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 افتتاحية العدد

 .... وبعد ,والمرسمين النبيين خاتم عمى وأسمم وأصمي ,العالمين رب اهلل أحمد

 العممية مجمتكم من األول العدد إصدار فرصة أنتيز أن يسعدني :الكرام السادة فأييا
ودالليا  تركيبياو  اصوتيالمغات  ةبدراس تعنى والتي( العمميةو  اإلنسانية غاتالم كمية مجمة) المحكمة
 بمدنا يحفظ وأن واالستقرار األمن بنعمة جميعا عمينا يمن أن وجل عز مولىال سائَّل ؛ألحيكم
 رسالتيا العممية المجمة ىذه تبدأ أن يسعدني كما ..,وسوء مكروه كل من المسممين بَّلد وسائر
 ,والعممية نسانيةاإل مغاتال في والدراسات األبحاث من بمجموعة ةوالثقافي والمعرفية العممية

 .قرائيا جميور عند مقبوال يكون الذي الوجو عمى برسالتيا تنيضو 

 احترام كل ليم نكنلقد حرصت ىيئة تحرير المجمة عمى تمبية طمبات القراء الكرام الذين 
 اإلضافات وأدق ,البحث العممي أساليب أفضل إلى لمتوصل الصدد ىذا في ونجتيد ,وتقدير

 .والعممية إلنسانيةاالمغات  مختمف في العممية

 المتميزة البحوث خَّلل من ,موصوال بيننا الود يبقى أن الدوام عمى نأمل: الكرام السادة
 تمر التي الظروف ىذه في والسيما ,الصادقة والنصائح ,اليادفة والموضوعات ,الجادة والدراسات

 ويرزقنا ,جميعا ومسعانا خطانا والخير الحق عمى ويسدد ,وفينا فيكم اهلل وليبارك ,ليبيا بمدنا بيا
 .القادم العدد في نمتقي وحتى, واآلخرة الدنيا في الحسن القبول

  إميان فرج أبوحجر. أ                                                                                        

 اجمللة حتريرمدير                                                                                           
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 املرقب جامعة  -اللغات بكلية تعريف

َأحمدَمحمدَالالفيأ.ََبقمم6َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 عميد كمية المغات                                                                
َلممجمة المشرف العام                                                                

رك رئيس وأعضاء مجمس جامعة المرقب المحترمون أىمية التعميم بمختمف مشاربو, يد

وذلك لما لو من دور أساس في تقدم اإلنسان, وتنمية قدراتو التواصمية مع مختمف الشعوب 

ذا كانت  نتاجيم الفكري, ونقل ما يخدم المسيرة التنموية. وا  األخرى لَّلطَّلع عمى عموميم, وا 

النتاج الفكري العممي, فمن جية كان لتعميم وتعّمم الّمغات أىمية لفيم ذلك المغة ىي وعاء ىذا 

دراك عمومو, إاّل أن ذلك من جية أخرى, سيكون في ظل عصر العولمة والثورة  النتاج وا 

الرقمية مطمب أساس في تطوير كل ما يخدم التنمية المستدامة, وتحقيق التَّلحم الثقافي 

ذا الوطن وشعوب العالم, وعميو فقد اىتمت جامعة المرقب بإنشاء والتواصل البناء بين أبناء ى

كمية متخصصة في المغات عمى أسس نظرية عممية, وبالتالي.. يحق لنا في كمية المغات 

بكل منظومتيا, أن نكون جسر المعرفة لَّلطَّلع وفيم األوعية العممية والفكرية العالمية 

لفاعمة في النتاج المعرفي اإلنسان, ليذا تعد كمية المختمفة ومن ثم نقميا لموصول لممشاركة ا

المغات النافذة التي تطل منيا جامعة المرقب عمى لغات العالم وثقافاتو. وىي في الواقع قناة 
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مكاناتيا  حقيقية لدولة ليبيا لمتواصل والحوار مع العالم أجمع انطَّلقا من موقعيا الجغرافي وا 

 االقتصادية. 

الكمية حاليا نحو تفعيل دورىا في التواصل الحضاري إلى جانب من ىذا المنطمق تتجو 

الميمة األساسية في توفير برامج تعميم المغات الحية والترجمة, وىو ما يدعم رؤية مجمس 

والكتابات  المغاتإدارة الجامعة في تحقيق نيضة عممية شاممة في الجامعة تكون ترجمة 

 فييا.والبرمجيات والمنظومات رافدًا أساسيًا 

وتسعى كمية المغات لمتطوير المستمر بما يتماشى واالستراتيجية الجديدة التي أقرتيا 

 .ليبيا دولة في شاممة عممية نيضة تحقيق في اإلسيام نحوالجامعة 
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 كلية اللغات اإلنسانية والعلمية التعريف مبجلة

 ببحوثبنشر  تعنى ,محّكمة سنوية نصف مجمة والعممية اإلنسانية المغات مجمة
 المغات بكمية واالستشارات البحوث قسم عن تصدر والعممية, اإلنسانية المغات ودراسات
 الندوات تشمل خاصة أعداد إصدار وباإلمكان سنويًا, عددين بواقع المرقب جامعة

 .بالكمية البحوث لقسم العممي المجمس يقترحو ما وفق العممية والمؤتمرات

َ:الرؤيـــــــــــــة

 العممي, لمبحث منارة تكون أن في والعممية اإلنسانية المغات مجمة رؤية تتمثل
 القرآن وخطاب العامة, والمسانيات العربية المغة في الممثمة اإلنسانية المغات مجال في

 بأنواعيا األجنبية والمغات وكتاباتيم, الحضارات نقوش ولغة تو,اءاوقر  وليجاتو العظيم
َ.وااللكترونية الفوريةا وترجمتي

 ولغة االلكترونية والبرمجة التشفير لغة في المتمثمة العممية المغات إلى إضافة
 واالستنطاق والرموز واإلشاراتوالفكرية  النفسية اإليحاءات ولغة والذبذبات التصاالتا

 ...والتمقي المغوي

 وأن المتنوعة, المعرفية بالمادة والعممية اإلنسانية المغات مجمة إثراء رؤيتنا وغاية
 لمصنفةا المجَّلت مصاف إلى وصوالً  المحكمة العممية المجَّلت بين رائدة تصبح
 .عالمياً 

6َالرسالـــــــــــــة

 في المميز العممي البحث رعاية في والعممية اإلنسانية المغات مجمة رسالة تتمثل
 والبحث التعميم ثقافة بناء في الفاعل واإلسيام ونشره, والعممية اإلنسانية المغات مجال
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شكاالتو العصر لقضايا معالجات إلى وصوالً  المستمر,  اإلنسانية المغات توحيد في وا 
 .رصين عممي منظور وفق بينياة اليو  تقريب أو والعممية

َ:الهــــــــــــــداف

َ:التالية األىداف تحقيق إلى والعممية اإلنسانية المغات مجمة تسعى
ثراء المتميز العممي اإلنتاج في سياماإل .1  المبتكرة العممية بالبحوث المكتبات وا 

 .واألصمية
شكاالتو العصر لقضايا العممية المعالجة .2  والعممية اإلنسانية المغات توحيد في وا 

 .رصين عممي منظور وفق بينيا ةوَّ اليُ  وتقريب
 االلتزام ودقة والباحثين, العمماء لدى العممي بالبحث االىتمام مستوى رفع .3

 .العممية والموضوعية العممي البحث ومعايير العممية بالمنيجية
 واالعتزاز وقيمو المغوي تراثو وعمى المبين العربي المسان عمى المحافظة ترسيخ .4

 .بيا
 المغات حقول في مقارنة دراسات من فييا وما اليادفة العممية البحوث دعم .5

 .والعممية اإلنسانية
 المغوي إعجازه وتناول وقراءاتو وليجاتو العظيم القرآن خطاب ببيان التعريف .6

 .والعممية اإلنسانية بالمغات والمعرفي
 واالستنارة العممية والمجَّلت البحثية لممؤسسات العممية األنشطة عمى االطَّلع .7

 .المشترك والنشر البحث مشاريع خَّلل من معيا والتعاون منيا
 طريق عن والعممية اإلنسانية المغات دراسات في العممية الحركة اتجاىات متابعة .8

 في تقدم التي والبحوث الجامعية والرسائل الحديثة, والترجمات بالكتب التعريف
 .العممية والندوات المؤتمرات
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 :قـواعد الهشــر باجمللة
 :اآلتــــــي لمنشر المعروضــــة البحوث في يشتـــرط
 وتعالج والعممية, اإلنسانية المغات مختمف في وجادة وأصيمة مبتكرة تكون أن .3

 . وتقّصي بحث إلى تحتاج التي المرحمة قضايا
 رسالة من جزءاً  تكون وأال , أخرى لمجمة قدمت أو , نشرىا سبق قد تكون أال .1

 خطي إقرار تقديم الباحث وعمى عممية, درجة صاحبيا بيا نال أطروحة أو
 .لمبحث تقديمو عند بذلك

 مع المجمة, أىداف إطار في الحية المغات بإحدى العممية األعمال تقبل .1
 .صفحتين عن يزيد أال ,عمى العكس أو بالعربية ليا ممخص

_  عممي محكم) مختصين محكمين قبل من لممجمة المقدمة البحوث تحّكم .4
 ممحوظات ضوء في بحثو في النظر إعادة الباحث من ويطمب( لغوي محكم

 .المحكمين
 وال , تنشر لم أو نشرت سواء تسترد ال و التعاد المجمة إلى ترد التي األبحاث .1

 .النشر عدم أسباب بإبداء المجمة تمتزم
 عَّلقة وال التخصص, مراعاة مع فنية اعتبارات وفق النشر عند األبحاث ترتب .2

 .البحث أو الباحث بمكانة ليا
 .مالية مكافأة نشرىا تم والتي المجازة العممية األعمال أصحاب يمنح .3
 عن يعبر إنما المجمة, تحرير ىيئة عن بالضرورة يعّبر ال المجمة في ينُشر ما .4

 وىيئة مصادرىا, إلى ونسبتيا صحتيا عن المسؤول وىو , الباحث نظر وجية
ثرائيا بمناقشتيا ترحب التحرير  عن مسؤولة ليست أنيا كما عمييا, والرد وا 
 صاحب عمى الكاممة المسؤولية وتقع العممية, األمانة حيث من البحوث
 .البحث
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 باإلشارة إال منيا االقتباس أو النقل يجوز وال لممجمة, محفوظة الحقوق جميع .5
 .إلييا

 العممي, البحث في مراعاتيا ينبغي التي العممية والمعايير بالضوابط التقيد  .30
 الورقة أسفل في واليوامش والتضمينات االقتباسات تكون أن مراعاة مع

 .كامل البحث  في األرقاممتسمسمة 
 .كممة( 12111) عن البحث كممات تزيد أال  .33
 .االلكتروني البريد عبر أو مدمج, قرص عمى البحوث ترسل  .31
 .ولمتوثيق عميو التعرف لغرض الذاتية سيرتو الباحث يقدم  .31
 .المجمة من نسختان المنشور البحث صاحب إلى تسمم  .34

 

 تحرير المجلة رئيس                                                       
 وبًعُدبن عبد الغني د. طارق               
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 ات  اي  غ  ال  و   ك  ل  سا  م  ى: ال  ن  ع  م  ال   د  ع  ا ب  م  

 يم  س ع  ون  ي   د  م  ح  م   د  م  ح  م  أ. د. 
 ة  ق  ار  الش   ة  ع  ام  ج                                                                     

 عام:تمهيد 

يعٌد التخاطب نكعا مف الفعؿ اإلرادم الغائي الذم يراد منو تحقيؽ أغراض الفاعؿ، 
أخرل غير المغة، كاإلشارات، كاإليماءات، غير أنو ككاف مف الممكف أف يحدث بكسيمة 

نتيجة لمخصائص المميٌزة المكجكدة في المغة المنطكقة، كانت المغة ىي الكسيمة المفضمة، 
كسائؿ التخاطب األخرل. كمف ىذه الخصائص التي تكجد في المغة كاألىـ مف بيف 

 المنطكقة:
 الكفاية )ككنيا قادرة عمى أف تشير إلى األشياء المكجكدة، كغير المكجكدة(. -1
سيكلة االستعماؿ )ييعد التكٌمـ مف الناحية المادية عممية استثمار لمخارج النفس دكف  -2

 تكٌمؼ(.
 االستعماؿ مباشرة(.الفناء )األصكات تفنى عقب  -3
 (1)التقطيع )الذم بو يمكف إحداث عدد غير متناه مف القكالت(. -4

                                                 
اإلبياج في شرح المنياج عمى ؛ ك 1/65ينظر: المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، فخر الديف الرازم،  (1)

كشرح مختصر المنتيى األصكلي البف الحاجب، ؛ 1/193منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، السبكي، 
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كقد يحدث أف يجمع المقبؿ عمى فعؿو ما بيف الفعؿ غير المغكم كالفعؿ المغكم، لتحقيؽ 
غرض مشترؾ بيف الفعميف كما حدث مع إبراىيـ عميو السالـ عندما جمع بيف تكسير 

كمو لغرض إقناعيـ بالتخمي عف عبادة األصناـ كعبادة هللا األصناـ كالحكار المغكم مع ق
 الكاحد األحد.

عميو -كيفيـ مف مراجعة ما كتب المفسركف عف اآلية التي تحكي قصة تحطيـ إبراىيـ 
لألصناـ أٌنو كاف مجدا في إظيار الحؽ الذم ىك التكحيد، كقد استعمؿ لتحقيؽ ذلؾ  -السالـ

ـٍ رىبُّ  -يبكما يذكر الرازم في مفاتيح الغ- بُّكي طريقتيف: الطريقة القكلٌية في قكلو: }بىؿ رَّ
{ ]األنبياء:  ٰػكىاًت كىٱألىٍرًض ٱلًَّذم فطىرىىيفَّ مى [، كالطريقة الفعمية كىي "المكيدة" المشار إلييا 56ٱلسَّ
{ ]األنبياء:  ـٍ ىًكيدىفَّ أىٍصنىامىكي ف ىذه المكيدة كقد كانت الخطكة األكلى م (2)[،57بقكلو: }تىاَّللًَّ ألى

ىي تحطيـ األصناـ كترؾ كبيرىا ككضع القادكـ في يده، كلكنو لـ يقؼ عند ىذا الحد، بؿ 
-أٌف "قصد إبراىيـ  -كما ذكر الزمخشرم في الكٌشاؼ –دخؿ معيـ في محاٌجة تبٌيف منيا 

نما قصد تقريره لنفسو  -صمكات هللا عميو لـ يكف أف ينسب الفعؿ الصادر عنو إلى الصنـ، كا 
ثباتو ليا عمى أسمكب تعريضي يبمغ فيو غرضو مف إلزاميـ الحجة كتبكيتيـ". كىكذا فقد  (3)كا 

بكسر األصناـ؛ ألنو رأل أٌف ىذا ما ينبغي القياـ بو لبمكغ غايتو،  -عميو السالـ–بدأ إبراىيـ 
 .ثـ استعاف بالمغة إلكماؿ ميمتو، فاستعمؿ مسمكا غير لغكم، ثـ انتقؿ إلى المسالؾ المغكية

                                                                                                                                      

منياج الكصكؿ إلى ، ك 116-1/115كحاشية عمى شرح العضد، الشريؼ الجرجاني، عضد الممة كالديف، 
 .1/193البيضاكم،  عمـ األصكؿ

 .155 - 152: 22ف الحسيف الرازم الشافعي، محمد بف عمر ب ،فاتيح الغيبم (2)
 .125 - 124: 3أبك القاسـ محمكد جار هللا الزمخشرم،  ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ(3) 
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كقد تبيف لنا أف الميـ في الحادثة ىك الغرض مف عممية التحطيـ، كىك إقناع عيٌباده بعجز 
ال تممؾ أف تضرىـ  -بناء عمى ذلؾ –األصناـ، كعدـ قدرتيا عمى الدفاع عف نفسيا، كأنيا 

أك تنفعيـ؛ كلـ نمفت انتباىنا كثيرا إلى نكع األداة التي استعمميا في تحطيـ الصنـ، كال 
ا )أكانت عربية أـ فارسية، أـ عبرية(، كينطبؽ ىذا أيضا إلى حٌد كبير عمى عممية جنسيتي

التخاطب، فما ييمنا حقا في المقاـ األكؿ ىك المسمؾ المتبع، كأما األداة )كىي البنية في 
حالة المغة( فقد اتخذت كسيمة لتحقيؽ الغرض، كما أف لممسمؾ تأثيرا بارزا في صكغيا كما 

 .سنكضح في مكضعو
أٌف المغة ليست غاية في حد ذاتيا، بؿ ىي كسيمة ضمف  -إذف–تفترض ىذه النظرية 

ف كانت كسيمة لمتعبير عف –سمسمة األفعاؿ التي يحتاج إلييا اإلنساف لمقياـ بشؤكنو، كىي  كا 
كسيمة لتحقيؽ األغراض، كليس  -في حاالت كثيرة-األغراض، كما يذكر ابف جني، فيي 

الحاؿ في التحية كالكعد كالكعيد كالتيديد، كالتبشير. كلعؿ ألفاظ العقكد لمتعبير عنيا، كما ىك 
نحك البيع كالزكاج كالطالؽ خير أمثمة لمتدليؿ عمى ذلؾ، كما ىك معركؼ في نظرية األفعاؿ 

 التي جاء بيا أكستيف كسيرؿ كغيرىما.
كرة القدـ  كتتفاكت أىمية المسالؾ في حياتنا في الكشؼ عف أغراض الفاعؿ، ففي مباريات

مثال قد تكشؼ خطة المعب )التي ىي مسمؾ مف المسالؾ بالمفيـك العاـ لممصطمح( عف 
غرض الفريؽ كالمٌدرب: أىك المعب اليجكمي أـ الدفاعي، كينطبؽ ىذا عمى طريقة نشر 
الجيش المتأىب لممعركة في الحدكد، فقد يبدك مف خالؿ طريقة انتشاره أكاف غرضو اليجـك 

ف حدث أف كنا نتتبع مسيرة جمؿ في الصحراء فقد تيبدم لنا المسالؾ التي اتبعيا أـ الدفاع. كا  
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في سيره غايتو النيائية مف ىذه المسيرة، كما يمكف لنا أف نكتشؼ مف خالؿ طريقة القتؿ 
ف كاف ذلؾ ال يكفي في مثؿ ىذه األحكاؿ؛ بؿ نحتاج إلى قرائف أخرل،  غرض القاتؿ منيا، كا 

عف الفاعؿ كظركفو، كعناصر المحيط الذم كقعت فيو الجريمة، فإذا كجمع معمكمات كافية 
ما قارنا أىمية اكتشاؼ المسالؾ في عممية القتؿ كفي استعماالت المغة، فسيتبيف لنا أنيا أكثر 
أىمية بكثير في عمميات التخاطب منيا في تتبع أغراض القاتؿ؛ كذلؾ ألف القاتؿ يحرص 

جريمتو كالغرض منيا؛ لتمكيو المحققيف كالحؤكؿ دكف عمى إخفاء كؿ ما يدؿ عميو كعمى 
اكتشافو، كأما في التخاطب فإنو محككـ بمبدأ التعاكف بيف المتكمـ كمخاطبو، كلذا فإف المتكٌمـ 

 يحرص عادة عمى الكشؼ عف المسالؾ المتبعة في خطابو ليسٌيؿ عمى مخاطبو كشفيا.
ذا ما حاكلنا الربط بيف المغة كالتخاطب فسنجد  اختالفا كبيرا بيف المسانييف في تصٌكرىـ كا 

لمغة كعالقتيا بالتخاطب، فدك سكسكر مثال ينظر إلى المغة عمى أنيا ظاىرة اجتماعية قائمة 
عمى مكاضعات لغكية عمى المستكييف المعجمي كالقكاعدم، كبناء عميو فإف نمكذج التخاطب 

عمى تركيب  مبني coding modelالقائـ عمى ىذا التصكر ىك نمكذج كضعي 
encoding  المكاضعات المغكيةconventions  كتفكيكياdecoding كفي ذلؾ إىماؿ ،

 كبير لمجكانب البراغماتية مف المغة.
فإذا ما انتقمنا إلى تشكمسكي فسنجد أنو يرل أف المغة أقرب ما تككف إلى ظاىرة بيكلكجية 

ج ضمف اىتمامات عمـ اإلدراؾ كسيككلكجية ترتبط بما ىك مكجكد في أذىاف المتكمميف، كتندر 
cognative science كىي في نظره كياف مستقؿ تماما عف عممية التخاطب؛ ألف ما ،

يستعمؿ منيا ألغراض تخاطبية ييقحـ فييا طرؼ ثالث )أم المخاطب( ال يمثؿ إال جزءا 
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 ىك االستعماؿ الشخصي الداخمي -بحسب رأيو–يسيرا جدا مف ممارسة المغة، إذ إف الغالب 
% مف استعماالت المغة إنما ىك 99.99لمغة، كقد أشار في أحد لقاءاتو مؤخرا إلى أٌف نحك 

 (4)استعماؿ داخمي، كرأل أٌنو مف الخطأ أف نربط المغة بالتخاطب.
كعمى أم حاؿ، فميما كاف تصٌكر طبيعة المغة، فإنيا ال تتماىى مع التخاطب، إذ إف 
كمييما لو مفيـك ككجكد متميز مف اآلخر، كلكف ىذا ال يمنع مف النظر إلى المغة عمى أنيا 
ف اختمفت مفيكما كماصدقا عنو، بؿ إٌف تجٌسدىا الفعمي فيما يعرؼ بالكالـ  أداة تخاطب، كا 

parole اء أك األدperformance .ىك أىـ كسائؿ التخاطب 
كمف ثىـٌ، فإٌف التخاطب ال يقتصر عمى التجسيد الفعمي لمغة، بؿ يتضمف عمميات أخرل 
مرتبطة بمستكيات المغة المختمفة، ابتداء مف المستكل الفكنكلكجي إلى المستكل الصرفي، 

صمة عنيا مف حيث ككنيا كالنحكم، كالمعجمي، كالداللي، كالبراغماتي، كالنصي، كلكنيا منف
رادم، كغرضي، كىذه العمميات ليست معطيات  ذات طابع عقمي كتخطيطي، كشخصي، كا 
ف كانت المغة ىي أفضؿ  لغكية بقدر ما ىي أعماؿ تخاطبية قد تيؤٌدل بالمغة أك بغيرىا، كا 

ضو كسيمة ألدائيا بسبب ما تتضمنو مف ثراء يتيح لممتكمـ فرصا كبيرة الختيار ما يحقؽ أغرا
 منيا. 

عبد القاىر الجرجاني فإذا ما عدنا إلى التراث، فسنجد أف التمييز كاضح في ذىف 
بيف مقتضيات المغة كالجكانب العقمية اإلرادية االستعمالية المرتبطة بالكالـ  (5)(471/1073)

 أك المتكٌمـ، يقكؿ عبد القاىر:

                                                 
(4)

 https://www.youtube.com/watch?v=gAm8ee_fooI. 
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إثبات شيء لشيء، كلـز مف "ذلؾ أف اإلثبات إذا كاف مف شرطو أف ييقٌيد مرتيف كقكلؾ: 
ذلؾ أف ال يحصؿ إال بالجممة التي ىي تأليؼ بيف حديث كمحدث عنو، كمسند إليو، عممت 
أف مأخذه العقؿ، كأنو القاضي فيو دكف المغة، ألف المغة لـ تأت لتحكـ بحكـ أك لتثبت 

، فالحكـ بأف الضرب فعؿ لزيد، أك ليس بفعؿ لو، كأف المرض ص فة كتنفي، كتنقض كتبـر
لو، أك ليس بصفة لو، شيء يضعو المتكمـ كدعكل يدعييا، كما يعترض عمى ىذه الدعكل 
مف تصديؽ أك تكذيب، كاعتراؼ أك إنكار، كتصحيح أك إفساد، فيك اعتراض عمى المتكمـ، 
ذا كاف كذلؾ كاف كؿ كصؼ  كليس المغة مف ذلؾ بسبيؿ، كال منو في قميؿ كال كثير. كا 

كفساد، كحقيقة كمجاز، كاحتماؿ كاستحالة، فالمرجع فيو كالكجو  يستحقو ىذا الحكـ مف صحة
إلى العقؿ المحض كليس لمغة فيو حظ، فال تحمى كال تمر، كالعربي فيو كالعجمي، كالعجمي 
كالتركي؛ ألف قضايا العقكؿ ىي القكاعد كاألسس التي يبنى غيرىا عمييا، كاألصكؿ التي يرٌد 

 (6)ما سكاىا إلييا".
ت اإلسناد كاإلثبات كالنفي كالتخصيص كالتأكيد كاالستثناء )كغيرىا( أم إف عمميا

ف تكسؿ  ليست ظكاىر لغكية محضة، بؿ ىي عمميات تخاطبية عقمية يقكـ بيا المتكمـ، كا 
بالمغة لتجسيدىا عمميا، كىي مسالؾ يخطط ليا كيختار مف المغة التي يتكمميا األنماط 

 ة.كاألساليب التي تحقؽ أغراضيا التخاطبي
                                                                                                                                      

، كبالغيٌّ متميز، كيعتقد عمى نطاؽ كاسع أنو المؤسس الحقيقي لمبالغة عبد القاىر  ((5 الجرجاني نحكمٌّ
العربية. كقد كاف لكتابيو "أسرار البالغة"، ك"دالئؿ اإلعجاز" تأثير كبير في المغكيات العربية. )ينظر، 

 (.1/95األعالـ، الزركمي، 
 .373: 1أسرار البالغة، عبد القاىر الجرجاني،  (6)
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ىدفنا إذف مف معالجة مكضكع المسالؾ كالغايات أف تسيـ في حؿ مشكمة العالقة 
بيف البنى المغكية كالكظائؼ التي تؤدييا المغة، كىي مشكمة حٌيرت كثيرا مف الفالسفة 
كالمغكييف، كقد حاكؿ عبد القاىر الجرجاني في اقتراحو لنظرية النظـ أف يقٌدـ حال ليذه 

أىمية المعنى كعٌده المتحكـ في عممية التخاطب، مصٌرا عمى أسبقيتو المشكمة بتعكيمو عمى 
عمى المفظ في الكجكد، كككنو السر الكامف خمؼ الفصاحة كالبالغة، كلكنو بقي حبيس ثنائية 

 المفظ كالمعنى دكف أف يتمٌكف مف تجاكزىا.
تحؿ ىذه كما حاكلت نظرية أفعاؿ الكالـ في فمسفة المغة كالبراغماتية الحديثة أٌف 

المشكمة، عندما الحظ مؤيدكىا أف كظيفة المغة ال تقتصر عمى الكصؼ كما ىك الحاؿ في 
الجمؿ اإلخبارية، بؿ ليا كظيفة أخرل كىي اإلنجاز، كأٌف المغة ليست مجرد أقكاؿ، بؿ ىي 
أفعاؿ، كمما أخذ عمييـ أنيـ عممكا الكظيفة إلى حد ما اإلنجازية المغة متجاىميف أنيا 

 عمى حاالت محددة مف استعماالت المغة.مقتصرة 
ف –العمؿ ينطمؽ مف افتراض مفاده أف النظريات المغكية كالمسانية كىكذا فإف  كا 

لـ تكؿ دكرىـ االىتماـ الذم يستحقو،  -اىتـ بعضيا بدكر المشاركيف في العممية التخاطبية 
ىذا العمؿ  مع أف مسالكيـ ىي التي تحقؽ أغراضيـ في عممية التخاطب. كسنحاكؿ في

مناقشة بعض الفرضيات كاألسئمة المتعمقة بطبيعة مسالؾ عممية التخاطب كأغراضيا، كمنيا 
 عمى سبيؿ المثاؿ:

  بغض النظر عف المعاني المرتبطة بالكممات التي نستعمميا، فيؿ نرمي مف مخاطباتنا
 إلى تحقيؽ أغراض تخاطبية معينة؟
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  األغراض؟إف كانت اإلجابة بنعـ، فما طبيعة تمؾ 
  كما طريقتنا لتحقيؽ تمؾ األغراض؟ ىؿ الكممات كالبنى المغكية نفسيا ىي التي تحقؽ لنا

ف كانت كذلؾ  تمؾ األغراض؟ ىؿ األغراض مرتبطة بالمغة؟ ىؿ ىي نتاج لسمكؾ المتكمـ؟ كا 
 فما الذم يفعمو المتكمـ بالتحديد لكي يحقؽ غرضو؟

 خفاقيـ في معرفة المسالؾ ىؿ تكجيو عمماء المغة عنايتيـ إلى عناصر ا لبنى المغكية، كا 
ىماؿ المقاصد كاألغراض  كأثرىا في التخاطب كانت سببا في التركيز عمى المعاني، كا 

 كالغايات؟
 ىؿ كاف البالغيكف أكثر تبٌصرا عندما اىتمكا باألغراض؟ 

 كثمة أنكاع أخرل مف األسئمة:
 ـى ال يككف المعنى غاية لتحميؿ الخطاب؟ كما أثره ا لحقيقي فييا؟ كما حدكده في عممية ًل

 الفيـ كاإلفياـ؟ كىؿ يتعٌدل أثره إلى التأثير؟
كلكف السؤاؿ المحكرم في ىذا العمؿ يرٌكز عمى أىمية المسالؾ كأثرىا في تحقيؽ أغراض 

 التخاطب كغاياتو.

 :الخطاب والبنية والمسمك -0
عادة بالبنية  -كفقا لمنظرية التقميدية السائدة-يناط بمكغ الغرض مف التخاطب 

المغكية التي يستعمميا المتكمـ في كالمو، كعمى الرغـ مف أف ىذا الزعـ فيو مف الحؽ الكثير، 
فإف السؤاؿ الذم ينبغي أف يثار: ما طبيعة البنية التي يتكصؿ بيا إلى الغرض؟ أىي مجرد 
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نتاج معطى لغكم جاىز يتداكلو المتخاطبكف كيمرركنو كما كرد مف مصدره الكضعي أـ ىي 
 الستعماؿ المتكمـ في محاكلة إرادية منو لتحقيؽ مبتغاه أـ ىي مزيج بيف ىذه كتمؾ؟

كال إخاؿ أنو مف العسير أف نفند الفرضية األكلى؛ إذ لك كاف األمر كذلؾ لجاز لنا 
أف نعزك الصدؽ كالكذب كالصحة كالخطأ كالبالغة كالعٌي إلى المغة نفسيا، كىك أمر ال 

ف لكـ تكف األكلى، فيؿ يمكف لنا أف نستقرأ الكيفيات التي بيا يحسف لعاقؿ أف يدعي و، كا 
يحقؽ المتكمـ مبتغاه؟ كما القدر الذم يمكف أف ييسند إلى المتكمـ في إنتاجو لمبنى المغكية؟ 

 كيبقى السؤاؿ األىـ، كىك: ما المسالؾ التي يسمكيا المتكمـ إلنتاج البنية المحققة لمغرض؟
أف ثمة أنكاعا مف المسالؾ التي ال بد منيا لمكصؿ إلى الغرض، تفترض نظرية المسالؾ 

كفي كؿ نكع مف تمؾ األنكاع ىناؾ خيارات مسمكية يدؿ كؿ خيار منيا عمى غرض ما. ككؿ 
متكمـ يسعى إلى تحقيؽ أغراضو بما أتيح لو مف ىذه المسالؾ، كبمدل تمكنو منيا. كمع أٌف 

تعمؽ بالطريقة المختارة لمكشؼ عف المراد، كمنيا كانت المسالؾ متنكعة منيا ما ىك بياني ي
ما ىك مكقفي يرسـ مكقؼ المتخاطبيف مف جكانب العممية التخاطبية، كمنيا مسالؾ أخرل 
سنشرحيا في حينيا، فإٌنو ال بد مف التشديد ىنا عمى أىمية مسالؾ النظـ؛ ألنيا ىي المنتج 

ف كانت معظـ المسالؾ لي ا أثر ما، كالسيما مسمؾ السكؽ الذم المباشر لمبنية المغكية، كا 
يييمف عمى جميع المسالؾ كيكجييا كميا نحك غرض المتكمـ. كلكي نكضح أىمية البنية في 

 عممية التخاطب البد لنا أف نذكر مقصكدنا بالخطاب، كبالبنية كمككناتيا.
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 :الخطاب -2-2
معرفي أك كؿ بنية متماسكة مركبة مف مضمكف إبالغي أك سبؽ أف عرفنا الخطاب بأنو "

 (7)عقدم أك عاطفي، كشكؿ ممفكظ أك مكتكب تصدر مف متكمـ عاقؿ، كترتبط بغرض ما".

كمما ركعي في ىذا التعريؼ تعزيز فكرة التالحـ بيف المضمكف كالشكؿ كعدـ االنفصاؿ 
بينيما؛ كذلؾ ألف أم محاكلة لتكٌمؼ فصميما تؤكؿ إلى تجزئة لبنية الخطاب تفقده بعض 

ة، كما أٌف التعريؼ تجاكز فكرة ثنائية المفظ كالمعنى، كأصبح ينظر إلى خصائصو التأليفيٌ 
إذ ال يخمك خطاب ما مف الخطاب عمى أنو بنية معقدة تسيـ في تأليفيا مرجعٌيات مختمفة؛ 

مرجعية مفٌسرة لو، كقد تككف المرجعية داخمية مستنبطة مف خطابات سابقة، كقد تككف 
ظكمة عقمية أك تكٌجيات عاطفية أك نحك ذلؾ كما خارجية مبعثيا كضع اصطالحي أك من

 .تحميؿ الخطاب كتجاكز المعنى: نحك بناء نظرية المسالؾ كالغاياتأكضحناه في كتاب 
كمثمما يرتبط الخطاب بمرجعيات معينة، فغالبا ما يصدر مف منطمقات شخصية أك اعتبارية 

ـ في صكغو عمى نحك ما، ال تخمك في معظـ الحاالت مف سمة سمطكية تعززه كتكجيو كتسي
كينبغي أف ينٌقى مصطمح سمطكم ىنا مف إيحاءاتو االستبدادية، كذلؾ ألننا نستعممو في 

 (8)معناه العقمي المحايد، كالمفٌرغ مف جميع إيحاءاتو النفسية: السمبية منيا كاإليجابية.

                                                 
 .18تحميؿ الخطاب كتجاكز المعنى: نحك بناء نظرية المسالؾ كالغايات، محمد محمد يكنس عمي، ص  ((7
 .19-18المصدر نفسو، ص  ((8
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  :البنية -2-1
ستة عناصر: كبناء عميو فإف البنية مركبة مف عناصر مختمفة يمكف تمخيصيا في 

ثالثة متعمقة بالمتكمـ، ىي األفعاؿ كالمسالؾ كالمحتكل )معمكماتي، ثقافي، منطقي، عقدم، 
عاطفي(، كثالثة متعمقة بالمغة ىي األصكات كالمعجـ كالقكاعد؛ أم إف البنية تجمع بيف 
المعطيات اإلحالية المرتبطة بالكضع كالمنطؽ كنحكىما مف المرجعيات، كبيف الكيفية التي 

  يصاغ بيا المعنى التي ىي مف عمؿ المتكمـ.
(، 1كلعؿ أىـ مشمكالت البنية كمتعمقاتيا ثالثة عناصر أساسية، كما ىك مبٌيف في الشكؿ )

ىي العالمات التي تربط المفظ بالمعنى استنادا إلى المكاضعات المغكية، كاإلحاالت التي 
، كالسيما أسماء اإلشارة كالضمائر، تشير بيا تمؾ العالمات إلى مراجعيا الخارجية كالذىنية

كاالرتباطات التي تستمزميا معاني تمؾ العالمات كيمكف االنتقاؿ بيا مف ممزـك ذىني إلى 
آخر أك العكس اعتمادا عمى فكرة أف المعنى يستمـز معنى عمى نحك غير محدكد بحد كال 

ذا كانت العالمات تنتج لنا المعنى، فإف اإلحاالت  تحيمنا عمى مراجع في مضبكط بضابط. كا 
حيف تكٌلد االرتباطاتي التضمناًت كاالفتراضات كالمفاىيـ التخاطبية )أك االستمزمات الحكارية 
كما يحمك لبعضيـ أف يسمييا(، كعندما تجتمع البنية مع السياؽ، كما ىك مكٌضح في الشكؿ 

رض كالغاية مف (، فالناتج ىك القصد، فإف أضفنا إلييما مسالؾ التخاطب فسنصؿ إلى الغ2)
 عممية التخاطب.
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 (1الشكؿ )

 
كىكذا فإف البنية ىي نتاج الجمع بيف نتاج المغة كعمؿ المتكمـ، كىذا ما يفسر أف البنية 
تبدك كأنيا الداؿ المباشر عمى الغرض، مع أف المسمؾ المتبع فييا ىك المكجو الحقيقي 

ة، بؿ ىي محككمة باألعراؼ لمغرض. كمثمما أٌف المسالؾ ليست مستقمة عف البنى المغكي
الكضعية كالمنطقية كالمحيط الخارجي، فإٌف لممتكمـ سيطرة مقٌيدة إلى حد ما عمى تمؾ البنى. 

 )سنتحدث عمى جكانب أخرل مف البنية الحقا(.

 العالمات

(اللفظ واملعنى)  

 املىاضعاث•

 إلاحاالث

 املساجع•

 الازجباطاث

 الذهنيت اللواسم•
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 (2الشكؿ )

 
ال  كال ينبغي أف يفيـ مف ىذا التقميؿي مف أىمية البنية المغكية في صنع المعنى كتداكلو، كا 

لممتكمـ الحؽ في استعماؿ ما شاء لمتعبير عف أم غرض شاء، كىذا مخالؼ لكاقع ألصبح 
الحاؿ؛ كىك ما يؤكد أف المناكيؿ القكاعدية كمفردات المعجـ ميمة في صنع المعنى، الذم 

 ىك مرحمة متكسطة لمكصكؿ إلى الغرض.

 :المسمك -2-3
تخاطبي، المسمؾ ىك طريقة مف طرائؽ السمكؾ القكلي أك الفعمي لتحقيؽ غرض 

كىك الكيفية التي ينتج بيا المعنى لبمكغ الغرض التخاطبي؛ أم الييأة التي يينحى بيا ناحية 
الغرض، كىك مختمؼ عف األسمكب في ككنو أعـ، كفي ككف األسمكب ييعنى فيو بالجانب 
ف كاف االمتزاج  المفظي، كمعظـ المسالؾ ليست لفظية، بؿ ترتبط بجكانب أخرل مختمفة، كا 

انب المفظي كالمعنكم حاصال في ببعض المسالؾ كالنظمية كاألسمكبية، كذلؾ عائد بيف الج

 البنيت

 السياق

 القصد
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إلى أٌف المجكء إلى العالمة المغكية ذات الطبيعة المركبة )بالمفيكـ السكسكرم( يفرض عدـ 
انفصاؿ المعنى عف المفظ فييا. كبناء عمى ما سبؽ، فإف المعيار فيما يمكف أف يسمى مسمكا 

طريقة التخاطبية المنتجة لغرض تخاطبي، كالمنحى الذم ينحكه لتحقيؽ ىك أنو ييمٌثؿ ال
 غرضو.

تفترض ىذه النظرية أف المسالؾ مرتبطة بمنازع )أك أنماط عامة( مخزنة في الدماغ تمثؿ 
تجريدا لتمؾ المسالؾ، كأف كؿ مسمؾ يستعمؿ في إحداث الكالـ أك استيعابو إنما يستعيف 

المنزع الذم تكٌكف عبر الكقت نتيجة تراكـ الخبرة جزءا أساسيا مف بالمنزع المناسب؛ كيعٌد 
الخبرة الجماعية لممجتمع المغكم الكاحد كما أنو يتداخؿ جزئيا مع عادة المتكمـ بكالمو. كقد 
ينفرد المتكمـ بمنازعو في سياقات خاصة، فيصبح استعماؿ المغة رىينا بمعرفة عادتو في 

 كالمو.
لى منازع منطقية كمنازع لغكية، فالمنازع المنطقية ىي منازع كتنقسـ ىذه المنازع إ

فطرية مكركثة ذات طبيعة منطقية يتميز بيا اإلنساف عف سائر الكائنات غير الناطقة، كمف 
أمثمتيا عمى مستكل الجممة منزع اإلسناد كمنزع التقييد، فبمقتضى اإلسناد مثال تتحقؽ عددا 

لى فاعمو في الجممة الفعمية. كمف كظائؼ الدماغ أف مف الكظائؼ النحكية كنسبة الفعؿ إ
يحٌكؿ ىذه المنزع المنطقي إلى منزع لغكم مف خالؿ الخبرة المتكررة التي يمر بيا عبر 
عممية االكتساب المغكم حتى يصبح قادرا مف خالؿ التعامؿ مع عدد مف المسالؾ المغكية 

عمميات التخاطب إنتاجا كاستيعابا. المتشابية لتككيف منزع مكٌحد يساعده في التعامؿ مع 
فمتكمـ المغة العربية يجد أنو بإمكانو أف يأتي بفعؿ مبني لممعمكـ يعقبو اسـ مرفكع بكصفو 
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أحد المسالؾ التي يعبر بيا عف الفاعمية، كفي كؿ حالة مف الحاالت التي يحتاج فييا إلى 
إلى ىذا المنزع المترسخ في إنتاج تركيب عمى ىذا النحك، أك استيعابو، فإف الدماغ يمجأ 

الذىف لمقياـ بعممية المعالجة المغكية المناسبة ليذا التركيب. كتساعد ىذه العالقة بيف المسمؾ 
كالمنزع في تككيف قالب نمطي يشترؾ فيو متكممك المغة الكاحدة ييٌسر عمييـ أداء عممية 

 التخاطب عمى نحك ناجح إلى حٌد كبير.
ارتيا ىنا: ىؿ الدماغ يتعامؿ مع تمؾ المسالؾ في مكاضع مختمفة كمف األسئمة التي يمكف إث

منو كبكيفيات مختمفة؟ كىؿ ثمة منسؽ عاـ يجمع بيف تمؾ العمميات المختمفة إنتاجا كتمقيا 
 لكي يضـ تمؾ العمميات الجزئية في قالب مكحد يمكف بو بمكغ الغرض؟

 :أهمية المسالك -2-3-2
المعنكم في عممية التخاطب، دكف أف تيمؿ جانبيا تركز نظرية المسالؾ عمى الجانب 

المفظي، فما ييمنا في المقاـ األكؿ ليس البنية المغكية المستعممة بقدر ما تيمنا المسالؾ التي 
استعمميا المتكمـ لتحقيؽ غرضو، فعندما تقكؿ بالعربية: كصمت إلى باريس، كاف بإمكانؾ أف 

 Je" )كصمت في باريس( أك بالفرنسية "I have arrived in Parisتقكؿ باإلنجميزية "
suis arrivé à Paris بأم لغة –" )كصمت عند باريس(، كلكف ال يمكنؾ االستغناء

استعممتيا لتحقيؽ غرضؾ، كىك مسمؾ  -عمى األقؿ–عف ثالثة مسالؾ نظمية  -تحدثت
اإلسناد، حيث نسبت الكصكؿ إلى نفسؾ، كمسمؾ التقييد، كىك أنؾ قيدت الكصكؿ إلى 
باريس، كليس إلى مكاف آخر، كمسمؾ التزميف، كىك أف كصكلؾ قد تـٌ كحدث بالفعؿ قبؿ 



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

11 

 

ف كانت تتبع  التكٌمـ، كىك ما يؤكد أف المسالؾ عناصر استعمالية كليست لغكية محضة، كا 
 في أغمب أحكاليا أنماطا لغكية قكاعدية كأسمكبية متكاضعا عمييا.

جؿ الذم ضاؽ ذرعا بسكء طبخ زكجتو، فأراد بقصة الر كلكي تتضح الصكرة يمكف التمثيؿ 
أف ينبييا عمى تقصيرىا كيحثيا عمى تحسيف األداء، فمجأ إلى مسمؾ االقتباس؛ إلقناعيا 
بذلؾ: حيث عٌمؽ لكحة كبيرة في جدار المطبخ مكتكبا عمييا األثر المشيكر "إف هللا يحب إذا 

ص المقتبس لتحقيؽ غرضو، فأخذت عمؿ أحدكـ عمال أف يتقنو" مستنجدا بالسمطة الدينية لمن
 المرأة تمؾ الالفتة كعمقتيا في مكتبو. 

كمما يمكف استنباطو مف ذلؾ أٌف الخطاب اعتمد عمى مسالؾ محٌددة في إبراز الغرض منو، 
 كلعٌؿ أىـ ىذه المسالؾ في خطاب الزكج:

ف لـ يكف  .أ  مف مسمؾ االقتباس، كىك مسمؾ مف المسالؾ المعتمدة في تكجيو الخطاب، كا 
 المسالؾ األكثر شيكعا.

ٍكؽ، كىك الذم بمكجبو كاف لممكاف )الذم ىك جزء مف السياؽ العاـ( أبرز  .ب  مسمؾ السَّ
 األثر في تحديد الغرض مف الخطاب.

المسمؾ القنكم، فقد اعتمد عمى قناة التكصيؿ كىي ىنا التعميؽ عمى الحائط إلبالغ  .ج 
 رسالتو.

المندرجة في الخطاب المقتبس حيث استنجد المسالؾ النظمية التي صيغت بيا الرسالة  .د 
بالبعد الديني لمتأثير في المخاطب مف خالؿ المسمؾ اإلسنادم الذم نسب فيو الحب إلى 
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هللا، كمسمؾ التقييد الذم أقحـ فيو شرط اإلتقاف ليتحقؽ الحب اإلليي، كمسمؾ التأكيد لتعزيز 
 محتكل الرسالة. 

ا جديدا، كىك المسمؾ الحكارم المتمثؿ في "الرٌد" كعندما رٌدت الزكجة اكتسب الخطاب مسمك
 الذم حمؿ عٌدة مقاصد محتممة منيا:

 أنني قادرة عمى الرٌد، كبالطريقة نفسيا. - أ
 أننا جميعا مقٌصركف، فال داعي لالحتجاج كالعتاب. - ب
 التنبيو عمى التقصير في أداء عممو أيضا. - ت

ثبات القدرة عمى كيمكف تجريد مقاصد الزكجة كما يتفٌرع عنيا في غرضي اال حتجاج كا 
 المعاممة بالمثؿ.

ٍكؽ في تحديد الغرض التخاطبي حيث تبٌيف  كلعٌمو مف الميـ جدا التشديد عمى أثر مسمؾ السَّ
لنا بجالء بعد تثبيت سائر المتغيرات كيؼ يختمؼ الخطاب نفسو بعد نقمو مف مكاف إلى 

 آخر أك مف سياؽ إلى آخر.
فييا أثر المسمؾ في تحديد الغرض تمؾ األمثمة التي كلعٌؿ مف األمثمة التي يبرز 

تكٌلد ما يعرؼ عند عمماء األصكؿ بمفيكـ المخالفة عندما يككف مسمؾ التقييد المسمؾ األىـ 
في تكليد مفيكـ المخالفة، ففي نحك "في الغنـ السائمة زكاة" يمكف استنباط أٌف الغنـ المعمكفة 

لى أحد األصكؿ التخاطبية، كىك ما ليس فييا زكاة استنادا إلى مسمؾ التق ييد بالصفة، كا 
يعرؼ بمبدأ الكـ الذم يفترض عمى المتكٌمـ أف يتكمـ عمى قدر الحاجة، فإف أطمؽ فقد عٌمـ 

ف قٌيد فقد خصص.  كا 
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لـ ال ننسب مفيـك المخالفة لممقيدات كالصفة أك الشرط كربما يثار سؤاؿ ىنا كىك"
لككاف األمر كذلؾ لكانت المخالفة ؟" كالجكاب: المتكمـأك الغاية بدال مف نسبتيا إلى مسمؾ 

مرتبطة بالمفظ نفسو، كلما أٌثر تغيير المفظ في استنتاجيا، كلكف الكاقع يشيد بأف تغيير المفظ 
كلذا سكاء أقمنا في الغنـ السائمة أـ ؛ ال يؤثر ماداـ التقييد الذم ىك المسمؾ أك الفعؿ مكجكدا

الراعية أـ نحك ذلؾ، فسيبقى مفيكـ المخالفة قائما، كىك أٌف الغنـ  في سائمة الغنـ أـ في الغنـ
 المعمكفة ليس فييا زكاة.

كالقاعدة ىنا في اكتشاؼ أثر المسمؾ في تحديد الغرض ىي أف ننظر في الكالـ، 
فإف كاف الغرض منو يرتبط كجكدا كعدما بذلؾ المسمؾ، أم إٍف حضر المسمؾ استيدعي ذلؾ 

ف غاب ذلؾ المسمؾ فيقد ذلؾ الغرض، دؿَّ ىذا عمى أف ذلؾ المسمؾ ىك المحٌدد  الغرض، كا 
ف كاف الحاؿ أف المسالؾ تتضافر عادة لتحديد الغرض. األساسي لغرض كالعادة  المتكمـ، كا 

الجارية في التخاطب أف يككف اختيار مسمؾ ما محككما بنٌية تكجييا رغبة أك معتقد ما، أم 
تشكؿ النٌيات في القياـ بأفعاؿ معينة لبمكغ غايات محددة، إف الرغبات كالمعتقدات ىي التي 

كعادة ما تنشأ الرغبات عف باعث لمكالـ ىك الذم يحدد مسار الكالـ، كيرسـ االتجاه نحك 
الغرض، ثـ يكٌكف المتكٌمـ مسمكا ذىنيا يرسـ فيو مسار السير نحك تحقيؽ الغرض، ثـ يختار 

ب لبمكغ األغراض التي تتحقؽ عادة بتمؾ المسالؾ مف المسالؾ التخاطبية ما يرل أٌنو مناس
 أكثر مف تحققيا بالمسالؾ الفعمية األخرل.

ال  كمما يستنتج مما سبؽ أٌف الخطاب صناعة، كليس شيئا يقتنى أك يستعار، كا 
لكانت عمميات التخاطب معتمدة عمى بنى لغكية كضعية مركبة جاىزة يستعمميا المتكمـ كما 
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يا حظ مف تخطيط أك نظـ أك تأليؼ، ثـ إٌف الكاقع يشيد بأٌف مسالؾ ىي دكف أف يككف لو في
التخاطب التي يختارىا المتكٌمـ ىي التي تفرض نفسيا عميو ليككف مجٌيزا كمييئا لتحقيؽ 

 الغرض، كأٌف الغرض ىك المتحٌكـ، كالمييمف عمى صيغة النص أك الخطاب.
كعمى الرغـ مف أىمية المسمؾ، فإنو لـ ينؿ العناية التي يستحقيا سكاء في األعماؿ التراثية، 
أك الدراسات الغربية، كقد كجدت بالبحث اإللكتركني بعض اإلشارات العابرة ىنا كىناؾ، كما 

 حاشية السيكطي عمى تفسير البيضاكم، حيث يقكؿ:نرل في ىذا االقتباس مف 
ٍيبى  ًفيوً }ركبكا كجكىا مف اإلعراب في قكلو "قاؿ أبك حياف: قد  [ 2]البقرة:  {ذٰىًلؾى اٍلًكتىابي الى رى

( جممة مستقمة مف مبتدأ كخبر؛ ألنو متى أمكف ذٰىًلؾى اٍلًكتىابي كالذم نختاره. منيا أف قكلو )
حمؿ الكالـ عمى غير إضمار، كال افتقار كاف أكلى مف أف يسمؾ بو مسمؾ اإلضمار 

 حيث استعمؿ عبارة " مسمؾ اإلضمار كاالفتقار". (9)كاالفتقار."
كلعمو مف الميـ اإلشارة إلى أف مف المسالؾ ما ىك خاص يندرج ضمف عادة المتكٌمـ 
بكالمو، كمنيا ما ىك عاـ يشترؾ فيو المتكممكف المنتمكف لبيئة لغكية معينة، كىك األكثر 

ا يصبح جزءا مف عادتو المغكية، كاألىـ، كعندما يتكرر المسمؾ الذم يتبعو المتكمـ مرار 
كما قيؿ عف المسالؾ ينطبؽ عمى المنازع مف  (10)كيسمى في ىذه الحاؿ منزعا كما سبؽ.

 حيث الخصكص كالعمكـ.

                                                 
نكاىد األبكار كشكارد األفكار: حاشية السيكطي عمى تفسير البيضاكم، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ  (9)

 .281: 1الديف السيكطي، 
 ىذا المصطمح في سياؽ مشابو، كلكنو مختمؼ عما نحف فيو. اقترح حاـز القرطاجني (10)
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 كلكي تتضح أىمية المسالؾ في التعبير عف أغراض المتكمـ، يجدر بنا أف نسأؿ مثال:
مسمؾ التعريض )مسمؾ  كيؼ عبر المتكمـ عف إساءتو إلى فالف؟ فيجاب بأنو استعمؿ

 بياني(.
كيؼ عبر المتكمـ عف شكو أك يقينو بالفكرة؟ فيجاب بأنو استعمؿ مسمؾ التشكيؾ أك الحسـ 

 )مسمؾ مكقفي(.
كيؼ عبر المتكمـ عف رغبتو في االستكشاؼ؟ فيجاب بأنو استعمؿ مسمؾ االستفياـ )مسمؾ 

 أسمكبي(.
مؿ؟ فيجاب بأنو استعمؿ مسمكي كيؼ عبر المتكمـ عف أف فالنا ىك مف قاـ بيذا الع

 اإلسناد كاإلعراب )مسمؾ نظمي(.
 كيؼ استطاع المتكمـ إقناع فالف؟ فيجاب بأنو استعمؿ مسمؾ الحجاج )مسمؾ خطابي(.

كيؼ عبر المتكمـ عف أف كذا نتيجة لكذا؟ فيجاب بأنو استعمؿ مسمؾ الربط بأداة تعميؿ 
 )مسمؾ نصي(.

دكف كذا؟ فيجاب بأنو استعمؿ مسمؾ السكؽ )استعمؿ كيؼ عبر المتكمـ عف أنو يقصد كذا 
 قرينة(.
مف الخطأ االعتقاد أف قكلة ما تعبر في مجمميا عف غرض ما، بؿ كؿ غرض فيـ كلعمو 

، كىك ما يؤكد أف المتكمـ يستعمؿ مسالؾ مختمفة لبمكغ مف تمؾ القكلة مرتبط بمسمؾ ما
 إحدل الجامعات: غرضو التخاطبي، ففي المثاؿ اآلتي المقتبس مف الئحة

 .يجكز لمطالب المسجميف بفصؿ التخرج استعارة ستة كتب في كقت كاحد
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، أم نجد أف مسمؾ اإلنشاء اإلخبارم )كىك مسمؾ أسمكبي( دؿ عمى غرض التشريع باإلجازة
 استعارة ستة كتب في كقت كاحد.إباحة 

الخريجيف ال كمسمؾ التقييد بالصفة )كىك مسمؾ نظمي( دؿ عمى المخالفة، أم إف غير 
 يحؽ ليـ استعارة ستة كتب في كقت كاحد.

 .كمسمؾ االفتراض )كىك مسمؾ داللي( دؿ عمى كجكد طالب مسجميف بفصؿ التخرج
كمسمؾ التضميف )كىك مسمؾ داللي( دؿ عمى جكاز استعارة أقؿ مف ستة كتب في كقت 

 .كاحد
اني(، لفيـ جكاز استعارة كقد استعمؿ منيا في القكلة السابقة مسمؾ التصريح )كىك مسمؾ بي

ستة كتب في كقت كاحد، في حيف استعمؿ مسمؾ التمميح )كىك مسمؾ بياني أيضا( الستنتاج 
 عدـ جكاز استعارة ستة كتب في كقت كاحد لغير الخريجيف.

 :تكامل المسالك -2-3-1
ال يتكقؼ فيـ الغرض عادة عمى مسمؾ كاحد، بؿ تتضافر المسالؾ لخدمة 

سخرت جميعيا لخدمة غرضيا كىك  خديجة مثال اجتمعت عدة مسالؾالغرض، ففي خطاب 
 الطمأنة، كقد تسخر مجمكعة مف المسالؾ لخدمة أغراض مختمفة.

المسالؾ تعمؿ عمى نحك تكاممي ضمف شبكة يتـ فييا التنسيؽ بينيا، كيبقى السؤاؿ أم إف 
الجانب البيكلكجي الذم ينبغي أف يثار ىنا إلى أم حد يمكف أف يككف ىذا منطبقا عمى 

 كالفيزيائي الذم يحدث في الدماغ عند القياـ بالتخاطب إنتاجا كتمقيا.
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 :تعارض المسالك -3 -3 -2
قد يتعارض مسمكاف ثـ يحسـ التعارض لصالح أحدىما، كما في تعارض مسمؾ 
التعجيـ مع مسمؾ األسمكب في نحك أبشر في قكؿ خديجة؛ إذ يدؿ الثاني عمى األمر بداللة 

، كيدؿ المعنى المعجمي عمى التبشير فييغٌمب المسمؾ المعجمي عمى المسمؾ الصيغة
 األسمكبي.

 :المعنى والقصد والغرض والغاية -1
قبؿ أف نفٌصؿ القكؿ في نظرية المسالؾ كالغايات البد لنا مف معرفة المقصكد 

تفاصيؿ بالمعنى كالقصد كالغرض كالغاية، كالفرؽ بينيا، لما لمفاىيميا مف أثر في معرفة 
 ىذه النظرية، كسنبدأ أكال بتكضيح ما أردناه بمصطمح المعنى ثـ كالقصد كالغرض كالغاية.

 :المعنى -1-2
يقصد بالمعنى ىنا المدلكؿ الكضعي لمفظ الذم اقتضتو المكاضعات عمى 
المستكييف المعجمي كالقكاعدم. كقد أكلت الدراسات الكالسيكية المعنى اىتماما كبيرا، كأيقًحـ 

المناظرة بيف أنصاره كأنصار المفظ، فمنيـ مف انتصر لمفظ كالجاحظ مثال، كمنيـ في سياؽ 
مف انتصر لممعنى كعبد القاىر الجرجاني. كليس مف العسير معرفة سر ىذا االىتماـ 
بالمعنى إذا ما أدركنا أٌنيـ كانكا ينظركف إليو عمى أٌنو الغاية مف عمميات التخاطب، مع أٌنو 

تكأـ المفظ، أم إنو يؤلؼ طرفا مف طرفي العالمة المغكية، كيستعمؿ إال في كاقع األمر ليس 
فعندما أقكؿ . لتقريب المقصد، كلبمكغ الغرضكسيمة لغكية )كأم كسيمة غير لغكية أخرل( 
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"باب الغرفة مغمؽ" فيذه القضية ىي متصكر ذىني فقط، كلف يتضح بيا المراد ما لـ تيًحؿ 
ا بالتحديد، كىي التي تتضح بالقرائف المحيطة، تمؾ التي عمى ىذه الحالة التي أشير إليي

تكٌضح أنني اقصد مثال غرفة الفصؿ مغمقة )بحسب المتصكر الذىني لإلغالؽ(، كبذلؾ 
 يككف المعنى كسيمة لالنتقاؿ إلى المراد، كليس غاية في حد ذاتيا. 

المعنى األكؿ داال، كمثمما تنتقؿ مف المفظ إلى معنى، فقد ينقمؾ المعنى إلى معنى، كيككف 
كالمعنى الثاني مدلكال، كقد ينقمؾ المعنى الثاني إلى معنى ثالث، كىكذا دكاليؾ، كالنكع الثاني 

 ىك ما يسميو عبد القاىر الجرجاني بمعنى المعنى.

 :القصد -1-1
كأما القصد فإما أف يككف ىك المعنى الحرفي الذم تربطو بالمفظ عالقة كضعية 

المعنى، ففي االستعماالت الحقيقية مثال كما في نحك "فٌر األسد اعتباطية، أك يككف معنى 
مف القفص" يتطابؽ معنى األسد بالمقصكد بو؛ إذ يفسر كالىما بأٌنو "الحيكاف المفترس 
المنتمي إلى فصيمة القطط البرية الذم يغطي بشرتو كبر أصفر بني"، في حيف أنو في 

أسد الصحراء شنقا" يختمؼ المعنى )الذم ال  االستعماالت المجازية كما في نحك "لقد أعدـ
يزاؿ يحيؿ عمى المفيكـ السابؽ، أم الحيكاف المفترس(، عف القصد الذم يمكف أف يفسر في 
السياؽ المناسب بأنو عمر المختار مثال. كفي الحاؿ الثانية نككف قد انتقمنا مف لفظة "األسد" 

مف ىذا المعنى )الذم يمكف كصفو بأنو إلى معناىا كىك " الحيكاف المفترس"، ثـ انتقمنا 
المعنى األكؿ الذم تربطو بالمفظة عالقة اعتباطية( بعد أف تحٌكؿ إلى داٌؿ، إلى معنى ثاف، 
كىك " عمر المختار" الذم أصبح "القصد" في عبارة "لقد أعدـ أسد الصحراء شنقا"، كقد ساغ 
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مة أسد تعني الحيكاف المفترس، لنا بناء عمى ذلؾ أف نقكؿ تعميقا عمى ىذه العبارة أف كم
ـٌ يمكف القكؿ: إف  كلكف ال يجكز أف نقكؿ ىذا ىك المقصكد منيا في ىذا المثاؿ. كمف ث
القصد ىك ما يعنيو المتكمـ مف كالمو، كليس بالضركرة ما تعنيو المغة كما ىك الحؿ فيما 

مة كضعا كما ييسمى المعنى، فقد يككف مقصد المتكمـ مف قكلتو مختمفا عما تعنيو الجم
 أكضحنا، كلذا تنسب المعاني إلى الجمؿ، كالمقاصد إلى القكالت أك الكالـ أك المتكمـ.

كليس المقصكد بالقصد الحالة الذىنية السابقة لمفعؿ كالمكجية نحك ىدؼ، التي يعٌبر عنيا 
بػ "النية" في المغة العربية، كما ىك الشائع في بعض نظريات األفعاؿ، بؿ المقصكد بو 

( الذم قد يطابؽ أك ىك المعنى المقصكد مف بيف المعاني الممكنةالمعنى في السياؽ )
المعنى إف التـز المتكمـ بالتعبير الحقيقي المكافؽ لممكاضعات المغكية، كقد يختمؼ عنو إف 

 عدؿ المتكمـ عف الحقيقة، كاستعمؿ المجاز مثال.
ى بعض المفاىيـ المقاربة كلعٌمو مف المالئـ أٌف نعٌرج عمى سبيؿ االستطراد عم

لمقصد، كالتي قد تمتبس معو في بعض سياقات المناقشات الفمسفية مثؿ النية كالعـز كاإلرادة 
كالمشيئة كالغرض كالغاية. فاإلرادة أعـٌ مف الجميع فيي تشمؿ النية فيما ىك مف مقدكر 

ما الٌنية فال تككف صاحبيا كإرادة السفر، كما ىك مف مقدكر غيره فقط كإرادة طكؿ العمر. كأ
إال فيما ىك تحت نفكذه كقادر عميو. فنحف نريد طكؿ العمر ألحبابنا، كلكننا غير قادريف 
عميو؛ كلذا ال يجكز أف نقكؿ إننا ننكم )أك عازمكف عمى( طكؿ العمر لكالدينا مثال، كمف ثـ 

حة، أك اإللحاح تككف النية في عمؿ صاحبيا فقط، كفيما ىك قادر عميو. كالعـز ىك النية المم
 في النية.
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 :الغرض -1-3
بينما يككف القصد مرحمٌيا كآنٌيا كخصكصٌيا كمكشكفا بالقرائف يككف الغرض ىدفا 

إذ ىك األثر الذم يريد المتكمـ إحداثو في المخاطب، كىك ما يفضي إلى الغاية بعيدا نسبٌيا، 
 ة مف مسالكو المختارة.أم النتيجة التي يرجكىا المتكٌمـ عاد ،، كما يراد بو تحقيقيامباشرة

ذا ما تتبعنا استعماؿ عمماء التراث لمغرض فسنجد الجكىرم يعرفو في الصحاح بأٌنو  كا 
؛ أم قصدؾ"، ككرد في لساف العرب أف الغرض ىك  ؾى "اليدؼ الذم يرمى فيو، كفيمتي غىرىضى

بي فيرمى  فيو، كالجمع "شٌدة النًٌزاًع نحك الشيء كالشٍكًؽ ًإليو"، كىك "اليدىؼي الذم ييٍنصى
." كقد عٌرؼ حاـز القرطاجٌني األغراض بأٌنيا الييئات الٌنفسية التي ييٍنحى  (11)أىٍغراضه

بالمعاني المينتسبة إلى تمؾ الًجيات نحكىا، كييماؿ بيا إلى صكغيا".
(12) 

بأنو "ما ألجمو إقداـ الفاعؿ  -كيسٌمى عمة غائية -كفي الفمسفة كعمـ الكالـ يعرؼ الغرض 
كقد عٌرفو ابف حـز الظاىرم  (13)كىي ثابتة لكؿ فاعؿ فعؿ بالقصد كاالختيار"، عمى الفعؿ،

 (14)."بأنو "األمر الذم يجرم إليو الفاعؿ كيقصده كيفعمو
كعادة ما يتضمف الخطاب غرضا بارزا يييمف عميو، كقد تصاحبو أغراضا أخرل ترتبط 

بؤرة رسالة المتكمـ، كىك بمسالؾ أخرل استعمميا المتكٌمـ، كلكف يبقى الغرض األبرز ىك 
                                                 

 لساف العرب، ابف منظكر، )"الغرض" مادة غرض(. (11)
 .77ص ،منياج البمغاء كسراج األدباء، حاـز القرطاجني ((12

، محمد عمي التيانكم، )مادة الغاية"  (13)  (.1245: 2مكسكعة كشاؼ مصطمحات الفنكف كالعمـك
 .1167عمي بف أحمد بف حـز األندلسي،  ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (14)
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األكثر إثارة النتباه المتمقي، كيبقى المسمؾ الذم أظير ىذا الغرض ىك المسمؾ األساسي 
 لعممية التخاطب.

مدح، كالذـ، كاليجاء، كالرثاء، كالغزؿ، كال ،اإلعالـكمف األغراض الشائعة في المغة 
كالنصيحة، كالتعميـ، كالتبميغ، كالفخر، كاالعتذار، كالعتاب، كالكعظ، كالتكجيو، كاإلرشاد، 

كركاية الخبر، كالمناظرة، كالجدؿ، كالمخاصمة، كاإلقناع، كالردع، كالزجر، كالتخكيؼ، 
كالتخكيف، كالترغيب، كالترىيب، كالتحذير، كالتنفير، كالتحقير، كاإلىانة، كالسخرٌية، كاإلرضاء 

عزية كالمكاساة، كالتحٌسر، كالندـ، أك االسترضاء، كالتحبب، كالتمطؼ، كالتحٌية، كالتينئة، كالت
كالتعجب كالتمني كالترجي، كاإلنجاز االجتماعي أك االقتصادم )كما في صيغ عقكد النكاح، 

 التكاصؿ.كالطالؽ، كالبيع(، ك 

 :الغاية -1-4
بناء عمى ما ذكر في تعريؼ الغرض يتضح لنا أٌف الغاية إنما ىي نتيجة أك نتاج 

فالتعميـ استجابة المخاطب لغرض المتكٌمـ لمغرض، كىي الثمرة الحاصمة بالفعؿ، كتأخذ شكؿ 
كقد ال تككف ىذه الغاية استجابة في األفعاؿ اإلنجازية غايتو التعمـ، كاإلقناع غايتو االقتناع، 

كينقؿ التيانكم أف "كؿ مصمحة كحكمة تترتب . يحدثو قكؿ المتكمـ كالبيع كالطالؽبؿ إنجاز 
عمى فعؿ الفاعؿ تسمى غاية مف حيث إنيا عمى طرؼ الفعؿ كنيايتو، كتسمى فائدة أيضا 

 (15)مف حيث ترتبيا عميو".

                                                 
(15)  ،  .1246: 2مكسكعة كشاؼ مصطمحات الفنكف كالعمـك
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ا تدخؿ الغاية إجماال تحت مفاىيـ التأٌثر الذم يشمؿ التفاعؿ، كاالنفعاؿ، كاإلنجاز، فأم
التفاعؿ فالمقصكد بو ىنا االستجابة العقمية مثؿ )التعٌمـ، القناعة، كتصديؽ الخبر، كاالمتثاؿ 
لمطمب(، كأما االنفعاؿ فالمقصكد بو ىنا االستجابة النفسية مثؿ )التعاطؼ، كاالستمتاع، 
كاالبتياج كالسركر، كالغضب، كاالشمئزاز(، كأما اإلنجاز فحصكؿ المنجز كصفقة البيع كعقد 

 الزكاج.
كمف الغايات المرجكة عادة مف غرض اإلعالـ أف ينتج عنو تصديؽ، كمف الطمب 
االمتثاؿ، كمف المدح االبتياج كالسركر، كمف االستفزاز الغضب، كمف الذـ الغضب 

التفسير أك الشرح كالسخط، كمف غرض اإلمتاع االستمتاع، كمف اإلفصاح التعاطؼ، كمف 
ذلؾ، فينتج عف اإلعالـ التكذيب، كعف التفسير الرفض، كلكف قد يحدث عكس الفيـ إلخ، 

كعف المدح االستغراب كاالستيجاف، كعف اإلمتاع االشمئزاز، كربما ال يحدث ما يرجى كال 
يمكف القكؿ إذف بأٌف  (16)عكسو، بؿ يككف ىناؾ بركد مف إفصاح، أك استفزاز، أك مدح.

نتج ردة فعؿ عكسية، أك تقابؿ عممية التخاطب المحضة قد تنتيي بتحقؽ الغرض، كقد ت
 باستجابة محايدة، كلكف ىؿ يحكـ عمييا باإلخفاؽ إف لـ تحقؽ تأثيرىا؟

                                                 
مثمما قد يحدث أف الغرض ال يحقؽ الغاية، فقد تحدث آثار غير مقصكدة مف المتكمـ؛ إذ ليس كؿ أثر  (16)

سأؿ سممى ما اسمؾ؟ فقد يككف غرض أحمد يحدثو المسمؾ يككف مقصكدا مف السالؾ: لنفترض أف أحمد 
مجرد معرفة اسميا، أك التعرؼ إلييا، كقد تجيبو بقكليا: اسمي سممى، كىي تظف أنو يعاكسيا مثال، أك أنو 
في شكؽ لمعرفة اسميا، فتككف الغاية المتحققة حينئذ ىي إشباع شكقو، أك االستجابة اإليجابية لمعاكستو 

 -مثؿ سائر العناصر المغكية  –ذلؾ مف غرضو، كىذا يدؿ عمى أٌف المسالؾ  التي افترضتيا مع أنو لـ يكف
 قد تككف ممبسة، كيترتب عمييا اختالؼ في الغايات.
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ٌف التقميؿ مف أىمية الغاية أك إخراجيا مف عممية التخاطب يؤدم إلى كالجكاب ىك أ
ما ب، فإىماؿ اليدؼ األساسي مف التكاصؿ البشرم مف خالؿ المغة، كىك التأثير في المخاط

أف تأمر غيرؾ إف لـ تتحقؽ غاية االمتثاؿ، كما جدكل اإلخبار إف لـ ييرجى منو فائدة 
ـى ننصح كنحٌث كنرجك إف لـ نطمح إلى أف يتحقؽ ما نصبك إليو؟ ، كىؿ التصديؽ، كًل

ستتحقؽ غاية الالعب الذم يسدد ضربة الجزاء بمجرد التسديد أـ أف األمر متكقؼ عمى 
 دخكؿ الكرة إلى المرمى؟ 

األعراض كالغايات الخطابية ترتبط مباشرة باألسباب التي مف أجميا نستعمؿ المغة،  إف فكرة
كبذلؾ يؤكؿ الحديث عف الغايات إلى بحث في كظائؼ المغة، كالبكاعث التي مف أجميا 

التي ال تكاد تخمك عادة مف سمة -كجدت. كيمكف تصنيؼ األىداؼ الكٌمية لمتخاطب 
عالمية، أك دينٌية، أك أيديكلكجٌية، أك تشريعية، أك إلى أغراض نفسية أك إ  -اجتماعية

أىداؼ المغة إلى أىداؼ  Vandervekenأخالقٌية، أك فنٌية.  كقد صٌنؼ فاندرفينكف 
تصؼ العالـ  Descriptiveتنجمي بيا المكاقؼ، ككصفٌية  Expressiveإفصاحٌية 

تغير  Declaratoryتممي ما ينبغي فعمو، كتشريعٌية  Deliberativeالخارجي، كتكجييٌية 
كلما كانت المسالؾ ال تنفؾ عف المبادئ المكٌجية ليا  (17)العالـ الخارجي بإصدار تشريعات.

حاكلت في المبحث القادـ أف أقٌدـ تصكرا يتضمف الكيفية التي تتمكضع فييا تمؾ المسالؾ 
 ضمف مبادئ التخاطب كأصكلو العامة.

                                                 
(17)

 Daniel Vanderveken. Towards A Formal Pragmatics Of Discourse. )In The 

Proceedings Of The International Colloquium Logic And Dialogue Held At 

Grenoble (France) In November 2002), P.2. 
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 :ر في مبادئ التعاونإعادة النظ -3
يتناكؿ ىذا العمؿ مراجعة براغماتية لمبادئ التعاكف عند بكؿ قرايس، كيشرح أىـ 

 الينات التي كقع فييا في صكغو لتمؾ المبادئ، كسنشرح ىذا في المبحث اآلتي.

 :التفريق بين المبادئ واألصول والمسالك التخاطبية الكبرى -3-2
يستفيد مف مبادئ قرايس كمبادئ التخاطب في إطار تطكير أنمكذج جديد لمتخاطب 

 عند األصكلييف فقد قٌدمت ىذا التصكر الذم فرقت فيو بيف نكعيف مف ىذه المبادئ:
األكلى ػ كقد أبقيت عمى تسميتيا مبادئ؛ ألنيا تصؼ سمكؾ المتخاطبيف في أثناء العممية 

المثمى، تمؾ كاألخرل كقد سميتيا أصكال؛ ألنيا تصؼ الخطاب في صكرتو  التخاطبية،
 ((.3الصكرة التي تتفؽ مع )مقتضيات( الكضع )ينظر الشكؿ )

كبينما يؤدم العدكؿ عف األصكؿ )المتعمقة بالخطاب( إلى تكليد بعض األغراض البالغية، 
مع أىميتو –يؤدم انتياؾ المبادئ )المتعمقة بالمتكمـ( إلى مشاكؿ في التخاطب، كىذا أمر 

  كاضحا في نظرية بكؿ قرايس، كفي صكغو لمبادئ التخاطب. لـ يكف -المنيجية كالتطبيقية 
 (3الشكؿ )

 

 ضىابط الخعاون 

 أصىل الخطاب مبادئ الخخاطب



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

12 

 

 
كمما تمٌيز بو ىذا التصكر أيضا ىك إقحاـ عنصر المسالؾ، التي تحكميا تمؾ المبادئ 
كاألصكؿ كتكجييا تكجييا ينسجـ مع فكرة التعاكف التي تمثؿ المبدأ األساسي لعمميات 

 التخاطب.
لمبادئ التخاطب البد مف التفريؽ بادئ ذم بدء بيف مبادئ  كقبؿ أف نفٌصؿ التصكر العاـ

((، فاألكلى تيتـ بالمتكمـ كما يتٌبعو عادة لبمكغ 4التكٌمـ كمبادئ الحمؿ )ينظر الشكؿ )
تخاطب ناجح، كالثانية تيتـ بالمخاطب، كما يقـك بو عادة لتحقيؽ تخاطب ناجح يمكف لو بو 

 أف يدرؾ مراد المتكمـ.
 (4الشكؿ )

 
 
فقا ليذا التصكر فإٌف المتكمـ المتعاكف يمـز نفسو عادة بمبدئيف ىما الصدؽ كالبياف )ينظر كك 

((، كلكي يتحقؽ ىذاف المبدآف يحتاج المتكمـ إلى التكٌسؿ بمسالؾ خاصة لتمكيف 5الشكؿ )

 مبادئ الخخاطب

م مبادئ الحمل
ّ
 مبادئ الخكل
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مخاطبو مف معرفة مقاصده كأغراضو، كتشمؿ ىذه المسالؾ نكعيف: مسالؾ الصدؽ كمسالؾ 
 البياف.

 (5)الشكؿ 

 
 كتندرج تحت مسالؾ الصدؽ نزعتاف

 النزكع إلى قكؿ الحقيقة بحسب عمـ المتكمـ -1
 النزكع إلى التحقؽ مما يقاؿ باصطحاب الدليؿ. -2

 كتندرج تحت مسالؾ البياف النزعات اآلتية
 النزكع إلى الكضكح )تجنب المبس، تجنب التعقيد، تجنب الغريب( .1
 )يميؿ المتكمـ إلى مراعاة السياؽ كالمساؽ( النزكع إلى المناسبة .2
 .النزكع إلى السككت في محؿ السككت .3
 .استصحاب أصكؿ الخطاب أك استعماؿ قرينة دالة عمى عدـ االستصحاب .4

م
ّ
 مبادئ الخكل

 مبدأ الصدق مبدأ البيان



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

11 

 

)استعماؿ القرينة يبيح الخركج عف التخاطب الصريح، كيؤدم إلى اتباع مسالؾ غير مباشرة 
يفرضو عميو مبدأ الصدؽ كمبدأ البياف، أف يسمؾ  فالمتكمـ ممـز بحكـ ما( كالتمميح كالمجاز

ىذه المسالؾ، فإف أخفؽ في انتياجيا فقد يترتب عمى ذلؾ إخفاؽ جزئي أك كامؿ لعممية 
 التخاطب.

ٌممت  كأما األصكؿ فارتباطيا بالخطاب أكثر مف ارتباطيا بالمتكمـ نفسو، كقد صي
ك المكاضعات األصمية لمغة، لتصٌكر الخطاب في شكمو األمثؿ، كفقا لمقتضيات الكضع أ

ف  فإف ٌاتبعيا المتكٌمـ فقد أخمص لمقتضيات مبادئ التكٌمـ، كيمكف لممخاطب فيمو بسيكلة. كا 
رأل أف لديو مف األغراض اإلبالغية أك البالغية ما يدعكه إلى العدكؿ عنيا لتكليد أنكاع مف 

ـ التخاطبية أك نحك ذلؾ الخطاب غير المباشر كالمجاز أك اإليماء أك التعريض أك المفاىي
فمو ذلؾ؛ إذ ليس ممزما بأف يككف كالمو حرفيا، أك مرتبا كفقا لمقتضيات الكضع، أك محتمال 
لمعنى كاحد فقط، أك خاليا مف التأكيد، أك خارجا عف عمكمو، أك متسما بمساكاة األلفاظ 

أخير، أك لمعانييا، بؿ يمكف أف يعدؿ عف كؿ ذلؾ عمى سبيؿ المجاز، أك التقديـ كالت
التكرية، أك التأكيد البالغي، أك التخصيص، أك اإلطناب أك اإليجاز، كلكنو ممـز في ىذه 
األحكاؿ كما أشبييا بحكـ مبدئي الصدؽ كالبياف أف ينصب مف القرائف ما يعيف بو مخاطبو 
عمى إدراؾ مراده، كىذا الفرؽ الكاضح الذم أغفمو قرايس عندما جمع مبادئ المتكمـ كأصكؿ 

خطاب تحت مبادئ التعاكف دكف أف يفٌرؽ بينيا مع ما ال يخفى مف أثر انتياؾ المبادئ ال
عمى نجاح عممية التخاطب برمتيا، خالفا لمعدكؿ عف األصكؿ الذم يرتبط عادة بأغراض 

بالغية.  بالغية كا 
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، االنفرادٌية، ك الترتيب، ك الحرفٌيةكقد حاكلت إيجاز أصكؿ الخطاب في المسالؾ اآلتية: 
 ، كالمساكاة.التأسيس، كالعمكـك 

 (6الشكؿ )

 
كيقصد بالحرفية أف يككف الكالـ مكافقا لمكضع عمى كجو الحقيقة، كليس عمى المجاز، 
كبالترتيب أف يكافؽ المناكيؿ الكضعية دكف تقديـ أك تأخير، كباالنفرادية أف يككف لمفظ الكاحد 

الكالـ معنى جديدا، كليس  معنى كاحد دكف اشتراؾ أك تكرية، كبالتأسيس: أف يحمؿ
كبالعمكـ أال يككف خاصا مقٌيدا لغيره، كبالمساكاة أف تككف األلفاظ عمى قدر  (18)تأكيدا،

 المعاني، بدكف إيجاز كال إطناب.
كأما مبادئ الحمؿ فيي مرتبطة بالمخاطىب الذم ىك شريؾ في عممية التعاكف لبمكغ تخاطب 

مبدأ التبادر أف يحمؿ كالـ المتكمـ عمى المعنى األقرب ناجح؛ كمف ثىـٌ فيك ممـز عادة بحكـ 
إلى الذىف عادة اعتمادا عمى افتراض مفاده أف المتكمميف ينزعكف إلى أف يككف كالميـ 
كاضحا كمباشرا، كيقتضي ذلؾ أف يفترض مبدئيا أف المتكمـ مستصحب ألصكؿ الخطاب، 

                                                 
مف األمثمة التي يمكف ذكرىا ىنا لتكضيح فكرة الحمؿ عمى التأسيس قبؿ التأكيد قكليـ: "الحرب ىي  (18)

ى مختمؼ عما تعنيو األكلى، فيصبح معنى العبارة الحرب ىي الحرب، حيث تحمؿ "الحرب" الثانية عمى معن
 المكت كالقتؿ كالدمار )أك نحك ذلؾ(.

 استصحاب ألاصول بالتزام

 الحزفّيت الترجيب الاهفزادّيت التأسيس العموم املساواة
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ض لتقديـ ما حقو التأخير، أك أم إٌف كالمو محمكؿ عمى ظاىره، كعمى حقيقتو، كلـ يتعر 
سه ال مؤكًٌد، كأٌنو يحمؿ عمى عمكمو ال عمى  تأخير ما حقو التقديـ، كأف كالمو مؤسًٌ
خصكصو، كأٌف األلفاظ عمى قدر المعاني دكف إطناب. كيفترض أيضا أٌف كالـ المتكٌمـ 

إلى ما مرتبط بسياؽ التخاطب، كلذا فيك محمكؿ عمى ما يتصؿ بو، كأٌف كؿ أجزائو تشير 
يتعمؽ بو. كما يفترض أيضا في حاؿ األلفة بيف المتخاطبيف أٌف لممتكمـ عادة يستعمميا في 
كالمو، كأٌنو يتحٌدث كفؽ عادتو، كسيفسر كالمو باعتباره نظيرا لما يصدر عنو في مثؿ ىذا 

 المقاـ.
عاكف كتشمؿ مبادئ الحمؿ أيضا مبدأ اإلعماؿ، الذم يقكـ عمى فكرة أف المخاطىب شريؾ مت

في عممية التخاطب، كأنيما يعمالف معا بتأثير مبدأ التعاكف لبمكغ تخاطب ناجح، كىذا 
يتطمب أف ييعمؿ المخاطب كالـ المتكمـ إلى حده األقصى الستنباط أكبر قدر مف المعاني، 
كىك أمر مرتبط بما يعرؼ عند عمماء األصكؿ بػ "تكثير الفائدة"، كاألىـ مف ىذا أنو إذا ما 

مخاطىب أف كالـ المخاًطب غير مطابؽ لمكاقع، أك غير مقبكؿ منطقيا، أك ال يطابؽ بدا لم
األعراؼ التي تجمعيما، فعميو أال يتكقؼ عف عممية الحمؿ، بؿ يستند إلى مبدأ صدؽ 
المتكمـ كحكمتو في البحث عف معنى مالئـ لمقرائف المتاحة إلى أف يجد المعنى المناسب 

 ـ عميو. كمف المسالؾ المعتمدة في مبدأ اإلعماؿ:لمسياؽ، فيحمؿ كالـ المتكمٌ 
البحث عف القرائف المانعة: أم أف يجتيد المخاطىب في معرفة ما يمنع مف حمؿ الكالـ  -1

عمى ظاىره، كعدـ مطابقتو لمكاقع، أك عدـ انسجامو مع مقتضيات التفكير المنطقي أك 
 األعراؼ ذات الصمة.
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أم أف يفكر المخاطب في احتماالت بديمة عف البحث عف المعاني األخرل المحتممة:  -2
 المعنى الظاىر الذم استبعدتو القرائف المانعة اىتداء بما ىك متاح مف القرائف الداٌلة.

الترجيح بيف المحتمالت: إف تبٌيف لممخاطب أف ثمة تعددا في المعاني المحتممة، فعميو  -3
 لقرائف المفظية كالخارجية المتاحة.أف يرٌجح ما يراه أقرب إلى مراد المتكٌمـ استنادا إلى ا

 االستنباط، كيشمؿ -4
البحث عف اإليحاءات: يقتضي مبدأ اإلعماؿ القائـ عمى فكرة تكثير الفائدة أٌف المخاطب  .أ 

مطالب بمعرفة اإليحاءات التي ترتبط بكالـ المتكمـ؛ بكصفيا مف مكمالت الرسالة التي 
 يحمميا إلى مخاطبيو.

ك مضمر مف كالـ المتكٌمـ مف صميـ المياـ التي يؤدييا االقتضاء: يعٌد تقدير ما ى .ب 
المخاٌطب لمكقكؼ عمى المقصكد مف الكالـ، كىذا يعني أف مقتضيات الكالـ المنطكؽ التي 

 يتكقؼ صدقو كصحتو جزء مف رسالة المتكٌمـ.
: قد يككف المتكٌمـ في حاجة إلى قياس المسككت عنو مما لو صمة بكالـ المتكمـ القياس .ج 

مذككر إما عمى سبيؿ المماثمة بحيث يكافؽ حكمو حكـ المذككر، أك عمى سبيؿ عمى ال
 المغايرة بحيث يخالؼ حكمو حكـ المذككر.

الجمع كالتأليؼ: عمى المخاطىب أف يفترض االتساؽ كالتماسؾ في كالـ المتكمـ، فيجمع  .د 
ستنتج مف مجمكع بيف قكالتو سكاء التي قيمت متزامنة أك قيمت متباعدة زمنيا، لكي يمكنو أف ي

 الكالـ ما لـ يعبر عنو أم جزء مف أجزائو منفردا.
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الربط التعميمي: قد يجد المخاطىب في أجزاء كالـ المتكمـ عالقة سببية أك تعميمية غير  .ق 
مصٌرح بو، كلـ يعٌبر عنيا بمفظ كضعي يدٌؿ عمييا، كمع ذلؾ فينبغي أف تحمؿ عمى أٌنيا 

 جزء مف رسالة المتكٌمـ اإليمائٌية.
افتراض االستبداؿ أك التناكب: قد يمجأ المخاطىب إلى افتراض أٌف المتكٌمـ قد عٌبر عف  .ك 

معنى ما بمفظ لـ يكضع لو، كلكنو متصؿ بو بعالقة مجازية، فيصبح مطالبا بحمؿ الكالـ 
 عمى المعنى المجازم استنادا إلى المتاح مف القرائف الدالة.

تخاطبية كبرل يترتب عمييا نجاح أك إخفاؽ  يمكف أف نمخص ما سبؽ إذف بأنو ثمة مسالؾ
، فإف Nonconformityالتعاكف أك االنتياؾ عممية التخاطب، كعمى المتكمـ أف يختار 

 .سمكيف أساسييف ىما الصدؽ كالبيافاختار األكؿ فيك ممـز بم
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 (7الشكؿ )

 
كيندرج في مبدأ البياف مسمكا االتباع كالعدكؿ، فإف اختار االتباع فيك ممـز بمقتضيات 
ف اختار العدكؿ، فيك ممـز بنصب قرينة أك أكثر لمداللة  أصكؿ الخطاب المذككرة سابقا، كا 

أحد مسمكي البياف )االتباع أك العدكؿ(  عمى العدكؿ كعدـ االستصحاب. كيترتب عمى اختيار

 مسالك التعاون في التكّمم
 مسالك البيان مسالك الصدق

قكؿ الحقيقة بحسب عمـ النزكع إلى  -1
 المتكمـ

النزكع إلى الكضكح )تجنب المبس،  -1
 تجنب التعقيد، تجنب الغريب(

النزكع إلى التحقؽ مما يقاؿ  -2
 باصطحاب الدليؿ.

النزكع إلى المناسبة )يميؿ المتكمـ إلى  -2
 مراعاة السياؽ كالمساؽ.

النزكع إلى السككت في محؿ  -3
 .السككت

االتباع: استصحاب أصكؿ  -4
الخطاب، أك العدكؿ عف األصكؿ استنادا 

 إلى قرينة.
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تحديد نكع البنية المغكية التي تحقؽ أغراض المتكمـ، فاتباع األصكؿ ينتج رسالة حرفية، 
 كالعدكؿ عنيا ينتج رسالة مجازية أك تمميحية أك غير مباشرة.

مية كبينما يرتبط المسمكاف األكالف )االتباع كالعدكؿ( بمبدأ التعاكف الذم تبنى عميو عم
التخاطب المقاصدم، ييعٌد مسمؾ االنتياؾ خركجا صريحا عف ىذا المبدأ، كتنٌصال كاضحا 
منو، كينتج عنو رسالة غير مفيكمة كيترتب عميو إخفاؽ عممية التخاطب. كعالكة عمى ما 
ذكر ىنا مف مسالؾ تخاطبية كبرل ثمة مسالؾ غرضية فرعية: منيا المسالؾ البيانية 

ية كالنظمية التي سنفصميا الحقا. ككؿ ىذه المسالؾ يييمف عمييا مسمؾ كالمكقفية، كاألسمكب
 السكؽ، كىك مرتبط بثالثة مصطمحات عمى األقؿ ىي السياؽ كالقرينة كالمساؽ.

 :السياق والقرينة والمساق -4
 سنفٌرؽ بيف السياؽ كالقرينة كالمساؽ عمى النحك اآلتي:

 :السياق -4-2

فيك أعـ مف القرينة؛ إذ يشمؿ ما يحيط بالعنصر المغكم ذم الصمة  contextأما السياؽ 
مف عناصر سابقة كالحقة، كىك ما يعرؼ بالسياؽ الداخمي، كما يشمؿ أيضا المحيط 
الفيزيائي الذم قيمت فيو القكلة، ككؿ مالو صمة بيا مف عناصر اجتماعية كثقافية كدينية 

يع القرائف بأنكاعيا، كيشٌكؿ خمفية الكالـ أك كسياسية كتاريخية، كغيرىا، أم إنو يشمؿ جم
 المحيط. 
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 :القرينة -4-1

فيي الكحدة الصغرل لمسياؽ، أم العنصر السياقي الكاحد مف جممة  co-textكأما القرينة 
السياقات المحتممة، كقد تككف القرينة سابقة أك الحقة لمعنصر المغكم المدركس، كفي كمتا 

ة، كقد تككف عقمية، كقد تككف خارجية )أم ليست لغكية كال الحاليف إنما ىي قرينة لفظي
 ذىنية(. 

كيمكف تقسيـ القرائف إلى القرائف الممكنة كالقرائف المتاحة كالقرائف المفعَّمة كالقرائف المضمرة، 
 كسنعرؼ كال منيا عمى النحك اآلتي:

أكانت متاحة أـ القرائف الممكنة ىي كؿ القرائف التي يمكف استعماليا في السياؽ، سكاء  -1
 غير متاحة ألذىاف المتخاطبيف.

القرائف المتاحة أك المحتممة ىي القرائف التي ترد إلى ذىف المخاطبيف مف بيف القرائف  -2
 الممكنة.

 القرائف المستعممة أك المفعَّمة ىي القرائف التي استعممت بالفعؿ في عممية التخاطب. -3
 لصحة مف القرائف المتاحة.القرائف المضمرة ىي كؿ ما يقتضيو الصدؽ أك ا -4
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 (8الشكؿ )

 
(، فإف السياؽ الظاىر في الخمفية )بمكف غامؽ( يشتمؿ عمى 8ككما ىك كاضح في الشكؿ )

مجمكعة مف القرائف، كيميؿ المتكممكف عادة إلى نصب القرائف المتبادرة إلى الذىف، كىي 
السياقية، كبكساطة مسمؾ السكؽ التي سميناىا مفٌعمة مف بيف تمؾ القرائف المتاحة في الخمفية 

ب لتحقيؽ الغرض، فتصبح ىذه القرائف أك القضايا كأنيا  تجمع كؿ القرائف المفعمة كتينصى
قكالت منطكقة بالفعؿ تضـ إلى ما نطؽ بو المتكمـ بالفعؿ؛ لتكشؼ عف مراد المتكمـ في حيف 

مؿ نكعا مف التأكيؿ تبقى بعض القرائف الممكنة خارج السياؽ، كيصبح المجكء إلييا في الح
ف كانت ممكنة -البعيد؛ ألنيا   ال يحتمميا السياؽ المتاح. –كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ياق

 ال س   سل  السوق 
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 :المساق -4-3
كأما المساؽ فيك المحدد األساسي لمغرض؛ ألٌنو المسار الذم تسير فيو عممية 
التخاطب انطالقا مف الباعث ككصكال إلى الغرض، كىك االتجاه الذم تصب فيو كؿ األقكاؿ 

( عمى شكؿ سيـ متجو نحك الغرض، كأشير 8صٌكر المساؽ في الشكؿ ) كقدكالسياقات، 
إلى القرائف المفٌعمة بأسيـ صغيرة فرعية سكداء لإلشارة إلى القرائف المنصكبة في عممية 

كمف أمثمة المساؽ  التخاطب، تمؾ التي ال بد مف أخذىا في الحسباف في فيـ مقصد المتكٌمـ.
فصؿ؟ فيجيبو مجيب: "ليس في الفصؿ أحد"، فيككف أف يسأؿ سائؿ: ىؿ األستاذ في ال

مساؽ القكلة أك مسارىا، ىك أف المجيب عف السؤاؿ السابؽ يرمي إلى نفي كجكد األستاذ في 
ف فيـ مف قكلتو أيضا عمكـ النفي، كذلؾ معنى آخر ليس ىك المسكؽ لو الكالـ،  الفصؿ، كا 

ال. كتبدك أىمية المساؽ في أٌنو  فمساؽ الكالـ ىك الجكاب عف ككف األستاذ في الغرفة أـ
 المحدد األساسي لغرض المتكمـ كما سنكضح في مكضعو.

كلتكضيح فكرة القرائف الممكنة التي سبؽ ذكرىا يحسف بنا أف نشير إلى أنو يحيط بنا في 
حياتنا عدد كبير مف القضايا )أم الجمؿ المنطقية، سكاء أكانت أخبارا أـ آراء أـ حقائؽ أـ 

معمكمات، أـ معتقدات أـ تنبؤات أـ افتراضات، أـ رغبات، أـ مخاكؼ، أـ مسممات أـ 
اىتمامات(، كالمتكمـ يحاكؿ أف يكجو انتباه المخاطب إلى أم منيا بدال مف قكليا صراحة، 
أم إنو يجعؿ بعضيا أكثر مف غيره مناسبا لكالمو، ليككف جزءا مف ذلؾ الكالـ، كتكممة لو، 

لى قرائف مستعممة أك مفٌعمة، كىذا يعني أٌف أم جزء مف المحيط أك لتتحٌكؿ القرائف الممكنة إ
الظرؼ الذم يتـ فيو الكالـ قد يتحكؿ إلى قرينة )أم مؤٌشر( عمى معنى الكالـ بانتقالو مف 
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، بيد أف القرائف المتاحة ىي حاؿ محايدة إلى كضع فاعؿ إيجابي داٌؿ، مثمو مثؿ القكؿ
عمييا مساؽ الكالـ، في حيف أف القرائف الممكنة غير القريبة إلى الذىف تمؾ التي يدؿ 

المتاحة إٌنما ىي قرائف بعيدة االحتماؿ، كىي التي يكصؼ االعتماد عمييا في الحمؿ بأنو 
تأكيؿ بعيد؛ ألٌنو ببعده عما يقتضيو السياؽ المتاح ال يمثؿ مقصد المتكمـ كأغراضو مف 

 الكالـ عادة.
كأما القرائف المضمرة فيي قضايا يستدعييا ما ٌذكر مف الكالـ، كمف أمثمتيا ما حذؼ مف 

رىٍت ًمٍنوي اٍثنىتىا عىٍشرىةى }قكلو تعالى:  رى فىاٍنفىجى جى اؾى اٍلحى ى ًلقىٍكًمًو فىقيٍمنىا اٍضًرٍب ًبعىصى ًذ اٍستىٍسقىى ميكسى كىاً 
ٍيننا ، فثمة ىنا عمى األقؿ قرينتاف مضمرتاف كتقديرىا: فضرب فانفجرت منو (،60)البقرة:  {عى

تجمعيما عالقة سببية مع ما ذكر، كدٌؿ عمييما ما ذكر مف الكالـ؛ ألٌف الصحة العقمية 
تقتضي عدـ حصكؿ انفجار العيكف دكف ضرب الحجر استنادا إلى ما ذكر مف الكالـ، 

 فجار كأضمر السبب كىك ضرب الحجر.كلكنو اكتفى بذكر األثر كىك االن
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 (9لشكؿ )ا

 
 

كمثمما كانت القرائف المذككرة في اآلية داٌلة عمى القرائف المضمرة، فإف القرائف المضمرة 
تساعد كذلؾ في فيـ ما ذكر مف القرائف، إذ القرائف كميا تنتظـ في عقؿ المتخاطب ضمف 
سياؽ عاـ كٌمي. كعادة ما يككف سبب اإلخفاؽ في التخاطب ناشئا عف السياؽ الذم شكمو 

 مخاطب مف القرائف )المذككر منيا كالمضمر( مختمؼ عف تمؾ التي نصبيا المتكمـ.ال
مقٌسـ إلى قرائف مضمكنيا قضايا مفردة، فعندما يقكؿ  -بناء عمى ما سبؽ–فالسياؽ 

الطالب: "الجك بارد يا أستاذ" كيككف المقصكد أرجك إغالؽ المكٌيؼ، فإٌف ثمة قضايا منفصمة 
كلكف المتخاطبيف يربطكف بينيا بمقتضى مبدأ "المناسبة" لبمكغ مضمكنيا في ىذا المثاؿ، 

المقصكد مف قكلة الطالب، كذلؾ مثؿ: "المكيؼ مفتكح"، ك"األستاذ كاقؼ قرب المكيؼ"، 
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ك"الطالب ال يقكـ عادة كيغمؽ المكيؼ دكف إذف" إلخ. كثمة قرائف أخرل مضمرة كلكنيا مفٌعمة 
لتسكيغ استعماؿ كممة "أرجك" منيا أف الطالب  عند تأكيؿ قكلة الطالب عمى ىذا النحك

 .يخاطبكف مدرسييـ بأدب، كأف المعمـ ىك صاحب القرار داخؿ الفصؿ عادة
 (10الشكؿ )

 
كىكذا يمكف تصٌكر مسار عممية التخاطب مف زاكية المتكمـ كمف يأخذ إبرة كيخرزىا في 

قضية بالمفيـك المنطقي عقيؽ مطركح أمامو، ككؿ مجمكعة مف العقيؽ )أم القكالت( تمثؿ 
أك جممة بالمفيكـ النحكم، كقد يترؾ الناظـ فراغا يعادؿ جممة أك قضية، كقد يترؾ فراغا 
أصغر يعادؿ جزءا مف الجممة كالكممة مثال. كعندما يقكـ المتكمـ بالنظـ فيك يكجو انتباىو 

ب في تقدير لغرضو التخاطبي، كينظـ مف العقيؽ ما يخدـ ذلؾ الغرض، معكال عمى المخاط
 .ما حذفو
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كىذا العقيؽ المطركح أمامو يمثؿ القرائف الممكنة، كلكف الناظـ يختار ما أتيح لو فقط مف 
 بيف الممكف، ككؿ ما يستعممو 

يندرج في القرائف المستعممة. ثـ إف كؿ ما يستعممو يشكؿ المسار أك المساؽ، كىك ما يحدد 
 .في الكاقع مقصد المتكمـ كغرضو

 :التخاطب المبني عمى المسالك والغاياتأنموذج . 4
ثمة عدد مف النماذج المقترحة لشرح كيفية حدكث عممية التخاطب، كقد ىيمف 

 encodingالذم يقكـ عمى فكرتي التركيب  coding modelالنمكذج الكضعي التقميدم 
ردحا طكيال مف الزمف إلى أف برزت مؤخرا في القرف الماضي  decodingكالتفكيؾ 

المعركؼ بنمكذج  Weaverككيفر  Shannonمقترحات أخرل مف بينيا مقترح شانكف 
(، كنمكذج ردة الفعؿ التكاصمي 1949) transmission modelاإلرساؿ 

communication reaction model ٍـ (، كنمكذج 1954) Schramm، الذم كضعو شرى
، الذم اقترحو برناليند transactional model of communicationلتكاصؿ التعاممي ا

Barnlund. 
كالقناة  senderيقكـ نمكذج شانكف ككيفر عمى ثالثة عناصر أساسية ىي المرسؿ 

channel  كالمتمقيreceiver كقد أشار المؤلفاف إلى أنو خالؿ عممية التكاصؿ قد تحدث .
ـٍ نمكذجو مف المصدر ، noiseضجة أك ضكضاء  ، sourceتحكؿ دكف نجاحيا. كأٌلؼ شرى

، كالمتمقي، مشيرا إلى أف مجمكع channel، كالقناة form، كالشكؿ massageكالرسالة 
الشكؿ كالمحتكل يكٌكناف الرسالة المرسمة إلى المتمقي، كمشددا عمى أىمية األثر الذم تتركو 
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الثالثي  Charles Morrisبمقترح تشارلز مكريس  الرسالة في مستقًبميا. كفيما يبدك تأٌثرا
ـٍ أف عممية نقؿ الرسالة تحكميا ثالثة أنكاع مف القكاعد semioticsلمسيميائية  ، يذكر شرى

، كقكاعد براغماتية semantic، كقكاعد داللية syntacticالسيميائية: قكاعد تركيبية 
pragmaticجتمع المغكم الكاحد. ثـ اقترح ، فضال عف العالمات المشتركة بيف أفراد الم

بيف  reciprocallyنمكذجو الذم يقكـ عمى التكاصؿ عمى نحك تبادلي  Barnlundبرناليند 
المتخاطبيف، مركزا عمى الطريقة التي يتكاصؿ بيا الناس بكصفيا العامؿ المتحكـ في كيفية 

كضاء، أك حمميا عمى محمؿ معيف، كعمى المشاكؿ التي تتعرض ليا الرسالة بسبب الض
 بسبب االختالؼ الجيكية كالثقافية كالجنسية.

