


 

 
 

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 
 

                                                        

 صدق ا العظيم                                                                      

 

 [َُْ] آؿ عمراف :                                                                     

 

 
 

 

 



 

 المشرف إقرار
 

) مقاربات ( المكسكمػة عالء سامي عبد الحسين  أشيػد أفَّ إعػداد رسالػة الطػالػب )
إشرافي في جامعػة ب، جرل  ه( (ٖٖٛتداولية في كتاب معاني القرآن لمنحاس ) ت: 

شيادة إلنسانٌية/ قسـ المغة العربية ، كىي جزء مف متطمبات نيؿ / كميػة التربيػة لمعمـك االمثنى
 مغة .الالماجستير في المغػة العربيػة كآدابػيا / 

 
 

 اإلمضاء:                                          
 عمي فرحان جواد .المشرؼ : أ. ـ. د                                        

 ـ  َُِٔالتاريخ :        /     /                                         
 
 
 

 : ح ىذه الرسالة لممناقشةبناًء عمى التوصيات المتوافرة أرشّ 
 

 رئيس قسـ المغػػة العربيػػة                                            
 اإلمضاء :                                            
 عايد جدوع حنون د.  االسـ : أ.                                            
 ـَُِٔالتاريخ :       /     /                                         

 
 
 

 

 

 



 

 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  

 قرار لجنة المناقشة

مقاربات الٌرسالة المكسكمة )نحف رئيس لجنة المناقشة كأعضاؤىا نشيدي أٌننا اٌطمعنا عمى       
سامي  عالء( ( التي قٌدميا الطالب )هٖٖٛتداولية في كتاب معاني القرآن لمنحاس ) ت 

( كقد ناقشنا الطالب في محتكياتيا ، كفي ما لو عبلقة بيا، ككجدناىا جديػرة عبدالحسين ياسين 
 ( .             قدير) جيد جدان بت بالقبكؿ لنيػؿ شيادة ماجستير في الٌمغة العربية كآدابيا/ المغة

 
 

   اإلمضاء:                                        اإلمضاء:
 مؤيد عبيد صكينت أ.ـ. د. االسـ:                 عقيؿ عكمكش عبدأ. ـ. د.  االسـ:

 ـ.َُِٔالتاريخ:    /      /                     . ـ َُِٔ التاريخ:     /     /
 عضواً             لجنة المناقشة                     رئيس     

 
 اإلمضاء:                                       اإلمضاء: 

 عمي فرحاف جكاد االسـ: أ. ـ. د.  ـ. د . باسـ خيرم خضير                 االسـ:
 ـ.َُِٔالتاريخ:     /     /                   ـ.َُِٔالتاريخ:     /     /  

 عضوًا                                            عضوًا ومشرفاً         
 
 

دِّقت مف مجمس كمية التربية   . مثنىجامعة ال لمعمـك اإلنسانية /صي
                                                
                                         اإلمضاء:                                                 
                                                               أ. د. محمد فميح الجبكرماالسـ:                                                 

 اإلنسانية لمعموم التربية كمية عميد                                               
 ـ.   َُِٔالتاريخ :     /      /                                                      

 



  

 اإلهداء
                                  

 

أهدي  -صلى اهلل عليه وآله وسلن  -إىل  هقام النيبّ  

هذا اجلهد املتىاضع حباً وشغفاً بشخصه 

 الكرين
                              

                               
                                              

 عالء                                                  
 
 

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان

كعرفانان بالجميؿ أتقدـ بأسمى  ،بالفضؿبعد الحمد كالثناء كالشكر هلل  ػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػ اعترافان       
 "جكاد فرحاف عمي" الدكتكر المساعد األيستاذ األٌكؿ كمعممي ،المفضاؿ أيستاذم الشكر كاالمتناف إلى آيات 

 تعديؿ في يد لو ككانت إالٌ  كاردة أك ، شاردة مف فما ، البحث مسيرة طكاؿ عمى مساعدة مف لي أبداه لما
 ، صكرة بأفضؿ البحث يخرج أفٍ  عمى حريصان  كاف فقد ، البحث تقكيـ في جيدان  يدخر فمـ ، منيا أعكج ما

 أراهي  ما اختيار في الكاممة الحرية منحني كقد البحث، خدمة في دائمان  تصب السديدة تكجيياتو فكانت
 كأدامو كيرضى  ،يحبٌ  لما اهلل ككفقو،  المحسنيف جزاء خير عني اهلل فجزاه ، البحث مسيرة في مناسبان 
 العربية المغة قسـ في  األفاضؿ أساتيذم إلى كاالمتناف ،بعظيـ الشكر كذلؾ ، كأتقدـ كالعمماء لمعمـ خدمة
 لمعمـك التربية كمية عميد السيد بالذكر منيـ كأخص ،التحضيرية المرحمة في تدريسي عمى أشرفكا ممف

 المساعد األيستاذ األساسية التربية كمية عميد كالسيد "،الجبكرم فميح محمد" الدكتكر األيستاذ اإلنسانية
يد  تقديـ في يكمان  يتكافى  لـ الذم "حٌنكف جٌدكع عايد" الدكتكر كاأليستاذ "،عباس منشد صاحب "الدكتكر
 الدكتكر كاأليستاذ ، البحث احتاجيا التي الحجاج بكتب الباحث كمدٌ  ،كاإلرشاد التكجيو في لمباحث العكف

 فكفقيـ ، "داخؿ كاظـ" المساعد كاأليستاذ "،صبلؿ عامر" الدكتكر المساعد كاأليستاذ "،رزيج جبار ستار"
 مف كؿٌ  كسعة صدكرىـ إلى ،اعترافان مني بفضميـ الجزيؿ بالشكر كذلؾ كأتقدـ ، الجزاء خير كجزاىـ اهلل

 عماد" المساعد كالمدرس "،عٌكاف عٌداكم أمير" المساعد كالمدرس "،حسف فيصؿ محمد" المساعد المدرس
 كجزاىـ اهلل فكفقيـ ، مدة الكتابة طكاؿ كمرافقتي،  البحث قراءة في عناء مف معي بذلكه لما "؛رحمف جبار
 اخراج في ساىـ أك دعا لي بدعاء ، أك ،قدـ لي نصحان  فٍ مى  مكصكؿ كذلؾ إلى كؿٌ  كالشكر ، الجزاء خير

 اسمو . أذكر أفٍ  كفاتني اآلف عمييا ىك التي بصكرتو البحث

                                                                                    

                                                                                              

 

 الباحث                                                                                               
 



 

 

 

 

 

 

  
 المحتكيات 
 
 



 الصفحة المكضكع المادة
 ت -أ   المقدمة
 ٖ-ُ في التداكلية التمييد

 ِ تكطئة: 
 ْ-ِ أٌكالن:  مفيـك التداكلية               
 ٓ-ْ ثانيان: النشأة كالتطكر       
 ٔ ثالثان:  خصائص التداكلية  
 ٕ-ٔ رابعان:  مياـ التداكلية  
 ٖ-ٕ خامسان: الفرؽ بيف الداللة كالتداكلية  

 ْٕ -ٗ تداكلية الدرجة األكلى اإلشارٌيات الفصؿ األٌكؿ
 ُُ-َُ تكطئة: اإلشارٌيات مفيكميا، كأقساميا 
 ُّ-ُِ الشخصيةتكطئة: اإلشارٌيات  

 ِٓ-ُْ اإلشارٌيات الشخصية الحسية المبحث األٌكؿ
 ُٖ -ُْ أٌكالن:  ضمائر التكمـ  
 َِ -ُٖ باثانيان: ضمائر الخط 
 ِِ-َِ ثالثان: أسماء اإلشارة  
 ِّ-ِِ رابعان: األسماء المكصكلة  
 ِٓ -ِّ خامسان: النداء  

 ّٖ-ِٔ      اإلشاريات الشخصية الذىنية المبحث الثاني
 ِٗ-ِٔ أكالن: ضمائر التكمـ  
 ُّ-ِٗ ب اثانيان: ضمائر الخط 
 ّّ-ُّ ثالثان: ضمائر الغائب  
 ّْ-ّّ رابعان: أسماء اإلشارة  
 ّٔ-ّٓ خامسان: األسماء المكصكلة  
 ّٖ-ّٔ سادسان: النداء  



 ْٕ-ّٗ كالمكانية ،اإلشارٌيات الزمانية المبحث الثالث
 ّْ-ّٗ أٌكالن: اإلشارٌيات الزمانية  
 ُْ-ّٗ أ ػ اآلف  
 ِْ-ُْ ب ػ حيف  
 ّْ-ِْ ج ػ سنة  
 ْٕ-ّْ ثانيان: اإلشارٌيات المكانية  
 ْٔ-ْْ أ ػ فكؽ كتحت  
 ْٕ-ْٔ ب ػ حيث  

 ٕٔ-ْٖ تداكلية الدرجة الثانية قكاعد التخاطب المساني الفصؿ الثاني
 ْٗ تكطئة 

 ٗٓ-ْٗ االستمزاـ الحكارم المبحث األٌكؿ
 ٗٓ-ُٓ مبادئ التعاكف الحكارم 

ٓٓ-ِٓ        أكالن: مبدأ الكـ    

 ّٓ-ِٓ أ ػػػ خرؽ مبدأ الكـ بالزيادة  
 ٓٓ-ْٓ ب ػػػػ خرؽ مبدأ الكـ بالنقصاف  
 ٔٓ-ٓٓ ثانيان: مبدأ الكيؼ  
 ٕٓ-ٔٓ ثالثان: مبدأ المناسبة  
 ٗٓ-ٕٓ رابعان: مبدأ الطريقة 

 ٕٔ-َٔ متضمنات القكؿ المبحث الثاني
 َٔ تكطئة 
 ِٔ-َٔ مفيكـ متضمنات القكؿ 
 ِٔ الفرؽ بيف االفتراض المسبؽ كاألقكاؿ المضمرة 
 ٓٔ-ّٔ أٌكالن: االفتراض المسبؽ   
 ٕٔ-ٓٔ ثانيان: القكؿ المضمر 



 
 ِٗ-ٖٔ تداكلية الدرجة الثالثة األفعاؿ الكبلمية الفصؿ الثالث

 ٕٗ-ٗٔ األفعاؿ الكبلمية المباشرة) بحسب تصنيؼ أكستف( األٌكؿالمبحث 

ٍكًميات   ُٕ-َٕ أٌكالن: الحي

 ّٕ-ِٕ ذياتينفتثانيان: ال 

 ٕٔ-ّٕ ثالثان: الكعديات 

 ٖٕ-ٕٔ فصاحياترابعان: اإل 

 ٕٗ-ٖٕ عرضياتخامسان: ال 

األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة) بحسب تصنيؼ  المبحث الثاني
 سيرؿ(

َٖ-ِٗ 

 ّٖ-ُٖ ثباتيات أكالن: اإل 

 ْٖ-ّٖ لتكجيييات ثانيان: ا 

 ٕٖ-ْٖ ثالثان: اإللزاميات 

 ٖٗ-ٕٖ رابعان: التعبيريات 

 ِٗ-ٖٗ  تصريحياتخامسان: ال 

 ٔٗ -ّٗ الخاتمة 

 ُُُ-ٕٗ المصادر كالمراجع 

 A-B الخبلصة بالغة اإلنجميزية 
 



 
 

 

   
 
 

 المقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المقدمة:

الحمدي هلل رٌب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خير خمؽ اهلل محمد بف عبد اهلل كآلو الطييبيف      
 ، كبعد : الطاىريف

ييعٌد المنيج التداكلي مف كسائؿ البحث المساني الحديثة ، فقد كشؼ لمباحثيف نظرة أكسع، كأشمؿ        
في الدرس المساني ؛ لما يشتمؿ عميو مف آليات تكشؼ آفاقان جديدة في تناكؿ المغة ؛ لذا فإفَّ أىمية 

تطكران شيدت ف الدراسات المسانية الساحة المغكية كالسيما ميدا المكضكع  تأتي مف جكانب عٌدة، منيا أفَّ 
، كالمنيج التداكلي  سريعان في العقكد األخيرة ، كيرجع ذلؾ إلى اعتماد مناىج حديثة في الكصؼ كالتحميؿ

، الذم أضفى عمى الدراسات الحديثة الشيء الميـ في مسيرتيا البحثية ؛ ألنَّو يعالج كثيران مف القضايا 
فؾى رمكزىا كاستقصاء حقائقيا مٌما يعطيو ىذه الميزة عمى بقية المناىج  التي ال تستطيع المناىج األخرل 

، فيك يدرس مستكيات الخطاب الداخمية كالخارجية ، كالظركؼ التي تحيط بالخطاب ، فيعطي بعدان ميمان 
 لمدراسة ، عف طريؽ فتح نكافذ عٌدة مف المعرفة ، تيمكف الباحث مف اكتشاؼ العديد مف األمكر التي تخفى

 عميو ، فيك يمٌد الباحث بأفكار ىامة أثناء دراستو .

حث عمى دراسة تناكلت اأنَّو لـ يعثر البأٌما عف أسباب اختيار المكضكع ، فكاف مف أىـ األسباب       
فيـ المفسر لمنٌص ، كىي الفرضية  في ضكءكتب معاني القرآف عمى كفؽ المنيج التداكلي دراسة تطبيقية 

حمقات  أفَّ البحث يمكف أٍف يككف حمقة مف  منيا:أسباب أيخر فضبلن عف بحث ، ال التي جرل عمييا
تكاصؿ بيف التراث العربي كالدرس المساني الحديث متمثبلن بالتداكلية عف طريؽ تطبيؽ المنيج التداكلي ال

الدراسات ،  المكتبة العربية في ىذا الميداف مفكرفد عمى التراث العربي ، كقراءة التراث قراءة معاصرة ، 
كمحاكلة الكشؼ عف أكجو التشابو بيف الدراسات التراثية كالدراسات المعاصرة متمثمة بالمناىج الحديثة ، 

إلى معرفة  قد حفزتنيدراسة المنيج التداكلي في المرحمة التحضيرية أفَّ   :كىنالؾ أسباب أخرل منيا
 منو ، كشاء اهلل أٍف يمٌف عميٌ  التي تتفرع ك الفركع ،سسو التي يرتكز عميياكأي المزيد عف ىذا المنيج 

المفضاؿ األيستاذ ىذا الميداف كذلؾ عندما طرح عمٌي أيستاذم عنكانان في  ، فرزقني الذم ال ينضب بعطائو
عنكانان في التداكلية كىك الذم صار فيما بعد عنكانان لمبحث المكسـك  )عمي فرحان جواد (المشرؼ الدكتكر 

تي كاندفاعي (( ، كقد زاد مف عزيم ه(ٖٖٛ في كتاب معاني القرآن لمنحاس ) تاولية مقاربات تد)) بػػػػػ
ساتذة األفاضؿ الذيف كاف ليـ الفضؿ في الشٌد مف مف األ ىك تشجيع كثير نحك دراسة ىذا المكضكع

كالدكتكر سعدكف  ،حث منيـ بالذكر الدكتكر زىير غازم زاىدافي خكض ىذا الغمار، إذ يخص الب مأزر 



خير ي كالدكتكر مؤيد عبيد آؿ صكينت ، فجزاىـ اهلل عن ،كالدكتكر لطيؼ حاتـ الزاممي ،أحمد الجنابي
 الجزاء ، ككفقيـ لخدمة العمـ كالعمماء .

أٌما الصعكبات التي كاجيت البحث، فتمثمت بصعكبات عٌدة منيا: أفَّ المتف الذم ديرس يعكد إلى      
تداكلي منيج حديث ال تعدك األبحاث التي كيًتبت بو في الكطف العربي أٍف القرف الٌرابع اليجرم، كالمنيج ال

ـٌ بدأت أقبلـ َُٕٗتمتد إلى نصؼ قرف كذلؾ عندما ترجمو الدكتكر "طو عبد الرحمف" عاـ  ـ، كمف ث
الباحثيف العرب بتناكلو ، كمف الصعكبات أيضان التي كاجيت البحث أفَّ ىناؾ سقطان كبيران في متف 

يمتد مف اآلية السابعة عشر إلى اآلية المائة كالتسع كثمانكف مف سكرة البقرة عممان أفَّ الباحث المخطكطة 
أعتمد التحقيؽ العممي لمكتاب، كىك تحقيؽ الدكتكر "محمد عمي الصابكني" كىك آخر تحقيؽ لمكتاب 

 فكانت ىذه مف أبرز الصعكبات .

عراب القرآن() كتابي معاني قد سبقت ىذا البحث دراسة في ك        معاني القرآن الكريم ، مكسكمة بػػػ) وا 
عرابو ألبي جعفر النحاس ) دراسة معجمية( ( لمباحث محمد بف بداح العنزم )أطركحة دكتكراه(،  وا 

( لمباحث عبلء المكسكم  ه(ٖٖٛالداللة القرآنية عند أبي جعفر النحاس ) ت:كدراسة مكسكمة بػػػػ )
 )أطركحة دكتكراه( .

منيا: دراسة  الحصر ال االستشياد سبيؿ عمىالتداكلية  مضماركالبٌد مف اإلشارة إلى الدراسات في       
 أحمد الدكتكر دراسة ك ، (التداولي البعد في دراسة القرآني الخطاب) صكينت آؿ عبيد مؤيد الدكتكر
: ت) لمشاطبي الكافية الخالصة شرح في الشافية المقاصد في التداولية األبعاد)  حياؿ حسيف
(  المقاربات التداولية في شرح السيرافي عمى كتاب سيبويوكدراسة الباحث عمار إحساف )  ،((هٜٓٚ
، أٌما ىذه الدراسة ، فإنَّيا قد جاءت مكممة لتمؾ الدراسات ؛ ألنَّيا سمطت الضكء عمى الدراسات مف كغيرىا

تطبيقية في ضكء فيـ المفسر لمنٌص ، كبحسب اطبلع معاني القرآف عمى كفؽ المنيج التداكلي دراسة 
الباحث أفَّ كتب معاني القرآف لـ تدرس تداكليان ، كىذا ما امتازت بو ىذه الدراسة ، فكانت حمقة مكممة 

 لمدراسات األيخرل التي تناكلت المنيج التداكلي .

ألىـ نتائج البحث،  كخاتمة، كأربعة فصكؿ ،كتمييد،مقدمة  عمى ييؤسس كقد اقتضت طبيعة البحث أفٍ     
فقد كشؼ التمييد عف مفيكـ التداكلية ، كالنشأة كالتطكر، كخصائص التداكلية، كمياـ التداكلية، كالفرؽ 

اإلشارٌيات الشخصية  : منيا األّولثبلثة مباحث ، عالج  الفصل األّولبيف الداللة كالتداكلية، كضـٌ 
ى نفسو إليصاؿ ما يريد إيصالو لممخاطىب عف طريؽ تمؾ ية ككيؼ يمكف لممخاًطب أٍف ييشير إلالحسٌ 



منو فقد تخصص في اإلشارٌيات الشخصية الذىنية التي يدركيا المخاطىب عف طريؽ  الثانياإلشارة ، أٌما 
 الفصل الثانيختص الزمانية، كاإلشارٌيات المكانية ، كقد ااإلشارٌيات عمى  الثالث اشتمؿالذىف ، كقد 

مبادئ  ضـٌ  قدمنيما بعنكاف االستمزاـ الحكارم كىك  األّولف كاف فتضٌمف مبحثيمساني ، بقكاعد التخاطب ال
ط الضكء عمى فقد سمٌ  الثانيكالطريقة أٌما  ،كالمناسبة ،كالكيؼ ،التعاكف الحكارم لدل غرايس متمثمة بالكـ

، بعنكاف األفعاؿ  الفصل الثالثكاألقكاؿ المضمرة ، ككاف  ،متضمنات القكؿ بفرعييا االفتراض المسبؽ
 ك "أكستف "ؼ يمنيما األفعاؿ الكبلمية المباشرة بحسب تصن األّولمبحثيف تناكؿ  قد بيني عمىالكبلمية ، ك 

 غير المباشرة بحسب تصنيؼ "سيرؿ" . عمى األفعاؿ الكبلمية اآلخرالمبحث رٌكز 

التحميمي ، كالمنيج الكصفي ،  كقد اعتمد البحث المنيج التداكلي الذم ييعٌد ميداف عممو، ك المنيج     
 كالمنيج التاريخي في التمييد عف نشأة التداكلية .

كقبؿ أٍف أختـ أتقدـ بعظيـ الشكر كاالمتناف إلى أيستاذم المفضاؿ كمعممي األكؿ األيستاذ المساعد     
كؿ مٌدة الدكتكر "عمي فرحاف جكاد" لما أبداه لي مف مساعدة، كتكجيو في كؿِّ صغيرة، ككبيرة عمى ط

الكتابة ، فكانت تكجيياتو شعمة تضيء  لمباحث الطريؽ، كتمده بالعكف، فكفقو اهلل كجزاه خير جزاء 
 المحسنيف .

كفي الختاـ أستميحي القارئ عذران إٍف كنت قٌصرت في دراستي ، أك أخطأت فييا ؛ فمرحمة الماجستير     
تقع فييا أخطاء لـ ينتبو عمييا الباحث ، فالكماؿ هلل ػػػ تيعدُّ الخطكة األكلى لمباحث في المعرفة ، فيمكف أٍف 

سبحانو كتعالى ػػػػ لكني سعيتي بكٌؿ طاقتي إلظيارىا كاممةن ، فما أصبتي فيو كاف بتكفيؽ اهلل تعالى ، كما 
 أخطأتي فيو كاف مف نفسي ، كاهلل المكفؽ ، كلو الحمد في جميع األحكاؿ.

                                                                                         

                                                                                             

 الباحث                                                                                                
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 أّواًل : مفيوم التداولية: 

بالبحث كالتنقيب ؛ أقبلـ الباحثيف  ذىبت فقدشغمت التداكلية حيزان كبيران مف الدرس المساني الحديث ؛      
، كسيكتفي البحث ىنا بعرض أكثر  مكصكؿ إلى ماىٌية المصطمح في الكتب المترجمة كغير المترجمةل

مح كربما يعكد ذلؾ لكثرة شيكعان ؛ ألنَّو مف الصعب أٍف يمـ البحث بتعريؼ جامع مانع لممصط اتالتعريف
استعمالو في المغة أضحى أفَّ تناكلو مف مختمؼ العمكـ مٌما سبب اختبلفان في ماىٌية المصطمح ، بؿ 

  ؛ لذلؾ البٌد مف دراسة المفيكـ لغةن كاصطبلحان. متباينان لتبايف كجيات النظر في ىذا المفيكـ أصبلن 
 أ ـــ لغًة :   

االنتقاؿ مف حاؿ ك  ...،دكالن إذا صار شيرةن دىالىةن ، ك كؿ دي يى  اؿى منظكر:)) دى جاء في لساف العرب البف      
ييقىاؿي إلى حاؿ، كدالت األياـ أٌم دارت، كتداكلتو األيدم أخذتو ىذه مرة كىذه مرة ٍلنا: ، كى  كاألىمر العمؿى  تىداكى

ٍرناه ًبمىٍعنىى بىٍينىنىا ، أك  المتداكؿ ىك المشيكر، أك ىك المتعارؼ عميوف،  (ُ) (( مىرَّةن  كىىىذىا مىرَّة ىىذىا فعىًمؿ تعاكى
  ، ككٌميا تصب في بكتقة التداكلية كركافدىا.   أك المتبادؿ ، أك الدارج ، ىك المنتقؿ

 ب ــ اصطالحًا :  
 Wiliam"تشارلز مكريس"يرجع أٌكؿ استعماؿ لمصطمح التداكلية إلى الفيمسكؼ       

MourisC,sharles) قدـ تعريفان في سياؽ تحديده لئلطار العاـ لعمـ العبلمات ؛ إذ  ـُّٖٗ( سنة
Simiologie دراسة عبلقة كىي،  (ِ) ، فيراىا العبلقة بيف العبلمات كمستعممي ىذه العبلمات ((

  .(ّ) العبلمات بمفسرييا((
تعريفو كيبدك أفَّ أغمب مف اشتغؿ في الحقؿ المساني لـ يبتعد كثيران عما جاء بو مكريس مف      

عند التعرض لمتعريؼ بالمصطمح لـ تكسعو كثيران ، فقد  "نادية النجار"لممصطمح التداكلي ، فنرل الدكتكرة 
 فتعرفو بأنَّو )) فرع لساني يعنى بدراسة التكاصؿ "مكريس"سمكت مسمكان قريبان مف مسمؾ 

                                                           
كينظر : أساس  ،ِْٓػػػػػػػػػػِِٓ/ ُُ :) دكؿ( : مادة  ، ق(ُُٕبف منظكر ) ت: محمد بف مكـر  ،لساف العرب  (ُ) 

 .َّّ/ ُ: ) دكؿ(: مادة السكد،  عيكف باسؿ محمد: تحقيؽ،(ىػّٖٓ: ت ) زمخشرم، لم الببلغة
المخبر ، أبحاث في المغة كاألدب الجزائرم، جامعة محمد خضير،  ينظر: التداكلية كالببلغة : باديس ليكيمؿ، مجمة (ِ) 

، ك التداكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿ ، آف ركبكؿ ،  ـَُُِالجزائر ،  –، بسكرة ُٖٓالعدد السابع ، الصحيفة : 
 . ِٗكجاؾ مكشبلر، ترجمة : سيؼ الديف دغفكس ، كآخركف : 

 . ُّٖالمعنى كظبلؿ المعنى أنظمة الداللة في العربية ، محمد محمد يكنس عمي:  (ّ) 



communication ))فيـ المعنى الذم يقصده )) ي بحسب "جكرج يكؿ" :، أك ى (ْ) بيف المتكمـ كالمتمقي
   .(ٓ) المتكمـ ((

عف إلمامو بالجياز التداكلي المعرفي المتطكر،  تعريفان ينـٌ  "مسعكد صحراكم"الدكتكر ذكر ك     
فيقكؿ:))التداكلية ىي إيجاد القكانيف الكمية لبلستعماؿ المغكم كالتعرؼ عمى القدرات اإلنسانية لمتكاصؿ 
المغكم كتصير التداكلية مف ثـٌ جديرة بأٍف تيعٌرؼ بأنَّيا عمـ استعماؿ المغة، كقد نقكؿ في تعريفيا: بأنَّيا 

استداللي عاـ يعالج الممفكظات ضمف سياقاتيا التمفظية، كالخطابات ضمف أحكاليا  نسؽ معرفي
 . (ٔ)التخاطبية((

 معرفيةفقد عرفت التداكلية عمى كفؽ ما تمتمكو مف آليات  "فرانسكاز أرمينكك"الباحثة الفرنسية أمَّا      
مية لمتكاصمية، قبراسة الشركط ال))دعندىا، فالتداكلية  تقريب الصكرة لممتمقي ككضعيا في أطار مناسبل

 . (ٕ)تكاصمية عامة ((داللة كما ىي فبل يكجد طابع يرتبط بالظركؼ التجريبية، بؿ بشركط 
بشيء غير محدد مٌما يضفي عمييا طابع العمكمية فيي عنده  "صبلح فضؿ" فيما عرفيا الدكتكر     

 .(ٖ)مستعمميف كسائؿ معينة لمتأثير عمى بعضيما تكاصبلن بينيما ممارسة لمحكار بيف المخاًطب كالمخاطىب
)) دراسة االستعماالت الفعمية لمحظة الكبلـ كما يتكلد عنيا " أنَّيا: مؤيد آؿ صكينت" الدكتكر لكير     

 .(ٗ) مف دالالت في المقامات الخطابية في إطار التكاصؿ كمقاصد الخطاب المغكم ((
أشير التعريفات، ثـ خرج بتعريؼ شامؿ يراهي أكجزىا كأقربيا  "محمكد أحمد نحمة" كقد جمع الدكتكر     

 in interactionأك في التكاصؿ in use)) دراسة المغة في االستعماؿ فعندهي أفَّ التداكلية تعني: لمقبكؿ، 
؛ ألنَّو يشير إلى أفَّ المعنى ليس شيئان متأصبلن في الكممات كحدىا، كال يرتبط بالمتكمـ كحده، كال السامع 

بيف المتكمـ كالسامع في سياؽ محدد مادم،  المغة negotiationكحده، فصناعة المعنى تتمثؿ  في تداكؿ 
 .(َُ)كاجتماعي، كلغكم كصكالن إلى المعنى الكامف في كبلـ ما((

                                                           
 .ٗاإلتجاه التداكلي كالكظيفي في الدرس المغكم ، نادية النجار: (ْ) 
 .ُٗلتداكلية، جكرج يكؿ : ا (ٓ) 
في الجياز المفاىيمي لمدرس المغكم ، مسعكد صحراكم ، بحث منشكر ضمف كتاب ) التداكليات عمـ استعماؿ المغة (  (ٔ) 

 .ِّ، إعداد كتقديـ ، حافظ اسماعيمي عمكم :
 .ْٖسعيد عمكش :: المقاربة التداكلية ، فرانسكاز أرمينكك، ترجمة  (ٕ) 
  .ٖٗ ػػػػػػػٕٗالخطاب كعمـ النص، صبلح فضؿ :  ينظر: ببلغة (ٖ) 
 .ِّالخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي :  (ٗ) 
  .ُْآفاؽ جديدة في الدرس المغكم المعاصر ، محمكد أحمد نحمة :  (َُ) 



كما  ،ساس فييا كحدة البيئة المغكيةاألشرط الأفَّ التداكلية طريقة لمتكاصؿ  كيخمص الباحث مٌما تقدـ    
 الخطاب مف مرجعيات ثقافية مف شأنَّيا تقكية ذلؾ التكاصؿ .   ايحممو طرف

 ثانيًا: النشأة والتطور:
اختبلؼ العمكـ التي انبثقت منيا ، بؿ كانت عمى دفعات؛ بسبب  لـ تكف كالدة التداكلية دفعة كاحدة      

 لتككف في نياية المطاؼ عممان يعرؼ بالتداكلية*؛ إذ تعاقبت عمييا التيارات حتى نضجت كاستكل عكدىا.
ذا حاكلنا البحث عف الجذكر األكلى  لمتداكلية فيمكف أٍف نتممسيا في االتجاه التحميمي في الفمسفة      كا 

ز عمى ، أك التيار الغالب في الفمسفة المعاصرة الذم ركٌ  ي فمسفة المغة، كىك االتجاه الرئيس ف التحميمية
 .(ُُ)، كحاكؿ إحداث انقبلب في ميمة الفمسفة  كمكضكعيا كممارستيا مكضكع المغة

إذ يرل أحد الباحثيف أنَّو عمى الرغـ مف أفَّ التداكلية منيج لساني حديث إاٌل أنَّو يمكف أٍف يؤرخ لو        
( اإلغريقية بمعنى pragmaticos) ، ككممة ( البلتينيةpragmaticus)  فكانت تستعمؿ كممة ، منذ القدـ

 .(ُِ)عممي
قد أثر عمى عدد مف الفبلسفة منيـ   "فريجة" كلعؿ التجديد الفمسفي الذم جاء بو      

 ( Austin)"أكستيف"(، كWittgenstein)ك"فيتغنشتايف"  (،carnep)" كارناب" ك (،Husserl)"ىكسرؿ"
: أفَّ فيـ اإلنساف لنفسو كعالمو  ؛ إذ تجمع بينيـ مسممة عامة مفادىا (، كغيرىـSearle) "سيرؿ"ك

 متكقؼ عمى فيـ المغة .
 :(ُّ)كيمكف أٍف تيجمؿ مطالب االتجاه التحميمي بػػػ   
 ػػػ ضركرة التخٌمي عف أسمكب البحث القديـ كخصكصان الجانب الميتافيزيقي فيو .أ

ز االىتماـ الفمسفي مف مكضكع )نظرية المعرفة( إلى مكضكع )التحميؿ عامة كمنو التحميؿ ػػ تغير مركٌ ب 
 ؛ ألنَّو بكرة العمـ. المغكم(

ػػ البحث عف الجدة كتعميؽ بعض المباحث المغكية، كخصكصان الداللة كالظكاىر المغكية المتفرعة ت 
 عنيا. 

                                                           

األقرب إلى  ـ، الذم يراهي َُٕٗبالتداكلية عاـ  "طو عبد الرحمف"ة قبؿ أٍف يسمو الدكتكر ليذا المصطمح تسميات عدٌ  *
لنفعية ، كالبراجماتية ...، ينظر : أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ، االمصطمح ، فكاف يسمى بػػػ: الذرائعية، كالقصدية ، ك 

 . ِٖطو عبد الرحمف : 
 . ِّينظر : الخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي:  (ُُ)
 . www Doroob. comينظر : التداكلية كالمسانيات ، عادؿ الثامرم :  (ُِ)
، مسعكد  مية ( في التراث المساني العربي)األفعاؿ الكبل دراسة تداكلية لظاىرة ينظر : التداكلية عند العمماء العرب( ُّ)

 . ِِػػػػػػػػ ُِ:  صحراكم



كره األكلى مف الثقافة االنجمكساكسكنية كالريب في أفَّ البحث التداكلي قد انبثقت جذ       
(ngosaxonneالتي اعتراىا التطكر في أمريكا، كبريطانيا )  ؛ بسبب كجكد االتجاىات الفمسفية

                             (.ُْ)تباينةالم
 "جكف أكستف"كالبد مف اإلشارة إلى أفَّ بذرة التداكلية األكلى زرعيا فبلسفة المغة عف طريؽ مناقشات      

(AUSTine سنة )َُٗٓبكؿ كرايس"، كمحاضرات  ـ في جامعة ىارفارد "(p.crice سنة )ُٕٗٔ ، ـ
ىذه المحاضرات ساىمت بشكؿ فعاؿ في إحداث إنقبلبة طالت تغيير خارطة المسانيات؛ بسبب  كأفَّ 

الحديثة ث ك بحبكصفيا مف ال،  جعميا مسكغان لبلعتراؼ بالتداكلية ان آفاق ت، كفتح اكتشاؼ أبعاد التداكلية
 .  (ُٓ)، كالمتكمميف، كمقاصدىـ ، كالمتمقي ، كالمقاـ عنى عنايةن بالغةن بالسياؽالبحث الذم يي  ؛المسانيات في 
( ، فقد أضاؼ تعديبلت كتحسينات john searl) "جكف سيرؿ"كمف ثـ جاء الفيمسكؼ األمريكي      

 .(ُٔ)ـُٗٔٗ( الذم صدر سنة speech Astsفي كتابو ) "أكستف"كثيرة عمى مجيكدات جكف 
 "أكستف"كيمكف أٍف تيعٌد ىذه البدايات األكلى لظيكر التحميؿ التداكلي، كالتي كضع ركائزىا كٌؿ مف      

ـٌ أعقبيما مجمكعة مف الباحثيف الفرنسييف الذيف كىي بمثابة األصكؿ في الدرس التداكلي "سيرؿ"ك  ، ث
 Domnique) "دكمنيؾ مانغكنك"ك،  ((EmileBenvenste"اميؿ بنفسيت" كثيران بيذا المنيج منيـاىتمكا 

maingueneauأزكالد ديكرك"( ، ك"(Oswald Ducrot ) ،أريكيكني"ك( "orkuwone) ٌؿَّ فكا جي ، فكظ
، فكانكا  في أبحاثيـ عف التحميؿ التداكلي لمخطاب "كسيرؿ ،أكستف"المفاىيـ التي جاءت عف طريؽ 

 .(ُٕ) التعريؼ بالمنيجر في يأصحاب فضؿ كب
عمى المغة دراسةن كفيمان كتكضيحان،  رٌكزتٍ كخبلصة القكؿ أفَّ الدرس التداكلي نشأ في أجكاء معرفية      

كأسيمت إسياما كاضحان في فتح فضاءات لدراسة ظكاىر داللية كتداكلية كانت تيكسـ بأنَّيا ميممة، أك 
تأثيرات المدرسة البنيكية لمغة في تييئة األجكاء لبركز إذ حدث االنتقاؿ مف اإلرث السكسيرم ك  ، ميمشة

                                                           
العدد األٌكؿ ، ، ، مقبكؿ إدريس ، مجمة عالـ الفكر ، المجمد الثالث كالثبلثكف  ينظر : البعد التداكلي عند سيبكيو (ُْ)

 . ِْٓالصحيفة :  ، ـََُِالككيت، 

ك اإلتجاىات الحديثة في عمـ األساليب كتحميؿ الخطاب: عمي عزت :  ،ِْٓينظر : البعد التداكلي عند سيبكيو:  (ُٓ)
ُٓ.  

 . ٖ: رث بف حمزة اينظر: المقاـ في الشعر الجاىمي تناكؿ تداكلي لمعمقتي عمر بف كمثـك كالح (ُٔ)
 .ٗػػػػػػػػػػػ ٖ: نفسو  ينظر: (ُٕ)



المسانيات التداكلية كما صاحبيا كانبثؽ عنيا مف اتجاىات لسانية كظيفية أعطت الدرس المغكم ركحان 
 . (ُٖ)جديدة لـ يألفيا مف قبؿ بطريقة ممنيجة كعممية

 ثالثًا: خصائص التداولية :
عمييا في المجاؿ المساني، كتعد  ئمف أىـ ركائزىا التي تتك لمتداكلية خصائص تتمتع بيا كىي       

االتجاىات  لـ تحمموالسبلح الذم تتسمح بو؛ لتميز نفسيا عف بقية االتجاىات المغكية ، فبيا تحمؿ ما 
التي  التداكلية عمى إيضاح ىذه الخصائص كما جاءت في كتب المسانيات البحث قؼياألخرل ، كس

 ، كأشير ىذه الخصائص ىي :أكثر مف زاكية سمطت الضكء عمييا مف 
ػػ التداكلية التنتمي إلى أٌم مستكل مف مستكيات الدرس المغكم سكاءه أصكتيان كاف أـ صرفيان أـ نحكيان أـ ُ 

 .(ُٗ)دالليان ؛ بؿ مف الممكف أٍف تستكعب جميع تمؾ المستكيات
لسانيات االستعماؿ المغكم . كالبحث فييا  ػػ إٌف التداكلية تقكـ عمى دراسة االستعماؿ المغكم ، بؿ ىي ِ

ىك تكظيؼ المعنى المغكم في االستعماؿ الفعمي مف حيث ىك صيغة مركبة مف السمكؾ الذم يكلد 
 .المعنى

 عمى أٍف تككف خاصة بيا .المغكم ػػ ال تعتمد التداكلية  أٌيا مف كحدات التحميؿ  ّ
 كثقافية ( . كاجتماعية ، )معرفية ،ػػ تدرس التداكلية المغة مف كجية كظيفية عامة  ْ
ػػ  تيعٌد التداكلية الممتقى الذم تجتمع عنده مجاالت العمكـ التي ليا صمة بالمغة ككنيا كصمة بينيا كبيف  ٓ

 .(َِ)لسانيات الثركة المغكية
، كقد  ػػ نيضت التداكلية عمى أكتاؼ تداكلييف مف مختمؼ االختصاصات اشتغمكا عمى ظكاىر متعددة ٔ
، كبفضؿ ذلؾ  ؛ بسبب تجاذب أطراؼ الحكار كالمناقشات كاالختبلفات بينيـ ت التداكلية، كأيخصبتيأيثر 

 .(ُِ)ىكيتيا في التعدد اتضحت مبلمح ىكيتيا ؛ ألفَّ 
 رابعًا: ميام التداولية:

  ىي :  مف أجؿ االرتقاء بالتكاصؿالمؤسسكف ليا لمتداكلية مياـ كضعيا       

                                                           
 .ِٓالخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي :  ينظر: (ُٖ)
 .َُآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر : ينظر:  (ُٗ)
 .ُٓػػػػػػػػػُْ :نفسو   ينظر:  (َِ)
 .ُُٖ: : صابر الحباشة ينظر : التداكلية مف أكستف إلى غكفماف ، فميب ببلنشيو ، ترجمة  (ُِ)
 
 



، كلكف تدرس المغة عند استعماليا في  المغة التي ال تدرس البنية المغكية ذاتياػػ دراسة استعماؿ  ُ
كبلمان محددان صادران مف متكمـ محدد كمكجيان إلى مخاطىب محدد بمفظ ككنيا  الطبقات المقامية المختمفة

 محدد في مقاـ تكاصمي محدد لتحقيؽ غرض تكاصمي محدد.
 في معالجة الممفكظات . يةاالستداللالطرؽ ػػ شرح كيفية جرياف  ِ
 ػػ بياف أىمية التكاصؿ غير المباشر في التكاصؿ بيف أطراؼ الخطاب. ّ
 .(ِِ)ػػ شرح أسباب فشؿ المعالجة المسانية البنيكية الصرؼ في معالجة الممفكظات. ْ
 جسكر التكاصؿ بيف العمـك اإلنسانية )المغة كالتكاصؿ كاإلدراؾ( . ػػػ مػػػدٌ  ٓ
 .(ِّ)متيا في التكاصؿ .ئبالشركط الكاجبة لضماف نجاح األقكاؿ المغكية، كمبل عنايةػػ ال ٔ
كبياف الكجو الذم يمكف بو أٍف تككف (  (the utterance actالقكؿ طرؽ ػػ تقديـ اشتراطات النجاح ل ٕ

 ( .course of interactionعنصران أساسيان في سمسمة التفاعؿ ) الطريقة ىذه
 ، كأيسس التفاعؿ اإلببلغي ببنية الخطاب كتفسيره . ات القكلةػػ كيفية ربط اشتراط ٖ
ػػ دراسة أثر عناصر التخاطب) المخاًطب، كالمخاطىب ، كالخطاب ، كالمساؽ ( في التأثير عمى القكالت  ٗ

    . (ِْ)المغكية مف جانب تفسيرىا كتأكيميا
 خامسًا: الفرق بين الداللة والتداولية:

إفَّ التداخؿ بيف الداللة كالتداكلية يتجمى في أفَّ كمييما يحاكؿ دراسة المعنى ، كلكف التداكلية تدرس      
تدرس كظيفة التكاصؿ كقصد  ىياالستعماؿ الكظيفي لمغة كتعٌده المنطمؽ األساس الذم ترتكز عميو، ك 

ب، مع اإلستعانة بعكامؿ منشئ النٌص الذم يريد إيصالو لممتمقي، كما يمكف أٍف يتحقؽ لدل المخاطى 
رد فيو فيي تدرس ي، أٌما الداللة فإنَّيا تيعنى بدراسة المعنى بمعزؿ عف السياؽ الذم (ِٓ)السياؽ كالمقاـ

 .(ِٔ)المعنى في حٌد ذاتو

كعمى ىذا فإفَّ الداللة ىي المجاؿ الذم )) ييعنى بتحميؿ المعنى الحرفي لؤللفاظ المغكية ككصفيا ، كال     
تقتصر اىتماماتو عمى الجكانب المعجمية مف المعنى فقط بؿ تشتمؿ أيضان الجكانب القكاعدية ، ككذا فإفَّ 

                                                           
 .ِِػ ُِاالتجاه التداكلي كالكظيفي في الدرس المغكم : ك ، ِٕػػػػػػػػػػِٔ:  ينظر : التداكلية عند العمماء العرب (ُ)
 . ِٖينظر : الخطاب القرآني دراسة في العبلقة بيف النص كالسياؽ ، خمكد العمكش :  (ِ)
 .ُّٖ: أنظمة الداللة في العربية ينظر : المعنى كظبلؿ المعنى  (ّ)
 
 . َُٕ، ك مدخؿ إلى الداللة الحديثة ، عبد المجيد جحفة : ُٕ:  ينظر : اإلتجاه التداكلي كالكظيفي في الدرس المغكم (ِٓ)
 .ْٖ:  ينظر : اإلتجاىات الحديثة في عمـ األساليب كتحميؿ الخطاب (ِٔ)



، كبيذا تككف (ِٕ)عاني الجمؿ ((مباحثو ال تقتصر عمى معاني الكممات فقط بؿ تشتمؿ أيضان عمى م
المكاضيع التي تتناكليا الداللة ىي البنية الداللية لممفردات المغكية ، كالعبلقات الداللية بيف المفردات 
كالترادؼ كالتضاد ، كالمعنى الكامؿ لمجممة ، كالعبلقات القكاعدية بينيا ، ككذلؾ عبلقة األلفاظ المغكية 

 .  (ِٖ)إلييا بالحقائؽ الخارجية التي تشير

لكضع فقط ، كبمعزؿ عف اكفؽ  عمى أٌما التداكلية فإنَّيا تتميز عف الداللة التي تدرس المعنى      
كمف الفركقات المقترحة  ،السياقات كالمقامات التخاطبية ، ألفَّ التداكلية تدرس عبلقة العبلمات بمفسرييا

 درس االستعماؿ المغكم في المقامات المختمفة ،بيف العمميف أفَّ الداللة تدرس المعنى ، كالتداكلية ت
بيف العمميف في التعامؿ مع الجمؿ كالقكالت ، فمعاني الجمؿ ىي مكضكعات عمـ  ان يتجمى الفرؽ كاضحك 

كمقاصد   ،أمَّا معاني القكالت ، فيي مف مكضكعات التداكلية ، كلعؿ الفرؽ بيف المعاني المغكية ،الداللة
في التفريؽ بيف الداللة كالتداكلية ؛ ألفَّ  المعاني المغكية ىي مف أكلكيات عمـ  ان المتكمميف ىك أكثر كضكح

تحت إطار التداكلية ؛ ألنَّو ال يمكف التكصؿ إلييا إاٌل بمعرفة قع فإنَّيا ت ،الداللة ، أمَّا مقاصد المتكمميف
يمتمكيا المخاطىب عند التعامؿ  كالكفاءات التي ،كالمخاطىب ،السياقات التي قيؿ فييا الكبلـ كمعرفة المتكمـ

 .(ِٗ)مع الكبلـ

كخبلصة ذلؾ أفَّ الداللة تيتـ بالشركط التي تجعؿ األقكاؿ مفيكمة كقابمة لمتفسير، بينما تعالج       
ك مبلئمة في المكاقؼ التكاصمية التي يتحدث  ،التداكلية الشركط البلزمة لكي تككف األقكاؿ المغكية مقبكلة

 . (َّ)فييا المتكمـ 

 
 
 
 
 
 

 الفصل األّول
                                                           

 .ُِمقدمة في عممي الداللة كالتخاطب ، محمد محمد يكنس عمي :   (ِٕ)
  . ُِ:  كالتخاطب الداللة عممي في مقدمة ينظر : (ِٖ)
 .ُِ: نفسو  ينظر : (ِٗ)
 .ُٖينظر : اإلتجاه التداكلي كالكظيفي في الدرس المغكم :  (َّ)



 تداولية الدرجة األولى اإلشارّيات

 اإلشارّيات مفيوميا ، وأقساميا

 توطئة

 اإلشارّيات الشخصية

 توطئة

 المبحث األّول : اإلشاريات الشخصية الحسية

 ــــ ضمائر التكمم 

 ــــ ضمائر المخاطب 

 ــــ أسماء اإلشارة

 ــــ األسماء الموصولة 

 ـــ النداء

 المبحث الثاني : اإلشارّيات الشخصية الذىنية                                              

 ــــ ضمائر التكمم 

 ــــ ضمائر المخاطب 

 ــــ ضمائر الغائب

 ــــ أسماء اإلشارة

 ــــ األسماء الموصولة 

 ـــ النداء

 :  اإلشارّيات الزمانية والمكانية لثالثا المبحث                                                   

 أّواًل: اإلشارّيات الزمانية 

 اآلن ــــ

 ـ حينـــ

 سنةـــ 

 ثانيًا: اإلشارّيات المكانية 

 ـ فوق وتحت ــــ

  حيث ــــــ

 



 

 اإلشارّيات مفيوميا، وأقساميا: 

 توطئة:
يتجسد الخطاب في المغة بمستكياتيا كافة، كالكممة تيعٌد جزءان مف النظاـ المغكم، فتحيؿ كؿ كممة       

عمى مدلكؿ معيف، كلكف بعض منيا يكجد داخؿ المعجـ الذىٌني مف دكف أٍف يرتبط بمدلكؿ ثابت ، فبل 
 . (ُّ)يتضح مدلكلو إاٌل عف طريؽ تسييقو في سياؽ

ريات مف )أسماء اإلشارة، كالضمائر، كظركؼ الزماف ...( مف العبلمات كعمى ىذا تككف اإلشا     
المغكية التي ال يمكف أٍف يتحدد معناىا إاٌل عف طريؽ كضعيا في سياؽ الخطاب التداكلي؛ بسبب خمكىا 
مف أم معنى في ذاتيا عمى الرغـ مف ارتباطيا بمرجع إاٌل أفَّ مرجعيا غير ثابت يتغيير عمى كفؽ السياؽ 

، كقد عيًرفىت اإلشارٌيات بأنَّيا:))العبارات التي تسمح لممتكٌمـ باإلشارة إلى (ِّ)م ترد فيو اإلشارٌياتالذ
، أكىي فعؿ ييمٌكف المتكمـ، أك الكاتب مف أٍف (ّّ)المخاطىب، أك إلى عٌدة أشياء خاصة مف عالـ الخطاب((

