شعوًرا(ٔ)عار(، وهذا من شؤنه أن ٌحمك التمارب بٌنهما

وأهداؾ المتكلم ،وٌتجلى ذلن من خبلل سمات لؽوٌة ٌبثها فً خطابه منها المبررات والحجج بذكره 

األسباب والمسوؼات لفعله مبٌنًا وجهة نظره فً تصرفه الذي أُعترض علٌه؛  لٌجلب اعتراؾ اآلخر 

ضعًا اآلخر من خبللها فً الوضع الذي ٌفرض علٌه بفعله، بالتبرٌر لذلن بحججٍ استدرن بها بـ)لكن( وا

االعتراؾ بمضٌته،وبما أّن ما بعد )لكن( ألوى مما لبلها فهو المإسس الذي ٌرٌده المتكلم لٌخفؾ من 

 إرالة ماء وجهه أمام الماضً لما نُمل له عنه.

دٌد واإلضرار بوجه ومن صٌػ التهذٌب اإلٌجابٌة التً ٌستعمل فٌها المتكلم ألفاًظا تخفؾ من حدة الته

ةَ المخاَطب ما جاء فً هذه الممامة:  )) إْن ِشئَت أْن تُجاِوَرنَا َؼبِر هذه الشٌَّبة، وتَْكتَِفً ذُلَّ السَُّؤاِل وُؼصَّ

ْحلَة، لَاَل: َحبَّذا ِجواُركم، لوال َضفٌَؾ َخلَْفُت، َوَموِعٍد  ٌْبَة، وإالّ فَُخْذ َهذه النِّحلة، واْعتَِمد الّرِ الَخ

 .(ٕ)لَْفُت((أخْ 

ٌصوغ المتكلم فً سٌاق طلب الموم مجاورته لهم خطابًا ٌتسم بالرفض لكنّه خفٌؾ الوطؤة على مخاطبٌه؛ 

ألجل التؤدب اإلٌجابً وحفظ ماء وجوههم ، فٌموم بانتماء مفردات البمة تدل على أنّه ٌشاركهم رؼبتهم 

والتآزر، والتخفٌؾ من شدة محتوى الرسالة  بموله:)حبّذا جواركم(؛ لٌدلل من خبللها على التمارب(ٖ)تلن

وما تحٌل إلٌه من معنى )الرفض( المضمر الذي لم ٌبلػ مخاَطبٌه به بصورة مباشرة، بل عدل إلى تمدٌم 

المبررات واألسباب المانعة واألعذار المسوؼة للرفض بانتمابه حجة فاعلة ربٌسة تبرر رفضه المضمر 

ون إٌابه سرٌعًا، ومن ثّم ٌضع اآلخر الوضع الذي ٌفرض علٌه هً كثرة عٌاله الجوعى الذٌن ٌنتظر

 االعتراؾ بطرحه . 

 

 استراتٌجٌة التأدب السلبً: -ٕ

فٌها ٌستعمل المتكلّم فً خطابه ألفاًظا تملل من تهدٌد الوجه الدافع للمخاَطب؛لحمله على أداء أموٍر 

؛ ولّما كانت هذه االستراتٌجٌة تخلك سٌالًا تفاعلًٌا (ٗ)مطلوبة منه، كالتحذٌر، والنصح، والوعٌد،  واإلنذار

                                                           

 .116 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج، س٢ؼر ٢٧ل1)
 .311-311،إ٘ٛبٛج  ا٘ٝسغ٧ج ( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، 2)
 .،111( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج، س٢ؼر ٢٧ل3)
عبنت٦ ٢ا٢ٜٗٛ٘ ا٘خغا٦٘٢ ٦ّ ا٘ٝهؼ٧ج ا٘ٙؿب٧ٝج اً٘ؼت٧ج ، هب٠ؼث االؿخٙؽاٚ ا٘خ، 114 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة4)

 .٤ٙ٧٘137 ٗبغث، ،ا٢ٛٝػسًب"ؤنؼ٢ضج غٗخ٢ؼاٞ "
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تفاعلًٌا ٌنؤى عن اإلمتزاج بٌن الطرفٌن وعدم تمرٌب مساحة االلتماء بٌنهما ، كان على المتكلم تجنب 

المباشرة مع السامع كً ال ٌلحك األذى بوجهه أو ٌحرجه بؤن ٌوظؾ السإال أو الملطفات فً إنجاز 

ترن له حرٌة االختٌار وأن ٌخبره بعدم رؼبته فً حمله على إنجاز ٌجبره على الفعل ،بل ٌ وأالّ عمله 

، ووجد البحث تمثبًل لهذه االستراتٌجٌة فً هذه الممامة التً ٌحاول فٌها المتكلم )الماضً( أْن (ٔ)فعٍل ما

ٌنجز كبلمه ضد الشٌخ الذي أُتهم بسوء الخلك والتضٌٌك على زوجه بطرٌمة ال تلحك األذى به أو ترٌك 

 وجهه،  فٌمول له متبعًااستراتٌجٌة التؤدب السلبً محاواًل صون وجه مخاَطبه الدافع:ماء 

ٌْنَن ودُّْنٌَاَن(( ))أَرى أّن تَْستَْبِدَل بِها َمْن تَُوافُِك َهَواَن،  َوتَْرثًِ ِلبَلَوان، َوفًِ َذِلَن َصالٌَ  لِد
(ٕ). 

إٌاه من عالبة ذلن إلى دفع اإلضرار بوجه لجؤ المتكلم ألجل اإلنكار على المخاطَب سوء خلمه محذًرا 

المخاَطب مما ٌسببه هذا اإلنكار من تهدٌٍد وإنماٍص وإهانة لد تسبب فمد ماء وجهه،بانتخاب خطاٍب 

خفٌؾ الوطؤة ،مكتفًٌا بالتلوٌح بسوء خلمه مع زوجه وعدم لدرته على كفاٌة أودها علّه ٌراجع نفسه 

ّن الخطاب متى ما حمل فً طٌاته ما ٌُسًء للمتلمً كالتملٌل من ، أل(ٖ)فٌذعن للموة اإلنجازٌة فٌطلمها

شؤنه أو المبالؽة فً لومه أو اإلٌؽال فً النصح واإلرشاد انتهى بصاحبه بنتٌجة تنالض الهدؾ المنشود،  

فبدل حمله على اإلذعان ِلما جاء به ٌحمله على الرفض الماطع رفًضا انفعالًٌا من ؼٌر التناع ؛ ألّن 

المتكلم جانب التلطؾ موطبًا  اتّخذ؛ وعلٌه (ٗ)ل  ٌكون حٌنها لد هدد مناطك المرَسل إلٌه وأساء إلٌهالمرسِ 

لمصده باستعمال بعض الممهدات اللؽوٌة فً لوله: )ترثً لبلوان،  توافك هوان،  فٌه صبلح دٌنن 

 لًما للمخاطب. ودنٌان( فهً تعبٌرٌات تؤدبٌة تخفؾ من محتوى الرسالة الذي لد ٌكون لاسًٌا أو مإ

))ٌا أمةَ هللا،  ومنه أٌضا لول المتكلم )األمٌر( لتلن المرأة التً جاءت تطلب المصاص من لاتل أبٌها: 

ٌٌْر وأَْبمَى،  فإْن ِشئِْت لَبُوَل ِدٌٍة فََذِلَن أبَرُّ وأَتْمَى((إّن المناٌا على الَحواٌا ،  وإّن ما ِعْنَد هللا َخ
(٘)  . 

ا وٌعترؾ لها ألفاًظا تلطؾ من حدة التهدٌد لوجه المخاطبة الدافع،وذلن بان ٌحترم هوٌتهاختار المتكلم 

موظفًا استراتٌجٌة التؤدب السلبً مشعًرا إٌاها باالعتراؾ بحمها ، فٌمتنع عن الطلب المباشر بفعل بكٌانها 

تجنب أثارة الشعور ؛ ول(ٙ)كبلمً موجه: )البلً الدٌة واعفً عن الجانً(؛  ألنّها تإذي وجه المخاطب

باإلكراه الذي لد تتسبب فٌه صٌؽة نحوٌة مباشرة كهذه ، ٌنتخب صٌؽةً ٌُترن األمر فٌها موكوٌل إلٌها 
                                                           

 .65،( ٧ٝهؼ:ختؿ٧ن ا٘خغا٧٘٢ج 1)
 .217 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج االٝنب٧ٗج2)
 .249  غٗخ٢ؼاٞ" ،ؿب٧ٛج تٜ ٧بٛٝج ،ؼتج خغا٧٘٢ج "ؤنؼ٢ضج ( ٧ٝهؼ: ؿ٧بٓ ا٘ضبل ٦ّ اًْ٘ل ا٘ٗال٦ٛ، ٕٛب3)
 .38ؤ.غ:ؿب٧ٛج ا٘غؼ٧غ٥،  ،ًؼت٦ ت٧ٝخٟ ٢ؤؿب٧٘تٟ( ٧ٝهؼ:ا٘ضسبر ٦ّ ا٘فًؼ ا4٘)
 ٜا٘ٛٝب٧ب خؿبٓ ا٤٘ اكضبت١ب ي٤ٙ ض٢ا٧ب ا٘سٛبل ّال ٧ٕغؼ٢ ٜٓ ا٘ض٢ا٧ب: سٛى ض٧٢ج ٗؿبء ٧سًل ؿٝبٚ ا٘ت٧ًؼ،  اؼاغ: ا

 . 228،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ  ١ب ٜٛ ٔمبء اهلل،  ٧ٝهؼ: ٠بٛـاْ٘ؼاؼ ١ٝٛب؛  ألّٝ
 .228 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج االٝتبؼ٧ج5)
 .114 ،( ٧ٝهؼ: اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة6)
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لٌس إكراًها،  وٌتبٌن ذلن من خبلل استعمال صٌؽة الشرط: )إْن شبِت(؛  لٌشعرها أنّها لٌسَت مجبرة 

أو الرفض، وتتبع المخاطبة االستراتٌجٌة على األمر،  وفً ذلن اعتراؾ بحرٌتها وبحمها فً المبول 

نفسها بصون وجه المتكلم بعدم اعتراضها على خطابه لابلة: ))إْن ُكْنَت تََرى الِدٌهةَ أولى ِمن المََود وأخلى 

أسلوب الشرط الذي ترن األمر موكواًل للمخاطب فً اختٌار  . مستعملةً (ٔ)عن االََود،  فذلن أْجَمل...((

 األنسب واألصلح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثانً

 متضمنات المول )المضمر(

 :مفهومٌةإضاءة 

، بل لد ٌضمر المتكلم أكثر مما ٌُعلن فٌحمل المخاَطب دابًما لٌس الكبلم أن نمول ما نرٌد لوله بصراحة  

على التفكٌر فً شًء ؼٌر مصرح به ، فٌؤتً بكبلمه مشحونًا بكثافة ممصدٌة ،ضاربًا صفًحا عن ذكر 

                                                           

 .228)٢ٔغ(، ٢ ٠بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 3/372،  ا٢ََٕ٘غ: إ٘كبق تبٕ٘خل،  ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة 228( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ 1)
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،  إذ ٌجنح إلى تمدٌم لضاٌا بٌنة لكنّها تحمل لضاٌا (ٔ)دون لولها من أموٍر أو أفكار ٌودعها فً خطابه

، وهذه المضاٌا (ٕ)أخرى متوارٌة خلفها، ٌمكن استنتاجها من هذه المضاٌا البٌنة المعبر عنها تعبًٌرا سلًٌما

ا بصورة مباشرة تسمى )المتضمنات(، المزروعة فً حناٌا الكلمات والعبارات التً ال ٌمع التعبٌر عنه

وهو المصطلح الذي شاع استعماله عند أكثر الدارسٌن مماببًل عربًٌا للمصطلح 

Limplicite)اختارت ترجمته بـ)المضمر( عند ترجمتها لكتاب  (رٌتا خاطر،لكّن )(ٖ)(االنكلٌزي

 (.Limpliciteأورٌكٌونً الذي كان فً لؽته األصل بعنوان )

المول أو )المضمر( من المفاهٌم التداولٌة التً تتصل بتلن األمور واألفكار واأللوال المبٌتة ومتضمنات 

المضّمنةالتً ٌتم التلمٌح إلٌها بٌن السطور، والتً ٌمكن للخطاب أن ٌحتوٌها عبر لوٍل معٌن، لكن 

ول لولٌن:لوٌل ، أّي أّن هنان فً الم(ٗ)تحمٌمها فً الوالع رهن خصوصٌات السٌاق التعبٌري األدابً

صرٌح احتواه الملفوظ،ولوٌل ضمنً ال ٌظهر إال من خبلل ممارسة عملٌات استداللٌة استنتاجٌة تتطلب 

استدعاء ما ٌحٌط بالملفوظ من عوامل أخرى ؼٌر لؽوٌة،كالسٌاق ،والمعارؾ المشتركة بٌن أطراؾ 

اص بؽٌة لراءة تلن المتضمنات ، بما ٌضمن نجاح التواصل بٌن المتخاطبٌن، فبلمن(٘)العملٌة التخاطبٌة

والخوض فً ؼمار تحلٌلها من تكبّد فابٍض من العمل التؤوٌلً ٌموم على معرفة لوانٌن الخطاب والمواعد 

، واألمر هنا ال ٌخلو من بعض المفارلة، فبالرؼم (ٙ)التحادثٌة التً ترعى عملٌة ترمٌز هذه المحتوٌات

ٌجنح إلى عدة سٌالاٍت فإّن المتكلم  إنتاجًٌا وتؤوٌلًٌا زابًدا فً عمبًل  من أّن هذه المحتوٌات الضمنٌةتتطلب

ركوب مطٌتها من خبلل المواربة وعدم الوضوح فً كبلمه، ألسباٍب لد تتعلك باللٌالة لتذلٌل عمبة وجود 

، أو لٌضمن عدم جرح مشاعر (7)بعض المحرمات واألمور التً ٌجب عدم ذكرها بشكٍل مباشر

األداء الحسن واإلببلغ الفعّال هما الهدؾ من اللجوء لهذه المضمرات )المضمنات( ، ولد ٌكون (8)السامع

ز فً كبلمه فً حجب (9)الخطابٌة ؛ ألنّها تضفً على الكبلم اللذةوالمتعة، فتكمن متعة المتكلم الذي ٌَُرّمِ

ة السامع فً تكمن متعفتضح بعد حٌن وبحسب رؼبته، و نٌته التواصلٌة التداولٌة الحمٌمٌة، وأن ٌراها ت

                                                           

 .118 ،، ٢ا٘عنبة خٛذ٧ل ً٘ٙب51ٚ٘،ا٘خغا٧٘٢ج ، س٢ؼر ٢٧ل ٧ٝهؼ:( 1)
 .156 غال٦٘ ٢ا٘خغا٦٘٢،  ّبٜ غا٧ٖ، ا٘ٝق ٢ا٘ؿ٧بٓ،  اؿخٕكبء ا٘تضد ٦ّ ا٘عنبة ا٧٘ٝهؼ:( 2)
ض٢ؼ٧ج ؼؽ٦ٔ ، ،غؼؾ ا٘خغا٦٘٢ ٦ّ ا٘عنبة ا٘خؼت٥٢ ، ٢عكبئق ا٘ 31 ،(  ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة3)

 118، ا٘عنبة خٛذ٧ٌل ً٘ٙب٘ٚ ،  211
 .21،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛمٛؼ4)
 .96،، ٢ا٘عنبة خٛذ٧ل ً٘ٙب٘ٚ 99 ،ا٧٘٢ج ؤك١٘٢ب ٢اخسب٠بخ١ب( ٧ٝهؼ: ا٘خغ5)
 .118،، ٢ا٘عنبة خٛذ٧ل ً٘ٙب٘ٚ 112 ،، ٢ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا11،٦ًٕٙ٘( ٧ٝهؼ: ا٘ٛمٛؼ 6)
 498 ،( ٧ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ7)
 .118،( ٧ٝهؼ:ا٘عنبة خٛذ٧ٌل ً٘ٙب٘ٚ 8)
 119 ،( ٧ٝهؼ:ْٝؿ9ٟ)
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، اتكاًء على كفاءته التداولٌة التً إذا ما خانته (ٔ)التوصل إلى فّن هذا الترمٌز الذي تشكله هذه المضمنات

زة ، خانته عجز عن استنتاج الممصود من ال ثَمه ٌتعذر تحمٌك الممبولٌة ؛ لذلن فإنّه رسالة الكبلمٌة المَرمه

تكون أكثر لكنّها وبالرؼم من كون الصٌاؼة المضمرة )المضّمنة(أكثر فعالٌة ومتعة من الصٌاؼة البٌنة 

؛ لذا فإّن المتكلم الٌجنح إلٌها إال إذا اطمؤن (ٕ)مجازفةً وذلن حٌن ٌمع المتلمً فً خطر البلممروبٌة

لى الوصول إلى المعنى الضمنً أو له إمكانٌة استداللٌة تمكنه من الوصول واعتمد أن المتلمً لادٌر ع

 .(ٖ)إلى مضمون الخطاب 

متضمنات المول برصد جملة من الظواهر المتعلمة بجوانب خفٌة وضمنٌة من لوانٌن الخطاب  وتتعلك

كلم وموسوٌم تحكمها سٌالات الخطاب العامة، وهذا المتضمن )المضمر( منه ما هو مركوٌز فً ذهن المت

ٌستنتجه المتلمً بالتعوٌل (ٗ)بحامل له فً الملفوظات، ومنه ما هو مدلول علٌه باالحتكام إلى ممام إنتاجه

دأب معظم التداولٌٌن على إدراج وعلى أساس ذلن ، (٘)على كفاءته اللؽوٌة والتداولٌة ومعطٌات السٌاق

فً تفصٌلهما  ةحثاالب ستجتهد، (ٙ)المضمرةنمطٌن فً متضمنات المول هما:االفتراض السابك، واأللوال 

 والتمثٌل لهما فً الممامات العثمانٌة. 

 

 

 

 

 أواًل: االفتراض السابك

مجااًل من مجاالت التداولٌة الذي ٌهتم بدراسة المعارؾ المشتركة بٌن المتكلم  ٌشكل االفتراض السابك

، وهو واحٌد من أبرز المفاهٌم التداولٌة (7)والمخاَطب أو ما ٌنبؽً أن ٌكون معروفًا لبل إجراء الخطاب

التً ٌعول علٌها التداولٌون كثًٌرا فً عملٌة التواصل ونجاحه؛ ذلن أّن المتكلم ٌموم بتوجٌه أفكاره وبثها 

                                                           

 .498-497 ،( ٧ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ1)
 .535-534 ،ْٝؿٟ(٧ٝهؼ: 2)
 .164 ،ا٘ٛضب٢ؼث ٕٛبؼتج خغا٧٘٢ج ٧ٝهؼ:(3)
 .31، 31، ٢ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة  31-29 ،٧ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ(4)
 .117-116 ،(  ٧ٝهؼ:ا٘عنبة خٛذ٧ٌل ً٘ٙب5ٚ٘)
٘ؿب٧ٝبح ا٘خْٙه ٢خغا٧٘٢ج ا٘عنبة ، 119٢ ،، ٢ا٘عنبة خٛذ٧ٌل ً٘ٙب٘ٚ 32، 31،(  ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة6)
 .136ض٢ٛ ا٘ضبر ػ٠ت٧ج ، ،
 :٧َؼ ٛؿت٢ٓ تف٦ء تل ؿبتٓ ي٤ٙ ا٘ٛػ٢ٗؼ،  ٢١ّ ف٦ء ٧ؿتٓ ا٘خ٢ْٞ تب٘ٗالٚ،  ٧ٝهؼ ٟٓ ٧٢خؼسٚ تب٘ٛؿتٓ عنًإ؛  ألٝ

 .231،، ٢خض٧ٙل ا٘عنبة ٦ّ م٢ء ٝهؼ٧ج ؤضغاد اُ٘ٙج 51 ،ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل
 .  184،( ٧ٝهؼ: ا٘ٙؿب٧ٝبح ا٘خغا٧٘٢ج 7)
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، فلو لال المتكلم للسامع فً (ٔ)لسامعه على أساس إٌمانه بامتبلن السامع معلومات تإهله لفهم لصدٌته

ال زوجتن وأوالدن؟ ففً الملفوظ افتراٌض سابك مضمونه أّن المخاطب ممام تواصلً معٌن: كٌؾ ح

متزوج وله أوالد،وأّن هنان عبللة ما تربط بٌن المتخاطبٌَن تسمح بطرح هذا السإال،ووجود هذه 

االفتراضات مهم لنجاح عملٌة التواصل، على العكس من ذلن فإّن انتفاء وجودها ٌُنشىء سوء الفهم بٌن 

التواصلٌة ومن ثمه اإلخبلل بعملٌة االتصالأطراؾ العملٌة 
(ٕ)    . 