كقد أىممت كؿ ىذه النماذج المقترحة لعممية التخاطب الجكانب التفاعمية 
لممتخاطبيف كالكيفية التي يقدـ بيا الخطاب مف حيث الكضكح كالخفاء، كالمباشرة كغير 

في المقاـ التخاطبي، ككيؼ  attitudesالمباشرة، )المسالؾ البيانية(، ككذلؾ مكاقؼ المتكمـ 
 .عكسيا في الرسالة المستعممة )المسالؾ المكقفية(، كسائر المسالؾ النظمية كالسكقية كغيرىا

 :االعتقاد والعمم والرغبة والنية. 4
نظرا إلى ككف التخاطب فعال إرادٌيا فإنو ال يحدث عفكيا عادة، بؿ ترتبط بو مجمكعة مف 

يرتبط عادة ببعض االعتقادات كالمعمكمات حكؿ مكضكع الكالـ، كمف أىـ النكايا، كتكلُّدي النٌيًة 
جكانبيا معرفة ما ىك ضار كما ىك نافع بالمعنى الكاسع ليذه المفيكميف، ثـ تتكٌلد رغبة في 
تحقيؽ ما ىك نافع، كدفع ما ىك ضار، فعندما يقكؿ القائؿ: "افتح النافذة"، فإنو بطمبو ىذا 
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، كإنعاش الغرفة بيكاء نقي، أك تبريدىا، أك تدفئتيا، أك ربما يرغب في تحقيؽ مصمحة ما
 .إتاحة فرصة لمفرار مف خطر ما، كليس بالضركرة أف يككف المتكٌمـ مكٌفقا في أحكامو

كيختمؼ الناس في تقدير المصمحة، كما يختمفكف في ربطيا بذكاتيـ أـ باآلخريف، 
المصمحة العامة. كتختمؼ ىذه فمنيـ مف ييتـ بمصالحو الشخصية، كمنيـ مف ييتـ ب

المصمحة العامة بحسب أبعادىا االجتماعية كالسياسية كالدينية كاألخالقية كالكطنية كالقكمية 
كاإلنسانية. كبحسب تقدير المتكمـ ألىمية كؿ بعد مف ىذه األبعاد. كعندما يتكٌفر العمـ 

مؾ مف المسالؾ، كنٌية كتتحقؽ الرغبة تتكٌلد مجمكعة مف النيات: مثؿ نٌية اختيار كؿ مس
مراعاة السياؽ، كنٌية القكؿ، كنٌية النطؽ، فضال عف نٌية التعاكف مع المخاطب مف أجؿ 

 إنجاح عممية التخاطب.
فنٌية اختيار المسمؾ ترتبط عادة بالغرض التخاطبي )باستثناء بعض المسالؾ 

ف كانت النظمية فيي مرتبطة بالمعاني كالمقاصد أكثر مف ارتباطيا المباشر باأل غراض، كا 
تقكد إلى األغراض(، كنٌية القكؿ )أم التمٌفظ بكالـ مفيد( تينتج قكالت ذات معنى مرتبطة 

كنٌية النطؽ تكٌجو أعضاء النطؽ إلى إحداث  (19)بمناكيؿ جمؿ مألكفة في المغة المستعممة،
 .األصكات كتفعيؿ الخطاب ظاىريا
                                                 

يعٌكؿ عبد القاىر الجرجاني تعكيال كثيرا عمى أٌف القصد يتضمٌف قصد تعميؽ الكممة بغيرىا مف الكممات  (19)
عف األخرل، بؿ يندرج في  التي تستدعيو، أم إف المتكٌمـ عندما يتحٌدث ال يقصد نطؽ كؿ كممة منفصمة

كليت شعرم كيؼ يتصكر كقكع قصد منؾ إلى معنى قصده تمؾ العالقات التي ينشئيا بيف الكممات، يقكؿ: "
دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، أبك بكر عبد القاىر ، كممة مف دكف أف تريد تعميقيا بمعنى كممة أخرل؟"

 .262: 1الجرجاني، بف عبد الرحمف بف محمد الفارسي األصؿ، 
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 :مراحل عممية التخاطب. 4
مثمما تقٌرر سابقا، فإف ىذا العمؿ يقكـ عمى فكرة أف التخاطب يندرج في نظريات 

، كأٌنو نكع مف السمكؾ الغائي، كأف دكر المتكمـ عادة يقـك theories of actionsاألفعاؿ 
 أساسا عمى عمميتيف:

  غرضوتخطيط المسالؾ التي سيتبعيا لبمكغ 
  البنيكية المناسبة لمسالكو.كاختيار الكممات كالبنى كاألنماط كالعالقات 

 كقد حاكلنا أف نرسـ أنمكذج التخاطب عمى النحك اآلتي:
 (11الشكؿ )

 

  سل  أو أكثر

يت  شتملت على ألفاظ و عان
ْ
 اختيار أوصياغت ِبن

 هيت

 علم واعتقاد

 رغبت

 سبب وسياق
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( المسار الذم تسير فيو عممية التخاطب ظاىريا، كلكف الكاقع ىك 11يظير ىذا الشكؿ )

 المتقدـ في الترتيب. و ىكأف الغرض ىك المتحكـ في عممية التخاطب؛ ألنٌ 
إجماال: إف الكالـ يحدث عادة استجابة لدافع داخمي أك باعث خارجي، كىك كيمكف القكؿ 

الذم يرسـ سياقو كيحدد مساره، كيتعامؿ المتكمـ مع ىذا السياؽ كفقا لما يممؾ مف عمـك 
كمعارؼ، ككفقا لمعتقداتو الخاصة، كما يفرضو الكاقع كالمحيط، ثـ يشرع المتكمـ في بناء 

رض مف الكالـ، كالمسمؾ المكقفي مف المخاطب أك الحدث، مسالؾ ذىنية يتحدد فييا الغ
كمسار مسمؾ السكؽ، ثـ يشرع في بناء مسالؾ قكلية أك قكلية فعمية، كيشمؿ ذلؾ المسالؾ 

 البيانية، كالنظمية كالداللية كالخطابية كالتأليفية، كالحكارية أحيانا.

 غايت

 غزض

  قصد
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 (12الشكؿ )

 
كىي  -رضي هللا عنيا–ظير خديجة كسيتضح لنا كؿ ذلؾ مف خالؿ ىذا المثاؿ الذم أ

بعد رجكعو خائفا مف غار حراء في حادثة نزكؿ -صمى هللا عميو كسمـ–تطمئف الرسكؿ 
 الكحي ألكؿ مرة.

تىٍحمً  ًديثى كى تىٍصديؽي اٍلحى ـى كى  ؿي اٍلكىؿَّ كىالَّ أىٍبًشٍر فىكى اَّللًَّ الى ييٍخًزيؾى اَّللَّي أىبىدنا كىاَّللًَّ ًإنَّؾى لىتىًصؿي الرًَّح
مىى نىكىاًئًب اٍلحىؽ   تيًعيفي عى ٍيؼى كى تيٍقًرم الضَّ ٍعديكـى كى تىٍكًسبي اٍلمى  كى

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أهىا  1 كل 

 

 

 

 

 

 

 البنيت

 

 

 

 

 

يت
 ا

ال
ض 

 ز
ال

 

صد
لق

ا
 

 سال  

 ا ستعمال

)بياهيت  

 و فيت  

أسلو يت  

ه ميت  

 جأليفيت(

 سل  

 ه   

 

 

  سال 

 

 غزض

 املت لم 

 

علم 

واعتقاد 

رغبت 

  فشة 

 بالسياق

ث
 هيا

 سل  السوق 

ع  اث ج م  

لف  و ع    

 س ندة   ى 

   وا عاث

و شتملت على 

  ا ث 

 ارجبا اثو
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 حيث بدت مراحؿ الكالـ كاآلتي:
 (13الشكؿ )

 كجكد باعث لمكالـ كىك السياؽ الذم بدأ منو الكالـ )خكؼ الرسكؿ ص كقمقو( .1

 بناء المسالؾ الذىنية .2

 كيشمؿ
  الرسكؿ ص(تحديد الغرض مف الكالـ )كىك طمأنة 

  تحديد المقصد )أك المقاصد( )كىك نفي اإليذاء المتكقع، كالتبشير، كاإلخبار بعدـ
 الخذالف، كتعميمو بككنو إنسانا فاضال(.

 .)تحديد المسالؾ المكقفية )كقد اختارت منيا مسمؾ التعاطؼ 

  ٍكؽ )كىك الذم يحدد المقصكد مف الكالـ كبؤرتو، كيقكـ عمى ربط تحديد مسمؾ السَّ
 باعث بالغرض، كيمكف تحديده ىنا بأٌنو التذكير لغرض الطمأنة(.ال

 بناء المسالؾ القكلية .3

 كتشمؿ المسالؾ اآلتية:
 .)المسالؾ البيانية )كقد اختارت منيا مسمؾ التصريح، كالمجاز، كاإلطناب 

 .)المسالؾ المكقفية )كقد اختارت منيا مسمؾ التذكير كالثناء 
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 منيا اإلسناد، كالتقييد(. المسالؾ النظمية )كقد استعممت 

 .اختيار كممات معجمية مؤثرة( المسالؾ الداللية( 

 ( المسالؾ الخطابية.)كقد استعممت منيا الكصؼ، كالحجاج القائـ عمى التعميؿ 

 ( المسالؾ النصية)كقد استعممت منيا اإلحالة، كالربط 

 .)المسالؾ الحكارية )مسمؾ الجكاب كالتعميؽ 

 
 (14الشكؿ )

 نمكذج التخاطب مف زاكية المتكمـ
 
 
 (15الشكؿ )

 نمكذج التخاطب مف زاكية المخاطب
 

 
 

 المسالك القصد الغرض

 الغاية الغرض القصد المسالك
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كتتسـ المسالؾ الذىنية بأنيا ذات طابع منطقي مرتبط بخصكصيات مرجعية ثقافية 
الرسالة بربطيا بمراجع ثقافية كمعرفية، كىي المتحكمة في صكغ الرسالة؛ حيث تصاغ 

كاالعتقاد بأٌف الفاضؿ ال يخيب كال يخذؿ، كأٌف الفاضؿ ىك مف يصؿ الرحـ، كبمراجع 
 معرفية متعمقة بالمحيط، كككف الرسكؿ ص فاضال، كمراجع منطقية ثقافية لبناء التعميؿ.
ة، كنية كتتخمؿ عممية بناء المسالؾ مجمكعة مف النيات )نية الغرض، كنية حصكؿ الغاي

المقصد، كنية بناء كؿ مسمؾ مف المسالؾ، كنية النطؽ كنية القكؿ(، كما تتضمف الرغبة في 
 القياـ بكؿ ما سبؽ.
 : "إٌنؾ لتصؿ الرحـ ك تصدؽ الحديث"-ص –لمرسكؿ  -رضي هللا عنيا-ففي قكؿ خديجة 

عما شعر  نرل أٌف كالميا مرتبط بسبب كسياؽ، كىك أف الرسكؿ صمى هللا عميو كسٌمـ أخبرىا
، "لقد خشيتي عمى نفسي" بو عندما جاءه الممؾ بغار حراء لتبدأ معو مسيرة الكحي، فقاؿ:

فبدأت خديجة في بناء مسمؾ ذىني يرمي إلى غرض محدد، كىك طمأنة الرسكؿ لتحقيؽ 
طمئنانو صمى هللا عميو كسٌمـ، كقد حٌددت مقاصدىا لتحقيؽ الغرض، غاية التأثير، كىي ا

 بعدـ الخذالف، كتعميمو بككنو إنسانا فاضال. التذكيركىي نفي اإليذاء المتكقع، كالتبشير، ك 
تعمـ أف الرسكؿ ص يصؿ الرحـ إلخ، كتعتقد بذلؾ، كتعمـ أف كقد كانت خديجة 

هللا ال يخذؿ الفاضؿ، كتعتقد بذلؾ، كليا ىذه الصفات ىي صفات اإلنساف الفاضؿ، كأٌف 
رغبة في اإلفصاح عف ذلؾ، كتنكم أف تتحدث بذلؾ )نية اختيار المسمؾ كنية التمفظ كنية 
القكؿ كنية الغرض كنية التأثير(، فقررت أف تسمؾ مسمؾ التذكير، كقصدت أف يككف التذكير 

صد أشمؿ كىك أنو إنساف بأنو يصؿ الرحـ كيصدؽ الحديث، لتنتقؿ إلى مرتبة أخرل مف ق
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فاضؿ، فتستعيف بالمغة )المفظ المرتبط بالمعنى( لمتعبير عف ىذا القصد، كذلؾ لتحقيؽ 
غرضيا كىك الطمأنة، كغايتيا األخيرة كىك التأثير )أك االنفعاؿ( بحيث يطمئٌف )أم يحدث 

 ار.فيو االطمئناف(. كقد حٌددت مسالؾ معينة لتحقيؽ غرضيا كمسمكي التذكير، كاإلخب
كمما يندرج في معارفيا أيضا أٌنو عمى ىذه الصفات التي ذكرتيا، كيندرج في 

 اعتقاداتيا أنو كذلؾ، كأف مف يممؾ ىذه الصفات لف يخزيو هللا إلخ
 (16الشكؿ )

 

وهى م لك َسْىقّي، وإلاخباز )وقد حددث م الك معيىت لخحقيق غسضها كم لك الخركير 

(وهى م لك أسلىبي  

 فاخخازث مً الل ت كلماث وبنى وأهماطا معيىت جىاسب غسضها

هيت اخخياز امل لك وهيت الخلفظ وهيت القىل وهيت ال س  وهيت )وجىىي أن جخحدث برلك 

(الخأثير  

 

ص ًصل السحم إلخ، وحعخقد بأّن هره الصفاث هي صفاث  السسىل حعلم أن  خدًجت
.الفاضل، وبأّن الفاضل ال ًخيب  

 لديها زغبت في الحدًث لخركيره وطمأهخه

خدًجت أهه ًخش ى على هف ه مما حدث معه عما في غاز السسىل ص أخبر ال ياق هى أن 

 حساء
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 كلعمنا الحظنا 

  ٌسبب الكالـ )كقمؽ الرسكؿ ص( يتحكؿ إلى سياؽ أم إلى باعث لمكالـ، كيترتب  أف
عميو تحديد داللة النص، كبعبارة أخرل فإٌف ثمة الظرؼ الذم سبؽ كالميا، كقد تحٌكؿ إلى 
قرينة أم مؤشر عمى معنى الكالـ بانتقالو مف حاؿ محايدة إلى كضع فاعؿ إيجابي داؿ مثمو 

 مثؿ القكؿ.
   ٌتحكؿ بعد القكؿ مف الخفاء إلى العمف، ليؤكد أف عممية التخاطب تكشؼ ما القصد  أف

  يريد المتكمـ كشفو لمخاطبو
  أٌف المسمؾ يتحكـ في صياغة البنية، فمسمؾ البناء لممجيكؿ، كمسمؾ التصريح كمسمؾ

التمميح، كالعدكؿ عف المكاضعات كميا تتحكـ في الصيغة المختارة، كما أف األغراض تتحكـ 
 لمسالؾ.في ا

أي ًحدث فيه )بحيث ًطمئن السسىل ص ( أو الاهفعال)وغاًتها ألاخيرة وهى الخأثير 

(الاطمئىان  

 وذلك لخحقيق غسضها وهى الطمأهت

َصدث أن ًكىن الخركير بأهه ًصل السحم ويصدق الحدًث، لخيخقل إلى مسجبت أخسي مً 
َ
وق

 قصد أ مل وهى أهه إو ان فاضل
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 :التهويش -5
يعد الخطاب ناجحا إذا ما تمكف فيو المخاطىب مف إدراؾ مقاصده، كأغراضو، 
كتحققت غاياتو، بيد أٌنو قد يعرض لمخطاب بعض الخمؿ فيحكؿ دكف نجاح التخاطب، كقد 

لإلشارة إلى ما يحدث مف لبس أك  (20)آثرنا استعمؿ كممة "التيكيش" الستعماليا مصطمحا؛
خمؿ في عممية التخاطب سكاء أكاف ذلؾ في البنية أـ في الٌسٍكؽ أـ في القناة أـ في ذىف 
المخاطب. أما المبس في البنية فيك شائع كمعركؼ، كقد يككف في المعنى المعجمي كما في 

أعمى، كقد يككف في  زيد طبيب بصير"، الذم يحتمؿ معناه أف يككف طبيبا متمكنا أك طبيبا"
التركيب كما في "زيارة األقارب ظيرا مزعجة"؛ إذ قد يككف المعنى المراد زيارتؾ لألقارب مف 
باب إضافة المصدر إلى مفعكلو، كقد يككف بمعنى زيارة األقارب لؾ مف باب إضافة 

سأؿ عندما كاف ي -رضي هللا عنو–أبكبكر المصدر لفاعمو. كأما المبس في السكؽ فكما فعؿ 
)في ىجرتو مف مكة إلى  -صمى هللا عميو كسٌمـ–في طريقو إلى المدينة، في رفقة النبي 

لميجرة(، عمف معو، فكاف يقكؿ ليـ: "ىذا الرجؿ الذم ييديني  622المدينة في سنة 
فيفيـ المخاطب كممة "سبيؿ" عمى أنيا الطريؽ في معناىا الظاىرم، في حيف  (21)السبيؿ"،

التي تيديو إلى تحقيؽ مصمحتو في الدنيا، كجنة الفردكس في اآلخرة،  يقصد أبكبكر الطريؽ
                                                 

المقصكد بالتيكيش ما يقصد عادة بالتشكيش، كلكنا آثرنا استعماؿ ىذه الكممة لسببيف: األكؿ ألنيا غير  (20)
مستيمكة خالفا لكممة "تشكيش" المستعممة كثيرا في سياقات مختمفة؛ كلذا يسيؿ تكظيفيا االصطالحي دكف 

: حب القامكس المحيط: "لبس، كالثاني أنيا أصح لغة مف التشكيش، يقكؿ صا كُّشي كَّشي كالتَّشى كالتٍَّشكيشي كالميشى
: التٍَّيكيشي كالمييىكَّشي كالتَّيىكُّشي  كابي ، كالصَّ ـى الجكىرمُّ ، ككًى  "، القامكس المحيط: مادة "شاش"..كيمُّيا لىٍحفه

 .1/99لرازم، ؛كينظر:ا5/79، باب اليجرة، أبك عبد هللا محمد بف إسماعيؿ البخارمشرح البخارم،  (21)
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عندما سألو أحد أعدائو، كىك في طريقو  -صمى هللا عميو كسٌمـ–النبي  ما فعؿكمنو أيضا 
"نحف  -صمى هللا عميو كسمـ–إلى بدر )أكؿ غزكة في اإلسالـ( فقاؿ لو: "ممف أنتما؟ فأجابو 

صمى هللا –مة "ماء" عمى أنيا اسـ قبيمة، في حيف أراد بيا فحمؿ المخاطب كم (22)مف ماء"،
ففي كمتا الحاليف كاف المبس مرتبطا  (23)حقيقتو؛ ألف الماء ىك أصؿ اإلنساف. -عميو كسٌمـ

بسكؽ الكالـ باتجاه ما؛ كي ييفيـ بخالؼ مقصكد المتكمـ تحقيقا لممصمحة. كأما المبس في 
يـ السامع خالفا لما يقصده المتكمـ، أك يحدث القناة فكأف يحدث تشكيش في الصكت، فيف

تصحيؼ أك تحريؼ في الكتابة يخؿ بالمقصكد. كقد يككف في ذىف المخاطب فيذىب بتفسير 
 الكالـ نحك تأكيؿ بعيد ال تؤيده قرينة متاحة في إطار السياؽ الذم نصبو المتكٌمـ.

 :أنواع المسالك -6
لبمكغ الغرض، كبعضيا باختيار القناة لمتخاطب جكانب مختمفة يتعمؽ بعضيا بالتخطيط 

التي تقٌدـ مف خالليا الرسالة، كبعضيا بكيفٌية التصريح بالخطاب، كبعضيا بكيفية نظمو 
عمى مستكل الجممة، كبعضيا باختيار أحد أجناسو، كبعضيا بكيفية تأليفو عمى مستكل 

ؼ المخاطب، النص، كبعضيا بأسمكبو، كبعضيا بالقناة المستعممة فيو، كبعضيا بمكاق
كبعضيا بكيفية استعماؿ السياؽ، كبعضيا بكيفية نطقو، كىذا يعني أف تتعٌدد المسالؾ بتعٌدد 
ىذه الجكانب، كبناء عميو يمكف تقسيـ المسالؾ إلى مسالؾ ذىنية، كقنكية، كبيانية، كنظمية، 

 كخطابية، كتأليفية، كأسمكبية، كمكقفية، كسكقية، كصكتية.
                                                 

 .3/34السييمي،  ،الركض األنؼ (22)
 .165المعنى كظالؿ المعنى، محمد محمد يكنس، ص  (23)
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 (17الشكؿ )

 
 .ؿ يبيف أنكاع المسالؾ كىيمنة مسمؾ السٍكؽ عمييا، كمكضع المسمؾ النظمي منياىذا الشك

 (18الشكؿ )

 

 نظمية

 األغراض

 خطابية

 تأليفية

 موقفية قنوية صوتية

 بيانية

 أسلوبية
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 ىذا الشكؿ يبيف أف النظـ ىك نتاج جميع المسالؾ، كأٌف المسمؾ الصكتي تجسيد لو.
كترتبط معظـ ىذه المسالؾ بالمسالؾ التخاطبية الكبرل المذككرة سابقا، إذ يترتب عمى 

البياف )االتباع أك العدكؿ( مثال تحديد نكع البنية المغكية التي تحقؽ  اختيار أحد مسمكي
أغراض المتكمـ، فاتباع األصكؿ ينتج رسالة كضعية، كالعدكؿ عنيا ينتج رسالة مجازية أك 

 تمميحية أك غير مباشرة، كأما انتياؾ المبادئ فيؤدم إلى إخفاؽ في عممية التخاطب.
 كيمكف تقسيـ المسالؾ إلى 

مرتبطة بالرسالة: كىي مسالؾ النظـ إجماال: مثؿ مسالؾ التعمؽ )كاإلسناد  مسالؾ -1
كالتقييد(، كمسالؾ الكـ )مثؿ المساكاة كاإلطناب كاإليجاز، كالذكر كالحذؼ، البساطة التركيب( 
كمسالؾ الكيؼ )مثؿ اإلظيار، اإلضمار، التعريؼ كالتنكير، الحقيقة المجاز( كمسالؾ 

 التقديـ كالتأخير(.التمكقع )مثؿ الترتيب، 
مسالؾ مرتبطة بالمتكمـ )مثؿ الصدؽ الكذب، المقبكلية أك الصحة العقمية البطالف،  -2

 التصريح التمميح، ككيفية النطؽ(
 مسالؾ مرتبطة بالعالقة بيف المشاركيف )مثؿ الشؾ اإلنكار الحذر إلخ(. -3
 مسالؾ مرتبطة بقناة التخاطب )مثؿ اإلفادة، التثقيؼ إلخ(. -4
 السكؽ )مثؿ اإلشارة، كالتبئير(مسالؾ  -5

غير أننا آثرنا التقسيـ األكؿ، كسنشرح في المباحث اآلتية كؿ قسـ مف ىذه األقساـ، كسنبدأ 
 بالمسالؾ البيانية.
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 :المسالك البيانية -9-2
يقصد بالمسالؾ البيانية طرؽ اإلفادة مف حيث الكضكح كالخفاء، كالتفاكت في قكة البياف 

ف كالبالغة عمى مستكي ات الكـ كالكيؼ كالمكقع. كيشير حاـز القرطاجٌني إلى أٌف "المعاني كا 
كانت أكثر مقاصد الكالـ كمكاطف القكؿ تقتضي اإلعراب عنيا كالتصريح عف مفيكماتيا فقد 
يقصد في كثير مف المكاضع إغماضيا كا غالؽ أبكاب الكالـ دكنيا. ككذلؾ أيضان قد نقصد 

ىما كاضحة الداللة عميو، كاألخرل غير كاضحة الداللة تأدية المعنى في عبارتيف: إحدا 
لضركب مف المقاصد. فالداللة عمى المعاني إذف عمى ثالثة أضرب: داللة إيضاح، كداللة 

بياـ معا  (24) ."إبياـ، كداللة إيضاح كا 
 كيمكف التمييز بيف طريقتيف أساسيتيف في المسالؾ البيانية، كىما:

 :مسالك االمتثال -2
التقٌيد باتباع أصكؿ التخاطب، كاستصحابيا، كذلؾ بانتياج نيج الحقيقة كيقصد بيا 

دكف المجاز، كالتصريح دكف التمميح، كالمساكاة دكف اإليجاز أك اإلطناب، كالذكر دكف 
الحذؼ، كالبساطة دكف التعقيد، كالعمكـ دكف التخصيص، كالتأسيس دكف التأكيد، كالترتيب 

دكف اإلضمار، كاتباع المسار دكف اإلنابة )أم التعبير عف  دكف التقديـ كالتأخير، كاإلظيار
 الخبر بالخبر، كاالستفياـ باالستفياـ(.

فإذا ما كاف المتكمـ ممتثال لما يقضيو األصؿ، مستصحبا جميع أصكؿ الخطاب، فال حاجة 
 لقرينة أخرل تدؿ عمى مقاصده كأغراضو غير قرينة االمتثاؿ.

                                                 
 .172منياج البمغاء كسراج األدباء، حاـز القرطاجٌني، ص  (24)
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 :مسالك العدول -1
ف نيج المتكمـ نيج االنزياح عف مقتضيات األصكؿ، كاختار مسالؾ العدكؿ، فمو  كا 

ذلؾ بشرط نصب قرينة تدؿ عمى انزياحو. كيمكف تقسيـ العدكؿ إلى عدكؿ كيفي كأف ينكب 
المجاز عف الحقيقة، أك المضمر عف المظير، كعدكؿ كمي، ينزع فيو المتكمـ إلى اإليجاز 

يعدؿ فيو عف الترتيب الذم يقتضيو الكضع  أك اإلطناب بدال مف المساكاة، كعدكؿ مكقعي
 إلى تقديـ كتأخير.

 كيعرض الجدكؿ اآلتي أمثمة عمى بعض األغراض المرتبطة بمسالؾ البياف:
 (19الشكؿ )

 الغرض المسمك
 اإلفادة المباشرة. التصريح
اإلساءة كالتجريح، التمطؼ في النصح، الحفاظ عمى ماء  التمميح

 الخبر دكف االلتزاـ، إمكاف التممص.الكجو، اإلعالـ بمضمكف 

 التكثيؼ العاطفي لمعناصر المغكية اإليحاء بظالؿ المعنى
 القبكؿ، الرفض، اإليحاء بالمخالفة، أك بالعكس. السككت

 اإلبياـ. التكرية
 القصر عمى المذككر كاستبعاد غيره. اإليجاز
 التأكيد، اإلبياـ كالتيكيش، إطالة التكاصؿ. اإلطناب

 الترغيب، التنفير، المدح، الذـ، اإلقناع. المثؿ ضرب
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كمف أمثمة المسالؾ البيانية األخرل: الرمزية، كالتشخيص، كالتجسيـ، كالمبالغة، كاالستعارة، 
كالتشبيو، كالتصكير، كالتكرار، كالمفارقة، كاإلظيار، كاإلضمار )استعماؿ الضمير(، كاإلشارة 

يحذؼ عادة، كالحذؼ فيما يذكر عادة، كالتقديـ  )استعماؿ اسـ اإلشارة(، كالذكر فيما
 كالتأخير، كاالستشياد، كاالقتباس، كالبناء لممجيكؿ.

 :المسالك النظمية -9-1
لعؿ المسمؾ النظمي ىك األقرب إلى المغة مف سائر العناصر األخرل، كىك أىـ 

كيتضمف االنتحاء عمى ممٌثؿ لمبنية المغكية، كعادة ما يككف متفٌرعا عف المسالؾ البيانية، 
مستكيي التركيب كالتصريؼ، أم اختيار المنكاؿ النحكم كالصرفي المناسبيف، كالتعجيـ، أم 

 إضافة معنى معجمي عمى البنية.
كيقصد بالنظـ ىنا ضـ عناصر الكالـ بعضيا إلى بعض عمى نحك يراعي أكجو التعمؽ 

ميؽ، كالترتيب، كالرصؼ. كيقصد كالترتيب، كيشمؿ النظـ أربعة إجراءات: االختيار، كالتع
باالختيار انتقاء مصٌرفات ككممات معٌينة مف بيف بدائؿ ممكنة لضميا مع غيرىا كتعميقيا بيا 
في التركيب، كيقصد بالتعميؽ ربط عناصر الكالـ بعضيا ببعض دالليا عمى الكجو الذم 

ر الكالـ عمى نسؽو يحقؽ مراد المتكمـ كتقتضيو قكانيف النحك، أما الترتيب فيك كضع عناص
مكقعيٍّ ما يراعي المناكيؿ النحكية كمقاصد المتكمـ، كأما الرصؼ فيك كضع العناصر المغكية 
المستعممة في القكلة في شكؿ خطي بحيث تتكالى فيو تمؾ العناصر مرتبة في استعماليا 

 سار.ترتيبا زمنيا، يتمظير في الكتابة العربية في شكؿ سمسمة تتجو مف اليميف إلى الي
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عالقة ضركرية ال غنى عنيا في تأليؼ الجممة؛ ألنو الصمة  predicationكيعٌد اإلسناد 
الرابطة بيف طرفي الجممة األساسييف: المكضكع كالمحمكؿ أك المسند إليو كالمسند. كعندما 
تتكسٌع الجممة النكاة المؤٌلفة مف عنصرم اإلسناد تنشأ عالقات تركيبية جديدة كاإلضافة 

سة لكؿ ىذه كالنعت  كالبدؿ كالعطؼ كالتككيد، كفي كؿ خطكة مف خطكات التعميؽ المؤسًٌ
العالقات يحرص المتكمـ عمى محاكلة المالءمة بيف االختيار عمى مستكل االستبداؿ 

 كالمتطمبات الكضعية كاالستعمالٌية لالئتالؼ.
لكممة( كا morphemeكبينما يعد التعجيـ )أم تحقؽ المعنى المعجمي في الميصرًٌؼ 

كالتقعيد )أم صكغ القكاعد الصرفية كالنحكية( مف المعطيات الكضعية التي ال أثر فييا 
لممتكمـ، فإف اختيار ما ىك مناسب لممقاـ التخاطبي مف بيف البدائؿ المعجمية كالصيغ 

 الصرفية كاألنماط النحكية الممكنة يحتاج إلى مسمؾ خاص لتحقيؽ غرض المتكمـ.
ى رغبة المتكمـ في الطريقة التي يريد أف يكرد بيا المعنى مف حيث كيتكقؼ االختيار عم

الدقة الداللية كالشحنات العاطفية التي تكتنؼ الكممات كمدل إيحاءاتيا، كما أف غايات 
الخطاب كأغراضو ترسـ شكؿ التقاطع بيف محكر االستبداؿ كاالئتالؼ كتتحكـ في تكجو 

 أك اإلظيار كغيرىا.المتكمـ نحك الذكر أك الحذؼ، كاإلضمار 
في رصؼ عناصر الجممة كترتيبيا عمى نحك ما،  focalizationكيتحٌكـ التبئير 

ما يناؿ عناية المتكمـ عمى غيره مف العناصر المغكية المستعممة، كتسمح العربية فيقٌدـ 
بفضؿ خصيصة اإلعراب بأكجو مف حرية الترتيب المرتبطة بأغراض بالغية مختمفة ربما ال 

في المغات األخرل. كيعٌد االختيار القائـ عمى عالقات عمكدية تنجمي في محكر تتكفر 
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االستبداؿ، كالتبئير المبني عمى عالقات ائتالفية مجاليف لبركز التفاكت كالتنافس بيف 
 المتكمميف طبقا لكفاياتيـ التخاطبية كالبالغية.

لسياؽ فضال عف كينبغي التمييز ىنا بيف "المعنى" الذم تظيره عناصر الكضع كا
بخمك ذىف المرتبطة  Informativenessالقدرات المنطقية كأصكؿ التخاطب، ك"اإلفادة" 

المخاطب مف مضمكف قكلة المتكمـ، فإف قٌدـ المتكٌمـ معمكمة جديدة لمخاطبو فتمؾ ىي فائدة 
ف كاف المخاطب عالما بيا مف قبؿ، فيسمى ما يبمغو المتكمـ لمخاطبو الـز الف ائدة، الكالـ، كا 

كأف يككف غرضو إعالـ مخاطبو بأنو عالـ بمضمكف الكالـ، أك غير ذلؾ مما يتجاكز 
اإلعالـ بذلؾ المضمكف. فالفائدة إذنا ىي اإلضافة التي يبمغيا المتكمـ إلى مخاطبو كلـ يكف 

 يعرفيا مف قبؿ.
ـ لممخاطب كنظرا إلى ارتباط اإلفادة ارتباطا كثيقا بتمييز المتكمـ بيف ما يعتقد أنو معمك 

فيعاممو عمى أنو مسٌممة، كبيف ما يضيفو إلى عمـ مخاطبو كىك المتعارؼ عميو في الدراسات 
مفيـك نسبي يرتبط بما في ذىف المتكمـ  -خالفا لممعنى-التخاطبية باإلضافة، فإف اإلفادة 

 كسياؽ التخاطب، كمكضكعو ىك محتكل القكلة اإلعالمي، كليس دالالتيا المغكية. 
ذا كا ف اإلسناد ىك المسمؾ النظمي الشائع الذم ال تخمك منو قكلة يصدؽ عمييا كا 

تعريؼ الجممة، فثمة مسالؾ نظمية أخرل عمى مستكل التركيب منيا التقييد بأنكاعو المختمفة، 
كالتعدية، كاإلعراب، كالمطابقة كاالختصاص، كاالستدراؾ. ككؿ مسمؾ مف ىذه المسالؾ 

 .20كما في تمؾ المكضحة في الشكؿ رقـ  كغيرىا يرتبط بأغراض تخاطبية
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 (20الشكؿ )
 الغرض المسمك

 النص عمى الفاعؿ، النسبة اإلسناد
 العناية كاالىتماـ التبئير
 بياف األثر في المتعدل إليو التعميؽ

 العناية كاالىتماـ أك الترتيب )مسالؾ ثيمٌية( التمكضع
 الصنع، الظرفيةالممكية، البعضية، بياف مصدر  التقييد باإلضافة
 الكصفية، المخالفة التقييد بالنعت
 بياف الييئة التقييد بالكيفية
 بياف الزمف بياف المكاف التقييد بالظرفية
 بياف المقدار، المعدكد التقييد بالتمييز
 بياف االبتداء كالغاية )مف كذا إلى كذا( التقييد بالمدة

 بياف البداية التقييد باالبتداء
 بياف االنتياء بالغايةالتقييد 

 بياف مدل الحدكث )أحيانا، عادة، غالبا، دائما( التقييد بمدل التكرار
 بياف المفعكؿ ألجمو، بياف السبب، بياف العمة التقييد بالتعميؿ

 بياف النكع أك العدد، التأكيد التقييد بالمفعكؿ المطمؽ
 اإلخراج التقييد باالستثناء
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 ر، التأكيد، التكضيحالتقري التقييد باإلبداؿ
 استبعاد االحتماؿ التككيدالتقييد ب
 بياف األثر المفعكلي كحدكده التعدية

 بياف الباب النحكم )الفاعمية، المفعكلية إلخ( اإلعراب
 اختصاص النعت بالمنعكت المطابقة

 التعظيـ، التخصيص،  االختصاص
 المخالفة االستدراؾ

 
كتحت كؿ نكع مف أنكاع المسالؾ النظمية قد تتفرع مسالؾ أخرل، فمإلسناد مسالكو كلمتقييد 

، ككؿ مسمؾ إثبات صفة أك فعؿ لممسند إليومسالكو كىمـ جرا، فمف مسالؾ اإلسناد مثال 
 .21منيا مرتبط بعدد مف األغراض كما ىك مكضح في الشكؿ رقـ 
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 (21الشكؿ )
 من أمثمة مسالك اإلسناد

 الغرض المثال مك اإلسناديالمس
 
 
 

 إثبات صفة لممسند إليو

 اإلعالـ بمكنيا  السيارة حمراء )أك كبيرة(.
 )أك بحجميا(.

 المدح. أنت ذكي.
 التحذير العكلمة خطر.
 التحديد الغائب خالد.
 االسترحاـ أنا مسكيف.

 الفخر أنا األكؿ في الدفعة.
 التكبيخ الشمس طالعة.

 
 لممسند إليو إثبات فعؿ

. بمضمكف  اإلعالـ لقد كصمتي
 الخبر.

. )لمف يعمـ  لقد نجحتي
 ذلؾ(

 إظيار السركر

. )لمف يعمـ ذلؾ(  إظيار الندـ لقد رسبتي
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كتجدر اإلشارة إلى أف مسمؾ اإلسناد عادة ال يعمؿ منفردا، بؿ ينبغي أف تضـ إليو مسالؾ 
تحديد المراد، فالعبارة الكاحدة قد تقاؿ في أخرل مثؿ التعجيـ، كالسكؽ الذم ال غنى عنو في 

 مقاـ الرضا ما ال يفيـ منيا في مقاـ االستيزاء
 (22الشكؿ )

 الغرض المسالك المستعممة البنية

 
 أنت ذكي

 إسناد
 

 المدح
 تعجيـ

 سٍكؽ )مقاـ رضا(
 الغرض المسالك المستعممة البنية

 
 أنت ذكي

 إسناد
 
 الذـ

 تعجيـ
 استيزاء(سٍكؽ )مقاـ 

 
كمف المسالؾ النظمية الصرفية التزميف، كىك كضع الجذر في صيغة دالة عمى زمف ما، 
كالتعريؼ، كالتنكير، كاإلفراد، كالتثنية، كالجمع، كالتذكير، كالتأنيث، كمسالؾ الصكغ الصرفي 

 كالتعبير عف الفاعمية كالمفعكلية، كالمبالغة، كاآللة كنحكىا.
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 المسالك الداللية -9-3
ال يمكف الحديث عمى نكع كاحد مف الداللة، فثمة داللة كضعية ناشئة عما تعارؼ عميو 
أىؿ المغة بشأف كممة أك تركيب ما، أك ناشئة عف غمبة االستعماؿ، كثمة الداللة المنطقية 
المرتبطة ببعض المفاىيـ كالتي ال يمكف أف تنفؾ عنيا، كمع ذلؾ يبقى لممتكمـ بعض 

لمعبرة عما يريد التعبير عنو مف أغراض، فمف ذلؾ مثال تكثيؼ الدكاؿ؛ المسالؾ الداللية ا
لزيادة إيحاءاتيا العاطفية، كتكثير فائدتيا، كاالقتضاء بأف يضمر مف العناصر ما يتكقؼ 

بمكافقة مسككت عنو أك  -بدال مف التصريح–، أك التمكيح كصحتو عميوصدؽ كالمو أك 
قة سببية بيف عناصر في النص، أك تضميف عاٌـو في مخالفتو لمذككر، أك اإليماء إلى عال

خاٌصو اإلثبات أك خاٌصو في عاٌـو في النفي، أك غير ذلؾ مف الكسائؿ الداللية الخارجة عف 
 نطاؽ الكضع المغكم.
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 (23الشكؿ )
 من أمثمة المسالك الداللية
 الغرض المسمك

 التضميف
 الداللة باألخٌص عمى األعـٌ في اإلثبات

 باألعـٌ عمى األخٌص في النفيالداللة 

 االفتراض
تكثيؼ الخطاب، المغالطة، اإليقاع 

 بالخصـ، تحصيؿ االعتراؼ.

 التمكيح بمكافقة المسككت عنو لممذككر
التنبيو عمى مساكاة المسككت عنو لممذككر، 
التنبيو باألدنى عمى األعمى، التنبيو باألعمى 

 عمى األدنى.
 إظيار المخالفة، كاإلخراج. لممذككرالتمكيح بمخالفة المسككت عنو 

 الداللة عمى العمية. اإليماء بالمناسبة
 التأثير العاطفي استعماؿ كممات مكحية

 المسالك األسموبية -9-4
قد يختار المتكمـ أسمكبا عمى آخر مما تتيحو المغة لمتعبير عف أغراضو المختمفة؛ إذ إف كؿ 

ف كانت بعض األساليب ينكب  أسمكب يعبر عف أغراض محددة ربما ال يدؿ عمييا اآلخر، كا 
 بعضيا عف بعض، كمف األغراض الشائعة المرتبطة باألساليب في العربية:
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 (24الشكؿ )
 وأغراضهاأمثمة المسالك األسموبية 

 المسالك الخطابية -9-5
مف أكؿ المسالؾ التي يختارىا المتكمـ لخدمة أغراضو التخاطبية العامة مسالؾ الخطاب، 
كىي أنماط محددة أشيرىا السرد كالكصؼ كالحجاج كالشرح، كلكؿ منيا استعماالتيا الخاصة 

 الغرض المسمك

 اإلخبار
اإلعالـ بمضمكف الخبر، اإلشارة إلى العمـ بمضمكنو، الفخر، التعظيـ، 

االستعطاؼ، المدح، التحسر، الندـ، التيكـ، التحذير، النصح، االسترحاـ أك 
 الحث.

 االستفياـ
االستفسار، النفي، التقرير، اإلنكار، التعجب، التمني، االستبطاء، االستبعاد، 

 التحقير، التيكـ، التعظيـ، العرض، الكعيد كالتيديد، التكبيخ، التشكيؽ.

 األمر
الطمب عمى كجو االستعالء، االلتماس، الدعاء الرجاء، النصح، التعجيز، 

 ، التيديد.التحسر
 طمب الكؼ عف عمؿ ما، الدعاء التمني، النصح، التيئيس، التحسر. النيي
 طمب ما يصعب أك يستحيؿ تحققو، التحٌسر، الندـ، التيديد، التحقير. التمني
 طمب ما يمكف أك يتكقع حدكثو. الترجي
 إظيار الغرابة أك اإلعجاب بالشيء. التعجب
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اختيار نمط ما منيا (، كفي الغالب فإف 25كما ىك مكضح في األمثمة المذككرة في الشكؿ )
 يحٌدد طبيعة النص كمو؛ كلذا نجد السرد غالبا في القصص كالركايات مثال.

كمف الميـ التشديد عمى أف اختيار نمط ما يرتبط بأغراض المخاطب عادة، إذ ليس غريبا 
أف نستمع إلى قصة كاممة لندرؾ بعدىا أف كؿ ما فييا يكحي بغرض  -عمى سبيؿ المثاؿ–

 كالتفاخر، أك التبرير، أك اإلقناع.المباىاة 
 (25الشكؿ )

 أمثمة المسالك الخطابية أو النمطية وأغراضها
 الغرض المسمك

 السرد
الحث، النصح، التحفيز، الكعظ كاإلرشاد،  المديح، المباىاة،

 ، اإلقناع.التبرير، الطمب، االختبارالتحذير، اإلمتاع، التنفير، 

 الكصؼ
كالتحسيف، التقبيح، التنفير، الفخر، المدح، الرثاء، التكضيح التزييف 

 اليجاء، اإلمتاع، اإلقناع.

 الحجاج
اإلقناع، الدحض كالتفنيد، التبكيت كاإلفحاـ، الجدؿ، التكذيب، 

 االستيزاء كالتحقير، التكبيخ، الدعكة كاالستقطاب،
 التكضيح، اإلقناع. الشرح

 :المسالك النصية -9-6
ف كانت ال تخمك مف داللة تتسـ المسالؾ النصيٌ  ة بككنيا تنظيمية أكثر مف ككنيا داللية، كا 

في كثير مف األحياف، فباإلحالة بالضمائر كأسماء اإلشارة كالمقارنة مثال يمكف إضفاء صبغة 
التماسؾ عمى النص، كتكحيد المشار إليو، كبالربط بيف الجمؿ يمكف تككيف عالقات بحسب 
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يحققو مف تماسؾ كاتساؽ بيف جمؿ النص، كبالكصؿ أك  األداة المستعممة، فضال عما
الفصؿ يمكف تحقيؽ اإلشراؾ في الحكـ أك عدمو، كما يمكف إظيار المناسبة كأك عدميا 

السمة التراكمية في بناء كمدل االتصاؿ أك االنفصاؿ بيف أجزاء النص. كنظرا إلى أىمية 
ممية إدراج كاعية تتطمب تحديد النص، فإننا في حاجة في كؿ جممة جديدة في النص إلى ع

عالقتيا بما قبميا كبما سيأتي بعدىا مف جمؿ، كقد يختؿ البناء النصي بسكء االستيالؿ أك 
التخمص، أك سكء استعماؿ كسائؿ التماسؾ، أك بعدـ اتباع ضكابط الكصؿ كالفصؿ، أك 

 باإلخفاؽ في تككيف بنية منطقية مقبكلة لمقارئ.
 (26الشكؿ )

 النصية وأغراضها أمثمة المسالك
 الغرض المسمك
 تماسؾ النص، كتكحيد المشار إليو. اإلحالة

 .تماسؾ النص، تككيف عالقات بحسب األداة المستعممة الربط )استعماؿ الركابط(
 .اإلشراؾ في الحكـ الكصؿ

 :المسالك الحوارية -9-7
قد يختار المتكمـ المبادرة بالحديث، أك يسمؾ مسمؾ الٌرد، أك السككت، أك التعميؽ، أك 

 شد االنتباه لغرض تحقيؽ أغراض تخاطبية مختمفة.إظيار المتابعة أك 
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 :المسالك الصوتية -9-8
قد تدؿ طرائؽ التنغيـ كالنبر ككيفيات النطؽ عمى أغراض تخاطبية مختمفة، كأف يدٌؿ ترقيؽ 

المفخمة في الميجة المصرية مثال عمى غرض اإليحاء باالنتماء إلى المدينة، كما  األصكات
 في استعماؿ تفٌدؿ بالداؿ بدال مف تفٌضؿ بالضاء، كتٌيب بالتاء بدال مف طٌيب بالطاء.

 المسالك الموقفية -9-9

ٍكًقًفيًَّة ) ٍكًقؼ الميتىكىمًٌـً مٌما يجرم حٍكلو، كىأىٍف modalityيقصد بالمى ييعٌبرى عىف ( مى
، أىك التَّكقًُّع أىك الكاجب أك المستحيؿ أك الممكف أك  ٌؾ، أىك الكىٍىـً اليقيف، أىك الظٌَّف، أىك الشَّ
المٍرجٌك أك الميتىمىٌنى ًإلىخ، كما يشمؿ أيضا طريقتو في التعبير كاإلفصاح عف شعكره بالغبطة 

تعجب كاالستغراب كالخيبة كنحك كالفرح كالحزف كاالمتعاض كالتفاؤؿ كالتشاؤـ كالمفاجأة كال
 ذلؾ. كيندرج فييا أيضا الحماس لمتخاطب، كالرغبة أك عدميا.

كتعكس ىذه المسالؾ الخبرات المعرفية كالشعكرية لممتكٌمـ إزاء الخطاب المغكم كمحتكياتو؛ 
ف كاف  دراكية مباشرة بيف المتكمـ كمحتكيات الرسالة، كا  كلذا فيي تندرج في عالقة شعكرية كا 

مر يتعمؽ أحيانا بالمخاطب. كمف الميـ التذكير بأف ىذا المسمؾ غير مستقؿ، بؿ ال بد األ
 مف معرفة السياؽ، لتحديد مكاقؼ المتخاطبيف.

كيرمي المتكممكف باتباعيـ مسالؾ مكقفية معينة إلى تحقيؽ أغراض خاصة ربما كاف ما 
 ( يمثؿ بعضا منيا.28ذكر في الشكؿ )
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 (28الشكؿ )
 ك الموقفية وأغراضهاأمثمة المسال

 الغرض المسمك
زعزعة االعتقاد، التحقير، التكذيب، إضعاؼ المصداقية، الحث  التشكيؾ

 عمى التفكير.

 االستقطاب، تعزيز الكالء كاالنتماء، االقتياد، الييمنة. الحسـ

 عدـ التكرط، إمكاف التممص، عدـ االلتزاـ. الحذر

 الضعؼ، تشكيو الخصـ.المباغتة، إشغاؿ الخصـ، تغطية  اليجـك

 التشجيع، رفع الركح المعنكم، الطمأنة التعاطؼ

 المسالك القنوية -9-20
عندما تختار قناة مف قنكات االتصاؿ، أك سيمة مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي لنشر رسالة 
ما فثمة غرض قنكم كىك غرض النشر المختمؼ عف األغراض، أك الغرض الذم اشتممت 

فقد يككف غرضؾ إفادة اآلخريف أك تثقيفيـ أك تعميميـ أك المباىاة أك طمب ، عميو الرسالة
 كغرض الرسالة في ذلؾ مستقؿ عف كؿ ما ذكر.، الشيرة أك اإلكثار مف القراءة أك إلخ
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ق -9-22  :مسالك السو 

ٍكًؽ  تكجيو الكالـ كالسياؽ نحك الغرض المراد، كمف أمثمتو اإلتياف المقصكد بالسَّ
بىا كىأى بقكلو تعالى } ـٍ قىاليكٍا ًإنَّمىا اٍلبىٍيعي ًمٍثؿي الرًٌ بىا{ بعد قكلو: }ذىًلؾى ًبأىنَّيي ـى الرًٌ رَّ ؿَّ اَّلٌلي اٍلبىٍيعى كىحى حىؿَّ كىأىحى

بىا{ ]البقرة:  ـى الرًٌ رَّ [؛ لإلشارة إلى أف المقصكد األكؿ ىك التفريؽ بيف البيع 275اَّلٌلي اٍلبىٍيعى كىحى
اختالفيما، كليس التحميؿ كالتحريـ المعركؼ سمفا مف أدلة أخرل كالربا؛ أم التشديد عمى 

سابقة ليذه اآلية؛ كذلؾ ألنو ىذا الذم سيؽ إليو الكالـ، كيسمي األحناؼ ما سيؽ لو الكالـ 
)كالتفريؽ بيف البيع كالربا( في اآلية السابقة عبارة النص، في حيف يسمكف ما لـ يسؽ لو 

 لنص.الكالـ، بؿ يفيـ عرضا بإشارة ا
كمثمما يستعمؿ مسمؾ السكؽ لغرض التكضيح كغاية اإلخبار كاإلعالـ كبياف 
المقصكد كما في اآلية السابقة، قد يستعمؿ لمتمبيس عمى السامع كتضميمو. كما في المثاؿ 

في طريقو إلى المدينة، في رفقة  -رضي هللا عنو–عندما كاف ييسأؿ أبكبكر الذم ذكر سابقا 
 (25)، عمف معو، فيقكؿ:  "ىذا الرجؿ الذم ييديني السبيؿ"، -و كسٌمـصمى هللا عمي–النبي 

فينصب قرينة خارجية كىي كجكدىـ في الصحراء إليياـ مخاطبو أنو يقصد أف مف معو ىك 
كفي دليؿ لو عمى مسارب الطريؽ، مع أنو يقصد أنو اليادم لو إلى سبيؿ الحؽ كالرشاد.  

السكؽ ىك المحدد األساسي لمقصد المتكمـ، كبو  كمتا الحاليف فإف ذلؾ يدؿ عمى أف مسمؾ
 تتحكؿ المضاميف الداللية إلى بؤرة كالمية تتمحكر حكليا األغراض كالغايات التخاطبية.

                                                 
 .5/79باب اليجرة،  ،صحيح البخارم (25)
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كمما يدؿ بكضكح عمى أىمية مسمؾ السكؽ في تحديد غرض المتكمـ القصة 
بتعميؽ لكحة في السابقة التي احتٌج فييا الرجؿ عمى زكجتو عندما ضاؽ ذرعا بسكء طبخيا 

جدار المطبخ كتب عمييا "إف هللا يحب إذا عمؿ أحدكـ عمال أف يتقنو"، فنقمت المرأة تمؾ 
الالفتة إلى مكتبو، لتنبييو عمى تقصيره في أداء عممو أيضا، كالتمكيح بقدرتيا عمى الرٌد، 

كاضح في  كبالطريقة نفسيا. فكاف لتغيير مكاف المكحة )الذم ىك جزء مف السياؽ العاـ( أثر
 اختالؼ مكضكع االحتجاج، كتحديد الغرض مف الخطاب.

كبفضؿ ىذا المسمؾ يمكف لممتكمـ أف ينبو بما أراد مف مضمكف رسالتو عمى ما يككف في 
البؤرة كما يككف في خمفية الكالـ، فعندما يسأؿ سائؿ: ىؿ األستاذ في الفصؿ؟ فيجيبو 

أك مسارىا، ىك أف المجيب عف السؤاؿ  مجيب: "ليس في الفصؿ أحد"، فيككف مساؽ القكلة
السابؽ يرمي إلى أف يككف نفي كجكد األستاذ في الفصؿ ىك البؤرة؛ ألنو ىك الذم سيؽ لو 
ف كاف ىك المذككر صراحة أصبح في خمفية  الكالـ، كأف نفي كجكد أحد في الفصؿ كا 

 الكالـ؛ ألنو ليس ىك المسكؽ لو الكالـ.
السكؽ مييمف عمى سائر المسالؾ؛ كمف أمثمة ذلؾ قكؿ أـ كالبد مف التشديد عمى أف مسمؾ 

ٍعتييىا أينثىى" ) آؿ عمراف:  ،عمييا السالـ: قىالىٍت: "رىبًٌ –مريـ  (، حيث دؿ مسمؾ 36ًإنًٌي كىضى
األسمكب عمى الخبرية بمقتضى المعنى الكضعي، كدؿ السياؽ عمى أف المقصكد ىك التحٌسر 

 عمى ما كضعت.
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 :ايةالتعدد في الغرض والغ -7
كما يتعدد المعنى المحتمؿ كالقصد المحتمؿ، فقد يتعدد الغرض كتتعدٌد معو الغاية، 
كمف ذلؾ مثال أف تككف غاية المدح االبتياج، كالحث عمى فعؿ شيء أك تركو، كالحصكؿ 

كقد تتبنى القكلة شبكة عمى ماؿ، أك تككف غاية اليجاء أك الذـ اإلساءة كاالبتزاز كالتحقير، 
 .لمداللة عمى شبكة مف األغراض، مع انتماء تمؾ المسالؾ إلى مجاالت مختمفة مف المسالؾ

 :خاتمة -8
يفترض ىذا العمؿ أف الغرض التخاطبي كالغاية المترتبة عميو عنصراف ميماف في 
عممية التخاطب ال ينبغي إىماليما، كأف المفظ كالمعنى ما ىما إال كسيمتاف لبمكغ مقصد 

 الغرض كالغاية مراد المتكمـ مف خطابو.المتكمـ الذم يؤلؼ مع 
كما يفترض أف بمكغ الغرض كالغاية إنما يككف مف خالؿ ما يتٌبعو المتكمـ مف مسالؾ ذىنية 
كتخاطبية، كأف ىذه المسالؾ تتضافر عادة إلنتاج غرض أك أكثر، كقد تتعارض ىذه 

 المسالؾ فيحسـ تعارضيا لصالح األقكل منيا.
ي المجاؿ الذم تتجسد فيو تمؾ المسالؾ البيانية كالنظمية، كالداللية كأما البنية المغكية في

كاألسمكبية كالخطابية كالمكقفية كالنصية كالحكارية كالصكتية، كأف مسمؾ السكؽ ىك المييمف 
 عمى كؿ تمؾ المسالؾ.

كينطمؽ البحث مف فكرة أف المغة ما ىي إال كسيمة كغيرىا مف الكسائؿ الفعمية األخرل التي 
قؽ بيا الناس أغراضيـ، بيد أف المتكمميف يجدكف في المغة مف الخصائص ما يؤٌىميا ألف يح

 تككف أفضؿ الكسائؿ المعبرة عف أغراضيـ كالمحققة ليا.
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كعمى الرغـ مف أٌف ما قدمتو لـ يكف شمكليا بحيث يستكفي كؿ جكانب المكضكع، فإنني 
لتخاطب تمٌكف مف تعميؽ فيمنا لكيفية آمؿ أف أككف قد فتحت آفاقا جديدة لمبحث في عممية ا

بمكغ أغراض المتكمـ، كتسيـ في تقديـ كصؼ منيجي كتفسير عممي لممسار الذم تسير عميو 
  .عممية التخاطب
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 اءٍ ق  ت  ال   اط  ق  ن  اٍت، و  ي  آل  ، و  يخا  ار  ت   ة  ي  ل  او  د  الت  و   ان  ي  ب  ال  
 د  و  س  األ    ة  يف  م  د خ  م  ح  د. م                                                               

 س  م  اب  ر  ط   ة  ع  ام  ج   -ات  غ  الم   ة  ي  م  ك  
 دمة: ق  الم  
" عند المتقدمين من عمماء العربية ييتم البيانتيدف ىذه الورقة إلى إبراز أن اصطالح "   

في الدرجة األولى باالستعمال المغوي؛ ومن شروطو إتقان نطق أصوات المغة, ومفرداتيا, 
والسامع من ظروف نفسية وتراكيبيا؛ كما أن من شروطو مراعاة ما يحيط بالمتكمم 
توصف بأنيا  و"التداولية " واجتماعية تحكم سير الخطاب, وتؤثر في نجاحو أو إخفاقو.

الجاحظ في العصر  العيد مقارنة بالبيان الذي أسسو نظرية االستعمال المغوي؛ وىي حديثة
 العباسي, وأرسى دعائمو وقواعده عمماء البالغة من بعده. 

المقام الذي تستعمل فيو فالبيان والتداولية متحدان في اليدف؛ وىو سالمة المغة ومراعاة 
وضوح األسموب, غير أن البيان سبق تاريخيا التداولية, ومن آلياتو االىتمام الجممة و 

بالصوت المغوي, ثم المفردة ثم الجممة فالخطبة أو الرسالة, أما التداولية فجل اىتماميا 
جممة واألسموب وعمى قواعد الخطاب  التي يخضع ليا المتكمم والسامع ال منصب عمى ال

 شعوريا.
وبالرغم من ىذا االختالف بين المصطمحين فإن ىناك نقاط التقاء عديدة بينيما؛ 
مما يشير إلى أن المتقدمين من عمماء العربية ليم سيم وافر في بمورة القواعد والقوانين  

 تحكم التواصل المغوي. والمعايير االجتماعية التي
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وفي ىذه الورقة  سنحدد البيان كما رآه عمماء العربية, ونحدد التداولية كما فسرىا 
عمماء الغرب, ونقف عند نشأة كل منيما, واآلليات التي تستعمل في كمييما؛ لنستنتج من 

من ما ز ذلك وجوه االتفاق واالختالف, التي تبرز لنا أن عمماء العربية رغم تقدميم في ال
من التداولية كما سيظير من  أرسخ قدما في ىذا المجال, ألن  البيان أعمّ  زالت بحوثيم
 خالل الورقة. 

  :البيان في المغة 2 -2
ىو وضوح المعنى المراد نقمو من المتكمم إلى السامع بأخصر  :البيان في المغة

الطرق المتاحة لغويا, قال الجوىري: " البيان ما يتبين بو الشيء من الداللة, وغيرىا. وبان 
البيان ما ُبيِّن بو الشيء من ورد في لسان العرب أن "و  .(1)الشيء بيانا اتضح فيو َبيِّن"
 .(2)ن... و كذلك أبان الشيء فيو مبين"انا: اتضح, فيو بيّ الداللة وغيرىا. وبان الشيء بي

 :البيان في اصطالح العمماء 1 -2
 عند الجاحظ:  

براز المعنى الخفي المستتر في ذىن      يرى الجاحظ أن البيان ىو وضوح الداللة, وا 
سب؛ حيث ينقل عن سابقيو قوليم: المتكمم بواسطة المفظ الصحيح في إطار المقام المنا

المعاني القائمة في صدور الناس, والمتخمجة في نفوسيم, والمتصمة بخواطرىم, والحادثة "

                                                 
 . مادة )ب ي ن(, الجوىريلعربية. إسماعيل بن حماد الصحاح تاج المغة وصحاح ا (1)
 لسان العرب. ابن منظور, مادة )ب ي ن(.  (2)
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نما يحي تمك األلفاظ  عن فكرىم, مستورة خفية, وبعيدة وحشية, ومحجوبة مكنونة... وا 
خبارىم عنيا, واستعماليم إياىا ذكرىم ليا,  .(3)"وا 

الخفي ىو البيان الذي سمعَت هللا  والداللة الظاىرة عمى المعنىويحدد البيان بقولو: "   
اخرت العرب, وتفاضمت عز وجل يمدحو, ويحث عميو؛ بذلك نطق القرآن, وبذلك تف

البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع أصناف العجم" ثم ُيجمل ذلك كمو في قولو: "
تي المعنى, وىتك الحجاب دون الضمير حتي ُيفضي السامع إلى حقيقتو...؛ ألن  الغاية ال

أوضحت عن يجري إلييا القائل والسامع, إنما ىي الفيم واإلفيام؛ فبأي شيء بمغَت اإلفيام و 
 .(4)"المعنى, فذلك ىو البيان

فالمالحظ عمى تعريف الجاحظ لمبيان أنو لم يحصره في المفظ فقط بل أشار إلى أن     
بيانا, وقد أكد عدم  كل ما ينقل المعنى الخفي في ذىن المتكمم بوضوح إلى ذىن السامع يعد

 اقتصار نقل الداللة عمى المفظ ببيان أن المعنى ُينقل بواسطة خمسة أشياء ىي: 
المفظ: وىو الكالم الشفوي المعتاد, ويستعمل في المعنى الذي ال يحتاج إلى وسيمة  -1

 أخرى حسية لنقمو, مثل قولنا: فيم الطالب المسالة. 
م تقوم مقام المفظ عندما يتعذر استعمالو  كأن اإلشارة: وىي حركة من حركات الجس -2

 يكون الفم مشغوال, أوال يريد المتكمم أن يسمع غيره, أو غير ذلك من األسباب.

                                                 
 .75 /1, البيان والتبيين. الجاحظ (3)
 .76 /1, البيان والتبيين (4)
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الَعْقد: وىو نوع من الحساب كانت تستعممو العرب قديما, وربما يدخل ذلك ضمن  -3
 اإلشارة. 

حد أمغة المعاصرون أن الخط الخط: وىو رسم المفظ الدال عمى المعنى, ويعد عمماء ال -4
 األوساط الناقمة لمغة.

وىي المخموقات والجمادات الدالة عمى الدالة: ويسمييا "النِّْصَبَة " الحال الصامتة -5
 الخالق, مثال, وىو هللا سبحانو وتعالى, وفي مثل ىذا المعنى قال الشاعر: 

كتوا  ل وا س  م ي ك  الحقائب  ف عاجوا فأثنوا بالذي أ ن ت  أ هم ه        و   أ ث ن ت  ع 
فالحقائب الممموءة بالعطايا من الممدوح دلت عمى كرمو وسماحتو, بالرغم من أنيا غير 

 ناطقة. 
يقول الجاحظ: " جميع أصناف الدالالت عمى المعاني من لفظ وغيره, خمسة أشياء... 

َبة, والنصبة ىي الحال أوليا المفظ, ثم اإلشارة, ثم العقد, ثم الخط, ثم الحال التي تسمى ِنصْ 
 . (5)"األصناف .الدالة التي تقوم مقام تمك

ويضيف الجاحظ إلى وسائل نقل المعنى اإلثارة والتعجب من كالم المتكمم الذي لم     
منو ذلك الخطاب البميغ, وفي ىذا الصدد ينقل الجاحظ رأي سيل بن ىارون  يكن متوقعاً 

بو قائال: "  قال سيل بن ىارون: لو أن رجمين خطبا أو تحدثا, أو احتجا أو وصفا,  معجباً 
قميئا, وباذ  , وكان اآلخر قميالً , وذا حسٍب شريفاً نبيالً  , ولبَّاساً جميالً  وكان أحدىما جميالً 

, ثم كان كالميما في مقدار واحد من البالغة, وفي وزن , وخامل الذكر مجيوالً الييئة دميماً 
                                                 

 .76 /1, البيان والتبيين (5)
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حد من الصواب, لتصدع )اختمف( عنيما الجمع, وعامتيم تقضي لمقميل الدميم عمى وا
ولصار التعجب منو سببا  النبيل الجسيم, ولَشغميم التعجب منو عن مساواة صاحبو بو,

 .(6)"لمعجب بو
وت ىو الصّ  ن أنّ ولم ييمل الجاحظ الصوت في بيانو لوسائل نقل المعنى, بل بيّ   

لغة, ولوال اختالف الحروف  المعتمد عميو في تكوين الحروف في أيّ الجوىر المحسوس 
الدالة عمى األصوات لما ظير الفرق بين المعاني في األلفاظ؛ وذلك ما يعبر عنو 

؛ فالفرق في المعنى بين كممة )نام( و)قام( ىو فرق في عمى وزن ُفِعل  منِ المعاصرون بالفُ 
 . اً منِ ى فُ سمّ وت المُ الحرف الدال عمى الصّ 

الصوت ىو آلة المفظ, والجوىر الذي يقوم بو التقطيع, وبو يوجد يقول الجاحظ: "
وت, وال إال بظيور الصّ  وال منثوراً  موزوناً  وال كالماً  التأليف, وال تكون حركات المسان لفظاً 

 . (7)" روف كالما إال بالتقطيع والتأليفتكون الح
إلى استئثار  وت مشيراً أركان الداللة بعد الصّ ه أحد أىم أيضا بل عدّ  ولم ييمل الخطّ    

ون المعاصرون أىم وسيمة ه المسانيّ ىذه الوسيمة الداللية بخصائص تفوق النطق الذي يعدّ 
 غة اإلنسانية في الفيم واإلفيام. تعتمد عمييا المّ 

ن في بآيات من القرآن الكريم عمى أىمية الكتابة, وأورد  ما قالو السابقو  فالجاحظ استدلّ    
, فمما ذكر هللا عز وجل في كتابو من مدح القمم وفضمو عمى المسان, فقال: " أما الخطّ 

                                                 
 . 89 /1, البيان والتبيين (6)
 . 79 /1, البيان والتبيين (7)
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اقَرَأ َوَربَُّك األْكَرُم الذي َعمََّم فضيمة الخط واإلنعام بمنافع الكتاب, قولو لنبيو عميو السالم: 
 .(8 (بالَقَمِم غلَّ اإلْنساَن ما َلْم يْعَمْم 

؛  (9)ن. والَقِمِم وما يْسُطروَن  وأقسم بو في كتابو المنزل عمى رسولو, حيث قال:     
, ولذلك قالوا: القمم أحد المسانين, كما قالوا: ِقمة العيال أحد اليسارين, وقالوا: القمم أبقى أثراً 

الذىن  يُحض. وقال عبد الرحمن بن كيسان: استعمال القمم أجدر أن والمسان أكثر ىذراً 
  (10)."ستعمال المسان عمى تصحيح الكالمعمى تصحيح الكتاب من ا

ومدار فيم المتقدمين من عمماء العربية لمخطاب ىو الفيم واإلفيام؛ أي أن الخطاب ال     
يتم وال يؤتي ُأكمو إال بمشاركة المتكمم والسامع ضمن معايير وقيود تضمن عدم إخفاق أحد 

   , فقد أورد الجاحظ في ىذا الصدد قول إبراىيم بن محمد: منيما  في نجاح ذلك الخطاب
اطق من اطق, وال يؤتى النّ البالغة أن ال يؤتى السامع من سوء إفيام النّ  " يكفي من  حظّ 
   (11)."سوء فيم السامع

وما سبق ذكره يدل عمى اىتمام المتقدمين من عمماء العربية بالخطاب ووضع معايير     
سالمتو ونجاحو؛ ىذه الشروط والمعايير وضعت في عصر الجاحظ أي وشروط لو تضمن 

سنة مضت؛ أما التداولية, أو ما يسمى  1100في القرن الثالث لميجرة؛ وذلك ما يقارب 

                                                 
 . 1العمق. سورة  (8)
 . 1القمم. سورة  (9)
 .  80 /1 ,البيان والتبيين (10)
 . 87 /1السابق.  (11)



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

88 

 

بنظرية االستعمال المغوي فقد برزت في النصف الثاني من القرن العشرين, كما سيوضح 
 بحث.خالل ال

 ""Semiotics and pragmaticsالعالمية والتداولية  
اخترناه لترجمة المقصود بالمصطمح المساني اإلنجميزي  العالمية مصدر صناعيٌ    

(Semiotics) رمز لو مدلول؛ ومن ذلك اإلشارة والرمز, والكممة في  كلّ  أنّ  :وىو يعني
مل, وغير ذلك من العالمات التي يمكن أن يفيم منيا المغة, واألمارة مثل الُخطى في الرّ 

اعتمده  صناعيٌ  طتيا عممية االتصال. والتداولية أيضا مصدرٌ اتتم بوس المتمقي معانٍ 
( وىو باختصار شديد يعني (pragmaticsالمسانيون العرب ترجمة لممصطمح اإلنجميزي 

من خالل االستعمال دون التقيد لمعنى المقصود بالجممة في المغة تفسير كيفية فيم  ا
  بحرفية المنطوق.

لداللة, والتركيب اإلسنادي أو اوالعالمية حقل واسع يضم اآلن ثالث فروع ىي: عمم   
(؛ ولكن تطور ىذا Peirs 1931النحو, والتداولية, وأول من قدم ىذا التصنيف بيرس )

 .(12 (Morris 1936-1938)(التصنيف المغوي الداللي واتضح عمى يد موريس
 .عن المعنى الحرفي لمفظ الجممةالتداولية تأويل قول المتكمم بعيدا  1-2

اول اإلجابة عمى السؤال اآلتي  ( وحGrice 1957( )غرايس)في ىذا المقام تساءل     
"لماذا يقول القائل شيئًا وىو ال يقصد  المعنى الحرفي الذي يدل عميو المفظ, بل يقصد ىو: و 

يريد  معنى آخر, ومثل لذلك بأن يكون ىناك سوء تفاىم بين شخصين سعيد وخالد, وال
                                                 

(12) Semantics, John Loyns v. 1 p. 114. 
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بأن االجتماع  د سعيداً أخبر محمّ  نٍ معيّ  وفي مقامٍ  ,سعيد أن يمتقي  بخالد في أي مكان
 خالد؛ فظاىر الجممة والمعنى الذي يدل عميو التركيب ىو أن خالداً  سيحضره  المدعوون لو

سيحضر االجتماع, ولكن المعنى المقصود ىو تحذير محمد سعيدا من حضور االجتماع 
 لئالَّ يصاب سعيد باإلحراج عند التقائو بخالد. 

في وتساءل أيضا )غريس(: كيف يمكن لمسامع "أن يفيم المعنى المغوي غير المباشر    
ة عمى من ىذه الزاوية ينظر إلى التداوليّ  ,حين أن الجممة التي يسمعيا تقول شيئًا آخر"؟

أنيا تأويل قول المتكمم بعيدًا عن المعنى المحدد الذي نطق بو. ومن ثم فيم المراد من 
لكل " خالل ما يحيط بالمتكمم والسامع من ظروف يحددىا المقام؛ وقديما قال عمماء العربية:

مقام مقال؛ أي يختمف معنى الخطاب باختالف المقام والظروف المحيطة بالمتكمم والسامع 
 بغض النظر عن صورة الخطاب المفظية. 

 نشأة التداولية  1 -1
محاولتو تحديد عمم وث الفيمسوف تشارلز موريس أثناء نشأت التداولية من خالل بح    

 ؛ فقد رأى أن ىذا العمم يحتوي عمى ثالثة عناصر ىي: (13)العالمات 
دراسة العالقة بين العالمات وتأثر بعضيا ببعض؛ وىو فرع النحو المختص بالمركبات  - أ

 .((syntaxاإلسنادية 
 (.semanticsدراسة العالقة بين العالمة والشيء خارج المغة؛ وىو عمم الداللة ) - ب

                                                 
 " في كتاب التمييد"العالقة بين العالمة والمدلول  لمزيد من التعرف عمى أثر العالمة في المغة انظر (13)

  .محمد خميفة األسود ,في عمم المغة
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 عمميا أو يؤوليا وىي التداوليةستدراسة العالقة بين العالمة ومن ي -ج
pragmatics)).(14) 

د يطمق عمى الكممة وق فالتداولية إذن جزء من عمم الداللة؛ ألن الكممة تعد عالمة لغوية,
ومن المصطمحات التي استخدمت في ىذا العمم العالمة واإلشارة والرمز إشارة أو رمز 

 .1923فاإلشارة استخدميا ريتشارد وأقدن سنة 
 :األسباب التي أدت إلى ظهور التداولية 1-3
 ىناك أسباب أدت إلى ظيور التداولية ىي:     

الحظت وجود ظواىر تركيبية ظاىرية ال يمكن تفسيرىا بدون أن المسانيات التوليدية  .أ 
 مراعاة السياق. 

أن النحو ال ينبغي تفسيره, أو إرساء قواعده عمى أساس الحدس المغوي بل عمى أساس  .ب 
 مالحظة االستعمال الفعمي لمغة محل الدراسة. 

 إىمال المعنى في البحث المساني في المنيج البنائي خصوصا في أمريكا.  .ج 
مغة في تطور بعض العموم والميادين المعرفية التي ترتبط بالمغة كالمعالجة اآللية ل .د 

 التوثيق والترجمة اآللية. 
مختمفة مثل البالغة  الحاجة الممحة إلى استثمار منجزات المسانيات في عموم .ه 

 .واألسموبية

                                                 
(14)

 Semantics, John Lyons vo. 1 p. 116.  
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الحاجة إلى الداللة والتداولية مع الجانب النحوي التركيبي ومن ذلك الحاجة إلى إتباع  .و 
وترفض اختزالية البنائية التوصيات العممية العامة التي تطمب إنجاز الدراسات التكاممية, 

 التوليدية. 
  :أهمية التداولية 4 -1

 تظير أىمية التداولية في األمور اآلتية: 
 معالجة القصور التي كانت تعاني منو البنائية والتوليدية.  - أ

انتقال االىتمام من المغة المجردة إلى المغة المستعممة من قبل المتكمم؛ ليتحول  - ب
 الدرس المساني إلى درس لإلنجاز المغوي. 

التأكيد عمى ارتباط المتكمم بالسياق ارتباطا وثيقا لمتأثير في تحديد المعنى الذي يقصده  -ج
 المتكمم.

 أهداف التداولية  1-5
 تيدف التداولية إلى تحقيق أمور منيا:   

 دراسة االستعمال المغوي.  .أ 
 توضيح كيفية توظيف العمميات االستداللية في معالجة المنطوق في المغة. .ب 
 توضيح أسباب فشل محاوالت  المسانية البنائية في معالجة المنطوق في المغة. .ج 
تواصل الحرفي شرح أسباب تفضيل التواصل غير المباشر وغير الحرفي عمى ال .د 

 المباشر. 
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 مجاالت البحث التداولي  1-6
 لمبحث التداولي مجاالت كثيرة منيا:   

تتناول بالدرس والتحميل المعنى االستعمالي؛ وينضوي تحتو المجاز واالستعارة,  .أ 
 .(15)واألسموب بنوعيو البياني والبديعي

 دراسة المنطوق المغوي.   .ب 
 دراسة المتكمم وكل ما يتصل بو.  .ج 
 ىدف المتكمم وقصده.  .د 
 المتمقي وعالقتو بالمتكمم.  .ه 
 تحديد العناصر األخرى التي ليا تأثير في فيم المعنى.  .و 

 ورأى المسانيون حصر ىذه المجاالت في أربعة أمور ىي: 
 .((deixisاإلشارية  .1

وىي  الكممات اإلشارية ىي الكممات الني تشير إلى الشخص أو الذات؛ أو تعرف الشيء؛
 عمى التوالي الضمائر, وأسماء اإلشارة, وأداة التعريف. 

 .presuppositionاالفتراض السابق  .2
وىو ما يتوقعو السامع من المعنى الذي سيدور في المحادثة؛ فكثيرا ما يبادر السامع 

 المتكمم بالكالم ألنو فيم المعنى, فقد نرى شخصين في المحادثة يتكممان في وقت واحد.
                                                 

(15)
 Semantic theory, Ruth M. Kempson, Cambridge textbooks in Linguistics, 

ondon, p. 192 
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 (.conversational implicationم الحواري )االستمزا .3
ما يستمزمو المقام من تفسير أو توضيح لممراد من الكالم؛ فكثيرا ما يراجع السامع المتكمم, 
وقد يعارضو في المعنى المراد ألن كالمو يستمزم معنى غير مرغوب فيو, ومن األمثمة عمى 

حضرة أحد األمراء عندما مدح أبو ذلك ما جرى بين الشاعر أبي تمام والفيمسوف الكندي ب
 تمام األمير بقولو:

 إقدام عمرو في سماحة حاتم         في حمم أحنف في ذكاء إلياس 
فقد فسر الكندي البيت بأنو ليس مدحا بل يدخل في دائرة الذم حيث إن الشاعر لم يزد 
 شيئا عن كونو وصف األمير بأوصاف أجالف العرب فأصبح الشاعر في موقف حرج؛

 لذلك قال عمى التو: 
 ال تنكروا ضربي لو من دونو          مثال شرودا في الندى والباس         
 مثال من المشكاة والنبراس      فاهلل قد ضرب األقل لنوره                

 .((speech actsاألفعال الكالمية .4
والكالم إما أن يكون خبرا أي لحظة من الكالم تستمزم تداول الحديث بين المتكمم والسامع؛ 

 أو إنشاء, وكل ذلك يتطمب تعاونا من السامع والمتكمم حتى ينجح الخطاب ويستمر.
  :تعريف التداولية 7 -1

 ولمتداولية عدة تعريفات أىميا التعريف الذي يرى أنيا: 
منيج لساني يدرس عالقة النشاط المغوي بمستعمميو, وطرق وكيفيات استخدام العالمات 
المغوية بنجاح من خالل السياقات والمستويات المقامية التي ينجز فييا الخطاب, والبحث 
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في العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصمية واضحة المعالم, والبحث في أسباب 
الفشل في التواصل بالمغة. وباختصار يمكن القول بأن التداولية ىي دراسة المغة في 

 االستعمال والتواصل.
   :هدف التداولية وتوضيح معالمها  1-8

من التداولية ىو تفسير كيفية استعمال المتكمم لمجمل في أي لغة   اليدف األساس
لنقل رسالة تواصمية لممخاطب دون أن تكون ىناك عالقة بين محتوى الجمل المفظي وما 

ممة وما تؤديو تمك يقصده المتكمم. وتيتم ىذه النظرية أيضا بتفسير العالقة بين استعمال الج
 الجممة من معنى غير مشار إليو بالمفظ. 

لى ىذه الذي كان توضيحو إ  Grice 1975و أحد التفسيرات ليذه النظرية قدمو غريس
 (16)النظرية عمى النحو اآلتي:

يوجد في جميع أنواع االتصاالت اتفاق و تعاون بين المتكمم والسامع يمكن أن يسمى " 
أسس التعاون ", وينضوي تحت ىذه األسس العامة عدد من الشروط المصطمح عمييا بين 
المشاركين في المحادثة والتي يجب إتباعيا من قبل المشتركين ليكون الخطاب ناجحا, ىذه 

 النقاط اآلتية:  الشروط صنفيا )غريس( في
 الكمية: 
 يجب أن تكون مساىمتك في المحادثة مفيدة بالقدر الذي  يتطمبو اليدف من الخطاب. -1
 ال تكون اإلفادة أكثر مما يستمزمو اليدف من تمك المحادثة.  -2

                                                 

 
(05)
Semantic theory, Ruth M. Kempson, Cambridge books in linguistics, London. 

p. 68.  
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 الكيفية: 
 ال تقل ما تعتقد بأنو غير صحيح. -1
 ال تقدم في الخطاب شيئا ليس لديك  عميو دليل.  -2
 الصمة: 

 أن يكن لكالمك صمة وثيقة بالموضوع الذي يتم الحديث عنو.     
 يخضع األسموب إلى أسس عامة وىي كون األسموب واضحا وسيل التناول :األسموب 

 وقد صنف )غريس( ىذه األسس العامة إلى أربعة أصناف ىي: 
 . تحاشي الغموض -1
 تحاشي المبس. -2
 توخي االختصار. -3
 توخي ترتيب األفكار.  -4

ىذه المبادي متفق عمييا بين المتحادثين في كل لغة وىي شفوية غير مكتوبة يراعييا 
المتحدث بمجرد اكتسابو القدرة عمى التواصل بالمغة. ويرى )غريس( أن عدم االلتزام بيذه 
المبادي التي ذكرىا ىو الذي يجعل المحادثة غير دقيقة. وتختمف ىذه المبادي واألسس عن 

من حيث إنيا غالبا ما يخالفيا المتكمم؛ فكثيرا ما يحدث الكذب في القواعد النحوية 
المحادثة, وكثيرا ما يطرح المتكمم موضوعا في المحادثة فجأة ال عالقة لو بما كان يتحدث 

 عنو في السابق. 
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وفي بعض األحيان قد يخالف المتكمم ىذه األسس, ويعمم السامع بيذه المخالفة,     
بين خيارين إما أن يصف المتكمم بالكذب او يقول لو: خرجت عن ويكون السامع حينئذ 

وغالبا ما يختار السامع الخيار  الموضوع أو حديثك بعيد عما نحن فيو أو ما شابو ذلك.
الثاني. وقد قدم غريس مثاال مخالف ألسس المحادثة, ولكنو مقبول لدى السامع ألن السامع 

محادثة تمثل ذلك في توصية كتبيا أستاذ في لو تفسير لحديث المتكمم يتفق مع أسس ال
 طالب درَّسو في السابق وىو يريد أن يكون أستاذا في الفمسفة فاألستاذ في توصيتو قال: 

". )انتيت وكان مواضبا عمى حضور المحاضرات إلى من ييمو األمر فالن لغتو  ممتازة,"
وىو الكمية, ولكن مستمم  التوصية( ال شك أن ىذه التوصية خالفت أحد أىم أسس المحادثة

نما يفترض بأن المرسل يضمن في رسالتو معمومة غير مكتوبة  الرسالة سوف ال ييمميا؛ وا 
يصمح ألن يكون مدرس فمسفة. ويعرف الكاتب أن السامع  وىي أن ىذا الشخص ال

 سيفترض ىذا التضمين مع العمم بأن الكاتب  قد خالف األسس العامة لممحادثة. 
   :لتضمين في الخطابخصائص ا 9 -1

 توجد خمس خصائص لمتضمين في المحادثة ىي: 
 اعتمادىا عمى مراعاة أسس التعاون في المحادثة, ومبادئيا األساسية.  -1
 ردات في الجممة؛ ألن فيم التضمينال يكون معنى التضمين جزءا من معنى المف -2

 يعتمد عمى معمومات سابقة لممعنى المصطمح عميو لمجممة. 
المعنى المتضمن في الجممة ال يكون ىو الوحيد الذي يمكن افتراضو بل يمكن  -3

 معاني تضمينية أخرى عندما تكون ىناك مخالفة لمبادي المحادثة. افتراض 
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 تصور ما تتضمنو الجممة يعتمد عمى البيئة المحيطة بكل من المتكمم والسامع.  -4
 يمكن نقض المعنى المتضمن بدون حدوث تناقض. -5

 تائج الورقة: خالصة ن
 ىناك نقاط خالف والتقاء بين البيان والتداولية يمكن إجماليا فيما يمي: 

 نقاط الخالف:  -أوال
 سنة. 1100البيان سابق لمتداولية تاريخيا؛ والفرق الزمني بينيما يقارب  .1
فراديا, وتركيبا,  .2 البيان يشترط صحة وسالمة المغة المستعممة في الخطاب صوتيا, وا 

 اىتمام التداولية منصب عمى الجممة والخطاب.بينما جل 
نما االعتماد كل االعتماد  .3 يؤكد البيان أن التواصل ال يعتمد عمى مظير المرسل, وا 

 عمى التأثير والتأثر الذي عبر عنو البيانيون باإلعجاب.
اختصر البيان نجاح عممية التواصل المغوي في الفيم واإلفيام, بينما تعددت اآلراء  .4

 حول التداولية. 
 نقاط االلتقاء: –ثانيا 

 مجال كل من البيان والتداولية االستعمال المغوي.  .2
التقى البيان مع التداولية في أغمب الشروط التي يجب ان تتوفر في الخطاب  .1

 .ليكون ناجحاً 
داولية مع البيان في النظرة الشمولية لمغة؛ من حيث التأكيد عمى سالمة التقت الت .3

 ة جميعا؛ الصوت والنحو والداللة.وصحة المستويات المغوي
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التقى كل منيما في اعتبار ان العالمة في المغة )الكممة( غير محددة المعنى,  .4
نما يتم تحديد معناىا عن طريق السّ   ياق. وا 

 المراجع:
 عبد السالم ىارون وآخرين. :الجاحظ, تحقيق ,والتبيينالبيان  .1
  الجامعة المفتوحة, طرابمس. ,التمييد في عمم المغة, محمد خميفة األسود, الطبعة الثالثة .2
أحمد عبد الغفور  :إسماعيل بن حماد الجوىري, تحقيق ,الصحاح تاج المغة وصحاح العربية .3

 لعمم لمماليين.عطار, دار ا
 ابن منظور, دار صادر بيروت. ,لسان العرب .4

5. Semantics, John Lyons vo. 1  

6. Semantic theory, Ruth M. Kempson, Cambridge textbooks in Linguistics, 

ondon,. 

7. Semantic theory, Ruth M. Kempson, Cambridge books in linguistics, 

London.  



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

111 

 

 ة  حوي  الن   لممصطمحات   ة  االجتماعي   ة  اليامشي   اللة  الد  
 ]" د يونسمحم  "عند  واإليحاء   اإلحالة   في تفسير   قراءة   [ 

 وبع  د   عبدالغنيبن د. طارق                                                     
 جامعة المرقب -غاتة الم  كمي                                                       

  مة:المقد  
حمدان  كصبلةي كسبلمان عمى رسكؿ هللا  محمد بف عبد هللا مف أكتي جكمع الكمـ كالسبع    

 المثاني كالقرآف العظيـ كنطؽ فأفصح كبٌيف. 
فإٌنو لما كاف لساف القرآف ىك الٌمساف العربٌي المبيف كقد أمرنا بالتدبر فيو  وبعد...       

مىى كالتعٌمؽ في دراسة خطاباتو كأساليبو استجابة لمتكجيو الرٌباني ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآىفى أى أىفىبلى يىتىدىبَّري
لىٍك كى  كقكلو (1)﴾قيميكبو أىٍقفىالييىا كفى اٍلقيٍرآىفى كى ديكا ًفيوً أىفىبلى يىتىدىبَّري ٍيًر هللًا لىكىجى فان  افى ًمٍف ًعٍنًد غى اٍخًتبلى

، جاءت دعكة أىؿ التأكيؿ كالتفسير لمنظر في مكاطف االختبلؼ الكثير سكاء أكاف (2) ﴾كىًثيران 
االختبلؼ الكثير في فيـ مرتكزاتو )مقدماتو كحكـ مقاصده كغاياتو(، أـ في تراتبية أحكامو 

، أـ في مقاماتو كأحكالو كمطالعو كخكاتـ اليبو كجماليات بيانوصياغاتو كأسأـ في  ،كمقاصده
 أقكالو كأجراس مقاطع آياتو.

                                                 
 .. 25/ 47سكرة محمد )عميو الصبلة كالسبلـ(  (1)
 . 81/ 4سكرة النساء  (2)
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لقد كانت لغةي خطاب القرآف الكريـ كبيانيو المسافى العربيى المبيف، فيك الكعاء المغكمُّ      
القادري عمى احتكل مقاـً الكحيً سٌر التكاصؿ الٌرباني الخفٌي...، كالذم انيالت عميو دراسات 

كتي المغكييف متقدميف كمحدثيف لتجدير البحث المساني كسبر أغكاره سكاء عمى المستكل الص
 أك عمى المستكل القكاعدم النحكم كالصرفي أك عمى المستكل الداللي كالتداكلي البراغماتي..

كبسبب تعدد الدراسات في المستكل الداللي كالتداكلي ما بيف قديـ كحديث تكلدت       
إطبلقات مختمفة حكؿ أضرب الداللة كأنكاعيا، فعٌبر البعض عف أنكاع الداللة باألصناؼ، 

يـ كاتجاىاتييـ الفكرية  ،بالكجكه أك باألقساـ أك باألنكاعكآخركف  كمرجعية اختبلفيـ مدارسي
كالمغكية التي نيمكا منيا، كبالتالي فبل غضاضة أف ييفًصح  الدارسكف عف مشاربيـ كمناىجيـ 
في مصطمحاتيـ كتعبيراتيـ كفؽ معطيات التجديد كالتطكير كالنشكء كاالرتقاء الفكرم 

الداللة )ففي مقابؿ مصطمح  ،ر ذلؾ جميا حاؿ تصنيفيـ ألضرب الداللةكالمغكم، كقد ظي
المعنى المركزم، كالمعنى األساسي، كالمعنى القاعدم، )أيطمؽ مناظران لو مصطمح  (المعجمية

 .(كالمغة المنطقية، كألفاظ المعاجـ، كالعناصر المعجمية
السياؽ، كالداللة )صطمح كفي مقابؿ مصطمح )الداللة السياقية( أيطمؽ مناظرنا لو م   

كالظبلؿ كاأللكاف  ،كالقيـ االنفعالية السمككية ،كظبلؿ المعنى كألكانو ،كخارج المركز ،اليامشية
ناىيؾ عف مصطمحات  ،كشعكر فردم كعاطفة شخصية.. إلخ( ،العاطفية كالجمالية لممعنى

كف )داللة المدرسة األصكلية التي تكسعت في إنتاج المصطمحات، كفييا أرجع األصكلي
األلفاظ( إلى اعتبارات المتكمـ كالمخاطب المعركفة عندىـ ب)الداللة المقصكدة الحقيقية(، أك 
إلى اعتبارات تغير المعنى مف استعماؿ إلى آخر المعركفة عندىـ ب)الحقيقة كالمجاز(، 



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

111 

 

إضافة إلى أقساـ فرعية أخرل فييما ؾ)الداللة اإلضافية أك المطابقة أك التضميف 
فعمية كعقمية كطبيعية ككضعية(، أك إلى )لفظية كغير لفظية( كالخط )تزاـ(،أك إلىكاالل

 كاإلشارة كىكذا..
كما ييمنا مف استعراض ىذه المصطمحات كذكر األنكاع كالتقسيمات الداللية إال زيادة في     

كتمييدا لدراسة )الداللة اليامشية االجتماعية لممصطمحات النحكية(  ،تفتيح مكضكع البحث
" عند الباحث  connotation" ك"اإليحاء denotationفي قراءة مٌنا لتفسير مفيكـ "اإلحالة 

 أ د. "محمد يكنس". 
لقد كاف لكتابات "محمد يكنس" الباحث في المسانيات كتحميؿ الخطاب نصيب في تتبع      

نى كتجديد الخطاب المغكم كتحميؿ بياناتو في المساف العربي المبيف مف خبلؿ مسالؾ المع
كتابو )المعنى كظبلؿ المعنى أنظمة الداللة في العربية( الذم تعرض فيو لعديد القضايا 
كطرح جممة مف التساؤالت، كاف أبرزىا ما عرضو في الفصؿ الرابع مف كتابو الظبلؿ عف: 

 .ة اليامشية()الداللة المركزية كالدالل
كنحف في بحثنا العممي ىذا سنقؼ في محطات كفضاءات ىذه الداللة، محاكليف         

التبحر كالتجديؼ في براحات كمساقات الداللة اليامشية االجتماعية لممصطمحات النحكية 
عٌمنا بالمناقشة كالعرض نصؿ إلى التنظير لصياغة ،في قراءة مٌنا لتفسير )اإلحالة كاإليحاء(

فيكـ متقٌدـ حكؿ مفيكـ )الٌداللة اليامشٌية االجتماعٌية لممصطمحات الٌنحكية( التي في ظٌني م
مىسى غيرىا حيف مٌيز في  ،أٌف الباحث _ مع تقديرم لجيده العميؽ_ أشار إلييا بإيحاءو  كالى

 ،جميع جمؿ المغة بيف نكعيف مف )الٌداللة المركزٌية(:عرَّؼ األكلى ب)الٌداللة القكاعدٌية(



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

111 

 

كعرَّؼ األخرل  ب)الٌداللة المعجمٌية(، كقٌسـ الٌداللة القكاعدٌية قسميف: تعمؽ األٌكؿ منيما 
ببنية الكممة، ك الثٌاني تعٌمؽ ببنية الجممة، كسٌمى األكلى: )الٌداللة الٌتصريفٌية(، كسٌمى الثٌانية: 

مىيا ،)الٌداللة الٌتركيبٌية أك الٌنحكية( سى بعدـ التٌناىي كقبكليا الٌتكسيع  أما الٌداللة المعجمٌية فكى
  .(3)عمى نحكو عريضو كمستمرٌو 

كبذلؾ تككف العناصر ذات الداللة في المستكل التصريفي ىي المكاصؽ _سكاء كانت        
كتبدك القرائف النحكية في المستكل التركيبي ىي الكسائؿ الكاشفة  ،سكابؽ أـ لكاحؽ_ كالصيغ

 . (4)لة المنتمية إلى المستكل المعجميلمعنى التركيب، كتعد العجمات ىي الكحدات ذات الدال
مف أف الداللة المركزية تتصؿ اتصاال كثيقا بأىـ  (5)لقد أجمؿ الباحث قكؿ الدارسيف       

ببلغ(، كتحمؿ معنى مشتركان عند جميع األفراد المنتميف إلى البيئة كظائؼ المغة أال كىك )اإل
كيتساكل عامة الناس المنتميف إلى ىذه البيئة في إدراؾ المعنى إدراكان عقمٌيان  ،المغكية الكاحدة

كيقنعكف في حياتيـ بقدر مشترؾ مف الٌداللة يصؿ بيـ إلى نكع مف الفيـ التقريبي  ،محضان 
كىك ما يسجمو الٌمغكم في معجمو كيسميو الٌداللة  ،حياتيـ العاٌمةيكتفي بو الٌناس في 

أما المعنى المركزٌم فيقصدكف بو " المعنى المكضكع بإزاء الٌمفظ أم أنو المعنى  ،المركزٌية
 .(6)الذم يفيـ مف المفظ " كىك المتبادر إلى أذىاف المتكمميف في جميع عمميات التخاطب 

                                                 

 . 230-229( ينظر: المعنى  كظبلؿ المعنى، د. محمد يكنس ص3)
 .230( ينظر: المصدر نفسو ص 4)
النص الشعرم، د. طالب إسماعيؿ، لدراسة عمـ الداللة في ضكء التطبيؽ القرآني ك ( ينظر:  مقدمة 5)

 . 196_195كبنية المغة الشعرية، جاف ككىيف، ترجمة: الكلي كالعمرم، ص 46ص
 .230-229( المعنى كظبلؿ المعنى ص6)



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

111 

 

 :مف المعنىكقد ميزكا بيف ثبلثة أنكاع 
 .Centralأك المركزم  Essentialالمعنى األساسي  -1
 .Contextualأك السياقي    Appliedالمعنى التطبيقي   -2
 .  Feeling Toneالكاقع الشعكرم  -3

فإحالة الكممة ىي ما تشير  ،كتظير جمٌية كمختزلة في مصطمحي )اإلحالة كاإليحاء(       
بغي أف تككف متمبسة بما تشير إليو، كىكذا يبدك إليو، كاإليحاء ىك تمؾ الخصائص التي ين
 .(7)كبيف اإليحاء كالمفيـك مف جانب آخر ،االرتباط بيف اإلحالة كالماصدؽ مف جانب

كعمى ىذا فإنو باإلمكاف جعؿ اإليحاء داالًّ عمى كؿ ما تكحي بو الكممة أك العبارة كما       
  (.8)تستثيره مف مشاعر كأفكار، أك جعمو مرتبطا بالمعاني القكاعدية كما يرل البعض

في حيف عرفت الدائرة المعارؼ البريطانية الجديدة مفيكـ اإليحاء بأنو " المعنى المرتبط      
، مف نحك كممة القمر أك األب أك (9)لكممة أك العبارة بمعزؿ عف معناىا األساسي"با

اإليحاء( بيذا المعنى جاء مرادفان لمصطمح )الداللة )كىكذا يظير أف مصطمح  ،..إلخ.األـ
 اليامشية(.

كىي التي تحمؿ  ،فالداللة اليامشية في حدكد بعض الدارسيف تتصؿ بكظيفة التأثير     
فيمو مختمفا باختبلؼ أفراد البيئة المغكية الكاحدة عف غبرىـ مف أفراد البيئات  معنى يظير

                                                 
)7(cooper, D. philosophy and the Nature of language.P.1.1986.195-196. 

 .183 -182ينظر: المعنى كظبلؿ المعنى ص (8)
)9)The new Encyclopedia Britannica Volume 111.1977(connotation). 
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ما ، أك ىي "(10)كقد يككف ذلؾ استجابة لدالالت نفسية لمكممات أك مستمزمات عقمية ،األخرل
اكتسبتو الكممة أك العبارة مف مشاعر كعكاطؼ كانفعاالت كدالالت حضارية كفكرية مف قبؿ 

أك ىي التي ينفرد بيا أفراد تمؾ البيئة دكف غيرىـ، كتككف  ،(11)د المجتمع"عدد كبير مف أفرا
استجابة نفسية لمكممات كقد تككف استمزامات منطقية أك عقمية كتتصؿ عادة بكظيفة التأثير 

في  ،كاستجابتيا عاطفية لئلببلغ ككظيفة داللتيا عاطفية أك انفعالية كالفكرة فييا تؤٌثر كال تعٌمـ
ض الدارسيف العرب بأنيا " تمؾ الظبلؿ التي تختمؼ باختبلؼ المغات كتجاربيـ حيف يرل بع

 .(12)كأمزجتيـ كتركيب أجساميـ كما كرثكه مف آبائيـ كأجدادىـ"
كبإسقاطنا ىذا التعريؼ عمى أبعاد المصطمحات النحكية كالذم يرل الدارس )يكنس( عدـ     

اعية كبتعميؽ النظر فيو يظير لنا كيؼ استجابتو لتمثيؿ مفيكـ الداللة اليامشية االجتم
استطاع النحاة استنتاج اسقاطات اإلنساف البدكم لمضامينو االجتماعية في صناعة النحك 

ككيؼ أنيـ كظفكا مفاىيمو المجتمعية كاإلنسانية كالعرفية في تكليد المصطمحات  ،السميقي
إذ يتراءل لنا بكضكح المقارنة العجيبة بيف الداللة  ،(13)النحكية كصناعة القياس النحكم

المركزية )السطحية( الظاىرة في المفاىيـ المجتمعية ككيؼ أنيا تكحي عف داللة ىامشية 
 اجتماعية عمى المستكل )العميؽ( تجمت في مضاميف المصطمحات كالقياسات النحكية.

                                                 
 .46ينظر: مقدمة لدراسة عمـ الداللة  في ضكء التطبيؽ القرآني كالنص الشعرم، ص  (10)
 .57-56، كينظر: مقدمة لدراسة عمـ الداللة  ص 212المعنى كظبلؿ المعنى ص (11)
 .107-106داللة األلفاظ، د. إبراىيـ أنيس ص  (12)
 كما بعدىا. 27ينظر: تككيف العقؿ العربي، د. محمد عابد الجابرم، ص (13)
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كيا لمنطمقاتو االجتماعية كالفكرية فالمصطمح النحكم كيما ييحفَّز كييستنطؽ سيككف محا     
بالسميقة ؛ ألنو خرج مف رحـ حاضنتو )األـ العريقة( حيث تكٌلد كاىتٌز كربا في محيطيا 

كالجنيف  ،فالمغة ىي مف تحاكي أحاسيس المجتمعات كعكاطفيا ككجدانيا ،االجتماعي كبيئتيا
ىي في صياغة  .. كذلؾ.الذم انفطر منيا حامبل ما البد منو مف خكاصيا كطباعيا

جاءت جارية عمى ألسنة النحاة مستبطنيف مف إحالة الداللة المركزية  ،المصطمح النحكم
كىك ما يمكف أف يطمؽ عميو عند  ،السطحية إيحاءات عميقة لدالالت ىامشية اجتماعية

 الدارسيف المحدثيف ب)اإلحالة كاإليحاء(.
الداللة اليامشية مرتبطة بتجارب أفراد كلتأكيد ىذا المضمكف يقكؿ د.)يكنس(" لما كانت      

المجتمع كخبراتيـ ككاف بعض تمؾ التجارب كالخبرات مشتركا بيف عدد كبير منيـ كبعضيا 
مختمفا مف شخص إلى آخر أضحى مف المناسب أف نرسـ حدكدا بيف نكعيف مف الداللة 

لة اليامشية .. يسمى النكع األكؿ... بالدال.اليامشية تتناسب مع االعتبارات السابقة
 .  (14).. بالداللة اليامشية الفردية".كالثاني ،االجتماعية

 عوامل ارتباط المصطمح النحوي بمعاني اجتماعية 
إف دراسة ذىنية اإلنساف األعرابي كتشخيص مدل قدرتو عمى عكس كاقعو االجتماعي      

 (15)في اعتقادم -كالمعاش في لغتو المحكية ىك ما يمزمنا الكقكؼ عنده في ىذا الجانب، في

                                                 
 .212المعنى كظبلؿ المعنى ص (14)

 60ينظر: رسـ الحركات في الكتابات السامية كالمصحؼ الشريؼ "دراسة مقارنة"، طارؽ دعكب ص  (15)
 )أطركحة مخطكط(. 61 –
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لـ يتعمد في خطابو اإلتياف بحركات إعرابية لئلفصاح كالتبييف بعيدة عما يختمج ذىنو مف  -
إاٌل أف  دالالت لمحركات الطبيعٌية كاالجتماعية لؤلفراد كالجماعات، فيك لـ ير في )المبتدأ(

ل في حركة يككف )مرفكعان( بالسميقة؛ ألف مضاميف كدالالت حركات محيطو االجتماعي تر 
ىيأة )مبتدأ( القكـ )الٌرفعة(، كعمٌك اليٌمة، ك)الصدارة( في المجمس كفي الحديث، كاالرتكاف 

اآلخر حكلو، مف ىنا جاء الرفع )بالضـ( (كااللتفاؼ )كضـٌ  ،ك)االستناد إليو( عند الشدائد
عة( لممسند )الخبر( في الكبلـ؛ ألنو رآه )مضمكمان( حكؿ المسند إليو، كناؿ شرؼ )الرف

 بالتبعٌية )لرفعة( مبتدأ القكـ كمتصدر مجالسيـ كأحاديثيـ.
ككانت رؤيتو لحركة )الضـ( في )الفاعؿ( تمقائية، فيي انعكاس )لمفاعؿ( القائـ 
سنادىا  ـٌ )لضـٌ( أطراؼ اإلحداثية حكلو )كا  بيمتو، )كالمرفكع( كقكع الحدث إليو، كقد ضي

 إليو(، كلككنو المتصدر إلحداث الفعؿ.
تغب عف ذىنية العركبي حركة )النصب( في )المفعكؿ بو(؛ ألنو يراه في كاقعو كلـ 

)مستسممان( لمفاعؿ حاؿ كقكع الحدث عميو )كاستسبلـ( عٌدكه حاؿ )نصبو( مصٌمبان عمى جذكع 
سقاطو لييئة حركة الجر في  النخؿ )مفعكالن بو( التنكيؿ كالتعذيب، كىكذا ىك في تكظيفو كا 

لمجركر( في كاقعو االجتماعي المعاش )مخفكضان مكسكر( اليمة، المجركر؛ ألنو يرل )ا
 )مجركران كمضافان إلى غيره(، لعدـ قيامو بنفسو.

كذلؾ الحاؿ في )الفعؿ( الذم يرل في )ماضيو( زمنان يجب )تناسيو( ك)بناء(  
الذاكرة )مفتكحة( معو بغية التكاصؿ كأخذ االعتبار؛ لمعالجة األحداث )المضارعة( لمزمف 

لحاضر، كالتفاعؿ مع ما )تعرب( عنو )حركتو( المتجددة )المضمكمة( بالمكاءمة مع ا
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)حركة( الطبيعية كأفراد الجماعة الكاحدة، في حيف يرل في فعؿ )األمر( )المبني( عمى 
)السككف(، )األمر( الصادر عمف أكامره جازمة كحازمة، كيجب )بناء( حالة الجماعة 

 ت.عمى)السككف( لبلستماع كاإلنصا
ق( صاحب بيت 215 -كفي ىذا يمكننا أف نفيـ إشارة  سيؿ بف ىاركف )...