، كيميؿ فبلسفة المغة إلى أٍف (ّْ)يستعمؿ صيغان لغكيةن لتمكيف المستمع، أك القارئ مف تحديد شيء ما
( اختصاران؛ إذ يعني ىذا indexicalsأك  indexical expressionsيستعممكا لمداللة عمييا المصطمح )

 .(ّٓ)المصطمح )اإلشارة، أك اإلشارٌيات(، كييعدُّ "بيرس" ىك أٌكؿ كاضع لو

التي تؤدم إلى معرفة االتصاؿ بيف  فقد أعتنى "بيرس" باإلشارٌيات اعتناءن كبيران ، كبحث عف الطرؽ     
األفراد؛ إذ يرل أفَّ العبلمات المسانية تتحدد تداكليان عف طريؽ استعماليا في التنسيؽ مع عبلمات أيخرل 

                                                           
 .ٕٗينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية ، عبد اليادم بف ظافر الشيرم :  (ُّ)
اإلشاريات مقاربة تداكلية ، يكسؼ السيساكم ، بحث ك  ،ٕٗينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ِّ)

، كالقامكس المكسكعٌي ِْْ: ، إعداد : حافظ اسماعيمي عمكممنشكر ضمف ) كتاب التداكليات عمـ استعماؿ المغة( 
 .َُُلمٌتداكلٌية ، جاؾ مكشمر ، ك آف ريبكؿ ، ترجمة : عزالديف المجدكب كآخركف : 

 .ّٗطاب : ذىبية حمك الحاج : لسانيات التمفظ كتداكلية الخ (ّّ)
 .ُٗ، كمقدمة في عممي الداللة كالتخاطب :ّٗينظر : التداكلية :  (ّْ)
 .ُْ:، كالمقاربة التداكليةُٔ: ؽ جديدة في البحث المغكم المعاصرينظر: آفا (ّٓ)
 
 
 



مف طرؼ أفراد جماعة معينة؛ ألفَّ لمعبلمة المسانية عبلقة بظركؼ استعماليا، كمحيطيا كعف طريقيما 
 .   (ّٔ)تحمؿ معناىا

أكثر الباحثيف في ىذا الميداف أفَّ اإلشارٌيات تتمثؿ بثبلثة أصناؼ كلكٌؿ صنؼ دكره في  كقد ذكر      
الخطاب، كال يمكف أٍف ييمفظ الخطاب مف دكف حضكر ىذه األصناؼ الثبلثة متمثمة باإلشارٌيات 

 . (ّٕ)الشخصية، كالزمانية، كالمكانية

كقد كانت مبلمح تمؾ اإلشارٌيات كاضحة عند النحاس في تحميمو آلم الذكر الحكيـ عمى كفؽ      
األيسس التداكلية عف طريؽ النظر إلييا بمنظار كاسع ،  فقد سبؽ التداكلييف في معالجاتيـ لتحميؿ 

 النصكص تداكليان عف طريؽ اإلشارٌيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلشارّيات الشخصية
                                                           

الطارؼ ، الجزائر ، الممتقى الدكلي ينظر : التداكلية امتداد شرعي لمسيميائية ، سحالية عبد الحكيـ ، المركز الجامعي،  (ّٔ)
 .ِّْػػػػػػػػػػِِْالخامس ) السيمياء كالنص األدبي ( : 

: أنظمة الداللة في العربية ، ك المعنى كظبلؿ المعنى   ِٖػػػػػػػُٖينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ّٕ)
 .َُٓػػػػػػػػػَُْ



  :توطئة

تيعدُّ اإلشارٌيات الشخصية مف اإلشارٌيات الميمة في ميداف التداكلية ، فيي اإلشارٌيات الدالة عمى       
المتكمـ، أك المخاطب ، أك الغائب ، فالذات التي تمفظ الكبلـ تدؿُّ عمى المتكمـ في السياؽ ، كقد تصدر 

اؽ الذم تكمـ فيو، إذ تيعٌد ىذه الذات خطابات متعٌددة عف متكمـ كاحد، فذاتو المتمفظة تتغيير بتغيير السي
في الخطاب التداكلي ؛ ألفَّ )األنا( تحيؿ عمى المتكمـ اإلنساف، أك المعمـ ، أك  نقطة المرتكز ىي
 .(ّٖ)األب

كممارسة التمفظ ىك ما يدؿُّ عمى المتكمـ في بنية الخطاب العميقة ، مٌما يجعؿ حضكر )األنا( كاردان      
في كٌؿ خطاب؛ لذا نجد المتكمـ يعكؿ عمى الكفاءة التداكلية لممخاطىب كىذا مٌما يساعد المخاطىب عمى 

؛ ألنَّو قد يحصؿ لبس في حاؿ (ّٗ)يواستحضارىا لتأكيؿ الخطاب تأكيبلن مناسبان تبعان لمسياؽ الذم كرد ف
ككف المخاطىب لـ يفيـ قصد المتكمـ مف اإلشارة ، كقد أشار بيرس إلى ىذا األمر بقكلو :)) أفَّ اإلشارٌيات 

، كقد أكد الدكتكر (َْ)ينبغي أٍف تككف محددة المرجع بتحقؽ العبلقة الكجكدية بيف العبلمة كما تدٌؿ عميو ((
في حاؿ لـ يتحدد المرجع ، فإفَّ ذلؾ يؤدم إلى نشكء نكع مف المبس، كقد يعترم  "محمكد أحمد نحمة " أفَّ 

المسألة اإلبياـ في استعماؿ الضمائر إذا تعددت مراجعيا ، أك إذا حصؿ تبادؿ لؤلدكار بيف المتكمـ 
 .(ُْ)كالمخاطىب، فصار المتكمـ مخاطبان، كالمخاطىب متكممان، أك في حاؿ نقؿ متكمـ كبلمان لمتكمـ آخر

 كلتكضيح ذلؾ أخذنا الجممتيف اآلتيتيف :     

 أػػػػػ كصؿ محمد . ىك سعيد  ) ضمير استبدالي(

 ب ػػػ أنتى متخمؽه . ) كاصؿ(

فإنَّنا نجد في المثاؿ )أ( مرجع الضمير )ىك( يتنكع في كٌؿ تمفظ ، كلكف يمكف أٍف ييحٌدد مرجعو في       
فيمكف تحديد مرجعو عف طريؽ السياؽ ، أٌما في المثاؿ )ب(  المثاؿ بربطو بعائده الذم سبقو )محمد( ،

ٌددت طريقة التمفظ بالسياؽ الخاص بيا حتى نتمكف  ( ال يمكف تحديد مرجعو إاٌل إذا حي فإفَّ الضمير )أنتى

                                                           
 .ِٖ:  ة لغكية تداكليةاستراتيجيات الخطاب مقاربينظر :  (ّٖ)
 .ِٖينظر: نفسو : (ّٗ)
 ػػػػػػػ Ibid,p.57، نقبلن عف :  ُٕينظر : آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر : (َْ)
 .ُٗػػػػػػػػػُٖ: نفسو  ينظر : (ُْ)



مف اإلجابة عمى أسئمة مف نحك : مف يتكمـ؟ كلمف يتكمـ؟ ك متى تكٌمـ؟ بمعنى الكقكؼ عمى حدث التمفظ 
 . (ِْ)فيو التمفظ بيذا الضمير، فيك  إذف كاصؿ مف المبيماتالذم أينجز 

كالبدَّ مف اإلشارة إلى مسألة ميمة ىي أفَّ استعماؿ الضمير الجمعي في الخطاب يؤدم إلى شيء      
(، ككذلؾ إذا ضَـّ بيف طياتو) نحف(  مف التعقيد، فالضمير) نحف( ييعٌد مف المبيمات إذا جمع )أنا + أنتى

لتعظيـ التي تساكم )أنا+ أنا+ أنا(، فحينيا ييٍسمىحي لممتكمـ بكصفو فردان بأخذ كظيفة سامية، أك الدالة عمى ا
مكانة مرمكقة ، كقد يشابو ذلؾ الضمير)أنتـ( ، فيك كاصؿ خالص إذا كٌظؼ لمخاطبة مفرد لمداللة عمى 

 .(ّْ)االحتراـ كالتعظيـ

اإلشارٌيات عمى قسميف إشارٌيات حسية، ك إشارٌيات كقد اقتفى البحث أثر النحكييف القدماء في تقسيـ     
، محاكالن تسميط الضكء عمييا مف أكثر مف زاكية مع مراعاة اإلحاالت التي تحيؿ عمييا تمؾ (ْْ)ذىنية

 اإلشارٌيات كىك ما ييعنى بو البحث التداكلي.

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األّول
                                                           

 . ِِ: ، قدكر عمراف ينظر : البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني المكجو إلى بني إسرائيؿ  (ِْ)
، كالتطكر النحكم لمغة العربية ، ِّالبعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني المكجو إلى بني إسرائيؿ :  ينظر : (ّْ)

 .ٕٕبرجشتراسر، أخرجو كصححو كعمؽ عميو : رمضاف عبد التكاب: 
 حسف يكسؼ:  تحقيؽ ،( ىػٖٔٔ :ت) االسترباذم الحسف بف محمد الديف رضي عمى الكافية ، ينظر : شرح الرضي (ْْ)

 إميؿ: تحػػػقيؽ ،(ىػّْٔ: ت:) المكصمي يعيش بف عمي بف يعيش البقاء أبي الديف مكفؽ المفصؿ، شرح، و ِْٕ/ِ:عمر 
 . ِّٓ/ِ: يعقكب بديع



 ية الحسّ الّشخصّية اإلشارّيات 

، كقد سيًمطى الضكء عمى (ْٓ)كالرأس...(( كاليد المحسكسات مف ىي اإلشارٌيات التي تككف)) بشيء    
اإلشارٌيات الحٌسية عف طريؽ ضمائر التكمـ، كالخاطب، كأسماء اإلشارة، كاألسماء المكصكلة، كالنداء؛ 

 . (ْٔ)إلمكانية اإلشارة بيا إشارة حسية

 نحن(:ضمائر التكمم :) أنا ، أٌكالن: 

 :ضمير التكمم:)أنا(أػػػػػػ 

لقد تعامؿ النحاس مع ضمائر التكمـ تعامبلن عمى كفؽ ما تشير إليو بالنظر إلييا مف زاكية اإلشارة       

ڃ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄچ ، إذ نراه يقكؿ في قكلو تعالى : (ْٕ)الحٌسية التي تؤدييا

))أم بمسمَّط عمى  [َُٖ]يكنس:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ  ڃ  چ
نَّما أنا مبمغه(( ـ مف شاءى منكـ ، كا  ، ىك الذم ييقىكِّ تقكيمكـ، إنَّما أٍمريكـ إلى اهلل جؿَّ كعزَّ
(ْٖ). 

مف القراءة األٌكلى لكبلـ النحاس يتضح أنَّو اعتمد مبدأ اإلشارة الحٌسية في أفَّ النبي ػػػػػػ صمى اهلل عميو     
ػ قد أشار إلى نفسو إشارة حٌسية ليتمكف مف إيصاؿ معمكمة لممخاطىب ىي أنَّو ليس عميو سكل كآلو كسمـ ػػػػػػ

نَّما ، كلست (ْٗ)مبمغه(( أنا التبميغ كما ىك بككيؿ ، كيستشؼ ذلؾ مف كبلـ النحاس الذم يقكؿ فيو:)) كا 
قدكف أفَّ األمكر بيد الرسكؿ  ؛ ألنَّيـ كانكا يعت(َٓ)))بمسمط عمى تقكيمكـ ، إنَّما أمركـ إلى اهلل جٌؿ كعٌز((

ػػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػػػػػ فأراد أٍف يكصؿ إلييـ رسالة مفادىا أنَّو مبمغ ، كليس بككيؿ عمييـ ، فبلبدَّ 
أٍف يككف حضكره حضكران حسٌيان ، قريبان مف المخاطىب ؛ ألفَّ ضمائر المتكمـ كالمخاطىب تككف الذات 

، كما يكضح ذلؾ إنَّما ىك السياؽ الذم جاء فيو كبلـ النبي عند  (ُٓ)طاب حاضرةالناطقة فييا بالخ

                                                           
، كمعو شرح الشكاىد  حاشية الصباف شرح األشمكني عمى الفية ابف مالؾ، ك ِْٕ/ِشرح الرضي عمى الكافية :  (ْٓ)

 . َُٓ/ُ: ، تحقيؽ : طو عبد الرؤكؼ سعد  ىػ(َُِٔت: )، محمد بف عمي الصباف لمعيني
 .ِٖٕػػػػػػػػػِٕٕ/ ْ: محمد عبد الخالؽ عضيمة :  قيؽ: المقتضب ، أبك العباس محمد بف يزيد المبرد ، تحػػ ينظر (ْٔ)
، ّْْ، ُٓ، ُّ/ ّ : ق(، تحقيؽ : محمد عمي الصابكنيّّٖ، أبك جعفر النحاس ) ت: ينظر: معاني القرآف (ْٕ)

 .ِْ، ِٗ/ ْ، ِْٓ، َٓٓػػػػػػػػػػػػَْٓ
 . ِّّ/ ّ:  نفسو  (ْٖ)
 .ِّّ/ّ:  نفسو  (ْٗ)
 .ِّّ/ ّنفسو :   (َٓ)
 .َُٗػػػػػػَُٖينظر : المغة العربية معناىا كمبناىا ، تماـ حساف :  (ُٓ)



استعمالو ضمير التكمـ )أنا( مف أنَّو كاف ػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػػػ قد أشار إلى نفسو إشارة حسية 
فيـ النحاس  ، كعمى ىذا ييبنى(ِٓ)ككاف بحضرتو مف ييحدثيـ بيذا األمر كىذا مف خكاص ضمائر التكمـ

 لمنٌص.

 في إالٌ  معناىا يفيـ أفٍ  يمكف ال ىنا( أنا) إفَّ  ،(ّٓ)((مبمغه  أنا إنَّما:)) بقكلو فيبدك أفَّ ما فيمو مف النٌص     

 أعدك ال( أنا) أنَّو ، أم چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ  تعالى: قكلو في جاء الذم السياؽ في كضعيا حاؿ
كىي مف  كسمـ ػػػػػػػػػػػ  كآلو عميو اهلل صمى الرسكؿ ػػػػػػػػػػػ بشخص متمثمة المتكمـ ذات إلى إشارة( مبمغان ) ككني

 اإلشاريات الحسية .

، (ٓٓ)إحالة ))لغير المذككر(( (ْٓ)كاإلحالة التي جاءت في تحميؿ النحاس ىي إحالة إلى خارج النص      
ٍف لـ يرد اسمو صريحان في النٌص؛ ألفَّ تمؾ الضمائر  مف أكضح العناصر عمى شخص النبي ، كا 

اإلشارية الدالة عمى الشخص المتحدث، كيعتمد مرجعيا اعتمادان تامان عمى السياؽ الذم تيٍستىعمؿ فيو ؛ ألفَّ 
لممخاًطب الحرية في اإلحالة بحسب ما يريد كما عمى المخاطىب سكل تحميؿ تمؾ اإلحالة بحسب النص 

ضمير في عممية اإلحالة فقد يحيؿ إلى كممة مفردة ؛ كذلؾ بسبب تعدد)) دكر ال(ٔٓ)كالمقاـ الذم كردت فيو
أحيانان )اسـ( كقد يحيؿ إلى جممة في بعض األحياف، كيحيؿ في أحياف أخرل إلى تركيب أك خطاب 

، كالشؾ أفَّ الضمير)أنا، (ٕٓ)متكامؿ، ىذا اضافة إلى قدرتو عمى اإلحالة إلى سياؽ مقامي خارج النص((
تو عمى المتكمـ ، أك المخاطىب ، إاٌل أفَّ السياؽ الـز لمعرفة مف المتكمـ ، أك أنت( كنحكىما لو داللة في ذا

، فيتضح ذلؾ عف طريؽ السياؽ، لذا عيدِّت (ٖٓ)كمف المخاطىب الذم يحيؿ إليو الضمير )أنا، أك أنت(
الضمائر مف اإلشارٌيات المغكية المبيمة التي ال يتحدد معناىا إاٌل عف طريؽ كضعيا في سياؽ الخطاب 

                                                           
 .ِٖينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ِٓ)
 .ِّّ /ّمعاني القرآف: (ّٓ)
 .ِْػػػػػػػػِّ: ، أحمد عفيفي  ينظر : اإلحالة في نحك النٌص  (ْٓ)
 .ِّّالنص كالخطاب كاإلجراء ، ركبرت دم بكجراند ، ترجمة : تماـ حساف:  (ٓٓ)
 .ُُٕينظر : نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم، أحمد عفيفي :  (ٔٓ)
 .ُٕٔالترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب ، خميؿ بف ياسر البطاشي :  (ٕٓ)
 .ُٖػػػػػُٕفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر :  (ٖٓ)



، كعمى ىذا يككف االتصاؿ المفظي* قد أدل أثران ميمان في إيصاؿ ما أراد المتكمـ إيصالو (ٗٓ)التداكلي
ًضع المخطط اآلتي:  (َٔ)لممخاطىب عف طريؽ استعمالو اإلشارٌيات المغكية  ، كلتكضيح ذلؾ كي

 .       (ُٔ)((مبمغه  أنا))                                        

 

 النٌص  خارج إلى إلى المخاًطب                              اإلحالة (أنا) التكمـ بػػػػضمير اإلشارة

 ) مبٌمغ(                                     (خارجية إحالة))إشارة حٌسية(  ) أنا(                                                  

اؿ إليو شخص النبي ػػػػػػػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػػػػػػػػػػػ ألفَّ مف خصائص )األنا( أنَّيا تحيؿ عمى    الميحى
  . (ّٔ)، إحالة لغير المذككر(ِٔ)ذات المتمفظ بالخطاب

 ب ـــــ ضمير التكمم:) نحن(:   

كمـ )نحف( الذم يشير إلى جماعة مف الضمائر التي عالجيا النحاس معالجةن إشارية ضمير الت    

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک   چ ، فيك يرل في قكلو تعالى :(ْٔ)المتكمميف في مكاطف عٌدة 

كينقؿ رأيان ألىؿ المغة يبيف فيو معنى ، أم نحف جماعة ،[ٖ] يكسؼ:  چک  ک    ک  گ  گ  گ 
 . (ٓٔ)العصبة: الذم يككف مف العشرة إلى األربعيف

                                                           
، ؾ أكريكيكني ، ترجمة :  في المغةمف الذاتية ، كفعؿ القكؿ َٖينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ٗٓ)

 .ِِّػػػػػػُِّ:  ، محمكد عكاشة ، كتحميؿ الخطاب في ضكء نظرية أحداث المغةٔٔػػػػػػَٔ: محمد نظيؼ
مف العبلمات المغكية كسيطان  خاًطب*االتصاؿ المفظي : ىك نكع مف أنكاع االتصاؿ التداكلي الذم عف طريقو  يتخذ الم

ية تطبيقية في ضكء نظرية االتصاؿ، محمكد ، ينظر : لغة الخطاب السياسي دراسة لغك خاطىب إليصاؿ ما يريد إيصالو لمم
 .ِّعكاشة :

، ك العبارة ِّ: ، محمكد عكاشة ينظر : لغة الخطاب السياسي دراسة لغكية تطبيقية في ضكء نظرية االتصاؿ (َٔ)
 .َّػػػػػػػػػػِٓكاإلشارة دراسة في نظرية االتصاؿ ، محمد العبد: 

 .ِّّ/ّمعاني القرآف :  (ُٔ)
 .ِٖينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ِٔ)
 .ِّّينظر : النص كالخطاب كاإلجراء :  (ّٔ)

 .ِّٓ، ِٕٔ/ ٔ، َْٖ، ِِْ/ ٓ، ُٔٔ/ ْ، ّٔٗ، ُْٓ/ ّ : القرآف معاني: ينظر (   ْٔ
 . ّٗٗ/ ّ نفسو : ينظر : (ٓٔ)



إشارة ييستشؼ مف الكبلـ الذم ساقو النحاس أفَّ أخكة يكسؼ ػػػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػػػ أشاركا إلى أنفسيـ      
حٌسية ػػػػػػ عف طريؽ ضمير التكمـ) نحف( ػػػػػػ بأنَّيـ عدد ال يستياف بو لما لو مف ثقؿ في الحياة التي كانكا 

في تفضيمو يكسؼ كأخيو عمييـ ، فكاف األكلى بو أٍف يفضميـ يعيشكنيا، ككانكا يركف أفَّ أباىـ قد أخطأ 
لعددىـ كما يمتمككف مف مكاصفات يركنيا ىـ أنَّيا تستحؽ التفضيؿ عمى يكسؼ كأخيو، فيذا ما يدؿ عميو 
كبلـ النحاس حتى أنَّو ذىب يكضح العدد الذم تتككف منو العصبة في المغة ، فيك يرل أنَّيـ قالكا:)نحف 

إشارة إلى أنفسيـ كىي مف نكع اإلشارٌيات الحٌسية التي تنضكم تحت لكاء اإلشارٌيات  جماعة( كىذه
 الٌشخصية ؛ ألفَّ ضمائر التكمـ جميعيا تقع تحت مظمة اإلشارٌيات الٌشخصية.

كىذا يدؿ عمى إمكانية اإلشارة بالضمائر إشارة حٌسية كأفَّ أخكة يكسؼ قد أشاركا إلى أنفسيـ إشارة      
فأصبحكا في الكقت نفسو ىـ المتكممكف كىـ المخاطبكف ، فتبادلكا أدكار الكبلـ ، كلـ يحصؿ حٌسية ، 

المبس في عكد الضمير إلى أخكة يكسؼ ؛ ألفَّ السياؽ الذم استعمؿ فيو الخطاب قد حٌدد مف المقصكد 
أٌم كقت اقتضت  ؛ كألفَّ الضمائر إشارٌيات لغكية )) تمكف المتكٌمـ مف اإلحالة عمى نفسو في(ٔٔ)بالضمير

 . (ٕٔ)الحاجة لذلؾ((

ييمحظ مف ذلؾ أفَّ النحاس قد فيـ مف النٌص أفَّ أخكة يكسؼ قد أشاركا إشارةن حٌسية إلى أنفسيـ معتمدان    
 عمى ضمير التكمـ الذم كرد في النٌص.

ة( إلى كقد أحالت اإلشارة التي كردت في نص النحاس إحالة مقامية إلى خارج النٌص )إحالة خارجي     
أحاؿ  ، فقد(ٖٔ)إخكة يكسؼ ػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػ كقد أسيمت في انتاج النص ؛ ألنَّيا تربط المغة بسياؽ المقاـ

؛ كألفَّ البعد (ٗٔ)النٌص  خارج إلى اإلحالة تككف معيا التي التكمـ ضمائر طريؽ عف ذاتو إلى المتكمـ
المرجعي لمضمائر التكمـ ػػػػػػ أنا، كنحف ػػػػػػ اإلحالة فيو تيفيـ في سياقيا الخارجي، كال تتحقؽ إاٌل عف طريؽ 
االستعماؿ كىي تستحضر المحاؿ إليو إلى طرفي الخطاب، ككظيفتيا القصدية تتصؿ بالسياؽ الخاص 

لتي يكضحيا السياؽ المفظي كالسياؽ الخارجي بيا مف أجؿ إيضاح غاية المتكمـ ، كىي مف العناصر ا

                                                           
 .َِػػػػُٗجديدة في البحث المغكم المعاصر :  آفاؽينظر : (ٔٔ)
 .ٗٔ:  ، عمر بمخيرتحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية (ٕٔ)
: لخطاب في ضكء نظرية أحداث المغة ، كتحميؿ آُٔينظر : الترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب :  (ٖٔ)

كتحميؿ الخطاب ، محمد  ، كقضايا في المغة كالمسانياتُُٕلنص اتجاه جديد في الدرس النحكم : ، ك نحك اِِّػػػػػػػػػػُِّ
 .ُٗػػػػػػػػػػػٖٓمحمد يكنس عمي : 

 . َُّينظر : نسيج النٌص:  (ٗٔ)



كتعٌد مف جية الداللة مؤكدات ، ألنَّيا مدعمة بالكاقع المادم الخارجي كبالمؤكد المفظي، كفائدتيا التأكيد 
 .(َٕ)كاالختصار في المفظ ككنيا تغني عف ذكر المحاؿ إليو لفظان 

 : (ُٕ)خطط اآلتيكلتكضيح عناصر اإلحالة في الكبلـ المذككر آنفان ريًفؽ الم

 اإلحالة                                             

 نصية                                                            مقامية              

 داخمية                            المتكمـ) أخكة يكسؼ(                

 المفظ المحيؿ ضمير المتكمميف)نحف(                                 

 قبمية                بعدية      المحاؿ إليو إحالة كمية) أخكة يكسؼ(   

 العبلقة بيف المفظ المحيؿ، كالمحاؿ إليو                                        

قة بيف المفظ المحيؿ كالمحاؿ إليو مجٌسدان، بمعنى أٍف يككف المحاؿ البدَّ أٍف يككف التطابؽ في العبل     
إليو شيئان مكجكدان في عالـ الحقيقة ، كىذا ينطبؽ تمامان عمى ما أحاؿ إليو الضمير)نحف( ؛ ألفَّ أخكة 

 يكسؼ عندما أحالكا عمى أنفسيـ كانكا مكجكديف في عالـ الحقيقة .

 طب: أنَت،...(: ثانيًا : ضمائر الخطاب:) ضمير المخا

لقد تعامؿ النحاس مع ضمائر الخطاب كتعاممو مع ضمائر التكمـ تعامبلن تداكليانعف طريؽ اإلشارة      

  چڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ ، فيك يرل في قكلو تعالى:(ِٕ)بيا إلى المخاطب إشارة حٌسية

 . (ّٕ)ال تيصدِّقينىا(( ، )) أم قد اتيمتنا ككقع بقمبؾ أىنَّا ال نىٍصديؽي، فأنتى [ُٕ]يكسؼ: 

                                                           
  .ُِّ ينظر : تحميؿ الخطاب في ضكء نظرية أحداث المغة : (َٕ)
الترابط في النص ، ك اإلحالة بالضمائر كدكرىا في تحقيؽ ُُٕينظر : نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم:  (ُٕ)

، الصحيفة: ُ،العدد:ُّ، المجمد :َُُِنائؿ محمد اسماعيؿ، مجمة جامعة األزىر بغزة، سمسمة العمـك اإلنسانية القرآني، 
التحميؿ المساني لمخطاب :  ، كالترابط النصي في ضكءُٕ، كلسانيات النص مدخؿ النسجاـ الخطاب : َُٕٔػػػػػػػػَُٔٔ
ُٔٔ. 

  .ُْْ/ ٔ، ّّٗ،ِّٗ، ّٖٗ/ ِ، ّّٔ/ ُ ينظر : معاني القرآف :(  ِٕ
 .َّْ/ ّ:  نفسو (ّٕ)



( الذم يعد مف       فقد أشار إخكة يكسؼ إلى أبييـ إشارة حسية عف طريؽ ضمير المخاطبى )أنتى
الضمائر اإلشارية التي تشير إلى المخاطىب عند الخطاب ، كيفترض أٍف يككف المخاطىب بضمير الخطاب 

( في حاؿ الخطاب مكجكدان كقريبان كمنتبيان   طرفيف بيف إالٌ  يككف أفٍ  يمكف ال الخطاب ؛ كألفَّ  (ْٕ))أنتى
 استغنى لما ؛ كألفَّ )) المتكمـ (ٕٓ)فسرىما المشاىدةتب تكٌمـ كالمخاطى مكضمير ال كالمخاطىب، المخاًطب،

 كاف لما ثـ إليو...، بو يكمئ لفظان  مكانو عميو جعؿ المشاىدة لداللة حاؿ اإلخبار، في الظاىر عف
 كلكال المخاطىب، عند كمنتياهي  مف المتكمـ مىبدؤهي  الكبلـ إذ الكبلـ، معنى في لممتكمـ مشاركان  المخاطىب
مسمكعان، كال احتاج إلى التعبير عنو، فمما اشتركا في المقصكد لفظان  المتكمـ كبلـ كاف ما المخاطىب

 .(ٕٔ)بالكبلـ كفائدتو، اشتركان في المفظ الداؿ عمى االسـ الظاىر((

 ،(ٕٕ):)) فأنتى ال تيصٌدقينا((بييـقالكا أل خكة يكسؼ ػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػإمف أفَّ  ذكره النحاس،ما إفَّ       و 
فاصؿ، كالسياؽ ىك  كلـ يفصؿ بينيـ كبيف أبييـ مباشرة معو تكممكا أخييـ أنَّيـ بخبر ليخبركه عادكا عندما

ييا بيف المتكمـ كالمخاطىب فاصؿ مف تكفؿ بتحديد ذلؾ ؛ ألفَّ مثؿ ىكذا أخبار ال يمكف أٍف يفصؿ ف
ما لعظمة األمر الذم جاءكا بو، كعمى ىذا يككف إخكة يكسؼ قد أشاركا إلى أبييـ إشارة حٌسية، كىك 

ة ؛ ألنَّو ال يمكف أٍف )) ينتج المرسؿ خطابو غفبلن مف اعتبار السياؽ، فبل ييصدؽ عمى اإلشارة الحسٌ 
، (ٖٕ)تجمى الخطاب دكف استعماؿ العبلمات المناسبة((خطاب دكف انخراطو في سياؽ معيف، كما ال ي

( مف العناصر اإلشارية التي يعتمد مرجعيا اعتمادان تامان عمى السياؽ الذم  كييعٌد ضمير المخاطب)أنتى
  . (ٕٗ)تستعمؿ فيو

ييستنتج مف ذلؾ بعد تكسيع مجاؿ النظر مف أفَّ اإلشارة الحٌسية تأتي مف متكمـ قريب في حاؿ      
الخطاب ؛ ألنَّو مف مميزات ضمير الخطاب أٍف يعكد إلى أقرب مذككر، كككف)) القرب بيف الطرفيف في 

                                                           
، ََُِ، يكليكػػػ ستمبر ّّ، المجمد: ُ، مجمة عالـ الفكر ، العدد:إدريس  ينظر : البعد التداكلي عند سيبكيو ، مقبكؿ (ْٕ)

 .ُِٔالصحيفة:
، عبد العاؿ سالـ مكـر تحقيؽ:  ، ىػ(ُُٗ)ت:  الجكامع، جبلؿ الديف السيكطيينظر: ىمع اليكامع في شرح جمع  (ٕٓ)

 .ِِٕ/ُ: كعبد السبلـ ىاركف 
، تحقيؽ : الشيخ عادؿ ىػ( ُٖٓ)ت: حمف بف عبد اهلل بف أحمد السييمينتائج الفكر في النحك: أبك القاسـ عبد الر  (ٕٔ)

 .ُِٕ: أحمد عبد المكجكد ، كالشيخ عمي محمد معكض
 .َّْ/ ّمعاني القرآف :  (ٕٕ)
 .ٓٓينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ٖٕ)
 .ُٖفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر :  (ٕٗ)



لذم ذكره النحاس مف ، كبذلؾ يمكف أٍف تيعٌد اإلشارة في النص ا(َٖ)كؿِّ ذلؾ يعيف عمى كضكح المعنى((
 اإلشارٌيات الحٌسية القريبة لتحقؽ شركط القرب فييا.  

أٌما اإلحالة التي كردت في النٌص فيي مف اإلحاالت الخارجية)المقامية( ؛ ألنَّيا ربطت عنصران لغكيان      
( عنصر لغكم كرد في سياؽ النٌص، كنبي اهلل يعقكب ػػػػػ عم يو السبلـ ػػػػػ عنصر بآخر غير لغكم، فػػػػػػػػ)أنتى

غير لغكم خارج النٌص أيًحيؿ إليو عف طريؽ ضمير المخاطب، كىي مف الخاصيات التي يتمتع بيا 
 .   ضمير الخطاب

 ثالثًا: اسم اإلشارة :) اسم اإلشارة :ىذا(:

تعٌد أسماء اإلشارة مف اإلشارٌيات الميمة ؛ كذلؾ عف طريؽ اإلشارة بيا إلى األشياء إشارة حٌسية       
 .(ِٖ)، كقد عالج النحاس تمؾ المسألة(ُٖ)ككنيا مف المبيمات بحسب النحكييف القدماء

، ))أم: ىذا [َِ]الجاثية:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ إذ يرل في قكلو تعالى :    

 .(ْٖ)تعكد عمى القرآف(( ﴾ۇ ﴿، ك))اإلشارة (ّٖ)القرآف((

إذ ييستشؼ مف الكبلـ الذم ساقو النحاس أفَّ اسـ اإلشارة )ىذا( الذم كرد في النص القرآني إنَّما كانت     

  ،چ ۇ  ۆ  ۆچ  اإلشارة بو إشارة حسية إلى القرآف الكريـ؛ ألفَّ اهلل ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػ قاؿ:
؛ ألفَّ القرآف ىك الذم ينطبؽ (ٖٓ)((القرآف ىذا أم))كالنحاس يرل أنَّيا إشارة إلى القرآف الكريـ، فيك يقكؿ: 

عميو أٍف يككف بصائر كىدل كرحمة لما يحممو مف أمكر تنظـ حياة الناس كتؤدم بيـ إلى النجاة كالفكز 
كالفبلح، كلما كانت اإلشارة إلى القرآف الكريـ ، فبلبٌد أٍف تككف مف أحد أنكاع اإلشارٌيات: حٌسية، أك 

نحاس إنَّما ىك اإلشارة الحٌسية بإحدل الحكاس ؛ ألفَّ اسـ اإلشارة ذىٌنية، كالذم ينطبؽ عمييا مف كبلـ ال
)ىذا( مف المبيمات التي يككف لممفسر حاجة إلييا ، عمى الرغـ مف أنَّو مف المعارؼ إاٌل أفَّ إبيامو 

                                                           
 .ٗخكاطر مف تأمؿ لغة القرآف ، تماـ حساف :  (َٖ)
 .ُٖٔ/ ّ:  ، ك المقتضبٓ/ِ:  ينظر : الكتاب (ُٖ)
 .ِْٗػػػػػػػػِّٗ/ّ، َُْ/ِ، َُْ/ ُمعاني القرآف :  :ينظر (ِٖ)
 .ِْٓ/ٔ:  معاني القرآف (ّٖ)
،  (ىػَُّ: ت) الطبرم جعفر أبك، ظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف(، كينِ، اليامش: رقـ)ِْٓ/ٔ:  معاني القرآف (ْٖ)
 ، التأكيؿ كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ ، كٕٓٔ/َُ:  شاكر محمد أحمد: ؽيحقت
 .ْٗٓػػػػػػػْٖٓ/ٓ: معكض دمحم عمي كالشيخ،  المكجكد عبد أحمد عادؿ الشيخ:  تحقيؽ ،( ىػّٖٓ: ت) مزمخشرمل
 .ِْٓ/ٔمعاني القرآف :  (ٖٓ)



أضفى عميو صبغة يفيـ منيا أفَّ بو حاجة إلى مكضح يكضح ذلؾ اإلبياـ، فيك ال يفيـ إاٌل عف طريؽ ما 
، فسيبكيو (ٖٔ)ط بو ، سكاء أكاف معمكمان منو ، أـ مذككران في السياؽ، أـ مشار إليو ، أـ غير ذلؾيرتب
، كقد عٌدىا المبرد مف المبيمات إلمكانية (ٕٖ))) كأٌما األسماء المبيمة، فنحك: ىذا، كىذه،...((:يقكؿ

 .(ٖٖ)ًاإلشارة بيا إلى كٌؿ شيء

دت في قكؿ النحاس إشارة حٌسية ألمريف أحدىما: إبياميا، كيتضح مٌما تقدـ أفَّ اإلشارة التي كر      
، كقكؿ الرضي (ٖٗ)كاآلخر: قكؿ المبرد:)) أٌما ما كاف مٌما يدنك منؾ مف المذٌكر فإنَّؾ تقكؿ فيو )ىذا( ((

:))اسـ اإلشارة مف غير إشارة حسِّية إلى المشار إليو مبيـ عند المخاطىب(( ، كاسـ اإلشارة )ىذا( (َٗ)أفِّ
ذا كاف المشار إليو قريبان فيك محسكس، كعمى ىذا تككف اإلشارة إلى (ُٗ)شار بو لممذكر القريبمٌما ي ، كا 
          .النحاس قكؿ مف يفيـ ما بحسب حٌسية إشارة القرآف

؛ كألفَّ (ِٗ)أٌما اإلحالة التي كردت في النٌص فيي إحالة خارجية)مقامية(؛ ألنَّيا إحالة لغير مذككر      
نَّما ذكر ذلؾ النحاس؛ ألنَّوي قد فيـ أفَّ  اسـ القرآف لـ يذكر صريحان في النٌص القرآني الذم حممو النحاس كا 

، كأفَّ ىذه اإلشارة ىي لمقرآف، ، إنَّما ىك القرآف چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  المراد بقكلو تعالى:
خارجية)مقامية(؛ ألفَّ أسماء ، كعمى ىذا، فاإلحالة التي ذكرىا النحاس إحالة (ّٗ)((القرآف ىذا أم))فقاؿ:

،إذ يرل الدكتكر "محمد محمد يكنس (ْٗ)اإلشارة تحيؿ عمى المقاـ التكاصمي عف طريؽ القرائف اإلشارية
عمي" أفَّ أسماء اإلشارة شأنيا شأف الضمائر، في اإلحالة إلى خارج النص)إحالة مقامية( كما جاء في 

[، فاإلشارة تعكد إلى )كبير األصناـ(، كىك ّٔ]األنبياء:  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ چ  قكلو تعالى:
    .(ٓٗ)خارج النٌص 

                                                           
 .ُّْينظر : دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة ، سعيد حسف بحيرم:  (ٖٔ)
 .ٓ/ِ:  الكتاب (ٕٖ)
 .ِّٓػػػػػػػػػُّٓ/ ِ:  ، ك شرح المفصؿُٖٔ/ ّ:  ينظر : المقتضب (ٖٖ)
 .ِٕٕ/ ْالمقتضب :  (ٖٗ)
 .َِْ/ ّ: عمى الكافية  شرح الرضي (َٗ)
 .ِّٓ/ِ: ، كشرح المفصؿُٖٔ/ ّ: : المقتضبينظر (ُٗ)
 .ِّّينظر : النص كالخطاب كاإلجراء :  (ِٗ)
 .ِْٓ/ٔمعاني القرآف :  (ّٗ)
 .ِّٔ، كتحميؿ الخطاب في ضكء نظرية أحداث المغة: ٕٔينظر : فعؿ القكؿ مف الذاتية في المغة :  (ْٗ)
 .ٕٓ:  ينظر: قضايا في المغة كالمسانيات كتحميؿ الخطاب (ٓٗ)



 : ة: ) االسم الموصول : ما بمعنى : الذي(رابعًا: األسماء الموصول

، إذ يعني (ٕٗ)، كالرضي(ٔٗ)تعٌد األسماء المكصكلة مف المبيمات بحسب ما ذكره ابف يعيش      
ٍف كانت معارؼ ؛ألفَّ اسـ اإلشارة بالمبيمات:))أسماء اإلشارة كالمكصكالت،...،  نَّما سميت مبيمات، كا  كا 

مف غير إشارة حسِّية إلى المشار إليو مبيـ عند المخاطب؛ ألفَّ بحضرة المتكمـ أشياء يحتمؿ أٍف تككف 
، كعمى ىذا األساس ييمكف (ٖٗ)مشاران إلييا؛ ككذا المكصكالت، مف دكف الصبلت مبيمة عند المخاطب ((

صكالت إشارة حٌسية ألنَّيا تنتمي إلى صنؼ المبيمات، كعمى كفؽ ذلؾ تعامؿ معيا النحاس أٍف يشار بالمك 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ ، كمنيا قكلو تعالى : (ٗٗ) في مكاضع عٌدة

)ما( بمعنى )الذم(...،  ييمكف أٍف تككف: )) إذ يقكؿ أنَّو، [ ُٕالبقرة: ] چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 
 . (ََُ)أضاءت لو فأبصر الذم حكلو (( كالمعنى:

كبمحاظ ما أشار إليو النحاس يمكف أٍف يفيـ مف كبلمو أنَّو فيـ أفَّ االسـ المكصكؿ ػػػػ الذم ػػػػ الذم     
كرد في قكلو ػػػػػػػػػػػػ عزَّ كجؿَّ ػػػػػػػػػػ مف الممكف أٍف يشار بو إشارة حٌسية إلى شيء مكجكد، كمف الممكف أٍف 

لمشار إليو ؛ ألفَّ المكاف مف المحسكسات التي يمكف رؤيتيا، كالذم اسـ مكصكؿ أشار إلى ييشاىد ا
المكاف الذم يحيط بالشخص الذم أضاءت لو النار، فأبصر المكاف عف طريؽ اإلضاءة كالدليؿ قكؿ 

سـ ، أم شاىد المكاف الذم حكلو ، فقد أشار اال(َُُ)النحاس:))كالمعنى: أضاءت لو فأبصر الذم حكلو((
المكصكؿ إلى المكاف الذم أيًضيء بكساطة النار إشارة حٌسية ؛ ألفَّ اإلشارة جاءت إلى محسكس يمكف 

)كاعمـ أفَّ المكصكالت ضرب مف :(، كقد أكدهي ابف يعيش بقكلو(َُِ)رؤيتو ، كىذا ما يراه الرضي
نَّما كانت مبيمة لكقكعيا عمى كٌؿ شيء مف حيكاف كجماد كغيرىما، كك  قكع )ىذا(، ك)ىؤالء( المبيمات، كا 

، كعمى ىذا فإفَّ االسـ المكصكؿ مف اإلشارٌيات التي (َُّ)كنحكىما مف أسماء اإلشارة عمى كٌؿ شيء((
يمكف أٍف يشار بيا إشارة حٌسية إلى المكجكدات حالو في ذلؾ حاؿ أسماء اإلشارة ، كقد كٌظفو األزىر 
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 .ِّٕ/ ِينظر : شرح المفصؿ :  ( 
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 .َِْ/ّشرح الرضي عمى الكافية : ينظر:  ( 

 .َِْ/ّ: نفسو  (ٖٗ)
 .َّٖ، ٗٔ/ ٓ، َُُ/ ْ، ِِّ، ُِّ، ِِٓ/ ّ، َِْػػػػػػػػَُْ/ ِ، ِْْ/ ُالقرآف : ينظر : معاني  (ٗٗ)
 .َُّػػػػػَُِ/ٔمعاني القرآف  :  (ََُ)
 .َُّػػػػَُِ/ٔنفسو :  (َُُ)
 . َِْ/ّينظر : شرح الرضي عمى الكافية :  (َُِ)
 .ِّٕ/ِشرح المفصؿ :  (َُّ)



و في النٌص، فيقكـ بدكر مزدكج التعكيض، الزناد تحت مسمى )المعكضات(، ككظيفتو تعكيض المشار إلي
 .      (َُْ)نفسو، كيقكـ كذلؾ بربط النٌص ربطان تركيبيان  الكقت في كاإلشارة

أٌما مف ناحية اإلحالة فإنَّيا نصية، أك إحالة )داخؿ المغة(، كتيعٌد مف اإلحاالت التي تحيؿ إلى      
الحؽ، إذ تعكد عمى عنصر إشارم مذككر بعدىا في النٌص كالحؽ عمييا، كقد عكض العنصر اإلشارم 

شارم محؿ لفظ )المكاف(، ؛ ألفَّ أصؿ اإلشارة إلى )المكاف(، فحؿَّ العنصر اإل(َُٓ)المحاؿ إليو في النٌص 
 عمى فيميا كيعتمد بو كالربط عميو كاإلحالة إليو المشار تعكيض كىي كىذه ميزة مف مزاياه التي يتمتع بيا

، كالمخطط اآلتي يكضح نكع اإلحالة (َُٔ)حٌسيان  إدراكان  إدراكو أك عيد، استحضار إليو المشار استحضار
 التي كردت في النٌص:               

 العنصر اإلشارم المحيؿ) االسـ المكصكؿ(         اإلحالة إلى الحؽ        المحاؿ إليو )المكاف(. 

 يا(: :خامسًا: النداء:) حرف النداء

لقد عدَّ بعض التداكلييف النداء مف اإلشارٌيات الشخصية ؛ ألنَّو ال يفيـ إاٌل إذا أتضح المرجع الذم      
 العنصر فالمنادل المنادل، معرفة مف دكف النداء غاية تكضيح في كاؼ يرغ النداء ، كأفَّ (َُٕ)يشير إليو

، كقد ذىب النحاس ىذا المذىب في غير مكطف مف المكاطف التي (َُٖ)النداء حرؼ عف اإلبياـ يزيؿ الذم

چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ  ، فيك يرل في قكلو تعالى:(َُٗ)كقؼ عمييا بالشرح كالتحميؿ

ينقؿ قكالن عف مجاىد في تفسير اآلية قاؿ: )) قاؿ مجاىد : قكلكا: يا  [ ، إذّٔ :لنكر]ا چ...ڍ  ڍ
 .(َُُ)رسكؿ اهلل في رفؽو كليف ، كال تقكلكا يا محمد بتجيُّـ ((

ييفيـ مف كبلـ النحاس أنَّو سبؽ التداكلييف عمى كفؽ اإلشارٌيات الحٌسية؛ ألفَّ النداء إٌنما يككف        
 كىـ بحضرتيـ كاف ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػ النبي أفَّ  النحاس كبلـ مف فيفيـ لتنبيو المنادل،

                                                           
 .ُُٖينظر : نسيج النص :  (َُْ)
، كنحك النص ُٖػػػػػػػػػػػُٕ: مدخؿ النسجاـ الخطاب ، محمد خطابي  كلسانيات النص ،ُُٗينظر : نسيج النص :  (َُٓ)

 .ُُٕاتجاه جديد في الدرس النحكم : 
 .ُُٖينظر : نسيج النص :  (َُٔ)
 .ُٗفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر :  (َُٕ)
 . َُٓػػػػػػَُْينظر : النداء في المغة كالقرآف ، أحمد محمد فارس:  (َُٖ)
 . ُٗٓ/ٔ،ُِّ/ ٓ، ّٖٔ،ِّْ/ ّ،ِٖٔ،ِٖٗ/ ِلقرآف : ينظر : معاني ا (َُٗ)
 .ٓٔٓ/ْ: معاني القرآف  (َُُ)



معو، كعمى ىذا تككف اإلشارة إليو عف طريؽ ندائو إشارة حٌسية، ألفَّ أداة النداء )يا( ينادل بيا  يتكممكف
 أفٍ  منو يطمبكا عندما ، كقكمو بيف النبي النحاس قدمو الذم الحكار مف يتضح ، كىذا(ُُُ)القريب تككيدان 
فالمنادل كما يقكؿ سيبكيو:)) مختصه مف بيف  النبي لكبلميـ ، لينبيكا النداء فاستعممكا يستمع إلييـ ،

كعمى ىذا فإفَّ النداء  ،(ُُِ)أمتو، ألمرؾ كنييؾ، أك خبرؾ، فاالختصاص أجرل ىذا عمى حرؼ النداء((
قد أشاركا إليو باستعماليـ أداة النداء)يا( ،  مختص بالمنادل ألمر يريدهي المخاًطب منو، كأفَّ قكـ النبي

 ثـ زيدان، خاطبت ال كاهلل: قاؿ لك رجبلن  أفَّ  ذلؾ عمى كالدليؿ خطاب، حاؿ كالنداء فالمنادل ))مخاطب،
 ينبغي فكاف الخطاب، في مكنية تقع المخاطب كأسماء خطابان، منو ىذا ككاف حانثان  كاف زيد يا : لو قاؿ
 عميو ليعطفو جماعة مف كاحدان  ينادم أفٍ  أراد إذا المنادم أف غير مكنٌي، المنادل االسـ مكاف يككف أف

 .(ُُّ)غيره(( دكف يخصو الذم الظاىر اسمو ذكر مف فبلبد إليو، يصغي حتى

 أفَّ  ، يعنى(ُُْ) كالدليؿ عمى فيـ النحاس لممسألة أنَّيا إشارة إلى النبي القكؿ الذم نقمو عف مجاىد      
، الخطاب، كىذا يدلؿ أنَّيـ كانكا يركف أحدىـ اآلخر، فخاطبكه بػ)النداء(؛ ألفَّ  يتبادلكف كانكا كالنبي القـك

، كقد فيـ النبي ػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػػػ أنَّيـ قصدكه باإلشارة (ُُٓ)النداء مٌما ييشار بو بحسب سيبكيو
المخاطب لتنبييو، أك تكجييو، أك استدعائو كىذا ما ،    كييمحظ مٌما تقدـ أفَّ النداء يمكف أٍف ييشار بو إلى 

 ، كىكما أشار لو النحاس عف طريؽ القكؿ الذم نقمو عف مجاىد . (ُُٔ)يراهي بعض التداكلييف

سكاء  حد   عمى ذىنية أك حسية إشارة بيا ييشار أفٍ  يمكف جميعيا اإلشارٌيات أفَّ  لمبحث يتضح تقدـ كمٌما   
 لمغائب كضعيا أصؿ ذىنية ؛ ألفَّ  إشارة إالٌ  بيا ييشار أفٍ  ييمٌكف ال فإنَّيا الغائب، ضمائر ذلؾ مف ييستثنى

 معيا النحاس تعامؿ كاف كقد ييشاىد، ال أنَّو إالٌ  الذىف في حاضران  قريبان  ككنو مف الرغـ عمى المشاىدة عف
 األساس . ىذا عمى

 

                                                           
، ْْٕ/ ْػ: عبد المطيؼ محمد الخطيب: قيؽ ينظر : مغني المبيب عف كتب األعاريب ، ألبف ىشاـ األنصارم ، تحػ (ُُُ)

 ،( ىػٕٗٔ:  ت) المصرم اليمداني العقيمي الرحمف عبد بف اهلل عبد عقيؿ ابف ،كشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ 
  .ِٓٓ/ّ:  الحميد عبد الديف محيي محمد:  تحقيؽ

 .ِِّػػػػػػػػػػُِّ/ِالكتاب :  (ُُِ)
 .ِٖ/ُ: أحمد حسف ميدلي ، كعمي سيد عمي : قيؽىػ(، تحػػّٖٔشرح كتاب سيبكيو، ألبي سعيد السيرافي :)ت:  (ُُّ)
 .ٓٔٓ/ْمعاني القرآف:  (ُُْ)
 .ُٕٗ/ِ: الكتاب :  ينظر (ُُٓ)
 .ُٗفاؽ جديدة في الدرس المغكم المعاصر : آينظر :  (ُُٔ)



 المبحث الثاني

 اإلشارّيات الشخصية الذىنية 

 چک  ک   چاإلشارٌيات التي تختص بما)) يستحيؿ إحساسو كمشاىدتو، نحك:ىي     

العقؿ، كقد عالج البحث  أك الذىف، طريؽ عف يمكف إدراكيا اإلشارٌيات ىذه أفَّ  بمعنى ،(ُُٕ)(([ّ]يكنس:
اإلشارٌيات التي تنتمي ليذا الحقؿ ككيؼ تعامؿ معيا النحاس بالشرح كالتحميؿ عف طريؽ ضمائر التكمـ، 

 كضمائر الخاطب، كضمائر الغائب، كأسماء اإلشارة، كاألسماء المكصكلة، كالنداء.