، فهً خلفٌة تواصلٌة (ٖ)وتُعامل هذه االفتراضات على أساس أنّها من المَسلّمات العملٌة والوالعٌة

حٌث ذكرت أّن االفتراض السابك، ٌمثل  (اورٌكٌونً)، وهذا ما أشارت إلٌه  (ٗ)ٌتضمنها المول فً ذاته

جملةً من المعلومات المدرجة بطرٌمة آلٌة فً المول الذي ٌتضمنها؛ ألنّها حاضرة فً الذاكرة الجماعٌة 

ً عن النص ٌستنتجها المخاطب من معطٌات السٌاق الذي لٌلت فٌه فهً ، (٘)بالرؼم من ؼٌابها لسانٌا

، وتمثل (ٙ)مضاٌا الممبولة والمتعارؾ علٌها بٌن المتخاطبٌنمعلومات مدسوسة خفٌة تشكل عدًدا من ال

جملة من التصورات واالعتمادات والتموٌمات عن الذات واآلخرٌن واألشٌاء والمعانً ٌشترن فٌها 

 .(7) المتكلم والمخاَطب وجمهور الناطمٌن

لداللً( الذي ٌكون وٌمٌز الباحثون بٌن نوعٌن من االفتراضات السابمة، األول: االفتراض المنطمً )ا

، والثانً (8)مشروًطا بالصدق بٌن لضٌتٌن ، فإذا كانت األولى صادلة ٌجب أن تكون الثانٌة صادلة أًٌضا

والثانً االفتراض التداولً الذي ٌنفرد بمٌزة عن العبللات االستداللٌة األخرى توصؾ باالطراد عند 

االفتراض السابك، فلو تلفظ المتكلم  ٌمكن أن تنفى من دون أن ٌإثر ذلن فً فالمضٌة األساس، (9)النفً

االفتراض بالرؼم من تنالض المولٌن ٌكون بموٍل من لبٌل:باع زٌٌد سٌارته،ثم لال: لم ٌبْع زٌٌد سٌارته،  ف

، وهو ما ألرته اورٌكٌونً لابلةً:))توازي مكانة (ٓٔ)ٌنابماً فً الحالالسابك وهو أّن لزٌد سٌارة ال ٌزال ل

لتواصلٌة بالنسبة إلى المٌم الكبلمٌة المنطولة مكانة االفتراضات الداللٌة بالنسبة االفتراضات التداولٌة ا

إلى المحتوٌات الجمٌلٌة وهً تشاطر كل الخصابص التً تتحلى بها االفتراضات الداللٌة إالّ أنّها تنفرد 

                                                           

 .32-31،،  ٢ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة 26،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث 1)
 . 31-31،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة 2)
 .231،( ٧ٝهؼ: خض٧ٙل ا٘عنبة ٦ّ م٢ء ٝهؼ٧ج ؤضغاد اُ٘ٙج 3)
 .53-51،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل 4)
 .31 ،٢غ٢ؼ٢ِخخؽ٧ّنبٜ ،، ٢ ا٘فًؼ٧ج48ا٘ٛمٛؼ: ( ٧ٝهؼ: 5)
 . 99،( ٧ٝهؼ: ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج 6)
 .152 ،( ا٘ٙؿبٜ ٢ا٧ٛ٘ؽاٜ ؤ٢ ا٘خ٢ٗذؼ ا7٦ًٕٙ٘)
 .55،، ٢ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج 29-28 ،، ٢آّبٓ سغ٧غث53 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل8)
 .53 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل9)
 . 111،  ٢ا٘عنبة خٛذ٧ٌل ً٘ٙب٘ٚ،  29-28 ،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث11)
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االفتراضات تبمى ، فهذه (ٔ)بمٌزة أنّها لابلة للدحض،  وٌمكن التعلٌك علٌها بشكل السنً لؽوي انعكاسً((

تبمى محافظة على ٌمٌنٌتها)صحتها( حتى وإن نفٌت بخطاب منالض لها، وبذلن فإّن االفتراض السابك ال 

، ولد وردت فً الممامات (ٕ)ٌتؽٌر أو ٌلؽى على عكس االستلزام الحواري الذي ٌمكن تؽٌٌره أو إلؽاإه

ون المعرفة المشتركة فٌها سببًا فً خطابات تخدم هذا المنحى التداولً من االفتراضات السابمة التً تك

، وٌمكن لمح مثل هذا اإلخفاء المتعمد (ٖ)طً الخطاب أو بعًضا منه فٌترن تؤوٌل هذا المطوي للمتلمً

لبعض المعلومات فً لول المتكلم فً هذه الممامة مخاطبًا ذلن الؽبلم الذي أنكر معروؾ مواله لاببًل له: 

 . (ٗ)ِسنمار، َواَل تََخاُؾ ِمَن اْلعَاِر(( ي َجَزاءَ اِرِب اْلفَلَِك ، أتَْجزِ ))أُّؾ لََن ٌا ُعمَك ٌا اِْبِن شَ 

فالمتكلم وهو ٌسوق خطابه إلى المرسل إلٌه ٌفترض أنّهما ٌمتلكان معرفة مشتركة بـ)ِسنّمار( هذا   

؛  لذا فالمخاَطب عارٌؾ ببعض المعلومات التً لم تُذكر فً الخطاب ولصته التً صارت مضربًا للمثل

مما ٌإهله لفهم لصد المتكلم، وعلٌه فإّن االفتراض السابك المتمخض عن هذا الخطاب هو الجزاء الذي 

رًدا على صنٌعه، لكن لٌس لصد المتكلم السإال عن تلن الحادثة التً صارت مضربًا  (سنّمار)ناله 

ل الخطاب لصًدا تواصلًٌا وؼرًضا تداولًٌا هو اإلشارة إلى أّن المخاَطب ممن ٌمابل للمثل، بل ٌحم

اإلحسان بالنكران، والفضل والجمٌل بالجحود، وعلٌه فإّن ))وجود هذه الفرضٌات ٌعتبر ضرورة 

للتواصل،وبدونها ال ٌمكن أن ٌكون التواصل ممكنًا؛ألّن انعدامها سٌتوجب صٌاؼة صرٌحة للمعلومات 

، وبما أن عبللة االفتراض تتسم باالطراد عند النفً واإلثبات، فإنّه (٘)فٌة وراء األلوال المنجزة((الخ

جزاء سنّمار( فإّن االفتراض بوجود الجزاء الذي ناله هذا المذكور  جزىحتى عند نفً هذا المول )ما تُ 

 سٌبمى ثابتاً)صحًٌحا(.

ممامته للمابه مع الملن )النضر بن كنانة(وما اللاه وشبٌه بذلن ما رصده البحث فً وصؾ الخفاجً فً 

))فَلَّما اْرتَوى الَحِدٌُث من أعذِب الَمواِرِد والَمَصاِدِر، من طبلوة حدٌثه وحسن ضٌافته وعطابه ، فٌمول:

الَهنا َمثَْواَن ، فَمَْد  وَرَجَع الِحواُر حارَّ النَّواِدِر، باِرَد البَوادِر، لَاَل: ال فَضَّ هللا فَاَن ، وال ألَضَّ فً َمْهدِ 

ٌْك، َولَْم تَْنثُْر ُدَرَر الَمَداِمع إالّ ِمن دُ  ّرٍ ُموَدعٍ تََرْكَت بُنٌََّات الَطِرٌِك ، َوَجلَْوَت َخَرائَِد فِْكِرَن فً َمْعِرٍض أنِ

                                                           

 .71 ،( ا٘ٛمٛؼ1)
 .39-38 ،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث2)
 .164( ٧ٝهؼ: األّٓ ا٘خغا٦٘٢ ، 3)
 .166،إ٘ٛبٛج ا٘ؿبض٧ٙج ( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،4)
 ٛٓب ٛٓبؼ: ؼسٌل ٜٛ ا٘ؼ٢ٚ ت٤ٝ ٖ٘ٙٛٙ اً٘ٝٛبٜ تٜ اٛؼة ا٧ٕ٘ؾ ٔكؼٞ اً٘ٛؼ٢ِ تب٘ع٢ؼٝٓ ٦ّ ه١ؼ ا٢ّٗ٘ج،  ّٙ َّؼٌ ٟٛٝ ٔؿٝ

،ؤت٢ اْ٘مل ؤضٛغ تٜ ٛضٛغ ُّمؼة ا٘ٛذل تسؽائٟ ٧ٝهؼ: ٛسٛى األٛذبل بٟٙ ٧ُ٘ؼٞ ّؿٕن ٧ًٛخؤٕ٘بٞ ٜٛ ؤيالٞ؛  ٘ئال ٧ت٦ٝ ٛذ
 .166 ،،  ٠٢بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ1/159ٜ٧ ٞ(، 518ا٧ٛ٘غا٦ٝ)ح

 .249 ،( إ٘ب٢ٛؾ ا٢ٛ٘ؿ٥٢ ٘ٙخغا٧٘٢ج5)
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َولَْد أََصْبَت َداَر الُممَامة، فً َصَدِؾ الَمَساِمع، وَما أَْلَصَر اللٌَل على الرالِِد ، وأَْهَوَن السُّْمَم على العائِد .

 .(ٔ) فأْنَت جاُر أبً ُدَؤاد بَداِر الَكَراَمة((

ذلن ٌموده فً كثٌر من األحٌان إلى أن فالمتكلم ٌنطلك من حمٌمة أّن مخاَطبه ٌملن نواة المعرفة،   إنّ بما 

فً فهمه على المخزون ٌعدل عن التفصٌل فً المول مكتفًٌا بكبلٍم ممتضب ٌحمل فابًضا من المعنى ٌُعول 

ٌرة أبً المعرفً لمخاَطبه، ففً لوله :)فؤنت جار أبً ُدإاد( ٌفترض المتكلم أّن المخاَطب مطلٌع على س

؛ لذا اكتفى بهذا المدر من الكبلم، وااللتصاد باللفظ دون التفصٌل (ٕ)وبّره من ٌجاورهُدإاد هذا فً إكرام 

لمعنى المكتنز فً عبارته هذه التً تحمل وعًدا منه  معتمًدا على معرفة مخاَطبه فً الوصول إلى ا

باإلكرام وحسن الجوار و الضٌافة لمخاَطبه، وٌتؤتى للمخاَطب فهم هذا المصد المضمر من المخزون 

 المعرفً مستعٌنًا بما عرؾ من سٌرة أبً ُدإاد المشار إلٌه فً الخطاب.

، ومن هذه األفعال (ٖ)ٌن إلنجاز الفعلإّن من شروط االفتراض السابك أن ٌكون المتحاورون مناسب

األمر، الذي ٌشترط فٌه أن ٌكون التكلٌؾ معلوًما للمكلؾ ، وكون المكلؾ لادر على فعل ما أُمر به أو 

الكّؾ عنه، وأن ٌعرؾ المكلؾ أّن ما أُمر به صادر ممن له حك التكلٌؾ، وهذه الشروط تسمى شروط 

ذا الخطاب الصادر من الملن  لجنوده بعد أن جعل علٌهم ، وتتوفر هذه الشروط فً ه(ٗ)صحة التكلٌؾ

)) ولَْد أَمرتَهُ أْن ٌَكوَن ِلنَاِشئكم خلٌفةً ولد أمره بؤوامر تخص معاملته الرعٌة، فٌمول فً هذه الممامة: 

 .(٘) أبًا، وِلَكْهِلكم أًخا، وِلِذّي التَْموٌس والِكبَر ابنًا((

اإلنجازي الدال على األمر، إذ ٌفترض لوله:)أمرته(أّن المتكلم صاحب فاالفتراض السابك ٌتمثل بالفعل 

سلطة ومنزلة أعلى من المؤمور، وإّن المؤمور ٌمتثل ألمره وٌمع تحت سلطته، وهو لادر على فعل 

 األمر.

ومن االفتراضات السابمة التً تنبنً على معلومات مشتركة بٌن المتخاطبٌن لول المتكلم فً هذه الممامة 

بى ، ً ٌنتمد فٌها ظلم المضاة وفسادهم فً عصره فٌصفهم بالمول الت ٌُْل الُظْلم بهم الزُّ :))ولُضاٍة بَلػ َس

بى ، ِمن كّلِ منموٍص الٌظهُر رفعهُ ،إذ َرقَّ ِدٌنهُ وَجفا َطْبعُهُ،  أْحوَل َعْملُهُ  وَشِرلَْت أفواهُ التاِّلع والرُّ

                                                           

 .381-2/379 ،(  ؼ٧ضبٝج األ٘تب1)
األ٧بغ٥ ا٘فبيؼ ٧ُمؼة تٟ ا٘ٛذل ٦ّ ضؿٜ ا٘س٢اؼ ؛ اػ ٗبٜ ٧تٓؼ ٜٛ ٧سب٢ؼٞ ٧٢ٗؼٟٛ ٧٢عِٙ ي٧ٟٙ اٜ ( ٢٠ ؤت٦ ُغئاغ  2)

ؤت٢ ٛٝك٢ؼ ،ذٛبؼ ا٢ٕٙ٘ة ٦ّ ا٘ٛمبِ ٢ا٘ٛٝؿ٢ة ٠ٖٙ ٟ٘ فبث ؤ٢ ت٧ًؼ ؤ٢ يتغ ، ٢اٜ ٛبح ٢غاٌٞ  ، ٧ٝهؼ:
 .2/381، ٢ؼ٧ضبٝج األ٘تب ، ٠بٛـ 1/127، ٠ـ(429ا٘ذًب٘ت٦)ح

٠فبٚ يتغ اهلل ،٧٢ُج ٦ّ ا٘خؼاد اً٘ؼت٦ ٢االؿال٦ٛا٘ٗال٦ٛ ت٧ٜ يٙٚ اُ٘ٙج ا٘ضغ٧د ٢ا٘ٛتبضد ا٘ٙ ( ٧ٝهؼ: ٝهؼ٧ج اًْ٘ل3)
 . 381 ا٘ع٧ْٙج ،

 . 379 ،( ٧ٝهؼ: ْٝؿ4ٟ)
 . 211 ،( ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج5)
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نَِسٌئةً بالدٌَّن، َوٌستَفتً فِرَعون فً لِسمِة األَحٌاء لَْبَل  ٌرى الواحَد مع الِرشا اثنٌن،وٌبٌع ِدٌنَهُ 

 . (ٔ)األموات((

فاالفتراض السابك فً هذا النص ٌنبنً على معلومات مشتركة بٌن المتكلم والمتلمً تضمها عبارة 

 )ٌستفتً فرعون فً لسمة األحٌاء لبل األموات(التً تفترض سابمًا أّن الماضً كان ٌمارس ظلًما ضد

الرعٌة، وهذا المعنى لم ٌُصرح به فً المول، بل ٌُفهم من الذخٌرة المعرفٌة التً ٌمتلكها المتخاطبون عن 

شخصٌة فرعون وما عرؾ به من الظلم واالستبداد، وبموجب ذلن تكون الطالة االختزالٌة ممكنة بمدر 

ح بنشوء لانون للتناسب ما ٌكون السامع مستطلعًا مضمونها الخبري؛ ألّن للؽة طالة استٌعابٌة تسم

 . (ٕ)العكسً بٌن التصرٌح بالكبلم ، وعلم السامع بمضمون الرسالة 

ال ٌذكر فً كبلمه إاّل ما كان ٌعلم أّن مخاَطبه ٌحتاج إلى معرفته  -من وجهة النظر التداولٌة-إّن المتكلم 

اب لوضوحه أو معتمًدا فً ذلن على لدرة متلمً الخطاب على استحضار المحذوؾ المطوي من الخط

، ومما استحضر (ٖ)لشهرته، فتكون عناٌة المرِسل للخطاب على حسب حال السامع ومعرفته بالمعهود

فٌه المتكلم المعهود فطوى من الكبلم ما وجد نفسه فً ؼنى عن التعبٌر عنه لوله فً هذه الممامة 

 :(ٗ)شعًرا

ـــٍد           أ آك  ــــلةُ األَْكباِد أْؼرتَْن بالَوتْــرِ َولُْل البِن ِهْنٍد من ِلساِن ُمهنَـّ

ْهراِء لَْد فَا  َعْرفُها           وَهبّــَت بها النّفحات طٌِّبةَ النَّشرِ  ٌْحانةُ الزَّ  وَر

ٌمابل المتكلم فً ملفوظه هذا بٌن بذرتٌن، البذرة الزكٌة الطٌبة المتمثلة بفاطمة الزهراء "ع"، والبذرة 

بتلن الحادثة الشهٌرة حٌن الكت كبد  كلة األكباد( تذكًٌراٌنعتها بـ)آ عتبة والتًالخبٌثة المتمثلة بهند بنت 

الحمزة "ع" بعد انتهاء معركة أحد، حٌث بمرت بطنه وأخرجت كبده وبادرت بمضؽه ، فاشتهرت على 

ذا ٌستحضر المتكلم فٌه سبب ه ه العبارة )أكلة األكباد(افتراًضا سابمًا، وتحمل هذ(٘)إثرها بهذا اللمب

النعت الذي طوى ذكره فً الملفوظ ؛ألنّه معلوٌم عند المتلمً من لبل، ُمسلًما به ؛ لٌإدي التفاهم، 

، وٌُتوصل إلٌه بالركون إلى (ٙ)والتواصل بٌن طرفً الخطاب فهو ٌُعد اللحمة التً ٌنسجم بها الخطاب

جة أبً سفٌان  بهذه الصفة ؛ المعرفة التارٌخٌة لهذه الحادثة التً على إثرها اشتهرت هند بنت عتبة زو

فاالفتراض السابك أسهمفً إذاً مما ٌُسهم بفٌض من التولعات تُسعؾ المتلمً والتً تسبك عملٌة التلفظ، 

                                                           

 . 2/393 ،( ؼ٧ضبٝج األ٘تب ، إ٘ٛبٛج ا٘ؿبؿب٧ٝج1)
 .166( ٧ٝهؼ:األّٓ ا٘خغا٦٘٢ ، 2)
 .165 األّٓ ا٘خغا٦٘٢،( ٧ٝهؼ:3)
 . 2/379 ،( ؼ٧ضبٝج األ٘تب ، إ٘ٛبٛج ا٘ؿبؿب٧ٝج4)
 . .2/524،  ٠ـ(311ٛضٛغ تٜ سؼ٧ؼ ا٘نتؼ٥ )ح،( ٧ٝهؼ:خبؼ٧ظ ا٘نتؼ5٥)
 .118غ.ٛض٢ٛغ نٙضج، ،٧ٙل ا٘عنبة ا٘فؼي٦ يٝغ األك٧٧٘٢ٜ( ٧ٝهؼ:ٛتبغ٣ء ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ خض6)
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إٌصال الرسالة التبلٌؽٌة التً تجاوزت وصؾ التارٌخ أو تسجٌل أحداث ماضٌة إلى إٌماظ اإلحساس 

ل الرسول، متفادًٌا التكرار والحشو أثناء الكبلم، بدناءة هذا النسل ووحشٌته وتارٌخه الملطخ بدماء آ

مكتفًٌا بالتضمٌن وتارًكا للمخاَطب المدرة على االستنتاج لفهم الممصود مع افتراضه أّن المخاَطب لادٌر 

ٌنطلمان فً كّل تواصل لسانً من  -أّي المتكلم والمخاَطب–على استنتاج هذا المعنى الملّوح به ؛ ألنّهما 

اضات معترؾ بها ومتفك علٌها بٌنهم تشكل الخلفٌة التواصلٌة الضرورٌة لنجاح عملٌة معطٌات وافتر

 .   (ٔ)التواصل

وٌرتبط االفتراض السابك بجملٍة من الكلمات والعبارات والبنى التً ُعدت مإشرات الفتراضاٍت سابمة 

 :(ٕ)متعددة هًكامنة عند وجودها فً سٌالات مع متكلمٌن، ولد صنفها جورج ٌول إلى أنواع 

 االفتراض السابك الوجودي: -ٔ

))تفترض العبارات المعرفة وجود الؽرض الذي تشٌر إلٌه سواء أكان ذلن فً العالم الحمٌمً أو الخٌالً 

،  مثل: أرجون أن تتجاوز عن الخطؤ الذي ولع منً أمس،  فؤداة (ٖ)الذي ٌمدمه الخطاب أو ٌبٌنه((

من المتكلم  وإّن كبًل  بوجود خطؤ محدد لد ولع،  تراًضا سابمًاٌؾ فً لفظ )الخطؤ( ٌتضمن افالتعر

ٌَْخ،  فََمْن ، وٌرد مثال ذلن فً هذه الممامة فً لوله: (ٗ)والمخاطب على علٍم بطبٌعته ))لُلُت: َحٌّا هللا الَش

ٌَْحان، ِمن بُُطوِن لَْحَطان، وإنًّ ألََرى الفَتاةَ  لَْد َشؽَفَتَْن ُحبًّا،  وَخلَبَْت  أنَت؟ وِمِمْن؟ لال: أنا الُمبَارُن بن َر

ة العٌَن(( ِمْنَن لُبًّا فإْن ُكْنَت تَْمِلن النَمدٌن،  فاْبِذْل اللُّجٌن،  واْؼتَنْم لُرَّ
(٘). 

ٌَرد هذا المشهد الحواري بٌن الشٌخ وذلن الرجل المفتتن بابنته، المتلوع للزواج بها، وذكر )الفتاة( 

ٌوحً بافتراض -إلى أّن هنان عهٌد متبادل بٌن المتخاطبٌن عن هذه الفتاة التً تشٌر -معرفة بـ)ال( العهد 

سابٍك أّن ثمة فتاةٍ معهودة عند المَخاَطب والمتكلم، بما أشارت به )ال( إلى معلومات سابمة مختزلة متفك 

ة تمع فً لبال )االفتراض السابك(فً ُعرؾ التداولٌٌن، إذ تكون معهودة بٌن أطراؾ العملٌ (ٙ)علٌها

التواصلٌة على العكس من التنكٌر، وهً أشبه ما تكون بالعمد بٌنهم،ولد أكده ذلن سٌبوٌه حٌنما لرر أّن 

؛ وبذلن تمرر أّن االفتراض السابك فً (7)المراد بـ)األلؾ والبلم( الشًء بعٌنه معروفًا دون سابر أمته

لفكر إلٌها ما إن ٌُنطك بها آخذًا الحوار السابك هو وجود فتاة معهودة ومعروفة عند الطرفٌن ٌنصرؾ ا

                                                           

 . 31-31 ،( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة1)
 . 58-54 ،ا٘خغا٧٘٢ج،  س٢ؼر ٢٧ل( ٧ٝهؼ: 2)
 .73 ،( ا٘ٛمٛؼ3)
 .31،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث 4)
 .83،إ٘ٛبٛج ا١٘ؽ٧٘ج ( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،5)
 .187ٚ ،  1975، غاؼ ٝفؼ ا٘ذٕبّج ، ٧غٛضٛغ ي،( ٧ٝهؼ: ا٘ٝض٢ ا٘ٛك6٤ْ)
 .2/5( ٧ٝهؼ: ٗخبة ؿ٧ت٧٢ٟ، 7)
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بالتصور افتراض علم المخاَطب بها ، وهذا متؤٍت مما أضفته )ال العهدٌة( من استعمال ٌراد به اإلحالة 

، من دون ذكر (ٔ)إلى ما سبك تداوله بٌن طرفً الخطاب وأصبح جزًءا من المعرفة المشتركة بٌنهما

لٌه عن طرٌك معرفة سابمة، إذ ٌرسل المتكلم إشارات لفظً سابك له فً عملٌة التخاطب بل ٌتوصل إ

ٌحفز بها ذهن المخاَطب لتذكٌره بعهٍد سابك مرتبط بذلن االسم الممترن بتلن العبلمة، وهذا ٌعنً أّن 

المتكلم عندما ٌبلػ المتلمً خطابًا ما فإنّه ٌموم بتوظٌؾ اللؽة على وفك أسلوب معٌن بناًء على لدرة 

؛ لذا أُطلك على هذا النوع من االفتراضات (ٕ)المعنى الممصود من ذلن الخطابالمتلمً فً استٌعاب 

، فالكفاٌة اللؽوٌة ترى أن ٌكون المخاَطب عالًما باختصاص (ٖ)أًٌضا االفتراضات السابمة للمناسبة اللؽوٌة

باختصاص اللفظ بما جرى علٌه فً التركٌب النصً،والكفاٌة التداولٌة ترى علم المخاَطب السابك للفتاة 

ومعرفته بها، وهاتان الكفاٌتان ال تخرجان عن مفهوم االفتراض السابك الذي ٌُبلور نتٌجة الخلفٌة 

، وهذا االفتراض ٌتمٌز بمٌزة عدم التؤثر بالنفً ، فمن خبلل تتبع ما ٌلً نصل إلى االفتراض (ٗ)المعرفٌة

 االفتراض السابك:

 الفتاة )ما( شؽفتن حبًّا.-

 ومعروفة عند الطرفٌن سٌظل لابًما مع النفً. االفتراض السابك: وجود فتاة معهودة-

وٌظهر االفتراض السابك الوجودي أًٌضا فً ألفاظ مخصوصة دالة على أفراد خارجٌة كؤسماء العلم ، 

، وٌمكن لمح هذا النوع من االفتراض (٘)التً تفترض عند استعمالها أن ٌُلتزم بوجود الكٌانات المسماة

:))إّن لٌَلى لَْد فَصلَْت َعْن َمْجِلِسنَا الَمعُهود، ولَنَا َموِعٌد اْنتَِظَرَها بِِه ابنته فً لول المتكلم محدثًا رفٌمه عن

 .(ٙ) أْن تَعُود ((

بحسب سٌاق النص فإّن المتكلم والمخاَطب على معرفة سابمة، وتربطهما عبللة وطٌدة، وكٌؾ ال؟! 