الحكمة_ كيعرؼ بابف راىبكف الكاتب_ إلى اإليحاءات العقدية كالدالالت اليامشية التي 
تظير مف تعداد األعرابي حركؼ العربية كحركاتيا كارتباطيا ارتباطا كثيقا بدالالت ىامشية 

عدد حركؼ العربية ثمانية كعشركف  إذ يقكؿ " ،فكرية أك فمسفيةتكمئ بظبلليا إلى معتقدات 
)حرفان(، عمى عدد منازؿ القمر، كغايتو ما تبمغ الكممة منيا مع زيادتيا سبعة )أحرؼ(، عمى 
عدد النجكـ السبعة، قاؿ: كحركؼ الزكائد اثنا عشر )حرفان( عمى عدد البركج، قاؿ: كمف 

كىي أربعة عشر )حرفان( مثؿ منازؿ القمر المستترة )الحركؼ( ما يدغـ مع الـ التعريؼ، 
تحت األرض، كأربعة عشر )حرفان( ظاىرة ال تدغـ مثؿ بقية المنازؿ الظاىرة، كجعؿ اإلعراب 
ثبلث حركات: الرفع كالنصب كالخفض، ألف الحركات الطبيعية ثبلث حركات: حركة الكسط 

مى الكسط كحركة الفمؾ، كىذا كحركة النار، كحركة إلى الكسط كحركة األرض، كحركة ع
 . (16)اتفاؽ ظريؼ كتأكيؿ طريؼ" 

لقد كاف األعرابي في تعداد حركؼ العربية كحركاتيا ييضمر إيحاءات تعكس تقمبات  
إذ  ،كىذه اإلشارات اليامشية نٌكه إلييا بعض المتقدميف ،الطبيعة كحركة الككاكب كالمجرات

" لـ يكف العرب في :ات كالمصطمحاتق( في إطبلؽ المسمي440-362يقكؿ البيركني )
                                                 

 ، معمـك أف حركؼ الزكائد في العربية عشرة مجمكعة في )سألتمكنييا(. 15الفيرست، البف النديـ، ص  (16)
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غير أنيـ أفردكا لكؿ ثبلث لياؿ  ،جاىميتيـ يسمكف أياميـ بأسماء مفردة  كما سمتيا الفرس
 .(17)مف كؿ شير مف شيكرىـ اسما عمى حدة مستخرجا مف حاؿ القمر كضكئو فييا " 
كرثكه عف لقد ارتبطت ىذه المسميات كالمصطمحات  بمفاىيـ كمعتقدات دينية  فيما 

أك بمعنى آخر جاءت ىذه المصطمحات استجابة لدالالت حضارية  قد  ،آبائيـ كأجدادىـ
ًسمكا بيا فكريا.  يككف جميع أفراد المجتمع أ ك عدد كبير منيـ كي

كلـ تقتصر ىذه الدالالت اليامشية في إطبلؽ المسميات كالمصطمحات بؿ ارتبطت 
د البدكم صانع القياس النحكم مرتبطا بما اتسـ أيضا بالمفاىيـ حيث جاء مفيكـ اإلعراب عن

بو مف تغيرات كتقمبات طارئة تعكس حالتو المتجددة كالمتغيرة إثر تنقمو مف مكاف إلى مكاف 
كعدـ استقراره باحثا عف الماء كالكؤل، فداللة مفيكـ )اإلعراب( اليامشية جاءت في حدكد ما 

ت حضارية عف مكاف إقامتو الذم لـ اكتسبو ىذا المصطمح مف انفعاالت كمشاعر كدالال
كبالمناظر أيضا جاء مفيكـ)البناء( عاكسان إيحاءات مف  ،(18)يبف كيسكف فييا عمى حاؿ

ؼ)البناء( يعني الثبات كعدـ التغير،  ،استقر بناؤه عمى حالة كاحدة كسكاف المدف كالقرل
 ،البيئة الطارئة عميوك)اإلعراب( يعني التغير كالتقمب بسبب مؤثرات العكامؿ االجتماعية ك 

كعمى ىذا ارتكز مفيكـ اإلعراب عند اإلعرابي صانع النحك كقياساتو عف طريؽ استنطاؽ 
النحاة لمفاىيمو عمى)ما كاف آخره متغيرا بسبب العكامؿ الداخمة عميو(، في حيف جاء البناء 

                                                 
 .64 - 63اآلثار الباقية عف القركف الخالية، لمبيركني ص (17)
مادة )عرب(، كحركات العربية كنظميا، دراسة  156/ 6ك 724/ 2ينظر: لساف العرب،البف منظكر،  (18)

 ـ (.2007) أطركحة جامعة طرابمس  352ة، د. طارؽ دعكب، صصكتية كظيفية داللي
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نى عمى عكسو... كفي ذلؾ مف اإليحاءات كالظبلؿ ما يشير إلى البنية العميقة لممع
السطحي لممكضكع بإيزاء المفظ عند إطبلقو كالذم يفيـ حاؿ اإلحالة ككفقا لما تعارؼ عميو 

  .أىؿ المغة في كصفيـ لداللتو المركزية
كىنا يمكننا أف نتساءؿ عف دكر المصطمحات النحكية الكظيفية في الكشؼ عف 

ظياره ؟ اللة مفاىيـ بمعنى كيؼ يكتسب المستعرب كالناشئ د ،حقيقة المعنى العاـ كا 
المصطمحات النحكية كيكظفيا في إظيار المعنى العاـ مف خبلؿ  إنابة حركات صكتية 
بانة حالتيا اإلعرابية في المركب  لمتعبير عف مضمكنيا كتمثيميا كاإلفصاح عف معناىا كا 

 كالسياؽ؟.
)صالح أىدى رجبا يوم السبت ىدية فكما ذكرت آنفا اإلنساف األعرابي عندما يقكؿ: 

فإنو ما رفع اسـ )صالح( بككنو مبتدأ، كلكف ألنو يدرؾ مفيـك  ة تشجيعا وتقديرا لو(قيم
المصطمح النحكم)المبتدأ( كأبعاد داللتو االجتماعية في البادية، فيك يرل في محيطو أف 

( اليمة عالي القدر، كلو الييبة كالكقار، مرفوع( ىـ زعيميـ، كيككف بالطبيعة )مبتدأ القوم)
ليو ييرجع يستند إليو( في السبلـ كالحديث، كىك مف )يبتدأ بوكىك مف ) ( عند الشدائد كميا، كا 

 مف ىنا جاء الرفع في الكبلـ لبلسـ المبتدأ بو. ،عند المفجع كالمرتجى كالممجأ
كما أنو رأل أف في ضـ كممة )أىدل( إلى )صالح( ائتبلفا مقبكال كسميما بإمكانو أف  

كاستئناسا عمى المستكل الكظيفي كالداللي، كأيضا عمى المستكل  ينسج بيف الكممتيف انسجاما
الصكتي كالصرفي، مع أف األكؿ مكجكد في حقؿ األسماء، كالثاني مكجكد في حقؿ األفعاؿ، 
كلكف لـ يكجد ما يدعك إلى رفض ىذا االئتبلؼ كضعؼ في الحبؾ أك النظـ أك نشاز في 
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ؿ األسماء إلى معنى جزئي في حقؿ التركيب كعدـ مكاءمة في ضـ معنى جزئي مف حق
 األفعاؿ، فالصكرة مستساغة ليا في نظـ العقؿ الباطني كنحكه صكر مف المركبات تناظرىا. 

كما أنو بجعؿ الفعؿ الماضي مبنيا في آخره عمى فتح مقدر يدرؾ أف ىذا الحدث 
ذكار، مف ( المتكاصؿ لبلستحضار كاالستمبنية عمى الفتح( كجب ترؾ الذاكرة معو )الفائت)

أف كؿ حدث البد  -أيضا-ىنا جاء البناء عمى الفتح في الكبلـ لمحدث الماضي، كىك يدرؾ 
كىك في نظره صانع الحدث  ،-(الفاعلىك ما عرؼ في مصطمح النحاة ب)-لو مف محدث 

( الشأف قكيا ضاما أحداثيات الكاقعة حكلو، مف ىنا جاء مرفوعكالقائـ بو، كالبد أف يككف )
ـ في الكبلـ السـ صانع الحدث حتى كلك كاف مضمرا، شريطة أف يسبؽ لو ذكر الرفع كالض

ألنو غير مؤتمؼ في حديثو التكرار كاإلعادة لما  ،معيكد، فاإليجاز عنده أكلى مف اإلطناب
(مع ما سبؽ مف الحدث كصانعو، رجباعيد ذكره قريبا، كىك كذلؾ في تكليفو في الجممة اسـ)

 مفتوح اليدين مفعوال( مصمبا )منصوباعكؿ بو يجب أف يككف )فيك يرل في محيطو أف المف
 ( التنكيؿ كالتعذيب، مف ىنا جاء النصب في كبلمو لبلسـ الكاقع مفعكال بو.بو

سقاطو مفاىيمو االجتماعية عمييا،   كىكذا ىك في تحميمو لبقية الكممات في الجممة كا 
 الجانب (مجرورا مخفوضعا )كجره لبلسـ المضاؼ إليو الذم في نظره ال يراه إال تاب

كالجناح، كحاؿ أم تابع غير قائـ بذاتو في محيطو المعاش، في حيف رأل التمييز منصكبا، 
( في عمك، ليككف مرئيا منصبا أو منصوبا( يمـز أف يككف )المميزألنو في مجتمعو يرل أف )

( عف لتمييزه( ريشة أك تاج عمى رأسو )نصبت( عمى كرسي أك )نصبلآلخريف، سكاء )
( لمرائي مفتوحا منصوبا( يمزمو أف يككف مكشكفا)فالحالغيره، كىكذا ىك في نصب الحاؿ، )
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ثكبو  بضمكالعياف ليتعرؼ عميو الجميع حاؿ سؤاليـ عف حالتو بكيؼ ؟ ال أف يختفي عنيـ 
 . (19)لو والتابع الجاركالتفافو فيو أك متسترا بغيره 

يمكننا أف نتدارس  (،المسكمة كالشمس مشرقةيعشؽ عزيز رككب المير )كفي قكلنا: 
العبلقات الثنائية بيف المفردات في الجمؿ كي نتعرؼ عمى كيفية بناء المعاني الجزئية 

 كالمعنى اإلجمالي لممركبات في السبلسؿ الكبلمية كأثر العبلمة اإلعرابية في ىذا البناء..
و الجممة عمى الرغـ مف أنيا في ىذا المثاؿ نجد أنفسنا أماـ معنى داللي كاحد أفادت

 :مركبة تتككف مف جممتيف بسيطتيف ىما
 .يعشؽ عزيز رككب المير المسكمة -2
 .كالشمس مشرقة -3

كلك تركت ىاتاف الجممتاف عمى ىذا الحاؿ لكاف بينيما انفصاؿ، إذ تصبح كؿ جممة 
ذم تؤديو مستقمة بنفسيا عف األخرل كتؤدم معنى دالليا ال صمة لو بالمعنى الداللي ال

( تفيد عشؽ عزيز لرككب المير المسكمة في 2األخرل، كيتضح ىذا حيف نبلحظ أف الجممة)
( تفيد شركؽ الشمس، كىك معنى داللي ال عبلقة لو بالمعنى 3كؿ األحكاؿ، كأف الجممة )

 (.2المستفاد مف الجممة )
  ف ىما( كىي: الشمس مشرقة كجدناىا تتضمف معنييف معجمي3فإذا تأممنا الجممة )

)الشمس كمشرقة(، كقد ارتبطا فيما بينيما بعبلقة داللية تبلؤمية تتفؽ مع منطؽ الكاقع في 
كما تتضمف معنييف نحكييف كظيفيف ىما: المبتدأ كالخبر أك المسند إليو  ،عالـ الخبرة

                                                 
 .378-377حركات العربية كنظميا دراسة صكتية كظيفية داللية، ص (19)
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كقد ارتبطا فيما بينيما بعبلقة نحكية سياقية ىي: اإلسناد. كالمعمـك أف كمتا  ،كالمسند
قتيف الداللية كالنحكية لـ تنشأ إال مف خبلؿ التركيب النحكم، حيث حدث اقتراف داللي العبل

بطريؽ التجاكر كالتأليؼ، كنكد اآلف أف نتصكر حاؿ المعنييف قبؿ نشكء التركيب النحكم 
كقياـ عبلقتي االرتباط الداللية كالنحكية سيككف المعنياف في حاؿ انفصاؿ، كلكنو انفصاؿ 

التركيب النحكم، فإذا نشأ التركيب زاؿ االنفصاؿ، كذلؾ ألف المعنييف مرىكف بغياب 
 متبلئماف دالليا كنحكيا.

يعشؽ عزيز رككب المير المسكمة( الحظنا نشكء )( السابؽ 2كبتأممنا ممٌيا لممثاؿ )
جممة مف العبلقات السياقية النحكية بيف المعاني الكظيفية أللفاظيا، فقد نشأت عبلقة اإلسناد 

 الفعؿ )يعشؽ( كفاعمو )عزيز( كعبلقة التعدية بيف الفعؿ )يعشؽ( كمفعكلو )رككب( بيف
كعبلقة اإلضافة بيف)رككب كالمير( كعبلقة الكصفية بيف)المير كالمسكمة( ككذلؾ في 

( )الشمس مشرقة( نشأت عبلقة اإلسناد بيف المبتدأ )القمر( كخبره )ساطع( ككؿ 3الجممة )
ألف العبلقة ،يـ مف خبلؿ السياؽ ببل كساطة،  أم: ببل أداةعبلقة مف ىذه العبلقات تف

السياقية النحكية بيف كؿ طرفيف عبلقة كثيقة، شبيية بعبلقة الشيء بنفسو، فيي تجعميا في 
 غنى عف المجكء إلى أداة تربط بينيما. 

كقد تنبو جيابذة العربية إلى ىذه العبلقة الكثيقة ابتداء مف سيبكيو إلى أبي عمي 
الفارسي كتمميذه ابف جني كأبي البقاء العكبرم كالسييمي كالجرجاني كالقزكيني كاألخفش 
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يقكؿ سيبكيو في حديثو عف المسند كالمسند ( 20)كالرضي كابف يعيش كابف مالؾ كغيرىـ كثر..
كىما ما ال يغني كاحد منيما عف اآلخر، كال يجد المتكمـ منو بدا، فمف ذلؾ االسـ ”إليو: 

لمبني عميو أم: الخبر كىك قكلؾ: عبد هللا أخكؾ كىذا أخكؾ، كمثؿ ذلؾ: يذىب المبتدأ كا
، كفي (21)“عبد هللا، فبلبد لمفعؿ مف االسـ كما لـ يكف لبلسـ األكؿ بد مف اآلخر في االبتداء

كاعمـ أف المبتدأ ال بٌد لو مف أف يككف المبني عميو شيئا ىك أك يككف في ” مكضع آخر يقكؿ 
 .(22)“مكاف أك زماف

أما العبلقة بيف الفعؿ كالفاعؿ فكاضحة ألنيا عبلقة إسنادية كالعبلقة بيف المبتدأ        
ال يصح انفصاؿ الفعؿ عف الفاعؿ لفظا كما ال ينفصؿ ” :كالخبر، يقكؿ السييمي في ذلؾ

حاؿ الفعؿ مع المفعكؿ الذم ”كيقكؿ الجرجاني عف عبلقة الفعؿ مع مفعكلو  ،(23)“عنو معنى
الفعؿ مع المفعكؿ ”كفي نفس ىذا المعنى يقكؿ القزكيني: ( 24) “ليو )حالو مع الفاعؿ(يتعدل إ

( 25)“كالفعؿ مع الفاعؿ في أف الغرض مف ذكره معو إفادة تمبسو بو ال إفادة كقكعو مطمقا

كبمثؿ ىذا االرتباط عف طريؽ عبلقة اإلسناد أك التعدية جاءت عبلقات بقية االرتباطات 
                                                 

، كتاب 231 -225 \1، كسر صناعة اإلعراب، البف جني  282\1ينظر: الخصائص، البف جني  (20)
، شرح المفصؿ، 72\1، كشرح الرضي عمى الكافية، لبلستراباذم63- 62 \ 2األشباه كالنظائر، لمسيكطي 

 .319\2، كاألصكؿ في النحك، البف السراج 19\3البف يعيش 
 .7 \1الكتاب، لسيبكيو  (21)
 .278 \ 1صدر نفسو الم (22)
 .388نتائج الفكر في النحك، أبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا السييمي، ص  (23)
 .102دالئؿ اإلعجاز، لمجرجاني ص  (24)
 .126تمخيص المفتاح  في المعاني كالبياف كالبديع، لمخطيب القزكيني ص  (25)
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االرتباط بعبلقة اإلضافة أك المبلبسة أك الظرفية أك السببية أك الكصفية األخرل، سكاء كاف 
أك اإلبداؿ أك التأكيد أك التمييز أك التحديد في المفعكؿ المطمؽ المبيف لمنكع أك العدد أك غير 

 ..ذلؾ
 :بين اإليحاء والتأويل 

يتكىـ بعض الدارسيف أف ثمة تداخبل في المفاىيـ بيف مصطمح اإليحاء كالتأكيؿ       
كالتعبير حاؿ حديثنا عف مفيكـ الداللة اليامشية أك ظبلؿ الداللة المركزية لممصطمحات 

. كىذا لعمرم مف .مف أنو قد جاء مف باب التأكيؿ كالتعبير كليس مف باب اإليحاء ،النحكية
 رقيا داللة.أدؽ المطالب كأ

..، أك ىك .لقد ظير في كتب معاجـ المغة أف التأكيؿ ىك" تصيير الشيء شيئا آخر،    
.. ك)آؿ( )إياالن( ك)أيمكلةن( .كآؿ إليو الشيء أم رجع إليو ،كأٌكؿى الشيء أم أرجعو ،اإلرجاع

يـ ك)مآالن( تعني رجع كصار، ك)آؿ( عنو تعني ارتد، ك)آؿ( عمى القكـ تعني كلي عمييـ، ف
رعاياه كيرجعكف إليو كىك مسئكؿ عنيـ، ك)أٌكؿ( الشيء إليو أرجعو، ك)أٌكؿ( الكبلـ يعني 

 . (26)فسره" 

فكأف التأكيؿ ىك إرجاع لمكممة المرادة إلى أصؿ أبعد مف المعنى الحرفٌي ليا، أم أف       
فيو أكالن إرجاع  التأكيؿ إرجاعه أبعدى مف إرجاع المفردة العادية، أك لنقؿ ىك إرجاع ثنائي، يتـ

                                                 
 .32/ 11لساف العرب،  (26)
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الكممة إلى الذىف لمعرفة معناىا، ثـ يتـ إرجاع المعنى إلى ما كراء المعنى المصطمح عميو 
 لمتكصؿ إلى )معنى المعنى(.

كلعمو ال تكجد كممة في العربية أثارت جدال بيف الباحثيف مثؿ كممة )تأكيؿ(، فيي        
الجديد، كما أنيا ىي نفسيا التي أظيرت الكممة التي امتازت بفتح األفؽ كاكتشاؼ المثير ك 

الفرؽ اإلسبلمية باختبلفيا المكضكعي كغير المكضكعي حتى كصمت حد االقتتاؿ، كما أنيا 
بذاتيا التي أخرجت المدارس النقدية كالفكرية كالفنية المتميزة كدارت حكليا أفكارىا كمفاىيميا، 

حديث، كىي التي عف طريقيا يبمغ كىي التي تثير جدال كاسعا اآلف بيف مفكرم العصر ال
 .(27)األديب كالفقيو ذركة غاياتو

ككمصطمح  ،كلمعرفة مصطمح التأكيؿ أكثر ال بد مف التطرؽ إليضاحو كظاىرة ثقافية      
حقل أىل إذ ىك في  ،حسب نكع الحقؿ المعرفي كالعممي كالسياؽ الذم كرد فيو ،عممي

" أٌكؿ  :قاؿ صاحب القامكس المحيط ،المغكيةمرادؼ لمتفسير في أشير معانيو التفسير 
مىٍيؾى اٍلًكتىابى  ، كمنو قكلو تعالى:﴿(28)الكبلـ تأكيبلن كتأٌكلو: دٌبره كقٌدره كفٌسره" ىيكى الًَّذمى أىنزىؿى عى

اًبيىاته فىأىمَّا الًَّذيفى في قيميكًبًيـٍ  ري ميتىشى ٍيغه فىيىتًَّبعيكفى مىا  ًمٍنوي آيىاته مٍُّحكىمىاته ىيفَّ أيُـّ اٍلًكتىاًب كىأيخى زى
ـي تىٍأًكيمىوي ًإالَّ اّلٌلي﴾ ا يىٍعمى مى ابىوى ًمٍنوي اٍبًتغىاء اٍلًفٍتنىًة كىاٍبًتغىاء تىٍأًكيًمًو كى   .(29) تىشى

                                                 
، كالتعميقات عمى متف لمعة االعتقاد، 64 – 1/63ينظر: شرح الكاسطية، لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية   (27)

 ، 77-75، كتقريب التدمرية، محمد بف صالح العثيميف،  ص44ىػ(، ص1430البف جبريف )المتكفى: 
 .3/331القامكس المحيط، لمفيركز آبادم مادة )أ كؿ(  (28)
 .3/7سكرة آؿ عمراف  ينظر: (29)
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  .كمعناه في جميعيا البياف كالكشؼ كاإليضاح ،ككذلؾ جاءت آيات كثيرة  فييا لفظ التأكيؿ

، فبعضيـ يراه مرادفان لمتفسير، كعمى ىذا فالنسبة .(30)أٌما التأكيؿ في اصطبلح المفسريف    
بينيما التساكم، كيشيع ىذا المعنى عند المتقدميف عند مجاىد كابف جرير، كبعضيـ يراه 
مختمفان عف التفسير بالعمـك كالخصكص فقط، كيجعؿ التفسير أعـٌ مطمقان ككأنو يريد مف 

ياف مدلكؿ المفظ بغير المتبادر منو لدليؿ، كيريد مف التفسير بياف مدلكؿ المفظ مطمقان التأكيؿ ب
فالتفسير ىك  ،سكاء بالمتبادر أك بغير المتبادر، كبعضيـ يرل أف التأكيؿ مبايفه لمتفسير

كالتأكيؿ ترجيح أحد المحتمبلت بدكف قطع، كيشيع ىذا المعنى عند  ،القطع بأف مراد هللا كذا
أك  ،(31)يدم، أك التفسير بياف المفظ عف طريؽ الركاية كالتأكيؿ بيانو عف طريؽ الدراية الماتر 

كالتأكيؿ ىك بياف المعاني التي تستفاد  ،التفسير بياف المعاني التي تستفاد مف كضع العبارة
كفي مجمؿ األقكاؿ: أف التأكيؿ بياف كضع المفظ إما حقيقة أك مجازان أك  ،(32) بطريؽ اإلشارة

 :كىك عمى أكجو ثبلثة ،تفسير باطف المفظ

جب عممو عف كح ،بعممو هللا كىك الذم استأثر ،ال سبيؿ إلى الكصكؿ إليو الوجو األول: 
 جميع خمقو.

                                                 
نما قمنا في االصطبلح المفسريف ليخرج اصطبلح المتكمميف كمف جارىـ فإنيـ يريدكف مف التأكيؿ ما  (30) كا 

ذىب إليو الخمؼ مف صرؼ نصكص ما تشابو مف الكتاب كالسنة عف ظاىره إلى معاف تتفؽ كتنزيو هللا 
 .ؾ عف تعييف معنى خاصتعالى عف المشابية كالمماثمة. بخبلؼ ما ذىب إليو السمؼ مف التفكيض كاإلمسا

 .381 - 380اإلتقاف في عمـك القرآف، لمزرقاني، ص ينظر: (31)
ٍرقاني )ت  ينظر: (32)  .2/5ىػ( 1367مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف، محمد عبد العظيـ الزُّ
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 سائر أمتو. دكف  صمى هللا عميو كسمـما خص هللا بعمـ تأكيمو نبيو محمد  الوجو الثاني:

ما كاف عممو عند أىؿ المساف الذم نزؿ بو القرآف، كذلؾ عمـ تأكيؿ   :الوجو الثالث
 .(33)كا عرابو عربيتو

تفسيري ما يىؤيكؿي إليو الشيء" :: "التَّأًكيؿي في العيبابفقد جاء   
 : كقاؿ غيره: التَّفسيري . (34)

ًص في الًكتاب الكريـً كتىٍقًريبي ما تىديؿ عميو ألفاظيو الغىًريبةي " شرحي ما جاء ميٍجمىبلن ًمف القىصى
:  فيك تىبًييفي مىٍعنىى الميتىشابً  ببيا اآلم. كأٌما التَّأكيؿي و، كتىبييفي األيمكًر التي أيٍنًزلىٍت بسى

"  :كالميتشاًبوي  ىك ما لـ ييٍقطىٍع بفىٍحكاه ًمف غيًر تىرىددو فيو كىك النَّصُّ
(35). 

ٌد الشيء إلى الغايًة الميرادىًة منو ؛ قىٍكالن كاف أك ًفٍعبلن " :"التٍَّأًكيؿي  :كقاؿ الرَّاًغبي    .(36) رى
كاًمع  ٍمع الجى كح :كفي جى ٍمؿي الٌظاًىًر عمى الميٍحتىمىًؿ المىرجي ًحيحه  "ىك حى ًمؿى ًلدىًليؿو فىصى فإف حي

" أك ًلما ييظىفُّ دىًليبلن فىفاًسده أك ال ًلشيءو فىمىًعبه ال تأكيؿه
(37).  

                                                 
كفي ينظر ، 27/  2  ينظر: تفسير جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف، لئلماـ محمد بف جرير الطبرم (33)

" أف التفسير أربعة: حبلؿ كحراـ ال  -رضي هللا عنيما –مقالة الزركشي في تفسيره لما كرد عف ابف عباس 
يعذر أحد بجيالتو، كتفسير تفسره العرب بألسنتيا، كتفسير تفٌسره العمماء، كتفسير ال يعممو إال هللا" اإلتقاف 

 .217/ 4ىػ( 911ي )ت في عمـك القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكط
سنف النسائي المسٌمى "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"، محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى األتيكبي  (34)

لًَّكم   .1/179جالكى
المؤلؼ: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض،  تاج العركس مف جكىر القامكس، (35)

بيدم   .324-323/ 13مادة) الفسر( ق(، 1205)تالممٌقب بمرتضى، الزَّ
 .35قضية التأكيؿ في القرآف الكريـ بيف الغكالت كالمعتدليف، إبراىيـ بف حسف بف سالـ، مجمد ص (36)
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رؼي اآليًة عف معناىا الظاًىًر إلى معننى تىٍحتىًمميو إذا كاف  :"التأكيؿي  :قاؿ ابفي الكىماؿ صى
نَّة " ييٍخًرجي اٍلحيَّ ًمفى اٍلمىيًًٌت " إف  :كقكلوً  الميٍحتىمىؿي الذم تيٍصرىؼي إليو ميكاًفقان لمًكتاًب كالسُّ

أراد بو إخراجى الطيًر ًمف البىيضًة كاف تأكيبلن أك إخراجى المؤمًف ًمف الكافًر كالعاًلـً ًمف 
   . (38)الجاىًؿ كاف تأكيبلن "
ٍكًزمٌ  مًٌي كالتأكيؿي  :"التفسيري  :كقاؿ ابفي الجى قاـً التَّجى فاء إلى مى ٍعميكـً الخى  :إخراجي الشيء ًمف مى

نىقؿي الكبلـً عف مىكضًعو إلى ما ييحتاجي في إثباتو إلى دىليؿو لكاله ما تيًرؾى ظاًىري المَّفًظ"
(39). 

يـ  ٍحتىًممىيٍف رىدُّ أحًد المي  :كىٍشؼي الميراًد عف المَّفًظ الميٍشًكؿ، كالتأكيؿي  :التفسيري  :كقاؿ بعضي
إلى ما ييطاًبؽي الظَّاًىرى 
قد ييقاؿ فيما يىٍختىصُّ بميفرداًت األلفاًظ  :التفسيري  :قاؿ الراًغبي   (40)

                                                                                                                                      
ق( عمى شرح جمع الجكامع لجبلؿ الديف 994اآليات البٌينات، ألحمد بف قاسـ العبادم الشافعي)ت (37)

 . 46/ 2امع لمسبكي: ، كينظر: حاشية البناني عمى جمع الجك 3/130المحمي، 
( في 474كىذا المعنى ىك الذم نجده في أغمب كتب األصكؿ كالكبلـ كالتفسير، يقكؿ الباجي )ت:     

( في كتابو 595"التأكيؿ صرؼ الكبلـ عف ظاىره إلى كجو يحتمميا كيقكؿ ابف رشد )ت:  48كتابو الحدكد: 
حقيقية إلى الداللة المجازية مف غير أف يخٌؿ ذلؾ "التأكيؿ ىك إخراج المفظ مف الداللة ال 58فصؿ المقاؿ: 

بعادة العرب في التجكز في تسمية الشيء بشبييو أك بسببو، أك حقو، أك مقارنة، أك غير ذلؾ مف األشياء 
التي عددت في تعريؼ أصناؼ الكبلـ المجازم"، كلقد أدل ظيكر ىذا المعنى االصطبلحي إلى ظيكر 

 .عد عف ركح اإلسبلـ كحقائقوتأكيبلت ممقكتة كبعيدة كؿ الب
ىػ( 543قىانكف التَّأكٍيؿ، القاضي محمد بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي )ت  (38)
 .33/ 28، كينظر: تاج العركس، مادة )أكؿ( 1/233
ف عمي بف التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ب (39)

 .104ىػ(، ص 1031زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )ت 
 .5/447ىػ(،  401الغريبيف في القرآف كالحديث، أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم )ت  (40)
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ؤيا كتفسيريىا كتأكيمييا :كغىريًبيا كفيما يىٍختىٌص بالتٍَّأكيؿ كليذا ييقاؿ ًعبارىةي الرُّ
كجاء في  (41")

نًًٌؼ أٌف التأكيؿى   .(42)"كالتفسيرى كاًحده تاج العركس "كظاًىري الميصى

في القرآف الكريـ التي كردت سبع عشرة مرة  (تأكيؿ)كلكف لك تتبعنا سياقات كممة     
كتأممنا ككيؼ تناكليا أىؿ التفسير لرأينا االختبلؼ الظاىر في بياف معانييا حسب 

 كركدىا في السياؽ.

ًلنيعىمًٌمىوي ًمف تىٍأًكيًؿ (، كمنو قكلو تعالى: تعبير الرؤيا (فأريد بالتأكيؿ مرة        ﴿كى
اًديًث﴾ األىحى
كفى  ،(43) ٍؤيىا تىٍعبيري ٍؤيىامى ًإف كينتيـٍ ًلمرُّ مىا  * كقكلو ﴿أىٍفتيكًني ًفي ري قىاليكٍا أىٍضغىاثي أىٍحبلىـو كى

﴾  .(44)نىٍحفي ًبتىٍأًكيًؿ األىٍحبلىـً ًبعىاًلًميفى

 ...﴿   ،ي قصة مكسى ك صاحبوف ، كمنو قكلو تعالى كما )بيان سبب إيقاع الفعل(كمرة:  
ٍبرنا مىٍيًو صى ـٍ تىٍستىًطع عَّ ا لى أينىبًٌئيؾى ًبتىٍأًكيًؿ مى  .(45)﴾ سى

ٍيءو فىريدُّكهي  ﴿: كمنو قكلو تعالى )الرجوع إلى الموئل الحق(كأخرل بمعنى:   فىًإف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شى
كًؿ ًإف كينتيـٍ تيٍؤًمنيكفى ًباّللًٌ كى  في تىٍأًكيبلن ًإلىى اّللًٌ كىالرَّسي ٍيره كىأىٍحسى  . (46)﴾ اٍليىٍكـً اآلًخًر ذىًلؾى خى

                                                 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ المؤلؼ، أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد  (41)

 .230/ 3ىػ(،  756الدائـ المعركؼ بالسميف الحمبي )ت 
 .33/  28تاج العركس،  (42)
 .12/21سكرة يكسؼ عميو السبلـ (43)
 .12/43سكرة يكسؼ عميو السبلـ (44)
 .18/77سكرة الكيؼ  ينظر: (45)
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مىٍيؾى اٍلًكتىابى  ﴿ :كمنو قكلو تعالى ،:)تفسير المتشابو(كرابعا: كردت بمعنى ىيكى الًَّذمى أىنزىؿى عى
اًبيىاته فىأىمَّا الًَّذيفى في  ري ميتىشى ٍيغه فىيىتًَّبعيكفى مىا ًمٍنوي آيىاته مٍُّحكىمىاته ىيفَّ أيُـّ اٍلًكتىاًب كىأيخى ـٍ زى قيميكًبًي

ـي تىٍأًكيمىوي ًإالَّ اّلٌلي ﴾ ا يىٍعمى مى ابىوى ًمٍنوي اٍبًتغىاء اٍلًفٍتنىًة كىاٍبًتغىاء تىٍأًكيًمًو كى  .(47) تىشى

ـٍ ييًحيطيكٍا ًبًعٍمًمًو  ، كمنو قكلو تعالى:﴿)بيان المعنى( ككرد التأكيؿ كقصد بو     ا لى بىٍؿ كىذَّبيكٍا ًبمى
ـٍ تىٍأًكيميوي﴾ لىمَّا يىٍأًتًي كى
(48). 

كنخمص مف ىذا إلى أف التأكيؿ في المصطمح القرآني ال يككف إاٌل لما فيو غمكض       
ك قد ألمح إلى ىذا الفرؽ .فالتأكيؿ _قرآنينا_ تفسير ك لكف لما فيو غمكض ،يفتقر إلى التفسير

"كالفرؽ بيف التفسير ك التأكيؿ أف التفسير  :بيف التفسير ك التأكيؿ السيد المصطفكم حيف قاؿ
ك أما التأكيؿ فيك  ،ىك البحث عف مدلكؿ المفظ  كما يقتضيو التعبير أدبنا ك التزامنا ك عقبلن 

كقد يخفى المراد عمى الناس كال يدؿ عميو ظاىر  ،ك المراد كالمقصكد منو ،تعييف مرجع المفظ
ـي تىٍأًكيمىوي ًإالَّ اّلٌلي  ..المراد مف المفظ﴿المفظ فيك يحتاج إلى االطبلع عمى المقصكد ك  ا يىٍعمى مى كى

كفى ًفي اٍلًعٍمـ  .(49" )﴾...كىالرَّاًسخي
ذا تأممنا جيدان         كما كردت في استعماالت كأساليب  (تأكيؿ)ىذه المعاني في كممة  كا 

كتشكؿ عنصرنا أساسينا في  ،القرآف الكريـ فإننا سنرل صفة كاحدة تبلبس المعاني المذككرة

                                                                                                                                      
 .4/58سكرة النساء  ينظر: (46)
 .3/7سكرة آؿ عمراف  ينظر: (47)
 .10/39ينظر: سكرة يكنس عميو السبلـ (48)
 .176/ 1ينظر: التحقيؽ في كممات القرآف، السيد حسف المصطفكم،  (49)
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أعني بالغمكض ػ ك  ،داللة كممة )تأكيؿ(عمى معناىا  األساسي، تمؾ الصفة ىي )الغمكض(
  .ىنا ػ عدـ كضكح المعنى عند المتمقي بما يفتقر معو إلى اإليضاح

فاألحبلـ ألنيا ظكاىر نفسية ترمز إلى معاني غير بينة عند صاحب الرؤيا كتحتاج إلى      
شؼ عما ترمز إليو مف معنى، ك كذلؾ األفعاؿ الصادرة مف اإلنساف إذا كانت عمى تعبير يك

غير المألكؼ ك المتعارؼ عميو بيف الناس تحتاج إلى ما يكشؼ عف الدكافع ك األسباب 
كاألمر في المتشابو أبيف مف أف يحتاج إلى بياف، ككذلؾ في تحديد المرجع الحؽ،  ،لكقكعيا

  .تفسيركمثمو تفسير ما يتطمب ال
الشريؼ ما في الحديث  (تأكيؿ)مف استعماؿ كممة رآف ننتقؿ إلى السنة الشريفة، ك كمف الق    

قيو في الميـ فديث ابف عباس رضي هللا عنيما: )"ك في ح :قاؿ ،(جاء في كتاب )النياية
ك المراد  ،أم رجع ك صار إليو ،( ىك مف آؿ الشيء يؤكؿ إلى كذاالديف ك عمًٌٍموي التأكيؿ

التأكيؿ نقؿ ظاىر المفظ عف كضعو األصمي إلى ما يحتاج إلى دليؿ لكاله ما ترؾ ظاىر ب
 .(50)المفظ"

إرجاع الكبلـ ك صرفو عف  :" التأكيؿ :قاؿ ،كمما جاء في كتاب )مجمع البحريف(       
ك تأٌكؿ  ،مأخكذ مف آؿ يؤكؿ إذا رجع ك صار إليو ،معناه الظاىرم إلى معنى أخفى منو

" ما مف  (:رضي هللا عنو)ك في حديث عمي    ،أم نظر إلى ما يؤكؿ معناىا ،فبلف اآلية
أم معناىا الخفي الذم ىك غير المعنى الظاىرم لما تقرر مف  ،آية إاٌل ك عممني تأكيميا "

                                                 
 .465/ 3ىػ(، 606النياية في غريب الحديث كاألثر، ألبي السعادات الجزرم ابف األثير )ت  (50)
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أطمعو عمى تمؾ المخفيات  (صمى هللا عميو ك آلو)ك المراد أنو  ،أف لكؿ آية ظيرنا ك بطننا
 .(51)مكنكنة"المصكنة ك األسرار ال

ك .معنى التأكيؿ بالتفسير بما كراء ظاىر المفظ (المجمع)ك  (النياية)لقد حدد المعجماف     
التأكيؿ حيث يعدؿ عف ظاىر المفظ إلى سكاه ينشعب ػ فيما رأينا ػ مف االستعماالت التي 

 :ىي ،ذكرت في القرآف الكريـ ك الحديث الشريؼ إلى ثبلث شعب

 ـ التأويل بمعنى التفسير   1

ك يمثؿ لو عادة  .حيث يراد مف المفظ غير ظاىره لقرينة شرعية أك عقمية قامت تفيد ذلؾ    
يًٌتً  ﴿:بقكلو تعالى يَّ ًمفى اٍلمى صرؼ  :التأكيؿ في الشرع  " ، قاؿ الجرجاني:(52)﴾ ...ييٍخًرجي اٍلحى

 ،حتمؿ الذم يراه مكافقنا لمكتاب ك السنةالمفظ عف معناه الظاىر إلى معنى يحتممو إذا كاف الم
يًٌ ﴿ييٍخرً :مثؿ قكلو تعالى يَّ ًمفى اٍلمى الطير مف البيضة كاف تفسيرنا، إف أراد بو إخراج   ﴾تجي اٍلحى

ف أراد بو إخراج المؤمف مف الكافر أك العالـ مف الجاىؿ كاف تأكيبلن "ك  كىك الذم عناه .(53)ا 
"كأف أبتدأؾ بتعميـ  :و الحسف )رضي هللا عنيما( بقكلواإلماـ أمير المؤمنيف في كتابو البن

 .كشيء طبيعي ،، كىذا المكف مف التأكيؿ مشركع(54)كتاب هللا ك تأكيمو"

                                                 
 .314 - 311/ 5ق(، 1085مجمع البحريف، الطريحي الشيخ فخر الديف )ت  (51)
 .30/18 ينظر: سكرة الرـك (52)
 .1/45التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الجرجاني،  (53)
 . 201/ 74الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار، محمد باقر المجمسي،  بحار األنكار ينظر: (54)
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 :ـ التأويل بمعنى العدول عن بالمفظ عن معناه الظاىر إلى معنى آخر ال دليل عميو2

عدؿ بألفاظو عف نيجيا المستقيـ  :أكؿك أكؿ الكبلـ: فسره... ك : » يقاؿ في)المعجـ الكبير(
ابىوى ًمٍنوي  ...﴿:سر قكلو تعالىك بو في  ،دكف دليؿ ا تىشى ٍيغه فىيىتًَّبعيكفى مى ـٍ زى فىأىمَّا الًَّذيفى في قيميكًبًي

ليو قصد أمير المؤمنيف في خطبتو حيث قاؿك ، (55)﴾ ...اٍبًتغىاء اٍلًفٍتنىًة كىاٍبًتغىاء تىٍأًكيًموً  " كلكنا  :ا 
مف الزيغ ك االعكجاج ك الشبية  بحنا نقاتؿ إخكاننا في اإلسبلـ عمى ما دخؿإنما أص

ك لما يترٌتب عميو مف  ،كىذا المكف مف التأكيؿ شيء غير مشركع في حٌد ذاتو ،(56)التأكيؿ"ك 
 .مفاسد ك أضرار

 Justification: ـ التأويل بمعنى التبرير3

 ،التبرير ظاىرة نفسية يمجأ إليو اإلنساف لتصكيب فكر خاطئ أك تصحيح سمكؾ مغمكط    
كمنو .ك ما أكؿ ليما مف آيات قرآنية ك أحاديث شريفة ،ك مف ىذا نظريتا الجبر ك التفكيض

ما أشار إليو اإلماـ أمير المؤمنيف في أحد كتبو إلى معاكية بف أبي سفياف بقكلو: " فعدكت 
   .(57)بتأكيؿ القرآف" عمى الدنيا

                                                 
 .3/7ينظر: سكرة آؿ عمراف  (55)
 .1/236، كنيج الببلغة، منسكب لئلماـ عمي رضي هللا عنو 369/ 33بحار األنكار،  (56)
 .3/139، كمجمع البحريف، 3/112نيج الببلغة،  ينظر: (57)
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كجاء في  المعجـ: " التأكيؿ...عند عمماء البلىكت فيك تفسير الكتب المقدسة تفسيرنا    
رمزينا أك مجازيًّا يكشؼ عف معانييا الخفية"
 الذم يعرؼ بالفرنسية كىك، (58)

Hermeneutigue  ك باإلنجميزية Hermeneutic   كيعرب مف لفظو اليكناني إلى
ىك ما ميف ما يعرؼ بالتفسير الباطف، ك ك قد يقابمو عند المسم.ىرمنيكطيقا ك يفرس ىرمنكتيؾ

أرباب العقائد المذىبية إلرجاع العقيدة إلى أصؿ شرعي إليو المتصكفة ك العرفانيكف، ك  ينحك
العقيدة كالكبلـ الذيف  كىذا مغاير لما عميو أرباب الفرؽ في عمـ أك دعميا بسند شرعي. 
كربطكه بالمتشابو في الٌنصكص القرآنٌية حتى أصبحكا في مكضع  ،جعمكا بيعدان إشكالٌيا لمتأكيؿ

ذـٌ عند بعض العمماء
(59). 

أما التأكيؿ في حقؿ األصكلييف كالفقياء فمرجعو حٌؿ اإلشكاؿ في الٌنصكص العالقة       
كزيادةن عمى ككنو ظنيَّ الداللة فالتأكيؿ اصطبلحه محدثه  ،التي تحتاج إلى مزيد بياف كجمع

 لـ يكف بيذا المفيكـ عند السمؼ الصالح مف الصحابة كالتابعيف.
عدكؿ عف األصؿ، أك عدكؿ عف  :إذ ىك عند عمماء الشريعة كعمكـ القرآف الكريـ     

لتقدير كالٌظف أك ىك ترجيح أحد المحتمبلت عمى كجو ا ،الحمؿ المتبادر إلى ذىف السامع
أك ىك حمؿ الكبلـ عمى معنى قريب يتبادر إلى  ،دكف القطع بأنو المعنى المراد مف المفظ

                                                 
المقاصد النكرانية في ذكر مف ذاتو كصفاتو متعالية، المصطفى بف محمد فاضؿ) المعركؼ بابف ماء  (58)

، كفصؿ المقاؿ في ما بيف الحكمة كالشريعة مف اتصاؿ، البف رشد محمد بف أحمد 75العينيف(، ص
 .1/234، كالمعجـ الفمسفي، د. جميؿ صميبا 8ق(، ص595)
كصفاتو[ اإلماـ: مكفؽ الديف عبد  -عز كجؿ-السمؼ في أسماء هللا  ينظر: ذـ التأكيؿ ] بياف مذىب (59)

 .18 -11بف قدامة المقدسي، ص أحمد بف هللا
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أك ىك حمؿ الكبلـ عمى المعنى البعيد المرجكح  ،ذىف السامع أكالن كيترجح بأدنى مرجح
 .(60) المعزز باألدلة دكف تعمد لمٌتعمية كاأللغاز مف المتكمـ

فقد اختمفكا في القدر الذم يمكف  ،صكلييف كالفقياء لمعنى التأكيؿكمع تقارب تفسير األ      
كقد أفضى ذلؾ إلى جعؿ التأكيؿ يتراكح  ،أف يذىب إليو المؤكؿ بعيدا عف المعنى الظاىر

 كظاىرم. ،كسمفي ،بيف مسارات ثبلث: أصكلي
نى فجميكر الفقياء كاألصكليكف يذىبكف إلى أف التأكيؿ ىك: صرؼ المفظ مف المع     

كيعضده دليؿ كاؼ أك قرينة تدفع بو  ،الظاىر إلى معنى آخر يحتممو المفظ كيقصده المتكمـ
كتبعده عف االصطداـ بما ىك قطعي الداللة  ،نحك ترجيح المعنى غير الحقيقي لمفظ كاعتماده
شريطة  مكافقة ىذا الحمؿ لعرؼ االستعماؿ  ،مف األلفاظ أك عما كاف مفسران أك محكمان 

. كىذا (61)لشاىدو نٌصان أك ظاىران في محٌؿ آخر يشيد لصحتو مف غير معارض المغكم أك
ككٌسع  ،المعنى قد ظير جميا عند ابف رشد الذم قٌرر ما بيف الشريعة كالحكمة مف االتصاؿ

باب التأكيؿ فألحؽ بو المجاز، إذ يقكؿ " معنى التأكيؿ ىك إخراج داللة المفظ مف الداللة 
المجازية مف غير أف يخٌؿ ذلؾ بعادة لساف العرب في التجٌكز مف تسمية الحقيقية إلى الداللة 

  .(62)الشيء بشبييو في تعريؼ أصناؼ الكبلـ المجازم " 

                                                 
، كاإلتقاف في عمـك القرآف 196ينظر: المستصفى ألبي حامد الغزالي، تحؽ: محمد عبد السبلـ، ص  (60)

 .2262/ 6ق( 911لمسيكطي جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر )
، كالكجيز في أصكؿ الفقو  لعبد الكريـ زيداف، دار 232-231ك  100/ 1ينظر: المكافقات لمشاطبي  (61)

 .341إحساف )د.ت( ص
 .18فصؿ المقاؿ في تقرير ما بيف الشريعة كالحكمة مف االتصاؿ، ص (62)
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الذم يبدك معناه خارجا عف  -أٌما السمفيكف فقد جعمكا التأكيؿ خاٌصان برٌد المستمع لمٌشاذ      
 .(63)مع مراعاة السياؽ كالحاؿ كالمقاـ ،إلى ما يناظره -نظائره مف ظاىر لفظ المتكمـ 

كعٌما كضع لو في  ،أما التأكيؿ عند الظاىرية فيك " نقؿ الٌمفظ ٌعما اقتضاه ظاىره       
ف  ،فإف كاف نقمو قد صٌح ببرىاف ككاف ناقميو كاجبى الطاعة فيك حؽه  ،المغة إلى معنى آخر كا 
 (.64)ذلؾ النقؿ أنو باطؿ "كحكـ ل ،طيرح كلـ ييمتفت إليو ،كاف ناقميو بخبلؼ ذلؾ

 ،ىذا ىك المفيكـ اإلجمالي لمتأكيؿ مع اختبلؼ صكره لتغاير حقكلو المعرفية كالعممية     
يعني عند جميكر عمماء الشريعة: العدكؿ كاالنزياح عف المعنى  وبالمجمل ف)التأويل(

العدكؿ المركزم الظاىر المتبادر إلى الذىف إلى معنى آخر بعيد، شريطة استناده في 
 ،كاالنزياح عمى قرينة تدفع بو نحك ترجيح ىذا المعنى عف المعنى الحقيقي لمفظ كاعتماده

ؼ)التعبير( يعني: استحضار العبلمات كالرمكز كاإلشارات مف  ،كىذا مغاير لمفيكـ )التعبير(
 ،يقةعالـ المعاني العميقة أك الغيبية أك الباطنية ك نقميا ميؤٌكلة إلى عالـ المشاىدة كالحق

شريطة استناد المعٌبر في تأكيمو كفٌؾ الرمزٌيات كالعبلمات عمى كجكد عبلئؽ تشابيية أك 
محسكس إلى العالـ المحسكس، أك مف عالـ المعاني ية تىٍعبر بتأكيمو مف عالـ البٌل تقارب

مع المحافظة عمى سبلمة كدٌقة الخيط الٌرفيع الذم  ،العميقة إلى عالـ المعاني الٌسطحية
 .يف المعنييف في العالميفيجمع ب

                                                 
 .63 – 50ينظر: مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة محمد المكصمي، ص (63)
 .42/ 1( 456كاـ في أصكؿ األحكاـ، البف حـز أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد)اإلح (64)
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ىك: اإلرجاع بظبلؿ المعني الحقيقي المركزم  -فكما عممنا سابقا - أما)اإليحاء(      
السطحي الظاىر لمفظ إلى معنى عميؽ انسمخ عنو كاكتسب منو الحضكر كالقٌكة كالٌداللة 

عدان عف حاؿ اإلطبلؽ، أك بمعنى آخر ىك: جعؿ المعنى الظاىر لمفظ مرآة اك انعكاسا كبي 
المعنى العميؽ الذم يمثؿ منظكمة العادات كالقيـ االجتماعية أك الدينية أك القكانيف الطبيعية 

كيعرؼ ىذا في الدرس الحديث بظبلؿ المعنى  ،الذم تىجسد فييا ىذا المعنى يكمان ما كاقعياًّ 
العتبار قكؿ كىك بخبلؼ )التأكيؿ(، مع الكضع في ا ،أك الداللة اليامشية أك الداللة العميقة

)مارتيني( الذم يقكؿ:" ليس مف السيؿ أف نحدد بدقة كؿ الحقكؽ الداللية التي تشمميا كممة 
 ،كغزا مياديف كثيرة ،ذلؾ أف مفيـك اإليحاء استعير في أساسو مف المسانيات ،(65")إيحاء

 كالقى نجاحا كبيران إلى الحد الذم جعؿ مف استعمالو يشمؿ األسمكب الصحفي ذاتو.
" إف كممة إيحاء تعد مف أقدـ  :ـ قائبل1963عمى حؽ حيف كتب سنة  (مكناف)لقد كاف      

المصطمحات التي عرفيا المنطؽ )السككالني( شأنيا في ذلؾ شأف كممة )تقرير( كقد ضمتيا 
 .(66)المسانيات إلى مصطمحاتيا الحديثة في آف كاحد"

مف المناطقة المعاصريف كخاصة االنجميز أما)مارتياف( فقد كتب قائبلن:" استخدـ الكثير    
التي  (67)أما)اإليحاء( فقد استخدـ كمرادؼ لممفيكمية" ،منيـ كممة )تقرير( كمرادؼ لمماصدؽ

                                                 
)65)  A.Martinet: Connotation, posie et culture, in to honor R jakobson,tǁ,P1290.  
(66) G.Mounin:les problemes theoriques detraduction paris, Gallimard,1963; 
p.144.   
)67)  J.Maritain: petite logique.P.Tequi;1966.P33.. 
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أك يستدعيو  ،تعني مجمكع الخصائص األساسية لتصكر ما، أك ىي كؿ ما يكحي بو المفظ
 . (68)بشكؿ دقيؽ أك فضفاض عند كؿ مستعمؿ عمى حدة 

مف خبلؿ ىذه الحدكد أف نستنطؽ مفيكما لمداللة اإليحائية التي تمٌكنؾ مف كيمكنا      
مضافةن جاءت نتاجان لمكضع الخاٌص باإلببلغ  ،التعامؿ مع المعاني الثانية باعتبارىا قيما ن

"ستساعدنا عمى إيجاد  –كما يقكؿ أحد الدارسيف المحدثيف  –فالتحكالت الدائمة )لئليحاء( 
كما أف التمييز بيف ثبلثة معاف ؿ)إليحاء( ال تمنع تشابؾ كىشاشة  ،االستعماؿ الجيد لو

فيناؾ تحكالت  ،كىي حدكد ال يمكف تجنبيا في الكصؼ اآلني لمظكاىر المغكية ،الحدكد بينيا
كثيرة تجعمنا ننتقؿ مف إيحاء يمٌس مستكل مف مستكيات المغة إلى إيحاء عاطفٌي لننتقؿ مف 

 . (69)لمنزاح عند )بارث("ىذيف اإليحاءيف إلى اإليحاء ا
 سمب المصطمح النحوي معانيو ودالالتو االجتماعية 

قد يككف مف أىـ مقكمات سمب المصطمح النحكم معانيو كدالالتو االجتماعية ىك       
إقصاؤه عف حاضنتو كارتباطاتو االجتماعية مما يحدث انفصامان البف العربٌية كًلدارًس الٌمغة 

التي صاغت قكاعدىىا مف بيٍعًدىا االجتماعٌي كأستنتجيا النحاة كأفرغكىا في قكالبى  -أٌيان كافى  -
مف القياسات المغكية المحنطة الجامدة المقكلبة كعب عمى دارس اليكـ التفاعؿ أك االنفعاؿ 

 معيا أك التعايش في أحضانيا كتذكؽ معاني أبعاًدىا كمضاميًنيا.

                                                 
)68)  A.Martinet: Connotation,posie et culture, in to honor R jakobson,tǁ,P1290.  

 )مقاؿ(.110الداللة اإليحائية بيف المنطؽ كالمسانيات كالسميكلكجيا، جاف مكلينك، ص (69)
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ذ أشرنا إلى أىـ عكامؿ سمب المصطمح النحكم معانيو كدالالتو االجتماعية نمفت    ننا كا  كا 
كيفية تعميؽ جذكر التكاصؿ كتكطيد أكاصر العبلئؽ بيف عناية الدارسيف كالباحثيف إلى 

المصطمح النحكم كدالالت محيطو المجتمعي الذم انبثؽ عنو حتى يستسيؿ فيـ القكاعد 
عند الٌدارسيف كيستصاغ تعٌمميا بأيسر الطرؽ، كىذا الدأب أيضان ىك دأب أىؿ االختصاص 

 .التعميميةفي المجامع المغكية العاممة كفي كسط العممي بمؤسسات 
 مصادر البحث ومراجعو: 

 .القرآف الكريـ بركاية الراكم قالكف عف اإلماـ نافع المدني قارئ المدينة المنكرة 
 أوال: الكتب -
  اإلتقاف في عمكـ القرآف المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي

يئة المصرية العامة ىػ(  المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ الناشر: الي911)المتكفى: 
 1974ىػ/ 1394لمكتاب الطبعة: 

 ساخك ليسسؾ.  :طبع ،لمبيركني  ،اآلثار الباقية عف القركف الخالية 
 ( تحؽ: 456البف حـز أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد) ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ

 .ت( .د)بيركت  ،دار اآلفاؽ الجديدة ،أحمد محمد شاكر
  ،األصكؿ في النحك، ألبي بكر محمد بف سيؿ بف  السراج، تحؽ د. عبد الحسيف الفتمي

ق 1417- 2ـ، مط مؤسسة الرسالة بيركت، ط1970رسالة دكتكراه جامعة القاىرة، 
 ـ. 1996المكافؽ 
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 ق( عمى شرح جمع الجكامع 994ألحمد بف قاسـ العبادم الشافعي)ت ،اآليات البٌينات
 ضبطو كخٌرج نصكصو زكريا عميرات، دار الكتب العممية. لجبلؿ الديف المحمي، 

  لمعبلمة محمد باقر المجمسي ،الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار بحار األنكار،  
 .لبناف -مؤسسة الكفاء بيركت 

 دار تكبقاؿ  ،محمد الكلي كمحمد العمرم :ترجمة ،جاف ككىيف ،بنية المغة الشعرية
 الدار البيضاء.  ،لمنشر

 العركس مف جكاىر القامكس المؤلؼ: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك  تاج
ىػ( المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف 1205الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم )المتكفى: 

 الناشر: دار اليداية.
 مركز نشر آثار العبلمة  :الناشر ،التحقيؽ في كممات القرآف، السيد حسف المصطفكم

 .ىػ1393 :طيراف، تأريخ االصدار -كمالمصطف
 إبراىيـ األبيارم،  :عمي بف محمد بف عمي الجرجاني، تحقيؽ ،التعريفات ،التعريفات

 . 1405 ،الطبعة األكلى ،الناشر: دار الكتاب العربي  بيركت
 عبد هللا بف عبد الرحمف بف عبد هللا بف إبراىيـ بف  ،التعميقات عمى متف لمعة االعتقاد

ىػ( اعتنى بو: أبك أنس عمي بف حسيف أبك لكز 1430فيد بف حمد بف جبريف )المتكفى: 
 .ـ 1995 -ىػ  1416الناشر: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع الطبعة: األكلى، 

 ط األميرية ،برملئلماـ محمد بف جرير الط ،تفسير جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف، 
 .مصر
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 ىػ.1433محمد بف صالح العثيميف، مدار الكطف لمنشر، الرياض، ، تقريب التدمرية 
  ـ. 1992، الجابرم، مط: مركز دراسات الكحدة العربيةتككيف العقؿ العربي، د. محمد 
  تمخيص المفتاح في المعاني كالبياف كالبديع، لمخطيب جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف

  ـ.2002، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر ،بيركت، دار النشر: األكلى :يني، طالقزك 
  التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ المؤلؼ: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج

 ،ىػ(1031العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 
 .ـ1990-ىػ1410القاىرة الطبعة: األكلى، -خالؽ ثركتعبد ال 38الناشر: عالـ الكتب 

  ـ. 1285حاشية البناني عمى جمع الجكامع لمسبكي، ط: مصر 
  أطركحة، ) دعكبحركات العربية كنظميا دراسة صكتية كظيفية داللية د. طارؽ

  . (ـ2007مخطكط بمكتبة الدراسات العميا كمية المغات جامعة طرابمس 
  الييئة  ،طبعة مزيدة كمنقحة ،محمد عمى النجار :تحقيؽ ،البف جني ،الخصائص

 ـ.1987= ى1407 ،3ط ،المصرية العامة لمكتاب
 ـ  1980د. ابراىيـ أنيس مكتبة األنجمك المصرية القاىرة  ،داللة األلفاظ 
 ترجمة: سعيد  ،جاف مكلينك ،الداللة اإليحائية بيف المنطؽ كالمسانيات كالسميكلكجيا

 السعكدية. ،ـ2004ق، ديسمبر 1425( شكاؿ 30ذ)مجمة نكاف ،بنكراد
   دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، أبك بكر عبد القاىر عبد الرحمف بف محمد

، سنة 5ق(، تصحيح محمد رشيد رضا كاخريف، مط دار المقاـ، ط471الجرجاني)ت 
 ق.1372
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  كفؽ الديف كصفاتو[ اإلماـ: م -عز كجؿ-ذـ التأكيؿ ] بياف مذىب السمؼ في أسماء هللا
  .ـ2002مصر  -دار البصيرة  بف قدامة المقدسي، أحمد بف عبد هللا

  رسـ الحركات في الكتابات السامية كالمصحؼ الشريؼ "دراسة مقارنة"،)أطركحة
 ـ(.2015مخطكط بمكتبة جامعة الجناف لبناف 

  سر صناعة اإلعراب، البف جني، تحؽ: مصطفى السقا كآخركف، مكتبة كمطبعة محمد
 ـ.1954= ى1374 ،ني الحمبي كأكالده بمصر، القاىرةالبا

  سنف النسائي المسٌمى "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"، محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى
لًَّكماألتيكبي   ـ 1996 -ىػ1416، الناشر: دار المعراج الدكلية لمنشر الطبعة: األكلى الكى

 ق(، 686ف االستراباذم )ت شرح الرضي عمى الكافية، لرضي الديف محمد بف الحس
 ـ. 1978ق=1398تحؽ: يكسؼ حسف عمر، منشكرات جامعة قاريكنس بنغازم،  

 القاىرة. )د.ت(. ،مكتبة المتنبئ ،شرح المفصؿ، البف يعيش 
 كيميو  ،شرح الكاسطية لشيخ اإلسبلـ أحمد بف عبد الحميـ  بف عبد السبلـ ابف تيمية

الظيراف، –7ط–ممحؽ الكاسطية لمحمد خميؿ ىراس؛ عمكم بف عبد القادر السقاؼ 
 ىػ.  3311

  عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ المؤلؼ: أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف
: محمد باسؿ عيكف تح ،ىػ( 756: تالسميف الحمبي )يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ ب

 ـ. 1996 -ىػ  1417ط: األكلى،  ،تب العمميةالسكد الناشر: دار الك
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 ىػ( 401ت)اؼ: أبك عبيد أحمد بف محمد اليركمالغريبيف في القرآف كالحديث المؤل
 الناشر: فريد المزيدم قدـ لو كراجعو: أ. د. فتحي حجازم تح كدراسة: أحمد  ،5/447

 .ـ1999 -ىػ1419األكلى،  ط:، المممكة السعكدية، مكتبة نزار مصطفى الباز
  فصؿ المقاؿ في تقرير ما بيف الشريعة كالحكمة مف االتصاؿ، البف رشد محمد بف أحمد

 ق(، مركز دراسات الكحدة العربية بيركت ط الثالثة )د.ت(.595)
 ـ.1978 ،بيركت ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،لمنديـ ،الفيرست 
 ـ.1978ط ،لمفيركز آبادم ،القامكس المحيط. 
  المؤلؼ: القاضي محمد بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي قىانكف التَّأكٍيؿ

ىػ(، دراسة كتحقيؽ: محٌمد الٌسميماني الناشر: دار القبمة لمثقافة 543: تالمالكي )
مكـ القرآف، بيركت ة عي سى ٌدة، مؤسى  ـ. 1986 -ىػ 1406ط: األكلى،  ،اإلسبلميَّة، جى

 دار  ،إبراىيـ بف حسف بف سالـ ،الغكالت كالمعتدليف قضية التأكيؿ في القرآف الكريـ بيف
 ـ.1993قتيبة 

  كتاب األشباه كالنظائر في النحك، أبك الفضؿ عبد الرحمف جبلؿ الديف السيكطي، راجعو
 ـ.1984= ى1404 ،1دار الكتاب العربي ط ،كقدـ لو: د. فايز الترحيني

 1ج ،عبدالسبلـ ىاركف :حتحقيؽ كشر  ،أبي بشر عمر بف عثماف بف قنبر ،كتاب سيبكيو، 
كالييئة ، 3كج ،ـ1968 ،دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر ،2كج ،1966 ،دار القمـ

  ـ.1975، الييئة المصرية لمكتاب، 4ـ، كج1973المصرية لمكتاب، 
 دار صادر بيركت ط األكلى )د. ت(. ،البف منظكر ،لساف العرب 
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 ق( تح: أحمد الحسيني، الناشر 1085الشيخ فخر الديف الطريحي )ت  ،مجمع البحريف
  ق.1408 ،2مكتبة الثقافات االسبلمية ط

  مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة، محمد بف محمد بف عبد الكريـ
 ـ.2001ط األكلى  ،دار الحديث ،مصر ،سيد إبراىيـ :تحؽ ،المكصمي

 ط  ،دار الكتب العممية بيركت ،تحؽ: محمد عبد السبلـ ،المستصفى ألبي حامد الغزالي
  .ـ1993األكلى 

 دار الكتاب المبناني بيركت  ،د. جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية
 ـ.1982لبناف، كمكتبة المدرسة بيركت لبناف 

 المدار  2المعنى كظبلؿ المعنى أنظمة الداللة العربية د. محمد محمد يكنس عؿ ط
 .ـ2007االسبلمي 

  المقاصد النكرانية في ذكر مف ذاتو كصفاتو متعالية، المصطفى بف محمد فاضؿ
ق تحقيؽ كدراسة كتعميؽ د. أنيس أميف، دار 1328المعركؼ بابف ماء العينيف المتكفى 

 ـ. 2015أماف لمطباعة كالنشر كالتكزيع كدار الكتب العممية بيركت لبناف ط
  الداللة في ضكء التطبيؽ القرآني كالنص الشعرم، د. طالب مقدمة لدراسة عمـ

 ـ.2009 ،دار كنكز المعرفة العممية ،إسماعيؿ
 ( ٍرقاني ىػ( 1367: تمناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف المؤلؼ: محمد عبد العظيـ الزُّ

 الناشر: مطبعة عيسى البابي الحمبي كشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة.  2/5
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 عبد هللا دراز، تحالشاطبي كؿ الشريعة ؛ إبراىيـ بف مكسى المخميفي أص المكافقات : 
 .2004 –1425سنة النشر:  ة،دار الكتب العمميشر: حمد عبد هللا؛ الناكم

 أبي القاسـ عبد الرحمف بف عبد هللا السييمي، تح: عادؿ أحمد في النحك نتائج الفكر ،
 ـ.1992األكلى، عبد المكجكد كآخر، الناشر: دار الكتب العممية، ط 

  النياية في غريب الحديث كاألثر، لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد
تح: طاىر أحمد  ىػ(،606: تبف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )

 .ـ1979 -ق1399محمكد الطناحي، الناشر: المكتبة العممية بيركت، ك الزاكل 
 لئلماـ عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو، شرح: محمد عبده ، منسكبنيج الببلغة :

 بيركت لبناف. -اشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشرالن
 دار إحساف )د.ت(. ،الكجيز في أصكؿ الفقو  لعبد الكريـ زيداف 

 ثانياً: الكتب األجنبية
 A.Martinet: Connotation ,posie et culture, in to honor R jakobson, tǁ, 

P1290.  

 Cooper ,D. philosophy and The Nature of language. Long man. London. 

1973.P.43. 

 G.Mounin: les problems theories detraduction Paris, Gallimard, 1963; 

p.144. 

 J.Maritain: petite logique P.Tequi; 1966.P33. 

 The new Encyclopedia Britannica. Volume 111.1977 (connotation). 
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 َتْأِليُف اْلِكَتاِب اْلَجاِمِعّي ِعْمِم الِّمَساِنيَّاِت ِعْنَد "ُمَحمَّد ُيوُنس"
 دراسة في كتابي

 )مدخل إلى المسانيات، ومقدمة في عممي الداللة والخطاب(
 

 د. رضوان عبدالكريم عمران
 اآلداب/ جامعة طرابمسكمية 

 ممخص البحث:
يعّد الكتاب الجامعّي أحد أىـ أنماط التعّمـ، والوعاء الحقيقي لممنيج الدراسي المنّظـ        

لو، وىو الوسيمة السيمة التي تنّمي مدارؾ المتعمميف، وبخاصة إذا كاف ىذا الكتاب ُمدخاًل أو 
ات ىذا العمـ، وأىـّ المصطمحات الخاصة ُمقّدمة؛ ألنو مف الطبعّي سيمقي الضوء عمى بداي

بو، وأشير المدارس التي كتبت فيو، ويعطي لمطالب صورة واضحة ليذا العمـ، كما يكشؼ 
قدرة مؤلفو العممية، ويوضح آفاقو الثقافية، وورقتنا ىذه تحاوؿ الوقوؼ عمى تحقؽ ىذه 

 الداللة والخطاب(. األىداؼ في كتابي محمد يونس)مدخؿ إلى المسانيات، ومقدمة في عممي
 :مقّدمة

الحمد هلل رّب العالميف والّصالة والّسالـ عمى خير مف نطؽ بالضاد، سيدنا محمد وعمى آلو 
 وصحبو أجمعيف.

وبعُد... فالكتاب الجامعي يعدُّ مف أىـّ مرتكزات العممّية التعميمّية الناجعة، ولذلؾ تحرص  
ر نتائج التقويـ الشامؿ لمخطط الدراسّية الجامعات ومؤسسات الّتعميـ العالي عمى استثما
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والبرامج التعميمّية في تطويره، وتحديث مضامينو، وتحسيف جودتو باستمرار ليرقى إلى 
 مستوى األىداؼ االستراتيجية اآلنية والمستقبمية لممشروع العممي والتعميمي ليا.

مـ المسانيات لمدكتور وفي ورقتنا ىذه نحاوؿ قراءة كتابيف مف الكتب المنيجّية في ع     
محمد محمد يونس، محاوليف تسميط الّضوء عمى محتوى الكتابيف ومنيج  المؤلؼ الذي سار 
عميو في تأليفيما، بمنيج استقرائي وصفي تحميمي ؛ألف طبيعتو تتطمب ذلؾ، جاعاًل بيف 
ر عينّي  ثالثة مرتكزات أساسية يجب توافرىا ألّي إنجاز فكري يرقى إلى مستوى التفكي

 :العممي الُمَؤسس اليادؼ
أواًل: المرجعية المعرفية التي ُتَؤطُِّر البحث العممي؛ ويقصد بالمرجعية ىاىنا، اإلطار   

النظري الذي يقدِّـ األدوات العممية والمنيجية الكافية إليجاد إجابات عممية دقيقة لمتساؤالت 
 برى في الثقافة اإلنسانية.االفتراضية التي تثيرىا اإلشكاليات العممية والمنيجية الك

ُز البحث العممي، وُتْضِفي عميو شرعّية االنتماء إلى  ثانيا: المفاىيـ واالصطالحات التي ُتَعزِّ
جرائٌي في الوقت نفسو، وتجعمو منتميًا إلى  حقٍؿ عممي معّيٍف، مف حيث ىو إنجاٌز نظرٌي وا 

  عالـ المعرفة اإلنسانية الشاممة.
ثالثًا: اإلجراءات التطبيقّية التي تتبّدى في آليات تفعيؿ المعطيات النظرية في الواقع الفعمي 

 لمخبرة اإلنسانية ؛ أي: إخراج المعرفة مف الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعؿ. 

 :ويقصد بالمرجعية، ىاىنا اإلطار  أواًل: المرجعية المعرفية التي ُتَؤطُِّر البحث العممي
النظري الذي يقدِّـ األدوات العممية والمنيجية الكافية إليجاد إجابات عممية دقيقة 
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لمتساؤالت االفتراضية التي تثيرىا اإلشكاليات العممية والمنيجية الكبرى في الثقافة 
 اإلنسانية.

العنواف و المادة العممية  والناظر بعيف ثاقبة يرى أف المؤلؼ قد وفؽ في اختيار      
( وىو كما يقوؿ المؤلؼ حت عنواف )مدخؿ في عمـ المسانياتلمكتابيف، فاألوؿ جعمو ت

لممبتدئيف مف طمبت الجامعات والميتميف بيد العمـ،  وقد كتب فيو ما يحتاجو الطالب 
فروع وبخاصة المبادئ والمفاىيـ والتعريفات وال ،الجامعي مف أساسيات في عمـ المسانيات

 التي ىي ُتعرؼ كؿ مف يقرأ ىذا الكتاب بعمـ المسانيات والمغة وما يدور في فمكيا.
يريد أف يتعرؼ عف قرب  ،كذلؾ ىو كتاب مفيد ومجدي لكؿ دارس وباحث ومثقؼ      

عمى عمـ المسانيات وأسسو وكيؼ كاف تاريخ البدء فيو وأبرز رواد ىذا العمـ، ويفيد مف 
غالمقارنات بيف جيود ال ريؽ وعرب والغرب في العصر عمماء في ىذا العمـ مف ىنود وا 

، وكذلؾ يطمعؾ عمى أىـ المدارس والمناىج المختمفة في عمـ المسانيات ويوضح أىـ الحديث
 ،الفروؽ بينيا، مع ذكر كؿ الجيود التي قامت بيا كؿ مدرسة وكؿ منيج ولـ يغبط أحد حقو

 القيـ.  وىو يختصر المسافة بيف القارئ وىذا العمـ
أما الكتاب الثاني الذي عنونو ب)مقدمة في عممي الداللة والتخاطب( فقد صرح في       

مقدمتو بسبب تأليفو، وىو افتقار المكتبة العربية إلى ىذا النوع مف الكتب التي تعرؼ بعمميف 
 مترابطيف ييتماف بدراسة المعنى آمال أف يسد بيذا المؤلؼ حاجة الطالب إلى التعرؼ عمى
عمميف يدرساف المعنى األوؿ منيما يدرس المعنى بمعزؿ عف السياؽ واآلخر يدرس المعنى 

 مقترنا بالسياؽ.
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وقد عالج المؤلؼ في ىذا الكتاب أىـ الموضوعات التي تخص ىذيف العمميف مثؿ      
التعريؼ بعممي الداللة والتخاطب والنظريات الداللة المختمفة وأنواع المعنى عند كؿ مف 

ربييف وعمماء أصوؿ الفقو اإلسالمي ومشكالت المعنى وقد عرض ىذه المباحث في الغ
أصوؿ نظرية متناسقة متكاممة  جعمت ىذا الكتاب محاولة جادة  في بناء عمـ تخاطبي 

 حديث يستمد جذوره و أصولو مف التراث العربي اإلسالمي.
 :المفاهيم واالصطالحات التي جاءت في الكتابين 

تيح، فما مف عمـ إال ولو منظومة مف المصطمحات تعد ركنا المصطمحات مفا
ركينا مف بنيتو، وال سبيؿ لنا لمولوج في خبايا العمـ وسبر أغوارىا إال التوسؿ برزنامة 
مصطمحاتيا إذ ىي مجموعة الّدواؿ التي تكوف مدلوالتيا مضموف العموـ فالمصطمح يفوؽ 

لعمـ أو فف أف يتطور ما لـ يضبط مصطمحاتو الكثير في شحنتو المفظية العادية، وال يمكف 
 ويدققيا، فالعمـ ال يستطيع أف يعبر عف مفيومو إال عبر مصطمحاتو.

وكتابي يونس ىما عبارة عف مدخؿ ومقدمة وظيفتيما تعريؼ القارئ بالعمـ الذي 
كتب فيو كؿ منيما، وال يمكف التعريؼ بأي عمـ إال مف خالؿ مصطمحاتو ومفاىيـ كؿ 

يذا نجد المصطمحات مبثوثة في ثنايا الكتابيف، فال تخمو ورقة إال وتجد فييا مصطمح، ل
مجموعة مف المصطمحات، وقد كاف يونس يختار مصطمحاتو بدقة وعناية وسوؼ نعرض 
لبعض المصطمحات الواردة في الكتابيف ونحاوؿ مف خالؿ ىذا العرض التعرؼ عمى منيج 

 يونس في اختيار المصطمح.
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المصطمح المترجـ،  المصطمح عند يونس، فيو في أغمب األحياف يستخدـطريقة اختيار  .1
وقبؿ اختياره ينظر في أصمو عند العرب لغويا، فإذا وجد مقابؿ المصطمح في التراث العربي 

 استخدمو.
عندما يذكر المصطمح  يذكر ترجمتو بالمغة اإلنجميزية مثاؿ ذلؾ: عمـ التخاطب  .2
(pragmatics.) 
المصطمحات والمفاىيـ إذا كاف بينيا تداخؿ، وذلؾ ليزيؿ المبس وال ينسب يفرؽ بيف  .3

يعود فريؽ بيف المعنى والمسمى يقوؿ: "التفريؽ لنفسو بؿ يرجعو ألصحابو، مثاؿ ذلؾ عند الت
، ونجده في مكاف آخر (1)التفريؽ بيف المسمى والمعنى إلى الفيمسوؼ األلماني )قوتمب("

ية عند الغرب ومفيوـ الوضع عند عمماء األصوؿ، ويحاوؿ يقارف بيف مفيـو البراغمات
( ىو مصطمح إغريقي األصؿ يفسره الغربيوف pragmaticsالتوفيؽ بينيما بقولو:" مصطمح )

أنو عمـ االستعماؿ الذي يتفؽ تماما مع مباحث االستعماؿ المقابؿ لما يعرؼ بالوضع عند 
. ثـ يقوؿ في موضع آخر:" ومف التفريقات (2)عمماء أصوؿ الفقو، والبالغييف العرب القدماء"

المقترحة بيف عمـ الداللة، وعمـ التخاطب أف األوؿ يدرس المعنى والثاني يدرس االستعماؿ، 
 .(3)وىو تفريؽ شبيو بتفريؽ عمماء أصوؿ الفقو المسمميف بيف عمـ الوضع واالستعماؿ"

                                                 
 .21مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، محمد يونس، ص: ((1
 .12المصدر نفسو، ص: ((2
 .19، ص:نفسوالمصدر  ((3
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المصطمح ثـ يقـو  عندما يكوف المصطمح مركب يقـو بذكر معنى كؿ كممة مف كممات .4
بتعريؼ المصطمح مثؿ ما فعؿ في حديثو عف المسانيات النفسية حيث قاؿ: "يتركب 

( بمعنى العقؿ، أو الذىف، psycheالمصطمح األجنبي مف كممتيف ىما الكممة اإلغريقية)
"دراسة المغة  ( التي تعني المغة، ويعرؼ اصطالحا بأنو:linguaوالكممة الالتينية )

ـ في حمقة نقاش في 1953وقد ذكر أف المصطمح والمفيوـ وضعا في صيؼ  .(4)والعقؿ"
 .(5)جامعة إنديانا شارؾ فييا المسانيوف والمسانيوف النفسيوف األمريكيوف

وقد ال يقتنع بمصطمح فيقـو بسؾ مصطمح بديؿ مثاؿ ذلؾ ما قاـ بو مع مصطمح  .5
(pragmatics.وسوؼ يتـ الحديث عنو الحقا ) 
كما اعتنى بالمفاىيـ عناية كبيرة، فيختار التعريفات التي ذكرىا العمماء قبمو، وقد يأتي   .6

بتعريفات مف عنده كما ىو الحاؿ في تعريؼ المغة حيث يقوؿ: "ىي نظاـ مف العالمات 
المتواضع عمييا اعتباطا التي تتسـ بقبوليا لمتجزئة، ويتخذىا الفرد عادة وسيمة لمتعبير عف 

لتحقيؽ االتصاؿ باآلخريف، وذلؾ بوساطة الكالـ والكتابة"، ثـ قاؿ إف ىذا أغراضو، و 
 التعريؼ صغتو مف دراسة عدد مف تعريفات المغوييف المتقدميف والمحدثيف.

مف خالؿ ما ذكر يمكف القوؿ: إف يونس قد اختار في كتابيو كما ىائال مف 
و، بؿ تعطي صورة شاممة المصطمحات والمفاىيـ التي تتماشى مع العمـ الذي يكتب في

واضحة لمحتوى الكتابيف، ولقد وجدنا أنو سؾ بعض المصطمحات وصاغ بعض التعريفات 

                                                 
 .12مدخؿ إلى المسانيات، محمد محمد يونس، ص: ((4
 المصدر نفسو. ((5
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التي تحسب لو، فيي تعد أوسمة شرؼ في رصيده المعرفي، وسوؼ تكوف لنا وقفة مع 
( لنتعرؼ عمى مكانة ىذا المصطمح بيف pragmaticsمصطمح عمـ التخاطب )
سوؼ نقارنو بمصطمح التداولية ومصطمح عمـ االستعماؿ، المصطمحات المرادفة لو، و 

وسوؼ نعرض مف خالؿ ىذه الدراسة مشكمة ىي مف أكبر المشاكؿ التي تواجو الدارسيف؛ 
 أال وىي مشكمة فوضى المصطمح أو تعدد المصطمح.

 إشكالية تعدد مصطمح تداولية المصطمح:
متنوعة، وىو  ت عديدة في مجاالت( مدلوالpragmaticsلقد اتخذ مصطمح التداولية )      

، كما استعمؿ المصطمح ACTIONالتي تعني العمؿ  pragmaيعود إلى الكممة اليونانية، 
كذلؾ في القروف الوسطى في فرنسا في مجاؿ الدارسات القانونية، وفي القرف السابع عشر 

ت ثمار انتقؿ استعمالو إلى الميداف العممي ليدؿ عمى كؿ بحث يفضي إلى تطبيقات ذا
إلى ميداف الدارسات المسانية، وكاف  pragmatiqueعممية، وأخيرا انتقؿ مصطمح 

االستعماؿ األوؿ لو في ىذا الميداف عمى يد الفيمسوؼ األمريكي شارؿ موريس الذي قصد بو 
كؿ ما يتعمؽ بمظاىر استعماؿ المغة مف "الحوافز النفسية لممتكمميف، النماذج االجتماعية، 

 .(6)اب"وموضوع الخط
ـ أوؿ مف أطمؽ كممة البرغماتية 1914كما " يعد الفيمسوؼ األمريكي شارؿ ساندربيرس 

pragmatique وقد دخؿ (7)كيؼ نجعؿ أفكارنا واضحة"ذلؾ في مقابمتو الشييرة "، و ،

                                                 
 .)مقاؿ( 7-6التداولية والمسانيات، طاىر الوصيؼ، ص (6)
 .12نقال عف مدخؿ إلى المسانيات، ص ((7
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( إلى العربية عف طريؽ الترجمة والتعريب، وكما ىو معموـ أف pragmaticsمصطمح )
شيء واحد، ىو بقاؤىـ مختمفيف، حيث قاـ كؿ ميتـ بيذا العمـ  العرب لـ يتفقوا إال عمى

بتعريب ىذا المصطمح وترجمتو حتى وجدنا أنفسنا بيف كـ ىائؿ مف المترادفات والتسميات 
لمسمى واحد بمغ أكثر مف ثالثيف مصطمحا، وىذه اإلشكالية مف أكبر اإلشكاليات التي تواجو 

تعدد المصطمح ليا أسباب لسنا بصدد الحديث عنيا، ، وىذه الفوضى في العربي اليوـ القارئ
يقوؿ نحمة: " باعتبار أف التداولية فرع مف عمـ المغة فقد كاف لتعدد تعريفاتيا مف الباحثيف 

المقامية،  ترجـ إلى: الذرائعية، المقصدية، أثر في ترجمة المصطمح إلى الّمغة العربية فقد
 . 8التداولية، التخاطبية، الوظائفية

 ا عرض لبعض مف ىذه المصطمحات: وىذ
 .(9)التداولية: وصاحب ىذا المصطمح ىو طو عبد الرحمف .1
 .(10)عمـ التخاطب: وقد سؾ ىذا المصطمح محمد محمد يونس .2
 .(11)عمـ االستعماؿ المغوي: وصاحب ىذا المصطمح مسعود صحراوي .3
 .(12)الذرائعية: ىذه الترجمة لعدناف بف دريؿ .4
 .(13)القادر الفاسي الفيريالذريعيات: وىو ترجمة عبد  .5

                                                 
 . 52آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، محمود أحمد نحمة، ص: ((8
 .244تجديد المنيج في تقويـ التراث، طو عبد الرحمف، ص:  ((9

 .5مقدمة في عممي الداللة والخطاب، ص: ((10
 .17-16التداولية عند عمماء العرب في التراث العربي، مسعود صحراوي، ص: ((11
 .39ريات، عدناف دريؿ، ص:المغة والداللة آراء ونظ ((12
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 .(14)المذىب الذريعي: وىو لمفيري أيضا  .6
 .(15)اإلفعالية: ترجمة قاسـ المقداد .7
 .(16)النفعية .8
 المقامية. .9

 االفعاؿ الكالمية. .10
 .(17)عمـ المقاصد .11
 .(18)عمـ المقاصد  .12

ىذه بعض المصطمحات فالمقاـ ال يسمح بتعدادىا جميعا ولمف أراد أف يستزيد فعميو 
(، ألنيما االختيار المصطمحي لػمحمد يونس pragmatics)التداولية( ومصطمح )بػ 

 .(19)عمي(

                                                                                                                                      
 .552المصطمح المساني، عبد القادر الفيري، ص ((13
 .2/263المسانيات والمغة العربية، عبد القادر الفيري،  ((14
 .109الممفوضية، سيرفوني جاني، ص:  ((15
 .16دراسات لسانية تطبيقية، مازف الوعر، ص:  ((16
 )مقاؿ(. 32 تحميؿ الخطاب، جولياف براوف، ص: ((17
 المصدر نفسو. ((18
 )مقاؿ(.11 -8المعنى ومسالكو، إبراىيـ عبد هللا الصغير، ص:  ((19
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مف خالؿ ىذا العرض البسيط لممصطمحات العديدة المترجمة لمفيوـ واحد نحاوؿ مناقش 
ما ذكره مسعود صحراوي، وما ختيار عمى ما ذكره محمد يونس، و بعضا منيا وقد وقع اال
 ذكره طو عبد الرحمف: 

( في كتاباتو حيث pragmaticsأطمؽ محمد يونس مصطمح عمـ التخاطب عمى )    
ف كنت أفضؿ ترجمتيا بعمـ التخاطب، وىي ترجمة  -(pragmaticsيقصد ) -يقوؿ: " وا 

تراعي ماصدؽ المفظ ال مفيومو بالمعنى المنطقي لممصطمحيف حيث يقصد بمباحث 
 .(20)ما"االستعماؿ ما يدخؿ في إطار المباحث التخاطبية تما

( بػ عمـ التخاطب وفّضمو عمى مصطمحي عمـ pragmaticsلقد ترجـ محمد يونس )     
االستعماؿ والتداولية، كما أنو قبؿ ىذا فّضؿ عمـ االستعماؿ عمى غيره مف المصطمحات عدا 
عمـ التخاطب، فيو يختار عمـ التخاطب الذي يعّرفو بقولو:      "ىو دراسة كيؼ يكوف 

، ولقد عّمؿ ىذا االختيار بأنو يراعي ماصدؽ المفظ (21)في المقامات التخاطبية" لمقوالت معنىً 
 ال مفيومو بالمعنى المنطقي.    

أما مسعود صحراوي فقد عّرؼ التداولية بأنيا "إيجاد القوانيف الكمية لالستعماؿ المغوي    
والتعرؼ عمي القدرات اإلنسانية لمتواصؿ المغوي، وتصير التداولية مف ثـّ جديرة بأف تسمي 

 .(22)عمـ االستعماؿ المغوي"

                                                 
 .5 مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، ص: ((20
 .12 مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، ص: ((21
 .17-16التداولية عند عمماء العرب في التراث العربي، ص ((22
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)عمـ االستعماؿ(، مف خالؿ التعريؼ السابؽ نفيـ أف صحراوي فّضؿ استخداـ مصطمح     
يونس يوافقو في ذلؾ حيث يقوؿ:  ورأى أنو استحؽ أف يطمؽ عمى ىذا المفيوـ بجدارة، ولعؿ

ما زالت دراسة عمـ الداللة ال تتميز معالميا مف دراسة عمـ آخر تتداخؿ جزئياتيا معو، وىو "
أو  ،داولية( الذي يترجمو بعض المسانيف بالذائعية حينًا، وبالتpragmaticsعمـ التخاطب )

النفعية حينًا آخر، وىي تراجـ غير موفقة؛ ألف ىذا المصطمح وىو )إغريقي األصؿ( يفسره 
الغربيوف بأنو عمـ االستعماؿ الذي يتوافؽ تمامًا مع مباحث االستعماؿ المقابمة لما يعرؼ 

( pragmatics، فإف تسمية )..بالوضع عند عمماء أصوؿ الفقو والبالغييف العرب القدماء
 .   (23)عمـ االستعماؿ قد تكوف ىي أفضؿ مف غيرىا مما ذكر"ب

لمغربي طو عبدالرحمف ىذا ويرجع الفضؿ في استعماؿ مصطمح التداولية إلي المساني ا   
وقع اختيارنا عمي مصطمح التداوليات مقاباًل لممصطمح الغربي براغماتيقيا ألنو حيث يقوؿ: "

ر ، ونجده يبرّ (24)معنييف االستعماؿ والتفاعؿ معا"يوفي المطموب حقو، باعتبار داللتو عمي 
وأصؿ مصطمح التداولية عنده مشتقة مف المغة العربية مف اختيار ىذا المصطمح بقولو: "

الفعؿ)تداوؿ( بمعنى )تناقؿ( ودار بيف الناس، ومفيوميا )النقؿ( و)الدوراف( يدالف في 
أطمؽ طو عبدالرحمف مصطمح  (25)"استخداميما المغوي عمى معنى النقؿ والتوصيؿ والتفاعؿ

(، وقد وصفيا يونس في قولو السابؽ بأنيا غير pragmaticsتداولية عمى مصطمح )

                                                 
 .12مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، ص:  ((23
 )مقاؿ(. 8التفكير المغوي التداولي عند العرب، خميفة أبو جادي ص: ((24
 .244تجديد المنيج في تقويـ التراث، طو عبدالرحمف، ص:  ((25
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موفقة، ويوافؽ يونس في قولو السابؽ   عبدالمالؾ مرتاض حيث يقوؿ: وقد اصطمح في 
فة العربية النقدية المعاصرة عمى أنو )تداولية(، في حيف أننا نشؾ في أنو كذلؾ بيذه الص

 ,pragmatiqueالتي ورد عمييا في أصؿ االستعماؿ الغربي، ألف صيغة ىذا االستعماؿ )
pragmatics ( ال تدؿ عمى وجود ياء النزعة المعرفية )عممية أو فمسفية أو أدبية(، والتي

يطمؽ عمييا النحاة العرب )الياء الصناعية (، فاألجانب يصوغوف صيغة أخرى لما يقابؿ 
(، فكيؼ نترجـ نحف pragmatism, pragmatismالالحقة الثنائية "يو" )ىذه الياء أو 

العرب مفيوميف اثنيف في أصميما بصيغو عربية واحدة، ولذلؾ نقترح أف نطمؽ عمى مقابؿ 
المفيوـ األوؿ)التداولية أي تداوؿ المغة(، وعمى المفيـو اآلخر المنصرؼ إلى النزعة 

 . (26)العربيةوذلؾ حتى نطوع  التداولية()المذىبية:
مف أمثاؿ محمود نحمة فيو يقوؿ: إال أف ىناؾ مف يخالفيما في ىذا القوؿ         

ومصطمح التداولية أكثر شيوعًا و أقربيا إلي طبيعة البحث فييا لما يتضمف المصطمح "
تداوؿ مف داللة عمي التفاعؿ والواقعية و الممارسة والتعالؽ وكّميا معاني يسعي ىذا العمـ 

، كما يقوؿ حمداوي: "وأفضؿ مصطمح (27)اولية( الستكشافيا في نظاـ المغة واستعماليا")التد
في منظورنا ىو التداولية؛ ألنو مصطمح شاع بيف الدارسيف في ميداف المغة والمسانياف مف 

                                                 
 )مقاؿ(. 67-66، ص:عبد الممؾ مرتضىتداولية المغة بيف الداللة والسياؽ،  ((26
 .52 آفاؽ جديدة في البحث المغوي، محمود نحمة، ص: ((27
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جية ؛ وألنو يحيؿ عمى التفاعؿ والحوار والتخاطب والتواصؿ والتداوؿ بيف األطراؼ المتمفظة 
 .(28)"مف جية أخرى

إف مجاؿ التداوؿ يحمؿ معنى التواصؿ بيف المخاطبيف والتفاعؿ أما خديجة بوخشة فتقوؿ: "
فيما بينيـ، ومقتضاه أف يكوف القوؿ المتمفظ بو موصوال إجرائيًا، وىذه المدلوالت المغوية 
 لمفعؿ تداوؿ، وارتباطو المباشر بالمدرسة التراثية، وىو ما جعؿ الباحثيف يتمقونو بالقبوؿ

 .(29)ـ"1970حينما وضع الباحث طو عبدالرحمف التداولية مقابؿ المصطمح األجنبي سنة 
وأخيرًا يمكف القوؿ: إف مصطمح يونس يسّجؿ لو خصوصًا أّنو عّمؿ سبب اختياره      

 بتعميٍؿ منطقٍي مقبوٍؿ ولكف ىناؾ أشياء تحوؿ دوف انتشار ىذا المصطمح منيا: 
مصطمح عمـ الّتخاطب األمر الذي مّكف لو الشيوع مصطمح التداولية كاف أسبؽ مف  -1

، ولعؿ أكبر دليؿ ووالذيوع، ليس ألنو األفضؿ ولكف ليس ىناؾ أفضؿ منو عند سكّ 
عمى ذلؾ قوؿ نحمة وحمدوف السابؽ فعند تفضيميما لمصطمح التداولية كاف أوؿ 

؛ ألنو )أكثر شيوعا(، )وأفضؿ مصطمح في منظورنا ىو التداولية تعميٍؿ ليما كونو:
مصطمح شاع بيف الدارسيف في ميداف المغة والمسانييف( ولعؿ ىذا الشيوع والذيوع 
جعؿ يونس نفسو_ في مقابمتنا معو أخيرًا_ يقوؿ: إنني أصبحت أميؿ إلى مصطمح 
التداولية، ليس ألف المصطمح الذي سّكو قاصر عمى الداللة، ولكف الواقع ىو الذي 

                                                 
 )مقاؿ(.  64 المقاربة التداولية في األدب والنقد، جميؿ حمدوف، ص: (28)

 13محاضرات في المسانيات التداولية، خديجة بو خشة، ص:  ((29
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ث تواضع ولـ يتشبث بمصطمحو، وىذه السمة فرض عميو ذلؾ، وىذه تحسب لو حي
 مف سمات العمماء.

األمر اآلخر أف مصطمح يونس مركب مف كممتيف والمصطمح الذي يتكوف مف كممة  -2
 واحدة يكوف مرغوبًا ومستعماًل أكثر مف الذي يسّؾ مف كممتيف.     

     :تفعيل المعطيات النظرية في الواقع الفعمي لمخبرة اإلنسانية

د أسيـ الفيـ العميؽ واإلدراؾ الواعي عند المؤلؼ عمى احتواء المعرفة في بيئتيا لق     
العممية والثقافية األصمية دوف تحييد أو تغييب أو إقصاء، فقاـ بتوظيؼ واستثمار ىذه 
ـُ في ترقية الوعي  المعرفة باالنتقاء واالختيار الواعي لممرتكزات النظرية الفاعمة التي ُتْسِي

منيجي لدى المتمقي العربي لممعرفة المسانية الوافدة بكؿ مكوناتيا الثقافية العممي وال
والحضارية، كما استقطب إنجازات الفكر المساني العالمي بوعٍي عممٍي عميٍؽ الستيعاب 
النظرية المسانية العالمية استيعاًبا واعًيا مف جية، واستمياـ الجوىر العممي لمّرصيد المعرفّي 

 األصيؿ مف جية أخرى. لمتراث العربيّ 

كما ُوفؽ المؤلؼ في تييئة األرضية المنيجية ليذا التالقي، والتقاطع بيف مرجعيتيف     
فكريتيف، فنقؿ القارء مف مرحمة التمقي السمبي، عف طريؽ الترجمة وتحويؿ المعرفة، إلى 

لعممية مرحمة المشاركة والحضور واإلرساؿ الكثيؼ والدائـ في الوقت نفسو، لممضاميف ا
لمتراث المساني العربي عف طريؽ التأصيؿ المعرفي، والتفعيؿ اإلجرائي لمرتكزاتو الفاعمة 
ليسيـ في ترقية الخطاب العممي العربي والعالمي، وذلؾ ليسيـ في جعؿ األمة تعتز 
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بمقوماتيا الحضارية وتعمؿ جاىدة بكؿ الوسائؿ عمى الحفاظ عمييا وترسيخيا في أذىاف 
تخميدىا في الحياة العممية بكؿ أوجييا المادية والمعنوية، فتشكؿ بذلؾ النبع أبنائيا بغية 

األصيؿ الذي تستمد منو حركيتيا الدائبة في ىذا الكوف، ومف ثـ تضع اإلطار الحضاري 
الذي يميزىا بخصائص مختمفة تستمد باألساس مف تمؾ المقومات واألسس، والروافد فتناؿ 

 بيف سائر أمـ األرض.بذلؾ المكانة المرموقة بيا 
وال يمكف ألي أمة أف تناؿ أي حظوة بيف األمـ إال إذا أسست بناءىا الحضاري     

بعناصره، منطمقة مف أصالتيا المشكمة مف عوامؿ متكاممة ومتضافرة  التي مف أبرزىا الديف 
والمغة والتاريخ، وىذه العناصر تشكؿ بحؽ ُىوية األمة المتميزة بخصائصيا النفسية 

االجتماعية وْفؽ ما تقتضيو مضاميف تمؾ العناصر مف شروط االنتماء الحضاري الخاص و 
بيا، وتمؾ العناصر تشكؿ الموروث المادي والمعنوي المتراكـ عبر العصور، والذي تجسد 
فيو ما أنتجو السمؼ مف قيـ وأفكار وعموـ في شتى مناحي الحياة، وىو ما يطمؽ عميو اسـ 

المعرفي والفكري الذي نشأ وترعرع عمى مّر األياـ فشكؿ زخمًا مف التراث، وىو التراكـ 
 تراكمات المعارؼ والتجارب والخبرات ألجياؿ متعاقبة.   

وال شؾ أيضا أف التطورات المذىمة الحاصمة بالعالـ اليوـ في شتى مناحي الحياة الفكرية     
واألدبية والعممية ىي بال شؾ نتيجة تمؾ التراكمات، والعالـ الحصيؼ ىو الذي يعرؼ كيؼ 
يتعامؿ مع محيطو القريب والبعيد، انطالقا مف ذلؾ الموروث الثقافي والفكري الذي ينتمي 

المفكر المميـ ىو الذي  يحقؽ لألجياؿ المناعة الثقافية التي تقي أمتو مف شر الذوباف إليو، و 
في غيرىا، خصوصا أف العالـ اليـو قرية صغيرة تتالقح فييا األفكار وتتنوع االتجاىات 



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م2018 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

761 

 

بتسارع مذىؿ تسعى كؿ أمة أف يكوف ليا قصب السبؽ في بسط ىيمنتيا الفكرية والعممية 
ظاىرىا تالقي وتالقح الحضارات وباطنيا في أغمب األحياف االستالب تحت شعارات مغرية 

 الفكري والثقافي وترسيخ  القطبية األحادية.
إف الحديث عف موضوع المسانيات في التراث العربّي ليس تأصياًل لممفاىيـ المعروضة     

ف لـ  في المسانيات الحديثة بقدر ما ىو ضروري لبياف االمتدادات المعرفية العربية قديمًا، وا 
تكف تحظ باالحتفاء أحيانا مف لدف بعض الدارسيف، وذلؾ الحتفائيـ بكؿ وافد حديث مف 
المقوالت الغربية، والواقع أف حاجة البحث اليوـ إلى مقوالت الدرس الغربي الحديث 
وكشوفاتو، ال تمغي بأي حاؿ حاجتو القائمة إلى التراث العربي واإلنساني عمى اختالؼ 

لتحديد رؤاه، وضبط المعرفة اإلنسانية لئال تكوف مسايرة لمفكر الحديث، ومعزولة عف  مشاربو
 .(30)أي مرجعية أو ُىوية، كما ىو واقع اليوـ في كثير مف المجالت

إف النحاة مسانيات حيث يقوؿ محمد سويرني: "ولمعرب اسبقية في بعض مجاالت ال    
ارسوا المنيج التداولي قبؿ أف يذيع صيتو بصفتو والفالسفة المسمميف والبالغييف والمفكريف م

فمسفة وعمما، رؤية واتجاه، أمريكيا وأوروبيا، فقد وظفت المنيج التداولي بوعي في تحميؿ 
 .(31)الظواىر والعالقات المتنوعة"

ذا نظرنا إلى عموـ تراثنا العربي مف نحو، وبالغة، وفقو، وأصوؿ وتفسير، نجدىا وحدة     وا 
راسة المغة، وما يتصؿ بيا مف قرائف غير لفظية نحو منزلة المتكمـ وعالقتو متكاممة في د

                                                 
 .2-1، صداولي عند العرب مصادره ومجاالتوالتفكير المغوي الت ((30
 .2-1، المصدر نفسو ((31
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بالسامع، وحالة كؿ منيما النفسية واالجتماعية واألدائية، حركة ضمف ظرؼ التواصؿ 
 .(32)الزماني والمكاني وغيرىا

 : (33)كما يحدد صحراوي أف ىناؾ ثالثة اعتبارات لغوية عند األصولييف    
النوع األوؿ: وىو الذي يتناوؿ القضايا الداللية الصريحة في كتب األصولييف، وأمر ىذا 
النوع يسير لوضوحو ولتعبير العمماء عنو صراحة... ويتمحور ىذا النوع حوؿ القضايا 

يدؿ عميو سياؽ الخطاب مف الداللية المتعمقة بألفاظ القرآف والسنة النبوية، كالبحث عف ما 
شارة إيماء و   وتنبيو وفحوى ومفيوـ.ا 

النوع الثاني: ويشمؿ القضايا والمسائؿ النحوية كما تصورىا األصوليوف وخالفوا بيا آراء 
النحاة المعتادة أو وافقوىا، واىتدوا إلى كثير كـ الحموؿ الموفقة والناضجة لبعض المسائؿ 

 النحوية، وال سيما تمؾ التي فاتت النحاة.
عنى بو الدارسوف، وىو ما يمكف تسميتو )المنحنى التداولي(، النوع الثالث: والذي قّمما يُ 

وَنعِني بو كيفية استثمارىـ لممفاىيـ والمقوالت التداولية مثؿ)نظرية األفعاؿ الكالمية( التي 
بحثوىا ضمف نظرية الخبر واإلنشاء، أثناء بحثيـ عف الدالالت وعف الطرؽ التي يتخذىا 

ؿ دينية...وكيفية تعاطييـ باألساليب المغوية واألغراض النص إلفادة معنى أو لصياغة أفعا
 اإلبالغية التواصمية المنبثقة عنيا. 

                                                 
 .9المصدر نفسو،  (32)
 .131 -130ص ،التداولية عند العمماء العرب (33)
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ويعمؿ صحراوي تفّوؽ عمماء األصوؿ عف غيرىـ في مجاؿ المسانيات، مرّده فيميـ     
دراؾ مقاصده وأغراضو، وما يطرأ عميو مف  العميؽ لطرؽ تأليؼ الكالـ وأوجو االستعماؿ وا 

)نظرية الخبر  معاني متعددة، ومّثؿ لذلؾ ببحثيـ عف ظاىرة أفعاؿ الكالـ ضمفتغير ليؤدي 
واإلنشاء(، وكمراعاة قصد المتكمـ وغرضو، وكمراعاة السياؽ المغوي وغير المغوي وتحّكمو في 

 .(34)الّدالالت
ويرى كثير مف المعاصريف أف موضوع السياؽ أو المقاـ كما عّرفو العرب المتقدميف     

 -رة عمـ الّداللة الّمسانية، وأوجو استعماؿ المغة في الّتداوؿ اليومّي، ألنو يعّبريمثؿ بؤ 
 .(35)عف الجانب االجتماعي لممعنى، والوظيفة الّنفعية لمغة في حياة اإلنساف -باختصار

بعد ىذا العرض الموجز عف موضوع المسانيات في التراث العربي وأقواؿ بعض العمماء      
باحث المغوي لنبرز بعض أعمالو في ىذا المجاؿ فنقوؿ: لقد كاف األستاذ فيو نعود إلى ال

؛ فيو رائد مف الرواد الذيف أبرز المدافعيف عف التراث العربيمحمد يونس وال يزاؿ مف 
يحاولوف نفض الغبار عف التراث العربي ليستخرجوا ما فيو مف درر كامنة في مجاؿ 

ر يونس ىو محاولة تأصيمو لمكثير مف المفاىيـ التي المسانيات، ومف أبرز ما قاـ بو الدكتو 
في المسانيات الحديثة ومحاولة إيجاد أصوليا في التراث العربي، حيث يعّد كتابو الموسـو 

( أكبُر شاىد عمى مجيوداتو الجبارة، ودليٌؿ ناصٌع عمى أف تراثنا مـ التخاطب اإلسالميبػ)ع

                                                 
 .132ينظر: التداولية عند العمماء العرب، ص:  ((34

 .60 التداولية عند عمماء األصوؿ، بيموؿ اليزيدف، ص: (35)
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وخصوصا عمـ أصوؿ الفقو، فيو يقوؿ في العربي يعّد بيئة خصبة في مجاؿ المسانيات 
 مقدمة الكتاب:

يتناوؿ ىذا الكتاب المنيج التخاطبي في عمـ األصوؿ، متبعًا في مناقشة تمؾ المناىج    
نيجًا لسانيًا استثمرت فيو النظريات البراغماتية الحديثة التي تعنى بمسألتي المغة، والتخاطب. 