 ) ضمائر التكمم(:) نحن، و...ـــنا(: أّواًل:

يمكف أٍف ييشار بضمائر التكمـ منفصمة، أك متصمة، نحك:)نحف ، نا( إشارة ذىنية إلى غير محسكس     
مف ىذا  (ُُٗ)ىذا المنحى عند معالجتو أمثمة عٌدة، كقد نحى النحاس (ُُٖ)يمكف إدراكو عف طريؽ الذىف

 النكع مف اإلشارٌيات .

 أــــــ ضمير التكمم: )نحن(: الّدال عمى المفرد المعظم نفسو:

، كقد كرد ىذا في تحميؿ (َُِ)ييستعمؿ المفرد المتكمـ الضمير)نحف( تعظيمان لنفسو عاٌدىا كالجماعة     

﮴       چ لكبلـ اهلل ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػ إذ يرل في قكلو تعالى: (ُُِ)النحاس ﮳   ﮲    چ...ۓ  ۓ 

: الذم يأتي بالقصَّة عمى حقيقتيا((، [ّ]يكسؼ:   .(ُِِ)أفَّ المعنى :)) نحف نبيِّف لؾ، كالقاصُّ

يىنماز كبلـ النحاس، بميزة تضفي عميو صبغة إشارية ىي إشارة المفرد لنفسو بضمير الجمع )نحف(     
تعظيمان لنفسو، كىك ما يسميو بعض التداكلييف بػػػػ)أسمكب التعالي(، كذلؾ عندما يسمح المخاًطب لنفسو 

، إذ ذىب (ُِّ)مرمكقة مكانة أك سامية، باستعماؿ الضمير الداؿ عمى الجمع لممفرد ؛ ألنَّو يأخذ كظيفة

                                                           
 .ِْٕ/ِشرح الرضي عمى الكافية :  (ُُٕ)
 .ِْٕ/ِ: نفسوينظر :  (ُُٖ)
 .ِّّ/ ٓ، ِٗ/ ْ، ّٓٗ/ ّ، ِّٖ/ِينظر: معاني القرآف : (ُُٗ)
 .َُْ/ ِينظر : شرح الرضي عمى الكافية:  (َُِ)
 .ِّٓ، ِٕٔ/ ٔ، َْٖ، ِِْ/ ٓ، ُٔٔ/ ْ، ُْٓ/ ّينظر : معاني القرآف :  (ُُِ)
 .ّٔٗ/ّنفسو :  (ُِِ)
، كتأمؿ مف خكاطر لغة القرآف ِّينظر : البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني المكجو إلى بني إسرائيؿ:  (ُِّ)

 .ّٕػػػػػػػػػػػػّٔالكريـ : 



النحاس لكضع مقاربة بيف ما كرد مف استعماؿ لمضمير)نحف( الداؿ عمى الجمع في قكلو تعالى مع المفرد 
 نبيِّف )) أم:الذم ساقو في التحميؿ بعد أٍف بيف أفَّ الضمير ىك لمجمع عند المتكمميف عندما قاؿ

ػػػػػ قد استعممو بصيغة الجمع، كالنحاس يعمـ أفَّ المتكمـ ىك اهلل ، بمعنى أفَّ اهلل ػػػػػػ سبحانو كتعالى ػ(ُِْ)لؾ((
 : ػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػ كىك مفرد، فعاد ليستعمؿ المفرد عندما عطؼ الكبلـ عمى مفرد في قكلو:))كالقاصُّ

عض ، كىذا يدٌؿ عمى أفَّ ممارسة النحاس كانت ممارسة لغكية تداكلية غير مسماة إذ نجد ب(ُِٓ)الذم...((
المقاربات التداكلية حاضرة في ذىنو كتحميمو النٌص القرآني لمنصَّ كىك ما عمؿ عميو التداكليكف في حقؿ 

، كاإلشارة (ُِٔ)اإلشاريات الشخصية التي تدؿ فييا اإلشارة عمى مشار إليو يعظـ نفسو في حاؿ الخطاب
 ػ بالعقؿ كال يمكف أٍف ييشار إليو إشارة حسية.ىنا ىي إشارة ذىنية ؛ ألفَّ المتكمـ مٌما ييدرؾ ػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػ

﮴ چ  أٌما اإلحالة التي جاءت في تحميؿ النحاس لقكلو تعالى :     ﮳   ﮲   فكانت ، چ ۓ  ۓ 
فقد أحاؿ العنصر المغكم ، (ُِٕ)إحالة خارجية ) مقامية ( أحالت إلى عنصر غير لغكم خارج النٌص 

الجبللة ػػػػػػ اهلل ػػػػػػػ إذ يتضح ذلؾ مف قكؿ النحاس: )نحف( عمى عنصر غير لغكم خارج النٌص ىك لفظ 
، كالذم يبيف ىذا األمر إنَّما ىك اهلل ػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػػػػ كىك مىف ، بمعنى : نحف نبيف لؾ(ُِٖ)لؾ(( نبيِّف ))أم

 يحؽ لو ذلؾ .

  ضمير التكمم المتصل:) نا (:ب ػػػػػ 

كمعو غيره، أك المتكمـ المفرد المعظـ نفسو عاٌدان نفسو نا( الداؿ عمى المتكمـ )لضمير التكمـ      
 الصبغة ككانت ،(َُّ)، في اإلشارٌيات الذىنية نصيب مف جية كركدهي في تفسير النحاس(ُِٗ)كالجماعة

پ  چ ، نحك: قكلو تعالى: (ُُّ)اإلليية(( الذات عمى الداؿ الجمع المتكمـ عميو ىي:)) ضمير المسيطرة

                                                           
 . ّٔٗ/ّمعاني القرآف :  (ُِْ)
 .ّٔٗ/ّنفسو :  (ُِٓ)
 .ِّٗ، كاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية:ِِٔ: ، تماـ حساف اجتيادات لغكية  (ُِٔ)
 . ُٕ: ، كلسانيات النص مدخؿ النسجاـ الخطابُٓٔ:  ينظر : الترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب (ُِٕ)
 . ّٔٗ/ّني القرآف : امع (ُِٖ)
 .َُْ/ ِينظر: شرح الرضي عمى الكافية :  (ُِٗ)
 .ِّّ/ ٓ، ِٗ/ ْ، ّٓٗ/ ّ، ِّٖ/ ِينظر: معاني القرآف :  (َُّ)
 .ُُٓػػػُُْ:  بحيرم حسف سعيد،  دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة (ُُّ)
 
 



، إذ يرل النحاس أفَّ معناه:)) إنَّا ابتدأنا إنزالو في ليمة [ ّ]الدخاف:  چڀ  ڀ          ٺ  پ  پ  پ        ڀ
 . (ُِّ)القدر، كما تقكؿ: أنا أخرجي إلى مٌكة غدان، أم أنا ابتدئي الخركج ((

ييمحظ مف قكؿ النحاس أفَّ ىناؾ إشارة ذىنية لمذات اإلليية عف طريؽ ربطيا بالكاقع المحسكس      
، كىنا اإلشارة حٌسية إذا قاليا المتكمـ (ُّّ)لتقريب الصكرة فيك يقكؿ:)) كما تقكؿ: أنا أخرج إلى مٌكة غدان((

رة إلى نفسو ، أٌما إذا صدرت اإلشارة عف نفسو كىك ييشير ليا بالضمير المفرد الداؿ عمى المتكمـ : إم إشا
مف متكمـ غير محسكس ػػػػػػػ الذات اإلليية ػػػػػػػ فإنَّيا ىنا تختمؼ تمامان، فيي تأخذ البعد الذىني لدل 

 المتكمـ كضمائر كجؿ، عز الخالؽ مف ىنا ألفَّ ))الحديث المخاطىب؛ ألنَّيا صادرة عف غير محسكس،
 خارج بالطبع المكجكدة اإلليية الذات إلى محيمة تعتبر*عناصر الجمع أك المفرد بصيغة سكاء

، كىذا ما فيمو النحاس مف اإلشارة ىنا؛ ألنَّو يحاكؿ أفَّ يكضحيا أكثر عف طريؽ ربطيا (ُّْ)النص((
بلـ بالكاقع الحسي في المثاؿ الذم ساقو ػػػػػػ نعـ ىك أراد أيضان أٍف يقكؿ : أنَّيا أبتدأ غاية زمانية إاٌل أفَّ الك

ابتدأنا إنزالو(، فبل يمنع جمع األمريف ػػػػػ لكي يتسنى تقريب المفيكـ؛ كألفَّ  فيو إشارة إلى ذات المنزؿ )إنَّا
الذات المتمفظة ىي مف تدٌؿ عمى المرسؿ في السياؽ الذم تمفظ بو، إذ تيعٌد)نا( ىي محكر التمفظ في 

، ك)األنا( متمثمة بضمير المتكمـ الجمع )نا( في (ُّٓ)الخطاب التداكلي؛ ألنَّيا تحيؿ عمى المتمفظ بالخطاب
، المتككنة مف) إفَّ + ضمير مخاًطب جمع + فعؿ + ضمير مخاًطب (ُّٔ)قكؿ النحاس:))إنَّا ابتدأنا((

، ىي محكر الخطاب ىنا؛ ألفَّ الضمائر  چپ  پ   چ جمع داؿ عمى الذات( المبٌيف لقكلو تعالى:
فييا، إلرتكاز األحداث التي يريد الخالؽ ػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػػػ تأكيدىا  عناصر مرٌكزية في السياقات التي تردي 

 . (ُّٕ)لممخاطىبيف) الذيف أيرسؿ إلييـ الخطاب(، كأنَّيا مف فعمو كحده

                                                           
 .ّٔٗػػػػػػػػّٓٗ/ٔمعاني القرآف :  (ُِّ)
 .ّٔٗػػػػػػػػّٓٗ/ٔ:  نفسو (ُّّ)

 *كذا كردت ، كالصكاب: تيعٌد.
 رسالة) ، الزىرة تكىامي، اإلحالة  في ضكء لسانيات النص كعمـ التفسير مف خبلؿ تفسير التحرير كالتنكير  (ُّْ)

 .ْٓ:  (ماجستير
 .ِٖينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية : (ُّٓ)
  . ّٔٗػػػػػػػػػػػػّٓٗ/ ٔمعاني القرآف: (ُّٔ)
، كاإلحالة بالضمائر كدكرىا في تحقيؽ الترابط في ُُْبيف البنية كالداللة : ينظر: دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة  (ُّٕ)

 .َُٕٓػػػػػػػػػػػػَُْٕ:  اسماعيؿ محمد نائؿ،  النص القرآني دراسة كصفية تحميمية



يتضحي مٌما تقدـ أفَّ اإلشارة ىنا ىي إشارة ذىنية لمذات اإلليية؛ ألفَّ اهلل ػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػ ييدرؾ     
؛ ألفَّ المخاًطب المفرد الذم ىك أعمى قدران (ُّٖ)ػػ جٌؿ شأنو ػػػػػػ  كقد كانت اإلشارة ىنا لتعظيـ النفسبالعقؿ ػػػ

مف المخاطىبيف ييباح لو أٍف ييشير إلى ذاتو المفرد بضمير الجمع كىك ما يسميو تماـ حساف برعاية 
 .(ُّٗ)التداكليات في المغة

ي إحالة خارجية )مقامية( أحالت عمى عنصر غير لغكم أٌما اإلحالة التي كردت في التحميؿ، في     
، فقد أحاؿ ضمير اإلشارة ) نا( في )إنَّا( عمى الذات (ُُْ)، أك غير مذككر(َُْ)مكجكدة خارج النص

الذم ييفسر قكلو  (ُِْ)اإلليية التي لـ ييذكر اسميا صريحان في النٌص في تحميؿ النحاس)) إنَّا ابتدأنا((

 . چ پ  پچ تعالى: 

 ) ضمير المخاطب: أنَت(: :ضمائر الخطاب ثانيًا:

( مف الضمائر التي ييشار بيا إلى محسكس حاضر أثناء الحديث، كلكف        ييعٌد ضمير المخاطب)أنتى
المسألة تختمؼ إذا كاف المشار إليو ال ييدرؾ بالحس، فعند ذلؾ يمكف أٍف ييشار إليو إشارة ذىنية، كقد كرد 

مب  ىب  يب  جت  حت    چ كقكلو تعالى: (ُّْ)النحاس لآليات القرآنية ىذا األمر عند معالجة

 .(ُْْ)، أم كلينا كناصرنا(( چمب  ىب  چ  )):[، يقكؿ النحاسِٖٔقرة: ]الب چ خت

(، كىك ما ييفيـ مف كبلـ النحاس      كىذا مٌما يىدؿُّ عمى أفَّ اإلشارة الذىنية ممكنة بضمير المخاطب)أنتى
أعبله، بمعنى: أنتى كلٌينا كناصرنا، كقد أشار المؤمنكف إلى اهلل ػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػ عف طريؽ ضمير 

( عمى الرغـ مف معرفتيـ التامة بأنَّيـ م ف غير الممكف أٍف يركا اهلل ػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػ كلكنو اإلشارة )أنتى
الخطاب، فيـ يناجكنو كيخاطبكنو مخاطبة عمى أنَّو قريب منيـ؛ ألفَّ ىذا  حاضر في أذىانيـ كقت

الضمير ييستعمؿ لممخاطب المحسكس، كبيذا عممكا عمى مخاطبتو ؛ ألنَّيـ يعممكف أنَّو ػػػػػػ سبحانو كتعالى 

                                                           
 .ِِٓينظر : عمـ األصكات النحكم كمقكالت التكامؿ بيف األصكات كالنحك كالداللة ، سمير شريؼ استيتية:  (ُّٖ)
 .ّٕػػػػػػػػػػّٔ، كتأمؿ مف خكاطر لغة القرآف الكريـ : ِِٔ: ينظر : اجتيادات لغكية  (ُّٗ)
، ك نحك النص اتجاه جديد في الدرس ُٕ:  مدخؿ النسجاـ الخطاب ، كلسانيات النصُُٗينظر : نسيج النص:  (َُْ)

 .ُُٖالنحكم : 
 .  ِّّينظر : النص كالخطاب كاإلجراء:  (ُُْ)
 .ّٔٗػػػػػػػػػػّٓٗ/ ٔمعاني القرآف :  (ُِْ)
 .ُْْ/ٔ، ّّٗ، ِّٗ، ّٖٗ/ ِ، ّّٔ/ ُ:  نفسوينظر:  (ُّْ)
 .ّّٔ/ ُ: نفسو  (ُْْ)



ڀ  ڀ  ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچرب إلى العبد مف حبؿ الكريد استنادان لقكلو تعالى: ػػػػػ أق

، كعمى ىذا خاطب المؤمنكف اهلل  ػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػ بيذا الضمير عمى خبلؼ [ُٔ]ؽ:  چڀ  ٺ  ٺ  
)) رعاية  ما تنص عميو القكاعد التي كضع ضمير المخاطىب ليا كىذا مٌما تراعيو التداكلية في عمميا؛ ألفَّ

النظاـ شيء كرعاية التداكليات شيء آخر مف ذلؾ مثبلن مخاطبة الغائب بضمير المخاطىب، كيككف ذلؾ 
، كالمؤمنكف ىنا عندما أشاركا (ُْٓ)باستحضار الغائب بالتجريد الذىني لمخاطبتو في أمر ييـ المتكمـ((

( بحسب التداكلييف ال يقؼ إلى اهلل ػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػ ليس الغرض منيا  )أنتى اإلشارة إلى محسكس؛ ألفَّ
، (ُْٔ)استعماليا عمى ما تحيؿ عميو مف مرجع فقط، بؿ تتجاكز ذلؾ فتصبح مؤشران عمى غرض تداكلي

كمخاطبة البارئ ػػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػػػ بيذا األسمكب؛ ألنَّو أسمكب مف األساليب المتداكلة في استعماؿ الضمائر، 
( بضمير المفرد :(يقكلو المتكمـ كيتقبمو السامع ، فالذيف يذكركف اهلل بضمير الخطاب يقكلكففيك مٌما  أنتى

عمى عكس ما في الحياة االجتماعية اإلنسانية؛ ألفَّ ىذا الضمير ييستعمؿ في الحياة اإلنسانية لما ىك 
الغائب )ىك( كقد  حاضر محسكس كمشاىد، أمَّا إذا ذكركه في غير الخطاب، فيستعممكف ضمير المفرد

 .(ُْٕ)كردت في ذلؾ كثير مف الشكاىد في النٌص القرآني

كعمى ىذا تككف اإلشارة التي كردت إشارة إلى غير محسكس إشارة ذىنية تيمكف المتكمـ مف استعماؿ     
( لئلشارة إلى  ضمير المخاطىب الذم كضع أساسان لمخاطبة محسكس مشاىد إلى استعماؿ الضمير )أنتى

نزاؿ المخاطىب منزلة القريب كمخاطبتو بضمير المخاطىب الذم كضع  غير محسكس إشارة ذىنية كا 
 .(ُْٖ)لممخاطىب المحسكس، كىك مٌما تداكؿ في مخاطبة الذات اإلليية

إحالة خارجية أحالت عمى عنصر غير لغكم مكجكدة خارج  أٌما اإلحالة التي كردت في النٌص، فيي      
، كعمى ىذا (ُُٓ)فيك يرل في اإلشارة أٌنيا بمعنى: أنت كلٌينا كناصرنا، (َُٓ)، أك غير مذككر(ُْٗ)النص

                                                           
 . ّٔ:  الكريـ ، كخكاطر مف تأمؿ لغة القرآفِِٕػػػػػػػػػِِٔينظر: اجتيادات لغكية :  (ُْٓ)
 .ِٖٖينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ُْٔ)
 .ِِٕػػػػػػػػػػِِٔينظر : اجتيادات لغكية :  (ُْٕ)
 . ِِٕ: نفسو  ينظر: (ُْٖ)
، ك نحك النص اتجاه جديد في الدرس ُٕ:  مدخؿ النسجاـ الخطاب ، كلسانيات النصُُٗينظر : نسيج النص:  (ُْٗ)

 .ُُٖالنحكم : 
 .  ِّّينظر : النص كالخطاب كاإلجراء:  (َُٓ)
 .ّٔٗ/ ٔينظر : معاني القرآف :  (ُُٓ)
 



إلى الذات اإلليية التي لـ ييذكر اسميا صريحان في النٌص في تحميؿ  فإفَّ ضمير المخاطب قد أحاؿ
 النحاس إحالة خارجية .  

 ثالثًا: ضمائر الغائب:)ضمير الشأن*: ىو(:

 يكضح مفسر إلى تحتاج فيي لذا ند النحكييف القدماءتيعدُّ ضمائر الغائب مف المبيمات ع     
تنتمي إلى حقؿ اإلشارٌيات  (ُْٓ)، كقد فسر النحاس أمثمة(ُّٓ)، ككذلؾ ىي لدل التداكلييف(ُِٓ)إبياميا

ڃ  چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  الذىنية مف باب ضمائر الغائب، فيك يرل في تفسير قكلو تعالى:

المعنى: كىك إلوه في السمكات، كفي األرض، كاأللؼ كالبٌلـ ))  ، أفَّ [ّ] األنعاـ: چ چ  چ  چ  ڇ
في أحد قكلي سيبكيو: مبدلةه مف ىمزة، كاألصؿ عنده: إلوه، فالمعنى عمى ىذا: ىك المعبكد في السمكات 
كفي األرض، كيجكز أٍف يككف المعنى: كىك اهلل المنفرد بالتٌأليو في السمكات كفي األرض، كما تقكؿ: ىك 

ناس، كفي الصبلة ، كيجكز أٍف يككف خبران بعد خبر، كيككف المعنى: كىك اهلل في السمكات، في حاجات ال
 .(ُٓٓ)كىك اهلل في األرض((

أنَّو سبؽ التداكلييف في التعامؿ  ر بو اآلية القرآنية التي سبؽ ذكرىاييمحظ مف كبلـ النحاس الذم فسٌ                               
الذىنية، فيـ يركف أفَّ الغائب ىك الشخص الذم لو حضكر  اإلشارٌيات ةزاكي مف مع ضمائر الغائب

، كيرل النحاس أفَّ معناىا إشارة إلى اهلل ػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػ أم: )) كىك إلو في السمكات كىك (ُٔٓ)ذىني
ذىنية ؛ ألفَّ  ، كىذا ىك المعنى األٌكؿ الذم يراه فييا، يقكد البحث لمقكؿ أنَّيا إشارة(ُٕٓ)إلو في األرض((

الضمير ىك لمغائب الذم ييدرؾ عف طريؽ الذىف، كضمير الغائب ال يمكف أٍف ييشار بو إشارة حٌسية عمى 
؛ ألنَّو كيضع لمغائب أصبلن (َُٔ)، كابف يعيش(ُٗٓ)، كالمبرد(ُٖٓ)الرغـ مف ككنو مبيـ بحسب سيبكيو

، ثـ (ُُٔ)
                                                           

ضمير الشأف: ىك الضمير الذم لـ يتقٌدمو ما يعكد عميو، كسمي )ضمير الشأف( ألنَّو يرمز لمشأف الذم سيدكر الكبلـ * 
 .ُُْ/ ّ، ك شرح المفصؿ: ُِٖ/ُاألصكؿ في النحك : و، ينظر: عن
 .ّّٔػػػػػػػػػػػػػػِّٗ/ِ:  ، كشرح المفصؿِٕٗ/ ْ، كالمقتضب :ٖٕػػػػػٕٕ/ِينظر: الكتاب: (ُِٓ)
، كاستراتيجيات الخطاب مقاربة ُِّ:  فييحيات محمد:  ترجمة ، مانغكنك دكمنيؾ،  ظر: المصطمحات المفاتيحين (ُّٓ)

، ّٖ: ،)رسالة ماجستير( عائشة عكيسات، ، كتكاصمية األسمكب في ركميات أبي فراس الحمدانيُٖلغكية تداكلية : 
 .َُّػػػػػػػػ َُِ

  .ُٖٗ/ٔ، ّٕٓػػػػػّٔٓ/ٓ، ِّّ/ ّ، ََٓ،ِّْ، ّٗٔ، ّْْ، ِٗٓ/ُينظر: معاني القرآف :  (ُْٓ)
 .ََْػػػػػػّٗٗ/ ِ: نفسو  (ُٓٓ)
 . ِِٕػػػػػػػػػػػػِِٓ، كاجتيادات لغكية : ُّػػػػػػػػػَّينظر: الممفكظية، جاف سرفكني ، ترجمة: قاسـ المقداد: (ُٔٓ)
 .ِٗٗ/ِمعاني القرآف :  (ُٕٓ)
 . ٖٕػػػػػػػػػػػػٕٕ/ِينظر: الكتاب: (ُٖٓ)



كىذا تأكيد عمى فيـ النحاس لممسألة فيمان ، (ُِٔ))) ىك المعبكد في السمكات كفي األرض((:يعكد ،كيقكؿ
ذىنيان، ألفَّ )المعبكد( في قكلو يدؿُّ داللة صريحة عمى أفَّ اإلشارة إلى اهلل ػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػ كىك الذم 
ييدرؾ بالذىف لمف يعبده في السماء، أك في األرض كال يمكف أٍف ييحٌس بأٌم طريقة مف الطرؽ التي جرت 

 يككف أفٍ  ييا عمى إحساس األشياء إاٌل أنَّو ػػػػػ جٌؿ كعٌزػػػػػ ييدرؾ بالعقكؿ، بعد ذلؾ يقكؿ: )) كيجكزالعادة ف
، كىذه اإلشارة أيضان تيشير إلى الذات (ُّٔ)((األرض كفي السمكات في بالتٌأليو المنفرد اهلل كىك: المعنى

ييشير إلى غائب غير مكجكد كقت اإلليية ؛ألفَّ ضمير الغائب ال ييشير إلى حاضر محسكس، إنَّما 
 اإلشارة.

يتضح مٌما تقدـ أفَّ كبلـ النحاس جميعو دار عمى مرتكز كاحد ىك اإلشارة إلى الذات اإلليية التي       
البٌد مف اإلقرار بكحدانيتيا، كىذه اإلشارة إنَّما تعٌد إشارة ذىنية؛ ألفَّ المشار إليو ال يمكف إدراكو حٌسيان، 

ر بو ييستعمؿ ليذا الغرض؛ كالذات اإلليية في تحميؿ النحاس ىي المركز اإلشارم؛ ألفَّ كالضمير المشا
القصد مف كضع ضمير الشأف في مقدمة الكبلـ يككف الغاية منو شدَّ االنتباه باإلبياـ إلى ما يميو؛ ألجؿ 

بينو الضمير كما تعظيـ شأف المشار إليو كتفخيمو ، كأٍف يككف ذىف المخاطىب في غاية االنتباه لما سي
، كىذا يكضح فيـ النحاس لمنٌص عف طريؽ ضمير الشأف الذم أشار إشارة ذىنية إلى (ُْٔ)يكشؼ عنو

الذات اإلليية، فقد عمؿ النحاس في أكثر مف قكؿ عمى محاكلة تفسير ما جاء بعد ضمير الشأف؛ ألنَّو 
مؿ عميو التداكليكف الذيف يركف أفَّ يعرؼ أفَّ ضمير الشأف مبيـ يحتاج إلى مفٌسر بعده، كىذا يقارب ما ع
 .(ُٓٔ)الضمائر مف المبيمات التي ييشار بيا إلى محسكس أك غير محسكس

أٌما مف جانب اإلحالة فإفَّ اإلحالة التي كردت في تحميؿ النحاس كانت إحالة داخمية)نصية( إلى       
 المعبكد ىك: ىذا عمى فالمعنىاألرض...،  كفي السمكات، في إلوه  كىك: ، فيك يقكؿ:)) المعنى(ُٔٔ)الحؽ
 كفي السمكات في بالتٌأليو المنفرد اهلل كىك: المعنى يككف أفٍ  كيجكز األرض، كفي السمكات في

                                                                                                                                                                                     
 .ِٖٕػػػػػػػػػػػػػِٕٕ/ْينظر: المقتضب: (ُٗٓ)
 .ّّٔػػػػػػػػػػػػػّّْ، ِّٗ/ِ:  ينظر : شرح المفصؿ (َُٔ)
 .ّٗٗ/ُينظر: المقتضب:  (ُُٔ)
 .ِٗٗ/ِمعاني القرآف : (ُِٔ)
 .ََْػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّٗٗ/ِ: نفسو  (ُّٔ)
 .ُِٕقة بيف البنية كالداللة : دراسات لغكية تطبيقية في العبلينظر:  (ُْٔ)
 .ُّػػػػػػَّ، كالممفكظية:ُٖغكية تداكلية: ، كاستراتيجيات الخطاب مقاربة لُِّالمصطمحات المفاتيح : ينظر:  (ُٓٔ)
 .ُُٖ، كنسيج النص:َُِػػػػػػػػُُٕينظر: نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم :  (ُٔٔ)



، فقد دارت اإلحالة في مدار كاحد ىك اإلشارة إلى الذات اإلليية ػػػػػػ اهلل سبحانو كتعالى ػػػػػػ (ُٕٔ)األرض...((
فكانت إحالة لغكية مف عنصر لغكم إلى آخر لغكم داخؿ السياؽ كىي في تحميؿ النحاس لآلية الكريمة، 

 . إحالة ذات مدل قريب مف الناحية التركيبية

 رابعًا: أسماء اإلشارة: اسم اإلشارة ) ذلك(:

، كقد كٌظفو (ُٖٔ)يعدُّ ضمير اإلشارة*)ذلؾ( مف اإلشارٌيات الشخصية التي ييشار بيا إلى األشياء     
، فيك يقكؿ في (ُٗٔ)ارٌيات الذىنية عمى الرغـ مف أنَّو كضع لئلشارة إلى محسكسالنحاس في باب اإلش

: عف قكؿ نقمو عف الكسائي قاؿ: )) كأفَّ  [ِ]البقرة:  چڀ   ڀ  پ ٻ  ٻ  ٻ   پچ  تفسير قكلو تعالى:
اإلشارة إلى القرآف الذم في السَّماء، كالقكؿ مف السَّماء، كالرسكؿ في األرض، فقاؿ: ذلؾ الكتاب يا محمَّدي، 
قاؿ الفراء: يككف كقكلؾ لمرجؿ كىك ييحدِّثيؾ: ذلؾى كالٌمو الحٌؽ، فيك في المفظ بمنزلة الغائب، كليس 

 .(َُٕ)بغائب((

مف الممكف أٍف يينظر لقكؿ النحاس في تفسيره لآلية الكريمة المذككرة آنفان مف زاكية اإلشارٌيات       
ف لـ يسميا بيذا االسـ، كىك ما عمؿ بعض التداكلييف بنسبة  الذىنية؛ ألنَّو عالج المسألة مف ىذا الباب كا 

في السماء، بمعنى في المكح المحفكظ، أك  ، إذ يرل أفَّ اإلشارة إلى القرآف الذم(ُُٕ)كبيرة في ىذا الميداف
ما شابو ذلؾ، كال يعنى البحث بالخكض في ذلؾ، أمَّا ما يخٌص البحث، فيك أفَّ النحاس قد فيـ أفَّ 
اإلشارة ىنا إشارة ذىنية؛ ألفَّ القرآف الذم في السماء عند اهلل، ال يمكف أٍف ييدرؾ إدراكان حسٌيان، بؿ ىك مٌما 

استعمؿ اهلل ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػ اسـ اإلشارة )ذلؾ( لتعظيـ المشار إليو بالبعد،  ييدرؾ بالذىف، كقد
، كالسياؽ ىك ما دؿَّ عمى معرفة داللة اإلشارة كما يراد منيا؛ ألفَّ اإلشارة بػػ)ذلؾ( (ُِٕ)كالرتفاع مكانتو

إلشارٌيات الذىنية يتحدد مرجعيا " أفَّ اbarhlil/، إذ يرل "بارىميؿ(ُّٕ)تعتمد عمى السياؽ الذم قيمت فيو

                                                           
 .ََْػػػػػػػػػػػػػػػّٗٗ/ِمعاني القرآف:  (ُٕٔ)
 .َُٗػػػػػَُٖينظر: المغة العربية معناىا كمبناىا: (ُٖٔ)
 .ِْٕ/ِينظر : شرح الرضي عمى الكافية:  (ُٗٔ)
 .ٕٗػػػػػػػٖٕ/ ُمعاني القرآف:  (َُٕ)
 .َّينظر: الممفكظية :  (ُُٕ)
 .ّٖػػػػػػػػػػ ِٖ/ ُينظر: معاني النحك: (ُِٕ)
 .ُّٕ، جكرج يكؿ، ترجمة: محمكد فراج عبد الحافظ:  ينظر: معرفة المغة (ُّٕ)



عف طريؽ السياؽ التمفظي التي ترد فيو، كيرل في الكقت نفسو أنَّو البٌد مف اعتماد السياؽ التداكلي 
 .(ُْٕ)لمكصكؿ إلى مراد المتكمـ في كثير مف اإلحاالت اإلشارٌية

ستشياده بقكؿ الفراء ، إذ  كما استدؿ بو البحث عمى فيـ النحاس لممسألة مف باب اإلشارٌيات الذىنية ا    
 بمنزلة المفظ في فيك الحٌؽ، كالٌمو ذلؾى : ييحدِّثيؾ كىك لمرجؿ كقكلؾ يككف: الفراء يقكؿ النحاس:)) قاؿ

فالنحاس ىنا أراد أٍف يبٌيف أفَّ اإلشارة ىنا ىي إشارة ذىنية، أك عقمية ؛ ألفَّ ، (٘ٚٔ)بغائب(( كليس الغائب،
إحساسيا بإحدل الحكاس استنادان لقكؿ الفراء الذم يرل أفَّ األشياء  الحٌؽ مف المجردات التي ال يمكف

المجردة ىي بالمفظ بمنزلة الغائب؛ ألنَّيا ال ترل بالعيف أك تحٌس بأحد المحسكسات إاٌل أنَّيا حاضرة 
اٌل بالذىف، فربط النحاس ىنا بيف اإلشارة التي ييشاربيا إلى المجردات التي تككف بالمفظ بمنزلة الغائب إ

ٻ  چ  أنَّيا حاضرة حضكران ذىنيان كقكؿ الفراء، كما ىك الحاؿ في اإلشارة إلى القرآف الكريـ في قكلو تعالى:

فاإلشارة ىنا ىي إشارة ذىنية إلى غائب غير مكجكد عند اإلشارة إلية لفظان إاٌل أنو حاضر  ، چٻ  
ذىنان، كىذا ما أشار إليو النحكيكف القدماء مف أفَّ اإلشارٌيات عمى نكعيف إمَّا محسكسة بالعيف، أك حاضرة 

خاطىب شخصان يعرفو في ىذا الجانب:)) فتعريؼ اإلشارة أٍف تخٌصص لمم ابف يعيش د قاؿبالقمب، فق
بحاسة البصر، كسائر المعارؼ ىك أٍف تختص شخصان يعرفو المخاطىب بقمبو، فمذلؾ قاؿ النحكٌيكف: إفَّ 

ٍف لـ (ُٕٔ)أسماء اإلشارة تتعرؼ بشيئيف: بالعيف كبالقمب(( ، ك يقصد بالقمب ىنا الحضكر الذىني أم: كا 
 ان حضكران ذىنيان لدل المخاطىب.يكف المشار إليو حاضران حضكران عينيان إاٌل أنَّو حاضر 

أٌما اإلحالة التي كردت في النٌص، فيي إحالة داخمية نصية؛ ألنَّيا جاءت مف عنصر لغكم إلى      
، فاإلحالة ىنا إحالة (ُٖٕ)محمَّدي(( يا الكتاب )) ذلؾ :(ُٕٕ)عنصر لغكم آخر عمى مستكل الجممة الكاحدة

أحاؿ إلى لفظ) الكتاب(، فكانت اإلحالة إلى قريب عمى الرغـ ذات مدل قريب، ألفَّ اسـ اإلشارة )ذلؾ( قد 
مف أفَّ اإلشارة لممخاطىب ىي بعيدة؛ ألنَّو ال يستطيع إحساسيا عينيان، لكنو ييدركيا ذىنيان إاٌل أنَّيا عمى 

 مستكل النٌص إحالة إلى أقرب عنصر لغكم عمى مستكل الجانب التركيبي .

 

                                                           
 .ُْْ:  ينظر: اإلشاريات مقاربة تداكلية (ُْٕ)
 .ٕٗػػػػػػػٖٕ/ ٔمعاني القرآف:  (ُٕٓ)
 .ِّٓ/ِ:  شرح المفصؿ (ُٕٔ)
 .َُِػػػػػػػػػُُٕرس النحكم : ينظر : نحك النص اتجاه جديد في الد (ُٕٕ)
 . ٕٗػػػػػػػٖٕ/ ٔمعاني القرآف :  (ُٖٕ)



 التي(:خامسًا: األسماء الموصولة:) 

تيعٌد األسماء المكصكلة مف المبيمات بحسب النحكييف القدماء لذا فيي تحتاج إلى صمة المكصكؿ      
، كقد عدىا تماـ حساف مف الضمائر اإلشارية التي ييشار بيا إلى (ُٕٗ)ليتضح معناىا لدل المخاطىب

ذىنية ىي إشارة إلى غائب أثناء كعمى كفؽ ىذا تيعٌد مف اإلشارٌيات الذىنية؛ ألفَّ اإلشارة ال ،(َُٖ)الغائب
اإلشارة، كالغائب ىك ما ييدرؾ بالذىف ال بالحس، كقد تعامؿ معيا النحاس مف باب اإلشارٌيات التي تيشير 

، إذ [ّٓ،]الرعد:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ ، فيك يتبنى رأيان في قكلو تعالى:(ُُٖ)إشارة ذىنية
ثىؿي الجنَّة التي  يقكؿ:))قاؿ : أبك إسحاؽ: مثَّؿ اهلل لنا ما غاب بما نراه، ككذلؾ كبلـ العرب، فالمعنى: مى

كيعد المتقكف جنَّة تجرم مف تحتيا األنيار((
(ُِٖ). 

لقد أسفر تبني النحاس لمرأم أعبله أنَّو قد فيـ مف النٌص القرآني أفَّ اإلشارة التي تضٌمنيا النٌص ىي     
دراكو حٌسيان، كىذا ما ييممس مف التحميؿ الذم إشارة إلى غائب ال يمكف إدراكو عف طريؽ البصر، أك إ

، كالتمثيؿ ىنا (ُّٖ)أكرده، ألفَّ التحميؿ الذم كرد في النٌص يقكؿ: )) مثَّؿ اهلل لنا ما غب بما نراه((
التشبيو، فقد شبو اهلل ػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػ ليـ الجنة بالبستاف الجميؿ الذم تجرم فيو األنيار، كما يؤكد 

، فقد قرب ليـ اهلل ذلؾ عف (ُْٖ)كاألنيار(( الجنات مف الدنيا في عرفتمكه قد )) مٌما:لنحاسىذا قكؿ ا
طريؽ اإلشارة إليو باالسـ المكصكؿ ػػػػػػػػػػ التي ػػػػػػػػػ الذم أشار بو إلى الجنة التي تيدرؾ بالذىف؛ ألنَّيا ممَّا ال 

المكصكلة إشارة ذىنية؛ ألنَّيا مٌما ييشار بو إشارة يمكف إدراكو حٌسيان، كعميو يمكف أٍف ييشار باألسماء 
، كبما أنَّو يمكف أٍف (ُٖٓ)شخصية حاليا في ذلؾ حاؿ اإلشارٌيات األخرل مف أسماء اإلشارة كماشابييا

ييشار بيا إشارة شخصية، فتحصيؿ حاصؿ أٍف ييشار بيا إشارة ذىنية ككف اإلشارة الذىنية فرع مف فركع 

                                                           
 .َِْ/ّينظر : شرح الرضي عمى الكافية :  (ُٕٗ)
 .َُٗػػػػػػػػػػػَُٖينظر : المغة العربية معناىا كمبناىا : (َُٖ)
 .ِْٕػػػػػػػػػػ ُْٕ، ُِّ، َِٔ/ ٔ، َُ/ ٓ، ِِٔ،ُُِ، ُُٕ/ْ، ََٓ،ْٖٔػػػػػػػػػْٕٔ/ّر : معاني القرآف : ينظ (ُُٖ)
 .َُٓ/ّ:   نفسو (ُِٖ)
 . َُٓ/ّنفسو :  (ُّٖ)
 .ُُِ/ْ: إبراىيـ خميؿ المنعـ عبد :قيؽىػ(، تحػػػّّٖ)ت: النَّحاسجعفر  كبأإعراب القرآف،  (ُْٖ)
 .ُٖ، ك استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية : َُٗػػػػػػػػػػ َُٖبية معناىا كمبناىا : ينظر : المغة العر  (ُٖٓ)



، كىك ما ذىب إليو "تماـ حساف" مف أفَّ األسماء المكصكلة ىي مف إشارٌيات (ُٖٔ)اإلشارٌيات الشخصية
 .(ُٕٖ)الغائب كقد كضعيا عند تصنيفو لمضمائر مع ضمائر الغائب إلمكانية اإلشارة بيا إشارة ذىنية

ذا أنعمنا النظر في تكممة التحميؿ نجده يقكؿ      ، كىذا دليؿ عمى أفَّ (ُٖٖ)العرب(( كبلـ )) ككذلؾ:كا 
عرب كانكا يستعممكف ىذا األسمكب كىك اإلشارة إلى الغائب ككأنَّو حاضر، فكانكا يقربكف األشياء التي ال

تيدرؾ ذىنيان باألشياء التي تيدرؾ حسيان كىك ما دار عميو الحديث في تحميؿ اآلية كما كجده النحاس مناسبان 
ما تداكؿ عند العرب في كبلميـ، فاستعمؿ االسـ  ألٍف يككف تحميبلن ليا  أم: أفَّ اهلل ػػػػ عٌز ك جٌؿ ػػػ راعى

 الجنة. لفظ إلى ذىنية إشارة بو ، فأشار(ُٖٗ)المكصكؿ؛ ألنَّو يدؿُّ عمى الغيبة

أٌما اإلحالة التي كردت في التحميؿ فيي إحالة نصية داخمية) داخؿ المغة( إحالة عمى السابؽ، أك ىي     
إحالة بالعكدة كتسمى )قبمية( كعكدتيا عمى مفسر سبؽ التمفظ بو ، كتعٌد مف أكثر اإلحاالت شيكعان في 

لنحاس الذم نقمو ينص عمى:)) ، ألفَّ االسـ المكصكؿ ػػػػ التي ػػػػػ  الذم كرد في قكؿ ا(َُٗ)الخطاب
ثىؿي : فالمعنى ، كاإلحالة ىنا إحالة داخمية، (ُُٗ)األنيار(( تحتيا مف تجرم جنَّة المتقكف كيعد التي الجنَّة مى

إلى سابؽ ىك لفظ ) الجنة( كبيذا تككف اإلحالة مطابقة تمامان لئلحالة التي كردت في النٌص القرآني، كىذا 
فيمان اقترب بو مف التداكلييف عف طريؽ اإلشارٌيات الذىنية، فتبنى الرأم دليؿ عمى فيـ النحاس لمنٌص 

 الذم كرد في تفسير اآلية.

 سادسًا: النداء: ) أداة النداء: يا(:

لقد عيٌد النداء مف اإلشارٌيات التي يمكف أٍف ييشار بيا إشارة شخصية إلى المخاطىب لتنبييو، أك      
، كمنيا قكلو تعالى: (ُّٗ)ا تعامؿ بو النحاس مع النصكٌص التي فسرىا، كىذا م(ُِٗ)تكجييو، أك استدعائو

إذ يقكؿ:))  كالحسرة: الندامة، أم ،[ٔٓ]الزمر:  ،چ...ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ 

                                                           
 .ُٖينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ُٖٔ)
 .َُٗػػػػػػػػػػ َُٖبية معناىا كمبناىا : ينظر: المغة العر  (ُٕٖ)
 .   َُٓ/ّمعاني القرآف :  (ُٖٖ)
 .ِّػػػػػُّينظر: البياف في ركائع القرآف دراسة لغكية كأسمكبية لمنص القرآني، تماـ حساف:  (ُٖٗ)
 .ُُٕينظر : نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم :  (َُٗ)
 .َُٓ/ ّمعاني القرآف :  (ُُٗ)
 . ُٗفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر :  (ُِٗ)
 .ٖٕ/ ٔ، ْٖٗ/ ٓ، َّٖػػػػػػػػػػػػػػَّٕ/ ْ، ُْٓ/ ِينظر: معاني القرآف :  (ُّٗ)



يمحؽ اإلنساف ما يصير معو حسيران، أم معيبان، كحرؼ النداء يدؿُّ عمى أنَّو شيءه الزـي، أم يا حسرةي ىذا 
 .(ُْٗ)كىذا مذىب سيبكيو((كقتؾ، 

كيبدك مف تحميؿ النحاس أنَّو يمكف أٍف ييشار بأدكات النداء إشارة ذىنية، إذ يتضح ىذا مف قكلو :))يا      
، فقد استيعًممت أداة النداء)يا( لمناداة المجرد؛ ألفَّ الحسرة ىي شيء غير محسكس أم: ال (ُٓٗ)حسرة((

 يدؿُّ  النداء بيا المحسكسات، كمٌما يككد ىذا قكلو: ))كحرؼ يمكف أٍف ييدرؾ بإحدل الحكاس التي تيدرؾ
الزـي(( شيءه  أنَّو عمى

، بمعنى: أفَّ النداء ىنا الـز لمناداة الحسرة التي ىي مف المجردات، فكانت (ُٔٗ)
 اإلشارة الذىنية عف طريؽ النداء متمثبلن بػػ)يا( النداء، كقد أدت )يا( النداء أثران في اإلشارة إلى المجرد
المشار إليو؛ ألفَّ ىذا أسمكب مف أساليب العرب بحسب سيبكيو، فيـ يصكركف الحسرة بصكرة شخص، 

، بمعنى ىي إشارة لمحسرة ينزليا (ُٕٗ)كينادكنو ليحضر إلنقاذىـ، كالمعنى: يا حسرتي احضرم، فيذا كقتؾ
 ياء) ، فكانت(ُٖٗ)خاطىب العرب منزلة مف يسمع النداء كيعيو ؛ كألفَّ النداء ىك إشارة مف المخاًطب إلى م

؛ لذا يرل (ُٗٗ)ليقبؿ(( المدعك تنبيو بو كالحسرة ىي المشار إليو ؛ كألفَّ النداء ىك)) المشار ىي( النداء
 أفَّ :)) ، كمٌما يدؿُّ عمى  ذلؾ قكؿ سيبكيو(ََِ)النحاس أفَّ حرؼ النداء يدؿُّ عمى أنَّو شيء الـز في النٌص 

 حرؼ عمى ىذا أجرل فاالختصاصي  خبرؾ، أك كنييؾ، ألمرؾ أمتو، بيف مف مختصه  المنادل
 .(َُِ)((النداء

كعمى ىذا يككف النداء أحد اآلليات التي تستعمؿ لئلشارة عف طريؽ تنبيو ، أك تكجيو ، أك استدعاء   
، كىك ما قد عمؿ عميو النحاس في تفسيره لقكلو تعالى المذككر (َِِ)المخاطىب بحسب بعض التداكلييف

                                                           
 .ُٖٔ/ٔعاني القرآف : م (ُْٗ)
 .ُٖٔ/ٔ: نفسو  (ُٓٗ)
 . ُٖٔ/ٔ: نفسو  (ُٔٗ)
 .ُٖٔ/ٔ(: ِ، كمعاني القرآف: ىامش المحقؽ: رقـ )ُِٕ/ ِينظر : الكتاب :  (ُٕٗ)
 .ِٖ/ُ : شرح كتاب سيبكيوينظر :  (ُٖٗ)
: عبد قيؽىػ( تحُّٔؼ بابف السراج، )ت: األصكؿ في النحك، أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم المعرك  (ُٗٗ)

 .ِّٗ/ ُالحسيف الفتمي : 
 *كذا كردت، كالصكاب: بكساطة.

 .ُٖٔ/ ٔينظر : معاني القرآف :  (ََِ)
 . ِِّػػػػػػػػػػُِّ/ِالكتاب :   (َُِ)
 .ُٗفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر : آينظر :  (َِِ)



كف النحاس قد سبؽ التداكلييف في ما يذىبكف إليو في اإلشارٌيات الذىنية عند تعامميـ مع آنفان كعمى ىذا يك
 أدكات النداء.