ا فخطاب المتكلم معه لابٌم على اشتراكات والمخاَطب راوٌة المتكلم وشاهده وجلٌسه فً مشاهده كلّها؛ لذ

بٌنهما، هذه االشتراكات تُعد ضرورة إللامة التواصل، فٌوجه إلٌه الكبلم على أساس مما ٌُفترض سلفًا 

، فموله:)إّن لٌلى لد فََصلَْت عن َمجلسنا المعهود( ٌخبر فضبًلعن المنطوق الصرٌح (7)أنّه معلوٌم عنده

وبذلن فإّن فً الوالع ،  سابمًاالمتكلم بوجوده وٌُمّر المخاَطب أًٌضا بوجوده بوجود فرد اسمه)لٌلى(ٌلتزم 

                                                           

 .52،،  ٢اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة 87 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٝض٢ ا٘ٛك1٤ْ)
 .82،  ٛض٢ٛغ ؤضٛغ ٝضٙج ،ؼ٧ِ ٢ا٘خ٧ٗٝؼ ت٧ٜ ا٘غال٘ج ٢ا٘فٗل( ٧ٝهؼ: ا٘خ2ً)
 .  .197 ب،، ٛغؼؿج ا٘ٝسِ ا٘ضغ٧د ؤ٢ٛٝػّس ( ٧ٝهؼ:األتًبغ ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ األك3ٜ٧٧٘٢)
 .  131،( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج، س٢ؼر ٢٧ل4)
 .47،، ٢ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج 54 ،، ٢ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل73 ،( ٧ٝهؼ: ا٘ٛمٛؼ5)
 .49،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘تُغاغ٧ج6)
 .26 ،( ٧ٝهؼ: آّبٓ سغ٧غث7)
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بؤّن اسم )لٌلى( ٌشٌر إلى مسمى متحمك بالفعل، وإّن نفً المضٌة أو إثباتها  اسابمً  لوله هذا ٌحمل افتراًضا

 .(ٔ)ال ٌإثر فً صدق هذا االفتراض بوجود مسمى ما موجود بالفعل

 الوالعً:االفتراض السابك  -ٕ

؛ ألنّه (ٕ)ٌرتبط االفتراض الوالعً بالصدق، بمعنى أنّه ٌفترض سابمًا صحة المعلومة التً تُذكر بعده

ٌحتوي على افتراضات سابمة والعٌة، فالمول: لم أدرن أنّه كان مرًٌضا، ٌحمل افتراًضا سابمًا والعًٌا أنّه 

متخاطبٌن بما ٌملكانه من مخزون ،وتعمل هذه االفتراضات على التواصل بٌن ال(ٖ)كان مرًٌضا

، وٌرتبط (ٗ)معرفً/ذهنً ٌشمل كّل ما ٌعرفه كبلهما عن عالم الوالع وعن عوالم ممكنة أخرى

االفتراض السابك الوالعً بؤلفاظ وعبارات تحتوي افتراضات سابمة والعٌة  تدل علٌه من لبٌل األفعال 

ملة المعلومات االفتراضٌة التً تلٌها على أنّها الوالعٌة: ٌدري، ٌعلم ، ٌدرن ، ٌعرؾ، ٌرى...ٌمكن معا

، ولد جاء هذا النوع من االفتراض فً لول الخفاجً فً هذا النص من ممامته الذي (٘)معلومات حمٌمٌة

:))أما ترى َعْمًرا لَّما بَارَز علٌّا َوَجّدلتْه َشعُوب ، َكَشَؾ َسْوءتَه ، ولَبَِس عاًرا َشكَّ َعلٌه ٌمول فٌه 

 .(ٙ)(الجٌُوب(

سببًا فً إحاطة العار والذّل بصاحبه، فٌكشؾ لنا  انأراد المتكلم بٌان كٌؾ أّن الخوؾ والجبن ٌكون

خطابه افتراًضا سابمًا والعًٌا ٌمع فً لوله: )َعْمًرا لّما بارز علًٌّا ...(، فهذا الملفوظ كان فً الوالع عبارة 

عن معلومات وحمابك سردها المتكلم، والسٌاق الخارجً ٌكشؾ لنا هذه المعلومات باسترجاع تلن 

ة المعروفة التً ذكرت لنا  أّن اإلمام علً )ع( وعمرو بن العاص حٌن تبارزا رمى الحادثة التارٌخٌ

األخٌر بنفسه عن فرسه كاشفًا عورته لٌصرؾ بذلن الفعل علًٌّا)ع( عن لتله
، فهذه المعلومة التً (7)

لى ؛ ألنّها من المضاٌا التً تعتمد فً صحتها وصدلها عسابمًاعرضها المتكلم فً خطابه هً مما ٌعرؾ 

حصولها فً الوالع، وتشهد على صحتها الشواهد التارٌخٌة، وبناًء على ذلن ٌمكن المول إّن المحتوٌات 

وممبولة من المرَسل  فً السابكالتً تصاغ على شكل افتراضات ٌنبؽً أن تتطابك مع حمابك معروفة 

                                                           

 .48،( ٧ٝهؼ: ٛضبمؼاح ٦ّ ّٙؿْج اُ٘ٙج 1)
 .55،( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج ، س٢ؼر ٢٧ل2)
 .54 ،( ٧ٝهؼ:ْٝؿ3ٟ)
 .31،( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة 4)
 .217 ،، ٢ٝهؼ٧ج اًْ٘ل ا٘ٗال٢،55٦ٛؼر ٢٧لس ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج 5)
 .2/376 ،(  ؼ٧ضبٝج األ٘تب6)
،  165/ 1 ٠ـ(، 463يبكٚ ا٘ٝٛؼ٥ إ٘ؼنت٦ )ح اتٜ يتغ ا٘تؼ تٜ  ،ٝهؼ: االؿخ٧ًبة ٦ّ ًٛؼّج األكضبة( 7٧)

 .167 ، ٢يٛؼ٢ تٜ اً٘بق
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أن ٌتماسمها األشخاص  إلى معرفته الموسوعٌة أو أن تتبلءم مع بدٌهٌات ٌفترض -مثبًل -إلٌه باستنادها

 . (ٔ)المنتمٌن إلى الجماعة المتكلمة بعامتهم ، وٌفترض أنّهم ٌعرفونها حك المعرفة أو أنّهم ٌسلمون بها

ٌْنَةُ الَحٌَاِة  لد:))فً هذه الممامة ومنه أًٌضا لول المتكلم واعًظا ٌْخ أّن الَماَل ِز َعِلْمَت أٌَُّها الَش

ْنٌَا،وَعلٌَِه نَُموُت ونَْحٌَا ،فإنّه ٌَْمضً لُبَانةَ األْولى بالَمَسّرة  لُ الدُّ ٌْك األُْخرى بالَمبَّرة(( ،وٌَُسّهِ َطِر
 (ٕ). 

ٌا( هو أّن للحٌاة الدنٌا زخارؾ ٌضم خطاب المتكلم افتراًضا سابمًا والعًٌا فً عبارة)الماُل زٌنة الحٌاة الدن

وزٌنة وتعلمات مادٌة تجذب الناس نحوها،وهذا االفتراض افتراٌض حمٌمً والعً مدرن استمده المتكلم 

،وحمٌمته متؤتٌة من عدة آٌاتٍ أشار لهذه الحمٌمة فً  من ثمافته الدٌنٌة الممتبسة من المرآن الكرٌم* الذي

لم ّن المال واحٌد من هذه الزخارؾ والتعلمات المادٌة فإّن المتكصدق المابل وهو هللا جل وعبل،وبّما أ

لذلن بؤّن للمال جماٌل ونفٌع،أّما فً الحٌاة الدنٌا فبمضاء حاجاتها ٌحث على السعً لتحصٌله مبرًرا 

لد ٌصبلها؛ولّما كان االفتراض بّر ووجوه الخٌر فٌمً صاحبه ناًرابالتنعم،وإّما فً اآلخرة  فبإنفاله فً ال

هو))العنصر الداللً الخاص بالمول أو التحوٌلة إلى استفهام :هل"أ"؟،أو إلى نفً :ال  -كما ٌرى دٌكرو–

 لذا ٌتوصل إلٌه فً الملفوظ اآلنؾ من خبلل تتبع اآلتً:؛(ٖ"أ"(()

 هل المال زٌنة الحٌاة الدنٌا؟-

 )لٌس( المال زٌنة الحٌاة الدنٌا.-

هو إّن:للحٌاة الدنٌا  -اإلثبات والنفً واالستفهام–الثبلثة فنحصل على شًء مضمر تشترن فٌه األلوال 

 زخارؾ وزٌنة تجذب الناس إلٌها.

 االفتراض السابك المنالض للوالع: -ٖ

من االفتراض السابك الوالعً، فالذي ٌُفترض سابمًا ؼٌر متحمك فً الوالع ، ٌعنً  تماًما هو على العكس

وإنّما هو عكس ما هو صحٌح أو)منالض  ،بأّن الذي ٌُفترض سابمًا لٌس ؼٌر صحٌح فحس

،فمولنا:) إذا حصل شًء( ففً الوالع هو لم ٌحصل ،فهذا ؼٌر صحٌح ومنالض للوالع ،فهذه (ٗ)للحمٌمة(

                                                           

 .  286-285،( ٧ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ1)
 .  .232 ،(ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،إ٘ٛبٛج ا٘سغ٧٘ج2)

،))اّٝٛب ا٘ض٧بث ا٘غ٧ٝب ًْ٘ة ٢ْ١٘٢ ٢ؽ٧ٝج 46*ٜٛ ٠ػٞ ا٧٨بح ٢ٟٔ٘ خًب٤٘:))ا٘ٛبل ٢ا٘ت٢ٜٝ ؽ٧ٝج ا٘ض٧بث ا٘غ٧ٝب((.ا١ِٗ٘/
 . ٢21خْبعؼ((.ا٘ضغ٧غ/

 .112( خض٧ٙل ا٘عنبة ا٘ٛؿؼض٦ ٦ّ م٢ء ا٘ٝهؼ٧ج ا٘خغا٧٘٢ج ،3)
 .57 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل4) 
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أّن السامع والمتكلم على معرفة مسبمة  سابمًاالمتكلم ،لكن ٌفترض رة ؼٌر صحٌحة أثناء لولها من العبا

 :(ٔ)فً لول المتكلم فً هذه الممامة شعًرا ةحثاه البتبعدم صحتها ،وهذا ما وجد

ٌْلٍَة وَشراُب مكرٍ   إذا ما َمسَّنً َضنٌَن ، فَِعْندي       ُجواِرُش ِح

فالمتكلم ٌتعرض لتولعٍ سابٍك أنّه لد ٌصٌبه ضٌك أو ٌمع فً مؤزق ما بالرؼم من أّن هذا التولع لم ٌحدث 

حال حدوثه،فمد تولع حصول هذا الضنن الذي لم فً الوالع بعد، فذكّر أنّه مستعد لمثل هذا المؤزق 

 ٌحصل بعد ولرر مواجهته ، ومن ثّم فإّن افتراضه هذا ؼٌر متحمك فً الوالع فهو ٌنالض الحمٌمة.

وٌخلك التركٌب الشرطً الذي ٌُسمى عادةً )الشرط المنالض للوالع( افتراًضا سابمًا أّن المعلومة فً 

كبلم، فالمول: لو كنت صدٌمً لساعدتنً تحمل افتراًضا سابمًا العبارة الشرطٌة لٌست صحٌحة ولت ال

))لَو لَِدْرُت أْن أَْدفََع تمثبًل لذلن، لول المتكلم فً هذه الممامة:  ةحثاه البت، ومما وجد(ٕ)هو:)لست صدٌمً(

ٌٍْض لَْم ٌَِمْت أََحد(( ٌُْت إلى األَبَد، َولَو َشفَى الَطبٌُِب ُكلَّ َمِر الَمْوَت لبَِم
(ٖ). 

اشتمل ملفوظ المتكلم على تركٌب شرطً ولت التلفظ بالخطاب تكرر مرتٌن وهو لوله: )لو لدرت أن 

أدفع الموت(، الذي ٌحمل افتراًضا سابمًا هو: انتفاء لدرة المتكلم على دفع الموت عن نفسه، فلو كان 

ٌر موجود فً الحمٌمة، لادًرا على ذلن ألمكنه الخلود، لكن ذلن لم ٌتحمك فً الوالع ، فما ٌتحدث عنه ؼ

وأٌضاً لوله:)لو شفى الطبٌب كّل مرٌض...( فالمتكلم ٌذكر هذا االحتمال المنالض للوالع وهذا ٌدعو إلى 

افتراض سابك مفاده: انتفاء لدرة الطبٌب على شفاء كّل المرضى، إذ ما كان سٌمع ٌدل على أنّه لم 

ؼٌر تردد ؛ ألّن )لو( تستعمل فً فرض ٌمع،فكّل من سمع )لو فعل( سٌفهم عدم ولوع الفعل من 

، ومن ثَّم امتناع إمكانٌة ولوع الفعل، فعندما توضع فً سٌاق لؽوي فؤنّها (ٗ)المحاالت المتناع جزابها

تستثمر أشٌاء ؼٌر محممة والعًا، فاتضح جلًٌا أّن المعلومة فً العبارة الشرطٌة نمٌض الوالع ، إذ لم ٌمدر 

ِؾ الطبٌب كّل مرٌٍض،فالمتكلم ٌذكر هذا االحتمال الذي ال صلة له بالحمٌمة أحد على رّد الموت،ولْم ٌش

بالرؼم من عدم تحممه فً الوالع،إذ لٌس ثمة خلود أو بماء ألحٍد فً هذه الدنٌا ؛ لٌذكر الموم به على سبٌل 

 الوعظ واإلرشاد، وٌتوصل إلى استجبلء هذا االفتراض عن طرٌك المعرفة المسبمة بخصابص العالم

، ومن هذه المعرفة المسبمة ٌُفهم أّن شرط األداة )لو( ممتنع الجزاء، أّي أّن (٘)المحٌط بطرفً الخطاب

                                                           

ٖٓ ا٘ف٦ء ا٘عفٜ تٛذٟٙ ٢غٟ٘ٗ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ 185،إ٘ٛبٛج ا٘نت٧جٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،( 1) ، ٢س٢اِؼـ :٢٠٢ ٜٛ َسؼـ، ؤ٥ ض
 )َسؼـ(.6/272اً٘ؼة

 .57 ،س٢ؼر ٢٧ل،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج 2)
 .29 ،إ٘ٛبٛج ا٘فب٧ٛج( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،3)
ء ا٥٢ْٗ٘ ؤت٢ ا٘تٕب ،ج٢ ا٧ٙٗ٘بح،  ًٛسٚ ٦ّ ا٘ٛكنٙضبح ٢اْ٘ؼ٢ٓ ا٧٢ُٙ٘، 4/451،( ٧ٝهؼ: فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج 4)
 .131،،  ٢آّبٓ سغ٧غث 126-٠125ـ(، 1194)
 .  .323 ،( ٧ٝهؼ:اؿخؼاخ٧س٧بح ا٘عنبة5)
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امتناع الثانً دّل على امتناع األول؛ألنّها موضوعة لٌكون جزاإها ممدر الوجود فً الماضً والممدر 

ألّن الملزوم ؛ لجزاء)الزمه(الوجود فً الماضً ٌكون ممتنعًا فٌه، فٌمتنع الشرط )الملزوم( المتناع ا

 . (ٔ)ٌنتفً بانتفاء الزمه 

 االفتراض السابك البنٌوي: -ٗ

فً هذا النوع تحلل بعض الجمل عرفًٌا وبانتظام على أنّها تفترض سابمًا ذلن الجزء من البنٌة الذي 

فترضة افترضت صحته، إذ بإمكان المتكلم استعمال تراكٌب مثل هذه لمعاملة المعلومات على أنّها م

سابمًا )أّي صحٌحة( فٌمبلها السامع على أنّها صحٌحة، مثل بنٌة الجملة االستفهامٌة: متى انصرؾ؟ فنوع 

االفتراض السابك ٌمود السامع إلى االعتماد أّن المعلومة الموجودة صحٌحة بالضرورة؛ الّن االفتراض 

ع من االفتراض السابك فً هذا ،  جاء مثل هذا النو(ٕ)السابك:)انصرؾ( ٌبلزم السإال )متى انصرؾ(

ًَّ المشهد الحواري بٌن سهٌٍل والخزامً فً واحدة من ممامات الٌازجً: ))لَاَل: هللا أْكبَر،  لَْد َهاَن َعل

ٌِْر  الَمْوُت األْحَمر،لُلُت: نَْفِسً فِداُء نَْفِسَن،فََكٌَؾ أَْمُر َحْبِسن؟ لَاَل: أُْخْذُت ِمن أْرِض الَجزٌِرة على َؼ

 .(ٖ)رة،وهللا أَْعلَُم بالَسِرٌِرة((َجِرٌْ 

تفترض بنٌة االستفهام:)كٌؾ أْمُر َحبِسن؟( معلومة سابمة عند المتكلم هً تعرض المخاَطب للحبس، 

وهذا ما جعله ٌتساءل عن سبب الحبس ،فٌفترض سابمًا أّن المخاَطب لد ُحبس وهذا أمٌر مفروٌغ منه، 

ب على أنّها ومعلومة الحبس لدمها المتكلم بوصفها معلومة صحٌحة ومعتمدة لدٌه، ٌمبلها المخاطَ 

صحٌحة؛ألّن بنٌة السإال تجعل المخاَطب ٌتؤكد من وجود الشًء وتحممه فً الوالع ، بمعنى آخر السامع 

مجبر على تصدٌك هذا المول؛ ألّن الشكل الذي جاء علٌه التساإل ٌفرض ذلن، وهً طرٌمة بارعة فً 

 .(ٗ)مع تصدٌمهاجعل المعلومة التً ٌعتمدها المتكلم هً نفسها التً ٌتوجب على السا

 االفتراض السابك المعجمً: -٘

ٌإخذ فً هذا النوع من االفتراض استعمال المتكلم لتعبٌر معٌن على أنّه ٌفترض سابمًا مفهوًما آخر ؼٌر 

مذكور، فٌفسر استعمال صٌؽة بمعناها المإكد عادة باالفتراض السابك ))أّن معنى آخر ؼٌر مإكد لد تم 

شخًصا )تمكن( من انجاز شًء ما ٌكون المعنى المإكد أّن ذلن الشخص نجح فهمه،  فكلما َذكرَت أّن 

بطرٌمة ما،  وعند لولن أّن شخًصا )لم ٌتمكن( من انجاز شًء ما ٌكون المعنى المإكد أّن ذلن الشخص 

                                                           

 .  4/451 ،( ٧ٝهؼ:فؼش ا٘ؼم٦ ي٤ٙ ا٘ٗب٧ّج1)
 .57-56 ،س٢ؼر ٢٧ل،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج2)
 .73،إ٘ٛبٛج ا٘خُٙت٧ج ( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،3)
 .56 ،( ٧ٝهؼ: ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر ٢٧ل4)
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لم ٌنجح،  ولكن فً كلتا الحالتٌن هنان االفتراض المسبك )ؼٌر المإكد( أّن ذلن الشخص )حاول( المٌام 

 . (ٔ)حاول(( ى أنّها تإكد )نجح( وتفترض مسبمًاالشًء،  فتُفسٌر )تمكن( عادة عل بذلن

: ))ها أنا لَْد اعتَْمدُت األَْوبة، واْعتَصْمُت بالتَْوبَة، .... إنًّ لَْد تََجَرْدُت ومثاله لول المتكلم فً هذه الممامة

 .(ٕ)َعْن َعَرِض الدنٌا إلى الؽَاٌَة المُْصٌا((

المتكلم أعتمد األوبة، واعتصم التوبة، وتجرد عن عرض الدنٌا ، فٌمتضً ذلن أنّه لبل هذا لم  إنّ فبما 

ٌكن من الزاهدٌن، وإنّه كان ٌخوض فً الباطل وما ٌبؽً به متاع الدنٌا، بما تحمله هذه العبارات من 

، فاالفتراض معاٍن معجمٌة تدل على تحول المتكلم من حال الفسك والذنوب إلى حال التوبة والزهد

السابك هو تراجع المتكلم عن أفعاله الباطلة وتوبته عن ذنوبه، فصار األمر مإكداً فً ذهن المتكلم الذي 

استؽل األفعال الماضٌة المنجزة فً عباراته لٌجعله مإكًدا فً ذهن السامع أًٌضا، وحتى عند نفً هذه 