ت المغوية التي تبعثرت أجزاؤىا وفروعيا في كتب ويرمي الكتاب إلى صوغ األصوؿ والنظريا
األصوؿ، وغاب عنيا السياؽ النظري الشمولي، واإلطار العاـ الذي يوجو ويفسر تمؾ األجزاء 

 . (36)والفروع
وذا العمؿ الذي قاـ بو يونس عمٌؿ جباٌر استنفذ منو وقتا وجيدًا كبيريف فيو يقوؿ:" وقد    

تطّمب صوغ تمؾ األصوؿ قراءة دقيقة ومعّمقة لألصوؿ الفمسفية الوجودية منيا والمعرفية التي 
 . (37)تنبثؽ عنيا النظريات المغوية لألصولييف

خاطب اإلسالمي، جديد سماه يونس بعمـ التّ وقد أثمر ىذا الجيد الجبار عف إنشاء عمـ   
لقد أثمر ىذا التالقح بيف الدرس األصولي والدرس المساني نشأة عمـ جديد وذلؾ بقولو: "

 .(38)يمكف تسميتو بعمـ التخاطب اإلسالمي"
ولعؿ ىذا الكالـ عمى ىذا الكتاب ال يتسع لو المجاؿ ؛ألف بحثنا منصّبًا عمى كتاب    

لة والخطاب، وكتاب مدخؿ إلى عمـ المسانيات، ومع أنيما ال ُيعنياف مقدمة في عمـ الدال

                                                 
 .عمـ التخاطب اإلسالمي، محمد يونس، مقدمة الكتاب( (36

 ، المقدمة.نفسوالمصدر  (37)
 المصدر نفسو والصفحة. ((38
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بدراسة المسانيات في التراث العربي إال أف يونس لـ يتخؿ في كتابتو عف انتمائو لمعربية 
ومحاولة خدمتيا والدود عنيا بقممو كّمما سنحت لو الفرصة بذلؾ، حيث تطالعنا أوؿ ورقة في 

ات أنو يشنع عمى لغويي الغرب إىماليـ لجيود لغويي العربية كتاب مدخؿ إلى عمـ المساني
في ىذا المجاؿ وذلؾ بقولو: " وكثيرا ما يشير مؤرخو البحث المغوي الغربيوف إلى جيود 

، ثـ يشير (39)الينود، واإلغريؽ، ولكنيـ يغفموف جيود العرب والمسمميف في ىذا المجاؿ"
ولعؿ أبرز اإلنجازات التراثية في مجاؿ " و:يونس إلى عمماء األصوؿ ودورىـ البارز بقول

المسانيات ذلؾ اإلسياـ البارز لألصولييف في تحميؿ الخطاب، والتمييز بيف أنواع مختمفة مف 
الدالالت، والتعرض ألصوؿ التخاطب، والمفاىيـ الخطابية االستنتاجية واألسس التي تستند 

 .(40)إلييا"
 ية عند الغرب ومفيوـ الوضع عند عمماء األصوؿكما نجده يقارف بيف مفيـو البراغمات   

ىو مصطمح إغريقي األصؿ يفسره  (Pragmatics)مصطمح ويحاوؿ التوفيؽ بينيما بقولو: "
الغربيوف أنو عمـ االستعماؿ الذي يتفؽ تماما مع مباحث االستعماؿ المقابؿ لما يعرؼ 

 ثـ يقوؿ في موضع آخر: .(41)بالوضع عند عمماء أصوؿ الفقو والبالغييف العرب القدماء"
ومف التفريقات المقترحة بيف عمـ الداللة، وعمـ التخاطب أف األوؿ يدرس المعنى والثاني "

                                                 
 .9 مدخؿ إلى المسانيات، ص: ((39
 .10المصدر نفسو، ص ((40

 .12 ، ص:نفسوالمصدر  (41)
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يدرس االستعماؿ، وىو تفريؽ شبيو بتفريؽ عمماء أصوؿ الفقو المسمميف بيف عمـ الوضع 
 .(42)واالستعماؿ"

ف عمماء الغرب مع اىتمامات كما أنو يذكر في مقاـ آخر تشابو اىتمامات األسموبييف م     
ف كانت المناىج مختمفة ، غير أنو في مكاف آخر نجده 43عمماء البالغة، إلى حّد ما ، وا 

إف الفرؽ بيف دراسات ة ودراسات عمماء التراث بقولو: "يذكر الفرؽ بيف الدراسات الغربي
المسانيات الغربييف، وعمماء التراث ىو أف الداللة والتخاطب أصبحا عمميف متميزيف في 

الحديثة، في حيف أف الوضع فقط ىو الذي استقؿ عممًا مف العموـ المغوية في التراث 
 .(44)العربي"

وقد يحاوؿ التوفيؽ بيف تعريفات عمماء التراث والعمماء المعاصريف ليخرج لنا تعريفًا     
جامعًا مانعًا مثؿ تعريؼ المغة وذلؾ بقولو: "ىي نظاـ مف العالمات المتواضع عمييا اعتباطا 
التي تتسـ بقبوليا لمتجزئة، ويتخذىا الفرد عادة وسيمة لمتعبير عف أغراضو، ولتحقيؽ 

باآلخريف، وذلؾ بواسطة الكالـ والكتابة"، ثـ قاؿ: إف ىذا التعريؼ صغتو مف  االتصاؿ
 دراسة عدد مف تعريفات المغوييف المتقدميف والمحدثيف.

                                                 
 .19 ص: ،نفسوالمصدر  (42)
 .23 ص: ،: المصدر نفسوينظر(43) 

 .19 ، ص:مدخؿ إلى المسانيات ((44
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 ثـ يتحدث عف مفيوـ االعتباطية وأّصؿ ليا في التراث العربي بأمثمة وأقواؿ عمماء مثؿ   
، لما ف قد قاؿ)ربض( مكاف)ضرب(المغة كافمو أف واضع الجرجاني الذي استشيدا بقولو: "
 . (45)كاف في ذلؾ ما يؤدي إلى فساد"

ويذكر لنا اعتراض ابف سينا عمى مف شّبو المغة بالبيت ومكوناتو، وىو االعتراض نفسو     
وقد اعترض ابف سينا عمى تعريؼ البيت بيذه الطريقة : "الذي وجيو )دو سوسير(، إذ يقوؿ
عاة الييئة، والرصؼ، والترتيب، وىو االعتراض نفسو الذي أو نحوىا، مشيرًا إلى ضرورة مرا 

 .(46))دو سوسير( عمى مف يعّرؼ المغة بأنيا أصوات دوف ذكر خصيصة النظاـ" وجيو
وذكر أف ابف تيمية يشترؾ في أصولو مع  الدراسات البراغماتية الحديثة، بؿ ىي متقاربة     

دعوانا في أّف األصوؿ الفمسفية لمنظريات  وىو ما يؤكدكبير مع دراساتيـ ثـ قاؿ: " إلى حدّ 
 .(47)المغوية ىي موجية لالتجاىات المذىبية أو المدرسية"

وقد أشار " وعند حديثو عف نظرية اإلشارة ذكر مراتب الوجود األربع، ثـ عقب بقولو:     
 عمماء التراث إلى ىذه األنواع األربعة كما ىو واضح في بياف الغزالي لرتبة األلفاظ مف

 .(48)مراتب الوجود، وكذلؾ عند حاـز القرطاجني"
كما تحدث عف الفرؽ بيف المفيوـ  والماصدؽ  وقاؿ: إف ىذيف المصطمحيف موجوداف     

 .(49)في التراث العربي منذ مئات السنيف
                                                 

 .42 دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص، ((45
 .29 -28مدخؿ إلى المسانيات، ص:  ((46
 .52المصدر نفسو، ص ((47
 .18مقدمة في عممي الداللة والخطاب، ص ((48



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م2018 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

769 

 

لعّؿ مف أفضؿ الّدراسات التي تناولت تصنيؼ عف أنواع المعنى بقولو: "وتحدث أيضًا    
ومناقشة جزئياتو واألسس التي اعتمد عمييا التصنيؼ دراسة عمماء المعنى، وتفريعو، 

لعّؿ عمماء الفقو اإلسالمي ىـ أوؿ مف وفي مكاف آخر قاؿ: " .(50)األصوؿ في طرؽ الداللة"
، وقد بدى ىذا عندما أقّر معظـ (51)اىتـ بتصنيؼ المعنى، والتفريؽ بيف أنواعو المختمفة"

 .(52)قبيؿ المعنى" األصولييف بأّف داللة الّتضميف مف
لعؿ ىذه األمثمة كافية ألثبات مقدرة ىذا المغوّي الجميؿ عمى الغوص في التراث العربي    

ومقدرتو عمى استثمار ما ىو موجود؛  ليثبت أف تراثنا غني بالمفاىيـ المسانية، وىذا كفيؿ 
دراكنا بأف يفتح لنا نافذة جديدة عمى ىذا التراث العظيـ، ويوسع مف آفاؽ رؤيتنا ل و، وا 
 لخصائصو األبستمولوجيا والمنيجية، والتي تجعؿ منو منظومة مستقمة متكاممة.

 :الخاتمة
خُمصت ىذه الدراسة المتواضعة إلى أف محمد يونس قد نجح في ىذيف الكتابيف وذلؾ 

 لألسباب التالية:
  ،اختيار في أكثر األحياف طريقة شائقة في عرض الموضوعات وتاريخ المصطمحات

 تعتمد االتزاف في الطرح والمقارنة بأسموب منيجي عممي.
 .اتباعو المنيج العممي والتعميمي الحديث، واستناده عمى مراجع عممية حديثة 

                                                                                                                                      
 .22المصدر نفسو، ص : ((49
 .37، ص: نفسوالمصدر  ((50
 .53المصدر نفسو، ص :  ((51
 .42، صنفسوالمصدر  ((52
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 .اعتمد عمى شخصيات عممية متخصصة ومفكريف ليـ باٌع طويٌؿ في ىذا العمـ 
 وات وتحميؿ استحضر ما قّدمو العرب في المسانيات ومفاىيـ الخطابة والّداللة واألص

 الخطاب والقواعد النحوية وغيرىا.
 حيث إنو  ،اعتمد عمى االستنتاج والترجيح لبعض اآلراء مع إثبات ما يقوؿ بالدليؿ

 يرجح رأيًا عمى أخر بما يتوافؽ مع الواقع والمنطؽ العقمي.
  وسرد ىذا  ،اعتمد عمى التسمسؿ التاريخي في النظريات مف القديـ إلى الحديث

تاريخيُا توصؿ في نيايتو إلى رأٍي مثبٍت عمميًا ومتوازٍف ال تحكمو  التطور سرداً 
 األىواء والميوؿ.

  قارف بيف الجيود المبذولة مف قبؿ األمـ والشعوب وأظير دورىا، ثـ أثبت _ في
 تطّور ىذا العمـ _ دور عمماء المسمميف الذي تجاىمو كثير مف المسانييف.

 توّصؿ المعمومة لمقارئ بأيسر  ،ير معقدةكانت لغة الكاتب لغة عممية سمسمة غ
 طريؽ، معتمدًا السرد التاريخي لألحداث العممية التي مّر بيا عمـ المسانيات.

 .اعتمد المنيج التعميمي إلفادة الطالب والباحث في آف واحد 

أما المآخذ التي قد تؤخذ عمى الكاتب، فيمكننا إجماليا في أنو )أغفؿ دور عمماء المسانيات 
 لمعاصريف العرب والمسمميف(.مف ا
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 ـ. 3،1993المسانيات والمغة العربية، عبد القادر الفيري، الدار البيضاء المغرب، ط 
 ريات، عدناف دريؿ، منشورات اتحاد الكتاب العربي دمشؽ، المغة والداللة آراء ونظ
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  محاضرات في المسانيات التداولية، خديجة بو خشة، مستوى السنة الثالثة ؿ ـ د
lmd. 

  ،مدخؿ إلى المسانيات، محمد يونس، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنات
 . 1ط:

 الدولي الثالث في المسانيات، تونس،  المصطمح المساني، عبد القادر الفيري، الممتقى
 ـ.1985

  ،مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، محمد يونس ، دار الكتاب الجديد المتحد
 ـ2004، 1بيروت، لبناف، ط

 كتب مترجمة:
 ـ.1997، 2تحميؿ الخطاب، جولياف براوف، مكتبة الممؾ فيد، الرياض، ط 
  ،1998الممفوضية، سيرفوني جاني، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشؽ. 

 األبحاث والدوريات:

  التداولية ومصطمح"Pragmatics .محمد يونس")دراسة  واالختيار المصطمحي لػ د
لسانية وصفية تحميمية(، إبراىيـ عبدهللا الصغير، أعماؿ اليوـ الدراسي "المعنى 

العدد:  نسانية والعممية، كمية المغات، جامعة المرقب،ومسالكو"، مجمة المغات اإل
 ـ.2018األّوؿ، 

  تداولية المغة بيف الداللة والسياؽ، عبد الممؾ مرتضى، مجمة المسانيات، مركز
 ـ.2005 ،10البحوث العممية والتقنية، الجزائر، العدد:
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 ئر،  التداولية والمسانيات، طاىر الوصيؼ، مجمة المغة واألدب، جامعة  الجزا
 ـ. 2016 ،17العدد:

  التفكير المغوي التداولي عند العرب مصادره ومجاالتو، خميفة أبو جادي، مجمة
 .16األدب والعمـو االجتماعية، العدد:

  مجمة العربية والترجمة، العدد لية في األدب والنقد، جميؿ حمدوفالمقاربة التداو ،
 ـ. 2012التاسع، ربيع 
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 (Pragmatique) ح  م  ط  ص  م  و   ة  ي  ل  او  د  الت  و   ب  اط  خ  الت   م  م  ع  
 سون  د ي  م  ح  م   د  ن  ي ع  ان  س  الم    ر  ك  ف  ي ال  ف   ة  اء  ر  ق  

م  د ف  ان ن  د. ح                                                    ةر  نيخ  م ح 
 جامعة مصراتة -كمية التربية                                   

 :ث  ح  لب  ا   ص  خ  م  م  

مف خالؿ  (عمي د محمد يونسمحمّ )ني عند سايحاوؿ ىذا البحث قراءة الفكر المّ 
(، وبياف الخمفية المعرفية لما أسماه بعمـ pragmatique)داولية وخاطب والتّ التّ مصطمحات: 

التخاطب اإلسالمي، واقتضت الرؤية البحثية أف تصاغ الفكرة في ثالثة مطالب تتقدميا 
البراغماتية ؿ فيو عف توطئة في المسانيات العربية الحديثة؛ فأما المطمب األوّ 

(pragmatique)  ّاني فجاء عف مصطمحي التخاطب والتداولية التداولية، وأما المطمب الث
 الث فعف التخاطب رؤية وتأسيس.المطمب الثّ ودواعي التحوؿ، وأما 

 :ة  يث  د  ح  ال   ة  ي  ب  ر  ع  ال   ات  ي  ان  س  ي الم   ف   ة  ئ  ط  و  ت  
)المغة في ذاتيا ولحد ذاتيا(؛ تمؾ ىي رسالة المسانيات منذ نشأتيا  لسانيات المساف

باعتبارىا ظاىرة اجتماعية؛ إذ المساف ىو أداة التبميغ التي يتصؿ بيا أي فرد بغيره، غير أف 
المسانيات البنيوية سرعاف ما دخمت في أزمة بظيور تشومسكي ونقده الالذع ليا لتشبثيا 

أىميا اعتبار الظواىر الكالمية مف الظواىر الثانوية الخارجة ببعض المفاىيـ والمبادئ مف 
عف موضوع المسانيات؛ مما جعميا ال تستطيع مواجية الكثير مف المسائؿ التي واجيت 
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ف كاف تشومسكي نفسو لـ يصؿ إلى حؿّ  جذري فيما بعد  المختصيف بالقضايا المغوية، وا 
 يوية.راسات البنلمخروج مف المأزؽ الذي وقعت فيو الدّ 

ا يعرؼ بالمسانيات العربية الحديثة أو الدرس المساني العربي الحديث الحديث عمّ  إفّ 
الذي تنوع في معالجتو لظواىر المغة العربية تبًعا الختالؼ مرجعياتو وأطره االستداللية؛ إف 
الحديث عف ىذا يستوجب الستجالئو أف نتصفح جممة مف المؤلفات والدراسات المسانية أدلى 

مؤلفوىا منذ منتصؼ األربعينات مف القرف العشريف وفييا بدأ االتصاؿ والتعرؼ عمى  بيا
مناىج النظر المساني الغربي الحديث وظيور أثر ىذا عمى الدراسات العربية مما أسيـ في 

، أما تحديد لحظة النشأة _ إف صح )1(بروز وجيات نظر لسانيو أثمرت خطابا لسانيا عربيا
يتعمؽ بالدرس المساني العربي الحديث؛ فإف ىذا يرتبط برصد ظروفيا التعبير _ فيما 

ومالبساتيا؛ مف حيث ارتباطيا ضرورة بالمناخ العاـ الذي سيطر عمى الفكر العربي الحديث 
ابتداء بما عرؼ بعصر النيضة العربية الذي تولد مف ظروؼ التدخؿ االستعماري في البالد 

كويف الفكر العربي الحديث مما أوجد نموذجيف حضارييف العربية؛ فشكؿ منعطفا حاسما في ت
 ىما:

، محاوال ربط ة األمة التي يجب أف يحافظ عمييايعتمد الماضي باعتباره ىوي :النموذج األول
عادة إنتاجو بصيغتو القديمة نفسيا أو بصيغة معدلة تعديال جزئيا.  كؿ جديد يظير بالتراث وا 

                                                 
 ُيْنَظر: نشأة الدرس المساني العربػي الحػديث دراسػة فػي النشػاط المسػاني العربػي، فاطمػة الياشػمي بكػوش، ((1

 .12ص
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لحاضر فسيتورد ويتبنى المناىج والرؤى الغريبة بكؿ يعمؿ عمى تمثيؿ ا :النموذج الثاني
 .)2(تفاصيميا بؿ قد نجد أنو يعمف القطيعة لمطرؼ األوؿ

جعؿ ىذاف النموذجاف المسانيات العربية الحديثة باعتبارىا جزءا مف النشاط الفكري  
تعيش حالة مف المخاض والمد والجزر بينيما مما أوجد عدًدا مف اإلشكاليات أبرزىا 

شكالية عالقة لسانيات التراث بالمسانيات إش كالية تضارب الرؤى بيف التراث والحداثة، وا 
الحديثة التي بدورىا أنتجت عدًدا مف المواقؼ المختمفة التي تـ تصنيفيا مف خالؿ اإلنتاج 
و رغـ تعدد ىذه التصنيفات إال أنيا ال تختمؼ كثيًرا في مضمونيا إذ تكاد تجمع أغمبيا 

 ابات المسانية العربية الجديدة ثالثة أصناؼ:عمى أف الكت
  كتابات لسانية تمييدية تعرؼ بالمسانيات واتجاىاتيا وأعالميا، تبنى أصحابيا

 النظريات المسانية الحديثة جممة وتفصياًل.  

  لسانيات تراثية تتخذ التراث المغوي العربي موضوًعا ليا وتعمؿ عمى إعادة
 التراث جممة وتفصياًل. قراءتو، تشبث أصحابو بمسانيات 

  لسانيات عربية تتخذ ظواىر مف المغة وتدرسيا، يقؼ أصحابيا مواقؼ
توفيقية تحاوؿ إذابة الفوارؽ بيف لسانيات التراث والمسانيات الحديثة ومد أواصر التالقي 
بينيما، ومف أبرزىا مشروع د. أحمد المتوكؿ الوظيفي الذي يرى أف المسانيات الحديثة ماىي 

                                                 
نشػػأة الػػدرس المسػػاني العربػػي الحػػديث و  ،4، ص فػػي المغػػة، المقدمػػة. تمػػاـ حسػػاف : منػػاىج البحػػثُيْنَظػػر ((2

 .14دراسة في النشاط المساني العربي، ص
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ت التراث؛ وبالتالي فإف الفكر المغوي العربي وظيفي في عمقو إال امتداد وتتطور عف لسانيا
 مما سيسيؿ إمكانية دمجو في نحو الخطاب الوظيفي. 

مف ىذه التصنيفات تصنيؼ أحمد المتوكؿ الذي يرتبط بتصنيؼ الكتابات المسانية العربية 
غمفاف  . وتصنيؼ مصطفى)3(إلى اتجاىات بالمنيج الذي يتعيف اتباعو في دراستو العربية

الذي وضح معايير تصنيؼ ىذه الكتابات المسانية وحددىا بحصره ليا في الغاية أو اليدؼ 
مف الدراسة ثـ موضوع ىذه الدراسة أىو تراثي أـ حديث أـ أنو مزيج مف االثنيف ثـ المنيج 

 .)4(المتبع في ىذه الدراسة

يبني لنفسو ىيكال  وسط ىذا التجاذب وتعدد المرجعيات حاوؿ الدرس المساني العربي أف
مستقال يصؼ مف خاللو المغة العربية معتمدا عمى كؿ األصوؿ النظرية مع مراعاة ما 
يتطمبو الواقع المغوي مف نظرات خاصة وىذا كاف مرتبطا بضرورة نقؿ المسانيات العربية مف 

ي سياقيا المعرفي إلى سياؽ العربية وبالتالي فال بد مف إعادة النظر في الموروث المغو 
العربي وىي مف أدؽ المياـ التي واجيت الدرس المساني مما جعؿ المسانيات العربية تمر 
بمرحمتيف أساسيتيف امتدت األولى مف صدور كتاب األصوات المغوية لمدكتور إبراىيـ أنيس 
في منتصؼ األربعينات إلى بدء عقد السبعينات عمى حيف أف المرحمة الثانية بدأت مع 

ف السبعينيات وال تزاؿ مستمرة حتى أيامنا ىذه والتي شيدت توسًعا مطرًدا السنوات األولى م

                                                 
 )مقاؿ(. 91ُيْنَظر: نحو قراءة جديدة لنظرية النظـ عند الجرجاني، أحمد المتوكؿ، ص ((3
األسس النظرية والمنيجية، مصطفى غمفاف، المصادر و ُيْنَظر: المسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في  ((4

 .91_90ص
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في الترجمة والتأليؼ والتطبيؽ والقبوؿ أيًضا مما يجعؿ الكثير مف المفاىيـ واألفكار التي 
طرحتيا تمؾ الكتب _كما يذكر د. محمد يونس في مقدمة كتابو مدخؿ إلى المسانيات إما 

ىو الحاؿ في الدراسات الداللية والبراغماتية أو تخمي عنيا تخميا عدلت تعديالت جوىرية كما 
 .)5(نيائًيا كموضوع نشأة المغة

 _ التداولية. (pragmatique)البراغماتية المطمب األول: 
  (pragmatique( في اإلنجميزية، وفي الفرنسية )pragmaticsظير المصطمح )

، )6(، ويعني الفعؿ والعمؿ( pragmaوىما مصطمحاف يرجعاف لألصؿ اليوناني القديـ ) 
ويرجع تاريخ المصطمح في العصر الحديث إلى القرف السابع عشر في مجاؿ الفمسفة 
التجريبية، واستخداـ الفيمسوؼ: )إيما نويؿ كانت( لو، الذي اىتـ بما يسمى فمسفة المتعالية 

عمى رصد العناصر المكونة لممعرفة ولمتمثيؿ اإلنسانييف، انطالًقا مف التي عمؿ مف خالليا 
تأسيس أفالطوف وأرسطو لجانب المغة والمنطؽ وآثار الخطاب عمى السامع حيث يرى 
أفالطوف أف الخطيب المصقع أو المتحدث البارع ىو مف يتمثؿ الحضور النقدي لممخاطب، 

ف تستر ذلؾ الحضور حوؿ حوار باطني،  وتبمور المصطمح في كنؼ ىذه الفمسفة في حتى وا 
  .)7(( في المصطمح الحديثpragmaticsالقرف العشريف، واستقر في المسػػاف عمى لفظ )

                                                 
 .6ص عمي،يونس محمد محمد دار الكتب الجديدة المتحدة،  ،مدخؿ إلى المسانياتُيْنَظر:  ((5
  .1/204ُيْنَظر: المعجـ الفمسفي، جميؿ صميبا،  ((6
، التداوليػة اليػـو 111ُيْنَظر: المعجـ الموحد لمصطمحات المسانيات، المنظمة العربية لمتربية والتعمػيـ، ص ((7

فيميػب ، التداوليػة مػف أوسػتف إلػى غوفمػاف، 28_27ص عمـ جديد فػي التواصػؿ، آف روبػوؿ وجػاؾ موشػالر،
 .22_20، صبالنشيو
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-1939وقد ظير الفكر البرغماتي بصورة عممية عمى يد: )تشارلز ساندرس بيرس
ويرجع نية، ـ( رائد عممي العالمات والبراغماتية المسانية، ونقمو إلى الدراسات المسا1914

لتراث الفمسفي تطوير البراغماتية واستقرارىا عمًما إلى ثالثة مف فالسفة المغة المنتميف إلى ا
(؛ GRICE، و) جرايس (SEARLE، و) سيرؿ (AUSTIN: )أوستف لجامعة أكسفورد ىـ

حيث انصب اىتماميـ عمى الوصوؿ إلى طريقة توصيؿ معنى المغة اإلنسانية الطبيعية مف 
غ مرسؿ رسالة إلى مستقبؿ يفسرىا وىذا مجاؿ البراغماتية وىو تفسير المغة حاؿ خالؿ إبال

استعماليا في الواقع العممي متجاوزة تفسيرىا في ذاتيا متبنية فكرة الفائدة المترتبة عمى اآلثار 
والنتائج ألية فكرة ما. إذ يقوـ جوىرىا عمى أف:" العقؿ ال يبمغ غايتو إال إذا قاد صاحبو إلى 

عمؿ الناجح؛ فالفكرة الصحيحة ىي الفكرة الناجحة، أي الفكرة التي تحققيا التجربة وال يقاس ال
ومف ىنا يكوف معيار صدؽ الفكرة أو الرأي ىو  .)8(صدؽ القضية إال بنتائجيا العممية

 النتيجة العممية التي ترتبت عمييا مف حيث كونيا مفيدة أو مضرة.  
بأثر التفاعؿ التخاطبي في موقؼ الخطاب، فإنو  يةالبراغمات وانطالًقا مف اعتناء

يستتبع ىذا التفاعؿ دراسة كؿ المعطيات المغوية والخطابية المتعمقة بالتمفظ وبخاصة 
المضاميف والمدلوالت التي يولدىا االستعماؿ في السياؽ، ودراسة المنجز ذاتو وكؿ ما يجعؿ 

أي الخطاب المستعمؿ في إطاره  الخطاب فاعاًل "ألف الخطاب نسيج مف المغة المنجزة
كما يستتبع ذلؾ أيًضا ، )9(.. وليس بمعزؿ عنو ألف المغة ال تؤدي وظائفيا إال فيو".التواصمي

                                                 
  .1/203المعجـ الفمسفي،  ((8
 .24عبداليادي بف ظافر الشيري، صمقاربة لغوية تداولية،  استراتيجيات الخطاب، ((9
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دراسة الفاعؿ الذي يقدـ نفسو مف خالؿ خطابو وُيَعدُّ مسئوال عف مجموعة مف العمميات 
 اإلجرائية عمى مدار النص. 

لساني يدرس عالقة النشاط المغوي بمستعمميو وبتعبير آخر فإف البراغماتية "مذىب 
وطرؽ وكيفيات استخداـ العالمات المغوية بنجاح والسياقات والطبقات المقامية المختمفة التي 
ينجز ضمنيا الخطاب والبحث عف العوامؿ التي تجعؿ مف الخطاب رسالة تواصمية واضحة 

 .)10(عية"وناجحة والبحث في أسباب الفشؿ في التواصؿ بالمغات الطبي
انبثقت البرغماتية مف عدة ينابيع معرفية _ إذ لكؿ مفيوـ مف مفاىيميو الكبرى حقؿ  

معرفي انبثؽ منو_ فتعد الفمسفة التحميمية التي أتى بيا أوستف وتمميذه سيرؿ التي ُتعنى بالمغة 
تدعو إلى ىي الينبوع المعرفي األوؿ لممفيوـ تداولي األفعاؿ الكالمية فقد كانت ىذه الفمسفة 

أف مياـ الفمسفة ىي البحث في المغة، بؿ يعتبر فالسفة التحميؿ ىذا المبدأ المنيجي عالمة 
قوة لمنيجيـ. كما تعد فمسفة بوؿ غرايس في مبدأ التعاوف ومسمماتو الحوارية مرجعية معرفية 
لمفيوـ المحادثة في التداولية. أما نظرية المالئمة فقد ولدت مف رحـ عمـ النفس 

 .)11(عرفيالم
 كما أف لمبراغماتية عالقة وطيدة بعدد مف العمـو مف أىميا: 

   المسانيات االجتماعية حيث أف المسانيات االجتماعية تأخذ بعيف االعتبار حالة المتكمـ
كمعطى اجتماعي مف حيث أصمو الساللي ووضعو االجتماعي ومستواه المعيشي والثقافي 

                                                 
 .5، مقدمة الكتاب، صمسعود صحراويُيْنَظر: التداولية عند عمماء العرب،  ((10
 .   17ُيْنَظر: المرجع السابؽ، ص ((11
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ستعمميا انطالًقا مف مجموع القواعد التي تضبطيا، وىذا وربط ىذه الحالة بنوع المغة التي ي
ببياف أثر العالقات االجتماعية بيف المشاركيف في ما تشاركو فيو التداولية التي تيتـ أيًضا 

 .الحديث وموضوعو، وأثر السياؽ غير المغوي في اختيار السمات المغوية وتنوعاتيا
  تؤثر في أدائيـ مثؿ:  ات المشاركيف التيعمـ المغة النفسي حيث يشاركيا االىتماـ بقدر

وتحميؿ الخطاب ويشتركاف في االىتماـ أساسا بتحميؿ الحوار،  ،الشخصيةاالنتباه والذاكرة و 
المغوية كالطريقة التي توزع بيا المعمومات في اف عددا مف المفيومات الفمسفية و ويقتسم

 والمبادئ الحوارية.  ،والعناصر اإلشارية ،جمؿ أو نصوص
  عمـ الداللة الذي يشاركيا دراسة المعنى المرتكز عمى سياؽ الحاؿ وأدوات الربط في المغة

التي يستخدميا التداوليوف في توضيح العالقات بيف األحداث المغوية وتنتج مف خالليا 
  .)13(وغيرىا مف العمـو كثير .)12(منطوًقا لغويِّا

اغماتية( التداولية عمى ساحة وليذا السبب االنفتاحي فقد سيطرت المسانيات )البر 
الدراسات التداولية امتداد واستكماؿ لجيود الدراسات المسانية بعد التيار البنيوي والتوليدي، ف

المدرسة الوظيفية، وأف ىذه الدراسات تأتي نتيجة طبيعية لشعور الميتميف بيا بإخفاؽ 
الذي قصر اىتمامو عمى  النموذج التقميدي لمتخاطب في تقديـ تفسير ناجح لعممية التخاطب

العناصر والبنى المغوية التي ينطقيا المتكمـ في عزلة عف السياقات الفعمية التي تستخدـ فييا 
                                                 

 ،س المسانيةالمدار و ، 162ينظر: الكممة دراسة لغوية معجمية، دار المعرفة الجامعية، حممي خميؿ، ص ((12
     .182،59نعماف أبوقرة، ص

 ومػػػا 12محمػػػد محمػػػود السػػػيد أبػػػو حسػػػيف، صالحػػػديث، ينظػػػر: الػػػدرس التػػػداولي فػػػي ضػػػوء عمػػػـ المغػػػة  (13)
 بعدىا.   
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التداولية ال تنتمي إلى أي مف مستويات الدرس المغوي صوتيا كاف أـ  المغة؛ وليذا فإف
عمى القواعد  صرفيا أـ نحويا أـ دالليا لذلؾ، وال عالقة لألخطاء التداولية بالخروج

 ؛وىي أيًضا ليست مستوى يضاؼ إلى ىذه المستويات ،الفونولوجية أو النحوية أو الداللية
ولو أنماطو التجريدية ووحداتو  ،ألف كال منيا يختص بجانب محدد مف جوانب المغة

بؿ مف  ،أما التداولية فيي ال تقتصر عمى دراسة جانب محدد مف جوانب المغة ،التحميمية
  .ف تستوعبيا جميعاالممكف أ

 ( إذpragmatique)ويعد مصطمح التداولية ىو الترجمة األكثر انتشاًرا لمصطمح 
تعددت الترجمات لو، فُوِجَدت ترجمة المصطمح بالتداولية عند عدد ممف اشتغؿ في ىذا 

 ـ(2000عبدالقادر قنيني ) ،)14(ـ(1986المجاؿ مف عمماء العربية منيـ: سعيد عموش )

، )17(ـ(2007منذر عياشي  ،)16(ـ(2003سيؼ الديف دغفوس ومحمد الشيباني ) ،)15(
، في )20(ـ(2010قصي العتابي) ،)19(ـ( 2009خالد سير ) ،)18(ـ(2007صابر الحباشة )

                                                 
     .4ص ،ُيْنَظر: المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو ((14
 ومػػػا 225ُيْنَظػػػر: الػػػنص والسػػػياؽ، استقصػػػاء البحػػػث فػػػي الخطػػػاب الػػػداللي والتػػػداولي، فػػػاف دايػػػؾ، ص ((15

     بعدىا.
    بعدىا. وما 27ُيْنَظر: التداولية اليـو عمـ جديد في التواصؿ، ص ((16
 .233ص القاموس الموسوعي الجديد لعمـو المساف، أوزوالد ديكرو وجاف ماري سشايفر،ُيْنَظر:  ((17
 .17التداولية مف أوستف إلى غوفماف، صُيْنَظر:  ((18
 .  7التداولية والسرد، جوف. ؾ آدمز، صُيْنَظر:  ((19
     .20ص، جورج يوؿ ،ُيْنَظر: التداولية ((20
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، )21(ـ( وجعمو مرادفا لمسيميائيات1982حيف ُتْرجمت عند محمد عمي الخولي بعمـ الرموز )
، وُتْرجـ عند كؿ )22(ـ المصطمحات باسـ الذريعياتوصنفو عبدالقادر الفاسي الفيري في معج

 واحتفظ عند كؿ مف:، )23(ـ( بالذرائعية الجديدة1995مف ميجاف الرويمي وسعيد البازعي )
بممفوظو  )26(ومحمود عكاشة )25(ـ(2003سعيد بحيري )، و )24( ـ(1998محمود فراج )

، ومسعود صحراوي )27(الغربي البراجماتية، ويرى محمد محمد يونس عمي ترجمتيا بالتخاطب
، وغير ذلؾ كثير حتى كاد األمر أف يوصؼ بالفوضى )28(ترجمتيا بعمـ االستعماؿ

المصطمحية؛ فقد تجاوز أمر تعدد الترجمات عند بعض البحاث مجرد االختالؼ في ترجمة 
اط اختالؼ واتفاؽ فيما بييا نتيجة تعدد المنطمقات واختالفيا في المصطمح إلى إظيار نق

الدراسة التداولية مما أحدث نوًعا مف التداخؿ بيف حقوليا وحقوؿ أخرى، وىذا ما أدى إلى 
 اختالؼ التسميات وتنوعيا خاصة عند ترجمتيا إلى المغة العربية. 

                                                 
    .222ُيْنَظر: معجـ عمـ المغة النظري، محمد عمي الخولي، ص ((21
    .552ص ُيْنَظر: المصطمح المساني، عبدالقادر الفاسي الفيري، ((22
   . 89ُيْنَظر: دليؿ الناقد األدبي، ميجاف الرويمي وسعيد البازعي، ص ((23
    .125ُيْنَظر: معرفة المغة، يوؿ، ص ((24
    .422ص ُيْنَظر: مدخؿ إلى عمـ النص، زتسيسالؼ واورزنياؾ، ((25
 3ص محمػػود عكاشػػة ،ئوالنشػػأة والمبػػاددراسػػة المفػػاىيـ ، جماتيػػة المسػػانية)التداولية(االنظريػػة البر  ُيْنَظػػر: ((26
 بعدىا.   وما
 .103مدخؿ إلى المسانيات، محمد محمد يونس عمي، ىامش ص ((27
 .16التداولية عند العرب، ص ((28
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ح في األذىاف مف جية، وأرجع بعض الدارسيف ىذا الخمط إلى عدـ استقرار المصطم
وتبايف الفيـ لو مف جية أخرى نتيجة االتجاىات العممية المختمفة، وتعدد القراءات لنصوص 
بيرس عف مفيومو لمتداولية؛ فمف يرى أنيا نظرية في المعرفة الىتماميا بالواقع، ومف يرجعيا 

التداولية ألنو  إلى أصؿ ميتافيزيقي؛ ونتيجة ىذا فقد اقترح بعض البحاث أف يعتمد مصطمح
 .)29(األنسب واألشير تداواًل وُيَتَخمَّص مف غيره مف المصطمحات 

ويرجع محمد محمد يونس عمي ىذا الخمط إلى توىـ الباحثيف أف مصطمحي 
(pragmatics ( و )pragmatism شيء واحد؛ والواقع أف المصطمح األوؿ يطمؽ عمى )

مية لمكالـ، وىو ما يتفؽ مع معناىا الحرفي الدراسات التي تعنى بالمعنى في السياقات الفع
( فيي مدرسة فمسفية ظيرت في أمريكا تذىب pragmatismوىو عمـ االستعماؿ،... أما ) 

 .  )30(إلى أف الفكرة النظرية ال تجدي نفًعا مالـ تكف ليا تطبيقات عممية"
منيـ: طو أما استقرار التداولية مصطمًحا معتمًدا فقد ظير عند عدد مف البحاث 

ـ(؛ حيث ُيَعدُّ أوؿ المؤسسيف العرب لمدرس التداولي في العصر الحديث 1970عبدالرحمف )
، ود. عبداليادي بف ظافر )32(ـ(1985، ود. أحمد المتوكؿ ))31(مف خالؿ عدد مف المؤلفات

                                                 
المصػػػػطمحات األدبيػػػػة الحديثػػػػة، محمػػػػد عنػػػػاني، و ، 17التداوليػػػػة مػػػػف أوسػػػػتف إلػػػػى غوفمػػػػاف، ص ُيْنَظػػػػر: ((29
 .  76ص
 .103ىامش ص ،مدخؿ إلى المسانيات ((30
    . 148ُيْنَظر: في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ، ص ((31
 .5ص ائؼ التداولية في المغة العربية،ُيْنَظر: الوظ ((32
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، ود. محمود أحمد نحمة )34(ـ(2005مسعود صحراوي ) ، ود.)33(ـ(2004الشيري )
عتماد ىذا المصطمح ناتج عف العالقة بيف التداولية المفيـو وبيف ، ولعؿ ا )35( ـ(2006)

الجذر المغوي في العربية )دوؿ( الذي يتناوؿ معاني المداولة والتحوؿ والتناقؿ والتفاعؿ مما 
يستدعي وجود أكثر مف حاؿ يتـ االنتقاؿ بينيا؛ وجميع ىذه المعاني تسعى التداولية إلى 

، جاء في معاجـ المغة: " داؿ يدوؿ دالة، ودواًل إذا )36(تعماليااستكشافيا في نظاـ المغة واس
..، واالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ، ودالت األياـ أي دارت، وتداولتو األيدي أخذتو .صار شيرة

ىذه مرة وىذه مرة، ويقاؿ: تداولنا العمؿ واألمر بيننا بمعنى تعاورناه فعمؿ ىذا مرة وىذا 
مف حاؿ إلى أخرى بتحوؿ المغة مف حاؿ إلى حاؿ بيف المتكمـ  ؛ والتداولية االنتقاؿ)37(مرة"

 والمخاطب؛ فمدارىا مقاصد وغايات المتكمميف.
ومع ذلؾ فقد تعرض ىذا المصطمح لمنقد مف نواٍح عدة، حيث شكؾ د. عبد المالؾ 
مرتاض في مالئمة المصدر)تداولية( مصطمح األجنبي، ويقترح أف يكوف التداوؿ دوف الياء 

( بصيغة pragmatism( و ) pragmaticsة كي ال يتـ ترجمة المصطمحيف: )الصناعي
واحدة فيكوف التداوؿ لمداللة عمى األوؿ؛ أي تداوؿ المغة، وتكوف التداولية لمداللة عمى 

                                                 
   .21، صقاربة لغوية تداوليةُيْنَظر: استراتيجيات الخطاب، م ((33
 وما بعدىا.  15ص ُيْنَظر: التداولية عند العمماء العرب، ((34
  .9آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، صُيْنَظر:  ((35
 .161نعماف أبو قرة، ص -المسانيات اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة،  ((36
    .مادة دوؿابف منظور، لساف العرب،  ُيْنَظر: ((37
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المفيوـ الثاني المرتبط بالنزعة المذىبية الفمسفية القائمة عمى النفعية، وبذلؾ نضمف سالمة 
 . )38(وصؼ المعاني المتقاربة، وتقبؿ المصطمحات بالدقة الالزمةاالستخداـ العربي في 

يعترض محمد محمد يونس عمي عمى مصطمح التداولية بأنو "لـ  ومف جية أخرى
يعرؼ ارتباطو تاريخيِّا بالكالـ أو المغة بؿ ارتبط عادة بالنقد أو الغنيمة، وقد استخدـ في 

 .)39(الحكـ أي التشاور فيو" العصر الحديث في معاني أخرىا منيا التداوؿ في
 :المطمب الثاني: التخاطب والتداولية ودواعي التحول

ظير الدرس التداولي جمًيا في كثير مف األساليب المغوية في عدد مف العموـ العربية 
عند نخبة مف العمماء عمى رأسيـ الجاحظ وأبو ىالؿ العسكري وابف قتيبة وحاـز القرطاجني 

حيث ركزوا عمى المرسؿ والمتمقي والرسالة وعممية التأثير والسكاكي والجرجاني وغيرىـ؛ 
ونوايا المتكمـ والفائدة مف الكالـ واإلفياـ؛ وىذا جوىر النظرية التداولية؛ والتأثر والقصد 

حتى أف بعض البحاث عدَّ التداولية الحديثة ُبْعًدا فتناُوُؿ عممية التواصؿ أو االتصاؿ قديـ؛ 
جاحظًيا في أساسو؛ الىتماـ الجاحظ وتركيزه عمى ىذا المستوى في كتابو البياف والتبييف، 

 . )40(التأثير في المتمقي واالقناع والتي سميت عنده بنظرية التأثير والمقاـوعمى عممية 
وال ُيعد مف المبالغة إذا قيؿ بأف لعمماء العربية حؽ الريادة والسبؽ في مجاؿ 
الدراسات التداولية؛ فجميع ما يرتبط بالتواصؿ المغوي مف االىتماـ بالسامع واعتبار 

                                                 
 )مقاؿ(. 67-66تداولية المغة بيف الداللية والسياؽ، عبدالممؾ مرتاض، ص ُيْنَظر: ((38
 .103المسانيات، ىامش صمدخؿ إلى  ((39
 .293ُيْنَظر: البالغة العربية أصوليا وامتداداتيا، محمد العمري، ص ((40
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نتاجو، واإللماـ بالعناصر الفاعمة في المخاطب، وبياف دور المتكمـ في ص ياغة الخطاب وا 
اإلبالغ، ومعيار الصدؽ والكذب في األساليب والمطابقة مع الواقع وعدمو؛ جميع ذلؾ مما 

ف  كاف تناوليـ لجميع ىذه المباحث اىتـ بو عمماء العربية ُيَعد مف مبادئ التداولية الحديثة، وا 
باشرة عف الرسالة، والشروط التي تجعؿ الخطاب ذو طابع معياري ييتـ باألثر الناتج م

وبعبارة أخرى فإف التداولية حيف تعني دراسة المغة في مجاؿ  االستعماؿ ىي ، )41(ناجحاً 
مرادؼ لمبالغة العربية التي تعني فف القوؿ؛ والقوؿ ىو األداء الفعمي لمغة وىذا األداء مرتبط 

مو؛ وبالتالي عالقتو بموقؼ المخاطب، باالستخداـ الشخصي لمغة، وأثر المتكمـ عمى كال
وما نظرية المقاـ التي اكتممت أطرىا في البالغة وىو ذات المجاؿ الذي تتناولو التداولية، 

العربية إال مثاؿ ألىـ مبادئ التداولية، حيث لـ ينصب الوصؼ المغوي عمى الجممة المجردة 
بيف خصائص الجمؿ الصورية مف مقامات انجازىا؛ بؿ تـ الربط بيف المقاـ والمقاؿ، و 

وخصائصيا التداولية؛ فمكؿ مقاـ مقاؿ، والكالـ يختمؼ مف شخص آلخر، بؿ يختمؼ 
لمشخص نفسو إذا تغير حالو وحاؿ مف يتمقى منو الكالـ. ويربط صالح فضؿ بيف مقتضى 
 الحاؿ والتداولية بقولو:" ويأتي مفيوـ التداولية ىذا ليغطي بطريقة منيجية منظمة المساحة
التي كاف يشار إلييا في البالغة القديمة بعبارة مقتضى الحاؿ، وىي التي انتجت المقولة 

، فقد عَرؼ عمماء البالغة مصطمح الحاؿ، )42(المشيورة في البالغة العربية لكؿ مقاـ مقاؿ"

                                                 
   )مقاؿ(. 30المغة دالالتيا، تقريب تداولي لممصطمح البالغي، محمد سويرتي، ص ُيْنَظر: ((41
 .  26بالغة وعمـ النص، أدبيات، محمود مكي عمي، ص ُيْنَظر:  ((42
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ومقتضى الحاؿ، وجعموه األس األىـ في اكتماؿ البالغة التي تعني مطابقة الكالـ لمقتضى 
 الحاؿ. 

قد ظير اعتماد السكاكي في كتاب مفتاح العموـ عمى االىتماـ بالخصائص و 
والربط بيف الصياغة المغوية ومقاماتيا  التداولية تأويمًيا؛ مطابقة المقاؿ لمقتضى الحاؿ

اإلنجازية، إذ أدرؾ السكاكي أف أنماط االستخداـ المغوي وأشكالو، تختمؼ وتتنّوع بحسب 
ت ىذا االتصاؿ، كما عني الّسكاكي بتوصيؼ عناصر العممية العالقات االتصالية ومقتضيا

التواصمية، فالتفت إلى كّؿ ما يحيط بيا مف سياؽ لغوي، ومقاـ تخاطبي، بما يضّمو مف 
ظروؼ وأحواؿ، وخطاب، وقد وازف أحمد المتوكؿ بيف مفيوـ الطمب عند السكاكي وقواعد 

 . )43(الخطاب عند جرايس
اضحة إلى فكرة القصد الذي ىو جوىر تحقؽ التواصؿ، كما يالحظ الدارس إشارات و 

جوىر فمسفة التداولية التي تقوـ عمى التشديد عمى سمة القصدية  والمرادية في الخطاب، و 
وىو ما يؤوؿ إلى القوؿ بأف التفاىـ الناجح ال يحدث إال إذا أدرؾ المخاَطب مراد المخاِطب، 

ف الخفاجي حيث ال يعتبراف الكالـ الذي ال عند كؿ مف حاـز القرطاجني وابف سنانجد ىذا 
يدؿ عمى معنى كالما، مما يكسب الكالـ وظيفة نفعية، وكذلؾ األمر عند ابف قتيبة بإشارات 

                                                 
اقتراحػػات مػػف الفكػػر المغػػوي العربػػي القػػديـ لوصػػؼ ظػػاىرة االسػػتمزاـ التخػػاطبي، البحػػث المسػػاني  ُيْنَظػػر: (43)

 ـ.1981ماي  ،والسيميائي، منشورات كمية اآلداب والعمـو االنسانية بالرباط،
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إلى أىمية تييئة المخاطب نفسيِّا ليتقبؿ ما يقصده الخطاب واالنفعاؿ بو انفعااًل ظاىًرا؛ ليضع 
 .)44(أىـ ُأّسٍ في قضية التواصؿ المغوي

كثير مف البحاث منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: محمد محمد يونس  ويرجع 
يرجعوف ، )48(ثروت مرسي، و )47(، ومنصؼ دقاشي)46(، وعبدالرحمف الحاج صالح)45(عمي

فضؿ السبؽ في إبراز المفاىيـ التداولية إلى الدراسات األصولية وذلؾ الىتماميا بدراسة 
بؿ إف دراسة المعنى عند األصولييف ُتَعدُّ إسياًما حقيقيِّا في الدرس مقاصد الخطاب الشرعي، 

المساني؛ باتخاذىا منيًجا عمميِّا تجريديِّا أكثر دقة وموضوعية عما كنت عميو عند غيرىـ،  
فاألصوليوف الفقياء ليـ الفضؿ في العناية بأطراؼ العممية التخاطبية أكثر مف عناية 

ييف، وذلؾ باىتماميـ بأطراؼ الحكـ الشرعي، وضبط مقاصد المغوييف والنحاة والبالغ
الخطاب، مع المراعاة لحاؿ المخاطب ومراعاة سياؽ الموقؼ الذي قيؿ فيو والقصد منو، لكي 
ال يتأوؿ تأويال بعيًدا عف المقاصد الكبرى لمشريعة. وعميو اىتـ األصوليوف بالجوانب 

حركة المفيوـ وحمؿ المتمقيف وعصـ مجانبة  المقاصدية والمغوية والسياقية، مف أجؿ تحديد
فالمطموب أف يتوارد اإلفياـ والفيـ عمى نص واحد يكوف مقصود الشرع، وال يكوف  .المراد

                                                 
 )مقاؿ(. 26-25صُيْنَظر: نظرية المقاصد بيف حاـز ونظرية األفعاؿ المغوية المعاصرة، محمد أديواف،  ((44
محمػػد محمػػد دراسػػة لسػػانية لمنػػاىج عممػػاء األصػػوؿ فػػي فيػػـ الػػنص،  عمػػـ التخاطػػب اإلسػػالمي،ُيْنَظػػر:  ((45

 .يونس عمي
 الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع واالستعماؿ في العربية، عبدالرحمف الحاج صالح.ُيْنَظر:  ((46
 عمـ التخاطب في مناظرات ابف تيمية، منصؼ دقاشي.ُيْنَظر:  ((47
 ، ثروت مرسي.في التداوليات االستداللية: قراءة تأصيمية في المفاىيـ والسيرورات التأويمية ُيْنَظر: ((48
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ىذا إال بتحديد المفاىيـ التي تضبط حركة المعنى نحو المقصود المرجح، لذلؾ اتجيت 
ظيروا تأثيراتيا في بياف المراد أبحاثيـ في البداية إلى المسائؿ المغوية، فحددوا مساراتيا وأ

وفؽ العربية وأفانينيا، وجيودىـ " جديرة بأف تصاغ صوًغا عمميِّا حديثًا يجاري وربما ينافس 
أحدث النظريات المسانية الغربية الحديثة. ومف يقارف بيف نظريات األصولييف الثاقبة في 

 .)49(المغة والتخاطب ليجد ما يبرىف عمى إمكاف ذلؾ"
كثير مف اإلشارات البارزة في كتب التراث والتي الحظيا فالسفة وكتاب  وغير ذلؾ

الغرب أنفسيـ وأشادوا بيا، ومف ذلؾ اعتراؼ أرسطو في الفصؿ السابع مف الكتاب الثاني 
لخطابة أرسطو الذي ُعْنِوَف بمالئمة األسموب، وأضاؼ إليو ما يسميو عمماء البالغة مطابقة 

ؼ فيو أف لمعرب الفضؿ في دقة المصطمحات التي وضعوىا الكالـ لمقتضى الحاؿ؛ اعتر 
 .)50(وكذلؾ اختيار الشواىد مف كالميـ

إف مثؿ ىذا العرض ليس مف تأصياًل لممفاىيـ المعروضة في المسانيات الحديثة 
بقدر ما ىو عمؿ ضروري لبياف االمتدادات المعرفية لممنجز العربي، واستكشاؼ الفضاء 

ار المسانية في الفكر العربي، وىذا ما يظير لمقارئ حيف يتصفح العربي لممفاىيـ واألفك
مجيودات محمد محمد يونس عمى في المسانيات؛ فأولى أصولو المعرفية التي يعتمد عمييا 

عادة بنائو وتشييد فمسفة جديدة تختمؼ ىي التراث ، وتفعيؿ مستوى قراءة التراث وتفكيكو وا 
 إذ يصرح بأنو يعمؿ مف أجؿ تكويفمف جية أخرى، عف القوالب الغربية مف جية وتناظرىا 

                                                 
 .14-13عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((49
 .238ىامش ص ُيْنَظر: عالـ المغة عبد القاىر الجرجاني، البدراوي زىراف، ((50
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بستمولوجيا، عمى الرغـ مف تنوع مصادرىا التاريخية،  "أصوؿ نظرية متناسقة أنطولوجيا، وا 
، ويقصد بذلؾ وضع األسس العربية لما أسماه بعمـ التخاطب اإلسالمي، ثـ )51(والجغرافية"

 ث مف عمـ قديـ أصيؿ، في سبيؿ بناءُيْرِجع تماسكو الفمسفي والمنطقي إلى توليد عمـ حدي
تخاطب حديث يستمد جذوره وأصولو مف التراث العربي االسالمي، وطرح آراء السمؼ مف 

المدارس المسانية وىي المدرسة  عمماء التراث عمى نحو تبدو فيو منافسة حقيقية ألحدث
 .)52(البراغماتية

بالتيديد الذي تشعر بو الذات إف االرتباط بالتراث والعودة إليو يأتي نتيجة الوعي 
العربية وسط التيارات الفكرية العارمة؛ مما يجعميا تتممس في تراثيا القوة والمناعة والمالذ 
اآلمف. ومف يعود إلى تراٍث غير تراثو فكأنو يحاوؿ استبداؿ ثوابتو بثوابت غيره، بدعوى 

عادة تأسيسو، الموضوعية والعممية والعقالنية، فالقوة ال تكوف إال مف خالؿ  استنطاؽ التراث وا 
مما سيعيننا عمى "تقديـ نيج جديد في التعامؿ مع التراث تصغي فيو آذاف المسانييف إلى ما 
قدمو عمماء العرب مف تبصرات وآراء ثاقبة في عصر كاف يسود فيو الفكر عمى العاطفة 

 .)53(بالقديـ العتيؽ" وينزع فيو العالـ إلى تقديـ الجديد المفيد بدال مف االكتفاء بالتغني
( pragmaticيفضؿ د. محمد محمد يونس ترجمة المصطمح ) ومف ىذا المنطمؽ 

 بالتخاطب، ويؤصؿ ليذه الترجمة تراثيِّا بربط محتواه بالمكوف المعرفي العربي:

                                                 
 .6عمي، صمقدمة في عممي الداللة والتخاطب، محمد محمد يونس  ((51
 .7ص مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، ((52
 المرجع نفسو.  ((53
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  يرى أنو يتفؽ تماما مع مباحث االستعماؿ المقابمة لما يعرؼ بالوضع عند عمماء أصوؿ
العرب القدماء. وعمى الرغـ مف أف االستعماؿ في التراث العربي  الفقو، والبالغييف

 Pragmaties واإلسالمي لـ يصبح عمما لغويا مستقال كما حدث لموضع، فإف تسمية
 .)54(بعمـ االستعماؿ قد تكوف أفضؿ مف غيرىا مما ذكر

( بعمـ التخاطب كوف معناه الحرفي كما يذكر المسانيوف pragmaticمما سوغ ترجمة )
  the study of use.ؿدراسة االستعما

)55( 
 56(إف ترجمتو بالتخاطب تراعي ماصدؽ المفظ ال مفيومو بالمعنى المنطقي لممصطمحيف(. 

والماصدؽ يطمؽ في مبادئ التصورات عمى حقيقة الشيء الذي تنتزع منو الصورة الذىنية 
والصورة الذىنية، أما أي ما ينتزع منو مفيوـ الشيء وبالتالي ما ينطبؽ عميو المفيوـ 
فكؿ اسـ أو حد إما  المفيوـ فيو الصورة الذىنية المأخوذة والمنتزعة مف حقائؽ األشياء،

ما أف يشير إلى صفة أو صفات يحتوييا  أف يشير إلى موضوع أو موضوعات معينة، وا 
ذلؾ الموضوع أو تمؾ الموضوعات. واألشياء أو الموضوعات التي يشير إلييا االسـ أو 

 . د تسمى بالماصدؽ. أما الصفات أو الكيفيات فتسمى بالمفيوـالح
وىناؾ عالقة عكسية بينيما فإذا ضاؽ المفيوـ اتسع الماصدؽ، وكمما اتسع المفيـو 
ضاؽ الماصدؽ، ورغـ ىذا فيما مكوناف أساسياف مف مكونات التصور، وقد ارتبط ىذا 

                                                 
 .6صمقدمة في عممي الداللة والتخاطب، ُيْنَظر:  ((54
 .8، وعمـ التخاطب اإلسالمي، ص5رجع نفسو، صالمُيْنَظر:  ((55
 .6المرجع نفسو، صُيْنَظر:  ((56
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ف المعنى والمسمى، حيث المعنى ىو بالفرؽ بي  carnapالتفريؽ عند الغربييف باسـ كارناب 
الطريقة التي يعبر بيا عف الشيء، والمسمى ىو الَعَمـ الذي يعبر عمى ذلؾ الشيء، وقد تولد 
مف ىذا التفريؽ ما سمي بالترادؼ اإلشاري أو الترادؼ في المسمى والذي يعني اتفاؽ المرجع 

 .  )57(في الداللة عميوالذي يشير إليو المفظ مع اختالؼ معاني األلفاظ المستخدمة 
والتخاطب مصطمح قديـ وجد في التراث العربي، وال تختمؼ داللتو كثيًرا عما ُيراُد بو 
في فكر محمد محمد يونس عمي؛ حيث كاف لنحاة العرب مجموعة مف األلفاظ الخاصة 
يستعممونيا لمداللة عمى المتخاطبيف وما يقوماف بو مف أفعاؿ في التخاطب، ثـ ما يخص 

ئؿ التخاطب وأكثر ىذه األلفاظ تردًدا عندىـ: الكالـ، المتكمـ، المخاطب، الحديث، وجعموا دال
عالمات ألفراد عمميو التخاطب ُعِرفت في العربية بالضمائر، جاء في المغني: " المخاطبة 
مفاعمة وال تستعمؿ إال بيف متخاطبيف يصح كؿ واحد منيما أف يخاطب ابتداًء، وأف يجيب 

 .)58(طابو"صاحبو عف خ
ذكر عبدالرحمف الحاج صالح بعد حديثو عف مصطمح الوضع مستدال بما جاء عند 

(: وبقي ىذا المفظ في االستعماؿ بمعناه العاـ 436أبي الحسيف بف الطيب )توفي في 
والخاص حتى في زماف أبي الحسيف إذ قاؿ عف الحقيقة في مقابؿ المجاز: ما وضعت لو 

                                                 
 ، 65ص  عمي عبد المعطي محمدمقدمات في الفمسفة،  ،ُيْنَظر: ((57
58)) 7/29. 
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اطب بو وسارت عمى أقالـ األصولييف بيذا الشكؿ: اصطالح في االصطالح الذي وقع التخ
 .)59(التخاطب

 المطمب الثالث: التخاطب اإلسالمي رؤية وتأسيس
بفكٍر نيٍِّر ناقٍد، وعقؿ متفتٍح، وقراءٍة كاشفٍة فاحصٍة يعمف د. محمد محمد يونس عمي 

ىذا يسير عف تأسيس عمـ جديد أطمؽ عميو )عمـ التخاطب اإلسالمي(، وىو في تأسيسو 
 :)60(عمى أصوؿ عديدة مف أبرزىا

  يستمد مادتو مف التبصرات العممية التي خمفيا األصوليوف في مجاالت المغة وتحميؿ
 .الخطاب والنص والفمسفة، والمنطؽ

  يربط عمـ التخاطب بمباحث االستعماؿ مف مباحث عمـ األصوؿ اإلسالمي؛ حيث
تماما، وىو عمـ فرعي مف عمـ  يقصد بيا ما يدخؿ في إطار المباحث التخاطبية

 واسع يعرؼ عربيِّا باسـ عمـ األصوؿ.
  يناقش مناىج عمماء األصوؿ التخاطبية وفًقا لمنظريات المسانية باستثمار النظريات

 البراغماتية الحديثة التي تعنى بمسائؿ المغة والتخاطب.
 التي تنبثؽ عنيا  يقرأ قراءة معمقة ودقيقة لألصوؿ الفمسفية الوجودية منيا والمعرفية

 النظريات المغوية لألصولييف. 

                                                 
 .31ص، عبدالرحمف الحاج صالحالخطاب والتخاطب في نظرية الوضع واالستعماؿ العربية،  : ُيْنَظر ((59
 .15مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، ص، و 7ص ُيْنَظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ((60
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  ،يصوغ األصوؿ والنظريات المغوية التي تبعثرت أجزاؤىا وفروعيا في كتب األصوؿ
وغاب عنيا السياؽ النظري الشمولي، واإلطار العاـ الذي يوجو ويفسر تمؾ األجزاء 

 والفروع.
ىو تأسيس مستقؿ لدرس وىو في ىذا الجيد يتخطى أف يكوف مجرد قراءة لمتراث بؿ 

لساني عربي، وجدت مقدماتو في التراث المغوي العربي؛ فيكوف ىناؾ ربط بيف المقدمات 
والنتائج مما ال يتعارض مع سمات الممارسة العممية األكاديمية؛ وال يفوتو أف ُيَذكِّر أنو لـ 

مثاؿ في تراث يأِت بجديد في نيجو ىذا بتوليد عمـ فرعي مف عمـ واسع كعمـ األصوؿ فميذا 
 .)61(العربية ىو استقالؿ عمـ الوضع عف عمـ األصوؿ

 : )62(ويذكر فيما يذكر المعطيات والحيثيات التي تستدعي نشأة عمـ التخاطب اإلسالمي
  التراكـ العممي والمعرفي لما يتعمؽ بالمسائؿ المغوية والتخاطبية المبثوثة في كتب

 األصوؿ.
 ناجح وتحميؿ سميـ لمخطاب؛ مما يفتح الباب  عمومية الطرائؽ الموصمة إلى تخاطب

 لتعميمو عمى نصوص أخرى النصوص األصولية، ويوجد مساحات جديدة لمبحث.
  عدـ وجود مجاؿ مستقؿ في العموـ العربية ليذا البحث؛ بؿ ىناؾ فوضى في مجاؿ

 تحميؿ الخطاب.

                                                 
 .8ص ُيْنَظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ((61
 .9ص ،المرجع نفسوُيْنَظر:  ((62
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يؼ لبنة وىو بيذا يثير عددا مف القضايا في الفكر المساني العربي الحديث، ويض
لصرحو، ويحث عمى إعادة قراءة التراث قراءة فاحصة، مما  يجعؿ الباحث يستشعر "حثًا 
ُف صورة التراث  ضمنيِّا عمى الشروع في صوغ خطاب إسالمي عممي نيضوي راٍؽ ُيَحسِّ
اإلسالمي، ويظيره عمى حقيقتو الغراء الناصعة البياض؛ لينفض عنو غبار التشويو الذي 

 .)63(ائو وبعض أنصاره عمى رسمو وترسيخو في أذىاف الكثيريف"تكاثفت جيود أعد
وقد أظير محمد محمد يونس عمي نموذجيف تخاطبييف لمتخاطب النصي وضعيا  

عمماء األصولييف المسمميف السنة ىما أنموذج الجميور واألنموذج السمفي الذيف يفترضاف أف 
الرسائؿ وتفكيكيا، وىي بيذا تضحد التخاطب الناجح ال يمكف أف يتـ باالقتصار عمى تركيب 

األنموذج االستنتاجي الذي يقتضي أف التخاطب يتحقؽ باستخداـ دليؿ، وحممو عمى محمٍؿ 
 .  )64(ما

 :)65(ويذكر مقدمات ىذا العمـ لتكوف نافذة لكؿ مستكشؼ
  ،مسائمو كؿ العناصر التي تسيـ في إحداث التخاطب مف وضع، واستعماؿ، وقرائف

 المختمفة، والنظريات الداللية ذات الصمة باالستعماؿ والسياؽ.وأنواع الداللة 
 غايتو معرفة كيفية حصوؿ التفاىـ بيف المتخاطبيف. 

                                                 
 .13ص ،ُيْنَظر: عمـ التخاطب اإلسالمي ((63
 .294-293مرجع نفسو، صالُيْنَظر:  ((64
 .9-8ص ،المرجع نفسوُيْنَظر:  ((65
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  ،مبادؤه ىي قضايا المغة ذات الصمة بو والتي تبحث في فقو المغة، والصرؼ
والنحو، والبالغة، والمسانيات، وتحميؿ الخطاب والنص، وعمـ األصوؿ، وعمـ 

 الحديث، والمنطؽ، والفمسفة. التفسير، وعمـ
 .جوىر فمسفتو قائمة عمى التشديد عمى سمة القصدية والمرادية في الخطاب 

فيذا العمؿ الجبار يعد نقمة نيضوية تنتقؿ بالعقؿ العربي مف مصاؼ المستورديف 
لممعرفة مف الغرب إلى مصاؼ المصدريف، ومف دواعي إخالص بنائو وبياف استقالليتو 

ويضبط ذلؾ بالتفريؽ بينو وبيف بالعموـ األخرى التي يمكف أف يتداخؿ معيا، تحديد عالقتو 
عمـ الداللة الذي يدرس المعنى وفًقا لموضع فقط وبمعزؿ عف السياؽ والمقامات التخاطبية 
التي ييتـ بيا عمـ التخاطب، " وىو تفريؽ شبيو بتفريؽ عمماء أصوؿ الفقو المسمميف بيف عمـ 

كؿ مف الوضع والداللة يدرس المعنى بمعزؿ عف السياؽ وكؿ مف الوضع واالستعماؿ، ف
 . )66(االستعماؿ والتخاطب يدرس المغة في سياقاتيا الفعمية"

وىذا راجع ألف ميمة ىذا العمـ ىو دراسة المغة عند االستعماؿ في الطبقات المقامية 
نما  المختمفة، وىذه الدراسة ال تنحصر ضمف الكينونة المغوية بمعناىا البنيوي الضيؽ، وا 
تتجاوزىا إلى أحواؿ االستعماؿ في الطبقات المقامية المختمفة حسب أغراض المتكمميف 

بكؿ ما يعتري ىذه العالقة مف مالبسات وشروط وعالقة كٍؿ باآلخر وأحواؿ المخاطبيف، 
 مختمفة.

                                                 
 .14ة في عممي الداللة والتخاطب، صمقدم ((66
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وألف ىذا العمـ ُنِعَت باإلسالمي؛ فإف ىذا النعت يعطيو خصوصية فريدة، وُيوِجد لو 
مف ال ينسجـ معو؛ ممف يختمؼ منيجيـ في التعامؿ مع النص عما ىو موجود في 

نس عمي فذكرىـ، وذكر أسباب عدـ ارتياحيـ البراغماتية، وىذا ما تفطف لو محمد محمد يو 
لوالدة عمـ تخاطب إسالمي، بؿ يوجد منفًذا عقالنًيا لمتواصؿ معيـ، وىـ: البحاث الذيف 
يفضموف المنيج الباطني في تحميؿ النصوص؛ وسبب عدـ ارتياحيـ ىو تجاوزىـ لعنصر 

 .  )67(القصد أو المراد، وأىؿ التقميد الذيف يغمقوف باب االجتياد
وعميو فميس مف المبالغة يعد مصطمح التخاطب ناتج مف سياؽ ميتودلوجي 
 وابستمولوجي واضح. وأنو مبني عمى أسس استداللية منطمقة مف مقدمات واضحة وصريحة.
إف الموقؼ الوسطي الذي يسير عميو د. محمد محمد يونس الذي يعتمد االستفادة مف حداثة 

جتو أعماؿ النحاة والمغوييف مف نظريات ميمة في المسانيات الغربية مع استثمار ما أنت
معالجة ظواىر المغة العربية إف ىذا الموقؼ ليو مف أىـ المواقؼ التي تحتاجيا لبناء خطاب 
لساني يسيـ فعميِّا في معالجة المغة العربية وخدمة قضاياىا التركيبية والمعجمية والصوتية 

 ة التعسفية. والداللية دوف الوقوع في القراءات اإلسقاطي
مقاصد المتكمميف ال يمكف التوصؿ إلييا إال عف طريؽ انطالًقا مف أىمية السياؽ، وكوف 

معرفة السياقات التي قيؿ فييا الكالـ، ومعرفة المخاِطب والمخاَطب، وا عماؿ القدرات 
 االستنتاجية التي يمتمكيا المخاطب عند التعامؿ مع الكالـ.

 
                                                 

 .11-10ص ُيْنَظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ((67
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 ـ. 1977، 1الرباط، ع

  مجمة  ية المقاصد بيف حاـز ونظرية األفعاؿ المغوية المعاصرة، محمد أديواف،نظر
 ـ.1994، جانفي1الوصؿ، معيد المغة واألدب العربي، جامعة تممساف، ع
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 "سون  د ي  م  ح  م   ي لـ د.ح  م  ط  ص  م  ال   ار  ي  ت  االخ  و   Pragmatics ح  م  ط  ص  م  و   ة  ي  ل  او  د  "الت  
 (ة  ي  يم  م  ح  ت   ة  ي  ف  ص  و   ة  ي  ان  س  ل  ة   اس  ر  ) د  

 ري  غ  الص   الل   د  ب  ع   يم  اى  ر  ب  إ   د.                                                    
 وات  ر  ص  م   ة  ع  ام  ج   -اب  د  ال    ة  ي  م  ك                                                      

 مقدمة: ال
والحمد هلل والصالة والسالم عمى أشرف خمق هللا محمد بن عبدهللا وآلو وصحبو  ,بسم هللا     

 وبعد...: ,األطيار
واالختيار المصطمحي لـ  Pragmatics"التداولية ومصطمح فيذه ورقة بحثية بعنوان:       
العممية )الممارسة  تناولت البراغماتية  , )دراسة لسانية وصفية تحميمية( محمد يونس عمي" د.

المنطقة يم المغة من االستعمال البيئي )ففي قة( بشكل عام والمغوية بشكل خاص لمحقي
 .ومصطمحاً  السكانية المغوية( موضوعاً 

تجيب عن عدد من أسئمة التي ورقة الىذه ي ف واتبعتىو الذي  التحميميالمنيج الوصفي     
م الترجمة أم التعريب في صنع  المصطمح من مثل: ما البراغماتية المغوية بالضبط؟ أييما ُنقد ِّ
 كثرة المصطمحات لممفيوم الواحد؟ المصطمح؟ وىل من المفيد لمدرس المساني الحديث

حو د. محمد  ح ُمصطمحا دون آخر, وأين يقع مصطم ح عمم التخاطب الذي رشَّ وكيف ُنرش ِّ
  .يونس؟
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 30اتية في العربية )أكثر من الورقة أنيا: عد ْت المترادفات لمصطمح البراغم ىذهجديد        
ر حول التعامل مع قضية مرادفا مصطمحيا( ونقدتيا, وأنيا ُتحاول أن  تصل بنا إلى تصو  

خاصة, كما ت قترح بعامة والبراغماتي ب فوضى المصطمح الذي ُيعانيو المصطم ح المساني  
( في صورة تساؤالت مالو وما عميوأي: بنَّاء) ضبط مصطمح "التداولية المغوية", وتنُقد نقداً 

و رأي أحد, وال ال ُتسف  فيي  لممصطمح المعنية بو ورقة بحثنا, اختيار د. محمد يونسعن 
بعد توفيق هللا_ متشر ِّفا  –تنكر عمى أحد؛ إال أنيا تمث ِّل وجية نظر صاحبيا؛ باعتباره

ىذه  أفكارفيو تالقح الذي ت عممي األكاديميالحدث ال , ىذا"اليوم الدراسي" مشاركا في
المعني ة بالدرس اآلراء العممية  يتم عرض ومناقشة, و نكاديميالكوكبة من الباحثين األ

 (.تداولي+ التخاطبيال )=براغماتيال
, انقسم المسار في ثالث مباحث, و مرجعاً  (30) عمى أكثر من ثالثيناتكأت الورقة    

 .  الورقة والفقرات, إضافة إلى مقدمة وتمييد وخاتمة ومراجع طالبومجموعة من الم
ن! وما كان فييا يستعأاهلل من ي وبمن تقصير ف الورقة البحثية كان في ماوأختم قولي بأن 

 وما توفيقي إال باهلل"!الحمد هلل! "توفيق فالفضل و من 
 األول:  دراسة تمييدية مبحثال
رىاصاتيا:األول: تصنيف البراغماتية طمبالم " Pragmaticsالبراغماتية "  /التداولية وا 

ممي, لم ا يستقر؛ ولم ا يتفق الباحثون بشأن عممي تو بالمعنى الصحيح  نظري ة, أو ات جاه عِّ
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دوا موضوعاتو (2)؛ حيث ل ما يت فقوا بشأن افتراضاتو واصطالحاتو(1)الكامل ؛ ولم ا ُيحد ِّ
ة  . (3)المترابِّطة وال وحدات تحميمو الخاص 

قد م تشارلز سوندرز بيرس الصورة األولى لمبراجماتي ة عندما وضع ذاك المثم ث 
و"أك د عمى أن و يجب أن نضع في اعتبارنا اآلثار  (4)السيميائي)التراكيب, الداللة, البراغماتية(

العممية المترت ِّبة عمى أي  فكرة من أفكارنا أو معتقداتنا؛ ألن ىذه النتائج ىي كل ما يمكن 
 ؛ وعميو فُيعد  بيرس صاحب فكرة البراجماتية في أساسيا.(5)رفتو عن الشيء"مع
ر اآلني يرجع ـــــ حقيقة ـــــ إلى رائد مفيومو المعاصر        لكن  ىذا االت جاه بمعناه الُمعاصِّ

؛ إال  أنو لم 1938, وبالتحديد سنة Charles Morrisالفيمسوف األمريكي تشارلز موريس 
ر مجااًل  ُمعتدِّا بو في الدرس الم غوي المعاصر إال  في العقد السابع من القرن العشرين, ي صِّ

                                                 
ممي ة التداولية, فمثاًل عد ىا الشريف وبمخير ات جاًىا. ينظر: تقديم عام لالتجاه  (1) اختمف الم ِّساني ون في عِّ

بعنوان: إجراءات التحميل التداولي  لمخطاب ينظر مقال و . 95, صالشريف البرغماتي, محمد صالح الدين
 موقع مدونة عمر بمخير, في حين نجد أن فان دايك صنفيا بأنيا "نظرية". ينظر: النص والسياق, تون فان

 , وقد حذا الباحث في المتن حذو الشريف وبمخير.255ص دايك,
 .)مقال(39ص بمبع, عيدالتداولية البعد الثالث في سيميوطيقيا موريس, ينظر:  (2)
 .14ص ,نحمة ينظر: آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر, محمود (3)
 .45-44ص ,بالنشيو ينظر: التداولية من أوستين إلى غوفمان, فيميب (4)
 .24, صبخيت البراجماتية األمريكية أصوليا اليونانية, ىاني محمد (5)
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م(, وجون سيرل 1961وبشكل دقيق عمى يد المثم ث األكسفوردي: جون أوستن )
 . (6)م(1988م(, وىربرت بول غرايس )1932)مولود

 الثاني: ماىّية البراغماتية: طمبالم
 : تعريف البراغماتية: 1ف

 . (8), والتفاعل(7)التداولية بشكل عام بأنيا: الممارسة العممية لمحقيقةُعر فت 
 : فروع البراغماتية: 2ف
تعد دت فروع التداولية؛ فشممت كثيًرا من مجاالت الحياة؛ حتى صرنا نسمع بـ"التداوليات"؛     

نك تداولية فياتو تداولية التربويين, وىذي تداولية السياسيين, وىذيك تداولية المناطقة, وتا
, (9)الفالسفة وىتيك تداولية االقتصاديين, وىذه تداولية المسانيين وتمك تداولية البالغيين

وصارْت من ث م  تجري عمى األنساق المسانية كما تجري عمى غيرىا, وشممْت المجال 
 . (10)اإلنساني كم و, ال بل حتى المجال الحيواني واآللي أيضا

  
                                                 

عبد اليادي بن  , وينظر: استرايجيات الخطاب,9ينظر: آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر, ص (6)
 .21الشيري,  ص ظافر

اإلبستمولوجية والتداولية لمنظر النحوي عند  األسسو  ,109, صاستيتية ينظر: مناىج الرؤية, سمير (7)
 .259ص مقبول, إدريس ,سيبويو

 .262ص ,المرجع نفسوينظر: األسس  (8)
 .263نفسو, صاألسس المرجع ينظر:  ((9

 , اليامش.262ص ,نفسوالمرجع ينظر:  (10)
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 الثاني: البراغماتية المغوية: مبحثال
 األول: ضبط المصطمح وحدوده: طمبالم
نظر الم غويون إلى التداولية من جوانب عد ة؛ حتى صارت ُتعر ف بـ: "التداوليات" داخل  

التي تعر ف  ,Linguistic pragmatics الم غة الواحدة, ولعل  أبرزىا التداولي ة الم غوية/المسانية
 بأن يا: 
, وظيفي, ييتم  بدراسة الم غة عند استعماليا(11)لسانيات جاه 

, "وىي التي تعنى بتحميل (12)
الكالم والكتابة ]...[ خالل إجراءات التواصل بشكل عام, مما يجعميا ذات صبغة تنفيذية 

 .(13)عممية"
صات يقترح الباحث ىنا]وربما سبقو غيره في ىذا[ أن تكون جميع         وضْبًطا لمتخص 

التداوليات التي تستخدم المغة أداة ليا, وال يمكن أن يدرسيا سوى فالسفة المغة )أدباء 
من التداولية المغوية/المسانية, بمعنى أن تكون جميعُ التداوليات التي  ولسانيين( أن تكون ضِّ

لم غة_ وترك ِّز عمى جانب ُمعيَّن منيا_ فروًعا لمتداولية الم غوية. ومن ت م  فإن تستخدم ا

                                                 
يقول مقبول: "إن التداولية حقل لساني ييتم بالبعد االستعمالي أو اإلنجازي لمكالم ويأخذ بعين االعتبار  (11)

 التداولية عمما لسانيا: "فميسْت . اليامش, ويقول بوقر ة263, صالمرجع نفسوالمتكمم والسياق". األسس 
]...[عمم =جديد لمتواصل يسنح  صرفا يقف عند البنية الظاىرة لمغة بل ىي  كما يقول جاك موشالر

ستراتيجيات التخاطب اليومي والمتخصص بين المتكممين في ظروف مختمفة". ينظر: ابوصف وتحميل وبناء 
 .162ص ,بوقرة المسانيات العامة,  نعمان

 .160ص نفسو,المرجع ينظر: (12) 
 . 10فضل, ص صالح بالغة الخطاب وعمم النص, ((13
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فق ىذا المعيار_ تيتم بدراسة المغة في مجال االستعمال العام؛ فإن  التداولية المغوية_ و 
اىتم ت بمجال إحدى التداوليات الميتم ة بالم غة قمنا: إنيا تداولية لغوية تعاقدية مثاًل؛ وعميو, 

من التداولية الم غوية التداوليات اآلتية: ت  كون ضِّ
ف تعاقًدا  ـــــ التداولية التعاقدية "التي تدرس القيم التداولية العممية في الجممة التي يمكن أن توظ ِّ
ا, بحيث إن المنطق التخاطبي يتضم ن مجموعتْين من القيم الد اللية المندمِّجة  لغويِّا خاصِّ

 .(14)ىما: قيم اإلقناع وقيم اإلنجاح" في موضوع المغة المعيَّن
 .(15)ـــــ التداولية "االجتماعية" الميتمة بـشروط االستعمال المغوي من السياق االجتماعي

صة بمشكالت التواصل المغوي في المواقف المختمفة,  ــــ التداولية "التطبيقية" المتخص 
 .(16)كاالستشارات الطبية, وجمسات المحاكمة

, (17)"العامة" المرك زة عمى المصداقية والم غة المتداولة ال قواعد النحو والصرف ــــ التداولية
التقابمية" التي تتناول االختالف في تداول الم غة بين الثقافات الُمختمفة  والتداولية "المقارِّنة/

, والتداولية (18)من حيث: الميول الذىنية وعادات التفكير و واألعراف والم باقة,... وغيرىا
"المحضة" الميتم ة بإنجاز المغة والبعد التداولي لمسيميوزيس )السيرورة التي يعمل بموجبيا 

)التعابير المبيمة(,  أي  شي  كعالمة(, والتداولية "اإلشارية" المختصة بالرموز اإلشارية
                                                 

 . مع تصر ف في الضبط.202ص ,كروم أحمد االستدالل في معاني الحروف, (14)
 .15جديدة في البحث المغوي المعاصر,صآفاق ينظر:   (15)
 نفسوالمرجع ينظر:  (16)
 .78ص ,مزيد بياء الدين محمد ,تبسيط التداولية, وينظر: 15ص ,المرجع نفسوينظر:  (17)
 .80ينظر: تبسيط التداولية, ص (18)



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م2018 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،والعمميةمجمة المغات اإلنسانية 
    

210 

 

ضمين, والتداولية "الستراتيجية" المعايِّنة لمبنية التداولية النحوية, واالقتضاء, والتفاعل, والت
والتداولية "المتعالية" المرك ِّزة عمى الفاعل, والمغة, والموضوع, والتداولية "العالمية" الميتم ة 
بالخطوط الصوتية والنحوية والداللية لمجمل, والخطوط التداولية لمتمف ظات, والتداولية 

صة بالتفاعالت التواصمية الحوارية لية والتداو  ,(19)"الحواري ة/التحاوري ة" المتخص 
الميتمة بتداوالية النص تماسًكا وانسجاًما, والتداولية  (21), والتداوالية الن صي ة(20)"الوصفي ة"

"التمف ظية" الميتم ة بدراسة العالقات بين المعطيات الداخمية لمممفوظ وعدد الحاالت التمفظية 
ل والمستقبِّل ووضعية(22)الممكنة  , وبعض خصائص جيازه التمفظي التي ىي: المرسِّ

ْغل مرتبة الفعل الكالمي الخاص , (23)النطق, والتداولية "التخاطبية" التي تسمح لممنطوق بش 
, والتداولية "الُمدم جة" التي ترى أن القيمة الحجاجية (24)وترك ِّز عمى المعطيات الرمزية

                                                 
 9ص ,في البحث المغوي المعاصرجديدة  قآفا ينظر:  (19)
, وينظر: آفاق 87ــ79,83ــ25,30,38,41,77ص ,أرمينكو ينظر: المقاربة التداولية, فرانسواز (20)

اإلضماري ــــ )من التجريد إلى التوليد(  الخطاب المساني العربي ـــ ىندسة التواصل, وينظر: 15ص ,جديدة
 .               1/190أزاييط, بنعيسى عسو, نقاًل عن  29ــ27ريكاناتي:  توليد المعاني المضمرة وفق أنحائيا المالئمة,

 .533ينظر: القاموس الموسوعي الجديد لعموم المسان, ديكرو, أوزوالد, وسشايفر, جان ماري, ص (21)
 .202ص ينظر: االستدالل في معاني الحروف, (22)
 9ص ,في البحث المغوي المعاصرجديدة  قآفاينظر:  (23)
 .202ينظر: االستدالل في معاني الحروف, ص (24)
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لممنطوق ىي أىم  من القيمة اإلخبارية لو
تحميل  , والتداولية المعرفية, والتداولية الد اللي ة:(25)

 .(26)الحوار دالليِّا وتداوليِّا
ب استقرائي, وىو ما     أتبنَّاه  إن أريد إال اإلشارة إلى أن مفيوم التداوليات متحدَّد حس 

 .  منيجيَّة في ىذه الدراسة عمى األقل 
صات مختمفة,  مفيوم التداوليات ىذا يفصل بين صنفْين ىما: تداوليات عمى مستوى تخص 

ْمع كل تداوليات المغة تحت وتداوليات عمى مست وى المغة؛ حتى أن ىذه الدراسة تحاول ج 
 مسمِّى واحد ىو "التداولية المغوية"؛ ألن جميعيا تستخدم المغة أداة ليا.

 الثاني: مفاىيم أساسية في التداولية/البراغماتية المغوية: طمبالم
أدرج التداوليون مفاىيم أساسية لتداوليتيم, وىي يمكن أن تستفيد منيا أي تداولية أخرى        

ل, والمؤوَّل, واالصطالح المطبَّق  بما فييا التداولية الم غوية طبًعا. ىذه المفاىيم ىي: المؤو ِّ
 .(27)عمى العالمة, واألخذ بعْين االعتبار بصفتو وظيفة لمعالمات, والتحق ق والفيم

 
 
 

                                                 
 .)مقال(150ص الحباشة, مدخل إلى األبعاد التداولية في قراءة الشروح البالغية القديمة, صابر (25)
 .)مقال(147ص المرجع نفسو, (26)
من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التمخيص لمخطيب  مغامرة المعنىينظر:  (27)

 .32ص ,صابر الحباشة ,القزويني
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 الثالث: مبادئ عامة رئيسة وجانبية في التداولية/البراغماتية المغوية:  مطمبال
 : مبادئ رئيسة:   1ف

وضع التداوليون المغويون لتداوليتيم مبادئ عامة رئيسة, وظيفتيا أنيا تُبي ِّن لنا كيف  كما     
وى التركيبي, وأن السياق تتحدَّد المعاني, ونعي فييا أن البراغماتية تستمِّد  وجودىا من المست

 . ىذه المبادئ ىي:(28)ىو محور النظرية التداولية كميا
 ت ىي الوحدة األساسية لمتداولية المغوية.االكمم -1
ة عالقة الكممات.     -2 د الرئيس لصح   النحو ىو المحد ِّ
السياق والمقام )بما فيو العناصر االجتماعية والنفسية التي أضافيا ليتش( ىما ما  -3

 .  (29)المعنىُيعي ِّن 
 : مبادئ جانبية:                                                                                          2ف
 .(30)ىناك مبادئ جانبية لمتداولية المغوية تتمثل في: اإلفادة والقصد 
 الرابع: شروط التداولية/البراغماتية المغوية:طمب ال

 شروًطا لمتداول الم غوي ىي:     وضع التداوليون
 يعي ُمعيَّن,النطقية: فاليكون الُمحاور ناطًقا طبيعيِّا إال  إذا تكمَّم/كتب بمسان طب -1

 ُمراعًيا قواعد ُمعي نة  وداللة مفيومة مت فق فييا بين أبناء الم غة الواحدة.      
                                                 

 .21ص ,النجار نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية, منال ينظر: (28)
المقوالت المعرفية , وينظر: مفيوم البراغماتية ونظرية المقام في 377ص ينظر: استرايجيات الخطاب, (29)

 .72ص النجار, ولدى عمماء العربية, ضمن التداوليات عمم استعمال المغة, منال
 .)مقال(121, 119أبو نواس, ص ينظر: عمم المخاطب بين التوجيو النحوي والتداولية, عمر محمد (30)
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ي االعتقاد والمعرفة, االجتماعية: فالحوار لكي يستمر  ال ُبد  أن تجد فيو ات فاًقا ف -2
, وىنا يكمن البعد االجتماعي لمحوار؛ حيث تحقُّق  أو ُمطالب ة  بذلك عمى األقل 

 مبدأ التعاون.
اإلقناعية: المطالب ة في الحوار بمشاركة االعتقاد والمعرفة ال تدخل في جانب  -3

ل إلى أسموب من أساليب ا ال  تحو  لقمع القمع وال اإلكراه إنما في جانب اإلقناع؛ وا 
 واإلكراه بداًل من الحوار. 

االعتقادية: كل ُمحاور يعتقد ما ىو بدىي ويعتقد ما يطرحو عمى غيره, كما أنو  -4
 .(31)ال يقتنع برأي الغير إال  إذا اعتقد بقبولو

 الخامس: ميام التداولية المغوية:  طمبالم
موا ُميمَّتْين لمتداولية المغوية ىما:           ومن ذلك كم ِّو سج 

)فعل الكالم(, بمعنى: النشاط المقصود من المتحد ِّث/الكاتب,  األولى: تحديد الفعل اإلنجازي
 .  (32)كالسؤال, الطمب, اإلخبار...إلخ

الثانية: تعيين خصائص السياق التي ىي: أطراف الحديث, موضوع الحديث, الزمكان, 
وقناة الحديث, وأسموبو, وصيغتو, وطاب عو, وغرضو,  الوضع الجسمي لألطراف,
  ومجموعاتو, ووقائعو المعتب رة.

                                                 
, 38ـــــــ37صعبدالرحمن,  طو,في كل ىذه الشروط, ينظر: في أصول الحوار وتجديد عمم الكالم, (31)

 .446ـ -ـ444وينظر: استراتيجيات الخطاب, ص
 . 591لحمودي, ص ينظر: تداولية الخطاب المسرحي, فطومة (32)
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 الثالث: مصطمح "البراغماتية" ترجمًة وتعريًبا، وموقع مصطمح "عمم التخاطب": مبحثال
 األول: الترجمة والتعريب:   طمبالم

لج مصطمح )        الم سانيون العرب بالتعريب ( الم غة العربية, وتمق فو Pragmaticsو 
 :(33)"البراغماتية" وبالترجمة؛ فعر بوا مصطمحو عن طريق آلة المصدر الصناعي إلى

( ثالثة وثالثين ُمصطمًحا, 33وترجموه إلى مصطمحاٍت عد ة, جمعيا الباحث فكانت )     
 ىي: 

مغة : ومن عيوب ىذا المصطمح أنو فضفاض؛ حيث إن كثيرا من مسائل ال(34)المقصدية  .1
 واألدب ىي قصد بوعي أو من غير وعي. 

: يقول براون ويول: "والذي دعانا إلى اختيار ىذا المصطمح دون غيره (35)عمم المقاصد .2
ينبني عمى "القصد" "والمقصدية"]...[ في بعدىما االجتماعي.   Pragmaticsىو أن مفيوم

اللة" فيجوز قياسا أن بمصطمح "عمم الد  Semanticsكما أننا إذا أقررنا بمشروعية ترجمة
 .(36)اصطالح "عمم المقاصد""  Pragmatics نطمق عمى

وىنا يعم ِّق الباحث: تكممُت عن داللة القصدية فوُق, وأضيف ىنا: أن المصطمح  يؤخذ عميو 
 ثنائيتو.

                                                 
 .)مقال(147أبوىيف, ص ينظر: المغة واالتصال والتداولية, عبدهللا (33)
 .52ينظر: آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر, ص (34)
 .32ومن معو, ص براون, تحميل الخطاب, جوليان (35)
 نفسو.المرجع  (36)
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 : وفييا إشكال مع المقام الداخمي والمقام الخارجي.(37)المقامية .3
كانت مرادفة لألفعال  -في أولى إرىاصاتيا -األفعال الكالمية: حيث إن التداولية  .4

إلحالة واالستدالل , ويقول الباحث: ىذا المصطمح ركَّز عمى جانب واحد وترك ا(38)الكالمية
  والتأويل و...

: يقول بمبع:" ومن األمور التي تتعمق بتحديد المفيوم المصطمحي تمك (39)الذرائعية  .5
فإن التداولية]...[ ال  Pragmatismوالذرائعية      Pragmaticsالعالقة بين التداولية

الذي ُيترجم بالذرائعية انفصااًل تامًا, فثم    Pragmatics تنفصل عن المذىب الفمسفي
. وتعميق (40)أبعاد تجمع بينيما تتعمق أساسًا بالغاية والمقاصد الفعمية في الواقع العممي"

                                                 

  .52ينظر: آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر, ص(37) 
 york P374 Dictionary of Language and  Linguistics by Trauth andينظر: (38) 

Kazzazi. London & New Bussmann, H  (1996)    نقال عن آفاق جديدة في البحث المغوي
  .41المعاصر, ص

المغة و , 39ص ذريل, ينظر: المغة والداللة آراء ونظريات, عدنان ىذه الترجمة لـ: عدنان بن ذريل. ((39
 , ويرى قاسم المقداد عدم جواز ىاتو الترجمة؛ حتى ال يعتقد القارئ )مقال(147واالتصال والتداولية, ص

مقدمة إلى عمم  براجماتية, ينظر:مقابمة لممدرسة الفمسفية المعروفة بيذا االسم, المختمفة عن مفيوم الأنيا 
, ويرى الباحث أن ذلك االعتقاد ليس بالضرورة حدوثو؛ . اليامش107ص بركمي, الداللة األلسني, ىربيرت

ة الداللة, ولم يحدث  ألن كثيًرا من مصطمحات أصول الفقو = وغيرىا دخمت العربية وعموميا المسانية خاص 
  يمنعان الم بس في رأي الباحث.ذلك التصادم؛ إذ المجال والسياق 

 .38ص ,بمبع التداولية البعد الثالث في سيميوطيقيا موريس, عيد (40)
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مفيوم التداولية عند المغويين ومفيوم  الباحث: أن ثمة أمورا مختمفة بينيما, تتمثل في
 الذرائعية عند الفالسفة.

قيل  :  الفرق بينو و"الذرائعية" الصياغة الصرفية فقط, ومنة ثم يقال فيو ما(41)الذريعيات  .6
 في سابقو.

: يمحظ فيو تركيبو من كممتين, وداللتو, وأنو إعادة لـمصطمح (42)الذريعي المذىب .7
 "الذرائعية".

 اإلفعالية: يؤخذ عمى المصطمح تركيزه عمى الفعل, ومن ثم أحد جوانب العممية التداولية.  .8
 الفعميات: الفرق بينو و"اإلفعالية" الصياغة الصرفية فقط. .9

 : إعادة لـمصطمح "اإلفعالية".(43)اإلفعالي  .10
ذا نظرنا إلى أن المنفعة تشمل الجانب 44النفعية .11 : التركيز عمى الجانب المادي؛  وا 

 المعنوي أيضا فمعنى ذلك أن التداولية الحياة كميا الجانب منيا, وىذا غمط. 
 : استخدامو لممصطمح المعرَّب, وتركيبو الثالثي.(45)المعنى الوظيفي البراغماتي .12
 صل؛ فيل المغة كميا تداولية؟!: الذي نعرفو أن المغة كميا توا(46)االتصالية .13

                                                 
. وفيو أن 73ينظر: مفيوم البراغماتية ونظرية المقام في المقوالت المعرفية ولدى عمماء العربية, ص (41)

 .552ص ,الفيري عبدالقادر الفاسي ة لمفيري, ينظر: المصطمح المساني,ىاتو الترجم
 . 2/263الفيري,  فاسيعبد القادر ال العربية نماذج تركيبية وداللية,ينظر: المسانيات والمغة  (42)
 .109سيرفوني ص جان ,ينظر: الممفوظية دراسة (43)
 . 409ص ,الواعر دراسات لسانية تطبيقية, مازن (44)
 .  )مقال(149ينظر: المغة واالتصال والتداولية, ص ((45
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بعمم االستعمال  قد تكون   Pragmaticsيقول: محمد يونس:" فإن تسمية  (47)عمم التخاطب
ل ترجمتو بعمم التخاطب, وىي ترجمة تراعي ما أفضل من غيرىا  مما ذكر,  ن كنت أفض ِّ وا 

مفيومو .[ المفظ ال (48)=عدد الحاالت التي تنطبق عمييا الكممة Extensionصدق ]
بالمعنى المنطقي لممصطمحين, حيث يقصد بمباحث االستعمال ما يدخل في إطار 

. وىنا ألحظ وقوع الدكتور في الحيرة بين مصطمحي: "عمم (49)المباحث التخاطبية تماما"
االستعمال" و"عمم التخاطب", ومن ثم نقف مترددين معو في الحسم بين المصطمحين, ومن 

ر ونواصل.  ثم نقر ِّ
: المغة ال تفيم بشكل كامل إال من المواقف؛ لكن ىل كل المواقف المغوية (50)قفيةالموا .14

 تداولية؟! بالطبع ال.
: أي سياق بالضبط؟ ىل الثقافي؟ االجتماعي؟... وىكذا سنتداخل مع عمم (51)السياقية .15

 الداللة.

                                                                                                                                      
  براىيم.إبراىيم إينظر: المسانيات المغة التواصل والتفاعل والمجتمع.  ((46

http://brahmiblogspotcom.blogspot.com 
 .1993ص ,عمي ينظر: وصف المغة العربية دالليا, محمد يونس  ((47
 .104ينظر:  معجم المصطمحات األلسنية. ص  ((48
 .5عمي, ص يونسمحمد  ينظر: مقدمة في عممي الداللة والتخاطب,  ((49
 . 158تشاندلر, ص دانيال معجم المصطمحات األساسية في عمم العالمات)السيميوطيقا(, ينظر: ((50
 نفسو.المرجع ينظر:  ((51
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ىو عمم  "symbologie"أو"والقار  عند المسانيين أن عمم الرموز :(52)عمم الرموز .16
  العالمات ال البراغماتية.

 : في كثير من جوانب البراغماتية غير عممي بالمعنى العممي.(53)العمالنية .17
        العممي: لم يختمف المصطمح عن سابقو إال صرفيِّا. .18
: المغة منيا ما ىو مستعمل معاصر, ومنيا ما ىو ميت غير (54)عمم االستعمال .19

ذا اعتمدنا   المصطمح لن ندرس كثيرا من التراث, والمغات.مستعمل اآلن, وا 
 , لم يختمف المصطمح عن سابقو إال صرفيِّا.(55)االستعمالية .20
 : سنصطدم _ ىنا_  مع المقامات الصوتية, والمقامات األدبية.(56)المقامتية .21
 : لم يختمف المصطمح عن سابقو إال صرفيِّا.(57)المقامي ات .22
الفضول أنو الكالم الزائد الذي ال يتعمَّق بنا. فيل : ما ُيعرف عن (58)المعنى الفضولي .23

 كالم من زيادات القول؟! -البراغماتية ىي _فعال
 : تبادل أطراف الحديث قد ال يكون تداوليِّا.(59)التبادلية .24

                                                 
 . 222الخولي, ص ينظر: معجم عمم المغة النظري, محمد عمي ((52
 . 21حسن, ص ينظر: مدخل إلى فيم المغة والتفكير, مرضي حسن ((53

 .76إسماعيل, ص نظرية المعنى في فمسفة بول جرايس, صالح (54)
 .)مقال(64ص ,حمداوي ينظر: المقاربة التداولية في األدب والنقد, جميل (55)
 . اليامش.161ص بوقرة, المسانيات العامة, نعمان (56)
 .233نير, ص ىاديثمار التجربة,  ينظر: دراسات في المسانيات (57)
 . 243ص ينظر: عمم الداللة إطار جديد, ف. ر, بالمر, (58)
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 :  وىذا يصدمنا مع النظرية المسانية الوظيفية.(60)الوظائفية .25
 ىي الوظائفية. :(61)الوظيفية .26
 عمى الخطاب, الذي قد يكون مباشرا رسميا فقط.: التركيز (62)التخاطبية .27
: معنى ذلك أن الجانب غير اإلبالغي ال تقع فيو البراغماتية/ التداولية. (63)واإلبالغية .28

 وىذا قصور وغير صحيح. 
: قريب جدا من مصطمح "الذرائعية", ومن ثم سنقع في إشكال مع (64)الذرائعية الجديدة .29

 الذرائعية األصل عند الفالسفة.
م أطيافا أخرى كاألدباء من التداولية وقصرىا (65)م سانيات التداوليةال .30 : وىذا المصطمح حر 

 عمى المسانيين.
؛ وعميو وقع ترشيح (67): وىذا األخير ىو أشيرىا بين المسانيين ومؤلفاتيم(66)التداولية .31

؛ حيث إنو مصطمح قارّّ بين المتخصصين, معظميم يستعممو, واشُتير في (68)الباحث
 الكتابات العربية.

                                                                                                                                      
 .)مقال( 64ينظر: المقاربة التداولية في األدب والنقد, ص (59)
 . اليامش.161المسانيات العامة, ص (60)
 .)مقال( 64ينظر: المقاربة التداولية في األدب والنقد, ص ((61

 نفسو.المرجع ينظر:  (62)
 .220ساسي, ص ينظر: منيج الجواب في آليات تحميل الخطاب, عمار (63)
 .)مقال(39صعد الثالث في سيميوطيقيا موريس, ينظر: التداولية الب (64)
  . 162المسانيات العامة, ص (65)
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يقول حمداوي: "أفضل مصطمح في منظورنا ىو التداولية؛ ألنو مصطمح شائع بين         
الدارسين في ميدان المغة والمسانيات من جية؛ وألنو يحيل عمى التفاعل والحوار والتخاطب 

 .(69)والتواصل والتداول بين األطراف المتمفظة من جية أخرى"
 الثاني: موقع مصطمح "عمم التخاطب": مطمبال

ُيحمد لـ د. محمد يونس سكَّو  ,يظل مصطمح "عمم التخاطب" من مترادفات البراغماتية      
 لو وريادتو فيو؛ لكن: يالحظ الباحث فيو ثالثة أشياء:

 .تركيبو من كممتْين,  والمعروف البدىي أن من ميزات المصطمح أحاديتو 
 نيين قبال إال من الجانب خاطبية" الذي اعتمده عدد من  المسالم يختمف عن مصطمح "الت

 الصرفي.