كييمحظ أفَّ الغاية مف المبيمات ىي اإلشارة ؛ ألفَّ اإلشارة جسر مف جسكر التكاصؿ بيف المخاًطب     
اية مف فركع التداكلية؛ ألفَّ الغ كالمخاطىب كعمى ىذا األساس عيٌدت الضمائر مف اإلشاريات التي ىي فرع

 الرئيسة لمتداكليات التكاصؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثالث

 اإلشارّيات الزمانية والمكانية

 أّواًل: اإلشارّيات الزمانية:

تيعٌد اإلشارٌيات الزمانية مف اإلشارٌيات التي تدٌؿ عمى زمف يحدده السياؽ الذم ترد فيو؛ ألفَّ زمف      
التكمـ ييعٌد مركز اإلشارة الزمانية في الكبلـ، فقكلنا مثبلن : نمتقي الساعة العاشرة، ييعٌد زمنان غير محدد، 

بالساعة العاشرة صباحان، أك مساءن مف ىذا كالذم يحدد ذلؾ ىك زمف التكمـ كسياقو، فيعرؼ المقصكد 
اليكـ، أك اليكـ الذم يميو، كمف أجؿ تحديد مرجع األدكات اإلشارية الزمانية كتأكيؿ الخطاب تأكيبلن 
صحيحان، البدَّ مف أٍف ييدرؾ المخاطىب لحظة التمفظ ، حتى يتمكف مف اتخاذىا مرجعان يحيؿ عميو، فيتمكف 

 . (َِّ)تنادان عمى معرفتيامف تأكيؿ الخطاب المغكم اس

كاإلشارٌيات الزمانية تتمثؿ بألفاظ مثؿ: أمس، كغدان، كاآلف، كاألسبكع الماضي، أك القادـ، كيـك     
، كقد تعامؿ البحث معيا عمى كفؽ فيـ النحاس النٌص القرآني (َِْ)الجمعة، كالسنة المقبمة، كمنذ، كشير

ا تكجييان يتسؽ مع ما كرد في النٌص القرآني في مكاطف مف جية اإلشارٌيات الزمانية التداكلية كتكجييي
 ، كمنيا. (َِٓ)كقؼ عمييا البحث

 أ: )اآلن( :

إفَّ لفظ )اآلف( )) ظرؼ مف ظركؼ الزماف معناه الزمف الحاضر، كىك الذم يقع فيو كبلـ المتكمـ      
النحاس عمى ىذا ، كقد تعامؿ معيا (َِٔ)الفاصؿ بيف ما مضى، كما ىك آت، كىك مبني عمى الفتح((

ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ  ؛ إذ يذكر في تكجيو قكلو تعالى: (َِٕ)األساس

كم عف عبد اهلل بف عمر أنَّو قاؿ: ما حضكر أنَّو )) [،81] النساء:، چڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ري
                                                           

 .َِػػػػػػػُٗينظر :آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر :  (َِّ)
: أنظمة الداللة في العربية  المعنى، كالمعنى كظبلؿ َِػػػػػػُٗفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر :  (َِْ)

 .َُٓػػػػػػػػَُْ
 .ِِٔػػػػػػػػػػػُِٔ/ ٔ،ِّٖ/ ٓ ،ّٔ/ ْ، ّٕٓ/ ّ ،ّْ/ِ، ّٕٗ/ُينظر : معاني القرآف :  (َِٓ)
 .ُُّ/ّ:  شرح المفصؿ (َِٔ)

 .ّْٔ،ِٖٗ/ّ، ُِٔ،ُٗٔ، ّْ/ِينظر : معاني القرآف :  (َِٕ)



عند ذلؾ، كما قاؿ ػػػػػػػػػ جؿَّ كعٌزػػػػػػػػػ المكت إالَّ الٌسكؽي، يعني أنَّو إذا عايف تبيَّفى لو الحؽُّ، كال تنفعيوي التكبة 

 .(َِٖ)* (( چڤچعف فرعكف:

نتممسي مف كبلـ النحاس الذم اعتمده في تفسير اآلية القرآنية أنَّو فيـ المسألة فيمان إشارٌيان كأفَّ اهلل       
ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػػ قد أشار إلى الكقت الذم ال يمكف أٍف تيقبؿ فيو التكبة مف اإلنساف كىك كقت حشرجة 

، كالٌسكؽ ىك النزع عند المكت جاء في لساف (َِٗ)الٌسكؽي(( إالَّ  المكت حضكر الركح، فيك يقكؿ: ))ما
. (َُِ)العرب:))فبلف في النزع أم: في قمع الحياة، ييقاؿ فبلف ينزع نزعان إذا كاف في الٌسياؽ عند المكت ((

 عند التكبة تنفعيوي  كال الحؽُّ، لو تبيَّفى  عايف إذا أنَّو يعنيكالدليؿ عمى ذلؾ أنَّو أردؼ تحميمو بقكلو:)) 
 قرب كقت إلى كاضحة إشارة الكقت، كىي ىذا في اإلنساف مف التكبة يقبؿ ال اهلل أفَّ  بمعنى ،(ُُِ)ذلؾ((
آخر، كمعنى ذلؾ أفَّ اإلنساف إذا حضره الٌسكؽ تبٌيف لو المكت  بمعنى االحتضار أك اإلنساف، مف المكت

ر النحاس إلى ذلؾ عند استشياده الذم ال مفر منو كعند ذلؾ الكقت ال تككف لو تكبة مقبكلة ، كقد أشا

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    چ    بقكلو تعالى عف فرعكف:

 بمعنى أفَّ التكبة ال تقبؿ إذا كانت في غير كقتيا.  ،[َٗ،] يكنس: چڃ  

إشارة إلى الكقت الذم ال  ( في تفسير النحاس لآلية القرآنية بمعنى ىذا الكقت، أم:فقد جاءٍت )اآلف     
، ك))األلؼ كالبٌلـ لئلشارة إلى (ُِِ)تقبؿ فيو التكبة ؛ ألفَّ ظرؼ الزماف ييبٌيف الزمف الذم حصؿ فيو الفعؿ

، كىذا كاضح في أفَّ اإلشارة ىنا ىي إشارة لمكقت (ُِّ)الكقت، كالمعنى نحف مف ىذا الكقت نفعؿ((
ييشير إليو ظرؼ الزماف بحسب ما يرل "عبد اليادم الشيرم" المعمكـ، كألفَّ لحظة التمفظ ىي المرجع الذم 

فبلبٌد مف))أف نربط الزمف بالفعؿ ربطان قكيان في مرحمة أكلى، كنربط كذلؾ، بيف الزمف كالفاعؿ؛ ألىميتو 
، كقد كجدت مبلمح العمؿ التداكلي في معالجة النحاس النٌص كىك ما أشار (ُِْ)الكبرل في مرحمة ثانية((

                                                           

 .َٗ*يكنس / 
 .ّْ/ِمعاني القرآف: (َِٖ)
 .ّْ/ِ: نفسو  (َِٗ)
 .ّْٗ/ٖ: ، فصؿ النكف لساف العرب  (َُِ)
 .ّْ/ِمعاني القرآف :  (ُُِ)
 .ُٔٔ/ ِينظر : النحك الكاضح ، مصطفى أميف ، كعمي الجاـر :  (ُِِ)
 ، فصؿ األلؼ.ّْ/ُّلساف العرب :  (ُِّ)
 parret semiotics and pragmtics,jbid,p ، نقبلن عف: ّٖلخطاب مقاربة لغكية تداكلية : استراتيجيات ا (ُِْ)

 .ُٓٔػػػػػػػػ، كينظر: التداكلية كاستراتيجية التكاصؿ ، حمك الحاج ذىبية : .123



، أم ال  (ُِٓ)ذلؾ(( عند التكبة تنفعيوي  فقد ربط بيف الزمف كالفعؿ عف طريؽ قكلو : )) كال لو الشيرم ،
ينفعوي فعؿ التكبة في ذلؾ الكقت ىذا أكالن، ثـ ربط بيف الزمف كالفاعؿ في مرحمة ثانية عندما استشيد بتكبة 

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػ جؿَّ  قاؿ كما فرعكف بقكلو:)) ، أم: بيف فرعكف فاعؿ التكبة  (ُِٔ)(( چڄ   چ فرعكف: عف كعزَّ
 ككقت التكبة كىذا ثانيان.

كبيذا يككف النحاس قد سبؽ التداكلييف في التعامؿ مع اإلشارٌيات الزمانية ككنو حددىا بالسياؽ الذم      
كردت فيو عند تحميمو لآلية الكريمة المذككرة آنفان، ك التداكليكف يركف الرأم نفسو في أفَّ اإلشارٌيات 
الزمانية ال تمتمؾ محتكل محددان إاٌل عف طريؽ كضعيا في سياؽ لفظي خاص؛ ليتبيف المرجع الذم تشير 

 .(ُِٕ)إليو

 )حين(: ب:

، كىك (ُِٖ)((تر ع األزماف كميا، طالت أك قصياسـ كالكقت يصمح لجمييعٌد ظرؼ الزماف)حيف(،))      
كىذا ما عالجو النحاس في األمثمة التي ، (َِِ)يدٌؿ عمى كقت غير مقدر ال حد لو يحصره (ُِٗ)زمف مبيـ

إذ يقكؿ:  ،[ِٓ]إبراىيـ:  چ  ... ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پچ ، كعند تفسيره قكلو تعالى: (ُِِ)كقؼ عمييا
 .(ِِِ))) الحيف عند جميع أىؿ المغة ػػػػػػ إاٌل مف شذَّ منيـ ػػػػػػػ بمعنى الكقت، يقعي لقميؿ الزَّماف ككثيره((

يىنماز كبلـ النحاس أنَّو حاكؿ البحث عف اسـ الزماف)حيف(، فكرس جيده في البحث عف معناه عند      
، كىذا ما ينظر إليو (ِِّ)أىؿ المغة، فكجده عند كثير منيـ )) بمعنى الكقت يقع لقميؿ الزَّماف ككثيره((

تفسيره اآلية الكريمة المذككرة آنفان،  البحث مف زاكية اإلشارٌيات التداكلية التي تكافؽ ما جاء بو النحاس عند
 فيك يرل أفَّ اسـ الزماف)حيف( غير محدد في اآلية الكريمة ، فيك يقع لقميؿ الزماف ككثيره عمى حد  سكاء.

                                                           
 .ّْ/ِمعاني القرآف:  (ُِٓ)
 .ّْ/ِنفسو :  (ُِٔ)
 .ُْٔينظر : التداكلية كاستراتيجية التكاصؿ :  (ُِٕ)
: محمد عكض مرعب: قيؽ تح، ىػ(َّٕتيذيب المغة ، محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )ت:   (ُِٖ)
ٓ/ُٔٓ. 
 .ُّٔ/ّ:  ينظر: شرح المفصؿ (ُِٗ)
 .ُْٔ/ ِمعاني النحك : ينظر:  (َِِ)
 .ٖٕػػػػػػػٕٕ/ ٔ، ُِْ/ٓ، ْْٓ/ ْ، ّّّ/ ّ، ِّٗ/ِ، ّٕٗ/ُف:  ينظر معاني القرآ (ُِِ)

 .ِٗٓػػػػػػػػػػ ِٕٓ/ّ : نفسو  (ِِِ)
 .ِٗٓػػػػػػػػػػ ِٕٓ/ ّ:  نفسو (ِِّ)



كمف ىنا يتضح  لمبحث أفَّ النحاس قد فيـ أفَّ لفظة)حيف( التي كردت في اآلية الكريمة ىي إشارة      
رؽ الزمف كمو، فتتجاكز ما كضع ليا مف زمف، كىك ما يبحث عنو البحث ؛ لزمف غير محدد ربما تستغ

ألفَّ التداكلييف يركف أفَّ مف العناصر اإلشارية ما تيشير إلى الزماف باتساع مداىا، فتتجاكز الزماف الذم 
ٌدد ليا عرفان إلى زمف أكسع، ال يمكف تحديده، ككٌؿ ىذا مككؿ إلى السياؽ الذم ترد فيو اإلشار  ٌيات حي

، كىك ما يراهي النحاس في تفسيره اآلية القرآنية، كالسياؽ الذم كردت فيو المفظة لـ ييحدد المدة (ِِْ)الزمانية
، (ِِٓ)البٌتة(( نفعيا ينقطع ال كقت كؿٌ  في بيا الزمنية، إذ يقكؿ األزىرم أفَّ لفظ )حيف( بمعنى: )) يينتفع

 .(ِِٔ)دد، كقد اختمفكا في تحديد مدتيا الزمنيةكقد أكد بعض المفسريف أفَّ ىذه المفظة لكقت غير مح

كييمكف مف ذلؾ أٍف ييستشؼ أفَّ مف الفاظ الزماف ألفاظان ال يمكف أٍف تحدد بمدة زمنية معينة، فقد    
 تستغرؽ المدة الزمنية كٌميا.

 ) سنة( : ت:

، كقد كردت في (ِِٕ)تعدُّ لفظة )سنة( مف الظركؼ التي تدؿُّ عمى )) مدة أك مقدار زماف الحدث((     
تفسير النحاس لئلشارة إلى مدة زماف الحدث في كثير مف المرات التي تعرض ليا في تفسير اآليات 

[، إذ استند في تفسير اآلية ٢٤يوسف: ] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ ، كمنيا قكلو تعالى:(ِِٖ)القرآنية
كم معمر عف قتادة ، قاؿ: يعني أنَّو لبث في السجف سبع سنيف،  إلى أقكاؿ نقميا، كقد رجحيا، فقاؿ:)) ري

)) ، كأقاـ يكسؼ في السجف سبعى سنيفى  .(ِِٗ)كقاؿ كىب : أقاـ أيكب في الببلء سبعى سنيفى

يتضح مٌما سبؽ أفَّ الرأم الذم جرل عميو النحاس إنَّما ىك إشارة إلى مقدار المدة الزمنية التي      
ؿ أٍف يحدد تمؾ المدة عف طريؽ االستشياد بقكليف قضاىا يكسؼ ػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػ في السجف، فحاك 

نقميما في تفسير اآلية لتأكيد ذلؾ، كعمى ىذا تككف اإلشارة التي أراد النحاس أٍف ييشير ليا ىي ) السبع 
سنيف التي قضاىا يكسؼ ػػػػػػػ عميو السبلـ ػػػػػ في السجف( كىي إشارة زمانية اتضحت لمنحاس عف طريؽ 

                                                           
 .ُُٖ، كنسيج النص :َِيدة في البحث المغكم المعاصر: فاؽ جدآينظر :  (ِِْ)
 .ُٓٔ/ٓ:  تيذيب المغة (ِِٓ)
 أحمد: تحقيؽ،  (ىػُٕٔ: ت) مقرطبي، ل ، كالجامع ألحكاـ القرآفٕٔٓ/ُٔينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف : (ِِٔ)

براىيـ ،البردكني  .ِِّ/ُ: أطفيش كا 
 .ُٕٓ/ِمعاني النحك :  (ِِٕ)
 .ّٖٓ/ٔ، ِِْ/ٓ، َُٗ/ْ، ّٕٓ/ ّ، ُِٕ/ِ، ِْْ/ُينظر : معاني القرآف :  (ِِٖ)
 .ُّْػػػػػػػػػػػػِْٗ: نفسو  (ِِٗ)



لى لفظة )سنيف( التي كردت في النٌص، فتعامؿ معيا النحاس عمى ىذا المبدأ، كىذا إضافة لفظ )بضع( إ
ما ذكره التداكليكف الذيف يركف أفَّ اإلشارة الزمانية قد))تستغرؽ مدة محددة مف الزماف كأف يقاؿ : ضرب 

المعمكـ أفَّ ، ك (َِّ)زيد عمران يكـ الخميس، فضرب زيد عمران ال يستغرؽ يكـ الخميس بؿ يقع في جزء منو((
لفظ )بضع سنيف( يستغرؽ مدة زمنية قدرىا مف ثبلث إلى عشرة سنكات بحسب النحاس إذ يقكؿ: )) قاؿ 

، فقد فيـ أفَّ يكسؼ ػػػػػ عمي ق السبلـ ػػػػػػػ لـ (ُِّ)قتادة: البضع يككف بيف الثبلث، كالتسع، كالعشر((
 تغرؽ منيا سبع سنيف .   يستغرؽ المدة الزمنية كٌميا المتمثمة بعشرة سنكات، كقد اس

كمف ىنا يتضح أفَّ النحاس قد كانت لديو ممارسة لغكية تداكلية غير مسماة  فقد سبؽ التداكلييف في     
اإلشارٌيات الزمانية عندما تحدد بمدة معينة؛ ألفَّ منيـ مف يرل أفَّ مف المدد الزمنية ما ال يستغرؽ الكقت 

 . (ِِّ)كٌمو بؿ يقع في جزء منو

 ثانيًا: اإلشارّيات المكانية :

تيعٌد اإلشارٌيات المكانية مف العناصر التي ييشار بيا إلى األماكف عف طريؽ االعتماد في استعماليا       
كتفسيرىا عمى معرفة مكاف المتكمـ ككقت التكمـ، أك االعتماد عمى مكاف يعرفو المخاطىب؛ ألفَّ لممكاف 

، فاإلشارٌيات (ِّّ)شارة لممشار إليو مف ناحية القرب، كالبعد، كالكجيةأىمية بالغة في استعماؿ آلية اإل
مختصة ))بتحديد المكاقع باالنتساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكبلمي، كتقاس أىمية التحديد المكاني 
ا بشكؿ عاـ انطبلقان مف الحقيقة القائمة إفَّ ىناؾ طريقتاف رئيستاف)كذا*( لئلشارة إلى األشياء ىما: إم

ما بتحديد أماكنيا مف جية أخرل((  .(ِّْ)بالتسمية أك الكصؼ مف جية أكلى، كا 

كمف اإلشارٌيات المكانية التي تيعٌد أكثر كضكحان لدل التداكلييف أسماء اإلشارة، نحك: ىذا، كذاؾ     
، كىما مف لئلشارة بيا إلى قريب، أك بعيد مف نقطة المركز في اإلشارة المكانية كىك المتكمـ، كىنا، كىناؾ

الظركؼ المكانية التي ييشار بيا إلى قريب، أك بعيد مف مركز اإلشارة، ككذلؾ بقية الظركؼ المكانية 

                                                           
 .َِفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:آ (َِّ)
 .ُّْػػػػِْٗ/ ّمعاني القرآف :  :ينظر (ُِّ)
 .َِفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر :  (ِِّ)
 .ٖٓ: تداكلية لغكية مقاربة الخطاب استراتيجياتو ،ُِيدة في البحث المغكم المعاصر: فاؽ جدآينظر:  (ِّّ)

 *كذا في النٌص، كالصكاب: طريقتيف رئيستيف .
 .ْٖ استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية : (ِّْ)



مثؿ: فكؽ كتحت، كأماـ كخمؼ...، فيي عناصر ييشار بيا إلى مكاف ال يمكف أٍف ييحدد إاٌل عف طريؽ 
 .(ِّٓ)معرفة مكاف المتكمـ كاتجاىو

ت المكانية عف طريؽ مدل اقتراب النحاس فييا مف الجانب اإلشارم كقد تعامؿ البحث مع اإلشارٌيا    
 في التداكليات، كمف تمؾ اإلشارٌيات ما يأتي:

 )فوق وتحت(: أ:

)) المبيـ ما لـ تكف لو نياية، كال أقطار تحصره، ك ،اف المبيمةكالمأسماء مف  يعدُّ ىذاف االسماف      
، ك اسـ المكاف المبيـ مف اإلشارٌيات التي تتعمؽ (ِّٔ)كتحت((نحك: الجيات الست كخمؼ، كقداـ، كفكؽ، 

، كقد تعامؿ معيا النحاس (ِّٕ)إشارتيا بالسياؽ الكاسع عند التداكلييف؛ ألنَّيا غير محددة ذات مكاف مفتكح

 چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ، إذ يرل في قكلو تعالى: (ِّٖ)عمى ىذا األساس في مكاطف عٌدة

  چ ڤ  ڤ  ڤچ  عمى قكؿ ابف عباس كمجاىد كالسدم يعني: المطر، چٹ   ڤ چ))، [ٔٔ]المائدة: 

 .(ِّٗ)يعني: النبات((

ييفيـ مف كبلـ النحاس الذم استعممو في تفسيره لآلية الكريمة المذككرة آنفان أنَّو قد فيـ أفَّ اإلشارة      
فيك يتبنى آراء عدد مف ، (َِْ)بأسماء المكاف المبيمة تعد إشارة مفتكحة غير محددة كما يرل التداكليكف

بمعنى: المطر، أم : المكاف الذم ينزؿ منو   ، چ ٹ   ڤ  چ العمماء كيرل رأييـ في تفسير قكلو تعالى:
نزؿ اهلل عمييـ مف السماء قىٍطرىىا، فأنبتت ليـ بو األرض حبيا كنباتيا، فأخرجت أل))المطر، بمعنى:

 يككف أفٍ  يمكف المتكمـ منظكر مف منو المطر؛ ألفَّ المكقع، كىذه    إشارة لممكاف الذم ينزؿ (ُِْ)((ثمارىىا
، كىذا ما عممو النحاس، فقد فيـ (ِِْ)بدقة اإلشارة تحديد لو يتسنى مف الناحية الذىنية كالمادية لكي ثابتان 

                                                           
 .ِِالمغكم المعاصر :  فاؽ جديدة في البحثينظر: آ (ِّٓ)
 بف خالد ،النحك في التكضيح بمضمكف التصريح أك التكضيح عمى التصريح شرح، كينظر: ِْٔ/ُشرح المفصؿ:  (ِّٔ)

 .ِْٓػػػػػػػػػػػػ  ِّٓ/ُ: تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد: (ىػَٓٗ ت)األزىرم  اهلل عبد
 .ْْْػػػػػػػػّْْ: ر : اإلشارٌيات مقاربة تداكلية ينظ (ِّٕ)
 .َٓٓ/ٔ، ْْٗ،ِّٖ/ ٓ، ّّٗ، ّٔ/ ْ، ََُ/ ّ، ِّْ، ِِٗ/ ِ، َُْ/ُمعاني القرآف:  :ينظر (ِّٖ)
 .ّّٕ/ِنفسو:   (ِّٗ)

 . ْْْػػػػػػػػّْْ: اإلشارٌيات مقاربة تداكليةينظر:  (َِْ)
عرابو القرآف معاني، ك ّْٔ/َُ:  جامع البياف في تأكيؿ القرآف (ُِْ)  عبد: ؽيحق، ت (ىػُُّ: ت) الزجاج إسحاؽ بكأ ، كا 

 .ُُٗ/ِ: شمبي عبده الجميؿ
 . ِّينظر: التداكلية :  (ِِْ)



، أنَّيـ أشاركا بذلؾ إلى (ِّْ)أفَّ المراد مف قكؿ العمماء في تفسير اآلية عندما قالكا: ))بمعنى: المطر((

، إنَّما ىي  چٹ   ڤ    چمكاف نزكؿ المطر، كالمطر ينزؿ مف السماء، كالتي فكقيـ في قكلو تعالى 
كىك ما يراهي التداكليكف ، إذ  يركف أنَّو  السماء؛ فالنحاس قد اعتمد عمى معرفتو بتحديد اإلشارة إلى المكاف،

 .(ِْْ)االعتماد عمى المكاف الذم يعرفو المخاطىبمف الممكف أٍف تحدد اإلشارة المكانية ب

، رأم العمماء الذيف يقكلكف أنَّو:))بمعنى:  چ ڤ  ڤ  ڤچ  فالنحاس قد رأل في قكلو تعالى:     
ألكمكا مف بركة ما تحت أقداميـ مف ، أم: المكاف الذم تنبت فيو النباتات بمعنى:)) (ِْٓ)النبات((

؛ (ِْٔ)((حبِّيا كنباتيا كثمارىا، كسائر ما يؤكؿ مما تخرجو األرضاألرض، كذلؾ ما تخرجو األرض مف 
 عميو عمؿ ما كىك ،(ِْٕ)الخطاب بيف المتكمـ كالمتمقي تداكلية إلى يستند المكاني المرجع تحديد ألفَّ 

، فكممة )مف تحت  چ ڤ  ڤ  ڤ    چالقرآنية  اآلية تفسير في العمماء لقكؿ استند عندما النحاس
، كقد فيـ (ِْٖ)تعبيران إشاريان ال يمكف معرفتو إاٌل بمعرفة المكاف الذم يقصد المتكمـ اإلشارة إليوأرجميـ( تيعٌد 

النحاس مف أفَّ المراد )مف تحت أرجميـ( إنَّما ىي إشارة إلى األرض التي ينبت فييا النبات، فاختار 

 .  چڤ  ڤ  ڤ  چ في تفسيرىـ لقكلو تعالى:  (ِْٗ)لتفسير اآلية قكؿ العمماء:)) بمعنى: النبات((

كمف ىنا يككف النحاس قد فيـ المسألة مف الجانب التداكلي اإلشارم عف طريؽ أسماء المكاف      
إليضاح ما  (َِٓ)بما تضاؼ إليو المبيمة التي مف خاصيتيا أنَّيا ال يمكف أٍف تيعرؼ حقيقتيا بنفسيا إالٌ 

المرة األكلى إلى السماء التي ينزؿ منيا المطر بإضافتيا إلى الضمير كىي قد أشارت في  تيشير إليو،
)ىـ( الذم يشير إلى القـك الذيف خاطبيـ اهلل، كفي المرة الثانية إلى األرض التي ينبت فييا النبات، 
بإضافتيا إلى لفظ) أرجميـ( التي ىي جزء مف القكـ الذيف خاطبيـ اهلل، كىي مف اإلشاريات المكانية ذات 

، ألفَّ ىؤالء الذيف (ِِٓ)؛ ألنَّيا غير محددة أك محصكرة بحدكد معينة(ُِٓ)السياؽ الكاسع لدل التداكلييف

                                                           
 . ّّٕ/ِمعاني القرآف:  (ِّْ)
 .ٖٓ، كاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :ُِفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر:  (ِْْ)
  .ّّٕ/ّمعاني القرآف :  (ِْٓ)
 . ّْٔ/َُ:  جامع البياف في تأكيؿ القرآف (ِْٔ)
 .ْٖ ينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية : (ِْٕ)
 .ِِفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر :  (ِْٖ)
  .ّّٕ/ِمعاني القرآف :  (ِْٗ)

 .ِٖينظر : الظرؼ خصائصو ك تكظيفو ، المتكلي عمي المتكلي :  (َِٓ)
 .ْْْػػػػّْْ: اإلشارٌيات مقاربة تداكلية  ينظر: (ُِٓ)



ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چذكرىـ اهلل ػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػ في قكلو :

بؿ بقي الذم يأكمكف فيو مف فكقيـ ، كمف تحت أرجميـ ،  لـ يحدد المكاف ، چڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
المكاف مفتكحان كىذا مف خاصية عمؿ ظركؼ المكاف المبيمة؛ ألفَّ ىذه الظركؼ ال يمكف أٍف يستعمميا 

 .(ِّٓ)المخاًطب كحدىا، إاٌل بإدراؾ المرجع المضاؼ إليو لكي يتسنى لممخاطىب معرفة ما تيشير إليو

 ظرف المكان:) حيث(:  ب :

، كىك مف اإلشارٌيات ذات السياؽ (ِْٓ)ظرؼ المكاف ) حيث( ال يضاؼ إاٌل إلى الجمؿ في األكثر     
، كقد تعامؿ معيا النحاس في كثير مف المكاطف التي كقؼ عمييا مف (ِٓٓ)المحدد لدل بعض التداكلييف

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ ، إذ يقكؿ في تفسيره لقكلو تعالى: (ِٔٓ)ىذا المنطمؽ

 .(ِٕٓ)يعني: مكة(( چ ٻ  ٻ  پ  پچ  أم كجدتمكىـ چٱ  ٻ  ٻ  چ [، ))8٩8 البقرة:]

لقد فيـ النحاس أفَّ ظرؼ المكاف) حيث( الذم كرد في النٌص مرتيف كانت اإلشارة فيو في المرة      
األكلى إلى أم مكاف يجد المسممكف فيو المشركيف، فإنَّيـ سيقتمكنيـ كىي إشارة إلى مكاف كجكد الكفار، 

إذ يقكؿ فيو:  چ  ٻ  پ  پٻ  چ  أٌما في المرة الثانية، فقد حدد المكاف الذم كرد في قكلو تعالى :
، كىنا اإلشارة إلى المكاف إشارة صريحة محددة ، فقد فيـ النحاس أفَّ المراد مف النٌص (ِٖٓ)))يعني: مكة((

)) الخطاب مكجو إلى المياجريف،  إنَّما ىك إشارة إلى المشركيف الذيف أخرجكا المسمميف مف مكة سابقان؛ ألفَّ
كىذا ما فيمو النحاس مف النٌص كعميو استطاع فيـ الخطاب كتحديد ، (ِٗٓ)كالضمير يعكد لكٌفار قريش((

المكاف عف طريؽ االعتماد عمى ظرؼ المكاف)حيث( الذم تككف اإلشارة فيو إلى المكاف ذم السياؽ 
، فقد استطاع النحاس كعف طريؽ اعتماده نقاط مرجعية في الخطاب (َِٔ)المصغر كما يسميو التداكليكف

، فكانت لديو نقاط  چٻ  ٻ  پ  پ  چصكد الذم كرد في قكلو تعالى: مف تحديد المكاف المق
                                                                                                                                                                                     

 .422/ُ: ينظر: شرح المفصؿ (ِِٓ)

 .ٖٓينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ِّٓ)

 .ُُٕ/ّ:  عمى الكافية ينظر: شرح الرضي (ِْٓ)
 .ْْْػػػػػػػػّْْ:  تداكلية مقاربة اإلشارٌياتينظر:  (ِٓٓ)
 .ِِٔػػػػػػػػػػػُِٔ/ ٔ، ِْٔ/ٓ، ِّٗ/ ْ، ُّّ/ّ، ُٖٓ/ ِ، ُّٗػػػػػػػػُّٖ/ ُينظر: معاني القرآف:  (ِٔٓ)
 .َُٔ/ُ: نفسو   (ِٕٓ)
 .َُٔ/ُ: معاني القرآف  (ِٖٓ)
 .ُّٓ/ِالجامع ألحكاـ القرآف:  (ِٗٓ)
 . ْْْػػػػػػّْْ: اإلشارٌيات مقاربة تداكلية :  ينظر (َِٔ)



مركزية قد اعتمد عمييا في تحديد المكاف في اآلية الكريمة بمساعدة ظرؼ المكاف)حيث( أكالن، كلفظة) 
أخرجككـ( ثانيان، كالسياؽ الذم دار عميو الحديث، فػػػػ)حيث( لمداللة عمى المكاف، ك)أخرجككـ( لمداللة عمى 

 فعؿ المشركيف بالمسمميف عندما أخرجكىـ مف مكة سابقان، كقرائف السياؽ قد أشارت لذلؾ.

فقد كانت مبلح الممارسة التداكلية حاضرة في ذىف النحاس عند تحميمو النٌص كىك ما يقكؿ بو        
مرجعية مكجكدة في التداكليكف الذيف يركف أفَّ اإلشارٌيات المكانية تقكـ عمى تحديد المكاقع عف طريؽ نقاط 

، كىك ما قاـ بو النحاس في تفسيره النٌص القرآني، كتحديد ما أشار إليو ظرؼ المكاف (ُِٔ)الحدث الكبلمي
الذم كرد في النٌص مع االعتماد عمى السياؽ؛ ألفَّ التداكلييف يركف أنَّو ال يمكف تحديد مركز اإلشارة إلى 

الخطاب؛ ألفَّ ىناؾ كثيران مف اإلشارٌيات المكانية ذات تعبير المكاف مف دكف معرفة السياؽ الذم قيؿ فيو 
، كىذا ما قاؿ بو النحاس، (ِِٔ)إشارم ال يمكف معرفتو إاٌل  بمعرفة المكاف الذم يقصد المتكمـ اإلشارة إليو

 .(ِّٔ)، فقاؿ :))يعني: مكة((چ ٻ  ٻ  پ  پچ فقاـ بتحديد المكاف المقصكد بقكلو تعالى: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ْٖينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ُِٔ)
  .ِِػػػػُِفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آ ينظر: (ِِٔ)

 .َُٔ/ ُمعاني القرآف :   ( ِّٔ



 

 ثاني الفصؿ ال

 تداكلية الدرجة الثانية

 تكطئة

 قكاعد التخاطب المساني

 المبحث األٌكؿ :االستمزاـ الحكارم 

 مبادئ التعاكف الحكارم 

 مبدأ الكـ أكالن :

 أػ خرؽ مبدأ الكـ بالزيادة 

 ب ػ خرؽ مبدأ الكـ بالنقصاف

 ثانيان : مبدأ الكيؼ 

 ثالثان : مبدأ المناسبة 

 رابعان: مبدأ الطريقة 

 : متضمنات القكؿالمبحث الثاني                 

 تكطئة   

 الفركؽ بيف االفتراض المسبؽ كسياؽ اإلضمار

 أٌكالن: االفتراض المسبؽ 

 ثانيان: سياؽ اإلضمار
 



 توطئة:
تيعدُّ قكاعد التخاطب المساني متمثمة بػػػػػ) االستمزاـ الحكارم، كمتضمنات القكؿ بفرعييا: االفتراض       

المسبؽ ، كاألقكاؿ المضمرة( مف المباحث الميمة في الدراسات المسانية التداكلية؛ لما تكشؼ عنو ىذه 
ت مع بعضيا ألجؿ الكشؼ عف التكاصؿ اآللية مف دالالت تعبيرية تؤدييا األلفاظ عندما تتآلؼ في عبلقا

بيف أطراؼ الخطاب، فيذه العناصر مف آليات انتاج الخطاب؛ ألنَّيا تقدـ مقدرة تخدـ المخاًطب في 
 . إيصاؿ أكبر قدر ممكف مف المعمكمات، قد ال تستطيع إيصاليا العبارات المستعممة

 المبحث األّول
  االستمزام الحواري

( مف أىـ الركائز التي تعتمدىا التداكلية، conversational implicatureارم)ييعٌد االستمزاـ الحك     
فيك الصقيا بطبيعة البحث التداكلي، كأبعدىا عف االلتباس في الجانب الداللي، إذ تعكد نشأة البحث فيو 

از ـ، في جامعة "ىارفارد" قدـ فييا بإيجُٕٔٗ( عاـ H.p.Griceإلى المحاضرات التي ألقاىا "غرايس" )
انطباعاتو ليذا الدرس كالمرتكزات األساسية التي ينيض عمييا، كفيما بعد طبعت بعض االجزاء المختصرة 

(، logic and conversationـ، في بحث لو يحمؿ عنكاف المنطؽ كالحكار)ُٕٓٗمف المحاضرات عاـ 
 . (ِْٔ)ـ ُُٖٗـ، كسنة ُٖٕٗثـ صار في بحثيف لو نشرا سنة

ككانت نقطة البدء عند "غرايس" في المفيكـ ىي أفَّ الناس في تبادليـ لمحكارات فيما بينيـ قد      
يقصدكف ما يقكلكف، أك يقصدكف أكثر مما يقكلكف، أك يقصدكف العكس مما يقكلكف، فتركزت دراستو عمى 

ظ، كما ييقصد ىك ما يريد إيضاح االختبلؼ بيف ما ييقاؿ، كما ييقصد، فما ييقاؿ ىك ما تعنيو حقيقة المف
المتكمـ إببلغو لممخاطىب عمى نحك غير مباشر اعتمادان عمى كثير مف المرجعيات التي معيا يمكف أٍف 
يىصؿ المخاطىب إلى مراد المخاًطب، فأراد أف يمٌد جسران تكاصميان بيف ما يدؿ عميو القكؿ مف معنى حقيقي، 

 .(ِٓٔ)الستمزاـكما يحممو مف معنى ضمني، فنشأت عنده فكرة ا
كالبد مف االشارة إلى أفَّ أىـ ميزات االستمزاـ الحكارم ػػػػ في ككنو أحد آليات إنتاج الخطاب ػػػػ أنَّو       

يقدـ مقدرة كبلمية تخدـ المخاطىب في إيصاؿ أكبر قدر مف المعمكمات التي ال تستطيع إيصاليا العبارات 

                                                           
مبدأ التعاكف كنظرية المبلءمة  ، كمدخؿ إلى دراسة التداكلية )ِّفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر : آينظر:   (ِْٔ)

 .ٗٔكالتأكيؿ( ، فرانثيسككيكس رامكس ، ترجمة : يحيى حمدام :
 ػػػػػُٕ، العياشي ادراكم :مزاـ الحكارم في التداكؿ المسانياالستك  ،ّّ:ؽ جديدة في البحث المغكم المعاصرفاآ: رينظ (ِٓٔ) 

ُٗ . 



اطىب )ناكلني الكتاب مف فضمؾ(، فينا يخرج المعنى مف المستعممة، فمثبلن عندما يقكؿ المتكمـ لممخ
 . (ِٔٔ)الطمب )األمر( إلى معنى االلتماس، كىك ما دلت عميو القرينة  )مف فضمؾ(

 كينقسـ االستمزاـ الحكارم عمى نكعيف ىما:
كىك المعاني ذات الدالالت التي ترتبط بالجممة ارتباطان كثيقان كتبلزميا مبلزمة في  أــ االستمزام العرفي :

، كمف أمثمة ذلؾ في العربية) لكف(، فيي تستمـز دائمان أٍف يككف ما بعدىا مخالفان لما يتكقعو (ِٕٔ)مقاـ معيف
 . (ِٖٔ)المخاطىب مثؿ: زيد غني لكنو بخيؿ

تي تيكلد بحسب ما يعترم السياؽ مف تغيرات، فبل تبلـز حالة كىك المعاني ال ب ــ االستمزام الحواري:
 .(ِٗٔ)كاحدة، بؿ ىي متغيرة عمى كفؽ طبيعة السياؽ الذم ترد فيو 

كقد كاف ما يعنى بو "غرايس" ىك كيؼ يمكف لممتكمـ أٍف يقكؿ شيئان كيقصد منو شيئان آخر، ككيؼ     
ايس" مف العثكر عمى حؿ  ليذه االشكالية، فيما أطمؽ يسمع المتمقي شيئان كيفيـ منو شيئان آخر، فتمكف "غر 

، )) يقتضي أفَّ المتكمميف (َِٕ)عميو بػػػ)مبدأ التعاكف( بيف المخاًطب كالمخاطىب، كىك مبدأ حكارم عاـ
متعاكنكف في تسييؿ عممية التخاطب، كىك يرل أفَّ مبادئ المحادثة المتفرعة عف مبدأ التعاكف ىي التي 

 . (ُِٕ)لمفاىيـ الخطابية ((تفسر كيؼ نستنتج ا
كيقكـ االستمزاـ الحكارم عمى انتياؾ أحد عناصر مبادئ التعاكف الحكارم التي يتبعيا المشترككف في    

 ، كىي :(ِِٕ)الحكار
 

 أّواًل: مبدأ الكم*:
                                                           

 .ُٗينظر: االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني :  (ِٔٔ)
 .ّٓينظر : التداكلية عند العمماء العرب :  (ِٕٔ)
المسانية )التداكلية( دراسة ، كالنظرية البراجماتية ُٖػػػػػ  َٖينظر : االتجاه التداكلي كالكظيفي في الدرس المغكم :  (ِٖٔ)

 .ٖٗ:، محمكد عكاشة  المفاىيـ كالنشأة كالمبادئ
 .ّّفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر : آ، ك ّٓداكلية عند العمماء العرب: ينظر: الت (ِٗٔ)
 .ّّفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: آينظر :   (َِٕ)
 .ٗٗمدخؿ إلى المسانيات ، محمد محمد يكنس عمي :  (ُِٕ)
 .ّْينظر: التداكلية عند العمماء العرب :  (ِِٕ)
 
 
 
 
 



 .(ِّٕ)كىك أٍف يجعؿ المتكمـ إسيامو عمى قدر المطمكب ال أكثر، كال أقؿ  
 ثانيًا: مبدأ الكيف: 

كيستند ىذا المبدأ عمى أاٌل يقكؿ المتكمـ شيئان يعتقد أنَّو خطأ، كأٍف ال يقكؿ شيئان ال يمتمؾ الدليؿ عمى     
 .(ِْٕ)صحتو 

 ثالثًا: مبدأ المناسبة** :
كىك أٍف ال يبتعد الخطاب عف المكضكع الذم ىك بصدد الحديث عنو، فيتشعب كيتفرع إلى نطاؽ       

لمكضكع األصؿ، فيخرج إلى مكضكع آخر غير مناسب لممكضكع أكسع كبذلؾ يككف بعيد عف ا
 .(ِٕٓ)األصؿ
 مبدأ الطريقة***: رابعان:
ينص ىذا المبدأ ))عمى الكضكح في الكبلـ كيتفرع الى ثبلث قكاعد فرعية ىي: أػػػ ابتعد عف المبس،     

ٍر الترتيب (( ٍر اإليجاز ، ت ػػػ تىحى  .(ِٕٔ)ب ػػػ تىحى
كقد رصد "فرانثيسككيكس رامكس" مبدأ أضافو لتؾ المبادئ أطمؽ عميو )مبدأ المطؼ( كقد أشكؿ عمى     

"غرايس" في أنَّو يعٌد تمؾ القاعدة مف قكاعد مبدأ التعاكف إاٌل أنَّو ال يعدىا بمستكل القكاعد األربعة 
فان( التي عمى المتخاطبيف االلتزاـ رامكس" لتمؾ القاعدة بجممة) كيٍف لطي األساسية، كيمثؿ "فرانثيسككيكس

، كتبعو في إضافة مبدأ آخر لتمؾ المبادئ " محمد العبد" أسماه)مبدأ العمؿ (ِٕٕ)بيا أثناء الخطاب
 .(ِٖٕ)المشترؾ( كىك أٍف يجعؿ المتكمـ إسيامو في الخطاب عمى القدر المطمكب

                                                           

ليذا المصطمح تسميات أيخر منيا) مسممة القدر، كحكمية كمية،...( ينظر: في الجياز المفاىيمي لمدرس المغكم  *
 .ْٓ، كالمقاربة التداكلية:ْٓالمعاصر: ، بحث منشكر ضمف كتاب) التداكليات عمـ استعماؿ المغة(:

بحث منشكر ضمف كتاب  ،أمطكش محمد ، ك دركب التداكؿ،ِٕ:  ينظر: العبارة كاالشارة دراسة في نظرية االتصاؿ (ِّٕ)
 . ِٖاعداد كتقديـ ، محمد أمطكش:  :)التداكلية مقاربات في المفيـك كالتأصيؿ( :

 .ِٕينظر : العبارة كاالشارة دراسة في نظرية االتصاؿ:  (ِْٕ)
 ،ِٕ:االتصاؿ نظرية في دراسة كاالشارة العبارة :ينظر...( كالمبلئمة، العبلقة، مبدأ)منيا أيخرتسميات  المصطمح ليذا**

  .ْٔ:كفي الجياز المفاىيمي لمدرس التداكلي 
 .ِّٖ، كالمساف كالميزاف أك التككثر العقمي، طو عبد الرحمف:ََُمدخؿ الى المسانيات : ينظر:  (ِٕٓ)
الجياز في  ينظر: ،(االسمكب كمبدأ الصيغيَّة، كحكمة كالحاؿ، الجية، مسممة)  منيا أيخر تسميات المصطمح ليذا***

 .ٗٗ: المسانيات الى كمدخؿ ،ْٓ: التداكلية كالمقاربة ،ٖٔكالتداكلية: ،ْٔ: المفاىيمي لمدرس التداكلي
 .ّْالتداكلية عند العمماء العرب : (ِٕٔ)
  .ْٗػػ ّٗينظر: مدخؿ الى دراسة التداكلية :  (ِٕٕ)
 .ُٕ:  االتصاؿ نظرية في دراسة ينظر: العبارة كاالشارة (ِٖٕ)



عبد" قد ذيًكر ضمنان في القكاعد ال رامكس ك محمد كييمحظ أفَّ ما أضافو الباحثاف "فرانثيسككيكس     
األربعة سالفة الذكر فمـ يأتيا بجديد في ىذا الجانب، كاالشكاؿ الذم ييسجؿ عمى الباحث "محمد العبد" ىك 
 أنَّو عاد ليسجؿ ما قالو في ىذا المبدأ في)مبدأ الكـ(، كىك أٍف يجعؿ المتكمـ كبلمو عمى القدر المطمكب .   

ًرقٍت إحدل القكاعد األربعة المذككرة آنفان كيحصؿ االستمزاـ الحك      ، كلتسميط الضكء عمى (ِٕٗ)ارم، إذا خي
 تمؾ القكاعد في حالة الخرؽ تعامؿ معيا البحث عمى كفؽ اآلتي:

 : مبدأ الكم خرق:أّواًل 
ىك أحد عناصر التعاكف الحكارم الذم يعتمدهي المتخاطبكف في خطاباتيـ، كيمـز أٍف يككف الكبلـ       

بالقدر المطمكب ال أكثر كال أقؿ، ىذا إٍف لـ يكٍف ىناؾ خرؽ لمبدأ الكـ الذم ييخرؽ بالزيادة، أك النقصاف، 
 . (َِٖ)رمبحسب حاجة طرفي الخطاب، كالبٌد مف الخرؽ ليتحقؽ االستمزاـ الحكا

إٍف كاف االمر يتعمؽ في  (ُِٖ)كقد اقترب النحاس مف ىذا األسمكب في مكاطف كقؼ عمييا البحث     
 خرؽ مبدأ الكـ بالزيادة، أك النقصاف عمى حد  سكاء.

 أــــ خرق مبدأ الكم بالزيادة:
كرير*( الذم كرد مف األساليب التي تعامؿ معيا النحاس في خرؽ مبدأ الكـ بالزيادة ىك أسمكب) الت      

، إذ ذىبى [ٖٕ :]الكيؼ چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈچ  في النٌص القرآني لغرض التككيد في قكلو تعالى:
النحاس مذىب سيبكيو، فقاؿ:)) سيبكيو يذىب إلى أفَّ إعادة )بيف( في مثؿ ىذا عمى التككيد، أم فراؽ 

 .(ِِٖ)بيننا، كما ييقاؿ: أخزل المَّوي الكاذب مني كمنؾ، أم منَّا((
ييستشؼ مف كبلـ النحاس الذم نقؿ فيو رأم سيبكيو أنَّو قرأ المسألة مف باب اإلطناب الذم يحصؿ      

في الكبلـ إاٌل أنَّو يرل ذلؾ مف باب التكرير ذم الفائدة، كفائدتو ىي تككيد الكبلـ لفظان؛ ألفَّ التككيد 
، لغرض التأكيد كىك أحد أقساـ (ِّٖ)المفظي ىك:))تكرار المفظ األٌكؿ إٌما بمرادفو...، كأما بمفظو ((

                                                           
 .ّْينظر: التداكلية عند العمماء العرب :  (ِٕٗ)
 .ّْينظر: نفسو : (َِٖ)
 .ِْٔ/ٔ، ْْ،ِٖٔ/ ٓ، ْْٖ/ْ، ّْٖ، ٓٔ/ ُينظر : معاني القرآف:  (ُِٖ)

 مف جزء وفإنَّ  لفائدة، يأتي الذم افأمٌ ، فائدة لغير يأتي ما كمنو لفائدة، يأتي ما فمنو مرددا، المعنى إيراد ىك :*التكرير
:  قيؽىػ( تحػّٕٔ :كالشاعر، ضياء الديف بف األثير)ت ، ينظر : المثؿ السائر في أدب الكاتب منو أخص كىك اإلطناب،

 . ُِٖ/ِأحمد الحكفي، كبدكم طبانة : 
 .ِْٕ/ْمعاني القرآف :  (ِِٖ)

(283)
 .ِْٕ/ُ: السيكطي ، تحقيؽ : عمي محمد البجاكمجبلؿ الديف  معترؾ األقراف في إعجاز القرآف، 



، كقد تعامؿ معو النحاس مف ىذا الباب، أم: كضع (ِْٖ)اإلطناب في ))كضع الظاىر مكضع المضمر((
، بمعنى: أفَّ بيني كبينؾ تيجمع في كممة (ِٖٓ)بيننا(( فراؽ الظاىر مكضع المضمر، فيك يقكؿ:)) أم

 أفَّ التكرير ىنا جاء لفائدة التككيد فبل يمكف كاحدة كيعكض عف )بيف( الثانية بضمير المتكمـ)نا( إالٌ 
االستغناء عنو لذا كرره ػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػػ في النٌص كاستدؿ النحاس بقكؿ سيبكيو عمى إعادة)بيف( الثانية، 

، لتأكيد ما جاء (ِٖٔ)منَّا(( أم كمنؾ، مني الكاذب المَّوي  كقد ضرب مثاالن لتكضيح ذلؾ عندما قاؿ:))أخزل
فَّ اإلطناب ىنا جاء لتأكيد الفراؽ الذم حصؿ بيف الخضر كمكسى ػػػػػػػ عمييما السبلـ ػػػػػػ كعميو بو، كىك أ

؛ ألنَّو أرجح عند بعض العمماء مف اإليجاز ككنو يؤدم البياف (ِٕٖ)فإفَّ اإلطناب ييستحسف في مكاطف عٌدة
 . (ِٖٖ)عمى أتـ كجو

اكلية في تحميؿ النٌص القرآني عندما يخرؽ المتكمـ كمف ىنا ييتضح أفَّ النحاس كانت لدية معالجة تد    
قاعدة مف قكاعد التعاكف الحكارم، كىذا ما قاؿ بو  التداكليكف في خرؽ مبدأ الكـ بالزيادة لغرض يقصدهي 

، فيـ يركف أفَّ ىنالؾ عبلمات يتضمنيا الخطاب يفيما المخاطىب، فيككف عف طريقيا (ِٖٗ)المتكمـ
مخاطىب الرسالة التي ركبيا المخاًطب بشكؿ سميـ؛ ألنَّيـ يعدكف المغة جسران الخطاب ناجحان، إذا فكؾ ال

، كىك ما بٌينو النحاس في حديثو مف أفَّ (َِٗ)بيف المخاًطب كالمخاطىب يتـ بكساطتيا تكصيؿ األفكار
 ىك إنَّما إعادة لفظ )بيف( إنَّما الغاية منو التككيد، فقد فيـ أفَّ الغاية مف التكرار الذم كرد في النٌص 

 التككيد. 
 