 العبارات سٌظل االفتراض لابًما على النحو اآلتً:

 اعتمدت األوبة.)ما( -

 )ما( اعتصمت بالتوبة.-

 )ما( تجردُت عن َعرض الدنٌا.-

 االفتراض السابك: أّن المتكلم كان ممن ٌخوض بالباطل وبملذات الحٌاة.-

 :(ٖ)لول المتكلم شعًرا ومنه أًٌضا

 أتَلْفُت َماِلً فً النَّدى              ال فً الصبابِة والمُداَمة

بتوظٌفه الفعل )أتلفُت( افتراض سابك معجمً: أنّه كان له ماٌل،  لد أتلفه بالكرم ٌتضمن خطاب المتكلم 

ولضاء حاجات الناس، وهو المعنى المباشر من سٌاق خطابه التواصلً،أّما المعنى المصدي أو التداولً 

 فٌُفهم منه أّن المتكلم رجٌل كرٌم، وٌمكن استنتاج االفتراض السابك كاآلتً:

 أتلفُت مالً.-

 )ما (أتلفُت مالً.-

 االفتراض السابك: للمتكلم ماٌل. -

 

 : األلوال المضمرة: ثانًٌا

                                                           

 .55 ،٢٧ل( ا٘خغا٧٘٢ج س٢ؼر 1)
 .322 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج إ٘غؿ٧ج2)

)خ٢ة(، ٢األ٢تج:ا٘ؼس٢و ٗب٘خ٢تج ، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ 1/223،ا٘خ٢تج :ا٘ؼس٢و يٜ ا٘ػٝة، ٧ٝهؼ:٘ؿبٜ اً٘ؼة
 )ؤ٢ة(.1/219،اً٘ؼة

 .124 ،( ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ،  إ٘ٛبٛج ا٘تكؼ٧ج3)
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ركوب مطٌة التعبٌر الضمنً  بل ٌتجه إلى ،مصد ما ٌموله حرفًٌالد ٌوارب المتكلم فً كبلمه فبل ٌ

ات ألّن ثمة حاالٍت تكون فٌها الصراحة ؼٌر مرحٍب بها، بسبب وجود لٌوٍد تفرضها العبللعامًدا؛

ومراعاة هذه المٌود ٌجعل بعض األمور صعبة المول على عملٌة التواصل، اإلنسانٌة واالجتماعٌة أحٌانًا

،كون الخطابات (ٕ)، أوألسبابتتعلك باعتباراٍت فنٌة عبرت عنها ارٌكٌونً بـ)الحاذلة((ٔ)أو  مستحٌلة تمرٌبًا

من  نّها تفرض نوًعاأل؛ (ٖ)ولذةً ٌفوق ما تضفٌه الولابع المباشرة سحًراالخطابات المضمرة تحمل 

، فهذه الولابع تجعل المتلمً أمام خطاٍب ال ٌمؾ عند حدود معناه الشكلً بل ٌكتنز (ٗ)التشوٌك التؤوٌلً

لواًل مضمًرا ٌنتظر تؤمله الدلٌك واستنباطه كً ٌبصر النور، وعلٌه تكون األلوال المضمرة))محتوٌات 

من لبل المتلفظ المشارن بفضل استدالل عفوي إن ضمنٌة تداولٌة، أّي استنباطات مستخرجة من السٌاق 

، ولد مثّل التداولٌون (٘)تحكم النشاط الخطابً(( -لوانٌن الخطاب–للٌبًل أو كثًٌرا ، ٌعتمد على مبادىء 

لذلن بمول المابل: إّن السماء ممطرة ، فمد ال ٌمصد المول حرفًٌا بل من الممكن أنّه ٌرمً من ورابه لواًل 

فمابمة  ،كوث فً البٌت، أو اإلسراع إلى العمل، أو عدم نسٌان مظلته عند الخروج ، أو...الم ما من لبٌل

، وهذه التؤوٌبلت (ٙ)التؤوٌبلت التً ٌمكن استنباطها مفتوحة مع تعدد السٌالات التً ٌنجز فٌها الخطاب

المول المضمر التً فهمها السامع أوصلها المتكلم من ؼٌر أن ٌُصرح بها فً ملفوظه، وعلٌه ٌظهر أّن 

، فهو ال ٌظهر على سطح التعبٌر اللؽوي المنطوق بل ٌكون (7)هو استبدال بمٌمة الصفر خطًٌا ال ذهنًٌا

مدسوًسا خفٌةً وراء إٌحاء العبارة ومماصد المتكلم ، واكتشاؾ لٌمته المضمرة من مهمة المتلمً الذي 

وذلن فً ضوء توفر المعلومات سٌكون نًصا جدًٌدا ؼٌر النص الظاهر من دون أن ٌتماطع معه، 

 .(8)السٌالٌة، وامتبلكه الكفاءة األلسنٌة والتداولٌة

فً هذه  ةحثاه البتما رصد -محل الدراسة–ومن صور اإلضمار التً تضمنتها المدونة اإلجرابٌة 

ٌُْل بْن عبّاد: َشِخْصُت ِمْن َحلََب الَشْهبَاء ، إلى الَموِصَل :الممامة الَحْدبَاء، َحتَى إذا َدَخْلتُها )) لال ُسَه

ًُ فً ُحْجَرٍة على الِخوان، .....، ثُمَّ َجلَْسنَا نَتَناوُل ما َطَهْت لٌلى من  ٌُْخنَا الِخزاِم أَتٌَُت الَخان ، وإذا َش

ٌَْروان، َعلٌَِه ُمْطَرٌؾ األلواِن،وهً تَْختَِلُؾ إلٌنا باللُحوِم واأللبَان،.....وكاَن فً الَحْضَرِة فَتًى ِمن َرْكِب المَ

                                                           

 .231،  ا٘ضبر ض٢ٛ ػ٠ت٧ج،٧س٧ج ا٘خ٢اكل ، ٢ا٘خغا٧٘٢ج ٢اؿخؼاخ٧،459ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ( 1)
 .518،(  ٧ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ2)
 .497،(  ٧ٝهؼ:ْٝؿٟ 3)
 .11،(  ٧ٝهؼ: ْٝؿ4ٟ)
 .119 ،(  ا٘ٛكنٙضبح اْ٘ٛبخ٧ص ٘خض٧ٙل ا٘عنبة5)
 .115 ،، ٢ا٘عنبة خٛذ٧ٌل ً٘ٙب3ٚ٘ ،(  ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج يٝغ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة6)
ضة كب،ٜ ؼضٙج ٢ٛؿ٤ "و"ٛى اً٘تغ ا٘كب٘ص ، ٢ا٘ٛمٛؼ ٦ّ إ٘كق إ٘ؼآ٦ٝ، ٛذبل ٛ 22 -21 ،(  ٧ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ7)

 49،  ؤت٢ سٝبش
 .23،(  ٧ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ8)
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ٌَْس فً الَموصَل ، إْن َشاَء  من األُْرُجوان، فعَِلَك الَجاِرٌة وافتَتََن بِها، ِلَما رأَى ِمْن َظْرفِها وأَدبِها، فَمَال:لَ

 .(ٔ)هللا إال ِصلَةُ الَحْبِل، واجتَِماع الَشْمل،  فَمَالْت: إذا اجتََمَع الَرُجُل بأَْهِله ، فسٌُؽنٌِه هللا من فَضلِه((

ٌنطوي لول الفتى فً الملفوظ السابك:)لٌس فً الموصل إاّل صلة الحبل،  واجتماع الشمل(على لول 

مضمر، وبالرؼم من أّن هذا المول لد ٌولد عند السامع عدة تؤوٌبلٍت كلّها جابزة وممكنة، إذ لد ٌكون 

الموصل كمكان للوصل بمن المصد من لول الفتى: إّن الموصل هو مكان محّط سفره، أو تفاإله باسم 

فارق، أو إنّه مكان الجتماعه بؤهله بعد ؼٌاب السفر، ؼٌر أّن التؤوٌل المناسب ٌحدده سٌاق هذا الملفوظ، 

فالفتى لد تعلك للبه بالفتاة وافتتن بها وكان ٌضمر فً نفسه رؼبة الزواج منها، بٌد أنّه لم ٌصرح بهذه 

ربة إلٌصال هذا المصد؛ألنّه أراد المحافظة على لٌمته الرؼبة فً لوٍل بٌٍن ، بل جنح إلى الموا

االجتماعٌة أمام المخاَطب، فتمسن بإظهار الوجه الجالب حٌن أراد التعبٌر عن رؼبته للفتاة بالزواج 

منها، إذ من الممكن أن تعترض على ذلن وتمتنع، ومن ثَّم ٌجابه طلبه بالرفض؛لذا فهوٌتدارن ذلن 

خفؾ من حدة األفعال المهددة وٌترن هامًشا من الحرٌة للمتكلم والمتلمً من باستعمال التلمٌح الذي ٌ

، (ٕ)خبلل توجٌه المتلمً نحو هذا التؤوٌل أو ذان من دون أن ٌترتب على المتكلم مسإولٌة هذا التؤوٌل

 وسمتهناهٌن عن أّن الحشمة تؤبى علٌه إطبلق العنان للتعبٌر عن رؼبته تلن بشكل بٌن، وهو ما 

؛ وألجل مراعاة هذا المانون نفسه انتخبت الفتاة أًٌضا للتعبٌر عن (ٖ)ٌونً ب)لانون الحشمة(اورٌك

الموافمة ملفوًظا حمل مضمًرا وذلن فً لولها:)إذا اجتمع الرجل بؤهله ، فسٌؽنٌه هللا من فضله(، فهذا 

 الملفوظ ٌحمل مضمًرا هو:إنًّ أوافك ،ال بل أشجعن على هذا األمر أًٌضا.

لوال المضمرة أًٌضا ما جاء فً هذه الممامة التً ٌبدي فٌها أحد الحاضرٌن إعجابه بذلن الشٌخ ومن األ

وبتفوله األدبً وبراعته اللؽوٌة لؽرابب اللؽة وشواردها وذلن فً أحد نوادي العرب وجلساتها الجماعٌة 

!التً ٌُذاكر فٌها الشعر والعلم، فٌدور بٌنهما هذا الحوار نَّ لَمَْد َجَمْعَت فأوَعٌت، َولَدْحَت  :))لال:هلل َدرُّ

ٌَْت،فإْن ِشئَت فََسْل، لَاَل :أَجْل، ولكن ُخِلَك اإلنساُن ِمن َعَجْل، فإْن أبطأَت فً الَجواب  فَِلً َعلٌَن  فأْوَر

اء ، لَاَل: َهاْت ، وباهلل التَوفٌك، إلى ِسواء الَطرٌك، فمال:ما هً  نالةٌ َحْمراء،وعلى لَوِمَن فََرٌس َؼرَّ

بَُرق العَرب الَمذكورة،وَداراتها الَمْشْهورة؟ فضاَق الَرجُل َذْرًعا فً الَجواب، ولَال:اللهم اهِدنا ِصَراط 

 الشٌخِ َعلٌنا، ِلٌَْسُهَل َوْفدهُ إلٌنا، فَمَاَل الشٌُخ:لَْد َعِلْمتُْم ٌَا
لَوم  الحّكِ والَصواب، ثمَّ لَاَل: لَْد َوِجبَْت راحلةُ

بنواصً الَخٌل ، وهً التً ٌَنجو بها الَوافُد ِمن َجوانحِ النَهار، وَطوارق اللٌل(( أّن الَخٌَر َمْعمودٌ 
 (ٗ). 

                                                           

 . 143-142،(  ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٢ٛ٘ك٧ٙج 1)
 . 511،  11،(  ٧ٝهؼ:ا٘ٛمٛؼ2)
 . 498،  421 ْٝؿٟ،(  ٧ٝهؼ:3)
 .39-38 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘عؽؼس٧ج( 4)
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ٌكشؾ ملفوظ المتكلم السابك فً لوله:)إّن الخٌَر معموٌد بنواصً الخٌل وهً التً ٌنجو بها الوافد من 

هدؾ المتكلم من لوله جوانح النهار، وطوارق اللٌل( عن معنى متواٍر خلؾ ألفاظه، فلم ٌعد اإلخبار هو 

هذا، وبالرؼم من أّن هذا الملفوظ ٌثٌر عدة تؤوٌبلت من مثل :الحّث على التناء الخٌل ، واستحباب 

تربٌتها، أو تفضٌلها على ؼٌرها من الحٌوانات ، أو بٌان مكانتها ، وؼٌرها من التؤوٌبلت التً ٌمكن أن 

حٌثٌاته وممام إنجازه وكّل ما ٌحٌط به من ظروؾ  تسٌٌك الخطاب وإدران أنّ  ٌولدها هذا الملفوظ ، إالّ 

، وبالرجوع لسٌاق النص نجد أّن المتكلم فً سٌاق إظهاٍر (ٔ)أثر فً استخبلص الممصود من النص

لبراعته اللؽوٌة وإحصابه الدلٌك لشوارد اللؽة وعوٌصها واضعًا شرًطا على الحاضرٌن عند تفوله 

ّراء، وبما أّن الموم لم ٌحفظوا هذا الشرط، إذ أكرموه بالجابزة علٌهم هو إكرامه بنالٍة حمراء وفرٍس ؼ

األولى)النالة الحمراء(وسكتوا عن الجابزة األخرى )الفرس الؽّراء(، جعله هذا ٌبادر بتذكٌرهم بحفظ 

الشرط وطلب الجابزة لكن عن طرٌك التلمٌح ال التصرٌح ، وعلٌه فإّن ملفوظه اإلخباري السابك ٌحمل 

 ه طلب جابزته من الموم .مضمًرا مفاد

لواًل مضمًرا فً لول ذلن الشٌخ هذه الحادثة اللؽوٌة التً دارت بٌن تلن اإلعرابٌة  ورصد البحث أًٌضا

ولوٍم من الطلبة المجتمعٌن فً أحد مدارس بؽداد الذٌن لم ٌفهموا لَحن كبلمها، وذلن فً هذه 

:))لَالوا:سالٌم ٌا َكرٌمةَ األَعراب !فََما بَالِن تَلَحنٌَن فً اإلعراب؟ لَالْت :أما َسِمعتم أّن َخٌَر الَكالِم الممامة

ٌْأسوا أّن الِكتَاب لَْد ألاَم لَهُ َوزنًا؟.........لَالوا: إْن أَعَربِت َعْن الُمعَجم ، نَفَْحناِن  ً ، أَولَْم ت ما كان لَحنا

ٌُْخ بٌَن َذلَن ٌُمَلُّب َوْجههُ فً السَّماء، ......فَلَّما َجلِت الَمْكنون، واْجتَلِت بالَمُشوؾ الُمعلَم،  لَاَل:والش

الَموزون، لَال:ٌا أُولً األلبَاب، إّن هللا ٌَرُزُق َمْن ٌََشاُء بِؽٌَِر ِحساب، وإاّل فَفوَق كّلِ ذّي علٍم َعلٌم ، وإّن 

 .(ٕ)  ذو الفَْضَل العَظٌم((الفَضَل بٌِد هللا ٌُؤتٌه َمن ٌَشاُء ، وهللاُ 

بعد أن تبٌن تلن اإلعرابٌة وجه الكبلم الذي أشكل على الموم ٌرضخ كل  واحٍد منهم لها بدٌنار، مما ٌثٌر 

ذلن حفٌظة شٌخ الطلبة ، فٌبادر بالمول:)ٌا أولً األلباب،إّن هللا ٌَرُزُق َمْن ٌَشاُء بؽٌِر حساب، وإالّ فَفوَق 

ٌم ، وإّن الفَضَل بٌِد هللا ٌُإتٌه َمن ٌَشاُء ، وهللاُ ذو الفَْضَل العَظٌم(، ففً هذا الملفوظ ٌضمر كّلِ ذّي علٍم َعل

الشٌخ لواًل مفاده:إّن تلن النعمة التً صدرت من الموم إلى اإلعرابٌة من ؼٌر نظر إلى استحمالها، ولوال 

لتؤوٌل ٌفرضه السٌاق الذي أنجز فٌه ذلن لكان هو أحّك منها بالعطاء؛ ألنّه أطول باًعا منها، وهذا ا

الملفوظ ، فالشٌخ أستاذٌ للطلبة وهو أعلم من تلن المرأة بؤمور اللؽة فكان األجدر أن ٌُسؤل هو عنها وأن 

                                                           

 .249 ،( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘تضد ا٥٢ُٙ٘ ٢إ٘ٝغ٥ 1)
ًُٛٙٚ ٧ؼاغ تٟ ا٘غ٧ٝبؼ، ٧ٝهؼ:ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ ٠بٛـ 48-46 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ، إ٘ٛبٛج ا٘تُغاغ٧ج( 2) َٛف٢ِ ا٘ ، ١٘٢ٔ٢ٚ :ا٘

 .47 ،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ
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ٌكون العطاء من نصٌبه، وهذا ما فهمه الموم المخاَطبٌن معلمٌن على لوله بالمول:)) إّن هذا لهو الحك  

 .  (ٔ)الُمبٌن((

:)) لَاَل ُسَهٌُل بُن َعبَّاد:َدَخْلُت بالَد تمثبًل لموٍل مضمر فً سٌاق هذه الممامة التً ٌمول مإلفها ونجد أًٌضا

ج، وآُخذَ ِمن أَلِسنَتِهِ  َج وأَتََخرَّ ْم العََرِب، فً التِماِس بَْعِض اأِلَرِب، فَمََصْدُت نَاِدي األَْوِس والَخْزَرج، ألَتَفَرَّ

ٌْمون بُن ِخَزام ، لَْد تََصّدَر فً َذِلَن الَممَام ، وهو ٌَمُول: َمْن أَراد أن  بَْعَض الَمْنَهج، .....وإذا ٌُْخنَا َم َش

ٌْنَة ، فَِلٌَحَضْر ِلٌَْسَمَع وٌَرى، فإّن ُكلَّ الَصٌِّد فً َجوِؾ الفَرا، فَعََمَد إلٌِه رَ  ٌْنَةَ، أو َشاِعر ُمَز ُجٌل ٌَْعِرؾ ُجَه

ٌُْخ: كلُّ فتاٍة بأبٌها ُمْعَجبة ، فَُكْن سائاًل أو َمْسؤواًل؛ ولَال: أَْطِرْق َكَرى،إّن النَعَ  اَمة فً المُرى، فمال الش

 . (ٕ) ِلنرى ما فً الِمدا  ِمْن األْنِصبة ، لَاَل :إنّما ٌُسأُل العاِلم((

وهذا ٌحمل ملفوظ الرجل السابك:)إنّما ٌُْسؤُل العاِلم( معنًى مضمًرا ٌمكن أن ٌُحمل على أكثر من تؤوٌل ، 

من خصابص األلوال المضمرة التً ٌمكن أن تتضمن لابمة من التؤوٌبلت المفتوحة بتعدد سٌالاتها 

، فمد ٌكون مراد المتكلم مدح المَخاطب ، فٌكون المول المضمر الذي ٌحمله (ٖ)الممامٌة التً تنجز ضمنها

به،  فٌكون المعنى :بؤنّن لست الملفوظ :ٌحك أن تُسؤل ألنّن عالم ، أو أن ٌكون مراده الذم واالستهزاء 

وبعد الرجوع إلى معطٌات السٌاق وخصوصٌاته  ةحثاالب وترىمن أهل العلم فبل تكون جدًٌرا بالسإال، 

أّن المعنى الثانً هو األلرب؛ ذلن أّن المتكلم فً سٌاق هذه الحادثة اللؽوٌة أراد االستخفاؾ بما ٌموله 

عنده من العلم ما ال ٌملن  وأنّ اول األخٌر إثبات أّن عوده ندي الشٌخ والنظر إلٌه نظرة المشكن بعد أن ح

ؼٌره، بدلٌل لوله فً السٌاق اللؽوي السابك :)أطرق كرى إّن النعامة فً المُرى(، وهو مثٌل ٌضرب لمن 

 . (ٗ)ٌتكلم ولٌس عنده علم

مضمًرا ٌمثل صرخة استنهاض مضمرة رافضة ِلما آل إلٌه حال المجتمع العربً  لوالً  ونستشؾ أًٌضا  

فً العصر العثمانً ، وذلن فً لول الخفاجً فً ممامته التً ٌمول فٌها على لسان النضر بن كنانة 

ْت وما َطابْت، وُسٌوُؾ هللا ما أبعدما تطرحه النوى عنده َزمْت أفواهُ :)) هذه نائِبَةٌ نَابَْت ، وُمِصٌبَةٌ َعمَّ

ٌْن َكِمٌُن نار، ٌُورى بالمَْد ِ  أْؼماِدها، وخٌُل هللا إذا لٌل لها اْركبً ٌُركُب َسابُك ِجٌاِدها، وَكْم بٌَن ُعود

 .(٘) وٌبدو لهُ أَُوار، َولَْد ٌأتً من األْحَرار ، َمْن ٌمول الناَر وال العاَر((

                                                           

 .48،ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ( 1)
 .35 ،، إ٘ٛبٛج ا٘عؽؼس٧جٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ( 2)
 .32 ،غ اً٘ٙٛبء اً٘ؼة( ٧ٝهؼ:ا٘خغا٧٘٢ج ي3ٝ)
ٜٓ اً٘ٝبٛج ا٘خ٦ ٦٠ ؤيهٚ ٖٛٝ ٔغ ك٧غح ٢ضتؿح ٦ّ إ٘ؼ٣ ، ٧ٝهؼ:ٛسٛى األٛذبل 4) ، 1/431( ؤ٥ٓ :ال خؿخٗتؼ ّب

 .٠٢35بٛـ ٛسٛى ا٘تضؼ٧ٜ
 .2/376،(  ؼ٧ضبٝج األ٘تب 5)
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ال العاَر(الذي أنطمه الخفاجً لشخصٌته الممامٌة  فهذا الملفوظ )لد ٌؤتً من األحرار َمن ٌمول الناَر و

ٌمثل الرفض المضمر الذي ٌستنهض به همة الشعب واستنهاضه والتحرٌض على رفض الذّل والهوان، 

، وٌستنهض همة الشعوب للولوؾ نداء الثورة والرفض لحٌاة الخنوع،فبل حٌاة ببل كرامةفهو ٌضمر 

لبلحتبلل والنظم االجتماعٌة ة إلى زمن بمً فٌه الشعب مهاوًدا اربوجه الحكام الظالمٌن والمحتلٌن، واإلش

البالٌة بعد أن تبدل حال الببلد والعباد وما آل إلٌه فً العصر العثمانً، هادفًا من وراء ذلن إلى تحمٌك 

مولؾ ٌدفع باتجاه والع أفضل، مما نستشؾ معه روح النمد والثورة التً اعتملت داخل نفس المإلؾ 

ع الوهن والضعؾ ، وهذا هو حال كتّاب الممامة منذ بدٌع الزمان،  إذ جعلوا من فنهم الممامً على أوضا

 .  (ٔ)على األوضاع المجتمعٌة وما ٌسود فٌها فً كّل عصر منهانافذة ٌطلون 

ٌها رحلته ومن األلوال المضمرة التً ضّمنها الخفاجً أًٌضا فً مماماته لوله فً ممامته التً ٌصور ف

من ٌعز  العلم والعلماء، لكّن سعٌه ٌخٌب ومطلبه ال ٌُكتب له النجاح  المسطنطٌنٌة طالبًاإلى 

ٌُْت من الؽَنٌَِمِة باإلٌاب ، وُعْدُت إلى تََمائَِم لً َضٌَّعَها الَشباب((فٌمول :))َرِض
 (ٕ). 