                                                                                                                                      
طو عبد الرحمن, وفيو داللة االسم عمى الُمسم ى, إذ يدل  مصطمح تداول عمى  .سك  ىذا المصطم ح د (66)

 .اليامش.161والواقعية والممارسة والتعالق, المسانيات العامة, صالتفاعل 
, 52, وآفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر, ص262صاألسس األبستمولوجية والتداولية, ينظر:  ((67
  .)مقال( 64المقاربة التداولية في األدب والنقد, صو 
 5/4/2013في اتصال ىاتفي مع د مصطفى حيادرة  أستاذ المصطم ح في جامعة اليرموك  بتاريخ:  (68)

ل  في حالة وجود مصطمحْين مقابمْينأفادني بأنو  م وآخر ُمعرَّب يفضَّ لمُمسم ى األجنبي أحدىما مترج 
وجود الُمقابل العربي مثاًل المترجم؛ ألنو الُمقابل األصيل لمُمسم ى األجنبي في لغتنا, بمعنى أنو في حالة 

 فال ضرورة إلى الم جوء إلى الدخيل المعرَّب.
  )مقال(. 64ص ,ينظر: المقاربة التداولية في األدب والنقد( 69)
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 (تركيزه عمى الخطابDiscoursالذي ىو ,) محادثة  _ _ في أحد تعريفاتو المشيورة :
 البراغماتية/ . وكمنا يعرف أن سياق "التداولية/(70)رسمية منتظمة األفكار مكتوبة أو متكمَّمة

 عمم التخاطب" رسمي فصيح وليجي عامي دارج, ال رسمي فقط. 
 الخاتمة: 
يتفق فيو الباحث مع آخرين _ في ىذه المسألة المصطمحية_ ىو أننا لسنا  لعل ما       

مدنا لكل مجتيد  ن ح  بحاجة إلى زيادة مترادفات لمصطمح البراغماتية, ُنشتت دراساتنا بيا_ وا 
يستطيع أن يجتيد ويقرأ حول المصطمح؛ فُينتج المصطمح  مصطم حو_؛ ألن كل واحد فينا

الذي ُيبدعو ويتبناه ويدعو لو ويتعصب, بل إننا محتاجون إلى االتفاق عمى مصطمح قارٍّ 
 الدراسات البراغماتية, ونتواصل. واحد ن دُلف معو إلى
 وأخيرا أوصي وأقترح: 

عند المقاء بالتخصصات األخرى, بأس من استخدام المصطمح المعرَّب )البراغماتية(  ال   
خاصة المغات؛ حيث الحظ الباحث عند المقاء بالمتخصصين في المغات األخرى اشتراك 

 -خاصة في مفتتح المحادثة -الجميع في فيم مصطمح البراغماتية, وفقد التواصل معيم 
عن   أن نتنازل إذا ذكرت  أماميم  مصطمح التداولية أو المقامتية أو عمم التخاطب, أو

عصبيتنا قميال, وننسق فيما بيننا عن طريق أعمى سمطة لغوية عند العرب وىي المجامع 
المغوية؛ فنو ِّزع مصطمحات المسانيات )المعاجم, األسموبية, تحميل الخطاب, التداولية, 

عمى مجامع الدول العربية؛ بحيث  -حسب فروع -األصوات, الشعرية, عمم النص,...( 
                                                 

 .18ص ميمر, عمى األقل عند عدد من المسانيين. ينظر: الخطاب, سارة (70)
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المسانية عمى المجامع بالُقرعة االلكترونية أو أي وسيمة إجرائية   يتم توزيع التخصصات
لكل مفيوم, نتفق عمى أننا ال نتعامل مع أي  واحداً  محايدة, وبعد أن نعتمد مصطمحاً 

عنوان كتاب أو برنامج أو صحيفة أو مؤسسة أو... _ عمى األقل_ ال يعتمد ىذا 
 االتفاق.

 هللا ولي التوفيق!ىذا و                                                            
 راجع:صادر والمالم

  الكتب العربيةأوال: 
, 1دار الكتب العممية, بيروت, لبنان, ط كروم , االستدالل في معاني الحروف, , أحمد .1

 م. 2009
جدارا  مقبول, , إدريس سيبويو لمنظر النحوي عند األسس األبستمولوجية والتداولية .2

  م.2007 ,1األردن, ط  عم ان, األردن, عالم الكتب الحديث, إربد, لمكتاب العالمي,
دار المعرفة الجديدة نحمة ,.أحمد آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر, محمود  .3

 م.2002مصر , 
, المكتبة المصرية, بخيت البراجماتية األمريكية أصوليا اليونانية, ىاني محمد .4

 م.2006, (ط. د)اإلسكندرية, مصر, 
ضمن أىم المدارس المسانية,  الشريف, محمد صالح الدين تقديم عام لالتجاه البرغماتي, .5

, (د. ط)ومي لعموم التربية, د م ط, تونس,المعيد القومي لعموم التربية, منشورات المعيد الق
 م. 1986
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)من التجريد إلى التوليد( توليد  التواصل اإلضماري ـــــــ ىندسة الخطاب المساني العربي  .6
عالم الكتب الحديث, إربد,  ,أزاييط المعاني المضمرة وفق أنحائيا المالئمة, بنعيسى عسو

             م. 2012, 1األردن, ط
, إربد, األردن ,عالم الكتب الحديث نير, ىادي ثمار التجربة, دراسات في المسانيات .7

 م. 2011 ,1العالمي, عمان, األردن, ط جدارا لمكتاب
 . 1989, 1الواعر, دار طالس, دمشق, سورية, ط دراسات لسانية تطبيقية, مازن .8
,  2فاسي الفيري,, جعبدالقادر ال العربية نماذج تركيبية وداللية,المسانيات والمغة  .9

 م.1993, 3توبقال,  الدار البيضاء, المغرب, ط
منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق,  ذريل, عدنان المغة والداللة آراء ونظريات, .10

  م.1981, (د. ط)سوريا, 
حسن, دار الفكر, بيروت, لبنان, د ر  مدخل إلى فيم المغة والتفكير, مرضي حسن .11
  م.1994ط, 
الفيري, الممتقى الدولي الثالث في المسانيات,  المصطمح المساني, عبدالقادر الفاسي .12

  م.1985تونس,سمسمة المسانيات, 
 .1991, 2نشر مكتبة لبنان ,ط محمد عمي الخولي, ,معجم عمم المغة النظري  .13
من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التمخيص لمخطيب القزويني ,  مغامرة المعنى .14

  م2011مطبعة دمشق صفحات لمدراسة والنشر ,, صابر الحباشة 
 م. 2003, 1األردن, طاستيتية دار وائل, عمان,  مناىج الرؤية, سمير .15
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عالم الكتب الحديث, إربد,  ساسي, منيج الجواب في آليات تحميل الخطاب, عمار .16
 م.2011, 1األردن, ط

, الدار المصرية السعودية, إسماعيل صالح ظرية المعنى في فمسفة بول جرايس,ن .17
 م.2005, ( ط .د )القاىرة, 

إسماعيل, الدار المصرية السعودية,  نظرية المعنى في فمسفة بول جرايس, صالح .18
 م.2005, (د ط)القاىرة, 

النجار, عالم الكتب, إربد,  , منال نظرية المقام عند العرب في ضوء  البراغماتية .19
 .م 2011, 1األردن, ط

 م. 1993طعمي,  , محمد يونسوصف المغة العربية دالليا, .20
  الكتب المترجمة: ثانياً 
  ,1غريب اسكندر, دار الكتب العممية, بيروت, لبنان, ط: مةجر ت ميمر, الخطاب, سارة .21

  م.2012
, دار النشر دار : صبري إبراىيم السيدرجمة ت عمم الداللة إطار جديد, ف. ر, بالمر, .22

  م.1995, 1المعرفة الجامعية االسكندرية مصر ,ط
 القاموس الموسوعي الجديد لعموم المسان, ديكرو, أوزوالد, وسشايفر, جان ماري, .23
المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, المغرب, بيروت, لبنان,  ,عياشي : منذر رجمةت
 .2,2007ط
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تشاندلر,  )السيميوطيقا(, دانيال معجم المصطمحات األساسية في عمم العالمات .24
  م.2002, (ط .د ): شاكر عبد الحميد, أكاديمية الفنون, القاىرة, مةجر ت

: قاسم المقداد, منشورات وزارة رجمةبركمي, ت ىربيرت مقدمة إلى عمم الداللة األلسني, .25
 .م 1,1990الثقافة, دمشق, سوريا, ط

: قاسم المقداد, منشورات اتحاد الكتاب مةجر سيرفوني , ت الممفوظية دراسة, جان .26
 .1998ط, (د. ط )العرب, دمشق, سوريا,

 : الدوريات: ثالثاً 
 م.1992المعرفة, الكويت, فضل, عالم  صالح بالغة الخطاب وعمم النص, -1
, 66, مجمة فصول, عبمبع التداولية البعد الثالث في سيميوطيقيا موريس, عيد -2

 م.2005
, 66التداولية البعد الثالث في سيميوطيقيا موريس, عيد بمبع, مجمة فصول, ع -3

 م.2005
عمم المخاطب بين التوجيو النحوي والتداولية, عمر محمد أبو نواس, المجمة األردنية  -4

 م.2011( 7ددعالفي المغة العربية وآدابيا)
عمر محمد أبو نواس, المجمة األردنية  عمم المخاطب بين التوجيو النحوي والتداولية, -5

 م.2011( 7في المغة العربية وآدابيا)ع
 م.2006 ,31عدد المغة واالتصال والتداولية, عبدهللا أبوىيف, التعريب, د م ب ط, -6
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في قراءة الشروح البالغية القديمة, صابر الحباشة, المجمة مدخل إلى األبعاد التداولية  -7
 (.ت ط. د) ,2ددع, الالعربية لمعموم اإلنسانية

 .(ت ط.د) المقاربة التداولية في األدب والنقد, جميل حمداوي, مجمة العربية والترجمة, -8
 ثالثا: المحاضرات والندوات والمؤتمرات: 

السيمياء ) محاضرات الممتقى الدولي الخامس لحمودي, تداولية الخطاب المسرحي, فطومة
 م. 2008, (د. ط ,)والنص األدبي(, منشورات جامعة بسكرة. الجزائر

 رابعا: الشبكة الدولية: 
 مقال بعنوان:" إجراءات التحميل التداولي  لمخطاب". موقع مدونة عمر بمخير. .1
 براىيم.إاىيم بر إمقال بعنوان: المسانيات المغة التواصل والتفاعل والمجتمع.  .2

 http://brahmiblogspotcom.blogspot.com 
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 يرااو  طْ ت  يًلا و  ص  أْ ت   سون  د ي  م  مح  ْند  ع   ة  ي  ل  او  د  الت  

 يمة ق  د ع  م  ح  ة م  ار  و  د. ن  
 اه  بْ س   ة  ع  ام  ج                                                                      

 المقدمة:
ظير مصطمح التداولّية في الخطاب العربي باعتباره مقابال لمصطمح    
"pragmaticsبالمساف اإلنجميزّي، و " "pragmatique بالمساف الفرنسّي. وقد جاورت ىذه "

الترجمة مجموعة أخرى منيا: البراغماتّية، والذرائعّية، وعمـ التخاطب، بيد أفَّ مصطمح 
ثر انتشاًرا، وال يمتبس عمى سامعو ألي شيء يشير. فالتداولّية يمكف التداولّية يعّد األك

(، ويمكف signeاعتبارىا فرعا مف السيميائيات متى تعاممنا مع المغة باعتبارىا عالمة )
 اعتبارىا فرعا مف المسانيات إذا نظرنا إلى ىذه العالمة مف جية كونيا لغة.

تالـز مع ظيور التداولّية، في المدرسة المسانّية الغربّية، تغّير في وجية المبحث المسانّي،   
فمف دراسة طبيعة المغة وبنيتيا المجّردة، إلى دراستيا وىي مستعممة؛ أْي ربطيا بمستخدمييا 

(، وبيذا يصبح موضوعيا االستعماؿ، ونجمت عنو مجموعة Morrisبحسب عبارة موريس )
. أمَّا فيما (1)ضايا لعؿَّ أىمَّيا: قضية اإلحالة والمشيرات المقامّية، وقضّية أفعاؿ الكالـمف الق

يتعّمؽ بتعريفيا االصطالحّي فيو مف الصعوبة بمكاف. فمصطمح التداولّية ال ينفّؾ أف يعاد 

                                                 
(1)

 The Cambridge Handbook of Pragmatics .P 23. 
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ولعّؿ التعريؼ  (2)تعريفو وضبط حدوده مف فينة إلى أخرى مف قبؿ منظري المغة وفالسفتيا
نسب الذي نسوقو ىنا ىو أفَّ التداولّية "ىي الدراسة المغوّية التي يركز اىتماميا عمى األ

 .(3)مستعممي المغة وسياؽ استعماليا بدال مف دراسة اإلشارة وقضية الصدؽ، والنحو"
 التداولّية في المدونة العربّية:

عربّية، وكاف مظير انتقالو وبيذه المفاىيـ الرئيسة لمتداولّية انتقؿ مصطمحيا إلى المدونة ال  
ًسا لمنيج (4)ممّثال في ثالثة أحواؿ: إّما أف يكوف حاضًرا في النصوص المترجمة ، أو مؤسِّ

، وأخيًرا حضوره في أبحاث تسعى إلى تأصيؿ (5)تحميؿ وخاصة في الخطابات األدبّية
محمد محمد وىذه ىي التي نحف إلييا بسبيؿ، إذ يندرج مشروع  (6)التداولّية في الفكر العربيّ 

 في ضمنيا. يونس عمي
تعد مؤلفات محمد يونس في مجمميا نتاج عقديف مف الزمف تقريبا، وقد يكوف الحديث عنيا   

مف نافمة القوؿ، ولكف بما أفَّ الزمف ال ُيبمي األفكار التي قد تسبؽ زمنيا، أو األفكار التي 

                                                 
 :يمكف العودة إلى موسوعة ستانفورد لمفمسفة لمتعّرؼ عمى تعاريؼ التداولّية وتطّورىا عمى الرابط ((2

 https://plato.stanford.edu/entries/pragmatics. 
(3)

 The Oxford Companion to Philosophy, p709. 
مف مثاؿ القاموس التداولي الموسوعّي، لمولشير، وكتاب التداولية اليـو عمـ جديد في التواصؿ، تأليؼ:  ((4

 آف روبوؿ، جاؾ موشالر.
مف مثاؿ مداخؿ إلى الخطاب اإلحالّي، ونظر في نظر في القصص مداخؿ إلى سرديات استداللّية:  ((5

 .محمد الخبو
 مف مثاؿ: التداولّية عند العرب: مسعود صحراوّي، عمـ الداللة عند العرب، عادؿ فاخوري. ((6
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سار أخرى تجاورىا، فإفَّ الكالـ عمى مثؿ ىذه المؤلفات يكوف في حكـ الواجب، تعّدؿ في م
عمى صنوىا. لذا فإفَّ بياف مشروعو التداولّي يعّد ضرورة في  محمد يونسونزعـ أفَّ مؤلفات 

 في خدمة المغة العربّية. جهود العمماء الميبيينىذا السياؽ، سياؽ إبراز 
 محمد يونس وقضّية المعنى: 

ّنما جاءت وفؽ تسمسؿ منطقّي لدراسة لـ  تكف التداولية طفرة موضوعّية في أبحاثو، وا 
وكتب. فقد  (7)قضّية عامة تشغمو وىي قضية المعنى التي يمكف تتّبعيا في أبحاثو ومقاالت

ظيرت مع مؤلفو األّوؿ "وصؼ المغة العربّية دالليًّا في ضوء مفيوـ الداللة المركزية والداللة 
وبرزت أكثر في عنونة كتابو الموسوـ ب "المعنى وظالؿ المعنى: أنظمة الداللة  (8)اليامشّية"
وىو كتابو السابؽ في طبعتو الثانية. واتسعت قضّيتو لتنتج التداولّية تأصياًل في  (9)العربّية"

، وتطورت قضّية المعنى في كتابو األخير "تحميؿ (10)كتابو "عمـ التخاطب اإلسالمّي"
وبو انتقمت التداولّية عنده مف سياؽ النص إلى سياؽ  (11)المعنى" الخطاب وتجاوز

 الخطابات. وأصبحت الدراسة في اتجاه بناء نظرية لمسالؾ المعنى وغاياتو. 
                                                 

يمكف العودة إلى صفحتو عمى موقع أكاديمية والنظر في السيرة الذاتّية الستعراض المقاالت التي لـ (7) 
 https://sharjah.academia.eduنذكرىا في ىذه الورقة عمى الرابط: 

محمد ، وصؼ الّمغة العربية دالليا في ضوء مفيـو الداللة المركزية: دراسة حوؿ المعنى وظالؿ المعنى ((8
 .يونسمحمد 

 .، محمد محمد يونسالمعنى وظالؿ المعنى، أنظمة الداللة في العربّية ((9
 ، محمد محمد يونس.عمـ التخاطب اإلسالمي دراسة لسانية لمناىج عمماء األصوؿ في فيـ النص ((10
 ، محمد محمد يونس.تحميؿ الخطاب وتجاوز المعنى نحو بناء نظرية المسالؾ والغايات  ((11
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لى جانب ىذه الكتب الرئيسة ثّمة مجموعة أخرى توازييا، وتعد مساندة ليا ورافدة.  وا 
المصطمحات التي يقوـ عمييا مشروعو وىي بمثابة قواميس اصطالحّية موسوعّية لجّؿ 

 المعرفّي، ويمكف أف نمّثؿ العالقة بيف مجموع مصنفاتو في ىذا الشكؿ:
                                                                                     

 الرئيسة
 

                                                                                 
 

 المساندة
ترتبط ىذه العناويف بمضاميف كتبيا ارتباطا لصيًقا، وال يجد القارئ شديد عناء في استنباط  

قائـ  التطّور المفاىيمّي في الخط البحثّي العاـ مثمما أشرنا. فكتاب المعنى وظالؿ المعنى
عمى سؤاؿ كيؼ يتشّكؿ المعنى مف خالؿ البنية الخاصة لمغة. ولئف كاف ىذا الكتاب يختص 
بالداللة باعتبارىا العمـ الذي يدرس المعنى المنبثؽ مف األنظمة، فإَف الحس التداولّي لـ يغب 

، ومف خالؿ معرض (12)عف الكتاب ويمكف إدراكو مف خالؿ المبحث الخاص بعمـ التخاطب
لكاتب عف تمييز الجممة مف القولة "... فإذا أريدت دراسة القولة دراسة نحوّية محضة حديث ا

بمعزؿ عف االعتبارات التخاطبّية فالبّد مف تقدير ما يعّد محذوفا منيا عند اعتبارىا جممة 

                                                 
  .431ؿ المعنى، صالمعنى وظال ((12

تحليل الخطاب 

 وتجاوز المعنى

المعنى وظالل 

 المعنى

 

علم التخاطة 

 اإلسالمي

مذخل إلى دراسة 

 الذاللة وعلم التخاطة

مذخل إلى 

دراسة 

 اللسانيات

قضايا في اللسانيات 

والذاللة وتحليل 

 الخطاب
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أمَّا في التحميؿ التخاطبّي فيكفي حتى يمكف ارجاعيا إلى منواؿ الجممة الذي تمثمو القولة. 
 . (13)"في سياؽ المحادثة أو قرينة الحاؿ باعتبارىما سببي اإلفادةالنظر 

ال تأخذ ىذه الجممة التي أشرنا إلييا بالتسطير حقيا مف التحميؿ واالستفاضة في سياؽ ىذا 
الكتاب، وتنتقؿ إلى الكتاب الموالي "عمـ التخاطب اإلسالمّي" لتصبح نواة تأسيسية لو، وتبرز 

 ومنيًجا بالطريقة التي صاغيا الكاتب وفؽ رؤيتو االبستيمّية الخاصة.التداولّية فيو نظرية 
وتنفتح التداولّية في كتاب )تحميؿ الخطاب وتجاوز المعنى( ليكوف اليدؼ مف ىذا     

المصّنؼ "ىو إعادة النظر في قصر عممية الداللة عمى ثنائية المفظ والمعنى وعرض نظرة 
بنية معقدة تتضمف شبكة مف المضاميف المرتبطة  لمخطاب تقوـ عمى النظر إليو بوصفو

بزمرة مف المرجعيات المغوّية والسياقّية والفكرّية واالجتماعّية عمى أف تصدر مف متكّمـ عاقؿ، 
. ومجمؿ القوؿ إفَّ مسار البحث قد انطمؽ مف دراسة كيفّية تحديد (14)وترتبط بغرض ما"

َـّ المعنى المنتج مف المعنى الذي تنتجو الجممة، إلى المعنى الذي ت نتجو القولة، ومف ث
الخطاب. وبيذا السير المنيجّي يمكف أف نحدد وجو المقارنة بيف ىذه المصنفات مف جية 

 الموضوع ومسمؾ المقاربة والحقؿ المعرفّي الذي يتنزؿ فيو المصّنؼ:
       

المصنَّؼ    
 وجو  المقارنة

المعنى 
وظالؿ 
 المعنى

عمـ التخاطب 
 اإلسالميّ 

تحميؿ الخطاب 
 وتجاوز المعنى

                                                 
 .303المعنى وظالؿ المعنى، ص ((13
 .41تحميؿ الخطاب وتجاوز المعنى، ص ((14
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 الخطاب القولة الجممة الموضوع
السياؽ  مسمؾ المقاربة

 المساني
 السياقات االجتماعية السياؽ التخاطبي

الحقؿ 
 المعرفيّ 

 عمـ تحميؿ الخطاب التداولّية عمـ الداللة

"عمم التخاطب ولمالئمة السياؽ العاـ الذي تتنزؿ فيو ىذه الورقة البحثّية، فإفَّ كتاب 
الدراسة، وذلؾ ألسباب ثالث: فالسبب األّوؿ تفّرد ىذا الكتاب  ىذهأنموذج سيكوف اإلسًلمّي" 

عف بقّية مجموعتو، والثاني تفّرده عّما جاوره مف أبحاث عربّية أخرى تشترؾ معو منطمًقا 
 وىدًفا، أمَّا الثالث فتمّيزه عالمّيا إلسيامو الفعمّي في حقؿ المسانيات. 

ا يجعمو متفّرًدا عف مجموعتو ىو كونو قد قّدـ لمقارئ مرة باعتباره أصاًل، ومرة فم
أخرى باعتباره مترجًما. فالنسخة األصمّية قد كتبت بالمغة االنجميّزّية، والكاتب وىو ينجز 
ة كتابو ال شؾَّ في أنَّو كاف يتمّثؿ في ذىنو قارًئا مختمًفا عنو لغة وفكرا، أمَّا في نسختو العربيّ 

فيو بإزاء قارئ مشترؾ معو في المغة والفكر، وفي كال الحالتيف سيكوف ىذا األمر لو أثره 
 إنجاًزا وفيًما. 

أمَّا مف جية تمّيزه عّما جاوره مف مؤلفات عربّية فيكمف في اختالؼ منطمؽ الدراسة. 
بالغّية، ففي حيف كانت أغمب الدراسات العربّية التي اطمعنا عمييا تنطمؽ مف رؤية نحوّية 

فإفَّ ىذه الدراسة انطمقت مف حقؿ معرفي مخصوص وىو عمـ أصوؿ الفقو. وقد نجـ عف 
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ذلؾ تحديد نظرّية تداولّية في ىذه الدراسة، أمَّا بقّية الدراسات فأغمبيا كانت متصمة بمبحث 
 مف مباحث التداولّية وىو مبحث األعماؿ المغوّية الشائعة بنظرية أفعاؿ الكالـ.

مّيزه عالمّيا، وىنا بيت القصيد، فيو ُيعّد إسياًما فعمّيا في نظريات المعنى والتخاطب أمَّا ت  
في المسانيات عامة. فالمشروع التداولّي الذي قّدمو محمد يونس لمغرب لبياف تأّصمو في 
َـّ االعتراؼ بو مف جية  الفكر العربّي لقي في الدرس الغربّي المسانّي قبوال واسعا وتقديرا. وت

 (15)نو إسياًما فعمًيا يثري البحث المسانّي.كو 
ولبياف ىذا اإلسياـ الفعمّي المتمّثؿ في إبراز نظرّية لمتخاطب في التراث العربي اإلسالمّي 
موازية لمتداولّية بمفيوميا الحديث، عمينا أفَّ نحاور الكتاب وىو مندرج في سياقو األّوؿ الذي 

 أنجز فيو. 

 ّية المًلئمة وجهاا لوجه:عمم التخاطب اإلسًلمّي ونظر 
رًدا  (16)(Dedieval Islamic pragmatics)جػاء كتػاب عمػـ التخاطػب اإلسػالمّي 

 Relevance: Communicationعمػى مػاورد فػي كتػاب )المالئمػة، التواصػؿ واإلدراؾ( )
and Cognition) المؤلَّػؼ مػف قبػؿ : داف سػبربر  (Dan Sperber وديػردر )ويمسػوف 

(Deirdre Wilson حيػػث ) يصػػّرح الكاتبػػاف فػػي مقدمػػة كتابيمػػا أّنيمػػا بصػػدد وضػػع مقاربػػة

                                                 
يمكف العودة إلى مراجعات الكتاب التي ألحقت مترجمة في مقدمة النسخة العربّية، لتبيف تقدير عمماء  ((15

 .41المسانيات الغرب لكتاب عمـ التخاطب اإلسالمّي ص
(16)

 Medieval Islamic Pragmatics: Sunni Legal Theorists' Models of Textual 

Communication,  Routledge, London, 2000. 
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 وبالتحديػػد التخاطػػب (17)(human communication) جديػػدة لدراسػػة التواصػػؿ البشػػريّ 
(verbal) communication وفػػػػي معػػػػرض حػػػػديثيما عػػػػف نمػػػػاذج التواصػػػػؿ فػػػػي اإلرث ،

العالمّي أّكدا أنَّو ال يوجد سوى أنموذج واحػد لمتواصػؿ منػذ أرسػطو حتػى السػيميائيات  المساني
أو أنمػػوذج الوضػػع مثممػػا ترجمػػو محمػػد   (codel model)الحديثػػة وىػػو أنمػػوذج التشػػفير 

يونس، وبّينا أنَّو مؤخرا فقط تنّبو المنظروف والفالسفة إلى ضرورة وجود طريؽ آخر لمتواصؿ، 
 . (18)الذي وضعو غرايس (Inference modelاالستدالؿ )ي أنموذج وكاف متمّثال ف

، بعدـ وجود منيج تخاطبّي قائـ عمى االستدالؿ،  معرفّيا،  محمد يونساستفّز ىذا الجـز
وجعمو يوّلي وجو شطر مخزونو المعرفي الذي أسس بو بحثو أنظمة الداللة في العربّية، 
ويحصر وجيتو في مدونة أصوؿ الفقو تحديًدا ليرّد عمى سبربر وويمسوف ويفّند رأييما 
بمحاجة قوّية، دوف اإلشارة عالنية إلى ىذه المحاّجة التي كانت ثمرتيا "عمـ التخاطب 

 ".اإلسالميّ 
ولبياف محاّجتو التي أثمرت بناء نظرية تخاطبية في التراث العربّي عمينا أف نعرض الكتابيف 

 في خطيف متوازييف، ونبدأ بأوؿ عتبة لمكتابيف وىي عتبة العنواف.
 
 

                                                 
(17)

 Relevance: communication and cognition, JDan Sperber and Deirdre Wilson. 

Second edition 1995, Cambridge. 
 .193عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص :، وانظر1المرجع السابؽ، ص ((18
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 بنية الكتابين بين النظرّية والعمم:
بػ)عمـ وسـ الكتاب األّوؿ بالعنواف )المالئمة: التواصؿ واإلدراؾ(، ووسـ الثاني 

التخاطب اإلسالمّي: دراسة لسانّية لمناىج عمماء األصوؿ في فيـ النّص(. فالمصطمحات 
الثالثة في العنواف األّوؿ توحي بأفَّ ثمة عالقة قائمة بيف التواصؿ واإلدراؾ مف جية، 
وعالقتيما بالمالئمة مف جية أخرى، إضافة إلى كوف المالئمة ىي العنواف الرئيس فيذا ينبئ 

و مدار البحث وثمرتو. غير أنَّو ال يمكف الجـز نيائّيا بمحتواه. وذلؾ عمى العكس مف بأنَّ 
عنواف الكتاب الثاني فقد كاف أكثر صرامة وتحديًدا، فحضور العالمة النصّية "عمـ" في 
العنواف قّيد البحث مف جية تحديد مجالو، واكتماؿ نظريتو، واحتماؿ إجراءه. وىذه المعاني 

ا في بقّية العالمات النصّية المتشّكؿ منيا العنواف. وبعد االطالع عمى تتحقؽ جميعي
محتويات الكتابيف وجدنا أننا إزاء كتابيف األّوؿ عبارة عف مجموعة مف النظريات تتصؿ 
بالتواصؿ واإلدراؾ، فيعاد النظر فييا وتصاغ في وجو جديد، وأمَّا الثانّي فيو يعرض مناىج 

و التخاطب وفؽ عمـ خاص لو مصطمحاتو التي ال تجعمو يمتبس لفرع مف فروع التواصؿ وى
 بغيره.

ومف عتبة العنواف إلى ىيكمّية البناء لنجد بنيتيف متوازيتيف، وكمتييما تتشكؿ مف 
مقدمة وأربعة فصوؿ يمكف أف نقارب بينيا. ما نمحظو عمى المقدمتيف أفَّ كمتييما يعرض 

لو. فمقدمة كتاب سبربر وويمسوف تعرض مباحث  الفكرة الرئيسة لمكتاب، واألساس المعرفيّ 
الكتاب )التواصؿ، واالستدالؿ، والمالئمة، وبعض مظاىر التخاطب(، والخمفّية المعرفّية لو 

 فيي مجموعة مف الفالسفة والمنظريف لمسانيات في العصر الحديث. 
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 أمَّا مقدمة كتاب محمد يونس فيي تعرض نظريتو لمتخاطب متكاممة ويصوغيا في
َـّ بّيف األساس المعرفّي لنظريتو  منيجيف: األّوؿ منيج الجميور، والثاني منيج السمفّية. ث
بعرض مجموعة مف عمماء األصوؿ لفترة تاريخّية ليست بالقميمة. وبيذا تكوف ىذه الخمفّية 

ت وجيا لوجو مع الخمفّية المعرفّية لسبربر وويمسوف. أمَّا ما يتعّمؽ بأقساـ البحث فيي قد جاء
تفصيال واثباتا لمنظرّية )الوضع واالستعماؿ، الحمؿ، النظرّية السياقّية البف تيمية، طرؽ 
الداللة(، ومقاربة الكتابيف تتبث أفَّ كؿ فصؿ في الكتاب بقدر ما كاف يؤدي دوره في بنية 
الكتاب عامة فقد كاف يحاجج الفصؿ المقابؿ لو مف كتاب سبربر وويمسوف دوف تصريح. 

ف محاججة الفصوؿ األربعة ىي محاججة اثبات وجود عمـ لمتخاطب يسبؽ نماذج وبذلؾ تكو 
عادة  التواصؿ في الفكر الغربّي. فإلى أي مدى وفّؽ محمد يونس في استنطاؽ التراث وا 

 صوغو ليقنع اآلخر بأسبقية الفكر العربي في صوغ أنموذج استداللّي لمتخاطب؟
  ة:عمم التخاطب اإلسًلمي والتداولّية الحديث

بداية يمكف القوؿ إفَّ عناصر التخاطب في عمـ التخاطب اإلسالمّي، مثمما صاغيا يونس، 
ىي مماثمة لما متعارؼ عميو في الفكر الغربّي )المخاِطب، الرسالة، المخاَطب، السياؽ(. 

  لتخاطب أربع عمميات صغرى وىي:وتتضمف  عممّية ا
 اظ إلى المعانّي.الوضع الذي قاـ بو واضع المغة، وىو نسبة األلف .4
 الداللة، التي ىي نتيجة لموضع، والسياؽ. .1
 االستعماؿ، وىو إطالؽ الكالـ، وقصد معنى ما. .3
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 (19).الحمؿ، وىو اعتقاد السامع مراد المتّكمـ .1

أمَّا بياف ميكانزيـ عممية التخاطب فقد بّينيا محمد يونس في ثالثة نماذج لمتواصؿ، تقابؿ 
 سببرر وويمسوف.ضمنّيا النماذج التي عرضيا 

 منهج الظاهرّية في مقابل أنموذج الترميز:
يعرض سبربر وويمسوف األنموذج الكالسيكّي لمتواصؿ أنموذج الترميز، باعتباره نقطة أساس 

ّمـ والسامع وشفرة مشتركة لبناء نظريتيما. وىو يتكّوف مف: المرسؿ والمستقبؿ وىما ىنا المتك
لمرسالة  (encoding)بعمميتيف متقابمتيف: عممية الترميز ، والقناة. ويتحقؽ التواصؿ بينيما

(message ) مف قبؿ المتكمـ، وعممية فؾ الترميز(decoding ) مف قبؿ السامع الذي
. وبيذا، فمجرد كوف الطرفيف (channel)ومف خالؿ قناة  (signal)تصمو عمى ىيئة إشارة 

. 20التواصؿ مضموف وفقا ليذا األنموذجمشتركيف في المغة، والرسالة تسمؾ القناة فإفَّ نجاح 
ال يخفى البعد البنيوّي ليذا التصّور التواصمّي، سواء مف جية كونو بنية مشتركة بيف جميع 

 أنواع التواصؿ أـ مف جية اىماؿ الظروؼ المحيطة بالتواصؿ، أي السياؽ.
صد، ويخرجا يعّمؽ الكاتباف عمى ىذا النموذج بأنَّو نموذج قاصر ضعيؼ بسبب غياب الق   

بنتيجة مفادىا صحيح أفَّ المغة ىي زوج مف التمثيؿ أحدىما صوتي واآلخر داللّي ولكف مع 
( utteranceذلؾ تظؿ ىناؾ فجوة بيف التمثيؿ الداللّي لمجمؿ واألفكار التي تبمغيا القولة )

                                                 
 .31عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص ((19

(20)
  Sperber. Wilson:  Relevance: Communication and Cognition, p3-4. 



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

238 

 

نcodingوال تمتمئ ىذه الفجوة بزيادة فعؿ الترميز) ما بواسطة (، أي بزيادة الوضع الداللّي، وا 
 .(21)(inferencesاالستدالؿ )

وعمى الرغـ مف أفَّ محمد يونس ينطمؽ مف فكرة رئيسة في بحثة وىي االستعماؿ التي 
تستحضر االستدالؿ فإنَّو يشير إلى األنموذج التراثي المقابؿ ألنموذج الترميز، ويراه متمّثال 

فيو يقوؿ:"... وثّمة منيج آخر متمّيز اتبعو الظاىرّية قائـ أساًسا  (22)في منيج الظاىرّية
عمى المعطيات غير االستعمالّية لمغة. ويشّدد عمى مواضعات المغة المحّددة سمًفا )تمؾ 
المنظومة في البنية المغوّية لمنّص( بوصفيا المتطمبات األساسّية، وربما الوحيدة لمتخاطب. 

ة، فقد أىممت إجماال. كما أفَّ القدرات االستنتاجّية لمسامع ال أىمّية ليا أمَّا القرائف غير المغويّ 
ومّثمما قّدـ كؿٌّ مف سبربر وويمسوف نقدميا لنموذج الترميز فكذلؾ يفعؿ  (23)في الحمؿ."

محمد يونس لمنيج الظاىرّية. ويبّيف أفَّ القدماء قد تنبّيوا لقصور ىذا النموذج مبكًرا واسند 
لقيـ إذ يقوؿ: "وفي محاولة ابف القّيـ الجوزّية شرح ما يراه مف الظاىرّية، دوف الرأي البف ا

شارات األلفاظ. ولترسيخ موقفو بشأف ىذا الموضوع،  اعتبار عناصر أخرى، كالمفاىيـ، وا 
وصؼ مف ينيج النصَّ مف حيث منطوقو فقط بأنَّو "لفظّي"، في حيف أطمؽ مصطمح 

 .(24)تّكمـ""عارؼ" عمى مف يسأؿ عف مراد الم

                                                 
(21  (

Sperber. Wilson:  Relevance: Communication and Cognition, p9. 
 .37عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص ((22

 .31صعمـ التخاطب اإلسالمّي،  (23)
 .37-33عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص  ((24
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 ستداللّي:منهج الجمهور واألنموذج اال
ينطمؽ المنيج االستداللّي مف مفيوـ لمتواصؿ مغاير تماما عف أنموذج الترميز أو    

الوضع، فمئف كاف أنموذج الترميز ينطمؽ مف أساس لسانّي فإفَّ نموذج االستدالؿ ينطمؽ مف 
أفَّ التواصؿ بجميع أنواعو ما ىو إاّل تعبير عف مقاصد تحمؿ  مفيوـ خاص لمتواصؿ وىو:

دراؾ ليذه المقاصد. ولكي يتحقؽ التواصؿ فيجب عمى المتكّمـ أف يقّدـ أدّلة  معنى معيًنا وا 
(evidences)  عمى مقاصده، وعمى السامع أف يستنتج المقاصد مف تمؾ األدّلة دوف الحاجة

( Griceعف نموذج الترميز قائـ في التفات غرايس ) . والسبب في التخميّ (25)إلى الترميز
إلى الداللة غير الوضعّية القائمة في التخاطب أو المحادثة بوجو خاص. وال يتحقؽ ىذا 
التدليؿ واالستدالؿ إال باكتفاء شروط مبدأ التعاوف في مبدأ الكيؼ، ومبدأ الكـ، ومبدأ 

 األسموب، ومبدأ المناسبة.
فإفَّ فكرة القصد واالستدالؿ  يعد سببا رئيسا عند يونس لوضع كتابو، وبما أفَّ ىذا األنموذج

كانت نواة تأسيسّية انبنى عمييا الكتاب في جممتو، ويمكف مالحظة ذلؾ منذ تقديمو لتعريؼ 
الفقو، وعمـ أصوؿ الفقو، فالقارئ يمكننو استنتاج أف وضع تعريؼ الفقو لـ يكف مف باب 

حجة الدامغة لتأّصؿ فكرة االستدالؿ في التراث العربّي فيو مفاتيح البحث بقدر ما كانت ال
يقوؿ: "كثيرا ما يشير األصوليوف في كتبيـ إلى أفَّ المعنى المغوّي لكممة "فقو" في ما يسمونو 

، إفَّ اإلشارة إلى (26)" "األشياء الخفّية"، أو " إدراؾ بقصد المتكّمـ"أصوؿ الفقو" ىو "المعرفة 

                                                 
(25  (

Sperber. Wilson :   Relevance: Communication and Cognition, p24. 
 .11عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص ((26
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واألشياء الخفّية ما ىي إالَّ إشارة ضمنّية إلى روح فكرة غرايس في أنموذجو ، قصد المتكّمـ
األستداللي. ولكف بتتبع مناىج التخاطب التي بّينيا يونس فإننا نجد ثّمة اختالؼ بيف 

ستداللّي الغربّي يستند عمى المنطقّي دوف المغوّي، أي عمى نموذج االالتصّوريف. فمئف كاف األ
عّية، فإفَّ النموذج االستداللّي في التراث العربّي ال ييمؿ الداللة الوضعّية الداللة غير الوض

فكّؿ مف نموذج الجميور ونموذج السمفّية يعّوؿ وىو يقارب ويستنبط الداللة غير الوضعّية. 
عمى القرائف المغوّية وغير المغوّية لكي تحصؿ الفائدة مف الخطاب وىو الوصوؿ إلى مراد 

ا صاغ غرايس مبادئو لتحّقؽ نجاح التواصؿ فإفَّ روح منيج جميور األصوليف المتّكمـ. ومثمم
قائـ عمى أساس التعاوف كذلؾ، وقد صاغوا لو مبادئو التي تحقؽ لممتكّمـ بياف مراده، وتحقؽ 
لمسامع إمكانية اكتشاؼ ذلؾ المراد، والذي بيما يتحّقؽ نجاح التخاطب وفائدتو. وتشمؿ ىذه 

 . (27)المتّكمـ، وصدؽ المتّكمـ، واإلعماؿ، والتبادر، واالستصحابالمبادئ عمى: بياف 
ولكف لـ يكف ىذاف النموذجاف عمى تطابؽ تماما و قد كاف محؿ افتراقيما في تفسير    

العممّية الثالثة لمتخاطب وىي الحمؿ. ففي حيف كاف جميور األصوليف يتمّسكوف بالوضع 
االستعماؿ يفتح ليـ إمكانات متعددة لمحمؿ رأى ابف منطمًقا لموصوؿ إلى مراد المتكّمـ، وأف 

تيمّية ليس ثّمة داللة خارج لحظة التخاطب. فالسامع أثناء التخاطب ليس أمامو سوى المعنى 
ف كاف ثّمة إمكاف لالختيار فيو اختيار مف سياقات أخرى  الذي ينتجو السياؽ ويحممو، وا 

د البف تيمّية في إدراؾ السياؽ جعؿ نظريتو مشابية تعمؿ الذاكرة عمى استحضاره. فيذا التفرّ 
 السياقية مقابال ألنموذج سبربر وويمسوف المتمّثؿ في نظرّية المالئمة.

                                                 
 .400عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص ((27
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 النظرّية السياقّية البن تيمّية ونظرّية المًلئمة لسبربر وويمسون: 

يغّير سبربر وويمسوف وجية فيـ ظاىرة التواصؿ مف المنظور المسانّي والفمسفّي إلى   
معرفّي جديد وىو عمـ النفس العرفانّي، ويذكراف أف التواصؿ قائـ عمى ما يسترعي  حقؿ

االنتباه، لذلؾ لنجاح العمؿ التواصمي عامة والتخاطبّي بصفة خاصة يجب عمى المتكّمـ أف 
يقّدـ ما يشّد اىتماـ المرسؿ إليو أو السامع، وبما أفَّ كؿ شخّص ىو موجو بالفطرة إلى 

ف المالئمة إذف يجب عمى المتكّمـ أف يجعؿ قولو مالئما بما فيو الكفاية تحقيؽ أكبر قدر م
 لكي يستحؽ اىتماـ المتكّمـ.

يرتبط ىذا المفيوـ الجديد لمتخاطب بالسياؽ ارتباًطا وثيًقا، بيد أنَّو يصبح لديو   
يـو مفيوما جديدا. فسبربر وويمسوف ينتقالف مف المفيوـ المادي الفيزيائّي لمسياؽ إلى المف

نما يبنيو العقؿ بطريقتو الخاصة. وعميو  الذىنّي، فالسياؽ عندىما ليس معطى جاىًزا، وا 
سيكوف الوصوؿ إلى مراد المتّكمـ عف طريؽ بذؿ جيد الختيار سياؽ واحد أكثر مالئمة 
لممراد مف مجموعة سياقات أخرى متاحة. وسيكوف جيد الوصوؿ إلى السياؽ المالئـ قميال 

إمكانية الوصوؿ إليو عالية، والذي يحدد ىذه الدرجة ىو المتّكمـ، وذلؾ مف كمما كانت درجة 
خالؿ بناء كالمو عمى ىيئة مالئمة ومسترعية لالنتباه. والمعيف في كؿ ذلؾ ىي ذاكرة الفرد 

 .(28)التي تمّد أجيزتو االستنتاجّية بالمعمومات المرتبة بطريقة معينة سابًقا
قّية البف تيمّية عمى أنَّو نموذج سياقّي. ويمكف أَف النظرّية السيا محمد يونسيقدـ 

نحدد مفيوـ السياؽ ودوره مف جانبيف، أواّل مف جية عالقتو بنموذج الجميور، والثاني نقاط 
                                                 

(28(
 Sperber. Wilson :   Relevance: Communication and Cognition, p132-141. 
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التالقي مع نظرية المالئمة لسبربر وويمسوف. فمف جية عالقتو بالجميور فإفَّ وجو 
الجميور يبنوف طرؽ الحمؿ عمى فمسفة  االختالؼ مرتبط بقضية الحقيقة والمجاز، ففي حيف

الوضع األولّي لأللفاظ، فإفَّ ابف تيمّية يذيب الفاصؿ بيف الحقيقة والمجاز ويجعؿ السياؽ ىو 
د لممعنى، وال معنى خارج السياؽ مثمما أشرنا سابقا، وذلؾ بناء عمى أفَّ األلفاظ  المحدِّ

. وفي ضوء ذلؾ عرض محمد يونس والجمؿ بنى مجردة فارغة، والقوؿ ىو الممتمئ بالمعنى
مفيوـ التبادر عند ابف تيمية الذي تتجمى فيو النظرية السياقّية لو " وىكذا فإفَّ "التبادر في 
أصوؿ ابف تيمية ليس عممية ثابتة محددة سمًفا، أو قابمة لمتنبؤ، بؿ ىي محكومة بالسياؽ 

: أي أنَّو أي ي مقامات أخرىما يتبادر لمذىف في مقاـ ما ربما ال يكوف كذلؾ فبحيث أفَّ 
بؿ السياؽ الذي ترد فيو الكممة ىو الذي يحدد ليس ىناؾ معنى متبادر لكؿ كممة في المغة، 
. وبعبارة أخرى فإفَّ سبؽ معنى معيف إلى الذىف أي المعاني المرجح تبادرىا إلى ذىف السامع

كمدى وروود ؿ خارجّية، دوف غيره ال يعود إلى تنوع طبيعة الكالـ في حد ذاتو بؿ إلى عوام
، ومناسبة المعنى لمقتضى الحاؿ، وزمرة العوامؿ النفسّية المتعّمقة بطريقة الكممات في الكالـ

  (29)."الذاكرة
ربما يكوف مف التعّسؼ أفَّ نحّمؿ النظرّية السياقّية البف تيمية كؿ ما جاءت بو 

يمكف أف نغفؿ بعض نظرية المالئمة لدى سبربر وويمسوف، ولكف في الوقت نفسو ال 
اإلشارات الحاممة نقاط التقاء بينيما، والشّؾ في أفَّ محمد يونس كاف عمى وعي بذلؾ، 
فالجمؿ التي أشرنا إلييا بالتسطير تبيف إشارة محمد يونس الضمنّية إلى ذلؾ التالقّي. فما 

                                                 
 .411عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص ((29
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يد حصوؿ المعنى رّكز عميو ابف تيمية مف جية أف المعنى يتحقؽ بالتقييد، وأفَّ كثرة التقييد تز 
يبدو أنَّو قريب مف فكرة إمكانية الوصوؿ إلى السياؽ عند سبربر وويمسوف. وبالمثؿ تمتقي 
فكرة أف ما يتبادر إلى الذىف يتنوع يتنوع السياؽ مع فكرتيما أنَّو ليست ثّمة سياؽ معطى 

نَّما ىو سياؽ يتـ اختياره مف مجموعة سياقات أ خرى متاحة. جاىز تتـ فيو معالجة الكالـ، وا 
وأخيًرا تضيء لفظة "الذاكرة" الواردة في تعميؽ محمد يونس بارقة ميمة يمكف استثمارىا إذا 
ما تَـّ وصميا بدور الذاكرة في نظرية المالئمة.  خالصة القوؿ إفَّ ىذه النماذج التي عرضيا 

االستدالؿ يونس كفيمة أف تقنع كؿ مف سبربر وويمسوف أفَّ ثّمة نماذج لمتواصؿ قائمة عمى 
تسبؽ النظريات الحديثة وال نبالغ إذ قمنا أنَّيا تضاىي تمؾ النظريات المتصمة بالعمـو 

 العرفانّية.   
ويختـ سبرر وويمسوف كتابيما بعرض بعض مظاىر التواصؿ في عالقتيا مع نظرّية 

إطار المالئمة بغية إثارة بعد األسئمة الجديدة حوليا ووضع إجابات محددة ليا كؿ ذلؾ في 
تداولّي. أمَّا محمد يونس فيختـ كتابو بطرؽ الداللة التي تعد مف مشموالت عمـ التخاطب 

 اإلسالمي. 
يمكننا القوؿ إفَّ ىذا العرض المقتضب لنظرّية عمـ التخاطب كاف لو أسبابو، 
فالسياؽ العاـ ليذه الورقة ال يحتمؿ الشرح والتفصيؿ أو إعادة ما ذكره الكاتب مفصال في 

و. ولكف ربما االلتفات إلى مرتكزات كتاب عمـ التخاطب اإلسالمّي ستعيف ىي كذلؾ في كتاب
سيامو وجوىر فكرتو.  بياف خصوصّية الكتاب وا 
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 المرتكزات المعرفّية في كتاب عمم التخاطب اإلسًلمّي:
 يرتكز الكتاب عمى دعامتيف رئيستيف تتمّثؿ األولى في الخمفّية االبستيمولوجّية

والتي بدورىا تنقسـ إلى قسميف: القسـ األّوؿ موجود بالقوة ويتمّثؿ في تمؾ المعارؼ لمكاتب 
ف كاف تظير فعميا بيف حيف وآخر متى دعت الضرورة  المتعّمقة بالعموـ المسانية الحديثة وا 
لذلؾ. ويبدو أنيا كانت تعمؿ كمتصور منيجي لمتفكير والعرض. أمَّا القسـ الثاني فموجود 

مو تمؾ المعارؼ التراثّية التي كاف يحاورىا الكاتب عرضا ونقدا واستدالال حتى بالفعؿ وتمثّ 
استقطر منيا نظريتو. وارتكازه عمى ىذيف الموسوعتيف المختمفتيف منشأ وفكرا ساعدت 
الباحث عمى وضع حجر أساس لكؿ عمـ أي التداولّية بمفيوميا الغربّي، وعمـ التخاطب 

تناد عمى فكرة أفَّ المنظور الغربّي لمغة منطمؽ مف كوف المغة اإلسالمّي الذي يوازيو. فاالس
نظاما مف العالمات، ومنظور الفكر االسالمّي أنيا نظاـ مف الدالالت كاف لو أثره مف حيث 
استنتاج أف النموذج الغربي لمتواصؿ كاف أكثر اتساعًا مف النموذج اإلسالمّي المتمّثؿ في 

 النموذج السمفي.
الثانية القائـ عمييا الكتاب فيي تتمّثؿ في التصّور االصطالحّي الذي أمَّا الدعامة 

سار عميو الكاتب. فقضّية االصطالح عنده تجاور القضايا الرئيسة في أبحاثو جميعيا. فيي 
لمصطمحات مفاتيح ، فاوال غرابة في ذلؾ تعاضدىا وتأخذ ليا مكانا بمثابة الحاشية والمتف،

، وثمارىا القصوى، و  ونظًرا ليذه  (30).ىي التي تمّيز الحقوؿ المعرفّية بعضيا مف بعضالعمـو
األىمّية الكبرى فصياغة المصطمح والتعامؿ معو مف أىـ اإلشكاليات التي تواجو كؿ باحث، 

                                                 
 .44قاموس المسانيات، عبد السالـ المسدّي، ص ((30
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بيذه العثرة التي واجيتو، ولكنَّو وجد ليا مخرجا؛ إذ ألزاـ نفسو بمنيج  محمد يونسوقد أقّر 
في النسخة اإلنجميزّية أـ في العربّية، ونتبيف ذلؾ مف مقدمتو اختّطو لبحثو سواء أكاف ذلؾ 

حيث يقوؿ: "مف أىـ المشاكؿ التي واجيتني في ىذه الدراسة العثور عمى نظائر إنجميزّية 
لممصطمحات العربّية. وفي التعامؿ مع ىذه المسألة اتبعت منيًجا تخاطبّيا، غير محدد سمفا 

كثيرا مف الحاالت عمى المرء أف يختار أحد منيجيف: في ترجمة المصطمحات الفنّية، وفي 
إمَّا ترجمة مفيومّية أو ماصدقّية. وقد اخترت في الدراسة الحالّية المنيج األوَّؿ غالبا، عمى 

 (31).الرغـ مف تفضيؿ الثاني أحياًنا"
فيذه العبارة قد كتبيا شخص واحد )محمد محمد يونس( بذاتيف مختمفتيف األولى:     

ذات المؤلؼ وىي تستحضر قارئا مختمفا عنو لغة وفكرا، واألخرى ذات المترجـ التي تتطابؽ 
مع ذات المؤلؼ غير أنيا تستحضر قارئا غير األوؿ متفقا معو لغة وفكرا. ويتضح ىذا 

محدد  غيرلطفيؼ الذي طرأ عمى عبارة )اتبعت منيجا تخاطبّيا التصّور مف خالؿ التغيير ا
سمفا في ترجمة المصطمحات الفنّية( فقد وردت في النسخة االنجميزّية )اتبعت منيجا تخاطبيا 

، وىذا قد يجعمنا نستنتج )وقد (32)منيج محدد سمفا في ترجمة المصطمحات الفنّية( بدال مف
المؤلؼ لف يسير عمى الطريقة المعيودة في  محمد يونسيكوف االستنتاج غير صائب( أفَّ 

االنجميزّية لنقؿ المصطمحات العربّية إلييا أي أنَّو سيغير ويبّدؿ. أمَّا ذاتو المترجمة ستترجـ 

                                                 
 .37عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص ((31

(32  (
(I have folloewed a pragmatic rather than a predetermined approach in 

translating the technical thrms) Medieval Islamic Pragmatics,p12. 
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بطريقة لـ تكف معيودة في نقؿ المصطمحات اإلنجميزّية إلى العربّية، وفي كال الحالتيف ىناؾ 
فَّ الطريقة المتبعة ستكوف اختيارًا واقًعا أمراف مشتركاف وىما إفَّ المني ج سيكوف تخاطبّيا، وا 

. (33)(extensionواآلخر والماصدقّية ) intension)بيف منيجيف، أحدىما: المفيومّية )
نّما  فقصده بالمنيج التخاطبّي أنَّو لف يمتـز بترجمة واحدة لممتقابميف العربّي واالنجميزي وا 

الفاصؿ في االختيار، وىذا ال شؾ في أنَّو السبب الذي أفضى بو سيجعؿ السياؽ ىو الحكـ 
إلى اختيار منيج المفيومّية بدال مف منيج الماصدقّية في أحيانا كثيرة، وقد كاف ليذا 

، فالمصطمح العربّي يثبت بصورتو الصوتّية في النسخة االختيار أثره في الكتاب بنسختيو
لعمـ التخاطب. وأمَّا المصطمح االنجميزّي ظير لو  االنجميزّية ألغمب المصطمحات الرئيسة

أكثر مف مقابؿ عربي في النسخة العربّية، إضافة إلى بعض الترجمات التي تفارؽ كؿ 
 الترجمات المعيودة.

النظر في مصطمح عمـ أصوؿ  محمد يونسففي مقدمة النسخة االنجميزّية يعيد 
المتعارؼ عميو عند الغرب،  (the principles of islamic jurisprudenceالفقو )

ويرفض ىذه الترجمة التي تخضع إلى معيار الماصدقّية ويستبدليا بمنيج المفيومية، فتكوف 

                                                 
"يمّيز الباحثوف ماصدؽ المفظ مف مفيومو، ىب كممة "قط" فما صدقو ىو جممة الحيوانات التي تندرج  ((33

في مقولة القطط. أمَّا مفيومو فيو جممة الشروط النظرّية التي ينبغي أف يستجيب ليا موجود مف الموجودات 
ف أجممنا األمر إجماال شديدا قمنا إفَّ م فَّ ما صدقو ىي لإلنتماء إلى ىذه المقولة. وا  فيـو المفظ ىو داللتو، وا 

وانظر: مقدمة في عممي ، 130: صالقاموس الموسوعّي لمتداولّيةاألشياء )الشيء( التي يعّينيا." انظر: 
 .11صالداللة والخطاب، محمد محمد يونس: 
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في النسخة االنجميزّية معمال  (fɪqhالمحّصمة أنَّو يثبت مصطمح فقو بصورتو الصوتّية )
التي مف ( (jurisprudence السبب بقولو: إفَّ مصطمح "فقو" يتضمف معنى الفيـ، أمَّا

. ويبدو في اختياره لبقاء مصطمح "فقو" (34)ضمف معانييا القرارات أو األحكاـ فال تتضّمنو
ىو في األساس ضماف لبقاء مفيوـ "الفيـ" قائًما إذ ىو مرتبط باالستدالؿ أحياًنا. و"الفيـ 

 باالستدالؿ" ىي وجيتو الرئيسة التي كاف يريد اثباتيا.
إلنجميزي معنى المصطمح العربّي فإنَّو يختار طريقة الماصدقّية، فمثال أمَّا إذا تضّمف المفظ ا

بعد أف  ( wadc) في مصطمحي الوضع واالستعماؿ فإنَّو يثبت "الوضع" بصوتو العربّي 
قامة عالقات، establishmentفسره بالمقابؿ اإلنجميزي ) ( التي مف معانييا التأسيس، وا 

يتضّمف معنى "الوضع" باعتباره مصطمًحا. أمَّا مصطمح ولكنيا تبدو قاصرة عنده ألنو ال 
( في النسخة االنجميزّية mál astic"االستعماؿ" فمـ يمـز نفسو باثبات صورتو الصوتّية )

، ويمكف مالحظة ذلؾ (35)شتراكيما في المفيـو( الuesدائًما ووضع لو المقابؿ األبجميزي )
 wadc)مف التالـز المتكرر بيف الوضع واالستعماؿ )

 and ues  في عنواف المبحث
المختّص بيما. غير أنَّو في النسخة العربّية يتخمى عف طريقة المفيوـ وينتقؿ إلى طريقة 

، وىو مصطمح ساقو سبربر code)الماصدؽ فيجعؿ مقابؿ مصطمح "الوضع" مصطمح )
 وصاحبو في كتابيما حيث قاال:

                                                 
(34  ( Medieval Islamic Pragmatics, p1. 
(35( Medieval Islamic Pragmatics,p4, p15. 
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        a code, as we will use the term, is…(36  ( . 
وتعتبر الطريقة المفيومّية ىي األكثر تجمّيا في النسخة العربّية، ويمكف بياف ذلؾ مف ترجمتو 

( الوارد في عنواف الكتاب بعمـ "عمـ التخاطب" دوف الترجمات pragmaticsلمصطمح )
لرئيس لممصطمح في األخرى بما فييا التداولّية. وذلؾ لممزاوجة التي أحدثيا بيف المفيوـ ا

"مصطمح االستعماؿ" عند األصولييف. فيونس يقوؿ: "وما يقصده األصوليوف األّوؿ و مضانو
وغيرىـ باالستعماؿ ىو ما نقصده بالتخاطب، إذ إف استعماؿ المغة ىو التخاطب بيا، وىذا 

" بػ "عمـ pragmaticsما سّوغ لنا ترجمة اسـ العمـ المعروؼ في المسانيات الغربّية الحديثة بػ"
 the stdy ofدراسة االستعماؿ  -وف معناه الحرفّي كما يذكر المسانيوفالتخاطب، لك

use"(37) . 
المرتبط باالستعماؿ مطمًقا ىو ما جعؿ اآلخريف يترجمونو إلى التداولية المشتّقة  ولكف ربما

يفضؿ عمـ التخاطب عمى  محمد يونسمف التداوؿ العاـ. وربما ىو السبب ذاتو الذي جعؿ 
بعمـ االستعماؿ قد تكوف أفضؿ مف غيرىا مّما  pragmaticsفَّ تسمية عمـ االستعماؿ "فإ

ف كنت أفضؿ ترجمتو بعمـ التخاطب، وىي ترجمة تراعي ما صدؽ المفظ ال مفيومو  ذكر، وا 
بالمعنى المنطقّي لممصطمحيف، حيث يقصد بمباحث االستعماؿ ما يدخؿ في إطار المباحث 

ريقة الواضحة في الترجمة فمف السيؿ تميز مصطمح ونظرا ليذه الط (38)التخاطبّية تماًما."

                                                 
(36  (  Relevance: communication and cognition, p3-4. 

 .7عمـ التخاطب اإلسالمّي، ص ((37
 .1ص قدمة في عممّي الداللة والتخاطب،م ((38
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(، ومف السيؿ فيـ أف السياؽ، Communication)عمـ التخاطب مف مصطمح التخاطب 
 .(contexteوالقرينة يقابميما المصطمح )

وبجانب معيار الماصدؽ ومعيار المفيوـ ثّمة مرتكًزا آخر ميًما يجب التنويو إليو،   
فيو يعّد،في نظرنا، حجر أساس لصوغ المصطمح وبياف مفيومو. وىو متمّثؿ في الزاوية 
المعرفّية التي يحّدد منيا المصطمح. ولمتوضيح نقوؿ: إفَّ اإلجابة عف السؤاؿ: ما تعريؼ 

ٍؿ إلى آخر فالكيميائّي يحدد مفيوـ الماء بقولو: اتحاد ذرتيف الماء؟ سيختمؼ مف حق
ىيدروجيف مع ذرة اكسجيف، والفيزيائّي بنّصو:سائؿ شفاؼ عديـ الموف والطعـ والرائحة...، 
أما الجغرافّي فسيقابؿ الماء باليابسة. قد يعتقد البعض إفَّ مثؿ ىذا األمر قد يصدؽ في 

يضع مثؿ ىذه الصرامة العممّية محمد يونس انّية بيد أف العموـ الصحيحة دوف العمـو اإلنس
والفروؽ الدقيقة بيف المصطمحات في الحقؿ المعرفي ذاتو، وحسبنا بيذا الشاىد دليال حيث 
يقوؿ:"... فإذا نظر إلى ىذه الصورة الذىنّية مف حيث كونيا مقصودة بالمفظ سميت معنى، 

مفيوما، ومف حيث كونيا جوابا عف ومف حيث كونيا تستدعي المفظ في الذىف سميت 
السؤاؿ: ما ىذا؟ سميت ماىّية، ومف حيث تحققيا في العالـ الخارجّي سميت حقيقة، ومف 
حيث تمّيزىا مف األغيار سميت ىوّية، ومف حيث كونيا موضوعة لمفظ سميت مسّمى، ومف 

المنيج الذي  . فإذا ما استوعب القارئ ىذه(39)حيث كونيا مستنبطة مف المفظ سميت مدلوال"
اختطو محمد يونس في صوغ المصطمحات وترجمتيا، فإنَّو لف يجد غرابة في المقابؿ 

في  (dentityالذي اعتاد أف يجده مقابال لمصطمح ) (sense) اإلنجميزي لمصطمح اليوّية
                                                 

 .413،411عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((39
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مصنفات أخرى خارج ىذا الحقؿ. وىذا يبربر السبب في ميؿ محمد يونس إلى تفضيؿ طريقة 
ف كانت تحدث قمقا بيف المفيوـ عمى  طريقة الماصدؽ في صوغ المصطمح. وىذه الطريقة وا 

 . (40)الخطابات المختمفة فإنيا ال شّؾ ستوحد المصطمح بيف المنتميف لمحقؿ الواحد

 آفاق كتاب عمم التخاطب اإلسًلمّي البحثّية:
اء ال شؾ في أفَّ مثؿ ىذه الدراسات تفتح آفاقا جديدة لمبحث والتطوير، وما أستض

لنا مف ىذه اآلفاؽ يتصؿ بعضيا بالمسانيات العرفانّية واآلخر بالمسانيات الحاسوبّية. فما 
يتعّمؽ بالمسانيات العرفانّية فيتمّثؿ في مبادئ الحمؿ وكيفّية إعماؿ الفكر في التنقؿ بينيا، 

بيف. ومنيا مبدأ التعّيد فيو يشير مف بعيد إلى الموسوعة المعرفّية المشتركة بيف المتخاط
وىي تشمؿ تجاربيـ وسياقاتيـ المشتركة. وتعد ىذ المعرفة المشتركة نواة مبحث المناويؿ 
الذىنّية التي في ضوئيا تعّدؿ مفيوـ السياؽ مف السياؽ المحسوس المادّي إلى السياؽ 
الذىني ليشمؿ الذاكرة الجمعّية. وقد رأينا التفاتة ابف تيمّية إلى دور الذاكرة مف جية كونيا 

معينة في التقاط السياؽ.  فالتأمؿ في ىذه االلتفاتة وما سبقيا يظير ذلؾ التالـز بيف العقؿ ال
والمغة والعالـ وىي مباحث جوىرّية في العرفانّية وخاصة المسانيات منيا. فإلى أي مدى 
 يمكف التقاط ىذه اإلشارات الموحية بدور العقؿ والعممّية اإلدراكّية لمعالـ في الثرات العربيّ 

 بصفة عامة والبحث األصولي بصفة خاصة؟

                                                 
لمتوسع في قضية المصطمح عند محمد يونس راجع: المعنى وظالؿ المعنى: أنظمة الداللة في العربّية،  ((40
 .47-41ص
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أمَّا ما يتصؿ بالمسانيات الحاسوبّية فيو مرتبط بالفصؿ الرابع المحدد لطرؽ الداللة 
إذ ىو مبحث يتصؼ بالتشجير الناتج مف إبراز مجموعة القواعد الضابطة لطرؽ الداللة. 

التي تكوف فييا القوالت  وتوحي ظاىرة التشجير بأفَّ ىناؾ إمكانّية لضبط عدد مف السياقات
تؤدي معنى خاًصا، وتوحي كذلؾ بأفَّ كؿ سياؽ يمكف أف تضبط عدد الجمؿ المتّولدة فيو. 
وبناء عمى ذلؾ إلى أي مدى يمكف أف يستفاد مف ىذه الطرؽ في حوسبة المغة انتاًجا وفيًما 

  .ضمف مباحث المسانيات الحاسوبّية وبرامجيا؟
ه في ىذه الورقة يعد إشارات مختصرة لما انطوى عميو ىذا المشروع أخيًرا، إفَّ جؿَّ ما عرضنا

ثارة لقضايا فكرّية. وىي قمينة بالدراسة والتأمّؿ إذ مف الممكف  التداولّي مف إضافات معرفّية وا 
 أف تكوف كؿ إشارة منيا قضّية بحثّية مستقمة. 
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 يول  ص  األ    ر  ك  ف  ي ال  ف   يل  و  أ  الت  
االت   "سون  د ي  م  ح  م  " ة  ب  ار  ق  ي م  ف   ة  اء  ر  ق   )  (ة  ي  ب  ط  خ 

 يون  م  الق   ح  ال  ى ص  ف  ط  ص  م  د. 
 س  م  اب  ر  ط   ة  ع  ام  ج                                                                       

 :مقدمةال
ب كمخاَطب حمدا لمف امتف عمينا بنعمة التكاصؿ كالبياف، كأكرمنا باتباع خير مخاطِ 

 سيد كلد عدناف، صمى هللا عميو كعمى آلو كصحبو ما بقي الكقت كطاؿ الزماف... كبعد:
مف المعمكـ أف قراءة النص الديني كفيمو كاف المحكر األساس الذم دارت حكلو ف

جيكد عمماء أصكؿ الفقو، كقد تمظير ذلؾ في الضكابط كالقكاعد المغكية التي كضعكىا مف 
ماطة المثاـ عما أشكؿ مف األلفاظ.  أجؿ الكشؼ عف مكنكنات النصكص كا 

مصنفاتيـ بما ُيطمؽ عميو المبادئ كألىمية المغة لدل األصكلييف نجدىـ يستيمكف 
المغكية، مؤكديف بذلؾ أف امتالؾ ناصية المغة بشتى فركعيا كالتبحر فييا شرط لمف راـ 

 التصدر لمفقو كالتفسير كالفتكل كأراد بمكغ رتبة االجتياد.
كقد تكصمكا إلى نتائج اتفقت معيا كثير مف نتائج البحكث المغكية الحديثة في عمـ 

إلى سبقيـ في االىتماـ بكثير مف القضايا الداللية التي لـ تمؽ مف المحدثيف  المغة، إضافة
 اىتماما كافيا بيا.
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كالمتأمؿ في كتب األصكلييف سيقؼ عمى كثير مف اإلسيامات كالتبصرات المغكية 
التي يمكف أف تضاىي المنجز المساني المعاصر، ال سيما فيما يخص المباحث الداللية التي 

 مجاؿ استنباط األحكاـ مف النص الديني.استثمرت في 
محمد يونس ىذه القناعة كانت راسخة عند عَمـ مف أعالـ الدرس المساني المعاصر، كىك    

، حيث أظير اطرادا كاضحا في كتاباتو مف خالؿ ربط المنجز المساني المعاصر بما عمي
أنتجو عمماء التراث )ال سيما عمماء األصكؿ( مف تبصرات ال تقؿ أىمية عف مخرجات 

 الدرس المساني المعاصر. 
كما يميز أسمكب محمد يكنس في تعاممو مع نصكص التراث أنو ال يكتفي بمجرد    

نو يتجاكز ذلؾ إلى التحميؿ المؤسس عمى ربط القديـ بالحديث كتحقيؽ مبدأ الكصؼ، بؿ إ
التكامؿ المعرفي بينيما، كىك ما أشار إليو في مقدمة كتابو )عمـ التخاطب اإلسالمي(، حيث 
قاؿ: "يتناكؿ الكتاب المناىج التخاطبية في عمـ األصكؿ، متبعا في مناقشة تمؾ المناىج 

، كما ذكر في مقدمة كتابو )مقدمة (1)النظريات البراغماتية الحديثة" نيجا لسانيا استثمرت فيو
في عممي الداللة كالتخاطب( أف كتابو تضمف "المزاكجة بيف التراث كالدراسات المسانية 

، بؿ إنو يحض (2)الحديثة ما يؤلؼ نسيجا متجانسا مف الدرس المساني المثير لالطالع"
ب مف الدرس المساني قائال: "آف لنا أف نعرض آراء الباحثيف عمى كلكج ىذا المجاؿ الخص

                                                 
 .7عمـ التخاطب اإلسالمي، محمد محمد يكنس عمي ص.  (1)
 .5مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، محمد محمد يكنس عمي ص.  (2)
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أسالفنا عمماِء التراث عمى نحك تبدك فيو مناِفسة مناَفسة حقيقية ألحدث المدارس المسانية 
 .(3)الحديثة"

ككاف مف جممة القضايا التي تطرؽ إلييا في كتابو )عمـ التخاطب اإلسالمي( قضية    
إال أنيا لـ  -مع تصريحو بأىميتيا في الدرس األصكلي–)التأكيؿ(، إال أف مف المالحظ أنو 

 تأخذ منو إال مساحة صغيرة مقارنة بحجـ الكتاب كالقضايا المضمنة فيو.
مف ىذه الرؤية، أحببت المشاركة ببحث يتناكؿ مسألة التأكيؿ كما طرحيا يكنس مشفكعة    

الفكر األصولي قراءة في التأويل في بشيء مف المناقشة كالتحميؿ، كقد حمؿ البحث عنكاف )
 .(مقاربة محمد يونس التخاطبية

 :مدخل
يعتبر التأكيؿ مف المكضكعات الميمة في حقكؿ معرفية مختمفة، مف أبرزىا مجاؿ 

 عمـ المغة، كمجاؿ العمـك الشرعية، السيما تمؾ المعنية بمباحث االعتقاد كاأليديكلكجيا.
ىميتيا في تاريخ الفكر اإلنساني بصفة كمف الناحية المغكية يعد التأكيؿ ظاىرة ليا أ 

عامة كفي تاريخ الفكر العربي بصفة خاصة، كذلؾ منذ أف حاكؿ الناس فيـ النصكص 
 الدينية المضمنة في الكتب السماكية.

كما ُيعد التأكيؿ مف المكاضيع المثيرة لمجدؿ بيف عمماء أصكؿ الفقو، بؿ كفي معظـ مجاالت 
ف لـ يكف في جميعيا، "كيمكف عزك مجادالت األصكلييف في البحث الفكرم عند المسمميف، إ

                                                 
 .6المصدر نفسو، ص.  (3)
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لى قكاعد منيجية  مكضكع التأكيؿ إلى اختالفات في القدر الممكف الذم يعمؿ فيو التأكيؿ، كا 
لى التطبيقات الفعمية لمتأكيؿ"  .    (4)كاصطالحية، كا 

ذا كاف التفسير يرتبط بمعنى النص الظاىر، فإف التأكيؿ ىك صرفو إلى  معنى كا 
غير ظاىر، كالصرؼ يككف ألفكار أك مصالح، فإذا تعارض المعنى مع فكرة عقمية أك 
مصمحة كاقعية قاـ صاحبيا بتأكيؿ النص أك األصؿ، "كمشكمة التعارض ُتعد مشيكرة داخؿ 

 .(5)الفرؽ الدينية في كؿ األدياف"
يث كاف مف الكاضح أف التأكيؿ قد قاـ بدكر كبير في مجاؿ التشريع اإلسالمي، ح

الرأم أصال مف األصكؿ األكلى بعد الكتاب كالسنة، "كال مناص مف ذلؾ؛ إذ إف األصكؿ 
نما تعرضت لمعمكميات، كالحياة تتغير كتتطكر،  الثابتة لـ تتعرض لممسائؿ الجزئية، كا 

، كىذا (6)كلمتشريع أف يالحؽ األحداث، كعمى الفقيو أف يستنبط الحكـ مف الكتاب كالسنة"
جيد يككف فيو التأكيؿ صمب الرأم كمدار نشاطو العقمي، فالفقيو يرل كيككف رأيو يحتاج إلى 

 عف طريؽ التأكيؿ سكاء قصد إليو أـ لـ يقصده.
كتمـز اإلشارة إلى أف التأكيؿ في حقؿ األصكلييف كالفقياء مغاير لما ىك في مجاؿ 

 ؿ في بعض النصكصبمباحث عممية تقتضي حؿ اإلشكا الفرؽ كالعقائد؛ إذ إف األكؿ معني  

                                                 
 .   371عمـ التخاطب اإلسالمي ص.  (4)
 )مقاؿ(. 616ص.  ، حسف األسمرم ،منيج أصحاب القراءة الجديدة لمقرآف كأثره عمى التدبرانظر،  (5)
 . 22ص. )رسالة ماجستير(  لكيزة شقركف ،،  انظر، قكاعد التأكيؿ عند عبد القاىر الجرجاني (6)
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رؽ كالعقائد مرتبط بالمتشابو مف النصكص، فاألخير التي تحتاج إلى جمع، بيد أف تأكيؿ الفِ 
 . (7)لو بعد إشكالي، كليذا كاف مكضع ذـ مف قبؿ بعض العمماء

كيمكف القكؿ بأف كؿ ما يبدك مف بيف دركب الفكر مف تعارض بيف الفقياء راجع 
 تأكيؿ النص.في عامة أمره إلى اختالؼ في 

 :التأويل لغة واصطالحا
 :التأويل لغة

كغيره ممف ناقشكا قضية التأكيؿ أكؿ مكقؼ يقفو يكنس منو ىك بياف ماىيتة المغكية 
)تصيير(، تصيير الشيء شيئا كما تبدك في كتب المعاجـ، فيقكؿ: ""كممة تأكيؿ تعني حرفيا 

 .(8)آخر، كالترجيع"
 :التأويل اصطالحا

المسمميف نتيجة التقدـ الزمني كالتطكر الفكرم كالثقافي، كخركج العرب تطكرت حياة 
مف باديتيـ بفعؿ الفتكحات، ككاف مف مخرجات ىذا التطكر الفكرم أف غمبت النزعة العقمية 
في تفسير النصكص الدينية، كتعدد االتجاىات المذىبية كالسياسية كالنزاع حكؿ مسائؿ 

مقة باهلل تعالى، كىذا ما فتح المجاؿ أماـ التأكيؿ، فتنكعت األسماء كالصفات كاألفعاؿ المتع
داللة النص الديني خدمة ليذه االتجاىات كالمذاىب، كبذلؾ انتقؿ التأكيؿ مف المعنى المغكم 

 إلى المعنى االصطالحي، كفيما يمي بعض المعاني االصطالحية:

                                                 
 إبطاؿ التأكيالت ألبي عمي الفراء، كذـ التأكيؿ البف قدامة المقدسي.ىناؾ كتب صريحة في ىذا، مثؿ:  (7)
 .12، ص. 33، كانظر، لساف العرب، البف منظكر، ج369عمـ التخاطب اإلسالمي، ص.  (8)
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، (9)"التأكيؿ ترجيح أحد المحتمالت بدكف القطع" ذكر السيكطي قكؿ الماتريدم: إف
فالماتريدم يذىب إلى القكؿ باحتماؿ ألفاظ اآليات القرآنية لمعاف أخر غير معانييا المغكية 

 الكضعية، كىك يرجح أحد تمؾ المعاني، كلكف دكف القطع بأنو المعنى المراد مف المفظ.
اىره، كعما كضعو لو في المغة أف التأكيؿ نقؿ المفظ عما اقتضاه ظكثمة مف يرل 

ف كاف  إلى معنى آخر، فإف كاف نقمو قد صح ببرىاف، ككاف ناقمو كاجب الطاعة فيك حؽ، كا 
، كفي ىذا تجاكز (10)ناقمو بخالؼ ذلؾ ُطرح كلـ ُيمتفت إليو، كُحكـ لذلؾ النقؿ أنو باطؿ"

تكفرىا في  لمحدكد الظاىرة لأللفاظ كما كضعت في المغة مف جية، مع الشركط الكاجب
 التأكيؿ كفي مف يقـك بو.

كذىب الغزالي إلى أف تأكيؿ المفظ ىك "بياف معناه بعد إزالة ظاىره، كىذا إما أف يقع مف 
، كىنا (11)العامي مع نفسو، أك مف العارؼ مع العامي، أك مع العارؼ بنفسو بينو كبيف ربو"

ؾ ما ذىب إليو في كاضح أف الغزالي عرؼ التأكيؿ بالمعنى االصطالحي، كيؤكد ذل
المستصفى مف أف "التأكيؿ عبارة عف احتماؿ يعضده دليؿ، يصير بو أغمب عمى الظف مف 
المعنى الذم يدؿ عميو الظاىر، كيشبو أف يككف كؿ تأكيؿ صرؼ المفظ عف الحقيقة 

                                                 
 .2262 ، ص.6اإلتقاف في عمـك القرآف، لمسيكطي ج (9)

 .62، ص. 3اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، البف حـز ج (10)
 .69إلجاـ العكاـ عف عمـ الكالـ، ألبي حامد الغزالي، ص.  (11)
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، مف المالحظ ىنا أف الغزالي اىتـ بالتأكيؿ المجازم كىك صرؼ المفظ عف (12)كالمجاز"
 ظاىره.

التأكيؿ في فصؿ المقاؿ، فذكر أف "معنى التأكيؿ ىك إخراج داللة كعرؼ ابف رشد 
المفظ مف الداللة الحقيقية إلى الداللة المجازية مف غير أف يخؿ ذلؾ بعادة لساف العرب في 

، كربما التقى ابف (13)التجكز مف تسمية الشيء بشبييو في تعريؼ أصناؼ الكالـ المجازم"
كسيمة مف  -عند جميكر األصكلييف-إلحاؽ التأكيؿ بالمجاز، فالمجازرشد مع الغزالي في 

كسائؿ فيـ النص الديني، حيث يدخؿ المجاز فيما أشكؿ معناه مف ألفاظ الخطاب الديني 
بتركيا الحقيقة الظاىرة كمجيئيا عمى المجاز، فيتضح المعنى المقصكد، كذلؾ عمؿ التأكيؿ 

 -أك االنزياح الداللي عند المحدثيف–لتأكيؿ، فالمجاز كمجالو، كعميو فالمجاز كثيؽ الصمة با
طبيعة مف طبائع المساف العربي، كىذا يقتضي ممف يتصدل لمتأكيؿ المجازم معرفة كاسعة 

 بمفردات األلفاظ كمدلكالتيا في لغة العرب كاستعماليا بحسب السياؽ.
عامال مشتركا  كبناء عمى ما تقدـ عرضو مف تعريفات اصطالحية يتبيف لنا أف ىناؾ  

بينيا، كىك ككف التأكيؿ عبارة عف صرؼ المفظ مف المعنى الظاىر إلى معنى آخر يحتممو 
المفظ كيعضده دليؿ، كمف ىنا فالمتأكؿ مطالب بأمريف: أكليما: أف يبيف احتماؿ المفظ 
 لممعنى الذم ادعاه، ثانييما: أف يكضح الدليؿ الذم أكجب صرؼ المفظ عف معناه الظاىر.

                                                 
 . 396المستصفى، لمغزالي ص.  (12)
 .38فصؿ المقاؿ، البف رشد ص.  (13)
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مف المالحظ أف المعنى االصطالحي لمتأكيؿ ظير تحت ظركؼ عقدية خاصة، ترتبط ك    
بالجدؿ حكؿ مسائؿ األسماء كالصفات كاألفعاؿ، مما أدل إلى غمبة النزعة العقمية عمى 

 تناكؿ النصكص الدينية.
كالتأكيؿ كمصطمح بدأ عمى يد المشتغميف بالنص الديني مع اختالؼ بيئاتيـ 

، فكؿ تكجو أك تيار كاف يكظؼ التأكيؿ مع ما كصؿ إليو تفكيرىـ مف كتكجياتيـ الفكرية
نتائج كآراء، كمف ىنا اختمفت البيئات الفكرية المتعددة في تناكليا لمتأكيؿ بما يتفؽ كدكاعي 
االستعماؿ في كؿ بيئة، كىك ما يكضح بالضركرة أىمية التأكيؿ كالدكر الذم لعبو في تمؾ 

 البيئات.  
 في التراث اإلسالمي كحصرىا عمى النحك التالي: معاني التأكيؿكقد أكجز يكنس 

طبقا ألغمبية الفقياء كعمماء أصكؿ الفقو المتأخريف، التأكيؿ ىك صرؼ المفظ مف  .2
 االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجكح استنادا إلى قرينة مصاحبة لو.

الحديث اسُتخدـ التأكيؿ في االصطالح الشائع لمفسرم القرآف كالفقياء السمفييف كعمماء  .1
 مرادفا لمتفسير.

في االستعماؿ القرآني اسُتخدـ التأكيؿ لمداللة عمى الشيء أك المرجع في العالـ  .3
 الخارجي الذم يشير إليو المفظ.
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مف بيف ىذه المعاني الثالثة المختمفة لمتأكيؿ فإف المعنى األكؿ فقط إال أنو يعكد فيقرر أف "
بيذا المعنى ىك نكع مف الحمؿ يتضمف عادة صرؼ المفظ مف ىك الذم ييمنا، كالتأكيؿ 

 .(14)"المعنى الظاىر إلى معنى آخر اعتمادا عمى قرينة
)الظاىر( في الفكر األصكلي مفرقا بينو كبيف ثـ يستطرد في الكشؼ عف ماىية مصطمح 

 المصطمحات األخرل التي تشترؾ معو في الحقؿ نفسو لدل مدرستي المتكمميف كالفقياء.
كالجدير بالذكر أف اختيار يكنس لتأكيؿ األصكلييف كي يككف إطارا لدراستو مرتبط 
بالمسمؾ الذم رسمو لنفسو مف االىتماـ بتنظيرات األصكلييف المسانية، كلعؿ ىذا ما جعمو 

 يقمؿ مف اىتمامو بعمـ الكالـ حفاظا عمى الترابط المنطقي بيف فصكؿ الكتاب. 
 :ضوابط التأويل

األصؿ في الكالـ إجراؤه عمى ظاىره اعتمادا عمى أف األلفاظ ىي القكالب لما كاف   
 التي تحكم المعاني ُعّد التأكيؿ خالفا لذلؾ األصؿ، ككضع األصكليكف لو ضكابط إجرائية.

كليذا بعد أف فرغ يكنس مف تعريؼ التأكيؿ كاإلطناب في بياف مستكيات الكضكح المختمفة   
ديث عف حدكد التأكيؿ كضكابطو مستيال كالمو بأف التأكيؿ لدل المدرستيف، شرع في الح

ُيعد أحد المكضكعات المثيرة لمجدؿ في عمـ األصكؿ، كفي معظـ مجاالت البحث التفكيرم 
راجع إلى اختالؼ األصكلييف في القدر  -كما يرل يكنس–عند المسمميف، كالسبب في ذلؾ 

                                                 
 .371عمـ التخاطب اإلسالمي ص.  ((14
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لى قكاعد منيجية  لى التطبيقات الفعمية الممكف لمتأكيؿ أف يعمؿ فيو، كا  كاصطالحية، كا 
 .15لمتأكيؿ

فما ىي الشركط التي كضعيا عمماء األصكؿ في التأكيؿ حتى يستقيـ أداة إجرائية معتبرة في 
 مجاؿ تفسير النصكص الشرعية؟

يجيب يكنس بأف ىناؾ ما ال يقؿ عف ثالثة شركط لدل الجميكر ينبغي أف تتكفر حتى يككف 
كفي حاؿ عدـ تكفر أم منيا يغدك التأكيؿ متعذرا، كالشركط ىي عمى التأكيؿ جائزا ممكنا، 

 النحك التالي:
أف يككف المفظ قابال لمتأكيؿ، أم أف المفظ ينبغي أف يككف ظاىرا، أك نصا بحسب   .2

 معنى النص عند األحناؼ، أما المفسر كالمحكـ فال مجاؿ فيو لمتأكيؿ.
ىر الذم يفترض المؤكؿ أنو المعنى المراد أف يحتمؿ المفظ لمتأكيؿ، أم أف المعنى الظا  .1

 ينبغي أف يككف مف المعاني المحتممة لمفظ.
)كليس الظاىر( ينبغي أف يككف التأكيؿ مسندا بقرينة كافية لجعؿ المعنى غير الظاىر  .3

، كىذه القرينة أك الدليؿ غالبا ما يككف مف قبيؿ الظنيات ال (16)ىك المعنى المراد
 القطعيات.

ف كاف مسمما باعتبار اتصالو بدراسة المعاني العميقة في الخطاب-فالتأكيؿ     فإف  -كا 
األصكلييف يحددكف لو ضكابط منيجية حاكمة لمسالؾ الفيـ السديد؛ كلذلؾ اعتبركا التأكيؿ 

                                                 
 .371-372عمـ التخاطب اإلسالمي، ص. انظر،  (15)
 .163ص. عبد الكريـ زيداف ، الكجيز في أصكؿ الفقو (16)
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آلية استداللية اليدؼ منيا الكشؼ عف المقصدية في الخطاب، مكظفيف في ذلؾ مختمؼ 
 مف الكصكؿ إلى ىذه المقصدية. اآلليات التي تمكنيـ

إال أف المالحظ أف كال الشرطيف )األكؿ كالثاني( باإلمكاف جعميما في شرط كاحد؛ إذ    
. كثمة شرطاف ينبغي أف (17)قبكؿ المفظ لمتأكيؿ يعني احتمالو لو، كىك ما نص عميو الشاطبي

دامو بما ىك قطعي ُيذكرا ىنا، كىما مكافقة التأكيؿ لعرؼ االستعماؿ المغكم، كعدـ اصط
    الداللة.

كمف كتأسيسا عمى ما سبؽ فإف التأكيؿ إذا لـ يؤسس عمى قكاعد إجرائية يصير بابا لمعبث، 
الطبيعي أف يقع االختالؼ في حكـ التأكيؿ كاتجاىاتو، كبخاصة إذا لـ يمتـز المتصدم 

تضي ضركرة كضع التي تعني مراعاة الشركط التداكلية لمخطاب، كالتي تقلمتأكيؿ بالضكابط 
؛ إذ إىماؿ ذلؾ يعني أف التأكيؿ صار مطية لالنحراؼ كالزلؿ، الخطاب في سياقو التداكلي

كلذلؾ كاف مف الكاجب كضع ضكابط دقيقة، لكي يككف التأكيؿ سميـ االتجاه مقبكؿ المعاني، 
 كال يؤدم بو إلى ابتعاد بالمعنى عف مقصد النص.

 :مواقف عمماء األصول من التأويل
يكنس في معرض حديثو عف التأكيؿ أف عمماء األصكؿ يكافقكف عمى أف  ذكر

التأكيؿ إنما ىك عدكؿ عف األصؿ، إال أنيـ مختمفكف في القدر الذم يمكف أف يذىب إليو 
المؤكؿ بعيدا عف المعنى الظاىر، كىك ما أفضى إلى جعؿ التأكيؿ دائرا بيف ثالثة مكاقؼ: 

 مكقؼ السمفييف. مكقؼ الظاىرية، كمكقؼ الجميكر، ثـ
                                                 

 .311، ص. 3انظر، المكافقات، لمشاطبي ج (17)
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 :موقف الظاهرية
( فقد اعتبركا أم عدكؿ عف مفيكـ المفظ  أما الظاىرية )كأشير مف يمثميـ ابف حـز
في الكضع المغكم نكعا مف التحريؼ، مستنديف في ذلؾ إلى أف المغة مكضكعة لمتفاىـ 

ال لـ يعد ىناؾ بياف ، كالفكرة (18)كالبياف، كىذا ال يحدث إال إذا كاف لكؿ لفظ معنى خاص، كا 
التي تأسس عمييا المذىب الظاىرم ىي أف مراد المتكمـ مكجكد في المعنى الظاىر، )كليذا 

ليس في حاجة لكثير مف التأمؿ  -بناء عمى رأم الظاىرية–ُسمكا بالظاىرية(. فالسامع 
لمعرفة قصد المتكمـ، كؿ ما عميو ىك اتباع مكاضعات المغة، كليذا فإف القرائف الخارجية 

ليا كظيفة تقريبا في عممية التخاطب، كما أنيـ لـ يعطكا اعتبارا لممقاصد في عممية ليس 
 الفيـ كالحمؿ.

كيمكف القكؿ: إف ىذا المسمؾ في التعامؿ مع النصكص مكجكد في كافة العمـك العربية   
عند تعرضيا ليذا المكقؼ الذم يمثؿ المتحرريف مف جانب، كيمثؿ المحافظيف مف جانب 
آخر. ففي المغة مثال نجد الككفييف يقفكف عند حدكد المركم، ألنيـ يمثمكف االتجاه المحافظ، 

المنيج النقمي، أما بيئة البصرة فتمثؿ االتجاه الحر، أك ما يسمى بالمنيج  أك ما يطمؽ عميو
 العقمي، كذلؾ في بيئة المفسريف كاألصكلييف نجد اتجاىا عقميا كآخر نقميا.

 :موقف الجمهور
ذكر يكنس أف التأكيؿ في تصكر الجميكر يطبؽ عمى أم كالـ يشتمؿ عمى ظاىر 

كالنص بحسب مفيكميما عند األحناؼ( بشرط أف )بحسب مفيكمو عف الجميكر، كالظاىر 
                                                 

 .397، ص. 7، ج، اإلحكاـ371لتخاطب اإلسالمي ص. عمـ ا (18)
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تككف ىناؾ قرينة تعزز التأكيؿ. كىذا يعني أف التأكيؿ دليمو ظني كمحصمتو ال تخرج عف 
 إطار ما ىك ظني الداللة، كىذا ىك الفارؽ بينو كبيف التفسير الذم ُيعد دليمو قطعيا.

ث لـ يجر لو ذكر في كينبغي التنبيو عمى أف التأكيؿ بيذا المعنى ىك اصطالح محد
كتب المغة المتقدمة، إال أنو قد ذاع كاشتير، حتى كأنو ىك المعنى المقصكد عند إطالؽ لفظ 
التأكيؿ، كأصبح مف الشيرة بحيث تنكسي المعنى المغكم العاـ، كأحسب أف ذلؾ مرده إلى 

 كثرة الحديث عنو ال سيما عند األصكلييف كالمتكمميف.
أف الجميكر قد قبمكا عمى "نطاؽ كاسع أف التأكيؿ  -انيةكبعبارة لس–كيضيؼ يكنس   

يتضمف عدكال عف الحمؿ المتبادر إلى ذىف السامع، كىك ما يفترض أف المتكمـ ال يتعاكف 
تعاكنا كافيا في عممية التخاطب"، كالمقصكد بيذا الكالـ أف التأكيؿ عند األصكلييف يعني 

ز باألدلة، ال عمى المعنى القريب الراجح حمؿ الكالـ عمى المعنى البعيد المرجكح المع زَّ
كالمتبادر إلى الذىف، كىذا ما جعمو يصرح بنفي التعاكف الكافي مف المتكمـ الذم ينبغي أف 

  يفصح عف مقصكده بكالـ كاضح مباشر ما لـ يتعمد التعمية كاإللغاز كما يقكؿ ابف القيـ.
لمقرر عند الجميكر قد كليذا أضاؼ يكنس بعد نصو السابؽ أف ىذا االفتراض ا

كاجو نقدا حادا مف قبؿ السمفييف؛ عمى اعتبار أنو ال ينسجـ مع مبدأ البياف، ىذا المبدأ الذم 
 . (19)عده كؿ األطراؼ أصال أساسيا لتفسير أم تخاطب ناجح

يقسـ الجميكر التأكيؿ إلى ثالثة أنكاع: قريب يترجح بأدنى مرجح، كبعيد يحتاج إلى دليؿ 
 .بو االحتماؿ، كمتعذر ال يحتممو المفظ كىك مردكدأقكل ليترجح 

                                                 
 .376عمـ التخاطب اإلسالمي، ص. انظر،  (19)
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كزيادة في الحيطة كالحرص ربطكا دائرة التأكيؿ بما يتفؽ كمقصد الشارع؛ حتى يتـ الكصكؿ 
 إلى الحكـ المناسب في سياؽ النص الديني.

كاستكماال لجكانب العمؿ التأكيمي قامكا بتحديد مسالكو كالمجاؿ الذم يمكف أف تطبؽ فيو 
 التأكيؿ، فأفاضكا في أبحاث المحكـ كالمتشابو كالظاىر كالباطف.ظاىرة 

كالجدير بالذكر أف تصكر الجميكر لمتأكيؿ قد جكبو بنقد كاعتراض مف قبؿ السمفييف؛ لتأكيؿ 
 الجميكر نصكصا كاف ينبغي حمميا عمى ظاىرىا.

ت بعض بؿ إف في تصكر الجميكر نفسو ثمة مكاقؼ مختمفة حكؿ بعض القضايا التي أثار  
 االنتقادات بيف المنتسبيف ليذه المدرسة.

 :موقف السمفيين
ذككرة بالشركط الثالثة الم )كيمثميـ ابف تيمية كتمميذه ابف القيـ(قبؿ السمفيكف لقد 

)الذم يتبع ، إال أنيـ لـ يكافقكا جميكر األصكلييف الذيف افترضكا احتماؿ أف المتكمـ لمتأكيؿ
قد يفضؿ أف يبدم تعاكنا أقؿ مف السامع، كيمقي عميو أصكؿ التخاطب كي يبيف مراده( 

ميمة الكشؼ عف المراد مف الكالـ، ففي حيف يعتقد ابف القيـ أنو ليس مف الحكمة أف يفعؿ 
 ، يظف الجميكر أف ذلؾ ممكف.(20)المتكمـ ذلؾ

بكصفو متكمما، نرل أف األشاعرة يعتقدكف أف  -عز كجؿ–كلتطبيؽ ذلؾ عمى هللا 
يريد، بينما يذىب المعتزلة إلى أنو قد يككف ىناؾ حكمة خفية كراء جعؿ كالمو هللا يفعؿ ما 

                                                 
بف محمد بف عبد  مختصر الصكاعؽ المرسمة، عمى الجيمية كالمعطمة، ابف المكصمي، محمدانظر،  (20)

 .52ص.  ىػ(776الكريـ )
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، كفي فصؿ ُخصص لشرح كيؼ أف إرادة المتكمـ أف ُيحمؿ كالمو عمى غير (21)غير قطعي
ظاىره يناقض قصد اإلفصاح كاإلرشاد يقدـ ابف القيـ الحجة اآلتية التي تممح إلى شيء مف 

، كىك مبدأ الكـ، فيا ىك يقكؿ: (مبادئ التعاكف عند قرايس)ما ُيعرؼ بػأصكؿ التخاطب أك 
فيامو مراد المتكمـ مف كالمو، كأف يبيف "لما كاف المقصكد لو ما  بالخطاب داللة السامع كا 

في نفسو مف المعاني، كأف يدلو عمى ذلؾ بأقرب الطرؽ كاف ذلؾ مكقكفا عمى أمريف: بياف 
لـ يحصؿ البياف مف المتكمـ، أك حصؿ كلـ يتمكف المتكمـ، كتمكف السامع مف الفيـ، فإذا 

السامع مف الفيـ، لـ يحصؿ مراد المتكمـ، فإذا بيف المتكمـ مراده باأللفاظ الدالة عمى مراده 
كلـ يعمـ السامع معاني تمؾ األلفاظ، لـ يحصؿ لو البياف، فال بد مف تمكف السامع مف الفيـ، 

راد هللا كرسكلو مف كالمو خالؼ حقيقتو كظاىره كحصكؿ اإلفياـ مف المتكمـ، كحينئذ فمك أ
الذم يفيمو المخاطب لكاف قد كمفو أف يفيـ مراده بما ال يدؿ عميو، بؿ بما يدؿ عمى نقيض 

 في الخطاطة التالية: ذا. كيمكف تمخيص كالـ ابف القيـ ى(22)"مراده
 تخاطب ناجح فهم السامع بيان المتكمم

+ + + 
+ - - 
- + - 

                                                 
 .666-665، صص.3، جلمرازمالمحصكؿ، انظر،  (21)
 53-51مختصر الصكاعؽ المرسمة، ص. (22)
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ما سبؽ يختمؼ السمفيكف مع الجميكر في نكع المفظ المحتمؿ لمتأكيؿ، ككما  كعالكة عمى
أشرنا سابقا يذىب الجميكر إلى أف كؿ ظاىر يقبؿ التأكيؿ بشرط كجكد قرينة دالة عمى أف 
المعنى الظاىر غير مقصكد لممتكمـ، كلكف ىذا بالنسبة لمسمفييف ليس صحيحا؛ إذ إنيـ 

، كما يقرركف أف التأكيؿ (23)يبدك معناه "خارجا عف نظائره"قصركا الظاىر عمى المفظ الذم 
، كأما عف كيفية الرد أك اإلرجاع فإنو يتأتى بمعرفة عادة (24)ما ىك إال رد لمشاذ إلى نظائره

المتكمـ التي يمكف بيا معرفة ما يقصده عادة بكالمو في مثؿ ىذا المقاـ، كبعبارة أخرل، إذا 
ال ينسجـ مع ما يقصده المتكمـ عادة بكالمو في مثؿ ىذا  أدرؾ السامع أف المعنى الظاىر

. ىذه ىي الحالة (25)المقاـ، فعميو أف يؤكؿ كالمو بما يكافؽ عرؼ المخاطب كعادتو المطردة
 الكحيدة التي يككف فييا التأكيؿ مستساغا لدل السمفييف.

اقو إلى غيره إال فالكالـ إذا سيؽ لغاية مقصكدة فإنو ال ُيصرؼ مراد المتكمـ بو في سي   
 بقرينة ظاىرة في السياؽ؛ إذ األصؿ بقاء الخطاب عمى سياقو.

ذا ما ُنقمت إلى سياؽ آخر فإنو يككف ليا     كالكممة يككف ليا معنى في سياؽ معيف، كا 
معنى ثاف، كمف غير الجائز أف ُتعطى في السياقيف المعنى نفسو مف غير دليؿ، كفي ىذه 

أف يتتبع الكممة في مكاردىا المختمفة،  -حتى يدرؾ حسف الفيـ–الحاؿ يتعيف عمى القارئ 
 كيستقرئيا في مكاضعيا كميا؛ حتى يتبيف لو السياؽ الداللي الصحيح الذم كردت فيو.

                                                 
 .61مختصر الصكاعؽ المرسمة، ص.  (23)
 .61، ص. فسوالمصدر  ن ((24
 .376انظر، عمـ التخاطب اإلسالمي، ص.  ((25
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ككثيرا ما ينص ابف القيـ عمى ىذا الضابط، كُيشير إلى أنو ال يمـز مف صالحية المفظ   
، كيرد عمى الذيف ال يميزكف بيف سياؽ (26)لمعنى ما في سياؽ صالحيتو لو في كؿ سياؽ

َما َمَنَعَؾ َأْف َتْسُجَد ِلَما َخَمْقُت كسياؽ، فمف ذلؾ رده عمى مف تأكؿ اليديف بالنعمة في "
ف كانت اليد في (27 (ِبَيَدمَّ  ، بأف السياؽ الذم جاءت فيو اليداف يستحيؿ تأكيميما بالنعمة، كا 

)لفالف عندم يد(، أما ىنا فاليد جاءت في سياؽ سياؽ آخر تصمح لذلؾ؛ ألف العرب تقكؿ: 
أضاؼ سبحانو الفعؿ فيو إلى نفسو، ثـ تعدل الفعؿ إلى اليد بالباء التي ىي نظير )كتبت 

 .(28)بالقمـ كاليد(...
كفيما ُيعد تطبيقا ليذا الضابط في مسألة عقدية تتعمؽ بتعبيد االسـ لغير هللا، يذكر ابف    

، ثـ أكرد عمى ىذا (29)العمماء عمى تحريـ كؿ اسـ معبَّد لغير هللاالقيـ عف ابف حـز اتفاؽ 
ِإف قيؿ: كيؼ يتفقكف عمى تحريـ االسـ المعبد لغير هللا كقد صح االتفاؽ إيرادا قاؿ فيو: "

تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرىـ، تعس عبد الخميصة، تعس عبد )َأنو قاؿ:  عنو
نما أراد بو قائال: "لـ  -معتمدا عمى الضابط المتقدـ–؟ فأجاب (30)"(القطيفة يرد ِبو االسـ، كا 

                                                 
 .11، ص.3ينظر: مختصر الصكاعؽ المرسمة، ج ((26

 .75ص،  (27)
 .11، ص.3ج: زاد المعاد، ينظر (28)
 .311ق( ص. 753انظر، تحفة المكدكد، ابف القيـ، محمد بف أبي بكر)(29) 

 .311، ص. المصدر نفسو ((30
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الكصؼ كالدعاء عمى مف يعبد قمبو الدينار كالدرىـ، فرضي بعبكديتيا عف عبكدية ربو 
 .(31)تعالى، كذكر األثماف كالمالبس كىما جماؿ الباطف كالظاىر"

كلـ ُيسؽ مساؽ االسمية كالمدح، فاعتبار  فالتعبد في ىذا السياؽ سيؽ مساؽ الذـ كالدعاء،
مراد المتكمـ قرينة عظيمة في ضبط الفيـ لداللة السياؽ، كبناء عمى ذلؾ ليس كؿ ما يجكز 

 في سياؽ يجكز في سياؽ آخر.
 كقد قرر الشاطبي أف صرؼ الكالـ عما ىك في سياقو إلى غيره ال يتـ إال بشرطيف: 

لمقرر في لساف العرب كيجرم عمى المقاصد مقتضى الظاىر ا"أحدىما: أف يصح عمى 
 العربية. 

كالثاني: أف يككف لو شاىد نصا أك ظاىرا في محؿ آخر يشيد لصحتو مف غير  
 .(32)معارض"

كمف األمثمة التي ُتذكر إليضاح كيؼ أساء أنصار التأكيؿ استخدامو تأكيُميـ لرؤية 
ِإَلى َربَِّيا َناِظَرةه ربكـ(، ك)تركف ربكـ(، ك)تنظركف إلى ، في نحك 33هللا برؤية ثكابو

(34) 

                                                 
 .316، ص. المصدر نفسو ((31

 .212-213، ص.3المكافقات، ج (32)
تنكر بعض الطكائؼ كمف بينيا المعتزلة كاإلباضية إنكارا شديدا رؤية هللا يـك في عمـ الكالـ اإلسالمي  ((33

 القيامة، كلذا يمجؤكف إلى تأكيؿ نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية التي تشير ظكاىرىا إلى إمكاف الرؤية.
 .21القيامة،  ((34
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تأكيؿ باطؿ؛ ألف رؤية ثكابو لـ ترد في أم نص قرآني، كال حديث نبكم يؤيد حمميا عمى 
 .(35)الثكاب بدال مف هللا

كيعزك ابف تيمية سكء استخداـ التأكيؿ إلى االىتماـ بالمعاني المغكية المحتممة لمفظ 
بدال مف االىتماـ بمراد المتكمـ، بؿ إنو ذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيف ذكر أف التأكيؿ الذم لـ 
يقصد بو معرفة مراد المتكمـ بالطرؽ كالكسائؿ الصحيحة التي يتكصؿ بيا إلى مراده ما ىك 

 .(36)كىك مف باب التحريؼ كاإللحاد، ال مف باب التفسير كبياف المرادعمى المتكمـ، إال كذب 
ىنا يضيؼ يكنس بأف ما في ذىف ابف تيمية حيف يتحدث عف الطرؽ كالكسائؿ الصحيحة    

التي يتكصؿ بيا إلى مراد المتكمـ ليس كاضحا تماما، كلكف يمكف لنا أف نجد ما يعيننا عمى 
 معرفة ما يقصده في شرح ابف القيـ لمسألة مشابية.