 

 بالنقصان: الكم مبدأ ب ــــــ خرق

                                                           

 .ِْٕ/ُ: نفسو  (ِْٖ) 
 .ِْٕ/ْ:   معاني القرآف (ِٖٓ)
 .ِْٕ/ْ :نفسو  (ِٖٔ)

ينظر : اإليضاح في عمـك الببلغة ، محمد بف عبد الرحمف بف عمر، أبك المعالي، جبلؿ الديف القزكيني الشافعي،  (ِٕٖ)
 .ُٖٔ/ُ: محمد عبد المنعـ خفاجي، تحػػػقيؽ: ىػ(ّٕٗ: ت) ،المعركؼ بخطيب دمشؽ

 .َِِينظر: جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ، أحمد الياشمي:  (ِٖٖ)
  .ّْينظر: التداكلية عند العمماء العرب :  (ِٖٗ)
، كالمدخؿ إلى عمـ المغة ، كارؿ كيتر ، ترجمة: سعيد ُْٓ:  أنظمة الداللة في العربية ينظر: المعنى كظبلؿ المعنى (َِٗ)

 ة .ُٕػػػػػػػَٕحسف بحيرم: 



إفَّ خرؽ مبدأ الكـ بالنقصاف ييممس عند النحاس في نصكص عالجيا شرحان كتحميبلن في ىذا     
، فيك يرل ذلؾ عف طريؽ الحذؼ لعمـ السامع الذم كرد في النصكص التي سيًمط عمييا (ُِٗ)الجانب

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ الضكء عف طريؽ تفسيره ليا، فيك يرل في قكلو تعالى: 

)) المعنى : ييغشي الميؿ النَّيار، كييٍغًشي [ْٓ]األعراؼ:  چ    ...ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ، أفَّ
ًذؼى لعمـ السَّامع، أم ييدًخؿ ىذا في ىذا، كىذا في ىذا((  .(ِِٗ)النَّيار المَّيؿ، ثـ حي

لقد تعامؿ النحاس مع الحذؼ الذم كرد في النٌص القرآني مف باب الحذؼ لعمـ السامع، فقد تكصؿ      
كال يؤدم الغرض  إلى أفَّ ىناؾ حذفان في النٌص ال داعي لذكره ؛ لككنو إذا ذيًكر يؤدم إلى خمؿ المعنى،

الذم سيؽ الخطاب ألجمو ؛ لككف المقاـ مقاـ حذؼ ال ذكر، فقد حصؿ بحسب فيـ النحاس لمنٌص حذؼ 
 يتطمبو الذم بالقدر الحكار في إسيامؾ يككف كىك لدل التداكلييف خرؽ لمبدأ الكـ بالنقصاف أم:))أف

 أك كممةو، بحذؼً  كيككف:)) بالحذؼ، فقد تعامؿ النحاس مع المسألة مف باب اإليجاز (ِّٗ)((الحكار سياؽ
، كالمحذكؼ في النٌص ىك الجممة التي قاـ بتعينيا النحاس (ِْٗ)((المحذكؼ تعيف قرينة مع أكثر جممة، أك

ًذؼى  ثـ المَّيؿ، النَّيار كييٍغًشي النَّيار، الميؿ ييغشي:  إذ يقكؿ:))المعنى ؛ لككنو متمقيان (ِٓٗ)السَّامع(( لعمـ حي
معرفة معنى النٌص اعتمادان عمى الحذؼ المكجكد فيو، فتكصؿ إلى كجكد حذؼ  لمنٌص، فقد عمؿ عمى

؛ ألفَّ مف التداكلييف مف يقكؿ:)) أفَّ المتكمميف ىـ الذيف يكصمكف (ِٔٗ)جممة ))كييٍغًشي النَّيار المَّيؿ((
ستدالؿ، المعنى عبر التضمينات، كأفَّ المستمعيف ىـ الذيف يتعرفكف عمى ىذه المعاني المكصكلة عبر اال

، كىك ما عمؿ عميو النحاس (ِٕٗ)كأفَّ االستدالالت المختارة ىي التي ستيبقي عمى إفتراض التعاكف قائمان((
عند تحميؿ النٌص؛ ألفَّ اهلل ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػ راعى كثيران مف الجكانب التي يتعامؿ بيا العرب في لغتيـ 

 عندما نزؿ القرآف .
ييمحظ لمبحث أفَّ النحاس كانت لديو مبلمح المقاربة التداكلية في التعامؿ مع الحذؼ الذم كرد في     

النٌص لماذا يحذؼ المخاًطب؟ كما الغاية مف الحذؼ؟  فقد سبؽ التداكلييف في ىذا الجانب الذم يركف 

                                                           
 .ِْْ/ ٔ، ْٖ، ِْ/ ّ، ٖٗ/ ِ، ِْٗ/ ُينظر : معاني القرآف:  (ُِٗ)
  .ّْ/ّمعاني القرآف: (ِِٗ)
تداكلية الخطاب السردم دراسة تحميمية في كحي القمـ  ، كينظر:ٔٗ: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية (ِّٗ)

 .َُِ:محمكد طمحة لمرافعي 
 .ِِْالببلغة الكاضحة البياف المعاني البديع:   (ِْٗ)
 .ِْ/ّ :   معاني القرآف (ِٓٗ)
 . ِْ/ّ: نفسو   (ِٔٗ)
 .ُٕالتداكلية ، جكرج يكؿ:  (ِٕٗ)



كصكؿ إليو، فيـ يقكلكف أفَّ )) فيو أنَّو إذا زاد المتكمـ، أك أكجز في كبلمو، فالغرض ما عمى المتمقي ال
النقص في المعمكمة بإمكانو أٍف يجعؿ المستمع) القارئ( يفكر ػيستنتج بأفَّ ثمة نكعان مف القصدية المحدَّدة 

، كىك بالفعؿ ما تعامؿ معو النحاس في السعي لمكصكؿ إلى ىدؼ (ِٖٗ)كراء عدـ اإلنتظاـ اإلخبارم ذاؾ((
أك الخرؽ بالنقصاف، فكجد أفَّ حالة الخرؽ التي حصمت بالزيادة  المخاًطب في حالة الخرؽ بالزيادة،

 جاءت لغرض التأكيد، كحالة الخرؽ بالنقصاف ػػػػػ الحذؼ ػػػػػ جاءت احترازان لممعنى.     
 ثانيًا: مبدأ الكيف: 

، كال كىك أحد عناصر االستمزاـ الحكارم الذم ينٌص عمى أٍف )) ال تقؿ ما تعتقد أنَّو غير صحيح       
، ىذا إٍف لـ يىكٍف ىناؾ انتياؾ لمبدأ الكيؼ، كلكف مبادئ االستمزاـ (ِٗٗ)تقؿ ما ليس عندؾ دليؿ عميو((

 . (ََّ)الحكارم تعتمد الخرؽ حتى ييكًصؿ المخاًطب ما يريد إببلغو إلى المخاطىب

كلمعرفة خرؽ مبدأ الكيؼ لدل النحاس، البٌد مف تسميط الضكء عمى ما تعامؿ بو مف اآليات القرآنية      
، فمثاؿ ما استيٍعًمؿ فيو الخرؽ في مبدأ (َُّ)في تفسيره ، ليا كقد كقؼ البحث عمى أمثمة في ىذا الجانب

 چ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  الكيؼ ما جاء في قكلو تعالى:

قاؿ النحاس: )) قاؿ عكف بف عبداهلل: بمغني أفَّ جبرائيؿ قاؿ لمنبي ػػػػػ عميو السبلـ ػػػػ : ما  ،[َٗ]يكنس: 

لىدى إبميسي كلدان قطُّ أبغض إليَّ مف فرعكف، كأنَّو لما أدركو الغرؽ، قاؿ:  .(َِّ)((چ ڄ چ كى

ييمحظ أفَّ النحاس اتكأ في فيـ معنى اآلية القرآنية عمى الرأم الذم نقمو في تفسيرىا، إذ يرل أفَّ فرعكف    
لـ يؤمف حقيقة بؿ ىك قد قاؿ ىذا في غير حاؿ تكبة؛ ك السبب ىك الغرؽ، كالدليؿ الحديث القدسي الذم 

الحديث يبيف أفَّ فرعكف عبد كافر باهلل ػػػ عٌز كجٌؿ نقمو جبرائيؿ لمنبي ػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػػ فيذا 
ػػػػػ كىك أبغض عبد إلى اهلل، كلكنو قاؿ ىذا؛ بسبب الغرؽ الذم أدركو، كالغاية مف ذلؾ أنَّو أراد النجاة ليس 

النازعات: ]  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  إاٌل ، فيك لـ يؤمف باهلل حقيقة، كقد ادعى الربكية كالدليؿ قكلو تعالى:

كىذا ما تكصؿ إليو النحاس في تحميمو اآلية القرآنية ىك ما يطابؽ لدل التداكلييف خرؽ مبدأ [،  ٤٢

                                                           
 . ٕٖػػػػػػػ ٖٔ :(مدخؿ إلى دراسة التداكلية ) مبدأ التعاكف كنظرية المبلئمة كالتأكيؿ (ِٖٗ)
 .ّْآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر :  (ِٗٗ)
 .ُّ: مدخؿ إلى الداللة الحديثة  ينظر : (ََّ)
 ، ِْٖ، ّٗ، ِٗ/ ُينظر : معاني القرآف:  (َُّ)
 .ُّْػػػػػػػػػػػػػػػػُّّ/ ّنفسو:   (َِّ)



، كفرعكف قاؿ (َّّ)الكيؼ، كىك أٍف يقكؿ المتكمـ ما ليس عنده دليؿ عميو، أك يقكؿ ما ال يعتقد بو لغاية ما
الربكبية إنَّما قاؿ ىذا؛ بسبب  ادعاؤه ليؿىذا لغرض النجاة، فيك لـ يؤمف بكجكد الخالؽ ػػػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػػ كالد

 الغرؽ، كىك ما تكصؿ إليو النحاس عف طريؽ تبنيو لمرأم الذم كرد في تفسير اآلية.

يتضح مٌما سبؽ أفَّ النحاس قد تمكف مف معالجة المسألة معالجة تداكلية سبؽ بيا التداكلييف في ما     
صحتو، فالغرض ما، كىك ما راهي النحاس في النٌص كالذم  يركنو مف أفَّ المتكمـ إذا قاؿ خبلؼ ما يعتقد

 ييعٌد لدل التداكلييف خرقان لمبدأ الكيؼ الذم ىك أحد مبادئ التعاكف الحكارم .

 ثالثًا : مبدأ المناسبة:

كىك أحد عناصر االستمزاـ الحكارم ك ينص عمى أٍف تجعؿ)) كبلمؾ ذا عبلقة مناسبة       
، بمعنى أٍف يككف الكبلـ مناسبان لممكضكع، فيما إذا (َّٓ)ليناسب مقالؾ مقامؾ((، أم )) (َّْ)بالمكضكع((

لـ يكٍف ىناؾ خرؽ لمبدأ المناسبة، أمَّا إذا كاف ىناؾ خرؽ لمبدأ المناسبة ، فإفَّ الكبلـ يخرج عف مناسبة 
 المكضكع لغاية ما يتخذىا المخاًطب إليصاؿ المعمكمة لممخاطىب.

، كمنيا قكلو (َّٔ)ع مسائؿ خرؽ مبدأ المناسبة عف طريؽ تحميمو اآليات القرآنيةإذ تعامؿ النحاس م      

، الذم يقكؿ فيو النحاس أفَّ [ 8٤األعراف: ] چ  ...پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ  تعالى:

نَّما ىك جكاب،  چپ  ڀ  ڀ  ڀچ إبميس:))جاء بجكاب لغير ما سئيؿ عنو، فقاؿ:   كلـ يقؿ: منعني كذا، كا 
 .(َّٕ)مف قيؿ لو: أيُّكما خير؟ كلكنو محمكؿ عمى المعنى، كأنَّو قاؿ: منعني فضمي عميو((

دى النحاس في تحميمو النٌص القرآني مبدأن مف مبادئ االستمزاـ الحكارم، كىك مبدأ المناسبة كالذم       رىصى
التداكلية حاضرة في  يأتي؛ لسبب يريد المخاًطب عف طريقو إيصاؿ معمكمة لممخاطىب، فقد  كانت مبلمح

ذىف النحاس كىك ما عمؿ عميو التداكليكف في  ىذا المضمار، فيـ يقكلكف: )) اجعؿ كبلمؾ ذا عبلقة 
، كىك يرل أفَّ إبميس أجاب لغير ما سئيؿ عنو، فمـ يكف كبلمو ذا عبلقة مناسبة (َّٖ)مناسبة بالمكضكع ((

                                                           
 .ُِِالخطاب السردم دراسة تحميمية في كحي القمـ لمرافعي: تداكلية ينظر:  (َّّ)
 .ّْآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:  (َّْ)
 .ِِّالمساف كالميزاف أك التككثر العقمي :  (َّٓ)
 .ُْٖ، َُّ، ِٗ/ُينظر : معاني القرآف:  (َّٔ)
 .ُٓػػػػػػػػػػػُْ/ّنفسو :   (َّٕ)
مدخؿ ، ك ِِّالميزاف أك التككثر العقمي : المساف ك ، ك ينظر: ّٕػػػػػػػّٔالمغكم المعاصر : حث آفاؽ جديدة في الب (َّٖ)

 . ََُالى المسانيات : 



، كبيذا يككف إبميس قد خرؽ مبدأ المناسبة (َّٗ)عنو(( سئيؿ ما لغير بجكاب )) جاء:بالمكضكع إذ يقكؿ
ككف السؤاؿ جاء عف أمر معيف كالجكاب جاء مخالفان لذلؾ السؤاؿ الذم سألوي عميو اهلل ػػػػػ عٌزك بحسب ما 

كلـ يكف السؤاؿ أيُّكما خير؟  ، چڀ  ڀ  ڀ   چ، فقاؿ (َُّ)جٌؿ ػػػػػ يرل النحاس كىكما عميو عدد مف المفسريف

فكاف األكلى أٍف يككف الجكاب:)) منعني فضمي ؟  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ بؿ كاف السؤاؿ :
، كىذا ما يراهي النحاس مناسبان لمسؤاؿ الذم سيئؿ عنو إبميس كلكنو عدؿ عف الجكاب الذم كاف (ُُّ)عميو((

أفضؿ مف المفترض اإلجابة عميو ليجيب عف شيء لـ ييسئؿ عنو؛ ألفَّ إبميس أراد مف ذلؾ أٍف ييبٌيف أنَّو 
 مف آدـ ػػػػ عميو السبلـ ػػػػػػ ألنَّو مخمكؽ مف نار كآدـ مخمكؽ مف طيف .

كمف ىنا يتضح لمبحث أفَّ النحاس قد سبؽ التداكلييف في عمميـ في ىذا الميداف الذم يركف فيو أنَّو      
ًرؽ مبدأ المناسبة، فإفَّ ذلؾ يككف لغاية يبتغييا المتكمـ كىكما يراهي النحاس م ف أفَّ إبميس إنَّما خرؽ إذا خي

مبدأ المناسبة؛ ألنَّو أراد أٍف يقكؿ: أفَّ ما منعني مف السجكد آلدـ ىك فضمي عميو، أك أنا أفضؿ منو، 
 .(ُِّ)((عنو سئيؿ ما لغير بجكاب جاء:)) فذكر النحاس أفَّ إبميس

 رابعًا: مبدأ الطريقة :

 :(ُّّ)، ك تنظكم تحت لكائو قكاعد فرعية منياكيرتكز ىذا المبدأ عمى أٍف يككف تدخؿ المتكمـ كاضحان     

 منظمان) مراعاة الترتيب(. كفٍ  ػػػػػػػػػػ

نجاح الحكار بيف طرفي  (ُّْ)كيعتمد ىذا المبدأ عمى خرؽ القاعدة      لمكصكؿ إلى المخاطىب، كا 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ  قكلو تعالى :، كمنيا (ُّٓ)الخطاب، كقد عالج النحاس خرؽ مبدأ الطريقة
قاؿ (( إذ يقكؿ:انطمؽ منو لتحميؿ اآلية القرآنية، سيبكيو أساسان  قكؿمف النحاس تخذ [ ، إذ آالفاتحة :]

ٍف كانا جميعان يىييمَّانيـ، كيىٍعنيانيـ  يـ إنما يقدمكف الذم بيانو أىُـّ إلييـ،سيبكيو: كأنٌ  كىـ ببيانو أعنى ، كا 

                                                           
 . ُٓػػػػػػػػػُْ/ّ:  معاني القرآف (َّٗ)
 ،ُٗٔ/ٕ:القرآف ألحكاـ الجامع، ك ْٗٓ/ُ:القرآف تأكيؿ في البياف جامعينظر :  (َُّ)
 .ُْ/ ّف : آالقر معاني  (ُُّ)
 . ُْ/ ّ:  نفسو (ُِّ)
 .َُْ:، طو عبد الرحمف اصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ك ،  ُِٔ:، حسف بدكح ينظر: المحاكرة مقاربة تداكلية  (ُّّ)
  .ّْينظر: التداكلية عند العمماء العرب : (ُّْ)
 .ُِٓ/ ٔ، ِٖٓ/ ٓ، ُُِ/ ْ، ِّ/ِ، ُٕٔ/ُينظر : معاني القرآف :  (ُّٓ)



كالسبب ىنا ىك)) التخصيص الـز لمتقديـ كلذلؾ   ،لسببالعرب ال تقدـ كال تؤخر إاٌل  فَّ أإذ يرل  ،(ُّٔ)((

يقكلكف نخصؾ بالعبادة ال نعبد   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چتسمع أئمة عمـ المعاني في معنى 
، فإٌنيـ يركف إٌف ىذا التقديـ إنَّما ىك ))  تقديـ يقاؿ إنو عمى نية التأخير، كذلؾ في كؿ شيء (ُّٕ)غيرؾ((

كاف عميو، كفي جنسو الذم كاف فيو، كخبر المبتدأ إذا قدمتو عمى أقررتو مع التقديـ عمى حكمو الذم 
نَّ (ُّٖ)المبتدأ، كالمفعكؿ إذا قدمتو عمى الفاعؿ(( ما ككف المفعكؿ ال يقتضي لو أٍف يككف بعد الفاعؿ، ، كا 

ػ مكصكؿ إلى مراد اهلل ػػػػل، كقد اعتمد النحاس عمى قكؿ سيبكيو (ُّٗ)فإذا قيًدـ عمى الفاعؿ نكم بو التأخير
سبحانو كتعالى ػػػػػػ الذم ذيًكر في النٌص، كىذا ما يبحث عنو التداكليكف الذيف يعتمدكف عمى المخاطىب في 
فؾ الشفرات التي ترافؽ النص، إذ يركف أنَّو )) يبرز دكر المخاطىب في كظيفتو التي يقكـ بيا عند تمقيو 

كر إيجابي مف حيث ككنو مكمبلن لعممية الخطاب كىي كظيفة التفكيؾ، أم تفكيؾ الرسالة المغكية، كىك د
التركيب التي قاـ بيا المخاًطب؛ كذلؾ ألنَّو ليس ىناؾ عممية تخاطب يتـ إنجازىا دكف أف تمر بمرحمتي 

 .(َِّ)التركيب كالتفكيؾ((

، إلى نتيجة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ  مٌما سبؽ ييمحظ أفَّ النحاس قد تكصؿ في قكلو تعالى :     
المفعكؿ عمى الفعؿ كالفاعؿ لغاية التخصيص؛ ألٌنو لك لـ ييقدـ المفعكؿ عمى الفعؿ مفادىا: إنَّما قيدـ 

كالفاعؿ لحصؿ إشكاؿ في المعنى يذىب بالمتمقي إلى معنى آخر غير الذم سيؽ الخطاب ألجمو، إذ 
 داء،باالبت كجٌؿ ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ عزٌ  اهلل اسـ اختصاص معنى المكحد يقصد أف كجب :((يقكؿ صاحب الكشاؼ

 إرادة االسـ بتقديـ ، حيث صرح  [ٓ] الفاتحة :چ ٿ  ٿچ  :قكلو في فعؿ كما الفعؿ كتأخير بتقديمو كذلؾ
 .(ُِّ)لبلختصاص((

                                                           
 .ّٓٓ/ِ: الكتاب ، كينظر: ْٔ/ُمعاني القرآف :  (ُّٔ)
 .َُُ/ُ: مفتاح العمـك (ُّٕ)
 .َُٔ/ُ:محمكد محمد شاكر أبك فير :قيؽعبد القاىر الجرجاني ، تحػػ، دالئؿ االعجاز  (ُّٖ)
 .ِْٖ/ُ:  ينظر : نفسو(ُّٗ)
  .ُٓٓ:  أنظمة الداللة في العربية  المعنى كظبلؿ المعنى (َِّ)
 .َُِ/ُالكشاؼ :  (ُِّ)



فاليدؼ المبتغى، كالغاية المرجكة مف التقديـ كالتأخير بحسب ما يرل النحاس، إنَّما جاءت ألمر       
ضركرم تتكقؼ عميو كثير مف القضايا؛ لذلؾ أٌطرى النحاس المسألة باستناده إلى رأم سيبكيو، كىك أفَّ 

 ى ػػػػ أسمكبيـ في المخاطبة .، كقد راعى اهلل ػػػػ سبحانو كتعال(ِِّ)العرب تقدـ الذم بيانو أىـ إلييـ

عمى التداكلييف بردحو مف الزمف في معالجتو مسألة التقديـ كالتأخير، كالغاية النحاس ا قد تقدـ كىن      
ساس منو ما الغرض األإنَّ  الخرؽ لمبدأ مف مبادئ االستمزاـ الحكارم، فَّ أالتداكليكف في منيا كقد قاؿ بذلؾ 

في سبيؿ إنجاح   مخاًطب المخاطىب ما الغاية مف الحكار، كالتعاكفالخطاب إلى إفياـ البالكصكؿ 
أك  لمكبلـ قيمة، فَّ أ خاطىب، فيك يعني مف جانب الملمكبلـ معنىن  فَّ أيقصد  خاًطبالتخاطب، فإذا كاف الم

 .(ِّّ)قيـ متعددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ّٓٓ/ ِينظر : الكتاب : (ِِّ)
التداكليات عمـ استعماؿ  :)بحث منشكر ضمف كتاب ،إدريس سرحاف التأكيؿ الداللي التداكلي لمممفكظات، ينظر: (ِّّ)

 .ُِْالمغة ( :



 المبحث الثاني

 مفيوم متضمنات القول

 توطئة:
تىشغؿ متضمنات القكؿ بفرعييا )االفتراض المسبؽ، كاالضمار القكلي ( حيزان مميزان مف  الدرس       

التداكلي، إذ ال يمكف لدراسة تداكلية أٍف تمٌر بيذا الحقؿ مف دكف اإلشارة إلييما كلك مف بعيد، كالبحث 
يمكف أٍف يمٌد البحث بركافد  سيعمؿ عمى تسميط الضكء عمى ىذيف القسميف؛ لما يحمبلنو مف بعد تداكلي

تداكلية باستطاعتيا أٍف ترصد لنا كثيران مف الظكاىر التداكلية في كتاب )معاني القرآف لمنحاس(، كما تؤديو 
مف أجؿ مٌد جسكر التكاصؿ بيف المخاًطب كالمخاطىب، كذلؾ بالتعريؼ بمفيكـ متضمنات القكؿ كماىٌيتيا 

                             إلضمار القكلي .كبياف الفرؽ بيف االفتراض المسبؽ كا

حمقة  يؤلؼ إذ ييعٌد مفيكـ )متضمنات القكؿ( مف المفاىيـ األساسية التي يقكـ عمييا العمؿ التداكلي،      
، فيك مفيـك تداكلي إجرائي يعالج جممة مف الظكاىر المتعمقة األيخرلالتداكلي  البحث حمقات مع متصمة

، كييعٌرؼي (ِّْ)تحكميا ظركؼ عامة مثؿ سياؽ الحاؿ كغيرهبجكانب ضمنية، كخفية مف قكانيف الخطاب 
، كما يميز الضمنيات (ِّٓ)الكػػػبلـ الضمني بأنَّو :)) الكػػبلـ الذم ال يظير عمى سطػػػح الممػػػفكظ ((

، (ِّٔ)و ال يمكف لممخاًطب الكصكؿ إلييا إاٌل عف طريؽ السياؽ باالعتماد عمى قكانيف الخطابالتداكلية أنَّ 
))استعماؿ متضمنات القكؿ خشية مف خرؽ بعض العادات كقد يضطٌر المخاًطب في مقامات عٌدة إلى 

ؿقد ، ك (ِّٕ)((لمستمعإذ يمجأ إلى استعماؿ الحيمة ليضمف عدـ جرح مشاعر ا، جتماعيةالكبلمية اال  فصَّ
)) ضربيف: ضرب أنتى تنقسـ عمى: الكبلـأضرب  ، فرأل أفَّ الشيخ عبد القاىر الجرجانيالقكؿ في ذلؾ 

ر عف زيد مثبلن بالخركج عمى الحقيقة، خبت تصؿ منو إلى الغرض بداللة المفظ كحده، كذلؾ إذا قصدت أفٍ 
: )خرج زيده(   المفظ كحده، كلكف يدلُّؾ المفظ، كضرب آخر أنتى ال تصؿ منو إلى الغرض بداللة ...فقمتى

 ...،ضر عمى معناه الذم يقتضيو مكضكعو في المغة، ثـ تجد لذلؾ المعنى داللة ثانية تصؿ بيا إلى الغ
: )ىك كثيأكال ترل أنَّ  فإنَّؾ في ذلؾ ال تفيد غرضؾ الذم تعني مف مجرد المفظ،  (،ٍدرقرماد ال رؾى إذا قٍمتى

ظاىره، ثـ يعقؿ السامع مف ذلؾ المعنى، عمى سبيؿ االستدالؿ،  ويكجبعمى معناه الذم  كلكف يدؿُّ المفظ

                                                           
 .َّينظر : التداكلية عند العمماء العرب :   (ِّْ)
 .ِْتناكؿ تػػػػػػػداكلي لمعمقتي عمرك بف كمثـك ، كالحارث بف حمزة : اىمي ػػػػػػػػػػعر الجػػػػػػػػػفي الشاـ مػػػقػػال (ِّٓ)
 .ِْينظر: نفسو :  (ِّٔ)
 .ُُِ:  تحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية (ِّٕ)



فالضرب الثاني ىك ترؾ التصريح بذكر الشيء كلكنَّؾ تدٌؿ عميو بذكر ما  ،(ِّٖ)ىك غرضؾ (( ثانيان  ىمعن
مانغينك"،  ، كيذىب المذىب نفسو مف التداكلييف" فاف دايؾ"، ك"(ِّٗ)يمزمو لينتقؿ مف المذككر إلى المتركؾ

يرياف أفَّ لغة التخاطب الطبيعي قد تككف غير صريحة؛ ألفَّ بعض القضايا ال يمكف أٍف ييصرح بيا إذ 
 .(َّّ)تصريحان مباشران، إذ يمكف أٍف تيستنتج مف قضايا أيخرل عبر عنيا تعبيران مباشران 

ف المغات ميما كقد تطرؽ الدكتكر "محمد مفتاح" إلى ىذه المسألة، إذ يرل أنَّو ال تستطيع أٌم لغة م      
 .(ُّّ)كاف قكاميا، كال أٌم متكمـ أٍف يعبر عف كٌؿ األشياء تعبيران مباشران 

 إطبلقان، نستعممو ال ربما قميبلن، أك إال المباشر التعبير نستعمؿي  ال كتقكؿ الباحثة "أكركيكني":)) أٌننا        
كيؤكد ذلؾ الدكتكر" حسف بدكح" ، ، (ِّّ)بمعنى الضمنيات (( المباشر غير التعبير ذلؾ مف بدالن  كنفضؿ

، كعمى ىذا فإفَّ (ّّّ)فيرل أفَّ المتكمـ قمما يسمؾ طريؽ التصريح، كالغالب أفَّ المتكمـ يأخذ طريؽ التضميف
التمميح في بعض المقامات أبمغ مف التصريح، فيٌعكؿ عميو المتكمـ في ممارستو الخطاب عف قصد 

 .(ّّْ)لتحقيؽ فعالية التكاصؿ

ف ىذا أفَّ متضمنات القكؿ عمى كفؽ الكبلـ الطبيعي تحمؿ بيف طياتيا كثيران مف كييخمص م     
 الضمنيات متمثمة باالفتراض المسبؽ، كاألقكاؿ المضمرة.

ك البٌد مف اإلشارة إلى أفَّ المتكمـ ال يجنح إلى التضميف إاٌل إذا )) اطمأف كاعتقد بأفَّ المتمقي قادر       
ضمني، أك لو إمكانية استداللية تمكنو مف الكصكؿ إلى مضمكف الخطاب عمى الكصكؿ إلى المعنى ال

، كما عمى المتمقي (ّّٓ)اعتمادان عمى جممة مف الكفايات التي تييسِّر لو سبيؿ إدراؾ المعػػػػػػػاني الضمنية ((
عنو في إاٌل التعمؽ بالسياؽ مف أجؿ الكصكؿ إلى قصد المتكمـ؛ ألفَّ ما يعنيو الكبلـ في سياؽ ما يختمؼ 

                                                           
 .ِِٔ/ ُ :دالئؿ االعجاز  (ِّٖ)
 .َِْ : ينظر: مفتاح العمـك (ِّٗ)
، نقبلن عف: ُْٔ: ، كتداكلية الخطاب السردمُٔٓ:قنيني، ترجمة: عبد القادر فاف دايؾ ينظر: النص كالسياؽ، (َّّ)

D.mainguenau.pragmtigue pour le discours litteraire.p77ػػػػػػػ 
 .َّينظر: بعض خصائص الخطاب ، محمد مفتاح :  (ُّّ)
 Catherine ، نقبلن عف :ِٔ :المقاـ في الشعر الجاىمي تناكؿ لمعمقتي عمر بف كمثـك كالحارث بف حمزة  (ِّّ)

Kerbrat-Orecchioni ,l'implicite, Armand Collin, Paris 1986.p.5. 
(333)

 .ّينظر : المحاكرة مقاربة تداكلية :  
، كتحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء ِٕعمـك لمسكاكي ، باديس ليكيمؿ :ينظر: مظاىر التداكلية في مفتاح ال (ّّْ)

 .ُُِالنظرية التداكلية : 
 .ُْٔالمحاكرة مقاربة تداكلية : (ّّٓ)



سياؽ آخر، كأفَّ محددات االفتراض المسبؽ تختمؼ عف محددات سياؽ االضمار، كىذا ما تبينو الفركؽ 
 بيف المفيكميف.

 : رالمضم قولالفروق بين االفتراض المسبق وال

يعالج االفتراض المسبؽ، كالقكؿ المضمر بعدان مف أبعاد البحث التداكلي كبلن بحسب مجالو الذم      
تداكليان ، فيما يعمبلف عمى تفكيؾ الخطاب الذم  يتضمفي جكانب ضمنية كخفية؛ كليذا يكجد  يعمؿ فيو

فرؽ بيف عمؿ االثنيف مف ىذه الناحية، إذ يرتكز االفتراض المسبؽ عمى محكر عاـ مفاده ما جاءت بو 
ا التي تحمميا بنية الباحثة الفرنسية "أكركيكني" كىك أفَّ )) االفتراضات ىي كٌؿ المعمكمات غير المصرح بي
، كعميو فإفَّ (ّّٔ)الممفكظ الذم تتكاجد فيو بصفة جكىرية ميما تكف خصكصية اإلطار التمفظي ((

االفتراض المسبؽ متمسؾ بمضمكف الجممة الداللي بينما نجد القكؿ المضمر متعمقان بالسياؽ التكاصمي 
 .(ّّٕ)الذم قيؿ فيو الكبلـ

فتراض المسبؽ مبلـز لمممفكظ نفسو، كمرتبط بالظكاىر التركيبية األكثر كالبٌد مف االشارة إلى أفَّ اال      
عمكمية؛ ألنَّو نتاج التركيب المساني، بينما نجد األقكاؿ المضمرة تنتج مف التفكير الذم يقكـ بو المخاًطب 

يؽ ، كتفٌكؾ الرمكز التي تحتكييا االفتراضات المسبقة عف طر (ّّٖ)في الظركؼ التي ييقاؿ فييا الخطاب
الكفاءة المغكية، بينما ال يجكز ىذا في األقكاؿ المضمرة إاٌل بتكافر كفاءات أيخرل غير الكفاءة المغكية، 

 .(ّّٗ)كمف تمؾ الكفاءات الكفاءة التداكلية

كيكحي الفرؽ بيف االفتراض المسبؽ، كالقكؿ المضمر إلى أفَّ االفتراض المسبؽ يمكف أٍف يصؿ إليو       
المتمقي عف طريؽ السياؽ؛ إذ ال يجيد ذىنو كثيران في الكصكؿ إلى مراد المتكمـ كعمى العكس مف ذلؾ، 

الفيـ الذم يستنتجو المخاطىب  فإفَّ القكؿ المضمر يحتاج إلى أعماؿ فكر مف المخاطىب؛ ألنَّو يقكـ عمى
 اعتمادان عمى السياؽ الذم دار فيو الحديث .

 

 أّواًل : االفتراض المسبق*: 

                                                           
(336)

 ػػػػػػػػػػػػ .c.k orecchioni,L implicite,p.25. نقبلن عف:ِِٕالتداكلية كاستراتيجية التكاصؿ : 
(337)

 .ُُٖفي تحميؿ الخطاب الشرعي عند االصكلييف، محمكد طمحة:  مبادئ تداكليةينظر :  
(338)

 .ّٖٓالتداكلية كاستراتيجية التكاصؿ :ينظر:  
(339)

 .ِِّ نفسو: ينظر : 



ييعدُّ االفتراض المسبؽ دعامة مف الدعامات التي تستند عمييا التداكلية، فيك ييؤلؼ مع اإلضمار     
 القكلي الركيزة األساسية التي تقكـ عمييا ) متضمنات القكؿ ( .

لذا نجد العمماء األكائؿ لـ يغفمكا عف ىذا المصطمح الذم ييعٌد آلية مف آليات الدرس التداكلي، فقد     
 منطكقنا المنطكؽ غير جعؿ عف بػػػػ) مقتضى النٌص( كىك:)) عبارة (ىػُٖٔ ت )سماه الشريؼ الجرجاني:

 ))كىك:فيقكؿ ،[ِٗالنساء: ] چ ٺ  ٺ  چ ، كيضرب لو مثاالن في قكلو تعالى:(َّْ)المنطكؽ(( لتصحيح
 فتحرير: الكبلـ تقدير ليككف عميو فيزداد آدـ، ابف يممكو ال فيما عتؽ ال إذ مممككة، لككنيا شرعنا؛ مقتض
، كقد عرفو مف المحدثيف الباحثة "أكركيكني" بأنَّو : )) كٌؿ المعمكمات غير المٌصرح بيا (ُّْ)مممككة(( رقبة

 ،(ِّْ)تتكاجد فيو بصفة جكىرية ميما تكف خصكصية اإلطار التمفظي ((، التي تحمميا بنية الممفكظ الذم 
فٍ  كالحديثة، القديمة، الدراسات قد تجاذبتو ييمحظ أفَّ المفيكـ  أفَّ  إالٌ  بالمفيكـ التعريؼ صياغة اختمفت كا 

 نفسو . يبقى الجكىر

؛ ألفَّ طرفي (ّّْ)كتيعٌد االفتراضات المسبقة عند التداكلييف ذات قيمة بالغة في التكاصؿ كاالببلغ     
 الخطاب عمى عمـ بما ييفترض مسبقان مف افتراضات في الحكار المشترؾ بينيما .

كقد انطمؽ النحاس مف مبدأ الحذؼ لعمـ المخاطىب ػػػػػ ككنو متمقيان لمنٌص ػػػػ عف طريؽ افتراضو      
الحذؼ في النصكص التي فسرىا، فعمؿ بيذا المبدأ سالكان طريؽ )االفتراضات المسبقة(، كاضعان لنفسو 

ي، كليذا نجده يعالج المسائؿ قدمان في ىذا المضمار مف أجؿ الكشؼ عف قكة التكاصؿ بيف المتكمـ كالمتمق
 .                                                     (ّْْ)التي تطرؽ ليا بالشرح كالتحميؿ كالتفسير معالجةن سبؽ فييا التداكلييف

                                                           

 بػػ قيس ما إذا قميؿ الباحثيف قبؿ مف استعماليا كلكفٌ  ،(النص مقتضى أك االقتضاء،) ىي تسميات أيخر المصطمح ليذا* 
 ينظر ، االقتضاء مصطمح عمى كغمبتو استعمالو لكثرة المسبؽ؛ االفتراض مصطمح البحث اعتمد لذا(  المسبؽ االفتراض)
 ،ُُٗ :المنشاكم صديؽ محمد:  تحقيؽ ،(قُٖٔ: ت)  الجرجاني الشريؼ السيد محمد بف عمي،  التعريفاتمعجـ : 

   .ُُٕ:  االصكلييف عند الشرعي الخطاب تحميؿ في تداكلية كمبادل ، ُُٔ ػػػػػ ّٓ: العربي المساني كالخطاب
 .ُُٗالتعريفات : معجـ  (َّْ)
 .ُُٗنفسو :  (ُّْ)
  .c.k orecchioni, L implicite,p.25 ، نقبلن عف :ِِٕ :التداكلية كاستراتيجيات التكاصؿ (ِّْ)
 .ِّينظر : التداكلية عند العمماء العرب : (ّّْ) 
(344)

 .ِْْ/ ٔ، ِْ/ ّ، ِْٗ/ ُينظر : معاني القرآف :  



 چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ    چ  فعند معالجتو لقكلو تعالى :       

:)) في الكبلـ حذؼ لعمـ السامع، كالمعنى : فكيؼ تككف حاليـ إذا جئنا مف كؿِّ أمة يقول [، ُْالنساء: ]
 ، (ّْٓ)(( ؟ بشييد

ييمحظ أفَّ النحاس قد عمؿ بمبدأ الحذؼ ككنو متمقيان لمنٌص القرآني، ففي تفسيره قكلو تعالى يذكر أفَّ      
فتراض المسبؽ في التداكلية الذم يراعي في الكبلـ حذفان لعمـ المخاطىب ، فيك ينطمؽ مف مبدأ اال

المخاطىب في طريقة التخاطب، إذ عمؿ عمى قراءة اآلية القرآنية عمى كفؽ معطيات السياؽ التداكلية، 
، (ّْٔ)فقدر الكبلـ المحذكؼ عامبلن بمبدأ مراعاة السياؽ ، فيقكؿ كالمعنى:)) كيؼ تككف حاليـ((

حاس ))افتراضات يمكف استنباطيا مف الرسالة نفسيا؛ ألنَّيا فاالفتراضات المسبقة التي ينطمؽ منيا الن
تتضمنيا بطريقة ال يجد المتمقي صعكبة في إدراكيا، كتصدر ىذه االفتراضات عف المعمكمات التي 

؛ لذا عمؿ النحاس عمى (ّْٕ)اكتسبيا المتكمـ مف خبلؿ محيطو االجتماعي، كاجتياداتو الشخصية((
ية ، فضبلن عف اختصاصو في مجاؿ تفسير القرآف* في تفسيره لقكلو تعالى تكظيؼ طاقاتو المغكية، كالنحك 

 أعبله .

كعمى ىذا تككف مرجعيات النحاس قد ألقت بظبلليا عمى تعاممو مع النٌص القرآني مف جية  ميمو        
د عمؿ إلى جانب االفتراضات المسبقة التي تراعي السياؽ كما يرد فيو مف حذؼ كما شابو ذلؾ لذا نراهي ق

مَّمان بو مف  عمى مبدأ الحذؼ لعمـ المخاطىب في المثاؿ أعبله، كعمى ىذا، فإفَّ االفتراض يمـز أفَّ يككف ميسى
طرفي الخطاب ليقكـ التفاىـ بيما ليكدم إلى التكاصؿ بيف أطراؼ الخطاب، فاالفتراض المسبؽ ييعدُّ 

الميٍحمىة التي ينسجـ بيا الخطاب
تركة بيف المتخاطبيف أثران كاضحان في إنتاج ، إذ تؤدم المعرفة المش(ّْٖ)

الخطاب؛ ألنَّيا تيعدُّ األرضية التي يتَّكئ عمييا طرفا الخطاب في التكاصؿ، فينطمؽ المتكمـ مف العناصر 
السياقية التي بحكزتو في انتاج خطابو، كيعتمد المخاطىب عمييا في تأكيمو ليتمكف مف فيـ الخطاب 

                                                           
 .ٖٗ/ ِ: نفسو   (ّْٓ)
 .ٖٗ/ ِ:  نفسو   (ّْٔ)
 .ُّٓ:أنظمة الداللة في العربية المعنى كظبلؿ المعنى  (ّْٕ)
 ، اهلل ألسماء االشتقاؽ كتاب األنكار، كتاب منيا مفيدة، حسانان  كتبان  صنؼ:  النحاس جعفر أبي عف الحمكم ياقكت يقكؿ *

 الخمسيف عمى تزيد تصانيفو أفَّ : يىحكي مف كسمعتي  القرآف، إعراب كتاب ، كالمنسكخ، الناسخ كتاب القرآف، معاني كتاب
   .ِٖٖ/ْ: عباس إحساف:  قيؽتحػ ، الحمكم ياقكت ، األدباء معجـ:  ينظر ، مصنفان 

 
 martin نقبلن عف:  ، ُُٖلخطاب الشرعي عند االصكلييف :: مبادئ التداكلية في تحميؿ اينظر (ّْٖ)

Bracops,lntroduction a lapraqmatique,p.151. 



اآلخر الذم يقكـي بإعادة بناء النص كانتاجو مف جديد ، فيقـك بتفكيؾ النٌص ؛ ألنَّو الطرؼ (ّْٗ)كافيامو
كتأكيمو ، كالنظر إليو مف زكايا ميتعددة بغية تحقيؽ التكاصؿ، كىذا ما عمؿ عميو النحاس لككنو متمقيان 

ة تأكيبلن لمنٌص لذا عمؿ عمى الكلكج إلى عمؽ النٌص متسمحان بإمكانياتو في ىذا الميداف فقد أٌكؿ المسأل
سبؽ بو التداكلييف الذيف يركف أفَّ االفتراض المسبؽ ىك معمكمات غير مصرح بيا تحمميا بنية الممفكظ 

 .(َّٓ)الذم تتكاجد فيو

 ثانيًا: القول المضمر*:

ييعٌد القكؿ المضمر المرتكز اآلخر الذم ترتكز عميو )متضمنات القكؿ( بعد )االفتراض المسبؽ(،        
مخالفان لبلفتراض المسبؽ الذم يمكف ))إدراكو عف طريؽ العبلمات التي يتضمنيا  فيك ينزع منزعان 

، إٍذ تقكؿ الباحثة "أكركيكني" أفَّ القكؿ (ِّٓ)، أك الكصكؿ لو ))عمى أساس معطيات لغكية (((ُّٓ)القكؿ((
رىف  كتمة المعمكمات التي يمكف لمخطاب أٍف يحتكييا، كلكف تحقيقيا في الكاقع يبقى(( المضمر ىك: 

، كنجد (ّْٓ)، فالقكؿ المضمر ىك األقكاؿ التي تيفيـ كال يصٌرح بيا(ّّٓ)خصكصيات سياؽ الحديث ((
الدكتكر "نعماف بكقرة" يدلك بدلكه في ىذا الجانب، إذ يرل أفَّ القكؿ المضمر ىك معمكمات مكجكدة في 

 .(ّٓٓ)الخطاب إاٌل أنَّيا غير ظاىرة تفيـ مف التأكيؿ السياقي لمحديث

عمى ىذا، فاالكتفاء بالمعاني المعجمية المباشرة كالصريحة لؤللفاظ  يؤدم إلى قصكر في فيـ ك       
التأكيبلت التي تنتج عنيا؛ لذلؾ عمى المخاطىب أٍف ينتقؿ مف المعاني المباشرة إلى المعاني غير المباشرة 

                                                           
 .َِ:  شاىيف صالح فيد أحمد ، ينظر : النظرية التداكلية كأثرىا في الدراسات النحكية المعاصرة (ّْٗ)
(350)

 .c.k orecchioni, L implicite,p.25، نقبلن عف : ِِٕالتداكلية كاستراتيجيات التكاصؿ ينظر:  
 الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاب في كالحجاجي التداكلي البعد: ينظر االستعماؿ، قميؿ كلكنو ،( المفيـك) يى لخر ا المصطمح تسمية ليذا *

  .ٗٔ: المكجو إلى بني إسرائيؿ القرآني
 ػػػػػػػػopcit:p36. نقبلن عف :ٖٔ:المكجو إلى بني إسرائيؿ البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني  (ُّٓ)
 .ِّالتداكلية عند العمماء العرب : (ِّٓ)
 Catherine kerbrat . oraccheoni ,Limplicite,paris,Arman، نقبلن عف :  ِّ:نفسو  (ّّٓ)

colin,1986,p.39. ػ 
 .ٗٔ:  إسرائيؿ بني إلى المكجو ينظر: البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني  (ّْٓ)
، كالمسػػػػػػػػػاف أك الميزاف ك  ٗٗ : داكلية حجاجية ، نعماف بكقرة ينظر: الخطاب األدبي كرىانات التأكيؿ قراءة نصية ت (ّٓٓ)

 .ُُّالتككثر العقمي :



إلى المعاني المقصكدة مف  لؤللفاظ ػػػػػػ المعاني الضمنية ػػػػػػ كمراعاة السياؽ حتى يتسنى لو الكصكؿ
 .(ّٔٓ)الخطاب

ييستشؼ مف ذلؾ أفَّ القكؿ المضمر، أك األقكاؿ المضمرة ىي األقكاؿ غير الظاىرة عمى سطح      
 الممفكظ إاٌل أنَّو يضميا بيف طياتو يخفييا ستار المفظ كيكجييا سياؽ القكؿ .