هذا عن  فالخفاجً لم ٌكن لصده وصؾ حال رحلته للمسطنطٌنٌة وإٌابه منها فحسب، إنّما ٌنم لوله

مضمٍر ٌتوصل إلى استكناهه باستحضار المتلمً لمعلوماٍت ومعارؾ شتى تساعده على جبلء الممصود، 

لفكر ، فالنص ما هو إاّل وسط ٌنمل فكر المإلؾ إلى المتلمً )المارىء( ذلن ا(ٖ)منها معرفة المرِسل

، وإذا علمنا (ٗ)تجربته الفنٌةشكلت أساس المحمول الذي ٌشٌر إلى عدة أمور خارج النص عاشها الباث 

أّن الخفاجً من العلماء الذٌن لم تعجبهم الحال التً وصلت إلٌها الدولة من ؼلبة الجهل وانمراض العلماء 

ر لابل هذا األخٌ ر للوزٌر ذلن على سبٌل النصح لكنّ فارتحل إلى المسطنطٌنٌة عاصمة الخبلفة  لٌذك

، من (٘)د معزواًل عنه ، فكان ذلن سببًا فً كتابة ممامته هذه ده من منصبه فعاٌجرتوالنصح بالشر بنفٌه 

هنا ندرن أّن فً ملفوظه محتوى مضمر ٌكمن وراء هذا المحتوى البٌن، هو انعدام الرجاء وخٌبة األمل 

والمسعى فً إٌجاد ما ٌرؼب وٌتمنى ، إذ لم ٌجد ما كان ٌتولعه من وجود األفاضل ممن ٌمدر العلماء 

 ومنزلتهم.  شؤوهمِمن  واألدباء وٌعزّ 

                                                           

 .245(  ٧ٝهؼ: ّٜ إ٘ٛبٛبح ت٧ٜ ا٘ٛفؼٓ ٢اُ٘ٛؼة ، 1)
 .  .2/351 ،(ؼ٧ضبٝج األ٘تب ، إ٘ٛبٛج ا٘ؼ٧ٛ٢ج2)
يتغ ا١٘بغ٥ يتغ ،ق )ٔؼاءاح ٦ّ خ٢ه٧ِ ا٘ٝق ا٘غ٦ٝ٧(، ٢ؿٙنج ا44ٝ٘غ.ضبخٚ يت٧غ، ،٧ٝهؼ:٦ّ خض٧ٙل ا٘عنبة ( 3)

 .39ا٘ؼضٜٛ،  
 . 64غ.ٛضٛغ ؿب٘ٚ ٛضٛغ األ٧ٜٛ ا٘نٙتج ، ،ث ، تضد ٦ّ تالَج إ٘ٝغ اً٘ٛبكؼ( ٧ٝهؼ: ا٘ضسبر ٦ّ ا٘تالَج اً٘ٛبكؼ4)
٠ـ(،  1111ٛضٛغ ؤ٧ٜٛ تٜ ّمل اهلل تٜ ٛضة ا٘ض٥٢ٛ )ح،إ٘ؼٜ ا٘ضبغ٥ يفؼ األذؼ ٦ّ ؤي٧ب٧ٜٝهؼ:عالكج ( 5)
1/334 . 
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التً ٌصور فٌها  تؽرٌب ة من ممامات ابن مٌمون الجزابري لموٍل مضمر فً واحد ونجد تمثبًل   

لال :ضاق بالتؽرب ذَْرعً،  -أٌده هللا–))ثم أّن المولى بكداش عن الجزابر ونزوله عند ملن تونس: دمحم

ٌَْل تََصاَمْمُت ، وأُجتُث منه أصلً وفرعً، فمال له األمٌر المذكور: الشَن  أنًّ ُكْنُت كلما أََرْدتُْم الَرِح

ًَّ تَْجدٌُد العَْهد الَرائِك، وكؾُّ أٌِدي تلن العََوائِك(( ونََكثُْت من ُعَرى التَلَِوي ماكنُت أَْبَرْمُت ...فتَعٌََّن عل
(ٔ). 

وبثه لشكواه  عن ضٌمهث منه أصلً وفرعً( تعبًٌرا لول المتكلم السابك: )ضاق بالتؽرب ذرعً ، واجت

مما لاساه من كرٍب بسبب تؽربه عن وطنه وأهله، وهذا المعنى الظاهر من الملفوظ ، لكن المعنى 

المضمر الممصود الذي ٌرٌده الباث هو الطلب الموجه للمتلمً بالسماح له بالعودة إلى دٌاره بعد أن 

ذا المعنى  ٌفرزه سٌاق المول الذي ، وإزالة كّل العوابك التً تحول أمام عودته ، وه(ٕ) ُؼرب ونفً عنها

ً للمتلمً على معرفة المماصد واستٌعابها ، فالمتكلم )دمحم بكداش( ُؼرب عن وطنه الجزابر (ٖ)ٌُعد معٌنا

مجبًرا بعد أن كاد له أعداإه وأؼروا صدر صاحبه  الداي حسن الشرٌؾ علٌه وعكروا صفو عبللتهما ، 

د ملن تونس الذي كان ٌضع العرالٌل أمام عودته وأصحابه لٌنتهً األمر بنفٌه ، ومن ثّم نزوله عن

لوطنهم كلّما عمدوا العزم على ذلن؛ اختباراً لنواٌاهم، فكان ملفوظه هذا بمثابة الحجة لموٍل أضمره تارًكا 

استنباطه والتوصل إلٌه للمتلمً الذي ٌبدو أنّه فهمه وتؤثر به فبادر إلى مساعدته ومْن معه والسماح لهم 

، وبذلن فمد شّكل هذا المضمر وسٌلة حجاجٌة استعملها (ٗ)دة لببلدهم بعد أن أعطاهم الزاد والخٌلبالعو

الباث فً الضؽط على متلمٌه وتؽٌٌر لناعاته، وعلٌه ٌمكن المول :إّن المتكلم لد ال ٌعتمد  على الكبلم 

لذلن، فتكون خلؾ   الصرٌح المعلن فً إلناعه للمخاَطب بل لد ٌتخذ من اإلضمار مطٌته فً العروج

 البنٌات اللفظٌة لوة الناعٌة تجبر المتلمً إلى الذهاب خلؾ ما ٌرٌده الباحث منه. 

 

 

 

 

                                                           

 .138،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج  (1)
 .88ْٝؿٟ،٧ٝهؼ: (2)
 ٢ٛب تًغ٠ب. 252 ،٢ٛب تًغ٠ب ، ٢ا٘خغا٧٘٢ج ٦ّ ا٘تضد ا٥٢ُٙ٘ ٢إ٘ٝغ٧1٥ٝهؼ:األّٓ ا٘خغا٦٘٢  (3)
 .138 ،ا٘خضْج ا٘ٛؼم٧ج٧ٝهؼ:  (4)
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 وأهم نتائج البحث: الخاتمة                             

 إلٌه هذه اإلطروحة من نتابج على النحو اآلتً:فً الختام ٌمكن إٌجاز ما توصلت 

لتً بلؽت رساها مبتدعها الهمذانً واأنؤالرؼم من لٌام الممامة على أصول فنٌة وتمالٌد أدبٌة منذ على  -ٔ

ما فً العصر العثمانً، السٌّ وتجاوزت تلن األصول فً العصور البلحمة ذروتها عند الحرٌري لكنّها 

اذ لم تعد ذلن الفن الذي ٌجب ان ٌلتزم بالكدٌة والتسول واالحتٌال، بل جاءت لتعبر عن احداث 

والعٌة حٌة  ولتظهر هموم المجتمع والكتاب فضبًلعن معالجة مواضٌعالعصر والفتن والحروب 

 من الحٌاة والعصر الذي عاش فٌه االدٌب. منتزعة

التمت فٌه الشعرٌة المابمة على التخٌٌل واثارة اندهاش المارئ بالصور  ًزامثلت الممامات حٌ -ٕ

 فكار والمحاجة فٌها، فكانت مثااًل بارًزاواألسالٌب الببلؼٌة مع الخطابٌة المابمة على االلناع وحمل األ

فً الشعري،  منطمة المحتمل، االحتمال توهًٌما رٌة بالخطابٌة وتماطعهما فًعلى تداخل الشع

 فً الخطابً. حتمال ترجًٌحاواال

، ما ٌسهم فً تحرر المراءة النظر الى النص االدبً بوصفه فعبًل تواصلًٌابٌن التحلٌل التداولً أهمٌة  -ٖ

بٌن الذات المنشبة والذات الماربة وٌخلص النصوص من  ن سلطة النص المطلمة وٌخلك حواًرام

بوتمة الدراسة المحاٌثة التً سجنته داخلها المناهج البنٌوٌة وٌتٌح للمارئ استؽبلل لدراته االستداللٌة 

 مثل فً خطاب المإلؾ.كانة وٌَ مل المارئ تومعارفه الموسوعٌة وبذلن ٌح

بلعب بها بإخراجها الت إلىمفهومها، فمد ٌلجؤ المتكلم  االشارٌات تتمٌز بالتذبذب وعدم الثبات فً إنّ  -ٗ

جع الى صلٌة فٌحولها فً السٌاق االجتماعً من وظٌفتها الداللٌة فً داللتها على المرعن داللتها األ

 على لصده وؼاٌته من استعمالها. امإشرً وظٌفة تداولٌة بانعكاسها بوصفها 

 ال ٌعول على ذكرها دابًما؛ألنّهادابم الحضور وهو نا سة التلفظ من المتكلم تجعل من األممار إنّ  -٘

 .إلٌهموجودة حاضرة فً كفاءة المرسل 

 أنّ ٌوجد فً بنٌته العمٌمة، وهذا ٌدل على  فإنّهلو من ضمٌر المتكلم فً بنٌة الخطاب إّن كل خبر ٌخ -ٙ

أثر االشارٌات فً السٌاق التداولً ؼٌر ممتصر على العناصر الظاهرة على سطح الخطاب، بل ان 

 هنان عناصر خفٌة ٌكون لها الحضور األلوى وهو ما ٌعطٌها وظٌفتها التداولٌة فً الخطاب.

فً بنٌة  ً فكلما كان الضمٌر الشخصً حاضًراتتحد الذاتٌة التلفظٌة بعبللتها بالضمٌر الشخص -7

ذاتً، وكلما ؼابت الذات كان الحدٌث عن الخطاب عن خطاٍب طاب السطحٌة أمكننا الحدٌث الخ

 موضوعً.

بمٌمتها الحمٌمٌة تكون لاصرة فً بعض فً الممامات استعمال االشارٌات الشخصٌة  وجد البحث أنّ  -8

بر لضماالى انتهان هذه المٌمة من خبلل استعمال ا فمد لجؤ المتكلماألحٌان عن إٌصال لصده؛ لذا 
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ختبلؾ على وفك لصده ومراعاة لمواءمتها للممام الذي تنتج فٌه وبا بمٌمة منزاحة بانعكاسها مإشًرا

 .مصد التلوٌحً ممكنًالرى تجعل فهم اعلى تعاون المخاطب ولرابن أخ الموالؾ االجتماعٌة، معوالً 

ٌح العبللة فً خطاب الممامات اسهام كبٌر فً توض –الضمابر خاصة  –لبلشارٌات الشخصٌة  -9

االجتماعٌة بٌن طرفً التخاطب، فمد مثلت خٌر تمثٌل االستراتٌجٌة التضامنٌة فً كثٌر من نماذج 

اسهامها فً اظهار األثر العاطفً وشحن الخطاب  ، فضبًلعنما فً مواطن النصحالخطاب، وال سٌّ 

ناهٌن عما فٌها بشحنة عاطفٌة ٌعبر من خبللها المتكلم عن درجات الحمٌمٌة لمخاطبه وكسب وده، 

 ن.من تؤشٌر االنتماء واالتفاق مع معٌّ 

للمماربة التداولٌة بفضل ما ٌتضمنه من لضاٌا لؽوٌة وسٌالٌة وما  ٌعد الخطاب الممامً معٌنًا ثًرا -ٓٔ

لذلن ٌمكن ولوج هذ النوع من الخطابات  من لؽة اٌحابٌة وألوال حجاجٌة وأبعاد سٌالٌة وتبعًا ٌنماز به

 مر عن طرٌك االلٌات التداولٌة.: المضواآلخرمنها التصرٌحً، ول من جانبٌن: األ

فً الفن الممامً مساحة واسعة لدراسة هذا الموروث الفكري والمٌمً على وفك مباحث االستلزام  -ٔٔ

؛ إلٌصال مماصد المتكلم الى مخاطبٌه، واالستتار دوات الببلؼٌةالحواري، واهم ما استثمر فً ذلن األ

 بالنفس عن ردة فعل المناوبٌن. خلؾ بعضها بؽٌة النؤي

او اكثر من مبادئ التعاون  من النصوص المماماتٌة خرلت واحًداكثٌر من الحوارات التً جاءت ض -ٕٔ

الممام  نّ عملٌة التواصل؛أل فًهري ولم تإثر والحوار الؽراٌسً، وهذه الخرولات تلونت بلون ظا

التواصل والتفاهم بٌن  فًثٌرها ٌمد المتحاورٌن بشفرات فن الخرولات، ومن ثم تبلفً تؤ كان رافًدا

 طراؾ الحدٌث.أ

الكثٌر من الباحثٌن عاب علٌه  أنّ للجانب التهذٌبً فً عباراته ؼٌر  (ؼراٌس)بالرؼم من ذكر  -ٖٔ

لم ٌمم له  الجانب التهذٌبً ولعل مرد ذلن ان ؼراٌس ه على ضبط الجانب التبلٌؽً ممصًٌاالتصار

كبٌر وزن، ولم ٌتفطن الى انه لد ٌكون الجانب التهذٌبً هو األصل فً كثٌر من األحٌان فً خروج 

 العبارات عن افادة المعانً الحمٌمٌة المباشرة.

، ، وباعث فً االلتصاد اللؽوي فً خطابات المماماتكان لبلفتراضات السابمة اثر فً عملٌة التواصل -ٗٔ

 ثر جلً فً بناء شكلها اللؽوي.االفتراضات من أ نت ما تركته دلةاذ بٌه 

المتكلم، فؤضمر من المعانً التً ضاق الممام بالتصرٌح بها من  ضمنٌة حملت الممامات الواالً  -٘ٔ

انطوت على إشارات للمخاطب ضمن استراتٌجٌة تلمٌحٌة تمٌه سطوة السلطة وردة الفعل المحتملة 

ساءلة، فضبًلعن ان التلمٌح أبلػ من التصرٌح وأكثر لحرج وتنؤى به عن الموتجنبه ا اطب،من المخ

 .ثًراأ

ٌة ومتعة من الصٌاؼات البٌنة لكنّها الرؼم من كون الصٌاؼات المضمرة )المضمنة(، أكثر فعالعلى  -ٙٔ

المتكلم ال فتكون أكثر مجازفة؛ وذلن حٌن ٌمع المتلمً فً خطر البلممروبٌة، وعلى هذا األساس 
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لدٌه إمكانٌة  وأنّ المعنى المضمن  إلىالوصول  علىٌجنح الٌها اال اذا اطمؤن ان المتلمً لادر 

 استداللٌة تمكنه من الوصول الى مضمون الخطاب.

، فمد ٌُعبر مال ال تطابك الموة المنجزة دابًماعتتجسم األعمال اللؽوٌة بتحممها فً ألوال، لكن هذه األ -7ٔ

لة الشكلٌة الحاملة له، فتتعدد الموة االنجازٌة للفعل وٌكون للجملة المتكلم عن لصده بتجاوز الدال

الواحدة أكثر من ؼرض انجازي، منه ما نصت علٌه الصٌؽة التركٌبٌة بمعنى حرفً ظاهر، ومنه ما 

للممامات  ساته، فٌخصص الؽرض االنجازي تبعًاٌحتاج الى استدالل وتحلٌل لسٌاق الكبلم ومبلب

 التخاطبٌة المختلفة.
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 المصادر

 : المرآن الكرٌماوالً 

 :الكتب

 –أ  -

  )آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر، د. محمود احمد نحلة، دار المعرفة الجامعٌة، )د.ط

 م.ٕٕٓٓ،

  ،أبحاث واراء فً تارٌخ الجزابر، أبو الماسم سعد هللا، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر

 )د. ط(، )د. ت(.

  االصولٌن، مدرسة النجؾ الحدٌثة انموذجاً، لضاء ذٌاب ؼلٌم الحسناوي، االبعاد التداولٌة عند

 .ٕٙٔٓ، ٔبٌروت، ط –مركز الحضارة لتنمٌة الفكر اإلسبلمً 

  االتجاه التداولً والوظٌفً فً الدرس اللؽوي، نادٌة رمضان النجار، مإسسة حورس الدولٌة

 م.ٖٕٔٓ، ٔللنشر والتوزٌع، اإلسكندرٌة، ط

 طٌمٌة )التٌارات والمدارس السٌموطٌمٌة فً الثمافة الؽربٌة(، د. جمٌل حمداوي، االتجاهات السٌمو

 .ٕ٘ٔٓ، ٔمكتبة المثمؾ، ط

  ،االثار الفكرٌة، تشمل على ما تسٌر العثور علٌه من نظم ونثر المرحوم عبد هللا فكري باشا

 م.897ٔـ، هٖ٘ٙٔ، ٘جمعها نجله: امٌن فكري باشا، المطبعة الكبرى االمٌرٌة بوالق، مصر، ط

 المصرٌة العامة للكتاب،  لحدٌثة، د. دمحم رشدي حسن، الهٌؤةاثر الممامة فً نشؤة المصة المصرٌة ا

 م.97ٗٔهـ، 9ٖٗٔالماهرة، 

 م.9٘9ٔحٌاء النحو، إبراهٌم مصطفى، مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة إ 

 د. ت(.دب فً العصر المملوكً، دمحم زؼلول، منشؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة )د. طاأل( ،) 

 ٕاألسالٌب االنشابٌة فً النحو العربً، عبد السبلم دمحم هارون، مكتبة الخانجً بالماهرة، ط ،

 م.ٕٔٓٓهـ، ٕٔٗٔ

  أسالٌب الحجاج فً الخطاب، دراسة تطبٌمٌة، د. الؽالً بنهنوم بن المهدي، دار الخلٌج للنشر

 م.ٕٕٓٓ، ٔوالتوزٌع، األردن، عمان، ط

 ٌد.ت(ٌٔن والببلؼٌٌن، د. لٌس إسماعٌل االوسً، بٌت الحكمة، طأسالٌب الطلب عند النحو(،. 

 م.98ٕٔعبد السبلم المسدي ،الدار العربٌة للكتاب ،تونس،ط،،األسلوبٌة واألسلوب 

  أسالٌب المعانً فً المرآن، السٌد جعفر السٌد بالر الحسٌنً، مإسسة بوستان كتاب، مركز

 هـ.8ٖٗٔ، ٔاإلسبلمً، طالطباعة والنشر التابع لمركز االعبلم 
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  استراتٌجٌات الخطاب عند االمام علً )علٌه السبلم(، مماربة تداولٌة، د. باسم خٌري، مإسسة

 م.7ٕٔٓ، ٔعلوم نهج الببلؼة، ط

  استراتٌجٌات الخطاب، مماربة لؽوٌة تداولٌة، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجدٌد

 م.ٕٗٓٓ، ٔالمتحدة، ط

 تً تحٌا بها، جورج ال ٌكوؾ، مارن جونسون، ترجمة: عبد المجٌد جحفة، دار االستعارات ال

 .،)د.ط( ،)د.ت(توبمال للنشر

 هـ، ٕٖٗٔ، ٔاالستلزام الحواري فً التداول اللسانً، العٌاشً ادراوي، منشورات االختبلؾ، ط

 م.ٕٔٔٓ

 سسة وارث األنبٌاء االستلزام الحواري فً خطاب المسٌرة الحسٌنٌة ،دمحم لاسم دمحم البهادلً،مإ

 م.ٕٕٔٓهـ،ٖٗٗٔ،ٔللدراسات التخصصٌة فً النهضة الحسٌنٌة ،ط

  هـ(، تحمٌك: ٖٙٗاالستٌعاب فً معرفة االصحاب، ابن عبد البر بن عاصم النمري المرطبً )ت

 م.99ٕٔهـ، ٕٔٗٔ، ٔعلً دمحم البجاوي، دار الجٌل، بٌروت، ط

 عنً بتصحٌحه دمحم بهجة البٌطار، مطبوعات  هـ(،7٘٘سرار العربٌة، أبو البركات االنباري )ت أ

 .)د.ت(،)د.ط(،المجمع العلمً

  األسلوب وفاعلٌة السٌاق، دراسة فً تجلٌات الصورة االستعارٌة فً المرآن الكرٌم، منٌر عبده

 م.ٕٗٔٓ، ٔعلً انعم، عالم الكتب الحدٌث، ط

 م.98ٕٔ، ٕس، طسلوبٌة واألسلوب، عبد السبلم المسدي، الدار العربٌة لكتاب، توناأل 

 م.ٕٗٔٓ، ٔإشكالٌة المراءة والٌات التؤوٌل، نصر حامد أبو زٌد، المركز الثمافً العربً، ط 

 الحداثة فً الخطاب النمدي المعاصر مماربة فً األصول المعرفٌة، عبد الؽنً  إشكالٌة تؤصٌل

 .ٕ٘ٓٓ )د.ط(،بارة، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،

  ًالنظرٌة العربٌة، تؤسٌس نحو النص، دمحم الشاوش طبعة مشتركة: كلٌة أصول تحلٌل الخطاب ف

 م.ٕٔٓٓ، ٔاآلداب بمنوٌة، والمإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع، تونس، ط

  (، تحمٌك: عبد الحسٌن الفتلً، مإسسة الرسالة، لبنان ٖٙٔاألصول فً النحو، ابن السراج )ت– 

 .،)د.ط( ،)د.ت(بٌروت

 ن المرن العشرٌن، مختارات معرٌة مللسانٌة والداللٌة فً النصؾ الثانً اطبلالت على النظرٌات ا

بؤشراؾ وتنسٌك: د. عز الدٌن مجدوب، المجمع التونسً للعلوم واآلداب والفنون، بٌت الحكمة، 

 م.ٕٕٔٓ)د.ط(،

 ٘ٔهـ(، دار العلم للمبلٌٌن، ط9ٖٙٔعبلم، خٌر الدٌن بن محمود بن دمحم الزركلً )ت األ ،

 م.ٕٕٓٓ
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 عال االنجازٌة فً العربٌة المعاصرة، د. علً محمود حجً الصراؾ، مكتبة االداب، األف

 م.ٕٓٔٓهـ، ٖٔٗٔ

  األفك التداولً، نظرٌة المعنى والسٌاق فً الممارسة التراثٌة العربٌة، ادرٌس ممبول، عالم الكتب

 م.ٕٔٔٓ، ٔالحدٌث، األردن، ط

 وٌة تداولٌة، د. خالد مٌبلد، جامعة منوبة، كلٌة نشاء فً العربٌة بٌن التركٌب والداللة، دراسة نحاإل

 م.ٕٔٓٓهـ، ٕٔٗٔ، ٔاآلداب، المإسسة العربٌة للتوزٌع، تونس، ط

 هم نظرٌات الحجاج فً التمالٌد الؽربٌة من ارسطو الى الٌوم، اشراؾ: حمادي صمود، جامعة أ

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، تونس، منوبة.