ىك "كسيرا عمى منيجو السياقي في دراسة المعنى كالحمؿ يؤكد ابف القيـ أف المتكمـ    
، كلكي نعرؼ: ىؿ المتكمـ (38)داؿ بكالمو، ككالمو داؿ بنظامو"" كىك ،(37)"صاحب الكالـ

يقصد الكشؼ عف مراده بالمعنى الظاىر مف كالمو، عمى السامع أف يرجع إلى "عادة 
 كانت عادتو أنو يعني بيذا المفظ ىذا المعنى، عممنا متى خاطبنا بو المتكمـ في ألفاظو، فإذا

                                                 
 .66مختصر الصكاعؽ المرسمة، ص. ينظر:  ((35

 .213، ص. 3ىػ(، ج728مع العقؿ، ابف تيمية ) درء تعارض النقؿينظر:  (36)
 .378، ص. 3ج ق(،753، محمد بف أبي بكر)دائع الفكائد، البف قّيـ الجكزيةب (37)
 .761مختصر الصكاعؽ المرسمة، ص.  (38)
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كالكالـ ال يكجد إال مف متكمـ، كالمغة تحمؿ في طياتيا صفات المتكمـ بيا، ىذه ، 39أنو أراده"
 .(40)الصفات التي تجعمو شخصا متعينا، كالصفات التي تعيف المتكمـ ىي العقؿ كاإلرادة

كيؼ يتأكد السامع أف المتكمـ يتكمـ كفقا لعادتو؟ غير أف السؤاؿ المثار ىنا: 
 كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ يذكر ابف القيـ أف ذلؾ ُيعرؼ بكجييف:

: أف داللة المفظ مبناىا عمى عادة المتكمـ التي يقصدىا بألفاظو، ككذا عمى مراده أحدهما"
عادة المتكمـ إذا بمغتو التي عادتو أف يتكمـ بيا، فإذا عرؼ السامع ذلؾ المعنى كعرؼ أف 

ال لـ يعمـ مراد متكمـ أبدا، كىك محاؿ.  تكمـ بذلؾ المفظ أف يقصده، عمـ أنو مراده قطعا، كا 
: أف المتكمـ إذا كاف قصده إفياـ المخاطبيف كالمو كعمـ المخاطب السامع اليقيف الثاني

ما قادحا في بمراده، كلـ يشؾ فيو، كلك تخمؼ عنو العمـ لكاف ذلؾ قادحا في أحد العمميف، إ
ما في عممو بعبارة المتكمـ بو كصفاتو كقصده، فمتى عرؼ  عممو في مكضكع ذلؾ المفظ، كا 

 .(41)مكضكعو كعرؼ عادة المتكمـ بو أفاده ذلؾ القطع"
كىكذا فإف الفكرة األساسية التي يتبناىا ابف القيـ كمف كافقو ىي أنو إذا عمـ السامع أف    

المتكمـ قادر كراغب في بياف مراده فمف الحكمة االعتقاد بأنو يقصد أف ُيحمؿ كالمو عمى 
 معناه الظاىر.

                                                 
 .311، ص. المصدر نفسو  (39)
 .98، فريدة زمرك ، ص.  ينظر: السياؽ عند ابف تيمية (40)
 .313-311 مختصر الصكاعؽ، ص.ينظر:  (41)



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

422 

 

 )السمفييف)المقررة عند كيؤكد يكنس أنو بمقتضى تحييد التفريؽ بيف الكضع كاالستعماؿ    
فإف الظاىر يعني عادة المتبادر، كىذا ال يتفؽ مع أصكؿ الجميكر، إذ إنو ال يمـز مف ككف 

)أك الظاىر( ُتصبغ عمى المغة المعنى ظاىرا ككنو متبادرا إلى الذىف؛ ألف صفة الظيكر 
بحكـ الكضع كاألصؿ، في حيف ُتعزل صفة التبادر إلى المفظ في المقاـ التخاطبي الفعمي، 

ف أف ينتيؾ مبدأ التبادر، كىك ما يحدث عادة عندما تدؿ القرينة الصارفة كالقرينة اليادية دك 
 إلى ذلؾ.

كيصؿ يكنس إلى أف الفرؽ المنيجي بيف السمفييف كالجميكر يكضح لـ يتفقكف في فيـ    
كالـ معيف، كمع ذلؾ يختمفكف في المنيج الذم تكصمكا بو إلى ذلؾ، كمف ىنا فما يعده 

 .(42)كف تأكيال يعده الجميكر حمال عمى الظاىرالسمفي
ىذا فيما يخص منيج الجميكر، غير أف المالحظ أف يكنس لـ يتعرض لمكقؼ السمفييف    

مف مكقؼ الظاىرية المشار إليو آنفا، مع أنيـ لـ يسممكا مف انتقادىـ كاالعتراض عمييـ، 
جرت بو العادة في كؿ مف خاطب "مما كىذا ما بدا جميا في كالـ ابف القيـ، مف ذلؾ قكلو: 

دارسيـ عمما أك بمغيـ رسالة، فإف حرصو كحرصيـ عمى معرفة مراده أعظـ  قكما بخطبة أك
 حرصيـ عمى مجرد حفظ ألفاظو، كليذا يضبط الناس مف معاني المتكمـ أكثر مما مف

 يضبطكنو مف لفظو، فإف المقتضي لضبط المعنى أقكل مف المقتضي لحفظ المفظ؛ ألنو ىك

                                                 
 .377، ص. انظر، عمـ التخاطب اإلسالمي (42)
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ف كانا مقصكديف؛ فالمعنى أعظـ المقصكديف، كالقدرة عميو  المقصكد، كالمفظ كسيمة إليو، كا 
 .  (43)الحاجة" أقكل، فاجتمع عميو قكة الداعي، كقكة القدرة، كشدة

ففي ما مر مف الكالـ إشارة مف ابف القيـ إلى الظاىرية الذيف اعتمدكا عمى ظكاىر    
حكاؿ التي تكتنؼ النصكص، كالتي ليا دكر كبير في النصكص كلـ يتأممكا اإلشارات كاأل

إدراؾ كنييا كمقاصدىا، كلترسيخ مكقفو فيما يخص ىذا المكضكع كصؼ مف ينيج النص 
مف حيث منطكقو فقط بأنو )لفظي(، في حيف أطمؽ مصطمح )عارؼ( عمى مف يسأؿ عف 

أف العبارة ال تعطيؾ مراد المتكمـ. بؿ إف ابف تيمية يصرح بأف مذىب الظاىرية القائـ عمى 
"ىذا مف نقص العقؿ كالفيـ، كأنو مف إال ما فييا، أما ما كراءىا فميس فييا ما يدؿ عمييا بأف 

 .(44)باب السفسطة في جحد مراد المتكمـ"
كفي البراغماتية الحديثة ُيسمى المنيج الظاىرم )األنمكذج الكضعي(، كُيدعى منيج 

 .(45)الجميكر )األنمكذج االستنتاجي(
ىك اختراؽ البنى المغكية  -كما يقكؿ نقاز – كىكذا يبدك "الرافد الحقيقي لمتأكيؿ

لمنصكص، كالكلكج إلى المعاني المضمكنية التي تحمؿ المقصكد، كعندما نؤكد عمى مفيـك 

                                                 
 . 61، ص 2ينظر: مختصر الصكاعؽ المرسمة، ج (43)
 .253، ص. 27ج ىػ(،728مجمكع الفتاكل، البف تيمية ) (44)
 . 78-77ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص.  (45)
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المقصكد؛ فألنو األساس الذم يتعمؽ بو نطاؽ الخطاب، بؿ إف الخطاب ما سيؽ إال لمداللة 
 .(46)كيؿ تعد عامال خادما لمكشؼ عف داللة المقاصد"عميو، فكؿ آليات التأ
 تدؿّ  ما إلى ال كقصده، المتكمـ تابعة إلرادة تككف أف ينبغي الداللة أف كبيذا يظير

 منصبان  األصكلييف عند العممي كاالستدالؿ جعؿ البحث كىذا ما ظاىرىا، في األلفاظ عميو
 الشارع مراد عف البحث ىميـ كاف حيث ،(47)التصكرية ال الداللة ، التصديقية الداللة عمى
المتكمـ،  يقصده عما معبرة حقيقية قسميف: إلى الداللة قسمكا إذ نصكص التشريع، في

ضافية  فيـ لك ذىب كما يقصده. لـ أك المتكمـ قصده السامع، يفيمو ما ىي مطمقة، كا 
 حممو أك المجازم،معناه  قاصدان  المتكمـ استعممو قد لفظ مف الحقيقي المعنى إلى المتمقي
 إلى متكصالن  مناسبة، قرائف شاء مف بما عميو مستدالن  المتكمـ، قصد فكافؽ المجاز عمى

 .المتكمـ( مقصكد(الحقيقية  الداللة
 
 

                                                 
 . 511ينظر: ص.  (46)
 في المفظ عميو يدؿ  تصكرية ؛ كىي ما داللة )أ( :إلى المتكّمـ قصد بحسب الداللة األصكليكف يقّسـ (47)

ف كالتفسير(، حتى كالشرح بالبياف )المتناكؿ لمخطاب أم: المحتمؿ، تصكر  لمفظ المدلكؿ ىذا يكف لـ كا 
 المفظ المتكمـ عند استعماؿ الحقيقي المعنى إلى المتمقي ذلؾ: انتقاؿ ذىف المتكمـ، كمثاؿ جانب مقصكدان مف

           .                                            مجازم معنى في
 الداللة. كأّنو قاصد الستعمالو بيذه المتكّمـ، مراد معناه ىك أف عمى المفظ داللة كىي )ب( داللة تصديقية؛
 .91، ص. 1انظر، المكافقات، ج
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 :الخاتمة
بعد ىذه اإلطاللة عمى مقاربة يكنس التخاطبية لمنجز األصكلييف المساني كالمتعمؽ بالتأكيؿ 

 نخمص إلى اآلتي:
المنجز المساني المعاصر بما أنتجو عمماء التراث )ال سيما عمماء  حاكؿ يكنس ربط -

األصكؿ( مف تبصرات ال تقؿ أىمية عف مخرجات الدرس المساني المعاصر، كقد أجاد 
 في ذلؾ كأفاد.

ما يميز أسمكب محمد يكنس في تعاممو مع نصكص التراث أنو ال يكتفي بمجرد   -
لمؤسس عمى ربط القديـ بالحديث كتحقيؽ الكصؼ، بؿ إنو يتجاكز ذلؾ إلى التحميؿ ا

 مبدأ التكامؿ المعرفي بينيما.
تناكؿ يكنس مكقؼ السمفييف الناقد لمسمؾ الجميكر المتعمؽ بالتأكيؿ، إال أنو لـ يتعرض  -

 لمكقفيـ مف الظاىرية الذيف لـ يسممكا مف النقد كاالعتراض.
ئاتيـ كتكجياتيـ الفكرية، ظير التأكيؿ عمى يد المشتغميف بالنص الديني مع اختالؼ بي -

 .فكاف كؿ تكجو يكظؼ التأكيؿ مع ما كصؿ إليو تفكيرىـ مف نتائج كآراء
حاكؿ يكنس حصر معاني التأكيؿ في التراث اإلسالمي بيف ككنو صرفا لمفظ مف  -

عمى الشيء ، أك مرادفا لمتفسير، أك اإلحالة عمى االحتماؿ الراجح إلى االحتماؿ المرجكح
 .عالـ الخارجي الذم يشير إليو المفظأك المرجع في ال

 .ممكنان  فر في التأكيؿ حتى يككف جائزان اكضع جميكر األصكلييف شركطا ينبغي أف تتك  -
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أف يبدم تعاكنا أقؿ مف  رفض السمفيكف رأم الجميكر القاضي باحتماؿ تفضيؿ المتكمـ  -
  .السامع، كيمقي عميو ميمة الكشؼ عف المراد مف الكالـ

 :والمراجعالمصادر 
 القرآف الكريـ. -

  :أواًل: الكتب
اإلتقاف في عمـك القرآف، السيكطي، أبك الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي  -

السعكدية، الطبعة -تح: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الممؾ فيد ق(،933)بكر
 األكلى، د ت ط.

، أبك محمد عمي بف أحمد بف  اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، -  ىػ(،656سعيد )ابف حـز
 تح: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت. د ط، د ت ط.

 عمى ىذا الرابط:  pdfبصيغة ىػ(،515الغزالي، أبك حامد)إلجاـ العكاـ عف عمـ الكالـ،  -
http://www.ghazali.org/works/iljam.pdf. 

، نشر دار الكتاب العربي  ق(753)، محمد بف أبي بكربدائع الفكائد، البف قّيـ الجكزية  -
 ـ.2131بيركت لبناف 

تح: عبد ق(،753)، محمد بف أبي بكرالجكزية تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد، ابف قيـ -
 .3973دمشؽ، الطبعة األكلى،  –القادر األرناؤكط، مكتبة دار البياف 

 .ـ3981ىػ(، دار الكتب العممية، الطبعة: الثانية، 879ابف أمير حاج)، التقرير كالتحبير -
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ىػ(، تح: محمد رشاد سالـ، جامعة اإلماـ 728درء تعارض العقؿ كالنقؿ، ابف تيمية ) -
 ـ.3993محمد بف سعكد اإلسالمية، المممكة العربية السعكدية، الطبعة الثانية، 

دار الفجر لمطباعة كالنشر ، البف القّيـ الجكزية  ،في ىدم خير العباد زاد المعاد -
 ـ.2116كالتكزيع 

 ، محمد النص( فيـ في األصكؿ لمناىج عمماء لسانية دراسة (اإلسالمي التخاطب عمـ -
  ـ.2116الطبعة األكلى،   لبناف،-بيركت اإلسالمي، المدار دار ، عمي يكنسمحمد 

ابف رشد، محمد بف أحمد ، مف االتصاؿفصؿ المقاؿ في تقرير ما بيف الشريعة كالحكمة  -
 مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، الطبعة الثالثة، د ت ط.ق(،595)

) لساف العرب، - الطبعة بيركت،  –دار صادرق(، 733ابف منظكر، محمد بف مكـر
 ، د ت ط. األكلى

الطبعة الجزائر، دار الكفاء،  –ىػ(، تح: أنكر الباز 728ابف تيمية )مجمكع الفتاكل،  -
 ـ.2115الثالثة، 

، تح: طو ق(616)المحصكؿ في عمـ األصكؿ، الرازم، محمد بف عمر بف الحسيف -
، الطبعة األكلىالرياض،  –جابر فياض العمكاني، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

 ـ.3997
مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة، ابف المكصمي، محمد بف محمد بف  -

مصر، الطبعة األكلى،  –ىػ(،تح: سيد إبراىيـ، دار الحديث، القاىرة 776عبد الكريـ )
 ـ.2113
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ىػ( تح: محمد عبد السالـ عبد الشافي، دار 515الغزالي، أبك حامد) المستصفى، -
 ـ.3991بيركت، الطبعة األكلى،  –الكتب العممية 

طبعة الالكتاب الجديد، ،  عمي يكنسمحمد  مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب، محمد -
  .(2116)األكلى

-منشكرات االختالؼ ، خمرم ، حسيفنظرية النص مف بنية المعنى إلى سيميائية الداؿ -
 .(2117)الجزائر، الطبعة األكلى

 (.3995) بد الكريـ زيداف،  دار إحساف. ط، عالكجيز في أصكؿ الفقو -

  :الرسائل العمميةثانيًا: 
مكلكد  )رسالة ماجستير(، جامعة شقركف ، لكيزةقكاعد التأكيؿ عند عبد القاىر الجرجاني،  -

 .(2131تيزم كزك) –معمرم 
 :الدورياتثالثًا:  
الرابط المحمدية لمعمماء، المغرب، ، زمرك، مجمة اإلحياء ، فريدةالسياؽ عند ابف تيمية -

 .(2117، )25العدد. 
ضمف ،  منيج أصحاب القراءة الجديدة لمقرآف كأثره عمى التدبر، ، حسف األسمرم -

أبحاث المؤتمر العالمي الثاني حكؿ تدبر القرآف الكريـ، الذم عقد في الدار البيضاء، 
 .جامعة الحسف الثاني -، الييئة العالمية لتدبر القرآف الكريـ (2135) 29-28يكمي 



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م2018 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

172 

 

 بر  ع  ال   ين  ي   صول  األ    د  ن  ع   ة  ي  ل  داو  الت  
"و د ي  م  ح  م  " ن  ي  ب   ر او ي  ح  ع ود ص   ن س" و  "م س 

ا" ٍنيىًجيًَّة ًكتىابىٍيًيمى  "ًقرىاءىةه ميكىازنىةه ًلمى
 

م د الع ن ق ود ي                                                            د. ب ث ين ة  م ح 
 جامعة طرابمس -كمية اآلداب                                                      

  :مةالمقد  
في  م (ك د يكنس ( ك)مسعكد صحراد محمٌ ة ) محمٌ ىذه الكرقة البحثية تعرض منيجيٌ     

دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث ( ك) خاطب اإلسالميٌ التٌ عمـ كتابييما )
داكلية كمناىجيا عند الفالسفة كالمناطقة (، فكالىما اىتـ  بتجذير  أصكؿ التٌ المساني العربي

 .يف في كتب التراث العربيٌ حاة كالبالغييف كاألصكليٌ كالنٌ 
ما جاء بو األصكليكف في  عرض كتحميؿ منيجية الكتابيف كتحديدان عمى  كستركز القراءة     

جراءاتيا، دكف كضعيا داكليٌ ة التٌ ة كالتي يراىا المؤلفاف استخدمت المنيجيٌ مؤلفاتيـ التراثيٌ  ة كا 
ة ة كما ىي التداكليٌ ف نظريٌ عمى مبادئ كمفاىيـ كأسس تككٌ  ، مؤسسو عاٌـو  في إطار نظرمٌ 

 المعاصرة.
راث ا في مصنفييما ىذه المبنات المبعثرة في ثنايا كتب التٌ ا كبحثى راكم جمعى كيكنس كصح     

عمى قراءة  بيدؼ الحثٌ  –مكضكع القراءة في ىذه الكرقة البحثية  –كتب األصكلييف  كتحديدان 
، كبيدؼ صكغ ككضع قكاعد كأصكؿ تؤسس لنظرية معاصرةن  حديثةن  لسانيةن  كتب التراث قراءةن 
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مادة في كٌؿ فإٌف ك  ،-مصطمح يكنس –بػ )عمـ التخاطب اإلسالمي( تداكلية عربية تسمى 
 فو األصكليكف العرب في مؤلفاتيـ.المصنفيف مستقاة مما خمٌ 

 يف؛ فالمجاؿ الحاة كالبالغيٌ يف دكف النٌ ستيتـ ىذه الكرقة البحثية بعرض منيجية األصكليٌ     
 يتسع لمخكض في ذلؾ.

تقصد المقارنة الدقيقة  لمنيجية  المؤلفيف، كىي ال ةن مكازن ـ قراءةن كىذه الكرقة تقدٌ      
تو التي اختارىا في عرض طرحو  كتحميمو منيما منيجيٌ  باحثو  دة لكمييما، فمكؿٌ كالمحدٌ 

 لممنيج التداكليٌ  ةو عامٌ  منيما مكضكعو الخاص، فيكنس يعرض أسس نظريةو  كرؤياه، كلكؿٌ 
عند األصكلييف القدامى، كيربطو بالمناىج التداكلية الحديثة، كصحراكم يعرض أسس ركيزة 
مف ركائز التداكلية الحديثة كىي )نظرية األفعاؿ الكالمية( مف خالؿ مصنفات األصكلييف 

 العرب األكائؿ كيربطيا بأسس النظرية التداكلية المعاصرة.
تابيف في فصميف محدديف ىما: الفصؿ الثاني مف مكضكع الكرقة عرض منيجية الكإذان ف     

كتاب يكنس )الكضع كاالستعماؿ( كالفصؿ الرابع مف كتاب صحراكم )األفعاؿ الكالمية عند 
األصكلييف(. مع اإلشارة إلى أف ما يجمع الفصميف ىك ميداف الدراسة المتمثؿ  في كتب 

اسة كىك ربط تمؾ اآلراء كمؤلفات كأقكاؿ كآراء األصكلييف العرب، ككذلؾ مكضكع الدر 
ثبات كجكد شذرات مف مفاىيـ الن ظريات المسانية الحديثة في بالنظرية التداكلية المعاصرة كا 

 .كتبيـ
يظير في أف ما اشتغؿ عميو  -مكضكع القراءة في ىذه الكرقة –كاالختالؼ بيف الفصميف    

رب بػ)الكضع يكنس ىك األسس العامة لمتداكلية كمنيا ما عبر عنو القدامى  الع
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اشتغؿ عميو صحراكم ىك ركيزة مف ركائز التداكلية كىي )نظرية األفعاؿ  كاالستعماؿ(، كما
 الكالمية ( مف خالؿ دراستيـ )لظاىرة الخبر كاإلنشاء(.

تداكلية عند العرب ما أكجو االتفاؽ في دراسة أصكؿ ال كتطرح الكرقة تساؤليف اثنيف ىما:    
 .؟منيجية المؤلفيف في عرض طرحييما االختالؼ بيفكما أكجو ، بيف المنيجيف؟

 كاإلجابة عف ىذيف التساؤليف تتأتى في مقدمة كمبحث يضـ ثالثة مطالب:
 ة في كتابو، كتحديدان تو الدراسيٌ ؿ منيجيٌ عرض كقراءة لطرح يكنس الذم يمثٌ  األول:     

 اني )الكضع كاالستعماؿ (.الفصؿ الثٌ 
الفصؿ الرابع  عرض كقراءة لطرح صحراكم كالذم يمثؿ منيجيتو في مؤلفو كتحديدان  الثاني:

  .ة عند األصكلييف العرب()األفعاؿ الكالميٌ 
ثـ  –مكضكع الكرقة  –: فيو قراءة مكازنة لممنيجيف المتبعيف في الفصميف والمطمب الثالث
 تجئ الخاتمة.

كنس في المطمب األكؿ، راعيت كفي تقسيمي لممطالب كاختارم ألف يككف كتاب ي   
ة التناكؿ، األسبقية في التأليؼ، فيكنس ألؼ كتابو قبؿ صحراكم، ككذلؾ راعيت شمكليٌ 

ة لمتداكلية، أما كتاب صحراكم فقد خٌصو ة كالعامٌ مٌ يمفمؤلؼ يكنس اشتمؿ عمى األسس ال
مف دراسة ض  ،)نظرية األفعاؿ الكالمية( :بدراسة أساس كاحد مف أسس التداكلية أال كىك

  (.لظاىرة الخبر كاإلنشاءالعرب )
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 المطمب األول: 
 ستعمال عند عمما  األصول العرب منهجية يونس في عرض الوضع واال

يرجع يكنس في مقدمة ىذا الفصؿ، سبب عدـ اىتماـ عمماء األصكؿ بالدراسة       
ة القرآف، كالسنٌ رس كىك كضع منيجية لفيـ كرية كالكظيفية لممعنى، لحافزىـ في الدٌ الصٌ 
 ة . بكيٌ النٌ 

المحدثيف في حافز دراستيـ، الذم كاف منبعو  ييفك مف المغكيكازف بينيـ كبيف نظرائيـ     
غات، كنظاميا أم أف دراستيـ جاءت بنيكية، تـ أدرككا عدـ فمسفة المغة كالتركيز عمى المٌ 

 ة.ة الفعميٌ تيا التخاطبيٌ كا مناىج جديدة تفرض دراسة المغات في سياقاصحة ىذا المنيج كتبنٌ 
كىما  ،(1)يسمكنو الكضع كاالستعماؿ كيرل يكنس أف األصكلييف عنكا بالتفريؽ بيف ما      

 الداللة ك الحمؿ.  :ف في عممية التخاطب مع اثنيف آخريف ىمايمككناف أساس
كاالستعماؿ مف ضع ثنائية المغة كالكالـ مف ناحية كالك رى يكنس بالتشابو التقريبي بيف )كيق  

كبيف أف العالقة بيف المغة كالكضع تتضح بالمجكء إلى فكرة المعرفة التي ، ناحية أخرل(
المفظ " النحكية فالمغة ماىي إالجـ كالعناصر القكاعدية الصرفية ك تتضمف معرفة المع

 .(2)المكضكع "

                                                 
 . 44 ،43ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، محمد محمد يكنس ص  ((1
 . 44 - 43عمـ التخاطب اإلسالمي، ص  ((2
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األصكلي  االستعماؿ في الفكر (3) سكسير كفكرة كيكازف بيف فكرة الكالـ عند دم     
 ة كيرل تشابيا بينيما ككذلؾ فرؽ.اإلسالمي كتتمثؿ في استخداـ المغة في المقامات الفعمي

كىك تعريؼ ، استخدـ بيا في التراث الفكرم العربي يأكرد تعريفا لمكضع يبيف الطريقة الت    
عمى المعنى... كعمى  طمؽ الكضع عمى جعؿ المفظ دليالن بحيث ي( 1285_684القرافي)

كضع المنقكالت  استعماؿ المفظ في المعنى حتى يصير أشير فيو مف غيره كىذا ىك غمبة
  (4)عرفي كالعاـ كالعرفي الخاص": الشرعي كالالثالثة

التي  (،الصالة)كىك: منيا كاحد الن سأعرض مثاة لمقرافي تمثؿ األنكاع السابقة أكرد أمثم  
، كىك نكع خاص مف نى خاصان تعني الدعاء في مفيكميا العاـ، كقد أعطي بعد ذلؾ مع

يمثؿ الكضع  ي، فشاع ىذا المعنى األخير التيؤدييا المسمـ خمس مرات في اليكـ ،العبادة
 (5).الشرعي لككنو كقع بمقتضى الشريعة

كيستمر في تكضيح رأم القرافي  ،(6)"ككممة "جكىر ،ابة "الدٌ عرض مثاليف آخريف ىما كممة "
في سياؽ االختالؼ في البحث في  –الكضع استخدـ الذم أضاؼ في تعريفو أف مصطمح 

ليككف استعماؿ العربي  –عدـ تكقفو عميو  ، أكة تكقؼ المعنى المجازم عمى الكضعمسأل
  (7)لتسكيغ كضعيا. مرة كاحدة كافيان  لكممة ما كلك

                                                 
 .22 -20ينظر، شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ في األصكؿ، لمقرافي ص  ((3
 .20المصدر نفسو، ص  ((4
 . 44 - 43عمـ التخاطب اإلسالمي، ص  ((5

 .21، 20شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ، ص ( (6
 .22شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ، ص  ((7
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غة " تطمؽ عمى أم استعماؿ سمع مف قبؿ إذا ما زكد المكبذلؾ أصبحت كممة "كضع   
اإلطالؽ كالمفظ  " اصطالحا، فقط خصصبيف لفظ كمعنى "أما" االستعماؿ باقتراف جديد
رادة المعنى  .كا 

 يمجأ األصكليكف كالمفكركف المسممكف إجماالن  ـى لً  :كىك، كيطرح يكنس تساؤال ثـ يجيب عنو   
 ؟ مصطمح الكضع، بدال مف الحديث عف المغة نفسياإلى 

 لو مف صانع، ككؿٌ  بدٌ  أف كؿ عمؿ البإلى اعتقاد في الفكر اإلسالمي  ذلؾ مرد :كبجيب
العربية كا عجازىا مكضكع ، فكاضع كالمغة كذلؾ ليا كاضع، لو مف خالؽ بدٌ  مخمكؽ ال

كعنده أف فكرة الكضع مصممة لإلشارة إلى الكحدات المعجمية كاألنماط القكاعدية  ،لمدراسة
 . ـز بيا ليككف تخاطبو مكفقان أف يمتالبد لممتكمـ  يالمجردة الت

ـ لدراسة فكرة الكضع، كأنيـ اتفقكا عمى يي منيجي  وى ابى شى يرل يكنس أف المفكريف المسمميف تى    
فيك أـ البشر  -عز كجؿ –مجمكعة مف المسائؿ مف بينيا أف كاضع المغة سكاء أكاف هللا 

يجب عميو أف  ابان فكضعو يخمك مما يجعمو غير مفيد، "فكؿ مف أراد أف يفيـ خط ،حكيـ
 .(8)يعرؼ بكضع المغة التي بيا يتـ التخاطب"

 :الوضع الكمي والوضع الجزئي  
، كالفرؽ ؽ بيف الكضع الكمي كالكضع الجزئييكنس في ىذه الجزئية عمى تحديد الفر  ركز   

ؿ ذلؾ بصمتيما القكية بالتفريؽ بيف الكضع . كعمٌ صبيف الكضع  العاـ كالكضع الخا
كبيف أف مصطمح" الجزئيات " في الفكر اإلسالمي عمى األلفاظ المشيرة إلى كاالستعماؿ 

                                                 
 .47، كينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص339المستصفى مف عمـك األصكؿ، لمغزالي، ص  ((8
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حامد الغزالي  كيكرد تعريؼ أبك ،تشترؾ مفاىيميا مع غير تمؾ الحقائؽ ال يالحقائؽ الت
كقكلؾ  كع الشركة في مفيكمو،ىك" ما يمنع نفس تصكر معناه مف كقك  ،( لمجزء505/1111)

  (9)كىذا الشجر، كىذا الفرس".زيد 
 . مف الدخكؿ  فيو كرجؿ كحصاف كشجرةصكر الكمي فال يمنع غيره أما التٌ      

حقيقة كمية أك  الشيءيشير إلى  وبأن -فالمعيار المالئـ المعكؿ عميو في الحكـ عمى المفظ 
  (10).نما ىك الكجكد الذىني ال الخارجيإ - جزئية

، فاأللفاظ أكضعت اظ لمعانيياالتي تكضع فييا األلفالخالؼ حكؿ الكيفية يكنس ثـ يعرض 
  (11).؟رجية أـ ىي مكضكعة لممراجع نفسيالمتمثالت الذىنية لممراجع الخا

بأف األلفاظ تتغير كفقا لمتغيرات  -مناصر لمرأم األكؿمع أنو  –الرازم  عرض رأمىنا ك 
يتعمؽ  األول:الذىف كفصؿ فيو بعرض كجيو  تحدث في يالحاصمة في الصكرة الذىنية الت

 . بالمفردات
ف اكتشف ، فستدعكه صخران ا رأيت شيئا مف بعيد كظننتو صخران فإذ ت أنو إنساف فستدعكه كا 

  (12).مناسبان  ان يستدعي كضع ذىني   تصكره  كؿٌ كىكذا ف ...ان إنسان
  .تعمؽ بالمركباتي والثاني:

                                                 
 .43عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((9

 .47المصدر نفسو، ص ((10
 .1/42المزىر في عمـك المغة، لمسيكطي  ( (11
 .42/ 1، كالمزىر في عمـك المغة،1/68المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، لمرازم،  ( (12
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ذكرت أنو قد قاـ  ، بؿ يعني أنؾقد قاـ بالفعؿ ان فال يعني أف زيد ،" قاـ زيد " :فإذا قمنا 
، أك الكجكد الخارجي كما أسماه القرافي _ ما قيؿ عبارة عما حدث في العالـ كالتحقؽ مف أف

 (13)كد مف صدقو.أحتى نت
( القائؿ بأف 1083_  476ختار رأم الشيرازم ) ا( 1505_911كيذكر أف السيكطي ) 

  (14).قائؽ الخارجية، ىك القكؿ المختار"القكؿ بأف األلفاظ كضعت لمح"
  (15).كجيت إلى رأم الشيرازم يادات التثـ يعرض بعض االنتق ،كيرد رأم الرازم

لفاظ بفناء تمؾ الحقائؽ النتيت األ ،لك كانت األلفاظ مكضكعة لمحقائؽ الخارجية -أ 
 . الخارجية

ص لكؿ مكجكد خارجي ليدؿ حتجنا إلى لفظ خاككاف الكضع لمحقائؽ الخارجية، الل -ب
  (16).عميو
  (17).ستخدمكا فكرة القياس  لمدفاع عنوف يكنس أف مؤيدم ىذا الرأم اكبيٌ   

القكالت المركية  ثـ انتقؿ يكنس إلى ذكر مصطمح ) الشاىد ( الذم يطمؽ عمى قكلة مف     
، كقد جاءت مف المفكريف المسمميف الذيف يقكلكف بأف العرب السميقييف صعف العرب الخمٌ 

 .بيـ في كضع األلفاظ لممعانييحتج ىـ كاضعك العربية، فيـ مف 
                                                 

 .48، عمـ التخاطب اإلسالمي، ص1/68المصدر نفسو،  (13)
 .42/ 1، المزىر في عمـك المغة، 186/ 1شرح الممع في أصكؿ الفقو، لمشيرازم،  ((14
 .49عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((15
 المصدر نفسو كالصفحة.  ((16
 المصدر نفسو كالصفحة. ((17
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( 1037_428كابف سينا ) (950-339 فة العرب كالفارابي)تراه يعكد إلى رأم الفالس ثـ    
كيراه يكنس بأنو  ،ر الذىنية(أف األلفاظ كضعت لممفاىيـ أك الصك )ب :كالغزالي كالرازم كمفاده

صكؿ كمثالو: ارسة الكضع في عمـ األاىتمت بدكتب التراث التي  أم الغالب فيالر 
 أطمقيا، بؿ سد الذم رآه فقطتعماليا لذلؾ األ، فإف المتكمـ لـ يقصد اسألكؿ مرة (أسد)كممة

 . كانت لذلؾ األسد يعمى أم حيكاف لو نفس الخصائص الت
بعقكليا ال " فالعرب إنما كضعت لما تصكرتو -رأم الجميكر -ىذا الرأم القرافيساند كقد   

  (18)...".لما شاىدتو بأبصارىا 
، كما أكضحو التفتازاني كىك أف " األعالـ بحسب كضعيا كيكازف يكنس بيف رأم الجميكر  

  (19)ليست مما ينسب إلى دكف لغة " يالعمم
ظة ك ، لكف مع ممحمصطمح الكضع عمى أسماء كاألعالـ كمفاد ذلؾ أف األصكلييف أطمقكا   

ليا كتغييرىا أسماء األعالـ يمكف إبدا، فلـ تعامؿ عمى أنيا جزء مف المغة أف ىذه األسماء
 . دكف المساس  بالمغة

سو فكاضع المغة لـ يشغؿ نف ،كيرل يكنس أف رأم القرافي السابؽ ينطبؽ عمى الكميات   
كضعت  ي، كبيذا فميست المفردات المعجمية كحدىا التبالجزئيات بؿ كضع الكميات فقط

  (20).ه الطريقة، بؿ القكاعد كاألنظمةبيذ

                                                 
 .192/ 1كشاؼ اصطالحات الفنكف، لمتيانكٌم، ( (18
 .192/ 1اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، السبكي،  ((19

 .. 49عمـ التخاطب اإلسالمي، ص (20)
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في  كضع "زيد" فاعالن ، إذ إٌف كضع الفاعؿكىك  ف الكضع،لمنكع الثاني م عرض مثاالن  ثـ   
تو عمى ىذا النحك، ل كظيفما أدٌ  ينطبؽ عمى ىذا الشيء فقط بؿ يسرم عمى كؿٌ  " ال"قاـ زيد

  .(21)ـ فأصبح حقيقة كميةفاعال عمٌ  و" بكصففكظيفة "زيد
سميما بشرط أف يككف  ان عربيٌ  كالمان  الفاعؿ عدٌ ل كظيفة ما أدٌ  كؿٌ  كيفسر يكنس ىذا بأفٌ    

 . ، كأف يستكفي سائر شركط الفاعؿمرفكعان 
، بؿ ئيات أفرادىا ليس مف قبيؿ القياسكيرل يكنس أف انطباؽ ىذه الفكرة عمى جز      

- 816الجرجاني ) ة" كيكضح أف ىذا رأم الشريؼيسمى "الحقيقة الكميٌ  تتدرج تحت ما
  (22).الندراجو تحتيا  لـ يسمع رفعو منيـ، لـ يكف قياسان  رفعنا فاعالن  "إذا: ( في قكلو1413

، كىذا النقد كىك ككف المركبات مكضكعة ،السابؽ لمرأم مكجيان  ثـ يكرد المؤلؼ نقدان      
 يقة أفٌ يمكنو تفنيد حق قد الىذا النٌ  كرأيو أفٌ  ،بعض األصكلييف كالنحاة كالمفكريفجاء مف 

 .األنكاع التركيبية مكضكعة
اؿ بالكضع الدٌ  إفٌ  ( " 1273-672نقد كصاحبو جماؿ الديف بف مالؾ )الٌ  كأكرد نٌص      
، مفردات كالمركبات القائمة مقاميا، كما كاف في المف إحصائو، كمنع االستئناؼ فيو البدٌ 

، كما لـ ـ نسبؽ إليونتكمـ بكالـ ليمكف أف  ، كالالكالـ داال بالكضع كجب ذلؾ فيو فمما كاف

                                                 
 .1/492كشاؼ اصطالحات الفنكف:  ((21
، كعمـ التخاطب اإلسالمي، 183ص ،شرح المكاقؼ في عمـ الكالـ، محمد بف عمي بف محمد الجرجاني ((22
 .49،50ص
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ف عمى أف الكالـ ليس داال ، كفي عدـ ذلؾ برىاما سبؽ استعمالو نستعمؿ في المفردات إال
 . (23)بالكضع
ف عف فكرة حديثة عميقة في كيشير يكنس إلى أف نقد جماؿ ابف مالؾ السابؽ بيٌ      

ف يتو المغكية أميا تشكمسكي مفادىا أف المتكمـ يمكنو بمقتضى كفاالمسانيات الحديثة قدٌ 
 . (24)يستخدـ قكالت لـ يسمعيا مف قبؿ

بيف الكممات في الجممة كىي العقؿ، كليس كابف مالؾ يضع طريقة لمتعامؿ مع العالقة      
 . (25)ذه النظرة عقمية كقد تعرضت لمنقدكيكضح يكنس أف ى، معرفة الكضع

كضع المفردات الفرؽ بيف ف تبيٌ  يفي عرض أقكاؿ األصكلييف التيكنس كاستمر    
 (1289-688ضي الديف األسترابادم )كمنيا قكؿ الر  ، ككضع األنكاع التركيبية،المعجمية

نحتاج في معرفتيا إلى  ي، كتمؾ ىي التسماعيةن  معينةن  ا أف يضع ألفاظان إمٌ  أف كاضع المغة"
ما أف تضع قاعمـ المغة يعرؼ  ا أف، كذلؾ القانكف إمٌ تعرؼ بو األلفاظ فيي قياسية نكنان ، كا 

  (26).ما أف يعرؼ بو المركبات القياسية.( كا  المفردات القياسية)..

                                                 
 . 1/43المزىر في عمـك المغة، ((23
 .50،51عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((24
 .51، 50عمـ التخاطب اإلسالمي: ص ((25
 .1/25شرح الرضي عمى الكافية، رضي الديف االسترابادم،  ((26
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ة ىك القكاعد بادم بقكانيف المفردات القياسيٌ رااالست ف يكنس أف المراد في نٌص كيبيٌ    
تعرؼ بيا المركبات القياسية  يأما المراد بالقكانيف الت(، عمـ الصرؼ)شتقاقية لبناء الكممةاال
  (27).(عمـ النحك)يي القكاعد اإلعرابية ف
عاف معجمية كىى األلفاظ ليا م يبيف العناصر المغكية التضي فٌرؽ كيرل أف الرٌ       

 . ئؼ قكاعدية كىي األلفاظ القياسيةليا كظا ي، كالعناصر المغكية التالسماعية
 بيف المصرفات (مارتيينو)ضى كتفريؽط بيف تشابو تفريؽ الرٌ كفي تحميؿ يكنس رب     

 . المعجمية، كالمصرفات القكاعدية
ذلؾ بالتفريؽ بيف نكعيف مف الكضع: الكضع الشخصي، كالكضع يكنس بعد  تـٌ أك      

بالكضع العزلي كالكضع  كيقرف كعادتو بيف ىذه التسميات كترجمتيا عند الغرب، النكعي
ؿ ع النكعي أف األكٌ ، كالكضالفرؽ األساسي بيف الكضع الشخصي كيرل أف، (28)اإلدراجي

 ك، في حيف أف اآلخر يطمؽ عادة عمى صكغ قاعدة نحٍ عرىؼ بأنو إفراد لفظ لمعنى معيفيي 
 . جمية يحتاج إلييا أم مقاـ تخاطبيمعرفة كؿ مفردة معفالشخص يستمـز عميو ، ةعامٌ 
ألف يحدث قكالت ؛ فيي تمكف المتكمـ(، الكضع الشخصيتخالؼ  )كمعرفة الكضع الكمي   
معرفة الكضع ، في حيف ، كلـ يسبؽ تقديميا مف قبؿان اعديٌ ، كلكنيا مفيدة قك ان يٌ ة معجمميمم

كيذكر رأم ابف ، (29)محدكد مف القكالت غيرعنده يمكف المتكمـ مف تكليد عدد النكعي 

                                                 
 .52عمـ التخاطب اإلسالمي، ص (27)
 .53: صالمصدر نفسو ((28

 .54 -53عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((29
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كىكذا فإف ما يفعمو ناطؽ القكلة عندما يتكمـ ىك أف يبني كالمو عمى " :خمدكف في قكلو
  (30)".عرب تراكيبيـعميو الالمنكاؿ الذم نسجت 

ال مف حفظ كالميـ حتى يتجرد في إيعرفو  كيؤكد أف ىذا المنكاؿ ) القالب ( الذىني "ال   
 . (31)المعينة الشخصية قالب كمي مطمؽ"ذىنو مف القكالب 

بأف القكؿ استخداـ قكلة  (ذا الرأم في التفريؽ بيف )الكضع، كاالستعماؿكيربط يكنس ى     
 فالذم ينتمي إلى المغة ىك مجمكعة مف، (32)ئيا لمغة كجزئيا لالستعماؿيعزل جز ما يمكف أف 

 كما ينتمي إلى، المعجمية المستخدمة طبقا لمكضع ت، كالكحداالمناكيؿ)القكالب(القكاعدية
فضال عف اختيار المناكيؿ القكاعدية  ،اختيار الكحدات المعجمية المعينةاالستعماؿ فيك 

 .ـ بمراد كغاية المتكمـ التخاطبيةمحكك كىك اختيار  المعينة،
إلى عدـ تكافقيا  كمف ىذا فالحكـ عمى الجممة ككنيا غير سميمة الصكغ كالتركيب يردٌ      

، كاذبة أما الحكـ عمى القكلة بأنيا صادقة أك ،التركيبية الشائعة لمغة()القكالبمع المناكيؿ
القاىر  ذا ما أشار إليو عبدكى ،(33)ير مقبكلة يرد إلى تقدير المخاطبمقبكلة أك غ

  (34).(471/1073الجرجاني)

                                                 
 .74المقدمة، عبد الرحمف ابف خمدكف، ص (30)
 .54عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((31
 المصدر نفسو كالصفحة. ((32
 .55، عمـ التخاطب اإلسالمي، ص347-345أسرار البالغة، لمجرجاني، ص ((33
 .188 -1/187ينظر: حاشية عمى شرح عضد الممة كالديف لمختصر المنتيى، التفتازاني، ((34
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يرجع إلى كيرل يكنس أف إشارة الجرجاني ليذه الحقيقة بأف صدؽ القكلة كعدـ صدقيا       
، كاستعماؿ المتكمـ المغة مف حيث ككنيا نظاما مجردا ، إف الفرؽ بيفالمتكمـ كليس إلى المغة

 .العربي ثراتال الفعمي فكرة مترسخة عند عمماء
فيو نفس  منتيجان ، كالكضع الخاصالكضع العاـ  يكنس بعد ذلؾ إلى التفريؽ بيف كينتقؿ    
يؽ بيف الكضع العاـ أف التفر  ح يكنسكيكضٌ  نيجية في عرضو لما سبؽ مف جزئيات،الم

 .  ي كالكضع الجزئيٌ ؽ بيف الكضع الكمٌ يتعمؽ بالتفري ،كالكضع الخاص
تفتازاني أف الكاضع قد ينظر في أثناء كضعو المفظ لممعنى إلى ىذا بذكر رأم ال كيستيؿ    

 كاحد مف اآلتي : 
 . لشخص معيف(زيد، مثؿ:)خصكص المفظ كالمعنى: المفظ الخاص لمعنى خاص-أ

 . كؿ رجؿ( رجؿ(ؿخاص لمعنى عاـ مثالمفظ ال :كـ المعنىخصكص المفظ كعم -ب
صيغة  :مثالو ،(الكمي)المجرد إلى المنكاؿىنا  ينظر :عمكـ المفظ كخصكص المعنى-ج

 . (35)ـ فاعؿ يصاغ مف األفعاؿ الثالثية( لتدؿ عمى كؿ اسؿ)فاع
 ،بؿ ىك مخالؼ ليـ، يمثؿ رأم الجميكر ـ يكنس تصنيؼ التفتازاني  كيراه الكيقيٌ    

 . (36))كىك المعنى( كضع كالمكضكع لوفاألصكليكف في ىذا يتحدثكف عف ال

                                                 
 .57عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((35
 . 1/187 ،ينظر: شرح عضد الممة كالديف لمختصر المنتيى األصكلي ((36
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الميتميف  تصنيؼ ىك الرأم الشائع لألصكلييفكجو ليذا الأف السبب الم كيرل يكنس      
، كالمعرؼ بػ " ع، كىك أف ىناؾ ما يميز الضمائر، كأسماء اإلشارة، كأسماء المكصكؿبالكض

 . ء األعالـ فيما يتصؿ بفكرة الكضعأؿ " كأسما
يمكف أف يعزل  بقان : أم جانب مف كؿ كاحد مف األصناؼ المذككرة ساكأثار سؤاليف ىما    

 .؟إلى الكضع، كأم جانب يعزل إلى االستعماؿ
حيث أشار إلى أف أسماء اإلشارة، ، مف إجابة )عضد الممة كالديف( كيجيب عمى ذلؾ

  ،(37)خاصةو  لمعافو  إنما كضعت كضعا عامان  ، كاألسماء المكصكلة كنحكىاكالضمائر
ىذا " مثال ية إلفراد المفظ "عنايتو فقط مكجييتـ بخصكص ىذه األلفاظ ك  أم أف الكضع ال

كىذا النكع مف الكضع يراه مختمؼ عف  ،(38)...ك" أنا" لكؿ متكمـ ،لكؿ مرجع مناسب لو
أما أسماء اإلشارة كنحكىا ...، ككف المكضكع لو نحك " رجؿ " عاماكضع نحك "رجؿ" في 

 .(39)عنى العاـفتكضع بالنظر إلى المعنى العاـ  لألفراد المندرجيف تحت الم
عمى  خدمة حصران كانت كممة " رجؿ " مست أنو لك يعرض ) عضد الممة ( ف كيستطرد     

ي مفيـك ، أما إذا كاف المعنى العاـ لرجؿ ) ينطبؽ عمى كؿ مف دخؿ فزيد فيي مف المجاز
شارة ، فإف استخداـ " ىذا " أك " أنا " أك " الذم " لإلكخالفا لذلؾ ،" رجؿ "( فيك مف الحقيقة

                                                 
 188 -1/187ينظر: المصدر نفسو:  ((37
 . 56، عمـ التخاطب اإلسالمي، ص188ينظر: المصدر نفسو، ص ((38
 .57ص ،، كينظر: عمـ التخاطب المصدر نفسو188ص ،ينظر: المصدر نفسو ((39
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" أنا : " ىذا " أك ـ أبدا في معناىا العاـ فال نقكؿتستخد ال ي، كىد يعد مف الحقيقةإلى األفرا
  (40)." مشيرا إلى مرجع غير محدد

إلى لفظ ثـ أكرد رأم القرافي في تفسيره لممضمر فيك عنده " المفظ المحتاج في تفسيره    
ف كاف غا   .(41)خطاب " أك، أك قرينة تكمـ ائبمنفصؿ عنو كا 

مف  لضمائر مف الكميات أكؿ يكنس اىتماـ القرافي المضمر كىك الحيرة في عدى اكيعم      
أكرد حججيـ ك  ،، كىك أف الضمائر مف الجزئياتيذكر القرافي رأم األكثرية، كىنا الجزئيات

ي القكؿ بأف الضمائر مجمكعة قميمة مف األصكلييف ف، غير أنو كافؽ (42) تؤيد ىذا الرأم التي
شخص آخر إال بكضع  : "أنو لك كاف مسماه جزئيا لما صدؽ عمىبقكلو  كمية كيكرد حجتو
فإنيا كما كاف مسماه جزئيا لـ تصدؽ عمى غير مف كضعت لو إال بكضع آخر كاألعالـ 

  (43)ثاف"
 ال يدؿٌ  يدؿ عمى األعـٌ  ماكمية الضمائر يذكر القاعدة أف " يؤيد رأيو  كيؤكد فكرة كلكيٌ     

 : الجزئي إلى كاحدة مف طريقتيف ىما" كيرجع طريقة معرفة عمى األخٌص 
كضع لفظ لجزء بعينو، كذلؾ عندما يكضح نحك " زيد " لشخص بحيث ال يشير المفظ  - أ

 إلى غيره.

                                                 
 .33ينظر: شرح التنقيح، ص ((40
 . 57، عمـ التخاطب: ص35 -34ينظر: المصدر نفسو ص ((41
 .58، عمـ التخاطب المصدر نفسو ص35ينظر: المصدر نفسو، ص ((42
 .89، كينظر: المصدر نفسو، ص36، 35ينظر: المصدر نفسو، ص ((43
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، لمفظ في داللتو عمى الفرد المعيف، كيدؿ الكاقع عمى قصر اكضع المفظ لمعنى عاـ -ب 
أنا " فيشير ؛ لذا لك قمت " بسبب ككنو كضع لورد المعيف ليست أم أف إشارة المفظ إلى الف

  (44).الضمير إليؾ أنت فقط، بسبب قصر تسميتو عميو
يرل أف المعارؼ ، حيث في في المضمر)كلممعارؼ عمكما(ثـ يكرد تمخيصا لرأم القرا   

، كأف لمكالـ يلإلشارة إلى أم فرد مناسب لممقاـ الفعمفييا  تصمح  كضعت كضعا عاما،
النكع مف األلفاظ  فإف الداللة الكمية ليذا كمف ثـ ،قادركف عمى تحديد مراجعياالمتخاطبيف 

  (45).كلكف إشارتيا محككمة باالستعماؿ ،محككمة بالكضع
ىذه  تعدٌ  ال ـى كىك لً  ،مف التكضيح ان دؼ منو مزيدكبناء عمى ذلؾ يطرح يكنس تساؤال يي      

اؼ )الضمير، اسـ اإلشارة... كباقي كيقصد باألصن، ؟ف قبيؿ المشترؾ المفظياألصناؼ م
 .المعارؼ(

ألف المفظ " أنا " مثال  ؛يجيب بطرح الشريؼ الجرجاني كاستبعاده ليذا االحتماؿغير أنو     
  (46).مفة بكضع متعدد بؿ بكضع كاحد فقطلـ يكضع لمراجعو المخت

حقائؽ الكضع المغكم إلى  -عند القرافي-يعكد  كنتيجة ذلؾ فالمبس الكاقع في األلفاظ ال   
فيك ، كالتفريؽ بيف المبس الكصفي كالمبس العقمي ،سببو ما سميو "التجكيز العقمي"ؿ ، بفقط
 . (47)عف االستعماؿ ، كقد يككف  ناشئان المغة يف قد يككف متأصالن  فترض أف المبسي

                                                 
 .59ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((44
 .59، كينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص1/188حاشية عمى شرح العضد،  ((45
 .59ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((46
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 :االستعمال
، كلكنو تراث عمماء األصكؿ يف اأشار يكنس إلى أف مصطمح " االستعماؿ " شائع جدن      
كىك تعريؼ  ،كتب األصكلييف يذكر ف - في رأيو -كأكرد أسيؿ تعريؼ، يعٌرؼ ما انادرن 

رادة مسماه بالحكـستعماؿ إطالؽ المفظ ك " اال الذم يقكؿ:القرافي  ، أك غير كىك الحقيقة ،ا 
 . (48)سماه لعالقة بينيما كىك المجاز"م
، فيك د بمصطمح االستعماؿ إدخاؿ السامعف أنو لـ يقصؿ يكنس ىذا التعريؼ كيبيٌ كيحمٌ    

الذم يشير صراحة إلى فيـ السامع  ألنو غطي بمصطمح الحمؿ اد مقصكد؛مستبعد استبع
  .لكالـ المتكمـ

"الكضع  ذكر أفك ، كالحمؿ ثالثي بيف الكضع، كاالستعماؿ،قدـ القرافي التمييز الكقد    
 . (49)سط"سابؽ كالحمؿ الحؽ  كاالستعماؿ متك 

تاج ثالثة عناصر كبأنيا ن ،لقرافي في تصكيره لعممية التخاطبكيرل يكنس أىمية فكرة ا
مختمفة ىي الكضع، كاالستعماؿ، كالحمؿ ككؿ عنصر لو فاعؿ لو، كيحدث في كقت 

يؤدم الكظيفة األكثر أىمية   -ىذا المقاـ  يكىك ما ييمنا  ف -ففاعؿ االستعماؿ، مختمؼ

                                                                                                                                      
 .59، عمـ التخاطب اإلسالمي، ص20ينظر: شرح التنقيح، ص ((47
 .60، كينظر: عمـ التخاطب: ص22نظر: شرح التنقيح، صي ((48
 .60ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((49
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مراده المحكر الذم تدكر  ألنو الشخص الذم يعدٌ  التخاطيية، كيعمؿ ىذه األىمية؛في العممية 
 (50).التخاطب حكلو عممية

  :القصد
 -ك)اإلرادة  ،رادة( في تعريؼ القرافي السابؽإلالمشار إلييا ب) القصد ىك النقطة      

فالمعتزلة بمناظرات حكؿ خمؽ القرآف الكريـ،  متعمؽ لخالؼ حادٌ  ان القصد( كانت مكضكع
، ، كاالستفياـ، كاألمر، كالنيىيركف أف التخاطب يحدث في شكؿ أفعاؿ لمكالـ كمنيا اإلخبار

عمى القرآف الكريـ  . كحاؿ تطبيقوزمنية المقاـ التخاطبيكجكد المخاطب، ك  فترضيكىذا 
  (51).زمف ما فيأف القرآف الكريـ قد خمؽ استنتجكا 

 : مف الكالـعيف أما األشاعرة فيفرقكف بيف نك     
 .(52)يقصد المتكمـ إبالغيا يالكالـ النفسي ) كىك القضية الت -أ

 . (53) "مي النفسي، كيسمكنو " العباراتكالتحقؽ المساني لمكال -ب
فريؽ األشاعرة بيف الكالـ النفسي، كالكالـ ينكركف خمؽ القرآف الكريـ كيرفضكف ت ةكالحنابم
 . (54) المساني"

                                                 
 ينظر: المصدر نفسو كالصفحة. ((50
 .60ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((51

، عمـ 160 -146ص ،، كشرح المكاقؼ202-1/199ينظر: البرىاف في عمـك القرآف، لمزركشي،  (52)
 .  61 -60التخاطب اإلسالمي، ص

، كينظر: البرىاف في أصكؿ 61، كعمـ التخاطب، ص110 – 54الرسالة الصفدية، البف تيمية ص ((53
 .1/414، المستصفى: 2/78، كالعضد: 1/204الفقو، 
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كركز عمى ما في المسألة مف جكانب  ،تفاصيؿ ىذه المناظرةب يكنس ذكر تجنٌ كقد 
 براغماتية. 
 : صيغة " افعؿ " يتضمف ثالث إرادات: يعتقدكف أف األمر الذم يككف عمى فالمعتزلة

 . فعؿ"اإرادة النطؽ بصيغة " -أ
 إرادة داللتيا عمى األمر.  -ب
 . (55)إرادة حصكؿ الطاعة مف المخاطب -ج
كاحتج المعتزلة بأنو بدكف كجكد اإلرادة ال يمكننا معرفة أكانت الصيغة تقصد األمر أـ  

 . (56) ةرادة ىي الكسيمة الكحيدة الدالٌ إذ إف اإل ،التيديد
يؤدييا المتخاطبكف في العممية  التيدات الثالثة إلى الكظيفة اكييدؼ المعتزلة مف اإلر 

 . (57)ف اعتقادىـ بأف القرآف ليس قديماك ، كبذلؾ يعزز كالتفاعؿ بينيا التخاطبية،
، ينكركف النكعيف اآلخريف في األمر، ك يعترفكف بالنكع األكؿ مف اإلرادة كعمماء السنة      

ا ما يذكره إماـ الحرميف كىذ ف مراد المتكمـ، بقرائف األحكاؿ،تفيـ م كاحتجكا بأف الداللة ال

                                                                                                                                      
 .1/198المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو:  ((54
 .61عمـ التخاطب اإلسالمي ص ((55
 .1/211البرىاف في أصكؿ الفقو،  ((56
 .138شرح التنقيح، ص ((57
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لتعبير عف المجاز في رأم كبالقرنية في ا ،في التعبير عف الحقيقة أك بالكضع، (58)الجكيني
  .(59)القرافي
 ،(60)"كمـ "أمر داخمي يحتاج إلى معٌرؼكيقكـ رأم السنة عمى افتراض أف مراد المت    

غ يكنس تعريؼ االستعماؿ اص، كمنو ؿ القرافي رأم السنةمثٌ ، كقد (61)"فاإلرادة مدلكؿ ال دليؿ
    .(62) فقط، أك مع نصب قرينةدة المعنى بإطالؽ لفظ كضعي إرا" :بأنو
يستخدـ كثيرا في كؿ مقابؿ ( كيشدد يكنس عمى أف "المراد" )كىك مفعكؿ اإلرادة كنتاجيا  

يشتمؿ بالضركرة  كلكف ال، ى أعـ مف المراد فكؿ لفظ لو معنى، كىكذا يصبح المعنالمعنى
، بؿ في الداللة راد ليس مطمكبا، في داللة المفظ، كيعمؿ القرافي ىذا بأف المعمى مراد

 .(63)بالمفظ
في حيف أف  ،كيظير الفرؽ بيف المعنى كالمراد بأف المعنى ىك المحتكل الحرفي لمكالـ     

، يا السامع لتحدث فيو تأثير معينا، كيقصد أف يكشفيبمغيا المتكمـ يالمراد ىك الرسالة الت

                                                 
 . 1/197المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو،  (58)
 . 218شرح التنقيح، ص ((59
 . 61عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((60
 .218شرح التنقيح: ص ((61
 .61عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((62
 . 63ص ،عمـ التخاطب اإلسالمي ((63
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المعنى يتكقؼ عمى  فيـ، غير أف كالمراد محككـ باالستعماؿ، كبيذا يككف محككـ بالكضع
 .  (64) حة، كفيـ المراد يتحدد بالقرنيةالص
التمييز بيف  ذففييا يأخ ،أم القرافي بالبراغماتية الحديثةكيقرف يكنس ىذا التحميؿ لر      

كمعنى القكلة كمعنى  ،، كمعنى الجممةألشكاؿ اآلتية: اليكية، الفحكلالمعنى كالمراد عادة ا
 .(65)القكلة كمعنى المتكمـ

، كالسيما في ىتـ بالتمييز بيف المعنى كالمرادكيرل يكنس بأف التراث األصكلي العربي ا      
 "المكضكع لو كالمعنى المستعمؿ فيوالمعنى از، فيستخدـ األصكليكف أحيانا "مكضكع المج

معنى المقصكد لمثاني صكف الكيخصٌ  ،، كالمعنى المجازم عمى الترتيبلممعنى الحقيقي
 .(66)فقط
يكنس: كيؼ يمكف أف يفيـ مراد المتكمـ إذا كاف فيـ المعنى الكضعي لكالـ المتكمـ  تساءؿكي

 .كافيا ليذا الغرض؟ ليس دائما
فمثمما يمكف أف تككف كمية ، المثالي لمغة بأف المتكمميف ال يمزمكف أنفسيـ بالجانب :كيجيب 

، فإف كمية عيةر مف أف تحتمميا العناصر الكضالمعمكمات المراد إبالغيا بالكالـ أكث

                                                 
 .63المصدر نفسو، ص ((64
 . 2/113ينظر: حاشية عمى شرح العضد:  ((65
 .64المصدر نفسو، ص ((66
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، (67)المعمكمات التي تدؿ عمييا العناصر الكضعية قد تككف أكثر مما يقصد المتكمـ قكلو
 .(68)"يستمـز أف يككف مرادا "فالدخكؿ تحت المراد ال

حد ذاتيا الكتشاؼ مراد  كينبو يكنس إلى أف القدرة االستنتاجية لمسامع ليست كافية في  
كيخمص يكنس ، زا أك حقيقة يتكقؼ عمى القرينةأف يتكمـ مجاكيرل أف تقرير المتكمـ المتكمـ 

ية لممتكمـ، ، كالقدرة االستنتاجنيا عممية التخاطباسية عرفت بتضمٌ إلى ثالثة عكامؿ أس
 كالقرينة كالكضع. 

كة عمى الكضع، ، كعالليكيرل أف احتمالية المفظ ىي المعيار األىـ في التراث األصك   
المتكمـ عندما يككف المفظ  الحسباف بكصفيا كسيمة؛ الكتشاؼ مراد قرينة فيلينبغي أف تؤخذ ا

"  لذا فإفٌ ؛  (69)ألنيا تحدد المعنى المراد بيف المعاني األخرل التي يحتمميا المفظ ؛ممبسا
  .(70)"محتمؿ المفظ ال يثبت إال إذا نكم

 :القرينة
، (71)" أمر يشير إلى المطمكب" :ذكر يكنس تعريؼ الشريؼ الجرجاني لمقرينة بأنو    

كيرل بأف التعريفيف يركزاف عمى ، (72)""ما نصب لمداللة عمى المراد: نياالتيانكم بأ ؼيعر تك 
 ،فحكاه االصطالحي كىك ككنو دليال، أك أمارة عمى مراد المتكمـ مف مككف ميـٌ 

                                                 
 .140نكر المنار في شرح المنار، لمحنفي ص ((67
 .93ينظر: التعريفات، لمجرجاني، ص ((68
 .6/969األعالـ :  ((69
 .66، كينظر: عمـ التخاطب: ص427ينظر: شرح المنار:  ((70
 .1/140ينظر: شرح التنقيح:  ((71
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يرل بأف المصطمح ، ك معنى المركزم لمفيكـ القرينةفمعنى " المقارنة " ك"األمارة " تؤلؼ ال  
األصكليكف ، ك لتي تسيـ في اكتشاؼ مراد المتكمـقصد أف يغطي كؿ السمات المناسبة ا

 (73).استخدمكا أحيانا مصطمح "السياؽ"
نكاع ثالثة مف القرائف عمى لمتمييز بيف أ؛ عماؿ األصكلييفكقد أكرد يكنس الشائع في أ      
 :األقؿ

أنو  كتشمؿ كؿ عنصر منطكؽ يعتقد، أك المقالية (قرينة المفظية )قد تسمى النطقية، ال-1
 .(74) يسيـ في تكضيح مراد المتكمـ

أنيا تسيـ في تكضيح مراد ، التي تحتكم عمى أم حقائؽ إدراكية يعتقد القرينة العقمية-2
 (75).المتكمـ

، و، كتاريخو السابؽ مف حيث الصدؽ، كشؤكنالقرينة الحالية، التي تتضمف حاؿ المتكمـ-3
 (76)ؿ أك إشارة يقـك بيا كالمقاـ الذم يقاؿ فيو الكالـكأم عم

                                                                                                                                      
 .1/340ينظر: المستصفى:  ((72
 .1/340، كالمستصفى، 140ينظر: شرح التنقيح، ص ((73
 .66ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي ص ((74
 .1/340ينظر: المستصفى:  ((75
 .205ينظر: اإلشارات كالتنبييات في عمـ البالغة، لمجرجاني،: ص ((76
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يمكف   المتكمميف غير متناىية بطبيعتيا، كال كيخمص مف ىذا إلى أنو لما كانت مرادات    
كما يراه  –، كأثر القرينة تعبر عنيا في العممية التخاطبية ، فكذلؾ القرائف التيالتنبؤ بيا

يمكف لأللفاظ الكضعية القياـ الكظيفة التي ال  عنصرا تخاطبيا يمكف أف يؤدم –نسيك 
 (78)"ضكعة في المغة تتعيف فيو القرائفليس لو عبارة مك  ؼ" كؿ ما، (77)بيا
 :كالبالغييف بيف نكعيف مف القرينةكىنا يكرد يكنس تفريؽ األصكلييف   
 .(79)تعذر حمؿ المفظ عمى ظاىره، التي تدؿ عمى القرينة الصارفة -1 

 .(80)التي تدؿ السامع عمى المعنى المراد ،الياديةالقرينة  -2
المتكمـ، لبمكغ المعنى  كالقرينة الصارفة كحدىا عند الجرجاني ال تفيد في معرفة مراد   

ماداـ أثر القرينة الصارفة مقتصرا عمى الداللة عمى أف المعنى الحقيقي ليس ىك  ؛المقصكد
 .(81)المراد المعنى

 (82).في البالغة العربية كعمـ األصكؿ (، تسمى )عالقةنس إلى أف القرينةكيشير يك 
" االشتراؾ في الشكؿ " ك"االشتراؾ في الصفة "  عادة في أربعة أك خمسة أنكاع ىي: كتختزؿ

ند يكنس كما يجمع ىذه األنكاع ع ،اعتبار ما سيككف" ك"المجاكرة " كاف " ك" ما ك" اعتبار
                                                 

 .205المصدر نفسو، ص ((77
 .66عمـ التخاطب اإلسالمي ص ((78
 .67، كينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص1/143ينظر: حاشية عمى شرح العضد:  ((79
 .1/145ينظر: حاشية العضد:  ((80
 .67عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((81
 .1/145ينظر: حاشية العضد،  ((82
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ع بيف المعاني في العالـ الخارجي، أك الممكنة التي تق أنيا مبنية عمى استقصاء، لالرتباطات
كقد تكصؿ العمماء إلى ىذه األنكاع العالقية بعد استقراء قائـ عمى  ،في أذىاف المتكمميف

 .(83)بحث المغة "
كىدؼ االستقراء عندىـ ىك اكتشاؼ إلى أم حد يمكف أف يربط عقؿ المتكمـ بيف      

كيختـ يكنس ىذه الجزئية األخيرة مف ىذا ، (84)ازية لممتكمميفية كالمرادات المجالمعاني الحقيق
البيئة في كيد عمى أىمية الكظيفة التي تؤدييا أبالت )الكضع كاالستعماؿ( ػػػػػػفصؿ المكسكـ بال

  (85)فيـ القكالت المغكية"
 الكالمية عند األصوليين األفعالمنهجية صحراوي في عرض  :المطمب الثاني

مف ىذا الفصؿ؛ إلى التعرؼ عمى المسائؿ التطبيقية لظاىرة "األفعاؿ ييدؼ صحراكم     
ست ضمف ف أنيا ديرً كيبيٌ  ،في حقؿ عمـ أصكؿ الفقو ،الكالمية " في التراث العربي اإلسالمي

 ." نظرية الخبر كاإلنشاء"
، ككضعيا ات ىذه النظرية عند عمماء العربإلى معرفة كيفية استثمار معطي كييدؼ أيضا

ممية مؤطرة ممنيجة لمتراث العربي، كىك يرل بضركرة جمع تمؾ الشذرات ر رؤية تكافي إطا
بر كاإلنشاء " في العمـك ، كفي ىذا الفصؿ يستثمر " معاني الخلمنظرية مف كتب التراث

 ، مف خالؿ " عمـ أصكؿ الققو ". العربية

                                                 
 .67عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((83
 .67عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((84
 .67 ،المصدر نفسو ((85
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ة القرآنية، عية كخاصكيكضح أنو أستفاد مف "عمـ المعاني " في دراسة النصكص الشر   
؛ في محاكلة منو إلثبات ت في تعميؽ مفاىيمو كتكسيع آفاقورؤية تداكلية أسيمتحت إطار ك 

 . ة في الدراسات العربية التراثيةكجكد معالـ لسانية  تداكلية حديث
ؿ في أنو ال يعنيو في كقد صنؼ صحراكم مبدأ عاما لمدرس المغكم عند األصكلييف تمثٌ    

كلكف مثار اىتمامو االعتبارات المغكية  ،لمباحث الفقيية كاألصكلية لذاتياىذا المقاـ دراسة ا
كجيت بيا الدالالت عند عمماء األصكؿ المسمميف في نصكص القرآف كالسنة  يالتداكلية، الت

 ككذلؾ استنباط  حكـ مف األحكاـ. 
  كقد صنفت ىذه االعتبارات المغكية  في ثالثة أنكاع:    

و لذم يتناكؿ القضايا الداللية الصريحة في كتب األصكلييف كقد عقدكا لكىك ا النوع األول:
 .قة بألفاظ القرآف كالسنة النبكية، كقضاياه داللية متعمفصكال في أميات الكتب األصكلية

جاءت تحت عناكيف: العاـ  كقد ،كيراىا فاتت النحكييف كاىتـ بيا عمماء المعاني كاألصكؿ  
ا المنيج منيج ىذك لمحكـ كالمتشابو كالمجمؿ كالمفصؿ...، كاكالمقيد، كالمطمؽ، كالخاص

 يرل صحراكم. كما  إجرائي بنيكم حديث
يشمؿ القضايا كالمسائؿ النحكية كما تصكرىا األصكليكف كخالفكا بيا آراء  النوع الثاني:

 . (86) مف الحمكؿ لبعض  المسائؿ النحكيةالنحاة المعتادة أك كافقكىا، كتكصمكا منيا إلى كثير 

                                                 
، 129دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، مسعكد صحراكم، صينظر:  ((86

130. 
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لمعنى التداكلي في البحث ، كيسميو صحراكم "اييتـ بدراستو الدارسكف كقميؿ ما النوع الثالث:
بحثكىا  ياستثمار مفاىيـ التداكلية  ؾ "نظرية األفعاؿ الكالمية " الت :كيعني بو ،"األصكلي

 لنٌص يتخذىا ا يالطرؽ التك أثناء دراستيـ كبحثيـ لمدالالت  ،(87) إلنشاءضمف نظرية الخبر كا
بالغية التكاصمية المنبثقة إلفادة معنى، ككيفية تعاطييـ باألساليب المغكية كاألغراض اإل

 . عنيا
تكصمكا إلى " أفعاؿ كالمية فرعية جديدة  -عمماء األصكؿأم:  -كيرل صحراكم أنيـ    

فٌرط  ، تناكلت ماأف اجتيادات األصكلييف التداكليةكيبيف ، المعاصريفمنبثقة " لـ تعرؼ عند 
دراؾ ىذا بفيميـ لطرؽ تأليؼ الكالـ ك  كيعمؿ ،فيو كثير مف النحاة أكجو استعماالتو، كا 

استيـ مراعاة  شممت در ، عميو مف تغير ليؤدم معاني متعددةمقاصده كأغراضو كما يطرأ 
، كيشير إلى أف كؿ ىذا كرد في سياؽ المغكم كغير المغكم، كمراعاة القصد المتكمـ كغرضو

 األفعاؿ الكالمية )ضمف نظرية الخبر كاإلنشاء(.  بحثيـ لظاىرة
األفعاؿ الكالمية المنبثقة " كىي الكقكؼ عمى " ؛كيكضح غايتو مف الطرح ليذا الفصؿ    
، فيسيؿ بعد ذلؾ تصكر بعض المسائؿ جراء تطبيؽ نظرية الخبر كاإلنشاءتـ تحديدىا  يالت

ة الخبر كاإلنشاء عمى مكضكعات بحثيـ ، عندما طبقكا نظريبحثيا األصكليكف يالتداكلية الت
أنيـ مستقمكف  ضؿ مف طبؽ ىذه النظرية في التراث، كيرلفصحراكم يرل أف األصكلييف أف

                                                 
 .305ص ،البحث النحكم عند األصكلييف، مصطفى جماؿ الديف ((87
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ثرىـ ، مع تأكىذا يظير في آرائيـ كتحميالتيـ بآراء مبتكرة كمبدعيف لفكر لغكم أصيؿ،
 .(88)، في المباحث المغكية كفي غيرىابغيرىـ كتأثيرىـ فييـ

 :"الكالمية المنبثقة عن "الخبرعال األف
في تحمييـ  -ضمف األسمكب الخبرم -"األفعاؿ الكالمية" يكف مفيكـاستثمر األصكل    

ألفعاؿ منبثقة عف األسمكب مف ىذا االستثمار ظكاىر أخرل مف تمؾ ا ،لمنصكص الدينية
يادة يف غيره مف األغراض األسمكبية ؾ: الش، فربطكا في بحكثيـ بيف الخبر كبالخبرم
 :في قكلوىذا ىػ(684القرافي )تكقد لخص ، الدعكل كاإلقرار كالكعد كالكعيد...، ك كالركاية

 ."الشيادة خبر"
 "الخبر" يفعمييا قكان فطبقكا، فما الفرؽ بيف ىذه األخبار؟، ...كالركاية خبر، كالدعكل خبر 

عبد ، كأضاؼ القاضي اعاة سياقاتيا كأغراضيا المختمفةكما بحث في عمـ المعاني مع مر 
  ."أخرل  ؾ"الكعد كالكعيد كالميةن  أفعاالن  (89)ىػ(415الجبار المعتزلي )ت

 ىذا ماك  ،ان ذه المسائؿ أنتجكا منتجآ تداكليٌ في تحميميـ لي األصكلييف أف كيرل صحراكم    
ثباتو كاستثمارىـ لألسمكب الخبرم تعدل جكانب الدرس عندىـ  بؿ ، يحاكؿ الكقكؼ عميو كا 

 . يماتيـ كيمثؿ ليذا بتقسيـ اآلمدللو أثر حتى في تقس كاف

                                                 
، 129دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، مسعكد صحراكم، ص  ((88

130. 
 .134، دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص 1/47كتاب الفركؽ:  ((89
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كؿ منيما ينقسـ إلى ثالثة  ،مدل بقسمة العمماء لمخبر، كرأل أنو نكعافاآل تأثرلقد       
 أقساـ حسب معيار تصنيفي مزدكج  اعتمده مف قبمو كالجاحظ كىما:

مف ىذه التقسيمات  مكانطمؽ اآلمد ،قصده ( كاعتقاد المخبر ) أك بقة الكاقع،مطا    
 االعتبارية التداكلية كأسس عمييا أنكاعا مف التقسيمات الجديدة كىي ثالثة أقساـ: 

 . الخبر الصادؽ ىك المطابؽ لمكاقع، كالكاذب غير المطابؽ القسمة األولى:
 . كذبو كذبو، كما ال يعمـ صدقو كالما يعمـ صدقو كما يعمـ  القسمة الثانية:
 .(90).الخبر المتكاتر كخبر اآلحاد القسمة الثالثة:

، كأف اآلمدم ت المنطقية كالتداكليةحظ صحراكم أف ىذه التقسيمات متأثرة باالعتباراكيم    
كيدرج ، التكاتر كاآلحاد() عى عالقة الكالـ بالكاقع الخارجي، كراعى مسألة الكثرة كالقمةرا 

فالغرض  (سيرؿ)"التقريريات  كما سماهخبار بتقسيماتيا كميا ضمف صنؼ صحراكم تمؾ األ
 ". المجمكعة الكالمية ىك "التقرير المتضمف في القكؿ ليذه

  :"هر الكالمية المنبثقة عن "الخبرأهم الظوا
"الشيادة  ىابتأمؿ األصناؼ الكالمية المشابية أسمكبيا لمخبر عند القرافي السابؽ ذكر      

، كعرض لذلؾ داكليٌ يقكـ عمى أساس ت دقيقان  تمييزان يرل صحراكم  ،(91)"خبر كالركاية خبر...
تبر بعض األصكليكف كمنيـ القرافي، أف اع(. ىذا كقد الشيادة كالركاية)مثاال مكضحان 

                                                 
 .135شرح األصكؿ الخمسة، اليمذاني األسد أبادم المعتزلي القاضي عبد الجبار ص ((90
، كينظر: دراسة تداكلية لظاىرة 2/10اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، سيؼ الديف عمي بف محمد اآلمدم،  ((91

 . 135"األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص
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أف ، فالقرافي يرل اف بينيما بصرامة تداكلية ممحكظة، كلكنيما يفٌرقخبر "الشيادة " ك"الركاية "
 : من جهتينعنده بينيما كالفرؽ  ،(92) " الضركرة داعية لتمييزىما "

ركاية"،      ما ال يختص بمعيف فيك " أمران جية "نكع المخبر عنو" فإف كاف "المخبر عنو" 
ف كاف "المخبر عنو  . (93)الشيادة "فيك " خاصان  " معينان كا 

"فإف كاف غير رسمي فيك ، جية السياؽ االجتماعي العاـ "الرسمي" أك "غير الرسمي
كأف يككف أماـ القاضي فيك " شيادة مع اشتراطو لمذككرة  ان رسميٌ "ركاية" أما إذا كاف 

     .(94)"بخالؼ الركاية "، ...كالحرية
كتأسيسا عميو يقرر القرافي أف الخبر بيف الركاية كالشيادة يتقمب بيف ثالثة أصناؼ مف     

 األفعاؿ الكالمية : 
 . ركاية محضة كاألحاديث النبكية .1
 .الحقكؽ عمى المعنييف عند الحاكـ د عفشيادة محضة كإخبار الشيك  .2
 ...( )كاإلخبار عف رؤية ىالؿ رمضاف ، كلو صكر عديدةمركب مف الشيادة كالركاية .3
ىك "اآلثار المترتبة عف الخبر كالمتعمقة  –كما يراه صحراكم  -بينيما  مكاألساس التمييز    

" أك عمى "خصكص ، كال يكجد ان تداكليٌ  ان أساس دٌ كىذا يع ،"بالمخبر عنو" فتعكد آثاره عمى "عمـك

                                                 
 .1/74كتاب الفركؽ:  ((92
، ككتاب 136ينظر: دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص  ((93

 .1/74الفركؽ:
 المصدر نفسو كالصفحة. ((94
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كمفيكمو  ،"يسمى " نمط اإلنجاز ما ةك المعاصريف إال مف جي (سيرؿ)نظيره في معايير
نجازية معينة يغيٌ  أف تكافرى  :عنده  .ة الفعؿ الكالمي"كيٌ ىي ر مف "شركط كا 

 كالقرافي يختمفاف مف جيتيف:  (سيرؿ)كيرل صحراكم أف       
 (سيرؿ)  كيربطو بمجاؿ ضيؽ ىك " كيفية فعؿ الكالمي" كمجالوكة ىذا "اليضيؽ حر ،

أما القرافي ، ""نمط اإلنجاز(سيرؿ)ريقة نقؿ الخبر " كىما ما سماىما" األداء أك ط
 ".تعمقة بالخبر كبنكع المخبر عنواآلثار المسماه " فيكسعو مضيفا ما

 (سيرؿ) أما القرافي  ،"اـ مف دكف تسمية كيكتفي بالقكؿ "خبر عادميدع الخبر الع
كالقرافي يسمـ بأف جميع أنكاع  ،"باسمو المتعارؼ عميو عندىـ كىك "الركايةيذكره 

" "الشيادة" ك"الخبر      بؿ يفٌرؽ تفريقا حاسما بيف ،ىي مف صنؼ الخبر "الشيادة"
، "ينة خصكصيات الكركد أك االستعماؿقر ما قرنية تداكلية يمكف تسميتيا "مستخد

امات مختمفة كمكاطف تكاصمية تقتضى كاحدا دكف اآلخر فمف يعني كقكعيما في مق
، المقامات ما يقتضى الشيادة دكف الخبر، كمنيا ما يقتضى الخبر دكف الشيادة

  ،(95)فالشيادة عنده مباينة لمخبر العادم
يقتضييا  ي، كأقؿ مف درجة الرسمية التتقتضييا الشيادة يكأف المعيار ىك درجة الرسمية الت

 . (96)القرافي في استعماؿ ىذا المعيار كيمحٌ ، الخبر

                                                 
، ككتاب 136ينظر: دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص ((95

 .1/74الفركؽ:
 كما بعدىا. 4/189، 1/74فركؽ:المصدر نفسو كالصفحة، ككتاب ال ((96
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، أف كمييما -في عرضو  –كالقرافي كما يراىا صحراكم  (سيرؿ)أما مكاطف التشابو بيف     
"اقتضاء الشيادة إنشاء الخبر"  :ر عنيا القرافي بقكلوعبٌ  ،يصرى كيؤكد عمى حقيقة كاحدة

 " نمط اإلنجاز". (سيرؿ)كسماىا
"قكتو     ، كلكنو  يؤثر في ر مف ىكية الفعؿ الكالمييغيٌ  أف ىذا الفرؽ ال (سيرؿ)كيرل    

، ثير في األحكاـأاإلفادة كمف ثـ في التر مف دكره في "غيٌ أما القرافي فيرل أنو يي  ،"اإلنجازية
 ."ان ة" كمرة "شيادة" كمرة "خبر ركايالفعؿ الكالمي نفسو فيككف مره " أم يؤثر في طبيعة

 ،(97)(سيرؿ)ي درسو كتحميمو ليا أعمؽ مف ىذه النقطة بأف القرافي كاف فكيقيـ صحراكم  
 كيتعمؽ القرافي كما يرل صحراكم في طرحو حيف يدقؽ في ىكية ىذا الفعؿ الكالمي كىك

 .مف اإلنشاء ركاية" كيجعمو قريبان المف "الخبر" ك" كيصٌر عمى تمييزه عف كؿٌ  ،ة""الشياد
براف عف ، يعاإلنشاء" كىما مختمفاف في رأيو عف اإلخبار"اإلخبار" كإنشاء كيكرد تعبير "     

كالغرض  ،القرافي لـ ينفرد باستعماؿ ىذيف المصطمحيفبٌيف أٌف ك  ،نكع مف األفعاؿ الكالمية
فادات كأغراض في إنجازيتوممنيما عندىما)  "كعنده "اإلخبار عف اإلنشاء،    (98) (قاصد كا 

يك إنشاء ؛ألنو إيجاد لنسبة خارجية بكاسطة النسبة المغكية " فىك خبر، أما "إنشاء الخبر
 .و في التمييز ىك "قصد" المتكمـكالمعكؿ عمي

كمف الفرؽ بيف  .ف ب" الرؤية المقاصدية "ك محككم –كما ذكر صحراكم  -فالعرب     
 : رافيالخبر كاإلنشاء عند الق

                                                 
 .138دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص ((97
 . 4/1189، الفركؽ: 139المصدر نفسو: ص ((98
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 . لمدلكلو كالخبر ليس سببا لمدلكلو: اإلنشاء سبب األول
 . كالتيا كاألخبار تتبع مدلكالتيا: اإلنشاءات يتبعيا مدلالثاني

لقيامو في  ان زيد" تبعقاـ كفي الخبر قكلنا: "، : يقع بعد صدكر صيغة الطالؽفالطالؽ مثال
لتقرير قيامو في  عان تبسيقكـ " الحاؿ، ك" يلقيامو ف كىك قائـ " تبعان "، الزمف الماض

  .(99)المستقبؿ"
إيجاد " مقرافي تتفؽ عند صحراكم مع معيار التمييز بيف األسمكبيف المسمى كىذه الرؤية ل    
كجد فييا  يثـ يسترسؿ صحراكم في عرض األمثمة الت، نشاء لنسبتو الخارجية دكف الخبر"اإل

 (.100) -يتسع المقاـ لذكرىا ال –، ان تداكليٌ  عند العرب طرحان 
ظاىرة الخبر عند  الناتجة عف تطبيؽ كيرل أف مف األفعاؿ الكالمية المنبثقة األصمية    

  الظكاىر الكالمية كىك عندىـ قسيـ اإلثبات في الخبر ككركده في، عمماء األصكؿ "النفي"
، كقد يككف لككنو قد يككف لككنو ال يمكف منو عقال "نفي الشيء عف الشيء"راجع إلى  أف  

 .(101)ال يقع منو مع إمكانو، فنفي الشيء عف الشيء ال يستمـز إمكانو
 :"األفعال الكالمية المنبثقة عن "اإلنشا 

اء" فاستنبطكا منيا اإلنشار األصكلييف لظاىرة "يعرض صحراكم في ىذه الجزئية استثم
يعنينا  ماف صحركام أنٌ كبيٌ  ،األصميةعف  منبثقةن  جديدةن  كالميةن  ظكاىر كأفعاالن  كفرعكا عنيا

                                                 
، دراسة تداكلية لظاىرة 22/23812شرح الدسكقي عمى مختصر التقتازاني، محمد بف عرفة الدسكقي،  ((99

 .139"األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص
 . 12/96الفركؽ،  ((100
 .145 -139دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص ((101
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كالمية"  أفعاؿ"تظير في   يالمغكية التداكلية التبالدراسة في ىذه الجزئية مالمسة خمفياتيا 
 . ضمف أسمكب "اإلنشاء"

ية جديدة بانتياج النيج ف قد كافقكا عمى أفعاؿ كالميفصحراكم يرل أف الفقياء كاألصكلي     
، ث عف المقاصد كاألغراض، في كؿ األساليب اإلنشائية، كيظير ذلؾ في البحالتداكليٌ 

 . تبيف المقاصد يأك المعنكية أك الحالية التباعتماد القرائف المفظية 
فأخدكا  بتعريؼ  ،"يالنفمر" ك"األىتماـ العمماء العرب عمى تعريؼ "ففي البداية أنصب ا     

ف أ ،فمثال ذكر الشيرازم في شرح الممع، لكا فيو بعض الشيءعاني بعد أف عدٌ عمـ الم
، (102)عؿ بالقكؿ ممف ىك دكنو "دعاء الفجميكر األصكلييف اتفقكا عمى أف األمر ىك "است

 .(103)كؿ، عمف دكنو عمى سبيؿ الكجكب": " استدعاء  الترؾ بالقكعمى أف النيى ىك
ء الفعؿ بالقكؿ" كالنيى استدعاركام أنيـ عبركا عف األمر بقكليـ: "عميو صح كما يركز     

الدقيؽ إال  اكليٌ تدكلـ يستعمؿ عمماء المعاني ىذا التعبير ال ،"بقكليـ: "استدعاء الترؾ بالقكؿ
كالمعاصريف، في   (أكستف)لتعبير مشابيان ىذا التعبير  أفٌ  لير ، ك (104)ة مثؿ السكاكيقمٌ 

ريع صحراكم يفٌرؽ بينيما بأنو قد يمكف مف تف لكفٌ  ،تعبيرىـ "الفعؿ المتضمف في القكؿ"

                                                 
 كما بعدىا. 378، 22/377البرىاف في عمـك القرآف،  (102)
 .149المحصكؿ في عمـ األصكؿ، ص ((103
 .1/191شرح الممع في أصكؿ الفقو،  ((104
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إلى "األفعاؿ  يضاؼ "األفعاؿ المستدعاة بالقكؿىك " ،صنؼ آخر مف األفعاؿ الكالمية
  :(105)أربع كليست ثالث ب الفعؿ الكالمي الكامؿكبذلؾ تككف شع، المتضمنة في القكؿ"

  .فعؿ القكؿ -1
  .الفعؿ المستدعي بالقكؿ -2
  .الفعؿ المتضمف في القكؿ -3
  .الفعؿ الناتج عف القكؿ -4
األفعاؿ أم صناعة ، "د كعي ب" ظاىرة األفعاؿ الكالميةكيحمؿ صحراكم ىذا بكجك    

كيدقؽ صحراكم النظر في ، كالسمككيات كالمكاقؼ االجتماعية كالفردية كالمؤسساتية بالكممات
ظة أف ك مع ممح، ىذه الظكاىر التداكلية كتقسيميا حسب ما تقتضييا دالالتيا كأغراضيا

كيرل صحراكم أف ىذا يالمس جيات ، كمـ"لمت"إرادة ا األصكليكف ربطكا األكامر كالنكاىي بػػ
 مفيـك "القصدية" عند المعاصريف.  مف

 عمى معنييف: صحراكم كاإلرادة عند 
 . تعمقة بكؿ مراد، كإرادة هللااإلرادة الخمقية القدرية الم األول:    

أم يجب  ،كعدـ إيقاع المنيي عنو ،بو المأمكر ة المتعمقة بطمب إيقاعادة األمريٌ : اإلر الثاني
 . (106)فعؿ ما أمر بو، كيجب ترؾ المنيى منو

                                                 
 . 2/293، 1/191شرح الممع في أصكؿ الفقو،  ((105
، لمسكاكي، ص ((106 ، دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، 302مفتاح العمـك
 . 149ص
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، فأبدعكا مفاىيـ  كاستنبطكا أفعاال األصكليكف عند كضع تعريؼ خاص ليـكلـ يتكقؼ     
 كالمية فرعية منبثقة مف األفعاؿ األصمية.

 "األفعال الكالمية المنبثقة عن "اإلنشا  أهم
الكالمية مثؿ: الكجكب، أدت تطبيقات أسمكب األمر كالنيى إلى تفريعات أخرل لألفعاؿ     

"  :صفتاف ىما –صحراكم  –يجمع بينيما في رأم كما، ىة، كالتنزيوالكرا  ،، الحرمةاإلباحة
العمماء العرب ليا  ثـ أكرد أمثمة لتصكر، ألمر، ك" المنع " في حالو النيىاإلذف " في حالة ا

فقد تأتي صيغة  ،كسأكتفي بعرض تصكر اإلباحة كما عرضو الصحراكم ،اإلذففي اإلباحة ك 
تستعمؿ فييا  ي" التا عمى أنيا ليست طمبا لكنيا مف "األغراضكبيذا اتفقك ، ؿ"اإلباحة" األمر

ضمف دراستيـ لألساليب  ()اإلباحة صيغة األمر لذلؾ أدخمكا، مثؿ بعض صيغ الطمب
 لفارابي كابف يعقكب بيف األمرلمناطقة كالفالسفة كالبالغييف كا، كقد ربط بعض ااإلنشائية

، كاإلباحة  إذف رؽ بينيما أف األمر إذف كمعو طمبكالف ،"إذفإلباحة" كتعميؿ ذلؾ أنيما "اك"
 .(107)طمب لو ال

، بيف اإلباحة كالطمب( ىي التضاد)فقد أجاز أف تككف العالقة بينيماسكقي الدٌ  أما     
حراكم إلى أف مع اإلشارة مف ص، (108) احة فعؿ الشيء كتركة تضاد إيجابيكتعميمو أف إب

، ي الشرعية حسب األكلكية كاألىميةالتفاكت بيف األكامر كالنكاى كا بمبدأكبار األصكلييف أخذ
، فيي عنده ال تجرم في التأكيد أ "التفاكت" بيف أكامر الشريعةفالشاطبي أخذ بيذا المبد

                                                 
 اسة نحكية تداكلية، خالد ميالد.در  ،اإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة ((107
 .112، 2/111المكافقات في أصكؿ الشريعة، لمشاطبي  ((108



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م2018 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

227 

 

ألكامر المتعمقة باألمكر ألمكر الضركرية ليست كا، فاألكامر المتعمقة بال كاحدان مجر 
لإلباحة  في الشريعة بأف األمر لمكجكب أك لمندب أك كىك رافض إلطالؽ القكؿ، (109)ةالحاجيٌ 

ترل أف األكامر تؤخذ  يكىك قكؿ المدارس المتشددة كالمدرسة الظاىرية الت ،مف دكف قرنية
، كبالكؼ عف بطمب الفعؿ في المأمكرات(، أم: لالـزالكجكب كالحتـ ا)كىك، ى ظاىرىاعم

 .قاؿ بو ابف حـز  كدافع عنو كىك ما، إلى غير ذلؾ نييات مالـ يصرفو نٌص الفعؿ في الم
ف تمثيؿ كبيٌ ، (110(كالمية عند األصكلييف كىك)اإلذفثـ عرض شرح تفريع آخر لألفعاؿ ال   
كلخص تعديمو ، (111)وتشـ الطبطائي لشكؿ العالقة بيف ىذه األصناؼ كأكرد تعديالىا
"األمر" ك"النيى"  يا "اإلذف"؛ أما أفعاؿ، يشممالمباح" مأذكف فييا"المندكب" كأفعاؿ "بػػ:

ف في تصكره، لكؿ مف "األمر" ، ففعؿ اإلذف عنده مبايلإلذف " فمبانيةكتطبيقاتيا كػػ "الحراـ
( لـ يذكره القرافي يتعمؽ بفعؿ )اإلباحة ثـ ذكر فعالن  ،كىذا يجعمو مستقال عنيا ،ك"النيى"

، (112)ان كاضح ان ، كلكف بينيما فرقف جدان اما متشابيفي ،"ىك فعؿ "التحضير ،كذكره آخركف
منيما بالرغـ مف  كبيف أف  الفرؽ يتمثؿ في أنيما  يختمفاف في اآلثار المترتبة عمى كؿٌ 

كيربط ىذا التحميؿ بما رآه  ،تشابييما مف جية الصيغة المغكية كمف جية القكة اإلنجازية

                                                 
، دراسة 2/113مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح لمخطيب القزكيني، البف يعقكب المغربي،  ((109

 .151ص ،تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي،
 .152دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص ((110
 . 155المصدر نفسو: ص ((111
 .2/133المكافقات في أصكؿ الشريعة:  ((112
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عف القكؿ" / أك " الفعؿ الفعؿ الناتج " (سيرؿ)ك (أكستف )كمثؿ ،المحدثكف مف الغرب
 .(113).مالتأثير 

 : األمر عند الشاطبي يصحراكم قسمثـ أكرد    
  كىك نكعاف: األمر الصريح، _1
 سكرة   ،""كذركا البيع: قكؿ هللا  تعالى مثالو، يعبر فيو  عف عمة قصدية مجرد ال :األكؿ(

   .فالمعنى التعبد مف غير تعميؿ، (9آية  ،الجمعة
 بحسب االستقراء كالقرائف الحالية أك  ي: مف حيث ينظر إلى "قصده"  الشرعالثاني

فالمقصكد (، 9آية  ،الجمعة،)سكرة ""فاسعكا إلى ذكر هللا كمثؿ لو بقكلو تعالى: ،ةالمقاليٌ 
  .الحض عمى إقامة الجمعة كعدـ التفريط فييا

 :األمر غير الصريح : كىك عمى كجكه_ 2
 البقرة  عميكـ الصياـ" مثؿ بقكلو تعالى: "كتباإلخبار عف تقرير الحكـ   يءجاء مج ما(

183.) 
 (لو أك لفاعمو في النيى ان أك ذمٌ ) لو أك لفاعمو جاء مدحان  ما.  
 (114) (بو ككف المباح مأمكراالمطمكب)يتكقؼ عميو  ما . 
 : عتبارات تداكلية معاصرة تتمثؿ فيكيحمؿ صحراكم ىذا بأنو تصكر مبنى عمى ا       

                                                 
 .158، 157، 156دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص ((113
، كالبرىاف في عمـك القرآف، 2/307، كشرح الكافية، 2/307، كبنظر: الكافية، 125المكافقات، ص ((114

، كدراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ 1/319 ،، كالكتاب، سيبكيو أبي عمرك عثماف بف قنبر22/318
 . 163_158الكالمية في التراث المساني العربي، ص
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لتصنيفيا عند  كدقيقان  لحان صا ، كاف معياران الشرعيةأ " القصدية" في األكامر أف تطبيؽ مبد -
 . الشاطبي

 ..( إنشاء الذـ.، )تقرير األمر، تقرير النيى، إنشاء المدح:مثؿاألصناؼ الكالمية -
 .ا الشاطبي أساسا لػ "األمريات"تحمؿ قكة إنجازية قكية لذلؾ جعمي

كأيده  ،"تنميط األفعاؿ الكالميةكحدىا في عدـ االحتكاـ إلى الصيغة _الشاطبي يؤيد مبدأ "
مر يككف عندىـ بػ فاأل ،كالمعاصريف (ألكستف)في ىذا الكثير مف العمماء، كىذا مخالؼ

 . الذـ""ف "التقرير" ك ب" يكك "التقرير" ك"المدح" ك"النفي
في "األمر الصريح" عند بمفيكـ المعاصريف التداكلييف بمثؿ مراعاة الجكانب التداكلية  ان إذ  

في النكع الثاني مف األمر الصريح، كعدـ " بي، تكمف في مراعاة مفيكـ "القصديةالشاط
 . مراعاتيا في النكع األكؿ

مبدأ " الغرض المتضمف في  يفالفرؽ بيف نكعي األمر الصريح تكمف ف (سيرؿ)أما عند
 عندغير الصريح فالظاىرة شبيية بػاألفعاؿ الكالمية غير المباشرة  أما في األمر، القكؿ"

  (.سيرؿ)
 _ك مف بيف أساليب اإلنشاء الطمبيكى_ أنيـ فرعكا أسمكب "األمر" :رأل كخالصة ما     

كيمكف إدراجيا ، ب، اإلباحة، كالتخيير، النداإلذف :مستدعاة بالقكؿ جديدة ىي أفعاؿإلى 
 باستثناء كالٌـو  لـ تذكر عند المعاصريف مف الغربكىي  (،سيرؿ)تحت صنؼ "األمريات" عند
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جعمو صحراكم  (، كقدسيرؿ)" عند جة الشدة لمغرض المتضمف في القكؿدر تحت مبدأ " عاٌـو 
 . (115)في رصد ىذه األفعاؿ عند القرافي لو معياران 
كمف األفعاؿ . ف تطبيقاتيـ ألسمكب األمر كالمنعانبثقت ع يتمؾ ىي األفعاؿ الت      

أقكاؿ  ء مف التفصيؿ فياكم بشيعرضو صحر  ما ،يـ ألسمكب النيىتمنبثقة عف تطبيقاال
كالمجاؿ ىنا ، (116)الزركشي كابف الحاجب كالشاطبيكالشيرازم ك  كآراء كتحميالت األصكلييف،

كم في صحرارآه  ييتسع لذكرىا بالتفصيؿ كما فعمنا في األمر كسأكتفي بذكر الحصيمة الت ال
األصكلييف أضافكا إلى "التعجب" فعال كالميا ثانيا فتتبعو لمنيى عند األصكلييف في التعجب، 

لتعجب فيو" مصركؼ إلى فعؿ ا"ؼحمؿ المخاطب عمى التعجب،  :كمعناه، التعجيب""ىك 
برسـ تكضيحي غرضو تكضيح كيؼ اشتغؿ األصكليكف  كأشار إلى ىذا، (117)المخاطب"

ظاىرة األسمكبية ىذه ال ، ككيؼ أنيـ عالجكا"كما سمكه "االستخبار ك؟، أعمى االستفياـ
كاإلنشاء بحسب السياؽ كقصد المتكمـ كغرضو مف  بأف جعمكىا متنقمة بيف الخبر ،الكالمية

 . (118)ككضح تقسيماتيـ برسـ تكضيحي ،خاطبالم
، كىي ألفاظ " العقكد كالمعاىدات"ثـ تناكؿ صحراكم مجمكعة أخرل مف أفعاؿ الكالـ       

أنيا في كتب النحك  ذكرك  ،عقكد كالمعاىدات (ف أنيا صيغ إنشائية ) تصاغ بيا الكبيٌ 
في الكتب التطبيقية  كىي لـ تأت مفصمة إال ،كالبالغة لـ تنؿ حظيا مف الدراسة كاالىتماـ

                                                 
 . 2/319البرىاف،  (115)
 .331ك 2/328المصدر نفسو،  ((116
 .167دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، ص ((117
 . 169 -167المصدر نفسو، ص  ((118



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م2018 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

211 

 

الذيف  ،يا كتب القرافي كابف رشد كاآلمدل، كمنكأصكلو وككتب الفق ،كاإلنشاء لظكاىر الخبر
ت العامة كخاصة ما يتعمؽ منيا بإجراء المعامال، األصكلية اكلكىا بالدراسة في ثنايا كتبيـتن

صالحة لبحث الجكانب التداكلية في  كالزكاج كالطالؽ كالبيع، كىي ظكاىر يراىا صحراكم
ف كبيٌ  ،( الطالؽصيغأك) كقسميا بالدرس في كتابو ألفاظ ،(119) و اإلسالميكتب أصكؿ الفق

كانت خمفية  يعتبارات التداكلية التالطالؽ( ىك االمنا كيعنينا في البحث في ألفاظ )يي أف ما
كقد رأل أف تحميالت بعض األصكلييف ،(االجتماعي الذم ىك)الطالؽإلنجاز ىذا الفعؿ 

جراءات تداكلي ة كيتجمى عنده في مبدأيف لمطالؽ كالبحث الفقيي فيو كاف يتـ بطريقة كا 
 : ىما ،أساسيف
   القصد" أك "النية " في الطالؽمبدأ". 
 الكناية" في لفظ الطالؽلصراحة ك مبدأ  "ا . 