، فيك يقكؿ في  (ّٕٓ)نحاس في كتابوكيتجمى االضمار القكلي كاضحان في الجكانب التي عالجيا ال    

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى    ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  چ تفسير قكلو تعالى: 

)) العرب خكطبت عمى ما تعرؼ كتستعمؿ،  إفَّ  [،َُٕػػػػ َُٔىكد :] چۆئ  ۆئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ        
دامت السماكات كاألرض، كيريدكف بذلؾ : كىـ يقكلكف: ال أكممؾ ما اختمؼ المَّيؿ كالنَّيار، كما 

 .(ّٖٓ)األبىدى((
يتضح مٌما سبؽ أفَّ النحاس قد فسر المسألة مف جانب سبؽ بو التداكلييف في ىذا المضمار، كىك     

جانب االضمار القكلي، فقد تكصؿ عف طريؽ السياؽ إلى أفَّ المراد مف اآلية الكريمة األبدية؛ ألفَّ 

منو األبدية إنَّما يراد  ، چائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئچ استعماؿ ىذا األسمكب في قكلو تعالى :
كاستدؿ لذلؾ بكبلـ العرب كما أكصمو إلى حقيقة األمر إنَّما ىك اعتماده عمى سياؽ القكؿ الذم كرد فيو، 

، فمـ يحمؿ (ّٗٓ)كمقارنتو بكبلـ العرب ))ال أيكممؾ ما اختمؼ المَّيؿ كالٌنيار، كمادامت الٌسماكات كاألرض((
يبحث كينقب عف االضمار الذم كرد في القكؿ؛ ألفَّ النحاس القكؿ عمى ظاىره الذم كرد فيو إنَّما راح 

األمر في األقكاؿ المضمرة  يستدعي تكٌفر كفاءات غير الكفاءة المغكية*، كمف تمؾ الكفاءات التي  
االتكاء عمى  ، إٍذ قاـ النحاس بالنفاذ إلى ما كراء النص محاكالن (َّٔ)يستدعي استحضارىا الكفاءة االتداكلية

                                                           
 .ّٖينظر : المحاكرة مقاربة  تداكلية : (ّٔٓ)
 .َِْ، ّٓٗ ، ُّٗ،  ِّٗ/ ُمعاني القرآف : ينظر:  (ّٕٓ)
 .ُّٖ/  ّ:  نفسو (ّٖٓ)
 .ُّٖ/ ّ: نفسو  (ّٗٓ)
 المحادث معرفة)  تشكمسكي مصطمحات مف مصطمح كىك(  linguistic competence) المغكية بالكفاية ييقصد *

 Aspcts of the: عف نقبلن  ،ُْٖ:  انظمة الداللة في العربية المعنى كظبلؿ المعنى: ينظر ،(لمغتو السامعك  المتكمـ
theoru  of suntax .p.4. t ػػػػػػػػ 

أنظمة الداللة في  ، كالمعنى كظبلؿ المعنى.ibid,p,161نقبلن عف :  ،ِِّينظر: التداكلية كاستراتيجية التكاصؿ :  (َّٔ)
 .ُْٕ: العربية 



تفسير لآلية الكريمة؛ ألفَّ المخاطىب عنصر أساس في  التخاطب، كىك المسؤكؿ  القيـ التداكلية في
 .(ُّٔ)المباشر عف تفكيؾ ما يعترم النٌص مف شفرات

كما يؤيد ذلؾ ما جاء بو "عمر أككاف" إذ يرل أفَّ مرحمة تحميؿ النص كالكصكؿ إلى مقاصد       
، فنرل (ِّٔ)ف كفاية تداكلية**، كمرجعيات ثقافيةالمخاًطب إنَّما تقع عمى عاتؽ المخاطىب، كما يمتمكو م

النحاس بذلؾ قد قارب التداكلييف في الكصكؿ إلى المعنى الكامف كراء النص باعتماده عمى األقكاؿ 
، بؿ يجب أٍف (ّّٔ)المضمرة التي مف شأٌنيا تفسير النص الذم ال يمكف أٍف يفسره الجانب المغكم كحده

 ة كغير المغكية لمكصكؿ إلى مراد المخاًطب. تتعاضد في تفسيره الجكانب المغكي

ييمحظ مٌما سبؽ أفَّ النحاس قد قرأ المسألة  قراءة فييا لمسة تداكلية أسفرت عٌما تكصؿ إليو مف     
معطيات كنتائج ككنو تعامؿ مع النٌص عمى كفؽ ما يحيط بو مف الجكانب غير المغكية ػػػػػػػػ الكفاءة 

بذلؾ التداكلييف الذيف يركف أفَّ األقكاؿ المضمرة ىي األقكاؿ التي تفيـ مف سياؽ التداكليةػػػػػػػػ فقد سبؽ 
، كبيذا يككف النحاس قد (ّٓٔ)، فتعرؼ مف تأكيؿ السياؽ الذم كرد فيو الحديث(ّْٔ)الحديث كال يصرح بيا

 عند كيًجدى  ما كىذا ، المتكمـ قصد كنيو ، كالكصكؿ إلى لمعرفة النٌص  عمؽ إلى الكصكؿ عمى عمؿ
 سابقان  تأكيمو جاء إذ النٌص، كنو إلى الكصكؿ أجؿ مف المتكمـ مقاصد عمى عممكا الذيف التداكلييف
فٍ ( المضمرة األقكاؿ) باب في عمييا يعممكف التي لتأكيبلتيـ  عمى اعتمد قد فيك التسمية، بيذه ييسميا لـ كا 

 ،( المضمرة األقكاؿ)  عمى أيضان  يعممكف كىـ النٌص  قصد إلى ما يحيط بالنٌص ) كبلـ العرب( ، فتكصؿ
 . متقاربة النتيجة فكانت النٌص، قصد إلى يتكصمكا حتى

 

 

                                                           
 .ّّػػػػػػػػ ِّينظر : المحاكرة مقاربة تداكلية :  (ُّٔ)

 الفعمية سياقاتيا في المغة استعماؿ عمى المغكية المقدرة ىي (prapmatic competence) : التداكلية بالكفاية ييقصد **
  .ُْٖ:  أنظمة الداللة في العربية المعنى كظبلؿ المعنى:  ينظر فييا، تتجمى التي

المكقع عمى ، ََُِ، السنة الرابعة ،ّٔ، العدد ، مجمة فكر كنقد ّٖينظر : المسانيات كالتكاصؿ ،عمر اككاف :  (ِّٔ)
 .  http://fikrwanakd.aljabriabed.netاألنترنيت :

 .ibid,p,161: نقبلن عف  ،ِِّاكلية كاستراتيجية التكاصؿ : ينظر: التد (ّّٔ)
(364)

 .ٗٔينظر : البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني المكجو إلى بني إسرائيؿ :  
، ك المساف أك الميزاف كالتككثر العقمي : ٗٗالخطاب األدبي كرىانات التأكيؿ قراءة نصية تداكلية حجاجية :  ينظر: (ّٓٔ)

ُُّ. 

http://fikrwanakd.aljabriabed.net/


 لثالفصؿ الثا

 تداكلية الدرجة الثالثة

 مية األفعاؿ الكبل

 األفعاؿ الكبلمية المباشرةٌكؿ: المبحث األ                      

 ) بحسب تصنيؼ أكستف(                                  

ٍكًميات  أٌكالن: الحي

 يذياتالتنفثانيان: 

 الكعدياتثالثان: 

 سمككياترابعان: ال

 خامسان: العرضيات

 األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة ني:المبحث الثا                  

 ) بحسب تصنيؼ سيرؿ(                      

ٍكًميات  أٌكالن: الحي

 تكجييياتثانيان: ال

 زامياتلثالثان: اإل

 رابعان: التعبيريات

 تصريحيات خامسان: ال



 المبحث األّول

 ألفعال الكالمية المباشرةا

األيسس التي قامٍت عمييا نظرية أفعاؿ الكبلـ، فيي األفعاؿ  لعٌد األفعاؿ الكبلمية المباشرة أحدتي         
))التي يتمفظ بيا المرسؿ في خطابو كىك يعني حرفيان ما يقكؿ، كفي ىذه الحالة فإفَّ المرسؿ يقصد أٍف 
ينتج أثران إنجازيان عمى المرسؿ إليو ، كيقصد أٍف ينتج ىذا األثر مف خبلؿ جعمو المرسؿ إليو يدرؾ قصده 

كىذا ما ذىب إليو الدكتكر "إدريس سرحاف" إذ يرل أىفَّ الفعؿ الكبلمي المباشر ىك  ،(ّٔٔ)نتاج ((في اإل
الفعؿ ))الذم يعتمده المتكمـ مف أجؿ تحقيقو كالمخاطىب مف أجؿ اكتشافو كالتعرؼ عميو كعمى ما تحتكيو 

الشيرم" أنَّو فضبلن عف األفعاؿ ، كيرل الدكتكر "عبد اليادم (ّٕٔ)البنية المسانية الشكمية لمممفكظ مباشرةن ((
الكبلمية الصريحة المباشرة باستطاعة المتكمـ أٍف ينجز الفعؿ الكبلمي المباشر باالعتماد عمى بعض 

 : (ّٖٔ)األدكات المغكية التي تنكب عنو ، كالتي تتضح كفايتيا عف طريؽ شركط أدائيا كىي

 أكالن: أٍف تككف األداة مختصة دالليان.

 تكفي شركطيا النحكية.ثانيان: أٍف تس

نجاز الفعؿ في اآلف ذاتو.  ثالثان: أٍف تتضمف البنية التحتية لمخطاب الضمير )أنا( الداؿ عمى المتمفظ كا 

كمف تمؾ األدكات )ال( الناىية ، فيي أداة مختصة داللٌيان ، كالتمفظ بيا يعادؿ الفعؿ الصريح )نيى(       
لفعؿ المػػػغكم مباشرة ؛ ألنَّيا تنكب عنو ، ك باستعماؿ المتكمـ لما تحممو مف قكة إنجازية ، كىي تؤدم ا

ليذه األداة ، فيك يقصد المطابقة لداللة الخطاب ، فتككف األداة مساكية لداللة الفعؿ المعجمٌية ، كمف 
ىذه األدكات ) لعؿ، ك ليت، ككأفَّ ، كالـ الطمب، كال كلـ النافيتاف ، كالسيف كسكؼ(، كغيرىا كثير مف 

ألدكات كمف أكثرىا استعماالن أدكات)االستفياـ(، كقد سمى "أكستف" استعماؿ ىذا النكع مف األدكات بػػػػ ا
)الصيغ اإلنشائية األصمية(، إذ تساعد ىذه األدكات المتمقي عمى فيـ القصد كأفَّ استعماليا يزيؿ شبية 

                                                           
 JohnR .searL:Expression and meaning:، نقبلن عف ُّٓلغكية تداكلية : استراتيجيات الخطاب مقاربة  (ّٔٔ)

cambridg University press,USA,1999,P3.   َٓفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:آ، ك. 
 .ِّْ: ( دكتكراه أطركحة،) طرؽ التضميف الداللي كالتداكلي ، إدريس سرحاف  (ّٕٔ)
 .ُّٗػػػػػػػُّٖقاربة لغكية تداكلية : ينظر : استراتيجيات الخطاب م (ّٖٔ)



ة لمفعؿ الكبلمي تمنع الخمط لدل الخمط بيف الصيغ الخبرية كالصيغ اإلنشائية؛ ككنيا تحمؿ قكة إنجازي
 .(ّٗٔ)المخاطىب ، كىذا عامؿ مساعد عمى إدراؾ القصد مباشرةن 

كسيقكـ المبحث األٌكؿ عمى تصنيؼ "أكستف" الخماسي لؤلفعاؿ الكبلمية؛ ألنَّو ييعٌد المؤسس لتمؾ      
حميمو لكبلـ اهلل  ػػػػػػػػػ ، كتأسيسان عمى ذلؾ تكجو نصكص النحاس مع ىذا النكع مف األفعاؿ في ت(َّٕ)األفعاؿ

 :(ُّٕ)سبحانو كتعالى ػػػػػػػػػػػ كقد أحصى "أكستف" خمسة أصناؼ مف األفعاؿ الكبلمية ىي

 أّواًل: الُحْكِمّيات :

كجكىر ىذا النكع مف األفعاؿ الكبلمية ىك إطبلؽ أحكاـ عمى كاقع ، أك قيمة ، كمف أمثمتيا : برأ ،       
 ،...(ِّٕ)كأكجب، كأرخ ، كفسركحمؿ،  كقيـ ، كحكـ ، كحسب،

كنجد النحاس في ىذا الميداف قد تممس أكجو الخطاب القرآني المباشر ، فتعامؿ معو عمى كفؽ ما      
يمتمؾ مف أدكات التحميؿ في تفسيره لكبلـ اهلل  ػػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػػػ في غير مكطف مف مكاطف الفعؿ الكبلمي 

ڍ  ڌ  ڌ    چ ، فعند تفسيره لقكلو تعالى :(ّّٕ)المباشر الذم ينتمي إلى باب األحكاـ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  

، قاؿ: )) ىذه المحرمات تيسمَّى الميٍبيمات، ألنيا ال [ِّالنساء: ] ،چگ  گ  گ  گ  
 .(ّْٕ)تىحؿُّ بكجوو ، كال سبب ((

فقد تعامؿ النحاس مع الفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ كما يحممو مف قكة إنجازية مباشرة مف شأنيا        

ڍ  ڌ  چ : ، فتحممو عمى تطبيؽ ما جاء في قكلو تعالى (ّٕٓ)أٍف تحدث تأثيران في المخاطىب

                                                           
 .ُّٗ:ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية نظر : اي (ّٗٔ)
(370)

 .ٕينظر : المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب : 
(371)

، كنظرية األفعاؿ الكبلمية بيف فبلسفة المغة المعاصريف كالببلغييف ِٔينظر: التداكلية مف أكستف إلى غكفماف :  
 .َُىاشـ طالب الطبطبائي:  العرب،

، كنظرية األفعاؿ الكبلمية بيف فبلسفة المغة المعاصريف كالببلغييف ِٔينظر: التداكلية مف أكستف إلى غكفماف : (ِّٕ)
  .َُالعرب، ىاشـ طالب الطبطبائي: 

 .ُِٔ/ٓ، ٕٓ/ِ، ُٔٔ/ ُينظر: معاني القرآف:  (ّّٕ)
 . ِٓ/ ِنفسو :  (ّْٕ)
 مف كالتداكلية ،ِّ: التكاصؿ في جديد عمـ اليـك التداكلية، ك ََُة : ينظر : النظرية البراجماتية المسانية التداكلي (ّٕٓ)

  .ِٓ: غكفماف إلى أكستف



ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    

فقد عمؿ الفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ عمؿ الفعؿ  ، چ     ک  گ  گ  گ  گ
الصريح المباشر في التحريـ الذم كجيو اهلل ػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػ في النٌص القرآني؛ كذلؾ لما يحممو مف 
قكة إنجازية بمقدكرىا أٍف تؤثر في المخاطىب، فتجعمو يمتثؿ لما جاء في النٌص مف حكـ إليي يقتضي 

ألفَّ األفعاؿ الكبلمية المباشرة )) ىي التي يتمفظ بيا المرسؿ في خطابو كىك يعني حرفيان ما االلتزاـ بو ؛ ك 
يقكؿ ، قاصدان أٍف ينتج أثران إنجازيان عمى المرسؿ إليو مف خبلؿ جعؿ المتمقي يدرؾ قصدية 

جاء ، كىذه ىي اآللية التي استعمميا النحاس في الكصكؿ إلى التحريـ الصريح الذم (ّٕٔ)الخطاب((
 المحرمات ىذه))، كىك ما قاؿ بو النحاس:(ّٕٕ)مجيء اإلخبار في النٌص القرآني الذم يتضمف حكمان إلييان 

، بمعنى أفَّ النٌص يحمؿ حكمان قطعيان ىك التحريـ (ّٖٕ)((سبب  كال ، بكجوو  تىحؿُّ  ال ألنيا الميٍبيمات، تيسمَّى
كىذا ما فىيمو النحاس مف النٌص، كىك فيـ ، (ّٕٗ)الذم ال يحؿ بكجو مف الكجكه كال بسبب مف األسباب

تداكلي عف طريؽ الجممة اإلنجازية المبنية لممجيكؿ التي تحمؿ داللة زمف الفعؿ اإلنجازم عمى صيغة 
 ، التي كردت في النٌص القرآني الذم عالجو معالجةن تداكلية .(َّٖ)الحاضر

كبيذا يككف النحاس قد تكصؿ إلى الفعؿ الكبلمي المباشر مف ناحية الفعؿ الماضي المبني        
لممجيكؿ الذم يحمؿ قكة إنجازية قادرة أٍف تعكض غياب الفعؿ الكبلمي المباشر الصريح الذم كضعو 

ٍكًميات ؿ لمكصكؿ ، فقد طٌكع النحاس ىنا الفعؿ الماضي المبني لممجيك  (ُّٖ))أكستف( ضمف صنؼ الحي
 .(ِّٖ)إلى القكة اإلنجازية المتضمنة في القكؿ

كيبدك أفَّ النحاس تكصؿ إلى حرمة ما أشار إليو اهلل ػػػػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػػػػ عف طريؽ رافديف ىما       
رافد رافد الفعؿ الكبلمي المباشر متمثبلن بالفعؿ الماضي المبني لممجيكؿ كما يحممو مف قكة إنجازية ، ك 
 السياؽ الذم كرد فيو النٌص، كبذلؾ قد تكصؿ إلى مراد المخاًطب في كجكب األحكاـ التي أصدرىا .

                                                           
 .ُُٗالخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي :  (ّٕٔ)
 .ُٔٓينظر : التداكلية عند العمماء العرب : (ّٕٕ)
 .ِٓ/ِمعاني القرآف :  (ّٖٕ)
عرابو :ينظر  (ّٕٗ)  .ّّ/ِ: معاني القرآف كا 

الفعؿ المغكم بيف الفمسفة كالنحك ، يحيى بعيطيش : بحث منشكر ضمف )كتاب التداكليات عمـ استعماؿ ينظر :  (َّٖ)
 .ٓٗالمغة(، إعداد كتقديـ : حافظ اسماعيؿ عمكم : 

  .َُ:  العرب كالببلغييف المعاصريف المغة فبلسفة بيف الكبلمية األفعاؿ نظرية ينظر : (ُّٖ)
 .ٗٗينظر : النظرية البراجماتية المسانية  التداكلية : (ِّٖ)



 :التنفيذياتثانيًا: 

األفعاؿ التي تقـك عمى  استعماؿ الحؽ ، أك القكة كما إلييما ، كمف أمثمتيا : عٌيف، كسٌمى،  كىي     
 أٌم ىي األفعاؿ التي تيؤخذ بكساطتيا القرارات.، (ّّٖ)كاستقاؿ، كأعمف، كصكت ، كصرح، كأمر ، كنيى 

كقد حمٌؿ النحاس ىذا النكع مف األفعاؿ عف طريؽ أىـ المفاىيـ المحكرية فييا التي تمثميا أفعاؿ      

ڤ  ڤ  چ، فيك يرل في قكلو تعالى: (ّْٖ)األمر، كأسماء أفعاؿ األمر، كالنيي المباشريف، كصيغيما

)اإللزاـ(، إذ قاؿ:)) أٌم الزمكا أنفسكـ ، فأصمحكىا كخمىصكىا مف ، [َُٓالمائدة: ] چ ڤ  ڦ  ڦ
 .(ّٖٓ)العقاب((

لقد تعامؿ النحاس مع أسمكب األمر مف زاكية خاصة ىي زاكية ) اسـ فعؿ األمر( التي تيمثؿ أحد       

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ األسس التي تقكـ عمييا األفعاؿ الكبلمية المباشرة، إذ يرل في قكلو تعالى: 

ػػػػػػػ معتمدان في ذلؾ عمى ما يحممو )اسـ فعؿ األمر(  (ّٖٔ)اإللزاـ الكاجب ػػػػػػ أم الزمكا أنفسكـ،  چڦ
تيحًدث التغيير عمى مستكل الكاقع لما فيو مف االستعبلء ؛ألنَّو صادر مف  مف قكة إنجازية مف شأنيا أفٍ 

ران عمى حمؿ المتمقي عمى تنفيذ ، كبيذا يككف )اسـ الفعؿ األمر( قاد(ّٕٖ)سمطة أعمى مف سمطة المخاطىب
 ما أمر بو اهلل ػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػ كىك ما جاء الخطاب مف أجمو .  

 كآكد أبمغ:  غيره ،أك كانت ،أمران  األفعاؿ أسماء كمعاني( )) الكافية عمى الرضي شرح) في جاء كقد    
 ألسماء استعمالو في المخاًطب ييعكؿ ؛ إذ (ّٖٖ)(( بمعناىا األسماء ىذه إفَّ  يقاؿ التي األفعاؿ معاني مف

 داللة إدراكو عمى اعتمادان  ، الخطاب مف قصده فيـ في كالتداكلية المغكية المخاطىب كفاءة عمى األفعاؿ
 . (ّٖٗ)األسماء ىذه

                                                           
، كنظرية األفعاؿ الكبلمية بيف فبلسفة المغة المعاصريف كالببلغييف ِٔينظر: التداكلية مف أكستف إلى غكفماف :  (ّّٖ)

 .ْٔكآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر :  ،َُالعرب، ىاشـ طالب الطبطبائي: 
 .ُْٔ/ٔ، ُّ، َّ/ْ، ٗ/ ّ، ّْٓ/ ِ، ِْٓ،ّّٔ، ُّٖ/ ُمعاني القرآف :ينظر:  (ّْٖ)
 .ّّٕ/ِ: نفسو (ّٖٓ)
 . ّّٕ/ِ:  نفسو ينظر :  (ّٖٔ)
 .ُّْينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :  (ّٕٖ)

 .ٖٗ/ّ: شرح الرضي عمى الكافية (ّٖٖ)
 .ّْٖينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية : (ّٖٗ)



كىذا ما جعؿ النحاس يحذك ىذا الحذك ؛ ألنَّو متمقي لمنٌص ، فقد فيـ المسألة بحكـ خبرتو في ىذا      
المجاؿ، مف أفَّ المراد مف استعماؿ )اسـ فعؿ األمر( في النٌص القرآني، إنَّما ىك لغرض حث المخاطىب 

اسـ فعؿ األمر( يكتسب بعدان  عمى القياـ بالفعؿ المباشر بأسرع كقت مف دكف تأخير، كىك يعرؼ أفَّ )
تداكليان مباشران أبعد في المبالغة كالتككيد مف فعؿ األمر األصمي المباشر؛ ألفَّ )) فائدة أسماء األفعاؿ 
الدالة عمى الطمب ىي المبالغة كالتككيد ...، ك)عميؾ نفسؾ( أبمغ مف) الـز نفسؾ ( لما فيو مف 

حاس يقكؿ بػػ )اإللزاـ الكاجب( في الخطاب المكجو لممؤمنيف، ، كىذا ما جعؿ الن(َّٗ)االختصار كالسرعة ((
 . (ُّٗ)لممؤمنيف، كسرعة تنفيذ األمر الذم كيمفكا بو حتى يخمصكا أنفسيـ مف العقاب

اإلنجازية يبدك مٌما تقدـ أفَّ النحاس سبؽ ما قاؿ بو التداكليكف في المثاؿ السابؽ ، فقد اعتمد القكة       
 مكصكؿ إلى قصد النٌص.التي يحمميا ) اسـ فعؿ األمر( ل

 ثالثًا: الوعديات :

كىذا النكع مف األفعاؿ الكبلمية المباشرة ىي الزامات لممتكمـ بأداء فعؿ ما، كما قد تككف        
، كالغاية (ِّٗ) افصاحات عف نكاياه ، كمف أمثمتيا : كعد، كنذر، ك أقسـ ، ك راىف، ك عقد، كعـز ، كنكل

األفعاؿ الكبلمية ىك إلزاـ المتكمـ القياـ بعمؿ ما في الزمف المستقبؿ ، فيككف المبتغاة مف ىذا النكع مف 
الفعؿ الذم يقكـ بو مطابقان لما قالو ، كيتميز ىذا النكع أيضان بأٍف يككف المتكمـ ىك مف يقكـ بتمؾ المطابقة 

 .  (ّّٗ)، كأٍف يككف قادران عمى أداء ما أيلًزـ بو

لكعيد كالقسـ بتحميمو لكبلـ اهلل ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػ تكظيفان تداكليان في كلقد كٌظؼ النحاس أسمكبي ا     
مف المكاطف التي عالجيا بالشرح كالتحميؿ محاكالن فييا الكصكؿ إلى قصد المتكمـ ،  (ّْٗ)أكثر مف مكطف

وئ   وئ              ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ       ې  ې      ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئچ ففي قكلو تعالى: 

)) قيؿ : ييراد بيذاػػػػػ كاهلل أعمـ ػػػػ مىٍف كٌذب كىك شاؾ، كقيؿ :يقكؿ النحاس  ،[ ّٗيكنس:         چېئ  ېئ 

أٌم ما يؤكؿ إليو ذلؾ  چ ائ  ەئ     ائچأٌم بما فيو مف الكعيد عمى كفرىـ ،     چې  ې  ى  ى   چ :

                                                           
 .ّٕ/ ْ:  ، فاضؿ صالح السامرائيمعاني النحك (َّٗ)
 .ّّٕ/ِمعاني القرآف :  :ينظر (ُّٗ)
نظرية األفعاؿ الكبلمية بيف فبلسفة المغة المعاصريف كالببلغييف ك  ،ِٔالتداكلية مف أكستف إلى غكفماف :  ينظر: (ِّٗ)

 .ِٔالمقاربة التداكلية :، ك َُالعرب :

 .ُُْ ينظر: الخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي: (ّّٗ)
 . ِْٕ، ُُٔ/ٔ،ِِٔ/ٓ،ّْػػػػػػّّ/ْ،ّْٖ،ِْٗ/ّمعاني القرآف :ينظر:  (ّْٗ)



لـ يعرفكه ، فيذا يدؿُّ عمى أنَّوي يجب أٍف يينظر في الػتأكيؿ ، كيجكز  أمٌ  چائ  ائ  ەئ  چ الكعيد، كقيؿ: 
 .(ّٓٗ)أٍف يككف المعنى : كلمَّا يأتيـ ما يؤكؿ إليو أمرىـ مف العقاب ((

الذم ييشير بشكؿ صريح إلى الفعؿ الكبلمي  اتكأ النحاس في تحميؿ النٌص عمى السياؽ     
؛ ألفَّ السياؽ عنصر ميـ في تكجيو القكة اإلنجازية لفعؿ (ّٔٗ)عميو أغمب التفاسيرالمباشر)الكعيد( كىك ما 

؛ كألفَّ المخاًطب يقصد الفعؿ الكبلمي المباشر عندما يريد تبميغ قصده كتحقيؽ اليدؼ الذم (ّٕٗ)الكبلـ
ما  ، كىك (ّٖٗ)يرمي إليو مف الخطاب، فيستعمؿ استراتيجية الفعؿ الكبلمي المباشر لمداللة عمى قصده

جعؿ النحاس يقرأ النٌص قراءةن عمى كفؽ السياؽ الذم كرد فيو الخطاب كاضعان قصد المخاًطب ضمف 
أكلكياتو التحميمية التي يستند إلييا في تحميؿ النٌص ؛ ككف الفعؿ الكبلمي فعبلن سياقيان ال يمكف فصمو عف 

 . (ّٗٗ)السياؽ الذم كرد فيو

وئ   وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ         ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ې  ې چ فيك يرل في قكلو تعالى :        

كالمعركؼ أفَّ مىٍف ،  (ََْ)الكذاب الذم شؾ في كبلـ اهللأفَّ المراد ىك ،  چۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئ   
كٌذب كشؾ في كبلـ اهلل غير مؤمف بما يأتيو مف التبميغ لذا كاف الخطاب بالكعيد لمف كٌذب كشؾ في 

قالكا:)افتراه( كحاشا لمنبٌي ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػػػػػػ ذلؾ ، فكاف قكليـ؛ بسبب فقدانيـ كبلمو ؛ألنَّيـ 
القدرة عمى تأكيؿ القرآف، فتحداىـ اهلل ػػػػػ تبارؾ كتعالى ػػػػػػػ بأٍف يأتكا بسكرة مف مثمو ، فمـ يستطيعكا ، كىذا 

)الكعيد( مكجو إلى مىٍف  كٌذب كشؾ في القرآف الكريـ ، استنادان إلى السياؽ الذم جاء ىك رأم النحاس بأفَّ
فيو الفعؿ الكبلمي المباشر ؛ ألفَّ السمة األكلى لمفعؿ الكبلمي تتمثؿ في أنَّو يحقؽ فعبلن ،أك نشاطان ييدؼ 

ف شككا ، كىك ما بنى عميو النحاس رأيو في أفَّ اهلل أراد تغيير معتقد ىؤالء القـك الذي (َُْ)إلى تغيير الكاقع

                                                           
 .ِٓٗػػػػػػػِْٗ/ ّ:  معاني القرآف (ّٓٗ)
، كالجامع ألحكاـ ّٗ/ُٓمحمد شاكر: : أحمد قيؽق( ، تحػَُّمطبرم: )ت:لجامع البياف في تأكيؿ القرآف ،  ينظر: (ّٔٗ)

 .ّْٓ/ٖك إبراىيـ أطفيش: ،أحمد البردكني :قيؽق( ، تحُٕٔالقرآف: القرطبي )ت:
 . ُُأثرىا في الدراسات النحكية المعاصرة : ك ينظر: النظرية التداكلية  (ّٕٗ)
، بحث منشكر ضمف ُِػػػػػػػُُدراسة األفعاؿ الكبلمٌية في القرآف الكريـ )مقاربة تداكلية( ، بكقرمة حكيمة: ينظر:  (ّٖٗ)

مجمة )الخطاب( دكرية اكاديمية محكمة تعنى بالدراسات كالبحكث العممية في المغة كاألدب ، جامعة مكلكد معمرم ، العدد 
 .  ََِٖالثالث ، مام 

 .ُُٔ:  ينظر : المغة كالحجاج (ّٗٗ)
 . ِٓٗػػػػػػػِْٗ/ ّينظر : معاني القرآف : (ََْ)
 .َٓالبعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني المكجو إلى بني إسرائيؿ :  ينظر:(َُْ)



برسالة النبٌي ػػػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػػػػػ فتكعدىـ ، كىك ما أسماه )أكستف( بقكة الفعؿ ، كاشترط لذلؾ 
 . (َِْ)تكافر السياؽ العرفي المؤسساتي

،  (َّْ)أم بما فيو مف الكعيد عمى كفرىـ ، چې  ې  ى  ى چ  ثـ رأل النحاس في قكلو تعالى :       
فيـ قد كفركا بما ال يعممكف تأكيمو، فكاف األحرل بيـ أٍف يسألكا عف تأكيمو قبؿ الكفر بو ، كعمى ىذا يككف 
النحاس قد تكصؿ إلى )الكعيد( عف طريؽ السياؽ التداكلي الذم يىعدُّ المغة جيازان  مفاىيميان قادران عمى 

 .(َْْ)إنجاز أفعاؿ مف نمط معٌيف مثؿ:)الكعيد(

أم ما يؤكؿ إليو ذلؾ    ))إذ يقول:،  چ ائ  ائ  ەئ  چ نقؿ رأيان آخران في قكلو تعالى: بعدىا      
، (َْٔ)، كىك نزكؿ العذاب بيـ ، ألنَّيـ كذبكا ما جاء في القرآف مف ذكر البعث كالجنة كالنار(َْٓ)الكعيد((

فقد استدؿ النحاس عمى أفَّ العذاب كاقع بيـ ال محاؿ مف السياؽ التركيبي الذم كرد فيو النٌص ، إذ 
استعمؿ  ػػػػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػػػػػ األداة ) لىمَّا( التي تدؿُّ عمى النفي المتكقع الحصكؿ ،أٌم الذم يحصؿ في 

و كتعالى ػػػػػػ كحصكلو كاقع ال محاؿ ، فالعقاب لـ يقع بيـ بعد؛ ألفَّ المستقبؿ، فيك)كعيد( مف اهلل ػػػػػػػػػ سبحان
، كمعنى اآلية المذككرة آنفان : أفَّ العذاب لـ يقع بيـ إلى (َْٕ)) لما( تفيد استمرار النفي إلى زمف التكمـ 

،  [ٗ]آؿ عمراف:  چ جب   حب  خب  مب  ىب چ اآلف ، كأفَّ كقكعو حاصؿ؛ ألنَّوي سبحانو كتعالى يقكؿ:

وئ   وئ     چكالسياؽ الكمي لآلية ىك الذم أخذ بيد النحاس لمقكؿ بػػػػ)الكعيد( ألنَّو تعالى يقكؿ في ىؤالء: 

إذ يرل القرطبي أفَّ األمـ السابقة ليؤالء ػػػػػػػ الذيف  ، چۈئ  ۈئ      ېئ   ېئ  ېئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ
، كىك ما يفيـ مف كبلـ (َْٖ)ائياخصيـ النٌص بالذكرػػػػ كاف سبيميا اليبلؾ كالعذاب؛ ألنيا كذبت أنبي

النحاس عند تحميمو لآلية القرآنية، فقد رٌكز عمى مسألة العقاب الذم سيمحؽ ىؤالء كالضرر الذم يناليـ 

                                                           
 .ٔٓػػػػػػػٓٓالبعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني المكجو إلى بني إسرائيؿ :  ينظر : (َِْ)
 .ِٓٗػػػِْٗ/ ّينظر : معاني القرآف :  (َّْ)
  .ُُٔالمغة كالحجاج: : ينظر (َْْ)
 .ِٓٗػػػ ِْٗ/ ّمعاني القرآف :  (َْٓ)
 .ّْٓ/ ٖينظر: الجامع ألحكاـ القرآف :  (َْٔ)

  .ٗػػػػػػػٖ /ْ: معاني النحك :ينظر (َْٕ)
 .ّْٓ/ٖ : الجامع ألحكاـ القرآف :ينظر (َْٖ)



ػػػػػػػػ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ػػػػػػػػػ فقد سبؽ النحاس التداكلييف كثيران فيما (َْٗ)لتكذيبيـ كشكيـ في رسالة النبيٌ 
 أسمكب الكعيد.يقكلكف  بو في 

 :اإلفصاحيات رابعًا: 

كىي نكع مف األفعاؿ الكبلمية  ترتبط بإفصاحات عف حاالت نفسية تجاه ما يحدث لآلخريف ، أك      
، كما (َُْ)بالسمكؾ االجتماعي ، نحك: االعتذار ، كالشكر ، كالتينئة، كالتعٌزية ، كالنقد ، كالمدح، كالندـ

 .(ُُْ)جممة((يحدد ذلؾ ىك )) المحتكل القضكم لم

كىذا ما رٌكز عميو النحاس في ىذا الجانب مف األفعاؿ الكبلمية المباشرة، عند تحميمو آلم الذكر       

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ     ٹ  ڤ  ڤچ ، فيك يقكؿ في قكلو تعالى :(ُِْ)الحكيـ 

ٍسرة في المُّغة : أٍف يٍمحؽ اإلنساف مف َّيس:]  .  (ُّْ)النَّدـ ما يصير بو حسيران(([ ،إفَّ )) حقيقة الحى

 (ُْْ)((محدد مقاـ في ييتخذ مكقفان  تتضمف)) فقد تعامؿ النحاس مع األفعاؿ الكبلمية المباشرة التي      
مف شأنيا أٍف تيكصمو إلى  (ُْٓ)تعامبلن تداكليان عف طريؽ الجانب المعجمي ًلٌما يحممو المفظ مف قكة إنجازية

ًسرى حسرةن كحسران أٌم : ندـ عمى أمر فاتو((معجماتقصد المخاًطب، إذ جاء في ال :)) كحى
، ك)) (ُْٔ)

 .(ُْٕ)الحسرة: أشٌد النَّدـ حتى يبقى النَّادـ كالحسير مف الدكاب الذم ال منفعة فيو((

                                                           
 .ّٓٗػػػّْٗ/ّينظر : معاني القرآف:(َْٗ)
المعاصريف كالببلغييف  نظرية األفعاؿ الكبلمية بيف فبلسفة المغة، ك ِٔينظر: التداكلية مف أكستف إلى غكفماف :  (َُْ)

 .َُٔ، كالخطاب األدبي كرىانات التأكيؿ قراءات نصية تداكلية حجاجية : َُالعرب :
 .ِٓالمسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم : (ُُْ)
 .ِٖٓ، َْ/ٓ ،ُٖ، ّٖ/ّينظر : معاني القرآف: (ُِْ)
 .ْٖٗ/ٓنفسو :  (ُّْ)
 .ٗٓ: المكجو إلى بني إسرائيؿ  البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني (ُْْ)
 .ٓٗالفعؿ المغكم بيف الفمسفة كالنحك :  ينظر: (ُْٓ)
 .ُّْ/ ّف ، مادة )حسر( :كتاب العي (ُْٔ)
 .ُٖٗ/ْ:  ، مادة)حسر( لساف العرب (ُْٕ)
 
 
 



لقد تكصؿ النحاس إلى قصد المخاًطب المباشر معتمدان عمى الجانب المعجمي الذم يمتمؾ قكة     
، كىك ما قاؿ بو "أكستف" إذ يرل أفَّ المعيار المعجمي البٌد لو (ُْٖ)إنجازية عند استعمالو في سياؽ لغكم

ما أشار إليو النحاس  ، كىك(ُْٗ)مف كجكد فعؿ إنجازم يقكـ بتمؾ الميمة ؛ لتككف الجممة إنجازية صريحة

إذ يرل أفَّ الٌندـ ىك ، چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ     ٹ  ڤ  ڤچ عند تحميمو لقكلو تعالى:
ػػػػػ بعد أٍف استند عمى ما كرد في المعجمات ػػػػػ كىك الفعؿ الكبلمي المباشر  (َِْ)ما يقصد إليو المخاًطب

ٌب فيو ؛ ألفَّ ))الفيصؿ في تحديد القكة اإلنجازية  الذم يحممو النٌص ، عف طريؽ السياؽ المغكم الذم صي
كسو عبارات ألم جممة ؛أم غرضيا ،أك مقصدىا، ىك السياؽ بمفيكمو الكاسع ، كأف يككف سياقان لغكيان تع

، كالسياؽ المغكم الذم كرد فيو النص القرآني يدٌؿ عمى)الٌندـ( الذم يصيب ىؤالء (ُِْ)مسكككة تداكليان((
ٍسرة )متمثمة بالٌندـ(، كاالستيزاء)مف لدل  الذيف يستيزؤكف بالرسؿ ككنو يحمؿ عبارات تداكلية، مثؿ : الحى

 الكفار(.

)يا ىؤالء ): أنَّو قاؿ، چٹچ في معنى قكلو تعالى: ق(ٕٔٓفقد كرد عف السميف الحمبي) ت         
ٌسركا حسرةن(( ، أٌم أندمكا ندمان، فسياؽ المكقؼ ىك مف كٌجو المعنى المباشر لمنٌص ؛ ألفَّ سياؽ  (ِِْ)تىحى

؛ كألفَّ )) كٌؿ ممفكظ ينيض عمى (ِّْ)المكقؼ في كثير مف النصكٌص ىك مف يقكـ بتحديد القكة اإلنجازية
 .(ِْْ)إنجازم تأثيرم((نظاـ شكمي داللي 

 مف المسالة فعالج فيو، يعمؿ الذم اإلتجاه في جيكده استثمر قد النحاس مف ذلؾ أفٌ  يبدك كالذم       
 سياقية قراءة عف السياقي كالجانب المعجمي الجانب بيف فأثمر التبلقي ، كالسياقي المعجمي الجانبيف
 النٌص . فرضو الذم التكجيو لمنٌص آخذان بنظر االعتبار تداكلية

                                                           
 .ُِٓنظرية افعاؿ الكبلـ العامة : :ينظر (ُْٖ)
 .ٓٗ:الفعؿ المغكم بيف الفمسفة كالنحك ينظر : (ُْٗ)
 .ْٖٗ/ٓينظر : معاني القرآف: (َِْ)
  .ٓٗالفعؿ المغكم بيف الفمسفة كالنحك:(ُِْ)
 .ِٗٓ/ٗ: أحمد محمد الخراط :قيؽ، تحػ السميف الحمبي صكف في عمـك الكتاب المكنكف،الدر الم (ِِْ)
 .ٔٗالمغكم بيف الفمسفة كالنحك:الفعؿ ينظر: (ِّْ) 
 .َْالتداكلية عند العمماء العرب: (ِْْ)
 
 
 



لذا يذىب أغمب المفسريف بيذا االتجاه ػػػػػ النَّدـ ػػػػ ؛ ألفَّ السياؽ الذم كرد فيو النٌص ال يحمؿ كثيران       
مف التأكيؿ، فيك ربما يكاد يككف مفيكمان لدل المخاطىب إلى حد  ما، فنراىـ يقكلكف: إفَّ ىؤالء العباد ندمكا 

 (ِْٓ)تكذيبيـ الرسؿ، كاستيزائيـ بيـ ،فيا اسفان عمييـ، ًلما أصابيـ مف النَّدـعمى ما فٌرطكا في جنب اهلل ؛ ل
 ، كالخطاب مكجو إلى المخاطىب ، فيذا حاؿ كٌؿ مف يكذب كيستيزئ برسؿ اهلل ػػػػػػ سبحانو تعالى ػػػػػػػ

كبيذا يككف النحاس قد ككف رؤية تداكلية عف الخطاب المكجو مف المخاًطب ، فتكصؿ إلى القصد     
، كىك ما أطره "أكستف" بػإطار عاـ إذ يرل أفَّ  (ِْٔ)مف النٌص عف طريؽ االتجاه المعجمي كالسياؽ المغكم

 . (ِْٕ)صريحةالمفظ المعجمي بو حاجة إلى سياؽ لغكم يكضع فيو ليكٌلد بذلؾ جمبلن إنجازية 

 : عرضياتخامسًا: ال

ة الراىنة، مثؿ:        جى كىذا النكع مف األفعاؿ الكبلمية ىك ما يكضح عبلقة األقكاؿ بالمحادثة، أك المحاجى
، كاستشيد ، (ِْٖ)أثبت ، كأنكر، كأجاب ، كاعترض ، كمٌثؿ ، كاستنبط ،كشرح ، ككصؼ ، كصٌنؼ

 .(ِْٗ)كنفى

مف األفعاؿ الكبلمية المباشرة التي كردت في كبلـ اهلل ػػػػػػ عٌز كجؿ ػػػػػ كقد تعامؿ النحاس مع ىذا النكع     
 (ُّْ)الذم ييساؽ لغرض معيف، في أماكف عٌدة (َّْ)تعامبلن جاء لػػػ)) تكضح مناسبة المقكالت لمخطاب((

، فيقكؿ:)) أم لمَّا [ِٕ]ص:  چ پ  ڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  منيا قكلو تعالى:
 .(ِّْ)ال حساب، كال جنة، كال نار، ًقيؿ ليـ ىذا((قالكا: إنَّو 

                                                           
، كالمباب في عمـك الكتاب ، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف ُِٓ/َِينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ِْٓ)

لشيخ عمي محمد معكض : كا ،: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكدقيؽىػ(، تحػػٕٕٓعادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني )ت: 
 .ِّ/ِ، كصفكة التفاسير: محمد عمي الصابكني : ِِّ/ُٔ

 .ُِٓينظر : نظرية افعاؿ الكبلـ العامة :  (ِْٔ)
 . ٓٗ: الفعؿ المغكم بيف الفمسفة كالنحك ينظر :  (ِْٕ)
المعاصريف كالببلغييف األفعاؿ الكبلمية بيف فبلسفة المغة ، ك نظرية ِٔالتداكلية مف أكستف إلى غكفماف :  ينظر: (ِْٖ)

 .ُُِ، كمحاضرات في فمسفة المغة ، عادؿ فاخكرم :ُُػػػػػػػَُالعرب :

 .َٔ:المكجو إلى بني إسرائيؿ  ينظر: البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني(ِْٗ)
 .َُِ: بيف عمـ المغة الحديث كالمباحث المغكية في التراث العربي كاإلسبلمي نظرية الفعؿ الكبلمي  (َّْ)
 .ّْْ،ُُٔ/ٔ، ِٖٗ، ِِٕ،ِٕٓ/ ٓ، ِْٕ،َّ/ْ، َّْ/ّ، ْٗٗػػػػْٖٗ/ ِينظر: معاني القرآف: (ُّْ)
 .َُٔ/ٔ:نفسو (ِّْ)



اتخذ النحاس في الشاىد القرآني نكعان ميمان مف أنكاع األفعاؿ الكبلمية التي تقـك بإنجاز أفعاؿ أال      
التي يىعٌدىا التداكليكف  (ّّْ)كىي)ما النافية( التي تنتمي إلى)حركؼ المعاني(، كىي تسمية النحكييف

، كتيمٌكف المخاًطب مف إنجاز ما يريد إنجازه مف أفعاؿ عف طريؽ (ّْْ)دالة))عمى قكل إنجازية مختمفة((
المفظ ؛ إذ تنكب ىذه الحركؼ عف التصريح بالفعؿ الكبلمي المباشر كتككف بديمة عف الفعؿ المعجمي 

سبؽ ذكره ، فتكٌصؿ إلى قصد المخاًطب المباشر ، كىك ما رٌكز عميو النحاس في المثاؿ الذم (ّْٓ)ذاتو
عف طريؽ ) ما النافية ( التي نفى بيا اهلل ػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػ أٍف يككف خمقو لمسمكات كاألرض، كما 

لكافريف بينيما باطبلن، كىذا ما فيمو النحاس مف النٌص ،إذ يرل أفَّ اهلل ػػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػػ قد ردَّ عمى ا
، أم إفَّ اهلل ػػػػػػ عزَّ ك جٌؿ ػػػػػػػػػ ردَّ عمى (ّْٔ)ىذا (( ليـ ًقيؿ نار كال جنة، كال حساب، ال الذيف يقكلكف:)) إنَّو

قكليـ بالنفي عندما نفكا أٍف يككف ىناؾ حساب، أك جنة، أك نار؛ ألفَّ استعماؿ المخاًطب ألٌم حرؼ مف 
، كىذا ما كرد في النٌص القرآني، كىك  (ّْٕ)المطابقة لداللة الخطاب)حركؼ المعاني( كاف قصده المباشر 

ما كٌظفو النحاس عند تحميمو لآلية الكريمة ،إذ ذكر أفَّ المراد إنَّما ىك النفي ػػػػػػػ أم نفى اهلل أٍف يككف خمؽ 
استعماؿ )ما النافية(؛ السمكات كاألرض كما بينيما باطبلن ػػػػػػػ ردان عمى مىٍف كفر، فتحققت المطابقة ىنا عند 

 ألفَّ اهلل إنَّما استعمميا ليدٌؿ عمى نفي ما قاؿ بو الكافركف، كىك الغاية التي يقصدىا المخاًطب.

، كالدَّليؿ عمى ذلؾ ما قالو  (ّْٖ)كلقد ساعدت كفاءة القالب المغكم النحاسى عمى فيـ قصد النصَّ      

ًمقت باطبلن  أم،  چ پ  ڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  تعالى: ، (ّْٗ)ظٌنيـ بأنَّيا خي
فكاف الرد عمييـ بنفي معتقدىـ الباطؿ بإحدل أدكات النفي، كالذم ساىـ عمى إنجازىا ألفعاؿ الكبلـ ىك 
الفيـ الذم يقكـ بو المخاطىب لمخطاب المكجو مف المخاًطب، كتكمف أىمية استعماؿ ىذه األدكات تداكليان 

 .(َْْ)المفظ ، فضبلن عف قمة مككنات الخطاب الذم تستعمؿ فيو؛ ككنيا يسيرة االستعماؿ، كخفيفة 

 
                                                           

الجنى الداني في حركؼ المعاني ، أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبداهلل المرادم المصرم ينظر: (ّّْ)
 .ُٗق( ، تحقيؽ : فخر الديف قباكة ، كمحمد نديـ فاضؿ:ْٕٗ)ت:

 .ُِٔالتداكلية عند العمماء العرب: (ّْْ)
 .ُّٖينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية :(ّْٓ)
 .َُٔ/ٔمعاني القرآف: (ّْٔ)
 .ُّٗينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية: (ّْٕ)
 .ُّٗ نفسو: ينظر: (ّْٖ)
 .َُٗ/  ُِ: تأكيؿ القرآففي ينظر: جامع البياف  (ّْٗ)
 .َُْػػػػػػػػػػُّٗ :تداكلية لغكية مقاربة الخطاب استراتيجيات ينظر:(َْْ)



 المبحث الثاني

 األفعال الكالمية غير المباشرة

تيعٌد األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة الركيزة التي تنيض عمييا )نظرية األفعاؿ الكبلمية( لمكصكؿ إلى       
قصد المتكمـ؛ إذ)) تخالؼ القكة اإلنشائية لمجممة فييا مراد المتكمـ ، فيككف ما يقكلو غير مطابؽ لما 

بلمية غير المباشرة ؛ ألفَّ المتكمـ ال يقصد ، كىذه الفكرة األساسية التي تعالجيا األفعاؿ الك (ُْْ)يعنيو((
باالعتماد عمى خمفية المعمكمات المشتركة بيف  (ِْْ)ما يقكؿ فحسب ، بؿ يتعدل قصده إلى أكثر منو

المتكمـ كالمخاطىب سكاءه ألغكيةن كانت تمؾ المعمكمات، أـ غير لغكية، فضبلن عف اعتماد المتكمـ عمى قكة 
 ىيأتو تدؿُّ  ال المباشر غير الكبلمي الفعؿ ، فإفَّ  ، كعمى ىذا (ّْْ)اطىباإلدراؾ كاالستدالؿ لدل المخ

 بكصكؿ ، المخاًطب معنى مف اكتسبت الزيادة ، كلكفَّ  الحرفي اإلنشائي المعنى في زيادة عمى التركيبة
عمييا ، فيما يراىا بعضيـ بأنَّيا المعاني التي ال يدؿ (ْْْ)االستنتاج استراتيجية طريؽ عف إليو المخاطىب

 .(ْْٓ)تركيب الجممة ، كالذم يحددىا كيكجييا السياؽ

، كىي الخمط بيف ما عالجو  (ْْٔ)كالبٌد مف اإلشارة إلى مسألة ميمة قد تطرؽ ليا بعض الباحثيف     
"سيرؿ" في عممو الذم كاف جٌمو في األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة ، كما عمؿ عميو "غرايس" في مبادئ 

فحاكؿ بعضيـ سحب المسألة إلثبات أفَّ "غرايس" كاف عممو مشابيان لما جاء بو التعاكف الحكارم ، 
"سيرؿ" ، كىذا غير صحيح؛ ألفَّ الفرؽ جمٌي بيف عمؿ "سيرؿ"، كعمؿ "غرايس" ، فعمؿ "سيرؿ" كاف 

أك  منصبان عمى القكة اإلنجازية في األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة، ككيؼ تحمؿ الصيغة التركيبية لمكبلـ ،
الجممة  قكتيف إنجازيتيف في الكقت نفسو، أٌما عمؿ "غرايس" ، فكاف يبحث عف السبب الذم يدفع المتكمـ 
لخرؽ أحد مبادئ التخاطب الحكارم، فالمسألة لدل "غرايس" تتعمؽ باالستمزاـ الحكارم كىي بيذا بعيدة عف 

                                                           
 .ُٓمنزلة معاني الكبلـ في النظرية النحكية العربية ) مقاربة تداكلية ( ، معاذ بف سميماف الدخٌيؿ : (ُْْ)
 .ِٖينظر : آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:  (ِْْ)
، كاالتجاىات الحديثة في عمـ االساليب كتحميؿ َُِػػػػػػػ َُُينظر: الخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي: (ّْْ)

 .ِٓالخطاب: 
، كاستػػػػػراتيػػػػػػجيات الخطاب مقاربػػػػة ِٓينظر : منزلة معاني الكبلـ في النظرية النحكية العربية )مقاربة تداكلية(: (ْْْ)

 .َّٕة :لغكيػػػػػة تداكليػػػ
 .ّٓينظر: التداكلية عند العمماء العرب:  (ْْٓ)
 .ِٖػػػػػػ ِٔ، كالمسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم:ٔٗػػػ ٓٗينظر: االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني :  (ْْٔ)



الثانكم، كالذم أسماه بػػػ )القكة معالجة "سيرؿ" التي تمثمت بحمؿ التركيب لممعنى الظاىرم كالمعنى 
 . (ْْٕ)اإلنجازية(

كقد عالج ىذا المبحث األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة بحسب تصنيؼ "سيرؿ" الخماسي ليا، فيك ييعٌد      
نًيج الحقيقي ألفعاؿ الكبلـ غير المباشرة ككٌؿ مف جاء بعده عياؿ عميو في ىذا الباب الميمى

*. 