 نعم خفاجً، دار (، تحمٌك: دمحم عبد الم7ٖ9الدٌن المزوٌنً، )ت ٌضاح فً علوم الببلؼة، جبلل اإل

 ،)د.ت(.ٖالجٌل، بٌروت، ط

 _  ب _

 الفضل إبراهٌم، دار  هـ(، تحمٌك: دمحم أب79ًٌٗن الزركشً )ت البرهان فً علوم المرآن، بدر الد

 م.9٘7ٔهـ، 7ٖٙٔاحٌاء الكتب العربٌة، عٌسى البابً الحلبً وشركاإه، بٌروت، لبنان، 

  البعد التداولً والحجاجً فً الخطاب المرآنً، األستاذ الدكتور: لدور عمران، عالم الكتب

 .ٕٕٔٓ، ٔالحدٌث، اربد، األردن، ط

 ٔببلؼة االلناع فً المناظرة، د. عبد اللطٌؾ عادل، منشورات خفاؾ، منشورات االختبلؾ، ط ،

 م.ٖٕٔٓهـ، ٖٗٗٔ

  .م.ٕٕٔٓ، ٕدمحم العمري، افرٌمٌا الشرق، طالببلؼة الجدٌدة بٌن التخٌل والتداول، د 

  ٗٙٔببلؼة الخطاب وعلم النص، د. صبلح فضل، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت، العدد ،

 م.99ٕٔ

 د.ت(.ٌٕد، منشؤة معارؾ باإلسكندرٌة، طالببلؼة بٌن التمنٌة والتطور، رجاء ع(، 

 

 -ت  -

  دار الهداٌة،)د.ت(.هـ(ٕ٘ٓٔالزبٌدي )ت تاج العروس من جواهر الماموس، مرتضى ، 

  هـ.87ٖٔ، ٕبٌروت، ط –هـ(، دار التراث ٖٓٔتارٌخ الطبري، دمحم بن حرٌر الطبري )ت 

 ( ً9ٔٙٔ-ٙٔ٘ٔتارٌخ الوطن العربً فً العهد العثمان.)(، د. إبراهٌم خلٌل احمد كتبة زٌد )د. ط 

  شمس للنشر،  مزٌددمحمتبسٌط التداولٌة من أفعال اللؽة الى ببلؼة الخطاب السٌاسً، بهاء الدٌن ،

 م.ٕٓٔٓ، ٔالماهرة، ط
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  ًالتبصرة والتذكرة، أبو دمحم عبد هللا بن علً بن الحك الصمٌري، تحمٌك: فتحً احمد مصطفى عل

 م.98ٕٔهـ، ٕٓٗٔ، ٔالدٌن، دار الفكر، دمشك، ط

  مطبعة هـ(، 9ٖٗتحرٌر المواعد المنطمٌة فً شرح الرسالة الشمسٌة، لطب الدٌن الرازي )ت

 م.9ٗ8ٔ، ًٕ الحلبً وأوالده،طالباب

  م.98ٗٔهـ(، الدار التونسٌة لنشر، تونس، 9ٖٖٔالتحرٌر والتنوٌر، دمحم الطاهر بن عاشور )ت 

  .التحفة المرضٌة فً الدولة البكداشٌة فً ببلد الجزابر المحمٌة، ابن مٌمون الجزابري، تحمٌك: د

 .98ٔٔ، ٕعبد الكرٌم، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر، ط

  ًتحلٌل الخطاب فً ضوء نظرٌة احداث اللؽة، دراسة تطبٌمٌة ألسالٌب التؤثٌر وااللناع الحجاج

 م.ٖٕٔٓفً الخطاب السنوي فً المرآن الكرٌم، د. محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، الماهرة، 

 االختبلؾ، الجزابر، ، منشورات تحلٌل الخطاب المسرحً فً ضوء النظرٌة التداولٌة، عمر بلخٌر

 ،)د.ت(.ٔط

  ،تحلٌل الخطاب وتجاوز المعنى، نحو نظرٌة المسالن والؽاٌات، د. دمحم ٌونس علً، كنوز المعرفة

 م.ٕٙٔٓهـ، 7ٖٗٔ، ٔط

  ،التحلٌل اللؽوي عند مدرسة أكسفورد، صبلح إسماعٌل عبد الحك، دار التنوٌر للطباعة والنشر

 م.99ٖٔ، ٔط

 ل الى المفاهٌم األساسٌة والمناهج، كبلوس برٌنكر، ترجمة سعٌد حسن التحلٌل اللؽوي للنص، مدخ

 .ٕ٘ٓٓ، ٔبحٌري، مإسسة المختار، الماهرة، مصر، ط

 بٌروت،لبنان ٔ،طأ.د:هاتؾ الثوٌنً ،دار الرافدٌن به ولواعده واستراتٌجٌاته وآدابه،التخاطب،مباد،

 م.9ٕٔٓ،

 ساق الداللٌة، نحو مماربة تداولٌة، سعٌد جبار، رإٌة للتوزٌع والنشر، الماهرة، التخٌٌل وبناء االن

 م. ٖٕٔٓ)د.ط(،

 م.ٕٕٔٓ، ٔتداولٌات الخطاب السٌاسً، نور الدٌن اجعٌط، عالم الكتب الحدٌث، اربد، األردن، ط 

 ،اربد  التداولٌات علم ستعمال اللؽة، تنسبك وتمدٌم: حافظ اسماعٌلً علوي، عالم الكتب الحدٌث– 

 .ٕ، طٕٗٔٓاألردن، 

  .التداولٌات وتحلٌل الخطاب، بحوث محكمة، اشراؾ وتمدٌم: د. حافظ اسماعٌلً علوي، ود

 م.ٖٕٔٓمنتصر امٌن عبد الرحٌم، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع، 

 طااللوكةٌل الخطاب، د. جمٌل حمداوي، التداولٌات وتحل،ٔ. 



 ..................................................................................................... المصادر
 

ٔ87 
 

 هـ، ٖٔٗٔ، ٔعمابً، الدار العربٌة للعلوم، ناشرون، طالتداولٌة، جورج ٌول، ترجمة: لصً ال

 م.ٕٓٔٓ

 هـ، 7ٖٗٔ، ٔالتداولٌة أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع، ط

 م.ٕٙٔٓ

  تداولٌة الخطاب السردي، دراسة تحلٌلٌة فً وحً الملم للرافعً، محمود طلحة، عالم الكتب

 م.ٕٔ-ٕالحدٌث، إربد، األردن، 

  ًالتداولٌة عند العلماء العرب، دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسان

 بٌروت،)د.ت(. –العربً،د.مسعود صحراوي، دار الطلٌعة 

  التداولٌة فً البحث اللؽوي والنمدي، أ. د: بشرى البستانً مإسسة السٌاب للطباعة والنشر

 م.ٕٕٔٓ، ٔوالتوزٌع والترجمة، لندن، ط

 هـ(، د. 8ٗٗر الببلؼة لهبلل بن المحسن الصابً )ت التداولٌة فً التفكٌر الببلؼً، دراسة فً ؼر

 م.ٕٗٔٓ، ٔي عالم الكتب للنشر والتوزٌع، األردن، طلالط بن حجً العنز

 ٌل، اعداد وتحرٌر: دمحم امطوش دار نٌبور للطباعة والنشر داولٌة مماربات فً المفهوم والتؤصالت

 .ٕٗٔٓ، ٔالعراق، طوالتوزٌع 

  ،ًالتداولٌة من اوستن الى ؼوفمان، فٌلٌب ببلنشٌه، ترجمة صابر الحباشة، عبد الرزاق الجماٌع

 م.7ٕٓٓ، ٔدار الحوار للنشر والتوزٌع، ط

 رإٌة للنشر والتوزٌع، الماهرة، مصر، طحمو الحاج ذهبٌةواستراتٌجٌة التواصل،  التداولٌة ،ٔ ،

 م.ٕ٘ٔٓ

 خطاب )الرإى والتمثبلت(، د. باسم خٌري خضٌر، الشركة العربٌة المتحدة، التداولٌة وتحلٌل ال

 م.ٕ٘ٔٓهـ، ٖٙٗٔ، ٔط

  التداولٌة الٌوم علم جدٌد فً التواصل، آن روبول جان موشبلر، ترجمة: سٌؾ الدٌن دؼفوس، دمحم

شر، الشٌبانً، مراجعة: د. لطٌؾ زٌتونً، المنظمة العربٌة للترجمة، دار الطلٌعة للطباعة والن

 .ٖٕٓٓ، ٔط

  ،التعرٌؾ والتنكٌر بٌن الداللة والشكل، د. محمود احمد نحلة، دار التونً للطباعة والنشر

 م.997ٔ

  هـ، ٖٓٗٔ، ٔلبنان، ط-هـ(، دار الكتب العلمٌة بٌروت8ٔٙالتعرٌفات، الشرٌؾ الجرجانً )ت

 م.98ٖٔ

 ماهرة،)د.ط(،)د.ت(.خطٌب، دار الفكر العربً، الالتفسٌر المرآنً للمرآن، عبد الكرٌم ال 
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  ،التفسٌر الوسٌط للمرآن الكرٌم، دمحم سٌد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع

 م. 998ٔ، ٔالماهرة، ط

 م.98ٙٔ، ٕالتفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة، د. عبد السبلم المسدي، الدار العربٌة للكتاب، ط 

  ًالمرآن الكرٌم، د. فبلح حسن كاطع دار الكتب العلمٌة، التلوٌنات النحوٌة للمجاز المرسل ف

 م.8ٕٓٓ، ٔبٌروت، ط

  هـ(، تحمٌك: دمحم عوض مرعب، دار احٌاء التراث 7ٖٓتهذٌب اللؽة، دمحم بن احمد االزهري )ت

 م.ٕٔٓٓ، ٔالعربً، بٌروت، ط

 هـ(، ٙٔ٘ي )ت التهذٌب فً فمه االمام الشافعً، االمام أبو دمحم الحسٌن بن دمحم بن الفراء البؽو

تحمٌك: الشٌخ عادل احمد عبد الموجود، والشٌخ: علً دمحم معوض، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، 

 م.997ٔهـ، 8ٔٗٔلبنان، 

  توضٌح المماصد والمسالن بشرح الفٌة ابن مالن، أبو دمحم بدر الدٌن حسن بن لاسم المرادي

 م.8ٕٓٓهـ، 8ٕٗٔ، ًٔ، ط(، تحمٌك: عبد الرحمن علً سلٌمان، دار الفكر العرب7ٗ9)ت

  هـ(، تحمٌك: عبد الحمٌد ٖٔٓٔالتولٌؾ على مهمات التعارٌؾ، عبد الرإوؾ بن المنادي )ت

 م.99ٓٔهـ، ٓٔٗٔ، ٔصالح حمدان، عالم الكتب، ط

 -ث  -

  ثبلثة كتب فً االضداد، االصمعً، السبحتانً، ابن السكٌت نشرها: اوؼشت هفنر، المطبعة

 . 9ٔ7ٔالكاثولٌكٌة لئلباء السٌوعٌٌن بٌروت، 

 هـ(، دار المعارؾ الماهرة، 9ٕٗالملوب فً المضاؾ والمنسوب، أبو منصور الثعالبً، )ت ثمار

 )د. ط(، )د. ت(.

 ي، بحث فً المشاكلة واالختبلؾ، احمد دمحم وٌس، وزارة ثنابٌة الشعر والنثر فً الفكر النمد

 م.ٕٕٓٓ، ٔالثمافة، دمشك، ط

 -ج  -

  جامع أحادٌث الشٌعة الذي اُلؾ تحت أشراؾ فمٌد اإلسبلم المحمك العبلمة اإلمام آٌة هللا العظمى

الحاج إسماعٌل المعّزى المبلٌري،انتشارات واصؾ ردي،الحاج آلا حسٌن الطباطبابً البروج

 هـ.ٖٖٖٔهٌجً ،لم ،ال

  هـ(، المكتبة العصرٌة، ٖٗٙٔجامع الدروس العربٌة، مصطفى بن دمحم بن سلٌم الؽبلٌنً )ت

 م.99ٖٔهـ، ٗٔٗٔ، 8ٕصٌدا، لبنان، ط

 م.ٕٕٔٓ، ٔالجزابر خبلل الحكم التركً، صالح عباد، دار االلمعٌة، ط 



 ..................................................................................................... المصادر
 

ٔ89 
 

 عة، منشورات اتحاد الكتاب جمالٌة الخبر واالنشاء )دراسة ببلؼٌة جمالٌة نمدٌة(، د. حسٌن جم

 م.ٕ٘ٓٓالعرب، دمشك، 

  الجنى الدانً فً حروؾ المعانً، الحسن بن لاسم المرادي، تحمٌك: فخر الدٌن لباوة، دمحم ندٌم

 م.99ٕٔهـ، ٖٔٗٔ، ٔلبنان، ط –فاضل، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 

 هـ.8ٕٗٔ،٘ماعٌلٌان،طجواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع/أحمد الهاشمً ،منشورات اس 

 

-   - 

  ًحاشٌة الصبان على شرح االشمونً أللفٌة ابن مالن، أبو العرفان دمحم بن علً الصبان الشافع

 م. 997ٔهـ، 7ٔٗٔ، ٔهـ(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، طٕٙٓٔ)ت 

  األمٌن الطلبة، دار الحجاج فً الببلؼة المعاصرة، بحث فً ببلؼة النمد المعاصر، د. دمحم سالم دمحم

 م.8ٕٓٓ، ٔالكتاب الجدٌد المتحدة، ط

  الحجاج فً الخطاب السٌاسً )الرسابل السٌاسٌة االندلسٌة خبلل المرن الهجري الخامس

 م.ٕ٘ٔٓ، ٔانموذجاً(، عبد العالً لادا، كنوز المعرفة للنشر، عمان، األردن، ط

 الدرٌدي، عالم الكتب الحدٌث، اربد، األردن، ٌة العربً بنٌة واسالٌبه، أ. د: سام الحجاج فً الشعر

 م.ٕٔٔٓ، ٕط

 هم خصابصه االسلوبٌة، عبد هللا صولة، دار الفارابً، بٌروت، الحجاج فً المرآن من خبلل أ

 .ٔلبنان، ط

  ،الحجاج مفهومه ومجاالته، اعداد وتمدٌم: د. حافظ إسماعٌل علوي، عالم الكتب الحدٌث، اربد

 م.ٕٓٔٓاألردن، 

 هـ(، ٖٖ٘ٔحسن بن إبراهٌم البٌطار )مرن الثالث عشر، عبد الرزاق بن ر فً تارٌخ الحلٌة البش

 م.99ٖٔهـ، ٖٔٗٔ، ٕتحمٌك: دمحم بهجة البٌطار، دار صادر، بٌروت، ط

  الحوار وخصابص التفاعل التواصلً، دراسة تطبٌمٌة فً اللسانٌات التداولٌة، دمحم نظٌؾ، افرٌمٌا

 م.ٕٓٔٓ)د.ط( ،الشرق، المؽرب، 

 م.ٕٗٓٓ، ٔالحوار ومنهجٌة التفكٌر النمدي، احسان الباهً، افرٌمٌا الشرق، الدار البٌضاء، ط 

 –خ  -

  الخطاب وخصابص اللؽة العربٌة، دراسة فً الوظٌفة والبنٌة والنمط، احمد المتوكل، الدار العربٌة

 م.ٕٓٔٓهـ، ٖٔٗٔ، ٔللعلوم، ناشرون، منشورات االختبلؾ، دار األمان، ط
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  فً البعد التداولً/د.مإٌد ال صونٌت ،مكتبة الحضارات ،بٌروت،لبنان  المرآنً ،دراسةالخطاب

 م.ٕٓٔٓهـ،ٖٔٗٔ،ٔ،ط

 م.98ٖٔهـ، ٖٓٗٔ، ٖخطط الشام، دمحم كرد علً، مكتبة النوري، دمشك، ط 

  خبلصة األثر فً اعٌان المرن الحادي عشر، دمحم امٌن بن فضل هللا بن محب الحموي )ت

 بٌروت. هـ(، دار صادر،ٔٔٔٔ

 -د  -

  ،دابرة االعمال اللؽوٌة، د. شكري المبخوت، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، مراجعات وممترحات

 م.ٕٓٔٓ، ٔط

  هـ(، 7٘ٙالدر المصون فً علوم الكتاب المكنون، احمد بن ٌوسؾ المعروؾ بالسمٌن الحلبً )ت

 م.ٖٕٓٓهـ، ٕٗٗٔ، ٕتحمٌك: دمحم الخراط، دار الملم، دمشك، ط

  فهر، مطبعة  هـ(، تحمٌك: محمود دمحم شاكر أب7ًٔٗاالعجاز، عبد الماهر الجرجانً )ت دالبل

 م.99ٕٔهـ، ٖٔٗٔ، ٖالمدنً بالماهرة، ط

  د.ط(،عً، المركز الثمافً العربً بالدار البٌضاء،االدبً، مٌجان الروٌلً، سعد البازدلٌل النالد( 

 م.ٕٓٓٓ

  ولدم له وعلك علٌه: د. كمال دمحم بشر، دار ؼرٌب دور الكلمة فً اللؽة، ستٌفن اولمان، ترجمة

 .ٕٔللطباعة والنشر والتوزٌع، الماهرة، ط

 -ذ  -

 (، جمادي األولى، 9ت، ترجمة: حمٌد سمٌر، وعمر طً، مجلة نوافذ )الذاتٌة فً اللؽة، امٌل بنفٌس

 م.999ٔهـ، سبتمبر ٕٓٗٔ

 -ر -

 ق بن نسب والحسب والحال، عبد الرزارحلة ابن حمادوش المسماة لسان الممال فً النبؤ عن ال

 م.98ٖٔالماسم سعد هللا المإسسة الوطنٌة، الجزابر،  حمادوش الجزابري، تحمٌك: أبً

  ،الماهرة،)د.ط( ،)د.ت(.رواد النهضة الحدٌثة، ماروؾ عبود، مإسسة هنداوي للتعلٌم والثمافة 

 هـ(، 9ٙٓٔن عمر الخفاجً )ت رٌحانة االلبا وزهرة الحٌاة الدنٌا، شهاب الدٌن احمد بن دمحم ب

 طبعة عٌسى البابً الحلبً وشركاإه،)د.ط(،)د.ت(.تحمٌك: عبد الفتاح دمحم الحلو، م

 -س -

  م.8٘٘ٔهـ، 7ٕٓٔالساق على الساق فً ما هو الفارٌاق، احمد فارس الشدٌاق، بارٌس 
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  للنشر، االنتشار سلطة النص، )لراءات فً توظٌؾ النص الدٌنً(، عبد الهادي عبد الرحمن سٌنا

 م.998ٔ، ٔالعربً، ط

  السإال الببلؼً، االنشاء والتؤوٌل، بسمة بلحاج، حومة الشكلً، دار دمحم علً للنشر باالشتران مع

 .7ٕٓٓ، ٕٔالمعهد العالً للؽات، تونس، ط

  ،سوسٌولوجٌا اللؽة، بٌار أشار، ترجمة: عبد الوهاب ترو، منشورات عوٌدات، بٌروت، لبنان

 .99ٙٔ، ٔط

 كرة، رحٌمة شٌتر، جامعة دمحم خٌضر، بس السٌاق وبناء المعنى، مماربة تداولٌة للممامة االهوازٌة

 .9ٕٓٓالجزابر، 

 م.ٕ٘ٔٓ، ٔسٌموطبمٌا التلفظ بٌن النظرٌة والتطبٌك، د. جمٌل حمداوي مكتبة المثمؾ، ط 

 -ش -

 تحمٌك: هـ(7ٙ9)تعمٌل، بهاء الدٌن عبد هللا بن هـ(7ٕٙ)تشرح ابن عمٌل على الفٌة ابن مالن ،

 م.9ًٕٓٓ الدٌن عبد الحمٌد، دار الطبلبع للنشر والتوزٌع والتصدٌر، ٌدمحم مح

 هـ(، تحمٌك: 8ٙٙدمحم بن الحسن االستراباذي )ت  الرضً على الكافٌة، رضً الدٌن بن شرح

 م.99ٙٔ، ٌٕوسؾ حسن عمر، منشورات جامعة لار ٌونس، بنؽازي، ط

 هـ(، 9ٕٖلمواهب اللدنٌة بالمنح الدمحمٌة للعبلمة المسطبلنً )ت شرح العبلمة الزرلانً على ا

 ضبطه وجمعه: دمحم عبد العزٌز الخالدي، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، )د. ت(، د. ط(.