صحراكم ربط بيف  ككعادتو ،ليذه التفريعات في ىذا الفعؿ الكالمي ٌيان تكضيح ان كأكرد رسم    
فمثال:  (،أكستف كسيكؿ)ية األفعاؿ الكالميةجاء بو منظرك نظر  تحميؿ األصكلييف كما

... تصنؼ ،لدالة عمى الطالؽ كػػ: أنت طالؽ، حبمؾ عمى غاربؾ، الحقي بأىمؾاألفعاؿ ا
" فعؿ كسمكؾ أف المتكمـ يريد مف التمفظ بيا "إيقاع" باعتبار ضمف "اإليقاعيات (سيرؿ)عف

يجاده بالكال  .(120)ـاجتماعي معيف كا 

                                                 
 . 4/1189الفركؽ،  ((119
، كينظر: دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية 2/170بداية المجتيد كنياية المقتصد، البف رشد،  ((120

 .172-170في التراث المساني العربي، ص 
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بيع  في ( التصكر عمماء األصكؿ أللفاظ )أك صيغصحراكم كفي نياية الفصؿ عرض    
    .(121)تبارات تداكليةينـ عف خمفيات كاعىا بإجراء تداكلي ككيؼ أنيـ تناكلك  ،كتبيـ

 
ربية تمثَّؿ بيا منيجية دراسة األصكلييف لمنصكص الشرعية العكجممة القكؿ: أف        

عالجكا أساليب النصكص حيث ، ذم يتجو إلى دراسة المعنى كالعرض، الالمنحى التدكالي
مستخدميف مفاىيـ كأسس لـ تتبمكر إال في  ،الدينية كمعانييا معالجة تداكلية المنيج كاإلجراء

مية " ضمف ، فدرسكا " األفعاؿ الكاللمسانيات التداكلية كفمسفة المغةالعصر الحديث مف ا
، ساليب الخبرية الركاية كالشيادةكاستنبطكا أفعاؿ كالمية جديدة مف األ، نظرية الخبر كاإلنشاء

نشائية كاستنبطكا مف األساليب اإل، ؼ...كالكذب كالخم، ل كاإلقراركالدعك  ،الكعد كالكعيدك 
، كالتعجيب كألفاظ العقكد اإلباحة كالتخيير، كالندب ك أفعاال كالمية أخرل أىميا: اإلذف كالمنع

كاإلنكار  ،ستنبطكا: التقرير، كاإلنكار اإلبطالياات، كمف االستفياـ كالمعاىدات كاإليقاع
د فالعبرة عندىـ بالمقاص ،ـ المتكمـالقصدية( كالغرض مف كالمبدأ ) كاعتمدكا ، الحقيقي

ه األفعاؿ الكالمية المستنبطة "أفعاال كقد اعتبر صحراكم ىذ ،كالمعاني ال باأللفاظ كالمباني
 " عف الكميات األصمية. كالمية منبثقة

  :قرا ة موازنة بين منهجية الكتابين/ المطمب الثالث
الثاني مف مؤلؼ محمد محمد يكنس ستككف المكازنة بيف فصميف محدديف، ىما الفصؿ       

األفعاؿ الكالمية عند ؿ الرابع مف مؤلؼ مسعكد صحراكم )(، كالفص)الكضع كاالستعماؿ
                                                 

 عمـ التخاطب اإلسالمي، الفصؿ الثاني.  ((121
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، فمكؿ منيما قارنة الدقيقة لما جاء بو كالىما، كالغرض مف المكازنة ليس المصكلييف (األ
الكقكؼ عمى  الكيفية  مكضكعو كىدفو مف طرحو، إنما الغرض منيا ىك التي تخدـ منيجيتو

أكجو  كىك ما ،الكرقة البحثيةفي ، كاإلجابة عف تساؤلي تي قدـ بيا كؿ مف العالميف رؤياهال
 .بينيما كما أكجو االختالؼ -مكضكع الكرقة –االتفاؽ بيف المنيجيف 

     :في الفصؿ المختار لمقراءة كىك كسنبدأ بتحميؿ منيجية يكنس في كتابو كتحديدان   
  .(كاالستعماؿ عند األصكلييف العرب الكضع)

 :(فصل)الوضع واالستعمال منهجية يونس في عرض كتابه
كاألصؿ ، إلى تأسيس نظرية تداكلية عربية الًنشأة يسعى في كتابو كىذا الفصؿ تحديدا -

كىذا ىدؼ يتفؽ ، سالمي"طب اإل،  يقدميا تحت مسمى " عمـ التخااألطر كاإلجراءات حديثة
سيس لمنظرية فيو مع صحراكم مف حيث أف التجذير الذم يسعى إليو األخير يندرج تحت التأ

 .الذم ييدؼ إليو يكنس
، ادئ كأسس المسانيات الحديثةيكظؼ اآلراء كالكقفات األصكلية فيما يتناسب مع مب -

عرؼ حديثا كتكظيفو فيما ي ،عند األصكلييف(لكضع النكعي)ايعرؼ ب كالكقكؼ عمى ما
 .ىذا كجو اختالؼ بينو كبيف صحراكم، ك (التكليد عند تشكمسكي)ب
ينيج نيج عرض التساؤالت في معظـ مباحث الكتاب كالفصؿ أثناء عرضو ألفكار  -
ىذا كجو اختالؼ بينو ، ك نيا مف خالؿ مباحث الكتاب كالفصؿ، كيسعى لإلجابة عقدامىال

 .كبيف صحراكم
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ارا لسانية تؤطر لرؤيتو في أفك اؿ األصكلييف بعد كصفيا كتحميمياأقك  يستنبط مف -
 .ىذا كجو اختالؼ بينو كبيف صحراكمك (،عمـ التخاطب اإلسالمي الحديث)تككيف

يالئيا بالدرس المفٌصؿ، يعمؿ الىتماـ األصكلييف بمباحث معينة دك  -  مثاؿ ذلؾ:ف غيرىا كا 
كىذه أيضا نقطة  ،كضع كالتفريؽ بيف أنكاعوال تعميمو الىتماـ القرافي بالمضمر في جزئية

 اختالؼ بيف المؤلفيف.
يف ألشير العمماء كالقرافي أك نصٌ  ان كيكرد نصٌ ، يعرض آراء الجميكر، كيذكر أمثمة منيا -

، كيكضح مف األكثر كضكحا ؿ الرأم عند غيرىـ مف األصكلييفصٌ ثـ يف ،مثال، فيذكر األعـ
أقكاؿ عالميف أك ثالثة  ان كر ، ذاألكثر قبكال عند الجميكريال أك أك األكثر شرحا كتسي

ىدفو العاـ  كالسبب كراءه ىك ،منيجية صحراكمكىذه التفاصيؿ اختمؼ فييا عف  ،...كىكذا
نتو يتفؽ معو في مكازنتو بيف نصكص األصكلييف كيدعـ مكاز الذم  ب،لتأليؼ ىذا الكتا

يعرض ما  لمجميكر، فأيضان  مخالفان  أما أذا كاف الرأم، أخرل كصحراكم بدعميا بنصكصو 
 .صكلييف، كىذه نقطة خالؼ بيف المؤلفيفينتقده أك يفنده مف نصكص غيره مف األ

(، كتشكمسكي دم سكسير،)، ؾعند المحدثيفبما يقابميا  ىيربط كؿ رأم كفكرة عند القدام -
، كالحديثنس تأسي نظرية مف القديـ ، ففكرة يك اتفاؽ مع فارؽ اليدؼ مف المؤلفيفكىذا 

 .يثة عند القدامى مف عمماء األصكؿكفكرة صحراكم تجذير فكرة مف أفكار نظرية حد
زه بغيره كيشرح كيعزٌ  - في رأيو –ص األشير كاألقكل يكرد مف كتب النصكص النٌ  -

ف كجد لفكرتو سر أجزاءه كيحمٌ الغامض منو كيف نظير  –صفكرة النٌ  –مو كيدعمو كيسانده، كا 
تممح  عمميان  يكرده فيربط بيف القديـ كالحديث ربطان  ،النظريات المسانية الحديثةيو في أك شب



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م2018 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

215 

 

، فيذا منيجو في كؿ فكرة كنص نا كجو الشبو كااللتقاء بينيمامبي ،وأفكاره الخاصة مف خالل
 .كىذا كجو اختالؼ بينو كبيف نظيره صحراكم ،-تقريبا –
، كالفكرة المعاصرة في كتب التراث األصكليةالمطركحة في يعقد مكازنة بيف الفكرة العربية  -

، كيكرد ليا المصطمحات األصكلية عند العرب ف مف ذلؾما تمكٌ كمٌ ، يات الحديثةالمسان
، كىذا الجزء األخير المتعمؽ بالترجمة كجو اختالؼ جمتيا عند المحدثيف مف المسانييفكتر 

 .فيي كجو اتفاؽ بينيما سيـ كالرأمأما المكازنة بيف الفكرة كالتق ،فيٍ بيف المؤلفى 
بيف كجو االختالؼ كاالتفاؽ بينيا، كيكفؽ يربط بيف آراء األصكلييف العرب فيما بينيـ كي -

ة في ؽ بيف رأم التفتازاني كعضد الممٌ ، كمثاؿ ىذا الصنيع عندما كفٌ بينيا في أكثر األحياف
)الذم( )أنا( كككممة )ىذا( ككممة  جؿ(ر ؿ بيف أنكاع الكضع في مثؿ كممة )مكضكع الفص

 .ىذا كجو اختالؼ بينو كبيف صحراكمك 
تي تؤيد أقكاليـ ، الأفكار العمماء كتحميالتيـ كحججيـبعد إيراد آراء كأقكاؿ ك _ يكرد  -

آراء منتقدييـ كحججيـ الداعمة بكؿ تفاصيميا المؤيدة بنصكص مكثقة  _ كأفكارىـ كطرحيـ
منو يتضمف رأيو،  ميا يكنس بممخٌص يٌ ، كيذالكتب األصكلية في التراث العربيمف أميات 

 كىذا التذييؿ ال نراه عف صحراكم  كىذا كجو اختالؼ.
لييف في الطرح المعركض مف قبمًيـ، كيؤطره في إطار يكظؼ ما استنتجو مف آراء األصك  -

، كنتائجيا كتطبيقاتيا اط أحكاميا،فيضع آراءىـ بعد جمعيا كتحميميا كاستنب ،لساني حديث
اؽ مف حيث المنيجية عند ، كىذا كجو اتفنظرية مستقمة متكاممة العناصرثؿ في شكؿ يم

 .المؤلفيف
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ف يكنس ممخٌ  - م يكنس كتحميمو صات تشمؿ رأم العالـ كرأم مف أيده كمف انتقده كرأيككًٌ
نرل ىذا  ،كخاصة الذم يراه صائبا كيميؿ إليو لمرأم  مكضكع النقاش،العممي  كتعميمو كتعميقو

ثة عناصر ىي الكضع، مو لتصكير القرافي لعممية التخاطب القائمة عمى ثالفي تعمي -مثال –
 .مفكرةلو في درسو ييمٌ  كىك بيذا يحدد ما ،، كالحمؿكاالستعماؿ

في منيجو المكازف يكرد المصطمح المقصكد بالشرح في جزئيات الفصؿ، ثـ يكرد  -
ى، كمثالو عند حديثو عف نالمصطمحات المرادفة لو كالتي استعمميا عمماء العرب بنفس المع

ض األصكلييف كحتى عند البالغييف العرب ( عند بع)عالقة، أشار إلى أنيا تسمىالقرينة
 .اكىذا كجو اختالؼ بينيم

، ليبيف أنيـ -فيما يتعمؽ بمكضكع الدرس –يستغؿ يكنس عرض آراء األصكلييف  -
قراء الذم ، كمنيج االستالعصراستخدمكا المناىج كالسبؿ الناجعة، السابقة ألكانيا في ذلؾ 

 ، كيستنبطكف االستنتاجات كمف ثّـَ يصكغكنيا في شكؿ قانكف أكيتكصمكف منو إلى نتائج
لكف في ، في العمكـ فاؽ بيف يكنس كصحراكمكىذا كجو ات .قاعدة مبنية عمى أسس عممية

ية األصكلييف لممناىج العممية المسان تيكنس أكثر تكضيحا الستعماالإٌف الخصكص ف
 .(122)ثة كمنيج االستقراء في ذلؾ الكقت الحدي

 :(في عرض كتابه فصل)األفعال الكالمية عند األصوليين "صحرواي"منهجية 
باألفعاؿ الكالمية عند ىذا الفصؿ المكسكـ اكم مف ىذا الكتاب كبالتحديد مف ييدؼ صحر  -

الكالمية في التراث العربي  األفعاؿ عمى المسائؿ التطبيقية لظاىرة " إلى التعرؼ ،األصكلييف
                                                 

 دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، "الفصؿ الرابع". ((122
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ءن ، كالكقكؼ عمى ىذه األفعاؿ التي تـ تحديدىا إجراإلسالمي" كتحديدا عند األصكلييفا
 كاإلنشاء" كمحاكلة تصنيفيا.الخبر كتطبيقا ضمف دراستيـ لنظرية "

، كىك دراسة األفعاؿ الكالمية في كتب ميداف دراستو كفؽ منيجية معينةصحراكم د حدي -
 .اء " كتحديدا كتب األصكؿ الفقييةتي درست " الخبر كاإلنشالتراث ال

 ثمار معطيات ىذه النظرية عندىـ"إلى معرفة كيفية است يدؼ مف ىذه الدراسة أيضان ي -
كممنيجة  لمتراث   رةية مؤطٌ ، ككضعيا في إطار كرؤية  لسانية تداكلية تكامماإلنشاء"الخبر ك 
 .العربي

إلثبات  ،كلية الحديثة مف كتبيـ التراثيةكمالمح التدايشدد عمى ضركرة جمع شذرات  -
 .لمعنى التداكلي في البحث األصكلي"" ا ػػػكجكدىا، كسمى ىذا ب

 ، مفاده أنو الرية في كتب األكائؿ مف األصكلييففي درسو ليذه النظ عامان  حدد مساران ي -
العتبارات المغكية ، كلكف مثار اىتمامو المباحث الفقيية كاألصكلية لذاتيايعنيو درس ا

 .لدالالت عندىـ في نصكص القرآف كالسنة النبكيةالتداكلية التي كجيت بيا ا
 ."الخبر كاإلنشاء" تحت أبكابو " الذم ديًرست ظاىرةيبيف أنو استفاد مف "عمـ المعاني -
خالؿ  يسعى إلثباتو  ،عممي   عمى فرضو  مبنيان  ان عمميٌ  ؿ نيجان ينتيج في عرضو لمفص -

األكائؿ في  ض العممي  لديو في أف األصكلييف، كتمثؿ الفر بالبراىيف كالدالئؿدراستو 
دراساتيـ ككتبيـ تكصمكا إلى مجمكعة مف " األفعاؿ الكالمية الفرعية الجديدة " انبثقت عف 

 .كغيرىما مف منظرم ىذه النظرية(رؿأكستف كسي)، ؾراساتيـ، لـ تعرؼ عند المعاصريفد
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كتعمقيـ في  ،ر كاإلنشاء "لباب ىذه الظاىرة " الخب األصكلييف يكرد تعميالت تبرر طرؽ -
 .دراستيا

فيك ىنا  ،)منتج تداكلي (لألصكلييف، كينعتو بأنو أك تصنيؼو  رأمو  ا أكٍ مٌ  يؿو يقؼ عند تحم -
 .ي بو بعض ما تكصؿ إليو األصكليكفسميي  حديثان  يقحـ مصطمحان 

كتركو لربط، بيف ما تناكلو األصكليكف يعرض بيف تارة كأخرل مكازنة غرضيا التكضيح كا -
 .-مثال –النحاة 

غرض تأصيؿ البحث العربي كبياف عمقو كتقدمو عف ليقكـ بمقارنات عممية مباشرة ؛ -
خاصة فيما يتعمؽ باستباط أفعاؿ كالمية فرعية  –عصره كتفكقو حتى عمى منظرم النظرية 

الشيادة صنيفات القرافي ألفعاؿ لرأم كت مقارنتو :كمثاؿ ىذا، –جديدة كطريقة تصنيفيا 
 .(أكستف)مقارنة بيف عالـ عربي ك، كأحيانا تككف ال(سيرؿ)برأم كتصنيفات كاية كغيرىاكالر 
ي جاء بيا بيف القدامى كالمحدثيف في اآلراء كالتصنيفات لـ تحصر المقارنات الت -

 ديثا كقديما.، بؿ تعتدىا إلى مقارنة المصطمحات المستخدمة حكالتقسيمات
كيستخمص أف العرب األصكلييف سبقكا  يا،بعد عرضو لبعض المقارنات مفيستنبط  -

د في تصنيفاتيـ المعايير الدقيقة العميقة التي استعممكىا بشيء مف التشد عصرىـ بتحديد
 .لألفعاؿ الكالمية

لتكضيحيا كتجذير  سعيان  ،ربط اآلراء إلىكالمحدثيف  ىيدؼ المقارنة عنده بيف القدامت -
 أكثر مفه بشكؿ مكثؼ عند يظيرلعند األصكلييف -تحديدا–أسس نظرية  األفعاؿ الكالمية 

ظرية س لكضع نألف يكنس يؤسٌ  كاألمر منطقي كال غرابة فيو؛ ، سيكن ظيكرىا عند 
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عمى ركيزة  ، أما صحراكم فركزتخاطبية تداكلية عربية عامة؛ فاىتـ بأسسيا كمبادئيا العامة
 .مية( فانصب اىتمامو كدرسو عمييا)نظرية األفعاؿ الكالدة مف ركائز التداكلية أال كىياحك 
يشترؾ صحراكم مع يكنس في إيراد نصكص كأقكاؿ عمماء األصكؿ التي تمثؿ آراءىـ  -

كمف ىؤالء العمماء الكارد ذكرىـ في  ،اجاتيـ مف الكتب األميات كشركحياكتحميالتيـ كاستنت
 .(123)كغيرىـ كثير... األمدم كالشاطبي كالسكاكيالقرافي ك  –قراءة مكضكع ال–صميف الف

 :الخاتمة والنتائج
 ػ، المكسكـ بد محمد يكنس، محمراءتي التحميمية لفصميف مف كتابيبعد تتبعي كق     

التداكلية عند العرب دراسة ظاىرة "التخاطب اإلسالمي كمسعكد صحراكم، المكسكـ ب"
 التراث العربي رأيت ما يمي:تب األفعاؿ الكالمية في ك

ىك ميداف بحثيما كدراستيما –مكضكع القراءة –جمع بيف الكتابيف كتحديدا الفصميف  ما -
ة ما كخاص ،ربطيا بالمناىج المسانية الحديثة، ك األصكلييف العربكىك مؤلفات كأقكاؿ كآراء 
كبيدؼ  ،ىذه اإلجراءات في كتب األصكلييف ، بيدؼ إثبات كجكديتعمؽ باإلجراءات التداكلية

اط االتفاؽ جاء في كتبيـ في إطار عممي مؤسس، كىذا في رأيي يكضح  معظـ نق صكغ ما
 بيف منيجي الكتابيف.

تظير بسبب اختالؼ  –مكضكع الكرقة البحثية –أكجو االختالؼ بيف منيجي الفصميف  -
صحراكم ىدفو ، ك ؿ ىدؼ صحراكماف، فيكنس ىدفو يشماليدؼ الذم اشتغؿ عميو المؤلف

 جزء مف ىدؼ يكنس.
                                                 

 دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، "الفصؿ الرابع". ((123
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كىذا  ،تكصؿ المؤلفاف إلى نتيجة تؤكد كجكد اإلجراء التداكلي عند عمماء األصكؿ العرب -
ىا ، كمف شأنو أف يؤسس لكضع  لبنات لنظرية حديثة جذكر بيـيجذر ليذه النظرية في كت

 راسخة في كتب التراث العربي.
فنضكج الفكرة  –عند يكنس -السيما  ،ان يئكجر  ناضجان  عميقان  ان يٌ البحث مف طرفيما كاف عمم -

 ،تيا كربطيا بما جاء بو المتأخركفكالدرس تجاكز عنده جمع المادة كتحميميا كعرضيا كمكازن
 .ك )التخاطب اإلسالمي (أ إلى طرح تسمية ليذا العمؿ فسماه )عمـ المغة التخاطبي (

البحث فيو استكمؿ متطمبات  يعني أفٌ  (اإلسالميالتخاطب )عمـ لمؤلفو بيكنس  ميةسبت -
.  كعناصر كأسس تككيف العمـك

 :ىامتيف بالخصكص تينيومن هذا أقترح توص   
ج ىذا النيج *دفع كتحفيز الطالب في الدراسات العميا خاصة كالباحثيف كالميتميف في انتيا

 لسانيةن  عمميةن  دراسةن تراثنا ، فيك يجمع القديـ بالحديث كيدرس كخكض غمار البحث فيو
 .حديثةن 

* تشكيؿ فريؽ عمؿ مف المتخصصيف في ىذا المجاؿ ككؿ مجاؿ يدعمو إلنجاز أعماؿ مف 
 .حديثةو  ةو حفظ التراث كتقديمو في حمٌ شأنيا 

  :قائمة المصادر والمراجع
قيؽ: السبكي، تح ،اإلبياج في شرح المنياج عمى منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ .1

 . ـ1981،القاىرة ،إسماعيؿ، مكتبة الكميات األزىريةشعباف محمد 
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 سيد الجميمي،قيؽ: تح ،سيؼ الديف عمي بف محمد اآلمدم ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ .2
 .1986، 2ط ،دار الكتاب العربي،  بيركت

 ،نيضة دار عبد القادر حسيف، قيؽ:الجرجاني، تح ،اإلشارات كالتنبيات في عمـ البالغة .3
 .ـ1982 مصر، ،القاىرة

، قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كمف المستعربيف كالمستشرقيف ،األعالـ .4
 .ـ1980دار العمـ لممالييف، بيركت،  ،خير الديف الزركمي

خالد ميالد، جامعة  ،اإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة، دراسة نحكية تداكلية .5
 .ـ2001تكنس، منكبة،

دار اليادم لمطباعة  ،، مصطفى جماؿ الديفاألصكلييفالبحث النحكم عند  .6
 .ـ2005،كالنشر

أبك الكليد محمد بف رشد القرطبي، دار المعرفة، بيركت،  ،بداية المجتيد كنياية المقتصد .7
 .1983، 6ط

محمد أبك  قيؽ:بدر الديف محمد بف عبد هللا الزركشي، تح، البرىاف في عمكـ القرآف .8
 .(ت.د) ،2ط بيركت، ،لمطباعة كالنشر الفضؿ ابراىيـ، دار المعرفة

، دار الفكر أبك اسحاؽ إبراىيـ الشيرازم، محمد حسف ىيتك، ،التبصرة في أصكؿ الفقو .9
 .ـ1980دمشؽ، 

 ـ.1971 ،تكنس ،الشريؼ الجرجاني، الدار التكنسية لمنشر، التعريفات .10
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التفتازاني، دار الكتب  ،حاشية عمى شرح عضد الممة كالديف لمختصر المنتيى األصكلي .11
 ـ.1983 ،2ط العممية، بيركت،

مسعكد صحراكم،  ،دراسة تداكلية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي .12
 .ـ2005دار الطميعة، بيركت، لبناف، 

بطاؿ قكؿ أىؿ الزيغ كالضاللة(، البف تيمية  .13 الرسالة الصفدية )قاعدة في تحقيؽ الرسالة كا 
 ىػ(، تح: محمد حسف، منشكرات: دار الكتب العممية بيركت لبناف.768الحراني)ت

، حاشية التمكيح عمى شرح التكضيح عمى التمقيح، القاىرة المكتبة يسعد الديف التفتازان .14
 ق. 1306الخيرية، 

 قيؽ:اليمذاني األسد أبادم المعتزلي القاضي عبد الجبار، تح، شرح األصكؿ الخمسة .15
 .ـ1988عبد الكريـ عثماف، مكتبة كىبة، القاىرة، 

عبد هللا بف مسعكد صدر الشريعة، القاىرة، المكتبة الخيرية، ، شرح التكضيح عمى التنقيح .16
1306. 
عبد  :محمد بف عرفة الدسكقي، تعميؽ ،شرح الدسكقي عمى مختصر التفتازاني .17

 المتعالي الصعيدم، دار الحكمة، دت.
يكسؼ حسف عمر،  ،قيؽتح ،بادمارضي الديف االستر  ة،شرح الرضي عمى الكافي .18

 .1978ليبيا، منشكرات جامعة بنغازم،  -بنغازم
 دت . ،عالـ الكتب ،مكفؽ الديف بف يعيش بف عمي ابف يعيش ،شرح المفصؿ .19
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أحمد  قيؽ:محمد بف عمي بف محمد الجرجاني، تح ،شرح المكاقؼ في عمـ الكالـ .20
 1976القاىرة،  ،مكتبة األزىر ،الميدم

طو عبد  قيؽ:القرافي، تح، شرح تنقيح الفصكؿ في اختصار المحصكؿ في األصكؿ .21
 .ـ1973ؼ سعد، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة، ؤك الر 

 ،دار الكتب العممية ،عضد الممة كالديف ،شرح مختصر المنتيى األصكلي البف الحاجب .22
 .ـ1983، 2ط ،بيركت

دار الغرب  عبد المجيد تركي، بيركت، قيؽ:تح ،لشيرازما ،شرح الممع في أصكؿ الفقو .23
 .ـ1988 اإلسالمي،

محمد محمد عمي يكنس، دراسة لسانية لمناىج عمماء األصكؿ  ،عمـ التخاطب اإلسالمي .24
 ليبيا. -، تكزيع دار أكيا، طرابمسـ2006في فيـ النص، دار المدار اإلسالمي، 

محمد أحمد سراج  قيؽ:تح  ،إدريس القرافي، أنكار البركؽ، شياب الديف أحمد بف لفركؽا .25
 .ـ2001القاىرة،  ،كعمي جمعة محمد، دار السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع

، تح كشرح: عبد السالـ ىاركف، الناشر ، سيبكيو أبي عمرك عثماف بف قنبرالكتاب .26
 ـ1988مكتبة أناني بالقاىرة، ط الثالثة، 

محمد كجيو كآخريف،  تحقيؽ:محمد عمي بف عمي التيانكم،  ،كشاؼ اصطالحات الفنكف .27
 .ـ1862 ،كمكتا: الجمعية اآلسيكية لمبنغاؿ

 ـ.1982تاج الديف عبد الكىاب السبكي، دار الفكر، بيركت،  ،متف جمع الجكامع .28
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بيركت،  ،الرازم، دار الكتب العممية المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، فخر الديف .29
 ـ.1988

محمد أحمد جاد المكلى  قيؽ:السيكطي، تح جالؿ الديف، المغة كأنكاعياالمزىر في عمكـ  .30
 كعمي محمد البجاكم كمحمد الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر، بيركت، دت. 

 .ـ1368، 2ط ،حامد الغزالي، دار الذخائر المستصفى مف عمـ األصكؿ أبك .31
 .1983 ،4الغزالي، دار األندلس، بيركت، ط ،معيار العمـ في فف المنطؽ .32
نعيـ زرزكر، بيركت، دار الكتب  :أبك يعقكب السكاكي، ضبط كتعميؽ ،مفتاح العمكـ .33

 .ـ1978العممية، 
 ق. 1322مكتبة التقدـ،  ،المقدمة، عبد الرحمف ابف خمدكف .34
 ، أبك اسحاؽ الشاطبي، عبدهللا دراز كمحمد عبد هللا دراز ،المكافقات في أصكؿ الشريعة .35

 .1988، 2بيركت، ط ،دار الغرب اإلسالمي
، البف يعقكب المغربي، تح: لمخطيب القزكيني مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح .36

 ـ.2003خميؿ إبراىيـ خميؿ، الناشر: دار الكتب العممية،
طالب سيد  ،نظرية األفعاؿ الكالمية بيف فالسفة المغة المعاصريف كالبالغييف العرب .37

 .ـ1994الككيت، ، ىاشـ الطبطبائي، منشكرات جامعة الككيت
أحمد بف أبي سعيد بف عبدهللا اليندم  لمحنفينكر المنار في شرح المنار،  .38

 ق(، اعتنى بو: محمد أحمد بف عبد العزيز، دار الكتب العممية بيركت لبناف.1130)ت
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 كتاب عمم التخاطب اإلسالمي فيقراءة تحميمية  ()القرينة عند األصوليين
  دراسة لسانية لمناهج عمماء األصول في فهم النص[]

 
 وردة إبراهيم عمر .أ                                                            

 جامعة طرابمس -كمية التربية
 

والّصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف نبينا محمد وعمى آلو  الحمد  رب العالميف،
 وصحبو أجمعيف.                                                      

 أّما بعد:
وبّينوا  معرفة الخطاب الشرعي وفقو المراد منو، كتب أصوؿ الفقو آليات وعالج مؤلف

القرينة تعّد ف (،القرينة) ومف ىذه اآلليات: المنيج الذي سمكوه في استنباط األحكاـ الشرعية،
ألّنيا ُتسيـ في تحميؿ  يتجّسد فييا عمؽ تفكيرىـ الداللي؛ نظرية متكاممة عند األصولييف،

النظرية ] و محمود عكاشة الباحثيف في كتابولذا وجّ  النصوص ببياف معانييا ومقاصدىا؛
ف " كبديؿ لمتداولية الغربية في قولو: (1))عمـ المقاصد( إلى دراسة [،البراجماتية المسانية وا 

فيو عمـ  ،" عند عمماء األصوؿبميا فعمييـ بدراسة "عمـ المقاصديقا أرادوا بدياًل ناجعًا ومفيدًا،
وتنظيمو في الدراسات المغوية والبالغية الحديثة شاؼ واؼ، ويحتاج إلى مف يعيد طرحو 

عف  ؛لالستفادة منو في تنظير ُمعاصر يستوعب أنماط الخطاب المعاصرة ويحمميا ويكشؼ
وسيجد الباحث فيو مادة غنية  اإلقناعية  في التعبير عف القصد،أبعادىا المغوية التواصمية و 

                                                 
لمتفريؽ بينيا وبيف مقاصد الخطاب  ؛ويسّمى عمـ "مقاصد الشريعة" : مصطمح أصولي،عمـ المقاصد ((1

مصالح الدنيا واآلخرة المستقاة مف : الغايات أو األىداؼ الشرعية النافعة في حفظ ويراد بالمقاصد البشري،
 .27ص سعد، محمد ينظر: مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتيا باألدلة الشرعية، سياؽ النص الشرعي.
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عة وسيجد فيو مساحة مّتس المعاصر،وسيجد فيو حمواَل وأجوبة يطمبيا بحثنا  باألفكار،
                                                                                         (2)"لمتجديد واالبتكار واالجتياد.

و ُتَعدُّ ىذه الورقة المتواضعة قراءة لما رصده  محمد يونس ليذا العنصر التخاطبي ودوره في 
وموقع ىذه اآللية في كنؼ  أو السياؽ النصي عند األصولييف، الجممة،فيـ المقصود في 

وتوضيح ما أشار إليو الباحث أو اختصره  الدرس الخطاب الداللي والتداولي الحديث،
مف خالؿ ىذه  -وشواىد وتطبيقات لدى عمماء األصوؿ والمغة. وتوّجو ىذا البحث ،بأقواؿ
تعريؼ االصطالحي لمقرينة، والثاني: بياف أنواع إلى الكشؼ عف أمريف: األوؿ: ال -القراءة

 القرائف، ووظائفيا في عممية التخاطب وعالقتيا المباشرة بتحديد المراد.
 :                                                       مفهوم عمم التخاطب أو التداولية

وفقا لثقافة كؿ مترجـ البراجماتية أو عمـ التخاطب؛ ظيرت تعريفات متعددة  لمتداولية أو 
لمامو بطبيعة الحقؿ العممي المخصص ليذا المصطمح، ومنيا ما عّرفتو : فرانسواز  وا 

ىدة في ذلؾ عمى مقدرتيا شا ،دراسة استعماؿ المغة في الخطاببقوليا: " (3) أرمينكو
                                                                                  (4)"الخطابية

أو كما عّرفيا محمد يونس في كتابو]مقدمة في عممي الداللة والتخاطب[:"دراسة كيؼ يكوف 
               (5) لمقْوالت معاٍف في المقامات التخاطبية "

                                                 
    .7-6ص محمود عكاشة، النظرية البراجماتية المسانية )التداولية(" دراسة المفيـو والنشأة والمبادئ"، ((2

3))
 ليا مؤلفات منيا: والجماليات في جامعة ناتير في باريس،أرمينكو: أستاذة فمسفة المغة  

واألبعاد التداولية عند  .www.babelio.comوطبيعة السياؽ في فمسفة المغة. ينظر:  المقاربة التداولية،
 .33ص فضاء ذياب غميـ الحسناوي، األصولييف مدرسة النجؼ الحديثة أنموذجًا،

 .8ص سعيد عموش، تر: فرانسوا أرمينكو، المقاربة التداولّية، ( (4
 .13ص محمد محمد يونس عمي، مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، ((5
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وىو فيـ وسيمة  [ اليدؼ مف عمـ التخاطب،محمد يونس في كتابو ]عمـ التخاطبوبّيف 
التفاىـ بيف المتخاطبيف، وتشمؿ مسائمو كؿ العناصر التي ُتسيـ في إحداث التخاطب مف 
 وضع، واستعماؿ، وقرائف، وأنواع الداللة، والنظريات الداللية التي ُتعنى باالستعماؿ والسياؽ. 

قوؿ بأّف و"المرادية" في الخطاب، وىو ما يؤدي إلى ال ،"القصدية" ومضموف ىذا العمـ ىو:
أو التخاطب الناجح ال يتـ إال إذا أدرؾ المخاَطب مراد المخاِطب. وانطالقيا مف  ،التفاىـ

قضايا المغة المختمفة في ثنايا فقو المغة، والصرؼ  والنحو، والبالغة والمسانيات، وعمـ 
       (6) وغيرىا مف العمـو التي ليا صمة بموضوع ىذا العمـ. ،األصوؿ، والتفسير، والمنطؽ

 ىو: دراسة الظواىر المغوية في مجاؿ استعماليا -بإيجاز -إذف يتبيف أّف عمـ التخاطب،    
ممي المغة في عالقاتيـ بيف مستع وىدفو البحث عف المعنى،فيما يتعّمؽ بالسياؽ والمقاـ

 .                                                               التخاطبية
 القرينة مف عناصر التخاطب عند األصولييف، وفيما يمي مفيوميا.يتبيف أّف و 

: لقراءة أي عمـ يجب عمى الباحث فيـ مصطمحاتو ؛ألّنيا ُتعدُّ مفاتيح مصطمح القرينة 
، ومف أىـ األدوات المعرفية في مجا  ؿ تمقي المعمومات والمعارؼ.العمـو

   (7)فبّيف اآلتي: ينة،لذا حاوؿ الباحث صياغة تعريؼ اصطالحي واضح وجامع لمقر 
context"     أّنو مقابؿ المصطمح" اإلنجميزي   

                                                 
محمد محمد  دراسة لسانية لمناىج عمماء األصوؿ في فيـ النص، ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ( (6

   .8ص يونس عمي،
 

(7) 
 .65صيىظر: المصذر الساتق، 
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لساف العرب[ القرينة: مؤنث ] فجاء في وىو ما دّؿ عمى الجمع، ،(8) (.المقارنةبمعنى: )و 
 فيقاؿ: قارَف الشيُء الشيَء ُمقارنة وِقرانًا، ،والمقارنة ،القريف، يدؿ عمى الجمع والمصاحبة

                                                   (9)واقترَف ِبو.أي: صاَحَبو 
واستدّؿ محمد يونس عمى ىذا المعنى بقوؿ الشريؼ  ،(10) (األمارةوأيضًا مف معاني القرينة) 

 1158وبقوؿ: التََّياَنوي )ت: بعد  ،(11)ىػ(: " أمر يشير إلى المطموب "816)ت: الجرحاني
وباإلضافة إلى ما   (12):"ما نصب لمداللة عمى المراد"-أدؽووصؼ مصطمحو بأّنو  -ىػ(،

ىػ(عّبر عف القرينة في بعض المواضع 204نجد أّف الشافعي)ت: ،ذكره الباحث
ومنو قولو: "ما نيى عنو رسوؿ هللا فيو التحريـ حتى تأتي داللة عنو  (،الداللةبمصطمح)

                                               (13)عمى أنو أراد بو غير التحريـ".
 بقولو:  وىو ما عّبر عنو  الَتياَنوي، القرينة دليؿ مف األدلة ُيتوصؿ بو إلى المقصود،و  
                                                            (14)القرائف أصدؽ األدلة""

الدليؿ والمدلوؿ: شيئاف يرتبط وأّف  ويتبيف مف التعريفيف أّف كؿ دليؿ البد لو مف مدلوؿ،   
 وذلؾ عمى النحو اآلتي :  أحدىما باآلخر بواسطة عالقة) اقتراف(،

                                                                                                                                                                                                             
 عالقة اقتراف                                  

 المدلوؿ              الدليؿ                                   
                                                 

8) )
 65ص يىظر: علم التخاطة اإلسالمي،  

9)  )
 )قرن(.                       مادة: ،3/336 هـ(711دمحم اته مىظور)ت:  يىظر: لسان العرب، 
10) ) 

 .65ص يىظر: علم التخاطة اإلسالمي،
11) )

 .93ص ، الشريف الجرجاوي التعريفات، 
12) )

 .2/1315 التهاووي، كّشاف اصطالحات الفىون، 
13) )

 .2/217 دمحم ته إدريس الشافعي، الرسالة، 
 .1/390كشاف اصطالحات الفىون، ( (14
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                     (15) وعالقة االقتراف تمثؿ آلية اإليصاؿ بيف الدليؿ إلى المدلوؿ.
إاّل أّنيما  التعريفيف ال يغطياف االستعماؿ المتداوؿ والشائع لممصطمح،وبّيف محمد يونس أف 

وىو كونو دليالً  أو أمارة عمى مراد  ،يرّكزاف عمى مؤلؼ ميـ مف فحواه االصطالحي
وعميو أف معنى "المقارنة" و"األمارة  " ُيكوناف المعنى المركزي واألساسي لمصطمح  المتكمـ،

 .التي تبيف مراد المتكمـوشاماًل لكؿ السمات المناسبة  ،القرينة في التراث األصولي
مع أّف القرينة مصطمح يشمؿ عمى  (16) فبّيف الباحث (،السياقومف معاني)القرينة(:)

لذا استعمؿ األصوليوف مصطمح "  عناصر لفظية وغير لفظية ترتبط  بالمعنى المراد؛
وبّيف  (17) أكانت كممة أو جممة.السياؽ" ليدؿ عمى المفظ الذي يسبؽ أو يتبع المفظ سواء 

محمد يونس إاّل أّنو عندما يستعمؿ مصطمح " سياؽ" في مقابؿ "سباؽ" فإف األوؿ يطمؽ 
لتوضيح ما ذكره و   (18)في حيف الثاني يختص باأللفاظ السابقة.  ،عمى األلفاظ الالحقة

في مواضع  األصولية،في المدونة  محمد يونس نجد أنو يتضاـ لفظ السياؽ مع لفظ السباؽ،
      .(19) ىػ( [771مفتاح الوصوؿ لمتممساني)ت: منيا ما جاء في كتاب]

َواْمَرأًَة ُمْؤِمَنًة ِإْف َوَىَبْت َنْفَسَيا ِلمنَِّبيِّ ِإْف َأَراَد النَِّبيُّ َأْف َيْستَْنِكَحَيا َخاِلَصًة  ﴿نحو قولو تعالى:
ـْ ِلَكْياَل َيُكوَف َلَؾ ِمْف ُدوِف اْلُمْؤِمِنيَف َقْد َعِممْ  ـْ َوَما َمَمَكْت َأْيَماُنُي ـْ ِفي َأْزَواِجِي َنا َما َفَرْضَنا َعَمْيِي

                                                 
 .66ص أيمف صالح، ينظر: القرائف والنص دراسة في المنيج األصولي في فقو النص، (15)

 .65ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي،ص ((16
   .42ص ػ، ىػ(801)ت:معز بف عبد المطيؼ بف عبد العزيز ابف الممؾ  ينظر: شرح المنار، ((17
 .65ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي،ص ((18
 .455-454ص  التممساني، ،وصوؿ إلى بناء الفروع عمى األصوؿينظر: مفتاح ال ((19
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 ،﴾َخاِلَصًة َلؾَ ﴿في قولو تعالى: فباستدالؿ الشافعي، (20) ﴾َعَمْيَؾ َحَرٌج َوَكاَف اَّللَُّ َغُفوًرا َرِحيًما
 دليؿ عمى اختصاص جواز عقد الزواج بمفظ اليبة بالنبي صمى هللا عميو وسّمـ.   

قالوا: إّف اآلية  وبرّد الحنفية عمى الشافعي بطرؼ آخر مف سياؽ اآلية وىو السياؽ الالحؽ،
سيقت لبياف شرؼ النبي وفضمو عمى أّمتو ونفي الحرج عنو كما يدّؿ عمى ذلؾ المَّحاؽ مف 

إذ ليس في ذلؾ  شّؾ أّف ذلؾ ال يحصؿ بإباحة المفظ لو ومنعو عف غيره،ىذا السياؽ، وال 
ّنما يحصؿ ذلؾ بإسقاط العوض عنو وىو المير.    شرؼ وال رفع حرج، وا 

وىو االشتراؾ في )الداللة النظمية(. لذا  إذف يتبيف أّف ىناؾ تقاربًا بيف القرينة و السياؽ،  
أف يوصؼ السياؽ بالقرينة ويشترط  في ذلؾ أف في أّنو يمكف  بّيف الباحث)أيمف صالح(،

يكوف لمسياؽ تأثير ما في معنى الخطاب بالتأكيد أو التكميؿ أو التأويؿ أو التفسير أو 
                                                                  (21) الترجيح.

 الث خصائص: إذف مف خالؿ التعريفات السابقة نجد أّف القرينة تتميز بث 
 و متزامنة معو. والقرينة تكوف مصاحبة لمنص، االقتراف، –المصاحبة  –ىي الداللة

                                                                        أنواع القرائن: - 
 عمى ثالثة أنواع: ( 23)عند األصولييف أّف القرائف الشائعة،( 22)بّيف الباحث محمد يونس    

 
   

                                                 
 .(50) سورة األحزاب، مف اآلية ((20
 .280ص ،ينظر: القرائف والنص ((21
 .66 - 65ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ص ((22
والمحصوؿ في عمـ أصوؿ  ،230 -229/ 3 ألبي حامد محمد الغزالي ينظر: المستصفى مف عمـ األصوؿ، ((23

 .1/140 فخر الديف الرازي، الفقو،
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 األصوليين عند أنواع القرائن                           
         

                                                                                         
                                                                                                 

 قرينة حالية                                         قرينة عقمية           قرينة لفظية             
وىي التي تحتوي عمى لفظ منطوؽ يوضح  القرينة المفظية : و تسمى النطقية أو المقالية، -

                                                                         .مراد المتكمـ
 التي تحتوي عمى حقائؽ إدراكية تسيـ في توضح مقصود المتكمـ.  القرينة العقمية: و  -
وأي عمؿ يقوـ بو  القرينة الحالية: التي تتضمف أحواؿ المتكمـ مف حيث الصدؽ والكذب، -

شارات                             .والمقاـ الذي يقوؿ فيو الكالـ ،مف حركات ورموز وا 
 .                                      ؛لبياف أىميتيا في توضيح المقصودنسوؽ أمثمة و 
والحّؽ: ىو  ،(25)﴾ َوآُتوا َحقَُّو َيْوـَ َحَصاِدهِ ﴿ كقولو تعالى:(24)القرينة المفظية: لفظ ظاىر –

                                                                                     .)العشر(
القرينة العقمية :البحث في تمؾ القوانيف الفطرية التي َيستدؿُّ العقؿ بيا عمى كثير مف  -

 االستدالؿ عمى مسير السفينة في البحر بتحرؾ ركابيا وفؽ حركتيا، نحو: األفكار والقضايا،
نحو: لو كاف ثمة أكثر مف إلو لفسدت  دخؿ في الداللة العقمية االستدالالت المنطقية،وي

  (26) .إذف فميس ثمة أكثر مف إلو إنما ىو إلو واحد لكنيما ليستا بفاسدتيف؛ السماء واألرض،

                                                 
 .230 -3/229 المستصفى مف عمـ األصوؿ، ((24
25))

 .(141مف اآلية ) ،سورة األنعاـ 
 .67 ،66ص ،والنصينظر: القرائف  ((26
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مف خالؿ فيتبيف  (27)﴾ُذْؽ ِإنََّؾ َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريـُ  ﴿القرينة الحالية: كما في قولو تعالى:-
    (28) فالمخاَطب ذليؿ حقير. السياؽ أّنو عمى سبيؿ التيكـ والتوبيخ،

 وحالية.    وعقمية، وأشيرىا: لفظية، إذف القرينة باعتبارىا دلياًل تنقسـ إلى أقساـ عّدة،
ال تدخؿ تحت الحصر  ىػ(عف القرينة الحالية:"505وينقؿ الباحث قوؿ الغزالي)ت:   

   (29)والتخميف"
وأّف المعاني  أّف القرينة وسيمة لمعرفة مقصود المتكمـ، مف قوؿ الغزالي، (30)واستنبط الباحث

فكذلؾ الحاؿ في القرائف والتي ىي مف عناصر  ،عند المتكمميف  بطبيعتيا غير متناىية
 وىنا تكمف  أىمية القرينة.  ىذه الوظيفة التي ال يمكف لأللفاظ الوضعية القياـ بيا، الخطاب،

ولتوضيح  (31)وكما قاؿ الغزالي:" كؿ ما ليس لو عبارة موضوعة في المغة تتعيف فيو القرائف"
ّما قرائف أحواؿ مف إشارات،نسوؽ قولو كاماًل:"  -كما بينيا الغزالي–سمات القرينة الحالية  وا 

ال تدخؿ تحت الحصر والتخميف يختص بإدراكيا  وسوابؽ ولواحؽ، وحركات، ورموز،
.أو مع قرائف مف ذلؾ الجنس ومف جنس آخر حّتى توجب ِعممًا ضرورّيا بفيـ ..المشاىد ليا

                                         (32)"  أو توجب ظّنا ،المراد
بؿ ىي إشارات ورموز وحركات  ،إذف القرينة الحالية ليست لفظة لغوية صادرة عف المتكمـ  

 طمبًا لتغير البيئة والقيـ.      وتغيرىا؛ال يمكف حصرىا؛ لمرونة المغة  وأحواؿ،
                                                 

 .(49) اآلية سورة الدخاف، (27)
 .217ص ابف قّيـ الجوزية، ينظر: بدائع الفوائد، ((28
 .3/229 ،مف عمـ األصوؿ المستصفى ((29
 .65،66ص ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ( (30
 .3/229 ،مف عمـ األصوؿ المستصفى ((31
 .230 -3/229 المصدر السابؽ، ((32
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  وظيفة القرينة:  
واألمر الميـ في عممية االستعماؿ المغوي ىو القرينة التي توصؿ إلى مراد المتكمـ مف بيف  

                                                                                                                                                         أّف األصولييف والبالغييف فّرقوا بيف                                                       (33)فبّيف الباحث المعاني الوضعية والمجازية،
                                                                    (34)نة مف حيث الوظيفة : نوعيف مف القري

 وظيفة القرينة                                       
                                                                                                                                

 قرينة هادية                                             قرينة صارفة     
 

                                                                                        لها دور هاٍد  َيُدلُّ عمى مراد المتكمم.       لها دور صارف َيُدلُّ لمفظ عن معناه الظاهر.
أّنو ُيمكف بواسطة القرينة التمييز بيف الكالـ الحقيقي والمجازي، فُيفيـ مف  (35)وبّيف الباحث

يرة "كثير الرماد" أّنو كثير ما ُيحرؽ الحطب، ويشعؿ النار لمطيي، ويطبخ كمية كب قوليـ:
ّف الدرس  ،ولذلؾ فيو مضياؼ مف الطعاـ، ويدعو عددًا كبيرًا مف الضيوؼ، ـّ كريـ. وا  ومف ث

يشتركاف في تسمية القرينة "عالقة "،ولما كانت أنواع العالقات كثيرة  (36)األصولي و البالغي
 ُيرتقى إلى ما ذكروه إلى ما ال يقؿ عف خمسة وعشريف نوعًا مف القرائف.  

 ىي:                                             ،في أربعة أو خمسة أنواع وتختزؿ أحياناً 
                                                 

 .65التخاطب اإلسالمي،ص،ينظر: عمـ  (33)
 .205ص محمد بف عمي محمد الجرجاني، ينظر: اإلشارات والتنبييات في عمـ البالغة، (34)
 .67- 64ص  عمـ التخاطب اإلسالمي، ينظر: ((35
شرحو  ينظر: شرح مختصر المنتيى األصولي، لإلماـ أبي عمرو عثماف ابف الحاجب المالكي، ((36

حاشية سعد الديف التفتازاني وحاشية  وعمى مختصر وشرح: اإليجي،القاضي عضد الديف عبد الرحمف 
 .1/517 وحاشية محمد أبو الفضؿ الواراقي الجيزاوي، الشريؼ الجرجاني،
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 االشتراؾ في الشكؿ.     - 
 االشتراؾ في الصفة.   -
 اعتبار ما كاف.     –
 اعتبار ما سيكوف.  -
                                                                                            .المجاورة -

ىػ(:"وال بّد مف العالقة وقد تكوف بالشكؿ كاإلنساف لمصورة 792وفي ىذا يقوؿ التفتازاني)ت:
أو في صفة ظاىرة كاألسد عمى الشجاع ال عمى األبخر لخفائيا أو ألّنو كاف عمييا كالعبد 

                         (37)أو آيؿ كالخمر أو لممجاورة مثؿ جرى الميزاب "
 قوؿ التفتازاني:             (38) ىػ(756ارح الكتاب القاضي عضد الديف)ت: وبيف ش  

ال فيو وضع       بأّف المجاز البّد فيو مف العالقة بيف)الوضع المغوي واالستعماؿ المغوي( وا 
 ويتصور ليذه الروابط مف خمسة أوجو :                        جديد أو غير مفيد،

            .أحدىا: االشتراؾ في شكؿ اإلنساف لمصورة المنقوشة عمى الجدار  
ثانييا: االشتراؾ في صفة ويجب أف تكوف ظاىرة غير مخفية ؛لينتقؿ الذىف إلييا فَيفيـ 
اآلخر باعتبار ثبوتيا لو كإطالؽ األسد عمى الشجاع بخالؼ إطالؽ األسد عمى األبخر. 

       .مثؿ العبد لممعَتؽ ؛ألّنو كاف عبداً ثالثيا: االشتراؾ في الصفة 
،أي: تسمية الشيء بما رابعيا: اعتبار ما يكوف: كالخمر لمعصير ألّنو في المآؿ يصير خمراً 

                     .يؤوؿ إليو

                                                 
 .1/517شرح مختصر المنتيى األصولي، ((37
 .وما بعدىا ،1/517ينظر: المصدر السابؽ، ((38
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فالمجاز ىنا في كممة)خمرا(، والخمر ىنا ال  ،(39)﴾ ِإنِّي َأَراِني أَْعِصُر َخْمًرا كقولو تعالى:﴿
نما الذي يعصر ىو العنب ،ألّنيا سائؿ تعصر؛ فإطالؽ  الذي يتحوؿ بالعصر إلى خمر، ،وا 

رادة العنب    (40)مجاز مرسؿ عالقتو "باعتبار ما يكوف"  ،الخمر وا 
 فالعالقة مجاورة: الميزاب لمماء.    ،مثؿ قوليـ:" جرى الميزاب " خامسيا: المجاورة، 

اسُتعمؿ استعمااًل واسعًا ليحتوي أي عالقة  أّف مصطمح )العالقة( (41)وبّيف الباحث يونس
عمى سبيؿ الّتيكـ  "أنت أسد" بما في ذلؾ )التضاد(،حيث تستعمؿ عبارة مثؿ: ،مقصودة

    ."أنت جباف" لتعني والسخرية،
أّنيا مبنية عمى استقصاء  )الخمس والعشريف( وأّف ما يربط بيف ىذه األنواع مف العالقات

المغة لمروابط الممكنة التي قد تحدث بيف المعاني في العالـ  واستقراء قائـ عمى بحث في
                       .(42)أو أذىاف المتكمميف الخارجي،

"أف الواضع عيف المفظ بإزاء المعنى المجازي تعيينًا كميًا بمعنى  وفي ىذا يقوؿ التفتازاني :
نوع مف العالقات المعدودة  أّنو جوز إطالَقو عمى كؿ ما يكوف بينو وبيف المعنى الحقيقي

                                 (43)ُعمـ ذلؾ باستقراء المغة واستعماالت العرب "
واالختالؼ في  ربما ؛ألّنيا تكوف واحدة، وما بّينو الباحث في أّف ىذه العالقات تختزؿ،

 المسميات ال غير. 
                                                 

 .(36) مف اآلية سورة يوسؼ، ((39
 .161ص عبد العزيز عتيؽ، عمـ البياف، ينظر: (40)

 .67ص ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ((41
 .1/520حاشية عمى شرح العضد ، ينظر: ((41
 .525/ 1المصدر السابؽ،  ((42
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 (45)﴾َواْسَأِؿ اْلَقْرَيةَ ﴿(،كقولو تعالى:المحميةأو) ،(44) (المجاز بالنقصافمثؿ: ما يسّمى بػ)
                   .وىو)أىؿ(، فُيسمى مجازًا بالنقصاف ُحذؼ المضاؼ،

فتسّمى عالقتو بػ  )القرية( مجاز مرسؿ،القرية( فػػ أىؿ)واسأؿ  أي: (،) القريةومحميـ 
 ألّنو ذكر القرية وأراد أىميا.                                              )المحّمية(؛

                        )المحمية(.لمُمسمييف: )المجاز بالنقصاف( و إذف في ىذه اآلية الكريمة عالقة واحدة      
العالقات أّف النتيجة التي توّصؿ إلييا عمماء األصوؿ أف شرط ىذه  (46)وبّيف محمد يونس

وال ُيكتفى بمجرد  ،:" أف يكوف ليا اختصاص وشيرة-ىػ (684كما قاؿ القرافي)ت: -ينبغي،
     (47)االرتباط كيؼ كاف "

اليدؼ مف وضع ىذا الشرط ليذه القرائف أف تكوف مشتيرة بيف  (48)وبّيف الباحث
عف موضوع التي اكتسبيا المتخاطبوف  وىذا تأكيد منيـ عمى فكرة )العيد( المتخاطبيف،

 الكالـ في عممية التخاطب.
فسيفيـ السامع المعنى فيمًا  ،نحو قوليـ: " زيٌد أسد " إذا ُيقصد بيا إظيار صفة الشجاعة  

ّف ىذه الصفة ليست ذات اختصاص فمف ُيفيـ التركيب ؛أل أّما إذا أراد أّف َنَفَسو كريو، سميمًا،
"القرينة اليادية " أو)العالقة( ليا صمة  ويصؿ الباحث إلى نتيجة أّنو مف الواضح أف .شيرةو 

 مع أف العقؿ ىو المسؤوؿ عف صياغتيا.   عادة بالقيـ االجتماعية والثقافية،

                                                 
 .520ص ينظر: شرح المختص األصولي، ((44
 (.82) مف اآلية سورة يوسؼ، ((45
 .67ص، ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ((46
 .47ص القرافي ، اختصار المحصوؿ في األصوؿ، شرح التنقيح الفصوؿ في( (47
 .67ص ينظر: عمـ التخاطب اإلسالمي، ((48
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والدليؿ عمى ذلؾ إّف الصعوبات التي يمقاىا غير العرب في فيـ كناية مف نحو " زيد كثير 
ألىمية البيئة في  نتيجة؛ )التي تعني كؿ منيما زيد كريـ((49) الرماد "،أو" زيد جباف الكمب "

                                                                    (50) فيـ الكالـ.
مف كتاب ]عمـ التخاطب اإلسالمي[،والذي اتّبع  إذف يتبّيف مف خالؿ قراءة آلية القرينة،    

يتبيف أّف  مصادر أخرى،فيو محمد يونس في مناقشة ىذه اآللية نيجًا لسانيًا، وباالستعانة ب
والتخاطب(،وىو مف  ،العنصر التخاطبي )القرينة( لو عالقة بػػ )قضية االستعماؿ المغوي

                      المقاربة بيف الدرس األصولي والدرس المساني الحديث.                                                                            
فّ     :" الرئيس دراسة المغة في حيز االستعماؿ -كما يقوؿ محمود عكاشة-ىدؼ التداولية وا 

متجاوزة حدود الوضع األصمي المباشر في بعض السياقات التي ال يقصد فييا المتكمـ 
وىذه المعاني ال يمكف  بؿ يقصد المعنى السياقي غير المباشر، الداللة المباشرة مف الكالـ،
خالؿ فيـ المغة في سياؽ االستعماؿ السياقي الذي يحدد قصد الوصوؿ إلييا إال مف 

             (51)والوضع المغوي وحده ال يكفي لتحقيؽ ىذا المعنى " المتكمميف،

                                                 
 جاء في قوؿ حاتـ الطائي: ((49

 .فإنِّي)جباُف الكمِب(،بيتي ُمَوّطٌأ   أُجوُد ،إذا ما الّنفُس شّح ظميُرىا
؛ ومعنى: .63ص ، ديواف حاتـ الطائي،  ـَ يستقبؿ ضيوفًا ألّف  البيت: جباف الكمب: كناية عف الكـر الكري

أّف ىذه الصورة الكنائية تعبر عف بيئة  أي: فال ينبح في وجوىيـ وال يعقرىـ، فيتعود كمبو رؤية الناس، بكثرة،
فينبح الكمب فيخرج صاحبو  عندما كاف يضع كمبو عمى باب خيمتو فيمر الضيؼ عابر السيؿ، العربي،
جبانًا يخشى زجر صاحبو إذا جاء الضيؼ ،وىذه عادة فصار الكمب  ويأتي بالضيؼ فيكرمو، فيزجره،
 الكراـ.

 .67ينظر: عمـ التخاطب،ص ((50
(51)

 .21محمود عكاشة ص النظرية البراجماتية، 
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لكف  الذي ُيعّد الحقؿ الخصب ليما، والداللة والتداولية عمماف يختصاف بدراسة المعنى،    
فالتداولية ُتعنى بمباحث  -ف عمماء المغةكما بيّ -ىذا ال يعني توافقًا في منيج الدراسة

أي: ما يدخؿ في إطار مباحث المحادثة أو التخاطب، فيدرس المعنى في سياؽ  االستعماؿ؛
 وأفعاؿ الكالـ وغيرىا.      وموضوعو: عالقة العالمات بمستخدمييا، االستعماؿ،

ـّ بتح في حيف أّف عمـ الداللة يدرس المعنى بمعزؿ عف السياؽ،   ميؿ المعنى الحرفي وييت
: البنية الداللية لممفردات المغوية والعالقات وموضوعات عمـ الداللة لأللفاظ المغوية ووصفيا،
وعالقات األلفاظ بالحقائؽ الخارجية التي تشير  التضاد، كالترادؼ، الداللية بيف المفردات:

 (52) إلى المغة. إلييا و يدرس معاني الجمؿ عمى اعتبار أف الجممة كيانات لغوية تنتمي
فالتواضع: ىو ذيوع  إذف يتوافؽ مع تفريؽ عمـ األصوؿ بيف الوضع المغوي واالستعماؿ،   

استعماؿ المادة المغوية بيف أىؿ التخاطب في الداللة عمى المعنى والمادة المغوية المتواضع 
معناىا الكمي تركيبية والتي تتضافر في منح الجممة و  وصرفية، مادة معجمية، ىي: ،عمييا

  أو "المعنى النظمي ".
و يدّؿ بو عمى  و شيوع االستعماؿ: ىو تداوؿ المادة المغوية عمى لساف أىؿ التخاطب،

بحيث إذا أطمؽ أحُد أىؿ التخاطب المادة المغوية تمّكف اآلخروف  معنى محدد أو معاف عّدة،
  .مف معرفة ما تحتممو مف معنى

تتحدد بعامميف  الذيف يرتبطوف فيما بينيـ بعالقات تخاطبية،أىؿ التخاطب : ىـ األشخاص و 
 (53)وتجمعيـ لغة مشتركة. ،والزماف ،: المكاف

                                                 
ومقدمة في عممي الداللة  ،21ص تر: سعيد عموش، فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ينظر: (52)

جاؾ  –آف روبوؿ  اليـو عمـ جديد في التواصؿ،والتداولية  ،14 -13ص محمد يونس، والتخاطب،
 .19ص درقاوي مختار، والعالمة إلى المعنى دراسة لسانية وداللية لدى عمماء األصوؿ، ،55ص موشالر،

 .156-153ص القرائف والنص دراسة في المنيج األصولي في فقو النص، ينظر: (53)
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مف خالؿ ىذه القراءة أّف عمماء األصوؿ قد أدركوا أّف التخاطب المغوي  -أيضاً  -وكما تبّيف 
 المعنى؛بؿ ىناؾ عناصر تداولية ُتظير  ال يعتمد عمى الداللة الوضعية في فيمو فحسب،

واستنباط الحكـ  لذا أّكدوا عمى فيـ عناصر اإلدراؾ ومنيا دور القرينة في فيـ النص،
ما يتعّمؽ و  وصور استجالئيا، وعرضوا أنواعيا، الشرعي فاعتنوا ببياف وظيفتيا الداللية،

بالقرائف الحالية ُيعنى بالمقاـ وما يّتصؿ بو مف قرائف غير لفظية تشمؿ منزلة المتكمـ 
وحالة كؿ منيما النفسية والذىنية وحركاتو الجسمية والبيئة  مع وعالقة كؿ منيا باآلخر،والسا

وبّينوا أّف الخطاب يتنوع مف  المكانية التي تشيد الحدث المغوي وجميور المشاركيف فيو،
ويّتكأ  وغيرىا مف أنماط الخطاب، اإلضمار إلى الظيور ومف الحقيقة إلى المجاز والكناية،

 لمقرينة دور فاعؿ في التمييز بيف ىذه األنماط،و  عمى مبدأ الشيوع والشيرة، األصولييف
أّدى إلى  ،﴾ُذؽْ ﴿ كما ال حظنا في قرينة السياؽ في قولو تعالى: والدالة عمى مراد المتكمـ،

عمى  إلى المعنى الثاني:)العزيز الكريـ( )الذليؿ الحقير( العدوؿ واالنتقاؿ مف المعنى األوؿ
 سبيؿ السخرية والتحقير. 

وىو االرتباط بيف المعنى الحقيقي والمعنى المجازي  والكناية(، وفي)عالقات المجاز،   
: االنتقاؿ ﴾أَْعِصُر َخْمًرا﴿ كما في قولو تعالى: فيصح االنتقاؿ مف المعنى األوؿ إلى الثاني،

عمى سبيؿ قرينة )ما إلى المعنى الثاني:)عصر الخمر( مف المعنى األوؿ:)عصر العنب(
                                                                        يؤوؿ إليو الشيء(.                                                                                                            

ّف العالقة بيف المفظ و  ىب إلى المعنى مباشرة،اية ال تذوفي قوليـ:)كثير الّرماد(الكن    ا 
أّما مف جانب المغة فظاىر المفظ ال  ومعناه عالقة استمزامية في الوجود أو عالقة تتاؿ،

فالمعنى المستفاد مف عبارة " كثير رماد القدر" يستمـز معنى  ،(54)يوحي بالمعنى الثاني

                                                 

                 .  1/662ىػ( 471)ت:  أبو بكر عبد القاىر الجرجاني ينظر: دالئؿ اإلعجاز، ((54
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،)          فممكناية وظائؼ منيا المبالغة والتعظيـ.                                                                                        ومف وجو ىو أبمغ، آخر:" ِقرًى أكثر")الكـر
وعميو فإّف التنوع في أنماط الخطاب يؤدي إلى توليد دالالت أخرى جديدة ؛ ألّف المغة 

 العربية تّتسـ بالمرونة والتغيير.
مف عناصر الخطاب الذي تتحكـ فيو عوامؿ عديدة  رينة وسيمة إلدراؾ المعنى،إذف الق  

يقوؿ المسدي:" تتضافر أنظمة إذا كاف النظاـ الكالمي  نفسية ولغوية واجتماعية وثقافية،
حيث يتدخؿ ما ليس بمغوّي  : فمف ذلؾ النظاـ اإلشاري،فإف سائرىا يواكبو مكّماًل إّياهأىميا 

ومف ذلؾ أيضًا  المقطعي"،-ومف ذلؾ الّنظاـ الّنبرّي ويسّمى" فوؽ  الّمغوي،في اإلبالغ 
 (55)ونظاـ المقاـ الذي يندرج فيو الّتخاطب بالّمغة " النظاـ الّسياّقي والّنظاـ اإليحائي،

 :يّتضح أفّ  وبناء عمى ما سبؽ،
 القرينة منيج مف مناىج القراءة واستنطاؽ النصوص في التراث األصولي.  -
دوف وضع  جاءت تعريفات عمماء األصوؿ لمصطمح القرينة مبّينة ألىميتيا ووظيفتيا، -

فيو كاؼ عف  لعناية األصولييف بالجانب التطبيقي عمى القرينة، ؛-كما يبدو-تعريفا جامعاً 
 إيراد مفيوما جامعا مانعا ليا.

وظيورىا واجتيادات  داخميا،لتنوع السياقات المستعممة  َتعُدد العالقات أو القرائف وتنوعيا؛ -
دراكيـ ليا   .العمماء وا 

دراكيـ لمعالقات والروابط  في العناية بالقرينة، امتداد الدرس البالغي لمدرس األصولي، - وا 
فظيرت مسميات عّدة لمعالقات ؛وذلؾ  في انتقاؿ المعنى األوؿ وتداولو إلى معنى آخر،

اإلنتاجات و  بالنص الشعري، -لقرآف الكريـ" إلى جانب النص األنموذج" ا -لعناية البالغييف
 .األدبية األخرى

                                                 
   .34ص عبد السالـ المسدي، المسانيات وأسسيا المعرفية، (55)
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وأّف الفكر  القرينة مف القضايا الخطابية والتي ىي مف اىتماـ المسانيات التداولية الحديثة، -
          .وسياقاً  ونصا، ،األصولي ُعني بالمعنى لفظًا وجممة

 وهللا أعمـ.
 المصادر والمراجع:

 .حفص عف عاصـ رواية ،القرآف الكريـ -
فضاء ذياب غميـ  األبعاد التداولية عند األصولييف مدرسة النجؼ الحديثة أنموذجًا، -

 ـ.2016،بيروت،1مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،ط الحسناوي،
ح:عبد القادر  ت محمد بف عمي محمد الجرجاني، اإلشارات والتنبييات في عمـ البالغة، -

 ـ. 1982مصر، النيضة،دار  القاىرة، حسيف،
 دار الكتب العممية، أحمد عبد السالـ، ضبط وتخريج: الجوزية، ابف قّيـ بدائع الفوائد، - 

 ـ.1994 ىػ،11414ط بيروت،
 سيؼ الديف تر: جاؾ موشالر،–آف روبوؿ  ،التداولية اليوـ عمـ جديد في التواصؿ -

 ط. -د ت، -د بيروت، دار الطميعة، ومحمد الشيباني، ،دغفوس
ط.                                                                                                     -د ت،-د دار الدياف لمتراث، إبراىيـ األنباري، تح: الشريؼ الجرجاني، التعريفات، -
 ىػ(471أبو بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني )ت:  ،دالئؿ اإلعجاز -
 ،3ط جدة، ،دار المدني مطبعة المدني بالقاىرة، تح: محمود محمد شاكر أبو فير، 

 . ـ1992ىػ، 1413
 ـ.1981ىػ،1401بيروت، دار صادر، ديواف حاتـ الطائي، -
 دار التراث، القاىرة، ،2ط أحمد محمد شاكر، تح: محمد بف إدريس الشافعي، الرسالة، -

        .ـ1979



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،والعمميةمجمة المغات اإلنسانية 
    

353 

 

طو عبد الرؤوؼ  تح: ،القرافي الفصوؿ في اختصار المحصوؿ في األصوؿ،شرح التنقيح  -
 ـ.1973مكتبة الكميات األزىرية، سعد القاىرة،

شرحو  شرح مختصر المنتيى األصولي، لإلماـ أبي عمرو عثماف ابف الحاجب المالكي،  -
حاشية سعد الديف  وعمى مختصر وشرح: القاضي عضد الديف عبد الرحمف اإليجي،

تح:  وحاشية محمد أبو الفضؿ الواراقي الجيزاوي، التفتازاني وحاشية الشريؼ الجرجاني،
 ـ.2004ىػ،1،1424ط لبناف، ،دار الكتب العممية محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ،

 العثمانية، ، ىػ(801معز بف عبد المطيؼ بف عبد العزيز ابف الممؾ )ت: شرح المنار، - 
 ىػ.1319

                                                        .ـ2004 ىػ،1،1424ط ،بيروت دار النيضة العربية، العزيز عتيؽ،،عبد عمـ البياف  -
محمد  دراسة لسانية لمناىج عمماء األصوؿ في فيـ النص، عمـ التخاطب اإلسالمي، -

 ـ.2006، 1ط دار المدار اإلسالمي، محمد يونس عمي،
كمية  ،هأطروحة دكتورا  دراسة لسانية وداللية لدى عمماء األصوؿ، العالمة إلى المعنى - 

 الجزائر. جامعة وىراف، ـ،2011درقاوي مختار، والمغات، اآلداب،
المعيد  العالمي  أيمف صالح، القرائف والنص دراسة في المنيج األصولي في فقو النص، -

 ـ. 1،2010لمفكر اإلسالمي، ط
 ،تقديـ ومراجعة: رفيؽ العجـ ،عمي دحرج تح: انوي،التي كّشاؼ اصطالحات الفنوف، -

                                                                              .ـ،بيروت1،1996مكتبة لبناف بيروت، ط

                     ىػ.3،1414ط بيروت، ىػ(،دار صادر،711محمد ابف منظور)ت:  لساف العرب، -
                 ـ.1986تونس، الدار التونسية لمنشر، عبد السالـ المسدي، ،المسانيات وأسسيا المعرفية -
               .ـ1988، العممية دار الكتب بيروت، فخر الديف الرازي، ،المحصوؿ في عمـ أصوؿ الفقو -
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 -د حافظ، حمزة بف زىير تح: ألبي حامد محمد الغزالي، المستصفى مف عمـ األصوؿ، -
 ط. -د ت،
تح: عبد الوىاب عبد  التممساني، ،مفتاح الوصوؿ إلى بناء الفروع عمى األصوؿ - 

 .    بيروت ـ،1983 دار الكتب العممية، المطيؼ،
 المغرب، مركز اإلنماء القومي، سعيد عموش، تر: فرانسوا أرمينكو، المقاربة التداولّية، -

 ـ.1986
دار اليجرة،  محمد سعد، وعالقتيا باألدلة الشرعية،مقاصد الشريعة اإلسالمية  -

  ـ.1998 ىػ،1418الرياض

 دار الكتاب الجديد، محمد محمد يونس عمي، مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، -
 ـ. 2004 1ط بيروت،

 محمود عكاشة، النظرية البراجماتية المسانية )التداولية(" دراسة المفيوـ والنشأة والمبادئ"، -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .ـ2013، 1ط القاىرة، اآلداب، مكتبة
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 تقرير عن اليوم الدراسي

 طارق بن عبد الغني دعوب  د. إعداد:            

ـ. كمف 2018. 23.4مف صباح يكـ االثنيف  المكافؽ  10بالتزامف مع دقات الساعة 
داخؿ مدرج مجمع الثقافة كالدعكة اإلسالمية بميداف الجزائر طرابمس. أعمف رئيس جامعة 

ب)المعنى المرقب كرئيس المجنة العميا انطالؽ فعاليات اليكـ الدراسي المعنكف 
ومسالكه...من نظامية المغة إلى سياقات التخاطب( "قراءة في مؤلفات محمد محمد 

جامعة المرقب برعاية عممية مف  مجمع المغة  -الذم نظمتو كمية المغات يونس عمي" 
 العربية الميبي كذلؾ 

 أد. محمد محمد يونسىذا كقد شريؼ المقاء بكجكد ضيؼ الشرؼ الباحث القدير      
كعدد كبير مف النخب العممية كالكفاءات كالشخصيات عمى رأسيـ رئيس الكزراء األسبؽ 

كمدير المراكز البحثية  أ. د. شكري الدباركرئيس جامعة المرقب  لكيبأ. د. عبد الرحيم ا
أ. د. محمد مسعود كرئيس مجمع المغة العربية  د. عطية محمد أحمدبكزارة التعميـ 

 أد. عبد الحميد الهرامة.. كعميد كمية الدعكة اإلسالمية ... كمعو أعضاء المجمعجبران
كعميد كمية المغات كرئيس  أ. أبوبكر بن سميمانكرئيس مجمع الثقافة كالدعكة اإلسالمية 

د. كرئيس المجنة العممية لميكـ  ...أ. أحمد محمد الالفيالمجنة التحضيرية لميكـ الدراسي 
... كرؤساء األقساـ العممية كالبحثية بكمية المغات كلفيؼ طارق بن عبد الغني ُدُعوب

عشر باحثا بمو الباحثيف  كبير مف الباحثيف المشاركيف بكرقات عمؿ كعددىـ  أحد



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

533 

 

المشاركيف بالمناقشات الممثميف لجامعات التعميـ  المنتشرة مف لدف جامعة بنغازم 
 كطرابمس كسبيا.. كحتى صبراتو...

إضافة إلى جمع كبير مف المثقفيف كالمتعطشيف لممناشط العممية كالتقافية... كحشكد      
 مف اإلعالمييف..

فتتاح بآيات مف الذكر العظيـ تالىا أحد طالب كمية الدعكة ىذا كقد استييؿ حفؿ اال     
اإلسالمية فالنشيد الكطني ثـ كممة ترحيبية التقتيا األستاذة األديبة إيماف فرج أبك حجر.. 

 رئيس قسـ البحكث العممية بكمية المغات.
بآخر بيت شعر أنشدتو تكالت كممات الحفؿ فكانت الكممة األكلى لمسيد رئيس جامعة 

 مرقب رئيس المجنة العميا لميكـ الدراسي األستاذ الدكتكر شكرم الدبار ىذا نٌصيا:ال
 بسـ هللا كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ... ثـ أما بعد:

 السيد األستاذ الدكتكر: عبد الرحيـ الًكيب رئيس الكزراء األسبؽ
 السيد: ككيؿ كزارة التعميـ.

 السيد: رئيس المراكز العممية  بكزارة التعميـ العالي. 
 السيد: رئيس كأعضاء مجمع المغة العربية الميبي. 

 السيد: عميد  كمية الدعكة اإلسالمية العالمية.
 .السيد: رئيس مجمع  الثقافة كالدعكة

 الحضكر الكريـ
 .. .:السيدات كالسادة
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 سالـ مف هللا عميكـ
يشرفني في ىذه األصبكحة المباركة كأنا أقؼ أمامكـ كفي فضاءات كرحابات المغة     

العربية كفي محراب مجمعيا كمنبر الدعكة اإلسالمية كتطمعات كمية المغات بجامعتنا 
جامعة المرقب، أف أيٍشًيد جيابذىتىيا بأف العربية ىي المسافي الجامعي، كىي المساف المبيف، 

 كمستقبًميا.  كىي حاضري األمةً 
 السادة الكراـ:

لعؿ مف نافمة القكؿ التأكيد عمى أف العربية ىي ىكيتنا كىي لغة الكحي القرآف      
ا إلييا القرآف إذ يقكؿ العظيـ كالمحافظة عمييا كدراستيا كتفحص معانييا ىي دعكة دع

ا كثيرا﴾ إنيا أفال يتدبركف القرآف كلك كاف مف غير عند هللا لكجدكا فيو اختالفن تعالى: ﴿
 دعكة جادة لمتدبر في نظمو كخطابو كقكاعد إعرابو كفصاحتو كبيانو.

كأنا أدعك مف ىذا المنبر جميع أىؿ االختصاص إلى زيادة التعمؽ كسبر أغكار ىذه المغة 
 الدفينة في معاجميا لغة الكحي المنزؿ مف عند هللا فيي لغة عالمية بؿ لغة ككنية.. 

 السادة الحضكر:
تكجيو الباحثيف كأىؿ االختصاص إلى دراسة أساليب الخطاب في العربية نيج إف   

اختطتو جامعة المرقب في مجمسيا المكقر إذ دعت كمازالت تدعك إلى تفعيؿ البحث 
العممي مف خالؿ عقد المقاءات العممية ككرش التفكير كاألياـ الدراسية كالمؤتمرات العممية 

 لعممي كترفع مف شأف المؤسسات في تعميمنا العالي.الرصينة التي تدعـ مسار البحث ا
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كأنا مف ىذا المنبر نيابة عف نفسي كأصالة عف مجمس جامعة المرقب أضع إمكانات   
الجامعة لتكطيد عرل ىذا اليكـ كمكعد سنكم لخدمة لغة القرآف كدعـ الباحثيف أصحاب 

 األقالـ الرفيعة.
ألف أرفع آيات الشكر كالتقدير كاإلجالؿ كأنتيزه ىذا الفضاء الذم منحتمكني إياه   

لمباحث الكبير كاألستاذ القدير الدكتكر محمد محمد يكنس عمي الخبير في عمـ المسانيات 
كتحميؿ الخطاب كالذم تكجنا كأتحفنا كشرؼ جامعتنا كالباحثيف الميبييف لتبكئو الصدارة في 

 األبحاث المسانية عربينا كأكركبيا..
كفد كنعـ الباحث.. لؾ منا كؿ شكر كتقدير عمى تمبيتؾ دعكة لقد كنت نعـ الم   

الحضكر كالمشاركة في ىذا اليكـ الدراسي الذم انعقد ألجؿ دراسة أبحاثؾ ككتبؾ العممية 
 القيمة، كنقكؿ لجميع المتابعيف أف ابف ليبيا ىك بيف أذرع أىمو ككطنو الكريـ.. 

جالؿ الشكر كالتقدير عمى ما أكليتمكه لو طيمة تح    صيمو المعرفي مف عناية كرعاية كا 
كتقدير كالشكر مكصكؿ إلى عميد كمية المغات كالمجنة العممية كالفنية بالمؤتمر،  كالشكر 
ا كأعضاء الذيف رعكا عممينا ىذا اليكـ الدراسي،  منيمره عمى مجمع المغة العربية رئيسن

ا إلى رئيس مجمع الثقافة كالدعكة اإلسالمية الذ م أىبىى إال أف ييٍسيـ في كالشكر أيضن
 .إنجاح ىذا المقاء العممي باستضافتو النطالؽ جمساتو في مدرج مجمع الثقافة

كؿ التقدير كاالحتراـ لجميع الباحثيف كلجميع المشاركيف كلجميع المتتبعيف كلمرجاؿ    
ي المجيكليف المثقفيف كاإلعالمييف كالفنييف، كأنصحكـ كنفسي بدكاـ مكاصمة البحث العمم

 إلخراج نفائسو كجكاىره.. ىذا كسالـ مف هللا عميكـ.
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  ـٌ تمتيا ألقاىا األستاذ الدكتكر محمد منصؼ  كممة مجمع المغة العربية بميبياث
 القماطي، ىذا نٌصيا:

 بسـ هللا الرحمف الرحيـ
 السيد األستاذ الدكتكر: عبد الرحيـ الكيب رئيس الكزراء األسبؽ.

الدبار رئيس جامعة المرقب رئيس المجنة العميا لميـك  السيد األستاذ الدكتكر: شكرم
 الدراسي.

 السيد األستاذ: أحمد الالفي عميد كمية المغات.
 محمد مسعكد جبراف رئيس مجمع المغة العربية الميبي. :السيد األستاذ الدكتكر

 السيد األستاذ الدكتكر: محمد محمد يكنس عمي الميٍحتىفىى ًبًو.
 .كر: عبد الحميد اليرامة عميد كمية الدعكةالسيد األستاذ الدكت

 .السيد األستاذ الدكتكر: عطية الالفي مدير مكتب الييئات كالمراكز بكزارة التعميـ
 .السيد األستاذ: أبكبكر سميماف رئيس مجمع الثقافة كالدعكة

 السيد الدكتكر: طارؽ بف عبد الغني ديعيكب رئيس المجنة العممية لميكـ الدراسي
 العممي. المغكيكف... الباحثكف كالمشارككف في ىذا المقاءالسادة 
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 السالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو
الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف، سيدنا محمد كعمى آلو 

 كصحبو أجمعيف، كبعد:
بإلقاء كممة مجمع مرتيف؛ األكلى عمى الثقة الغالية بتكميفي  -تعالى -فإني أحمد هللا     

المغة العربية في ىذا المحفؿ العممي، كاألخرل عمى ككف األستاذ الدكتكر المساني البارع 
محمد محمد يكنس عمي المحتفى بو كاف قبؿ سنيف أحد طالبي المتفكقيف، كفزت بشرؼ 

  .المشاركة في اإلشراؼ عمى بحثو لنيؿ درجة اإلجازة العالية )الماجستير(
ء العممي يمثؿ قيمة الكفاء المتجسدة في أبناء ليبيا لمف أجاد كأبدع، إف ىذا المقا 

درج عمى ترابيا الطاىر، كأخمد إلى مجالس   خصكصا حينما يككف ىك أحد أبنائيا
بفضؿ هللا –عممائيا، كعكؼ عمى مصنفاتيـ البديعة كمصنفات مف تقدـ منيـ. كما أكثر 

 خية المختمفة، كمنيـ: مف جادت بيـ ليبيا في عصكرىا التاري -تعالى
كالشيخ الفقيو األصكلي المحدث عبد  ،العالمة ابف األجدابي، كاإلماـ السنكسي

كالشيخ الفقيو المغكم الكاعظ عمر الجنزكرم، كالشيخ الفقيو الكاعظ  ،الرحمف البكصيرم
خميؿ، كالدكتكر الشيخ الفقيو   خميؿ المزكغي، كالشيخ الفقيو األديب الشاعر عبد السالـ

النحكم إبراىيـ رفيدة، كالشيخ الفقيو المغكم المؤرخ الشيخ الطاىر الزاكم مفتي ليبيا 
لي المحدث الشيخ الصادؽ الغرياني المفتي الحالي، السابؽ، كالدكتكر الفقيو األصك 

كالمغكم الداعية المفسر الشيخ عبدالمطيؼ الشكيرؼ كزير الثقافة كاإلرشاد األسبؽ، 
كالمغكم المترجـ األستاذ عمي حسنيف كزير الخارجية األسبؽ، كاألديب المؤرخ المغكم 
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ر الشيباني رئيس الجامعة األستاذ عمي مصطفى المصراتي، كاألستاذ الدكتكر المربي عم
كاألستاذ الدكتكر األديب الناقد الشاعر محمد مصطفى بمحاج الرئيس  ،الميبية األسبؽ

األسبؽ لقسـ المغة العربية بكمية التربية، كاألستاذ المغكم األديب عبدهللا اليكني رئيس قسـ 
المحتفىى بو ثمرة مف  المغة العربية كالدراسات اإلسالمية بجامعة طرابمس األسبؽ الذم أىعيدٌ 

رياض غرسو، كال أعدك الحقيقة إذا عددت الشيخ الفقيو المحدث الكالد محمد يكنس عمي 
عرؽ التفكؽ كاإلبداع الذم أمد لغكيَّنا بالظفر بقصب السبؽ في األكساط المسانية العربية 

     كالدكلية. 
يكنس يمثؿ نمكذجا مف المسانييف العرب الذيف يشارككف   إف المساني محمد ابف    

 بفاعمية في البحث المساني؛ كيمكننا تقسيـ المغكييف العرب المعاصريف إلى ثالث فئات:
األكلى: كمف عممائيا إبراىيـ أنيس، كعمي عبدالكاحد كافي، ككماؿ بشر، كمحمكد 

كعبد القادر المييرم، كغيرىـ كثيركف. كىـ يمثمكف  حجازم، كيكسؼ الخميفة أبكبكر،
جيال مف المسانييف الذيف جمعكا بيف الثقافتيف اإلسالمية كاألكربية فقدمكا لمقارئ العربي 
الفكر المساني الغربي في ثكب قشيب، مع بعض االجتيادات كالتطبيقات عمى المغة 

 .العربية
كمف لؼ لفيما، كىميـ نقد الثقافة العربية  الثانية: كيمثميا المحمداف الجابرم، كأرككف

كالفكر اإلسالمي محاكليف ىدـ النصكص الشرعية بدعكل )سمطة النص( كالتعرض 
 بالطعف لعمماء اإلسالـ كالعربية كالقراءات. 
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الثالثة: كيمثميا محمد ابف يكنس، كسمير إستيتية كغيرىما مف المسانييف العرب الذيف 
ث المساني. كيبرز ذلؾ جميا في أعماؿ ابف يكنس، متمثال في يشارككف بفاعمية في البح

 جيكد لو، منيا:
فيـ كاستيعاب النظريات المسانية الغربية، كالتمييز بيف ما ىك لساني لغكم كما  .1

 ىك فمسفي يذىب ببريؽ كنقاء البحث المغكم كيعٌقده.
كربييف، ك كاالتجاىات المسانية لمسانييف األ  نقد اآلراء كالمبادئ كالمصطمحات .2

 عدـ قبكليا عمى عالتيا.
المشاركة الفعمية في البحث المساني تنظيرا، باالستفادة مف الرصيد المغكم  .3

كما يذكر في الفصؿ األكؿ مف كتابو: مدخؿ  -كالفكرم لعمماء اإلسالـ، منبيا
أنو" كثيرا ما يشير مؤرخك البحث المغكم الغربيكف إلى جيكد  -إلى المسانيات
 ريؽ، كلكنيـ يغفمكف جيكد العرب كالمسمميف في ىذا المجاؿ ".الينكد كاإلغ

العناية بمصطمح )البراغماتية( المغكية المعركؼ بالتداكلية، كىك يترجمو بعمـ  .4
التخاطب، مكسعا آفاؽ البحث فيو، مستفيدا مف مباحث نحاة العربية كلغكيييا 

 كالبالغييف كاألصكلييف المسمميف.
براز أدكارىـ في ميداف البحث المساني، مف تقديـ أعالـ الفكر اإلسال .5 مي، كا 

 أمثاؿ: ابف تيمية، كالجكيني، كالقرافي، كالرازم، كابف فارس، كغيرىـ.
سيعرض في محاضرتو كثيرا مف حسناتو  -حفظو هللا تعالى -كال شؾ أف ابف يكنس   

بداعاتو في الفكر المساني، كسيككف اتيـ العممية لمباحثيف كالمتداخميف فيكض-بإذف هللا -كا 
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في محاكر ىذا اليكـ الدراسي. كالمأمكؿ مف المحتفى بو أف يضاعؼ مف جيكده في 
دراساتو الجادة المبتكرة، إلثراء البحث في إعجاز القرآف، كرسـ استراتيجية لمغة العربية، 
 ،لتحصينيا مف العكادم في إطار الظركؼ األليمة التي تجتاح أكطاننا كأمتنا كديننا كلغتنا

 تعمؿ عمى تآكميا.ك 
في ىذا اليكـ  نسأؿ هللا التكفيؽ لمضيؼ رب المنزؿ كالباحثيف كالمشاركيف ك الساعيف 

الدراسي، كالشكر الجزيؿ مجزم ليـ جميعا عمى جيكدىـ، كالسالـ عميكـ كرحمة هللا 
          كبركاتو.

  لميـك ثـ تمتيا كممة عميد كمية المغات بجامعة المرقب رئيس المجنة التحضيرية
 الدراسي

 ىذا نٌصيا: ،أ. أحمد محمد الالفي
بسـ هللا الرحمف الرحيـ، الحمد  رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى إماـ 
المرسميف، سيدنا محمد النبي األمٌي األميف، الذم عمـ البشرية أجمعيف، كعمى آلو 

 كأصحابو الطيبيف الطاىريف.
ـٌ أٌما بعػػػػػػػػػػػد...  ث

الكريـ، األساتذة األفاضؿ، البيحاث المشارككف، اإلخكة المستمعكف، الرعاة الجمع 
 كالمنظمكف كالعاممكف.
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 سالـ هللا عميكـ كرحمتو كبركاتو
ا، كبارؾ هللا نياركـ، كيسعديني كأسعدىني أٍف ألتقيكـ في ىذا المحفؿ  أيسعدتـ صباحن

الدكتكر: محمد محمد يكنس عمي؛ الذم العممي المبارؾ، الذم يشرفنا فيو سعادة األستاذ 
ٌنني باسـ كمية الٌمغات بجامعة المرقب كباسمكـ  تجشـ عناء السفر كتكٌبد مشٌقة الطريؽ، كا 
جميعنا أشكره كأثمف جيكده المباركة، كال يفكتني كذلؾ أف أشكر مف قاـ بدعكتو كمف 

كر؛ فالشكر كؿ الٌشكر لباىا، كمف نٌظـ كرعى كبذؿ الجيكد ألٍف يخرج ىذا اليـك إلى النٌ 
ا ككميات كأقسامنا  -اٌلتي ال طالما عيًرفت برعاية العمـ كأىمو -لجامعة المرقب العريقة رئيسن

كأساتذةن كمكظفيف كعامميف، كالشكر قبؿ ىذا كبعده إلى مجمع الٌمغة العربية العريؽ العتيؽ 
اؾ إاٌل باككرة ألعماؿ اٌلذم لـ يأؿ جيدنا إلنجاح ىذا اليكـ الٌدراسي الميـ، كلف يككف ذ

 عممٌية كثيرة ككبيرة أخرل بحكؿ هللا.
ٌؽ لو أٍف يككف كذلؾ!  ال أطيؿ عميكـ، أتمنى لكـ يكمنا دراسيِّا مثمرنا كمفيدنا كحي

 كالسالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو.
  ثـ تمتيا كممة رئيس المجنة العممية لميكـ الدراسي كرئيس قسـ المؤتمرات بكمية الٌمغات

 ، ىذا نٌصيا:كتور طارق بن عبدالغني ُدُعوبالد
بسـ هللا الرحمف الرحيـ، حمدنا  كصالة كسالمنا عمى رسكؿ هللا مف أكتي السبع 

 المثاني كالقرآف العظيـ كنطؽ فأفصح كبٌيف، ثـ أٌما بعد..
:  رئيس الكزراء األسبؽ د. عبدالرحيـ الكيب.  السيد المحتـر
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: رئيس جامعة ال مرقب كرئيس المجنة العميا في اليكـ الدراسي د. شكرم السيد المحتـر
 الدبار.

: عميد كمية المغات أ. أحمد الالفي.  السيد المحتـر
 السيد: مدير: مكتب الييئات المراكز العممية.

 بميبيا. -السادة المحترمكف: رئيس كأعضاء مجمع المغة العربية
 ميد اليرامة.السيد: عميد كمية الدعكة اإلسالمية الدكتكر عبد الح

 السيد: رئيس مجمع الثقافة كالدعكة اإلسالمية أ. أبك بكر سميماف.
 الحضكر الكريـ السيدات كالسادة..

 سالـ مف هللا عميكـ كرحمة منو كبركات..
يسعدني في أصبكحة ىذا اليكـ كنحف نمتقي عمى مائدة الفكر كالحكار العممي كمع      

كاألدب كالثقافة كالمغة أف أرفع أسمى آيات الشكر كالتقدير كككبة نىٍخبىًكيَّةو مف أىؿ العمـ 
 إلى كؿ مف أسيـ في عقد ىذا المقاء العممي المبارؾ كلك بالكممة الطيبة.

يطيب لي بادئ ذم بىٍدء عف نفسي كنيابة عف أعضاء المجنة العممية باليكـ الدراسي    
يكـ كجكىرية األستاذ الدكتكر أف أتقٌدـ بكافر االمتناف إلى الخبير القدير ضيؼ ىذا ال

محمد محمد يكنس عمي الذم شرفنا كاتحفنا بمكافقتو عمى المشاركة كالحضكر في 
.  فعاليات ىذا اليكـ الدراسي.. فنقكؿ لو حمىٍمت أىالن كنزلت سيالن

 لك تعمـ الداري مف قد زارىا فرحت      كاستبشرت ثـ قبمت مكضع الفىٍيـ
 ـػػػػػػػـ كالقمػػػػػػػػػػػػأىػػػػالن كسيػػالن بأىؿ العم   ػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحػػػػػػػػػاؿ قائمػػكىمَّمػػت بمساف 
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 السادة السٌماعكف لمخير..

ال أخفيكـ أنا كراء عقد ىذا اليكـ الدراسي أيادو خفٌيةن سعت إلقامة ىذا المقاء 
لتحقيؽ ىذا المنجز العممي في لجنتو العممي مف الفكرة كحتى التنفيذ؛ إٌنيـ الساىركف 

العممية كبقية لجانو الداعمة كالمساندة..، لقد عممت الٌمجنة كمنذ أف شرعت في تحضير 
الترتيبات كاالتصاالت مع الدكتكر محمد محمد يكنس لعرض فكرة إقامة يكـ دراسي يعنى 

 ك المستضيفة.بأبحاثو كمؤلفاتو، كحصد المكافقات مف الجيات المنًظمة أك الراعية أ

لقد عممت المجنة بجيد مضاعؼ لتحقيؽ إقامة ىذا اليكـ في زمف قياسي فرضتو     
ظركؼ ضيفنا المينية كالعممية التي دفعتنا إلى أف يككف في ىذا الزمف بالتحديد، فكيفت 
المجنة نفسيا مع ىذا التكقيت، كبادرت بالتكاصؿ مع أصحاب األقالـ ىاتفينا كأعمنت عنو 

 ي أسرع كقت، كتكالت عمينا الردكد باالستحساف كالقبكؿ.. مف الداخؿ كالخارج.رسمينا ف
لقد كاف لشخصية الباحث محمد محمد يكنس حضكره في الكسط الثقافي كالميغكم     

كبيف المسانييف إذ ييعدُّ ضيفنا مف أبرز المنظريف المسانييف حديثنا كلو مشركع لسانيه عمره 
اسة كيتمثؿ مشركعو في مجمكعةو مف الكتب كاألبحاث تدكر ربعي قرفو مف البحث كالدر 

مجمميا حكؿ قضية المعنى.. سكاءن في مؤلًٌفو األٌكؿ " كصؼي الٌمغة العربية داللينا في 
ضكء مفيكـ الداللة المركزية كالداللة اليامشية"، كفي كتابو المطكر عف األٌكؿ المكسكـ بػػ" 

لشيخ التداكلية تأصيالن في كتابو " عمـ التخاطب  المعنى كظالؿ المعنى " كاتسعت قضيتيو
اإلسالمي" كانسيابي مدادى قممو في تناكؿ قضية المعنى كتطكيرىا لينتج لنا كتابو األخير " 
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تحميؿ الخطاب كتجاكز المعنى". فأصبحت الدراسة عنده باتجاه بناء نظريةو لمسالؾ 
 المعنى كغاياتو..

محمد يكنس يتخذي مف الٌمساف العربٌي مادةن لدرسيو  كعمى الرغـ مف أٌف الخبير محمد   
فإٌف ما قٌدمو يعدُّ إسيامنا معرفينا في المسانٌيات عامة شيد بو المسانيكف الغرب أنفيسيـ.. 

 كتىٍفتىحي مؤلفاتيو أفاقنا جديدة لمبحث تكاكبي تطكر أبحاًث المسانيات المعاصرة..
 إشكاالت كتساؤالت منيا: لقد انطمقت فكرةي ىذا اليكـ الدراسي مف عدة -

ز  كًٌر ميحاكرًتو لممنجى كيؼ يتجٌمى التفكير الٌمساني التراثي في مؤلفات محمد يكنس؟ كما صي
الٌمساني الغربي، كما مدل تأثير ىذا التنكع )اإلبسيتيمي( في بناء الجياز االصطالحي 

تحميؿ ككيؼ اتخذت قضية المعنى عنده مسمكيا إلى نظريةو في  ،لمشركع المساني؟
 الخطاب..؟

 السادة أىؿ المعرفة كاالختصاص.. -

ال أطيؿ عميكـ كيستكجب ىذا المقاـ أف أقكؿ إحساننا لمف أحسف لمغة كأىميا الشكر كؿ    
الشكر لمسيد الدكتكر رئيس جامعة المرقب كرئيس المجنة العميا لميكـ الدراسي شكرم عبد 

ات األستاذ أحمد الالفي المذٍيف تابعا مع السالـ الدبار كالشكر مكصكؿه إلى عميد كمية المغ
المجنة العممية حراكىيا خطكةن بخطكةو ساعةن بساعةو كسيركا برفقة المجاف العممية كالخدمية 
إلنجاح ىذا المحفؿ العممي كتكفير كافة الخدمات كتذليؿ الصعاب حتي يتحقؽ ىذا الحفؿ 

 المساني البييج..
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ٌشمكا الصعاب في كقتو زمنيٌو قياسيٌو إلعداد برنامج الشكر لزمالئي فردنا فردنا مف تج   
 ،ىذا اليكـ لقد كنتـ نعـ السند كنعـ الرفيؽي كعمى رأسيـ الدكتكرة الفاضمة: نكارة عقيمة

إيماف فرج أبك حجر، كلألخكات الداعمات في التكاصؿ كفي مشركع  :كاألستاذة الكريمة
 الطباعة كالتكثيؽ..

ا كأعضاء فيـ حراس المكارد الشكر مكصكؿ إلى مف تجمع    ًعنىا المغكم رئيسن يـ قيٌبة مىٍجمى
 الذم ال ينضب في نتاجو كحراكو الفكرم كالمغكم..

الشكر مكصكؿ إلى كؿو مف رئيس مجمع الثقافة كالدعكة اإلسالمية الذم فتح لنا قمبو    
 قبؿ أبكاب ىذا الصرح الدعكم النطالؽ فعاليات اليـك الدراسي في قاعاتو.

الشكري لجميع األساتذة كالبحاث الذيف أسيمكا بالكرقات العممية كسيركا كسابركا غكر    
 كتًب الخبير محمد محمد يكنس.

لى جميع الحاضريف كالمشاركيف بالمناقشات العممية.    الشكر إلى جميع اإلعالمييف كا 
 بانتياء حفؿ الكممات.. انطمقت أكلى الجمسات العممية، ككانت عمى النحك اآلتي: 
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 الفترة: الصباحّية.
 ثالثًا: الجمسة العممّية األولى:

   

 مقٌرر الجمسة: د. نكارة محمد عقيمة.           رئيس الجمسة: أ. د. محمد خميفة األسكد.
 

 الّصفة المتحّدث الّساعة

 أ. د. محمد خميفة األسكد 11:25 – 11:15
عضك مجمع الٌمغة العربٌية كنائب رئيس 

 الٌمجنة العممٌية

 محاضر أكاديمي )ضيؼ اليـك الدراسي( أ. د. محمد محمد يكنس عمي 12:30 – 11:25

  مناقشات في صمب المحاضرة 1:00 – 12:30

  استراحة لمصالة + بكفي 1:30 – 1:00
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 العممية الثانّية:رابًعا: الجمسة 
 مقٌرر الجمسة: أ. إيماف أبك حجر.             .رئيس الجمسة: أ. د. عبدالحميد اليرامة.

 الّصفة عنوان الورقة المتحّدث الّساعة

1:30 – 1:45 
أ. د.  محمد خميفة 

 األسكد
ا، كآليات،  البياف كالتداكلية تاريخن

 كنقاط التقاء

عضك مجمع الٌمغة 
رئيس العربٌية كنائب 

 الٌمجنة العممٌية

1:45 – 3:30 
د. حناف محمد 

 اثنيخرة

عمـ التخاطب كالتداكلية  
قراءة  pragmaticكمصطمح  

في الفكر المساني عند محمد 
 يكنس

عضك ىيئة تدريس 
بالجامعة األسمرية 

 زليتف

3:30 – 3:45 
د. إبراىيـ عبدهللا 
 سميماف الصغير

 التداكلية كمصطمح 
pragmatic   كاالختيار

 المصطمحي

عضك ىيئة تدريس 
 بجامعة مصراتو

 د. نكارة محمد عقيمة 4:00 – 3:35
محمد يكنس محاكرنا لمفكر 

 المساني الغربي
عضك ىيئة تدريس 

 بجامعة سبيا

   مناقشات عممٌية كردكد 4:30 – 4:00

4:30 – 5:00 
استراحة لمٌصالة + 

 كجبة غداء
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 :الفترة: المسائّية
 الجمسة العممّية الختامية:خامًسا: 

 أ. إيماف أبك حجر. مقّرر الجمسة:أ. د. محمد بمحاج                    رئيس الجمسة:

 الّصفة عنوان الورقة المتحّدث الّساعة

 د. محمكد فتح هللا 5:45 – 5:30
المقكالت التداكلٌية كمنطمقاتيا الفكرية 

 كالفمسفية عند ابف تيمٌية
عضك ىيئة تدريس 
 بجامعة طرابمس

6:00 – 6:15 
د. طارؽ عبد الغني 

 دعكب

الداللة اليامشية االجتماعية 
لممصطمحات النحكٌية قراءة في تفسير 
اإلحالة كاإليحاء عند محمد محمد 

 يكنس

عضك ىيئة تدريس 
 بجامعة المرقب

6:15 – 6:30 
أ. مصطفى صالح 

 القمكني
التأكيؿ في الفكر األصكلي قراءة في 

 محمد يكنس التخاطبٌيةمقاربة 
عضك ىيئة تدريس 
 بجامعة طرابمس

 أ. كردة إبراىيـ عمر 6:45- 6:30
قراءة تحميمية في آلية )القرينة( عند 
األصكلييف مف خالؿ كتاب عمـ 

 التخاطب

عضك ىيئة تدريس 
 بجامعة طرابمس

 أ. بثينة العنقكدم 7:00 – 6:45
التداكلية عند األصكلييف العرب بيف 

 صحراكم كمحمد  يكنسمسعكد 
عضك ىيئة تدريس 
 بجامعة طرابمس

  مناقشات عممٌية ردكد  7:30 – 700
  استراحة لمٌصالة  7:45 – 7:30
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 الّصفة عنوان الورقة المتحّدث الّساعة

7:45 – 8:00 
د. رضكاف 

عبدالكريـ الطاىر 
 عمراف

تأليؼ الكتاب الجامعي  في عمـ 
 المسانيات عند محمد يكنس

)مدخؿ إلى المسانيات كمقدمة كتابي 
 في عممي الداللة كالخطاب( أنمكذجا

عضك ىيئة 
 تدريس بجامعة

8:15 – 8:30 
د. طارؽ عبد 
 الغني دعكب

منطمقات التفكير في عمـ التخاطب 
 اإلسالمي عند محمد يكنس

عضك ىيئة 
تدريس بجامعة 

 المرقب
  مناقشات عممٌية كردكد  8:45 – 8:30

لتكصيات كانت عمى الكرقات، تكصؿ الحاضركف إلى جممة مف ا كفي ختاـ تقديـ ىذه
 النحك اآلتي:

عد ىذا اليكـ مكعد سنكم لخدمة لغة القرآف كدعـ الباحثيف الميبييف أصحاب األقالـ  .1
 الرفيعة.

العمؿ عمى نشر جميع ىذه األكراؽ البحثية كالمداخالت في عمؿ جماعي تحت  .2
المغة إلى سياقات التخاطب قراءات في مؤلفات عنكاف المعنى كمسالكو... مف نظامية 

 محمد محمد يكنس عمي.
تكرار مثؿ ىذه الجمسات بشكؿ دكرم، كمحاكلة إشراؾ كؿ الجامعات الميبية في مثؿ  .3

 ىذه الناشطات العممية.
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تككيف مركز لمدراسات يختص ببحكث المغة كالمسانيات يككف مف ميامو إقامة كحدات  .4
 لميبية ينبثؽ منيا مثؿ ىذه األياـ الدراسية.بحثية في كافة الجامعات ا

العمؿ عمى إحداث مشركعات تخاطبية تطبيقية في مجالي عمـ النفس كعمـ االجتماع  .5
بما ينسجـ كتطبيؽ النظريات المسانية الحديثة كفتح أكاصر التفاعؿ بيف المسانيات كبقية 

 فركع المعرفة األخرل.
نس عمي في البالد؛ إللقاء محاضرات اغتناـ فترة كجكد الدكتكر محمد محمد يك  .6

 كندكات ييستفاد منيا في مجاؿ المسانيات..
بكممة ختامية لمجمع ك تكريـ المشاركيف في اليكـ الدراسي بالمقاء العممي  ثـ ختـ
  جاء فييا كأخرل لجامعة المرقب... ،المغة العربية

عف الحقيقة، كلكي  كمنا نسٌمـ بأفَّ الجامعة ىي مكطف المعرفة كمنطمؽ البحث الدائـ
تحقؽ ىذه المؤسسة رسالتيا فال يمكف أف تككؿ ميمة البحث ألفراد بعينيـ أك أشخاص 
بمفردىـ سكاء أكاف ذلؾ في مجاؿ العمكـ الصحيحة أـ العمكـ اإلنسانية كاالجتماعٌية. 
فالمعرفة ال تتأتى إاٌل بالعمؿ الجماعي الذم تتالقح فيو األفكار كتتجاذب اآلراء. كقد 

ديدف أغمب الجامعات التي عدٌلت مسارىا إلى االتجاه الصحيح. كلنجاح  األمرصبح ىذا أ
ىذه الميمة تمتقي مجمكعة مف الباحثيف المتخصصيف كطمبة الدراسات العميا ماجستير 

أك طرح قضية عممية  ،حكؿ مائدة معرفية محددة، مف أجؿ تدارس مكضكع ٌما هكدكتكرا 
 أك رئيسة، أك إعادة النظر في  إشكالية معرفٌية مف مثؿ: إشكالية المصطمح كالترجمة،
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المنيج كالتطبيؽ. كقد تجتمع جميع ىذه النكاحي في جمسة كاحدة متى اجتمعت  إشكالية
 عند منظر بعينو أك ناقد أك كاتب.