 أّواًل : اإلثباتيات :

، (ْْٖ)المباشرة عند النحاس في مكاطف عالجيا شرحان كتحميبلن  غير الكبلمية االفعاؿ مسػػػػألة تتجمى     
كمنيا األفعاؿ اإلثباتية؛ إذ تعتمد ىذه األفعاؿ عمى المخاًطب في أٍف يجعؿ مف خطابو مطابقان لمكاقع كمف 

حركان عمى كفؽ ما يمتمؾ مف أدكات في ، مت(ْْٗ)أمثمتيا : األحكاـ التقريرية ، كالتفسيرات ، كالتصنيفات

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چتحميؿ النصكص، فػػػقد قاؿ النحاس في تفسير قكلػػو تعػػػالى :

ی  ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  چ [، أنَّو: )) سؤاؿ تكبيخ ...، فأما قكلو تعالى : ٔاألعراؼ:] چک  

 . (َْٓ)[، فمعناه أنَّو ال ييسأؿ سؤاؿ استعبلـ((ّٗالرحمف:  ]چ

كمٌما مٌر يظير أفَّ الغاية مف الشاىد الذم أكرده النحاس ىك البحث عف مطابقة الخطاب الذم كرد       
، لذا نجد النحاس قد عمؿ عمى الكصكؿ إلى ذلؾ كأنَّو (ُْٓ)لمكاقع، كىك مف المبادئ التي نادل بيا "سيرؿ"

يبحث عف المعنى غير المباشر  لـ تكف المطابقة مف المعنى المباشر الذم كرد في اآليتيف ، فذىب
 معتمدان عمى السياؽ الذم كرد فيو الخطاب .

                                                           
، كمدخؿ إلى المسانيات التداكلية لطمبة معاىد المغة العربية كآدابيا ، َٔػػػػػػػػػٖٓينظر: التداكلية اليـك عمـ جديد: (ْْٕ)

 .ّّالجيبللي دالش ، ترجمة : محمد يحياتيف :
ب * ألٌف )سيرؿ( ىك مف عمؿ عمى األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة بعد أٍف طكر ما جاء بو )أكستف( ، ينظر: الخطا

 .َُُالقرآني دراسة في البعد التداكلي: 
 .ِْٕ، ّّٖ، َُٖ، ُّٔ/ ٔ، ُِٕ، ُُِ/ ٓينظر: معاني القرآف: (ْْٖ)
، كنظرية الفعؿ الكبلمي بيف عمـ المغة ُِٕينظر : العقؿ كالمغة كالمجتمع ، جكف سيرؿ ، ترجمة: سعيد الغانمي :  (ْْٗ)

 .ٕٗ، كالمغة كالفعؿ الكبلمي كاالتصاؿ:ُِٓي :الحديث كالمباحث المغكية في التراث العربي كاإلسبلم
 .َُ/ّمعاني القرآف : (َْٓ)
 .ِٓينظر: المسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم: (ُْٓ)



اهلل ػػػػػػ  ألنَّو قد فيـ مف قكؿ ؛(ِْٓ)...((ىذا سؤاؿ تكبيخ )):  تحميمو الشاىدب النحاس عند قد عقٌ ف     
ٌنمسبحانو كتعالى ػػػػػػػ أنَّو  ا جاء السؤاؿ تكبيخان باالعتماد ال يريد طمب الفيـ عف أمر يجيمو ػػػػػ حاشا هلل ػػػػػػ كا 

چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  چ  عمى السياؽ، فربط اآلية السابقة التي جاء فييا قكلو تعالى:

ک  ک  گ گ  گ     چ ، كاآلية التي بعد آية االستشياد في قكلو تعالى:[ٓاألعراؼ:] چڎ           ڎ    

، فكانت بعض  باالستناد إلى السياؽ كقرائنو بذلؾ المسألة تحميبلن ، فحمؿ [ٕاألعراؼ: ] چڳ     
؛ ألفَّ )) التداكلية تحاكؿ االلماـ بكثير مف العناصر التي تأخذىا مف المقاربات التداكلية حاضرة في ذىنو 

عمى مؿ ت، كسياؽ المكقؼ يش(ّْٓ)السياؽ لتسمح لؤلفعاؿ بالتحٌقؽ ضمف المؤسسة التي تنتمي إلييا((
الخمفية الثقافية بما تتضمنو مف  ما يقكلو المشارككف في عممية الكبلـ كما يسمككنو ، كما ييشكؿ))كؿ 

فَّ كؿَّ إنساف يحمؿ معو ثقافتو ككثيران مف كاقعو أسياقات خبرات المشاركيف، كقد أشار فيرث إلى 
ياد إنَّما ىك اعترافيـ السابؽ آلية االستش الكفار ، فأستشؼ النحاس أفَّ قكؿ (ْْٓ)االجتماعي حيثما حٌؿ((

، كالقكؿ البلحؽ آلية االستشياد متمثبلن [ٓاألعراؼ:  ]چڌ  ڎ    ڎ      چ :بالذنب الذم اقترفكه، فقالكا

الذم  ىاألٌكل اآليةالذم كردت فيو األٌكؿ: فمف السياؽ   ،[ٕاألعراؼ: ] چگ  گ    ڳ  چ  بقكلو تعالى:
 ان كلـ يكف غائب فَّ اهلل يعمـ ما كانكا يعممكف ،الذم ىك أ :الثانيالسياؽ اعترافيـ عمى أنفسيـ بالظمـ ،ك  ىك

 .عف عمميـ 

فقد تمكف النحاس بذلؾ مف العمؿ عمى السياؽ كقرائنو في الكصكؿ إلى الفعؿ الكبلمي غير        
فعؿ المعنى باالعتماد عمى ال اشكالية؛ إذ ال يمكف أٍف تحؿ  (ْٓٓ)ثباتياتباإل "سيرؿ"المباشر الذم أسماه 

 .(ْٔٓ) مؾ االشكاليةفعاؿ غير المباشرة لحؿ تالكبلمي المباشر، كالبٌد مف اعتماد األ

النحاس عمى ثقافتو التي يمتمكيا في الجانب التفسيرم مسخران قكاه المغكية لمكصكؿ إلى  كقد اعتمد      
ك الفعؿ الكبلمي غير خر كىآالمسألة تحمؿ بعدان إلى أفَّ  توأشار  ، كىكلمنص متمؽو  ؛ ألنَّوقصد المتكمـ

نَّو ساؽ آية قرآنية أكالدليؿ عمى ذلؾ ، ال باالستفياـ  كفؽ رؤية النحاس بالتكبيخعمى المباشر متمثبلن 

                                                           
 .َُ/ّمعاني القرآف:  (ِْٓ)
 .ُٕٓالتداكلية كاستراتيجية التكاصؿ: (ّْٓ)
 ػػػػػػػ   .Firth.Papers.p.27، نقبلن عف :َُِالمعنى كظبلؿ المعنى أنظمة الداللة في العربية : (ْْٓ)
نظرية الفعؿ الكبلمي بيف عمـ المغة الحديث كالمباحث المغكية في التراث  ، كُِٕينظر : العقؿ كالمغة كالمجتمع: (ْٓٓ)

 .ٕٗ، كالمغة كالفعؿ الكبلمي كاالتصاؿ:ُِٓالعربي كاإلسبلمي:
 .ٓٗينظر: االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني : (ْٔٓ)



 ،[ّٗ: الرحمف ]چی  ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ    چ  ل في قكلو تعالى :رألتأكيد صحة ما ذىب إليو ، ف
، يريد أٍف يقكؿ إٌف اهلل أعمـ بحاليـ ال يسأليـ سؤاؿ استعبلـ (ْٕٓ))) معناه أنَّو ال ييسأؿ سؤاؿ استعبلـ((أفَّ 

 ألفَّ اهلل يعمـ ما أقترفو ىؤالء مف ذنكب. ،إنَّما ىك مف باب التكبيخ

 :لتوجيييات ثانيًا: ا

تصدل ليا النحاس في  (ْٖٓ)ظيرٍت مسألة األفعاؿ الكبلمية غير المباشرة ، في أكثر مف مكطف      
ٍمؿ المخاطىب عمى فعؿ شيء  كمنيا تحميمو اآليات القرآنية، التكجيييات كىي: أفعاؿ يقصدي بيا المتكمـ حى

ھ    چ ، نحك قكلو تعالى :(ْٗٓ)ما، ك تتكافر نماذج التكجيييات في األكامر، كالنكاىي، كالطمبيات

لفظػػوي لفظي الخبر، كمعناه معنى األمر، ًلما [، فيقػػػكؿ :)) ٤٢٢رة: ــــالبق] چ ھ  ھ   ھ  ے
 .(َْٔ)فيو مف اإللزاـ ((

ييمحظ مف الكبلـ الذم أكرده النحاس أنَّو قرأ اآلية قراءة فييا مبلمح تداكلية، فقد رٌكز عمى مسألة        
النحاس أفَّ ، فقد رأل (ُْٔ)ميمة قد عمؿ عمييا "سيرؿ" كىي أٍف يككف لمجممة ، أك النٌص قكتاف إنجازيتاف

اإلخبار جاء في قكلو تعالى: عمى ما يحممو المعنى األكلي لآلية ، كىي في الكقت نفسو تضـٌ معنىن 
ثانكيان، كىك األمر غير المباشر الذم يدؿُّ عميو السياؽ؛ ألفَّ ))العمؿ المغكم غير المباشر ال تدؿُّ ىيأتو 

نَّما الزيادة مكتسبة مف معنى المتكمـ مف خبلؿ التركيبية عمى زيادة في المعنى اإلنشائي الحرفي ، كا  
، فالفعؿ الكبلمي عنده فعؿ كبلمي غير (ِْٔ)كصكؿ السامع إليو عف طريؽ استراتيجية االستنتاج ((

ٌنما جاء عمى صيغة الخبر يحكي حاؿ الكالدات البلتي  مباشر، لـ يأًت عمى صكرتو المباشرة )اإللزاـ( كا 
، فكبلـ النحاس يحمؿ صبغة تداكلية، كىك قد عمد إلى ))استعماؿ البنية الخبرية لتككيف  يرضعف أكالدىفَّ

، فمـ يعمؿ عمى التركيب فقط ، بؿ عمؿ عمى الفعؿ الكبلمي المنجز فيو ، (ّْٔ)فعؿ كبلمي غير مباشر((
محاكالن بذلؾ الكصكؿ إلى قصد المتكمـ باعتماده عمى أيسس تداكلية تجعؿ مف قصد المتكمـ قاعدة 

                                                           
 .َُ/ّمعاني القرآف : (ْٕٓ)
 .ْٖٓ/ْ، ّّٓ/ْ، ََُ/ِينظر : نفسو :  (ْٖٓ)
 .ِٓالمسانيات الكظيفية  مدخؿ نظرم:، ك ُِٖالعقؿ كالمغة كالمجتمع : ينظر : (ْٗٓ)
 .ُِْ/ُمعاني القرآف :  (َْٔ)
 .ِٓينظر : المسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم :  (ُْٔ)
، كاستػػػػػراتيػػػػػػجيات الخطاب مقاربػػػػة لغكيػػػػػة تداكليػػػة ِٓ)مقاربة تداكلية(:منزلة معاني الكبلـ في النظرية النحكية العربية  (ِْٔ)
:َّٕ. 
 .ِٗالتداكلية :  (ّْٔ)



ـٍ (ْْٔ)معنى النٌص  لمكصكؿ إلى ، كذلؾ ما عبر عنو النحاس بقكلو : إفَّ في الكبلـ معنى األمر؛ ألنَّو لـ يق
بتحميؿ النٌص مقتصران عمى لغتو مف دكف مراعاة اتجاىات أيخرل يمكنيا أٍف تعٌبر عف مقكالت غير لغكية 

تمكف المحمؿ مف اعتماد خارج إطار النٌص؛ ألفَّ النٌص غير معني بسرد الحقائؽ المغكية فقط ، كبذلؾ ي
خبراتو ، فيطكع النٌص منتجان لكثير مف الدالالت إذا تمكف مف تفكيؾ البنية المغكية تفكيكان سميمان، يمكنو 
مف استنطاؽ النٌص، كتشييد أبنية داللية كبرل لو، فيتكصؿ لمعرفة العبلقات الرابطة بيف الدكاؿ 

بناه النحاس في تحميمو لآلية بقكلو :)) لفظػػوي لفظي ، كىك ما ت(ْٓٔ)كالمدلكالت، كمعرفة مقاصد المنشئ
، فقد تكصؿ النحاس إلى المعنى الثانكم، أك الفعؿ (ْٔٔ)الخبر، كمعناه معنى األمر، لما فيو مف اإللزاـ ((

 الكبلمي غير المباشر عف طريؽ القكة اإلنجازية التي يحمميا النٌص . 

 :*ثالثًا: اإللزاميات

كىي األفعاؿ التي يتعيد المتكمـ بكساطتيا إنجاز فعؿ في المستقبؿ، كتككف األفعاؿ اإللزامية في      
، كىذا ما عمؿ عميو النحاس بغية الكصكؿ إلى (ْٕٔ)المكاعيد كالنذكر كالرىكف كالعقكد كالضمانات كالتيديد 

عمى المعنى الثانكم الذم يحممو  الغاية التي يرٌكز الخطاب عمييا، كالكصكؿ إلى قصد المتكمـ باعتماده
النٌص، كالتي يسمييا "سيرؿ" األفعاؿ اإلنجازية: كىي أفعاؿ لفظية تؤدم إلى كثير مف المعاني اإلضافية 

 . (ْٖٔ)التي تكمف خمؼ المعنى األصمي

قارب فييا مجريات البحث التداكلي كمنيا قكلو  (ْٗٔ)كقد ساؽ النحاس في ىذا الجانب عٌدة شكاىد      

: ] چٹ  ٹ  ڤ      ٿ  ٿ   ٹچ ى : تعال [، فقد رأل في ىذا النٌص أنَّو )) خرج ّْالرـك

                                                           
 .َُِينظر : الخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي :  (ْْٔ)
 .ُُّػػػػػػػُُِينظر: عمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، سعيد حسف بحيرم: (ْٓٔ)

 . ُِْ/ُ( معاني القرآف : ْٔٔ
اإلنشاء في العربية  ،ُِٖالعقؿ كالمغة كالمجتمع :  * ليذا المصطمح تسميات أيخر منيا : التعٌيدات، كالكعديات ، ينظر:

 .  ُُْ، كالخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي :  َٔٓبيف التركيب كالداللة دراسة نحكية تداكلية : خالد ميبلد:
 نٌص ، كالصكاب : بكساطتيا.**كذا في ال

، كينظر: نظرية الفعؿ الكبلمي بيف عمـ ِٓالمسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم:، ك ُِٖينظر : العقؿ كالمغة كالمجتمع:  (ْٕٔ)
 .ُِٔػػػػػػ ُِٓالمغة الحديث كالمباحث المغكية في التراث العربي كاإلسبلمي :

 .ّْ جاد الكريـ:ينظر: التداكلية في الدراسات النحكية ، عبد اهلل (ْٖٔ)
 . ُُٔ/ٔ، ِّٗ/ّ، ُْٕ/ُمعاني القرآف :  ينظر:(ْٗٔ)
 



، ثـ عاد ليستشيد بقكلو تعالى فقاؿ:)) كما (َْٕ)مف اإلخبار إلى المخاطبة ، كىذا عمى التيديد كالكعيد((

جٌؿ، كعٌز:   .(ُْٕ)((ِٗالكيؼ:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ چ قاؿ ى

ييمحظ أفَّ النحاس قد تعامؿ مع اآلية الكريمة عمى أفَّ األمر فييا: قد خرج  مف اإلخبار إلى الخطاب      

، كمف غير (ّْٕ)البلـ فيو )الـ األمر( چ ٿ چ :؛ ألفَّ قكلو تعالى (ِْٕ)، كىك عمى التيديد كالكعيد
أعطاىا، كألفَّ المخاًطب ىك مف يقكـ بالتعبير المعقكؿ أفَّ اهلل سبحانو كتعالى يأمر بأٍف ييكفر بالنعمة التي 

عف مقاصده التي يبتغييا مف الخطاب كما عمى المخاطىب إاٌل ترجمة تمؾ المقاصد كتأكيميا بما يناسب 
 .  (ْْٕ)المقاـ كالسياؽ الذم كردت فيو

خاطبة كىك عمى ففيـ النحاس أفَّ المراد مف ذلؾ التيديد كالكعيد، فقاؿ :)) خرج مف اإلخبار إلى الم      
، فاعتمد عمى الفعؿ الكبلمي غير المباشر، كالسياؽ الكارد فيو الخطاب في تحميميو (ْٕٓ)التيديد كالكعيد((

اآلية القرآنية ، فاستشعر منيا معنى الكعيد ، ألفَّ الفعؿ الكبلمي ىك االنجاز الذم يقـك بو المتكمـ بالتمفظ 
م عمؿ عميو النحاس ىنا، فكثير مف المعاني ال تدؿُّ عمييا الذ (ْٕٔ)بممفكظات معينة كمف أمثمتو )الكعيد(

 .(ْٕٕ)صيغة الخطاب مباشرة، كلكٌف السياؽ ىك مف يحددىا كيكجو إلييا

فيتضح مف ذلؾ أفَّ النحاس قد تعامؿ مع النٌص تعامبلن اعتمد فيو عمى السياؽ، فتكصؿ إلى مراد      

: ] چٹ  ٹ  ڤ     چ قكلو جٌؿ، كعٌز:المخاًطب بالنظر إلى تكممة اآلية التي جاء فييا  الرـك
، كىك ما ييعرؼ (ْٖٕ)[، فنرل النحاس ييبٌيف في ذلؾ أفَّ الكبلـ قد خرج مف اإلخبار إلى الخطابّْ

باإللتفات في عمـ المعاني، فقد تضمنت اآلية انتقاالن مف صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب ، فالحديث 
 انتقؿ الكبلـ إلى صيغة أيخرل كىي صيغة الخطاب ، فقاؿ تعالى:كاف عف المشركيف بصيغة الغائب ، ثـ 

                                                           
 .ِِٔ/ ٓمعاني القرآف  : (َْٕ)
 .ِِٔ/ٓنفسو :   (ُْٕ)
 .ِِٔ/ٓينظر:  نفسو: (ِْٕ)
 .ُٖٔ/ّينظر: إعراب القرآف ، ألبي جعفر النحاس :  (ّْٕ)
 .ُُٗينظر : التداكلية كاستراتيجية التكاصؿ: (ْْٕ)
 .ِِٔ/ٓمعاني القرآف:  (ْٕٓ)
 .َُينظر: التداكلية عند العمماء العرب : (ْٕٔ)
 .ّٓينظر :  نفسو : (ْٕٕ)
 .ِِٔ/ٓينظر : معاني القرآف:  (ْٖٕ)



: ] چٹچ ، كىك ػػػػػػػ مثمما قاؿ النحاس ػػػػػػػ أفَّ اآلية  (ْٕٗ)[، كىك زيادة في التكبيخ كالعتابّْالرـك
، كىذا قد يككف ما قاده لمقكؿ بالمعنى الذم تكصؿ إليو مع االعتماد عمى (َْٖ)كاردة بطريؽ الكعيد كالتيديد

أثر السياؽ ؛ ألفَّ الذيف جاء  الخطاب مف أجميـ ليس مف المعقكؿ أٍف يتركيـ اهلل تعالى مف دكف حساب 
بعد أٍف كفركا بما آتاىـ اهلل مف فضمو، فأكعدىـ اهلل بالتمتع القميؿ، كأنَّيـ سكؼ يندمكف عمى ما فعمكا ؛ 

لبلستقباؿ داالن عمى البعد كالتراخي، كىي أكثر  كلذلؾ استعمؿ اهلل ػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػ في النٌص )سكؼ(
، كتعمؿ عمى تخميص المضارع المثبت مف الزمف الضيؽ كىك (ُْٖ)تنفيسان مف السيف ؛ ألنَّيا تؤذف بالبعد

 . (ِْٖ)زمف )الحاؿ( إلى الزمف الكاسع غير المحدكد كىك زمف )االستقباؿ(

 طريؽ عف الخطاب صدؽ إلثبات لقرآنيا النص مع تفاعمت قد النحاس كخبلصة ذلؾ أفَّ رؤل     
فقد عمؿ عمى السياؽ في الكصكؿ إلى قصد المتكمـ،   النٌص، يكتنفيا التي المباشرة غير الكبلمية األفعاؿ

كىك) الكعيد(، كمٌما ساعده عمى ذلؾ )الـ األمر( التي خرجت إلى معنى التيديد كالكعيد، ك)أسمكب 
اإللتفات( الذم كرد في النٌص الداؿ عمى زيادة في التيديد كالكعيد، ك )سكؼ( التي تدؿ عمى المستقبؿ 

ھ    ھ  ھ    چ  فادىا صدؽ الخطاب ، كتحققو في المستقبؿ بدليؿ قكلو تعالى:غير المحدد، فخرج بنتيجة م

، كىك ما تكعدىـ بو، كىذا ما عمؿ عميو "سيرؿ" في الكصكؿ إلى قصد  [ُّالرعد:] چھ  ے 
المخاًطب عف طريؽ الفعؿ الكبلمي غير المباشر معتمدان عمى التمكيح الحكارم الذم يتضمنو 

، كىذا ما جاء (ْْٖ)ب في أفعاؿ الكعيد أٍف يمتـز بفعؿ ما تمفظ بو في المستقبؿ، كعمى المخاطً (ّْٖ)الخطاب
بو النحاس، كالدليؿ أنَّو استشيد باآلية القرآنية اآلتية عمى صحة ما ذىب إليو مف أفَّ المراد بقكلو تعالى 

ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  :كعز جؿٌ  قاؿى  كما:))  في المثاؿ السابؽ ىك الكعيد كالتيديد ، فقد قاؿ

 (ْٖٓ)(([ِٗالكيؼ:  ]چ چ   چ  چ

                                                           
ىػ( ، تحػقيؽ : محمد عبد المنعـ خفاجي :  ّٕٗينظر: االيضاح في عمـك الببلغة ، لمخطيب القزكيني )ت :  (ْٕٗ)
 ، كأسمكب اإللتفات في الببلغة القرآنية: حسف طبؿ.ٖٓ/ِ
 . ِِٔ/ٓ( : ِ: معاني القرآف ، اليامش )ينظر (َْٖ)
 .ُِينظر: معاني النحك، فاضؿ  صالح السامرائي: (ُْٖ)
 .َٔ/ُينظر : النحك الكافي ، عباس حسف: (ِْٖ)
 .ُٓٔػػػػػػ ُْٔينظر: نظرية الفعؿ الكبلمي : (ّْٖ)
 .ُٔينظر: البعد التداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني المكجو إلى بني إسرائيؿ : (ْْٖ)
 .ِِٔ/ ٓينظر معاني القرآف:  (ْٖٓ)



كىذا ما ذكره الزجاج عند تحميمو اآلية القرآنية أعبله مف أفَّ ىذا الكبلـ ليس بأمر إنَّما ىك كبلـ       
، كبذلؾ يككف قد سبؽ "سيرؿ" في ىذا المضمار كثيران مف (ْٕٖ)، كذلؾ ما قاؿ بو النحاس(ْٖٔ)كعػػػيد كانػػػذار

 المتكمـ عف طريؽ )اإللزاميات(.باب الكصكؿ إلى قصد 

 :*اتيرابعًا: التعبير 

تعدُّ التعبيريات: أفعاؿ تعٌبر عف حالة نفسية تيعينيا شركط الصدؽ حكؿ كاقعة ما كيحددىا المحتكل      
القضكم لمجممة كمف النماذج التي تقع تحت التعبيريات : االعتذار كالتشكرات كالتياني كالترحيبات 

، كمف الشركط التي يجب أٍف تتكافر في ىكذا مسائؿ شرط الصدؽ، كىك شرط (ْٖٖ) كالتعجب كالتعزيات

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  قكلو تعالى: (َْٗ)، كمف أمثمتيا عند النحاس(ْٖٗ)متكافر في كبلـ اهلل مف دكف شؾ

ڌ  ڎ     ڎ  ڈ    ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

قاؿ  [ ،ِٖٓ: البقرة] چڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 .(ُْٗ)((لو  اعجػػػبكا ، أمٌ  التعجب معنى الكبلـ كفي التكقيؼ ألؼ )كىذه:)النحاس

لقد سٌمط النحاس الضكء في الشاىد عمى االستفياـ  عندما يخرج لمعافو أيخر ييستدؿ عمييا مف      
فأراد بقكلو التنبيو عمى أفَّ األمر يتطمب  السياؽ، فذكر أفَّ األلؼى ألؼي تكقيؼ كيعني ألؼ االستفياـ ،

لى التعجب، كىك معنى مف معاني االنتباه؛ ألفَّ اليمزة تيستعمؿ في األصؿ لبلستفياـ ، كقد خرجت ىنا إ
ىمزة االستفياـ عند خركجيا ألغراض غير حقيقية في االستفياـ ، كالمعنى الميستشؼ مف اآلية القرآنية 
الذم أيريد إيصالو لممخاطىب ىك التعجب ،أٌم تعجب أٌييا السامع مف ىذا المجادؿ الذم يعاند نبي اهلل 

                                                           
عرابو ، أبك اسحاؽ الزجاج )ت: (ْٖٔ)  .ُِٖ/ّق( ، تحقيؽ ػ: عبد الجميؿ عبده شمبي:ُُّينظر: معاني القرآف كا 
 . ِِٔ/ٓينظر : معاني القرآف:  (ْٕٖ)

االنشاء ، ك ُِٗالعقؿ كالمغة كالمجتمع : * ليذا المصطمح تسميات أيخر ىي : اإلفصاحات كالمعٌبرات كالبكحيات ، ينظر: 
، كاالتجاه التداكلي كالكظيفي في َُُ، كالخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي: َٕٓفي العربية بيف التركيب كالداللة :

 .َُِ، كمحاضرات في فمسفة المغة ، عادؿ فاخكرم:ْٗالدرس المغكم :
، ك نظرية الفعؿ الكبلمي بيف عمـ ِٓ: المسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم، ك ُِٗينظر : العقؿ كالمغة كالمجتمع :  (ْٖٖ)

 .ُِٔالمغة الحديث كالمباحث المغكية في التراث العربي كاإلسبلمي:
 .َٖينظر: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:  (ْٖٗ)
 .ُُٔ/ٔ، َِْ/ٓ،ُِْ/ْ،ُّّ،ِٕٓ/ُينظر: معاني القرآف:  (َْٗ)
 .ِٕٔػػػػػػػػػػػِٕٓ/ ُنفسو :  (ُْٗ)
 
 



))في(ِْٗ)إبراىيـ ، فيك قد فيـ أفَّ االستفياـ ىنا ال (ّْٗ)الكبلـ معنى التعجب(( ، بدليؿ قكؿ النحاس: إفَّ
نَّما المعنى المجازم؛ ألفَّ اهلل ال يستفيـ استفيامان حقيقيان لطمب الفيـ، كىك  يراد منو المعنى الحقيقي، كا 

كصؿ عبٌلـ الغيكب ، إنَّما الغاية ىي إفياـ المخاطىب لما يحممو االستفياـ مف قكة إببلغية يمكف أٍف تي 
المراد مف الخطاب ، كالمراد مف الخطاب ىنا التعجب مف أمر ىذا الشخص الذم يجادؿ إبراىيـ ػػػػػػ عميو 
السبلـ ػػػػػ في رٌبو، فجاء االستفياـ تداكليان بما يتمثؿ في  تنبيو المخاطىب إلى االبتعاد عف المكاضع التي 

 .(ْْٗ)جٌؿ ػػػػػ يناؿ بيا العبد مثؿ ىذا المكقؼ مف الخالؽ ػػػػػػ عٌز ك 

فالتعجب فعؿ كبلمي غير مباشر تكٌصؿ إليو النحاس عف طريؽ االستفياـ الذم يحمؿ ىذا المعنى       
في النٌص القرآني، كالتعجب ىنا غير صادر عف اهلل ػػػػػػػ سبحانو كتعػػػػػػػػػالى ػػػػػػػػ كىذا ما أدركو النحاس بدليؿ 

عني: المخاطىب ىك مف يعجب، ال اهلل ػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػػ ألنَّو )) ال ي (ْٓٗ)لو(( اعجػػػبكا أنَّو قاؿ:)) أمٌ 
، فنسبة التعجب إلى اهلل تعالى ال تعني أٌنو (ْٔٗ)يجكز التعجب منو تعالى حقيقة ،إذ ال يخفى عميو شيء((

نَّما أيريد أفَّ ما يحدث لمناس عند قكليـ ىكذا عبارات ، ييفسر عمى سبيؿ  يتعجب، أك يتأثر حاشا هلل ، كا 
الفيـ كالتقريب، كال يعني أٍف يحصؿ، أك يحدث فيو مثمما يحدث لمنفس اإلنسانية؛ الختبلؼ الحاليف، كألفَّ 

 .(ْٕٗ)اهلل عبٌلـ الغيكب يعمـ أسباب ىذه األحداث

 فقد التسمية، في االختبلؼ مع **غيرىـ بيا يتكمـ أفٍ  قبؿ *المسألة ىذه القدماء في العرب كقد تكمَّـ       
 مصركؼ التعجب أفَّ  يرل الذم ،(التعجيب) بػػػ عنو عبر الذم الزمخشرم صنيع األصكؿ عمماء استحسف

                                                           
ق(، تحػػقيؽ : محمد عمي َِٕ، كمعاني القرآف، لمفراء )ت: ِٕٔػػػِٕٓ/ُ(، ٓرآف : اليامش )ينظر: معاني الق (ِْٗ)

عرابو ، لمزجاج: َُٕ/ُالنجار، كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي : ، كمغني المبيب عف كتب َّْ/ُ، كمعاني القرآف كا 
 .ِْٔ/ُ :ق( ، تحػػقيؽ: مازف المبارؾ، كمحمد عمي حمد اهللُٕٔاالعاريب : ابف ىشاـ )ت:

 .ِٕٓ/ُمعاني القرآف:  (ّْٗ)
ينظر: اإلقناع المنيج االمثؿ لمحكار نماذج مف القرآف كالحديث : آمنة بمعمي ، بحث منشكر في ، مجمة التراث  (ْْٗ)

 .ُِٔ، الصحيفة: ٖٗالعربي دمشؽ: العدد
 .ِٕٔ/ُمعاني القرآف: (ْٓٗ)
 .ُِٗ/ْشرح الرضي عمى الكافية : (ْٔٗ)
 .ّٗالنفسي في القرآف الكريـ دراسة داللية أسمكبية، كريـ حسيف ناصح:ينظر: الخطاب  (ْٕٗ)

* ما نقصده ىنا : ىك األفعاؿ الكبلمية بشقييا المباشرة ، كغير المباشرة التي درسيا العرب ضمف أسمكبي الخبر، 
، ُُٖػػػ ٖٓكإلنشاء :  كاإلنشاء، ينظر: التداكلية عند العمماء العرب:) الفصؿ الثالث، تقسيمات العمماء العرب لمخبر

ػػػ ُّٕ، كالفصؿ الخامس، األفعاؿ الكبلمية عند النحاة:ُٓٔػػػ ُِٗكالفصؿ الرابع ، األفعاؿ الكبلمية عند االصكلييف: 
ُِٗ.) 

 * المقصكد بغيرىـ عمماء الغرب : )أكستف ، كسيرؿ( ؛ألنَّيـ عيدكا مف األكائؿ في ىذا الميداف.*



 كالترجي الدعاء مجيء مثؿ اهلل مف التعجب مجيء عدَّ  إذ سيبكيو رأم استحسنكا ككذلؾ المخاطىب، إلى
 .(ْٖٗ)ليـ ىذا ييقاؿ أفٍ  يجب مٌمف عندكـ ىؤالء أم العرب، يفيمو ما إلى بالنظر كىك منو،

كقد تمسؾ المفٌسركف، كاألصكليكف بمصطمح ) التعجيب( شرط أٍف تككف ألفاظ التعجب صادرة مف       

 چ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ چ  اهلل ، كقد جرت عادتيـ عمى ذلؾ ، ففسر ابف عاشكر قكلو تعالى:

، بقكلو: تعجيب مف شدة صبرىـ عمى عذاب النار، كبيذا يككف األصكليكف قد أضافكا إلى  [ُٕٓالبقرة:]
) التعجب( فعبلن كبلميان ىك ) التعجيب(، كىك حمؿ المخاطىب عمى التعجب ؛ ألفَّ فعؿ التعجب فيو مكجو 

     .(ْٗٗ)إلى المخاطىب

 : *تصريحياتخامسًا: ال

يطابؽ الككف مضمكف القضية بمجرد  ير في الككف ، بحيثتعمؿ اإلنجازيات عمى: )) إحداث تغ      
، كىي ميمة لممجتمع ككنيا تتراكح بيف النماذج التي تؤثر (ََٓ)اإلنجاز الناجح لمضمكف الفعؿ الكبلمي ((

عميو بصكرة جماعية مثؿ: تحريـ األشياء شرعان، أك النماذج التي تؤثر في حياة األفراد كالمجتمع مثؿ: 
 .(َُٓ)الزكاج كالطبلؽ كالتكريث كينضكم تحت لكاء ىذا المصطمح األمر كالكعد 

؛ ألنَّيا تيعٌد ذا صمة مباشرة بالمجتمع، كتتكقؼ عمييا (َِٓ)ائؿكقد سمط النحاس الضكء عمى ىكذا مس     
كثير مف أمكر الناس، كمف تمؾ األمثمة التي عالجيا النحاس معالجةن تداكلية عند تحميمو ليا قكلو تعالى: 

[، فقد قاؿ فيو:)) أم يىٍفًرضي عميكـ، ُُالنساء:] چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ گ  گ   گ  ڳچ 
 . (َّٓ) ألنيـ كانكا الييكىرِّثيكف اإلناث((خبلفان عمى أىؿ الجاىمية 

                                                           
 .ُّٗ/ُ، كالكتاب:ُّٗ/ِ، نقبلن عف: البرىاف في عمـك القرآف ، لمزركشي:ُُٔاء العرب:ينظر التداكلية عند العمم (ْٖٗ)
، كالبرىاف ُِْ/ِ، نقبلن عف: التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر:ُِٔينظر: التداكلية عند العمماء العرب : (ْٗٗ)

 .ُّٗ/ِفي عمـك القرآف:
، كاإلنشاء ُُٗميعمنات ، كااليقاعيات، ينظر: العقؿ كالمغة كالمجتمع :اإلعبلنيات ، كال*ليذا المصطمح تسميات أيخر ىي: 

، كالخطاب القرآني دراسة في ُِٔ، كنظرية الفعؿ الكبلمي:َٕٓفي العربية بيف التركيب كالداللة دراسة نحكية تداكلية: 
 .ٖٗ، كآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ُُٖالبعد التداكلي : 

 .ُُٖدراسة في البعد التداكلي: الخطاب القرآني (ََٓ)
 .ُِٕنظرية الفعؿ الكبلمي: ، كَِِالعقؿ كالمغة كالمجتمع :  ينظر: (َُٓ)
 .ْٕٓ، ّّٓ/ْ، َِْ، ُّٖ، ُٕٕ، ُْٖ، ٕٓ، ْْ/ ِ، ُٔٔ/ُينظر: معاني القرآف:  (َِٓ)
 .ِٖػػػِٕ/ِنفسو :  (َّٓ)



لقد تعامؿ النحاس مع اآلية الكريمة المذككرة آنفان تعامبلن اقترب فيو مف عمؿ التداكلييف، إذ أكد ذلؾ       
، فقد فيـ مف كبلـ اهلل أنَّو ػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػ أراد باإلخبار الصادر مف (َْٓ)بقكلو : ))أم يفرضي عميكـ((

إلى الخمؽ تغير الكاقع الذم كانكا يعيشكنو؛ ألفَّ التكريث الذم أمر بو كاف غير معمكؿ بو في  قبمو
 متمثبلن  المباشر غير الكبلمي بالفعؿ الجاىمية، كلكف اهلل جعمو كاجبان عمى الناس بعد أٍف أمرىـ بذلؾ

الذم يقكؿ  ، [ُُالنساء: ] چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ گ   گ  ڳ   گچ باإلخبار في قكلو تعالى:
ـي يتضمف الفرض كالكجكب، كما تتضمنو لفظة أمرفيو ابف عطية:))  ، كالذم (َٓٓ)((كقكلو تعالى: ييكًصيكي

دعا إلى العدكؿ عف لفظ )يأمركـ( إلى لفظ )يكصيكـ(؛ ألفَّ لفظ )يكصيكـ( أبمغ ،كأدؿ عمى االىتماـ، 
، كالحدكث، فكأنو يقكؿ: يأمركـ اهلل كطمب حصكلو عمى كجو السرعة، كألفَّ الفعؿ المضارع يفيد التجدد

، (َٔٓ) أمران مؤكدان في كٌؿ كقت كحيف بالتمسؾ بيذه الكصية التي ىي فريضة مف فرائض اهلل ػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػػ
؛ كىذه األفعاؿ (َٕٓ)كبذلؾ يككف الكبلـ مطابقان لمكاقع، ألفَّ اإلنجاز ينجح عمى أساس التكاضع العرفي

، كالشرط األساس في إنجاز كنجاح (َٖٓ)تكافرت شركط انجازىا بعد إصدارىا يتحقؽ محتكاىا القضكم إذا
مثؿ ىكذا أفعاؿ أنَّيا صادرة مف سمطة عميا متمثمة بالخالؽ، مع العمـ أفَّ المخاطىب ىك مف تقع عميو 

 مسؤكلية تطبيؽ تمؾ األحكاـ ؛ ألنَّو العينة التي يحصؿ فييا إنجاز الفعؿ الكبلمي غير المباشر.

كقد راعى المخاًطب المخاطىب، فكاف التفصيؿ منيج اآلية القرآنية الذم سارت عميو؛ ألفَّ األفعاؿ        
اإلنجازية بيا حاجة إلى التدرج في األغراض؛ كذلؾ ألفَّ )) التدرج في األغراض ييكحي بالمنطقية في 

ت دفعة كاحدة إذا كاف التعامؿ مع النفس البشرية مف أجؿ إقناعيا، حيث إنَّو ال يجب إعطاء معمكما

چ  ، فقاؿ تعالى :(َٗٓ)المخاطىب خالي الذىف، فما بالنا إذا كاف األمر مرتبطان بيدؼ تغيير اعتقاد((

ہ  ہ    ہ    ڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ گ  گ   گ  ڳ

﮶  ﮷  ھ    ھ ﮴         ﮵   ې   ۅ  ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  

ی   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ ې        ې  ې     ى  ى  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

                                                           
 .ِٖػػػػػػػِٕ/ِمعاني القرآف : (َْٓ)
اب العزيز ، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية المحرر الكجيز في تفسير الكت (َٓٓ)

 .ُٓ/ِىػ(، تحقيؽ : عبد السبلـ عبد الشافي محمد: ِْٓاألندلسي المحاربي:) ت: 
 .ِٖػػػػػػػػِٕ/ِ( :ّينظر: معاني القرآف : اليامش ) (َٔٓ)
 .َٖٓينظر: اإلنشاء في العربية بيف الٌتركيب كالداللة دراسة نحكية تداكلية : (َٕٓ)
 .ٖٗ، كآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:ِٓينظر: المسانيات الكظيفية مدخؿ نظرم : (َٖٓ)
 .ُِْاالقناع المنيج األمثؿ لمتكاصؿ كالحكار: (َٗٓ) 



، فقد فٌصؿ اهلل األمر؛ ألفَّ المسألة تحتاج إلى ذلؾ  [ُُالنساء: ] چ جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ ی  ی
 .  (َُٓ)عادات المجتمع في تغيير التفٌصيؿ ًلما تحممو مف بعد، كىك إحداث

كساؽ النحاس مثاالن أراد االستدالؿ بو عمى بياف المراد كىك أفَّ اهلل أراد األمر كلـ يرد اإلخبار، كأفَّ      
اآلية تحمؿ بعدان ييفيـ مف السياؽ ىك الفعؿ الكبلمي غير المباشر الذم يحث المخاطىب عمى االلتزاـ بما 

األنعاـ: ] چی  ی  جئ   ىئ  ىئ      ی  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  چ أكصى بو اهلل متمثبلن بقكلو تعالى:

، كبيذا يتحقؽ المضمكف (ُُٓ))) أم أمركـ بو كفرضو عميكـ(( ،چ ی  ی  جئ چ [، كالشاىد فييا:ُُٓ
، فمما جاء (ُِٓ)القضكم الذم مف أجمو ًسيقت اآلية القرآنية ، فإفَّ أىؿ الجاىمية كانكا ال يكرثكف اإلناث

كاجب ال مناص منو، ألفَّ الخطاب مف باب التشريع اإلليي الذم اإلسبلـ كنزلت ىذه اآلية أصبح الحكـ 
يحمؿ المخاطىب عمى االمتثاؿ لؤلمر، كبيذا حدث تغيير في الككف متمثبلن بتطبيؽ قانكف التكريث ، كعميو 

، كىذا ما عمؿ عميو (ُّٓ)طابؽ الككف مضمكف القضية بمجرد اإلنجاز الناجح لمضمكف الفعؿ الكبلمي
 . (ُْٓ)قاؿ بو "سيرؿ"النحاس، كىك ما 

كخبلصة القكؿ أفَّ النحاس قد فيـ المسألة فيمان سبؽ بو التداكلييف معتمدان عمى قرائف السياؽ      
بمختمؼ تسمياتيا، كاآلليات التداكلية ، فترجميا إلى ما تكصؿ إليو مف نتيجة، كىك بذلؾ قد سبؽ "سيرؿ" 

لنحاس، ك "سيرؿ"، فكاف عمميما متقاربان؛ ألفَّ بشكط مف الزمف عمى الرغـ مف تقارب الفكرتيف بيف ا
االثنيف قد عالجا المسألة مف باب القكة اإلنجازية التي يحمميا النٌص، أك الجممة  عف طريؽ األفعاؿ 
الكبلمية غير المباشرة، كعمى ىذا تككف األفعاؿ الكبلمية متأصمة في التراث العربي بدليؿ تعامؿ العمماء 

، كىذا ما يؤكده الدكتكر مسعكد (ُٓٓ)ي الجانب المغكم مف بكابة الخبر، كاالنشاءالعرب معيا كثيران ف
صحراكم إذ يقكؿ:)) كتندرج ظاىرة األفعاؿ الكبلمية تحديدان ضمف الظاىرة األسمكبية المعنكنة بػػػػػ) الخبر 

                                                           
 .ُُٖينظر: الخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي : (َُٓ)
 .ِٕ/ِ( :ْمعاني القرآف: اليامش: ) (ُُٓ)
 .ِٖ/ِينظر: نفسو :  (ُِٓ)
 .ُُٖينظر: الخطاب القرآني دراسة في البعد التداكلي : (ُّٓ)
 .ّْٓينظر: نظرية الفعؿ الكبلمي بيف عمـ المغة الحديث كالمباحث المغكية في التراث العربي كاإلسبلمي: (ُْٓ)
، كالفصؿ ُُٖػػػ ٖٓ:) الفصؿ الثالث، تقسيمات العمماء العرب لمخبر كإلنشاء : ينظر: التداكلية عند العمماء العرب(ُٓٓ)

(،: ُِٗػػػ ُّٕ، كالفصؿ الخامس، األفعاؿ الكبلمية عند النحاة:ُٓٔػػػ ُِٗالرابع ، األفعاؿ الكبلمية عند االصكلييف: 
ي كاإلسبلمي )القسـ الثاني: نظرية الفعؿ نظرية الفعؿ الكبلمي بيف عمـ المغة الحديث كالمباحث المغكية في التراث العرب

 (.َٗٓ، كحتى الفصؿ الرابع عشر: ِِٓالكبلمي عند العرب، مف الفصؿ الخامس: 
 *كذا في النٌص، كالصكاب : تيعٌد.



اء( عند العرب كاإلنشاء( كما يتعٌمؽ بيا مف قضايا كفركع كتطبيقات ، كلذلؾ تعتبر*)نظرية الخبر كاإلنش
 . (ُٔٓ)مف الجانب المعرفي العاـ مكافئة لػػػمفيكـ )األفعاؿ الكبلمية( عند المعاصريف((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ْٗينظر: التداكلية عند العمماء العرب :  (ُٔٓ)
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 الخاتمة:

خمص لتداكلية  المقاربات ا عفه(  ٖٖٛت  )معاني القرآن لمنحاسبعد البحث كالتنقيب في كتاب      
 : البحث لما يأتي

ػػ يمكف أٍف ييعٌد البحث حمقة مف حمقات التكاصؿ بيف الدراسات القديمة كالدراسات الحديثة ، فقد تناكؿ ُ
كتابان ميمان مف كتب معاني القرآف، كربط بينو كبيف الدراسات الحديثة بما كيجد مف مقاربات تداكلية يمكف 

 أف نممس ممارساتيا في كتاب معاني القرآف.

ألفَّ  تداكلي في تحميؿ كثير مف النصكص ؛الجانب الفي كثير مف االحياف مف  ترب اق ػػ إفَّ النحاسِ 
الجانب المغكم كحده ال يسعفو في الكصكؿ إلى قصد النٌص ، فيعتمد عمى ما يحيط بالنٌص مٌما قاؿ بو 

 ذىب إليو مف تفسير .يو ، كلتعضيد ما يالعرب ألجؿ الكصكؿ إلى كن

لمبيمات في عٌدىا عامؿ مؤثر في اإلشارة ؛ ألفَّ اإلشارة جسر مف جسكر سٌمط النحاس الضكء عمى ا ػػػّ
 التكاصؿ ، فقد تعامؿ مع اإلشارٌيات الشخصية عمى كفؽ ما تيشير لو مف زاكيتيف زاكية اإلشارٌيات

أك إشارة ذىنية عمى حٌد سكاء  ،، كزاكية اإلشارٌيات الذىنية ، ككيؼ يمكف أٍف ييشار بيا إشارة حسيةالحسية
كمنيا الضمائر كأسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة كالنداء كظركؼ الزماف كالمكاف خبل ضمائر الغائب 

 فإنَّيا كضعت لمغائب أصبلن. 

عالج النحاس اإلشارٌيات الزمانية كاإلشارٌيات المكانية بحسب السياؽ الذم كردت فيو لتحديد ما تيشير  ػػػْ
 إلية مف زماف ، أك مكاف اإلشارة .