 هـ(، لدم له ووضع وامشه ٖٗٙت ، موفك الدٌن علً بن ٌعٌش )للزمخشري شرح المفصل

 .مٕٔٓٓهـ،ٕٕٗٔ،ٔلمٌة ،بٌروت،لبنان،طوفهارسه:دإمٌل بدٌع ٌعموب،دار الكتب الع

  الشعرٌات والسردٌات، لراءة اصطبلحٌة فً الحدود والمفاهٌم ٌوسؾ وؼلٌسً، منشورات مخبر

 م.ٕٙٓٓالسرد العربً، دار الطاب الفكر )د. ط(، 

 رجاء بن سبلمة، دار توبمال للنشر، المبخوتدوروؾ، ترجمة: شكري الشعرٌة، تزفٌطان طو ،

 م.987ٔ، ٔلبٌضاء، طالمؽرب، الدار ا

 

 -ط -

  هـ(، 7ٗ9الطراز المتضمن ألسرار الببلؼة وعلوم حمابك االعجاز، ٌحٌى بن حمزة العلوي )ت

 هـ.ٖٕٗٔ، ٔالمكتبة العصرٌة، بٌروت، ط
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 -ع-

  ،العالم والنص والنالد، ادورد سعٌد، ترجمة: عبد الكرٌم محفوظ منشورات اتحاد الكتاب العرب

 م.ٕٓٓٓ)د.ط(،دمشك، 

  هـ.ٗٓٗٔ، ٔهـ(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط8ٕٖالعمد الفرٌد، ابن عبد ربه االندلسً )ت 

  العمل واللؽة والمجتمع، الفلسفة فً العالم الوالعً، جون سٌرل، ترجمة: سعٌد الؽانمً، الدار

هـ، 7ٕٗٔ، ٔناشرون، منشورات االختبلؾ، المركز الثمافً العربً، ط –العربٌة للعلوم 

 م.ٕٙٓٓ

  العمل واللؽة والمجتمع، الفلسفة فً العالم الوالعً، جون سٌرل، ترجمة: صبلح إسماعٌل، المركز

 م.ٕٔٔٓ، ٔالمومً للترجمة، ط

 هـ، ٖٓٗٔ، ٔعلم أسالٌب البٌان، د. ؼازي ٌموث، دار االصالة للطباعة والنشر والتوزٌع، ط

 م.98ٖٔ

 ٌتر ارنست، ترجمة: سعٌد حسن بحٌري، علم اللؽة البراجمانً، األسس، التطبٌمات، المشكبلت، ب

 .ٕٗٔٓ )د.ط(،مكتبة زهراء الشرق،

  علم المعانً دراسة ببلؼٌة ونمدٌة لمسابل المعانً بسٌونً عبد الفتاح فٌود، مإسسة المختار للنشر

 م.  ٕ٘ٔٓهـ، ٖٙٗٔ، ٗوالتوزٌع، ط

 د.ت(.، مإسسة هنداوي للتعلٌم والثمافة،)د.ط(،عمرو بن العاص، عباس محمود العماد( 

 م.ٕٔٔٓ، ٔالعوامل الحجاجٌة فً اللؽة العربٌة، د. عز الدٌن الناجح، مكتبة عبلء الدٌن، ط 

 -ؾ -

 هـ(،تحمٌك:دمحم إبراهٌم سلٌم ،دار العلم والثمافة للنشر 9ٖ٘الفروق اللؽوٌة ،أبو هبلل العسكري )ت

 د.ت(.ٓوالتوزٌع ،الماهرة ،مصر،)د.ط(،

 اورٌكونً،، ترجمة: دمحم نظٌؾ، افرٌمٌا الشرق، المؽرب،  – فعل المول من الذاتٌة فً اللؽة، ن

 م.7ٕٓٓ

  ،م.9ٙٙٔهـ، 8ٖٙٔالفعل زمانه وابنٌته، د. إبراهٌم السامرابً، مطبعة العانً، بؽداد 

  د.ت(.ٕبٌن التمنٌة والتطور،رجاءعٌد،منشؤة معارؾ باألسكندرٌة ،طفلسفة الببلؼة(، 

  ًالفلسفة المعاصرة، د. الزواوي بؽورة، دار الطلٌعة الفلسفة واللؽة نمد المنعطؾ اللؽوي ف

 .ٕ٘ٓٓ، ٔلبنان، ط –للطباعة والنشر، بٌروت 

  ٔلبنان، ط –فن الممامات بٌن المشرق والمؽرب، د. ٌوسؾ نور عوض، دار الملم، بٌروت ،

ٔ979. 
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 ر، فن الممامات فً االدب العربً، عبد الملن مرتاض، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزاب

 .ٕط

  ،فنون النص وعلومه، فرانسو راسٌتً، ترجمة: ادرٌس الخطاب دار توبمال للنشر، الدار البٌضاء

 م.ٕٓٔٓ، ٔالمؽرب، ط

 إحسان عباس ،دار هـ(،تحمٌك:7ٙٗ)ت الصفدي فوات الوفٌات،دمحم بن شاكر الملمب بصبلح الدٌن

 م.97ٗٔ،ٔصادر ،بٌروت،ط

  حجاجٌة لتحلٌل الخطابات ،د.دمحم مشبال،دار كنوز المعرفة فً ببلؼة الحجاج،نحو مماربة ببلؼٌة

 م.ٕٙٔٓهـ،8ٖٗٔ،ٔللنشر والتوزٌع ،عمان،األردن ،ط

 هـ، ٖٓٗٔ، ٔفً الببلؼة العربٌة، علم المعانً، عبد العزٌز عتٌك، دار النهضة بٌروت، لبنان، ط

 م.9ٕٓٓ

 ٔلعربٌة للطباعة والنشر، طفً الببلؼة العربٌة، علم المعانً، محمود احمد نحلة، دار العلوم ا ،

 م.99ٓٔ

  ،فً التداولٌة الخطاب االدبً، المبادئ واالجراء، نواري سعودي بٌت الحكمة للنشر والتوزٌع

 م.9ٕٓٓ، ٔط

  فً اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تؤصٌلٌة فً الدرس العربً المدٌم، د. خلٌفة بوجادي، بٌت

 م.9ٕٓٓ، ٔالحكمة للنشر والتوزٌع، ط

 ٕلبنان، ط -حو العربً نمد وتوجٌه، د. مهدي المخزومً، دار الرابد العربً بٌروتفً الن ،

 م.98ٙٔ -هـ ٙٓٗٔ

 م.98ٙٔ، ٕفً النمد واالدب، إٌلٌا الحاوي، دار الكتاب اللبنانً، بٌروت، ط 

 م.ٖٕٔٓ، ٔفً تحلٌل الخطاب، د. حاتم عبٌد، دار ورد األردنٌة للنشر والتوزٌع، ط 

 98٘ٔ، ٕألدبٌة، حسٌن الواد، منشورات الجامعة، المؽرب، طفً مناهج الدراسات ا. 

 ٔفً نظرٌة الحجاج، دراسات وتطبٌمات، عبد هللا صولة، مسكلٌلٌانً للنشر والتوزٌع، ط ،

 م.ٕٔٔٓ

  فً نظرٌة الرواٌة، بحث فً تمنٌات السرد، عبد الملن مرتاض، المجلس الوطنً للثمافة والفنون

 واآلداب، الكوٌت.

 -ق -

 ر، آن رٌبول، ترجمة: عز الدٌن مجدوب، مراجعة: خالد س الموسوعً للتداولٌة، جان موشلموالما

 م.ٕٓٔٓمٌبلد، المركز الوطنً للترجمة: تونس، 
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  لضاٌا اللؽة العربٌة واللسانٌات الوظٌفٌة، بنٌة الخطاب من الجملة الى النص، احمد المتوكل، دار

 م.ٕٔٓٓاألمان، الرباط، 

 -ن -

 ًهـ(، تحمٌك: عبد المعٌن ٘ٔٗعلم الحروؾ، علً بن دمحم النحوي الهروي ) كتاب االزهٌة ف

 م.99ٖٔهـ، ٖٔٗٔالملوحً، مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشك، 

  ،هـ، 7ٕٓٔكتاب الساق على الساق فً ما هو الفارٌاق، فارس بن ٌوسؾ الشدٌاق، مدٌنة بارٌس

 م.8٘٘ٔ

 تحمٌك وشرح عبد السبلم دمحم هارون، مكتبة كتاب سٌبوٌه، ابً بشر عمرو بن عثمان بن لنبر ،

 .،)د.ط(،)د.ت(الخانجً بالماهرة

  كتاب علم االدب )علم االنشاء والعروض(، االب لوٌس شٌخو الٌسوعً، مطبعة اإلباء الٌسوعٌٌن

 م.897ٔ، ٕفً بٌروت، ط

 شري الكشاؾ عن حمابك ؼوامض التنزٌل، أبو الماسم محمود بن عمرو بن احمد جار هللا الزمخ

 هـ.7ٓٗٔ، ٖهـ(، دار الكتاب العربً، بٌروت، ط8ٖ٘)ت 

  هـ(، تحمٌك 9ٗٓٔالكلٌات، معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌة، أٌوب بن موسى الكفوي )ت

 م.998ٔعدنان دروٌش، دمحم المصري، مإسسة الرسالة، بٌروت، 

 ٔستانة العلمٌة،، ط، منصور فهمً، مطبعة الجوابب باالكنز الرؼابب. 

 

 -ل -

  ٖهـ(، دار صادر، بٌروت، ط7ٔٔلسان العرب، جمال الدٌن ابن منظور االفرٌمً )ت ،

 هـ.ٗٔٗٔ

 م.998ٔ، ٔاللسان والمٌزان والتكوثر العملً، د. طه عبد الرحمن، المركز الثمافً العربً، ط 

 ٌٌن، د. اللسانٌات التداولٌة فً الخطاب المانونً، لراءة استكشافٌة للتفكٌر التداولً عند المانون

مرتضى جبار كاظم، دار ومكتبة عدنان، بؽداد، ودار األمان، الرباط، ومنشورات االختبلؾ، 

 م.ٕ٘ٔٓهـ، ٖٙٗٔ، ٔالجزابر، ط

  لسانٌات التلفظ وتداولٌة الخطاب، حمو الحاج ذهبٌة، دار االمل للطباعة والنشر والتوزٌع، المدٌنة

 م.ٕٕٔٓ، ٕالجدٌدة، تٌزي وزو، ط

 احث فً التؤسٌس واالجراء، د. نعمان بو لرة، دار الكتب العلمٌة، بٌروت لسانٌات الخطاب، مب– 

 م.ٕٕٔٓ، ٔلبنان، ط
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  ،اللسانٌات الوظٌفٌة الممارنة، دراسة فً التنمٌط والتطوٌر، د. احمد المتوكل، دار العربٌة للعلوم

 م.ٕٕٔٓهـ، ٖٖٗٔ، ٔمنشورات االختبلؾ، دار األمان، ط

 ٕري، د. احمد المتوكل، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، بٌروت، طاللسانٌات الوظٌفٌة، مدخل نظ ،

 م.ٕٓٔٓ

 م.ٕٙٓٓ، ٘اللؽة العربٌة معناها ومبناها، د. تمام حسان، عالم الكتب، ط 

  ،م.ٕٔٓٓاللؽة والخطاب، عمر امكان، افرٌمٌا الشرق 

  .ٌوبٌل عزٌز، اللؽة والمعنى والسٌاق، جون النٌز، ترجمة: د. عباس صادق الوهاب، مراجعة: د

 م.997ٔ، ٔدار الشإون الثمافٌة العامة، بؽداد، ط

 

 -م -

  مبادئ التداولٌة فً تحلٌل الخطاب الشرعً عند األصولٌٌن، د. محمود طلحة عالم الكتب الحدٌث

 م.ٕٗٓٓ، ٔاألردن، ط –للنشر والتوزٌع، عمان 

  ـ(، تحمٌك احمد الحوفً، ه7ٖٙالمثل السابر فً ادب الكاتب والشاعر، ضٌاء الدٌن بن االثٌر )ت

 .،)د.ط(،)د.ت(بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع، الماهرة

  هـ(، تحمٌك دمحم فإاد سزكٌن، مكتبة 9ٕٓمجاز المرآن، أبو عبٌدة معمر بن المثنى البصري )ت

 هـ.8ٖٔٔالخانجً، الماهرة، 

  هـ(، تحمٌك: دمحم محًٌ الدٌن عبد 8ٔ٘مجمع االمثال، أبو الفضل احمد بن دمحم المٌدانً )ت

 لبنان،)د.ط(،)د.ت(. –مٌد، دار المعرفة، بٌروت الح

 .)مجمع البحرٌن، الشٌخ ناصٌؾ الٌازجً، دار صادر، بٌروت )د. ط(، )د. ت 

  هـ(، دراسة وتحمٌك: زهٌر عبد المحسن سلطان، مإسسة 9ٖ٘مجمل اللؽة، احمد بن فارس )ت

 م.98ٙٔهـ، ٙٓٗٔ، ٕالرسالة، بٌروت، ط

 مٖٕٔٓ  ،ٔار الكتاب الجدٌد المتحدة، طمحاضرات فً فلسفة اللؽة، د. عادل فاخوري، د. 

 ٔالمحاور، مماربة تداولٌة، د. حسن بدوح، عالم الكتب الحدٌث، اربد، األردن، ط ،ٕٕٓٔ. 

 هـ(،اعتنى به وأضاؾ زٌاداته :دمحم عثمان ٖٓٓٔمحٌط المحٌط،المعلم بطرس البستانً )ت

 ،)د.ت(،)د.ط(.،دارالكتب العلمٌة 

 هـ.ٔٔٗٔ، ٔمختصر المعانً، سعد الدٌن التفتازانً، دار الفكر، ط 

  ،مدخل الى اللسانٌات التداولٌة، الجٌبلنً دالش، ترجمة: دمحم ٌحٌاتن، دٌوان المطبوعات الجامعٌة

 .98ٙٔ)د.ط(،الجزابر، 
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 مة والتؤوٌل فرانشٌسكوا ٌوس راموس، ولٌة، مبدأ التعاون ونظرٌة المبلءمدخل الى دراسة التدا

 م.ٕٗٔٓ، ٔاق، طترجمة: ٌحٌى حمداي، دار نٌبور للطباعة والنشر والتوزٌع، العر

  مدخل الى علم لؽة النص، روبرت دي بوجراند، ترجمة: الهام أبو ؼزالة، علً الحمد، مكتبة

 م.99ٕٔهـ، ٖٔٗٔالتربٌة، نابلس، مطبعة دار الكاتب، سٌمرامٌس، 

  ،م.9ٙ7ٔالمدخل لدراسة الشرٌعة اإلسبلمٌة، عادل زٌدان، مطبعة العانً، بؽداد 

 سة اللؽة والنحو، د. مهدي المخزومً مكتبة ومطبعة مصطفى مدرسة الكوفة ومنهجها فً درا

 م.9٘8ٔهـ، 77ٖٔ، ٕالبابً الحلبً وأوالده بمصر، ط

 ،د.ط(،المرتجل فً شرح الجمل، أبو دمحم عبد هللا احمد بن الخشاب، تحمٌك ودراسة، علً حٌدر( 

 م.97ٕٔهـ، 9ٕٖٔدمشك، 

 ٔمد المتوكل دار الكتاب الجدٌدة، طمسابل النحو العربً فً لضاٌا الخطاب الوظٌفً، د. اح ،

 م.9ٕٓٓ

 الى رسول هللا )صل هللا علٌه واله وسلم(، مسلم  عن العدل المسند الصحٌح المختصر بنمل العدل

هـ(، تحمٌك دمحم فإاد عبد البالً، دار احٌاء ٕٔٙبن الحجاج أبو الحسن المشٌري النٌسابوري )ت 

 التراث العربً، بٌروت، )د. ط(، )د. ت(.

 ٔلبنان، ط –لمشٌرات الممامٌة فً المرآن، د. منى الجابري، دار االنتشار العربً، بٌروت ا ،

 م.ٖٕٔٓ

 ،ً9ٕٓٓ )د.ط(،المشٌرات الممامٌة فً اللؽة العربٌة، نرجس بادٌس، مركز النشر الجامع. 

  المصطلحات األساسٌة فً اللسانٌات وتحلٌل الخطاب، دراسة معجمٌة، د. نعمان بولرة، عالم

 م.9ٕٓٓهـ،9ٕٗٔ، ٔاألردن، ط –المً، عمان تب الحدٌث، وجدار للكتاب العالك

 م.8ٕٓٓ، ٔالمضمر، اورٌكٌونً، ترجمة: رٌتا خاطر، المنظمة العربٌة للترجمة: بٌروت، ط 

  هـ(، تحمٌك: عبد الحمٌد 79ٕالمطول فً شرح تخلٌص مفتاح العلوم، سعد الدٌن التفتازانً )ت

 بٌروت، لبنان،)د.ت(. دار الكتب العلمٌة،هنداوي، 

  ،ًالمظاهر اللؽوٌة للحجاج، مدخل الى الحجاجٌات اللسانٌة، رشٌد الراضً، المركز الثمافً العرب

 م.ٕٗٔٓ، ٔط

 ٔراث العربً، بٌروت، لبنان، طمعانً النحو، د. فاضل صالح السامرابً، دار احٌاء الت ،

 .م7ٕٓٓ

 د. مهدي هـ(، تحمٌك:7ٌٓٔدي )ت حمد الفراهمعجم العٌن، أبو عبد الرحمن الخلٌل بن ا

 ٌم السامرابً، دار ومكتبة الهبلل،)د.ط(،)د.ت(.المخزومً، د. إبراه

 م.8ٕٓٓهـ، 9ٕٗٔ، ٔمعجم اللؽة العربٌة المعاصرة، احمد مختار عمر، عالم الكتب، ط 
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 ٔمعجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها، د. احمد مطلوب، الدار العربٌة للموسوعات، ط ،

 م.ٕٙٓٓهـ، 7ٕٗٔ

 ٔمعجم المصطلحات التعبٌرٌة، دمحم وحروج، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعبلمً، ط. 

  ،المعجم الوافً فً أدوات النحو العربً، علً توفٌك الحمد، ٌوسؾ الزعبً، دار االمل، اربد

 م.99ٖٔاألردن، 

 معجم تحلٌل الخطاب، باترٌن شارودو، دومٌنٌن منؽنو، ترجمة: عبد المادر المهٌري، حمادي 

 م.8ٕٓٓصمود، المركز الوطنً، للترجمة، تونس، 

  المعنى فً لؽة الحوار، مدخل الى البراجمانٌة )التداولٌة(، جٌنً توماس ترجمة: د. نازن إبراهٌم

 م.ٕٓٔٓهـ، ٖٔٗٔ، ٔعبد الفتاح، دار الزهراء، الرٌاض، ط

 مٌة للطباعة والنشر والمناظرات، عنً بها، د: دمحم حسان الطٌان، دار البشابر اإلسبل المفاخرات

 م.ٕٓٓٓهـ، ٕٔٗٔ، ٔوالتوزٌع، ط

  هـ(، ضبطه وكتب هوامشه وعلك علٌه: نعٌم زرزور، دار الكتب ٕٙٙمفتاح العلوم السكاكً )ت

 م.987ٔهـ، 7ٓٗٔ، ٕلبنان، ط –العلمٌة، بٌروت 

 ،ًالمفردات فً ؼرٌب المرآن، الراؼب االصفهانً، ضبط: هٌثم طعمً، دار احٌاء التراث العرب 

 م.8ٕٓٓ، 8ٕٗٔ، ٔبٌروت، لبنان، ط

  المفصل فً علوم الببلؼة العربٌة، المعانً والبٌان والبدٌع، أ. د: عٌسى علً العاكوب، منشورات

 م.ٕٓٓٓهـ، ٕٔٗجامعة حلب، 

 .ًالمماربة التداولٌة، فرانسواز ارمٌنكو، ترجمة: سعٌد علوش مركز االنماء الموم 

  ،ه،.ٖٖٓٔاستنبول، مطبعة احمد كامل، ممامات الحنفً وابن نالبا وؼٌرهما 

 الفٌزانً، الدار  هـ(، تحمٌك عبد العزٌز9ٔٔممامات الورؼً ورسابله، دمحم احمد الورؼً )ت

 التونسٌة للنشر،)د.ت(.

  ،الممامات والتلمً، بحث فً أنماط التلمً لممامات الهمذانً فً النمد العربً الحدٌث، نادر كاظم

 م.ٖٕٓٓ، ٔلنشر، بٌروت، طالمإسسة العربٌة للدراسات وا

  الممامات، السرد، واالنساق الثمافٌة، عبد الفتاح كلٌوط، ترجمة: عبد الكرٌم الشرلاوي، دار

 م.ٕٔٓٓ، ٕتوبمال، الدار البٌضاء، المؽرب، ط

 97ٙٔ، ٗالممامة، شولً ضٌؾ، دار المعارؾ، مصر، ط. 