ي أف تككف مادة لمدرس كذلؾ مؤلفات محمد محمد يكنس عم ناكبناء عمى ذلؾ فنحف رشح
تعد لبنة خاصة في بناء التي العتبارات كىي دقة التخصص الذم تسير فيو مؤلفاتو. 

 مدرسة لسانية خاصة تنطمؽ مف التراث العربي لتحاكر الفكر الغربي كبناء عميو نقدـ لكـ
 :تعريفا بالكاتب كبمف قدـ الدراسات حكؿ مشركعو

                :حمد يونس عميالسيرة الذاتية لمدكتور محمد م
عد محمد محمد يكنس عمي مف أبرز المنظريف المسانيف حديثا. فيك لو مشركع لساني ي

يقارب ربع قرف مف البحث كالتمحيص نتج عنيما مجمكعة مف الكتب كاألبحاث. كتقـك 
نتاجاجميعيا عمى سؤاؿ المغة ظاىرة كتركيبا كاستعماال  لمقاربة بمنيج بٌيف  . كيتكٌسؿكا 

مكضكعات بحثو يتمٌثؿ في تقميب صفحات التراث كمحاكرة الحديث الكافد مف اآلخر. 
كتفرز أبحاثو مصطمحات منطمقة مف التراث حينىا، كمترجمة حينا آخر بركح تراثية 
أصيمة. كعمى الرغـ مف أفَّ محمد يكنس يٌتخذ مف المساف العربي مادة لدرسو فإفَّ ما قدمو 

 .ا في المسانيات عامةسياما معرفيٌ يعد إ
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 البريد اإللكتركني

مف جامعة إدنبرا ببريطانيا )كالحصكؿ عمى جائزة ليغدكقالس  دكتكراه ثانيا: المؤهل:
(Leigh Douglas ألفضؿ دكتكراه في الجامعات البريطانية مف )MESA. 

 :ثالثا الخبرة األكاديمية
 حضر الكرشة  2017/ 07/04-03كمتابعتيا  اإلشراؼ عمى الكرشة التدريبية بماليزيا(

نخبة مف مسؤكلي التعميـ كالمكجييف التربكييف كمدرسي المغة العربية في ماليزيا 
ندكنيسيا كتايمند ككمبكديا كفيتناـ كالفمبيف(.  كالصيف كا 

 كمتابعتيا )شارؾ 2017أكتكبر  22 - 18اإلشراؼ عمى الكرشة التدريبية بالبكسنة ،
قميمية ثالثكف مسؤكال تربكيا كمدرسا لمغة العربية مف في الكرشة التدريبية شبو اإل

 .ا كالجبؿ األسكد(جميكرية البكسنة كاليرسؾ، كصربيا، كسمكفينيا، ككركات
  :سنة تقريبا. 25العمؿ السابؽ: مجمكع سنكات الخبرة 
 ( 1999/ 1/9أشير( )مف  3سنة ك 16أكال: العمؿ في جامعة الشارقة- 

 .23/11/2015إلى
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  إلى  31/8/2014المغة العربية كآدابيا بجامعة الشارقة )منذ رئيس قسـ
23/11/2015). 
  (23/11/2015إلى  1/9/1999التدريس بجامعة الشارقة. )مف. 
  14/2قائـ بأعماؿ رئيس قسـ المغة العربية كآدابيا بجامعة الشارقة )مف-

21/8/2004) 
 )1998)العاـ الدراسي  ثانيا: العمؿ في جامعة زايد باإلمارات )سنة دراسية كاحدة– 

1999.) 
 ( 16/1/1998أشير( ) 7ثالثا: العمؿ في كميات التقنية العميا باإلمارات – 

17/8/1998.) 
 /(.1992ديسمبر/ -1987رابعا: العمؿ في جامعة الفاتح )خمس سنكات( )يناير 
  ديسمبر -4/12/1984خامسا: التدريس في المرحمة الثانكية: )سنتاف( )مف

1986). 
 المساقات اآلتية:دّرست 

  لطالب الماجستير(:المسانيات، نصكص أدبية كلغكية عربية بمغة أجنبية، بنية أكال(
 .الكممة

  عمـ الداللة، عمـ الداللة كالمعاجـ، عمـ المغة، عمـ المغة )لطالب البكالكريكس(: ثانيا
االتصاؿ ميارات تطبيقات نحكية، كتاب قديـ، مشركع التخرج، كاألصكات،فقو المغة، 
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(، فف الكتابة كالتعبير، المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، 2(، ك)1بالمغة العربية )
 دراسات صرفية كنحكية.

  أشرفت عمى عدد مف رسائؿ الماجستير.ناقشت ك 
 .أشرفت عمى أكثر مف عشريف مشركع تخرج 
  :شاركت في عدد كبير مف المجاف منيا 

  العربية.عضك لجنة فرز جائزة محمد بف راشد لمغة 
 .)عضك لجنة تحكيـ جائزة محمد بف راشد لمغة العربية )فئة الثقافة كالفكر كالتراث 
  عضك لجنة تحكيـ جائزة محمد بف راشد لمغة العربية )فئة السياسة المغكية

 كالتعريب(.
 .رئيس لجنة تطكير مناىج المغة العربية بكزارة التربية كالتعميـ بدكلة اإلمارات 
 لجنة منيج المغة العربية لمصؼ العاشر بكزارة التربية كالتعميـ  رئيس فريؽ تأليؼ

 بدكلة اإلمارات.
  مراجع عممي لمنيج المغة العربية لمصفيف الرابع كالسابع بكزارة التربية كالتعميـ

 بدكلة اإلمارات.
  رئيس فريؽ عمؿ تضميف مقررات السنة التأسيسية بالجامعات الكطنية في مناىج

 كلة اإلمارات.التعميـ العاـ بد
  عضك لجنة مقابمة المرشحيف لدبمكما االبتكار في القطاع الحككمي بدكلة

 اإلمارات.



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

533 

 

  المجنة التحضيرية لمؤتمر اتحاد مجامع المغة العربية حكؿ المعجـ التاريخي لمغة
 19-18العربية )جامعة الشارقة بالتعاكف مع دائرة الثقافة كاإلعالـ، 

/12/2006.) 
 ة لمؤتمر المغة العربية في عالـ متغير )قسـ المغة العربية، المجنة التحضيري

 (.21/4/2005-19جامعة الشارقة 
  المجنة التحضيرية لمؤتمر الصناعة المعجمية الكاقع كالتطمعات )قسـ المغة

 (. 21/4/2004-20اإلنجميزية، جامعة الشارقة 
  جنة االعتماد ، للجنة مكتبات الجامعة، لجنة تطكير المناىج، المجنة العممية

األكاديمي، لجنة الندكات كالبحث العممي بالكمية، لجنة تحديد التخصصات النادرة 
 ، ، لجنة معادلة المساقات ،لجنة الخطة االسترتيجية لمكميةبكمية اآلداب كالعمـك

لجنة ، لجنة المتابعة لممتقى البحث العممي بالكمية، لجنة المكقع اإللكتركني لمكمية
لجنة لمنظر في ترشيحات أعضاء ، الطمبات المتقدمة لمعمؿ بالقسـالنظر في 

نة تصنيؼ المجالت جل، ىيئة التدريس بالكمية لنيؿ المكافأة التشجيعٌية السنكٌية
لجنة لمنظر في الطمبات المتقدة لدراسة ، لجنة الترقية بالقسـ، العممٌية لمترقية

المغة اإلنجميزية إلى مركز لجنة لدراسة تكسيع تخصص مركز ، الماجستير بالقسـ
، لجنة طالب السنة التمييدية بالكميات الطبية، لجنة تقييـ الزمالء بالقسـ، لغات

لجنة تصميـ ، لجنة لمعاكنة رئيس القسـ في تجديد العقكد كالترقيات كالتعيينات
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امتحاف قبكؿ لطمبة الدراسات العميا بقسـ المغة اإلنجميزية، لجنة تصميـ امتحاف 
 العربية لطالبي االلتحاؽ بقسـ االتصاؿ، لجنة االمتحانات.المغة 

 مف األنشطة التي قمت بيا في الجامعة:  
اإلشراؼ عمى ممؼ االعتماد األكاديمي لبرامج الدكتكراه، كالماجستير، كالبكالكريكس 

 في قسـ المغة العربية كآدابيا بجامعة الشارقة.
 العربية كاإلعالـ بجامعة الشارقة.إعداد خطة عمؿ باإلنجميزية لبرنامج المغة 

اإلشراؼ عمى دراسة مفصمة عف تقكيـ مستكل ميارات المغة العربية لدل طالبات 
 (.2002-2001صفحة  25جامعة الشارقة )تتألؼ الدراسة مف 

 .إعداد تكصيفات كخطط دراسية  لعدد مف المساقات 
 التكصيفات  ترجمة كاممة لخطة القسـ إلى المغة اإلنجميزية )يشمؿ ترجمة

عدادىا لمنشر في دليؿ الجامعة   ( 2001/2002كا 
 ترجمة كاممة لخطة الدراسات العميا بالقسـ إلى المغة اإلنجميزية 
  إعداد )كتصميـ كطباعة( مطكية قسـ المغة العربية كآدابيا بالمغتيف العربية

 كاإلنجميزية. )فصؿ الربيع( 
  القياـ بترجمة النسخة اإلنجميزٌية لػODI تعاكف مع أساتذة مف الكميات الطبية بال

 بالجامعة.
 .تحكيـ عدد كبير مف الكتب كاألبحاث 
 .عممت مقررا لمقسـ لمدة سنتيف تقريبا 
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  سنتيفعممت مقررا لمجمس كمية اآلداب كالعمكـ لمدة. 
 :رابعًا: الكتب والبحوث المؤلفة

حكؿ المعنى  كصؼ الٌمغة العربية دالليا في ضكء مفيكـ الداللة المركزية: دراسة (1
 ص443ـ( 1993كظالؿ المعنى )منشكرات جامعة الفاتح بطرابمس، 

تصنيؼ المعنى: مكازنة بيف ابف الحاجب كبكؿ قرايس، مجمة أبحاث اليرمكؾ، جامعة  (2
 ـ.2003، 2، ع 21اليرمكؾ، األردف، مج 

أصكؿ اتجاىات المدارس المسانية الحديثة، مجمة عالـ الفكر، المجمس الكطني لمثقافة  (3
 ـ.2003، 1، ع 32كالفنكف كاآلداب، الككيت، مج 

تفريؽ القرافي بيف الداللة بالمفظ كداللة المفظ: دراسة براغماتية لنمكذج مف المنيج  (4
 ـ.2003، 8، ع 18الداللي األصكلي، مجمة مؤتة، جامعة مؤتة، األردف، مج 

االجتماعي،  أزمة المغة كمشكمة التخمؼ في بنية العقؿ العربي: دراسة في عمـ المغة (5
 ـ.2004، مارس 29، ع17مجمة جامعة أـ القرل، جامعة أـ القرل، السعكدية، مج 

القرينة كعالقتيا بالمعنى كالمراد )مشترؾ مع د. بف عيسى باطاىر(، مجمة التجديد،  (6
 ـ.2004، أغسطس 16الجامعة اإلسالمية بماليزيا، السنة الثامنة، ع 

، مجمة التكاصؿ المساني، معيد المعمكميات نظرية التخاطب كالداللة عند القرافي (7
 كالمعالجة اآللية لمغة العربية )ـ.ـ.ـ(، الرباط، المغرب، مقبكؿ لمنشر.

اإلحالة كأثرىا في داللة النص كتماسكو، مجمة الدراسات المغكية، مركز الممؾ فيصؿ  (8
 .2004، إبريؿ 1، ع6لمبحكث كالدراسات اإلسالمية، مج 
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 ـ(2004يركت: دار الكتاب الجديد المتحدة، مدخؿ إلى المسانيات )ب (9
مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب )بيركت: دار الكتاب الجديد المتحدة،  (10

 ـ(2004
 ـ.2006فف الكتابة كالتعبير )كتاب مشترؾ(، جامعة الشارقة،  (11
عمـ التخاطب اإلسالمي:  دراسة لسانية لمناىج عمماء األصكؿ في فيـ النص  (12

 ـ(.2006اإلسالمي، )بيركت: دار المدار 
)بيركت: دار المدار  2المعنى كظالؿ المعنى: أنظمة الداللة في العربية، ط (13

 ـ(.2007اإلسالمي، 
الكفاية المغكية كالكفاية التخاطبٌية، العربية، جمعٌية حماية المغة العربٌية بالشارقة،   (14

 .2005، 1ع
جامعة الشارقة  مجمة، المحامؿ الممكنة لألعداد: محاكلة لصكغ ضكابط تأكيميا (15

 (.2008، يكنيك 2، ع5)مج  ،لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية
 (.2008، )بيركت: دار الكتاب الجديد المتحدةالميسر في فقو المغة المطٌكر  (16
مج ، الكممة كالمصرؼ في العربية )بمجمة الدراسات المغكية بمركز الممؾ فيصؿ (17

 (.2008 مايك، 2، ع10
 (.LSCA ،2009لمسانية )مشترؾ( )تكنس: التحميؿ المساني كالكحدات ا (18
ميارات االتصاؿ بالمغة العربية )تأليؼ مشترؾ( )دبي: مكتبة الفالح لمنشر  (19

 (2011كالتكزيع، 
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قضايا في المغة كالمسانيات كتحميؿ الخطاب )بيركت: دار الكتاب الجديد،  (20
2012.) 

، 3 الخطاب كنظرية المرجعيات )حكليات كمية اآلداب بجامعة عيف شمس، ع (21
 (.2012، 40مج 

مكارد القطع كاالحتماؿ في الداللة كضكابط التمييز بينيا عند األصكلييف  (22
 (.2012، يناير 57المتكمميف كالمسانييف )فيمكلكجي، ع 

لقراءة الحداثية لمنص عند عمي حرب )مشترؾ مع أ ماجد العمكم( )مجمة كمية ا (23
 (.2012، إبريؿ 63دار العمـك بجامعة القاىرة، ع 

إستراتيجيات الخطاب إلى مسالكو كمف المعنى إلى المقصد كالغرض كالغاية مف  (24
 .)2012 ،30)مجمة كمية المغة العربية بالقاىرة، ع 

دركب التأكيؿ؛ بحث في مسالؾ التأكيؿ في الثقافة العربية )مشترؾ( )بغداد: دار  (25
 (.2014نيبكر، 

الغايات )عٌماف: دار تحميؿ الخطاب كتجاكز المعنى: نحك بناء نظرٌية المسالؾ ك  (26
 (.2016كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، 

.. دراسة لسانية مقارنة، .نظرية االستعماؿ المغكم عند ابف تيمية كفتجنشتايف (27
 (.2016، مايك 17)السعكدية: مجمة جامعة أمالقرل لعمـك المغات كآدابيا، ع 

28) Mohamed Mohamed Yunis Ali, Medieval Islamic 

Pragmatics: Sunni Legal Theorists’ Models of Textual 
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Communication (London:, Curzon Press-Routledge, 2000), 

(267PP). 

29) Sane M. Yagi, Mohamed Yunis Ali, Arabic Conjunction 

WA: A Conflict in Pragmatic Principles, Poznań Studies in 

Contemporary Linguistics, Volume 44, Number 4 / December 

2008. 

 :خامًسا: مراجعات وأصداء ألعمال الباحث
 ترجمة بعض كتبي إلى لغات أخرل: - أ

 ترجمة "مدخؿ إلى المسانيات" إلى المغة الكردٌية.
 ترجمة "مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب" إلى المغة الكردٌية.

 ترجمة "المعنى كظالؿ المعنى" إلى المغة الفارسٌية.
 

 :كأصداء ليذا الكتابمراجعات   - ب
Mohamed Mohamed Yunis Ali, Medieval Islamic Pragmatics: 

Sunni Legal Theorists’ Models of Textual Communication 

(London:, Curzon Press-Routledge, 2000), (284PP). 
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اىتماما في أكساط الميتميف بعمـ األصكؿ، كالمسانيات، كفمسفة المغات، كقد أثار الكتاب 

 تجٌسد ىذا االىتماـ في األشكاؿ اآلتية:
 عدد مراجعات الكتاب، كما جاء في ىذه المراجعات (1

 كمف ىذه المراجعات:
1- Anever M. Emon M University of California at Los Angeles 

MESA Bulletin 37/1 (2003), pp. 141-143. 

2- Michael G. Carter 

Oslo University 

Department of East European and Oriental Studies 

Islamic Law and Society 9, 2 (2002) pp.275-280. 

3- Farhan Siddiqui 

http://groups.google.ae/groups?q=%22medieval+Islamic+Pragm

atics%22&hl=ar&lr=&ie=UTF-

8&inlang=ar&selm=8idehn%24orh%241%40nnrp1.deja.com&rn

um=1 

4- Nicolas Rosei Nebo Trans Revista de Traductologia2001 

pp.277-  - Numero 5. 

http://comandes.uji.es/Revistes/Sumari.asp?Many=2001&INO=4

282&Volum=&Numero=5&Mes=&Valor=1254&CA=Acces 
 IE Medتدريسو في بعض الجامعات الغربية كما في  (2

 )يراجع المكقع اآلتي:
http://www.iemed.org/activitats/2001/ccislambibliografia.htm 
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  :ككما في
http://www.filosofia.uma.es/tradInter/cuarto/espAraEsp.html 

 :كفي
Faculty of Philosophy and Letters University campus of Teatinos 

s/n 29071 Malaga (Spain) 

 يراجع المكقع اآلتي:
http://www.filosofia.uma.es/tradInter/opCCuarto.html 

 سعة انتشاره في مكتبات الجامعات العالمية، كمكاقع بائعي الكتب عبر اإلنترنت (3
 )يراجع المكقع اآلتي:

http://www.google.ae/search?q=%22medieval+Islamic+Pragmatics

%22&ie=windows-

1256&hl=ar&btnG=%C8%CD%CB+Google&lr= 

 ده مرجعا مف لدف بعض أشير الكتاب: يراجعاإلشادة بو، كاعتما (4
http://www.iis.ac.uk/research/academic_publications/unthought/bibli

ography.htm 

االستشياد بو في عدد مف المعاجـ كالمكسكعات العالمية )مثؿ معجـ كبستر، كمكسكعة  (5
البحث في العالـ، كمكسكعة يكنيبيديا، كمكسكعة كيكيبيديا اإلنجميزية، ككيكيبيديا األلمانية 

 غيرىا(.ك )في عدد مف المداخؿ(، كككيستبيديا، كبيديافيك، كسايكمكبيديا، 
http://www.websters-online-

dictionary.com/definition/english/Su/Sunni.html 

http://encyclopedia.worldsearch.com/sunni_muslims.htm 

http://www.unipedia.info/Sunni_Islam.html#External_links 
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 :مقتبسات مما جاء في المراجعات
اسات الشرؽ األكسط جاء في تقرير د.أدرياف قالي رئيس تحرير المجمة البريطانية لدر 

 )كىك القارئ الذم كمفتو دار النشر الكيرزكف برس بمراجعة الكتاب( ما نص ترجمتو:
"يتضمف الكتاب دراسة مفصمة جدا عف مكضكع ييعٌد غاية في األىمية كالتشعب. برنارد 
فيس ىك كاحد مف العمماء الركاد الذيف يعدكف حجة في ىذا المكضكع عمى مستكل 

استطاع المؤلؼ أف يضيؼ عددا كبيرا جدا مف األفكار كالتبٌصرات في العالـ، كقد 
مكضكعات لـ يعالجيا فيس نفسو بيذا العمؽ. إف أىمية التخاطب النصٌي كالداللة في 
العصكر اإلسالمية الكسطى بدأت اآلف فقط تتجمى لمعياف، كقد تمكف المؤلؼ، بإيضاحو 

األصكؿ، مف كشؼ أىمية الدكر الذم قاـ  األصكؿ كاألطر النظرية التي عمؿ فييا عمماء
بو األصكليكف في ىذا المجاؿ. إف األسس النظرية المتينة التي كضعيا المؤلؼ في ىذا 
الكتاب ستثير اىتماـ العمماء المعاصريف في جميع أنحاء العالـ السيما في أكربا. كما أٌف 

ت البراغماتية الحديثة نجاح المؤلؼ في ىذه المقارنة بيف نظريات األصكلييف كالنظريا
 أعطى لعممو بعدان آخر مف اإلثارة".

Dr Adrian Gully 

The Editor of the British Society for Middle Eastern Studies Journal 

Department of Arabic and Islamic Studies 

University of Exeter 
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راجعة لو لمكتاب نشرتيا مجمة أما د. أنفر ـ إيمكف )مف جامعة كاليفكرنيا( فيقكؿ في م
 الجمعية األمريكية لدراسات الشرؽ األكسط ما نص ترجمتو:

"إف ما لـ ينجز بقدر كاؼ حتى اآلف ىك دراسة النظرية المسانية كالعالمية المفسرة لصكغ 
في ىذا الجانب مف –عمميات التأكيؿ عند قدامى األصكليييف.  كقد استطاع يكنس عمي 

أف يقدـ إسياما جادا.  فيي دراسة متينة كمتخصصة لمناقشات  –التأكيؿ اإلسالمي 
ميمة في النظرية المسانية كالعالمية في الفكر الفقيي اإلسالمي.  كتبدك أىمية عممو في 

ككنو يقترح  -2ككنو يسد ثغرة في كتابات عمماء أصكؿ الفقو اإلسالمي، ك -1أمريف: 
نظريات متنافسة في تفسير المعنى، أف جزءا أساسيا مف النظرية األصكلية تتضمف 

 (…كتحديده، كتأكيمو. )
يعد الكتاب مقدمة متينة، كسيككف مثيرا لممتخصصيف، ككذلؾ لطمبة كؿ مف الشريعة 

 اإلسالمية، كعمـ التأكيؿ اإلسالمي، كالنظرية المسانية، كالعالمية."
Anever M. Emon M University of California at Los Angeles 

MESA Bulletin 37/1 (2003), pp. 141-143. 

كفي مراجعة ثانية لػ ـ كارتر )مف جامعة أكسمك( نشرتيا مجمة القانكف كالمجتمع 
 اإلسالمي نقرأ ما نصو:

قو اإلسالمي عمى المستكل يعد الكتاب إضافة جديدة إلى أدب نظرية الف
البراغماتية الغربية عمى .  كما فعمو عمي بنجاح، كبتفصيؿ ىك تطبيؽ المسانيات األصكلي

عمـ أصكؿ الفقو اإلسالمي حتى القرف الثامف اليجرم؛ لكي يكضح دكف إطناب كيؼ 
اكتشؼ األصكليكف الحاجة إلى تسكيغ منيجي لطرائقيـ في استنباط األحكاـ األصكلية 



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

533 

 

مف النص.  كبناء عمى ذلؾ سيككف مفيدا أيضا لطمبة الديف المقارف، كالقانكف المقارف. 
(…) 

لقد خصص عمي فصال آخر مف الكتاب آلراء ابف تيمية في التخاطب، كدرس 
نظريات الداللة المختمفة.  كينبغي أف يقاؿ:  -كىك أصعب الفصكؿ –في الفصؿ األخير 

إنو ال المكضكع كال التحميؿ يتسـ بالسيكلة، كمما يحسب لعمي أنو حافظ عمى كبح جماح 
تعقيدات، كتشعبات المشكمة، األمر الذم جعمو يحقؽ نكعا مف التعمؽ الفكرم انطالقا مف 

صكؿ المعنى كصكال إلى المباحث الختامية األسئمة المبدئية األساسية حكؿ كيفية ح
( كما يمفت االنتباه في معالجة عمي ذلؾ …المتعمقة بكيفية إبالغ المعنى كفيمو. )

االطراد الرائع كالمثير لإلعجاب في أفكار ابف تيمية.  إننا نعمـ أف ابف تيمية يحظى بقميؿ 
كع مف التفكير يستدعي إقحاـ مف االحتراـ في األمكر المتعمقة بالتفكير المنطقي أك بأم ن

التأمؿ البشرم بيف الحقائؽ الظاىرة، كمعانييا الكاضحة. كبناء عمى ذلؾ كاف مف المثير 
 (.…جدا أف نكتشؼ أف نظريتو في الداللة تنسجـ تماما مع مكقفو مف المنطؽ. )

إف ما سبؽ ما ىك إال نزر مختار مف تمؾ المسائؿ التي يناقشيا ىذا الكتاب الجذاب 
fascinating.)..( . 

كعمى أية حاؿ فإف ىذا الكتاب ما ىك إال انطالقة، كىي حقا انطالقة كاعدة جدا؛ إذ أف 
فكرة استخداـ براغماتية قرايس لشرح مناىج عمماء أصكؿ الفقو اإلسالمي مثمرة جدا، كقد 
نجح عمي بمستكل يثير اإلعجاب في البرىنة عمى عمؽ تفكير األصكلييف كتماسؾ 

 ككيؼ أنيـ قريبكف مف مفاىيـ البراغماتية الحديثة. منطقيـ،
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Michael G. Carter 

Oslo University 

Department of East European and Oriental Studies 

Islamic Law and Society 9, 2 (2002) pp.275-280. 

 وفي مراجعة عمى اإلنترنت يقول فرحان صديقي:
مكضكع متخصص جدا في أصكؿ الفقو لقد تعامؿ محمد محمد يكنس عمي مع 

(. إف نقطة القكة في الكتاب ىي أنو يرمي إلى إعادة المناظرة الفكرية التي …) اإلسالمي
( إف مؤلؼ الكتاب محمد محمد …نسييا المسممكف مع أنيا تسيـ في إثراء مجتمعيـ. )

ا كيؼ يكنس عمي يدعك المسمميف إلى أف يدرسكا اإلسالـ عمى مستكل فكرم عاؿ؛ كيرك 
في الغرب تعكد إلى التاريخ لتصغي إلى  semioticsأف الدراسات العالمية الحديثة 

 عصر مف عصكر اإلسالـ كاف السمك فيو لمفكر كليس لمعاطفة.
Farhan Siddiqui 

http://groups.google.ae/groups?q=%22medieval+Islamic+Pragmati

cs%22&hl=ar&lr=&ie=UTF-

8&inlang=ar&selm=8idehn%24orh%241%40nnrp1.deja.com&rnu

m=1 

)في مجمة الترجمة  Nicolas Rosei Nebotكأشارنيككالس ركسي نيبكت 
الصادرة بالمغة اإلسبانية في بداية مراجعتو( إلى إجراءيف ينبغي لمباحثيف الغربييف أف 

 صادر اإلسالمية دكف تحريؼ، كىما:يقكمكا بيما لتسييؿ دراسة الم
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تنقية كؿ ما يتصؿ باإلسالـ مف شكائب غريبة مكجكدة في أغمبية بحكث  .1
 .المستشرقيف

المية بنفس الجدية كالكسائؿ العممية القياـ بالبحكث المتعمقة بالمكضكعات اإلس .2
 .المستخدمة في األمكر المتعمقة بحضارتنا الغربية

ثـ قاؿ: "كبمجرد أف نقـك بيذيف اإلجراءيف فقد أعربنا عف استعدادنا لمقياـ بالعمؿ 
يفي بيذيف  Medieval Islamic Pragmaticsالمكضكعي المطمكب، ككتاب 

( " فقد تمكف مف ىدـ …اإلجراءيف بكضكح، كميارة، كحـز عمى نحك يستحؽ اإلعجاب" )
كؿ األفكار كاالصطالحات المكجكد ة في االستشراؽ المكتكب بالمغة اإلنجميزية كالمغات 

 األكركبية األخرل.
مف  "كلكي يصؿ إلى ىدفو ىذا، كىك إعادة بناء المجاؿ الفكرم في التخاطب اإلسالمي

جديد، ال يتكانى المؤلؼ محمد يكنس في االستعانة بالتصميمات، كاألشكاؿ التكضيحية، 
السمة األكاديمية المتأصمة في عناصر التخاطب بيف  -فضال عف النص–التي تكشؼ 

(، كالذم يجذب انتباه يكنس عمي ىك مكضكع المفاىيـ في البحكث …عمماء اإلسالـ )
عمى أف  -في ىذه الدراسات النمكذجية–كعد كبرىف  المتصمة بعمميات التخاطب، كقد

ىذه المفاىيـ يمكف أف تسيـ في صكغ مفاىيـ جديدة، كفي تطكير ىذا الفرع مف 
 المسانيات الحديثة"

Trans 

Revista de Traductologia 

2001, Numero 5,pp.277-  - 280. 
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 :سادًسا: الكتب المعدة لمنشر
 .معجـ المترادفات .1
 .المكٌلد لممعاني المعجـ التفاعمي .2

 :سابًعا: تأليف المناهج
 .منيج مساؽ عمـ الداللة بقسـ المغة العربية كآدابيا بجامعة الشارقة .1
 .منيج مساؽ عمـ المغة بقسـ المغة العربية كآدابيا بجامعة الشارقة .2
كآدابيا بجامعة الشارقة  منيج مساؽ فف الكتابة كالتعبير بقسـ المغة العربية .3

 .)مشترؾ(
( بقسـ المغة العربية كآدابيا بجامعة 2ميارات االتصاؿ بالمغة العربية )منيج  .4

 الشارقة )مشترؾ(.
)مشترؾ:  1كتاب المغة العربية المقرر لمصؼ العاشر مف التعميـ الثانكم، ج .5

 (.2015رئيس لجنة التأليؼ( )دبي: إدارة المناىج، 
)مشترؾ:  2م، جكتاب المغة العربية المقرر لمصؼ العاشر مف التعميـ الثانك  .6

 (.2015رئيس لجنة التأليؼ( )دبي: إدارة المناىج، 
، 1دليؿ معمـ كتاب المغة العربية المقرر لمصؼ العاشر مف التعميـ الثانكم، ج .7

 (.2015)مشترؾ: رئيس لجنة التأليؼ( )دبي: إدارة المناىج،  2كج
: رئيس ممحؽ مقررات المغة العربية لمصؼ العاشر مف التعميـ الثانكم، )مشترؾ .8

 (.2014-2013)دبي: إدارة المناىج،  لجنة التأليؼ( 
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ممحؽ مقررات المغة العربية لمصؼ الحادم عشر مف التعميـ الثانكم، )مشترؾ:  .9
 (.2014-2013)دبي: إدارة المناىج،  رئيس لجنة التأليؼ( 

ممحؽ مقررات المغة العربية لمصؼ الثاني عشر مف التعميـ الثانكم، )مشترؾ:  .10
 (.2014-2013)دبي: إدارة المناىج،  رئيس لجنة التأليؼ( 

دليؿ المعمـ إلى ممحؽ مقررات المغة العربية في صفكؼ المرحمة الثانكية  .11
 (.2014-2013)دبي: إدارة المناىج،  )مشترؾ: رئيس لجنة التأليؼ( 

 :ا: المشاريع البحثية الممولةثامنً 
منيج الكتابة كبناء النص لطمبة السنة الرابعة كالماجستير بقسـ دراسات الشرؽ  .1

 ـ.1997نبرا( مف يناير إلى أكتكبراألكسط  )تمكيؿ جامعة إد
مشركع إعداد امتحاف الكفاية في المغة العربية )مشترؾ مع أ.د محمد عصفكر،  .2

 .جامعة الشارقة()تمكيؿ  2002كد. سيف ياغي( 
 :تاسًعا: المؤتمرات العممية

  األصكؿ األنطكلكجية كاإلبستمكلكجية المكجية التجاىات المدارس المسانية في القرف
العشريف، مؤتمر "مناىج الدراسات المغكية كاألدبية:  جدؿ التراث كالحداثة" المنعقد 

 ـ(.18/5/2001-16بكمية اآلداب بالجامعة األردنية في المدة )
  ندكة جمعية حماية المغة العربية عف العربية كالمعاصرة )تعقيب عمى مكضكع "المغة

 ـ.22/10/2001العربية كالتجارة اإللكتركنية"( 
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  أزمة المغة كمشكمة التخمؼ في بنية العقؿ العربي، مؤتمر المغة العربية أماـ تحديات
 .4/2002/ -8العكلمة، بيركت، 

  تمر المغة العربية أماـ تحديات العكلمة، بيركت، عناصر التخاطب عند القرافي، مؤ
15-16/4/2003. 

  ا(، لمؤتمر المغة الباطنية الجديدة كقراءة النص: مقاربة براغماتية )عمي حرب نمكذجن
 (.21/4/2005-19العربية في عالـ متغير )جامعة الشارقة 

 تحاد أنمكذج جمع المادة، مؤتمر ا:  المعجـ التاريخي: إسياـ في منيج البحث
 (.19/12/2006-17المجامع العربية )جامعة الشارقة 

 الكحدات المسانية كالتحميؿ المساني، مؤتمر مفيكـ الكممة كتحميؿ بنيتيا في العربية ،
 (.31/10/2007-30، صفافس تكنس)كمية اآلداب، 

  معايير التفريؽ بيف الداللة القطعية كالظنية كالقطعية عند األصكلييف المتكٌمميف
 .(2008، جامعة الشارقة، )مؤتمر العمـك اإلسالمية بكمية اآلداب كالعمكـ، انييفكالمس

  نظرية االستعماؿ عند ابف تيمية كفتجنشتايف: دراسة مقارنة )ندكة قراءة فتجنشتايف
 (.20012مايك  11-10عربيان، بجامعة برليف الحرة 

 Reclassification of Linguistic Meaning: an integrated approach at 

the University of Freiburg 2/6/2017 (INTENTION AND 

SIGNIFICATION: Philosophy of Language Across Islamic 

Disciplines, 800-1200, Albert Ludwig University Freiburg, 1-3 

June 2017). 
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 :عاشرًا: من المحاضرات العامة
  العربية بالشارقة بعنكاف "مناىج عمماء إلقاء محاضرة بجمعية حماية المغة

 ـ. 9/5/2000 األصكؿ في فيـ النص"، كذلؾ بقاعة بيت الشعر
  التفكير اإلبداعي كالتشجير المفيكمي )محاضرة لمفتشي منطقة العيف التعميمية

 ـ1999كمدرسي مدرسة العيف النمكذجية( ربيع/
 إلقاء محاضرة عف أنكاع المعنى عند قرايس جامعة الشارقة 
 إلقاء محاضرة عف النحك كالمعنى جامعة الشارقة 
 إلقاء محاضرة عف محاكلة لصكغ قكاعد تأكيؿ العدد جامعة الشارقة 
 خمؼ في بنية العقؿ العربي المعاصر بقسـ عمـ تإلقاء محاضرة عف مظاىر ال

 االجتماع بجامعة الشارقة.
 Reclassification of Linguistic Meaning: an integrated approach at 

the University of Freiburg 2/6/2017 

 :حادي عشر: المشاركات اإلعالمية
  المشاركة في برنامج إشارات عف "المنافسة بيف العربية كالمغات األخرل" )تمفزيكف

 ـ.28/10/2001اإلمارات( 
  المشاركة في برنامج ضيؼ مف لندف )مكضكع الحديث عف تراث العربية كفيـ

 .1997( أكتكبر MBCيكف النص(. )تمفز 
  المشاركة في برنامج الممتقى )مكضكع الحديث التعريؼ بدراسة الماجستير في قسـ

 .23/5/2004المغة العربية بجامعة الشارقة(. )تمفزيكف الشارقة( 
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  المشاركة في برنامج الممتقى )مكضكع الحديث المغة العربية في خطر(. )تمفزيكف
 .3/7/2004الشارقة( 

  عضك،  55000مكقع "منتديات تخاطب" عمى اإلنترنت الذم حظي بنحك تأسيس
 صفحة. 11000000مشاركة، كبمغت مشاىداتو أكثر مف  31000قدمكا أكثر مف 

 .اإلشراؼ عمى مكاقع أخرل أعداد الزكار فييا متفاكتة 
 :ثاني عشر: العضويات

 ة المصرية عضك استشارم في مجمة فصكؿ: مجمة النقد األدبي، الصادرة عف الييئ
 العامة لمكتاب.

 .عضك استشارم بمجمة بياف لمدراسات المغكية 
 .عضك استشارم بمجمة فقو المساف 
  عضك استشارم بمجمة العمدة )تعنى بقضايا المسانيات كتحميؿ الخطاب( كمية المغات

 كاآلداب بجامعة المسيمة.
 .)عضك استشارم بمجمة العربية )جمعية حماية المغة العربية 
  ىيئة تحرير سابؽ بمجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية )جامعة الشارقة(.عضك 
 .عضك سابؽ بالجمعية البريطانية لمدراسات اإلسالمية كدراسات الشرؽ األكسط 
 .عضك في جمعية حماية المغة العربية بالشارقة 
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 ثالث عشر: الجكائز العممية الحائز عمييا
 ( جائزة ليغ دكقالسLeigh Douglasألف ) ضؿ دكتكراه في الجامعات البريطانية مف

MESA 
  2006-2005جائزة األداء المتميز ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة الشارقة 
  2004جائزة التميز في البحث العممي مف كمية اآلداب كالعمكـ بجامعة الشارقة-

2005 
  مف كمية اآلداب كالعمـك  2011/2012جائزة التميز في البحث العممي لسنة(

 بجامعة الشارقة(
 :رابع عشر: المغات والمهارات

 إجادة العربية كاإلنجميزية كتابة كقراءة كمحادثة 
  ،إتقاف برامج الحاسكب التي يحتاج إلييا الباحث )مايكركسكفت أكفيس بفركعو

 كالبالؾ بكرد كغيرىما( 
 :خامس عشر: اإلشراف عمى رسائل الماجستير

 ير، كقد أشرفت عمى بعض الرسائؿ منيا:أدرس مساؽ المسانيات لطمبة الماجست 
 .ماجد العمكم، استراتيجيات الحمؿ عمى غير الظاىر عند المحدثيف 
  آيات فرج هللا، الركابط في نصكص كتاب البياف كالتبييف لمجاحظ كأثرىا في تماسؾ

 النص: دراسة في لسانيات النص.
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 كريـ: دراسة داللية"  صالح  عبد الرحمف محمد الحمادم، "ألفاظ النار في القرآف ال
21 /12 /2011. 

  ىدل أكغيدني "اإلستراتيجيات الداللية في الخطاب السردم لركاية السيؼ كالزىرة
 لعمي أبك الريش.

 ."آمنة مصبح القايدم "المتجاكرات في تذييالت القرآف الكريـ: مقاربة داللية 
 ."أحمد الحمصي "االفتراض في الشعارات اإلعالنية 
  " لغة المطكيات اإلشيارية بغرفة التجارة كالصناعة في إمارة عجماف: رشا الشمرم

 دراسة لسانية نظرية تطبيقية".
  " رضكاف هللا أككريدم عثماف، "التماسؾ النصي في رسالة " التربيع كالتدكير

 لمجاحظ، دراسة كصفية تحميمية".
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 مناقشة الرسائؿ:
  ،في أصكؿ الفقو دراسة سيميائية العمكـ كالخصكص “سعكد بف عبدهللا الزدجالي

،رسالة دكتكراه نكقشت بقسـ المغة العربية بجامعة السمطاف قابكس بمسقط، ”تداكلية
27/10/2015. 

  ،"ىند أحمد السعدم، "الجممة الطمبية في األحاديث القدسية: دراسة بالغية تحميمية
 بجامعة الشارقة. 20/11/2007

  فيـ آيات أسماء هللا كصفاتو عند ابف محمد عمر حساني، "استعماؿ المجاز في
قاعة ابف  11س  2011/ 19/5عاشكر مف خالؿ تفسيره التحرير كالتنكير" الخميس 

 .حنبؿ، بجامعة الشارقة
  إيماف إبراىيـ محمد عبد هللا الحمادم، "الركابط النصية في كتاب اإلمتاع كالمؤانسة

 ـ.2012/ 5/ 13عربية، ألبي حياف التكحيدم"  بكمية الدراسات اإلسالمية كال
  شيخة بنت حميد الشامسي في مكضكع "القراءات القرآنية في كتاب العيف لمخميؿ بف

ىػ(: دراسة لغكية صكتية صرفية نحكية داللية" بكمية 175أحمد الفراىيدم )ت 
 ـ.2012/ 6/ 7الدراسات اإلسالمية كالعربية، 

  جامعة دكلة اإلمارات العربية شذل سعيد عالم، "األخطاء المغكية الشائعة عند طمبة
 2014/ 9/1المتحدة في الميارات األساسية في مساؽ فف الكتابة كالتعبير"  الخميس 

 .قاعة الفارابي بجامعة الشارقة 11س 
  ىند حمد راشد مبارؾ، "تنمية ميارات القراءة كالكتابة لمتالميذ ذكم االحتياجات الخاصة
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  داـ شيخ تكرم، "المنحى المساني عند الشيرازم مف خالؿ كتابو "التبصرة في أصكؿ
 الفقو".

ىند حنيؼ، "مفاىيـ الكحدات الداللية األساسية في التحميؿ المساني: المصٌرؼ، 
 كالكممة، كالجممة، كالنص".

 

قاعة الفارابي بجامعة  11س  2014/ 27/2في ضكء عمـ المغة النفسي"  الخميس 
 ..الشارقة

  :ىاجر عيادة أيكب الكبيسي، " المفردات غير القرشية، الكاردة في األحاديث النبكية
ـ الساعػػػػة الحادية عشرة في قاعة الفارابي 10/4/2014دراسة معجمية"، الخميس 

 .بجامعة الشارقة W3بمبنى 
  الحديث النبكم الشريؼ: دراسة في ضكء سيميائيات مريـ الغيثي، " المغة الصامتة في

 ـ.2014/ 10/ 26الحركة" بكمية الدراسات اإلسالمية كالعربية، 
  مناؿ محمد المرزكقي، "التعٌدد المساني في المجتمع اإلماراتي: دراسة اجتماعية: دراسة

 اجتماعية تربكية"، بكمية الدراسات اإلسالمية كالعربية.
 فسير البياني لمقرآف الكريـ في القرف العشريف: نماذج مؤصمة" خديجة المسعدم، "الت

 .بجامعة الشارقة W3ـ في قاعة الفارابي بمبنى 8/1/2015
  :أميرة الغساني، "األفعاؿ اإلنجازية في الخطاب اإلعالمي المقركء: دراسة لسانية

 ـ.28/5/2015الصحؼ اإلماراتية نمكذجا"، بكمية الدراسات اإلسالمية كالعربية، 
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 األستاذ الدكتور محمد خميفة األسود )ب( 
Email: zuzaam& yahoo.com 

0928039973النقاؿ  الياتؼ  

 طرابمس /  ليبيا  4155ص.ب 
 
 :معمومات شخصية -2
  .الجنسية ليبي -أ 
 .كأفراد أسرتو ستة  ،متزكج -ب
 .ـ1947قرية أكالد محمكد/ الجبؿ الغربي/ ليبيا  :مكاف الميالد كتاريخو -ب
 .كمية اآلداب / قسـ المغة العربية /جامعة  طرابمس :عنكاف العمؿ الحالي -ج
 :المؤهالت -1
الجامعة اإلسالمية ليبيا  – كمية المغة العربية –ليسانس في  المغة العربية كآدابيا  -

1972 . 
أمريكا  –جامعة ميشقف  ،دكتكراه في المسانيات مف قسـ دراسات الشرؽ األدنى -

1983. 
 .1976أمريكا  –ت مف نفس الجامعة  ماجستير في  المسانيا -
المقارنة بيف المغة العربية كاإلنجميزية في الفعؿ مف حيث مكضكع رسالة الدكتكراه  " -

 . كالحدث، كالمبنى" ،الزمف
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 :الخبرات -3
 .1996إلى  1992رئيس لجنة التعريب بجامعة الزاكية مف  -
خبير بكمية الدعكة اإلسالمية ضمف برنامج تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا في  -

 .ـ2000 -1996دكؿ الساحؿ كالصحراء 
مشرؼ كمؤطر لممناىج المغكية المستعممة في المعمؿ المغكم  بكمية الدعكة اإلسالمية  -

  .2008إلى سنة  2004مف سنة 
، ثـ في جامعة طرابمس ثـ  1984 -1983أستاذ جامعي في جامعة  بنغازم سنة  -

  .ـ 1984كمية الدعكة اإلسالمية بطرابمس ثـ في جامعة الزاكية  منذ سنة 
  .ـ2004 -2000المسانيات العربية في الجامعة اإلسالمية بسام بالنيجر أستاذ  -
 .2008-2007رئيس قسـ المغة العربية في أكاديمية الدراسات العميا  -
اآلف عضك ىيئة تدريس في قسـ المغة العربية بكمية اآلداب بجامعة طرابمس بدرجة  -

  .أستاذ
التاريخية،  طرابمس / ليبيا منذ  منسؽ لجنة سكاف ليبيا بمركز المحفكظات كالدراسات -

  .2006سنة 
  .2008 – 2007عضك لجنة الطباعة كالنشر باألكاديمية الميبية مف سنة  -
عضك الييئة االستشارية لمجمة " المساف المبيف " مجمة عممية تصدر عف قسـ المغة  -

  .جامعة طرابمس ،العربية بكمية اآلداب
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 :األعمال العممية -4
  الكتب المطبوعة:

 ـ.1997كتاب التمييد في عمـ المغة الطبعة الثالثة / جامعة الزاكية   -
جمعية الدعكة  ،ستة أجزاء باالشتراؾ مع آخريف،كتاب المغة العربية لغير الناطقيف بيا -

 .ـ 1998، 2ط ،اإلسالمية
 .جامعة الزاكية 1ـ ط  1999كتاب المسائؿ النحكية لممرحمة الجامعية  -
 .ـ 2002 ،أمانة التعميـ العاـ ،بيانيكتاب التفسير المغكم ال -
 ،مركز المحفكظات كالدراسات التاريخية ،كتاب الصكت المغكم دراسة كتطبيؽ -

  .2010طرابمس 
أكثر مف خمسيف بحثا كمقاال منشكرا قدـ في مؤتمرات داخؿ ليبيا كخارجيا  في  -

  :مجاالت
كفي تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا كفي  ،البحث المساني في المغة العربية

  ..كفي المغات القديمة المستعممة في ليبيا ،الدراسات المغكية التراثية
 :الكتب التي تحت الطبع -5
  .الداللة المغكية - أ

  .المعجـ المختصر أللفاظ القرآف الكريـ - ب
  .تأليؼ سبتينك مسكاتي ،" مقدمة لنحك المغات الساميةترجمة كتاب "  -ج
  .معجـ الفعؿ كأنكاع حركؼ الجر المتعمقة بو -د
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  .المقارنة بيف اإلنجميزية كالعربية في الفعؿ ؛ مف حيث الزمف كالحدث كالبنية -ق
 المغات القديمة التي مازالت مستخدمة في الكطف العربي كالعالقات التي تربط  -ك

  .بينيا    
  .ؼ العربيالكتابة الصكتية بالحر  -ز
 :النشاط العممي خارج ليبيا -6
كدكرات لمدرسي المغة العربية  في  ،المؤتمرات كالندكات في البالد العربية كفي العالـ -

 أفريقيا ؛ في النيجر كمالي كبكركينافاسك. 
 اإلشراؼ عمى ما ال يقؿ عف عشريف رسالة ماجستير في المغة كالنحك  -

  .دكتكراه في المغة العربيةكما أشرفت عمى عدد مف رسائؿ  
 :المشاريع البحثية التي تحت اإلنجاز -7
 .حفظ كدراسة المغات القديمة التي ما زالت مستعممة في ليبيا  -
  .إنشاء حركؼ دكلية بالرسـ العربي ؛ لتمكيف المغة العربية مف دراسة المغات األخرل -
  .تعميـ كتدريب معممي المغة العربية لغير الناطقيف بيا -
 .ستخداـ الحاسكب في تطكير طرؽ تعميـ المغة العربية ا -
 البحث في المغات القديمة المستعممة في شماؿ أفريقيا كصمتيا بالعربية الجنكبية. -
  ." المسار المغكم " :تصكر منيج حديث لدراسة المغة تحت عنكاف -
 :الجوائز والشهادات التقديرية -8
 .2006الجامعي)ليبيا( سنة جائزة نقابة أعضاء التدريس  -
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 .2004شيادة تقديرية مف الجامعة اإلسالمية بالنيجر   -
شيادة تقديرية مف برنامج تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا لدكؿ الساحؿ   -

 .ـ2003كالصحراء 
 . 2012شيادة تقدير مف قسـ المغة العربية بكمية اآلداب جامعة طرابمس  -
  .2013زارة اإلعالـ بمناسبة اليـك العالمي لمغة العربية شيادة تقدير مف ك  -
 :المشاركة في الهيئات العممية -9
  .عضك في المجمس العالمي لمغة العربية /بيركت -
  ./ آنربر / ميشقف.عضك في الجمعية األمريكية لمدراسات الشرقية -
 .دبي / اإلمارات العربية .عضك المجمس الدكلي لمغة العربية -
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 الدكتوة: بثينة محمد حجازي العنقودي )ج(
bothaina036@gmail.com 

 قسـ المغة العربية -كمية اآلداب -جامعة طرابمس
 :أّوأل: معمومات شخصية

 ـ.25/11/1973:تأريخ الميالد -
 محاضر في كمية اآلداب جامعة طرابمس.  :المينة -

  :المؤهالت العممية :ثانيا
 ـ.2018\كمية المغات \جامعة طرابمس \دبمـك الدكتكراه في الدراسات المغكية  -
 ـ.2008اإلجازة العالية الماجستير في عمـك المغة / جامعة طرابمس / -
 ـ.2000الدبمـك العالي في عمـك المغة /جامعة طرابمس/ -
 ـ.1995في المغة العربية /كمية المغات /جامعة طرابمس/الميسانس  -

 ثالثا: التدريس 
 ـ.2008،حتى سنة 1996عممت معممة لممرحمة الثانكية منذ سنة  -
في في برنامج التعميـ عف بعد في جامعة طرابمس  2ك 1دٌرست مقرر المغة العربية  -

 ـ.2012حتى 2009عدة كميات )االقتصاد، القانكف، اآلداب( منذ سنة 
عممت أستاذة لمغة العربية في الدكرة التدريبية لتأىيؿ معممات التعميـ األساسي في  -

 ـ(.2009/2010الفترة ما بيف )
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كحتى  2009محاضر في كمية اآلداب قسـ المغة العربية كأقساـ الكمية منذ سنة  -
 الكقت الحاضر.

 رابعا: الدورات التأهيمية التدريبية المتحصمة عميها:
لنفسي كاالجتماعي لمتضررم الحرب مف مركز التعميـ المستمر بجامعة الدعـ ا -

 اإلمارات العربية المتحدة.
التخطيط االستراتيجي الشخصي مف األكاديمية الدكلية لمتدريب الشخصي كالتطكير  -

 القيادم.
 كيؼ تدير كقتؾ بنجاح مف شركة أعماؿ لمتدريب كالتطكير.  -
 شركة أعماؿ لمتدريب كالتطكير. ميارات التقديـ كالعرض كاإللقاء مف -
 العادات العشر لمشخصية الناجحة  مف شركة أعماؿ. -
 تحديد األكلكيات كصناعة األىداؼ.  -
 .c.vالتميز في إعداد ككتابة السيرة الذاتية  -
 .تنمية ميارات التفكير االبداعي -
 خدمة العمالء كفف التعامؿ مع الجميكر.  -
 ا.ميارات التميز لقيادات االدارة العمي -
 ضغكط العمؿ ككيفية التعامؿ معيا. -
 ميارات االتصاؿ الفعاؿ. -
 العمؿ الجماعي كبناء فرؽ العمؿ.  -
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 بناء اليياكؿ التنظيمية.  -
 .التميز في كتابة التقارير كالمراسالت اإلدارية -
 فف التفاكض. -
 فف التحفيز.  -
 فف إدارة االجتماعات. -
 تنمية ميارات القيادة. -
 االتجاىات المعاصرة في إدارة المكارد البشرية.  -
 االتجاىات الحديثة في إدارة المؤسسات. -
 المدير الفعاؿ كتجنب األخطاء اإلدارية الشائعة. -
 .إدارة المكارد البشرية -
 حؿ المشاكؿ كاتخاذ القرارات. -

  :البحوث العممية :خامسا
لمككناتي لممعنى منشكر منظكمة الكقت في العربية بيف العسكرم كنظرية التحميؿ ا -

 ـ.2013في مجمة قسـ المغة العربية المساف المبيف عدد 
الكتابة الصكتية بالحرؼ العربي " الصحاح لمجكىرم أنمكذجا "  شاركت بو في ندكة  -

جامعة طرابمس  ،كمية اآلداب ،قسـ المغة العربية ،الكتابة الصكتية بالحرؼ العربي
 ـ.2017
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قراءة  ،الدكتكر: محمد محمد يكنس عمي ،المشرؽ كالمغربأعالـ المغة الميبيكف في  -
 ،المعنى كظالؿ المعنى )أنظمة الداللة في العربية ( الداللة المركزية كاليامشية :في كتابو

 ـ.2017مؤسسة الطاىر الزاكم  ،ندكة بمناسبة اليكـ العالمي لمغة العربية
صحراكم "قراءة مكازنة بيف التداكلية عند األصكلييف العرب بيف محمد يكنس كمسعكد  -

نظرية المعنى \منيجية كتابييما " شاركت بو في ندكة عممية بمجمع المغة العربية طرابمس 
قراءة في مؤلفات محمد يكنس  ،إلى سياقات التخاطب ..كمسالكو مف نظامية المغة

 ـ.2017
" الفيس  كاقع الكتابة العربية مف خالؿ صفحات التكاصؿ االجتماعي  الشبابية الميبية -

 ـ. 2017بكؾ"  مستخمص بحث مقدـ لجامعة البيضاء
 سادسا: الناشطات العممية والمقاالت: 

 ـ(.2001/2003عممت مراجعة لغكية في الصحؼ الميبية في المدة ما بيف )  -
 .تعاكنت مع الصحؼ الميبية كمحررة استطالعات كمتابعات كتحقيقات -
الصحؼ الميبية كصحيفة الدعكة نشرت مقاالت دينية كاجتماعية في العديد مف  -

 ـ. 2008حتى 2002االسالمية كغيرىا مف سنة 
أشرفت عمى إعداد صفحة لغكية أدبية اسبكعية في صحيفة يكمية مف سنة  -

 ـ.2003كحتى  2001
نشرت زاكية عممية لغكية ثابتة في صحيفة الدعكة اإلسالمية بعنكاف )كممات معاني  -

 ـ. 2008حتى 2006دالالت (مف سنة 
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زاكية بعنكاف) مف مكتبتي ( كىي عبارة عف قراءة في بعض الكتب العممية المغكية  لي -
 ـ.2015في صحيفة الدعكة االسالمية سنة 
 :سابعا: المهام المكمفة بها سابقا

 ـ.2010حتى 2009رئيسا لقسـ المغة العربية بكمية اآلداب مف سنة  -
 ـ.2012منسقا لمدراسة كاالمتحانات بقسـ المغة العربية سنة  -
 ـ.2010/2013منسقا لمكتب الجكدة بكمية اآلداب سنة  -
 ـ.2012/2013منسقا لمتعميـ عف بعد بكمية اآلداب  -
 ـ.2013-2012عضك لجنة تسيير نظاـ التعميـ عف بعد بجامعة طرابمس  -
عضك لجنة المراجعة المغكية لرسائؿ الماجستير كالدكتكراه بكمية اآلداب منذ سنة  -

 ـ. 2010
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 نوارة محمد عقيمة محمد :الدكتورة )د( 
 ليبيا –أستاذة بجامعة سبيا 

 المؤهالت العممّية:
 ـ.1990شيادة دبمـك معمميف  -
 ـ.2000شيادة الميسانس في المغة العربٌية كالدراسات اإلنسانٌية  -
شيادة الماجستير في األدب العربي ككانت الرسالة بعنكاف:) الشخصٌية الركائٌية في  -

 ـ. 2005العممي العربي( أدب الخياؿ 
ككاف عنكاف األطركحة:) الشخصية  -تكنس -شيادة دكتكراه مف جامعة سكسة -

 ـ. 2017القصصٌية لألنبياء بيف النص القرآني كنصكص قصص األنبياء(. 
دكتكراه تحت قيد المناقشة بعنكاف: )سيميائٌية الخطاب في الخطابة العربٌية الخطب  -

 ـ.2009معة دمشؽ النبكية أنمكذجا( مسجؿ في جا
 المشاركات العممّية: 

 المشاركة في عديد مف المؤتمرات العممٌية الكطنية كالدكلٌية.
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 .وردة إبراهيم عمر سميمان :األستاذة )هـ( 
 أوال: البيانات شخصية والمؤهالت

 طرابمس. –ـ 1974تأريخ الميالد كمحمو:  -
 طرابمس. :اإلقامة  -
 -المينة: عضك ىيئة تدريس، قسـ المغة العربية، كمية التربية قصر بف غشير  -

 جامعة طرابمس. 
ـ بتقدير 1997قسـ المغة العربية كمية اآلداب جامعة بني كليد عاـ  –ليسانس  -

 عاـ)جيد(.
كمية اآلداب جامعة  -بالطبع عمى نفقة الجامعة  -ماجستير في الدراسات المغكية   -

 ـ.2012طرابمس عاـ 
 :ثانيا: الدورات واألعمال العممية

حاسكب نظاـ تشغيؿ كيندكز كمعالج النصكص، استخداـ الشبكة العالمية "االنترنت"،  -
 ـ.2010مركز الضياء لمحاسب اآللي بتقدير)ممتاز(عاـ 

 ـ.                                                    2010لغة انجميزية مف مركز المغات جامعة طرابمس بتقدير)جيد( عاـ  -
مجمة دكرية محكمة  ،بحث بعنكاف )مسائؿ نحكية في سكرة الفجر( نشر بمجمة البيًٌنة -

د متخصصة تصدر عف قسـ المغة العربية بكمية المغات جامعة طرابمس، العد
                                                                                            .ـ2015-ىػ1437الثالث،
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 الدكتور: مصطفى صالح القموني )و( 
 عضك ىيئة التدريس بجامعة طرابمس.
mostafagamony@gmail.com . 

0919958630. 
 :أوال: التخصص والدرجة العممية

 المسانيات العربية. -
 الدرجة العممية: ماجستير في الدراسات المغكية،  -
دكتكراه في المسانيات مقدمة لمختبر إعداد المغة العربية بجامعة ابف  -

 طفيؿ/القنيطرة/المغرب.
 ثانيا: األنشطة البحثية

المشاركة في الندكة الدكلية الثالثة التي عيقدت في جامعة ابف طفيؿ خالؿ يكمي  -
 ـ ببحث بعنكاف: ضكابط اعتبار السياؽ في الداللة عند ابف القيـ.2015ام م 14-15

المشاركة في أشغاؿ اليكـ الدراسي الذم نظمو معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب  -
ببحث بعنكاف: السياؽ كدكره في تحديد المعنى عند ابف قيـ  2015يكليكز  3بالرباط يكـ 

 الجكزية.
التي أقيمت في جامعة عبد الممؾ السعدم بتطكاف ببحث  المشاركة في الندكة الدكلية -

 .14/11/2015بعنكاف: )ظاىرة الضعؼ المغكم في البحكث العممية( في 
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المشاركة في الندكة التي أيقيمت في جامعة الحسف الثاني بالدار البيضاء )بنمسيؾ(  -
 .20/4/2017ببحث بعنكاف: )داللة اإلشارة كأثرىا في تكليد المعاني مف النصكص( في 

المشاركة في الندكة الدكلية التي نظميا معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب بالرباط  -
/ 15/5ببحث بعنكاف: )داللة المنطكؽ غير الصريح كأثرىا في تكليد المعاني( في 

 ـ.2017
 الدكتور: إبراهيم عبدهللا سميمان الصغير -)ز(

ibra.alsaghayer7@gmail.com 

 0919710572رقـ  الياتؼ: 
 أستاذ مساعد بقسـ المغة العربية.
 كمية اآلداب. جامعة مصراتة. 

 .متخصص في عمـ المغة )المسانيات(

 :الدكتور: رضوان عبدالكريم الطاهر عمران )ح(
 أستاذ محاضر بقسـ المغة العربية.
 كمية اآلداب. جامعة طرابمس. ليبيا

COMMH .ROD67WAN@GMAIL 

 0915442642أك   0925442642رقـ الياتؼ:
 أوال: بيانات شخصية 

 ـ. 1967مكاليد: سنة  -
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 مدينة غرياف ليبيا.   -
 119670223113الرقـ الكطني:  -

 :ثانيا:  الشهادات المتحصل عميها
 ـ.1987اجازة التدريس الخاصة مف معيد المعمميف غرياف تخصص عمـك سنة  -
 ـ.2003لسانس مف جامعة غرياف تخصص لغة عربية سنة  -
 .ـ2007ماجستير مف جامعة طرابمس تخصص نحك سنة  -
 ـ.2016دكتكراه تخصص  لغة كنحك مف جامعة اليرمكؾ  األردف سنة  -

 :ثالثا: المسيرة العممية
 ـ2007ـ إلى  1988معمـ عمـك مف سنة  -
 ـ.2010ـ إلى نياية 2007عضك ىيئة تدريس بجامعة طرابمس مف نياية  -
 .2010إلى  1990معمـ قرآف مف سنة  -
 ـ.2010ـ إلى 2000إماـ ككاعظ كخطيب جمعة مف سنة  -
 ـ.  2010- 2008السكاني سنة  -رئيس قسـ المغة العربية بجامعة طرابمس -

 :رابعا: المشاركات العممية
 ـ.2009مؤتمر بجامعة سرت ليبيا سنة  -
 ـ.2009مؤتمر بجامعة الجبؿ الغربي ليبيا  سنة  -
 ـ.  2011ردف سنة مؤتمر بجامعة آؿ البيت  األ -
 ـ.2013مؤتمر بجامعة العمـك كالتكنمكجيا اليمف سنة -
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 ـ.2014مؤتمر بجامعة  ماليا ماليزيا سنة  -
 .2014مؤتمر بجامعة المدية الجزائر سنة  -
 .2015مؤتمر اليتيـ المغاربي الثاني برعاية جمعية كافؿ اليتيـ بالجزائر سنة  -
 ـ.2016مؤتمر بجامعة نزكل عماف سنة  -

 :خامسا: األعمال المنشورة
 مقاؿ بعنكاف النخمة في التراث العربي  مطبعة مصراتو.  -
جامعة يحي فارس  ،مقاؿ بعنكاف الشاىد القرآني في كتاب سيبكيو، مجمة التكاصمية -

 المدية الجزائر، 
مقاؿ بعنكاف عمـ القراءات كعالقتو بعمـ العربية مجمة الركاؽ العدد الثاني سنة  -

 ـ2016

د ضياء الدين أحمد فنيخرة.  )ط( الدكتورة: حنان ُمَحمِّ
0914385394  _0928693604 

 أوال: البيانات الشخصية 
 ـ القاىرة.1967.06.09تاريخ الميالد: -
 مصراتو  :مكاف اإلقامة -
 ليبية. :الجنسية -
 الحالة االجتماعية: عازبة. -
 الدرجة العممية: دكتكراه -
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 محاضر. :الدرجة الكظيفية -
 .الصفة عضك ىيئة تدريس بقسـ المغة العربية. كمية التربية. جامعة مصراتو  -

 :ثانيا: المؤهالت العممية
، عنكاف 2014نحك كصرؼ كعركض سنة  :دكتكراه - ـ، جامعة القاىرة، كمية دار العمـك

 األطركحة السبؾ كالحبؾ في آثار أبي حياف التكحيدم دراسة في نحك النص.
ـ، جامعة مصراتو، كمية اآلداب، عنكاف 2005كالصرؼ  سنة ماجستير في النحك  -

 الرسالة التكجيو المغكم لركاية قالكف عف نافع المدني.
 ـ، كمية اآلداب، جامعة مصراتو. 1994ليسانس لغة عربية سنة  -

 ثالثا: الكظائؼ كالخبرات العممية
إلى سنة  1994ف سنة معممة بكزارة التربية كالتعميـ، ثانكية المجاىد عمي المستيرم م -

 ـ.2005
 ـ. 2004إلى سنة 2002متعاكف بالمعيد الصحي، كزارة الصحة مف سنة  -
إلى  2006محاضر مساعد بقسـ المغة العربية كمية التربية جامعة مصراتو مف سنة  -

 ـ.2014سنة 
ـ كحتى الكقت 2014محاضر بقسـ المغة العربية كمية التربية جامعة مصراتو مف سنة  -

 لي.الحا
ـ 2017كزارة األكقاؼ فرع مصراتو، منذ سنة  ،متعاكف مع معيد الخطابة كالقراءات -

 كحتى الكقت الحالي.
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ـ كحتى الكقت 2016رئيس المجنة الثقافية بكمية التربية جامعة مصراتو منذ سنة   -
 الحالي.

  :رابعا: النشاطات العممية
التطبيقات المغكية، ميارتا الكتابة تدريس عدد مف المناىج الدراسية: النحك، الصرؼ،  -

كالقراءة، طرؽ التدريس الخاصة، مناىج البحث، تكجيو القراءات، كالميارات المغكية، 
 أصكؿ الكتابة، المغة العربية العامة لغير المتخصصيف.

اإلشراؼ عمى عدد مف مشاريع التخرج بقسـ المغة العربية بقسـ المغة العربية كمناقشة  -
 .عدد أخر

لمشاركة في عدد مف المؤتمرات العممية داخؿ ليبيا: المؤتمر األدبي الثالث تداخؿ ا -
ـ البحث بعنكاف: التكرار 2009كمية اآلداب جامعة مصراتو سنة  ،األجناس األدبية

كتماسؾ النص في شعر لطفي عبد المطيؼ ) ديكاف قميؿ مف التعرينمكذجان( كخارجيا: 
ـ البحث بعنكاف: فف الحكار 2007لسف جامعة المنيا سنة المؤتمر الدكلي الرابع لكمية األ

 في ضكء القرآف الكريـ. 
 .نشر عدد مف المقاالت في الصحؼ الميبية -
الحصكؿ عمى عدد مف الشيادات في مجاؿ التنمية البشرية في جميكرية مصر  -

 .العربية
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محاضرة تقديـ عدد مف المحاضرات في محافؿ عديدة داخؿ مدينة مصراتة منيا:  -
بعنكاف: استراتيجية الحكار في القرآف الكريـ ضمف المكسـ الثقافي لمجنة الثقافية بكمية 

 ـ.2016التربية سنة 
 الدكتور: طارق بن عبد الغني دعوب -ق

 .00218914442857/  00218926338685:رقـ الياتؼ
 aboshaba2011@yahoo.com:    اميؿ

      :أوال: معمومات عامة
 .طارؽ عبد الغني أحمد محمد دعكب :االسـ -
 .ليبيا  –ـ  مدينة زليتف  1970-12-6 :تاريخ كمكاف الميالد -
 متزكج كأب لستة أبناء. :الحالة االجتماعية -
 أستاذ مشارؾ)قيد قرار الترفيع(.   :الدرجة العممية -
 دكتكراه. :العمميالمؤىؿ  -
   .قرب )فكج كشاؼ زليتف ( -البازه  –زليتف  :العنكاف -

 :الشهادات العممية :ثانيا
ـ 2017ليبيا –. دكتكراه في المسانيات العامة كتحميؿ الخطاب مف جامعة طرابمس 1

 بتقدير )اإلجازة دكف ممحكظات(.  
ـ بتقدير عاـ 2015لبناف –. دكتكراه في أصكؿ التفسير كعمـك القراف جامعة الجناف 2

 ممتاز.
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 .ـ بتقدير امتياز2009. ماجستير في الفقو كأصكلو / جامعة المرقب 3
 ـ بتقدير امتياز 2000. ماجستير في عمـ المغة/ مركز البحكث  جامعة الزاكية 4
ـ بتقدير جيد جدا 1997. دبمـك دراسات عميا في العمـك الشرعية / جامعة طرابمس 5

 مرتفع.
 ـ بتقدير امتياز.1995دراسات عميا في العمـك المغكية/ جامعة الزاكية . دبمـك 6
ـ بتقدير جيد جدا 1992. ليسانس لغة عربية كدراسات إسالمية.اآلداب/جامعة المرقب7

 مرتفع. 
 .ـ1996. إجازة في اإلقراء/ إذاعة ليبيا الرسمية  لمقرآف الكريـ 8
 ـ.86معيد القراءات  ،ـ1989. شيادة حفظ القرآف الكريـ/ كزارة األكقاؼ 9

 ـ. 1987.  دبمـك المعمميف الخاص 10
  :ثالثا ـ  مقاالت عممية وأعمال منشورة

. مشركع الكتابة الصكتية في العربية كاقع لغكم لو جذكر)مقاؿ( في مجمة المساف 1
 .ـ(2019كمية اآلداب جامعة طرابمس  –المبيف 

. الداللة اليامشية االجتماعية لممصطمحات النحكية قراءة في تفسير اإلحالة  2
denotation  كاإليحاءconnotation عند "محمد محمد يكنس")مقاؿ( في مجمة المغات

 .ـ (2019اإلنسانية كالعممية ػ كمية المغات جامعة المرقب 
ات أنمكذجا")مقاؿ( في الرسكـ العربية كمساقات األنظمة الصكتية "تمثيؿ األصك  ..3

 .ـ(2018مجمة مجمع المغة العربيةػ طرابمس 
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. المغة العربية في مكاجية بعض التحديات  بحث نشر في مجمة مسارات عممية  مجمة 4
 ـ.2018عممية محكمة السنة الثالثة العدد الخامس مارس 

قرآف الكريـ بحث . مفيكـ التربية كالتدريس كأىمية دراسة المناىج التربكية عند معممي ال5
نشر في أعماؿ الممتقى العممي األكؿ لممعمميف تاجكراء )بحكث محكمة( الجزء األكؿ 

 ـ.2017
. دراسة في رسالة أسباب حدكث الحركؼ البف سينا مقاؿ )في مجمة مجمع المغة 6

 .العربيةػ طرابمس (
 . صكيت الكصؿ مقاؿ في )مجمة الجامعة اإلسالمية زليتف(.7
بية في االستخداـ المغكم بيف األسبقية كالتثميث مقاؿ )في مجمة مجمع . حركات العر 8

 .طرابمس( -المغة العربية 
 -. إشكاالت المصطمح الصكتي في العربية مقاؿ )في مجمة مجمع المغة العربية 9

 .طرابمس(
. المنيجية العممية لتدريس مادتي أحكاـ التجكيد كأصكؿ الركاية مقاؿ في 10

 .زارة األكقاؼ بميبيا مجمة)المنبر( بك 
 . منارة الفطيسي بيعده عممي كنضالي متميز.11
 .CDشريط كاسيت +  30. مصحؼ مرتؿ بركاية اإلماـ قالكف عف اإلماـ نافع في 12
 . المصحؼ التعميمي.13
 ساعة إذاعية في أحكاـ القراءة كأصكؿ ركاية قالكف.100. محاضرات بكاقع 14
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 عية في آداب العالـ كالمتعمـ كحامؿ القرآف.ساعة إذا 100. محاضرات بكاقع 15
 ساعة إذاعية في القراءة التعميمية الجماعية كالفردية.100. محاضرات بكاقع 16
 . حمقات إذاعية متكاصمة مسمكعة في تفسير القرآف الكريـ بعنكاف)إشراقات قرآنية(. 17
 كتحسيف أدائيا.كتاب هللا العزيز . حمقات إذاعية متكاصمة مسمكعة في تالكة 18
 كتب تحت الطبع أو النشر: .رابعا
منطمقات البحث في مككنات المعجـ التاريخي كأثرىا في تطكر مفردات المعجـ  -1

 المغكم.
الحركات في الكتابات السامية كفي المصحؼ الشريؼ دراسة مقارنة لمرمز كداللتو  -2

 (.صفحة قدمت في جامعة الجناف لبناف 350)أطركحة دكتكراه مف 
 500حركات العربية كنظميا دراسة صكتية كظيفية داللية )أطركحة دكتكراه مف  -3

 صفحة قدمت في جامعة طرابمس ليبيا(.
صفحة قدمت  500حركات العربية دراسة صكتية كصفية  تحميمية )رسالة عممية مف  -4

 في جامعة الزاكية ليبيا(.
لمحمد يحيى الكالتي الشنقيطي  )نيؿ السكؿ عمى مرتقى الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ(  -5

 صفحة قدمت في جامعة المرقب ليبيا(. 300دراسة كتحقيؽ مخطكط.)رسالة عممية مف 
الضكء المنير المقتبس في ضكء مذىب اإلماـ مالؾ ابف انس لمفطيسي" دراسة  -6

 كتحقيؽ")مخطكط(. عمؿ مشترؾ.
 عمؿ مشترؾ.تحقيؽ منظكمة الرسـ القرآني لمفقيو محمد اليادم انديشة  -7
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 القياس النحكم كالمغكم دراسة مقارنة. -8
 قراءة في قياس النحك العربي المؤثرات كالمنيجية كالمضمكف.. -9

 أعضاء النطؽ اإلنساني دراسة كصفية. -10
 تحبير القراف الكريـ دراسة صكتية ألحكاـ التالكة السميمة. عمؿ مشترؾ. -11
 قالكف عيسى بف مينا. عمؿ مشترؾ.دراسة تحميمية ألصكؿ ركاية الراكم  -12
 يتف بيف األصالة كآفاؽ المستقبؿ.مدينة زل -13

 مقاالت عممية تحت الطبع أو النشر: .خامسا
دراسة في طرؽ تنمية حصيمة  –. دكر الكتاتيب في الحفاظ عمى العربية كآدابيا 1

 الطالب المغكية كمعالجة ضعفيا )مقاؿ(.
 )مقاؿ(. -دراسة  –ة العمارة بالحضارة اإلسالمية .  صناعة الحيؿ النافعة في ىندس2
 . تاريخ إدخاؿ النقط عمى الكتابة العربية )مقاؿ(. 3
 . البعد التاريخي لرسـ المصحؼ الشريؼ "رسـ الحركات أنمكذجا")مقاؿ(.4
 . المغة العربية في مكاجية التحديات )مقاؿ(. 5
 . منطمقات التفكير عند محمد محمد يكنس )مقاؿ(. 6
 . المغة العربية كدكر الزكايا كالمنارات في الحفاظ عمييا)مقاؿ(.7
. النحك كاالحتجاج بالقراءات في تفسير رياض األزىار ككنز األسرار لمخركبي 8

 الطرابمسي.
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 . األكتار الصكتية كدكرىا في إنتاج األصكات دراسة بيف المفيكـ التراثي كالحداثي9
 )مقاؿ(.

الميبية  دراسة لغكية تحميمية ألبرز مظاىرىا الصكتية . معالـ في درس الميجة 10
 )مقاؿ(.

 الرمكز الصكتية في رسـ المصحؼ الشريؼ بيف التأصيؿ كالتطكير)مقاؿ(. ..11
 . الحركة بيف الفكنيـ كالتنكع الصكتي )مقاؿ(.12
 . العربية  بيف محاكالت التذكيب كالتغريب )مقاؿ(.13
لقرف األكؿ " أبك األسكد كالفراىيدم أنمكذجا . مالمح التجديد في رسـ مصاحؼ ا14

 ")مقاؿ(.
 . المصالحة الكطنية مف منظكر سياسي )مقاؿ(.15
 . الشكرل كالديمقراطية )مقاؿ(. 16
 . حكارات )الرحمة مف التساؤؿ كاالستفيامات الككنية إلى األحاجي كاإلثباتات(.17

 :االت صحفية وتقارير وقصائد شعريةمق :سادسا
لممصالحة الكطنية مقاؿ نشر في صحيفة ليبيا اليكـ االلكتركنية كصحيفة الكطف. ال  -1

 )مقاؿ صحفي(.
 الصمح أكال...كالخطر المحدؽ قادـ )مقاؿ صحفي(.. -2
 ال لبناء الجيش البرم)مقاؿ صحفي(. -3
 المشكاة )مقاؿ صحفي(. -4
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 القشة التي قسمت ظير البعير)مقاؿ صحفي(. -5
 اليالؿ االقتصادم بمدف كسط ليبيا)مقاؿ صحفي(. الدعكة إلى تشكيؿ -6
 تأبيف لشيخ القراء بميبيا القارئ مصطفى قشقش )كتيب تحت الطبع(. -7
 تأبيف لمشيخ الفقيو امحمد مختار جكاف )مقاؿ صحفي(. -8
 تأبيف لشيخي بشير بف نجي )مقاؿ صحفي(. -9

 الطائر الحر)مقاؿ ذاتي(. -10
 قرآنية بيف الرؤية كالغاية)تقرير(.إنجاح تنظيـ المسابقات ال-11
 ( قصائد شعرية.4قصائد شعرية لمناسبات مختمفة عدد ) -12

 :سابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات والمجان
.شاركت كعضك  خارجي في  لجنة مناقشة الرسالة العممية بمدرج كمية الدعكة 0

نيات الحديثة)دراسة في الفكر الجذكر الفمسفية لمدارس المسا ..اإلسالمية طرابمس حكؿ
 ـ8.2019 .25األحد.كيدراكغك إبراىيـ المغكم الغربي تأثرا  كتأثيرا(لمطالب البكركيني

. شاركت ببحث في المؤتمر العممي  الثاني الخاص ب)العمكـ اإلنسانية كقضايا 1
الزاكية في المجتمع الميبي...مف العزلة إلى التفاعؿ  ( كالذم نظمتو كمية اآلداب جامعة 

   .ـ2018- 07/ 15-16
. شاركت ببحثيف في اليكـ الدراسي الخاص بدراسة )المعنى كمسالكو ( كالذم نظمتو 2

 ـ.2018 – 03-23كمية المغات باالشتراؾ مع مجمع المغة العربية طرابمس في 
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. شاركت ببحث بعنكاف ) المصالحة الكطنية مف منظكر سياسي( في المؤتمر العممي 3
 ـ.2018-/فبراير  27-26لممصالحة بميبيا بقاعة فندؽ )ككركنثيا( األكؿ 

. شاركت ببحث في الممتقى االكؿ العممي لممعمميف عف مفيكـ التربية كالتدريس كاىمية 4
 ـ.2017دراسة المناىج التربكية بتاجكراء 

بمس . شاركت ببحث في ندكة الكتابة الصكتية التي أقاميا قسـ المغة العربية جامعة طرا5
 ـ.2017باالشتراؾ مع مركز البحكث بجامعة طرابمس 

. شاركت بكرقة عمؿ في كرشة عمؿ التكجيو القرآني كالترشيد الدعكم المنعقدة بمدرج 6
 ـ.2016مركز الدعكة اإلسالمية طرابمس 

. شاركت بكرقة عمؿ في كرشة عمؿ المناىج التربكية في تدريس القرآف الكريـ المنعقدة 7
 ـ.2015لميارم طرابمس بقاعة فندؽ ا

. شاركت بكرقة عمؿ في الندكة العممية الثالثة ) الميجة الميبية في فضائيا العربي 8
األكسط بيف المشرؽ كالمغرب الحمقة األكلى الفصيح المتداكؿ في الميجة الميبية دراسة 
تأصيمية مقارنة بيف المدف كاألرياؼ كالبكادم(. قاعة مجمع المغة العربية طرابمس 

 ـ.2006
. شاركت بكرقة عمؿ في كرشة عمؿ المسابقات القرآنية كآليات تنظيميا المنعقدة بقاعة 9

 ـ.2014فندؽ باب البحر طرابمس 
. شاركت بكرقة عمؿ في كرشة عمؿ )التعميـ القرآني  كالخطاب الديني الكاقع كاآلفاؽ( 10

 ـ.2013المنعقدة بقاعة ذات العماد طرابمس 
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ت كالمداخالت في كرشة العمؿ المعدة مف قبؿ ككالة شؤكف . شاركت بالمناقشا11
المجتمع برئاسة الكزراء عف ضكابط  اإلنصاؼ كالمصالحة الكطنية بقاعة فندؽ باب 

 ـ2012البحر
. شاركت بتقديـ كرقة عمؿ بعنكاف ) الرؤية التنظيمية لمؤسسات الخطاب  الديني 12

لتي نظمتيا كمية الدعكة اإلسالمية/طرابمس  كالعمؿ الخيرم في ليبيا (بالمائدة المستديرة ا
 .ـ 2012تحت عنكاف الخطاب الميبي الكاقع كالطمكح سنة 

. شاركت بتقديـ كرقة عمؿ بعنكاف )جمع السالح آليات كمقترحات( في المؤتمر األكؿ 13
 ـ.2012لمنخب الكطنية كالشخصيات االعتبارية المتميزة بمدينة بنغازم

عمؿ بعنكاف )احتكاء الثكار كجمع السالح( في المؤتمر الثاني  شاركت بتقديـ كرقة ..14
 ـ.2012لمجالس الحكماء كالشكرل بمدينة طبرؽ

. شاركت بتقديـ بحث بعنكاف )الشكرل كالديمقراطية(في ندكة )اإلسالـ كالحياة 15
 ـ.2012السياسية( بجامعة الزاكية كمية اآلداب

صالحة الكطنية( في المؤتمر األكؿ لمجالس . شاركت بتقديـ كرقة عمؿ بعنكاف )ال لمم16
 ـ.2011الحكماء كالشكرل بمدينة الزاكية

 –. شاركت في العديد مف الندكات العممية المنعقدة بمجمع المغة العربية طرابمس17
 .ـ2008 –2005كالخاصة بتطكير كتجديد الدراسات كاألبحاث في المغة العربية مف سنة

ؤتمر األكؿ لتطكير التعميـ بميبيا في قاعة ذات العماد . شاركت بتقديـ كرقة في الم18
 .ـ 2004بطرابمس ليبيا لسنة



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

333 

 

شاركت بعضكية في المجنة اإلعالمية لممسابقة العالمية  لحفظ كتجكيد القرآف  ..19
 ـ.2008إلى 2006الكريـ في سنتيا األكلى كالثانية كالثالثة مف 

لمسابقات حفظ القرآف الكريـ  عمى مستكل . شاركت في العديد مف لجاف التحكيـ 20
 ـ.2009_1993الشعبيات كالمناطؽ 

. شاركت بعضكية في المجنة العميا لمتظاىرة الشاممة القرآنية كالشرعية كالفكرية 21
 .ـ1999 – 1998كاالقتصادية  كالتراثية كالرياضية عمى مستكل ليبيا سنتي  

 ـ1997تقى الثاني لمتصكؼ بميبيا سنة . شاركت برئاسة المجنة اإلعالمية في المم22
. شاركت متسابقا في المسابقة الفكرية كالثقافية عمى مستكل الكطف العربي كالمقامة 23

 ـ.1996بتنظيـ جامعة ناصر األممية طرابمس 
. شاركت متسابقا في العديد مف المسابقات القرآنية عمى مستكل معاىد القراءات بميبيا 24

 ـ.1995_1985كالبمديات كليبيا كالعالـ اإلسالمي مف سنة كعمى مستكل  المناطؽ
. أمىمت المسمميف في صالة التراكيح بمساجد الدعكة االسالمية في الخارج كفي مسجد 25

مكالم محمد طرابمس كغيره لعدة سنكات  بتكميؼ مف جمعية الدعكة اإلسالمية العالمية أك 
 لقرآف الكريـ أك كزارة األكقاؼ. مف إذاعة ا

 :امنا:  التمثيلث
. رشحت لتمثيؿ مجمع المغة العربية طرابمس ليبيا لممشاركة مع المجنة العممية في إعداد 1

المعجـ التاريخي باالتحاد العاـ لممجامع المغكية التابع لجامعة الدكؿ العربية 
 ـ.2019بالقاىر
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عمى مستكل . مثمت المجمس البمدم مدينة زليتف في اتحاد مجالس الحكماء كاألعياف  2
 ـ.2018ليبيا 

 \4. مثمت كفد الحكماء كاألعياف في الحكار الميبي الميبي المنعقد بتكنس العاصمة 3
 ـ.2015

 ـ.2008. مثمت كفد ليبيا الدعكم كاإلرشادم في مكسـ الحجيج لعاـ 4
 ـ. 2007. مثمت كزارة األكقاؼ في الكفد الدعكم بدكلة بكركينا فاسك 5
المنعقد) بداكار السنغاؿ(   المؤتمر العالمي لحكار األدياف. مثمت كفد ليبيا في 6

 ـ.2006
 ـ2005. مثمث كزارة األكقاؼ الميبية في زيارة العمؿ بالجميكرية العربية السكرية 7
. مثمت جمعية الدعكة اإلسالمية العالمية في المجنة التحكيمية عمى المصحؼ المقركء 8

 ـ. 1998كرية المبنانية سنةبصكت القارئ الدككالي العالـ في الجمي
. مثمت كفد ليبيا في المسابقة الدكلية  لحفظ كتجكيد القرآف الكريـ بالمممكة 9

 .ـ1994السعكدية
. مثمت كفد ليبيا في المسابقة العالمية لحفظ كتجكيد القرآف الكريـ بجميكرية إيراف 10

 .ـ1992
 –92ككريا( –ي)ماليزيا. مثمت جمعية الدعكة اإلسالمية في الكفد الدعكم بدكلت11

 ـ1994
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. مثمت كفد ليبيا في مسابقة حفظ كتجكيد القرآف الكريـ عمى مستكل اتحاد دكؿ 12
 .ـ 1991المغرب العربي  لسنة 

 :األوسمة والجوائز المتحصل عميها: تاسعا
 ـ2019ـ كدرع قناة التناصح الفضائية 2015. درع إذاعة المدينة اإلعالمية بمصراتو 

 شيادات التقدير كالجكائز المقدمة مف جيات اعتبارية في ليبيا  كخارجيا. العديد مف• 
كساـ العمؿ الصالح مف أمانة مؤتمر الشعب العاـ بميبيا )بقاعة الشيداء طرابمس( • 

 .ـ2008
 ـ..2009درع االتحاد العاـ لطمبة ليبيا  سنة • 
 ـ. 2001درع جمعية الدعكة اإلسالمية العالمية في سنة • 
جائزة الفكز بالترتيب السادس في مسابقة حفظ القرآف الكريـ كامال مع التفسير عمى • 

 ـ.1995المستكل الدكلي بالمممكة العربية السعكدية سنة 
 ـ. 1992درع المؤسسات التعميمية سنة • 
الميدالية البرنزية جائزة الفكز بالترتيب الثالث في مسابقة حفظ كتجكيد القرآف الكريـ • 

 .ـ1992عمى مستكل العالـ اإلسالمي بجميكرية إيراف اإلسالمية في سنة كامال 
جائزة الفكز بالترتيب األكؿ في  مسابقة حفظ كتجكيد القرآف الكريـ كامال عمى مستكل • 

 .ـ 1995ـ _ كسبيا 1991الجامعات الميبية قاريكنس في سنة 
الكريـ كامال عمى مستكل  جائزة الفكز بالترتيب األكؿ في مسابقة حفظ كتجكيد القرآف• 

 ـ. 1990إتحاد دكؿ المغرب العربي سنة 
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 (واإلدارية العامة –المناصب الوظيفية )األكاديمية : عاشرا
 :األكاديمية -
 ـ.2019. عضك كمقرر لجنة التخطيط المغكم بمجمع المغة العربية طرابمس 1
التاريخي بالمجنة العممية . عضك مجمع المغة العربية طرابمس ليبيا في إعداد المعجـ 2

 ـ.2019التحاد المجامع المغكية التابع لجامعة الدكؿ العربية بالقاىرة
. رئيس تحرير مجمة المغات اإلنسانية كالعممية المحكمة الصادرة عف كمية المغات 3

 ـ.2019جامعة المرقب 
 ـ.2018. رئيس قسـ لغة الخطاب بكمية المغات جامعة المرقب4
 ـ.2018لدراسات العميا كالتدريب بكمية المغات جامعة المرقب . مدير مكتب ا5
 ـ.2018. مدير مكتب شؤكف أعضاء ىيئة التدريس بكمية المغات جامعة المرقب 6
 ـ. 2017. رئيس قسـ البحكث كاالستشارات سابقا بكمية المغات جامعة المرقب 7
 ـ.2017المرقب  . رئيس قسـ العالقات الدكلية كالمؤتمرات بكمية المغات جامعة8
. رئيس  الدراسات العميا بقسـ المغة العربية كالدراسات اإلسالمية بكمية اآلداب  كالعمكـ 9

 ـ. 2003زليتف عاـ  
 .ـ2001. عميد كمية القانكف زليتف10
. رئيس قسـ المغة العربية  كالدراسات اإلسالمية اآلداب زليتف جامعة المرقب عاـ 11

 .ـ2001
 .ـ2000د لمشؤكف العممية بكمية القانكف زليتف جامعة المرقب . األميف المساع12
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 :اإلدارية العامة  -
مف فبراير كرئيسو السابؽ  17.عضك المكتب السياسي بالتجمع الكطني الميبي لثكار 0

 ـ.2019
 ـ.2019. عضك المجنة العممية لمؤتمر المرأة الميبية طرابمس  1
 ـ.2019. عضك بالتجمع الكطني الميبي  طرابمس 2
مف فبراير المنعقد تحت شعار  17. عضك المجنة التحضيرية لمممتقى الكطني لثكار 3

 ـ.2018ديسمبر  29)نحك بناء الدكلة المدنية ( بمدينة الزاكية  
. رئيس المجنة التحضيرية لمممتقى التأبيني لشيخ قراء ليبيا الخبير مصطفى قشقش 4

 ـ.2018
 ـ.2018. نائب رئيس مجمس حكماء ليبيا 5
 ـ.2018. رئيس لجنة امتحانات الدكر األكؿ كالثاني بكمية المغات 6
 ـ.2018. رئيس لجنة المعادالت العممية بكمية المغات 7
كميات بجامعة  5. نائب رئيس نقابة أعضاء ىيئة التدريس الجامعي عمى مستكل 8

 .ـ2018المرقب 
الحكماء كاألعياف  عمى . مندكب عف مجمس بمدم مدينة زليتف في اتحاد مجالس 9

 ـ.2018مستكل ليبيا 
. عضك لجنة اإلشراؼ كالمالحظة عمى امتحانات الشيادة الثانكية  بمدينة الخمس 10

 ـ.2018
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. رئيس المجنة االمتحانية في الدكريف األكؿ كالثاني بكمية المغات جامعة المرقب 11
 ـ.2018

 .ـ2018المغة العربية طرابمس . رئيس المجنة العممية لميـك الدراسي بمجمع 12
. نائب رئيس لجنة التحكيـ لمسابقة تحبير القرآف الكريـ كاستذكاره عمى مستكل ليبيا 13

 ـ.2018كعضك المجنة العميا المنظمة لمتظاىرة القرآنية 
. رئيس المجنة العممية في كرشة عمؿ التكجيو القرآني كالترشيد الدعكم المنعقدة بمدرج 14

 ـ.2016اإلسالمية طرابمس مركز الدعكة 
 ـ2016. عضك لجنة كضع المناىج الدراسية بأكاديمية القرءاف الكريـ كالسنة النبكية 15
 ـ2016. عضك لجنة كضع المناىج الدراسية لمعاىد القراءات بكزارة األكقاؼ الميبية 16
 -15. عضك المجنة السياسية لمحكار بيف المؤتمر الكطني كمجمس النكاب الميبي17

 ـ2016
 ـ.2016. رئيس المكتب التنسيقي لمجمس الكفاؽ الكطني بميبيا 18
 .ـ2015بمدينة مصراتو  . عضك المجنة التحضيرية لمممتقى الكفاؽ الكطني المنعقد19
 ـ.2015. رئيس المنظمة العالمية لحفظ النعمة كاإلغاثة كالتنمية بميبيا 20
- 2013مالؾ الدكلي السنكم . عضك المجنة التحضيرية العميا لمؤتمر اإلماـ21

 ـ.2014
كالخطاب الديني الكاقع كاآلفاؽ(  ية في كرشة عمؿ )التعميـ القرآني. رئيس المجنة العمم22

 ـ.2013المنعقدة بقاعة ذات العماد طرابمس 
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 .ـ2013الميبية لمصيرفة اإلسالمية . عضك بالجمعية23
 ـ.2012ة زليتف. عضك مؤسس بمركز البحكث العممية بالجامعة اإلسالمي24
 ـ.2012. عضك مؤسس بمجمس اإلدارة التحاد النخب الكطنية بميبيا 25
 ـ2012. مدير مجمس إدارة رابطة حممة القرآف الكريـ كقرائو كخبراء عمكمو بميبيا 26
 ـ.2011. عضك مؤسس بمجنة المصالحة الكطنية غرب ليبيا 27
 ـ.12/11/2011. عضك مؤسس بمجمس الحكماء كالشكرل بميبيا 28
 ـ.2009. عضك بمركز أفريقيا لألبحاث كالدراسات االستراتيجية 29
 ـ.2008. عضك مؤسس لمركز إعداد األئمة)سابقا(بكزارة األكقاؼ 30
. عضك لجنة إجراء امتحانات اإلجازة في حفظ القرآف الكريـ بكزارة األكقاؼ كالشؤكف 31

 ـ.2009ػ 2006اإلسالمية عاـ 
 ـ.2005رآف الكريـ عمى مستكل العالـ اإلسالمي . عضك برابطة قراء الق32
 ـ.2004. عضك بمركز األبحاث كالدراسات باإلتحاد العاـ لمشباب الميبي 33
 .ـ2002-2001. رئيس المجنة االمتحانية بكمية القانكف لمدة سنتيف عامي 34
 ـ.2000. عضك بنقابة أعضاء ىيئة التدريس الجامعي عمى مستكل ليبيا.35
حفيظ القرآف كتدريس مؤسس كنائب رئيس المجنة األىمية لمنارة الفطيسي لت. عضك 36

 ـ.1998عمكمو 
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 :األعمال التأسيسية والمبادرات المنفذة أو ُشرع في تنفيذها :احد عشر
بادرت بإعداد تصكر عف إقامة مؤتمر عممي يحمؿ عنكاف )كعاـ في دفاتر الرحالة • 

 ـ.2018كالمؤرخيف كتطمعات المستثمريف ( 
بادرت بإعداد الئحة مجمة المغات االنسانية كالعممية المحكمة بكمية المغات جامعة • 

 ـ.2018المرقب
بادرت مع زميمتي بإعداد الئحة لطباعة سمسة الكتب المغكية كالصكتية بكمية المغات • 

 ـ.2018جامعة المرقب 
الجامعات الميبية  بادرت مع زميمتي بإعداد الئحة لممسابقة الثقافية عمى مستكل• 

 ـ.2018
بادرت مع زميمتي بإعداد تصكر عف إقامة يكـ دراسي يحمؿ عنكاف ) المعنى كمسالكو • 

 ـ. 2018عند الباحث محمد يكنس(
بادرت بإعداد تصكر عف إنشاء قسـ البحكث كاالستشارات كقسـ النشاط بكمية المغات • 

 ـ.2018جامعة المرقب 
ارة التكجيو القرآني كالترشيد الدعكم المقترحة مف جانبنا بادرت بإعداد الئحة عمؿ إلد• 

 ـ.2018بالييئة العامة لألكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية
بادرت بإعداد تصكر عف كيفية المحافظة عمى ركاية أىؿ البمد إلدارة الشؤكف القرآنية • 

 ـ.2018بالييئة العامة لألكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية
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عدد مف األقساـ العممية  بكمية المغات جامعة المرقب  بادرت بإعداد تصكر عف فتح• 
.إلخ مف .كقسـ لغة القرآف الكريـ كليجاتو كقسـ االستنطاؽ المغكم كقسـ لغة البرمجة

 ـ.2017األقساـ الغير مكجكدة في كميات المغات بالجامعات الميبية 
 ـ.2017بادرت بإعداد الالئحة الداخمية لكمية المغات جامعة المرقب • 
بادرت مع ءاخريف بإعداد النظاـ األساسي كالالئحة الداخمية لجمعية اتحاد النخب • 

 ـ.2017كالكفاءات الميبية 
 ـ2015بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ إلنشاء منظمة حفظ النعمة لإلغاثة كالتنمية• 
القراف  بادرت بالفكرة كالتصكر )قيدالتنفيذ( مع كزارة األكقاؼ إلقامة مشركع أكاديمية• 

 ـ.2019-16الكريـ كالسنة النبكية
بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ بالتعاكف مع كزارة األكقاؼ الميبية إلقامة كرشة عمؿ •  

حكؿ التكجيو القرآني كالترشيد الدعكم كدكرىما في إنجاح العممية التعميمية كالدعكية داخؿ 
 ـ 2016المساجد كمراكز تحفيظ القرآف الكريـ 

ت بالفكرة كالتصكر )قيد التنفيذ (مع كزارة األكقاؼ بميبيا إلقامة مؤتمر دكلي حكؿ بادر • 
 ـ2016الكقفية اإلسالمية بيف دالالت النص الشرعي كمستجدات االستثمار المرحمي 

بادرت بإعداد النظـ االساسية كالمكائح الداخمية لعدد مف المؤسسات بالدكلة الميبية • 
 متمثمة في..

 .كث العممية بجمعية اإلسالميةمركز البح -
 المجمس األعمى لمتعميـ العالي كالبحث العممي.  -
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 مجمس الكفاؽ الكطني. -
 مجمس  الحكماء كاألعياف. -
 ـ.2019ـ كاآلف2015مركز كزارة األكقاؼ لإلعداد كالتاىيؿ -
كمفت بتعديؿ كاضافة مكاد جديدة عمى النظاـ األساسي لجمعية الدعكة اإلسالمية • 
 ـ.2014فبراير مع رؤيتيا كمنيجيا كأىدافيا  17عالمية بما يتماشى بعد ثكرة ال
بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ بالتعاكف مع جمعية الدعكة اإلسالمية إلقامة ندكة حكؿ • 

 ـ2013التعميـ القرآني كالخطاب  الديني في ليبيا الكاقع كاآلفاؽ 
س الرابطة الميبية لحممة القرآف الكريـ كقرائو بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ  لتأسي• 

 ـ.22/2/2012كخبراء عمكمو 
بادرت بالفكرة كالتصكر)قيد التنفيذ(إلنشاء المجمس األعمى لرعاية الشؤكف الدينية • 

 ـ.2012.كالخيرية بميبيا
 ـ.2011فبراير. 17بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ إلنشاء المجمس الكطني لثكار• 
بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ إلقامة االحتفالية السنكية لمتعاكف الثقافي كالتكاصؿ بادرت • 

العممي بيف البحاث مف طالب ليبيا المكفديف كالمفكريف كاألساتذة في الجامعات السكرية 
 .ـ 2010دمشؽ 

بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ إلنشاء تجمع الطالب الميبييف الدارسيف في الساحة • 
 ـ. 2009-2008ة كالمبنانيةالسكري
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بادرت بالفكرة كالتصكر  كالتنفيذ إلقامة مسابقة كاعتصمكا النسائية عمى مستكل • 
 ـ.2007.ليبيا
بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ إلقامة المسابقة العالمية لحفظ القرآف الكريـ كعمكمو • 

 ـ.15/9/2006الشرعية بكزارة األكقاؼ.
 ـ.2005ة  كالتصكر لتأسيس مجمة المنبر بكزارة األكقاؼبادرت مع زميمي بالفكر • 
بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ لتأسيس شعبة الدراسات العميا بقسـ المغة العربية كمية • 

 ـ.1/2/2003اآلداب زليتف جامعة المرقب. 
بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ  لتأسيس كمية القانكف زليتف جامعة • 

 .ـ1/5/2000المرقب.
بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ  لتأسيس مركز المكح المحفكظ لتدريس البنات القرآف • 

 ـ.1999الكريـ كعمكمو.
بادرت بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ  إلحياء كتأسيس منارة الفطيسي لتحفظ  القرآف • 

 ـ.1998.الكريـ
ممة لفترات متعددة عمى بادرت مع آخريف بالفكرة كالتصكر كالتنفيذ إلقامة التظاىرة الشا• 

 1997مستكل ليبيا ) القرآنية كالشرعية كالفكرية كاالقتصادية كالرياضية كالتراثية(.
 ـ.1998_
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 :التصورات غير المنفذة :رعش اثنا
بادرت مع زميمتي بإعداد تصكر عف ندكة عممية تحمؿ عنكاف )المغة العربية في • 

 ـ.2018مكاجية التحديات(
 .ـ2018رجاف كعاـ التراثي الثقافي تصكر متكامؿ عف ميبادرت بإعداد • 
بادرت بإعداد الالئحة الداخمية لمركز البحكث بجمعية الدعكة اإلسالمية طرابمس • 

 ـ.2017
بادرت بالفكرة كالتصكر إلعداد مشركع الالئحة التنظيمية لمتكتؿ الخدمي بيف بمديات • 

 ـ.2017شرؽ العاصمة طرابمس 
التصكر في تقديـ عدد مف التصكرات لحمحمة األزمة السياسية بالدكلة بادرت بالفكرة ك • 

  :الميبية متمثال في
 ـ. 2015آليات اختيار الحككمة التخصصية المينية -1
 .ـ 2015اليات اختيار أعضاء البرلماف الميني  –2
 ـ. 2015النظاـ األساسي لممجمس االستشارم لرئيس الدكلة  –3
 ـ. 2015القكمي الميبي  المجمس األعمى لألمف  –4
بادرت بالفكرة كالتصكر الحتضاف ما يعرؼ بالجالية الميبية المقيمة في الدكلة السكرية • 

 ـ.2009.عائمة ليبية  500بػ عددىا كالمقدر
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بادرت بالفكرة كالتصكر لمعالجة أطالؿ الكنائس المنتشرة في ربكع مدف كأرياؼ ليبيا • 
ب العالمية كبالجاليات االيطالية في ليبيا في الحقبة الخاصة بالجنكد األلماف في الحر 

 ـ.2008االستعمارية المنصرمة 
بادرت بالفكرة كالتصكر لمعالجة ظاىرة التطرؼ كالغمك في الديف في اإلطار العممي • 

 ـ.2007.كالتأىيؿ التربكم
 ـ.2006بادرت بالتصكر لتطكير إدارات جمعية كاعتصمكا لألعماؿ الخيرية.• 
مع آخريف بالفكرة كالتصكر إلنشاء )مؤسسة حؽ األجياؿ القادمة في ثركة  بادرت• 

 ـ.2001المجتمع (.
 (االستثمارية االقتصادية في ليبيابادرت مع آخريف بالفكرة كالتصكر إلنشاء )المؤسسات • 

 .ـ2000.خطكة نحك تكزيع ثركة المجتمع بطريقة عػػػادلة
 
 
 
 
 
 
 
 



 Journal Of Scientific And Human Languages Al-Maqab University-Libya, No. 1, Jun. 2018 

Published on Web 01/6/2018           

 م1028 يونيو ،األولالعدد  ،ليبيا ،المرقبجامعة  ،مجمة المغات اإلنسانية والعممية
    

333 

 

 دمت في اليوم الدراسي:قُ  نماذج من صياغات ودعوات وشهادات
 كميػػػػػة المغػػػػػات - جامعة المرقب

 يػػػػػـك دراسػػػػػي حػػػكؿ
 "المعنى ومسالكه.. من نظامّية الّمغة إلى سياقات الّتخاطب"

 )قراءات في مؤلفات محمد محمد يونس عمي(
 برعاية عممية مف مجمع المغة العربية طرابمس

 

قافت 
ّ
ج جممع الث

ّ
تمدر

ّ
عوة اإلسالمي

ّ
 -والد

 ليبيا -طرابلس
 م3333 -أبريل -35
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