؛ كذلؾ بتحديد المكاقع التي ييشار إلييا عف طريؽ نقاط مرجعية مكجكدة عمؿ التداكلييف النحاس سبؽ  ػػػٓ
 في الحدث الكبلمي بمراعاة السياؽ . 

جز ك ييطنب ، أك يي  عندما حرص النحاس كثيران عمى مراعاة األيسس التي يتبعيا المخاًطب في خطابو ػػػٔ
كقد فيـ أفَّ الغاية  ،) مبادئ التعاكف الحكارل ( بالزيادة ، أك النقصافكىك ما يسمى لدل التداكلييف بخرؽ 

تعامؿ النحاس كراء ذلؾ ىي ألمر يقصده المخاًطب ، كذلؾ ىك الحاؿ في خرؽ المبادئ األيخرل ، فقد 



ألفَّ المخاًطب إذا  ناب المستحسف الذم يأتي لمتؤكيد ؛مف باب اإلطجعمو مع خرؽ مبدأ الكـ بالزيادة ، ف
 فبلبدَّ أٍف تككف ىناؾ غاية يقصدىا مف ذلؾ الخرؽ .، خرؽ ىذه المبادئ 

في محاكلة تطبيؽ خرؽ مبدأ الكـ  بالنقصاف كجد البحث صدل ليذا المبدأ التداكلي في كتاب النحاس  ػػػٕ
لـ لو ػػػػػػػػػ ك  يان لمنٌص كمفسران ػػػػػػػػػػػػ ككنو متمق خاطىبفراعى الم  ،كثير مف النصكص القرآنيةلمعند معالجتو 

الحمقة المكممة لحمقات التكاصؿ في الجانب التداكلي ، فيك يطمؽ يمثؿ ييممو في كثير مف المسائؿ ؛ ألنَّو 
 .عميو ) السامع( كما شابو ذلؾ مف ألفاظ 

إفَّ كثيران مف األسس كالمقكالت التداكلية كجدت ليا تطبيقان كممارسة غير مسماة في كتاب معاني   ػػػٖ
أفَّ المتكمـ إذا قاؿ خبلؼ ما يعتقد ، فيك لغاية ما النحاس يرل  مبدأ الكيؼالتعامؿ مع خرؽ آف، فعند القر 

، كذلؾ تعامؿ مع خرؽ مبدأ المناسبة ، فعندما يخرؽ المتكمـ ىذا المبدأ ، فيخرج عف مكضكع الحديث 
 .قاصدان أمران معينان 

خاًطب ، فقاـ بالعمؿ عمى معرفة الغاية التي يريدىا التفت النحاس إلى خرؽ مبدأ الطريقة عند الم ػػػػٗ
 ما ىي لبلىتماـ كالتخصيص.المخاًطب مف التقديـ كالتأخير في الكبلـ ، فتكصؿ إلى أفَّ الغاية مف ذلؾ إنَّ 

، أك ما شابو ذلؾ ، فيستنبط ذلؾ مف النٌص الحذؼ الذم يرد في النصكص عيًني النحاس بكشؼ  ػػػػَُ
اتو الثقافية التي يتمتع بيا في ىذا الميداف ، كىك ما يسمى لدل التداكلييف بتفكيؾ نفسو عف طريؽ مرجعي

، فنظر إلى ؛ ألجؿ التكاصؿ بيف أطراؼ الخطابو مف جديد كاعادة بنائالنٌص كمعرفة رمكزه التي يكتنفيا 
صرح بيا مف النصكص عمى كفؽ افتراضات  مسبقة  غير م ان ؿ بذلؾ كثير النٌص مف زكايا مختمفة ، فأكٌ 

 في بنية النٌص . 

كٌظؼ النحاس كبلـ العرب في كثير مف التحميبلت لمكصكؿ إلى معرفة القكؿ المضمر فضبلن عف  ػػػػُُ
حمؿ مف كبلـ اهلل ػػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػ ككبلـ مراعاتو السياؽ في ىذا الجانب ، فكاف يربط بيف ما يي 

ما يحمؿ النٌص مف إضمار ، فمـ يعتمد ظاىر القكؿ في كثير  العرب لمكصكؿ إلى ما يراد مف النٌص أك
 القكؿ الذم يضمره معرفة قصد النٌص ، أكلمف اآليات التي فسرىا بؿ راح يبحث كينقب في النصكص 

 النٌص .

ما قاؿ بو  فسبؽ تعامؿ النحاس مع األفعاؿ الكبلمية المباشرة ، عمى أساس قكتيا اإلنجازية ، ػػػػُِ
فمرة يعتمد الماضي المبني لممجيكؿ لمكصكؿ إلى الحكـ بمراعاة السياؽ كمرة يذىب إلى  التداكليكف ،

ير عمى مستكل الكاقع كمرة يعتمد الكعيد ياالعتماد عمى أسماء األفعاؿ لما ليا مف قكة إنجازية تقكـ بالتغ



المغة لتفسير ما في تحقؽ الفعؿ الكبلمي المباشر كتارةن يذىب إلى االعتماد عمى الجانب المعجمي في 
ألفَّ الجانب المعجمي يمتمؾ القكة اإلنجازية  مي مباشر ، فيكضح ما فيو لغكيان؛كرد في النٌص مف فعؿ كبل

ا تحممو )حركؼ مٌ يا في السياؽ، كذلؾ كشؼ النقاب عالتي مف شأنيا أٍف تترؾ أثران ميمان عند استعمال
ت محؿ الفعؿ ، إذا حمٌ فعؿ، أك ترؾ شيء ماخاطىب عمى المعاني( مف قكة إنجازية مباشرة تحمؿ الم

 المعجمي .

ؽ النحاس بيف الخبر الذم يأتي لمجرد اإلخبار ال يراد منو شيء سكل ذلؾ ، ك الخبر الذم يحمؿ فرٌ  ػػػػُّ
خبار، ككيؼ يريد ف عف القكة اإلنجازية التي في اإلالتداكلييف الذيف يبحثك  بذلؾ سبؽمعنى اإلنشاء ، ف

المخاًطب مف المخاطىب إنجاز عمؿ معيف بإخباره لما يحممو الخبر مف قكة إنجازية ، إذ نراه في كثير مف 
تحميبلتو لمنصكص يقكؿ: )لفظو لفظ الخبر كمعناه معنى األمر لما فيو مف اإللزاـ ، أك خرج مف اإلخبار 

األستفياـ إلى التعجب، أك  خرج مف اإلخبار إلى كىك عمى التيديد كالكعيد ، أك خرج مف إلى المخاطبة 
خبار التي ترد في النصكص ، كىكما يسمى لدل الفرض الكاجب(، كغيرىا مف األلفاظ عند تعاممو مع اإل

عمؿ ما يراد منو عف طريؽ  إلى  فعؿ خاطىبالتداكلييف باألفعاؿ الكبلمية غير المباشرة التي تدفع بالم
 قكة إنجازية .حممو مف كما يخبار ذلؾ اإل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 

 

 َثِبُت املَصاِدِر واملراِجع    

 

 
 

 

 



   القرآن الكريم 
 المصادر والمراجع :

 مؤسسة حكرس  ُاإلتجاه التداكلي كالكظيفي في الدرس المغكم ، نادية رمضاف النجار ، ط ،
 ـ. َُِّالدكلية ، 

 القاىرة  -، دار نكبارُاإلتجاىات الحديثة في عمـ األساليب كتحميؿ الخطاب ، عمي عزت ، ط
 ـ.  ُٔٗٗ، 

 ـ . ََِٕ ، القاىرة  الكتب ، عالـ ، ُط  حساف ، تماـ ، لغكية اجتيادات    
  جامعة القاىرة ، ) د.  –اإلحالة في نحك النٌص ، أحمد عفيفي ، ) د. ط( ، كمية دار العمكـ

 ت(. 
 تحقيؽ (ىػّٖٓ ت) الزمخشرم أحمد بف عمرك بف محمكد القاسـ أساس الببلغة ، أبك ، :

 ـ.  ُٖٗٗلبناف ،  – بيركت العممية ، الكتب ، دارُالسكد ، ط عيكف باسؿ محمد
 الخانجي مكتبة ، ٓط ، ىركف محمد السبلـ عبد ، العربي النحك في اإلنشائية األساليب ، 

 ـ.ََُِالقاىرة ، 
 الكتاب دار ، ُط ، الشيرم ظافر بف اليادم عبد ، تداكلية لغكية مقاربة الخطاب تاستراتيجيا 

   . ـََِْ ، لبناف – بيركت ، المتحدة الجديد
  اإلستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني مف الكعي بالخصكصيات النكعية لمظاىرة إلى كضع

 –الرباط ، الجزائر العاصمة  –، دار األماف ُالقكانيف الضابطة ليا ، العياشي أدراكم ، ط
 ـ.  َُُِالجزائر ، 

 القاىرة ،  –، دار الفكر العربي ُأسمكب االلتفات في الببلغة القرآنية ، حسف طبؿ ، ط
 ـ.     ُٖٗٗ

 عمـ التداكليات)  كتاب ضمف منشكر اإلشارٌيات مقاربة تداكلية ، يكسؼ السيساكم ، بحث 
 – إربد ، الحديث الكتاب ، دار ُط ، عمكم اسماعيمي حافظ ، كتقديـ إعداد ، المغة استعماؿ
    .ـَُُِ األردف،

 عبد: تحقيؽ( ىػُّٔ ت)البغدادم النحكم السراج بف محمد بكر أبك، النحك في األصكؿ 
    .ـُٗٗٗ، لبناف -بيركت الرسالة، مؤسسة، ْط، الفتمي الحسيف



 اس جعفر إعراب القرآف ، أبك  ت) النحكم المرادم يكنس بف إسماعيؿ بف محمد بف أحمد النَّحَّ
 عمي محمد ،  منشكرات ُإبراىيـ ، ط خميؿ المنعـ عبد عميو، كعمؽ حكاشيو ، كضع (ىػّّٖ

 ىػ .       ُُِْبيركت ،  العممية ، الكتب بيضكف دار
 دار المعرفة الجامعٌية، ،)د. ط (، نحمة أحمد محمكد ، المعاصر المغكم البحث في آفاؽ جديدة 

      . ـََِِ
 المؤسسة ،ُط ، ميبلد خالد تداكلية، نحكية دراسة كالداللة التركيب بيف العربية في اإلنشاء 

 ـ.  ََُِ ، تكنس لمتكزيع، العربية
 الديف جبلؿ المعالي، أبك عمر بف الرحمف عبد بف الببلغة ، محمد عمكـ في اإليضاح 

خفاجي ،  المنعـ عبد محمد: ، تحقؽ(ىػّٕٗ ت) دمشؽ بخطيب المعركؼ الشافعي، القزكيني
 بيركت ،) د.ت(.   – الجيؿ ، دارّط 

 أثير حياف بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف البحر المحيط في التفسير ، أبك 
بيركت  – الفكر جميؿ ، ) د. ط (، دار محمد صدقي ، تحقيؽ ، (ىػْٕٓ ت) األندلسي الديف

 ىػ.   َُِْ ،
 الزركشي بيادر بف اهلل عبد بف محمد الديف بدر اهلل عبد القرآف ، أبك عمكـ في البرىاف 

،  لبناف -بيركت المعرفة ، ،  دارُإبراىيـ ، ط الفضؿ أبك محمد ، تحقيؽ ، (ىػْٕٗت)
 ـ.  ُٕٓٗ

  ، ـ.  َُٗٗببلغة الخطاب كعمـ النص ، صبلح فضؿ ، )د . ط (، عالـ المعرفة ، الككيت 
 دار  ُِأميف ، ط  ، عمي الجاـر ، ك مصطفى الببلغة الكاضحة البياف المعاني البديع ،

 ـ.  ُٗٔٗالمعارؼ ، لبناف ، 
 عالـ الكتب  ُالبياف في ركائع القرآف دراسة لغكية كأسمكبية لمنٌص القرآني ، تماـ حساف ، ط ،

 ـ.    ُّٗٗ، القاىرة ، 
 س سرحاف ، التأكيؿ الداللي التداكلي لمممفكظات كأنكاع الكفايات المطمكبة في المؤكؿ ، إدري

بحث منشكر ضمف كتاب ) التداكليات عمـ استعماؿ المغة ، إعداد كتقديـ ، حافظ اسماعيمي 
 ـ.  َُُِاألردف،  –، دار الكتاب الحديث ، إربد  ُعمكم ، ط

 أحمد:  كتصحيح الطكسي ، تحقيؽ الحسف بف محمد جعفر التبياف في تفسير القرآف ، أبي 
 العاممي، ) د. ط( ، ) د.ت(.   قصير حبيب



 المجيد ، محمد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى تحرير كالتنكير التحرير 
 لمنشر التكنسية الدار ، (ىػُّّٗ ت) التكنسي عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر

 ـ.   ُْٖٗ تكنس ، –
 االختبلؼ منشكرات ، ُط ، بمخير عمر التداكلية، النظرية ضكء في المسرحي الخطاب تحميؿ 

    . ـََِّ ، الجزائر  - العاصمة ، الجزائر
 دار النشر لمجامعات ،  ُتحميؿ الخطاب في ضكء نظرية أحداث المغة ، محمكد عكاشة ، ط ،

 ـ .  َُِّالقاىرة ، 
 لمطباعة التنكير دار ، ُط ، الحؽ عبد إسماعيؿ ، صبلح أكسفكرد مدرسة عند المغكم التحميؿ 

     . ـُّٗٗ ، لبناف – بيركت ، كالنشر
 ـََُِ،  الرباط،  األماف دار، ُط،  العتابي : قصي ترجمة،  يكؿ جكرج،  التداكلية .   
 عالـ ،ُط طمحة، محمكد ، لمرافعي القمـ كحي في تحميمية دراسة السردم الخطاب تداكلية 

    . ـَُِِ ، األردف – إربد ، الحديث الكتب
 الديف سيؼ:  ترجمة ، مكشبلر كجاؾ ركبكؿ آف ، التكاصؿ في جديد عمـ اليـك التداكلية 

  ـ.ََِّ ، لبناف – بيركت ، لمترجمة العربية المنظمة ،ُط ، الشيباني محمد ك دغفكس،
 العربي المساني التراث في( الكبلمية األفعاؿ) لظاىرة تداكلية دارسة العرب العمماء عند التداكلية 

   .  ـََِٓ ، لبناف – بيركت ، الطميعة دار ،ُط ، صحراكم مسعكد ،
 ـ.َُِْ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ،  ُالتداكلية في الدراسات النحكية ، عبداهلل جاد الكريـ ، ط 
 دار ، ُط ، الحباشة صابر:  ترجمة ، ببلنشية فيميب ، غكفماف الى أكستيف مف التداكلية 

  . ـََِٕ ، البلذقية - سكرية ، الحكار
 ـ.  َُِٓ، دار رؤية ، ُحمك الحاج ، ط التداكلية كاستراتيجية التكاصؿ ، ذىبية 
 دار  ُالترابط النصٌي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب ، خميؿ بف ياسر البطاشي ، ط ،

 ـ.  َُِّاألردف ،  -جرير ، عٌماف 
 بكطاجيف السعيد ، الجديد النقدم المصطمح ترجمة إشكالية في دراسة كالمصطمح الترجمة ، 

   . ـََِٗ ، الجزائر – العاصمة الجزائر ، االختبلؼ منشكرات ،ُط
 الكمبي جزم ابف اهلل، عبد بف محمد بف أحمد بف محمد القاسـ، التسييؿ لعمكـ التنزيؿ أبك 

بيركت  – األرقـ أبي بف األرقـ دار ، ُالخالدم ، ط اهلل عبد: ، تحقيؽ (ىػُْٕ ت) الغرناطي
 ق.   ُُْٔ، 



 عبد رمضاف:  عميو كعمؽ ، كصححو أخرجو ، برجشتراسر ، العربية لمغة النحكم التطكر 
   . ـُْٗٗ ، القاىرة ، الخانجي مكتبة ، ِط ، التكاب

 محمد: ، تحقيؽ (ىػَّٕ ت) منصكر أبك اليركم األزىرم بف أحمد بف تيذيب المغة ، محمد 
 ـ.  ََُِبيركت ،  – العربي التراث إحياء ،  دار ُمرعب ، ط عكض

 ـَُٗٗ ، لبناف - بيركت ، الطميعة دار ،ُط ، فاخكرم عادؿ. د ، السيمياء في تيارات     
 جعفر أبك اآلممي غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف القرآف ، محمد تأكيؿ في البياف جامع 

 ـ.  َََِالرسالة ،  ، مؤسسةُشاكر ، ط محمد أحمد: ، تحقيؽ (ىػَُّ ت) الطبرم
 الخزرجي األنصارم فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد ، أبك القرآف ألحكاـ الجامع 

براىيـ البردكني أحمد: ، تحقيؽ (ىػُٕٔ ت) القرطبي الديف شمس  ،  دار ِأطفيش ، ط  ، كا 
 ـ.   ُْٔٗالقاىرة ،  – المصرية الكتب

 عميٌ  بف اهلل عبد بف قاسـ بف حسف الديف بدر محمد المعاني ، أبك حركؼ في الداني الجنى 
فاضؿ ،  نديـ محمد ، ك قباكة الديف فخر: ، تحقيؽ  (ىػْٕٗ ت) المالكي المصرم المرادم

 ـ.   ُِٗٗلبناف ،  – بيركت العممية ، الكتب ،  دار ُط
  جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ، أحمد الياشمي ، ضبط كتدقيؽ كتكثيؽ : يكسؼ

 بيركت ، ) د. ت (.   –الصميمي  ، ) د .ط (، المكتبة العصرية ، صيدا 
 مالؾ  كمعو شرح الشكاىد لمعيني ، محمد ابف ألفية األشمكنٌي عمى عمى شرح الصباف حاشية 

باف عمي بف ، مكتبة الصفا، القاىرة، ُ، تحقيؽ : محمكد بف الجميؿ ، ط (ػىَُِٔ ت)  الصَّ
 ـ.  ََِِ

 عالـ  ُالخطاب األدبي كرىانات التأكيؿ قراءات نصية تداكلية حجاجية ، نعماف بك قرة ، ط ،
 ـ.   َُِِاألردف ،  –الكتب الحديث ، إربد 

 بيركت ، الحضارة مكتبة ،ُط ، صكينت آؿ مؤيد ، التداكلي البعد في دارسة القرآني الخطاب 
    . ـََُِ ، لبناف -

 جدارا لمكتاب  ُالخطاب القرآني دراسة في العبلقة بيف النٌص كالسياؽ ، خمكد العمكش ، ط ،
 ـ.   ََِٖاألردف ،  –األردف ،  عالـ الكتب الحديث ، إربد  –العالمي ، عماف 

  الخطاب المساني العربي ىندسة التكاصؿ اإلضمارم) مف التجريد إلى التكليد( مستكيات البنية
شكاالتيا األساسية ، بنعيسى عسك أزاييط ، ط   –، عالـ الكتب الحديث ، إربد ُاإلضمارية كا 

 ـ.   َُِِاألردف ، 



  ُالخالدم ، طالخطاب النفسي في القرآف الكريـ دراسة داللية أسمكبية، كريـ حسيف ناصح ،
 ـ.ََِٕدار صفاء لمنشر كالتكزيع ، عٌماف ، 

 ُط ، المتككؿ أحمد ، كالنمط كالبنية الكظيفة في دراسة العربية المغة كخصائص الخطاب ، 
   . ـََُِ ، الجزائر – العاصمة الجزائر ، االختبلؼ الرباط  ، منشكرات -دار األماف 

  بف يكسؼ بف أحمد الديف، شياب العباس، أبك المكنكف ،  الكتاب عمكـ في المصكف الدر 
الخراط ، ) د. ط( ،  محمد أحمد: ، تحقيؽ (ىػٕٔٓ ت) الحمبي بالسميف المعركؼ الدائـ عبد
 دمشؽ ، ) د.ت( .   القمـ، دار

 الناشر  ُدراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة ، سعيد حسف بحيرم ، ط ،
 ـ.   ََِٓ،  القاىرة –مكتبة اآلداب 

  دركب التداكؿ ، محمد أمطكش ، بحث منشكر ضمف كتاب ) التداكلية مقاربات في المفيـك
 ـ.  َُِْ، دار نيبكر ، العراؽ ، ُكالتأصيؿ( إعداد كتحرير ، محمد أمطكش ، ط

 الفارسي محمد بف الرحمف عبد بف القاىر عبد بكر المعاني ، أبك عمـ في اإلعجاز دالئؿ 
، مطبعة  ّمحمكد محمد شاكر أبك فير ، ط: ، تحقيؽ (ىػُْٕت) الدار الجرجاني األصؿ،
 ـ.   ََُِجدة ،  –القاىرة ، دار المدني  –المدني 

 ت) الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ التفسير، عمـ في المسير زاد 
 ىػ. ُِِْبيركت ،  – لعربيا الكتاب دار ،  ُالميدم ، ط الرزاؽ عبد: ، تحقيؽ (ىػٕٗٓ

 اليمداني العقيمي الرحمف عبد بف اهلل عبد عقيؿ مالؾ ، ابف ابف ألفية عمى عقيؿ ابف شرح 
 – التراث ،  دار َِالحميد ، ط عبد الديف محيي ، تحقيؽ : محمد (ىػٕٗٔ ت) المصرم
 ـ. َُٖٗكشركاه ،  السحار جكدة سعيد ، لمطباعة مصر دار القاىرة ،

  شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك ، خالد بف عبداهلل
،  دار الكتب العممية ،  ُق( ، تحقيؽ : محمد باسؿ عيكف السكد ، طَٓٗاألزىرم ) ت 

 ـ.  َََِلبناف ،  –بيركت 
 تصحيح( ىػٖٔٔ ت) االسترباذم الحسف بف محمد الديف رضي،  الكافية عمى الرضي شرح ، 

    . ـُٔٗٗ،  بنغازم - قاريكنس جامعة منشكرات،  ِط، عمر حسف يكسؼ:  كتعميؽ
 ( ىػّْٔت) المكصمي يعيش بف عمي بف يعيش البقاء أبك الديف مكفؽ ، المفصؿ شرح، 

 ـ.  ََُِ بيركت  ،  –، دار الكتب العممية ُتحقيؽ : إميؿ بديع يعقكب ، ط



  ، شرح كتاب سيبكيو ، ألبي سعيد السيرافي ، تحقيؽ : أحمد حسف ميدلي ، كعمي سٌيد عمي
 ـ.ََِٖلبناف،  –، دار الكتب العممية ، بيركت ُط

 أحمد: تحقيؽ ،(ىػّّٗ ت) الجكىرم حماد بف إسماعيؿ ، العربية كصحاح المغة تاج الصحاح 
 .ـَُٗٗ ، لبناف – بيركت ، لممبلييف العمـ دار ، ْط ، عٌطار الغفكر عبد

 كالتكزيع كالنشر لمطباعة الصابكني دار ، ُالصابكني ، ط عمي التفاسير ، محمد صفكة –  
 ُالطراز ، يحيى بف حمزة بف عمي ابف إبراىيـ العمكم ، تحقيؽ : عبد الحميد ىنداكم ، ط ،

 ـ .   ََِِبيركت ،  –المكتبة العصرية ، صيدا 
  الظرؼ خصائصو كتكظيفو النحكم ، المتكلي عمي المتكلي ، )د . ط( ، مكتبة جزيرة الكرد-

 المنصكرة ، ) د. ت( . 
 ِالعبارة كاإلشارة دراسة في نظرية االتصاؿ دراسة في نظرية االتصاؿ ، محمد العبد ، ط  ،

 ـ.ََِٕمكتبة اآلداب ، القاىرة ، 
  لـ الكاقعي ، جكف سيرؿ ، ترجمة : سعيد الغانمي ،  العقؿ كالمغة كالمجتمع الفمسفة في العا

 ـ.  ََِٔالجزائر ،  –، منشكرات االختبلؼ ، الجزائر العاصمة ُط
 استيتية ،  شريؼ سمير، كالداللة  كالنحك األصكات بيف التكامؿ كمقكالت الٌنحكم األصكات عمـ

 ـ.  َُِِلمنشر ،  كائؿ دار،  ُط
 ية لمناىج عمماء األصكؿ في فيـ النٌص ، محمد محمد عمـ التخاطب اإلسبلمي دراسة لسان

 ـ.  ََِٔلبناف ،  -،  دار المدار اإلسبلمي ، بيركت ُيكنس عمي ، ط
 الفكر دار ،( ط .د) الحسف، العربية ، شاىر المغة في كالبراجماتية السيمانيتيكية الداللة عمـ ، 

  .  ـََُِ ، عٌماف
 عالـ الكتب ، القاىرة  ، ، ُط ،  عياد محمكد:  ترجمة ، ىدسكف ، االجتماعي المغة عمـ 

   . ـَُٗٗ
 الشركة المصرية العالمية  ُعمـ لغة النٌص المفاىيـ كاالتجاىات ، سعيد حسف بحيرم ، ط ،

 ـ.   ُٕٗٗالقاىرة ،  –لكنجماف ، دار نكبار لمطباعة  –لمنشر 
 أفريقيا ،( ط. د، ) ظيؼن محمد ترجمة،  أكريكيكني – ؾ،  المغة في الذاتية مف القكؿ فعؿ 

   . ـ ََِٕ ، المغرب – الشرؽ
  الفعؿ المغكم بيف الفمسفة كالنحك عرض كتأصيؿ المفيكـ الفعمي المغكم لدل فبلسفة المغة

 عمـ التداكليات)  كتاب ضمف منشكر كنظرية النحك الكظيفي ، يحيى بعيطيش ، بحث



 – إربد ، الحديث الكتاب دار ، ُط ، عمكم اسماعيمي حافظ ، كتقديـ إعداد ، المغة استعماؿ
 ـ.  َُُِ األردف،

 المركز الثقافي العربي ، ِفي أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ، طو عبد الرحمف ، ط ،
 ـ. َََِبيركت ،

 كتاب ضمف منشكر في الجياز المفاىيمي لمدرس المغكم المعاصر، مسعكد صحراكم ، بحث 
 الكتاب دار ، ُط ، عمكم اسماعيمي حافظ ، كتقديـ إعداد ( ، المغة استعماؿ عمـ التداكليات)

    .ـَُُِ األردف، – إربد ، الحديث
 ُط ، بكجادم خميفة ، القديـ العربي الدرس في تأصيمية محاكلة مع  التداكلية المسانيات في، 

   . ـََِٗ ، الجزائر ، الحكمة بيت
  القامكس المكسكعي  لمتداكلية ، جاؾ مكشمر ، آف ربكؿ ، ترجمة مجمكعة مف األساتذة

كالباحثيف مف الجامعات التكنسية ، بإشراؼ : عز الديف المجدكب ، مراجعة : خالد ميبلد ، 
 ـ.   ََُِتكنس ،  –، منشكرات دار سيناترا  ِط

 ـ.   ُٕٗٗالقاىر ، 
 ق( ، تحقيؽ: ميدم ُٕٓيؿ بف أحمد الفراىيدم ) ت كتاب العيف ، ألبي عبد الرحمف الخم

براىيـ السامرائي، ) د. ط( ، دار كمكتبة اليبلؿ ، ) د.ت( .     المخزكمي ، كا 
 محمد السبلـ عبد:  تحقيؽ(، ىػَُٖت) قنبر  بف عثماف بف عمرك بشر أبي،  سيبكيو كتاب 

    . ـُٖٖٗ،  القاىرة،  الخانجي مكتبة، ّط، ىاركف
 القاسـ أبي اهلل جار ، التأكيؿ كجكه في األقاكيؿ كعيكف التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ 

 كالشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ:  تحقيؽ ،( ىػّٖٓت) الزمخشرم عمر بف محمكد
    . ـُٖٗٗ ، الرياض ، العبيكاف مكتبة ، ُط ، معٌكض محٌمد عمي

 (ىػّّٕت ) القاسـ أبك الزجاجي، النياكندم البغدادم إسحاؽ بف الرحمف البلمات ، عبد  ،
 ـ . ُٖٓٗدمشؽ - الفكر ، دار ِالمبارؾ ، ط مازف: تحقيؽ

 الدمشقي الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص الكتاب ، أبك عمكـ في المباب 
معكض ،  محمد عمي كالشيخ المكجكد، عبد أحمد عادؿ الشيخ: ، تحقيؽ (ىػٕٕٓ ت) النعماني

 ـ .  ُٖٗٗلبناف ،  -بيركت العممية ،  الكتب دار  ، ُط
 ق.ُُْْ، دار صادر بيركت ، ّ، ط( ىػُُٕت) منظكر البف ، العرب لساف     



 المغرب ، البيضاء الدار ،ِط ، الرحمف عبد طو ، العقمي التككثر أك كالميزاف المساف ، 
 ـ.  ََِٔ

  ، مخبر تحميؿ الخطاب ، جامعة ُط لسانيات التمفظ كتداكلية الخطاب ، ذىبية الحاج حمك ،
 ـ.ََِٓمكلكد معمرم ، تيزم كزك ، دار األمؿ لمطباعة كالنشر ، الجزائر ، 

 العربي الثقافي المركز ،ُط ، خطابي محمد ، الخطاب انسجاـ إلى مدخؿ النص لسانيات ، 
   .ـُُٗٗ ، بيركت

 بيركت ، المتحدة الجديد الكتاب دار ،ِط ، المتككؿ أحمد ، نظرم مدخؿ الكظيفية المسانيات 
  .  ـََُِ ، لبناف -

  ، لغة الخطاب السياسي دراسة لغكية  تطبيقية في ضكء نظرية االتصاؿ ، محمكد عكاشة
 ـ. ََِْمصر ،  –، دار النشر لمجامعات ُط

 ـُْٗٗ ، المغرب ، دار الثقافة  (، ) د .ط ، حساف تماـ ، كمبناىا معناىا العربية المغة  . 
 ـََِٔ  ، العمدة في الطبع ، الدار البيضاء ،ُط ، العزاكم بكر أبك ، كالحجاج المغة .  
  المغة كالفعؿ الكبلمي كاالتصاؿ مكاقؼ خاصة بالنظرية المغكية في القرف العشريف ، زبيميو

 ـ. َُُِالقاىرة ،  -، مكتبة زىراء الشرؽ ، مصر ُكريمر ، ترجمة : سعيد حسف بحيرم ، ط
 عزيز يكئيؿ:  مراجعة ، الكىاب صادؽ عباس:  ترجمة ، الينز جكف السياؽ،ك  كالمعنى المغة ، 

  . ـُٕٖٗ ، بغداد – العراؽ ، العامة الثقافية الشؤكف دار ، ُط
  عالـ ُمبادئ تداكلية في تحميؿ الخطاب الشرعي عند األصكلييف ،  محمكد طمحة ، ط ،

 ـ.   َُِْاألردف ،  –الكتب الحديث ، إربد 
 أحمد: ، تحقيؽ (ىػّٕٔ ت) األثير بف الديف كالشاعر،  ضياء الكاتب أدب في السائر المثؿ 

القاىرة ، ) د.   - الفجالة كالتكزيع، كالنشر لمطباعة مصر نيضة طبانة ، دار ك بدكم الحكفي،
 ت( .  

 دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيركت ُمحاضرات في فمسفة المغة ، عادؿ فاخكرم ، ط ،– 
 ـ.َُِّلبناف ، 

 ـ.  َُِِ ، األردف – إربد الحديث ، الكتب عالـ ،ُط ، بدكح حسف تداكلية، مقاربة المحاكرة 
 دار تكبقاؿ لمنشر ، الدار البيضاء  ُمدخؿ إلى الداللة الحديثة ، عبد المجيد جحفة ،  ط ،– 

 ـ. َََِالمغرب ، 



 ترجمة ، دالش الجيبللي ، كآدابيا العربية المغة معاىد لطمبة التداكلية المسانيات إلى مدخؿ  :
   . ـُِٗٗ ، الجزائر ، الجامعية المطبكعات ديكاف ،(ط .د) ، يحياتيف محمد

  ، مدخؿ إلى دراسة التداكلية )مبدأ التعاكف كنظرية المبلءمة كالتأكيؿ( ، فرانثيككس رامكس
العراؽ ،  -، الديكانية  ، دار نيبكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ُترجمة : يحيى حمدام ، ط

 ـ.َُِْ
 المتحدة، الجديد الكتاب دار ،ُط ، عمي يكنس محمد محمد ، دراسة المسانيات إلى مدخؿ 

   . ـ ََِْ ، لبناف – بيركت
  مؤسسة  ِديتر بكنتج ، ترجمة : سعيد حسف بحيرم ، ط –المدخؿ إلى عمـ المغة ، كارؿ ،

 ـ.   ََُِالمختار ، 
 حسف سعيد: ترجمة، زيناؾ كاكر ، زتسيبلؼ  النص بناء مشكبلت النص عمـ إلى مدخؿ 

   . ـََِّ،  مصر،  المختار مؤسسة، ُط،  بحيرم
 ُط ، يحياتف محمد:  ترجمة ، مانغكنك دكمنيؾ ، الخطاب لتحميؿ المفاتيح المصطمحات، 

  . ـََِٖ ، الجزائر – العاصمة الجزائر ، االختبلؼ منشكرات
  عالـ الكتب  ُق( ، باديس ليكيمؿ ، ط ِٔٔمظاىر التداكلية في مفتاح العمـك لمسكاكي ) ت،

 ـ.   َُِْاألردف ،  –الحديث ، إربد 
  ق( ، تحقيؽ : الشيخ محمد عمي الصابكني ، ّّٖمعاني القرآف ، أبك جعفر النحاس ) ت

حياء التراث اإلسبل ُط مي ، مركز إحياء التراث ، جامعة أـ القرل ، معيد البحكث العممية كا 
 ـ.  ُٖٖٗالمممكة العربية السعكدية ،  –اإلسبلمي، مكة المكرمة 

 تحقيؽ (ىػَِٕ ت ) الفراء منظكر بف اهلل عبد بف زياد بف يحيى زكريا القرآف ، أبك معاني ، :
 ، الدار ُشمبي ، ط إسماعيؿ الفتاح ، كعبد النجار عمي ، ك محمد نجاتي يكسؼ أحمد

مصر ،) د. ت( .  مؤسسة الرحاب الحديثة لمطباعة كالنشر  –كالترجمة  تأليؼلم المصرية
 ـ.   ََُِلبناف ،  –كالتكزيع ، بيركت 

 عرابو ، أبك معاني القرآف شمبي ،  عبده الجميؿ عبد: ، تحقيؽ (ىػُُّ ت) الزجاج إسحاؽ كا 
 ـ.  ُٖٖٗبيركت ،  – الكتب ، عالـ ُط

 لبناف ،  –، دار إحياء التراث العربي ، بيركت  ُمعاني النحك ، فاضؿ صالح السامرائي ، ط
 ـ. ََِٕ



  : معترؾ األقراف في إعجاز القرآف ، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ، تحقيؽ
 عمي محمد البجاكم ، ) د. ط( ، دار الفكر العربي ، ) د . ت( . 

 (ىػِٔٔ ت) الحمكم الركمي اهلل عبد بف ياقكت اهلل عبد أبك ديفال ، شياب األدباء معجـ  ،
 ـ.  ُّٗٗبيركت ،  اإلسبلمي ، الغرب ، دارُعباس ، ط إحساف: تحقيؽ

  ق(، تحقيؽ : محمد ُٖٔمعجـ التعريفات ، عمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني ) ت
 .صديؽ المنشاكم ، ) د. ط( ، دار الفضيمة  ، القاىرة ، ) د. ت(

  معجـ تحميؿ الخطاب ، باتريؾ شاركدك، ك دكمنيغ منغنك ، ترجمة : عبد القادر المييرم ، ك
 ـ.ََِٖحمادم صمكد ، مرجعة ، صبلح الديف الشريؼ ، ) د. ط (، دار سيناترا ، تكنس ، 

  معرفة المغة ، جكرج يكؿ ، ترجمة : محمكد فراج عبد الحافظ ، ) د. ط( ، دار الكفاء لمطباعة
 ـ.   ُٗٗٗ، االسكندرية ،  كالنشر

 دار المدار  ِالمعنى كظبلؿ المعنى أنظمة الداللة في العربية ، محمد محمد يكنس عمي ، ط ،
 ـ.   ََِٕلبناف ،  –اإلسبلمي ، بيركت 

 تحػقيؽ(ىػُٕٔت) األنصارم ىشاـ بف الديف جماؿ ، األعاريب كتب عف المبيب مغني ،  :
، التراث العربي ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب  ُ، ط الخطيب محمد المطيؼ عبد

   ـ.  َََِ، الككيت ، 
 نعيـ: ، تحقيؽ (ىػِٔٔ ت) السكاكي عمي بف محمد بف بكر أبي بف العمكـ ، يكسؼ مفتاح 

 ـ.    ُٕٖٗلبناف ،  – بيركت العممية، الكتب ، دار ِزرزكر ، ط
 القكمي اإلنماء مركز ،( ط .د) ، عمكش سعيد:  ترجمة ، أرمينكك فرانسكاز ، التداكلية المقاربة 

    . ـُٖٔٗ ، الرباط ،
 الخالؽ عبد محمد:  تحقيؽ( ، ىػِٖٓت، ) المبرد يزيد بف محمد العباس أبك ، المقتضب 

  . ـََُِ، لبناف – بيركت،  الكتب عالـ ، ّط،  عضيمة
 الجديد الكتاب دار ،ُط ، عمي يكنس محمد محمد ، كالتخاطب الداللة عممي في مقدمة 

  .  ـََِْ ، لبناف - بيركت ، المتحدة
  الممفكظية ، جاف سرفكني ، ترجمة : قاسـ المقداد ، ) د. ط( ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب

 ـ .   ُُٖٗ، 
  ، منزلة معاني الكبلـ في النظرية النحكية العربية مقاربة تداكلية ، معاذ بف سميماف الدخيؿ

 ـ. َُِْر محمد عمي لمنشر ، تكنس ،  ، داُط



 ت  ) السييمي أحمد بف اهلل عبد بف الرحمف عبد القاسـ أبك لمسييمي ،  النحك في الفكر نتائج 
 ـ.  ُِٗٗبيركت ،  – العممية الكتب ، دار ُ، ط (ىػُٖٓ

 مكتبة زىراء الشرؽ ،  ُنحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم ، أحمد عفيفي ، ط ،
 ـ.  ََُِالقاىرة، 

  النحك الكاضح في قكاعد المغة العربية ، عمي الجاـر ، كمصطفى أميف ، ) د. ط( ، دار
 المعارؼ ، القاىرة ، ) د . ت( . 

 لبناف  - بيركت ، المبناني الفكر دار ، ُط ، فارس محمد أحمد ، كالقرآف المغة في النػػػػػداء ، 
    .  ـُٖٗٗ

 المركز الثقافي العربي ، ُنسيج النص بحث في ما يككف بو الممفكظ نصان، األزىر الزناد ، ط ،
 ـ.  ُّٗٗبيركت ، 

 األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي ، القاىرة ُالنص كالخطاب كاالتصاؿ ، محمد العبد ، ط ،
 ـ.   ََِٓ، 

 الكتب عالـ ، ُط ، حساف تماـ:  ترجمة،  بكجراند دم ركبرت، كاإلجراء  كالخطاب النص ، 
   . ـُٖٗٗ ، القاىرة

  عبد:  ترجمة ، دايؾ فاف ، كالتداكلي الداللي الخطاب في البحث استقصاء كالسياؽ النص 
    ( . ت.د) ، المغرب ، الشرؽ ) د. ط (، أفريقيا ، قينيني القادر

  ، نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة كيؼ ننجز األشياء بالكبلـ ، أكستف ، ترجمة : عبد القادر قينيني
 ـ.   ََِٖالمغرب ،  –، أفريقيا الشرؽ ِط

  نظرية األفعاؿ الكبلمية بيف فبلسفة المغة المعاصريف كالببلغييف العرب ، طالب سيد ىاشـ
 ـ.   ُْٗٗالككيت ،  -الطبطبائي ، ) د. ط( ، مطبكعات جامعة الككيت 

  ُالنظرية البراجماتية المسانية )التداكلية( دراسة المفاىيـ كالنشأة كالمبادئ، محمكد عكاشة ، ط ،
 ـ.  َُِّالقاىرة ، –مكتبة اآلداب ، ميداف األكبرا 

  ق( ، نصيرة َٔٔػػػػػػػ   ْْٓالنظرية التداكلية عند األصكلييف دراسة في تفسير الرازم ) ت
 ـ.   َُِْاألردف ،  –، عالـ الكتاب الحديث ، إربد ُ، ط  محمد غمارم

 ُالنظرية التداكلية كأثرىا في الدراسات النحكية المعاصرة ، أحمد فيد صالح شاىيف ، ط  ،
 ـ.  َُِٓاألردف ،  –عالـ الكتب الحديث ، إربد 



 ي كاإلسبلمي ، نظرية الفعؿ الكبلمي بيف عمـ المغة الحديث كالمباحث المغكية في التراث العرب
 ـ.ََِٕلبناف ،  –، مكتبة لبناف ناشركف ، بيركت  ُىشاـ إ. عبداهلل الخميفة ، ط

 بكر أبي بف عمي بف الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـ كالسكر ،  اآليات تناسب في الدرر نظـ 
 القاىرة، ) د.ت(.  اإلسبلمي، الكتاب ، ) د. ط( ، دار (ىػٖٖٓت ) البقاعي

 ق(، الجزء األٌكؿ ، كالثاني ُُٗجمع الجكامع ، جبلؿ الديف السيكطي ) ت ىمع اليكامع شرح
، كالثالث ، تحقيؽ ، عبد السبلـ محمد ىاركف ، كعبد العاؿ سالـ مكـر ،) د. ط (، مؤسسة 

ـ، كالجزء الرابع، كالخامس، كالسادس، كالسابع ، تحقيؽ: عبد العاؿ ُِٗٗالرسالة ، بيركت، 
 ـ.ُٕٗٗار البحكث العممية ، الككيت ، سالـ مكـر ، ) د. ط( ، د

 الجامعية: واألطاريح الرسائل

  اإلحالة في ضكء لسانيات النٌص كعمـ التفسير مف خبلؿ تفسير التحرير كالتنكير ، الزىرة
 –تكىامي ، رسالة ماجستير ، معيد اآلداب كالمغات ، المركز الجامعي أكمي محند اك لحاج 

  ـ.َُُِالبكيرة ، الجزائر ، 
  أسمكب األستفياـ في األحاديث النبكية الشريفة في رياض الصالحيف دراسة نحكية ببلغية

تيزم  –تداكلية ، ناغش عيدة ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب كالمغات / جامعة مكلكد معمرم 
 ـ. َُِِكزك، الجزائر ، 

 دكتكراه أطركحة مدكر، محمد ، تداكلية دراسة(  البقرة سكرة) الكريـ القرآف في الكبلمية األفعاؿ 
   .َُِْ الجزائر،/   باتنة لخضر الحاج جامعة/  كالمغات اآلداب كمية ،

 كمية دكتكراه أطركحة ، رحمة شيتر ، نمكذجا العرب أشعار جميرة الشعرم النص تداكلية ، 
  .ـ ََِٗ  ، الجزائر ، باتنة لخضر الحاج جامعة ، اإلنسانية كالعمكـ اآلداب

 رسالة ماجستير ، كمية  عكيسات عائشة ، الحمداني فراس أبي ركميات في األسمكب تكاصمية ،
 ـ. ََُِكرقمة ، الجزائر ،  -اآلداب كالمغات ، جامعة قاصدم مرباح

  الحجاج في اإلمتاع ألبي حياف التكحيدم ، حسيف بكبمكطة ،  رسالة ماجستير، كمية اآلداب
 ـ.   ََُِباتنة ، الجزائر ،  –كالعمـك اإلنسانية ، جامعة الحاج لخضر 

 سيدم جامعة مخطكطة ، دكتكراه أطركحة ، سرحاف إدريس ، كالتداكلي الداللي التضميف طرؽ 
   .ـَََِ المغرب، – فاس ، الميراز ظير اهلل ، عبد بف محمد

 فريدة ، حمزة بف كالحارث كمثكـ بف عمرك لمعمقتي تداكلي تناكؿ الجاىمي الشعر في المقاـ 
   .  ـََِٓ،  الجزائر جامعة ، كالمغات اآلداب كمية ،  ماجستير رسالة ، مكساكم



 البحوث المنشورة في الدوريات والمجالت : 

  اإلحالة بالضمائر كدكرىا في تحقيؽ الترابط في النٌص القرآنٌي دراسة كصفٌية تحميمٌية ، نائؿ
اإلنسانية ، المجمد الثالث عشر، محمد اسماعيؿ ، مجمة جامعة األزىر بغزة ، سمسمة العمكـ 

 ـ. َُُِ( ، غزة ، Bالعدد األٌكؿ )
 اإلقناع المنيج األمثؿ لمحكار نماذج مف القرآف كالحديث ، آمنة بمعمي ، مجمة التراث العربي  ،

 ـ.ََِّدمشؽ ، ،  التاسع كالثمانكف العدد ، تصدر عف اتحاد الكتاب العرب بدمشؽ
 قبكؿ إدريس ، مجمة عالـ الفكر ، المجمد الثالث كالثبلثكف ، البعد التداكلي عند سيبكيو ، م

 ـ. ََُِالعدد األٌكؿ ، الككيت ، 
  بعض خصائص الخطاب ، محمد مفتاح ، مجمة عبلمات ، المجمد التاسع ، العدد خمسة

 ـ.َََِكثبلثكف ، مارس 
  ػػػػػػػػ فطكمة لحمادم تداكلية الخطاب المسرحي ) عصفكر مف الشرؽ( لتكفيؽ الحكيـ ػػػػػػػ أنمكذجان

بستة ، الممتقى الدكلي الخامس ) السيمياء كالنٌص األدبي( ،  -، مجمة المخبر ، جامعة 
 ـ.َُُِ

 بالطارؼ - الجامعي المركز،  الحكيـ عبد سحالية،  لمسيميائية شرعي امتداد التداكلية  ،
 .ـَُُِ ،(األدبي كالنص السيمياء) الخامس، الدكلي الممتقى ، الجزائر

 بسكرة ، خيضر محمد جامعة ، المخبر مجمة ، ليكيمؿ باديس ، العربية كالببلغة التداكلية – 
 .  ـَُُِ ، السابع العدد ، الجزائر

  ، دراسة األفعاؿ الكبلمية في القرآف الكريـ ) مقاربة تداكلية( ، بكقركمة حكيمة ، مجمة الخطاب
ممية في المغة كاألدب ، العدد الثالث ، دكرية أكاديمية محكمة تعنى بالدراسات كالبحكث الع

تيزم كزك ، دار األمؿ لمطباعة  –منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب ، جامعة مكلكد معمرم 
 Emailتيزم كزك ، المكقع عمى األنترنيت –كالنشر ، المدينة الجديدة 

elxitaab.lad@gmail.com  ، ـ. ََِٖالجزائر 
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conversational restrictions. The second section talks about what 

is included within speech of hidden meaning and the shared 

knowledge.     

Chapter Three is entitled "Speech Act". It includes two sections: 

the first one discusses Austin's classification of the direct Speech acts, 

while the second section dealt with Searle's theory of indirect speech 

acts. The fourth chapter was devoted to the Arguments. It is divided 

into three sections: the first section is devoted to the argumentative 

connections. The second section dealt with the elements of argument, 

while the last section dealt with the way of arranging arguments to 

reach the result.  

The present study has concluded some important conclusions: 

 Al-Nahas has referred to vagueness and considered it as an 

indication of two types: mental and sensory indications. 

 Al-Nahas was aware about the strategies of conversations 

or what is called in the modern terminology as cooperative 

principles. 

 He dealt with the speech acts on the base of what it 

accomplishes.  

The arguments were very powerful in the book of Al-Nahas 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Pragmatics is considered as one of the new branches of 

linguistics in which the linguists have found new trends of research. 

The importance of the present study comes from the idea of linking 

the new trends in linguistics with the Arabic tradition.  Also, there is 

no pragmatic study conducted on this important book "Ma'any Al-

Quran". This would enrich the Arabic libraries of new studies with 

modern conceptions so as to study the traditional books with modern 

methods of research.          

The present study is composed of four chapters and conclusions, 

in which the researcher has adopted the pragmatic, Analytical, 

descriptive, and historical methods of Analysis. It has depended on 

several important sources and bibliographies both traditional and 

modern like Sebawah's book, Al-Muqtathab for Al-Mubarad, A. H. 

Al-Shahry's Strategies of   Discourse, and M. A. Nahla's New Trends 

of Modern Linguistic Research. 

Chapter one discusses the indications in all its types. It is composed of 

three sections: section one dealt with the sensory indications and how 

could the addresser point out to himself to interact with the addressee what 

he wants to say. The second section is dealing with the mental indications 

that the addressee could understand by his mental ability. While the last 

section dealt with temporal and spatial indications. Chapter Two discusses 

the rules of spoken discourse. It contains two sections : the first section 

previewed the Gricean maxims of cooperative conversation and  the 
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