 ٕباشا، مطبعة المدارس الملكٌة، ط الممامة الفكرٌة السنٌة فً المملكة الباطنٌة، عبد هللا فكري ،

 ه،.9ٕٓٔ
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  ٌمة، الماهرة، هـ(، تحمٌك: دمحم عبد الخالك عض8ٕ٘الممتضب، أبو العباس بن ٌزٌد المبرد )ت

 م.99ٗٔهـ، ٘ٔٗٔ

  ،م.998ٔالملفوظٌة، جان سٌرفونً، ترجمة: لاسم الممداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب 

 ٌة لمسابل علم المعانً، د. عبد العزٌز عبد المعطً عرفة، من ببلؼة النظم العربً، دراسة تحلٌل

 م.98ٗٔهـ، ٘ٓٗٔ، ٕعالم الكتب، بٌروت، ط

  منهاج البلؽاء وسراج األدباء ،أبً الحسن حازم المرطاجنً ،تحمٌك:دمحم الحبٌب بن خوجة ،الدار

 م.8ٕٓٓ،ٖالعربٌة للكتاب بتونس،ط

 ٌث، د. علً زوٌن سلسلة كتب شهرٌة، دار منهج البحث اللؽوي بٌن التراث وعلم اللؽة الحد

 م.98ٙٔ، ٔالشإون الثمافٌة العامة، بؽداد، ط

  ،موسوعة التارٌخ اإلسبلمً، العصر العثمانً، مفٌد الزٌدي، دار أسامة للنشر والتوزٌع، األردن

 .9ٕٓٓعمان، )د. ط(، 

 -ن -

 هـ(، تحمٌك: 8ٔ٘هٌلً )ت نتابج الفكر فً النحو، أبو لاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن احمد الس

 م.99ٕٔ، ٔعادل احمد عبد الموجود، علً دمحم معوض، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط

 ،)م.97٘ٔالنحو المصفى،دمحم عٌد،دار نشر الثمافة ،)د.ط 

  النحو الوافً مع ربطه باألسالٌب الرفٌعة والحٌاة اللؽوٌة المتجددة،عباس حسن ،مكتبة

 م.7ٓٓهـ،8ٕٗٔ، ٔالدمحمي،بٌروت،لبنان،ط

 م.989ٔهـ، 9ٓٗٔ، ٔالنداء فً المرآن واللؽة، د. احمد دمحم فارس، دار الفكر اللبنانً، ط 

  االزهر الزناد، المركز الثمافً العربً، بٌروت، النص، بحث ما ٌكون به الملفوظ نًصانسٌج ،

 .99ٖٔ، ٔط

  ،م.998ٔهـ، 8ٔٗٔ، ٔترجمة: تمام حسان، طالنص والخطاب واالجراء، روبرت دي بوجراند 

  النص والسٌاق، استمصاء البحث فً الخطاب الداللً والتداولً، فان داٌن، ترجمة: عبد المادر

 لنٌنً، افرٌمٌا الشرق، المؽرب )د. ط(، )د. ت(.

  النظرٌات الشعرٌة )بناء لؽة الشعر، اللؽة العلٌا(، جون كوٌن، ترجمة: وتمدٌم وتعلٌك: د. احمد

 م.ٕٓٓٓ، ٗدروٌش، دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، الماهرة، ط

  ،ًالنظرٌات اللسانٌة الكبرى من النحو الممارن الى الذرابعٌة، ماري آن بافو، جورج الٌاسرفان

 م.ٕٕٔٓ، ٔترجمة: دمحم الراضً، المنظمة العربٌة للترجمة، ط
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 اوستن، ترجمة: عبد المادر لٌنٌنً، افرٌمٌا نظرٌة أفعال الكبلم العامة، كٌؾ تنجز األشٌاء بالكبلم ،

 م.99ٔٔالشرق 

  نظرٌة األفعال الكبلمٌة بٌن فبلسفة اللؽة المعاصرٌن والببلؼٌٌن العرب، طالب سٌد هاشم

 م.99ٗٔالطباطبابً، مطبوعات جامعة الكوٌت، 

 .محمود عكاشة،  النظرٌة البراجماتٌة اللسانٌة )التداولٌة(، دراسة المفاهٌم والنشؤة والمبادئ، د

 م.ٖٕٔٓ، ٔمكتبة اآلداب، الماهرة، ط

 م.ٖٕٔٓ، ٔنظرٌة التلوٌح الحواري، د. هشام عبد هللا الخلٌفة، مكتبة لبنان، ناشرون، ط 

 ر دٌدري ولسون، ترجمة: هشام ة فً التواصل واالدران، دان سبٌربنظرٌة الصلة او المناسب

 م.ٕٙٔٓ، ٔروؾ، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، طإبراهٌم عبد هللا الخلٌفة، مراجعة: فراس عواد مع

  ،ًنظرٌة الفعل الكبلمً بٌن علم اللؽة الحدٌث والمباحث اللؽوٌة فً التراث العربً واإلسبلم

 م.7ٕٓٓ، ٔناشرون، ط –هشام عبد هللا الخلٌفة، مكتبة لبنان 

 د رباح، الهٌؤةهـ، نبٌل خالًٙ٘ٙ، ر فً تراث العرب النمدي حتى نهاٌة العصر العباسنمد النث 

 المصرٌة العامة للكتاب، الماهرة )د. ط(.

 

 -هـ  -

  هـ(، تحمٌك: عبد الحمٌد 9ٔٔهمع الهوامع فً شرح جمع الجوامع، جبلل الدٌن السٌوطً )ت

 .،)د.ت(هنداوي، المكتبة التوفٌمٌة، مصر

 

 -و -

 ٔصادر،بٌروت  ،طهـ(،تحمٌك:احسان عباس،دار 8ٔٙوفٌات األعٌان،ابن خلكان البرمكً)ت 

 م.99ٗٔ،

  هـ(، تحمٌك وشرح: عبد السبلم دمحم هارون، ٕٕٔولعة صفٌن، نصر بن مزاحم المنمري )ت

 هـ. 8ٕٖٔ، ٔالمإسسة العربٌة الحدٌثة للطبع والنشر والتوزٌع، ط

 -ي -

  هـ(، تحمٌك: مفٌد دمحم لمٌحة، دار 9ٌٕٗتٌمة الدهر، عبد الملن بن دمحم أبو منصور الثعالبً )ت

 م.98ٖٔ، ٔلبنان، ط–الكتب العلمٌة، بٌروت 
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 الجامعٌة الرسائل واالطارٌح

  آفات النفس كما ٌصورها المرآن الكرٌم، دراسة موضوعٌة، "رسالة ماجستٌر"، نعٌمة عبد هللا

 م.8ٕٓٓالبرش، كلٌة أصول الدٌن، الجامعة اإلسبلمٌة، ؼزة، 

 ( "أطروحة دكتوراه"، احمد شنٌشل مساعد، هـٓٙٗتفسٌر التبٌان للطوسً )تبعاد التداولٌة فً األ

 م.7ٕٔٓكلٌة اآلداب، الجامعة المستنصرٌة، 

  ًنهج الببلؼة "أطروحة دكتوراه"، سٌرى خلؾ سمٌر دٌوان السعٌدي، كلٌة االبعاد التداولٌة ف

 م.ٕٙٔٓالتربٌة، الجامعة المستنصرٌة، 

 دمحم لاسم دمحم، كلٌة االداب، االستلزام الحواري فً خطاب المسٌرة الحسٌنٌة "رسالة ماجستٌر ،"

 م.8ٕٔٓجامعة البصرة، 

  ،األفعال الكبلمٌة فً المرآن الكرٌم، سورة البمرة، دراسة تداولٌة "أطروحة دكتوراه"، دمحم مدور

 م.ٕٗٔٓهـ، ٖ٘ٗٔجامعة الحاج لخضر، باتنة، كلٌة اآلداب، الجزابر، 

  هنة "أطروحة دكتوراه"، جامعة مولود تداولٌة الخطاب السردي بٌن المدٌم والحدٌث، د. حمون

 م.ٕٗٔٓمعمري، تٌزي وزو، كلٌة اآلداب، الجزابر، 

  أطروحة دكتوراه"، شٌتر رحٌمة، جامعة" ً تداولٌة النص الشعري، جمهرة اشعار العرب نموذجا

 م.9ٕٓٓ – 8ٕٓٓالحاج لخضر باتنة، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، الجزابر، 

 ه(، دراسة فً البعد التداولً 7ٓٔٔعترة الطاهرة فً البرهان للبحرانً )ت التفسٌر المؤثور عن ال

 م.9ٕٔٓ"أطروحة دكتوراه"، واثك ؼالب هاشم، كلٌة االداب، الجامعة المستنصرٌة، 

  ،جمالٌات التشكٌل الببلؼً فً الممامات العثمانٌة "أطروحة دكتوراه"، مجدي عاٌش عودة او لحٌة

 م.7ٕٔٓ -هـ 8ٖٗٔالجامعة اإلسبلمٌة، ؼزة، 

 البن الممنع، مماربة تداولٌة "رسالة ماجستٌر"، سارة لخطاب السردي فً كتاب كلٌلة ودمنة ا

 م.ٖٕٔٓ -هـ ٖٗٗٔلطاؾ، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلٌة اآلداب واللؽات، لسم اللؽة العربٌة، 

 الخطاب المسرحً ً اللؽة العربٌة الخطاب تمثٌل للعالم، دراسة فً بعض الظواهر التداولٌة ف

-99ٙٔنموذجاً، عمر بلخٌر "رسالة ماجستٌر"، جامعة الجزابر معهد اللؽة العربٌة وآدابها، إ

 م.997ٔ

  سٌاق الحال فً الفعل الكبلمً، مماربة تداولٌة، "أطروحة دكتوراه"، سامٌة بن ٌامنة، كلٌة اآلداب

 م.ٕٕٔٓ – ٕٔٔٓهـ، ٖٖٗٔ – ٕٖٗٔواللؽات والفنون، جامعة وهران، الجزابر، 
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  لراءة الشعر الجاهلً فً ضوء نظرٌات الحجاج "أطروحة دكتوراه"، نابلس صبلل هٌول

 م.ٕٗٔٓالتمٌمً، كلٌة التربٌة، جامعة كرببلء، 

  المصدٌة والتؤوٌل فً العربٌة "اطروحه دكتوراه"، مرتضى هاتؾ برٌهً، كلٌة اآلداب، جامعة

 م.8ٕٔٓهـ، 9ٖٗٔالمادسٌة، 

 ر البً حٌان التوحٌدي، دراسة فً ضوء تداولٌات الخطاب "أطروحة كتاب البصابر والذخاب

 م.ٕٕٓٓهـ، ٔٗٗٔدكتوراه"، عذراء سعٌد عبد، كلٌة اآلداب، جامعة المادسٌة، 

  كتب المجالس األدبٌة، دراسة تداولٌة "أطروحة دكتوراه"، ماجد ناصر حسٌن كلٌة اآلداب، جامعة

 م.ٕٕٓٓالمادسٌة، 

  ًشرح السٌرافً على كتاب سٌبوٌه "رسالة ماجستٌر"، عمار احسان عبد المماربات التداولٌة ف

 م.ٖٕٔٓهللا، كلٌة التربٌة، جامعة المادسٌة، 

  ممامات بدٌع الزمان الهمذانً، دراسة تداولٌة "أطروحة دكتوراه"، كرفاوي بن دومة، كلٌة اللؽة

 م.7ٕٔٓواالدب العربً والفنون، الجزابر، 

  أطروحة المكون التداولً فً نظرٌة" ً اللسانٌة العربٌة، ظاهرة االستلزام التخاطبً انموذجا

 م.ٕٕٔٓدكتوراه"، لٌلى كادة، كلٌة اآلداب واللؽات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزابر، 

 

 وثـــــــالبح

 ( ٌونٌو، 9ٕٗآلٌات التداولٌة فً تحلٌل الخطاب، عبد المادر عواد، مجلة البٌان، الكوٌت، العدد ،)

 م.ٕٔٔٓ

  األداة حتى فً الصحٌحٌن، دراسة نحوٌة تطبٌمٌة، حسٌن الحكمً، مجلة جامعة ام المرى لعلوم

 هـ.8ٕٗٔ، ذي الحجة 9ٔ، المجلد ٖٗالشرٌعة واللؽة العربٌة وآدابها، العدد 

 (، ٕ، العدد )االستدالل الحجاجً التداولً والٌات اشتؽاله، رضوان الرلبً، مجلة عالم الفكر

 م،دٌسمبر.ٕٔٔٓ(، ٓٗالمجلد )

  االستراتٌجٌة التوجٌهٌة فً سورة مرٌم دراسة فً ضوء تداولٌات الخطاب، د. لمى عبد المادر

 م.7ٕٔٓ(، ٕٗخنٌاب، مجلة الرن للفلسفة واللسانٌات والعلوم االجتماعٌة، العدد )

  ،ًاالشارٌات التداولٌة فً شعر احمد مطر، عبد الؽفار فتاح حسن، أ: دلخوش جار هللا دزهب

twejer, soran. Edu. Iq. 

  اشارٌة البنى المطلمة، د. لطٌؾ حاتم الزاملً، مجلة المادسٌة فً اآلداب والعلوم التربوٌة، العدد

 م.9ٕٓٓ(، 8(، المجلد )9ٔ)
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 هبً، م. م.األفعال الكبلمٌة التعبٌرٌة النفسٌة فً المصص المرآنً، د. دلخوش جار هللا حسٌن دز 

 م.ٕٙٔٓهـ، 7ٖٗٔ(، ٙٔٔسوزان رضا عزٌز، مجلة اآلداب العدد )

 98ٙٔ(، ٖ(، السنة )٘الطة، ٌوسؾ عبمري، مجلة دراسة أدبٌة، العدد )االلناع والمؽ. 

  ًالبراؼماتٌة وعلم التراكٌب باالستناد الى امثلة عربٌة، عثمان بن طالب، الملتمى الدولً الثالث ف

مركز الدراسات واألبحاث االلتصادٌة واالجتماعٌة، تونس، اللسانٌات، الجامعة التونسٌة، 

 م.98٘ٔ

  البعد التداولً للسخرٌة فً الخطاب المصصً الجزابري، د. حمو الحاج ذهبٌة، مجلة األثر، العدد

(7 ،)ٕٖٓٔ. 

 ( العدد ٗ٘بنٌة الخطاب السردي، حسناء بنسلٌمان، مجلة عبلمات، جدة السعودٌة، المجلد ،)

 م.ٌٕٗٓٓسمبر هـ، دٕ٘ٗٔ(، ٗٔ)

 ش جار هللا حسٌن، مجلة جامعة ٌر والتباعد بٌن المدماء والمحدثٌن، مماربة تداولٌة د. لخدوالتؤش

 م.ٕ٘ٔٓ(، ٕ(، العدد )ٖ، المجلد )زاخو

  ،ًالتجرٌب وانفتاح النص فً ممامات بدٌع الزمان الهمذانً "بحث"، د. لمٌاء عبد الحمٌد الماض

 م.ٕٕٓٓدٌسمبر،  –(، أكتوبر 7٘(، العدد )ٌٔؾ، المجلد )مجلة كلٌة اآلداب، جامعة بنً سو

 (، 9ٔثمافة، العدد )تحلٌل الخطاب المسرحً فً ضوء النظرٌة التداولٌة، عمر بلخٌر، مجلة ال

 .م9ٕٓٓابرٌل، 

 ((، لٌندة شك نموذًجاتداولٌة االشارٌات فً الخطاب النهضوي عند مالن بن بنً ))مجالس دم

 (.9(، العدد )٘م، المجلد )8ٕٔٓن لٌاس، مجلة أبو لٌوس، جوا

  تعدد المصود فً المحادثة المرآنٌة، لراءة تداولٌة فً لصة إبراهٌم )علٌه السبلم(، أ. د: لمى عبد

 م.ٕٕٓٓهـ، ٔٗٗٔ(، ربٌع ٔٗالمادر خنٌاب، مجلة المصباح، العدد )

 أ. م. جاجً انموذًجاسبلم( االستفهام الحالحجاج تمنٌة دعابٌة فً مناجٌات االمام السجاد )علٌه ال ،

 م.7ٕٔٓ(،ٔانٌة، المجلد العشرون، العدد )د: لمى عبد المادر خنٌاب، مجلة المادسٌة للعلوم اإلنس

 

 أ: حورٌة رزلً، مجلة التربوي، الحدٌث النبوي انموذًجا خصابص الدرس التداولً فً الخطاب ،

 خٌضر، بسكرة، الجزابر، كلٌة اآلداب واللؽات، العدد الرابع عشر والخامس عشر، جامعة دمحم

 م.ٕٗٔٓجوان 

 سمٌة حسٌن حسن علٌان، مجلة تحلٌل، الممامات الحرٌرٌة نموذًجاالخطاب التداولً فً الممام وال ،

 م.ٕٕٓٓ(، ٖٕالتراث، العدد )
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  خطاب الملطفات الدعابٌة، دراسة تداولٌة، د. رجاء احمد ال بهٌش، مجلة المستنصرٌة للدراسات

 م.ٖٕٔٓحزٌران (، ٕٗالعدد )العربٌة والدولٌة، 

  خطابٌة الشعر عند الخوارج فً العصر االموي، لطري بن الفجاءة انموذجاً د. ؼٌثاء لادرة، باسل

نزٌها، مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة، سلسلة االداب والعلوم اإلنسانٌة، المجلد 

 م.ٕ٘ٔٓ(، ٙ(، العدد )7ٖ)

  ،مٌمٌة مدح االمام زٌن العابدٌن )علٌه السبلم(، انموذجاً، فاتن فاضل الخطابٌة فً شعر الفرزدق

 م.8ٕٔٓ(، 8(، العدد )ٕٙكاظم، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانٌة المجلد )

  ،دراسة األفعال الكبلمٌة فً المرآن الكرٌم، مماربة تداولٌة، أبو فرومة حكٌمة، مجلة الخطاب

 م.ٖٕٓٓد الثالث، ماٌس، جامعة مولود معمري، تٌرنً وزو، العد

  داللة الفعل الكبلمً فً الخطاب المانونً بٌن البنٌة الممولٌة والكفاٌة االنجازٌة، أ. م. د: دمحم عبد

(، العدد الثانً ٕٓلد )مشكور، م. د: مرتضى جبار كاظم، مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة، المج

 .ٕٗٔٓوالثمانون،

 دٌعً "بحث"، رخروخ عبد المجٌد، مجلة جسور المعرفة، فً الخطاب الممامً الب الراوي متكلًما

 .ٕٕٔٓ(، مارس ٔ(، العدد )7لمجلد )

 ( مجلد ،)(، العدد 8ٕفً تداولٌات المصد، ادرٌس ممبول، مجلة النجاح لؤلبحاث )العلوم اإلنسانٌة

 م.ٕٗٔٓ(، 9٘)

 د. زٌن الرجال المصدٌة فً النص االدبً، دراسة لسانٌة، مٌلود مصطفى عاشور، د. اٌاد عبد هللا ،

 م.ٕ٘ٔٓعبد الرزاق، مجلة الرواق، جامعة لندن المفتوحة، السنة األولى، العدد األول، 

  هـ(، دراسة تداولٌة، أ. م. د. رحٌم كرٌم 7ٕٓلواعد التخاطب اللسانً فً معانً المرآن للمراء )ت

واإلنسانٌة، جامعة بابل، الشرٌفً، زٌنب عادل محمود الشمري، مجلة كلٌة اآلداب للعلوم التربوٌة 

 م.7ٕٔٓ(، نٌسان، ٕٖالعدد )

 الحاج ذهبٌة،  ٌن الخطاب فً التواصل الخطابً، حمولوانtevue. Ummto. Dz. 

 ،جامعة مولود معمري )تٌزي المٌمة الحجاجٌة ألسلوب المصر، محمود طلحة، مجلة الخطاب

 م.8ٕٓٓ(، ٖالجزابر، العدد ) وزو(،دار األمل ،

  ًخطاب الربٌس المصري دمحم انور السادات فً الكنسٌت اإلسرابٌلً، عماد شعٌر، مبدأ التؤدب ف

 م.ٕٕٓٓ(، جانفً ٘ٔ(، المجلد )ٔمجلة الخطاب، العدد )

  مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولٌة فً اللؽة العربٌة ،الخطاب المسرحً نموذًجا،عمر

 م.ٕٓٓٓدٌسمبر،-(،ماي٘ٔ-ٗٔبلخٌر ،إنسانٌات ،العدد)



 ..................................................................................................... المصادر
 

ٕٓٗ 
 

 ر فً المصص المرآنً، مثال من رحلة موسى )علٌه السبلم(، مع العبد الصالح صاحب أبو المضم

 .ٕ٘ٔٓ(، ٖ٘(، العدد )ٓٔجناح، مجلة الكلٌة اإلسبلمٌة الجامعة، المجلد )

  المفارلات واس الحوار، احسان الباهً، مجلة التواصل اللسانً مخبر المركز الوطنً للبحث

 .99ٗٔ(، 9العلمً، العدد )

 وم الحجاج عند بٌرلمان وتطوره فً الببلؼة المعاصرة، دمحم سالم ولد دمحم األمٌن، عالم الفكر، مفه

 م.ٕٓٓٓ(، ٌناٌر مارس، ٖ(، العدد )8ٕالكوٌت، المجلد )

  "ًالمماربة النمدٌة التداولٌة للنص االدبً التراثً "الممامة المرٌضٌة لبدٌع الزمان الهمذانً نموذجا

 م.9ٕٔٓ(، ٙ(، العدد )7ٕبابل للعلوم اإلنسانٌة، المجلد ) دالل وشن، مجلة جامعة

 الزمان الهمذانً نموذجاً،  المماربة النمدٌة التداولٌة للنص االدبً التراثً، الممامة المرٌضٌة لبدٌع

 م.9ٕٔٓ(، ٙ(، العدد )7ٕوشن، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانٌة، مجلد )دالل 

  النحاة والببلؼٌٌن العرب المدماء، د. اسٌل سامً امٌن، مجلة دراسات النداء بٌن التداولٌة واراء

 م.ٕٕٔٓإسبلمٌة معاصرة، العدد السادس، السنة الثالثة، 

 وجٌنات منصور مصطفى، مجلة األثر، العدد  لكبلم فً الخطاب التخٌلً بٌن سٌرلنظرٌة أفعال ا

 الخاص: اشؽال الملتمى الدولً الرابع فً تحلٌل الخطاب.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

 

The deliberative approach represents a new trend that has been 

imposed for the time being in the modern language lesson to reveal new 

and modern perspectives in language use and study. The choice to 

examine this approach was in one of our Arabic literature codes, 

namely, the art of mattresses, which is limited to the Ottoman era. I have 

concluded the study to discuss the principle of dialogue and the ways in 

which the principle of cooperation is spoken, as well as the principles of 

criticism and understanding. Chapter III presents the achievements of 

verbal acts in two ways to monitor these achievements: Direct words 

classified by Circus 

And the second: The fourth chapter, the final chapter, was devoted to 

the study of pilgrims in the Code. Each of the four chapters of the 

dissertation was preceded by an introduction to the subject to be 

studied, followed by a conclusion, which included the most important 

findings of the research and obtained by a list of the main sources and 

references from which the research benefited and which varied between 

ancient, modern and translated books, letters and translations  

In conclusion, I put this modest effort in your hands. If it is right, it is 

God's good luck. If I make a mistake, it is my self and my belief that I 

have striven with all my energy, and God is good, and thank God, Lord 

of both worlds. 
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